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Openbaring 19:10 
 

En ik wierp mij neder voor zijn voeten om hem 

te aanbidden, maar hij zeide tot mij: Doe dit 

niet! Ik ben een mededienstknecht van u en uw 

broederen, die het getuigenis van Jezus hebben; 
aanbid God! Want het getuigenis van Jezus is de 

Geest der Profetie. 
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De enige Weg is Jezus, want Hij droeg uw zonden!.................. 638 

Ze noemen Jezus: Isa, en noemen Hem een profeet! ............... 640 

*Profetie: India binnenkort getroffen door rampen! ................. 642 
Ik zal mij in de Here verheugen! .......................................... 644 

18-12-2012 Ik zag u meteen vanuit de hoogte! ...................... 646 
*Profetie: Rond 25 december 2012 vele rampen hier en daar! .. 647 

*Zonder eten wordt gij zwak! .............................................. 649 
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*20-12-2012 Profetisch woord: DE TIJD IS NABIJ! .................. 651 
20-12-2012 Geloof en vrees niet, want Ik ben met u! .............. 652 

Velen horen wat ze graag willen horen! ................................. 654 

God schiep alles en wil voor u zorgen! .................................. 656 
Waarom gaat gij niet naar Jezus toe? ................................... 657 

Ismaëls wens en gebed uitgekomen! .................................... 659 
22-12-2012 O wee wereld, nog even! ................................... 660 

Zalig zij die horen en begrijpen! ........................................... 662 

Bent u Chinees? Luister eens naar deze boodschap! ................ 664 
*Piramides Teotihuacán = Offerplek gevallen engelen! ............. 666 

Luister, schaam en vrees het Evangelie niet! .......................... 668 
27-12-2012 Hebt gij verdriet of pijn? Richt u op Hem! ............. 669 

Yeshua HaMasiach is de enige Weg tot behoud! ...................... 671 

Is dit het Lichaam van Christus, dat Hij bedoelt?..................... 672 
*Niet alle engelen zijn engelen des lichts! .............................. 673 

U moet zich nu bekeren, valse profeet! ................................. 675 
Toon berouw, bekeer u & meld u bij de politie ........................ 677 

*Profetische openbaring: Barack Obama = Baraq = bliksem ..... 679 

De Here Jezus Christus en Benjamin op bezoek! ..................... 681 
...........................................................................................  

Jezus Christus genas mij totaal – Biografie Benjamin ............... 684 

...........................................................................................  
2013 .............................................................................. 696 

...........................................................................................  
Voorwaar, Hij kijkt naar uw hart! ......................................... 697 

Door negatief denken en oordeel teruggevallen! ..................... 698 

*Profetie 2013: Pak uw Bijbel en hoor en lees! ....................... 700 
Mijn schat ligt boven, ver achter de sterren! .......................... 701 

Praat het dezelfde dag nog alles uit! ..................................... 703 
Aan de ouden zult gij eer bewijzen! ...................................... 705 

*04-01-2013 Wie niet wil horen, gaat verloren! ...................... 707 

Waai niet met alle winden mee! ........................................... 708 
*Profetie 2013: Een jaar dat men niet vergeten zal! ................ 710 

*Profetie: Landen wereldwijde aardbeving benoemd!............... 712 

Profetie Zwitserland: tsunami door steenlawine! ..................... 714 
Boeddhist of spiritueel? Hoor wat God u mededeelt! ................ 716 

Verboden te roken in de hemel! ........................................... 718 
Bid dit gebed en word gered! .............................................. 720 

Verwacht alles van de almachtige Here! ................................ 722 
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Het vijfvoudige complete gratis menu Gods! .......................... 723 
Als een duif zo vrij!............................................................ 725 

Ach Here, red mijn leven! ................................................... 726 

Openbaring Gods over Hanna, de profetes! ............................ 728 
Openbaringen in het Hemelse Dierenparadijs! ........................ 730 

*Profetie: Veel geopenbaarde is reeds in volle gang! ............... 733 
Het schaapje dat anders was! .............................................. 735 

Geloof, en sta in uw kracht! ................................................ 737 

*Zij beschikken over UFO’s transportmiddelen........................ 738 
*Deel 1  Over valse christussen en valse profeten! .................. 740 

*Deel 2  Vervolg over valse christussen en profeten! ............... 742 
COMMANDO: 1 hand+1 groet+1 brede glimlach+1 Judaskus! ... 744 

Openbaring Gods: U daar, is uw toegangsbewijs verlopen? ....... 746 

Uitnodiging Gods: Verlossings- en bevrijdingsgebed! ............... 749 
Boodschap Gods: Rondje hel in een luchtbel! ......................... 750 

Boodschap Gods: Op vleugels gedragen! ............................... 752 
*Openbaring van God: Homoseksueel is bezetenheid! ............. 753 

*Profetisch: De Rapture, de Opname, is geopenbaard!............. 755 

19-01-2013 Wat uw situatie ook is, Hij zal u helpen! ............... 756 
Hebt zout in uzelf en houdt vrede onder elkaar! ...................... 758 

Met Gods tijdmachine een beetje vooruit! .............................. 759 

*Filipijnen, de Here spreekt: Maakt recht uw paden! ............... 763 
Dag en nacht bidden zij vurig voor uw behoud! ...................... 764 

Wij engelen van de almachtige God eren alleen Hem! .............. 766 
Ontelbaar veel mensen stonden voor Gods troon! ................... 768 

Yeshua HaMasiach, Jezus Christus, spreekt nu tot u! ............... 770 

God is heilig: geen gebondenheid mag in u zijn! ..................... 771 
Engel Gods uitgezonden naar het circus! ............................... 773 

De vrolijke engel Gods riep: HALLELUJA! ............................... 774 
Een wijze les: Doe mee en pak pen, papier en schaar!  ............ 776 

*27-01-2013 Er is meer tussen Hemel en Aarde! .................... 779 

God is alwetend! ............................................................... 781 
Welkom Heilige Geest van God! ........................................... 783 

Het Koninkrijk van God is in u! ............................................ 785 

*Profetisch: Hoor, de God van al wat leeft spreekt! ................. 787 
Openbaringen Gods over de Heilige Geest! ............................ 789 

VIP in de feestzaal!............................................................ 790 
31-01-2013 In Christus sterk en onbuigzaam! ........................ 793 

*31-01-2013 Profetische openbaringen: Syrië en Iran! ............ 794 
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Dwars door het vuur maak Ik u rein en puur! ......................... 796 
01-02-2013 Trompeta…! Trompeta…! ................................... 797 

De aardse kerkklokken versus de bazuin Gods! ...................... 799 

Pak uw telefoon! ............................................................... 800 
Hij had een grote schuld! .................................................... 802 

Sjouw uw eigen vrachtje mee en help ook een ander! .............. 803 
Ooggetuigen van de Allerhoogste! ........................................ 805 

De bode engel sprak: Vereer geen engelen! ........................... 807 

*Gods profetische openbaring over ‘AREA 51’! ........................ 809 
Hoe wedersta ik de boze machten?....................................... 811 

Hij schenkt vergeving en herstelt u in ere! ............................. 812 
Voodoo priesteres ontmaskerd! ........................................... 815 

07-02-2013 “Pas op”, Hij openbaart zó alles! ......................... 816 

07-02-2013 Toen ik in de put zat, trok Hij mij eruit! ................ 818 
*Ik openbaar u: Er is oorlog in de hemelse gewesten! ............. 821 

*Profetische boodschap: Dit alles zal geschieden! ................... 823 
Het begint met een lolly! .................................................... 824 

Jezus Christus is uw enige Redding! ..................................... 827 

Wees gehoorzaam, word wakker kerkslapers! ........................ 829 
Tenzij men zich bekeert, dan zal u van Hem horen! ................. 831 

13-02-2013 Zie uit naar Zijn wolk! ....................................... 832 

Heeft u een beperking? Deze boodschap is voor u! .................. 834 
Gij kunt niet God dienen en Mammon! .................................. 836 

*Profetie: Ik zeg u deze profetische woorden Gods! ................ 837 
Rafaël naar Amsterdam uitgezonden!.................................... 839 

Hoor wat de Geest vandaag tot de Gemeenten zegt! ............... 842 

Jouw vertrooster is liefde, Hij houdt van jou!.......................... 844 
Onverwachts sla Ik toe & welke soldaat was gereed? ............... 846 

19-02-2013 Vrees niet, Hij zal u dragen! ............................... 848 
Beoefen geduld en de liefde Gods! ....................................... 851 

De oude Spaanse visser uit Cambrils! ................................... 854 

*In de hel kwam ik bekende popsterren tegen! ...................... 856 
Ik heb uw pijn gezien! ........................................................ 859 

*Marjolijn: een overgenomen Christen! ................................. 861 

Open hart en oren en word wijs! .......................................... 863 
Geloof! ............................................................................ 865 

Ware wijsheid & Gods openbaring in volgorde! ....................... 866 
Wie met een open hart hoort, ontvangt! ................................ 869 

Wandelt door de Heilige Geest! ............................................ 871 
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Respect! .......................................................................... 874 
Waar wordt u blij van? ....................................................... 875 

01-03-2013 De Opname, de Wegvoering, was komende! ......... 877 

Zalig zij die niet gezien hebben, en toch geloven! ................... 879 
*U leeft in het begin van het einde der tijden! ........................ 881 

Zo zal de Komst van de Zoon des mensen zijn! ...................... 886 
Het ontstaan het van het kerkgebouw! .................................. 887 

*Profetisch: Hoor! De Here spreekt tot de wereld! ................... 890 

Spiegeltje, spiegeltje aan de wand! ...................................... 891 
*Bekeer u en reinig u, voordat gij overgenomen zijt! ............... 893 

Bid en spreek niet als een sneltrein! ..................................... 895 
Waar het werkelijk om draait! ............................................. 897 

Kadosh Adonai Elohím Tz’va’ot! ........................................... 898 

Oproep aan Christenen: Verspreid de boodschappen! .............. 901 
*Laat u niet overnemen! .................................................... 902 

11-03-2013 Profetie: Wee u, Korea! ..................................... 905 
Waarom God? ................................................................... 907 

Leer Mij kennen en maak tijd om met Mij te praten! ................ 910 

Benjamin 16 jaar verlamd & aanwezig bij God! ....................... 911 
*Nieuwe Paus is reeds lange tijd gekozen! ............................. 913 

Jezus werd na Zijn dood weer levend! ................................... 915 

Chromosomen, de aanleg Gods! .......................................... 916 
Weet je dat de Vader je kent? ............................................. 917 

15-03-2013 Profetie: Amerika verdwijnt van de kaart! ............. 918 
Gastarbeider! ................................................................... 921 

*16-03-2013 Profetie: De tijd is op, voorbij! .......................... 922 

Auschwitz mei 1940! .......................................................... 924 
Dino’s in Gods Paradijs der dieren! ....................................... 926 

Kies nu, wie u dienen gaat, en laat u vrijbidden! ..................... 929 
De verloren zoon in de moderne tijd! .................................... 930 

*Kenmerken van de gevallen engelen, de zgn. aliens! ............. 933 

Yeshua HaMasiach, Jezus Christus, spreekt! ........................... 935 
*20-03-2013 Haast u, het uur is om! .................................... 938 

Ik ben een bode engel Gods, ik vertel u over Ruben! ............... 939 

Zilveren munt gezocht! ...................................................... 942 
Het volmaakte waardevolste cadeau! .................................... 943 

*24-03-2013 Profetisch: Maak u klaar voor de Opname! .......... 944 
God wist, een dier is betrouwbaarder dan een mens! ............... 947 

Hij heeft ook een verlanglijstje! ........................................... 949 
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De Farao dacht, ‘Alles en iedereen is van mij!’ ........................ 951 
De tienden! ...................................................................... 953 

Zoek de Paaswaarheid en vertrap die afgoden! ....................... 955 

Radiopiraat, luister: Dit verzoekplaatje is voor u! .................... 957 
*Zie, Ik maak iets nieuws, nu zal het uitspruiten! ................... 960 

Het ongezuurde brood van reinheid en waarheid! .................... 962 
De Here bewijze u liefde en trouw! ....................................... 963 

Zo spreekt de Here: Gij hebt mensen aangesteld, niet Ik! ........ 965 

29-03-2013 U heeft de groeten van Hansje! .......................... 967 
*30-03-2013 Belangrijke profetische boodschap! .................... 969 

*31-03-2013 Jezus sprak: De vlinder komt eruit ..................... 972 
*31-03-2013 Openbaring Gods: De plaats der zielen! .............. 973 

*01-04-2013 Profetie: De Heer stuurt insectenplagen! ............. 976 

02-04-2013 Zie Gods schepping, geniet & leer van hen! ........... 977 
Misleider en verleider, Hoor! ............................................... 979 

02-04-2013 Profetie: Hoor, Athene, wat over u komt! ............. 981 
Wees dankbaar voor alles wat God u gegeven heeft! ............... 983 

04-04-2013 Boodschap Gods: Zie niet achterom!.................... 985 

Plotseling maakt de kracht Gods contact! .............................. 986 
05-04-2013 Overtreder? Bekeer u dan nu het nog kan! ........... 988 

*Profetie: Er dreigt groot gevaar, wees alert! ......................... 991 

07-04-2013 “Heer, ik ben er klaar voor!”............................... 992 
Die geweldige kracht rukt u zo weg omhoog! ......................... 994 

Ontvang! Want niets is te onmogelijk voor Hem! .................... 996 
Wees standvastig in beproevingen! ...................................... 997 

Wandel in de Geest en niet in het beest! ............................... 999 

Jezus helpt Tomas met deze woorden! ................................. 1001 
*Zijn SHALOM wordt werkelijkheid! ..................................... 1003 

Toen vielen de regens, en de stormwinden waaiden! .............. 1005 
Stapelverliefd! ................................................................. 1006 

Ik zag Gods Koninkrijk: Het Nieuwe Jeruzalem! ..................... 1008 

Supermodel Christy! ......................................................... 1011 
Aan de ‘ongelovige’, “gelovige” hokjesdenkers: Hoor! ............. 1015 

Waar is uw geloof gebleven? .............................................. 1017 

*Extreme regenval, extreme hitte, extreme tornado’s…! ......... 1020 
*Profetie Turkije: Hoor Turkije, de Here God spreekt tot u! ...... 1023 

*Profetie: O wee… Frankrijk, Venezuela, Pakistan en Iran!....... 1024 
18-04-2013 Openbaring Gods: Een levende relatie ................. 1027 

Opeens was ze weg! ......................................................... 1029 
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Onthoud dit! .................................................................... 1031 
19-04-2013 Profetie: De wegrukking! .................................. 1033 

Van welke boom heeft u gegeten? ....................................... 1035 

Maak de Koning groot, die zeer spoedig komt! ...................... 1037 
23-04-2013 Een goede tros druiven! ................................... 1040 

Jezus geeft u: 100% garantie en eeuwig leven! ..................... 1043 
*Profetie: Openbaringen Gods & strijd boven Israël! ............... 1044 

Heer, ik vraag uw rijke zegen en overvloed! .......................... 1047 

Waarom komen de engelen Gods naar Benjamin? .................. 1049 
*Wederom beziet de Heer uw land en zal zo nodig toeslaan ..... 1052 

*28-04-2013 Profetie: Uw land staat op Zijn lijst! .................. 1054 
*Er is oorlog boven Israël! ................................................. 1055 

Rang of ego dus niet, maar uw hart = wat Hij beziet! ............. 1058 

Het gehele Koninkrijk steunt op deze Koning! ........................ 1060 
01-05-2013 Wereldse Christen: gij zijt ontmaskerd! ............... 1063 

*Vrees niet voor wat God u in deze tijd openbaart! ................ 1065 
U luistert al zo lang! Maar Hij wil uw Heer zijn! ...................... 1067 

Uitdrukkingen van lof en dankbaarheid! ............................... 1069 

*Profetie: De sluizen gaan open boven Kenia! ....................... 1071 
*De Here spreekt: O wee u, Maitreya en dr. Owuor (o.a.)! ...... 1072 

*Profetische openbaring: De misleidende Maitreya geest! ........ 1075 

Wees niet angstvallig of verlegen! ....................................... 1077 
06-05-2013 Voorwaar, gij hebt Hem leren kennen! ................ 1080 

Maak een zalvingsolie & leg nu de handen op uzelf! ................ 1081 
Voor eeuwig afgesneden van verlossing & verzoening! ............ 1086 

Ik ben het, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus! .................... 1088 

*Nog een openbaring & enkele taken der engelen beschreven .. 1091 
Alleen via de oprit de weg op! ............................................ 1094 

09-05-2013 Speel niet voor God! ........................................ 1095 
*Openbaring: Ronald Weinland is een valse profeet! .............. 1097 

*Zijn eeuwige straf komt nu zeer dichtbij! ............................ 1099 

*Profetie: Vele valse profeten door God genoemd! ................. 1101 
De God van Abraham, Izaäk en Jakob zal u beschermen ......... 1103 

*Profetie: Het kannibalisme zal toenemen! ........................... 1106 

Zijt gij hebberig? .............................................................. 1107 
“Dokter, zou u voor mij willen bidden?” ................................ 1110 

*De plagen komen en meer, als u zich niet bekeert! ............... 1112 
Want door Zijn genade zijt gij behouden! ............................. 1115 

*Profetisch Woord van de Here der heerscharen! ................... 1116 
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Verstop u niet! ................................................................. 1117 
Hij werd onschuldig veroordeeld tot de dood! ........................ 1119 

*Muziek der misleiding! ..................................................... 1121 

God test u! ..................................................................... 1124 
*De vijand spant 3 soorten netten over de wereld! ................. 1125 

Grote Zonnevlam zorgt voor grote schade op Aarde! .............. 1127 
Jezus Christus, Yeshua HaMashiach, heeft u zeer lief! ............. 1130 

*Het occulte is een nabootsing van Gods ware kracht ............. 1132 

Jessica, de Heer spreekt tot jou vandaag! ............................. 1134 
Wie offert, eert Mij: Yeshua, Jezus Christus! ......................... 1135 

Wat heeft deze wereld u te bieden? ..................................... 1137 
*Voorwaar, Israël: De weg is vrij, ontwaak! .......................... 1140 

*Lijden om Christus’ wil! ................................................... 1142 

Hoor, België! Bekeer u nu, beeldendienaars! ......................... 1147 
Een reddende engel! ......................................................... 1150 

*28-05-2013 Profetie: Vulkaan Copahue! ............................. 1152 
Vergeef, zie het goede! ..................................................... 1153 

*Kannibalisme neemt nu toe in de wereld! ............................ 1155 

Houd uw vlam brandend! ................................................... 1158 
30-05-2013 Zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn! ..... 1159 

Oproep van God: Laat u dopen zoals Johannes doopte ............ 1160 

*Openbaring: Zombies van het kwaad ................................. 1162 
Geen toegang tot de hemel: God duldt geen zonde! ............... 1163 

*Gods Elohím ruimteschepen versus satans UFO’s! ................ 1166 
Jezus Christus, mijn grote Vertrooster! ................................ 1169 

*Verklaring & Openbaring Gods m.b.t. UFO’s! ....................... 1171 

Wat is een mens waard? .................................................... 1173 
*Kijk wat ik u laat zien! Terugblik 2012 ................................ 1175 

Christenstrijders, vrees de gevallen engelen niet! .................. 1177 
Uw redding is maar 1 gebed bij u vandaan! .......................... 1180 

*Nu breekt het einde voor u aan! ........................................ 1183 

Open uw hart en kies vandaag voor Hem! ............................ 1184 
*Profetie: Zie wat komen gaat, of bekeer u! ......................... 1187 

Shalom, vrede zij u! sprak Jezus Christus! ............................ 1188 

*Stapsgewijze overname van de mensheid! .......................... 1189 
*Zoals Ik Israël bescherm, zo bescherm Ik u! ....................... 1191 

*Voorwaar wereld: Hoor, wat kwam en nu komt over u! ......... 1193 
De gedachtengang der verblinde goddelozen! ........................ 1195 

Mijn geliefde, Ik ben het die tot u spreekt! ............................ 1198 
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*Jezus Christus brengt alles aan het licht en terug ................. 1199 
Mijn geliefde, luister, Ik roep u bij de naam! ......................... 1202 

Heeft u al een levende relatie met Jezus Christus? ................. 1204 

*China, hoor waarom uw land telkens geslagen wordt! ........... 1205 
Verstop u niet!... Zo spreekt de Here! .................................. 1208 

Hij kent u en noemt u bij de naam! ..................................... 1210 
Vertel het verder en vrees niet! .......................................... 1212 

Hij is het die uw tranen droogt en zegt: Zie op Mij ................. 1213 

De leugen achter het masker! ............................................ 1215 
Verheug u en prijs God met zang en instrumenten! ................ 1216 

Een grote verandering!...................................................... 1218 
*Openbaring Gods: Boeven, pas op… God ziet u! ................... 1219 

18-06-2013 Wandel door de Heilige Geest! ........................... 1221 

Een perkament brief gericht aan jou! ................................... 1224 
*Profetische onthullingen gegeven vanuit ‘De Elohím’ ............. 1225 

*Wraak en bewuste misbruik van Gods schepping! ................. 1227 
*Profetische waarschuwende boodschap voor Spanje! ............ 1229 

Geef geen duivelse naam aan uw kinderen! .......................... 1230 

De Heer zegt: Voor u een vraag, voor Mij een weet! ............... 1231 
*God gedenkt het Regenboog verbond niet meer! .................. 1233 

Ik, de Here, spreek tot u: Ik heb u uitgekozen! ..................... 1235 

*Profetisch 23-06-2013  Alle afgoden zwemmen in het water! .. 1237 
‘Het ongelijk span’: getrouwd met een ongelovige!................. 1240 

*Vervulling profetie India & opnieuw waarschuwingen! ........... 1244 
De Heer brengt o.a. het Boek Tobit onder de aandacht! .......... 1246 

Heiligt de Christus in uw harten, o volk van God! ................... 1251 

*Boeven door de Heer weggejaagd! .................................... 1253 
Het mooiste geschenk en het grootste wonder! ..................... 1256 

Zegen en aanbidding geeft kracht en overwinning! ................. 1258 
De kampvechter Gods! ...................................................... 1259 

Bereid u voor, spoedig gaat hij u verlaten!............................ 1260 

O wee, gij Iran en u, als gij tegen Israël zijt! ......................... 1261 
Lachen in de Geest? Laat me niet lachen! ............................. 1265 

Bid & vraag Hem om de bescherming van Zijn Bloed .............. 1267 

Een koninklijk ontvangst voor mens en dier! ......................... 1269 
Bewaak uw gedachten en mond! ......................................... 1271 

God greep in! .................................................................. 1273 
Overdenk deze raadgevingen uit het Boek Sirach! .................. 1276 

Zo spreekt de Heer tot u: Onderzoek uw kerk! ...................... 1278 
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*Men wil de waarheid vervangen door de leugen! .................. 1279 
In Hem zijt gij meer dan overwinnaar! ................................. 1282 

Zo spreekt de Here tot u! .................................................. 1285 

*Er zal nu eerst veel bloed vloeien in Egypte! ........................ 1286 
*Een wonderlijke plaats door de Heer bereid! ........................ 1288 

Isa, Jezus Christus, Yeshua, is de Zoon van God! ................... 1290 
*Al wat God doorgaf aan Zijn ware profeet gebeurde! ............. 1293 

*Informatie over de antichrist en zijn wegbereider! ................ 1295 

*10-07-2013 Profetie: Zie wat nu komt! .............................. 1297 
U die nu luistert, Maak uw wegen recht! ............................... 1299 

*De ware reden achter wereldwijde totale controlebeleid!........ 1300 
Zoekt en gij zult Mij vinden! ............................................... 1302 

Behandel uw vrouw met respect! ........................................ 1303 

Inderdaad, men spreekt van hoererij en onreinheid! ............... 1306 
*Dit verklaart wat nu gebeurt in de wereld! .......................... 1310 

*Voorwaar, India: Mijn ogen zien bergen zonden!  ................. 1312 
*Ziet u al wat gaat gebeuren in de laatste dagen? ................. 1315 

Gebed tot bevrijding van occulte bindingen! .......................... 1318 

Sta op! Ik ben met u, Ik ben uw Schild! ............................... 1320 
*Hij had het uiterlijk van een christus! ................................. 1322 

Een woord des Heren aan Josie H. Ministries ......................... 1325 

19-07-2013 Alleen Hij is heilig! ........................................... 1326 
Verheug u, draai rond, raak de grond en spring! .................... 1329 

Zijn liefde is puur! ............................................................ 1330 
*Hoor aandachtig, Deventer: Dit is geen sprookje  ................. 1332 

*Profetie Iran: De tijd komt! De dag is nabij! ........................ 1334 
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Dankbetuiging 
 

02-09-2013  DE HEER YESHUA HAMASIACH, JEZUS CHRISTUS, 
BRENGT ZELF WOORD VOOR WOORD DE DANKBETUIGING OVER! 

DE HEER ZEGT OOK: WEES U VAN MIJN AANWEZIGHEID BEWUST 

BIJ HET LEZEN VAN DIT BOEK!  

 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 2 september 2013 schrijft Benjamin 
Cousijnsen, Gods eindtijdprofeet: 

 

Ik was me al aan het opfrissen vanmorgen, toen ik het 
geluid van de opengaande sluizen hoorde en het suizende 

windgeluid hoorde toenemen in kracht.  
Ik liep naar het kleine schrijfkamertje toe.  

Ik zat nauwelijks, of de kamer werd intens helder verlicht… Het was 

de Here Yeshua HaMashiach, Jezus Christus zelf, die meteen in het 
licht verscheen en de woorden sprak: Schrijf het volgende op, 

Benjamin. Vervolgens gaf de Heer op dezelfde wijze als de bode 

engelen doen, deze boodschap woord voor woord door, terwijl ik 
het meteen opschreef. De Heer sprak, 

 
Shalom, Mijn geliefden! Vrede zij u. 

Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, Dit boek is opgedragen aan de 

werkers van de laatste dagen en aan u, die Mij herkent, dat Ik het 
ben. Ik ben het, uw Rabboeni, uw Meester, Adonai, uw Koning der 

koningen, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus.  
Er zijn zoveel mensen, die Ik, de Here, en Mijn enige ware profeet 

Benjamin Cousijnsen, en zijn Aäron, Marta Cousijnsen, en Marion 

Verkleij dankbaar voor zijn. Ik wil speciaal Marion Verkleij danken 
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voor haar onvermoeibare inzet, voor het tot stand komen van Mijn 
boek ‘RUACHA, YESHU, SHALOM!’ 

 

Ook zeg ik u, Wees u van Mijn aanwezigheid bewust bij het 
lezen van dit boek. 

Ik zal velen de ogen openen en hun tranen drogen. Ik wil u zien 
stralen en in Mijn handen houden!  

 

Voorwaar, indien iemand van Mijn boek afneemt, van Mijn 
woorden, van deze profetieën, of hieraan toevoegt, Mijn 

Vader zal zijn deel afnemen en er voor straffen. 
Voorwaar, ook gaat Mijn dank uit naar de giftgevers. Ik, Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus, heb een blijmoedige gever lief, en zo 

kan dit boek verspreid worden, wereldwijd, via Evangelische 
Stichting Eindtijdnieuws. Ik zal laten zien dat Ik heden Dezelfde 

ben, die zeer spoedig komt, maar eerst dit boek! 
Ik ga nu, laat Mijn zegen en vrede met u zijn. Ruacha, Yeshu, 

Shalom!  

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

BOODSCHAPPEN EN PROFETIEËN, 

DOORGEGEVEN VANAF BEGIN 2012,  

DOOR DE GOD VAN ABRAHAM, IZAÄK EN JAKOB, 
EN WOORD VOOR WOORD DOORGEGEVEN  

EN METEEN OPGESCHREVEN  
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DOOR GODS EENVOUDIGE DIENSTKNECHT  

EN GELIEFDE WARE EINDTIJDPROFEET, 
BENJAMIN COUSIJNSEN,  

IN TEGENWOORDIGHEID EN ONDER  

TOEZIEND OOG VAN DE BODE ENGELEN GODS! 
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JANUARI 2012 
 
 

Profetisch: 5 Onthullingen in de nacht 
 
BENJAMIN COUSIJNSEN WORDT IN DE GEEST MEEGENOMEN DOOR 

EEN ENGEL GODS. HIJ KOMT OP VERSCHILLENDE PLAATSEN, 

WAAR HEM ONTHULLINGEN WORDEN GEGEVEN. LUISTER NAAR DE 
WOORDEN VAN DEZE DIENSTKNECHT GODS!  

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 31 januari 2012 werd Benjamin 

Cousijnsen bezocht door een bode engel Gods. 
 

Dit is wat Profeet Benjamin opgeschreven heeft van alles, 

wat hij gezien en gehoord heeft… 
Ik lag in bed, en ineens stond er een engel naast mijn bed. Hij zei, 

Benjamin, kom! 

Ik volgde de engel, en ik zag gewoon mijn lichaam achter mij in 
bed liggen. Ik volgde de engel, en toen stonden we op straat. 

Ik zag een waterbelachtige grote vorm. De engel stapte door deze 
waterbel, en zei tegen mij: Kom!  

Ik volgde hem en samen stapten we door deze zeepbelachtige vorm 

heen. 
Plotseling zag ik dat ik heel ergens anders was… 

 
Ik zag allemaal mensen om mij heen; ze waren aan het 

zingen, God aan het loven en prijzen. 

Ik dacht, ‘Dat klinkt goed!’ Terwijl de mensen zo zongen, zei de 
engel Gods: Weet je, dit zijn Christenen. Ik schudde met mijn 

hoofd, en zei: “Ja, dat zie ik”. 

 
Ik bevond me in een kerk.  

De engel Gods zei, Weet je waar God heel verdrietig om is? 
Ik zei, “Nee”.  
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De mensen zingen: ‘Alles wat adem heeft, love de Here’. Deze 
mensen loven wel, maar niet vanuit hun hart. Het zijn gewoon 

krachteloze woorden, die niet uit hun hart komen, zei de engel 

Gods. Kijk, hoor je wat ze zingen? 
Ik hoorde de mensen liedjes zingen, allemaal tot eer van God, maar 

ineens voelde ik de beweging van de Heilige Geest. Naarmate de 
aanwezigheid van de Heilige Geest sterker begon te worden, en ik 

kon voelen dat de Heilige Geest mensen wilde aanraken en 

genezen, werd het lied plotseling afgekapt, en ging men over op 
het noemen van de lijst met zieken in de kerk. Terwijl de Heilige 

Geest zo wilde werken in de kerk, en de mensen voelden, dat de 
Heer iets wilde doen! Door het lied af te breken en op iets anders 

over te gaan, werd er aan de Heilige Geest geen ruimte gegeven 

om te werken! De werking van de Heilige Geest werd zo dus 
afgebroken. Dit zag ik gebeuren, samen met de engel Gods. 

Ik bemerkte ook, dat de mensen die een bediening hadden, een 
bepaalde taak in de kerk, enthousiast het podium afkwamen, en 

weer gingen zitten, omdat de zieken werden voorgedragen. Hierna 

begon men weer te zingen, maar nog steeds zongen ze niet vanuit 
hun hart. 

 

Later was er pauze… 
Sommige mensen gingen de zaal uit. Buiten het gebouw, zag ik een 

soort gang; anderen bleven in de gang staan, en weer anderen 
gingen uit het zicht, waar je ze niet zag staan. Er werd samen 

koffie gedronken en gepraat, en ze staken sigaretten op en 

begonnen te roken. Mensen maakten een babbeltje en afspraken 
met elkaar.  

De engel Gods sprak, Deze mensen daar, die wel de leiding hadden 
en in de bediening staan, zongen zojuist: ‘God is goed!’ en andere 

liederen om God groot te maken, maar het zijn allemaal maar 

woorden!  
 

Weet je, Benjamin, van binnen zien ze er heel anders uit; ze 

zijn niet schoon. 
Als je niet schoon bent van binnen, kun je de Heer echt niet gaan 

dienen. Want je moet vrij zijn! De Heilige Geest kan alleen werken 
in iemand, als hij vrij is en schoon. Zegt God niet, dat het lichaam 

een tempel is van de Heilige Geest?  
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De engel Gods liet mij dat allemaal zien. De engel Gods zei, Hier 
hoef ik niet langer te zijn, nu ik je dit heb laten zien en ik dit met je 

gedeeld heb. God is niet blij met deze en vele andere kerken. Het 

liefst zou Hij alles overhoop willen halen, want ze hebben er een 
rommelmarkt, een puinhoop, van gemaakt! 

 
Toen de bode engel Gods mij weer naar buiten nam, zei hij 

tegen mij:  

Nu laat ik je iets heel anders zien…. Stap hier maar in. 
Opnieuw stapte ik door de zeepbelachtige reuzendruppel heen, die 

leek te bewegen. Het stond midden op straat. We stapten er door 
en plotseling leek het alsof ik me snel voortbewoog in een soort 

buis. Links en rechts zag ik wat leek op botten. Ik zag rode kleuren, 

en ging er snel doorheen.  
Hoe verder we gingen, hoe meer ik iets zag, wat er zwartachtig en 

etterig uitzag. Er hing een vieze, stinkende geur! Het was een 
roetachtige, teerachtige geur. Het was niet om aan te zien, en ik 

werd er bijna misselijk van.  

Plotseling riep de engel Gods: Stop! En we stonden meteen stil op 
de plek.  

Naarmate we verder door deze buis waren gegaan, hoe harder ik 

een geluid had gehoord… “Boem, boem”, had ik horen kloppen. Het 
geluid dreunde door mijn hoofd heen, en ik kon het nog net aan!  

Nu stonden we stil. De engel leek me te besturen, want bij het 
stopcommando stond ik ook meteen stil. Ik zag in de verte een stuk 

vlees, dat er zó vies uitzag! Toen zei de engel Gods: Hoe vind je 

het hier? 
“Walgelijk!” zei ik.  

 
Weet je, sprak de bode engel Gods, waar denk je dat je 

bent? 

Ik zei, “Het lijkt wel alsof ik Jona ben in een soort grote vis, die 
opgeslokt werd!” Zo voelde ik mij ook. Dat verhaal kent u vast wel. 

De engel Gods begon een beetje te lachen. Hij zei: Nee, dit is geen 

vis; dit is het lichaam! 
“Het lichaam?” zei ik. 

Ja, sprak de engel Gods. Dit is het lichaam, dat Christus 
toebehoort.  

Ik zei, “Dat zegt dat lichaam, dat het Christus toebehoort?” 



 
 

 

31 
 
 

 

Ja, zei de engel Gods, je bevindt je in de mens! Vele Christenen 
zijn zo; ze roken en ze zijn niet schoon van binnen. Daarom laat ik 

je dit ook zien, zei de engel Gods.  

Ik zei, “Dit had je me echt niet hoeven te laten zien. Ik vind het 
walgelijk!” Het stonk en het was er vies, en ik hield niet van dat 

soort dingen. Maar ik begreep heel goed, dat de engel van God mij 
duidelijk maakte, dat God daar niet blij mee is. Vooral de Heilige 

Geest, want hoe kan de Heilige Geest nu in een lichaam zijn, waar 

allemaal nicotine is en stank!  
Weet je, sprak de engel Gods, een mens die Christus dient, hoort 

zuiver te zijn en schoon. Daar kan de Heilige Geest in werken. Hoe 
kan de Heilige Geest nou werken in een verontreinigd lichaam? 

Horen we niet gelijk te zijn als Christus is? Streven we niet naar de 

volmaaktheid? Streven we niet om rein en schoon te zijn?  
Christus draagt ons op om schoon en rein te zijn, met het lichaam, 

ook van binnen! 
De engel Gods nam me weer mee. We keerden terug en gingen 

weg van die plek. 

 
Toen stonden we opeens weer buiten…  

De engel Gods sprak, Begrijp je het nu een beetje? 

Ik zei, “Ja, ik begrijp het”.  
Ik neem je nu ergens mee naar toe, wat hier totaal niets mee te 

maken heeft, sprak de engel Gods.  
 

Opnieuw stapten we door de waterachtige bel heen, en ik 

bemerkte dat we ons plotseling tussen bergen bevonden… 
Links en rechts van de plek waar we stonden, waren hoge 

megagrote bergen! Het materiaal van de reusachtige bergen, links 
en rechts van ons, leek wel op graniet. Toen sprak de bode engel 

Gods: Volg mij! Doe precies wat ik zeg… 

 
Toen ging de engel Gods zo dwars door de wand van de berg 

heen, en verdween uit het zicht. 

Ik liep hem dus achterna, maar ik knalde met mijn hoofd tegen de 
bergwand op, en voelde de harde klap, levensecht, maar kwam er 

niet doorheen. 
De engel kwam terug en zei, Benjamin, ik heb gezegd: Doe precies 

hetzelfde wat ik doe. 
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Ik dacht, ‘Ja, dat deed ik toch?’  
Ik had teveel naar de berg gekeken, en besefte, dat ik geen geloof 

had gehad om door de bergwand heen te lopen. Ik had mijn 

verstand op nul moeten zetten, en zo door moeten lopen. Maar ik 
had naar de berg gekeken, en had gedacht: ‘In mijn ogen is het 

onmogelijk om daar doorheen te gaan’.  
Een stukje ongeloof zorgde er dus voor, dat ik daar dan ook 

letterlijk tegenaan liep. Daarom kwam de engel terug, om te 

zeggen: Geloof! Volg mij, en doe hetzelfde als wat ik doe. 
 

Ik liep hem achterna, en dit maal, inderdaad, liep ik door de 
bergwand heen… 

We kwamen op een plek in de berg terecht, wat op een gang leek. 

Links en rechts zag ik een soort wand. Rechts zag ik tekeningen; 
misschien waren ze ook links, maar ik keek naar rechts. Ik zag 

afbeeldingen van reusachtige engelen. De tekeningen waren best 
goed getekend, vond ikzelf. De tekeningen zagen er wat 

middeleeuws uit. Het leek met stenen in de muurwanden gekrast te 

zijn.  
 

Veel groter dan de mensen, waren de afbeeldingen en de 

reusachtige engelen.  
Ik zag, dat deze engelen offers aan het brengen waren; het leek 

wel een stier. Ik zag dat ze een soort mes of zwaard in de hand 
hadden, en daaronder zag ik een mens afgebeeld, die gedood werd 

door de engel. Ik zag allemaal van die vreselijke dingen! Ik zag een 

boom, waar mensen aan waren opgehangen.  
 

Toen we dieper de berg inliepen, bemerkte ik bij elke stap, 
dat we dieper en dieper afdaalden. 

Het stonk naar roet en vuur. Links en rechts zag ik kettingen, die 

vast in en aan de muurwanden zaten, met handboeien.  
We gingen verder, totdat we in een grote ruime oppervlakte 

stonden. Ik zag iets wat op een stenen altaar leek. Deze was 

besmeurd met bloedsporen. Deze bloedsporen zag ik op veel 
plekken. Het rook ook naar rottend vlees.  

Ik zag een groot ovaal gat, ik schat 4 bij 5 meter, heel erg groot. Ik 
ging bij de rand staan. Ik durfde niet goed naar beneden te kijken, 

maar de engel Gods moedigde mij aan, en ik zag een enorme 
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diepte, met een vuurzee van lava. Er kwam een enorme hitte en 
damp vanaf, die ik kon voelen. De randen van het ovale gat waren 

glad, glibberig en zwart. Ik hoorde het ook borrelen en ik kon niet 

goed tegen de warmte. Ik wist niet goed, wat ik er mee aan moest, 
en dacht, ‘Waar ben ik dan in de berg? Afschuwelijk!’ 

Terwijl ik verder keek, zei de engel Gods: Kom, we moeten terug. 
We gingen weer door de muur heen, naar buiten.  

 

We bevonden ons weer tussen de twee bergen in. 
Ik zei, “Het lijkt wel of die linkse berg tegen die rechtse berg heeft 

aangezeten”.  
De engel Gods zei, Dat klopt! Dat heeft ook aan elkaar gezeten, 

maar het is nu van elkaar af.  

 
Ik vroeg, “Wat was dat allemaal, wat ik heb gezien?” 

De engel sprak, Weet je, wat ik je liet zien, daar is nog nooit een 
mens eerder geweest. Dit is een plek, waar de gevallen engelen 

opgesloten zijn geweest. Ja, ze zijn nu vrij, zei de engel Gods.  

Ik kreeg een brok in mijn keel… “Zijn ze vrij?” Ik dacht meteen aan 
het verhaal van Henoch, en het klopte. Het waren die engelen, die 

nu vrij zijn! Ik schrok daar best wel van.  

De engel Gods zei, Benjamin, ik breng je nu ergens anders naartoe. 
“Als het maar niet erger is dan dit!” zei ik hardop. “Ik heb nu 

gezien, hoe Christenen in de kerken zijn, dat ze begerig naar elkaar 
kijken”.  

De engel knikte zo van, ‘Dat heb je goed gezien’. Kom, we moeten 

nu verder, sprak de engel Gods. 
 

Opnieuw stapten we in die bel…  
en plotseling stond ik op een plek met leuke oude huisje aan elkaar 

vast, met kleine, hobbelige straatjes, met kleine straatkeien, lijkend 

op kinderkopjes, vierkant. Maar ik zag totaal geen mensen. Ik 
voelde zo’n rust, dat ik daar zelf ook rustig van werd! Ik genoot van 

de lucht en de palmbomen. Het zag er allemaal zo mooi uit! Ik zag 

een strand en de visnetten, die uit de boten hingen. De boten 
waren op het strand, aan wal gesleept.  

Ik zag een kist liggen, waar ook weer een soort net uithing. Ik 
vroeg, “Wat is dat voor een kist?” 

De engel Gods antwoordde: Daarmee maken ze de vissersnetten. 
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We liepen door; het was heel mooi… Ik hoorde in de verte een 
waterval. Ik baadde met mijn voeten door het water, en zag mijn 

blote voeten in het heldere, doch een beetje vettig aanvoelende 

water. “Dat lijkt wel olieachtig, dat water”, zei ik. 
De engel Gods zei, Weet je Benjamin, als je hier zou gaan 

zwemmen, dan blijf je drijven. Je kunt niet verdrinken.  
 

We liepen verder op het strand, en toen zag ik een kleed 

liggen met de Davidster, zoals de vlag van Israël. 
Het was een strandmat met flosjes; het zag er schoon en mooi uit. 

Ik zag ook een mand; ik weet niet wat er in zat. Het kwam helaas 
niet in mij op om dat te vragen, waarschijnlijk door de vele 

indrukken, dacht ik achteraf. 

Na een praatje stonden we beiden op, de engel Gods eerst, en 
daarna ik. 

De engel Gods sprak en zei, Klop die mat uit. 
Ik zag dat er wat zand op zat, dus klopte ik de mat uit, terwijl de 

engel Gods toekeek.  

Ik legde de mat weer neer. De engel Gods sprak, Ga er maar weer 
op zitten en blijf stil zitten. De engel zei, Beweeg je niet, en hij 

strekte zijn handen uit. 

 
Ik voelde de mat omhoog gaan… 

De engel Gods vroeg, Hoe voelt dat? 
Ik zei, “Alsof ik vlieg! Maar het voelt ook als een waterbed”, omdat 

het iets golfde wanneer ik me bewoog.  

Toen liet de bode engel Gods de mat ook weer zakken. Het was 
maar heel eventjes, maar ik mocht meemaken, hoe 

gewichtsloosheid voelde. Het deed me denken aan het sprookje 
met het vliegende kleed. Ik heb ervaren hoe het zweven voelt. 

We gaan weer verder, sprak de engel Gods…  

 
We gingen verder, en ik genoot van het zien van zoveel 

mooie dingen… het prachtige strand… 

En ik zag hout liggen, wat voor een vuurtje was gebruikt, maar nog 
steeds geen mensen te zien. Er was een heerlijke stilte. Ik liep 

achter de engel Gods aan, weg van die plek, en vroeg, “Waar ben ik 
eigenlijk?” 

De engel Gods sprak, Weet je, dit was het oude Israël. 
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We liepen weer verder, totdat de engel Gods ineens zei, Kijk nu 
maar eens achterom! 

 

Ik keek achterom en zag in de verte mensen… het was nu 
bevolkt! 

Deze mensen leken ons uit te zwaaien met iets in de handen, wat 
op palmtakken leek. Ik vond het heel apart.  

 

Nu bracht de engel Gods mij naar een plek, wat ik herkende 
van vroeger. 

Toen ik verlamd was, ben ik in de geest op deze plek geweest. Ik 
kreeg een brok in mijn keel. Op deze plek sprak ik heel veel met de 

Heer. Mijn gedachten en bewustzijn waren al die jaren bij de Heer. 

Ik kan mij achteraf niet herinneren, wat ik allemaal gezegd heb 
tegen de Heer. Maar ik weet wel, dat ik op een plek was, waar de 

Heer veel met mij sprak, en waar ik een intense liefde voelde. En 
op deze zelfde plek, daar, bevond ik mij nu weer! Ik zei tegen de 

engel Gods, “Ik ga hier toch wel weer weg?” 

Je mag wel terug, zei de engel. Het was net alsof de Heer mij graag 
terug wilde zien, na al die jaren. De Here sprak: Vrees niet! Na 16 

jaar plaatste de Heer mij terug in mijn lichaam, en genas mij totaal 

van verlamdheid. Ja, er ging toch van alles door mij heen… 
Misschien moest dat ook wel, was dat ook de bedoeling.  

De engel Gods zei, Je gaat nu terug. 
 

De Heer zei nog: Vrees niet voor wat je gaat zeggen; spreek 

vrijmoedig over wat je hebt gezien.  
Deel dit met anderen. Ik kom spoedig. Wees bereid voor Mijn 

komst! 
 

Toen stond ik met de engel Gods weer in de slaapkamer. 

De engel Gods vroeg mij of ik zelf weer in het lichaam kon stappen. 
Ik probeerde het wel, maar ik wist niet hoe. Toen gebaarde de 

engel Gods uitnodigend, met een arm- en handbeweging, en 

draaide ik en zakte ik op de juiste wijze, langzaam in mijn lichaam 
terug. 

 
Gods zegen! 
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FEBRUARI 2012 
 

 

15-02-2012 Het weggelopen schaap   
 

Droom visioen van Benjamin Cousijnsen: Het weggelopen schaap 
en de goede Herder. 

 

 
Volledige weergave: 

 
Terwijl ik sliep, zag ik een engel naast mijn bed en hij zei, 

Benjamin, ga je met me mee? 

Ik zei tegen de engel, “Ik ben zo moe”. 
En de engel zei, Ja, je bent wel moe, maar ik heb vandaag iets heel 

speciaals. De engel maakte me nieuwsgierig, en opeens, toen de 
engel met zijn hand zwaaide, stond ik eigenlijk in een hele grote 

zaal. Ik zag allemaal stoelen en de engel zei: Hier, Benjamin, zet 

op. Ik dacht, ‘Wat heeft hij daar?’ Hij gaf me een soort bril, en ik 
keek goed om mij heen en zag inderdaad, dat ik in de bioscoop 

was. Het was een hele grote bioscoop. Ik vond het een rare plek… 

ik dacht, ‘Wat moet ik in de bioscoop? Wat voor films zullen ze 
draaien?’ 

De engel zei, Ja, houd deze bril op. En ik zag, dat de engel ook zelf 
deze bril op deed. 

 

Toen keken we naar een film en ik zag in die film, dat daar 
een herder was. 
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Het was een vrolijke herder. Hij had een hele grote kudde met 
schapen en hij zong voor de schapen. Hij ging daar zo zitten op een 

soort steen, en als hij aan het zingen was, bleven die schapen 

rustig om hem heen.  
Wat me ook opviel, als de herder aan het zingen was, zag ik een 

soort waas op de achtergrond bij die schapen, alsof het de schapen 
beschermde. Het leek op gedaantes van engelen, die de schapen 

beschermden.  

De herder vertelde in de film naar de zaal toe, waar de mensen 
zaten in de bioscoop, en waar ik zat met de engel: “Deze schapen 

hebben allemaal een naam. Ik ken ze allemaal bij naam, en ze 
kennen mij ook”. Hij zei, “Ik heb weleens gehad dat er een schaap 

wegliep, en als ik dan begon te zingen, dan kon dat schaap mij 

weer terugvinden”. De herder keek heel blij, en hij keek zo heel 
trots naar die schapen. Hij zei heel vol trots, “Dit zijn mijn schapen, 

die ik heel, heel erg liefheb”. Hij zei, “Ik heb heel vaak mijn leven 
op het spel gezet voor deze schapen. Want heel soms zit er een 

schaapje bij, dat zijn eigen gang wil gaan”.  

 
Later liep de herder weer verder, en de schapen die volgden 

hem, als een groep achter hem aan. 

Hij keek niet eens om; de schapen, die volgden hem. Ik zag, dat 
ze, ja, het leek wel een berg, waar ze over de rand heenliepen. En 

er was geen enkel schaapje, dat van de rand afviel, de berg af. Ze 
wisten gewoon hoe ze die route moesten lopen, terwijl er ook een 

soort zijweggetje was. Ze hadden ook de andere kant op gekund, 

maar het was net alsof ze wisten: We moeten de herder volgen.  
 

En de herder, die liep… 
En ik zag, toen hij zo aan het wandelen was door die stenen 

oppervlakte – ik zag ook rotsen, stenen… – het zag er allemaal ruw 

uit. En toen hij daar zo liep, liep hij over wat leek over een soort 
land heen, met bomen op de achtergrond. Ik zag gras, maar het 

gras zag er niet echt groen uit, maar hij liep door met die schapen.  

Toen bleef hij daar op een plek staan, en ik zag dat die herder daar 
weleens vaker was geweest. Want ik zag dat daar ook een soort 

open plek was met stenen, waar die herder weer ging zitten.   
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En toen die herder daar ging zitten, vertelde hij een 
verhaaltje aan de schapen. 

Ik zag dat, en ik keek naar de film. Ik dacht, ‘Hij gaat een 

verhaaltje vertellen aan de schapen… Zullen ze het begrijpen?’ En 
terwijl ik dat zo dacht, keek ik heel eventjes zo links van mij, of de 

engel nog naast mij zat in de bioscoop. En ik mocht zijn gezicht 
zien… hij had een hele glans in zijn gezicht, en ik zag een glimlach. 

En hij deed zo met zijn gezicht van, Blijf kijken. Toen keek ik 

verder.  
Ik weet niet precies, wat die herder vertelde aan die schapen, maar 

ik merkte dat deze schapen er rustig van werden. En ze vonden het 
zelfs fijn om het te horen. 

 

Toen ging de herder weer verder, zingend, en het was net 
alsof die kudde zat te dansen; daar leek het op. 

Het zag er vrolijk uit! En als de herder begon te zingen, dan voelde 
je een soort heilige sfeer. Het was alsof de plek, waar hij zong, of 

waar hij liep, of waar hij was, dat daar zo’n aanwezigheid was van 

Gods heiligdom, dat je wel mee moest gaan met hem, en 
gehoorzaam was om hem te volgen! 

 

Toen bracht de herder de schapen naar een veld, en ik zag 
daar een soort hek. 

Meestal is een hek van hout of van balken, dat soort dingen, maar 
het leek wel of dat hekwerk van goud was. Er zat zo’n glans op, dat 

ik dacht, ‘Het lijkt wel goud’.  

En de herder deed dat hek open en maakte een gebaar, en toen 
liepen die schiepen allemaal dat hek binnen. Terwijl dat gebeurde, 

dat de herder dat hek opendeed, en de schapen naar binnen 
gingen, begon hij de schapen te tellen. Hij keek om zich heen en hij 

zag dat de schapen allemaal binnen waren.  

 
Toen zag ik ook dat de herder tegen dat wazige, wat ik om 

die schapen heen zag, wat gedaanten van engelen waren, 

dat hij tegen hen sprak en hen dankte. 
En toen hij hen dankte, waren ze ook weg. De engelen waren 

verdwenen… En terwijl de engelen verdwenen waren, sloot de 
herder het hek. En ik zag dat het gras zo mooi groen was, en de 

schapen zaten daar te grazen.  
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En terwijl de schapen daar zaten te grazen, waren ze later 
verzadigd. En de herder, die keek vanaf een afstand naar de 

schapen. Hij bleef maar kijken en genieten, hoe de schapen 

verzadigd waren van het eten. En toen ze verzadigd waren, maakte 
de herder dat hek open aan de andere kant.  

 
En als het hek openging, zag ik dat ze een soort stal 

binnengingen, een soort huisje.  

Het huisje was me niet eens opgevallen, maar ik zag dat die 
schapen een soort stal binnengingen; ze liepen allemaal naar 

binnen. En daar werden ze geborsteld. Ik zag dat daar allemaal, ja, 
een soort herders stonden, leek het wel. Het was een hele groep 

mannen en ook vrouwen; vrouwelijke herders, zag ik. En ze waren 

allemaal druk bezig om die schapen te verzorgen. Ze waren aan het 
boenen en schoonmaken, en toen zei de herder opeens, “Ik mis een 

schaap”. En hij noemde een naam, ‘Nataël’ of zoiets. Toen hij de 
naam van dat schaap zei, zei de herder, “Let goed op deze 

schapen, ik ga op zoek naar dat schaap!”  

 
En toen hij de stal uitliep, volgde hij eigenlijk het spoor… 

Terwijl ik keek, hoe die herder weer terugging om te zoeken naar 

dat ene schaap, dacht ik bij mezelf, ‘Hoe kan dat nou? De engelen 
hebben eigenlijk al die schapen beschermd tegen gevaren… de 

schapen wisten de stem van de herder, ze volgden de herder… Hoe 
kan dat dan, dat het ene schaap toch kwijt is?’ Ik snapte het 

eigenlijk niet, maar ik bleef kijken; ik gaf geen commentaar. 

 
En toen de herder zo aan het zoeken was, kwam hij een 

andere herder tegen, die geen schapen had. 
Hij vertelde, en hij gaf de beschrijving van dat schaap, dat Nataël 

heette, en die herder zei, “En waar heb je die andere schapen 

dan?”  
“Ja, die zijn veilig”. 

“Maar dan ga je toch niet weg bij die andere schapen?” 

Hij zei, “Alle schapen betekenen veel voor mij, en ik wil niet hebben 
dat er één verloren gaat!”  

Ik zag verdriet in de ogen van die herder. En wat me opviel, die 
vreugde, dat zag ik niet echt meer, alsof hij zo bezorgd was, dat hij 

ook niet meer kon zingen als het ware. Hij miste dat ene schaap zo 
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erg! En hij gaf de beschrijving van dat schaap. Maar de herder had 
hem niet gezien.  

 

Toen liep hij verder, en kwam op een plek waar hij eigenlijk 
nog helemaal doorheen moest. 

Het waren allemaal stenen en zand, en ik zag ook hier en daar wat 
groen en bomen. Het zag er allemaal droog uit. En hij liep maar, en 

hij liep maar, en hij was maar aan het zoeken. En hij riep telkens 

de naam van dat schaap. 
Toen zei ik zo tegen de engel naast mij, heel zachtjes, “Ja, waar is 

dat schaap dan? Hij is maar aan het zoeken…” Ik dacht ook bij 
mezelf, ‘Wat een eigenwijs schaap, hoe heeft hij dat kunnen doen?’ 

Ja, terwijl hij eigenlijk voelde dat hij beschermd was, en die 

aanwezigheid van de Here God, die was daar ook als die herder 
begon te zingen. ‘Hoe kun je daar nu bij weggaan?’ dacht ik bij 

mezelf. Maar ja, dat schaap had dat gedaan, die Nataël. 
 

Toen opeens hoorde die herder een geluid… en hij bleef daar 

bij die afgrond staan. 
En toen hoorde hij, “Bèèèèèèè”. Het was echt het geluid van een 

schaap. En toen moest hij naar beneden van die rots! En heel 

voorzichtig, zonder touwen of bescherming, waagde hij eigenlijk 
zijn leven als het ware, en liet hij zich heel voorzichtig zakken. Hij 

gleed soms ook heel iets weg, en dan greep hij zich weer vast aan 
de kant.  

 

En ja, daar bij die tak, of meer een soort boomstronk, daar 
was het schaap! 

Hij pakte dat schaap, en hij hield het goed om zijn handen vast. Hij 
hield het vast, en toen begon hij te zingen. Terwijl hij zong, viel er 

opeens een soort touw naar beneden. Waar dat vandaan kwam? Ik 

zag helemaal niemand, maar er kwam een touw… En toen dat touw 
er was, deed hij dat touw om zijn middel heen en het schaap, en hij 

trok zich op naar boven.  

Toen hij boven aangekomen was, wat me opviel, was daar 
niemand, helemaal niemand! Hij bekeek het schaap, en ik dacht 

van, ‘Ja, eindelijk heeft hij dat schaap terug’. 
 



 
 

 

41 
 
 

 

Maar weet je wat hij zei? “Jij bent een heel ander schaap, jij 
bent niet het schaap, dat ik eigenlijk zoek, maar ook jij hoort 

erbij, jij mag er ook bij zijn”.  

En hij deed het touw om dat schaap, omdat hij nog wat moest leren 
om te gehoorzamen. Het was nog een heel jong schaapje. En hij 

sprak tegen het schaapje en zei, “Volg mij maar, kom maar, ik zorg 
wel voor jou. Luister maar goed naar mijn stem, zodat je mij leert 

kennen”. En hij liep verder.  

 
En toen hij zo verder liep en verder ging zoeken naar dat 

andere schaapje, zag hij daar in die soort wei een schaapje 
liggen… 

Dat was Nataël. De herder, die ging daar zitten, en ik zag dat hij 

niet zong en stil was, terneergeslagen. Wat was er gebeurd? 
Ik kon niet echt goed zien, dat het een schaap was. Ik zag allemaal 

bloed… 
Hij was zo verdrietig! Hij troostte zich bij dat ene nieuwe schaapje, 

en hij zei tegen dat schaapje, “Hij heeft zich laten verscheuren door 

de wolven”, en hij was er helemaal terneergeslagen van. Hij zei, 
“Ja, ik heb hem zo lief, ik hield zoveel van hem, maar dit schaapje 

is zijn eigen gang gegaan, heeft niet meer naar mijn stem 

geluisterd en is verloren gegaan”. En terneergeslagen liep hij 
verder met dat nieuwe schaapje. Dat schaapje had ook geen naam, 

maar dat schaapje volgde hem aan het touw.  
 

En hij kwam terug bij die soort stal, terneergeslagen. 

Toen voelde ik zo’n intens verdriet van al die herders, van die 
mannen en vrouwen. En ik voelde zo’n verdriet alsof ze huilden, 

allemaal huilden. Ik kon het verdriet voelen. Maar ondertussen 
waren ze toch zo bezorgd om dat ene schaapje, dat verscheurd was 

door de wolven!  

Toen ik dat allemaal zo zag, zei de herder opeens, “Zo zijn er vele 
andere schapen, die ook niet van mijn kudde zijn. Ik heb ze zo lief, 

en ik wil niet dat ze verloren gaan. En velen hebben naar mijn stem 

gehoord, maar ze hebben niet geluisterd. Ze zijn hun eigen weg 
gegaan, terwijl ze zoveel van mij hebben gehoord. Ze hebben zo 

vaak mijn stem gehoord, maar ze zijn nu afgedwaald. En ik ben 
daar heel verdrietig om. Maar ik blijf roepen, en ik hoop dat ze nu 

komen”.  
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En terwijl ik dat allemaal zo hoorde en zag, zei de engel 

naast mij: Zet nu de bril af.  

Ik deed de bril af, en ik had het allemaal zo levensecht gezien. En 
ik zei tegen de engel, “Waarom moest ik dan deze bril op?”  

Toen zei de engel tegen mij, Daar zit een wijze les achter!  
En ik zei, “Welke wijze les dan?” 

 

Weet je, Benjamin, zo zijn er veel Christenen, die het niet 
eens zien, dat de Here tegen hen spreekt.  

Ze zijn verblind door de wereld, ze zijn blind door gebeurtenissen, 
ze zijn blind door hun huwelijk, ze zijn blind door heel veel zaken! 

zei de engel, en daarom deze bril, want ze zien niet met geestelijke 

ogen meer, omdat ze druk zijn in hun dagelijks leven. 
Toen zei ik, “Ben ik dat dan ook, omdat ik deze bril op moest 

doen?” 
En de engel zei, Nee, maar je mocht het zien. Ook omdat jij deze 

bril op moest doen, zal het ook vele anderen de ogen openen, dat 

ze hun geestelijke bril op moeten zetten, en deze dingen onder 
ogen moeten zien. En daarom laat ik jou dit alles zien, en deel ik dit 

alles met jou, zodat je deze boodschap over mag brengen naar de 

wereld. Deel het! 
En ik knikte en zei, “Dat zal ik doen”.  

Toen zei de engel, Was dit niet speciaal? 
Ik knikte, “Ja, dit was heel speciaal”, en toen bracht de engel mij 

weer terug.  

Hij zwaaide met zijn hand in de bioscoop, en ik vroeg me af, of die 
mensen, die daar allemaal zaten: misschien waren dat ook 

Christenen en vele andere mensen, die blind waren of die door een 
geestelijke bril heen mochten kijken. 

 

Maar de engel zwaaide met zijn hand, en toen waren we 
meteen weer op mijn slaapkamer. 

Hij zei, Ga maar liggen. 

Ik keek naar mijn bed… Meestal, als de Heer mij ophaalt, blijft mijn 
lichaam achter, en ga ik met Hem mee. Maar dit keer zag ik dat 

mijn lichaam daar niet meer lag en ik schrok. Ik zei tegen de engel, 
“Ik heb weleens vaker dromen gehad, maar nu is mijn lichaam 

weg”.  
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Toen zei de engel, Maak je je zorgen om je lichaam? 
Ik zei, “Ja, waar moet ik instappen?” 

En de engel zei, Ga maar je bed in, komt goed!  

Toen ging ik het bed in. Het vreemde was, dat ik de dekens, het 
bed, niet eens voelde. Maar ik ging er liggen, en toen zei de engel: 

Benjamin, Benjamin, maak je toch geen zorgen. En toen keek hij 
nog zo naar mij, en hij draaide zich om en zei, Tot de volgende 

keer! en toen ging hij weg. 

Ik viel weer in slaap, er kwam een bepaalde slaap over mij heen, 
maar ook een rust, en toen sliep ik weer verder. En dit was mijn 

droom. 
 
SHALOM! Gods zegen 
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MAART 2012 
 

 

Wie niet wil horen, gaat verloren! 
 

18-03-2012  Wie niet wil horen, gaat verloren. Jezus Christus sprak 

vanuit de donderslagen met een duidelijke, krachtige stem. 
Benjamin heeft alles letterlijk opgeschreven en deelt dit, in 

opdracht van Hem! 
 

 

Volledige weergave: 
 

Beste luisteraars, op 18 maart 2012 kreeg ik een visioen van de 

Here. Ik lag in mijn bed te slapen en werd als een stofzuiger 
opgezogen naar buiten. 

 
Een krachtige engel van 2.5 meter lang nam me mee op een 

hoge berg, en ik zag heel Israël. 

Ik hoorde een soort donderslag in de lucht en het donderde.  
Luister, zei de engel, geef dit door, wat de Koning der koningen 

spreekt tot Israël!  Hebreeën 13 
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Ik zag flitsen, ik zag de lucht bewegen, en ik hoorde een 

krachtige stem… het was Jezus Christus! 

Hij sprak: Ik was een lange tijd bij u, en toch heeft u Mij niet 
gekend. Hoor, Israël, laat uw hart niet ontroerd of bang worden. 

Israël, Ik ben de ware Wijnstok, blijf in Mij en Ik zal u vrucht 
geven. Wie gelooft in Mij, en Mij erkent met hart, geest, ziel en 

lichaam, en Mij waarlijk liefheeft, bewaart Mijn geboden. 

 
Israël, Ik heb uw tranen gezien; weet dat deze 

gebeurtenissen gebeuren, zodat de Schrift vervuld wordt.  
Was Mijn lijden om uwentwil niet genoeg?  

Wie Mij verwerpt en Mij niet aanneemt, heeft zichzelf veroordeeld. 

Ik heb tot u gesproken, want Ik was uit de hemel neergedaald, om 
de wil van Hem, die Mij gezonden heeft, te doen. 

Vrees niet, Mijn kinderen, wat zeer spoedig komen zal. Het zal 
moeten geschieden! Zie naar de tekenen, aanschouw Mij met uw 

liefde. Weet, Mijn engelen hebben u reeds beschermd, Israël! Wie 

tegen u is, is tegen Mij, want Ik ben als u, en Ik heb u lief.  Psalm 
113 

 

Maak u nu klaar voor Mij, de tijd is zeer kort!  
Dit is de wil van Mijn Vader. Spoedig zal ik Mijn kinderen 

thuisbrengen. Heb uw vijanden lief. Toon uzelf in de spiegel. Bent u 
klaar om Mij te ontmoeten? Kom nu tot Mij, en breng uw hart en 

zonden tot Mij, en heb berouw van uw zonden. Bekeer u! Kies voor 

Mij. Ik zeg u, Bekeer u! Kies vandaag nog, wie u dienen wilt. Ga 
niet om Mijn naam heen, maar kom tot Mij. Geloof! Ik kom!  

 
De engel zei tegen Benjamin: Benjamin, had jij geen 

hoogtevrees? 

Ik zei, “Nee, dat had ik niet”. 
En de engel zei, Weet je, Benjamin, de liefde overwint altijd. 

Toen zei ik tegen de engel, “Zullen ze mij serieus nemen, als ik 

deze boodschap doorgeef?” 
Benjamin, weet je nog, dat ik dit weleens eerder zei tegen jou?  

Wie niet wil horen, gaat verloren! 
 

Ik breng je weer terug naar de eindtijd… 
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Toen de engel dat zei, dacht ik, ‘Waar ga ik nu dan weer naar toe?’ 
Maar hij bracht me gewoon weer naar huis, en hij keerde mijn 

lichaam om en liet het weer zakken in mijn eigen lichaam. Toen 

kwam er een vermoeidheid over mij, en ik hoorde nog in de verte 
dat er een stem zei: De tijd is op, de Koning komt! Maak u klaar! 
 
 

 

God gaat Indonesië straffen   
 

God gaat Indonesië straffen, wegens hun afgoderij en afwijzing van 

Jezus Christus!  
 

 
Volledige weergave: 

 

Mijn naam is Benjamin Cousijnsen. Ik had een visioen op 23 maart 
2012 om 1.00 uur ’s ochtends.  

 
Ik lag te slapen, toen ik plotseling een hand op mijn hoofd voelde… 

Ik keek op en zag niemand, maar voelde opeens een windvlaag. 

Toen stond ik midden op straat.  
 

Ik bevond mij in een enorme hoge vuurzuil, die leek te 

draaien als een tornado.  
Ik stond in deze vuurzuil, en was totaal niet bang, want ik zag dat 

de engel van God bij mij stond. Ik merkte dat we ons verplaatsten.  
Even later zag ik een vierkant, een soort deuropening in de wand 

van die vuurzuil, en de engel zei: Ga er nu uit, Benjamin.  

 
Ik wist niet waar ik was; ik bevond me in een soort jungle. 

Mijn oog viel op een grote prachtige exotische bloem. Ik had nog 
nooit zo’n grote bloem gezien! Ik liep en ik zag de engel niet meer. 

Ik moest goed kijken, waar ik liep in dit bos. 

Naarmate ik het bos uitliep, hoorde ik meer geluiden en lawaai om 
mij heen. Ik keek in de bomen, waar dit geluid vandaan kwam, en 

ik zag bamboe buizen, die tegen elkaar aan sloegen door de wind. 

Ook zag ik allerlei vreemde beelden in een boom.  
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Later zag ik een gebouw met een puntdak; voor de ingang 
stonden twee wachters. 

Het leken wel politiemannen; ze droegen een groenachtige uniform. 

De blouses hadden korte mouwen en er stond een logo op, dat rond 
was met rood er omheen. De mannen hadden een getinte 

huidskleur.  
Opeens hoorde ik een stem tussen de mensenmassa. Toen schrok 

ik, want ik zag dat het de engel was en ik vroeg, “Zien ze u niet?” 

Nee, zei de engel, en jou zien ze ook niet. 
Ik zei, “Deze mensen die spreken allemaal een vreemde taal, ik 

versta ze niet”.  
Nee, lachte de engel. Hij zei, De geest spreekt alle talen! Toen hij 

dit had uitgesproken, verstond ik plotseling deze mensen. De engel 

wees en zei: Ga daar heen, ga naar achteren, achter dat gebouw. 
 

Ik ging erheen en keek door het raam met de tralies naar 
binnen, maar samen met de engel. 

Er waren mensen aan het praten, en er werden mensen geslagen, 

en flink geslagen! Ik vroeg me af, waarom. Toen ik me dat afvroeg, 
zei de engel, Omdat ze Jezus Christus volgen. En meteen hoorde ik, 

“Zweer je God af!” werd er geschreeuwd. “Jullie worden vrijgelaten 

als je moslim wordt!”  
Ik hoorde iemand zeggen, “Isa is de Messias, de Zoon van God; Hij 

is geen profeet!” En voordat deze persoon uitgesproken was, werd 
hij flink geslagen met de knuppel. En één van de politiebewakers 

trok zijn geweer opeens. De engel zag dat, en ik zag het ook, en op 

dat moment wilde hij schieten op deze mensen, die Christenen 
waren. Maar het geweer blokkeerde onmiddellijk!  

We moesten verder, zei de engel. 
 

Ik zag ook veel luidsprekers op straat, en een bordje, waar 

‘Jakarta’ op stond. 
Nu wist ik ook waar ik mij bevond. Ik zag veel moslims, ik zag 

alleen maar moslims, leek het wel. Sommigen stonden voor een 

moskee te praten, en ik zag kraampjes met eten, enzovoorts. Ik 
rook ook zelfs gebraden vlees, saté, enzovoorts. Ik zag een soort 

winkeltje met allerlei afgoden, en een tafel met beeldjes en 
afgodsbeeldjes, maar die knalden plotseling uit elkaar, toen we er 

langs liepen. De eigenaar zag ons niet, maar hij zag wel wat er 
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gebeurde en hij vluchtte weg van de schrik, toen die beeldjes uit 
elkaar spatten! 

“Waar gaan we naartoe?” vroeg ik. 

 
Daar, wees de engel… Ik zag de vuurzuil weer staan. 

Ik breng je weer terug, Benjamin, met een boodschap, zei de 
engel. 

Ik zei nog, “Wat is dit?”  

Benjamin, God heeft Indonesië bezocht, en geef dit door.  
Dit land zal nu zeer spoedig zwaar gestraft worden.  

Ze aanbidden afgoden en beelden en de geestenwereld. Maar naar 
Gods stem luisteren ze niet. Alleen Jezus Christus is de Weg en de 

Waarheid en het Leven! Niemand kan zonder Hem behouden 

worden.  
 

Ook zal God de andere landen straffen, Benjamin, en 
bezoeken. 

“Welke landen?” vroeg ik. 

Landen, die Jezus Christus niet erkennen en aanbidden. Vele landen 
zijn volgelingen van demonen, daarom, Benjamin! Als ze Jezus 

Christus aannemen, worden ze gezegend en gespaard.  

De vuurzuil stopte en de engel zei weer, Benjamin, stap er nu uit. 
En we stapten eruit en de engel begeleidde mij tot in de 

slaapkamer. Daar aangekomen, gaf hij een persoonlijk boodschap 
door voor mijn vrouw.  

Daarna was de engel weg, en ik hoorde nog in de verte: En Hij zal 

alle pijn wegnemen, en alle tranen drogen van Zijn geliefde 
kinderen. 

 
Beste luisteraars, misschien denkt u, ‘Deze boodschap is 

voor Indonesië’. 

Nee, dat is niet waar. Het is tevens voor de andere landen! Ik wil 
enkele Bijbelteksten er aan toevoegen, en dat zijn:  

 

Exodus 20, vers 4 en 5  Daar staat heel duidelijk: Gij zult u geen 
gesneden beeld maken noch enige gestalte van wat boven in de 

hemel, noch van wat beneden op de aarde, noch van wat in de 
wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen 

dienen. 
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Johannes 8, vers 12  Daar zegt Jezus: Ik ben het licht der 

wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, maar 

hij zal het licht des levens hebben. 
 

Is dat geen prachtige belofte? 
 

Galaten 5, vers 19  Het is duidelijk, wat de werken van het vlees 

zijn… 
En in vers 20 staat ook: afgoderij en zelfs toverij. 

En vers 21  Zoals ik u gewaarschuwd heb, dat wie dergelijke dingen 
bedrijven, het Koninkrijk Gods niet zullen beërven. 

 

 
 

Profetisch visioen: VS verschillende tornado’s 
 
Profetisch visioen, ontvangen op 29 & 30 maart 2012. Een engel 

van de God van Abraham, Izaäk en Jakob, en mijn Heer Jezus 
Christus, Yeshua HaMasiach, gaf mij de opdracht, Amerika in te 

lichten over wat komt. Bijbelteksten: Matth. 7:13 / Mark. 13:8 / 

Rom. 1:26, lees dit hoofdstuk helemaal.  
 

 

Volledige weergave: 
 

Beste luisteraars, mijn naam is Benjamin Cousijnsen. Op 29 maart 
2012 kreeg ik het volgende visioen. 

 

Ik zag donkere wolken en heftige donderslagen en 
blikseminslagen! 

Eerst zag ik ook nog een reusachtige tornado, en het leek wel of de 
lucht meedraaide met deze reusachtige tornado. Het zag er best 

eng uit, wat ik zag. Achter deze grote tornado zag ik ook nog 

enkele tornado’s, een stuk of acht denk ik totaal.  
De eerste, die reikte tot de wolken, en ik schat dat deze eerste 

ongeveer 12 diameter was. En telkens sloeg de bliksem in!  

 

http://www.youtube.com/watch?v=RCHdSfS8naE
http://www.youtube.com/watch?v=RCHdSfS8naE
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Ik zag de Verenigde Staten van Amerika, en zag ook dat een 
Amerikaanse vlag afbrak van een belangrijk gebouw.  

Ik zag de angst en de verbazing, en het beeld van New York met de 

fakkel in de hand; dat was het Vrijheidsbeeld. 
Ik zag ook de overstroming vanuit de plek in de lucht, waar ik mij 

bevond. Ik zag de overstroming Amerika binnenlopen...  
Ik zag heel veel auto’s, die totaal uitbrandden. 

De engel Gods, die bij mij was, zei dat dit soort rampen wel vaker 

gebeurd waren. De engel Gods sprak nog iets, maar opeens werd ik 
wakker, en moest ik nodig naar het toilet. Het visioen ging niet 

meer verder dus. 
 

Maar op 30 maart 2012, de volgende dag, ging het visioen 

gewoon weer verder. 
Opnieuw was ik terug, weer boven New York, op dezelfde plek. Ik 

zag de verwoeste huizen. Maar die huizen, die een kruis van Bloed 
op de deur hadden, waren aan de buitenkant slechts licht 

beschadigd. De engel Gods, die bij mij was, zei: Dezen, Benjamin, 

zijn behouden, omdat ze God echt waarlijk liefhebben! Velen zijn 
er, Benjamin, die Gods poort nimmer zullen binnengaan. 

 

In deze donkere lucht zag ik, dat er plotseling iets 
geschreven werd met gouden letters, waar licht doorheen 

scheen.  
Ik vroeg aan de engel Gods: “Wat staat daar?” omdat ik het niet 

kon lezen. En de engel keek mij aan en begon te glimlachen, en 

zei: Benjamin, het is Hebreeuws, wat daar staat geschreven. Geef 
dit door:  

 
Mattheüs 7, vers 13  Ga naar binnen door de nauwe poort. Want 

de poort en de weg die naar de ondergang leiden, zijn ruim en 

breed, en velen gaan die weg. Maar de poort en de weg die naar 
het leven leiden, zijn nauw en smal, en maar weinigen vinden die 

weg. 

 
Benjamin, God zelf zal het stuur nemen hierover! 

Ik vroeg aan de engel Gods, “Waarom dit land?” 
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Weet je, Benjamin, zei de engel, wanneer jij hoort van oorlogen. 
Elk volk zal opstaan tegen Israël, Gods kinderen. Koninkrijk zal 

tegen koninkrijk zijn en het proberen kapot te maken!  

 
Ik zeg je dit ter bevestiging: Markus 13, vers 8 en 9  Het ene 

volk zal strijden tegen het andere, het ene rijk tegen het andere. Er 
zullen aardbevingen zijn, dan hier, dan daar, en hongersnoden. Dat 

is het begin van de weeën. 

 
Romeinen 1, vanaf vers 26  Daarom heeft God hen overgegeven 

aan hun lage driften. De vrouwen hebben de natuurlijke seksuele 
omgang vervangen door de tegennatuurlijke. Niet anders doen de 

mannen: ze houden op met de normale omgang met vrouwen en 

branden van verlangen naar elkaar. Mannen plegen ontucht met 
mannen. Zo krijgen ze de straf te dragen die ze voor hun dwaling 

verdienen. Omdat zij zich niet verwaardigen God te erkennen, geeft 
hij hen prijs aan hun verwerpelijke ideeën en zo doen ze alles wat 

niet mag. Ze zijn vervuld van allerlei onrecht, onmenselijkheid, 

hebzucht en slechtheid, van afgunst, moord, onenigheid, bedrog en 
boze opzet. Roddelaars zijn het, en kwaadsprekers; brutale en 

verwaande lieden die God minachten en van zichzelf hoog opgeven; 

ze zijn vindingrijk in het kwaad, ongehoorzaam aan hun ouders; ze 
zijn onverstandig en onbetrouwbaar; genegenheid of medelijden 

kennen ze niet. Zij weten hoe Gods oordeel luidt: Mensen die zulke 
dingen doen, verdienen de dood. Toch gaan zij ermee door, en wat 

nog erger is, ze hebben plezier in gelijke praktijken van anderen. 

 
Benjamin, geef dit door! Ieder land, dat Israël niet gedenkt, 

en Israël alleen maar haat en vervloekt en bespot, en het 
ook wil bestrijden, zal door God gestraft worden! 

  

Ook heeft God dit land, Amerika, dat een doorn in het oog is, 
overgegeven aan hun verderfelijke gedachten!  

Ik zeg je dit, Benjamin, op deze manier, om de grondvesten te 

laten schudden. Want het volk is doof, ook zelfs op deze manier, zei 
de engel Gods. Ik weet, Benjamin, dat je geen geheugen hebt van 

een geleerde, maar ik help je om dit te spreken en dit door te 
geven. Geef ook Romeinen door. 

Toen zei ik, “Romeinen door? Wat bedoelt u?” 
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Toen zei de engel Gods, Geef Gods woord door, Romeinen 1, vers 
26. Iedereen moet dit helemaal gaan lezen. Roep of zeg dit, 

Benjamin, en vrees niet, Gods dienstknecht. Gods zalving zal jou 

bedekken en je naaste.  
En vergeet niet boven alles: God is liefde! God heeft gevoel, maar 

de mens moet leren om zich over te geven aan de Koning der 
koningen, Jezus Christus! 

 

Ik vroeg toen, “Hoe kunnen ze deze rampen en zonden, en 
alles wat niet goed is, tegenhouden?” 

Toen zei de engel Gods tegen mij, Benjamin, je lijkt Abraham wel; 
dit geschiedt naar Gods woord. Wie zich bekeert, wordt behouden. 

Maar er zullen weinigen zijn, die horen. Alleen in Hem is zekerheid 

van behoudenis.  
 

Spreek uit en zeg dit: Is Gods Koninkrijk niet genoeg voor u, 
dat u deze dingen doet, die ingaan tegen God?  

Bekeer u! Hoor de stem, die roept! 

Opeens zag ik een licht op de engel Gods en mij afkomen, en even 
later werd ik wakker en schreef dit alles op, wat mij getoond werd. 

Daarna kroop ik het bed weer in en ging ik slapen. 

 
SHALOM! 

 
 
 

 
 

APRIL 2012 
 

 

Is uw paspoort uw toegangsbewijs? 
 

03-04-2012  Veel mensen, ook Christenen, denken dat ze zó de 
hemel kunnen verdienen door hun goede daden, die ze gedaan 

hebben. God maakt Benjamin dit onder andere duidelijk. 
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Volledige weergave: 
 

Lieve mensen, op 3 april 2012 kreeg ik een bezoek van een 

prachtige engel Gods.  
 

Dit is mijn visioen… 
De kleding, de kraag van de engel, was met goud bewerkt, en de 

mouwen en de riem waren ook van goud. Deze riem die hij om had, 

was bewerkt met afbeeldingen, met een Davidsster en een kroon 
en vleugels, enzovoorts. Ook stonden er vreemde teksten op.  

De engel Gods zei, Benjamin, heb jij een paspoort?  
Ik wist niet wat ik hoorde en ik zei: “In bed heb ik geen paspoort; 

het zit beneden in de la”. 

Weet je, zei de engel, geef alles door, dienstknecht van de 
allerhoogste God, wat God tot u spreekt.  

 
Ik zeg u dit, Het paspoort moet getekend zijn met het Bloed 

van het Lam!  

Vele kinderen Gods hebben een paspoort, en hebben vele stempels 
verzameld, en denken dat ze zó God Koninkrijk binnen kunnen 

gaan, omdat ze denken: ‘Zo kom ik er wel’. Ze zullen zich op de 

borst slaan, als ze merken dat hun paspoort bij God verlopen is, en 
geen stempel heeft met het Bloed van het Lam. Omdat ze nog 

gebonden zijn, Benjamin, in hun zonden, die ze weggestopt 
hebben, en er gewoon mee doorgaan alsof het iets van God is. De 

engel Gods zei ook, Kijk eens! En opeens stonden ik en de engel op 

straat voor mijn huis. 
 

Ik zag een paspoort in de hand van de engel Gods…  
Benjamin, kijk er eens in, zei de engel Gods. Ik keek erin en zag 

een pasfoto, maar niet zomaar. Het veranderde telkens… het leek 

wel een digitale fotolijst. Ik zag dat de pasfoto’s bliksemsnel 
veranderden met verschillende gezichten, die ik voorbij zag flitsen.  

Toen opeens sloeg de engel Gods dit paspoort dicht, alsof hij 

zeggen wou: ‘Zo is het genoeg!’ De engel Gods zei, Wie niet naar 
God wil horen, gaat verloren! 

 
Toen zag ik, dat dit paspoort opeens vlam vatte in zijn hand, 

en zag het tot as vergaan. 
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De engel Gods zei, Dit is duidelijk genoeg! 
Opeens zat ik op een koninklijke stoel van goud, die er prachtig 

uitzag. De stoel stond gewoon in het luchtruim, en ik zag onze 

wereldbol onder mij. Ik zag één van de wolken… daar zag ik een 
gezicht. Luister, kijk! zei de engel… 

Ik hoorde reeds spreken op de achtergrond, maar ik verstond het 
niet. En toen de engel zei, Luister naar deze stem, werd deze stem 

duidelijk en verstaanbaar.  

 
De engel Gods zei, De Bruidegom, Jezus Christus, spreekt. 

Ja, ik hoorde het, Jezus Christus sprak! En het werd mijn taal. Eerst 
hoorde ik een onbekende taal, en Hij zei, Ben Ik niet gekomen om 

u te dienen? En was Mijn lijden niet genoeg voor u? Was Mijn liefde 

niet genoeg? Bracht Ik u niet verzoening en vergeving? 
 

Terwijl Jezus sprak, voelde ik verdriet, maar Jezus sprak 
door… 

Ik wil niet dat u verloren gaat! De zonde scheidt u van Mij. Ik ween 

om u, die Ik liefheb. Velen zijn kinderen Gods, maar Ik ween om 
uw daden. Uw daden zijn niet genoeg, bekeer u toch! De Geest is 

vrij, er is geen gebondenheid. Breng alles bij Mij en zeg niet, “Ik 

kan het niet”. Ik geef u kracht, Ik vervul uw hart! Laat uw lichaam 
schoon zijn en bedekt zijn met Mijn kostbaar Bloed. Leg uw hele 

leven in Mijn handen. Dien geen goden, noch engelen, maar dien 
Mij alleen, en gehoorzaam Mij. Ik ben de enige Weg. Had Ik geen 

redding gebracht en totale verlossing aan het kruis? Reinig u van 

alle zonden en speel geen spel, want Ik zie u en Ik ken u. Heb 
berouw, en heb gemeenschap met Mij, en Ik zal uw paspoort 

bedekken met Mijn kostbaar Bloed. Is uw paspoort getekend?  
Dan zal u binnengaan. 

 

Benjamin, zei de engel Gods, deze boodschap sprak de 
Koning der koningen, Jezus Christus! 

Zag jij ook Zijn tranen? 

Toen de engel deze woorden sprak, werd ik ook bedroefd en 
ontroerd.  

De engel Gods bracht mij weer terug. Ook zei hij nog, Benjamin, 
Jezus Christus wil niet dat iemand verloren gaat. Het is horen, of 
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verloren gaan! Wanneer iemand Hem navolgt en gehoorzaamt en 
zich bekeert, zal hij behouden worden.  

De tijd is kort, nu kan het nog, voordat de klok niet meer tikt. 

 
Benjamin, slaap lekker, ik zal jou geestelijke rust geven voor de 

nieuwe dag.  
 

Dag Benjamin! Dag Marta!  

 
 

 
 

Met Gods tijdmachine naar de nabije toekomst! 
 
Opnieuw beschrijft Benjamin Cousijnsen gedetailleerd alles, wat de 

engel van de Heer hem laat zien en horen. Vanuit de tijdmachine 

beziet hij toekomstige gebeurtenissen, tijdens en na de Opname, 
hier op aarde. 

 
 

Volledige weergave: 

 
Benjamin schrijft, In mijn slaap hoorde ik deze woorden… 

Benjamin, ooit is er een profetische boodschap uitgesproken over 

jouw leven: “Je zult een held zijn”. Word nu wakker. 
Meteen reageerde ik en stond ik op… “Mag mijn vrouw ook mee?” 

vroeg ik. “Mijn vrouw had de vorige dag aangegeven, een keer mee 
te willen. Dit wil ze ook heel erg graag”, zei ik. 

De engel sprak: Held van God, zij kan dit niet dragen. Maar het zal 

niet lang meer zijn, en dan zal ze God zien met jou en vele 
anderen. Jij mag Gods gruwel zien, held van God.  

“Nee, voor mij geen enge dingen”, zei ik op straat. 
 

Ik was nog niet uitgesproken, toen ik plotseling in een 

prachtige omgeving stond; het leek het paradijs wel!  
Ik dacht, ‘Is dit eng?’ Want ik hoorde prachtige vogelgeluiden, zelfs 

het watergeklater kon ik horen stromen. 

Benjamin, wat is het hier mooi, hè? 
“Ja, echt prachtig! Dit vind ik ontspanning”, zei ik. 
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Ik heb een cadeau voor jou, zei de engel, dit hoort echt bij jou!  
Ik dacht aan van alles, zelfs aan geld.  

Kijk eens achter deze struik! Ik liep erheen, deed de struik aan de 

kant, en wat ik toen zag… Ik was zeer verrast! 
 

‘Dat lijkt wel een tijdmachine’, dacht ik, en meteen zei de 
engel: Dit is een tijdmachine!  

Ga er maar in. Ik dacht, ‘Was mijn vrouw er maar bij’. Toen zag ik 

een glimlach op het gezicht van de boodschapper verschijnen. 
“Hoe werkt dit?” vroeg ik. 

De engel van de Heer drukte op een soort hendel naar beneden.  
Ik hoorde de engel nog de laatste woorden roepen: Benjamin, 

goede reis! 

 
Ik zag om mij heen achter elkaar gebeurtenissen, die elkaar 

afwisselden… 
Het was enorm groot en in 3D, dit, terwijl de tijdmachine trilde – 

vergelijk het maar met de film ‘The Time Machine’ – alleen was dit 

veel indrukwekkender!  
 

De Heer liet mij toekomstige beelden zien…  

Ik zag doden, die uit de vriezer werden gehaald, om hun 
lichaamsdelen te verplaatsen in een ander mens, of was het een 

robot? Want ik zag een open borst met rode, gele en een blauwe 
bedrading op de operatiekamer liggen.  

 

Ik zag even later een duistere zaal, waar de satan en zijn 
demonen aan tafel zaten. 

Ze spraken en ze roddelden over iemand; het bleek Jezus Christus 
te zijn. Het was een vergadering.  

 

Ik zag dat sommige kerken door tornado’s kapot geblazen 
werden. 

Maar sommige kerken hadden een bloedrood kruisteken op hun 

deuren. Ze waren beschermd door het Bloed van het Lam, Jezus 
Christus! Deze kerken hadden nauwelijks beschadiging.  

 
Ik zag een vliegtuigramp, waarvan de piloot plotseling 

verdwenen was, samen met enkele reizigers. 
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Dit vliegtuig stortte neer. Er volgde een ontploffing. 
 

Elders viel er van alles uit de lucht… 

Ik zag een helikopter, die tegen een flat aan crashte. Ik raakte zeer 
bevreesd, van wat ik allemaal zag. Maar nauwelijks voelde ik dit, of 

de engel zat plotseling naast mij en zei: Vrees niet! Ik ben 
gekomen in Gods blijdschap, om u te verkwikken. De engel zei, 

Romeinen 15, vers 32   

Ik vroeg, “Wat staat daar dan?”  
Hetzelfde, wat ik reeds zei en meer, zei de engel. 

 
Ik zag mensen paniekerig schreeuwen, huilen en verdwaasd 

rondlopen in de kerk, omdat er net mensen eensklaps 

verdwenen waren. 
Zo zag ik de achtergebleven vader, van wie de vrouw, dochter en 

baby waren verdwenen; in één keer waren ze weg! Ik hoorde een 
stem zeggen: Alle dingen zullen vergaan, Benjamin, God spreekt: 

2 Petrus 3, vers 11 tot en met 15   

Dit sprak de Koning der koningen, Hij sprak het zelf uit. 
 

Ik zag beelden van brandende auto’s… 

Ik zag een moeder met een fotolijst in haar hand, en zij hield dit 
tegen zich aan en liep verward door de straten. Er was grote 

verwarring onder de mensen! 
Ik zag een pastoor, die zijn eigen pakje sigaretten vertrapte, en 

zei: “Wie de zonde doet, is uit de duivel! Ik was verkeerd!” zei hij 

spijtig. “Ik had 1 Johannes 3, vers 6 tot 10 beter moeten 
overdenken!” 

 
“Wat voor rampen waren dit?” vroeg ik de engel Gods. 

Dit zijn de tekenen Gods, antwoordde de engel, wat er zal 

geschieden. Niet om de mensen bang te maken, maar om ze 
wakker te schudden. Bekeer u, maak u klaar! zei de engel. Kom tot 

Jezus Christus, Hij roept u al zo lang! riep de engel.  

Neem deze boodschap serieus. Maak nu uw keus, nu het nog kan, 
of ga verloren. Voor of tegen Jezus Christus: eeuwige pijn, de hel, 

die u vandaag nog niet hoeft te leren kennen, of kiest u voor de 
hemel, waar Jezus Christus met Zijn liefde en vrede op u wacht? 

Waar nimmer pijn is.  
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Maak nu de keus, voor het te laat is, en u achterblijft in de eindtijd, 
waar u zeker niet in wilt zijn, omdat het ondraaglijk zal zijn! 

 

Plotseling stond de tijdmachine, waar ik in zat, stil… het 
stopte voor onze woning. 

Benjamin, held van God, hoe vond je het? 
“Laat dat ‘held’ maar weg”, lachte ik, “wat ik zag, was erg 

schokkend!” 

Op de slaapkamer aangekomen, zei de engel: Benjamin, had Marta 
nog meegewild?  

“Ja”, zei ik, “maar niet met zoiets, want alles wat ik heb gezien 
vandaag, zoals dit, is te erg”.  

Zeg haar maar, dat er een groot feest aankomt… de Koning komt! 

“Dit hoor ik heel vaak”, zei ik. 
De engel zei: Kijk maar, wat ik je liet zien. Kijk naar deze wereld 

van nu. De klok zal spoedig niet meer tikken, omdat zij, die 
Christus hebben aangenomen, geen tijd meer en geen getik meer 

zullen horen. Ze zullen zich verblijden in Hem, die zeer spoedig 

komt!  
 

Toen zei de engel, terwijl ik weer in bed lag: Jezus Christus 

is met jou, Hij beschermt je en zegent je.  
En wie niet naar jou met Gods boodschap wil luisteren, en deze 

serieus neemt, zal het bemerken, als Jezus, de Koning, komt. 
Slaap lekker, en maak geen lawaai, anders wordt je vrouw wakker. 

Opeens was de engel Gods weg, en ik moest bijkomen van alles, 

wat ik had gezien en gehoord. Eventjes, want toen ging ik meteen 
alweer alles opschrijven, beneden, wat ik letterlijk gehoord en 

gezien heb. 
 

Shalom! 

 
 

 

Paasboodschap: Jezus Christus leeft! 
 

Wat is Gods volk toch druk.. druk... druk, net als de rest van de 

wereld, sprak de bode engel. Geef deze boodschap door, Jezus 
Christus leeft!  
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Volledige weergave: 

 
Shalom! Mijn naam is Benjamin Cousijnsen. Ik wil graag het 

visioen, dat ik van de Here kreeg, met u delen.  
 

Ik hoorde, terwijl ik in mijn bed lag, telkens: Shalom! Shalom! 

Ik dacht, ‘Wat is dat?’ En opeens dacht ik, ‘Ben ik wakker of slaap 
ik?’ 

Toen zei een engel Gods tegen mij: Nee, jouw lichaam slaapt, maar 
jouw geest is wakker. Samen liepen wij naar buiten, naar een 

bankje, waar we gingen zitten. De engel zei,  

 
Weet je Benjamin, wat is Gods volk toch druk, druk, druk, 

net als de rest van de wereld. 
Ze denken niet eens meer na over geestelijke zaken en Jezus 

Christus en geloof, ze hebben geen tijd.  

Toen zei ik tegen de engel, “Zijn dit tekenen van de eindtijd?” 
De mens bedroeft God; ze denken slimmer te zijn dan God, zei de 

engel. Ze houden zich bezig met evolutietheorie, en denken het 

te begrijpen, om zo ook nog slimmer te zijn dan God. En ook met 
ingewikkelde zaken denken ze slimmer te zijn dan God.  

 
De wereld is in crisis, Benjamin, en staat op dit moment 

regelrecht voor de put van de afgrond. 

Banken vallen, bedrijven gaan failliet, huizen hebben geen waarde 
meer. Dit is nog maar slechts het begin. Geld zal geen waarde meer 

hebben en zelfs helemaal verdwijnen!  
 

Dan zal de ‘redder’ in beeld komen, zei de engel, die zich nu 

al bezighoudt om landen naar zijn hand te zetten.  
Dat is de antichrist! Hij zal de mens dwingen op een hele sluwe, 

slimme manier, om het getal van het beest, het getal, de code, aan 

te nemen. Wie dit aanneemt, zal Gods Koninkrijk nimmermeer 
kunnen binnengaan, maar is een verbond aangegaan, een verbond 

als slaaf en eigendom van satan! De engel Gods sprak verder,  
 

De mens ligt aan de voet van de afgrond.  
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Ze houden zich bezig met hun problemen, angst en depressie. 
Velen zien het niet meer zitten en gaan zelfs naar de satan arts, en 

vragen zich af hoe het verder moet, en ze willen hun leven 

beëindigen. De mens is druk, druk, druk, zei de engel. Ik zeg dit, 
Benjamin, geef dit door, ook wat ik nu zeg, geef dit door!  

 
Zeg: Jezus bestaat! Hij stierf voor u, Hij roept u bij de naam. 

Vraag aan Hem om vergeving voor uw zonden, en alles wat u 

verkeerd hebt gedaan en gedacht hebt. Hij heeft de dood 
overwonnen en nog veel meer! Is Hij niet aan het kruis gegaan 

voor u? Heeft Hij niet alles gedragen? Zet uw deur van uw hart 
open. Praat maar op uw manier. Hij kent u.  

Benjamin, zei de engel, weet je, vergeving en redding is mogelijk, 

alleen door Jezus Christus. Geef ook dit door. Ook zal Jezus 
Christus u helpen, ook in uw huidige problemen. Laat dit een groot 

geschenk zijn voor u en neem het aan, dit grote geschenk. En ik 
kan u vertellen: En uw leven zal totaal veranderd worden, en 

gereinigd door Zijn kostbaar Bloed! Wie niet wil horen, zei de engel, 

die gaat verloren. 
Ik zat te luisteren naar de engel.  

 

Deze woorden sprak de engel Gods, en ik zag dat alles er 
heel leuk uitzag, wat ik zag.  

Want ik zag voor mijn voeten, terwijl het al de hele tijd kriebelde – 
ik wist niet precies wat het was, maar het kriebelde zo – en toen ik 

keek, zag ik daar konijntjes en hele kleine vogeltjes. Dat was heel 

leuk om te zien. En ik zag ook dat sommige vogeltjes ook van die 
hele mooie kleurtjes hadden. Ja, toen ik dat zag, zag ik ook, terwijl 

de engel sprak, dat die kleine vogeltjes en ook die konijntjes daar 
zo heel rustig zaten. Het was alsof ze zaten te luisteren naar wat 

die engel zei, het was heel apart. Toen zei ik, “Begrijpen ze u?” 

Een dier luistert beter naar God dan de mens, zei de engel. 
 

Jij gaat jouw weg, en ik de mijne, zei de engel toen we 

opstonden, en zo liepen we richting mijn huis.  
Terwijl we liepen, omdat de engel dat zei: Jij gaat jouw weg en ik 

de mijne, toen liep ik ook helemaal alleen. Ik liep het laatste stukje 
weer naar huis, en bij de voordeur van het huis aangekomen, 

hoefde ik de deur niet te openen met de sleutel, maar ik kon er 
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gewoon doorheen gaan. Ik liep zo het huis binnen, en ik kwam zo 
op de slaapkamer.  

Maar daar aangekomen, zag ik daar mijn lichaam liggen. En toen 

vroeg ik mij af, ‘Ja, wat moet ik nu doen?’ Ik was echt een beetje 
radeloos. Ik dacht, ‘Ja, mijn lichaam ligt daar, maar hoe kom ik 

daarin? Hoe kom ik terug?’ En toen ik radeloos begon te worden, en 
mij afvroeg, ‘Ja, wat moet ik nu doen?’ zag ik opeens de engel Gods 

weer naast mij…  

 
Zie je wel? zei de engel, dat de mens niet zijn eigen gang 

moet gaan?  
Ook al zegt de engel Gods: Ga jouw eigen gang! 

Ja…  

Ga maar Benjamin. Hij maakte een gebaar en draaide zo mijn 
lichaam om, en liet me langzaam zakken in het lichaam. Toen hij 

dat deed, en toen ik mij weg zag zakken – ik voelde alsof ik in een 
kussen zakte als het ware, maar dan nog veel zachter natuurlijk – 

zag ik dat de engel weg was. Ik dank u dat u hebt geluisterd naar 

de boodschap, die ik u doorgaf. Gods zegen 
 

 

 

Draag goede vruchten voort! 
 

De Here liet Benjamin een voorganger zien, met veel uiterlijk 
vertoon in zijn kerk. Elk woord en elk beeld en alle Bijbelteksten 

zijn door God gegeven tijdens dit visioen. De tijd is zeer nabij, 
maak u klaar! 

Volledige weergave: 

 
Op maandag 9 april 2012 kreeg ik een bezoek van een engel Gods. 

 
Benjamin… Ik hoorde mijn naam roepen. Meteen wou ik mijn vrouw 

wakker maken met mijn handen, maar die gingen dwars door haar 

heen.  
Benjamin, zei de engel toen, als een engel Gods verschijnt, komt 

hij voor degene, voor wie hij bestemd is. Het is zo liefdevol, maar 

haar tijd komt nog. Kom, volg mij. 
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We liepen de trap af, en toen ik dwars door de voordeur 
ging, was ik plotseling in een kerk met heel veel mensen. 

Ze baden staande en met opgeheven hoofd. 

“Wat mooi”, zei ik. 
Benjamin, kijk, zie je hem? De engel wees naar een man, die 

Haman heette. Hij zei, Haman vast wel twee keer per week, soms 
drie keer. Maar als je bidt, moet dit wel vanuit je hart. Enkele 

oprechte woorden zijn al genoeg. Deze Haman moet nog leren om 

nederig te zijn voor God. Hij vast niet vanuit zijn hart.  
 

Oprechte liefde en berouw en nederigheid zijn waardevol in 
Gods ogen, meer dan uiterlijk vertoon! 

Ik zag dat deze Haman naar voren ging, en bad met de mensen. 

‘Wow’, dacht ik, ‘hij spreekt als een engel, lijkt wel’. 
Hij is de herder van deze kerk, zei de engel.  

Ik zag ook dat Haman sprak en bad voor de mensen. “Ongelooflijk,” 
zei ik, “wat ik zie!” 

De engel liet mij zien, wat Haman deed… Hij deed vele wonderen 

en hij profeteerde! Maar toen werd ik teleurgesteld, want de engel 
zei: Uiterlijk vertoon, Benjamin!  

 

Vele Godsmannen zullen zeggen - ook deze Haman - als ze 
voor de Koning der koningen staan: “Ik heb over Jezus 

Christus gesproken!”  
Ik, ik, ik! zei de engel. Verder zal Koning Jezus zeggen: Ik heb u 

niet gekend, Ik wil u nimmer kennen, Ik ken u niet. 

 
Mattheüs 7, vers 22 en 23  Velen zullen te dien dage tot Mij 

zeggen: Here, Here, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in 
uw naam boze geesten uitgedreven en in uw naam vele krachten 

gedaan?  En dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; 

gaat weg van Mij, gij werkers der wetteloosheid. 
 

Haman en vele anderen, Benjamin, hebben vaak geoordeeld 

over hun broeders en zusters, omdat ze macht hebben. 
Maar heb Ik niet, zegt de Here - Mattheüs 7 - niet vaak tot uw 

geweten gesproken? 
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In Mattheüs 7 staat, zei de engel: Oordeelt niet, opdat gij niet 
geoordeeld wordt; want met het oordeel, waarmede gij oordeelt, 

zult gij geoordeeld worden, en met de maat, waarmede gij meet, 

zal u gemeten worden. Wat ziet gij de splinter in het oog van uw 
broeder, maar de balk in uw eigen oog bemerkt gij niet? Hoe zult 

gij dan tot uw broeder zeggen: Laat mij de splinter uit uw oog 
wegdoen, terwijl, zie, de balk in uw oog is? Huichelaar, doe eerst de 

balk uit uw oog weg, dan zult gij scherp kunnen zien om de splinter 

uit het oog van uw broeder weg te doen. Geeft het heilige niet aan 
de honden en werpt uw paarlen niet voor de zwijnen, opdat zij die 

niet vertrappen met hun poten en, zich omkerende, u verscheuren. 
Bidt en u zal gegeven worden; zoekt en gij zult vinden; klopt en u 

zal opengedaan worden. Want een ieder, die bidt, ontvangt, en wie 

zoekt, vindt, en wie klopt, hem zal opengedaan worden. Of welk 
mens onder u zal, als zijn zoon hem om brood vraagt, hem een 

steen geven? Of als hij een vis vraagt, zal hij hem toch geen slang 
geven? Indien dan gij, hoewel gij slecht zijt, goede gaven weet te 

geven aan uw kinderen, hoeveel te meer zal uw Vader in de 

hemelen het goede geven aan hen, die Hem daarom bidden. Alles 
nu wat gij wilt, dat u de mensen doen, doet gij hun ook aldus: want 

dit is de wet en de profeten.  

Gaat in door de enge poort, want wijd is de poort en breed de weg, 
die tot het verderf leidt, en velen zijn er, die daardoor ingaan; want 

eng is de poort, en smal de weg, die ten leven leidt, en weinigen 
zijn er, die hem vinden. Wacht u voor de valse profeten, die in 

schapenvacht tot u komen, maar van binnen zijn zij roofgierige 

wolven. Aan hun vruchten zult gij hen kennen: men leest toch geen 
druiven van dorens of vijgen van distels? Zo brengt iedere goede 

boom goede vruchten voort, maar de slechte boom brengt slechte 
vruchten voort. Een goede boom kan geen slechte vruchten dragen, 

of een slechte boom goede vruchten dragen. Iedere boom, die geen 

goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur 
geworpen. Zo zult gij hen dan aan hun vruchten kennen. Niet een 

ieder, die tot Mij zegt: Here, Here, zal het Koninkrijk der hemelen 

binnengaan, maar wie doet de wil mijns Vaders, die in de hemelen 
is. Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: Here, Here, hebben wij 

niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam boze geesten 
uitgedreven en in uw naam vele krachten gedaan? En dan zal Ik 
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hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij 
werkers der wetteloosheid.  

Een ieder nu, die deze mijn woorden hoort en ze doet, zal gelijken 

op een verstandig man, die zijn huis bouwde op de rots. En de 
regen viel neer en de stromen kwamen en de winden waaiden en 

stortten zich op dat huis, en het viel niet in, want het was op de 
rots gegrondvest. En een ieder, die deze mijn woorden hoort en ze 

niet doet, zal gelijken op een dwaas man, die zijn huis bouwde op 

het zand. En de regen viel neer en de stromen kwamen en de 
winden waaiden en sloegen tegen dat huis, en het viel in, en zijn 

val was groot.  
En het geschiedde, toen Jezus deze woorden geëindigd had, dat de 

scharen versteld stonden over zijn leer, want Hij leerde hen als 

gezaghebbende en niet als hun schriftgeleerden.  
 

Heb Ik niet vaak tot uw geweten gesproken? 
Benjamin, wie op zijn eigen hart vertrouwt, is echt een dwaas in 

Gods ogen. Maar ik heb ook goed nieuws, zei de engel: Wie in 

wijsheid wandelt, zal Gods straf ontkomen. God wil ook geen 
bedriegers. 

 

Psalm 101, vers 6 tot en met 8  Mijn ogen zijn op de getrouwen 
in den lande om bij mij te wonen; wie onberispelijk wandelt, die zal 

mij dienen. In mijn huis zal geen bedrieger wonen; de 
leugenspreker zal niet bestaan voor mijn ogen. Elke morgen zal ik 

verdelgen alle goddelozen des lands, en uit de stad des HEREN 

uitroeien alle bedrijvers van ongerechtigheid.  
De engel Gods sprak verder, 

 
Weet je, Benjamin, God wil ook geen bedriegers. 

Kom, zei de engel… We liepen naar buiten. En de Here zegt: Ik 

wacht al zolang, en nog steeds, Benjamin, zijn de vruchten maar 
niet goed. Ik heb, zegt Jezus, er genoeg van. Ik hak het om, als 

deze boom niet snel verandert in een oprechtheid, eerlijkheid, 

liefdevol zijn en nederigheid, een luisterend oor…; dit is een schat 
van waarde, volle waarde!  

We waren in een seconde in mijn slaapkamer. 
 

De engel zei ook nog: Benjamin, God is geduldig. 
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Hij geeft de mens altijd een kans om te leven, zoals God toekomt. 
Er zijn kinderen, die hun vijgen hebben laten liggen. God wil dat 

ieder gebruikmaakt van die vruchten. God gaf die vruchten.  

Overdenk dit heel goed, wat u gehoord heeft. Dit moest ik zeggen: 
Gedenk heel goed deze woorden, wat u allemaal gehoord hebt! 

Toen zei hij ook, Benjamin, je moet ook zeggen: Veeg uw stof af en 
wees oprecht.  

Benjamin, slaap lekker, rust nu goed uit, want de dag nadert. Zeg 

ook: Hij komt zeer spoedig, en Hij zal komen zeer spoedig voor 
hen, die Hem liefhebben, want zij zullen Hem zien. Zeg dit 

nogmaals: Wie niet wil horen, gaat verloren! 
Ik hoorde belletjes en zingen, en toen hoorde ik: ‘Ere zij God in de 

hoge’. Een hemels koor hoorde ik, en het werd zachter en zachter… 

en het viel weg in de stilte van de nacht. 
 

 
 

De Antichrist geopenbaard! (Evangelie) 
 
In dit profetisch visioen openbaarde de boodschapper engel van de 

Heer aan Benjamin, wie de antichrist is. De engel van God gaf 

Lukas 10, vers 18 en Openbaring 19 helemaal, als bevestiging. 
Volledige weergave: 

 

Benjamin schrijft: Ik lag in mijn bed, op 10 april 2012, toen ik de 
woorden hoorde: De tijd is nabij! Het waren de woorden van de 

engel. Ik opende mijn ogen… 
Shalom! zei hij. 

“Waar ben ik?” vroeg ik. 

Ik dacht, zei de engel, ik neem jou maar mee, meteen naar de tuin, 
waar Jezus gevangen werd genomen. 

 
Ik keek om me heen en bevond me in de tuin, waar Jezus 

verraden werd met een kus. 

“Ben ik dan in Israël?” vroeg ik. 
Ja, ga eens zitten daar, en de engel wees. 

Ik zat op een grote kei. In de verte zag ik ook een grote kandelaar 

van steen, met teksten. 
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Benjamin, de wereld is reeds in de verdrukking. 
De antichrist komt uit de stam Dan. Spoedig zal hij vertellen, dat 

hij de langverwachte ‘messias’ is. Er zullen plagen zijn, door hem 

gestuurd. Hij zal zich verschuilen achter zijn prijs voor de Vrede, 
Benjamin. 

 
Deze valse messias is reeds allang gevallen, Lukas 10, vers 

18. 

 
Bliksem staat voor Barack, Benjamin. 

In de Schriften staat in het Hebreeuws: satan Barack Obama, 
bijnaam: het Beest! Dit is zijn verborgen codenaam. Ook heeft hij 

zijn assistent, zijn helper, aan het werk gezet: de grote religieuze 

heilige leider, Openbaring 19. 
 

Benjamin, er is een valse godsdienst uit de hel opgerezen. 
Hier zal hij, de antichrist, aanbeden worden, en zijn helper zal de 

geestelijke leider zijn. Ze hebben de contracten alreeds 

ondertekend. 
 

Ook zal dit jaar nog het jaar zijn van misleiding en tekenen 

en wonderen. 
De ware kinderen Gods moeten zich klaarmaken, want de 

Bruidegom staat klaar, om Zijn gasten te ontmoeten en om deel te 
nemen aan het feest. De tijd is op, wie niet wil horen, gaat 

verloren. Ze moeten nu kiezen: vóór of tegen Jezus Christus! 

De mens zal het zó zwaar krijgen dat hij zich dood wenst. Is het zo 
moeilijk dat de mens de ware Leider aanbidt, Jezus Christus? Was 

uw zonden af! Bekeer u nu; maak nu de keus, mens! Onderwerp u 
nu aan de Maker van Hemel en Aarde, en Schepper van de mens. 

God komt alle eer toe! Neem Hem nu aan, en word gered. Jezus 

Christus wil u redden! 
 

De engel liet mij ook beelden zien… 

Ik zag de leider aan een grote tafel met de paus, en zelfs andere 
grote leiders. En ze spraken over een nieuwe godsdienst, die in 

Israël moet komen. Ik zag dat de leider opstond en de machten 
losliet. Ik zag dat demonen er op uitgestuurd werden. Ik zag een 
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soort ‘bijbel’ in de la van de antichrist, met Arabische letters, leek 
het wel. 

Ik zag dat Christenen opgepakt werden in Israël, en zag dat ze 

gestenigd werden en geslagen en geschopt. Ook zag ik kerken 
branden, en zag een bordje waar ‘Yeshua Hama…’ op stond; de rest 

was weggebrand. Ik zag lijken, grote en kleine… ik zag zóveel! 
 

Maar het meest indrukwekkende was wel, dat de antichrist 

uitschreeuwde, “Ze zijn weg! Ze zijn weg!” 
Woedend was hij! En inderdaad, ik zag vuurballen, het leek op 

vuurballen: Jezus had Zijn kinderen thuisgebracht! 
De engel zei, Hij komt, en wil dat u niet in deze ellende achterblijft. 

Hij geeft om u en heeft u lief! Kom snel, of ga verloren.  

Benjamin, we moeten terug. Trouwens, op deze plek bad Jezus, en 
er kwam vrees over Hem. 

Opeens was ik in bed… “Dat ging snel!” zei ik lachend. 
De engel lachte terug, en zei: Nog sneller is Zijn komst. 

 

Schud de mens, die slaapt, wakker met deze woorden, die 
van God komen! 

Zeg ook: Israël, kijk uit voor de dorens van deze ‘onschuldige 

prachtige roos’, die steken. Deze roos is gekweekt in het kwaad; 
het is de antichrist met zijn daden. Wees wakker! Zie op Jezus 

Christus, en niemand anders. 
Slaap maar, Benjamin. 

 
 

 

Tartuffe (Evangelie) 
 
Tartuffe, de egoistische hypocriet! “Ken je Tartuffe?” vroeg de 

herder aan Benjamin Cousijnsen. “Nee, is dat een woonplaats?” De 
herder lachte en begon met zijn uitleg... 

 

 
Volledige weergave: 

 

Shalom! In de nacht van 12 april 2012 kreeg ik een visioen van de 
Here, die ik graag met u wil delen. 
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Benjamin, word eens wakker! Ik werd wakker, op dit veld 

met olijfbomen… 

De engel wees een richting op: Ga daar heen, zei de engel, alsmaar 
rechtdoor. Ik zie je zo! 

‘Waar ben ik?’ vroeg ik mij af. En uit dit veld gekomen, kwam een 
herder naar mij toe, met heel veel schapen, die mij bijna 

wegduwden, en er zo voor zorgden dat ik ook nog bijna viel. 

 
Toen zei de herder tegen mij: Ik ben jouw gids.  

De herder deed zijn schapen in de wei… Ik zei tegen hem, dat de 
engel gezegd had: Ik zie je zo. Ik had echt niet verwacht dat er een 

herder naar mij toe kwam, maar ik had eerder verwacht dat de 

engel me daar stond op te wachten. Toen zei die herder: Is de 
goede Herder niet belangrijk genoeg, Benjamin?  

 
Ken jij Tartuffe? 

“Nooit van gehoord!” zei ik. ‘Is dit een woonplaats?’ dacht ik bij 

mezelf.  
Nee, zei hij. Hij was een held, net als heel veel kinderen Gods. Deze 

Tartuffe speelde vaak als één van de besten toneel. Ook bracht hij 

zijn godsdienst. Hij wandelde overal ooit heen, en was zo egoïstisch 
en inhalig! Overal kwam hij om te vertellen dat hij vastte, terwijl hij 

een hypocriet was, en een hypocriet gezicht trok, en zich opsloot op 
zijn kamer, en lekker ging eten met wijn erbij! 

 

De Here zei: Ik vertel dit Benjamin, om je dit duidelijk te 
maken, dat elke Christen oprecht van God moet houden, 

zonder te proberen om ook maar vroom te zijn. 
Benjamin, een echt gebed komt altijd vanuit je hart. Dan toont die 

held dat hij echt een held is. Maar velen spelen zo graag een 

toneelstuk voor God. Vele kerken zijn evenzo, en ze maken zich 
maar niet los van de geest van egoïsme. Dit is een boze geest, zei 

de Here. Iemand, die zichzelf de hemel in prijst, zal de hel zien. 

Laten ze zich bezighouden om indruk te maken naar God toe en 
zich bekeren! 

Benjamin, Ik zie, Ik zie wat jij niet ziet. Ik zou bijna zeggen: Wat 
ziet gij dan? Maar Hij zei: Ik zie alles! 
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Iemand, die denkt beter te zijn dan zijn naaste, moet zich 
eens goed na laten kijken!  

Deze moet zich echt bekeren, en laten zij hun stof van hun Bijbel 

wegblazen, en eens Lukas 18 overdenken, en Mattheüs, sprak de 
Here. De Here gaf deze teksten door.  

 
Benjamin, de engel wacht op jou, ga maar en geef Mijn 

woorden door! 

Even later kwam ik weer terug in het veld, en ja, daar was de 
engel. En ik zag hem, en hij bracht mij terug naar huis. De teksten, 

die de Here mij gaf, die zullen nu worden voorgelezen…  
 

Dit zijn Lukas 18 en Mattheüs 6. Ik begin bij Lukas 18: 

 
De gelijkenis van de onrechtvaardige rechter 

Hij sprak een gelijkenis tot hen met het oog daarop, dat zij altijd 
moesten bidden en niet verslappen. En Hij zei: Er was in een stad 

een rechter, die zich om God niet bekommerde en zich aan geen 

mens stoorde. En er was een weduwe in die stad, die telkens tot 
hem kwam en zei: Verschaf mij recht tegenover mijn tegenpartij. 

En een tijdlang wilde hij niet, maar daarna sprak hij bij zichzelf: Al 

bekommer ik mij niet om God en al stoor ik mij aan geen mens, 
toch zal ik, omdat deze weduwe het mij moeilijk maakt, haar recht 

verschaffen; anders komt zij mij ten slotte nog in het gezicht slaan. 
En de Here zei: Hoort, wat de onrechtvaardige rechter zegt. Zal 

God dan zijn uitverkorenen geen recht verschaffen, die dag en 

nacht tot Hem roepen, en laat Hij hen wachten? Ik zeg u, dat Hij 
hun spoedig recht zal verschaffen. Doch, als de Zoon des mensen 

komt, zal Hij dan het geloof vinden op aarde?  
 

De gelijkenis van de Farizeeër en de tollenaar 

Hij sprak ook met het oog op sommigen, die van zichzelf 
vertrouwden, dat zij rechtvaardig waren en al de anderen 

verachtten, deze gelijkenis: Twee mensen gingen op naar de 

tempel om te bidden; de één was een Farizeeër, de ander een 
tollenaar. De Farizeeër stond en bad dit bij zichzelf: O God, ik dank 

U, dat ik niet zó ben als de andere mensen, rovers, 
onrechtvaardigen, echtbrekers, of ook als deze tollenaar; ik vast 

tweemaal per week, ik geef tienden van al mijn inkomsten. De 
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tollenaar stond van verre en wilde zelfs zijn ogen niet opheffen naar 
de hemel, maar hij sloeg zich op de borst en zei: O God, wees mij, 

zondaar, genadig! Ik zeg u: Deze keerde, in tegenstelling met de 

ander, gerechtvaardigd naar huis terug. Want een ieder, die zichzelf 
verhoogt, zal vernederd worden, doch wie zichzelf vernedert, zal 

verhoogd worden. 
 

Jezus zegent de kinderen 

Zij brachten ook hun kleine kinderen tot Hem, opdat Hij ze zou 
aanraken. Toen de discipelen dat zagen, bestraften zij hen. Maar 

Jezus riep ze tot Zich en zei: Laat de kinderen tot Mij komen en 
verhindert ze niet; want voor zodanigen is het Koninkrijk Gods. 

Voorwaar, Ik zeg u: Wie het Koninkrijk Gods niet ontvangt als een 

kind, zal het voorzeker niet binnengaan. 
 

De rijke jongeling 
En een hooggeplaatst man vroeg Hem en zei: Goede Meester, wat 

moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? Jezus zei tot hem: 

Waarom noemt gij Mij goed? Niemand is goed dan God alleen. Gij 
kent de geboden: Gij zult niet echtbreken, gij zult niet doodslaan, 

gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis geven, eer uw 

vader en moeder. Hij zei: Dat alles heb ik van jongs af in acht 
genomen. Toen Jezus dat hoorde, zei Hij tot hem: Nog één ding 

komt gij te kort: verkoop alles wat gij bezit, en verdeel het onder 
de armen, en gij zult een schat hebben in de hemelen, en kom hier, 

volg Mij. Toen hij dat hoorde, werd hij diep bedroefd, want hij was 

zeer rijk. En Jezus zag hem aan en zei: Hoe moeilijk kunnen zij, die 
geld hebben, in het Koninkrijk Gods ingaan. Want het is 

gemakkelijker, dat een kameel gaat door het oog van een naald, 
dan dat een rijke het Koninkrijk Gods binnengaat. En die dit 

hoorden, zeiden tot Hem: Maar wie kan dan behouden worden? Hij 

zei tot hen: Wat bij mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God. 
 

Het loon voor het volgen van Jezus  

En Petrus zei: Zie, wij hebben het onze prijsgegeven en zijn U 
gevolgd. Hij zei tot hen: Voorwaar, Ik zeg u, er is niemand, die huis 

of vrouw of broeders of ouders of kinderen heeft prijsgegeven om 
het Koninkrijk Gods, of hij zal vele malen meer ontvangen in deze 

tijd en in de toekomende eeuw het eeuwige leven.  
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De derde aankondiging van het lijden  

Hij nam de twaalven terzijde en sprak tot hen: Zie, wij gaan op 

naar Jeruzalem, en al wat door de profeten geschreven is, zal aan 
de Zoon des mensen volbracht worden. Want Hij zal overgeleverd 

worden aan de heidenen en bespot en gesmaad en bespuwd 
worden, en zij zullen Hem geselen en doden, en ten derden dage 

zal Hij opstaan. En zij begrepen niets van deze dingen en dit woord 

bleef hun duister en zij wisten niet, waarvan gesproken werd.  
 

De genezing van Bartimeüs  
Het geschiedde nu, toen Hij in de nabijheid van Jericho kwam, dat 

een blinde aan de weg zat te bedelen. Toen deze hoorde, dat er een 

schare voorbijging, vroeg hij, wat dit was. En zij vertelden hem, dat 
Jezus de Nazoreeër voorbijkwam. En hij riep en zei: Jezus, Zoon 

van David, heb medelijden met mij! En die vooraan liepen, 
bestraften hem, dat hij zwijgen zou. Maar hij schreeuwde des te 

meer: Zoon van David, heb medelijden met mij! Jezus nu stond stil 

en liet hem bij Zich brengen. Toen hij naderbij gekomen was, vroeg 
Hij hem: Wat wilt gij, dat Ik u doen zal? Hij zei: Here, dat ik ziende 

worde! En Jezus zei tot hem: Word ziende; uw geloof heeft u 

behouden. En terstond werd hij ziende en hij volgde Hem, God 
lovende. En al het volk zag het en gaf Gode lof. 

 
Nu volgt Mattheüs 6… 

Ziet toe, dat gij uw gerechtigheid niet doet voor de mensen, om 

door hen opgemerkt te worden; want dan hebt gij geen loon bij uw 
Vader, die in de hemelen is. Wanneer gij dan aalmoezen geeft, laat 

het niet voor u uitbazuinen, zoals de huichelaars doen in de 
synagogen en op de straten, om door de mensen geroemd te 

worden. Voorwaar, Ik zeg u, zij hebben hun loon reeds. Maar laat, 

als gij aalmoezen geeft, uw linkerhand niet weten wat uw rechter 
doet, opdat uw aalmoes in het verborgene zij, en uw Vader, die in 

het verborgene ziet, zal het u vergelden.  

 
Het bidden  

En wanneer gij bidt, zult gij niet zijn als de huichelaars, want zij 
staan gaarne in de synagogen en op de hoeken der pleinen te 

bidden, om zich aan de mensen te vertonen. Voorwaar, Ik zeg u, zij 
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hebben hun loon reeds. Maar gij, wanneer gij bidt, ga in uw 
binnenkamer, sluit uw deur en bid tot uw Vader in het verborgene; 

en uw Vader, die in het verborgene ziet, zal het u vergelden. En 

gebruikt bij uw bidden geen omhaal van woorden, zoals de 
heidenen; want zij menen door hun veelheid van woorden verhoord 

te zullen worden. Wordt hun dan niet gelijk, want God uw Vader 
weet, wat gij van node hebt, eer gij Hem bidt. Bidt gij dan aldus:  

 

Onze Vader die in de hemelen zijt,  
uw naam worde geheiligd;  

uw Koninkrijk kome;  
uw wil geschiede,  

gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.  

Geef ons heden ons dagelijks brood;  
en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze 

schuldenaren;  
en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.  

Want Uwer is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der 

eeuwigheid. Amen.  
Want indien gij de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw 

hemelse Vader ook u vergeven; maar indien gij de mensen niet 

vergeeft, zal ook uw Vader uw overtredingen niet vergeven.  
 

Het vasten  
En wanneer gij vast, toont dan niet, zoals de huichelaars, een 

somber gelaat; want zij maken hun aangezicht ontoonbaar, om zich 

aan de mensen te vertonen, wanneer zij vasten. Voorwaar, Ik zeg 
u, zij hebben hun loon reeds. Maar gij, zalf uw hoofd, als gij vast, 

en was uw gelaat, om u niet bij uw vasten aan de mensen te 
vertonen, maar aan uw Vader, die in het verborgene is; en uw 

Vader, die in het verborgene ziet, zal het u vergelden.  

 
De ware schat  

Verzamelt u geen schatten op aarde, waar mot en roest ze 

ontoonbaar maakt en waar dieven inbreken en stelen; maar 
verzamelt u schatten in de hemel, waar noch mot noch roest ze 

ontoonbaar maakt en waar geen dieven inbreken of stelen. Want, 
waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. De lamp van het 

lichaam is het oog. Indien dan uw oog zuiver is, zal geheel uw 
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lichaam verlicht zijn; maar indien uw oog slecht is, zal geheel uw 
lichaam duister zijn. Indien nu wat licht in u is, duisternis is, hoe 

groot is dan de duisternis! Niemand kan twee heren dienen, want 

hij zal òf de ene haten en de andere liefhebben, òf zich aan de ene 
hechten en de andere minachten; gij kunt niet God dienen èn 

Mammon.  
 

Bezorgdheid  

Daarom zeg Ik u: Weest niet bezorgd over uw leven, wat gij zult 
eten of drinken, of over uw lichaam, waarmede gij het zult kleden. 

Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam meer dan de 
kleding? Ziet naar de vogelen des hemels: zij zaaien niet en maaien 

niet en brengen niet bijeen in schuren, en toch voedt uw hemelse 

Vader die; gaat gij ze niet verre te boven? Wie van u kan door 
bezorgd te zijn één el aan zijn lengte toevoegen? En wat zijt gij 

bezorgd over kleding? Let op de leliën des velds, hoe zij groeien: zij 
arbeiden niet en spinnen niet; en Ik zeg u, dat zelfs Salomo in al 

zijn heerlijkheid niet bekleed was als een van deze. Indien nu God 

het gras des velds, dat er heden is en morgen in de oven geworpen 
wordt, zó bekleedt, zal Hij u niet veel meer kleden, kleingelovigen? 

Maakt u dan niet bezorgd, zeggende: Wat zullen wij eten, of wat 

zullen wij drinken, of waarmede zullen wij ons kleden? Want naar al 
deze dingen gaat het zoeken der heidenen uit. Want uw hemelse 

Vader weet, dat gij dit alles behoeft. Maar zoekt eerst Zijn 
Koninkrijk en Zijn gerechtigheid en dit alles zal u bovendien 

geschonken worden. Maakt u dan niet bezorgd tegen de dag van 

morgen, want de dag van morgen zal zijn eigen zorgen hebben; 
elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad.  

 
 
 

De mooiste vakantie van uw leven! (Evangelie) 
 

Velen keren vaak terug naar hun favoriete plek, zei de engel Gods. 

Voor de kinderen Gods komt de mooiste vakantie. Luister naar hoe 
u er kunt komen! Matth. 24:27 & 1 Kor. 2:12  

 

 
Volledige weergave: 
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Dit is het visioen, gegeven aan Benjamin Cousijnsen op vrijdag 13 

april 2012. 

 
Shalom, Benjamin! Ik groet u in de naam van de Almachtige, wees 

wakker… Er stond een engel voor mij. 
Voordat jij, Benjamin, vandaag een weekendje weggaat, moet je 

weten dat ik, de engel Gods, jou ook meeneem, namens jouw 

liefhebbende Vader. Let op!  
Ik zag dat de engel een zwaai maakte, een soort gebaar… 

 
En opeens zat ik in wat een luchtruim leek. 

Ik zag allemaal beelden… De engel Gods zei: Vandaag neemt God 

jou mee naar… en er verschenen allerlei landen voor mij, Israël, 
Spanje en vele andere landen. 

Ik schrok en zei, “Dan blijf ik heel lang weg!” 
Benjamin toch, wij hebben niet de geest der wereld ontvangen, 

maar de Geest uit God, opdat ieder, die in Hem gelooft, zou moeten 

weten, wat ons door God in genade geschonken is.  1 Korinthiërs 
2, vers 12   

Kijk! zei de engel. 

Ik zag een soort van diaserie, en de engel noemde de 
landen, die verschenen. 

De diaserie liep door. Benjamin, geef dit door, zeg dit, zei de 
engel… 

 

Iedereen gaat graag op vakantie. 
Wat hebben deze landen te bieden? Heeft Jezus Christus niet meer 

te bieden?  
Veel mensen leven zich uit, als ze op vakantie gaan. Dit is nu hun 

vakantie! Vaak keren velen terug naar de plek, waar hun hart is. Ze 

hebben er van alles voor over, om daar te zijn en te genieten. Vele 
Christenen vergeten: 

 

Mattheüs 24, vers 27  Gelijk de bliksem komt van het oosten en 
licht tot het westen, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn. 

 
Want waar uw hart is, daar zal uw schat zijn. 
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De grote vakantie komt er aan! zei de engel, de mooiste vakantie 
komt er aan voor de kinderen Gods, die waakzaam zijn en zich 

klaarmaken voor Zijn Wederkomst, en zich afwenden van werelds 

genot.  
Vertel jouw favoriete lied, ‘Mijn schat ligt boven’, zei de engel. 

 
Laat iedereen de keuze maken, waar ze naartoe willen. 

Iedereen, ook de niet-gelovigen, zullen voor de Almachtige staan. 

Jezus zegt: U hebt van Mij gehoord, kom tot Mij. 
De engel zei: Als uw huis in brand staat, en er is geen uitweg meer, 

en ik zeg u: Kijk omhoog, en er wordt een trap naar u toegeworpen 
door Mij, door Jezus Christus, wat doet u dan?  

Zegt u: “Ik geloof niet in Jezus”, terwijl Ik u riep en u wilde redden? 

Of zegt u: “Nee, ik ga wachten op andere hulp”. 
Die andere hulp zal dan zeker komen, van satan! Hij wil dat u 

brandt en verloren gaat. 
Ik wil u redden, dat is het verschil! Maak nu de keus en bekeer u. 

Kom tot Mij, zegt Jezus, nu het nog kan! Vouw uw handen en 

spreek tot Jezus Christus.  
 

U krijgt de mooiste vakantie van uw leven, die u maar kunt 

wensen! 
De keus is aan u. Laat het zo zijn zoals in Romeinen 8, vers 37. 

Laat uw vakantie zijn: Uitzien naar de komst van de Zoon des 
mensen, Jezus Christus. Hij komt, Benjamin, zeer, zeer spoedig. 

Maak u klaar, van binnen en naar buiten toe. 

 
Benjamin en Marta, fijn weekend! Hij is met jullie. 

 
SHALOM 

 

 
 

 

Jezus zegt, Oordeel niet! (Evangelie) 
 

God wil dat u niet oordeelt, maar dat u uw naaste anders gaat 

bekijken. 
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Volledige weergave: 

 

Shalom! Mijn naam is Benjamin Cousijnsen. Vandaag wil ik een 
visioen van de Here met u delen, die ik kreeg op 14 april 2012.  

 
Weet u, de Here liet mij zien: een pastoor in de kerk, die 

probeerde een zuster van zijn eigen gemeente te versieren, 

terwijl hij getrouwd was. 
Ook liet de Here mij een groepje zusters zien, die na de kerkdienst 

naar achteren gingen om koffie te drinken. En ook de mensen van 
de kerk gingen daar zitten, om koffie te drinken en om een 

babbeltje te houden, voordat ze naar huis gingen. En weet u, dit 

groepje zusters zat te roddelen over die ene zuster. Want namelijk 
die ene zuster, op wie ze het voorzien hadden, die was er namelijk 

niet, want ze was ziek. Maar dat wisten ze niet, maar dat doet er 
ook niet toe. Of ze nu ziek is, of niet ziek, het is namelijk niet aan 

u! En weet u, ze zaten te roddelen van, “Van mij mag ze 

wegblijven!” en ze zeiden allerlei lelijke dingen over haar. En weet 
u, ze zeiden zelfs, “Raar mens, ze mag wegblijven, ik mag haar 

niet”, en ze zaten allerlei dingen op te graven over haar, wat niet 

goed zou zijn, of wat ze moet veranderen. En weet u, de Here liet 
mij dat zien. 

 
Ze zaten maar te roddelen over die zuster… 

De Here liet mij namelijk ook zien, wie die zuster was! Want het 

was een donkere vrouw, een donkere zuster, die namelijk echt ziek 
was, want ze droeg ook een pruik. Ze was donker, een donkere 

huidskleur had ze. Ik denk zelf: Surinaams misschien? Maar ze had 
kanker, dat zei de Heer, ze had kanker.  

Deze vrouw, Benjamin, heeft heel erg veel meegemaakt, en ze 

wordt nog steeds veracht om haar verleden, sprak de Heer, en ook 
om haar uiterlijk. En ook in de kerk discrimineren ze haar! Maar 

weet je, ze staat dichter bij God dan je zou kunnen bedenken.  

 
Ik wil dat u niet oordeelt, maar dat u uw naaste anders gaat 

bekijken! zei de Here. 
Noch de zonden zijn belangrijk, maar haar liefde, die ze voor Mij 

heeft!  
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Ooit brachten farizeeërs een vrouw bij Mij, die haar man had 
bedrogen, zei de Here. En wie van u heeft nooit iets verkeerds 

gedaan? Die mag namelijk de eerste steen gooien, zei de Here.  

Iedereen moet toegeven, dat zij zelf ook nog steeds fouten hebben. 
Ik zeg u, wie u ook bent, Ik veroordeel u niet. Maar, wie zonder 

zonden is, werpe de eerste steen. Maar u kunt die steen niet 
werpen, want we hebben allemaal iets verkeerds gedaan. En Ik, Ik 

veroordeel u niet. Waarom niet? 

Omdat Ik u zeg: Ga heen, en zondig niet meer! 
 

God ziet alles; Hij leest uw hart en kent uw geheimen. 
Ik zeg u, Ik kom zeer spoedig, maak u klaar!  

 

Sommigen, die zeuren bij het bidden, en maar zeuren en 
maar zeuren.  

Ze denken ook nog met schreeuwen, en zelfs met hetzelfde te 
zeggen, dat God hen dan beter gaat horen, alsof God doof is!  

Natuurlijk kan iedereen steeds hetzelfde zeggen tegen God, als het 

echt belangrijk is. Maar het gaat erom, dat u uw woorden tot Mij 
richt, zegt de Here, en niet tot een tovenaar, die allerlei zaakjes wel 

even zal opknappen voor u. Maar bid tot Mij in uw eigen woorden 

vanuit de diepte van uw hart. En zie niet naar anderen, maar zie op 
Mij. Oordeel toch niet, zodat u niet veroordeeld wordt door Mij! zegt 

de Here. En laat Mij zien in uw leven, Efeziërs 3, vers 17, sprak 
de Here. 

 

Weet u, als u die pastoor bent, die nu luistert, zeg ik u: 
Bekeer u voordat het te laat is! 

Want Jezus zegt, Ik zie uw hart en lees uw gedachten.  
En betreffende de zusters: Oordeel niet, maar bid voor uw naaste, 

en wees een voorbeeld naar Mijn hart! 

 
Benjamin, deze donkere zuster, die kanker heeft, weet je 

hoe ze heet? 

Ze heet Mona, zo heet ze. Ik zal haar totaal gezond maken. Ze zal 
gezond worden. In de nacht zal Ik haar bezoeken, en ze zal 

helemaal gezond zijn. Ik kijk niet naar het verleden, zei de Here, 
maar naar het heden! Dat moet u ook doen. 
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Benjamin, iemand, die ziek is of een zondaar is, voor hen 
ben Ik juist gekomen, om vrij te maken! 

Op het kruis van Golgotha heb Ik alles gedragen, en ook uw 

zonden. Kom tot Mij en reinig u! Kom tot Mij! En als u Mijn geboden 
bewaart, zal u behouden worden, echt waar. Waarom? 

Omdat Ik u liefheb, Ik heb u lief, zegt de Here, en Ik wil niet dat u 
verloren gaat. Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.  

Bid zoals Mattheüs 6. Hebt u geen Bijbel, koop dan een Bijbel, 

want Ik maak u nieuw! zegt de Here. Ik maak u waarlijk nieuw. En 
onderzoek het, en Ik zal u vrucht geven. Mijn woorden zijn voeding, 

voeding voor uw geest, ziel en lichaam. Ik heb u waarlijk lief, Ik 
kijk naar uw hart. 

 

Benjamin, er zijn heel veel kinderen Gods, die hun oude 
vruchten weer op moeten pakken, zodat ik hen weer kan 

gebruiken, net zoals in het verleden. 
Geef dit ook door, Benjamin. Eén ding wil ik u nog zeggen, zei de 

Here: Mattheüs 12, vers 31 

 
Wandel in het licht, wees een voorbeeld. 

Houd uw geest, ziel en lichaam schoon, zodat Ik mij kan verblijden 

in uw lichaam! Want uw lichaam moet een tempel zijn van de 
Heilige Geest. Laat het een tempel zijn van de Heilige Geest, waar 

Mijn Geest welkom is, zodat Ik door u heen kan werken! 
Is uw tempel waarlijk een tempel, zoals u Mij welkom heet? Zo zal 

Ik Mij verblijden, omdat licht en donker niet samengaat. En in Gods 

Koninkrijk is alles zoals het moet zijn; laat het ook zo zijn bij u.  
 

Maak u klaar; het zal echt niet lang meer duren, en Ik zal bij 
u zijn. 

Daarom zeg Ik u, Haast u, haast u! 

Dit visioen deelde de Here met mij. De Bijbelteksten, die ik u 
doorgaf tijdens het voorlezen, wat de Here mij doorgaf, wil ik 

nogmaals voorlezen vanuit Gods woord: 

 
Efeziërs 3, vers 17  Opdat Christus door het geloof in uw harten 

woning make. Geworteld en gegrond in de liefde. 
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En dat kan alleen als uw lichaam een tempel is van de 
Heilige Geest. 

Daarom is het belangrijk dat u uw lichaam onderhoudt, zoals de 

Here het wil.  
 

Het volgende, wat ik u wil voorlezen, is Mattheüs 6  Ziet toe, dat 
gij uw gerechtigheid niet doet voor de mensen, om door hen 

opgemerkt te worden; want dan hebt gij geen loon bij uw Vader, 

die in de hemelen is. Wanneer gij dan aalmoezen geeft, laat het 
niet voor u uitbazuinen, zoals de huichelaars doen in de synagogen 

en op de straten, om door de mensen geroemd te worden. 
Voorwaar, Ik zeg u, zij hebben hun loon reeds. Maar laat, als gij 

aalmoezen geeft, uw linkerhand niet weten wat uw rechter doet, 

opdat uw aalmoes in het verborgene zij, en uw Vader, die in het 
verborgene ziet, zal het u vergelden.  

 
En wat het bidden betreft: 

En wanneer gij bidt, zult gij niet zijn als de huichelaars, want zij 

staan gaarne in de synagogen en op de hoeken der pleinen te 
bidden, om zich aan de mensen te vertonen. Voorwaar, Ik zeg u, zij 

hebben hun loon reeds. Maar gij, wanneer gij bidt, ga in uw 

binnenkamer, sluit uw deur en bid tot uw Vader in het verborgene; 
en uw Vader, die in het verborgene ziet, zal het u vergelden. En 

gebruikt bij uw bidden geen omhaal van woorden, zoals de 
heidenen; want zij menen door hun veelheid van woorden verhoord 

te zullen worden. Wordt hun dan niet gelijk, want God uw Vader 

weet, wat gij van node hebt, eer gij Hem bidt. Bidt gij dan aldus:  
Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd; uw 

Koninkrijk kome; uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op 
de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood; en vergeef ons onze 

schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren; en leid ons 

niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want Uwer is het 
Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen.  

 

En de Here gaf de laatste tekst ook door, en daar staat geschreven, 
in Mattheüs 12, vers 31  Daarom zeg Ik u: Alle zonde en lastering 

zal de mensen vergeven worden, maar de lastering van de Geest 
zal niet vergeven worden. 
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Weet u wat zo geweldig is? 
Onze Vader, die houdt van ons, wat we ook gedaan hebben. Het is 

niet altijd makkelijk in het leven, maar toch, we mogen zien op 

Jezus Christus. Hij wil in ons wonen, en Hij wil hebben, dat ons 
lichaam een tempel is van de Heilige Geest. We mogen Hem 

welkom heten. Ja, welkom mogen we Hem heten!  
En weet u wat ook zo geweldig is? 

Die vrouw, Mona, over wie de Here sprak, die zal in de nacht 

genezen zijn. Ze heeft kanker, ze is ernstig ziek en ze voelt zich 
slap. De Here heeft dit allemaal met mij gedeeld. Misschien kijkt 

Mona nu wel, en wie weet, zal ze denken van, ‘Hé, dat is apart. Nu 
hoor ik over mij praten’. En inderdaad, voor God is niets 

onmogelijk! Hij is altijd nog Dezelfde geweest.  

 
De wonderen, die Hij toen deed, doet Hij nu nog steeds, ook 

al ziet u Hem niet.  
Maar Hij werkt ook door mensen heen. Jezus Christus is heden 

Dezelfde tot in alle eeuwigheid. Ik zeg u, Hij is niet veranderd, Hij 

leeft! Hij is dood geweest, maar Hij leeft, Hij is opgestaan! Na drie 
dagen stond Hij op, en vele kinderen Gods, ook de discipelen van 

Jezus, konden getuigen dat Hij nog vele, vele malen verschenen is.  

En ook daarna door de jaren heen, heeft Hij grote wonderen 
gedaan. Hij heeft vele wonderen gedaan, en de wonderen en 

tekenen, die Hij toen deed – ik zeg u nogmaals – die doet Hij nog 
steeds. 

 

Shalom! God zegene u 
 

 
 

God schudt de wereld wakker! (Evangelie) 
 
In wat voor wereld leven wij? In deze profetische droom geeft de 

Heer aan, dat de rampen, die Hij nu toelaat in de wereld, het 

gevolg zijn van ongehoorzaamheid en afdwaling. Jezus roept, 
Bekeer u tot Mij! 

 

 
Volledige weergave: 
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Benjamin Cousijnsen schrijft het volgende, 

 

Benjamin, hoorde ik, word wakker! 
En ik werd wakker en ik zag een engel Gods. 

 
De tijd is nabij, zeer nabij! 

Zoals de zwangere vrouw weeën heeft, zijn al deze gebeurtenissen, 

die nu in de wereld zijn, de weeën.  
Onverwachts is het zover… Hij, de Koning boven, ver verheven, 

Koning der koningen, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, komt er 
aan! 

Volg mij, zei de engel, die wel 2.5 meter was. Hij leek wel 1 meter 

breed. Ik volgde hem en we gingen naar een plek via een wolk, 
waar de lucht hemels was en prachtig. En ik zag de engel reeds op 

een wolk zitten… Kom maar! En ik mocht er ook op gaan zitten. 
 

Benjamin, de mens gaat maar door, en zakt steeds dieper en 

dieper van God af.  
Ze doen wat satan zegt. Maar als Jezus spreekt, zijn ze blind en 

doof. Vele vaders en moeders hebben hun kinderen grootgebracht, 

onder het Bloed bedekt met Jezus Christus, totdat ze naar school 
moeten en gevormd worden.  

 
Met de kracht en de macht, wat de wereld heeft, zijn velen, 

ook kinderen Gods, verloren gegaan!  

Ze zijn afgeweken van Jezus Christus, die ieder mens de keus geeft 
om te kiezen: voor of tegen Hem. Gods liefde dwingt niet, maar het 

doet wel pijn als ze Mij afwijzen, zegt Jezus. 
 

Benjamin, alles zoals God bedoelde, is overhoop gehaald. 

Maar boven alles is Jezus meer dan overwinnaar. Hij roept de 
mens: Kom tot Mij, bekeer u! 

 

Ziet u niet dat de rampen, gebeurtenissen, afgoderij van 
mens en beelden, losbandigheid en seks, tovenarij en vele 

andere praktijken er niet zomaar zijn?  
“God is liefde”, zegt satan. “God straft niet”, zegt hij. Zelfs 

sommige bekende Godsmannen zeggen: “God straft niet”, omdat 
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ze zelf nog in de zonde zitten. God laat geen spelletje met zich 
spelen!  

Ziet u niet dat uw land getroffen is door een ramp, omdat u niet 

naar God luistert?  
Vele landen zullen gestraft worden. Misschien worden ze dan 

ziende, en keren ze zich af van hun zonde. Bekeer u, zie in, in wat 
voor wereld u leeft! Jezus geeft om de mens en zegt dit alles: Kom 

tot Mij, luister naar Mijn stem, Ik ween om u, Ik geef om u, Ik gaf 

Mijn leven voor u. Ik heb u zo vaak gered! Wie niet wil horen, gaat 
verloren. 

 
Ik openbaar alles wat in het donker is, verborgen door 

satan, aan u, zodat u een keuze kunt maken.  

U krijgt het beste er voor terug, als u zich nu overgeeft aan Mij. 
Alles buiten Mij om zal bemerken, dat de weeën in volle gang zijn. 

Ik kom eerder dan u denkt. 
Benjamin, ik plaats jou terug, van hieruit in je bed… Rust goed uit. 

 
 
 

Visioen: Christelijke ‘geheime agenten’! 
 
GROTE KERKEN, MAAR VRUCHTELOZE HARTEN! DE ENGEL NOEMT 

DEZE GELOVIGEN ‘GEHEIME AGENTEN’, OMRINGD, GEOBSEDEERD 

DOOR TECHNIEK. HET HUIS VAN GOD VERLIEST ZIJN DOEL. IN 
PLAATS VAN TE GETUIGEN, UITERLIJKE VERTONING! 

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo! Mijn naam is Benjamin Cousijnsen. Vandaag wil ik een 

visioen met u delen, dat ik kreeg op 15 april 2012. Het thema luidt: 
‘geheime agenten’! 

 

Benjamin, kom! … En ik was opeens op een plek, waar een 
reusachtige kerk stond. 

“Wat een grote kerk!” zei ik tegen de engel Gods, want ik zag dat 

opeens een engel naast me stond. Toen zei de engel, Als je deze 
kerk ziet, waar denk je dan aan? 
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‘Ja, waar denk je dan aan?’ dacht ik bij mezelf… “Een grote kerk…” 
zei ik, en, “hier zullen wel heel veel mensen zitten”. 

 

Benjamin, God kijkt niet naar de grootte van de kerk, of naar 
het aantal zielen in deze kerk.  

Maar God kijkt naar de vruchten, die daarin zitten, en… naar het 
hart.  

Kijk, de deuren gaan open... de kerkdienst is voorbij. Ik zag dat de 

deuren opengingen, en dat de mensen uit de kerkdienst kwamen. 
En ik zag heel veel mensen naar buiten komen. Toen zei de engel: 

Dit zijn nu Gods geheime agenten. 
Ik zag, toen ze naar buiten kwamen, dat de ene groep naar hun 

mobieltjes greep, en de andere groep greep meteen naar hun 

sigaret. En sommigen liepen met hun computer laptop.  
 

Toen zei de engel: Heeft Jezus niet gezegd:  
“Maar gij zult kracht ontvangen, wanneer de Heilige Geest over u 

komt. En gij zult mijn getuige zijn te Jeruzalem, en in Judea en 

Samaria, tot aan het einde, het uiterste der aarde”?  
Benjamin, dat staat in Handelingen 1, vers 8 

 

Deze ‘geheime agenten’ hebben een belangrijke opdracht, 
net als de kerkleiders.  

En weet je wat Jezus zegt? “Ik schaam mij diep!” Want… waarom? 
Jezus zegt, “Ik schaam mij, want ze horen wat ze willen horen. Ze 

zien duidelijk het woord, en ze luisteren naar het woord, maar ze 

doen er helemaal niets mee!” 
 

De engel zei, Wel brengen ze één ding wel naar buiten toe, 
wat belangrijk is. 

En dat is: hun gebondenheid! Niemand van deze kerk gaat er op 

uit, om zielen te redden. En zo zijn er nog vele voorbeelden. 
 

Benjamin, kijk eens naar hun houding…  

Moet je zien, hun houding… en luister naar hen. Ga er maar 
naartoe. 

Ik luisterde, en ik zag strakke gezichten. En het leek wel of ze van 
een begrafenis afkwamen. Sommigen waren gekleed alsof ze uit de 

filmwereld kwamen. En hun onderwerpen, ja, die gingen over 



 
 

 

84 
 
 

 

uitgaan, over het weer en werk, enzovoort, enzovoort. Maar 
behalve, die eigenlijk wel genoemd had moeten worden, en die veel 

belangrijker is, dat is Jezus Christus. 

 
Deze geheime agenten zijn Christenen, die een geheime 

code hebben gekregen van satan.  
En weet je wat het is?  

Deze code zit er al diep in, en dat is: zwijgen over Jezus Christus! 

En wat hun vruchten betreft, zei de engel, is het maar goed dat ik 
me hier maar niet over uitspreek, want dan is het te laat. 

 
Romeinen 14, vers 12  Zo zal dan een ieder onzer voor zichzelf 

rekenschap aan God moeten geven… op de grote dag. 

 
Benjamin, als Jezus komt, zullen alle volken verzameld 

worden. 
En Hij zal de mensen scheiden, zoals een herder de schapen van de 

bokken scheidt: goed en kwaad. En God wil dat geen enkel mens 

verloren gaat, maar dat ze allen tot behoudenis komen. Benjamin, 
kom, ik kan er niet meer tegen. Ik wil dit niet meer zien, zei de 

engel… 

Toen waren we bij een bos aangekomen, en de engel Gods zei:  
 

Het huis van God moet een huis zijn van GOD! 
Ik voelde verdriet… samen hebben we gehuild, want zijn verdriet 

ging door mij heen. En de engel Gods werd zelfs getroost door 

mede-engelen. 
Deze engel zei: Ze ontheiligen Gods huis, met wereldse praktijken, 

door de kerk te verhuren voor wereldse praktijken en voor 
vermaak! Ze vergeten dat God alles ziet, zei de engel.  

 

Deze geheime agenten moeten zich bekeren! 
Wees een voorbeeld in uw wandel! Breng Jezus Christus naar 

buiten, en wees een Christen en geen geheime agent! Dat zei de 

engel. En laat uw wereldse gewoonten los; dat hoort niet bij een 
kind van God. Het gaat ook niet om de rang in de kerk, of wat dan 

ook. Laat Jezus Christus in uw hart toe, Jezus Christus! Hij roept u, 
Hij roept u bij de naam en Hij is uit op uw hart, en roept u vandaag 

nog! Kom tot Mij en wees echt, en laat alles los wat er is geweest, 
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en wat niet bij een kind van God hoort. Laat los, en bid tot de 
Vader, en Hij zal het u vergeven. Maar ik zeg u, zei de engel, Ga 

heen en zondig niet meer, hoe mooi uw werk, naam, ook klinkt. Al 

roept u die naam van de kerk hoog van de daken af. Het gaat daar 
niet om; God kijkt veel en veel dieper. 

 
Vele kerken zullen met deze boodschap iets doen, maar er 

zullen ook velen zijn, die doorgaan met hun oude zondige 

leven.  
Waarom? 

Omdat hun wandel belangrijker is, maar vooral omdat geld voor 
hen nog véél belangrijker is dan de ziel. Ze zullen verloren gaan. 

Het allerbelangrijkste is, dat ze God leren gehoorzamen en dat ze 

doen wat de Schrift zegt, zei de engel. Ik bid, zei de engel, samen 
met vele andere engelen Gods, dat u zich overgeeft en verandert 

en zegt:  
 

“Heer, hier ben ik, vergeef mij. Gebruik mij en verlos mij van 

mijn gebondenheden.  
Ik ben tot dienen bereid. Ik wil mij totaal, totaal aan u overgeven, 

Heer. U bent nummer 1 in mijn leven.”  

Weet u ook, zei de engel, ze moeten ook zeggen: “Ik wil geen 
geheime agent meer zijn!” Maar bid ook: “Ik wil bereid zijn om te 

spreken over wie Jezus Christus is”.  
Laat uw vrucht zien, en laat uw vrucht gedragen worden door u! 

Benjamin, je moet nu terug.  

 
Misschien vraag je je af, waarom er nu zoveel visioenen zijn 

bij de kinderen Gods.  
Dat komt omdat de tijd nabij is. En daarom ook, Benjamin, daarom 

ontvang jij deze visioenen. Maar ook omdat God de wereld zo 

liefheeft! Ja, Hij heeft de wereld zo lief, opdat eenieder die in Hem 
gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebbe. 

 

Het is tijd, Benjamin, ik ga weer voorbereidingen treffen, 
want alles moet klaar zijn, want de Koning komt er aan!  

Zie, Hij komt zeer spoedig, zeer spoedig komt Hij. Dit hoorde ik nog 
in de verte zeggen…  

Opeens werd ik wakker.  
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Daarna schreef ik elk woord, elke letter, wat mij was doorgegeven, 
op papier om het aan u door te geven. Ik zeg u namens de Here 

Jezus Christus: Wees geen geheime agent! en overdenk dit woord.  

Shalom! 

 

 

 

MERKTEKEN van de ANTICHRIST ! 
 

Geef dit bericht door, zei Michaël, de bode engel van God. Een 
waarschuwing voor de achtergeblevenen... Neem het merkteken 

niet aan!!  

 
 

Volledige weergave: 
 

Dit visioen is gegeven op 16 april 2012 aan Benjamin Cousijnsen. 

 
Mijn naam is Michaël, Shalom! Shalom, Benjamin, word wakker. 

Lieve Benjamin, ik zeg tegen jou dit: Blijf in je bed, rust uit en hoor 

mij aan. Geef deze boodschap door. Dit is een tijd, waarin God Zijn 
wraak over het onrecht, dat de mensheid Hem heeft aangedaan, zal 

vergelden.  
 

Benjamin, er zal dreigende Christenhaat zijn, erger dan ooit 

tevoren! 
“Welk land, als ik mag vragen?” 

Ik heb het over Europa… Er zullen camera’s in de straten en op de 
pleinen zijn. Ook zullen de paspoorten en kaarten telkens moeten 

worden uitgelezen, zodat ze de mens goed kunnen controleren. 

Deze gebeurtenissen en vele andere gebeurtenissen, Benjamin, zijn 
de laatste fasen, waarin satan nog macht heeft. Dit heeft niet alleen 

betrekking op Europa, maar op de hele aarde! 

 
Massa’s mensen, Benjamin, vooral kinderen, worden 

geconditioneerd voor een duivels merkteken op het hoofd.  
Speels worden nu al massa’s kinderen in Europa, op scholen, 

enzovoort, in handen gebracht van satan, met zijn occulte 
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rituelen, zoals het uitspreken van toverformules, waarzeggerij, 
en nog veel meer. En zo vallen ze in handen van de antichrist! 

 

Benjamin, de val van de wereldmunt is in beeld.  
Uiteindelijk zal nu spoedig een merkteken komen als betaalmiddel.  

Openbaring 13, vers 16   
 

Het merkteken maakt deel uit van de wereldregering!  

Het is van levensbelang, dat ook u dit merkteken niet aanneemt! 
Want het maakt deel uit van de antichrist. Kies snel voor God, 

Jezus. Het is de laatste kans om eeuwig leven te hebben! 
 

Benjamin, Jezus preekt over de eindtijd in Mattheüs 24, Markus 

13, Lukas 12, 17 en 21, over valse christussen, valse profeten en 
nog veel meer. 

 
Ook zijn nu heel veel Joden teruggekeerd naar Israël.  

Dit zijn ook weer tekenen van de laatste dagen.  Ezechiël 11, vers 

17   
Wie niet wil horen, gaat verloren, met hun horen, zien, 

zwijgen. 

Benjamin, de wereld is er klaar voor; het is duidelijk zichtbaar. Het 
laatste wereldrijk wordt klaargemaakt, met als leider de antichrist. 

Doch dat alles is het begin! Wees u bewust, de tijd is nabij, Jezus 
komt zeer spoedig! Geef dit door. 

Jezus zegt: Kom tot Mij, voordat het te laat is. Maak uw keus. De 

hel bestaat en de hemel! zoals Ik leef, Jezus Christus. 
 

Benjamin, ik roep naar de gelovigen en niet-gelovigen: De 
tijd is nabij! 

Bekeer u, want de klok zal spoedig ophouden te tikken, en waar zal 

u dan zijn? 
Benjamin, bij jouw vrouw was je in slaap gevallen, maar bij mij 

niet, omdat mijn woorden kracht hebben, en vastgezet worden in 

jouw geheugen, zodat u mijn boodschap, elk woord en elke letter, 
doorgeeft. Dag, Benjamin! 
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Spoedig wordt de vis van de slechte gescheiden 
 

In dit visioen spreekt Jezus Christus zelf tot Benjamin Cousijnsen 

over de goede en de slechte vissen. Kies snel, zegt Jezus, want de 
tijd is kort! 

 

 
Volledige weergave: 

 
Dit visioen is aan Benjamin gegeven op woensdag 18 april 2012. 

 

Benjamin, word eens wakker, kijk eens! 
Ik stond ergens aan de kant van een strand... ik hoorde de wind en 

de zee. 
Benjamin, kijk, Gennesaret is meer dan 150 kilometer; het is geen 

zee maar een wateroppervlakte.  

“Wat doen die mensen daar, in die boot?” 
Ze zijn druk om de vissen binnen te halen.  

 
Zo zal Ik spoedig Mijn goede vissen binnenhalen! 

God weet heel goed het verschil tussen slechte vis en goede vis. Hij 

wil dat ze bijten en aan de haak omhoog worden getrokken. Slechte 
vis, die Gods Koninkrijk probeert binnen te komen, wordt 

weggeworpen.  

 
Ik ben de Redder, en heb de dood en het kwaad en zonde 

van de mensen overwonnen. 
Benjamin, degenen die echt geloven, geloven dat wat jij hebt 

aangekondigd in Mijn naam. Ik leef en ben opgestaan van de dood. 

Nu mag Ik zeer spoedig de goede vissen omhoogtrekken, in Mijn 
boot. Er zijn ook slechte soorten, en er zijn zoveel prachtige 

vissoorten, die door God zijn gemaakt. Toch, met pijn moet Ik ze 
weer laten gaan, omdat ze niet voor Mij hebben gekozen. Alleen 

Mijn liefde was niet genoeg voor deze prachtige vissoorten, omdat 

de liefde alleen maar van Mij uitging. Vele vissoorten gaan verloren, 
omdat ze zich niet willen vastbijten. Ik had hen nog zo vaak 

geroepen om zich te bekeren van hun zonden, maar ze zwemmen 

tegen Mijn waterstroom in. Kijk, zie je dit? 
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Ik zag een andere boot, die de andere soorten van deze boot 
overnamen... 

Zo zal de slechte vis weggenomen worden, door satan, en in de hel 

worden geworpen. En de goed vis, die naar Mij geluisterd heeft en 
Mij aangenomen heeft, en Mijn geboden bewaart, zal behouden 

worden. Ze krijgen nieuwe wateren en nieuwe geestelijke zuurstof, 
en ze zullen genieten van Gods hemels Koninkrijk. Ze zullen aan 

niets meer tekortkomen. Het zal deze Godskinderen hun verstand 

te boven gaan! 
 

Benjamin, zeg dit: Bent u die eigenwijze vissoort, leeft u nog 
in zonde? 

Jezus zegt: Kom tot Mij, ik ken u al vanaf de geboorte. Kom tot Mij, 

u mag nu de keuze maken! Laat u vangen door Mij, bijt u vast en 
word behouden. Ik vergeef uw zonden en was u schoon. Wees snel, 

want de andere soorten, die zich niet vastbijten, worden 
overgenomen door de andere boot, en zullen in de hel geworpen 

worden. Kies, wie u dienen wil vandaag: Jezus of satan. Geen keus 

is Gods keus! 
 

Benjamin, wil je een visje eten? 

“Nee, na zo’n boodschap vergaat me de honger wel, vooral naar 
een visje”.  

Misschien heb je al geraden wie Ik ben, Benjamin… Ooit at Ik vis 
met Mijn discipelen, en ze herkenden Mij eerst niet, totdat Ik zei, 

wie Ik was. 

“U… bent Jezus Christus!” zei ik.  
Vrees maar niet, Benjamin, val niet voor Mijn voeten neer, want je 

moet terug nu, om Mijn woorden door te geven. Wat sommigen ook 
zeggen van deze boodschap, Ik heb gesproken, en jij geeft Mijn 

woorden door! Ook Lukas 5 is interessant. Slaap lekker, Benjamin! 

 
 

 

Het ware verhaal van de rijke Carlo & Minet 
 

De bode engel Gods bracht mij in een Middeleeuws kasteel bij 

Rambla Nova en vertelde mij een waargebeurd verhaal. Ook gaf hij 
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de vergelijking met de rijke man en de arme Lazarus in Lukas 16, 
vers 19 tot en met 31. 

 

Volledige weergave: 
 

Lieve mensen, mijn naam is Benjamin Cousijnsen. Op 23 april 2012 
kreeg ik een heel bijzonder visioen van de Here.  

 

Een stem zei: Benjamin, word wakker!  
Toen zei ik: “Waar ben ik? En waar is Mart?” 

 
Benjamin, zei God niet dat Hij de God is van al wat leeft, en 

dat voor Hem helemaal niets te wonderlijk is?  

Geloof in wat geschreven staat in Jeremia 32, vers 27 en tevens 
in wat engelen Gods ook doorgeven! 

Zie Benjamin, kijk eens waar je bent… 
“Keer ik wel terug?” zei ik een beetje benauwend.  

Benjamin, hoe vaak ben je alwel teruggebracht in jouw warme bed 

naast je lieve vrouw. Vrees niet en vertrouw en geloof.  
“Goed”, zei ik, “maar waar ben ik?” 

Jij bent bij Rambla Nova. 

“Is dat Mexico?” De engel begon te lachen… Ontdek het zelf maar. 
Ik zei, “Dit lijkt wel een kasteel, en trouwens, ik sta naast dit bed in 

m’n ondergoed, en ik zie dat ik geen kleren aan heb. Maar ik heb 
het niet koud”. 

De engel zei, Daar in de kast zit vast wel iets in.  

Ik schoof de kastdeur naar rechts… “Maar wat was dit?” 
Dit zijn middeleeuwse kleren, Benjamin. 

“Is er geen spijkerbroek?” 
Nee, Benjamin. Doe aan, dan lijk je net op die rijke Spanjaard, de 

eigenaar van dit kasteel. 

“Wat is die kleding zwaar!” zei ik. “Hoe kwam die Spanjaard 
vooruit?” dacht ik bij mezelf, en ik zei het ook. 

Met de benen, Benjamin, zei de engel. 

“Ja natuurlijk, vast niet op wieltjes”, zei ik terug. 
Benjamin, weet je al waar je bent? 

“Zei u net niet dat ik, uhh, in deze vreselijke zware kleren op een 
Spanjaard leek?” 
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Ja, zei de engel, jouw hersenen werken nog gelukkig. Nu weet jij 
ook wel waar je bent… in Spanje.  

 

Deze man, die was schatrijk!  
Elke dag nodigde hij zijn familie uit, en bezat dit prachtige, mooie 

kasteel. Het ontbrak hem aan niets. De mensen wisten, in dit 
kasteel, dat daar zeer belangrijke mensen woonden. Deze man, 

Carlo, samen met zijn vrouw Minet, ze gingen alleen maar met 

mensen om van hele hoge klasse. Kijk eens door het raam, 
Benjamin…  

 
Zie jij dat hek daar? Daar lag vaak een bedelaar.  

Het was zijn eigen vader, die hij niet herkende en lang niet meer 

had gezien. Zijn vader, Ricardo, was heel erg ziek, en hij zat zelfs 
onder de zweren. Vaak werd deze zwerver, zijn vader, weggejaagd 

door hem. En als die zwerver om een beetje water vroeg, of brood, 
dan werd zijn vader geslagen door hem. Zijn vader was Christen, 

en hij bleef maar geloven in Jezus Christus. Maar ondanks alles, hij 

kreeg bijna geen eten en ook geen brood, en vooral niet bij zijn 
eigen zoon.  

 

Maar op een dag stierf deze bedelaar, en werd door de 
engelen naar huis gebracht. 

Deze zwerver kreeg te drinken van de engelen Gods. Hij geloofde 
altijd in de God van Abraham en Izaäk en Jakob. Weet je wat er 

verder gebeurde?  

De poort van de hemel, die ging wijd open! Ricardo, die werd 
ontvangen als een koning, en hij kreeg het allerbeste.  

 
En wat Carlo en zijn vrouw betreft, ja, deze rijke mensen, zij 

stierven door voedselvergiftiging, door al dat feesten.  

De duurste artsen konden niets meer voor hen doen… Toen de rijke 
man en de vrouw dus stierven, sloegen ze de ogen open en waren 

ze in het dodenrijk. Ze werden gepijnigd door satan en geslagen. 

Ze voelden dat hun lichaam brandde van de hitte, van de hel.  
 

Benjamin, evenals dit ware verhaal, gebeurt dit ook in Lukas 
16, vers 19 tot en met 31. 
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“Als dit de kleding is van die egoïstische Spanjaard”, dacht ik bij 
mezelf, “dan wil ik deze kleding helemaal niet meer aan hebben!” 

en ik zei het ook. 

Goed, zei de engel. Hij zwaaide, en ik stond weer in m’n 
onderbroek naast mijn eigen bed. Het ging heel snel.  

Hoe voel je je nu, Benjamin? 
Ik zei: “Ik voel me naakt”.  

Ga maar snel in bed, Benjamin. Ik zag mijn lichaam niet, en de 

engel lachte en zei: Benjamin, zelfs in je ondergoed ben je rijker 
dan die Carlo en die Minet, die rijkaard, omdat jij Jezus Christus 

hebt aangenomen in jouw hart, samen met je vrouw. Ieder, die 
Jezus Christus, Jezus, Koning der koningen, niet aanneemt, zal 

hetzelfde lot ondergaan. Maar ieder die Jezus Christus aangenomen 

heeft, en aanneemt, is reeds een rijke hemelburger en hoog van 
aanzien door God, de Vader! 

Benjamin, slaap lekker, Benjamin en Mart.  
“Wat kijkt ze lief, hè?” zei ik.  

De engel zei, Ze kijkt lief, maar de hemel is getuige. Weet u, de 

engel gaf mij deze Bijbeltekst, en ik wil het voorlezen aan u: 
 

Lukas 16, vanaf vers 19  En er was een rijk man, die gekleed 

ging in purper en fijn linnen en elke dag schitterend feest hield. En 
er was een bedelaar, Lazarus genaamd, vol zweren, nedergelegd bij 

zijn voorportaal, die verlangde zijn honger te stillen met wat van de 
tafel van de rijke afviel; zelfs kwamen de honden zijn zweren 

likken. Het geschiedde, dat de arme stierf en door de engelen 

gedragen werd in Abrahams schoot. Ook de rijke stierf en hij werd 
begraven. En toen hij in het dodenrijk zijn ogen opsloeg onder de 

pijnigingen, zag hij Abraham van verre en Lazarus in zijn schoot… 
En weet je wat hij riep?... En hij riep en zeide: Vader Abraham, heb 

medelijden met mij en zend Lazarus, opdat hij de top van zijn 

vinger in water dope en mijn tong verkoele, want ik lijd pijn in deze 
vlam. Maar Abraham zeide: Kind, herinner u, hoe gij het goede 

tijdens uw leven hebt ontvangen en insgelijks Lazarus het kwade; 

nu wordt hij hier vertroost en gij lijdt pijn. En bij dit alles, er is 
tussen ons en u een onoverkomelijke kloof, opdat zij, die vanhier 

tot u zouden willen gaan, dit niet zouden kunnen, en zij vandaar 
niet aan onze kant zouden kunnen komen. Doch hij zeide: Dan 

vraag ik u, vader, dat gij hem naar het huis van mijn vader zendt, 
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want ik heb vijf broeders. Laat hij hen dan ernstig waarschuwen, 
dat ook zij niet in deze plaats der pijniging komen. Maar Abraham 

zeide: Zij hebben Mozes en de profeten, naar hen moeten zij 

luisteren. Doch hij zeide: Neen, vader Abraham, maar indien 
iemand van de doden tot hen komt, zullen zij zich bekeren. Doch 

hij zeide tot hem: Indien zij naar Mozes en de profeten niet 
luisteren, zullen zij ook, indien iemand uit de doden opstaat, zich 

niet laten gezeggen. 

 
 
 

De Opname komt er aan! (Evangelie) 
 

OP EEN BANKJE WORDT MIJ DOOR DE ENGEL VERTELD OVER DE 
GAVEN VAN DE HEILIGE GEEST EN EEN HEEL BELANGRIJK 

APOCALYPTISCH GESCHRIFT: LUKAS 17, VERS 26-37  

 
 

Volledige weergave: 
 

Shalom, hallo! Mijn naam is Benjamin Cousijnsen. Donderdag 26 

april 2012, 4.15 uur, kreeg ik dit visioen. Ik voelde een windvlaag 
en ik was nog steeds slaperig. De engel zei, 

 

Benjamin, Benjamin, zet Mijn werk voort! zegt Jezus 
Christus.  

 
En de engel gaf: Filippenzen 1, vers 6  Hiervan toch ben ik ten 

volle overtuigd, dat Hij, die in u een goed werk is begonnen, dit ten 

einde toe zal voortzetten, tot de dag van Christus Jezus. 
 

De Heer is met u. Kom, sta op!  
 

Jozua 1, vers 9  Heb Ik u niet geboden: wees sterk en moedig? 

Sidder niet en word niet verschrikt, want de HERE, uw God, is met 
u, overal waar gij gaat. 

 

Ik zag dat de engel Gods door een muur ging van de 
slaapkamer, en ik volgde de engel Gods vanzelf.  

http://www.youtube.com/watch?v=GL3Y8W_Yy5Y
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We liepen door het gangpad naar de achterkant van het huis. Ik 
struikelde opeens over een tak, die in de gang lag. De engel lachte 

en zei, Ik zie geen wolk Gods!  

“Hoe bedoelt u?” vroeg ik. 
Zoals het beschreven staat in 2 Kronieken 5, vers 14  Toen werd 

het huis des HEREN vervuld met een wolk, zodat de priesters 
vanwege de wolk niet konden blijven staan om dienst te doen, want 

de heerlijkheid des HEREN had het huis Gods vervuld. 

 
Kijk, Benjamin, daar heb je een bankje, waar ik eerder was 

met jou.  
Ga maar zitten en luister goed. In de machtigste naam boven alle 

machten en krachten is er ook maar Een de ware Weg, en is er 

maar Een, die alle macht bezit over alles en alle machten en 
krachten, en overwonnen heeft. Zijn Naam is Jezus Christus! 

 
Weet je Benjamin, de meeste Christenen hebben Jezus 

Christus ontvangen, maar zijn verblind.  

In Johannes 14, vers 12 zei Jezus, dat Zijn kinderen grotere 
dingen zullen doen dan wat Hij toen deed... De meeste Christenen 

strekken zich er ook helemaal niet naar uit, wat Jezus Christus hen 

gaf, omdat ze denken dat dit niet voor hun bestemd is. God zal 
nimmer iets zeggen, als Hij niet wist, dat Hij van te voren reeds 

wist, dat u het toch niet kon uitvoeren. Zegt dit niet erg veel, 
Benjamin, veel over de liefde van God? De kinderen Gods moeten 

juist streven naar de hoogste gaven, en ik wijs jullie de weg, die 

nog veel en veel verder omhoog voert. De belangrijkste is de 
Liefde. De engel zei:  

 
Johannes 14, vers 15 tot en met 18  “Wanneer gij Mij liefhebt, 

zult gij mijn geboden bewaren. En Ik zal de Vader bidden en Hij zal 

u een andere Trooster geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn, de 
Geest der waarheid, die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet 

Hem niet en kent Hem niet; maar gij kent Hem, want Hij blijft bij u 

en zal in u zijn. Ik zal u niet als wezen achterlaten. Ik kom tot u.” 
 

Jezus zegt in Johannes 17, vers 20  “En Ik bid niet alleen voor 
dezen, maar ook voor hen, die door hun woord in Mij geloven.” 
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Toen zei ik: “Ik heb hoofdpijn, van al die informatie. Ik heb 
geen pen en geen papier bij mij”. 

Toen zei de engel, u zult alles wat ik gesproken heb, elke letter, elk 

getal, kunnen opschrijven. Ze zullen deze boodschap, Benjamin, 
toetsen en bemerken dat alles uit het Koninkrijk Gods komt, en 

gesproken is en klopt en waar is. 
“Wat voel ik?” zei ik… Ik voelde iets op mijn hoofd… “Het is een 

duif! Waarom een duif op m’n hoofd?”  

Toen zei de engel, Ga maar! tegen de duif, en ik merkte dat de 
hoofdpijn weg was. 

  
Zo zijn er nog vele gaven, zei de engel.  

 

1 Korinthiërs 12, vers 4  Er is verscheidenheid in genadegaven, 
maar het is dezelfde Geest. 

 
De tijd is zeer nabij! Strek u uit naar de gaven.  

God zal er naar vragen: Wat hebt u gedaan voordat Mijn Zoon 

kwam? Benjamin, de dag van de Zoon des mensen breekt aan. Dit 
geschrift is belangrijk: 

 

Lukas 17, vers 26 tot en met 37  En gelijk het geschiedde in de 
dagen van Noach, zó zal het ook zijn in de dagen van de Zoon des 

mensen: zij aten, zij dronken, zij trouwden, en zij werden ten 
huwelijk genomen tot op de dag, waarop Noach in de ark ging en 

de zondvloed kwam en allen verdelgde. Op dezelfde wijze als het 

geschiedde in de dagen van Lot: zij aten, zij dronken, zij kochten, 
zij verkochten, zij plantten, zij bouwden. Maar op de dag, waarop 

Lot uit Sodom ging, regende vuur en zwavel van de hemel en 
verdelgde hen allen. Op dezelfde wijze zal het gaan op de dag, 

waarop de Zoon des mensen geopenbaard wordt. Wie op die dag op 

het dak zal zijn, terwijl zijn huisraad in huis is, ga niet naar 
beneden om het te halen, en wie in het veld is evenzo, hij kere niet 

terug. Denkt aan de vrouw van Lot! Ieder, die zijn leven zal 

trachten te behouden, die zal het verliezen, maar ieder, die het 
verliezen zal, die zal het vernieuwen. Ik zeg u, in die nacht zullen er 

twee in één bed zijn, de een zal aangenomen, de ander 
achtergelaten worden. Twee vrouwen zullen samen bezig zijn met 

malen, de ene zal aangenomen, de andere achtergelaten worden. 
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Twee zullen op het land zijn, de een zal aangenomen, de ander 
achtergelaten worden. En zij antwoordden en zeiden tot Hem: 

Waar, Here? Hij zeide tot hen: Waar het lichaam is, daar zullen ook 

de gieren zich verzamelen. 
 

Benjamin, spoedig zal het regenen: vuur en zwavel, en deze 
zal terechtkomen op de aarde.  

Telkens zeg ik u, Bekeer u! Luister toch, uw zonden scheiden u van 

Jezus Christus en brengen u in het eeuwige verderf. Jezus wil niet 
dat u verloren gaat. Hij houdt zo veel van u, dat Hij de weg 

geopend heeft voor vergeving en verlossing! Wie zich aan Jezus 
Christus overgeeft, zal behouden worden en gered. Dit is wel uw 

laatste kans, want het ganse boek Gods is vervuld. En wie niet wil 

horen, gaat verloren. De tijd is gestopt. 
 

Maar nu is het de aangename tijd van Zijn Komst! 
Kom, Benjamin, kijk eens! Opeens zag ik konijnen, vogeltjes, wilde 

ganzen en eekhoorntjes en dat soort diertjes, die zaten allemaal in 

een soort halve kring in een groep. En ze stonden bij elkaar en ik 
had ze niet eens opgemerkt. Ik zei, “Ze hebben geluisterd, 

geluisterd, ja, dat hebben ze”.  

Toen zei de engel, Benjamin, deze diertjes, die hebben allemaal 
zitten luisteren. En we liepen, en zo gingen we terug. En de dieren 

gingen hun eigen weg weer. 
De engel Gods bracht me thuis en zei: Er zal heel veel gebeuren nu.  

 

2013 Zal een jaar zijn, dat de mens niet wenst!  
Dit hebben ze te danken aan hun ongehoorzaamheid en eigen ego. 

Over de Komst mag ik dit zeggen: De dieren luisteren beter dan 
een mens, maar voor wie geluisterd heeft, zeg ik u: Maak u klaar, 

dit is de aangename tijd!  

 
Kinderen Gods, de Opname komt er aan!  

Neem deze woorden serieus aan, Jezus Christus komt er aan! 

Voor de wereld is Jezus Christus de enige Hoop en de Toekomst en 
Behoudenis. Maar ze kiezen anders. 

Benjamin, ga maar weer in je bed. Ik zag mijn lichaam niet meer 
naast mijn vrouw en deed wat de engel zei. Welterusten, Benjamin. 

Toen was de engel opeens weg, en ik ging slapen.  
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Yeshua HaMasiach helpt Israël in deze tijd! 
 

Jezus Christus, ook genaamd Yeshua HaMasiach, geeft een 

bemoedigende, krachtige, doch waarschuwende boodschap door 
aan Israël op dit moment. U moet afzien van wraak en agressie. Bid 

voor uw vijanden! 
 

 

Volledige weergave: 
 

Shalom, hallo! Mijn naam is Benjamin Cousijnsen. Dit woord des 
Heren kreeg ik in de nacht van 28 april 2012 van de Heer Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus, via de bode engel Gods.  

Ik opende mijn ogen… 
 

Ik stond op de berg Sinaï, vertelde de engel van de Heer.  
Hij zei, Benjamin, geef deze boodschap door. 

 

Israël, u moet afzien van wraak en agressie! 
Yeshua wil hier niets van weten, wat uw plannen ook zijn tegen 

Iran. Hij zegt ook, Denk niet aan wat oudtijds is geschied. 

 
Jesaja 43, vers 18 en 19  Denkt niet aan hetgeen vroeger 

gebeurde en let niet op wat oudtijds is geschied; zie, Ik maak iets 
nieuws, nu zal het uitspruiten; zult gij er geen acht op slaan? Ja, Ik 

zal een weg in de woestijn maken, rivieren in de wildernis. 

De bode engel Gods sprak verder, 
 

Nieuwe dingen verkondig ik u in Yeshua HaMashiach’s naam!  
Jesaja 48, vers 3  De vroegere dingen heb Ik vanouds 

verkondigd, zij zijn uit mijn mond uitgegaan en Ik heb ze doen 

horen; plotseling heb Ik ze volbracht en ze zijn gekomen. 
De bode engel Gods sprak verder, 

 

Een moeder zal nimmer vergeten om om te zien naar haar 
zuigeling. 
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Yeshua heeft u niet vergeten!  
 

Jesaja 49, vers 15 tot en met 17  Kan ook een vrouw haar 

zuigeling vergeten, dat zij zich niet ontfermen zou over het kind 
van haar schoot? Al zouden zij die vergeten, toch vergeet Ik u niet. 

Zie, Ik heb u in mijn handpalmen gegrift, uw muren zijn bestendig 
vóór Mij. Uw zonen snellen toe, uw vernielers en uw verwoesters 

trekken van u weg. 

De bode engel Gods sprak verder, 
 

Als u alleen maar houdt van mensen, die van u houden, dan 
krijgt u geen zegen, want dat doet iedereen. 

Als u een kind van God bent, van Yeshua HaMashiach, Jezus, bidt u 

voor wie u vervolgen en ziet u af van uw wraak en agressie. Doe 
dit! Laat zien dat u echt kinderen van Yeshua bent! 

 
Mattheüs 5, vers 43 en 44  Gij hebt gehoord, dat er gezegd is: 

Gij zult uw naaste liefhebben en uw vijand zult gij haten. Maar Ik 

zeg u: Hebt uw vijanden lief en bidt voor wie u vervolgen. 
De bode engel Gods sprak verder, 

 

Droeg Yeshua HaMashiach niet uw smarten in uw verleden, 
en nu in deze laatste dagen? 

 
Jesaja 53, vers 3 tot en met 10  Hij was veracht en van mensen 

verlaten, een man van smarten en vertrouwd met ziekte, ja, als 

iemand, voor wie men het gelaat verbergt; hij was veracht en wij 
hebben hem niet geacht. Nochtans, onze ziekten heeft hij op zich 

genomen, en onze smarten gedragen; wij echter hielden hem voor 
een geplaagde, een door God geslagene en verdrukte. Maar om 

onze overtredingen werd hij doorboord, om onze ongerechtigheden 

verbrijzeld; de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem, en 
door zijn striemen is ons genezing geworden. Wij allen dwaalden als 

schapen, wij wendden ons ieder naar zijn eigen weg, maar de HERE 

heeft ons aller ongerechtigheid op hem doen neerkomen. Hij werd 
mishandeld, maar hij liet zich verdrukken en deed zijn mond niet 

open; als een lam dat ter slachting geleid wordt, en als een schaap 
dat stom is voor zijn scheerders, zo deed hij zijn mond niet open. 

Hij is uit verdrukking en gericht weggenomen, en wie onder zijn 
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tijdgenoten bedacht, dat hij is afgesneden uit het land der 
levenden? Om de overtreding van mijn volk is de plaag op hem 

geweest. En men stelde zijn graf bij de goddelozen; bij de rijke was 

hij in zijn dood, omdat hij geen onrecht gedaan heeft en geen 
bedrog in zijn mond is geweest. Maar het behaagde de HERE hem 

te verbrijzelen. Hij maakte hem ziek. Wanneer hij zichzelf ten 
schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij nakomelingen zien en een 

lang leven hebben en het voornemen des HEREN zal door zijn hand 

voortgang hebben. 
De bode engel Gods sprak verder, 

 
Israël, Yeshua heeft u altijd lief, en zal uw land altijd 

beschermen met Zijn engelen. 

Wie in Yeshua HaMashiach gelooft en Hem vooral liefheeft, zal niet 
verloren gaan, maar eeuwig leven hebben. Was het Yeshua niet, 

die ook voor u aan het kruis leed, en uw zonden en de straf, die u 
verdiende, meedroeg? Hij had iedereen lief!  

 

Johannes 19, vers 34  Maar een van de soldaten stak met een 
speer in zijn zijde en terstond kwam er bloed en water uit. 

De bode engel Gods sprak verder, 

 
Hij had geen haat, wat ze Hem ook aandeden! 

Yeshua is opgestaan vanuit de dood en versloeg de duisternis, en 
was meer dan de allergrootste overwinnaar! 

 

Lukas 24, vers 4 tot en met 8  En het geschiedde, terwijl zij 
daarover in verlegenheid waren, dat, zie, twee mannen in een 

blinkend gewaad bij haar stonden. En toen zij zeer verschrikt 
werden en haar aangezicht ter aarde neigden, zeiden dezen tot 

haar: Wat zoekt gij de levende bij de doden? Hij is hier niet, maar 

Hij is opgewekt. Herinnert u, hoe Hij, toen Hij nog in Galilea was, 
tot u gesproken heeft, zeggend, dat de Zoon des mensen moest 

overgeleverd worden in de handen van zondige mensen en 

gekruisigd worden en ten derden dage opstaan. En zij herinnerden 
zich zijn woorden. 

De bode engel Gods sprak verder, 
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Klaag niet! Heb uw vijanden lief, zoals Yeshua met Zijn 
goedheid en liefde bidt voor hen. 

Ik spreek tot u, Zie de Geschriften! 

 
Handelingen 8, vers 32 en 33  Gelijk een schaap werd Hij ter 

slachting geleid; en gelijk een lam stemmeloos is tegenover de 
scheerder, zo doet Hij zijn mond niet open. In de vernedering werd 

zijn oordeel weggenomen: wie zal zijn afkomst verhalen? Want zijn 

leven wordt van de aarde weggenomen.  
De bode engel Gods sprak verder, 

 
Wie tucht liefheeft, heeft de kennis lief. 

 

Spreuken 11, vers 20 en 21  De verkeerden van hart zijn de 
HERE een gruwel, maar de oprechten van wandel zijn Hem 

welgevallig. Voorwaar, de boze blijft niet ongestraft, maar het 
geslacht der rechtvaardigen wordt bevrijd.  

De bode engel Gods sprak verder, 

 
Verwondert u niet, lees Mijn woorden na, Israël! 

 

Johannes 5, vers 28 en 29  Verwondert u hierover niet, want de 
ure komt, dat allen, die in de graven zijn, naar zijn stem zullen 

horen, en zij zullen uitgaan, wie het goede gedaan hebben, tot de 
opstanding ten leven, wie het kwade bedreven hebben, tot de 

opstanding ten oordeel. 

 
Kom tot Mij! dat zegt Yeshua, Keer u terug naar Mij. 

 
Jesaja 59, vers 1 tot en met 3  Zie, de hand des HEREN is niet te 

kort om u te verlossen, en zijn oor niet te onmachtig om u te 

horen; maar uw ongerechtigheden zijn het, die scheiding brengen 
tussen u en uw God, en uw zonden doen zijn aangezicht voor u 

verborgen zijn, zodat Hij niet hoort. Want uw handen zijn met bloed 

bezoedeld en uw vingers met ongerechtigheid; uw lippen spreken 
leugen, uw tong prevelt onrecht. 

De bode engel Gods sprak verder, 
 

Vrees niet, de liefde overwint altijd! 
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Houd stand, zie op Mij, zegt Yeshua, dan zult u de verlossing des 
Heren zien.  

 

Exodus 14, vers 13 en 14  Vreest niet, houdt stand, dan zult gij 
de verlossing des HEREN zien, die Hij u heden bereiden zal; want 

de Egyptenaren, die gij heden gezien hebt, zult gij nimmermeer 
zien. De HERE zal voor u strijden, en gij zult stil zijn. 

 

Snelt u naar Yeshua! zei de engel Gods, zie niet op de 
geschiedenis, zie niet naar uw vijanden! 

Laat Mijn licht van de liefde zien. Vergeef uw vijanden, zoals Ik u 
vergeven heb. 

Christenen zijn vergeven en vergeten, en dat houdt in: als u een 

Christen bent, dan vergeeft u, en dan vergeet u ook. 
Maak u klaar, Ik heb u lief. De tijd is zeer nabij! Uw Redder, uw 

Koning, uw Overwinnaar zal Zijn kinderen spoedig komen halen. De 
Opname is zeer spoedig. Kijk naar de tekenen! De voorbereidingen 

zijn al klaar, sprak de engel. Maak u klaar! Yeshua zal al uw tranen 

drogen, maar bekeer u, vraag vergeving. Bid en spreek tegen 
Yeshua HaMashiach; Hij zal u vergeven en redden. 

 

Benjamin, wat is belangrijker: dit alles doorgeven, wat ik 
van jullie vraag, of zijn het de dingen van de wereld, zijn die 

belangrijker?  
Klaag niet, het gaat om de zielen, die gered moeten worden. Nog 

even, dan ziet u waarlijk Zijn Komst. Maak u klaar, laat u 

verzoenen! Wie zegt in Yeshua HaMashiach te geloven, moet ook 
Zijn voorbeeld navolgen. Wie niet wil horen, gaat verloren.  

 
Jesaja 66, vers 22  Want zoals de nieuwe hemel en de nieuwe 

aarde, die Ik maken zal, voor mijn aangezicht zullen blijven 

bestaan, luidt het woord des HEREN, zo zal uw nageslacht en uw 
naam blijven bestaan. 

 

Benjamin, je vrouw roept, zei de engel… 
Toen werd ik wakker en ben ik dit woord des Heren gaan 

opschrijven. Shalom! 
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Ik ben de Alfa en Omega, zegt God (Evangelie) 
 

In dit visioen stelt Michaël, de engel Gods, zich voor en wijst op de 
enige ware God, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, en Zijn 

enige Zoon en Middelaar, Jezus Christus, die geen profeet is, zoals 

de Islam beweert! 
 

 
Volledige weergave: 

 

Shalom! Dit droom visioen ontving Benjamin Cousijnsen in de nacht 
van 30 april 2012 van Michaël, de engel Gods, namens de Here 

Jezus Christus, oftewel Yeshua HaMashiach. Benjamin schrijft, 
 

In mijn droom visioen stond ik plotseling voor een hele grote 

moskee… 
Benjamin, kijk eens! zei de engel Gods. 

“Wat is dat?” vroeg ik. 
Dit is een moskee. Weet je, Benjamin, de Islam zegt, dat ze 

hetzelfde geloof hebben als de Christenen. Ook beweren ze dat hun 

god geen afgod is.  
Ze noemen Hem Isa, en zeggen dat hij een profeet is.  

 

Mattheüs 16, vers 16  Simon Petrus antwoordde en zeide: Gij zijt 
de Christus, de Zoon van de levende God! 

 
Benjamin, weet je wat nog belangrijker is?  

Dat is dat God wel Zijn Zoon noemde, hij noemde wel Zijn Zoon!  

 
Mattheüs 3, vers 17  En zie, een stem uit de hemelen zeide: Deze 

is mijn Zoon, de geliefde, in wie Ik mijn welbehagen heb. 
De engel Gods sprak verder, en zei,  

Mattheüs 3, vers 17  En zie, een stem uit de hemelen zeide: Deze is 

mijn Zoon, de geliefde, in wie Ik mijn welbehagen heb. 
Ik heb deze tekst net ook al gezegd, maar het is soms ook goed om 

het nogmaals te herhalen. De engel Gods sprak verder,  
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Als Jezus Christus niet de Zoon van God zou zijn, zou Jezus 
nooit de zonden van de wereld hebben kunnen dragen, en 

had Hij ook niet kunnen opstaan uit de dood. 

Want Hij zou dan een profeet zijn! En een ieder, die de Zoon, Jezus 
Christus, verloochent, heeft ook de Vader niet. En God haat 

afgoden en afgoderij! Benjamin, Paulus ging altijd het gevecht aan 
met de menselijke afgoden. 

 

In zijn preken, in Handelingen 17, ging Paulus naar Agora, en 
daar staat geschreven: En terwijl Paulus te Athene op hen wachtte, 

werd zijn geest in hem geprikkeld, toen hij zag, dat de stad zo vol 
afgodsbeelden was. 

 

Ezechiël 23  Vertel over Ohola en Oholiba: Deze vrouwen pleegden 
ontucht, reeds vanaf hun jeugd. Maar opmerkelijk is vers 48  Dit 

zegt de Heer: Ik zal aan de ontucht een einde maken in dit land. 
 

Psalm 14, vers 1 tot en met 3  De dwaas zegt in zijn hart: Er is 

geen God. Zij bedrijven gruwelijke en afschuwelijke misdaden, 
niemand is er, die goed doet. De HERE ziet neder uit de hemel op 

de mensenkinderen, om te zien, of er één verstandig is, één, die 

God zoekt. Allen zijn zij afgeweken, tezamen ontaard; er is 
niemand die goed doet, zelfs niet één. 

 
De engel Gods gaf ook: 1 Korinthiërs 8, vers 5 tot en met 7  

 

Zo zegt de HERE, de Koning en Verlosser van Israël, de HERE der 
heerscharen: Ik ben de eerste en Ik ben de laatste en buiten Mij is 

er geen God. En dat staat in Jesaja 44, vers 6, hetgeen de engel 
Gods doorgaf. 

 

Met deze boodschap wil de engel Gods ook wijzen naar de 
afgoderij en de dingen, die in het leven zijn van de mensen, 

waar ook Christenen zich vuil aan hebben gemaakt. 

Als er iets is in uw leven, dat u vereert en er alles voor over hebt, 
dan zeg ik u: Alles wat u vereert buiten de God van Abraham, Izaäk 

en Jakob, is geen God! Als u een beeld aanbidt, zal God zich van u 
afkeren, en u niet kunnen zegenen. 
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Isa is aan het kruis gestorven, maar overwon de dood! 
Geen enkele God heeft deze kracht en macht! En na drie dagen 

stond Hij op uit de dood. Een profeet kan dit niet, laat dit duidelijk 

zijn. Velen waren getuigen, ook na Zijn dood. Zijn naam is Jezus 
Christus! Hij droeg de zonden van de mensen: de zonden van de 

wereld. En de straf, die de mensen verdienden, nam Hij op zich. 
Geen enkele god deed dit ooit voor de mens; dit kon alleen maar 

Jezus Christus doen, Gods Zoon, die u Isa noemt. Hij zegt ook: 

Niemand komt tot de Vader, dan door Mij. 
Benjamin, kijk niet zo, of dit alles teveel informatie is voor jou. 

 
Ik zeg je, je bent uitgekozen om deze dingen Gods uit te 

spreken.  

Ook zeg ik u, Gebruik elk middel om mijn boodschap door te geven. 
Zeg dit ook tegen jouw vrouw. God zal ieder land straffen, dat zich 

maar niet wil bekeren van de afgoderij. 
 

Jezus Christus haat het kruis, waar Hij nog aan zit met een 

afgodsbeeldje, dat niet eens op Hem lijkt!  
Hoe vaak moet ik de kerk nog waarschuwen?  

De engel sprak, Ik ben een engel Gods, een strijder tegen alles wat 

God pijn doet, bekeer u! Mijn naam mag u weten, maar geef de eer 
aan wie het toekomt: Jezus Christus! Mijn naam is Michaël, een 

leider in dienst van de almachtige God. Keer terug naar Jezus 
Christus. Word wakker!  

Benjamin, jij wordt vanzelf wakker, en schrijf dan alles op. Niets zal 

vergeten zijn van wat ik gesproken heb. Dit alles geef ik u door, 
dienstknecht van God, omdat de tijd kort is. U weet reeds, dat alles 

klaar is voor de Bruidegom.  
 

De wereld is nu nog veel gewelddadiger, en het wordt nog zo 

veel erger, omdat satan Zijn Komst vreest, en niet wil dat de 
mens zich bekeert tot Jezus Christus.  

De tijd is op, Benjamin. Nog even, dan zullen Zijn kinderen bij 

Jezus Christus zijn, die de enige Weg en de Waarheid is, en het 
Leven is.  

Slaap lekker! Ik zegen jou, Benjamin, in alles. Laat je leiden door 
Mij, en zeg dit tegen je vrouw: Ze mag als Aäron zijn, die jou helpt 

en steunt. Maar ze moet niet vergeten, dat jij één van de weinigen 



 
 

 

105 
 
 

 

bent, die uitgekozen is als een profeet van de eindtijd, die ook wel 
de onheilsprofeet wordt genoemd, omdat jij alles zegt wat de Heer 

doorgeeft, hetzij goed nieuws, hetzij slecht nieuws.  

 
Tot slot, Benjamin, God gebruikt jullie. Elk woord zal Gods 

kracht overbrengen en de waarheid in de harten planten.  
 

Shalom! God zegene u 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
MEI 2012 
 

 

Hemel of Hel (Evangelie) 
 

Dit visioen werd Benjamin Cousijnsen gegeven in de nacht van 04-
05-2012. Alle woorden en beelden zijn gegeven door de Heer Jezus 

Christus, die in het Hebreeuws Yeshua HaMasiach heet.  

 
 

Volledige weergave: 
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Shalom, hallo! Mijn naam is Benjamin Cousijnsen. Dit visioen werd 

aan mij gegeven in de nacht van 4 mei 2012. Alle woorden en 

beelden zijn aan mij gegeven van de Heer Jezus Christus, die in het 
Hebreeuws Yeshua HaMasiach heet. Door middel van Zijn engel 

kreeg ik deze boodschap. 
 

Benjamin, word wakker, volg mij! Samen met de engel Gods vloog 

ik door de lucht… Ik zag de aarde kleiner worden.  
De engel zei, Kijk eens naar deze planeet. 

Ik herkende dat ik deze planeet, met gevallen engelen, eerder 
gezien had in één van mijn andere dromen. Ik zag, dat deze 

engelen heen en weer vlogen naar de aarde. Ze leken op 

vleermuizen met menselijke gezichten.  
“Dit heb ik de vorige keer ook gezien”, zei ik tegen de engel, 

“waarom laat u mij dit zien?” 
Omdat dit weer wordt gegeven, Benjamin. Ik zeg u, 

 

Mattheüs 10, vers 28 en 29  En weest niet bevreesd voor hen, 
die wèl het lichaam doden, maar de ziel niet kunnen doden; weest 

veeleer bevreesd voor Hem, die beide, ziel en lichaam, kan 

verderven in de hel.  
 

Ik laat u dit zien, omdat velen niet geloven, Benjamin, dat er 
een hel is! 

Ze geloven dat alles maar mogelijk is en leven er maar op los. Ik 

geef je ook een duidelijk antwoord: 
 

Mattheüs 5, vers 26 tot en met 31  Voorwaar, Ik zeg u: Gij zult 
daar voorzeker niet uitkomen, voordat gij de laatste penning hebt 

betaald. Gij hebt gehoord, dat er gezegd is: Gij zult niet 

echtbreken. Maar Ik zeg u: Een ieder, die een vrouw aanziet om 
haar te begeren, heeft in zijn hart reeds echtbreuk met haar 

gepleegd. Indien dan uw rechteroog u tot zonde zou verleiden, ruk 

het uit en werp het van u, want het is beter voor u, dat één uwer 
leden verloren ga en niet uw gehele lichaam in de hel geworpen 

worde. En indien uw rechterhand u tot zonde zou verleiden, houw 
haar af en werp haar van u; want het is beter voor u, dat één uwer 

leden verloren ga en niet uw gehele lichaam ter helle vare.  
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Wie u ook bent, ik zeg u, sprak de engel, Speel geen 

spelletje met God! 

God haat de zonde. 
 

Mattheüs 18, vers 9  En indien uw oog u tot zonde verleidt, “zeg 
ik u nogmaals”, ruk het uit en werp het van u. Het is beter voor u 

met één oog ten leven in te gaan, dan met twee ogen in het 

hellevuur geworpen te worden. 
 

Als u uw leven aan Jezus Christus gaf, waarom doet u dan 
mee aan de levenswandel van deze wereld? 

Bent u soms vergeten, dat God u altijd ziet? Kind van God, dit 

Geschrift is voor u: 
 

Jakobus 4, vers 7 tot en met 9  Onderwerpt u dus aan God, 
maar biedt weerstand aan de duivel, en hij zal van u vlieden. 

Nadert tot God, en Hij zal tot u naderen. Reinigt uw handen, 

zondaars, en zuivert uw harten, gij, die innerlijk verdeeld zijt.  
De engel Gods sprak verder,  

 

Heilig u, open uw ogen, de hel bestaat! 
 

Spreuken 4, vers 19  De weg der goddelozen is als duisternis; zij 
weten niet, waarover zij kunnen struikelen.  

 

De aarde is nu een speelbal van satan, maar Gods engelen 
grijpen nu dagelijks in. 

Jezus Christus is meer dan overwinnaar tot in alle eeuwigheid! 
 

Openbaring 1, vers 18  en de levende, en Ik ben dood geweest, 

en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheden, en Ik heb de sleutels 
van de dood en het dodenrijk. 

Openbaring 2, vers 10  Wees niet bevreesd voor hetgeen gij lijden 

zult. Zie, de duivel zal sommigen uwer in de gevangenis werpen, 
opdat gij verzocht wordt, en gij zult een verdrukking hebben van 

tien dagen. Wees getrouw tot de dood en Ik zal u geven de kroon 
des levens. 
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Zoals u hoort, staat er wel degelijk in de Geschriften Gods, 
dat er een hel is en een hemel! 

Ik waarschuw u, Waar uw hart is, zal uw ziel zijn. Ook zeg ik u, De 

tijd is nabij! 
 

Muggenplagen, tornado’s, verstikkingshitte, aardbevingen, 
vulkaanuitbarstingen, bloedrode Maan, vallende sterren, 

droogte, geest van verwarring…  

Zie Handelingen 1, vers 11  die ook zeiden: Galileese mannen, 
wat staat gij daar en ziet op naar de hemel? Deze Jezus, die van u 

opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze wederkomen, 
als gij Hem ten hemel hebt zien varen. 

 

Zo zullen de mensen nog op het punt staan, om te wensen, 
dat ze zichzelf dood wensten. 

Maar bekeer u, want de verlossing des Heren komt voor de 
kinderen Gods! Wie niet wil horen, gaat verloren. Kies nu, wat 

wordt het voor u? Wordt het nu de hemel of wordt het nu de hel?  

Maak vandaag de keuze! Blijf niet achter en wees geen slaaf van de 
zonde! Wees geen slaaf van satan.  

 

Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, 
dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die 

in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. 
 

Toen de engel klaar was met uitspreken, reageerde ik: “Wat 

is dat daar? Wat zie ik?” 
Ik zag dat die vleermuisachtige gevallen engelen een ontelbaar 

groot leger bij zich hadden, en heen en weer vlogen. Maar nu was 
het opeens anders… Nu zag ik op deze afstand, dat er een grote 

buidel licht was, die deze vleermuisachtige engelen tegenhield, met 

ontelbaar veel engelen! Het waren de engelen Gods, die hen 
insloten en de aarde beschermden tegen hun aanvallen. Ze waren 

er opeens uit het niets, leek het wel. Wat gebeurt daar toch? vroeg 

ik mij af. Ook hoorde ik een geluid in de verte, dat uit de mond 
kwam van de engelen Gods. Het was een hele hoge engelentoon, 

die ik zelfs nog kon voelen door mij heen, zelfs op afstand. Ook 
keek ik mijn ogen uit, want ik hoorde telkens donderende geluiden, 
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onweer leek het wel, en zag flitsen bij de engelen vandaan komen, 
daar bij die engelen. Heel apart vond ik dit. 

 

Toen sprak de engel Gods, die bij mij was: Benjamin, als 
Gods engelen nu niet ingrijpen, zal er echt weinig 

overblijven. 
Gods engelen strijden en beschermen de kinderen Gods, die om 

bescherming vroegen. Deze kinderen Gods worden beschermd, 

totdat Hij weerkomt, Jezus Christus. Alles hebt u nu waargenomen, 
meer heb ik niet meer te zeggen. 

 
Oh, alle dorstigen, komt tot de wateren en drink, en houd 

feest! Jezus komt, maak u klaar! 

Benjamin, je moet terug. En even later zei de engel, Geef dit door! 
Ieder heeft een eigen keus, er is een hel en er is een hemel. Anders 

was er ook niet gesproken tegen Adam en Eva door de satan, de 
slang, de vader van de leugen, die sprak tegen hen, en die 

probeerde hen te verleiden. 

Benjamin, je moet nu terug. 
 

Toen ik terug was in mijn bed, dacht ik, ‘Wat zullen de 

mensen, de Christenen, denken, als ik deze boodschap ga 
vertellen?’ 

‘Nemen ze mij wel serieus? En nemen ze Gods woorden wel 
serieus?’ Toen viel ik met de vragen in slaap… In de ochtend 

verscheen de engel Gods nogmaals; het was dezelfde engel Gods, 

en hij stelde me gerust in mijn droom. En de engel sprak deze 
woorden in de ochtend: Benjamin, maak je geen zorgen over deze 

onderwerpen, hoe het zal overkomen. Heeft deze wereld niet het 
onheil over zichzelf uitgeroepen? Ze houden van geweld, actie, en 

ze lijken op kopieën van de boze. Ze houden van horror, ze houden 

van de geestenwereld. Alles bekijken ze en nemen ze tot zich, de 
voeding van de satan, die nemen ze als een toetje tot zich. En 

satan, die prutst wel eventjes met de gedachten van die personen!  

 
Daarom, de kinderen Gods moeten hun ogen beschermen, ze 

moeten zich wapenen met de geestelijke wapenrusting!  
Daarom zeg ik ook, Doe de geestelijke wapenrusting aan, om stand 

te kunnen houden. Het ergste boven dit alles is de hel. Daar is het 
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geweld, en satan in actie, ook weer terug te vinden, Benjamin. 
Niemand wil daar zijn! Ik kan beter over de ware horror spreken. 

Als zij zich niet bekeren en Jezus Christus aannemen, zullen ook zij 

branden in de hel. 
Spreek alles uit, wat ik u opdraag, Benjamin, en zeg: De hel 

bestaat! 
 

Wie in Jezus Christus zijn en luisteren naar wat Hij zegt, 

hebben totaal niets te vrezen. 
En toen was de engel weg, en viel ik in slaap. 

 
 

 

 

 
God waarschuwt tegen waarzeggerij en het 

occulte 
 
Een krachtige waarschuwing tegen waarzeggerij en magische 

toverkracht, daar de bron uit satan is. Misschien is dit wel uw 

laatste kans, u af te wenden van elke occulte praktijk! 
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo! Dit visioen is op 9 mei 2012 aan Benjamin Cousijnsen 
gegeven. 

 
Benjamin, wat ik jou te zeggen heb, schrijf dit op. 

“Waar ben ik?”  

Kijk maar eens om je heen…  
“Dit lijkt wel een hut”, zei ik.  

Schrijf alles op daar! 

Ik zag een veer en oud papier… Ik liep er heen en deed, wat de 
engel opdroeg. Ik vroeg nogmaals, “Waar ben ik?” 

Schrijf eerst maar op, wat ik je ga zeggen, zei de engel, schrijf op.  
 

Benjamin, weet je wat ‘bedekt’ en ‘verborgen’ betekent? 
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“Nee”, zei ik.  
In het Latijns? 

“Ik spreek geen Latijns!” 

Benjamin, kom op, schrijf. 
“Oh, dit ook dus, oké”. 

Het betekent: occult.  
 

Als mensen zich afkeren van de enige ware God en zich 

richten tot de valse goden, zegt God dat dit geestelijk 
overspel is. 

Ze moeten ook niet denken, dat ze gezegend worden. 
 

Handelingen 16, vers 16 tot en met 18  Hier staat geschreven: 

Een andere keer, toen we weer op weg waren naar de 
gebedsplaats, kwamen we een jonge slavin tegen, die bezeten was 

door een geest, en zo de toekomst kon voorspellen. Met haar 
waarzeggerij verdiende ze veel geld voor haar eigenaars. Terwijl ze 

achter Paulus en ons aan liep, schreeuwde ze aan één stuk door: 

‘Deze mensen zijn dienaren van de allerhoogste God en 
verkondigen u hoe u gered kunt worden!’ Dat ging verscheidene 

dagen zo door. Toen Paulus er genoeg van kreeg, sprak hij de geest 

als volgt toe: ‘Ik beveel je in de naam van Jezus Christus: verlaat 
haar!’ En op datzelfde moment ging de geest uit haar weg. 

De engel Gods sprak verder,  
 

Iemand ging naar een waarzegster… 

Haar voorspellingen, van Annie, waren zo positief, vooral toen deze 
waarzegster over haar overleden tante sprak. Ze kreeg een brok in 

de keel, wat was ze geweldig!  
Er zijn meer dan 50.000 waarzeggers in Parijs, zei de engel, en gaf: 

 

Openbaring 21, vers 8  Maar voor hen die laf en trouweloos zijn 
geweest, die zich hebben ingelaten met gruwelijke dingen, met 

moord, ontucht, toverij of afgodendienst, voor allen die de leugen 

hebben gediend: hun deel is de vuurpoel met brandende zwavel, 
dat is de tweede dood. 

 
Door hun toverij werden velen verleid, waaronder ook vele 

kinderen Gods. 
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Een vrouw maakte eens een afspraak met een waarzegger. Deze 
man had een kamer in de Hasseltse Boschstraat. Ze maakte een 

afspraak met de waarzegger, want dat stelde hij eerst voor. Deze 

dame werd verdoofd en aangerand, en ze diende een klacht in bij 
de politie.  

God roept: Wijk niet af! 
Spreuken 7, vers 25 tot en met 27  Hier staat geschreven: Volg 

de wegen van zo’n vrouw niet, dwaal niet op haar paden. Veel 

slachtoffers heeft zij gemaakt, talloos velen zijn door haar geveld. 
Haar woning is de toegang tot het dodenrijk, van daar daal je af tot 

in de kamers van de dood.  
 

God eist dat wij wandelen in geloof, niet in aanschouwen! 

 
2 Korinthiërs 5, vers 7  We leven in vertrouwen op God; wat 

komen gaat is nog niet zichtbaar. 
 

Het woord ‘toverij’ betekent in het Grieks: drugs, en velen 

gaan kapot door de magie kracht van satan! 
 

Openbaring 21, vers 8  Maar voor hen die laf en trouweloos zijn 

geweest, die zich hebben ingelaten met gruwelijke dingen, met 
moord, ontucht, toverij of afgodendienst, voor allen die de leugen 

hebben gediend: hun deel is de vuurpoel met brandende zwavel, 
dat is de tweede dood. 

 

De engel sprak verder, En dit is hun deel, spreekt God. 
Wilburn was Amerikaan. Hij voorspelde zijn eigen toekomst met 

kaarten. Alles kwam uit, en ook voor anderen. Hij ontdekte ook, dat 
velen gingen scheiden onder andere. Hij vond Jezus Christus in zijn 

leven. Hij waarschuwde voor het gevaar van alle occulte praktijken!  

 
De bron van de waarzeggers is de bron van satan! 

Sommigen hebben hierdoor doodservaringen en 

zelfmoordgedachten. Vele huwelijken zijn verwoest.  
Velen denken een gave te hebben, maar ze vergeten dat de satan 

de vader is van de leugen. 
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Deuteronomium 18, vers 10 tot en met 14  Er mag bij u geen 
plaats zijn voor mensen die hun zoon of dochter als offer 

verbranden, en evenmin voor waarzeggers, wolkenschouwers, 

wichelaars, tovenaars, bezweerders, en voor hen die geesten 
raadplegen of doden oproepen. Want de HEER  verafschuwt 

mensen die zulke dingen doen, en om die verfoeilijke praktijken 
verdrijft hij deze volken voor u. U moet volledig op de HEER , uw 

God, gericht zijn. Ook al luisteren de volken in het land dat u in 

bezit zult nemen wel naar wolkenschouwers en waarzeggers, ú 
heeft de HEER , uw God, dat verboden. 

 
Ze hebben de waarheid over God ingewisseld voor de 

leugen. 

 
Romeinen 1, vers 25  Ze hebben de waarheid over God 

ingewisseld voor de leugen; ze vereren en aanbidden het 
geschapene in plaats van de schepper, die moet worden geprezen 

tot in eeuwigheid. Amen. 

 
Ook in Galaten 5, vers 20, zei de engel, en hier staat geschreven:  

afgoderij en toverij, vijandschap, tweespalt, jaloezie en woede, 

gekonkel, geruzie en rivaliteit. 
 

God maakt u duidelijk dat het de werken van hun vlees zijn. 
Elke waarzeggerij, afgoderij, toverij, wicca, is ook afgoderij, zei de 

engel, en gaf: 

 
Hebreeën 9, vers 27  Het is het lot van de mens eenmaal te 

sterven, en daarna komt het oordeel. 
 

Bekeer u! zei de engel Gods, en gaf: 

 
Leviticus 19, vers 26 en Ezechiël 13, vers 6 en 7  Hier staat 

geschreven, in Leviticus 19, vers 26: Gij zult niets met het bloed 

eten; gij zult op geen vogelgeschrei acht geven, noch guichelarij 
plegen.  

En in Ezechiël 13, vers 6 en 7 staat: Zij zien ijdelheid en 
leugenachtige voorzegging, die daar zeggen: De Here heeft 

gesproken! Daar de Here hen niet gezonden heeft, en zij geven 
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hope van het woord te zullen bevestigen. Ziet gij niet een ijdel 
gezicht, en spreekt een leugenachtige voorzegging, als gij zegt: De 

Here spreekt, daar Ik niet gesproken heb? 

De engel Gods sprak verder,  
 

Er zijn vele deuren, en gaf: 
 

2 Koningen 21, vers 6 en 7  Ja, hij deed zijn zoon door het vuur 

gaan, en pleegde guichelarij, en gaf op vogelgeschrei acht. En hij 
stelde waarzeggen en duivelskunstenaren; hij deed zeer veel kwaad 

in de ogen des Heren, om Hem tot toorn te verwekken. Hij stelde 
ook een gesneden beeld van het bos, dat hij gemaakt had, in het 

huis, waarvan de Here gezegd had tot David en tot zijn zoon, 

Salomo: In dit huis en in Jeruzalem, die ik uit alle stammen van 
Israël verkozen heb, zal ik mijn naam zetten in eeuwigheid. 

 
Johannes 10, vers 9  Ik ben de deur; indien iemand door Mij 

ingaat, die zal behouden worden; en hij zal ingaan en uitgaan en 

weide vinden. 
Johannes 14, vers 6  Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de 

waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij. 

 
Misschien is dit uw laatste kans wel! 

Ik zeg nogmaals: God zegt dat u nog één kans krijgt, om u af te 
wenden van uw duivelse praktijken. Hoeveel levens hebt u al 

verwoest?  

 
Hebreeën 9, vers 27  Het is het lot van de mens eenmaal te 

sterven, en daarna komt het oordeel. 
De engel sprak verder,  

Het beste geschenk van God is eeuwig leven. 

Dit krijgt u er voor terug! U krijgt dit in Jezus Christus. 
 

Romeinen 6, vers 23  Het loon van de zonde is de dood, maar het 

geschenk van God is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze 
Heer. 

 
De engel sprak ook, Jezus zegt ook: Johannes 8, vers 12  Hier 

staat geschreven: Jezus nam opnieuw het woord. Hij zei: Ik ben het 
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licht voor de wereld. Wie mij volgt loopt nooit meer in de duisternis, 
maar heeft licht dat leven geeft. 

 

De engel sprak de woorden van Jezus, die hier ook staan, 
na: Ik ben het Licht der wereld, wie Mij volgt, zal nimmer in 

de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens 
hebben. 

Open uw andere deur, de deur van uw hart! Jezus Christus wil u 

vergeven. Hij is machtiger dan de satan. Zijn naam bevat al kracht! 
Sluit uw ogen en bekeer u; het is nog niet te laat. Ga naar een 

evangelische kerk, waar ze samen met u bidden, maar stel niet uit! 
 

Benjamin, de tijd is nabij! 

God roept, maar wie niet wil horen, gaat verloren. 
Velen zeggen: “God is liefde”.  

Ja, al zo lang! Maar Hij straft om u in te laten zien, dat u geen 
spelletjes meer moet spelen met Hem. Maak uw keus en overdenk 

dit, en God zal u raken.  

Benjamin, rust maar weer in je bed. 
 

“Wacht”, zei ik, “waar was ik?” 

De engel zei, Op het eiland Patmos, waar Johannes was, en dit was 
zijn plek.  

 
Tot slot, Benjamin, waarzeggers profiteren van de crisis, 

maar satan van hen.  

Jezus Christus is de enige Weg voor behoud.  
Benjamin, na het opschrijven zal je hoofd weer leeg zijn, zoals het 

was. Dit alles kwam van de Almachtige, die tot de mens spreekt in 
deze duistere dagen! Zie, de Maan… zie, de sterren! Waar zijn ze?  

Alles gaat voorbij, maar er komt een nieuwe Aarde voor de 

kinderen Gods. Shalom en Amen! 
 

 
 

Leeuw van Juda (Evangelie) 
 

11-05-2012  DE ENGEL GODS VRAAGT NAAR ONZE KAT, EN NAAR 
AANLEIDING HIERVAN MAAKT HIJ DUIDELIJK, HOE GOD DENKT 
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OVER DIERENMISBRUIK. ONDER ANDERE EEN OPROEP TOT SNELLE 
VERANDERING!  

Volledige weergave: 

 
Hallo! Mijn naam is Benjamin Cousijnsen. 

 
Voordat de engel mij riep, hoorde ik een grommend geluid 

van een leeuw, leek wel. 

Shalom! zei de engel Gods, waar werd je wakker van? 
“Ik werd wakker van het gebrul van een leeuw, maar ik zie een 

engel Gods”. 
De engel lachte en vroeg meteen: Hoe is het met jouw tempelkat, 

de Heilige Birmaan? 

“Waarom vraagt u naar de kat?” vroeg ik. 
Benjamin, alles wat God schiep, heeft Hij lief! God geeft om de 

dieren, meer dan de mens om het dier geeft, en gaf: 
 

Genesis 2, vers 18  En de HERE God zeide: Het is niet goed, dat 

de mens alleen zij. Ik zal hem een hulp maken, die bij hem past. 
 

De engel sprak verder, Kom, we gaan naar dit parkje, volg 

mij, en vertel ondertussen over jouw kat. 
“Onze kat, bedoelt u, van mij en mijn vrouw. Trouwens, het lijkt 

wel een autistische kat. Eerst wil hij meteen ’s ochtend geborsteld 
worden, en meteen naar buiten, en meteen, als het kan, daarna 

weer eten. Ik hou meer van honden dan van katten”.  

Benjamin, daarom hoorde jij een leeuw, lachte de engel. Kijk, daar 
is het bankje, waar we laatst ook waren. Laten we gaan zitten.  

 
Benjamin, wist jij, toen Jezus, de Leeuw van Juda, nog op 

aarde was en menselijk, werd Hij verzocht, veertig dagen 

lang door satan in de woestijn. 
Dit weten velen wel, maar dat Hij op een punt stond van instorten, 

en toen beschermd werd door wilde dieren en de engelen Gods, dat 

is niet iedereen bekend. 
 

Markus 1, vers 13  En Hij werd in de woestijn veertig dagen 
verzocht door de satan en Hij was bij de wilde dieren, en de 

engelen dienden Hem. 
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De engel sprak, Dieren zijn trouwer, maar vooral meer 

bewogen naar God toe, wist je dat? 

 
Jakobus 3, vers 7  Want alle soorten van wilde dieren en vogels, 

van kruipende dieren en zeedieren worden bedwongen en zijn 
bedwongen door de menselijke natuur. 

 

Satan probeert alles, wat God liefheeft, kapot te maken. 
God heeft de mens lief, en de engel gaf: 

 
Genesis 2, vers 19  En de HERE God formeerde uit de aardbodem 

al het gedierte des velds en al het gevogelte des hemels. Ook 

bracht Hij het tot de mens, om te zien hoe deze het noemen zou; 
en zoals de mens elk levend wezen noemen zou, zo zou het heten. 

 
De dieren luisteren beter naar God dan de mens. 

 

Openbaring 19, vers 4  En de vierentwintig oudsten en de vier 
dieren wierpen zich neder en aanbaden God, die op de troon 

gezeten is, en zij zeiden: Amen, halleluja! 

 
Ze praten, net zoals jij tegen mij, net zoals jij tegen mij 

praat, tegen God, de Almachtige, zei de engel, en gaf: 
 

Openbaring 6, vers 1  En ik zag, toen het Lam een van de zeven 

zegels opende, en ik hoorde een van de vier dieren zeggen met een 
stem als van een donderslag: Kom! 

 
De engel sprak verder, Ook is het goed om te weten voor de 

mens, dat het lot der mensen gelijk is als van de dieren. 

 
Prediker 3, vers 18 tot en met 22  Ik zeide bij mijzelf: Wat de 

mensenkinderen betreft, God wil hen schiften en laten zien, dat zij 

eigenlijk dieren zijn. Want het lot der mensenkinderen is gelijk het 
lot der dieren, ja, eenzelfde lot treft hen: gelijk dezen sterven, zo 

sterven genen, en allen hebben enerlei adem, waarbij de mens 
niets voor heeft boven de dieren; want alles is ijdelheid, alles gaat 

naar één plaats, alles is geworden uit stof, en alles keert weder tot 
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stof. Wie bemerkt, dat de adem der mensenkinderen opstijgt naar 
boven en dat de adem der dieren neerdaalt naar beneden in de 

aarde? Zo heb ik ingezien, dat er niets beters is dan dat de mens 

zich verheugt in zijn werken, want dat is zijn deel: wie zal hem 
ertoe brengen zich te verlustigen in wat na hem zijn zal? 

 
De engel sprak verder, De mensen zijn slechter en slechter 

aan het worden. 

Ze luisteren niet naar Jezus Christus, omdat ze alles wel beter 
weten.  

 
Luister, u daar, die van dieren houdt: God rekent af met u; 

Hij zag u bezig! 

Ook zag Hij dat u voor het dier betaalde voor gemeenschap. God 
rekent af met u! En met geen enkel dier zult u vleselijk 

gemeenschap hebben, om u daarmee te verontreinigen; 
schandalige ontucht is het. Ook een vrouw mag niet staan voor een 

dier, om daarmee gemeenschap te hebben, zei de engel, en gaf: 

 
Leviticus 18, vers 23  En met geen enkel dier zult gij vleselijke 

gemeenschap hebben, om u daarmee te verontreinigen; en een 

vrouw mag niet staan voor een dier, om daarmee gemeenschap te 
hebben: schandelijke ontucht is het. 

 
De engel sprak verder, De vogels des hemels zouden het 

geluid overbrengen, en gaf: 

 
Prediker 10, vers 20  Vervloek zelfs in uw gedachten de koning 

niet, en vervloek in uw slaapkamer de rijke niet, want de vogelen 
des hemels zouden het geluid overbrengen en het gevogelte zou te 

kennen geven wat gij gezegd hebt. 

 
De engel sprak verder, Hoe laat is het Benjamin? 

“Mijn horloge doet het niet, het lijkt wel kapot. Nee hè!” 

Nee, Benjamin, de tijd staat stil, omdat God geen tijd kent.  
Jezus, Hij komt zeer spoedig, zei de engel. Als de mensen zich niet 

afkeren van zonden, en zich verontreinigen met alles wat God een 
gruwel is, dan gaan ze verloren. Ik zeg u in Jezus Christus’ naam: 

Bekeer u! Vraag om vergeving, wat u ook gedaan hebt naar God 
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toe, en de dieren. Kom tot Jezus Christus, Hij heeft u lief en wil dat 
u niet verloren gaat. Satan wel!  

 

Ziet u niet, dat de lucht sneller donker wordt, en dat God de 
dagen heeft ingekort? 

Ziet u niet, dat het geld gaat verdwijnen, en dat de mens dan moet 
kiezen? Het getal van het beest komt! Hij komt eraan, zeer 

spoedig.  

Er komen oorlogen tussen verschillende landen. Satan slaat, maar 
die waarlijk in Christus zijn, en Jezus Christus hebben aangenomen, 

zullen er opeens niet meer zijn. Waar zijn ze?  
Ze zijn niet ontvoerd door demonen in vliegende UFO’s. Ik zeg u: 

Ze zijn thuisgebracht, ze zijn bij Jezus Christus. Daar kunt u nog bij 

horen. Kies wie u dienen wil! Ga naar een evangelische kerk of 
elders, waar ze vol zijn van Gods Geest, zei de engel. Gooi uw 

leven snel om, Hij klopt al zolang aan de deur van uw hart! Maak 
snel open. Geef u over aan Hem, die u wil redden, nu het nog kan! 

Benjamin, kom, je moet terug in je bed, zei de engel. 

 
Benjamin, wees lief voor je kat, want hij zal alles vertellen, 

hoe aardig jij voor hem was.  

Wie van dieren houdt, houdt ook van mensen, zegt men.  
“Ik ben de sleutels vergeten!” 

Volg mij maar, slimmerd, zei de engel. Samen gingen we door de 
voordeur heen, de trap op, en bij mijn bed zei de engel: In de 

hemel is wel degelijk een dierenrijk. Jouw vrouw hoeft niet, maar 

mag wel, de Bijbelteksten voorlezen, en wat ze wil vertalen. Ze 
kunnen het gaan opzoeken in hun Bijbel. 

“En als ze er geen hebben?” zei ik. 
Dan kunnen ze er een kopen, toch? Of opzoeken op hun computer. 

“Ja, dat is waar”, zei ik. 

Benjamin, Shalom, ik ga, man van God. Ik zegen jullie in Jezus 
Christus’ naam. Slaap lekker! en toen was de engel Gods weg. 

 
 
 

De ongelovige Tomas! 
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God geeft, aan de hand van een waar gebeurd verhaal, deze les 
aan de luisteraars: Geloven zonder Jezus gezien te hebben is echt 

geloof!  

 
 

Volledige weergave: 
 

Shalom, hallo! Mijn naam is Benjamin Cousijnsen. Op 13 mei 2012 

kreeg ik een visioen van de Heer, dat ik graag met u wil delen.  
 

Shalom, Benjamin! Ben je er klaar voor? 
“Echt?” vroeg ik, “gaan we naar huis?” 

Bijna, Benjamin, zei de engel.  

 
Velen kunnen alleen maar in Yeshua HaMashiach geloven, 

dat Hij, Yeshua, ook wel Jezus Christus genoemd - ooit 
gekruisigd en begraven - weer opgestaan is van de dood. 

Ze zijn als Tomas, ze geloven pas als ze Hem zien, Benjamin, sprak 

de engel. Ze willen pas echt geloven, als ze, net als Tomas, hun 
vinger op de littekens van de spijkers hebben gelegd. Ze geloven 

niet eens dat Hij bestaat!  

Mensen, Jezus Christus is opgestaan! sprak de engel. Onderzoek 
toch Gods woord!  

Benjamin, wat doe jij? 
Ik kwam uit mijn bed… “Ik dacht dat u mij meeneemt”, zei ik. “U 

zei net nog, ‘Ben je er klaar voor?’” 

Klopt! zei de engel. Voor het aanhoren, dienstknecht van de 
Allerhoogste, blijf je maar mooi in je bed, en luister maar verder. 

 
Na drie dagen stond Hij op uit de dood, sprak de engel, Zijn 

graf was leeg. 

Jezus Christus verscheen telkens, en sprak met velen. Eén week na 
het sterven waren de leerlingen weer bijeen. Dit keer was Tomas er 

ook bij. En Jezus zei: Shalom, Ik wens jullie vrede! Daar stond Hij 

dan, en liet zien dat Hij leeft. Benjamin, sprak de engel, Jezus zei: 
Tomas geef mij je vinger, en voel de gaten in Mijn hand. Jezus 

Christus zei: Wees niet ongelovig, Ik leef! Geloof dit! Ik leef, dit 
moet je geloven! 

Eindelijk zei Tomas, “U bent Mijn Heer en Mijn God”.  
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Benjamin, zei de engel, Jezus zei ook nog: Tomas, jij gelooft nu, 
omdat je Mij nu gezien hebt, maar zij, die geloven, zonder dat ze 

Mij gezien hebben, zei Jezus, zullen gezegend worden. Gezegend en 

gelukkig zijn de mensen die geloven, zonder Mij gezien te hebben, 
Johannes 20. 

Ik zeg u, probeer dit te begrijpen, sprak de engel Gods. Ook jij 
moet geloven, zonder Hem te zien. Jezus, Hij is teruggekeerd, en 

Hij leeft! 

 
Benjamin, een kind, dat ook Tomas heette, had ooit een 

vriendje, die ook in Jezus geloofde. 
Ze speelden samen en waren aan het knikkeren. Dit zie je nu niet 

meer. De jongen hoorde zijn vriendje vloeken en zei: “Weet je wel, 

wat je zegt? Je vervloekt jezelf!” Dat zei David tegen Tomas. Toen 
zei deze Tomas ook: “Ik geloof niet dat God bestaat! Hoe weet ik 

dat Hij bestaat?” 
David zei, “Kijk eens om je heen! Heeft God niet de Aarde 

gemaakt?” 

“Hou op!” zei Tomas, “ik wil bewijs!” 
David zei, “Ik zie Jezus ook niet, maar geloof in Hem en weet dat 

Hij er is”.  

“Oja?” zei Tomas. 
“Ja, voel jij de wind niet?” 

“Ja”, zei Tomas. 
“Zie je de wind, die tegen ons blaast?” 

“Nee”, zei Tomas. 

“En toch is de wind er. Tomas, Jezus Christus is er. Hij wil in ieders 
leven zijn. De wind zie je niet, maar je voelt hem wel. Zo is het ook 

met Jezus Christus.” 
 

Benjamin, als de mensen Gods woord onderzoeken, gaat er 

een nieuwe wereld voor hun open, omdat Gods woord waar 
is. Dit gebeurt nog steeds.  

In Azië moeten ze zich bekeren, en misschien u, die Jezus Christus 

heeft aangenomen. De tijd is nabij! Jezus komt, en het zal niet 
meer lang duren. En dan zullen niet meer de littekens zichtbaar 

zijn. Hij zal ook niet Zijn littekens laten zien. Hij zal zeer spoedig 
komen. Die in Hem geloven, zal Hij ook naar huis brengen.  
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Bekeer u! En Israël, maak u klaar. Wereld, maak u klaar!  
Wie niet naar deze boodschap luistert, en het niet aanneemt, gaat 

verloren. Jezus Christus is de enige Weg en de Waarheid en het 

Leven. Wie in Hem gelooft, zal behouden worden! Vandaag roept 
Jezus Christus u bij de naam, en zegt: Kom!  

Benjamin, spreek dit, en je mag gerust ook de dingen Gods 
spreken. Wees niet als Tomas, hè? God heeft Zijn hand op jou 

gelegd.  

Slaap maar weer verder, Benjamin, Shalom! De Koning der 
koningen komt zeer spoedig! Dit zegt geen profeet, maar de engel 

Gods, Michaël, die klaar is met de weg!  
En toen was de engel verdwenen. Shalom! 

 

 
 

God roept de kerk op dit moment op tot heiliging 
 
GOD ROEPT DE KERK OP TOT HEILIGING EN RICHT ZICH TOT DE 

LEIDINGGEVENDEN: EEN OPROEP TOT SNELLE VERANDERING 
NAAR GODS WIL!  

Volledige weergave: 

 
Shalom, hallo! Mijn naam is Benjamin Cousijnsen. Op 13 mei 2012 

kreeg ik het volgende visioen van de Here.  

 
Benjamin, schrijf dit op en geef Gods boodschap door, 

profeet van God! 
Bekeer u, sprak de engel Gods, bekeer u! Jezus Christus is uw 

enige Uitweg! Hij had de keus gemaakt om voor u te sterven aan 

het kruis. De straf, die de mens verdiende, nam Hij op zich: de 
zonde. 

Bekeer u van uw goddeloze weg. Jezus Christus wil u redden uit de 
klauwen van satan! 

 

2 Korinthiërs 3, vers 16  Maar telkens wanneer iemand zich tot 
de Here bekeerd heeft, wordt de bedekking weggenomen. 

 

Bekering betekent, dat u zich overgeeft en niet naar de hel 
wilt. 
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Verder betekent dit, dat u zich overgeeft met uw hart, en zich gaat 
afkeren van de zonde. Vanaf het moment dat u Zijn liefde toelaat in 

uw leven, zegt u Nee tegen de werken van satan. Ben ik duidelijk 

genoeg? sprak de engel Gods. Zij die Jezus Christus niet 
aangenomen hebben, zullen de hemelpoort voorbijgaan; ze gaan 

naar de afgrond, de hel.  
 

En ook gij voorgangers, dominees, pastoors, oudsten, 

kerkleiders en de rest: Zijt gij wel door God geroepen voor 
Zijn diensten, of staat u zo op de voorgrond om het geld? 

Wie heeft u eigenlijk aangesteld?  
Uw kerk voelt de werking van Gods Heilige Geest niet, omdat de 

Geest niet met u samen wil werken. God is niet gek! sprak de 

engel. Want het geld zij met u ten verderve. Bekeer u van dit! Maak 
van uw huis Gods geen sterrenshow! Zonder de Heilige Geest Gods 

zijt gij totaal niets, en uw kerk is waardeloos in de ogen van God, 
om voor te gaan. Speel ook niet voor God tegenover uw schapen. 

De oplossing is nabij: of u bekeert u nu, of de Heilige Geest zal met 

u afrekenen, sprak de engel Gods. 
Trouwens, ontheilig Gods huis niet met de dingen uit de wereld; 

laat uw kerk een kerk zijn, en niets anders!  

 
Jezus Christus, Hij heeft u op ’t oog. 

Hij heeft u gevonden en Hij wacht op u. Als u iets hebt tegen uw 
broeder of zuster, kunt u ook niet in de bediening staan. Maak het 

recht! Heeft God gezegd, dat u die persoon rechts moet laten 

liggen? 
 

De tijd is zeer kort; bekeer u nu, want de Komst van de 
Koning der koningen is zeer dichtbij! sprak de engel Gods. 

Uw hart moet bij Jezus Christus zijn, en niet bij de satan. 

Toen sprak ik, Benjamin, tegen de engel Gods: “Moet ik zo’n hard 
woord brengen?” 

Toen zei de engel Gods: Benjamin, je bent aangewezen door God.  

Het is het vuur Gods, en wie niet wil horen, die gaat verloren. 
 

Ik breng deze boodschap, sprak de engel Gods, als een 
vuurzuil, omdat de paden vrij moeten zijn!  

Het is niet zoals al die jaren, dat men sprak: ‘De tijd is nabij!’  
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Neem acht op de tekenen der tijden! Gods woord, dat aan u 
gegeven is, kan nu spoedig gesloten worden, want het is volbracht! 

Benjamin, vrees niet, maar spreek dit en Ik zal je helpen. Rust nu 

maar uit en slaap lekker, en wat je vrouw betreft: U hebt kracht en 
u hebt macht ontvangen om op schorpioenen en slangen te treden. 

U wordt klaargemaakt als een ridder Gods, die men vreest.  
Shalom! Hija mia, Jesus va con usted… Mijn dochter, de Heer 

wandelt met u! sprak de engel Gods. 

 
 

 

Profetie: Een blik in de nabije toekomst! 
 

15-05-2012  Belangrijk profetisch visioen, opnieuw onder uw 
aandacht gebracht. Benjamin Cousijnsen wordt getoond, wat in de 

nabije toekomst met de Christenen, die achterblijven, gebeurt.  

 
 

Volledige weergave: 
 

Deze profetische woorden, dit profetische visioen, deelde de engel 

Gods Benjamin Cousijnsen mee op 15 mei 2012.  
 

Ik lag in bed, toen ik hoorde: Shalom, Benjamin! Ik ben de engel 

Gods. Profeet van God, ik ben aangesteld om u mee te nemen.  
De engel maakte een zwaai, en opeens stonden we in een 

concentratiekamp. De engel Gods vertelde dat dit een 
concentratiekamp was voor Christenen.  Openbaring 13, vers 9  

De engel zei, De Here waarschuwt de mensen al zo lang. Wie niet 

luistert, Benjamin, zal gestraft worden. 
 

“Kijk eens”, zei ik, wijzend naar de mensen, “wat zien ze er 
raar uit. Ze lijken wel zombies!”  

De engel zei, Dat komt Benjamin, omdat ze het merkteken hebben 

aangenomen. Ze hebben een gezwel, dat ze niet kunnen 
verklaren. 

 

Openbaring 16, vers 2  Hier staat geschreven: En de eerste ging 
heen, en goot zijn schaal uit op de aarde; en er kwam een kwaad 



 
 

 

125 
 
 

 

en boosaardig gezwel aan de mensen, die het merkteken van het 
beest hadden, en die zijn beeld aanbaden. 

 

De engel zei, Ze hebben tenslotte hun beeld aanbeden.  
God stuurde Alsem.  

“Wie is die persoon?” vroeg ik.  
Benjamin, zei de engel, het is een ster. Een derde deel van de 

wateren is besmet. Door alsem sterven heel erg veel mensen. Die 

mensen sterven, omdat het water bitter is geworden.  
 

De engel gaf: Openbaring 5, vers 11 tot en met 13 
 

Die andere groep daar zal straks 1000 jaar heersen als 

koningen.  
Zij weigerden het beest te aanbidden, en nu wachten ze de 

onthoofding af, doordat ze het merkteken weigerden. 
Openbaring 20, vers 4 

Toch hebben er nog vele Christenen, omdat ze zo’n erge honger 

hadden, op hun rechterhand - en sommigen op hun voorhoofd - het 
merk aangenomen. Gods gramschap is over hen gekomen, sprak 

de bode engel Gods en gaf: Openbaring 14, vers 11 tot en met 

13 
Ze hadden er van gehoord, en tóch hebben ze het 666 merkteken 

aangenomen. De bode engel van God zei, Rook en pijniging stijgt 
op in eeuwigheid. Nimmer zullen ze rust hebben, omdat ze het 

teken hebben aangenomen. 

 
Openbaring 13, vers 9  Hier staat geschreven: Indien iemand een 

oor heeft, hij hore. 
 

De Here deed de donder weerklinken, en verhief Zijn stem.  2 

Samuël 22, vers 14  Dit mag u in uw Bijbel lezen.  
 

De satan zal in de poel des vuurs geworpen worden, zei de engel, 

en gaf: Openbaring 19, vers 20 en 21 
 

Deze tijd nadert. Alleen zij die echt in Hem geloven en Zijn 
wil doen, worden wel behouden, want voor hen is dit: 

 



 
 

 

126 
 
 

 

Lukas 17, vers 24  Want gelijk de bliksem flitst, van de ene kant 
naar de andere kant van de hemel licht, zo zal de komst zijn van 

Jezus Christus.   

 
De engel sprak, Of u nu Christen bent of niet, bekeer u nu, 

nu het nog kan!  
Neem het getal niet aan, anders behoort u satan toe. Dit alles 

geschiedt als in de dagen van Noach. De engel Gods zei, Alleen de 

Christenen en niet-Christenen zonder ticket zullen achterblijven, en 
ze zullen wensen dat ze dood waren. God had de ark al gesloten 

van de binnenkant. Maak ernst met dit visioen van God, dat hij 
deelde met zijn eenvoudige profeet Gods. Ik heb hem uitgezocht, 

omdat u toch niet naar Mij zou luisteren. Kijk naar wat de Geest 

Gods tot u spreekt!  
 

Ik heb nu nog niet eens over de storm gesproken en de 
verwoesting van uw dijken, Nederland! 

China, wat doet u mij aan! Voor elke marteling zal u de prijs 

betalen, omdat dezen, die u martelt en bespot en vernedert en 
verkracht, Mijn kinderen zijn in Jezus Christus. 

 

Zorg, zegt de Here uw God, u die deze boodschap hoorde, 
dat u erbij bent!  

Jezus Christus komt zeer spoedig! De engel zei, Wees niet als de 
ongelovige Tomas; u krijgt één kans. Maak deze gruwelheden mee, 

óf u bekeert u nu en erkent dat Jezus Christus de Zoon van God is, 

en volgt Hem. Jezus Christus haalt spoedig Zijn kinderen op. De 
Opname noemt men dit. Velen, die niet met hun hart Jezus Christus 

hebben toegelaten, zullen dit meemaken. 
Benjamin, we moeten terug, zei de engel Gods. Zeg hen dat ze de 

ark binnen moeten gaan. Jezus Christus is uw enige Uitweg, Hij 

heeft u zó lief! God de Vader waarschuwt u, zoals een vader naar 
zijn kind toe. 

Opeens zwaaide de engel weer met zijn hand, en maakte wat leek 

op een strooi gebaar. En daar was ik weer in mijn slaapkamer. 
Ik zei, “Ik vind het erg schokkend wat ik zag, en ook wat ik moet 

delen”.  
De engel antwoordde: Benjamin, wat schokkend is, is dat ze niet 

horen en zich bekeren tot God. Jezus klopt al zó lang aan hun hart! 
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Ik zeg nogmaals: Maak u klaar! Christenen mogen zich Christenen 
noemen als ze hun hart open hebben gedaan voor Jezus Christus, 

anders zijn ze deze naam nog niet eens waardig.  

Slaap lekker, Benjamin, ik zal de schokkende beelden uit uw 
gedachten halen, en jouw gedachten zullen weer hetzelfde zijn.  

Toen zei ik, “Ik voel me slaperig”.  
De engel zei: Dit was geen zandmannetje, maar het werk van een 

engel Gods. Slaap lekker! 

 
 

 

De betekenis van Hemelvaart en Pinksteren 
 

WAT GA JIJ DOEN MET PINKSTEREN? VROEG DE ENGEL AAN 
BENJAMIN COUSIJNSEN. DE ENGEL GODS LEGT DE WARE 

BETEKENIS VAN PINKSTEREN UIT. HET IS NIET ZOMAAR EEN 

DAGJE, ZOALS HET NU WORDT GEVIERD! (EVANGELIE) 
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo! Dit visioen is aan Benjamin Cousijnsen gegeven op woensdag 
16 mei 2012. Benjamin schrijft, 

Ik hoorde, Benjamin! Benjamin! Jij doet mij denken aan Yeshua. Hij 

was ook zo ingepakt, alleen jij in een deken, en Jezus in een 
gewaad. Jezus leeft! zei de engel. 

Wat ga jij doen met Pinksteren? 
“Ik weet het nog niet”, antwoordde ik, “ik denk samen met Mart 

eropuit”. 

 
Benjamin, de wereld is gelijk aan de kerk.  

Ze gaan met Pinksteren fietsen, ver weg met de auto, familie 
bezoeken, feesten, vooral uit eten en picknicken, en noem maar op! 

zei de engel. Velen zijn vergeten waar het om ging. Op Pinksteren 

waren de discipelen niet aan het fietsen, of eropuit om te gaan 
genieten, zoals de denkwijze van de wereld. Ze waren bijeen en 

dachten aan Yeshua HaMashiach, hoe Hij werd opgenomen. Ze 

hadden de tranen in de ogen, toen Hij heenging. Veertig dagen lang 
was Hij, Yeshua, aan hen verschenen. Hij sprak over het geweldige 
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Koninkrijk Gods, en gaf een kracht om te getuigen van Jeruzalem 
tot en met Judea en Samaria, en het uiterste der aarde. En waar 

kwamen die twee mannen opeens vandaan? Hier dachten ze nog 

steeds aan… Zij vertelden ons, dat Yeshua, die via de wolk 
onttrokken was naar Zijn Vader in de hemel, op dezelfde wijze 

wederkomen zal.  
 

Toen het Pinksteren was, Benjamin, kwam onverwachts een 

geweldige krachtige windvlaag. 
Het hele huis was vervuld met de Heilige Geest! Ze konden door de 

kracht Gods bijna niet meer blijven staan. De discipelen waren 
bijeen. Ze hadden gewacht op de Heilige Geest, die Yeshua 

HaMashiach had beloofd. Dit kenden ze niet, en ze begonnen in 

tongen te spreken. Hun tongen waren als vuur bij ieder van hen. 
De Heilige Geest liet hen spreken. De Parten, Meden, Elamieten en 

vele anderen waren verbaasd. God had de Heilige Geest uitgestort 
op alle vlees!  

 

Dit is pas Pinksteren: Yeshua HaMashiach gedenken zoals 
het hoort. 

Mensen, word wakker! 

 
Lukas 24, vers 44 tot en met 48  Hij zeide tot hen: Dit zijn mijn 

woorden, die Ik tot u sprak, toen Ik nog bij u was, dat alles wat 
over Mij geschreven staat in de wet van Mozes en de profeten en 

de psalmen moet vervuld worden. Toen opende Hij hun verstand, 

zodat zij de Schriften begrepen. En Hij zeide tot hen: Aldus staat er 
geschreven, dat de Christus moest lijden en ten derden dage 

opstaan uit de doden, en dat in zijn naam moest gepredikt worden 
bekering tot vergeving der zonden aan alle volken, te beginnen bij 

Jeruzalem. 

De engel sprak verder, 
 

Keer terug naar de bron van de boodschap! 

Benjamin, wikkel je maar weer lekker in je deken. En gedenk 
Yeshua niet alleen op Pinksteren, maar altijd, want Hij is met jullie! 

Marta mag deze boodschap doorgeven. Deze boodschap is voor 
Pinksteren.  
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Nog even, dan zal de wolk, die onttrokken was, weer 
zichtbaar zijn, en Yeshua HaMashiach zal komen met macht 

en majesteit op de wolken!  

En ieder die in Hem gelooft, zal behouden worden als ze Yeshua 
binnengelaten hebben in hun hart.  

Slaap lekker en wees waakzaam! Alles is gereed in de hemelse 
gewesten van de Koning der koningen, Yeshua HaMashiach. Dag 

Benjamin, ik wens u een gezegend Pinksteren tot in eeuwigheid! 

 
 

 

Gods engel ontmaskert de sekte Jehovah’s 
getuigen 
 

ZEER GEDETAILLEERD VERTELT EEN ENGEL GODS OVER DE VALSE 
RELIGIE VAN DE JEHOVAH’S GETUIGEN. IN GEHOORZAAMHEID 

AAN ONZE ENIGE WARE GOD GEVEN WE DEZE BOODSCHAP DOOR: 
JEZUS ZET ZIJN VOET TUSSEN DE SEKTE DEUR! 

 

 
Volledige weergave: 

 
Dit visioen heeft Benjamin Cousijnsen gekregen op 

donderdagochtend 17 mei 2012. 

 
Shalom, Benjamin! Benjamin, doe uw ogen open…  

“Waar ben ik?” zei ik.  

 
Ik stond buiten en ik zag een reusachtig gebouw, en las wat 

er op stond: ‘Koninkrijk der koninkrijken’.  
Benjamin, dit koninkrijk is het enige koninkrijk, dat ze hier ooit 

zullen zien, hier op aarde. Kijk, zei de engel, een bankje. Benjamin, 

ga er maar voor zitten. De engel zei: Openbaring 13, vers 9   
 

Ze zijn trouwhartig, meer nog dan de Christenen; helaas zit 
hun boodschap vol verdraaiingen en bedrog.  

Ze leren ook dat Jezus een geestelijk schepsel is, van de aartsengel 

Michaël. Ook leren ze dat je je moet losmaken van je familie, 
vrienden… omdat ze onlovigen zijn. Zelfs de keuzes en de 



 
 

 

130 
 
 

 

denkpatronen worden veranderd door hen, zoals feesten, 
verjaardagen, kerst, oud- en nieuwjaar, Pasen, enzovoort. 

 

Onder levensbedreigende situaties mogen ze geen 
bloedtransfusie doen. 

Jezus Christus, die wij anders zien, is voor u, Benjamin, juist wel 
degene, die wel Zijn bloed gaf om u te redden.  

 

Deze sekte heeft een eigen richtlijn. De organisatie van 
satan sluit u uit, als u niet langs de deuren gaat!  

God dienen vanuit uzelf en vanuit uw hart doe je niet. De 
organisatie beslist! Zonder organisatie is er geen eeuwig leven. Let 

op! Schuldgevoelens worden opgewekt. De organisatie gaat voor 

alles, zei de engel. Men mag ook niet een eigen mening hebben. 
Alles wil satan besturen, zelfs die glimlach aan uw deur is vals! zei 

de engel Gods.  
 

Benjamin, in 1914 zou de wereld vergaan… daarna werd er 

90 jaar bij geteld. 
Telkens zijn ze aan het rekenen en maken hun mensen zelfs bang. 

Als u in dit web valt van satan, zult u eerst een warm onthaal 

ervaren. Men zal erg geïnteresseerd zijn in u. Daarna zal men u 
stap voor stap helemaal overnemen en bang maken, en wetten 

opleggen. Deze mensen lopen, behalve het prediken, telkens met 
een rekenmachine rond.  

 

‘Wie deze organisatie verlaat, keert God u de rug toe, en is 
uw eeuwig leven verspeeld’. 

Daarom zal de organisatie beslissen, of er wel goedkeuring van God 
is. Iedere sekte aanhanger moet 5 uur per week getuigen. Daarbij 

komt hun totale controle over uw leven en gedachten. Daarbij 

komt: persoonlijke studies en bijeenkomsten. Zeker 10 uur zijn ze 
kwijt! Daarbovenop komt het prediken er nog bij. Veel mensen zijn 

verward geraakt door hun valse leer.  Filippenzen 2, vers 5 tot 

en met 11 
 

Ik zeg u, zei de engel Gods: Zei Jezus Christus niet: ‘Ik ben 
de Weg en de Waarheid en het Leven’?  
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‘Wie Mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, maar eeuwig 
leven hebben’.  

U noemt zich Jehovah? Jehovah is de almachtige God! zei de engel, 

u niet! Schaam u!  
 

Jesaja 9, vers 6  Jezus Christus, die u anders ziet, omdat u blind 
bent, wordt hierin genoemd.  

 

Alleen Jezus heeft de macht om uw zonden te vergeven. 
Markus 2, vers 5 tot en met 7  

En de engel gaf ook: Jeremia 32, vers 18 
 

Jezus Christus deed wonderen. 

Maar het grootste wonder is, dat Hij de Zoon van God is, die ook de 
zonde op zich nam aan het kruis. Hij overwon de dood, en gaf zeker 

wel Zijn bloed om de mensen te redden!  
Bekeer u, met uw gemanipuleerde weten van de satan en leugens. 

Dit keer zal Jezus Christus, die opstond van de dood, en zich ook 

daarna vertoonde dat Hij leeft, Zijn voet tussen uw deur zetten. De 
ware liefde dwingt niet.  1 Korinthiërs 13 

 

Benjamin, dit was dan de boodschap over het ‘Koninkrijk der 
koninkrijken’, dat ook vele huwelijken kapot heeft gemaakt.  

Ik noem u geen Jehovah getuigen, nu noemde ik uw naam. En 
telkens als deze naam genoemd wordt, heeft u zich vervloekt, zei 

de engel. Deze sekte moet zich bekeren tot Jezus Christus! 

Ze proberen het brein over te nemen voor totale controle. Dit zei de 
engel over deze sekte.  

Slaap lekker, Benjamin! 
 
 

 

De Belg en de Nederlander 
 

Het klinkt als een mop, maar dit verhaal is echt gebeurd en door 
een engel Gods doorgegeven aan Benjamin in waaktoestand. Een 

indrukwekkend verhaal met een wijze les! 
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Volledige weergave: 
 

Shalom, hallo! Mijn naam is Benjamin Cousijnsen. Ik kreeg op 

zaterdag 19 mei 2012 een soort visioen, en was op mijn 
slaapkamer mijzelf aan het afzonderen, toen een engel Gods tegen 

mij sprak. Hij zei, Benjamin, fijn dat je je even afzondert in je 
binnenkamer. 

 

Ik vertel je een verhaal over een Belg en een Nederlander… 
Toen moest ik lachen. 

Waarom lach jij? zei de engel. 
“Ik lach”, zei ik, “omdat ik dacht aan een, ja, aan een Nederlander 

en een Belg… het klinkt in de oren als een mop”. 

Wie weet, zei de engel Gods. 
 

De Nederlander, Benjamin, was een kerkleider, en hij was 
altijd maar druk, druk, druk met allerlei zaken. 

En hij liet altijd zien, dat hij voor zijn kerk instond. Maar op een 

dag, Benjamin, kwam er opeens een echtpaar in zijn kerk, met 
twaalf kinderen. Ze leefden op een boerderij, en ze waren trouwe 

kerkgangers. Maar wat die kerkleider te horen kreeg, was dat deze 

vrouw, die voor hem stond, bij haar man weg wou, omdat haar 
man gehandicapt was. Deze Nederlandse kerkleider wist, dat deze 

vrouw het er heel erg zwaar mee had. Wat deze kerkleider niet 
wist, was dat deze vrouw alreeds een relatie had, en dat dit 

eigenlijk ook de reden was, dat zij van haar man af wou.  

Deze kerkleider zei, “Goed, ik ken u zo goed, ik zal u helpen om uw 
zaken te regelen”. 

Maar omdat het voor haar te lang duurde, Benjamin, zei de engel 
Gods, gaf ze haar man geen pijnstillers meer, die hij altijd kreeg. 

Praten kon deze man toch niet! 

Ze vertelde dat haar man zoveel pijn had, aan de dokter. En de 
dokter die keek het een tijdje aan, en zag dat het allemaal zinloos 

was. Deze man, ja, die at niet meer en dronk niet meer… Maar wat 

de reden was: dat deze vrouw hem helemaal niets gaf! 
 

Toen stierf deze man, doordat deze man een spuitje kreeg 
van de dokter. 
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Deze kerkleider kende deze vrouw waarschijnlijk niet goed genoeg. 
Deze Nederlander, die was altijd maar druk, druk, druk, geen tijd 

ook voor zijn vrouw en kinderen. 

 
Benjamin, maar op een dag stierf deze kerkleider ook, die 

deze verkeerde beslissing had genomen met die vrouw. 
Hij stierf door een hartaanval. Opeens stond hij voor de grens van 

de hemel en hel, en daar stond een engel, en die zei: “Marco, wat 

heb je gedaan?”  
Marco wist dat hij altijd het woord had gebracht, en zei vol trots: 

“Ik bracht Gods woord en ik ging altijd voor 100%. Mag ik nu naar 
binnen?” 

“Wacht!” zei de engel Gods, “ik laat jou even jouw leven zien”. 

Benjamin, alles wat verborgen was, kwam hij te zien. En de engel 
Gods zei: “Marco, kijk, zie je dit?” De engel wees naar verschillende 

dingen in zijn leven, en Marco, die schaamde zich kapot! Ook zag 
hij dat hij deze vrouw, die hij leuk vond… maar niet eens op andere 

gedachten had gebracht.  

 
De engel zei: “Marco, jouw kerk was ook jouw afgod”. 

Daarom werd deze kerkganger, Marco, hij werd opgehaald. “Wat is 

dat?” zei hij opeens, “Hé, wat is dat? Dat is mijn buurman!” zei hij.  
 

Deze buurman was een Belg. 
“Ja”, zei de engel, “hij mag naar binnen”.  

“Wat!” riep hij, “hij ging nooit naar de kerk! En hij zat altijd maar 

voor zijn huis te luieren, en hij is niet eens een Christen!” 
Toen sprak de engel: “Genoeg!” riep de engel, “luister, hij kon niet 

eens lopen. En nooit heb jij iets over Jezus Christus verteld. 
Schaam je! Hij heeft Jezus Christus trouwens voor zijn dood 

aangenomen, en vergeving gevraagd. En dit deed jij nog niet eens, 

hoogmoedige, koppige Nederlander! Hoe vaak heeft Jezus Christus 
jou niet geroepen?” 

 

1 Samuël 2, vers 6  De HERE doodt en doet herleven, Hij doet 
naar het dodenrijk neerdalen en daaruit opkomen.  

 
Iedereen komt voor Hem te staan, iedereen, Benjamin, en 

die nu luistert! zei de engel. 
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Ik zeg u, Kies de juiste weg, de enige Weg voor behoudenis; dat is 
Jezus Christus. Aanbid Hem alleen! U kunt beter nu uw fouten, 

zonden, bij Jezus Christus brengen, voordat het te laat is. De engel 

zei, Wat een mop hè, Benjamin? De Belg ging de hemel in en de 
Nederlander naar de hel. 

Ik vroeg, “Maar wat is er gebeurd met die vrouw?” Ik was 
nieuwsgierig. 

De engel zei, Ze werd overreden en ze werd zwaar gehandicapt. 

Maar haar kinderen, die zorgen nu voor haar. Maar ooit, als ze voor 
de hemelgrens zal staan, zal ik zeggen, ‘Kijk mee naar uw leven’. 

Dit zeg ik trouwens tegen iedereen, Hebt u Jezus Christus waarlijk 
aangenomen? Had u Hem waarlijk lief? 

Benjamin, iedereen moet leren om ook zijn fouten toe te geven aan 

de Here, en om vergeving te vragen. Maar ze lopen er liever mee, 
dan naar God te gaan, te trots! En veel Nederlanders, die zijn ook 

zo. Ze moeten leren om nederig te zijn.  
 

De engel zei, Benjamin, geef dit maar door, deze mop, zoals 

jij het noemt.  
Jezus neemt het voor u op, sprak de engel, die oprecht spijt hebben 

over de fouten, die gemaakt zijn tegenover de Vader. Hij zal 

tegenover de Vader voor u pleiten, als u om vergeving vraagt. 
Maak alles dan snel in orde, want elke dag kan uw laatste zijn. 

Shalom! 
 
 

 

Profetisch bericht voor Israël van Yeshua, Jezus 
 

Yeshua HaMasiach beschermt Zijn land. Voorwaarde is, Gods 
wetten te onderhouden en te bidden, dan zal Israël weer 

uitspruiten. De voorwaarden die God stelt, worden verder 
genoemd.  

 

 
Volledige weergave: 

 

Deze profetische boodschap werd ontvangen door Benjamin 
Cousijnsen op 19 mei 2012. Benjamin hoorde en zag het volgende… 
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Benjamin, kijk eens! 

Ik zag rozen in de vorm van een Israëlische kandelaar. 

Benjamin, zijn ze niet prachtig? 
Opeens kwam en zag ik de hand van de Here. Hij knipte de 

bloemen af, bovenin de top. Toen waren die bloemen weg.  
Israël, Ik wil u zegenen! zei de Here Jezus, Yeshua HaMashiach.  

‘Waarom zie Ik geen bloemen meer?’ vroeg ik me af. 

Benjamin, Gods volk moet Mij zoeken, want in de komende dagen 
zal Israël uitspruiten. 

 
Jesaja 27, vers 6  Hier staat geschreven: In de komende dagen 

zal Jakob wortel schieten, Israël bloeien en uitspruiten, zodat zij de 

wereld met vruchten vervullen. 
De bode engel Gods sprak verder, 

 
Dit kan alleen als ze via Jezus Christus, Yeshua HaMashiach, 

nu bidden. 

Opeens zag ik dat die tak een knopje kreeg, en de bloem was nog 
mooier! Benjamin, als een bloem des velds, zo bloeit hij. 

 

Psalm 103, vers 15  Hier staat geschreven: De sterveling – zijn 
dagen zijn als het gras, als een bloem des velds, zo bloeit hij. 

 
Israël, Mijn sabbatten moet gij onderhouden. 

 

Exodus 31, vers 13  Hier staat geschreven: Gij dan, spreek tot de 
Israëlieten: maar mijn sabbatten moet gij onderhouden, want dat is 

een teken tussen Mij en u, van geslacht tot geslacht, zodat gij 
weet, dat Ik de HERE ben, die u heiligt. 

De bode engel Gods sprak verder, 

 
Anders zal Ik u snoeien en uw kandelaar van u moeten 

wegnemen. 

 
Openbaring 2, vers 5  Hier staat geschreven: Gedenk dan, van 

welke hoogte gij gevallen zijt en bekeer u en doe weder uw eerste 
werken. Maar zo niet, dan kom Ik tot u en Ik zal uw kandelaar van 

zijn plaats wegnemen, indien gij u niet bekeert. 
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De bode engel Gods sprak verder, 
 

Ik wil, zegt de Here, dat u uitspruit. 

Let op de goedertierenheid Gods. U, Roos van Saron, Ik zal u 
voeding geven. Keer u, die Yeshua HaMashiach nog niet erkent, nu 

tot Hem! Hij is het, de Waarheid! Ook zult gij in uw woonplaatsen 
geen bloed eten van het gevogelte en vee. En de engel gaf: 

 

Leviticus 7, vers 26 en 27  Hier staat geschreven: Ook zult gij in 
al uw woonplaatsen in het geheel geen bloed eten, van gevogelte 

noch van vee. Al wie enig bloed eet, die zal uit zijn volksgenoten 
uitgeroeid worden. 

De bode engel Gods sprak verder, 

 
Maak u klaar! Yeshua zal voordat Hij komt, uw poort, die u 

gesloten hebt, met kracht openen! 
En Ik zal binnengaan, Yeshua HaMashiach. Niemand kan Israël 

vervloeken of vernietigen, want Ik zal altijd met Mijn volk zijn! Dit 

is Mijn eigendom, Mijn honing, Mijn melk, Mijn olie, Mijn volk. Ik 
bescherm u, geloof Mij!  

 

Yeshua HaMashiach heeft de dood overwonnen. 
Hij nam de zonden op zich, en stond op uit de dood. Kom tot Hem!  

Hoor, Mijn volk! Ik wil u vermanen. 
 

Psalm 81, vers 9 tot en met 11  Hier staat geschreven: Hoor 

mijn volk, Ik wil u vermanen, o Israël, of gij naar Mij hoordet! Geen 
vreemde god zal onder u zijn, gij zult u niet nederbuigen voor een 

uitlandse god. Ik, de HERE, ben uw God, die u opvoerde uit het 
land Egypte; doe uw mond wijd open en Ik zal hem vullen.  

De bode engel Gods sprak verder, 

 
U mag zo veel bidden wat u wilt! 

Maar als u niet naar Mij luistert, en Ik moet wel naar u luisteren, 

wat bent u dan voor volk? Deze woorden heb Ik Mijn dienstknecht 
gegeven. Laat de kandelaar in zijn waarde. 

Wie u vervloekt, die zal door Mij, Yeshua HaMashiach, vervloekt 
zijn. Wie u zegent, zal medegezegend worden. Wie niet Israël 

gedenkt, en maar aan zichzelf denkt, waarom zou Ik dan u 
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gedenken? Wees verbonden met Israël, ook in uw gebeden, en Ik 
zal Mij ook ontfermen over u, meer dan ooit tevoren.  

 

Ik zal deze Roos beschermen met Mijn engelen; ze zullen uw 
luchtruim beschermen, Israël, totdat Ik kom!  

Wie u pijn doet, zal door Mij gestraft worden. Israël, Ik, Yeshua, 
ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Ik zal u weer laten bloeien, 

als u uw leven aan Mij geeft, Yeshua HaMashiach. 

 
 

 

Het Brabantse musje dat weer vliegen kon! 
 

IN EEN VER VERLEDEN WAS ER IN BRABANT EEN VAN DE 
GROOTSTE BOSBRANDEN. EEN ENGEL GODS NEEMT BENJAMIN 

MEE NAAR DEZE PLEK IN HET BOS, WAAR EEN KLEIN MUSJE 

ALLEEN WERD ACHTERGELATEN. GELUKKIG HIELP GOD!  
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo! Dit droom visioen is aan Benjamin Cousijnsen gegeven op 22 
mei 2012. Benjamin schrijft, 

 

Ik hoorde de stem van de engel, die zei: Benjamin, volg mij, 
ik neem jou mee naar Brabant! 

Ik zei, “Mag mijn vrouw ook mee? Ze mist haar ouders, en eigenlijk 
ik ook wel”. 

Benjamin, zei de engel, als een engel Gods tot jou spreekt, komt 

alles wat ik u zeg, van Yeshua HaMashiach, of van de Vader zelf, de 
ware God, de enige God van Izaäk, Jakob en Abraham. Voor de 

mens: de Koning der koningen, de Heerser van al wat leeft. 
Ik mag alleen dat doen, wat ik moet doen; ik ben zijn bode engel.  

Wilt u snel reizen?  

“Dan gaan we met de trein”, zei ik. 
Benjamin, Yeshua heeft jou al zoveel laten zien, maar nu gaan wij 

naar Brabant, maar schrik niet, ik laat jouw vlees achter, voordat 

jouw vrouw jou mist. 
“Wat doet u?” zei ik. 
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Deze kast is nu de toegang naar Brabant. 

“Fijn! Maar wat doe ik met de kleding en de prulletjes van Mart?” 

Schuif die deur naar rechts, zei de engel. 
‘Als Mart maar niet wakker wordt’, dacht ik. Wat was dat? Ik hoorde 

de vogels fluiten. 
Kom je nog? zei de engel. 

“Oja!” zei ik. Ik stond even te denken van, waar zijn de spullen 

gebleven. 
Samen liepen we door het bos… prachtig al die geluiden!  

 
Benjamin, de meeste mensen staan onder enorme hoge 

druk, en zitten ook vaak nog in angst, maar wat denk je van 

de mus? 
Ik zei, “De mus?” 

Ja, daarvoor nam ik jou mee.  
Ik dacht, ‘Voor de mus?’ 

Benjamin, ik hoor je, zei de engel, Ja, voor de mus!  

“Meestal krijg ik ook nog een lading Bijbelteksten van u”, zei ik. 
“Stop ze maar weer in mijn brein, dan kan ik ze weer doorgeven”. 

De engel zei, Pas maar op, profeet van God, anders prop ik het vol! 

Hij moest lachen. We liepen verder het bos in… 
 

Hier was ooit één van de grootste branden, zei de engel. 
Ja, daar is het, daar boven! Daar zat ooit een nest in, maar die is er 

nu niet meer.  

“Waarom is dat nest weg?” vroeg ik. 
Lang geleden zat daar een nest, en alle eitjes waren opgegeten 

door kraaien. Maar één eitje was licht beschadigd, die God op het 
oog had. Het eitje was helemaal alleen in de hoek van het nest. 

God wou dat eitje helpen, en warmde het eitje op met de 

zonnestralen. Geloof me, Benjamin, God had dit eitje lief, en raakte 
het aan met Zijn liefde. En het eitje brak, en kijk eens… een heel 

klein lief vogeltje kwam eruit. God dacht, Door die beschadiging 

kan dit vogeltje niet vliegen. Maar God stuurde zijn mama en papa 
terug. Ze waren zo verbaasd, dat ze toch nog een eigen kindje 

hadden! Ze hadden de hoop al opgegeven.  
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Samen zongen de musjes op hun manier de mooiste liederen 
voor de Schepper. 

Satan was kwaad, dat het eitje het dus had overleefd.  

Toen was er een brand, en satan had de grootste lol. De musjes 
vluchtten, ja, de papa en de mama. Maar het kindje kon niet 

vliegen! De vlammen kropen omhoog, de boom in. Wat denk je, 
Benjamin, overleefde hij het? 

“Als dit musje niet vliegen kon, dan gaat ie eraan”.  

De mama en de papa riepen tot God.  
 

Toen zorgde God voor de regen…  
Alles doofde door de krachtige regenbui, die er opeens was, uit het 

niets! Toen dankten de mussen God, en ze wisten: God had hun 

lief.  
De mus, die niet vliegen kon, is nu geen kleine mus meer. Deze 

mus heeft inmiddels ook een gezin, en vertelde deze legendarische 
geschiedenis van de mus, die ooit niet vliegen kon.  

“Kan deze mus dan weer vliegen?” vroeg ik. 

Ja, beter dan jou, lachte de engel, daarvoor nam ik jou mee. God 
wil hiermee duidelijk maken, dat Hij om Zijn schepping geeft, maar 

ook om u!  

Benjamin, kom, we gaan terug. Toen ik als eerste door de kast 
ging, was ik weer in de slaapkamer. 

Benjamin, dit mag je vrouw vertellen; dit vindt ze erg leuk! 
Stap maar voor je lichaam, dan draai ik jou om. Ik laat je nu 

zakken. Onthoud dit, zei de engel: 

Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn 
eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat eenieder die in Hem 

gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.  
God houdt ook van u! zei de engel, Shalom! 

 
 
 

Gods waarschuwing tegen het vloeken 
 
De engel Gods vertelt, hoe God over het vloeken denkt. De realiteit 

is dat door het vloeken iemand zichzelf vervloekt. De wapenrusting 

wordt aangeboden om tegenstand te bieden tegen satans 
aanvallen.  
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Volledige weergave: 

 
Hallo! Benjamin Cousijnsen was op de kamer, toen hij deze 

woorden luid hoorde… Benjamin, je hebt het door. Ik spreek tot 
jou, geef dit door! 

 

U daar, die luistert, de Here spreekt tot u, luister! 
Toen sprak de engel Gods: 

 
Leviticus 24, vers 15  En tot de Israëlieten zult gij zeggen: Een 

ieder, die zijn God vloekt, zal zijn zonde dragen. 

 
Die zijn God vervloekt, zal zijn zonden dragen.  

Ik zeg u, als u meent een Christen te zijn, moet u niet vloeken! 
Want uw zonden zijn weggenomen. Alleen een goddeloze doet dit 

en gaat op de vlucht. De engel Gods sprak verder, 

 
Spreuken 28, vers 1  De goddeloze gaat op de vlucht, zonder dat 

iemand vervolgt, maar de rechtvaardige voelt zich veilig als een 

jonge leeuw.  
 

Iemand had een zoon, die luisterde en lasterde de Naam van 
God, en vloekte! 

Leviticus 24, vers 11  En de zoon van de Israëlitische vrouw 

lasterde de Naam en vloekte; toen brachten zij hem tot Mozes. De 
naam nu van zijn moeder was Selomit, de dochter van Dibri, van de 

stam Dan. 
 

Het ergste was zondags, dan zat hij in de kerk en prees God.  

Maar zijn zonden werden niet vergeven. 
 

Deuteronomium 11, vers 26  Zie, ik houd u heden zegen en 

vloek voor. 
 

Als u God niet vervloekt, zal God er voor zorgen, dat Hij uw 
zonden vloek voor u verandert in zegen.  
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Deuteronomium 23, vers 5  Maar de HERE, uw God, heeft naar 
Bileam niet willen luisteren en de HERE, uw God, heeft de vloek 

voor u in een zegen veranderd, omdat de HERE, uw God, u liefhad. 

De engel Gods sprak verder, 
 

Ik zeg u, Ik heb u vrijgekocht van de vloek der wet!  
 

Galaten 3, vers 13  Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek 

der wet door voor ons een vloek te worden; want er staat 
geschreven: Vervloekt is een ieder, die aan het hout hangt. 

De engel Gods sprak verder,  
 

Ik heb u vrijgekocht; satan wil niet dat u dat beseft.  

Vloek niet, anders zal die vloek, de zonde, over u uitgeroepen zijn, 
want u vroeg dit! Als u Christen bent, moet u niet gelijk aan de 

wereld zijn, want Mijn oordeel zal gelijk zijn als iemand, die God 
niet kent. Onthoud dit!  

 

Spreuken 3, vers 33  De vloek des HEREN is in het huis des 
goddelozen, maar de woning der rechtvaardigen zegent Hij. 

 

U daar, die nog vastzit aan het verleden, u hebt toch uw 
zonden bij Mij gebracht? 

Waarom gelooft u de vader van de leugen, en niet Mij? Word 
wakker nu! Ik raak u nu aan. Zie vooruit en laat u niets wijsmaken.  

 

Romeinen 13, vers 12  De nacht is ver gevorderd, de dag is 
nabij. Laten wij dan de werken der duisternis afleggen en aandoen 

de wapenen des lichts! 
De engel Gods sprak verder,  

 

Wees sterk! Ik heb u vergeven. 
Doe Mijn wapenen aan! 

 

Romeinen 6, vers 13  En stelt uw leden niet langer als wapenen 
der ongerechtigheid ten dienste van de zonde, maar stelt u ten 

dienste van God, als mensen, die dood zijn geweest, maar thans 
leven, en stelt uw leden als wapenen der gerechtigheid ten dienste 

van God. 
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Ik zeg u, Breek met alles nu!  

Maak u op voor Mijn Komst. Vertrouw, geloof Mij en u zal het 

maken. Ik zie u van binnen, en roep tot u bij de naam. Pak uw 
geestelijke wapens weer op. Ik heb u macht gegeven, meer dan 

overwinnaar te zijn! Heb ik niet gesproken: De dingen die Ik 
gedaan heb, zult ook u doen, en nog grotere dan Ik? Laat u niets 

wijsmaken! Wees niet lauw, maar vurig, ja, vurig van geest!  

 
Wijst satan u op het verleden?  

Wijs hem dan op wat hem heden te wachten staat. Pak hem aan! U 
bent overwinnaar, ook over uw gebondenheid. Ik ben bij u en heb 

nu tot u gesproken. Ik vergeef u! Ga met Mij en zondig niet meer. 

Ik heb u nu vrijgemaakt.  
Sluit uw ogen en kom tot Mij. Ik zal u sterken. Trek uw oude 

schoenen weer aan. Ik wil u zien, zoals u Mij kent. Voel u ook niet 
minder dan een ander. Ik kijk niet naar de rang, maar Ik kijk naar 

iemand, maar beoordeel iemand zoals hij/zij is met het hart, en 

geest. Kom naar Mij toe! U bent voor Mij een parel, een parel in 
Gods hand. De engel Gods sprak verder, 

 

Mattheüs 7, vers 6  Geeft het heilige niet aan de honden en werpt 
uw paarlen niet voor de zwijnen, opdat zij die niet vertrappen met 

hun poten en, zich omkerende, u verscheuren. “U bent als die 
koopman!”. 

Mattheüs 13, vers 45  Evenzo is het Koninkrijk der hemelen gelijk 

aan een koopman, die schone parelen zocht. 
De engel Gods sprak verder, 

 
U, die luistert, nog even, dan ziet u Mij.  

Daarom is het goed om alles wat u van Mij hebt ontvangen, vast te 

houden. Vloek niet! God haat dit. Keer de aanval van nu af aan om, 
bestrijd de satan. Zeg: “Ik ben het eigendom van Jezus Christus! Ik 

ben gekocht en betaald met Zijn dierbaar Bloed. Vanaf nu ben ik 

een Godsstrijder, die samen met Jezus Christus elk bolwerk van 
satan zal neerslaan, in de machtige naam van Jezus Christus. 

Amen!” 
U hebt overwonnen!  
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Benjamin, wat heb je het warm, hè? Vrees niet, je bent niet ziek; 
het is de vulkaan Gods.  

 

Spreuken 3, vers 5  Vertrouw op de HERE met uw ganse hart en 
steun op uw eigen inzicht niet. 

De engel Gods sprak verder, 
 

Ik zal jou zelf laten merken, wanneer jij naar jouw 

binnenkamer moet gaan, Benjamin.  
Daar kan Ik in de rust tot je spreken. Dit moet eigenlijk iedere 

Christen en niet-Christen ook eens doen. Want in de rust kan Ik het 
beste tot ieder mens spreken.  

 

Jesaja 50, vers 10  Wie onder u vreest de HERE, wie hoort naar 
de stem van zijn knecht? Wanneer hij in diepe duisternis wandelt, 

van licht beroofd, vertrouwe hij op de naam des HEREN en steune 
op zijn God. 

De engel Gods sprak verder, 

 
Geef dit maar door, Benjamin. Laat Mijn kracht naar buiten 

komen.  

Jouw vrouw, Aäron, helpt jou wel. Ze is ook een strijder Gods, maar 
ook jouw Aäron en schildknaap. Benjamin, Ik ben nu klaar en Ik 

zeg je: Ik kom zeer spoedig! 
 

 

 

Over idols, popsterren en hellewormen! 
 

23-05-2012  VRIENDSCHAP MET DE WERELD IS VIJANDSCHAP 
TEGEN GOD. IDOLEN, EN ALLES WAT BOVEN GOD GESTELD 

WORDT, NOEMT GOD AFGODERIJ. EN GOD VERKLAART DAT ER 
POPSTERREN ZIJN, DIE UITEINDELIJK IN DE HEL ZULLEN 

BELANDEN. 

 
 

Volledige weergave: 
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Shalom, hallo! Mijn naam is Benjamin Cousijnsen. Terwijl het 
onweerde, sprak de Here het volgende tot mij… 

 

Benjamin, indien iemand de wereld liefheeft boven Mij, is Mij 
niet waardig. 

 
1 Johannes 2, vers 15 tot en met 17  Hebt de wereld niet lief en 

hetgeen in de wereld is. Indien iemand de wereld liefheeft, de liefde 

des Vaders is niet in hem. Want al wat in de wereld is: de begeerte 
des vlezes, de begeerte der ogen en een hovaardig leven, is niet uit 

de Vader, maar uit de wereld,… zegt de Here. Ik noem de Here, 
omdat de Here ook door deze engel heen sprak… En de wereld gaat 

voorbij en haar begeren, maar wie de wil van God doet, blijft tot in 

eeuwigheid. 
Toen sprak de Here verder,  

 
Benjamin, vele Christenen hebben Mij aangenomen, en 

hebben Mijn waarheid gekend, maar ze leven een dubbel 

leven. 
Overspeligen, weet u niet dat de vriendschap met de wereld 

vijandschap is tegen God? Ik zeg tegen u, die luistert: Want al wat 

in de wereld is, de begeerte des vlezes, de begeerte der ogen en 
een hovaardig leven, is niet uit Mij, zei de Here.  

Waarom zegt u, dat u Mij liefhebt, terwijl u Mijn hart pijn doet? Als 
u kijkt naar wie boven Mij staat, uw mond is meer vol van uw idool, 

uw god.  

 
En ook hebben vele sterren hun ziel aan de duivel verkocht, 

in ruil voor roem en eer, zeg ik u, de Mammon, de geldgod!  
De Here zei, 

 

Efeziërs 5, vers 6 tot en met 14  Laat niemand u misleiden met 
drogredenen, want door zulke dingen komt de toorn Gods over de 

kinderen der ongehoorzaamheid. Doet dan niet met hen mede. 

Want gij waart vroeger duisternis, maar thans zijt gij licht in de 
Here; wandelt als kinderen des lichts, – want de vrucht des lichts 

bestaat in louter goedheid en gerechtigheid en waarheid –, en 
toetst wat de Here welbehagelijk is. En neemt geen deel aan de 

onvruchtbare werken der duisternis, maar ontmaskert ze veeleer, 
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want het is zelfs schandelijk om te noemen, wat heimelijk door hen 
wordt verricht; maar als dat alles door het licht ontmaskerd wordt, 

komt het aan de dag; want al wat aan de dag komt is licht. Daarom 

heet het: Ontwaak, gij die slaapt, en sta op uit de doden, en 
Christus zal over u lichten.  

 
U vraagt zich af, sprak de Here, u vraagt zich af waarom u 

juist problemen hebt? 

Jonge kinderen worden door hun ouders vaak al snel op een ander 
spoor gezet. De Here zei, Denk maar aan K3. De kinderen hebben 

zelfs hun slaapkamer er vol mee. Ook u, zeg ik u, Wie staat boven 
Mij? Staat uw huis ook zo vol met afgoden?  

 

Galaten 6, vers 7  Dwaalt niet, God laat niet met Zich spotten. 
Want wat een mens zaait, zal hij ook oogsten. 

 
Dwaal niet, God laat niet met zich spotten! 

Vandaag hebt u de grote kans nog om uw eeuwige lot te 

veranderen. De afgod is bereid. En weet u, de afgrond is bereid, en 
de vlammen woeden en gloeien, en de oven is klaar om u te 

ontvangen, zei de Here.  

Wist u, dat de wormen zeker 20 centimeter lang in de hel zijn?  
 

Markus 9, vers 44  Waar hun worm niet sterft en het vuur niet 
wordt uitgeblust. 

Toen sprak de Here verder, 

 
Wist u, John Lennon nam Mij ook niet serieus, en bespotte 

Mij met zijn grappen en duivelse muziek. 
Hij is daar ook in de hel, net als vele geliefde muziekafgoden. De 

Rolling Stones kunnen nog gered worden, maar dan moeten ze zich 

nu direct bekeren. U zong in 1994 ‘Bridges to Babylon’. Deze was 
getekend als de macht van satan.  

Ook in 1975 trad er een popgroep op, Lemming, een soort rat, met 

duivelse horrorshow, beulen, fakkels, elektrische stoelen en nog 
veel meer. En Lucifera stelde het kwaad voor in die groep. De groep 

is gestopt, omdat de Here machtig ingreep!  
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Wist u, dat ook in Duitsland, Benjamin, sprak de Here, meer 
dan 5.000 radicale satanisten zijn? 

Waarom zal ik uw land nu gaan treffen, denkt u, met een ramp? 

sprak de Here. Ik zeg u, Bekeer u, wie u ook bent, wie u ook nu 
hebt aangenomen! Ik zeg u, Heeft u Mij waarlijk lief?  

 
Hebt u uw ziel ook verkocht, en wilt u ook verloren gaan? 

Ik zeg u, Laat uw ziel juist vol zijn van Iemand, die echt om u 

geeft. Mijn naam kent u, Yeshua HaMashiach! Ja, Ik spreek tot u: 
Breek met de afgoderij! Wordt het de King of kings, of wordt het de 

king Elvis Presley, die u juist vereert boven Mij, met uw vleselijke 
begeerten? Ik zeg u de waarheid, u moet nu kiezen: of u bekeert 

zich, en richt zich nu op met berouw, of u gaat verloren, omdat de 

wereld u liefheeft. Deze liefde is niet uit Mij, spreekt de Heer. Heb 
ik u niet veel meer te bieden? Ben Ik niet naar het kruis gegaan in 

uw plaats?  
 

Ik zeg ook tegen de ouders: Waarom, waarom trok u uw 

kinderen bij Mij weg? 
 

Lukas 18, vers 17  Voorwaar, Ik zeg u: Wie het Koninkrijk Gods 

niet ontvangt als een kind, zal het voorzeker niet binnengaan. 
En vers 15  Zij brachten ook hun kleine kinderen tot Hem, opdat Hij 

ze zou aanraken. Toen de discipelen dat zagen, bestraften zij de 
kinderen. Maar Jezus riep ze tot Zich en zeide: Laat de kinderen tot 

Mij komen en verhindert ze niet; want voor zodanigen is het 

Koninkrijk Gods, sprak de Here. 
 

Waarom vond u alles maar goed, om hen verloren te laten 
gaan?  

De kinderen, bedoelde de Here. Waarom mochten ze alles? Omdat 

u zulke goede ouders bent? 
Niet lang meer, sprak de Here, niet lang meer… ook u zult 

verantwoording moeten afleggen voor Mij en de Vader.  

 
Ik zeg tegen de wereldse sterren: U hebt zonder Mij geen 

rijkdom, maar de hel, als u zich nu niet bekeert! 
Want Ik ben de Weg en de Waarheid en het Leven. Zonder Mij gaat 

uw ziel, die Ik liefheb, verloren. U zingt over de liefde, maar Mijn 
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liefde wilt u niet, omdat geld veel belangrijker is voor u. Hoeveel 
zielen hebt u alreeds verleid?  

Er is nog maar één Uitweg voor u! Buig uw knieën en roep Mij aan, 

spreekt de Here. Ga naar een kerk, waar ze vurig zijn. Geef uw 
leven aan Mij, dan zult u veel rijker zijn dan wie dan ook op aarde. 

Uw schat is boven, als u zich nu overgeeft aan de Enige, die alle eer 
en aanbidding en lofprijs en toekomst toekomt, Yeshua 

HaMashiach!  

Ik zeg u, Doe al uw afgoden nu weg! Als u echt van Mij houdt, doet 
u dat. Neem nu stappen in geloof, en Ik zal u redden en behouden, 

totdat Ik kom. En Ik kom zeer spoedig. Wees snel, want de tijd is 
reeds op.  

 

Zo zijn er ook nog vele andere afgoden.  
Ik zeg u, Breek er mee! 

Toen de Here klaar was met spreken, was het onweer ook weer 
weg. Ik dank u, dat u dit hebt willen aanhoren.  

Ik zeg u, Gods zegen en Shalom! 

 
 

 

God spreekt over Zijn eindtijdprofeet  
 

God zegt profeten aangesteld te hebben, vroeger maar ook nu, en 

roept ook de kerk op om deze aan te stellen in deze laatste dagen. 
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo! Deze profetische woorden werden Benjamin Cousijnsen 
gegeven door de Here Jezus Christus, Yeshua HaMashiach, op 23 

mei 2012. 
 

Benjamin, niet iedereen neemt Mijn woorden serieus. 

 
Efeziërs 4, vers 11 tot en met 13   

 

Heb Ik de profeten niet aangesteld?  
Waarom gelooft u niet?  
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Er spreekt onder u een profeet, waardoor Ik spreek! 
 

Numeri 12, vers 6   

 
U denkt, dat Ik deze eenvoudige profeet niet uitgekozen 

heb?  
Ik zeg u dit: 

 

Exodus 23, vers 8   
 

Ja, juist hem heb Ik uitgekozen!  
Hij luistert veel beter en hij kijkt niet naar het verleden van u. Dat 

doet u juist wel! U zegt: “Is Benjamin een profeet?” U oordeelt over 

Mijn dienstknecht, die Ik zeer liefheb. 
 

Jesaja 42, vers 16 sprak de Heer  
U oordeelt zo graag.  

Weet u, u wilt wonderen zien, maar Ik zeg u dit: 

 
Markus 16, vers 14   

 

Oordeel niet, kijk naar uzelf! 
 

Johannes 8, vers 16 sprak de Heer. 
 

Als u de profeten Gods veroordeelt, zal Ik u beoordelen, en 

veroordelen! 
 

Johannes 7, vers 24 sprak de Heer.  
 

Elk woord, elke tekst, komt van Mij, om u te bevestigen. 

Wie een profeet ontvangt, ontvangt Mij. Wie hem weigert en hem 
niet gelooft, weigert Mij en gelooft Mij niet. 

 

2 Timotheüs 4, vers 3 tot en met 5 sprak de Heer.  
 

De eindtijdprofeten zijn er om u wakker te schudden! 
Ik sprak tegen velen, zelfs in dromen en visioenen. Toen, maar ook 

nu spreek Ik! De profeten zijn ook nooit weggeweest. Zoals Ik 



 
 

 

149 
 
 

 

sprak tegen Paulus en de gemeente, spreek Ik tegen u. Stel 
profeten aan in deze laatste dagen in uw kerk. 

 

Efeziërs 4, vers 21 sprak de Heer.  
 

Vrees niet om mensenzielen te verliezen! 
 

1 Timotheüs 6, vers 10 

Tot slot zeg Ik u dit: 
 

1 Johannes 2, vers 6 tot en met 10 en 11   
Indien u ook nu gelooft, zeg Ik u dit:  

 

1 Johannes 4, vers 10 en 12   
 

Benjamin, vele kerken zijn bang om zielen te verliezen.  
De mammon, het geld, betekent voor hen meer dan Ik, Jezus 

Christus. Hun kerk is groot, en de kerk zit nokvol. Maar waarom? 

Omdat ze honing geven. Ze krijgen wat ze graag willen horen. Zelfs 
doodgeknuffeld worden ze, als ze maar lid worden van deze 

snelgroeiende kerk!  

 
Joop was dominee en geloofde dat profeten Gods alleen 

maar vroeger bestonden. 
Joop was al oud en zou spoedig bij Jezus Christus zijn. Korte tijd 

had hij niet gekend; hij was 92 jaar geworden. Toen zag hij een 

profeet Gods in zijn visioen, voordat hij stierf. De profeet liet hem 
zien, dat hij ooit iemand, een gastspreker, eruit had gezet, omdat 

hij uithaalde naar zijn leden. Het was een profeet Gods!  
Joop had hem zó onderbroken, en wat had Joop het benauwd, toen 

die profeet zei: “U hebt niet mij eruit gegooid, maar ook Jezus 

Christus”. Joop wilde geen kerkgangers kwijt. De inkomsten waren 
zeer belangrijk. De profeet Gods had gelijk; binnen een jaar was 

deze kerk stukgegaan. God greep in!  

Na dit visioen schaamde Joop zich, en ging op de knieën en gaf de 
adem… 

 
Laat dit een les zijn! zei Jezus Christus. 
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Benjamin, anderen weten het altijd beter. Ik spreek tot jou en hoop 
dat ze naar jou luisteren, en gehoor eraan nemen. Want Ik spreek 

niet tot u, Benjamin, voor de lol. Ze moeten Mijn woorden, die Ik 

tot u sprak, serieus nemen. 
 

 
 

25-05-2013 Rampen door ongehoorzaamheid 

aan God 
 

God geeft deze onheilsprofetie door, die spoedig zal plaatsvinden in 

verschillende landen, zegt de Here Jezus. Maar wel met de belofte, 
dat Hij zal afzien van de rampen, wanneer ze Hem aannemen en 

gehoorzamen! 

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo! Deze profetische woorden, dit visioen werd aan Benjamin in 

de nacht van 25 mei 2012 gegeven. Ik wil hierbij ook melding 
maken van het feit, dat elk woord, elke letter en elk beeld aan 

Benjamin wordt gegeven, en eigenlijk als het ware ingegraveerd 
wordt in zijn geheugen, totdat hij dit letterlijk heeft opgeschreven. 

 

Benjamin, moet ik Mijn volk weer 40 jaar in de woestijn 
stoppen, voordat ze naar Mij luisteren? 

Ik zeg u, Ga u richten op Yeshua HaMashiach! 

Ik zag dit in mijn droom met beelden, zegt Benjamin. 
 

Benjamin, zeg dit wat ik jou laat zien, sprak de engel.  
Ik zag onnoemelijk veel engelen; ik kon ze niet tellen! 

Kijk, Benjamin, Ik de Here zeg u dit: Dit is Lelant, Cornwall. Deze 

mensen moeten zich bekeren en afkeren van hun afgoden en 
overspel. Houd uw huwelijk in ere! 

Ik zag dat die engelen Gods begonnen te blazen, tot driemaal toe. 
En het water leek wel een storm, die zo krachtig werd, dat het 

water het land op ging. Het water bereikte zelfs de Caribische 

baai. Ik zag dat huizen wegdreven en kapot gingen, en zag veel 
puntdaken… 
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De engel zei: Het water zal tot Little Trevarrack zijn. 
Ook waarschuw ik Getafe, Spanje. Ik heb genoeg van uw 

hoogmoedigheid, losbandigheid en koppigheid. U weet alles beter, u 

leeft er op los. Ziet u niet dat de problemen, ook in uw land, door 
ongehoorzaamheid komen? Ben ik niet de enige Uitweg? 

San Nicolás de los Garza: Verstop uw zonden niet! Ik heb ze 
gezien. Wat moet Ik nog verder doen om uw knieën te laten 

buigen, zegt de Heer. 

 
Er zullen weinigen ingaan door de enge poort.  

 
Lukas 13, vers 23  Hier staat geschreven: En iemand zeide tot 

Hem: Here, zijn het weinigen, die behouden worden? Hij zeide tot 

hen: Strijdt om in te gaan door de enge poort, want velen, zeg Ik 
u, zullen trachten in te gaan, doch het niet kunnen. Van het 

ogenblik af, dat de heer des huizes is opgestaan en de deur 
gesloten heeft, zult gij beginnen buiten te staan en aan de deur te 

kloppen, zeggende: Here, doe ons open, en Hij zal antwoorden en 

tot u zeggen: Ik weet niet, vanwaar gij zijt.  
De engel Gods sprak verder,  

 

Wanneer u uw zonden belijdt en erkent, zal Ik u reinigen.  
Wees niet ongehoorzaam, Ik heb u zo lief! spreekt de Heer, en gaf: 

 
Johannes 3, vers 18  Hier staat geschreven: Wie in Hem gelooft, 

wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, 

omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon 
van God. 

De engel Gods sprak verder, 
 

De Here zegt, Ik kan afzien van de rampen. 

Maar als u Mij niet aanneemt en Mij serieus neemt, zal dit nu 
spoedig geschieden! 

Zelfs hagel en vuur, en zelfs uw adem zal het moeilijk krijgen 

door de Zon. Dit telt ook voor de overige landen. 
 

Maar wie in Christus is, heeft niets te vrezen.  
Shalom, Benjamin, ik zal elk land bezoeken.  
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Jij of je vrouw mag dit uitspreken, Shalom! 
 

 

 

Hoeveel strepen heeft u al verdiend? 
 

Al wie zichzelf verhoogt, zal vernederd worden, en al wie zichzelf 
vernedert, zal verhoogd worden. De engel Gods sprak over strepen 

en rangen. 
 

 

Volledige weergave: 
 

Shalom, hallo! Mijn naam is Benjamin Cousijnsen. Ik zag dit in mijn 
droom op zaterdag 26 mei 2012. Terwijl ik sliep, verscheen er een 

engel Gods, en hij zei, Benjamin, Shalom! Ik voelde me nog 

slaperig…  
 

Benjamin, hoeveel strepen heeft een zebrapaard? 
Ik zei, “Wat is dit voor een vreemde vraag, ik zou het niet weten”. 

‘Is dit dan belangrijk?’ dacht ik bij mezelf. Maar ook dacht ik in mijn 

gedachten, ‘Dat zebrapaard zit volgens mij vol strepen’. En de 
engel lachte en hij keek naar mij, alsof hij zeggen wou, Ik hoor je 

toch wel, Benjamin. 

“Waarom zegt u dit?” vroeg ik. 
Benjamin, sprak de engel, deze strepen zijn niet het belangrijkste, 

maar het zebrapaard wel. 
 

Wist jij wel, dat het leger ook rangen heeft, zelfs zeven?  

En het Amerikaanse leger heeft ook heel veel rangen, van U.S. 
General of Army, Fleet, Admiral tot zelfs Army Private. Al deze 

mensen dienen de koning. Alle soldaten, die in het leger zitten en 
hun land beschermen, Benjamin, verdienen respect en ons gebed.  

 

Mattheüs 8, vers 5 tot en met 11  Toen Hij nu Kafarnaüm 
binnenging, kwam een hoofdman tot Hem met een bede, en zeide: 

Here, mijn knecht ligt thuis, verlamd, met hevige pijn. Hij zeide tot 

hem: Zal Ik komen en hem genezen? Doch de hoofdman 
antwoordde en zeide: Here, ik ben niet waard, dat Gij onder mijn 
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dak komt, maar spreek slechts een woord en mijn knecht zal 
herstellen. Want ik ben zelf een ondergeschikte met soldaten onder 

mij, en ik zeg tot de één: Ga heen, en hij gaat heen, en tot een 

ander: Kom, en hij komt, en tot mijn slaaf: Doe dit, en hij doet het. 
Toen Jezus dit hoorde, verwonderde Hij Zich en zeide tot hen, die 

Hem volgden: Voorwaar, zeg Ik u, bij niemand in Israël heb Ik een 
zó groot geloof gevonden!  

 

Benjamin, sprak de engel verder, ook zijn geloof had hem 
behouden! 

Jezus kijkt niet naar uw rang, maar naar uw hart. 
 

1 Korinthiërs 3, vers 8  Wie plant en wie begiet, staan gelijk; 

alleen zal elk zijn eigen loon krijgen naar zijn eigen werk. 
 

Weet u, zonder strepen kun je echt meer dan een 
overwinnaar zijn. 

Maar zonder Jezus Christus bent u totaal niets waard! 

 
Johannes 5, vers 16 tot en met 18  En daarom wilden de Joden 

Jezus vervolgen, omdat Hij deze dingen op sabbat deed. Maar Hij 

antwoordde hun: Mijn Vader werkt tot nu toe en Ik werk ook.  
 

Benjamin, als iemand de mens dient, is het belangrijk dat ze 
ook in de verslavingszorg een voorbeeld geven als een kind 

van God. 

Een ware Christen, u kunt pas uw ware strepen behalen, als u Jezus 
Christus aangenomen hebt, en met Hem wandelt, vooral ook niet 

meedoet met de alcohol en drugs. Volg niet het ideaal om mensen 
te dienen, dat u Mij hebt aangenomen, en Mijn voorbeeld geeft. 

Ook mag u niet gebonden zijn, anders mag u zelfs de naam 

Christen niet dragen. 
Ik zeg u, soldaten, Ik, de Here, sta altijd boven u, en zal u ter 

verantwoording roepen! 

 
Johannes 8, vers 12  Wederom dan sprak Jezus tot hen en zeide: 

Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de 
duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben. 
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Weet u, zei de engel Gods, Romeinen 12, vers 2  Daar staat 
geschreven: En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar 

wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij 

moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en 
volkomene. 

 
Ik zeg u, sprak de engel Gods, Wandel niet in de duisternis, 

maar kom in Mijn licht! Dit zegt Jezus. 

Een echte soldaat is alleen iemand, die Mij echt dient en 
aangenomen heeft, anders moet u zich schamen, zegt Jezus. 

Anders lijkt u juist op dat zebrapaard, vol strepen, en verder 
begrijpt u het niet. Weet u, Ik ben de Overwinnaar, toets Mijn 

woord maar. Ik heb de duivel met zijn trawanten overwonnen, zelfs 

aan het kruis! 
 

Mattheüs 23, vers 12  Al wie zichzelf zal verhogen, zal vernederd 
worden en al wie zichzelf zal vernederen, zal verhoogd worden. 

 

Als u Mij nog niet kent, zeg Ik u, Ik heb tot u ook gesproken: 
Kom tot Mij! 

Ik wil uw zonden vergeven, ook wat u anderen hebt aangedaan. Ik 

heb alles gezien! Ik wil juist, dat u echt met alles tot Mij komt. 
Benoem het in uw gebed. Roep Mij aan! zegt Jezus Christus: “Met 

al mijn zonden kom ik tot u, en met al mijn zwakten”.  
Jezus zegt, Ik wil u helpen, maar werk ook aan uzelf. Bouw uw 

geloof op, en ga naar een vurige evangelische gemeente. Daar 

kunnen ze u helpen en steunen.  
Ik zeg u, zei de engel Gods, Jezus Christus is de enige Oplossing 

voor al uw problemen! Vrees niet, Hij zal uw strepen en rang ook 
niet wegnemen. Jezus Christus kijkt juist naar uw hart, omdat Hij 

juist heel erg veel van u houdt, meer dan het leger.  

 
Sta op en ga in de houding voor Jezus Christus!  

Iedereen, wel of geen Christen, zal ooit voor Mij komen te staan. 

Elk woord, elke tekst is uit Mij gesproken, via Mijn engel Michaël. Ik 
spreek altijd, niet alleen toen, maar Ik spreek ook nu! Daarom geef 

Ik het door via Mijn dienstknecht Benjamin, en hoop dat u luistert. 
Shalom! 
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Deel 1 en 2  Openbaring Gods: Aliens zijn 

gevallen engelen 
 

De engel van God openbaart vandaag, 27 mei 2012, dat de engelen 

van de duivel zichzelf tegenwoordig ‘bezoekers uit de ruimte’ 
noemen. Benjamin schrijft alles woord voor woord op, zoals de 

engel hem opdraagt. Wees gewaarschuwd en vertrouw op Jezus 
Christus alleen! Aliens bestaan werkelijk; het zijn superieure 

demonische schepselen. Hebt u ook al een UFO gezien? De engel 

van God openbaart nu wat zich de komende tijd zal ontvouwen. 
Vanaf vandaag, 28 mei 2012, zal het aantal UFO waarnemingen 

nóg meer toenemen!  

 
 

Volledige weergave deel 1: 
 

Hallo! Dit visioen is op 27 mei 2012 gegeven aan Benjamin 

Cousijnsen door een engel Gods, die tegen Benjamin zei, toen hij in 
de huiskamer was: Ga naar je binnenkamer, ik wil tot je spreken. 

Benjamin pakt zijn pen en papier en gaat dan naar de slaapkamer 
en schrijft alles op, wat hij letterlijk te horen krijgt. 

 

Benjamin, Shalom! Wist jij dat de engelen van de duivel zich 
zelf tegenwoordig ‘bezoekers uit de ruimte’ noemen? 

Ze zijn werkelijk, Benjamin, superieure demonische schepselen. 

Wat veel Christenen ook niet weten, is dat deze duivelse engelen, 
gevallen engelen, zelfs in een hoger ontwikkelingsstadium verkeren 

dan de mens, ook technologisch. Hun lengte is 2 meter 40.  
 

De strijd wordt niet alleen door u geleverd.  

De engelen Gods zijn door God zelf er op uitgestuurd om voor u te 
strijden. Omdat u Jezus Christus hebt aangenomen, wordt er 

dagelijks gevochten om uw behoud! 
 

Michaël wordt ook met zijn engelen de ‘drakendoders’ 

genoemd.  
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Toch moet alle eer naar God gaan en Zijn Zoon, die meer dan 
overwinnaar is. Van Hem komt de kracht en de overwinning tot in 

alle eeuwigheid! God is zo machtig dat Hij zelfs Filippus wegnam, 

nadat hij de Ethiopiër gedoopt had, en plaatste hem in Asdod om te 
preken. 

 
Het is belangrijk om de wapenrusting Gods aan te doen, zei 

de engel Gods en gaf: 

Jesaja 54, vers 17  Elk wapen dat tegen u gesmeed wordt, zal 
niets uitrichten, en elk tong die zich voor het gericht tegen u keert, 

zult gij in het ongelijk stellen.  
 

Iemand, die Jezus Christus niet aanneemt, gaat verloren 

door deze sluwe duivelse bezoekers!  
Boven de aarde zag jij, Benjamin, die vleermuisachtige engelen. Ze 

hebben vele mensen reeds overgenomen.  
 

Ik vroeg: “Zijn ze dan niet te verslaan?” 

Daarvoor kwam Jezus ook, antwoordde de engel Gods. Geen enkele 
duivelse macht kon het dodenrijk gesloten houden. Jezus heeft de 

sleutels afgenomen. Jezus ging dwars door de dood heen met al uw 

zonden, die Hij in uw plaats droeg. Hij heeft u zo lief! Jezus Christus 
stond ook op uit de dood en velen hebben Hem daarna ook gezien. 

Deze geweldige Overwinnaar, niemand kan tegen Hem op! Zelfs nu 
wordt er gevochten om het behoud van zielen, ook u! Als u in Jezus 

Christus gelooft en wandelt, heeft u niets te vrezen. Versla altijd de 

duivel met het woord Gods. Hij deinst zelfs terug voor de naam 
Yeshua HaMashiach, Jezus Christus.  

 
Doe uw wapenen aan! 

De strijd boven u is bijna uitgestreden, en ik zeg u: Vele wegen zijn 

nu vrij voor de Komst van de Leeuw van Juda, Koning der 
koningen, de grote Vermorzelaar van de duivel: Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Houd vol, Hij komt! Die was en die is 

en die komt! Amen. 
 

En jij mag ook gerust er iets over zeggen…  
Dat ga ik nu doen. Ik, de vrouw van Benjamin, wil iets zeggen over 

de UFO’s, want bij ons thuis hebben we ons altijd geïnteresseerd in 
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ufologie en zijn we ook gelovig opgevoed. En ik weet er daarom 
best wel veel over, omdat ik boeken heb gelezen. En heel vaak 

hadden wij eigenlijk het voordeel van de twijfel, dat we wel wisten 

van… er is een geestelijke wereld, dus moet het de vijand zijn. 
Alleen vandaag, met deze boodschap, omdat ik weet dat Benjamin 

alles rechtstreeks ontvangt van de Here God, mag het dus officieel 
geopenbaard worden, dat het dus de gevallen engelen zijn. Laat het 

ook een waarschuwing zijn voor iedereen, die deze boodschap 

hoort!  
 

Het is een hele belangrijke boodschap, want op het moment dat wij 
opgenomen zijn, wat ook wel de ‘Rapture’ wordt genoemd, zullen 

deze gevallen engelen zich gaan manifesteren, omdat de Heilige 

Geest samen met de Christenen, die in Christus waren, zich 
teruggetrokken hebben. Dus de gevallen engelen zullen vrij spel 

krijgen op aarde, maar ze zullen de waarheid verdraaien en zich 
mooier voordoen dan ze zijn. Als wij dus weg zijn, in de Rapture, 

dan zullen de kapers op de kust zijn, en macht krijgen. Ik denk ook 

dat ze met de antichrist zullen samenspannen.  
 

U heeft nu de tijd om Jezus als Verlosser en Uitweg aan te nemen, 

zodat u dit niet hoeft mee te maken. Als u dit niet serieus neemt, 
dan zult u achterblijven. Zorg ervoor dat u klaar staat en verwacht 

Jezus! Het is niet zomaar, dat we nu deze informatie doorkrijgen, 
zeg ik u nogmaals, van Jezus Christus zelf. Hij was en is Dezelfde 

als ruim 2.000 jaar geleden. Het kan nu ieder moment gebeuren.  

 
 

Deel 2:  
 

Hallo! De profetische woorden, die Benjamin Cousijnsen vandaag 

heeft ontvangen van de engel Gods, lijken wel een beetje een 
vervolg van het visioen van gisteren. 

 

Shalom, Benjamin! In het vorige visioen heb ik u verteld 
over de gevallen engelen.  

Er zijn bewijzen dat ze bestaan, maar langzaam maakt de wereld 
kennis met de waarheid, die verborgen was. De gevallen engelen 

hebben buitengewone krachten!  
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U daar, luistert u daar nog? Dit is geen science fiction! 
 

Jeremia 4, vers 5  Boodschapt in Juda, laat horen in Jeruzalem en 

zegt: Blaast de bazuin in het land, roept luidkeels en zegt: 
Verzamelt u en laat ons in de versterkte steden gaan. 

 
Satan weet dat zijn spel snel wordt uitgespeeld, omdat de 

Leeuw van Juda komt.  

Het is daarom satan, met zijn gevallen engelen, die de macht op 
aarde overneemt!  

 
Hebt u ook al een UFO gezien?  

Inderdaad, kijk niet raar op, vanaf nu - 28 mei 2012 - zullen de 

verschijningen nog meer toenemen, zei de engel Gods. Alles wat 
verborgen was, breng ik u aan het licht, ook van de NAVO en NASA, 

zei de engel. 
 

Jeremia 4, vers 13  Zie, als een wolkenmassa komt hij opzetten; 

als een stormwind zijn zijn wagens, sneller dan arenden zijn 
paarden: wee ons, wij worden vernield! 

 

Deze demonische engelen lachen om uw technologische 
kennis; ze waren u voor, en gaven zelfs uw afgod, zodat u 

zich niet bezighoudt met Jezus Christus.  
 

Mattheüs 10, vers 26 tot en met 28  Vreest hen dan niet, want 

er is niets bedekt, of het zal geopenbaard worden, en verborgen, of 
het zal bekend worden. Wat Ik u zeg in het donker, zegt het in het 

licht; wat gij u in het oor hoort fluisteren, predikt het van de daken. 
En weest niet bevreesd voor hen, die wèl het lichaam doden, maar 

de ziel niet kunnen doden; weest veeleer bevreesd voor Hem, die 

beide, ziel en lichaam, kan verderven in de hel. 
 

De gevallen engelen werken alreeds in vele gedachten, 

omdat ze Jezus Christus verloochenden.  
Zij zijn de oorzaak dat uw geld weg zal zijn.  

Waarom? vraagt u, en de engel gaf: 
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Openbaring 14, vers 9 tot en met 11  En een andere engel, een 
derde, volgde hen, zeggende met luider stem: Indien iemand het 

beest en zijn beeld aanbidt en het merkteken op zijn voorhoofd of 

op zijn hand ontvangt, die zal ook drinken van de wijn van Gods 
gramschap, die ongemengd is toebereid in de beker van zijn toorn; 

en hij zal gepijnigd worden met vuur en zwavel ten aanschouwen 
van de heilige engelen en van het Lam.  

 

Benjamin, ik liet jou laatst dat kamp zien.  
Ook is alreeds bekend, dat dit kamp gereed is voor de mensen, die 

niet het duivelse getal 666 wilden aannemen, waarbij Christenen, 
die nog een kans krijgen, alsnog de keuze mogen maken. U zweert 

uw Jezus Christus af, of u wordt onthoofd! Ik zeg u, zei de engel 

Gods, Neemt u de code aan, dan bent u echt niet meer te redden 
en u gaat voor eeuwig verloren! U kunt beter uw hoofd verliezen, 

dan uw ziel.  
 

Voordat ze zich durven te tonen, de gevallen engelen van 

satan met zijn trawanten, zal de grote Overwinnaar komen, 
Jezus Christus!  

En Hij zal Zijn kinderen thuishalen. Op dat moment is er chaos op 

aarde, en kunnen de duivelse UFO’s, massa’s!, zich laten tonen, en 
zogenaamd u hulp bieden. Ze nemen de aarde over. En wat er dan 

gebeurt, zal ik u besparen. 
 

Judas 1, vers 17 tot en met 21  Gij echter, geliefden, herinnert u 

de woorden, die vóór dezen gesproken zijn door de apostelen van 
onze Here Jezus Christus, dat zij tot u hebben gezegd: Aan het 

einde des tijds zullen er spotters komen, die naar hun eigen 
goddeloze begeerten zullen wandelen. Zij zijn het, die scheuringen 

maken, natuurlijke mensen, die de Geest niet hebben. Maar gij, 

geliefden, bewaart uzelf in de liefde Gods, door uzelf op te bouwen 
in uw allerheiligst geloof en door te bidden in de Heilige Geest, 

verwachtende de ontferming van onze Here Jezus Christus ten 

eeuwigen leven. 
 

Uw redding is Jezus Christus!  
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Hij strekt Zijn hand uit, en zegt: Wie niet naar Mijn stem wil horen, 
en Mij niet wil aannemen, kan het niet redden. Ik roep u al zo lang, 

kom tot Mij en Ik zal u redden! Dit zeg ik tot u, 

 
Johannes 3, vers 17 tot en met 21  Want God heeft zijn Zoon 

niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar 
opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, 

wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, 

omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon 
van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is 

en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want 
hun werken waren boos.  

 

Er wordt gevochten om u, omdat Jezus Christus u liefheeft!  
Alsnog, wie Mijn dienstknecht niet serieus neemt, omdat Ik deze 

woorden tot hem bracht, wordt niet gezegend. Ik heb hem 
uitgekozen, en elke negativiteit die uitgezonden wordt naar Mijn 

profeet, wordt bestraft, omdat het niet om uw zegen gaat naar hem 

toe. Ik heb hem Mijn wapenrustig aangedaan. Alles, elke letter en 
teksten zijn door de Almachtige doorgegeven. Maak u klaar en zie 

op Jezus Christus, die nu via Benjamin tot u spreekt. Gods zegen! 

 
 

 

Ware liefde vergeeft en vergeet!  
 

De engel Gods spreekt tot Benjamin Cousijnsen in een metafoor. 
Benjamin ziet wat hem wordt verteld, en schrijft gelijktijdig alles 

op. Een bijzonder verhaal en wijze levensles! 

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo! Mijn naam is Benjamin Cousijnsen. Op 29 mei 2012 kreeg ik 

de volgende boodschap door van de engel Gods. 
 

Shalom, Benjamin! Vandaag spreek ik u in beeldspraak. 

Kijk, ik laat u het zien. Benjamin, niet alleen kijken, maar schrijf 
ook door. Ik zeg u dit, dit is Antonio.  
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Toen zei ik, “En wat is zijn achternaam dan?” zei ik heel slim. 
Dit mag u niet weten, Benjamin. Luister wat ik nu verder ga 

vertellen… 

 
Antonio was een vurige man Gods. 

Zijn gezin was gezegend, ook door het werk wat hij deed. Hij ging 
overal naar toe en sprak over de liefde Gods, ook bij zijn vrienden. 

Hij was geduldig en vriendelijk, Benjamin, en hij had geen 

grootspraak, en rekende nooit het kwade aan, omdat de liefde van 
de Here Jezus Christus in hem was.  

Velen kwamen tot geloof door Antonio, en hij gaf het nooit op.  
 

Antonio ging naar Nederland, eerst helemaal alleen omdat 

hij naar werk zocht. 
Hij miste zijn vrouw en zijn kinderen heel erg, en belde hen veel.  

Hij was bezig met de papieren te regelen voor hun komst, om ook 
naar Nederland te komen. 

Hij had ook werk gevonden, elders in Nederland, en werkte met 

garen en stoffen. Hij had zoveel gaven! Toen sprak de engel Gods 
ook: 

 

1 Korinthiërs 12, vers 4 en 5  Er is verscheidenheid in 
genadegaven, maar het is dezelfde Geest; en er is verscheidenheid 

in bedieningen, maar het is dezelfde Here. 
 

Antonio zag op een dag een hele knappe, mooie vrouw… 

Ze was zo opeens uit het niets verschenen, leek het wel, en ze was 
best aardig. Het klikte opeens, en deze vrouw nodigde hem uit voor 

een bezoek bij haar thuis. Maar in zijn gedachten dacht hij terug 
aan zijn vrouw, en hij dacht van, ‘Ja, mijn vrouw die komt ook 

spoedig naar Nederland, over een paar weken’.  

 
Maar ondertussen was deze vrouw, die hem uitgenodigd 

had, die was bezig om hem te verleiden in haar eigen huis, 

waar hij kwam. 
Eerst was er lol, en toen werd de ware liefde kapotgemaakt door 

overspel. Satan zag een hele kleine opening in zijn leven, en greep 
het! Hij had een zwakte voor vrouwen. Verder was hij vol van de 

Geest van God, maar nu was hem dit overkomen. De Here 
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waarschuwde hem nog, maar satan kende zijn zwakte, zijn enige 
zwakte!  

 

Toen zijn vrouw overkwam met de kinderen naar Nederland, 
vond zijn vrouw het vreemd, heel erg vreemd, dat haar 

vurige man Gods opeens zo lauw was. 
Ze zag dat de Heilige Geest hem verlaten had. Toen sprak de engel 

Gods verder, 

 
1 Korinthiërs 13, vers 1 tot en met 3  Al ware het, dat ik met de 

tongen der mensen en der engelen sprak, maar had de liefde niet, 
ik ware schallend koper of een rinkelende cimbaal. Al ware het, dat 

ik profetische gaven had, en alle geheimenissen en alles, wat te 

weten is, wist, en al het geloof had, zodat ik bergen verzette, maar 
ik had de liefde niet, ik ware niets.  

 
Op een dag besloot zijn vrouw om hem te gaan volgen, 

omdat hij zo vaak wegging. 

Ze volgde hem… en toen, op deze dag, bracht God alles aan het 
licht. Toen sprak de engel Gods ook: 

 

Johannes 1, vers 4 tot en met 6  In het Woord was leven en het 
leven was het licht der mensen; en het licht schijnt in de duisternis 

en de duisternis heeft het niet gegrepen.  
 

Regina stond daar bij dat huis, ze stond daar haar man op te 

wachten… 
En toen zag ze dat hij naar buiten kwam. Antonio, die schrok zo 

erg, toen hij Regina daar zag, zijn eigen vrouw, dat zijn hart opeens 
zo erg pijn deed! Het leek wel een hartaanval, zó schrok hij.  

Wat waren ze kwaad en geschrokken. Satan had alweer een 

huwelijk kapotgemaakt, leek het op. 
 

Antonio had de trouwgeloften weer voor zich gezien, en hij 

dacht terug met zijn gedachten… 
Toen hoorde hij, “Beste Antonio, belooft u haar tot in alle 

eeuwigheid trouw, tegenover God en de kerk? Wat is hierop uw 
antwoord?” 
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Toen zei hij, “Ja”, zei hij toen nog. God maakte hem duidelijk dat 
hij ook zijn belofte had gebroken, niet alleen tegenover haar, maar 

ook tegenover God! Toen sprak de engel Gods verder, 

 
1 Korinthiërs 6, vers 15 tot en met 20  Luister goed! Weet gij 

niet, dat uw lichamen leden van Christus zijn? Zal ik dan leden van 
Christus wegnemen om er leden ener hoer van te maken? Volstrekt 

niet! Of weet gij niet, dat wie zich aan een hoer hecht, één lichaam 

met haar is? Want, zegt Hij, die twee zullen tot één vlees zijn. Maar 
die zich aan de Here hecht, is één geest met Hem. Vliedt de 

hoererij. Elke andere zonde, die een mens doet, gaat buiten zijn 
eigen lichaam om. Maar door hoererij bezondigt men zich aan zijn 

eigen lichaam. Of weet gij niet, dat uw lichaam een tempel is van 

de Heilige Geest, die in u woont, die gij van God ontvangen hebt, 
en dat gij niet van uzelf zijt?  

 
Ja, Antonio, wat was hij geschrokken! 

Toen gebeurde het… Antonio kreeg zo’n spijt, en wat had hij 

gehuild. Regina, zijn vrouw, zag het; ze zei, “Als ik nu niet Gods 
liefde had, en als ik de Here Jezus niet had in mij, en als ik jou niet 

kan vergeven, wat voor vrouw Gods ben ik dan?” 

Regina en haar man keken opeens, op een bepaald ogenblik, 
richting het kruis. Ze zagen daar het kruis hangen, en ze begonnen 

allebei opnieuw te huilen. Satan, ja satan, die kwam heel ver, maar 
God was sterker! En Antonio en Regina en de kinderen bleven bij 

elkaar. Samen gingen ze naar de kerk.  

 
Anderen, die Antonio ooit gezien hadden bij die vrouw daar, 

bleven altijd maar weer hun oordeel onder elkaar uitspreken 
over Antonio.  

Wat waren dat voor mensen, denk je, Benjamin? 

Het waren Christenen met balken in de ogen! Maar dat Antonio 
opnieuw zijn leven had gegeven aan de Heer, onder berouw en 

tranen, zagen ze niet. De balk was te groot. Toen sprak de engel 

Gods, 
 

Mattheüs 7, vers 1 tot en met 5  Oordeelt niet, opdat gij niet 
geoordeeld wordt; want met het oordeel, waarmede gij oordeelt, 

zult gij geoordeeld worden, en met de maat, waarmede gij meet, 
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zal u gemeten worden. Wat ziet gij de splinter in het oog van uw 
broeder, maar de balk in uw eigen oog bemerkt gij niet? Hoe zult 

gij dan tot uw broeder zeggen: Laat mij de splinter uit uw oog 

wegdoen, terwijl, zie, de balk in uw oog is?  
 

Weet je, die balken, die waren zo groot in hun ogen! 
Satan heeft heel veel huwelijken alreeds kapotgemaakt. Ziet u dat 

niet, hoeveel huwelijken satan al kapot heeft gemaakt? Omdat hij 

het huwelijk haat!  
Alles wat God samengebracht heeft, de man en de vrouw, scheidde 

de mens niet, laat staan de satan!  
 

Als u waarlijk samengebracht bent, is er toekomst! sprak de 

engel Gods. 
Laat staan, dat satan daar tussen komt. Laat juist geen satan, laat 

geen kerk, niemand!, er tussen komen… alleen Jezus Christus in uw 
huwelijk! Kom tot Hem, en luister niet te laat naar Gods stem, 

voordat het te laat is. Kijk uit voor een schaap in wolfsklederen. 

Denk ook aan de tien geboden, zeg ik u. Houd de ware liefde in ere, 
wat er ook is geweest. Neem het voorbeeld van dit verhaal van 

Regina, de vrouw van Antonio. Deze vrouw had de liefde van God 

zo diep in haar, dat ze het verleden en alles wat was geweest, los 
had gelaten. Nooit heeft Regina het hier ooit nog over gehad, want 

alles was bij het kruis gebracht, bij het kruis van Golgotha. 
Hun geloofsleven werd hierna op zijn sterkst. Ware liefde vergeeft. 

Peace, Shalom! sprak de engel Gods. Toen gaf hij ook deze tekst, 

en hij zei nog, Benjamin,  
 

Psalm 128, vers 1 tot en met 3  Welzalig ieder die de HERE 
vreest, die in zijn wegen wandelt. 

 

Benjamin, geef dit door; deze boodschap zal vele harten 
aanraken, maar ook zal ik het herstellen.  

In de naam van Jezus Christus zal ik vele harten sterken en 

herstellen! 
 

Ik moet nu gaan… ik zeg u, Shalom! 
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31-05-2012 God noemt ‘sprookjesland’ occult 

land!  
 
31-05-2012  DE ENGEL GODS VERTELT DAT VOLWASSENEN EN 

KINDEREN, DOOR MIDDEL VAN SPROOKJES EN MUZIEK, 

GEPROGRAMMEERD WORDEN. CHRISTENEN MOETEN DIT SOORT 
ZAKEN VOLLEDIG VERWERPEN, GEEFT DE ENGEL GODS AAN! 

Volledige weergave: 
 

Hallo! Dit is geen verhaal voor kleine kinderen. Dit droom visioen, 

deze woorden, deze profetische beelden werden Benjamin gegeven 
op 31 mei 2012. Benjamin schrijft, 

 

Benjamin, word wakker! sprak de engel, en volg mij. 
“Ik slaap nog half”, zei ik.  

 
Ik laat jou iets zien, waar vele kinderen graag naar toe 

zouden willen gaan, zelfs jij bent er nooit geweest. 

“Hier word ik wakker van”, zei ik.  
Kom maar Benjamin, zei de engel Gods. 

Opeens stond ik op straat, en ik volgde de engel automatisch. We 
gingen door de lucht… en daar aangekomen, zag ik een kasteel.  

Dit kasteel had allemaal verlichte torentjes.  

Benjamin, kijk! Daar is de occulte Mickey Mouse. Jaren geleden 
kreeg hij deze blauwe tovenaarshoed, en er zitten ook sterren op. 

Mickey Mouse sprak jarenlang allerlei toverspreuken uit.  

 
Ja, dit bos, of dit sprookjesland, wordt door God ‘occult land’ 

genoemd.  
Dit sprookjesland zit vol heksen en andere duivelse, occulte 

praktijken, sprak de engel. Zelfs de sprookjes zitten vol magie! De 

heks spreekt een vloek uit over de appel. De ander krijgt magische 
bonen. De kinderen en de ouders zien niet in, dat dit verkeerd is. 

Zelfs veel kinderen van God laten zich verblinden door de wereld 
van het occulte! Christenen moeten dit soort zaken volledig 

verwerpen! Laat uw kinderen naar Jezus komen, en verhindert ze 

niet, sprak de engel. 
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De duivel met zijn sprookjes is geen sprookje; hij wil 
volwassenen en kinderen programmeren! 

 

Deuteronomium 18, vers 10 tot en met 14  Onder u zal er 
niemand worden aangetroffen, die zijn zoon of zijn dochter door het 

vuur doet gaan, die waarzeggerij pleegt, geen wichelaar, uitlegger 
van voortekenen, of tovenaar, geen bezweerder, niemand, die de 

geest van een dode of een waarzeggende geest ondervraagt of die 

de doden raadpleegt. Want ieder die deze dingen doet, is de HERE 
een gruwel, en ter wille van deze gruwelen drijft de HERE, uw God, 

hen voor u weg. Gij zult onberispelijk staan tegenover de HERE, uw 
God; want deze volken, die gij verdrijven zult, luisteren naar 

wichelaars en waarzeggers, maar u heeft de HERE, uw God, dit niet 

toegelaten. 
 

Dit sprookjesland zal niet ongestraft zijn, met haar occulte 
praktijken! 

God zal u straffen, sprak de engel. Ik mag jou niet zeggen, 

wanneer, zei de engel Gods. 
“Waarom niet?” vroeg ik. 

Dan zal de klap niet zo groot zijn voor Parijs, sprak de engel. Als ik 

zeg, wanneer, zou jij thuis opgepakt worden, begrijp je het? 
“Ja!” 

Met wat jij nu al weet van de dingen Gods, ben jij en je vrouw al 
een gevaar! We moeten snel verder.  

 

Benjamin, de tijd is nabij!  
God is liefde, maar God laat nu geen spelletjes met zich spelen, 

want de tijd is op, en de Wederkomst van Jezus zal zeer, zeer 
spoedig zijn. Ik zeg u dit, Benjamin, niet uit mijzelf: Deze dagen, 

vóór de Komst nog, zal elk land bezocht worden door God zelf met 

Zijn leger. Wie zich niet afwendt, en maar niet luistert naar Jezus 
Christus en zich van zijn zondige praktijken afwendt, zal Gods 

handslag bemerken. Ook in het leven van elk mens is het nu de tijd 

om te kiezen: voor Jezus Christus, of de hel! 
“Wacht”, zei ik, “klinkt dit niet erg hard?” 

Nee, antwoordde de engel, want de wereld is zelf verhard, omdat 
ze Jezus Christus zo vaak afgewezen hebben. Wie is dan hard, 

Benjamin? 
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Wij zijn weer in jouw straat.  
 

De volgende keer zal Michaël, Gods engel die boven mij 

staat, jou meenemen naar een planeet, waar ik nog verder 
niets over zeg, sprak de engel.  

Kom, ik breng jou naar je slaapkamer.  
“Waar is mijn lichaam?” zei ik.  

Ga nog niet in je bed liggen, wacht, ik leg je erin. De engel keerde 

mij om en legde me stilletjes weer in bed.  
Benjamin, om even terug te komen op je vorige ontmoeting: deze 

Antonio had de Geest Gods nog wel in hem. Ook toen hij overspel 
pleegde, was Gods Geest nog in hem, begrijp je? Alles was juist, 

wat je opschreef, maar daarna, toen Regina overkwam naar 

Nederland, bemerkte zij dat Gods Geest weg was gegaan.  
 

Jouw vrouw mag schrijffouten herstellen, en wees eens iets 
dankbaarder; het zijn maar letters hoor, Benjamin. 

Vanaf nu werk je goed samen, want Gods engel kijkt mee over je 

schouders. Misschien is hiermee uw samenwerking beter, koppige 
Benjamin; het zit er nog steeds in van uw vorige generatie.  

Benjamin betekent: Ben-Jamin. Dit betekent ‘zoon van de 

rechterhand’, zei de engel. Daarom heeft God u uitgekozen. En uw 
linkerhand, lachte de engel, mag uw vrouw zijn! 

Ik moet weer gaan, sprak de engel, Shalom! 
 

 
 

 
 
 

 
 
JUNI 2012 
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De strijd is gestreden, sta klaar, de Koning 

komt! 
 

01-06-2012  PROFETISCH: DE ENGEL GODS ROEPT OP TOT 

BEKERING TOT YESHUA HAMASIACH, JEZUS CHRISTUS! ALLES IS 
REEDS GEREED IN DE HEMEL! DE ONZICHTBARE PLANEET EN 

VIJAND BEVINDEN ZICH NET BOVEN DE AARDE. 
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo allemaal! In de nacht van 1 juni 2012 heb ik dit profetische 

droom visioen ontvangen van Jezus Christus, via Zijn bode engel. 
 

Benjamin, Shalom! Mijn naam was reeds aangekondigd. Het gaat 
niet om mij, maar om wie ver boven mij staat, Yeshua HaMashiach. 

Mijn naam is Michaël. Ik neem jou mee, haast u!  

Ik stond op uit bed en stond ook meteen in het luchtruim. 
Benjamin, sprak Michaël, weet jij het nog wel? Ben-Jamin betekent: 

‘zoon van de rechterhand’. 
Benjamin, volg mij, volg mij door de ruimte…  

 

Kijk, dit is een blauwe planeet, de naam is Kepler. 
“Het lijkt onze planeet wel!” zei ik. 

Het is, Benjamin, 2.4 keer groter dan jouw Aarde.  

Ik geef jou ook een profetische Bijbeltekst erbij, dat is, 
 

Romeinen 8, vers 24  Want in die hoop zijn wij behouden. Maar 
hoop, die gezien wordt, is geen hoop, want hoe zal men hopen op 

hetgeen men ziet? 

 
Ze zoeken allemaal naar buitenaards leven, maar wie ze 

moeten zoeken, die zoeken ze helemaal niet! 
 

Johannes 8, vers 12  Wederom dan sprak Jezus tot hen en zeide: 

Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de 
duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben. 
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Ook beweren ze, dat er helemaal geen contact was. 

Benjamin, vele planeten worden aangeroepen, zoals Venus, Mars, 

Pluto, enzovoort. Ik zeg u dit, 
 

Efeziërs 6, vers 12 en 13  Want wij hebben niet te worstelen 
tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, 

tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten 

in de hemelse gewesten.  
 

Ik zeg u, U denkt toch niet dat u dit meemaakt, kinderen van 
God? 

Men zegt: “Over 4 miljard jaar zal de Melkweg frontaal botsen met 

het Andromeda sterrenstelsel”. 
 

Jesaja 14, vers 13 tot en met 15  En gij overlegdet nog wel: Ik 
zal ten hemel opstijgen, boven de sterren Gods mijn troon 

oprichten en zetelen op de berg der samenkomst ver in het 

noorden; ik wil opstijgen boven de hoogten der wolken, mij aan de 
Allerhoogste gelijkstellen. 

 

De tijd is zeer nabij! Jezus Christus, die u ook Yeshua 
HaMashiach noemt, wacht niet meer 4 miljard jaar. 

U zal nog heel raar op uw neus kijken, want Hij komt zeer spoedig! 
 

Openbaring 6, vers 14 tot en met 17  En de hemel week terug 

als een boekrol, die wordt opgerold, en alle berg en eiland werd van 
zijn plaats gerukt. En de koningen der aarde en de groten en de 

oversten over duizend en de rijken en de machtigen en iedere slaaf 
en vrije verborgen zich in de holen en de rotsen der bergen; en zij 

zeiden tot de bergen en tot de rotsen: Valt op ons en verbergt ons 

voor het aangezicht van Hem, die gezeten is op de troon, en voor 
de toorn van het Lam; want de grote dag van hun toorn is gekomen 

en wie kan bestaan? 

 
Venus, Benjamin, is net zo groot als de Aarde. 

“Voor mij lijkt het wel de hel”, zei ik toen ik daarnaar keek.  
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Als ik zo kijk… er zijn heel veel planeten, die verborgen zijn, omdat 
ze onzichtbaar zijn, zei de engel Gods. Laat ze maar zoeken! zei hij, 

ik zeg u dit,  

 
Dit jaar, 2012, is het jaar van de misleiding en de verleiding 

en de verwarring.  
De mens krijgt het zeer zwaar. Daarom zeg ik u, Bekeer u, die 

luistert. Rampen heb ik u alreeds gestuurd, en nog neemt u geen 

tijd om tot Mij te komen. Ook riep Ik u bij de naam, maar ook hebt 
u nu van Mij gehoord. 

 
Christenen, ik zeg u, Leg al uw gebondenheden af; luister 

toch alstublieft! 

Ook u daar, kom tot Mij. Laat uw lichaam zo zijn als in den beginne. 
God laat echt niet met zich spotten! Ik zeg u dit, God zei ook:  

 
Laat ons mensen maken naar uw beeld.  Genesis 1, vers 27  

 

Laat uw lichaam juist een tempel zijn van de Heilige Geest, 
anders bent u gelijk aan deze planeet Venus, vol rook en 

vuur. 

Daarom zeg ik u, Richt u op Jezus Christus! 
 

Mattheüs 13, vers 47 tot en met 50  Evenzo is het Koninkrijk 
der hemelen gelijk aan een sleepnet, neergelaten in de zee, dat 

allerlei bijeenbrengt. Wanneer het vol is, haalt men het op de 

oever, en zet zich neer en verzamelt het goede in vaten, doch het 
ondeugdelijke werpt men weg. Zó zal het gaan bij de voleinding der 

wereld. De engelen zullen uitgaan om de bozen uit het midden der 
rechtvaardigen af te zonderen. 

 

Benjamin, profeten zijn altijd niet geliefd, dat weet je wel, 
hè? 

Ze zijn bang voor de waarheid, ook al spreek ik ze via jou toe. 

Velen geloven het niet, wat ik tot u zeg, omdat ze Gods licht totaal 
niet in zich hebben. Je moet weer terug, en ik neem van hieruit, 

Benjamin, afscheid, en zeg nog dit, ook aan degene die luistert: 
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Het nieuwe boek wordt geopend, Openbaring 23; uw Bijbel 
is reeds vervuld. 

Daarom zeg ik u dit, Alles is klaar, zelfs in de lucht en de 

sterrenhemel is alles gereed, en Hij komt nu zeer spoedig! Hij kan 
nu komen, zeg ik u, geen ‘spoedig’ meer, want Hij komt! Maak u 

klaar, en wie niet wil horen, gaat verloren. Maar ik zeg u alsnog dit, 
 

Er is een planeet met gevallen engelen, die u willen 

misleiden op de Aarde!  
U ziet ze niet, maar ze zijn onder u. Ze zijn onzichtbaar en komen 

van de planeet af, net boven de Aarde. Daarom zeg ik u, Doe de 
wapenrusting Gods aan om stand te kunnen houden!  

Bid ook voor Benjamin en zijn vrouw, Marta, en draag hen op in uw 

gebeden, zeg Ik u. Ik heb hen uitgekozen om tot u te spreken.  
 

In deze laatste dagen spreek Ik nog steeds tot u. 
Neemt u het serieus?  

Want alles heb Ik hen echt doorgegeven om u wakker te schudden. 

Het hemelse leven is ook voor u, maar dan alleen als u Jezus 
Christus in uw leven aanneemt, en Hem uw zonden laat vergeven. 

U moet juist uw zonden aan Hem geven, want daarom spreek ik tot 

u. Want als u uw zonden aan Hem geeft, zal Hij ze kunnen 
vergeven. Ik spreek tot u, luister goed, 

 
De strijd is gestreden in de hemelse gewesten. 

Wees klaar om de Koning der koningen te ontmoeten, want Hij is 

het waard alle eer en glorie en aanbidding te ontvangen. Verhoog 
Hem alleen, maar alleen Hij! Hij is het waard alle eer te ontvangen.  

Ondertussen was ik alweer op mijn slaapkamer terechtgekomen. 
Daar zat ik opeens op mijn bed. Ik was teruggeplaatst, en de engel, 

Michaël, zei nog door mij heen: Dienstknecht, schrijf alles op wat ik 

tot u gesproken heb, maar rust goed uit.  
Shalom, Benjamin! 

 
 

Waargebeurd: Benjamin en de magische jas 
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De engel Gods neemt Benjamin mee naar het verleden. Als kind 
was hij bang voor een magische jas, en dat had een goede reden, 

die hij nu mag zien met de engel Gods! (Boven de 12 jaar)  

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo allemaal! Mijn naam is Benjamin Cousijnsen. Op 3 juni 2012 

verscheen er een engel Gods. 
 

Benjamin, word wakker!  
Toen zei hij ook nog: Benjamin, kijk daar eens! 

Mijn ogen gingen open, en hè? ‘Waar was ik?’ vroeg ik mij af. 

Ik dacht, zei de engel Gods, Benjamin slaapt zo erg vast en is niet 
wakker te krijgen! Dit kan weleens een probleem worden, dus 

besloot ik jou dan maar om te gaan verplaatsen. 
 

Toen zag ik opeens de straat van toen, in mijn kinderjaren… 

Ik hoorde het café met de ochtendmuziek. En ook zag ik daar een 
pension, het was Pension Leuverink. Ik zag daar ook een 

kapperszaak, enzovoort. Zelfs liep daar iemand met een zwart 

hondje. Ook stond de naam te lezen van een straat, ‘Hoge 
Bothofstraat’, op afstand te lezen.  

 
De engel wees naar een huis, wat me een ontzettend raar, 

naar gevoel gaf. 

Ik zei opeens, “Ik ken dit huis!” 
Klopt! zei de engel Gods, vrees niet! Mijn naam is Rafaël. Ik ben 

hier er voor, om u iets te laten zien. Samen gingen we dit huis 
binnen uit mijn kinderjaren. 

 

Benjamin, zo zal iedereen hun eigen leven terugzien, voor 
God de Vader en de engelen. 

We liepen de trap op, en ik zag dat vreselijke behang aan de muur. 

Ik voelde het en hoorde het kraken van de trap, en alle details.  
 

Benjamin, sprak de engel Gods, wees stil en ontdek de volle 
waarheid uit jouw kinderjaren. 
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De engel, die tikte mijn mond heel zachtjes aan, zodat ik niet kon 
spreken. Ook gingen we meteen naar de slaapkamer. Dit was mijn 

slaapkamer, dat weet ik nog!  

Ik weet nog, daar hing een hele lange soort ochtendjas aan die 
deur. Deze jas, die hing er al vanaf het begin in dit huis. En mijn 

moeder vond het wel zo mooi, al die mooie tekens en letters, en 
allemaal in het goud, maar ik was er niet vol van.  

 

Ik keek verbaasd… De engel liet mij die kleine Benjamin 
daar zien. 

Ik was zeven jaar oud. ‘Raar’, dacht ik bij mezelf. Ik zag mezelf! 
En toen zag ik opeens dat die jas, die daar hing, ook weer bewoog! 

Hij bewoog weer, net als in mijn kinderjaren. Ik zag het weer 

terug… 
Ik zag een heel eng gezicht van een man… eerst was het een heel 

klein kopje, vooraf, maar nu zag ik het duidelijk! Het bewoog, maar 
ik zag ook opeens dat er een duivelse geest in die jas zat, die deze 

jas bewoog. Benjamin, die toen nog heel erg klein was en zo 

schattig, die schreeuwde het uit! Mijn moeder kwam meteen en 
haalde die jas weg. Maar telkens, als ik die jas weer zag hangen, 

gebeurde er wel iets heel raars. Mijn moeder zag ik ook zelfs in een 

heks veranderen bij het aandoen van deze jas!  
 

Opeens stond ik in de woonkamer… 
Ik dacht, ‘Wat raar’. Ik zag zelfs wat speelgoed en een grote pop, 

en een plastic autootje, enzovoort. De engel Gods, Rafaël, zei, Weet 

je, kijk daar eens, daar lig jij… Hij liet mij zien dat ik doodziek was. 
Ik zag de dokter die er was, met zijn hoofd ‘nee’ schudden. Toen 

sprak de engel Gods, 
 

Jakobus 4, vers 7 en 8  Onderwerpt u dus aan God, maar biedt 

weerstand aan de duivel, en hij zal van u vlieden. Nadert tot God, 
en Hij zal tot u naderen. Tot zover. 

 

Toen kende jij Jezus Christus nog niet, zei hij, om dit te 
begrijpen, zei de engel Gods. 

Ik lag op de bank als kind, en er was een pastoor die bij mij stond, 
en die bezig was om mij te zegenen. Maar, hij ging ook weg.  

Ik zag dat ik op sterven lag; ik had hoge koorts. 
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En opeens zag ik daar - wat ik niet in mijn kinderjaren zag - 

drie grote sterke engelen Gods bij die kleine Benjamin staan, 

van zeker 2.40 meter! 
Ze waren daar om Benjamin te beschermen, en ze sloegen die 

duivelse machten, die Benjamin zo zaten te treiteren, die sloegen 
ze weg met een soort zwaarden van vuur, leek het wel. 

Ik herstelde helemaal, maar die jas… die was er nog.  

Toen greep God in! 
 

Kort daarna kregen we brand… 
Ik herinner mij dit, en ik wist niet de oorzaak. De engel Gods liet 

mij de oorzaak zien, live! Ik zag een vuurbal, en ik hoorde de regen 

en de donder. En die vuurbal kwam op ons huis af, en ons huis 
brandde af met die duivelse jas, kan ik wel zeggen! En ik zag die 

vreemde kleuren door de brand heen; het leek wel vuurwerk!  
Benjamin, sprak de engel Gods,  

 

Jozua 23, vers 3  En zelf hebt gij gezien al wat de HERE, uw God, 
al deze volken gedaan heeft, om uwentwil. Want de HERE, uw God, 

heeft zelf voor u gestreden. 

 
God zelf, Benjamin, had jou altijd al op ’t oog, ook al kende 

jij Jezus Christus toen nog niet, en begreep je er helemaal 
niets van als kind. 

Maar de duivel, die wilde altijd al van jou af! Weet je, hij wist dat jij 

ooit zou kiezen voor Jezus Christus, en dat jij Hem zou aannemen 
in jouw hart. En dit ging satan natuurlijk veel te ver.  

Benjamin, kijk daar eens! 
 

Opeens was ik in een andere soort tijd… 

Kijk, Benjamin! Ik zag mezelf van buitenaf komen.  
Ja, je kwam van buitenaf. Je was aan het spelen, en nu ga je naar 

huis. We zijn nu iets verder in de tijd. Je was een jaar of 10, weet 

je dat nog? 
“Ja”, zei ik, “ik weet het nog. Ik heb trouwens laatst een video 

opgenomen, ‘Jezus Christus genas mij totaal’, en daar vertel ik ook 
hierover. Jezus Christus zag toen, dat ik ontzettend dorstig was.”  
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En de engel Gods zei, Ja, dat klopt, en Hij kwam naar jou toe. En jij 
zag die Koning, die zoveel liefde had voor jou. Jij wist nog niet wie 

het was, want Hij zei Zijn naam niet. Maar Hij was zo liefdevol! 

Maar ik zeg je, het was Jezus Christus, die keek. Je had nog nooit 
van Hem gehoord, maar dit was de eerste keer, dat jij, Benjamin, 

Hem zag! 
 

Benjamin, kijk daar eens… we gaan iets verder de tijd in nu. 

Je was daar op weg naar school. Jouw aandacht werd getrokken 
door een heel klein winkeltje. God had zelf een foto geplaatst van 

Zijn Zoon in deze winkel, je hoort het goed. Je zag die foto en je 
wist nog niet, wie Hij was. Maar, in jouw gedachten had je nog de 

herinnering naar die Koning, die jouw hart verwarmde, en zoveel 

liefde had voor jou.  
 

En weet je, toen ging je naar huis, en je vroeg thuis om geld. 
Je kreeg geld, en je ging de volgende dag naar het winkeltje. Je 

wou zo graag die foto met die lijst! Maar toen jij niets zag, 

Benjamin, vroeg je ernaar. Maar wat zeiden ze, ze zeiden: ‘Nooit 
hebben ze zoiets gehad of gezien’. En dat klopte. 

 

Benjamin, Jezus Christus had altijd al geprobeerd jouw 
aandacht te trekken, maar toen kende je Hem nog niet.  

Jezus Christus probeert ook uw aandacht te trekken, u daar die 
luistert!  

Nu ken je Hem, Benjamin, maar toen nog niet. Hij heeft jou zo lang 

geroepen! Totdat op 11 november 1979 de engelen begonnen te 
juichen, want Benjamin gaf zijn leven aan Jezus Christus. 

 
Ook u daar, die luistert, word eens wakker!  

Jezus Christus heeft u ook op ’t oog. Zonder Jezus Christus gaat u 

echt verloren. Niet als u Hem aanneemt natuurlijk in uw leven. 
Indien u de keus maakt, en Hem toelaat in uw hart, is het verleden 

voorbij, omdat Hij u een nieuw leven wil geven. Dit alles is 

mogelijk, als u uw zonden eerlijk belijdt onder gebed. En geef u 
daarom ook nu over aan Jezus Christus, en sla een andere weg in, 

ook in uw wandel. En wandel met Hem, die u werkelijk liefheeft! 
Bezoek ook eens een evangelische kerk, waar u opgebouwd wordt. 

Zoek een kerk, waar Gods vuur is!  
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En laat u beslist niet tegenhouden door satan, want Jezus zegt: 
Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren 

Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet 

verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. In Johannes 3, vers 16 
staat dit geschreven. Benjamin, je wordt nu weer teruggeplaatst… 

 
De volgende keer misschien wel, als Jezus Christus jou 

roept, wat doe je dan? 

Ik zeg u ook, aan de persoon die nu luistert, Weet u, als Jezus 
Christus u roept bij de naam, wat doet u dan? Ik zeg u, Moet Jezus 

Christus de bazuin tegen uw oor aanzetten?  
Wees waakzaam! zeg ik u, en gereed, want Hij komt zeer spoedig! 

En Hij is de Overwinnaar, de grote Overwinnaar. En de grote 

verliezer, dat is satan. Want met Hem ben je meer dan 
overwinnaar; daar heb je Jezus Christus voor nodig.  

Toen ikzelf, Benjamin, weer in mijn bed lag, dacht ik over alles na… 
Ik was weer terug op mijn slaapkamer. En weet u, terwijl ik daar 

lag, dacht ik bij mezelf, ‘Zonder Jezus Christus in mijn leven, noem 

ik dit alles buiten Jezus Christus, geen leven’. Ik zou nooit willen 
ruilen met iemand, met niemand!, want ik weet – en zo voel ik mij 

ook – dat ik rijk ben, en dat er toekomst is tot in alle eeuwigheid, 

en dat ik bij Hem zal zijn, omdat ik weet dat ik Zijn kind ben. Alleen 
door Hem ben ik behouden, want Hij is de Weg, de Waarheid en het 

Leven. Ik zeg u, Shalom! 
 

 

 

‘Ik wil ook wel een engel zien’ (Evangelie) 
 

U wilt allemaal wel een engel zien, hè, zegt de engel van God in de 
nacht van 5 juni 2012 tegen Benjamin. De engel geeft hier een 

belangrijke boodschap door. Wat zonde is, wordt benoemd! 
 

 

Volledige weergave: 
 

Shalom! Hallo, mijn naam is Benjamin. Dinsdag 5 juni 2012 kreeg 

ik een boodschap van de engel Gods, wat ik mag doorgeven aan u. 
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Elk woord, wat ik vertel, is door de engel Gods gegeven. Het begint 
zo… 

 

Hij zei: Shalom! Ik zie, ik zie wat jij niet ziet… 
“Wat ziet men dan?” 

 
Het is vol Gods heerlijkheid en het is 2.40m lang, en het 

brengt Gods woorden; elk woord, sprak de engel, is mij 

meegegeven, hetzij goed nieuws, hetzij slecht nieuws. 
 

U daar, zeg ik u, U wilt ook natuurlijk een engel zien, net als 
Benjamin! 

U wenst zoveel, u zit vol wensen. U wilt zoveel, maar God stuurde 

Zijn Zoon om u te redden. De straf, die u verdiende, nam Hij op 
zich. U verdiende het niet om te leven wegens al uw zonden. Maar 

weet u, u had God zo verdrietig gemaakt vanwege al uw zonden, 
zoals overspel, hoererij, moord en haat, afgoderij en noem maar 

op. U weet zelf ook wel, waarmee u God verdrietig maakt, en wat 

God niet goed vindt. Zoals u ook nog gemeenschap zocht, waar Hij 
ook niet achter stond!  

God schiep de mens, de man en de vrouw, en geen Adam en Adam, 

of Eva en Eva. Zo heeft God het niet bedoeld! Daarom hebt u die 
ziekte te dragen. Ja, u daar, u hebt voor het tegennatuurlijke zelf 

gekozen, en dan zult u ook de gevolgen moeten dragen!  
 

U wilt allemaal een engel zien, hè? 

Niet lang meer, en u zult voor God komen te staan en Zijn engelen. 
Laat dit genoeg zijn, en Hij zal uw verborgen zonden ook laten zien 

voor Zijn Zoon Jezus Christus en de engelen, en ook uw 
gebondenheden, waar u maar geen afstand van kon doen, omdat 

men dit boven Jezus Christus koos, sprak de engel. 

 
Ik zeg u, Maar er is hoop! 

Yeshua HaMashiach, ook wel genoemd, Jezus Christus: Hij kwam, 

en wou niet dat u verloren ging. Zijn Vader had u zo lief! Ja, God is 
liefde, dat Hij Zijn Zoon stuurde om u te redden van de poel des 

vuurs en de hel, waar men geslagen wordt op uw lichaam, en waar 
men tandengeknars hoort. En waar men de hitte voelt, die 

onverdraaglijk is. Waar men ook geen water krijgt te drinken, maar 
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pijn zult u dan daar ervaren, als u daar komt in de hel, waar de 
wormen zo groot zijn als slangen, en door u heen kruipen.  

Dit is nu de hel, die Jezus Christus u echt wil besparen!  

 
Begrijpt u dat, dat Jezus Christus gestuurd is? 

Ja, Hij ging, en Hij kwam om u te redden. Jezus Christus kwam, en 
God stuurde Zijn enige geliefde Zoon, die afstand nam van Zijn 

Koninkrijk, om u daar te redden, die niet wou luisteren. Hij ging 

voor u naar het kruis, en de onmenselijke praktijken, die droeg Hij 
daar aan het kruis, in uw plaats! Eigenlijk verdiende u die straf, 

maar Hij droeg het. Dat was nu onvoorwaardelijke liefde! Hij had u 
zo lief; dat was Zijn onvoorwaardelijke liefde, zeg ik nogmaals. Hij 

was het, de Koning der koningen, die dit deed voor u, en die de 

dood, ja die de dood overwon aan het kruis, en Hij ging dwars door 
de dood heen en versloeg satan in de hel! 

Wilt u nog steeds een engel zien? vraag ik u, sprak de engel Gods. 
Was dit niet genoeg, dat Jezus Christus de toegang vrijgaf om tot 

Hem te komen? 

God heeft u lief. Jezus is Overwinnaar. Hij droeg alles in uw plaats. 
Kom tot inkeer en bekeer u nu tot Jezus Christus! Want Hij wil u 

redden. Het vuur is reeds over de helft van de hel bij u. En Jezus 

wil al uw zonden blussen, en uw vuur, dat u zelf veroorzaakt heeft, 
dat wil Jezus Christus juist gaan blussen bij u.  

 
Ook dit nog, zeg ik u, Kom tot Mij! Dat zegt Jezus Christus. 

Ik zeg u, Kom tot Jezus Christus, want Hij roept u bij de naam.  

Jezus werd meer gezien als vloek, maar is het Licht der wereld. 
Maak nu uw keus, want Hij komt en Hij zal u ook de volle waarheid 

verkondigen in Gods licht. Nu kan dat nog! Maak nu de keuze, want 
anders maakt Hij Zijn keus.  

Als God een engel zendt, dan is het ook dat de zonde aan het licht 

komt. En weet u, als een engel Gods zich zal vertonen, en er is 
zonde in u, dan zal u dood neervallen. Zo machtig is God! 

Maar God heeft zoveel liefde, dat Hij Zijn engelen stuurt, en dat 

Zijn engelen ook zich aanpassen, om u niet te laten sterven, maar 
om u juist te beschermen en om u wakker te schudden voor de 

gevaren, als u Jezus Christus hebt aangenomen in uw leven.  
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Daarom zeg ik u, Wandelt u niet met Hem, en hebt u Hem 
afgewezen, dan zijn er engelen – ze noemen zich ook wel 

gevallen engelen – die zichzelf voordoen als engelen des 

lichts, om u meer en meer van God af te trekken, totdat u 
zelfmoord pleegt. 

Zover gaan ze! Alles buiten God en buiten Jezus Christus om, is niet 
van God, sprak de engel. Jezus Christus is alleen uw Verlossing 

voor redding en bevrijding! Er is geen andere weg, want Hij is de 

Weg en de Waarheid en het Leven. En als u Hem toelaat en Hem 
uw zonden geeft, met geheel uw hart, dan zal Hij ze u vergeven, en 

u in Zijn veilige handen sluiten. 
Benjamin, ik sprak dit in Brabant tot jou… 

 

En Sebastiaan, ik zeg, De Here heeft u gezien, en Ik ben al 
altijd bij u geweest.  

Blijf de dingen zoeken die boven zijn. Iedereen wil graag een engel 
zien! Ik zeg u, ik spreek verder: Gods bode engel spreekt tot u, 

maar ik zeg u ook, Het allerbelangrijkste is: Jezus Christus in uw 

leven toe te laten. Ik geef u de volgende tekst: Mattheüs 6, vers 
22 en 23.   

De engel Gods gaf ook deze Bijbeltekst, en het is goed juist, of u nu 

geen Bijbel hebt, of wel een Bijbel, het is juist heel belangrijk om 
een Bijbel te hebben. Want als u een Bijbel hebt, dan kunt u deze 

woorden ook zelf gaan lezen. En laat het dan ook in uw hart 
doordringen.  

De engel Gods sprak verder, Benjamin, alles geef ik u zo duidelijk 

mogelijk, zodat een ieder die in Hem gelooft, behouden wordt. 
 

En ik zeg u, Shalom!  

 
 

 

 

Jozef, de dappere Israëlische soldaat! 
 

AAN DE HAND VAN EEN WAARGEBEURD VERHAAL, WAARSCHUWT 

DE HEER ZIJN VOLK OM NIET TE OORDELEN OVER ANDEREN.  
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Volledige weergave: 

 

Hallo allemaal! Mijn naam is Benjamin Cousijnsen. Op woensdag 6 
juni 2012 kreeg ik de volgende boodschap van de engel Gods. 

 
Shalom, Benjamin! Let op, schrijf dit op… Israël, hoor! 

 

Psalm 14, vers 2  De HEER  kijkt vanuit de hemel naar de 
mensen om te zien of er één verstandig is, één die God zoekt.  

 
Toen sprak de engel Gods verder, De God van Izaäk, Jakob 

en Abraham is bij u. 

Zag u Mijn tekenen niet? 
 

Jeremia 10, vers 2  Volg andere volken niet na, raak niet van slag 
door tekenen aan de hemel, ook al jagen die de hele wereld schrik 

aan.  

 
De Here zegt ook, Gedraag u, Mijn oog is op u, en pleeg geen 

overspel! 

 
Ezechiël 23, vers 35  Daarom – dit zegt God, de HEER  –, omdat 

je mij vergeten bent en mij de rug hebt toegekeerd, daarom zul je 
nu de schande van je overspel dragen. 

 

Toen sprak de engel Gods verder, Ook al denkt u, ‘God is met 
ons’, Ik zal u niet ongestraft laten. 

 
Job 22, vers 15  Wil je het pad van vroeger blijven gaan, dat door 

de onrechtvaardigen gevolgd wordt? 

 
Dwaal niet af, zeg Ik u, land van zegen! 

Toen zei de engel Gods ook, Wie afdwaalt van de weg van het 

verstand, zal belanden in het rijk van de schimmen. Ik waarschuw 
u maar één keer, en geen drie keer! 

 
Spreuken 2, vers 8  Hij waakt over het rechte pad en beschut de 

weg van wie hem trouw zijn. 
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Soms lijkt het wel alsof u doof bent! 

De engel Gods zei verder, Ik vertel u een bijzonder verhaal… 

 
Jozef is een soldaat; hij woont in Damascus… 

Iedereen lacht om hem. Als men zegt, “De vijand, Iran, komt er 
aan!”, of “De vijand komt er aan!”, dan duikt Jozef op de grond, en 

kijkt niet uit, waar hij op duikt.  

Zijn kinderen en zijn vrouw, die schamen zich voor hem. Zelfs zijn 
kinderen spreken nooit over hem, en ook als men ouderavond heeft 

op school, is zijn vader niet welkom. Hij wordt ook door iedereen 
verstoten. Ze vinden hem maar raar en gek, zo vinden ze hem.  

 

Maar zijn achtergrond is, dat hij, Jozef, Yeshua HaMashiach, 
Jezus Christus, reeds heeft aangenomen in zijn leven, en ook 

de levens van vele soldaten had gered in zijn leven.  
Hij gaf zich altijd voor 100 procent, en nu, nu roep Ik hem naar 

huis, zei de engel Gods. Hij was een held Gods. Ik breng hem naar 

huis in vrede. Hij was niet gek, maar u! Hij had Mij nu reeds 
aangenomen, deze dappere Jozef!  

Kijk naar uw eigen wandel, sprak de engel Gods namens de Heer. 

Toen zei hij, Shalom, en oordeel niet naar anderen! 
 

 
 

Jezus nam satan de sleutel af van de eeuwige 

Dood 
 
Benjamin wordt naar het verleden gebracht. Daar ziet Hij Jezus Zijn 

laatste adem uitblazen en volgt Hem meteen na Zijn dood naar de 
plek, waar Jezus de sleutel in handen krijgt van het dodenrijk.  

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo! Dit visioen heeft Benjamin Cousijnsen ontvangen in de nacht 

van 7 juni 2012. Benjamin schrijft,  
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Ik was bij mijn schoonouders en had niet gerekend op visioenen, 
maar op 7 juni lag ik in bed, toen ik deze woorden hoorde: Shalom, 

Benjamin! en meteen zei de witte gedaante, 

 
Kolossenzen 1, vers 16 tot en met 20  Want in Hem zijn alle 

dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn, de 
zichtbare en de onzichtbare, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, 

hetzij overheden, hetzij machten; alle dingen zijn door Hem en tot 

Hem geschapen; en Hij is vóór alles en alle dingen hebben hun 
bestaan in Hem; en Hij is het hoofd van het lichaam, de gemeente. 

Hij is het begin, de eerstgeborene uit de doden, zodat Hij onder 
alles de eerste geworden is. Want het heeft de ganse volheid 

behaagd in Hem woning te maken. 

 
Ik keek naar de hoek van de kamer, waar een menselijke 

gedaante, omgeven door niet fel licht, stond.  
Het was verdraagzaam voor mijn ogen. Ik kon zijn gezicht echter 

niet onderscheiden, doordat deze door een waas van licht bedekt 

werd. Hij zei, Ik zeg u, u bent beschermd onder het kostbaar Bloed 
van Yeshua HaMashiach. Dit moet men nimmer vergeten als kind 

van God. Volg mij nu, zei hij. 

“U lijkt op Michaël”, zei ik. 
Nee, zei hij, mijn naam is bekend onder de overwinnaars in de 

hemelse gewesten. Mijn naam vreest men het meest. En ik kan 
mijn naam niet noemen. 

 

Ik zei, “Sorry, maar als ik niet weet, wie u bent, dan zou u 
een gevallen engel kunnen zijn. Als men u vreest, dan zal ik 

u moeten verslaan onder de kracht van Jezus Christus, die 
meer dan overwinnaar is tot in alle eeuwigheid!” 

Goed zo, Benjamin! zei hij. Ik zal mijn ware kant nu laten zien. 

Onderzoek altijd, wie tot u gekomen is. U hebt als profeet van God 
de test doorstaan, zei hij, wat men vroeg aan mij.  

Hij zei, Bedek uw gezicht nu… Ik bedekte met beide handen mijn 

gezicht en keek tussen mijn vingers door…  
 

Door al dat plotselinge stralende licht, dat nu feller was 
geworden, zag ik dat het Jezus Christus zelf was, Yeshua 

HaMashiach! 
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Benjamin, zei de Heer, Ik breng u vooraf naar het kruis, de 

plek waar het kruis stond, wordt ook ‘Calvarie’, ‘Schedel’, 

genoemd en ‘Golgotha’.  
Ik stond op uit bed en volgde Hem meteen… De Heer liep stralend 

door de slaapkamer heen, de trap af, en ik volgde Hem door de 
voordeur heen, de Meijerijstraat op in Brabant. Vanaf de straat 

gingen we de lucht in. Ik schrok plotseling, omdat de lucht 

veranderde, en ik hoorde harde donderslagen, en het regende. 
Jezus zei, Vrees niet, Benjamin! Op dat moment week alle vrees 

van mij, toen Jezus die woorden uitsprak. 
 

Beneden mij zag ik de plek, waar het kruis stond… en ik zag 

dat het lichaam nog aan het kruis hing.  
We keken samen naar het kruis. Ik was zo diep onder de indruk, 

omdat ik zag hoe Hij mishandeld werd! Zijn lichaam was bij de 
benen en armen, en ook op Zijn lichaam, opengereten, 

losgescheurd vlees! Het was erger dan ‘The Passion of the Christ’. 

De doornenkroon zat diep in het vlees.  
Het deed mij zoveel pijn, omdat ik besefte dat Hij dit voor ons heeft 

gedaan, dat ik niet op mijn benen kon blijven staan. Ik zakte op 

mijn knieën en de tranen liepen me over de wangen. Het was 
vreselijk om te zien, hoe Hij er uitzag. De tranen liepen me over de 

wangen! Ik kon het niet meer aanzien, en bedekte met mijn 
handen mijn ogen…  

 

Toen voelde ik plotseling een vertroostende hand op mijn 
schouders. 

Het was Jezus Christus, die al die tijd ook al naast mij had gestaan. 
Maar ik dacht er even niet meer aan. Hij zei: Is er dan toch nog 

iemand vanuit uw tijd, die om Mij weent? Want men weet niet eens 

meer, waarom Ik daar hing! zei Jezus. 
 

Benjamin, zei de Heer, geef dit door: Ik gaf Mijn leven op dat 

moment! 
Ik zag Jezus aan het kruis. Beter gezegd, hoorde ik dat Jezus Zijn 

laatste adem uitblies, en Zijn hoofd liet zakken. Wat deed mij dat 
pijn. Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, zei: Benjamin, Ik neem u 

nu mee, en Ik zal u laten zien, wat men niet weet. 
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Toen zag ik, dat de lucht plotseling openging, en dat Jezus 

aan het kruis de geest gaf… 

Zijn geest ging omhoog vanuit Zijn lichaam. De grond begon te 
trillen. En heel heftig, voor het kruis, barstte de grond open, 

scheurde het tussen het kruis in en waar de mensen stonden te 
kijken. Het was een enorme aardbeving. De wolken raasden door 

de lucht, en het leek wel plotseling nacht! Zo donker was het. Het 

donderde heftig; het was zeer beangstigend.  
Op het moment dat de Here Jezus de geest gaf, zei Jezus naast 

mij: Ik verplaats u nu. Toen volgde ik automatisch de Here Jezus, 
die gestorven was, Zijn geest zo te zeggen…  

 

En toen was ik op de plek, waar Jezus Christus aankwam, 
meteen na Zijn dood van aan het kruis van Golgotha… 

Yeshua kwam op een plek van vuur, omringd door vlammen. Ik 
bleef dicht achter Hem lopen. Yeshua liep omringd door vlammen, 

maar de vlammen, die deinsden terug, als Hij de stappen zette, 

zodat ze geen vat op Hem hadden. Yeshua en ik liepen daar. En ik 
voelde ook geen hitte en ik bleef dicht achter Jezus aan lopen.  

Ik zag nu dat ik geest was, want ik kon dwars door mijn handen 

heenkijken.  
 

Ik zag dat ik in de hel was.  
En terwijl Yeshua door de vlammenzee stapte, hoorde ik vreselijk 

schreeuwen en krijsen in verschillende talen. Ik zag allerlei 

demonen, die op verschillende soorten monsters met horens leken. 
En bij het zien van Jezus Christus, Yeshua HaMashiach, sloegen ze 

op de vlucht!  
 

Bij een groot hek aangekomen met satanische tekens, vielen 

meteen het slot en de ketting eraf! 
En ze smolten weg als boter, toen Jezus ervoor stond.  

 

Toen gingen Jezus Christus en ik door een muur heen van 
wat een kasteel leek. 

En we stonden in een reusachtige zaal… Jezus Christus liep rustig 
naar de troon, waar satan was. Toen bedekte satan zijn gezicht, op 

de troon van de hel. Ik hoorde dat Yeshua tegen hem sprak. Hij 
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bleef ongeveer op een tien meter afstand staan. Hij sprak tegen 
hem in een taal, die ik niet verstond.  

Ik zag opeens dat satan weggleed; hij leek heel veel pijn te hebben 

bij de woorden van Jezus Christus. En hij gleed als het ware weg, 
en wierp zich op de grond, en had zoveel pijn door de kracht van 

Yeshua HaMashiach! Satan kronkelde als een slang en siste!  
 

Ik zag dat satan plotseling een grote sleutel van zich 

afwierp…  
“Ga weg! Ga weg!” riep satan, “Zoon van God, Naam boven alle 

naam, Zoon van de Allerhoogste! Neem de Dood!” krijste hij uit.  
Jezus strekte Zijn hand uit, en de kerkerachtige sleutel kwam door 

de lucht in Zijn hand terecht. 

 
We gingen weer verder, door de muur, en kwamen in een 

grote brede gang van ongeveer vijf meter, met grote 
gevangeniscellen. 

De Here Jezus Christus, Yeshua HaMashiach, opende een grote deur 

met deze sleutel. En ik zag hierachter ontelbaar veel opgepropte 
mensen! De Here Jezus zei: Ga heen en zondig niet meer!  

De Here Jezus liep verder de gang door, en overal gingen nu de 

deuren open, zonder de sleutel verder te gebruiken. Overal gingen 
er rechts van de gang deuren open, en kwamen er mensen naar 

buiten.  
 

We liepen door, weer door een muur, en kwamen in een 

martelruimte terecht. 
Er stonden een soort pijnbanken, waarop mensen geslagen werden 

met een hakenzweep en ook mokers en hamers, die gebruikt 
werden. Het was verschrikkelijk om aan te zien. Menselijke 

lichamen werden toegetakeld en verscheurd. En ik zag wormen en 

slangen, die door de lichamen heen kropen. Telkens als het lichaam 
dan kapot en uit elkaar was, leek het zich telkens weer te helen, en 

het vlees weer aan elkaar aan te groeien, en begon het beulen weer 

van voren af aan. 
 

De demonen sloegen op de vlucht, toen ze Jezus zagen. 
Mij schenen ze niet te kunnen zien.  
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En door deze vlammenzee kwamen we op een plek, een 
basis met verschillende soorten UFO’s.  

Deze demonen in deze ruimte zagen er mensachtig uit, en hadden 

vleermuisachtige gedaanten en lichamen. Ze hadden een hoger 
voorhoofd dan wij. Ze hadden gedraaide horens, wat ramachtig 

aandeed. Ze keken op een beeldscherm, met de naam ‘Het Beeld’ 
er op. 

Toen Jezus Christus en ik voorbij liepen, sprongen de beelden 

kapot. En ze begonnen te vloeken! Maar ze zagen ons niet.  
Toen bemerkte ik dat Yeshua ineens weg was! Ik hoorde gelukkig 

mijn naam roepen… Benjamin! Benjamin! Hier ben ik. 
 

Ik was alweer in de lucht, toen de Heer mij riep.  

Hij, die mij had opgehaald in Boxtel, Jezus Christus. 
Hoe vond je het? vroeg de Heer. 

“Schokkend”, zei ik, “Ik had gehoopt, omdat ik vandaag vier jaar 
getrouwd ben, op een leuke droom, en nu krijg ik dit cadeau, lijkt 

wel.” 

Benjamin, zei Jezus Christus, Yeshua HaMashiach, Denk niet aan 
jezelf, denk aan waarom Ik aan het kruis hing! Ik overwon de 

Dood, maar hing daar omdat Ik wil dat niemand verloren gaat. 

Daarom laat Ik dit alles zien.  
 

Ik heb satan de sleutels van de eeuwige Dood afgenomen, 
en stond op uit de dood. Ik leef!  

Anders zag u Mij niet. Jij bent de enige, die dit mocht zien, zei de 

Heer. Zeg dit, wat Ik u heb laten zien, zei de Here Jezus.  
Toen bracht Hij mij terug op straat, maar ik zag dat ik elders was. 

 
Ik stond op een stoep en zag veel casino’s en muziek en 

lichtlampen, een lichtbord in de vorm van een cowboy, die 

zijn hoed afnam en groette.  
Er stond een bankje in de buurt met een paar mensen, die een 

laptop op schoot hadden. Zij leken geen aandacht te hebben voor 

de oude vrouw, die er tussen zat. Zij leek helemaal niet opgemerkt 
te worden door hen, zo beheerst waren ze door de laptop!  

De Here Jezus liep naar de overkant toe, schuin tegenover, en ik 
volgde Hem… 
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En daar zag ik duizenden mensen, die verstard, emotieloos 
keken naar een reusachtig beeldscherm, waar één persoon 

een speech leek te houden.  

Duizenden mensen staarden! De Here Jezus zei: Benjamin, weet je 
nog? Ze aanbaden het beeld, en het kwam tot leven, zei Jezus 

Christus. Hier zitten technologische demonen achter, zei de 
Heer, gevallen engelen. De Here Jezus zei: U daar, die nu 

wakkergeschud moet worden, richt u op Mij, kom tot Mij, of ga 

verloren! 
 

Openbaring 13, vers 15 en 16 zei de Here Jezus Christus: En 
hem werd gegeven om aan het beeld van het beest een geest te 

schenken, zodat het beeld van het beest ook zou spreken, en 

maken dat allen, die het beeld van het beest niet aanbaden, 
gedood werden.  

 
Onverwachts kom Ik, als een dief in de nacht!  

Maar waar bent u dan? Achter uw eigen god? zei de Heer. Bekeer u 

tot Mij, en kom met uw zonden. Ik ben de Weg, de Waarheid en het 
Leven. Zonder de keuze op Mij gaat u verloren!  

De Heer sprak: Benjamin, kijk! Ik verplaats u naar uw straat, ga… 

Toen nam ik afscheid en ging de trap op, door de deur, de 
slaapkamer in, en ging weer het bed in om te slapen… ‘Jippie!’ 

dacht ik, vier jaar getrouwd!’ Maar ik had gemengde gevoelens 
door wat ik allemaal had meegemaakt. Ik dacht, ‘Here, wie gelooft 

mij als ik dit vertel? Ik ben maar een eenvoudige man Gods, die u 

liefheeft en vreest. Voor mij geen hel, Heer. Ik raad iedereen aan, 
zich op u te richten voordat het te laat is’. Toen ik dat dacht, 

hoorde ik zachtjes een engelenkoor zingen… “Ere zij God, ere zij 
God in den hoge”… Toen viel ik in slaap, en schreef bij het wakker 

worden alles op. En ik hoorde nog nagalmen, nog na echoën: “Blijf 

uit de hel!” 
Shalom! 

 

 
 

Gothicaan aanhanger? Dit bericht is voor jou! 
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GOTHICAAN AANHANGERS KRIJGEN EEN WAARSCHUWING IN 
DEZE BOODSCHAP, DOORGEGEVEN DOOR EEN ENGEL GODS! 

BEVRIJDING DOOR GEBED, OM HIER LOS VAN TE KOMEN, IS 

NOODZAKELIJK! GOTHIC LEIDT TOT DE EEUWIGE DOOD: DE HEL.  
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo! Op 11 juni 2012 ontving Benjamin Cousijnsen deze 
boodschap van God via de bode engel Gods.  

 
Shalom, Benjamin! Let goed op wat ik u zeg en laat zien in Mijn 

licht geopenbaard, zegt de Here God. 

 
Deuteronomium 11, vers 26 tot en met 29  Hier staat 

geschreven: Zie, ik houd u heden zegen en vloek voor: zegen, 
wanneer gij luistert naar de geboden van de HERE, uw God, die ik u 

heden opleg; maar vloek, indien gij naar de geboden van de HERE, 

uw God, niet luistert en afwijkt van de weg die ik u heden gebied, 
door het achterna lopen van andere goden, die gij niet gekend 

hebt.  

De bode engel Gods sprak verder, 
 

Benjamin, Gothicaan aanhangers graveren en snijden 
symbolen in hun eigen vlees. 

Het meest voorkomende is het merkteken, het pentagram. De 

andere reden is zelfbestraffing door zelfverminking, totdat 
zelfmoord binnensluipt. Satan gaat heel ver! 

 
Ook een 22 jarige was door satans geest overgenomen. 

Haar naam was Josephine. Zij bracht een 69 jarige ernstige 

verwondingen toe. Terwijl het slachtoffer lag te slapen, dook zij op 
het slachtoffer en beet de vrouw stukken vlees uit haar gezicht. 

 

2 Koningen 6, vers 26 tot en met 29  Hier staat geschreven: 
Toen de koning eens over de muur voorbijging, riep een vrouw tot 

hem om hulp: Help toch, mijn heer de koning! Maar hij zeide: 
Indien de HERE u niet helpt, vanwaar moet ik u dan hulp halen? 

Van de dorsvloer of van de perskuip? Verder vroeg de koning haar: 
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Wat hebt gij? Zij antwoordde: Deze vrouw heeft tot mij gezegd: 
geef uw zoon, dat wij hem vandaag eten; dan zullen wij mijn zoon 

morgen eten.  

De bode engel Gods sprak verder, 
 

In Zweden, Benjamin, heeft de 19 jarige Duitser een 49 
jarige opengesneden, om bij zijn organen te komen. 

Ook waren de lippen afgesneden en opgegeten.  

 
Galaten 3, vers 1  Hier staat geschreven: O, onverstandige 

Galaten, wie heeft u betoverd, wie Jezus Christus toch als 
gekruisigde voor de ogen geschilderd is? 

De bode engel Gods sprak verder, 

 
Een jongen van 10 kreeg fantasieën, door het kijken van 

Dracula en vampiers. 
Kort daarna heeft hij een klasgenoot gedood en zijn armen 

gedeeltelijk opgegeten. 

 
Vier tieners van 16 en 17 jaar oud waren door Russische 

satanisten op een kampvuurtje geroosterd en opgegeten.  

Deze tieners waren Gothics. Benjamin, de mens gaat zo ver, dat ze 
de perfecte vampieren-look willen en hun hoektanden 

draculariseren. Het bloed drinken gebeurt onder de aanhangers van 
satan en zijn gevallen engelen. Maar dit gebeurt ook tevens in de 

hel! 

 
Deuteronomium 12, vers 23  Hier staat geschreven: Houd er 

echter aan vast, dat gij geen bloed eet, want het bloed is de ziel en 
gij zult niet de ziel met het vlees eten. 

De bode engel Gods sprak verder, 

 
Ik zeg u dit, Heb de Here, uw ware God, lief met uw ganse 

hart en met uw ziel! 

De Here, uw ware God, zult gij nu moeten volgen en vrezen, de 
God van Izaäk, Jakob en Abraham. 

 
Johannes 3, vers 17 tot en met 21  Hier staat geschreven: Want 

God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld 
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veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie 
in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds 

veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de 

eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de 
wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben 

dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die 
kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn 

werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat 

tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat zij in God verricht 
zijn. 

En vers 36  Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven; doch wie 
aan de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de 

toorn Gods blijft op hem. 

De bode engel Gods sprak verder, 
 

De tijd is zeer nabij. Keer u af!  
Of u wordt inderdaad in de hel geworpen. Kies vandaag, u die 

luistert, wie gij waarlijk nu volgen wilt. U die Christus hebt 

aangenomen, ik zeg u, zei de engel Gods. En hij gaf: 
 

Openbaring 7, vers 13 en 14  Hier staat geschreven: En een van 

de oudsten antwoordde en zeide tot mij: Wie zijn dezen, die 
bekleed zijn met de witte gewaden, en vanwaar zijn zij gekomen? 

En ik sprak tot hem: Mijn heer, gíj weet het. En hij zeide tot mij: 
Dezen zijn het, die komen uit de grote verdrukking; en zij hebben 

hun gewaden gewassen en die wit gemaakt in het bloed des Lams.  

Openbaring 5, vers 9  Hier staat geschreven: En zij zongen een 
nieuw gezang, zeggende: Gij zijt waardig de boekrol te nemen en 

haar zegels te openen; want Gij zijt geslacht en Gij hebt hen voor 
God gekocht met uw bloed, uit elke stam en taal en volk en natie. 

De bode engel Gods sprak verder, 

 
Indien u in Zijn licht wandelt, moet u zich eerst laten 

bevrijden, en gaf: 

 
1 Johannes 2, vers 6  Hier staat geschreven: Wie zegt, dat hij in 

Hem blijft, behoort ook zelf zó te wandelen, als Hij gewandeld 
heeft. 
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Ga naar een vurige kerk, zei de engel, waar ze uw verbond 
met satan verbreken! 

Jezus Christus is meer dan overwinnaar! Ga naar een volle 

evangelische kerk en laat u niet afhouden, want u staat nog onder 
de vloek. Maar de waarheid maakt u vrij! zei de engel Gods, en gaf: 

 
Psalm 21, vers 4  “Jezus Christus!” sprak de bode engel Gods: 

Want Gij treedt hem tegemoet met rijke zegeningen. Gij zet een 

kroon van fijn goud op zijn hoofd.  
 

Genesis 49, vers 26  Hier staat geschreven: De zegeningen van 
uw vader gaan de zegeningen van mijn voorvaderen te boven, 

reikende tot het kostelijkste der eeuwige heuvelen; zij zullen 

komen op het hoofd van Jozef, op de schedel van de uitverkorene 
onder zijn broeders. 

De bode engel Gods sprak verder, 
 

Als u Jezus toelaat in uw hart, zal u nimmer dezelfde zijn! 

Eet elkaar niet op! sprak de engel Gods. 
Ik ga nu, uw engel, Amen! 
 

 
 

Profetie: God heeft de tijd ingekort! 
 
Twee engelen Gods geven onder andere door: De technologische 

gevallen engelen bespelen de media, wereldwijd! Wie de 
wapenrusting niet aantrekt, wordt overgenomen. De Leeuw van 

Juda staat klaar! 

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, welkom! De engel Gods sprak tot Profeet Benjamin op 

dinsdag 12 juni 2012. 
 

Shalom, gegroet! Wij komen in de Naam van Yeshua HaMashiach, 

ook Jezus Christus genoemd. De engel Gods zei:  
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God heeft de tijd ingekort, omdat God zei, dat er nog nooit 
een tijd is geweest als deze.  

Ook zal er nooit meer een tijd zijn als deze eindtijd! Benjamin, als 

God nu niet Zijn Hemels leger ten strijde had gestuurd, dan was de 
mens onderworpen aan de gevallen engelen. De gevallen 

technologische engelen bespelen de media, wereldwijd! Benjamin, 
nog even en het zelfbestuur van de mens op aarde is beëindigd. 

 

Daniël 11, vers 40  Maar in de eindtijd zal met hem de koning van 
het Zuiden in botsing komen, en de koning van het Noorden zal op 

deze aanstormen met wagens en ruiters en vele schepen; en hij zal 
de landen binnenvallen, en als een overstroming steeds verder om 

zich heen grijpen.   

 
Ik zeg u, kinderen Gods:  

 
Psalm 61, vers 3  Hier staat geschreven: Van het einde des lands 

roep ik tot U, omdat mijn hart bezwijkt; leid mij op een rots die mij 

te hoog zou zijn. 
 

Open uw hart voor de stem, die roept: “Jezus Christus!”  

Onderwerp u aan Hem, die u wakker wil schudden. Satan en zijn 
engelen controleren alles nu op Aarde, en maken het onmogelijke 

waar. Het gaat nu heel snel! 
Jeremia 8, vers 19  Hoor! hulpgeroep van de dochter mijns volks 

uit het land, wijd en zijd: Is de HERE niet in Sion, of is haar Koning 

niet in haar? – Waarom hebben zij Mij gekrenkt met hun beelden, 
met nietigheden uit den vreemde? 

 
Uw Aarde heet nu ‘wonderwereld’, onder de grote misleider 

die u kent onder de naam: de antichrist, die al zo lang zijn 

plaats heeft ingenomen!  
Alles wat u ‘horror’ noemt en prachtig vond, is naar de Aarde 

gekomen, vanuit de onzichtbare planeet boven de Aarde. Daar 

komen de vleermuisachtige gevallen engelen vandaan, die u zelf 
aangeroepen hebt, omdat u vergeet dat woorden kracht hebben. 

Zonder dat u Jezus Christus in uw hart hebt, en Hem erkent in uw 
leven als de Zoon van God, gaat u verloren! Benjamin, zei de engel 

Gods, 
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Johannes 16, vers 29  Zijn discipelen zeiden: Zie, nu spreekt Gij 

vrijuit, zonder beeldspraak te gebruiken. 

 
Benjamin, de lamp van het lichaam is het oog.  

 
Mattheüs 6, vers 22  De lamp van het lichaam is het oog. Indien 

dan uw oog zuiver is, zal geheel uw lichaam verlicht zijn… 

 
Word wakker!  

 
Ezechiël 36, vers 26  Een nieuw hart zal Ik u geven in uw 

binnenste en een nieuwe geest; het hart van steen zal Ik uit uw 

lichaam verwijderen en Ik zal u een hart van vlees geven. 
 

Is uw lichaam en hart schoon voor Jezus Christus, of zit 
satan daar reeds op de troon te genieten van uw rook?  

Indien u waarlijk uw zonden kruisigt, en uw leven aan Jezus 

Christus hebt gegeven, dan keert u zich af van alles wat u van Zijn 
Wederkomst wil afhouden! 

 

Psalm 51, vers 8  Zie, Gij wilt waarheid in het verborgene; in het 
geheim maakt Gij mij wijsheid bekend. 

 
Wees nu niet zo lauw; als u Zijn kind bent, verwacht God dit 

van u: 

 
Efeziërs 6, vers 11  Doet de wapenrusting Gods aan, om te 

kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels. 
 

Doet de wapenrusting Gods aan, of word overgenomen! 

Geef u niet over aan wonderwereld, met zijn gevallen engelen 
onder u. Satan verleidt u niet alleen met muziek, hoor! Hij weet 

alles, en dat het nu snel moet gebeuren, want de grote 

Overwinnaar komt eraan!  
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Hij ziet het heel scherp! En u? 
Wie zich niet schoon laat wassen van zijn zonden onder het 

kostbaar Bloed van Jezus Christus, en geen Christen, maar een 

half-om-half Christen is, komt de Hemel niet in. U zou als een halve 
haan zijn, die driemaal loog! U zult branden. Dit zou u wakker 

moeten schudden! 
 

Jezus komt echt zeer spoedig.  

Ontsnap aan de massale vernietiging en overname van uw geest, 
ziel en lichaam. Jezus roept u nu: Kom tot Mij en u word behouden! 

Kies wie u nu gaat volgen: de satan, of Jezus Christus, die Zijn 
ware kinderen thuisbrengt. 

 

Verder zeg ik u, De hemel is gereed. 
Nog even, dan zullen vele kerken zich op de borst slaan, omdat ze 

niet echt waren, maar een kopie, nep! U moet waarlijk wederom 
geboren worden, anders zult u Gods Koninkrijk nimmer zien. 

 

Johannes 3, vers 3 tot en met 5  Jezus antwoordde en zeide tot 
hem: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand wederom 

geboren wordt, kan hij het Koninkrijk Gods niet zien. Nikodemus 

zeide tot Hem: Hoe kan een mens geboren worden, als hij oud is? 
Kan hij dan voor de tweede maal in de moederschoot ingaan en 

geboren worden? Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, 
tenzij iemand geboren wordt uit water en Geest, kan hij het 

Koninkrijk Gods niet binnengaan.  

 
Tot slot, maak de wereldoorlog niet mee, want het zal tevens 

de laatste zijn! 
Ook zal de Verenigde Staten zijn macht verliezen en ten 

ondergaan; dit is nu reeds in volle gang.  

Wees snel, maak het in orde met Jezus Christus! Haast u, want de 
Leeuw van Juda komt eraan. De wereld wordt op zijn kop gezet. De 

Leeuw van Juda staat klaar! 

Shabbat, Shalom, Israël! zeiden beide engelen Gods, en 
verdwenen. 
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Profetie: De ster van de Aarde zal Mijn kracht 

zien 
 

14-06-2012  Profetie: Gods engel brengt een profetisch bericht van 
God. De ster van de Aarde zal Mijn kracht zien!  

 

 
Volledige weergave: 

 
Shalom, hallo! Mijn naam is Benjamin Cousijnsen. Deze woorden 

kreeg ik van de engel Gods, en die heb ik ontvangen op 14 juni 

2012 op klaarlichte dag.  
Dit is een ernstige boodschap. 

Benjamin, Jezus Christus zegt: Weet gij waarom Ik ween? 

Enkelen buigen zich de knieën. De Heilige Geest is vol smart.  
 

Vele kinderen Gods hebben vele rangen behaald in hun kerk.  
Ze denken dat ze heel wat zijn, en spreken tegen hun broeders en 

zusters, alsof ze God zijn, en leggen hen misleidende woorden op 

met hun eigen onreine geest. De onreinheid is reeds sterker dan bij 
Sodom en Gomorra. Deze onreine duivelse geest heeft heel Europa 

in zijn macht, en brengt de goddeloosheid zeer sterk naar de 
voorgrond!  

Jezus zegt: De zonde scheidt u van Mij. U hebt Mij afgewezen en 

zelfs vervloekt. U stelt uw eigen goden en afgoden boven Mij en de 
engelen. U speelt met vuur, en Ik heb u vaak ontzien.  

 

Maar nu is Mijn tijd ook voor u gekomen, Europa! 
De straten zullen branden onder uw voeten; dit is Mijn werk. De 

Zon zal branden en de grond zal scheuren. Ik heb dit reeds onder 
Mijn dienstknecht gesproken, tot Mijn zelf uitgekozen profeet, 

Benjamin, dat een derde deel van het water besmet zal zijn.  

Toen sprak de engel Gods verder, 
 

Openbaring 5, vers 11 tot en met 13  En alle schepsel in de 
hemel en op de aarde en onder de aarde en op de zee en alles wat 

daarin is, hoorde ik zeggen: Hem, die op de troon gezeten is, en 

het Lam zij de lof en de eer en de heerlijkheid en de kracht tot in 
alle eeuwigheid.  
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Mensen zullen sterven, rivieren drogen uit… 

Dit hoort toch bij de hel? zei de engel Gods. Er zal hongersnood 

zijn, en velen sterven in Europa. Dit is ook voor Spanje bestemd, 
en Portugal. En de VS, die zal geen VS meer zijn! 

 
Jakobus 4, vers 7 en 8  Onderwerpt u dus aan God, maar biedt 

weerstand aan de duivel, en hij zal van u vlieden. Nadert tot God, 

en Hij zal tot u naderen. Reinigt uw handen, zondaars, en zuivert 
uw harten, gij, die innerlijk verdeeld zijt. 

 
Zie, Benjamin, de grote oceaan zal door Mijn adem Mexico 

reinigen, en een groot deel zal schoon weggeveegd worden 

door Mijn adem.  
Ze hebben maar niet willen luisteren. De oceanen zal Ik, de Here, 

gebruiken. 
Wees gewaarschuwd, Australië; u wordt ook niet ontzien en u zult 

vergaan. Ik zal enkele delen sparen. 

U daar, die Mijn volk bedekt hebt met het bloed van Iran en Irak 
en Libanon, Arabië en Azië, Amerika… ook u zult Mij niet 

ontgaan. U wilt maar niet luisteren! Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus, is uw Redder en uw Bemiddelaar. Hij is uw enige 
Oplossing, als u zich bekeert tot de God van Abraham, Izaäk en 

Jakob, Jezus Christus. 
 

Parijs, Ik zal uw afgods-Eiffeltoren doen instorten.  

Het zal wegzakken, uw toren van Babel!   
Iedereen, elk land, heeft Gods zwaard nu boven zich. Ik zeg u 

nogmaals, Ik heb u niet ontzien en heb de tijd over dit alles 
ingekort! 

Toen sprak de engel Gods verder: Spreuken 4, vers 24 tot 27*   

 
Want wie waarlijk vrij is, en Hem, Jezus Christus, hebben 

aangenomen in hun hart en wandel, zal behouden worden.  

Hij is uw Kapitein, en brengt u naar Zijn veilige hemelse haven. 
Vrees niet! 

 
Openbaring 7, vers 15 tot en met 17  Daarom zijn zij voor de 

troon van God en zij vereren Hem dag en nacht in zijn tempel; en 
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Hij, die op de troon gezeten is, zal zijn tent over hen uitspreiden. 
Zij zullen niet meer hongeren en niet meer dorsten, ook zal de zon 

niet op hen vallen, noch enige hitte. 

 
*Doe weg van u de valsheid van mond en houd ver van u de 

verkeerdheid der lippen. Laten uw ogen voorwaarts blikken en uw 
oogopslag rechtuit zijn. Laat uw voet een effen pad inslaan en laten 

al uw wegen vast zijn. Wijk noch ter rechter-, noch ter linkerhand 

af, houd uw voet verwijderd van het kwade.  
 

Want de grote dag van hun toorn is gekomen, en wie kan 
bestaan? 

Toen zei de engel Gods ook: Vrees niet, Mijn kinderen, hoor de 

bazuin! De ster van de Aarde zal Mijn kracht zien! 
 

1 Johannes 2, vers 18  Kinderen, het is de laatste ure; en gelijk 
gij gehoord hebt, dat er een antichrist komt, zijn er nu ook vele 

antiChristen opgestaan, en daaraan onderkennen wij, dat het de 

laatste ure is. 
 

En u wilt natuurlijk gespaard worden, maar ik zeg u: Jezus 

wil u sparen, maar niet straffen! 
Hij wil u juist redden! Wie niet wil horen, die gaat verloren. Niet 

luisteren en aannemen van deze boodschap is zonde, en zal niet 
ongestraft blijven. De tijd is op, word wakker! Bekeer u! Vouw uw 

handen en ga naar Jezus Christus, sprak de engel Gods. 

 
Shalom! 

 
 

 

 
 

Schatzoekertje! 
 
DE ENGEL GODS GEEFT EEN BIJZONDER VERHAAL DOOR, WAT 

OOK LEUK IS VOOR KINDEREN. DE KINDEREN LEREN IN DIT 

VERHAAL: WAT JE BEZIT, MOET JE OOK WEG KUNNEN GEVEN. 
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Volledige weergave: 

 

Shalom, Benjamin! sprak de engel Gods, ik kom in de naam van 
Yeshua HaMashiach, Jezus Christus.  

 
Ik breng u een speciale boodschap, wat ook leuk is voor 

kinderen. 

Elisama was 13 jaar oud. Hij speelde op straat als het veilig was 
met Esther en Petrus, die ook wel zijn vrienden waren. Esther was 

trouwens 12 jaar oud, en Petrus was 11 jaar oud. 
 

Op een dag speelden ze een spel… 

Esther moest een klein kartonnen doosje verstoppen, waar ze iets 
in deden, wat voor hen kostbaar was. Elisama deed er snoepjes in. 

Petrus legde er een veer in, samen met zijn lievelingssteentje. En 
Esther moest het doosje verstoppen, en later mocht Esther zoeken. 

Esther zette hier en daar een pijl voor de richting. 

Benjamin, ze gaan Schatzoeken spelen. Wie het eerste de schat 
vindt, is rijk, en krijgt dit alles samen voor zichzelf. 

 

Mattheüs 6, vers 21  Want, waar uw schat is, daar zal ook uw 
hart zijn. 

 
Benjamin, wat Esther niet wist, was dat daar naast haar 

doosje, ook nog een andere schat lag. 

Maar dat wist niemand van hen, behalve de engelen Gods en God 
zelf, die hen gadesloeg. 

 
Mattheüs 19, vers 21 tot en met 23  Jezus zeide tot hem: Indien 

gij volmaakt wilt zijn, ga heen, verkoop uw bezit en geef het aan de 

armen, en gij zult een schat in de hemelen hebben, en kom hier, 
volg Mij. Toen de jongeling dit woord hoorde, ging hij bedroefd 

heen, want hij bezat vele goederen. 

 
De engel Gods sprak verder, Wat waren ze aan het zoeken! 

Esther had de grootste lol, totdat Petrus haantje de voorste was en 
net voorbij Elisama rende, en begon te graven bij de boom. 
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1 Koningen 15, vers 15  Hij bracht de heilige gaven van zijn 
vader en zijn eigen heilige gaven in het huis des HEREN: zilver, 

goud en allerlei voorwerpen. 

 
Opeens klonk er een vreemd geluid, net onder het kartonnen 

doosje, dat Petrus nu pakte… 
“Hoorde jij dat ook?” zei Elisama. 

“Ja!” zeiden Petrus en Esther, “wat zou dat zijn?” Toen groeven ze 

het op. 
Wat voor waardevolle schat lag daar, denk je, jij die luistert?  

De sluier zal weggenomen worden, let op! zei de engel. Wie zou dit 
neergelegd hebben, denk je?  

Het was een oud versleten, verroest kistje, en wat daar in zat…? 

Daar is door de eeuwen heen om gevochten op leven en dood! 
Nimmer kon de boze, wat daar in zat, de inhoud, vernietigen, want 

Jezus Christus is meer dan overwinnaar. 
Petrus schreeuwde het uit: “We zijn rijk, rijk, rijk!!!”  

 

Toen ging het kistje open, en daar… lag de waardevolste 
schat, Gods woord, de Bijbel! 

Samen lazen ze eruit. En toen ontvingen ze hun ware schat in hun 

hart: Jezus Christus. 
 

Mattheüs 19, vers 13 tot en met 15  Hier staat geschreven: 
‘Jezus zegent de kinderen’ - Toen werden kinderen tot Hem 

gebracht, opdat Hij hun de handen zou opleggen en bidden; doch 

de discipelen bestraften hen. Maar Jezus zei: Laat de kinderen tot 
Mij komen, en verhindert ze niet om tot Mij te komen, want voor 

hun is het Koninkrijk der hemelen.  
Shalom! 

 

 
 

Laat u niet zoet houden door de honing van de 

kerk 
 

Boodschap van God via Zijn bode engel, aan Benjamin 

doorgegeven, een eenvoudige profeet van God. Een boodschap 
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voor de leidslieden, zoethouders, de vruchtelozen en zij die 
oordelen!  

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo! Op 17 juni 2012 heeft Benjamin Cousijnsen deze woorden 

gekregen van de bode engel Gods. 

 
Shalom, Benjamin, ziener Gods! Ik ben de bode engel Gods.  

 
Johannes de Doper predikte dit al… 

 

Mattheüs 3, vers 10  Luistert u daar?... Reeds ligt de bijl aan de 
wortel der bomen: iedere boom dan, die geen goede vruchten 

voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen.  
 

Bent u daar nog? Heeft u liever de honing, waar u van geniet 

vanuit vele kerken, die u willen zoet houden? 
Want anders loopt hun kerk leeg en hun inkomsten. 

 

Deuteronomium 22, vers 10  Gij zult niet ploegen met een rund 
en een ezel tezamen. 

 
Wat betreft de goede vruchten, die u voorbrengt: 

 

Mattheüs 25, vers 35 tot en met 41  Want Ik heb honger 
geleden en gij hebt Mij te eten gegeven. Ik heb dorst geleden en gij 

hebt Mij te drinken gegeven, Ik ben een vreemdeling geweest en 
gij hebt Mij gehuisvest, naakt en gij hebt Mij gekleed, ziek en gij 

hebt Mij bezocht; Ik ben in de gevangenis geweest en gij zijt tot Mij 

gekomen. Dan zullen de rechtvaardigen Hem antwoorden, 
zeggende: Here, wanneer hebben wij U hongerig gezien en hebben 

wij U gevoed, of dorstig en hebben wij U te drinken gegeven? 

Wanneer hebben wij U als vreemdeling gezien en hebben U 
gehuisvest, of naakt, en hebben U gekleed? Wanneer hebben wij U 

ziek of in de gevangenis gezien en zijn tot U gekomen? En de 
Koning zal hun antwoorden en zeggen: Voorwaar, Ik zeg u, in 
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zoverre gij dit aan één van deze mijn minste broeders hebt gedaan, 
hebt gij het Mij gedaan.  

De bode engel sprak verder, 

 
Laat u ook geen leidslieden noemen, want Eén is uw 

Leidsman: de Christus! 
Ben ik duidelijk genoeg? zei de bode engel. 

 

Mattheüs 23, vers 12  Al wie zichzelf zal verhogen, zal vernederd 
worden en al wie zichzelf zal vernederen, zal verhoogd worden. 

 
Heilig is de Here, daarom krijgt u dit woord: 

 

Psalm 101, vers 6 tot en met 8  God is een Rechtvaardige!... 
Mijn ogen zijn op de getrouwen in den lande om bij mij te wonen; 

wie onberispelijk wandelt, die zal mij dienen. In mijn huis zal geen 
bedrieger wonen; de leugenspreker zal niet bestaan voor mijn 

ogen. Elke morgen zal ik verdelgen alle goddelozen des lands, en 

uit de stad des HEREN uitroeien alle bedrijvers van ongerechtigheid.  
Psalm 119, vers 75  Ik weet, o HERE, dat uw oordelen 

gerechtigheid zijn, en dat Gij in trouw mij hebt verdrukt.  

 
Romeinen 12, vers 9 tot 14  De liefde zij ongeveinsd. Weest 

afkerig van het kwade, gehecht aan het goede. Weest in 
broederliefde elkander genegen, in eerbetoon elkander ten 

voorbeeld, in ijver onverdroten, vurig van geest, dient de Here. 

Weest blijde in de hoop, geduldig in de verdrukking, volhardend in 
het gebed, bijdragend in de noden der heiligen, legt u toe op de 

gastvrijheid. 
Pas op! 

 

Mattheüs 7, vers 1 en 2  Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld 
wordt; want met het oordeel, waarmede gij oordeelt, zult gij 

geoordeeld worden. 

Mattheüs 24, vers 43  Maar weet dit: Als de heer des huizes 
geweten had, in welke nachtwaak de dief zou komen, hij zou 

gewaakt hebben en in zijn huis niet hebben laten inbreken. 
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Lukas 17, vers 24  Want gelijk de bliksem flitst en van de ene 
kant des hemels tot de andere kant licht, zó zal de Zoon des 

mensen wezen op zijn dag. 

 
Mattheüs 25, vers 31 tot en met 35  Wanneer dan de Zoon des 

mensen komt in zijn heerlijkheid en al de engelen met Hem, dan zal 
Hij plaats nemen op de troon zijner heerlijkheid. En al de volken 

zullen vóór Hem verzameld worden, en Hij zal ze van elkander 

scheiden, zoals de herder de schapen scheidt van de bokken, en Hij 
zal de schapen zetten aan zijn rechterhand... Dan zal de Koning tot 

hen, die aan zijn rechterhand zijn, zeggen: Komt, gij gezegenden 
mijns Vaders, beërft het Koninkrijk, dat u bereid is van de 

grondlegging der wereld af. 

 
Spreuken 8, vers 19  Mijn vrucht is meer waard dan goud. 

 
Overdenk dit woord, wat tot u daar gesproken is door de 

bode engel Gods. 

Shalom! 
 
 

 

De gevangene die werkelijk vrij werd! 
 

Dit verhaal is door de bode engel Gods, Rafaël, doorgegeven aan 
Benjamin. Een gevangene maakt iets bijzonders mee, dat Hem 

totaal verandert! Ook uw leven kan veranderen, als u luistert. Open 
uw hart! 

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo! Op maandag 18 juni 2012 ontving Benjamin Cousijnsen van 

de bode engel Gods dit verhaal. 

 
Shalom, Benjamin! Mijn naam is Rafaël.  

 

Bethuel zat in de gevangenis, en telkens van buitenaf wierp 
iemand een briefje… 
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Daar stond geschreven:  
 

Exodus 20, vers 17  Gij zult niet begeren uws naasten huis; gij 

zult niet begeren uws naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch 
zijn dienstmaagd, noch zijn rund, noch zijn ezel, noch iets dat van 

uw naaste is. 
 

Bethuel zat dus in de gevangenis, en wist maar niet waar 

deze briefjes vandaan kwamen. 
Bethuel plakte al die briefjes in een map met blaadjes. Daarvoor 

gaf hij zijn kam en spiegel en wat prulletjes weg. De spiegel had hij 
ook ooit naar binnen gesmokkeld. 

Ja, daar kwam weer een briefje… 

 
Leviticus 18, vers 22  Gij zult geen gemeenschap hebben met 

een, die van het mannelijk geslacht is, zoals men gemeenschap 
heeft met een vrouw: een gruwel is het. 

En in vers 30 stond: Zo zult gij het voorschrift dat Ik u geef, in acht 

nemen, zodat gij de gruwelijke inzettingen niet doet, die vóór u 
gedaan werden, opdat gij u daardoor niet verontreinigt. Ik ben de 

HERE, uw God. 

Leviticus 19, vers 20  Wanneer iemand geslachtsgemeenschap 
heeft met een vrouw, terwijl zij, als slavin, aan een man 

ondergeschikt is, maar niet losgekocht, noch haar een vrijbrief is 
gegeven, dan zal een straf toegepast worden; zij zullen niet ter 

dood gebracht worden, omdat zij niet vrijgelaten was. 

 
Wie was toch die briefjeswerper? 

Ik was hongerig, maar gij gaf mij te eten… “Gods woord”. 
 

Benjamin, weet jij waarom hij in de gevangenis zat? 

Luister maar… Bethuel had zijn vrouw omgebracht, toen hij uit de 
velden kwam van zijn arbeid. Hij wist niet meer wat hij deed…  

Toen hij zijn vrouw daar in zijn huis met een ander zag in bed, 

heeft hij haar omgebracht.  
Elke ochtend kwam er weer een briefje! 
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1 Korinthiërs 6, vers 16  Of weet gij niet, dat wie zich aan een 
hoer hecht, één lichaam met haar is? Want, zegt Hij, die twee 

zullen tot één vlees zijn. 

Ja, Bethuel was gehuwd en las alle briefjes, zelfs 1 Korinthiërs 7, 
vers 2 tot en met 12.   

 
Benjamin, Een vrouw is gebonden, zolang haar man leeft; maar 

indien haar man is ontslapen, is zij vrij om te trouwen, met wie zij 

wil, mits in de Here.  1 Korinthiërs 7, vers 39   
 

Benjamin, deze boodschap is zeer belangrijk! 
 

Bethuel had zijn straf erop zitten, toen daar, buiten de poort, 

een jonge vrouw hem een brief gaf. 
Hij keek naar de brief, en dit stond er op: 

Efeziërs 5, vers 27 tot en met 29  Hier staat geschreven: En zo 
zelf de gemeente voor Zich te plaatsen, stralend, zonder vlek of 

rimpel of iets dergelijks, zó dat zij heilig is en onbesmet. Zo zijn 

ook de mannen verplicht hun vrouw lief te hebben als hun eigen 
lichaam. Wie zijn eigen vrouw liefheeft, heeft zichzelf lief. 

De bode engel Gods vertelde verder, 

 
Toen zei Bethuel, “Wie bent u?”  

“Ik was het, uw dochter.” 
De briefjeswerper was zijn eigen dochter! Bethuel had zo’n spijt. 

“Pa!” zei de dochter, “uw zonden zijn u vergeven door Jezus 

Christus!” 
 

Bethuel bekende dat hij zijn leven aan Jezus Christus had 
gegeven.  

Hij had zichzelf laten dopen onder de douche. Wat hadden zijn 

vrienden gelachen! Bethuel was aan het spreken in een vreemde 
taal, en danste en zong in de doop van de Heilige Geest. Hij was 

nimmermeer dezelfde. 

Zijn dochter vloog hem in de armen! 
 

1 Korinthiërs 13, vers 10  Doch, als het volmaakte komt, zal het 
onvolkomene afgedaan hebben. 
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Ook zijn dochter vergaf hem… 
Shalom! 

 
 
 

Profetie: Totale controle in uw wonderwereld! 
 
19-06-2012  De engel Gods zegt aan de wereld op dit moment: 

Word wakker! Weet dat elk woord van God zelf is, en een oproep 
dat de Opname nabij is. God houdt van u, ga niet verloren! 

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo! Mijn naam is Benjamin Cousijnsen. Op 19 juni 2012 kreeg ik 

de volgende boodschap van de bode engel Gods. De engel Gods 

begon te spreken, en zei: 
 

Shalom, Benjamin! Bent u er klaar voor? Gods engelen wel.  
 

De totale overname van de mens is nu realiteit! 

Alles is in volle gang. Vele technologische demonen zijn de druk op 
de aarde aan het opvoeren. Ze willen u daar heel snel overnemen, 

uit angst voor de Opname van de kinderen Gods, die dan opeens 

weg zijn. De Opname is zeer nabij! Satan heeft een heel vreemd 
voorgevoel… Het slachtveld is begonnen voor satan, maar u, die in 

Jezus Christus bent: Maak u rein, maak u klaar!  
En u daar, onderwerp u aan Jezus Christus nu, voordat Zijn deur 

gesloten is. 

 
De Amerikaanse wet voldoet aan Gods woord: 

 
Openbaring 13  En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de 

groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een 

merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, 
en dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de 

naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft. Hier is de 

wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal van het beest, 
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want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd 
zesenzestig. 

 

De Wet onder Obama vereist dat alle burgers met een RFID-
chip zijn geïmplanteerd.  

Het is nu reeds in volle gang! Verder wordt u gecontroleerd via 
televisie, busvervoer, telefoon, computer, Facebook, auto… 

en zelfs via de vaccinatie injectienaald. Alles wordt voorzien met 

een chip! 
 

De NASA en UTA zijn bezig met te analyseren, door het 
wereldwijde dataverkeer te onderscheppen.  

De media wordt ook onderschept en gebruikt. Zeg maar, alles 

wordt gecontroleerd in uw wonderwereld!  
Ook zijn er mensen nu met electroden in hun hersenen, die men 

kan besturen via de satelliet.  
 

2013 Moet men klaar zijn, en moet iedereen wereldwijd echt 

voorzien zijn.  
In sommige landen Benjamin, sprak de engel, is het reeds 

verplicht. Ook zullen de Filipijnen, Texas, Japan, Indonesië, 

Spanje, Rome, Europa, zéér snel navolgen. 
 

Ook de super soldaten zijn reeds klaar. Het zijn gekloonde 
super soldaten. 

 

Tevens Benjamin, zegt satan: ‘Hier kunt u ‘in- en uitzippen’, 
maar dat ‘uitzippen’ kunt u bij hem wel vergeten.  

Als u het getal van het beest, 666, aanneemt, hebt u namelijk de 
wet van Obama aangenomen, het getal van het beest. Hiermee 

hebt u Jezus Christus voor eeuwig verworpen. U kunt echt niet 

uitzippen bij satan. God heeft u gewaarschuwd, nu en door Zijn 
woord! 

Ziet u wel, wie er achter staat, achter dit alles?  

 
Deze boodschap is voor iedereen. Waar zijn de Christenen?  

Waar verstoppen ze zich? Is Gods woord niet voor iedereen?  
Wees niet egoïstisch, onderwerp u aan God! 

Ook de satellieten zijn gericht op de mensheid.  
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Zelfs het weer kan men nu manipuleren. 
 

Ik zeg u, Kies nu snel voor Jezus Christus, en geef u over 

aan Hem! 
Wie achterblijft in deze wereldwijde verdrukking, wenst zich 

namelijk dood. Let op, mag ik uw aandacht? Ik zeg u: De tijd is op! 
Laat u zich heel graag overnemen? 

Laat dit dan gebeuren door Jezus Christus. Kom nu naar Hem, en 

Hij zal u redden, en u zal behouden worden. Jezus Christus wil u 
redden. Zeg deze boodschap voort, red zielen, als u werkelijk van 

Jezus Christus houdt! 
 

Ik zeg u verder, voor de achterblijvers, De kampen staan 

klaar van de VS. 
Maar ook vertel ik u, de crematoriums worden gebruikt om de 

zieken, maar ook de Christenen, die te laat waren om hun leven 
aan satan te geven, maar te verbranden. Want ze hadden het getal 

toch niet aangenomen. 

 
En ook in de totale chaos, tijdens de Opname, zullen 

zogenaamde ‘bevrijders van de wereld’ onder de mensen 

zijn, met zichtbare UFO’s.  
Het zal een hel zijn voor de achterblijvers, en ook door de 

hongersnood eet men elkanders vlees op… De demonen van satan 
vinden het prachtig. De regeringsleiders en het gezag zullen 

ontdekken dat de Christenen opeens weg zijn. De antichrist zal het 

uitschreeuwen: “Ze zijn weg! Ze zijn weg!” 
Maar ik zeg u, kinderen Gods, U mag u nu verblijden, reeds nu mag 

u zich verblijden. Nog heel even, dan zult u Jezus Christus zien, 
echt zien! Dan zult u bij Hem zijn. En ik zeg u, Waar uw hart is, zal 

ook uw ziel zijn.  
SHALOM 
 

 

 

Profetische boodschap: Reiki blootgelegd  
 

21-06-2012  De waarheid over Reiki. De engel Gods doet een 
onthulling die de New Age wereld en Reiki beoefenaars wakker zal 
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schudden. Onderzoek u en luister naar deze boodschap van God. 
De waarheid maakt u vrij! 

 

 
Volledige weergave: 

 
Van harte welkom! Deze onthullende boodschap werd aan Profeet 

Benjamin Cousijnsen doorgegeven door de bode engel Gods. 

 
Benjamin zei, Ik hoorde de woorden… 

Doe je ogen open!  
Ik deed mijn ogen open, zei Benjamin, en stond voor een groot 

gebouw. De engel van God zei:  

 
Dit is een hoofdgebouw, waar men vele zielen heeft 

binnengehaald.  
Ja, u daar, luister heel goed! zei de engel Gods. 

Benjamin, in iedereen, in elk mens, zit een geweten van goed en 

kwaad. De kennis van de geestenwereld, vanuit die onzichtbare 
wereld van Reiki is afkomstig van de grootste misleider en 

tegenstander van Jezus Christus!  

 
Lukas 1, vers 37  Want geen woord, dat van God komt, zal 

krachteloos wezen.  
 

Reiki mensen treden op via de geestenwereld van satan. 

Ze gebruiken hun handen om de kracht, die ze ‘goddelijke, 
kosmische energie’ noemen, door te geven, door middel van het 

aanroepen van een Mantra. Als u zich openstelt voor het 
onzichtbare, dan wil satan u heel graag misleiden en u van de 

waarheid wegtrekken! De satan maakt u ook wijs dat u ‘goddelijk’ 

bent. Hij wil hiermee God kwetsen en vernederen, omdat hij best 
wel weet dat alleen God goddelijk is, snapt u? 

 

Ki staat voor de kracht, energie… Maar ik zeg u, zei de engel, het is 
niet de kracht van Jezus Christus, maar van de grootste misleider 

en verleider: de vader van de leugen! 
 

Rei staat voor geest, aura.  
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Satan doet zich voor als God zelf! 

 

2 Corinthiërs 11, vers 13 en 14  Want zulke lieden zijn schijn-
apostelen, bedrieglijke arbeiders, die zich voordoen als apostelen 

van Christus. Geen wonder ook! Immers, de satan zelf doet zich 
voor als een engel des lichts.  

 

Ik zeg u, keer u af van uw valse wegen! 
 

Deuteronomium 7, vers 21  Sidder niet voor hen, want de HERE, 
uw God, is in uw midden, een grote en vreselijke God. 

 

Misschien denkt u: Waarom spreekt de engel Gods - die in de 
volle waarheid spreekt - tegen u? 

 
Deuteronomium 29, vers 29  De verborgen dingen zijn voor de 

HERE, onze God, maar de geopenbaarde zijn voor ons en onze 

kinderen voor altijd, opdat wij al de woorden dezer wet volbrengen.  
De engel Gods sprak verder, 

 

Reiki maakt u niet rijk, maar gebonden en verloren.  
De oorsprong ligt bij satan en zijn demonen, zei de engel. Uw 

denken en uw verlichte verstand zijn de nabootsing! 
 

Romeinen 1, vers 21  Immers, hoewel zij God kenden, hebben zij 

Hem niet als God verheerlijkt of gedankt, maar hun overleggingen 
zijn op niets uitgelopen, en het is duister geworden in hun 

onverstandig hart. 
 

Was satan ooit niet een engel des lichts? 

En nu bent u zelf een engel des lichts, net als hij! sprak de engel 
Gods. 

 

Efeziërs 4, vers 17  Dit zeg ik dan en betuig ik in de Here, dat gij 
niet langer moogt wandelen zoals ook de heidenen wandelen, in de 

ijdelheid van hun denken. 
 

Doe de waarheid aan!  
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Efeziërs 4, vers 21  Gij toch hebt van Hem gehoord en zijt in Hem 

onderwezen, gelijk dit de waarheid is in Jezus. 

 
Het gevolg van Reiki is, 

dat u vernietigd wordt en dat u niet Jezus Christus aanneemt en 
volgt. U bent het eigendom van satan en zijn demonen! 

 

1 Petrus 5, vers 8  Wordt nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij, 
de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal 

verslinden. 
 

Satan is een meester in de vermomming. 

Maar ik zeg u: Bekeer u, voordat u in het vuur geworpen wordt bij 
hem! 

 
Openbaring 19, vers 10  En ik wierp mij neder voor zijn voeten 

om hem te aanbidden, maar hij zeide tot mij: Doe dit niet! Ik ben 

een mededienstknecht van u en uw broederen, die het getuigenis 
van Jezus hebben; aanbid God! Want het getuigenis van Jezus is de 

geest der profetie. 

 
Keer u af van uw geestenwereld! 

Jezus Christus wil u bevrijden. Hij wil u redden omdat Hij u liefheeft 
en wakker wil schudden! De engel Gods zei: Ga naar een kerk, die 

vurig is, een Volle Evangelische kerk. En neem de stap in geloof, en 

laat u bevrijden in de machtige Naam van Jezus Christus! 
 

Johannes 14, vers 6  Jezus zeide tot hem: “Ik ben de Weg, de 
Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij”.   

 

Jezus is de Weg en de Waarheid! 
Galaten 6, vers 7  Dwaalt niet, God laat niet met Zich spotten. 

Want wat een mens zaait, zal hij ook oogsten. 

 
Benjamin, ieder die Jezus niet erkent als de Zoon van God,  

en Hem niet toelaat in zijn of haar leven, daar gaat hun hart 
verloren, omdat ze de vader van de leugen met hun trots 

aangenomen hebben. 
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Johannes 14, vers 15  Wanneer gij Mij liefhebt, zult gij mijn 

geboden bewaren. 

 
Welke rang u ook heeft, Jezus Christus is meer dan 

overwinnaar! 
Richt u nu op Hem! De waarheid maakt u waarlijk vrij. Overdenk 

mijn woorden, en lees het evangelie, de Bijbel. Onderzoek wat ik 

tot u gesproken heb. 
 

Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, 
dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die 

in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. 

 
Word wakker daar! zei de engel Gods. 

Shalom! 
 
 

 

De ware liefde is uit God! 
 

Alleen ware liefde maakt gelukkig: In een korte boodschap geeft de 
bode engel Gods de waarden en normen door, die God hanteert 

voor een gezegende relatie tussen man & vrouw! 

 
 

Volledige weergave: 
 

Shalom allemaal! Mijn naam is Benjamin Cousijnsen. Op 22 juni 

2012 kreeg ik de volgende boodschap door van een engel Gods. De 
engel Gods begon met: Shalom, Benjamin! 

 
De bron van ware liefde is God, en de ware liefde is de 

afspiegeling van God zelf. 

Alleen de liefde maakt gelukkig. 
 

Romeinen 8, vers 35  Wie zal ons kunnen scheiden van de liefde 

van Christus?... Tot zover, sprak de engel Gods. 
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Benjamin, maar ook u daar, ik spreek tot u, Ieder die iets 
van deze boodschap zal toevoegen of af zal nemen van deze 

profetie, en het ontkracht, zal gestraft worden. 

Dit betekent: voor alle profetieën, die ik gesproken heb via mijn 
profeet, Benjamin Cousijnsen, omdat alles rechtstreeks van God 

komt! 
 

1 Korinthiërs 7, vers 27  Zijt gij aan een vrouw verbonden? Zoek 

geen scheiding. Tot zover. 
 

De ware liefde kom je steeds minder tegen. 
De ware liefde is uit God. Een gezond huwelijk heeft men, als men 

Jezus Christus heeft aangenomen als de Zoon van God. Jezus zei: 

Niemand komt tot de Vader dan door Mij. 
 

Mattheüs 19, vers 6  Luister goed! Zo zijn zij niet meer twee, 
maar één vlees. Hetgeen dan God samengevoegd heeft, scheide de 

mens niet. 

 
Ook zijn er genoeg partners, die een hele andere kijk 

hebben; ze vertrouwen hun relatie niet met hun partner, en 

vooral niet voor het leven. 
Twijfel en onzekerheid; dit komt heel vaak voor! Daarom kiest men 

voor samenwonen, voordat men aan elkaar hecht en trouwt. Velen 
kiezen gewoon voor vrienden zijn, dan heeft men meer inkomsten, 

toch? sprak de engel Gods. 

 
Wat verstaat u onder goede vrienden? 

Gemeenschap hebben buiten het huwelijk is zonde; dit geldt ook 
voor een Christen! 

 

1 Korinthiërs 11, vers 11  En toch, in de Here is evenmin de 
vrouw zonder man iets, als de man zonder vrouw. 

 

Ik zeg u, Houd de liefde Gods in ere. 
Toen sprak de engel Gods verder: Ik zeg u, hebt u een Bijbel? En 

als u er geen een hebt, weet u dan dat u dan heel veel mist? De 
engel Gods zei ook, Dan kunt u deze Bijbelteksten, die ik u nu geef, 

lezen, want het zal u juist de ogen openen.  
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Ik zeg u de volgende teksten: 

Efeziërs 4, vers 20, Romeinen 7, vers 2, Handelingen 4, vers 19 en 

lees ook vers 4 van Handelingen 4. Toen sprak de engel Gods 
verder, Marcus 10, vers 8 tot en met 12, Mattheüs 5, vers 31 tot en 

met 34. En als u de Bijbelteksten niet kunt vinden, dan kunt u hulp 
vragen, want Gods woord heeft vele, vele huwelijken gered! 

Mattheüs 5, vers 27 tot en met 29. Ook zeg ik u, om het te noteren 

en na te lezen: Exodus 20, vers 17, 1 Johannes 4, vers 16, 1 
Korinthiërs 13, vers 13, en Efeziërs 3, vers 19. 

 
Ik zeg u, Wilt u een gezegend huwelijk? 

Onderzoek dan de dingen Gods en word niet gelijk aan deze wereld, 

maar onderzoek ook Gods woord en lees de Bijbel.  
Ook zeg ik u, Licht en donker gaat ook niet samen! Maar als u een 

gezond huwelijk wilt, zult u wel samen tot Jezus Christus moeten 
gaan. Want alles buiten Gods woord om is zonde. Een gezond 

huwelijk is samen in Jezus Christus wandelen, en samen te 

genieten en op één lijn zijn. Zonder Jezus Christus in uw leven, en 
zonder Hem aan te nemen in uw hart, brengt vaak verdriet voort. 

Daarom, Kom tot Jezus Christus en zoek Hem, en onderzoek Gods 

woord. Zoek de dingen Gods, want Hij wil aan u, die luistert, zoveel 
meer vertellen!  

 
De volgende stap, zei de engel Gods, zet u: 1 Johannes 3, 

vers 16   

Ware liefde is Jezus Christus toelaten in uw leven.  
Heb God lief boven al! 
 
 

 

Profetisch: Gij zult niet doodslaan 
 

De bode engel Gods brengt deze boodschap over in de naam van 

Jezus Christus. Aan de hand van een voorbeeld dat zeer 
aangrijpend is, ziet u hoe God en Zijn engelen abortus zien!  

 

 
Volledige weergave: 
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Hallo! Op 23 juni 2012 heeft Benjamin Cousijnsen deze boodschap 

van de bode engel Gods ontvangen, in de naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. 
 

Shalom, Benjamin! Geef mijn woorden door. Ik ben de bode engel 
Gods en mijn woorden komen van God. 

 

Jeremia 1, vers 5  Eer Ik u vormde in de moederschoot, heb Ik u 
gekend, en eer gij voortkwaamt uit de baarmoeder, heb Ik u 

geheiligd. Tot zover, en nu: 
 

Psalm 139, vers 13 tot en met 17  Want Gij hebt mijn nieren 

gevormd, mij in de schoot van mijn moeder geweven. Ik loof U, 
omdat ik gans wonderbaar ben toebereid, wonderbaar zijn uw 

werken; mijn ziel weet dat zeer wel. Mijn gebeente was voor U niet 
verholen, toen ik in het verborgene gemaakt werd, gewrocht in de 

diepten van het aardrijk; uw ogen zagen mijn vormeloos begin;… 

Let op, wat er nu gezegd wordt!... in uw boek waren zij alle 
opgeschreven, de dagen, die geformeerd zouden worden, toen nog 

geen daarvan bestond.  

 
Jakobus 1, vers 5  Indien echter iemand van u in wijsheid te kort 

schiet, dan bidde hij God daarom, die aan allen geeft, 
eenvoudigweg en zonder verwijt; en zij zal hem gegeven worden, 

“aan de man en de vrouw”. 

 
Het grote wonder is gegeven door God zelf!  

Hij zorgt dat de menselijke code en DNA wonderlijk wordt 
geplaatst, en dat de bevruchting plaatsvindt. 

 

Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, 
dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die 

in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. 

 
Op een dag had God een bevruchtiging toegelaten bij Carola 

en Willem… wat waren ze blij! 
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Toen opeens werd Willem werkeloos. En Willem was egoïstisch; de 
kinderwens was ook meteen weg, terwijl God Zijn wonder had 

gegeven. 

 
Job 10, vers 8  Uw handen hebben mij gewrocht en gevormd, 

geheel en volledig; en wilt Gij mij in het verderf storten?  
 

Wist u dat bij elke engel Gods tranen zijn, en bij de Zoon van 

God, Jezus Christus, en God zelf, bij elke moord? 
Daarna heeft Carola maar aan zijn wens ingestemd. Bijna was er 

een kindje geboren, nog te klein om te kunnen praten… “Mamma, 
maak mij alsjeblieft niet dood!” 

 

Exodus 20, vers 13  Gij zult niet doodslaan. 
 

God had het kindje zo mooi gemaakt! 
Carola heeft zich van de trap laten vallen, want abortus vond ze 

ook te duur. Ik zeg u, geen engel wou haar meer beschermen, en 

Carola kwam om het leven. En God had het kindje al bij zich, 
meteen toen zij zich liet vallen. 

De man werd opgesloten, en hem wacht de straf Gods. 

 
Job 31, vers 15  Heeft Hij, die mij in de moederschoot maakte, 

ook hem niet gemaakt? Heeft niet Eenzelfde ons in de baarmoeder 
bereid?  

 

Abortus is moord. 
U komt allemaal voor de Almachtige te staan.  

Dit wonder is een geschenk van God. Vraag God om u te vergeven, 
als u zoiets hebt gedaan. Nu wil Hij uw leven, en dat u zich bekeert 

tot Jezus christus.  

 
En zij zeiden: “De Ooievaar heeft een baby gebracht!”… en 

ze maken meteen al een grote leugen. 

Wat zou er voor een Godswonder zijn gemaakt, denkt u? Komt de 
eer God niet toe? Bent u nu echt zo dom?  

God heeft u gemaakt in liefde, en gaf het wonder in liefde! 
Bent u kinderloos? sprak de engel Gods…  
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Jesaja 54  Dit wil ik aan u voorlezen… Jubel, gij onvruchtbare, die 
niet gebaard hebt; breek uit in gejubel en juich, gij die geen weeën 

gekend hebt, want de kinderen der eenzame zijn talrijker dan de 

kinderen der gehuwde, zegt de HERE. Maak de plaats voor uw tent 
wijd, en men spanne de kleden uwer woningen uit, wees er niet 

karig mee, maak uw touwen lang en sla uw pinnen vast. Want naar 
rechts en links zult gij uitbreiden en uw nageslacht zal de volken in 

bezit nemen en de verwoeste steden bevolken. Vrees niet, want gij 

zult niet beschaamd staan; word niet schaamrood, want gij zult niet 
te schande worden; ja, gij zult de schande van uw jeugd vergeten 

en aan de smaad van uw weduwschap niet meer denken. Want uw 
man is uw Maker, HERE der heerscharen is zijn naam; en uw losser 

is de Heilige Israëls, God der ganse aarde zal Hij genoemd worden. 

Want als een verlaten en diep bedroefde vrouw heeft u de HERE 
geroepen, als een vrouw uit de jeugdtijd, nadat zij versmaad werd 

– zegt uw God. Een kort ogenblik heb Ik u verlaten, maar met groot 
erbarmen zal Ik u tot Mij nemen; in een uitstorting van toorn heb 

Ik mijn aangezicht een ogenblik voor u verborgen, maar met 

eeuwige goedertierenheid ontferm Ik Mij over u, zegt uw Losser, de 
HERE. Dit is Mij als in de dagen van Noach: zoals Ik gezworen heb, 

dat de wateren van Noach niet meer over de aarde zouden komen, 

zo heb Ik gezworen, dat Ik niet meer toornig op u zal zijn noch u 
zal dreigen. Want bergen mogen wijken en heuvelen wankelen, 

maar mijn goedertierenheid zal van u niet wijken en mijn 
vredesverbond zal niet wankelen, zegt uw Ontfermer, de HERE. Gij, 

ellendige, door storm voortgedrevene, ongetrooste, zie, Ik leg uw 

stenen in blinkend erts, Ik grondvest u op lazuurstenen, Ik maak 
uw tinnen van robijnen, uw poorten van karbonkelstenen en uw 

gehele omwalling van edelsteen. Al uw zonen zullen leerlingen des 
HEREN zijn, en het heil uwer zonen zal groot zijn; door 

gerechtigheid zult gij bevestigd worden. Weet u verre van 

onderdrukking, want gij hebt niet te vrezen, en van verschrikking, 
want zij zal tot u niet naderen. Valt men heftig aan, dan gaat dat 

van Mij niet uit; wie u aanvalt, zal over u vallen. Zie, Ik ben het, die 

de smid geschapen heb, welke het kolenvuur aanblaast en naar zijn 
kunst het wapen vervaardigt, maar Ik ben het ook, die de 

verderver geschapen heb om te vernielen. Elk wapen dat tegen u 
gesmeed wordt, zal niets uitrichten, en elke tong die zich voor het 

gericht tegen u keert, zult gij in het ongelijk stellen. Dit is het deel 
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van de knechten des HEREN en hun recht van Mijnentwege, luidt 
het woord des HEREN.  

 

 
 

25-06-2012 Jezus roept u terug vandaag! 
 
Een belangrijke oproep voor iedereen, die als gelovige terug is 

gevallen in de wereld. Jezus heeft u nooit verlaten en wil u redden 
uit de hel. Roep Hem vandaag nog aan! Hij heeft u nooit verlaten. 

Volledige weergave: 

 
Hallo! Deze profetische woorden zijn op 25 juni 2012 aan Benjamin 

doorgegeven door de bode engel Gods. 
 

Shalom, Benjamin! Ik ben de bode engel Gods. Roept de verlorenen 

terug, omdat Hij niet wil dat ze verloren gaan, maar eeuwig leven 
hebben. Benjamin, schrijf dit op, dit is een belangrijke oproep. 

 
Wie u ook bent, het is zeer verstandig dat u zich klaarmaakt, 

zodat Jezus Christus u kan meenemen. 

Misschien bent u wel ooit gedoopt geweest en ooit een kind van 
God geweest. Ik heb het over de volwassenendoop; u wist wat dit 

inhield. Een doop van een baby kan God zegenen, maar de baby 

kan nog niet de radicale keus maken om voor God te kiezen. 
 

Jezus spreekt tot u: Waarom hebt gij Mij verlaten? 
Heb ik u niet gezegd, Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven? 

U werd ooit gedoopt, en verleid door satan. De kerk was blij en u 

vierde het nog! En de engelen verheugden zich mede over uw keus. 
Ik zeg u, als bode engel Gods, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, 

was zo trots op u en blij! Hij had een plan met u.  
 

Uw kerk gaf u geen onderwijzing na uw doop, en liet u aan 

uw lot over, want u was nu één van hen.  
Daarna kwam satan en trok u in de wereld terug. En u genoot van 

het wereldse leven. U dacht dat u nimmer terug kon naar Jezus 

Christus, omdat uw zonde zo groot als een berg was. Uzelf hebt 
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Jezus Christus losgelaten. Alles was uw keus. U deed mee met van 
alles.  

Gods engelen hebben voor u gebeden, niet de kerk!  

 
Jezus Christus roept u vandaag, om u weer te zegenen, maar 

ook omdat Hij u nimmer verlaten heeft. 
Jezus Christus, de Zoon van God, heeft u nog steeds lief, en wil u 

redden uit de hel… Marion, Karin, Peter, Jan, Claus, Anja… Ik roep 

u, Ik roep u allen bij de naam, keer terug! Het is verstandig dat u 
zich nu bekeert en dat u zich klaarmaakt, ook u daar, die luistert. 

Laat Jezus Christus in uw hart toe. Hij klopt al zo lang! Laat het niet 
gebeuren, dat u straks gaat kloppen… “Here, laat mij er in!”  

Dan zal Ik zeggen, U bent te laat, keer terug. 

 
Ga naar een vurige evangelische kerk, en onderhoud u in 

Gods woord, en doe de wapenrusting Gods aan.  
Doe niet meer mee met deze slechte wereld. Als u vandaag Mij 

aanroept, Jezus Christus, en uw zonden belijdt, zeg ik u in de 

machtige naam van Jezus Christus: Alles is u vergeven, ga heen en 
zondig niet meer, zegt Yeshua, Jezus.  

Kijk niet om naar Sodom en Gomorra, kijk vooruit en ren op uw 

doel af, in Jezus Christus’ naam. Strek uw handen nu uit, en zeg: 
“Jezus Christus, hier ben ik”. 

Niet lang meer, houd vol, dan zult u bij Jezus Christus zijn.  
Wie niet wil horen, gaat verloren. Ook u, die van Mij gehoord hebt 

en Jezus Christus heeft afgewezen, zal afgewezen worden, als u 

voor Hem komt te staan. En dat zal zeer spoedig zijn.  
U die wel luistert: Ik veroordeel u niet, ga heen en zondig niet 

meer. U hebt Mij aangenomen.  
 
 

 

Loof onze God met eerbied en in blijdschap! 
 

26-06-2012  VISIOEN: DE BODE ENGEL GODS GEEFT, AAN DE 
HAND VAN BIJBELSE TEKSTEN, DEZE BOODSCHAP DOOR. EEN 

OPROEP OM TE WANDELEN IN OPRECHTHEID EN NEDERIGHEID, EN 

JE TE VERBLIJDEN TE ALLEN TIJDE IN DE HEER! 
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Volledige weergave: 

 

Hallo! Deze boodschap is op 26 juni 2012 doorgegeven door de 
bode engel Gods aan Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom, Benjamin en Marta! De Here is verbonden met u; spreek 

en vrees niet. 

 
U daar, Heb eerbied voor de God van Izaäk, Jakob en 

Abraham.  
Heilig is God de Almachtige. Bewonder Hem om Zijn machtige 

daden! Laat ieder mens God loven, loof de Heer! Zelfs de vogels 

loven God om Zijn liefdevolle ontferming en grootheid. 
Eerbied voor God is het begin van alle kennis, maar dwazen 

verwerpen wijsheid en onderwijzing.  
Uw zonde kan u naar de ondergang leiden.  

 

Daarom zeg ik u, Alle zonde en lastering zal de mensen 
vergeven worden, maar de lastering van de Geest zal niet 

vergeven worden.  

Spreekt iemand een woord tegen de Zoon des mensen, het zal hem 
vergeven worden. Maar spreekt iemand tegen de Heilige Geest, het 

zal hem niet vergeven worden, noch in deze eeuw, noch in de 
toekomende. 

Acht de boom goed, maar dan ook zijn vrucht. Of acht de boom 

slecht, maar dan ook zijn vrucht.  
Een ware vriend is liefdevol.  

Iemand die roddelt, verraadt iemands vertrouwen, maar een echte 
vriend bewaart een geheim.  

Petrus zei eens: “De hemel is mijn getuige, ik ken Jezus Christus 

niet”. Hoe vaak kraaide er een haan voor u? Hoe vaak heeft u Jezus 
Christus al verloochend?  

Ook zei Jezus bij de Pesach: “Een van jullie zal Mij verraden”. 

Ik zeg u, Heeft u ook al van de verboden vruchten gegeten? 
 

Ik wil acht geven op een onberispelijke wandel. 
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Psalm 101, vers 2 tot en met 8  Daar staat geschreven: 
Wanneer zult Gij tot mij komen? Ik wandel in oprechtheid mijns 

harten in mijn huis; ik stel geen schandelijke dingen voor mijn 

ogen; ik haat het doen der afvalligen, het kleeft mij niet aan. Een 
verkeerd hart wijke verre van mij, de boze wil ik niet kennen. Wie 

zijn naaste heimelijk lastert, die zal ik verdelgen; wie hoog van 
ogen en trots van hart is, die duld ik niet. Mijn ogen zijn op de 

getrouwen in den lande om bij mij te wonen; wie onberispelijk 

wandelt, die zal mij dienen. In mijn huis zal geen bedrieger wonen; 
de leugenspreker zal niet bestaan voor mijn ogen. Elke morgen zal 

ik verdelgen alle goddelozen des lands. 
Psalm 116, vers 3 tot en met 18  Banden van de dood hadden mij 

omvangen, angsten van het dodenrijk hadden mij aangegrepen, ik 

ondervond benauwdheid en smart. Maar ik riep de naam des 
HEREN aan: Ach HERE, red mijn leven. Genadig is de HERE en 

rechtvaardig, onze God is een ontfermer. De HERE bewaart de 
eenvoudigen; ik was verzwakt, maar Hij heeft mij verlost. Keer 

weder, mijn ziel, tot uw rust, omdat de HERE u heeft welgedaan. 

Want Gij hebt mijn leven van de dood gered, mijn oog van tranen, 
mijn voet van aanstoot. Ik zal wandelen voor het aangezicht des 

HEREN in de landen der levenden. Ik heb geloofd, zelfs toen ik 

sprak: Ik ben zeer verdrukt; toen ik in mijn angst zeide: Alle 
mensen zijn leugenachtig. Hoe zal ik de HERE vergelden al zijn 

weldaden jegens mij? De beker der verlossing zal ik opheffen, ik zal 
de naam des HEREN aanroepen. Mijn geloften zal ik de HERE 

betalen, in de tegenwoordigheid van al zijn volk. Kostbaar is in de 

ogen des HEREN de dood van zijn gunstgenoten. Ach HERE, 
waarlijk, ik ben uw knecht, ik ben uw knecht, de zoon van uw 

dienstmaagd: Gij hebt mijn banden losgemaakt. Ik zal U lofoffer 
brengen en de naam des HEREN aanroepen.  

De engel Gods sprak verder,  

 
Tot slot zeg ik u, met alle engelen Gods: 

 

Psalm 118, vers 24  Dit is de dag die de HERE gemaakt heeft; 
laten wij juichen en ons daarover verheugen. 

 
Prediker 12, vers 14  Want God zal elke daad doen komen in het 

gericht over al het verborgene, hetzij goed, hetzij kwaad. 



 
 

 

222 
 
 

 

 
Benjamin, ik ga nu, dit zijn de woorden Gods, die ik gesproken heb. 

Shalom! 

Niets kan ons scheiden van Zijn kracht en liefde! 
 

Droom visioen: God laat Benjamin zien, hoe te bidden in de kracht 

van Zijn Heilige Geest en om gebondenen vrij te bidden in Jezus’ 
naam. Benjamin komt in een andere tijd terecht. 

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo! Mijn naam is Benjamin Cousijnsen. Dit droom visioen kreeg 

ik op 27 juni 2012.  
 

De engel Gods maakte me wakker en zei, Benjamin, Shalom! Kom, 

volg mij. 
Ik zei, “Ik slaap nog half, maar ik hoor u wel”. 

Samen met de engel Gods liep ik de trap af en we gingen naar 
buiten. Ik wist dat het de engel Michaël was. Hij zei, Benjamin, ik 

breng u naar het wilde westen. 

Toen hij dat zei, dacht ik even aan Bonanza. Was dit een grapje? 
Maar daar aangekomen, zei de engel Gods, Vrees niet, want God is 

met u, cowboy! Ik zal u later weer terugzien. 

Ik zag er inderdaad uit als een cowboy, met een witte jas zonder 
pistolen. Ik wilde nog vragen: ‘Wat doe ik hier trouwens?’ Maar de 

engel Gods was alweer weg, voordat ik iets kon vragen.  
Ik bevond mij in Texas, want tijdens het lopen zag ik een heel 

schuin bordje hangen, waar het op stond.  

 
Toen zag ik een hele kleine jongen, die zat buiten voor een 

saloon. 
Ik zag zijn tranen en vroeg, “Waarom huil je?”  

De jongen zei, “Mijn papa drinkt heel veel, en straks slaat papa 

mama en ons. Ik ben bang!” 
“Hoe heet je?” zei ik. 

“Bret”, zei hij, “ik ben 9 jaar”. 

“Hoe ziet jouw papa er uit?” vroeg ik. 
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“Papa heeft een scheur in zijn broek bij zijn knieën”, vertelde de 
jongen. 

Toen zei ik, “Ik praat wel eventjes met hem”.  

“Bent u Jezus?” vroeg de jongen. 
“Nee”, zei ik, “Benjamin. Maar tot zo!” 

 
Ik liep naar binnen en zag de piano, waarop gespeeld werd. 

Maar wat een rook was daar, verschrikkelijk! Maar ik hoorde lachen 

en ik hoorde vloeken. En ik zag daar zes cowboys kaarten aan een 
tafel, en een stuk of acht cowboys en enkele vrouwen zaten daar bij 

de bar. En ze stonden daar wat te praten en te drinken.  
Ja, daar stond de vader van de jongen… Ik moest wel eventjes 

zoeken. 

“Meneer! Kan ik u heel even spreken over uw zoon?” vroeg ik. 
“Waar bemoei je je mee! Scheer je weg!!” zei hij heel kwaad. 

Opeens was de muziek ook meteen gestopt, en ik zag de 
cowboys, zoals ik ze nog nooit had gezien. 

Ik zag dat deze cowboys een verwilderde demonische blik hadden. 

En ik sprak de vader opnieuw toe: “Uw zoon, die huilt om u”.  
Deze vader was bezopen, en kreeg de drank maar steeds weer 

aangeschoven. En hij reageerde daar niet op, wat ik zei. Maar plots 

bood een vrouw mij ook een fles drank aan. Ik sloeg de fles weg en 
zei, “Een engel Gods bracht mij hier, en wat tref ik hier aan…” 

Toen ik dat zei, lag ieder dubbel van het lachen! Dat kwam door 
wat ik zei, maar toen sprak ik verder tegen de vader van de 

jongen, en zei: “Duivelse drankdemon, ik beveel u, hou op!” En 

toen ik dat zei, hoorde ik om mij heen roepen.  
 

Sommige mensen vluchtten weg van de aanwezigen, maar ik 
sprak door en ik zei:  

“Ik beveel u in de machtige Naam boven alle naam, Jezus Christus, 

om deze man nu vrij en los te laten! Ik verbreek elke gebondenheid 
en reinig alles onder het Bloed van Jezus Christus! Iedere geest van 

alcohol, drugs, hoererij, magie, moord, haat, godslastering en 

ziekte, ik onderwerp u in de kracht van Jezus Christus, aan Zijn 
voeten. En ik zeg u, Ga weg nu! Ik verklaar totale verandering van 

geest, ziel en lichaam, en vrijzetting van welke negatieve geest 
ook. Ik dek alles onder het Bloed van Jezus Christus, want Hem 

komt de eer en de overwinning toe, die gebondenen vrijmaakt!” 



 
 

 

224 
 
 

 

 
Deze cowboys, die kronkelden als slangen opeens… 

Iedereen lag op de grond, en werd veranderd en aangeraakt in 

Jezus Christus’ naam. Zelfs de rook was weg! En de alcoholstank, 
die was ook verdwenen. Prachtig om te zien!  

 
Maar toen plotseling liep er een cowboy in zwarte kleding 

kwaad naar binnen, en klapte met de deurtjes. 

Hij had een verwrongen en dreigende blik en houding. “Wat hebt u 
gedaan?” schreeuwde hij kwaad, “ze behoren mij toe! U hebt alles 

kapotgemaakt!” schreeuwde hij. 
Ik deed mijn mond open, en de Heer sprak door mij heen en zei, 

“Ik, de Here God formeerde de mens van stof uit de aardbodem, en 

blies de levensadem in zijn neus”. 
“Ik daag u uit!” sprak de satan, “ja, ik daag u uit!” zei hij in zijn 

cowboyvermomming. En opeens trok hij zijn wapens, maar ik 
strekte mijn rechterarm uit en wees naar hem, en sprak: “Ik ben 

bewapend met Gods wapenrusting! Niets kan door de bescherming 

van Jezus Christus doorkomen en heenkomen! Romeinen 8, vers 
38”.  

 

Toen opeens schoot satan drie keer op mij, achter elkaar, en 
de kogels ketsten op mijn lichaam af. 

En de kogels vielen op de grond. Jezus Christus was meer dan 
overwinnaar in mij!  

De satan, die vluchtte van angst. En de mensen, die daar op de 

grond lagen, stonden allemaal anders op. Ze waren veranderd. 
Iedereen was vrij, en de cowboys, die gingen allemaal als vrienden 

naar buiten. Ik liep ze achterna, want ik was nieuwsgierig, wat ze 
nu zouden doen. En ik zag dat ze bij een winkeltje allemaal een 

Bijbel kochten.  

 
En de jongen, Bret, die daar zat, keek heel verbaasd, toen 

papa hem in de armen vloog en hem kuste.  

De jongen keek naar mij en zei, “Bedankt Jezus!” 
“Nee, Benjamin is mijn naam”, zei ik. 

“Maar Hij is wel in u, want ik zie dat! Daarom zie ik Jezus,” zei hij 
nog. 

Shalom, cowboys, Shalom! 
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De engel Michaël stond plotseling weer voor mij. 

Benjamin, ik breng je weer terug naar huis, volg mij. We vlogen 

terug en kwamen in mijn straat. De engel Gods bracht mij tot aan 
het bed, en draaide mij weer in mijn lichaam om en liet mij zakken.  

 
De engel Gods zei, Wie in Jezus Christus gelooft en wandelt, 

is meer dan overwinnaar! 

Geen berg is te groot, want Hij is groter.  
Slaap lekker, cowboy Benjamin! zei de engel Gods, en ik hoorde op 

de achtergrond een melodie… Het was de melodie van Bonanza. 
 

1 Kronieken 16, vers 23   

En ik hoorde nog in de verte deze woorden: U daar, doe altijd Gods 
wapenrusting aan!  

 
 

 

28-06-2012 Model Belleza 
 

28-06-2012  De bode engel Gods vertelt een indrukwekkend 

verhaal over model Belleza uit Italie. Benjamin hoort dit aan in zijn 
slaap en schrijft alles op tot in detail, als hij even later ontwaakt. 

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo! Dit droom visioen heeft Benjamin ontvangen op 28 juni 

2012. Benjamin schrijft, 

 
In mijn droom hoorde ik vooraf muziek, instrumentale muziek. En 

toen hoorde ik: Shalom, Benjamin!  
 

Belleza woont in Italië. Belleza, daar vertel ik u over, 

vandaag in uw slaap… 
Ze is 26 jaar en was model, en poseerde al te graag op straat. Ze 

hield van art en van aparte kleding en kapsels. Telkens als er iets 

nieuws uitkwam, kocht ze het. Papa betaalt wel.  
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Mattheüs 6, vers 25  Daarom vertel Ik het u: Weest niet bezorgd 
over uw leven, wat gij zult eten of drinken, of over uw lichaam, 

waarmede gij het zult kleden. Is het leven niet meer dan het 

voedsel en het lichaam meer dan de kleding?  
 

Belleza vond het prachtig om alle aandacht naar haar toe te 
trekken, en ging graag uit en hield van feesten! 

Men noemde haar een echt feestbeest. De engel sprak: 

 
Mattheüs 6, vers 22 tot en met 24  De lamp van het lichaam is 

het oog. Indien dan uw oog zuiver is, zal geheel uw lichaam verlicht 
zijn; maar indien uw oog slecht is, zal geheel uw lichaam duister 

zijn. Indien nu wat licht in u is, duisternis is, hoe groot is dan de 

duisternis! Niemand kan twee heren dienen, want hij zal òf de ene 
haten en de andere liefhebben, òf zich aan de ene hechten en de 

andere minachten; gij kunt niet God dienen èn Mammon.  
 

U kunt echt niet God dienen en de Mammon, de god van het 

geld. 
U daar, die luistert, zei de engel Gods, gelooft u ook in Jezus 

Christus, net als Belleza? En zit u ook onschuldig zondags in de 

kerk? Zo gauw u de kerk uitkomt, bent u totaal veranderd, toch? En 
geniet u weer volop van het leven!  

Men noemde Belleza een echt feestbeest. Ik zeg u: ik, de engel 
Gods, geef elke boodschap door aan Benjamin, en elk woord wat ik 

tot u spreek, komt van de God van Izaäk, Jakob en Abraham, ook 

wel de God van Israël genoemd. Veroordeel zijn boodschappen niet, 
want dan gaat u tegen de Almachtige in en veroordeelt u zichzelf! 

 
Belleza maakte zich altijd maar zorgen over van alles, maar 

was altijd maar druk, druk. 

Geen tijd om echt na te denken, want ze had nog zoveel te doen! 
Geen tijd voor God… 

 

Mattheüs 7, vers 13 en 14  Gaat in door de enge poort, want 
wijd is de poort en breed de weg, die tot het verderf leidt, en velen 

zijn er, die daardoor ingaan. want eng is de poort, en smal de weg, 
die ten leven leidt, en weinigen zijn er, die hem vinden. 
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Mattheüs 7, vers 19  Iedere boom, die geen goede vrucht 
voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen. 

 

Belleza is omgekomen door een brand in haar slaapkamer.  
Alles is in vlammen opgegaan, zei de engel Gods.  

 
Johannes 3, vers 36  Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven; 

doch wie aan de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, 

maar de toorn Gods blijft op hem. 
 

Bekeer u, en luister naar Jezus Christus!  
Zoek de dingen op, die van boven zijn.  

Geef dit door, Shalom! zei de engel Gods. 

 
 

 

Profetie: Het rijk van satan is onder u! 
 

29-06-2012  Profetie - De engel Gods spreekt tot Gods profeet 
Benjamin Cousijnsen. Inhoud:  

• Opname van Gods kinderen  

• Oproep tot bekering 
• Alert zijn  

• Landen worden getroffen 

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo! Mijn naam is Benjamin Cousijnsen. Op 29 juni 2012 kreeg ik 

de volgende boodschap door van de engel Gods.  
 

Shalom, Benjamin! De technologische engelen waren ook in 
de tijd van Henoch.  

Men onderschat hun buitengewone kennis van deze buitengesloten 

engelen. Zo zijn er vele planeten! 
 

Markus 13, vers 26  U daar, luister goed… En dan zullen zij de 

Mensenzoon zien komen op de wolken, met grote macht en 
majesteit. 
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Hij zal de engelen uitsturen om de uitverkorenen bijeen te 

brengen vanuit de vier windstreken van de Aarde, van het 

ene einde van de wereld tot het andere.  
De uitverkorenen zullen op de wolken dus weggevoerd worden, in 

de lucht. Benjamin, sprak de engel Gods, ik zal het straks weer 
over de gevallen engelen hebben. Maar luister nu goed verder… 

 

Op de wolken wordt u naar Gods Koninkrijk gebracht.  
U zult ontvangen worden door duizenden, tienduizenden, 

tienduizenden engelen. Het aantal gaat u ver te boven! De kleuren 
zijn daar ook heel anders, helderder en lichter. Denk maar aan de 

regenboog.  

 
Toen God de Aarde maakte, was er ook veel meer kleur... 

Maar omdat de mens veranderde, veranderde de kleuren mee. Uw 
Aarde is niet zo meer, zoals het werkelijk was, zoals in den 

beginne. De mens laat zich overnemen door demonen. De 

demonenwereld is onder u, omdat men Jezus Christus verwerpt.  
 

Ik wijs u als engel Gods er op, om u klaar te maken en u te 

richten op Zijn Wederkomst!  
Ook heb ik zoveel doorgegeven aan Gods profeet Benjamin, maar 

wat doet er mee? vraag ik. En u daar, voorganger, word wakker, en 
smeer geen honing in de mond van uw schapen. Sta in Gods 

kracht! En word nu eens snel vurig van geest, want God valt in 

slaap van u. Maak u klaar, want uw schapen moeten klaarstaan, 
want de Koning komt! 

 
Ik zeg u, u daar, Houd uw vulkaan op het oog, Washington, 

VS, uw Mount Rainier! 

Want als u zo doorgaat met uw plannen, die tegen de God van 
Israël ingaan, zal God zelf voor een grote schoonmaak zorgen, en 

elk middel gebruiken.  

 
De God van Abraham, Izaäk en Jakob is niet dezelfde God als 

Allah! 
Ik zeg u dit: Dit telt voor alle landen. Er is maar één God met een 

hoofdletter G. En u wilt alle goden en afgoden, kerken, één maken. 
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Ziet u niet, dat u bent overgenomen? De rampen in uw land hebt u 
zelf over uzelf uitgeroepen. Nogmaals zeg ik u: U zult zich deze 

boodschap herinneren, wanneer het in volle gang is. God zendt u, 

zoals in de tijd van Mozes, dezelfde gebeurtenissen! 
 

Hoever gaat God, denkt u? 
Als u - ik spreek tegen alle landen - als u Jezus Christus erkent als 

de Zoon van God, en als u zich aan Zijn geboden houdt en uw 

afgoden vernietigt, zal de God van Izaäk, Jakob en Abraham u 
waarlijk genadig zijn. 

 
De technologische engelen, gevallen engelen, hebben reeds 

voor klachten in de hersenen gezorgd bij proefsoldaten, 

omdat men overgenomen wordt via de helm.  
Men gaat heel ver. U kunt zich nu al heel snel verplaatsen, want 

men wil supersoldaten! Welkom in wonderwereld! Buiten de helmen 
om wordt men nu massaal ook overgenomen. Men test golven uit 

via de satelliet en doet proeven. Ik zeg u, het rijk van satan is 

onder u! 
 

Er zullen zelfs dieren zijn, die men nog nooit gezien heeft.  

Wel in de hel! Deze zullen uit het niets geboren worden bij u op 
Aarde. Veel mensen klagen, dat ze stemmen horen. En de demonen 

gaan zover, dat men helemaal overgenomen wordt.  
 

Amsterdam, ja, Amsterdam, u geniet van alle onreinheid, en 

beschouwt het als normaal.  
Als u zich bekeert, heel snel, dan zal er genade zijn. Maar als u zich 

niet heel snel bekeert, zal zich onverwachts een onbekend virus 
onder u bevinden. En God zal verder afrekenen met u. Men zal 

getroffen worden. Bekeer u, en kom niet te laat! 

 
Indonesië, Japan, Hawaï, China, Duitsland, Nederland, alle 

landen, verbaast u niet, ik heb tot u gesproken, sprak de 

engel Gods, in Yeshua HaMashiach, in Jezus Christus’ naam.  
Gods hand slaat, Zijn mond blaast en Zijn voeten vertrappen.  

En Gods kinderen moeten nu meer en meer waakzaam zijn, en 
vasthouden aan Jezus Christus, want satan die brult. Maar de 

Leeuw van Juda brult de overwinning! 
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Iedereen, elk land, is gewaarschuwd! Wie niet wil horen, gaat 
verloren, welk land dan ook. Benjamin, wie zich niet over wil geven, 

ja, die gaat verloren. Maar wie wil zich niet overgeven, als men 

gered kan worden? Jezus Christus is de enige Weg, en de Waarheid 
en het Leven. En niemand komt tot de Vader dan door Hem.  

Kinderen Gods, zoekt de dingen op, die van boven zijn! Het is waar, 
ik zeg u, sprak de engel Gods, voelt u de weeën van Zijn 

Wederkomst? De weeën, die zijn nu voorbij, want ik zeg u: De 

bevalling is bijna begonnen. Uw Koning der koningen komt er aan! 
Schrik niet, wat nu ondertussen allemaal gaat gebeuren in deze 

wereld.  
 

Men weet niet meer wat men doet! 

Een moeder gooit de baby van het balkon, de man hangt zich op, 
een jong stel werpt zich voor de trein, een auto rijdt door het 

winkelcentrum, en rijdt in op de winkels... De mens, die zich niet 
bekeert tot Jezus Christus, gaat nu hele rare dingen doen, omdat 

men is overgenomen.  

Ik zeg u, De tijd is nabij! En Jezus Christus komt zeer, zeer 
spoedig.  

Ik zeg u, Benjamin, en u daar: Shalom! 
 
 

 

Al het verborgene brengt God nu aan het licht 
 

29-06-2012  BENJAMIN ONVANGT EEN BIJZONDERE OPENBARING 
VAN GOD VIA DE BODE ENGEL GODS, WELKE DE WERELD 

VERBAASD ZAL DOEN STAAN! WIJ WAREN DAT IN IEDER GEVAL! 

GOD OPENBAART AL HET VERBORGENE IN DEZE TIJD! 
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo! Dit is een soort vervolg van de profetie, die vandaag in de 
ochtend aan Benjamin werd doorgegeven. Maar deze profetie is  

’s avonds op 29 juni 2012 aan Benjamin doorgegeven. Terwijl hij 

wakker was, kwam de bode engel Gods en sprak tot hem, en zei: 
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Shalom, Benjamin! Ik kom in de naam van Yeshua HaMashiach, 
Jezus Christus. Ik kom er op terug, nu men wakker is en alert. Ik 

sprak over Marcus 13, vers 26 en 27. Let op, Benjamin. Ik sprak 

over de planeten, maar u had het niet door, dat ik er niet meer 
verder over sprak. Had u het ook door?  

 
Wees altijd scherp en spits uw oren… 

Van het uiterste der Aarde tot het uiterste des Hemels betekent 

eenvoudig ook: dus niet alleen alle wezens van de Aarde… Let op, 
wat ik u nu vertel! 

 
Maar ook van de planeten elders in de ruimte zullen ze door 

de engelen Gods verzameld en weggevoerd worden.  

Waarheen? Denkt u misschien… Daar gaat God over. God is de Alfa 
en de Omega, Die is en Die was en Die komt, de Almachtige!  

 
Benjamin, er was eens een raket, die verder dan de Maan 

ging… 

En ze namen foto’s uit hun raam. Ze ontdekten engelen en ze 
zagen engelen op strijdwagens, en nog veel meer. Ze wilden meer 

zien, maar een soort kracht duwde de raket daar vandaan.  

De foto’s mochten niet geopenbaard worden en werden in beslag 
genomen. Maar men is er achter gekomen, dat God bestaat! Men 

kreeg hierover zwijgplicht opgelegd en gaf de astronauten veel 
geld. 

 

Johannes 3, vers 36  Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven; 
doch wie aan de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, 

maar de toorn Gods blijft op hem. 
 

Zij Jezus ook niet: Johannes 10, vers 11  Ik ben de goede 

Herder; de goede Herder zet zijn leven in voor zijn schapen. 
 

Johannes 15, vers 7  Indien gij in Mij blijft en mijn woorden in u 

blijven, vraagt wat gij maar wilt, en het zal u geworden. 
 

Wist u, bij de gevangenneming van Jezus Christus gebeurde 
iets, wat men zo weer naast zich neerlegt, en bijna niet over 

spreekt… 
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Johannes 18, vers 6  Toen Hij dan tot hen zeide: Ik ben het, 

deinsden ze terug en vielen ter aarde. 

 
Ik zeg u, Met Jezus Christus bent u meer dan overwinnaar!  

Maar dan moet u zich wel overgeven en het woord van God lezen. 
Verder wandelt u met Hem, en zoekt u een kerk op waar u zich 

thuis voelt en gesterkt wordt.  

 
Benjamin, iedereen moet zich klaarmaken voor de Opname. 

Wie in Jezus Christus is en doet wat Hij vraagt, heeft niets te 
vrezen. Jezus Christus komt zeer snel. God weet het uur en de dag, 

alleen Hij. Ik, de engel Gods, weet dat alles klaarstaat en in 

paraatheid gesteld is voor de Koning der koningen, Jezus Christus.  
Shalom! zei de engel Gods, en verdween. 

 
 
 

30-06-2012 NU is het einde der tijden! 
 

Michaël sprak in de Naam van Jezus Christus: Nu wordt alles 

geopenbaard, ook wat niet in uw Bijbel staat; God is God! Het einde 
der tijden is NU. Benjamin en zijn vrouw Marta worden door God ter 

sprake gebracht. 

 
 

Volledige weergave: 
 

Shalom, Benjamin! Ik ben tot u gekomen in de machtigste Naam 

boven alle namen, die meer dan overwinnaar is. Over Zijn naam zal 
in alle eeuwigheid worden gesproken. Zijn naam is Wonderbaar, 

Yeshua HaMashiach. 
 

Lukas 8, vers 17  Er is niets geheim, dat niet zal bekend worden. 

 
Zijn woord is Ja en Amen. 

 

1 Korinthiërs 14, vers 2  Door de Geest spreekt hij 
geheimenissen. 
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Ik zeg u, Mijn profeet Benjamin is door de God van Izaäk, 

Jakob en Abraham aangesteld om Gods woorden door te 

geven.  
Benjamin zal spreken, wat God heeft meegegeven via Zijn bode 

engel. Hij hoeft niet in discussie te gaan. Hij is de stem die gebruikt 
wordt, ook al luistert u niet, of wel? 

 

Benjamin en zijn vrouw, die Benjamin helpt, is zijn tweede 
stem. 

Samen staan ze in Gods kracht. En elk woord dat ze brengen, elk 
woord, alles!, is via God tot u gekomen. Alles zal geopenbaard 

worden, ook wat niet in uw Bijbel staat. God is God! Aan het einde 

der tijden zullen de geheimenissen Gods geopenbaard worden, NU 
dus. 

 
Jeremia 32, vers 27, en Genesis 18, vers 14  Zou voor Mij iets 

te wonderlijk zijn?  

 
Zo heeft Hij nog vele wonderen gedaan, waarvan men niet 

weet, die niet opgeschreven staan, want dat zou uw 

verstand zeer ver te boven gaan! 
Men kent Zijn macht en kracht nauwelijks; het zou u neerslaan als 

men alles wist. 
Als u naar God luistert, Daniël 3, vers 17, dan zal Hij ons uit de 

vuuroven bevrijden. 

Ik zeg u, als ik zeg: ‘Mijn naam is Michaël, Gods engel, die via 
Benjamin spreekt’, gelooft u het dan? Als ik geen bekende 

Geschriften doorgeef, gelooft u een engel Gods dan? Al was Jezus 
Christus persoonlijk gekomen, men had Hem opnieuw gekruisigd! 

 

Kent u dat beeldje van die drie apen?  
De eerste heeft zijn handjes op de oren, de tweede op de ogen en 

de derde op de mond. Satan ís als die aapjes en doet van alles na, 

en wil u uw oren laten sluiten voor de waarheid. 
Het tweede aapje: satan wil niet dat u de waarheid ziet in deze 

laatste dagen. 
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Het derde aapje: satan wil dat ieder kind van God zwijgt over Jezus 
Christus en niet de waarheid liefheeft. Daarom had dat aapje het op 

de mond. 

 
U daar, haal uw handen weg! Lees Mattheüs 10 

Wat heeft Hij u opgedragen? Lees uw Bijbel eens en laat de Heilige 
Geest tot uw hart spreken. Lees dit drie keer opnieuw en de Here 

zal u ook duidelijk maken, wat uw taak is en wat u in liefde voor 

Hem kunt doen. Ik zeg u, Sta in Zijn kracht, wat voor werk u ook 
doet! Zelfs de mond kan ervoor zorgen, dat iemand weer uit de put 

komt.  
 

Kerkgangers, bemoedig elkaar en oordeel niet, maar wees 

vriendelijk en echt!  
Roddel niet en reken het kwade niet toe. Haal uw balk weg en houd 

uzelf een spiegel voor. Wees als Jezus, wandel zoals Hij deed. Alles 
wat u tegen een ander hebt, keert zich tegen u. Daar zorgt God wel 

voor. Geef Zijn ware liefde door en Zijn zegen, en laat uw hart ook 

verbonden zijn met Israël en bid voor hen! Droeg Gods woord dit 
niet op? 

 

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, is voor Israël en zal 
Israël nimmer in de steek laten.  

Maar ze moeten zich wel richten op de Koning der Joden, Yeshua 
HaMashiach. Ik zeg u, overdenk dit goed. 

 

Gods zegen 
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JULI 2012 
 

 

Bid om bescherming voor uw kinderen! 
 
Een waarschuwing van de Here God: Bescherm uw kinderen tegen 

de occulte invloeden in deze eindtijd! Lees Hebr. 9:27 / Deut. 

18:10-15 / Hos. 4:6 / Psalm 19:9 / Efez. 6:12-18 / Joh. 3:17-21 / 
Matth. 10:26  

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! De inhoud van dit droom visioen is 

doorgegeven door de bode engel Gods aan Profeet Benjamin 

Cousijnsen in de nacht van 2 juli 2012. Benjamin schrijft, 
 

Ik sliep toen ik deze woorden hoorde… 
Shalom, Benjamin, volg mij! Ik ben tot u gekomen in de Naam van 

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus.  

Ik volgde de engel Gods… De engel Gods zei, Benjamin, ik plaats u 
elders bij een Christelijk gezin; men ziet ons niet. 

De slaapkamer veranderde en begon van beeld te veranderen… 

 
Ik was bij een gezin, een man en vrouw en twee kinderen.  

De engel Gods zei, Dit is een gezin, dat ’s zondags altijd naar de 
kerk gaat; kijk en leer! 

Het was zondag, hun kinderen waren 7 en 9, twee meisjes. Voordat 

ze naar de kerk gingen, was de moeder haar bril kwijt. Allemaal 
zochten ze er naar.  

De vader van de kinderen was nu aan de eettafel gegaan… “Hier ligt 
de bril!” riep hij. Ze gingen bidden en eten, en gingen naar de kerk.  

Wij bleven achter en we bekeken de trouwfoto’s en wat andere 

foto’s. Ik vroeg de engel, “Waarom ben ik hier?” 
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Benjamin, wij gaan nu naar maandag… De kinderen kwamen uit 
bed. De meisjes moesten naar school. De moeder kuste de 

kinderen, en de vader ging hen wegbrengen naar school. Ze zaten 

op een Christelijke basisschool. 
 

Benjamin, zei de engel, als de kinderen naar school gaan, 
worden ze niet bedekt onder het Bloed van Jezus Christus.  

Deze ouders moeten leren, voordat hun kinderen naar school gaan, 

dat ze samen bidden om bescherming, omdat vele scholen een bron 
van de duisternis zijn! Hun onderwijzeres gelooft in reïncarnatie en 

probeert het over te brengen. 
 

Hebreeën 9, vers 27  En zoals het de mensen beschikt is, 

éénmaal te sterven en daarna het oordeel. 
 

Ook legde men aan de 7-jarigen uit, wat dierenriemtekens 
betekenen.  

Maar op deze Christelijke school werd er niet verteld, helaas niet, 

dat er juist tegen gewaarschuwd wordt!  Deuteronomium 18, 
vers 10 tot 15. 

 

Ook de New Age met zijn occultisme, en de andere leringen, 
kunnen alleen doordringen, indien de kennis van Gods woord 

verloren is gegaan, Hosea 4, vers 6, Psalm 119, vers 9. 
Het kind is gemakkelijk te beïnvloeden, omdat het nog niet kan 

relativeren.  

Ouders moeten ook nooit zomaar hun TV aandoen, want het beest 
kwam tot leven, sprak de engel! De grootste list is dat satan via de 

media, radio, TV, school, familie wil laten geloven dat Jezus 
Christus niet bestaat. Er zijn allerlei verlokkingen!  

Het kind wordt vertrouwd gemaakt met de occulte wereld van 

sprookjes, demonen, bezweerders, zogenaamde goede geesten, 
feeën, heksen, Halloween… 

 

Benjamin, gelovige ouders moeten alert zijn in deze eindtijd!  
Ze moeten waken over hun kinderen, ook over hoe men hun kind 

kleedt. Ik zeg u in de Naam van Jezus Christus, ik ben de bode 
engel Gods, en zeg u, Leer uw kind uit de geschriften Gods; neem 

tijd! Bewapen uw kinderen!  Efeziërs 6, vers 12 tot 18. 
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Ik zeg u ook, Op een leven zonder God volgt de eeuwige 
verdoemenis. 

Benjamin, naar de kerk gaan is niet genoeg voor een kind.   

 
Johannes 3, vers 17 tot en met 21 

 
Benjamin, ik breng u terug; geef deze boodschap door! 

 

U daar, u had altijd al een gezegend gezin willen zijn. 
Dan zult u ook uw kinderen niet aan hun lot moeten overlaten. 

Spreek over de gevaren van de wereld! Onderwijs hen als ouders, 
en wees een voorbeeld in uw doen en laten. Jezus zegt, Laat de 

kinderen tot Mij komen.  

 
Bevindt u zich in deze situatie? 

God houdt van u en Hij wil u helpen; Zijn hulp is echt! 
Benjamin, ik breng u nu terug… Opeens veranderde de slaapkamer 

weer en de engel zei: Benjamin, de ouders moeten, waar zij hun 

kinderen ook naartoe brengen, voor hen bidden, en hen de 
bescherming en de bedekking in Jezus Christus meegeven. Geef 

deze belangrijke boodschap door!  

 
Mattheüs 10, vers 26 

 
Shalom! sprak de bode engel Gods. 

 

Boodschap Gods: Ik zal spreken in gelijkenissen 
 

DE BODE ENGEL GODS SPRAK: IK SPREEK TOT U VANUIT DE 

HEILIGE SCHRIFTEN, ANDERS GELOOFT MEN U NIET. 
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo! Deze profetie is door de bode engel Gods aan Benjamin 
Cousijnsen doorgegeven op klaarlichte dag. Benjamin werd 

geroepen door de bode engel Gods, om de boodschap op te 

schrijven en deze door te geven op 2 juli 2012. 
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Shalom, Benjamin! Deze boodschap breng ik u in de naam van 
Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Schrijf alles op en luister goed. 

 

Ik spreek tot u vanuit de heilige Schriften, anders gelooft 
men u niet, Benjamin. 

 
Hij is een steun voor wie rechtvaardig zijn, een schild voor wie op 

rechte wegen gaan.  Spreuken 2, vers 7   

 
Want God is bij het rechtvaardig geslacht.  Psalm 14, vers 5 

 
Het zal je goed doen, het is als balsem op een wond, het zal je pijn 

verzachten.  Spreuken 3, vers 8 

 
Kinderen, luister nu naar mij, verwerp mijn woorden niet. 

Spreuken 5, vers 7 
 

Draag het met je mee als een ring aan je vinger, grif het in je hart. 

Spreuken 7, vers 3 
 

Daarom ben ik je tegemoet gegaan, ik zocht je en nu heb ik je 

gevonden.  Spreuken 7, vers 15 
 

Wie nog veel moet leren, wie nog onervaren is, kom toch hierheen. 
Spreuken 9, vers 4 

 

Slechte mensen hebben geen begrip van recht, maar wie de Heer 
zoekt, begrijpt alles.  Spreuken 28, vers 5 

 
Een profeet, want hij is het over wie de Schrift zegt, Ik stuur mijn 

gezant voor u uit, om voor u de weg te effenen.  Mattheüs 11, 

vers 10 
 

Jezus vertelde hen nog een gelijkenis: Het hemelse Koninkrijk lijkt 

op een mosterdzaadje, dat iemand op zijn akker zaait. Het is het 
kleinste van alle zaden, maar als het opkomt, wordt het groter dan  
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alle andere planten. Het wordt een boom, zodat de vogels in de 
lucht in zijn takken komen nestelen. 

Nog een gelijkenis vertelde hij hun: Het hemelse Koninkrijk lijkt op 

gist. Een vrouw doet wat gist in drie maten meel, en later blijkt het 
deeg helemaal gerezen. Dat alles vertelde Jezus de menigte, aan de 

hand van gelijkenissen. Hij vertelde hen niets zonder gelijkenissen. 
Zo ging in vervulling, wat door de profeet gezegd is: Ik zal spreken 

in gelijkenissen, ik zal onthullen wat verborgen is, sinds de 

schepping van de wereld.  Mattheüs 13, vers 31 tot en met 35 
 

Zoek er naar, als was het zilver, als ging het om een verborgen 
schat. Dan zul je begrijpen wat het betekent, ontzag te hebben 

voor de Heer. Dan zul je ontdekken wat het betekent, God te leren 

kennen.  Spreuken 2, vers 4 tot 6 
 

Benjamin, alles is door God gegeven!  
Alleen een dwaas begrijpt dit niet, omdat men Gods woorden niet 

begrijpt of wil begrijpen.  

 
Ik zegen u in Zijn liefde, in uw gedachten, in uw hart.  

Geef Hem, Jezus Christus, de lof en de eer! Geef geen eer aan 

engelen, maar aan Hem. Geef Hem de eer, die het alleen toekomt: 
Yeshua HaMashiach, Immanuel, Koning der koningen, Jezus 

Christus, die is, die was en die komt. De tijd is om, Hij komt! 
Shalom, HaMashiach, Ruach! sprak de engel Gods. 

 

 
 

God roept u: Bent u waarzegger of paranormaal? 
 
Gods oproep aan hoereerders, afgodendienaars, waarzeggers, New 

Age aanhangers, magiërs en allen die demonische rituelen en 
occulte praktijken uitoefenen! Aan de hand van Bijbelse teksten 

spreekt God tot deze groep.  

 
 

Volledige weergave: 
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Hallo, welkom! Op 4 juli 2012 ontving Profeet Benjamin Cousijnsen 
de volgende boodschap van de bode engel Gods. 

 

Shalom, Benjamin! Ik begroet u in de Naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. Benjamin, er staat geschreven in: 

 
Kolossenzen 1, vers 16  Want in Hem zijn alle dingen geschapen, 

die in de hemelen en die op de aarde zijn, de zichtbare en de 

onzichtbare… tot zover. 
 

Benjamin, een tabernakel heeft drie doorgangen:  
De voorhof, het Heilige en het Heilige der Heiligen.  

Yeshua, Jezus, is hier in de Hemel en ging door een soort 

dampkring. Voordat Hij bij de Vader aangekomen was, moest Hij 
ook door de sterrenhemel heen en kwam in de Hemel der hemelen: 

de Derde Hemel. 
 

Wetenschappers weten hier ook vanaf, van de Derde Hemel.  

Maar zelfs met de grootste telescoop is het niet te bereiken! In het 
verborgene heeft men zelfs geprobeerd de Hemel te bereiken, waar 

God is en de engelen Gods. Ook had men infrarood camera’s, om 

de onzichtbaarheid waar te nemen! 
 

2 Timotheüs 4, vers 18  Men denkt dit, wat in de Geschriften 
staat: ‘De Here zal mij in Zijn hemels Koninkrijk brengen’.  

 

Zij volgen hun vleselijke begeerte: 
 

2 Petrus 2, vers 10  ‘Het vlees volgen en hemelse heerschappij 
verachten’… Zó denkt men, de wereld. 

 

Gods Koninkrijk kome: Mattheüs 6, vers 33  Maar zoek eerst Zijn 
Koninkrijk… tot zover. 

Mattheüs 3, vers 2  en hij zeide: Bekeert u, want het Koninkrijk der 

hemelen is nabijgekomen.  
 

Benjamin, Gods Koninkrijk verplaatst zich.  
 

Markus 12, vers 34  Gij zijt niet verre van het Koninkrijk Gods.  
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Romeinen 14, vers 17  Laat dit duidelijk zijn, dit Geschrift: Het 

Koninkrijk Gods bestaat niet in eten en drinken… tot zover. 

 
1 Korinthiërs 4, vers 20  Het Koninkrijk Gods bestaat niet in 

woorden, maar in kracht. 
 

Mattheüs 13, vers 47  Evenzo is het Koninkrijk der hemelen gelijk 

aan een sleepnet, neergelaten in de zee, dat allerlei bijeenbrengt. 
 

Hoereerders, afgodendienaars, waarzeggers, New Age 
aanhangers, magiërs, allen die demonische rituelen en 

occulte praktijken uitoefenen en aanroepers van geesten,  

u maakt de mensen wijs, dat de overledene de trouwring verstopt 
had in het nachtkastje. U zegt, ‘Uw man Jan vertelt mij dit’.  

 
Leviticus 19, vers 26  Hier staat geschreven: Gij zult niet aan 

waarzeggerij of toverij doen. 

 
1 Samuel 28, vers 8  ‘Wil mij waarzeggen met behulp van de 

geest van een dode…’ 

 
Let op, ik zeg u, satan vindt het prachtig dat u hiervoor 

openstaat, en het klopte ook nog allemaal!  
Want satan laat wel zijn geesten spreken via zijn geesten 

aanroepers. Satan wist deze gebeurtenis ook en gaf het 

geloofwaardig door. 
 

Zacharia 10, vers 2  ‘De waarzeggers schouwen leugens…’ 
 

Heeft God niet gezegd, dat u zich hiermee niet moet inlaten?  

 
Leviticus 19, vers 31  Gij zult u niet wenden tot de geesten van 

doden of tot waarzeggende geesten... tot zover. 

 
Allen buiten het Koninkrijk Gods, die niet Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus, erkennen en aangenomen 
hebben, zullen nimmer het Koninkrijk Gods binnengaan.  
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God wil niet dat u verloren gaat! Jezus Christus, de Zoon van God, 
zegt: Niemand komt tot de Vader dan door Mij. De zonde is een 

schandvlek voor de natie. Op een leven zonder God volgt de 

eeuwige verdoemenis. Zijn Bloed is voor ons vergoten aan het 
kruis. Hij stond op uit de dood! Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, 

leeft! Bekeer u en word gered! De genade is, wat Hij u wil 
schenken. Het enige dat Hij vraagt is, dat u Jezus Christus toelaat 

in uw leven, en met Hem praat en wandelt, en vooral Hem toelaat 

in uw hart. Bid en vraag om vergeving van uw zonden, en lees 
Gods woord; dan zult u Hem meer en meer beginnen te begrijpen. 

Aarzel niet en zeg ook in uw gebed: “Here, ik geef mij helemaal aan 
U over. Reinig mij en verlos mij. U bent sterker dan de mensheid en 

duisternis en alle verkeerde praktijken! U bent vanaf nu mijn Here, 

in alle situaties van mijn leven. Amen! Shalom!” 
 

Alle lof en eer aan Immanuel, de Machtigste, Yeshua 
HaMashiach!  

Gods engelen juichen! De Leeuw van Juda komt en verscheurt 

satans macht. Hij brengt Zijn kinderen thuis, zeer spoedig! Ruacha, 
Zijn Koninkrijk kome! sprak de bode engel Gods. 

 

 
 

God zegt, In naam van de MODE slaat men dood! 
 
De wrede jacht van satan om Gods schepping kapot te maken is 

nooit gestopt. Gij zult niet doodslaan. Voor bont worden dieren 
doodgeknuppeld! In deze boodschap richt God zich tot hen!  

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo! Mijn naam is Benjamin Cousijnsen. Op 5 juli 2012 kreeg ik de 

volgende boodschap van de bode engel Gods.  

Shalom, Benjamin! Bent u er klaar voor?  
Schrijf dit op… 

 

Exodus 20, vers 13  Daar staat geschreven, let goed op: Gij zult 
niet doodslaan. 



 
 

 

244 
 
 

 

 
Dit is één van Gods geboden.  

Benjamin, God had de schepping zo lief!  

 
Genesis 1, vers 21  Toen schiep God de grote zeedieren en alle 

krioelende levende wezens, waarvan de wateren wemelen, naar 
hun aard, en allerlei gevleugeld gevogelte naar zijn aard. En God 

zag, dat het goed was. 

 
Hij genoot er van, wat Hij gemaakt had.  

Benjamin, satans jagers zijn op verschillende plekken in de wereld, 
zoals Namibië, Canada, Noorwegen en diverse andere plekken in de 

wereld. Ze hebben zich niet gehouden aan: ‘Gij zult niet doodslaan’. 

Aan één van Gods geboden hebben ze zich niet gehouden! 
 

Benjamin, Sheryl observeert en verzamelt bewijsmateriaal 
met haar team in Canada, en doet goed werk! 

De satansjagers schieten de zeehonden van heel dichtbij door het 

hoofd, en ook de robben ondergaan de dood. God genoot nog zo 
van Zijn schepping, en ziet hoe men Zijn schepping doodknuppelt, 

of levend opensnijdt, of hakt...  

 
Dit gebeurt in de naam van de Mode!  

Men zegt, dat de interesse naar hun huid kleiner is geworden. Dit is 
niet waar. De wrede jacht van satan op Gods schepping is 

begonnen, en de jacht om Gods schepping kapot te maken, is ook 

nimmer gestopt! Als het zeehondje een prachtige witte pels heeft, 
wordt er ook vaak gekozen voor een stok met een haak. Benjamin, 

de zeehondjes schreien het uit van de pijn! 
 

Psalm 14, vers 1 tot en met 3  De dwaas zegt in zijn hart: Er is 

geen God. Zij bedrijven gruwelijke en afschuwelijke misdaden, 
niemand is er, die goed doet. De HERE ziet neder uit de hemel op 

de mensenkinderen, om te zien, of er één verstandig is, één, die 

God zoekt. Allen zijn zij afgeweken, tezamen ontaard; er is 
niemand die goed doet, zelfs niet één.  

Psalm 34, vers 15  Wijk van het kwade en doe het goede, zoek de 
vrede en jaag die na.  
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Mattheüs 13, vers 49 en 50  Zó zal het gaan bij de voleinding 
der wereld. De engelen zullen uitgaan om de bozen uit het midden 

der rechtvaardigen af te zonderen, en zij zullen hen in de vurige 

oven werpen; daar zal het geween zijn en het tandengeknars. 
 

Johannes 3, vers 17 tot en met 21  Want God heeft zijn Zoon 
niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar 

opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, 

wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, 
omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon 

van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is 
en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want 

hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat 

het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de 
dag komen. 

 
Alle respect, sprak de bode engel Gods, voor de mensen, die 

zich inzetten tegen het dierenleed. 

En de engel Gods zei: God zegene u, Shalom!  
 

 

 

06-07-2013 God zegt, Laat Me niet voorbij 

waaien! 
 
1: Beschrijving van de engel Gods, en 2: Een boodschap voor de 

kerken: Als men een opwekking wil, wek eerst uzelf op! sprak de 

bode engel Gods, en gaf Joh. 6:4 / Joh. 16:7,8 / Galaten 5 en 1 
Kor. 12 helemaal. 

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo! Op 6 juli 2012 bracht de bode engel Gods deze boodschap 

over in de naam van Jezus Christus, Yeshua HaMashiach. Ik hoorde 
deze woorden in mijn slaap, zegt Benjamin Cousijnsen… 

 

Shalom, Benjamin, word wakker! Ik ben de bode engel Gods, en ik 
begroet u in de naam van Jezus Christus.  
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Ik zei, “Goedemorgen! Ik slaap nog half”.  
Daar wil God het over hebben, sprak de engel. 

 

De kerk is doof en blind; men heeft het niet door, ze slapen.  
Kom, Benjamin… Ik zag dat deze bode engel Gods wel zeker 2.40 

meter was. Terwijl ik hem volgde, zag ik dat de engel wit gekleed 
was, witter dan sneeuw. Ik zag veel licht van hem uitgaan; mijn 

ogen konden het net aan. 

 
Benjamin, sprak de engel, vertel maar gerust hoe ik eruit 

zie.  
Velen geloven het toch niet dat alles wat u zegt en ziet, van God 

komt, en vooral dat God u, als profeet van God, telkens weer 

engelen Gods zendt. 
Ik zei, “Heeft het wel zin dan, dat ik dan verder vertel?” 

Ja, sprak de engel Gods, vertel verder! 
De engel Gods droeg een brede riem van goud, en de riem was 

bewerkt met edelstenen en diamanten. Vooraan de riem zat een 

gouden leeuwenkop, met een kroon er bovenop. De riem was 
bewerkt met goudgekleurde letters, die Hebreeuws leken.  

“Hoe heet u?” vroeg ik, terwijl we op straat stonden. 

Ruach Immanuel, zei de engel Gods. 
Ik vroeg, “Welke letters staan er op uw riem?” 

Benjamin, de taal der hemelen.   
“Bedankt”, zei ik, “mag ik dit vertellen?”  

Ja! Zeg maar, Aramees. Maar wij engelen Gods kennen alle talen. 

 
Toen ik buiten was, bracht deze prachtige engel, Ruach 

Immanuel, mij naar een kerk. 
Na hem te hebben mogen observeren, zei hij mij hier naartoe te 

zullen brengen, en we vlogen er samen heen. Ik zag ook dat de 

engel goudkleurige sandalen droeg aan de voeten. 
Daar aangekomen, voor de deur, sprak de engel: Dit is een kerk, 

waar men bidt voor een opwekking en waar men God looft en 

prijst. Men zingt, hoor maar, Benjamin…  
Ik hoorde, “Welkom, Heilige Geest van God, waai over ons, maak 

alle dingen nieuw…” Ik hoorde dit zingen en zei, “Mooi om te 
horen!” 

De engel zei, Mooi om te horen? Leugenaars zijn het!  
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Ook deze kerk, en vele andere kerken, hebben een bordje op 

de deur van hun kerk, zei de engel. 

“Wat staat daar dan op?” vroeg ik. 
Op dat bordje staat: ‘NIET STOREN’. De engel zei, Vele kerken 

slapen en God waait wel verder. Als ze de Heilige Geest niet 
welkom heten, mogen ze zingen zoveel men wil.  

Alle kerken, Benjamin, alle, moeten eens Johannes 6, vers 4, en 

Johannes 16, vers 7 tot en met 8 lezen, en over de vruchten die 
God wil geven. U kunt dit alles zelf lezen in Galaten, hoofdstuk 5, 

en tot slot 1 Korinthiërs, hoofdstuk 12. 
 

Als men een opwekking wil, wek dan eerst uzelf op! zei de 

engel Gods.  
Als u denkt, ‘Hoe moet ik verder?’ Dan zegt God: Geef de Heilige 

Geest de sleutels van uw kerk, en de ruimte. Ik geef u inzicht en 
wijsheid, en wijs u de weg die u moet gaan, spreekt de Heer. Geef 

de Heilige Geest alle ruimte! zeg ik u. Laat in tongen spreken toe, 

en in uw kerk. Het is aan u gegeven. God zegt, Laat me niet voorbij 
waaien. Zie, Ik klop aan uw deur.  

Laat de vruchten van de Geest zijn werk doen. Wees geen 

leugenaar, maar wees een kerk die echt is! Schreeuw niet in uw 
kerk, God is niet doof! Heb respect voor God en onderwerp u aan 

Zijn gezag. 
 

Benjamin, men heeft de Heilige Geest over het hoofd gezien. 

Wie zich niets aantrekt van wat ik, de bode engel Gods gesproken 
heb, Ruach Immanuel, die spreekt in de Naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus, die tot u gesproken heeft, zal nimmer 
een opwekking zien! Ja, wel als Ik terugkom, om Mijn kinderen op 

te halen. Dit zal een hele opwekking en wegrukking zijn! 

Daarom, maak u klaar voor wat de Geest Gods tot u gesproken 
heeft. Haast u, haast u, en blijf niet achter! Want de tijd is nabij en 

de weeën zijn voorbij; de bevalling is nu bijna begonnen. 

Benjamin, sprak de engel, we gaan nu weer terug. 
 

We vlogen door de lucht, en ik zag ook dat de engel lang 
haar had, oogverblindend spierwit, stralend en 

doordringend. 
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Er stond iets geschreven op zijn hiel in gouden letters, een soort 
tattoo was het.  

Later maakte de Heer mij duidelijk, dat hier de naam van de bode 

engel op stond. 
Toen op straat aangekomen, begeleidde de engel Gods mij terug, 

door de voordeur, de trap op. Op de slaapkamer aangekomen, 
sprak de engel Gods:  

 

Uw vrouw daar is een grote zegen, en u ook.  
Benjamin, en u Marta, vertel en geef alles gewoon door!  

Alleen iemand, die in zonde leeft en zich niet wil bekeren, met een 
balk in de ogen, zal deze profetische boodschap Gods verwerpen. 

Ze zijn allemaal gewaarschuwd. Waar hun hart vol van is, daar zal 

hun ziel ook zijn! Ook u daar, wie niet wil horen, eigen keus, gaat 
verloren. Het is aannemen of weggeven, en u hebt niets, helemaal 

niets!  
Stap maar weer in uw bed, Benjamin, slaap lekker.  

 

Elk woord is in uw gedachten gebracht, en na het 
opschrijven, zal de druk weg zijn in uw hoofd.  

U zei zelf laatst: “Mijn hoofd lijkt wel een USB-stick van een 

computer”. Maar na het schrijven zal uw hoofd weer leeg zijn, sprak 
de engel.  

Ik zei, “Toch niet helemaal, hè? Want dan kan ik niet meer 
denken”. 

De engel sprak, Benjamin, jij zegt weleens: “Ik heb maar één 

hersencel”. Dat is niet waar, zeg dat niet meer als grap. Anders 
liegt u, begrijpt u?  

God heeft u wel gemaakt, en elk mens is bijzonder en waardevol 
voor God, ook u daar. 

 

Markus 10, vers 27  Jezus zag hen aan en zeide: Bij mensen is 
het onmogelijk, maar niet bij God; want alle dingen zijn mogelijk bij 

God. 

 
De engel zei, Wat zal 2012 brengen nog? 

Shalom, Benjamin, Ruach HaMashiach, sprak de bode engel Gods, 
en verdween. 
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Staat u al in Zijn kracht? 
 

De bode engel Gods geeft tegen het vallen van de avond deze 

boodschap door aan de hand van het Bijbelverhaal David en Goliat.  
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo! Mijn naam is Benjamin Cousijnsen. Op 6 juli 2012 ontving ik 
deze profetische boodschap van de bode engel Gods. 

 

Shalom, Benjamin! Ik groet u in de naam van Yeshua HaMashiach.  
 

Benjamin, vrees niet. 
“Waarom zou ik vrezen?” zei ik, “want God is met mij.” 

Vroeger, Benjamin, wou jij de sterkste zijn van de school, weet je 

nog? Je was van niemand bang, totdat er een paar grote jongens 
jou in elkaar wilden slaan na schooltijd. Maar u had zich heel goed 

verstopt voor deze ‘reuzen’, totdat ze weg waren. 
 

Genesis 6, vers 1 tot en met 4  Toen de mensen zich op de 

aarde begonnen te vermenigvuldigen en hun dochters geboren 
werden, zagen de zonen Gods, dat de dochters der mensen schoon 

waren, en zij namen zich daaruit vrouwen, wie zij maar verkozen. 

En de HERE zeide: Mijn Geest zal niet altoos in de mens blijven, nu 
zij zich misgaan hebben; hij is vlees; zijn dagen zullen honderd 

twintig jaar zijn…. Let goed op wat u hoort… De reuzen waren in 
die dagen op de aarde, en ook daarna, toen de zonen Gods tot de 

dochters der mensen kwamen, en zij hun kinderen baarden; dit zijn 

de geweldigen uit de voortijd, mannen van naam. 
 

Numeri 13, vers 32 en 33  Ook verspreidden zij onder de 
Israëlieten een kwaad gerucht omtrent het land dat zij verspied 

hadden, door te zeggen: Het land dat wij zijn doorgetrokken om 

het te verspieden, is een land dat zijn inwoners verslindt,… 
Benjamin en u daar, let goed op! Ik vertel u nu verder… en 

alle mensen die wij daar zagen, waren mannen van grote lengte. 

Ook zagen wij daar de reuzen, Enakieten, die tot de reuzen 
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behoren, en wij waren als sprinkhanen in onze eigen ogen en ook in 
hun ogen. 

 

Benjamin, David was nog maar een hele kleine jongen, en 
wandelde met God. 

Iedereen was bang voor de reus Goliat. God gebruikte David, 
omdat David in de kracht Gods stond! David gebruikte drie gladde 

steentjes en een slinger, en doodde de reus. 

 
Staat u daar al in Zijn kracht? Waaruit zijt gij gehouwen?  

Vertrouw de Here, steun op Hem en vrees niet! Ontwaak! 
 

1 Samuel 17  Ik zeg u, sprak de engel Gods, daar kunt u lezen 

over deze David en de reus Goliat. 
 

Lukas 11, vers 21  Wanneer een sterke, goed gewapende man 
zijn eigen hof bewaakt, is zijn bezit in veiligheid. 

 

Efeziërs 6, vers 10 tot en met 12  Voorts, weest krachtig in de 
Here en in de sterkte zijner macht. Doet de wapenrusting Gods 

aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels. 

 
Vrees niet, versla de reus in Jezus Christus’ naam! 

Want u bent meer dan overwinnaar; Hij is met u. En versla de reus, 
de duivel, met Gods woord, Amen! 

Shalom, Benjamin! sprak de engel Gods, dit was de boodschap, ik 

ga weer. 
 

 

 

09-07-2012 De gouden sportwagen van Kaleb! 
 
DE BODE ENGEL GODS BRENGT EEN BIJZONDERE BOODSCHAP IN 

BEELDSPRAAK: KALEB HEEFT EEN GEZIN EN EEN SPORTAUTO, 

WAAR HIJ HELEMAAL GEK MEE IS. DAN GEBEURT ER IETS IN ZIJN 
LEVEN… HIERDOOR KAN GOD INGRIJPEN. 

 

 
Volledige weergave: 
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Hallo! Mijn naam is Benjamin Cousijnsen. Op 7 juli 2012 bracht de 

bode engel Gods mij op klaarlichte dag deze boodschap. 

 
Shalom, Benjamin! Mijn naam is Rama, Gods bode engel. Ik groet u 

in de naam van Jezus Christus, Yeshua HaMashiach. Benjamin, ik 
vertel u in beeldspraak vandaag. 

 

Kaleb is een rijke jood en hij bezat een prachtige wagen. 
Zaterdags nam hij altijd tijd voor zijn wagen. Zijn wagen was goud 

van kleur, en zijn wagen betekende echt alles voor hem, en die 
moest echt blinken voor iedereen. En niemand mocht aan zijn 

wagen komen. Kaleb reed met deze wagen erg veel rond in Gaza. 

 
Psalm 115, vers 4  Hun afgoden zijn zilver en goud. 

 
Kaleb had meer tijd voor zijn wagen dan voor zijn vrouw en 

drie kinderen. 

 
Leviticus 19, vers 4  Gij zult u niet tot de afgoden wenden. 

Leviticus 26, vers 30  Ik zal een afkeer van u hebben. 

 
Romeinen 15, vers 18  Ik zal het niet wagen van iets anders te 

spreken. 
 

God wilde juist dat Kaleb God meer lief zou hebben, dan kon 

God hem eens echt laten blinken en zou God hem 
beschermen. 

Kaleb vergat alles om zich heen, zelfs God en de Sabbat. 
 

Lukas 12, vers 15  Ziet toe, dat gij u wacht voor alle hebzucht. 

 
Efeziërs 5, vers 3  Van hebzucht mag onder u geen sprake zijn. 

 

Deze wagen, Benjamin, is niets waard zonder brandstof. 
Zo is het ook voor u. Iedere Christen en elk mens is zo waardevol 

voor God, zelfs de hele schepping. Elk mens heeft een Bijbel nodig; 
dit is de beste brandstof. Lees uw Bijbel en maak tijd voor Jezus 
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Christus, Yeshua HaMashiach. Vul u met Gods woord, Zijn 
brandstof, want zo komt u verder! 

 

Deuteronomium 30, vers 6  Hier staat geschreven: En de HERE, 
uw God, zal uw hart en het hart van uw nakroost besnijden, zodat 

gij de HERE, uw God, liefhebt met geheel uw hart en met geheel uw 
ziel, opdat gij leeft. 

Deuteronomium 30, vers 16  Doordat ik u heden gebied de HERE, 

uw God, lief te hebben door in zijn wegen te wandelen en zijn 
geboden, inzettingen en verordeningen te onderhouden, opdat gij 

leeft en talrijk wordt en de HERE, uw God, u zegene in het land, dat 
gij in bezit gaat nemen. 

 

Amos 5, vers 12  Ik weet, dat uw overtredingen vele zijn. 
 

Jozua 7, vers 19  Geef toch eer aan de HERE, en doe belijdenis. 
 

Jeremia 2, vers 11  Mijn volk heeft zijn Eer verruild. 

 
God is uw God!  

Richt u op Hem, en stel uw God op de eerste plaats in uw leven. 

 
Jozua 1, vers 8  Dan zult gij op uw wegen uw doel bereiken. 

 
Spreuken 6, vers 6  Ga tot de mier, en zie haar wegen en word 

wijs. 

 
Kaleb verloor zijn baan en moest op een zekere dag zijn 

afgod verkopen, om voor zijn gezin te zorgen… God greep in!  
Nu neemt deze eigenwijze jood meer tijd voor zijn vrouw en 

kinderen.  

Geef de eer aan wie het toekomt: Yeshua HaMashiach, Jezus 
Christus! 

Zijn vrouw, die dankte God ervoor.  

Kaleb houdt zich ook aan de Sabbat, en hij heeft geen wagen meer 
nodig om telkens naar de hoek te gaan, of naar Gaza. Nu pakt hij 

de fiets. 
 

Benjamin, God is een jaloerse God en duldt geen afgod.  
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Benjamin, ik ga weer. U daar, richt u op Jezus Christus, en maak 
van uw wagen geen afgod. Maak uw wegen recht! sprak de bode 

engel Gods.  

Toen zei de engel Gods, Shalom, Benjamin! en verdween. 
 

 
 

Profetie: Wat zal het jaar 2012 nog verder 

brengen? 
 

Profetische boodschap van de God van Abraham, Izaäk en Jakob: 

God verklaart waarom de mens op het punt staat van een enorme 
wereldwijde vernietiging! Wees niet te laat! sprak de bode engel.  

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo! Op 8 juli 2012 ontving Benjamin Cousijnsen, profeet van de 

Here God, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, via de bode engel 

Gods in de naam van Jezus Christus, Yeshua HaMashiach, deze 
boodschap. 

 
Shalom, Benjamin! sprak de bode engel Gods. Ik groet u in Jezus 

Christus’ naam. 

 
Weet u, ‘Wat zal het jaar 2012 nog verder brengen’, denkt u.  

Uw wereld staat op het punt van een enorme wereldwijde 

vernietiging te zullen meemaken, waarbij miljarden de dood zullen 
vinden. U zegt, Waarom zou God dit nu toelaten? God is liefde, 

waarom voorkomt God dit dan niet? Waarom tornado’s, waarom 
hagelstenen, waarom allerlei rampen? 

Eenvoudig gezegd… U keek niet naar God om, en men wilde niet 

Jezus Christus aannemen. Ze zijn egoïstisch en gebruiken de naam 
van God als scheldnaam. Zo heeft de mens ook Jezus Christus als 

scheldnaam uit de mond laten komen. Satan spreekt dit 
rechtstreeks via uw mond, en omdat u Jezus Christus verworpen 

hebt, gaat dat nog makkelijker. Ook komt dit voor bij Christenen. 

Het komt zó op uw mond, en u zegt het zó, wat niet van u uitging. 
Satan wil dat u zich schuldig voelt en slecht voelt. 
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Spreuken 10, vers 11  De mond van de rechtvaardige is een bron 

van leven, maar de mond van de goddeloze verbergt geweld. 

 
Spreuken 10, vers 13  Op de lippen van de verstandige wordt 

wijsheid gevonden, maar de roede is voor de rug van de 
verstandeloze. 

 

Bewapen u met Gods wapenrusting!  
Zoals men God en Zijn Zoon, Yeshua HaMashiach, verworpen heeft, 

hebben zij ook Gods profeten en dienaren verworpen, omdat zij hun 
boodschap haten. Mensen willen geen driegangenmenu, ze willen 

alleen maar meteen hun zin… Het toetje bevalt hun meer. 

De mensheid is zelf verantwoordelijk voor de enorme toenemende 
rampen wereldwijd, die over de wereld gaan komen. God gaat nu 

alles wat Benjamin, de profeet Gods, uitgesproken heeft - de 
gebeurtenissen - versnellen. Misschien gelooft u zijn boodschap 

niet, maar u zult het allemaal wel gaan geloven tijdens de Grote 

Verdrukking, die nog erger is dan deze. Op het moment dat de 
Christenen weggenomen zijn, is de totale bescherming van de 

aarde ook weg. God heeft u altijd beschermd! 

 
Jesaja 65, vers 4  Hier staat geschreven: Die in de graven zitten 

en op verborgen plaatsen overnachten, die vlees van zwijnen eten, 
en in wier vaatwerk verderfelijk voedsel is, zo zal Ik hun ongeluk 

verkiezen en dat wat zij vrezen over hen brengen, omdat niemand 

geantwoord heeft toen Ik riep, en zij niet gehoord hebben toen Ik 
sprak, maar gedaan hebben, wat kwaad is in mijn ogen en 

verkozen wat mij mishaagt. 
 

Zorg ervoor dat u nu luistert! 

Als u niet naar Benjamin Cousijnsen wilt luisteren, die Gods 
boodschap rechtstreeks doorgeeft, omdat u alleen maar verwend 

bent en egoïstisch bent, en maar uw eigen toetje wil en niets wilt 

aannemen, zelfs Jezus Christus niet, zult u als de Opname 
plaatsvindt, zien, dat waar de Bijbel altijd over sprak werkelijk waar 

was. Maar, voor u was het te laat. 
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Jesaja 66, vers 15 tot en met 17  Want zie, de HERE zal komen 
als vuur en zijn wagens zullen zijn als een storm, om zijn toorn te 

openbaren in gloed en zijn dreiging in vuurvlammen. Te vuur en te 

zwaard zal de Here gericht oefenen over al wat leeft, en de door de 
Here verslagenen zullen talrijk zijn.  

 
Benjamin, wie niet wil horen, gaat verloren.  

U daar, het gaat erom gered te worden!  

Als u de hoofdprijs wint, genoeg om u nóóit meer zorgen te maken, 
echt gelukkig te zijn, zonder geldzorgen, eeuwig te genieten en 

eeuwig jong te blijven, dan neemt u het toch aan? Lieg niet!  
Deze hoofdprijs is geen bedrog en u krijgt het gratis aangeboden 

via de bode engel Gods; u hoeft alleen maar uw zonden te belijden 

en u over te geven aan Jezus Christus door uw knieën te buigen en 
uw handen te vouwen, en Hem, Jezus Christus, uit te nodigen in uw 

hart. 
Lees ook de Bijbel en ga naar een kerk, waar u opgebouwd wordt. 

U zal echt veranderen.  

 
Doe dit snel en u mag er zeker van zijn, dat u zeer spoedig 

de hoofdprijs ontvangt. 

Ook zult u erbij zijn, en zult u echte vrienden hebben, en uw 
grootste Vriend zal u ontvangen met open armen. Zijn naam is 

Yeshua HaMashiach, ook wel Jezus Christus genoemd. 
Belangrijk is ook, wie u ook ooit iets heeft aangedaan in uw leven, 

te vergeven. Pak of koop een Bijbel en lees Mattheüs 18, vers 21 

en 22, en Markus 11, vers 26. En ik zeg u, vergeldt ook geen mens, 
want ook dit alles is niet uit God. 

 
Als u een profeet Gods veroordeelt, dan haalt u zichzelf neer.  

Oordeel niet, vooral een Christen moet uitkijken. Zegen hen! Zorg 

dat niets tussen u en Jezus Christus instaat.  
Maak u nu echt klaar en ontvang eeuwig leven. 

Benjamin, hoe gaat het? 

“Mijn hand wordt moe.” 
Stop maar, deze boodschap is duidelijk genoeg, Benjamin. Ga nu 

maar rusten en lekker ontspannen.  
“Ik voel me geen oude kerel!” 



 
 

 

256 
 
 

 

Benjamin, al was u een profeet van 100, ik had uw mond laten 
schrijven met uw pen, zei de engel Gods lachend. Bij God zijn alle 

dingen mogelijk, jonge profeet Gods. Ik ga nu. Groet uw lieve 

vrouw en zeg: 
 

Yeshua’s weg is vrij gestreden, Hij komt nu zeer spoedig! 
Toen verdween de bode engel Gods. 

 
 
 

10-07-2012 Profetie voor Spanje! 
 
GOD ROEPT SPANJE OP TOT BEKERING, OPDAT SPANJE REDDING 

EN HET LAND RUST MAG ONTVANGEN, EN VLOEK IN ZEGEN MAG 
VERANDEREN. GOD ROEPT OOK OP TOT HET HELEMAAL OPGEVEN 

VAN DIERENMISHANDELING! 

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo! Deze profetische woorden, deze boodschap, ontving 

Benjamin Cousijnsen op 10 juli 2012. Benjamin schrijft, 
 

Ik zat ‘s middags in de huiskamer, toen ik hoorde: Benjamin, hoor 

mij, ik ben op uw kamer, kom snel. Benjamin, Hola, sprak de bode 
engel Gods. Mijn naam is Rabina. Ik ben naar u toegezonden in de 

naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus.  
 

Spanje, heeft u geen problemen genoeg? 

 
Psalm 49, vers 13  De mens is gelijk aan de beesten, die vergaan. 

 
Zoals u met de stieren omgaat, zo zal u opgejaagd worden! 

 

Numeri 23, vers 22  God is hem als de hoornen van de wilde 
stier. 

 

2 Samuel 1, vers 25  Hoe zijn de helden gevallen te midden van 
de strijd!  
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Het beest zal hen overwinnen en hen doden! 

U daar bedenkt wel weer een spel, om alsnog de stieren op te 

jagen. U zult hetzelfde lot ondergaan, olé! 
 

Psalm 107, vers 29  Hij maakte de storm tot een zacht suizen. 
 

U bent gewaarschuwd! 

 
Jeremia 25, vers 32  Een zware storm steekt op van de uithoeken 

der aarde. 
 

Hij sprak en deed een stormwind opsteken. 

 
Jeremia 21, vers 5  Ik zal tegen u strijd voeren met uitgestrekte 

hand. 
 

Psalm 50, vers 17  Hoewel gij de tucht haat, en mijn woorden 

achter u werpt? 
 

Haal uw balk uit uw oog nu! 

 
Spreuken 13, vers 6  Goddeloosheid stort de zondaren in het 

verderf. 
 

Ik heb het nog niet eens over al het andere. 

Zei God niet: Gij zult niet doden? Men stopte met het doden in uw 
arena, en God wilde u daarvoor belonen, en wat doet u? U neemt 

de ideeën aan, die tegen God ingaan! 
 

Jesaja 30, vers 15  Door bekering en rust zoudt gij verlost 

worden. 
 

Ziet van het dieren mishandelen af! 

 
Job 6, vers 2  Dat mijn verdriet toch goed gewogen werd. 

 
Johannes 10, vers 9  Hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden. 
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Jezus Christus weet wat er in u omgaat; Hij kent uw hart en 
uw gedachten…  

Doden, stelen, vloeken, hoererij, dronkenschap en nog veel meer… 

het zijn allemaal kenmerken van demonen, die ervoor zorgen dat er 
totale scheiding komt tussen u en God. De zonde leidde u naar de 

dood en u zult daar hetzelfde meemaken in de hel. U zult dan de 
stier zijn en voor eeuwig van God gescheiden zijn.  

 

Ik zeg u, Er is nog hoop!  
En dat is, dat u zich bekeert tot Jezus Christus en vergeving vraagt 

voor uw zonden. Neem Hem aan in uw hart en dank Hem, dat Hij u 
nu een nieuw leven geeft. Geef u over aan Hem, Jezus Christus, en 

u zult behouden worden! Maak nu uw keus, wie de Heer van uw 

leven is. Zet stappen in geloof en ga naar een kerk, waar men 
Jezus Christus belijdt. Maak alles nu snel in orde. Hij is de 

Oplossing voor u en elk land.  
Als men zich nu radicaal bekeert, elk land, zal er een grote zegen 

en wonder plaatsvinden. God zal uw land redden. Jezus zou 

zeggen: Zie, engelen Gods, ze luisteren, ze hebben Mij 
aangenomen! Ik zal met Spanje zijn, uw straf zal zegen zijn. 

Benjamin, ik heb dit alles tot u gesproken, profeet Gods. U hebt elk 

woord en elke tekst en letter opgeschreven, die ik, Rabina, via 
Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, mocht uitspreken.  

Shalom, Benjamin, ik ga nu. 
 

 

 

11-07-2012 Kleingelovige, luister goed 
 

GOD SPREEKT VIA DE BODE ENGEL GODS TOT BENJAMIN 
COUSIJNSEN EN U, MET DE WOORDEN VAN TOEN! VERSTA DE 

BOODSCHAP NU MET EEN OPEN HART, DAN ALLEEN KAN GOD U 
TONEN WAT WELDRA GESCHIEDEN MOET!  OPENB. 22:6  

 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo! Deze boodschap werd op 11 juli 2012 door de bode engel 
Gods gebracht aan Benjamin Cousijnsen. 



 
 

 

259 
 
 

 

 
Shalom, Benjamin! Mijn naam is Sanhir, ik spreek tot u in Christus. 

Benjamin, ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus. 
 

God valt terug op Zijn woorden, die Hij toen ook zei en ook 
dacht. 

 

Genesis 6, vers 5 tot en met 7  Toen de HERE zag, dat de 
boosheid des mensen groot was op de aarde en al wat de 

overleggingen van zijn hart voortbrachten te allen tijde slechts boos 
was, berouwde het de HERE, dat Hij de mens op de aarde gemaakt 

had, en het smartte Hem in zijn hart. 

 
U daar, God is heilig! 

 
Leviticus 20, vers 26  Daar staat geschreven, wat de Here nu ook 

zegt: Weest Mij heilig, want heilig ben Ik, de HERE, en Ik heb u 

afgezonderd van de volken, opdat gij Mij zoudt toebehoren. 
 

Kleingelovige, luister goed! 

 
Mattheüs 10, vers 7 en 8  Gaat en predikt en zegt: Het 

Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Geneest zieken, wekt 
doden op, reinigt melaatsen, drijft boze geesten uit. Om niet hebt 

gij het ontvangen, geeft het om niet. 

Mattheüs 10, vers 19 tot en met 21  Wanneer zij u overleveren, 
maakt u dan niet bezorgd, hoe of wat gij spreken zult; want het zal 

u in die ure gegeven worden wat gij spreken moet; want gij zijt het 
niet, die spreekt, doch het is de Geest uws Vaders, die in u spreekt. 

Mattheüs 10, vers 31 tot en met 35  Weest dan niet bevreesd: gij 

gaat vele mussen te boven. Een ieder dan, die Mij belijden zal voor 
de mensen, hem zal ook Ik belijden voor mijn Vader, die in de 

hemelen is; maar al wie Mij verloochenen zal voor de mensen, die 

zal ook Ik verloochenen voor mijn Vader, die in de hemelen is. 
Meent niet, dat Ik gekomen ben om vrede te brengen op de aarde; 

Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard.  
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Besef dat de bode engel Gods tot u spreekt in Jezus Christus’ 
naam via Benjamin! 

 

Mattheüs 16, vers 19  Ik zal u de sleutels geven van het 
Koninkrijk der hemelen, en wat gij op aarde binden zult, zal 

gebonden zijn in de hemelen, en wat gij op aarde ontbinden zult, 
zal ontbonden zijn in de hemelen. 

Mattheüs 17, vers 19 tot en met 21  Toen kwamen de discipelen bij 

Jezus en zeiden, toen zij met Hem alleen waren: Waarom hebben 
wij hem niet kunnen uitdrijven? Hij zeide tot hen: Vanwege uw 

klein geloof. Want voorwaar, Ik zeg u, indien gij een geloof hebt als 
een mosterdzaad, zult gij tot deze berg zeggen: Verplaats u vanhier 

daarheen en hij zal zich verplaatsen en niets zal u onmogelijk zijn. 

Maar dit geslacht vaart niet uit dan door bidden en vasten. 
Mattheüs 19, vers 22  Toen de jongeling dit woord hoorde, ging hij 

bedroefd heen, want hij bezat vele goederen. 
 

Lukas 1, vers 37  Want geen woord, dat van God komt, zal 

krachteloos wezen. 
 

Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, 

dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die 
in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. 

Johannes 7, vers 38  Wie in Mij gelooft, gelijk de Schrift zegt, 
stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. 

 

Efeziërs 4, vers 21  Gij toch hebt van Hem gehoord en zijt in Hem 
onderwezen, gelijk dit de waarheid is in Jezus. 

 
Sta in Zijn kracht! Zou voor Hem iets te wonderlijk zijn? 

 

Ik sluit af, lees: Openbaring 22, vers 6  En Hij zeide tot mij: Deze 
woorden zijn getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de 

geesten der profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten 

te tonen hetgeen weldra geschieden moet. 
 

Ik ga nu, Shalom, Benjamin! sprak de bode engel Gods. 
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12-07-2012 ‘Een pad in het water, Heer… 

Amen!’ 
 
UIT MIJN LEVEN GEGREPEN, MAAR WEL DOOR DE BODE ENGEL 

VERTELD EN DOOR MIJ OPGESCHREVEN… EN GEZIEN DOOR GOD 

EN ZIJN ENGELEN!  
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo! Mijn naam is Benjamin. Op de 12de van de 7de 2012 kreeg ik 
de volgende boodschap. 

 

Shalom, Benjamin! Ik begroet u in de naam van Jezus Christus, 
Yeshua HaMashiach. Schrijf op, Benjamin: 

 
Benjamin was 14 jaar oud en hij kwam van de Bijbel 

jeugdclub… 

En men zong daar liederen voor de Here, en men las om de beurt 
een stukje uit de Bijbel.  

Toen Benjamin weer thuis was, ging hij eventjes de hond uitlaten, 
sprak de engel Gods. Toen onderbrak Benjamin de engel Gods, en 

zei, “Sorry, dat ik u onderbreek, maar gaat dit over mij?” 

Vandaag spreek ik inderdaad over jou, Benjamin.  
 

In de hemel wordt altijd gesproken over elk mens; ieder 

mens wordt beoordeeld.  
Benjamin, schrijft u verder… Toen Benjamin bij de vijver was, zei 

hij dit, terwijl de hond naast hem was: “Here Jezus Christus, toen 
Mozes de stok op het water legde, kwam er een pad in het water. 

En ik ben uw kind, en ik leg deze stok op het water in het geloof, 

zodat ik naar de overkant kan gaan.” 
God zag u, Benjamin, en Hij lachte om u en zei: Elke weg van een 

mens is recht in zijn ogen.  Spreuken 21, vers 2   
Benjamin, sprak de engel Gods, God zei: Die tak, die dreef naar de 

andere kant. Maar u, Benjamin, wou het ook zo graag om naar de 

overkant te gaan. Maar u was diep teleurgesteld. Maar weet u 
waarom God helemaal niets deed? U was helemaal niet in gevaar! U 
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had gewoon om de vijver kunnen wandelen met uw hond. Later 
heeft de Here u uitgelegd, waarom God u toelachte en niets deed. 

 

Benjamin, u had een tijd daarna een eigen 
evangelisatiefoldertje gemaakt… 

U wou zo graag iets voor Jezus Christus doen. En u had maar 5 
cent, meer had u niet! Toen zei u dit: “Heer, ik verlang ernaar om 

te evangeliseren, maar zal deze folder bij de winkel C1000 maar 

eerst gaan afdrukken”. Toen zag de Here uw hart aan, Benjamin, 
dat uw hart vol liefde was naar Hem toe. Toen sprak de Here in uw 

gedachten: Zegen dit kopieerapparaat in Jezus Christus’ naam.  
U luisterde naar Zijn stem. Het kopieerapparaat stopte niet meer, 

totdat de la helemaal leeg was… U had meer dan 1000 folders, voor 

5 cent! Wat was u blij. 
 

En ook ging u op een dag vijf dagen vasten… 
U had zich ingesloten in uw slaapkamer. U dronk alleen maar 

water.  

De eerste drie dagen had u het heel erg zwaar, maar daarna was u 
klaargemaakt voor de vijfde dag. 

U ging naar Rotterdam, waar een spreker kwam. Deze spreker had 

het over de kracht van God en hij zei, “Laten we bidden”.  
U was zo slim om te zeggen: “Laat uw kracht nu als een 

atoomboom komen”. 
God kwam inderdaad tot u, met Zijn kracht, en werkte zo krachtig 

door u heen, via uw hoofd naar uw handen, dat u en uw rij en de 

rijen daar achter u… ze vielen allemaal in de stoelen van de kracht 
van God! 

 
Zo heeft u heel veel meegemaakt, Benjamin, omdat u 

openstaat voor Jezus Christus. 

De wonderen, Benjamin, wat Hij toen deed, dat doet Hij nu nog 
steeds. Alles heeft een reden, Benjamin, elk wonder en geen 

wonder. Maar het grootste wonder is Jezus Christus toelaten in uw 

hart, en natuurlijk de Heer van uw leven te laten worden. Dit is het 
mooiste wonder, dat u aan Jezus Christus kan geven! 

Shalom, Benjamin! 
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13-07-2012 De tekenen van de laatste uren! 
 

DE BODE ENGEL GODS SPRAK: WAT IK U VERTEL, ZAL VOOR U 
EEN OPENBARING ZIJN! IK GEEF U DEZE TEKST, SPRAK ONAM, DE 

BODE ENGEL GODS: MATTHEÜS 24:22 

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo! Op 13 juli 2012 ontving Benjamin Cousijnsen deze boodschap 

van de Here God, in de naam van Jezus Christus, Yeshua 
HaMashiach, via Zijn bode engel Gods.  

 
Shalom, Benjamin! Mijn naam is Onam. Ik begroet u daar in de 

naam van Yeshua HaMashiach. Benjamin, profeet Gods, schrijf alles 

op wat ik, de bode engel Gods, tot u spreek in de naam van de 
ware God van Izaäk, Jakob en Abraham, die Zijn Zoon Jezus 

Christus, Yeshua HaMashiach, klaarmaakt.  
 

Het is belangrijk dat u wederom geboren bent, om het 

Koninkrijk Gods te mogen binnengaan. 
Het Koninkrijk Gods kan vergeleken worden met de tien maagden, 

die haar lampen namen en er op uittrokken. De Bruidegom is 

Yeshua HaMashiach. Wat ik u vertel zal voor u een openbaring 
zijn… 

Vijf van hen waren dwaas, en de andere vijf waren gelukkig wijs.  
De dwazen hadden over de Wederkomst gehoord, maar deden er 

niets mee. Ze hadden hun lampen iets gevuld, een bodem vol. Ze 

waren wederom geboren en waren ook nog eigenwijs en beter 
wetend. Ze namen de raad van de wijzen niet aan. Dit zijn nu de 

tekenen van de laatste uren! 
De wijzen hadden ook gehoord van de Wederkomst en namen de 

boodschap serieus. En deze vijf wijzen maakten tijd om de kruiken 

van de lampen goed te vullen! 
 

Terwijl de Bruidegom uitbleef, werden ze moe, net als die 

dwazen!  
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Allen werden slaperig en sliepen in, en midden in de nacht klonk 
een geroep vooraf… een bazuingeschal. Men riep: “De Bruidegom, 

zie, ga uit Hem tegemoet!”  

Toen stonden al die maagden op en brachten hun lampen goed in 
orde. Toen ze op weg waren, zeiden de dwazen tot de wijzen: 

“Onze lampen gaan bijna uit. Hadden wij maar geluisterd; geef ons 
van uw olie!” Maar de wijzen zouden geen wijzen zijn, als ze dat 

wel deden. Ze zouden verloren gaan. Ze zeiden: “Nee! Er mocht 

niet genoeg voor ons en voor u zijn. Ga liever naar de verkopers en 
koop het voor uzelf.” De wijzen hadden hen nog zo gewaarschuwd, 

maar ze waren eigenwijs. Doch nu, op het laatste moment, toen de 
vlam kleiner werd, gingen ze heen om olie te kopen. 

 

Daar! Ja dáár komt de Bruidegom, Yeshua HaMashiach, 
Jezus Christus, Koning der koningen, Immanuel, Jahweh! 

Deze wijzen die gereed waren, gingen met Hem de bruiloftszaal 
binnen. Men keek hun ogen uit! Velen hadden tranen in de ogen 

toen ze dit alles aanschouwden. En de deur werd gesloten. 

  
Later kwamen na lang zoeken de andere maagden aan. Wat waren 

ze blij. Ze hadden het gevonden nu en zeiden: “Heer, Heer, doe 

voor ons open!” 
Maar Hij antwoordde en zeide: Voorwaar, Ik zeg u, Ik ken u niet.  

 
Waakt dan, want gij weet de dag noch het uur!  Mattheüs 25, 

vers 1 tot en met 13 

 
Benjamin, ik, de bode engel Onam, heb dit alles tot u gesproken in 

Jezus Christus’ naam om u allen wakker te schudden. Ik moet 
afsluiten en heengaan nu.  

 

Ik geef u deze tekst: Mattheüs 24, vers 22  Hier staat 
geschreven: En indien die dagen niet ingekort werden, zou geen 

vlees behouden worden. Doch, ter wille van de uitverkorenen zullen 

die dagen worden ingekort. 
 

De bode engel Gods sprak tot slot: U daar, lees dit en overdenk 
deze boodschap Gods. Shalom, Ruacha, Yeshua, Immanuel! 
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14-07-2012 De technologische gevallen engelen 
 
DE BODE ENGEL GODS, MICHAËL, OPENBAART BELANGRIJKE 

INFORMATIE, DIE DE HERE JEZUS CHRISTUS NU KENBAAR MAAKT: 

DIT GAAT GESCHIEDEN TIJDENS EN NA DE OPNAME. MENSEN 
ZULLEN OOK WORDEN OVERGENOMEN!  

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo! Op 14 juli 2012 bracht de bode engel Michaël op de late 

avond deze boodschap over aan Benjamin Cousijnsen.  
 

Shalom, Benjamin! Mijn naam is Michaël. Ik begroet u in de naam 

van de machtige Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Let op!  
 

Openbaring 12, vers 12  Daarom, verheugt u, gij hemelen en wie 
daarin wonen. Wee de aarde en de zee, want de duivel is tot u 

nedergedaald in grote grimmigheid, wetende, dat hij weinig tijd 

heeft. 
 

Benjamin, de satan met zijn technologische gevallen engelen 

en vele andere demonen zijn reeds op aarde en willen de 
Christenen elimineren.  

Wat ik u vertel, zal geschieden! 
 

Tijdens de Opname is de bestuurder van het vliegtuig, de 

auto, trein, enzovoort, weg.  
Iedereen die wederom geboren is en Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus, heeft aangenomen en zijn zonden beleden, wordt 
weggenomen. Vooraf zal het beest op aarde proberen u weg te 

trekken van Jezus Christus.  

 
De technologische gevallen engelen gaan uw 

wetenschappelijke kennis ver te boven! 

Ook zal er een doorbraak zijn. Men gebruikt een virtual reality 
programma, waar men levensecht contact kan maken met het 
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onzichtbare, zelfs met Yeshua HaMashiach. Alle beelden zullen 
gemanipuleerd zijn, en het werk van satan zal velen, waaronder 

Christenen, verleiden. U zal overgenomen worden door dit virtual 

reality programma!  
 

Openbaring 13, vers 15  En hem werd gegeven om aan het beeld 
van het beest een geest te schenken, zodat het beeld van het beest 

ook zou spreken, en maken dat allen, die het beeld van het beest 

niet aanbaden, gedood werden. 
 

Welkom in wonderwereld, waar men u nu alreeds 
observeert!  

Men wil wereldwijd bij de grenzen camera’s plaatsen als controle.  

 
Men heeft de chip nu zó microklein kunnen maken, dat men 

het in de voeding kan plaatsen en drinken.  
Vrees niet als u Jezus Christus hebt aangenomen na de Opname.  

 

Het volgende is: Openbaring 16, vers 2  En de eerste ging heen 
en goot zijn schaal uit op de aarde, en er kwam een boos en 

kwaadaardig gezwel aan de mensen, die het merkteken van het 

beest hadden en die zijn beeld aanbaden. 
 

Als u Yeshua HaMashiach hebt aangenomen vóór de Opname 
en het merkteken niet aanneemt, wordt u gered; ook daarna.  

Maar als u nog gebonden bent en niet vrij, en verslaafd aan het 

wereldse genot – of u nu een goede Christen bent of niet – u zal de 
Opname voorbij zien gaan en het heel erg zwaar hebben. Daarom is 

het belangrijk, ondanks dat men u dwingt om het getal aan te 
nemen! Doet u dit wel, dan zult u eeuwig verloren gaan. Doet men 

u iets in het voedsel of drinken, zonder dat u het wist, zal u gered 

worden. Niet als het op het pak drinken staat of elders, want u wist 
het dat dat het merkteken is, waarmee u Gods Koninkrijk nimmer 

zal zien. God heeft u gewaarschuwd! 

 
Openbaring 13, vers 17 en 18  En dat niemand kan kopen of 

verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het 
getal van zijn naam heeft. Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, 
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berekene het getal van het beest, want het is een getal van een 
mens, en zijn getal is zeshonderd zesenzestig.  

 

Het is nu de tijd om u klaar te maken voor Zijn Wederkomst! 
Zorg dat u daar bij bent! Maak het u zelf niet moeilijk. Kom naar 

Jezus Christus en bekeer u, en leg al uw zonden voor Hem neer en 
heb berouw in uw hart, wat u fout hebt gedaan in uw leven. Begin 

opnieuw en wandel met Hem. Kies heden wie u dienen wilt. 

Benjamin, ik moet nu gaan. En ik zeg u dat God u en uw vrouw, en 
uw helpers, zal zegenen. Hij weet wat u nodig hebt in Zijn werk.  

 
De Here geve u Spreuken 8, vers 9 

 

Shalom! Ik ga nu. 
 

 
 

14-07-2012 Er is een zware Christenvervolging! 
 
DE BODE ENGEL GODS SPREEKT, TERWIJL ZE IN VELDHOVEN 

NAAR EEN BRAND KIJKEN, GEDETAILLEERD OVER DE 

CHRISTENVERVOLGING OP DIT MOMENT. IN SOMALIË WORDEN 
OOK VELE HUIZEN VAN CHRISTENEN IN BRAND GESTOKEN!  

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo! Benjamin Cousijnsen schrijft, dat hij deze boodschap in de 

nacht van 14 juli 2012 heeft ontvangen.  

 
Shalom, Benjamin! Volg mij, word wakker. 

Terwijl ik wakker werd, zei de engel Gods: Benjamin, ik begroet u 
in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Benjamin, 

neem maar eerst een slok water. Mijn naam is Rubení. Ik verplaats 

u. 
Terwijl ik uit bed stapte, stond ik elders, buiten! 

 

Ik zag allemaal brandweermannen, enkele tientallen.  
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Ik zag hen in actie, en zag dat een pand was ingestort door de 
brand. Het was een pand van het Tuincentrum. Er was erg veel 

zwarte rook. Ik zag een bord met de tekst: ‘Tuincentrum 

Veldhoven’, dat op de grond lag. De brandweermannen droegen 
een witte helm met rode strepen.  

Benjamin, zei de engel Gods, erg hè, zo’n brand? Weet u, 
Benjamin, ga daar maar even zitten op dat bankje daar.  

In Somalië worden ook vele huizen van Christenen in brand 

gestoken, sprak de engel Gods. Vele engelen Gods hebben telkens 
moeten ingrijpen en hebben vele levens gered. 

 
Er is een zware Christenvervolging! 

Ook in Indonesië, Iran, Korea, Pakistan, China en vele andere 

landen. Meer dan 50 landen maken zich schuldig aan het doden van 
Christenen, zei de engel Gods. En wie bidt er voor Israël? 

 
Benjamin, in Psalm 36 staat voor de vervolgde Christenen 

dit: 

‘De mens die van God niet wil weten, zit het kwaad diep in het hart. 
Angst voor God heeft hij niet. Hij sust zijn geweten. Hij is blind voor 

zijn zonden, hij verafschuwt ze niet. Wat hij zegt, is leugen en 

bedrog. Wijsheid en goedheid zijn hem vreemd. ’s Nachts broedt hij 
zijn plannen uit; hij kiest de verkeerde weg. Het kwaad wijst hij 

niet af.  
De vervolgde Christen zegt: Heer, uw liefde rijkt tot in de hemel. 

Uw trouw tot in de wolken, is onmetelijk als de hoogste bergen. De 

uitspraken die u doet, zijn onpeilbaar als de diepe oceaan. U 
bevrijdt mens en dier. Uw liefde, God, is een kostbaar goed. Onder 

uw vleugels zijn wij veilig, wij zwakke mensen. In uw tempel 
worden wij verkwikt. U lest ons met een stroom van gaven. Daar 

bij u is de bron van leven. In uw licht leven wij.  

Blijf liefhebben wie u erkennen. Doe recht aan wie u onverdeeld 
toebehoren. Sta niet toe dat ik word neergeslagen en onder de voet 

gelopen door mensen die hoogmoedig zijn, en van u niets willen 

weten. Daar liggen ze, die misdadigers, verslagen, neergestoten, 
niet bij machte op te staan.’ 
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U die luistert, Bid niet alleen voor uw eten en vrouw en 
kinderen, zei de engel, bid voor alle broeders en zusters, en 

u zal gezegend worden!  

Radicale Islamitische groepen proberen de Christenen hun geloof 
met geweld af te laten zweren. Vele Christenen worden vervolgd. 

Men dwingt met sadistische middelen, om afstand te doen van 
Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, sprak de bode engel Gods. Men 

wordt zelfs verkracht en gedood.  

 
De invloed van de moslims is reeds erg groot. 

En men wil, met sluwheid van een slang, alles onder hun één geloof 
brengen! 

 

Johannes 16, vers 9 tot en met 11  Daar staat geschreven: De 
zonde is dat ze niet in Mij geloven. Het recht is dat Ik naar de 

Vader ga en jullie Mij niet meer zien, het oordeel is dat de heerser 
van deze wereld is veroordeeld.  

Johannes 3, vers 16  Daar staat voor u opgeschreven: Want God 

had de wereld zo lief, dat Hij Zijn enige Zoon gegeven heeft, opdat 
eenieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven 

heeft. 

 
Mocht u moslim zijn, God is liefde! sprak de bode engel 

Gods.  
Hij heeft Zijn eniggeboren Zoon Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus, naar de wereld gezonden, om ons te verlossen. Hij stierf 

zonder schuld aan het kruis. Aan het kruis heeft Hij onze zonden 
gedragen, Hij heeft onze schuld op zich genomen. Ik zeg u, mijn 

naam is Rubení, de bode engel Gods. Onderzoek het evangelie, en 
ontdek dat Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, de ware en enige 

Weg is, de Waarheid en het Leven. Hij was het die het aan het kruis 

uitriep: Vader, vergeef hen; ze weten niet wat ze doen. Ook stierf 
Jezus Christus daar, óók voor u. Hij roept u nu om te bekeren. Hij 

was het ook, die als enige de dood overwon, en na drie dagen 

opstond van de dood. Niemand deed Hem dit ooit na! Velen hebben 
Hem na drie dagen gezien. Hij is opgestaan en leeft! 

Yeshua HaMashiach is de Redder voor elke ziel, en ook voor u. In 
Hem is geen haat; God is liefde. In Hem is geen haat; bij satan wel, 

Gods tegenstander. 
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Benjamin, ik plaats u terug in uw bed en zeg u, Slaap lekker!  
 

Tot slot, lees in uw Bijbel: Romeinen 8, vers 38 en 39  Hier staat 

geschreven: Want ik ben verzekerd, dat noch dood noch leven, 
noch engelen noch machten, noch heden noch toekomst, noch 

krachten, noch hoogte noch diepte, noch enig ander schepsel ons 
zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, 

onze Here. 

 
Ik ga nu Benjamin, sprak de bode engel Gods.  
 
 

 

15-07-2012 Geloven = 100 procent Aanvaarden! 
 

RAFAËL, GODS BODE ENGEL, GEEFT DEZE BOODSCHAP DOOR 

NAMENS JEZUS CHRISTUS. AAN DE HAND VAN EEN WARE 
SPECTACULAIRE GEBEURTENIS WORDEN GELOOF EN ONGELOOF 

TER SPRAKE GEBRACHT.  
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, mijn naam is Benjamin Cousijnsen. Op 15 juli 2012 kreeg ik 

de volgende boodschap. 
 

Shalom, Benjamin! Mijn naam is Rafaël. Ik ben tot u gekomen in de 
naam van Jezus Christus.  

 

Benjamin, geef dit door wat ik, Rafaël, spreek tot de 
gelovigen en niet-gelovigen. 

U daar, luister goed. Ik benadruk dat Benjamin uitgekozen is als 
profeet van God. Aan u is het of u de bode engel Gods gelooft. Als u 

een bode engel Gods niet gelooft – zo staat het in de Geschriften – 

wie God niet gelooft, heeft Hem tot een leugenaar gemaakt. Velen  
hebben zoveel bijzondere dingen gehoord en waren onder de indruk 

van wat Benjamin met u mocht delen, wat hij ontvangen had. 

Tomas had zelf vele wonderen gezien van Jezus en toch zei hij nog: 
“Als ik mijn handen op de wonde leg, geloof ik”.  
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Er was in Amerika een stuntman… 

Hij spande een stalen kabel van de ene kant naar de andere kant. 

Zijn naam was Jimmy. De kabel werd zeker 20 meter boven de 
grond vastgemaakt. Met heel veel aankondiging kwamen meer dan 

1500 mensen kijken naar deze waaghals. Toen Jimmy deze hoge 
kabel opging, werd het doodstil… 

Jimmy die riep: “Geloven jullie dat ik het kan met deze motor?” 

“Ja!” riepen er velen, en er volgden spannende minuten…  
En daar ging hij met een behoorlijke snelheid. Velen hadden de 

handen voor de ogen, ook die geroepen hadden. Zouden ze hem 
echt geloven? Een daverend applaus volgde! Zelfs met een paraplu 

liep hij zó naar de overkant. Telkens na elke stunt zei Jimmy: 

“Geloven jullie dat ik het kan?” 
“Ja!!!” riepen ze.  

 
‘Wie heeft vertrouwen in mij?’  

“Jij daar”, zei Jimmy, “jij daar, kom maar achterop de motor!” Het 

was een jongen van 14 jaar oud. Toen Jimmy weer vroeg: “Geloven 
jullie dat ik deze jongen veilig naar de overkant kan brengen?” 

kregen ze een brok in de keel, maar de menigte begon te juichen, 

en de massa riep: “Ja, wij geloven dat u het kan!” 
 

Later vroeg men die jongen van 14 jaar, waarom hij op die 
uitnodiging inging.  

De jongen vertelde: “Ik vertrouw hem, hij is mijn vader. Ik geloof 

in hem”. 
Zo is het ook met velen van u. U roept: “Ik geloof in Jezus 

Christus!” U roept van alles en doet zo veel voor de Here. Maar als 
Jezus Christus zegt tegen u: Kom! Ver boven de grond, kom, 

vertrouw Mij! Vrees niet, geloof Mij, Ik breng u veilig met de motor 

20 meter boven de grond op de kabel naar de overkant.  
 

Wat zegt u dan? 

Deze jongen ging op de uitnodiging in en hij vertrouwde zijn vader; 
hij gelóófde in hem!  

Geloven is aanvaarden en je overgeven voor 100% aan Jezus 
Christus! Dit is ook voor u! En als u Zijn boodschap hoort, gelooft u 
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dat Jezus Christus u vandaag kan helpen en redden? Gelooft u, wat 
Hij toen deed, ook nu nog kan?  

Neem een stap in het geloof. Jezus Christus wil u vandaag 

aanraken. Leg uw hand op uw gedachten, op uw voorhoofd en uw 
hart, en zeg mij nu na: 

 
“Jezus Christus, Yeshua HaMashiach, ik geloof dat u de Zoon van 

God bent. Ik leg mijn hart en gedachten bij u neer. Vergeef mij dat 

ik geen geloof had. Ik wil met u op avontuur gaan. Ik vrees geen 
kwaad, want u bent bij mij. Ik geloof, u vertroost mij.  

Ik leg al mijn zonden bij u neer. Ik beloof u om uw woord te gaan 
lezen, de Bijbel. Ik leg mijn leven in uw hand, en geef mij over aan 

u. Ik aanvaard uw aanraking en ben uw eigendom.  

Ik verbreek elke aanval in mijn gedachten en ik verbreek in Jezus 
Christus’ naam elke ziekte. Ik ben gekocht en vrijgekocht onder het 

Bloed van Jezus Christus.  
Dank u dat ik in uw kracht mag staan, en dat ik vanaf vandaag 

anders in het leven sta. Ik zal naar de kerk gaan, en u loven en 

prijzen en danken voor wat u deed aan mij!  
Met u ben ik meer dan overwinnaar. Dank u, Jezus Christus, dat u 

mij vrijgemaakt hebt van elke leugen. Dank u, Jezus, dat uw Bloed 

over mij heen is gekomen en dat ik nu gereinigd ben en uw 
eigendom, in Jezus Christus’ naam. Amen!” 

 
Benjamin, God zegt: Jeremia 32, vers 27  Daar staat geschreven: 

Zie, Ik ben de God van al wat leeft. Zal voor mij iets te wonderlijk 

zijn? 
De bode engel Gods sprak verder,  

 
Ik ga nu en ik zeg u, Welkom in Jezus Christus’ naam! 

 

 
 

16-07-2012 Bent u zwanger? 
 
MIDDEN IN DE NACHT LIEP BENJAMIN NAAR BENEDEN, NA HET 

HERKENNEN VAN HET NADEREND BEZOEK. DE BODE ENGEL 

VERSCHEEN EN BRACHT MET HUMOR DEZE BIJBELSE BOODSCHAP!  
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Volledige weergave: 

 

Hallo! In de nacht van 16 juli 2012 bracht de bode engel Gods deze 
boodschap over aan Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom, Benjamin! Het is nu half 3 in de ochtend. Benjamin, ik heb 

u niet laten slapen. 

“Ik ben uit bed gegaan”, zei Benjamin, “omdat ik voel dat u een 
belangrijke boodschap moet hebben op zo’n uur.” 

Klopt! Mijn naam is Jakob, zei de engel. Ik ben de bode engel Gods 
en ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach. Men noemt 

hem ook Jahweh, Immanuel, Koning der koningen, Jezus Christus, 

de Bruidegom. 
 

Benjamin, hier komt de boodschap, speciaal voor iedereen. 
Schrijf op… Bent u zwanger? 

“Wat?” zei ik, “u bedoelt dat dit voor de vrouw is, toch?” 

Nee, mannen. Hoeveel weken bent u zwanger? vroeg de bode 
engel. 

“Mijn buik doet inderdaad vreemd, moet ik u bekennen. Wat zou 

dat zijn?” 
U heeft honger, Benjamin, als een zwangere. Het zal een enorm 

nieuws zijn. Uw lichaam verandert, en na drie maanden zag u zelfs 
iets bewegen… Benjamin, ben je ’s ochtends weleens misselijk 

geweest? 

“Gaat God nu voor een wonder zorgen, dat de mannen nu echt 
zwanger worden?” zei Benjamin. 

Let op, wat ik u nu zeg! 
 

De Heilige Geest wil in u zijn vanaf uw begin.  

Uw geest, ziel en lichaam verandert, wanneer u bevrucht bent door 
de Heilige Geest. Of u nu man of vrouw bent, vertel het en zeg het 

tegen iedereen: “Ik ben zwanger van de Heilige Geest.”  

Als men zwanger wil zijn, moet men zich aan de voorschriften 
houden, en men moet Jezus Christus toelaten in uw leven, en Hem 

uitnodigen in uw hart en leven. Uw lichaam is door God gemaakt en 
moet een plek zijn, waar de Heilige Geest zich kan bewegen. God 

zal u bevruchten. 
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Galaten 5, vers 22  Maar de vrucht van de Geest is 1. is liefde, 2. 

is blijdschap, 3. is vrede, 4. is lankmoedigheid, 5. is vriendelijkheid, 

6. is goedheid, 7. is trouw, 8. is zachtmoedigheid, 9. is 
zelfbeheersing. 

 
Dit zijn de vruchten van de zwangerschap, de ware 

bevruchting van een Christen! 

 
Galaten 5, vers 24 tot en met 26  Want wie Christus Jezus 

toebehoren, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten 
gekruisigd. Indien wij door de Geest leven, laten wij ook door de 

Geest het spoor houden. 

Galaten 5, vers 13 tot en met 22  Want gij zijt geroepen, broeders, 
om vrij te zijn; gebruikt echter die vrijheid niet als een aanleiding 

voor het vlees, maar dient elkander door de liefde. Want de gehele 
wet is in één woord vervuld, in dit: gij zult uw naaste liefhebben als 

uzelf. Indien gij echter elkander bijt en vereet, ziet dan toe, dat gij 

niet door elkander verslonden wordt. Dit bedoel ik: wandelt door de 
Geest en voldoet niet aan het begeren van het vlees. Want het 

begeren van het vlees gaat in tegen de Geest en dat van de Geest 

tegen het vlees – want deze staan tegenover elkander – zodat gij 
niet doet wat gij maar wenst. Indien gij u echter door de Geest laat 

leiden, dan zijt gij niet onder de wet. Het is duidelijk, wat de 
werken van het vlees zijn: hoererij, onreinheid, losbandigheid, 

afgoderij, toverij, veten, twist, afgunst, uitbarstingen van toorn, 

zelfzucht, tweedracht, partijschappen, nijd, dronkenschap, 
brasserijen en dergelijke, waarvoor ik u waarschuw, zoals ik u 

gewaarschuwd heb, dat wie dergelijke dingen bedrijven, het 
Koninkrijk Gods niet zullen beërven.  

 

Efeziërs 3, vers 17  Opdat Christus door het geloof in uw harten 
woning make. Geworteld en gegrond in de liefde.  

 

Benjamin en u daar, Wees zwanger van de Heilige Geest! 
Ik wens u in Jezus Christus’ naam een gezegende zwangerschap!  

Hebt u honger?  
Eet van de Heilige Geest en laat het groeien.  

Halleluja! sprak de bode engel Gods, Shalom! en verdween. 
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17-07-2012 Gedragsveranderende stralen en 
meer!   
 

DE ENGEL GODS GEEFT MEER OPENBARINGEN DOOR IN DE NAAM 
VAN YESHUA HAMASHIACH, JEZUS CHRISTUS! JEZUS CHRISTUS 

OPENBAART NU, HOE DE MENS EN DE AARDE NU ZEER SPOEDIG 
WORDEN OVERGENOMEN DOOR SATAN!  

 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo! Deze profetische boodschap Gods werd in de namiddag van 
17 juli 2012 gebracht door de bode engel Gods en gegeven aan 

Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom, Benjamin! Ik begroet u in de naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Ik ben aangesteld om u deze 
boodschap te brengen.  

 
Hou uw hart vast voor wat ik, de bode engel Gods, tot u 

spreek in de naam van de grote Overwinnaar, Jezus 

Christus.  
Benjamin, ik hoor uw gedachten. Ik zeg u, vertel maar! sprak de 

bode engel Gods. 

“Goed dan, dan zal ik vragen wat ik dacht”, zei ik. 
U dacht eerst: ‘Hoe zal hij heten?’ 

Mijn naam is in uw taal ‘Donder’. Verder, Benjamin, schrijf maar op 
hoe ik eruit zie, want dit dacht u ook: ‘Mag ik zijn beschrijving wel 

opschrijven?’ 

Deze engel had een gouden kraag en hij droeg brede gouden 
polsbanden, bewerkt met edelstenen in verschillende kleuren. De 

naam van de engel stond er op, in het Aramees, vertelde hij… 
Donder. Hij was 2 meter 50 en zag er krachtig uit, en droeg een 

brede bandriem, ook prachtig bewerkt. Hij droeg een wit geplooide 

tuniek tot over de knieën… Benjamin, zo is het goed. 
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U daar, die nu luistert, het is aan uzelf of u Jezus Christus 
toelaat!  

Het is ook aan u of u overgenomen wordt en verloren gaat.  

 
De gevallen engelen van God, waar God afstand van deed, 

waren in het begin op aarde, en hadden gemeenschap met 
de mensen, waaruit reuzen geboren werden, sprak de engel.  

Deze engelen van satan hadden grote kennis, omdat ze ooit God 

toebehoorden. Zij waren het die als eersten wapens bedachten, en 
ringen door het vlees Gods deden: de mens die God gemaakt had. 

Ook maakten zij inkervingen in hun vlees. Ze zijn nu reeds lange 
tijd losgekomen, en het zijn de technologische gevallen engelen, die 

opgeschreven staan in de Geschriften van Henoch. De duivel is 

niet onder u in de aarde, maar hij is tot u nedergedaald met zijn 
demonen!  

 
Het elimineren van Christenen is reeds begonnen. 

Er zijn zes satellieten die u totaal gaan overnemen, als u zich niet 

op tijd bekeert.  
Men heeft vele zeedieren en vogels laten sterven door het 

gebruik van satelliet frequentiegolven. Men weet niet eens dat men 

gebruikt wordt door satan en zijn leger! Men kan zelfs een huis of 
een land kapot laten trillen, of een mens, door deze onzichtbare 

frequentiegolven, die uitgezonden worden via uw satelliet boven de 
aarde. Ook kan men uw eigen satelliet een verbinding geven van 

boven de aarde, die niet via de Eutel of via de Astra satelliet gaat, 

via een straal van de andere verbinding die uw gedrag kan 
veranderen.  

 
Ook zeg ik u dit, dat u niets te vrezen heeft als u Jezus 

Christus hebt toegelaten in uw hart.  

Ook moet u echt wederom geboren zijn. Jezus Christus beschermt 
u, maar u moet wel vrij zijn van de zonde. Licht en duisternis gaan 

niet samen! Ziet u niet dat u zó vaak nu gewaarschuwd bent? 

 
Uw wereld heet wonderwereld en uw leider is satan.  

De politie zal samenwerken en zal het bevel voor hard optreden ter 
harte nemen, met een militaire politie, die een grote rol zal 

hebben als de Opname van de Christenen is geschied. 
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Satan weet dat Yeshua HaMashiach klaarstaat, en satan 

haast zich en slooft zich uit met de wereldwijde controle 

over alles! 
Hij gaat van de ene kant van de aarde naar de andere kant. Als een 

losgeslagen op hol geslagen gek, die u de hel in wil jagen! De totale 
overname is zeer dichtbij! Een doorbraak, die men al lang had, zal 

gebruikt worden om nog vóór de Opname vele Christenen te 

manipuleren, door te zeggen: “ZIE! JEZUS CHRISTUS IS 
GEKOMEN!” Ook zal deze virtuele geprojecteerde Jezus u 

zeggen, dat het samengaan van alle geloven, de wil is van de God 
van Izaäk, Jakob en Abraham. 

Ook zal men de ‘komst van de bezoekers uit de ruimte’ welkom 

heten, die u wijsmaken, dat ze u bevrijd hebben van het gezwel: de 
Christenen. “De chaos is door hen ontstaan”, zeggen ze, “wij 

hebben u ervan verlost!” 
 

Men wil niet begrijpen en zien, dat alle tekenen en rampen 

beschreven stonden als de tekenen van de laatste dagen. 
Vier vulkanen zullen nu ook spoedig voor chaos zorgen!  

 

Alles is gereed om de kinderen Gods te ontvangen. 
Ik zeg u, Met bazuinen staat men nu reeds klaar, maar bent u wel 

klaar? Yeshua haat de zonde. Kom tot Hem en was u witter dan 
sneeuw. Elke verslaving ís gebondenheid en komt Gods Koninkrijk 

niet binnen. Wel in de hel, waar men ook rookt van het vuur des 

hels. 
Men moet nu bidden en tot Jezus Christus gaan en radicaal zijn! 

Als u zegt, “Ik houd van Jezus”, moet u het ook nu laten zien. Hij 
houdt van u en wil u uit deze wereld rukken, en redden uit de 

klauwen van satan. Maak u klaar! Haast u, want alles staat gereed, 

in paraatheid gebracht. Wie niet wil horen, gaat verloren. Wie 
gebonden is, zal gebondener zijn, wie vrij is, zal vrij zijn en 

behouden. Breng alles bij Jezus Christus nu en wandel met Hem. 

De tijd is nabij! zeg ik u. Mijn naam is niet voor niets ‘Donder’, 
wordt wakker daar! 

Shalom, Benjamin! sprak de engel Gods, en met een harde suis 
verdween de bode engel Gods.  
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Drugsverslaafde? Dan is deze boodschap voor u! 
 
GODS BODE ENGEL, RAFAËL, GEEFT DEZE BOODSCHAP DOOR IN 

JEZUS CHRISTUS’ NAAM. HIJ ROEPT U VANDAAG, U DIE 

VERSLAAFD EN GEBONDEN AAN DE DRUGS BENT: GEEF U AAN 
JEZUS CHRISTUS, UW REDDER EN ENIGE VERLOSSER!  

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, mijn naam is Benjamin Cousijnsen. Op 19 juli 2012 kreeg ik 

de volgende boodschap van de bode engel Gods. 
 

Mijn naam is Rafaël. Shalom, Benjamin! Ik begroet u daar, die 

luistert, in de machtige naam van Yeshua HaMashiach, Jezus 
Christus, Hij die u hoort en ziet. 

 
Let op, wat de Geest Gods tot u spreekt!  

 

Jesaja 48, vers 8 en 9  Daar staat geschreven: Gij hebt noch 
gehoord noch geweten noch heeft zich vanouds uw oor geopend, 

want Ik wist, dat gij zeer trouweloos zijt en een overtreder heet van 

de moederschoot aan. Om mijns naams wil vertraag Ik mijn toorn, 
ter wille van mijn lof bedwing Ik Mij, u ten goede, om u niet uit te 

roeien. 
 

Telkens neemt u het, en luistert u naar de stem die tot u spreekt, 

satan, en u zakt dieper en dieper weg. Psalm 23, sprak de bode 
engel Gods. Daar staat geschreven: 

 
Een Christen zegt, De Here is mijn Herder. Maar u zegt, De spuit is 

mijn redder. Samen zegt u: Mij ontbreekt niets. Hij doet me 

nederliggen in grazige weiden. 
 

De wedergeboren Christen zegt: Hij is mijn Redder. Jezus Christus 

voert mij aan rustige wateren. Maar u zegt: De drugs voeren mij 
aan rustige wateren. 
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Een Christen, die Jezus Christus in zijn hart heeft, zegt: Hij 

verkwikt mijn ziel. Hij leidt mij in rechte sporen om Zijns naams wil. 

En u zegt: De verdovende middelen, die verkwikken mijn ziel. De 
satan, de vader van de grote leugen, maakt u wijs: hij leidt mij in 

de rechte sporen om zijns naams wil. 
 

Een Christen kan dit wel zeggen: Zelfs al ga ik door een dal van 

diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want Gij zijt bij mij. Uw stok 
en uw staf, die vertroosten mij. Maar u zegt: Zelfs al ga ik door een 

dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want de drugs zijn 
bij mij, zegt u, Mijn drugs vertroosten mij.  

 

Gij richt voor mij een dis aan voor de ogen van wie mij benauwen. 
Dit zegt u beiden! 

 
De Christen zegt verder, Gij zalft mijn hoofd met olie, mijn beker 

vloeit over. Maar satan zegt tegen u: Ik zalf uw hoofd met gekookte 

olie, uw beker vloeit over. En u denkt: Hij zalft mijn hoofd met olie, 
mijn beker vloeit over. 

 

De Christen, die vrij is in Jezus Christus, kan zeggen: Ja, heil en 
goedertierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven. Ik 

zal in het huis des Heren verblijven tot in lengte van dagen. Maar u 
kunt zeggen: Ja, mijn ondergang zal mij volgen, en ik zal in het 

huis des Heren niet verblijven. 

 
Jezus Christus zegt tegen u in de Geschriften: Johannes 1, vers 4 

tot en met 6  In het Woord was leven en het leven was het licht 
der mensen; en het licht schijnt in de duisternis en de duisternis 

heeft het niet gegrepen. 

 
Johannes 8, vers 12  Daar staat geschreven: Wederom dan sprak 

Jezus tot hen en zeide: Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, 

zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des 
levens hebben. 

 
Johannes 10, vers 9 tot en met 12  Daar staat geschreven: Ik 

ben de deur; als iemand door Mij binnenkomt, zal hij/zij behouden 
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worden; en ingaan en uitgaan en weide vinden. De dief komt niet 
dan om te stelen en te slachten en te verdelgen; Ik ben gekomen, 

opdat zij leven hebben en overvloed. Ik ben de goede herder. De 

goede herder zet zijn leven in voor zijn schapen. 
 

Ook roept Jezus Christus u bij de naam. 
Ga zondag naar de kerk en laat voor u bidden! Ook mag u dit 

bidden en nazeggen: 

 
“Here Jezus Christus, satan haat dat ik mij aan u overgeef, en niet 

voor u kies. 
Here Jezus, vergeef mijn zonden en maak mij vrij van elke 

gebondenheid. 

Ik nodig u nu uit om in mijn hart te komen, en ik geef mij voor de 
rest van mijn leven totaal aan u, en zal uw weg inslaan. Ik beloof u 

dat ik trouw naar een volle evangelische kerk zal gaan, of elders, 
waar Gods woord verkondigd wordt, waar ik onder de juiste 

mensen ben. Ik beloof u om mijn vrienden, die gebruikers zijn, los 

te laten en voor u te gaan.  
Jezus Christus, bedek mij nu met uw kostbaar, dierbaar en 

beschermend Bloed. Ik dank u dat u mij gereinigd hebt en 

vergeven hebt. Ik zal alles vernietigen en mijn liefde aan u tonen. 
Jezus Christus, ik zal niet meer in de duisternis wandelen, maar 

vanaf nu wil ik eeuwig leven hebben. Gij zalft mijn hoofd met olie, 
en mijn geest vloeit over, en in Jezus Christus’ naam behoor ik u nu 

toe. Amen!” 

 
Benjamin, wie zijn zonden belijdt, is waarlijk vrij, sprak de 

bode engel Gods. 
Ik ga nu weer en ik zegen u, Shalom! 
 

 
 

Profetie: De Antichrist komt NU in actie! 
 
PROFETIE 20-07-2012  DE BODE ENGEL GODS GEEFT DOOR, 

NAMENS JEZUS, DAT DE ANTICHRIST VANAF NU OOK DE 

CHRISTELIJKE WEBSITES ZAL AANVALLEN EN PROBEREN TE 
BLOKKEREN. WORD WAKKER EN VERSPREID GODS WOORD!  
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Volledige weergave: 

 
Hallo! Op 20 juli 2012 in de vroege ochtend bracht de bode engel 

Gods deze boodschap over aan Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom, Benjamin! Ik begroet u in de Naam boven alle naam, 

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Ik ben tot u gekomen; mijn 
naam is Elia Sarin. Benjamin, schrijf op wat ik, de bode engel Gods, 

tot u spreek.  
Men wil de waarheid tegenhouden! 

 

Richteren 2, vers 17 tot en met 19  U daar, luister goed! Ook 
naar hun richters luisterden zij echter niet, maar liepen overspelig 

andere goden na en bogen zich daarvoor neder; zij haastten zich 
om af te wijken van de weg die hun vaderen bewandeld hadden 

door niet te luisteren naar de geboden des Heren; zij handelden 

niet naar behoren. Telkens wanneer de Here hun een richter 
verwekte, was de Here met de richter en verloste hen uit de macht 

van hun vijanden, zolang die richter leefde; want de Here werd 

bewogen door hun gekerm over hun verdrukkers en benauwers. 
 

In Washington waarschuwt men voor cyberaanvallen. 
Men probeert de veiligheidssystemen binnen te dringen. De 

technologische gevallen engelen hebben de kennis, die ver boven u 

staat, en ze zullen daar gebruik van maken om u meer en meer van 
God af te trekken. Men heeft een totale controle geïnstalleerd! De 

mens wordt gecontroleerd via de telefoon, mobiel, televisie, 
enzovoort. Zelfs via de satelliet weet men u te vinden. 

Benjamin, er zijn mensen, die verbonden zijn met hun computer en 

alles weten van hun partner: wat ze denkt en voelt. De gegevens, 
alles!, wordt doorgegeven aan de computer en weer doorgegeven 

aan de ontvanger. 

 
Johannes 17, vers 14  Ik heb hun uw Woord gegeven en de 

wereld heeft hen gehaat, omdat zij niet uit de wereld zijn, gelijk Ik 
niet uit de wereld ben. 
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Obama heeft het over cyberaanvallen. 
Ik heb het over, dat men de totale controle wil!  

 

De antichrist wil een aanval uitvoeren, juist op de 
Christelijke websites om deze te controleren en te 

blokkeren. Men controleert u nu alreeds! 
 

Markus 13, vers 11 tot en met 14  En wanneer zij u wegvoeren 

om u over te leveren, wees dan niet van tevoren bezorgd wat gij 
zeggen moet, maar zeg wat u in die ure gegeven wordt; want gij 

zijt het niet, die spreekt, maar de Heilige Geest. En een broeder zal 
zijn broeder overleveren ten dode en een vader zijn kind; en 

kinderen zullen opstaan tegen hun ouders en hen ter dood brengen. 

En gij zult door allen gehaat worden om mijns naams wil. Maar wie 
volhardt tot het einde, die zal behouden worden.  

 
Benjamin, deze woorden Gods gaan NU in! 

Vrees niet, want Zijn Komst, van Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus, zal alles omverwerpen. En de kinderen Gods mogen dáár 
zijn, waar hun hart en mond vol van waren! 

Ik ga nu en zegen u, en God zelf zal u in alles voorzien.  

Shalom! 

21-07-2012 Openbaring: Davidster was 

Salomoster! 
 
De bode engel Gods kwam om 8:15 uur en vertelde over de 

prachtige Davidster en over de achtergrond ervan. Ook zei de bode 

engel Gods, Wat ga jij ermee doen Benjamin? glimlachte de engel. 
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo! Mijn naam is Benjamin Cousijnsen. Beste luisteraars, op 21 
juli 2012, kreeg ik de volgende boodschap van de bode engel Gods.  

 
Shalom, Benjamin! Ik begroet u in de naam van Yeshua 

HaMashiach, en mijn naam is Israël.  

 
Ik vertel u over een prachtige ster! 
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1 Koningen 11, vers 6  En Salomo deed wat kwaad is in de ogen 

des HEREN, en hij volgde de HERE niet ten volle, zoals zijn vader 

David. 
1 Koningen 11, vers 10  En die hem te dezer zake geboden had 

geen andere goden na te lopen; maar hij had niet in acht genomen 
wat de HERE geboden had. 

2 Koningen 22, vers 13  De hoogten ten oosten van Jeruzalem, ten 

zuiden van de berg der Verwoesting, welke Salomo, de koning van 
Israël, gebouwd had voor Astoret, de gruwel der Sidoniërs, voor 

Kemos, de gruwel van Moab, en voor Milkom, de afschuw der 
Ammonieten, ook die verontreinigde de koning. 

 

Benjamin, Salomo droeg ook een Davidster. 
De Davidster werd gebruikt in de wereld van de magie, Arabische 

magie en hekserij in de Middeleeuwen. Verder gebruikten de 
Druïden deze gedurende de sabbat van de heksen. Zelfs de 

Zionisten en Hitler hebben het gebruikt, en vele anderen. 

Deze ster, die een magische vloek is, was een vloek die men ook 
moest dragen in de oorlog. Uiteindelijk heeft Israël deze Davidster, 

die men uiteindelijk de Salomoster zou moeten noemen, als vlag. 

De Davidster was het symbool, dat geen populariteit had onder het 
Joodse volk, omdat het een hexagram was, zonder Joodse 

oorsprong. Langzamerhand neemt het de plaats in van het Joodse 
symbool de Menorah, de zevenarmige kandelaar, die men ook niet 

moet vereren. 

 
De Davidster wordt gebruikt als de zegel bij de Orde van de 

Vrijmetselarij van Israël. 
 

Exodus 20, vers 3  Gij zult geen andere goden voor mijn 

aangezicht hebben. 
 

Johannes 3, vers 17 en 18  Want God heeft zijn Zoon niet in de 

wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de 
wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet 

veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet 
heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God, 

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. 
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Israël, breek met uw ster symbool, en verontreinig u niet 

tegenover de God van Izaäk, Jakob en Abraham!  

Zet uw vloek om in zegen. Kies voor de Vlag van de Leeuw van 
Juda, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus! Laat dit uw vlag zijn en 

uw ster. Ook zeg ik u, Dien geen andere goden en religies. Alleen 
Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, is de enige Weg en het Leven! 

 

En toen sprak de engel Gods: Benjamin, wat ga jij doen met 
je Davidster? glimlachte de engel. 

Toen zei ik glimlachend: “Ik denk dat ik deze Davidster ga 
vernietigen, in de machtige naam van Jezus Christus”. 

Toen zei de bode engel: Shalom voor Israël, en voor wie breekt met 

alle beelden en goden en symbolen! Richt u op Yeshua!  
Ik ga nu, Benjamin, Shalom! 
 
 

 

Profetie: Waarschuwing Gods! 
 

22-07-2012  VERSCHILLENDEN WORDEN NU AANGEPAKT EN 

GESTRAFT: GOD ROEPT OP OM HUN GODEN TE VERNIETIGEN. 
CHINA WORDT ALS EERSTE AANGEPAKT. DEZE LANDEN KRIJGEN 

DE KANS OM ZICH TE BEKEREN TOT DE WARE GOD!  

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo! In de nacht van 22 juli 2012 bracht de bode engel Gods deze 

boodschap over, in de naam van Jezus Christus, Yeshua 
HaMashiach, aan Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom, Benjamin! Ik begroet u in de machtige naam van Yeshua 

HaMashiach. U kent mij wel. Ik ben uitgezonden in Zijn naam, en 

zonder Hem, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, kan ik niets doen. 
Hij is de Almachtige, en de mens is boven de engelen gesteld, maar 

wij luisteren wel! Mijn naam is ‘Donder’.  
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Ik heb uw land bezocht, Beijing, en dit is nog maar het 
begin, China! 

De God van Izaäk, Jakob en Abraham zegt u dit:  

 
Leviticus 20, vers 26  Weest Mij heilig, want heilig ben Ik, de 

Here, en Ik heb u afgezonderd van de volken, opdat gij Mij zoudt 
toebehoren. 

 

U daar, luister eens heel goed, 
 

Openbaring 13, vers 4  En zij aanbaden de draak, omdat hij aan 
het beest de macht gegeven had, en zij aanbaden het beest, 

zeggende: Wie is aan het beest gelijk? en: Wie kan er oorlog tegen 

voeren? 
 

Het beest, uw draak, is de duivel die u aanbidt!  
Ja, ook Japan is gezien door de enige God van hemel en aarde, en 

zal niet ongestraft blijven. 

 
Openbaring 12, vers 7 tot en met 10  En er kwam oorlog in de 

hemel; Michaël en zijn engelen hadden oorlog te voeren tegen de 

draak; ook de draak en zijn engelen voerden oorlog, maar hij kon 
geen standhouden, en hun plaats werd in de hemel niet meer 

gevonden. En de grote draak werd op de aarde geworpen, de oude 
slang, die genaamd wordt duivel en de satan, die de gehele wereld 

verleidt; hij werd op de aarde geworpen en zijn engelen met hem.  

 
U daar, ja, deze woorden zijn profetisch en gelijk aan de 

Geschriften, anders gelooft men niet, u die slaapt.  
Alles wat u doet, of het nu de Christenvervolging is, of het 

aanbidden van uw stenen afgodsbeelden en draken en slangen, uw 

rampen hebt u zelf tot u geroepen! 
 

Romeinen 1, vers 21 en 22  Immers, hoewel zij God kenden, 

hebben zij Hem niet als God verheerlijkt of gedankt, maar hun 
overleggingen zijn op niets uitgelopen, en het is duister geworden 

in hun onverstandig hart. Bewerende wijs te zijn, zijn zij dwaas 
geworden. 
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God zal geen land meer ongestraft laten, als men zich niet 
snel bekeert.  

Wees snel en bekeer u, en aanbid Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus. En vernietig uw goden, anders zal God dit voor u doen! 
Ook zal God u nu nog kunnen redden, maar u moet de 

Christenvervolging nu loslaten. U die luistert, luister naar de stem 
die tot u spreekt! 

 

Johannes 3, vers 18  Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; 
wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd 

in de naam van de eniggeboren Zoon van God, Yeshua HaMashiach, 
Jezus Christus. 

 

U daar die luistert, geef deze boodschap door!  
Red uw volk, want God zendt Zijn engelen uit om alles te 

openbaren, wat de verborgen zonden zijn, en brengt het in het 
licht, en zal straffen waar nodig is. 

 

Benjamin, China wordt eerst van de buitenkant gewassen en 
krijgt veel water.  

Ze krijgen de kans, ook Japan, Korea, Indonesië, Iran, Rusland 

en de overige landen, om zich te bekeren tot de ware God! 
 

Johannes 3, vers 36  Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven; 
doch wie aan de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, 

maar de toorn Gods blijft op hem. 

 
Maak uw paden recht en bekeer u!  

Waarom weent men, als men God niet wil kennen?  
Het is vloek of zegen. En alleen via Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus, kunt u de zegen en behoudenis ontvangen. Was u rein en 

kom tot Hem! Vraag Hem voor vergeving voor uw voorgeslacht en 
nageslacht en uzelf. God heeft de oorlog verklaard tegen elke 

afgoderij! En laat Hem niet uw land bezoeken, want dan zal het u 

spijten. Ja, God is liefde; mag Hij nu uw liefde? 
 

Johannes 17, vers 19  En Ik heilig Mijzelf voor hen, opdat ook zij 
geheiligd mogen zijn in waarheid. 
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Deze Waarheid is Yeshua HaMashiach.  
Hij is de enige ware Waarheid, die meer dan overwinnaar is: Jezus 

Christus! Ik, Benjamin, stond op dat moment op om een pen te 

pakken, toen de engel Gods plotseling zei: Benjamin, kom niet te 
dichtbij, want mijn kracht is zeer groot. U zal vallen ter aarde. Het 

is nu tijd om te gaan. Ik moet nog veel doen hier op aarde, sprak 
de bode engel Gods. Tot slot:  

 

1 Petrus 4, vers 17 tot en met 19  Want het is nu de tijd, dat 
het oordeel begint bij het huis Gods; als het bij ons begint, wat zal 

het einde zijn van hen, die ongehoorzaam blijven aan het evangelie 
Gods? En indien de rechtvaardige ternauwernood behouden wordt, 

waar zal dan de goddeloze en zondaar verschijnen?  Laten derhalve 

ook zij, die naar de wil van God lijden, hun zielen aan de getrouwe 
Schepper overgeven, steeds het goede doende. 

 
Licht en donker gaat niet samen, zoals hemel en hel. 

En evenzo: de zondaar kan Gods Koninkrijk nimmer binnengaan. 

Ook al was u wederom geboren, geen excuus! U moet gewassen 
zijn onder Zijn kostbaar Bloed. Dit moest ik, de bode engel Gods, 

nog doorgeven. Alles wat ik tot u gesproken heb, komt rechtstreeks 

van de almachtige God, die mij tot Benjamin bracht, die u deze 
boodschap geeft. Ik ga nu, en vrees niet voor de donder Gods, 

sprak de engel Gods.  
Shalom! 

Mogen wij Christenen alles eten? 
 
23-07-2012  WIJ VROEGEN ONS AF OF ER ONREIN VOEDSEL 

BESTAAT VOOR CHRISTENEN, EN KREGEN HET ANTWOORD VAN 

DE GOD VAN ABRAHAM, IZAÄK EN JAKOB VIA ZIJN BODE ENGEL, 
OVERGEBRACHT AAN BENJAMIN COUSIJNSEN.  

 
 

Volledige weergave: 

 
Beste luisteraars, mijn naam is Benjamin Cousijnsen. Op 23 juli 

2012 ontving ik de volgende boodschap van de bode engel Gods. 

 



 
 

 

288 
 
 

 

Shalom, Benjamin! Ik begroet u in de naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. Ik ben tot u gekomen; mijn naam is 

Omrian en zeg u het volgende, 

 
Romeinen 14, vers 2 tot en met 4  De een gelooft, dat hij alles 

eten mag, maar de zwakke eet plantaardig voedsel. Wie wèl eet, 
minachte hem niet, die niet eet, en wie niet eet, oordele hem niet, 

die wèl eet, want God heeft hem aanvaard.  

 
Benjamin en Marta, niet wat de mond ingaat, maakt de mens 

onrein, maar wat de mond uitkomt, dat maakt de mens 
onrein! 

Toen Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, kwam, was de wet 

vervallen. 
 

Handelingen 10, vers 10 tot en met 15  En hij werd hongerig en 
verlangde te eten, en terwijl men iets gereed maakte, geraakte hij 

in zinsverrukking, en hij zag de hemel geopend en een voorwerp 

nederdalen in de vorm van een groot laken, dat aan de vier hoeken 
nedergelaten werd op de aarde; hierin bevonden zich allerlei 

viervoetige en kruipende dieren der aarde en allerlei vogelen des 

hemels. En er kwam een stem tot hem: Sta op, Petrus, slacht en 
eet! Maar Petrus zeide: Geenszins, Here, want ik heb nog nooit iets 

gegeten, dat onheilig of onrein was. En nogmaals ten tweeden 
male, kwam een stem tot hem… en die zeide: Wat God rein 

verklaard heeft, moogt gij niet voor onheilig houden. 

 
De Israëlieten, die onder de wet van Mozes stonden, 

mochten geen varkensvlees eten, omdat dit onreine dieren 
waren. 

Maar u mag alles eten, want u hebt Yeshua HaMashiach leren 

kennen, en zijt onder Zijn wet. En wat God rein verklaard heeft, is 
rein en ontheiligt u niet, die gekocht en betaald zijt onder het Bloed 

van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. 

 
Benjamin, lang geleden was u ooit een keer uw 

portemonnee vergeten in de cafetaria… 
En u at uw berenhap vlees, varkensvlees, geen berenvlees… en nog 

veel meer! Maar toen alles op was, wou u gaan betalen, maar 
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opeens zag u in uw gedachten dat uw portemonnee, dat u die op 
tafel had laten liggen. U schrok ontzettend! En God greep in…  

Meteen vloog de deur open van de cafetaria. Het eerste wat u daar 

hoorde was: “Shalom!” En ze kropen alledrie u voor. Een van hen 
was ik, de bode engel, Omrian. We waren gestuurd door God. We 

zeiden: “Wij betalen voor u!” U zag dat wij gepast betaalden en 
weggingen. U was zo verlegen, dat u het niet eens zag, dat wij 

engelen waren. Maar uw schuld werd afbetaald.  

Toen opeens kwam u nog even snel terug, en meteen dankte u ons. 
En daarna scheurde u weg met uw bromfiets.  

Benjamin, wonderen bestaan! 
Ik ga nu weer en ik zeg u, Geniet van wat God u in de mond 

brengt.  

Marta en Benjamin, eet smakelijk en Shalom! 
 
 
 

Profetie: Oogsten gaan verloren door droogte! 
 
PROFETIE 27-07-2012  IN DIT PROFETISCH VISIOEN WORDT 

BENJAMIN COUSIJNSEN MEEGEDEELD DOOR EEN ENGEL GODS, 

DAT ELK LAND NU GODS ZWAARD BOVEN ZIJN HOOFD HEEFT. 
MEN MOET GODS BOODSCHAPPEN SERIEUS NEMEN! 

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo! Deze profetie werd in de nacht van 27 juli 2012 doorgegeven 

aan Benjamin Cousijnsen. Benjamin schrijft, 

 
Het eerste zag ik de lucht, en het licht dat zeer scherp was aan de 

ogen. En het leek wel of de Zon gaten vertoonde, plekken die veel 
helderder waren. 

Benjamin, zei een stem, de Verenigde Staten is reeds getroffen 

door droogte, en vele graanvelden zijn verwoest. Men zal Gods 
boodschappers serieus moeten nemen, en vooral die God 

uitgekozen heeft om te waarschuwen. Breng Gods woorden 

krachtig, als God terechtwijst. De Almachtige spreekt, zoals Hij 
spreekt, via jou of uw helper. En het is geen zoete vrucht, waar 
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men altijd van geniet. Wie u veroordeelt, veroordeelt God. Hij 
stuurt en brengt alles; alles is in volle gang! 

Obama zal zeggen: “Geloven jullie nog in God, die u dit aandoet?” 

en zal zeggen: “God bestaat niet, ik ben uw god!”  
 

De engel vertelde mij, dat de warmte ondragelijk zal zijn. 
Spanje zal ook de gevolgen van het slecht luisteren voelen. Men 

moet zich niet richten tot beelden, maar tot Jezus Christus. Uw 

beelden brengen geen zegen, maar vloek!  
Elk land heeft Gods zwaard boven het hoofd. God zelf heeft uw land 

bezocht! 
Vele mensen zeggen Christen te zijn, en zijn hoogmoedig en willen 

alle rijkdom, en willen meer zijn dan hun naaste, en willen boven 

God zelfs uitstijgen als het kan.  1 Korinthiërs 13 
 

Benjamin, zeven slechte jaren zijn ingegaan. 
Maar niet voor de kinderen Gods! Want God zal Zijn teken geven 

voor vertrek. Minette, Regina, Heini, Esther, ook u die luistert, 

Jezus Christus roept u bij de naam! Het gaat om uw behoud en Zijn 
nederige liefde naar u toe. Ik groet u in Zijn naam, die u de ogen 

wil openen. Kom nu en word gered in Jezus Christus’ naam! Breng 

uw zonden, u die luistert, en alles wat uw land vervloekt heeft, bij 
het kruis. Verder zag ik mensen vechten om water buiten de 

winkel. Ook zag ik rivieren, bijna zonder water…  
Toen werd ik wakker en schreef alles op. Shalom! 

 

Maak u gereed voor Rosh Hashanah! 
 

THEMA'S ZIJN O.A.: DE ANTICHRIST EN DE GEVALLEN ENGELEN, 

ONDERSCHEIDING, MEN SPEELT EEN SPEL, HOOGMOED, 
AFGODERIJ, STRAF VOOR CHRISTENVERVOLGERS, GOD SPREEKT 

VIA ZIJN WOORD TOT U!  
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo! Op 28 juli 2012 bracht de bode engel Gods deze boodschap 

over in de naam van Jezus Christus, Yeshua HaMashiach, aan 
Benjamin Cousijnsen. 
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Shalom, Benjamin! Mijn naam is Rubení. Benjamin, beschrijf mij 

maar niet. Het gaat om Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. 

 
2 Johannes 1, vers 7 tot en met 11  Want er zijn vele misleiders 

uitgegaan in de wereld, die de komst van Jezus Christus in het 
vlees niet belijden. Dit is de misleider en de antichrist. Let op uzelf, 

dat gij niet verliest wat wij verricht hebben, maar uw loon ten volle 

ontvangt. Een ieder, die verder gaat en niet blijft in de leer van 
Christus, heeft God niet; wie in die leer blijft, deze heeft zowel de 

Vader als de Zoon. Indien iemand tot u komt en deze leer niet 
brengt, ontvangt hem niet in uw huis en heet hem niet welkom. 

Want wie hem welkom heet, heeft deel aan zijn boze werken. 

 
Ik begroet u daar, die luistert.  

Ik zeg u dit, zodat u waakzaam bent! 
 

Judas 1, vers 6  En dat Hij engelen, die aan hun oorsprong 

ontrouw werden en hun eigen woning verlieten, voor het oordeel 
van de grote dag met eeuwige banden onder donkerheid heeft 

bewaard gehouden. 

 
Benjamin, de antichrist heeft de samenwerking versterkt 

tussen Israël, en ondertekend.  
Men speelt een spel. Ook Duitsland zal het niet redden. Luister 

goed, 

 
Jeremia 23, vers 23 tot en met 25  Ben Ik een God van nabij, 

luidt het woord des HEREN, en niet een God van verre? Zou zich 
iemand in schuilhoeken kunnen verschuilen, dat Ik hem niet zou 

zien? luidt het woord des HEREN. Vervul Ik niet de hemel en de 

aarde? luidt het woord des HEREN.  
 

Numeri 12, vers 6  Toen zeide Hij: “Hoort nu mijn woorden. 

Indien onder u een profeet is, dan maak Ik, de HERE, Mij in een 
gezicht aan hem bekend, in een droom spreek Ik met hem”. 

 
Jeremia 32, vers 27  Zie, Ik, de HERE, ben de God van al wat 

leeft; zou voor Mij iets te wonderlijk zijn? 
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Voor God is niets onmogelijk! 

Ik ben een bode engel Gods, Rubení, en ben uitgezonden naar 

Benjamin om tot u te spreken, tot deze eenvoudige profeet, en u 
gelooft niet dat God dit kan doen?  

 
Kleingelovige, wie gelooft u dan wel? 

U daar, God haat hoogmoedigheid, ook al bent u wederom geboren. 

God zal altijd boven u staan, al praat u anderen naar de mond en 
doet u zich voor als een engel des lichts. Hoogmoed komt voor de 

val!  Spreuken 16, vers 18  
God kent uw hart en wandel. Ieder zal zijn loon ontvangen. Ook uw 

afgoderij in het verborgene is bekend bij God! 

China, God zal zich ontfermen over de Christenvervolgers, die aan 
Zijn kinderen komen. God gaat u nu straffen voor elke ziel, die u 

ombracht. Ik sprak een waarschuwing via Mijn profeet, en u was zo 
doof als uw afgoden! God waarschuwt elk land! God is een God 

van liefde, maar u luistert niet! God haat uw afgoderij en uw 

beelden en uw feesten! 
 

Exodus 20, vers 3 tot en met 5  Gij zult geen andere goden voor 

mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld maken 
noch enige gestalte van wat boven in de hemel, noch van wat 

beneden op de aarde, noch van wat in de wateren onder de aarde 
is.  

 

Waarom luistert u niet, als God uw land wil redden?  
Word wakker daar, in Jezus Christus’ naam. Geef uw leven aan 

Hem. Ook niet aan de paus, maar aan Hem, die boven alles 
aanbeden moet worden. En keer u af van Maria. Ze wordt zelfs 

geprojecteerd, om u van Jezus Christus af te houden. 

Al uw gebeden moeten gaan via Jezus Christus, de Zoon van God. 
Kom nu in actie en bekeer u, voordat de Leeuw van Juda komt! 

Want velen gaan verloren. Er is maar één persoon, die uw zonden 

droeg op Golgotha: Jezus Christus! Bekeren is gezegend worden en 
behouden. Ga tot Hem, die u wil redden, nu het nog kan. Maak u 

gereed voor Rosh Hashanah, sprak de bode engel Gods, Shalom! 
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Beeldvisioen: Ik zag Jezus Christus op Zijn 

troon! 
 
29-07-2012  OP KLAARLICHTE DAG VERSCHIJNT DE ENGEL GODS 

EN TOONT BENJAMIN COUSIJNSEN DE TROON MET YESHUA 

HAMASIACH. BENJAMIN SCHRIJFT DE BOODSCHAP OP EN 
BESCHRIJFT WAT HIJ ZIET! 

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo! Op 29 juli 2012, op klaarlichte dag, ontving Benjamin 

Cousijnsen deze openbaring. Benjamin schrijft, 

 
Terwijl ik op mijn slaapkamer was, kwam er een soort lichtje, dat 

groter werd... En daar, in deze lichtbundel, verscheen de engel 
Gods die een openbaring bracht. Shalom, Benjamin! Mijn naam is 

Michaël. Ik ben tot u gekomen in de machtigste naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Kijk goed, Benjamin, en schrijf op, 
 

Ik zag een heilige tempel Gods… 
Verderop zag ik Yeshua HaMashiach op Zijn troon, bovenaan de 

lange trap. Aan zijn weerszijden zag ik engelen en fel licht. Boven 

de troon van Yeshua HaMashiach zag ik een soort boog van 
engelenvleugels. Ook Zijn gewaad viel als een sleep over de trap.  

Naast de trap, aan Zijn weerszijden, zag ik stromend water naar 

beneden gaan, net naast de trap. Ik hoorde het water kletteren. Ik 
zag prachtige kleuren om mij heen, die op de kleuren leken van een 

regenboog. 
Achter het water was een hoge grote muur, waar ontelbaar veel 

engelen op stonden met lange bazuinen. Over de trap lag een rode 

loper, die naar beneden liep.  
Ook zag ik een soort engel, zes engelen van deze soort zag ik, en 

hoorde het geruis van vleugels over mij. Het had vier aangezichten. 
Michaël zei: Het aangezicht van deze engelen, Benjamin, zoals u 

ziet, is van een cherub en van een mens en van een leeuw en van 

een arend. Benjamin, vrees niet, sprak Michaël.  
De engelen zongen: Heilig, heilig, heilig is de Here!  
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Ook zag ik dat dit soort engelen zes vleugels had. Het leek wel of 
deze engelen veel ogen hadden, en ze beschermden deze heilige 

tempel Gods. 

 
Ver onderaan de trap zag ik een engel met een ezel staan… 

Michaël vertelde mij dat het dezelfde ezel was, als toen Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus, op aarde was. Wat ik zag, gaf mij een 

heerlijk gevoel. Ik zag engelen en ook zag ik vreemde wezens met 

palmtakken zwaaien, naast de ezel. Maar het pad bleef vrij. Ik zag 
dat sommige engelen zich in een fractie van een seconde zich 

verplaatsten, en dan daarheen en dan weer naar de andere kant.  
Opeens werd het openbaringsbeeld kleiner en kleiner… 

Ik zag nog net prachtige vlinders voorbijgaan, voor het beeld zich 

sloot. De geur, wat ik rook, was hemels. Men voelt en ervaart door 
de geur, rust en ontspanning en vrede. Zo kan ik dit het beste 

beschrijven. Ik dacht even, ‘Zou de Heer dan terugkomen op een 
ezeltje?’ Maar Michaël pikte mijn gedachten op, toen ik naar deze 

ezel keek, en zei: Benjamin, natuurlijk komt Yeshua terug, op de 

wolken! 
 

U die luistert, Als u geen gebondenheden hebt en zonden, en 

u bent wederom geboren, en u bent vrij, omdat u alles bij 
het kruis bracht, dan bent u waarlijk vrij!  

En hebt u uw vlees gekruisigd en uw overgegeven aan Jezus 
Christus, dan zegt Hij: Ga heen en zondig niet meer. De brede weg 

leidt velen naar het verderf, omdat dit de makkelijkste weg is. Maar 

de weg, die naar het ware Leven leidt, is smal en weinigen vinden 
deze weg. Maar als u wandelt naar deze weg, die smalle moeilijke 

weg, en uw leven aan Yeshua HaMashiach, Jezus Christus geeft, en 
uw hart openzet voor Hem, zult u een van de weinigen zijn, die 

behouden wordt en eeuwig leven zal hebben. De tijd is nabij. Zelfs 

de engelen zingen het, en God lacht naar Zijn Zoon. Alles is in 
gereedheid gebracht. Waar zal u straks zijn? Kies nu wie u dienen 

wilt! Kiest u voor Hem, bewandel dan ook Zijn wegen, en doe al uw 

afgoden nu weg en uw beelden. God haat het! Shalom! Maak u 
klaar voor Rosh Hashanah! De God van Abraham, Izaäk en Jakob is 

de enige God, en Zijn Zoon is Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. 
Zie, Hij komt zeer spoedig. Shalom! sprak de bode engel Gods, 

Michaël, en verdween. 
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29-07-12 Boodschap van God aan de kerken van 
nu! 
 

De vijfvoudige bediening wordt genoemd. Benjamin wordt in de 
Geest door de engel Gods meegenomen, en hem wordt een kerk 

getoond, die door God zelf wordt gesloten. Kerken, neem deze 
boodschap Gods serieus!  

 

 
Volledige weergave: 

Hallo! In de nacht van 29 juli 2012 werd Benjamin Cousijnsen 

meegenomen door een bode engel Gods. 
 

Shalom, Benjamin, sprak de bode engel Gods. Ik begroet u in de 
naam van Yeshua HaMashiach. Benjamin, volg mij. 

“Wacht, dan kleed ik mij heel snel aan!” 

Benjamin, bekijk u eens goed. 
“Ik ben bekleed”, zei ik. 

Hoe vaak was een bode engel niet tot u gekomen en was u niet 
naakt? 

“Nimmer gelukkig”, zei Benjamin. 

U sliep nog, maar God weet altijd wat hij doet, voordat Hij iets 
doet. Op de gang van de slaapkamer zei de engel: Benjamin, hebt 

u een logé? Zijn naam is toch Micky? 

“Ja, wij zorgen voor hem, een paar weken.” 
God houdt ook van dieren, zei de engel Gods. Uw trap kraakt 

behoorlijk! Volg mij maar gewoon, Benjamin.  
Toen we op straat stonden, zei de engel Gods: Daar gaan we naar 

toe, en wees naar een wolk. Zonder een bode engel Gods zou jij 

verdwalen. En met een TOMTOM navigatiesysteem of iets anders 
zou je nog verdwalen. Gods wegen zijn bij de engelen bekend.  

 
Benjamin, kijk, wat veel mensen.  

Ik zag dat ze een kerk binnengingen. Dit gaan wij meemaken, 

Benjamin. Niemand zag ons. Benjamin, zei de engel Gods, niemand 
kan mij horen, alleen de Gods profeet, die God uitkoos, en lang 
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geleden door zes hemelse profeten gezalfd werd met Gods hemelse 
olie.  

 

De mensen in de kerk gaven op commando elkaar een hand, 
omdat men aangaf om ‘uw naaste te begroeten’.  

Ik gaf de engel een hand en de engel zei: Mijn naam is Immanuel. 
De bode engel sprak en vertelde:  

 

Deze kerk geeft honing, net als vele andere kerken!  
Deze kerk en vele andere kerken zullen veel mensen verliezen, 

omdat ze niet deden wat God vroeg. Deze kerk zal gesloten 
worden, als eerste, omdat men niet openstond voor de vijfvoudige 

bediening, het totaalpakket Gods. 

 
Efeziërs 4, vers 11 tot en met 13  En Hij heeft zowel – Let op! – 

apostelen als profeten gegeven, zowel evangelisten als herders en 
leraars, om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon, tot opbouw 

van het lichaam van Christus. 

 
‘Zolang men maar Gods woord brengt…’, denkt men, 

‘enzovoort’.  

Uw totaalpakket is premievrij!  
Vrees niet, u bezuinigt ook al. Alles, wat u van Gods woord schrapt, 

zal God u vergelden. God ziet evangelisten, herders, leraars, 
apostelen… maar wat hebt u met de profeten Gods gedaan? Neem 

deze boodschap serieus, voordat uw deur gesloten wordt! De Here 

wil u zegenen, maar ga niet boven God staan. 
 

Dit zijn de allerlaatste dagen! 
Wij engelen Gods weten net als u, niet de dag of het uur. Maar wij 

zien wel dat alles in gereedheid staat, dat Zijn Komst zeer spoedig 

zal zijn, en dat is nu. Waarom staat men nu reeds klaar voor 
Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, denkt u? Waarom hebben wij 

engelen Gods de baan vrijgemaakt in de hemelse gewesten? 

Waarom wordt alles versneld op uw aarde? Waarom spreekt God op 
deze wijze tot u?  

 
Maar wat doet u ermee? 
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God wil u zegenen, maar het is uw eigen keus. Ook bent u 
verantwoordelijk voor uw schapen. Als iemand niet vrij is van waar 

God niet achterstaat, mag men Gods bediening niet brengen. 

Benjamin, alles wat de Here geeft, zal u of uw vrouw doorgeven. 
 

Jesaja 2, vers 2 en 3  En het zal geschieden in het laatste der 
dagen: dan zal de berg van het huis des HEREN vaststaan als de 

hoogste der bergen, en hij zal verheven zijn boven de heuvelen. En 

alle volkeren zullen derwaarts heenstromen. 
 

Al spreekt u over de eindtijd…, maar is uw kerk werkelijk de 
kerk, wat God op het oog heeft?  

Laat Gods totaalpakket toe en God zal u zegenen! Het evangelie is 

ook geen rechtbank. Laat uw kerk uitstralen. Geef ruimte voor de 
Heilige Geest, ook voor het zingen in tongen. Maar laat alles 

ordelijk zijn. Doe alles tot dienstbetoon tot de opbouw van het 
lichaam van Jezus Christus. 

 

Benjamin, deze kerk wordt gesloten door God zelf.  
Al deze mensen, die in de bediening zitten, leven in zonde en 

verontreinigen de tempel Gods met hun verslaving. Enkelen 

vergrijpen zich aan kinderen en enkelen vergrijpen zich aan 
kerkleden! Ze noemen zich Christenen en helpen elkaar.  

Welke kerk dan ook, wie niet wil horen, gaat verloren.  
Benjamin, ik verplaats u naar uw bed, en schrijf alles op.  

 

Ik ga niet mee, want ik ga de kerken verder bezoeken om 
verslag uit te brengen, sprak de bode engel Gods.  

Shalom, Benjamin! De bode engel maakte een zwaai, en als een 
zeepbel zei het ‘plof’, en ik lag in bed. Ik hoefde me niet eens om te 

kleden, maar de witte kleding was wel weg. 

 
SHALOM 

 

 
 

Gij zult u niet buigen voor uw beelden en 

heiligen 
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30-07-2012  BOODSCHAP GODS, GEBRACHT DOOR DE ENGEL 

GODS. EEN BOODSCHAP VOOR ONDER ANDERE ROME, EN 

IEDEREEN DIE ZICH BUIGT VOOR EEN BEELD EN HEILIGEN, EN 
DEZE AANBIDDEN. DOE UW KWAAD UIT UW MIDDEN! ZEGT DE 

HERE GOD. 
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo! Op 30 juli 2012 bracht de bode engel Gods deze boodschap 
over aan Benjamin Cousijnsen. 

 

Shalom, Benjamin! Mijn naam is Choron. Deze engel Gods zag er 
heel mooi uit. Hij droeg witte kleding en droeg een witte cape, en 

zijn brede riem was ook spierwit, zelfs zijn sandalen! Deze waren 
met diamantjes bewerkt, en zijn brede riem stak af door de 

mozaïekachtige gekleurde steentjes. 

 
Ik begroet u daar in de machtige Naam boven de naam van 

Rome: Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. 

Hij alleen is het waard om aanbeden te worden. Want Hij is het, 
niet uw Mariabeelden en uw eigen uitgekozen heiligen! U loopt 

andere goden achterna en u luistert niet. Gij zult de Here God 
moeten volgen. De Here heeft gesproken: Doe uw kwaad uit uw 

midden! 

 
Spreuken 19, vers 20  Luister naar raad en neem vermaning aan. 

 
Gij zult u niet buigen voor uw beelden en uw heiligen, want 

heilig is alleen de God van Izaäk, Jakob en Abraham. 

Schaam u, misleiders! Alles wat u verborgen had, heb Ik de Here, 
Yeshua HaMashiach, geopenbaard. De verborgen dingen zijn 

geopenbaard en de Here God zal uw hart besnijden, zodat gij weet, 

dat Ik geen beeld ben. U denkt, dat u uw schuld kan afbetalen! Wat 
u aan de kinderen hebt gedaan, hebt u ook aan Mij gedaan! 

 
Mattheüs 19, vers 14 en 15  Luister goed, want u zult ooit voor 

God komen te staan! In de Geschriften staat geschreven: Maar 
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Jezus zeide: Laat de kinderen geworden en verhindert ze niet tot 
Mij te komen, want voor zodanigen is het Koninkrijk der hemelen. 

En Hij legde hun de handen op en vertrok vandaar. 

 
Johannes 7, vers 34  Gij zult Mij zoeken en niet vinden en waar 

Ik ben, kunt gij niet komen. 
Johannes 14, vers 15  Wanneer gij Mij liefhebt, zult gij mijn 

geboden bewaren. 

 
Handelingen 7, vers 51  Hardnekkigen en onbesnedenen van hart 

en oren, gij verzet u altijd tegen de heilige Geest; gelijk uw 
vaderen, zo ook gij. 

 

Rome, uw werken zijn bij God bekend! 
 

Handelingen 5, vers 5  En bij het horen van deze woorden viel 
Ananias neder en blies de adem uit. 

 

Benjamin, ik ga nu, en hoop dat ze zich in Rome bekeren, 
voordat ze voor God komen te staan. 

 

Job 33, vers 9  Ik ben rein, zonder overtreding, ik ben zuiver en 
zonder ongerechtigheid. 

 
Johannes 20, vers 22  En na dit gezegd te hebben, blies Hij op 

hen en zeide tot hen: Ontvangt de heilige Geest. 

 
Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween. 
 
 

 

Ufologie maakt de weg vrij voor de Antichrist 

Obama! 
 

WAT VERBORGEN WAS, WORDT GEOPENBAARD! ONDERWERPEN: 
UFO'S, ANTICHRIST OBAMA. STRIJDEN MET DE WAPENRUSTING 

GODS, TOTALE OVERGAVE AAN JEZUS CHRISTUS, BELANG VAN DE 

BEDEKKING ONDER HET BLOED VAN JEZUS CHRISTUS. 
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Volledige weergave: 
 

Hallo! Op 31 juli 2012, tegen de avond, bracht de bode engel Gods 

deze boodschap over aan Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom, Benjamin! Ik begroet u daar in de machtige naam van 
Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Mijn naam is Siloam, de bode 

engel Gods.  

 
Ik vertel u de volle waarheid, omdat ik uit Zijn heilige der 

heiligen kom, en u hetgeen openbaar wat verborgen was.  
Benjamin, schrijf op en geef Gods heilige woorden door, zoals ik 

spreek. U daar,  

 
Efeziërs 6, vers 12  Onze strijd is niet tegen vlees en bloed, maar 

tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldkrachten 
van deze duisternis, tegen de geestelijke krachten van boosheden 

in de hemelse gewesten. 

 
Uw wereld is onder de controle van satan! 

De geest van de mensheid wordt nu vaak aangevallen door satan, 

omdat de tijd bijna geslagen heeft. U moet echt een bedekking van 
Jezus Christus’ Bloed hebben! Als u Zijn kind bent, van Jezus 

Christus, betekent het niet dat u alles maar aan Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus, moet overlaten. Hij zegt: Sta op daar! 

Sta, in de kracht van Jezus Christus! Vráág om Zijn kostbaar Bloed 

en Zijn wapenrusting. Vertrap de satan en zijn gevallen engelen, en 
neem geen leugen aan van de vader van de leugen. 

 
De ufologie is een voorbereiding, die ook de weg vrijmaakt 

voor de antichrist, die reeds onder u is: Obama.   

Wanneer plotseling massaal de Opname plaatsvindt, zal er een 
globale godsdienst zijn. Zoals het was in de dagen van Noach, zó 

zal het zijn in de dagen van de Zoon des mensen.  Lukas 17, vers 

26 
 

U mensen zijt erg nieuwsgierig naar UFO’s en buitenaardse 
wezens.  



 
 

 

301 
 
 

 

De technologische gevallen engelen hebben een groot UFO 
ruimteschip, dat het luchtruim vult met een zwaar geluid, maar ze 

kunnen het geluid ook uitschakelen. Men projecteert een 

wolkenbeeld met lucht om het schip. Deze buitenaardse gevallen 
engelen komen van een planeet, net boven de aarde, die men niet 

ziet. Het aantal bemanningsleden is totaal 666 personen per schip. 
Deze engelen en wezens kunnen zich ook laten transporteren naar 

een plek op aarde, waar men moet zijn. Ze controleren u op 

beeldschermen! 
 

Obama heeft reeds het schip bezocht, en is op de hoogte van 
alles.  

Ook zijn stafmensen en de Illuminati, en de mensen van hoge 

stand, en geestelijken, werken samen om het plan van de 
antichrist, Obama, te volvoeren. Benjamin, Obama speelt een spel. 

Hij zal dodelijk verwond worden en sterven, en na drie dagen tot 
leven komen, en verhoogd worden als een god. En elk land toont 

respect en vertrouwen. En dan slaat hij toe, Israël! 

 
Er zullen tekenen zijn aan de Zon, en Maan en sterren.  Lukas 21, 

vers 25   

 
Er zijn planeten, waar leven is. 

En men dacht ook andersom: ‘Is er nog leven?’ 
 

Benjamin, Amerika zal nimmer altijd Amerika zijn, omdat 

God het zal straffen! 
Het is belangrijk dat u vrij bent van uw zonden, en dat u Gods 

woord serieus neemt, de Bijbel, en deze boodschap Gods.  
Alle rampen zijn reeds voorspeld en het is in volle gang! God wil zó 

graag dat u behouden wordt en niet achtergelaten wordt. Zeg niet: 

“Ik was goed en deed veel voor anderen”. Jezus Christus wil u niet 
voor de helft, maar helemaal! Hij wil zó graag, dat u, die luistert, 

zich overgeeft aan Hem, die u graag wil ontmoeten, waar Hij is. 

Jezus Christus wil dat u helemaal voor Hem kiest. Hij dwingt niet, 
maar het is dan uw eigen keus, dat u deze hel meemaakt op aarde. 

De God van Abraham en Izaäk en Jakob ziet u en heeft u lief!  
 

Hij zal Zijn kinderen spoedig thuishalen!  



 
 

 

302 
 
 

 

Zijn boek kan gesloten worden. U die wederom geboren bent, sta 
klaar, zonder vlek van de zonde!  

 

Ik ga nu, Benjamin. Wie niet wil horen, gaat verloren. Knoop dit 
goed in uw oren. Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween. 

 
SHALOM 
 

 
 

 
 

 

 

AUGUSTUS 2012 

 

 

Het waargebeurde verhaal over Romario 
 

01-08-2012  EEN WAARGEBEURD VERHAAL: ROMARIO KRIJGT EEN 

BIBLIA (BIJBEL) EN DE KANS OM CHRISTEN TE WORDEN. LUISTER 
AANDACHTIG NAAR DEZE GESCHIEDENIS EN VERWERF WIJSHEID!  

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo! In de nacht van 1 augustus 2012 bracht de bode engel Gods 

deze boodschap over aan Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom, Benjamin! Mijn naam is Rafaël. Ik begroet u in Jezus 

Christus. Benjamin, pak je pen en schrijf op: 
 

Dit is het verhaal over Romario… 

Zijn vriend had hem eens meegenomen naar een kerk, het begon 
zo… Zijn vriend had hem op zijn verjaardag een Biblia gegeven, en 

hem uitgenodigd om mee te gaan naar een Spaanse kerk. Romario  
woonde in Guardo.  
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Die zondag erop ging Romario mee met de auto naar Madrid.  
Romario was op slag verliefd en zijn hart bonkte! Romario zei: “Wie 

is dat meisje?”  

“Irma”, vertelde zijn vriend.  
“Zij is vanaf nu van mij!”… en Romario was zo verliefd. Na de 

kerkdienst liep hij zo op dat meisje af, Irma. Zijn beste vriend was 
erg verbaasd, toen Romario loog, en zei dat hij Christen was. Zijn 

vriend, die wel wederom geboren was en van Jezus Christus hield, 

zei: “Jij bent nog geen Christen, als je gisteren een Biblia hebt 
gekregen! Je had de kans om naar voren te gaan, om je hart aan 

Jezus Christus te geven, en voor jou te laten bidden.” 
 

Dat meisje, Irma, wierp een boze blik naar Romario en ging 

weg.  
Romario was woest op zijn vriend en zei: “Ik zei toch dat ze van mij 

was? Ik wou haar versieren!”  
Toen zei z’n vriend: “Jezus Christus is de ware Weg, niet de weg 

van deze wereld. Alles is van God en met Zijn liefde wil Hij in je 

komen wonen. De duivel kent ook de Biblia. Al zou jij alles weten 
van de Biblia, 1 Korinthiërs 13.” 

 

Dat ga ik aan u voorlezen: 
Al sprak ik de talen van mensen en engelen, als ik geen liefde had, 

was ik niet meer dan een schetterende trompet, een galmend 
bekken. Als had ik de gave om te profeteren en doorgrondde ik alle 

geheimen, en wist ik alles wat er te weten is, ja, al had ik het 

geloof dat bergen kan verplaatsen, als ik geen liefde had, was ik 
niets!  

Al gaf ik mijn hele bezit weg voor eten voor de armen, al gaf ik 
mijn lichaam en kon ik mij daarop beroemen, als ik geen liefde had, 

zou het me niets baten. Liefde is geduldig en vriendelijk. Liefde is 

niet jaloers, vervalt niet in grootspraak, in eigendunk. Ze gedraagt 
zich niet grof. Ze is niet uit op het eigenbelang, ze raakt niet 

beledigd, ze rekent het kwade niet toe, ze verheugt zich niet in 

onrecht, ze vindt vreugde in de waarheid, ze kan alles verdragen. 
Ze blijft geloven, blijft hopen; nooit geeft ze het op. 

De engel Gods sprak verder,  
 

“Overdenk dit”, zei z’n vriend.  
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Romario zei: “Ik heb geen werk, en ik ben wel Christen. Ik geloof 
dat Hij bestaat en ik doe geen slechte dingen.”  

Toen zei z’n vriend: “Je kunt de Biblia pas echt begrijpen, als je 

Jezus Christus toelaat in je hart. Zonder Hem lees je Gods woord 
als een blinde, die het woord Gods niet ziet. Je hebt een vaste 

relatie nodig met Hem, Jezus Christus. Je mag je pas Christen 
noemen, wanneer je voor 100% voor Hem kiest, en wederom 

geboren bent en met Hem wandelt. De Heilige Geest zal jou de 

volle waarheid laten zien, maar de dingen van de wereld, zoals 
leugens, begerigheid met lustgevoelens, drugs en alcoholverslaving 

en overspel, hoererij, occultisme, Jodenhaat, Christenvervolging, en 
allerlei andere zonden, staan niet op het verlanglijstje van Jezus 

Christus… wel van satan!” Benjamin, Romario zei later aan zijn 

vriend, dat hij graag uitging met vrienden, die geen Christen 
waren… En elke zondag naar de kerk gaan, of een andere dag? 

Nee! Romario zei: “Geniet van het leven, want je bent er maar 
even”.  

Zijn ware vriend ging heen, en pakte de Biblia uit de vuilnisbak van 

hem.  
 

Later, drie jaar later, las zijn vriend dat Romario iets had en 

omgekomen was. 
Deze kaart kreeg hij via de post: ‘Romario genoot van het leven, 

maar niet van de dingen Gods’. Romario kwam niet in de hemel 
aan, omdat hij de wereld zo liefhad. Zijn ware vriend werd 

gezegend door God, omdat Hij God wel 100% liefhad, en zich aan 

Zijn geboden hield. 
Shalom, Benjamin! Ik ga nu, Gods weg is de beste! sprak de bode 

engel Gods. 
 

 

 

Sta klaar en zie uit, want uw Koning komt! 
 

02-08-2012  BOODSCHAP GODS: GOD VERLANGDE ZIJN 
GESCHRIFTEN TOT DE MENSEN TE BRENGEN, OMDAT ER OOK 

VELEN ZIJN, DIE GEEN BIJBEL HEBBEN! OVERDENK DEZE 

GESCHRIFTEN GODS, SPRAK DE BODE ENGEL GODS. 
Volledige weergave: 
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Hallo! In de loop van de avond van 2 augustus 2012 bracht de bode 

engel Gods deze boodschap over aan Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom, Benjamin! Mijn naam is Donder. Benjamin, profeet van de 

ware God van Abraham, Izaäk en Jakob, ik mag u de volgende 
boodschap brengen in de naam van Yeshua HaMashiach. 

 

Mattheüs 25, vers 13  Waakt dan, want gij weet de dag noch het 
uur. 

 
Openbaring 15, vers 5 tot en met 8  En daarna zag ik, en de 

tempel van de tent der getuigenis in de hemel ging open… Let op, 

wat ik u verder vertel!... en de zeven engelen, die de zeven 
plagen hadden, kwamen uit de tempel, bekleed met rein en 

blinkend linnen en de borst omgord met een gouden gordel… Velen 
geloven dat er geen dieren in de hemel zijn, maar ik vertel u 

verder, vanaf vers 7…  En een van de vier dieren gaf aan de 

zeven engelen zeven gouden schalen, vol van de gramschap van 
God, die leeft tot in alle eeuwigheden. En de tempel werd vervuld 

met rook vanwege de heerlijkheid Gods en vanwege zijn kracht; en 

niemand kon de tempel binnengaan, voordat de zeven plagen der 
zeven engelen voleindigd waren. 

 
Exodus 14, vers 19 en 20  Toen verliet de Engel Gods, die vóór 

het leger van Israël uitging, zijn plaats en ging achter hen aan; ook 

verliet de wolkkolom haar plaats aan hun spits en ging achter hen 
staan. Zo kwam zij tussen het leger van de Egyptenaren en dat van 

de Israëlieten in, – en de wolk was duisternis, maar tegelijk 
verlichtte zij de nacht – zodat de een de ander niet kon naderen, de 

gehele nacht. 

 
Openbaring 18, vers 1 tot en met 4  Hierna zag ik een andere 

engel, die grote macht had, nederdalen uit de hemel, en de aarde 

werd door zijn lichtglans verlicht. En hij riep met sterke stem, 
zeggende: Gevallen, gevallen is de grote stad Babylon en zij is 

geworden een woonplaats van duivelen, een schuilplaats van alle 
onreine geesten en een schuilplaats van alle onrein en verfoeid 

gevogelte, omdat van de wijn van de hartstocht harer hoererij al de 
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volken gedronken hebben en de koningen der aarde met haar 
gehoereerd hebben en de kooplieden der aarde rijk geworden zijn 

uit de macht harer weelderigheid.  

Openbaring 16, vers 1  En ik hoorde een luide stem uit de tempel 
zeggen tot de zeven engelen: Gaat heen en giet de zeven schalen 

van de gramschap Gods uit op de aarde. 
 

Mattheüs 24, vers 44  Daarom, weest ook gij bereid, want op een 

uur, dat gij het niet verwacht, komt de Zoon des mensen. 
Mattheüs 24, vers 39 en 40  En zij niets bemerkten, eer de 

zondvloed kwam en hen allen wegnam, zo zal ook de komst van de 
Zoon des mensen zijn.  

 

Handelingen 2, vers 19 tot en met 21  En Ik zal wonderen 
geven in de hemel boven en tekenen op de aarde beneden: bloed 

en vuur en rookwalm. De zon zal veranderen in duisternis en de 
maan in bloed, voordat de grote en doorluchtige dag des Heren 

komt. En het zal zijn, dat al wie de naam des Heren aanroept, 

behouden zal worden. 
 

Maar dan moeten ze echt berouw hebben van hun zonden. 

 
Mattheüs 6, vers 9 tot en met 14  Bidt gij dan aldus: Onze 

Vader die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd; uw 
Koninkrijk kome; uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op 

de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood; en vergeef ons onze 

schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren; en leid ons 
niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want Uwer is het 

Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. 
 

Benjamin, God verlangde om Zijn Geschriften tot de mensen 

te brengen, omdat er ook velen zijn die geen Bijbel hebben.  
Overdenk deze Geschriften Gods, en de Here, Yeshua HaMashiach, 

zal u tegemoetkomen, die zeer spoedig zal wederkomen. God heeft 

ons gezegd: U hebt alles in gereedheid gebracht, engelen. Zeg dit 
tegen de kinderen Gods. Geef het door! Ik zal de tijd openbaren. 

Maak u klaar, want gij weet met de engelen Gods de tijd wel. Het 
uur en de dag. Houd uw hoofd omhoog, de Koning komt! 
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Benjamin, ik ga nu, en Yeshua HaMashiach zal Zijn werk brengen 
op een plek, waar het nodig is, wereldwijd, tot de uithoeken. De 

Here zegent Zijn werkers. Hij zal grote werken doen, waarvan u 

niet weet. Shalom! 
 

 
 

Jezus zegt: Ik roep Mijn volk op om zich te 

bekeren  
 

IN DEZE BOODSCHAP GEEFT GOD EEN TERECHTWIJZING, EEN 

WAARSCHUWING EN EEN OPROEP TOT BEKERING AAN ZIJN VOLK 
ISRAËL. VERDER SPREEKT GOD OOK OVER HET ‘VERBINTENIS 

CONTRACT’ EN OBAMA! 

 
 

Volledige weergave: 
 

Shalom! ’s Ochtends vroeg op 3 augustus 2012 bracht de bode 

engel Gods deze boodschap over aan Benjamin Cousijnsen. 
 

Ik ben de bode engel Gods, mijn naam is Manuel. Shalom, 
Benjamin! Ik begroet u in de machtige naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus.  

 
Israël, o wee, Israël, de God van Izaäk, Jakob en Abraham 

spreekt!  

U bent zo gezegend en zo beschermd… en wat doet u? De kaarten 
liggen op uw tafel: u bent uitgespeeld!  

 
U ondertekende het verbintenis contract, en hebt uw 

vertrouwen gesteld op de vader van de leugen!  

Vanaf den beginne was hij het, waar in de Geschriften reeds over 
gesproken wordt. Waar is uw geloof en uw vertrouwen in de God 

van Israël? 
Ooit was u aan de grond genageld… Uw vijand raakten hun 

geweren niet aan en bewogen zich niet, totdat u was omgedraaid, 

en ontsnapt was. Enkelen hadden een legermacht van engelen 
tussen de vijand zien staan.  
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Uw vlag is niet Mijn vlag! 

U weet best wel waar uw symbool voor staat. 

 
Spreuken 29, vers 1 en 2  Zo spreekt de Here tot u, luister toch!   

1 is: Wie ondanks terechtwijzingen hardnekkig blijft, wordt 
plotseling zó gestraft, dat er geen redding meer mogelijk is.  

2 is: Als er veel goede mensen zijn, dán is het volk gelukkig, maar 

is er één slecht mens aan de macht, dan hoor je het zuchten. 
Spreuken 21, vers 16  Wie zonder inzicht door het leven wil gaan, 

zal tenslotte alleen doden om zich heen vinden. 
 

Israël, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, is uw enige Weg 

en de Waarheid en het Leven. 
 

Johannes 3, vers 16  Want God had de wereld zo lief, dat Hij Zijn 
enige Zoon gegeven heeft, opdat iedereen, die in Hem gelooft, niet 

verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. 

 
Ik roep Mijn volk op om zich te bekeren! 

Tot u spreek ik maar één keer. Wie Mijn woorden niet in acht 

neemt, komt om. U daar, kerk van Israël, sta in uw kracht en wees 
niet lauw, maar vurig van geest! Ik zegen u, die Mij waarlijk 

liefhebt.  
 

Ook zal Ik Mijn handen uitstrekken naar de mensen, die Mijn 

kinderen doden.  
Velen zijn tot Mij gekomen door uw bloedige handen. Voor u wacht, 

wat erger is. Wat u hebt aangedaan aan Mijn kinderen zal niet 
ongestraft zijn! 

 

Obama, Mijn ogen hebben al uw daden gezien en elke stap 
geteld! 

U denkt dat u god bent en dat u niet ontmaskerd bent! U daar,  

 
Psalm 35, vers 8  Laat ze hun ongeluk tegemoet gaan, zonder iets 

te vermoeden, in hun eigen netten verstrikt raken, vallen in hun 
eigen kuil.  
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Overdenk dit! 
De genade van de Here Yeshua HaMashiach zij met u allen die 

luistert. Ik ga nu, Benjamin, en sluit af met wat de gehele hemel 

zegt: Wie niet wil horen, gaat verloren. Shalom! sprak de bode 
engel Gods, en verdween. 

 
 

 

03-08-2012 Gelijkenis: Benjamin gaf alles door! 
 

BOODSCHAP GODS, GEBRACHT DOOR DE BODE ENGEL VAN GOD.  

AAN DE HAND VAN EEN GELIJKENIS MAAKT GOD DUIDELIJK, WAT 
DE REDEN IS DAT GOD NIET ZIJN HEMELSE SLUIZEN KAN OPENEN 

VOOR ZIJN KINDEREN!  
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo! Mijn naam is Benjamin Cousijnsen. Op 3 augustus 2012 
bracht de bode engel Gods deze boodschap.  

 

Ik begroet u daar met Zijn liefde en in Zijn naam, Jezus Christus. Ik 
heb hemels zaad voor u. Ontvang het om niet. Shalom, Benjamin! 

De bode engelen verheugen zich om u, één van de ware profeten 

Gods, te ontmoeten uit het voorgeslacht van Benjamin. 
 

Mattheüs 13, vers 10 tot en met 12  En de discipelen kwamen 
en zeiden tot Hem: Waarom spreekt Gij tot hen in gelijkenissen? Hij 

antwoordde hun en zeide: Omdat het u gegeven is de 

geheimenissen van het Koninkrijk der hemelen te kennen, maar 
hun is dat niet gegeven.  

 
Ik vertel u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus, deze gelijkenis.  

Wat u hoort, laat het niet wegroven, wat gezaaid is door Hem! 
 

Er was eens een zaaier, die goed, nieuw zaad had…  
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God zond zaad vanuit Zijn hemels Koninkrijk, en gaf het door via de 
bode engelen Gods, die naar Zijn eenvoudige profeet gingen. God 

had iets nieuws voor de kerken, voor de Christenen en de wereld.  

 
Toen sprak de bode engel Gods: Benjamin Cousijnsen, schrijf alles 

op, hetzij goed nieuws, hetzij slecht nieuws. Benjamin gaf alles 
door en gaf het nieuwe zaad door. Ook zijn helpers zaaiden er op 

los. 

 
Mattheüs 13, vers 26  Toen het graan opkwam en vrucht zette, 

toen kwam ook het onkruid te voorschijn.  
 

Benjamin, sprak de bode engel Gods, vele kerken en 

Christenen zijn als geprogrammeerde robots, en denken dat 
ze altijd gelijk hebben en denken in hokjes.  

Dezen zijn overgenomen onkruid van satan. Ze namen het goede 
zaad niet aan, wat Benjamin doorgaf, wat vanuit Gods Koninkrijk 

kwam. Ook omdat men alles uit de Geschriften wilde horen. Men 

gelooft niet in dit zaad. Dit is ook nu de reden, waarom God niet 
Zijn hemelse sluizen kan openen voor Zijn kinderen. 

 

Mattheüs 13, vers 40  Zoals nu het onkruid verzameld wordt en 
met vuur verbrand, zo zal het óók gaan bij de voleinding der 

wereld. 
 

Benjamin en zijn helpers zaaien!  

Het is aan u wat u ermee doet. En wijst u zijn boodschappen af, 
dan wijst u God af. Ook zal Hij u ter verantwoording roepen, dat u 

niet er voor openstond voor het hemelse nieuwe Godszaad, of u nu 
Christen bent of niet. Voor u, die deze boodschap aanvaardt, is de 

volgende tekst: 

 
Mattheüs 13, vers 43  Dan zullen de rechtvaardigen stralen als de 

zon in het Koninkrijk huns Vaders. Wie oren heeft, die hore! 

 
Deze is het, waar het om gaat: Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus! 
Vernieuw uw gedachten in Jezus Christus’ naam.  

Mijn naam is Rafaël en ik bracht u dit nieuwe zaad Gods. Shalom! 
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04-08-2012 In de hemel viert men reeds feest!  
 

PROFETISCHE BOODSCHAP, ONTVANGEN DOOR BENJAMIN 

COUSIJNSEN: HET IS NU GEOPENBAARD. MET VREUGDE VERTELT 
DE BODE ENGEL GODS, DAT DE OPNAME NU BEKEND IS IN DE 

HEMEL! NEEM DEZE BELANGRIJKE BOODSCHAP SERIEUS!  
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo! Mijn naam is Benjamin Cousijnsen. Terwijl ik sliep, kreeg ik 
de volgende boodschap van de bode engel Gods in mijn droom op 4 

augustus 2012. 

 
Shalom, Benjamin! Ik begroet u in de naam van Yeshua 

HaMashiach. Mijn naam is Effron. Benjamin, u ziet mij in uw droom. 
Als u wakker bent, schrijf dan alles op, wat ik, de bode engel Gods, 

u verteld heb. 

 
1 Petrus 5, vers 8  Wordt nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij, 

de duivel, “Obama”, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende 

wie hij zal verslinden. 
 

Mattheüs 2, vers 2  Waar is de Koning der Joden, die geboren is? 
Want wij hebben zijn ster in het Oosten gezien en wij zijn gekomen 

om Hem hulde te bewijzen.  

Waren dit niet de Wijzen uit het Oosten, Benjamin? 
 

Het is nu geopenbaard, nu aan Yeshua HaMashiach en de 
engelen Gods. 

God de Vader vertelde dit. En het hemelse Koninkrijk juichte, en 

men viert nu reeds feest. Maar satan brult; Obama heeft zijn 
krachten gebruikt. 

 

Openbaring 2, vers 10  Wees niet bevreesd voor hetgeen gij 
lijden zult. Zie, de duivel, Obama, zal sommigen uwer in de 
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gevangenis werpen, opdat gij verzocht wordt, en gij zult een 
verdrukking hebben van tien dagen. Wees getrouw tot de dood en 

Ik zal u geven de kroon des levens. 

 
Benjamin, wou je iets zeggen?  

Toen zei ik tegen de bode engel Gods, “Men mag toch niets 
toevoegen in de Geschriften, in Openbaring?” 

Klopt! sprak de bode engel Gods. Maar God wel, want Hij is de 

Uitgever! 
 

Luister goed! Met vreugde kan ik u vertellen, Maak u klaar 
voor Rosh Hashanah.  

De Opname is bekend! Bekeer u nu meteen en geef uw leven aan 

Yeshua HaMashiach. Anders zou u weleens als achterblijver het 
zeer zwaar kunnen krijgen. Het is kiezen: hemel of hel. 

De VS heeft contact opgenomen en werkt samen met verschillende 
landen, maar men breidt zich nu uit. 

 

Openbaring 12, vers 12  Daarom, verheugt u, gij hemelen en wie 
daarin wonen. Wee de aarde en de zee, want de duivel, Obama, is 

tot u nedergedaald in grote grimmigheid, wetende, dat hij weinig 

tijd heeft. 
 

De kampen zijn uitgebreid met sadistische werktuigen.  
Ook voor vele kampen in het verborgene gebruikt men oude 

terreinen…, “voor militaire oefeningen”, zegt men. Dit is niet waar. 

Maar men gebruikt de terreinen juist óók als kampen. Ook in 
Europa is men bezig met het opzetten van FEMA kampen. Overal 

worden wereldwijd orders aangenomen van Obama, de antichrist. 
 

Openbaring 13, vers 6 en 7  En het beest opende zijn mond tot 

lasteringen tegen God, om zijn naam te lasteren en zijn tent en 
hen, die in de hemel wonen. En hem werd gegeven om tegen de 

heiligen oorlog te voeren en hen te overwinnen; en hem werd de 

macht gegeven over elke stam en natie en taal en volk. 
 

Men is nu aan het trainen, en ook met zware helikopters om 
de mensen te laten wennen.  
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Benjamin, daarom hoorde u en vele anderen, vele zware geluiden, 
in Brabant onder andere. Obama, mijn ogen hebben u gezien!   

 

Openbaring 20, vers 4  En ik zag tronen, en zij zetten zich 
daarop, en het oordeel werd hun gegeven; en ik zag de zielen van 

hen, die onthoofd waren… tot zover, Benjamin! 
 

U daar, de tijd is nabij! 

Yeshua HaMashiach roept u al zó lang, en u raakt maar dieper en 
dieper in de put. Kom tot Hem, die u wil redden nu het nog kan. 

Het enige is u overgeven aan Hem, die u liefheeft. Maak uw keus 
vandaag, dan zal Hij u redden. 

 

Openbaring 21, vers 5  Zie, Ik maak alle dingen nieuw! 
 

Ik ga nu, Benjamin, en sluit af: Wie niet wil horen, gaat verloren. 
Knoop dít in uw oren. Wie wel wil horen: Maak u klaar voor Rosh 

Hashanah! SHALOM 

 
 

 

Boodschap Gods: Jezus weet wat u nodig hebt! 
 

WIJ ENGELEN GODS VEREREN YESHUA HAMASIACH, JEZUS 

CHRISTUS! HET IS DUIDELIJK DAT HET BEKEND IS WIE BENJAMIN 
COUSIJNSEN VEREERT, ANDERS ZOU HIJ NIET TOT U SPREKEN. 

VERDER, DE KLEINE MARCO EN ZIJN CADEAU. 
 

 

Volledige weergave: 
 

Beste luisteraars, op 4 augustus 2012 in de avond kreeg ik deze 
boodschap. 

 

Shalom, in Jezus Christus’ naam! Ik kom in Zijn liefde en 
nederigheid en zachtmoedigheid en lankmoedigheid tot u, die 

geroepen zijt om Zijn boodschappen door te geven. Benjamin, mijn 

naam is Ruach. Luister goed. 
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Benjamin ontvangt Gods engelen en geeft Gods 
boodschappen door. 

Als hij een bode engel Gods of de engelen zou vereren, zou hem dit 

als uitgekozen profeet overkomen: 
 

Handelingen 5, vers 5  daar staat geschreven: En bij het horen 
van deze woorden viel Ananias neder en blies de adem uit. 

 

Wij engelen Gods, sprak de bode engel Gods, vereren Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. 

Het is duidelijk, dat het bekend is wie Benjamin vereert, anders zou 
hij niet tot u spreken. Wie hem afwijst, wijst God af! 

 

Kolossenzen 3, vers 25  Want wie onrecht doet, zal zijn onrecht 
terugontvangen, en er is geen aanzien des persoons. 

 
Luister goed! De vader van Marco is bouwvakker… 

Toen Marco, die 7 jaar oud was, zijn vader zag boren in de muur 

thuis, was zijn vader zijn grote held. Marco vroeg meteen een 
hamer en een boormachine en ander gereedschap. In zijn gebed 

vroeg hij dat aan Jezus Christus. De vader van Marco hoorde zijn 

gebed en lachte. 
 

Vier dagen later… Hieperdepiep, hoera!  
Acht jaar was hij nu… “Ik ben groot!” zei Marco. Toen Marco het 

grote cadeau uitpakte, zat het erin, het cadeau waar Marco voor 

gebeden had, zelfs de boormachine! 
 

Filippenzen 4, vers 6  Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij 
alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend 

worden bij God. 

 
Marco was boos… alles was van plastic, en de boormachine 

ook! 

Maar wel op batterij. Hij was boos op zijn held en iedereen, vooral 
op Jezus Christus. De moeder ging later naar Marco toe. Toen deze 

bui iets afgezakt was, toen zei de moeder het volgende: “Marco, 
Jezus moet wel heel erg veel van je houden, want als jij dezelfde 

boormachine gekregen had als papa, had jij jou heel erg pijn 



 
 

 

315 
 
 

 

gedaan en waren de gevolgen niet te overzien. Als je bidt, dan weet 
Jezus Christus precies, wat jij nodig hebt. Wees niet verdrietig, Hij 

weet welk cadeau bij jou past.” 

Toen - langzaam - straalde Marco weer.  
 

Zo weet de Here ook wat goed is voor u. 
Het mooiste cadeau is Jezus Christus toelaten in uw hart! Nodig 

Hem uit en Hij zal u eeuwig leven geven. En breng uw zonden bij 

Hem, en zelfs dat wordt vergeven! Maar ga heen, en zondig niet 
meer. Volg Hem!  

Shalom! 

Openbaring Gods: satan kopieert wezens! 
 

05-08-2012  GOD BRENGT EEN BIJZONDERE BOODSCHAP, EEN 
OPENBARING WAARVAN DE ACHTERBLIJVERS ZICH SPOEDIG 

BEWUST ZULLEN WORDEN!  

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo! Op 5 augustus 2012, in de loop van de middag, bracht de 

bode engel Gods deze boodschap over aan Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! In de naam van Yeshua HaMashiach kom ik tot u, en mijn 

naam is Andronicus. Benjamin, God brengt vandaag een bijzondere 
boodschap. U daar, luister goed. 

 
Kolossenzen 1, vers 16 tot en met 18  Want in Hem zijn alle 

dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn, de 

zichtbare en de onzichtbare, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, 
hetzij overheden, hetzij machten; alle dingen zijn door Hem en tot 

Hem geschapen; en Hij is vóór alles en alle dingen hebben hun 
bestaan in Hem. 

 

Benjamin, in de Middeleeuwen sprak men veel over 
zeemeerminnen en de zeemeerman.  

Deze zeemeerman zou stormen kunnen oproepen. Vele schepen 

waren reeds vergaan. 
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Psalm 148, vers 7  Looft de HERE op de aarde, gij grote zeedieren 
en alle waterdiepten. 

 

De kerk verzon verhalen, en waarschuwde de scheepsgangers en 
de mensen in hun dorp voor het kwaad en de verleiding.  

Op een dag kwamen enkele zeelui aan wal. Men was bezig met 
laden en lossen. Daarna gingen ze in het dorp samen gezellig 

drinken, en daarna gingen ze weer de haven op en vertrokken. 

 
Job 36, vers 27 tot en met 32  Want Hij trekt de waterdruppels 

omhoog; welke de nevel verdichten tot regen, die de wolken doen 
nederstromen. En ook: wie begrijpt de uitbreiding der wolken, het 

dreunen uit zijn hut? Zie, Hij spreidt zijn licht erover uit en bedekt 

de diepten der zee. Want daarmee richt Hij de volken, geeft Hij 
spijze in overvloed. Beide handen bedekt Hij met bliksemlicht en 

geeft het opdracht tegen de aanvaller. 
 

De scheepsgangers zagen daar tegen de rotsen een zeemeermin. 

Men wou haar beter zien, en de scheepslui zeiden allerlei onreine 
woorden. Omdat ze dronken waren, dachten ze dat het een 

zeemeermin was. 

 
Job 28, vers 14  De waterdiepte zegt: In mij is zij niet, en de zee 

zegt: Zij is niet bij mij. 
 

Daar zagen ze het. Het was een zoogdier uit tropische wateren. 

Lamantijnen hebben een spitse vorm, en de vrouwtjes hebben 
vrouwelijke lichaamsvormen. 

 
Psalm 69, vers 35  Dat hemel en aarde Hem loven, de zeeën en al 

wat daarin wemelt.  

 
Men dacht ook dat de god Ea de god van het zoete water was, en 

andere goden. Men geloofde zelfs dat het de redder van de mens 

was. Alleen Jezus Christus is uw Redder! Geen andere god is de 
ware, dan de God van Izaäk, Jakob en Abraham. 

 
Men hoorde vaak een zacht gezang over de wateren. Men zag, 

verstopt in de grotten bij de Tyrreense Zee, een half vrouw-half 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Lamantijnen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Tyrreense_Zee


 
 

 

317 
 
 

 

vogel. Zo waren er ook zeemonsters en zeker ook andere 
onbekende wezens. De ufologen hebben leden van het 

buitenaardse ras Nommos van Syrië gevonden, met het uiterlijk 

van een meerman. 
 

Genesis 1, vers 22  En God zegende ze en zeide: Weest 
vruchtbaar, wordt talrijk en vervult de wateren in de zeeën… Tot 

zover, Benjamin. 

 
En op de grote dag zal dit nog geschieden! 

 
Openbaring 20, vers 13  En de zee gaf de doden, die in haar 

waren, en de dood en het dodenrijk gaven de doden, die in hen 

waren, en zij werden geoordeeld, een ieder naar zijn werken. 
 

Al heeft iemand, net als Columbus, een zeemeermin of andere 
wezens gezien. 

 

Lukas 1, vers 37  Want geen woord, dat van God komt, zal 
krachteloos wezen. 

 

Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, 
dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die 

in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.  
 

Alle dingen zijn door Hem, de God van Izaäk, Jakob en 

Abraham, geschapen, en God zag dat het goed was.  
 

Zoals men via DNA en cellen onder andere menselijke kopieën 
kan maken, zo heeft satan vele gevallen engelen en ook onbekende 

wezens, kopieën van wezens, die ook weer andere vormen hebben 

gemaakt! God zal vele diersoorten en verborgen zeemonsters en 
onbekende buitenaardse rassen openbaren en aan het licht 

brengen. Vergeet niet, het zijn demonen in een ander jasje! Satan 

speelt voor god! De totale overname speelt zich niet alleen af op de 
mensheid, maar ook in de wateren!  

Houd uw ogen op Jezus Christus en vrees niet, die in Hem zijn. U 
bent beschermd, maar u moet zich wel bedekken met Zijn kostbaar 

Bloed. Shalom! sprak de bode engel Gods. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Nommo
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Ik de Here God spreek tot u, Caïro, luister! 
 

BOODSCHAP GODS VOOR CAÏRO, EGYPTE, VAN DE GOD VAN 

ABRAHAM, IZAÄK EN JAKOB. DE BODE ENGEL GODS BRENGT DEZE 
BOODSCHAP WOORD VOOR WOORD OVER AAN BENJAMIN 

COUSIJNSEN, PROFEET GODS UIT NEDERLAND!  
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo! In de nacht van 6 augustus 2012 bracht de bode engel Gods 
deze boodschap over aan Benjamin Cousijnsen.  

 

Shalom! Ik ben een bode engel Gods. Mijn naam is Rubenias. Ik 
begroet u in de liefde en met de vrede van Yeshua HaMashiach! 

 
Caïro, hoofdstad van Egypte,  

Ik de Here, die gij vervolgt, spreek tot u via de profeet Gods 

Benjamin, uit Nederland. Luister! 
 

Islamisten, de God van Izaäk, Jakob en Abraham is een God 

van liefde!  
En met Mijn liefde zeg ik u vanuit de ware Geschriften, uit Exodus 

20, vers 13, daar staat geschreven, dezelfde profetische woorden: 
Gij zult niet doodslaan, die Ik, de God van al wat leeft, tot u spreek. 

 

Omdat een shirt was verbrand in de wasserette, per 
ongeluk, reageerde u zich af op de Christenen.  

Men zocht al lang een reden. Ik weet dat u Islamist bent en boos 
bent, maar waar is uw god van liefde? Luister, 

 

Toen kwam Petrus bij Hem en zeide: Here, hoeveel maal zal mijn 
broeder tegen mij zondigen en moet ik hem vergeven? Tot 

zevenmaal toe? Jezus zeide tot hem: Ik zeg u, niet tot zevenmaal 

toe, maar tot zeventig maal zevenmaal.  Mattheüs 18, vers 21 en 
22 
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Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Wie u ook bent, Ik spreek 

tot u in de volle waarheid!...Want God heeft zijn Zoon niet in de 

wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de 
wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet 

veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet 
heeft geloofd in de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, 

dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis 

liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. 
Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot 

het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de 
waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat 

zij in God verricht zijn. 

 
Ik zeg u, Wie zonder zonde is, werpe de eerste steen!  

Heb elkander lief! Ik ben geen God die haat. Ik, de God van Izaäk, 
Jakob en Abraham, wil u oproepen om alles te herstellen, ook de 

huizen van uw Christelijke dorpsgenoten, die u in brand stak. 

Yeshua HaMashiach is geen profeet; Benjamin wel. Yeshua 
HaMashiach is Mijn Zoon, die Ik liefheb. Hij is de ware Weg en de 

Waarheid en het Leven: het Licht in de duisternis. 

 
Caïro, kom tot Mij en bekeer u! 

Sla Mijn weg in en word behouden, want Yeshua HaMashiach komt 
er aan. En wie niet wil horen, gaat verloren. 

 

Lees voor: Handelingen 15, vers 16 tot en met 19  Hier staat 
geschreven: Daarna zal Ik wederkeren en de vervallen hut van 

David weder opbouwen, en wat daarvan is ingestort, zal Ik weder 
opbouwen, en Ik zal haar weder oprichten, opdat het overige deel 

der mensen de Here zoeke, en alle heidenen, over welke mijn naam 

is uitgeroepen, spreekt de Here, die deze dingen doet, welke van 
eeuwigheid bekend zijn. Daarom ben ik van oordeel, dat men hen, 

die zich uit de heidenen tot God bekeren, niet verder moet lastig 

vallen. 
De engel Gods sprak verder, 

 
Wie luistert, zal gezegend worden. 
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Ik, de bode engel Rubenias, ga weer en zeg u: Geef Yeshua 
HaMashiach de dank en de eer, u die luistert. Shalom, Caïro! 

 
 

 

De Profetie echter is voor hen, die geloven! 
 
06-08-2012  Ik zeg u: Openbaring 1:3  Zalig die horen de woorden 

der profetie! Wie Mijn eenvoudige profeet Benjamin en zijn werkers 
tegenwerkt, werkt God tegen en Hij zal het u vergelden, God zelf! 

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo! Mijn naam is Benjamin Cousijnsen. ’s Avonds ontving ik deze 

boodschap, op 6 augustus 2012. 

 
Shalom, Benjamin! Mijn naam is Michaël en ik kom tot u in de 

naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, de Zoon van de God 
van Izaäk, Jakob en Abraham, de God van al wat leeft. Benjamin, ik 

ben de bode engel Gods en zeg u: 

 
1 Korintiërs 14, vers 22  De profetie echter is voor hen, die 

geloven. 

 
Ik zeg u: Openbaring 1, vers 3  Zalig, die horen de woorden der 

profetie. 
 

Benjamin, God had een wijze schriftgeleerde kunnen nemen, 

maar wat zou God er aan hebben?  
God zou een wederom geboren wijze Christen kunnen nemen, of 

een zeer hoog opgeleide persoon, of iemand die jaloers is op u. 
 

Spreuken 14, vers 30  Jaloersheid is vertering voor de 

beenderen.  
 

Ook zeg ik u in Jezus Christus’ naam: Psalm 34, vers 22  Wie dan 

de rechtvaardige haten, zullen ervoor boeten.  
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Wie zich tegen u verzet en tegenwerkt, is niet uit God. 
Al bent u een wederom geboren Christen, wie Mijn eenvoudige 

profeet Benjamin en zijn werkers tegenwerkt, werkt God tegen. En 

Hij zal het u vergelden, God zelf. 
 

Johannes 3, vers 20  Ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht. 
“Haat u niet?” 

Johannes 20, vers 27  Wees niet ongelovig, maar gelovig. 

 
Dit zijn de tekenen van de laatste dagen! 

 
Mattheüs 24, vers 10  Ze zullen elkander overleveren en elkander 

haten. 

 
Ja, ook vele wederom geboren Christenen vallen hieronder! 

Velen nemen het recht om hun broeder en zuster te veroordelen. 
 

Romeinen 12, vers 7  Wie onderwijst, in het onderwijzen. 

 
God haat ook roddelaars; die komt men niet in de hemel 

tegen! 

 
Psalm 76, vers 9  Uit de hemel deed Gij het oordeel horen. 

 
Openbaring 14, vers 7  De ure van zijn oordeel is gekomen. 

 

Handelingen 9, vers 4  Saul, Saul, waarom vervolgt gij Mij? 
 

Wat u ook denkt en vindt, u hebt geen recht om de profeet 
Gods, die Ik aangesteld heb, en zijn werkers, zó tegen te 

werken.  

U bent God niet! Bekeer u en onderzoek u, voordat God, de God 
van Izaäk, Jakob en Abraham, ingrijpt in uw leven. Ik gaf u één van 

de laatste profeten, en zelfs deze was gevreesd en is niet welkom. 

Maar het werk dat Hij begonnen is, kan door geen kracht of macht 
gestopt worden! 

 
Benjamin, Marta en werkers, Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus, ziet uw hart aan en verblijdt zich over u.  
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Houd vol! Ga recht op uw doel af! 
 

Lukas 8, vers 17  Er is niets geheim, dat niet zal bekend worden. 

 
Ik, Michaël, zeg u, Deuren worden geopend!  

Ik zeg u allen, die mij, de bode engel Gods, serieus nemen in Jezus 
Christus’ naam: De liefhebbende Vader, die u ziet en kent en ook 

uw hart kent, en Hij en Zijn profeet uit het nageslacht van 

Benjamin, hij werd ingezegend door de profeten Gods en gezalfd 
met hemelse olie. Luister naar hem, die Gods woorden brengt!  

Ik zeg u, Shalom! 
 

 

 

07-08-2012 Boodschap Gods: Oordeel niet! 
 

SAMENVATTING: U MOET VAN UW NAASTE HOUDEN ALS VAN 
UZELF! WEES MET HART, ZIEL EN GEDACHTEN WAARLIJK BIJ 

JEZUS CHRISTUS, YESHUA HAMASIACH, OOK AL IS UW NAASTE 
BENJAMIN, EEN PROFEET GODS!  

 

 
Volledige weergave: 

 

Op 7 augustus 2012 bracht de bode engel Gods deze boodschap 
over aan Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom, Benjamin! Mijn naam is Regisa. Ik groet u in de enige 

Naam boven alle namen, Yeshua HaMashiach.  

 
Zei Yeshua niet als voornaamste gebod, dat u van God moest 

houden met uw hele hart en ziel, en in al uw gedachten?  
Dit is Zijn eerste gebod. Ik zeg u, hebt u Hem waarlijk lief, met uw 

gehele hart en ziel? Bent u ook zo vol van Yeshua HaMashiach? En 

zijn uw gedachten wel echt ook bij Hem, die wel met Zijn gehele 
hart en ziel en Zijn gedachten bij u is? 

Yeshua HaMashiach, die u Jezus Christus noemt, heeft u waarlijk 

lief! De Farizeeën waren zeer gelovige Joden, net als vele 
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Christenen in uw tijd, maar misten het tweede gebod, dat even 
belangrijk is. Dat is: Je moet van je naaste houden als van uzelf.  

Vindt u het fijn dat een broeder of zuster in Christus u eraan 

herinnert, dat u fouten hebt gemaakt in uw verleden? Wat allang in 
de diepte van de zee is geworpen, en onder de bedekking is 

gebracht van het kostbare, reinigende Bloed van het Lam?  
U moet van uw naaste houden als van uzelf!  

 

De Farizeeën brachten een overspelige vrouw ooit bij Yeshua 
HaMasiach… 

Men wou stenen werpen, totdat de dood er op volgde. Dit was de 
wet. Yeshua schreef op de grond, en de Farizeeën en de 

schriftgeleerden, deze zeer gelovigen, waren geïrriteerd. 

Zijn uw gedachten, hart en ziel waarlijk bij Yeshua HaMashiach? Of 
pakt u ook als zeer gelovige een steen, en werpt u het naar uw 

broeder en zuster?  
Velen doen dit helaas! U moet van uw naaste houden als van uzelf, 

zei Yeshua in Mattheüs 22. Hij zei ook: Wie van u nooit iets 

verkeerds heeft gedaan, mag de eerste steen gooien. Toen zei 
Yeshua: Vrouw, heeft niemand u veroordeeld? 

“Nee, Heer”, zei de vrouw. Toen zei Yeshua HaMashiach: Dan 

veroordeel Ik u ook niet. Ga heen en zondig niet meer. 
Ik zeg u, die luistert, Maria Magdalena stond ook ooit bekend als 

zondares. Zei Yeshua niet: Ga, uw geloof heeft u gered?  
 

De Here zegt vandaag ook tegen u, Heb uw naaste lief!  

Ook uw broeder en zuster en familie. Dit is Zijn gebod, dat u uw 
naaste liefhebt als uzelf. Oordeel ook niet, en wees een voorbeeld 

in Yeshua HaMashiach, ook al is uw naaste Benjamin, een profeet 
Gods. Welke offers brengt u? Streef naar het volmaakte van Yeshua 

HaMashiach. Dan zult u nooit meer dorst krijgen. Ik zal als een 

bron in u zijn. Overdenk dit en kom tot Hem, die u terechtwijst in 
liefde. 

Benjamin, ik ga weer. Bedankt voor het doorgeven. Ik zegen u in 

de machtige naam, Yeshua HaMashiach. Geef Hem de dank en de 
eer en de aanbidding. Hem komt alles toe en verdient dat u luistert! 

Shalom! 
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Lees: 1 Johannes 1, vers 6, en 1 Johannes 1, vers 9 en 10, gaf 
de bode engel Gods nog door. 

 

 
 

Ik bevond mij in het grensgebied van Syrië! 
 
08-08-2012  Droom visioen van profeet Gods, Benjamin 

Cousijnsen, in het grensgebied van Syrië. De media wordt 
gemanipuleerd. Soldaat engel Michaël vertelt over de huidige ware 

situatie in Syrië: openbaring Gods over Syrië. 

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo! Mijn naam is Benjamin Cousijnsen. In de nacht van 8 

augustus 2012 ontving ik dit droom visioen van de God van 
Abraham, Izaäk en Jakob. 

 
Ik bevond mij op een grensgebied…  

Ik zag een groep soldaten, en ik zag dat de groep soldaten, die aan 

het schieten was, het grensgebied overging, waar ik ook stond. De 
hele tijd stond er een vriendelijke soldaat bij mij, in het wit 

gekleed. Hij zei, Benjamin, u bent een soldaat van God en u bevindt 

zich op Syrisch grondgebied. Vrees niet, Benjamin, ik ben de bode 
engel Michaël, en ik zeg u: Dit is het grensgebied. Men doodt, als 

de vluchtelingen de grens overgaan, en men praat er niet eens 
meer over. Zelfs de media is een complot en vreest voor Assad! En 

de journalisten moeten datgene zeggen, wat Assad zegt, of het nu 

waarheid of leugen is. Ook komt het nu vaak voor, dat Israël de 
Palestijnen ook doodt. De God van Israël, de God van Jakob, Izaäk 

en Abraham, zegt zo duidelijk in: 
 

Exodus 20, vers 13  Gij zult niet doodslaan.  

En ook zegt Hij in: Exodus 20, vers 16  Gij zult geen valse 
getuigenis spreken tegen uw naaste. 

 

Mattheüs 5, vers 11  Zalig zijt gij, wanneer men u smaadt en 
vervolgt en liegende allerlei kwaad over u spreekt om Mijnentwil. 
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Ik zeg u in Jezus Christus’ naam, Luister naar wat de Geest 

Gods tot u zegt! 

 
Handelingen 2, vers 21 tot en met 24  Daar staat geschreven: 

En het zal zijn, dat al wie de naam des Heren aanroept, behouden 
zal worden. Mannen van Israël, hoort deze woorden: Jezus, de 

Nazoreeër, een man u van Godswege aangewezen door krachten, 

wonderen en tekenen, die God door Hem in uw midden verricht 
heeft, zoals gij zelf weet, deze, naar de bepaalde raad en 

voorkennis van God uitgeleverd, hebt gij door de handen van 
wetteloze mensen aan het kruis genageld en gedood. God evenwel 

heeft Hem opgewekt, want Hij verbrak de weeën van de dood, 

naardien het niet mogelijk was, dat Hij door hem werd 
vastgehouden. 

 
Ik zeg u, Bekeer u en richt u op Jezus Christus nu, want 

anders zal God ingrijpen in uw land! 

 
Mattheüs 18, vers 21 en 22  Toen kwam Petrus bij Hem en 

zeide: Here, hoeveel maal zal mijn broeder tegen mij zondigen en 

moet ik hem vergeven? Tot zevenmaal toe? Jezus zeide tot hem: Ik 
zeg u, niet tot zevenmaal toe, maar tot zeventig maal zevenmaal. 

 
Johannes 14, vers 15 tot en met 17  Wanneer gij Mij liefhebt, 

zult gij mijn geboden bewaren. En Ik zal de Vader bidden en Hij zal 

u een andere Trooster geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn. 
 

U, die luistert, neem deze woorden in uw hart. 
De oplossing voor elk land is Jezus Christus aannemen als uw 

persoonlijke Verlosser en Raadsman, en geen VS, maar: JC. 

Sluit vrede en geef u over, anders gaat u verloren. 
Benjamin, u hoort bij het leger van God. Shalom! 
 

 
 

Jezus Christus overwon de EEUWIGE DOOD en 

ZONDE! 
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DEZE BOODSCHAP GODS WERD GEBRACHT DOOR DE BODE ENGEL 
GODS AAN BENJAMIN COUSIJNSEN, DIE ALLES, ZOALS HET HEM 

VERTELD WORDT, WOORD VOOR WOORD OPSCHRIJFT. GEEF 

ALLEEN JEZUS DE EER, SPRAK DE ENGEL GODS!  
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo! Op 8 augustus 2012, ’s avonds, bracht de bode engel Gods 
de volgende boodschap over aan Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom, Benjamin! Ik ben de bode engel Gods. 

 

Het kwaad is in vele vormen aanwezig op aarde. 
Vergeet nimmer, u die luistert, dat satan ooit één van de 

belangrijkste engelen was. Mijn naam is Baruch, en ik kom tot u in 
Jezus Christus’ naam, ook wel Yeshua HaMashiach genoemd. Satan 

was echter jaloers op de God van Izaäk, Jakob en Abraham. Hij 

kreeg zó veel; hij was echter trots. Ook wilde hij meer en meer 
macht en werd aan God ongehoorzaam, waarop hij uit de hemel 

werd verstoten. 

 
Sindsdien grijpt hij nu steeds meer macht. 

Hij is de aanstichter van al het kwaad, wat duidelijk zichtbaar is. Hij 
is onder u, met vele volgelingen, en controleert u! Ook organiseert 

hij, samen met zijn leger van gevallen engelen, om God en Zijn 

volk tegen te werken. 
 

In de Geschriften staat geschreven in Efeziërs 6, vers 12, daar 
wordt zijn leger beschreven als: de wereldbeheersers dezer 

duisternis, de boze geesten in de hemelse gewesten. 

 
Jezus Christus heeft de overheden en machten ontwapend, 

en zo over hen gezegevierd! 

Jezus onderging een verschrikkelijk lijden aan het kruis, om de 
zonde en de eeuwige dood te overwinnen. Hij was zonder zonde en 

kwam naar uw aarde. Waarom? 
Hij wist dat alleen Hij de mensheid kon redden. Het was Hij of u. 

Daarom ging Jezus Christus in uw plaats, om de mensheid te 
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redden aan het kruis. Hij was onschuldig en had nooit gezondigd. 
Zijn offer was voldoende. Ook was het erg, dat toen Hij uw zonden 

op zich nam en de straf die u verdiende droeg, op dat moment 

voelde Hij de verwijdering van God. Hij wilde dat u vergiffenis zou 
krijgen, Jezus Christus, die zoveel van u hield! 

  
1 Johannes 3, vers 1  Ziet, welk een liefde ons de Vader heeft 

gegeven.  

 
2 Samuël 2, vers 6  De HERE bewijze u liefde en trouw.  

 
Ik zeg u: 2 Korinthiërs 2, vers 8  Daarom spoor ik u aan te 

besluiten hem liefde te betonen. 

 
Lukas 8, vers 16  Niemand steekt een lamp aan en bedekt die 

met een vat of zet haar onder een bed, maar hij zet haar op een 
standaard, opdat wie binnentreden het licht mogen zien. 

 

Niemand had grotere liefde voor u! 
Bewapen u om Hem toe te laten in uw leven. Zonder Hem gaat u 

verloren. Werk God niet tegen, zoals satan dit wil. Zonder Jezus 

Christus was u al verloren. Nodig Hem uit en vraag om vergeving 
voor uw zonden. Praat met Hem, vertel Hem alles en bekeer u, en 

geef uw hart aan Hem! Hij is de enige Weg en de Waarheid en het 
Leven. Hij zal u redden en zegenen. Ook zegt Hij: Ga heen en 

zondig niet meer. Zie, Ik maak alles nieuw. Ook bent u met Mij 

meer dan overwinnaar. 
Dank de Heer en maak hem groot. Geef alleen aan Hem de eer, die 

tot u roept: Kom tot Mij!  
 

Shalom! sprak de bode engel, en verdween. 

 
 

 

08-08-2012 Profetie: o.a. Mexico, Azië, Spanje 
en Rome! 
 

GOD SPREEKT VIA ZIJN BODE ENGEL GODS TOT BENJAMIN, DIE 
ALLES WOORD VOOR WOORD OPSCHRIJFT, ZOALS GODS BODE 
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ENGEL HET ZEGT. OPNIEUW WORDEN IN TOENEMENDE MATE 
LANDEN GETROFFEN OPDAT ZE ZULLEN LUISTEREN!  

 

 
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo! In de ochtend van 8 augustus 2012 bracht de bode engel 
Gods deze boodschap over aan Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom, Benjamin! Mijn naam is Donder. Profeet Gods, ik groet u in 

de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Schrijf op, 

 
Galaten 6, vers 7  Dwaalt niet, God laat niet met Zich spotten. 

Want wat een mens zaait, zal hij ook oogsten. 
 

De profeet Gods heeft u verworpen.  

Hij heeft u gewaarschuwd, maar u luistert niet! Vrees Benjamin 
Cousijnsen niet, maar vrees zijn woorden in de machtige naam van 

Yeshua HaMashiach. Want zoals u hem niet serieus neemt, zo 

neemt u God ook niet serieus, want u zondigt gewoon door! Mijn 
naam is Donder, en ik ben een bode engel Gods, en gehoorzaam 

alleen de God van Izaäk, Jakob en Abraham.  
 

Ik breng u stormen en zware windstoten en stortregens en 

bliksemschichten! 
Ik was het, die uw land heb bezocht in de machtige naam van God. 

Hoe vaak krijg ik de opdracht om uw land schade aan te brengen? 
Hoe vaak heeft God u niet een kans gegeven, en heeft u zich elders 

verstopt?  

Ook dáár vindt God u! Telkens krijg ik te horen: Donder, hou u in. 
 

Deze boodschap is voor Mexico en Azië en de rest van de 

wereld!  
Ook voor u, Spanje, met uw afgoderij, en Rome. Hoe lang moet ik 

mij inhouden! God had de wereld en de mens zó lief! 
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Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, 
dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die 

in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. 

 
Was ik het, die u weer eens een kans gaf?  

Nee… Was God het? 
Ja! 

Zonder de macht en de kracht van God kan ik niets doen. Alles 

komt van Hem! En mijn bezoeken aan u nemen alleen maar meer 
en meer toe. Bekeer u en doe uw afgoderij weg! God haat uw 

Boeddha, Maria, en al uw andere beelden en uw zogenaamde 
‘heiligen’. Alleen de God van Jakob, Izaäk en Abraham, de God van 

hemel en aarde, is heilig. En niemand komt tot God dan via Zijn 

eniggeboren Zoon, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, die nu Zijn 
dag weet om Zijn kinderen thuis te brengen. Hij komt zeer spoedig! 

En welk land dan ook, wie niet wil horen, gaat verloren. U staat op 
mijn lijst. 

 

Ook vulkanen zullen geschud worden! 
Bent u nu wakker geschud? Van nu af aan zult u zien: Benjamin 

was waarlijk een profeet Gods, en wij hebben niet geluisterd, maar 

genoten van het leven. Maar God geeft u een kans, want de tijd is 
nabij. En niet lang meer, dan sla ik uw land zeer krachtig toe. En 

zelfs de hemel zal trillen van de kracht van God. 
Geef deze boodschap door, u daar die luistert. En luister ook naar 

alle boodschappen Gods. Maak u klaar, of ik kom er aan. Shalom! 

sprak de bode engel Gods, en verdween. 
 
 
 

Waarschuwing Gods: U kopieert het zo!  
 
09-08-2012  DE WETENSCHAP IS ZO TOEGENOMEN, DAT MEN 

GEEN SUPERMENS, MAAR ALS GOD ZELF WIL ZIJN! MEN KOPIEERT 

O.A. ERFELIJKHEIDSMATERIAAL. NEEM TER HARTE WAT DE HERE 
GOD HIEROVER ZEGT!  

 

 
Volledige weergave: 
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Hallo! Op 9 augustus 2012, rond 10 uur, kreeg Benjamin 

Cousijnsen een bijzondere boodschap van God. 

 
Shalom, Benjamin! Mijn naam is Rafaël, u kent mij wel. Ik ben de 

bode engel Gods en kan nimmer tot u komen, ook niet de andere 
engelen, als wij niet gestuurd worden door de almachtige God van 

Jakob, Izaäk en Abraham. Anders zouden wij nimmer over Hem 

kunnen spreken, die boven ons en u allen staat: Jezus Christus, de 
Zoon van de levende God, Yeshua HaMashiach. Mijn naam is 

Rafaël, de engel Gods. 
 

Geef nooit de engelen eer of de aanbidding, noch de Zon of 

de Maan of de sterren op Aarde of aan de hemel! 
 

Genesis 1, vers 2 tot en met 3  De aarde nu was woest en ledig, 
en duisternis lag op de vloed,… Let op!... en de Geest Gods zweefde 

over de wateren. En God zeide: Er zij licht; en er was licht.  

 
God was het die alles gemaakt heeft. 

 

Genesis 2, vers 7  Toen formeerde de HERE God de mens van stof 
uit de aardbodem en blies de levensadem in de neus; alzo werd de 

mens tot een levend wezen. 
 

Als God zou zeggen: ‘Er zijn mensen, man en vrouw’, zou het 

er zijn. 
Alles ontstaat door wat God zegt! In Hem zit een macht en Zijn 

woorden hebben kracht. Hij koos ervoor om de mens te maken, op 
een manier dat niemand kan. Niet de wetenschap, maar de God 

van al wat leeft, maakte alles, zoals niemand nooit zou kunnen 

doen. En God zeide dat het goed was, en het was zeer goed. 
De wetenschap is zo toegenomen, en men wil als de God van Izaäk, 

Jakob en Abraham zijn. Men wil geen supermens zijn, maar als God 

zelf! Was satan niet jaloers op God? 
 

Men gebruikt cellen, DNA, genen en stoffen van het verre 
verleden, ook van sporters… 
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Men kopieert het erfelijkheidsmateriaal van mensen met een 
bijzondere gave. Men kan voor bepaalde eigenschappen kiezen en 

deze overbrengen op een ander. Ook is er stoffenmateriaal gebruikt 

uit de mens, om een superras te maken, in opdracht van de 
Illuminati onder andere. 

 
Men had een kopie gemaakt… 

En deze man is nu een stalker en maakt het leven zuur van 

anderen. Ook heeft deze man een lang strafblad. Dit zou een 
supermens moeten zijn! 

 
Genesis 3, vers 4 tot en met 5  De slang echter zei tot de vrouw: 

Gij zult geenszins sterven, maar God weet, dat ten dage, dat gij 

daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden, en gij als God zult 
zijn, kennende goed en kwaad. 

Genesis 3, vers 8  Toen zij het geluid van de HERE God hoorden, 
die in de hof wandelde in de avondkoelte, verborgen de mens en 

zijn vrouw zich voor de HERE God tussen het geboomte in de hof. 

Genesis 3, vers 24  En Hij verdreef de mens en Hij stelde ten 
oosten van de hof van Eden de cherubs met een flikkerend zwaard, 

dat zich heen en weer wendde, om de weg tot de boom des levens 

te bewaken. 
 

Denk hier goed over na… hier is wijsheid voor nodig! 
U kopieert het zo! Alle wetenschappers juichen als het is gelukt.  

 

Niet lang meer, dan zult u allemaal op aarde, op uw dag, 
voor God komen te staan. 

Hij zal u zeggen, Wat hebt gij gedaan? Ben ik niet de God van al 
wat leeft? Ga weg van mij! 

Ieder die als God wil zijn, gaat verloren. Daarom, geef God alle eer, 

prijs Hem en loof Hem. Hij is meer dan overwinnaar! Bekeer u en 
kom tot Jezus Christus, want niemand komt tot de Vader dan door 

Hem.  

 
Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween. 
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09-08-2012 Profetie vervuld: Tyfoon 3 treft 
China! 
  

PROFETIE GODS VERVULD: CHINA, U WAS GEWAARSCHUWD, 
MAAR U LUISTERT ALLEEN MAAR NAAR UW BEELDEN, DIE NIETS 

ZEGGEN! BENJAMIN COUSIJNSEN, GODS PROFEET, HEEFT ALLES 
REEDS VOORZEGD! SPRAK DE BODE ENGEL GODS.  

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo! Op donderdag 9 augustus 2012, op de vroege ochtend in de 

nacht, werd Benjamin in de Geest meegenomen door een bode 

engel Gods. 
 

Ik ben een bode engel Gods. Benjamin, word wakker! 

Shalom, Benjamin, mijn naam is Josia. Ik neem u mee. Benjamin, 
ik begroet u in Jezus Christus’ naam. Volg mij… 

Ik stond op en de bode engel liep samen met mij de trap af, en we 
liepen dwars door de voordeur heen, die op slot was.  

En buiten aangekomen, zei de bode engel Gods Josia: 

 
Ik neem u mee naar Changhai, China.  

Wij vlogen vanuit mijn straat de lucht in. Ik leek wel een magneet! 
Ik werd gewoon meegetrokken, en we vlogen door de lucht en de 

wolken heen… Daar zagen ik en de bode engel Gods heel veel water 

en schade voor ons liggen! 
Benjamin, Donder heeft voor een wervelwind gezorgd, en 

overstromingen en hevige regenval. Donder heeft voor een 

derde Tyfoon gezorgd; geef dit door. Men noemt het de tyfoon 
Haitang, maar het is door de ingehouden bode engel Donder 

aangebracht, die in de naam van de God van Izaäk, Jakob en 
Abraham tot zo ver schade aan mocht brengen. 

“Waarom wordt China gestraft?” vroeg ik. 

Benjamin, God waarschuwt alle landen en verwijst ook naar 
Exodus 20, vers 3 tot 6. 

“Wat staat daar beschreven dan?” vroeg ik. 
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Luister, zei de engel Gods… Gij zult geen andere goden voor mijn 
aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld maken noch 

enige gestalte van wat boven in de hemel… Daar vallen al uw 

gesneden beelden onder…, noch van wat beneden op de aarde, 
noch van wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die 

niet buigen, noch hen dienen; want Ik, de HERE, uw God, ben een 
naijverig God, die de ongerechtigheid der vaderen bezoek aan de 

kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die Mij 

haten. 
 

Zo spreekt de almachtige, enige God van Izaäk en Jakob en 
Abraham tot u. Dit zijn Gods geboden! 

Het volgende bezoek, de vierde tyfoon, zal nog krachtiger 

zijn, China, als u zich niet bekeert! 
 

Benjamin, de bode engel Rafaël is bij Drempt, bij het Gelderse 
Achter-Drempt, bij een varkenshouderij. Daar is brand. De Here 

zal de eigenaar zegenen: u heeft een hart voor dieren. Heeft u ook 

een hart voor Jezus Christus? 
 

China, u was gewaarschuwd, maar u luistert alleen maar naar uw 

beelden, die niets zeggen. Benjamin Cousijnsen, Gods profeet, 
heeft alles reeds voorzegd. Als u niet luistert, zullen de gevolgen 

voor uw land niet te overzien zijn. Dit is ook bestemd voor alle 
landen! 

 

Gods engelen komen in actie. 
Bekeer u! Richt u op Jezus Christus; houd u aan Gods geboden. Wie 

niet wil horen, gaat verloren. 
Benjamin, ik breng u terug… Toen vlogen wij weer terug. En de 

bode engel zei: Oh wee, als de wereld zich niet bekeert en breekt 

met de zonde! Zelfs de vulkanen zullen geschud worden. 
Blikseminslagen, grote hagelstenen, tyfonen, krachtige 

regenbuien, aardverschuivingen, dierenplagen, ziektes, 

extreme hitte en nog veel meer staat op de verlanglijst van 
God. 

 
Kies vandaag wie u dienen wilt! 

Is het de duivel of Jezus Christus? 
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De bode engel gaat vanaf nu krachtig optreden tegen de landen. 
Donder heeft toestemming! 

Benjamin, daar is uw huis… Toen bracht de bode engel mij naar 

mijn slaapkamer. En voordat hij wegging, zei de bode engel Josia, 
Ze lijkt wel een engel, uw vrouw Marta. Wij lachen haar toe, als ze 

krachtig zoals ons spreekt. De Heer verblijdt zich over u allen, en 
zal u ook zegenen en uw lippen beroeren. U daar, Benjamin, ik ga 

nu, en slaap lekker. Plaats deze boodschap snel.  

Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween.  
 
 
 

“Mijn naam is Saulus”! 
 
Deze boodschap Gods gaat over Saulus, die aan het solliciteren 

ging. De man die luisterde naar Saulus bij deze Christelijke 

organisatie kreeg een brok in de keel tijdens het luisteren naar 
hem!  

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, beste luisteraars! Mijn naam is Benjamin Cousijnsen. In de 

loop van de avond op 9 augustus 2012 bracht de bode engel Gods 

deze boodschap. Terwijl hij sprak, zag ik een lopende band met 
gouden letters. 

Shalom, Benjamin! Ik ben de bode engel Gods. Ik kom in de naam 
van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Ik vertel u een verhaal. 

 

Er was een man op de aarde, die werk zocht… 
Toen wilde hij gaan solliciteren bij een Christelijke organisatie. Daar 

vroeg men of hij Christen was… “Jazeker!” zei hij.  
“Hoe bent u tot geloof gekomen?” vroeg men. 

Deze man vertelde dat hij, voordat hij Christen was, kerken 

verwoestte! En van het ene huis naar het andere huis ging om 
mannen en vrouwen over te leveren. En hij wierp ze in de 

gevangenis. “Verder”, sprak hij, “heb ik zoveel verkeerds gedaan. 

Ik was een Christenvervolger, die men vreest. Ik dreigde met het 
uitroeien van de Christenen en velen zijn gedood.” 
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De man van de Christelijk organisatie, die een baan open 

had staan, kreeg een brok in de keel, maar luisterde 

verder... 
“Op een dag was ik op weg met mijn helpers, om in een andere 

stad de Christenen uit te roeien. Maar plotseling kwam er een licht 
uit de hemel, dat mij omstraalde. Toen hoorde ik mijn naam twee 

keer en de stem zei: ‘Waarom vervolgt gij Mij?’” 

 
Handelingen 9, vers 5  En hij zeide: Wie zijt Gij, Here? En Hij 

zeide: Ik ben Jezus, die gij vervolgt. 
 

Nu ben ik een uitverkoren werktuig. Ik was blind! 

 
Handelingen 9, vers 18 tot 19  En terstond vielen hem als 

schubben van de ogen en hij kon weer zien, en hij stond op en 
werd gedoopt. 

 

De Christelijke organisatie was de kerk.  
“Sommigen die wilden niets van mij weten, omdat ze naar mijn 

verleden keken, en niet naar het heden.” Hij werd afgewezen dus. 

Maar hij wist: Jezus Christus had hem vergeven en hij had zich 
100% overgegeven, en was een dienaar van de levende God 

geworden. En hij sprak overal in de synagogen, dat Jezus Christus 
de Zoon van God is! 

 

Handelingen 9, vers 21  En allen, die het hoorden, stonden 
verbaasd. Tot zover, Benjamin. 

 
Toen zei ik tegen de bode engel Gods: “Het leek wel het 

verhaal van Saulus”. 

Dat is het ook! sprak de bode engel. Laat deze boodschap voor u 
een bemoediging zijn. Wat u ook gedaan hebt in uw leven, geef u 

over aan Hem, die u ook roept: Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. 

 
Jesaja 41, vers 10  Vrees niet, want Ik ben met u; zie niet angstig 

rond, want Ik ben uw God. Ik sterk u, ook help Ik u, ook 
ondersteun Ik u met mijn heilrijke rechterhand. 

En Jesaja 43, vers 8   
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Denk niet aan hetgeen vroeger gebeurde, en let niet op wat 

altijd is geschied.  

U bent Gods uitverkoren werktuig! Ik heb u lief. 
Benjamin, ik ga nu, en mocht deze boodschap delen. Shalom!  

“Wacht”, zei ik, “Hoe heet u?” 
Mijn naam is Saulus. 

“Bent u dan deze Saulus?” 

Nee, dit was een grapje van de Here, want u bent zo nieuwsgierig! 
 

 
 

Jezus zegt: Bid tot de Vader in Mijn Naam! 
 
10-08-2012  DE BODE ENGEL GODS WORDT GEZONDEN DOOR 

JEZUS CHRISTUS, YESHUA HAMASIACH, MET DEZE BELANGRIJKE 

BOODSCHAP. DE HERE JEZUS BENADRUKT BIJBELSE GESCHRIFTEN 
OM DUIDELIJK TE MAKEN, HOE TE BIDDEN.  

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo! Op 10 augustus 2012, in de loop van de avond, bracht de 

bode engel Gods deze boodschap over aan Benjamin Cousijnsen.  

 
Shalom, ik groet u in Jezus Christus’ naam! Mijn naam is Rebecca. 

En Jezus Christus, Yeshua HaMashiach, heeft mij gezonden met 
deze boodschap voor u. 

 

Johannes 14, vers 13 en 14  En wat gij ook vraagt in mijn naam, 
Ik zal het doen, opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt worde. 

Indien gij Mij iets vraagt in mijn naam, Ik zal het doen. 
 

Dit sprak uw liefhebbende Vader! 

 
Johannes 15, vers 7  Indien gij in Mij blijft en mijn woorden in u 

blijven, vraagt wat gij maar wilt, en het zal u geworden. 

Johannes 15, vers 16 en 17  Niet gij hebt Mij, maar Ik heb u 
uitgekozen en u aangewezen, opdat gij zoudt heengaan en vrucht 
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dragen en uw vrucht zou blijven, opdat de Vader u alles geve, wat 
gij Hem bidt in mijn naam.  

Johannes 16, vers 23 en 24  En te dien dage zult gij Mij niets 

vragen. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, als gij de Vader om iets bidt, 
zal Hij het u geven in mijn naam.  

Johannes 16, vers 26  Te dien dage zult gij in mijn naam bidden en 
Ik zeg u niet, dat Ik de Vader voor u vragen zal. 

 

Lukas 18, vers 1  Hij sprak een gelijkenis tot hen, met het oog 
daarop dat zij altijd moesten bidden en niet verslappen. 

3 Johannes 1, vers 2  Geliefde, ik bid, dat het u in alles wèl ga en 
gij gezond zijt, gelijk het uw ziel wèl gaat. 

 

Mattheüs 7, vers 7  Bidt en u zal gegeven worden; zoekt en gij 
zult vinden; klopt en u zal opengedaan worden. 

Mattheüs 6, vers 8  Wordt hun dan niet gelijk, want God uw Vader 
weet, wat gij van node hebt, eer gij Hem bidt. 

Zei Jezus ook niet in: Mattheüs 10, vers 8  Geneest zieken, wekt 

doden op, reinigt melaatsen, drijft boze geesten uit? Om niet hebt 
gij het ontvangen; gééf het om niet! 

Mattheüs 11, vers 28 tot en met 30  Komt tot Mij, allen, die 

vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven; neemt mijn juk op u 
en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en 

gij zult rust vinden voor uw zielen; want mijn juk is zacht en mijn 
last is licht. 

Mattheüs 10, vers 31  Weest dan niet bevreesd: gij gaat vele 

mussen te boven. 
 

Efeziërs 6, vers 12  Want wij hebben niet te worstelen tegen 
bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen 

de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de 

hemelse gewesten.  
 

Johannes 20, vers 21  Jezus dan zeide nogmaals tot hen: Vrede 

zij u! Tot zover, Benjamin. 
 

U daar, die luistert, sta in de kracht van Jezus Christus! 
Zei Hij niet heel vaak: Bid in Mijn naam? Als gij gelooft, zult u het 

ontvangen in Jezus Christus’ naam, Yeshua HaMashiach. Amen! 
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Ik ga nu weer en vraag u om deze woorden Gods te overdenken, 
zodat de Heilige Geest Gods dit zaad in uw geest kan leggen en tot 

u kan spreken. Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween. 

 
 

 

Kees, de stoere macho man! 
 

DEZE BOODSCHAP WERD GEBRACHT DOOR DE BODE ENGEL 
GODS. HIJ VERTELT HET IN BEELDSPRAAK. VERDER GAAT DE 

BOODSCHAP OVER EEN VLOEK, DIE DE AARDE ZAL VERTEREN. DE 

MENS HEEFT DEZE OVER ZICHZELF UITGEROEPEN!  
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo! Mijn naam is Benjamin Cousijnsen. Welkom! Op 10 augustus 
2012 kreeg ik de volgende boodschap van de bode engel Gods. De 

bode engel Gods verscheen en zei, Ik ben wie ik ben en kom tot u 
in Jezus Christus’ naam, en heb een boodschap voor u. Luister, ik 

spreek in beeldspraak. 

Ik vertel u over Kees… 
Of hij nu buiten is onder zijn vrienden of familie, Kees vindt zichzelf 

zo stoer, en zijn mond spreekt dingen uit, die God liever niet hoort. 

 
Psalm 10, vers 7  Zijn mond is vervuld van vloek en bedrog en 

verdrukking. 
 

Kees had donkerbruin haar en zijn ogen waren bruin-grijs. Hij ging 

wel drie keer in de week naar een sportschool, want iedereen 
moest zien, dat hij een goddelijk lichaam had. Hij was 1 meter 78 

groot.  
Als iemand slechthorend was en hem niet goed verstond, vloekte 

Kees, en dacht er niet over na, waar het vloeken vandaan kwam… 

 
Leviticus 19, vers 14 en 15  Een dove zult gij niet vloeken en 

voor een blinde zult gij geen struikelblok leggen, maar gij zult voor 

uw God vrezen: Ik ben de HERE. Gij zult bij het rechtspreken geen 
onrecht doen; gij zult de arme niet begunstigen en de aanzienlijke 
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niet voortrekken: op rechtvaardige wijze zult gij uw naaste 
berechten. 

Ook zegt God tot u: Leviticus 24, vers 15  En tot de Israëlieten zult 

gij zeggen: Een ieder, die zijn God vloekt, zal zijn zonde dragen. 
 

Let op wat ik u nu zeg! 
 

Jesaja 24, vers 5 en 6  Dit is voor u, die luistert… Want de aarde 

is ontwijd door haar bewoners, omdat zij de wetten hebben 
overtreden, de inzetting ontdoken, het eeuwig verbond verbroken… 

Luistert u nog?... Daarom verslindt een vloek de aarde en moeten 
haar bewoners boeten; daarom worden de bewoners der aarde 

door een gloed verteerd en blijven er weinig stervelingen over. 

 
Vloekt u nog? 

 
Deuteronomium 11, vers 26  Zie, ik houd u heden zegen en 

vloek voor. 

Deuteronomium 29, vers 20  Dan zal de HERE die man niet willen 
vergeven, maar zullen de toorn en de ijver des HEREN tegen hem 

branden; heel de vloek… tot zover. 

 
Waar komt al dat vloeken vandaan, denkt u? 

 
Johannes 8, vers 44, en dit is het antwoord… Gij hebt de duivel 

tot vader en wilt de begeerten van uw vader doen. Tot zover. 

 
Als Kees nu zich eens zou bekeren en Jezus Christus zou 

aannemen, zou de vloek in een zegen veranderen, omdat de 
Here hem liefhad. 

 

Spreuken 3, vers 33  De vloek des HEREN is in het huis des 
goddelozen, maar de woning der rechtvaardigen zegent Hij.  

Jezus Christus is de enige Weg voor u, om gered te worden. 

Kom nu tot Hem, stoere Kees! Ik ben de bode engel Gods, ik ben 
wie ik ben. Ruach. Wie God vervloekt, vervloekt zichzelf, ook al 

bent u een Christen! Vloek niet! 
Ik ga nu, en zegen u allen in Jezus Christus’ naam, Amen. Shalom! 
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Velen zijn reeds overgenomen, word wakker 

daar! 
 

12-08-2012  NOG MEER DETAILS WORDEN GEOPENBAARD OVER 

DE INVLOED, DIE DE GEVALLEN ENGELEN HEBBEN, DOOR DE TIJD 
HEEN NAAR HET HEDEN TOE. GOD OPENBAART DIT NU, OPDAT DE 

MENS WAKKER GESCHUD WORDT! 
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo! Mijn naam is Benjamin Cousijnsen. Op 12 augustus 2012 

kreeg ik in de loop van de middag de volgende boodschap. 
 

Shalom, Benjamin! Ik groet u in de naam van Yeshua HaMashiach, 
Jezus Christus. Mijn naam is Camelia. 

 

Benjamin, zoals in de tijden van Henoch aten de gevallen 
engelen de mensen op, die geboren waren uit de vrouwen, 

en dronken zelfs het bloed van pasgeboren baby’s op en 
aten hun vlees. 

U vraagt zich zeker af, wie de gewelddadige wapens bedacht 

had, zoals zwaarden, messen, schilden, borstplaten…?  
Men leerde ook met metalen om te gaan van de gevallen engelen.  

De vrouwen moesten bewerkte oogleden hebben en armbanden 

dragen. Er was veel kennis, zelfs van tovenarij, banspreuken en het 
insnijden van wortels, en kruiden. De gevallen engelen hadden ook 

de kennis van de technologie, die is vrijgekomen en onder u is. 
 

De gevallen engelen hebben één doel… 

En dat is de mensheid van God afhouden door middel van hun 
kennis, en spreken hun kennis door naar hun mensen, die hen op 

de markt brengen, die toch al overgenomen zijn. 
De mensen hebben games, waar het doden centraal staat. Men 

zegt: ‘Het is maar een spel’. De televisie, de kracht er achter, 

zegt: ‘Kijk!’ 
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Psalm 8, vers 6  Toch hebt Gij hem bijna goddelijk gemaakt. 
 

Moet het niet zo zijn, zoals Psalm 22, vers 27?  Wie de HERE 

zoeken, zullen Hem loven. 
 

Amos 5, vers 14  Zoekt het goede en niet het kwade, opdat gij 
leeft. 

 

De gevallen engelen kunnen zich ook onzichtbaar maken en 
zichtbaar, net als Gods engelen! 

De gevallen engelen werken samen met de mensen, die u reeds 
controleren. De satan, met zijn machten en krachten, heeft velen 

van God afgetrokken.  

 
Vele Christenen zijn als stofzuigers. 

Men zuigt alles op van Gods woord… Hallelujah! Maar, is de 
stofzuiger vol, wat doet u dan? En als de stofzuigerzak zó vol is, 

komt er niets meer binnen. U wordt geestelijk doof. En niets komt 

meer binnen, omdat u alles voor uzelf hield. Men praat alleen maar 
over Jezus Christus in de kerk. U denkt, ‘Ik ben wederom geboren, 

ik ga naar de kerk. Dit is genoeg’. Satan was óók wederom 

geboren, en was ook ooit in de hemel bij God. Maakt u niets wijs! 
Vele stofzuigers zijn vastgelopen en gingen toch kapot.  

 
Alle gebeurtenissen vindt men terug op de aarde.  

Men laat zich zo overnemen door al die elektronische apparatuur. 

Wanneer heeft u uw Bijbel opengeslagen? U had alleen maar tijd 
voor de gevallen engelen… de TV, computer, games, mobiel, 

enzovoort.  
 

Zoek de dingen van boven en u zult gezegend worden en 

behouden.  
Met Jezus Christus bent u meer dan overwinnaar! Neem ook geen 

deel aan de praktijken, die niet uit God zijn. Bescherm u door Zijn 

kostbaar Bloed, elke dag, zodat u groeien mag. 
 

Numeri 6, vers 24  De HERE zegene u en behoede u.  
 

Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween. 
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Hoor! Krachtigere rampen gaan de Aarde nu 
treffen! 
 

12-08-2012  GOD VRAAGT U DIT IN LIEFDE: GEEF DEZE 
BOODSCHAPPEN DOOR VAN DE PROFEET BENJAMIN COUSIJNSEN. 

LUISTER NAAR WAT ER NU ZEER SPOEDIG OVER DE AARDE KOMT! 
GOD WERKT ZIJN LIJST NU REEDS AF!  

 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo! Mijn naam is Benjamin Cousijnsen, welkom.  
Op de 12e van de 8e, 2012, ontving ik de volgende boodschap van 

de bode engel Gods. 
 

Shalom, Benjamin! Mijn naam is Ruach. Benjamin, word wakker. 

Goedemorgen, volg mij. Ik ben heden tot u gekomen in zijn lieflijke 
naam, de naam van Jezus Christus. 

Ik volgde de bode engel Ruach de trap af. Voordat ik bezoek kreeg, 
hoorde ik de hond Micky blaffen. 

We liepen naar buiten naar een parkje achter het huis van ons. Ik 

ging op een bankje zitten, en liet het op me afkomen, wat de bode 
engel Gods te zeggen had. 

Benjamin, als men de boodschappen Gods onderzoekt met het 

gebeuren van de aarde, dan zal men waarlijk moeten erkennen dat 
wij, in Yeshua HaMashiach, Jezus Christus’ naam, tot u zijn 

gekomen. De Here wil dat ik u deze woorden nogmaals zeg, want 
velen slapen nog. 

 

Jesaja 24, vers 5 en 6  Dit is voor u: Want de aarde is ontwijd 
door haar bewoners, omdat zij de wetten hebben overtreden, de 

inzetting ontdoken, het eeuwige verbond verbroken…Luistert u nog 
wel? Omdat ik u dit nogmaals moet voorhouden. U bent 

gewaarschuwd...! Daarom verslindt een vloek de aarde en moeten 

haar bewoners boeten… Ben ik duidelijk genoeg?... Daarom worden 
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de bewoners der aarde door een gloed verteerd en blijven er weinig 
stervelingen over. 

 

Ik ga nu verder, luister, en geef deze boodschappen Gods 
door van de profeet Gods!  

Ik vraag u dit in liefde. Verspreid het, plaats het, want de tijd is 
zeer nabij! 

 

Jeremia 25, vers 32  Daar staat geschreven: Zo zegt de HERE der 
heerscharen: Zie, rampspoed gaat van volk tot volk, een zware 

storm steekt op van de uithoeken der aarde. 
 

Als de mensen zich voor doof houden en zich niet bekeren, 

zal de bode engel Gods Donder nogmaals tot u komen met 
zware stormen en zware windstoten en stortregens en 

bliksemschichten.  
Mexico en Azië, Donder zal krachtiger optreden dan voorheen! 

 

Spreuken 29, vers 1  Wie zijn nek verhardt ondanks herhaalde 
vermaning, wordt opeens onherstelbaar gebroken.  

 

God zendt u ook overstromingen, tornado’s, extreme helse 
hitte, plagen zoals hagelbuien, die men nimmer heeft 

meegemaakt. Spoedig zal er weer een zware aardbeving zijn. 
Brokstukken zullen neerkomen, die men had onderschat op aarde. 

Het water zal veranderen en bitter worden, zoals u zelf bent. 

Vulkanen zullen worden geschud.  
De grond zal barsten en branden onder uw voeten. 

Vuur zal uit de hemel komen, en God werkt Zijn lijst nu reeds af. 
 

Wees niet bevreesd die in Yeshua HaMashiach zijn, Jezus 

Christus.  
Maak u klaar en laat geen zonde in u zijn, anders mist u Zijn 

Opname, voor u die schoon moet zijn! Breng alles bij Hem, of u zal 

in een ware hel op aarde zijn. Kom tot Jezus Christus, bekeer u. 
Kom tot Hem, die roept! Kies wie u dienen wilt. Is het zegen of 

vloek?  
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Toen bracht Ruach mij terug, en zei zachtjes bij mijn bed: Wie niet 
naar God wil horen, gaat verloren. Dit telt voor alle landen! God 

bezoekt ook uw land. Shalom! 

 
 

 

Zingen voor de Heer is het BESTE MEDICIJN! 
 

DEZE BOODSCHAP ONTVING BENJAMIN COUSIJNSEN GEDURENDE 
DE SLAAP. DE ENGEL GODS SPRAK IN DE LUCHT, OMRINGD DOOR 

VERSCHILLENDE SOORTEN VOGELS, DIE HUN HOOGSTE LIED 

FLOTEN: LOOF DE HERE ALLES WAT ADEM HEEFT! 
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo! Benjamin schrijft: Op 13 augustus 2012 in de nacht, in mijn 
droom, zag ik een bode engel Gods in de lucht met verschillende 

soorten vogels. De vogels zongen tezamen hun hoogste lied! 
De engel sprak in de lucht en zei, Shalom, Benjamin! Mijn naam is 

Safatja; ik ben tot u gekomen in Jezus Christus’ naam. Ik ben niet 

zomaar uitgezonden naar de profeet Gods. Luister wat de Here op 
uw hart drukt en spreekt… 

 

Psalm 119, vers 164  Zevenmaal daags loof ik U om uw 
rechtvaardige verordeningen.  

Psalm 126, vers 3  De HERE heeft grote dingen bij ons gedaan, wij 
waren verheugd.  

Psalm 126, vers 5  Wie met tranen zaaien, zullen met gejuich 

maaien.  
Psalm 138, vers 2 en 3  Ik zal mij nederbuigen naar uw heilige 

tempel en uw naam prijzen om uw goedertierenheid en trouw, want 
Gij hebt, om uws grote naams wil, uw toezegging heerlijk gemaakt. 

Ten dage dat ik riep, hebt Gij mij geantwoord, Gij hebt mij 

bemoedigd met kracht in mijn ziel.  
Psalm 139, vers 3  Gij onderzoekt mijn gaan en mijn liggen, met al 

mijn wegen zijt Gij vertrouwd.  

Psalm 147, vers 3  Hij geneest de verbrokenen van hart en verbindt 
hun wonden.  
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Psalm 147, vers 7  Zingt de HERE een loflied toe, psalmzingt onze 
God met de citer. 

 

Er was eens een man, die altijd maar niet ging meezingen in 
de kerk...  

Wat deed hij wel? ‘Alles wat adem heeft, love de Here…!’ Maar er 
kwam geen geluid uit, niets!  

Op een dag stond een man naast hem en zei: “Waarom zingt u 

niet?” 
De man zei: “Mijn stem is niet om aan te horen”. 

Toen zei Benjamin: “God schiep ook de valse kraaien”.  
Daarna zong de man uit volle borst mee. 

 

Psalm 147, vers 1  Looft de HERE, want het is goed, onze God te 
psalmzingen, ja, het is liefelijk, een lofzang is betamelijk. 

 
De Here grootmaken is niet alleen voor in de kerk.  

 

U zei nog: Psalm 122, vers 1  Ik was verheugd, toen men mij 
zeide: Laten wij naar het huis des HEREN gaan.  

 

De vreugde des Heren is uw kracht!  
Maak Hem groot, zelfs onder de douche. 

 
Psalm 66, vers 16  Komt, hoort, en ik wil vertellen, gij allen die 

God vreest, wat Hij gedaan heeft aan mijn ziel.  

 
Ere zij God in de hoge!  

Alle engelen maken Hem groot, met lofprijs en aanbidding. Amen. 
Zingen voor de Heer is het beste medicijn voor geest, ziel en 

lichaam! 

Benjamin, ik ga weer, en zegen u Zijn Naam boven alle naam: 
Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Shalom!  
 

 
 

Ziet nu dat Ik, IK het ben, zegt de Here God! 
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13-08-2012  DE BODE ENGEL GODS BRENGT DEZE BOODSCHAP, 
EN GOD SPREEKT TOT U VANUIT ZIJN BEKENDE GESCHRIFTEN!  

 

 
Volledige weergave: 

 
Op 13 augustus 2012, ’s middags, bracht de bode engel Gods deze 

boodschap over aan Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom, ik begroet u daar die luistert! 

Ik ben uitgezonden in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus 
Christus. 

2 Timotheüs 4, vers 1  Ik betuig u nadrukkelijk voor God en 

Christus Jezus, die levenden en doden zal oordelen, met beroep 
zowel op zijn verschijning als op zijn Koningschap. 

 
Ik ben een bode engel Gods, en mijn naam is Abisua, en vertel u dit 

namens de Almachtige, de God van Izaäk, Jakob en Abraham.  

 
U vraagt zich af, waarom wij nu opeens met Gods 

boodschappen via de profeet Benjamin komen… 

En waarom vermeldt men ons niet in Gods woord, dat wij 
uitgezonden worden? Dat komt omdat het niet om ons moet gaan; 

men moet ons echt niet aanbidden! U mens bent boven de engelen 
gesteld, en bent niet opgeschreven in uw Bijbel, maar wel in het 

Boek des Levens. Wij aanbidden u toch ook niet? 

Ieder mens komt voor de almachtige God te staan, of u het niet of 
wel wilt. U zult alles moeten aanhoren. 

 
Deuteronomium 32, vers 39  Ziet nu, dat Ik, Ik het ben, daar is 

geen God, behalve Mij. Ik dood en doe herleven, Ik verbrijzel en Ik 

genees, en niemand is er die redt uit mijn macht.  
 

Ik ben de enige God, de God van Izaäk, Jakob en Abraham! 

Benjamin, men maakt de keuze voor een goede uitvaart, en men 
wil goede ondersteuning. En men mag het aan niets ontbreken. 

Zelfs de preek moet geweldig zijn! 
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Prediker 9, vers 3 tot en met 7  Dit is het ergste, dat onder de 
zon geschiedt: dat allen eenzelfde lot treft; daarom is het hart der 

mensenkinderen vol boosheid en is er verdwaasdheid in hun hart 

hun leven lang; en daarna gaat het naar de doden. Want voor al 
wie tot de levenden behoort, is er hoop, immers een levende hond 

is beter dan een dode leeuw. De levenden weten tenminste, dat zij 
sterven moeten, maar de doden weten niets; zij hebben geen loon 

meer te wachten, zelfs hun nagedachtenis is vergeten. Zowel hun 

liefde als hun haat en hun naijver zijn reeds lang vergaan; en zij 
hebben nimmer deel aan iets, dat onder de zon geschiedt.  

 
Ik zeg u: Mattheüs 7, vers 13 en 14  Gaat in door de enge poort, 

want wijd is de poort en breed de weg, die tot het verderf leidt, en 

velen zijn er, die daardoor ingaan; want eng is de poort, en smal de 
weg, die ten leven leidt, en weinigen zijn er, die hem vinden. 

 
Hebt u al de juiste keus gemaakt? 

 

Romeinen 8, vers 31 tot en met 35  Wat zullen wij dan van deze 
dingen zeggen? Als God vóór ons is, wie zal tegen ons zijn? Hoe zal 

Hij, die zelfs zijn eigen Zoon niet gespaard, maar voor ons allen 

overgegeven heeft, ons met Hem ook niet alle dingen schenken? 
Wie zal uitverkorenen Gods beschuldigen? God is het, die 

rechtvaardigt; wie zal veroordelen? Christus Jezus is de gestorvene, 
wat meer is, de opgewekte, die ter rechterhand Gods is, die ook 

voor ons pleit.  

Romeinen 10, vers 9 tot en met 14  Want indien gij met uw mond 
belijdt, dat Jezus Heer is, en met uw hart gelooft, dat God Hem uit 

de doden heeft opgewekt, zult gij behouden worden; want met het 
hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot 

behoudenis. Immers het schriftwoord zegt: Al wie op Hem zijn 

geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen. Want er is geen 
onderscheid tussen Jood en Griek. Immers, één en dezelfde is Heer 

over allen, rijk voor allen, die Hem aanroepen; want: al wie de 

naam des Heren aanroept, zal behouden worden.  
 

Johannes 14, vers 6  Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de 
waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij. 
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Ik wens u de beste verzorgde Uitvaart toe, en geheel gratis, 
in Jezus Christus’ naam! 

 

Handelingen 10, vers 29  Daarom ben ik ook zonder 
tegenspreken op uw uitnodiging gekomen. Ik zou nu wel willen 

weten, om welke reden gij mij uitgenodigd hebt. 
 

Waar uw hart is, dáár zal uw ziel zijn! 

Overdenk dit goed, en geef uw leven aan Jezus Christus. Shalom! 
Jezus is opgestaan, Hij leeft! Toen ging de bode engel weg. 

 
 

 

Luister, Maak u niet bezorgd en druk! 
 

14-08-2012  BOODSCHAP GODS: LUISTER NAAR JEZUS CHRISTUS! 

SATAN WIL DAT U DIT OF DAT NOG MOET DOEN EN DAT U ZICH 
LETTERIJK KAPOT LOOPT, EN GEEN TIJD MEER HEBT OM NAAR 

JEZUS CHRISTUS TE GAAN LUISTEREN! 
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo! Op 14 augustus 2012, in de vroege ochtend, werd deze 

boodschap van God overgebracht aan Benjamin Cousijnsen, via de 
bode engel Gods. Benjamin schrijft, 

 
In de ochtend zei een stem in mijn slaap: Benjamin, ga naar 

beneden, ik wacht op u. Ik heb een boodschap Gods.  

Shalom, Benjamin! Ik groet u in de machtige naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus.  

 
Bent u ook zo druk? 

 

Lukas 2, vers 37 en 38  En nu was zij weduwe, ongeveer 
vierentachtig jaar oud, en zij diende God onafgebroken in de 

tempel, met vasten en bidden, nacht en dag. En zij kwam op 

datzelfde ogenblik daarbij staan, en zij loofde mede God en sprak 
over Hem tot allen, die voor Jeruzalem verlossing verwachtten. 
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Benjamin, mijn naam is Machliana. Ik kom tot u, eenvoudige 

profeet Gods, in Zijn liefde. 

Deze vrouw was een profetes op hoge leeftijd. Haar naam was 
Hanna. Aan haar werd mede geopenbaard, net als Simeon: de 

vertroosting Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. 
 

Lukas 10, vers 38 tot en met 42  Terwijl zij op reis waren, kwam 

Hij in een zeker dorp. En een vrouw, Marta geheten, ontving Hem 
in haar huis.  

 
Voordat ik u, de bode engel Gods, verder vertel: Wat zou u 

doen, als u wist dat Yeshua HaMashiach, die u Jezus Christus 

noemt, bij u thuiskwam?  
Luister… En deze had een zuster, genaamd Maria, die, aan de 

voeten des Heren gezeten, naar Zijn woord luisterde.  
Benjamin, Maria luisterde en als Hij sprak, zag men Zijn woorden 

voor zich in beelden, overal waar Hij sprak. Marta echter werd in 

beslag genomen door het vele bedienen. En zij ging bij Hem staan 
en zeide: Here, trekt Gij het U niet aan, dat mijn zuster mij alleen 

laat dienen? Zeg haar dan, dat zij mij komt helpen.  

 
Velen zijn zoals Marta, luister… 

Maar de Here antwoordde en zeide tot haar: Marta, Marta, gij 
maakt u bezorgd en druk over vele dingen, maar weinige zijn nodig 

of slechts één; want Maria heeft het goede deel uitgekozen, dat van 

haar niet zal worden weggenomen. 
 

Lukas 12, vers 22 tot en met 24  En Hij zeide tot zijn discipelen: 
Daarom zeg Ik u: Weest niet bezorgd over uw leven, wat gij zult 

eten of over uw lichaam, waarmede gij u zult kleden. Want het 

leven is meer dan het voedsel en het lichaam meer dan de kleding. 
Let op de raven, zij zaaien niet en zij maaien niet, zij hebben geen 

voorraadkamer of schuur, en toch voedt God ze. Hoe ver gaat gij 

de vogelen te boven! 
 

Johannes 4, vers 7 tot 11  Er kwam een vrouw uit Samaria om 
water te putten. Jezus zeide tot haar: Geef Mij te drinken. Want zijn 

discipelen waren naar de stad gegaan om voedsel te kopen. De 
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Samaritaanse vrouw dan zeide tot Hem: Hoe kunt Gij, als Jood, van 
mij, een Samaritaanse vrouw, te drinken vragen? Want Joden gaan 

niet om met Samaritanen. Jezus antwoordde en zeide tot haar: 

Indien gij wist van de gave Gods en wie het is, die tot u zegt: Geef 
Mij te drinken, gij zoudt het Hem gevraagd hebben en Hij zou u 

levend water hebben gegeven.  
Johannes 15, vers 7 en 8  Indien gij in Mij blijft en mijn woorden in 

u blijven, vraagt wat gij maar wilt, en het zal u geworden. Hierin is 

mijn Vader verheerlijkt, dat gij veel vrucht draagt en gij zult mijn 
discipelen zijn. 

 
Ik zeg u, Maak u niet druk! Satan wil uw agenda volmaken. 

Satan wil dat u dit of dat nog moet doen. Satan wil ook dat u zich 

letterlijk kapot loopt. Satan wil dat u geen tijd meer hebt om naar 
Jezus Christus te gaan luisteren. Velen zijn als standaard 

geprogrammeerd om niet meer in hun Bijbel te gaan lezen en naar 
de kerk te gaan. Bedenk de dingen die van boven zijn, en niet die 

op aarde zijn. Laat u niet helemaal overnemen, word wakker daar! 

 
Ik zegen u allen en geef Hem, Yeshua HaMashiach, de dank 

en de eer!  

Alles wat ik, de bode engel Gods, tot u gesproken heb, is van Hem 
tot u gekomen. Geef de eer aan Hem, die u liefheeft! Waar is Zijn 

tijd gebleven?  
Shalom! Ik ga weer, Benjamin, sprak de bode engel Gods. 
 

 
 

14-08-2012 Verbreek de Generatievloek! 
 
VOOR 14 JAAR EN OUDER! DE ENGEL GODS VERTELT O.A.: DOOR 

DE GENERATIES HEEN WAREN DE KINDEREN EEN VLOEK. 
HIERDOOR HEBBEN MENSEN OOK EEN GENERATIEVLOEK OVER 

ZICHZELF HEEN GEROEPEN! ZEGEN UW KINDEREN! 

 
 

Volledige weergave: 

 



 
 

 

351 
 
 

 

Hallo! Op 14 augustus 2012 bracht de bode engel Gods deze 
boodschap over aan Benjamin Cousijnsen. 

 

Shalom, Benjamin, profeet van God! Ik begroet u in de machtige 
naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Ik zeg u, Luister 

goed en schrijf op wat ik u heden vertel. 
 

Exodus 1, vers 15 en 16  Ook beval de koning van Egypte de 

vroedvrouwen der Hebreeuwse vrouwen, van wie de een Sifra 
heette en de ander Pua: Wanneer gij de Hebreeuwse vrouwen bij 

de bevalling helpt, dan moet gij goed toezien bij de verlossing; 
indien het een zoon is, dan moet gij hem doden, maar indien het 

een dochter is, mag zij blijven leven. 

 
Mattheüs 2, vers 13  Toen zij weggetrokken waren, zie, een engel 

des Heren verschijnt Jozef in de droom en zegt: Sta op, neem het 
kind en zijn moeder en vlucht naar Egypte, en blijf aldaar, totdat Ik 

het u zeg; want Herodes zal alles in het werk stellen om het kind 

om te brengen. 
 

Jesaja 57, vers 5  Gij, die in wellust ontbrandt bij de terebinten, 

onder elke groene boom; die de kinderen slacht in de dalen, in de 
rotsspleten… 

 
Ezechiël 5, vers 10  Daarom zullen vaders in uw midden hun 

kinderen opeten, en kinderen zullen hun vaders opeten. Ik zal 

gerichten aan u voltrekken en al wat er nog van u overblijft, zal Ik 
naar alle windstreken verstrooien. 

 
U daar, door de generaties heen wou men van de kinderen 

af! 

De meisjes werden vaak, als ze mooi waren, als offer gebracht aan 
hun afgod. In vele kloosters kwamen ze samen in het verborgene, 

de man en de vrouw. En werden de vrouwen zwanger, dan bracht 

men de baby om, omdat het een schande was. 
 

Lukas 2, vers 10 tot en met 12  En de engel zeide tot hen: 
Weest niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die 
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heel het volk zal ten deel vallen: U is heden de Heiland geboren, 
namelijk Christus, de Here, in de stad van David.  

 

Ook de gevallen engelen in de tijd van Henoch aten de 
baby’s en dronken het bloed. 

 
Mattheüs 19, vers 14  Maar Jezus zeide: Laat de kinderen 

geworden en verhindert ze niet tot Mij te komen, want voor 

zodanigen is het Koninkrijk der hemelen. 
 

Ook de Katholieke kerk heeft door de generaties heen 
kinderen misbruikt! 

 

Exodus 20, vers 13  Gij zult niet doodslaan 
Exodus 20:14  Gij zult niet echtbreken 

Exodus 20:16  Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw 
naaste. 

Exodus 20:17  Gij zult niet begeren uws naasten huis. Tot zover, 

Benjamin. 
 

Wie u ook bent, door de generaties heen waren de kinderen, 

groot en klein, een vloek! 
Ze werden misbruikt, geofferd, gedood en vervloekt. 

 
Mattheüs 19, vers 13  Toen werden kinderen tot Hem gebracht, 

opdat Hij hun de handen zou opleggen en bidden; doch de 

discipelen bestraften hen. 
Mattheüs 19, vers 15  En Hij legde hun de handen op en vertrok 

vandaar. 
Ik zeg u in Jezus Christus’ naam: Leg de kinderen de handen 

op, en verbreek de generatievloek in Jezus Christus’ naam.  

En zegen uw kinderen, elke dag! Bedek ze onder Zijn kostbaar 
Bloed en laat ze, samen met u, gericht zijn op de Heer van Izaäk, 

Jakob en Abraham.  

Ik ga nu; mijn naam is Imanuela. Ik ga nu, en denk aan uw 
kinderen. Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween. 
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Boodschap Gods: Petrus toen en Peter nu! 
 

15-08-2012  BOODSCHAP GODS: PETER IS EEN WEDEROM 

GEBOREN CHRISTEN, DIE ZICH LIET DOPEN. NAAST DE 
OVEREENKOMST MET DE NAAM PETRUS, GEEFT DE HERE GOD NOG 

EEN OVEREENKOMST TUSSEN HEN BEIDEN AAN! 

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo! Op 15 augustus 2012 werd Benjamin Cousijnsen in de 

namiddag geroepen door de bode engel Gods, om de volgende 
boodschap te ontvangen en op te schrijven. 

 
Shalom, Benjamin! Ik groet u in de liefde van Yeshua HaMashiach, 

Jezus Christus. Mijn naam is Sedeka.  

 
Ik spreek tot u, profeet Gods, in eenvoudige beeldspraak… 

Peter is een wederom geboren Christen. Toen hij tot geloof kwam 
en zich liet dopen, ging de hemel open, en de engelen Gods 

juichten. 

 
Mattheüs 3, vers 17  En zie, een stem uit de hemel zeide: Deze is 

mijn Zoon, de geliefde, in wie Ik mijn welbehagen heb. 

 
Peter was erg trouw, en elke zondag was hij te vinden in de 

kerk en zong dan: 
‘Dank u Jezus, dank u Jezus, dank u Heer, u houdt van mij! 

U ging naar Golgotha, u gaf uw leven daar. 

Dank u Heer, u houdt van mij.’ 
 

Vele jaren gingen voorbij… 
 

Mattheüs 26, vers 34  Jezus zeide tot hem: Voorwaar, Ik zeg u, 

in deze nacht, eer de haan kraait, zult gij Mij driemaal 
verloochenen. 

 

Hij was eigenlijk een trouwe kerkganger… 
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2 Timotheüs 3, vers 5  Die met een schijn van godsvrucht de 
kracht daarvan verloochend hebben; houd ook dezen op een 

afstand. 

 
Peter zag er erg goed uit, en had ook heel veel vrienden. 

 
Jeremia 5, vers 12 en 13  Zij verloochenen de HERE en zeggen: 

Hij niet! en: Geen onheil zal ons overkomen; zwaard noch honger 

zullen wij zien.  
 

Efeziërs 4, vers 11  En Hij heeft zowel apostelen als profeten 
gegeven… tot zover. 

 

Jeremia 5, vers 13 tot en met 15  De profeten zullen tot wind 
worden; geen is er, die door hen spreekt; zó verga het hun! 

Daarom, zo zegt de HERE, de God der heerscharen, omdat gij dit 
woord spreekt: zie, Ik maak mijn woorden in uw mond tot vuur en 

dit volk tot hout en het zal hen verteren.  

 
Nog nooit heeft Peter gezegd: “Ik ben een wederom geboren 

Christen”.  

Nog nooit sprak hij over Jezus Christus, nergens! 
 

Mattheüs 10, vers 33  Maar al wie Mij verloochenen zal voor de 
mensen, die zal ook Ik verloochenen voor mijn Vader, die in de 

hemelen is. 

Mattheüs 26, vers 35  Petrus zeide tot Hem: Zelfs al moest ik met 
U sterven, ik zal U voorzeker niet verloochenen. Zo spraken ook al 

de discipelen. 
 

Op een dag had iemand gezegd: “Kom jij niet van die kerk 

daar? Ben jij een Christen?” vroeg zijn beste vriend.  
Peter zei: “Nee! Ik ben niet een Christen”. 

 

Mattheüs 26, vers 40 en 41  En Hij kwam bij zijn discipelen en 
vond hen slapende, en Hij zeide tot Petrus: Waart gijlieden zo 

weinig bij machte één uur met Mij te waken? Waakt en bidt, dat gij 
niet in verzoeking komt; de geest is wel gewillig, maar het vlees is 

zwak. 
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U daar, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, Hij blijft 

getrouw en zal zich niet verloochenen, en voorzeker aan u 

niet!  
Als u zich bekeert en vergeving vraagt, zal Hij uw paden zegenen. 

Benjamin, ik ga nu, en sluit af met: Ga heen en zondig niet meer. 
 
 

 
 

 
 

Gokverslaafd? Dan is deze boodschap voor u! 
 
IN DE GEEST WORDT BENJAMIN COUSIJNSEN MEEGENOMEN NAAR 

THAILAND, WAAR HIJ GETUIGE IS VAN VERSCHLLENDE VORMEN 

VAN GOKKEN. VANDAAG SPREEKT DE HERE GOD IN LIEFDE, MAAR 
OP KRACHTIGE WIJZE, TOT U. GEEF GEHOOR!  

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo! In de nacht van 15 augustus 2012 zei de bode engel Gods dit 

tot Benjamin Cousijnsen… 

 
Benjamin, word wakker, volg mij! Shalom, Benjamin, mijn naam is 

Assai; ik ben een bode engel Gods. Ik groet u in Jezus Christus’ 
naam, die u bedekt heeft met Zijn kostbaar Bloed.  

Samen liepen we mijn slaapkamer uit… En de hond Micky keek naar 

ons en zat rechtop en was muisstil. Samen met de engel Gods liep 
ik dwars door de voordeur heen van ons huis, naar buiten.  

 
Benjamin, wij gaan Thailand.  

Ik steeg op vanuit mijn straat, waar ik woon. Na drie donkere 

wolken en een soort tunnel in de lucht, zag ik Thailand onder mij. 
Ik werd als een soort magneet door de lucht meegenomen, en was 

stuurloos, omdat ik geleid werd door de bode engel Gods.  
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Ik ben een wederom geboren Christen en ben een kind van 
God, en ik aanbid geen engelen, en roep ze ook niet op als 

een indiaan, enzovoort. 

God heeft mij als profeet Gods uitgekozen en stuurt mij Zijn bode 
engelen Gods. Ik ben op 11 november 1979 gedoopt en ik aanbid 

alleen Jezus Christus, de Zoon van de God van Izaäk, Jakob en 
Abraham.  

 

Benjamin, kijk daar! Wij stonden weer op de grond… 
En ik zag allemaal mensen in een kring. Men had geld in de hand, 

en ik hoorde rare geluiden van dieren. Ik ging daartussen staan en 
schrok. Ik zag dat ze geld aan het inzetten waren bij deze 

hanengevechten, en dat deze hanen messen aan hun poten 

hadden. Men gokte daar en ik zag bloed. Ik keek echt niet en ging 
daar vandaan. 

Benjamin, daar kun je zitten. Luister, men gaat naar een 
wedkantoor, of men blaast op de dobbelstenen, of men kust de 

dobbelstenen. 

 
1 Timotheüs 6, vers 10  Want de wortel van alle kwaad is de 

geldzucht. Door daarnaar te haken zijn sommigen van het geloof 

afgedwaald en hebben zich met vele smarten doorboord. 
 

De mensen nemen graag een gok en wedden op van alles. 
Hebreeën 13, vers 5  Laat uw wijze van doen onbaatzuchtig zijn, 

weest tevreden met wat gij hebt. Want Hij heeft gezegd: Ik zal u 

geenszins begeven, Ik zal u geenszins verlaten. 
 

U daar, luister goed, en neem de woorden Gods tot u, zodat 
u wijs wordt. 

 

Spreuken 13, vers 11  Een vermogen, uit niets verkregen, slinkt 
weg; maar wie met eigen hand vergadert, wordt rijk.  

Spreuken 23, vers 5  Richt gij uw oog erop, hij is er niet meer; 

want plotseling maakte hij zich vleugels, als een arend vliegt hij ten 
hemel.  

 
Er was eens een veroordeelde bankrover, een Amerikaan… 
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Zijn naam was Timothy Elliot. Hij won een miljoen dollar in een 
loterij, terwijl hij voorwaardelijk vrij was. Eén voorwaarde was, dat 

hij niet zou gokken. Maar meedoen aan een loterij valt onder 

gokken! Zijn prijs werd hem daarom afgenomen. 
Later oordeelde de rechter dat de overtreding niet zo ernstig was. 

Elliot mocht het geld houden. 
 

Spreuken 16, vers 33  Het lot wordt in de schoot geworpen, maar 

elke beslissing daarvan is van de HERE.  
 

U daar, vergok uw leven niet! Luister, 
 

Mattheüs 6, vers 24  Niemand kan twee heren dienen, want hij 

zal òf de ene haten en de andere liefhebben, òf zich aan de ene 
hechten en de andere minachten; gij kunt niet God dienen èn 

Mammon. 
 

God zegt, Gokken is zonde! 

Zo zijn er nog vele zonden, die men best wel weet, dat het niet bij 
een wederom geboren Christen hoort.  

 

Daar valt ook Jakobus 3, vers 10 onder: Uit dezelfde mond komt 
zegening en vervloeking voort. Dit moet, mijn broeders, niet zo 

zijn. 
 

Of u nu Jezus Christus niet of wel kent, vergok uw eeuwig 

leven niet! 
 

Mattheüs 6, vers 33  Maar zoekt eerst Zijn Koninkrijk en Zijn 
gerechtigheid en dit alles zal u bovendien geschonken worden. 

 

Jezus Christus is de beste ‘gok keus’, en u verliest niets! 
Hij is de enige Weg en Uitweg om niet verloren te gaan. Kom naar 

Hem en luister en bekeer u van uw weg.  

Benjamin, ik, de bode engel Gods, heb u genoeg doorgegeven. En 
wie maar niet wil horen, gaat verloren. Het is nu juist de tijd om 

zich te wassen en te reinigen onder Zijn kostbaar Bloed, van Jezus 
Christus! Was u schoon en roddel niet over Gods profeet, maar 

onderzoek uzelf en de Geschriften Gods, en word wakker in de 

http://www.teamxlink.co.uk/forum/viewtopic.php?p=164952&sid=f122e61a11083945a6967cf1416a4c15
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machtige naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, die wij 
dienen en liefhebben! Wij gaan nu, Benjamin. 

Toen vlogen wij door de wolken heen… Aangekomen op mijn 

slaapkamer, zei de bode engel Assai: Ik ga weer Benjamin, ga 
slapen. En word je wakker, schrijf dan meteen alles op, wat de 

Geest Gods tot u gesproken heeft. Het is in uw geheugen gestopt. 
Tot slot, God gaat Thailand straffen vanwege de zonde, sprak de 

bode engel Gods en zei: Shalom! 

 
 
 

Gods Passiebloem heet daar: ‘Gods Zonnestraal’! 
 

16-08-2012  BOODSCHAP GODS: EEN BEMOEDIGENDE, 
LIEFDEVOLLE BOODSCHAP MET DE PASSIEBLOEM ALS 

VOORBEELD. TEGELIJKERTIJD DOET DE HERE GOD 

ONTHULLINGEN… EEN VERTROOSTEND WOORD: VERTROUW HEM!  
 

 
Volledige weergave: 

 

Op de vroege middag op 16 augustus 2012 bracht de bode engel 
Gods deze boodschap over aan Benjamin Cousijnsen. 

 

Shalom, Benjamin! Mijn naam is Malichaja. Ik ben de bode engel 
Gods en ben tot u gekomen in Zijn naam: Jezus Christus. 

Benjamin, schrijf alles op, wat Yeshua HaMashiach mij, de bode 
engel Gods, verteld heeft. 

 

Als God naar de mens kijkt, zegt Hij: Het was goed.  
Maar de mens zegt niet: ‘God is goed’. 

 
Jesaja 40, vers 6  Al zijn schoonheid is als een bloem des velds. 

 

Benjamin, een Passiflora incarnata is een bloem, die in Noord-
Amerika veel voorkomt. U noemt het een Passiebloem. In de hemel 

heet het in uw taal: ‘Gods Zonnestraal’. Deze sierlijke slingerplant 

sterft telkens af, als de vorst opgetreden is. 
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Hooglied 2, vers 12  De bloemen vertonen zich als de zangtijd is 
aangebroken. 

 

In de hemel verwelken de dingen Gods niet, zelfs de 
bloemen niet!  

God kijkt ook naar deze bloem en laat het met het voorjaar, na de 
vorst, weer naar boven komen. 

 

1 Timotheüs 4, vers 4  Alles wat God geschapen heeft, is goed.  
 

Jeremia 31, vers 22  Want de HERE schept iets nieuws op aarde… 
Maar nu zeg ik u: 

 

Romeinen 8, vers 20  De schepping is aan de vruchteloosheid 
onderworpen…  

 
Ook ziet men niet eens meer, dat God de Maker is van de 

hele schepping.  

Men dankt Hem niet eens meer! God houdt van u, boven de 
bloemen!  

 

Heeft u een probleem of een zonde?  
Is er een behoorlijke vorst en sterft u telkens af?  

Telkens zal Hij u weer naar boven laten komen! Vertrouw Hem, u 
komt er weer helemaal bovenop. Breng alles bij Jezus Christus, en 

sta in Zijn kracht! Komt er een vorst, weet dan dat u daar doorheen 

gaat als een overwinnaar! 
 

God geniet van u, en in de hemel krijgt u een nieuwe naam! 
Daar zijn ook geen tranen, maar eeuwige blijdschap. In het land 

der zaligen treurt niemand meer. Geef uw hart aan Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus, en word behouden.  
Alles wat adem heeft, love de Heer. Ga heen en zondig niet meer. 

Zeg: “God is goed!”  
 
 

 

16-08-2012 Waarschuwing Gods aan o.a. 
Paragnosten! 
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DEZE BOODSCHAP GODS ONTVING BENJAMIN COUSIJNSEN IN EEN 

VISIOEN VAN DE BODE ENGEL GODS, TERWIJL HIJ SLIEP. DEZE 

BOODSCHAP IS O.A. AAN PARAGNOSTEN GERICHT, EEN ERNSTIGE 
WAARSCHUWING! 

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo! Benjamin Cousijnsen schrijft op 16 augustus 2012: Terwijl ik 

sliep, kreeg ik het volgende visioen. 
 

Shalom, Benjamin! Mijn naam is Ruach; u ziet mij vanuit de hemel. 

Ik groet u, Benjamin, in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus 
Christus. 

 
Benjamin, ik richt mij onder andere op paragnosten… 

U ziet blauwe en witte ballen, maar u weet niet waar u deze kennis 

vandaan gehaald hebt. Omdat u alles toch ziet, weet u ook dat ik, 
de bode engel Gods, u ook de toekomst kan voorspellen.  

Benjamin is nog veel meer dan u, want de Heilige Geest is in hem, 

en hij heeft een zuiver hart. Hij spreekt namens de God van Izaäk, 
Jakob en Abraham. Hij is Zijn profeet. 

Is uw hart en geest waarlijk zuiver, en bedriegt u zichzelf niet?  
Dan weet u ook, of u in de hemel komt of hel. 

U ziet en hoort alles, en geeft alles door! Wist u dat God tegen u 

óók spreekt in de Geschriften Gods?  Leviticus 19, vers 31   
Als u geen boze geest in u hebt, weet u ook wat ik u in de naam 

van Jezus Christus nu vertel. Luister: Gij zult u niet wenden tot de 
geesten van doden of tot waarzeggende geesten, gij zult hen niet 

zoeken, om u met hen te verontreinigen: Ik ben de HERE, uw God. 

Als u dit reeds wist of reeds doorkreeg, zeg ik u als bode engel 
Gods dit: De duivel helpt u graag! Gods werken zijn niet uw 

werken! 

 
Deuteronomium 11, vers 26  Zie, ik houd u heden zegen en 

vloek voor. 
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Deuteronomium 13, vers 4  De HERE, uw God, zult gij volgen, Hem 
vrezen, zijn geboden houden en naar zijn stem luisteren: Hem zult 

gij dienen en aanhangen. 

 
Leviticus 26, vers 14 tot en met 16  Maar indien gij naar Mij niet 

luistert en al deze geboden niet doet, indien gij mijn inzettingen 
versmaadt en van mijn verordeningen een afkeer hebt, zodat gij 

geen van mijn geboden doet en mijn verbond verbreekt, dan zal Ik 

ook aldus met u doen en met verschrikking u bezoeken: tering en 
koorts, die de ogen verteren en het leven doen verkwijnen; dan zult 

gij tevergeefs uw zaad zaaien. Tot zover. 
 

Johannes 3, vers 20 en 21  Want een ieder, die kwaad bedrijft, 

haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan 
de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat 

van zijn werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 
 

Ik zeg u, bekeer u, en ga tot het Licht van de hemel en 

aarde, Jezus Christus, Yeshua HaMashiach! 
Robert, en alle paragnosten:  

 

Johannes 3, vers 17 en 18  Want God heeft zijn Zoon niet in de 
wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de 

wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet 
veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet 

heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. 

 
Kies wie u nu werkelijk dienen wilt! 

Is het satan met zijn waarzeggende geesten en demonen, of Jezus 
Christus, die nu tot u spreekt en u wil redden van de hel?  

Ik voorspel u de hel, als u niet luistert. Wie niet wil horen, gaat 

verloren. Dit zag u niet aankomen!  
Zo zijn velen door u verloren gegaan. Overdenk dit, sprak de bode 

engel Gods. Shalom! 

God heeft Zijn hand geopend! 
 

17-08-2012  DE GOD VAN ABRAHAM, IZAÄK EN JAKOB SPREEKT! 

LUISTER NAAR DIT KRACHTIGE WOORD VAN GOD, WANT ELK 
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WOORD DAT GOD UITSPREEKT, ZAL METEEN GESCHIEDEN! GOD 
SPREEKT O.A. TOT VERSCHILLENDE LANDEN. 

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo! In de nacht van 17 augustus 2012 ontving Benjamin 

Cousijnsen dit visioen van de Here God, de God van Abraham, 

Izaäk en Jakob. Benjamin schrijft, 
 

Ik hoorde: Benjamin, kijk! Ik keek, en ik zag een hand uit de 
wolken komen, en de hand ging open… 

 

Toen zag ik muggen en allerlei andere vliegende insecten, 
vrijkomen uit Gods hand…  

Zelfs sprinkhanen, tornado’s en vurige bliksemschichten schoten uit 
de hand naar de aarde toe! En de stem zei, Benjamin, Ik heb reeds 

muggen naar Texas uitgezonden, en zo volgen er nog meer. 

 
Benjamin, toen jij gehandicapt en totaal verlamd was, en Ik 

u bij mij onderbracht, in 1992, onder Mijn bescherming, was 

de antichrist reeds op aarde.  
Hij trouwde op uw dag van het ongeval, in oktober. U, die luistert: 

 
2 Kronieken 16, vers 9  Want des HEREN ogen gaan over de 

gehele aarde, om krachtig bij te staan hen, wier hart volkomen 

naar Hem uitgaat.  
 

Benjamin, kijk!  
Ik keek, en zag dat de wolken uiteengingen…. ik zag zestien 

engelen. Acht engelen hielden zwaard en schild vast. De andere 

acht engelen hielden ieder een vlag vast, die halfstok hing. Ik zag 
de vlag van Mexico, Spanje, Indonesië, België, Amerika, Iran, 

Nederland en Duitsland. 

 
Openbaring 2, vers 16  Bekeer u dan; maar zo niet, dan kom Ik 

spoedig tot u en Ik zal strijd tegen hen voeren met het zwaard 
mijns monds. 
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Bij het zien van de vlaggen benoemde de engel Gods het land van 
de vlag. Toen zag ik beelden… 

Ik zag Obama, die een grapje maakte. Hij benoemde zijn naam en 

zei: “Ik kom van de planeet Krypton, ik ben uw superman!” 
 

Jakobus 3, vers 13 tot en met 16  Wie is wijs en verstandig 
onder u? Hij tone uit zijn goede wandel zijn werken met wijze 

zachtmoedigheid. Indien gij echter bittere naijver en zelfzucht in uw 

hart hebt, beroemt u dan niet en liegt niet tegen de waarheid. Dat 
is niet de wijsheid, die van boven komt, maar zij is aards, 

ongeestelijk, duivels. 
 

Obama, ik stel u in het licht; niets blijft verborgen! 

Benjamin, mijn naam is Michaël. Alles wat u ziet, is in de naam van 
Jezus Christus, Yeshua HaMashiach, tot u gekomen. 

 
Na 16 jaar bracht God u terug in uw lichaam vanuit de 

hemel,  

waar u jaren met Hem sprak, met Yeshua HaMashiach.  
Hij genas u totaal, met een doel. Hij plaatste u in de allerlaatste 

dagen, de eindtijd. Uw geest werd teruggeplaatst en u kreeg weer 

gevoel. Alles was veranderd voor u: de stad, maar ook de mensen.  
Ik had u van uw kinderenjaren af al op ’t oog. U bent de enige ware 

Godsprofeet uit de stam van Benjamin. Wie is als u?  
Niemand, Benjamin. Ik zend u mijn bode engelen uit, en heb u 

gezalfd, samen met de heilige profeten Gods in Mijn Koninkrijk. Wie 

u afwijst, wijst Mij af! Wie u bespot, zal ik straffen, de God van 
Izaäk, Jakob en Abraham. Dit telt ook voor u, Aäron, die aan 

Benjamins zijde staat. Niemand hoeft te proberen boven u te staan. 
Ik sta ver boven de schepping. 

 

Houd uw vulkanen in de gaten! 
Ook uw velden zullen het niet redden!  

Niets is te redden, wel op één manier: Bekeer u en geef uw hart 

aan Jezus Christus. Vraag om vergeving van al uw zonden. 
Elk woord, dat God uitspreekt, zal meteen geschieden! 

 
Benjamin, Barack Obama is de winnaar met de sociale 

media, en komt nu nog meer op de voorgrond.  

http://www.youtube.com/watch?v=vws9fTtQgz4
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Er is er maar Eén waar hij niet tegenop kan: Jezus Christus! 
 
 

 

Er is op dit moment een scheiding der geesten! 
 

17-08-2012  EEN UITLEG OVER WAT GELOOF IS, WORDT 
GEGEVEN, EN EEN BELANGRIJKE OPROEP: OP HET MOMENT DAT 

DE BODE ENGEL GODS DE BOODSCHAP DOORGEEFT, IS ER EEN 
SCHEIDING DER GEESTEN IN DE WERELD!  

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo! In de namiddag van 17 augustus 2012 bracht de bode engel 

Gods deze boodschap over aan Benjamin Cousijnsen.  

 
Shalom, profeet Gods, ik ben de bode engel Kedron. Ik ben naar u 

toegezonden in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. 
In Zijn naam hebben de engelen Gods altijd tot u gesproken; zo 

spreek ik ook heden tot u.  

 
Benjamin, er komt een scheiding der geesten. 

De tijd is nu, terwijl ik u dit zeg! Want wie vuil is, worde nog vuiler, 

wie heilig is, worde nog meer geheiligd. 
 

Men noemt dit: de laatste facet van de eindtijd.  
Men zegt, “Ik geloof alleen in de dingen die ik zie”.  

Als u de radio aanzet, wordt er geluid binnengebracht via 

onzichtbare geluidsgolven. Als u uw TV inschakelt, worden er ook 
onzichtbare elektromagnetische golven overgebracht. Men gebruikt 

antennes en schotels om verbinding te maken. 
 

Hebreeën 11, vers 1  Het geloof is het bewijs der dingen, die men 

niet ziet. 
Hebreeën 11, vers 3  Door het geloof verstaan wij, dat het 

onzichtbare niet ontstaan is uit het waarneembare, maar dat het 

zichtbare ontstaan is uit het onzichtbare woord van God. 
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Als u naar buiten gaat, voelt u de wind…  
Toch ziet u het niet! Zo mag u er zeker van zijn, dat God er is en 

bestaat. Door uw leven over te geven aan Jezus Christus, gaat u 

over van het duister naar het Licht. Door Hem aan te nemen, zult u 
Hem voelen in uw leven. 

 
1 Petrus 2, vers 9  Hij heeft u uit de duisternis geroepen tot zijn 

wonderbaar Licht. 

 
U daar, het rijk der duisternis zal zich uitbreiden en de 

mensheid overnemen. 
Want als u niet kiest, gaat u er aan! Dus u moet wel kiezen, als u 

werkelijk in de eeuwigheid met de Here Jezus Christus wilt leven. 

Kies vandaag, want er komt nu scheiding der geesten. Het is nu al 
een moeilijke tijd, en wie niet de Here Jezus Christus wil aannemen, 

heeft zich overgegeven aan de satan, met zijn gevallen engelen, die 
u graag kapot wil maken met zijn onzichtbare machten. Want uw 

deur staat toch open? 

 
Wie waarlijk van de duisternis naar het Licht is gegaan, zal 

behouden worden en spoedig naar Zijn veilige haven 

gebracht worden, en tezamen zijn met alle heiligen.  
Ik zeg u, Kom nu naar Hem, Jezus Christus.  

 
De tijd is nabij! Rosh Hashanah! sprak de bode engel Gods, en 

verdween. 
 
 

 

Boodschap Gods: Mijn vrucht is meer waard dan 
goud! 
 

18-08-2012  VIA BEELDSPRAAK SPREEKT GOD, OM MENSEN MET 
EEN OPEN HART WIJZE LESSEN TE LEREN. DAT DEED HIJ TOEN, EN 

OOK NU VIA DIT VERHAAL OVER EEN SPAANSE BOER. EN DE HERE 
GOD GEEFT DEZE GESCHRIFTEN ERBIJ…  

 

 
Volledige weergave: 
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Hallo! Op 18 augustus 2012 in de middag bracht de bode engel 

Gods deze boodschap over aan Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom, Benjamin! Mijn naam is Corina. Ik groet u in de machtige 

naam van Jezus Christus. Ik ben de bode engel Gods en vertel u 
een verhaal in beeldspraak. 

 

Benjamin, er was eens een Spaanse boer met velden vol met 
vruchtbomen… 

Maar er was één boom, waar hij erg veel van hield: een 
vijgenboom. Hij gaf de boom extra goede voeding en de vruchten 

waren weer overheerlijk. 

 
Spreuken 1, vers 31  zullen zij eten van de vrucht van hun 

wandel. 
Spreuken 8, vers 19  Mijn vrucht is meer waard dan goud. 

 

Mattheüs 3, vers 8  Brengt dan vrucht voort. 
 

Lukas 13, vers 6  Hij kwam om vrucht daaraan te zoeken. 

 
Benjamin, ik zeg u, De Heilige Geest ging door de kerk en 

sprak:  
Spreuken 1, vers 31  zullen zij eten van de vrucht van hun wandel. 

Spreuken 8, vers 19  Mijn vrucht is meer waard dan goud. 

 
Staan ze open voor Mijn vruchten? Ben Ik welkom? 

Mattheüs 3, vers 8  Brengt dan vrucht voort. 
Niemand nam van de vruchten, want men ging snel weer over naar 

mededelingen. Men gaf geen ruimte, en nog eens ging de Heilige 

Geest door de kerk… Al drie jaar lang nam niemand van de 
vruchten van de Heilige Geest.  

 

Toen zei een stem, Hak deze bomen om, deze kerk. 
Toen overlegde de Heilige Geest en zei: Zal ik ze water geven? Ze 

zijn een boom zonder vruchten. 
Hak het alsnog om, ze hebben nooit willen ontvangen! 

God had zoveel geduld, maar ze gaven Hem niet de kans.  
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De Spaanse boer gaf zijn velden vol bomen altijd de beste 

grond en bemesting, en genoot er van. 

Deze boer was zo dankbaar, en de boom was tevens dankbaar en 
droeg veel vrucht voort. Het werd een prachtige, grote, sterke 

boom! 
 

Johannes 15, vers 2  Elke rank, die geen goede vrucht draagt, 

neemt Hij weg. 
 

En dit zijn de tekenen van de laatste dagen, sprak de bode 
engel Gods.  

Shalom! 

 
 
 

Profetie: Noord-Korea, de Here God spreekt tot 
u! 
 

18-08-2012  PROFETIE VOOR DE VERVOLGDE CHRISTENEN VAN 
NOORD-KOREA: IK, DE HERE GOD VAN IZAÄK, JAKOB EN 

ABRAHAM, HEB UW GEBEDEN GEHOORD! DE HERE GOD SPREEKT 
TOT DE VERVOLGDE CHRISTENEN IN NOORD-KOREA.  

 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo! Dit profetische visioen heeft Benjamin Cousijnsen ontvangen 
op 18 augustus 2012. Benjamin schrijft, 

 
Vannacht stond er een engel aan het voeteneind van ons bed en 

sprak: Benjamin, Shalom! Ik groet u in de naam van Jezus 

Christus, Yeshua HaMashiach. Mijn naam is Rachel. Benjamin, volg 
mij.  

Ik volgde de bode engel Gods… Toen wij buiten waren, vertelde de 
bode engel Gods over het Jeruzalem van het Oosten. Toen was het 

nog goed daar.  
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Benjamin, toen kwam een man, een grote leider, Kim Il-
sung, aan de macht in Noord-Korea.  

Hij geloofde dat de mens zichzelf kon verlossen. 

 
Psalm 10, vers 4 en 5  De goddeloze met zijn neus in de hoogte 

denkt: Hij vraagt geen rekenschap; al zijn gedachten zijn: Er is 
geen God. Zijn wegen zijn voorspoedig te allen tijde.  

 

Samen waren wij aangekomen bij het parkje, dichtbij mijn huis. En 
ik nam plaats op het bankje en luisterde verder… 

 
Benjamin, jarenlang was Noord-Korea nummer 1 in 

Christenvervolging.  

De Christen zegt: 
Psalm 10, vers 1 en 2  Waarom, HERE, staat Gij van verre, 

verbergt Gij U in tijden van nood? Over de trots van de goddeloze is 
de ellendige ontstoken – laat hen verstrikt worden in de boze 

plannen die zij bedacht hebben.  

 
Benjamin, er zijn daar wreedheden onder het regime van 

Kim Jong-un, die ik niet kan uitspreken als bode engel Gods.  

Men noemt de Christenen landverraders en duivels… Wie is nu de 
duivel? Benjamin, men hoort het geroep en de smekingen tot ver in 

de hemelse gewesten! 
 

Psalm 17, vers 6 en 7  Ik roep U aan, omdat Gij, o God, mij 

antwoordt; neig uw oor tot mij, hoor naar mijn woord. Maak uw 
gunstbewijzen wonderbaar, Verlosser van hen die voor 

tegenstanders schuilen bij uw rechterhand.  
 

Meer dan 420.000 Christenen vormen een ondergrondse 

kerk. 
Ook krijgt men een levenslang verblijf in een strafkamp, als men 

weet dat u een Bijbel hebt, of Christen bent. Luister… 

 
Openbaring 2, vers 10 en 11  Wees niet bevreesd voor hetgeen 

gij lijden zult. Zie, de duivel zal sommigen uwer in de gevangenis 
werpen, opdat gij verzocht wordt, en gij zult een verdrukking 

hebben van tien dagen. Wees getrouw tot de dood en Ik zal u 
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geven de kroon des levens. Wie een oor heeft, die hore, wat de 
Geest tot de gemeenten zegt. Wie overwint, zal van de tweede 

dood geen schade lijden.  

 
U daar, in Jezus Christus, Yeshua HaMashiach, Ik de Here, 

God van Izaäk, Jakob en Abraham, heb uw gebeden 
gehoord!  

Vrees niet voor wat komen gaat, maar verheugt u! Ik zeg u: 

 
Jeremia 32, vers 27  Zie, Ik, de HERE, ben de God van al wat 

leeft; zou voor Mij iets te wonderlijk zijn? 
 

Maak u klaar! Droog uw tranen!  

Geen land keek naar u om, wel enkele. Schaam u! Bid, als u één in 
Christus bent, voor de vervolgde Christenen, anders bent u 

helemaal niet één met het lichaam van Jezus Christus, Yeshua 
HaMashiach. Ik de bode engel Gods, Rachel, ben tot de profeet 

Benjamin Cousijnsen gebracht, om u deze boodschap door te 

geven, in Jezus Christus’ naam.  
 

God heeft de gebeden gehoord van de vervolgde Christenen, 

maar waar was uw gebed? 
Noord-Korea, u zult u op uw borst slaan! 

 
Handelingen 7, vers 54 tot en met 56  Maar hij, vol van de 

heilige Geest, sloeg de ogen ten hemel en zag de heerlijkheid Gods 

en Jezus, staande ter rechterhand Gods.  
 

En toen was het kamp leeg! 
Benjamin, deze boodschap zal doorgegeven worden aan hen, in de 

kampen! Ze mogen weten: de tijd en het lijden zal zeer spoedig 

voorbijgaan. Ze mogen zich verblijden! God zal ze kracht geven, en 
hun land bezoeken. Ja, God heeft u gehoord!  

Benjamin, ik breng u weer terug naar huis. 

 
De kampen blijven wel bestaan, maar dat zijn de kampen 

voor de achterblijvers, die er niet voor klaar waren om Jezus 
Christus, Yeshua HaMashiach, te ontmoeten. 
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Maak u klaar! Wie niet wil horen, gaat verloren. Jezus is de enige 
Weg en de Waarheid om behouden te zijn, en het Leven.  

Ga maar weer slapen, en schrijf alles op, ook u daar, vertalers! Ik 

heb uw verlangen gehoord, uw gebed. God zal voorzien! SHALOM! 
 
 
 

19-08-2012 Waar bouwt u uw huis op? 
 
BOODSCHAP GODS, GEBRACHT AAN BENJAMIN COUSIJNSEN VIA 

GODS BODE ENGEL: WAAROM CITEERT U DE GESCHRIFTEN? GODS 

ENGEL ANTWOORDDE AL VOORDAT BENJAMIN DIT HAD 
UITGESPROKEN: MEN LEEST AMPER DE GESCHRIFTEN GODS! 

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo! Mijn naam is Benjamin Cousijnsen. Op 19 augustus 2012 

kreeg ik de volgende boodschap van de bode engel Gods. 
 

Shalom, Benjamin! Ik ben de bode engel Gods Korach. Benjamin, ik 

zeg u, ik ben tot u gekomen in de naam van Jezus Christus. U daar, 
ik ben tot u gekomen uit de uithoek van Gods Koninkrijk en in Jezus 

Christus’ naam uitgezonden naar mijn profeet Gods, Benjamin. 

Schrijf op, Benjamin: 
 

Lukas 6, vers 47 tot en met 49  Een ieder, die tot Mij komt en 
mijn woorden hoort en ze doet, Ik zal u tonen aan wie hij gelijk is. 

Hij is gelijk aan iemand, die bij het bouwen van een huis diep 

gegraven en het fundament op de rots gelegd heeft. Toen een 
watervloed kwam en de stroom tegen dat huis aansloeg, kon hij het 

niet aan het wankelen brengen, omdat het goed gebouwd was. 
Doch wie hoort en het niet doet, is gelijk aan iemand, die een huis 

op de grond bouwt zonder fundament. Toen de stroom daar 

tegenaan sloeg, stortte het terstond in en het huis werd één grote 
bouwval. 

1 Korinthiërs 3, vers 11 tot en met 15  Want een ander 

fundament, dan dat er ligt, namelijk Jezus Christus, kan niemand 
leggen. Is er iemand, die op dit fundament bouwt met goud, zilver, 
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kostbaar gesteente, hout, hooi, of stro, ieders werk zal aan het licht 
komen. Want de dag zal het doen blijken, omdat hij met vuur 

verschijnt, en hoedanig ieders werk is, dat zal het vuur uitmaken. 

Indien het werk, dat hij erop gebouwd heeft, standhoudt, zal hij 
loon ontvangen, maar indien iemands werk verbrandt, zal hij 

schade lijden, doch hij zelf zal gered worden, maar als door vuur 
heen. 

 

Toen zei ik, “Mag ik u iets vragen, Korach?”  
Ik wilde de engel Gods namelijk vragen, waarom hij alleen Gods 

Geschriften citeerde. Maar de engel Gods las mijn gedachten al 
voordat ik antwoordde. Toen sprak hij verder, 

 

Benjamin, men leest de Geschriften Gods amper, daarom 
moest ik deze onder de aandacht brengen. 

Want men luistert liever naar leraars, dan dat men zelf onderzoekt 
of het wel uit Jezus Christus is. Daarom, Benjamin!  

 

U daar, overdenk dit woord; welk fundament hebt u?  
Is er iemand, die op Jezus Christus bouwt?  

Want op de grote dag zal het blijken. 

Ik ga nu, Benjamin, en ik zeg u, Shalom! 
 
 

 

Een dwaas zal de woorden niet erkennen via 

Benjamin! 
 
DWAZEN ERKENNEN DE WOORDEN VAN GOD NIET, DIE 

GESPROKEN ZIJN IN DE VOLLE WAARHEID, OMDAT ZE NIET IN DE 
WAARHEID LEVEN, IN JEZUS CHRISTUS, SPRAK DE ENGEL GODS 

TOT BENJAMIN COUSIJNSEN. OORDEEL NIET! 

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo! In de nacht van 19 augustus 2012 bracht de bode engel 

Gods deze boodschap over aan Benjamin Cousijnsen. 
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Shalom, Benjamin! Ik begroet u in de machtige naam van Jezus 
Christus, Yeshua HaMashiach, de Zoon van de levende God. Mijn 

naam is Pedajasso. Ik stond u reeds op te wachten, beneden in uw 

woonkamer. 
 

Openbaring 10, vers 7  Maar in de dagen van de stem van de 
zevende engel, wanneer hij bazuinen zal, is ook voleindigd het 

geheimenis van God, gelijk Hij zijn knechten, de profeten, heeft 

verkondigd. 
U daar, Benjamin is uitgekozen door de God van Izaäk, 

Jakob en Abraham.  
Er is nu, sinds 17 augustus 2012, een scheiding der geesten. 

Iemand die dwaas is, of ze nu Christen zijn of niet, zal uw woorden, 

die gesproken zijn in de volle waarheid, niet erkennen, Benjamin, 
omdat ze niet in de Waarheid leven: in Jezus Christus. Ook denken 

velen juist wel dat ze in de Waarheid zijn. Door hun zonden en het 
veroordelen van u, heeft de God van Izaäk, Jakob en Abraham 

scheiding gebracht, omdat ze vuiler zijn. En u bent geheiligd en 

beschermd. Ze zoeken naar een splinter bij u; ze hebben een balk 
in hun ogen. 

 

Mattheüs 23, vers 15  Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, gij 
huichelaars, want gij trekt zee en land rond, om één bekeerling te 

maken, en wanneer hij het wordt, maakt gij van hem een kind der 
hel, tweemaal zo erg als gij het zelf zijt. 

 

Zei Jezus niet: Behandelt iemand zoals gij behandeld wilt 
worden? 

 
Mattheüs 7, vers 1 en 2  Zei hij ook niet: Oordeelt niet, opdat gij 

niet geoordeeld wordt; want met welk oordeel, waarmee gij 

oordeelt, zult gij geoordeeld worden. 
Lees voor uzelf Mattheüs 7 helemaal. 

 

Wist u dat roddel 6 keer voorkomt in de Gods Geschriften? 
Hoe vaak komt het bij u voor? 

 
Hosea 4, vers 6 zegt: Mijn volk gaat te gronde door het gebrek 

aan kennis. Omdat gij de kennis verworpen hebt, verwerp Ik u, dat 
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gij geen priester meer voor Mij zult zijn; daar gij de wet van uw 
God vergeten hebt, zal ook Ik uw zonen vergeten. 

 

Ik zeg u, veroordeel het Lichaam in Christus niet! 
Haal uw balk uit uw ogen en onderzoek uzelf! Mijn naam is 

Pedajasso; alles is tot u gekomen in de machtige naam van Jezus 
Christus, Yeshua HaMashiach. Moet ik u dit zeggen? 

 

Mattheüs 23, vers 33  Slangen, adderengebroed, hoe zult gij 
ontkomen aan het oordeel der hel? 

 
God gaf u een profeet, en u steekt met uw woorden bossen 

in brand. 

In Kroatië woeden in het Zuiden vele bosbranden. Bij Trogir is 600 
hectare in as gelegd, en hoeveel schade hebt u al gebracht? Bekeer 

u! God zendt Zijn engelen naar Benjamin, en God wil zoveel nieuwe 
dingen openbaren via hem. Maar velen kunnen het niet eens aan. 

Zie op Jezus en overdenk dit. Laat u niet verplaatsen; er is een 

scheiding der geesten! Blijf in Zijn licht en wandel.  
 

Mattheüs 12, vers 31 tot en met 33  U daar, laat deze 

boodschap u wakker schudden. Bent u daar nog? Ik zeg u in de 
naam van Jezus Christus: Maak uw paden rein en recht tegenover 

de Here. Er is geen plaats in de hemel, waar een kwaadspreker is, 
een roddelaar. Let op wat ik u vertel uit de Geschriften: 

Daarom zeg Ik u: Alle zonde en lastering zal de mensen vergeven 

worden, maar de lastering van de Geest zal niet vergeven worden… 
En als u tegen Gods profeet ingaat, is dit hetzelfde!  

 
Benjamin, velen zal ik tot inkeer brengen, en sommigen 

straffen omdat ze bleven zondigen. 

Benjamin, er zijn nu vele branden, maar doordat de mens zich 
bekeert, zal het vuur geblust worden. Ik ga nu… 

 

Oh dit nog: Velen hebben in Amerika hun hart gegeven, en 
zelfs sommigen in Israël, België, Spanje, Nederland en 

Duitsland en andere delen...  
Dezen hebben uw boodschappen gehoord en hebben hun leven 

overgegeven aan Jezus Christus, waarbij een Moslim gezin. 

http://www.ad.nl/ad/nl/1013/Buitenland/article/detail/3303135/2012/08/18/Dorpen-op-Grieks-eiland-ontruimd-om-bosbrand.dhtml
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Benjamin, Gods bescherming is met u allen. Shalom! Wie wil horen, 
zal zich moeten richten op deze woorden, die door Zijn engelen tot 

u zijn gebracht.  

  
 
 

Een iets ander werkstuk vindt God heel 
bijzonder! 
 
WELKE POT GOD OOK GEMAAKT HEEFT, DEZE POT IS NIET 

MISLUKT! EEN BIJZONDERE BOODSCHAP, IN DE LIEFDE GODS 

GEBRACHT VOOR MENSEN DIE ANDERS ZIJN, MAAR VAN WIE GOD 
JUIST VEEL HOUDT!  
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo! Op de vroege ochtend op 20 augustus 2012 bracht de bode 
engel Gods deze boodschap over aan Benjamin Cousijnsen.  

 

Shalom, Benjamin! Mijn naam is Immanuela. Ik groet u in de naam 
van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Ik ben vol van Zijn liefde 

en draag dit over naar de kinderen. Benjamin Cousijnsen, profeet 
Gods, geef dit door. 

 

Jeremia 18, vers 2 tot en met 7  Maak u op, daal af naar het 
huis van de pottenbakker, en daar zal Ik u mijn woorden doen 

horen. Toen daalde ik af naar het huis van de pottenbakker, en zie, 

hij was juist bezig een werkstuk te maken op de schijf. Mislukte de 
pot die hij bezig was te maken, zoals dat gaat met leem in de hand 

van de pottenbakker, dan maakte hij daarvan weer een andere pot, 
zoals het de pottenbakker goed dacht te maken. Toen kwam het 

woord des HEREN tot mij: Zal Ik niet met u kunnen doen zoals deze 

pottenbakker, o huis Israëls? luidt het woord des HEREN. Zie, als 
leem in de hand van de pottenbakker, zo zijt gij in mijn hand, huis 

Israëls! 
 

Welke pot God ook gemaakt heeft, deze pot is niet mislukt. 

God vindt deze pot net iets anders, maar ook heel bijzonder! 
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Lukas 18, vers 15, 16 en 17  Zij brachten ook hun kleine 

kinderen tot Hem, opdat Hij ze zou aanraken. Toen de discipelen 

dat zagen, bestraften zij hen. Maar Jezus riep ze tot Zich en zeide: 
Laat de kinderen tot Mij komen en verhindert ze niet; want voor 

zodanigen is het Koninkrijk Gods. Voorwaar, Ik zeg u: Wie het 
Koninkrijk Gods niet ontvangt als een kind, zal het voorzeker niet 

binnengaan. 

 
U daar, lees voor uzelf deze teksten: Deuteronomium 6, vers 2 

tot en met 7, en Psalm 78, vers 1 tot en met 8 
 

Johannes 9, vers 1 tot en met 4  En voorbijgaande zag Hij een 

man… En zijn discipelen vroegen Hem en zeiden: Rabbi, wie heeft 
gezondigd, deze of zijn ouders, dat hij blind geboren is? Jezus 

antwoordde: Noch deze heeft gezondigd noch zijn ouders, maar de 
werken Gods moesten in hem openbaar worden.  

 

Benjamin, het maakt niet uit hoe een potje eruit ziet, of het 
iets mankeert.  

God kijkt naar het hart! Nogmaals zeg ik u: Lukas 18, vers 16: Laat 

de kinderen tot Mij komen en verhindert ze niet. 
 

Straks zal God nieuwe leem gebruiken en maakt een 
volmaakt potje, en God zag dat het zeer goed was! 

Ik ga nu, Benjamin, laat dit een bemoediging zijn voor u, die 

luistert. God heeft u ook lief! Shalom! sprak de bode engel Gods. 
 

 
 

Alles is ontstaan door wat God SPREEKT! 
 
20-08-2012  BOODSCHAP GODS: KIJK ALTIJD UIT EN DENK GOED 

NA, WANT ALLER GEDACHTEN ZIJN BIJ MIJ BEKEND! DE HERE GOD 

OPENBAART DAT ALLE KENNIS, BEGRIP, ALLE WIJSHEID EN 
GEDACHTEN VAN HEM AFKOMSTIG ZIJN! 

 

 
Volledige weergave: 
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Hallo! In de middag van 20 augustus 2012 bracht de bode engel 

Gods deze boodschap over aan Benjamin Cousijnsen. 

Shalom, Benjamin, Ruacha, Yeshu! Mijn naam is Welinko; ik ben 
een bode engel Gods. Ik groet u in de almachtige naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Luister eens, profeet Gods, wat ik u te 
vertellen heb! 

 

Benjamin, voordat er iets was, was God er al… 
Hij is het enige Unieke, die er in alle eeuwigheid was. In het begin 

was God er. Uw begrip is beperkt tot fysiek; niemand kan dat. Wel 
openbaart Hij dat alle kennis, begrip en alle wijsheid en gedachten 

van Hem afkomstig zijn. De almachtige God gaat alles ver te boven, 

zelfs de engelen en alles wat God schiep! 
 

Benjamin, in het begin was God alleen. 
Hij bracht daar verandering in; Hij had een groot plan. Luister, u 

kunt met uw mond iets bereiken, of bemoedigen… of vernietigen!  

 
Uw woorden hebben kracht!  

God is zoveel meer machtiger en krachtiger. Alles ontstaat door wat 

God spreekt, en het ontstaat door Zijn woord. 
Zo zijn ook de engelen geschapen, Benjamin. 

Weet u nog, vroeger toen u op weg was naar uw werk, ging u daar 
iets vandaan bidden, en zei: “Deze brug moet eigenlijk wit zijn, 

omdat dit mijn ‘gebedsbrug’ is”. U dacht het met uw gedachten…  

Toen u uitgezonden werd om elders te werken, kwam u na een 
week terug op die brug. U had niets door, totdat de Here u 

terugriep… “Benjamin, kijk eens…” Toen zag u dat de brug spierwit 
was gemaakt. Later dacht u: ‘Had ik maar iets anders gedacht’.  

Toen sprak de Heer: “Laat dit een les zijn. Kijk altijd uit en denk 

goed na, want alle gedachten zijn bij mij bekend”. 
 

Benjamin, God had vele, vele engelen geschapen. 

Drie waren superieure engelen. Ze waren machtiger, mooier, 
belangrijker, gezaghebbender, en veel krachtiger dan alle engelen: 

Michaël, Gabriël en Lucifer. Denk maar aan een luciferdoosje en 
het stokje dat zó brandt. 
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Lucifer zag, hoe machtig God was en was zo jaloers!  
Hij was ook niet blij met Gods plannen, hij was niet meer blij. Hij 

werd hoogmoedig en ijdel, en koos ervoor te geloven, dat Gods weg 

niet de beste was. Lucifer smeedde plannen, en wilde toen al de 
aarde vernietigen! Lucifer werd de hemel ontzegd.  

 
Wat zijn uw gedachten? 

Hij (God) hoort u! Probeer ook niet te geloven zoals satan, Lucifer, 

en wees niet jaloers op God. Machtiger, mooier, belangrijker, 
enzovoort… God blijft hoe dan ook boven alles uitkomen. De 

almachtige God van Izaäk, Jakob en Abraham heerst, samen met 
Zijn Zoon Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, tot in alle 

eeuwigheid. Kom nu tot Hem, tot Jezus Christus, die u eeuwig leven 

wil geven. En belijd uw zonden, want Hij roept u: Ik ben de enige 
Weg en de Waarheid en het Leven! Dit heb ik namens de Here 

doorgegeven. Ik ga nu, Benjamin.  
Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween. 

 
 
 

De Here God richt zich tot de kwaadspreker! 
 
DE GOD VAN ABRAHAM, IZAÄK EN JAKOB RICHT ZICH TOT DE 

RODDELAAR EN KWAADSPREKER: ZIJ ZULLEN NIET WORDEN 

TOEGELATEN IN GODS KONINKRIJK! VERDER: GODS WOORDEN 
GAAN IN VERVULLING!  

 
  

Volledige weergave: 

 
Hallo! In de middag op 21 augustus 2012 bracht de bode engel 

Gods deze boodschap over aan Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom, Benjamin Cousijnsen! Mijn naam is Elasa. Ik groet u in de 

machtige naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, de Koning 
der koningen.  

 

U daar, ik spreek, en de God van Izaäk, Jakob en Abraham 
spreekt via mij door de Geschriften heen tot u, als u luistert.  
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Ezechiël 7, vers 2 en 3  Gij nu, mensenkind, zo zegt de Here 

HERE over het land Israëls: het einde komt! Het einde over de vier 

hoeken des lands! Nu breekt het einde voor u aan. 
Ezechiël 12, vers 26 tot en met 28  Het woord des HEREN kwam tot 

mij: Mensenkind, zie, het huis Israëls zegt: het gezicht dat hij 
schouwt, heeft betrekking op een verwijderde toekomst, en hij 

profeteert aangaande verre tijden. Daarom zeg tot hen: zo zegt de 

Here HERE: geen van mijn woorden zal nog langer worden 
uitgesteld. Het woord dat Ik spreken zal, zal in vervulling gaan, 

luidt het woord van de Here HERE. 
 

1 Petrus 5, vers 8 en 9  Wordt nuchter en waakzaam. Uw 

tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende 
wie hij zal verslinden. Wederstaat hem, vast in het geloof, wetende, 

dat aan uw broederschap in de wereld hetzelfde lijden wordt 
toegemeten. 

 

2 Petrus 1, vers 21  Want nooit is profetie voortgekomen uit de 
wil van een mens, maar, door de heilige Geest gedreven, hebben 

mensen van Godswege gesproken. 

 
U daar, ik hoor u zeggen: “Waarom spreekt God tot mij via 

de Geschriften?  
Ik weet dit alles wel, ik ken Gods woord wel. Is dit nu een profeet?”  

Van alles gaat door uw gedachten heen, en u roddelt over deze 

profeet Gods… en u geeft het door. Want u weet het allemaal wel 
beter. Eén ding weet u niet! U probeert tegen de God van Izaäk, 

Jakob en Abraham op te vechten. God zal nooit een kwaadspreker, 
een roddelaar, toelaten in Zijn Koninkrijk.  

 

Benjamin is aangesteld door God zelf!  
God zal u nimmer kunnen zegenen, omdat u jaloers bent en het 

allemaal niet kan verdragen. Waarom hij wel, en ik niet? De reden 

is óók, omdat u niet uitgekozen bent. Zo’n profeet wil God echt 
niet! Ik ben een bode engel Gods, Elasa, en ik kan het weten. Als u 

echt alles weet uit de Geschriften, zoals satan ook de Geschriften 
kent, waarom luistert u dan niet naar Gods geboden? Zijn dit uw 
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vruchten? Ik zeg u, in Jezus Christus’ naam: Noem uzelf geen 
Christen. Bekeer u, voordat het te laat is! 

 

Mattheüs 10, vers 38  En wie zijn kruis niet opneemt en achter 
Mij gaat, is Mij niet waardig. 

 
Profeet Gods, Benjamin Cousijnsen, wie niet wil horen, gaat 

verloren.  

Als u zegt: ‘Straf’, zal het geschieden, in de naam van Jezus 
Christus, de God van Izaäk, Jakob en Abraham!  

Benjamin, u bent Zijn profeet, die Hij liefheeft en aangesteld heeft.  
 

Psalm 51, vers 15  Dan zal ik overtreders uw wegen leren, opdat 

zondaars zich tot U bekeren.  
 

Spreuken 6, vers 12 tot en met 15  Een nietsnut, een 
onheilstichter is hij, die met bedrieglijke mond rondgaat, die met 

zijn ogen knipt, met zijn voeten schuifelt, met zijn vingers wijst, in 

wiens hart draaierijen zijn, die aldoor kwaad smeedt, die twist 
stookt. Daarom komt plotseling zijn ondergang, in een oogwenk 

wordt hij onherstelbaar verbrijzeld. 

 
Wie leugens uitblaast, zal omkomen.  

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 
verdween. 

 
 
 

21-08-2012 De Opstandingskracht van Jezus 

Christus!  
 

JEZUS CHRISTUS, DE ZOON VAN GOD, HEEFT ALLE MACHT OM EEN 

DODE HET LEVEN TERUG TE GEVEN, WAAR DAN OOIT! HOOR DEZE 
BOODSCHAP GODS; ALLEEN MET OPEN HART ZULT U BEGRIJPEN, 

WAT GOD NU TOT U WIL ZEGGEN! 
 

 

Volledige weergave: 
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Hallo! Op de vroege ochtend om 5 uur ’s ochtends, op 21 augustus 
2012, bracht de bode engel Gods deze boodschap over aan 

Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom, Benjamin! Ik groet u daar zoals men groet: Ruacha, 

Yeshu! Ik ben Gabriël en ben tot u, profeet Gods, gezonden in 
Jezus Christus’ naam, Yeshua HaMashiach, de Christus.  

 

Ik spreek over Zijn kracht en macht.  
 

Lukas 7, vers 14 tot en met 16  Luister goed…  En naderbij 
gekomen raakte Hij de baar aan – de dragers stonden stil – en 

zeide: Jongeling, Ik zeg u, sta op! En de dode ging overeind zitten 

en begon te spreken, en Hij gaf hem aan zijn moeder.  
 

Benjamin, Yeshua nam besluit, en koos ervoor om het leven 
terug te geven! 

 

Markus 5, vers 38 tot en met 43  En zij kwamen in het huis van 
de overste der synagoge en Hij zag het misbaar en mensen, die luid 

weenden en weeklaagden. En binnengekomen, zeide Hij tot hen: 

Waarom maakt gij misbaar en weent gij? Het kind is niet gestorven, 
maar het slaapt. En zij lachten Hem uit. Doch Hij dreef hen allen 

het huis uit en nam de vader van het kind en de moeder en die bij 
Hem waren mede en Hij ging het vertrek binnen, waar het kind lag. 

En Hij vatte de hand van het kind en zeide tot haar: Talita koem, 

hetgeen betekent: Meisje, ik zeg u, sta op! En het meisje stond 
onmiddellijk op en het kon lopen; want het was twaalf jaar. En zij 

ontzetten zich terstond bovenmate.  
 

Psalm 49, vers 16  Maar God zal mijn leven verlossen uit de 

macht van het dodenrijk. 
 

Johannes 11, vers 38 en 39  Jezus dan, wederom bij Zichzelf 

verbolgen, ging naar het graf; dit nu was een spelonk en er lag een 
steen tegenaan.  

Johannes 11, vers 41 tot en met 44  Zij namen dan de steen weg. 
En Jezus sloeg de ogen opwaarts en zeide: Vader, Ik dank U, dat 

Gij Mij verhoord hebt. Zelf wist Ik, dat Gij Mij altijd verhoort, maar 
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ter wille van de schare, die rondom Mij staat, heb Ik gesproken, 
opdat zij geloven, dat Gij Mij gezonden hebt…. Benjamin, dit is zo 

geweldig… En na dit gezegd te hebben, riep Hij met luider stem: 

Lazarus, kom naar buiten! De gestorvene kwam naar buiten, de 
voeten en de handen gebonden met grafdoeken, en er was een 

zweetdoek om zijn gelaat gebonden. Jezus zeide tot hen: Maakt 
hem los en laat hem heengaan. 

 

U daar, Mijn naam is Gabriël. Zo heeft Yeshua HaMashiach, 
Jezus Christus, nog vele wonderen en tekenen gedaan, die 

niet opgeschreven staan. 
Ook, Hij stierf en droeg de zonden van de wereld, zodat u 

behouden werd. Ook stond Hij op uit de dood.  

 
Ik openbaar u: Met de Opstanding zullen de doden opstaan! 

Maar als ik u zeg, Zó heeft Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, ook 
vanuit Gods Koninkrijk, ook velen doen opstaan en de gestorvenen 

naar Gods Koninkrijk geroepen.  

 
Lukas 23, vers 42 en 43  En hij zeide: Jezus, gedenk mijner, 

wanneer Gij in uw Koninkrijk komt. En Hij zeide tot hem: Voorwaar, 

Ik zeg u, heden zult gij met Mij in het paradijs zijn. 
 

U daar, schudt u dit nu wakker? 
 

Johannes 11, vers 25 tot en met 27  Jezus zeide tot haar: Ik 

ben de opstanding en het leven; wie in Mij gelooft, zal leven, ook al 
is hij gestorven, en een ieder, die leeft en in Mij gelooft, zal in 

eeuwigheid niet sterven; gelooft gij dat?  
 

Jesaja 40, vers 31  Maar wie de HERE verwachten, putten nieuwe 

kracht; zij varen op met vleugelen als arenden; zij lopen, maar 
worden niet moede; zij wandelen, maar worden niet mat. 

 

U daar, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, de Zoon van 
God, heeft alle macht om een dode het leven terug te geven, 

waar dan ooit! 
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Genesis 5, vers 24  En Henoch wandelde met God, en hij was niet 
meer, want God had hem opgenomen. 

 

2 Koningen 2, vers 1  Het geschiedde, toen de HERE Elia in een 
storm ten hemel zou opnemen… tot zover. 

 
Jezus Christus gaat uw verstand ver te boven! 

Overdenk deze boodschap, die ik als bode engel tot mijn geliefde 

profeet Gods gesproken heb, en ik sluit af, Benjamin Cousijnsen, 
samen met alle engelen Gods: uw werk zal overal doorheen komen 

en terechtkomen! God zal in alles voorzien!  
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Hij is de Almachtige! Shalom! 

 
 

 
 

 

 
 

22-08-2012 Geeft u uw schapen nog steeds pap? 
 
BOODSCHAP GODS: DE HERE GOD SPREEKT TOT DE GEMEENTE EN 

TOT DE VOORGANGER / DOMINEE VAN UW KERK: WELKE SOORT 

SCHAPEN HEEFT U? EET U PAP, DAN ETEN ALLE SCHAPEN PAP! 
WEES NIET LAUW, MAAR VURIG VAN GEEST! 

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo! Woensdagmiddag op 22 augustus 2012 bracht de bode engel 

Gods deze boodschap over aan Benjamin Cousijnsen.  
 

Shalom, Benjamin! Ik groet u in de naam van Jezus Christus, die 

ooit gestorven was voor u allemaal en de dood overwon en opstond 
uit de dood. Mijn naam is Meribi; ik ben een bode engel Gods. Ik 

zag reeds lang uit om de profeet Gods te ontmoeten uit de stam 

van Benjamin. Benjamin Cousijnsen, ik vertel u het volgende 
verhaal… 
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U daar, die luistert, Hoe was de pap van uw kerkgemeente?  

Hoeveel jaren hebt u al de kerk bezocht?  

Voortdurend hebben de schapen een goede herder nodig om voor 
hen te zorgen. Deze schapen, Benjamin, gaan al jaren naar de 

kerk, en hebben hun leven aan Jezus Christus gegeven.  
Benjamin, dacht u: ‘Prijst de Heer’?  

 

De herder moet de schapen telkens de luiers verschonen.  
En als ze rode billetjes hebben, komt er talkpoeder op hun billetjes. 

Ja, lach maar profeet Gods, naar u luisteren ze ook niet.  
Ook mag de pap niet te heet zijn.  

Ook als het aantal schapen toeneemt, zeg ik u als bode engel Gods, 

dat dit geen groei is. Begraafplaatsen groeien ook. Vaak is er een 
gebrek aan de juiste voeding.  

 
Lukas 18, vers 15  Zij brachten ook hun kleine kinderen tot hem, 

opdat Hij ze zou aanraken. Toen de discipelen dat zagen, bestraften 

zij hen.  
 

U daar, al heet uw kerk ‘Silo’ of ‘Eindtijd’ of ‘De Hemel’… 

 
Psalm 131, vers 2  Immers heb ik mijn ziel tot rust en stilte 

gebracht, als een gespeend kind bij de moeder, als een gespeend 
kind is mijn ziel in mij. 

 

Welk soort schapen hebt u? 
Hebben ze nog steeds pap nodig en verzorging? 

 
Johannes 10, vers 11 tot en met 14  Ik ben de goede Herder, 

de goeder Herder zet zijn leven in voor zijn schapen. Maar wie 

huurling is, en geen herder, wie de schapen niet toebehoren, ziet 
de wolf aankomen, laat de schapen in de steek en vlucht, en de 

wolf rooft ze en jaagt ze uiteen, want hij is een huurling en de 

schapen gaan hem niet ter harte.  
 

Uw schapen hebben de juiste voeding nodig! 
En dat kan alleen als u wandelt, door de Heilige Geest toe te laten 

in uw kerk, en in uzelf! Eet u pap? Dan eten alle schapen pap! 
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Ooit zal elke apostel, evangelist, herder, en leraar en profeet voor 
God komen te staan. En God zal vragen: Hebt u uw leven gegeven 

voor deze schapen? Waar zijn uw en hun vruchten gebleven?  

Wees niet lauw maar vurig van Geest, en wees niet bang om zielen 
te verliezen. Spreek zoals God u opdraagt, anders gaan vele 

schapen verloren door u! 
 

Galaten 5, vers 22  Maar de Geest is liefde, blijdschap, vrede, 

lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, 
en zelfbeheersing.  

 
Ook zeg ik u, U mag in uw bediening beslist niet gebonden 

zijn!  

Trouwens, wie waren de baby’s? De schapen, of u? Daarom zeg ik u 
in de liefde van Jezus Christus dit alles nu, voordat het te laat is. 

God heeft u allen lief, kom tot Hem!  
Benjamin, ik ga nu en zegen u allen in Jezus Christus’ naam. 

Shalom! Ruacha, Yeshu, sprak de bode engel Gods en verdween. 
 
 

 

22-08-2012 Profetie: Tekenen van de Laatste 
Dagen! 
 

PROFETISCHE OPENBARING GODS: IN DIT VISIOEN OPENBAART 
DE HERE GOD AAN ZIJN PROFEET BENJAMIN COUSIJNSEN WAT 

REEDS IN VERVULLING GAAT: ER VINDEN GEBEURTENISSEN 

PLAATS OP AARDE, DIE MEN LIEVER NIET WIL HOREN! 
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo! Benjamin Cousijnsen schrijft op 22 augustus 2012: Ik zag de 
bode engel in mijn slaap, en ik zag hem op de wolken…  

Toen sprak hij, Shalom, Benjamin! Mijn naam is Choron. Ik begroet 
u in de naam van Jezus Christus, Yeshua HaMashiach, Ruacha, 

Yeshu! Ik was eerder bij u, Benjamin. Yeshua, Jezus, is de Christus, 

de Zoon van God.  
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U daar, men probeert met schepen met zeezout in de lucht 
te schieten.  

Men wil dit, Benjamin, doen in een strook van 100 tot 150 

kilometer lang om Fout! De hyperlinkverwijzing is ongeldig.. 
Met amper 10 tot 15 schepen wil men met deeltjes zeezout 
sproeien. Uw koolstofuitstoot is zeer hoog. Het initiatief moet de 

opwarming tegengaan. Men probeert van alles.  
 

De klimaatverandering, profeet Gods, is te danken aan 

ongehoorzaamheid van de mens.  
U hebt reeds doorgegeven, dat de grond zal scheuren en dat de 

grond zal branden onder de voeten van de mens. De mens heeft 

zelf een hel op aarde uitgeroepen! Ook de intense en dodelijke 
hittegolven nemen de adem af. De zon zal zó branden, dat men het 

niet kan verdragen.  
 

Benjamin, men liet grote hoeveelheden radioactief in de 

grote Oceaan stromen.  
De schade is enorm! Veel Japanners hebben kanker en laten uit 

angst hun ongeboren kinderen aborteren. Vele lichamelijke klachten 
en ziekten zijn onder hen. De overheid ontkent! De Fukushima 

schade is veel erger dan men zegt!  

Ik zeg u, de aarde zal te maken krijgen met de Zonnestorm! 
 

Hosea 8, vers 7  Zij zaaien wind, storm zullen ze oogsten. 

Korenhalmen, die geen aar vormen, kunnen geen meel leveren. Als 
ze al iets opbrengen, zullen vreemdelingen het opslokken.  

 
Wie leeft zonder God en Jezus Christus, zal de hel op aarde 

beleven!  

Wees niet ongelovig, maar gelovig. Dit zijn de tekenen van de 
laatste dagen. Er zullen vele rampen zijn. Er gebeuren 

gebeurtenissen op aarde, die men liever niet wil horen en 
meemaken!  

 

Voordat het ergste komt, zullen de ware kinderen Gods 
weggenomen zijn, en dit is zeer, zeer spoedig! 

Als u zich bekeert tot Jezus Christus en u uw zonden belijdt en Hem 

uitnodigt in uw leven, zal u behouden worden. Doe het nu, voordat 
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u achterblijft. Wie niet wil horen, gaat echt verloren! Ik maak u niet 
bang, ik vertel u als bode engel Gods de waarheid in Jezus Christus’ 

naam. Dit is ook geen film, dit is echt! Kies wie u dienen wilt, want 

dáár zal u zijn. En overdenk en luister naar de boodschapper Gods, 
Shalom! 

 
 

 

Licht en donker gaat niet samen! 
 

23-08-2012  BOODSCHAP GODS: DE BODE ENGEL GODS BRENGT 

DEZE BOODSCHAP: VERGEET NIET, DE HERE IS HEILIG EN WIL 
DAT U UW HART SCHOON HOUDT. WAAR UW HART IS, ZAL UW 

ZIEL ZIJN!  
 

Volledige weergave: 

 
Hallo! Mijn naam is Benjamin Cousijnsen. Op 23 augustus 2012 

kreeg ik de volgende boodschap van de bode engel Gods. 
 

Shalom, Benjamin Cousijnsen, ik groet u! Mijn naam is Onam. Ik 

groet u wederom in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus 
Christus, de Zoon van de levende God, die alles gemaakt heeft. Er 

is geen God dan de God van Izaäk, Jakob en Abraham. Merk goed 

op wat de Geest Gods u openbaart! Als u Jezus Christus hebt 
aangenomen in uw leven, zeg ik u het volgende… 

 
Waar woont Jezus Christus volgens u? 

Hij woont toch in uw hart, door het geloof? 

 
Efeziërs 3, vers 16 en 17  Opdat Hij u geve, naar de rijkdom 

zijner heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door zijn Geest in 
de inwendige mens. 

 

Heeft u het ontdekt?  
Hij zei niet: Ik vraag dat u een fijne dienst zult hebben. Nee, God 

vroeg dat onze inwendige mens gesterkt zal worden, en dat Jezus 

Christus door het geloof in onze harten woning zal maken. 
U zegt: “Fout! Paulus zei dit”.  
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Klopt! Maar God spreekt dit ook buiten de Geschriften om. Wat is 
uw probleem? Jezus Christus wil in uw hart wonen. U bent in de 

Geest met Hem verbonden. Uw leven is aan de heerschappij 

onderworpen en Hij is uw enige Heer.  
 

Ik vertel u verder, opdat gij vervuld wordt. 
Dit is het Koninkrijk van God. Waar woont Jezus? In uw hart toch? 

Opdat gij vervuld wordt tot alle volheid Gods. Vervuld zijn 

betekent: Jezus Christus in u hebben, net zoals het water van een 
vol glas in het glas zit, en niet aan de buitenkant. 

 
Psalm 73, vers 1  Waarlijk, God is goed voor Israël, voor hen die 

rein van hart zijn. 

 
Leviticus 19, vers 16 en 17  Gij zult onder uw volksgenoten niet 

als een lasteraar rondgaan; gij zult uw naaste niet naar het leven 
staan: Ik ben de HERE. Gij zult uw broeder in uw hart niet haten; 

openlijk zult gij uw volksgenoot terechtwijzen en niet ter wille van 

hem zonde op u laden.  
 

Deuteronomium 6, vers 5 en 6  Gij zult de HERE, uw God, 

liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel 
uw kracht. Wat ik u heden gebied, zal in uw hart zijn. 

 
Als u het glas bent, mooi doorzichtig, en Jezus komt als 

water in u, dan bent u vol van binnen en van de buitenkant 

ziet men het ook! 
Maar als u zand in het water doet, bent u niet meer mooi 

doorzichtig, ook niet aan de buitenkant. Laat uw lichaam een 
tempel zijn van de Heilige Geest. Vergeet niet, de Here is heilig en 

wil dat u uw hart schoon houdt en bedekt onder Zijn kostbaar 

Bloed! Waar uw hart is, zal uw ziel zijn. 
 

Woont Jezus echt in u?  

Dan bent u vrij van elke gebondenheid. U mag ook niet God dienen 
als uw water nog zwart is, want licht en donker gaat niet samen. 

In de hemel is geen duisternis. Laat Jezus Christus genieten van uw 
geheiligde hart! Amen. 

Ik ga nu, Benjamin, en laat ze dit overdenken. Shalom! 
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23-08-2012 Profetische boodschap: UFO nieuws! 
 

IN DEZE PROFETISCHE BOODSCHAP VERTELT DE BODE ENGEL 

GODS, MET WELK DOEL DE GEVALLEN ENGELEN (DE ALIENS) 
NAAR DE AARDE GEKOMEN ZIJN. ZE ZIJN AL ONDER ONS! LUISTER 

NAAR DEZE INFORMATIE DIE VAN GOD KOMT! 
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo! Op 23 augustus 2012 bracht de bode engel Gods deze 
boodschap over aan Benjamin Cousijnsen. 

 

Shalom, Benjamin Cousijnsen! Mag ik mij even voorstellen? Mijn 
naam is Jetro, een bode engel Gods. Ik groet u, profeet Gods, in de 

machtigste Naam boven alle namen, Yeshua HaMashiach, Jezus 
Christus.  

 

Weet u nog, dat u een planeet zag met vleermuisachtige 
gevallen engelen boven de aarde? 

“Ja”, zei ik, “ik herinner mij dit”.  

Benjamin, deze planeet is vernietigd. Juich niet te vroeg, Benjamin, 
ze hebben het zelf gedaan.  

“Zijn ze omgekomen?” vroeg ik. 
Nee, ze zijn op aarde! Hun doel is de mensheid van God weg te 

halen. Ze loeren op bloed en ze brengen geestelijke verwarring op 

de aarde.  
 

Ook hebben ze contact met de UFO’s.  
De bode engel zei: U sprak in de naam van de almachtige God van 

Izaäk, Jakob en Abraham, en u zei: “Vanaf nu zal men meer UFO’s 

zien”. Benjamin, wereldwijd worden ze ontdekt en zelfs gefilmd…  
In Mexico zag een journalist tijdens de opnames vele UFO’s. Hij 

maakte echte live beelden en men zag de UFO’s, acht UFO’s, met 

een infrarood camera, en zelfs Defensie zag ze. 
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De UFO’s kunnen wolken projecteren, zodat men hen niet ziet. Hun 
bescherming werkte niet en men zag ze dus, zoals Mexico, Spanje, 

Engeland, Galicië, Amerika, Haïti, Duitsland, België en Nederland. 

Velen vinden het geweldig, als men er een ziet. Men beseft niet 
eens, dat het gevallen engelen zijn, die de aarde gaan overnemen. 

Op het moment als de Christenen weg zijn, na de Opname, zullen 
zij de macht grijpen! 

 

Het uiterlijk zal een kopie van de mens zijn. 
Men zal het beest geloven en vertrouwen, want ‘zij hadden de 

Christenen weggenomen’, omdat er wereldwijd rampen waren en 
chaos. Ze worden ontvangen als helden! O wee, wereld, het zijn 

demonen van satan!  

“Hoe zit het met die gevallen engelen onder ons, hier op aarde?” 
vroeg ik.  

Het zijn verkenners, en ze geven de informatie door, Benjamin.  
 

Het is beter voor de mens, dat ze zich bekeren tot Jezus 

Christus.  
Alleen Hij kan de mens redden. Wie Hem niet aangenomen heeft, 

zal een hel op aarde ontvangen. Wie Hem aanneemt, wordt gered.  

De mensen zullen elkander doden en zelfs eten! 
 

Johannes 9, vers 30  De man antwoordde en zeide tot hen: Hierin 
is toch iets wonderlijks, dat gij niet weet vanwaar Hij komt, maar 

mijn ogen heeft Hij geopend. 

 
De tijd is nabij! 

Misschien lacht u, zoals in de tijd van Noach. Toch verging de mens 
en God zelf had de deur gesloten. Ik ga nu, Benjamin. Wie niet wil 

horen, gaat verloren. Knoop dit goed in uw oren! Kies wie u dienen 

wilt.  
 

Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween. 

 
 

 

Hoor de stem die roept: Heeft u Hem waarlijk 
lief? 
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24-08-2012  DE GOD VAN DE GEESTEN DER PROFETEN HEEFT ZIJN 

ENGEL GEZONDEN OM ZIJN KNECHTEN TE TONEN, HETGEEN 

WELDRA GESCHIEDEN MOET. HOOR DE STEM DIE ROEPT: “ZIJN 
KONINKRIJK DER HEMELEN IS NABIJ GEKOMEN!” 

 
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo! Op 24 augustus 2012 bracht de bode engel Gods in de 
vroege ochtend, om 7 uur, deze boodschap over aan Benjamin 

Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik groet u in de naam van Jezus Christus. Mijn naam is 

Sera. Ik ben tot u gekomen, profeet Gods, omdat God u liefheeft.  
 

Niet ieder die in Hem gelooft, zal behouden worden. 

U daar, schrijf op en onderzoek het! 
 

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 

wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 
eenieder die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leve 

hebbe. 
Voordat ik verder ga,  

 

God heeft u meer lief dan dat u God liefhebt!  
Uw behoudenis betekent alles voor Hem. Hij vecht voor u daar 

boven. Ook gaf Hij, de God van Izaäk, Jakob en Abraham, Zijn 
waardevolste bezit, Zijn eigen geliefde Zoon. Hij wou u redden. Ik 

ga nu verder vanaf vers 17: Want God heeft Zijn Zoon niet in de 

wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de 
wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet 

veroordeeld. Wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet 

heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. 
Voordat ik verder ga,  

 
God wou een heel andere wereld.  



 
 

 

391 
 
 

 

Hij wil u niet veroordelen, maar juist liefhebben! Hij heeft u nimmer 
verstoten, alleen maar liefgehad. Wie Hem liefheeft, echt liefheeft, 

vanuit uw hart en ziel en verstand, wordt niet veroordeeld. Hebt u 

Hem ook zo lief, vanuit uw hart, ziel en verstand, en met al uw 
kracht? Wie niet gelooft, en God verwerpt, en Zijn geliefde Zoon, 

wordt veroordeeld. Het is uw eigen keus! Ik ga nu verder vanaf 
vers 19: Dit is het oordeel, dat het licht - daar wordt Jezus Christus 

mee bedoeld - in de wereld gekomen is, en de mensen, de 

duisternis liever gehad hebben dan het licht. Want hun werken 
waren boos.  

Voordat ik verder ga, 
 

Wie heeft u meer lief? En zijn uw werken boos?  

U kunt ook niet beiden dienen! Maak vandaag uw keus. 
Tot slot, ik ga nu verder vanaf vers 20: Want een ieder, die kwaad 

bedrijft, haat het licht en gaat niet tot het licht, opdat zijn werken 
niet aan de dag komen. Maar wie de waarheid doet, gaat tot het 

licht, opdat van zijn werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 

 
Openbaring 22, vers 6  En Hij zeide tot mij: “Deze woorden zijn 

getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der 

profeten heeft Zijn engel gezonden om Zijn knechten te tonen, 
hetgeen weldra geschieden moet.”  

 
Johannes 3, vers 27  Johannes antwoordde en zeide: “Geen mens 

kan iets aannemen, of het moet hem uit de hemel gegeven zijn.” 

 
U daar, mijn naam is Sera, en ik ben de bode engel Gods.  

Gods woorden zijn getrouw en waarachtig, en Benjamin 
Cousijnsen is Zijn ware profeet. Hoor de stem die roept: 

“Zijn Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen!”  

Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween.  
 
 

 

Welke zegen hebt u in gedachten? 
 

DE BODE ENGEL GODS SPRAK: ALLES WAT VAN GOD KOMT, IS IN 
ZIJN NAAM TOT U GEKOMEN EN IS BELANGRIJK! HET ZEGENEN 
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WORDT DOOR DE HERE BESPROKEN. BENJAMIN, GODS PROFEET, 
SCHRIJFT ALLES WOORD VOOR WOORD OP! 

 

 
Volledige weergave: 

 
Shalom! Op de vroege middag op 24 augustus 2012 bracht de bode 

engel Gods deze boodschap over aan Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik zegen u allen in de naam van Yeshua HaMashiach, de 

Christus, die men ook Jezus Christus noemt. Mijn naam is Emen. 
Laat dit, wat ik u zeg, vaststaan in uw geheugen.  

 

Deuteronomium 26, vers 15  Zegen uw volk Israël. 
 

Welke zegen hebt u in gedachten? Zegent u wel echt? 
 

Genesis 12, vers 3  Ik zal zegenen, wie u zegenen, en wie u 

vervloekt, zal Ik vervloeken, en met u zullen alle geslachten des 
aardbodems gezegend worden.  

 

Numeri 6, vers 24  De Here zegene u en behoede u. 
 

Hoe kunt u iemand nu zegenen? 
 

Joel 2, vers 14  Wie weet of Hij Zich niet wendt en berouw heeft 

en een zegen achter Zich laat overblijven, tot een spijsoffer en een 
plengoffer voor de Here, uw God.  

 
Een zegen komt echt van God! 

 

Exodus 20, vers 16  Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen 
uw naaste. 

 

Spreuken 14, vers 21  Wie zijn naaste veracht, zondigt. 
 

Leviticus 19, vers 18  Gij zult niet wraakzuchtig en haatdragend 
zijn tegenover de kinderen van uw volk, maar uw naaste liefhebben 

als uzelf: Ik ben de HERE. 
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Als u tegen iemand iets hebt, mag u niet een zegen 

uitspreken.  

Want het is een leugen en het wordt omgezet in vloek, omdat u het 
niet meent. Als u zegent vanuit uw hart en ziel, zal u ook waarlijk 

medegezegend worden.  
Een zegen komt van God en het is geheiligd! 

 

1 Korinthiërs 3, vers 16  Weet gij niet, dat gij Gods tempel zijt en 
dat de Geest Gods in u woont? Zo iemand Gods tempel schendt, 

God zal hem schenden, want de tempel Gods, en dat zijt gij, is 
heilig. 

 

Als u iemand zegent, of de handen oplegt in de naam van 
Jezus Christus, mag er geen zonde in u zijn, want u schendt 

God! 
 

Numeri 22, vers 12  Toen zei de God tot Bileam: Gij zult met hen 

niet medegaan, gij zult dat volk niet vervloeken, want het is 
gezegend.  

 

Bileam had zijn hart eens goed moeten onderzoeken. 
Alles wat van God komt, Benjamin, is in Zijn naam tot u gekomen, 

en is belangrijk! 
De bode engel Gods sprak verder, Wat nu volgt, is voor alle 

helpers. De Here zal u allen zegenen. Ook zeg ik u, in de naam van 

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, dat zoals geschreven staat in: 
 

Openbaring 22, vers 19  En indien iemand afneemt van de 
woorden van het boek dezer profetie, God zal zijn deel afnemen 

van het geboomte des levens en van de heilige stad, welke in dit 

boek beschreven zijn.  
De bode engel Gods sprak verder, 

  

Mijn naam is Emen. Sta in uw kracht!  
De Here is met u! Wees vooral zuiver van geest. De Here zegt: Ik 

heb lief, wie Mij liefhebben. Sla deze woorden niet in de wind. 
Beroem u op uw werk Gods.  
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Spreuken 25, vers 25  Hier staat geschreven: Goede tijding uit 
verre landen is koel  water voor een dorstige ziel.  

De bode engel Gods sprak verder,  

Nog heel even, zeg ik u, dan zult u allen zich zeer verblijden.  
Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween. 
 
 

 

24-08-2012 Profetie: Nabije toekomst NA de 
Opname! 
 

IN BEELDSPRAAK OPENBAART DE HERE GOD AAN BENJAMIN 
COUSIJNSEN, WAT ER NU ZEER SPOEDIG OP AARDE GAAT 

GEBEUREN, NA DE OPNAME! U KUNT ONTKOMEN AAN DEZE 

GEBEURTENISSEN, DOOR UZELF OVER TE GEVEN AAN JEZUS 
CHRISTUS! 

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo! Op 24 augustus 2012, in de avond, bracht de bode engel 

Gods deze boodschap over aan Benjamin Cousijnsen. De bode 
engel verscheen en zei meteen, Ik spreek in beeldspraak. 

 

Shalom, Benjamin Cousijnsen! Mijn naam is Chebron. Ik groet u 
daar, die luistert.  

 

Ik ben een bode engel Gods en ben geen gevallen engel.  
Ik ben een engel Gods, net zoals al die engelen, die de God van 

Izaäk, Jakob en Abraham dienen en gehoorzamen. Als God zo Zijn 
werk en woorden spreekt via Zijn eenvoudige profeet, en het zo 

overbrengt naar u, is het aan uzelf, wat u daarmee doet. Ook ik, 

Chebron, kom in de machtige naam van Jezus Christus, Yeshua 
HaMashiach. 

 
Luister, Peter was een Amerikaan, een jongeman, die al 

jaren in een zware coma lag… 

Op een bijzondere dag gingen zijn beide ogen open. Hij was 
ontwaakt! Men schrok behoorlijk en kort daarna werd hij ontslagen. 
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Toen hij buiten was, zag hij na jaren dat de mensen zich als 
zombies gedroegen. Peter zag ook, dat de militaire politie 

mensen oppakte, en iemand oppakte en in het militaire busje 

stopte, en meenamen. Een straatwachter, een verrader, kreeg 
een hand en gaf de tip aan deze militaire agenten. Toen pakte een 

van de militaire polities, een soort Laser Cap, maar een moderne, 
die geprogrammeerd was door de gevallen engelen van satan.  

Peter zag, dat deze militaire agenten naar een vrouw gingen en 

aanspraken, en daarna deed ze die Laser Cap op, en even later 
weer af. Haar gedrag werd meteen heel anders!  

Toen opeens zag een van de militaire politie hem en rende naar 
Peter. Peter schrok heel erg, en rende weg, maar zag niet dat er 

een auto aankwam… Peter was op slag dood.  

 
Deze Laser Cap werd eerst gebruikt voor games, met 

levensechte beelden.  
Iedereen had zo’n cap. De technologisch gevallen engelen hadden 

een nog betere versie ontworpen, met iets extra’s. Als ze de Cap 

opdeden, kreeg men een uitnodiging om Jezus Christus af te 
zweren, en het getal 666 van het beest aan te nemen.  

 

Velen hadden ook een chip reeds geïmplanteerd gekregen.  
Velen die achtergebleven waren, door verkeerd gemaakte keuzes, 

kozen alsnog voor Jezus Christus. Ze werden in kampen gestopt 
en gedwongen om het getal alsnog aan te nemen. Ze werden zwaar 

mishandeld en verkracht, opgehangen, opgegeten en onthoofd. 

Sommigen werden ook met militaire bussen naar crematoriums 
gebracht, om daar levend verbrand te worden!  

De chip was verplicht! En men moest de wet echt gehoorzamen van 
de antichrist Obama. De gevallen engelen werkten samen met de 

overheid en de antichrist Obama. 

 
Wie achterblijft, komt in een ware hel terecht!  

Daarom, bekeer u nu en kies voor Jezus Christus, die u nog kan 

redden, als u zich tenminste overgeeft aan Hem. Het is uw keus nu: 
hemel of hel. De tijd is nabij! Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

sprak de bode engel Gods, en verdween. 
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Ware liefde blijft altijd! 
 

25-08-2012  DEZE BOODSCHAP WORDT DOOR DE ENGEL GODS 
RAFAËL OVERGEBRACHT AAN BENJAMIN COUSIJNSEN, DE 

EENVOUDIGE PROFEET GODS, ZOALS DE HEER HEM NOEMT: WARE 

LIEFDE TUSSEN MAN EN VROUW IS NAAR GODS BEELD! 
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo! Mijn naam is Benjamin Cousijnsen. Op 25 augustus 2012 
kreeg ik de volgende boodschap van de bode engel Gods. 

 
Shalom! Ik groet u, Benjamin Cousijnsen, in de naam van Jezus 

Christus, Yeshua HaMashiach, de Christus. Ik ben de bode engel 

Gods en mijn naam is Rafaël. U daar, of u nu niet gelovig bent of 
wel, ik ben naar de profeet Gods gestuurd om u dit te verkondigen 

namens Yeshua HaMashiach. 
 

Misschien weet u het volgende wel, wat ook geschreven 

staat in de Geschriften. Vergeet niet dat de satan het ook 
kent, en zelfs meer.  

 

In Genesis 1, vers 27 en 28 staat geschreven: En God schiep de 
mens naar zijn beeld; naar Gods beeld schiep Hij hem; man en 

vrouw schiep Hij hen. En God zegende hen… tot zover. 
 

God heeft u gemaakt, dat weet u toch wel? Of gelooft u in 

een andere onzin? 
God schiep hen dus naar Gods beeld, de man en de vrouw. Bent u 

wel echt naar Gods beeld? Of is het een spiegelbeeld?  
 

Esther gaat altijd naar de kerk en had een geweldige 

kerkdienst, en het woord wat gebracht was, was zo 
opbouwend. 

Esther kon aan tafel alleen bidden, als haar man er niet bij was, en 

de kinderen. Elders zat men wel aan tafel en had men wel respect 
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voor elkaar, en gingen ze samen als gezin naar de kerk. En men 
deelde als man en vrouw, waar Gods woord over ging, met elkaar. 

Als Esther thuiskwam, sloeg de vreugde om in verdriet… Haar man 

had er niet eens voor over om met haar mee te gaan naar de kerk. 
Was dit Gods beeld, was dit ware liefde? Esther weet de 

trouwgelofte nog: “Marco, neemt u haar ten vrouw, en belooft u 
haar in voor- en tegenspoed trouw te zijn, tot de dood u scheidt?” 

“Ja”, zei Marco. 

 
1 Korinthiërs 6, vers 15  Weet gij niet, dat uw lichamen leden 

van Christus zijn? 
 

Weet u, u moet één zijn. 

Dat kan alleen als u naar Gods beeld streeft. 
 

1 Korinthiërs 7, vers 3  De man kome jegens de vrouw zijn 
echtelijke verplichtingen na en evenzo de vrouw jegens haar man. 

 

U daar, die luistert, satan haat eenheid, en heeft reeds vele 
huwelijken kapotgemaakt en scheiding gebracht! 

Als u van uw huwelijk houdt en vecht er om, vrouw en kinderen bij 

elkaar te houden zonder Jezus Christus, blijft een huwelijk een open 
deur voor de boze. Dit is misschien uw laatste kans. Kies voor Jezus 

Christus en laat Hem toe in uw hart.  
 

1 Korinthiërs 13, vers 6 tot en met 8  Zij is niet blijde over 

ongerechtigheid, maar zij is blijde met de waarheid. Alles bedekt 
zij, alles gelooft zij, alles hoopt zij, alles verdraagt zij. De liefde 

vergaat nimmermeer. Tot zover. 
 

Als u haar gevonden hebt, dan is er toekomst!  

God is liefde. Jezus gaf mede Zijn liefde aan het kruis, ja ook voor u 
om u te redden van de straf, die u en de mensen verdienden door 

ongehoorzaamheid. Jezus Christus is de enige Weg en de Waarheid 

en het Leven! Kom samen naar het kruis, en vraag om vergeving, 
en wedersta de satan en versla hem met Gods woord. Als u Nee 

zegt tegen dit reddingsplan Gods, dan zal u ter verantwoording 
worden geroepen op de dag, die spoedig nadert. Onverwachts zal 

uw geliefde er niet meer zijn… de Opname! Wees erbij.  



 
 

 

398 
 
 

 

Wie niet wil horen, gaat verloren. 
Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween. 

 
 
 

God openbaart nu wie ook meegaan in de 

Opname! 
 

26-08-2012  GOD OPENBAART IN DEZE PROFETISCHE 
OPENBARING, WIE ER NET ZO GOED WORDEN OPGENOMEN 

TIJDENS DE OPNAME! GOD VERKONDIGT U NIEUWE DINGEN, 

OMDAT GOD DE UITGEVER IS. EEN PRACHTIGE OPENBARING 
GODS! 

 

 
Volledige weergave: 

 
Deze boodschap Gods kwam in de namiddag, gebracht door de 

bode engel Gods, op 26 augustus 2012. 

 
Shalom, Benjamin! Mijn naam is Jesari. Ik verheug mij zeer, dat ik, 

de bode engel Gods, in de naam van Yeshua HaMashiach aan u, 
profeet Gods, in Jezus Christus’ naam deze boodschap Gods mag 

brengen. 

 
Jesaja 42, vers 20  Gij hebt wel veel gezien, maar gij hield het 

niet in gedachtenis. Gij hebt de oren wel open gehad, maar gij hebt 

niet gehoord. 
 

Jeremia 32, vers 27  Zie, Ik, de HERE ben de God van al wat 
leeft; zou voor mij iets te wonderlijk zijn? 

 

Benjamin, ik openbaar u iets, wat velen te boven gaat… 
 

Johannes 9, vers 1 tot en met 4  En voorbijgaande zag Hij een 
man, die sedert zijn geboorte blind was. En zijn discipelen vroegen 

Hem en zeiden: Rabbi, wie heeft gezondigd, deze of zijn ouders, 

dat hij blind geboren is? Jezus antwoordde: Noch deze heeft 
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gezondigd noch zijn ouders, maar de werken Gods moesten in hem 
openbaar worden.  

 

Mattheüs 4, vers 24 en 25  En het gerucht van Hem drong door 
tot in geheel Syrië; en men bracht tot Hem allen, die ernstig 

ongesteld waren, gekweld door allerlei ziekten en pijnen, bezetenen 
en maanzieken en verlamden, en Hij genas hen.  

 

U daar, de tijd is waarlijk nabij! 
Tijdens de Opname zullen de armen van geest en vele 

gehandicapten net zo goed worden opgenomen. En ze zullen God 
zien, evenzo ook de baby’s! Zalig de reinen van hart! Voorwaar, 

voorwaar, ik zeg u, Als men doof en blind geboren is, zullen ze de 

hemel beërven. Zalig de zachtmoedigen! Verblijd u, want hunner is 
het Koninkrijk der hemelen. 

 
Hebben ze een besef van de dingen Gods, dan zal God hun 

hart onderzoeken! 

Ouders, breng uw kinderen groot in de liefde van Jezus Christus.  
Ik hoor velen zeggen: “Nergens staat dit opgeschreven in de 

Geschriften”. 

Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Ik verkondig u nieuwe dingen en u 
richt zich op uw Boek! Maar God is de Uitgever van Genesis tot 

Openbaring, en HIJ is de Schrijver, en dit is Zijn vervolg! Benjamin, 
gij hebt het gehoord, en u ook. En in Hem zijt gij onderwezen, in 

Jezus Christus’ naam, Yeshua HaMashiach, de Christus. Voor God is 

niets te wonderlijk. 
Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween. 

 
 

 

Jezus Christus droeg uw zonden met liefde! 
 

26-08-2012  BOODSCHAP GODS: IK SPREEK VIA BENJAMIN TOT U: 

LUISTER TOCH, BENT U WAARLIJK GELUKKIG? JEZUS CHRISTUS 
GAF ZIJN LEVEN IN UW PLAATS EN MAAKTE DE WEG VRIJ VOOR 

DE MENSEN EN U, OM TOT HEM TE KOMEN! 
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Volledige weergave: 
 

Hallo! Op de middag op 26 augustus 2012 bracht de bode engel 

Gods deze boodschap over aan Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Mijn naam is Camelia, ik ben de bode engel Gods. Wee u, 
die niet luistert. Ik ben tot u gezonden in de naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. 

 
Mattheüs 24, vers 12 en 13  En omdat de wetsverachting 

toeneemt, zal de liefde van de meesten verkillen. Maar wie volhardt 
tot het einde, die zal behouden worden.  

 

Als u Jezus Christus niet toelaat in uw leven, zal u nimmer 
ervaren wat Hij voor u had! 

De liefde van de wereld is geen ware liefde, maar bestaat uit lust. 
Daarom verkilt de liefde, die niet uit God is. Maar als u Jezus 

Christus wel toelaat in uw hart en in uw leven, zal de liefde nimmer 

verkillen. Wel voor diegene, die Jezus Christus verwerpt.  
 

Wee u! Ik spreek via Benjamin tot u, luister toch!  

Bent u waarlijk gelukkig met uw leven? Heeft iemand zijn leven 
weleens gegeven in uw plaats? Jezus Christus wel! Hij droeg de 

straf van u en de gehele mensheid op zich. Waarom?  
Zijn liefde is geheel anders, omdat Hij de mensheid een kans wou 

geven en u. Als Hij dit niet in liefde had gedaan, was de mens er 

niet meer. Jezus, de Zoon van God, droeg al uw zonden, en maakte 
de weg vrij voor de mensen en u, om tot Hem te komen. 

 
Jeremia 31, vers 3  Ja, Ik heb u liefgehad met eeuwige liefde. 

 

Hij droeg uw zonden met liefde, maar de mens wees Hem 
zelfs na Zijn dood nog af! 

Hoe slecht u ook was, wat uw achtergrond ook is, als u Jezus 

Christus toelaat in uw leven en in uw hart, werpt Jezus uw zonden 
in de diepte van de zee, en Hij praat er niet over.  

Kies heden voor een leven, dat u aangeboden wordt: eeuwig leven! 
Wie tot Hem komt, wordt behouden. Hij kwam niet voor de 

volmaakten, die er niet zijn. Hij kwam juist voor mensen zoals u. 
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Sluit uw ogen in uw binnenkamer en vouw uw handen, en vraag 
Hem om uw zonden te vergeven. Kom tot Hem en bezoek een kerk, 

waar u opgebouwd wordt en waar u de onderlinge liefde mag 

ervaren van broeders en zusters. Laat u niet tegenhouden, door 
niemand! Maar ga naar een vurige evangelische kerk, waar men 

God grootmaakt. 
Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween. 

 

 
 

Profetie: Wat verborgen is, brengt God aan het 

licht 
 

26-08-2012  OPENBARINGEN GODS! DE BODE ENGEL GODS 

SPRAK: BENJAMIN, ER WORDEN NU AL ENKELE BEWIJZEN 
ACHTERGEHOUDEN VOOR DE WERELD! DE HERE GOD BRENGT 

WAT MEN VERBORGEN HOUDT AAN HET LICHT!  
 

 

Volledige weergave: 
 

Beste luisteraars, mijn naam is Benjamin Cousijnsen. Op 26 
augustus 2012 kreeg ik de volgende boodschap van de bode engel 

Gods. 

 
Shalom, Benjamin! Ik groet u in de machtige naam van Yeshua 

HaMashiach, de Christus, Jezus. Ik ben een bode engel Gods, en 

mijn naam is Miliam en vertel u het volgende, profeet Gods. 
 

Wist u, de eerste mens, die een voet op de Maan zette, is 
overleden: Neil Armstrong.  

Hij is op zaterdag, op 82-jarige leeftijd, heengegaan. Hij leefde 

jaren in de stilte in Ohio. Hij had dingen gezien, waar hij niet over 
moest spreken… Hij moest het verzwijgen van de NASA en de 

regering. Zijn ontdekking was, dat God echt bestond. Ook had 
hijzelf enkele engelen gezien nabij de Maan. Zijn getuigenis werd in 

de doofpot gestopt!  

 
Benjamin, de VS helpt de huidige president Mohammed… 

http://nos.nl/artikel/410699-astronaut-neil-armstrong-overleden.html
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en weet niet, Benjamin, dat de Egyptische president een grote rol 
zal spelen tegenover Israël, spoedig. Het is een man met 

meerdere persoonlijkheden.  

 
Benjamin, er worden nu al enkele bewijzen achtergehouden 

voor de wereld. 
Obama zei nog, “Als u een alien ontdekt, of leven, laat mij als 

eerste het weten”. Alsof hij het reeds niet wist!  

 
En wat zijn geboorteakte betreft, Obama maakt er zo weer 

een nieuwe met zijn computer.  
Men gelooft hem zo! 

Niemand zal zijn plaats innemen, totdat hij zal wijken voor de 

Koning der koningen: Yeshua HaMashiach, Jezus Christus! 
 

Zie, Israël, Armageddon, daar zal gevochten worden, zeer 
spoedig! 

Ik ga weer, Benjamin, Shalom! 

 
 

 

Jezus Christus spreekt over de valse profeten! 
 

26-08-2012  DEZE BOODSCHAP KOMT VAN DE HERE JEZUS 

CHRISTUS EN WORDT VIA DE BODE ENGEL GODS, WOORD VOOR 
WOORD, AAN GODS EENVOUDIGE WARE PROFEET BENJAMIN 

COUSIJNSEN GEGEVEN. THEMA IS DE VELE VALSE PROFETEN! 
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo! Op 26 augustus 2012 in de ochtend, bracht de bode engel 
Gods deze boodschap over aan Benjamin Cousijnsen.  

 

Shalom, Benjamin! Mijn naam is Eliabas. Ik groet u namens de 
Koning boven alle koningen. En in Zijn naam, macht en kracht en 

heerlijkheid kom ik tot u. En door Hem ben ik gezonden, in de 

naam van Yeshua HaMashiach, de Christus Jezus.  
 

http://eindtijdnieuws.blogspot.nl/2011/11/het-meest-verbazingwekkende-verhaal-dat.html
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Benjamin, als u deze boodschap kopieert, zien ze er dan 
hetzelfde uit? 

Ja? Benjamin, de inkt is anders. 

Mattheüs 24, vers 11  En vele valse profeten zullen opstaan, en 
velen zullen ze verleiden. 

 
Als u voor de spiegel staat, weet God dat u wel Zijn ware 

profeet bent, en niet dat beeld: de kopie.  

Als u nu deze boodschap voor de spiegel houdt… doe maar… wat 
ziet u dan? 

“Ik zie het papier en wat ik opgeschreven heb”, zei ik. 
U bent wel een ware profeet, maar wat u opgeschreven hebt, is in 

spiegelbeeld. Zo zijn er Christenen, Benjamin, en vele valse 

profeten en messiassen, en ook hun werken zijn niet uit Mij. Maar 
ze worden gebruikt als de kopie van satan, die het ook heel mooi 

kan brengen. 
 

Numeri 12, vers 6  Toen zeide Hij: Hoort nu mijn woorden. Indien 

onder u een profeet is, dan maak Ik, de HERE, Mij in een gezicht 
aan hem bekend, in een droom spreek Ik tot hem. 

 

1 Samuel 9, vers 9  Vroeger zeide men in Israël, wanneer men 
God ging raadplegen: Komt, laten wij naar de ziener gaan. Want de 

profeet van tegenwoordig werd vroeger ziener genoemd. 
 

Jeremia 1, vers 4 en 5  Het woord des HEREN nu kwam tot mij: 

Eer Ik u vormde in de moederschoot, heb Ik u gekend, en eer gij 
voortkwaamt uit de baarmoeder, heb Ik u geheiligd; tot een profeet 

voor de volkeren heb Ik u gesteld. 
 

Satan heeft vele kopieën gemaakt. 

Sommigen, Benjamin, zijn een kopie van u, of van een voorganger, 
of van hun fan, hun afgod. Zelfs van satan is er een kopie! Satan 

met zijn gevallen engelen hebben reeds velen overgenomen. 

Ik zeg u, Wees echt, anders kan de Here u niet zegenen. Doe 
niemand na, richt u met uw geest, ziel en lichaam op Hem, die niet 

wil dat de werken vals zijn, een kopie. Doe uw wapenrusting aan! 
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Openbaring 19, vers 20  En het beest werd gegrepen en met 
hem de valse profeet, die de tekenen voor zijn ogen gedaan had, 

waardoor hij hen verleidde, die het merkteken van het beest 

ontvangen hadden en die zijn beeld aanbaden; levend werden zij 
beiden geworpen in de poel des vuurs, die van zwavel brandt. 

 
Een profeet herkent men aan zijn eenvoudigheid, niet aan de 

rijkdom, waarmee hij pronkt en zijn huis en kleding.  

Johannes was het grote voorbeeld… “Moet ik nu zo’n vel dragen?” 
zei ik. 

Nee! Blijf zoals u nu bent. U bent zeer rijk in de Here. U die luistert, 
maak uw wegen recht, voordat het te laat is! Ik ga nu, Benjamin, 

profeet Gods. Wie u veroordeelt, veroordeelt God, want deze 

boodschap kwam van Jezus Christus, Yeshua HaMashiach.  
Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween. 

26-08-2012 U daar… Dit is de Eindtijd! 
 
DE BOODSCHAP VAN GOD HEEFT NU HAAST! DEZE LAATSTE 

BOODSCHAP VANDAAG, GEBRACHT DOOR DE ENGEL TEURAL. 
HOOR WAT GOD NU TOT U SPREEKT DOOR BEKENDE BIJBELSE 

GESCHRIFTEN HEEN: STA KLAAR, WANT DE KONING KOMT! 

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo! In de avond op 26 augustus 2012 bracht de bode engel Gods 

deze boodschap over aan Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom, Benjamin! Mijn naam is Teural. Ik ben de bode engel 

Gods, Ruacha, Yeshu! Ik ben tot u gekomen in de naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. Benjamin, schrijf op: 

 
Daniël 11, vers 34 en 35  Doch, terwijl zij struikelen, zullen zij 

een kleine hulp vinden; dan zullen velen zich in huichelachtigheid 

bij hen aansluiten. 
 

Ik heb het over de kampen, waar de achterblijvers zullen 

terechtkomen, die de Opname van de geliefden van Yeshua 
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HaMashiach, de Christus, gemist hebben. Zij waren er niet klaar 
voor. Bent u alreeds klaar?  

In vers 35 staat verder: Sommigen van de verstandigen zullen 

struikelen, opdat er onder hen loutering, schifting en zuivering 
teweeggebracht worde, tot aan de eindtijd; want deze toeft nog tot 

de vastgestelde tijd. 
 

U daar, dit is de eindtijd! 

 
Marcus 13, vers 15 tot en met 17  Wie op het dak is, ga niet 

naar beneden en ga niet naar binnen om iets uit zijn huis mede te 
nemen, en wie in het veld is, kere niet terug om zijn kleed mede te 

nemen. Wee de zwangeren en de zogenden in die dagen! 

Marcus 13, vers 19 tot en met 21  Want die dagen zullen zulk een 
verdrukking brengen als er niet geweest is van het begin der 

schepping, die God geschapen heeft, tot nu toe, en ook nooit meer 
wezen zal. En indien de Here die dagen niet had ingekort, zou geen 

vlees behouden worden, doch ter wille van de uitverkorenen, die Hij 

heeft uitverkoren, heeft Hij die dagen ingekort. 
 

Ik zeg u, In het Huis Gods zijn vele woningen en uw plaats is 

reeds bereid. 
 

Openbaring 21, vers 2 tot en met 4  En ik zag de heilige stad, 
een nieuw Jeruzalem, nederdalende uit de hemel, van God, getooid 

als een bruid, die voor haar man versierd is. En ik hoorde een luide  
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stem van de troon zeggen: Zie, de tent van God is bij de mensen 
en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen zijn volken zijn en God zelf 

zal bij hen zijn… 
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Als u Jezus Christus erkent als de Zoon van God en als u 

wederom geboren bent, dan mag u daar zijn, spoedig, in het 

Nieuwe Jeruzalem. 
Wist u, dat Gods Koninkrijk zich verplaatst? 

Ik ga nu, Benjamin, en zeg u: Maak u klaar om Hem te ontmoeten, 
die zich ook klaarmaakt om u te ontmoeten. Maak u klaar voor 

Rosh Hashanah! Ruacha, Shalom! sprak de bode engel Gods. 

 
 

 

Benjamins val werd door engelen Gods 
gedragen 
 

27-08-2012  DE BODE ENGEL GODS, SERVIN, TOONT BENJAMIN, 
HOE HIJ IN 1985 DOOR DE HULP VAN GOD VIA DE BODE ENGELEN 

GERED WERD VAN EEN, ANDERS, DODELIJK AFLOPEND ONGELUK. 
GOD HEEFT OOK U OP HET OOG! BID!  

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo! Op 27 augustus 2012 bracht de bode engel Gods deze 

boodschap over aan Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom, Benjamin Cousijnsen! Mijn naam is Servin. Ik ben de bode 

engel Gods en ben gekomen tot u in de naam van Yeshua 

HaMashiach, de Zoon van God, Jezus Christus. 
 

Benjamin, hoe vaak heeft de duivel u niet geprobeerd uit de 
weg te ruimen? 

Ik neem u terug in de tijd. 

 
Benjamin was ooit een hovenier en bracht zijn fiets voor het 

huis…  
En opeens sprak de bode engel Gods, Servin, tegen Benjamin, Trek 

uw geliefde leren jas aan! 

Benjamin dacht: ‘Dit leren jack is veel te mooi om het mee te 
nemen naar het werk, en deze jas was al heel duur… nee’, dacht 
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Benjamin, en wou niet luisteren… Benjamin, trek uw geliefde leren 
jas aan! U begon te twijfelen… ‘Ok, dan pas ik heel erg goed op 

deze jas.’  

Benjamin ging naar Lonneker... Zijn baas stuurde hem er naartoe, 
naar deze plaats. Daar moest hij de kalk van een hoge broeikas er 

afspuiten, op het dak. Hij stond in een dakgoot en vroeg: “Bestaat 
de tuinslang uit één stuk?” 

“Ja”, zei een van de collega’s… Benjamin had nog iets meer 

tuinslang nodig, en trok… Maar er zat wel een tussenverbinding 
tussen, en deze schoot los… 

 
Benjamin viel zeker 15 meter achterover door de broeikas. 

Benjamin, tijdens uw val braken al de ramen en het glas viel met u 

mee. U werd, Benjamin, profeet Gods, beschermd en gedragen 
tijdens de val. U stond meteen op, en was erg verbaasd! Uw jas 

had u beschermd, omdat u geluisterd had. U had alleen enkele 
schrammetjes, meer niet! U zag de glasscherven van een halve 

meter rechtop naast u, waar u stond. Verder was er een ijzeren 

tafel, waar een deuk in gekomen was. U mocht naar huis om u om 
te kleden. U had zelf helemaal niets… Alleen de jas was goed kapot. 

Als u niet geluisterd had, die waardevolle jas aan te doen, was u 

dood geweest! 
 

U daar, luister altijd naar God als Hij tegen u spreekt. 
De duivel wil niet dat u leeft! Bid altijd om bescherming, en als u 

Jezus aangenomen hebt, bent u met Hem meer dan overwinnaar en 

beschermd! 
De engelen droegen Benjamin in de lucht tijdens de val. God zond 

Zijn bode engelen Gods om hem te hulp te schieten. U in Jezus 
Christus bent goed verzekerd, omdat u Hem hebt aangenomen. Dit 

gebeurde in 1985… God had u altijd al op het oog, en u ook! Kies 

wie u volgen wilt. Is het Jezus Christus, of geeft u zich over aan de 
duivel? Kies heden voor Jezus Christus, en u zal waarlijk beschermd 

worden. Zonder Hem loopt u gevaar. Hij heeft u lief. Kom tot Hem! 

Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween. 
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28-08-2012 Profetie: Tyfoon Bolaven treft 

Korea! 
 

DE HERE GOD SPREEKT TOT PROFEET BENJAMIN COUSIJNSEN. 
KOREA WORDT NU GETROFFEN DOOR GODS KRACHT, TYFOON 

BOLAVEN! DE BODE ENGEL GODS HAD NAMENS DE HERE REEDS 

AL LANG GEWAARSCHUWD! 
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo! Op dinsdag 28 augustus 2012 bracht de bode engel Gods 
deze boodschap over aan Benjamin Cousijnsen. Luister aandachtig! 

 

Shalom, Benjamin Cousijnsen, ik groet u in de naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus.  

 
Genesis 18, vers 23 tot en met 27  En Abraham trad nader en 

zeide: Zult Gij dan de rechtvaardige met de goddeloze verdelgen? 

Misschien zullen er vijftig rechtvaardigen in de stad zijn; zult Gij  
haar dan verdelgen, en aan de plaats geen vergiffenis schenken ter 

wille van de vijftig rechtvaardigen, die in haar zijn? Het zij verre 
van U, aldus te handelen, de rechtvaardige te doden met de 

goddeloze, zodat de rechtvaardige zou zijn gelijk de goddeloze; 

verre zij het van U; zou de Rechter der ganse aarde geen recht 
doen? En de HERE zeide: Indien Ik te Sodom vijftig rechtvaardigen 

in de stad vind, zal Ik de gehele plaats vergiffenis schenken om hun 

wil.  
 

Benjamin, de bode engel Gods Donder heeft Korea bereikt. 
Nu, hij zal zijn kracht Gods waarmaken! Waarom luisteren ze niet? 

U noemt het tyfoon Bolaven. De bode engel Gods had namens de 

Here reeds al lang gewaarschuwd: ‘Wie niet wil horen, gaat 
verloren’. Ook heeft de Here ook uw land gewaarschuwd, die 

luistert! Bekeer u, en wees niet zoals Sodom. U daar, bekeer u! Wat 
moet God u nog doen om u te laten buigen? 

 

Mattheüs 23, vers 12  Al wie zichzelf zal verhogen, zal vernederd 
worden en al wie zichzelf zal vernederen, zal verhoogd worden. 
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U daar, werkers van Jezus Christus, laat u niet meewaaien 

met de wind van de kerk, maar door de Heilige Geest Gods! 

Naar wie moet u luisteren? Kies wie u heden dienen wilt! 
 

Jakobus 3, vers 8 tot en met 10  Maar de tong kan geen mens 
bedwingen. Zij is een onberekenbaar kwaad, vol dodelijk venijn. 

Met haar loven wij de Here en Vader en met haar vervloeken wij de 

mensen, die naar de gelijkenis Gods geschapen zijn. 
 

Benjamin zegt al, “Vader, noem mij maar gewoon 
Benjamin”.  

Ik zeg: Benjamin, u bent uitgekozen en Hij noemt u: u bent zijn 

geliefde uitgekozen profeet. En wie tegen u is, is tegen Mij, want ze 
hebben niet willen horen. Toen niet, nu niet! Benjamin Cousijnsen, 

wat God zegt, is van waarde; u bent Zijn profeet.  
Ik ga nu, mijn naam was Ruachiama, Shalom! 

 
 
 

Geen profeet is aangenaam in zijn vaderstad! 
 
DE HERE GOD SPREEKT OVER ZIJN PROFEET BENJAMIN 

COUSIJNSEN TOT ALLE LUISTERAARS EN TWIJFELAARS EN ZIJ DIE 

VEROORDELEN! DE HERE ZELF KOMT VOOR ZIJN EENVOUDIGE 
GELIEFDE PROFEET OP! NUMERI 6:24 EN 25  

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo! Op 28 augustus 2012 bracht de bode engel Gods deze 

boodschap van God over aan Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom, Benjamin! Ik groet u in de naam van Yeshua HaMashiach, 

Jezus Christus.  
 

Benjamin, u bent de stem, die roept in de laatste dagen: 

“Bekeer u, want het Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen!” 
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Mattheüs 5, vers 11 en 12  Zalig zijt gij, wanneer men u smaadt 
en vervolgt en liegende allerlei kwaad van u spreekt om Mijnentwil. 

Verblijdt u en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen; 

want alzo hebben zij de profeten vóór u vervolgd. 
 

Deuteronomium 13, vers 1  Wanneer onder u een profeet 
optreedt of iemand, die dromen heeft, en hij u een teken of een 

wonder aankondigt… 

 
1 Koningen 22, vers 14  Maar Micha zeide: Zo waar de HERE 

leeft, voorzeker, hetgeen de HERE tot mij zeggen zal, dàt zal ik 
spreken. 

1 Koningen 22, vers 8  De koning van Israël zeide tot Josafat: Er is 

nog één man door wie wij de HERE kunnen raadplegen, maar ik 
haat hem, omdat hij over mij nooit iets goeds, maar alleen onheil 

profeteert: Micha, de zoon van Jimla. En Josafat zeide: De koning 
spreke niet alzo. 

 

2 Kronieken 20, vers 20  De volgende morgen vroeg trokken zij 
uit naar de woestijn van Tekoa. En terwijl zij uittrokken, trad 

Josafat naar voren en zeide: Luistert naar mij, Juda en inwoners 

van Jeruzalem, gelooft in de HERE, uw God, en gij zult bevestigd 
worden, gelooft in zijn profeten en gij zult voorspoedig zijn. 

 
Mattheüs 10, vers 41  Wie een profeet ontvangt als profeet, zal 

het loon van een profeet ontvangen. Tot zover. 

Mattheüs 1, vers 22  Dit alles is geschied, opdat vervuld zou 
worden hetgeen de Here door de profeet gesproken heeft. Tot 

zover. 
 

Lukas 4, vers 24  Doch Hij zeide: Voorwaar, Ik zeg u, geen 

profeet is aangenaam in zijn vaderstad. 
 

Romeinen 2, vers 16  Ten dage, dat God het in de mensen 

verborgene oordeelt volgens mijn evangelie, door Christus Jezus. 
Romeinen 8, vers 24  Want in die hoop zijn wij behouden. Maar 

hoop, die gezien wordt, is geen hoop, want hoe zal men hopen op 
hetgeen men ziet? 
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Jeremia 32, vers 27  Zie, Ik, de HERE, ben de God van al wat 
leeft; zou voor Mij iets te wonderlijk zijn? 

 

1 Korinthiërs 5, vers 12 en 13  Staat het soms aan mij, hen te 
oordelen, die buiten zijn? Oordeelt ook gij niet alleen hen, die in uw 

kring zijn? Hen, die buiten zijn, zal God oordelen. Doet, wie niet 
deugt, uit uw midden weg. “Anders zal Ik het doen!” 

 

Benjamin is Mijn profeet, en uw profeet! 
En wie hem afwijst, heeft Mij, de God van Izaäk, Jakob en Abraham 

ook afgewezen, de God van Israël. 
 

Numeri 6, vers 24 tot en met 25  De HERE zegene u en behoede 

u; de HERE doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. 
 

Mijn naam is Elim; ik ben de bode engel Gods. Wees één in Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus, en overdenk wat Hij gesproken heeft. 

Bid voor elkander! Wie Mij liefheeft, heeft de profeet lief, die Ik 

reeds liefhad in de moederschoot.  
Shalom! sprak de bode engel Gods. 

 
 

 

Ik zag een kerkzaal vol met ezels! 
 
30-08-2012  BENJAMIN BEVINDT ZICH TIJDENS DIT DROOM 

VISIOEN BUITEN DE KERK IN EERSTE INSTANTIE. HIERNA BEZIET 
BENJAMIN DE KERK VAN BINNENUIT, TERWIJL DE GOD VAN 

IZAÄK, JAKOB EN ABRAHAM SPREEKT!  

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo! Mijn naam is Benjamin Cousijnsen. Op 30 augustus 2012 

kreeg ik een heel bijzonder droom visioen. Luister maar eens… 
 

De Here liet mij een kerk zien aan de buitenkant. 

Deze zag er heel mooi uit in mijn droom. Plotseling stond ik in de 
kerk! En ik verwachtte een zaal vol mensen, maar dat was niet zo.  
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Ik stond hierna opeens op de kansel en keek de zaal in, en zag 
allemaal ezels rondlopen door elkaar heen. Sommige ezels stonden 

in groepjes, “Ja, ja!” te roepen door elkaar.  

Toen hoorde ik de stem van de Here God, en die sprak dit: Dit zijn 
allemaal ezels. Ik, de Here God, heb tot vele kerken gesproken via 

Mijn profeet Benjamin, maar ze hebben niet willen luisteren. Ze zijn 
gelijk aan de ezels; ze luisteren niet eens naar Mijn stem. Mijn volk 

gaat ten onder door gebrek aan kennis. Velen van deze ezels, die 

denken dat ze wijs zijn en dat ze boven Mij kunnen staan! U roddelt 
over anderen en maakt ezelsprongen, en denkt dat u heel wat bent. 

Maar u ziet niet, dat Ik, de God van Abraham, Izaäk en Jakob de 
ware God ben, en boven u sta. U moet niet voor God spelen! En u 

moet geen dingen opleggen aan uw schapen, die Ik niet gesproken 

heb! Want u spreekt niet namens Mij. U moet ook niet uw eigen 
kerkregels opleggen, want die zijn ook niet van Mij! En u moet ook 

geen macht uitoefenen over uw schapen, wat niet van Mij komt. Ik 
zie u als ezels, die niet Mijn Koninkrijk zullen beërven, tenzij ze zich 

bekeren en luisteren naar Mijn stem, en doen wat Ik zeg.  

 
Ik zag, dat vele ezels plekken hadden… 

Ik dacht aan een kruisingsschaap en nog iets. Maar een stem zei: 

Benjamin, dat zijn de zonden, die Ik u toon.  
“Maar het zijn zovele!” zei ik. Ik hoorde droefheid in Zijn stem… Dit 

zijn ezels, die Ik samenbracht in één kerk. Dat sprak de Here. Deze 
denken, dat ze naar Mijn stem horen, maar ze zijn gebonden. Het 

zijn roddelezels, en rookezels, drugsezels, verslaafde 

drankezels, en ze denken ook nog dat ze namens Mij spreken en 
vol zijn van Mijn geest. Velen zijn reeds overgenomen en velen van 

hen hebben zich ook schuldig gemaakt aan afgoderij, en luisteren 
naar waarzeggende geesten. Hun kerk zit vol, vol machten en 

krachten, die niet van Mij waren. De gevallen engelen zaten onder 

hen, en velen zijn reeds gelijk zo. Velen denken dat ze Mijn stem 
horen, en dat is niet zo, Benjamin. Bijna al die ezels hebben zich 

schuldig gemaakt aan overspel, hoererij, en velen zijn ook in het 

bezit van een hongerige seks-demoon en zitten vol onreine 
gedachten. 

 
“Maar deze kerk is zo vol! Waar zijn de goede ezels?” vroeg 

ik.  
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Die zijn er ook wel, hier en daar. 
“Maar er zijn er zo weinigen”, zei ik. 

Zo ook hebben deze ezels van Gods huis een huis van onreinheid 

gemaakt en ontheiligd. Men ontheiligt Gods huis door wereldse 
activiteiten. Ik toon u dit om het door te geven, Benjamin. Wie zich 

niet bekeert, zal met Mij te maken krijgen. Velen heb ik hun deur 
moeten laten sluiten en het zal nog verdergaan. Luister toch naar 

uw profeet Gods en veroordeel niet! Luister naar de waarheid en 

vrees deze profeet niet, maar vrees de God van Izaäk, Jakob en 
Abraham! 

Telkens hoorde ik, “IA”. Ik verlangde om te zeggen: “Zwijg!” Dat 
verlangde ik echt te roepen. Toen sprak de Here verder,  

 

Benjamin verlangt het goede nieuws voor de kerken. 
Hij spreekt, wat Ik hem opdraag, hetzij goed nieuws, hetzij slecht 

nieuws. Oordeelt u over hem, oordeelt u over uw eigen profeet, die 
Ik u gegeven heb, die zo moet spreken zoals Ik hem dat opdraag 

en zeg. Hij zal niets met uw woorden doen, omdat hij naar Mij 

luistert.  
 

Opeens zat ik in een ander gebouw… oogverblindend! 

‘Ik zie nu wel schapen’, dacht ik. En dat zag ik ook, spierwitte! Maar 
het waren er zo weinig.  

Dit zijn ook leiders van de kerk; ze zijn apart gezet van de ezels. 
Ik hield mijn tranen in, maar de Here klonk trots over deze 

schapen. Maar wat een heilige aanwezigheid Gods voelde ik! 

Benjamin, sprak Hij, Ik zie je tranen.  
“Er zijn er zo weinigen!” zei ik. 

Er zullen maar weinigen zo zijn als dezen, die u ook respecteren en 
liefhebben. Ze zijn dankbaar, wat God gegeven heeft. Dezen staan 

ook achter u, met gebed voor u en uw werkers. Wie Mijn profeet 

zegent, wordt gezegend. En wie hem oordeelt, oordeelt Mij. 
Toen was de droom weg… 

 

SHALOM! 
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SEPTEMBER 2012 
 
 

Velen denken in hokjes! 
 
02-09-2012  BOODSCHAP GODS: VELEN DENKEN IN HOKJES EN 

BEGRIJPEN GODS WOORDEN NIET, SPRAK DE BODE ENGEL VAN 

DE HERE GOD. VERDER WORDT HET BELANG VAN VERGEVEN 
BENADRUKT EN HET BLIJVEN IN GODS LIEFDE.  
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo! Op de vroege ochtend op 2 september 2012 bracht de bode 
engel Gods deze boodschap over aan Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom, Benjamin Cousijnsen! Mijn naam is Rithia. Ik ben de bode 

engel Gods en zeg u het volgende. 

 
Een gevallen engel zou nimmer de mens verwijzen naar 

Jezus Christus.  

Een gevallen engel zou u, die luistert, van God willen aftrekken! 
Mijn naam mag u vergeten, maar vergeet niet: al die engelen Gods 

hebben tot u gesproken in de naam van Yeshua HaMashiach, de 
Christus Jezus. En in Zijn naam hebben wij tot de eenvoudige 

geliefde profeet Benjamin Cousijnsen gesproken.  

 
Word wakker daar, de tijd is nabij! 

Al zeg ik deze woorden, wat denkt u dan? Als ik, een bode engel, 
zeg: Zijn Komst is nu wel bekend, roept u: “Waar staat het?”  

U spreekt toch ook niet uit boeken? U zegt nu: “Maar het is Gods 

woord!”  
Dat klopt. Een schrijver schrijft ook een vervolg. En als een 

schrijver besluit om nog iets toe te voegen, omdat het zijn boek is, 

wat is dan uw probleem? Velen denken in hokjes en begrijpen Gods 
woorden niet eens, wat van de Heilige Geest Gods komt. Begrijpt u 

het nu? Ik zeg u nu het volgende…  
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In de brief van Judas, vers 17 tot en met 23 staat geschreven: 
Gij echter, geliefden, herinnert u de woorden, die vóór dezen 

gesproken zijn door de apostelen van onze Here Jezus Christus, dat 

zij tot u hebben gezegd: Aan het einde des tijds zullen er spotters 
komen, die naar hun eigen goddeloze begeerten zullen wandelen. 

Zij zijn het, die scheuringen maken, natuurlijke mensen, die de 
Geest niet hebben. Maar gij, geliefden, bewaart uzelf in de liefde 

Gods, door uzelf op te bouwen in uw allerheiligst geloof en door te 

bidden in de heilige Geest, verwachtende de ontferming van onze 
Here Jezus Christus ten eeuwigen leven. En weest ook barmhartig 

jegens sommigen, die twijfelen, redt hen door hen uit het vuur te 
rukken, maar weest jegens anderen barmhartig in vreze, uit afkeer 

zelfs van het kleed, dat door het vlees bevlekt is. 

De bode engel Gods sprak verder, 
 

U daar, net voor de Komst van Jezus Christus, zullen velen 
elkaar niet kunnen vergeven. 

Men weet niet eens dat satan de man en de vrouw, die verbonden 

zijn in Christus, haat. Hij heeft al vele huwelijken verwoest, ook van 
de Christenen. Hiermee staat hij op nummer 1.  

 

Een ware Christen vergeeft, gelijk u wordt vergeven in 
Christus!  

Zo niet, dan wordt u ook niet vergeven. Hoe vaak moet men 
vergeven, denkt u? Men vroeg het aan Jezus. U weet het wel. Jezus 

heeft ook uw zonden vergeven, en wijst u er ook niet telkens op. 

Zijn bladzijde is blanco, omdat het vergeven is. Overdenk uw 
vruchten Gods.  

 
1 Korinthiërs 13, vers 3 tot en met 8  Al ware het, dat ik al wat 

ik heb tot spijs uitdeelde, en al ware het, dat ik mijn lichaam gaf 

om te worden verbrand, maar had de liefde niet, het baatte mij 
niets. De liefde is lankmoedig, de liefde is goedertieren, zij is niet 

afgunstig, de liefde praalt niet, zij is niet opgeblazen, zij kwetst 

niemands gevoel, zij zoekt zichzelf niet, zij wordt niet verbitterd, zij 
rekent het kwade niet toe. Zij is niet blijde over ongerechtigheid, 

maar zij is blijde met de waarheid. Alles bedekt zij, alles gelooft zij, 
alles hoopt zij, alles verdraagt zij. De liefde vergaat nimmermeer; 
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maar profetieën, zij zullen afgedaan hebben; tongen, zij zullen 
verstommen; kennis, zij zal afgedaan hebben.  

De bode engel Gods sprak verder, 

 
De Here draagt een ieder op, die Christus heeft aangenomen, 

om in Zijn liefde te zijn. 
Want de verwoester wil alles wat door de Here samengevoegd is, 

kapotmaken. Praat alles uit, en vergeef, zoals Jezus ook zou doen! 

Richt u op Hem, breng alles bij Hem. Laat u snoeien door de Here, 
die niemand veroordeelt. Dat doet satan alleen. De liefde overwint. 

Dit alles heb ik tot u gesproken in de laatste dagen in Jezus 
Christus’ naam.  

Maak u klaar, want de Koning komt er aan! Wie niet wil horen, gaat 

verloren. Ruacha, Yeshu, Adonai, Shalom!  
 

 
 

Staat u klaar voor de Koning der koningen? 
 
03-09-2012  DE BODE ENGEL GODS, SICHIA, BRENGT DEZE 

BOODSCHAP GODS OVER AAN BENJAMIN COUSIJNSEN, EN 

SPREEKT ZOALS DE GEEST GODS OPDRAAGT OM HET TOT U TE 
SPREKEN. NOG IS ER TIJD MAAR NIET LANG MEER. KIES 

VANDAAG! 

Volledige weergave: 
 

Shalom! Deze boodschap van de Here God bracht de bode engel 
Gods in de nacht van 3 september 2012 tot Benjamin Cousijnsen. 

 

Shalom, Benjamin Cousijnsen! Ik ben de bode engel Gods; mijn 
naam is Sichia. Ik groet u daar in de naam van Jezus Christus, 

Yeshua HaMashiach.  
 

Ik zeg u, Wend uw oog reeds naar boven!  

Hij is verlangende om u te ontmoeten, die waarlijk in Jezus Christus 
zijn. 

 

Mattheüs 24, vers 12  En omdat de wetsverachting toeneemt, zal 
de liefde van de meesten verkillen. 
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Lukas 12, vers 51 tot en met 54  Meent gij, dat Ik gekomen ben 

om vrede op aarde te brengen? Neen, zeg Ik u, veeleer 

verdeeldheid. Want van nu aan zullen vijf in één huis verdeeld zijn, 
drie tegen twee en twee tegen drie. Zij zullen verdeeld zijn, vader 

tegen zoon en zoon tegen vader, moeder tegen dochter en dochter 
tegen moeder, schoonmoeder tegen haar schoondochter en 

schoondochter tegen schoonmoeder.  

Lukas 21, vers 12 tot en met 20  Maar vóór dit alles zullen zij de 
handen aan u slaan en u vervolgen, door u over te leveren in de 

synagogen en gevangenissen, en u voor koningen en stadhouders 
te leiden om mijns naams wil. Het zal voor u hierop uitlopen, dat gij 

zult getuigen. Neemt u daarom in uw hart voor, niet vooraf te 

bedenken, hoe gij u zult verdedigen. Want Ik zal u mond en 
wijsheid geven, welke al uw tegenstanders niet zullen kunnen 

weerstaan of weerleggen. En gij zult overgeleverd worden zelfs 
door ouders en broeders en verwanten en vrienden, en zij zullen 

sommigen van u doden, en gij zult door allen gehaat worden om 

mijns naams wil. Doch geen haar van uw hoofd zal teloor gaan; 
door uw volharding zult gij uw leven verkrijgen.  

 

U daar, dit zijn de tekenen van de laatste dagen! 
Hoe goed u ook bent, als u wederom geboren bent en u hebt uw 

hart aan Jezus Christus gegeven, dan bent u een kind van God. 
Alleen: als u de keus hebt gemaakt voor de onderdompeling, en uw 

wandelt op Zijn weg voor 100% met geheel uw hart en ziel en 

verstand.  
 

En als u niet wederom geboren bent in Christus Jezus, is uw 
paspoort nog niet getekend, omdat u nog niet 100% 

gekozen hebt.  

De Here wil dat u een complete keus maakt. NOG is er tijd, maar 
niet lang! Luister daarom naar Zijn stem; de deur staat nog net 

open. Als God de deur sluit, bent u reddeloos verloren. Hij wil u 

redden uit deze wereld en biedt aan ieder mens eeuwig leven aan. 
Kom nu en kies heden voor Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. 

Tussen u en God is er één grens. Is uw paspoort getekend? 
 Christen zijn is meer, veel meer! 
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Exodus 20, vers 3  Gij zult geen andere goden voor mijn 
aangezicht hebben. 

Exodus 20, vers 4  Gij zult u geen gesneden beeld maken noch 

enige gestalte van wat boven in de hemel, noch van wat beneden 
op de aarde, noch van wat in de wateren onder de aarde is. 

Exodus 20, vers 13, 14 en 15 en 16  Gij zult niet doodslaan. Gij zult 
niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis 

spreken tegen uw naaste. “Zo heeft de Here u Zijn geboden 

gegeven”.  
 

Ook zeg ik u, God haat kwaadsprekerij en roddelaars! 
Die zullen Gods Koninkrijk echter nimmer beërven, tenzij ze zich 

bekeren nu. Het oordeel is aan God, niet aan u. Dit is geen 

karaktereigenschap van God.  
 

De tijd is nabij, en bent u waarlijk klaar om de Koning der 
koningen te ontmoeten?  

Maak uw paden dan snel recht! Ik veroordeel u niet. Ik, de bode 

engel Gods Sichia, schudt u even wakker in Jezus Christus’ naam, 
en spreek zoals de Geest Gods mij dit opdraagt, om het tot u te 

spreken. Overdenk wat de Geest Gods tot u gesproken heeft. Dit 

alles is tot Benjamin gebracht, om het aan u door te geven. 
Shalom! 

 
 

 

Profetie over Indonesië: Ik zag vele doden! 
 

04-09-2012  PROFETIE: INDONESIË WERD MAANDAGNACHT 

OPGESCHRIKT DOOR EEN AARDBEVING VAN 6.5M. HOEWEL ZE 
HET ZELF NIET NIEUWSWAARDIG VONDEN: ZE ZIJN 

GEWAARSCHUWD! BENJAMIN COUSIJNSEN ZIET SCHOKKENDE 
BEELDEN! 

 

 
Volledige weergave: 

 

Beste luisteraars, in de nacht van 4 september 2012 kreeg ik de 
volgende droom… 
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Shalom! Mijn naam is Rafaël, ik groet u in de naam van Jezus 

Christus, Yeshua HaMashiach, de Christus. U daar, luister goed wat 

Benjamin Cousijnsen tot u zegt namens de almachtige God van 
Izaäk, Jakob en Abraham.  

 
Jakarta, Indonesië, hoor de stem die roept: “Bekeer u, want 

het Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen!” 

Hoor de stem die roept: “Maak recht Zijn paden!” Evenals Mattheüs 
3, vers 1 tot en met 4 spreekt, zo spreekt Benjamin Cousijnsen ook 

tegen u. 
 

U daar werd maandagnacht opgeschrikt door een 

aardbeving, met een kracht van 6.5! 
U vindt het niet eens nieuwswaardig. 

 
Exodus 20, vers 3 tot en met 6  Wat vindt u van dit?... Gij zult 

geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen 

gesneden beeld maken noch enige gestalte van wat boven in de 
hemel, noch van wat beneden op de aarde, noch van wat in de 

wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen 

dienen; want Ik, de HERE, uw God, ben een naijverig God, die de 
ongerechtigheid der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het 

derde en aan het vierde geslacht van hen die Mij haten. 
 

Dit is Gods gebod, u bent gewaarschuwd!  

Wie niet wil horen, gaat verloren. De bode engel Gods toonde mij 
het volgende… 

 
En ik zag allerlei schokkende beelden.  

Het was verschrikkelijk om aan te zien! Maar ze hebben niet 

geluisterd. Ik zag vele doden. 
Bekeer u alstublieft! En vraag de Here om vergeving en doe uw 

goden weg voor de Here! Richt u op Jezus Christus. De bode engel 

Gods gaf mij: 
 

Openbaring 11, vers 13 en 14  En te dien ure kwam er een grote 
aardbeving en een tiende deel der stad stortte in, en zevenduizend 

personen werden door de aardbeving gedood, en de overigen 
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werden zeer bevreesd en gaven de God des hemels eer. Het tweede 
wee is voorbijgegaan: zie, het derde wee komt spoedig.  

 

Ik zeg u: 1 Johannes 3, vers 9  Een ieder, die uit God geboren is, 
doet geen zonde; want het zaad Gods blijft in hem en hij kan niet 

zondigen, want hij is uit God geboren. 
 

Luister! 

 
Jakobus 4, vers 17  Als iemand dan weet goed te doen en het niet 

doet, is het hem tot zonde. 
 

1 Thessalonicenzen 4, vers 7 en 8  Want God heeft ons niet 

geroepen tot onreinheid, maar in heiliging. Daarom, wie dit 
verwerpt, verwerpt niet een mens, maar God, die u immers ook zijn 

heilige Geest geeft. 
 

Maar wie denkt, Benjamin, dat zij zo door kunnen gaan, 

sprak de bode engel Gods, zal het zeker bemerken, zeer, 
zeer spoedig. 

Toen richtte de bode engel Gods zich tot de werkers van Benjamin… 

U wordt apostelen genoemd van Benjamin, en wordt 
medegezegend: 

 
Efeziërs 6, vers 10, en 1 Korinthiërs 3, vers 16 en 17 

 

U daar, geef dit door! 
Doe alles ter ere van God en grijp elk middel om het door te geven! 

Zo spreekt de Here naar de werkers toe. Hoor de stem, die roept: 
“Het Koninkrijk is nabij gekomen. De tijd is nabij!”  Mattheüs 23, 

vers 12   

 
Toen richtte de bode engel Gods zich weer tot Indonesië… 

God heeft Indonesië zeer lief, maar niet de oude wegen en de 

afgoden. Als Indonesië luistert en zich bekeert, zal alles veranderen 
in zegen. Ik ga nu, profeet Gods, de Here zegent u allen. Shalom! 
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Boodschap Gods: Hoor de stem die u wil redden!  
 

05-09-2012  LICHT EN DONKER GAAN NIET SAMEN, NET ZOALS 

HEMEL EN HEL, REINHEID EN ZONDE, WAARHEID EN LEUGEN, NET 
ZOALS: JEZUS AANNEMEN OF JEZUS CHRISTUS VERWERPEN. HEBT 

U DE KEUS AL GEMAAKT?  

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo! Op 5 september 2012 schreef Benjamin Cousijnsen: In de 

ochtend werd ik geroepen… 
 

Shalom! Ik ben de bode engel Gods, Rachel. Ik kom tot u, 
Benjamin Cousijnsen, in de naam van Yeshua HaMashiach, de 

Christus Jezus.  

 
U daar, overdenk wat ik tot u gesproken heb, en al die 

andere bode engelen Gods. 
Zij kwamen uit naam van de God van Izaäk, Jakob en Abraham. Als 

u nog niet of juist wel van Jezus Christus gehoord hebt: deze 

woorden geef ik u door via de profeet Gods. 
 

Mattheüs 10, vers 38  En wie zijn kruis niet opneemt en achter 

Mij gaat, is Mij niet waardig. 
 

Hoor de stem, die u wil redden! 
 

Johannes 3, vers 19  Dit is het oordeel, dat het licht - “daar 

wordt Jezus Christus mee bedoeld!” - in de wereld gekomen is 
en de mensen de duisternis – “daar worden alle werken van 

satan mee bedoeld!” - liever gehad hebben dan het licht, want 
hun werken waren boos. 

 

Hoe zit het met u? Hebt u de keus al gemaakt? 
 

Johannes 3, vers 20 en 21  Want een ieder, die kwaad bedrijft, 

haat het licht - “Jezus Christus dus!” - en gaat niet tot het licht, 
opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid 
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doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat zij in God 
verricht zijn. 

 

Licht en donker gaan niet samen! 
Net zoals hemel en hel, net zoals reinheid en zonde, net zoals 

waarheid en leugen, net zoals Jezus aannemen of Jezus Christus 
verwerpen. 

 

Maleachi 3, vers 5  Ik zal tot u ten gerichte naderen; Ik zal een 
snelle aanklager zijn tegen de tovenaars, tegen de echtbrekers, 

tegen de meinedigen, tegen hen die het loon van de dagloner 
drukken, weduwe en wees verdrukken, en de vreemdeling terzijde 

dringen, maar Mij niet vrezen, zegt de HERE der heerscharen. 

 
Mattheüs 6, vers 22 en 23  De lamp van het lichaam is het oog. 

Indien dan uw oog zuiver is, zal geheel uw lichaam verlicht zijn; 
maar indien uw oog slecht is, zal geheel uw lichaam duister zijn. 

Indien nu wat licht in u is, duisternis is, hoe groot is dan de 

duisternis! 
 

Lukas 1, vers 37  Want geen woord, dat van God komt, zal 

krachteloos wezen. 
 

Jezus Christus is de enige Weg! 
Bekeer u en kom bij Hem met al uw zonden, en vraag om 

vergeving. Ga van de duisternis naar het Licht der wereld: Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus.  
 

Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, 
dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die 

in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. 

 
U kunt niet twee heren dienen! 

 

Johannes 7, vers 38  Wie in Mij gelooft, gelijk de Schrift zegt, 
stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. 

 
Vrees de Here. Wie niet wil horen, gaat verloren. 
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1 Johannes 2, vers 4  Wie zegt: Ik ken Hem, en zijn geboden niet 
bewaart, is een leugenaar en in die is de waarheid niet. 

1 Johannes 2, vers 5 en 6  Maar wie zijn woord bewaart, in die is 

waarlijk de liefde Gods volmaakt. Hieraan onderkennen wij, dat wij 
in Hem zijn. Wie zegt, dat hij in Hem blijft, behoort ook zelf zó te 

wandelen, als Hij gewandeld heeft. 
 

Wandel als Jezus Christus. 

In Hem zijn geen gebondenheden, zoals roddel, haat, leugen, 
verslavingen, liefdeloosheid, enzovoort. Hij is uw grote voorbeeld! 

 
1 Korinthiërs 12, vers 31  Streeft dan naar de hoogste gaven. En 

ik wijs u een weg, die nog veel verder omhoog voert.  

 
Openbaring 22, vers 14  Zalig zij, die hun gewaden wassen, 

opdat zij recht mogen hebben op het geboomte des levens en door 
de poorten ingaan in de stad. 

 

De tijd is zeer nabij!  
Luister naar wat de Here u heden doorgaf via de profeet Benjamin. 

Ik ga nu. Ik de bode engel Gods groet u, zoals gesproken wordt in 

de hemelse gewesten: Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 
 

Ik zag de spoedige Opname gebeuren!  
 
PROFETIE 06-09-2012  BENJAMIN COUSIJNSEN, DOOR DE GOD 

VAN ABRAHAM, IZAÄK EN JAKOB ZIJN EENVOUDIGE PROFEET 

GENOEMD, ZAG DE OPNAME GEBEUREN IN DE NU ZEER NABIJE 
TOEKOMST! BENJAMIN ZIET WAT ER DAARNA GEBEURT… 

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo! Mijn naam is Benjamin Cousijnsen. In de nacht van 6 

september 2012 werd ik bezocht door een bode engel Gods. 
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Ik hoorde in de verte de woorden: Shalom, Benjamin! Benjamin, 
word wakker! 

Mijn ogen openden zich op het moment dat ik geroepen werd.  

De engel Gods sprak, Mijn naam is Rafaël, profeet Gods, u kent mij 
wel. Ik ben tot u gezonden in de naam van Yeshua HaMashiach, de 

Christus Jezus. Volg mij nu… Ik stond op en volgde de bode engel 
Gods de trap af, de deur door en zo de straat op. Midden op het 

kruispunt van de straat, vlak bij ons huis, stonden we stil. De engel 

Gods sprak,  
 

De God van Izaäk, Jakob en Abraham laat u een blik in de 
toekomst zien, wat zeer spoedig zal gebeuren. 

De bode engel Gods hield in zijn rechterhand een soort gouden 

herdersstaf vast, en stak het rechtop in de grond, en sprak: Zo 
zullen er vele aardbevingen zijn gelijk deze. Op het moment dat 

de staf dwars door het asfalt doordrong, begon de straat te 
scheuren en te trillen. De grond bewoog heftig. Ik hoorde 

tegelijkertijd bazuingeluiden die aanhielden, een alles 

doordringend geluid, dat ik zelfs door mijn geest heen voelde 
trillen... en vulde, terwijl er ondertussen van alles plaatsvond, het 

luchtruim. Ik zag, als in een vertraagde opname, allemaal 

mensen in de lucht. En zelfs baby’s en mensen met een 
beperking, maar ook dieren in de lucht omhoog gaan. Ik zag 

honden en katten en zelfs marmotten… grote en kleine dieren. Wat 
ik allemaal zag, verbaasde mij, en ging mijn verstand ver te boven. 

 

De bode engel Gods sprak verder en zei, Benjamin, God zegt 
dezelfde woorden als in de tijden van Noach… 

 
Genesis 9, vers 12  En God zeide: Dit is het teken van het 

verbond, dat Ik geef tussen Mij en u en alle levende wezens, die bij 

u zijn, voor alle geslachten. 
 

Ik vroeg, “Aan wie is dit verder geopenbaard?” 

De bode engel Gods zei, Alleen aan Benjamin uit de stam van 
Benjamin. U bent waarlijk de profeet Gods van de laatste dagen. 

Meteen tijdens de Opname zag ik een soort van 
bliksemschichten, die de gehele lucht vervulden. Ook hoorde ik 
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overal gejammer en gehuil. De bode engel Gods sprak verder, 
Benjamin, het zal net zo zijn als wat geschreven staat in: 

 

Exodus 12, vers 30  Daar staat geschreven: En Farao stond des 
nachts op, hij en al zijn dienaren en alle Egyptenaren; en er was 

een luid gejammer in Egypte; want er was geen huis, waarin geen 
dode was. 

 

Toen zei ik, “Dit snap ik, maar dat er een dode zal zijn…” 
Benjamin, zei de engel Gods, denk geestelijk. Een hart zal zoveel 

verdriet hebben als bij het verlies van hun geliefde.  
“Ik snap het”, zei ik nu. 

 

Ik zag van alles uit de lucht vallen… 
Een helikopter die onbestuurbaar was, en rondcirkelde naar 

beneden. Ook een vliegtuig viel uit de lucht. Ik zag vuurballen 
naar beneden komen, die overal insloegen op de daken en straten. 

Overal ontstonden branden; het leek wel oorlog! Ontspoorde 

trams, auto’s die tegen elkaar aan botsten, met mensen maar 
zonder bestuurders. Het was een complete chaos!  

 

Ik zag grote en kleine UFO’s, meerdere in de lucht…  
Ze stonden zo goed als stil en ik zei, “Kijk Rafaël!” 

Dat zijn de ‘bezoekers uit de ruimte’, zo noemen de gevallen 
engelen zichzelf. De engel Gods sprak verder en zei, Men heeft al 

lang contact gelegd met de gevallen engelen op de aarde en in de 

ruimte. Ik schrok van rotsachtige stenen, die uit de lucht 
vielen. Sommige stonden in brand en andere weer niet. Ze waren 

iets groter dan een voetbal, en sloegen overal in en zorgden voor 
brand. Ook zag ik allerlei rare satellieten uit de lucht vallen. De 

bode engel sprak verder en zei: Benjamin, vrees niet, dit moet nog 

geschieden! 
Ik voelde ook een soort magnetische luchtdruk, alsof alles 

magnetisch was, alsof ik door een luchtdruk alle kanten opgedrukt 

werd. Door deze druk werden zelfs auto’s zijwaarts verplaatst. Ik 
begreep dat dit alles meteen zal geschieden, net na de Opname, als 

de Christenen opgenomen zijn door God, door de God van Izaäk, 
Jakob en Abraham. 
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Ik zag een bloedrode Maan, die er zwaar beschadigd uitzag met 
gaten, waar fel licht doorheen kwam. De Zon scheen heel erg fel en 

de hitte was onverdraagbaar.  

Ik hoorde en zag iemand die vloekte, maar kon het niet verstaan. 
De engel Gods had denk ik onverstaanbaar gemaakt, wat hij zei. Hij 

riep hierna wel geïrriteerd een luid “Rosh Hashanah!”  
De engel Gods zei, De mensen zullen echt een hel op aarde hebben, 

want het ergste komt nog voor de achterblijvers. 

Benjamin, u heeft zoveel gesproken namens God, maar sommigen 
denken dat u een studie geeft, en ze zien niet eens dat alles 

profetisch is voorzegd, en zelfs in de Geschriften. Maar God wijst er 
op: alles is rechtstreeks tot u gesproken en alles zal geschieden! Ik 

ben Wie Ik ben, zo spreekt de God van Israël.  

Ik breng u nu terug, Benjamin.  
De bode engel Gods sprak, Bekeer u, die luistert naar deze 

boodschap, en geef u over aan Jezus Christus, Yeshua HaMashiach. 
En u zult daar zijn, waar uw hart, geest, ziel en lichaam vol van is. 

Wie niet wil horen, gaat verloren.  

Ruacha, Yeshu, Shalom, Immanuel! Dit sprak de bode engel Gods. 
 

 

 

Autobiografie: Benjamin Cousijnsen 
 

DIT IS DE AUTOBIOGRAFIE, DIE, OF U HET NU WEL OF NIET 
GELOOFT, DOOR DE BODE ENGEL GODS GEBRACHT IS. DE ENGEL 

VERTELT OVER DE EERSTE LEVENSJAREN VAN BENJAMIN 
COUSIJNSEN EN DE TIJD NA ZIJN BEKERING. 

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo! Op 7 september 2012 bracht de bode engel Gods deze 

boodschap over aan Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik ben Reuël. Ik ben de bode engel Gods. Ik groet u in de 

naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus! 
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Profeet Gods, Benjamin Cousijnsen, als kind hebt u de Here 
Jezus Christus gezien.  

Ik zeg u: Ik zie, ik zie, wat gij niet ziet… 

 
Uw voorgeslacht is de stam van Benjamin; dit wist u nu 

reeds. 
In 1964 werd u geboren… U was reeds op ’t oog, ook al kende u de 

Here Jezus Christus toen nog niet; u was nog een baby. U kwam 

terecht in een ongelovig gezin als baby. Uw vader werkte in de 
bouw in Nederland, en hij was met een rabbijn met familie uit 

Israël voorgoed overgekomen, voorheen hij werk had. Uw moeder 
ging scheiden van hem. Hij was een harde man; de rest bespaar ik 

u. 

 
Thuis bij uw moeder groeide u op… 

U dacht dat u de zoon van Tarzan was; toen was u 8 jaar oud. 
Maar, u was Gods profeet die God op ’t oog had. En God schudde 

met ’t hoofd, toen u er als Tarzan bij liep en schreeuwde: 

“Aaahuahuahuaaaah!”  
Uw moeder leerde een vrouw kennen, Betsie. Zij woonde aan de 

overkant. Op een dag ging ze dan toch eens mee naar de kerk. 

Haar leven was ook niet zo best. Zij werd aangesproken door Gods 
woord en bekeerde zich. De Here had u ook vanaf het begin reeds 

op ’t oog. En u maakte wonderlijke dingen mee als kind. U zag 
reeds engelen, die door God uitgezonden werden en die u als kind 

moesten beschermen. 

 
In 1979 ging u mee met uw moeder, om te kijken naar haar 

doop…  
U dacht toen, dat al die Christenen zich zouden laten dopen in de 

zee, zoals u dat zag op TV. Aangekomen in de volle evangelische 

kerk in Vroomshoop, zag u geen zee. U was meegegaan voor uw 
moeder. U zat tussen twee lege rijen in: zo was de kerk wel verder 

vol. En iedereen werd gedoopt.  

 
Toen sprak de voorganger: “Ik voel dat er nog iemand is, die 

zich had moeten laten dopen”.  
Terwijl hij nog sprak, kreeg u een duw van mij, Benjamin, en u 

stond meteen op het pad! Via het pad gaf u zich helemaal over aan 
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Jezus Christus. En u keek nog van wie die duw was, maar uw 
voorste en achterste rij was leeg. U werd gedoopt dus in 1979 op 

11 november. U ging toen trouw naar de volle evangelische kerk, 

en u ging ook nog naar de EO Jongerendag in 1980.  
 

In 1981 had u een Radiozender en u draaide geestelijke 
platen.  

U had de naam: ‘Radiostation De Evangelische Ark’. U had het op 

uw hart om dit te doen. Tot 1982 heeft u dit gedaan. 
Benjamin, u heeft zoveel meegemaakt…  

 
Jesaja 40, vers 31  Maar wie de HERE verwachten, putten nieuwe 

kracht; zij varen op met vleugelen als arenden; zij lopen, maar 

worden niet moede; zij wandelen, maar worden niet mat. 
 

Benjamin, er werd ooit geprofeteerd over u: “Gij zult een 
held zijn”.  

Jaren dacht u: ‘Een held op sokken!’ 

De Here deed vele wonderen door u heen, omdat u openstond voor 
de Heilige Geest Gods. Benjamin, de Here heeft u zoveel onthuld, 

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Wie u tegenwerkt, werkt de 

werken Gods tegen. Wie u veroordeelt, veroordeelt zichzelf.  
U daar, speel niet als rechter, als u de dingen Gods niet begrijpt! 

 
1 Johannes 2, vers 10  Wie zijn broeder liefheeft, blijft in het licht 

en in hem is niets aanstotelijks. 

 
Bid voor elkander, en zie op God! 

 
Benjamin, in Johannes 20, vers 15 in de Geschriften staat, 

dat men dacht dat Yeshua HaMashiach, de Christus, een 

hovenier was.  
U was ook ooit hovenier.  

 

Heeft u de hemel al gezien? God zorgt voor alles, zo ook voor 
u.  

Hij is vóór u! Alle werken komen uit naam van de God van Izaäk, 
Jakob en Abraham, die ook tot u zijn gekomen. U daar, heb 

elkander lief in Christus!  
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Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 

 

Hoor de stem van Benjamin: “Wereld, bekeer u!” 
 

08-09-2012  PROFETIE: HOOR EN VERSTA DE WOORDEN VAN DE 
ALMACHTIGE GOD: DIT IS GEEN STUDIE! DOOR 

ONGEHOORZAAMHEID GAAN NU GODS WOORDEN IN VERVULLING 
IN DE WERELD. CHINA, OPNIEUW WAARSCHUWT GOD U, LUISTER! 

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo! Op 8 september 2012 bracht de bode engel Gods deze 

boodschap over aan Benjamin Cousijnsen. Luister wereld, naar wat 

de Here God, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, vandaag tot u 
spreekt. 

 
Shalom, Benjamin Cousijnsen! Ik groet u in de machtige naam van 

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Mijn naam is Salach. Wat doet 

u? sprak de bode engel Gods. 
“Ik pak een pen en papier.” 

Doe dat straks maar, zei de bode engel. Luister goed! 

 
China, de God van Izaäk, Jakob en Abraham heeft zo vaak 

gesproken tot u!  
Wie is het die uw afgoden beschaamd doet staan?  Jesaja 2, vers 

8 tot en met 13   

U was gewaarschuwd via Benjamin, maar u luistert niet!  
 

Hoor de stem van Benjamin: “Wereld, bekeer u! Want het 
Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen”. 

Deze profetische woorden vanuit de Geschriften zijn geen studie! Ik 

herhaal, 
 

Jesaja 2, vers 8 tot en met 13  Ook is zijn land vol afgoden: voor 

het werk van eigen handen, voor wat eigen vingers hebben 
gemaakt, buigt men zich neder. Zo verlagen zich de mensen en 
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vernederen de mannen zich. Vergeef het hun niet. Ga in de 
rotskloven en verberg u in de grond voor de verschrikking des 

HEREN en voor de luister zijner majesteit. De verwaten ogen der 

mensen worden vernederd en de trots der mannen wordt 
neergebogen en de HERE alleen is te dien dage verheven. Want er 

is een dag van de HERE der heerscharen tegen al wat hoogmoedig 
is en trots en tegen al wat zich verheft, opdat het vernederd worde. 

 

Mijn naam is Salach. Ik breng u deze boodschap in de naam van 
Yeshua HaMashiach, de Christus. Hij is de God van Izaäk, Jakob en 

Abraham. Hij is een God van liefde en u luistert niet eens naar uw 
profeet, die door God is aangesteld.  

 

Maleachi 4, vers 2 tot en met 4  Maar voor u, die mijn naam 
vreest, zal de zon der gerechtigheid opgaan, en er zal genezing zijn 

onder haar vleugelen; gij zult uitgaan en springen als kalveren uit 
de stal. Gij zult de goddelozen vertreden, want tot stof zullen zij 

zijn onder uw voetzolen op de dag die Ik bereiden zal, zegt de 

HERE der heerscharen.  
 

Dit zijn de woorden Gods, die toen, maar ook nu tot u 

gesproken zijn. Deze boodschap is voor u, China! 
 

Johannes 8, vers 16  En indien Ik al oordeel, dan is mijn oordeel 
waarachtig, want Ik ben niet alleen, maar Ik en die Mij gezonden 

heeft. 

 
O wee, wereld, Bekeer u, schaam u, heb berouw van uw 

wandel! 
 

Efeziërs 4, vers 21  Gij toch hebt van Hem gehoord en zijt in Hem 

onderwezen, gelijk dit de waarheid is in Jezus. 
 

Als u Jezus Christus aanneemt en Hem toelaat in uw leven, 

heeft geen enkel land iets te vrezen.  
En wie niet wil horen - dit telt voor alle landen! - gaat verloren. 
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1 Johannes 3, vers 9  Een ieder, die uit God geboren is, doet 
geen zonde; want het zaad Gods blijft in hem en hij kan niet 

zondigen, want hij is uit God geboren. 

 
God zal ook uw land bezoeken.  

Maak u klaar voor Zijn Komst, voordat het echt te laat is. Werp uw 
zondige land om en maak er een gezegend land van, want Zijn 

Komst staat voor de deur, Waarlijk!  

Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods. 
 
 
 

08-09-2012 Het Totaalpakket van de Laatste 

Dagen! 
 
DEZE BOODSCHAP WERD GEBRACHT IN DE NAAM VAN YESHUA 

HAMASHIACH DOOR DE BODE ENGEL GODS, MICHAËL. 
BOODSCHAP: MAAK VAN UW KERK EEN LICHAAM, DAT NIET 

VESTROOID IS, MAAR EEN IN DE BEDIENING VAN CHRISTUS 

JEZUS! 
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo! Mijn naam is Benjamin Cousijnsen. Op 8 september 2012 
kreeg ik de volgende boodschap van de bode engel Gods. 

 

Shalom! Ik groet u in de machtige naam van Yeshua HaMashiach, 
de Christus Jezus. Mijn naam is Michaël.  

 
Ik zeg u, zoals Hem de naam Immanuel ook is gegeven, zal 

Hij spoedig bij u zijn.  

 
1 Thessalonicenzen 4, vers 16 en 17  Want de Here zelf zal op 

een teken, bij het roepen van een aartsengel en bij het geklank 
ener bazuin Gods, nederdalen van de hemel, en zij, die in Christus 

gestorven zijn, zullen het eerst opstaan… even tot zover, sprak de 

bode engel Gods; mijn naam is Michaël.  
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Yeshua sprak vaak in gelijkenissen...  
De schriftgeleerden waren van hoog aanzien en stonden op de 

hoeken en op de muren in de kijk. En men had lange gewaden en 

men droeg banden met oude Geschriften. Ze werden als heiligen 
aangezien. Ze kenden de Geschriften Gods zeer goed. Maar, ze 

waren blind voor de waarheid en stonden niet open voor de Heilige 
Geest en de gelijkenissen, die Yeshua, Jezus vertelde.  

Benjamin, omdat men te trots was, te hoogmoedig, begrepen ze 

Jezus niet. En zo zijn er nog velen in uw tijd, die als deze 
schriftgeleerden zijn. Ze zijn bang voor de waarheid en voor u, 

profeet Gods. Men luistert niet eens naar u, al stond Jezus voor 
hun!  

 

Velen zijn reeds overgenomen en verwerpen de vijfvoudige 
bediening, die tot de opbouw van het Lichaam van Christus 

is.  
Omdat ze een profeet niet toelaten, en al helemaal niet een profeet, 

verwerpt men:  

 
Efeziërs 4, vers 11 tot en met 14  En daar staat geschreven: En 

Hij heeft zowel apostelen als profeten gegeven, zowel evangelisten 

als herders en leraars, om de heiligen toe te rusten tot 
dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus, totdat wij 

allen de eenheid des geloofs en der volle kennis van de Zoon Gods 
bereikt hebben, de mannelijke rijpheid, de maat van de wasdom 

der volheid van Christus. Tot zover. 

 
Vele kerken zullen heel veel hartpijn hebben, als men 

ontdekt dat ze er niet klaar voor waren.  
Waarom zou God wel naar u luisteren, denkt u? U luistert niet eens, 

schriftgeleerden!  

 
Ik ga weer verder met: 1 Thessalonicenzen 4, vers 17  Daarna 

zullen wij, levenden, die achterbleven, samen met hen op de 

wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Here tegemoet in 
de lucht, en zó zullen wij altijd met de Here wezen. 

 
Jesaja 65, vers 17 tot en met 20  Daar staat geschreven: Want 

zie, Ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde; aan wat 
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vroeger was, zal niet gedacht worden, het zal niemand in de zin 
komen… Heeft u een Bijbel? Lees het dan verder door, wat de Here 

ook nu tot u spreekt.  

 
Ik heb u deze boodschap gebracht in de naam van Yeshua 

HaMashiach.  
Ik ben een bode engel Gods en ik veroordeel u niet. Dat doet God, 

de God van Izaäk, Jakob en Abraham, wel als u niet naar God 

luistert. Zorg dat u erbij bent, en geef uw kerk aan Jezus Christus! 
Laat het Zijn kerk zijn, zoals Hij bedoeld heeft. Maak van uw kerk 

één Lichaam, dat niet verstrooid is, maar één in de bediening van 
Christus Jezus, het totaalpakket van de Laatste Dagen!  

 

De bode engel Gods sloot af met de woorden: Ruacha, Yeshu, 
Shalom! 

 

De Reizigers en Rafaël  
 

09-09-2012  DE BODE ENGEL RAFAËL DEELDE DIT 
WAARGEBEURDE VERHAAL MET BENJAMIN COUSIJNSEN. HET GAAT 

OVER 'TWEE REIZIGERS', DIE OP EEN BIJZONDERE WIJZE VOOR 

HET EERST HOREN OVER DE REDDING UIT GENADE! 
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo! Op 9 september 2012 bracht de bode engel Gods deze 
boodschap over aan Benjamin Cousijnsen.  

 

Shalom, Benjamin Cousijnsen! Ik groet u in de naam van Yeshua 
HaMashiach. Ik ben de bode engel Gods en mijn naam is Rafaël. U 

daar, luister goed. 
 

Ik vertel u, ik werd eens uitgezonden met een opdracht 

Gods…  
Ik bevond mij tussen de reizigers. Deze mensen sloegen telkens 

elders hun kamp op en ook hadden ze vele woonwagens. ’s Avonds 

maakte men weleens vuur en zong men liederen samen, uit de 
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oude tijden. Of u mij gelooft of niet, ik zat daar bij het vuur en 
sprak een echtpaar aan, Esmeralda en Anton.  

 

Ik vertelde hen, dat veel mensen denken dat ze met al hun 
goede daden zó de hemel mogen binnengaan. Dit is een 

leugen! 
“Heeft u een Bijbel?” vroeg ik… “Haal het, dan laat ik u Jesaja 64, 

vers 6 zien.” 

Esmeralda vond mij maar een vreemde reiziger, en ik wist wat ze 
dacht. Maar men had mij niet door, wie ik was.  

Daar was Esmeralda weer, met de Bijbel. Ze vertelde dat er bijna 
niemand was, die lezen en schrijven kon. Dit wist ik wel natuurlijk, 

en las hun voor uit:  

 
Jesaja 64, vers 6  Wij zijn allen geworden als een onreine, al onze 

gerechtigheden als een bezoedeld kleed; wij vielen allen af als het 
loof en onze ongerechtigheden voerden ons weg als de wind. 

 

Ik zei ook, dat juist de zonde scheiding brengt tussen de 
mens en God, en van Zijn plan met de mens. 

 

In Jesaja 57, vers 20 en 21 staat geschreven: Maar de 
goddelozen zijn als de zee, zo opgezweept, dat zij niet tot rust kan 

komen, en wier wateren slijk en modder opwoelen. De goddelozen, 
zegt mijn God, hebben geen vrede. 

 

Anton en Esmeralda stonden met open mond te luisteren, want 
juist hun daden waren zo vele, en men dacht zo Gods Koninkrijk te 

kunnen beërven. Ik sprak veel over Yeshua HaMashiach, de 
Christus, met hen bij dit kampvuur, en las nog Johannes 11, vers 

25 tot en met 28 voor: Jezus zeide tot haar: Ik ben de opstanding 

en het leven; wie in Mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven, 
en een ieder, die leeft en in Mij gelooft, zal in eeuwigheid niet 

sterven; gelooft gij dat? Zij zeide tot Hem: Ja, Here, ik heb geloofd, 

dat Gij zijt de Christus, de Zoon van God, die in de wereld komen 
zou.  

 
Dit echtpaar was nog nooit onderwezen hierover. 
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Laat in de avond werden ze gedoopt bij het meer door mij, en ze 
gaven hun leven aan Hem, die u ook liefheeft.  

Waarom was ik daar, denkt u?  

De reden was ook, dat dit echtpaar omkwam door een brand in een 
woonwagen, nadat ik was geweest. De God van Izaäk, Jakob en 

Abraham was op hun hart uit, en ze gaven hun hart aan Jezus 
Christus. Zij mochten de hemel binnengaan en ze mochten hun 

nieuwe woning binnengaan.  

 
Wij bode engelen Gods worden ook vaak uitgezonden om 

mensen te redden uit de klauwen van de hel.  
Ik zeg u, heeft u alreeds een keus gemaakt? Doe het dan nu. Vouw 

uw handen en vraag Jezus om al uw zonden te vergeven. Benoem 

het! Nodig Hem uit in uw leven. Geef uw hart aan Hem en word een 
kind van God. En zoek een kerk, die vol van het vuur Gods is. Sla 

de kerken over, die niet openstaan voor het driegangenmenu. Er 
zijn teveel kerken met pap; daar groeit u niet van!  

Als u om vergeving heeft gevraagd, moet u ook uw geloof 

onderhouden. Lees uw Bijbel en praat veel met Hem. Hij vraagt om 
uw aandacht! 

Benjamin, God heeft alle kampbewoners lief. God kijkt naar het 

hart, niet naar de buitenkant.  
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 

verdween. 
 
 

 

Profetisch: Alles is in volle gang nu! 
 

10-09-2012  DE BODE ENGEL GODS SPRAK TOT BENJAMIN 
COUSIJNSEN: ALLES IS IN VOLLE GANG NU; DENK AAN DE 

VULKANEN EN DE TORNADO’S! NOG MEER LANDEN WORDEN 
GENOEMD… VERDER HET VOORBEELD VAN BILEAM EN DE EZELIN. 

 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo! In de nacht van 10 september 2012 bracht de bode engel 
Gods deze boodschap over aan Benjamin Cousijnsen. 
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Shalom! Mijn naam is Abinda. Ik verheug mij zeer, Benjamin 

Cousijnsen, om u te ontmoeten. Ik ben naar u gezonden in de 

machtige naam van Yeshua HaMashiach, de Christus Jezus.  
 

Benjamin, ik vertel u over Bileam… 
 

Numeri 22, vers 17 tot en met 19  Want ik zal u rijk belonen; 

alles wat gij mij zult zeggen, zal ik doen; kom toch, en vervloek mij 
dit volk. Maar Bileam antwoordde en zeide tot de dienaren van 

Balak: Al gaf Balak mij zijn huis vol zilver en goud, ik zou niet in 
staat zijn het bevel van de HERE, mijn God, te overtreden, door iets 

kleins of iets groots te doen.  

 
Benjamin, er zijn velen zoals Bileam.  

Als God u zegt, “Vervloek dit volk dat tegen God en u ingaat, wat 
zegt u dan?” 

“Al ben ik ook een profeet Gods, dan zal ik zeggen: ‘God, ik zegen 

ze, vergeef hun alsjeblieft. Ze weten niet eens wat ze doen!’” 
Uw woorden hebben zoveel macht en kracht! Benjamin, dit zegt u 

niet van uzelf. U luistert naar de juiste stem. Ik, Abinda, vertel u 

verder nu… 
 

Numeri 22, vers 20  God nu kwam tot Bileam des nachts en zeide 
tot hem: Nu die mannen gekomen zijn om u te ontbieden, sta op, 

ga met hen mede, maar alleen het woord, dat Ik tot u spreken zal, 

zult gij volbrengen. 
 

Benjamin, alleen wat God u opdraagt, of het nu goed nieuws 
of slecht nieuws is, zult u spreken.  

Zo ook hebben velen de profeten Gods gehaat. U doet wat Hij van u 

vraagt, niemand is als u. U bent eenvoudig. Hij gebruikt uw werken 
machtig. U beseft niet eens, dat alles in volle gang is!  

 

Denk aan de vulkanen en aan de tornado’s. 
De bode engel Donder bezoekt uw land - New York - regelmatig! 

Dit telt ook voor Azië, Mexico, Japan, China en Spanje. Vele 
rampen zijn nu onderweg, omdat men niet wil buigen voor de God 

van Izaäk, Jakob en Abraham.  
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O wee, wereld, maak u klaar voor wat komen gaat uit 

ongehoorzaamheid! 

 
Numeri 22, vers 28 tot en met 32  Nu opende de HERE de mond 

der ezelin, en zij zeide tot Bileam: Wat heb ik u gedaan, dat gij mij 
nu driemaal geslagen hebt? En Bileam zeide tot de ezelin: Omdat 

gij de spot met mij drijft; had ik een zwaard in mijn hand, dan zou 

ik u nu zeker doden. Maar de ezelin zeide tot Bileam: Ben ik niet uw 
ezelin, waarop gij uw leven lang tot op deze dag hebt gereden? Ben 

ik ooit gewoon geweest u zó te behandelen? En hij zeide: Neen. 
Toen opende de HERE de ogen van Bileam; hij zag de Engel des 

HEREN met getrokken zwaard in de hand op de weg staan en hij 

knielde neer en wierp zich op zijn aangezicht.  
 

Benjamin, wij engelen zouden het fijn vinden dat de wereld 
zich neerwierp en knielde voor het aangezicht des Heren.  

Niemand hoeft ons te aanbidden, alleen Yeshua HaMashiach is het 

waardig, aanbidding te ontvangen: de Christus! Wij zijn maar bode 
engelen. Vereer ons nimmer! Zie wie boven ons staat! 

 

Nummeri 22, vers 32 tot en met 35  De Engel des HEREN zeide 
tot hem: Om welke reden hebt gij uw ezelin nu driemaal geslagen? 

Zie, Ik ben uitgegaan als een tegenstander, want deze weg voert 
bij Mij ten ondergang. Toen de ezelin Mij zag, is zij nu driemaal 

voor Mij uitgeweken; ware zij voor Mij niet uitgeweken, voorwaar, 

dan zou Ik nu juist u gedood en haar in het leven hebben gelaten. 
Toen zeide Bileam tot de Engel des HEREN: Ik heb gezondigd, 

omdat ik niet wist, dat Gij U op de weg tegenover mij gesteld hadt, 
en nu, indien het kwaad is in uw ogen, wil ik wel omkeren. 

 

Benjamin, Bileam dacht later: ‘Wat was het toch een ezel!’ 
 

Hebreeën 1, vers 14  Zijn zij niet allen dienende geesten, die 

uitgezonden worden ten dienste van hen, die het heil zullen 
beërven? 

Hebreeën 13, vers 2  Vergeet de herbergzaamheid niet, want 
daardoor hebben sommigen, zonder het te weten, engelen 

geherbergd. 
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Benjamin, Gods woord is levend en krachtig, en elk woord 

dat gesproken is, was niet alleen voor toen, maar is eeuwig, 

en zal in alle eeuwigheid tot de harten spreken! 
 

Ik zeg u, Bescherm u voor de zon! 
De sterren zullen vallen, en de wateren zullen bitter zijn en 

schadelijk voor de mens. Zo ook de zon! De planeten zullen voor 

chaos zorgen. U bent gewaarschuwd! God wil niemand straffen of 
bang maken, maar er blijft maar één Uitweg: Yeshua HaMashiach, 

Jezus Christus, aannemen en erkennen als de Heer van uw leven.  
Wie niet wil horen, gaat verloren. Hoor de donders, de 

bliksemschichten Gods! De tijd is nabij! Kinderen Gods, verwacht 

uw Koning nu! Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods. 
 

 
 

Bereid de weg en maak de paden recht! 
 
11-09-2012  PROFETISCH - KERN VAN DEZE BOODSCHAP GODS: 

IEDER KONINKRIJK DAT TEGEN ZICHZELF VERDEELD IS, GAAT TEN 

ONDER, EN GEEN STAD OF HUIS TEGEN ZICHZELF VERDEELD, ZAL 
STANDHOUDEN. MATTH. 12:25-26 

Volledige weergave: 

 
Hallo! Op 11 september 2012 bracht de bode engel Gods deze 

boodschap over aan Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Mijn naam is Ruacha, profeet Gods, Ik groet u in de Naam 

boven alle namen, de God van Izaäk, Jakob en Abraham, Yeshua 
HaMashiach, de Christus. 

 
Benjamin Cousijnsen, u predikte, “Bekeer u, want het 

Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen!” 

Ik heb het alleen over u, Benjamin. U bent waarlijk de stem, die 
roept en spreekt: “Bereid de weg en maak uw paden recht!” U 

spreekt, wat wij, bode engelen Gods, tot u spreken in de naam van 

Yeshua HaMashiach, de Christus. In Zijn naam worden wij 
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uitgezonden naar u. En velen veroordelen u, omdat men denkt dat 
u met gevallen engelen spreekt. 

 

Mattheüs 12, vers 25 en 26  Maar Hij kende hun gedachten en 
zeide tot hen: Ieder koninkrijk, dat tegen zichzelf verdeeld is, gaat 

ten onder, en geen stad of huis, tegen zichzelf verdeeld, zal 
standhouden. En indien de satan de satan uitdrijft, is hij tegen 

zichzelf verdeeld; hoe zal dan zijn koninkrijk kunnen standhouden? 

Mattheüs 12, vers 37  Want naar uw woorden zult gij 
gerechtvaardigd worden, en naar uw woorden zult gij veroordeeld 

worden. 
 

Wij engelen Gods brengen u Gods boodschappen en 

verwijzen u naar Yeshua HaMashiach, Jezus Christus.  
Dit zal nimmer een boze geest doen! 

 
Als de Here komt nu, zal Hij Zijn gemeente, Zijn Bruid, dan 

rein en smetteloos en onberispelijk aantreffen?  

Is uw hart waarlijk brandend van verlangen naar Zijn Komst? Ik, de 
bode engel Gods, weet dat velen zich op de borst zullen slaan, als 

de Bruid komt. Ik zeg u, die luistert, engelen Gods hebben nooit 

een studie gegeven als men moest spreken en doorgeven. Alles is 
rechtstreeks. En als God spreekt, gelijk der Geschriften, bevestigt 

Hij u dubbel! Wij worden uitgezonden met een opdracht. Wij willen 
u waarschuwen, en hebben uw wereld gewaarschuwd. Luister wat 

de Geest Gods ook nu spreekt, zoals in de Geschriften. Hoor!  

 
Openbaring 19, vers 6 tot en met 10  En ik hoorde als een stem 

van een grote schare en als een stem van vele wateren en als een 
stem van zware donderslagen, zeggende: Halleluja! Want de Here, 

onze God, de Almachtige, heeft het koningschap aanvaard. Laten 

wij blijde zijn en vreugde bedrijven en Hem de eer geven, want de 
bruiloft des Lams is gekomen en zijn vrouw heeft zich 

gereedgemaakt; en haar is gegeven zich met blinkend en 

smetteloos fijn linnen te kleden, want dit fijne linnen zijn de 
rechtvaardige daden der heiligen. En hij zeide tot mij: Schrijf, zalig 

zij, die genodigd zijn tot het bruiloftsmaal des Lams. En hij zeide tot 
mij: Dit zijn de waarachtige woorden van God.  
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Of u het gelooft of niet: God heeft de Dag openbaar gemaakt 
aan Zijn Zoon, Yeshua HaMashiach, de Christus!  

Bij het horen werd er gejuicht, dat zelfs te horen was op aarde, 

maar men wist niet wat het was. 
 

Het rijk der duisternis heeft zich uitgebreid op aarde.  
Velen zijn beïnvloed door de gevallen engelen onder u, en zijn zelfs 

overgenomen. De tijd is zeer nabij! Wie niet wil horen, gaat 

verloren. Vele kerken worden beïnvloed en de kerken lopen leeg.  
Ik zeg u, Twijfel niet! Maar ga nu inzien dat u nu verplicht bent om 

een radicale keus te moeten maken. Want als u dat nu niet doet, 
gaat u er aan! Als u Jezus Christus nog niet heeft aangenomen, zeg 

ik u, maak nu een radicale keus! Kies om niet verloren te gaan! 

Wees onbevlekt en doe uw zonden weg. Maak u klaar. Hoor de 
stem van Benjamin Cousijnsen: “Maak uw paden recht in de naam 

van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus!” 
Leg uzelf de handen op, en zegen u. Laat de Here werken door uw 

handen heen, elke dag weer, en bid voor elkaar. 

 
Benjamin, de aarde zal Gods kracht meer en meer bemerken 

door ongehoorzaamheid. 

Men zal zich de plagen herinneren van de tijden van Mozes, maar 
ook vele andere onbekende plagen. Vele zijn reeds geopenbaard 

door u. O wee wereld, hoe diep bent u al weggezonken! Is het nu 
zo moeilijk om u over te geven?  

 

Wie in Christus is, zal spoedig juichen, want het einde is 
gekomen!  

Wie niet uw boodschap wil horen, die God u gaf, omdat men u 
afwijst, gaat verloren! 

Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween. 
 
 

 

11-09-2012 Profetische onthullingen & advies! 
 

11-09-2012  OPNIEUW DOOR DE BODE ENGEL GODS 

OVERGEBRACHT AAN BENJAMIN COUSIJNSEN: THEMA’S ZIJN: 
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VERGEVEN, PROFETISCHE OPENBARINGEN NA DE OPNAME, 
SCHIJNVREDE OP AARDE! 

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo! Op 11 september 2012 bracht de bode engel Gods deze 

boodschap over aan Benjamin Cousijnsen.  

Shalom! Ik begroet u, Benjamin Cousijnsen, in de naam van 
Yeshua HaMashiach, de Christus Jezus. 

 
U daar, wees niet bang voor wat komen gaat. 

Ook al heeft God de bescherming weggenomen van de aarde, 

omdat men toch niet wil luisteren, zal ‘het einde’ niet het einde zijn, 
ondanks dat de Christenen verdwenen zijn. 

Het is wel beter voor u, dat u wederom geboren bent. Ook dat u 
kunt vergeven, als iemand u iets heeft aangedaan. Sta in de kracht 

van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus! Alleen satan klaagt aan en 

vergeeft niet. Hoe vaak moest u uw naaste vergeven, denkt u? U 
moet juist de liefde en het karakter laten zien van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Laat niets tussen u en de Wederkomst 

van Yeshua HaMashiach in staan. Vrees geen draak of slang, die u 
zegt: “Vergeef niet”. Satan vergeeft niet, maar Jezus Christus wel! 

Ga in geloof op de boze staan, want u bent veel sterker in Christus. 
En versla elke aanval in Jezus Christus’ naam! 

 

Als u Jezus Christus nog niet heeft aangenomen, en u bent 
achtergebleven, omdat u niet wou breken met de wereld, zal 

dat het einde nog niet zijn. 
Maar omdat u Jezus Christus verworpen hebt, zal de aarde waarlijk 

een hel zijn, nadat de geliefden in Christus verdwenen zijn. 

Meteoren razen langs uw planeet, maar het ergste komt nog. 
Benjamin heeft u reeds vaak gewaarschuwd.  

Men zal zoeken naar de doden met een robotvlieg, die naar 

overlevenden zoekt. Ook zal men robotbijen inzetten om mensen te 
doden via een giftige injectie.  

Ook zullen er over de ganse aarde camera’s zijn, die uw gezicht 
herkennen en al uw gegevens controleren. Men weet alles! 

 

http://eindtijdnieuws.blogspot.nl/2012/02/kijk-uit-de-micro-robots-komen-er-aan.html
http://eindtijdnieuws.blogspot.nl/2012/04/beveiligingscamera-herkent-36-miljoen.html
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Soldaten dragen nu alreeds vaak een helm, die gedachten 
kunnen lezen en overnemen, zodat men de commando’s 

opvolgt.  

Sommigen klagen dat men hoofdpijn heeft, en niet eens meer wist 
wat men deed. Men heeft zelfs, Benjamin, een onzichtbare mantel, 

waarmee soldaten en tanks zich onzichtbaar kunnen maken.  
 

Vele rampen zullen er zijn!  

De overige Christenen zullen hun geloof moeten afzweren, of ze 
worden gedood. Men wil een volmaakte wereld, maar Yeshua 

HaMashiach, de Christus, heeft ze thuisgebracht, die Hem hebben 
aangenomen.  

Er zal spoedig een nieuw Koninkrijk op aarde zijn… Zacharias 14, 

vers 4   
 

Hij zal zitten op de troon van David… Er zal geen oorlog meer zijn.  
Jesaja 2, vers 4 en Lukas 1, vers 32 en 33   

 

Is het niet beter voor u om in de handen van Jezus Christus 
te vallen, dan in de handen van satan? 

De keus is aan u! U bent gewaarschuwd. De tijd is nabij voor wie 

uitziet naar Yeshua HaMashiach! Mijn naam is Jaromia.  
Ik ga nu, Ruacha, El Elohím, Yeshu, Shalom!  

 
 

 

12-09-2012 Profetische Openbaring! 
 

12-09-2012  PROFETISCHE OPENBARING. THEMA'S: DE 

ANTICHRIST SPEELT EEN SPEL, EN DE ACHTERBLIJVERS ZULLEN 
HEM VERHOGEN. DE WEDERKOMST STAAT VOOR DE DEUR! EN 

ANTWOORD OP VELE WAAROMS. 
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo! Op 12 september 2012 ontving ik de volgende profetische 

boodschap van de bode engel Gods. 
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Shalom, Benjamin Cousijnsen! Ik groet u in de naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. Mijn naam is Rama. Ik ben een bode 

engel Gods.  

 
De antichrist is onder u! 

 
Openbaring 12, vers 12  Daarom, verheugt u, gij hemelen en wie 

daarin wonen. Wee de aarde en de zee, want de duivel is tot u 

nedergedaald in grote grimmigheid, wetende, dat hij weinig tijd 
heeft. 

 
De antichrist is van goed aanzien, en niemand op de aarde 

zal hem van de troon stoten! 

Zijn overwinning op de aarde staat reeds vast. Hij is onder u als 
een engel des lichts, en de wereld juicht. De antichrist speelt een 

spel! 
 

Openbaring 13, vers 7  En hem werd gegeven om tegen de 

heiligen oorlog te voeren en hen te overwinnen; en hem werd 
macht gegeven over elke stam en natie en taal en volk. 

 

Israël zal zich verdedigen tegen het nucleaire 
wapenprogramma van Iran! 

 
Openbaring 13, vers 4  En zij aanbaden de draak, omdat hij aan 

het beest de macht gegeven had, en zij aanbaden het beest, 

zeggende: Wie is aan het beest gelijk? en: Wie kan er oorlog tegen 
voeren? 

 
U daar, uw hart zal smelten voor de antichrist en u zult 

Obama verhogen. 

 
Openbaring 13, vers 3  En ik zag een van zijn koppen als ten 

dode gewond, en zijn dodelijke wond genas; en de gehele aarde 

ging het beest met verbazing achterna. 
 

Ik zeg u, mijn naam is Rama, de bode engel Gods.  
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De God van Izaäk, Jakob en Abraham heeft u gewezen op de 
Geschriften, gelijk Hij deze woorden spreekt nu, 

rechtstreeks.  

Alleen u, die in Yeshua HaMashiach, de Christus, verbonden zijt, 
begrijpt wat Hij zegt. 

 
De Wederkomst van Christus staat voor de deur! 

Zie de tekenen van de tijden en de openbaringen. Ook waarschuw 

ik u, het merkteken 666, dat reeds verplicht en door velen is 
aangenomen – dit is ook een verbond sluiten met satan – niet aan 

te nemen! Er is geen weg terug om gered te worden. 
 

Openbaring 16, vers 2  En de eerste ging heen en goot zijn 

schaal uit op de aarde, en er kwam een boos en kwaadaardig 
gezwel aan de mensen, die het merkteken van het beest hadden en 

die zijn beeld aanbaden. 
 

Waarom zijn er zoveel rampen?  

Waarom is de bescherming van de aarde weg? Waarom komt men 
niet naar Yeshua HaMashiach toe met dit alles? Waarom luistert u 

niet? Terwijl Yeshua, Jezus Christus, u al zo lang roept! Bekeer u en 

geef uw hart aan Hem. Buig uw knieën en sluit uw ogen, en nodig 
Jezus Christus uit om in uw hart te komen wonen. En heb berouw 

van uw zonden. Kies nu voor Hem, die u liefheeft en die u wil 
redden!  

 

Mattheüs 7, vers 13 en 14  Gaat in door de enge poort, want 
wijd is de poort en breed de weg, die tot het verderf leidt, en velen 

zijn er, die daardoor ingaan; want eng is de poort, en smal de weg, 
die ten leven leidt, en weinigen zijn er, die hem vinden. 

 

Johannes 3, vers 36  Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven; 
doch wie aan de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, 

maar de toorn Gods blijft op hem. 

 
De tijd is nabij!  

U, die Christus heeft aangenomen, zult weggenomen worden van 
deze aarde, die overgenomen is door de satan, met zijn gevallen 
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engelen. Ik ga nu. Deze boodschap is echt profetisch, Benjamin. 
Wie niet wil horen, gaat verloren. 

 

Ruacha, El Elohím, Yeshu, Shalom! 

13-09-2012 Gods Geest zegt: SPREEK! 
 

13-09-2012  BENJAMIN COUSIJNSEN WERD OPGEDRAGEN, 
TIJDENS HET BEZOEK VAN DE ENGEL DES HEREN, OM TE SPREKEN 

EN TE VERTELLEN, WAT HIJ TEGEN DE KIJKERS EN LUISTERAARS 
WILDE ZEGGEN. EEN BIJZONDERE BOODSCHAP! 

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo! Mijn naam is Benjamin Cousijnsen. Tegen de middag kreeg ik 

een bezoek van een bode engel Gods. 

 
Shalom, profeet Gods! Mijn naam is Regavija. Ik ben naar u toe 

gezonden. In Zijn naam ben ik tot u gekomen, die waarlijk zeer 
spoedig komt, Benjamin Cousijnsen, in de naam waar kracht in zit, 

in Hem, in Yeshua HaMashiach, Jezus Christus!  

 
Wat zou u de mensen willen vertellen, Benjamin? 

Ik zei, “Ik luister naar wat u mij doorgeeft in de naam van Jezus 

Christus. Alleen wat de God van Izaäk, Jakob en Abraham tot 
iedereen wil zeggen, zal ik spreken. Of het nu een harde boodschap 

is of één die te verdragen is. Eventueel een bemoediging…”  
De bode engel Gods sprak verder, 

 

De Here, Benjamin, heeft u zeer lief, maar ook uw werkers.  
Ik draag u op om nu te vertellen, wat u tegen de kijkers en de 

luisteraars zou willen zeggen. Gods Geest, die zegt: Spreek! 
Toen zei ik: “Dit overvalt mij zeer”. Maar toen sprak ik, en schreef 

dit op, wat de Geest Gods mij ingaf. 

 
In de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus:  

Elke boodschap heb ik gesproken, wat de engelen Gods ook in de 

naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, mij vertelden. Het is 
niet de bedoeling om u aan te vallen, begrijp mij goed. Ik moet 
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gehoorzamen als profeet Gods, en heb u waarlijk lief in de liefde 
van Jezus Christus.  

 

Als een kind stout is, waarschuwt u het kind in liefde…  
Als het kind niet luistert naar de vader of de moeder, legt u het uit, 

dat hij of zij zich niet moet misdragen. Maar als je kind nog niet 
luistert, dan geeft u waarschijnlijk straf. Of mogen ze alles?  

Maar zo is het ook met de boodschappen Gods, die ik als een kind 

gehoorzaam. Want ik wil geen straf! Want ik wil Hem gehoorzamen, 
ook al wordt u bang.  

 
Ik zeg u, De God van Izaäk, Jakob en Abraham heeft u echt 

lief, wie u ook bent!  

Misschien vindt u mij wel vervelend, omdat ik een harde boodschap 
breng of zo. Maar als u niet luistert naar uw vader of moeder, als 
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kind, zal uw vader of moeder u ook straffen, als u niet luistert.  
God is Liefde. Maar dat betekent niet, dat u maar zo uw gang kan 

blijven gaan met zondigen. 
 

Ziet u niet, hoe de wereld nu is?  

God zendt Zijn engelen naar uw profeet, om u te waarschuwen! En 
velen klagen misschien wel, omdat men babyvoeding gewend is. 

Een zondaar moet zich bekeren. En als de wereld maar niet Gods 

woorden serieus neemt, krijgt men straf, net zolang totdat men 
verandert en zich bekeert. Jezus Christus heeft tot eenieder 

gesproken, en ik zeg u, God laat niet met zich spelen! 
Ik ben liever geliefd in de hemel dan op de aarde. 
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De tijd is zeer nabij, bekeer u en geef uw hart aan Jezus 
Christus, aan Yeshua HaMashiach! 

Benjamin, sprak de bode engel Gods, zo is het goed. Ik, de bode 

engel Gods, wist wat deze geliefde profeet Gods zou zeggen. Maar 
ik zeg u: Hoor de stem, die zegt: Wie hem veroordeelt, heeft God 

veroordeeld. Want waarlijk, alles is tot u gesproken vanuit de God 
van Izaäk, Jakob en Abraham! God zei: Spreek, Benjamin! Toen zei 

de bode engel Gods: Ik verheug mij zeer over u, wat u gesproken 

hebt, ook al wist ik het.  
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 
 

 

13-09-2012 Profetie: Beschrijving van rampen! 
 

13-09-2012  PROFETIE: BESCHRIJVING VAN RAMPEN IN DE 

WERELD NA DE OPNAME, DOOR GODS EENVOUDIGE PROFEET, 
BENJAMIN COUSIJNSEN… U KIJKT IN DE TOEKOMST, SPRAK DE 

BODE ENGEL GODS.  
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo! In de nacht van 13 september 2012 bezocht een engel des 

Heren Benjamin Cousijnsen. Benjamin schrijft… 
 

Shalom, Benjamin Cousijnsen! Word wakker! Sta op!  
Ik hoorde de stem zelfs in mijn slaap… Benjamin, volg mij. 

Ik opende mijn ogen en keek op mijn horloge… Benjamin, wat doet 

u? sprak de bode engel Gods.  
Ik zei: “Het is 10 over 2!” 

De engel Gods zei: Wij worden uitgezonden, profeet Gods, wanneer 
de God van Izaäk, Jakob en Abraham ons beveelt om te gaan, 

wanneer dan ook. Ik ben de bode engel Gods en ben tot u gekomen 

in de machtige naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. 
Benjamin, volg mij nu…  

Ik volgde de bode engel Gods en liep mijn slaapkamer uit, door de 

deur heen en samen de trap af. De trap kraakte en ik dacht: ‘Dat 
kan niet anders, want de engel was zeker wel 2.5 meter lang!’ 
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Samen liepen we dwars door de voordeur heen, en ik dacht 
eventjes: ‘Ging dat altijd maar zo’. De engel Gods glimlachte en 

keek mij aan, terwijl ik dat dacht. Hij leek mijn gedachten te 

hebben gehoord. Benjamin, mijn naam is Janilach, sprak de bode 
engel Gods.  

 
Benjamin, want door genade zijt gij behouden, door het geloof, en 

dat niet uit uzelf. Het is een gave van God! evenals beschreven 

staat in de heilige Geschriften in: Efeziërs 2, vers 8 
 

Terwijl we weer op de kruising van de straat stonden, sprak 
de bode engel Gods ineens: U kijkt in de toekomst.  

De engel des Heren maakte een strekkende, zwaaiende beweging 

met de rechterhand en -arm omhoog. En ik zag het beeld van de 
straat met huizen veranderen…  

Ik zag mensen rennen, en hoorde hen roepen en schreeuwen, op 
zoek naar hun geliefden. Maar ze waren er niet meer. Een moeder 

huilde en riep luid: “Ik ben Christen! Waarom ben ik achtergelaten? 

Waarom?” De beelden veranderden voor mijn ogen. 
 

Toen zag ik een kerk, waar mensen uitkwamen…  

Sommigen waren aan het vechten en trokken elkaar aan de haren. 
Anderen waren terneergeslagen. Ik zag de voorganger naar buiten 

komen, vol tranen! De bode engel Gods vertelde mij, dat het een 
kerk was, die nog steeds dacht dat Jezus Christus nog lang niet 

kwam. Zelfs deze voorganger had dat gedacht. Ze waren nog zo 

gewaarschuwd door uw boodschap!  
De Heer sprak deze woorden nu direct via de engel Gods. Ik 

hoorde: Er zal zoveel haat en chaos zijn! De liefde en de vrede zal 
er niet meer zijn. De antichrist heeft de aarde overgenomen. 

 

Ik zag een groep mensen iets eten op straat… 
Dit beeld werd ingezoomd. Toen zag ik duidelijk van dichtbij… ze 

aten gezamenlijk een mens op!  

 
Het beeld veranderde… Ik zag een soort piramide puntig 

gebouw instorten.  
Het was een hoog gebouw. Dit zal plaatsvinden in de Verenigde 

Staten. Vijf hoge gebouwen zag ik instorten, en ik zag mensen uit 
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de ramen springen en ik hoorde veel gegil. Ik zag scheuren in de 
straten en muren van de gebouwen ontstaan, en hoorde veel gegil, 

voordat de gebouwen vielen. Ik zag een zeer krachtige trilling, een 

beving, en gebouwen stortten ineen! Toen zag ik puin en water, 
een enorm hoge golf, een enorme overstroming vond plaats, en 

auto’s werden meegespoeld! Alles leek tegelijk te gebeuren.  
Brokstukken, zo groot als een voetbal, vielen uit de lucht. Dit had ik 

al eens eerder gezien. Het beeld veranderde, en ik zag een 

sprinkhanenplaag, dat al het groen in de weilanden opvrat. Ook zag 
ik in de lucht een muggenplaag.  

 
Opnieuw zag ik dat de Maan gaten leek te vertonen.  

De Zon zag er eng roodachtig uit, en ik voelde een enorme hitte. 

Het was zoveel, wat ik zag!  
De engel des Heren sprak: Benjamin, u wilt niemand bang maken, 

maar voor wie Yeshua HaMashiach, de Christus, geloven en Hem 
verwachten en met Hem wandelen: zij zullen Hem zien in het 

Koninkrijk Gods. Maar als men Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, 

verwerpt, verwerpt men Jezus Christus, die de zondaar liefheeft en 
wil redden! Hij spreekt al zo lang in liefde tot u, die luistert. Kom 

tot Mij, open uw hart! Blijf niet achter. Vrees uw zonden, vrees 

God, en bekeer u nu, voordat u achterblijft! 
 

Toen zag ik Obama en hoorde de woorden: “Zie, de heerser 
van de aarde…” 

Ik zag ook heel veel kraaien, die van de lichamen aten, waar de 

straten vol mee lagen! 
 

Toen zag ik, vanaf boven gezien, op de aarde: zeven 
vulkanen, die samen een 8 vormden.  

Deze waren alle actief geworden, maar wisselden af in heftigheid.  

“Welk land is dit?” vroeg ik. 
Benjamin, dit zijn Costa Rica en Nicaragua. Opnieuw maakte de 

bode engel Gods een brede zwaai met zijn rechterarm en -hand, en 

sprak: Zo is het genoeg… En het normale straatbeeld zag ik weer 
verschijnen.  

Het is goed, zei de engel Gods, dat men zich nu radicaal bekeert.  
 

Ik noem u, Nederland, en Duitsland! 
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Deze landen hebben zich verontreinigd aan het begeren uws 
naaste, en hebben het natuurlijke vervangen tegen het 

onnatuurlijke. God schiep de man en de vrouw, en geen vrouw en 

de vrouw in het Paradijs! Evenmin als de man en de man! Velen 
kerken hebben zich schuldig gemaakt. De Geschriften zijn hier 

duidelijk over, en God vraagt u om zich te bekeren. Zo heeft Hij de 
mens niet geschapen. Toch heeft de Here u lief en wil u redden uit 

de hel. Onderzoek de Geschriften Gods. U moet zich nu bekeren, en 

u overgeven aan Hem, die u Zijn ware liefde wil geven, en u vooral 
eeuwig leven wil geven: aan een ieder, die in Hem, Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus, gelooft. 
Ik breng u terug, Benjamin. We liepen samen terug naar huis, 

dwars door de voordeur heen, de trap weer op. De engel Gods zei 

nog bij het bed:  
 

God zal spoedig Zijn Zoon zenden, bij het horen van de 
bazuinen. De tijd is nabij!  

Ik zeg u, Zorg dat u niet achterblijft. Word wakker! Verwacht 

Yeshua HaMashiach, de Christus. Reinig u, wereld! Laat al uw 
zonden gebracht zijn bij het kruis, want anders, o wee, o wee! 

 

Mexico, Spanje, Frankrijk, Verenigde Staten, Nederland, 
Duitsland, Engeland, elk land, pas op! Wie niet wil horen, gaat 

verloren.  
Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods en verdween. 
 

 
 

14-09-2012 De Here God waarschuwt u, 

Guatemala!  
 

14-09-2012  PROFETISCH - ONTVANGEN OM 00.30 UUR IN DE 

NACHT: DE ENGEL DES HEREN OPENBAART AAN BENJAMIN 
COUSIJNSEN, DAT IN GUATEMALA DE VULKAAN FUEGO ONTWAAKT 

IS. GOD WAARSCHUWT U!  EXODUS 20, VERS 3-5  
 

 

Volledige weergave: 
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Hallo! Mijn naam is Benjamin Cousijnsen. Tijdens mijn slaap sprak 
de bode engel Gods Donder de volgende woorden tot mij. Toen ik 

wakker werd, schreef ik elk woord op, dat de bode engel Gods 

sprak, en hij zei: 
 

Benjamin, ik spreek in uw gedachten, ik spreek tot u als in 
een droom.  

Shalom, Benjamin Cousijnsen! Ik groet u in de almachtige naam 

van Yeshua HaMashiach, de Christus Jezus. Wereld, u bent 
gewaarschuwd! Benjamin, mijn naam is Donder. Ik ben naar u 

gekomen om u te vertellen: Het is geschied! 
Wat u gesproken hebt, zal ook geschieden, al neemt de wereld u, 

misschien niet allen, serieus, en noemt men u een leugenaar, een 

valse profeet, en zelfs een onheilsprofeet. Maar u daar, luister 
goed, wat ik u vertel! 

 
Uw vulkaan, die u Fuego noemt, is ontwaakt. 

Als u geluisterd had, was dit niet geschied, wat voorzegd was door 

de eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. Ik moest in opdracht van 
de God van Izaäk, Jakob en Abraham ook uw land bezoeken, en dit 

heb ik gedaan. Uw vulkaan spuwt nu krachtig!  

 
Guatemala, zie de as, zie de donkere wolken, die men van 

verre ziet, en de lava!  
Ik zag u vluchten, zoals men moet vluchten voor de zonden. Deze 

vulkaan is 3800 meter hoog. Ook zijn er vele slachtoffers gevallen, 

en velen hebben ademhalingsproblemen en last van brandende 
ogen. Luister, wat de Geest Gods zegt!  

Wie zijn leven vindt, zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest 
om Mijnentwil, zal het vinden!  Mattheüs 10, vers 39 

 

Wie niet wil horen, gaat verloren.  
Vrees de God van Izaäk, Jakob en Abraham. Waar u zich ook 

bevindt, God vindt u en ziet u, en God haat uw beelden!  

 
Exodus 20, vers 3 tot en met 5  Gij zult geen andere goden voor 

mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld maken 
noch enige gestalte van wat boven in de hemel, noch van wat 

beneden op de aarde, noch van wat in de wateren is. 
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Yeshua HaMashiach, de Christus, moet aanbeden worden, 

niet uw beelden! 

U bent gewaarschuwd, wereld! U bent gewaarschuwd, kerken! 
Yeshua is geen beeld! Word wakker daar, voordat de God van 

Izaäk, Jakob en Abraham uw land bezoekt!  
De bescherming van de aarde is reeds weggenomen. 

O wee, wereld, kom naar Yeshua HaMashiach nu.  

 
Het is bijna zover. De Wederkomst van Yeshua HaMashiach, 

Jezus Christus, komt er aan!  
En velen zullen zich op de borst gaan slaan, en dan komt het ergste 

nog voor u op de aarde. Het mooiste komt nu zeer spoedig voor de 

kinderen Gods, voor de reinen van hart en ziel, die Hem 
verwachten. Als u zich overgeeft aan Hem, die u liefheeft, en u 

heeft spijt van uw zonden en u neemt deze boodschap serieus, dan 
zult u behouden worden, als u zich bekeert. Yeshua HaMashiach, 

Jezus Christus, is uw Redding voor behoud.  

Benjamin, profeet Gods, ik ga nu. Mijn naam is Donder! Shalom! 
 

 

 

15-09-2012 Profetie: Ik zag de aankomst in de 

Hemel 
 
15-09-2012  PROFETIE: IN DE NACHT WERD BENJAMIN 

COUSIJNSEN, IN EEN GEZICHT, DE SITUATIE NET NA DE OPNAME 

GETOOND: DE AANKOMSTPLAATS, GEVOLGD DOOR BIJZONDERE 
ONTMOETINGEN EN EEN GROOT FEEST, WOW!  

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo! Op 15 september 2012 in de nacht openbaarde de bode 

engel Gods Benjamin Cousijnsen dit gezicht. 
 

Shalom, geliefde profeet Gods, ik groet u daar! Ik ben Barouchaja. 

Ik ben een bode engel Gods en laat u het volgende zien. In de 
naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, ben ik naar u 
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gezonden, zoals Johannes de toekomst zag. Dit is geen droom, 
Benjamin, wat u nu geopenbaard wordt, terwijl u slaapt. Schrijf het 

op, als u wakker wordt!  

 
Jeremia 6, vers 17  Luistert naar het geklank der bazuin. 

  
Terwijl de engel Gods dit zei, hoorde ik even de bazuin...  

Benjamin, wist u dat de eerste bazuin door Yeshua HaMashiach zelf 

geblazen zal worden? De Here Here, Benjamin. Zie, wat u zult 
opschrijven! Gouden letters verschenen… Yeshua HaMashiach zag ik 

blazen op een prachtige gouden bazuin, die speciaal voor Hem was.  
 

Zacharia 9, vers 14  Dan zal de HERE hun verschijnen, en zijn pijl 

zal als de bliksem uitschieten, en de Here HERE zal de bazuin 
blazen en optrekken in de zuiderstormen. 

 
Ik zag de mensen van de aarde, alsof ze inderdaad door een 

peil geraakt waren...  

Dit verdriet is verschrikkelijk! Toen Yeshua blies op de bazuin, 
bliezen de engelen Gods ook. Ik zag op Zijn dij iets geschreven, 

maar ik hoorde een stem: Benjamin Cousijnsen, wat u ziet, staat 

evenzo opgeschreven in de Geschriften. 
 

Openbaring 19, vers 16  En Hij heeft op zijn kleed en op zijn dij 
geschreven de naam: Koning der koningen en Here der heren. 

 

Ik zag een plek, waar de kinderen Gods bijeen waren… 
Ik zag dat deze kinderen Gods, gekleed in blinkend linnen, bij 

elkaar waren, en ik zag gouden letters verschijnen. 
 

Openbaring 21, vers 4  Daar stond geschreven: En Hij zal alle 

tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal niet meer zijn, noch 
rouw, noch geklaag, noch moeite zal er meer zijn, want de eerste 

dingen zijn voorbijgegaan. 

 
Ik zag dat de kinderen Gods zichzelf vol verbazing aan het 

aanraken waren. 
Ik zag een man kijken, en zag dat hij zijn benen aan het uittesten 

was, vol tranen! Het raakte mij diep, dat ik dit allemaal zag. Er 
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waren geen ziektes meer en geen pijn. Dit zal zeer aangrijpend zijn 
en zo geweldig!  

Wat ik verder zag, was dat de mensen opgeroepen werden en naar 

voren moesten komen. De engel Gods zag ik lachen. Deze kinderen 
Gods kwamen hierna in een zaal, waar prachtige muziek was! Ik 

zag dat de Christenen zich hun voorouders herinnerden en blij met 
elkaar spraken. Ik kon zien dat het familie was. Iedereen sprak met 

elkaar in deze zaal. Toen zag ik twee reusachtige deuren opengaan, 

door de engel Gods, en zag dat iedereen genoot en blij was. Ik 
hoorde iemand spreken: “Zulke vruchten heb ik nog nooit gezien!” 

 
“Benjamin, kijk!” zei een stem, “Wow, wat een feest!” Men danste 

en zong voor de Here! Toen was de openbaring weg, en ik zag 

alleen de bode engel Gods. Hij zei:  
 

Maak u klaar, want de Here God zegt u dit: Niemand komt 
Gods Koninkrijk binnen, als zijn lichaam geen tempel is van 

de Heilige Geest!  

Het moet vrij zijn van zonden; licht en donker gaat niet samen! 
Breng alles bij Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Vraag altijd om 

vergeving, en Hij zal u vergeven! Opzettelijke zonde, terwijl u wist 

dat het een zonde is, wordt u aangerekend. Omdat u wist, wat u 
deed.  

God schiep u naar Zijn beeld, en zag dat het zeer goed was. Als u 
naar Zijn beeld bent geschapen, moet u het van binnen 

onderhouden. Neem geen deel aan het roken en sterke drank! Als u 

uw lichaam kapot maakt en zegt: “Ik kan niet zonder”, mag u zich 
geen Christen noemen. U moet eerst vrij zijn. Breek ermee, nu 

meteen, in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus! 
 

Bent u al klaar om Hem te ontmoeten?  

Maak u dan snel klaar, als u behouden wilt worden. Kom naar Jezus 
Christus met alles wat in u is, voordat het te laat is!  

Ik zeg u, Er is reeds een groot feest!  

 
U zegt, “Niemand weet het uur en de dag”.  

Denkt u dat deze woorden altijd van kracht zijn? De dag van Zijn 
Wederkomst is geopenbaard! De God van Izaäk, Jakob en Abraham 
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heeft het geopenbaard, en bij het horen juichten de engelen! Wie 
Hem niet verwacht, zal Zijn Komst missen!  

Ik zeg u, Maak u klaar voor Rosh Hashanah! Wie niet wil horen, 

gaat verloren! Hoor de bazuinen Gods!  
 

Openbaring 19, vers 6  En ik hoorde als een stem van een grote 
schare en als een stem van vele wateren en als een stem van 

zware donderslagen, zeggende: Halleluja! Want de Here, onze God, 

de Almachtige, heeft het koningschap aanvaard.  
 

Als men, Benjamin, u niet gelooft, gelooft men een bode 
engel Gods ook niet. 

En als men mij ook niet gelooft, dan gelooft u de God van Izaäk, 

Jakob en Abraham ook niet, die dit gesproken heeft. Gelooft u wel 
in Zijn Wederkomst? Zult u diegene zijn, die geraakt wordt door de 

pijl van verdriet?  
Uw behoudenis hangt af van hoe uw geest, ziel en lichaam 

afgestemd is! 

 
Ik ga nu, profeet Gods, Ruacha, Yeshu, El Elohím, Rosh Hashanah! 

sprak de bode engel Gods en verdween. 
 
 

OPNAME afgeblazen vanwege ALLERLAATSTE 

KANS! 
 

19-09-2012  BENJAMIN WAS IN GEBED MET DE VRAAG, WAAROM 

DE OPNAME NIET WAS GEBEURD... TOEN ONTVING BENJAMIN DE 
VOLGENDE BOODSCHAP: BENJAMIN, DE WERELD KRIJGT NOG EEN 

ALLERLAATSTE KANS OM ZICH NU TE BEKEREN! 
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo! Mijn naam is Benjamin Cousijnsen. Op 19 september 2012 
kreeg ik de volgende boodschap. Deze boodschap ontving ik in de 

namiddag van de Here God, via de bode engel Gods, terwijl ik in 

gebed was met de vraag, waarom de Opname nog niet had 



 
 

 

458 
 
 

 

plaatsgevonden, zoals de Here God zelf had gezegd, verscheen mij 
plotseling een engel Gods. 

 

Shalom, Benjamin Cousijnsen! Mijn naam is Casana. Ik ben naar u 
toegezonden in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. U 

blijft voor eeuwig Gods profeet. Ik heb u gehoord.  
 

Zo spreekt de Here God! Waarlijk, Zijn Komst is reeds 

bekend, Benjamin.  
In de hemel viert men reeds feest.  

 
Wees waakzaam, de God van Abraham, Izaäk en Jakob sprak 

tot de Bruidegom, Yeshua, en Hij heeft Rosh Hashanah 

afgewezen, omdat Hij zag dat velen tot Hem kwamen en zich 
lieten dopen.  

Ook zag Yeshua, Benjamin, dat velen zich bekeerden via uw 
boodschappen, die velen wakker hebben geschud! Ook heeft 

Yeshua HaMashiach, de Christus, waarlijk Zijn bode engelen tot u 

gezonden, en Hij zag de liefdevolle bereidheid aan van de werkers 
Gods. Yeshua keek naar de wereld op Rosh Hashanah en heeft uw 

openbaringen Gods veranderd, dat anders waarlijk geschied was! U 

zag Rosh Hashanah aan u voorbijgaan...  
 

Denk niet dat Hij nog lang wacht, Hij komt zeer spoedig!  
Denk aan wat in de Geschriften geschreven staat. Wees waakzaam! 

Hij, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, zag, dat u die luistert, nog 

steeds niet uw hart aan Hem gegeven heeft. Hij heeft u ook zo lief! 
Want alzo lief had Hij de wereld, dat een ieder die in Hem gelooft, 

eeuwig leven hebbe en niet verloren gaat. 
 

Dit was Zijn laatste liefdesgebaar naar u toe, om alsnog uw 

leven over te geven aan Hem. 
Niemand heeft een grotere liefde voor de mens als Hij. Begrijpt u 

het nu?  

Spoedig, zeer spoedig, zult u Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, 
zien! Houd uw ogen en oren gericht op Israël. Dit zal het teken 

zijn, dat u in Christus zult zien!  
Ik heb u gezien, en de harten onderzocht, spreekt de Here, 

Benjamin. De wereld krijgt nog een allerlaatste kans om zich nu te 
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bekeren! Dit is Gods genade en Zijn liefde naar de wereld toe. Maar 
niet lang meer, dan zal alles geschieden, wat Ik tot u heb 

gesproken. Ik zal zegenen, die u zegenen, en wie u vervloekt, zal Ik 

vervloeken. Want het gaat om het behoud van vele zielen.  
Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
 

 

20-09-2012 God heeft u met zoveel liefde 
gemaakt! 
 

20-09-2012  BOODSCHAP GODS, EN WOORD VOOR WOORD 
OVERGEBRACHT AAN BENJAMIN COUSIJNSEN. THEMA: GOD WIL 

EEN ECHTE RELATIE MET U, ZOALS HIJ HET OORSPRONKELIJK 

BEDOELD HEEFT! AAN U IS DE KEUS. 
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo! Op 20 september 2012 bracht de bode engel Gods deze 
boodschap over aan Benjamin Cousijnsen.  

 
Shalom, Benjamin! Ik werd geroepen vanuit het Oosten des 

hemels. Ik groet u in de naam van Yeshua HaMashiach, die men 

ook Jezus Christus noemt. Ik ben Rafaël, de bode engel Gods. 
Benjamin Cousijnsen, ik verheug mij zeer om u weer te ontmoeten, 

gelijk alle engelen Gods zich verheugen om tot u te spreken, zodat 

men van Yeshua HaMashiach, de Christus, gehoord heeft en zich 
bekeert. Benjamin, schrijf het volgende op, terwijl ik spreek… 

 
U daar, God heeft u met zoveel liefde gemaakt, toen u werd 

geboren! 

Toen u geboren werd, was iedereen blij en God verblijdde zich dat 
Hij u gemaakt had en wilde een relatie met u. Een echte relatie, 

anders dan een relatie met de wereld. God stuurde Zijn 
eniggeboren Zoon, Yeshua HaMashiach, de Christus, met zoveel 

liefde.  

 
God zag dat uw relatie met Hem verbroken was. 
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Hij riep u vaak, maar u ging als een ongehoorzaam kind uw eigen 
leven leiden. En u voelde een leegte, omdat u zich richtte op wat de 

wereld te bieden had: seks, drugs, alcohol, afgoderij... Niets vulde 

die leegte aan, omdat men God aan de kant zette.  
God zei: Dit is Mijn Zoon, Yeshua HaMashiach, de Christus. Hij 

stuurde Zijn geliefde Zoon, om de relatie te herstellen met de 
mensheid. De liefde, de ware liefde, was in Zijn Zoon terug te 

vinden. Hij, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, zag hoe de 

mensen zich van God hadden afgekeerd. God had niets misdaan.  
Yeshua HaMashiach, de Christus, heeft lang geleden uw zonden en 

overtredingen op zich genomen. Niemand heeft zoiets ooit gedaan 
voor u! Hij, Yeshua HaMashiach, de Christus, koos ervoor om uw 

straf te dragen, en ging als een Lam naar het kruis in uw plaats, om 

de relatie te herstellen tussen u en de God van Izaäk, Jakob en 
Abraham.  

 
Misschien heeft u die leegte nog, en ziet u het einde van de 

wereld naderen.  

Klopt! Misschien is dit uw laatste kans om gered te worden. De tijd 
is zeer nabij!  

 

God heeft Zijn Zoon gezonden, opdat een ieder die in Hem gelooft, 
niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebbe.  Johannes 3, vers 

16 
 

Hoe uw leven er nu ook uitziet, niets kan de ware liefde van 

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, vervangen. 
Nodig Hem uit om Hem in uw hart te laten komen. Ga een ware 

relatie aan met Hem, die uw leegte wil vullen, en ga naar een 
evangelische kerk, waar men vol is van de liefde Gods. Niets is zo 

geweldig om uw leegte mee te vullen, waarvoor u werkelijk 

gemaakt bent! God geeft u een kans om behouden te worden.  
Ik ga nu, Benjamin, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
 

 
 

U sprak wat God u zeide, zei de engel van God! 
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21-09-2012  BOODSCHAP GODS: THEMA’S ZIJN O.A.: JONA 3:18 
EN JONA 4:11  DEZE BOODSCHAP IS GEEN STUDIE, MAAR 

PROFETISCH. DE BODE ENGEL GODS ZEI OOK: WEE U, ALS U 

OVER BENJAMIN OORDEELT OF OVER ZIJN WERKERS! 
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo! Op 21 september 2012, terwijl Benjamin sliep, kreeg hij een 
schouderklopje…  

 
Toen hij wakker werd, zei een bode engel Gods: Shalom, Benjamin! 

Ik ben Jodanin. Ik groet u in de machtige naam van Yeshua 

HaMashiach, De Christus! Benjamin, schrijf op wat ik u zeg. 
Toen zei Benjamin: “Zou u mij dit woord voor woord kunnen 

vertellen?” 
Ik zal dit doen, sprak de bode engel Gods en zei: 

Jona 1, vers 2  En toen sprak Hij: Jona, maak u op, ga naar 

Nineve, de grote stad, en predik tegen haar, want haar boosheid is 
opgestegen voor mijn aangezicht. 

Jona 3, vers 4  En Jona begon de stad in te gaan, één dagreis, en 

hij predikte en zeide: “Nog veertig dagen en Nineve wordt 
ondersteboven gekeerd!” 

 
Benjamin, Jona had verwacht dat Nineve er aanging. 

Zo dacht u dat Yeshua HaMashiach, de Christus, de wereld op Rosh 

Hashanah ondersteboven zou keren. U sprak, wat God zeide!  
 

Jona 3, vers 8 en 9  Zij moeten gehuld zijn in rouwgewaden, 
mens en dier, en met kracht tot God roepen en zich bekeren, een 

ieder van zijn boze weg, en van het onrecht dat aan hun handen 

kleeft. Wie weet, God mocht Zich omkeren en berouw krijgen en 
zijn brandende toorn laten varen, zodat wij niet te gronde gaan. 

 

Benjamin, u bent Mijn profeet en zegt wat de God van Izaäk, 
Jakob en Abraham u opdraagt, en wijkt niet af, omdat de 

God van Izaäk, Jakob en Abraham voor u is, en met u is.  
Wie zal u niet vrezen? Deze boodschap is geen studie, maar 

profetisch, zeg ik u! 

http://www.youtube.com/watch?v=64NpWW394lM&feature=em-uploademail-new
http://www.youtube.com/watch?v=64NpWW394lM&feature=em-uploademail-new
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Jona 3, vers 10  Toen God zag wat zij deden, hoe zij zich 

bekeerden van hun boze weg, berouwde het God over het kwaad 

dat Hij gedreigd had hun te zullen aandoen, en Hij deed het niet. 
 

Laat de Geest Gods tot u spreken. U daar, luister goed!  
Toen Jona sprak, kwam er berouw! En God trok Zijn plan in! Jona 

had een heel ander beeld voor ogen, en Benjamin Cousijnsen en 

vele anderen hadden op Rosh Hashanah de Wederkomst verwacht, 
en waren teleurgesteld. Maar God keek naar de harten en zei: 

 
Jona 4, vers 11  Zou Ik dan Nineve niet sparen, de grote stad, 

waarin meer dan honderdtwintigduizend mensen zijn, die het 

onderscheid niet kennen tussen hun rechterhand en hun 
linkerhand, benevens veel vee? 

 
U daar, mijn naam is Jodanin, de bode engel Gods, en zeg u 

dit in het licht, om u duidelijk te maken, dat het niet alleen 

om u gaat, maar om de vele zielen! 
 

Johannes 10, vers 9  Ik ben de deur; als iemand door Mij 

binnenkomt, zal hij behouden worden; en hij zal ingaan en uitgaan 
en weide vinden.  

Johannes 10, vers 16  Nog andere schapen heb Ik, die niet van 
deze stal zijn; ook die moet Ik leiden en zij zullen naar mijn stem 

horen en het zal worden één kudde, één herder. 

 
Galaten 6, vers 11  Ziet, met hoe grote letters ik u eigenhandig 

schrijf! 
Galaten 6, vers 18  De genade van onze Here Jezus Christus zij met 

uw geest, broeders! Amen. 

 
Mattheüs 23, vers 12  Al wie zichzelf zal verhogen, zal vernederd 

worden en al wie zichzelf zal vernederen, zal verhoogd worden. 

 
Wee u, als u over Benjamin oordeelt, of over zijn werkers! 

Kwaadsprekers en roddelaars zullen Gods Koninkrijk nimmer 
beërven, noch zien! U mag zich niet eens Christen noemen. Dit zeg 
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ik u als de bode engel Gods, en dit zijn de valse vruchten Gods. 
Laat u niet in met deze valse vruchten Gods. God is liefde! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
 

 

Kerken! God wil dat u klaarstaat voor Zijn 
Komst! 
 
22-09-2012  WOORD VAN DE HERE GOD: DE HERE GOD ROEPT DE 

KERKEN OP OM KLAAR TE STAAN VOOR ZIJN KOMST, EN NIET TE 

VECHTEN TEGEN DE GOD VAN IZAÄK, JAKOB EN ABRAHAM, DOOR 
ZICH TEGEN ZIJN WOORDEN TE VERZETTEN! 

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo! ’s Ochtends op 22 september 2012 bracht de bode engel 

Gods de volgende boodschap over aan Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom, Benjamin Cousijnsen! Ik begroet u in de machtige naam 

van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Mijn naam is Merari.  
 

Benjamin, vele kerken verwerpen u, omdat men u vreest.  

U spreekt in de naam van Yeshua HaMashiach, de Christus. Vele 
kerken zien u als een onheilsprofeet en ze zien niet eens, dat ze 

niet tegen u vechten, maar tegen de God van Izaäk, Jakob en 

Abraham. Vele kerken spreken kwaad over u en verbieden zelfs de 
kinderen Gods om naar u te luisteren, juist omdat men geen zielen 

wil verliezen, vanwege de inkomsten en de zonden. Het is niet 
Benjamin, die u terechtwijst, maar de God van Izaäk, Jakob en 

Abraham! Wie Benjamin en zijn werkers afwijst, heeft God 

afgewezen.  
 

2 Korinthiërs 6, vers 3  Wij geven in geen enkel opzicht enige 
aanstoot, opdat onze bediening niet gesmaad worde. 

 

Ik zeg u, ik ben naar Benjamin gezonden, omdat ik niet wil 
dat u gemeenschap heeft met de duisternis. 
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God wil dat u klaar bent voor Zijn Komst, zodat u zich niet straks 
op uw borst hoeft te slaan. 

 

2 Korinthiërs 6, vers 16  Welke gemeenschappelijke grondslag 
heeft de tempel Gods met afgoden? Wij toch zijn de tempel van de 

levende God, gelijk God gesproken heeft. Ik zal onder hen wonen 
en wandelen, en Ik zal hun God zijn en zij zullen Mijn volk zijn. 

 

Alleen satan haat deze boodschap Gods. 
God wil u terechtwijzen in liefde en wil niet dat u achterblijft, 

vanwege uw onzuiverheid in uw kerk. 
 

Openbaring 22, vers 11  Wie onrecht doet, hij doe nog meer 

onrecht; wie vuil is, hij worde nog vuiler; wie rechtvaardig is, hij 
bewijze nog meer rechtvaardigheid; wie heilig is, hij worde nog 

meer geheiligd. 
 

Ik zeg u, Laat uw kerk een kerk van heiligheid zijn, niet van 

schijnheiligheid, waar men in de bediening staat met uw 
afgod, uw sigaret! 

Ik zeg u dit, Laat uw wandel zuiver zijn en wees een voorbeeld in 

Christus, een tempel Gods. 
 

1 Timotheüs 3, vers 15  Mocht ik nog uitblijven, dan weet gij, 
hoe men zich behoort te gedragen in het huis Gods, dat is de 

gemeente van de levende God, een pijler en fundament der 

waarheid. 
 

Openbaring 22, vers 12  Zie, Ik kom spoedig en mijn loon is bij 
Mij om een ieder te vergelden, naardat zijn werk is.  

 

1 Thessalonicenzen 4, vers 6 tot en met 8  En dat men zijn 
broeder niet slecht behandele of bedriege in deze zaak, want de 

Here is een wreker van dit alles, zoals wij u ook vroeger gezegd en 

nadrukkelijk betuigd hebben… Let op wat de Geest Gods u nu 
zegt!... Want God heeft ons niet geroepen tot onreinheid, maar in 

heiliging. Daarom, wie dit verwerpt, verwerpt niet een mens, maar 
God, die u immers ook zijn heilige Geest geeft. 
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Jesaja 30, vers 21  En wanneer gij rechts of wanneer gij links 
zoudt willen gaan, zullen uw oren achter u het woord horen: Dit is 

de weg, wandelt daarop. 

 
Deze woorden Gods spreekt de God van Izaäk, Jakob en 

Abraham ook nu tot u, gelijk de Geschriften Gods! 
U daar, neem gehoor aan deze boodschap Gods. Reinig en heilig uw 

kerk Gods. Houd u er aan, hoe God uw kerk wil zien! Onbevlekt. 

Licht en donker gaat niet samen! Ik vermaan u als bode engel 
Gods. En laat uw deur van uw kerk een deur zijn, die liefdevol 

openstaat voor elke ziel, zelfs voor de profeet Benjamin. Weest een 
voorbeeld, laat de Heilige Geest Gods uw kerk zegenen en houd 

Zijn werken niet tegen. Sta open voor de zuivering in de naam van 

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Maak uw paden recht! 
Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween. 

 
 

 

22-09-2012 Profetisch woord van de Here God! 
 

22-09-2012  PROFETIE: DE HERE GOD OPENBAART WAT ER 

BINNEN KORTE TIJD GAAT GEBEUREN MET ZON, MAAN, STERREN 
EN AARDE. VOOR HEN DIE GODS BOODSCHAP NIET SERIEUS 

NEMEN, KOMT HIJ ALS EEN DIEF IN DE NACHT! 

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, mijn naam is Benjamin Cousijnsen. Ik begroet u in de naam 

van Jezus Christus, Yeshua HaMashiach. Op 22 september 2012 
kreeg ik de volgende boodschap van de bode engel Gods. 

 
Shalom, eindtijdprofeet Benjamin! Ik ben tot u gezonden, omdat de 

God van Izaäk, Jakob en Abraham deze wereld genadig is, en ook u 

liefheeft met Zijn onvoorwaardelijke liefde.  
Mijn naam is Barima, en zeg u dit: U heeft nog een korte tijd om u 

te bekeren. Dit telt tevens voor vele kerken. Ik groet u in de naam 

van Yeshua HaMashiach, de opgestane Heer, Jezus Christus!  
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Jesaja 13, vers 9 tot en met 12  De dag des HEREN komt, 
meedogenloos, met verbolgenheid en brandende toorn, om de 

aarde tot een woestenij te maken en haar zondaars van haar te 

verdelgen. Want de sterren en de sterrenbeelden des hemels doen 
hun licht niet stralen, de zon is bij haar opgang verduisterd en de 

maan laat haar licht niet schijnen. Dan zal ik aan de wereld het 
kwaad bezoeken en aan de goddelozen hun ongerechtigheid, en Ik 

zal de trots der overmoedigen doen ophouden en de hoogmoed der 

geweldenaars vernederen.  
 

Ik openbaar u: een asteroïde zal op de aarde afkomen, en 
het zal een gigantische asteroïde-inslag veroorzaken, met 

een gigantische stofwolk, die de gehele atmosfeer zal 

verduisteren. 
Er zal een wereldwijde aardbeving op volgen, die de aarde uit 

haar baan om de zon zal doen wijken, door een kinetische energie. 
Door de verandering van de baan van de aarde zullen letterlijk alle 

sterren aan de hemel wankelen en bewegen. 

 
Mattheüs 24, vers 29  Terstond na de verdrukking dier dagen zal 

de zon verduisterd worden en de maan zal haar glans niet geven en 

de sterren zullen van de hemel vallen en de machten der hemelen 
zullen wankelen. 

Alles zal geschieden, wat ik u via Benjamin gesproken heb. 
Er zal een nieuwe aarde komen. Voorheen dat dit geschieden zal, 

raad ik u aan om Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, aan te 

nemen. Niet uit angst, maar uit liefde.  
 

Onverwachts zal Hij de uitverkorenen op de wolken hebben 
weggevoerd, als een dief in de nacht… 

Denk niet, ‘Wij kunnen doorgaan met zondigen totdat Hij komt’! Ik 

ken uw gedachten en uw hart. Vergeet dit nimmer! Bekeer u en 
vraag om vergeving van uw zonden. Ik zeg u dit namens de God 

van Izaäk, Jakob en Abraham: Waar uw hart is, zal uw ziel zijn. En 

alleen wie Yeshua HaMashiach, de Christus, heeft aangenomen, en 
Hem erkent als persoonlijke Redder en Verlosser en Zaligmaker, zal 

gered worden en bij Hem zijn… en vele rampen zullen aan u voorbij 
gaan. Yeshua HaMashiach, de Christus, roept u nu: Kom tot Mij!  
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Toen sprak de bode engel Gods: Ik ga nu en zeg u, De liefde van 
Yeshua HaMashiach, de Christus, wil uw hart vullen, meer en meer 

met het geloof, hoop en liefde.  

Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 
 

23-09-2012 Wandel zoals Hij gewandeld heeft! 
 
DIT WOORD WERD WOORD VOOR WOORD DOOR EEN ENGEL DES 

HEREN DOORGEGEVEN IN DE NACHT. THEMA'S: GELOVIGEN 

WORDEN OP DE PROEF GESTELD, GODS GEBODEN EN WOORD 
BEWAREN, EN: IN JEZUS CHRISTUS BLIJVEN! 

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo! Op 23 september 2012, in de nacht, bracht de bode engel 

Gods deze boodschap over aan Benjamin Cousijnsen.  
 

Shalom! Ik groet u in de naam van Yeshua HaMashiach, ook wel 

Jezus Christus genoemd. Mijn naam is Chowieni. Ik ben een bode 
engel Gods en openbaar u, in de naam van de God van Israël, ook 

wel de God van Izaäk, Jakob en Abraham genoemd, de volle 

waarheid! Voordat de Geest Gods door Zijn Geschriften tot u 
spreekt, zeg ik u eerst dit: 

 
De buitenaardse, duivelse, gevallen engelen zijn reeds onder 

u, en ze weten van zichzelf niet eens dat ze een gevallen 

engel zijn. 
Velen stellen de gelovigen reeds op de proef in de laatste dagen. En 

velen zijn reeds overgenomen door hen. Waarom denkt u, dat de 
profeet Gods, Benjamin Cousijnsen, en vele anderen in Christus, zo 

aangevallen worden, juist door Christenen, die dwaalgeesten van 

satan hebben toegelaten? 
1 Timotheüs 4, vers 1 tot en met 3  Maar de Geest zegt 

nadrukkelijk, dat in latere tijden sommigen zullen afvallen van het 

geloof, doordat zij dwaalgeesten en leringen van boze geesten 
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volgen, door de huichelarij van leugensprekers, die in hun eigen 
geweten gebrandmerkt zijn. 

 

1 Johannes 2, vers 4, 5 en 6  Wie zegt: Ik ken Hem, en zijn 
geboden niet bewaart, is een leugenaar en in die is de waarheid 

niet; maar wie zijn woord bewaart, in die is waarlijk de liefde Gods 
volmaakt. Hieraan onderkennen wij, dat wij in Hem zijn. Wie zegt, 

dat hij in Hem blijft, behoort ook zelf zó te wandelen, als Hij 

gewandeld heeft. 
1 Johannes 2, vers 9 tot en met 11  Wie zegt in het licht te zijn en 

zijn broeder haat, die is in de duisternis tot nu toe. Wie zijn broeder 
liefheeft, blijft in het licht en in hem is niets aanstotelijks; maar wie 

zijn broeder haat, is in de duisternis en wandelt in de duisternis, en 

hij weet niet waar hij heengaat, want de duisternis heeft zijn ogen 
verblind.  

 
1 Petrus 2, vers 1  Legt dan af alle kwaadwilligheid, alle bedrog, 

huichelarij, afgunst en alle kwaadsprekerij. 

 
Romeinen 12, vers 21  Laat u niet overwinnen door het kwade, 

maar overwin het kwade door het goede. 

 
1 Johannes 3, vers 11  Want dit is de verkondiging, die gij van 

den beginne gehoord hebt: dat wij elkander zouden liefhebben. 
 

U daar, roddelaar en kwaadspreker, al noemt u zich ook 

Christen, of u bekeert zich, of u zult Gods Koninkrijk nimmer 
zien! 

Ziet u niet dat velen overgenomen zijn in deze laatste dagen? Mijn 
naam is Chowieni. Richt u op Yeshua HaMashiach, de Christus! 

 

Efeziërs 6, vers 10 tot en met 19  Voorts, weest krachtig in de 
Here en in de sterkte zijner macht. Doet de wapenrusting Gods 

aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels; 

want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen 
de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer 

duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Neemt 
daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in 

de boze dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te 
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houden. Stelt u dan op, uw lendenen omgord met de waarheid, 
bekleed met het pantser der gerechtigheid, de voeten geschoeid 

met de bereidvaardigheid van het evangelie des vredes; neemt bij 

dit alles het schild des geloofs ter hand, waarmede gij al de 
brandende pijlen van de boze zult kunnen doven; en neemt de 

helm des heils aan en het zwaard des Geestes, dat is het woord van 
God. En bidt daarbij met aanhoudend bidden en smeken bij elke 

gelegenheid in de Geest, daartoe wakende met alle volharding en 

smeking voor alle heiligen; ook voor mij, dat mij bij het openen van 
mijn mond het woord geschonken worde, om vrijmoedig het 

geheimenis van het evangelie bekend te maken. 
 

U daar, overdenk dit goed en wandel zoals men moet 

wandelen in Yeshua HaMashiach, Jezus Christus! 
Ik ga nu, en wie u verwerpt, Benjamin en werkers Gods, verwerpt 

de God van Israël, de God van Izaäk, Jakob en Abraham. Ik ga nu. 
Bedek u elke dag met Gods wapenrusting.  

Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween. 

 
 

 

Boodschap van de Here God over huiselijk 
geweld 
 

25-09-2012  OM ONGEVEER 5.00 UUR WERD BENJAMIN 
COUSIJNSEN GEWEKT DOOR DE ENGEL VAN DE GOD VAN 

ABRAHAM, IZAÄK EN JAKOB MET DEZE AANGRIJPENDE 

BOODSCHAP OVER HUISELIJK GEWELD!  
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo! Op de vroege ochtend op 25 september 2012 bracht de bode 
engel Gods deze boodschap over aan Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Mijn naam is Rafaël. Ik begroet u in de machtige naam van 

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. U daar, luister eens heel goed, 

ik ben de bode engel Gods en richt mij op u, die luistert.  
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Zei Yeshua HaMashiach, de Christus, u dit niet, om uw 
kinderen bij Hem te brengen? 

 

Mattheüs 19, vers 13  Toen werden kinderen tot Hem gebracht, 
opdat Hij hun de handen zou opleggen en bidden; doch de 

discipelen bestraften hen. 
 

Waarom mogen uw kinderen niet tot Yeshua HaMashiach 

komen, Jezus Christus? Wat vreest u? 
 

Mattheüs 19, vers 14  Maar Jezus zeide: Laat de kinderen 
geworden en verhindert ze niet tot Mij te komen, want voor 

zodanigen is het Koninkrijk der hemelen. 

 
Benjamin, ik was in Heerenveen maandagavond, en zag dat 

deze Poolse man huiselijk geweld gebruikte… 
Hij werd daarna onwel opeens, en overleed in het ziekenhuis in 

Drachten. 

Huiselijk geweld komt zelfs voor bij Christenen.  
Een meisje, Nikita, vertelde mij: “Als mijn papa en mama ruzie 

hebben, luister ik bij de trap, als ze heel hard schreeuwen. En ik 

zeg dan: “Jezus, help ons!” Ik veeg mijn tranen af, en laat mijn 
zusje het niet zien. Daarna lees ik haar ons favoriete Bijbelverhaal 

voor. Dan hoort zij niets.”  
 

Jeremia 13, vers 15 tot en met 18  Hoort en leent het oor, 

verheft u niet, want de HERE spreekt. Bewijst de HERE uw God, 
eer, voordat Hij het donker doet worden, voordat uw voeten zich 

stoten aan de bergen in de schemering, en gij op licht hoopt, maar 
Hij dat tot diepe duisternis maakt, in donkerheid verandert. Maar 

indien gij er niet naar horen wilt, zal mijn ziel in het verborgene 

moeten wenen om de trots en mijn oog bitter schreien, ja van 
tranen vloeien, omdat de kudde des HEREN is weggevoerd. 

Ik zeg u ook het volgende: 

 
Lukas 19, vers 10  Want de Zoon des mensen is gekomen om het 

verlorene te zoeken en te redden. 
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U daar, huiselijk geweld stopt, als u naar Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus, gaat met een hart vol berouw. 

 

Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, 
dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die 

in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. 
Johannes 3, vers 20  Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het 

licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag 

komen. 
 

Ooit zult u, of u nu Christen bent of niet, voor de God van 
Izaäk, Jakob en Abraham staan. 

En Hij zal u vergelden, tenzij u zich nu bekeert. Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus, is uw Redder en Helper! Heeft u geen 
Bijbel?  

Koop er een dan! En lees 1 Korinthiërs 13, vers 3 tot en met 8. 
Ik ga nu, Benjamin, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 

 
 

Bid vanuit uw hart dit gebed en geloof! 

 
25-09-2012  U SPREEKT EEN GEBED, EN ZIJ DIE LUISTEREN 

MOGEN UW WOORDEN GODS HERHALEN, DIE DE HEILIGE GEEST U 

NU DOORGEEFT, SPRAK DE ENGEL DES HEREN.  MARKUS 11:24  
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo! In de namiddag op 25 september 2012 bracht de bode engel 
Gods deze boodschap van de Here God over aan Benjamin 

Cousijnsen. 

Shalom! Ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus 
Christus. Ik ben de bode engel Gods Rafaël. Luister goed. Ik richt 

mij tot u, die luistert! 
 

Marcus 11, vers 24 tot en met 26  Daarom zeg Ik u, al wat gij 

bidt en begeert, gelooft, dat gij het hebt ontvangen, en het zal 
geschieden. En wanneer gij staat te bidden, vergeeft wat gij tegen 

http://www.youtube.com/watch?v=lFE9bqqciD4&feature=em-uploademail-new
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iemand mocht hebben, opdat ook uw Vader in de hemelen uw 
overtredingen vergeve. Indien gij echter niet vergeeft, zal ook uw 

Vader, die in de hemelen is, uw overtredingen niet vergeven. 

 
Laat niets uw gebed in de weg staan! 

 
Jakobus 5, vers 13 tot en met 14  Heeft iemand onder u leed te 

dragen? Laat hij bidden. Is iemand blij te moede? Laat hij lofzingen.  

 
Ik zeg u in de naam van Yeshua HaMashiach, de Christus, 

dit:  
 

Jakobus 5, vers 16  Belijdt daarom elkander uw zonden en bidt 

voor elkander, opdat gij genezing ontvangt. Het gebed van een 
rechtvaardige vermag veel, doordat er kracht aan verleend wordt. 

 
Johannes 15, vers 7  Indien gij in Mij blijft en mijn woorden in u 

blijven, vraagt wat gij maar wilt, en het zal u geworden. 

 
Benjamin Cousijnsen, u spreekt een gebed, en zij die 

luisteren, mogen uw woorden Gods herhalen, die de Heilige 

Geest u nu doorgeeft. Bid vanuit uw hart en geloof! 
 

“Heilige Geest, lieve Vader, uw heilige Naam worde geheiligd. 
Vergeef onze zonden. O lieve drie-enige God, ik heet u welkom en 

waardeer u. Ik geloof in u en houd van u. Ik vertrouw op u. Ik wil u 

volgen, mijn leven lang. U bent Mijn Genezer, u bent een Banier en 
u vecht voor mij.  

U geneest op dit moment mijn geest en mijn verstand en ziekte en 
lichaam. U bent Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, die toen en 

heden Dezelfde is. Ik dank u vanuit mijn hart en prijs uw heilige 

naam! Laat uw genezende kracht nu door mijn leven en lichaam 
vloeien. Jehovah-Jireh, ik prijs u en loof u en dank u, dat u in mijn 

leven bent, en mij dat geeft, wat ik nodig heb! Amen!”  

 
Prijs Yeshua HaMashiach, prijs de God van Izaäk, Jakob en 

Abraham! sprak de bode engel Gods. 
 

Benjamin, ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
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26-09-2012 Profetische openbaring: Wat weldra 

geschieden zal! 
 
PROFETISCHE BOODSCHAP, GEGEVEN DOOR DE HERE GOD AAN 

ZIJN WARE EENVOUDIGE PROFEET, BENJAMIN COUSIJNSEN. 

BENJAMIN WORDT GETOOND EN ONTVANGT DEZE BOODSCHAP 
VAN DE ENGEL DES HEREN, EN SCHRIJFT GEDETAILLEERD OP, 

WAT WELDRA GESCHIEDEN GAAT IN DE WERELD DOOR 
ONGEHOORZAAMHEID AAN DE GOD VAN ABRAHAM, IZAÄK EN 

JAKOB, HET VLOEKEN VAN ZIJN NAAM EN HET VERGETEN VAN WIE 

GOD WERKELIJK IS!  
 

 

Volledige weergave: 
 

De engel des Heren sprak in de nacht, terwijl Benjamin Cousijnsen 
alles zag gebeuren wat geschieden zal. Benjamin schrijft:  

 

Shalom, Benjamin Cousijnsen, ik ben de bode engel Gods, Herna. 
Ik ben tot u gezonden in de machtige naam van Yeshua 

HaMashiach, de Christus. In Zijn naam spreek ik tot u. Ik mag u dit 
openbaren, Benjamin. 

 

Er zal een aardbeving komen, die men niet verwachtte! 
Uw Zon zal zwart zijn en zijn licht niet meer kunnen geven. Ook 

zeg ik u, dat de mensheid reeds in de duisternis is vanwege hun 

zonden! Waarom zou de God van Izaäk, Jakob en Abraham u de 
Zon geven, als u een hel op aarde heeft uitgeroepen over uw leven? 

U wilde immers niets van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, 
weten! U gebruikte Zijn heilige naam als vloek, en vergat wie Hij 

werkelijk was. 

 
Uw Maan zal geheel bloeden, naar uw geweld op aarde, 

omdat u zich overgegeven heeft aan de gevallen engelen! 
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Er zal niet een ster vallen, die men vreest, ik spreek over sterren, 
die des hemels waren, die zullen vallen met de kracht van een zeer 

harde wind! Dit zeg ik u, gelijk het opgeschreven staat in de 

Geschriften!  Openbaring 6, vers 12 tot en met 14   
 

Ik heb dit aan Benjamin laten zien! 
U, die waarlijk Yeshua HaMashiach hebben aangenomen, worden 

gered! 

 
Ezechiël 1, vers 4  En ik zag en zie, een stormwind vanuit het 

noorden, een zwarte wolk met flikkerend vuur en omgeven door 
een vlam: daarbinnen, middenin het vuur, was wat er uit zag als 

blinkend metaal… “en daar verschijnt een gigantische UFO”. 

Ezechiël 1, vers 5  En in het midden daarvan was wat geleek op 
vier wezens, “het zijn de technologische gevallen engelen”, en 

dit was hun voorkomen: zij hadden de gedaante van een mens.  
Ik zeg u, deze hebben zich afgekeerd! 

 

Psalm 22, vers 27  Wie den Here zoeken, zullen Hem loven. 
 

Bekeer u nu! De wereld zal ook opgeschrikt worden, 

wereldwijd, door vele rampen. 
 

Iran zal zijn voet zetten op de heilige bodem van Israël, zéér 
spoedig!  

En elk land, dat zich keert tegen Israël, zal te maken krijgen met de 

kracht en macht van de God van Izaäk, Jakob en Abraham!  
 

Obama zet zijn macht in, die juist geen vrede zal brengen!  
Ziet u niet wie hij is, waar de Geschriften over hebben gesproken? 

De antichrist is onder u en heeft zijn macht reeds gegrepen!  

Als u zich overgeeft aan Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, voor 
wie zult u dan vrezen?  

Hij komt zeer spoedig, houd vol, geliefden in Christus Jezus!  

Ik ga nu, Benjamin, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 
 

27-09-2012 Profetie: Hoor Israël, Vrees niet! 
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27-09-2012  PROFETIE: HOOR ISRAËL, DE HERE GOD SPREEKT 

TOT U! ELK WOORD GEEFT DE PROFEET VAN DE HERE GOD 

LETTERLIJK DOOR, WAT DE HERE BENJAMIN COUSIJNSEN HEEFT 
LATEN ZIEN EN HOREN MET BETREKKING TOT ISRAËL EN IRAN!  

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo! Op 27 september 2012 ontvangt Benjamin Cousijnsen de 

volgende profetische boodschap van de Here God. De God van 
Izaäk, Jakob en Abraham gaf Benjamin deze boodschap, om het 

door te geven aan u! Maar voordat hij dit doet, beschrijft Benjamin 

eerst hetgeen hij zag. 
 

Ik bevond mij in de ruimte en zag de aarde… 
Terwijl ik de aarde zag, zag ik ook engelen op één plek. Ook zag ik 

daarna Israël. Toen zag ik ook een tank, waar soldaten achter 

liepen, en daarachter zag ik prikkeldraad op de weg. Ook zag ik een 
helikopter, links in de lucht, en rechts zag ik een berg. Toen sprak 

de God van Izaäk, Jakob en Abraham het volgende. Hij zei: 

 
Jesaja 41, vers 10 tot en met 15  Hoor Israël, Vrees niet, want 

Ik ben met u; zie niet angstig rond, want Ik ben uw God. Ik sterk 
u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met mijn heilrijke 

rechterhand. Zie, allen die tegen u in woede ontstoken zijn, staan 

beschaamd en worden te schande; de mannen die u bestrijden, 
worden als niets en komen om; gij zult hen zoeken, maar niet 

vinden, de mannen die u bestoken; zij worden als niets, ja 
vernietigd, de mannen die tegen u oorlog voeren. Want Ik, de 

HERE, uw God, grijp uw rechterhand vast; die tot u zeg: Vrees niet, 

Ik help u. Vrees niet, gij wormpje Jakob, gij volkje Israël! Ik ben 
het, die u help, luidt het woord des HEREN, en uw Verlosser is de 

Heilige Israëls.  

 
Israël, ik ben een ziener Gods, en deze woorden waren niet 

alleen Gods woorden van toen, maar de heilige God van 
Izaäk, Jakob en Abraham geeft u nu weer deze profetische 

woorden!  
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En Zijn woorden en beloften zullen eeuwig vaststaan als een vaste 
rots! 

 

Lukas 21, vers 22  Want dit zijn de dagen van vergelding, waarin 
alles wat geschreven is, in vervulling gaat. 

 
Johannes 3, vers 35 en 36  De Vader heeft de Zoon lief en heeft 

Hem alles in handen gegeven. Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig 

leven; doch wie aan de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet 
zien, maar de toorn Gods blijft op hem. 

 
Israël, uw vijand komt er aan!  

Maar vrees niet, de grote nucleaire oorlog zal Iran laten buigen 

voor de macht van de kracht van de God van Israël! De wereld is 
reeds onbeschermd, maar Israël zal beschermd zijn en gezegend, 

zolang men gelooft. 
 

Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, 

dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die 
in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. 

 

Zijn Zoon is Yeshua HaMashiach, Jezus Christus!  
Alles heb Ik nu tot u doorgegeven, en houd u vast aan Hem. 

Zonder Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, was Israël een 
woestijn. De tijd is nabij en zonder Hem bent u niets.  

 

De Here zegene u, Shalom! 
 
 
 

28-09-2012 God schiep man en vrouw! 
 
DE BODE ENGEL GODS SPREEKT NAMENS DE ALMACHTIGE GOD 

VAN ABRAHAM, IZAÄK EN JAKOB TOT U! THEMA: GEN. 1:27-28, 

LEV. 18:22, ROM. 1:26-29, 1 KOR. 6:9-11, LEV. 18:29-30, JOH. 
3:5. GOD SPREEKT IN LIEFDE! 

 

 
 

http://www.youtube.com/watch?v=-XEff1hiDvA&feature=em-uploademail-new
http://www.youtube.com/watch?v=-XEff1hiDvA&feature=em-uploademail-new
http://www.youtube.com/watch?v=-XEff1hiDvA&feature=em-uploademail-new
http://www.youtube.com/watch?v=-XEff1hiDvA&feature=em-uploademail-new
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Volledige weergave: 
 

Hallo! Tegen de avond op 28 september 2012 bracht een engel van 

de Here God deze boodschap over aan Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom, Benjamin! Ik groet u in de naam van Yeshua HaMashiach, 
Jezus Christus. In Zijn naam ben ik tot u gekomen, met de 

waarheid die u waarlijk vrij kan maken. Ik ben een bode engel 

Gods, en mijn naam is Sirtisa. Ik spreek namens de almachtige God 
van Izaäk, Jakob en Abraham tot u. 

 
Genesis 1, vers 27 en 28  En God schiep de mens naar zijn 

beeld; naar Gods beeld schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij 

hen. En God zegende hen. Tot zover. 
 

God maakte alles zoals Hij zei en bedoeld heeft, en zegende 
hen. 

Ik zeg u, aan u die luistert: Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, 

heeft u waarlijk lief en wil u de volle waarheid laten zien, zodat u 
zichzelf onderzoekt. God spreekt in liefde tot in de diepte van uw 

geest!  

 
Leviticus 18, vers 22  En gij zult geen gemeenschap hebben met 

een, die van het mannelijk geslacht is, zoals men gemeenschap 
heeft met een vrouw: een gruwel is het. 

 

De God van Izaäk, Jakob en Abraham schiep de man en gaf 
de vrouw, en maakte geen fout! 

God wist wat Hij deed. 
 

Romeinen 1, vers 26 tot en met 29  Daarom heeft God hen 

overgegeven aan schandelijke lusten, want hun vrouwen hebben de 
natuurlijke omgang vervangen door de tegennatuurlijke. Eveneens 

hebben de mannen de natuurlijke omgang met de vrouw 

opgegeven, en zijn in wellust voor elkaar ontbrand, als mannen met 
mannen schandelijkheid bedrijvende en daardoor het welverdiende 

loon voor hun afdwaling in zichzelf ontvangende. En daar zij het 
verwerpelijk achtten God te erkennen, heeft God hen overgegeven 

aan een verwerpelijk denken om te doen wat niet betaamt. 
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Als iemand Gods woorden verwerpt, omdat men dit 

goedkeurt, en dan ook nog deze schandelijkheid Gods de 

handen oplegt, om het te verbinden in Christus, maakt men 
zich medeschuldig. 

 
1 Korinthiërs 6, vers 9 tot en met 11  Of weet gij niet, dat 

onrechtvaardigen het Koninkrijk Gods niet beërven zullen? Dwaalt 

niet! Hoereerders, afgodendienaars, overspelers, schandjongens, 
knapenschenders, dieven, geldgierigen, dronkaards, lasteraars of 

oplichters, zullen het Koninkrijk Gods niet beërven. En sommigen 
uwer zijn dat geweest. Maar gij hebt u laten afwassen, maar gij zijt 

geheiligd, maar gij zijt gerechtvaardigd door de naam van de Here 

Jezus Christus en door de Geest van onze God. 
 

Leviticus 18, vers 29 en 30  Want ieder die iets van al deze 
gruwelen doet, – degenen, die ze doen, zullen uit het midden van 

hun volk uitgeroeid worden. Zo zult gij het voorschrift dat Ik u geef, 

in acht nemen, zodat gij de gruwelijke inzettingen niet doet, die 
vóór u gedaan werden, opdat gij u daardoor niet verontreinigt. Ik 

ben de HERE, uw God. 

 
Bekeer u! Laat u schoonwassen, zodat u gereinigd wordt. 

En dwaal niet en maak u niet schuldig! Laat voor u bidden in een 
volle evangelische kerk, en kies heden wie u volgen wil. Is het de 

satan of Yeshua HaMashiach, Jezus Christus?  

Satan heeft tegennatuurlijk zaad gezaaid, om tegen God in te gaan, 
om God te kwetsen. 

 
Johannes 3, vers 5  Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, Ik 

zeg u, tenzij iemand geboren wordt uit water en Geest, kan hij het 

Koninkrijk Gods niet binnengaan. 
 

Als u uw leven overgeeft aan Hem, Jezus Christus, dan zult u 

gered worden!  
Ook moet u uw leven onderhouden met Hem, en dat kan door te 

bidden en naar de kerk te gaan, om u te laten bemoedigen en te 
laten opbouwen en te laten veranderen. Jezus Christus houdt van u 

en heeft u lief, maar veroordeelt de zonde. Overdenk dit goed! 
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Benjamin veroordeelt niemand, maar God is hier duidelijk genoeg 
over.  

Ik openbaar u: AIDS is door zonde voortgekomen. Waarom staat 

het, wat ik u zeg, ook in de heilige Geschriften, denkt u?  
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 

verdween. 
 

 

 

Profetie: Israël… Yeshua HaMashiach zegt u dit! 
 

20-09-2012  PROFETIE: ISRAËL, YESHUA HAMASHIACH ZEGT U 
DIT! DE ENGEL DES HEREN WERD GEZONDEN NAAR BENJAMIN 

MET DEZE BOODSCHAP: DE HERE GOD OPENBAARDE AAN 
BENJAMIN COUSIJNSEN, WAT ISRAËL NU WACHT! 

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo! Op 28 september 2012 bracht de bode engel Gods aan 

Benjamin Cousijnsen van de Here God deze boodschap over. 

Benjamin schrijft: 
Shalom, Benjamin Cousijnsen! Ik groet u in de naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Mijn naam is Reachuria. Ik ben naar u 

gezonden met de volgende boodschap… 
 

Iran zegt en houdt vol, dat men het nucleaire programma 
gebruikt voor vreedzame doeleinden. 

Maar ik zeg u, het gaat niet om het vreedzame gebruik! Het gaat 

om Israël, die men haat, omdat de God van Izaäk, Jakob en 
Abraham voor Israël is, en met Israël is!  

 
Ook zeg ik u, dat de antichrist zegt, dat hij voor de vrede is, 

maar hij beraamt plannen tegen Israël met vele 

Moslimlanden!  
Ook al zegt de antichrist: “Ik veroordeel het”, geloof het niet!  

Israël, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, zegt u dit, zoals het in 

de Geschriften opgeschreven staat: 
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Johannes 3, vers 20  Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het 
licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag 

komen. 

 
Yeshua HaMashiach, de Christus, is het Licht! 

Ik zeg u dit alles namens de God van de Schepping, de God van 
Israël. 

 

Johannes 3, vers 17 tot en met 19  Want God heeft zijn Zoon 
niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar 

opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, 
wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, 

omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon 

van God. 
 

Zijn enige Zoon is Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, Hij, 
de God van Izaäk, Jakob en Abraham. 

Ik zeg u, vele landen hebben de God van Izaäk, Jakob en Abraham 

verworpen, en tevens Zijn eniggeboren Zoon, Yeshua HaMashiach, 
die u een kans gaf door te sterven aan het kruis. Ja, in uw plaats! 

Geen enkele profeet of god had ooit zoveel liefde voor de mens als 

Jezus Christus, Yeshua HaMashiach! Hij stond op uit de dood en 
toonde zich ook na Zijn dood. En velen zagen hem.  

 
En zoals Hij is heengegaan, komt Hij ook terug!  

Israël, Hoor! De vergelding en verdelging staat vast. Maar 

nogmaals zeg ik u: Vreest niet!  
 

Jesaja 10, vers 25  Want nog een korte wijle, dan is de 
gramschap ten einde en mijn toorn richt zich op hun vernietiging. 

 

Het gaat niet om wat men denkt over Israël, maar om uw 
geloof!  

Satan haat Yeshua HaMashiach, de Christus! 

Israël, u staat er niet alleen voor; de God van Izaäk, Jakob en 
Abraham is aan uw zijde! God heeft Zijn vele engelen gezonden en 

zal voorgaan als een vuurzuil. Er is geen andere Naam boven alle 
namen dan de Almachtige God van Israël! Niemand staat waarlijk 

achter Israël, maar God is Zijn volk nimmer vergeten.  
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Israël, de tijd is nabij! Legers zullen Yeshua HaMashiach, de 

Christus, zien en Zijn macht en kracht aanschouwen. 

Israël, bid en vertrouw; Hij is uw Schild. 
Ik ga nu, Benjamin, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 
 

 

Toen kwam ik los en stampte erop, heerlijk! 
 

29-09-2012  DE BODE ENGEL GODS DEELT O.A. EEN ERVARING, 

DIE ZE - OF U HET GELOOFT OF NIET - MOCHT MEEMAKEN IN EEN 
KERK, WAAR ZE WAS ALS MENS! OOK BRENGT DEZE BODE ENGEL 

GODS EEN BOODSCHAP OVER DE KERKEN. 
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo! Mijn naam is Benjamin Cousijnsen. Op 29 september 2012 
kreeg ik de volgende boodschap van de bode engel Gods. 

 

Shalom, profeet Gods! Mijn naam is Sarai, ik ben de bode engel 
Gods en groet u met de ware liefde, die men alleen kan vinden in 

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. In Zijn naam spreek ik tot u, 

Benjamin Cousijnsen!  
 

Ik was eens in de kerkdienst, waar de voorganger een preek 
hield tegen het roken.  

Hij vroeg alle mensen, die wilden ophouden met roken, hun 

sigaretten naar voren te brengen. Of u mij gelooft of niet, ik was 
daar, als mens. Denk aan het moment dat Yeshua verscheen, wat 

in de Geschriften staat, in Johannes 20, vers 19 tot en met 29. 
Maar dit mag u zelf gaan lezen met uw Bijbel. 

 

Luister, ik was diep ontroerd om al die mensen te zien, die 
hun sigaretten, luciferdoosjes en aanstekers brachten, en op 

de grond gooiden.  

Ik zag dat iedereen erop kon stampen, maar niemand deed dit. 
Toen kwam ik los en stampte er heerlijk op los, heerlijk! En 



 
 

 

482 
 
 

 

iedereen deed mee! Ik was verheugd, ook om de getuigenissen van 
de jonge mensen. Ik zeg u, Niet iedereen ziet de juiste verhouding 

en wil het niet zien. Er staan aanwijzingen in uw Bijbel, die veel 

dieper gaan! Gij zult niet roken.  
 

Johannes 17, vers 20 tot en met 24  Dit mag u ook zelf gaan 
lezen in uw Bijbel. 

 

Ga terug naar het begin, pak uw Bijbel en veeg uw stof eraf! 
Wie zegt dat uw leraren juist spreken? 

Onderzoek het ook in uw kerk, of het wel juist is! Doe dit, als u het 
wel kan, want God gaf u een Bijbel. En hoeveel tijd hebt u voor 

deze waarheidsgetrouwe heilige krant? Twijfelt u er aan, dat de 

kerk één is? Universeel? Maar wij zijn niet één, kijk eens en zie 
hoeveel verschillende kerkgebouwen er zijn in uw omgeving. Deze 

verschillende gebouwen hoor ik zeggen: “Wij zijn verdeeld”. Het 
gaat ook niet om de naam van de kerk, en de grootte van uw 

kerkgebouw en het aantal zielen. De kerken zijn niet verdeeld, 

maar in stukken gebroken! En het is uw taak, de stukken weer bij 
elkaar te brengen, en het lichaam te genezen, zodat het als één 

geheel kan functioneren.  

 
Ook kunt u uw broeders en zusters niet uitkiezen. 

Alle kinderen van God en in uw gebied horen bij dezelfde kerk! Of u 
het fijn vindt of niet. Wie kiest zijn broeders en zusters uit in het 

gezin, waarin men leeft? Zo is het ook in het geestelijke gezin van 

God. De kerk bestaat uit alle mensen, die de Zoon van God in zich 
hebben. Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, is niet alleen maar de 

Waarheid, omdat u kan geloven dat Hij de Waarheid is, maar omdat 
u Hem kan vertrouwen. En Hij is ook niet alleen maar het Leven, 

omdat ik kan geloven dat Hij het Leven is. Maar, omdat u dit leven 

kan leiden. Accepteer elkander in Yeshua HaMashiach, Jezus 
Christus, en behandel uw broeders en zusters in de liefde, en 

spreek geen kwaad over uw naaste. Wees één in Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus, zonder vlek en rimpel. En maak u klaar 
voor Zijn Komst! Dit is de wil van de God van Izaäk, Jakob en 

Abraham. Ik ga nu, profeet Gods. Laten de kinderen Gods niet 
roddelen en kwaadspreken, want dezen zijn geen deel en maken 

geen deel uit van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus.  
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Ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 

 

Gij zijt vleselijk als er nijd en twist onder u is 
 

30-09-2012  WANT WANNEER DE EEN ZEGT: IK BEN VAN PAULUS, 
EN DE ANDER: IK VAN APOLLOS, ZIJT GIJ DAN NIET 

ONVERANDERDE MENSEN? U DAAR, DIT IS GEEN STUDIE, WORD 
WAKKER DAAR! SPRAK DE BODE ENGEL GODS. 

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo! Op 30 september 2012 bracht de bode engel Gods deze 

boodschap van de Here God over aan Benjamin Cousijnsen. 

Shalom! Ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus 
Christus. Ik ben de bode engel Gods, Rouhasini.  

 
Ik zeg u dit: God is liefde, en men zegt dit tot u vanuit de 

hemelse gewesten! 

 
1 Korinthiërs 13, vers 4 tot en met 6  Luister goed wat Yeshua, 

Jezus, tot u spreekt… De liefde is lankmoedig, de liefde is 

goedertieren, zij is niet afgunstig, de liefde praalt niet, zij is niet 
opgeblazen, zij kwetst niemands gevoel, zij zoekt zichzelf niet, zij 

wordt niet verbitterd, zij rekent het kwade niet toe.  
 

Hoe is het met uw vruchten?  

Bekijk ze eens heel goed, of deze vruchten waarlijk goed zijn. 
 

1 Timotheüs 6, vers 4 tot en met 6  Dan is hij opgeblazen, 
hoewel hij niets weet, en heeft hij een zwak voor geschillen en 

haarkloverijen, een bron van nijd, twist, lasteringen, kwade 

vermoedens, en geharrewar bij mensen die niet helder meer zijn 
van denken en het spoor der waarheid bijster geraakt zijn, daar zij 

de godsvrucht als iets winstgevends beschouwen. 
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Ik zeg u, De gevallen engelen hebben velen reeds 
overgenomen. 

Dit zijn de tekenen van de laatste dagen! 

 
1 Korinthiërs 2, vers 14 en 15  Doch een ongeestelijk mens 

aanvaardt niet hetgeen van de Geest Gods is, want het is hem 
dwaasheid en hij kan het niet verstaan, omdat het slechts geestelijk 

te beoordelen is. Maar de geestelijke mens beoordeelt alle dingen, 

zelf echter wordt hij door niemand beoordeeld. 
1 Korinthiërs 3, vers 1 tot en met 9  En ik, broeders, kon niet tot u 

spreken als tot geestelijke mensen, maar slechts als tot vleselijke, 
nog onmondigen in Christus. Melk heb ik u gegeven, geen vast 

voedsel, want dat kondt gij nog niet verdragen. Ja, dat kunt gij ook 

nu nog niet, want gij zijt nog vleselijk. Want als er onder u nijd en 
twist is, zijt gij dan niet vleselijk, en leeft gij niet als onveranderde 

mensen? Want wanneer de een zegt: Ik ben van Paulus; en de 
ander: Ik van Apollos; zijt gij dan niet onveranderde mensen? Wat 

is dan Apollos? Of wat is Paulus? Dienaren, door wie gij tot geloof 

gekomen zijt, en wel zoals de Here dit aan een ieder geschonken 
heeft. Ik heb geplant, Apollos heeft begoten, maar God gaf de 

wasdom. Daarom, noch wie plant, noch wie begiet, betekent iets, 

maar God, die de wasdom geeft. Wie plant en wie begiet, staan 
gelijk; alleen zal elk zijn eigen loon krijgen naar zijn eigen werk.  

1 Korinthiërs 3, vers 13  Ieders werk zal aan het licht komen. Want 
de dag zal het doen blijken, omdat hij met vuur verschijnt, en 

hoedanig ieders werk is, dat zal het vuur uitmaken. 

 
U daar, dit is geen studie.  

Word wakker daar, in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus 
Christus! 

 

Jesaja 5, vers 21  Wee hun die in eigen oog wijs zijn en in eigen 
oordeel verstandig. 

 

Exodus 23, vers 1 tot en met 3  Gij zult geen vals gerucht 
verbreiden; gij moogt de schuldige niet helpen als misdadig 

getuige. Gij zult de meerderheid in het kwade niet volgen, noch in 
een rechtsgeding getuigenis afleggen met de meerderheid mee, om 

het recht te buigen. 
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Romeinen 12, vers 9 en 10  De liefde zij ongeveinsd. Weest 

afkerig van het kwade, gehecht aan het goede. Weest in 

broederliefde elkander genegen, in eerbetoon elkander ten 
voorbeeld. 

Romeinen 12, vers 14 tot en met 20  Zegent wie u vervolgen, 
zegent en vervloekt niet. Weest blijde met de blijden, weent met de 

wenenden. Weest onderling eensgezind, niet zinnende op hoge 

dingen, maar voegt u in het eenvoudige. Weest niet eigenwijs. 
Vergeldt niemand kwaad met kwaad; hebt het goede voor met alle 

mensen. Houdt zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, vrede 
met alle mensen. Wreekt uzelf niet, geliefden, maar laat plaats voor 

de toorn, want er staat geschreven: Mij komt de wraak toe, Ik zal 

het vergelden, spreekt de Here. 
Romeinen 12, vers 21  Laat u niet overwinnen door het kwade, 

maar overwin het kwade door het goede. 
 

Laat deze boodschap tot uw geest doordringen.  

Oordeel niet over uw naaste en spreek geen kwaad over hen, die in 
Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, verbonden zijn. Laat er geen 

roddel zijn in u, anders zult u waarlijk in het vuur geworpen 

worden. U bent nu gewaarschuwd! En wie niet wil horen naar de 
woorden Gods, die tot u gesproken zijn, zal vergaan, al bent u een 

Christen in eigen ogen.  
 

Ik ga nu, profeet Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode 

engel Gods. 

 
 
 
 

 
 
OKTOBER 2012 
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Nog heel kort, dan is de kans van velen 

verkeken! 
 

01-10-2012  ONDERWERPEN ZIJN O.A.: DE KORTE TIJD EN DE 

KANS OM ZICH TE BEKEREN, LICHT EN DONKER, DE 
ONVOORWAARDELIJKE LIEFDE VAN JEZUS CHRISTUS, CHRISTEN 

VERSUS NIET-CHRISTEN, EGOÏSME: IK, IK, IK; EN UITSTEL VAN 
DE OPNAME. 

 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo! 1 Oktober 2012.  
 

Benjamin, Benjamin, word wakker! Volg mij naar de andere kamer 
en schrijf op, wat ik u vertel. Shalom, profeet Gods! Ik groet u in de 

machtige naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Mijn naam 

is Chrisa. Ik ben de bode engel Gods en in Zijn naam ben ik tot u 
gezonden. 

 
U daar, luister goed wat ik u zeg in de ware liefde. 

Benjamin, licht en donker gaat niet samen. Zo is het ook met een 

Christen en een niet-Christen: gaat niet samen. Zo is het ook nog 
met vele andere dingen.  

 

De almachtige God heeft scheiding gebracht onder Zijn 
kinderen.  

Sommigen haakten af, omdat ze teleurgesteld waren. Ze begrepen 
de onvoorwaardelijke liefde niet eens van Jezus voor de mensen.  

 

Mattheüs 9, vers 11 tot en met 13  En toen de Farizeeën dit 
zagen, zeiden zij tot zijn discipelen: Waarom eet uw meester met 

de tollenaars en zondaars? Hij hoorde het en zei: Zij, die gezond 
zijn, hebben geen geneesheer nodig, maar zij, die ziek zijn. Gaat 

heen en leert, wat het betekent: Barmhartigheid wil Ik en geen 

offerande; want Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, 
maar zondaars. 
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Ik zeg u, Veel Christenen denken zoals deze farizeeërs: ‘Ik, 

ik, ik!’  

Benjamin sprak en gaf alles door, onvervalst, en u verwachtte 
wegens uitstel van de Opname, dat Benjamin excuus zou 

aanbieden. Niet zijn wil of uw wil zal geschieden, leer van dit! 
Uitstel is geen afstel!  

 

Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, 
dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die 

in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. 
 

Dit is het liefdesgebaar naar de wereld toe.  

Alleen een egoïst begrijpt het uitstel niet; wel zij die waarlijk 
verbonden zijn in Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. 

U daar, als Yeshua, Jezus, gekomen was, zou het weleens kunnen 
zijn, dat u achtergebleven zou zijn, wegens uw ik, ik, ik! 

 

Johannes 3, vers 17  Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld 
gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld 

door Hem behouden worde. 

 
De God van Izaäk, Jakob en Abraham was u genadig!  

Denk nu niet dat Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, u nog lang 
genadig zal zijn. U daar, maak u klaar! Veroordeel uw profeet Gods 

niet. De ware Christenen, die niet zijn afgehaakt, begrijpen de 

liefde van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus.  
Benjamin Cousijnsen, wie zuiver is, die is niet afgehaakt, want licht 

en donker gaat niet samen. 
 

Nog heel kort, dan is de kans van velen verkeken, om zich te 

bekeren.  
U, die in Christus bent, zwijg niet, spreek! Verkondig, waar dan 

ook, wat God u opdraagt. Ga nu in Zijn kracht staan, red zielen! 

Deed Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, niet hetzelfde?  
Heb Benjamin en zijn werkers lief! Laat uw ware karakter zien 

vanuit uw hart, zodat u met Benjamin en de werkers verbonden 
bent in de liefde. Eén in geest, ziel en lichaam, en één in Christus, 

in Yeshua HaMashiach, Jezus Christus’ naam.  
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Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 

 

Wij engelen Gods prijzen en danken en dansen!  
 

02-10-2012  BOODSCHAP GODS, WAARIN DE BODE ENGEL GODS 
AANBIDDING- EN LOFPRIJSNAMEN VAN DE HERE GOD OPNOEMT, 

MET HUN BETEKENISSEN. EEN BIJZONDERE BOODSCHAP! 
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo! Op 2 oktober 2012, ’s avonds, bracht een bode engel Gods 
deze bijzondere boodschap over aan Benjamin Cousijnsen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus 
Christus. Ik ben de bode engel Gods, Temaja. Wij engelen Gods 

prijzen en danken en dansen. 
Wij zeggen: Jehovah-Jireh: Ik prijs Uw Naam! 

 

Deuteronomium 32, vers 4  De Rots, wiens werk volkomen is, 
omdat al zijn wegen recht zijn; een God van trouw, zonder onrecht, 

rechtvaardig en waarachtig is Hij.  

 
Ook zeggen we: Jahweh-Nissi  Dit mag u ook zeggen: Ik 

waardeer U, U bent mijn Banier, U vecht voor mij, de strijd behoort 
U toe, het is niet nodig dat ik vecht, U vecht in mijn plaats, U richt 

het vaandel van overwinning op in mijn leven.  

Het zegt ook: U bent mijn Vrede, elke dag.  
 

Jahweh-Shalom: Uw vrede zit diep in mijn hart, leid mij op Uw 
wegen.  

 

Jahweh-Rohi: Mijn God, U bent mijn Herder, en Uw kracht en 
autoriteit zullen Mij leiden. Ik geef mijn handen en leg ze in de 

Uwe, dank U. 
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Jahweh-Shammah: Mijn hemelse Vader, laat Uw aanwezigheid 
mij nooit verlaten, ik prijs Uw naam!  

 

Jahweh-Tsidkenu: Uw Naam is rechtvaardig, ik heb geen eigen 
rechtvaardigheid. Omdat de rechtvaardigheid van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus, mijn rechtvaardigheid is, heb ik 
vreugde, vrede, dank en kracht om U altijd te aanbidden. Dank U, 

dat ik Uw liefde mag voelen, die anders is dan van de wereld. 

 
Jahweh-Rophe: U bent mijn Genezer, Heilige Geest, weest 

welkom! 
Jahweh-Rophe: U geneest mijn geest, ik houd van U. 

Jahweh-Rophe: U geneest mijn verstand, U geneest mijn lichaam 

en mijn littekens van het verleden. U herstelt mij totaal, U bent de 
grote Genezer, en ik prijs U dat U Uw genezende kracht nu door mij 

heen laat vloeien! Vader, Uw Naam worde geheiligd, en ik geloof en 
vertrouw op U. 

 

Jahweh-Jireh: Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. 
 

Hebreeën 13, vers 15  Laten wij dan door Hem Gode voortdurend 

een lofoffer brengen, namelijk de vrucht onzer lippen, die zijn naam 
belijden. 

 
Benjamin, ook mocht u dit doorgeven, elk woord en letter. 

U daar, sta klaar! Houd uw geloof vast en blijf in Zijn aanwezigheid.  

Benjamin Cousijnsen is waarlijk Gods uitgekozen profeet. De tijd 
van de genade zit er spoedig op! En wie niet wil horen, gaat 

verloren. Hij zal u onverwachts wegrukken; bent u klaar voor 
vertrek?  

Laat Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, alsjeblieft toe in uw leven, 

want Hij geeft meer om u dan de wereld. Hij wil u redden en 
eeuwig leven geven!  

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
 

 

Profetie: Openbaringen van verborgen zaken! 
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02-10-2012  PROFETIE - THEMA'S: DE HERE GOD ZENDT 
BENJAMIN ENGELEN OM HET VERBORGENE TE OPENBAREN. 

OVERNAME IN DE LAATSTE DAGEN EN SITUATIE IN DE WERELD, 

DIE ONTSTAAN ZAL. 
WAPENRUSTING GODS / BESCHERMING. 

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo! In de loop van de avond, op 2 oktober 2012, bracht een bode 

engel Gods deze boodschap over aan Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de machtige naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Ik ben de bode engel Gods, Barinco.  
 

Ik zeg u namens de Almachtige, Weest standvastig in uw 
geloof! 

 

Genesis 3, vers 4 tot en met 6  De slang echter zeide tot de 
vrouw: Gij zult geenszins sterven, maar God weet, dat ten dage dat 

men daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden en gij als God 

zult zijn, kennende goed en kwaad. 
 

Ziet u niet, dat de gevallen engelen onder u veel ellende 
hebben gebracht? 

 

1 Timotheüs 5, vers 15  Want reeds zijn sommigen afgeweken, 
de satan achterna.  

 
Ik heb het over groot en klein, Christen en niet-Christen! 

 

Job 1, vers 7  En de HERE zeide tot de satan: Vanwaar komt gij? 
En de satan antwoordde de HERE: Van een zwerftocht over de 

aarde, die ik doorkruist heb. 

 
Benjamin, satan wil dat u zwijgt, en ook uw ogen sluit als 

profeet Gods. 
Maar de God van Izaäk, Jakob en Abraham zendt u de engelen om 

het verborgene te openbaren. De slang is de vader van de leugen, 
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vanaf den beginne! En nu, in de laatste dagen, zullen velen 
vanwege hun zonden en ontrouwheid in Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus, net als velen, meegenomen worden door de bezoekers uit 

de ruimte, naar hun buitenaards ruimteschip, waar men u vanuit 
uw slaap zal overnemen. U daar, velen hebben een bezoek 

gebracht aan het buitenaardse ruimteschip, alsof ze in een droom 
waren. 

 

Zonder Jezus Christus aan te nemen in uw leven, staat uw 
deur wijd open voor de gevallen engelen, die niet alleen te 

vinden zijn bij satan, maar ook in de ruimte! 
U die juist wel Christus heeft aangenomen en een levende relatie 

heeft, hoeft niets te vrezen. Wel zeg ik u, dat u echt nu in uw 

kracht moet staan! Ik zeg u dit niet zomaar; blijf in Zijn 
aanwezigheid! 

 
Efeziërs 6, vers 10 tot en met 20  Voorts, weest krachtig in de 

Here en in de sterkte zijner macht. Doet de wapenrusting Gods 

aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels; 
want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen 

de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer 

duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Neemt 
daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in 

de boze dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te 
houden. Stelt u dan op, uw lendenen omgord met de waarheid, 

bekleed met het pantser der gerechtigheid, de voeten geschoeid 

met de bereidvaardigheid van het evangelie des vredes; neemt bij 
dit alles het schild des geloofs ter hand, waarmede gij al de 

brandende pijlen van de boze zult kunnen doven; en neemt de 
helm des heils aan en het zwaard des Geestes, dat is het woord van 

God. En bidt daarbij met aanhoudend bidden en smeken bij elke 

gelegenheid in de Geest, daartoe wakende met alle volharding en 
smeking voor alle heiligen; ook voor mij, dat mij bij het openen van 

mijn mond het woord geschonken worde, om vrijmoedig het 

geheimenis van het evangelie bekend te maken. 
 

Velen zijn ook onder de mensen, en in de mensen, omdat ze 
Yeshua HaMashiach, de Christus, verworpen hebben, en zich 
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overgegeven hebben aan het genot en verleidingen van de 
wereld. 

Van alles mag en kan! Alles is goed, zoals de slang zei. Het geweld 

neemt wereldwijd toe, door de opstandige geesten van satan. De 
hongersnood zal wereldwijd zijn, en alles onbetaalbaar. Men zal 

doden voor voedsel, en zelfs mensen doden en eten. Mensen zullen 
op straat leven met kinderen, door de economische ellende, die 

veroorzaakt is door de machten en krachten van satan.  

 
U daar, het is bijna tijd voor vertrek! 

Bedek uzelf en uw gezin onder de bescherming van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus, onder Zijn kostbaar Bloed. Wees zuiver 

en keer u af van alle vormen van zonde. Kies heden wie u dienen 

wilt! Is het Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, of de leugenaar, de 
satan die zijn buitenaardse gevallen engelen heeft vermengd onder 

de mensen?  
Ook stellen ze de gelovigen op de proef.  

Ook zien ze er zelfs uit als mensen, maar ze zijn het niet! Denk aan 

een kameleon. Blijf in Christus Jezus! 
 

Openbaring 2, vers 16  Bekeer u dan; maar zo niet, dan kom Ik 

spoedig tot u en Ik zal strijd tegen hen voeren met het zwaard 
mijns monds. 

 
Wees niet bevreesd, strijd en sta in uw kracht!  

Want zelfs in uw geest bent u meer dan overwinnaar in Yeshua 

HaMashiach. Eindtijdradicalen, Yeshua is nabij! Hij is de Almachtige, 
en in Hem is geen vrees, maar overwinning en bescherming. Hij 

gaat u wegrukken. Blijf in Hem. De tijd is nabij. Voor wie Christus 
heeft aangenomen, niet uit angst maar uit pure liefde, verheug u in 

de dingen Gods. 

Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 

 

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, spreekt! 
 

03-10-2012  VOORWAAR, VOORWAAR, JEZUS CHRISTUS SPREEKT! 
DE HERE JEZUS CHRISTUS SPREEKT IN DEZE BOODSCHAP, DIE 



 
 

 

493 
 
 

 

DOOR DE BODE ENGEL GODS AAN BENJAMIN WORDT 
OVERGEBRACHT, OP ZEER DIRECTE WIJZE TOT U!  

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo! Mijn naam is Benjamin Cousijnsen. ’s Avonds op 3 oktober 

2012 bracht een engel des Heren deze boodschap tot mij. 

 
Shalom, Benjamin Cousijnsen! Ik begroet u in de naam van Yeshua 

HaMashiach, de Christus. In Zijn naam ben ik tot u gekomen. Mijn 
naam is Ismaëla. Ik spreek namens Yeshua rechtstreeks tot u, 

gelijk alles opgeschreven staat in de heilige Geschriften. 

 
Johannes 8, vers 31 en 32  Jezus dan zeide tot de Joden, die in 

Hem geloofden: Als gij in mijn woord blijft, zijt gij waarlijk 
discipelen van Mij en gij zult de waarheid verstaan, en de waarheid 

zal u vrijmaken. 

 
Voorwaar, voorwaar, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, 

spreekt! 

U daar, die luistert, Ik heb u waarlijk lief. Ik wou dat u in Mij ging 
geloven. Ook wou Ik, Yeshua HaMashiach, uw zonden dragen en 

boeten voor alles wat u de God van Izaäk, Jakob en Abraham, Mijn 
Vader, hebt aangedaan. U verdiende de straf, die Ik op Mij 

genomen heb. 

 
Johannes 8, vers 36 en 37  Wanneer dan de Zoon u vrijgemaakt 

heeft, zult gij werkelijk vrij zijn. Ik weet, dat gij Abrahams 
nageslacht zijt; maar gij tracht Mij te doden, omdat mijn woord bij 

u geen plaats vindt.  

Johannes 8, vers 47  Wie uit God is, hoort de woorden Gods; 
daarom hoort gij niet, omdat gij uit God niet zijt. 

 

Ik stierf om u te bevrijden!  
De dood, die onder de macht van satan stond, heb Ik, Yeshua 

HaMashiach, uitgeschakeld! Ik heb de dood overwonnen om u een 
toegang te geven tot de hemel! De dood is er niet meer voor u, wel 

de hel en de hemel. Vrees niet, kies heden wie u dienen wilt. 
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Jesaja 59, vers 2  Maar uw ongerechtigheden zijn het, die 

scheiding brengen tussen u en uw God, en uw zonden doen zijn 

aangezicht voor u verborgen zijn, zodat Hij niet hoort. 
 

Laat er geen muur tussen u en de God van Izaäk, Jakob en 
Abraham zijn! 

 

1 Johannes 4, vers 17 tot en met 19  Hierin is de liefde bij ons 
volmaakt geworden, dat wij vrijmoedigheid hebben op de dag des 

oordeels, want gelijk Hij is, zijn ook wij in deze wereld. Er is in de 
liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit; want 

de vrees houdt verband met straf en wie vreest, is niet volmaakt in 

de liefde. Wij hebben lief, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad. 
1 Johannes 5, vers 9 tot en met 13  Indien wij het getuigenis der 

mensen aannemen, het getuigenis van God is meerder, want dit is 
het getuigenis van God, dat Hij van zijn Zoon getuigd heeft. Wie in 

de Zoon van God gelooft, heeft het getuigenis in zich; wie God niet 

gelooft, heeft Hem tot een leugenaar gemaakt, omdat hij niet 
geloofd heeft in het getuigenis, dat God getuigd heeft van zijn 

Zoon. En dit is het getuigenis: God heeft ons eeuwig leven gegeven 

en dit leven is in zijn Zoon. Wie de Zoon heeft, heeft het leven; wie 
de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. 

 
Benjamin, ik ga nu, en u die luistert, overdenk dit goed! 

 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 
 
 

Vergeef elkander! 
 
04-10-2012  PROFETISCHE BOODSCHAP: THEMA 1 = VERGEEF 

WAT ANDEREN U IN HET VERLEDEN OOK HEBBEN AANGEDAAN! EN 

2 = DE BODE ENGEL GODS KOMT TERUG OP TURKIJE & IRAN EN 
AL DIE ANDERE LANDEN: ZE ZIJN GEWAARSCHUWD! 

 

 
Volledige weergave: 
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Op 4 oktober 2012 bracht de bode engel mij deze boodschap. 

Woord voor woord schreef ik dit direct op in zijn aanwezigheid. 

 
Shalom! Ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus. Mijn naam is Resin. Ik ben een bode engel Gods en ik heb 
een belangrijke boodschap voor u.  

 

Onderzoek u heel goed! 
Ik ben naar Benjamin gezonden om u deze woorden namens de 

God van Izaäk, Jakob en Abraham over te brengen. Luister, 
 

Mattheüs 10, vers 40 tot en met 42  Wie u ontvangt, ontvangt 

Mij, en wie Mij ontvangt, ontvangt Hem, die Mij gezonden heeft. 
Wie een profeet ontvangt als profeet, zal het loon van een profeet 

ontvangen; en wie een rechtvaardige ontvangt als rechtvaardige, 
zal het loon van een rechtvaardige ontvangen. 

Mattheüs 10, vers 38  En wie zijn kruis niet opneemt en achter Mij 

gaat, is Mij niet waardig. 
 

Leviticus 19, vers 16 tot en met 19  Gij zult onder uw 

volksgenoten niet als een lasteraar rondgaan; gij zult uw naaste 
niet naar het leven staan: Ik ben de HERE… U daar, luister 

aandachtig!... Gij zult uw broeder in uw hart niet haten; openlijk 
zult gij uw volksgenoot terechtwijzen en niet ter wille van hem 

zonde op u laden. Gij zult niet wraakzuchtig en haatdragend zijn 

tegenover de kinderen van uw volk, maar uw naaste liefhebben als 
uzelf: Ik ben de HERE.  

 
Psalm 69, vers 37  Het kroost van zijn knechten zal het beërven, 

en wie zijn naam liefhebben, zullen daarin wonen.  

 
Jakobus 3, vers 8 tot en met 11  Maar de tong kan geen mens 

bedwingen. Zij is een onberekenbaar kwaad, vol dodelijk venijn. 

Met haar loven wij de Here en Vader en met haar vervloeken wij de 
mensen, die naar de gelijkenis Gods geschapen zijn: uit dezelfde 

mond komt zegening en vervloeking voort. Dit moet, mijn 
broeders, niet zo zijn. 
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Zacharia 7, vers 9  Zo zegt de HERE der heerscharen: spreekt 
eerlijk recht en bewijst elkander liefde en barmhartigheid.  

 

Hebreeën 3, vers 7 en 8  Daarom, gelijk de heilige Geest zegt: 
Heden, indien gij zijn stem hoort, verhardt uw harten niet, zoals bij 

de verbittering… tot zover. 
 

Efeziërs 4, vers 32  Maar weest jegens elkander vriendelijk, 

barmhartig, elkander vergevend, zoals God in Christus u vergeving 
geschonken heeft. 

Als u uw naaste niet vergeeft, kan Yeshua HaMashiach, 
Jezus Christus, u ook niet vergeven. 

 

1 Korinthiërs 3, vers 16 en 17  Weet gij niet, dat gij Gods tempel 
zijt en dat de Geest Gods in u woont? Zo iemand Gods tempel 

schendt, God zal hem schenden. Want de tempel Gods, en dat zijt 
gij, is heilig! 

1 Korinthiërs 10, vers 10  En mort niet, zoals sommigen van hen 

deden, en zij kwamen om door de verderfengel. 
 

Heb uw naaste lief als uzelf, en roddel niet!  

Want roddelaars en kwaadsprekers behoren de God van Izaäk, 
Jakob en Abraham niet toe, en zullen Gods Koninkrijk nimmer zien. 

De vrucht is liefde. 
 

1 Korinthiërs 13, vers 5  Zij kwetst niemands gevoel, zij zoekt 

zichzelf niet, zij wordt niet verbitterd, zij rekent het kwade niet toe. 
 

Vergeeft wat anderen u in het verleden ook hebben 
aangedaan! Hoe kan Ik u anders vergeven?  

Maak uw paden recht en keer terug naar uw kerk, en zie niet op 

mensen, maar zie op Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Wilt u 
een volmaakte kerk, begin dan eerst bij uzelf. Zegen elkander en 

vergeef elkander, want Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, komt 

zeer spoedig! 
Benjamin Cousijnsen, Turkije en Iran en al die andere landen 

zijn gewaarschuwd. Zoals in de dagen van Mozes, zullen de plagen 
zeer spoedig komen! 

 



 
 

 

497 
 
 

 

Exodus 10, vers 22  En Mozes strekte zijn hand uit naar de 
hemel, en er was gedurende drie dagen een dikke duisternis in het 

gehele land Egypte. 

 
Dit zal niet alleen Egypte nu betreffen; wat nu zal komen, zal 

u verbazen! 
Keer u af van uw zonden, dan kan God uw land herstellen. Of alles 

wat de Geest Gods gesproken heeft via Zijn engelen, doorgegeven 

aan Benjamin Cousijnsen, zal voltrokken worden. Wie niet wil 
horen, gaat verloren. 

Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 

 

Profetisch: De Here God waarschuwt nu vele 

landen! 
 
04-10-2012  PROFETISCHE BOODSCHAP: IK BEN EEN BODE ENGEL 

GODS EN SPREEK TOT U: TURKIJE, IRAN, INDONESIË, 

NEDERLAND, DUITSLAND, SPANJE, GRIEKENLAND, CHINA, 
RUSLAND, JAPAN, DENEMARKEN, ROME, AMERIKA, EGYPTE! 

Volledige weergave: 
 

Hallo! Op 4 oktober 2012 bracht een bode engel Gods ’s ochtends 

deze boodschap over aan Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom, Benjamin Cousijnsen! Ik begroet u in de machtige naam 

van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Mijn naam is Jirmejava. Ik 
ben een bode engel Gods en spreek tot u:  

 
Turkije, Iran, Indonesië, Nederland, Duitsland, Spanje, 

Griekenland, China, Rusland, Japan, Denemarken, Rome, 

Amerika, Egypte… 
Zo spreekt de almachtige God van Izaäk, Jakob en Abraham: Er is 

geen andere God. Ik ben de God van al wat leeft! 
 

Genesis 2, vers 7  Zo staat geschreven in de heilige Geschriften… 

Toen formeerde de HERE God de mens van stof uit de aardbodem 



 
 

 

498 
 
 

 

en blies de levensadem in zijn neus; alzo werd de mens tot een 
levend wezen. 

 

Waar staat dat gij gemaakt zijt als een dier?  
Ik schiep de mens naar Mijn beeld! 

 
Genesis 1, vers 27  Laat u niet misleiden door demonen! 

En God schiep de mens naar zijn beeld; naar Gods beeld schiep Hij 

hem; man en vrouw schiep Hij hen. 
 

Ook zeg ik u, Ik ben geen aap! 
Hoe zou Ik u dan uit stof uit de aardbodem moeten maken? Met 

een banaan? Word wakker daar! 

 
Exodus 20, vers 3  Gij zult geen andere goden voor mijn 

aangezicht hebben. 
 

Toch wendt u zich tot uw wereldse goden, zoals beelden. 

En zelfs vereert u de mens boven Mij! 
 

Exodus 20, vers 4  Gij zult u geen gesneden beeld maken noch 

enige gestalte van wat boven in de hemel, noch van wat beneden 
op de aarde, noch van wat in de wateren onder de aarde is.  

 
Ik zeg u, Richt u op de God van Izaäk, Jakob en Abraham! 

Zalig wie Hem niet zien en toch geloven. Bekeer u en vernietig uw 

beelden! Alleen God is heilig, en ook geen paus of Maria. 
 

Exodus 20, vers 5 en 6  Gij zult u voor die niet buigen, noch hen 
dienen; want Ik, de HERE, uw God, ben een naijverig God, die de 

ongerechtigheid der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het 

derde en aan het vierde geslacht van hen die Mij haten, en die 
barmhartigheid doe aan duizenden van hen die Mij liefhebben en 

mijn geboden onderhouden. 

Ook zeg Ik u: Exodus 20, vers 13  Gij zult niet doodslaan. 
 

Welke God zegt nu: ‘Gij zult doodslaan’?  
Of gij zult u moeten buigen voor de beelden, of aanbid uw heiligen 

en uw afgoden. U laat uw kinderen zelfs zingen voor hen. De God 
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van Israël, ja, de God van Izaäk, Jakob en Abraham roept u om 
zich te bekeren! 

 

1 Korinthiërs 2, vers 9  Maar, gelijk geschreven staat: Wat geen 
oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en wat in geen 

mensenhart is opgekomen, al wat God heeft bereid voor degenen, 
die Hem liefhebben. 

 

Als u nu niet luistert en denkt, ‘Deze profeet is gek’, en u 
neemt nu nog geen gehoor, zeg Ik u als bode engel Gods, 

Jirmejava, dat uw land spoedig bezocht zal worden.  
Vele rampen zijn reeds gekomen door ongehoorzaamheid. Wat nu 

zal komen in uw land, zal u nog meer verbazen! God wil u zegenen 

en uw land herstellen, maar u keert zich van Hem af door de valse 
wegen. 

 
Johannes 3, vers 17  Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld 

gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld 

door Hem behouden worde. 
 

Ieder die in Hem gelooft en Yeshua HaMashiach aanneemt, 

zal behouden worden en eeuwig leven hebben. 
De God van Izaäk, Jakob en Abraham zal u niet genadig zijn als u 

zich niet bekeert. Jezus Christus heeft u lief! Wie niet wil horen, 
gaat verloren. De tijd is nabij, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 

 
 

Deze Afrikaanse kerk werd gewaarschuwd! 
 
06-10-2012  PROFETISCHE OPENBARING GODS: EEN JAAR 

GELEDEN BEZOCHTEN WIJ EEN VOOR ONS TOTAAL ONBEKENDE 
AFRIKAANSE KERK. WIJ MOESTEN DEZE KERK WAARSCHUWEN 

VANWEGE HUN AFGODSBEELDEN. DE HERE GOD GREEP IN! 

 
 

Volledige weergave: 
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Hallo! In de nacht van 6 oktober 2012 bracht een bode engel Gods 
deze boodschap over aan Benjamin Cousijnsen, die alles woord 

voor woord opschreef, zoals de engel Gods het hem doorgaf. 

 
Shalom, Benjamin Cousijnsen! Ik begroet u in de machtige naam 

van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Mijn naam is Alico. Ik ben 
de bode engel Gods.  

 

Benjamin en Marta gingen eens naar een kerk met 
migranten… 

Priester Jean zag Benjamin en Marta en verwelkomde hen.  
 

Deze Afrikaans evangelische kerk had vele Afrikaanse 

afgodsbeelden, en hun wortels waren Katholiek en Orthodox 
en Boeddhistisch. 

De God van Izaäk, Jakob en Abraham legde in het hart van Marta, 
om eens bij deze kerk te gaan kijken, bij deze Afrikaanse kerk waar 

u niet de achtergrond van wist. Men sloeg op trommels en 

schreeuwde alsof God doof was! 
 

Genesis 6, vers 11 en 12  De aarde nu was verdorven voor Gods 

aangezicht, en de aarde was vol geweldenarij. En God zag de aarde 
aan, en zie, zij was verdorven, want al wat leeft had zijn weg op de 

aarde verdorven. 
 

Benjamin, u bent Gods profeet van de God van Izaäk en 

Jakob en Abraham. 
 

Numeri 12, vers 6  Toen zeide Hij: Hoort nu mijn woorden. Indien 
onder u een profeet is, dan maak Ik, de HERE, Mij in een gezicht 

aan hem bekend, in een droom spreek Ik met hem. 

 
Toen gaf de Almachtige aan u, Benjamin, een openbaring, en 

u gaf het door. 

U zag een vuurbal en u zag dat er allemaal puin en stenen op de 
grond lagen, en dat het gebouw verwoest en afgebrand was!  

Men geloofde u niet en men nam u niet serieus. En ze maakten er 
een andere openbaring van. Men wou de waarheid niet aannemen. 

Ook zei u namens de Here: “Doe uw afgoden weg!” 
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Exodus 20, vers 3  Gij zult geen andere goden voor mijn 

aangezicht hebben. 

 
Licht en donker gaat niet samen! God zal het scheiden. 

Uw vrouw Marta kreeg van de God van Izaäk, Jakob en Abraham 
deze openbaring, dat ze op zoek moesten gaan naar een ander 

gebouw. Ook luisterde men weer niet, noch wou men buigen voor 

de waarheid! 
 

Exodus 19, vers 6  En gij zult Mij een koninkrijk van priesters zijn 
en een heilig volk.  

Exodus 20, vers 17  Gij zult niet begeren uws naasten huis; gij zult 

niet begeren uws naasten vrouw… tot zover. 
 

Dit telt ook naar de afgodenbeelden toe.  
U hebt deze valse kerk gewaarschuwd en Ik, de Here, haalde u 

daar snel weer weg. Men wou hun eigen paden vanouds 

bewandelen! 
 

Eén jaar later, Benjamin, zie!  

Toen zag u wat Ik, de Almachtige, u toonde in beelden, en de God 
van Izaäk, Jakob en Abraham sprak… Benjamin, het is volbracht!  

Toen bent u gaan kijken naar de Afrikaanse kerk, en deze was er 
niet meer. Wie niet wil horen, gaat verloren! 

 

Jeremia 32, vers 27  Zie, Ik, de HERE, ben de God van al wat 
leeft; zou voor Mij iets te wonderlijk zijn? 

 
Johannes 3, vers 21  Maar wie de waarheid doet, gaat tot het 

licht, opdat van zijn werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 

 
Maar als men ongehoorzaam is, zal God uw kerk ook zeker 

bezoeken. 

Mijn naam is Alico, de bode engel Gods, en ik zeg u, Houd u aan de 
geboden Gods, zoals opgeschreven staat in Exodus 20, vers 1 tot 

en met 18. Lees dit voor uzelf. 
Ik ga nu en heb u dit geopenbaard, en Benjamin zal u de foto’s 

laten zien. Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
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Welke Ster vereert u boven Mij? 
 

07-10-2012  DIT WOORD KOMT VAN DE HERE GOD EN WERD 

OVERGEBRACHT VIA DE BODE ENGEL GODS AAN BENJAMIN 
COUSIJNSEN. HET IS EEN KRACHTIGE WAARSCHUWING TEGEN 

HET VEREREN VAN DE SCHEPPING IN PLAATS VAN DE SCHEPPER! 
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo! Op de avond van 7 oktober 2012 bracht de bode engel Gods 
deze boodschap over aan Benjamin Cousijnsen. 

 

Shalom, Benjamin Cousijnsen! Ik, de bode engel Gods, begroet u in 
de machtige naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus.  

 
Genesis 1, vers 14 tot en met 19  En God zeide: Dat er lichten 

zijn aan het uitspansel des hemels om scheiding te maken tussen 

de dag en de nacht, en dat zij dienen tot aanwijzing zowel van 
vaste tijden als van dagen en jaren; en dat zij tot lichten zijn aan 

het uitspansel des hemels om licht te geven op de aarde; en het 

was alzo. En God maakte de beide grote lichten, het grootste licht 
tot heerschappij over de dag, en het kleinere licht tot heerschappij 

over de nacht, benevens de sterren. En God stelde ze aan het 
uitspansel des hemels om licht te geven op de aarde, en om te 

heersen over de dag en over de nacht, en om het licht en de 

duisternis te scheiden. En God zag, dat het goed was.  
 

Ik ben de bode engel Gods, Seanao, Luister goed…  
Zoals God dit alles gemaakt heeft, stelde de aarde zijn eigen 

sterren aan het uitspansel des hemels, om hen te vereren. 

 
Deuteronomium 4, vers 19  En dat gij ook uw ogen niet opslaat 

naar de hemel, en de zon, de maan en de sterren, het gehele heer 

des hemels, aanziet en u laat verleiden u voor die neer te buigen en 
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hen te dienen, die de HERE, uw God, heeft toebedeeld aan alle 
volken onder de ganse hemel. 

 

Ik zeg u, Welke ster vereert u boven Mij? 
 

Psalm 84, vers 12 en 13  Want de HERE God is een zon en schild, 
de HERE geeft genade en ere; het goede onthoudt Hij niet aan hen 

die onberispelijk wandelen. HERE der heerscharen, welzalig de 

mens die op U vertrouwt.  
 

De God van Izaäk, Jakob en Abraham haat afgoderij! 
 

Openbaring 6, vers 13  En de sterren des hemels vielen op de 

aarde, gelijk een vijgenboom zijn wintervijgen laat vallen, wanneer 
hij door een harde wind geschud wordt. 

Openbaring 6, vers 17  Want de grote dag van hun toorn is 
gekomen en wie kan bestaan? 

 

U daar, wat hebben uw wereldse sterren u te bieden? 
Bekeer u en keer u af! Kies heden wie u dienen wilt; u kunt ook 

geen twee heren dienen. 

 
Johannes 3, vers 16 tot en met 20  Want alzo lief heeft God de 

wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 
een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 
naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het 

licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever 

gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. 
 

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, is meer dan al uw 

wereldsterren samen! 
 

Johannes 3, vers 35 en 36  De Vader heeft de Zoon lief en heeft 
Hem alles in handen gegeven. Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig 
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leven; doch wie aan de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet 
zien, maar de toorn Gods blijft op hem. 

 

U en ook uw sterren van de aarde zullen voor God 
rekenschap af moeten leggen.  

De hel zit vol sterren van de aarde. Maar ook u zult moeten buigen 
voor de Almachtige, en Hij zal u zeggen: U had de sterren lief 

boven Mij. Ga weg van Mij! Uw wegen waren niet Mijn wegen. Wie 

niet wil horen, gaat verloren. 
Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween. 

 
 

 

Ik zie, ik zie, wat gij niet ziet! 
 

07-10-2012  BOODSCHAP VAN DE HERE GOD AAN ALLE KERKEN, 

DIE HUN EIGEN WEG GAAN, IN PLAATS VAN GODS WIL EN WEG TE 
GAAN. NAMENS YESHUA HAMASIACH, JEZUS CHRISTUS, 

WAARSCHUWT DE BODE ENGEL GODS OOK DE KATHOLIEKE KERK! 
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo! In de nacht van 7 oktober 2012 bracht een bode engel des 

Heren, in de naam van de Here God, de God van Izaäk, Jakob en 
Abraham, deze boodschap over aan Benjamin Cousijnsen. 

 
Benjamin Cousijnsen werd begroet met de woorden: Ik zie, 

ik zie, wat gij niet ziet! 

Shalom! sprak de bode engel Gods. Ik begroet u in de naam van 
Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. 

 
Markus 1, vers 2 tot en met 4  Gelijk geschreven staat bij de 

profeet Jesaja: Zie, Ik zend mijn bode voor uw aangezicht uit, die 

uw weg bereiden zal; de stem van een, die roept in de woestijn: 
Bereidt de weg des Heren, maakt recht zijn paden! 

  

Benjamin, vele kerken lopen leeg en moesten hun deuren 
sluiten. 
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Ook vele zielen zijn beschadigd en misbruikt en teleurgesteld, en 
hebben zich mede afgekeerd van de God van Izaäk, Jakob en 

Abraham. 

 
Hebreeën 13, vers 5  Want Hij heeft gezegd: Ik zal u geenszins 

begeven, Ik zal u geenszins verlaten. 
 

Yeshua HaMashiach, ook Jezus Christus genoemd, heeft u 

nimmer verlaten! 
Weet gij waarom Ik ween? Houd u dit voor ogen! 

 
Genesis 18, vers 24  Misschien zullen er vijftig rechtvaardigen in 

de stad zijn; zult Gij haar dan verdelgen, en aan de plaats geen 

vergiffenis schenken? Tot zover 
 

Men wou zich niet bekeren.  
Hoe vaak heb Ik al tot de kerken gesproken, via u, Benjamin 

Cousijnsen, Mijn uitgekozen eenvoudige profeet? 

 
Exodus 20, vers 3 en vers 5  Gij zult geen andere goden voor 

mijn aangezicht hebben. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen 

dienen… tot zover. 
 

Ook heeft men Mijn heilige Geschriften, de woorden der 
profetie Gods, weggenomen! 

Was Ik, de Almachtige, hier niet duidelijk genoeg over? 

 
Openbaring 22, vers 18 en 19  Ik betuig aan een ieder, die de 

woorden der profetie van dit boek hoort: Indien iemand hieraan 
toevoegt, God zal hem toevoegen de plagen, die in dit boek 

beschreven zijn; en indien iemand afneemt van de woorden van het 

boek dezer profetie, God zal zijn deel afnemen van het geboomte 
des levens en van de heilige stad, welke in dit boek beschreven 

zijn. 

 
Deuteronomium 11, vers 26 tot en met 29  Zie, ik houd u 

heden zegen en vloek voor: zegen, wanneer gij luistert naar de 
geboden van de HERE, uw God, die ik u heden opleg; maar vloek, 

indien gij naar de geboden van de HERE, uw God, niet luistert en 
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afwijkt van de weg die ik u heden gebied, door het achterna lopen 
van andere goden, die gij niet gekend hebt. 

 

De God van Izaäk, Jakob en Abraham haat uw beelden, en 
zie! 

 
Mattheüs 28, vers 5 tot en met 7  Doch de engel antwoordde en 

zeide tot de vrouwen: Weest gij niet bevreesd; want ik weet, dat gij 

Jezus zoekt, de gekruisigde. Hij is hier niet, want Hij is opgewekt, 
gelijk Hij gezegd heeft; komt, ziet de plaats, waar Hij gelegen 

heeft. 
 

U daar, Yeshua HaMashiach leeft en is opgewekt uit de 

doden!  
Aanbid geen Mariabeeld of een van uw beelden, en ook geen kruis 

en uw zogenaamde heiligen. De Katholieke kerk heeft zich vanaf 
het begin schuldig gemaakt aan vele tegennatuurlijke praktijken en 

satanisme. En wat de paus betreft: hij wil graag meer macht en wil 

een plek in de regering! 
Mijn naam is Johaio; ik ben de bode engel Gods. De Almachtige zal 

alle valse kerken verdelgen, die vervloekt zijn! 

 
U daar, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, roept u! 

Mattheüs 11, vers 28 tot en met 30  Komt tot Mij, allen, die 
vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven; neemt mijn juk op u 

en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en 

gij zult rust vinden voor uw zielen; want mijn juk is zacht en mijn 
last is licht. 

 
Keer u terug! De Here houdt van u. 

Ieder zal voor God komen te staan, elke kerk. Ieder zal beoordeeld 

worden naar zijn daden. Laat dit geen reden zijn om Mij los te 
laten.  

 

Johannes 3, vers 36  Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven; 
doch wie aan de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, 

maar de toorn Gods blijft op hem. 
 

Dit telt voor u, en tevens voor alle ongehoorzame kerken. 



 
 

 

507 
 
 

 

Benjamin roept, “Maak uw paden recht, bekeer u! De tijd is nabij”. 
Wees zuiver voor de Heer, zoek een goede kerk, die God 

gehoorzaamt.  

Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 
 

Info over de kruisdood van Jezus Christus! 
 
08-10-2012  DE BODE ENGEL VAN DE HERE GOD GEEFT DETAILS 

OVER DE KRUISIGING VAN JEZUS CHRISTUS, YESHUA 

HAMASIACH. DE HERE JEZUS GAF ZICH OVER AAN DEZE 
MARTELDOOD, UIT LIEFDE VOOR U!  JOH. 3:16 

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo! Mijn naam is Benjamin Cousijnsen. Op 8 oktober 2012, net 

na het avondeten, bracht de bode engel Gods woord voor woord 
deze boodschap over.  

 

Shalom! Ik groet u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus 
Christus. Mijn naam is Sesanja, ik ben een bode engel Gods en 

vertel u over het lijden op Golgotha. 

 
De kruisdood van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, was 

waarlijk de ergste en de wreedste lijfstraf. 
Wij engelen Gods stonden klaar om in te grijpen. We konden het 

zelfs niet aanzien! Eerst werd er een paal in de grond gestopt, en 

als de veroordeelde er aankwam met een zware dwarsbalk, dan 
werd hij met een balk aan de paal bevestigd, met touwen en 

spijkers die lang waren. 
 

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, heeft zich overgegeven 

voor u! 
Zijn voeten waren over elkaar heen, met een spijker in het hout 

aan de paal. Op deze wrede manier bevond Yeshua HaMashiach 

zich, en ervoer verstikking. En hij probeerde lucht te krijgen, door 
op Zijn voeten te steunen, waardoor Hij nog meer pijn leed, en het 

http://www.youtube.com/watch?v=QRDfw0PZTU4&feature=em-uploademail-new
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sneed tegelijk in het vlees. Men wou dat Yeshua HaMashiach, de 
Zoon van God, stierf aan de bloedingen. En vooral de spijkers in de 

onderarmen en de voeten moesten voor verstikking en uitputting 

zorgen. Ook werd Yeshua zwaar mishandeld en geslagen met een 
zweep met haken, die het vlees kapot trokken.  

Als de dood te lang duurde, braken de Romeinen de schenen, 
waardoor men helemaal niet meer kon steunen. 

 

Mattheüs 27, vers 41 tot en met 43  Evenzo spotten de 
overpriesters samen met de schriftgeleerden en oudsten en zij 

zeiden: Anderen heeft Hij gered, Zichzelf kan Hij niet redden. Hij is 
Israëls Koning; laat Hij nu van het kruis afkomen en wij zullen aan 

Hem geloven. 

Mattheüs 27, vers 54  De hoofdman en zij, die met hem Jezus 
bewaakten, zagen de aardbeving en wat er plaats had en zij 

werden zeer bevreesd en zeiden: Waarlijk dit was een Zoon Gods. 
 

Jezus Christus, Yeshua HaMashiach, stierf aan het kruis om 

u te redden!  
God stuurde Zijn geliefde Zoon, omdat Hij de zondaars wou redden. 

Niemand heeft ooit zoveel liefde voor de mens overgehad! 

 
Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, 

dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die 
in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. 

 

Yeshua HaMashiach legden we later in het graf, na de 
Sabbat. 

 
Mattheüs 28, vers 2 en 3  En zie, er kwam een grote aardbeving, 

want een engel des Heren daalde uit de hemel neder en kwam 

nader, en hij wentelde de steen weg en zette zich daarop.  
Mattheüs 28, vers 6  Hij is hier niet, want Hij is opgewekt! Tot 

zover. 

 
Ik zeg u, Kom nu tot Hem, want Hij wil u nu ook redden uit 

de hel op aarde. 
Hij riep u al zo lang! Vouw uw handen en zeg:  
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“Jezus Christus, Yeshua HaMashiach, Dank u voor wat u deed aan 
het kruis. Dank u dat u mijn zonden gedragen hebt, vol liefde.  

Ik geef mijn leven en mijn hart aan u. Vergeef mijn zonden aan het 

kruis van Golgotha, reinig mij nu.  
Ik zal vanaf nu uw weg bewandelen en gaan naar een volle 

evangelische kerk, waar ik kan groeien en opgebouwd kan worden. 
Amen.” 

 

Johannes 3, vers 18 tot 19  Wie in hem gelooft, wordt niet 
veroordeeld. Wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet 

heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. 
De bode engel Gods sprak verder, 

 

Benjamin, ik ga nu en ik zegen u allen in de liefde van 
Yeshua HaMashiach, die u waarlijk liefheeft en u wil 

thuisbrengen. 
De tijd is nabij, wees erbij! 

Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
 

 

Benjamin werd ingezegend door de Profeten 
Gods! 
 

DE BODE ENGEL GODS SPRAK OVER HET HERKENNEN VAN WARE 
EN VALSE PROFETEN, EN GAF TEKSTEN OVER DE TEKENEN VAN DE 

WOLF IN SCHAPENVACHT! BENJAMIN NOEMT ZICHZELF GEEN 

PROFEET, MAAR DE ENGELEN WETEN BETER. 
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo! Op 8 oktober 2012 bracht de bode engel Gods deze 
boodschap over aan Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom, Benjamin Cousijnsen! Mijn naam kent gij, ik ben Rafaël. Ik 

ben tot u gezonden en in de lieflijke Naam boven alle namen: 

Yeshua HaMashiach, de Christus. Zo ben ik vol dankbaarheid naar 
de profeet Gods gezonden. 
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Benjamin, geen enkele profeet Gods heeft de openbaringen 

zo ontvangen als u, en wordt bezocht door de engelen Gods.  

U bent de enige; dit wist u niet. Gods kanaal staat open. U hoort de 
vensters Gods opengaan, en hoort het vertrek naar u toe, vanuit de 

hemelse gewesten.  
 

Of men u gelooft of niet, u bent ingezegend door de profeten 

Gods uit de heilige Geschriften. 
Toch zijn er meer dan duizenden valse profeten, meer dan 

duizenden! Maar er zijn ook Christenen in wolven schapenvacht.  
 

Mattheüs 7, vers 15 en 16  Wacht u voor de valse profeten, die 

in schapenvacht tot u komen, maar van binnen zijn zij roofgierige 
wolven. Aan hun vruchten zult gij hen kennen: men leest toch geen 

druiven van dorens of vijgen van distels? 
 

De schaap en de wolf zijn echter vijanden van elkaar, en het 

gaat niet samen! 
2 Korinthiërs 11, vers 13 tot en met 16  Want zulke lieden zijn 

schijn-apostelen, bedrieglijke arbeiders, die zich voordoen als 

apostelen van Christus. Geen wonder ook! Immers, de satan zelf 
doet zich voor als een engel des lichts. Het is dus niets bijzonders, 

indien ook zijn dienaren zich voordoen als dienaren der 
gerechtigheid; maar hun einde zal zijn naar hun werken. 

 

2 Timotheüs 3, vers 8  Dit zijn de tekenen van de wolf in 
schapenvacht! 

 
Handelingen 20, vers 29 tot en met 31  Zelf weet ik, dat na 

mijn heengaan grimmige wolven bij u zullen binnenkomen, die de 

kudde niet zullen sparen; en uit uw eigen midden zullen mannen 
opstaan, die verkeerde dingen spreken om de discipelen achter zich 

aan te trekken. Waakt dan en herinnert u, dat ik drie jaren lang 

nacht en dag niet heb opgehouden ieder afzonderlijk onder tranen 
terecht te wijzen. 

 
2 Timotheüs 4, vers 16 tot en met 18  Hier staat geschreven: 

Bij mijn eerste verdediging heeft niemand mij bijgestaan, maar 
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allen hebben mij in de steek gelaten – het worde hun niet 
toegerekend; doch de Here heeft mij ter zijde gestaan en kracht 

gegeven, zodat door mij de verkondiging tot haar recht gekomen is 

en al de heidenen haar hebben kunnen horen; en ik ben uit de muil 
van de leeuw verlost. De Here zal mij beveiligen tegen alle boos 

opzet en behouden in zijn hemels Koninkrijk brengen. Hem zij de 
heerlijkheid in alle eeuwigheid! Amen. 

De engel Gods sprak verder, 

 
Een ware profeet is eenvoudig, en draagt geen handen vol 

goud, ook al laat hij vuur en wonderen zien.  
Yeshua HaMashiach, Jezus Christus’ woorden horen op de 

voorgrond te staan. Een ware profeet wordt juist gehaat om de 

waarheid!  
Een wolf wil altijd een schaap afhouden van de waarheid.  

En een profeet is rijk in de Here. Een profeet is ook niet 
hoogmoedig, trots. Het gaat om Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus! Ik zeg u, als Benjamin niet Gods profeet was, zou hij dan 

niet over andere wegen spreken? 
Mijn naam is Rafaël, en alle engelen getuigen u, in de almachtige 

naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus: Hoor de stem die 

spreekt in de laatste dagen! Zijn naam is Benjamin Cousijnsen.  
 

Hij noemt zichzelf geen profeet, maar Benjamin.  
Maar wij engelen weten beter! U bent Gods profeet uit de stam van 

Benjamin, gezegend en beschermd en uitgekozen vanaf uw 

geboorte. Dit is uw eindtijdprofeet, ja, Benjamin: profeet! Zijn ware 
profeet! En de stem van zijn werkers horen wij in dankbaarheid 

aan.  
Ik ga nu, Immanuel, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel 

Gods, en verdween. 

 

09-10-2012 Men heeft levensechte mensrobots! 
 

DE BODE ENGEL GODS BRENGT EEN OPMERKELIJKE BOODSCHAP 
NAMENS YESHUA HAMASIACH. DE MACHT ACHTER DEZE 

ONTWIKKELING IS VAN... INDERDAAD, SATAN! DEZE GEBRUIKT 

VELE MIDDELEN OM DE MENS OVER TE NEMEN!  
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Volledige weergave: 

 

Hallo! Op 9 oktober 2012 bracht de bode engel Gods deze 
boodschap over van de Here God aan Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom, Benjamin! Ik ben de bode engel Gods, Jismaël. Ik groet u 

in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus.  

 
Mijn naam is Jismaël en ik openbaar u het volgende… 

 
2 Thessalonicenzen 2, vers 3 tot en met 5  Laat niemand u 

misleiden, op welke wijze ook, want eerst moet de afval komen en 

de mens der wetteloosheid zich openbaren, de zoon des verderfs, 
de tegenstander, die zich verheft tegen al wat God of voorwerp van 

verering heet, zodat hij zich in de tempel Gods zet, om aan zich te 
laten zien, dat hij een god is. 

 

Men wil slimmer dan God zijn. Men heeft levensechte 
menselijke robots, die er levensecht en menselijk uitzien! 

Deze robots worden bestuurd op grote afstand via een satelliet. 

Men ziet elke beweging via de technologische robotic centrale, en 
weet waar deze levensechte mensrobot zich bevindt.  

Men kan de robots alle opdrachten laten doen met ethische 
software, zodat de robots zelfs kunnen beslissen, wanneer ze en op 

wie ze kunnen schieten. Deze levensechte mensrobots hebben een 

spraakherkenning en maken levensechte menselijke bewegingen, 
en hebben een computerprogramma ingebouwd, zodat men ook via 

de satelliet gegevens en opdrachten kan overbrengen. Wel laat 
deze menselijke robot zichzelf op via de stroomvoorziening.  

 

Ook heeft men deze menselijke robots geplaatst onder de 
mensen op een markt, en niemand had het door! 

Eén van de robots zei: “Ik ben niet menselijk, en zal nooit helemaal 

zijn zoals u”. 
Vanaf den beginne maakte God de hemel en de aarde, en de 

wateren en het licht, dag en duisternis, het uitspansel, 
vruchtbomen, lichten aan het uitspansel, levende wezens en de 

mensen. Wat maakte God niet? En God zag dat het goed was! 
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Satan is vanaf den beginne tegen het werk zijner handen 

Gods geweest, en haatte de plannen, omdat hij jaloers was 

op God.  
Nu probeert satan met zijn demonen, de gevallen technologische 

engelen, mensen te beïnvloeden via de technologie, en over te 
nemen. Elk middel grijpt satan om de mens naar de gelijkenis van 

God uit de weg te ruimen. Hij gebruikt vele middelen om de mens 

totaal over te nemen! 
 

Johannes 15, vers 18  Indien de wereld u haat, weet dan, dat zij 
Mij eer dan u gehaat heeft. 

Johannes 14, vers 6  Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de 

waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij. 
Johannes 17, vers 20  En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook 

voor hen, die door hun woord in Mij geloven. 
 

Ik zeg u, Bekeer u en word gered!  

Ik ben meer dan overwinnaar. Dit zei Yeshua HaMashiach, Jezus 
Christus! Ik kom zeer spoedig!  

Ik ga nu, Benjamin, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel 

Gods en verdween. 
 

 
 

Peter was een drukke zakenman! 
 
09-10-2012  DE BODE ENGEL VAN DE HERE GOD VERTELT OVER 

PETER: HIJ WERKTE BIJ DE REGERING EN HAD ZIJN MOND OP DE 

GOEDE PLAATS. HOE GOD OVER DE EGOCENTRISCHE MENS 
DENKT, HOORT U VANUIT ZIJN GESCHRIFTEN! 

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo! Op 9 oktober 2012 bracht de bode engel Gods deze 

boodschap over aan Benjamin Cousijnsen. 
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Shalom, Benjamin Cousijnsen! Ik begroet u in de naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus! Mijn naam is Rafaël en vertel u over 

Peter… 

 
Hij werkte bij de regering en was een drukke zakenman, en 

had zijn mond op de goede plaats. 
 

Johannes 5, vers 39 tot en met 45  Gij onderzoekt de Schriften, 

want gij meent daarin eeuwig leven te hebben, en deze zijn het, 
welke van Mij getuigen, en toch wilt gij niet tot Mij komen om leven 

te hebben. Eer van mensen behoef Ik niet, maar Ik ken u: gij hebt 
de liefde Gods niet in uzelf. Ik ben gekomen in de naam mijns 

Vaders en gij neemt Mij niet aan; indien een ander komt in zijn 

eigen naam, die zult gij aannemen. Hoe kunt gij tot geloof komen, 
gij, die eer van elkander behoeft en de eer, die van de enige God 

komt, niet zoekt? 
1 Korinthiërs 1, vers 20  Waar blijft de wijze? Waar de 

schriftgeleerde? Waar de redetwister van deze tijd? Heeft God niet 

de wijsheid der wereld tot dwaasheid gemaakt? 
 

Na zijn vergadering ging Peter naar huis en vergat, dat er 

hele lange rijen mensen op straat stonden voor voedsel.  
Aan de armoede van het land werd niet gedacht. Men dacht maar 

aan één ding: ‘Ik, ik, ik, en bezuinigen’. 
 

Mattheüs 25, vers 42 tot en met 44  Want Ik heb honger 

geleden en gij hebt Mij niet te eten gegeven, Ik heb dorst geleden 
en gij hebt Mij niet te drinken gegeven; Ik ben een vreemdeling 

geweest en gij hebt Mij niet gehuisvest, naakt en gij hebt Mij niet 
gekleed, ziek en in de gevangenis en gij hebt Mij niet bezocht. 

 

Ik zeg u, Vele gezinnen redden het niet, zelfs in Spanje!  
Maar ook uw land lijdt armoede! Ik zeg u, Velen zijn de huizen 

afgenomen en men slaapt op straat! Ik spreek over vele gezinnen, 

waarvan men hun lichaam moet verkopen om te overleven. 
 

1 Korinthiërs 13, vers 3  Al ware het, dat ik al wat ik heb tot spijs 
uitdeelde, en al ware het, dat ik mijn lichaam gaf om te worden 

verbrand, maar had de liefde niet, het baatte mij niets. 
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1 Korinthiërs 13, vers 5  Zij kwetst niemands gevoel, zij zoekt 
zichzelf niet, zij wordt niet verbitterd, zij rekent het kwade niet toe.  

 

Peter had zelf een goede baan bij de regering, en het ging 
hem en zijn gezin zeer goed. 

 
Mattheüs 25, vers 44 tot en met 46  Dan zullen ook zij Hem 

antwoorden en zeggen: Here, wanneer hebben wij U hongerig 

gezien, of dorstig, of als vreemdeling, of naakt of ziek, of in de 
gevangenis, en hebben wij U niet gediend? Dan zal Hij hun 

antwoorden en zeggen: Voorwaar, Ik zeg u, in zoverre gij dit aan 
één van deze minsten niet gedaan hebt, hebt gij het ook aan Mij 

niet gedaan. En dezen zullen heengaan naar de eeuwige straf, maar 

de rechtvaardigen naar het eeuwige leven. 
 

Zo zijn er velen als Peter.  
Peter zou nooit voedsel eten dat over de datum is. Ook zou hij nooit 

in de lange rijen willen staan bij een voedselbank, en op straat 

willen leven. Peter kijkt wel uit, en zal er altijd voor vechten, voor 
zijn goed betaalde baan! 

 

Johannes 3, vers 21  Maar wie de waarheid doet, gaat tot het 
licht, opdat van zijn werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 

Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat 
Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in 

Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. 

Mattheüs 28, vers 20  En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan 
de voleinding der wereld. 

 
Johannes 10, vers 10 en 11  De dief komt niet dan om te stelen 

en te slachten en te verdelgen; Ik ben gekomen, opdat zij leven 

hebben en overvloed. Ik ben de goede herder. De goede herder zet 
zijn leven in voor zijn schapen. 

 

U daar, regeringsleiders, mijn naam is Rafaël en ben de bode 
engel Gods! 

Ik ben naar de profeet Benjamin Cousijnsen gezonden om u wakker 
te schudden! Overdenk de woorden Gods, die tot u spreken, nu en 

in de heilige Geschriften, die tot u gesproken zijn. 



 
 

 

516 
 
 

 

Niet lang meer, dan zal het één kudde, één weide zijn en wie in 
Christus zijn, zullen bij de Almachtige zijn. Yeshua HaMashiach, 

Jezus Christus, komt waarlijk zeer spoedig om Zijn kinderen thuis 

te brengen. Wie niet wil horen, gaat verloren.  
 

Leiders, zie uw land! Bekeer u!  
U daar, stem op Jezus Christus, Yeshua HaMashiach! 

Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
 

 

Ik vertel u over geestelijke blokkades 
 

10-10-2012  BOODSCHAP GODS, GEBRACHT DOOR DE BODE 
ENGEL GODS. THEMA: GEESTELIJKE BLOKKADES DIE GENEZING 

IN DE WEG KUNNEN STAAN! 

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo! Op 10 oktober 2012 bracht de bode engel Gods deze 

boodschap over aan Benjamin Cousijnsen. 
 

Ik vertel u over geestelijke blokkades... Shalom, Benjamin 

Cousijnsen! Mijn naam is Engeldia. Ik groet u in de naam van 
Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. 

 
Mattheüs 4, vers 23  En Hij trok rond in geheel Galilea en leerde 

in hun synagogen en verkondigde het evangelie van het Koninkrijk 

en genas alle ziekte en alle kwaal onder het volk. 
 

Men gaat naar de kerk en men wil genezing. 
God heeft de weg geopend en heeft elke blokkade aan Gods zijde 

verwijderd. 

 
Mattheüs 27, vers 50 en 51  Jezus riep wederom met luider stem 

en gaf de geest… Let op! Toen kwam de weg vrij… En zie, het 

voorhangsel van de tempel scheurde van boven tot beneden in 
tweeën, en de aarde beefde, en de rotsen scheurden. 
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Jesaja 5, vers 13  Daarom gaat mijn volk in ballingschap wegens 

gemis aan begrip… tot zover. 

 
Een blokkade kan voorkomen door onwetendheid over Gods 

woord. 
Men beseft niet eens wat er is bereikt door Yeshua HaMashiach, 

Jezus Christus’ dood aan het kruis! En velen zijn onwetend over 

Gods wil om te genezen. Hoeveel ongelovigen en gelovigen worden 
gevangen gehouden in ziekte? 

 
Romeinen 14, vers 23  Maar wie twijfelt, wanneer hij eet, is 

veroordeeld, omdat hij het niet uit geloof doet. En al wat niet uit 

geloof is, is zonde. 
Romeinen 15, vers 1  Wij, die sterk zijn, moeten de gevoeligheden 

der zwakken verdragen en niet onszelf behagen. 
 

Het is zeer noodzakelijk om de heilige Schriften te lezen en 

de onwetendheid te bestrijden, om de blokkades te 
verwijderen in Yeshua HaMashiach, Jezus Christus’ naam, en 

niet langer gevangen te blijven hierin. 

Belijd uw zonden, dat u God niet hebt gezocht en Zijn woord niet 
hebt bestudeerd, en onvoldoende de tijd hebt genomen om te 

ontdekken, wat Gods wil is.  
 

Zeg dit gebed na: 

“God, ik erken dat ik op vele manieren onwetend ben geweest, over 
uw woord en uw wil. Ik belijd dit als zonde, en bekeer mij hiervan. 

Ik vraag u mij te vergeven, en mij te helpen om vanaf nu uw 
waarheid te onderzoeken, met meer toewijding. Ik neem hier mijn 

verantwoordelijkheid voor, en vraag u mij nu te bevrijden van elke 

blokkade en zonde van ongeloof. Vul mij met uw geloof. Ik verklaar 
dat ik geloof in de God van Izaäk, Jakob en Abraham. Ik geloof in 

God, de Zoon, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Ik geloof in 

God, de Heilige Geest, en ik geloof dat u toen, maar ook nu 
Dezelfde bent. Ik geloof in uw heilige Geschriften, de Bijbel, uw 

gezaghebbende woord van God. Yeshua HaMashiach, Jezus 
Christus, dank u dat u mij schoongewassen hebt in het Bloed van 
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Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Dank u voor uw 
bovennatuurlijke genezing. Amen!” 

 

1 Johannes 1, vers 9  Indien wij onze zonden belijden, Hij is 
getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te 

reinigen van alle ongerechtigheid. 
Deze tekst is voor u, die luistert: Jesaja 43, vers 25   

 

Ik ga nu, Benjamin Cousijnsen, Ruacha, Yeshu, Shalom. Sta in Zijn 
kracht! sprak de bode engel Gods, en verdween. 

‘Here Jezus… Maak Danny weer wakker!’ 
 
10-10-2012  DE BODE ENGEL GODS VERTELT DEZE GESCHIEDENIS 

OVER NAOMI EN HAAR HOND. VANUIT DE GESCHRIFTEN WORDEN 
VERGELIJKINGEN GEGEVEN. HET GEBED VAN DE KLEINE NAOMI 

UIT AMERIKA WERD VERHOORD DOOR GOD! 

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo! Op 10 oktober 2012, ’s avonds, bracht de bode engel Gods 

deze boodschap over van de Here God aan Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom, Benjamin Cousijnsen! Ik ben Raiosa, ik werd met een 

bijzondere boodschap naar u toe gezonden. Ik kom in de naam van 
Jezus Christus, de geliefde Zoon van God, Yeshua HaMashiach. 

 
Naomi is een meisje dat zes jaar oud is, en ze woont in 

Amerika… 

Zij heeft lang haar met twee staartjes op haar hoofd, en heeft 
blonde haren en lichtbruine ogen. 

 
Mattheüs 19, vers 14  Maar Jezus zeide: Laat de kinderen 

geworden en verhindert ze niet tot Mij te komen, want voor 

zodanigen is het Koninkrijk der hemelen. 
 

Op een dag was haar hondje ziek… 
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En haar papa en mama konden nog net de huur en iets te eten 
betalen. Maar om naar een dierenarts te gaan, zat er niet meer in. 

Naomi was erg verdrietig om haar hondje, dat Danny heette. 

 
Johannes 5, vers 4  Want van tijd tot tijd daalde een engel des 

Heren neder in het bad; dan bewoog het water; wie er dan het 
eerst in kwam na de beweging van het water, werd gezond, wat 

voor ziekte hij ook had. 

Johannes 5, vers 21  Want gelijk de Vader de doden opwekt en 
doet leven, zo doet ook de Zoon leven, wie Hij wil. 

Johannes 17, vers 20  En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook 
voor hen, die door hun woord in Mij geloven. 

 

’s Morgens vroeg zag Naomi dat Danny niet meer bewoog, 
en ze riep haar vader en moeder. 

Haar vader en moeder zeiden: “Danny is dood, Naomi”. 
“Nee! Nee! Nee!” riep Naomi, “hij slaapt!” 

 

Mattheüs 10, vers 7 en 8  Gaat en predikt en zegt: Het 
Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Geneest zieken, wekt 

doden op, reinigt melaatsen, drijft boze geesten uit. Om niet hebt 

gij het ontvangen, geeft het om niet. 
 

De papa van Naomi maakte meteen een diep gat voor Danny, 
de hond. 

En de moeder sprak met Naomi, en zei, dat als Danny niet bewoog, 

hij dan niet sliep. Naomi bleef mooi bij haar hondje en ging 
bidden… Mama kon dit niet aanzien, en ging naar de keuken. 

 
Lukas 1, vers 37  Want geen woord, dat van God komt, zal 

krachteloos wezen. 

 
Johannes 12, vers 40  Hij heeft hun ogen verblind en hun hart 

verhard, dat zij niet met hun ogen zien, met hun hart verstaan en 

zich bekeren, en Ik hen geneze. 
Johannes 16, vers 24  Tot nog toe hebt gij niet om iets gebeden in 

mijn naam; bidt en gij zult ontvangen, opdat uw blijdschap vervuld 
zij. 
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Toen papa het gat klaar had, en toen Naomi klaar was met 
bidden en haar ogen weer opendeed, vol tranen, zag zij tot 

haar schrik dat haar hondje, Danny, haar aankeek en 

opstond! 
 

Johannes 11, vers 33  Toen Jezus haar dan zag wenen en ook de 
Joden, die met haar medegekomen waren, zag wenen, werd Hij 

verbolgen in de geest en diep ontroerd. 

 
Naomi schreeuwde het uit: “Hij leeft, hij leeft!” 

 
Johannes 11, vers 43  En na dit gezegd te hebben, riep Hij met 

luider stem: Lazarus, kom naar buiten! 

Johannes 11, vers 44  De gestorvene kwam naar buiten… tot zover. 
 

En nu zeg ik u, Hoe groot is uw geloof? 
Overdenk deze boodschap en sta in uw geloof, in Jezus Christus, 

Yeshua HaMashiach’s naam! 

 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 

verdween. 
 
 

 

De bode engel Gods spreekt over Benjamin tot u 
 

11-10-2012  NIET ALLEEN BRENGT DE BODE ENGEL GODS 
BENJAMIN COUSIJNSEN TER SPRAKE, MAAR GEEFT OOK UITLEG 

VANUIT DE GESCHRIFTEN, WAARAAN EEN VALSE EN WARE 

PROFEET TE HERKENNEN ZIJN! 
 

 
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo! Op 11 oktober 2012, ’s avonds, bracht de bode engel Gods 

deze boodschap over aan Benjamin Cousijnsen. 
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Shalom, Benjamin! Wie zou dat zijn, die daar twee kopjes 
kruidenthee voor uw deur zet? 

Ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus! 

 
Benjamin, u gaat vele voorgangers hun verstand te boven.  

Men denkt dat u kaarsjes gebruikt, een dansje maakt en vreemde 
spreuken gebruikt, en andere gebruiken doet, om ons op te roepen! 

 

Mattheüs 1, vers 22  Dit alles is geschied, opdat vervuld zou 
worden hetgeen de Here door de profeet gesproken heeft… tot 

zover. 
 

Benjamin is een ziener; hij wordt geroepen naar een kamer 

en wij verschijnen, in opdracht van de God van Izaäk, Jakob 
en Abraham en Zijn geliefde Zoon Yeshua HaMashiach. 

Satan kennen wij ook, maar wij gehoorzamen en dienen de enige 
waarachtige God van hemel en aarde, die de kracht en de macht 

van satan vertrapt heeft. In deze naam, van Jezus Christus, Yeshua 

HaMashiach, komen wij! 
 

Deuteronomium 13, vers 1 tot en met 5  Wanneer onder u een 

profeet optreedt of iemand, die dromen heeft, en hij u een teken of 
een wonder aankondigt, en het teken of het wonder komt, 

waarover hij u gesproken heeft met de woorden: laten wij andere 
goden achterna lopen, die gij niet gekend hebt, en laten wij hen 

dienen – even tot zover.  

 
Voor de duidelijkheid:  

Benjamin spreekt namens de almachtige Jezus Christus, en hij 
schrijft alles op en geeft het door aan u! 

En nu vertel ik u verder…  

 
Deuteronomium 13, vers 3 tot en met 5  Dan zult gij naar de 

woorden van die profeet of van die dromer niet luisteren; want de 

HERE, uw God, stelt u op de proef om te weten, of gij de HERE, uw 
God, liefhebt met uw ganse hart en met uw ganse ziel. De HERE, 

uw God, zult gij volgen, Hem vrezen, zijn geboden houden en naar 
zijn stem luisteren: Hem zult gij dienen en aanhangen. 
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Als wij niet in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus 
Christus, komen, zullen wij Zijn naam nimmer kunnen 

gebruiken. 

Want in de naam van Jezus Christus zit al kracht, waar geen 
gevallen engel of satan tegenop kan! Als een profeet niet de 

Geschriften doorkrijgt via de engelen Gods, en hij spreekt alleen 
maar over de ondergang van de aarde, zonder maar één keer 

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus’ naam te gebruiken, wijk dan 

van hem. Want de waarheid is in hem niet! 
Benjamin ontvangt Gods engelen en wij spreken en zeggen u: Hij 

spreekt in de volle waarheid, en zal u de dingen Gods openbaren in 
de naam van Jezus Christus. Waarlijk, hij is een profeet. Wij komen 

vaak naar Benjamin en zijn dankbaar dat u luistert naar de 

boodschappen. Geef dit door! zeg ik u als bode engel Gods. Want 
onverwachts zult u de Koning der koningen zien met macht en 

majesteit: Yeshua HaMashiach! 
Ik ga nu… Marta, in de hemel drinken wij ook kruidenthee, die u 

nog niet kent.  

Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween. 
 
 

 

11-10-2012 De zegenjager denkt: ‘Ik, ik, ik’! 
 

DE BODE ENGEL BRENGT EEN BIJZONDERE BOODSCHAP OVER 
AAN BENJAMIN COUSIJNSEN, WAARIN DE HERE GOD ZICH RICHT 

TOT DE ZEGENJAGER! BENJAMIN SCHRIJFT ELK WOORD, JA ALLES 
OP WAT HIJ GEDICTEERD DOORKRIJGT. 

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo! Op 11 oktober 2012 bracht de bode engel Gods deze 

boodschap over aan Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom, profeet Gods Benjamin Cousijnsen. Ik begroet u in de 

naam van Jezus Christus, Yeshua HaMashiach. Ik ben de bode 

engel Gods en breng u een bericht van de God van Izaäk, Jakob en 
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Abraham. Zoals men een brief bezorgt, zo breng ik, Cedeur, u de 
volgende boodschap. 

 

Spreuken 26, vers 11  Een zot die zijn dwaasheid herhaalt, is als 
een hond die naar zijn uitbraaksel terugkeert.  

 
Daar zit hij dan in de kerk; hij wil alle zegeningen ontvangen 

en strekt zijn handen uit.  

Wordt er een uitnodiging gedaan, dan is hij meteen vooraan om 
gezegend te worden. Hij is een zegenjager, en als een bijzondere 

Godsman naar zijn land komt, denkt hij weer, ‘Ik, ik, ik’! 
 

Mattheüs 10, vers 26  Vreest hen dan niet, want er is niets 

bedekt, of het zal geopenbaard worden, en verborgen, of het zal 
bekend worden. 

 
Als deze zegenjager van de kerk thuiskomt, gaat hij even 

naar een website, waar hij lekker kan roddelen en 

kwaadspreken over zijn naaste. 
Ook vergeet hij dat hij nimmer gezegend kan worden, want al is het 

een Christelijke website, kwaadsprekers en roddelaars zullen Gods 

Koninkrijk nimmer zien, en zullen in het vuur geworpen worden 
zonder hun zegen, die men wou. 

 
Markus 11, vers 25 en 26  En wanneer gij staat te bidden, 

vergeeft wat gij tegen iemand mocht hebben, opdat ook uw Vader 

in de hemelen uw overtredingen vergeve. Indien gij echter niet 
vergeeft, zal ook uw Vader, die in de hemelen is, uw overtredingen 

niet vergeven. 
 

Ben ik duidelijk genoeg, zegenjager? Luister! 

Ik ben de bode engel Gods, Cedeur. Wat wilt gij ontvangen? 
Licht en donker gaat niet samen! 

 

Spreuken 3, vers 5 tot en met 7  Vertrouw op de HERE met uw 
ganse hart en steun op uw eigen inzicht niet. Ken Hem in al uw 

wegen, dan zal Hij uw paden recht maken. Wees niet wijs in eigen 
ogen, vrees de HERE en wijk van het kwaad. 



 
 

 

524 
 
 

 

Spreuken 26, vers 16  De luiaard is wijzer in eigen oog dan zeven 
die verstandig antwoord geven. 

Spreuken 26, vers 22 tot en met 26  De woorden van de lasteraar 

zijn als lekkernijen; zij glijden immers af naar de schuilhoeken van 
het hart. Zilverglazuursel op een potscherf, zo zijn brandende 

lippen en een boos hart. Wie haat koestert, veinst met zijn lippen, 
maar in zijn binnenste bergt hij bedrog. Al spreekt hij met 

vriendelijke stem, geloof hem niet, want zeven gruwelen zijn in zijn 

hart.  
 

U daar, als Christus in u is, vergeet dan niet dat Hij echt alles 
ziet! 

Men vergeet dit nog weleens. Zoek de dingen op, die waarlijk uit 

Christus voortkomen, en wijk van het kwaad. Vloek en zegen gaat 
niet samen, ook niet in uw bediening!  

Ik ga nu en zeg u, Als u vele zegeningen wilt ontvangen, luister dan 
naar wat de Geest Gods tot u gesproken heeft, anders kan Hij u 

nimmer zegenen en gebruiken. Wie niet wil horen, gaat verloren.  

 
Ben ik duidelijk genoeg?  

Neem van de juiste vruchten, of u wordt ziek. Wijk van alle kwaad 

en bekeer u nu. Word wakker daar!  
 

Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween. 
 

 

 
 

12-10-2012 Meer openbaringen Gods over 

gevallen engelen! 
 

PROFETISCHE OPENBARING, GEGEVEN VIA DE BODE ENGEL GODS 

MICHAËL AAN GODS EENVOUDIGE DIENSTKNECHT, BENJAMIN 
COUSIJNSEN. DE GOD VAN ABRAHAM, IZAÄK EN JAKOB 

OPENBAART NU VELE DETAILS OVER DE GEVALLEN ENGELEN! 
 

 

Volledige weergave: 
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Hallo! Mijn naam is Benjamin Cousijnsen. Op 12 oktober 2012, in 
de nacht voor het ochtendgloren, werd ik geroepen door de engel 

des Heren, om deze boodschap op te schrijven. 

 
Shalom, Benjamin Cousijnsen! Ik ben de bode engel Michaël. Ik 

begroet u in de machtige naam van Yeshua HaMashiach, Jezus 
Christus, de God van Izaäk, Jakob en Abraham, de levende God van 

al wat leeft. 

 
Benjamin, ik heb u reeds geopenbaard, dat de gevallen 

engelen aan satan toebehoren.  
Ook zijn ze als engelen des lichts en werden de hemel ontzegd. 

 

Daniël 7, vers 11 tot en met 15  Toen keek ik toe vanwege het 
geluid der grote woorden welke de horen sprak; terwijl ik bleef 

toekijken, werd het dier gedood, zijn lichaam werd vernietigd en 
prijsgegeven aan de brand van het vuur… Ik vertel u zo verder, 

even dit, 

 
Satans gevallen engelen lijken niet op aliens, maar toch 

bestaan ze! 

De gevallen engelen zijn bekend in de Geschriften van Henoch. 
Satan heeft deze Geschriften lang verborgen kunnen houden, 

vanwege de uitgebreide waarheden. En de waarheid kwam toch aan 
het licht! De God van Izaäk, Jakob en Abraham bracht alles aan het 

licht! Dit is nu onze geweldige machtige God; Hij breng alles aan 

het licht, wat verborgen was! 
 

De gevallen engelen zijn op aarde en hebben de wereld 
overgenomen. 

Onderschat hun sluwheid niet! Uw wereld wordt wonderwereld 

genoemd. Alles staat in het teken van de totale controle over de 
mens. De technologische gevallen engelen van satan bedenken van 

alles om u van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, af te trekken, 

met een lust naar de technologie en alles wat u maar van Hem 
aftrekt. Men vergeet dat de gevallen engelen de schepping Gods 

haten, en deze willen verwoesten.  
Wie niet wil horen naar deze boodschap, gaat verloren. Doe Gods 

wapenrusting aan, elke dag!  
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Zo heeft satan ook verspieders.  
Deze duivelse aliens behoren satan ook toe, evenals vele andere 

wezens! Men probeert nu de mensheid uit te roeien, en men 

gebruikt de Illuminati hiervoor, die ook is overgenomen. Het is in 
volle gang! 

 
Vele kerken sluiten door ongehoorzaamheid aan God. 

Vele mensen horen stemmen, omdat ze overgenomen zijn. Vele 

mensen hebben zich niet meer in de hand en weten niet meer wat 
ze doen. Vele mensen worden aangevallen in hun slaap en 

overgenomen. De mens heeft de God van Izaäk, Jakob en Abraham 
verworpen, en vervloeken Hem.  

 

Ik ga nu verder met Daniël 7, vers 12 tot en met 15, al luistert u 
niet naar God. Vers 12: Ook aan de overige dieren werd de 

heerschappij ontnomen, en hun werd een levensduur gegeven tot 
tijd en wijle. Ik bleef toekijken in de nachtgezichten en zie, met de 

wolken des hemels kwam iemand gelijk een mensenzoon; hij begaf 

zich tot de Oude van dagen, en men leidde hem voor deze; en hem 
werd heerschappij gegeven en eer en koninklijke macht, en alle 

volken, natiën en talen dienden hem. Zijn heerschappij is een 

eeuwige heerschappij, die niet zal vergaan, en zijn koningschap is 
een, dat onverderfelijk is.  

Daniël 7, vers 21 en 22  Ik zag, dat die horen strijd voerde tegen 
de heiligen en hen overmocht, totdat de Oude van dagen kwam en 

recht verschaft werd aan de heiligen des Allerhoogsten en de tijd 

naderde, dat de heiligen het koningschap in bezit kregen. Tot 
zover. 

 
Wie zich niet bekeert en Jezus Christus erkent als hun Heer 

en Zaligmaker, gaat verloren.  

 
Daniël 11, vers 35 - Er zijn nu alreeds vele UFO’s gezien! - 

Sommigen van de verstandigen zullen struikelen, opdat er onder 

hen loutering, schifting en zuivering teweeggebracht worde, tot aan 
de eindtijd; want deze toeft nog tot de vastgestelde tijd. 

Ook zeg ik u en openbaar ik u het volgende: 
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Er zijn planeten waar leven was, maar er zijn tot op heden 
ook planeten, waar verspieders, de aliens, zich bevinden, die 

onderworpen zijn aan satan vanaf den beginne. 

 
Daniël 11, vers 40  Maar in de eindtijd zal met hem de koning van 

het Zuiden in botsing komen, en de koning van het Noorden zal op 
deze aanstormen met wagens en ruiters en vele schepen… Let op! 

Deze schepen zijn ruimteschepen… en hij zal de landen 

binnenvallen, en als een overstroming steeds verder om zich heen 
grijpen. 

 
Johannes 3, vers 16  Dit is uw redding! Want alzo lief heeft God 

de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 

opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig 
leven hebbe. 

 
Als u gered wil worden uit de hel op aarde, hoeft u Jezus 

Christus alleen maar toe te laten in uw hart, en een relatie 

aan te gaan met Hem.  
Lees uw Bijbel elke dag, en bid en bedek u onder Zijn bescherming.  

Satan vreest deze woorden: “Ik ben het eigendom van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Ik ben gekocht en betaald door het 
kostbare Bloed van Jezus Christus! Amen.” 

Ik ga nu, Benjamin, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 
 

 

Esther uit Israël raakte in coma door een raket!  
 

12-10-2012  DEZE AANGRIJPENDE GEBEURTENIS WERD WEER 
WOORD VOOR WOORD DOORGEGEVEN DOOR DE BODE ENGEL 

VAN DE HERE GOD. ESTHER RAAKTE IN COMA TOEN ZE WERD 
GERAAKT DOOR EEN RAKET. DE HERE SPRAK TOT HAAR! 

 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo! Mijn naam is Benjamin Cousijnsen. Op 12 oktober 2012 
kreeg ik een boodschap van de bode engel Gods.  
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Shalom, geliefde profeet Gods! Mijn naam is Alwindo. Ik begroet u 

in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. 

 
In Israël, Benjamin, was er eens een meisje van 12 jaar 

oud… Ze was gewond geraakt door een raket uit het niets.  
Nu lag ze weken lang bewusteloos. En plotseling ontwaakte dit 

meisje, Esther, uit haar coma… Ze ging rechtop zitten en keek met 

stralende ogen naar de witte kale muur tegenover haar bed. Ze 
bleef maar kijken naar een plek en niet naar de mensen om haar 

bed. Blij vertelde ze, wat ze zag… 
Ze zag waar ze naartoe zou gaan, als een film! Niemand wist wat 

ze zag en wist. 

 
Handelingen 2, vers 24  God evenwel heeft Hem opgewekt, want 

Hij verbrak de weeën van de dood, naardien het niet mogelijk was, 
dat Hij door hem werd vastgehouden. 

 

Esther geloofde in Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. 
Yeshua HaMashiach sprak tegen haar! Ook kreeg Esther een 

duidelijk teken van wat er ging gebeuren. 

 
Johannes 3, vers 18  Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; 

wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd 
in de naam van de eniggeboren Zoon van God. 

 

De mensen hoorden Esther zeggen, “Yeshua, wat mooi! Daar 
is een gouden stad en het is er mooi, heel mooi! En alles is 

licht, wat mooi!” 
Toen zei Yeshua HaMashiach, Jezus Christus: Daar ga jij naar toe. 

Toen raakte ze weer in coma... Een paar uur later stierf ze. 

Welke keus heeft u gemaakt? 
 

Psalm 6, vers 4 tot en met 6  Ja, mijn ziel is ten zeerste 

verschrikt, en Gij, HERE, hoelang nog? Keer weder, HERE, red mijn 
ziel, verlos mij om uwer goedertierenheid wil. Want in de dood is 

Uwer geen gedachtenis; wie zou U loven in het dodenrijk?  
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Mattheüs 7, vers 13 en 14  Gaat in door de enge poort, want 
wijd is de poort en breed de weg, die tot het verderf leidt, en velen 

zijn er, die daardoor ingaan; want eng is de poort, en smal de weg, 

die ten leven leidt, en weinigen zijn er, die hem vinden. 
 

Johannes 3, vers 12  Indien Ik ulieden van het aardse gesproken 
heb, zonder dat gij gelooft, hoe zult gij geloven, wanneer Ik u van 

het hemelse spreek? 

 
Yeshua is de enige Uitweg om behouden te worden, tot in 

alle eeuwigheid! 
Kies heden waar u naartoe wilt gaan: hemel of hel! Maak nu uw 

keus, anders zal Hij voor u de keus maken. 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 
verdween. 

 
 

 

Openbaring Gods: Ziet toe hoe u wandelt! 
 

13-10-2012  DE HERE SPREEKT TOT HEN DIE DEZE DINGEN 

BEDRIJVEN, DIE IN DEZE PROFETISCHE OPENBARINGEN 
UITGESPROKEN WORDEN. ZIET TOE DAT U WANDELT IN 

HEILIGHEID EN REINHEID. DE HERE GOD ZIET ALLES!  

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo! Mijn naam is Benjamin Cousijnsen. Op 13 oktober 2012 

kreeg ik de volgende boodschap van de bode engel Gods.  
 

Shalom, ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus 
Christus. Mijn naam is Siona. U daar, luister goed, 

 

1 Koningen 11, vers 3 tot en met 5  En hij heeft als vrouwen 
gehad zevenhonderd vorstinnen en driehonderd bijvrouwen; en zijn 

vrouwen verleidden zijn hart. Het geschiedde namelijk, toen 

Salomo oud geworden was, dat zijn vrouwen zijn hart meevoerden 
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achter andere goden, zodat zijn hart de HERE, zijn God, niet 
volkomen was toegewijd gelijk dat van zijn vader David.  

 

Ik ben de bode engel en ben naar Benjamin gezonden, om u 
deze boodschap onder ogen te brengen. 

 
Leviticus 19, vers 29  Gij zult uw dochter niet ontwijden door 

haar aan ontucht over te geven, opdat het land geen ontucht 

bedrijve en het land niet van schanddaden vol worde. 
Leviticus 20, vers 10 tot en met 15  En een man, die echtbreuk 

pleegt met iemands vrouw, echtbreuk pleegt met de vrouw van zijn 
naaste, zal zeker ter dood gebracht worden; zowel de overspeler 

als de overspeelster. Een man die gemeenschap heeft met de 

vrouw van zijn vader, de schaamte zijns vaders heeft hij ontbloot – 
beiden zullen zeker ter dood gebracht worden, hun bloedschuld is 

op hen. Een man die gemeenschap heeft met zijn schoondochter – 
beiden zullen zeker ter dood gebracht worden, schandelijke ontucht 

hebben zij bedreven, hun bloedschuld is op hen. Een man die 

gemeenschap heeft met iemand van het mannelijk geslacht, zoals 
men gemeenschap heeft met een vrouw, – beiden hebben een 

gruwel gedaan, zij zullen zeker ter dood gebracht worden, hun 

bloedschuld is op hen. Een man die een vrouw en ook haar moeder 
neemt – bloedschande is het – met vuur zal men hem en haar 

verbranden, opdat er geen bloedschande in uw midden zij.  
 

1 Koningen 21, vers 25 en 26  Nooit is er iemand geweest, die 

zich zó verkocht heeft als Achab om te doen wat kwaad is in de 
ogen des HEREN, waartoe zijn vrouw Izebel hem heeft aangezet. 

Ja, hij heeft zeer gruwelijk gehandeld door de afgoden achterna te 
lopen… tot zover. 

 

Ik openbaar u een evangelische kerk, Benjamin, in 
Enschede; noem de naam niet. 

Er zijn mensen, die een taak hebben in hun kerk, waarbij mensen, 

die Christen zijn, klusjes doen bij hun broeders en zusters thuis. 
Een van hen, een vader en een zoon, hielpen een zuster in de Here 

met een klus, die ze als alleenstaande moeder zelf niet kon 
uitvoeren. Daarna had men gemeenschap met elkaar, als gift. Ook 
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zal zij zeker ter dood gebracht worden en in de hel geworpen 
worden in het vuur. Ook u daar, welke goden loopt u achterna? 

 

Zondags zit u onschuldig in de kerk, en daarna zit u het 
beeld te aanbidden, uw vaste, onreine, overspelige 

afgodenkanaal.  
En u daar, die Jezus Christus, Yeshua HaMashiach, kwetst, door uw 

lichaam aan te bieden op seksparty’s, en u zit ook ’s zondags in 

de kerk! Ook u zal weggeworpen worden in het vuur. U vergeet dat 
de Here door uw ogen kijkt. Zo zijn er vele kerken schuldig door 

ongehoorzaamheid naar God toe! 
 

Mattheüs 6, vers 21 tot en met 24  Want, waar uw schat is, 

daar zal ook uw hart zijn. De lamp van het lichaam is het oog. 
Indien dan uw oog zuiver is, zal geheel uw lichaam verlicht zijn; 

maar indien uw oog slecht is, zal geheel uw lichaam duister zijn. 
Indien nu wat licht in u is, duisternis is, hoe groot is dan de 

duisternis! Niemand kan twee heren dienen, want hij zal òf de ene 

haten en de andere liefhebben, òf zich aan de ene hechten en de 
andere minachten; gij kunt niet God dienen èn Mammon.  

Mattheüs 7, vers 23  En dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u 

nooit gekend; gaat weg van Mij, gij werkers der wetteloosheid. 
Licht en donker gaat niet samen. 

 
Een beetje van de duisternis en een beetje van de hemel zal 

ervoor zorgen, dat uw helft naar de hel gaat.  

En een halve Christen kunt u niet vinden in de hemel! De God van 
Izaäk, Jakob en Abraham wil u helemaal! Bekeer u, en breng alles 

bij het Kruis van Golgotha, en vraag om vergeving. En maak uw 
keus, wie u nu echt dienen wilt.  

 

Alleen door u over te geven aan Yeshua HaMashiach, Jezus 
Christus, kunt u nog gered worden! 

Overdenk dit goed, en pas ervoor op, dat de Here uw wandel aan 

het licht zal brengen, die niet nu genoemd is. Het gaat om het 
behoud van uw ziel! Heiligheid en onreinheid gaat niet samen. 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
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De jonge Fernando had een probleem! 
 

14-10-2012  RAFAËL VERTELT OVER EEN JONGEN, DIE ONDER 

ANDERE OBESITAS HAD!  
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo! Mijn naam is Benjamin Cousijnsen. Op 14 oktober 2012 
kreeg ik de volgende boodschap van de bode engel Gods. 

 
Shalom, Benjamin! Ik begroet u in de machtige naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Mijn naam kent gij. Mijn naam is 

Rafaël en ik vertel u een verhaal, en leer er van! 
 

Er was een tijd terug een jongen, die Fernando heette. 
Hij was een oprechte en Godvrezende jongen en week van alle 

kwaad, waar God niet achterstond. 

Benjamin, Fernando kende de heilige Geschriften van het Oude 
Testament tot aan het Nieuwe Testament, zo vanuit zijn hoofd! Als 

je hem een vers vroeg over een bepaald thema, kon Fernando zo 

vele verzen opnoemen, uit zijn hoofd. Fernando had een probleem… 
Hij was heel dik en werd vaak uitgelachen en uitgescholden.  

 
Fernando dacht weleens aan: Job 14, vers 10  Maar wanneer een 

man sterft, dan ligt hij krachteloos neer; geeft een mens de geest, 

waar is hij gebleven? 
 

Hij wou zo graag bij de Koning der koningen zijn, Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus, en zag zo uit naar Zijn 

Wederkomst. 

 
Spreuken 28, vers 5 en 6  Boze lieden verstaan het recht niet, 

maar wie de HERE zoeken, verstaan alles. Beter een arme die in 

oprechtheid wandelt, dan iemand die verkeerde wegen gaat, al is 
hij rijk. 
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Fernando was niet rijk van de buitenkant, maar in zijn geest, 

ziel en lichaam was hij zeer rijk! 

Hij was vervuld met de Heilige Geest Gods, en als hij aan Yeshua 
HaMashiach dacht, dan kreeg hij tranen in zijn ogen. Want hij wist: 

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, had hem gered uit deze 
duisternis der wereld, en Hij kijkt niet hoe iemand eruit ziet van de 

buitenkant. Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, had hem ook zeer 

lief! 
 

Mattheüs 13, vers 47 en 48  Evenzo is het Koninkrijk der 
hemelen gelijk aan een sleepnet, neergelaten in de zee, dat allerlei 

bijeenbrengt. Wanneer het vol is, haalt men het op de oever, en zet 

zich neer en verzamelt het goede in vaten, doch het ondeugdelijke 
werpt men weg. 

 
Ook al was Fernando anders dan anderen en autistisch, weet 

u wat God zei? 

 
Job 2, vers 3 en 4  Toen zeide de HERE tot de satan: Hebt gij ook 

acht geslagen op mijn knecht Job? Want niemand op aarde is als 

hij, zó vroom en oprecht, godvrezend en wijkende van het kwaad. 
En nog volhardt hij in zijn vroomheid… tot zover. 

 
God zei hetzelfde ook over Fernando. 

 

Jesaja 54, vers 17  Elk wapen dat tegen u gesmeed wordt, zal 
niets uitrichten, en elke tong die zich voor het gericht tegen u 

keert, zult gij in het ongelijk stellen. Tot zover. 
 

God kijkt naar uw hart en beschermt u, net als bij Fernando. 

Lees uw Bijbel en bid elke dag, verblijd u en verheug u. Ook al 
spreekt men kwaad van u, uw loon is groot in de hemelen! 

 

Mattheüs 5, vers 3  Zalig de armen van geest, want hunner is het 
Koninkrijk der hemelen.  

 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
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Profetie: De Here God heeft Israël de 

Overwinning gegeven! 
 

14-10-212  PROFETIE: IN EEN NACHTGEZICHT WERD BENJAMIN 

COUSIJNSEN NAAR ISRAËL VERPLAATST. DE GOD VAN ABRAHAM, 
IZAÄK EN JAKOB LIET BENJAMIN ZIEN DAT GOD ISRAËL DE 

OVERWINNING HEEFT GEGEVEN!  
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo! Mijn naam is Benjamin Cousijnsen. Op 14 oktober 2012 liet 

de Here mij het volgende zien, wat ik graag met u wil delen, en wat 
Hij mij liet zien. 

 
Shalom, Benjamin, ziener Gods! Ik heb u verplaatst naar 

Israël…  

Ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus.  
Dit is geen droom, profeet Gods. Schrijf op wat u ziet… 

Ik zag een Israëlische school, verwoest, en ik zag enkele huizen 
verwoest in puin. Ik zag ook een behoorlijke inslag van een raket.  

Benjamin, ik ben de bode engel Gods, Isma. Men denkt nu: 

‘Icabod’. Dat betekent: Weg is de eer uit Israël.  
Ik zei, “Isma, Israël is toch beschermd met Gods engelen?” 

Dat is ook zo, ziener Gods, maar sommige dingen moeten 

geschieden, opdat de heilige Geschriften Gods vervuld worden. 
 

Turkije en vele andere landen, en Iran, worden gebruikt om 
alles in vervulling te brengen. 

Terwijl ik liep, zag ik de gouden ark des verbonds met de engelen 

erop van goud, met gouden draagstokken gedragen door vier 
engelen. En de vijfde engel maakte de weg vrij voorop, en de zesde 

liep achter de ark aan. En daarachter liep het Israëlische leger, en 
enkele Israëlische soldaten, die schoten op dat moment een raket 

af naar Iran, omdat Iran Israël aan het beschieten was.  

Ik zag ook hier en daar afgebrande auto’s en ik zag ook de angst in 
de ogen van de mensen en de kinderen.  
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Ik zei, “Waarom zie ik de ark des verbonds met engelen bij het 
leger van Israël?” 

Dit ziet u als teken voor Israël, sprak de bode engel. God heeft 

Israël lief.  
 

Ooit was de man Gods, Eli, zo geschrokken dat hij flauwviel 
en stierf.  

Ook de vrouw van Pinehas stierf op het moment, dat de ark buit 

was gemaakt door de Filistijnen. Israël die dacht dat men een ark 
had met krachten. Maar het was niet de ark, maar de God van 

Izaäk, Jakob en Abraham, die Israël de overwinning gaf. 
De Filistijnen zagen hun overwinningsbuit als vloek, omdat er op 

dat moment, Benjamin, veel Filistijnen ziek werden en stierven, en 

ook hun afgod, Dagon, brak helemaal in stukken. Het was genoeg 
geweest, en de Filistijnen gaven de buit terug met veel extra’s.  

Ze kwamen erachter, dat de God van Israël zeer machtig is, en niet 
te verslaan is! Nu weet u waarom u dit ziet.  

 

Zelfs Iran kan tegen de macht en de kracht van de God van 
Izaäk, Jakob en Abraham niet op!  

Israël is meer dan overwinnaar. 

 
Wie bidt er nog voor Israël, voor Gods volk? 

Zelfs Israël is door velen in de steek gelaten. Wie Israël bestrijdt, 
zal bestreden worden door God zelf. Wie Israël vervloekt, zal 

vervloekt zijn. Wie Israël zegent, zal gezegend zijn, niet anders! 

Ik, de almachtige God van Israël heb u de overwinning gegeven. Ik 
zal voor u strijden! Shalom voor Israël!  

 
U daar, die in Yeshua HaMashiach verbonden zijt, Maak u 

klaar zoals het opgeschreven staat.  

De Koning der koningen, Hij komt zeer spoedig! Houd uw ogen op 
Israël en zie, de dag breekt aan, dat men de tranen kan drogen… 

De Zoon des mensen is terug met macht en majesteit! 

Ik verplaats u weer, ziener Gods. De tijd is nabij. Wie Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus, verwerpt, zal achtergelaten worden. 

Kies nu, wie u dienen wilt. Wie u niet wil horen, gaat verloren. 
Luister naar de profeet Benjamin en u wordt gered.  
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Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 

 

Richt uw camera’s maar op Israël, sprak 

Michaël! 
 
15-10-2012  DE BODE ENGEL GEEFT DEZE BOODSCHAP DOOR IN 

DE NAAM VAN JEZUS CHRISTUS AAN BENJAMIN COUSIJNSEN: WIJ 
ENGELEN ZIJN BESCHERMD; AANBID GEEN ENGELEN, ANDERS 

ZULT U GODS KONINKRIJK NIMMER ZIEN! 

 
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo! Op 15 oktober 2012 bracht de bode engel Gods deze 
boodschap over aan Benjamin Cousijnsen. 

 

Shalom, Benjamin! Ik begroet u in de naam van de almachtige 
Naam boven alle namen, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Mijn 

naam kent gij: Michaël. Men noemt mij ook de ‘Drakendoder’. 
 

Lukas 4, vers 14  En Jezus keerde in de kracht des Geestes terug 

naar Galilea. En de roep over Hem ging uit door de gehele streek. 
 

Zelfs Marta en Marion en vele anderen zouden best weleens 

Yeshua HaMashiach, de Christus, willen zien, of mij, de bode 
engel Gods, Michaël.  

Als men zou weten, waar Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, zou 
verschijnen, of een engel Gods, zou het er vol zijn van camera’s en 

media. Vol mensen! Men zou ons zien als uw aanbeden sterren van 

uw wereld, uw afgoden. 
 

1 Kronieken 29, vers 11 en 12  Van U, o HERE, is de grootheid 
en de kracht, de heerlijkheid, de roem en de majesteit, ja, alles wat 

in de hemel en op de aarde is; van U is de heerschappij, o HERE, 

en Gij zijt als hoofd boven alles verheven. Want rijkdom en eer 
komen van U, en Gij heerst over alles; in uw hand is sterkte en 
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kracht, en Gij hebt het in uw macht een ieder groot en sterk te 
maken. 

 

Ik zeg u met vreugde, Benjamin Cousijnsen is Gods 
eenvoudige geliefde profeet, en is uitgekozen als profeet van 

de laatste dagen! 
Ik zeg u, De tijd is zeer nabij! Richt uw camera’s maar op Israël.  

Men houdt de Olijfberg al in de gaten. 

Als wij engelen Gods verschijnen, of als er kracht vanuit ons moet 
komen, om uw land te straffen vanwege uw ongehoorzaamheid en 

afgoderij naar de God van Izaäk, Jakob en Abraham, gaat dit uit 
van de almachtige God. Als wij aan u verschijnen, zal u ter aarde 

vallen en branden vanwege uw zonden, en sterven. Vergeet niet, 

God is heilig en namens Hem komen wij, en niemand kan tegen de 
kracht van God op, niemand! God kiest, niet wij engelen.  

 
Zalig wie in Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, geloven, 

zonder Hem gezien te hebben.  

U, die Yeshua HaMashiach, de Christus, heeft aangenomen, Niet 
lang meer, dan zult u de grootheid en het verborgene Gods zien, en 

met pracht en praal aanschouwen. En u zult de Koning der 

koningen zien met vele engelen! 
 

Als u als mens, zonder dat u zich bekeerd heeft, engelen 
aanbidt en verafgoodt, dan zult u Gods Koninkrijk niet zien. 

Ook als u zich bekeerd heeft, zult u Gods Koninkrijk nimmer zien! 

Alle eer en lofprijs en aanbidding komt Yeshua HaMashiach toe, de 
Zoon van God, Jezus Christus. 

 
Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, 

dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die 

in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. 
 

Als u een engel ziet, komt het alleen vanuit God als hij de 

naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, belijdt. 
 

Er was eens iemand, die mij, Michaël, bespiedde…  
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Terwijl ik een boodschap bracht van hoop en genezing, was er ook 
een persoon, die mij wou vastleggen op camera. Ik was gekomen 

voor de vrouw met goed nieuws.  

Haar man is nu blind, en de film was mislukt. Niemand kan zomaar 
in Gods aanwezigheid binnenvallen. Wij engelen zijn beschermd! 

 
Johannes 10, vers 9  Ik ben de deur; als iemand door Mij 

binnenkomt, zal hij behouden worden… tot zover. 

 
Wij willen geen eer van mensen. Richt u op Yeshua HaMashiach, 

Jezus Christus. 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 

 
 

Visioen: Niet storen! 
 
16-10-2012  VISIOEN: IN DIT NACHTGEZICHT TOONT DE GOD VAN 

ABRAHAM, IZAÄK EN JAKOB AAN BENJAMIN COUSIJNSEN EEN 
ASPECT VAN WONDERWERELD… VIA DE COMPUTER. BENJAMIN 

ZIET HOE IEMAND ZICH VIA EEN CARTOON UITLEEFT! 

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo! In de nacht van 16 oktober 2012 gaf de Here God, de God 

van Abraham, Izaäk en Jakob aan Benjamin Cousijnsen het 
volgende visioen. Benjamin schrijft, 

 

Ik zag een jonge vrouw achter haar computer… 
Ze was bezig met een soort wonderwereld. Een van die poppetjes, 

dat moest zijzelf voorstellen, een soort Barbie cartoon.  
Ik zag dat deze jonge vrouw een man had, en zag op de foto twee 

kinderen erbij. Verder zag ik dat deze jonge vrouw in haar 

fantasiewereld naar een soort discotheek ging. Daar danste ze met 
haar droomprins Barbie cartoon. De hartjes vlogen in het rond, en 

ik ontdekte dat deze jonge vrouw echt kon praten met haar 

vrouwelijke poppetje in haar wonderwereld, waar alles mag en kan. 
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Ze had zelfs geld om iets te betalen, en kocht drinken in de 
discotheek.  

 

Ik stond naast haar, voor haar computer, en de Here wees 
mij erop: Kijk in haar computer. 

En ik zag dat ze een afspraak had in een hotel, en toen zag ik het 
bordje: ‘Niet storen!’ op de deur. En ik zag het volgende beeld in 

grote letters, zoals wanneer een film afgelopen is… 

 
Exodus 20, vers 13 tot 17  En ik las: Gij zult niet doodslaan. Gij 

zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse 
getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uws 

naasten huis; gij zult niet begeren uws naasten vrouw, noch zijn 

dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn rund, noch zijn ezel, 
noch iets dat van uw naaste is. 

Exodus 20, vers 3  Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht 
hebben. 

Exodus 20, vers 5  Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen.  

 
Toen zag ik een bode engel Gods in de cartoon, en ik las zijn 

woorden… 

Benjamin, dit is nu wonderwereld, net als de wereld die totaal 
overgenomen is. Hoe vindt gij mij als cartoon? Herkent gij mij?  

Ik ben Rafaël. 
 

Velen worden, ook via deze wereld, totaal overgenomen! 

Bekeer u, die luistert! Ga naar Jezus Christus. Hij is de enige Weg, 
die u wil redden. 

 
Johannes 3, vers 35 en 36  De Vader heeft de Zoon lief en heeft 

Hem alles in handen gegeven. Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig 

leven; doch wie aan de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet 
zien, maar de toorn Gods blijft op hem. 

 

Toen viel het beeld uit en werd ik wakker, en schreef ik meteen 
alles op. En ik hoorde een stem: U daar, dit is Gods geliefde 

profeet, twijfel niet, luister naar de God van Izaäk, Jakob en 
Abraham. Vele misleidende geesten willen u van de waarheid 
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afhouden. Benjamin zal spreken, wat hij moet doorgeven, namens 
Yeshua HaMashiach, Jezus Christus! 
 

 
 

Nederland, deze profetische boodschap is voor 

u! 
 

16-10-2012  PROFETIE VOOR NEDERLAND VAN DE GOD VAN 
ABRAHAM, IZAÄK EN JAKOB, EN DOORGEGEVEN VIA DE BODE 

ENGEL GODS AAN BENJAMIN COUSIJNSEN: ZO SPREEKT DE 

ALMACHTIGE HERE OOK TOT U, NEDERLAND! LEES LEVITICUS 20 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo! Op 16 oktober 2012 in de nacht bracht de bode engel Gods 

deze boodschap over aan Benjamin Cousijnsen.  
 

Shalom, Benjamin! Ik ben de bode engel Gods, Raltali. Ik ben naar 

u gezonden in de machtige naam van Yeshua HaMashiach, Jezus 
Christus. Zijt gij er klaar voor? Luister goed! 

 
1 Samuel 3, vers 18  Toen deelde Samuël hem alles mee zonder 

iets voor hem te verzwijgen. En hij zeide: Hij is de HERE, Hij doe 

wat goed is in zijn ogen. 
 

Zo spreekt de almachtige Here ook tot u, Nederland! 

 
Exodus 32, vers 35  Zo sloeg de HERE het volk, omdat dit het kalf 

gemaakt had, dat Aäron vervaardigd had. 
 

U zegt, “Geniet van het leven, want u bent er maar even”. 

 
Deuteronomium 22, vers 5  Een vrouw zal geen mansklederen 

dragen en een man geen vrouwenkleed aantrekken, want ieder die 
deze dingen doet, is de HERE, uw God, een gruwel. 

Deuteronomium 11, vers 26 tot en met 29  Zie, ik houd u heden 

zegen en vloek voor, “Nederland”, zegen, wanneer gij luistert naar 
de geboden van de HERE, uw God, die ik u heden opleg; maar 
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vloek, indien gij naar de geboden van de HERE, uw God, niet 
luistert en afwijkt van de weg die ik u heden gebied, door het 

achterna lopen van andere goden, die gij niet gekend hebt. 

 
Leiders, wat maakt u van Nederland? 

 
Galaten 5, vers 16 tot en met 22  Dit bedoel ik: wandelt door de 

Geest en voldoet niet aan het begeren van het vlees. Want het 

begeren van het vlees gaat in tegen de Geest en dat van de Geest 
tegen het vlees – want deze staan tegenover elkaar – zodat gij niet 

doet wat gij maar wenst. Indien gij u echter door de Geest laat 
leiden, dan zijt gij niet onder de wet. Het is duidelijk, wat de 

werken van het vlees zijn: hoererij, onreinheid, losbandigheid, 

afgoderij, “denk aan voetballen en uw andere afgoderijen”, 
toverij, veten, twist, afgunst, uitbarstingen van toorn, zelfzucht, 

tweedracht, partijschappen, nijd, dronkenschap, brasserijen en 
dergelijke, waarvoor ik u waarschuw, zoals ik u gewaarschuwd heb, 

dat wie dergelijke dingen bedrijven, het Koninkrijk Gods niet zullen 

beërven. 
 

Leviticus 20  Lees uw Bijbel. Bekeer u! Lees dit. 

Leviticus 26, vers 21  Indien gij u tegen Mij verzet en naar Mij niet 
wilt luisteren, dan zal Ik u nog zevenmaal harder slaan, naar uw 

zonden. 
Ben ik duidelijk genoeg, of loopt u nog steeds op klompen? 

U geniet nu nog even en mist straks uw eeuwig leven! 

 
Job 13, vers 1  Zie, alles heeft mijn oog gezien, mijn oor gehoord 

en in zich opgenomen.  
 

Waar zijn de kinderen Gods; heeft u zich verstopt? 

 
Genesis 3, vers 12  Toen zeide de mens: De vrouw, die Gij aan 

mijn zijde gesteld hebt, die heeft mij van de boom gegeven en toen 

heb ik gegeten. 
 

U daar, ga heen en kom uit uw kerk; verkondig het evangelie 
Gods! 
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Mattheüs 10, vers 7  Gaat en predikt en zegt: Het Koninkrijk der 
hemelen is nabijgekomen. 

Mattheüs 8  Wacht, ik vraag u in Jezus Christus, Yeshua 

HaMashiach’s naam, het volgende geloof: Geneest zieken, wekt 
doden op, dit kan door te bidden voor de mensen die overgenomen 

zijn. Dezen zijn ook als het ware dood. Wekt doden op, reinigt 
melaatsen, drijft boze geesten uit. Om niet hebt gij het ontvangen 

als kind van God, geloof, geef het om niet! Doe alles in de machtige 

naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Maar wees zelf ook 
rein van zonden en niet gebonden! Dan kan God u machtig 

gebruiken. Vreest niet. 
 

Jeremia 32, vers 27  Zie, Ik, de HERE, ben de God van al wat 

leeft; zou voor Mij iets te wonderlijk zijn? 
 

Nederland, wie niet wil horen, gaat verloren! 
 

Jeremia 25, vers 32  Zo zegt de HERE der heerscharen: Zie, 

rampspoed gaat van volk tot volk, een zware storm steekt op van 
de uithoeken der aarde. 

 

De God van Izaäk, Jakob en Abraham zal ook uw land 
straffen met veel regenval, en dit zal het begin zijn.  

Bekeer u nu! 
 

Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, 

dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die 
in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. 

 
Nu is de tijd; de tijd is zeer nabij.  

Zie, hij komt zeer spoedig, wees er bij! 

 
Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
 

De Geest Gods spreekt! 
 

16-10-2012  BOODSCHAP GODS: DIT IS GEEN STUDIE, SPRAK DE 
BODE ENGEL GODS! DE GEEST GODS SPREEKT EN ZAL U 
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OVERTUIGEN IN DE VOLLE WAARHEID! ONDERWERPEN ZIJN O.A. 
KLEDING EN SIERADEN. WAT DE ENGEL GODS BENJAMIN 

DOORGEEFT, WORDT METEEN OPGESCHREVEN. 

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo! Op 16 oktober 2012, ’s avonds, bracht de bode engel Gods 

deze boodschap over aan Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Mijn naam is Nardus. Ik ben tot u gezonden in de naam 
van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Zoals men u post bezorgt, 

zo breng ik u de volgende boodschap… Johannes sprak dit: 

 
Johannes 1, vers 21  En zij vroegen hem: Wat dan? Zijt gij Elia? 

En hij zeide: Ik ben het niet. Zijt gij de profeet? En hij antwoordde: 
Neen. 

Johannes 1, vers 22  Zij zeiden dan tot hem: Wie zijt gij? Wij 

moeten toch antwoord geven aan hen, die ons gezonden hebben; 
wat zegt gij van uzelf? 

Johannes 1, vers 23  Hij zeide: Ik ben de stem van een die roept in 

de woestijn: Maakt recht de weg des Heren, gelijk de profeet Jesaja 
gesproken heeft. 

 
Ik zeg u waarlijk, Benjamin is Gods profeet, de stem die 

roept in de duisternis uwer wereld! 

 
Jesaja 3, vers 18  Te dien dage zal de Here wegnemen de pronk 

der voetringen, de voorhoofdbanden, maantjes, 
Jesaja 3, vers 19   oorhangers, armbanden, sluiers, 

Jesaja 3, vers 20  hoofddoekjes, voetkettinkjes, gordels, 

reukflesjes, tovermiddelen, 
Jesaja 3, vers 21  zegelringen, neusringen, 

Jesaja 3, vers 22  feestgewaden, mantels, omslagdoeken, tasjes, 

Jesaja 3, vers 23  handspiegels, onderkleding, hoofdtooi en 
overkleding. 

Jesaja 3, vers 24  Dan zal er in plaats van balsemgeur vunsheid 
zijn, in plaats van een gordel een touw, in plaats van haarvlechten 
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kaalheid, in plaats van een pronkgewaad omgording met een 
rouwkleed, een brandmerk in plaats van schoonheid. 

Jesaja 3, vers 25  Uw mannen zullen vallen door het zwaard en uw 

helden in de strijd. 
Jesaja 3, vers 16 tot  en met 18  Voorts zeide de HERE: Omdat de 

dochters van Sion verwaten geworden zijn en rondlopen met 
gerekte hals en lonkende ogen, omdat zij met trippelende gang 

wandelen en haar voetringen laten rinkelen, zo zal de Here de 

schedel der dochters van Sion schurftig maken en de HERE zal haar 
schaamte ontbloten. 

 
Spreuken 10, vers 2  Schatten, door goddeloosheid verkregen, 

doen geen nut, maar gerechtigheid redt van de dood.  

 
Ezechiel 28, vers 5 en 6  Door uw wijs beleid bij de handel hebt 

gij uw vermogen vermeerderd, en uw hart is trots geworden op uw 
vermogen. Daarom, zo zegt de Here HERE, omdat gij in uw hart 

uzelf gelijkgesteld hebt met een god. 

 
Psalm 101, vers 5  Wie zijn naaste heimelijk lastert, die zal ik 

verdelgen; wie hoog van ogen en trots van hart is, die duld ik niet.  

Psalm 101, vers 3 en 4  Ik stel geen schandelijke dingen voor mijn 
ogen. Een verkeerd hart wijke verre van mij, de boze wil ik niet 

kennen.  
 

Mattheüs 23, vers 12  Al wie zichzelf zal verhogen, zal vernederd 

worden en al wie zichzelf zal vernederen, zal verhoogd worden. 
Mattheüs 7, vers 14  Want eng is de poort, en smal de weg, die ten 

leven leidt, en weinigen zijn er, die hem vinden. 
 

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, is de enige Weg! 

 
Psalm 14, vers 1 tot en met 3  De dwaas zegt in zijn hart: Er is 

geen God. Zij bedrijven gruwelijke en afschuwelijke misdaden, 

niemand is er, die goed doet. De HERE ziet neder uit de hemel op 
de mensenkinderen, om te zien, of er één verstandig is, één, die 

God zoekt. Allen zijn zij afgeweken, tezamen ontaard; er is 
niemand die goed doet, zelfs niet één. 
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Ik haat een goddeloze wandel; hoogmoed komt ten val!  
Zoek de dingen op die van boven zijn, en niet van uw duistere 

wereld. Jezus Christus, Yeshua HaMashiach, roept u op, om u te 

veranderen. Hij is de enige Weg om u te redden uit de duisternis. 
Kom in Zijn licht en vraag om vergeving van uw zonden. Kies heden 

voor Zijn weg naar eeuwig leven en Hij zal waarlijk uw zonden 
vergeven, blanco! Overdenk deze boodschap en denk er aan: dit is 

geen studie! De Geest Gods spreekt en zal u overtuigen in de volle 

waarheid, en wie niet wil horen, gaat verloren. 
Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
 

 

Doe de wapenrusting Gods aan! 
 

17-10-2012  BOODSCHAP GODS: WANT ZIE, DE GODDELOZEN 

SPANNEN DE BOOG, ZE LEGGEN HUN PIJL OP DE PEES OM 
OPRECHTEN VAN HART IN HET DUISTER TE TREFFEN.  PSALM 11:2 

EN 3 
Volledige weergave: 

 

Hallo! Op 17 oktober 2012 bracht de bode engel Gods deze 
boodschap over aan Benjamin Cousijnsen. Benjamin schrijft, 

 

Shalom! Ik ben de bode engel Parchema. Ik groet u in de machtige 
naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. 

 
1 Kronieken 16, vers 10 tot en met 16  Beroemt u in zijn heilige 

naam, het hart van wie de HERE zoeken, verheuge zich. Vraagt 

naar de HERE en zijn sterkte, zoekt zijn aangezicht bestendig. 
Gedenkt aan de wonderen die Hij heeft gedaan, zijn tekenen en de 

oordelen van zijn mond, gij nakroost van Israël, zijn knecht, gij 
kinderen van Jakob, zijn uitverkorenen. Hij, de HERE, is onze God, 

zijn oordelen gaan over de ganse aarde; Gedenkt voor immer aan 

zijn verbond, – het woord, dat Hij gebood aan duizend geslachten – 
dat Hij met Abraham sloot… tot zover. 

 

Psalm 9, vers 18  De goddelozen keren om naar het dodenrijk, al 
de volken die God vergeten.  
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Psalm 11, vers 2 en 3  Want zie, de goddelozen spannen de boog, 
zij leggen hun pijl op de pees, om oprechten van hart in het duister 

te treffen. Wanneer de grondslagen zijn vernield, wat kan dan de 

rechtvaardige doen?  
Psalm 11, vers 5 en 7  De HERE toetst de rechtvaardige en de 

goddeloze; en wie geweld bemint, die haat Hij. Want de HERE is 
rechtvaardig en Hij heeft gerechtigheid lief; de oprechten zullen zijn 

aangezicht aanschouwen.  

Psalm 17, vers 3  Toetst Gij mijn hart, onderzoekt Gij des nachts, 
beproeft Gij mij, Gij vindt niets; wat ik ook bedenk, mijn mond 

overtreedt niet.  
Psalm 18, vers 37 en 31  Gij hebt mij ruimte gegeven voor mijn 

schreden, en mijn enkels wankelden niet. Gods weg is volmaakt; 

des HEREN woord is zuiver. Hij is een schild voor allen die bij Hem 
schuilen.  

Psalm 28, vers 7  De HERE is mijn kracht en mijn schild; op Hem 
vertrouwde mijn hart en ik werd geholpen. Daarom juicht mijn hart 

en loof ik Hem met mijn lied. 

 
Efeziërs 6, vers 10 en 11  Voorts, weest krachtig in de Here en in 

de sterkte zijner macht. Doet de wapenrusting Gods aan, om te 

kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels. 
Efeziërs 6, vers 16  Neemt bij dit alles het schild des geloofs ter 

hand, waarmede gij al de brandende pijlen van de boze zult kunnen 
doven; 

Efeziërs 6, vers 17  en neemt de helm des heils aan en het zwaard 

des Geestes, dat is het woord van God. 
 

Filippenzen 2, vers 13 en 14  Want God is het, die om zijn 
welbehagen zowel het willen als het werken in u werkt. Doet alles 

zonder morren of bedenkingen. 

Filippenzen 2, vers 18  Verblijdt gij u evenzo en verblijdt u met mij, 
“broeders en zusters, in Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus”. 

 
Bemoedig elkander!  

Waar zijn ze gebleven, die elkaar bemoedigen? 
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Benjamin, de Here verblijdt zich over ieder die u en uw werkers 
zegenen. Wie u afwijst, wijst de God van Izaäk, Jakob en Abraham 

af. 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 
verdween. 

 
 

 

Profetie: Obama zet elk land tegen elkaar op! 
 

18-10-2012  DE ANTICHRIST OBAMA HEEFT ZIJN PLAN ZICHTBAAR 

GEOPENBAARD, SPRAK DE BODE ENGEL GODS. DE HERE GOD 
ZELF OPENBAART IN DEZE EINDTIJD DE PLANNEN VAN DE GROTE 

VERLEIDER, OBAMA! 
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo! Op 18 oktober 2012 bracht de bode engel Gods deze 
boodschap over aan Benjamin Cousijnsen. 

 

Shalom, Benjamin! Ik begroet u in de naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. In Zijn naam ben ik naar u gezonden. 

Kijk wat ik bij mij heb! Ik zag een bak, die mij bekend voorkwam… 

 
Benjamin, pak één van de ronde gouden staven…  

Ik deed wat de engel Gods mij opdroeg. Deze staven zaten in een 
vierkant, en ook voelde het zwaar aan. Toen ik het er uittrok, zag ik 

een vlag. Uit al die vele staven, had ik de vlag van Israël er 

uitgetrokken.  
 

Benjamin, Israël zou de steun krijgen van Obama, maar hoe 
kan hij nu tot steun zijn voor Israël? 

 

2 Petrus 2, vers 19  Vrijheid spiegelen zij hun voor, hoewel zij zelf 
slaven des verderfs zijn; immers, door wie men overmeesterd is, 

diens slaaf is men. 

 
Israël, laat niemand u misleiden!  
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De God van Izaäk, Jakob en Abraham weet waar gij woont, maar 
ook waar de antichrist is, die u, Israël, wel wil steunen. Wie een oor 

heeft, die hore! 

De antichrist heeft zijn plan zichtbaar geopenbaard. 
Waarom zou de antichrist Turkije helpen, of Iran? Luister, 

 
Openbaring 13, vers 7  En hem werd gegeven om tegen de 

heiligen oorlog te voeren en hen te overwinnen; en hem werd 

macht gegeven over elke stam en natie en taal en volk. 
 

Israël, de Geschriften spreken, dat de satan komt als een 
engel des lichts.  

Zijn uitzien valt velen in de smaak, want hij is uw grote verleider. 

In het verborgene is hij Obama, de grote leider van de 
vrijmetselarij. 

 
Openbaring 16, vers 2  En de eerste ging heen en goot zijn 

schaal uit op de aarde, en er kwam een boos en kwaadaardig 

gezwel aan de mensen, die het merkteken van het beest hadden en 
die zijn beeld aanbaden. 

 

Israël, Obama zet elk land tegen elkaar op!  
De draak trok zijn muil open en elk land zal voor de antichrist 

buigen. Obama heeft stap voor stap zijn plan uitgevoerd en heeft 
meerdere persoonlijkheden. Israël, leest de Geschriften!  

 

De antichrist wil zijn tempel, en alles is reeds ondertekend.  
Men wil alle religies bij elkaar stoppen, met een totale controle over 

de ganse wereld, onder de wereldleider, de antichrist Obama! 
 

U daar, vreest niet! Yeshua HaMashiach zal zeer spoedig Zijn 

kinderen thuisbrengen. 
Er vindt nu een schifting plaats. Het slechte graan zal van de goede 

gescheiden worden, en het goede graan zal prachtig opkomen in 

het Nieuwe Israël. Israël, uw lang verwachte Koning komt, zeer 
spoedig! Maar eerst zal God voor u uitgaan in de strijd tegen Iran, 

Turkije en de rest van de wereld! 
Benjamin, ik ga nu, u bent rijk in de Here. Ik neem deze bak weer 

mee, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
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Heilsoldaat Peter, de Here God spreekt tot u! 
 

18-10-2012  OPENBARING GODS: VANUIT DE GESCHRIFTEN 

BRENGT DE HERE GOD DE HANDEL EN WANDEL VAN PETER, EEN 
ECHTE HEILSOLDAAT VAN HET LEGER DES HEILS, AAN HET LICHT! 

HOE HET WEL BEHOORT TE GAAN, DAT HOORT U OOK! 
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo! Op 18 oktober 2012 bracht de bode engel Gods deze 
boodschap over aan Benjamin Cousijnsen. 

Shalom! Ik begroet u in de machtige naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Mijn naam is Charme. Ik ben een bode 
engel Gods en vertel u het volgende, wat de God van Izaäk, Jakob 

en Abraham mij bevolen heeft om aan u door te geven. Luister 
goed wat ik u vertel via de profeet Gods, Benjamin Cousijnsen. 

 

U daar, Peter, hoeveel strepen heeft u al behaald? 
De God van Izaäk, Jakob en Abraham ziet u. Daar loopt u in uw 

eigen woonplaats. U bent een echte soldaat van het Leger des 

Heils. U doet echt van alles, zelfs voor de daklozen deelde u soep 
uit. U bent bekend onder de mensen.  

 
Prediker 12, vers 14  Want God zal elke daad doen komen in het 

gericht over al het verborgene, hetzij goed, hetzij kwaad. 

 
Kolossenzen 3, vers 2  Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet 

die op de aarde zijn. 
 

2 Timotheüs 4, vers 5  Blijf gij echter nuchter onder alles, 

aanvaard het lijden, doe het werk van een evangelist, verricht uw 
dienst ten volle. 

 

U daar, Peter, luister. U was eens bij een alcohol- en 
drugscentrum.  
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Wat ik daar zag, deed Mij, de Almachtige, pijn… 
 

Lukas 22, vers 46  En Hij zeide tot hen: Waarom slaapt gij? Staat 

op, bidt, dat gij niet in verzoeking komt. 
 

Waarom sloot u, Peter, uw ogen?  
U heeft zoveel strepen, die niet van Mij zijn. Ik kijk niet naar uw 

strepen, maar naar uw hart en wandel! 

 
Psalm 1, vers 1 en 2  Welzalig de man die niet wandelt in de raad 

der goddelozen, die niet staat op de weg der zondaars, noch zit in 
de kring der spotters; maar aan des HEREN wet zijn welgevallen 

heeft, en diens wet overpeinst bij dag en bij nacht.  

 
Ik zag dat er niet eens gebeden en gesproken werd onder de 

alcohol- en drugsverslaafden. 
Men krijgt drugs, eten, zakgeld, huisvesting, kleding… 

 

Jozua 1, vers 9  Heb Ik u niet geboden: wees sterk en moedig? 
Sidder niet en word niet verschrikt, want de HERE, uw God, is met 

u, overal waar gij gaat. 

 
Het gaat niet om u. Bekeer u, soldaat!  

Het gaat om Yeshua HaMashiach, Jezus Christus! Dit moet onder u 
zijn, Leger des Heils, onder u: 

 

Markus 16, vers 15 tot en met 19  En Hij zeide tot hen: Gaat 
heen in de gehele wereld, verkondigt het evangelie aan de ganse 

schepping. Wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden, 
maar wie niet gelooft, zal veroordeeld worden. Als tekenen zullen 

deze dingen de gelovigen volgen: in mijn naam zullen zij boze 

geesten uitdrijven, in nieuwe tongen zullen zij spreken, slangen 
zullen zij opnemen, en zelfs indien zij iets dodelijks drinken, zal het 

hun geen schade doen; op zieken zullen zij de handen leggen en zij 

zullen genezen worden.  
Markus 16, vers 20  Doch zij gingen heen en predikten overal, 

terwijl de Here medewerkte en het woord bevestigde door de 
tekenen, die erop volgden. 
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Dit zijn de ware strepen van een echte Leger des 
Heilsoldaat. 

Sta in uw kracht! Zo spreekt de almachtige God van Izaäk, Jakob 

en Abraham. 
 

Lukas 8, vers 9 tot en met 11  Zijn discipelen vroegen Hem, wat 
de bedoeling van deze gelijkenis was. En Hij zeide: U is het 

gegeven de geheimenissen van het Koninkrijk Gods te kennen, 

maar aan de anderen worden zij gepredikt in gelijkenissen, opdat 
zij ziende niet zien en horende niet begrijpen.  

 
De heilige Geschriften zijn de mond, waardoor God ook nu, 

heden, tot u spreekt. 

Wijk ook niet af van de Geschriften, zo staat het er geschreven. 
Wandelt hierin! 

De tijd is nu om te veranderen in uw wegen. Ook al heeft u vele 
strepen, ga nooit boven de Koning der koningen staan, Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Heb uw naaste lief als uzelf. Siddert 

niet voor de wereld. Doe uw geestelijke wapenrusting aan en 
verkondig het evangelie overal. Dit is een ware Leger des 

Heilsoldaat! En, wie nog gebonden is en naar Mij niet luistert, zal 

het niet waard zijn om zich een soldaat te noemen, al doet u nog 
zoveel! Luister naar Gods profeet, Benjamin. De God van Izaäk, 

Jakob en Abraham wil u machtig gebruiken. 
 

Johannes 3, vers 17  Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld 

gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld 
door Hem behouden worde. 

 
Dien de Here met geheel uw hart, geest, ziel, lichaam en uw 

verstand. 

Geef Yeshua HaMashiach de lof en de eer en de aanbidding! Jezus 
Christus, die waarlijk zeer spoedig komt. Wie niet wil horen, gaat 

verloren. 

 
Ik ga nu, Benjamin, schrijf alles op en geef dit door.  

Ruacha, Yeshu, Shalom! 

19-10-2012 Vervolg van 16-10-2012  De bode 
engel legt uit! 
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DE BODE ENGEL GODS GAF AAN, DAT DEZE BOODSCHAP EEN 

VERVOLG IS VAN HET EERSTE BEZOEK OP 16 OKTOBER. 

TEGELIJKERTIJD GAF DE HERE GOD ANTWOORD OP VELE VRAGEN 
EN WAAROMS, ONTSTAAN NAAR AANLEIDING VAN DE BOODSCHAP 

OP 16 OKTOBER JL. 
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo! Op 19 oktober 2012 bracht de bode engel Gods de volgende 
boodschap over aan Benjamin Cousijnsen.  

Benjamin, ga naar uw kamer en schrijf op… Ik ben daar ook. 

 
Shalom! Mijn naam is Nardus, ik begroet u in de machtige naam 

van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Mijn eerste bezoek was op 
16 oktober 2012 bij u. Ik sprak wat de God van Izaäk, Jakob en 

Abraham doorgaf. Ik kom er op terug, laat dit een vervolg zijn. 

 
De Here houdt niet van hoogmoedigheid en boze wandel. 

Kies wie u dienen wilt. Weet u, de Here sprak: Te dien dage zal Hij 

de schandelijke dingen wegnemen. 
God is niet gelijk aan uw wereld. Hij is heilig. In Gods Koninkrijk 

ziet u niet één geslacht: een man, die het natuurlijke verworpen 
heeft en het tegennatuurlijke doet, evenals de vrouw, die 

gemeenschap heeft met hetzelfde geslacht, hebben waarlijk een 

gruwel gedaan. U als Christen hoort niet gelijkvormig te zijn aan de 
wereld!  

 
Vele vrouwen verafgoden hun spulletjes… 

Ze proberen er nog beter uit te zien en op te vallen met 

bijvoorbeeld voetringen en voorhoofdbanden, die aanstoot geven 
door middel van opdrukteksten. U mag wel een voorhoofdband 

dragen, maar het gaat er om, dat het geen aanstoot geeft.  

 
Oorhangers mogen als een sieraad gedragen worden.  

Men droeg afgoden als oorhangers en andere afbeeldingen, die niet 
bij een kind van God horen. Hier gaat het om! U mag wel een 

oorhanger dragen als u het mooi vindt, dat niet tegen Hem ingaat.  
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Men mag wel een armband dragen, als het maar niet een 

slavenband is of een armband met afgoden.  

Slangen en draken vallen onder satans eigendom.  
 

Sluiers en hoofddoeken verbiedt God niet.  
Wel gaat het er om dat u zich hiervan moet afkeren, als u het 

draagt om op te vallen.  

 
Reukflesjes en tovermiddelen zijn verboden terrein voor u, 

omdat het occulte erin verwerkt is.  
Men maakte in de Middeleeuwen hier gebruik van, om met de geur 

in reukflesjes iemand te beïnvloeden. U mag wel een geurtje, maar 

onderzoek het of dit wel goed is en uit God is.  
 

Zegelringen werden zelfs door de vrijmetselarij in Israël 
gebruikt, en koningen.  

Men ondertekende een verslag, onder andere om iemand te doden. 

God keurt dit dus af. 
 

Neusringen staan in Gods ogen voor gebondenheid en 

onreinheid. 
Alles wat God afstoot, daar moet u afstand van doen.  

 
Zelfs uw tasjes mogen niet uit dierenleed bestaan.  

 

Handspiegels werden zelfs in het occulte gebruikt, om 
geesten mee te onderscheiden.  

Gebruik uw spiegel, waar het voor bestemd is.  
 

Draag kleding, waar het voor bedoeld is, niet om met 

gerekte hals en met lonkende ogen en hoogmoedigheid rond 
te lopen en op te vallen.  

God haat dit! Laat uw hart bij de Here zijn.  

 
Velen zijn afgeweken, zelfs vele Christenen.  

Maak uw wegen recht en laat zien dat u een Christen bent! Open 
niet alleen uw mond in uw kerk. Doe wat Yeshua HaMashiach u 

opdroeg: Ga heen en verkondig het Evangelie. Doe niet mee met 
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deze wereld. Als u een Bijbel heeft, begrijpt u dat ik als bode engel 
u erop wijs, op Leviticus 20. Waarom vertelde de bode engel Raltali, 

dat u geen vrouwenkleren moet dragen, als u een man bent, en zo 

evenzo de vrouw? Het gaat erom dat u zich moet kleden, zoals men 
zich moet kleden. 

 
Als uw kerk iemand inzegent, man met man, of vrouw met 

vrouw, heeft u zich schuldig gemaakt en zijt gij vervloekt, 

omdat gij de leugen liefhad boven de waarheid. 
God zal nimmer zijn engelen zenden naar Benjamin om u de leugen 

onder ogen te brengen, maar juist de waarheid, zodat u zich 
bekeert van uw oude wegen.  

Mijn naam is Nardus; ik wijs u terecht in liefde.  

Lees uw Bijbel, doe uw zonden weg en uw afgoden! Het is beter om 
nu te luisteren, dan straks te branden in de hel. Gods wegen zijn de 

beste! U krijgt, als u luistert naar God, zoveel meer ervoor terug. 
Zoek de dingen die van boven zijn. Was ik nu duidelijk genoeg?  

 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 
verdween. 

19-10-2012 Eli, Eli, lama sabachtani? 
 
ELI, ELI, LAMA SABACHTANI? HERE, HERE, WAAROM HEBT U MIJ 

VERLATEN? RIEP JEZUS CHRISTUS TIJDENS DE HEFTIGE PIJNEN, 

DIE HIJ ONDERGING AAN HET KRUIS. EEN BEMOEDIGING VOOR 
ZIEKEN & EEN NIEUWE OPENBARING! 

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo! Op 19 oktober 2012 bracht de bode engel Gods de volgende 

boodschap over aan Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom, profeet Benjamin! Ik begroet u in de machtige naam van 

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Luister goed. 
 

Op zekere dag kwam satan van zijn zwerftocht over de 

aarde; hij had acht geslagen op de kinderen Gods… 
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Velen hadden geen wapenrusting en konden niet standhouden, 
omdat ze hun geestelijke wapens lieten zakken. Zei God niet: 

 

Efeziërs 6, vers 10  Voorts, weest krachtig in de Here en in de 
sterkte zijner macht. 

 
Waarom, Here, voel ik u niet meer? 

Zei God niet dit: 

 
1 Thessalonicenzen 4, vers 7  Want God heeft ons niet geroepen 

tot onreinheid, maar in heiliging. 
 

Here, waarom geneest u mij niet? 

 
Mattheüs 4, vers 24  En het gerucht van Hem drong door tot in 

geheel Syrië; en men bracht tot Hem allen, die ernstig ongesteld 
waren, gekweld door allerlei ziekten en pijnen, bezetenen en 

maanzieken en verlamden, en Hij genas hen. 

 
Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, is heden Dezelfde! 

Ook Hij zag de vele ziekten en pijnen. 

 
Mattheüs 27, vers 46  Omstreeks het negende uur riep Jezus met 

luider stem, zeggende: Eli, Eli, lama sabachtani? Dat is: Mijn God, 
mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten? 

 

Hij droeg de pijnen en zonden aan het kruis in uw plaats, en 
gaf de toegang vrij naar de Vader. 

Als Yeshua HaMashiach u niet liefhad, zou Hij gevlucht zijn. 
 

Mattheüs 16, vers 21  Voorheen zei Hij dit… Van toen aan begon 

Jezus Christus zijn discipelen te tonen, dat Hij naar Jeruzalem 
moest gaan en veel lijden van de zijde der oudsten en overpriesters 

en schriftgeleerden en gedood worden en ten derden dage 

opgewekt worden. 
 

Een broeder, die elke dag pijn had, kon het maar niet 
begrijpen, waarom hij nog pijn had. 
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Een kind kon het maar niet begrijpen, waarom een appel rond is en 
een banaan krom. Overdenk dit. 

 

Handelingen 4, vers 7 en 8  En toen zij hen hadden laten 
voorkomen, wilden zij van hen weten: Door welke kracht of door 

welke naam hebt gij dit gedaan? Toen zeide Petrus, vervuld met de 
heilige Geest… tot zover. 

 

De Heilige Geest wil Zijn werk in u doen. 
Maar het is ook belangrijk dat u in de kracht van God gaat staan! Ik 

openbaar u,  
 

Op het moment dat de Opname plaatsvindt, zullen de 

ziekten, die er nog zijn van Christenen die toch nog een 
ziekte hadden, van u afvallen en achtergelaten worden op de 

aarde.  
En zij, die niet Christus hebben aangenomen, zullen uw last dragen 

in de verdrukking. Want u bent bij de Vader in de hemel, als u 

vervuld bent met de Heilige Geest en niet gebonden bent en vrij 
van zonden.  

Waarom zie Ik zoveel ongeloof?  

Sta vanaf nu in uw kracht, en Ik zal Mijn hand uitstrekken! zegt de 
Here. 

Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 
 

 

Velen zijn afgedwaald! 
 

Laat mij u vertellen, wat de bode engel Gods mij vertelde in de 
naam van Yeshua HaMasiach, Jezus Christus! 

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo! Mijn naam is Benjamin Cousijnsen. Op 20 oktober 2012 

ontving ik de volgende boodschap van een bode engel Gods. 
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Shalom, Benjamin Cousijnsen! Ik ben Merari, de bode engel Gods 
en begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. 

Ik ben niet gezonden naar Benjamin om u een studie te geven. 

 
Als u zich afstemt op de God van Izaäk, Jakob en Abraham, 

en uw hart opent, zult u begrijpen dat de God van Izaäk, 
Jakob en Abraham niet alleen toen sprak, maar dat Hij ook 

nu nog spreekt via Benjamin.  

God spreekt tot u door middel van Zijn heilige Geschriften als 
bevestiging. En buiten de Geschriften om, net als u, elk woord en 

elke tekst wordt rechtstreeks doorgegeven, en niets is van 
Benjamin, anders kon ik wel wegblijven! sprak de bode engel Gods. 

 

Benjamin is eenvoudig en is Gods profeet van de laatste 
dagen. 

Israël, de laatste paar honderd jaar bent u ook verder afgedwaald 
van de God van Izaäk, Jakob en Abraham, net als de rest van de 

wereld. Elk Joods geloof heeft het mis; ik zeg u: alle! U kent de God 

van Abraham niet.  
 

Elk Christendom heeft het mis! 

De enige uitzondering is Gods ware kerk. Zoals God voor de eindtijd 
voorspeld had, zal er een scheiding komen, een apostase, 

afvalligheid, dat nu reeds in volle gang is. En het gevolg hiervan is 
ook, dat God de kerk verwijderde uit Zijn nabijheid, vanwege uw 

ongehoorzaamheid en zonden. Ook zijn vele kerken geestelijk in 

slaap gevallen en hebben de waarheid volledig de rug toegekeerd, 
omdat ze niet langer een zuivere relatie met God hebben en 

kunnen verdragen. 
 

1 Johannes 3, vers 18 tot en met 20  Kinderkens, laten wij 

liefhebben niet met het woord of met de tong, maar met de daad 
en in waarheid. Hieraan zullen wij onderkennen, dat wij uit de 

waarheid zijn en voor Hem ons hart overtuigen… tot zover. 

 
Israël, vrees niet en dwaal niet.  

Vertrouw op uw God: Ik ben die Ik ben! Ik zal strijden tegen elk 
land, dat uw land vervloekt. Bekeer u, evenals vele kerken dit 

moeten doen. 
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Openbaring 2, vers 5  Gedenk dan, van welke hoogte gij gevallen 

zijt en bekeer u en doe weder uw eerste werken. Maar zo niet, dan 

kom Ik tot u en Ik zal uw kandelaar van zijn plaats wegnemen, 
indien gij u niet bekeert. 

 
Wijk niet af van de heilige Geschriften, zie op Mij! zegt de 

Here tegen u, Israël, en alle kerken. 

Want wie is uw Hoop en Behoudenis?  
Zijn naam is Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. En zo haalde 

Israël de ark van het verbond des Heren onder gejubel. Tot zover. 
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 
 

 

Ongeluk in Cardiff – De mens weet niet meer 
wat hij doet 
 

BOODSCHAP GODS: DE BODE ENGEL GODS NEEMT EEN ZWAAR 
ONGELUK ALS VOORBEELD, DAT OP 19 OKTOBER 1012 IN CARDIFF 

PLAATSVOND. BENJAMIN, SPRAK DE BODE ENGEL GODS, DE MENS 
WEET NIET EENS WAT MEN DOET!  

 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo! Op 20 oktober 2012 bracht de bode engel Gods de volgende 
boodschap over aan Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom, Benjamin! Ik begroet u in de machtige naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus.  

 
Benjamin, in Cardiff reed vrijdag een wit bestelbusje met 

een jonge Brit de stoep op, waar altijd veel mensen lopen… 
Hij heeft 12 mensen aangereden, waarbij 7 kinderen gewond 

raakten, en een vrouw stierf aan haar verwondingen.  

 
Benjamin, de mens weet niet eens wat men doet.  
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De mens is opgeblazen, vol van afgunst, en rekent het kwade toe 
en is verbitterd. Ze zijn zwak en makkelijk beïnvloedbaar, omdat ze 

niets van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, willen weten, en Hem 

verwerpen, alsof het van Hem komt. De mens is vol van de 
vruchten van satan, vol twist en lasteringen en haat en 

liefdeloosheid en trots! 
 

Ik zeg u, Dit is het DNA van satan!  

Welke karaktertrekken heeft u? En van wie zijn uw kenmerken en 
DNA? Zelfs een kind kopieert uw gedrag als het nog klein is. 

Sommige kinderen willen op mama of papa lijken.  
 

Satan vindt het prachtig, dat uw deur openstaat, waar hij 

kan knoeien aan uw DNA! 
Want u hebt hem toegelaten op het moment, dat u Jezus Christus, 

Yeshua HaMashiach, de deur uitgooide en afwees. Misschien zegt u 
nu, “Ik hou wel van Hem, en ik geloof wel in Hem!” Maar dit zegt 

satan ook, samen met zijn gevallen engelen! Zelf zullen ze nooit 

zeggen: “Ik ben fout geweest, het spijt me, vergeef me wat ik u 
heb aangedaan”. 

De gevallen engelen hebben vele DNA veranderd, en velen 

overgenomen. Zelfs vele Christenen hebben de vruchten van satan, 
in de plaats van wat opgeschreven staat in de heilige Geschriften: 1 

Korinthiërs 13, vers 4.   
 

Wist u dat velen niet meer helder denken? 

Zelfs Christenen laten vaak roddel en twist en kwaadsprekerij zien.  
Ik zeg u, in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus: 

Neem het DNA aan van Hem! Wees een voorbeeld en wees nederig. 
Want God is heilig. En zoek de dingen op die van Hem zijn! Laat 

voor u bidden in uw kerk of ga naar een kerk, die in de kracht Gods 

staat.  
 

Als Yeshua, Jezus, nu zou komen, zouden velen zich - 

waaronder Christenen - zich op de borst slaan, en vol 
verbazing de Opname van de Christenen aanzien, die hun 

DNA wel beschermd hebben, en weggevoerd zijn! 
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Bekeer u en wandel met Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, of u 
wordt overgenomen. Verander uw DNA! Trouwens, mijn naam was 

Ismaëla.  

Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 
 

Ik zeg u, in het geheel niet te zweren! 
 
BENJAMIN COUSIJNSEN ONTVING DEZE BOODSCHAP VOOR U VAN 

DE HERE GOD, VOOR U DIE LUISTERT: MAAR IK ZEG U, IN HET 

GEHEEL NIET TE ZWEREN: EVENALS TOEN, ZEG IK U OOK NU: 
VLOEK NIET! IK ZEG U, GEEF DEZE BOODSCHAP DOOR! 

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo! Op 21 oktober 2012 bracht de bode engel Gods de volgende 

boodschap over aan Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom, Benjamin Cousijnsen! Ik begroet u in de machtige naam 

van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Luister toch wat ik tot u 
spreek. Mijn naam is Sanakia. De God van Izaäk, Jakob en 

Abraham spreekt deze woorden tot u! 

 
Genesis 14, vers 22  Doch Abram zeide tot de koning van Sodom: 

Ik zweer bij de HERE, bij God, de Allerhoogste, de Schepper van 
hemel en aarde… 

Genesis 21, vers 23  Nu dan, zweer mij toch hier bij God, dat gij 

niet bedrieglijk met mij zult handelen, noch met mijn kroost, noch 
met mijn nageslacht; naar de vriendschap, die ik u betoond heb, 

zult gij mij en het land waarin gij als gast vertoeft, behandelen. 
 

U daar, laat uw Ja, Ja zijn en uw Nee, Nee. 

 
Genesis 21, vers 24  En Abraham zeide: Ik zweer het. 

Genesis 22, vers 16  Ik zweer bij Mijzelf, luidt het woord des 

HEREN: omdat gij dit gedaan hebt, en uw zoon, uw enige, Mij niet 
onthouden hebt… tot zover. 
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Hoe vaak hebt u niet gezworen boven uzelf en uw naaste en 

God? 

Deed u dit ook niet in uw jeugd? 
 

Leviticus 19, vers 12  Gij zult bij mijn naam niet vals zweren en 
zo de naam van uw God ontheiligen: Ik ben de HERE. 

 

Psalm 24, vers 4  Die rein is van handen en zuiver van hart, die 
zijn ziel niet op valsheid richt, noch bedrieglijk zweert.  

 
Zacharia 5, vers 3  Toen zeide hij tot mij: Dit is de vloek die 

uitgaat over het ganse land: volgens deze wordt ieder die steelt, 

van dit ogenblik af weggevaagd en volgens deze wordt ieder die 
vals zweert, van dit ogenblik af weggevaagd. 

 
Mattheüs 5, vers 34  Maar Ik zeg u, in het geheel niet te zweren: 

bij de hemel niet, omdat hij de troon van God is. 

Mattheüs 5, vers 36  Ook bij uw hoofd zult gij niet zweren, omdat 
gij niet één haar wit kunt maken of zwart. 

Laat dit duidelijk zijn. 

Mattheüs 5, vers 37  Laat het ja, dat gij zegt, ja zijn, en het neen, 
neen; wat daar bovenuit gaat, is uit den boze. 

 
Laat u niet overnemen door de boze!  

Satan belooft ook zoveel en vindt het prachtig dat u zweert, en dat 

u het zegt. De God van Izaäk, Jakob en Abraham haat uw beloftes, 
die u niet waarmaakt. Is satan niet de vader van de leugens?  

Evenals toen, zeg ik u ook nu: Vloek niet! 
 

Mattheüs 12, vers 15  Maar Jezus doorzag het en ging vandaar 

weg. En velen volgden Hem en Hij genas hen allen. 
 

Ik zeg u, Geef deze boodschap door! 

 
Lukas 1, vers 37  Want geen woord, dat van God komt, zal 

krachteloos wezen. 
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Johannes 1, vers 4 en 5  In het Woord was leven en het leven 
was het licht der mensen; en het licht schijnt in de duisternis en de 

duisternis heeft het niet gegrepen. 

 
Ik ga nu, profeet Gods, en zegen u allen in de liefde van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. 
 

Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 
 

 

 
 

Deze Maria is niet heilig, maar zeer duister! 
 
21-10-2012  BOODSCHAP GODS: WAARSCHUWING VAN DE HERE 

GOD TEGEN MARIAVERERING. ZE IS NIET HEILIG, MAAR ZEER 

DUISTER. GIJ ZIJT EEN SATANAANBIDDER, SPRAK DE BODE ENGEL 
GODS IN DE NAAM VAN JEZUS CHRISTUS! 

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo! Op 21 oktober 2012 bracht de bode engel Gods de volgende 

boodschap over aan Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom, Benjamin! Ik begroet u in de machtige naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Mijn naam is Sirtisa. U daar, gij zult 
aan wat ik u namens de God van Izaäk, Jakob en Abraham gebied, 

niet toedoen en daarvan niet afdoen, opdat gij de geboden van de 

almachtige Here - ook uw enige God - onderhoudt, die ik u mag 
opleggen. 

 
Leviticus 19, vers 31  Gij zult u niet wenden tot de geesten van 

doden of tot waarzeggende geesten, gij zult hen niet zoeken, om u 

met hen te verontreinigen: Ik ben de HERE, uw God. 
 

Derek Ogilvie, dit telt ook voor u! 
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Deuteronomium 18, vers 12  Want ieder die deze dingen doet, is 

de HERE een gruwel, en ter wille van deze gruwelen drijft de HERE, 

uw God, hen voor u weg. 
 

Laat onder u geen dode of een waarzeggende geest zijn! 
Ze kunnen zich voordoen als een engel des lichts, en geven u dat 

door, wat u graag wil horen. De gevallen engelen maken graag 

gebruik om u voor zich te winnen.  
 

Zelfs de Mariaverschijningen is een engel van de duisternis. 
Ze wil maar één ding: u van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, 

aftrekken, en van de God van Izaäk, Jakob en Abraham. Deze 

gevallen engel wordt reeds door velen aanbeden en door vele 
Katholieke kerken. Deze Maria trekt alle eer naar haar toe. Ze is 

niet heilig, maar zeer duister! Gij zijt een satanaanbidder! 
 

Exodus 20, vers 3 en 5  Gij zult geen andere goden voor mijn 

aangezicht hebben. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen 
dienen. 

  

Dit betreft ook uw gesneden afgodsbeelden!  
Kent gij de heilige geboden niet meer? En bent u zo diep gezonken 

naar de bodemloze put? 
 

Psalm 9, vers 18  De goddelozen keren om naar het dodenrijk, al 

de volken die God vergeten.  
 

Ik heb u gewaarschuwd en aan u is de keus.  
Kies, wie gij dienen wilt, maar noem u geen Christen of heilige, als 

u zich wendt tot uw beelden. Dit telt voor alle landen. Wend u ook 

niet tot de geesten! 
 

Mattheüs 7, vers 23  En dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u 

nooit gekend; gaat weg van Mij… tot zover. 
 

Johannes 3, vers 18  Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; 
wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd 

in de naam van de eniggeboren Zoon van God. 
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Heeft Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, niet genoeg 

gedaan voor u? 

Lees uw Bijbel! Hij verdient waarlijk de aanbidding, de dank en de 
lofprijs, en uw gebed. Bekeer u nu van uw verkeerde wegen. 

Overdenk dit. 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 
 

Heman wilde niet meer leven!  
 
21-10-2012  THEMA IS ZELFDODING: AAN DE HAND VAN EEN 

CONCREET VOORBEELD LAAT DE HERE GOD ZIEN WAT ER 
GEBEURT, WANNEER IEMAND ZELFDODING PLEEGT. DE HERE GOD 

GEEFT OOK EEN OPENBARING OVER DE ILLUMINATI!  

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo! Op 21 oktober 2012 bracht de vierde bode engel Gods deze 

boodschap over aan Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom, profeet Gods! Ik begroet u in de naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Mijn naam is Araba.  
 

Ik openbaar u en vertel u, dat men een geldprobleem snel 
oplost, door iemand met een handicap een ‘dienst te 

bewijzen’, in de wens om zijn leven te beëindigen en de 

verdere kosten te besparen. 
Heman zat al jaren in de rolstoel… lopen ging niet. Hij had op zijn 

werk een hersenbloeding gehad. Hij was geen Christen, maar had 
een goed hart. Hij had een vrouw en twee kinderen.  

Toen zijn dochter een kind kreeg, Benjamin, was Heman zo trots, 

en hij vertelde, onverstaanbaar voor velen, dat hij opa was 
geworden.  

 

Toen kwam de klap… 
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Een stemmetje zei: ‘Heman, je kunt niet eens met het kindje 
spelen, zoals voetballen later’. 

Toen zei het stemmetje: ‘Jouw vrouw heeft niets aan jou. Laat haar 

gaan. Wat doe je haar aan! Ga toch scheiden!’ 
Heman vertelde het zijn vrouw, maar zijn vrouw hield van Heman, 

en zei: “Nee!” 
Telkens hoorde hij een stemmetje, maar ook een stem, die zei: Van 

Mij wil je niets weten, maar als je Mij toelaat in jouw hart, dan krijg 

jij eeuwig leven en jij zal behouden worden. 
Heman kon er niet tegen en riep: “Zwijg!” en was erg boos.  

 
Heman nam de keus om niet meer te eten en te drinken… 

Zijn vrouw probeerde van alles. Heman wou zijn vrouw en dochters 

een beter leven geven. Heman werd slap en ernstig ziek door 
ondervoeding… De arts zag Heman, en uit de mond van Heman 

kwam zachtjes: “Ik wil dood”. 
Zijn vrouw moest toestemming geven…  

 

De arts gaf een injectie, anders zou hij het niet aankunnen 
om zo heen te gaan.  

Heman ging heen, maar zijn eeuwig leven kon hij vergeten. Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus, stond erbij, en had de tranen in de 
ogen en zei: Vader, waarom heeft hij Mij verlaten? 

 
Ik zeg u, De enige eerste hulp biedt Yeshua HaMashiach, 

Jezus Christus, u aan!  

Hij wil dat u behouden wordt en eeuwig heeft. Hij kent al uw 
problemen en begrijpt ze. Ook wanneer u geen uitweg meer weet, 

en dat u met de gedachte loopt om er een eind aan te maken: juist 
voor u telt deze hulp! God houdt van u. Hij kan en wil u helpen.  

 

Zelfmoord brengt u niet bij God.  
En zelfdoding door injectie brengt de persoon, die dit doet, ook van 

God af… Gij zult niet doden! Daarom, laat Jezus Christus toe in uw 

leven.  
 

Mattheüs 11, vers 28 tot en met 30  Komt tot Mij, allen, die 
vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven; neemt mijn juk op u 

en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en 
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gij zult rust vinden voor uw zielen; want mijn juk is zacht en mijn 
last is licht. 

 

De Illuminati zag de lijst met hoeveel mensen er een eind 
aan hebben gemaakt, en was nog niet tevreden! 

Zij kiezen ervoor, dat de volmaakte mens overblijft en 
beïnvloeden de regering, en vele anderen, om de kosten te 

onderdrukken! Gehandicapten brengen vele kosten mee; men wil u 

graag ‘een dienst bewijzen’.  
 

Johannes 5, vers 28 en 29  Verwondert u hierover niet, want de 
ure komt, dat allen, die in de graven zijn, naar zijn stem zullen 

horen, en zij zullen uitgaan, wie het goede gedaan hebben, tot de 

opstanding ten leven, wie het kwade bedreven hebben, tot de 
opstanding ten oordeel. 

 
Wie Jezus Christus, Yeshua HaMashiach, afwijst, zal eeuwig 

leven afgewezen worden, door Hem! 

En in de eeuwigheid branden in de hel. Kies nu, wat u met uw leven 
gaat doen. Er is Eén, die u aanneemt, zoals u bent en die u erg 

liefheeft. 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 
 

Profetie over vele landen! 
 
21-10-2012  DE GOD VAN ABRAHAM, IZAÄK EN JAKOB GAAT UW 

LAND BEZOEKEN! DE BODE ENGEL GODS GEEFT DEZE PROFETIE 

DOOR VIA BENJAMIN COUSIJNSEN, GERICHT AAN VELE LANDEN IN 
DE WERELD! HOOR WAT ER GEBEUREN ZAL! 

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo! Op 21 oktober 2012 bracht de bode engel Gods de volgende 

boodschap over aan Benjamin Cousijnsen. 
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Shalom! Ik begroet u, gij die luistert, in de almachtige naam van 
Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Mijn naam is Jafia. Ik openbaar 

u het volgende, 

 
Turkije, de almachtige God van Israël, de God van Izaäk, 

Jakob en Abraham gaat uw land bezoeken! Evenals Iran, 
Indonesië, Mexico, Amerika, Frankrijk, Italië, Spanje, 

Marokko, Japan en China. 

Luister goed, zeer spoedig zal de God van Izaäk, Jakob en Abraham 
bij u zijn. 

 
Jeremia 6, vers 7  Gelijk een bak zijn water fris houdt, zo houdt 

zij haar boosheid fris; van geweld en onderdrukking wordt in haar 

gehoord, voor mijn oog zijn voortdurend wonden en slagen. 
 

Genesis 1, vers 2  De aarde nu was woest en ledig, en duisternis 
lag op de vloed, en de Geest Gods zweefde over de wateren. 

 

Ik, de Almachtige, blijf u niet waarschuwen! 
Stond uw naam ook niet opgeschreven, Nederland en Duitsland? 

Dit telt ook voor u. Bekeer u van uw afgoderij en onreinheid en 

boze wandel, en zegen Israël, ja, Israël! Yeshua HaMashiach, Jezus 
Christus, is de enige Zoon van God! Buiten deze God is er geen 

god. Wel de god van de wraak en haat; deze heeft geen hemels 
koninkrijk. Wie waarlijk Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, Mijn 

geliefde Zoon heeft binnengelaten in uw hart, zal Ik voorbijgaan! 

 
Exodus 12, vers 13  En het bloed zal u dienen als een teken aan 

de huizen, waar gij zijt, en wanneer Ik het bloed zie, dan ga Ik u 
voorbij. Aldus zal er geen verdervende plaag onder u zijn… tot 

zover. 

 
Het Bloed van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus alleen, 

kan u nog beschermen. 

Dit kan door middel van door Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, 
toe te laten in uw leven. Alleen Hij is de enige Weg en de Waarheid 

en het Leven, die u eeuwig leven wil geven. 
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Ja, regenstormen, vroege en late regen… Tornado’s en 
vreemde ruimtestenen zullen uit de ruimte in Mexico 

terechtkomen en schade toebrengen. 

Volhard in het gebed, en wees waakzaam! 
 

Jakobus 4, vers 17  Als iemand dan weet goed te doen en het niet 
doet, is het hem tot zonde. 

 

Denk niet dat Ik voorbijga! Zo spreekt de almachtige God. 
Wat u vreest, zal Ik u brengen, door ongehoorzaamheid. De 

rampen die u gezien hebt, is nog niets van wat Ik u kan brengen, 
en wat Ik u zal brengen! Benjamin, er is hoop, maar wie niet wil 

horen, gaat verloren. Ook zal God de grondvesten schudden en 

roepen: Word wakker daar! 
 

Psalm 18, vers 31  Gods weg is volmaakt; des HEREN woord is 
zuiver. Hij is een schild voor allen die bij Hem schuilen.  

Psalm 135, vers 21  Geprezen zij de HERE uit Sion, Hij, die te 

Jeruzalem woont. Halleluja.  
Psalm 81, vers 10  Geen vreemde god zal onder u zijn, gij zult u 

niet nederbuigen voor een uitlandse god.  

 
Er is maar één God: de God van Izaäk, Jakob en Abraham. 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 

 

Pastoor Ronaldo was een echte domoor! 
 

21-10-2012  DE VIJFDE BODE ENGEL GODS BRACHT DEZE 
BOODSCHAP GODS OVER AAN BENJAMIN COUSIJNSEN. THEMA: 

AANVAARD UZELF, ZOALS JEZUS U AANVAARD HEEFT. HET GAAT 
NIET OM UW PRESTATIES!  

 

Volledige weergave: 
 

Hallo! Op de avond op 21 oktober 2012 bracht, voor de vijfde keer, 

een bode engel Gods deze boodschap over aan Benjamin 
Cousijnsen. 
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Shalom, profeet Gods! U dacht, ‘Zou er nog een bode engel Gods 

komen na de vierde keer?’ 

 
God kent ieders gedachte, en ziet het verlangen als gebed, 

als het niet uit zonde is.  
Want de zonde kan een mens juist van het gebed en de relatie met 

Hem afbrengen, totdat hij of zij geen contact meer heeft, en de 

verbinding tussen de almachtige God van Izaäk, Jakob en Abraham 
verbroken is. 

U daar, mijn naam is Juanos en ben een bode engel Gods, en 
begroet u in de machtige naam van Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus. 

 
Ronaldo had zichzelf niet echt geaccepteerd… een echte 

domoor. 
Hij was een pastoor en predikte, maar het woord was niet eens 

doorgedrongen in zijn eigen hart. Hij dacht aan zijn eigen 

prestaties. Alles ging om hem.  
 

Toen sprak de Heilige Geest tegen Ronaldo:  

Luister, als het Bloed van Yeshua HaMashiach, Mijn Zoon Jezus, 
genoeg is voor Mij, wie ben jij eigenlijk om Mijn woord niet te laten 

binnenkomen? Het gaat niet om jouw prestaties, Ronaldo! Is het 
kostbaar Bloed van Mijn Zoon soms niet meer? Het heeft niets te 

maken met prestaties. Hoe slecht u ook bent, het Bloed van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus, kan dat wegnemen! En ook zal Ik u 
vergeven, als u aanvaardt, dat Ik u aanvaard heb. Ik ken uw 

gedachten en verlangens. Ik ken u beter dan u uzelf kent! Eigenlijk 
bent u slechter dan u denkt, maar Ik heb u aangenomen, niet om 

wat u zelf gedaan heeft, maar vanwege het Bloed van Yeshua, 

Jezus. Hoewel Ik u helemaal ken, heb Ik vanwege het Bloed u 
vergeven. Maar u moet ook uzelf vergeven, dan kan Ik u zegenen. 

Accepteer dit. Wie zonder zonde is, werpe de eerste steen. 

 
Johannes 15, vers 7  Indien gij in Mij blijft en mijn woorden in u 

blijven, vraagt wat gij maar wilt, en het zal u geworden. 
 

Yeshua heeft u ook lief!  
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Open uw hart en nodig Yeshua HaMashiach uit en breng al uw 
zonden bij Hem. Amen! 

 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 
 

Rechtstreeks verslag om 2.35 uur - Beiroet, 
Libanon: Tariq Jdideh 
 
Men is aan het schieten met wapens in Libanon, sprak de bode 

engel Gods. Benjamin wordt wakker gemaakt om rechtstreeks 

verslag aan u door te geven! 
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo! Op 22 oktober 2012 bracht de bode engel Gods deze 
boodschap over aan Benjamin Cousijnsen. 

 

Shalom, Benjamin Cousijnsen! Ik begroet u in de machtige naam 
van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. 

 
Om 2.35 uur, net, ben ik naar Beiroet geweest in Libanon.  

Ik was in Tariq Jdideh. De betogers eisten het aftreden wegens de 

bomaanslag op Wissam al-Hassan. Men is nu aan het schieten met 
wapens. Benjamin, ik zeg u, 

 

Johannes 3, vers 20  Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het 
licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag 

komen. 
 

Ik zeg u, Bekeer u, lees uw Bijbel! 

 
Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, 

dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die 
in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. 

 

Gij zult niet doden. 
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Ik zal het u vergelden. Mij komt de wrake toe! Bekeer u van uw 
wegen, en ga tot het Licht, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, met 

uw gebeden. 

Dit is een rechtstreeks verslag. Mijn naam is Kaleab. 
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 
 

 

Kinderwens? Voor God is niets onmogelijk! 
 

23-10-2012  DE BODE ENGEL GODS ZEI: IK VERKONDIG U 
NIEUWE DINGEN VIA BENJAMIN. DE ENGEL DES HEREN 

OPENBAART, DAT ER IN DE HEMEL GEEN ONVRUCHTBAARHEID IS, 
MAAR VRUCHTBAARHEID! 

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo! Op 23 oktober 2012 bracht de bode engel Gods de volgende 

boodschap over aan Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de machtige naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Benjamin, geef dit door.  

 
Ik verkondig u nieuwe dingen via Benjamin, luister… 

 
Genesis 33, vers 5  Daarna sloeg hij zijn ogen op, zag de vrouwen 

en de kinderen, en vroeg: Wie hebt gij daar bij u? En hij 

antwoordde: De kinderen, die God in zijn genade aan uw knecht 
geschonken heeft. 

 
Psalm 113, vers 5 en 9  Wie is als de HERE, onze God, die zeer 

hoog woont, die de onvruchtbare huisvrouw doet wonen als een 

blijde moeder van kinderen. Halleluja.  
 

Jesaja 40, vers 11  Hij zal als een herder zijn kudde weiden, in 

zijn arm de lammeren vergaderen en ze in zijn schoot dragen; de 
zogenden zal Hij zachtkens leiden. 
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Jesaja 44, vers 2  Zo zegt de HERE, uw Maker en van de 
moederschoot aan uw Formeerder, die u helpt: Vrees niet, mijn 

knecht Jakob, en Jesurun, die Ik verkoren heb. 

 
Psalm 22, vers 10 tot en met 13  Gij toch hebt mij uit de 

moederschoot getogen, Gij deedt mij vertrouwend rusten aan de 
borst van mijn moeder; aan U werd ik overgegeven bij mijn 

geboorte, van de moederschoot af zijt Gij mijn God. Wees dan niet 

verre van mij, want nabij is de nood, en er is geen helper.  
 

Genesis 16, vers 10 en 11  En de Engel des HEREN zeide tot 
haar: Ik zal uw nageslacht zeer talrijk maken, zodat het vanwege 

de menigte niet geteld kan worden. Voorts zeide de Engel des 

HEREN tot haar: Zie, gij zijt zwanger, en zult een zoon baren, en 
hem Ismaël noemen, want de HERE heeft naar uw ellende gehoord. 

Genesis 17, vers 17  Toen wierp Abraham zich op zijn aangezicht, 
lachte en zeide bij zichzelf: Zal dan aan een honderdjarige een kind 

geboren worden, en zal Sara, een negentigjarige, baren? 

Genesis 18, vers 12 tot 14  Dus lachte Sara in zichzelf, denkende: 
Zal ik wellust hebben, nadat ik vervallen ben, terwijl mijn heer oud 

is? Toen zeide de HERE tot Abraham: Waarom lacht Sara daar en 

zegt: Zal ik werkelijk baren, terwijl ik oud geworden ben? 
 

Zou voor de Here iets te wonderlijk zijn? 
 

Romeinen 8, vers 39  Noch hoogte noch diepte, noch enig ander 

schepsel zal ons kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in 
Christus Jezus, onze Here. 

U daar, luister goed, die in Hem verbonden zijt.  
Mijn naam is Rekinja; ik ben de bode engel Gods en openbaar u dit: 

Voor God is niets onmogelijk, ook betreft uw kinderwens! Voor u, 

die Christus Jezus, Yeshua HaMashiach, hebben aangenomen, zeg 
ik u: Al bent u 100, u zal zwanger zijn en baren. Onvruchtbaarheid 

is er niet in Gods Koninkrijk. Het zal anders zijn dan op aarde. In 

Gods Koninkrijk mag u genieten in de vreugde en zaligheid. U zal 
God loven en zeer dankbaar zijn voor de vruchtbaarheid, ja, echt! 

Deze ervaring zal voor u als kind van God geheel anders zijn, 
geweldiger, waar u zich over mag verblijden! Want de aarde kent 

dit niet en weet niet dat u, die zich kaal hebt gevoeld en verdrietig, 
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dit alles ver te boven gaat in Gods Koninkrijk. U was niet minder 
dan uw naaste. Wacht maar, alles wordt nieuw! De hemel en de 

aarde. U hoeft u nergens zorgen over te maken; alles is reeds 

gereed voor Zijn geliefde kinderen.  
Maak u geen zorgen, het beste komt nog!  

 
Johannes 3, vers 27  Johannes antwoordde en zeide: Geen mens 

kan iets aannemen, of het moet hem uit de hemel gegeven zijn. 

Johannes 8, vers 12  Wederom dan sprak Jezus tot hen en zeide: Ik 
ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de duisternis 

wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben. 
 

Jeremia 32, vers 27  Zie, Ik, de HERE, ben de God van al wat 

leeft; zou voor Mij iets te wonderlijk zijn? 
 

Niet lang meer, dan mag u zich verheugen en u zal juichen! 
Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, zal u eeuwig leven geven. De 

tijd is zeer nabij. Uw hemelse Vader komt zeer spoedig. 

Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween. 
 

PS  De bode engel van de Heer gaf vandaag nog een bericht, en op 

het laatst zei hij het volgende: Ik bevestig u, luister Benjamin, 
Yeshua HaMashiach was ook niet geslachtsloos! 

Genesis 1, vers 26  En God zeide: Laat Ons mensen maken naar 
ons beeld… tot zover. 

Genesis 1, vers 27  En God schiep de mens naar zijn beeld: naar 

Gods beeld schiep hij hem; man en vrouw schiep hij hen. 
Zo zijn er velen, die de hemel anders gezien hebben! Was het nu 

waarlijk de hemel? Dit sprak de bode engel Sions, en verdween. 
 
 

 

UFO verschijningen gaan nog meer toenemen! 
 

23-10-2012  PROFETISCHE BOODSCHAP: IK ZEG U, DE UFO 
VERSCHIJNINGEN ZULLEN NOG MEER TOENEMEN. MEN IS DE 

MENSHEID AAN HET VOORBEREIDEN, ZEI DE ENGEL GODS IN 

OPDRACHT VAN DE GOD VAN ABRAHAM, IZAÄK EN JAKOB. 
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Volledige weergave: 
 

Hallo! Op 23 oktober 2012 bracht de bode engel Gods de volgende 

boodschap over aan Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet in de machtige naam van Yeshua HaMashiach, 
Jezus Christus. Mijn naam is Sions.  

 

Benjamin, er worden veel UFO’s waargenomen.  
In Rusland boven St. Petersburg hadden eerder ook duizenden 

getuigen vele UFO’s gezien. Benjamin, men is de mensheid aan het 
voorbereiden op de invasie van UFO’s! Zelfs in Australië bereidt 

men de mensen voor via de media: Kanaal 9, met films en 

documentaires. 
 

Efeziërs 4, vers 21  Gij toch hebt van Hem gehoord en zijt in Hem 
onderwezen, gelijk dit de waarheid is in Jezus. 

 

Ook in Eindhoven Strijp centrum hebben velen UFO’s gezien, 
en Noord Brabant, Groningen, Alkmaar en de rest van 

Nederland. 

Er zijn zelfs beelden vastgelegd met een camera, waar gigantische 
ruimteschepen op band staan. 

 
Mattheüs 26, vers 40  En Hij kwam bij zijn discipelen en vond 

hen slapende, en Hij zeide tot Petrus: Waart gijlieden zo weinig bij 

machte één uur met Mij te waken? 
 

Men heeft zoveel gezien, ook met de Super telescoop heeft 
men veel gezien! 

Maar men moet eerst de mens voorbereiden op wat komen gaat. Ik 

zeg u, De UFO verschijningen zullen nog meer toenemen!  
 

U daar, luister, Deel uw cruciale informatie, politici, over het 

buitenaards contact met de burgers! 
Frankrijk ging u voor. U vindt het prachtig als u een UFO ziet, en u 

vergeet dat ze op uw vernietiging uit zijn. Het zijn gevallen 
engelen! 
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2 Korinthiërs 11, vers 13 en 14  Want zulke lieden zijn schijn-
apostelen, bedrieglijke arbeiders, die zich voordoen als apostelen 

van Christus. Geen wonder ook! Immers, de satan zelf doet zich 

voor als een engel des lichts. 
Zij komen wanneer er chaos is op aarde, en dan zullen ze 

komen en zeggen: “Wij zijn de bezoekers uit de ruimte, wij 
hebben u verlost van deze pest. Wij hebben ze weggehaald!” 

De Christenen zijn echter waarlijk opgenomen in de Rapture. Mijn 

naam is Sions, Gods bode engel, die u dit alles zegt.  
 

Zo zijn er ook planeten, waar aliens en andere demonen zijn, 
die in contact staan met de gevallen engelen op aarde en in 

de ruimte.  

Vrees niet, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, komt zeer 
onverwachts en zal velen overdonderen!  

 
Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, 

dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die 

in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. 
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods. 

 
 
 

Rituele kindermoorden komen nog steeds voor! 
 

24-10-2012  DE BODE ENGEL GODS NEEMT BENJAMIN 
COUSIJNSEN MEE NAAR ZUID-AFRIKA. HOE VREEMD HET VOOR U 

OOK MAG KLINKEN, SAMEN MET DE BODE ENGEL, EN IN DE 

KRACHT VAN GOD, HELPEN ZE SAMEN KINDEREN IN NOOD!  
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo! Op 24 oktober 2012 bracht een bode engel Gods een bezoek 
aan Benjamin Cousijnsen. 
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Shalom, Benjamin Cousijnsen! Mijn naam is Perisa. Ik ben naar u 
toegezonden in de machtige naam van Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus. Benjamin, volg mij. 

“Hoe moet ik u volgen, als ik alles opschrijf?” 
Ik zeg u nog een keer, Volg mij in Jezus Christus’ naam, profeet 

Gods.  
“Oké”, zei ik. 

Benjamin, kijk naar uzelf… Alles wordt opgeschreven door uzelf. 

Ik zag mijzelf zitten en was zeer verbaasd… “Ik zie mezelf!” 
De bode engel zei, Zou voor God iets te wonderlijk zijn? Wij 

verplaatsen ons nu en Benjamin schrijft alles op. Vergeet niet, dit is 
nu rechtstreeks.  

 

U bent nu in Afrika, Benjamin. Ziet u die mensen daar?  
En kijk eens naar die kinderen. Hier in Zuid-Afrika komen nog 

steeds rituele kindermoorden voor, niet zomaar een moord, 
maar men gaat op zoek naar een onschuldig kind of baby voor de 

lichaamsdelen. Veel landen behoren bij het Sub-Saharisch Afrika, 

waar dit eveneens voorkomt. 
 

Leviticus 18, vers 21 en Leviticus 20, vers 1 tot en met 5  

Daar staat geschreven over deze zaken.  
 

Men verheerlijkt de duivelse afgoden en geesten met 
geslachtsdelen. 

“Waar gaan we naar toe?” vroeg Benjamin. 

Kijk, dit veld gaan we op. 
“Ik zie alleen maar allemaal riet- en maïsvelden.” 

Kijk eens laag aan de grond…  
“Ja, daar zie ik iets!” 

Kom, we gaan ernaartoe, zei de bode engel Gods… Shalom, vrees 

niet! Ik ben een bode engel Gods. Mijn naam is Perisa. Jullie 
moeten alle vier weg hier. Jullie lopen gevaar! Een van de drie 

kinderen zei: “Ik zie twee engelen! Laten we luisteren en weggaan”. 

 
Toen zag ik een jeep met oorlogskleuren, met netten richting 

de kinderen naderen...  
Benjamin, wij moeten ingrijpen in de naam van Yeshua 

HaMashiach, de Christus. Strek nu uw handen uit! 
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Toen zag ik dat de wagen van deze schurken plotseling omsloeg en 
als een magneet verschoof! Een dader stond raar bij de jeep te 

kijken, maar de andere drie daders renden alsnog achter de 

kinderen aan. Wij hoorden de kinderen schreeuwen, roepen en 
gillen! 

 
1 Korinthiërs 10, vers 14 en 15  Daarom dan, mijn geliefden, 

ontvlucht de afgoderij! Ik spreek immers tot verstandige mensen; 

beoordeelt dan zelf, wat ik zeg. 
 

Vrees voor de almachtige God van Izaäk, Jakob en Abraham! 
Toen strekten wij onze handen uit, en er schoten lichtende 

vuurballen uit… De daders vluchtten voor de vuurballen, die telkens 

met een sissend geluid insloegen. 
 

1 Korinthiërs 10, vers 21  Gij kunt niet de beker des Heren 
drinken èn de beker der boze geesten, gij kunt niet aan de tafel des 

Heren deel hebben èn aan de tafel der boze geesten. 

 
Kom, Benjamin, we gaan nu naar het dorp… 

Openbaring 21, vers 8  Maar de lafhartigen, de ongelovigen, de 

verfoeilijken, de moordenaars, de hoereerders, de tovenaars, de 
afgodendienaars en alle leugenaars – hun deel is in de poel, die 

brandt van vuur en zwavel: dit is de tweede dood. 
 

1 Petrus 4, vers 5  Maar zij zullen daarvan rekenschap moeten 

geven aan Hem, die gereed staat om levenden en doden te 
oordelen. 

 
Galaten 5, vers 19 tot en met 22  Het is duidelijk, wat de 

werken van het vlees zijn: hoererij, onreinheid, losbandigheid, 

afgoderij, toverij, veten, twist, afgunst, uitbarstingen van toorn, 
zelfzucht, tweedracht, partijschappen, nijd, dronkenschap, 

brasserijen en dergelijke, waarvoor ik u waarschuw, zoals ik u 

gewaarschuwd heb, dat wie dergelijke dingen bedrijven, het 
Koninkrijk Gods niet zullen beërven. “Het goede is, dat u hier 

niet aan mee moet doen!” 
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Galaten 5, vers 22  Maar de vrucht van de Geest is liefde, 
blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, 

trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. 

 
Dit zijn de kenmerken van Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus: negen vruchten die God gaf. 
Kijk! Daar heb je de kinderen. Ga ernaartoe. 

Ik zei, “Shalom! Jullie moeten in het zicht blijven bij de mensen”. 

“Dank u voor uw hulp. Wie dienen jullie?” vroegen de kinderen. 
Toen zei de bode engel Gods: Nu, wij dienen de enige ware God 

van Izaäk, Jakob en Abraham, en Zijn Zoon, Yeshua HaMashiach, 
Jezus Christus. De engel des Heren zei, Wij moeten op tijd terug 

zijn.  

“Waarom?” vroeg ik. 
Anders dan zult u sterven, daarom.  

Kijk! We zijn terug… 
“Ik heb de pen in mijn hand.” 

Dat had u de hele tijd, Benjamin. 

“Heb ik dit alles opgeschreven?” 
Ja, met net zoveel fouten, lachte de bode engel Gods, maar daar 

heeft u uw helpers voor. Niemand is volmaakt, niet één. Heb 

respect voor elkander. God heeft u allen lief. Hij wil u allen 
gebruiken om Zijn woord te verspreiden via Benjamin.  

Ik ga nu en zegen u, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel 
Gods, en verdween. 

 

 
 

 

Ik spreek over het Heilige Avondmaal! 
 

BOODSCHAP GODS, DOOR EEN BODE ENGEL GODS WOORD VOOR 
WOORD OVERGEBRACHT AAN BENJAMIN COUSIJNSEN, DIE ALLES 

METEEN OPSCHRIJFT. THEMA IS: DE DIEPE BETEKENIS VAN HET 

HEILIGE AVONDMAAL WORDT EENVOUDIG UITGELEGD. 
 

 

Volledige weergave: 
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Hallo! Op 25 oktober 2012 bracht een bode engel Gods de volgende 
boodschap over aan Benjamin Cousijnsen. 

 

Shalom, profeet Gods! Ik begroet u in de machtige naam van 
Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Mijn naam is Rachaël. Luister 

goed, ik spreek tot u die luistert.  
 

Ik spreek over het Heilige Avondmaal… 

Waarom laat Yeshua aan het einde van Zijn leven Zijn vrienden bij 
elkaar komen voor een maaltijd?  

Een maaltijd is een moment, waarop men gezellig bij elkaar zit, een 
moment om iets te vieren, om belangrijke woorden uit te wisselen. 

Weet u wat eucharistie betekent? Dit woord is Grieks. Het betekent: 

dank, dankzegging. Evenals het Heilige Laatste Avondmaal, de 
communie, verwijst ook de eucharistie naar de mysterieuze daad, 

waarmee Yeshua zich in de gedaanten van brood en wijn aan ons 
geeft.  

 

Vergeet niet dat uw brood en wijn, evenals andere middelen, 
eenvoudige levensmiddelen zijn.  

Zo heel eenvoudig werd Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, ook in 

een voederbak geboren.  
De hostie betekent het overdenken van het ongedesemd brood, het 

aangeboden offer. Want de gewijde hostie is, dat Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus, Zijn leven geeft voor de mensen. 

Voordat Hij stierf, spreekt Yeshua die woorden uit, waarmee de 

mensen Hem in hun midden kunnen houden.  
 

Elke keer als zij, die in Hem verbonden zijn, deze woorden 
zeggen, terwijl zij het brood en de wijn delen, zal Yeshua, 

Jezus Christus, bij hen zijn! 

 
Mattheüs 26, vers 26 tot en met 29  Jezus Christus gaf deze 

raad: Overdenk wat Ik voor jullie deed. Luister goed vanaf vers 26:  

En terwijl zij aten, nam Jezus een brood, sprak de zegen uit, brak 
het en gaf het aan zijn discipelen en zeide: Neemt, eet, dit is mijn 

lichaam.  
Na een brood kwam de beker… vers 27: En Hij nam een beker, 

sprak de dankzegging uit en gaf hun die en zeide: Drinkt allen 
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daaruit. Want dit is het bloed van mijn verbond, dat voor velen 
vergoten wordt tot vergeving van zonden. Doch Ik zeg u, Ik zal van 

nu aan voorzeker niet meer van deze vrucht van de wijnstok 

drinken, tot op die dag, dat Ik haar met u nieuw zal drinken in het 
Koninkrijk mijns Vaders. 

 
Ik zeg u, Voordat u deelneemt in uw kerk of thuis, niets mag 

in de weg staan in uw hart en gedachten!  

Neem vooraf aan het Heilige Avondmaal tijd om u te onderzoeken 
in gebed. Breng alles, voorheen dus, bij Hem. Bent u een roddelaar 

of kwaadspreker, dan moet u eerst al uw naasten om vergeving 
vragen. Maak alles recht, al uw paden! Laat het Heilige Avondmaal 

aan u voorbijgaan, anders zondigt u. Want u drinkt Mijn Bloed en 

wil een verbond aangaan, en neemt Mijn Lichaam. Ik zeg u, Licht 
en donker gaat niet samen. Begrijpt u het?  

Neem deel in heiligheid en overdenk alles, en wees dankbaar voor 
wat Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, allemaal voor u gedaan 

heeft. Drink hiervan. Dit is Mijn Bloed, dat voor jullie werd 

vergoten. 
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 

25-10-2012 Storm Sandy op weg gestuurd! 
 

DIT IS EEN VERSLAG, DIE EEN BODE ENGEL GODS AAN HET EINDE 
VAN DE DAG KWAM BRENGEN: CUBA, JAMAICA EN HAÏTI WERDEN 

GETEISTERD DOOR EEN STORM. DIE STORM IS NU OP WEG 
GESTUURD NAAR DE BAHAMA'S!  

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo! Dit verslag kwam de bode engel Gods brengen op 25 oktober 

2012 om half 12. 

 
Shalom, profeet Gods, ik begroet u in de machtige naam van 

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus! Mijn naam is Marcha. Luister 

goed, Benjamin. 
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Cuba, Jamaica en Haïti werden geteisterd door een storm, 
waar enkele doden vielen.  

Deze storm is nu op weg gestuurd naar de Bahama’s, nu met een 

snelheid van 175 kilometer per uur. 
 

Handelingen 3, vers 19  Komt dan tot berouw en bekering, opdat 
uw zonden uitgedelgd worden, opdat er tijden van verademing 

mogen komen van het aangezicht des Heren. 

 
Aan de Oostkust van de Verenigde Staten zal veel schade 

veroorzaakt worden! 
Deze storm noemt men Sandy, die zich samenvoegt met de storm 

uit het Westen. Verder zullen de regensluizen geopend worden, en 

veel regen vallen. 
 

Handelingen 2, vers 21  En het zal zijn, dat al wie de naam des 
Heren aanroept, behouden zal worden. 

 

Keer u af van uw afgoderij en onreinheid! 
Wie niet wil horen, gaat verloren. Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus, roept u op om zich nu te bekeren, voordat er nog veel 

meer over u komt. Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode 
engel Gods, en verdween. 

 
 
 

Ik benoem u de geesten, die onder u zijn 
 

25-10-2012  DE BODE ENGEL BRENGT DEZE BOODSCHAP GODS 

OVER IN DE NAAM VAN YESHUA HAMASIACH, DE GOD VAN 
ABRAHAM, IZAÄK EN JAKOB. THEMA IS: AFVALLIGE GEESTEN 

WORDEN GENOEMD, OPDAT U HEN LEERT VERSLAAN MET GODS 
WAPENS!  

 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo! Op 25 oktober 2012 bracht de volgende bode engel Gods 
deze boodschap over aan Benjamin Cousijnsen.  
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Shalom, Benjamin Cousijnsen! Ik begroet u in de machtige naam 

van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Mijn naam is Chasa.  

 
De Almachtige waarschuwt alle kinderen Gods!  

Ik benoem u de geesten, die onder u zijn… 
 

Jesaja 2, vers 12  Want er is een dag van de HERE der 

heerscharen tegen al wat hoogmoedig is en trots en tegen al wat 
zich verheft, opdat het vernederd worde. 

Jesaja 59, vers 4 en 5  Er is niemand die een gegronde aanklacht 
indient, en niemand die naar waarheid richt; zij vertrouwen op 

ijdelheid, spreken valsheid, gaan zwanger van moeite en baren 

onheil. Zij broeden eieren van giftige slangen uit en weven 
spinnenwebben. Wie van hun eieren eet, zal sterven; als er een 

ingedrukt wordt, berst er een adder uit. 
 

De boze geesten hebben reeds vele mensen, en ook 

Christenen, zwanger gemaakt! 
 

Jesaja 59, vers 6 en 7  Hun webben deugen niet tot kleding, en 

met hun maaksels kunnen zij zich niet bedekken; hun maaksels zijn 
maaksels van boosheid, en gewelddaden zijn in hun handen. Hun 

voeten snellen naar het kwade en haasten zich om onschuldig bloed 
te vergieten; hun gedachten zijn onheilsgedachten, verwoesting en 

verderf zijn op hun wegen. 

 
Deze boze geesten zijn op mensen uit, vooral Christenen, die 

in Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, geloven. 
Zij haasten zich, want zij weten: nog een korte tijd, dan zullen 

velen bij Yeshua, Jezus, zijn. Zo zijn er vele gevallen engelen: boze 

geesten.  
 

Onder u zijn geesten van liefdeloosheid en geesten van 

afgunst, verbittering, ongeloof, twist en kwaadsprekerij, 
afgoderij, leugens, kwetsen, onreinheid, geweld, 

hoogmoedigheid, jaloezie. 
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Spreuken 28, vers 26  Wie op eigen hart vertrouwt, is een 
dwaas; maar wie in wijsheid wandelt, zal ontkomen. 

 

Kom ook uit uw zwakte; gij zijt sterk! 
 

Psalm 28, vers 7  De HERE is mijn kracht en mijn schild; op Hem 
vertrouwde mijn hart en ik werd geholpen. Daarom loof ik Hem met 

mijn lied.  

 
Vergeven en toegeven zal een boze geest nimmer doen! 

Wel een Christen, die de dingen Gods overdenkt en zijn naaste kan 
vergeven. Een ware Christen legt zich nooit neer, al is hij zwak. 

Maar juist in uw zwakte, het gevoel, moet u juist de wapens niet 

laten zakken, maar gebruiken! En gebruik uw mond! Wat u moet 
zeggen, zal Ik zeggen. Lees uw Bijbel en leer en versla de geesten 

met Gods wapens, en u zal meer dan een held zijn in Gods ogen. 
Laat u ook niet misleiden.  

 

De stem des Heren is vol kracht, de stem des Heren is vol glorie.  
Psalm 29, vers 4   

 

Wie zich nu niet sterkt, gaat verloren.  
Trek al uw geestelijke wapens aan en sta in de kracht! Dank Hem 

en geef Hem de eer, die het toekomt. Benjamin, ze luisteren te veel 
naar boze geesten. 

 

1 Korinthiërs 13  Dit mag u zelf lezen en uzelf onderzoeken. 
Breng uzelf in gebed. 

 
Ik ga nu, Benjamin, profeet Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 

 
 

Wijsheid van God voor hen, die er rijp voor zijn! 
 
MAAR WAT WIJ SPREKEN ALS EEN GEHEIMENIS, IS DE 

VERBORGEN WIJSHEID GODS! AAN DE HAND VAN WIJZE 

SPREUKEN EN GESCHRIFTEN MAAKT GOD U ZIJN GEHEIMENISSEN 
BEKEND. WIE EEN OOR HEEFT, DIE HORE! 
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Volledige weergave: 

 
Hallo! Op 25 oktober 2012 bracht de volgende bode engel Gods 

deze boodschap over aan Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de machtige naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Mijn naam is Nisia. Ik ben een bode 
engel Gods en vertel u het volgende. 

 
Spreuken 30, vers 25  De mieren zijn een volk zonder kracht, 

toch bereiden zij hun spijs in de zomer.  

 
Psalm 107, vers 43  Wie is wijs? Hij lette op deze dingen, laat 

men acht slaan op de gunstbewijzen des HEREN. 
 

Spreuken 30, vers 26  De klipdassen zijn een machteloos volk, 

toch maken zij hun woning in de rots.  
 

1 Korinthiërs 3, vers 18  Laat niemand zichzelf misleiden! Indien 

iemand onder u meent wijs te zijn in deze tijd, hij worde dwaas, om 
wijs te worden. 

 
Spreuken 30, vers 27  De sprinkhanen hebben geen koning, toch 

trekken zij gezamenlijk in goede orde op.  

 
1 Korinthiërs 3, vers 19 en 20  Want de wijsheid dezer wereld is 

dwaasheid voor God. Want er staat geschreven: Die de wijzen 
vangt in hun sluwheid. 

 

Spreuken 30, vers 28  De hagedis kan men met de hand grijpen, 
toch is zij in des konings paleizen.  

 

Job 12, vers 13  Bij Hem is wijsheid en sterkte, Hij heeft raad en 
doorzicht. 

 
Spreuken 30, vers 30  De leeuw, de held onder de dieren, die 

voor niets of niemand terugdeinst.  
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1 Korinthiërs 2, vers 5  Opdat uw geloof niet zou rusten op 

wijsheid van mensen, maar op kracht van God. 

 
Spreuken 30, vers 31  De windhond, of de geitebok en een 

koning wiens krijgsvolk met hem is.  
 

1 Korinthiërs 2, vers 6, 7 en 8  Toch spreken wij wijsheid bij 

hen, die daarvoor rijp zijn, een wijsheid echter niet van deze eeuw, 
noch van de beheersers dezer eeuw, wier macht teniet gaat, maar 

wat wij spreken, als een geheimenis, is de verborgen wijsheid 
Gods, die God reeds van eeuwigheid voorbeschikt heeft tot onze 

heerlijkheid. 

 
Kolossenzen 1, vers 28  Hem verkondigen wij, wanneer wij ieder 

mens terechtwijzen en ieder mens onderrichten in alle wijsheid, om 
ieder mens in Christus volmaakt te doen zijn. 

 

Spreuken 3, vers 5, 6 en 7  Vertrouw op de HERE met uw ganse 
hart en steun op uw eigen inzicht niet. Ken Hem in al uw wegen, 

dan zal Hij uw paden recht maken. Wees niet wijs in eigen ogen, 

vrees de HERE en wijk van het kwaad. 
Spreuken 8, vers 33  Hoort naar de vermaning, dan wordt gij wijs, 

slaat haar niet in de wind.  
Spreuken 9, vers 10 en 11  De vreze des HEREN is het begin der 

wijsheid en het kennen van de Hoogheilige is verstand. Want door 

mij worden uw dagen vermeerderd… 
Wie wijsheid in de wind slaat, is dom! Overdenk dit. 

Dit is geen studie. De God van Izaäk, Jakob en Abraham spreekt 
deze woorden nu tot u, gelijk als opgeschreven staat.  

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 

 
 

Men wil onderwerping van Israël aan de Islam! 
 
25-10-2012  PROFETISCH: THEMA'S: 1) DE ISLAM IS UIT OP 

MASSALE VERNIETIGING VAN ISRAËL  2) OPENBARINGEN OVER 
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OBAMA  3) BOODSCHAP VAN REDDING, OOK VOOR ISRAËL!  4) DE 
GOD VAN ISRAËL STAAT AAN DE KANT VAN ISRAËL! 

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo! Op 25 oktober 2012 bracht de volgende bode engel Gods 

deze boodschap over aan Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom, profeet Gods! Mijn naam is Rouacha. Ik kom tot u in de 

machtige naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Ik 
openbaar u het volgende: 

 

Men wil Israël laten buigen en laten onderwerpen aan de 
Islam. 

De Islam is uit op de massale vernietiging van Israël, als Israël nu 
niet luistert. 

 

Benjamin, u zag dat Obama een Arabische bijbel in zijn la 
had, weet u nog? Onder het bureau…  

Er zijn mensen vervangen, die moesten zweren om niets naar 

buiten te brengen en 100% achter Obama te staan. Ook heeft 
Obama de media onder controle, volledig!  

Iemand van het Witte Huis had gezegd dat Obama de antichrist is, 
naar anderen toe, en vertelde over zijn gedrag. Korte tijd daarna 

was deze man overleden. Zoals u weet, Benjamin, speelt Obama 

een spel en heeft hij vele persoonlijkheden.  
 

Iran wordt klaargemaakt voor de strijd. 
Vele spionnen zijn reeds opgepakt.  

De ganse wereld beseft niet eens, dat Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus, meer dan overwinnaar is! Zelfs Gods heilige Geschriften 
heeft men nimmer kunnen uitroeien. Zo zal het ook met Israël zijn!  

De wereld heeft Yeshua HaMashiach, de Zoon van God, de God van 

Izaäk, Jakob en Abraham in de steek gelaten. Weinigen staan 
achter Israël, en vooral vele landen kijken niet eens om naar Israël. 

Waarom? 
De wereld haat Israël, vanwege Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus.  
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De boze geesten haten Yeshua, Jezus, en zijn de oorlog 

reeds begonnen, en willen dat de wereld buigt voor Obama 

en de Islam! 
Wie kan tegen de Islam op? Wie is de god van wraak en welke God 

is de God van de vrede, liefde en goedertierenheid? Wie gaf Israël 
vele wonderen?  

De tijd is zeer nabij! Kies heden wie u dienen wilt.  

God beschermt het luchtruim en grijpt in op het juiste 
moment.  

Israël verdedigt zich en zal terugslaan, en de God van Israël staat 
wel aan de kant van Israël! Het einde zal spoedig komen, bekeer u! 

Yeshua HaMashiach is de enige Weg en de Waarheid en het Leven: 

Jezus Christus.  
Houd uw camera’s op scherp! Israël, uw tempelpoort is nimmer 

verwoest. Zie, Ik kom zeer spoedig en zal door de poort gaan, en Ik 
maak zelf de toegang vrij. 

Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
 
 

De 666 agenten zijn onder u, broeders en 
zusters! 
 

26-10-2012  BOODSCHAP, GEBRACHT DOOR MICHAËL AAN 
BENJAMIN, VAN DE GOD VAN ABRAHAM, IZAÄK EN JAKOB! THEMA: 

WIST U DAT DE GROOTSTE KWAADSPREKERS IN NEDERLAND 

ZIJN, BENJAMIN? BENT U OOK EEN 666 AGENT? ONDERZOEK 
UZELF!  

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo! Mijn naam is Benjamin Cousijnsen. Op 26 oktober 2012 

kreeg ik de volgende boodschap van de bode engel Gods. 
 

Shalom, Benjamin Cousijnsen! Ik begroet u in de naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Mijn naam is Michaël.  
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Ik ben naar Benjamin gezonden om u wakker te schudden. 
U daar, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, heeft een geweldige 

boodschap voor u! 

 
Wist u dat de grootste kwaadsprekers in Nederland zijn, 

Benjamin? 
Ze denken dat Ik blind ben en doof. Zondags zitten ze in de kerk en 

loven en prijzen en aanbidden Mij, en wensen dat Ik ze alle gaven 

geef, en alle krachten en machten. Ze streven naar de allerhoogste 
gaven, maar als de kerkdienst afgelopen is, veranderen ze in 

Christelijke 666 agenten. Ze hebben het kenmerk, niet van 
Christus, maar van het beest ingegraveerd in hun ziel. En velen van 

deze 666 agenten hebben zoveel gehoord over Mij, maar hebben 

nog nooit over Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, verteld, omdat 
het beest zegt: “Horen, zien en vooral: zwijgen”. Alles is geheim! 

 
Satan heeft vele Christenen waarlijk het zwijgen opgelegd 

en men verzet zich nauwelijks. 

Vele zielen gaan verloren om één Christelijke 666 agent. Doet de 
wereld u niets? 

1 Johannes 5, vers 10  Wie in de Zoon van God gelooft, heeft het 

getuigenis in zich; wie God niet gelooft, heeft Hem tot een 
leugenaar gemaakt, omdat hij niet geloofd heeft in het getuigenis, 

dat God getuigd heeft van zijn Zoon. 
 

U noemt u Christen en een kind van God, maar wanneer 

komt u in actie? 
Heeft u zich alweer verstopt in de kerk, en zingt u alweer: ‘Ik houd 

van U’? Judas zei dit ook! Het enige wat u doet, is meedoen met de 
wereldse geesten. U zit te oordelen over uw naaste. U spreekt 

kwaad over hem en haar, onder vrienden en via een evangelische 

website, waar men alleen maar anderen veroordeelt en er over 
kwaadspreekt. Luister, 

 

1 Johannes 4, vers 4  Gíj zijt uit God, kinderkens, en gij hebt hen 
overwonnen; want Hij, die in u is, is meerder dan die in de wereld 

is. 
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Bekeer u, als u één van deze geheime Christelijke 666 
agenten bent! 

Verander uw wandel en heb uw naaste lief als uzelf. Doe uw Gods 

wapenrusting aan en verkondig het evangelie! 
 

666 Agent, u zegt, “Waarom zegt u 666 agent?” 
Ik zeg u dit: Omdat u voor alles openstaat, alles! Behalve voor 

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus! Laat Mij dit getal wegnemen, 

voordat het waarlijk zichtbaar wordt. Om niet hebt gij deze 
boodschap ontvangen, geef het om niet. Wees niet zoals velen in 

Nederland. Laat zien, wie in u is! Ik wijs u erop met 
onvoorwaardelijke liefde. Ik wil dat u behouden wordt.  

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
 

 

‘Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, riep mij 
vannacht!’ 
 

26-10-2012  BENJAMIN, BENJAMIN, BENJAMIN! IK WERD WAKKER 
VAN DE DOORDRINGENDE VRIENDELIJKE STEM. IK LIEP NAAR HET 

SCHRIJFKAMERTJE EN ZAG FEL LICHT OP DE KAMER! IK 
VERBAASDE MIJ, IK STOND OOG IN OOG MET HEM! 

 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo! Mijn naam is Benjamin Cousijnsen. In de nacht werd ik 
wakker, omdat ik telkens mijn naam hoorde roepen… Benjamin... 

Ik hoorde het drie keer. Maar ik zag geen engel Gods!  
Ik liep naar het toilet en zag opeens een fel licht op de andere 

kamer. 

Ik verbaasde mij zeer, omdat ik vele bezoeken ontvang in de 
naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus.  

Toen liep ik naar die kamer, en ik stond oog in oog met Hem, in het 
licht. Ik zag, dat Zijn haren wit waren van al dat licht, en zag dat 

Hij een witte doek over Zijn haren droeg. Zijn haren waren net over 

de schouders, en Zijn lengte was ongeveer 2.20m. Zijn klederen 
waren ook wit, en van één schouder was het losjes geplooid naar 
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beneden. Zelfs Zijn sandalen waren spierwit! Het licht was zo fel, 
dat ik Jezus Christus, Yeshua HaMashiach, net kon zien. 

 

Toen sprak Hij tegen mij… 
Shalom, Benjamin Cousijnsen. Mijn naam is Yeshua HaMashiach. 

Luister, 
 

Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, Tenzij iemand niet wederom 

geboren wordt, kan hij Mijns Vaders Koninkrijk Gods niet 
zien.  

Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u wederom, Tenzij iemand geboren 
wordt uit water en geest, kan hij het Koninkrijk Gods niet 

binnengaan! Weet gij niet, wat uit het vlees geboren is, is vlees, en 

wat uit de geest geboren is, is geest. Weest niet verwonderd dat Ik 
tot u spreek. Verwondert u niet, dat Ik wederom tot u zeg, gelijk in 

de heilige Geschriften opgeschreven staat: Gijlieden moet wederom 
geboren worden.  

De wind blaast waarin hij wil, en gij hoort zijn geluid, maar gij weet 

niet vanwaar hij komt, of waar hij heengaat. Weet gij niet, Mijn 
geliefden, zo is eenieder die uit de geest geboren is.  

Voorwaar, Ik zeg u, Indien ik ulieden van het aardse gesproken 

hebt zonder dat gij gelooft, hoe zult gij geloven, wanneer Ik 
wederom u van het hemelse spreek? Ik zeg van Mijzelf: niemand is 

opgevaren naar de hemel, dan Ikzelf, die uit de hemel 
nedergedaald is, de Zoon des Mensen, Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus. 

 
Voorwaar, voorwaar, Mijn Vader had u alzo lief! 

Weet gij niet, voordat u geboren was, vormde Hij u, en bekeek u en 
vond u bijzonder, en had u zeer lief. Want alzo lief heeft Mijn 

Vader, De God der wereld, dat Hij Mij, Yeshua HaMashiach, Zijn 

geliefde eniggeboren Zoon, gegeven heeft in de handen van de 
wereld. Waarom? 

Hij heeft u waarlijk lief, en opdat eenieder die in Zijn geliefde Zoon 

gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. 
 

Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, Ik gaf Mijn leven voor u, en 
nam uw straf op Mij, omdat ik u, gelijk als de Vader, zeer 

liefheb!  
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Wie Mij gehoord heeft en gezien heeft, heeft waarlijk de Vader 
gezien. Ik zeg u, Volg Mij, kom tot Mij. Wilt gij dan niet behouden 

worden?  

Wie Mij gelooft en zijn zonden belijdt, wordt niet veroordeeld. Wie 
niet in Mij gelooft, is reeds veroordeeld. Voorwaar, de mensen 

hebben de duisternis liever dan Mij, die elke ziel wil redden, want 
hun werken waren boos. Doch Ik zeg u, Wie Mij niet gehoorzaamt, 

zal het hemelse Koninkrijk niet zien, evenals het Leven. Omdat u 

Mij, de Zoon van God, verworpen hebt en niets van Mij wou weten, 
zal de toorn Gods op u blijven.  

 
Mijn liefde is niet van uw wereld; het gaat uw wereld ver te 

boven. 

Maak nu uw keus! 
 

Johannes 10, vers 11  Ik ben de goede herder. De goede herder 
zet zijn leven in voor zijn schapen. 

 

Ik ga nu, Mijn geliefde profeet Benjamin, Ruacha, Immanuel, 
Shalom! 

 

 
 

Overdenk dit woord & sta klaar voor Jezus 

Christus! 
 

27-10-2012  PROFETISCHE BOODSCHAP, GEBRACHT DOOR EEN 

BODE ENGEL GODS AAN BENJAMIN COUSIJNSEN. OVERDENK DIT, 
ZODAT U KLAARSTAAT VOOR YESHUA HAMASHIACH, JEZUS 

CHRISTUS! 
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo! ’s Avonds op 27 oktober 2012 bracht een bode engel Gods de 
volgende boodschap over aan Benjamin Cousijnsen. 

 

Shalom! Mijn naam is Saria. Ik begroet u in de naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. 
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Mattheüs 24, vers 3 tot en met 5  Toen Hij op de Olijfberg 

gezeten was, kwamen zijn discipelen alleen tot Hem en zeiden: Zeg 

ons wanneer zal dat geschieden, en wat is het teken van uw komst 
en van de voleinding der wereld? En Jezus antwoordde en zeide tot 

hen: Ziet toe, dat niemand u verleide! 
Mattheüs 24, vers 12 en 13  En omdat de wetsverachting 

toeneemt, zal de liefde van de meesten verkillen. Maar wie volhardt 

tot het einde, die zal behouden worden. 
 

Markus 8, vers 35 tot en met 38  Want ieder, die zijn leven zal 
willen behouden, die zal het verliezen; maar ieder, die zijn leven 

verliezen zal om Mijnentwil en om des evangelies wil, die zal het 

behouden. Want wat baat het een mens de gehele wereld te winnen 
en aan zijn ziel schade te lijden?  

 
Deuteronomium 6, vers 6 tot en met 11  Wat ik u heden 

gebied, zal in uw hart zijn, gij zult het uw kinderen inprenten en 

daarover spreken, wanneer gij in uw huis zit, wanneer gij onderweg 
zijt, wanneer gij nederligt en wanneer gij opstaat. Gij zult het ook 

tot een teken op uw hand binden en het zal u een voorhoofdsband 

tussen uw ogen zijn, en gij zult ze schrijven op de deurposten van 
uw huis en aan uw poorten. Wanneer nu de HERE, uw God, u in het 

land zal gebracht hebben, waarvan Hij uw vaderen, Abraham, Izaäk 
en Jakob, gezworen heeft het u te zullen geven – grote en goede 

steden, die gij niet gebouwd hebt. 

Deuteronomium 26, vers 15  Zie neder uit uw heilige woning, uit de 
hemel, en zegen uw volk Israël en het land, dat Gij ons gegeven 

hebt – zoals Gij onze vaderen onder ede beloofd hebt – een land, 
vloeiende van melk en honig. 

 

Jozua 1, vers 8 tot en met 10  Dit wetboek mag niet wijken uit 
uw mond, maar overpeins het dag en nacht, opdat gij nauwgezet 

handelt overeenkomstig alles wat daarin geschreven is, want dan 

zult gij op uw wegen uw doel bereiken en zult gij voorspoedig zijn. 
Heb Ik u niet geboden: wees sterk en moedig? Sidder niet en word 

niet verschrikt, want de HERE, uw God, is met u, overal waar gij 
gaat. 
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Handelingen 6, vers 15  En allen, die in de Raad zitting hadden, 
zagen, toen zij hem aanstaarden, zijn gelaat als het gelaat van een 

engel. 

 
Lukas 18, vers 17  Voorwaar, Ik zeg u: Wie het Koninkrijk Gods 

niet ontvangt als een kind, zal het voorzeker niet binnengaan. 
 

Dit woord moet gij overdenken, zodat gij klaarstaat voor 

Jezus Christus, Yeshua HaMashiach. 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
 
 

Brussel, in Zijn machtige Naam spreek ik tot u! 
 

BOODSCHAP VAN DE GOD VAN ABRAHAM, IZAÄK EN JAKOB VOOR 

BRUSSEL: GOD OPENBAART DE WAARHEID MET BETREKKING TOT 
DE FINANCIELE SECTOR IN SPANJE! BENJAMIN SCHRIJFT ELK 

WOORD OP, WAT DE BODE ENGELEN GODS HEM OVERBRENGEN! 
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo! Op 27 oktober 2012 bracht de bode engel Gods de volgende 

boodschap over aan Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de machtige naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. Mijn naam is Jodanin. Ik ben een bode 

engel Gods en in Zijn machtige naam spreek ik tot u, Brussel!  

 
De Europese Commissie en de Europese banken zeggen: 

“Spanje ligt op koers wat betreft de financiële sector”.  
U daar, hoor de stem die roept in de woestijn: “Bekeer u, want het 

Koninkrijk der hemelen is zeer nabij gekomen!” Hoor de stem van 

Benjamin Cousijnsen, die tot u spreekt namens de God van Izaäk, 
Jakob en Abraham. 

 

Leviticus 19, vers 11 tot 14  “Ik ben de HERE, uw God, die tot 
u spreekt:” Gij zult niet stelen, gij zult niet liegen en gij zult 



 
 

 

594 
 
 

 

elkander niet bedriegen. Gij zult bij mijn naam niet vals zweren en 
zo de naam van uw God ontheiligen: Ik ben de HERE. Gij zult uw 

naaste niet afpersen en gij zult niet roven. Tot zover. 

 
Dit zijn de woorden Gods, die tot u spreekt! 

 
Leviticus 19, vers 16  Gij zult onder uw volksgenoten niet als een 

lasteraar rondgaan; gij zult uw naaste niet naar het leven staan. 

 
Jakobus 3, vers 13 tot en met 18  Wie is wijs en verstandig 

onder u? Hij tone uit zijn goede wandel zijn werken met wijze 
zachtmoedigheid. Indien gij echter bittere naijver en zelfzucht in uw 

hart hebt, beroemt u dan niet en liegt niet tegen de waarheid. Dat 

is niet de wijsheid, die van boven komt, maar zij is aards, 
ongeestelijk, duivels; want waar naijver en zelfzucht heerst, daar is 

wanorde en allerlei kwade praktijk. Maar de wijsheid van boven is 
vooreerst rein, vervolgens vreedzaam, vriendelijk, gezeggelijk, vol 

van ontferming en goede vruchten, onpartijdig en ongeveinsd. Maar 

gerechtigheid is een vrucht, die in vrede wordt gezaaid voor hen, 
die vrede stichten. 

 

Handelingen 5, vers 3 tot 5  Maar Petrus zeide: Ananias, waarom 
heeft de satan uw hart vervuld om de heilige Geest te bedriegen en 

iets achter te houden van de opbrengst van het stuk land? Als het 
onverkocht gebleven was, bleef het dan niet van u, en was, na de 

verkoop, de opbrengst niet te uwer beschikking? Hoe kondt gij aan 

deze daad in uw hart plaats geven? Gij hebt niet tegen mensen 
gelogen, maar tegen God.  

 
Ondertussen is er meer dan 100 miljard euro aan de banken 

gegeven vanuit de belastinggelden. 

U zegt: “Spanje ligt op koers”.  
Ik zeg u, Het is een koers, waar niemand heen wil! 

 

Johannes 3, vers 17 tot en met 19  Want God heeft zijn Zoon 
niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar 

opdat de wereld door Hem behouden worde. in Hem gelooft, wordt 
niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij 

niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. 
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Ik ga nu, profeet Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 

 
 

God zal u zegenen als u luistert!  
 
27-10-2012  GOD ZAL U ZEGENEN ALS U WAARLIJK MET YESHUA 

HAMASIACH, JEZUS CHRISTUS, WANDELT EN EEN RELATIE MET 
HEM AANGAAT! LUISTER NAAR TWEE VOORBEELDEN, HOE GOD 

VOORZAG IN GELDNOOD!  

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo! Op 27 oktober 2012 bracht een bode engel Gods de volgende 

boodschap over aan Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Mijn naam is Esterreo. Ik begroet u in de almachtige naam 
van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus.  

 

Benjamin, lang geleden ging u naar de winkel… ik zal de 
naam maar niet noemen. 

U stond bij de kassa. Een man stond voor u; hij was vrij groot en 

zijn naam was Rafaël. Achter u stonden ook negen mensen met 
boodschappen. Toen was u aan de beurt… Alle boodschappen waren 

al uitgeprint, toen u uw portemonnee niet kon pakken vanwege de 
voering. Deze vriendelijke man zei: “Meneer, ik betaal wel”, en gaf 

het geld. Toen u klaar was met uw boodschappen, zag u de grote 

man iets verderop. U kende hem ook niet, maar u zei: “Wacht 
even! Ik betaal u alles terug!” en hield uw jas op de kop. En daar 

was uw portemonnee… 
 

Deze lange man, maar o zo vriendelijk, antwoordde: “Uw 

schuld is afbetaald”. 
“Afbetaald?” U deed uw portemonnee open en wou het geld toch 

geven! Maar u zag hem niet meer. 
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Op een dag stond een vrouw voor uw huisdeur… Ze vroeg u 
om geld voor haar kind, die geholpen moest worden, voor de 

tandarts. 

Ze beloofde u, dat u het geld de volgende week terug zou krijgen. 
U zei, “Ik heb een lage uitkering”, en u wou Nee zeggen. ‘Benjamin, 

geef het geld!’ Toen zei u: “Ik moet eerst naar de bank”. Ze zou 
dan later terugkomen.  

 

U keek op uw saldo en zag nog 100 gulden staan. 
‘Benjamin, haal alles eraf en geef het haar’. Zo sprak de Heilige 

Geest. Wat had u daar moeite mee! Maar u deed het toch. U gaf 
deze vrouw geen 50 gulden, maar 100 gulden, en uw rekening was 

leeg. 

 
Deze week was nog niet eens om, en de Heilige Geest zei:  

‘U hebt geld nodig voor boodschappen’. U dacht, ‘Mijn geld is pas 
over drie weken binnen, en ik moet wachten dat ik dit geld nog 

terugkrijg’. Toen ging de deurbel… Jippie! Daar stond deze vrouw, 

wat was u toch blij! Benjamin, zeg nu: “U mag het geld houden”. 
Wat dacht u? Maar u gehoorzaamde de Heilige Geest. U had uw 

gezicht eens moeten zien!  

 
Toen, een dag later, zei de Heilige Geest: ‘U hebt geld nodig 

voor boodschappen’. 
“Ik heb geen geld meer, Here!” 

‘Haal uw geld.’ U moest nog drie weken wachten, zei u tegen de 

Heer.  
‘Ga, Benjamin!’ U keek, en het dubbele bedrag kreeg u terug… 

 
Jeremia 32, vers 27  Zie, Ik, de HERE, ben de God van al wat 

leeft; zou voor Mij iets te wonderlijk zijn? 

 
1 Petrus 5, vers 7  Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij 

zorgt voor u. 

 
Psalm 55, vers 23  Werp uw bekommernis op de HERE, Hij zal 

voor u zorgen; Hij zal nimmermeer toelaten, dat de rechtvaardige 
wankelt.  
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Mattheüs 6, vers 25  Daarom zeg Ik u: Weest niet bezorgd over 
uw leven, wat gij zult eten of drinken, of over uw lichaam, 

waarmede gij het zult kleden. Is het leven niet meer dan het 

voedsel en het lichaam meer dan de kleding? 
 

U daar, als u waarlijk met Yeshua HaMashiach wandelt, en 
een relatie aangaat met de Zoon van God, Jezus Christus, 

dan zal Hij u zegenen, als u luistert! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 
verdween. 

 
 

 

Bestraf die treitergeesten in Jezus Christus’ 

Naam! 
 

DE STRIJDENDE BODE ENGEL GODS GEEFT DEZE BOODSCHAP 
DOOR, IN DE NAAM VAN JEZUS CHRISTUS, DE GOD VAN 

ABRAHAM, IZAÄK EN JAKOB, EN SPREEKT TOT U NIEUWE DINGEN. 

STA IN GODS KRACHT OM DE BOZE JUIST AAN TE VALLEN! 
Volledige weergave: 

 
Hallo! Op 28 oktober 2012 bracht de volgende bode engel Gods 

deze boodschap over aan Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Benjamin, mijn naam is Barinco. Ik 

spreek tot u nieuwe dingen. U daar, luister goed, 
 

Door de afwijzing van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, is 
de bescherming ook weg bij u, omdat u Hem verworpen hebt 

als de Heer van uw leven. Beseft u dit wel? 

De mensen in de wereld weten niet meer wat men doet. Doordat ze 
niet luisteren naar de God van Izaäk, Jakob en Abraham is men 

overgenomen.  
 

Ik zeg u, satan is uit op de totale vernietiging en heeft de 

makkelijkste weg gekozen!  



 
 

 

598 
 
 

 

Christenen worden vaak in hun slaap aangevallen, omdat men dan 
moe is en zwak en te moe is om de treitergeest te bestraffen. Ook 

satanisten roepen de boze geesten op en zenden ze uit in de nacht 

naar Christenen! 
 

Benjamin, ze bouwen zelfs een kerk na en spreken 
vervloekingen uit en steken het nagemaakte model in brand. 

Juist nu werken ze samen met heksen en tovenaars, en vele 

anderen. De heksen zijn een verbond aangegaan en ze hebben 
afgesproken, dat men naar de kerkdiensten moet gaan en de 

Christenen moet misleiden door leugens, en vooral valse leer. 
Voordat ze naar de kerken gaan, steken ze zwarte kaarsen aan en 

gebruiken duivelse spreuken. Satan heeft velen van hen dit bevolen 

te doen!  
Mijn naam is Barinco, een strijdende bode engel Gods, die u dit 

openbaart. 
 

Jakobus 1, vers 3 en 4  Want gij weet, dat de beproefdheid van 

uw geloof volharding uitwerkt. Maar die volharding moet volkomen 
doorwerken, zodat gij volkomen en onberispelijk zijt en in niets te 

kort schiet. 

 
2 Kronieken 19, vers 9  Hij gebood hun: In de vreze des HEREN, 

in getrouwheid en met een volkomen hart zult gij aldus handelen. 
 

1 Johannes 4, vers 4 en 5  Gíj zijt uit God, kinderkens, en gij 

hebt hen overwonnen; want Hij, die in u is, is meerder dan die in 
de wereld is. Zij zijn uit de wereld; daarom spreken zij uit de 

wereld en hoort de wereld naar hen. 
 

Openbaring 12, vers 11 en 12  En zij hebben hem overwonnen 

door het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis, 
en zij hebben hun leven niet liefgehad, tot in de dood. Daarom, 

verheugt u, gij hemelen en wie daarin wonen. Wee de aarde en de 

zee, want de duivel is tot u nedergedaald in grote grimmigheid, 
wetende, dat hij weinig tijd heeft. 

Openbaring 7, vers 14  En ik sprak tot hem: Mijn heer, gíj weet het. 
En hij zeide tot mij: Dezen zijn het, die komen uit de grote 
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verdrukking; en zij hebben hun gewaden gewassen en die wit 
gemaakt in het bloed des Lams. 

 

Efeziërs 6, vers 10 tot en met 20  Voorts, weest krachtig in de 
Here en in de sterkte zijner macht. Doet de wapenrusting Gods 

aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels; 
want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen 

de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer 

duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Neemt 
daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in 

de boze dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te 
houden. Stelt u dan op, uw lendenen omgord met de waarheid, 

bekleed met het pantser der gerechtigheid, de voeten geschoeid 

met de bereidvaardigheid van het evangelie des vredes; neemt bij 
dit alles het schild des geloofs ter hand, waarmede gij al de 

brandende pijlen van de boze zult kunnen doven; en neemt de 
helm des heils aan en het zwaard des Geestes, dat is het woord van 

God. En bidt daarbij met aanhoudend bidden en smeken bij elke 

gelegenheid in de Geest, daartoe wakende met alle volharding en 
smeking voor alle heiligen; ook voor mij, dat mij bij het openen van 

mijn mond het woord geschonken worde, om vrijmoedig het 

geheimenis van het evangelie bekend te maken… 
 

U bent meer dan overwinnaar in Yeshua HaMashiach, Jezus 
Christus, die u gekocht en betaald heeft met Zijn kostbaar 

Bloed! 

Ik zeg u, Sta in de kracht van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. 
U moet satan niet vrezen. Hij moet u niet kunnen aanvallen!  

Hij moet u vrezen en u moet hem aanvallen!  
 

En u in de kerken, Bidt voor een geest van onderscheiding en 

toetst de geesten van uw kinderen Gods! 
Bidt voor de bescherming van uw kerk! Wie niet wil horen, gaat 

verloren. 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 
 

Israël heeft een luchtaanval moeten uitvoeren! 
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28-10-2012  IK WAS IN GAZA OM 2.00 UUR ZONDAG. ISRAËL 

HEEFT EEN LUCHTAANVAL MOETEN UITVOEREN, SPRAK DE BODE 

ENGEL GODS. BENJAMIN COUSIJNSEN SCHREEF DEZE 
BOODSCHAP METEEN OP. GOD HELPT ISRAËL!   

Volledige weergave: 
 

Hallo! Op 28 oktober 2012 bracht een bode engel Gods de volgende 

boodschap over aan Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom, u daar! Mijn naam is Caruela. Ik begroet u in de naam van 
Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, die ver verheven is boven alle 

namen. En in deze naam ben ik, en al die engelen, tot Benjamin 

Cousijnsen gezonden. En Hem en de God van Izaäk, Jakob en 
Abraham komen alle eer en lofprijs, dank en aanbidding toe. 

 
Benjamin, ik was in Gaza om 2.00 uur zondag. Israël heeft 

een luchtaanval moeten uitvoeren. 

Een 25 jarige Palestijn en een tweede persoon raakten gewond. 
Men gooide met mortiergranaten naar Israëlische tanks, en andere 

voorwerpen. Benjamin, na drie dagen was het weer met de rust 

gedaan. 
 

Exodus 15, vers 9  De vijand zeide: Ik achtervolg, haal in, deel de 
buit; ik koel mijn lust aan hen, trek mijn zwaard; mijn hand roeit 

hen uit.  

 
Israël, Hoor de stem van de Almachtige! 

 
Exodus 33, vers 21  De HERE zeide: Zie, bij Mij is een plaats, 

waar gij op de rots kunt staan. 

 
Psalm 34, vers 10  Vreest de HERE, gij, zijn heiligen, want wie 

Hem vrezen, hebben geen gebrek.  

Psalm 34, vers 12  Komt, kinderen, luistert naar mij, ik zal u de 
vreze des HEREN leren. 

Psalm 37, vers 5 en 6  Wentel uw weg op de HERE en vertrouw op 
Hem, en Hij zal het maken; Hij zal uw gerechtigheid doen opgaan 

als het licht, en uw recht als de middag.  
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Psalm 37, vers 27, 28 en 29  Wijk van het kwade en doe het goede, 
dan zult gij voor altoos wonen; want de HERE bemint het recht, en 

Hij verlaat zijn gunstgenoten niet. Voor altoos blijven zij bewaard, 

maar het nageslacht der goddelozen wordt uitgeroeid. De 
rechtvaardigen beërven het land en wonen daarin voor immer.  

 
Israël, Mijn naam is Yeshua HaMashiach, waarlijk Jezus 

Christus.  

Ik heb u zeer lief! Ooit had u Mij verworpen. Ik heb u nimmer 
verworpen, Israël. Israël, vertrouw op Mij, verwerp Mij niet weder!  

Niets zal Mijn Wederkomst tegenhouden, omdat dit alles geschieden 
moet gelijk het opgeschreven staat, zodat Mijn Komst vervuld 

worde. 

 
Uw luchtruim zit vol beschermengelen!  

Vele raketten hebben hun doel niet kunnen bereiken, omdat het 
luchtruim van Israël beschermd is door Gods engelen en uw 

gevechtsvliegtuigen. Ze strijden niet tegen u, maar tegen de God 

van Izaäk, Jakob en Abraham.  
Zie, Ik kom zeer spoedig! U bent meer dan overwinnaar, als gij in 

Mij blijft en gelooft. Wie in Mij gelooft, zal behouden worden en 

gered. Ja, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus is uw Schild! 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
 

 

Hij werd verkracht door de pastoor zelf! 
 

28-10-2012  VANUIT BERLIJN REDEN ZE VAAK NAAR ENSCHEDE 

OM TE WINKELEN, EN VOOR DE GEBAKKEN VIS! HENNY WERD ALS 
KIND VERKRACHT DOOR EEN PASTOOR! DIT IS GEEN REDEN 

JEZUS, YESHUA, LOS TE LATEN, ZEI DE HERE. 
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo! Op 28 oktober 2012 bracht een bode engel Gods de volgende 

boodschap over aan Benjamin Cousijnsen. 
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Shalom, Benjamin Cousijnsen! Ik groet u in de machtige naam van 
Yeshua HaMashiach, Jezus Christus.  

 

Ik vertel u over Henny uit Duitsland, Benjamin. 
Zijn vrouw heet Mona, en ze hebben drie kinderen. Ze reden vaak 

met hun wagen vanuit Berlijn naar Enschede om te winkelen, en 
voor de gebakken vis. Henny kocht ook vis om mee te nemen. En 

daarna gingen ze de ene winkel in en de andere weer uit. Henny 

had een kind uit een vorige relatie en Mona had twee kinderen, 
evenals van een vorige relatie.  

 
Henny wist nog heel goed, dat hij vroeger naar de kerk ging 

als kind. 

Hij was altijd een trouwe hulp en hielp de pastoor om de boekjes te 
plaatsen in de Katholieke kerk op de stoelen. Henny was nog acht 

jaar oud. Wat er gebeurde in 1958 zal Henny’s leven veranderen, 
voorgoed! 

 

Hij werd verkracht in de Katholieke kerk door de pastoor 
zelf, die hij best aardig vond. 

Ik zeg u, Al de verborgen dingen zijn voor de Here, uw God, 

geopenbaard. Niets is onbekend voor de Here. Hij kent uw 
gedachten en weet, hoe uw hart is.  

 
Henny, luister eens, en ook u, die dit gelijke hebt 

meegemaakt… 

Psalm 34, vers 16 en 17  De ogen des HEREN zijn op de 
rechtvaardigen, en zijn oren tot hun hulpgeroep; het aangezicht 

des HEREN is tegen hen die kwaad doen, om hun gedachtenis van 
de aarde uit te roeien.  

Psalm 34, vers 19 en 20 en 21  De HERE is nabij de gebrokenen 

van hart en Hij verlost de verslagenen van geest. Talrijk zijn de 
rampen van de rechtvaardige, maar uit die alle redt hem de HERE; 

Hij behoedt al zijn beenderen, niet één daarvan wordt gebroken.  

 
1 Johannes 2, vers 16 en 17  Want al wat in de wereld is: de 

begeerte des vlezes, de begeerte der ogen en een hovaardig leven, 
is niet uit de Vader, maar uit de wereld. En de wereld gaat voorbij 
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en haar begeren, maar wie de wil van God doet, blijft tot in 
eeuwigheid. 

1 Johannes 2, vers 10 en 11  Wie zijn broeder liefheeft, blijft in het 

licht en in hem is niets aanstotelijks; maar wie zijn broeder haat, is 
in de duisternis en wandelt in de duisternis, en hij weet niet waar 

hij heengaat, want de duisternis heeft zijn ogen verblind. 
 

Mattheüs 6, vers 14 en 15  Want indien gij de mensen hun 

overtredingen vergeeft, zal uw hemelse Vader ook u vergeven; 
maar indien gij de mensen niet vergeeft, zal ook uw Vader uw 

overtredingen niet vergeven. 
 

Ik zeg u, Dit is geen reden om Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus, los te laten! 
Bouw uw ziel op in een evangelische kerk. Dit zeg Ik, de Here. Wilt 

u verloren gaan door het verleden? Satan vindt het geweldig! Ik 
niet! Bekeer u en sla de weg in van Yeshua HaMashiach. Hij redt u 

allen! 

Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 
 

29-10-2012 Profetie: Orkaanstorm Sandy boven 

Washington 20-40 uur! 
 
29-10-2012  PROFETIE: DE ENGEL GODS, DONDER, GEEFT EEN 

GEDETAILLEERD VERSLAG VANAF 18.00 UUR HOLLANDSE TIJD, EN 

VERTELDE DE REDENEN, WAAROM GOD DIT TOELAAT EN DEZE 
STORM STUURT BOVEN DE VERENIGDE STATEN, O.A. 

WASHINGTON!  
 

  

Volledige weergave:  
 

Hallo! Op 29 oktober 2012 bracht de bode engel Gods deze 
boodschap over aan Benjamin Cousijnsen op de vroege avond.   

  

Shalom! Ik begroet u in de machtige naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. Mijn naam is Donder.   
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Gij zult door de Here der heerscharen bezocht worden met 

een geweldige dreun, wind, storm en regen!  

De bode engel Gods zal verwoesting brengen en zal boven de 
Amerikaanse hoofdstad Washington schade toebrengen, 20 tot 40 

uur lang. De God van Izaäk, Jakob en Abraham gaat hierover. Men 
noemt de orkaan ‘Storm Sandy’.  

 

Job 37, vers 9  De storm komt uit de voorraadkamer, en de koude 
uit de schuren.   

 
Hij blaast reeds op hen, deze storm, en neemt ze op als 

stoppels.  

Ook ik zal deze storm sturen in de richting, die de God van Izaäk, 
Jakob en Abraham mij opdraagt.   

 
Psalm 107, vers 24 en 25  Zij zagen de werken des HEREN en 

zijn wonderen in de diepte. Hij sprak en deed een stormwind 

opsteken, die haar golven omhoog hief.  
 

Zacharia 7, vers 14  Ik zal hen als een stormwind heendrijven 

naar allerlei volken die zij niet kennen, en achter hen zal het land 
verwoest worden, zodat niemand daarin heen en weer trekt. Aldus 

hebben zij het lieflijke land tot een woestenij gemaakt.   
 

76 Schuilkelders zijn opengegaan voor de mensen, die 

nergens anders kunnen verblijven. 
Ik zeg u, Zeg niet dat het meevalt. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, 

Geloof altijd een engel Gods, die u zegt: Het gaat erg worden! En ik 
zeg u dit:  

 

Hosea 8, vers 7  Want wind zaaien zij en storm oogsten zij: tot 
rijpheid komt het koren niet, het is een gewas dat geen meel 

voortbrengt; en brengt het al iets voort, dan verslinden het 

vreemden.  
 

Ik zeg u, Benjamin heeft u dit reeds geopenbaard, dat God 
ook uw land gaat bezoeken, vanwege uw 

ongehoorzaamheid!  



 
 

 

605 
 
 

 

 
Mattheüs 12, vers 31  Daarom zeg Ik u: Alle zonde en lastering 

zal de mensen vergeven worden, maar de lastering van de Geest 

zal niet vergeven worden.  
 

Vooral de antichrist, die God lastert, zal mede boeten en zijn 
zonden en lasteringen zullen niet vergeven worden.  

Benjamin, ik ga nu, het zal nu van kracht zijn, Amerika!  

Yeshua HaMashiach is meer dan overwinnaar. Wie zich niet wil 
bekeren, mag deze hel ervaren vanwege uw zonden en onreine 

praktijken.  
O BAM MA! Yeshua HaMashiach, Jezus Christus komt de 

overwinning toe!   

 
Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Donder, en verdween. 

 
 

 

Ik overhandig u een bericht voor alle dieners 
 

29-10-2012  IK OVERHANDIG U EEN BERICHT VOOR ALLE 

DIENERS, DIE VERBONDEN ZIJT IN YESHUA HAMASIACH, JEZUS 
CHRISTUS, SPRAK DE BODE ENGEL GODS, AAN HEN DIE ZICH 

INZETTEN OM HET EVANGELIE TE VERSPREIDEN.  MATTH. 6:33 

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo! Op 29 oktober 2012 bracht een bode engel Gods deze 

boodschap over aan Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus 
Christus. Mijn naam is Roellea. Ik ben tot u gezonden, profeet 

Gods, als een bode engel die u een bericht overhandig voor alle 

dieners, die verbonden zijt in Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. 
Dit betreft u niet, Benjamin en Marta. 

 

U daar, luister goed in de naam van Yeshua HaMashiach, 
 

http://www.youtube.com/watch?v=La7DXEfWKxI&feature=plcp
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Spreuken 14, vers 23 en 24  In alle moeitevolle arbeid zal 
voordeel zijn, maar het gepraat der lippen leidt enkel tot gebrek. 

De kroon der wijzen is hun rijkdom; de dwaasheid der zotten blijft 

dwaasheid.  
Spreuken 14, vers 16  De wijze vreest en wijkt af van het kwaad, 

maar de dwaas gaat zich te buiten en voelt zich toch veilig.  
 

Prediker 9, vers 1  Voorzeker, dit alles nam ik ter harte en dit 

alles onderzocht ik: dat de rechtvaardigen en de wijzen met hun 
werken in Gods hand zijn, zowel liefde als haat; de mens weet niets 

van wat voor hem ligt. 
 

De wijsheid is rechtvaardig op grond van haar werken.  

Wie wijs is in eigen ogen, is dom. Is God niet wijzer? 
 

1 Korinthiërs 2, vers 5  Opdat uw geloof niet zou rusten op 
wijsheid van mensen, maar op kracht van God. 

 

Jesaja 47, vers 10  Gij vertrouwdet op uw boosheid; gij zeidet: 
Niemand ziet mij. Uw wijsheid en uw kennis zijn het, die u verleid 

hebben, zodat gij bij uzelf zeidet: Ik ben het en niemand anders. 

 
Jeremia 9, vers 23 en 24  Zo zegt de HERE, de God van 

Abraham, Izaäk en Jakob: De wijze roeme niet op zijn wijsheid, en 
de sterke roeme niet op zijn kracht, de rijke roeme niet op zijn 

rijkdom, maar wie roemen wil, roeme hierin, dat hij verstand heeft 

en Mij kent, dat Ik de HERE ben, die goedertierenheid, recht en 
gerechtigheid op aarde doe; want daarin heb Ik behagen, luidt het 

woord des HEREN. 
 

Johannes 17, vers 4  Ik heb U verheerlijkt op de aarde door het 

werk te voleindigen, dat Gij Mij te doen gegeven hebt. 
 

Openbaring 2, vers 19  Ik weet uw werken en liefde, en geloof en 

dienstbetoon, en uw volharding en uw laatste werken… tot zover. 
 

1 Korinthiërs 13, vers 6 en 7  Zij is niet blijde over 
ongerechtigheid, maar zij is blijde met de waarheid. Alles bedekt 

zij, alles gelooft zij, alles hoopt zij, alles verdraagt zij. 
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Doe alles vanuit uw hart.  

Wees blijde met elkander. Weest één in Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus, en Hij, die uw verstand te boven gaat, zal u zegenen en 
behoeden en u grote dingen doen zien, waarvan gij niet weet.  

 
Benjamin, dit is voor eenieder die zich inzet om het 

evangelie te verspreiden. 

 
Mattheüs 6, vers 33  Maar zoekt eerst Zijn Koninkrijk en Zijn 

gerechtigheid en dit alles zal u bovendien geschonken worden. 
 

Waarlijk, Benjamin is Mijn profeet! 

Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 
 
 

Kijk eens in uw spiegel!  
 
30-10-2012  ZOALS U UW SPIEGELBEELD ZIET, EN NIET UW ZIEL, 

ZIET DE ALMACHTIGE UW GEEST, ZIEL EN LICHAAM EN WEET HOE 

U DENKT! LAAT ZIJN GOEDHEID EN LIEFDE STERKER WORDEN: 
GODS LIEFDEVOLLE ADVIES AAN U.  

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo! Op 30 oktober 2012, ’s avonds laat, bracht een bode engel 

Gods deze boodschap over aan Benjamin Cousijnsen. 

 
Mijn naam is Abiem. De Almachtige heeft u iets te zeggen. Shalom, 

profeet Gods! Ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach. U 
daar, die luistert, ik ben een bode engel Gods en zeg u, 

 

Ik zie, ik zie, wat gij niet ziet! 
Kijk eens in uw spiegel… Wat ziet u? Zijt gij niet tevreden?  

Zei God niet in uw Geschriften dit? 
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Genesis 1, vers 27  En God schiep de mens naar zijn beeld; naar 
Gods beeld schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen. 

 

Luister eens, 
 

1 Korinthiërs 13, vers 12  Want nu zien wij nog door een spiegel, 
in raadselen, doch straks van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik 

onvolkomen, maar dan zal ik ten volle kennen, zoals ik zelf gekend 

ben.  
 

Zoals u uw spiegelbeeld ziet en niet uw ziel, ziet de 
Almachtige uw geest, ziel en lichaam, en weet hoe u denkt. 

Kijk nog eens… Wat ziet u? Ziet u een uitdrukking van de eeuwige 

verheerlijkte Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, die in u woont? 
 

Jeremia 8, vers 19 vanaf: Waarom hebben zij Mij gekrenkt met 
hun beelden, met nietigheden uit den vreemde? 

 

Ik zeg u, Ik zie, ik zie wat gij niet ziet of wil zien. 
 

Romeinen 10, vers 17  Zo is dan het geloof uit het horen, en het 

horen door het woord van Christus. 
Romeinen 15, vers 3  Want ook Christus heeft Zichzelf niet 

behaagd, maar, gelijk geschreven staat: De smaadwoorden van 
hen, die U smaden, kwamen op Mij neder. 

Romeinen 15, vers 7 en 8  Daarom, aanvaardt elkander, zoals ook 

Christus ons aanvaard heeft tot heerlijkheid Gods. Ik bedoel 
namelijk, dat Christus ter wille van de waarachtigheid Gods een 

dienaar van besnedenen geweest is, om de beloften aan de vaderen 
gedaan, te bevestigen. 

 

2 Korinthiërs 3, vers 16 en vers 18  Maar telkens wanneer 
iemand zich tot de Here bekeerd heeft, wordt de bedekking 

weggenomen. En wij allen, die met een aangezicht, waarop geen 

bedekking meer is, de heerlijkheid des Heren weerspiegelen, 
veranderen naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid, 

immers door de Here, die Geest is. 
 



 
 

 

609 
 
 

 

Mattheüs 5, vers 48  Gij dan zult volmaakt zijn, gelijk uw 
hemelse Vader volmaakt is. 

 

1 Johannes 4, vers 17  Hierin is de liefde bij ons volmaakt 
geworden, dat wij vrijmoedigheid hebben op de dag des oordeels, 

want gelijk Hij is, zijn ook wij in deze wereld. 
1 Johannes 4, vers 20 en 21  Indien iemand zegt: Ik heb God lief, 

doch zijn broeder haat, dan is hij een leugenaar; want wie zijn 

broeder, die hij gezien heeft, niet liefheeft, kan ook God, die hij niet 
gezien heeft, niet liefhebben. En dit gebod hebben wij van Hem: 

Wie God liefheeft, moet ook zijn broeder liefhebben. 
 

Heb elkander lief, zoals Christus u liefheeft! 

Kijk nog eens in de spiegel… Laat Zijn goedheid en liefde sterker 
worden als een dagelijkse realiteit. Hoe kan Yeshua HaMashiach, 

Jezus Christus, het beste van Hemzelf naar buiten brengen? 
Doordat u luistert wat de Geest Gods tot u gesproken heeft.  

Onderhoud uw geest, want de tijd is nabij en Hij komt zeer spoedig! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
 
 

 

Marta is Benjamins Aäron, samen zijn ze één! 
 

30-10-2012  EEN BODE ENGEL GODS BRENGT DEZE BOODSCHAP 
OVER AAN BENJAMIN COUSIJNSEN. ONDERWERPEN: TEKENEN VAN 

HET EINDE DER TIJDEN, DE HERE GOD VERGELIJKT MOZES & 
AÄRON MET BENJAMIN EN MARTA. 

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo! Op 30 oktober 2012 op de vroege ochtend bracht een bode 

engel Gods de volgende boodschap over aan Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Mijn naam is Lidias. Ik begroet u in de machtige naam van 

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. 

 
U daar, luister naar uw profeet Gods! 
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Lukas 21, vers 25  En er zullen tekenen zijn aan zon en maan en 

sterren, en op de aarde radeloze angst onder de volken vanwege 

het bulderen van zee en branding, 
Lukas 21, vers 26  Terwijl de mensen bezwijmen van vrees en 

angst voor de dingen, die over de wereld komen. Want de machten 
der hemelen zullen wankelen. 

 

Handelingen 2, vers 19 en 20  En Ik zal wonderen geven in de 
hemel boven en tekenen op de aarde beneden: bloed en vuur en 

rookwalm. De zon zal veranderen in duisternis en de maan in bloed, 
voordat de grote en doorluchtige dag des Heren komt.  

 

Benjamin, weet u nog dat u zei: “Waarom hebt u mij 
uitgekozen?” 

 
Exodus 4, vers 10 tot en met 17  Toen zeide Mozes tot de HERE: 

Och Here, ik ben geen man van het woord, noch sinds gisteren, 

noch sinds eergisteren, noch sinds Gij tot uw knecht gesproken 
hebt, want ik ben zwaar van mond en zwaar van tong. Maar de 

Here zeide tot hem: Wie heeft de mens een mond gegeven, wie 

maakt stom of doof, ziende of blind; ben Ik het niet, de HERE? Nu 
dan, ga heen. Ik zal met uw mond zijn en u leren, wat gij spreken 

moet.  
 

Gelijk Mozes sprak, zo sprak u ook!  

Luister verder, vers 13 tot en met 17: Maar hij zeide: Och Here, 
zend toch iemand anders. Toen ontbrandde de toorn des HEREN 

tegen Mozes en Hij zeide: Is niet de Leviet Aäron uw broeder? Ik 
weet, dat hij goed spreekt; en zie, hij is op weg gegaan, u 

tegemoet, en als hij u ziet, zal hij zich van harte verheugen.  

 
Heb ik het nu niet ook over u, Benjamin en Marta?  

Vers 15 tot en met 17: Dan zult gij tot hem spreken en de woorden 

in zijn mond leggen, en Ik zal zijn met uw mond en zijn mond en Ik 
zal u leren, wat gij doen moet. Hij zal voor u tot het volk spreken 

en zo zal hij u tot een mond zijn en gij zult hem tot God zijn.  
 

Marta is de mond van Benjamin, zoals de Leviet Aäron.  
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Marta is Benjamins Aäron; samen zijn ze één. 
Werkers, All over the world the spirit is moving, all over the world, 

as the prophet said it would be. 

Ik zeg u, laat er niets er tussen komen, dien elkander in liefde, 
zoals ik u liefheb. Mocht er iets zijn, verneder uzelf en vergeef. 

Wacht daar niet mee, en wees niet koppig en eigenwijs. Luister 
naar uw profeet en Aäron. Mijn naam is de bode engel Lidias. De 

God van Izaäk, Jakob en Abraham beweegt zijn Geest overal en 

raakt de harten.  
 

Velen in uw land, werkers, zullen zich bekeren via uw mond.  
Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, zegene u allen en vraagt u: 

Werk goed samen. God kan Zijn werk doen, als er niets tussen 

komt.  
 

Johannes 14, vers 20  Te dien dage zult gij weten, dat Ik in Mijn 
Vader ben en gij in Mij en Ik in u. 

 

Benjamin, ik ga nu weer, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 
 

 
 

 
 

31-10-2012 Profetisch: het getal 666, de Chip  
 
31-10-2012  NOG EVEN! ALLES ZAL ONBETAALBAAR ZIJN, OMDAT 

HET BEEST OOK U WIL DWINGEN OM TE BUIGEN VOOR HET GETAL 

666 ALS BETAALMIDDEL. ALS U HET AANNEEMT, BENT U WAARLIJK 
HET EIGENDOM VAN SATAN! 

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo! Op 31 oktober 2012 bracht een bode engel Gods deze 

boodschap over aan Benjamin Cousijnsen. 
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Shalom! Ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus 
Christus. Mijn naam is Refaïm, Benjamin Cousijnsen. Ik ben een 

bode engel Gods, die u deze eenvoudige boodschap breng. Schrijf 

op, elk woord, dat ik tot de luisteraars spreek.  
 

U daar, ja u, weet gij niet dat er maar één ware Weg is? 
Er is waarlijk één Weg, die al uw problemen oplost!  

 

Ik zeg u, Uw weg op aarde zal onverdraaglijk zijn, doordat 
uw water onbetaalbaar zal worden.  

En nog even, dan is de waarde van het geld diep gezonken! Alles 
zal voor u onbetaalbaar zijn, omdat het beest ook u wil dwingen om 

te buigen voor het getal 666 als betaalmiddel.  

 
Openbaring 13, vers 16 tot en met 18  En het maakt, dat aan 

allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en 
de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op 

hun voorhoofd, en dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het 

merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam 
heeft. Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal 

van het beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is 

zeshonderd zesenzestig.  
 

Daarom zijn de landen in de problemen en leven gezinnen op 
straat… 

Totdat de problemen in één keer worden opgelost, door het getal - 

de chip - naar de voorgrond te brengen. Ik zeg u, Als u het 
aanneemt en in uw huid laat zetten, bent u waarlijk het eigendom 

van satan! De geheiligde Geschriften wezen de mensheid er reeds 
duizenden jaren geleden op. Het is uw vrije keus. Toch is er 

iemand, die uw problemen oplost en er voor kan zorgen, dat u 

behouden wordt en gered. Zijn naam is Yeshua HaMashiach, Jezus 
Christus, die u wil redden uit de hel op aarde, die de wereld zelf 

naar zich toe heeft geroepen.  

 
U houdt van horror? Uw verlangen naar horror heeft de God 

van Izaäk, Jakob en Abraham gezien als een gebed! 
Velen hebben Yeshua HaMashiach, de Christus, verworpen. En ik 

zeg u, Waar uw hart en gedachten vol van zijn, daar zult u zijn! Er 
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is maar één Weg, die alle oplossingen geeft en problemen oplost: 
de weg naar het eeuwige leven, waar geen pijn is en verdriet en 

haat en doodslag. Jezus Christus, Yeshua HaMashiach is de Enige 

Weg naar behoud! Kies nu wie u dienen wilt.  
Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
 

 

31-10-2012 Er is meer dan alleen hoop voor u!  
 

ONDERWERPEN: GELOOF DE LEUGENS VAN SATAN NIET. ER IS 

MEER DAN ALLEEN HOOP VOOR U! ALLEEN ALS HIJ IN U IS, KUNT 
U DE BOZE VERSLAAN. IK BEN BIJ U, VREES NIET! ER ZIT KRACHT 

IN DE LOFPRIJS EN AANBIDDING! 
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo! Op 31 oktober 2012 bracht de volgende bode engel Gods 
deze boodschap over aan Benjamin Cousijnsen.  

 

Shalom, profeet Gods! Ik begroet u in de naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. Mijn naam is Seabe. Benjamin, Yeshua 

vertelde vaak in beeldspraak, zodat ieder, die waarlijk luistert, het 

begrijpt. Ik openbaar u een openbaring, die niet ieder begrijpt en 
toch zeg ik u in de machtige naam van Yeshua HaMashiach, de 

Christus, het volgende: 
 

Wie kan nu de antichrist van zijn troon stoten? 

Een mens kan niet tegen zijn macht en kracht op, omdat hij eens 
een machtige engel was. Lucifer, ook wel satan genoemd, was een 

echte leider. Hij wist, dat er in de lofprijs en aanbidding kracht zat. 
Ik zei net: een mens kan niet tegen zijn macht en kracht op. 

Wacht, voordat u oordeelt!  

 
Als u niet een echte relatie hebt met Yeshua HaMashiach, en 

wandelt met Hem, hoe wilt u dan de satan vertrappen als 

mens? 
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Satan kunt u alleen verslaan als Yeshua HaMashiach, Jezus 
Christus, in u is. Anders gaat u er aan! Vergeet niet: hij is een 

vader van de leugen en wil u laten zien en doen geloven, dat er 

geen hoop meer voor u is, want: ‘u bent zo slecht. God houdt niet 
van u, en vergeeft u nimmer. En wat uw verleden betreft, u gaat 

toch naar de hel. Geniet dan maar van dit leven!’ 
Velen, zeg ik u, velen hebben Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, 

hierdoor losgelaten, door zijn leugens. 

 
In de lofprijs en aanbidding zitten Gods wonderlijke kracht 

en zegen! 
Ik zeg u, Alleen als u uw zonden belijdt vanuit uw hart, en alles bij 

Yeshua, Jezus, brengt, en vraagt dat Hij u reinigt met Zijn 

wonderbaar, kostbaar Bloed, dan heeft Hij u vergeven. En Hij praat 
er nooit meer over, omdat Hij u waarlijk liefheeft. Er is ook echt wel 

meer dan alleen hoop voor u. 
 

Geloof de leugens van satan niet, zeg ik u als bode engel 

Gods Seabe. 
Als u Yeshua, Jezus, toelaat in uw hart, of u hebt Hem al 

aangenomen in uw hart, vrees satan dan niet, want Hij die in u is, 

is groter en sterker en machtiger dan die op de aarde en in de hel 
is!  

Dank Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, er voor dat Hij u macht 
heeft gegeven om boven de leugens te staan en alle roddel, haat, 

liefdeloosheid en al uw problemen. Als Hij in u is, is dit alles Zijn 

probleem en Hij zegt u: U bent meer dan overwinnaar, zelfs over 
satan! Want Ik ben bij u, vrees niet! Men moet u vrezen, zelfs 

satan! Want Ik ben bij u en Ik zeg u: Vertrap hem met Mijn kracht! 
Zo spreekt de Here. U bent meer dan een mens, weest vurig van 

geest. Zeg: 

 
“Ik ben gekocht en betaald met Zijn kostbaar Bloed, het 

Bloed van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus!” 

Sta in de kracht van Hem! U bent meer dan overwinnaar, maar 
zonder Hem kansloos! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
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Bekeer u! Ik houd u heden zegen en vloek voor! 
 

31-10-2012  PROFETIE: EEN REDELOOS MENS VERSTAAT HET 
NIET, EN EEN DWAAS BEGRIJPT DIT NIET; REGENS EN ZWARE 

WINDEN EN SNEEUW ZAL DE GOD VAN IZAÄK, JAKOB EN 

ABRAHAM U GEVEN, DAN HIER DAN DAAR. BEKEER U! 
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo! Op 31 oktober 2012 bracht de bode engel Gods deze 
boodschap over aan Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de machtige naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Mijn naam is Jael.  

 
Ik ben verheugd om u te ontmoeten, Benjamin, minder 

verheugd wat ik u breng. 
 

Hooglied 5, vers 7  De wachters, die in de stad hun ronde deden, 

troffen mij aan, zij sloegen mij, verwondden mij, zij rukten mij het 
overkleed af, de wachters der muren.  

 

De wereld is overgenomen; men weet niet eens meer wat 
mensen doen. 

En men weet niet eens, wat God doet! 
 

Jesaja 1, vers 9  Indien de HERE der heerscharen ons niet enige 

weinige ontkomenen had overgelaten, waren wij als Sodom 
geworden, aan Gomorra gelijk. 

Jesaja 1, vers 24  Daarom luidt het woord van de Here, de HERE 
der heerscharen, de Machtige Israëls: Wee, Ik zal wraak oefenen 

aan mijn tegenstanders en Ik wil Mij wreken op mijn vijanden. 

 
Ik zeg u, Wie niet wil horen, gaat verloren. 
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Marcus 4, vers 37 en 38  En er stak een zware stormwind op en 
de golven sloegen in het schip, zodat het schip reeds vol liep. Maar 

Hij zelf lag op het achterschip… tot zover. 

 
Psalm 92, vers 7  Een redeloos mens verstaat het niet, en een 

dwaas begrijpt dit niet. 
 

Regens en zware winden en sneeuw zal de God van Izaäk, 

Jakob en Abraham u geven, dan hier, dan daar! 
U zegt: “God is liefde”.  

Klopt! Maar was u wel in de liefde? 
 

Mattheüs 17, vers 6  Toen de discipelen dit hoorden, wierpen zij 

zich op hun aangezicht ter aarde en werden zeer bevreesd. 
 

Johannes 8, vers 12  Wederom dan sprak Jezus tot hen en zeide: 
Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de 

duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben. 

Johannes 14, vers 6  Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de 
waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij. 

  

Deuteronomium 11, vers 26  Zie, ik houd u heden zegen en 
vloek voor. 

 
Bekeer u! 

 

Mattheüs 12, vers 20  Het geknakte riet zal Hij niet verbreken en 
de walmende vlaspit zal Hij niet uitdoven… 

Mattheüs 14, vers 32  En toen zij in het schip geklommen waren, 
ging de wind liggen. 

 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 

 
 
 



 
 

 

617 
 
 

 

 

NOVEMBER 2012 

 
 

Hoeveel is 1+1=?????? = De antichrist 

geopenbaard! 
 
HOEVEEL IS 1+1?.....= DE ANTICHRIST GEOPENBAARD! DE BODE 

ENGEL GODS SPREEKT ALLE OPENBARINGEN NAMENS DE 
ALMACHTIGE GOD UIT, TERWIJL BENJAMIN ALLES UITSCHRIJFT. 

DE WAARHEID BRENGT GOD AAN HET LICHT!  

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo! Op 1 november 2012 bracht de volgende bode engel Gods 

deze boodschap over aan Benjamin Cousijnsen. 
 

Ik begroet u in de machtige naam van Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus. Shalom, Benjamin Cousijnsen. Weet gij hoeveel 1+1 is? 
“Ik denk 2”, zei Benjamin. 

Ik ben de bode engel Gods en openbaar u, 
 

In de nacht van woensdag op donderdag heeft Donder, de 

bode engel Gods, in de Amerikaanse staat in New Jersey via 
Sandy een olietank vernield, waardoor meer dan 1 miljoen 

liter diesel in zee stroomde. 
Mijn naam is Unieo. Voorwaar, voorwaar, Amerika, O wee! Denk nu 

niet dat Sandy het ergste was. Men bouwt op en Amerika zal weer 

verrast worden! Ik openbaar u, 
 

Amerika zal er straks niet meer zijn, gelijk ook enkele 

andere landen. 
Benjamin, net een paar dagen na uw doop in 1979, werden u de 

handen opgelegd, en men zei: “Benjamin, zo spreekt de Here, gij 
zult een held zijn”. Meer werd niet geopenbaard.  

U dacht: ‘Ja, een held op sokken zeker, wat een openbaring’. 
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‘Johannes de Doper droeg ook geen sokken, Benjamin’, zei een 
stem in u. 

 

Ik zeg u, U zag vannacht toen u sliep, Obama… 
Hij was aan het praten vanuit zijn huis en riep de geesten op. En u 

zag de duistere donkere geesten, waarmee hij sprak. Zelfs rook u 
de zwavelstank. Ik openbaar u: Dit gebeurde voordat de God van 

Izaäk, Jakob en Abraham de storm Sandy stuurde via Donder, de 

bode engel die gaat over de verwoesting. Obama wou dat men zich 
zijn naam zou herinneren, hoe hij zich had ingezet voor het land.  

 
Obama greep in voor de verkiezingen, door deze geesten aan 

te roepen! 

Maar de almachtige God, Benjamin, greep ook in, maar anders! Wel 
maakt Obama als een engel des lichts ook hier gebruik van voor de 

verkiezingen.  
 

Obama probeerde nog een bemoediging op 31 oktober 2012 

uit te spreken, maar kon alleen maar zeggen: “Wij moeten 
verder, vooruit”. 

Dit waren zijn bemoedigende woorden.  

De antichrist speelt een spel en duizenden volgen hem. 
 

Openbaring 19, vers 20  En het beest werd gegrepen en met 
hem de valse profeet, die de tekenen voor zijn ogen gedaan had, 

waardoor hij hen verleidde… tot zover, Benjamin. 

 
De antichrist had een erg plan, die ik u niet mag en kan 

zeggen… 
Wel kan ik u zeggen dat God ingreep!  

Benjamin, 1+1= de antichrist geopenbaard! 

Deze boodschap, zeg ik u, wordt vertaald in het Nederlands - 
Engels en Duits en Spaans. Dit zeg ik u niet als engel Gods, maar 

als de stem van de almachtige God! Ook mag ik u zeggen: Kopieer 

en geef alle boodschappen door. Want Obama zal alles laten 
controleren en laten crashen!  

De God van Izaäk, Jakob en Abraham zegene u. 
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Spreuken 9, vers 10 en 11 en Spreuken 8, vers 33  Deze 
teksten mogen de luisteraars zelf lezen; het is voor u, die luistert. 

 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 
 
 

Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt! 
 
BOODSCHAP GODS, GEBRACHT DOOR EEN BODE ENGEL GODS. 

THEMA: NIET OORDELEN, BIJBELVERZEN: MATTH. 7:1,2,3  JOH. 

10:12  JES. 1:15,16  AMOS 5:14  MATTH. 12:31  1 JOH. 2:4  
PSALM 101:7  EFEZ. 4:30,31,32  ROM. 12:21  ROM. 

12:16,17,19,20 
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo! Mijn naam is Benjamin Cousijnsen. Op 1 november 2012 
kreeg ik de volgende boodschap van een bode engel Gods. 

 

Shalom, Benjamin Cousijnsen. Ik begroet u in de machtige naam 
van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Geliefden, die verbonden 

zijt met Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, luister eens heel goed! 

Ik ben de bode engel Gods, Numaria. Ik heb u niets te zeggen, wel 
de God van Izaäk, Jakob en Abraham.  

En Hij zag u en hoorde u, en stuurde mij met deze 
geweldige, waarheidsgetrouwe boodschap naar Benjamin 

Cousijnsen.  

Hij wist ook dat u telkens luistert naar de boodschappen Gods. 
Daarom, geliefden, u meent verbonden te zijn met Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus, maar, laat ik u dit zeggen, wat ik u zeg 
in Zijn naam... 

 

Mattheüs 7, vers 1, 2 en 3  Oordeelt niet, opdat gij niet 
geoordeeld wordt; want met het oordeel, waarmede gij oordeelt, 

zult gij geoordeeld worden, en met de maat, waarmede gij meet, 

zal u gemeten worden. Wat ziet gij de splinter in het oog van uw 
broeder, maar de balk in uw eigen oog bemerkt gij niet? 

http://www.youtube.com/watch?v=F2YI6CKygMU&feature=em-uploademail-new
http://www.youtube.com/watch?v=F2YI6CKygMU&feature=em-uploademail-new
http://www.youtube.com/watch?v=F2YI6CKygMU&feature=em-uploademail-new
http://www.youtube.com/watch?v=F2YI6CKygMU&feature=em-uploademail-new
http://www.youtube.com/watch?v=F2YI6CKygMU&feature=em-uploademail-new
http://www.youtube.com/watch?v=F2YI6CKygMU&feature=em-uploademail-new
http://www.youtube.com/watch?v=F2YI6CKygMU&feature=em-uploademail-new
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Johannes 10, vers 12  Wie de wolf ziet aankomen, laat de 

schapen in de steek en vlucht – en de wolf rooft ze en jaagt ze 

uiteen. 
 

Jesaja 1, vers 15 en 16  Wanneer gij uw handen uitbreidt, 
verberg Ik mijn ogen voor u; zelfs wanneer gij het gebed 

vermenigvuldigt, hoor Ik niet; uw handen zijn vol bloed. Wast u, 

reinigt u, doet uw boze daden uit mijn ogen weg; houdt op kwaad 
te doen. 

 
Amos 5, vers 14  Zoekt het goede en niet het kwade, opdat gij 

leeft en aldus de HERE, de God der heerscharen, met u zij, gelijk gij 

zegt. 
 

Mattheüs 12, vers 31  Daarom zeg Ik u: Alle zonde en lastering 
zal de mensen vergeven worden, maar de lastering van de Geest 

zal niet vergeven worden. 

 
Titus 3, vers 3  Want vroeger waren ook wij verdwaasd, 

ongehoorzaam, dwalende… tot zover. 

 
1 Johannes 2, vers 4  Wie zegt: Ik ken Hem, en zijn geboden niet 

bewaart, is een leugenaar en in die is de waarheid niet. 
 

Psalm 101, vers 7  In mijn huis zal geen bedrieger wonen. 

 
Efeziërs 4, vers 30, 31 en 32  En bedroeft de heilige Geest Gods 

niet, door wie gij verzegeld zijt tegen de dag der verlossing. Alle 
bitterheid, gramschap, toorn, getier en gevloek worde uit uw 

midden gebannen, evenals alle kwaadaardigheid. Maar weest 

jegens elkander vriendelijk, barmhartig, elkander vergevend, zoals 
God in Christus u vergeving geschonken heeft. 

 

Romeinen 12, vers 21  Laat u niet overwinnen door het kwade, 
maar overwin het kwade door het goede. 

Romeinen 12, vers 17  Vergeldt niemand kwaad met kwaad; hebt 
het goede voor met alle mensen. 
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Dit telt ook voor u, Silvia, Antonia, Karel, Pieter, Jan, maar 
ook zou ik zo lang door kunnen gaan. 

Ik zeg u namens de God van Izaäk, Jakob en Abraham, 

 
Romeinen 12, vers 16  Weest onderling eensgezind, niet 

zinnende op hoge dingen, maar voegt u in het eenvoudige. Weest 
niet eigenwijs. 

Romeinen 16, vers 19 en 20  Want uw gehoorzaamheid is bij allen 

bekend geworden. Over u verblijd ik mij dus, doch ik wil, dat gij 
niet alleen wijs zijt tot het goede, maar ook onbesmet van het 

kwade. De God nu des vredes zal weldra de satan onder uw voeten 
vertreden. De genade van onze Here Jezus zij met u! 

 

En ik zeg u als bode engel Gods: Heb uw naaste lief gelijk 
uzelf en vergeef een ander, gelijk Christus u vergeeft. 

Weest een voorbeeld, zoals Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, u 
onderwees. Een geliefde in Christus roddelt niet, spreekt geen 

kwaad en is niet eigenwijs, en rekent het kwade niet toe. Nogmaals 

zeg ik u, Een roddelaar, een kwaadspreker zal Gods Koninkrijk 
nimmer zien, nimmer! Wees rein en keer u af van satans DNA! 

Weest zoals Yeshua, Jezus, u bedoeld heeft, met Zijn DNA. En 

weest niet eigenwijs. 
Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
 

 

Sta klaar, Ik kom als een dief in de nacht! 
 

02-10-2012  BOODSCHAP GODS: VANUIT DE GESCHRIFTEN 

SPREEKT DE HERE JEZUS CHRISTUS NU DEZE ZELFDE 
GESCHRIFTEN VANDAAG TOT U, OPDAT U HEM VERWACHT EN 

KLAARSTAAT, WELK UUR DE HERE JEZUS CHRISTUS OOK KOMT! 
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo! Op 2 november 2012 bracht een bode engel Gods deze 

boodschap over aan Benjamin Cousijnsen. 
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Shalom, profeet Gods! Ik begroet u in de naam van Yeshua 
HaMashiach, de Zoon van God, Jezus Christus. Mijn naam is Richos.  

 

U daar, Hij is Heer! Hij is opgestaan, want Jezus, Hij is Heer!  
Elke knie zal zich buigen, elke tong zal belijden, want Jezus, Hij is 

Heer. 
 

2 Thessalonicenzen 2, vers 3 tot en met 15  Laat niemand u 

misleiden, op welke wijze ook, want eerst moet de afval komen en 
de mens der wetteloosheid zich openbaren, de zoon des verderfs, 

de tegenstander, die zich verheft tegen al wat God of voorwerp van 
verering heet, zodat hij zich in de tempel Gods zet, om aan zich te 

laten zien, dat hij een god is. Herinnert gij u niet, dat ik, toen ik 

nog bij u was, u dit meermalen gezegd heb? En gij weet thans wel, 
wat hem weerhoudt, totdat hij zich openbaart op zijn tijd. Want het 

geheimenis der wetteloosheid is reeds in werking; wacht slechts 
totdat hij, die op het ogenblik nog weerhoudt, verwijderd is. Dan 

zal de wetteloze zich openbaren; hem zal de Here Jezus doden door 

de adem zijns monds en machteloos maken door zijn verschijning, 
als Hij komt. Daarentegen is diens komst naar de werking des 

satans met allerlei krachten, tekenen en bedrieglijke wonderen, en 

met allerlei verlokkende ongerechtigheid, voor hen, die verloren 
gaan, omdat zij de liefde tot de waarheid niet aanvaard hebben, 

waardoor zij hadden kunnen behouden worden. En daarom zendt 
God hun een dwaling, die bewerkt, dat zij de leugen geloven, opdat 

allen worden geoordeeld, die de waarheid niet geloofd hebben, 

doch een welgevallen hebben gehad in de ongerechtigheid. Maar 
wij behoren God te allen tijde om u te danken, door de Here 

geliefde broeders, dat God u als eerstelingen Zich verkoren heeft 
tot behoudenis, in heiliging door de Geest en geloof in de waarheid. 

Daartoe heeft Hij u ook door ons evangelie geroepen tot het 

verkrijgen van de heerlijkheid van onze Here Jezus Christus.  
 

1 Thessalonicenzen 4, vers 13 tot en met 18  Luister goed… 

Doch wij willen u niet onkundig laten, broeders, wat betreft hen, die 
ontslapen, opdat gij niet bedroefd zijt, zoals de andere mensen, die 

geen hoop hebben. Want indien wij geloven, dat Jezus gestorven en 
opgestaan is, zal God ook zó hen, die ontslapen zijn, door Jezus 

wederbrengen met Hem. Want dit zeggen wij u met een woord des 
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Heren: wij, levenden, die achterblijven tot de komst des Heren, 
zullen in geen geval de ontslapenen voorgaan, want de Here zelf zal 

op een teken, bij het roepen van een aartsengel en bij het geklank 

ener bazuin Gods, nederdalen van de hemel, en zij, die in Christus 
gestorven zijn, zullen het eerst opstaan; daarna zullen wij, 

levenden, die achterbleven, samen met hen op de wolken in een 
oogwenk weggevoerd worden, de Here tegemoet in de lucht, en zó 

zullen wij altijd met de Here wezen. Vermaant elkander dus met 

deze woorden. 
1 Thessalonicenzen 5, vers 2  Immers, gij weet zelf zeer goed, dat 

de dag des Heren zó komt, als een dief in de nacht. 
 

Benjamin, men verlangde dat dit gelijk overeen met de 

geheiligde Geschriften uitgesproken wordt voor de 
slechtzienden.  

Werkers, denk ook aan de slechtzienden en slechthorenden. Denk 
aan het uitschrijven. Neem niets weg!  

 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 
 

 

O, hoe wonderbaar is Jezus’ Bloed! 
 

02-11-2012  OF U WEL OF NIET CHRISTEN BENT, DE MEESTE 
AANVALLEN ZIJN GERICHT OP DE GEDACHTEN VAN ELK MENS. 

MAAR DE DUIVELSE MACHT IS VERBROKEN DOOR ZIJN KRACHT: 
O, HOE WONDERBAAR IS JEZUS’ BLOED!  

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo! ’s Avonds op 2 november 2012 bracht de bode engel Gods de 

volgende boodschap over aan Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom, Benjamin Cousijnsen. Ik begroet u in de naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Mijn naam is Michaël en zeg u dit, 
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De meeste aanvallen van satan zijn gericht op de gedachten 
van elk mens, niet of wel Christen. 

U daar, als u Christen bent, hoeft u niet bevrijd te worden, want u 

mag u realiseren dat u van zijn legale gezag van de satan bevrijd 
bent. Dit houdt wel in, dat u in de autoriteit in Christus moet 

wandelen, en de satan op de hoogte moet houden, wat zijn plaats 
moet zijn. Zijn plaats is onder uw voeten! 

 

Kolossenzen 1, vers 13 en 14  Hij heeft ons verlost uit de macht 
der duisternis en overgebracht in het Koninkrijk van de Zoon zijner 

liefde, in wie wij de verlossing hebben, de vergeving der zonden. 
Kolossenzen 2, vers 15  Hij heeft de overheden en machten 

ontwapend en openlijk tentoongesteld en zo over hen gezegevierd. 

 
Lukas 1, vers 70 en 71  Gelijk Hij gesproken heeft door de mond 

zijner heilige profeten van oudsher – om ons te redden van onze 
vijanden en uit de hand van allen, die ons haten. 

 

Efeziërs 6, vers 13  Neemt daarom de wapenrusting Gods, om 
weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om, uw taak geheel 

vervuld hebbende, stand te houden. 

 
Onder de wapenen van God bevindt zich het woord van God 

en het geloof. 
 

Johannes 17, vers 15 en 16  Ik bid niet, dat Gij hen uit de wereld 

wegneemt, maar dat Gij hen bewaart voor de boze. Zij zijn niet uit 
de wereld, gelijk Ik niet uit de wereld ben. 

Johannes 16, vers 23  En te dien dage zult gij Mij niets vragen. 
Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, als gij de Vader om iets bidt, zal Hij 

het u geven in mijn naam. 

 
Lukas 22, vers 31 en 32  Simon, Simon, zie, de satan heeft 

verlangd ulieden te ziften als de tarwe, maar Ik heb voor u 

gebeden, dat uw geloof niet zou bezwijken. En gij, als gij eenmaal 
tot bekering gekomen zijt, versterk dan uw broederen. 

 
Zing, ‘O, hoe wonderbaar is Jezus’ Bloed, O, hoe wonderbaar 

is Jezus’ Bloed! 
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De duivelse macht is verbroken door Zijn kracht, O, hoe 
wonderbaar is Jezus’ Bloed. 

 

Mattheüs 6, vers 33  Maar zoekt eerst Zijn Koninkrijk en Zijn 
gerechtigheid en dit alles zal u bovendien geschonken worden. 

 
U daar, Maak u klaar voor de strijd! Vertrap de satan! 

U hebt Jezus Christus in u, voor wie vreest u dan? Zelfs David was 

niet bang voor de reus. Sta in uw kracht, in de kracht van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. Met Hem bent u meer dan 

overwinnaar! Ik ga nu, laat deze boodschap u bemoedigen en 
sterken. Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
 
 

God is liefde en geeft uit liefde deze wetten! 
 
04-11-2012  GODS WETTEN WORDEN VANUIT DE GESCHRIFTEN 

ONDER UW AANDACHT GEBRACHT IN EEN TIJD, WAARIN VELEN 
DEZE OVERTREDEN. DAARNAAST SPREEKT DE HERE GOD 

OPNIEUW OVER OBAMA VIA DE BODE ENGEL GODS. 

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo! Op 4 november 2012 bracht de volgende bode engel Gods 

deze boodschap over aan Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom, Benjamin Cousijnsen! Ik begroet u in de almachtige naam 

van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Mijn naam is Sjen jiushi ái. 
U daar, ik ben een bode engel Gods en zeg u het volgende, geliefde 

profeet Gods, 
 

Deuteronomium 27, vers 15, 17 en 18  Vervloekt is de man, die 

een gesneden of gegoten beeld maakt, een gruwel voor de HERE, 
het maaksel der handen van een werkman, en dit in het verborgene 

opstelt. En het gehele volk zal antwoorden: Amen. Vervloekt is hij, 

die de grensscheiding van zijn naaste verlegt. En het gehele volk 
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zal zeggen: Amen. Vervloekt is hij, die een blinde op een verkeerde 
weg leidt. En het gehele volk zal zeggen: Amen. 

Deuteronomium 27, vers 24, 25, en 26  Vervloekt is hij, die in het 

geheim zijn naaste doodt. En het gehele volk zal zeggen: Amen. 
Vervloekt is hij, die een geschenk aanneemt om iemand te doden 

en onschuldig bloed te vergieten. En het gehele volk zal zeggen: 
Amen. Vervloekt is hij, die de woorden van deze wet niet 

metterdaad volbrengt. En het gehele volk zal zeggen: Amen. 

 
Benjamin, ik spreek over Obama… 

Een supporter nam met haar camera, vol tranen, opnamen van de 
speech, terwijl de tranen over haar wangen liepen, in Las Vegas. 

Ook wordt hij begroet als een rampenbestrijder. 

 
1 Johannes 4, vers 3  En iedere geest, die Jezus niet belijdt, is 

niet uit God. En dit is de geest van de antichrist, waarvan gij 
gehoord hebt, dat hij komen zal, en hij is nu reeds in de wereld. 

 

Openbaring 13, vers 3 en 4  En ik zag een van zijn koppen als 
ten dode gewond, en zijn dodelijke wond genas; en de gehele aarde 

ging het beest met verbazing achterna, en zij aanbaden de draak, 

omdat hij aan het beest de macht gegeven had, en zij aanbaden 
het beest, zeggende: Wie is aan het beest gelijk? en: Wie kan er 

oorlog tegen voeren? “Romney?” 
 

Openbaring 16, vers 1 en 2  En ik hoorde een luide stem uit de 

tempel zeggen tot de zeven engelen: Gaat heen en giet de zeven 
schalen van de gramschap Gods uit op de aarde. En de eerste ging 

heen en goot zijn schaal uit op de aarde, en er kwam een boos en 
kwaadaardig gezwel aan de mensen, die het merkteken van het 

beest hadden en die zijn beeld aanbaden.  

 
Mattheüs 7, vers 23  En dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u 

nooit gekend; gaat weg van Mij, gij werkers der wetteloosheid. 

 
Johannes 18, vers 6  Toen Hij dan tot hen zeide: Ik ben het, 

deinsden zij terug en vielen ter aarde. 
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Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat 
Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in 

Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. 

 
Ik zeg u, Kies heden wie u dienen wilt! 

Is het Yeshua HaMashiach, Jezus Christus of de satan? 
Wie niet wil horen, gaat verloren! Mijn naam betekent: God is 

Liefde. 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 
 

04-11-2012 Aan de lijdende geliefden in 

Christus! 
 
BOODSCHAP GODS, RECHTSTREEKS GEBRACHT VANUIT GODS 

TROON VIA DE BODE ENGEL GODS, AAN BENJAMIN COUSIJNSEN 
GEGEVEN. DE HERE ZEGT: HOUDT VOL, GELIEFDEN IN JEZUS 

CHRISTUS, EN ZEGT DIT OOK TEGEN ISRAËL!  

Volledige weergave: 
 

Hallo! Op 4 november 2012 bracht de bode engel Gods de volgende 
boodschap over aan Benjamin Cousijnsen. 

 

Shalom, Benjamin Cousijnsen! Ik begroet u in de naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. Mijn naam is Chirso. Ik verheug mij 

zeer, profeet Gods, om u te ontmoeten en tot u te spreken namens 

de Almachtige. 
 

Benjamin, er is geen bevolkingsgroep ter wereld, die 
zwaarder wordt vervolgd dan de geliefden in Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. 

De God van Izaäk, Jakob en Abraham ziet uw haat, Iran, Nigeria, 
Noord-Korea, China, Pakistan, Soedan, Saoedi Arabië, Turkije, 

India… Veel Christenen worden vervolgd, met medeweten en 
opdringen van de overheid. Veel vervolging komt van de hand van 

moslims, die ook nog het hardst roepen met het gebed, en roepen 

geen dader te zijn, maar zelfs slachtoffer te zijn. 
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U daar, die verbonden zijt in Yeshua HaMashiach, Jezus 
Christus, en in de kampen lijdt om Mijnentwil: 

Omdat uw geloof in uw hart alleen maar zeer toeneemt, en uw 

liefde jegens elkander sterker wordt, zal Ik de vervolgingen en de 
verdrukkingen waarlijk zeer spoedig vergelden! Gij zijt Gods 

Koninkrijk zeer waardig geacht, voor hetwelk gij ook lijdt om 
Mijnentwil. 

 

Marcus 10, vers 24, 26, 30, 31  En zijn discipelen waren zeer 
verbaasd over zijn woorden, maar Jezus antwoordde weder en 

zeide tot hen: Kinderen, hoe moeilijk is het het Koninkrijk Gods 
binnen te gaan.  

En zij waren nog meer verslagen en zeiden tot elkander: Maar wie 

kan dan behouden worden? 
…of hij ontvangt honderdvoudig terug: nu, in deze tijd, huizen en 

broeders en zusters en moeders en kinderen en akkers, met 
vervolgingen, en in de toekomende eeuw het eeuwige leven. Maar 

vele eersten zullen de laatsten zijn en de laatsten de eersten. 

 
Romeinen 8, vers 35, 36, 37 en 38  Wie zal ons scheiden van de 

liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid, of vervolging of 

honger, of naaktheid, of gevaar, of het zwaard? Gelijk geschreven 
staat: Om Uwentwil worden wij de ganse dag gedood, wij zijn 

gerekend als slachtschapen.  
 

“Mag ik u iets vragen?” zei Benjamin. 

Ja, maar ik weet al wat u wil vragen, antwoordde de bode engel 
Gods, Waarom ik ween... Maar ik moet ook nu verder spreken, 

Benjamin… 
 

Want ik ben verzekerd, dat noch dood noch leven, noch engelen 

noch machten, noch heden noch toekomst, noch krachten, noch 
hoogte noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen 

scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Here.  

 
Ik weende, Benjamin, omdat ik de liefde van de God van 

Izaäk, Jakob en Abraham zo sterk voel naar de lijdende 
geliefden in Christus toe, dat ik mede weende. 
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Hou vol! Uw loon zal zeer groot zijn. Ook Israël, hou vol! Blijf 
waakzaam en alert, want u zal Hem ook zeker spoedig zien.  

Vele landen zullen ervoor gestraft worden. 

Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 
 
 

De eenvoudigen van hart heeft Hij lief! 
 
04-11-2012  BOODSCHAP GODS: ALS U ZICH EEN KIND VAN 

YESHUA HAMASIACH, JESUS CHRISTUS, NOEMT EN U DIENT HEM, 

EN ALLES DOET TOT ZIJN EER, LAAT DAN ALLES UIT LIEFDE 
BESTAAN! 

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo! Op 4 november 2012 bracht de volgende bode engel Gods 

deze boodschap over aan Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus. Mijn naam is Rehea. 
 

U daar, denk niet dat God ver weg is, Hij is zeer dichtbij! 

En als u Hem toegang geeft tot uw hart, komt Hij in u wonen. In de 
stilte verandert Hij daar van alles. Gods kenmerk is ook, dat uw 

geweten wakker wordt. Wat u vroeger gedaan heeft, en echt niet 
kon, kan ineens niet meer. U leeft niet naar gevoelens, maar nu 

vanuit uw overtuiging. God geeft u de mogelijkheid om u te 

beheersen, niet in een kramp, maar door een kracht, die van 
binnenuit komt. 

 
1 Kronieken 29, vers 11  Van U, o HERE, is de grootheid en de 

kracht, de heerlijkheid, de roem en de majesteit, ja, alles wat in de 

hemel en op de aarde is; van U is de heerschappij, o HERE, en Gij 
zijt als hoofd boven alles verheven. 

 

Deuteronomium 10, vers 12 en 13  Nu dan, Israël, wat vraagt 
de HERE, uw God, van u dan de HERE, uw God, te vrezen door in al 
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zijn wegen te wandelen; Hem lief te hebben; de HERE, uw God, te 
dienen met uw ganse hart en met uw ganse ziel; de geboden en de 

inzettingen des HEREN, die ik u heden opleg, te onderhouden, 

opdat het u wèl ga. 
 

Luister, als u zich een kind van Yeshua HaMashiach, Jezus 
Christus, noemt en u dient Hem en alles doet tot Zijn eer, 

laat dan alles uit liefde bestaan. 

Want Hij, die in u is, is meer dan die in de wereld is. 
 

1 Korinthiërs 12, vers 4  Er is verscheidenheid in genadegaven, 
maar het is dezelfde Geest. 

1 Korinthiërs 12, vers 5  En er is verscheidenheid in bedieningen, 

maar het is dezelfde Here. 
 

Doe alles, zegt de Here, echt vanuit uw hart! 
Wees niet hoogmoedig en eigenwijs en trots van wandel. De 

eenvoudigen van hart heeft Hij lief. De Here kent uw hart en uw 

gedachten zijn bij Hem bekend. 
 

Iemand kreeg ooit een openbaring en God zei: Ga naar 

Amerika, wanneer Ik het u zeg. 
Meteen pakte deze persoon zijn koffers en vertrok… nog voordat de 

Here aanwijzingen gaf. 
Toen hij daar was, zei hij: “Here, wat kan ik nu doen?” 

Niets! sprak de Here. Ik zei: Wanneer Ik het u zeg. De Here had 

een groot plan, maar zag er vanaf en stuurde deze persoon terug. 
 

1 Johannes 2, vers 5 en 6  Maar wie zijn woord bewaart, in die is 
waarlijk de liefde Gods volmaakt. Hieraan onderkennen wij, dat wij 

in Hem zijn. Wie zegt, dat hij in Hem blijft, behoort ook zelf zó te 

wandelen, als Hij gewandeld heeft. 
 

Dien elkander in liefde en overleg, of moet ik u soms 

benoemen bij de naam? 
Ik ga nu, Benjamin, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
 

 



 
 

 

631 
 
 

 

05-11-2012 Onze God is een God van wonderen! 
 

VOOR GOD IS NIETS ONMOGELIJK, AL IS UW TOEKOMST ANDERS 

DAN VERWACHT! DE HERE HAALT VOORBEELDEN AAN, WAARIN 
HIJ OP WONDERBAARLIJKE WIJZE HEEN KON WERKEN, UIT HET 

LEVEN VAN BENJAMIN COUSIJNSEN!  

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo! Op 5 november 2012 bracht een bode engel Gods deze 

boodschap over aan Benjamin Cousijnsen.  
 

Shalom, profeet Gods! Ik begroet u in de machtige naam van 
Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Benjamin, mijn naam is Galia. 

Ik spreek over u… 

 
Weet u nog, dat u zei: “Als ik kon kijken met de ogen van 

Jezus, wat zou ik dan zien?” 
Toen zag u wat u mocht zien… De Almachtige liet u door de muren 

heenkijken, en u zag een gezin dat ruzie had. En toen zag u 

iemand, die aan het huilen was, Febe, heette ze. U zag zoveel… U 
zag een Christelijk gezin en de man vloekte, omdat men naar de 

kerk wou. De Almachtige toonde u beelden, die u niet kon 

verdragen. U had zo’n pijn door wat u zag en zei: “Heer, haal dit 
weg, wat ik zie!” 

Benjamin, God ziet alles, begrijpt u. En soms doet het Hem erg 
pijn, wat Hij ziet. Velen vloeken en zijn zich niet eens bewust, dat 

ze zondigen. 

 
Mattheüs 7, vers 14  Want eng is de poort, en smal de weg, die 

ten leven leidt, en weinigen zijn er, die hem vinden. 
 

Benjamin, ooit was u in Beuningen bij een Evangelisch 

Centrum Saron. 
De God van Izaäk, Jakob en Abraham opende uw mond tijdens de 

kerkdienst… Toen kwam er iemand naar u toe onder tranen. Ze zei: 

“Dank u voor uw bevestiging!” Ze vertelde dat haar broer overleden 
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was en zich zo lang zorgen maakte, of hij wel behouden was, en 
Christus aangenomen had. God had hem aangenomen.  

 

Benjamin, ooit heeft u meegemaakt dat u verkleed was als 
zwerver… 

De Almachtige droeg u dit op om dit te doen, en u liep als een 
dronken zwerver de kerk binnen.  

U was zo weer buitengezet! Later vertelde u deze kerk, dat u het 

was geweest… 
 

Romeinen 12, vers 10  Weest in broederliefde elkander genegen, 
in eerbetoon elkander ten voorbeeld. 

 

Ooit zat u in de auto en de benzine was op, en u was nog 
veel te ver… 

God verplaatste u, en u was meteen weer in Enschede. 
 

Jeremia 32, vers 27  Zie, Ik, de HERE, ben de God van al wat 

leeft; zou voor Mij iets te wonderlijk zijn? 
 

U daar, voor God is niets onmogelijk, al is uw toekomst 

anders dan verwacht! 
God is met u, en voor Hem is Zijn hand, de hand die u uit uw 

problemen zet. Blijf vertrouwen en bid. 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 

 
 

Jezus Christus, Yeshua HaMashiach, leeft!  
 
BOODSCHAP GODS: HET IS MIJN TAAK, BEGRIJPELIJK U DEZE 

WOORDEN GODS DUIDELIJK OVER TE BRENGEN, ZEI DE BODE 
ENGEL GODS. IN GEWONE TAAL WORDT DE DOOD EN 

OPSTANDING VERTELD EN TOEGELICHT!  

 
 

Volledige weergave: 
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Hallo! Op 5 november 2012 bracht een bode engel Gods deze 
boodschap over aan Benjamin Cousijnsen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de machtige naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus.  

 
Mijn naam is Rafaël en ben een bode engel Gods, en het is 

mijn taak, begrijpelijk u deze woorden Gods duidelijk over te 

brengen. 
 

1 Korinthiërs 15, vers 3 tot en met 9  Het belangrijkste van het 
goede nieuws, dat ik heb ontvangen en u heb doorgegeven, is dit: 

Christus is voor onze zonden gestorven, zoals voorzegd is in de 

boeken. Hij werd begraven en is op de derde dag weer levend 
gemaakt, wat ook in de boeken stond. Hij is gezien door Petrus, en 

daarna door de twaalf apostelen samen. Later is Hij gezien door 
500 van Zijn volgelingen tegelijk. Hoewel enkelen van hen al 

gestorven zijn, leven de meesten nog. Hij is gezien door Jakobus en 

daarna nog eens door alle apostelen.  
1 Korinthiërs 15, vers 12 tot en met 22  Als u nu het heerlijke 

nieuws hebt gehoord, dat Christus weer levend is geworden, hoe 

kunnen sommigen van u dan zeggen, dat er geen enkele dode ooit 
weer levend wordt? Als zij gelijk hebben, is Christus ook niet uit de 

dood teruggekomen. En als Hij niet uit de dood teruggekomen is, 
kunnen wij wel ophouden Hem bekend te maken. Dan is het zinloos 

in Hem te geloven. Erger nog, dan zijn wij bedriegers, omdat wij 

tegen God in hebben verklaard, dat Hij Christus weer levend heeft 
gemaakt. Als er geen doden weer levend worden, kan dat niet waar 

zijn. Als er geen doden levend worden, is Christus ook niet weer 
levend gemaakt, en als Christus niet weer levend is geworden, dan 

heeft uw geloof geen betekenis, en zijn uw zonden niet vergeven. 

Ja, dan zijn de gestorven gelovigen reddeloos verloren. Als wij 
alleen voor dit leven onze hoop op Christus hebben gevestigd, zijn 

wij meer te beklagen dan wie ook. Maar zo is het gelukkig niet. 

Christus is weer levend gemaakt, als eerste van de velen, die 
gestorven zijn. Want zoals de dood door een mens is gekomen, is 

ook het nieuwe leven dankzij een mens gekomen. 
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Johannes 3, vers 15 tot en met 17  Opdat ieder die in Mij 
gelooft, eeuwig leven zal hebben. Want God heeft zoveel liefde voor 

de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven, zodat ieder die in 

Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. 
 

Laat dit duidelijk zijn… Jezus Christus, Yeshua HaMashiach, 
leeft! 

Ook nu in de laatste dagen zal Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, 

vele moslims en andere vervolgers en de ongelovigen vertellen, dat 
Hij de enige Weg is en het Leven, via uw droom, en u zult Hem 

zien!  
Als Yeshua, Jezus, niet bestond, was ik niet bij u, Benjamin. 

Ik ga nu, profeet Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
 

 

Nieuwe profetie voor de VS, New York / New 
Jersey! 
 

05-11-2012  DE ENGEL DONDER GEEFT DIT DOOR IN DE 
ALMACHTIGE NAAM VAN DE GOD VAN IZAÄK, JAKOB EN ABRAHAM: 

VS, NEW YORK & NEW JERSEY: DE SLUIZEN GODS GAAN SPOEDIG 
WEER OPEN! LUISTER NAAR GOD, VS! 

 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo! Mijn naam is Benjamin Cousijnsen. Op 5 november 2012 
kreeg ik de volgende boodschap van een bode engel Gods. 

 
Shalom, Benjamin Cousijnsen! Ik begroet u in de machtige naam 

van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Mijn naam is Donder.  

 
Voorwaar, voorwaar, VS, New York, New Jersey, de sluizen 

Gods gaan spoedig weer open! 
Dit zeg ik u in de almachtige naam van de God van Izaäk, Jakob en 

Abraham. Ook zendt Hij u een vrieskou. Waarom bent u zo koud? 

Waarom slaat u Mijn woorden in de wind?  
Ik geef u een storm met een windsnelheid tot 95 km/uur!  
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Uw zonden brengen scheiding, keer op keer heeft u gelogen. 

Mijn woorden zijn Ja en Amen! 

 
2 Korinthiërs 13, vers 3  Gij zoekt nu eenmaal het bewijs, dat 

Christus in mij spreekt, die te uwen opzichte niet zwak, maar onder 
u krachtig is. 

 

Hoor de stem die tot u zegt: “Bekeer u! Maak uw paden 
recht!” 

Mijn naam is Donder en ik ga, waar de Geest Gods mij wil hebben. 
Nu is het de tijd om u te richten op Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus. Dit telt ook voor de wereld! Denk niet dat dit een 

natuurramp is. Word wakker daar!  
Telkens hebt u Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, bespot en 

afgewezen. Luister naar de profeet Gods. Als u hem niet serieus 
neemt en u lacht erom, zal uw lachen u straks vergaan. 

Ik was het, de bode engel Donder, die de storm een juiste richting 

moest geven. Weet u wat Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, 
mist?  

Uw open hart en nederigheid.  

Als u alles kwijt bent, begrijpt u, hoe Yeshua HaMashiach zich voelt 
om u kwijt te raken! Hij spreekt al zo lang, maar u luistert niet. 

Mag Hij nu uw aandacht? Wie niet wil horen, gaat verloren. 
 

Filippenzen 3, vers 7 en 8  Maar alles wat mij winst was, heb ik 

om Christus’ wil schade geacht. Voorzeker, ik acht zelfs alles 
schade, omdat de kennis van Christus Jezus, mijn Here, dat alles te 

boven gaat. Om zijnentwil heb ik dit alles prijsgegeven en houd het 
voor vuilnis, opdat ik Christus moge winnen. 

 

Wees waakzaam!  
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
 
 

06-11-2012 Profetie: Hoor Israël! 
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06-11-2012  PROFETIE: HOOR ISRAËL! DE GOD VAN IZAÄK, JAKOB 
EN ABRAHAM SPREEKT TOT U VIA UW PROFEET VAN DE LAATSTE 

DAGEN, BENJAMIN COUSIJNSEN, HET VOLGENDE!  

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo! In de nacht van 6 november 2012 bracht de bode engel Gods 

deze boodschap over aan Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom, profeet Gods! Ik begroet u in de machtige naam van 
Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Mijn naam is Michaël.  

 

Benjamin, ik spreek tot Israël… Hoor Israël!  
De God van Izaäk, Jakob en Abraham spreekt tot u via uw profeet 

van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen, het volgende, 
 

Jesaja 25, vers 7 tot en met 11  En Hij zal op deze berg de sluier 

vernietigen, die alle natiën omsluiert, en de bedekking, waarmede 
alle volken bedekt zijn. Hij zal voor eeuwig de dood vernietigen, en 

de Here HERE zal de tranen van alle aangezichten afwissen en de 

smaad van zijn volk zal Hij van de gehele aarde verwijderen, want 
de HERE heeft het gesproken. En men zal te dien dage zeggen: Zie, 

deze is onze God, van wie wij hoopten, dat Hij ons zou verlossen; 
dit is de HERE, op wie wij hoopten; laten wij juichen en ons 

verblijden over de verlossing die Hij geeft. Want de hand des 

HEREN zal op deze berg rusten, maar Moab zal op zijn plaats 
neergestampt worden, zoals stro neergestampt wordt in het water 

van een mestkuil. 
 

2 Samuel 22, vers 22 en 23  Want ik heb de wegen des HEREN 

gehouden en ben niet goddeloos afgeweken van mijn God. Want al 
zijn verordeningen stonden mij voor ogen en van zijn inzettingen 

week ik niet af. 

2 Samuel 22, vers 31  Gods weg is volmaakt; des HEREN woord is 
zuiver. Hij is een schild voor allen die bij Hem schuilen.  

  
Israël, blijf vertrouwen, ondanks de vergeldingsacties, dat 

per ongeluk is. 
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Israël, men vecht vlakbij Israëlische posities met elkaar. U vreest 
een burgeroorlog. 

 

Kolossenzen 2, vers 20 en 21  Indien gij met Christus 
afgestorven zijt aan de wereldgeesten, waartoe laat gij u, alsof gij 

in de wereld leefdet, geboden opleggen: raak niet, smaak niet, roer 
niet aan.  

Kolossenzen 3, vers 1, 2, 3 en 4  Indien gij dan met Christus 

opgewekt zijt, zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus is, 
gezeten aan de rechterhand Gods. Bedenkt de dingen, die boven 

zijn, niet die op de aarde zijn. Want gij zijt gestorven en uw leven is 
verborgen met Christus in God. Wanneer Christus verschijnt, die 

ons leven is, zult ook gij met Hem verschijnen in heerlijkheid. 

 
Israël, met Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, in uw geest, 

ziel en hart bent u meer dan overwinnaar! 
De God van Izaäk, Jakob en Abraham is met u! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Israël, Shalom! 

 
 

 

06-11-2012 Profetie: Maak u klaar voor vertrek! 
 

06-11-2012  PROFETIE: VELE OPENBARINGEN WORDEN IN DEZE 

BOODSCHAP ONTHULD AAN BENJAMIN COUSIJNSEN, DIE HET 
DIRECT MET DE WERELD DEELT IN DEZE TIJD: ALS U NIET 

LUISTERT, LEG DAN EEN VOORRAAD AAN MET VOEDSEL! 
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo! Op 6 november 2012 bracht een bode engel Gods de 
volgende boodschap over aan Benjamin Cousijnsen.  

 

Shalom! Ik begroet u in de machtige naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. Mijn naam is Choron. Ik ben een bode 

engel en ik verheug mij, Benjamin, om u weer te ontmoeten. U 

schrijft en ik spreek. U daar, luister heel goed, 
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Jesaja 66, vers 15  Want zie, de HERE zal komen als vuur en zijn 
wagens zullen zijn als een storm, om zijn toorn te openbaren in 

gloed en zijn dreiging in vuurvlammen. 

 
Dit betreft de VS, Mexico, Spanje, San Francisco en 

Indonesië.  
Dit is zeer rechtvaardig voor een Sodom en een Noach generatie! 

 

Psalm 107, vers 25  Hij sprak en deed een stormwind opsteken, 
die haar golven omhoog hief. 

Dit gebeuren is niet ver weg! 
 

Benjamin, men gebruikt een virtueel programma en probeert 

een beeld te projecteren, dat levensecht is en tot de mens 
spreekt. 

De technologische gevallen engelen gaan de kennis ver te boven.  
Ze gebruiken ook een programma, waarmee ze stemmen kunnen 

nabootsen en uitzenden, zonder en met projectiebeelden. Men wil 

de mensen tegen elkaar opzetten.  
Sommigen meenden dat hun partner hen gekwetst had, en hadden 

ruzie. Maar de waarheid was, dat er een geprojecteerd beeld 

uitgezonden was, en soms hoorde men de stem van hun partner 
iets zeggen, wat niet van de partner kwam, en ze werden boos op 

elkaar. Satan gaat heel ver en haat het huwelijk, en vooral de 
Christenen! Daarom is er veel Christenvervolging in onder andere 

Indonesië, Iran, Korea, China en Pakistan. 

 
Ik wijs u er nogmaals op: Zes satellieten gebruiken de 

gevallen engelen, om onzichtbare frequentiegolven en 
projectiebeelden te kunnen uitzenden. 

De mensheid zal overgenomen worden en er zullen rellen zijn en 

haat. Zelfs David Wilkerson heeft ooit New York City gewaarschuwd 
voor wat komen gaat. Benjamin, ik openbaar u meer… 

 

Het water en het voedsel worden onbetaalbaar. 
Men gaat zich gedragen zoals waar ze vol van zijn. Men slacht 

elkaar af om elkanders vlees te eten. Dit zal geschieden, zeg ik u!  
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De grond zal branden onder uw voeten en velen zullen 
omkomen door een extreme zonnehitte.  

Ook zal de grond scheuren, en sterren zullen wankelen en naar 

beneden vallen. De Maan zal bloedrood zijn en beangstigend om te 
zien. Hield u niet van Halloween? Ook zocht men de afgoden op.  

 
Weet gij niet, dat ook de mijter en de staf van het kwaad 

afkomstig zijn? 

Denk aan de boeman! U daar, u zoekt de dingen op van de 
duisternis, maar van Yeshua HaMashiach, daar wilt u niets van 

weten! Waarom niet? 
Omdat uw geest overgenomen is! 

Als u problemen heeft of u bent alles kwijt, dan pas mag Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus, even alles oplossen voor u en daarna 
gaat u weer verder zondigen, en gaat u uw wereldse duistere pad 

weer verder bewandelen.  
 

Elk land met afgodsbeelden zal de Here niet zegenen, ja, 

zelfs uw kerk! 
Het is beter dat u zich nu bekeert en luistert naar de almachtige 

God van Izaäk, Jakob en Abraham. Zo niet, leg dan een voorraad 

aan met voedsel, dat niet kan bederven, voor ongeveer 40 dagen, 
en andere artikelen. De wereld zal de gestoordheid evenaren.  

De gevallen engelen en de demonen zullen zich zichtbaar maken, 
want dit is wat zij bereikt hebben. 

 

Als u Yeshua HaMashiach waarlijk heeft aangenomen en u 
hebt een relatie met Yeshua, Jezus, dan hoeft u niets, echt 

niets, te vrezen. 
Bedek u elke dag, wat ik u ook eerder zei, onder Zijn kostbaar, 

dierbaar Bloed.  

 
Ook de vulkanen zullen van zich laten horen. 

Wie niet wil horen, gaat verloren. Laat Yeshua HaMashiach toe in 

uw hart: Jezus Christus, de Zoon van God. Wees vurig van geest en 
niet lauw! Doe Gods wapenrusting aan en vertrouw Yeshua, Jezus.  

Maak u klaar voor vertrek! Dan mist u wat in de wereld nu spoedig 
komt. Toch zult u er iets van zien. Jezus komt zeer spoedig! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
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07-11-2012 Profetie: 1+1= Obama de antichrist 
geopenbaard! 
 

07-11-2012  OM 5.00 UUR IN DE OCHTEND BRACHT DE BODE 
ENGEL GODS DEZE BOODSCHAP MET DE VOLGENDE MEDEDELING: 

HIJ ZAL ZIJN MACHT TONEN EN OVERWINNEN, TOTDAT IK, DE 
GOD VAN IZAÄK, JAKOB EN ABRAHAM, HEM VERSLA! 

 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo! Op 7 november 2012 bracht een bode engel Gods ’s nachts 
aan Benjamin Cousijnsen deze boodschap over.  

 
Shalom, profeet Gods! Ik begroet u in de machtige naam van 

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Mijn naam is Adinia. Hoe laat is 

het, Benjamin? 
“Vijf uur ’s ochtends”, sprak Benjamin. 

En welke dag? 
“7 November 2012”, zei Benjamin, toen hij op zijn horloge keek. 

Benjamin, en nu zeg ik u ook: Hoeveel is 1+1? 

Benjamin dacht na en zei: “Is het niet: Obama geopenbaard?” 
Klopt! Vanwaar komt van u deze kennis? 

Benjamin zei, “Van de vorige boodschappen. Dit werd ook tegen mij 

gezegd door een bode engel Gods”. 
Nee, sprak de bode engel Gods, het kwam van God zelf, en Hij 

sprak zelf! Ik zeg u, net als bij: 
 

Jeremia 32, vers 26 tot en met 30  Toen kwam het woord des 

HEREN tot Jeremia: Zie, Ik, de HERE, ben de God van al wat leeft; 
zou voor Mij iets te wonderlijk zijn? Daarom zegt de HERE aldus: 

Zie, Ik geef deze stad wel in de macht van de Chaldeeën en van 
Nebukadressar, de koning van Babel, die haar innemen zal; en de 

Chaldeeën die tegen deze stad strijden, zullen komen, deze stad in 

vlam zetten en haar verbranden, met de huizen, op welker daken 
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men voor de Baäl offers ontstoken en plengoffers aan andere goden 
gebracht heeft, waarmee men Mij heeft gekrenkt.  

Jeremia 32, vers 31  Want deze stad heeft mijn toorn en mijn 

gramschap opgewekt sedert de dag dat men haar bouwde, tot op 
heden, zodat Ik haar moet wegdoen uit mijn ogen. 

 
Benjamin, deze woorden zijn profetisch van toepassing voor 

de VS van Amerika! 

Hier is wijsheid voor nodig.  
“Laat ik mij dan maar stilhouden”, zei Benjamin Cousijnsen.  

De engel Gods zei, U hebt zoveel hersencellen, Benjamin, meer dan 
één, meer dan een geleerde, wist u dat? 

“Wow, nee!” zei Benjamin. 

Toch is het zo, sprak de engel Gods, omdat u het gebruikt voor 
later. U bewaart alles en overdenkt alle boodschappen. U bent Gods 

eenvoudige profeet. God kent uw hersens en elke werking. 
“Ik ook”, zei Benjamin en moest erg lachen.  

 

De bode engel Gods sprak, De engelen lachen vaak om u, en 
God schudt met Zijn hoofd.  

Daarom, om uw eenvoudigheid en uw hart, koos de Vader juist u 

als Zijn geliefde profeet. 
1+1= Obama, de antichrist geopenbaard. Zou hij u dit zeggen? 

“Zie, ik Obama ben de God van al wat leeft, zou voor mij iets te 
wonderlijk zijn?” 

Hij zal zijn macht tonen en overwinnen. Hij wint totdat Ik, de God 

van Izaäk, Jakob en Abraham hem versla!  
 

Zie Openbaring 19, vers 19 en 20 
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
 

 

Pak een potje pindakaas, sprak de bode engel 
Gods! 
 

DEZE BOODSCHAP GODS WORDT IN BEELDSPRAAK GEBRACHT, 
MET BEHULP VAN EEN POTJE PINDAKAAS. GODS EENVOUDIGE 
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DIENSTKNECHT SCHRIJFT DIRECT ALLES OP, WAT DE BODE ENGEL 
GODS NAMENS JEZUS CHRISTUS DOOR MAG GEVEN! 

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo! Op 7 november 2012 ’s avonds bracht een bode engel Gods 

deze bijzondere boodschap over aan Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de machtige naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Ik ben uitgezonden om tot u te 
spreken, die nu luistert. Mijn naam is Rouhasi. Ik spreek tot u in 

beeldspraak. 

 
Benjamin en u daar, Pak een potje pindakaas… 

Zet dit potje voor u en kijk er naar. Luister wat ik, de bode engel 
Gods, u mag doorgeven namens Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus. Dit potje zit vol ingrediënten en dit product staat onder 

strenge kwaliteitscontrole, en de inhoud van uw potje is tussen de 
340 gram tot 600 gram. En uw potje pindakaas is tot een bepaalde 

tijd houdbaar.  

 
U denkt, ‘Wat is dit nu voor een vreemde boodschap?’ 

Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Op elk potje past een deksel. Als de 
bescherming eraf is, het deksel, en voor u: uw deksel, het schild 

des geloofs, dan zal het product, wat vol ingrediënten is, snel 

vergaan, ondanks de kwaliteitscontrole wat voorafging. Zo is het 
ook met u…  

U wordt onder de kwaliteitscontrole van Yeshua HaMashiach, Jezus 
Christus, onderworpen. En Hij wil dat de ingrediënten kloppen bij 

een kind van God. Let goed op… 

 
Als u een pot pindakaas vol schimmel ziet, wat doet u er dan 

mee? 

Als er dingen zijn in uw leven, zoals wrok, haat, niet kunnen 
vergeven, niet willen uitpraten, kwaad met kwaad vergelden, 

jaloezie, overspelige gedachten, verafgoden, vervloeken, 
onreinheid, roddelen, kwaadspreken, veroordelen, hoererij en ga zo 

maar door…. Wat doet u ermee? 
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Efeziërs 6, vers 13  Neemt daarom de wapenrusting Gods, om 

weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om, uw taak geheel 

vervuld hebbende, stand te houden. 
 

Sluit uw potje pindakaas altijd goed af, anders gaat het snel 
verloren! 

Als u het schild gebruikt en u laat geen zonden toe in uw geest, ziel 

en lichaam, en u gebruikt de deksel, voor u: uw schild, zullen de 
ingrediënten van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, een groot 

werk in u kunnen doen. En de houdbaarheid zal eeuwig leven zijn. 
 

Openbaring 22, vers 11  Wie onrecht doet, hij doe nog meer 

onrecht; wie vuil is, hij worde nog vuiler; wie rechtvaardig is, hij 
bewijze nog meer rechtvaardigheid; wie heilig is, hij worde nog 

meer geheiligd. 
 

Ik zeg u, Laat u niet over de datum gaan zonder deksel, 

want zonder deksel is de toegang vrij voor satan! 
Begrijpt u nu deze beeldspraak? 

Bekeer u en breng alles bij Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, en 

ga heen en zondig niet meer, in Jezus Christus’ naam. 
Benjamin, profeet Gods, God zegene u allen. 

Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 

 

Help elkander, uw loon zal groot zijn! 
 

08-11-2012  BOODSCHAP GODS: DE HERE GOD SPREEKT ZEER 
DIRECT VIA DEZE BOODSCHAP O.A. TOT U, KERKLEIDERS! GIJ 

ZULT EEN SCHAT IN DE HEMELEN HEBBEN, ALS U DOET WAT DE 
GEEST GODS TOT U SPREEKT!  

 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo! Op 8 november 2012 bracht een bode engel Gods deze 
boodschap over aan Benjamin Cousijnsen. 
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Shalom, profeet Benjamin Cousijnsen. Ik begroet u in de machtige 

naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Mijn naam is 

Brouachaja.  
 

Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Weet gij waarom Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus, weent? 

Zie uw schapen in u kerk. 

 
Mattheüs 25, vers 35 tot en met 37  Want Ik heb honger 

geleden en gij hebt Mij te eten gegeven. Ik heb dorst geleden en gij 
hebt Mij te drinken gegeven, Ik ben een vreemdeling geweest en 

gij hebt Mij gehuisvest, naakt en gij hebt Mij gekleed, ziek en gij 

hebt Mij bezocht; Ik ben in de gevangenis geweest en gij zijt tot Mij 
gekomen. 

 
U daar, zie uw schapen in uw kerk! 

 

Mattheüs 18, vers 12, 13 en 14  Wat dunkt u? Indien een mens 
in het bezit is gekomen van honderd schapen en één ervan raakt 

verdwaald, zal hij dan niet de negenennegentig op de bergen laten 

en heengaan om het dwalende te zoeken? En gebeurt het, dat hij 
het vindt, voorwaar, Ik zeg u, dat hij zich over dat ene meer 

verblijdt dan over de negenennegentig, die niet verdwaald waren. 
Zó bestaat bij uw Vader, die in de hemelen is, de wil niet, dat één 

dezer kleinen verloren gaat. 

Mattheüs 19, vers 21 en 22  Jezus zeide tot hem: Indien gij 
volmaakt wilt zijn, ga heen, verkoop uw bezit en geef het aan de 

armen, en gij zult een schat in de hemelen hebben, en kom hier, 
volg Mij. Toen de jongeling dit woord hoorde, ging hij bedroefd 

heen, want hij bezat vele goederen. 

 
Ik zeg u nogmaals, Weet gij waarom Ik ween? 

Er zijn schapen, Benjamin, Mijn schapen, die honger en dorst 

hebben en geen onderdak. Ze zijn naakt en ze zitten in de kerk, en 
smeken om hulp! 

Sommigen zeiden dat ze maar naar een instantie moesten gaan. En 
als men eenmaal een briefje had, dan zou men ook de hulp van de 
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kerk krijgen. Ondertussen leden ze nog meer honger! Weet gij 
waarom ik ween? 

Omdat dit niet Mijn woorden zijn! Ik vraag u toch ook geen briefje 

om in Gods Koninkrijk binnen te mogen komen. Gij zult een schat 
in de hemelen hebben, als u doet wat de Geest Gods tot u spreekt, 

toen en ook nu, gelijk opgeschreven staat in de heilige Geschriften. 
 

Ik openbaar u, In Spanje verkocht een pastoor zijn bezit en 

kerk, en heeft nu een ander onderkomen. 
Hij kende Mijn Geschriften en Mijn woorden. Hij heeft vele schapen 

te eten gegeven. Wat hebt gij aan Mij gedaan?  
Zie uw schapen! Help elkander! Dit is Mijn gebod. Anders zal u 

bedroefd heengaan, net als de jongeling. Spreek tot uw schapen. 

Ziet gij mij niet? Zo sprak Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, tot 
u.  

 
Velen hebben het nu heel zwaar… 

Weid Mijn schapen. Hebt gij Mij waarlijk lief, kerkleiders?  

Ook u daar, help elkander, uw loon zal groot zijn! 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
 
 

Hoor wat de Here zegt over o.a. Tattoos & 

Piercings! 
 

08-11-2012  BOODSCHAP GODS: ONDERZOEKT UZELF OF GIJ WEL 

IN HET GELOOF ZIJT! IN DEZE BOODSCHAP KRIJGT U EEN HELDER 
ANTWOORD OP VRAGEN, DIE JE ALS CHRISTEN KUNT HEBBEN 

OVER O.A. TATTOOS & PIERCINGS!  
 

Volledige weergave: 

 
Hallo! Op 8 november 2012 ’s avonds bracht een bode engel Gods 

deze boodschap over aan Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom, profeet Gods Benjamin Cousijnsen! Ik begroet u in de 

machtige naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Mijn naam 
is Sibion. 
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Spreuken 11, vers 22  Als een gouden ring in een varkenssnuit is 

een schone vrouw zonder verstand.  

 
2 Korinthiërs 13, vers 5 tot en met 8  Stelt uzelf op de proef, of 

gij wel in het geloof zijt, onderzoekt uzelf. Of zijt gij niet zo zeker 
van uzelf, dat Jezus Christus in u is? Want anders zijt gij 

verwerpelijk.  

 
U daar, als u Jezus Christus hebt aangenomen, dan wilt u 

toch niet gelijkvormig zijn aan de wereld? 
 

1 Koningen 18, vers 28 en 29  Toen riepen zij luider en maakten 

zich naar hun gewoonte insnijdingen met zwaarden en speren, 
totdat zij dropen van bloed. En zodra de middag voorbij was, tot 

tegen het brengen van het avondoffer, geraakten zij in 
geestvervoering… tot zover. 

 

Leviticus 19, vers 26 en 28  Gij zult niets met het bloed eten; gij 
zult niet aan waarzeggerij of toverij doen. Gij zult geen insnijding 

voor een dode in uw lichaam maken en geen tekens in uw huid 

laten prikken: Ik ben de HERE. 
 

Deuteronomium 12, vers 23  Houd er echter aan vast, dat gij 
geen bloed eet, want het bloed is de ziel en gij zult niet de ziel met 

het vlees eten. 

 
1 Korinthiërs 6, vers 19  Of weet gij niet, dat uw lichaam een 

tempel is van de Heilige Geest, die in u woont, die gij van God 
ontvangen hebt, en dat gij niet van uzelf zijt? 

1 Korinthiërs 6, vers 20  Want gij zijt gekocht en betaald. 

Verheerlijkt dan God met uw lichaam. 
1 Korinthiërs 2, vers 10 en 12  Want óns heeft God het 

geopenbaard door de Geest. Want de Geest doorzoekt alle dingen, 

zelfs de diepten Gods. Wij nu hebben niet de geest der wereld 
ontvangen, maar de Geest uit God, opdat wij zouden weten, wat 

ons door God in genade geschonken is. 
 

Laat zien dat u geheel anders bent! 
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En weest niet gelijkvormig aan de gevallen engelen en aan satan 
met zijn demonen. Kies 100% wie gij dienen wilt! 

Ik ga nu en zeg u in eerbied en vol respect naar de Almachtige: 

Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 
 

09-11-2012 Profetie: Israël, de Here spreekt 

zelf! 
 

09-11-2012  PROFETIE: BENJAMIN, DE HERE SPREEKT ZELF. NOG 

EVEN, DAN ZULT U, IRAN, MOETEN BUIGEN VOOR DE GOD VAN 
IZAÄK, JAKOB EN ABRAHAM, EN ZULT U DE KRACHT VAN ISRAËL 

ERVAREN!  

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo! Op 9 november 2012 bracht de volgende bode engel Gods 

deze belangrijke boodschap over aan Benjamin Cousijnsen. 
 

Ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. 
Shalom, profeet Benjamin Cousijnsen, mijn naam is bekend… 

Michaël. 

 
Benjamin, Israël staat op scherp en mede het Koninkrijk 

Gods! 

Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Er is maar één Heerser en één 
Overwinnaar en één, die het laatste oordeel geeft. Hij is de Alfa en 

de Omega. Hij is de enige Weg en de Waarheid en het Leven. Hij is 
het heilige Lam van God, de Koning der koningen. Zijn naam is 

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, de Zoon van God. En Hij is met 

Israël!  
 

Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, De bescherming Gods is met 
Israël! 

Niemand zal Israël kunnen wegnemen. Nog even, dan zult u, Iran, 

moeten buigen voor de God van Izaäk, Jakob en Abraham, en zult 
u de kracht van Israël ervaren. 
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Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, Ik geef de doden het eeuwige 

leven.  

Ik, Yeshua HaMashiach, ben het levende Bewijs. Ik ben zelf het 
Leven en wie in Mij gelooft, zal leven! Ik ben de Zoon van God, en 

wie in Mij gelooft, zal leven, zelfs als hij gestorven is.  
Sommigen zijn reeds voor de opstanding bij de Vader. Wie leeft en 

in Mij gelooft, zal nooit sterven. Niets is te wonderlijk. Gelooft u dit? 

 
Voorwaar, voorwaar, Ik ben wie Ik ben en zeg u: Wie kan 

tegen Mij strijden? 
Niemand! Want Ik ben met Israël. 

 

Alleen wie in Mij gelooft en bedekt is met Mijn kostbaar 
Bloed, zal worden behouden. 

Benjamin, de Here spreekt zelf. Ik heb de boodschap doorgegeven.  
En wie niet wil horen naar de God van Izaäk, Jakob en Abraham, 

gaat verloren. Al hebt u ook de machtigste wapens en andere 

middelen. Niemand mag Israël bedreigen. Israël staat op scherp, en 
als God met hen is, wie moet men dan vrezen?  

Israël zal toeslaan, als verdediging, en de muren vielen om. De tijd 

is nabij! 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 
 

 

Gezocht: 100% toegewijde wederom geboren 

Christenen 
 

EEN BIJZONDERE BOODSCHAP, DAAR DE HERE ZELF EEN 
UITNODIGING DOET AAN WEDEROM GEBOREN CHRISTENEN, OM 

TE GAAN HELPEN IN DEZE BEDIENING. DE WERKERS STAAN 100% 

ACHTER DE BEDIENING! 
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo! Op 9 november 2012 bracht een bode engel Gods de 
volgende boodschap over aan Benjamin Cousijnsen. 
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Shalom, profeet Gods! Ik begroet u in de machtige naam van 

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Mijn naam is Seraya. Ik ben 

naar u gezonden en mocht in de plaats van Michaël. 
 

Benjamin, veel boodschappen worden ingesproken door uw 
aangewezen personen. 

De God van Izaäk, Jakob en Abraham ziet het hart aan van u allen, 

en de bereidbaarheid in uw dienen.  
Ook u daar, die luistert, ik ben een bode engel Gods en Benjamin 

Cousijnsen is Zijn eenvoudige geliefde profeet van de laatste 
dagen. 

Zo zijn ook de werkers de werkers van de laatste dagen. Zij staan 

100% achter de bediening en geven ook, via de boodschappen, 
alles in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, door. 

De stem van Benjamin is de stem van de werkers.  
Het wordt vanuit het Nederlands vertaald.  

 

Mocht u ook als wederom geboren Christen iets willen 
betekenen in deze profetische bediening, hoe dan ook, dan 

kunt u contact opnemen.  

Ook zijn andere taligen welkom.  
Benjamin, had u deze boodschap verwacht? 

Dit komt van de Almachtige! 
 

Prediker 9, vers 8  Deze woorden zijn voor u. Ontvangt de zegen 

van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, en dank Hem… Laten uw 
klederen te allen tijde wit zijn, en olie ontbreke niet op uw hoofd. 

 
U daar, Kent u Yeshua HaMashiach al, Jezus Christus? 

Weet u dat deze geweldige woorden reeds voordat u geboren was, 

gesproken zijn, zodat u weet dat Hij u liefheeft? 
 

Johannes 8, vers 3 en 4  En de schriftgeleerden en de Farizeeën 

brachten een vrouw, op overspel betrapt, en zij stelden haar in het 
midden en zeiden tot Hem: Meester, deze vrouw is op heterdaad 

betrapt bij het plegen van overspel; 
Johannes 8, vers 5 tot en met 10  En in de wet heeft Mozes ons 

bevolen zulken te stenigen; Gij dan, wat zegt Gij? En dit zeiden zij 
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om Hem in verzoeking te brengen, opdat zij iets hadden om Hem 
aan te klagen. Maar Jezus bukte neder en schreef met de vinger op 

de grond. Doch toen zij Hem bleven vragen, richtte Hij Zich op en 

zeide tot hen: Wie van u zonder zonde is, werpe het eerst een 
steen naar haar. En weer bukte Hij neder en schreef op de grond. 

Maar toen zij dit hoorden, gingen zij één voor één weg… tot zover. 
 

Wie zijn uw aanklagers? 

Jezus Christus heeft u lief, en Hij roept u bij de naam. Kijk niet naar 
uw verleden. Zie op Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Geef uw 

leven aan Hem en doe al uw zonden weg. Ga naar Hem, die u wil 
vergeven. Hij wil u vergeven! Vouw uw handen en praat met Hem, 

en nodig Hem uit in uw hart te komen. En bezoek een volle 

evangelische kerk, waar u nieuwe vrienden zult ontmoeten. 
Ik ga nu, Benjamin, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
 
 

Geen Superheld of dode, waarschuwde de 

engelbode! 
 

09-11-2012  VELEN AANBIDDEN EEN DODE EN VRAGEN OM EEN 
CADEAU, EN VERAFGODEN HEM ONDER ANDERE. ER IS ER ÉÉN, 

DIE WAARLIJK BESTAAT: JEZUS CHRISTUS, YESHUA HAMASIACH. 

LAAT HEM UW SUPERHELD ZIJN! 
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo! Op 9 november 2012 bracht een bode engel Gods de 
volgende boodschap over aan Benjamin Cousijnsen. 

 

Shalom! Ik begroet u, profeet Benjamin Cousijnsen, in de machtige 
naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. 

 
Benjamin, de wereld zit vol helden en idolen. 

Denk aan de jaren ’40… U had tijdschriften van Tarzan, en u, 

Tarzans profeet, werd beïnvloed. Het sloop als een gif in uw 
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gedachten naar binnen. Ook dacht u dat u de zoon van Tarzan was. 
En uw zusjes hielden van Tina’s.  

Wie wou niet in één ogenblik getransformeerd worden in een 

bovennatuurlijke superheld of een idool?  
Wat hebben deze helden u gebracht? 

 
1 Korinthiërs 13, vers 11  Toen ik een kind was, sprak ik als een 

kind, voelde ik als een kind, overlegde ik als een kind. Nu ik een 

man ben geworden, heb ik afgelegd wat kinderlijk was, “zelfs Sint 
Nicolaas, Sinterklaas!” 

 
Velen aanbidden een dode en vragen om een cadeau, en 

verafgoden hem onder andere. 

Ik ben de bode engel Gods, Abisai, en vertel u: Er is er Eén, die 
waarlijk bestaat, en die de dood overwon. En geen enkele duistere 

macht en kracht kon Hem verslaan! 
 

1 Petrus 4, vers 3  Want er is tijd genoeg voorbijgegaan met het 

volbrengen van de wil der heidenen… tot zover. 
 

Ik zeg u, Denk aan uw kinderen en aan uzelf! 

 
1 Petrus 5, vers 8  Wordt nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij, 

de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal 
verslinden. 

 

Velen zijn al verslonden door de wil der duisternis. 
Satan vindt het prachtig, al uw aandacht! 

 
Openbaring 13, vers 13  En het doet grote tekenen, zodat het 

zelfs vuur uit de hemel doet nederdalen op de aarde ten 

aanschouwen van de mensen. 
 

Ik zeg u, De satan is de vader van de leugen, en Hij, Jezus 

Christus, is de tegenstander van al het kwaad!  
Er is maar één Held, die Zijn leven gaf aan het kruis in uw plaats, 

en de dood overwon: Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. 
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Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, 
dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die 

in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. 

 
Hebt u een probleem?  

Vouw uw handen en bid. Vertel Hem alles en vraag Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus, in uw hart te komen wonen. En vraag 

Hem om vergeving van uw zonden. Hij is de Zoon van God en Hij 

woont niet op Krypton! 
Kies heden wie u dienen wilt. Is het de vader van de leugen of 

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus? 
 

Openbaring 20, vers 10  En de duivel, die hen verleidde, werd 

geworpen in de poel van vuur en zwavel… tot zover. 
 

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, is uw Superheld! 
 

Ruacha, Yeshu, Shalom! is een groet naar de Vader en de 

Heilige Geest en Zijn Zoon, die de vrede aan u geeft, na het 
uitspreken.  

Ook is het een zegen. Vol eerbied en met gezag zeg ik in Zijn 

heiligheid en respect, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 
 

Mariaverschijning = Kameleon van de hel! 
 
11-11-2012  OPENBARING GODS: DE HERE GOD SPREEKT OVER 

HET AANBIDDEN VAN BEELDEN EN MARIAVERERING: ZE IS GEEN 

KONINGIN VAN DE HEMEL, MAAR VAN DE HEL! RICHT U OP 
KONING JEZUS, KONING DER KONINGEN!  

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo! Op 11 november 2012 in de namiddag bracht de volgende 

bode engel Gods deze boodschap over aan Benjamin Cousijnsen. 
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Shalom, Benjamin Cousijnsen! Ik begroet u in de naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. Mijn naam Saraia. Ik ben een bode 

engel Gods en vraag uw aandacht. 

 
Openbaring 13, vers 15  En hem werd gegeven om aan het beeld 

van het beest een geest te schenken, zodat het beeld van het beest 
ook zou spreken, en maken dat allen, die het beeld van het beest 

niet aanbaden, gedood werden. 

 
Benjamin, satan kan vele wonderen doen, en hij probeert de 

mensen te verleiden, die op aarde wonen. 
Ook in 1996 in de plaats Worcester, Massachusetts, kwam bloed uit 

een tabernakelbeeld. In Mexico, Bosnië, Spanje kwam er bloed of 

tranen uit de ogen van de beelden. Velen kwamen tot geloof en 
aanbaden het beeld! 

 
Leviticus 19, vers 4  Gij zult u niet tot de afgoden wenden en u 

geen gegoten beelden maken: Ik ben de HERE, uw God. 

 
Jeremia 8, vers 19  Hoor! hulpgeroep van de dochter mijns volks 

uit het land, wijd en zijd: Is de HERE niet in Sion, of is haar Koning 

niet in haar? Waarom hebben zij Mij gekrenkt met hun beelden, 
met nietigheden uit den vreemde?  

 
Benjamin, niemand komt tot de Vader dan door Mij, niet 

door een beeld of een Mariaverschijning, die u zegt om via 

haar te bidden, uw ‘bemiddelaar’. 
Niemand komt tot de Vader dan door Mij! Niet door deze duivelse 

geest, deze kameleon van de duisternis! Ik zeg u, Ze is geen 
koningin van de hemel, maar van de hel!  

Richt u op Koning Jezus, Koning der koningen, zo moet het zijn. 

 
Handelingen 7, vers 55  Maar hij, vol van de heilige Geest, sloeg 

de ogen ten hemel en zag de heerlijkheid Gods en Jezus, staande 

ter rechterhand Gods. 
 

U daar, satanaanbidders, bekeer u van uw wandel! 
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De God van Izaäk, Jakob en Abraham heeft u reeds eerder 
gewaarschuwd. Wie niet wil horen, gaat verloren. Ik haat uw 

afgodenbeelden! Ik zal u niet ongestraft laten, wacht maar af! 

 
Johannes 3, vers 17  Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld 

gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld 
door Hem behouden worde… Let op! 

Johannes 3, vers 19  Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld 

gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan 
het licht, want hun werken waren boos. 

Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat 
Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in 

Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. 

 
Kies wie u dienen wilt: is het uw kameleon satan, of Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus, die u wil redden uit zijn hand! 
De keus is aan u, maar wees snel voordat Hij Zijn keus maakt. 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 
 

 

Wees een overwinnaar in Yeshua, Jezus 
Christus! 
 

11-11-2012  GEBRACHT DOOR MICHAËL NAMENS JEZUS 
CHRISTUS. HIJ LEGT U UIT, HOE U MAG GAAN LEREN DENKEN EN 

HOE U HOORT TE LEVEN, OM WEERSTAND TE KUNNEN BIEDEN, 

ALS U AANGEVALLEN WORDT DOOR DE DUIVEL. 
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo! Op 11 november 2012 bracht een bode engel Gods de 
volgende boodschap over aan Benjamin Cousijnsen. 

Shalom, profeet Benjamin Cousijnsen! Ik begroet u in de naam van 
Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Mijn naam kent gij, Michaël. 

 

Benjamin, de meeste aanvallen van de duivel zijn gericht op 
de gedachten en gevoelens van de mensen. 
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Veel Christenen bidden, dat ze bevrijd mogen worden van de 
duivel, en dat ze niet lastig gevallen willen worden. Velen realiseren 

zich niet eens, dat Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, meer dan 

overwinnaar is. U die luistert, u bent van het gezag van de duivel al 
lang geleden bevrijd!  

“Toch word ik aangevallen”, zegt u. 
Kijk naar Mij, zegt Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Hij zegt u, 

dat u in Zijn autoriteit moet wandelen, en dat u in Christus groter 

en sterker bent en machtiger, en dat u de duivel op de hoogte mag 
houden van wat zijn plaats is. Dat is: onder uw voeten! Ik zeg u dit,  

 
Kolossenzen 1, vers 13  Hij heeft ons verlost uit de macht der 

duisternis en overgebracht in het Koninkrijk van de Zoon zijner 

liefde. 
Kolossenzen 2, vers 15  Hij heeft de overheden en machten 

ontwapend en openlijk tentoongesteld en zo over hen gezegevierd. 
 

Lukas 1, vers 70 en 71  Gelijk Hij gesproken heeft door de mond 

zijner heilige profeten van oudsher – om ons te redden van onze 
vijanden en uit de hand van allen, die ons haten. 

 

Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Luister goed!  
Velen willen de duivel uit hun leven verjagen, maar ze openen 

voortdurend deuren! Want ze wandelen niet volgens de principes 
van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, en ze verbazen zich als ze 

problemen ondervinden. Merendeel wordt men aangevallen in de 

gedachten. U moet waken over uw gedachten en weigeren aan een 
nederlaag te denken. Neem de goede houding aan van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Hij zal u beschermen! 
 

Johannes 17, vers 15  Ik bid niet, dat Gij hen uit de wereld 

wegneemt, maar dat Gij hen bewaart voor de boze. 
 

De God van Izaäk, Jakob en Abraham wil u behoeden voor 

het kwaad. 
Maar dat kan alleen maar in het kader van heiliging en 

gehoorzaamheid aan het woord van God, en door uw gedachten 
krijgsgevangen te nemen. 
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Efeziërs 4, vers 26 en 27  Geraakt gij in toorn, zondigt dan niet: 
de zon mag niet over een opwelling van uw toorn ondergaan; en 

geeft de duivel geen voet. 

Efeziërs 6, vers 10  Voorts, weest krachtig in de Here en in de 
sterkte zijner macht. 

 
Als Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, in u is, is er geen 

angst. 

Waarom zou men vrezen? Hij is in u, en met Hem staat u in Zijn 
kracht. Neemt de wapenrusting Gods!  

 
Efeziërs 6, vers 11 tot 20  Lees dit voor uzelf, en gebruik het! 

 

Benjamin Cousijnsen, ik ga nu en zeg u, mijn naam is 
Michaël en ik ben een strijder Gods.  

Waar blijven de strijders, die in hun kracht gaan staan?  
Weest een overwinnaar in Yeshua HaMashiach, Jezus Christus! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 
 

 

Profetie: De tijd is nabij, vreest niet, Israël! 
 

11-11-2012  PROFETIE: HOOR NETANYAHU, DE TIJD IS NABIJ, 

VREES NIET, ISRAËL! DE BODE ENGEL BRENGT VERSLAG UIT OVER 
DE STRIJDKRACHTEN IN DE HEMELSE GEWESTEN, EVENALS DE 

STRIJDKRACHTEN VAN ISRAËL!  
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo! Op 11 november 2012 bracht een bode engel Gods de 
volgende boodschap over aan Benjamin Cousijnsen. 

 

Shalom, profeet Benjamin Cousijnsen! Ik begroet u in de naam van 
Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Hoor de stem, die roept via de 

bode engel Gods, Ismaël. 

 
Israël, Hoor! 
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Mattheüs 5, vers 10 tot en met 12, en vers 44 en 45  Gelukkig 

zijn de mensen die vervolgd worden, omdat zij Gods wil doen, want 

het Koninkrijk van de hemelen is voor hen. Gelukkig bent u, als u 
beledigingen, vervolgingen, leugens en laster te verdragen krijgt, 

omdat u bij Mij hoort…. even tot zover; ik spreek zo verder 
hierover. Luister goed, ook u, profeet Benjamin Cousijnsen. 

 

De strijdkrachten staan klaar in de hemelse gewesten, 
evenals de strijdkrachten van Israël. 

De Palestijnen hebben enkele raketten afgeschoten op Israël.  
Vreest niet, Israël! 

 

Ik ga weer verder uit Mattheüs…  
Evenals toen, spreekt de Here nu ook tot u! Alle woorden zijn voor 

nu. Juich van blijdschap, want in de hemel ligt een geweldige 
beloning voor u klaar. Vroeger zijn de profeten immers ook zo 

vervolgd. Maar ik zeg u, Houd ook van uw vijanden, en bid voor wie 

u vervolgen. Als u dat doet, bent u echt kinderen van uw hemelse 
Vader… Ik ga zo weer verder, even dit, 

 

De acties volgen elkaar op.  
Vele engelen zijn in het luchtruim boven Israël! Sommigen zagen 

ons.  
Zes raketten kwamen in de Gazastrook terecht.  

Benjamin, als ik te snel ga, moet u het even aangeven.  

Benjamin zei: “Ik heb nog nooit in mijn leven zoveel opgeschreven, 
maar ik kan u goed volgen”.  

Benjamin, vroeger dwong u op school iemand, om voor u het 
strafwerk op te schrijven, maar omdat u Christus goed heeft leren 

kennen, werd u zo mak als een lam. 

 
Israël is het land van melk en honing, en de heilige 

Geschriften getuigen naar de wereld toe, en ook naar 

Netanyahu toe, dat de God van Izaäk, Jakob en Abraham 
met Israël is. 

Netanyahu, was u niet ooit bij Benny Hinn? Heeft u niet de kracht 
en de aanwezigheid ervaren van Yeshua HaMashiach? Hij is met u! 
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Ik ga weer verder vertellen uit Mattheüs: Hij laat Zijn zon opgaan 
voor goede en slechte mensen. Hij laat het regenen voor 

rechtvaardigen en onrechtvaardigen.  

 
Ik zeg u, Word stil voor de Here en verwacht alles van Hem!  

Zoek Hem in uw gebed. Doe wat u moet doen, waar de heilige 
Geschriften over gesproken hebben.  

De wereld zal weten, ja iedere ziel, dat Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus, leeft, en de enige Weg is en de Waarheid en het Leven, en 
Israël de overwinning zal geven!  

 
Netanyahu, de tijd is nabij, vrees niet!  

Ik zeg u, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus helpt u bij elke 

beslissing.  
Ik ga nu, Benjamin, en groet u allen met deze zegen, die men ook 

gebruikt in eerbied in de hemel: Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

SHALOM 
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Heb elkander lief en uw blijdschap wordt 

vervuld! 
 

12-11-2012  BOODSCHAP GODS, GEBRACHT DOOR EEN BODE 
ENGEL GODS AAN BENJAMIN. THEMA: GOD LIEFHEBBEN EN JE 

NAASTE ALS JEZELF. DIT IS MIJN GEBOD, DAT GIJ ELKANDER 

LIEFHEBT EN UW BLIJDSCHAP WORDT VERVULD! 
 

 
Volledige weergave: 

 

Op 12 november 2012 bracht een bode engel Gods in de nacht de 
volgende boodschap over aan Benjamin Cousijnsen. 

 

Shalom, profeet Benjamin Cousijnsen! Ik begroet u in de machtige 
naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. 

 
Mijn naam is Levia. Ik verheug mij om u te ontmoeten, waar men 

veel over spreekt bij de Vader van al wat leeft, de God van Izaäk, 

Jakob en Abraham. 
 

U daar, die luistert, ik breng u deze woorden over als bode 
engel Gods. 

Bij u noemt men een bezorger, die u op de hoogte brengt, een 

postbode. Zo breng ik ook een boodschap over, maar dan van 
boven, van God zelf! 

 

Lukas 10, vers 27 tot en met 30  Hij antwoordde en zeide: Gij 
zult de Here, uw God, liefhebben uit geheel uw hart en met geheel 

uw ziel en met geheel uw kracht en met geheel uw verstand, en uw 
naaste als uzelf. En Hij zeide tot hem: Gij hebt juist geantwoord; 

doe dat en gij zult leven. Maar hij wilde zich rechtvaardigen en 

zeide tot Jezus: En wie is mijn naaste?  
Lukas 6, vers 31 tot en met 38  En gelijk gij wilt, dat u de mensen 

doen, doet gij hun evenzo. En indien gij liefhebt, die u liefhebben, 
wat hebt gij vóór? Immers, ook de zondaars hebben lief, die hen 

liefhebben. Want indien gij goed doet aan wie u goed doen, wat 

hebt gij vóór? Ook de zondaars doen dat. En indien gij leent aan 
hen, van wie gij hoopt iets te ontvangen, wat hebt gij vóór? Ook 
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zondaars lenen aan zondaars om evenveel terug te ontvangen. 
Neen, hebt uw vijanden lief, en doet hun goed en leent zonder op 

vergelding te hopen, en uw loon zal groot zijn en gij zult kinderen 

van de Allerhoogste zijn, want Hij is goed jegens de ondankbaren 
en bozen. Weest barmhartig, gelijk uw Vader barmhartig is. En 

oordeelt niet en gij zult niet geoordeeld worden. En veroordeelt niet 
en gij zult niet veroordeeld worden; laat los en gij zult losgelaten 

worden. Geeft en u zal gegeven worden: een goede, gedrukte, 

geschudde, overlopende maat zal men in uw schoot geven. Want 
met de maat, waarmede gij meet, zal u wedergemeten worden. 

Galaten 5, vers 22  Maar de vrucht van de Geest is liefde, 
blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, 

trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. 

Galaten 5, vers 13 en 14  Want gij zijt geroepen, broeders, om vrij 
te zijn; gebruikt echter die vrijheid niet als een aanleiding voor het 

vlees, maar dient elkander door de liefde. Want de gehele wet is in 
één woord vervuld, in dit: gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. 

 

Dit is Zijn gebod, dat gij elkander liefhebt en uw blijdschap 
wordt vervuld! 

U daar, overdenk deze boodschap, en laat de God van Izaäk, Jakob 

en Abraham in de diepte van uw hart en gedachten spreken. 
Ik ga nu, profeet Benjamin. Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
 

 

Christen en voetbalfan? Deze boodschap is voor 

u! 
 

12-11-2012  DEZE BOODSCHAP IS VOOR ALLE VOETBALFANATEN, 
DIE CHRISTEN ZEGGEN TE ZIJN. DE BODE ENGEL GODS BRENGT 

DEZE BOODSCHAP OVER AAN BENJAMIN COUSIJNSEN, DIE ALLES 

WOORD VOOR WOORD OPSCHREEF VOOR U!  
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo! Op 12 november 2012 ’s avonds bracht een bode engel Gods 
de volgende boodschap over aan Benjamin Cousijnsen. 
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Shalom, profeet Benjamin Cousijnsen! Ik begroet u in de naam van 

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Mijn naam is Selof. 

 
Benjamin, in het leven van sommige gelovigen heeft het 

voetballen de plaats ingenomen van Yeshua HaMashiach, 
Jezus Christus.  

Ze komen niet langer naar de kerkdiensten. En bij anderen heeft 

geld de plaats van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, ingenomen.  
Ze zijn zo druk met hun afgoden! 

 
Job 25, vers 5  Zie, zelfs de maan – zij schijnt niet helder, en de 

sterren zijn niet rein in zijn ogen. 

 
Benjamin, sommigen hebben zoveel kennis van hun 

voetbalafgoden, en kennen al die voetbalsterren. 
 

Openbaring 9, vers 1  En de vijfde engel blies de bazuin, en ik 

zag een ster, uit de hemel op de aarde gevallen, en haar werd de 
sleutel van de put des afgronds gegeven. 

 

En weet u, maar de kennis van Gods woord hebben ze laten 
wegroven. 

En heeft men tijd, dan richten ze zich tot hun afgoden, en nemen 
de andere dingen de plaats in van Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus.  

 
Sommigen gaan iedere week een bezoek brengen aan hun 

psychiater. 
Ze zeggen, dat ze dat uur echt met die man nodig hebben om te 

overleven. Ze hebben geen tijd voor Hem, voor Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus! 
 

Psalm 96, vers 5  Want alle goden der volken zijn afgoden, maar 

de HERE heeft de hemel gemaakt. 
 

Jozua 24, vers 15  Maar indien het kwaad is in uw ogen, de HERE 
te dienen, kiest dan heden, wie gij dienen zult: òf de goden die uw 

vaderen aan de overzijde der Rivier gediend hebben, òf de goden 



 
 

 

663 
 
 

 

der Amorieten, in wier land gij woont. Maar ik en mijn huis, wij 
zullen de HERE dienen! 

 

Psalm 1, vers 1  Welzalig de man die niet wandelt in de raad der 
goddelozen, die niet staat op de weg der zondaars, noch zit in de 

kring der spotters; 
Psalm 1, vers 2  maar aan des HEREN wet zijn welgevallen heeft, 

en diens wet overpeinst bij dag en bij nacht.  

 
2 Korinthiërs 7, vers 1  Daar wij nu deze beloften bezitten, 

geliefden, laten wij ons reinigen van alle bezoedeling des vlezes en 
des geestes, en zo onze heiligheid volmaken in de vreze Gods. 

2 Korinthiërs 6, vers 17  Daarom gaat weg uit hun midden, en 

scheidt u af, spreekt de Here, en houdt niet vast aan het onreine.  
 

Wees niet gelijkvormig aan deze wereld, maar aan de 
werken Gods!  

Waar is uw tijd gebleven? Bij uw afgoden? 

 
Johannes 10, vers 9  Ik ben de deur; als iemand door Mij 

binnenkomt, zal hij behouden worden; en hij zal ingaan en uitgaan 

en weide vinden. 
 

1 – 0 !! 
Ik ga nu, Laat Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, op de eerste 

plaats staan in uw leven! 

 
Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 
 

 

 

De Here spreekt: Maak uw paden nu recht, 

Indonesië! 
 
13-11-2012  PROFETISCHE BOODSCHAP VAN DE ENIGE WARE 

GOD, DE HEER VAN AL WAT LEEFT. DE GOD VAN ABRAHAM, IZAÄK 

EN JAKOB SPREEKT NU TOT U, INDONESIË. GOD HEEFT U LIEF, 
MAAR HAAT UW AFGODEN! 
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Volledige weergave: 

 
Hallo! Op 13 november 2012 bracht de bode engel Gods de 

volgende boodschap over aan Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de machtige naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Ik ben de bode engel Gods. Benjamin, 
mijn naam is Lampua. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u in de machtige 

naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus: 
 

Indonesië, hoor de stem van een die roept: “Maak uw paden 

recht, bekeer u!” 
Want de verborgen dingen zijn voor de Here, onze God, 

geopenbaard. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u in de naam van de God 
van Izaäk, Jakob en Abraham, Weest Mij heilig! Licht en donker 

gaat niet samen. Laat geen geest van een dode spreken! 

 
Leviticus 19, vers 31  Gij zult u niet wenden tot de geesten van 

doden of tot waarzeggende geesten, gij zult hen niet zoeken, om u 

met hen te verontreinigen: Ik ben de HERE, uw God. 
Leviticus 19, vers 26  Gij zult niets met het bloed eten; gij zult niet 

aan waarzeggerij of toverij doen. 
 

Ik openbaar u dit via Mijn gezalfde profeet, Benjamin 

Cousijnsen, uit de stam van Benjamin. 
 

Leviticus 26, vers 1  Gij zult u geen afgoden maken; een 
gesneden beeld noch een gewijde steen zult gij u oprichten; ook 

een steen met beeldhouwwerk zult gij in uw land niet zetten, om u 

daarvoor neder te buigen, want Ik ben de HERE, uw God. 
 

Ik ben de God van al wat leeft, de God van Izaäk, Jakob en 

Abraham. 
 

Mattheüs 6, vers 22, 23 en 24  De lamp van het lichaam is het 
oog. Indien dan uw oog zuiver is, zal geheel uw lichaam verlicht 

zijn; maar indien uw oog slecht is, zal geheel uw lichaam duister 
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zijn. Indien nu wat licht in u is, duisternis is, hoe groot is dan de 
duisternis! Niemand kan twee heren dienen, want hij zal òf de ene 

haten en de andere liefhebben, òf zich aan de ene hechten en de 

andere minachten. Tot zover. 
Lukas 1, vers 37  Want geen woord, dat van God komt, zal 

krachteloos wezen. 
 

Johannes 1, vers 4 tot en met 6  In het Woord was leven en het 

leven was het licht der mensen; en het licht schijnt in de duisternis 
en de duisternis heeft het niet gegrepen.  

 
En waar grijpt u naar? 

Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Bekeer u! 

 
Johannes 3, vers 16, 17, 18 en 20  Want alzo lief heeft God de 

wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 
een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 

naam van de eniggeboren Zoon van God. Want een ieder, die 
kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn 

werken niet aan de dag komen. 
 

Indonesië, wie Mijn woorden in de wind slaat, is dom, en Ik 

zal Mijn wind laten waaien en de sluizen openen en uw 
zonden wegspoelen! 

Ik, de machtige God van Izaäk, Jakob en Abraham zal u bedekken. 
Gij zijt vervloekt, omdat u Mij verworpen hebt. Ik zal u telkens 

treffen, totdat u tot Mij bidt en u bekeert. Ik haat uw afgoden!  

Hoor de stem van een die roept: “Maak uw paden nu recht!”  
Wie niet wil horen, gaat verloren. 

 

Spreuken 22, vers 18 en 19  Want het is liefelijk, dat gij ze in uw 
binnenste bewaart, dat zij alle bestendig op uw lippen zijn. Opdat 

uw betrouwen op de HERE zij, onderricht ik u heden, ja u.  
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Benjamin, mijn naam is Lampua, en heb dit alles via u 
gesproken en geopenbaard.  

Toch heeft Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, Indonesië lief, zeer 

lief! Maar wanneer zullen ze luisteren? Als het te laat is?  
Yeshua HaMashiach, Jezus Christus komt zeer spoedig! 

Ik ga nu, profeet Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 

 

Ik spreek en openbaar u nieuwe dingen Gods! 
 

13-11-2012  DE HERE GEEFT VIA ZIJN BODE ENGEL DONDER AAN 
ZIJN PROFEET, BENJAMIN COUSIJNSEN, NIEUWE DINGEN GODS 

DOOR. TUSSEN DE GESCHRIFTEN DOOR WORDEN DEZE 
GEOPENBAARD. IK RAAD U AAN OM MEE TE LEZEN!  

 

Volledige weergave: 
 

Hallo! Op 13 november 2012 bracht de volgende bode engel Gods 
deze boodschap over aan Benjamin Cousijnsen. Ik vraag u om zelf 

Exodus 19, vers 18 tot en met 21 hierbij te pakken, want soms 

reciteerde de engel letterlijk uit de Bijbel, en andere keren sprak de 
engel zelf. Ik zal dit benoemen. 

 

Shalom, profeet Benjamin Cousijnsen! Ik begroet u in de naam van 
Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Mijn naam is Donder, en ik zeg 

u,  
 

Ik spreek en openbaar u nieuwe dingen Gods!  

Benjamin, ik begin bij Mozes, dat de Here daar kwam… 
 

Exodus 19, vers 18 tot en met 21  En de berg Sinai stond geheel 
in rook, 

De engel zei: Waarom? 

De engel reciteerde: omdat de HERE daarop nederdaalde in vuur;  
De engel zei: Het vuur Gods is anders dan welk vuur ook, en is zeer 

krachtig! 

De engel reciteerde: de rook daarvan steeg op als de rook van een 
oven, 
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De engel zei: De kracht van God zag men op grote afstand. 
De engel reciteerde: En de gehele berg beefde zeer. 

De engel zei: Velen keken naar die berg en men vreesde deze berg 

Sinai. 
De engel reciteerde: Het geluid van de bazuin werd gaandeweg 

zeer sterk. Mozes sprak, 
De engel zei: Let op! 

De engel reciteerde: en God antwoordde hem in de donder. 

De engel zei: Ik spreek nu over de Here. 
De engel reciteerde: Toen daalde de HERE neder op de berg Sinai, 

op de bergtop, en de HERE riep Mozes… 
De engel zei: tweemaal bij de naam. 

De engel reciteerde: naar de bergtop, en Mozes klom naar boven. 

 
Job 37, vers 4 en 5 en 6  Zijn stem brult achter Hem aan, Hij 

dondert met de stem zijner majesteit en houdt ze niet terug, 
wanneer zijn stem zich laat horen. Wonderbaar dondert God met 

zijn stem; Hij doet grote dingen, 

De engel zei: Denk aan de berg die beefde door Zijn kracht! 
De engel reciteerde: en wij begrijpen ze niet; want tot de sneeuw 

zegt Hij: Val op aarde! en tot de stortregen en de regenstromen: 

Wordt machtig!  
 

1 Samuel 2, vers 10  Wie met de HERE twisten, worden 
gebroken;  

De engel zei: De God van Izaäk, Jakob en Abraham houdt van Zijn 

geliefde Zoon. 
De engel reciteerde: over hen dondert Hij in de hemel.  

De engel zei: Stop! Niet verder, want nu maakt u kennis met kracht 
Gods.  

De engel reciteerde: Exodus 9, vers 23 en 24  Toen strekte 

Mozes zijn staf uit naar de hemel, en de HERE liet het donderen en 
hagelen, vuur schoot naar de aarde,  

De engel zei: Dit zal tevens geschieden, net na de Opname! 

De engel reciteerde: en de HERE deed het hagelen… 
De engel zie: Stop hier, let op! 

 
De engel reciteerde: Openbaring 4, vers 5  En van de troon 

gingen bliksemstralen, stemmen en donderslagen uit; en zeven 
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vurige fakkels brandden voor de troon; dit zijn de zeven Geesten 
Gods. 

Openbaring 19, vers 6  En ik hoorde als een stem van een grote 

schare en als een stem van vele wateren en als een stem van 
zware donderslagen, zeggende: Halleluja! Want de Here, onze God, 

de Almachtige, heeft het koningschap aanvaard.  
 

Bent u bang voor de bliksem en donderslagen? 

Denk dan aan de kracht van God. En is Yeshua HaMashiach, Jezus 
Christus, in u en u hebt Hem aangenomen in uw hart, vrees Hem 

dan niet! 
Ik ga nu, Benjamin, dit is u geopenbaard! Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
 
 

Roberto was overgenomen door een religieus 

systeem 
 

14-11-2012  U BENT VERANTWOORDELIJK VOOR DE MENSEN OM U 

HEEN. DE HERE WIL DAT NIEMAND VERLOREN GAAT, EN DAT U 
ZIJN LIEFDE TOONT EN VERTELT OVER YESHUA HAMASIACH, 

JEZUS CHRISTUS, IN HET DAGELIJKS LEVEN! 
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo! Op 14 november 2012 bracht een bode engel Gods deze 

boodschap over aan Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom, profeet Gods! Ik begroet u in de naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. Mijn naam is Jishari. 

 

Benjamin, in Italië woont Roberto… 
Toen Roberto met zijn ouders naar de kerk ging, kwam Roberto tot 

geloof. Al gauw ging Roberto om met de mensen van de kerk. 
Roberto had alle aandacht voor de kerk!  

Zijn ouders zeiden: “Sinds dat hij tot geloof is gekomen, zijn wij 

hem kwijt”. Dit was de waarheid, wat zijn ouders zeiden. Roberto 
had Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, zo erg lief, en hij was 
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druk, zo druk met de kerk, dat hij elk contact met zijn vrienden, 
familie en vroegere kennissen verloren had. Hij zag de familie 

alleen nog bij de begrafenissen. Juist de mensen, die Roberto nodig 

hadden, die hij bij de Heer had kunnen brengen, maakten plotseling 
geen deel meer uit van zijn leven. Ook had Roberto geen contacten 

met de wereld, of wie dan ook. In plaats daarvan ging hij naar de 
bidstonden en Bijbelstudies, en hij ging naar het zangkoor. Zonder 

dat Roberto het doorhad, werd hij totaal overgenomen door het 

kerksysteem! 
En was Roberto eens ziek, dan werd hij na een week boos, 

veroordelend aangekeken, alsof hij een teruggevallen Christen was!  
Elke avond ging Roberto naar de kerksamenkomsten, behalve op 

zaterdags. Zes avonden van de week was Roberto niet thuis bij zijn 

ouders. Ook keken zijn buren vol medelijden naar Roberto en 
zeiden dan zachtjes: “Arme mensen, wat een godsdienst!” 

 
Roberto dacht dat het geestelijk was, om altijd in de kerk te 

zijn. 

Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Heeft Yeshua HaMashiach, Jezus 
Christus, u niet gered om Zijn Koninkrijk te verspreiden op de 

plaats, waar Hij u gesteld heeft?  

Gij zijt verantwoordelijk voor de mensen om u heen. Hij wil dat 
niemand verloren gaat, en dat gij Zijn liefde toont en vertelt over 

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, en Zijn liefde laat stralen door 
u heen. Zo groeit het Koninkrijk van God! Maar velen zijn door de 

kerkstructuren van het ware evangelie van Yeshua HaMashiach, 

Jezus Christus, weggetrokken, en hebben alle contacten verbroken 
met de mensen, voor wie u een licht had moeten zijn. U moet het 

doel van de kerk opnieuw in ogenschouw nemen. God heeft u niet 
in Zijn kerk geplaatst om lui te zijn. Word wakker daar! Hij 

verwacht veel van u!  

 
Als de kerk Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, als 

middelpunt heeft, in plaats van een religieus systeem, zal 

het Koninkrijk van God zich over de gehele aarde 
verspreiden, zoals Hij bevolen heeft. 

Overdenk dit, wat de Geest Gods u openbaart. 
 

Ik ga nu, profeet Benjamin Cousijnsen, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
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De Antichrist Obama gaat tegen Gods wetten in! 
 

14-11-2012  PROFETISCHE OPENBARINGEN: OBAMA GAAT TEGEN 

GODS HEILIGE WETTEN IN. DE ANTICHRIST WIL DE HEILIGE 
WOORDEN GODS AFNEMEN. HIJ MAAKT VAN UW WERELD EEN 

WERELD, DIE TEGEN GODS WOORDEN INGAAT! 
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo! Op 14 november 2012 bracht de bode engel Gods de 
volgende boodschap over aan Benjamin Cousijnsen. 

 

Shalom, profeet Benjamin Cousijnsen! Ik begroet u in de machtige 
naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, voorwaar, 

ik zeg u, Mijn naam is Dina. Benjamin,  
 

Openbaring 22, vers 19  En indien iemand afneemt van de 

woorden van het boek dezer profetie, God zal zijn deel afnemen 
van het geboomte des levens en van de heilige stad, welke in dit 

boek beschreven zijn. 

 
Jozua 1, vers 8  Dit wetboek mag niet wijken uit uw mond, maar 

overpeins het dag en nacht, opdat gij nauwgezet handelt 
overeenkomstig alles wat daarin geschreven is, want dan zult gij op 

uw wegen uw doel bereiken en zult gij voorspoedig zijn. 

Benjamin, ik openbaar u dit:  
 

De antichrist wil de heilige woorden Gods afnemen, zoals 
Deuteronomium 21, vers 5 en Leviticus 20, vers 13. 

Obama gaat verandering brengen en gaat tegen Gods heilige 

Geschriften in! Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Zijt gij blind?  
Ik ben de God van Izaäk, Jakob en Abraham. U hebt zelf gekozen, 

en hij, de antichrist, maakt van uw wereld een wereld, wat tegen 

Gods woorden ingaat! 
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Openbaring 13, vers 5 tot en met 10  En hem werd een mond 
gegeven, die grote woorden en godslasteringen spreekt; en hem 

werd macht gegeven dit tweeënveertig maanden lang te doen. En 

het beest opende zijn mond tot lasteringen tegen God, om zijn 
naam te lasteren en zijn tent en hen, die in de hemel wonen… Let 

op!... En hem werd gegeven om tegen de heiligen oorlog te voeren 
en hen te overwinnen; en hem werd macht gegeven over elke stam 

en natie en taal en volk. En allen, die op de aarde wonen, zullen het 

beest, “Barack Obama”, zei de bode engel, aanbidden, ieder, 
wiens naam niet geschreven is in het boek des levens van het Lam, 

dat geslacht is, sedert de grondlegging der wereld.  
 

Zei de antichrist niet, “God Bless America”? Gelooft u dit 

werkelijk? 
Indien iemand een oor heeft, hij hore! Indien iemand in 

gevangenschap voert, dan gaat hij in gevangenschap. Indien 
iemand met het zwaard zou doden, dan moet hijzelf met het 

zwaard gedood worden. Hier blijkt de volharding en het geloof der 

heiligen. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Men noemt u ‘haters’, 
omdat u zich vasthoudt aan de heilige Geschriften Gods. 

 

Uw heilige Geschriften zullen aangepast worden door de 
antichrist zelf!  

Men heeft de waarheid vervangen en weggenomen. Mannen met 
mannen, vrouwen met vrouwen. Alles mag en kan in uw wereld van 

Sodom en Gomorra, met uw leider Obama, uw meester de 

antichrist! De antichrist gelooft in hemzelf, en steunt op u. 
 

2 Timotheüs 4, vers 2 tot en met 5  Verkondig het woord, dring 
erop aan, gelegen of ongelegen, wederleg, bestraf en bemoedig 

met alle lankmoedigheid en onderrichting. Want er komt een tijd, 

dat de mensen – “en deze tijd is reeds nu”, zei de bode engel 
Gods - dat de mensen de gezonde leer niet meer zullen verdragen, 

maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich 

tal van leraars zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid 
zullen afkeren; “daarom is Obama herkozen”, zei de bode engel 

Gods, en zich naar de verdichtsels keren. 
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De engel zei: Kinderen Gods, blijf gij echter nuchter onder alles, 
aanvaard het lijden, doe het werk van een evangelist, verricht uw 

dienst ten volle. 

 
1 Johannes 2, vers 15  Hebt de wereld niet lief en hetgeen in de 

wereld is. Indien iemand de wereld liefheeft, de liefde des Vaders is 
niet in hem. 

1 Johannes 3, vers 10  Hieraan zijn de kinderen Gods en de 

kinderen des duivels kenbaar: een ieder, die de rechtvaardigheid 
niet doet, is niet uit God, evenmin als wie zijn broeder niet liefheeft. 

Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat 
Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in 

Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. 

 
Benjamin Cousijnsen, geliefde profeet Gods, ik ga nu en zeg u 

allen, die verbonden zijt met Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, 
Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
 
 

U zit vast aan de wereld als aan een sterke 

magneet! 
 

15-11-2012  JA, U DIE MIJ NU HOORT, WAAROM ZIT U TOCH ZO 

VAST AAN DEZE WERELD, ALS AAN EEN STERKE MAGNEET, DIE 
NIET LOSKOMT? HOE U HIERVAN LOS KUNT KOMEN, HOORT U IN 

DEZE BOODSCHAP GODS!  

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo! Op 15 november 2012 bracht de volgende bode engel Gods, 

vroeg in de middag, deze boodschap over aan Benjamin 
Cousijnsen. 

 
Shalom, profeet Gods Benjamin Cousijnsen. Ik begroet u in de 

naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Mijn naam is Cireon. 
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Benjamin, u en uw werkers Gods beseffen niet eens, hoe de 
kracht van de Heilige Geest vele harten alreeds geopend 

heeft en aangeraakt heeft, via de profeet Benjamin, die u 

alles brengt in de volle waarheid van Yeshua HaMashiach, 
Jezus Christus, en velen buigen weer hun knieën.  

Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, ja u die mij nu hoort, Waarom zit u 
toch zo vast aan deze wereld als aan een sterke magneet, die niet 

loskomt? 

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, heeft reeds in uw gedachten 
tot u gesproken.  

 
Heeft u een Bijbel? Lees Jesaja 30, vers 21 eens.  

 

En heeft u geen Bijbel, koop dan een Bijbel in de winkel.  
En heeft u geen geld, vraag er dan een in een evangelische kerk.  

Als u de Bijbel leest, zal Gods woord nog niet tot u kunnen 
doordringen, ook al denkt u wijs te zijn. De Geest Gods zelf kan 

alleen tot u spreken door Zijn woord heen, als u loskomt en u 100 

graden omkeert. En dan pas als u uw hart echt vanuit uw hart 
opendoet voor Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, en u uw zonden 

belijdt, en Hem niets verzwijgt, en u laat dopen als een verbond 

met Hem, en een relatie aangaat met Hem, dan zeg ik u: Voorwaar, 
voorwaar, u wordt losgemaakt van de kracht van de aarde, die 

negatief is. U zult Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, beter 
begrijpen, en de Geest Gods zal u Gods woord, de Bijbel, uw 

dagelijkse nieuwskrant, waar alleen maar de volle waarheid in 

staat, laten begrijpen, en u hiermee versterken in uw wandel met 
Hem. 

 
Ook zeg ik u, Er komt een nieuwe hemel, maar ook een 

nieuwe aarde! 

En waar uw ziel is, zal u zijn. Maar als u Yeshua HaMashiach, Jezus 
Christus, verwerpt, zal u noch de nieuwe aarde, noch de nieuwe 

hemel zien, maar alleen de hel! Want u was gewaarschuwd. Wie 

niet wil horen, gaat verloren, knoop dit goed in uw oren. Men moet 
eens beter gaan horen!  

 
Lees maar eens Johannes 3, vers 16  Deze teksten zult u 

begrijpen. 
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Benjamin, geen profeet wordt zoveel geopenbaard als aan u! 

 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 
 

 

 

U krijgt vandaag een kans om uw keus te 

herstellen 
 
15-11-2012  DE HERE ZAG, DAT U ZICH LIET DOPEN EN EEN 

WEDEROM GEBOREN CHRISTEN WERD; DAARNA LIET U JEZUS 

CHRISTUS, YESHUA HAMASIACH, LOS! DE HERE GEEFT U 
VANDAAG EEN KANS OM UW KEUS TE HERSTELLEN!  

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo! Op 15 november 2012, ’s avonds, bracht de bode engel Gods 

deze boodschap over aan Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom, profeet Benjamin Cousijnsen! Ik begroet u in de 

almachtige Naam boven alle namen: Yeshua HaMashiach, Jezus 
Christus, de geliefde Zoon van Izaäk, Jakob en Abraham. U daar, 

die nu luistert, Voorwaar, voorwaar, ik zeg u alles namens Yeshua 

HaMashiach, de Christus! 
 

Waarom heeft u Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, 
losgelaten? 

Ik zag dat u zich liet dopen en een wederom geboren Christen 

werd. Daarna heeft u Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, 
losgelaten, en u ging niet meer naar de kerk en werd gelijk aan de 

afgrond. 
 

Jesaja 14, vers 9 tot en met 12  Het dodenrijk beneden is over u 

in beroering om u bij uw komst te ontmoeten; het wekt de 
schimmen voor u op, al de bokken der aarde; het doet alle 
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koningen der volken van hun tronen opstaan. Zij allen vangen aan 
tot u te zeggen: Ook gij zijt krachteloos geworden als wij, gij zijt 

aan ons gelijk geworden; uw trots is in het dodenrijk 

neergeworpen, de klank uwer harpen; het gewormte ligt onder u 
gespreid en maden zijn uw bedekking. 

Jesaja 14, vers 14 en 15  Ik wil opstijgen boven de hoogten der 
wolken, mij aan de Allerhoogste gelijkstellen. Integendeel, in het 

dodenrijk wordt gij neergeworpen, in het diepste der groeve. 

 
De satan is op u uit! Hij wil dat u verloren gaat. 

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, geeft u vandaag een kans om 
uw keus te herstellen. U daar, ja u! Bekeer u, en kom dan naar het 

kruis in uw gebed, en kies heden wie u dienen wilt! 

 
1 Johannes 3, vers 2  Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods en het 

is nog niet geopenbaard, wat wij zijn zullen; maar wij weten, dat, 
als Hij zal geopenbaard zijn, wij Hem gelijk zullen wezen; want wij 

zullen Hem zien, gelijk Hij is. 

 
Laat dit duidelijk zijn. Wie niet wil horen, gaat verloren. 

Ik ga nu, Benjamin, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

De Boom der kennis van goed en kwaad! 
 

15-11-2012  BOODSCHAP GODS, ONTVANGEN DOOR BENJAMIN: 

DE BOOM DER KENNIS VAN GOED EN KWAAD WAS GODS 
EIGENDOM, EN HET PARADIJS WAS AAN DE MENS GEGEVEN! HEBT 

GIJ NIMMER IETS GEPAKT WAT NIET UW EIGENDOM WAS? 
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo! Op 15 november 2012 bracht de bode engel Gods de 
volgende boodschap over aan Benjamin Cousijnsen.  

 

Shalom, profeet Benjamin Cousijnsen! Ik begroet u in de machtige 
naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Ik ben de bode 

engel Zerach. Ik vertel u het volgende… 
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Genesis 2, vers 9  Ook deed de HERE God allerlei geboomte uit de 
aardbodem opschieten, begeerlijk om te zien en goed om van te 

eten… Benjamin, de Here God voorzag van alles, en de mens 

hoefde niets te betalen… en de boom des levens in het midden 
van de Hof, benevens de boom der kennis van goed en kwaad. 

Genesis 2, vers 16  En de HERE God legde de mens het gebod op: 
Van alle bomen in de hof moogt gij vrij eten… Marta, Marion,  

Benjamin, Dina, Mirella, Tiniati, Connie, Bettina en ook u 

daar, die luistert, u weet er wel raad mee, met al dat 
lekkers…, maar van de boom der kennis van goed en kwaad, 

daarvan zult gij niet eten, want ten dage, dat gij daarvan eet, zult 
gij voorzeker sterven. 

 

Deze ene boom was Gods eigendom, en het paradijs was aan 
de mens gegeven. 

Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Hebt gij nimmer iets gepakt wat niet 
uw eigendom was? 

 

Genesis 3, vers 6 tot en met 8  En de vrouw zag, dat de boom 
goed was om van te eten, “de boom van God zelf”, voegde de 

engel toe, en dat hij een lust was voor de ogen, ja, dat de boom 

begeerlijk was om daardoor verstandig te worden… de engel zei: 
God had de mens van alles voorzien, maar men wou zelfs 

nog Zijn enige boom!..., en zij nam van zijn vrucht en at, en zij 
gaf ook haar man, die bij haar was, en hij at… Al had er een 

bordje gestaan: ‘Verboden toegang’ of ‘Privégrond’, 

Benjamin… Toen werden hun beider ogen geopend, “terwijl men 
alles bezat”, en zij bemerkten, dat zij “niets meer hadden”, 

naakt waren; zij hechtten vijgebladeren aaneen en maakten zich 
schorten.  

Genesis 3, vers 21  En de HERE God maakte voor de mens en voor 

de vrouw klederen van vellen en bekleedde hen daarmede. 
 

De mens had de kennis van goed en kwaad ontvangen, en 

men deed meer kwaad dan goed. 
 

Genesis 3, vers 24  En Hij verdreef de mens en Hij stelde ten 
oosten van de hof van Eden de cherubs met een flikkerend zwaard, 
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dat zich heen en weer wendde, om de weg tot de boom des levens 
te bewaken. 

 

Lukas 6, vers 44 en 45  Want elke boom wordt aan zijn eigen 
vrucht gekend. Want van dorens leest men geen vijgen, en van een 

braamstruik oogst men geen druif. Een goed mens brengt uit de 
goede schat zijns harten het goede voort en een slecht mens brengt 

uit de boze schat het boze voort. Want waar het hart vol van is, 

daarvan spreekt de mond. 
 

Lees dit voor uzelf: Mattheüs 13, vers 23 
 

Ik ga nu, Benjamin Cousijnsen, God kent ieder mens, zelfs bij de 

naam! 
Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 
 

 

Benjamin zag de GOUDEN STAD tijdens zijn 

coma! 
 

15-11-2012  DEZE BODE ENGEL TOONDE BENJAMIN COUSIJNSEN, 
TOEN HIJ IN COMA WAS, DE GOUDEN STAD. DEZELFDE BODE 

ENGEL GODS MOCHT BENJAMIN DIT NU WEER OPNIEUW IN 

GEDACHTEN BRENGEN, DOOR HET TE VERTELLEN! 
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo! Op 15 november 2012, tegen de avond, bracht de bode engel 
Gods de volgende boodschap over aan Benjamin Cousijnsen. 

 

Shalom, profeet Gods! Ik begroet u in de naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. Mijn naam is Jishara.  

 
Benjamin, ik mag u vertellen over het Koninkrijk Gods. 

Niet een ieder die tot Mij zegt: ‘Here’, zal het Koninkrijk der 

hemelen beërven. 
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Benjamin, toen u nog uit uw lichaam was, heb ik u de 
Gouden stad laten zien, de heilige stad Jeruzalem. 

U keek uw ogen uit, en u zei: “Het lijkt wel een stad van kristal!” U 

zag de engelen op de kristalheldere poorten. Benjamin, u had nog 
nooit zoiets gezien, en betastte als een kind de muren, die bewerkt 

waren met allerlei edelgesteente: smaragd, sardonyx en vele 
andere prachtige gesteentes. Gelukkig zat alles goed vast, profeet 

Gods. Elke poort had een grote parel, reusachtig! 

U zei: “Jishara, binnen die poort zie ik een soort doorschijnend glas 
met gouden straten, die bewerkt zijn”.  

De engelen hebben ze bewerkt met Hebreeuwse woorden, zoals: 
‘De Here heeft mij zeer gezegend’.  

Dit kon u zich niet meer herinneren, maar u heeft reeds een 

rondleiding gehad. U zag wezens in Gods Koninkrijk, waar een 
normaal mens hard voor op de vlucht gaat. Dit ging uw geest ook 

ver te boven, maar ik was bij u en zei: Vreest niet, profeet 
Benjamin. 

 

Wij gingen naar een plein, die u weleens zag in uw droom… 
U zag kinderen aan het spelen met een vlieger. U hoorde een 

zachte achtergrondmuziek, en opeens zag u de bloemen God loven 

en prijzen met hun zang! Ook die berg was prachtig bewerkt met 
allerlei diamanten en allerlei prachtige gesteenten. Uit deze berg 

kwam veel water, en u zag dat het een prachtige waterval was.  
 

Benjamin, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, sprak vele 

jaren tot u, en Hij zei op een dag: Benjamin, Ik plaats u 
terug in uw lichaam, en terug in de allerlaatste dagen. 

De God van Izaäk, Jakob en Abraham heeft een groot plan met u.  
U kwam uit coma en zag dat de wereld verhard was, en gelijk was 

als Sodom en Gomorra.  

 
Ik mocht u dit nu weer terug in uw gedachten brengen.  

U bent Gods geliefde heilige profeet. 

“Ik ben geen heilige, alleen God”, zei Benjamin. 
U bent heiliger dan heel Rome samen! sprak de bode engel Gods. U 

bent geheiligd in Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
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16-11-2012: 1.00  De bode engel brengt verslag 

uit 
 

16-11-2012  DE BODE ENGEL KOMT VERSLAG UITBRENGEN OVER 

ISRAËL: 240 RAKETTEN SLOEGEN IN, IN HET ZUIDEN. VREES 
NIET, ZEGT DE GOD VAN IZAÄK, JAKOB EN ABRAHAM, JEZUS 

CHRISTUS IS MET ISRAËL!  
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo! Op 16 november 2012, in de ochtend rond 1.00 uur, bracht 

de bode engel Gods deze boodschap over aan Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom, profeet Benjamin Cousijnsen! Ik begroet u in de naam van 
Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Mijn naam is Canio. Wie bidt 

voor Israël?  

 
Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, u daar, 240 raketten, 

Benjamin, sloegen in, in het zuiden van Israël!  
Vrees niet! zegt de God van Izaäk, Jakob en Abraham, ook al zijn er 

vele gewonden en doden gevallen, en zijn vele raketten in de zee 

terechtgekomen. Men wil zelfs Gods heilige plaatsen vernietigen.  
Vele tanks en reservisten maken zich nu klaar voor een aanval aan 

de grond. Ook is er contact gelegd met de president, Obama. 

 
Benjamin, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, is met Israël.  

Er is weinig te vrezen. 
Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
 
 

Er is maar één Weg die hemelwaarts gaat! 
 
WIJ WIJZEN U OP JEZUS CHRISTUS, YESHUA HAMASIACH! ALLEEN 

EEN DWAAS, KWAADSPREKER, LEUGENAAR EN RODDELAAR, JA U 
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DAAR! ZAL NIMMER DE DINGEN GODS BEGRIJPEN, EVENZO GODS 
KONINKRIJK ZÓ KUNNEN BINNENGAAN! 

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo! Op 18 november 2012 bracht de bode engel Gods deze 

boodschap over aan Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom, profeet Benjamin Cousijnsen! Ik begroet u in de machtige 

naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Mijn naam kent gij, 
Rafaël.  

 

Ik spreek tot u in Christus’ naam tot de volwassenen: 
 

Spreuken 16, vers 30  Ouders, luister goed! Wie zijn ogen 
toeknijpt, wil valse dingen verzinnen; wie zijn lippen samendrukt, 

heeft het kwaad reeds gedaan.  

Spreuken 15, vers 24  Het pad des levens gaat voor de verstandige 
opwaarts, opdat hij ontwijke het dodenrijk beneden.  

 

Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Er is maar één Weg die 
hemelwaarts gaat, voor de verstandigen.  

Denk ook niet dat gij als dier wederkeert, want dit geschiedt niet. 
Mocht de God van Izaäk, Jakob en Abraham nu ingaan op uw 

menselijke gedachten, dan zou de wereld nu reeds vol ezels zijn. U 

kunt God echt niet ontvluchten! De hemel en het dodenrijk is 
realiteit! Daarom is het goed, dat u kiest wie gij dienen wilt. Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus zegt u dit: Waar uw hart en geest en 
ziel zo vol van was, daar zult gij waarlijk zijn! 

 

Psalm 9, vers 18  De goddelozen keren om naar het dodenrijk, al 
de volken die God vergeten.  

Psalm 14, vers 1 en 2  De dwaas zegt in zijn hart: Er is geen God. 

Zij bedrijven gruwelijke en afschuwelijke misdaden, niemand is er, 
die goed doet. De HERE ziet neder uit de hemel op de 

mensenkinderen, om te zien, of er één verstandig is, één, die God 
zoekt.  
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Voorwaar, voorwaar, ik zeg u: 
 

2 Korinthiërs 5, vers 14 tot en met 18  Want de liefde van 

Christus dringt ons, daar wij tot het inzicht gekomen zijn, dat één 
voor allen gestorven is. Dus zijn zij allen gestorven. En voor allen is 

Hij gestorven, opdat zij, die leven, niet meer voor zichzelf zouden 
leven, maar voor Hem, die voor hen gestorven is en opgewekt. Zo 

kennen wij dan van nu aan niemand naar het vlees. Indien wij al 

Christus naar het vlees gekend hebben, thans niet meer. Zo is dan 
wie in Christus is een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, 

zie, het nieuwe is gekomen.  
 

U daar, als ik een gevallen engel zou zijn, zou ik u nimmer 

op de God van Izaäk, Jakob en Abraham wijzen. 
Maar ik ben Rafaël, een bode engel Gods, die namens Hem spreekt 

tot Zijn profeet. Wijzen de engelen Gods u niet op Yeshua 
HaMashiach, ook wel Jezus Christus genoemd? Zo wijs ik u ook op 

de volle waarheid. Alleen een dwaas of een kwaadspreker en 

leugenaar en roddelaar, ja u daar!, zal nimmer de dingen Gods 
begrijpen, evenzo Gods Koninkrijk zó kunnen binnengaan. 

Benjamin Cousijnsen is uitgekozen door God zelf! Wat is uw 

probleem? 
 

Jeremia 32, vers 27  Zie, Ik, de HERE, ben de God van al wat 
leeft; zou voor Mij iets te wonderlijk zijn? 

 

Benjamin, ik ga nu weer, en u daar, Richt uw ogen en uw hart op 
Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. 

 
Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 

 
 

Profetisch: Israël! Deze woorden zijn profetisch! 
 
18-11-2012  ISRAËL! YESHUA HAMASIACH, JEZUS CHRISTUS, 

LEEFT! HIJ ZEGT: IK BEN MET U TOT HET EINDE DER WERELD EN 

IN ALLE EEUWIGHEID! PROFETISCHE WOORDEN: JOZ. 23:9-14 
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Volledige weergave: 

 

Hallo! Op 18 november 2012 bracht de bode engel Gods deze 
boodschap over aan Benjamin Cousijnsen.  

 
Shalom, profeet Benjamin Cousijnsen! Ik begroet u in de naam van 

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Mijn naam is Reabea.  

 
Israël! Hoor de stem van de God van Izaäk, Jakob en 

Abraham. 
 

Jozua 23, vers 9 tot en met 15  Deze woorden zijn profetisch! 

De HERE toch heeft grote en machtige volken voor u uitgedreven, 
en wat u aangaat: niemand heeft voor u kunnen standhouden tot 

op deze dag. Eén van u vervolgde duizend, want de HERE, uw God, 
zelf streed voor u, zoals Hij u beloofd heeft. Neemt u zorgvuldig in 

acht en hebt de HERE, uw God, lief; want indien gij u afkeert en het 

overschot van deze volken, die nog bij u overgebleven zijn, 
aanhangt, u met hen verzwagert en u met hen inlaat en zij met u, 

weet dan voorzeker, dat de HERE, uw God, deze volken niet verder 

voor u verdrijven zal; dan zullen zij u worden tot een strik en een 
val, tot een gesel op uw zijden en dorens in uw ogen, totdat gij 

vergaan zult uit dit goede land, dat de HERE, uw God, u gegeven 
heeft. Zie, ik ga thans de weg van al het aardse; erkent nu met 

geheel uw hart en geheel uw ziel, dat niet één van alle goede 

beloften die de HERE, uw God, u gegeven heeft, onvervuld 
gebleven is. Alles is voor u uitgekomen. Zijnerzijds is niets 

onvervuld gebleven. 
 

Efeziërs 6, vers 12  Voorwaar, voorwaar, luister! Want wij hebben 

niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, 
tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, 

tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. 

 
Israël, vrees niet! Luister naar Mijn woorden. 

Uw hart worde niet ontroerd. Gij gelooft in God, gelooft ook in Mij. 
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Efeziërs 6, vers 16 en 17 en 18  Neemt bij dit alles het schild 
des geloofs ter hand, waarmede gij al de brandende pijlen van de 

boze zult kunnen doven; en neemt de helm des heils aan en het 

zwaard des Geestes, dat is het woord van God. En bidt daarbij met 
aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in de Geest, 

daartoe wakende met alle volharding en smeking voor alle heiligen. 
 

Johannes 3, vers 17  Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld 

gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld 
door Hem behouden worde. 

 
Israël, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, leeft! 

Hij zegt: Ik ben met u, tot het einde der wereld en in alle 

eeuwigheid. 
 

Benjamin, ik ga nu, en u daar, Bidt gij wel voor Israël, of 
denkt gij alleen maar aan uzelf? 

Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 
 

 

Gods Weg is volmaakt, des Heren Woord is 
zuiver! 
 

BENJAMIN COUSIJNSEN, DEZE WOORDEN ZIJN OPGESCHREVEN IN 
DE HEILIGE GESCHRIFTEN, EN IK ZEG U ALS BODE ENGEL GODS: 

DIT IS GEEN STUDIE, MAAR HET KOMT VAN GOD, RECHTSTREEKS!  

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo! Op 18 november 2012 in de ochtend bracht de bode engel 

Gods deze boodschap over aan Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom, Benjamin Cousijnsen! Ik begroet u in de naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. Ik ben een bode engel Gods, profeet, 

en ben in Zijn naam tot u gekomen. Mijn naam is trouwens 

Lamiacha. 
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Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, God heeft u lief! 
 

Genesis 1, vers 3  En God zeide: Er zij licht; en er was licht. 

 
Job 3, vers 23  Waarom geeft Hij het licht aan een man, wiens 

weg verborgen is, aan wie God elke uitweg heeft afgesneden? 
 

Psalm 25, vers 12  Wie is de man die de HERE vreest? Hij 

onderwijst hem aangaande de weg die hij moet kiezen.  
Psalm 26, vers 2  Toets mij, HERE, en beproef mij, keur mijn nieren 

en mijn hart.  
 

Deuteronomium 4, vers 9  Alleen neem u ervoor in acht en hoed 

u er terdege voor, dat gij de dingen die gij met eigen ogen gezien 
hebt, niet vergeet, en zij niet uit uw hart wijken zolang gij leeft; 

maak ze aan uw kinderen en kleinkinderen bekend. 
 

Psalm 139, vers 1, 2, 3, 4, 5 en 6  HERE, Gij doorgrondt en kent 

mij; Gij kent mijn zitten en mijn opstaan, Gij verstaat van verre 
mijn gedachten; Gij onderzoekt mijn gaan en mijn liggen, met al 

mijn wegen zijt Gij vertrouwd. Want er is geen woord op mijn tong, 

of, zie, HERE, Gij kent het volkomen; Gij omgeeft mij van achteren 
en van voren en Gij legt uw hand op mij. Het begrijpen is mij te 

wonderbaar, te verheven, ik kan er niet bij.  
Psalm 139, vers 17 en 18  Hoe kostelijk zijn mij uw gedachten, o 

God, hoe overweldigend is haar getal. Wilde ik ze tellen, zij zijn 

talrijker dan het zand; als ik ontwaak, dan ben ik nog bij U.  
Psalm 139, vers 23 en 24  Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart, 

toets mij en ken mijn gedachten; zie, of bij mij een heilloze weg is, 
en leid mij op de eeuwige weg.  

 

Johannes 3, vers 15 en 16  Opdat een ieder, die gelooft, in Hem 
eeuwig leven hebbe. Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat 

Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in 

Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. 
Johannes 3, vers 18  Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; 

wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd 
in de naam van de eniggeboren Zoon van God. 
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U daar, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, leeft!  
Hij nodigt u uit om uw hart te openen voor Hem, en Hem toe te 

laten in uw leven. 

 
Psalm 18, vers 30 en 31  Met U immers loop ik op een 

legerbende in en met mijn God spring ik over een muur. Gods weg 
is volmaakt; des HEREN woord is zuiver. Hij is een schild voor allen 

die bij Hem schuilen.  

 
Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, zij met u allen, die in 

Hem geloven. 
Benjamin Cousijnsen, deze woorden zijn opgeschreven in de heilige 

Geschriften, en ik zeg u als bode engel Gods: Dit is geen studie, 

maar het komt van God, rechtstreeks! 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 
 

 

19-11-2012 Boodschap Gods: de liefde dwingt 

niet! 
 

MALA DEED ZOVEEL VOOR DE KERK; DEZE ZORGDE ER WEL VOOR 
DAT ZE HAAR KERKDEEL WEL KREEG, TOTDAT ZE HAAR EIGEN 

KEUZES NIET EENS MEER KON MAKEN. EEN GEBEURTENIS: EEN 

VERGELIJKING MET MARTA EN MARIA.  
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo! Op 19 november 2012 bracht de bode engel Gods deze 
boodschap over aan Benjamin Cousijnsen. 

 

Shalom, profeet Benjamin Cousijnsen! Ik begroet u in de naam van 
Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Mijn naam is Bela, ik ben een 

bode engel Gods en vertel u in beeldspraak, dat wat van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus, komt. En in Zijn naam kom ik en 

spreek ik tot de luisteraars! 
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Galaten 5, vers 13  Want gij zijt geroepen, broeders, om vrij te 
zijn; gebruikt echter die vrijheid niet als een aanleiding voor het 

vlees, maar dient elkander door de liefde. 

 
Mala had de Here zo lief!  

Ze kreeg een taak in de kerk… Het begon met de koffie en thee 
bezorgen na de dienst. Mala vond het leuk werk, zelfs de afwas 

deed ze. Benjamin, Mala deed mij denken aan Marta… 

 
Lukas 10, vers 39 tot en met 42  En deze had een zuster, 

genaamd Maria, die, aan de voeten des Heren gezeten, naar zijn 
woord luisterde. Marta echter werd in beslag genomen door het 

vele bedienen. En zij ging bij Hem staan en zeide: Here, trekt Gij 

het U niet aan, dat mijn zuster mij alleen laat dienen? Zeg haar 
dan, dat zij mij komt helpen. Maar de Here antwoordde en zeide tot 

haar: Marta, Marta, gij maakt u bezorgd en druk over vele dingen, 
maar weinige zijn nodig of slechts één; want Maria heeft het goede 

deel uitgekozen, dat van haar niet zal worden weggenomen. 

 
Mala was als Marta… 

Vrijdags huiskring: Bijbelstudie, zaterdags het kerkgebouw: de 

schoonmaak, en ’s zondags de kerkdienst bijwonen, en koffie en 
thee rondbrengen, en dan was er weer een vergadering ’s avonds. 

Mala hield zoveel van de Here, en zij dacht dat zij het beste, goede 
deel had uitgekozen. De kerk zorgde ervoor dat zij haar kerkdeel 

wel kreeg! Benjamin, Mala was ook totaal overgenomen, en kon 

niet eens meer haar eigen keuzes maken. Dit alles deed deze kerk 
al voor haar. 

 
De liefde dwingt niet en kwetst niemands gevoel. 

Zelfs haar huwelijk liep stuk, en Mala vroeg zich af, hoe dit nu kon 

gebeuren. Ze had niet eens tijd gehad voor haar man en kinderen. 
Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, 

kent uw hart, en het is niet Zijn wil dat u zich als een slaaf van de 

kerk gedraagt, en dat u er aan kapot gaat. Gij zijt het eigendom 
van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, ook als gij niet alles 

bijwoont. Hij weet alles en weet wel, dat u van Hem houdt. Laat 
alles wat gij doet vanuit het hart gedaan worden, zonder dwang 

van een kerk.  
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Zo is Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, werkelijk niet.  

Hij wil dat het u welgaat. Doe dat, wat gij wilt doen, en wat gij kan 

dragen. Maak uw eigen keuzes! Zie, Ik ben met u, laat niemand u 
misleiden. Weest waakzaam! 

Benjamin, ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

God is Liefde: ware liefde is vergeven! 
 

19-11-2012  BOODSCHAP GODS: GOD IS LIEFDE! WARE LIEFDE IS 
VERGEVEN, ZOALS OOK GODS ZOON U VERGEVEN HEEFT! ZOALS 

GOD U LIEFTHEEFT, ZO MOET U GOD, MAAR OOK ZIJN ZOON EN 

UW NAASTE LIEFHEBBEN!  
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo! Op 19 november 2012 bracht de bode engel Gods deze 
boodschap over aan Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus. Mijn naam is Saraya, Benjamin Cousijnsen.  

 
U daar, kent gij Jezus Christus?  

Ook wordt Hij Yeshua HaMashiach genoemd. 

 
1 Johannes 4, vers 11 en 12  Geliefden, indien God ons zó heeft 

liefgehad, behoren ook wij elkander lief te hebben. Niemand heeft 
ooit God aanschouwd; indien wij elkander liefhebben, blijft God in 

ons en zijn liefde is in ons volmaakt geworden. 

1 Johannes 4, vers 15  Al wie belijdt, dat Jezus de Zoon van God is 
– God blijft in hem en hij in God. 

1 Johannes 4, vers 17 tot en met 21  Hierin is de liefde bij ons 
volmaakt geworden, dat wij vrijmoedigheid hebben op de dag des 

oordeels, want gelijk Hij is, zijn ook wij in deze wereld. Er is in de 

liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit; want 
de vrees houdt verband met straf en wie vreest, is niet volmaakt in 

de liefde. Wij hebben lief, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad. 

Indien iemand zegt: Ik heb God lief, doch zijn broeder haat, dan is 
hij een leugenaar; want wie zijn broeder, die hij gezien heeft, niet 
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liefheeft, kan ook God, die hij niet gezien heeft, niet liefhebben. En 
dit gebod hebben wij van Hem: Wie God liefheeft, moet ook zijn 

broeder liefhebben. 

1 Johannes 5, vers 9 tot en met 13  Indien wij het getuigenis der 
mensen aannemen, het getuigenis van God is meerder, want dit is 

het getuigenis van God, dat Hij van zijn Zoon getuigd heeft. Wie in 
de Zoon van God gelooft, heeft het getuigenis in zich; wie God niet 

gelooft, heeft Hem tot een leugenaar gemaakt, omdat hij niet 

geloofd heeft in het getuigenis, dat God getuigd heeft van zijn 
Zoon. En dit is het getuigenis: God heeft ons eeuwig leven gegeven 

en dit leven is in zijn Zoon. Wie de Zoon heeft, heeft het leven; wie 
de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. Dit heb ik u 

geschreven, die gelooft in de naam van de Zoon Gods, opdat gij 

weet, dat gij eeuwig leven hebt.  
1 Johannes 5, vers 17 tot en met 19  Alle ongerechtigheid is zonde, 

en er bestaat zonde niet tot de dood. Wij weten, dat een ieder, die 
uit God geboren is, niet zondigt; want Hij, die uit God geboren 

werd, bewaart hem, en de boze heeft geen vat op hem. Wij weten, 

dat wij uit God zijn en de gehele wereld in het boze ligt. 
 

2 Johannes 1, vers 6  En dit is de liefde, dat wij naar zijn 

geboden wandelen. Dit is het gebod, gelijk gij het van den beginne 
gehoord hebt, dat gij daarin moet wandelen. 

 
Dit is Mijn gebod, dat gij elkander liefhebt en uw blijdschap 

wordt vervuld. 

Mijn naam is Saraya en ben een bode engel Gods. Zoals God u 
liefheeft, zo moet u God, maar ook Zijn Zoon en uw naaste 

liefhebben. Benjamin, profeet Gods, ik ga nu weer. En u daar, 
overdenk dit. Laat het zo zijn, zoals God bedoeld heeft, en Zijn 

geliefde Zoon, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, gesproken 

heeft.  
God is Liefde! Ware liefde is vergeven, zoals ook Gods Zoon u 

vergeven heeft. 

Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 
 

Bent u wederom geboren uit water en Geest? 
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19-11-2012  BOODSCHAP GODS: JOHANNES 3:3,5,6  JEZUS 

ANTWOORDDE: VOORWAAR, VOORWAAR, IK ZEG U, TENZIJ 

IEMAND GEBOREN WORDT UIT WATER EN GEEST, KAN HIJ HET 
KONINKRIJK GODS NIET BINNENGAAN! 

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo! Op 19 november 2012 bracht de bode engel Gods deze 

boodschap over aan Benjamin Cousijnsen.  
 

Shalom, Benjamin Cousijnsen! Ik begroet u, mijn naam is Rafida. Ik 

ben een bode engel Gods en werd heengezonden tot u, profeet 
Gods, in de machtige naam van Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus. Voorwaar, voorwaar ik zeg u, 
 

Johannes 1, vers 30 tot en met 38  Deze is het, van wie ik 

zeide: Na mij komt een man, die vóór mij geweest is, want Hij was 
eer dan ik… Dit sprak Johannes… En zelf wist ik niet van Hem, 

maar opdat Hij aan Israël zou geopenbaard worden, daarom kwam 

ik dopen met water.  
 

Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Johannes liet u de 
volwassendoop zien, en geen doop van baby’s! 

Want baby’s begrijpen het niet, daarom. En hij was Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus, voorgegaan… 
En Johannes getuigde en zei: “Ik heb aanschouwd, dat de Geest 

nederdaalde als een duif uit de hemel, en Hij bleef op Hem. En ik 
kende Hem niet, maar Hij, die mij gezonden had om te dopen met 

water, die had tot mij gezegd: Op wie gij de Geest ziet nederdalen 

en op Hem blijven, deze is het, die met de Heilige Geest doopt. En 
ik heb gezien en getuigd, dat deze de Zoon van God is”.  

 

Johannes had enkele discipelen, die getuige waren en 
werden onderwezen, hoe men een zondaar, die de keuze zou 

nemen om de zonde af te leggen, te dopen en te leren om 
trouw te zijn aan de God van Izaäk, Jakob en Abraham. 

Deze discipelen waren ook gedoopt… 
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De volgende dag stond Johannes daar weer met twee van zijn 
discipelen. En toen hij Jezus zag gaan, zeide hij: “Zie, het lam 

Gods!” En de twee discipelen hoorden hem dat zeggen en volgden 

Jezus.  
 

U daar, denk niet dat u Gods Koninkrijk zonder reiniging en 
doop zo kan binnengaan! Luister goed, 

 

Johannes 3, vers 3, 5 en 6  Jezus antwoordde en zeide tot hem, 
“in een gesprek met Nicodemus”: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, 

tenzij iemand wederom geboren wordt, kan hij het Koninkrijk Gods 
niet zien.  

Ik herhaal het om het u duidelijk te maken: Tenzij iemand 

wederom geboren wordt, kan hij het Koninkrijk Gods niet 
zien! 

Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand 
geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk Gods niet 

binnengaan.  

Ik herhaal: Tenzij iemand geboren wordt uit water en geest, 
kan hij het Koninkrijk Gods niet binnengaan. 

Wat uit het vlees geboren is, is vlees, en wat uit de Geest geboren 

is, is geest. 
 

Lees dit voor uzelf: Galaten 5, vers 16 tot en met 25 en 
overdenk dit; dit zijn de vruchten van de Heilige Geest. Neem deze 

negen vruchten! 

Galaten 5, vers 22  Maar de vrucht van de Geest is 1. liefde, 2. 
blijdschap, 3. vrede, 4. lankmoedigheid, 5. vriendelijkheid, 6. 

goedheid, 7. trouw, 8. zachtmoedigheid, 9. zelfbeheersing. 
 

Ik ga nu, Benjamin Cousijnsen, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
 
 

Wie onder u de minste is, is groot in Gods ogen! 
 

20-11-2012  YESHUA HAMASIACH, JEZUS CHRISTUS, KIJKT NAAR 

UW HART. HIJ OVERWON OOK DE DOOD EN HIJ LEEFT! NODIG 
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HEM UIT IN UW HART EN VRAAG HEM U TE VERGEVEN, WAT U 
ALLEMAAL GEDAAN HEBT EN WORDT BEHOUDEN!  

Volledige weergave: 

 
Hallo! Op 20 november 2012 bracht de volgende bode engel Gods 

deze boodschap over aan Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom, profeet Gods! Ik begroet u in de naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Mijn naam is Amor. Ik ben een bode 
engel Gods. Ik vertel u over Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. 

Weet u, Jezus Christus wordt ook Yeshua HaMashiach genoemd.  
 

De God van Izaäk, Jakob en Abraham geeft u geloof, hoop en 

liefde, maar Hij ging nog veel verder… 
Hij gaf Zijn geliefde eniggeboren Zoon om u te redden. Geprezen zij 

Hij in eeuwigheid! Hij is gekruisigd uit zwakheid, maar Hij leeft uit 
de kracht Gods. Ook door Zijn genade bent u behouden. 

 

Kolossenzen 2, vers 15  Hij heeft de overheden en machten 
ontwapend en openlijk tentoongesteld en zo over hen gezegevierd. 

 

God heeft u niet geroepen tot onreinheid, maar in heiliging. 
De zonde is uit de duivel, die vanaf den beginne zondigt. Een ieder, 

die Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, aanneemt, doet geen 
zonde, want het zaad Gods blijft in Hem, en hij en zij kan niet 

zondigen, want ze zijn uit God geboren. En wat u ook gedaan hebt 

in uw leven, Hij heeft u vergeven!  
Denk niet dat er geen vergeving is. Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus, kijkt naar uw hart. Hij overwon ook de dood en Hij leeft! 
Kom, nodig Hem uit in uw leven, en vraag Hem om u te vergeven, 

wat u allemaal gedaan hebt. Open uw hart en nodig Hem uit in uw 

hart. Want wie onder u de allerminste is, is groot in de ogen des 
Heren. 

 

Johannes 1, vers 12 en 13  Doch allen, die Hem aangenomen 
hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden, 

hun, die in zijn naam geloven; die niet uit bloed, noch uit de wil des 
vlezes, noch uit de wil eens mans, doch uit God geboren zijn. 
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Johannes 3, vers 17  Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld 
gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld 

door Hem behouden worde. 

 
Onderhoud uw nieuwe wandel en sta in Zijn kracht, want Hij 

die in u is, is groter dan die op de aarde is! 
U bent meer dan overwinnaar. Ik zeg u, Bevind u onder broeders 

en zusters, en ga naar een volle evangelische kerk, die vol is van 

de Geest Gods. 
 

Handelingen 1, vers 8  Gij zult kracht ontvangen, wanneer de 
heilige Geest over u komt, en gij zult mijn getuigen zijn… tot zover. 

 

Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Wie in Hem gelooft, wordt 
behouden. 

Wie niet gelooft, wordt veroordeeld. Kies heden, wie u dienen wilt! 
Ik ga nu, profeet Benjamin Cousijnsen, en zeg tot slot dit: Wie niet 

wil horen, gaat verloren. 

Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 

 

20-11-2012 Jezus Christus overwon de dood!  
 

DEZE BOODSCHAP GODS WERD IN DE NAMIDDAG GEBRACHT 
DOOR DE BODE ENGEL GODS AAN BENJAMIN COUSIJNSEN, DIE 

ALLES WOORD VOOR WOORD METEEN OPSCHRIJFT. JEZUS 
CHRISTUS OVERWON DE DOOD!  ROM. 6:6-11 

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo! Op 20 november 2012 bracht de bode engel Gods de 

volgende boodschap over aan Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom, Benjamin Cousijnsen! Ik begroet u in de naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Mijn naam is Zekarin. Voorwaar, 

voorwaar, ik zeg u ook namens de God van Izaäk, Jakob en 
Abraham: 
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Psalm 6, vers 2 tot en met 6  O HERE, straf mij niet in uw toorn, 

en kastijd mij niet in uw grimmigheid. Wees mij genadig, HERE, 

want ik kwijn weg; genees mij, HERE, want mijn gebeente is 
verschrikt. Ja, mijn ziel is ten zeerste verschrikt, en Gij, HERE, 

hoelang nog? Keer weder, HERE, red mijn ziel, verlos mij om uwer 
goedertierenheid wil. Want in de dood is Uwer geen gedachtenis; 

wie zou U loven in het dodenrijk?  

 
Markus 12, vers 27  Hij is niet een God van doden, maar van 

levenden. Gij dwaalt wel zeer. 
 

Deuteronomium 30, vers 14 en 15  Maar dit woord is zeer dicht 

bij u, in uw mond en in uw hart om het te volbrengen. Zie, ik houd 
u heden het leven en het goede voor, maar ook de dood en het 

kwade.  
 

Romeinen 6, vers 6 tot en met 11  Dit weten wij immers, dat 

onze oude mens medegekruisigd is, opdat aan het lichaam der 
zonde zijn kracht zou ontnomen worden en wij niet langer slaven 

der zonde zouden zijn; want wie gestorven is, is rechtens vrij van 

de zonde. Indien wij dan met Christus gestorven zijn, geloven wij, 
dat wij ook met Hem zullen leven, daar wij weten, dat Christus, nu 

Hij uit de doden is opgewekt, niet meer sterft: de dood voert geen 
heerschappij meer over Hem. Want wat zijn dood betreft, is Hij 

voor de zonde eens voor altijd gestorven; wat zijn leven betreft, 

leeft Hij voor God. Zo moet het ook voor u vaststaan, dat gij wèl 
dood zijt voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus. 

 
1 Korinthiërs 15, vers 12 tot en met 13  Indien nu van Christus 

gepredikt wordt, dat Hij uit de doden is opgewekt, hoe komen 

sommigen onder u ertoe te zeggen, dat er geen opstanding der 
doden is? Indien er geen opstanding der doden is, dan is ook 

Christus niet opgewekt.  

 
Markus 12, vers 25  Want wanneer zij uit de doden opstaan, 

huwen zij niet, en worden zij niet ten huwelijk genomen, maar zij 
zijn als engelen in de hemelen. 
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Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, 
dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die 

in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. 

 
Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Gij wilt de waarheid in het 

verborgene, en Hij zag uw gebed!  
Gij sprak, en de dode hoorde en koos Gods weg! 

 

Psalm 66, vers 16 tot en met 20  Komt, hoort, en ik wil 
vertellen, gij allen die God vreest, wat Hij gedaan heeft aan mijn 

ziel. Nauwelijks had ik met mijn mond tot Hem geroepen, of er was 
een lofzang onder mijn tong. Had ik onrecht beoogd in mijn hart, 

dan zou de Here niet hebben gehoord. Voorwaar, God heeft 

gehoord, Hij heeft gelet op mijn luid gebed. Geprezen zij God, die 
mijn gebed niet afwees, noch mij zijn goedertierenheid onthield.  

 
Profeet Benjamin Cousijnsen, ik ga nu, en God zegt:  

 

Jeremia 32, vers 27  Zie, Ik, de HERE, ben de God van al wat 
leeft; zou voor Mij iets te wonderlijk zijn? 

 

Daarom! 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 
 

 

Hij was een rijke man, het was elke dag feest! 
 

21-11-2012  BOODSCHAP GODS: THEMA'S: DE EERSTE 

CHRISTENEN HIELPEN ELKAAR. WIE DOET NOG EVENALS DE 
EERSTE GELOVIGEN? EN DE RIJKE MAN, DIE ELKE DAG EEN 

SCHITTEREND FEEST HIELD! LEER HIERUIT.  
 

 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo! Op 21 november 2012 bracht de volgende bode engel Gods 
deze boodschap over aan Benjamin Cousijnsen. 
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Shalom, profeet Benjamin Cousijnsen! Ik begroet u in de naam van 

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Mijn naam is Chizia. Ik ben een 

bode engel Gods en spreek over de eerste gelovigen. 
 

Met veel gezag werd er gesproken over de opstanding van 
Yeshua HaMashiach, Jezus Christus! 

 

Handelingen 2, vers 43 tot 46  En er kwam vrees over alle ziel 
en vele wonderen en tekenen geschiedden door de apostelen. En 

allen, die tot het geloof gekomen en bijeenvergaderd waren, 
hadden alles gemeenschappelijk; en telkens waren er, die hun 

bezittingen en have verkochten en ze uitdeelden aan allen, die er 

behoefte aan hadden. 
 

Alle gelovigen waren één, omdat ze Yeshua HaMashiach, 
Jezus Christus, in hun geest, ziel, hart en lichaam hadden. 

Ze verlangden om elkaar te helpen en te zorgen, dat er niemand in 

nood zat. Zelfs een zekere Jozef verkocht een stuk land, en gaf het 
geld aan de apostelen. Jozef kreeg hierdoor een bijnaam: 

Barnabas. Deze naam betekent: zoon der bemoediging. 

 
Handelingen 4, vers 34  Want er was ook niet één behoeftig 

onder hen; want allen, die eigenaars waren van stukken grond of 
van huizen, verkochten die en brachten de opbrengst van de 

verkoop en legden die aan de voeten der apostelen. 

 
Overdenk dit. 

 
Lukas 16, vers 19 tot en met 26  En er was een rijk man, die 

gekleed ging in purper en fijn linnen en elke dag schitterend feest 

hield. En er was een bedelaar, Lazarus genaamd, vol zweren, 
nedergelegd bij zijn voorportaal, die verlangde zijn honger te stillen 

met wat van de tafel van de rijke afviel; zelfs kwamen de honden 

zijn zweren likken. Het geschiedde, dat de arme stierf en door de 
engelen gedragen werd in Abrahams schoot. Ook de rijke stierf en 

hij werd begraven. En toen hij in het dodenrijk zijn ogen opsloeg 
onder de pijnigingen, zag hij Abraham van verre en Lazarus… de 

bedelaar… in zijn schoot. En hij… de rijke man… riep en zeide: 
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Vader Abraham, heb medelijden, heb medelijden met mij en zend 
Lazarus, opdat hij de top van zijn vinger in water dope en mijn tong 

verkoele, want ik lijd pijn in deze vlam. Maar Abraham zeide: Kind, 

herinner u, hoe gij het goede tijdens uw leven hebt ontvangen en 
insgelijks Lazarus het kwade; nu wordt hij hier vertroost en gij lijdt 

pijn.  
 

Psalm 52, vers 9  Ziedaar de man die God niet tot zijn veste 

stelde, maar die op zijn grote rijkdom vertrouwde, zich sterk 
waande door wat zijn onheil werd.  

 
Mattheüs 19, vers 24 en 25  Wederom zeg Ik u, het is 

gemakkelijker, dat een kameel gaat door het oog van een naald 

dan dat een rijke het Koninkrijk Gods binnengaat. 
Mattheüs 19, vers 21 en 22  Jezus zeide tot hem, “tot de rijke 

jongeling”: Indien gij volmaakt wilt zijn, ga heen, verkoop uw 
bezit en geef het aan de armen, en gij zult een schat in de hemelen 

hebben, en kom hier, en volg Mij. Toen de jongeling dit woord 

hoorde, ging hij bedroefd heen, want hij bezat vele goederen. 
 

Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, De apostelen van Yeshua 

HaMashiach, de eerste gelovigen, hielpen elkander, omdat 
als er een lijdt, lijden ze allemaal, want ze zijn één in 

Yeshua, Jezus Christus. 
Maar de rijke, die geen hulp bood, kwam in het dodenrijk, en raakte 

alsnog alles kwijt. En de jongeling kon geen afstand doen, om zo 

het Koninkrijk Gods, zijn schat in de hemel, te ontvangen. Hij had 
veel aardse schatten en ging bedroefd heen. 

 
Wie gaf nu het grote voorbeeld?  

Wie doet nog evenals de eerste gelovigen? 

Velen zijn gelijk aan de rijkaard. Leer hieruit! Help elkander in de 
naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, als u het kan.  

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 
 

 

Israël, Gij zijt meer dan overwinnaar in Christus! 
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OPENBARING GODS: IN HAMAS IS GEEN ISRAËLIET VEILIG, MEN 
MISHANDELT DE ISRAËLIETEN, VERNEDERT HEN EN ZE WORDEN 

ALS BEESTEN VERMOORD! DE HERE IS MET ISRAËL EN 

BEMOEDIGT HEN VIA ZIJN HEILIGE GESCHRIFTEN! 
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo! Op 21 november 2012 bracht de bode engel Gods deze 
boodschap over aan Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom, Israël!  

Ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. 

Vrees niet, Israël! Ik ben een bode engel Gods, Simeo, en ik zeg u, 
Benjamin is Gods profeet en brengt u samen met zijn werkers van 

de laatste dagen, u Israël, de boodschappen Gods over, zo ook de 
rest van de wereld.  

Israël, O Israël, hoor de stem van Jahweh! 

Leviticus 26, vers 12  Maar Ik zal in uw midden wandelen en u 
tot een God zijn en gij zult Mij tot een volk zijn. 

 

Numeri 13, vers 32  Ook verspreidden zij onder de Israëlieten 
een kwaad gerucht omtrent het land dat zij verspied hadden, door 

te zeggen: Het land dat wij zijn doorgetrokken om het te 
verspieden, is een land dat zijn inwoners verslindt, en alle mensen 

die wij daar zagen, waren mannen van grote lengte. 

Numeri 14, vers 37  Deze mannen, die een kwaad gerucht over het 
land verspreid hadden, stierven door een plaag voor het aangezicht 

des HEREN. 
 

In Hamas is geen Israëliet veilig!  

Men mishandelt de Israëlieten en vernedert hen, en ze worden als 
beesten vermoord! 

 

Deuteronomium 6, vers 3 tot en met 7  Hoor dan, Israël, en 
onderhoud ze naarstig, opdat het u wèl ga, en opdat gij zeer talrijk 

wordt, zoals de HERE, de God uwer vaderen, u heeft toegezegd, in 
een land, vloeiende van melk en honig. Hoor, Israël: de HERE is 

onze God; de HERE is één! Gij zult de HERE, uw God, liefhebben 
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met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw 
kracht. Wat ik u heden gebied, zal in uw hart zijn. 

Deuteronomium 7, vers 14 en 15  Gezegend zult gij zijn boven alle 

volken; er zal geen onvruchtbare zijn onder uw mannen of 
vrouwen, noch onder uw vee… Israël, Hoor! Gij zijt meer dan 

overwinnaar in Christus!...De Here zal alle ziekten van u 
afwenden. Geen van deze boze kwalen van Egypte, die gij kent, zal 

Hij u opleggen… Hoor, let op!... Maar Hij zal die brengen over allen, 

die u haten. 
 

Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Wie Israël gedenkt in Zijn 
gebed, zal de God van Izaäk, Jakob en Abraham gedenken. 

Wie Israël zegent, wordt medegezegend! 

 
Johannes 4, vers 25 en 26  De vrouw zeide tot Hem: Ik weet, 

dat de Messias komt, die Christus genoemd wordt; wanneer die 
komt, zal Hij ons alles verkondigen. Jezus zeide tot haar: Ik, die 

met u spreek, ben het… Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. 

Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat 
Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in 

Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. 

 
Wie Israël vervloekt, zal zelf vervloekt zijn. 

 
Johannes 5, vers 30  Ik kan van Mijzelf niets doen; gelijk Ik hoor, 

oordeel Ik, en mijn oordeel is rechtvaardig, want Ik zoek niet mijn 

wil, doch de wil van Hem, die Mij gezonden heeft, “de God van 
Izaäk, Jakob en Abraham, de God van al wat leeft”. 

 
Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, De hel raakt overvol! 

Ik ben de enige Weg en de Waarheid en het Leven, en niemand 

komt tot de Vader dan door Mij. Alleen door Mij in uw hart toe te 
laten, kan u behouden worden. Er is geen andere God dan de God 

van Izaäk, Jakob en Abraham. 

Benjamin, ik ga nu. De Here sprak zelf. Zijn Wederkomst is 
spoedig! 

Ruacha, Yeshu, Shalom! 
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Waarom hebben wij hem niet kunnen uitdrijven? 
 

21-11-2012  BOODSCHAP GODS, GEBRACHT DOOR GODS BODE 
ENGEL AAN BENJAMIN COUSIJNSEN. JEZUS CHRISTUS ZAL U 

VRIJMAKEN ALS U HEM TOELAAT IN UW LEVEN, UW HART OPENT 

EN UW ZONDEN BELIJDT!  JESAJA 41:10 
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo! Op 21 november 2012 bracht de bode engel Gods de 
volgende boodschap over aan Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus. Mijn naam is Sadai, ik ben een bode engel Gods. Ik 

verheug mij zeer, profeet Gods, om u te ontmoeten, Benjamin 
Cousijnsen. 

 
U daar, sprak Benjamin niet over de gevallen engelen, die 

onder de mensen zijn? 

Ze zijn onder u! Vele mensen zijn overgenomen. Ook zijn er velen, 
die hen horen praten in hun gedachten, evenals de gevallen 

engelen, die samenwerken met de antichrist Obama.  

 
In deze dagen zullen velen overgenomen worden en de dood 

zoeken. 
Men denkt aan zelfmoord, men denkt aan het doden van hun 

naaste, en aan het eten van een mens. Men denkt aan 

zelfverwonding. 
 

Mattheüs 8, vers 28 en 29  Nadat Hij aan de overkant in het land 
der Gadarenen was gekomen, kwamen Hem twee bezetenen uit de 

grafsteden tegemoet, zeer gevaarlijke, zodat niemand langs die 

weg kon voorbijgaan. En zie, zij schreeuwden, zeggende: Wat hebt 
Gij met ons te maken, Zoon van God? Zijt Gij hier gekomen om ons 

vóór de tijd te pijnigen? 

 

http://www.youtube.com/watch?feature=em-uploademail&hl=en&v=FUU0_r26RdU&gl=US
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Lukas 9, vers 39  En zie, een geest grijpt hem en dan schreeuwt 
hij plotseling en hij doet hem stuiptrekken, dat hem het schuim op 

de mond staat, en als hij hem mishandelt, laat hij hem nauwelijks 

los. 
 

Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Vrees niet!  
Zo spreekt de Here. 

 

Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, 
dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die 

in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. 
 

Lukas 10, vers 16  Wie naar u hoort, hoort naar Mij; en wie u 

verwerpt, verwerpt Mij; en wie Mij verwerpt, verwerpt Hem, die Mij 
gezonden heeft. 

Lukas 10, vers 19 en 20  Zie, Ik heb u macht gegeven om op 
slangen en schorpioenen te treden en tegen de gehele legermacht 

van de vijand; en niets zal u enig kwaad doen. Evenwel, verheugt u 

niet hierover, dat de geesten zich aan u onderwerpen, maar 
verheugt u, dat uw namen staan opgetekend in de hemelen. 

 

Jesaja 41, vers 10  Vrees niet, want Ik ben met u; zie niet angstig 
rond, want Ik ben uw God. Ik sterk u, ook help Ik u, ook 

ondersteun Ik u met mijn heilrijke rechterhand. 
 

Als u Jezus Christus toelaat in uw leven, en u opent uw hart 

voor Hem en u belijdt uw zonden, zal Hij u vrijmaken. 
 

Ezechiël 36, vers 26 en 27  Een nieuw hart zal Ik u geven en een 
nieuwe geest in uw binnenste; het hart van steen zal Ik uit uw 

lichaam verwijderen en Ik zal u een hart van vlees geven. Mijn 

Geest zal Ik in uw binnenste geven en maken, dat gij naar mijn 
inzettingen wandelt en naarstig mijn verordeningen onderhoudt. 

 

Mattheüs 10, vers 7 en 8  Gaat en predikt en zegt: Het 
Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Geneest zieken, wekt 

doden op, reinigt melaatsen, drijft boze geesten uit. Om niet hebt 
gij het ontvangen, geeft het om niet. 
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Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, U bent het eigendom van 
Jezus Christus. 

Ook wordt Hij Yeshua HaMashiach genoemd. 

 
Mattheüs 17, vers 15 tot en met 21  Here, heb medelijden met 

mijn zoon, want hij is maanziek en hij is er slecht aan toe; want 
dikwijls valt hij in het vuur en dikwijls in het water. En ik heb hem 

naar uw discipelen gebracht en zij hebben hem niet kunnen 

genezen. Jezus antwoordde en zeide: O, ongelovig en verkeerd 
geslacht, hoelang zal Ik nog bij u zijn? Hoelang zal Ik u nog 

verdragen? Breng hem Mij hier. En Jezus bestrafte hem en de boze 
geest ging van hem uit, en de knaap was genezen van dat ogenblik 

af. Toen kwamen de discipelen bij Jezus en zeiden, toen zij met 

Hem alleen waren: Waarom hebben wij hem niet kunnen 
uitdrijven? Hij zeide tot hen: Vanwege uw klein geloof. Want 

voorwaar, Ik zeg u, indien gij een geloof hebt als een mosterdzaad, 
zult gij tot deze berg zeggen: Verplaats u vanhier daarheen en hij 

zal zich verplaatsen en niets zal u onmogelijk zijn. Maar dit geslacht 

vaart niet uit dan door bidden en vasten. 
 

Voorwaar, ik zeg u, Sta in de kracht Gods en bedek u onder 

Zijn kostbaar Bloed! 
Als Hij in u is, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, dan bent u meer 

dan overwinnaar. Geloof doet wonderen, maar dan wel vanuit Hem. 
 

Ik ga nu, profeet Benjamin Cousijnsen, en hou uw oog op 

Israël, want de tijd is dichtbij. 
Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
 

 

Profetische openbaring: Jezus Christus brak de 

zegels! 
 

22-11-2012  PROFETISCHE OPENBARING VAN DE GOD VAN 
ABRAHAM, IZAÄK EN JAKOB! DE HERE JEZUS CHRISTUS, YESHUA 

HAMASIACH, BRAK DE ZEGELS. DE HERE GOD OPENBAART U NU 

DE BETEKENIS VAN DE 4 PAARDEN IN OPENBARING 6. 
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Volledige weergave: 

 

Hallo! Op 22 november 2012 bracht de bode engel Gods deze 
belangrijke boodschap over aan Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom, profeet Benjamin Cousijnsen! Ik begroet u in de naam van 

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Mijn naam is Sinaja. Benjamin, 

voorwaar, voorwaar, ik zeg u, 
 

Openbaring 6, vers 1 tot en met 2  Lees dit voor uzelf. 
 

De Here, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, brak de zegels! 

Zie, het witte paard en hij, die daar op het paard zat… En er zal een 
man zijn vol invloed en sterkte. Zijn naam openbaar ik u: Obama.  

De antichrist hield zich uit beeld, en stuurde zijn overgenomen 
instrument, Clinton.  

 

De antichrist baant zich een weg… de hedendaagse chaos 
baant een weg voor hem. 

Chaos moest voorafgaan! De vrede tussen Israël en de Arabische 

buurlanden brengt de schijnvrede. 
 

Openbaring 6, vers 3 tot en met 4  Lees dit voor uzelf. 
Het rossige paard nam de vrede weg, en men gebruikte 

allerlei verschillende wapens… 

Het zwaard betekent: scheiding maken en verdeeldheid, haat en 
bloed vergieten. De oorlog is begonnen! 

 
Openbaring 6, vers 5 tot en met 6  Lees dit voor uzelf. 

 

Dit paard is zwart; het symbool staat voor hongersnood… 
Het gevolg is een hongersnood, wereldwijd! Er zal geen schade zijn 

aan olie en de wijn. En men zal oorlog voeren. 

 
Openbaring 6, vers 7 tot en met 8  Lees dit voor uzelf. 

 
Het vale paard bracht de dood en zijn naam is: De dood. 
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Een vierde deel van de aarde zal omkomen door oorlogsgeweld, 
honger en door de pest. Ongeveer 1 miljard mensen verliezen hun 

leven. De wereld lijdt door deze paarden! 

 
Openbaring 6, vers 9 tot en met 11   

 
Hier wordt gesproken, dat velen in de grote verdrukking tot 

bekering komen...  

Maar zij werden allen martelaren en gedood door de anti-
Christelijke omgeving! Johannes zag deze zielen bij de ingang van 

de hemel.  
 

Het zesde zegel, dat brak, zorgde voor een grote aardbeving. 

 
Openbaring 6, vers 12 tot en met 17  Lees dit voor uzelf. 

 
En de Zon werd zwart… 

God zal de stand van de planeten veranderen. Dit gaat gepaard met 

natuurverschijnselen. Zelfs de Zon en de Maan zullen geheel 
verduisteren!  

De wereld zal radeloos zijn en vele angsten zullen ervoor zorgen, 

dat men zich verstopt in de bergen. Gij leeft in de eindtijd! Er zullen 
grote aardbevingen zijn, zo groot als er nooit zijn geweest. De 

toorn van God gaat over de hele wereld. Het is ook beter, dat de 
mens zich bekeert.  

 

Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, De tijd is om!  
Waarlijk, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, komt! Het koren des 

velds zal binnengehaald worden, zeer, zeer spoedig!  
Verheug u, die Christus hebben aangenomen. Uw pad gaat naar 

boven, naar Gods hemels huis. Laat er niets tussen komen. Geef u 

over, want de tijd die gegeven is, de genadetijd, is zo goed als om. 
Nog heel even, en Hij komt!  

 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

U bent kostbaar in Zijn ogen! 
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Geef Yeshua HaMasiach, ook wel Jezus Christus genoemd, uw hart, 
en bedenk de dingen die boven zijn. Luister aandachtig naar deze 

bijzondere boodschap!  

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo! Mijn naam is Benjamin Cousijnsen. Op 22 november 2012 

kreeg ik de volgende boodschap van een bode engel Gods. 
 

Shalom, profeet Benjamin Cousijnsen! Ik begroet u in de naam van 
Yeshua HaMashiach, Jezus Christus.  

 

Kolossenzen 2, vers 6 en 7  Nu gij Christus Jezus, de Here, 
aanvaard hebt, wandelt in Hem, geworteld en dan opgebouwd 

wordend in Hem, bevestigd wordend in het geloof, zoals u geleerd 
is, overvloeiende in dankzegging. 

 

Mijn naam is Chaela. Ik ben een bode engel Gods, en zeg u, Luister 
goed wat ik u mag zeggen in de naam van Yeshua HaMashiach, 

Jezus Christus. 

 
Kolossenzen 3, vers 1, 2, 3 en 4  Indien gij dan met Christus 

opgewekt zijt, zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus is, 
gezeten aan de rechterhand Gods. Bedenkt de dingen, die boven 

zijn, niet die op de aarde zijn. Want gij zijt gestorven en uw leven is 

verborgen met Christus in God. Wanneer Christus verschijnt, die 
ons leven is, zult ook gij met Hem verschijnen in heerlijkheid. 

 
1 Thessalonicenzen 4, vers 7 en 8  Want God heeft ons niet 

geroepen tot onreinheid, maar in heiliging. Daarom, wie dit 

verwerpt, verwerpt niet een mens, maar God, die u immers ook zijn 
heilige Geest geeft. 

 

Voorwaar, voorwaar, ik zeg u in Christus, Hoor de stem van 
Yeshua, Jezus, en luister naar Hem, die de Waarheid is. 

Aanvaard Hem in uw hart, en wandelt met Hem. En zie niet om 
naar het verleden, maar kijk als kind van God naar het heden, en 

ga op datgene af, wat Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, al zolang 
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klaar heeft staan voor u. Haal het stof weg en zie de gaven, die u 
niet meer zag, en gebruik het tot eer van Hem, die u zo goed kent. 

Hij was altijd al bij u.  

 
U voelde zich minder dan een ander; u schaamde zich voor 

uzelf, ja u, die nu luistert. 
U bent het, die zeer bijzonder is in de ogen van de Here. Ik ken u, 

u bent waardevoller dan welke parel en welke diamant dan ook. 

Blijf niet zo voor u uitdromen in uw kerk, maar gebruik uw gaven 
tot eer van God en schaam u niet!  

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, is trots op u! Hij heeft u 
geroepen en u zal met Hem zijn, als Hij verschijnt.  

 

Wie u verwerpt, verwerpt het mooie wat van God komt.  
Het maakt niet uit, hoe u eruit ziet. Zelfs een mens is anders van 

buiten dan een dier. Zelfs elk dier lijkt niet op elkaar. Zo is ook 
ieder mens uniek. God kijkt naar uw hart, en zegt: Ik heb u lief, en 

heb u geroepen om in reinheid te wandelen in Christus. Wandel in 

oprechtheid. 
 

Lees: Psalm 101, vers 1 tot en met 5 

 
Hij zal altijd bij u zijn.  

Hoor, Hij zal u zegenen, en vertrouw op Hem in alles, en u zal het 
maken. Praat gerust met Hem. Hij schaamt zich ook niet voor u. Hij 

wil u leiden op de weg, die u nog dichter bij Hem zal brengen. 

Daarom, juich met uw hart en loof Hem met uw stem! Hij heeft uw 
tranen gezien en gedroogd.  

Ik ga nu, profeet Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 
 

 

De Dag des Heren komt als een dief in de nacht! 
 

23-11-2012  BOODSCHAP GODS: GIJ WEET ZELF ZEER GOED, DAT 
DE DAG DES HEREN ZO KOMT ALS EEN DIEF IN DE NACHT, 

TERWIJL ZIJ ZEGGEN: ‘HET IS ALLES VREDE EN RUST!’  
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Volledige weergave: 
 

Hallo! Op 23 november 2012 bracht de bode engel Gods deze 

boodschap over aan Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom, profeet Benjamin Cousijnsen! Ik begroet u in de naam van 
Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Mijn naam is Suraium. Ik 

verheug mij zeer, profeet, en ben uitgezonden om u deze 

boodschap over te brengen.  
 

2 Koningen 2, vers 3 en 11 en 12  Toen kwamen de profeten 
van Betel naar Elisa en vroegen hem: Weet gij, dat de HERE heden 

uw heer boven uw hoofd zal wegnemen? En hij antwoordde: Ook ik 

weet het, zwijgt stil. 
En, terwijl zij voortgingen, al wandelende en sprekende, zie, een 

vurige wagen en vurige paarden! en die maakten scheiding tussen 
hen beiden. Alzo voer Elia in een storm ten hemel.  

 

Handelingen 8, vers 36 tot en met 40  En terwijl zij onderweg 
waren, kwamen zij bij een water, en de kamerling zeide: Zie, daar 

is water; wat is ertegen, dat ik gedoopt word? En hij zeide: Indien 

gij van ganser harte gelooft, is het geoorloofd. En hij antwoordde 
en zeide: Ik geloof, dat Jezus Christus de Zoon van God is. En hij 

liet de wagen stilhouden en beiden daalden af in het water, zowel 
Filippus als de kamerling, en hij doopte hem. En toen zij uit het 

water gekomen waren,… let op!... nam de Geest des Heren Filippus 

weg en de kamerling zag hem niet meer, want hij ging zijn weg 
met blijdschap. 

 
Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Zoals Henoch en Elia en 

Filippus weggenomen werd, zo is het ook mogelijk om 

Christenen weg te nemen, of te verplaatsen. 
 

1 Thessalonicenzen 5, vers 4 tot 8  Maar gij, broeders, zijt niet 

in de duisternis, zodat die dag u als een dief overvallen zou: want 
gij zijt allen kinderen des lichts en kinderen des dags. Wij behoren 

niet aan nacht of duisternis toe; laten wij dan ook niet slapen gelijk 
de anderen, doch wakker en nuchter zijn. Want die slapen, slapen 

des nachts en die zich bedrinken, zijn des nachts dronken. 
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1 Thessalonicenzen 5, vers 2 en 3  Immers, gij weet zelf zeer goed, 
dat de dag des Heren zó komt, als een dief in de nacht. Terwijl zij 

zeggen: het is alles vrede en rust… tot zover. 

 
Overdenk dit, wees waakzaam! 

Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 
 

 

Er zijn maar 2 wegen: HEMEL en HEL, aan u de 

keus! 
 
23-11-2012  ER ZIJN MAAR TWEE WEGEN: HEMEL EN HEL. AAN U 

IS DE KEUS, OF HIJ STRAKS VOOR U DE KEUS ZAL MOETEN 

MAKEN. ALLEEN ALS WEDEROM GEBOREN VOLWASSENE IN 
CHRISTUS JEZUS HEEFT U DE VERLOSSING!  

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo! Op 23 november 2012 bracht de bode engel Gods de 

volgende boodschap over aan Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom, profeet Benjamin Cousijnsen! Ik begroet u in de machtige 

Naam boven alle namen, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Mijn 
naam is Rafaël.  

 

Voorwaar, voorwaar, ik zeg u dit, Luister goed wat voor 
boodschap ik u heden breng. 

Galaten 2, vers 7 en 8  Maar integendeel: toen zij zagen, dat mij 
de prediking van het evangelie aan de onbesnedenen toevertrouwd 

was, gelijk aan Petrus die aan de besnedenen, – immers Hij, die 

Petrus kracht gaf om apostel te zijn voor de besnedenen, gaf die 
kracht ook aan mij voor de heidenen. 

 
Benjamin, veel mensen denken doordat ze de Bijbel lezen, 

en door vele goede daden te doen, en door godsdienstig te 

zijn, zó naar de hemel te kunnen gaan. 
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En anderen zeggen: Zo’n plaats bestaat niet! En ze hopen en 
geloven in de leugens van satan, en denken dat de vele goede 

werken op een weegschaal komen, samen met hun slechte daden, 

en als het ietsjes meer het goede is, kom ik er ook wel, denken ze, 
al zijn ze wel of niet Christen. 

 
God zelf zal uw ballon doorprikken… boem! En alles is weg. 

 

Romeinen 6, vers 23  Want het loon, dat de zonde geeft, is de 
dood, maar de genade, die God schenkt, is het eeuwige leven in 

Christus Jezus, onze Here. 
Romeinen 3, vers 23 tot en met 30  Want allen hebben gezondigd 

en derven de heerlijkheid Gods, en worden om niet gerechtvaardigd 

uit zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus. Hem heeft 
God voorgesteld als zoenmiddel door het geloof, in zijn bloed, om 

zijn rechtvaardigheid te tonen, daar Hij de zonden, die tevoren 
onder de verdraagzaamheid Gods gepleegd waren, had laten 

geworden – om zijn rechtvaardigheid te tonen, in de tegenwoordige 

tijd, zodat Hijzelf rechtvaardig is, ook als Hij hem rechtvaardigt, die 
uit het geloof in Jezus is.  

 

Voorwaar, ik zeg u, Als u wederom geboren wordt als 
volwassene, en 100% uw keus maakt voor Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus, en met Hem wandelt, en al uw 
zonden bij Hem brengt onder berouw, dan heeft Hij u alle 

zonden, alle, vergeven!  

En Hij zal u zeggen, Ga heen en zondig niet meer, en onderhoud uw 
geloof en ga naar een volle evangelische kerk. Daar zal u 

opgebouwd worden, waar men gelooft. 
 

Efeziërs 4, vers 11 tot en met 16  mag u zelf lezen. 

 
Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, 

dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die 

in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. 
Johannes 3, vers 18  Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; 

wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd 
in de naam van de eniggeboren Zoon van God. 
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Er zijn maar 2 wegen: Hemel en hel.  
Aan u is de keus, of Hij straks Zijn keus voor u moet maken.  

En dan zal u zeggen: “Het is waar! Haal mij daar weg!”  

Dan zal Hij u zeggen: Wie niet wou horen, gaat verloren.  
Ik zeg u nogmaals, Bekeer u en word gered! Yeshua HaMashiach, 

Jezus Christus, geeft om u, meer dan andersom.  
 

Profeet Benjamin Cousijnsen, ik ga weer en zeg u in de liefde van 

Christus, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 
 

Hoe u de na-apers/gevallen engelen 

ontmaskert! 
 
Op 23-11-2012, dagelijks sinds 2012, ontvangt Benjamin 

boodschappen via de bode engelen Gods, die komen in de naam 
van Jezus Christus, Yeshua HaMasiach. Deze engel was echter een 

kameleon! 

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo! Op 23 november 2012 maakte Benjamin Cousijnsen iets 

mee, wat hij op moest schrijven van de Here God achteraf. 
Benjamin schrijft, 

 

Vannacht hoorde ik, zoals andere keren, een paar keer mijn 
naam roepen: “Benjamin, Benjamin”… 

Ik antwoordde: “Ja, ik hoorde u, ik slaap nog half”. Ik keek op mijn 
horloge en zei: “Het is nog maar half vier”. 

“Volg mij, Benjamin”, zei de engel. 

Ik zei: “Ik ga echt niet mee, als u mij niet benoemt, wat u mij moet 
benoemen!” 

De engel zei: “Klaag niet, uw werken zijn ons bekend! U loon zal 
groot zijn, kom, volg mij, want de tijd is nabij. Wij engelen Gods, 

de bezoekers uit de ruimte, bezoeken de wederom geboren 

Christenen.” Ook rook ik, terwijl de engel dit zei, een zwavelgeur, 
een nare stank, en ik riep: “Stop maar met praten, zeg ik u! Ik ben 
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een dienaar van de Allerhoogste en ben Zijn eigendom, van Jezus 
Christus!” 

De engel riep: “Zwijg, of……!” 

Benjamin zei: “Ik weet één ding: u stinkt! En de bezoekers uit de 
ruimte, zoals u zich noemt, zijn de gevallen engelen. Ik zeg u nu: 

Ik zwijg nimmer! U bent ontmaskerd!” 
Deze gevallen engel zei: “Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Uw loon zal 

groot zijn, als u mij nu volgt.” 

“Voorwaar, voorwaar”, zei Benjamin, “ik zeg u in de naam van 
Yeshua HaMashiach…” 

“ZWIJG!!!” schreeuwde de engel. Benjamin sprak door… ”bestraf ik 
u in…”  De engel schreeuwde nog harder er doorheen: “Benoem de 

naam niet van de Zoon van de Allerhoogste!” 

“Yeshua HaMashiach, Jezus Christus”, zei Benjamin, “Ik ben 
gekocht en betaald onder Zijn kostbaar Bloed van Hem, die meer 

dan overwinnaar is!” 
 

Toen ik dit uitsprak, kromp deze valse gevallen engel als 

chocolade drab snel. 
Hij smolt plotseling weg tot een plas op de grond, die kleiner en 

kleiner werd, en verdween.  

 
De ware bode engelen, gestuurd door de Here God zelf, die 

stinken niet naar rook en zwavel.  
De engelen Gods geven een heilige sfeer van vrede en rust in uw 

omgeving. Maar het belangrijkste kenmerk is echter, dat ze 

benoemen dat ze in de naam van Yeshua HaMashiach komen, de 
naam van Jezus Christus! De bode engelen Gods verkondigen Gods 

woorden en verwijzen en verhogen alleen Jezus Christus. 
 

De gevallen engel was vermomd: een kameleon, die er als 

een beeldschone engel uitzag. 
Maar het licht was vals licht. Maar haar stem was wel even 

vriendelijk, totdat ik vroeg in wiens naam ze kwam, en vroeg de 

naam van Jezus Christus te benoemen. Toen ze dit achterwege liet, 
en ik in de naam van Jezus Christus haar ging bestraffen, 

veranderde de stem, en de vermomming kwam aan het licht. Deze 
engel was wel zeker 2 meter 50 lang.  
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Al zijn wij kleiner, net als David, wij zijn meer dan 
overwinnaar in Yeshua HaMashiach, Jezus Christus! 

Heeft u een Bijbel? Ik heb zelf een NBG Bijbel, zegt Benjamin.  

Lees voor uzelf: Efeziërs 6, vers 10 tot en met 19 
Laat u niet bang maken, u bent meer dan overwinnaar! De gevallen 

engelen vrezen de naam van Jezus Christus, Yeshua HaMashiach. 
En als u ook nog zegt: “Ik ben het eigendom van Jezus Christus, ik 

ben gekocht en betaald onder Zijn kostbaar Bloed”, dan vreest de 

satan dit. U moet echt boven satan gaan staan, in de kracht van 
Jezus Christus. Al brengt de boze een sfeer van angst om zich 

heen, die voelbaar is, zeg: “Ik vrees geen kwaad, want de Here is 
bij mij”. En als u Christus hebt aangenomen in uw leven, dan bent 

u meer dan overwinnaar. 

 
Van strijden wordt u sterk en leert u om met Gods wapenen 

om te gaan! 
Sta in de kracht van Jezus Christus. Zonder Hem gaat u verloren. 

Dit is aan u geopenbaard.  

In Hem zijn wij meer dan overwinnaar. Waar is uw geloof?  
 

Ik wens u Gods zegen, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 
 

 

Een beetje van de wereld en een beetje van de 
kerk 
 

24-11-2012  BOODSCHAP GODS: DENKT U ECHT DAT U GODS 
KONINKRIJK BINNENKOMT MET EEN BEETJE VAN DE WERELD EN 

EEN BEETJE VAN DE KERK? HIJ ZAG U! DE HEMEL GAAT AAN U 
VOORBIJ, TENZIJ U ZICH NU BEKEERT! 

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo! Op 24 november 2012 bracht de bode engel Gods deze 

boodschap over aan Benjamin Cousijnsen.  
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Shalom, profeet Benjamin Cousijnsen! Ik begroet u in de naam van 
Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. 

 

Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Hoe vaak heeft u al Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus, verloochend? 

 
Johannes 13, vers 38  Jezus antwoordde: Uw leven zult gij voor 

Mij inzetten? Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, de haan zal niet 

kraaien, eer gij Mij driemaal verloochend hebt. 
 

Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Mijn naam is Salia; ik ben de bode 
engel Gods. 

Voordat de haan kraaide, had Petrus Yeshua HaMashiach, 

Jezus Christus, verraden. 
 

Lukas 22, vers 33 en 34  Hij zeide tot Hem: Here, met U ben ik 
bereid ook gevangenis en dood in te gaan! Maar Hij zeide: Ik zeg u 

Petrus, de haan zal heden niet kraaien, eer gij driemaal zult 

geloochend hebben, dat gij Mij kent. 
 

U daar, luister eens heel goed. Hij zag dat u de keus maakte, 

en een wederom geboren Christen werd… 
Daarna ging u naar de kerk, en ging u zaterdagavond naar de 

disco, en bezocht uw wereldse vrienden en deed net zo hard mee. 
Denkt u echt dat u Gods Koninkrijk binnenkomt, met een beetje 

van de wereld en een beetje van de kerk?  

Voordat uw haan gaat kraaien, zeg ik u, Als uw ene helft 
weggetrokken wordt naar de hel, en uw andere helft looft en prijst 

de Here, dan overleeft u het niet, en gaat de hemel u waarlijk 
voorbij! Tenzij u zich nu bekeert en u helemaal aan Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus geeft. 

 
Openbaring 22, vers 15  Buiten zijn de honden en de tovenaars, 

de hoereerders, de moordenaars, de afgodendienaars en ieder, die 

de leugen liefheeft en doet. 
 

Ik zeg u en openbaar u, The Beatles, John Lennon, zingen 
‘All you need is love’ voor de satan. 
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En ze kunnen alleen maar dit herhalen en herhalen, en satan 
geniet! En zo zijn er ook andere sterren, bijvoorbeeld Elvis 

Presley, die ook telkens de ‘Jailhouse Rock’ moet zingen en moet 

buigen voor satan. 
 

Er is een plek, speciaal voor de sterren van de wereld! 
Hun lichaam brandt eeuwig, wormen kruipen uit hun lichaam. Ze 

hebben een lichaam in de hel! Men verlangt daar naar water, en 

men wordt telkens uit elkaar geslagen, nadat het lichaam weer in 
elkaar is. Dit is de hel! Daar zijn ook de leugenaars te vinden. Ook 

een leugen om bestwil is een leugen! 
 

Johannes 8, vers 44  Gij hebt de duivel tot vader en wilt de 

begeerten van uw vader doen. Die was een mensenmoorder van 
den beginne en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen 

waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij naar zijn 
aard. 

 

Voorwaar, voorwaar ik zeg u, God heeft u zo lief en zegt: U 
moet nu echt kiezen, voordat de haan gaat kraaien! 

Hoe kan Hij u zegenen, als u als een halve haan bent? Hij wil u niet 

bang maken, maar Hij wil u voor Hem zelf, omdat Zijn liefde en 
vergeving en genade uitstrekt naar u. Overdenk dit. 

Ik ga nu, profeet Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 

 

Daar was Hij weer, en wilde zo graag met u 

praten! 
 
25-11-2012  BOODSCHAP GODS, OPNIEUW GEBRACHT DOOR EEN 

BODE ENGEL GODS IN DE NAAM VAN JEZUS CHRISTUS. ALS U OP 

STRAAT LOOPT, HEEFT U OORDOPJES IN EN BENT U AFGESTEMD 
OP WAT U ZELF WILT HOREN! 

 
 

Volledige weergave: 
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Hallo! Op 25 november 2012 bracht de bode engel Gods deze 
boodschap over aan Benjamin Cousijnsen.  

 

Shalom, profeet Benjamin Cousijnsen! Ik begroet u in de machtige 
naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Mijn naam is Besani. 

Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Ik ben een bode engel Gods en heb 
een boodschap voor u. Zou u even willen luisteren?  

 

Ik zag u nog met uw vrienden praten, en zag dat er Iemand 
was, die u zo graag wou spreken, maar hij kon er niet tussen 

komen.  
Ik, de bode engel Gods, zag dat u zo druk bezig was. En daar was 

Hij weer, en Hij wou zo graag met u praten… 

En als u op straat loopt, hebt u oordopjes in en bent afgestemd op 
wat uzelf wilt horen, ontvangen en binnenlaten. En daar was Hij 

weer, en Hij wou zo graag met u praten. Maar u was zo moe en 
was afgestemd op uw TV. Hij was weer bij u, en wou zo graag met 

u praten. Toen Hij zag, dat u in bed lag, wou Hij weer proberen om 

met u te praten, maar u was te onrustig en maakte zich teveel 
zorgen, en u hoorde Hem niet. Telkens hoopte Hij om met u te 

praten! Hij verlangde om u zoveel te vertellen, en er waren zoveel 

dingen, die Hij u zou willen geven. Hij zag dat u bedroefd was en 
Hij zag dat uw hart pijn had. En Hij zag dat uw vrienden u pijn 

deden en in de steek lieten. Hij was bij u en ik keek toe, en zag dat 
Hij wel tot u wou schreeuwen: Ik hou van u, luister toch! 

 

Mattheüs 11, vers 28, 29 en 30  Komt tot Mij, allen, die 
vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven; neemt mijn juk op u 

en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en 
gij zult rust vinden voor uw zielen; want mijn juk is zacht en mijn 

last is licht. 

 
Johannes 3, vers 20  Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het 

licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag 

komen. 
 

Zou u even kunnen luisteren naar Yeshua HaMashiach, Jezus 
Christus? 
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Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, 
dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die 

in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. 

Johannes 3, vers 36  Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven; 
doch wie aan de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, 

maar de toorn Gods blijft op hem. 
 

Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Luister toch!  

Hij wil u echt het beste geven en eeuwig leven. Ook wil Hij u 
redden uit deze wereld, Hij geeft om u! Nodig Jezus Christus uit om 

Hem in uw hart te laten komen en vraag om u te vergeven, en 
benoem uw zonden, uw fouten, en wees nederig en open naar Hem 

toe. Hij zal uw leven veranderen, als u luistert naar deze 

boodschap. Koop ook een Bijbel, en vraag aan Jezus Christus, dat u 
Zijn woorden mag begrijpen. Bezoek een volle evangelische kerk. 

Onderhoud uw geloof en laat u opbouwen in de kerk, en laat u 
dopen in de volwassenendoop. Zo mag u er zeker van zijn dat u 

behouden zal zijn. 

 
Ik ga nu weer, profeet Benjamin Cousijnsen, Ruacha, Yeshu, 

Shalom! 

 

Hij wil u sterken en leren om op Hem te 

vertrouwen! 
 
HIJ WIL U STERKEN EN LEREN OM OP HEM TE VERTROUWEN IN 

ALLES! GODS BODE ENGEL BRACHT DEZE BOODSCHAP GODS. EEN 

BEMOEDIGING VAN ONZE GOD, DIE U OP HET OOG HEEFT EN VAN 
U HOUDT! GA IN UW KRACHT STAAN!  

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo! Op 25 november 2012 bracht de bode engel Gods de 

volgende boodschap over aan Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom, profeet Benjamin Cousijnsen! Ik begroet u in de naam van 

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, en uw werkers van de laatste 
dagen. Mijn naam is Rouaela.  
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Shalom! U daar, luister goed! 

 

2 Samuel 22, vers 31 tot en met 39  Gods weg is volmaakt; des 
HEREN woord is zuiver. Hij is een schild voor allen die bij Hem 

schuilen. Want wie is God behalve de HERE, wie is een rots buiten 
onze God? Die God, die mijn sterke veste is en mijn weg effen 

maakt; die mijn voeten maakt als die der hinden en mij op mijn 

hoogten doet staan; die mijn handen oefent ten strijde, zodat mijn 
armen een koperen boog spannen. Ook gaaft Gij mij het schild uws 

heils, door mij te verhoren hebt Gij mij groot gemaakt. Gij hebt mij 
ruimte gegeven voor mijn schreden, en mijn enkels wankelden niet. 

Ik vervolgde mijn vijanden om hen te verdelgen, en liet niet af, eer 

ik hen had vernietigd; ik vernietigde en verpletterde hen, zodat zij 
niet weer opstonden, en zij vielen onder mijn voeten.  

 
Johannes 18, vers 6 en 7  Toen Hij dan tot hen zeide: Ik ben 

het,… let goed op, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, liet 

Zijn kracht en macht zien… deinsden zij terug en vielen ter 
aarde. 

 

2 Samuel 22, vers 40 tot en met 43  Gij hebt mij aangegord met 
kracht tot de strijd, Gij deedt onder mij bukken wie tegen mij 

opstonden; Gij deedt mijn vijanden mij de rug toekeren, en mijn 
haters verdelgde ik. Zij riepen om hulp, maar niemand redde, tot 

de HERE, maar Hij antwoordde hun niet; toen vermaalde ik hen als 

stof der aarde; ik vertrad en vertrapte hen als slijk der straten.  
2 Samuel 22, vers 22 en 23  Want ik heb de wegen des HEREN 

gehouden en ben niet goddeloos afgeweken van mijn God. Want al 
zijn verordeningen stonden mij voor ogen en van zijn inzettingen 

week ik niet af. 

2 Samuel 22, vers 2, 3 en 4  Hij zeide: O, HERE, mijn steenrots, 
mijn vesting en mijn bevrijder, mijn God, de Rots, bij wie ik schuil, 

mijn schild, hoorn mijns heils, mijn burcht, mijn toevlucht, mijn 

verlosser; van geweld hebt Gij mij verlost. Geloofd zij de HERE, 
roep ik uit; want van mijn vijanden ben ik verlost.  
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Voorwaar, voorwaar, ik zeg u in de naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus, Hij wil u sterken en leren om op 

Hem te vertrouwen in alles! 

 
Mattheüs 5, vers 11 en 12  Zalig zijt gij, wanneer men u smaadt 

en vervolgt en liegende allerlei kwaad van u spreekt om Mijnentwil. 
Verblijdt u en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen; 

want alzo hebben zij de profeten vóór u vervolgd. 

 
Zie, de Here is met u en beschermt u en troost u, en 

bemoedigt u en houdt van u! 
Hij is uw Schild, maar u moet wel in uw kracht gaan staan; Hij 

ondersteunt u. Hij zal u in Zijn heilige plaats brengen, waar 

overwinnaars zijn in Christus Jezus.  
Benjamin, ik ga nu, en zegen u allen in de liefde van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus, uw Schild, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 
 

 

25-11-2012 Profetie: Zon en Maan lager boven 

de Aarde! 
 
25-11-2012  PROFETIE: DE ZON EN MAAN ZULLEN LAGER BOVEN 

DE AARDE STAAN! DE BODE ENGEL GODS GAF BENJAMIN DEZE 

PROFETISCHE WOORDEN DOOR IN DE NAAM VAN JEZUS 
CHRISTUS! EEN KORTE BESCHRIJVING VAN RAMPEN! 

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo! Op 25 november 2012 bracht de bode engel Gods deze 

boodschap over aan Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom, profeet Gods! Ik begroet u in de naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Mijn naam is Jerabar. Voorwaar, 
voorwaar, ik zeg u, ik ben de bode engel, die tot de profeet 

Benjamin Cousijnsen gezonden is.  

 
Ik geef u deze profetische woorden Gods door… 
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Jesaja 9, vers 17 tot en met 20  Want goddeloosheid brandt als 

een vuur, dat dorens en distels verteert en de dichte takken van 

het woud aansteekt, zodat zij in rookwolken opgaan. Even tot 
zover, ik ga zo verder. 

 
U maakt van uw land een land gelijk aan de hel, waar alles 

kan en mag! 

Zij God niet in Exodus 20, vers 3: Gij zult geen andere goden voor 
Mijn aangezicht hebben? Alle Godsgeboden heeft u al overtreden!  

 
Benjamin zag, dat de grond heet werd en dat de grond ging 

scheuren. 

In enkele werelddelen zijn er reeds kilometers scheuren in de 
aarde. 

De Maan en de Zon zullen lager staan boven de Aarde. Ik ga weer 
verder, 

 

Jesaja 9, vers 18 tot en met 20  Door de verbolgenheid van de 
HERE der heerscharen wordt het land in brand gezet, zodat het volk 

tot een prooi van het vuur wordt; de ene mens spaart de ander 

niet, men bijt naar rechts en toch hongert men, en men verslindt 
naar links en toch wordt men niet verzadigd, ieder verslindt het 

vlees van zijn eigen arm. 
 

Door de laagte van de Zon zullen velen door de extreme hitte 

omkomen, door ademhalingsproblemen. 
Men zegt, dat dit alles te maken heeft met de klimaatverandering, 

maar de Here zal uw land veranderen naar uw wandel. Ziet u reeds 
nog steeds niet, dat alles geschiedt vanwege uw overtredingen, die 

tegen God ingaan? 

 
Jesaja 29, vers 6  Gij zult door de HERE der heerscharen bezocht 

worden met donder, aardbeving en geweldig gedreun, wind, storm 

en verterende vuurvlam. 
 

U, die in Christus bent: Jesaja 41, vers 10  Vrees niet, want Ik 
ben met u; zie niet angstig rond, want Ik ben uw God. Ik sterk u, 

ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met mijn heilrijke rechterhand. 
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Benjamin zag vele rampen, wereldwijd… 

Auto’s ramden elkaar door laaghangende Zon en de Zonnescherpte.  

Het asfalt smolt zelfs de schoenzolen!  
De Here richt zich tot alle landen: Bekeer u, wees niet eigenwijs! 

Lees de Bijbel en houd u er aan. Dit gaat geschieden! Wie niet wil 
horen, gaat hierin zo goed als verloren. Bekering doet wonderen! 

 

Voordat dit geschiedt, zullen de kinderen Gods bij Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus, zijn. 

Enkele rampen zullen de kinderen Gods op Aarde bemerken, maar 
vrees niet. Hij is met u. Wie in Hem gelooft, zal behouden worden.  

 

Zie Johannes 3, vers 16 tot 20  Lees dit voor uzelf. 
 

Is uw paspoort getekend door Christus? 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 

 
 

De kostbare parel gevonden! 
 
26-11-2012  IN DE NAAM VAN JEZUS CHRISTUS, YESHUA 

HAMASIACH, BRENGT MICHAËL DEZE BOODSCHAP WOORD VOOR 

WOORD OVER AAN BENJAMIN COUSIJNSEN; THEMA'S O.A. 
GELIJKENISSEN MET HET KONINKRIJK DER HEMELEN. 

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo! Op 26 november 2012 bracht de bode engel Gods in de nacht 

de volgende boodschap over aan Benjamin Cousijnsen.  
 

Shalom, Benjamin Cousijnsen! Ik begroet u, profeet Gods, in de 

naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Weest stil, en luister 
en schrijf op: Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, 

 

Mattheüs 13, vers 45 tot en met 46  Evenzo is het Koninkrijk 
der hemelen gelijk aan een koopman, die schone parelen zocht. 
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Toen hij een kostbare parel gevonden had, ging hij heen en 
verkocht al wat hij had, en kocht die. 

 

Deze koopman zou wel eens iemand kunnen zijn, die uw 
profetische boodschappen hoort en zelfs inspreekt! 

Deze persoon, Benjamin, weet dat u waarlijk Gods geliefde, 
eenvoudige, waardevolle profeet bent.  

Mijn naam is Michaël, de bode engel Gods, en openbaar u, 

 
Zo zijn er ook werkers van de laatste dagen, die met alle 

profetische winden meewaaien. 
 

Mattheüs 13, vers 47 tot en met 52  Evenzo is het Koninkrijk 

der hemelen gelijk aan een sleepnet, neergelaten in de zee, dat 
allerlei bijeenbrengt. Wanneer het vol is, haalt men het op de 

oever, en zet zich neer en verzamelt het goede in vaten, doch het 
ondeugdelijke werpt men weg. Zó zal het gaan bij de voleinding der 

wereld. De engelen zullen uitgaan om de bozen uit het midden der 

rechtvaardigen af te zonderen, en zij zullen hen in de vurige oven 
werpen; daar zal het geween zijn en het tandengeknars. Hebt gij 

dit alles verstaan?  

 
Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Waar is uw geloof? 

 
Mattheüs 4, vers 19 en 20  En Hij zeide tot hen: Komt achter Mij 

en Ik zal u vissers van mensen maken. Zij nu lieten terstond hun 

netten liggen en volgden Hem. 
 

Kies heden wie u dienen wilt! 
 

Mattheüs 7, vers 15  Wacht u voor de valse profeten, die in 

schapenvacht tot u komen, maar van binnen zijn zij roofgierige 
wolven. 

 

Deze profeten zijn kameleons en kopiëren de profetische 
boodschappen.  

De God van Izaäk, Jakob en Abraham weet er wel raad mee. 
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Mattheüs 7, vers 19  Iedere boom, die geen goede vrucht 
voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen. 

Mattheüs 7, vers 20  Zo zult gij hen dan aan hun vruchten kennen. 

 
Benjamin, Gods uitgekozen geliefde profeet… 

 
Mattheüs 10, vers 9 tot en met 15  Voorziet u niet van goud of 

zilver of koper in uw gordels, van geen reiszak voor onderweg, 

geen twee hemden, geen sandalen, geen staf, want de arbeider is 
zijn voedsel waard. Welke stad of welk dorp gij ook binnenkomt, 

onderzoekt wie het daarin waard is, en blijft daar tot uw vertrek, 
“samen met uw vrouw”. Als gij het huis binnentreedt, geeft het 

de vredegroet; en indien het huis het waard is, zo kome uw vrede 

daarover; doch indien niet, zo kere uw vrede tot u terug. En indien 
iemand u niet ontvangt, “evenals uw vrouw”, of uw woorden niet 

hoort, verlaat dat huis of die stad en schudt het stof uwer voeten 
af.  

 

En wie u verwerpt, profeet Benjamin, verwerpt Mij, Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus, en de God van Izaäk, Jakob en 

Abraham. 

 
Mattheüs 10, vers 40 en 41  Wie u ontvangt, ontvangt Mij, en 

wie Mij ontvangt, ontvangt Hem, die Mij gezonden heeft. Wie een 
profeet ontvangt als profeet, zal het loon van een profeet 

ontvangen; en wie een rechtvaardige ontvangt als rechtvaardige, 

zal het loon van een rechtvaardige ontvangen. 
En ik zeg u ook: Mattheüs 11, vers 6 en 8 tot en met 11  En zalig is 

wie aan Mij geen aanstoot neemt. Maar wat zijt gij gaan zien? Een 
mens in weelderige kleding? Zie, die weelderige kleding dragen, 

zijn aan de hoven der koningen. Maar waarom zijt gij dan gegaan? 

Om een profeet te zien? Ja, Ik zeg u, zelfs meer dan een profeet. 
Deze is het, van wie geschreven staat: Zie, Ik zend mijn bode voor 

uw aangezicht uit, die uw weg voor U heen bereiden zal.  

 
Johannes 3, vers 34  Want Hij, die God gezonden heeft, die 

spreekt de woorden Gods, want Hij geeft de Geest niet met mate. 



 
 

 

722 
 
 

 

Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat 
Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in 

Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. 

 
Voorwaar, voorwaar, Gods weg is de beste weg! 

Ik ga nu… gij zijt een waardevolle profeet, en uw vrouw en de 
werkers zijn evenzo waardevol. 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 
 

 

Wordt u aangevallen? Zeg dit! 
 

26-11-2012  BOODSCHAP GODS MET TWEE THEMA'S: DOOR HET 
GELOOF IN CHRISTUS JEZUS ZIJT GIJ ALLEN ZONEN VAN GOD, 

GAL. 3:26, EN HOE BESTRAFT U, ALS CHRISTEN, DE BEZOEKERS 

(DEMONEN) UIT DE RUIMTE!  
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo! Op 26 november 2012 bracht de bode engel Gods ’s avonds 
deze boodschap over aan Benjamin Cousijnsen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus 
Christus. Mijn naam is Kenizi; ik ben de bode engel Gods. 

Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, 
 

Galaten 3, vers 26  Want gij zijt allen zonen van God, door het 

geloof, in Christus Jezus.  
Galaten 3, vers 27  Want gij allen, die in Christus gedoopt zijt, hebt 

u met Christus bekleed.  
Galaten 3, vers 28  Hierbij is geen sprake van Jood of Griek, van 

slaaf of vrije, van mannelijk en vrouwelijk: gij allen zijt immers één 

in Christus Jezus.  
Galaten 3, vers 29  Indien gij nu van Christus zijt, dan zijt gij zaad 

van Abraham, en naar de belofte erfgenamen. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=xH956kAKZLU&feature=em-uploademail


 
 

 

723 
 
 

 

Galaten 2, vers 18 tot en met 21  Immers, indien ik hetgeen ik 
afgebroken heb, weder opbouw, bewijs ik daardoor, dat ik zelf een 

overtreder ben. Want ik ben door de wet voor de wet gestorven om 

voor God te leven.  
Galaten 2, vers 20  Met Christus ben ik gekruisigd, en toch leef ik, 

dat is, niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. En voor zover 
ik nu nog in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van 

God, die mij heeft liefgehad en Zich voor mij heeft overgegeven. 

Galaten 2, vers 21  Ik ontneem aan de genade Gods haar kracht 
niet; want indien er gerechtigheid door de wet is, dan is Christus 

tevergeefs gestorven. 
 

Galaten 5, vers 16, 17 en 18  Dit bedoel ik: wandelt door de 

Geest en voldoet niet aan het begeren van het vlees. Want het 
begeren van het vlees gaat in tegen de Geest en dat van de Geest 

tegen het vlees – want deze staan tegenover elkander – zodat gij 
niet doet wat gij maar wenst. Indien gij u echter door de Geest laat 

leiden, dan zijt gij niet onder de wet. 

 
Voorwaar, voorwaar, de tijd is nabij! Maak u klaar voor de 

Wederkomst van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus! 

De gevallen engelen, de ‘bezoekers uit de ruimte’, zoals zij zich 
noemen, openbaren zich als een engel des lichts. 

 
Op het moment, dat de Christenen opgenomen zijn, zullen de 

UFO’s landen met de gevallen engelen. 

En tevens vele rampen zullen plaatsvinden, zoals voorzegd was 
door de profeet Benjamin Cousijnsen. Nu projecteren de gevallen 

engelen zich nog vaak, en storen juist de Christenen door middel 
van flitsen, valse verschijningen, projectie in dromen… Ze 

manipuleren u en ze willen dat u hen aanbidt! Ze zijn als kameleons 

en kunnen voor een spiegelbeeld zorgen. Behalve de geest van een 
wederom geboren Christen kunnen ze niet nabootsen, omdat zij 

gevallen engelen zijn, en dezen kennen geen liefde. Het zijn 

demonen! 
 

Voorwaar, voorwaar, ik zeg u in Jezus Christus’ naam, Ze 
weten dat Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, zeer spoedig 

komt! 
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En ze weten dat u het eigendom van Hem bent!  
Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Velen horen ook hun stem, maar 

velen hebben echter de woorden van Benjamin serieus genomen. 

Hij had in Zijn boodschappen Gods, die hij ontving, over de 
wapenrusting Gods gesproken, en dat u deze geesten moet 

bestraffen. 
 

Zeg dit… 

“In welke naam bent u gekomen?” Zeg ook: “Ik ben het eigendom 
van Jezus Christus, Yeshua HaMashiach, en ik ben beschermd onder 

Zijn kostbaar Bloed. Wijk in Jezus Christus’ naam! Ik ben in Hem 
meer dan overwinnaar. Dank u, Jezus Christus, dat u uw kracht 

hebt laten zien, en dat u ook nu ons huis beschermt, evenzo mijn 

geest, ziel, hart, gedachten en lichaam. Ik behoor u toe, en ik loof 
en ik prijs u, want u bent mijn Rots en mijn Beschermer, en ik 

vrees niet! U bent bij mij.” 
 

Benjamin, ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 
 

 

De kracht van de Heilige Geest! 
 

27-11-2012  BOODSCHAP GODS: DE HERE GOD VERTELT IN DEZE 

BOODSCHAP OVER DE KRACHT EN OVER ENKELE UITINGEN VAN 
DE HEILIGE GEEST, AAN DE HAND VAN VOORBEELDEN UIT ZIJN 

GESCHRIFTEN IN DE BIJBEL! 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo! Op 27 november 2012 bracht de bode engel Gods de 

volgende boodschap over aan Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom, profeet Benjamin Cousijnsen! Ik begroet u in de naam van 

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Mijn naam is Nafta. 
 

Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, U daar, neem even de tijd om 

de Heilige Geest uit te nodigen en welkom te heten, om u 
deze boodschap goed te laten begrijpen. 
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Numeri 9, vers 21  Soms was de wolk er van de avond tot de 

morgen; trok de wolk dan in de morgen op, dan braken zij op; 

hetzij des daags of des nachts, als de wolk optrok, dan braken zij 
op. 

Numeri 11, vers 25  Toen daalde de HERE in de wolk neder en 
sprak tot hem, en Hij nam een deel van de Geest die op hem was, 

en legde dat op de zeventig mannen, op de oudsten; toen de Geest 

op hen rustte, profeteerden zij in de legerplaats. 
 

Spreuken 8, vers 28  Toen Hij de wolken daarboven bevestigde, 
en de bronnen van de oceaan met kracht opborrelden,… let op wat 

daar plaatsvond! 

 
1 Koningen 8, vers 10 en 11  Toen de priesters uit het heiligdom 

naar buiten traden, vulde een wolk het huis des HEREN, zodat de 
priesters vanwege de wolk niet konden blijven staan om dienst te 

doen, want de heerlijkheid des HEREN had het huis des HEREN 

vervuld. 
 

Deze priesters konden vanwege de kracht Gods niet blijven 

staan! 
Daar was kracht, wonderbare kracht! En ze vielen in de geest… en 

ze spraken en zongen in de taal der engelen, de hemelse taal, 
tongentaal! Beseft u wel, hoe machtig God is? 

 

Johannes 18, vers 6  Toen Hij dan tot hen zeide: Ik ben het, 
deinsden zij terug en vielen ter aarde. 

 
Toen sprak Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, met de 

spijziging… 

 
Johannes 6, vers 10  Jezus zeide: Laat de mensen gaan zitten. 

Nu was er veel gras op die plaats. De mannen gingen dus zitten, 

ten getale van omstreeks vijfduizend. 
 

En als Hij sprak, bereikte Zijn stem alle vijfduizend met Zijn 
stem, alsof Hij vóór hen stond te praten. 

Dit is nu Gods Zoon, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus! 
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Handelingen 1, vers 8 en 9  Maar gij zult kracht ontvangen, 
wanneer de heilige Geest over u komt, en gij zult mijn getuigen zijn 

te Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria en tot het uiterste der 

aarde. En nadat Hij dit gesproken had, werd Hij opgenomen, terwijl 
zij het zagen, en een wolk onttrok Hem aan hun ogen. 

Handelingen 1, vers 10 en 11  En toen zij naar de hemel staarden, 
terwijl Hij henenvoer, zie, twee mannen in witte klederen stonden 

bij hen, die ook zeiden: Galileese mannen, wat staat gij daar en ziet 

op naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is naar de 
hemel, zal op dezelfde wijze wederkomen, als gij Hem ten hemel 

hebt zien varen. 
 

Voorwaar, voorwaar, Weest waakzaam en maak u klaar van 

binnen! 
Ik ga nu, profeet Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
 

 

Vrees niet voor Zijn Naam! 
 

27-11-2012  VLUCHT NIET, JEZUS CHRISTUS ZOCHT U EN WIL U 

JUIST WEL DE JUISTE AANDACHT EN WARE LIEFDE GEVEN, MAAR 
U VLUCHTTE AL BIJ HET HOREN VAN ZIJN NAAM! HIJ WAS OP 

ZOEK NAAR U. KOM TOT HEM!  

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo! Op 27 november 2012 bracht de bode engel Gods deze 

boodschap over aan Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u, u die nu luistert, in de naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus.  

 

Vrees niet voor Zijn Naam, vlucht niet! 
  

Hij is het beeld van de onzichtbare God, de Eerstgeborene der 

ganse schepping.  Kolossenzen 1, vers 15 
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Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Mijn naam is Rafaëla. Luister 
eens één keer! 

Weet u, velen vrezen de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus. Men wil deze naam niet eens horen! En hoe zit het met u?  
Is Hij nu zo slecht, of bent u bang omdat Hij u liefheeft? 

Waarlijk, ik ben een bode engel Gods en ben naar de profeet van 
de laatste dagen gezonden, Benjamin Cousijnsen, om de woorden 

Gods tot u te spreken. Kijk niet meteen angstig rond en veroordeel 

niet, voordat ik uitgesproken ben. 
 

Een bode engel Gods spreekt nooit vanuit zichzelf, maar 
verkondigt u de volle waarheid. 

De ware liefde hebt u gemist en de juiste aandacht. Jezus Christus 

zocht u en wil u juist wel de juiste aandacht geven en de ware 
liefde, maar u vluchtte al bij het horen van Zijn naam. Luister eens, 

er wordt over u gesproken in de Bijbel. Al vele eeuwen geleden 
sprak Yeshua HaMashiach, Jezus Christus over u. Luister maar 

eens… 

 
Mattheüs 18, vers 12 tot en met 14  En daar staat geschreven: 

Wat dunkt u? Indien een mens in het bezit is gekomen van honderd 

schapen en één ervan raakt verdwaald, zal hij dan niet de 
negenennegentig op de bergen laten en heengaan om het dwalende 

te zoeken? En gebeurt het, dat hij het vindt, voorwaar, Ik zeg u, 
dat hij zich over dat ene meer verblijdt dan over de 

negenennegentig, die niet verdwaald waren. Zó bestaat bij uw 

Vader, die in de hemelen is, de wil niet, dat één dezer kleinen 
verloren gaat. 

 
Ik zeg u, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, kent uw hart 

en uw gedachten, en vergeeft u en kent ook uw zwaktes. 

Vrees niet en vlucht niet meteen weg! Hij kent Zijn verloren 
schaap, zelfs bij de naam. Hij was op zoek naar u, en wil, nu Hij u 

gevonden heeft, u verzorgen en het allerbeste geven. U hoeft alleen 

maar te zeggen in uw gebed:  
 

“Here Jezus Christus, Yeshua HaMashiach, vergeef mijn zonden. Ik 
heb spijt dat ik u en mijn naaste pijn heb aangedaan. Ik zal ook 

hen om vergeving vragen. Reinig mij nu en bedek mij onder uw 
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kostbaar Bloed. Here Jezus Christus, Yeshua HaMashiach, mijn hart 
staat wijd open voor u, en ik geef mij helemaal aan u, en zal nooit 

meer wegvluchten. Ik dank u, dat ik in de naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus, nu vrij ben en genezen, en dat ik in uw 
kracht mag staan. Ik verbreek in de naam van Jezus Christus, 

Yeshua HaMashiach, elke opgelegde juk, die satan mij oplegde. Ik 
geloof in Yeshua, Jezus, de God van Izaäk, Jakob en Abraham, die 

mij vult met de Heilige Geest. Amen!” 

 
Als u dit gebeden hebt, geloof, en wandel met Hem en praat 

met Hem.  
Onderhoud uw wandel en wordt opgebouwd in een volle 

evangelische kerk, waar men openstaat voor Yeshua HaMashiach, 

Jezus Christus’ totaalpakket, de vijfvoudige bediening: 
 

Efeziërs 4, vers 11 tot en met 16  Lees dit in uw Bijbel. 
 

Voorwaar, voorwaar, ik zeg u tot slot: Johannes 3, vers 16  Want 

alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon 
gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren 

ga, maar eeuwig leven hebbe. 

 
Mijn naam is Rafaëla, een bode engel Gods. Jezus Christus, Yeshua 

HaMashiach, zegene u en helpe u en behoede u.  
En ik ga nu, Gods zegen! Ruacha, Yeshu, Shalom. 
 

 
 

De gebedsverhoring van Leo! 
 
28-11-2012  GEDETAILLEERD VERTELDE DE BODE ENGEL GODS IN 

BEELDSPRAAK EEN VERHAAL UIT BENJAMINS LEVEN. BENJAMIN 
WILDE GAAN VASTEN, IN EEN VER VERLEDEN. TIJDENS HET 

BIDDEN GAF DE HERE HEM EEN OPDRACHT! 

 
 

Volledige weergave: 
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Hallo! Mijn naam is Benjamin Cousijnsen. Op 28 november 2012 
kreeg ik de volgende boodschap van een bode engel Gods. 

 

Shalom! Ik begroet u in de machtige naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus, de Zoon van de levende God. Mijn 

naam is Filiacha; ik ben een bode engel Gods en vertel u in 
beeldspraak. 

 

Benjamin had het verlangen om stille tijd te nemen, en had 
het verlangen om te bidden en te praten met Yeshua, Jezus. 

Ook wou hij drie dagen vasten en alleen zijn. Deze gebeurtenis 
vond lang geleden plaats. 

Toen Benjamin dit alles wou uitvoeren, werd zijn voornemen 

veranderd door de Here. Toen Benjamin net op de slaapkamer was, 
sprak de Here meteen tot hem en liet hem een jongeman zien. Hij 

zag hem heel goed. Benjamin, ga nu naar het winkelcentrum. 
‘Nee!’ dacht Benjamin, ‘ik ben aan het vasten’.  

Benjamin, uw voornemen is voor mij genoeg; ik kijk naar het hart 

en verheug mij met u. Ga nu meteen. 
 

Benjamin liep net het winkelcentrum in en zag meteen deze 

jongeman... 
En deze jongeman zag Benjamin en hij herkende Benjamin. Deze 

jongen heette Leo. Hij zei, dat hij in de put zat en van het 
ziekenhuis kwam, en dat de baby hoge koorts had en op sterven 

lag. Hij had ook Benjamin gezien in zijn droom. En toen hij nog iets 

moest kopen bij het winkelcentrum, ging hij naar binnen. En tot zijn 
verbazing zag hij Benjamin en liep naar hem toe! En Benjamin, die 

zag hem, en Benjamin zei meteen: “Ik ben Benjamin, zal ik voor u 
bidden?” 

Deze jongeman had zoveel verdriet en de tranen, die liepen over 

zijn wangen. Na het gebed dankte hij en ging hij heen… 
 

Drie weken later kwam Benjamin deze jongeman weer 

tegen, en vroeg hoe het met hem ging en met de baby. 
Hij vertelde dat hij op zijn horloge had gekeken, na het gebed. 

Toen hij thuis was, na het gebed, ging de telefoon, en kreeg hij te 
horen dat de koorts opeens heel snel weg was, en dat het kindje 

buiten levensgevaar was. 
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Leo, deze jongeman, vroeg wanneer het kindje herstelde, en 

kwam tot de conclusie dat de baby gezond werd, precies na 

het gebed! 
Een lange tijd erna zag Benjamin het gezin in het winkelcentrum. 

Benjamin zei: “Dank de Here er voor. Ik gehoorzaamde en vroeg of 
ik mocht bidden voor de baby. Alle dank komt Yeshua HaMashiach 

toe, Jezus Christus, en alle eer.” Benjamin vertelde ook dat Jezus 

Christus leeft, en dat de Heilige Geest met Zijn werken niet alleen 
toen werkte, maar nooit is weggeweest. De wonderen, die Jezus 

toen gedaan heeft, doet hij nu nog!  
 

Weet gij, sprak de bode engel Gods, Jezus Christus, Yeshua 

HaMashiach, is niet veranderd, maar de mensen en de 
Christenen, die zijn veranderd! 

 
Mattheüs 10, vers 7 en 8  Gaat en predikt en zegt: Het 

Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Geneest zieken, wekt 

doden op, reinigt melaatsen, drijft boze geesten uit. Om niet hebt 
gij het ontvangen, geeft het om niet. 

 

Lukas 1, vers 37  Want geen woord, dat van God komt, zal 
krachteloos wezen. 

 
Johannes 16, vers 23  En te dien dage zult gij Mij niets vragen. 

Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, als gij de Vader om iets bidt in mijn 

naam, zal Hij het u geven in mijn naam. 
 

Benjamin, ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 

 

Weest niet eigenwijs; Gods Woord is zuiver! 
 

28-11-2012  BOODSCHAP GODS, GEBRACHT DOOR DE BODE 
ENGEL GODS: DOE WAT GIJ MOET DOEN VANUIT UW HART EN 

WANDEL IN REINHEID, WANT GODS WOORD IS ZUIVER, EN 

SPREEK HET VANUIT DE WAARHEID, ZOALS GOD SPREEKT! 
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Volledige weergave: 

 

Hallo! Op 28 november 2012 bracht de bode engel Gods de 
volgende boodschap over aan Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom, profeet Benjamin Cousijnsen! Ik begroet u in de machtige 

naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Mijn naam is Aiohim. 

Voorwaar, voorwaar ik zeg u,  
 

Romeinen 11, vers 4 tot en met 7  Maar wat zegt de godsspraak 
tot hem? Ik heb Mij zevenduizend man doen overblijven, die hun 

knie voor Baäl niet hebben gebogen.  

Benjamin, dezen waren niet eigenwijs, ze deden wat God zei, 
omdat God heilig is. Vanaf vers 5 ga ik verder: Zo is er dan ook in 

de tegenwoordige tijd een overblijfsel gelaten naar de verkiezing 
der genade.  

 

Ja, deze boodschap is voor u!  
 

Vanaf vers 6: Indien het nu door genade is, dan is het niet meer uit 

werken; anders is de genade geen genade meer. 
Romeinen 11, vers 8  gelijk geschreven staat: God gaf hun een 

geest van diepe slaap, ogen om niet te zien en oren om niet te 
horen, tot de dag van heden.  

 

Voorwaar, God kent ook de eigenwijzen bij naam, en heeft 
hen benoemd bij de naam tegenover Benjamin, Gods 

profeet. 
Benjamin vroeg om uw naam te besparen! 

 

Romeinen 11, vers 16 tot en met 23  en Romeinen 12, vers 
16 tot en met 20  Lees dit voor. Hier staat geschreven: Zijn de 

eerstelingen heilig, dan ook het deeg, en is de wortel heilig, dan 

ook de takken. Indien nu enkele van de takken weggebroken zijn 
en gij als wilde loot daartussen geënt zijt en aan de saprijke wortel 

van de olijf deel hebt gekregen, beroem u dan niet tegen de 
takken! Indien gij u ertegen beroemt – niet gíj draagt de wortel, 

maar de wortel ú. Gij zult dan zeggen: er zijn takken weggebroken, 
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opdat ik als loot geënt zou worden. Goed! Zij zijn om hun ongeloof 
weggebroken en gij staat door het geloof. Wees niet hoogmoedig, 

maar vrees! Want indien God de natuurlijke takken niet gespaard 

heeft, Hij zal ook u niet sparen. Let dan op de goedertierenheid 
Gods en zijn gestrengheid: over de gevallenen gestrengheid, maar 

over u goedertierenheid Gods, indien gij bij de goedertierenheid 
blijft; anders zult ook gij weggekapt worden. 

Weest niet eigenwijs. Vergeldt niemand kwaad met kwaad; hebt 

het goede voor met alle mensen. Houdt zo mogelijk, voor zover het 
van u afhangt, vrede met alle mensen. Wreekt uzelf niet, geliefden, 

maar laat plaats voor de toorn, want er staat geschreven: Mij komt 
de wraak toe, Ik zal het vergelden, spreekt de Here. 

De bode engel Gods sprak verder, 

 
Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, God is heilig en Hij haat 

verdraaiingen! 
Alleen satan heeft dit lief en vanaf den beginne al. Gij zijt uit 

Christus en het mag niet zo zijn, dat u eigenwijs dingen zegt, die 

niet eens van Mij komen. Doe wat gij moet doen vanuit uw hart, en 
wandel in reinheid, want Gods woord is zuiver. En spreek het vanuit 

de waarheid, zoals God spreekt. 

 
Ooit werd er een bode engel uitgezonden... 

De bode engel Rafaëla kwam in de naam van Yeshua HaMashiach, 
Jezus Christus, en Rafaëla waarschuwde het leger. De soldaat 

moest zijn ondergeschikte waarschuwen. De vijand komt van 

achteren, ga weg van deze plaats! Deze soldaat was eigenwijs en 
vond juist deze plek ideaal om zich te beschermen. Hij deed zijn 

eigen ding. Hij wist het wel beter! Waarom zou God hem 
waarschuwen?  

Op deze dag kwamen 25.000 man om en hijzelf! 

 
Jesaja 49, vers 4  Doch ik zeide: Tevergeefs heb ik mij afgemat, 

voor niets en vruchteloos mijn kracht verbruikt. Evenwel, mijn recht 

is bij de HERE en mijn vergelding is bij mijn God. 
 

Voorwaar, voorwaar, weest niet eigenwijs en spreek zoals 
Hij spreekt! 
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Blijf in de waarheid en spreek geen kwaad. Klaag niet, roddel niet, 
haat niet, zeur niet! Dien de Here als werkers van de laatste dagen. 

Doe alles vanuit uw hart en Hij zal u rijkelijk zegenen, en uw loon 

zal gelijk zijn als een loon van een profeet. En uw nieuwe naam zal 
opgeschreven worden op de stenen van goud in het Nieuwe 

Jeruzalem. Wees niet eigenwijs, luister goed. 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
 
 

Profetisch 29-11-2012  

Eindtijdwaarschuwingen! 
 

29-11-2012  BOODSCHAP GODS: DE HERE GOD GEEFT IN DEZE 

BOODSCHAP KORT EN KRACHTIG DE REDENEN AAN VAN ZIJN 
SPOEDIG INGRIJPEN. TOCH IS ZIJN LIEFDEVOLLE OPROEP 

OVERDUIDELIJK AAN HEN, DIE WILLEN LUISTEREN!  
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo! Op 29 november 2012 bracht de bode engel Gods de 
volgende boodschap over aan Benjamin Cousijnsen. 

 

Shalom, profeet Benjamin Cousijnsen! Ik begroet u in de naam van 
Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Ik ben een bode engel Gods. 

 

Voorwaar, voorwaar, Kongo, Mali, Rwanda, Indonesië, New 
York, Mexico, Spanje, Amerika, Afrika, China, Japan, 

Nederland, Filipijnen, Duitsland.  
Shalom! Hoor wat ik u zeg… 

 

Genesis 1, vers 27  En God schiep de mens naar zijn beeld; naar 
Gods beeld schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen. 

 
Mijn naam is Elikana. God was zo trots op Zijn schepping!  

Hij had alles gemaakt met zoveel liefde. 

 



 
 

 

734 
 
 

 

Genesis 2, vers 7  Toen formeerde de HERE God de mens van stof 
uit de aardbodem en blies de levensadem in zijn neus; alzo werd de 

mens tot een levend wezen. 

 
Voorwaar, voorwaar, u daar, luister eens, 

 
Genesis 2, vers 17  maar van de boom der kennis van goed en 

kwaad, daarvan zult gij niet eten, want ten dage, dat gij daarvan 

eet, zult gij voorzeker sterven. 
 

God gaf de mens een hemels paradijs, en God voorzag de 
mens met het beste van het beste; niets ontbrak! 

En God zei dat het goed was. Maar de mens wou meer, zelfs die 

ene enige boom in de Hof, die het eigendom was van God, al had 
men alles. En men had vele vruchtbomen! 

 
Genesis 3, vers 4 en 5  De slang echter zeide tot de vrouw: Gij 

zult geenszins sterven, maar God weet, dat ten dage, dat gij 

daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden, en gij als God zult 
zijn, kennende goed en kwaad. 

 

De vrouw en de man wou wel als God zijn en geenszins 
sterven, en wilde alle kennis, zelfs van goed en kwaad, en 

alle macht en heerlijkheid. 
Zo luisterde men naar de slang. Waar luistert u naar? Naar God of 

de slang? Probeert u ook al voor meer dan God te zijn? 

 
Genesis 3, vers 24  En Hij verdreef de mens… tot zover. 

 
God heeft u evenzo gewaarschuwd, al zo vaak!  

En zelfs gaf Hij Zijn geliefde Zoon om de relatie tussen u en Hem te 

herstellen. 
 

Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, 

dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die 
in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. 
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Dagelijks eet men van de boom, die de slang geplant heeft, 
en men doet het tegenovergestelde van wat God van u 

vraagt. 

 
Exodus 20, vers 3 en 4  Gij zult geen andere goden voor mijn 

aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld maken noch 
enige gestalte van wat boven in de hemel, noch van wat beneden 

op de aarde, noch van wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult 

u voor die niet buigen, noch hen dienen… stop, tot zover! Let op! 
 

Voorwaar, voorwaar, ik openbaar u: 
Niet alleen voor wat beneden u en wat op aarde is, zult gij u niet 

buigen, want dan aanbidt u satan met zijn demonen, die zich ook 

gevestigd hebben in de diepten der wateren, evenals op de aarde 
en beneden de aarde en planeten. 

Ook zegt de God van Izaäk, Jakob en Abraham: 
 

Exodus 20, vers 13, 14 en 15  Gij zult niet doodslaan. En wat 

doet u?  
Gij zult niet echtbreken. En wat doet u? 

Gij zult niet stelen. En wat doet u? 

 
Leviticus 19, vers 31  Gij zult u niet wenden tot de geesten van 

doden of tot waarzeggende geesten, gij zult hen niet zoeken, om u 
met hen te verontreinigen: Ik ben de HERE, uw God. 

 

Voorwaar, ik zeg u, Als gij dit doet, verandert uw geest, 
want u luistert niet, en gij zijt overgenomen en zijt vervloekt 

voor God! 
 

Lees dit in uw Bijbel, wat Ik tot u zeg, spreekt de Here: 

Deuteronomium 11, vers 26 tot en met 29 
 

Voorwaar, voorwaar, neem geen deel aan toverijen, magie 

en bezweerders, waarzeggerij, het tegennatuurlijke, man 
met man, vrouw met vrouw, gokken, hoererij, wichelarij, 

New Age, porno, roken, het begeren van uw naaste, sterke 
drank. 
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Prediker 9, vers 8  Laten uw klederen te allen tijde wit zijn en olie 
ontbreke niet op uw hoofd.  

 

God haat uw afgodsbeelden, ook in uw kerk!  
Ook roddelaars en kwaadsprekers! 

Voorwaar, bekeer u voordat uw geest, uw DNA, gelijk is aan de 
demonen!  

 

Galaten 5, vers 18 tot en met 22  Dit mag u voor uzelf lezen. 
 

Eet niet van de boom van de slang! 
 

Kolossenzen 3, vers 1  Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, 

zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus is, gezeten aan de 
rechterhand Gods. 

 
Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Als gij niet, wat Hij gesproken 

heeft, in acht neemt en niet serieus neemt, zal God nu zeer 

spoedig Zijn sluizen des hemels openen, omdat gij eigenwijs 
zijt, en uw land zwaar teisteren, dan dit, dan dat.  

 

Lees dit voor uzelf in uw Bijbel: Kolossenzen 3, vers 5 tot en 
met 17   

 
Voorwaar, voorwaar, ik zeg u: Efeziërs 5, vers 18  En bedrinkt u 

niet aan wijn, waarin bandeloosheid is, maar wordt vervuld met de 

Geest. 
 

Gij kunt God beter vragen om dronken in de Heilige Geest te 
zijn.  

 

Jakobus 4, vers 17  Als iemand dan weet goed te doen en het niet 
doet, is het hem tot zonde. 

 

De tijd is zeer nabij, en als u zich niet bekeert, terwijl God u 
alles zo duidelijk laat zien in de wereld, moet u echt blind 

zijn! 
Want zoals alles beschreven staat in de heilige Geschriften, 

verzeker ik u, waarlijk, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, komt 
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als een dief in de nacht, onverwachts! Maar luister daarom naar 
deze boodschap, want het uur zal nu spoedig geslagen zijn, zeer 

spoedig! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 
 

Shangwa werd twee keer gered! 
 
29-11-2012  DE BODE ENGEL GODS GEEFT EEN GETUIGENIS 

DOOR IN DE NAAM VAN JEZUS CHRISTUS. CHANGWA WOONDE IN 

KOREA EN BESLOOT EEN EINDE AAN ZIJN LEVEN TE MAKEN. 
LUISTER NAAR DIT WAARGEBEURDE VERHAAL!  

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo! Op 29 november 2012 bracht de bode engel Gods deze 

boodschap over aan Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom, profeet Benjamin Cousijnsen! Ik begroet u in de naam van 

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Mijn naam is Rafaël. Ik deel 
met u het volgende, Benjamin, 

 

Shangwa woonde in Korea… 
Hij was zwaar depressief, vooral door de economie, en zelfs de kerk 

dacht aan zichzelf en kon Shangwa ook niet helpen. Toen besloot 
Shangwa een einde aan zijn leven te maken, omdat hij ook nog zijn 

vaste baan verloor, die hij met zoveel liefde deed. Shangwa moest 

noodgedwongen op zijn 28ste weer bij zijn ouders intrekken. Zijn 
moeder had kritiek op alles wat Shangwa deed. Een bemoediging 

kwam nooit uit zijn moeder, alleen maar kritiek op alles wat 
Shangwa deed. Hij kreeg het gevoel dat hij totaal niets waard was! 

Nog nooit had Shangwa steun gehad van zijn ouders. Op een avond 

had Shangwa slaande ruzie met zijn moeder en vader… 
 

De dag erna pakte Shangwa de auto van zijn ouders, met het 

gevoel dat hij absoluut op de bodem van de put zat.  
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Hij stond met de auto bij een spoorwegovergang te wachten totdat 
de trein voorbijkwam, en bedacht, dat het misschien wel de 

oplossing zou zijn, als hij door de trein geraakt zou worden. Satan 

sprak, dat zijn leven niets waard was. Net op hetzelfde moment 
kwam de trein in de verte er aan.  

 
Plotseling begon de radio aan te gaan… 

Shangwa kreeg dit ‘rotding’ niet meer uit, en hoorde meteen een 

liedje op de radio met deze tekst: ‘Roep mij als je in nood zit, als je 
springt, zal ik je val breken. Als je moet verongelukken, kan je 

beter niet alleen zijn’… Shangwa zag plotseling een grote engel 
voor zijn auto staan, en de auto werd naar achteren geduwd, ver 

van het spoor. Shangwa begon te huilen en besefte dat hij niet 

alleen was. 
Deze engel Gods was gestuurd in de naam van Yeshua HaMashiach, 

Jezus Christus! Opeens was de bode engel weg, en Shangwa voelde 
de liefde in zijn geest en hoorde op de radio:  

 

Mattheüs 5, vers 3 tot en met 12  Lees dit voor uzelf. 
 

Shangwa reed weer terug naar zijn ouders en vertelde wat 

er gebeurd was. 
Toen Shangwa sliep, sprak Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, tot 

hem:  
 

Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, 

dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die 
in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. 

 
Shangwa heeft zijn leven overgegeven, en zijn hart, aan 

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus.  

Nu gaat hij naar een kerk in het verborgene en looft en prijst Jezus 
Christus, Yeshua HaMashiach! 

Dit was mijn getuigenis, Benjamin, omdat ik, Rafaël, die engel was 

die hem, Shangwa, mocht redden. 
 

Ik ga nu, profeet Benjamin Cousijnsen, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
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Word je gepest? Deze boodschap is voor jou! 
 

30-11-2012  DEZE SPECIALE BOODSCHAP BRACHT DE BODE 
ENGEL GODS AAN BENJAMIN COUSIJNSEN. DE HERE GOD SPREEKT 

BEMOEDIGEND TOT ZIJN KINDEREN, DIE VANWEGE HET GELOOF 
WORDEN GEPEST. DE HERE HEEFT HET GEZIEN! 

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo! Op 30 november 2012 bracht de bode engel Gods de 

volgende boodschap over aan Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus. Mijn naam is Jerisom, ik ben een bode engel Gods.  
 

Voorwaar, de Here zag u; u leed om Zijns Naams wil op 

school. 
 

Deuteronomium 28, vers 6  Gezegend zult gij zijn bij uw ingang 

en gezegend zult gij zijn bij uw uitgang. 
 

Op school wordt u uitgescholden en uitgelachen en 
geslagen. 

 

Jeremia 20, vers 7 tot en met 10  Gij hebt mij overreed, HERE, 
en ik heb mij laten overreden; Gij zijt mij te sterk geweest en hebt 

overmocht. Ik ben tot een bespotting geworden de ganse dag, allen 
honen zij mij. Want telkens wanneer ik spreek, moet ik het 

uitschreeuwen, van geweld en onderdrukking roepen; want het 

woord des HEREN is mij geworden tot smaad en spot de ganse dag. 
Maar zeide ik: Ik wil aan Hem niet denken en in zijn naam niet 

meer spreken, dan werd het in mijn hart als brandend vuur, 

opgesloten in mijn gebeente; wel matte ik mij af om het in te 
houden, maar ik kon het niet.  
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Voorwaar, ik zeg u, zo spreekt de Here: Ik zag uw lijden en 

uw pijn! 

Mijn kind, uw loon is niet van deze wereld. Ik was altijd al bij u, Ik 
was het die uw tranen droogde, Ik was het die uw hart zag. Ik houd 

van u, weest sterk! Geef niet op, pleeg geen zelfmoord! Als u dat 
doet, doet u wie u wel liefhebben, ook pijn. 

 

Jeremia 20, vers 10 tot en met 13  Lees dit eens uit uw Bijbel, 
of koop een Bijbel. 

 
Vindt u het te duur? Vergeet niet, een Christen zonder Bijbel 

is als een Christen zonder Gods wapenrusting! 

 
Spreuken 14, vers 6  Een spotter zoekt naar wijsheid, doch 

tevergeefs, maar voor de verstandige is kennis gemakkelijk te 
verkrijgen.  

Spreuken 14, vers 7  Ga de dwaze man uit de weg. 

 
1 Petrus 4, vers 12 tot en met 19  Lees dit uit de Bijbel. 

 

Voorwaar, voorwaar, de Here zelf bemoedigt u.  
Vreest niet! Satan moet vrezen, u niet! 

 
Romeinen 8, vers 14 tot en met 17  Want allen, die door de 

Geest Gods geleid worden, zijn zonen Gods. Want gij hebt niet 

ontvangen een geest van slavernij om opnieuw te vrezen, maar gij 
hebt ontvangen de Geest van het zoonschap, door welke wij 

roepen: Abba, Vader. Die Geest getuigt met onze geest, dat wij 
kinderen Gods zijn. Zijn wij nu kinderen, dan zijn wij ook 

erfgenamen: erfgenamen van God, en medeërfgenamen van 

Christus; immers, indien wij delen in zijn lijden, is dat om ook te 
delen in zijn verheerlijking. 

Romeinen 8, vers 19  Want met reikhalzend verlangen wacht de 

schepping op het openbaar worden der zonen Gods. 
 

Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, 
dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die 

in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. 
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Efeziërs 6, vers 17  En neemt de helm des heils aan en het 

zwaard des Geestes, dat is het woord van God. 

Efeziërs 6, vers 10  Voorts, weest krachtig in de Here en in de 
sterkte zijner macht. 

 
Hij, die in u is, is sterker dan wie in de wereld is! 

Benjamin Cousijnsen, ik ga nu en spreek de zegen uit over u allen, 

ook u mag het nazeggen: “Ruacha, Yeshu, Shalom!” 
 

SHALOM 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

DECEMBER 2012 
 

 

Twijfelaar? De Here spreekt tot u vandaag! 
 

01-12-2012  BOODSCHAP GODS: EN HIJ VERWONDERDE ZICH 
OVER HUN ONGELOOF! GIJ DENKT IN HOKJES, OOK DAAR SPRAK 

GODS EENVOUDIGE PROFEET OVER, EN GIJ HEBT ZOVEEL 
GEHOORD!  

 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo! Op 1 december 2012 bracht de bode engel Gods in de nacht 
deze boodschap over aan Benjamin Cousijnsen.  

 
Shalom, profeet Benjamin Cousijnsen! Ik begroet u in de naam van 

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Mijn naam is Cabime. 
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Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Twijfel niet! 

 

Jeremia 32, vers 27  Zie, Ik, de HERE, ben de God van al wat 
leeft; zou voor Mij iets te wonderlijk zijn? 

 
Voorwaar, ik ben een bode engel Gods. Gij denkt in hokjes: 

ook daar sprak Gods eenvoudige profeet over. 

En gij hebt zoveel gehoord! De discipelen hadden ook vele 
wonderen gezien en gehoord, zelfs wonderen, die niet in de heilige 

Geschriften opgeschreven staan, die uw verstand ver te boven 
gaan. Het is maar beter zo, dat niet alles opgeschreven staat. 

Zelfs u, die luistert, gij hebt zoveel gehoord! 

 
Markus 6, vers 4 en 6  En Jezus zeide tot hen: Een profeet is 

alleen in zijn vaderstad en onder zijn verwanten en in zijn huis 
ongeëerd. En Hij verwonderde Zich over hun ongeloof. 

 

Als gij thuis brand hebt, en er is geen uitgang, en de God van 
Izaäk, Jakob en Abraham wil u redden en stuurt mij, Cabime, 

naar u toe om u te helpen, en gij zijt ingesloten, en alleen 

uw Bijbel kan u nog pakken, 8 meter verderop, en ik zeg u, 
Mirella: ‘Kom, volg mij!’ Wat gaat u doen? 

Eerst uw Bijbel pakken, of ik met deze gebeurtenis wel in uw Bijbel 
sta? 

Voorwaar, gij zult dan waarlijk omkomen!  

Yeshua HaMashiach spreekt! En hoe kan Hij u, die luistert, nieuwe 
dingen geven, als gij die luistert zich zo vasthoudt aan het 

structuurdenken van de wereld en de kerk? 
 

Markus 6, vers 6  En Hij verwonderde Zich over hun ongeloof. 

Voorwaar, Benjamin Cousijnsen is Gods geliefde profeet!  
Zelfs Yeshua HaMashiach moest vaak, ondanks de bovennatuurlijke 

wonderen, tegen Zijn discipelen zeggen: Waar is uw geloof? 

 
1 Johannes 5, vers 1 tot en met 12  Een ieder, die gelooft, dat 

Jezus de Christus is, is uit God geboren; en ieder, die Hèm liefheeft, 
die deed geboren worden, heeft ook degene lief, die uit Hem 

geboren is. Hieraan onderkennen wij, dat wij de kinderen Gods 
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liefhebben, wanneer wij God liefhebben en zijn geboden doen. Want 
dit is de liefde Gods, dat wij zijn geboden bewaren. En zijn geboden 

zijn niet zwaar, want al wat uit God geboren is, overwint de wereld; 

en dit is de overwinning, die de wereld overwonnen heeft: ons 
geloof. Wie is het, die de wereld overwint, dan wie gelooft, dat 

Jezus de Zoon van God is?... Luister goed!... Dit is Hij, die gekomen 
is door water en bloed, Jezus Christus, niet slechts met water, maar 

met het water en met het bloed. En de Geest is het, die getuigt, 

omdat de Geest de waarheid is. Want drie zijn er, die getuigen in 
de hemel: de Vader, het Woord, en de heilige Geest; en deze drie 

zijn één. En drie zijn er, die getuigen op de aarde:… Let op!... de 
Geest en het water en het bloed, en de drie zijn tot één. Indien wij 

het getuigenis der mensen aannemen, het getuigenis van God is 

meerder, want dit is het getuigenis van God, dat Hij van zijn Zoon 
getuigd heeft. Wie in de Zoon van God gelooft, heeft het getuigenis 

in zich; wie God niet gelooft, heeft Hem tot een leugenaar gemaakt, 
omdat hij niet geloofd heeft in het getuigenis, dat God getuigd 

heeft van zijn Zoon. En dit is het getuigenis: God heeft ons eeuwig 

leven gegeven en dit leven is in zijn Zoon. Wie de Zoon heeft, heeft 
het leven; wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. 

1 Johannes 5, vers 14 en 15  En dit is de vrijmoedigheid, die wij 

tegenover Hem hebben, dat Hij, indien wij iets bidden naar zijn wil, 
ons verhoort. En indien wij weten, dat Hij ons verhoort, wat wij ook 

bidden, weten wij, dat wij de beden verkregen hebben, die wij van 
Hem hebben gebeden. 

 

Markus 6, vers 6  En Hij verwonderde Zich over hun ongeloof. 
 

Als gij niet gelooft dat Benjamin Cousijnsen een profeet is, 
hebt gij de God van Izaäk, Jakob en Abraham tot een 

leugenaar gemaakt. 

 
Mattheüs 7, vers 1  Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld 

wordt. 

Mattheüs 7, vers 13 en 14  Gaat in door de enge poort, want wijd is 
de poort en breed de weg, die tot het verderf leidt, en velen zijn er, 

die daardoor ingaan; want eng is de poort, en smal de weg, die ten 
leven leidt, en weinigen zijn er, die hem vinden. 
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Ik ga nu, profeet Gods, en wie niet wil horen naar de volle 
waarheid Gods, gaat waarlijk verloren. 

Voorwaar, voorwaar, maak u klaar voordat Hij komt! En Hij komt 

zeer spoedig. Zie op Israël! 
Markus 6, vers 6  En Hij verwonderde Zich over hun ongeloof. 

 
Ik zeg u nu: Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 

 
 

Wees alert, Israël! Men wil aanslagen plegen! 
 
02-12-2012  PROFETISCH: VOORWAAR ISRAËL, MEN WIL 

AANSLAGEN PLEGEN! WEES ALERT VOOR DE ISLAMITISCHE 
OPSTANDELINGEN! VERDER VERWIJZINGEN NAAR DE SPOEDIGE 

OPNAME EN OPSTANDING DER DODEN!  

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo! Op 2 december 2012 bracht de bode engel Gods deze 

boodschap over aan Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom, profeet Benjamin Cousijnsen. Mijn naam is Kenzie. Ik 

begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, die 
waarlijk zeer spoedig komt, als een dief in de nacht. Benjamin, 

voorwaar, ik zeg u:  
 

Om 5 uur was ik in de Afghaanse stad Jalalabad.  

De strijders van de radicaal Islamitische opstandelingen zijn een 
vliegveld binnengevallen van de NAVO.  

Benjamin, voor Israël is het nu stilte voor de storm! 
 

Voorwaar Israël, men wil aanslagen plegen! 

Wees alert voor de Islamitische opstandelingen! Benjamin zag een 
autobom ontploffen, en hij zag vele gewonden en doden. Men 

schreeuwde en weende. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, 
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1 Thessalonicenzen 4, vers 13 tot en met 18  Doch wij willen u 
niet onkundig laten, broeders, wat betreft hen, die ontslapen, opdat 

gij niet bedroefd zijt, zoals de andere mensen, die geen hoop 

hebben. Want indien wij geloven, dat Jezus gestorven en opgestaan 
is, zal God ook zó hen, die ontslapen zijn, door Jezus wederbrengen 

met Hem. Want dit zeggen wij u met een woord des Heren: wij, 
levenden, die achterblijven tot de komst des Heren, zullen in geen 

geval de ontslapenen voorgaan, want de Here zelf zal op een teken, 

bij het roepen van een aartsengel en bij het geklank ener bazuin 
Gods, nederdalen van de hemel, en zij, die in Christus gestorven 

zijn, zullen het eerst opstaan; daarna zullen wij, levenden, die 
achterbleven, samen met hen op de wolken in een oogwenk 

weggevoerd worden, de Here tegemoet in de lucht, en zó zullen wij 

altijd met de Here wezen. Vermaant elkander dus met deze 
woorden.  

 
Voorwaar, weet gij, wij engelen Gods hebben heimwee, wij, 

maar vooral Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, heeft 

heimwee naar u en wil u graag ontmoeten! 
Het is tijd dat gij waakt over uzelf. 

 

Markus 13, vers 23 tot en met 27  Doch gij, ziet toe: Ik heb het 
u alles voorzegd. Maar in die dagen, na de verdrukking, zal de zon 

verduisterd worden en de maan zal haar glans niet geven. En de 
sterren zullen van de hemel vallen en de machten der hemelen 

zullen wankelen. En dan zullen zij de Zoon des mensen zien komen 

op de wolken, met grote macht en heerlijkheid. En dan zal Hij zijn 
engelen uitzenden en zijn uitverkorenen verzamelen uit de vier 

windstreken, van het uiterste der aarde tot het uiterste des hemels.  
 

Handelingen 1, vers 9  En nadat Hij dit gesproken had, werd Hij 

opgenomen, terwijl zij het zagen, en een wolk onttrok Hem aan hun 
ogen. 

 

Voorwaar, zo zal het ook met u geschieden! 
Heeft u ook heimwee? Na de heimwee wordt men onverwachts 

verrast. 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
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Baby Jezus sprak de taal van de Allerhoogste! 
 
02-12-2012  NIEUWE OPENBARING, DOOR DE HERE GOD 

GEGEVEN, DE GOD VAN ABRAHAM, IZAÄK EN JAKOB, EN VIA DE 

BODE ENGEL AAN GODS EENVOUDIGE, GELIEFDE PROFEET 
BENJAMIN COUSIJNSEN GEOPENBAARD: BABY JEZUS SPRAK! 

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo! Op 2 december 2012 bracht de bode engel Gods de volgende 

boodschap over aan Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom, Benjamin Cousijnsen! Ik begroet u in de machtige naam 

van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Mijn naam is Sichia, 
Benjamin, en ik vertel u over Yeshua HaMashiach. 

 
Lukas 1, vers 32 en 33  Deze zal groot zijn en Zoon des 

Allerhoogsten genoemd worden, en de Here God zal Hem de troon 

van zijn vader David geven, en Hij zal als koning over het huis van 
Jakob heersen tot in eeuwigheid, en zijn koningschap zal geen 

einde nemen. 

 
Voorwaar, voorwaar, ik openbaar u nieuwe dingen, waarvan 

gij niet weet! 
Lukas 1, vers 35  En de engel antwoordde en zeide tot haar: De 

heilige Geest zal over u komen en de kracht des Allerhoogsten zal u 

overschaduwen; daarom zal ook het heilige, dat verwekt wordt, 
Zoon Gods genoemd worden. 

 
Voorwaar, Hij werd mens, maar niet een mens als gij.  

Het was een deel van God zelf, vol van de kracht van de 

Allerhoogste! Als de baby sprak, ja sprak!, was het de taal van de 
Allerhoogste, geen babytaal. En Hij sprak meteen tongentaal! 

 

1 Korinthiërs 12, vers 28 tot en met 31  En God heeft 
sommigen aangesteld in de gemeente, ten eerste apostelen, ten 
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tweede profeten, ten derde leraars, verder krachten, daarna gaven 
van genezing, bekwaamheid om te helpen, om te besturen, en 

verscheidenheid van tongen. Zijn zij soms allen apostelen? Allen 

profeten? Allen leraars? Allen krachten? Hebben soms allen gaven 
van genezing? Spreken soms allen in tongen? Vertolken zij soms 

allen? Streeft dan naar de hoogste gaven. En ik wijs u een weg, die 
nog veel verder omhoog voert.  

 

Voorwaar, voorwaar, vergeet niet, Hij was meer dan een 
wonderkind, meer dan een baby, en de kracht van de 

Allerhoogste en alle gaven zaten in Hem, Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus.  

Alles was compleet. En de baby hoefde niet te leren praten, want 

Hij sprak! 
 

Lukas 1, vers 37  Want geen woord, dat van God komt, zal 
krachteloos wezen. 

Lukas 2, vers 47 tot en met 50  Allen nu, die Hem hoorden, waren 

verbaasd over zijn verstand en zijn antwoorden. En toen zij Hem 
zagen, stonden zij versteld en zijn moeder zeide tot Hem: Kind, 

waarom hebt Gij ons dit aangedaan? Zie, uw vader en ik zoeken U 

met smart! En Hij zeide tot hen: Waarom hebt gij naar Mij gezocht? 
Wist gij niet, dat Ik bezig moet zijn met de dingen mijns Vaders?  

 
Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, 

dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die 

in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. 
 

Bekeer u tot Hem! Hij koos om voor u te sterven aan het 
kruis om u te redden en te verlossen. 

Gij verdiende de straf, en Hij droeg ze in uw plaats. Geef uw leven 

aan Hem en dank Hem voor Zijn liefde. Hij geeft u een nieuw leven 
en heeft uw zonden vergeven. Wandelt met Hem, Hij gaat uw 

verstand ver te boven, omdat Hij de Zoon van de Allerhoogste is, 

die ook opstond van de dood. Geef Hem elke dag de dank, de eer 
en de glorie, en de lofprijs en de aanbidding, tot in alle eeuwigheid, 

aan Yeshua HaMashiach, Jezus Christus! 
Ruacha, Yeshu, Shalom! 

Gedenk Hem elke dag, niet alleen met kerst! 
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02-12-2012  BOODSCHAP GODS, GEBRACHT IN JEZUS’ NAAM: 

GEDENK HEM ELKE DAG, NIET ALLEEN MET KERST! GIJ ZIJT TOCH 

GEEN HUICHELAARS? OOK GEEFT DE HERE U EEN MENU MET 6 
GANGEN! LEER EN EET VAN DIT MENU!  

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo! In de avond op 2 december 2012 bracht de volgende bode 

engel Gods deze boodschap over aan Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom, profeet Benjamin Cousijnsen! Mijn naam is Chusim. Ik 

mag u begroeten in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus 
Christus. 

 
Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Opeens werden ze allemaal 

Christen! 

Men ging naar de kerk en de kerk was overvol. En men zong de 
sterren van de hemel, leek wel, en ze maakten er een hele show 

van! Verder dronk men en kreeg men de heerlijkste hapjes, en men 

genoot met volle teugen. Zelfs de tafels waren versierd en men had 
een menukaart, wat men allemaal kreeg met kerst. 

 
1 Korinthiërs 10, vers 31  Of gij dus eet of drinkt, of wat ook 

doet, doet het alles ter ere Gods. 

 
Romeinen 14, vers 17  Want het Koninkrijk Gods bestaat niet in 

eten en drinken, maar in rechtvaardigheid, vrede en blijdschap, 
door de heilige Geest. 

 

Mattheüs 6, vers 32 en 33  Want naar al deze dingen gaat het 
zoeken der heidenen uit. Want uw hemelse Vader weet, dat gij dit 

alles behoeft. Maar zoekt eerst Zijn Koninkrijk en Zijn gerechtigheid 

en dit alles zal u bovendien geschonken worden. 
 

Voorwaar, word niet gelijkvormig aan deze wereld! 
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Jesaja 22, vers 13  Maar zie, daar is vrolijkheid en vreugde, een 
doden van runderen en een slachten van schapen, een eten van 

vlees en een drinken van wijn: laten wij eten en drinken, want 

morgen sterven wij. 
 

Men zegt ook: “Geniet van het leven, want u bent er maar 
even”.  

Benjamin, vele mensen en Christenen denken maar aan één ding: 

eten en feesten, zelfs de sterren van de wereld! Men vergeet waar 
het om gaat. Zo spreekt de Here: Is het niet een feest, dat gij Mij 

elke dag gedenkt?  
Voorwaar, Ik zeg u, Ik geef u dit menu: 

1 is Bid drie maal per dag, of meer. 

2 is Uw gebed moet gericht zijn naar de hemelse Vader en Zijn 
geliefde Zoon, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. 

3 is Gij kunt beginnen de God van Izaäk, Jakob en Abraham te 
prijzen en te danken. Waarom? Prijzen maakt een verbinding en 

geeft een gezegende, geweldige kracht. 

4 is Lofprijs opent de deur van de hemel en hij brengt u meteen de 
kracht van God in uw leven. 

5 is De Heilige Geest in uw ziel reageert onmiddellijk op uw prijzen. 

Leer en eet van dit menu! 
6 is Neem genoeg tijd om de hemelse Vader te vereren met te 

prijzen en te danken en te aanbidden. 
 

Weet gij niet hoe het moet? 

Bezoek dan eens een volle evangelische kerk. Want de vreugde des 
Heren is mijn kracht! Voorwaar, 

 
Jozua 24, vers 16  Toen antwoordde het volk en zeide: Het zij 

verre van ons, de HERE te verlaten en andere goden te dienen. 

 
Johannes 10, vers 3  Voor hem doet de deurwachter open en de 

schapen horen naar zijn stem en hij roept zijn eigen schapen bij 

name… stop, tot zover. 
 

Ik ga nu weer, Benjamin Cousijnsen. Laat het feest zijn, elke 
dag, voor Yeshua HaMashiach, Jezus Christus.  
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Gedenk Hem elke dag, niet alleen met kerst. Gij zijt toch geen 
huichelaars? 

Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
 

 

Profetisch: Michaël = De koning van het Zuiden! 
 

03-12-2012  PROFETISCHE OPENBARING GODS: MICHAËL GAF 
ZIJN GETUIGENIS DOOR, IN OPDRACHT VAN DE HERE GOD, AAN 

PROFEET BENJAMIN COUSIJNSEN. DE HERE OPENBAARDE O.A.: 

MICHAËL = DE KONING VAN HET ZUIDEN!  DANIËL 11:40 
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo! Op 3 december 2012 bracht de bode engel Gods, Michaël, 
deze boodschap over aan Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom, profeet Benjamin Cousijnsen! Ik begroet u in de naam van 

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus.  

 
Mijn naam is Michaël; dit is mijn getuigenis… 

Ik ben een strijder Gods, men noemt mij ook ‘Strijder Gods’. 

Ik ben bekleed met blinkend fijn linnen. 
 

Daniël 10, vers 13  Maar de vorst van het koninkrijk der Perzen 
stond eenentwintig dagen tegenover mij; doch zie, Michaël, een der 

voornaamste vorsten, kwam mij te hulp, zodat ik daar, bij de 

koningen der Perzen, de overhand behield. 
Daniël 10, vers 21  Nochtans zal ik u mededelen wat geschreven 

staat in het boek der waarheid. – En niet één staat mij vastberaden 
tegen hen terzijde, behalve uw vorst Michaël. 

 

Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Ik heb vleugels en ik draag 
een rode cape, bewerkt met edelsteentjes en andere 

kostbaarheden en onbekende kostbaarheden. 

Zelfs draag ik een borstplaat die bewerkt is. Mijn riemband is 
tevens bewerkt met verschillende kostbaarheden. Ik sta bekend als 

http://www.youtube.com/watch?v=sUtI2wJMrv4&feature=em-uploademail
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Engel van het Laatste Oordeel, en als Weger der zielen en de 
Drakendoder Gods!  

Ook de Cherubsen hebben vleugels en zelfs de engelen des hels, 

zoals Beëlzebub, Azazel, Beliar en Mastema onder anderen. 
Satan heeft ook vleugels. De gevallen engelen echter hebben 

vleermuisachtige vleugels. Wij engelen Gods vrezen hen niet!  
Wij kunnen de vleugels verbergen, zodat men het niet ziet. Niet alle 

engelen hebben vleugels in de hemel. 

 
Daniël 11, vers 40  Maar in de eindtijd zal met hem de koning van 

het Zuiden, “Michaël, openbaart de Here”, in botsing komen, en 
de koning van het Noorden zal op deze aanstormen met wagens en 

ruiters en vele schepen; en hij zal de landen binnenvallen, en als 

een overstroming steeds verder om zich heen grijpen. 
 

Benjamin mocht het u ooit openbaren, dat dit, het woord 
‘schepen’, voor ruimteschepen staat! 

In de eindtijd zal ik een grote rol hebben, en dat is nu!  

Verder kan ik mijn lengte gelukkig aanpassen… Ik ben nu 2 meter 
50 lang en heb lang haar. Voorwaar, mijn sandalen zijn van goud. 

Ondanks alles, ik zeg u, ik ben zeer klein vergeleken tegenover de 

God van Izaäk, Jakob en Abraham en Zijn geliefde Zoon Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, aanbid hen, zij zijn het 

waard! Aanbid nimmer engelen; gij kwetst God daarmee! Wij zijn 
onderdanen van de Allerhoogste. Aanbid ook geen beelden; het zijn 

afgodsbeelden. Aanbid wie het toekomt!  

 
Alle eer en aanbidding zij alleen aan Yeshua HaMashiach, 

Jezus Christus, die u gekocht en betaald heeft met Zijn 
kostbaar, koninklijk Bloed. 

 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 

 

Deze boodschap is voor de kerk! 
 

03-12-2012  DEZE BOODSCHAP IS VOOR DE KERK! IN DEZE 
EINDTIJD RICHT DE HERE GOD ZICH VANDAAG TOT DE KERKEN. 
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DE HERE DOET EEN OPROEP OM UW KERK EENS UIT TE GAAN 
NAAR DIE MAN, VROUW EN DAT KIND!  MARK. 16:15  

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo! In de namiddag op 3 december 2012 bracht een bode engel 

Gods deze boodschap over aan Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom, profeet Benjamin Cousijnsen! Deze boodschap is voor de 

kerk. Ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus 
Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, 

 

1 Thessalonicenzen 4, vers 9  Over de broederliefde is het niet 
nodig u te schrijven; immers, gij hebt zelf van God geleerd 

elkander lief te hebben. 
 

Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, 

dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die 
in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. 

 

Ga uw kerk eens uit! 
Kijk naar die vrouw en man en dat kind… of heeft God alleen de 

kerk liefgehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon aan de broeders en 
de zusters in de kerk gegeven heeft, opdat zij die in Hem geloven, 

niet verloren gaan, maar eeuwig leven hebben? 

 
Galaten 5, vers 18  Indien gij u echter door de Geest laat leiden, 

dan zijt gij niet onder de wet. 
Galaten 5, vers 16  Dit bedoel ik: wandelt door de Geest en voldoet 

niet aan het begeren van het vlees. 

 
Markus 16, vers 15  En Hij zeide tot hen: Gaat heen in de gehele 

wereld, verkondigt het evangelie aan de ganse schepping. 

 
1 Korinthiërs 9, vers 16  Want indien ik het evangelie verkondig, 

heb ik geen stof tot roemen. Immers, ik ben ertoe genoodzaakt. 
Want wee mij, indien ik het evangelie niet verkondig. 

 



 
 

 

753 
 
 

 

Mattheüs 24, vers 12  En omdat de wetsverachting toeneemt, zal 
de liefde van de meesten verkillen. 

Mattheüs 17, vers 17  Jezus antwoordde en zeide: O, ongelovig en 

verkeerd geslacht, hoelang zal Ik nog bij u zijn? Hoelang zal Ik u 
nog verdragen? Breng hem Mij hier. 

 
Voorwaar, ik zeg u dit in de naam van Yeshua HaMashiach, 

Jezus Christus! 

Gij kent Christus; wat zou Hij doen, denkt u? Zou Hij niet zeggen:  
 

Johannes 10, vers 11  Ik ben de goede herder. De goede herder 
zet zijn leven in voor zijn schapen. 

 

Zoudt gij hetzelfde doen als Yeshua HaMashiach, Jezus 
Christus, of denkt gij alleen maar aan uzelf in uw kerk? 

 
Johannes 10, vers 16  Nog andere schapen heb Ik, die niet van 

deze stal zijn; ook die moet Ik leiden en zij zullen naar mijn stem 

horen en het zal worden één kudde, één herder. 
 

Mijn naam is Rouachina en ben tot de profeet gezonden, om 

u wakker te schudden! 
Hoor wat de Geest Gods tot u gesproken heeft, en onderzoek u! 

 
Johannes 3, vers 21  Maar wie de waarheid doet, gaat tot het 

licht, opdat van zijn werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 

 
Over de liefde gesproken…  

Heb uw naaste lief gelijk uzelf, en red uw naaste door de waarheid 
te verkondigen. Verkondig het evangelie en wees een zegen, niet 

alleen in uw kerk, maar red zielen daarbuiten! 

Ik ga nu, profeet Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 

 

De Here geeft wijze vermaningen! 
 

04-12-2012  BOODSCHAP GODS: WIJZE VERMANINGEN IN DEZE 
BOODSCHAP, GEBRACHT IN DE NACHT DOOR DE BODE ENGEL 
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GODS, DE GOD VAN ABRAHAM, IZAÄK EN JAKOB, AAN PROFEET 
BENJAMIN COUSIJNSEN GECITEERD!  

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo! Op 4 december 2012 in de nacht bracht een bode engel Gods 

deze boodschap over aan Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom, profeet Benjamin Cousijnsen. Ik begroet u en antwoord u 

in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Mijn naam is 
Besalech; ik ben een bode engel Gods. 

 

Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Gij weet: de Geest Gods 
verkondigt u de volle waarheid, de God van Izaäk, Jakob en 

Abraham. 
 

2 Kronieken 30, vers 7 en 8  Weest dan niet als uw vaderen en 

als uw broeders, die ontrouw geweest zijn jegens de HERE, de God 
hunner vaderen, zodat Hij hen maakte tot een voorwerp van 

ontzetting, zoals gij ziet. Weest thans niet hardnekkig zoals uw 

vaderen, geeft de HERE uw hand en komt tot zijn heiligdom, dat Hij 
voor altijd geheiligd heeft, en dient de HERE, uw God, opdat zijn 

brandende toorn zich van u afkere. 
 

Voorwaar, Hoor!  

Wie alleen op zichzelf vertrouwt, is een dwaas, en wie nooit fouten 
wil toegeven, hem worde ze aangerekend. Maar wie ze erkent en 

vermijdt, hem worden ze vergeven. Voorwaar, luister! Gij hebt 
meer aan de profeet Gods, Benjamin Cousijnsen, die u openlijk 

terechtwijst, dan aan iemand die zwijgt uit liefde! 

 
2 Timotheüs 2, vers 11 tot en met 13  Het woord is 

betrouwbaar: immers, indien wij met Hem gestorven zijn, zullen wij 

ook met Hem leven; indien wij volharden, zullen wij ook met Hem 
als koningen heersen; indien wij Hem zullen verloochenen, zal ook 

Hij ons verloochenen; indien wij ontrouw zijn, Hij blijft getrouw, 
want Zichzelf verloochenen kan Hij niet. 
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Voorwaar, eerlijk en rechtvaardig zijn, dat is de Here 
aangenamer dan een offer! 

En de Here heeft de mens het geweten als een licht gegeven: het 

schijnt in de donkerste hoeken van uw hart. En een dwaas stelt 
geen prijs op inzicht; hij wil alleen maar zijn mening kwijt. 

 
1 Korinthiërs 1, vers 6 tot en met 9  Gelijk het getuigenis 

aangaande Christus onder u bevestigd is, zodat gij ten aanzien van 

geen enkele genadegave te kort komt, terwijl gij uitziet naar de 
openbaring van onze Here Jezus Christus. Hij zal u ook bevestigen 

ten einde toe, zodat gij onberispelijk zult zijn op de dag van onze 
Here Jezus Christus. God is getrouw, door wie gij zijt geroepen tot 

gemeenschap met zijn Zoon Jezus Christus, onze Here. 

 
Voorwaar, wie een vermaning aanvaardt des Allerhoogsten, 

wil iets leren. 
Maar wie elke terechtwijzing haat, is dom! En van een goede daad 

wordt gij beter, van een slechte daad, slechter. 

 
Numeri 14, vers 20  En de HERE zeide: Op uw bede schenk Ik 

vergeving. 

 
Efeziërs 4, vers 32  Maar weest jegens elkander vriendelijk, 

barmhartig, elkander vergevend, zoals God in Christus u vergeving 
geschonken heeft. 

 

Voorwaar, de God van Izaäk, Jakob en Abraham zegene u en 
behoede u, waar gij ook gaat.  

Zijn wegen zijn ondoorgrondelijk. Benjamin Cousijnsen, Gods 
geliefde profeet, ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
 
 

Gij was zo klein en pasgeboren! 
 
04-12-2012  DE HERE OPENBAART U NU ZEER GEDETAILLEERD DE 

AANGRIJPENDE GEBEURTENISSEN UIT DE BABYTIJD VAN 

BENJAMIN COUSIJNSEN. NOOIT, BENJAMIN, HEBT GIJ DE LIEFDE 
GEMIST, WANT HIJ WAS ALTIJD BIJ U!  
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Volledige weergave: 

 
Hallo! Op 4 december 2012 bracht de bode engel Gods een zeer 

aangrijpende boodschap over aan Benjamin Cousijnsen. 
 

De engel des Heren eindigde met Johannes 3, vers 16 tot en 

met 20.  
De Here God gaf aan om hier mee te beginnen. Dit wil ik aan u 

voorlezen: Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn 
eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem 

gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft 

zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld 
veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie 

in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds 
veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de 

eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de 

wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben 
dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die 

kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn 

werken niet aan de dag komen. 
 

Shalom, profeet Benjamin Cousijnsen! Ik begroet u in de naam van 
Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Ik ben een bode engel Gods, 

en mijn naam is Profetira. Ik verheug mij zeer om u te ontmoeten. 

Gij zijt Gods geliefde profeet.  
 

Benjamin, uw vader kwam ooit met een rabbijn vanuit Israël 
met zijn familie naar Nederland… 

Uw oom was een echte handelaar, en ging vroeger langs de deuren 

met een wandelkar vol met kleding om te verkopen. Van oude 
vodden maakte hij nieuwe kleding. 

Uw vader, Benjamin, was een harde man. Als hij thuiskwam, moest 

het eten klaarstaan. Ook kwam uw vader vaak aangeschoten thuis 
en stonk van de drank. Hij werkte hard in de bouw.  

 
Toen u geboren werd, Benjamin, gebruikte satan hem… 
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Gij was zo klein en pasgeboren. Uw vader kwam thuis en hoorde u 
huilen, en schreeuwde tegen u en uw moeder. Hij greep u vast en 

gij keek hem opeens aan. Hij sloeg de baby aan de oren, en de 

oren raakten los. Uw moeder schrok behoorlijk, want hij gooide 
deze bijzondere, geliefde baby, die God al op het oog had, een paar 

meter van zich af.  
Op dat moment grepen de engelen in… en uw val deed geen pijn, 

want gij werd gedragen. Uw moeder pakte u meteen op en ging 

naar het ziekenhuis. Uw oren werden vastgemaakt. En net thuis 
aangekomen, sloeg uw vader uw oren weer los! Drie keer achter 

elkaar ging uw moeder naar het ziekenhuis voor de oren. 
 

Uw iets jongere broer werd gehandicapt, omdat uw vader 

uw moeder telkens zwaar mishandelde en bij de 
zwangerschap haar in haar buik sloeg. 

Benjamin, en als uw vader van zijn werk kwam, haalde hij het vlees 
van de borden af, en zei: “Hier heb ik voor gewerkt”. 

Op zijn werk, in de bouw, was hij vaak dronken, en hij vertelde op 

zijn werk, dat hij zijn vrouw wilde vermoorden. De politie werd op 
de hoogte gesteld, en de politie waarschuwde uw moeder, en uw 

moeder werd met de kinderen ondergebracht bij pension Leuverink 

in Enschede.  
 

Ook is het verleden van uw moeder niet zo gegaan, zoals het 
hoort te gaan. 

Haar moeder legde haar te vondeling als baby bij mensen voor de 

deur, die alcoholisten waren. Benjamin, de God van Izaäk en Jakob 
en Abraham heeft u meerdere malen gered van de dood in uw 

leven. 
 

Gij was, voordat gij geboren was, al zijn uitgekozen geliefde 

kindje, dat eerst nog veel moest leren.  
Als baby was gij net zo koppig als het volk van Israël in de 

woestijn, en God kneedde aan u.  

Voorwaar, gij zijt niet gelijkvormig aan uw vader, maar aan het 
nageslacht van de stam van Benjamin, waar ook zieners Gods 

waren en Godsmannen, die vele wonderen deden.  
Begrijpt gij nu, waarom satan al altijd van u af wou? 
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Satan wist ook dat gij de dingen Gods openbaart, en het 
verborgene van satan ooit aan het licht zou brengen!  

 

Nooit, Benjamin, hebt gij de liefde gemist, want Hij was 
altijd bij u, en had een machtig plan met u en liet de 

watervloed stromen. 
Ook hebt u Gods werk aanschouwd in de hemel, en door u heen op 

aarde. Gij weet nog niet eens, hoe de God van Israël, de God van 

Izaäk, Jakob en Abraham beweging brengt en de vele harten 
aanraakt, geneest, maar ook terechtwijst. Want gij zijt Gods 

profeet, meer dan een profeet. 
En de Here verheugt zich over de sprekers, die namens Hem 

spreken, in zuiverheid spreken, zoals het geschreven staat, 

want het komt van de Allerhoogste!  
Gij zijt de werkers van de laatste dagen, en de zegen Gods zal via 

uw mond velen laten bekeren. De stem, die de Here zal zegenen, 
zal men wereldwijd horen, want de tijd is nabij! En wees klaar voor 

de Here, van binnen en buiten! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 
 

 

Profetie: Uw land wordt bezocht met zegen of 

vloek! 
 
05-12-2012  PROFETIE OVER DIVERSE LANDEN: DE GOD VAN 

IZAÄK, JAKOB EN ABRAHAM ZAL UW LAND ZWAAR TEISTEREN ALS 

U NIET LUISTERT. WAT WILT U, VLOEK OF ZEGEN? DE FILIPIJNEN 
HEEFT HET REEDS ONDERVONDEN. 

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo! Op 5 december 2012 in de nacht werd Benjamin Cousijnsen 

wakker gemaakt door de bode engel Gods om de volgende 
boodschap op te schrijven. 
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Shalom, profeet Gods Benjamin Cousijnsen! Mijn naam is Elikana. 
Wederom kom ik tot u, maar eerst begroet ik u in de naam van 

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar…  

Benjamin onderbrak de bode engel Gods: “Sorry, dat ik u 
onderbreek, maar u zei dat u wederom bij mij bent. Ik krijg zoveel 

bezoeken, en ik herinner mij uw eerdere bezoek niet tot nu toe”. 
De bode engel sprak, Voorwaar, voorwaar, Op 29 november was ik 

bij u, en richtte mij in de machtige naam van de God van Izaäk, 

Jakob en Abraham tot Kongo, Mali, Rwanda, Indonesië, Filipijnen, 
Japan, China, New York, Amerika, Afrika, Spanje, Duitsland, 

Mexico, Nederland. 
“Oja”, zei Benjamin, “ik weet het weer!” 

 

Voorwaar, Benjamin, wederom richt ik mij tot u, die luistert, 
tot uw land! 

Gij zijt gewaarschuwd en ik zei nog: Als gij niet Gods woorden 
serieus neemt, zal Hij uw land zwaar teisteren.  

 

Op 4 december gingen Gods sluizen des hemels open, en een 
krachtige tyfoon Gods zorgde voor een landverschuiving op 

de Filipijnen, en meer dan 60 mensen kwamen om. 

Gij noemde de tyfoon Bopha; ik noem het ‘Hoppa’!  
De mens wil altijd alles onderzoeken, zelfs deze boodschap, maar 

gij onderzoekt niet uw DNA, uw denken, uw hart, uw wandel! Velen 
zijn overgenomen en zijn vervloekt, omdat gij buigt voor demonen. 

Men doet precies wat zij willen. Zou dit de reden zijn, dat uw land 

geteisterd wordt door: dan dit, dan dat?  
Ja! Dagelijks eet gij van de vrucht van de afgoden! 

 
Exodus 20, vers 3 en 4  Lees dit voor uzelf, en Leviticus 19, 

vers 31 en Deuteronomium 11, vers 26 tot 29 

 
Voorwaar, als Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, zo 

duidelijk spreekt, waarom luistert u dan niet? 

Is Hij verworpen, omdat gij demonen hebt toegelaten, die ook Zijn 
naam als vloek uitspreken over uw lippen? 

 
Satan wil niet dat gij de Bijbel leest; hij wil dat u onwetend 

wordt gelaten. 
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Voorwaar, luister naar de stem van Benjamin, die u wederom ook 
zegt: “Bekeer u, want het Koninkrijk der hemelen is zeer nabij 

gekomen!” Jezus Christus, Yeshua HaMashiach, wil niet dat gij 

verloren gaat, maar als gij zich bekeert en vergeving vraagt, wat gij 
Hem hebt aangedaan, en uw zonden bij Hem brengt, zult gij 

vergeven worden. Want ieder, die Hem uitnodigt in zijn hart en die 
in Hem gelooft, zal niet verloren gaan maar eeuwig leven hebben. 

En als gij zich niet bekeert en zo doorgaat, zijt gij veroordeeld, 

omdat gij Hem niet liefgehad hebt, maar de werken des duivels. 
Yeshua, Jezus, is de enige Uitweg! Kies heden wie gij dienen wilt. 

Gij zult in de hemel zijn of de hel, de keus is aan u. 
Voorwaar, wat hebt gij uw land aangedaan, door raad van de 

demonen op te volgen? 

 
Johannes 3, vers 36  Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven; 

doch wie aan de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, 
maar de toorn Gods blijft op hem. 

Johannes 14, vers 21  Wie mijn geboden heeft en ze bewaart, die is 

het, die Mij liefheeft; en wie Mij liefheeft, zal geliefd worden door 
mijn Vader en Ik zal hem liefhebben. 

Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat 

Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in 
Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. 

 
Kongo, Mali, Rwanda, Indonesië, Filipijnen, Japan, China, 

New York, Amerika, Afrika, Spanje, Duitsland, Mexico, 

Nederland, en u, die nu luistert: Red uw geest, ziel en 
lichaam en uw land! 

Kom in actie, voordat de sluizen Gods, vanwege uw 
ongehoorzaamheid, opnieuw geopend worden! Kies nu heden wie 

gij dienen wilt. Wat wilt u: vervloekt zijn of gezegend?  

De keus is aan u: hemel of hel!  
De God van Izaäk, Jakob en Abraham zal uw land bezoeken met 

zegen of straf. Onthoud dit goed, want de tijd is zeer nabij! Hij 

komt als een dief in de nacht, en wie niet wou horen - knoop dit in 
uw oren - gaat verloren. 

Ik ga nu, geliefde profeet Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
 



 
 

 

761 
 
 

 

 
 

Geef mij olie in mijn hart en laat het branden! 
 
05-12-2012  BOODSCHAP GODS: DE HEER HEEFT VELE KERKEN 

VERWORPEN; HIJ KIJKT NIET NAAR DE BUITENKANT, MAAR NAAR 

HET HART. DE HERE BENADRUKT HET BELANG VAN ZIJN OLIE: DE 
ZEGEN & ZALVING DOOR DE HEILIGE GEEST! 

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo! Op 5 december 2012 bracht de bode engel Gods in de 

namiddag deze boodschap over aan Benjamin Cousijnsen. De bode 
engel Gods sprak meteen, 

 

Voorwaar, zeg: “Geef mij olie in mijn hart en laat het 
branden!” 

Shalom, profeet Gods! Ik begroet u in de naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Mijn 

naam is Chusaja. 

 
De Here, Benjamin, heeft vele kerken verworpen. 

 

1 Samuël 16, vers 7  Doch de HERE zeide tot Samuël: Let niet op 
zijn voorkomen noch op zijn rijzige gestalte, want Ik heb hem 

verworpen. Het komt immers niet aan op wat de mens ziet; de 
mens toch ziet aan wat voor ogen is, maar de HERE ziet het hart 

aan. 

1 Samuël 16, vers 13  Samuël nam de oliehoorn en zalfde hem te 
midden van zijn broeders. Van die dag af greep de Geest des 

HEREN David aan. Daarna stond Samuël op en ging naar Rama. 
 

Mattheüs 25, vers 4  Doch de wijze namen olie in haar kruiken, 

met haar lampen. 
 

Voorwaar, gebruik uw olie in uw kerk! 

 



 
 

 

762 
 
 

 

Markus 6, vers 12 en 13  En zij vertrokken en predikten, dat zij 
zich zouden bekeren… Let op!... En zij dreven vele boze geesten uit 

en zalfden vele zieken met olie en genazen hen. 

 
Voorwaar, voorwaar, ze dreven in de machtige naam van 

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, de boze geesten uit! 
Wat ook belangrijk is, is: 

 

Prediker 7, vers 1  Een goede naam is beter dan goede olie… tot 
zover. 

 
1 Samuël 16, vers 12 en 13  Daarop liet hij hem halen. Hij nu 

was rossig, ook had hij mooie ogen en een schoon voorkomen. 

Toen zeide de HERE: Sta op, zalf hem, want deze is het. Samuël 
nam de oliehoorn en zalfde hem… stop, tot zover! 

 
Voorwaar, gebruik uw olie en laat uw hart branden vol liefde 

voor de Here, en gebruik geen excuses: ‘Ik had geen tijd’… 

‘Ik was druk’… 
Voorwaar, voorwaar, de God van Izaäk, Jakob en Abraham heeft 

het ook druk, maar Hij maakt wel altijd tijd voor u, omdat Zijn 

liefde onvoorwaardelijk is. Ook maakt Hij tijd om naar u te 
luisteren.  

Doe alles in liefde naar Jezus Christus toe, en behandel Hem, zoals 
u ook behandeld wilt worden. Als u geen tijd hebt voor Hem, zal Hij 

geen tijd voor u hebben, ook al zegt u: “Ik dien Hem”. 

 
Iemand, die jaren de toiletten schoonmaakte, kon zich 

herinneren dat hij zeer gezegend was, omdat hij veel sprak 
met de Here, en op deze plek had hij veel meegemaakt met 

de Here. 

Maar het kostte wel tijd en liefde en overgave naar de Here toe.  
Houd u ook zo veel van Hem? 

Gebruik dan uw gaven, en word niet gelijkvormig aan de wereld.  

Hij zal u zalven met hemelse olie! 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
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Lees uw Bijbel en bid elke dag! 
 

06-12-2012  DE BODE ENGEL GODS BRACHT IN DE NAAM VAN 

JEZUS CHRISTUS, YESHUA HAMASIACH, DEZE BOODSCHAP VAN 
GEBED OVER. EEN KRACHTIG BESCHERMEND GEBED, DAT U 

TELKENS KUNT BIDDEN!  

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo! Op 6 december 2012 bracht de bode engel Gods deze 

krachtige boodschap over aan Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom, profeet Benjamin Cousijnsen! Ik begroet u in de naam van 
Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Mijn naam Efraïm, luister. 

Schrijf dit op en zeg: 

 
“Lieve Vader, ik aanbid u in de naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Ik dank u, de God van Izaäk, 
Jakob en Abraham.  

Here Jezus, ik open mijn hart voor u en beloof om trouw te 

zijn.  
Reinig mij van mijn zonden en ongehoorzaamheid en 

ongeloof. 

Here Jezus Christus, ik bedek mij onder uw kostbaar Bloed, 
dat mij geneest en bevrijdt en verandert! 

Elke gebondenheid en verslaving breng ik bij u. 
Ik besef dat mijn geest, ziel en lichaam een tempel van de 

Heilige Geest is, en schend ik u, dan zal u mij schenden, 

want u bent heilig! 
Ik dank u voor de vruchten van de Heilige Geest: liefde, 

blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, 
goedheid, trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. 

In de machtige naam van Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus, bekleed ik mij en laat Zijn kracht vrij, die mij 
tevens bekleedt met het pantser der gerechtigheid. 

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, ik dank u vanuit mijn 

hart, en neem bij alles het schild des geloofs ter hand, 
waarmede ik alle brandende pijlen van de boze zal doven, en 
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waarmede ik mij zal beschermen, en elk woord van God met 
Zijn kostbaar Bloed zal hanteren! 

Niet ik, maar Christus Jezus leeft in mij! Hij is meer dan 

overwinnaar. U hebt mij nu vrijgemaakt, en ik behoor u toe.  
Daar is kracht, wonderbare kracht in het dierbaar Bloed van 

het Lam!  
Ik vrees geen kwaad, want gij zijt bij mij. 

Dank u voor de kracht van de Heilige Geest. Ik loof u en prijs 

u voor de tongen als vuur, en de doop in de Geest, dat mij 
sterkt en mijn zwakheden verbreekt in Jezus Christus’ naam! 

Ik wandel met u, Yeshua, Jezus, en zoek de dingen op die 
boven zijn. Maak mijn geest en hart los van de wereld.  

Halleluja! U heeft de overwinning behaald met uw kostbaar 

Bloed! Ik geloof in u.  
Wat satan betreft: ik vertrap u in Jezus Christus’ naam, die 

meer dan overwinnaar is, Amen!” 
 

U kunt dit telkens bidden. 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 
 

 

Hoor, Israël, de stem die roept in de laatste 

dagen! 
 
06-12-2012  PROFETIE VOOR ISRAËL: HOOR, ISRAËL, DE STEM 

DIE ROEPT IN DE LAATSTE DAGEN: “MAAKT UW PADEN RECHT EN 

BEKEERT U! WANT HET KONINKRIJK DER HEMELEN IS ZEER 
NABIJGEKOMEN!”  

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo! Op 6 december 2012 bracht de volgende bode engel Gods 

deze boodschap over aan Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom, Benjamin Cousijnsen, profeet Gods! Ik begroet u in de 

naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. 
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Voorwaar, voorwaar, de God van Israël, de God van Izaäk, 
Jakob en Abraham zij met u, Israël! 

Hoor, ja hoor de stem van een, die roept in de laatste dagen: 

“Maakt uw paden recht en bekeert u, want het Koninkrijk der 
hemelen is zeer nabij gekomen!” Hij is het, die nu ook spreekt, 

zoals de profeten van ouds gesproken hebben. Hij is Mijn geliefde 
profeet, en ook u daar, die luistert, hoor! 

 

Mattheüs 5, vers 4 en 8 tot en met 12  Zalig die treuren, want 
zij zullen vertroost worden. Zalig de reinen van hart, want zij zullen 

God zien. Zalig de vredestichters, want zij zullen kinderen Gods 
genoemd worden. Zalig de vervolgden om der gerechtigheid wil, 

want hunner is het Koninkrijk der hemelen. Zalig zijt gij, wanneer 

men u smaadt en vervolgt en liegende allerlei kwaad van u spreekt 
om Mijnentwil. Verblijdt u en verheugt u, want uw loon is groot in 

de hemelen; want alzo hebben zij de profeten vóór u vervolgd.  
 

Benjamin Cousijnsen zag Israël en zag nieuwe huizen, en hij 

zag explosies en verwoeste huizen. 
Benjamin zag, dat Israël vol met doden lag bij het Palestijnse 

gebied. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Mijn naam is Rafidea; ik ben 

een bode engel Gods. Neem Benjamin, Gods profeet, serieus, want 
het zal geschieden! 

 
1 Samuël 17, vers 4 tot en met 7  Toen trad een kampvechter 

uit het leger der Filistijnen naar voren. Hij heette Goliat, uit Gat. Hij 

was zes el en een span lang. Een koperen helm had hij op zijn 
hoofd, en hij was bekleed met een geschubd pantser; het gewicht 

van dit pantser was vijfduizend sikkels koper. Aan zijn benen had 
hij koperen scheenplaten en op zijn schouder droeg hij een koperen 

werpspies. De schacht van zijn lans was als een weversboom, en de 

punt van zijn lans was van zeshonderd sikkels ijzer. En een 
schilddrager ging voor hem uit. 

 

Voorwaar, hij was een supersoldaat, een soldaat uit het rijk 
der duisternis! 

Israël, vrees geen kwaad, al komen zij met velen. Verblijd en 
verheug u maar, Ik zal Mijn volk wederom verlossen!  
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Jeremia 32, vers 27  Zie, Ik, de HERE, ben de God van al wat 
leeft; zou voor Mij iets te wonderlijk zijn? 

 

En u daar, bid gij wel voor Israël?  
Of moet de God van Izaäk, Jakob en Abraham alleen maar uw 

gebeden verhoren? Zei God niet: Bid voor Israël? 
Voorwaar, niemand kan tegen Israël op. Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus, is meer dan een soldaat of geschut en pantser, of tank of 

bom of raket. Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, is meer dan 
overwinnaar, over een ieder. Neem dit in acht! 

 
Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, 

dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die 

in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. 
 

Wie in Hem gelooft, kan het hele rijk der duisternis aan! 
Gij zijt meer dan overwinnaar. 

Ruacha, Yeshu, Shalom, Israël! 

 
 

 

Welke geur is voor u belangrijk? 
 

06-12-2012  BOODSCHAP GODS: WELKE GEUR IS VOOR U 

BELANGRIJK? WELKE GEUR LAAT U RUIKEN? WANT WIJ ZIJN VOOR 
GOD EEN GEUR VAN CHRISTUS ONDER HEN, DIE GERED WORDEN, 

EN ONDER HEN, DIE VERLOREN GAAN! 
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo! Op 6 december 2012 bracht de bode engel Gods deze 
boodschap over aan Benjamin Cousijnsen. 

 

Shalom, profeet Benjamin Cousijnsen! Ik begroet u in de machtige 
naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Mijn naam is 

Carinta.  

 
Benjamin, ik ruik de geur… ben ik hier in de Hof van Eden? 
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“Nee, Marta spoot een geurtje in deze kamer”. 
Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Let op! 

 

2 Korinthiërs 2, vers 15 tot en met 17  Want wij zijn voor God 
een geur van Christus onder hen, die gered worden, en onder hen, 

die verloren gaan; voor dezen een doodslucht ten dode, voor genen 
een levensgeur ten leven. En wie is tot zulk een taak bekwaam? 

Want wij zijn niet als zovelen, die winst maken uit het woord van 

God, maar wij spreken in Christus uit zuivere bedoelingen, ja, op 
gezag van God en voor Gods aangezicht. 

 
De geur van het rijk der duisternis is als rottend vlees en 

aangebrand vlees. 

Daar is veel rook, die men niet kan verdragen! En satan geniet er 
van, dat men dit inademt in de hel. Daar rookt u volop! Voorwaar, 

voorwaar, ik zeg u, 
 

Hooglied 1, vers 12  Zolang de koning aan zijn tafel is, geeft mijn 

nardus zijn geur.  
Hooglied 2, vers 1 en 2  Ik ben een narcis van Saron, een lelie der 

dalen. - Als een lelie tussen de distelen zo is mijn liefste onder de 

jonge meisjes.  
Hooglied 2, vers 12 en 16  De bloemen vertonen zich op het veld, 

de zangtijd is aangebroken, en ’t gekir van de tortel wordt gehoord 
in ons land.  

Mijn geliefde is van mij en ik ben van hem, die te midden der leliën 

weidt. 
 

Johannes 12, vers 3  Maria dan nam een pond echte, kostbare 
nardusmirre, en zij zalfde de voeten van Jezus en droogde zijn 

voeten af met haar haren; en de geur der mirre verspreidde zich 

door het gehele huis. 
 

De geur van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, ruikt men 

eeuwig! 
 

Hooglied 7, vers 13  De liefdesappelen geven hun geur, en bij 
onze deuren groeien allerlei kostelijke vruchten, jonge en oude: ik 

heb ze voor u, mijn geliefde, bewaard.  
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Hooglied 2, vers 8  Hoor – mijn geliefde! Zie, daar komt hij, 
springend over de bergen, huppelend over de heuvelen.  

 

Voorwaar, er zijn ook geuren, die men beter niet kan laten 
ruiken in het bijzijn van anderen. 

 
2 Korinthiërs 2, vers 15  Want wij zijn voor God een geur van 

Christus onder hen, die gered worden, en onder hen, die verloren 

gaan. 
 

Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Er is maar één geur, die elke 
ziel kan redden. 

Deze geur moet in u zijn en van buiten zijn. Laat de wereld ruiken: 

de geur van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus! 
 

Johannes 3, vers 35  De Vader heeft de Zoon lief en heeft Hem 
alles in handen gegeven. 

 

Welke geur is voor u belangrijk? Welke geur laat u ruiken? 
 

Lukas 24, vers 48  Gij zijt getuigen van deze dingen. 

 
Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, 

dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die 
in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. 

 

Benjamin, laat uw vrouw maar niet meer gaan rondspuiten, 
anders kan het wel zo zijn, dat ik wederom over geuren 

spreek. 
Elke geur is niet te vergelijken met de geur van de liefde van 

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. 

Ik ga nu, profeet Benjamin Cousijnsen, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 

 

De aanklager nedergeworpen! 
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GIJ OORDEELT NAAR HET VLEES, IK OORDEEL NIEMAND, EN 
INDIEN IK AL OORDEEL, DAN IS MIJN OORDEEL WAARACHTIG! 

JOH. 8:15-18 

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo! Op 7 december 2012 bracht de bode engel Gods deze 

boodschap over aan Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom, profeet Benjamin Cousijnsen! Ik begroet u in de naam van 
Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Mijn naam is Pagiël. Ik ben een 

bode engel Gods en ben naar u gezonden met de volgende 

boodschap. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u,  
 

Openbaring 12, vers 10  En ik hoorde een luide stem in de hemel 
zeggen: Nu is verschenen het heil en de kracht en het koningschap 

van onze God en de macht van zijn Gezalfde; want de aanklager 

van onze broeders, die hen dag en nacht aanklaagde voor onze 
God, is nedergeworpen. 

 

Handelingen 24, vers 5, vers 14 tot en met 16, en vers 26  
Want wij hebben gevonden, dat deze man een pest is, iemand, die 

opstanden verwekt onder alle Joden over de ganse wereld, een 
eerste voorstander van de secte der Nazoreeërs…. Maar Paulus 

antwoordde:… Maar dit erken ik voor u, dat ik naar die weg, die 

zij een secte noemen, inderdaad de God der vaderen vereer, 
gelovende al hetgeen in de wet en in de profeten geschreven staat, 

terwijl ik van God hoop, gelijk ook dezen zelf het verwachten, dat 
er een opstanding van rechtvaardigen en onrechtvaardigen zal zijn. 

En hierin oefen ik mijzelf, altijd een onergerlijk geweten te hebben 

voor God en de mensen. 
En tegelijkertijd hoopte hij, dat hem door Paulus geld zou worden 

aangeboden. Dit was ook de reden, dat hij hem telkens weer liet 

komen en zich met hem onderhield. 
Maleachi 3, vers 5  Ik zal tot u ten gerichte naderen; Ik zal een 

snelle aanklager zijn tegen de tovenaars, tegen de echtbrekers, 
tegen de meinedigen, tegen hen die het loon van de dagloner 
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drukken, weduwe en wees verdrukken, en de vreemdeling terzijde 
dringen, maar Mij niet vrezen, zegt de HERE der heerscharen. 

 

Johannes 8, vers 15 tot en met 18  Gij oordeelt naar het vlees, 
Ik oordeel niemand, en indien Ik al oordeel, dan is mijn oordeel 

waarachtig, want Ik ben niet alleen, maar Ik en die Mij gezonden 
heeft. En ook in uw wet staat geschreven, dat het getuigenis van 

twee mensen waar is; Ik ben het, die van Mijzelf getuig, en ook de 

Vader, die Mij gezonden heeft, getuigt van Mij. 
Johannes 8, vers 7 tot en met 11  Doch toen zij Hem bleven 

vragen, richtte Hij Zich op en zeide tot hen: Wie van u zonder 
zonde is, werpe het eerst een steen naar haar. En weer bukte Hij 

neder en schreef op de grond. Maar toen zij dit hoorden, gingen zij 

één voor één weg, te beginnen bij de oudsten, en zij lieten Jezus 
alleen en de vrouw in het midden. En Jezus richtte Zich op en zeide 

tot haar: Vrouw, waar zijn zij? Heeft niemand u veroordeeld? En zij 
zeide: Niemand, Here. En Jezus zeide: Ook Ik veroordeel u niet. Ga 

heen, zondig van nu af niet meer! 

 
Lukas 23, vers 39 tot en met 43  Eén der gehangen misdadigers 

lasterde Hem: Zijt Gij niet de Christus? Red Uzelf en ons! Maar de 

andere antwoordde en zeide, hem bestraffende: Vreest zelfs gij 
God niet, nu gij hetzelfde vonnis ontvangen hebt? En wij terecht, 

want wij ontvangen vergelding, naar wat wij gedaan hebben, maar 
deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En hij zeide: Jezus, gedenk 

mijner, wanneer Gij in uw Koninkrijk komt. En Hij zeide tot hem: 

Voorwaar, Ik zeg u, heden zult gij met Mij in het paradijs zijn. 
 

Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, 
dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die 

in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. 

 
Benjamin, ik ga nu weer, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 
  

‘KerkChristenen’, kom uw kerk uit, geloof is 

ACTIE! 
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07-12-2012  BOODSCHAP GODS: WEET GIJ NIET, GIJ LEEFT IN DE 
EINDTIJD? KOM IN ACTIE! GELOOF IS ACTIE! WILT GIJ EEN 

MACHTIG WONDER ZIEN? GELOOF DAT IK HET DOEN KAN! 

SPREEKT DE HEER. 
 

 
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo! Op 7 december 2012 bracht de bode engel Gods deze 
boodschap over aan Benjamin Cousijnsen. 

 

Shalom, Benjamin Cousijnsen! Ik begroet u in de naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. Mijn naam is Rabinja. Ik ben een bode 

engel Gods, en vertel u die luistert een verhaal, luister, 
 

Yeshua HaMashiach deed vele wonderen… 

 
Mattheüs 8, vers 3  En Hij strekte de hand uit en raakte hem aan 

en zeide: Ik wil het, word rein. En terstond werd hij rein van zijn 

melaatsheid. 
Mattheüs 9, vers 6 en 7  Maar, opdat gij weten moogt, dat de Zoon 

des mensen macht heeft op aarde zonden te vergeven – toen zeide 
Hij tot de verlamde: Sta op, neem uw bed op en ga naar uw huis. 

En hij stond op en ging naar zijn huis. 

Mattheüs 9, vers 29 tot en met 31  Toen raakte Hij hun ogen aan 
en zeide: U geschiede naar uw geloof. En hun ogen gingen open. En 

Jezus verbood hun ten strengste en zeide: Ziet toe, niemand mag 
dit weten! Maar zij gingen heen en maakten Hem in die gehele 

streek bekend. 

 
Benjamin, veel kinderen Gods gaan naar de kerk. 

Ze hebben allemaal Jezus Christus, Yeshua HaMashiach, 

aangenomen in hun hart, en hebben allemaal een getuigenis. Het 
stond zelfs in het kerkblad. Maar verder kwamen ze niet. Ze 

maakten, wat Hij gedaan had in hun leven, aan niemand bekend, 
en zelfs in de gehele streek niet en bij bekenden niet. En tegen 

dezen zei Yeshua, Jezus: 
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Mattheüs 10, vers 7 en 8  Gaat en predikt en zegt: Het 

Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Geneest zieken, wekt 

doden op, reinigt melaatsen, drijft boze geesten uit. Om niet hebt 
gij het ontvangen, geeft het om niet. 

 
Romeinen 10, vers 16 en 17  Maar niet allen hebben aan het 

evangelie gehoor gegeven. Want Jesaja zegt: Here, wie heeft 

geloofd wat hij van ons hoorde? Zo is dan het geloof uit het horen, 
en het horen door het woord van Christus. 

 
Zacharia 7, vers 13  En gelijk Hij riep zonder dat zij gehoor 

gaven, zo ook zullen zij roepen zonder dat Ik gehoor geef, zegt de 

HERE der heerscharen. 
 

1 Korinthiërs 3, vers 16 en 17  Weet gij niet, dat gij Gods tempel 
zijt en dat de Geest Gods in u woont? Zo iemand Gods tempel 

schendt, God zal hem schenden. Want de tempel Gods, en dat zijt 

gij, is heilig! 
1 Korinthiërs 13, vers 4  De liefde… zij is niet afgunstig. 

 

Wilt gij wonderen zien, en ook dat de Here zielen redt en 
geneest? 

Waar is uw geloof? Waar is uw activiteit? Zo is dan het geloof uit 
het horen. Geloof is ACTIE! Weet gij niet, gij leeft in de eindtijd! 

Komt in actie! Maar als de Here naar u kijkt en de kerk, springen 

Hem de tranen in de ogen en Hij zegt: Weet gij waarom ik ween?  
Word ziende en hoor! 

 
Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, 

dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die 

in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. 
 

Voorwaar, telkens hoort de Here uw beloftes, die Hij 

wederom moet laten zakken op de bodem van de zee, want u 
doet er niets mee! 

Ook met wat Hij tot u gesproken heeft. Bekeer u en vraag om 
vergeving! Sta in Zijn kracht! Wilt gij een machtig wonder zien?  

Geloof dat Ik het doen kan! spreekt de Heer. Waar is uw geloof?  
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Lees dit voor uzelf: Johannes 3, vers 7 en 8, en Johannes 3, 

vers 36, en Johannes 5, vers 28 en 29 

 
Voorwaar, geliefde profeet Benjamin en Marta, de stem van 

Benjamin, en zo alle werkers van de laatste dagen: 
Uw loon zal groot zijn in de hemel, maar let wel, sommige werkers, 

op uw wandel, want Hij ziet alles!  

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 
 

De gevallen engelen maakten de ruimteschepen! 
 
07-12-2012  OPENBARING GODS: IN DE NAAM VAN JEZUS 

CHRISTUS BRENGT DE BODE ENGEL GODS DEZE BOODSCHAP:   

1) HOE IS HET MET UW WOONPLAATS?  2) REUSACHTIGE STENEN, 
LANDINGSBANEN EN UFO'S!  3) IN DE KRACHT VAN GOD! 

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo! Op 7 december 2012 bracht de bode engel Gods deze 

boodschap over aan Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom, profeet Benjamin Cousijnsen! Ik begroet u in de machtige 

naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Mijn naam is Merisa; 
ik ben een bode engel Gods, en vertel u over het verborgene, wat 

men niet ziet, en er toch is! 

Ezechiël 28, vers 3  Voorzeker, gij zijt wijzer dan Daniël, geen 
geheim is voor u verborgen. 

 
Psalm 44, vers 22  Zou God dat niet uitvorsen? Hij toch kent de 

geheimen des harten. 

 
Job 11, vers 7  Kunt gij de geheimen Gods doorgronden, de 

Almachtige doorgronden ten einde toe?  
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Voorwaar, voorwaar, ik zeg u in de naam van Yeshua HaMashiach, 
Jezus Christus, dit: 

 

Hoe is het met uw woonplaats, die gelijk is aan Babylon en 
aan Sodom, waar de duivelen en alle onreine geesten hun 

gang kunnen gaan? 
De wereld is overgenomen door krachten en machten van het rijk 

der duisternis! 

 
2 Thessalonicenzen 2, vers 9 tot en met 10  Daarentegen is 

diens komst naar de werking des satans met allerlei krachten, 
tekenen en bedrieglijke wonderen, en met allerlei verlokkende 

ongerechtigheid, voor hen, die verloren gaan, omdat zij de liefde 

tot de waarheid niet aanvaard hebben, waardoor zij hadden kunnen 
behouden worden. 

 
Efeziërs 4, vers 19  Zij hebben zich immers in hun verdoving 

overgegeven aan de losbandigheid om gretig winst te slaan uit 

allerlei onreinheid. 
 

Voorwaar, voorwaar, ik openbaar u: De gevallen engelen in 

de tijden van Henoch hadden, met hun duivelse krachten, 
reusachtige stenen op elkaar gelegd, die men 

menselijkerwijze niet kan verplaatsen. 
De gevallen engelen wilden de wereld overnemen, maar God greep 

in! Ook vertel ik u, dat hun kennis zeer groot was, want ooit waren 

ze engelen des hemels, maar ze kozen de zijde van Lucifer, de 
satan, en werden uit de hemel verbannen, samen met satan.  

 
Ook maakten de technologische gevallen engelen 

ruimteschepen en landingsbanen. 

Deze landingsbanen zijn er nu nog en worden dus nog steeds 
gebruikt, waar ook nog stenen te vinden zijn, die reusachtig zijn, 

van de gevallen engelen.  

 
Dit is de eindtijd! 

De mensheid wordt getrokken naar het verlangen van satan en zijn 
werken. De lucht wordt duister. En de mens houdt van Dracula, 

horror, magie, onreinheid, geweld. Wat men wenst, dat krijgt men.  
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Voorwaar, alles wat zich bevindt in de hel, bevindt zich nu 

reeds op aarde! 

En men verwerpt de Zoon van God, en men verwerpt wat de Bijbel 
duidelijk zegt. Men noemt deze wereld ‘wonderwereld’, waar alles 

kan en mag.  
 

Voorwaar, vrees niet, ook al zijn ze terug op aarde!  

In Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, bent u meer dan 
overwinnaar. Er is een kracht, die alles verslaat: de kracht van 

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus! En met Zijn kostbaar Bloed 
verslaat u elke macht en kracht, maar dan moet u Hem wel 

uitnodigen in uw hart. 

Benjamin heeft vaker over de boodschappen van de gevallen 
engelen gesproken, die de bode engelen Gods brachten. 

Uw wapen is uw Bijbel: daar staat alles in! Hiermee overleeft u, 
totdat Yeshua HaMashiach komt en Zijn kinderen thuisbrengt. 

Bewapen u nu! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 

 

Waarom maakt gij de werken Gods kapot? 
 

09-12-2012  BOODSCHAP GODS: U BENT ZELF 
VERANTWOORDELIJK VOOR HOE U OMGAAT MET UW LICHAAM. 

BENT U AL EEN WEDEROM GEBOREN CHRISTEN? UW LICHAAM 
HOORT OP ORDE TE ZIJN, EEN HUIS WAAR JEZUS, YESHUA, 

GRAAG IS. 

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo! Op 9 december 2012 bracht de bode engel Gods deze 

boodschap over aan Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus. Mijn naam is Sillach, en zeg u, Vrees niet als ik u zeg, dat 
ik een bode engel Gods ben.  
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Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Kent gij Yeshua HaMashiach, 

ook wel Jezus Christus genoemd? 

Luister, waar bent u mee bezig? Waarom maakt gij de werken Gods 
kapot? 

“Wie, ik?” 
Ja gij. Hoor! Gij hebt Yeshua HaMashiach zo vaak horen spreken. 

 

1 Korinthiërs 3, vers 16 en 17  Weet gij niet, dat gij Gods tempel 
zijt en dat de Geest Gods in u woont? Zo iemand Gods tempel 

schendt, God zal hem schenden. 
  

Ik zeg u wederom, Zo iemand Gods tempel schendt, God zal 

hem schenden, want de tempel Gods, en dat zijt gij, is heilig! 
 

Genesis 1, vers 27  En God schiep de mens naar zijn beeld; naar 
Gods beeld schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen. 

 

Voorwaar, voorwaar, ik zeg u in de machtige naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus, 

 

1 Korinthiërs 3, vers 8  Wie plant en wie begiet, staan gelijk; 
alleen zal elk zijn eigen loon krijgen naar zijn eigen werk. 

 
Voorwaar, Yeshua was door de Vader gestuurd om te 

sterven. 

Op deze manier rekende Hij af met de straf voor iedere zonde. Ook 
Hij wist, als Hij uw plaats zou innemen, zou u vrijuit gaan. Alleen 

Hij kon uw relatie met Hem en de Vader herstellen. 
 

Jona 2, vers 3 en 4  Gij hadt mij geworpen in de diepte, in het 

hart der zee, en een waterstroom omving mij; al uw brandingen en 
uw golven gingen over mij heen. En ik, ik zeide: verstoten ben ik 

uit uw ogen, zou ik ooit weer uw heilige tempel aanschouwen? 

 
Voorwaar, zou u in de tempel van satan willen wonen? 

Gij zijt zelf verantwoordelijk voor hoe u omgaat met uw tempel! 
Ook aan u is het om vrij te zijn, en uw tempel toegang te geven 

aan Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, en Hem binnen te laten 
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komen in uw hart. Misschien zegt gij: “Ik heb Hem reeds 
aangenomen”.  

Voorwaar, voorwaar, hoe is het van binnen? En hoe is met uw 

longen? Wie zat er in uw tempel, en wie maakte u verslaafd en 
gebonden? 

 
Telkens zegt satan: “Niemand is volmaakt”. 

Telkens zegt hij: “Vrees niet, want ik ben bij u, uw tempel is wel 

goed zo”. 
Uw tempel moet echter op orde zijn, waar ‘Welkom’ staat, ‘Heilige 

Geest van God’. Voorwaar,  
 

2 Korinthiërs 6, vers 15 en 16  Welke overeenstemming is er 

tussen Christus en Belial, of welk deel heeft een gelovige samen 
met een ongelovige? Welke gemeenschappelijke grondslag heeft de 

tempel Gods met afgoden? Wij toch zijn de tempel van de levende 
God. 

 

Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Laat voor u bidden. 
En ga naar een volle evangelische kerk, en maak van uw lichaam 

een huis Gods, waar Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, graag is! 

 
Genesis 1, vers 27  En God schiep de mens naar zijn beeld; naar 

Gods beeld schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen. 
Lees dit in uw Bijbel: 1 Johannes 2, vers 1 tot en met 6, en 1 

Johannes 3, vers 8 en 9, en Hebreeën 11, vers 6, Job 32, 

vers 8, 1 Kronieken 16, vers 8 tot en met 12 
 

Voorwaar, wilt gij meer weten? 
Dan verwijs ik u naar Gods woord en naar Eindtijdnieuws en naar 

de Evangelische Eindtijdspace. Ik mocht dit zeggen. 

 
Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, 

dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die 

in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. 
Johannes 17, vers 19 en 23  En Ik heilig Mijzelf voor hen, opdat ook 

zij geheiligd mogen zijn in waarheid. Ik in hen en Gij in Mij, dat zij 
volmaakt zijn tot één, opdat de wereld erkenne, dat Gij Mij 

http://eindtijdnieuws.blogspot.nl/
http://www.youtube.com/user/eindtijdspace/videos?view=0
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gezonden hebt, en dat Gij hen liefgehad hebt, gelijk Gij Mij 
liefgehad hebt. 

 

Luister, waar bent u mee bezig? En wie zit in uw tempel? 
Overdenk dit! En luister wederom naar deze boodschap. Laat het 

uw lichaam van binnen doordringen en in uw gedachten, in de 
naam van Jezus Christus, Yeshua HaMashiach. Waar Hij is, vindt 

men heiliging. En wat verwoest is, kan Hij binnen drie dagen 

herstellen, en Hij bouwt het wederom op! 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 
 

 

Profetie: Jammert, want de Dag des Heren is 

nabij! 
 

09-12-2012  PROFETIE: JAMMERT, WANT DE DAG DES HEREN IS 
NABIJ! HIJ KOMT ALS EEN VERWOESTING VAN DE ALMACHTIGE! 

NIET KIEZEN VOOR YESHUA, JEZUS, BETEKENT DAT GIJ 

OVERGELEVERD ZIJT AAN HET RIJK DER DUISTERNIS! 
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo! Op 9 december 2012 bracht de bode engel Gods deze 
profetische boodschap over aan Benjamin Cousijnsen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de machtige naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. Mijn naam is Regintias. Hola, Benjamin 

en u daar, hoor!  
 

Voorwaar, O wee wereld, u wou maar niet horen, en niet 

lang meer, dan zult gij jammeren, omdat de Dag des Heren 
is gekomen! 

Wie Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, de Zoon van God, heeft 
aangenomen, zal weggenomen worden.  

In deze dagen zullen ook vreemde gebeurtenissen 

plaatsvinden… 



 
 

 

779 
 
 

 

Het ene volgt het andere op. Een engel Gods zal verslag doen, want 
de sterren en de sterrenbeelden des hemels doen hun licht niet 

stralen. De Zon die laag is, zal over de wereld voor grote 

problemen zorgen. Daarna zal de Zon bij opgang verduisteren, 
omdat de wereld de werken der duisternis liefhad, zelfs de 

kinderen! De Maan laat haar licht niet schijnen. Dan zal het kwaad 
over de goddelozen komen. 

 

Jesaja 13, vers 5  Zij komen uit een ver land, van het einde des 
hemels, de HERE en de werktuigen zijner gramschap, om de gehele 

aarde te verderven. 
Jesaja 13, vers 6  Jammert, want de dag des HEREN is nabij; hij 

komt als een verwoesting van de Almachtige. 

Jesaja 13, vers 7  Daarom worden alle handen slap en elk 
mensenhart versmelt. 

 
Psalm 1, vers 6  want de HERE kent de weg der rechtvaardigen, 

maar de weg der goddelozen vergaat.  

 
Voorwaar,  

 

Psalm 37, vers 27  Wijk van het kwade en doe het goede. 
 

Bekeer u! Kies wie gij nu dienen gaat.  
Niet kiezen voor Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, betekent dat 

gij overgeleverd zijt aan het rijk der duisternis! Een Jood of Griek of 

Spanjaard, of u die luistert, kan als mens nog eigenwijzer zijn dan 
een ezel of een stier!  

Op het moment dat uw kinderen, of uw man of vrouw, of uw 
moeder of vader, of ga zo maar door, weg zijn, zal er veel geween 

zijn, hartverscheurend! U zult u op de borst slaan, want ze zijn 

opgenomen, deze Christenen. Voorwaar, 
 

Daniël 12, vers 13  Maar gij, ga het einde tegen, en gij zult rusten 

en opstaan tot uw bestemming aan het einde der dagen. 
 

Maak uw keuze, en buig uw knieën en sluit uw ogen en zeg: 
“Here Jezus Christus, ik open mijn hart voor u, en vraag u om mij 

te wassen, witter dan sneeuw. Vergeef al mijn zonden. Ik geef mij 
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nu over aan u, en zal naar de volle evangelische kerk gaan om 
opgebouwd te worden. Op dit moment geloof ik, dat ik vrij ben en 

dat ik uw kind ben, en bedekt ben onder het kostbaar Bloed van 

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Dank u, dat ik met u mee mag 
naar het hemels huis en dat ik niet achterblijf, maar bij u mag zijn, 

waar eeuwig leven is. Geen tranen, geen pijn, maar eeuwige 
blijdschap, Amen!” 

 

Johannes 3, vers 36  Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven; 
doch wie aan de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, 

maar de toorn Gods blijft op hem. 
 

Voorwaar, lees uw Bijbel, ook in uw kerk, en onderzoek de 

Bijbel, ook voor uzelf thuis, dan zal Hij u zegenen. 
Ik ga nu, profeet Benjamin Cousijnsen, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
 
 

10-12-2012 Boodschap Gods: Ware liefde! 
 

10-12-2012  WARE LIEFDE SPREEKT GEEN KWAAD. IN WARE 

LIEFDE IS GEEN HAAT, WARE LIEFDE REKENT NIET HET ERGSTE 
TOE, DE WARE LIEFDE VERGEEFT, ZOALS JEZUS CHRISTUS, 

YESHUA HAMASIACH, UW ZONDEN VERGEVEN HEEFT!  

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo! Op 10 december 2012 bracht de bode engel Gods ’s ochtends 

deze boodschap over aan Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus 
Christus. Mijn naam is Rafaël.  

 

Voorwaar, voorwaar, Hola, hoor!  
Ik zeg u als bode engel Gods, Gij zegt dat Christus in u woont en gij 

draagt een kruisje. En uw man was ooit een pastoor. Uw man is het 

hoofd, maar ook gij zijt een koppige stier en luistert alleen maar 
naar uzelf!  
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Jeremia 3, vers 5  Zal Hij immer toornen, of voor altoos de wrok 

behouden? Zie, zo spreekt gij, maar gij doet het kwade en maakt u 

daarin sterk. 
 

En als gij bidt, zeer snel, dan hebt gij dit alweer afgewerkt. 
Voorwaar, koppige! 

 

Exodus 23, vers 2  Gij zult de meerderheid in het kwade niet 
volgen, noch in een rechtsgeding getuigenis afleggen met de 

meerderheid mee, om het recht te buigen. 
 

Voorwaar, koppige Spaanse stier, gij noemt u Christen, maar 

gij luistert niet en doet alleen het kwade! 
 

Jesaja 5, vers 20 en 21  Wee hun die het kwade goed noemen en 
het goede kwaad; die duisternis voorstellen als licht en licht als 

duisternis; die bitter doen doorgaan voor zoet en zoet voor bitter. 

Wee hun die in eigen oog wijs zijn en in eigen oordeel verstandig.  
1 Petrus 3, vers 12  Want de ogen des Heren zijn op de 

rechtvaardigen, en zijn oren tot hun smeking, maar het aangezicht 

des Heren is tegen hen, die het kwade doen. 
 

Titus 2, vers 2 en 3  Oude mannen moeten nuchter zijn, waardig, 
bezadigd, gezond in het geloof, de liefde en de volharding. Oude 

vrouwen eveneens, priesterlijk in haar optreden, niet 

kwaadsprekend, niet verslaafd aan veel wijn, in het goede 
onderrichtende. 

 
Voorwaar, u daar, pak een pen en schrijf dit op voor uzelf en 

lees het telkens: 

Een kwaadspreker en roddelaar en niet-vergever van uw naaste zal 
nimmer Gods Koninkrijk binnengaan! 

 

1 Korinthiërs 13, vers 4 en 5  De liefde is lankmoedig, de liefde 
is goedertieren, zij is niet afgunstig, de liefde praalt niet, zij is niet 

opgeblazen, zij kwetst niemands gevoel, zij zoekt zichzelf niet, zij 
wordt niet verbitterd, zij rekent het kwade niet toe.  
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Voorwaar, ook andere koppige stieren zal de Here moeten 
leiden.  

 

Johannes 10, vers 16  Nog andere schapen heb Ik, die niet van 
deze stal zijn; ook die moet Ik leiden en zij zullen naar mijn stem 

horen en het zal worden één kudde, één herder. 
 

Voorwaar, een stier en een schaap gaan goed samen, maar 

dan moeten ze wel naar Mijn stem horen en zich veranderen. 
 

Lees dit voor uzelf: 1 Korinthiërs 5, vers 6 tot en met 8, 
Hebreeën 12, vers 14 en 15, 1 Johannes 2, vers 9 tot en met 

11 

 
Voorwaar,  

 
1 Johannes 2, vers 5  Maar wie zijn woord bewaart, in die is 

waarlijk de liefde Gods volmaakt. Hieraan onderkennen wij, dat wij 

in Hem zijn. 
 

Ware liefde spreekt geen kwaad; in ware liefde is geen haat. 

Ware liefde rekent niet het ergste toe. De ware liefde vergeeft, 
zoals Jezus Christus, Yeshua HaMashiach, uw zonden vergeven 

heeft.  
 

Wat deed de Vader, toen de verloren zoon thuiskwam? 

 
Lees dit maar voor uzelf: Lukas 15, vers 11 tot en met 32 

 
Ik ga nu, profeet Benjamin Cousijnsen, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 

De strijders Gods! 
 

11-12-2012  BOODSCHAP GODS: DE STRIJDERS GODS, DIE NU IN 

ZIJN KRACHT GAAN STAAN EN ZICH MET HUN GEHELE HART, 
GEEST, ZIEL EN GEDACHTEN OVERGEVEN, ZULLEN JUICHEN! ZIJT 

GIJ AL EEN STRIJDER GODS?  
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Volledige weergave: 
 

Hallo! Op 11 december 2012 bracht de bode engel Gods deze 

boodschap over aan Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom, profeet Benjamin Cousijnsen! Ik begroet u in de naam van 
Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg in 

Zijn naam,  

 
Luister naar uw profeet Gods, die roept in de woestijn: 

“Maak uw paden recht en wees niet slap!” 
Bent u de strijder Gods? 

 

Lukas 13, vers 24 en 25  Hij zeide tot hen: Strijdt om in te gaan 
door de enge poort, want velen, zeg Ik u, zullen trachten in te 

gaan, doch het niet kunnen. Van het ogenblik af, dat de heer des 
huizes is opgestaan en de deur gesloten heeft, zult gij beginnen 

buiten te staan en aan de deur te kloppen, zeggende: Here, doe 

ons open, en Hij zal antwoorden en tot u zeggen: Ik weet niet, 
vanwaar gij zijt. 

 

Of gij nu Christen zijt of niet, voorwaar, 
 

2 Korinthiërs 10, vers 3 en 4  Want al leven wij in het vlees, wij 
trekken niet ten strijde naar het vlees, want de wapenen van onze 

veldtocht zijn niet vleselijk, maar krachtig voor God tot het slechten 

van bolwerken. 
 

Voorwaar, vrees niet! 
 

Psalm 144, vers 1 en 2  Geprezen zij de HERE, mijn rots, die mijn 

handen oefent ten strijde, mijn vingers tot de krijg. Mijn 
goedertierenheid en mijn vesting, mijn burcht en mijn bevrijder, 

mijn schild en bij wie ik schuil. 

 
Zijt gij nu een strijder Gods of niet? 

Weest krachtig, want Hij heeft u macht gegeven, om meer dan 
overwinnaar te zijn, omdat u Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, 

aangenomen hebt in uw leven. 



 
 

 

784 
 
 

 

 
Benjamin was ooit een hovenier en werkte in Haaksbergen 

met een collega met de naam Eddy. 

Deze geest, die in die jongen zat, kwam in opstand, omdat de geest 
voelde wie in Benjamin was. Het was ’s ochtends… hij vervloekte de 

kerken en zei: “Ze moeten de Christenen platbranden, samen met 
de kerken!” En hij vloekte de hele tijd en was kwetsend tegenover 

God en Jezus Christus, Yeshua HaMashiach, en met hem moest 

Benjamin werken. 
Licht en donker gaat niet samen. Benjamin had zo’n pijn door al die 

woorden van satan, en kon het wel uitschreeuwen! En met zijn 
gedachten schreeuwde Benjamin: ‘Zwijg satan, ik ben het 

eigendom van Jezus Christus, en ben gekocht en betaald onder het 

dierbaar Bloed! Wijk van mij nu!’ Benjamin trok niet eens zijn mond 
open, maar deed dit vanuit zijn gedachten en geest, en keek deze 

jongeman aan. Meteen was satan op de vlucht gegaan, en 
Benjamin werkte de gehele dag verder met Eddy, en de 

aanwezigheid van Jezus Christus, Yeshua HaMashiach, was de 

gehele dag voelbaar aanwezig. En geen enkele treitergeest kwam 
daar nog tussen! 

 

Deuteronomium 3, vers 22  Gij zult voor hen niet vrezen, want 
de HERE, uw God, is het, die voor u strijdt. 

 
1 Timotheüs 1, vers 18 en 19  Opdat gij, u daarnaar richtend, de 

goede strijd strijdt met geloof en met een goed geweten. Omdat 

sommigen dit hebben verworpen, heeft hun geloof schipbreuk 
geleden. 

 
Lukas 1, vers 52  Hij heeft machtigen van de troon gestort en 

eenvoudigen verhoogd. 

 
Markus 3, vers 14 en 15  En Hij stelde er twaalf aan, opdat zij 

met Hem zouden zijn en opdat Hij hen zou uitzenden om te 

prediken, en om macht te hebben boze geesten uit te drijven. 
 

Mattheüs 10, vers 7 en 8  Gaat en predikt en zegt: Het 
Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen… Voorwaar, dit telt voor 

nu! Sta in uw kracht! Bent u daar nog?… Geneest zieken, wekt 
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doden op, reinigt melaatsen, drijft boze geesten uit. Om niet hebt 
gij het ontvangen, geeft het om niet. 

Voorwaar, 

 
Lukas 13, vers 24  Hij zeide tot hen: Strijdt om in te gaan door de 

enge poort… tot zover. 
 

Sta in uw kracht, want alleen in de naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus, bent u meer dan overwinnaar! 
Gelooft gij dat?  

Geloof verzet bergen en is krachtiger dan alle kernwapens samen! 
Hij die in u is, is sterker dan die in de wereld is. De strijders Gods, 

die nu in Zijn kracht gaan staan, en met geheel hun hart en geest 

en ziel en gedachten zich overgeven, zullen juichen! 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

Hij was al oud en zijn ogen slecht! 
 
11-12-2012  DEZE BOODSCHAP IS 100% WOORD VOOR WOORD 

DOORGEGEVEN DOOR DE ENGEL DES HEREN, HOEWEL BENJAMIN 
VROEGER BIJ DEZE BROEDER WICHERS OP BEZOEK KWAM. EEN 

BIJZONDER MENS, DIE NU AL IN DE HEMEL IS!  

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo! Op 11 december 2012 bracht de bode engel Gods deze 

boodschap over aan Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom, profeet Benjamin Cousijnsen! Ik begroet u in de naam van 

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 
Cherea. Ik ben een bode engel Gods en vertel u over de profeet 

Benjamin Cousijnsen. 
 

Benjamin kwam vroeger weleens bij een echte zeeman, die 

een wederom geboren Christen was. 
Hij was al oud en u noemde hem bij de naam, broeder Wichers. 

Zijn ogen waren slecht, maar hij kon zeer goed accordeon spelen 

en ook kon hij zeer goed schilderen; hij deed het meestal op 
gevoel. Voorwaar, 
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Psalm 143, vers 5  Ik gedenk aan de dagen van ouds, ik 

overpeins al uw daden, ik overdenk de werken uwer handen.  

Zo sprak de Here. 
 

Benjamin, u lust geen pindakaas en broeder Wichers vroeg 
of u een boterham wou… 

En voor de zekerheid zei u nog, “Alles mag, als het maar geen 

pindakaas is”. Voorwaar, 
 

Jeremia 32, vers 27  Zie, Ik, de HERE, ben de God van al wat 
leeft; zou voor Mij iets te wonderlijk zijn? 

 

Daar kwam uw overheerlijke boterham… 
Uw geloof was groot en na de zegen nam uw liefdevol een hap van 

uw boterham, met pindakaas! Zijn ogen waren slecht, en het was 
meer leiding. U had uw gezicht eens moeten zien! U heeft de 

boterham netjes opgegeten en dankte hem er zelfs voor, maar niet 

gemeend. 
 

Psalm 92, vers 15  Zij zullen in de ouderdom nog vrucht dragen, 

fris en groen zullen zij zijn. 
 

Benjamin, u bracht hem weleens een cassettebandje van de 
kerkdienst. 

Hij stopte zijn cassettebandje voorzichtig in de cassetterecorder, en 

drukte op gevoel op ‘Play’? Toen sprak broeder Wichers zich uit 
over de kerk, en vooral over de zang van de jeugd. 

U zei nog, “Broeder Wichers, u hebt op play & vooruit spoelen 
gedrukt”. Ze klonken inderdaad allemaal als Donald Ducks, en hij 

bleef volhouden… “De kerk, ze moeten beter leren zingen voor de 

Here”. 
Jij, Benjamin, lag in een deuk! 

 

Jesaja 46, vers 5  Met wie wilt gij Mij vergelijken en gelijkstellen, 
aan wie Mij gelijk achten, dat wij elkander zouden gelijk zijn? 

 
Spreuken 17, vers 6  De kroon der ouden zijn kindskinderen en 

de eer der kinderen zijn hun ouders.  
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Op een dag zei broeder Wichers, “Benjamin, ik heb mijn 

vrouw gezien, en wat was ze mooi! Ze strekte haar handen 

uit. Wat zou dat betekenen?” 
Een week later, Benjamin, werd hij opgehaald door zijn geliefde 

vrouw. Ze zijn nu weer samen, niet na de opstanding, nu!  
Wederom zeg ik u,  

 

Jeremia 32, vers 27  Zie, Ik, de HERE, ben de God van al wat 
leeft; zou voor Mij iets te wonderlijk zijn? 

 
Voorwaar, bezoek en gedenk de alleenstaanden, de ouderen. 

Behandel hen zoals gij ook behandeld wilt worden. Benjamin, 

broeder Wichers beloofde u een pak voor zijn dood, maar u kreeg 
het beste. Een geliefde profeet Gods was u.  

 
Weet u, broeder Wichers is twee keer gedoopt: toen hij zijn 

leven gaf, en toen hij niet goed zag, waar hij liep in de 

kerk… 
 

Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God “ook de 

ouderenwereld” gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven 
heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar 

eeuwig leven hebbe. 
 

Waar uw hart vol van is, daar zal u zijn! Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 
 

 

Dit is misschien uw laatste kans voor de 
Opname! 
 

JEZUS CHRISTUS SPREEKT TOT U: MIJN GELIEFDE KOSTBARE 
PAREL, IK ZOCHT U AL ZO LANG; HIER KWAM IK VOOR, ZELFS 

MIJN LEVEN GAF IK VOOR U, OMDAT IK U ZO KOSTBAAR VIND. 
WAARLIJK, DIT IS MISSCHIEN UW LAATSTE KANS! 

 

Volledige weergave: 
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Hallo! Mijn naam is Benjamin Cousijnsen. Op 12 december 2012 
kreeg ik de volgende boodschap van een bode engel Gods.  

 

Shalom! Ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus 
Christus. Ik ben een bode engel Gods, mijn naam is Ceranos. Het 

gaat niet om mij als bode engel Gods, maar om u en de relatie 
tussen de God van Izaäk, Jakob en Abraham, die Zijn eigen Zoon 

afstand liet doen van de heilige Troon om u te redden. 

 
Voorwaar, voor God is waarlijk niets onmogelijk en te 

wonderlijk! 
Daarom liet de God van liefde Zijn dierbare eniggeboren Zoon als 

een baby geboren worden, om u te tonen dat Hij om u geeft en u 

zeer waardevol vindt, hoe u er ook uitziet. Hij maakte u en zei, dat 
het zeer goed was. Voorwaar, Gods parel,  

 
Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, 

dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die 

in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. 
 

Voorwaar, Zijn kostbare parel houdt Hij in Zijn hand en ziet 

dat het vol vlekken is en minder is dan al die andere parels. 
Hij werpt deze parel niet weg, oh nee, Hij zegt: Gij zijt vol zonden 

en hebt zoveel meegemaakt, en zijt verstoten door velen. Niemand 
ziet naar u om. Men veroordeelt u. Mijn geliefde kostbare parel, Ik 

zocht u al zo lang. Ik zie uw hart aan en Ik ken u bij de naam. 

Geloof Mij. Wie in Mij, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, gelooft 
en Mij aanneemt in zijn hart, zal nimmer verloren gaan, maar 

eeuwig leven hebben. Hier kwam ik voor. Zelfs Mijn leven gaf ik 
voor u, omdat Ik u zo kostbaar vind.  

 

Wacht, Ik zal die vlekken wegnemen. 
Ik veroordeel u niet, u bent waardevol. Gij zijt niet slecht, maar 

satan. Hij is in de wereld en velen hebben de satan aangenomen, 

en hadden de duisternis liever, omdat men kwaad bedrijft en van 
Mij, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, niets wil horen. Omdat de 

satan niet wil dat u gered wordt!  
Ik heb uw zonden op Mij genomen aan het kruis, omdat u zeer 

waardevol bent. Ik wil u uit het vuur houden, mijn kostbare parel. 
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Geef Mij toegang en gij zult het licht des levens hebben. Ik ben de 
Deur; als iemand door Mij binnenkomt zal hij behouden worden.  

 

Voorwaar, gij ziet het aan de tijden en gebeurtenissen van 
de wereld! 

Ik zeg u, ga nu een relatie aan. Ik ben Gods Zoon en wie toch niet 
gelooft, zal verloren gaan. Nog heel even, dan zijn de parels Gods 

binnengehaald, en Ik wil dat u daarbij bent. Onverwachts zijn de 

parels, de Christenen, verdwenen… de Opname! 
Waarlijk, dit is misschien uw laatste kans. Geef uw leven nu aan 

Mij, redt uzelf nu het nog kan! Zo sprak de Here. Mijn naam is 
Ceranos. 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 
 

 

Waarschuwing: Men moet al uw beelden 
vernietigen! 
 

12-12-2012  WAARSCHUWING GODS: MEN MOET AL UW BEELDEN 
VERNIETIGEN! GENOEMD WORDEN DE LANDEN, VOOR WIE DEZE 

BOODSCHAP BETREFT, EN U DAAR: WELKE GOD HEBT GIJ IN UW 
HUIS? 

 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo! Op 12 december 2012 bracht de bode engel Gods deze 
boodschap over aan Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de machtige naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Mijn naam is Rafaël en vertel u een 

verhaal in beeldspraak. Luister goed en overdenk het. 
 

Voorwaar, India, Japan, Korea, Indonesië, Hawaii, Suriname, 
Spanje, Filipijnen, Israël, China en u daar, welke god hebt gij 

in uw huis? 

De god van de regen werd onder andere vereerd in Israël. Het werd 
vereerd, wanneer er een droogte was, en men hoopte dat Baäl, de 
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boze geest van de duisternis, de uitgedroogde bodem van hun land 
weer zacht zou maken, waardoor het bewerken met het ploegen en 

zaaien weer mogelijk zou zijn. Men vroeg om regen en zijn 

vervloekte zegen, die voor veel problemen zorgde. 
 

Voorwaar, Baäl en zo ook Boeddha, die dik werd van al uw 
geschenken, is evenzo als Baäl een afgod! 

 

1 Koningen 18, vers 21  Toen naderde Elia tot het gehele volk en 
zeide: Hoelang zult gij aan beide zijden mank gaan? Indien de 

HERE God is, volgt Hem na; maar indien het de Baäl is, volgt hem 
na. Doch het volk antwoordde hem niets. 

 

Voorwaar, gij hebt met al u afgoden, van klein naar groot, 
een vloek over uw leven en land gebracht. 

Kijk maar naar uw problemen en om u heen! 
 

1 Koningen 18, vers 26  Toen namen zij de stier die hij hun gaf, 

bereidden hem, riepen van de morgen tot de middag de naam van 
de Baäl aan en zeiden: Baäl, antwoord ons! Maar er kwam geen 

geluid en niemand gaf antwoord. Daarbij hinkten zij om het altaar 

dat zij gemaakt hadden. 
 

Voorwaar, velen hebben veel lichamelijke klachten! 
Omdat de generatievloek, die overgegaan is van moeder op kind, 

nimmer verbroken is in de machtige naam van Yeshua HaMashiach, 

Jezus Christus. Sommigen hebben allerlei afgodenbeelden. 
 

Leviticus 26, vers 1  Gij zult u geen afgoden maken; een 
gesneden beeld noch een gewijde steen zult gij u oprichten; ook 

een steen met beeldhouwwerk zult gij in uw land niet zetten, om u 

daarvoor neder te buigen, want Ik ben de HERE, uw God. 
 

1 Koningen 18, vers 28 en 29  Toen riepen zij luider en maakten 

zich naar hun gewoonte insnijdingen… Let op! Dit deden de gevallen 
engelen ook in de hel… met zwaarden en speren, totdat zij dropen 

van bloed. En zodra de middag voorbij was, tot tegen het brengen 
van het avondoffer, geraakten zij in geestvervoering, maar er 

kwam geen geluid, en niemand gaf antwoord, of sloeg er acht op. 
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1 Koningen 18, vers 34  Toen zeide hij, “Elia”, Vult vier kruiken 
met water en giet ze uit over het brandoffer en over het hout… Elia 

ging de strijd aan met zijn eigen brandoffer!... Daarna zeide hij: 

Doet het ten tweeden male… Elia sprak... 
1 Koningen 18, vers 37 tot en met 39  Antwoord mij, HERE, 

antwoord mij, opdat dit volk wete, dat Gij, HERE, God zijt, en dat 
Gij hun hart weer terugneigt. Toen schoot het vuur des HEREN neer 

en verteerde het brandoffer, het hout, de stenen en de aarde, en 

lekte het water in de groeve op. Toen het gehele volk dat zag, 
wierpen zij zich op hun aangezicht en zeiden: De HERE, die is God!  

 
Voorwaar, de vloek kan men veranderen in zegen! 

Men moet al uw beelden vernietigen en u onderwerpen aan Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus, de Zoon van God. Vraag Hem om 
vergeving, ook voor uw nageslacht, en nodig Hem uit in uw hart en 

vraag genezing. Wandel met Hem en lees de Bijbel, en praat met 
Hem en wees niet druk met de dingen van de wereld. Hij is uw 

Bemiddelaar en uw ware Zegen. Verbreek elke generatievloek in de 

naam van Jezus Christus, en elke afgod zal door het vuur verteren 
in uw leven door het vuur Gods! Voorwaar, keer u af van alle 

soorten goden en valse idolen! De vloek kan Hij veranderen voor 

elk land, als gij luistert. En wie niet wil horen, zal het verder 
ondervinden. De keus is aan u. Alleen Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus, kan u en uw land redden! Nog even, en de volgende klap 
zal uw land wederom moeten verwerken. Ook het gemis van wie in 

Christus waren: ze zijn er niet meer! Lees uw Bijbel maar, en 

begrijp waarom!  
 

Lees dit voor uzelf: Openbaring 15, vers 1 
 

Benjamin, ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

De werkers van de laatste dagen in beeld! 
 

13-12-2012  BOODSCHAP EN OPDRACHT VAN DE HERE GOD: 

VANAF VANDAAG KOMEN ELKE DONDERDAG ALLE WERKERS VAN 
DE LAATSTE DAGEN, IN OPDRACHT VAN DE HERE GOD, 1 KEER IN 

BEELD, OOK BENJAMIN COUSIJNSEN. 
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Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 13 december 2012 in de ochtend 

bracht de bode engel Gods deze boodschap over aan Benjamin 
Cousijnsen.  

 
Shalom! Ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus. Voorwaar, voorwaar, geliefden en gij die luistert, mijn 

naam is Siloam en ben een bode engel Gods. 
 

Voorwaar, elke donderdag ziet gij één keer een werker van 
de laatste dagen in beeld, en de profeet van de laatste 

dagen, Benjamin Cousijnsen, en zijn vrouw. 

Ik zeg u, die luistert, Geef dit door en red zielen! 
Het zal heel speciaal zijn en ook anders.  

 
Voorwaar, God heeft de mens boven de engelen gesteld, 

daarom mogen ze in beeld. 

God vindt de mens bijzonder en ook u, die luistert! 
 

Romeinen 8, vers 1 en 2  Zo is er dan nu geen veroordeling voor 

hen, die in Christus Jezus zijn. Want de wet van de Geest des 
levens heeft u in Christus Jezus vrijgemaakt, van de wet der zonde 

en des doods. 
 

Voorwaar, Yeshua HaMashiach wordt ook Jezus Christus 

genoemd; Hij heeft deze geliefden vrijgemaakt van het 
verleden.  

En ook u, die Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, hebt 
aangenomen: de Geest des Levens heeft u vrijgemaakt, en gij zijt 

behouden. Het maakt niet uit voor de Here hoe gij eruit ziet. Hij 

kijkt naar uw hart en wandel. 
 

Romeinen 8, vers 16  Die Geest getuigt met onze geest, dat wij 

kinderen Gods zijn. 
Romeinen 8, vers 26 en 27  En evenzo komt de Geest onze 

zwakheid te hulp; want wij weten niet wat wij bidden zullen naar 
behoren, maar de Geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke 

verzuchtingen. En Hij, die de harten doorzoekt, weet de bedoeling 
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des Geestes, dat Hij namelijk naar de wil van God voor heiligen 
pleit. 

Romeinen 8, vers 28  Wij weten nu, dat God alle dingen doet 

medewerken ten goede voor hen, die God liefhebben, die volgens 
zijn voornemen geroepenen zijn. 

Romeinen 8, vers 31  Wat zullen wij dan van deze dingen zeggen? 
Als God vóór ons is, wie zal tegen ons zijn? 

Romeinen 8, vers 37 tot en met 39  Maar in dit alles zijn wij meer 

dan overwinnaars door Hem, die ons heeft liefgehad. Want ik ben 
verzekerd, dat noch dood noch leven, noch engelen noch machten, 

noch heden noch toekomst, noch krachten, noch hoogte noch 
diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de 

liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Here. 

 
Ik ga nu, en luister ook naar de andere boodschappen van 

de eenvoudige profeet Gods, Benjamin Cousijnsen.  
 

Lees dit voor uzelf in uw Bijbel, en overdenk dit: Kolossenzen 3, 

vers 12 tot en met 17  
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 
 

 

Hij komt nu zeer onverwachts! 
 

13-12-2012  BOODSCHAP GODS, DOORGEGEVEN VIA DE BODE 
ENGEL GODS, DE GOD VAN ABRAHAM, IZAÄK EN JAKOB, VIA ZIJN 

EENVOUDIGE, GELIEFDE PROFEET BENJAMIN COUSIJNSEN, AAN 

DE WERELD DOORGEGEVEN: WEES VOORBEREID! 
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo! Mijn naam is Benjamin Cousijnsen. In de ochtend op 13 
december 2012 kreeg ik een bezoek van een bode engel Gods. 

 

Shalom! Ik begroet u in de machtige naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u in de 
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machtige naam van Hem, die u waarlijk liefheeft, Mijn naam is 
Rafaël. Hebt gij daar een boterhamzakje? 

Ja, zelfs een bode engel Gods weet wat men daarmee kan doen.  

Wat zou gij daar nu mee doen?  
Ik spreek in beeldspraak…  

 
Als gij een boterhamzakje hebt, pak het dan heel even en 

luister verder.  

Hebt u er geen? Geen probleem, maar gij weet waar ik over spreek. 
 

Veel kinderen Gods, daar wil de Heilige Geest in werken. 
En de Heilige Geest wil tot u spreken en wil dat u rein bent. Daar 

wil Hij zijn!  

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, vraagt men van alles… 
“Heer, u moet mij helpen!”… MOET! 

“Heer, ik wil…!”… WIL!! 
Het klinkt bijna als een bedreiging. Dit zit allemaal in uw zakje, en 

nog veel meer gebeden. Gij weet dat daar heel veel lucht in kan 

van u. Doe dit eens voor… 
Lucht het u op? Zit er nog lucht in?  

Knijp nu met één hand in het zakje, totdat de lucht eruit is… 

Dit ging makkelijk, hè? 
 

Weet gij niet dat gij een tempel voor God moet zijn, en dat 
de God van Izaäk, Jakob en Abraham heilig is? 

En dat Hem alle respect en eer en dank en aanbidding en heiligheid 

toekomt, en nog veel meer? God knijpt zo het zakje leeg en doet er 
helemaal niets mee… allemaal lucht! Zelfs veel Christenen vloeken 

en gebruiken Zijn heilige naam als vloek, als iets niet lukt. 
 

Voorwaar, maar als gij juist wel tot de Vader gaat met 

respect, zonder dwang, met eerbied, voorwaar, dan komt Hij 
in actie! 

Blaas nu veel lucht er weer in, in het zakje… en maak een knoop. 

 
Zelfs satan knijpt u graag en stelt u graag teleur met uw 

problemen en verlangen. 
Voorwaar, u ziet nu een zakje met lucht, waar satan niets mee kan 

doen, omdat het afgesloten is met een knoop. Dit vergeet men 
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weleens. Heb geloof, want nu u vol van de wind van de Heilige 
Geest zijt, kan Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, uw gebeden, 

die vanuit de liefde komen, vervullen!  

Geen knoop in uw zakdoek of zakje, maar in u.  
 

Vraag om vergeving voor uw gebedsstijl en begin opnieuw. 
Hij zal al uw problemen en verlangen vervullen. En klaag niet! 

Geloof! Schreeuw ook niet, Hij is ook niet doof.  

 
En zeur niet over wanneer Yeshua, Jezus, komt.  

Voorwaar, gij maakt het mee! Alles is reeds gereed en voorbereid. 
Waarlijk, Hij komt nu zeer onverwachts en overvalt u. Zelfs de 

voorspellers zitten er allemaal naast. Alleen Hij zegt u dit: Ik kom 

zeer spoedig en gij weet niet de dag en het uur.  
 

God haat de zogenaamde profeten en voorspellers.  
Velen ontvangen visioenen van de geest van misleiding en 

verleiding.  

Ik mag u zeggen: Benjamin is een profeet, en hij mag het u 
zeggen: Maak u klaar! 

 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 

Profetisch: Men noemt mij Donder, en er is 
donder! 
 

PROFETISCH: MIJN NAAM IS DONDER, DE VERWOESTER GODS! 
ZIE WAT IK NAMENS DE ALMACHTIGE GOD U GA BRENGEN! 

ALLEEN DE GOD VAN IZAÄK, JAKOB EN ABRAHAM GEHOORZAAM 
IK! 

 

 
Volledige weergave: 

 
Op 14 december 2012 kreeg ik de volgende boodschap van een 

bode engel Gods. 
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Shalom! Ik begroet u in de machtige naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. Mijn naam is Donder, de bode engel 

Gods!  

 
Voorwaar, wereld, vrees uw machtige, machtige, almachtige 

God, de God van Izaäk, Jakob en Abraham! 
Als ik uitgezonden word, zie dan uit wat Hij, de almachtige God, u 

brengt. Men noemt mij Donder, en er is donder! Men noemt mij ook 

in Gods Koninkrijk de ‘Verwoester Gods’. Voorwaar,  
 

Genesis 18, vers 24  Misschien zullen er vijftig rechtvaardigen in 
de stad zijn; zult Gij haar dan verdelgen, en aan de plaats geen 

vergiffenis schenken ter wille van de vijftig rechtvaardigen, die in 

haar zijn? 
 

Voorwaar, hoe vaak sprak Gods ware eindtijdprofeet, 
Benjamin Cousijnsen, niet tot u:  

“Bekeer u, want het Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen, 

maak recht Zijn paden”? 
Waarlijk, Gods Koninkrijk der hemelen is zeer nabij gekomen! Als 

uw profeet dit zegt, zou ik maar luisteren, want o wee, Amerika, 

Korea, Iran, Turkije, China, Mexico, Suriname, Spanje, 
Duitsland, Marokko, Indonesië, België, Nederland, Filipijnen, 

Rusland, en u die luistert, ik breng u verwoesting! 
 

Hebreeën 12, vers 14  Jaagt naar vrede met allen en naar de 

heiliging, zonder welke niemand de Here zal zien. 
 

God haat uw afgoderijen! 
Alleen de God van Izaäk, Jakob en Abraham, Jahweh, is heilig! En 

ook niet uw wereldsterren zijn heilig en moet men aanbidden. Gij 

aanbidt van alles! 
 

Deuteronomium 7, vers 21  Sidder niet voor hen, want de HERE, 

uw God, is in uw midden, een grote en vreselijke God. 
Deuteronomium 7, vers 26  En gij zult geen gruwel in uw huis 

brengen, zodat gijzelf evenzo onder de ban zoudt komen; gij zult 
het ten sterkste verfoeien en verafschuwen, want het ligt onder de 

ban. 
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Voorwaar, luister! Wie is rechtvaardig? 

Bekeer u, eigenwijze, hardnekkige, hoogmoedige, koppige 

volkeren! De tijd is zeer nabij! Waarom is uw hart op slot voor de 
Zoon van God, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus? 

Hij dwingt u niet, Hij is een Heer en wacht dat gij uw hart opent 
voor Hem. Hij zou het liefst uw deur van uw hart open willen 

rammen, omdat: 

 
Johannes 3, vers 16  dit zegt: Want alzo lief heeft God de wereld 

gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een 
ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. 

 
Het gaat om uw behoud! 

Nodig Hem uit in uw hart, voordat het echt te laat is. Wie laat nu de 
Allerhoogste voor de deur staan? U krijgt er waarlijk spijt van. Mijn 

naam is Donder, de Verwoester Gods. Zie, wat ik namens de 

almachtige God u ga brengen. Alleen de God van Izaäk, Jakob en 
Abraham gehoorzaam ik. O wee, zelfs de sluizen gaan weer open! 

 

De verlosten in Christus moeten rein van binnen zijn, en 
heilig van wandel, want onverwachts is er wereldwijd chaos! 

Want Zijn geliefden in Yeshua, Jezus Christus, zijn opeens 
weggenomen. Maak u klaar! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
 

 

Hij wil u zalven met Zijn hemelse heilige olie! 
 

14-12-2012  BOODSCHAP GODS, OVERGEBRACHT DOOR DE BODE 
ENGEL GODS. ELK WOORD, ELKE LETTER EN ELKE TEKST WORDT 

DOOR DE GOD VAN IZAÄK, JAKOB EN ABRAHAM DOORGEGEVEN. 

THEMA: HIJ WIL UW HART MEER LATEN BRANDEN!  
 

 

Volledige weergave: 
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Hallo! Op 14 december 2012 bracht de bode engel Gods deze 
boodschap over aan Benjamin Cousijnsen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus 
Christus, geliefde profeet Gods. Ik verheug mij zeer om u te 

ontmoeten. Gij weet, ik ben een bode engel Gods, Rebia, en werd 
uitgezonden om u de boodschap over te brengen. Elk woord, elke 

letter en elke tekst wordt door de God van Izaäk, Jakob en 

Abraham doorgegeven. Benjamin Cousijnsen, schrijf alles nu goed 
op, en u, luister eens naar deze bijzondere boodschap Gods, en 

ontdek de werking Gods. Let op, 
 

Exodus 30, vers 23 tot en met 25  Gij nu, neem u zeer fijne 

specerijen: vijfhonderd sikkels vanzelf gevloeide mirre, en half 
zoveel: tweehonderd en vijftig sikkels, welriekende kaneel, en 

tweehonderd en vijftig sikkels welriekende kalmoes, en vijfhonderd 
sikkels kassie, naar de heilige sikkel, en een hin olijfolie. Gij zult het 

tot een heilige zalfolie maken, als een zorgvuldig bereid mengsel, 

zoals een zalfbereider dat bereidt; het zal een heilige zalfolie zijn. 
 

Voorwaar, ik zeg u, 

 
Markus 6, vers 12 en 13  En zij vertrokken en predikten, dat zij 

zich zouden bekeren. En zij dreven vele boze geesten uit en zalfden 
vele zieken met olie en genazen hen. 

 

Psalm 89, vers 21  Ik heb David, mijn knecht, gevonden, met 
mijn heilige olie heb Ik hem gezalfd. 

 
Mattheüs 25, vers 2 en 3 en 4  En vijf van haar waren dwaas en 

vijf waren wijs. Want de dwaze namen haar lampen mede, maar 

geen olie; doch de wijze namen olie in haar kruiken, met haar 
lampen. 

 

Jakobus 5, vers 14 tot en met 16  Is er iemand bij u ziek? Laat 
hij dan de oudsten der gemeente tot zich roepen, opdat zij over 

hem een gebed uitspreken en hem met olie zalven in de naam des 
Heren. En het gelovige gebed zal de lijder gezond maken, en de 

Here zal hem oprichten. En als hij zonden heeft gedaan, zal hem 



 
 

 

799 
 
 

 

vergiffenis geschonken worden. Belijdt daarom elkander uw zonden 
en bidt voor elkander, opdat gij genezing ontvangt. Het gebed van 

een rechtvaardige vermag veel, doordat er kracht aan verleend 

wordt. 
 

1 Samuël 16, vers 13  Samuël nam de oliehoorn en zalfde hem te 
midden van zijn broeders. Van die dag af greep de Geest des 

HEREN David aan. Daarna stond Samuël op en ging naar Rama. 

 
Mattheüs 25, vers 8  En de dwaze zeiden tot de wijze: Geeft ons 

van uw olie, want onze lampen gaan uit. 
Mattheüs 25, vers 10 tot en met 13  Doch terwijl ze heengingen om 

te kopen, kwam de bruidegom, en die gereed waren, gingen met 

hem de bruiloftszaal binnen, en de deur werd gesloten. Later 
kwamen ook de andere maagden en zeiden: Heer, heer, doe ons 

open! Maar hij antwoordde en zeide: Voorwaar, ik zeg u, ik ken u 
niet. Waakt dan, want gij weet de dag noch het uur. 

 

Voorwaar, Yeshua HaMashiach wil uw hart meer laten 
branden. 

Hij wil u zalven met Zijn hemelse heilige olie, maar wees dan niet 

zoals de dwazen. Zijt gij ziek? Laat de oudste der gemeente u 
zalven met olie. Vraag ernaar en wees wijs. Benjamin, voorwaar, ik 

zeg u, Ook gij zijt met deze zalfolie ingezegend door de heilige 
profeten Gods! Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 
 

De werkers van de laatste dagen werden getest! 
 

14-12-2012  DE WERKERS VAN DE LAATSTE DAGEN WERDEN 

GETEST DOOR YESHUA HAMASIACH, JEZUS CHRISTUS! DE HEER 
RICHT ZICH TOT U, DIE GEHOOR GAF EN TOT U, DIE GEEN 

GEHOOR GAF AAN ZIJN OPDRACHT! 
 
 

Volledige weergave: 
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Hallo! Op 14 december 2012 in de nacht bracht de bode engel Gods 
deze boodschap over aan Benjamin Cousijnsen. 

 

Shalom, Benjamin Cousijnsen! Ik begroet u in de naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, ik ben een bode engel Gods 

en mijn naam is Saraia. 
 

Geliefden, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, heeft u 

verzocht en gaf u een test, en verheugde zich zeer in uw 
liefde en trouwheid, en dat gij gehoor gaf. 

Voorwaar, geliefde in Christus, die niet gehoor gaf, 
 

Jesaja 29, vers 18  Te dien dage zullen de doven Schriftwoorden 

horen, en van donkerheid en duisternis verlost, zullen de ogen der 
blinden zien. 

 
Markus 7, vers 37  En zij waren buiten zichzelf van verbazing en 

zeiden: Hij heeft alles wèl gemaakt, ook de doven doet Hij horen en 

de stommen spreken. 
 

Voorwaar, zegt gij, “Ik ben niet doof, noch stom”? Hoor, 

 
2 Timotheüs 2, vers 11 tot en met 13  Het woord is 

betrouwbaar: immers, indien wij met Hem gestorven zijn, zullen wij 
ook met Hem leven; indien wij volharden, zullen wij ook met Hem 

als koningen heersen; indien wij Hem zullen verloochenen, zal ook 

Hij ons verloochenen; indien wij ontrouw zijn, Hij blijft getrouw, 
want Zichzelf verloochenen kan Hij niet. 

 
Zacharia 7, vers 9 en 11 en 12  Zo zegt de HERE der 

heerscharen: spreekt eerlijk recht en bewijst elkander liefde en 

barmhartigheid. Maar zij weigerden te luisteren, zetten hun 
schouder er dwars tegenin en stopten hun oren toe om niet te 

horen; hun hart maakten zij als diamant, om niet te horen naar de 

onderwijzing en de woorden die de HERE der heerscharen door zijn 
Geest, door de dienst van de vroegere profeten, had doen 

overbrengen. Daarop kwam er een grote toorn van de HERE der 
heerscharen. 
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Lukas 12, vers 34  Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart 
zijn. 

 

Men vergeet, dat men het werk voor de Allerhoogste doet en 
Zijn geliefde profeet! 

 
Romeinen 10, vers 17  Zo is dan het geloof uit het horen, en het 

horen door het woord van Christus. 

 
Voorwaar, wie ontrouw is in het kleine, is Mij niet waardig! 

Zo spreek de Here. Het is beter dat gij weggaat, als gij toch 
ontrouw blijft. Voorwaar,  

 

Mattheüs 6, vers 33  Maar zoekt eerst Zijn Koninkrijk en Zijn 
gerechtigheid en dit alles zal u bovendien geschonken worden. 

 
Voorwaar, u daar die luistert, De Here zag u. 

En zelfs de engelen in de hemelse gewesten, en zij allen 

verheugden zich over u! Wie niet hoorde: Zoekt eerst Zijn 
Koninkrijk. 

 

Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, 
dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die 

in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. 
 

Luister naar de God van Izaäk, Jakob en Abraham. 

En doe alles vanuit uw hart. Aan de boom herkent men de vrucht! 
Slechte vruchten neem Ik weg.  

 
Lees dit voor uzelf: Job 11, vers 7 

 

Het is beter dat Ik uw naam niet noem. Benjamin, wie niet van zich 
heeft laten horen, mag nu afscheid nemen! Zo spreekt de Here! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
 

 

Profetisch: NU is de tijd van de grote 
benauwdheid 
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15-12-2012  PROFETISCH: ZO SPREEKT DE GOD VAN IZAÄK, 

JAKOB EN ABRAHAM: NU IS DE TIJD VAN DE GROTE 

BENAUWDHEID, ZOALS ER NIMMER EEN GEWEEST IS! WORDT 
WAKKER DAAR, VOORDAT GIJ HET ZEER BENAUWD KRIJGT!  

Volledige weergave: 
 

Shalom! 15 December 2012  

 
Shalom, Benjamin Cousijnsen! Voorwaar, voorwaar, ik zeg u in de 

almachtige naam van Yeshua HaMashiach, de Koningen der 
koningen, die wel alle macht heeft en alle overwinningen: Hij is het, 

Hij, de Zoon van de levende God, Jezus Christus!  

Ik ben de bode engel Gods, Michaël, en zeg u: Hoor de stem, die 
roept, van de aangestelde profeet van de laatste dagen, Benjamin 

Cousijnsen!  
 

Voorwaar, Michaël zal u, die waarlijk Yeshua HaMashiach, 

Jezus Christus, aangenomen hebben, nu terzijde staan, want 
zo spreekt de God van Izaäk, Jakob en Abraham! 

Nu is de tijd van de grote benauwdheid, zoals er nimmer een 

geweest is! Voorwaar, word wakker daar in de naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus, en bekeer u, voordat gij het zeer 

benauwd krijgt door wat er nu reeds in volle gang is: vleierijen tot 
hoererijen, kannibalisme en afgodenvereringen, en elkaar 

doodslaan zonder reden.  

 
Er is geen respect meer voor de bejaarden! 

Ze dwingen u zelfs om uzelf van het leven te beroven, omdat het 
beter voor u en uw naaste zou zijn. Voorwaar, gij zult bezocht 

worden door vele gevallen engelen, en velen zullen zich 

verontreinigen en een verbond aangaan met dezen en 
overgenomen worden! 

 

Leviticus 19, vers 31  Gij zult u niet wenden tot de geesten van 
doden of tot waarzeggende geesten, gij zult hen niet zoeken, om u 

met hen te verontreinigen: Ik ben de HERE, uw God. 
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Zo is alles in volle gang, en men heeft het natuurlijke 
vervangen tegen het onnatuurlijke, zelfs de kerken! 

Velen van hen luisteren niet meer naar God. Om maar in de gunst 

te staan tegenover de mensen, zegent men van alles in, zelfs hun 
ezel! Wie is nu de ezel?  

Men moet zich houden aan waar de Bijbel over spreekt! Maar geld 
doet wonderen, als gij maar niet luistert naar God. Bekeer u, die 

luistert, en u daar, ja u! Gij zijt vervloekt, want gij betaalt om 

gemeenschap te hebben met een dier! Als gij afgewezen wordt, dan 
gaat gij op zoek en neemt het dier in het verborgene. 

 
Deuteronomium 27, vers 21  Vervloekt is hij, die gemeenschap 

heeft met een dier. En het gehele volk zal zeggen: Amen. 

 
Benjamin, vele verstandigen zullen struikelen, omdat men 

niet volledig achter Mij en u stond.  
Men waaide met alle winden mee!  

Moet Ik, de Almachtige, hen terechtwijzen en soms afbeeldingen 

plaatsen, met Marta, Ikzelf en u, Benjamin, met de tekst: ‘Zie, dit 
is Mijn geliefde profeet’? En zou ik dan moeten wijzen naar u? Moet 

ik zo ver gaan? Benjamin, laat maar waaien, maar zegenen kan Ik 

dezen niet meer, tenzij de modder van de ogen gaat.  
 

Spoedig zal het volgende plaatsvinden: 
 

Daniël 12, vers 2 tot en met 4  Velen van hen die slapen in het 

stof der aarde, zullen ontwaken, dezen tot eeuwig leven en genen 
tot versmading, tot eeuwig afgrijzen. En de verstandigen zullen 

stralen als de glans van het uitspansel, en die velen tot 
gerechtigheid hebben gebracht als de sterren, voor eeuwig en 

altoos.  

 
Mattheüs 27, vers 45  Neem dit in acht!... En van het zesde uur 

af kwam er duisternis over het gehele land tot het negende uur. 

 
Voorwaar, die verstandig is, luistert naar wat Ik u zeg:  

Het gaat verder!  
 

Lees dit maar in uw Bijbel: Mattheüs 27, vers 52 en 53   
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En dit is u nu geopenbaard! Overdenk dit.  

En ik, Michaël, zeg u, Gij moet niet twee of duizenden profeten 

aanhangen, maar één! Straks zijt gij overgenomen door valse 
leerstellingen of waarzeggende geesten. Kies wie gij nu werkelijk 

dienen wilt, gij zijt daar vrij in. Benjamin, ik ga nu, Gods geliefde 
profeet, aan wie de volle waarheid geopenbaard is. Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus, zij met u allen, en weest klaar en alert! 

Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 
 

Mona uit Suriname bidt voor de mensen om haar 

heen! 
 
MONA: ZE IS ERG DONKER VAN HUIDSKLEUR MAAR WAARDEVOL 

IN GODS OGEN. TOCH ZIJN ER KERKEN, SPECIAAL VOOR BLANKEN 
EN ZWARTEN, BEIDE APART! BEKEER U, WANT ALS HET LICHAAM 

VERDEELD IS, LIJDEN ZE ALLEMAAL. 

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo! Op 15 december 2012 bracht de bode engel Gods deze 

boodschap over aan Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Benjamin, ik ben het, Rafaël. Ik vertel 
u het volgende… 

 
Mona woont in Suriname en bidt voor de mensen om haar 

heen. 

Ze is erg donker van huidskleur, maar waardevol in Gods ogen. De 
God van Izaäk, Jakob en Abraham kijkt niet naar de huidskleur, of 

welke kleur dan ook! Toch zijn er kerken, speciaal voor blanken en 
zwarten, beide apart! Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, 

 

Romeinen 12, vers 4 en 5  Want, gelijk “ongeacht de kleur” wij 
in één lichaam vele leden hebben, en de leden niet alle dezelfde 
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werkzaamheden hebben, zo zijn wij, hoewel velen, “ongeacht de 
kleur”, één lichaam in Christus, maar ieder afzonderlijk leden ten 

opzichte van elkaar. 

 
1 Korinthiërs 12, vers 12 en 13  Want gelijk het lichaam één is, 

“niet verdeeld”, en vele leden heeft, en al de leden van het 
lichaam, hoe vele ook, één lichaam vormen, zo ook Christus; want 

door één “niet verdeelde” Geest zijn wij allen tot één “kleur” 

lichaam gedoopt, “ongeacht de kleur”, hetzij Joden, hetzij 
Grieken, hetzij slaven, hetzij vrijen, en allen zijn wij met één Geest 

gedrenkt. 
 

Mona bidt voor blank en zwart, en heeft ieder mens lief in 

Christus Jezus, maar ook de ongelovigen. 
 

1 Korinthiërs 12, vers 14  Want het lichaam bestaat toch ook 
niet uit één lid, maar uit vele leden. 

1 Korinthiërs 12, vers 15 en 16  Indien de voet zeggen zou: omdat 

ik niet de hand ben, behoor ik niet tot het lichaam, behoort hij 
daarom niet tot het lichaam? En indien het oor zeggen zou: omdat 

ik niet het oog ben, behoor ik niet tot het lichaam, behoort het 

daarom niet tot het lichaam? 
1 Korinthiërs 12, vers 26  Als één lid lijdt, lijden alle leden mede, 

als één lid eer ontvangt, delen alle leden in de vreugde. 
 

Voorwaar, als één Christen verstoten wordt, vanwege de 

huidskleur, en niet welkom is in uw kerk, omdat u van blank 
houdt, zijt gij niet één in Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus, en zo ook andersom! 
Gij kunt goed samen, en één geest, ziel en lichaam vormen, en 

geen verdeelde tempel Gods! 

Mona’s hart is zo gevoelig voor haar medemens, en wil zo graag 
een kerk bezoeken, waar men één geest en ziel en lichaam is, zoals 

God het bedoeld heeft. 

 
Genesis 1, vers 27  En God schiep de mens naar zijn beeld; naar 

Gods beeld schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen. 
Voorwaar, in de hemel gaat men goed samen. 

Waarom niet op aarde, in uw kerk? 
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Bekeer u! Want als het lichaam verdeeld is, lijden ze allemaal. 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
 
 

Kom dichterbij Mijn kind, spreekt de Here! 
 
16-12-2012  DE BODE ENGEL REGIROSA BEGROET BENJAMIN IN 

HET SPAANS. IN DE HEMEL GAAT ZIJ OVER HET ZINGEN, EN 
BRENGT HIER EEN BIJZONDERE BOODSCHAP OVER, NAAST EEN 

BIJZONDERE OPROEP AAN DE LUISTERAARS!  

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo! Op 16 december 2012 bracht de bode engel Gods deze 

boodschap over aan Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Hola, Benjamin! Ik begroet u in de naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. Puedo ofrecerle algo de beber?  

“Sorry, welke taal is dit?” zei Benjamin, “wat zegt u?” 

O, Benjamin, no hablas español?... Ik zei: Benjamin, kan ik u iets 
te drinken aanbieden? Neem het, zei de bode engel Gods, en gaf 

Benjamin een bokaal met water.  

Gij drinkt zo weinig, gij lijkt wel een kameel! Drink alles op, profeet 
Benjamin. Naar uw vrouw luistert u niet en als het kan, zelfs naar 

mij niet, pfffff… zuchtte de engel Gods. Ik ben een bode engel 
Gods, Regirosa. Ik sprak Spaans; uw vrouw kent wel Spaans, hè, 

Benjamin? 

 
Mag ik u iets vragen? Hoeveel talen kunt u spreken? 

De Geest kent alle talen!  
U daar, in de hemel ben ik een engel, die over het zingen gaat.  

Door de Here te loven en te prijzen met uw ganse hart, en in 

aanbidding, komt de Here met Zijn heerlijkheid over u.  
 

Slaat u zich met een hamer op uw vinger?  
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Denk dan aan: Psalm 13, vers 6  Ik echter vertrouw op uw 
goedertierenheid, over uw verlossing juicht mijn hart. Ik wil de 

HERE zingen, omdat Hij mij heeft welgedaan.  

 
Denk ook aan wat Hij voor lijden gedragen heeft voor u. 

Vloek niet, maar zeg: ‘Prijs de Heer!’ 
 

Voorwaar, hebt gij verdriet en lijkt het net alsof niemand u 

ziet? 
Kijk eens omhoog! Weet gij niet dat Hij u ziet?  

Zing dan voor Hem, jubel, verheug u! Daar is uw kracht en 
overwinning, in het dierbaar Bloed van het Lam. 

 

Psalm 21, vers 4  Want Gij treedt hem tegemoet met rijke 
zegeningen. Stop hier…  

 
Hoor ik u zeggen: “Ik treed de Here niet tegemoet met mijn 

vreselijke stem, de hemel zal vergaan met mijn zang en de 

engelen zullen vluchten”? 
Voorwaar, dit wil satan juist, dat gij dit denkt! Misschien is dit wel 

de reden dat u geen vreugde kent. Weet gij, me llamo, ik heet 

Regirosa. Ik zeg u, Vrees niet! Zelfs de kraaien en de andere dieren 
zingen. God heeft nog nooit gezegd: ‘Gij zingt vals’. Zo schiep Ik u! 

Voorwaar, dit gaat veel dieper! De liefde overwint, zelfs de vrees.  
Zingen maakt u sterk en gij werd geholpen. Hij kent uw geweldig 

hart, vol liefde naar Hem.  

Kom dichterbij, Mijn kind, spreekt de Here, Ik zag uw problemen.  
Zoek Mijn aangezicht en Ik zoek uw aangezicht. Verberg u niet, Ik 

verwerp u niet en verlaat u niet. Ik droogde altijd uw tranen al. Ga 
juichen, zingt Hem een lied en zing in aanbidding, want Hij is heilig 

en waardig, alle eer en glorie te ontvangen!  

 
Psalm 34, vers 16  De ogen des HEREN zijn op de rechtvaardigen, 

en zijn oren tot hun hulpgeroep. 

 
Me gusta este lugar mucho, me encanta Benjamin!... O, ik 

vind het hier erg leuk, Benjamin. 
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U daar, zijt gij Spaans? Sí, ja? Zijt gij wederom geboren en 
wilt gij Benjamin helpen?  

Als gij het Spaans goed beheerst, of Duits, of een andere taal, 

en gij gelooft dat Benjamin waarlijk Gods profeet is, neem dan 
contact op als gij zich geroepen voelt. Ik spel: e i n d t i j d s p a c 

e @ live.nl 
Eindtijdspace@live.nl of via Google: Eindtijdnieuws. 

Benjamin, ay! tengo que marcharme!… O, ik moet er vandoor, 

Benjamin, en ik zegen u in de almachtige naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus, en spreek nu de hemelse zegen uit: 

Ruacha, Yeshu, Shalom! 
Adios Marta y Benjamin! 

 

 
 

De enige Weg is Jezus, want Hij droeg uw 

zonden! 
 

DE ENIGE WEG IS JEZUS; HIJ WAS HET DIE ZIJN LEVEN GAF AAN 

HET KRUIS VAN GOLGOTHA. GEEN ENKELE ZOGENAAMDE 
GODHEID HEEFT OOIT ZOIETS VOOR DE MENSHEID GEDAAN! 

DOOR HEM HEEFT U EEUWIG LEVEN!  
Volledige weergave: 

 

Hallo! Welkom. Mijn naam is Benjamin Cousijnsen. Op 16 december 
2012 kreeg ik de volgende boodschap van een bode engel Gods. 

 

Voorwaar, voorwaar, ik zeg u in de almachtige naam van 
Yeshua HaMashiach, Jezus Christus: Hij was het die Zijn 

leven gaf aan het kruis van Golgotha.  
Voorwaar, alleen Hij was het, de Zoon van Izaäk, Jakob en 

Abraham, die de dood als enige overwon!  

 
Geen Boeddha en geen Mohammed en geen Maria, geen 

kikker en geen draak en geen olifant en geen slang en geen 
muis, geen een of andere god of profeet heeft de zonden aan 

het kruis in uw plaats gedragen!  

Zijn enige ware naam is Yeshua HaMashiach, Jezus Christus! Hoor, 
en open uw hart en gedachten.  

mailto:Eindtijdspace@live.nl
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Ik ben de bode engel Gods, Gabriël, en verkondig u dit: Ik ben 
uitgezonden naar Gods ware profeet van de laatste dagen, Zijn 

eenvoudige geliefde profeet, die heiliger is dan heel Rome samen! 

Want hij is het, die geen eer van mensen wil. Hoor zijn stem als in 
de dagen van Johannes. Deze is het die zegt, “Ik ben de stem van 

een die roept, niet in de woestijn, maar in de allerlaatste dagen: 
Maak uw paden recht en bekeer u!” 

 

Johannes 3, vers 16 to en met 18  Want alzo lief heeft God de 
wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon, “Yeshua 

HaMashiach”, gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, 
niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn 

Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, 

maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem, 
“Yeshua HaMashiach, ook Jezus Christus genoemd”, gelooft, 

wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, 
omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon 

van God. 

 
Mattheüs 27, vers 63 en vers 66  En ze zeiden, “over Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus”: Heer, wij hebben ons herinnerd, 

dat die verleider bij zijn leven gezegd heeft: Na drie dagen word Ik 
opgewekt. Zij gingen heen en verzekerden het graf met de wacht, 

na de steen verzegeld te hebben. 
 

Voorwaar, geen een of andere god kon dit ongedaan maken, 

zelfs satan niet! 
 

Mattheüs 28, vers 2, vers 4 en 6  “Hij stond op uit de dood”, 
en zie, er kwam een grote aardbeving, want een engel des Heren 

daalde uit de hemel neder en kwam nader, en hij wentelde de steen 

weg en zette zich daarop. En de bewakers werden door vrees voor 
hem bevangen en zij werden als doden… De bode engel Gods sprak 

verder… Hij is hier niet, want Hij is opgewekt, gelijk Hij gezegd 

heeft; komt, ziet de plaats, waar Hij gelegen heeft. 
Mattheüs 28, vers 16 en vers 17 en 18  Voorwaar, Jezus leeft!... En 

de elf discipelen vertrokken “na Zijn dood” naar Galilea, naar de 
berg, waar Jezus hen bescheiden had. En toen zij Hem zagen, 

aanbaden zij, maar sommigen twijfelden. En Jezus trad naderbij en 
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sprak tot hen, zeggende: Mij is gegeven alle macht in de hemel en 
op de aarde. 

 

Johannes 14, vers 3  En wanneer Ik heengegaan ben en u plaats 
bereid heb, kom Ik weder en zal u tot Mij nemen, opdat ook gij zijn 

moogt, waar Ik ben. 
 

Voorwaar, lees dit voor uzelf uit uw Bijbel: Judas, vers 20 tot en 

met 25 
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
 

 

 

Ze noemen Jezus: Isa, en noemen Hem een 

profeet! 
 
16-12-2012  BOODSCHAP GODS, OVERGEBRACHT DOOR MARAKAI, 

EEN BODE ENGEL GODS, AAN BENJAMIN COUSIJNSEN: DE HERE 

GOD ZELF MAAKT DUIDELIJK, DAT JEZUS CHRISTUS ZIJN 
GELIEFDE ZOON IS, EN GEEN ‘PROFEET ISA’! 

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo! Op 16 december 2012 bracht de bode engel Gods deze 

boodschap over aan Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom, profeet Benjamin Cousijnsen! Ik begroet u in de naam van 

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, 
Ik ben een bode engel Gods. 

 

Lukas 10, vers 12  Ik zeg u, dat het voor Sodom in die dag 
draaglijker zal zijn dan voor die stad. 

 
De godsdienst van de grote religieuze heilige leiders hebben 

een contract ondertekend met verschillende godsdiensten. 

Men streeft naar één godsdienst van alle richtingen en men moet 
deze godsdienst gehoorzamen! Voorwaar, voorwaar, ik zeg u in de 
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naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus: De Islam wordt 
gezien als hetzelfde geloof, dat de Christenen hebben. 

Ze noemen Yeshua: Isa, en noemen Hem een profeet! Hoor, wat ik 

u zeg! 
 

Mattheüs 3, vers 17  En zie, een stem uit de hemelen zeide: Deze 
is mijn Zoon, “ik herhaal: Deze is mijn Zoon”, de geliefde, in wie 

Ik mijn welbehagen heb. 

Mattheüs 16, vers 16 en 17  Simon Petrus antwoordde en zeide: Gij 
zijt de Christus, de Zoon van de levende God! Jezus antwoordde en 

zeide: Zalig zijt gij, Simon Barjona, want vlees en bloed heeft u dat 
niet geopenbaard, maar mijn Vader, die in de hemelen is. 

 

Johannes 3, vers 18  Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; 
wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd 

in de naam van de eniggeboren Zoon van God. 
Voorwaar! 

Johannes 3, vers 33 tot en met 36  Wie zijn getuigenis aanvaardt, 

heeft bezegeld, dat God waarachtig is. Want Hij, die God gezonden 
heeft, die spreekt de woorden Gods, want Hij geeft de Geest niet 

met mate. De Vader heeft de Zoon lief en heeft Hem alles in 

handen gegeven. Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven; doch 
wie aan de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de 

toorn Gods blijft op hem. 
Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat 

Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in 

Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. 
 

Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Ik ben een bode engel Gods, 
Marakai, Hoor! Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, is geen 

profeet! 

Benjamin Cousijnsen wel. Hij, Jezus Christus, Yeshua HaMashiach, 
is het die doden opwekt en zichzelf na drie dagen. Hij is het die de 

zonden aan het kruis droeg in uw plaats, om u nog te redden! Wie 

dreef bozen geesten uit en genas de zieken, en deed machtige 
wonderen? En gij noemt Isa een profeet? Wie mag Benjamin dan 

wel zijn!? 
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Johannes 1, vers 12  Doch allen, die Hem, “Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus”, aangenomen hebben, hun heeft 

Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden, hun, die in zijn 

naam geloven. 
 

Voorwaar, lees de Bijbel! 
 

Johannes 12, vers 49  Want Ik heb niet uit Mijzelf gesproken, 

maar de Vader, die Mij heeft gezonden, heeft zelf Mij een gebod 
gegeven, wat Ik zeggen en spreken moet. 

 
Geliefde profeet Gods, ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 

 
 
 

Profetie: India binnenkort getroffen door 
rampen! 
 

17-12-2012  BENJAMIN COUSIJNSEN, GODS PROFEET, GEEFT 
NAMENS DE GOD VAN ABRAHAM, IZAÄK EN JAKOB DOOR, DAT 

INDIA NU ZEER SPOEDIG VELE RAMPEN TE VERDRAGEN KRIJGT. 
LUISTER NAAR DEZE WAARSCHUWING GODS!  

 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo! Op 17 december 2012 maakte Benjamin het volgende mee… 
 

Shalom, Benjamin, word wakker! 
“Ja”, zei Benjamin, “ik ben half wakker”. 

Ik ben een bode engel Gods en begroet u in de naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Volg mij, geliefde profeet Gods. 
“Ik begroet u ook. En ik zie dat het vijf uur is, en u zegt mij: ‘Volg 

mij’, maar ik ben in mijn ondergoed. Moet ik u zo volgen?” 
Ja, Benjamin. Ziet gij niet, dat gij nu wederom bekleed zijt in 

spierwit hemels linnen, uit één stuk? Kom! 
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Ik volgde de bode engel Gods de trap af van ons huis, en de engel 
Gods liep dwars door de voordeur heen. Dit probeerde ik ook, want 

ik volgde hem, maar knalde er tegenaan. 

 
En de bode engel kwam terug en zei, Zonder geloof en 

vertrouwen knalt elke Christen tegen allerlei problemen aan, 
maar geloof doet wonderen! 

Nog één keer, Benjamin…. En nu ging ik er doorheen. 

Op straat voor mijn huis vlogen wij de lucht in. Het was nog donker 
in de lucht, en ik zag veel wolken en regenwolken en onder mij 

verschillende huizen. Ik voelde mij als een soort magneet, die 
meegetrokken werd, en besefte dat het ook zo zal gaan met de 

Opname. Voor mijn gevoel waren we nog maar vijf minuten in de 

lucht, toen de bode engel zei: Benjamin, daar! 
‘Waar?’ dacht ik…  

 
Dit is India, kom! zei de bode engel, en zijn woorden hadden 

kracht en ik werd weer automatisch naar zijn richting 

getrokken. 
Daar aangekomen, te midden van veel mensen, zag ik een paar 

mannen die oude schoenen maakten. En het leek wel of deze plaats 

op instorten stond. En wat een hoop kraampjes en borden met 
allerlei reclameteksten! En die straten waren vreselijk begaanbaar 

en daar reed een tram, via allerlei kabels, die ook zijn beste tijd 
had gehad. Sommigen aten gewoon op straat, via hun eigen 

pannetjes, die ze boven een paar straatkeien zetten, met daaronder 

een vuurtje, met wat leek op gevonden eten erin. 
Ook zag ik kinderen, die een mand hadden met oranje bloemetjes; 

het leken wel theelichtjes.  
De bode engel vertelde dat zij Sarai heet, en dit land gaat 

straffen, in opdracht van de Here God, vanwege hun 

afgoderijen.  
Wij vlogen weer een stuk verder, en ik zag een gouden tempel in 

het water staan met gouden torentjes. De meeste mensen hadden 

een rode stip op hun voorhoofd, en ook zwarte stippen zag ik op 
het voorhoofd. Bij de kinderen zag ik geen stippen, maar wel bij 

enkelen. 
Benjamin, wie niet wil horen, gaat verloren.  

“Wat ruik ik?” vroeg ik. 
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Benjamin, wat dit vlees betreft, dit is halalvlees. Men slachtte het 
beest. 

 

Leviticus 17, vers 11 tot en met 16  Dit kan men zelf lezen. 
 

Voorwaar, men spreekt een gebed uit en draagt het op aan 
hun god, dit offer, en slacht het beest en men verkoopt het. 

Zo gaat dit wereldwijd nu nog! Velen eten dit vlees, dat opgedragen 

is aan hun afgoden. Kom!  
Ik rook saté, maar de bode engel vertelde mij, dat het kikkervlees, 

rattenvlees en hondenvlees was, en er allerlei andere dieren 
gegeten worden, en ook mensenvlees komt voor, aan een 

satéstokje!  

‘Brrr’, dacht ik.  
 

Dit land zal veel water krijgen! sprak de bode engel Gods 
verder. 

De God van Izaäk, Jakob en Abraham zal water geven, en dan dit 

en dan dat. India, zie! Zo spreekt de Here, Ik houd u geen zegen 
voor! Hij, de Almachtige, zal u bedekken! 

 

Leviticus 7, vers 26  Ook zult gij in al uw woonplaatsen in het 
geheel geen bloed eten, van gevogelte noch van vee. 

Leviticus 7, vers 27  Alwie enig bloed eet, die zal uit zijn 
volksgenoten uitgeroeid worden. 

 

Benjamin, als men halalvlees eet, maakt men zich schuldig 
aan de God van Izaäk, Jakob en Abraham, want dit vlees 

was in de vorige generaties al opgedragen aan de afgoden. 
Men wil hier niets van Yeshua HaMashiach weten, omdat het land 

onder de vloek is. Voorwaar, breek met uw afgoden en breek ook 

met uw duivelse magie! Voor u is er nog maar één Uitweg: 
 

Johannes 3, vers 36  Wie in de Zoon gelooft, “Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus”, heeft eeuwig leven; doch wie aan 
de Zoon ongehoorzaam is, “zoals u”, zal het leven niet zien, maar 

de toorn Gods blijft op hem. 
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Wie Hem niet aanneemt, zal de hand Gods bemerken, die uw 
land telkens zal slaan. 

Aan u de keus! Onderzoek de Bijbel en bekeer u, voordat het 

geschied is! Zo spreekt de Here.  
De bode engel bracht mij weer terug. Ik was nog nooit daar 

geweest, en voelde dat wij niet welkom waren door allerlei 
krachten. Maar de kracht van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, 

is meer dan overwinnaar! 

Benjamin, wij zijn terug, ja, loop door uw deur. De bode engel 
keek, of ik weer eens een dreun kreeg, maar ik liep meteen door de 

deur heen, weer naar boven.  
Benjamin, ik ga nu, en India zal zeer spoedig vele rampen te 

verdragen krijgen! 

“Moet ik deze klederen nog uitdoen? Het lijkt wel thermokleding.” 
Nee hoor, zei de bode engel Gods, dit gaat vanzelf. 

Ik ga nu weer, profeet Benjamin Cousijnsen, sprak de engel des 
Heren, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 
 

Ik zal mij in de Here verheugen! 
 
17-12-2012  BOODSCHAP GODS: ZINGT HEM, PSALMZINGT HEM, 

GEWAAGT VAN AL ZIJN WONDEREN, BEROEM U IN ZIJN HEILIGE 

NAAM; HET HART VAN WIE DE HERE ZOEKEN, VERHEUGE ZICH. 
VRAAGT NAAR DE HERE EN ZIJN STERKTE! 

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo! Op 17 december 2012 bracht de bode engel Gods deze 

boodschap over aan Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus. Mijn naam is Metuëla. Ik ben een bode engel Gods. 
 

Voorwaar, geliefden in Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, 
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Psalm 81, vers 3  Heft een zang aan, laat de tamboerijn horen, de 
liefelijke citer met de harp.  

 

1 Kronieken 16, vers 29  Geeft de HERE de heerlijkheid van zijn 
naam, brengt offer en komt voor zijn aangezicht. Buigt u neder 

voor de HERE in heilige feestdos. 
1 Kronieken 16, vers 33 en 34  Dan zullen de bomen des wouds 

jubelen voor de HERE, want Hij komt om de aarde te richten. Looft 

de HERE, want Hij is goed, want zijn goedertierenheid is tot in 
eeuwigheid.  

 
1 Johannes 2, vers 20  Gij echter hebt een zalving van de Heilige 

en gij weet dat allen. 

1 Johannes 2, vers 27  En wat u betreft, de zalving, die gij van Hem 
ontvangen hebt, blijft op u, en gij hebt niet van node, dat iemand u 

lere; maar, gelijk zijn zalving u leert over alle dingen, en 
waarachtig is en geen leugen, blijft in Hem, gelijk zij u geleerd 

heeft. 

 
Psalm 104, vers 33 en 34  Ik zal de HERE zingen, zolang ik leef, 

ik zal mijn God psalmzingen, zolang ik ben; moge mijn overdenking 

Hem behagen. Ik zal mij in de HERE verheugen.  
Psalm 105, vers 2, 3 en 4  Zingt Hem, psalmzingt Hem, gewaagt 

van al zijn wonderen. Beroemt u in zijn heilige naam; het hart van 
wie de HERE zoeken, verheuge zich. Vraagt naar de HERE en zijn 

sterkte, zoekt zijn aangezicht bestendig.  

 
Handelingen 2, vers 4  En zij werden allen vervuld met de heilige 

Geest en begonnen met andere tongen te spreken, zoals de Geest 
het hun gaf uit te spreken. 

 

1 Koningen 8, vers 10 en 11  Toen de priesters uit het heiligdom 
naar buiten traden, vulde een wolk het huis des HEREN,… Let op 

wat hier gebeurde!... zodat de priesters vanwege de wolk niet 

konden blijven staan om dienst te doen… Voorwaar, de heerlijkheid 
en de kracht kwam van God, kwam op hun!... want de heerlijkheid 

des HEREN had het huis des HEREN vervuld. 
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1 Korinthiërs 3, vers 16  Weet gij niet, dat gij Gods tempel zijt en 
dat de Geest Gods in u woont? 

1 Korinthiërs 3, vers 17  Zo iemand Gods tempel schendt, God zal 

hem schenden. Want de tempel Gods, en dat zijt gij, is heilig! 
 

Romeinen 10, vers 17  Zo is dan het geloof uit het horen, en het 
horen door het woord van Christus. 

 

1 Johannes 2, vers 20  Gij echter hebt een zalving van de Heilige 
en gij weet dat allen. 

 
Voorwaar, gedenk dit en Gods heerlijkheid zal op u komen! 

 

Lees dit voor uzelf: Jeremia 32, vers 27 
 

Ik ga nu, geliefde profeet Benjamin Cousijnsen, gij zijt kostbaar in 
de ogen van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, en ook u daar. De 

Geest Gods heeft dit tot u gesproken!  

 
Zie, de wolk bedekte haar.  Numeri 16, vers 42 

 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 
 

 

18-12-2012 Ik zag u meteen vanuit de hoogte! 
 

PROFETISCHE BOODSCHAP: ONDANKS DAT DE HEER HUMOR 

GEBRUIKT, GAAT DE BOODSCHAP NIET OVER KAALHEID; LATEN 
ZIJ ECHTER ‘DIE OREN HEBBEN, HET HOREN’. DE BOODSCHAP IS 

DOOR GOD ZELF VANDAAG DOORGEGEVEN AAN U! 
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo! Op 18 december 2012 bracht de bode engel Gods deze 

boodschap over aan Benjamin Cousijnsen. 
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De bode engel Gods verscheen en zei meteen: Ik zag u meteen 
vanuit de hoogte. Shalom! Ik begroet u in de naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Ik ben de bode engel Gods en mijn 

naam is Kallep. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, 
 

Jeremia 2, vers 16  Zelfs scheren de lieden van Nof en 
Tachpanches u de schedel kaal. 

 

Micha 1, vers 15 en 16  U daar, luister eens goed!  Nogmaals zal 
Ik een veroveraar over u brengen, bevolking van Maresa; tot 

Adullam zal de heerlijkheid van Israël komen. Maak u kaal en 
scheer u om uw troetelkinderen; maak u een kale plek, zo groot als 

van een gier, omdat zij van u weggaan in ballingschap. 

 
Ezechiël 29, vers 18  Mensenkind, Nebukadressar, de koning van 

Babel, heeft zijn leger een zware strijd laten voeren tegen Tyrus: 
alle hoofden zijn kaal geworden en alle schouders ontveld… stop! 

Tot zover. 

 
Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Zijt gij kaal? 

De God van Izaäk, Jakob en Abraham kijkt niet naar uw kale hoofd, 

maar naar uw hart! Benjamin, gij kijkt opgelucht. Ziet gij niet?  
U daar, 

 
Ezechiël 7, vers 18  Zij zullen zich met rouwgewaden omgorden, 

schrik zal hen overdekken, op alle gezichten zal schaamte zijn, op 

ieders hoofd een kale plek. 
 

Benjamin, ik hoor uw gedachten… ‘Waar geen haar zit, zit 
verstand, of een brede scheiding’. 

Dit is niet altijd waar. Gij zijt Gods geliefde eenvoudige profeet. Is 

het hart niet belangrijker? 
U daar, die luistert,  

 

Ezechiël 27, vers 30, 31 en 32  Luid weeklagen zij over u en 
jammeren bitter, zij werpen stof op hun hoofd en wentelen zich in 

as. Om uwentwil scheren zij zich kaal en omgorden zij zich met 
rouwgewaad; in bitter zieleleed wenen zij over u – een bittere 

rouwklacht! Jammerend heffen zij een klaaglied over u aan, een 
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klaagzang zingen zij over u: wie is als Tyrus, de verwoeste, midden 
in de zee?  

 

Voor sommigen zijt gij een onheilsprofeet en voor anderen 
een grote zegen. 

Voorwaar, voorwaar, Benjamin Cousijnsen is waarlijk Gods 
aangestelde profeet!  

Ik openbaar u wat uw land betreft dit: 

 
Jeremia 16, vers 6  Groten en kleinen zullen in dit land sterven 

zonder begraven te worden, men zal hen niet beklagen en niemand 
zal zich om hen insnijdingen maken of zich kaal scheren. 

 

Dit betreft Amerika, India, Korea. 
 

Leviticus 21, vers 5  Zij zullen op hun hoofd geen kale plek 
maken, noch de rand van hun baard wegscheren noch insnijdingen 

in hun lichaam maken. 

 
1 Korinthiërs 11, vers 4 tot en met 16, en 2 Koningen 2, vers 

23 tot en met 25.  

Dit kunt u voor uzelf lezen. 
 

Voorwaar, spot nimmer met een profeet Gods! 
Benjamin, de Here weet waarom men kaal is. Hij zal geen beren 

sturen, maar men moet wel respect hebben voor elkaar. Ik zie u 

vanuit de hoogte beter zo. En u zegt weleens: “Kaal you need is 
love”. Ik zeg:  

 
Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, 

dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die 

in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. 
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
 

 

Profetie: Rond 25 december 2012 vele rampen 
hier en daar! 
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18-12-2012  AAN BENJAMIN COUSIJNSEN GEOPENBAARD DOOR 

DE GOD VAN ABRAHAM, IZAÄK EN JAKOB. ROND 25 DECEMBER 

ZULLEN VELE RAMPEN PLAATSVINDEN, HIER EN DAAR! EN 
WAAROM DE WEDERKOMST NIET OP 21 DECEMBER 2012 

GESCHIEDEN ZAL! 
 

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo! Op 18 december 2012 bracht de bode engel Gods deze 

belangrijke boodschap over aan Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de machtige naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, Benjamin Cousijnsen, ik ben 
naar u gezonden en ben een bode engel Gods. Mijn naam is 

Michaël. Gij kent mij al, profeet Gods. Voorwaar, u daar, luister 

goed naar wat de Almachtige u hier doorheen openbaart! 
 

Openbaring 12, vers 10  En ik hoorde een luide stem in de hemel 

zeggen: Nu is verschenen het heil en de kracht en het koningschap 
van onze God en de macht van zijn Gezalfde; want de aanklager 

van onze broeders, die hen dag en nacht aanklaagde voor onze 
God, is nedergeworpen. 

 

Benjamin, satan gebruikte zijn gevallen engelen om de 
Maya’s de kunst van magie, bouwkunde en brandoffers aan 

goden te leren, en men leerde hen het voorspellen van de 
toekomst, en men leerde ook wapens te maken.  

Ze gebruikten veel water en hout en aarde.  

De Maya’s waren een bevolking van Midden-Amerika bij het 
grondgebied schiereiland Yucatán, waar het nu Mexico en 

Guatemala is. De Maya’s waren een bedreiging, ook vanwege hun 

duivelse machten en krachten, en zij hadden veel kennis van 
kruiden en technologie. De Maya’s waren een vrij snelle cultuur en 

lazen elkanders gedachten. Vaak ging men over op oorlogsvoering, 
en verspreidde zich over dorpjes en jungles. 
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Deuteronomium 18, vers 12  Want ieder die deze dingen doet, is 
de HERE een gruwel, en ter wille van deze gruwelen drijft de HERE, 

uw God, hen voor u weg. 

 
Benjamin, de Maya’s hadden met de gevallen engelen 

gemeenschap.  
En de baby’s werden geofferd aan de goden, en men dronk hun 

bloed en ze aten het geofferde vlees. Men dacht hierdoor meer 

machten en krachten te krijgen van de goden. Voorwaar, 
 

Genesis 6, vers 4  De reuzen waren in die dagen op de aarde… tot 
zover. 

 

Als de Maya’s zo slim waren, met hun kalender, en men het 
einde van de wereld kon voorspellen, waarom zijn ze dan 

uitgestorven? 
Omdat ze het voor zichzelf zo voorspeld hadden! 

 

Mattheüs 24, vers 22  En indien die dagen niet ingekort werden, 
zou geen vlees behouden worden; doch ter wille van de 

uitverkorenen zullen die dagen worden ingekort. 

 
Voorwaar, de wereld moet het einde weten! 

 
Genesis 19, vers 24 en 25  Toen liet de HERE zwavel en vuur op 

Sodom en Gomorra regenen, van de HERE, uit de hemel; en Hij 

keerde die steden om, benevens de gehele Streek, met al de 
inwoners der steden en het gewas van de aardbodem. 

 
Het is alleen aan Gods geliefde profeet geopenbaard. 

 

Deuteronomium 4, vers 24  Want de HERE, uw God, is een 
verterend vuur… tot zover. 

 

De catastrofale gevolgen van ongehoorzaamheid en 
afgoderij, en niet luisteren naar de God van Izaäk, Jakob en 

Abraham, gelijk aan Sodom, zullen naderen.  
En de wederkomst zal niet op 21 december 2012 zijn, want dan zou 

satan gelijk krijgen. Is hij niet de vader van de leugen?  
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Het is een illusie! Maar voorwaar, het einde is bijna gekomen! 
Rond 25 december zullen er velen rampen zijn, hier en daar! 

Voorwaar,  

 
Mattheüs 27, vers 45  En van het zesde uur af kwam er 

duisternis over het gehele land tot het negende uur. 
Mattheüs 24, vers 27  Want gelijk de bliksem komt van het oosten 

en licht tot het westen, zo zal de komst van de Zoon des mensen 

zijn. 
 

Voorwaar, maak u klaar! Want onverwachts zijt gij bij Hem. 
 

Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, 

dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die 
in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. 

 
Ik ga nu en zeg u, Alleen de enige Weg voor behoud is Jezus 

Christus, Yeshua HaMashiach. Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
 

 

Zonder eten wordt gij zwak! 
 

19-12-2012  EET VAN UW BIJBEL, GODS WOORD, EN GIJ 

OVERLEEFT ALLES EN ZIJT ZEER STERK! LEES O.A.: LUK. 21:9 T/M 
11  2 KON. 2:1  JES. 55:1  MATTH. 24:29  JES. 14:9  DAN. 2:44  

LUK. 8:28  LEV. 20:13  1 KOR. 6:9 T/M 10  1 TIM. 1:9 T/M 10  
ROM. 1:27 T/M 32 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo! Op 19 december 2012 bracht de bode engel Gods deze 
boodschap over aan Benjamin Cousijnsen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. Ik ben een bode engel Gods. 

Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, 
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1 Timotheüs 4, vers 1 en 2  Maar de Geest zegt nadrukkelijk, dat 
in latere tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, doordat zij 

dwaalgeesten volgen, door de huichelarij van leugensprekers, die in 

hun eigen geweten gebrandmerkt zijn. 
 

Markus 13, vers 24 tot 26  Maar in die dagen, na de verdrukking, 
zal de zon verduisterd worden en de maan zal haar glans niet 

geven. En de sterren zullen van de hemel vallen en de machten der 

hemelen zullen wankelen. 
 

Jeremia 13, vers 10 en 11  Dit boze volk, dat weigert naar mijn 
woorden te horen, dat in verstoktheid van hart wandelt, zodat zij 

andere goden zijn nagelopen om die te dienen en zich daarvoor 

neder te buigen, dat zal worden gelijk deze gordel, die nergens toe 
deugt. 

 
Voorwaar, ik zou hier nog zoveel kunnen vertellen, wat 

velen nog niet kunnen verdragen! 

Maar weet, de tijd is zeer nabij! Voorwaar, mijn naam is Tamira.  
 

Lees dit voor uzelf: Mattheüs 24, vers 47, 2 Timotheüs 3, vers 

1 tot en met 5, Lukas 21, vers 9 tot en met 11, 2 Koningen 2, 
vers 1, Jesaja 55, vers 1, Mattheüs 24, vers 29, Jesaja 14, 

vers 9, Daniël 2, vers 44, Lukas 8, vers 28, Leviticus 20, vers 
13, 1 Korinthiërs 6, vers 9 tot en met 10, 1 Timotheüs 1, vers 

9 tot en met 10, Romeinen 1, vers 27 tot en met 32 

 
Voorwaar, Lees dit in uw Bijbel; zonder eten wordt gij zwak! 

Eet van uw Bijbel, Gods woord, en gij overleeft alles en zijt zeer 
sterk! 

 

Mattheüs 26, vers 64  Jezus zeide tot hem: Gij hebt het gezegd. 
Doch Ik zeg u, van nu aan zult gij de Zoon des mensen zien, 

gezeten aan de rechterhand der Macht en komende op de wolken 

des hemels. 
Mattheüs 26, vers 67 en 68  Toen spuwden zij Hem in het 

aangezicht en sloegen Hem met vuisten; anderen sloegen Hem in 
het gelaat en zeiden: Profeteer ons, Christus, wie is het, die u 

geslagen heeft? 
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Voorwaar, zoals gij Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, 

geslagen hebt, zo zal Hij u toeslaan in de laatste dagen met 

vele rampen! 
Bekeer u, en geef uw leven aan Hem. Luister eens naar Hem! Wie 

niet wil horen, gaat verloren. 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 
 

20-12-2012 Profetisch woord: DE TIJD IS 

NABIJ! 
 

20-12-2012  PROFETIE: DE HERE SPRAK DIRECT DOOR BENJAMIN 

COUSIJNSEN HEEN, GERICHT TOT HEN DIE GELOVEN, DAT 
MORGEN 21-12-2012 DE WERELD VERGAAT (O.A. DE MAYA 

KALENDER AANHANGERS). LUISTER AANDACHTIG!  
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo! Mijn naam is Benjamin Cousijnsen.  
 

Ik richt mij tot de Maya-aanhangers, en ik zeg u, De tijd is 

zeer nabij!
  

Maar niet morgen, zoals u dat voorspelt, want ik zeg u, De tijd is 

nabij, zoals Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, gesproken heeft. 
Ik zeg tegen u, Bekeer u! Want u richt zich naar de afgoden van het 

verleden. Als u zich niet bekeert, dan haalt u zich een vloek over u 
heen, en wordt u niet behouden. Want Jezus Christus, Yeshua 

HaMashiach, is de enige Weg, de Waarheid en het Leven, en Hij zal 

u laten zien dat de wereld niet vergaat! 
 

Ook richt ik mij op Japan, China, Korea, Filipijnen, Indonesië, 
Spanje, Nederland, Duitsland…  

Ik zeg u, Doe uw afgoden weg, want de tijd is nabij! Ook velen van 

u hebben nog steeds beelden in huis van Maria en Boeddha en 
andere afgoden. Ik zeg u, Breek daarmee, haal het weg in Jezus 
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Christus’ naam! Want dit is niet de wil van de Here, want u doet 
Hem daarmee verdriet. Daarom richt ik mij tot u, omdat de Here 

mij bevolen heeft om tot u te spreken, rechtstreeks! 

Bekeer u, want Jezus Christus, Hij is de Zoon van God, Hij is 
opgestaan van de dood, en Hij leeft tot in alle eeuwigheid. En wat 

Hij toen heeft gedaan, de wonderen en tekenen, alles!, dat doet Hij 
nu nog steeds. Hij is heden Dezelfde tot in alle eeuwigheid. 

 

Maar Hij laat niet de wereld vergaan morgen.  
Ik zeg u, De tijd is wel zeer nabij. Kijk om u heen, zie om u heen; u 

ziet het om u heen, want de tijd is nabij! Bekeer u, bekeer u tot 
Jezus Christus. 

 
 

20-12-2012 Geloof en vrees niet, want Ik ben 

met u! 
 
20-12-2012  BOODSCHAP GODS: VOORWAAR, HOE GROOT IS UW 

GELOOF? GELOOF VERZET BERGEN! STAP IN HET GELOOF EN 

NEEM HET OM NIET! GAAT EN PREDIKT EN ZEGT: HET KONINKRIJK 
DER HEMELEN IS NABIJ GEKOMEN!  

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo! Mijn naam is Benjamin Cousijnsen. Op 20 december 2012 

kreeg ik de volgende boodschap van een bode engel Gods. 

 
Shalom! Ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus. Mijn naam is Midaya en ben een bode engel Gods.  
 

Voorwaar, Hoe groot is uw geloof? 

Of gelooft u niet in Jezus Christus? Luister eens, ongelovige,  
 

Johannes 12, vers 37  En hoewel Hij zovele tekenen voor hun 
ogen gedaan had, geloofden zij niet in Hem. 

Johannes 12, vers 42  En toch geloofden zelfs uit de oversten velen 

in Hem, maar ter wille van de Farizeeën kwamen zij er niet voor uit, 
om niet uit de synagoge te worden gebannen. 
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Genesis 26, vers 24  En de HERE verscheen hem in die nacht en 

zeide: Ik ben de God van uw vader Abraham; vrees niet, want Ik 

ben met u; Ik zal u zegenen… tot zover. 
 

Johannes 12, vers 43  Luister goed!  Want zij waren gesteld op 
de eer der mensen, meer dan op de eer van God. 

 

Voorwaar, velen zijn geroepen, maar de vrees houdt hun 
gevangen, en ongeloof. 

 
Mattheüs 13, vers 58  En Hij deed daar niet vele krachten wegens 

hun ongeloof. 

 
Psalm 27, vers 1  De HERE is mijn licht en mijn heil, voor wie zou 

ik vrezen?  
 

Markus 16, vers 14  Daarna verscheen Hij aan de elven zelf, 

terwijl zij aanlagen, en Hij verweet hun hun ongeloof en hardheid 
van hart, omdat zij hen niet geloofden, die Hem aanschouwd 

hadden, nadat Hij opgewekt was. 

 
Voorwaar, geloof verzet bergen! 
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Johannes 12, vers 45 tot en met 48  En wie Mij aanschouwt, 
aanschouwt Hem, die Mij gezonden heeft. Ik ben als een licht in de 

wereld gekomen, opdat een ieder, die in Mij gelooft, niet in de 
duisternis blijve. En indien iemand naar mijn woorden hoort, maar 

ze niet bewaart, Ik oordeel hem niet, want Ik ben niet gekomen om 
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de wereld te oordelen, doch om de wereld te behouden. Wie Mij 
verwerpt en mijn woorden niet aanneemt, heeft een, die hem 

oordeelt: het woord, dat Ik heb gesproken, dat zal hem oordelen 

ten jongsten dage. 
 

Waar is uw vrees? Vrees niet! 
Waar is uw stap in het geloof? Geloof!! 

 

Mattheüs 10, vers 1  En Hij riep zijn twaalf discipelen tot Zich en 
gaf hun macht over onreine geesten om die uit te drijven en om 

alle ziekte en alle kwaal te genezen. 
 

Waar is uw geloof? Gaf Hij u niet Zijn macht en kracht? 

Voorwaar, neem het om niet! 
 

Mattheüs 10, vers 7 en 8  Gaat en predikt en zegt: Het 
Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Geneest zieken, wekt 

doden op,… Geloof het!... reinigt melaatsen, drijft boze geesten 

uit. Om niet hebt gij het ontvangen, geeft het om niet. 
Mattheüs 10, vers 26  Vreest hen dan niet, want er is niets bedekt, 

of het zal geopenbaard worden, en verborgen, of het zal bekend 

worden. 
 

1 Korinthiërs 13, vers 7  Alles bedekt zij, alles gelooft zij, alles 
hoopt zij, alles verdraagt zij. 

 

Voorwaar, in Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, zijt gij 
meer dan een superheld! 

Gij zijt in Christus meer dan overwinnaar! 
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
 

 

Velen horen wat ze graag willen horen! 
 

20-12-2012  HEBT U WELEENS MOEITE GEDAAN OM TE 

BEGRIJPEN, WAT HIJ WERKELIJK GEZEGD HEEFT? EEN IEDER DIE 
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MIJ BELIJDEN ZAL VOOR DE MENSEN, HEM ZAL OOK IK BELIJDEN 
VOOR MIJN VADER, DIE IN DE HEMELEN IS! 

 

 
 

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, welkom! Op 20 december 2012 in de nacht bracht de 

volgende bode engel Gods deze boodschap over aan Benjamin 
Cousijnsen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus 
Christus. Ik ben een bode engel Gods, profeet Benjamin 

Cousijnsen. 
 

Mattheüs 11, vers 15  Wie oren heeft, die hore! 

 
Voorwaar, velen horen, wat ze graag willen horen. 

Hebt u weleens moeite gedaan om te begrijpen, wat Hij werkelijk 

gezegd heeft? 
Voorwaar, pak uw Bijbel en pak een ander boek erbij… Pak nu eerst 

de Bijbel en houdt het in uw hand. Voor dit boek stierven vele 
Christenen, en door dit boek zijn vele mensen behouden en gered 

door Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, en door dit boek is er 

hoop! Ook voor u. 
 

Voorwaar, velen begrijpen niet eens dat de Bijbel uw wapen 
is. 

Als men een heel klein beetje godsdienstig is, spreekt men vaak 

over de duivel. Maar wat u geestelijk veel meer hindert, is uw eigen 
achteloosheid. Misschien hoort u wel, maar zijt gij er niet bij 

betrokken. 

 
Mattheüs 11, vers 15  Wie oren heeft, die hore! 

 
De duivel kent Gods woord maar al te goed, van vóór 

Genesis tot ná Openbaring! 
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Hij wil niet dat u luistert en moeite neemt om u te sterken.  
Pak nu dat andere boek… Wat heeft dat boek nu te bieden? Bouwt 

dit u op en kan dit boek u leren, wat u niet mag? Wat trekt u van 

de Bijbel af en om niet te horen? 
 

Mattheüs 10, vers 32 en 33  Hoor! Een ieder dan, “zo spreekt 
de Heer”, die Mij belijden zal voor de mensen, hem zal ook Ik 

belijden voor mijn Vader, die in de hemelen is; maar al wie Mij 

verloochenen zal voor de mensen, die zal ook Ik verloochenen voor 
mijn Vader, die in de hemelen is.  

 
Hoe kunt gij de duivel verslaan zonder kennis? 

 

Mattheüs 11, vers 15  Wie oren heeft, die hore! 
 

Hoe kan Ik, de Here, u sterken, als u niet luistert? 
Lees uw Bijbel; dit is uw machtig wapen! Gebruik het om weerstand 

te kunnen bieden. Mijn naam is Biblaya.  

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

God schiep alles en wil voor u zorgen! 
 

21-12-2012  BOODSCHAP GODS, OVERGEBRACHT IN DE NAAM 
VAN JEZUS CHRISTUS, YESHUA HAMASIACH! GOD SCHIEP ALLE 

LEVENDE WEZENS NAAR HUN AARD EN ZAG DAT HET GOED WAS. 

DE HEER ZEGT OOK: MAAK U GEEN ZORGEN!  
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo! Op 21 december 2012 bracht de bode engel Gods deze 
boodschap over aan Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Geliefde eenvoudige profeet Benjamin 

Cousijnsen, mijn naam is Netanea en ben een bode engel Gods, en 
vertel u daar het volgende… 

 

Genesis 1, vers 20 tot en met 22  En God zeide: Dat de wateren 
wemelen van levende wezens, en dat het gevogelte over de aarde 
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vliege langs het uitspansel des hemels. Toen schiep God de grote 
zeedieren en alle krioelende levende wezens, waarvan de wateren 

wemelen, naar hun aard, en allerlei gevleugeld gevogelte naar zijn 

aard. En God zag, dat het goed was. En God zegende ze en zeide: 
Weest vruchtbaar, wordt talrijk en vervult de wateren in de zeeën, 

en het gevogelte worde talrijk op de aarde. 
Genesis 1, vers 24 en 25  En God zeide: Dat de aarde voortbrenge 

levende wezens naar hun aard, vee en kruipend gedierte en wild 

gedierte naar hun aard; en het was alzo. En God maakte het wild 
gedierte naar zijn aard en het vee naar zijn aard en alles wat op de 

aardbodem kruipt naar zijn aard. En God zag, dat het goed was. 
Genesis 1, vers 30  Maar aan al het gedierte der aarde en al het 

gevogelte des hemels en al wat op de aarde kruipt, waarin leven is, 

geef Ik al het groene kruid tot spijze; en het was alzo. 
 

Lukas 12, vers 24  Let op de raven, zij zaaien niet en zij maaien 
niet, zij hebben geen voorraadkamer of schuur, en toch voedt God 

ze. Hoe ver gaat gij de vogelen te boven! Wie van u kan door 

bezorgd te zijn een el aan zijn lengte toevoegen? Indien gij dan 
zelfs het geringste niet kunt, wat zult gij u bezorgd maken om het 

overige?  

 
Prediker 10, vers 20  Vervloek zelfs in uw gedachten de koning 

niet, en vervloek in uw slaapkamer de rijke niet, want de vogelen 
des hemels zouden het geluid overbrengen en het gevogelte zou te 

kennen geven wat gij gezegd hebt. 

 
Spreuken 6, vers 5  Red u als een gazelle van de vangst, als een 

vogel uit de hand van de vogelaar.  
 

Psalm 55, vers 23  Werp uw bekommernis op de HERE, Hij zal 

voor u zorgen; Hij zal nimmermeer toelaten, dat de rechtvaardige 
wankelt.  

Psalm 124, vers 6 tot en met 8  Geprezen zij de HERE, die ons niet 

overgaf ten buit aan hun tanden! Onze ziel is ontkomen als een 
vogel uit de strik van de vogelvangers; de strik is gebroken, en wij 

zijn ontkomen! Onze hulp is in de naam des HEREN, die hemel en 
aarde gemaakt heeft.  
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Openbaring 7, vers 15 tot en met 17  Daarom zijn zij voor de 
troon van God en zij vereren Hem, “Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus”, dag en nacht in zijn tempel; en Hij, die op de troon 

gezeten is, zal zijn tent over hen uitspreiden. Zij zullen niet meer 
hongeren en niet meer dorsten, ook zal de zon niet op hen vallen, 

noch enige hitte, want het Lam, “Yeshua HaMashiach, Jezus 
Christus”, dat in het midden van de troon is, zal hen weiden en 

hen voeren naar waterbronnen des levens; en God zal alle tranen 

van hun ogen afwissen. 
 

Voorwaar, gaat gij de schepping niet ver te boven? 
 

Mattheüs 11, vers 28  Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast 

zijt, en Ik zal u rust geven. 
 

Lukas 12, vers 34  Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart 
zijn. 

 

Benjamin, ik ga nu, en lees Johannes 3, vers 16 voor uzelf.  
 

Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 
 

 

Waarom gaat gij niet naar Jezus toe? 
 

21-12-2012  BOODSCHAP GODS, DIE VIA DE BODE ENGEL GODS 
OVER WERD GEBRACHT. DE HERE SPREEKT OP ZEER DIRECTE 

WIJZE VIA ZIJN BODE ENGEL EN RICHT ZICH TOT ZIJN KIND & 

KINDEREN MET DIEPE VERBORGEN WOND(EN)! 
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo! Op 21 december 2012 bracht de bode engel Gods deze 
boodschap over aan Benjamin Cousijnsen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de machtige naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, ik ben 
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een bode engel Gods, die elk woord overbrengt, die de Almachtige 
door mij heen spreekt.  

Mijn kind, luister eens heel goed! 

Treur niet, Ik heb uw tranen gezien. Zalig die treuren om 
Mijnentwil. Gij zult door Mij vertroost worden. Ik heb uw pijn 

gezien. Ik riep u bij de naam, maar u hoorde Mij niet. Zalig zijt gij, 
wanneer men u slaat en vervolgt en liegende allerlei kwaad van u 

spreekt. Voorwaar, vreest hen dan niet! Want er is niets bedekt, of 

het zal geopenbaard worden, en verborgen, of het zal bekend 
worden. 

Wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden.  
 

Gij hebt een innerlijke wond diep weggestopt, waar u 

nimmer over gesproken hebt. 
Kom tot Mij! Ik zal u rust geven. Ik ben zachtmoedig en nederig 

van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen. Ik zag, Mijn kind, 
de begeerte des vlezes en de begeerte der ogen. Vrees niet, wat Ik 

u zeg in de volle waarheid… Gij zijt gedwongen voor gemeenschap, 

keer op keer. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, Vrees Mij niet! Ik zal 
de Zon der gerechtigheid op laten gaan, en Ik zal genezing brengen 

aan u.  

Welke wond hebt u weggestopt? 
Voorwaar, maak het openbaar! Wie in Mij gelooft en Mij aanneemt, 

wordt niet veroordeeld. Mijn lieve kind, gij zijt niet slecht, maar de 
satan! 

 

1 Korinthiërs 3, vers 16 en 17  Weet gij niet, dat gij Gods tempel 
zijt en dat de Geest Gods in u woont? Zo iemand Gods tempel 

schendt, God zal hem schenden. Want de tempel Gods, en dat zijt 
gij, is heilig “en niet smerig”! 

 

Mijn kind, luister eens… 
Doe het oude zuurdeeg weg, opdat gij een vers deeg moogt zijn. 

Gij zijt immers ongezuurd. Want ook uw Paaslam is geslacht, Ik, 

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Ik werd ook geslagen en 
gedood. Geef Mij uw wond uit uw binnenste! 

 
Johannes 3, vers 18 en 19  Wie in Hem gelooft, wordt niet 

veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet 
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heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is 
het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 

duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 

waren boos. 
Johannes 3, vers 20 en 21  Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat 

het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de 
dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat 

van zijn werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 

 
Mijn naam is Racha en bracht u deze boodschap, en zeg u: 

De Here spreekt via de Bijbel tot vele harten! 
Hij helpe u en sterke u! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 

Ismaëls wens en gebed uitgekomen! 
 

21-12-2012  BOODSCHAP GODS: DE BODE ENGEL BRENGT EEN 
ONTROEREND, WAARGEBEURD VERHAAL OVER TWEE GOEDE 

VRIENDEN: EFRAÏM WERD EEN PALESTIJNSE VERZETSSTRIJDER 

EN ISMAËL EEN ISRAËLISCHE SOLDAAT!  
 

 
Volledige weergave: 

 

Shalom! Op 21 december 2012 bracht de volgende bode engel 
Gods deze boodschap over aan Benjamin Cousijnsen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus 
Christus. Mijn naam is Geamlech en ben een bode engel Gods, en 

spreek tot u die luistert. 
 

Efeziërs 3, vers 17  Opdat Christus door het geloof in uw harten 

woning make. Geworteld en gegrond in de liefde. 
 

In Jeruzalem woonde eens een Israëlische soldaat… 
Vroeger had hij een vriend, Efraïm. Deze vriend woonde bij Hamas 

en was een Palestijnse verzetsstrijder. Ismaël is wel een Israëlische 

soldaat, die nog nooit iemand gedood had. 
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Exodus 20, vers 13  Gij zult niet doodslaan. 
 

Hij was namelijk een wederom geboren Christen en dacht 

vaak aan zijn Palestijnse vriend. 
 

Jeremia 31, vers 10 en 11  Hoort het woord des HEREN, o 
volken, verkondigt het in verre kustlanden en zegt: Hij, die Israël 

verstrooide, zal het verzamelen en het behoeden als een herder zijn 

kudde. Want de HERE maakt Jakob vrij en verlost hem uit de macht 
van wie sterker is dan hij. 

Jeremia 31, vers 29 en 30  In die dagen zal men niet meer zeggen: 
De vaders hebben onrijpe druiven gegeten en de tanden der 

kinderen zijn slee geworden. Maar ieder zal om zijn eigen 

ongerechtigheid sterven; ieder die onrijpe druiven eet, diens tanden 
zullen slee worden. 

 
Ismaël was wel een verplichte soldaat, maar zijn 

tegenstander doden: Nee! 

Ismaël had een kleine Bijbel en las dit:  
 

Mattheüs 5, vers 43 tot en met 44  Gij hebt gehoord, dat er 

gezegd is: Gij zult uw naaste liefhebben en uw vijand zult gij haten. 
Maar Ik zeg u: Hebt uw vijanden lief en bidt voor wie u vervolgen. 

 
Voorwaar, voorwaar, 

Mattheüs 6, vers 6  Maar gij, wanneer gij bidt, ga in uw 

binnenkamer, sluit uw deur en bid tot uw Vader in het verborgene; 
en uw Vader, die in het verborgene ziet, zal het u vergelden. 

 
Op een dag stond hij vlakbij Hamas, en Ismaël moest zijn 

eigen land, Israël, beschermen. 

Voorwaar, bid voor Israël! 
 

1 Timotheüs 2, vers 1  Ik vermaan u dan allereerst smekingen, 

gebeden, voorbeden en dankzeggingen te doen voor alle mensen. 
 

Opeens verscheen een soldaat uit het niets…  
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Het was zijn Palestijnse vriend Efraïm, die het wapen greep en 
schoot op Ismaël. Waar Ismaël snel naar greep, was de Bijbel. De 

Palestijnse vriend herkende hem, net te laat… 

 
Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, 

dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die 
in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. 

 

Efraïm was moslim en heeft nu de Bijbel van Ismaël, en zag 
nog enkele oude foto’s van hun kinderjaren. 

Toen hij de Bijbel las, kwam hij erachter dat Isa meer dan een 
profeet is.  

Nu is zijn gezin Christen en ook Efraïm zelf. Velen zijn tot geloof 

gekomen door hem! 
 

Mattheüs 10, vers 38 en 39  Lees dit voor uzelf. 
 

Ismaël had altijd al voor Efraïm gebeden, en zijn wens kwam 

uit. 
Ooit zullen ze elkaar weer ontmoeten, maar dan bij de Heer. Ze 

waren nu gered! 

Benjamin, ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 
 
 

22-12-2012 O wee wereld, nog even! 
 
22-12-2012  NOG EEN KORTE TIJD EN DE WERELD ZIET MIJ NIET 

MEER, MAAR GIJ ZIET MIJ, WANT IK LEEF EN GIJ ZULT LEVEN! 

VERDER O.A.: HET LIJDEN VAN JEZUS CHRISTUS EN ONS AANDEEL 
HIERIN ALS CHRISTENEN!  

 
 

Volledige weergave: 

 
Shalom! Op 22 december 2012 bracht de bode engel Gods deze 

boodschap over aan Benjamin Cousijnsen. 
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Shalom, profeet Benjamin Cousijnsen! Mijn naam is Chelon. Ik 
begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus.  

 

Voorwaar, voorwaar, ik zeg u,  
 

Johannes 18, vers 33 en 34  Pilatus dan keerde terug in het 
gerechtsgebouw en riep Jezus en zeide tot Hem: Zijt Gij de Koning 

der Joden? Jezus antwoordde: Zegt gij dit uit uzelf of hebben 

anderen u over Mij gesproken? 
 

2 Timotheüs 2, vers 1 en 2  Gij dan, mijn kind, wees krachtig in 
de genade van Christus Jezus, en wat gij van mij gehoord hebt 

onder vele getuigen, vertrouw dat toe aan vertrouwde mensen, die 

bekwaam zullen zijn om ook anderen te onderrichten. 
 

Johannes 19, vers 1, 2 en 3  Toen nam dan Pilatus Jezus en liet 
Hem geselen. En de soldaten vlochten een kroon van doornen, 

zetten die op zijn hoofd en deden Hem een purperen kleed om, en 

zij traden op Hem toe en zeiden: Gegroet, Koning der Joden! En zij 
gaven Hem slagen in het gelaat. 

 

Mattheüs 27, vers 30 en 31  En zij spuwden naar Hem en namen 
het riet en sloegen Hem ermede op het hoofd, “op de 

doornenkroon, zodat het goed vastzat”, zei de bode engel 
Gods. En toen zij Hem bespot hadden, trokken zij Hem de mantel 

uit en deden Hem zijn klederen aan en zij leidden Hem weg om 

Hem te kruisigen.  
Voorwaar, 

 
2 Timotheüs 2, vers 3 tot en met 5  Lijd met de anderen als een 

goed soldaat van Christus Jezus. Tijdens de veldtocht wordt geen 

soldaat gemoeid in de zorg voor zijn onderhoud; hij heeft slechts 
hem te voldoen, door wie hij aangeworven is. En is iemand een 

kampvechter, dan ontvangt hij de krans alleen, als hij volgens de 

regels van de kamp heeft gestreden. 
2 Timotheüs 2, vers 8  Gedenk, dat Jezus Christus, “Yeshua 

HaMashiach”, zei de engel Gods, uit de doden is opgewekt, uit het 
geslacht van David, naar mijn evangelie. 
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Hebreeën 10, vers 37  Want nog een korte, korte tijd, en Hij, die 
komt, zal er zijn en niet op Zich laten wachten. 

Hebreeën 11, vers 5 en 6  Door het geloof is Henoch weggenomen 

zodat hij de dood niet zag, en hij werd niet meer gevonden, want 
God had hem weggenomen. Want vóórdat hij werd weggenomen, is 

van hem getuigd, dat hij Gode welgevallig was geweest; maar 
zonder geloof is het onmogelijk Hem welgevallig te zijn. Want wie 

tot God komt, moet geloven, dat Hij bestaat en een beloner is voor 

wie Hem ernstig zoeken. 
 

Johannes 3, vers 36  Wie in de Zoon gelooft, “Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus”, zei de bode engel Gods, heeft 

eeuwig leven; doch wie aan de Zoon ongehoorzaam is, zal het 

leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem. 
Johannes 14, vers 6  Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de 

waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij. 
Johannes 14, vers 18 tot en met 20  Ik zal u niet als wezen 

achterlaten. Ik kom tot u. Nog een korte tijd en de wereld ziet Mij 

niet meer, “O wee, wereld!”, maar gij ziet Mij, want Ik leef en gij 
zult leven. Te dien dage zult gij weten, dat Ik in mijn Vader ben en 

gij in Mij en Ik in u. 

Johannes 17, vers 20  En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook 
voor hen, die door hun woord in Mij geloven. 

Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat 
Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in 

Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. 

Johannes 10, vers 9  Ik ben de deur; als iemand door Mij 
binnenkomt, zal hij behouden worden… tot zover. 

 
Lees dit voor uzelf: 1 Johannes 3, vers 9, en 1 

Thessalonicenzen 4, vers 7, en Efeziërs 6, vers 10 tot en met 

18 
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
 

 

Zalig zij die horen en begrijpen! 
 



 
 

 

839 
 
 

 

24-12-2012  BOODSCHAP GODS: ZALIG WIE HOREN EN DE 
WOORDEN DES ALLERHOOGSTEN BEGRIJPEN, SPRAK MICHAËL, DE 

ENGEL DES HEREN, TOT BENJAMIN COUSIJNSEN, GODS PROFEET 

DIE ALLES METEEN OPSCHRIJFT EN DOORGEEFT!  
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo! 24 December 2012 bracht de bode engel Gods de volgende 
boodschap over aan Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom, profeet Benjamin Cousijnsen! Ik begroet u in de 

almachtige naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. 

Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Mijn naam is Michaël.  
 

Geliefden in Christus, Yeshua HaMashiach, zalig wie horen 
en de woorden des Allerhoogsten begrijpen. 

Bid tot Yeshua, Jezus. Hem komt alle eer toe en lofprijs en 

aanbidding! Gij moet u nimmer op de bode engelen Gods richten, 
zelfs niet op mij, Michaël, de vorst, maar alleen op Hem, die de 

Schepping maakte en u als Enige zó kon maken. 

Genesis 2, vers 7  Toen formeerde de HERE God de mens van stof 
uit de aardbodem en blies de levensadem in zijn neus; alzo werd de 

mens tot een levend wezen. 
 

Hij, de God van Izaäk, Jakob en Abraham is zeer machtig en 

zeer heilig, en verdient alle respect en gehoorzaamheid. 
En Hij duldt geen zonden. 

 
Daniël 10, vers 12  En hij zeide tot mij: Vrees niet, Daniël,… Gij 

kunt in deze zin ook uw naam noemen… want van de eerste 

dag af, dat gij uw hart erop gezet hadt om inzicht te verkrijgen en 
om u voor uw God te verootmoedigen, zijn uw woorden gehoord, 

en ik ben gekomen op uw woorden. 

 
Voorwaar, de tijd is waarlijk zeer nabij! 

 
Daniël 11, vers 31 tot en met 35  Dan zullen strijdmachten door 

hem op de been gebracht worden; zij zullen het heiligdom, de 
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vesting, ontheiligen, het dagelijks offer doen ophouden en een 
gruwel oprichten, die verwoesting brengt. En degenen die zich 

misgaan tegen het verbond, zal hij door vleierijen tot afval 

bewegen, maar het volk dat zijn God kent, zal sterk zijn en daden 
doen. En de verstandigen onder het volk zullen velen tot inzicht 

brengen, maar zij zullen een tijdlang struikelen door zwaard en 
vuur, door gevangenschap en beroving. Doch, terwijl zij struikelen, 

zullen zij een kleine hulp vinden; dan zullen velen zich in 

huichelachtigheid bij hen aansluiten… Voorwaar, u daar, luistert u 
nog?... Sommige van de verstandigen, “onder anderen 

Christenen” zullen struikelen, opdat er onder hen loutering, 
schifting en zuivering teweeggebracht worde, tot aan de eindtijd; 

want deze toeft nog tot de vastgestelde tijd.  

 
Voorwaar, ja u daar! 

 
2 Timotheüs 2, vers 14 tot en met 18  Blijf dit in herinnering 

brengen en betuig in de tegenwoordigheid van God, dat men geen 

woordenstrijd moet voeren, die tot niets nut is, ja verderf brengt 
aan wie ernaar horen… Begrijpt gij de woorden Gods wel?... Maak 

er ernst mede u wèl beproefd ten dienste van God te stellen, als 

een arbeider, die zich niet behoeft te schamen, doch rechte voren 
trekt bij het brengen van het woord der waarheid. Maar vermijd, 

“ja u daar!”, de onheilige, holle klanken; want zij zullen de 
goddeloosheid nog verder drijven, en hun woord zal voortwoekeren 

als de kanker. Tot hen behoren Hymeneüs en Filetus,… Luister 

goed: Tot hen behoren dus Hymeneüs en Filetus,… die uit het spoor 
der waarheid geraakt zijn met hun bewering, dat de opstanding 

reeds heeft plaatsgehad, waardoor zij het geloof van sommigen 
afbreken. 

 

1 Petrus 4, vers 12 tot en met 19  Geliefden, laat de vuurgloed, 
die tot beproeving dient, u niet bevreemden, alsof u iets vreemds 

overkwame. Integendeel, verblijdt u naarmate gij deel hebt aan het 

lijden van Christus, opdat gij u ook met vreugde zult mogen 
verblijden bij de openbaring zijner heerlijkheid. Indien gij door de 

naam van Christus smaad lijdt, zijt gij zalig, daar de Geest der 
heerlijkheid en de Geest Gods op u rust. Laat dus niemand uwer 

moeten lijden als moordenaar, of dief, of boosdoener, of als een 
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bemoeial. Indien hij echter als Christen lijdt, dan schame hij zich 
niet, maar verheerlijke God onder die naam. Want het is nu de tijd, 

dat het oordeel begint bij het huis Gods; als het bij ons begint, wat 

zal het einde zijn van hen, die ongehoorzaam blijven aan het 
evangelie Gods? En indien de rechtvaardige ternauwernood 

behouden wordt, waar zal dan de goddeloze en zondaar 
verschijnen? Laten derhalve ook zij, die naar de wil van God lijden, 

hun zielen aan de getrouwe Schepper overgeven, steeds het goede 

doende. 
 

1 Johannes 2, vers 2 tot en met 6  En Hij is een verzoening voor 
onze zonden en niet alleen voor de onze, maar ook voor die der 

gehele wereld. En hieraan onderkennen wij, dat wij Hem kennen: 

indien wij zijn geboden bewaren. Wie zegt: Ik ken Hem, en zijn 
geboden niet bewaart, is een leugenaar en in die is de waarheid 

niet; maar wie zijn woord bewaart, in die is waarlijk de liefde Gods 
volmaakt. Hieraan onderkennen wij, dat wij in Hem zijn. Wie zegt, 

dat hij in Hem blijft, behoort ook zelf zó te wandelen, als Hij 

gewandeld heeft.  
 

Lees dit voor uzelf: Spreuken 3, vers 5 tot en met 8, en vers 33 

tot en met 35, en tot slot: Spreuken 6, vers 16 tot en met 19 
 

Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Overdenk deze boodschap! 
Ik ga nu, profeet Benjamin Cousijnsen, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 

 
 

Bent u Chinees? Luister eens naar deze 

boodschap! 
 

24-12-2012  BOODSCHAP GODS VOOR CHINA EN DE CHINESE 

BEVOLKING: CHINA, OPNIEUW SPREEKT EN WAARSCHUWT DE 
ENIGE WARE GOD VAN HEMEL EN AARDE  U, DE GOD VAN 

ABRAHAM, IZAÄK EN JAKOB. LUISTER NU!  
 

 

Volledige weergave: 
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Hallo! Op 24 december 2012 bracht de bode engel Gods deze 
boodschap over aan Benjamin Cousijnsen.  

 

Shalom, Benjamin Cousijnsen! Ik begroet u in de naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. Mijn naam is Zabdiehu. Ik verheug mij 

zeer om u te ontmoeten, waar men veel over spreekt.  Spreuken 
8, vers 35 en 36   

 

Voorwaar, zijt gij een Chinees?  
Luister eens naar deze boodschap! Zo spreekt de Here. Want wie 

Mij vindt, heeft het leven gevonden, hij heeft van de HERE 
welgevallen verkregen. Maar wie Mij mist, doet zijn leven geweld 

aan; allen die Mij haten, “Jezus Christus, Yeshua HaMashiach”, 

hebben de dood lief. 
 

Voorwaar, weet gij dan niet wie hij is, die u een vloek heeft 
gebracht, maar geen zegen? 

 

Openbaring 12, vers 7 tot en met 9  En er kwam oorlog in de 
hemel; Michaël en zijn engelen hadden oorlog te voeren tegen de 

draak; ook de draak en zijn engelen voerden oorlog, maar hij, “uw 

draak!”, kon geen standhouden, en hun plaats werd in de hemel 
niet meer gevonden. En de grote draak werd op de aarde 

geworpen, de oude slang, die genaamd wordt duivel en de satan, 
die de gehele wereld verleidt; hij werd op de aarde geworpen en 

zijn engelen met hem.  

 
Benjamin Cousijnsen, zeer veel Chinezen hebben nimmer 

een beter bestaan gehad. 
Ze hadden smerige baantjes en meer dan 30 miljoen Chinese 

arbeiders werden vaak blootgesteld aan levensgevaarlijke stoffen 

en andere giftige substanties. De Noordelijke stad, Taiyuan, wordt 
verstikt door vuilnis, met zware metalen en chemicaliën, 

enzovoorts. 

 
Psalm 74, vers 13  Gij zijt het, die de zee hebt gekliefd door uw 

kracht, de koppen der draken in het water verbrijzeld. 
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Vele Chinezen stierven snel, doordat men in de provincie 
Jiangxi uit het Galvaniseerbedrijf Silicose opliep.  

Voorwaar, gij aanbidt de duivel, en dit verklaart ook dat Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus, u niet kan zegenen, vanwege uw 
afgoderijen! De God van Izaäk, Jakob en Abraham wou u al zolang 

redden en bevrijden van de vloek van uw draak! 
 

Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, 

“ook China!”, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 
een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. 
 

De Here heeft via Benjamin vaker tot u gesproken, maar u 

luisterde niet. 
Daarom, zolang gij zich niet afwendt en breekt met al uw draken en 

andere afgoden, kan Ik u alleen maar straffen, vanwege uw satan 
verafgoding! Voorwaar, zo spreekt de Here. 

Johannes 3, vers 17 en 18  Want God heeft zijn Zoon niet in de 

wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de 
wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet 

veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet 

heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. 
 

Voorwaar, bekeer u, en vraag om vergeving en nodig Jezus 
Christus, Yeshua HaMashiach, uit om in uw hart te komen 

wonen.  

Hij is de enige Weg en de Waarheid en het Leven naar eeuwig 
leven, en verandert uw vloek in zegen! 

Koop een Bijbel of vraag elders, en onderzoek Zijn woorden voor 
uzelf. 

 

Johannes 3, vers 35 en 36  Lees dit voor uzelf. 
 

Ik ga nu en zegen u, zoals men elkander zegent bij de Almachtige, 

en zeg dit in eerbied, zodat gij gezegend mag zijn: Ruacha, Yeshu, 
Shalom! 
 
 

 



 
 

 

844 
 
 

 

Piramides Teotihuacán = Offerplek gevallen 

engelen! 
 

26-12-2012 DE BODE ENGEL GEEFT DEZE ONTHULLING NAMENS 
DE HERE GOD DOOR: DE ZON- EN MAANPIRAMIDES IN MEXICO, 

TEOTIHUACÁN, WERDEN GEMAAKT DOOR DE GEVALLEN ENGELEN: 

WARE OFFERPLEKKEN VAN GEVALLEN ENGELEN! 
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo! Op 26 december 2012 bracht de bode engel Gods deze 
boodschap over aan Benjamin Cousijnsen. 

 

Shalom, profeet Benjamin Cousijnsen! Ik begroet u in de naam van 
Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Mijn naam is Redamio. 

Voorwaar, voorwaar, ik zeg u als bode engel Gods dit, wat mij 
wordt meegegeven als ik spreek, 

 

Genesis 6, vers 1 en 2  Luister goed!... Toen de mensen zich op 
de aarde begonnen te vermenigvuldigen en hun dochters geboren 

werden, zagen de zonen Gods, dat de dochters der mensen schoon 
waren, en zij namen zich daaruit vrouwen, wie zij maar verkozen. 

 

Benjamin, in Mexico bevindt zich Teotihuacán, de 
Zonnepiramide en de Maanpiramide.  

De straat heet de Straat der Doden. 

 
Genesis 6, vers 4  De reuzen waren in die dagen op de aarde, “de 

gevallen engelen, die uit de hemel geworpen werden, samen 
met Lucifer”, en ook daarna, toen de zonen Gods, “zo noemden 

zij zich”, tot de dochters der mensen kwamen, en zij hun kinderen 

baarden; dit zijn de geweldigen uit de voortijd, “gevallen 
engelen!”, mannen van naam; “zij waren zeer wijs”. 

 
De piramides werden gemaakt… 

Deze bouwwerken, die wel 44 meter hoog konden zijn, werden door 

hen gemaakt! Daar vonden ook de openbare rituelen en 
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offerplechtigheden plaats. Archeologen vonden sporen van duivelse 
slachtingen, afgehakte hoofden en andere slachtingen.  

In de Maanpiramide werd men ook levend begraven en 

vastgebonden, als men ongehoorzaam was aan de ‘zonen gods’, zo 
noemden de gevallen engelen zich. Zij plaatsten ratelslangen bij de 

ingegraven mensen; ook werden enkelen begraven in een kooi.  
Onder de offergaven bevonden zich wapens van onder andere 

Obsidiaan. Eén van de gevallen engelen maakte een beeldje van 

massief Dioriet, dat men ook moest aanbidden.  
Ook wolven en poema’s en andere koppen werden vaak begraven, 

en het vlees at men op.  
 

Openbaring 20, vers 8  En hij zal uitgaan om de volkeren aan de 

vier hoeken der aarde, “denk aan de piramide”, te verleiden, Gog 
en Magog, om hen tot de oorlog te verzamelen, en hun getal is als 

het zand der zee. 
Openbaring 20, vers 9  En zij kwamen op over de breedte der aarde 

en omsingelden de legerplaats der heiligen en de geliefde stad; en 

vuur daalde neder uit de hemel en verslond hen. 
 

Ezechiël 7, vers 9  Ik zal niets ontzien en geen deernis hebben; 

naar uw wandel zal Ik u vergelden, en uw gruwelen zullen op u 
neerkomen. En gij zult weten, dat Ik, de HERE, het ben, die slaat. 

 
Mattheüs 7, vers 13 en 14  Gaat in door de enge poort, want 

wijd is de poort en breed de weg, die tot het verderf leidt, en velen 

zijn er, die daardoor ingaan; want eng is de poort, en smal de weg, 
die ten leven leidt, en weinigen zijn er, die hem vinden. 

 
Voorwaar, ik zeg u, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, is 

uw enige Weg en de enige Waarheid en het Leven. 

Hij is de Zoon van God!  
 

Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, 

dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die 
in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. 

 
Benjamin, ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
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Luister, schaam en vrees het Evangelie niet! 
 

U DAAR, GIJ WORDT TER VERANTWOORDING GEROEPEN! ZIJT GIJ 
NIET GEROEPEN OM GODS GELIEFDE PROFEET BENJAMIN 

COUSIJNSEN TE HELPEN? DE OOGST IS WEL GROOT, MAAR 

ARBEIDERS ZIJN ER WEINIG! 
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo! Op 26 december 2012 bracht de bode engel Gods deze 
boodschap over aan Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom, profeet Benjamin Cousijnsen! Ik begroet u in de machtige 

naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, voorwaar, 

ik zeg u, Mijn naam is Seüella. Geliefde profeet, geef deze 
boodschap door! 

 
Hebreeën 11, vers 6  Maar zonder geloof is het onmogelijk Hem 

welgevallig te zijn. Want wie tot God komt, moet geloven, dat Hij 

bestaat en een beloner is voor wie Hem ernstig zoeken. 
 

Velen zijn geroepen, maar houden zich voor doof. 

 
Jesaja 42, vers 18 tot en met 21  Gij doven, hoort, en gij 

blinden, slaat uw ogen op om te zien. Wie is er blind dan mijn 
knecht en doof als de bode die Ik zend? Wie is er blind als de 

volmaakte en blind als de knecht des HEREN? Gij hebt wel veel 

gezien, maar gij hield het niet in gedachtenis; gij hebt de oren wel 
open gehad, maar gij hebt niet gehoord.  

 
Voorwaar, u daar, gij zijt geroepen en gij weet dat de God 

van Izaäk, Jakob en Abraham u geroepen heeft! 

 
Job 9, vers 19  Ja, wanneer het aankomt op de kracht van de 

sterkste, – dan is Hij het, en wanneer het aankomt op het recht, 

dan zegt Hij: Wie kan Mij ter verantwoording roepen?  
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U daar, gij wordt ter verantwoording geroepen als gij God 
afwijst! 

 

Job 9, vers 20  Al was ik in mijn recht, mijn eigen mond zou mij 
veroordelen; al was ik onschuldig, Hij zou mij schuldig verklaren.  

 
Waarom? Omdat gij naar uw eigen begeerten luistert! 

 

2 Timotheüs 4, vers 2 tot en met 4  Word wakker daar!...  
Verkondig het woord, dring erop aan, gelegen of ongelegen, 

wederleg, bestraf en bemoedig met alle lankmoedigheid en 
onderrichting… Zit gij daarbij?... Want er komt een tijd, dat de 

mensen, “ook Christenen”, de gezonde leer niet meer zullen 

verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen 
begeerte zich tal van leraars zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van 

de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtsels keren. 
 

Als gij geroepen zijt, en gij houdt u voor doof, dan zal 

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, ook doof voor u zijn. 
Voorwaar,  

 

2 Timotheüs 4, vers 9  Doe uw best spoedig tot mij te komen. 
 

Zijt gij niet geroepen om Gods geliefde profeet, Benjamin 
Cousijnsen, te helpen? 

 

Mattheüs 9, vers 37  Toen zeide Hij tot zijn discipelen: De oogst 
is wel groot, maar arbeiders zijn er weinig. 

 
Ook als hij u geroepen heeft, in uw kerk of thuis, luister! 

Schaam en vrees het evangelie niet.  

 
Ezechiël 36, vers 31 en 32  Dan zult gij terugdenken aan uw 

boze wandel en aan uw handelwijze, die niet goed was, en gij zult 

van uzelf walgen om uw ongerechtigheden en uw gruwelen. Niet 
om uwentwil doe Ik het, luidt het woord van de Here HERE; weet 

dat wel! Schaamt u en wordt schaamrood over uw wandel, tot 
zover. 
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De oogst is groot, maar waar zijn de Christenen die horen en 
verwend zijn? 

Voorwaar, voorwaar, hoor en luister! Als gij doof blijft, blijf Ik doof 

voor u! Zo spreekt de Here. 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 
 

 

27-12-2012 Hebt gij verdriet of pijn? Richt u op 
Hem! 
 

BOODSCHAP GODS: KOM, GIJ MOET HEM PRIJZEN EN DANKEN EN 
AANBIDDEN, HOE U ZICH OOK VOELT! HEBT U VERDRIET OF HEBT 

U PIJN? RICHT U OP HEM, MAAK HEM GROOT: MIJN ZIEL ROEPT 

UIT: HALLELUJA!  
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, welkom! Op 27 december 2012 bracht de bode engel Gods 
deze boodschap over aan Benjamin Cousijnsen.  

 
Shalom! Hola, Benjamin, me llamo Singaliana. 

Benjamin zei, “Sorry, voor Spaans moet u bij mijn vrouw zijn”.  

O, Si Perdon Benjamin. Ik ben een bode engel Gods, Singaliana.  
 

O halleluja! Prijs Adonai, Yeshua HaMashiach!  

Kom, gij moet hem prijzen en danken en aanbidden! 
Voorwaar, zingen maakt blij en geeft u kracht, wonderbare kracht.  

 
Hebt gij verdriet of pijn?  

Hij kent uw hart.  

Zeg: “O God van Izaäk, Jakob en Abraham, Gij hebt de hemelen 
gemaakt en de Zon, Maan en sterren. Miljarden en miljarden zijn 

er.  
O halleluja, Gij zijt klaar voor ontvangst!  

O Gij zijt een fantastische God; wees hier in mijn hart, en vul deze 

ruimte!  
De bloemen, vogels en bomen zijn blij, en ik ben zo blij.  
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Ik verzadig mijn geest met de grote aanwezigheid van u. Mijn ziel 
roept uit: Halleluja! Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, ik hou van 

u. Dank u voor uw verscheurde lichaam en uw vergoten Bloed aan 

het kruis. Ik dank u voor uw speciale bevrijding van elke vloek en 
ziekte. U bent mijn Redder en Geneesheer, halleluja! Dank u, dat ik 

uw aanwezigheid mag ervaren en uw kracht.  
Ik aanbid geregeld, ’s ochtends, ’s middags, ’s avonds… Onze 

Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd”. 

 
Psalm 81, vers 1 tot en met 3  Jubelt Gode, onze sterkte, juicht 

ter ere van Jakobs God. Heft een zang aan, laat de tamboerijn 
horen, de liefelijke citer met de harp.  

 

Lees dit voor uzelf: Psalm 5, vers 12 en 13 
 

Mijn hulp is van de Here, ik geloof dat Gij heden Dezelfde 
bent, halleluja!  

Mijn angst is weg.   

 
Psalm 122, vers 1 en 2  Ik was verheugd, toen men mij zeide: 

Laten wij naar het huis des HEREN gaan. 

 
Zing, dans en prijs de Here, vol vreugde. 

Hij komt zeer spoedig! Hij zal u veranderen. In de hemel kan u 
genieten, zonder vrees.  

Zeg: “Halleluja, Heilige Geest van God!” 

 
Psalm 18, vers 11  Hij reed op een cherub en vloog en zweefde 

op de vleugels. 
Psalm 18, vers 37  Gij hebt mij ruimte gegeven voor mijn schreden, 

en mijn enkels wankelen niet. Halleluja! 

 
Alle dank aan de God van Izaäk, Jakob en Abraham! Amen. 

Ik zeg in eerbied: Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
 

Yeshua HaMasiach is de enige Weg tot behoud! 
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27-12-2012  BOODSCHAP GODS, DIE DE BODE ENGEL DOORGEEFT 
AAN BENJAMIN COUSIJNSEN, EN DEZE BRENGT NAMENS JEZUS 

CHRISTUS, YESHUA HAMASIACH. DE HEER HOUDT VAN U, MAAR 

HAAT DE ZONDE. IN LIEFDE ROEPT HIJ U NU! 
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, welkom! Mijn naam is Benjamin Cousijnsen. Op 27 december 
2012 kreeg ik de volgende boodschap van een bode engel Gods. 

 
De bode engel Gods begon te spreken, en hij begon met: 

Jezus Christus, Yeshua HaMashiach, is de enige Weg voor 

behoud. 
Shalom! Ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Mijn naam is Rafaël en ben 
een bode engel Gods. 

 

Voorwaar, ik zag u en gij stond voor het raam en verkocht 
uw lichaam, voor geld! 

Ooit werd een vrouw opgepakt… 

 
Johannes 8, vers 4 en 5  Meester, deze vrouw is op heterdaad 

betrapt bij het plegen van overspel; en in de wet heeft Mozes ons 
bevolen zulken te stenigen; Gij dan, wat zegt Gij? 

 

1 Korinthiërs 6, vers 18  Vliedt de hoererij. Elke andere zonde, 
die een mens doet, gaat buiten zijn eigen lichaam om. Maar door 

hoererij bezondigt men zich aan zijn eigen lichaam. 
1 Korinthiërs 6, vers 10  Dwaalt niet! Hoereerders, 

afgodendienaars, overspelers, schandjongens, knapenschenders, 

dieven, geldgierigen, dronkaards, lasteraars of oplichters, zullen het 
Koninkrijk Gods niet beërven. 

 

U daar, ja u! 
 

1 Korinthiërs 6, vers 15 en 16  Weet gij niet, dat uw lichamen 
leden van Christus zijn? Zal ik dan leden van Christus wegnemen 

om er leden ener hoer van te maken? Volstrekt niet! Of weet gij 
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niet, dat wie zich aan een hoer hecht, één lichaam met haar is? 
Want, zegt Hij, die twee zullen tot één vlees zijn. 

 

Voorwaar,  Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de 
wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. 

Johannes 8, vers 4 en 6  Meester, deze vrouw is op heterdaad 

betrapt bij het plegen van overspel. En dit zeiden zij om Hem in 
verzoeking te brengen, opdat zij iets hadden om Hem aan te 

klagen. Maar Jezus, hij bukte neder en schreef met de vinger op de 
grond. 

Johannes 8, vers 7 tot en met vers 10  Doch toen zij Hem bleven 

vragen, richtte Hij Zich op en zeide tot hen: Wie van u zonder 
zonde is, werpe het eerst een steen naar haar. En weer bukte Hij 

neder en schreef op de grond. Maar toen zij dit hoorden, gingen zij 
één voor één weg, te beginnen bij de oudsten, en zij lieten Jezus 

alleen en de vrouw in het midden. En Jezus richtte Zich op en zeide 

tot haar: Vrouw, waar zijn zij? Heeft niemand u veroordeeld? 
Johannes 8, vers 11  En zij zeide: Niemand, Here. En Jezus zeide: 

Ook Ik veroordeel u niet. Ga heen, zondig van nu af niet meer! 

 
1 Korinthiërs 6, vers 19  Of weet gij niet, dat uw lichaam een 

tempel is van de Heilige Geest, die in u woont, die gij van God 
ontvangen hebt, en dat gij niet van uzelf zijt? 

 

Voorwaar, Hij, Jezus Christus, veroordeelt u niet. 
Ga nu heen, en uw zonden worden kwijtgescholden. En laat voor u 

bidden in een volle evangelische kerk, en bid nu zelf ook en geef uw 
hart aan Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Vanaf dan is het oude 

voorbij en het nieuwe is gekomen. Streef naar eeuwig leven. 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 

 

Is dit het Lichaam van Christus, dat Hij bedoelt? 
 

28-12-2012  BOODSCHAP GODS: IS DIT HET LICHAAM VAN 
CHRISTUS DAT HIJ BEDOELD HEEFT? EZECH. 7:3 T/M 6 EN VERS 



 
 

 

852 
 
 

 

9. REINIG UW KERK EN LAAT HET EEN KERK ZIJN VAN HEILIGING, 
EN NIET VAN SCHIJNHEILIGING!  

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo! Op 28 december 2012 bracht de bode engel Gods deze 

boodschap over aan Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Mijn naam is Eljafat. Ik ben 
een bode engel Gods. 

 

Benjamin, er zijn kerken, die als een kerker zijn. 
 

Jesaja 24, vers 22  En zij zullen bijeengebracht worden, zoals 
men gevangenen bijeenbrengt in een kuil, en zij zullen opgesloten 

worden in een kerker, en na vele dagen zullen zij bezocht worden. 

 
Voorwaar, hoe is het met uw kerk gesteld? 

 

Ezechiël 7, vers 14  Blaast maar op de trompet en maakt alles 
gereed, er is echter niemand die ten strijde trekt; want mijn 

toorngloed is over heel hun rumoerige menigte. 
 

Sommigen houden van alles in hun kerk en ontheiligen Gods 

huis! 
Als Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, nu zou komen, zou Hij 

hetzelfde doen… 
 

Johannes 2, vers 16  En tot de duivenverkopers zeide Hij: Neemt 

dit alles hier vandaan, maakt het huis mijns Vaders niet tot een 
verkoophuis. 

 

1 Korinthiërs 6, vers 19 en 20  Of weet gij niet, dat uw lichaam 
een tempel is van de Heilige Geest, die in u woont, die gij van God 

ontvangen hebt, en dat gij niet van uzelf zijt? Want gij zijt gekocht 
en betaald. Verheerlijkt dan God met uw lichaam. 
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Voorwaar, hoeveel Christenen hebt gij reeds opgesloten en 
apart gezet? 

Velen spelen kerkje, en de hele familie zit in de bediening! Velen 

van uw familie zijn helemaal niet geroepen, maar omdat het familie 
is en omdat uw naaste - uw broeder en zuster - geen familie is, 

verandert er niets in uw kerk, en kan de Heilige Geest geen groei 
en verandering brengen. Ook zijt gij gevangen met uw denken. 

Velen in uw kerk zijn gebonden en verslaafd. Is uw kerk klaar om 

Yeshua HaMashiach te ontmoeten? Is dit het Lichaam van Christus, 
dat Hij bedoelt heeft? 

 
Ezechiël 7, vers 3 tot en met 6, en vers 9  Lees dit voor uzelf. 

 

Ja, blaas de trompet en schreeuw uw wandel weg.  
Ik ben niet doof! Zo spreekt de Here. Alles kan en mag in uw kerk, 

bekeer u en zet mensen in de bediening die niet roken, want in de 
hel is er genoeg rook, zelfs een vuurtje erbij! Reinig u, kerk, en laat 

het een kerk zijn van heiliging, en niet van schijnheiliging. Wie zich 

niet bekeert, zal spoedig bemerken wat God deed aan uw ziel.  
Vele schapen zullen opeens weg zijn. Of uw schapen daarbij zijn, is 

aan u! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 
 

Niet alle engelen zijn engelen des lichts! 
 
28-12-2012  DE BODE ENGEL BRENGT IN DE NAAM VAN JEZUS 

CHRISTUS, YESHUA HAMASIACH, DEZE BOODSCHAP OVER, EN 

SPREEKT ZOWEL OVER SCHIJNAPOSTELEN ALS OVER ENGELEN, 
DIE ZICH VOORDOEN ALS ENGELEN DES LICHTS!  

 
Volledige weergave: 

 

Hallo! Op 28 december 2012 bracht de bode engel Gods deze 
boodschap over aan Benjamin Cousijnsen.  

 

Shalom! Ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus 
Christus. Ik ben een bode engel Gods en zeg u,  
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Wie niet Zijn wonderbare Naam benoemt en vereert, is niet 

uit God! 

Niet alle engelen zijn engelen des lichts. 
 

2 Korinthiërs 11, vers 12 tot en met 15  Maar wat ik doe, zal ik 
blijven doen, om hun de gelegenheid af te snijden, die er een 

zoeken, zodat zij in hetgeen, waarin zij roemen, blijken te zijn zoals 

ook wij. Want zulke lieden zijn schijn-apostelen, bedrieglijke 
arbeiders, die zich voordoen als apostelen van Christus. Geen 

wonder ook! Immers, de satan zelf doet zich voor als een engel des 
lichts. Het is dus niets bijzonders, indien ook zijn dienaren zich 

voordoen als dienaren der gerechtigheid; maar hun einde zal zijn 

naar hun werken. 
 

Voorwaar, voorwaar, Benjamin is niet gelijk aan u, maar hij 
is ingezegend door Gods profeten, zoals Henoch en Elia en 

Elisa, en de profeten, die ik u maar niet allemaal ga 

benoemen. 
Voorwaar, satan zal u nimmer zeggen: “Ik ben een bode engel 

Gods, en ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus”. Hij zal u ook niet wijzen op de 
werken, die Hij, Jezus Christus, Yeshua HaMashiach, deed.  

Satan wil graag dat u een valse dienaar bent. 
 

Lukas 22, vers 3 en 4  En de satan voer in Judas, genaamd 

Iskariot, die tot het getal der twaalven behoorde. En hij ging heen 
en besprak met de overpriesters en hoofdlieden, hoe hij Hem aan 

hen zou overleveren. 
 

Markus 4, vers 14 en 15  De zaaier zaait het woord. Dit zijn 

degenen, die langs de weg zijn: waar het woord gezaaid wordt, en 
zodra zij het horen, komt terstond de satan en neemt het woord, 

dat in hen gezaaid is, weg. 

 
Voorwaar, wees zuiver en lieg niet, en wees niet jaloers of 

hoogmoedig en eigenwijs! 
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1 Korinthiërs 3, vers 16 en 17  Weet gij niet, dat gij Gods tempel 
zijt en dat de Geest Gods in u woont? Zo iemand Gods tempel 

schendt, God zal hem schenden. Want de tempel Gods, en dat zijt 

gij, is heilig! 
1 Korinthiërs 7, vers 6  Dit zeg ik om u tegemoet te komen, niet om 

u te bevelen. 
 

Lees dit voor uzelf: Filippenzen 2, vers 16 en 21 en 22 

 
Voorwaar, ik ben de bode engel Rafaël; het gaat niet om mij, 

maar om het behoud van zielen! 
Het gaat om de Here Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, de Koning 

der koningen. Voorwaar,  

 
Filippenzen 4, vers 4 tot en met 7  Lees dit voor uzelf. 

 
Ik ga nu, geliefde profeet Gods. Zo bekrachtig ik u, dat alles aan u 

geopenbaard wordt.  

Wees één in geest en ziel en lichaam. Elk deel heeft elkaar nodig, 
en samen zijt gij meer dan overwinnaar in Christus Jezus, Yeshua 

HaMashiach, die u allen gekocht en betaald heeft met Zijn kostbaar 

Bloed. De liefde en de genade zij met u allen in uw geest.  
Satan zou deze woorden nimmer over zijn lippen krijgen, lachte de 

bode engel Gods: Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 

 

U moet zich nu bekeren, valse profeet! 
 

28-12-2012  WAARSCHUWENDE BOODSCHAP VAN DE HERE GOD: 
DEZE BOODSCHAP IS VOOR ALLE PROFETEN, APOSTELEN EN 

LERAARS EN HERDERS EN DIENSTKNECHTEN. 
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo! Op 28 december 2012 bracht de bode engel Gods deze 

boodschap woord voor woord over aan Benjamin Cousijnsen. 
 



 
 

 

856 
 
 

 

Shalom! Ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus 
Christus. Ik ben de bode engel Gods en mijn naam is Achim, en ben 

naar u gezonden met de volgende boodschap. 

 
Benjamin Cousijnsen, deze boodschap is voor alle profeten, 

apostelen en leraars en herders en dienstknechten. 
Benjamin, hoor en zie de volle waarheid! 

 

Mattheüs 7, vers 17 tot en met 23  Zo brengt iedere goede 
boom goede vruchten voort, maar de slechte boom brengt slechte 

vruchten voort. Ik ga zo verder… 
 

Benjamin, wat ziet gij? 

Benjamin sprak, “Ik zie een donkere persoon achter de computer, 
en zie bladen en een schrijfblok, en zie dat deze persoon luistert, 

met een koptelefoon op, naar videoboodschappen en daar notities 
van maakt, en de boodschappen overschrijft. Dit zie ik”. 

Ik ga nu verder, Benjamin, sprak de bode engel Gods. 

 
Mattheüs 7, vers 18 tot en met 23  Een goede boom kan geen 

slechte vruchten dragen, of een slechte boom goede vruchten 

dragen.  
 

Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Ook al zegt gij, “Benjamin is 
een profeet”, zelfs satan zegt dit. 

Zijn uw openbaringen, uw vruchten, waarlijk van God? Waarom 

zoekt gij informatie, en pakt u de boodschappen van video’s en 
websites?  

Maar zo spreekt de Almachtige niet! U moet zich nu bekeren, valse 
profeet! 

 

Mattheüs 7, vers 19 tot en met 23  Iedere boom, die geen 
goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur 

geworpen. Zo zult gij hen dan aan hun vruchten kennen.  

 
Voorwaar, Benjamin mag uw naam niet noemen, omdat gij 

zich juist nu moet bekeren en in de waarheid moet 
wandelen! 
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Benjamin, Mattheüs 7, vers 15  Wacht u voor de valse profeten, 
die in schapenvacht tot u komen, maar van binnen zijn zij 

roofgierige wolven. 

 
Nee??? 

 
Markus 8, vers 24 en 25  En hij zag op en zeide: Ik zie de 

mensen, want ik zie hen als bomen wandelen. Vervolgens legde Hij, 

“Yeshua HaMashiach, Jezus Christus”, weder de handen op zijn 
ogen, en hij zag duidelijk en was hersteld. En hij zag voortaan alles 

scherp. 
 

Ook was het zo, in: Genesis 3, vers 3  Maar van de vrucht van de 

boom, die in het midden van de hof staat, heeft God gezegd: Gij 
zult daarvan niet eten noch die aanraken; anders zult gij sterven. 

 
Voorwaar, in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus, zeg ik u:  

Hap niet in de vrucht van satan, die vol leugens is! Wees uzelf, en 
geen kopie van uw broeder. U daar, red uw ziel! 

 

Mattheüs 23, vers 26  Gij blinde Farizeeër, reinig eerst de inhoud 
van de beker; dan zal hij ook van buiten rein worden. 

 
Johannes 14, vers 6  Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de 

waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij. 

Voorwaar, niet ieder is profeet of apostel. 
Sommigen hebben zichzelf zo gemaakt. Ooit zal Ik, de Here, u 

zeggen: Ga weg van Mij, Ik ken u niet! En uw vruchten zullen 
tezamen in het vuur geworpen worden, omdat u zichzelf had 

aangesteld. 

Ik ga nu en zegen u allen in de machtige naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. Zijt gij aangesproken? 

Bid tot Hem!  

Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 
 

Toon berouw, bekeer u & meld u bij de politie 
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30-12-2012  BOODSCHAP GODS: HERKENT U ZICH IN DEZE 

BOODSCHAP? DE HEER ROEPT U OP, OM U ALSNOG TE MELDEN EN 

UW STRAF UIT TE ZITTEN HIER OP AARDE; TOCH IS ER ZELFS 
VERGEVING EN GENADE VOOR U. LUISTER MAAR! 

 
 

Volledige weergave: 

 
30 December 2012 - Shalom! Ik begroet u de naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus.  
 

U daar, ongelovige, luister goed… 

Ik ben een bode engel Gods, Cherea. Ik werd naar de profeet, 
Benjamin Cousijnsen, gezonden. 

 
2 Samuël 13, vers 1 tot en met 5  Luister naar dit verhaal over 

Amnon en Tamar.  Absalom, de zoon van David, had een 

bekoorlijke zuster, Tamar geheten; en Amnon, de zoon van David, 
kreeg haar lief. Amnon leed er zó onder, dat hij ziek werd om der 

wille van zijn zuster Tamar; want zij was een maagd en het leek 

Amnon onmogelijk haar iets aan te doen. Nu had Amnon een 
vriend, Jonadab geheten, de zoon van Sima, de broeder van David; 

en Jonadab was een zeer schrander man. Deze zeide tot hem: 
Waarom, o koningszoon, ziet gij er elke morgen zo bedrukt uit? 

Zoudt gij het mij niet meedelen? En Amnon zeide tot hem: Ik heb 

Tamar, de zuster van mijn broeder Absalom lief. Toen zeide 
Jonadab tot hem: Leg u te bed en houd u ziek. Wanneer uw vader u 

dan komt bezoeken, dan moet gij tot hem zeggen: laat toch mijn 
zuster Tamar komen om mij te eten te geven. Als zij dan voor mijn 

ogen het voedsel bereidt, zodat ik het zien kan, dan zal ik dat uit 

haar hand eten. 
2 Samuël 13, vers 10 tot en met 15  Daarop zeide Amnon tot 

Tamar: Breng mij het eten in de slaapkamer, opdat ik het uit uw 

hand ete. En Tamar nam de koeken die zij bereid had, en bracht die 
aan haar broeder Amnon in de slaapkamer. Toen zij hem het eten 

aanreikte, greep hij haar vast en zeide tot haar: Kom, ga bij mij 
liggen, mijn zuster. Neen, mijn broeder, onteer mij niet, want zo 

iets doet men niet in Israël; doe toch niet zulk een schandelijke 
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dwaasheid. En ik, waarheen zou ik met mijn schande gaan? En gij, 
gij zoudt in Israël voor een dwaas gehouden worden. Nu dan, 

spreek toch met de koning, want hij zal u mij niet weigeren. Hij 

wilde echter naar haar niet luisteren, maar overweldigde haar, 
onteerde en verkrachtte haar. Daarna kreeg Amnon een zeer grote 

afkeer van haar; ja, de afkeer die hij tegen haar kreeg, was groter 
dan de liefde waarmee hij haar had liefgehad; en Amnon zeide tot 

haar: Sta op, ga weg! 

2 Samuël 13, vers 19  Toen strooide Tamar as op haar hoofd, 
scheurde het pronkgewaad dat zij droeg, legde haar hand op haar 

hoofd en ging al jammerend heen. 
 

Voorwaar, voorwaar, ik zeg u,  

 
Deuteronomium 27, vers 20  Vervloekt is hij, die gemeenschap 

heeft met de vrouw van zijn vader, want hij heeft zijns vaders dek 
opgeslagen. En het gehele volk zal zeggen: Amen. 

Deuteronomium 27, vers 22 en 23  Vervloekt is hij, die 

gemeenschap heeft met zijn zuster, de dochter van zijn vader of 
van zijn moeder. En het gehele volk zal zeggen: Amen. Vervloekt is 

hij, die gemeenschap heeft met zijn schoonmoeder. En het gehele 

volk zal zeggen: Amen. 
 

U daar, vervloekt zijt gij, wat gij een ander aandoet! 
Een schikking of gevangenisstraf is voor de God van Izaäk, Jakob 

en Abraham er niet bij! Gij zult met uw daad voor God komen te 

staan. 
 

Mattheüs 25, vers 41  Dan zal Hij ook tot hen, die aan zijn 
linkerhand zijn, zeggen: Gaat weg van Mij, gij vervloekten, naar het 

eeuwige vuur, dat voor de duivel en zijn engelen bereid is. 

 
Daar zal gij zijn! 

 

Mattheüs 19, vers 14 en 15  Maar Jezus zeide: Laat de kinderen 
geworden en verhindert ze niet tot Mij te komen, want voor 

zodanigen is het Koninkrijk der hemelen. En Hij legde hun de 
handen op en vertrok vandaar. 

 



 
 

 

860 
 
 

 

Voorwaar, wees u bewust, wat gij dat kind hebt aangedaan! 
Wees u bewust, dat gij schuldig en vervloekt zijt, en dat gij eeuwig 

verloren gaat. Voorwaar, Jezus Christus, Yeshua HaMashiach, zegt 

u: Gij moet u nu bekeren! En Hij wil u een nieuw leven geven, niet 
de hel! Vraag Hem om vergeving vanuit uw hart, en nodig Hem uit, 

om Hem in uw hart te laten werken en leven. 
 

Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, 

dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die 
in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. 

Koop een Bijbel, en lees verder tot en met vers 21. 
 

Ook zeg ik u, gij blijft vervloekt, als gij u niet meldt bij de 

politie en aangeeft, want gij moet uw straf ondergaan en 
dragen.  

Ook uw enige redding is, dat gij doet wat ik tot u heb gesproken.  
 

Hoe het afliep met de verkrachter van Tamar? 

Amnon werd gedood! Ik ga nu, profeet Benjamin Cousijnsen. Wie 
niet wil horen, gaat verloren! Zo spreekt de Here Jezus Christus, 

Yeshua HaMashiach.  

Ik zegen u in Zijn naam: Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 
 

Profetische openbaring: Barack Obama = Baraq 

= bliksem 
 
30-12-2012  MEER PROFETISCHE OPENBARINGEN OVER BARACK 

OBAMA. DE ENGEL DES HEREN BRENGT, IN DE NAAM VAN DE 
HERE JEZUS CHRISTUS, DEZE BOODSCHAP OVER. KEN UW VIJAND 

EN KOM TOT CHRISTUS, UW ENIGE VERLOSSER!  

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, welkom! Op 30 december 2012 bracht de engel des Heren, 

de bode engel Gods, deze boodschap over aan Benjamin 
Cousijnsen. 
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Shalom, profeet Benjamin Cousijnsen. Ik begroet u in de naam van 

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Mijn naam is Rinearinda. 

Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, 
 

Markus 3, vers 23  En Hij riep hen tot Zich en sprak tot hen in 
gelijkenissen: Hoe kan de satan de satan uitdrijven? 

 

Voorwaar, Lukas 10, vers 18  En Hij zeide tot hen: Ik zag de 
satan als een bliksem, “in het Hebreeuws: ‘Baraq’”, sprak de 

engel des Heren, uit de hemel vallen. 
 

2 Korinthiërs 11, vers 14 en 15  Geen wonder ook! Immers, 

“Barack Obama”, zei de engel des Heren, de satan zelf doet zich 
voor als een engel des lichts. Het is dus niets bijzonders, indien ook 

zijn “overgenomen”, zei de engel des Heren, dienaren zich 
voordoen als dienaren der gerechtigheid; maar hun einde zal zijn 

naar hun werken. 

 
Jesaja 14, vers 12 tot en met 14  Hoe zijt gij uit de hemel 

gevallen, gij morgenster, zoon des dageraads; hoe zijt gij ter aarde 

geveld, overweldiger der volken! “Gij speelt een spel met de 
wereld!” sprak de engel des Heren. En gij overlegdet nog wel: Ik 

zal ten hemel opstijgen, boven de sterren Gods mijn troon 
oprichten en zetelen op de berg der samenkomst ver in het 

noorden; ik wil opstijgen boven de hoogten der wolken, mij aan de 

Allerhoogste gelijkstellen. 
 

Voorwaar, Mattheüs 24, vers 25 en 26  Zie, Ik heb het u 
voorzegd. Indien men dan tot u zegt: Zie, Hij is in de woestijn, 

“Barack Obama”, zei de engel des Heren, gaat er niet heen; zie, 

Hij is in de binnenkamer, “deze kameleon”, zei de engel des 
Heren, gelooft het niet. “Het is satan persoonlijk!” zei de engel 

des Heren. 

 
Mattheüs 24, vers 27 en 28  Want gelijk de bliksem, “Barack 

Obama”, sprak de engel des Heren, komt van het oosten en licht 
tot het westen, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn. Waar 

het aas is, daar zullen de gieren zich verzamelen. 
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Voorwaar, Obama kwam van het oosten om carrière te 

maken, en dit is nu de gevallen bliksem! 

In het verborgene is nu veel voorbereid, zodat men met open 
armen de ‘oplossing’ van Obama massaal zal aannemen: het getal 

van het beest, 666! Ook vele galgen voor de FEMA kampen zijn 
wereldwijd overgebracht vanuit Amerika, ondertekend door… 

Obama! 

Ook de Nieuwe Wereld Orde heeft wereldwijd vergaderingen gehad, 
samen met het koninklijk huis en enkelen van de regering en 

andere leiders! Voorwaar,  
 

Jakobus 5, vers 7 tot en met 9  Hebt dus geduld, broeders, tot 

de komst des Heren! Zie, de landman wacht op de kostelijke vrucht 
des lands en heeft geduld, totdat de vroege en late regen erop 

gevallen is. Oefen ook gij geduld, sterk uw harten, “waai niet met 
alle winden mee. Waarlijk, hij is de profeet!” sprak de engel 

des Heren, want de komst des Heren is nabij. Broeders, zucht niet 

tegen elkander, opdat gij niet onder het oordeel valt; zie, de 
Rechter staat voor de deur. 

 

Voorwaar, u daar, Jezus Christus heeft alles reeds gereed 
voor Zijn kinderen. 

De God van Izaäk, Jakob en Abraham heeft te kennen gegeven, dat 
Zijn Zoon het tijdstip en het uur spoedig zal weten! 

 

Mattheüs 11, vers 28  Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast 
zijt, en Ik zal u rust geven. 

 
Benjamin, 30 januari wordt gij ouder.  

In de hemel is men altijd jarig, en heeft men eeuwig leven. 

Ouderdom kent men niet. 
Ik ga nu, Gods geliefde profeet, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 

De Here Jezus Christus en Benjamin op bezoek! 
 

31-12-2012  PROFETISCHE OPENBARING: DE HERE JEZUS 

CHRISTUS, YESHUA HAMASIACH, OPENBAARDE DIRECT AAN 
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BENJAMIN DEZE PROFETISCHE BOODSCHAP. EN BENJAMIN MOCHT 
EEN KIJKJE NEMEN, SAMEN MET DE HEER, IN DE HEMEL!  

 

 
Volledige weergave: 

 
Shalom, welkom! Op deze laatste dag van het jaar, 31 december 

2012, maakte Benjamin Cousijnsen een bijzondere gebeurtenis 

mee, wat hij graag wil delen. 
 

Shalom! Benjamin, word wakker, volg Mij!  
“Droom ik?” zei Benjamin. 

 

Nee, Ik ben naar u gezonden in de naam van de Vader, de 
God van Izaäk, Jakob en Abraham.  

Ik ben Yeshua HaMashiach, Jezus Christus!  
“Ik heb geen bazuin gehoord!” zei Benjamin, “zal ik Marta dan 

wakker maken?” 

Benjamin, kijk! 
 

Toen zag ik op Zijn dij een naam staan:  

 
Openbaring 19, vers 16  En Hij heeft op zijn kleed en op zijn dij 

geschreven de naam: ‘Koning der koningen en Here der heren’. 
 

De Heer zei, Nee, Mijn ware geliefde profeet, werp u niet 

neder voor Mijn voeten, dit is nog niet de Rapture! Volg Mij… 
Benjamin zei, “Ik hoef mij niet eens te kleden. Is dit kreukelvrij?” 

De Heer sprak, Benjamin, dit is blinkend en smetteloos en 
kreukelvrij. Denkt gij echt dat de kleding van de heiligen telkens 

gestreken moet worden? 

Nee, wat God maakte is zeer goed, kreukelvrij, en het blijft 
blinkend fijn linnen. Op aarde zou deze hemelse kleding zeer 

kostbaar zijn, en onbetaalbaar.  

Benjamin zei, “Ik voel dat het heerlijk zacht is en dun”. 
De Here sprak, Deze kleding is vuur- en water- en vlekken- en kou 

afstotend. Kijk, we zijn nu buiten… 
 

Wat zou u, Benjamin, graag willen zien? 
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Benjamin zei, “Ieder geval geen hel! Als ik mag kiezen, zou ik de 
hemel willen zien”.  

De Here sprak, Goed, het geschiede! 

Benjamin zei, “Wow, wat veel bloemen, en al die kleuren!” 
De Heer sprak, Kijk daar eens, Benjamin, nee daar! 

Benjamin zei, “Is dat een kat?” 
De Heer sprak, Ja, de verzorgers hadden deze kat verdronken, en 

nu is deze kat bij Mij. 

“De doden moesten toch eerst opstaan?” vroeg Benjamin. 
De Heer zei, Benjamin, zoals ik Henoch, Elia… heb weggenomen, 

waarom deze dieren niet? 
 

Jeremia 32, vers 27  Zie, Ik, de HERE, ben de God van al wat 

leeft; zou voor Mij iets te wonderlijk zijn? 
 

De Here sprak, Benjamin, zeer spoedig zal Ik op de eerste 
bazuin blazen, die speciaal voor Mij is. 

Het is van zuiver goud. Spoedig zal Ik het weten, zeer spoedig!  

Ik verplaats u, kijk! 
Benjamin zag veel huizen staan…  

De Here sprak, Benjamin, ik openbaar u, 

 
De onvruchtbare, die op aarde zo verlangde naar een eigen 

baby, zal in een eigen huisje een baby mogen baren, in het 
Koninkrijk. 

Het baren zal pijnloos zijn. Ik, de Here van al wat leeft, zeg u, 

Jezus Christus, Yeshua HaMashiach, dat Ik de onvruchtbare 
tegemoetkom, en het verdriet en de pijn weg zal nemen. Wat op 

aarde onmogelijk was, zal mogelijk in het huis van Mijn Vader zijn. 
Uw kinderkamer is reeds gereed! Dit is alleen aan u geopenbaard, 

sprak de Heer. 

 
In het huis van Mijn Vader zijn vele woningen; alles is nu 

gereed. 

En als alles klaar is, kom Ik Mijn kinderen halen. Heb Ik u niet 
gezegd: En alles is nu gereed? 

Weest waakzaam! Wie u niet serieus neemt, zal Ik niet kunnen 
zegenen! Men vergeet dat gij waarlijk een profeet zijt, Benjamin.  
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Jakobus 1, vers 26  Indien iemand meent godsdienstig te zijn en 
daarbij zijn tong niet in toom houdt, maar zijn hart misleidt, diens 

godsdienst is waardeloos, “ook al staan zij in uw bediening”. 

 
Benjamin, Ik plaats u terug in uw bed… Bid voor elkander en 

houd alles binnen uw team! 
Benjamin, valse profeten willen graag met u samenwerken. Uw 

team is nu gesloten voor anderen! 

 
Jakobus 3, vers 16  Lees dit voor. Hier staat geschreven: Want 

waar naijver en zelfzucht heerst, daar is wanorde en allerlei kwade 
praktijk. 

 

De Heer sprak verder, Voorwaar, als Ik nu terug zou komen, 
zouden enkelen sneuvelen. 

Maak u klaar en wees één met elkander. 
 

1 Petrus 2, vers 9  Lees dit voor, zei de Heer. Hier staat 

geschreven: Gij echter zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk 
priesterschap, een heilige natie, een volk Gode ten eigendom, om 

de grote daden te verkondigen van Hem, die u uit de duisternis 

geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. 
 

De Here God sprak verder, Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
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Jezus Christus genas mij totaal – 

Biografie Benjamin 
 
IN MIJN BIOGRAFIE VERTEL IK DE BELANGRIJKSTE MOMENTEN, 

WAARIN DE HERE ZICH KENBAAR MAAKTE EN MIJ ZIJN LIEFDE 
BETOONDE. ZIJN LIEFDEVOLLE AANRAKING LEIDDE TOT 

GENEZING. 

 
Jeremia 32:27  Zie, Ik, de Here, ben de God van al wat leeft; zou 

voor Mij iets te wonderlijk zijn? 
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Volledige weergave: 

 
Beste luisteraars,  

 
Dit is mijn aangrijpend getuigenis, met als thema, ‘Wonderen 

bestaan!’. Dit gaat eerst over mijn kinderjaren… Mijn naam is 

Benjamin Cousijnsen.  
 

Op een dag kwam ik naar huis van buiten spelen… 
Ik denk dat ik een jaar of 10-12 oud was. Ik liep naar de 

achterdeur om even iets te gaan drinken; ik had erge dorst. Ik had 

nog nooit over God gehoord of wat dan ook, en thuis waren we ook 
al niet Christelijk opgevoed. Ik had erge dorst en ging naar de 

kraan.  
 

Maar plotseling kwam de Maan naar mij toe… 

En het leek wel of de Maan mij naar zich toe trok, en ook 
andersom. De Maan trok de aandacht via het keukenraam. Ik was 

verbaasd! De Maan kwam plotseling zo erg dichtbij mij, dat ik 

daarin een gezicht zag van een Man, die er zo mooi en prachtig 
uitzag. Hij zag eruit als een koning. ‘Wow’, dacht ik bij mezelf. En 

die ogen, die keken dwars door mij heen... en zo erg doordringend 
en liefdevol! Hij droeg een gouden ronde kraagband en was spierwit 

gekleed. En die ogen, kan ik u vertellen, die spraken boekdelen! En 

Zijn lange haren vielen achter Zijn schouders. Ik riep mijn moeder 
en zei van: “Mama, mama, kom eens! Kom snel kijken!”  

Mijn moeder dacht: ja wat is er aan de hand? En ze kwam naar me 
toe. En ik zei, “Kijk eens! Ik zie een Koning, daar! Ja, daar in de 

Maan!”  

Maar mijn moeder kwam en ik wees maar naar de Maan, maar ze 
zag totaal helemaal niets. Maar ze zag wel aan mijn gezicht, dat ik 

het wel zag. 

Ze zei: “Benjamin, ik zie helemaal niets. Misschien zie jij dit omdat 
je van joodse afkomst bent. Dit moet vast voor jou bestemd zijn”. 

Kort daarna stuurde mijn moeder mij naar de woonkamer en toen 
ging ik televisie kijken. En inderdaad, ik was vergeten wat ik 
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allemaal gezien had door het televisiekijken. Maar later die avond, 
toen ik in bed lag, gebeurde weer iets heel erg vreemds… 

De Maan kwam via het zolderraam heel dichtbij, en daar zag 

ik weer die Man vol liefde.  
Hij keek zo lief, en ik smolt helemaal weg. Die liefde was zo 

doordringend naar mij toe, wat ik nog nooit heb meegemaakt. Ja, 
tegen zoveel liefde, kon ik niet tegen. Deze held kroop weg, heel 

diep onder de dekens. En ik wou alles vergeten wat ik gezien had, 

maar onder de dekens zag ik Hem ook! ‘Hoe kan dat?’ dacht ik en 
ik sloot mijn ogen. Maar dan nog zag ik Hem, en ik kroop helemaal 

naar het voeteneind. Maar dit alles hielp niet, ik zag Hem gewoon 
zelfs in het donker!  

 

Toen viel ik in slaap, en later viel ik heel diep weg en ik 
hoorde een stem mijn naam roepen.  

Hij zei, “Benjamin”, zei Hij drie keer. En ook zag ik Hem, zoals in de 
Maan. Maar nu zag ik Hem in mijn droom visioen helemaal voor mij 

staan, niet zoals de Maan, maar nu compleet. Hij zei: “Benjamin, 

weet gij waarom Ik ween?” 
Ik kon totaal niets zeggen, Zijn liefde was mij veel te veel! Ik 

voelde mij heel klein, en wat was ik verlegen zeg. Maar Zijn gezicht 

keek zo naar mij, alsof Hij heel diep in mijn hart keek… En het leek 
ook wel alsof Hij iets in mijn hart legde, dat ik iets heel ergs zou 

meemaken in mijn leven, wat ooit nog komt. Ook legde Hij in mijn 
hart, dat Hij altijd, ALTIJD bij mij zou zijn. En dat deed Hij zeker. 

Hij was altijd al bij mij, ook al kende ik Hem toen nog niet.  

 
Ik kan u vertellen, er zijn ook heel veel mensen, die op dit 

moment naar mijn getuigenis luisteren en mijn getuigenis, 
wat ik u vertel, uit zijn verband willen trekken, omdat zij 

niet kunnen geloven in een God van wonderen.  

En daar komt bij, dat ze mijn getuigenis maar verdraaien, en de 
waarheid niet willen begrijpen en horen. Ik weet dat er maar één is, 

die mijn getuigenis haat, en Gods wonderlijke kracht en macht en 

liefde wil verdraaien. Maar ik zeg u, mensen maak er geen ander 
verhaal van alstublieft. Ik vertel u dit in de waarheid van het Licht: 

Jezus Christus, Yeshua HaMashiach. 
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Beste luisteraars, ook al was de Here altijd bij mij, ooit 
kreeg ik toch achter elkaar een ongeluk op mijn werk.  

Maar de Heer spaarde mij altijd, bovennatuurlijk. De duivel wilde 

altijd al van mij af.  
Verder was ik een kind van God, en was gedoopt sinds 11 

november 1979, totdat het jaar 1992 aanbrak en het heel anders 
met mij afliep… 

 

Ik kreeg een zwaar ongeluk en hierdoor verloor ik mijn 
vaste baan.  

Ik zong voor de Here op de bromfiets, dit weet ik nog. En verder 
had ik een helm op en ik reed op een voorrangsweg, op weg naar 

huis, en ik kwam van mijn werk.  

Maar opeens, met een behoorlijke snelheid, schoot uit het niets van 
rechts een auto weg. Hij zag me niet omdat er auto’s op de 

parkeerplaats stonden. Deze bestuurder had me niet gezien, en ik 
zag hem net te laat, maar wou voor hem uitwijken. Maar het ging 

allemaal veel te snel. Ik kon niet meer uitwijken… en raakte boven 

de kap, bovenop de auto en de ruit, en ging heel raar over de kop 
met de bromfiets.  

Met een smak viel de bromfiets naast mij, en de helm, die was in 

twee stukken, behalve mijn hoofd. Maar het leek wel zo. Mijn 
lichaam was zo hard terechtgekomen op de grond, en mijn hoofd zo 

hard tegen de stoepkant, dat ik hierdoor even wegviel. Ook mijn 
gehoor was door die harde klap aangetast en van het ene oor naar 

het andere oor doorgeschoten. Ik hoorde totaal niets meer! Ik was 

stokdoof, en de politie, die had het te druk met de bestuurder. Ook 
mijn spraak was aangetast en ik had geheugenverlies; veel was ik 

kwijt uit mijn verleden.  
Mijn lichaam was verkrampt en was erg veel pijn gaan doen. En 

mijn spieren waren helemaal vast gaan zitten, bekneld was het 

gaan raken. Alles werkte gewoon tegen.  
 

 

Beste luisteraars, dit is deel 2 van ‘Benjamin - Wonderen 
bestaan!’ 

 
Ik ga nu verder met mijn aangrijpend getuigenis, deel 2… 

De politie, die had het veel te druk met de bestuurder… 
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Ook mijn spraak was aangetast en ik had geheugenverlies. Ik was 
totaal van de wereld! Veel was ik kwijt, zelfs mijn verleden. Mijn 

lichaam was verkrampt en ik had erg veel pijn, en mijn spieren 

waren helemaal vast gaan zitten. Alles was bekneld geraakt, alles 
werkte gewoon tegen.  

 
En op een gegeven moment was ik totaal verlamd, van top 

tot teen.  

Ook had ik verlammingsverschijnselen. Ja, zoals ik het net ook al 
verteld heb, en vreselijke rugklachten. Even kon ik nog ietsjes 

bewegen… in het begin. Maar als een vastgelopen robot liep ik 
totaal vast. Daarna werd ik overal heen gestuurd, zeg maar gerust: 

heen en weer geslingerd. En niemand wist raad met mij. En ze 

moesten een naam eraan geven.  
 

Een maand daarna, na een lange trip, werd ik opgenomen.  
En ik stond bekend met onder andere: Chronische lumbago, 

onbegrepen rugklachten, en na het ongeval bekend met 

slechthorendheid, astmatische bronchitis, en verder chronische 
angsten en spanningen, en noem maar op! Het ziekenhuis moest er 

een naam aan geven. Het beloop was dat het belangrijker was dat 

Benjamin serieus genomen wordt.  
Ondanks alles moest ik van ziekenhuis Enschede naar Almelo, en 

daarna naar Utrecht, en daarna naar Zeist, en zelfs Hengelo, en 
daarna mocht ik eerder naar huis, in Zeist. Omdat het allemaal veel 

te zwaar was voor mij. Ik was een wrak en gehandicapt.  

 
Maar toen ik op een dag uit het ziekenhuis kwam, en weer 

terechtkwam in Enschede, werd ik van dat ziekenhuis naar 
huis gebracht… 

Daar zou de thuiszorg er dan zijn voor mij, voor de verdere 

verzorging, omdat ik totaal helemaal niets kon. Maar er kwam 
niemand! Totaal niemand… het was een verkeerde afstemming, 

misverstand dus!  

 
Toch was er Iemand bij mij thuis, die ingreep en altijd bij mij 

was, en die in mijn hart zat en in mijn gedachten zat en in 
mijn geest. 
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Beste luisteraars, ik zat in de rolstoel en ik kon totaal niets doen, 
maar opeens zag ik mezelf daar zitten, en ik zag ook dat Iemand bij 

mij was. Nee, het was niet de thuiszorg, die er alsnog aankwam. 

Nee, die waren me vergeten, raar. 
Ik zag mezelf en ik zag een Persoon naast mij… het was Jezus 

Christus, Yeshua HaMashiach! Hij verscheen in het verblindende 
licht. Ik kan u vertellen, als Jezus Christus verschijnt, of wederkomt 

straks, iedereen zal hem herkennen! 

Hij stond daar achter mij met een aanwezigheid van Hem, de 
machtige Here. En weet je, Hij legde Zijn handen eerst op mijn 

hoofd, en toen op mijn schouders, en legde toen een hand op mijn 
rug… En toen opeens kreeg ik een behoorlijke duw en ik viel op de 

grond! Ik kan u vertellen dat ik dat niet gevoeld heb, omdat ik 

totaal geen gevoel in mijn lichaam had.  
 

Maar toen ik op de grond viel, leek het wel alsof het gevoel 
weer terugkwam.  

Ik kreeg opeens weer kracht in mijn vingers, en daarmee kroop ik 

naar de ijskast. Met mijn vingers kreeg ik het los, en er viel iets op 
de grond, wat op drinken leek. Ik durfde het bijna niet te vertellen 

luisteraars, maar als een hond dronk ik van de grond en ik slurpte 

alles op. Even dit nog, wat ik u wil vertellen...  
Ook op de grond sprak ik met de Here. Ik deed dat met mijn 

gedachten, in mijn lichaam waar ik in was. Ik sprak altijd al veel 
met de Here, wat ik al die jaren ook al deed, ook voor het ongeval.  

 

Mijn ogen waren gericht op een folder…  
Ik zag een blad en daar stond op, de tekst die ik las: ‘Het Gebed in 

de Arena’. De inhoud begreep ik zo duidelijk na jaren, en het raakte 
mij. Maar wat voelde ik een liefde en kracht, en noem maar op, in 

mijn woonkamer! Ik kan het niet beschrijven, het was zo’n 

aanwezigheid, alsof ik in de hemel was. Ik kan het niet uitleggen 
hoe bijzonder! ‘Wat gebeurt er toch?’ dacht ik.  

 

Maar even later kwam de thuiszorg toch opdagen via de 
achterdeur...  
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Ja, de achterdeur, en ze legde me in bed. Ook mijn lichaam was 
knalrood als een kreeft, en ik wist in mijn geest en in mijn 

gedachten wist ik, dat de Here met mij was en aan me werkte. Ja, 

de thuiszorg was bezorgd, omdat ze zagen dat mijn lichaam 
knalrood was, maar ze wisten niet wat er voor die tijd gebeurd was. 

En wat waren ze bezorgd! En ze wilden dan, als het zo bleef, de 
arts bellen.  

Ik voelde mijn lichaam branden op mijn wonden, die op 

melaatsheid leken, die ik ook al jaren had, en ook medicatie en 
noem maar op. Vanaf het ongeval, van top tot teen had ik een 

soort melaatsheid, allemaal dikke korsten… Je kon me vergelijken 
met Job in de Bijbel.  

 

Maar die nacht, toen ik in bed lag, zag ik mezelf daar liggen 
in een droom…  

Ik zag mijn lichaam ongekleed, met een buidel van licht, die maar 
Eén kan geven: Jezus Christus, Yeshua HaMashiach. Ik zag Zijn 

prachtige handen over mijn lichaam gaan… Maar ik kan u vertellen, 

mijn lichaam lag in het licht, en ik zag dat Zijn handen mij niet 
raakten, ik denk een paar centimeter van mijn lichaam af. En zo 

ging Hij met een heel langzaam gebaar over mijn lichaam, en alles 

knakte overal! Hij ging zonder te drukken of te kneden over mijn 
lichaam, zonder mijn lichaam te raken, zodat ik kon zien wat er 

gebeurde. Ik hoorde alles knakken. 
 

’s Ochtends vroeg werd ik wakker en ik voelde me totaal 

anders, alsof ik na jaren opnieuw de doop van de Heilige 
geest had ontvangen. 

Ik ging zitten via een optrekpapegaai, zo’n ijzeren rek waar je je 
aan kunt vastgrijpen, en deed meteen nog voorzichtig mijn been uit 

bed. Ja, wat had ik toch lekker geslapen! Heerlijk was dat. Na jaren 

had ik zo erg lekker geslapen zonder pijn, en ik merkte dat de pijn 
weg was.  

Toen ging alles eigenlijk heel snel… Ik tilde me op, op de 

trippelstoel, en toen ging ik naar de trap en tilde me op de traplift. 
En van daaruit in de rolstoel naar de woonkamer. Ik pakte na al die 

jaren mijn oude krukken weer tevoorschijn. Ja, en ik wou gaan 
lopen, (lacht) ik kan u vertellen, maar ik viel meteen op de grond. 

Maar stapje voor stapje...  
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Daarna, de tweede dag liep ik met de krukken, stukje voor 

stukje.  

Het begon eigenlijk de eerste dag, een meter, toen de tweede dag 
twee meter, en zo ging het verder eigenlijk…  

 
Ja, en de derde dag liep ik zonder krukken, om de vijver, God 

te danken onder tranen. 

God gaf mij alles totaal weer terug, en ik ben totaal genezen! Hij 
verloste mij ook meteen van mijn medicijnen. Het was allemaal 

zeer radicaal, zonder af te bouwen.  
 

Als de Heer iets doet, dan kan ik u vertellen, dat Hij het ook echt 

goed doet. Het was heel erg heftig allemaal. Begrijp me goed, God 
gaf mij alles totaal weer terug en meer.  

Ik geloofde altijd al in wonderen voor anderen, dat God dat kan 
doen. Maar voor mezelf?  

Nee. 

 
Ik begon meteen al te fietsen, en ik merkte dat de wereld na 

al die jaren daarbuiten erg veranderd was, na 16 jaar… 

Want 16 jaar had ik in de rolstoel gezeten. Ik had in een soort 
tijdmachine gezeten, kan ik wel zeggen. En jaren was ik weg van 

de aarde, ergens anders was ik, en op een veilig plekje, waar het 
erg prachtig was. En dit is waar, ik sprak veel in het licht met de 

aanwezigheid van Jezus Christus, Yeshua HaMashiach.  

 
Maar nu ik teruggebracht ben in mijn lichaam, in de eindtijd, 

zoals de Heer het ook tegen mij gezegd heeft: “Ik plaats u 
weer terug, maar terug in de laatste dagen, de eindtijd”…  

Dus toen ik weer teruggeplaatst was in mijn lichaam, merk ik ook 

dat de Opname van de Christenen heel erg spoedig is! Daarom is 
de naam van mijn website: ‘De volle evangelische eindtijdspace 

Time machine’. God heeft een bedoeling daarmee, met deze 

website, en ook met mij natuurlijk. Ik kan u zeggen: Benjamin, 
welkom in de Eindtijd!  

 
Ik heb jaren niet kunnen schrijven of praten, en daarom 

vraag ik u om begrip.  
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Weet u, ik zie het heel duidelijk en scherp, dat de Opname voor de 
deur staat. En als u kijkt naar de gebeurtenissen, wat er nu in de 

wereld is… Toen met de griep, u weet wel, de griep epidemie, met 

de Chip, met Israël en Iran, enzovoort, enzovoort. U moet blind zijn 
als u dat niet ziet. Maar dit is nog maar het begin van de weeën; 

het is een soort afleiding voor de mensen.  
Ik zeg u, Jezus Christus, Yeshua HaMashiach, komt zeer spoedig!  

 

Ik vertel u eerst eventjes iets, wat ik in het begin schreef 
over die openbaring…  

Ik kreeg ooit een openbaring van de Heer, en dat was nog voor het 
ongeval, dat ik daar op de stoel zat in de woonkamer, nog in mijn 

oude huis. En toen liet de Heer mij een vrouw zien, en eigenlijk liet 

de Heer mij een vrouw zien, die eigenlijk mijn diepste, diepste 
verlangen was.  

Ik had weleens een gebedslijstje gemaakt, dat ik verlangde naar de 
Heer toe, en liet dat niemand zien natuurlijk, want dat durfde ik 

niet, want ik was bang dat ik uitgelachen werd! Ook naar de 

Christenen toe… Ik had een verlanglijstje gemaakt en ik had erop 
geschreven: Ik verlang een buitenlandse vrouw, en ze moet er zo 

uitzien en zo uitzien… ja… want ja, Nederlands eten, had ik er ook 

nog bij gezet, daar hou ik niet zo van. Ja, dat had ik geschreven.  
En toen ik daar zat op de stoel, zag ik eigenlijk wat ik op 

mijn verlanglijstje had geschreven: de ideale vrouw. 
Maar na de scheiding van mijn ex, die niet kon leven met iemand 

die gehandicapt was, bracht de Here mij mijn ware zielsmaatje in 

mijn leven, die voor mij een grote zegen is. Ik kan u vertellen, toen 
de Here haar had laten zien in het begin, dacht ik van, ‘Ik lijk wel 

gek, dat is ze niet, want dat is een hele andere!’ want ik was met 
een hele andere soort vrouw getrouwd. Ja, en ik begreep het maar 

niet, maar na al die jaren na deze gebeurtenis, kan ik u vertellen, 

dat Hij de ware in mijn leven bracht. Hij bracht haar via internet in 
mijn leven. En die ogen van haar herinneren mij aan de Here. Ook 

is het een groot wonder, hoe we bij elkaar zijn gekomen. Ze is een 

geweldige vrouw, en lief en puur en echt, geweldige krachten heeft 
ze. En ik geniet van haar elke dag, en met haar wil ik inderdaad wel 

met de Opname opgenomen worden en naar de Here toegaan. Voor 
mij is ze echt een engel. Ik ben de Here erg dankbaar, dat de Here 

ons bij elkaar heeft gebracht.  
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Ik ga nu verder met deel 3 

 
Beste Luisteraars, welkom bij deel 3. Dit is mijn aangrijpend 

getuigenis met als thema: ‘Wonderen bestaan!’ 
 

Lieve luisteraars, op de 7e van de 6e van de 8e ben ik 

gelukkig en ook gezegend getrouwd.  
En ik voel voor haar wat ik nog nooit gevoeld heb, in alle opzichten 

in mijn leven. Ze lijkt gewoon erg veel op mij, en soms is het ook 
best wel griezelig. We denken zelfs hetzelfde en voelen hetzelfde 

voor elkaar. Dit kende ik niet. Haar liefde voor mij is erg voelbaar. 

Haar liefde raakt me elke dag weer. En zo’n liefde heb ik ook nooit 
echt gekend, en ik besef dat ik erg veel tekort heb gehad in mijn 

leven, maar eigenlijk in alle opzichten. Maar deze zeer lieve trouwe, 
ware vrouw is een lieve goede vrouw en maatje, en wij samen 

danken de Heer, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, voor alles.  

 
Mijn vrouw vroeg aan mij op een dag: “waarom de Here alles 

genezen had, maar waarom niet jouw gehoor? 

Jij draagt nog gehoorapparaten, van die schelpen”. 
Ik vroeg om voor mij te bidden, want daar schrok ik van dat ze dat 

zei. Ik werd gezalfd met olie, met een flesje, met speciale olie dat 
uit Israël komt. En wat er toen gebeurde… vlak daarna verloor ik 

mijn gehoorapparaat en hoorde weer, zonder gehoortoestel… Ik 

hoorde de vogels en de auto’s, en ik hoorde opeens heel scherp. 
Wat een herrie, die auto’s! 

 
Ja luisteraars, ik hou erg veel van God, en samen met mijn 

vrouw dank ik Hem, dat Hij mij weer teruggebracht heeft na 

16 jaar in mijn leven. 
En als ik naar mijn lieve vrouw kijk, in haar prachtige ogen, zie ik 

de ogen van de Here Jezus Christus, Yeshua HaMashiach. En dan 

denk ik terug aan die Man, die Koning, die daar in de Maan was, en 
die naar mij keek in mijn kinderjaren.  

 
Ik ben Christen en ik ben gedoopt, en sta open voor de 

werking van de Heilige Geest. 
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Jezus Christus, Yeshua HaMashiach, is bewogen naar mensen toe.  
Als u zich bekeert, en zich richt tot Hem met al uw fouten van 

vroeger en nu, zal Hij voor uitkomst zorgen! Misschien kent u Hem 

al, of heeft al van Hem gehoord en heeft u Hem losgelaten, dan 
raad ik u aan om Hem toch nog alsnog aan te nemen in uw leven, 

om de draad weer op te pakken. Want Hij heeft u lief, meer dan wie 
dan ook! Hij wil ook niet dat u verloren gaat, maar dat u erbij bent 

als Hij komt. Hij is gisteren en nu Dezelfde tot in alle eeuwigheid!  

 
Als u aangeraakt bent door het verhaal, dat ik u verteld heb, 

dan vraag ik u, vandaag nog, om u over te geven aan Hem.  
En bid dan. En als u niet durft te bidden, dan kunt u zeggen: “Dank 

u Here God, dank u!” 

  
Weet u, wonderen bestaan!  

Wat Yeshua HaMashiach toen ooit deed, dat doet Hij nog steeds!  
Vroeger, als ik voor iemand bad, merkte ik dat de Here Jezus 

Christus, Yeshua HaMashiach, machtig door mijn handen heen 

werkte, en ook via mijn mond, en ik mocht getuige zijn van Zijn 
wonderen.  

 

Maar op een dag, toen ik naar de kerk moest gaan, liep ik om 
het huis heen en pakte mijn fiets, die voor de deur stond…  

Ik was startklaar, mooie kleren aan, goed verzorgd… Maar opeens 
zei de stem in mij: “Benjamin, ga niet naar de kerk, ga nu bidden”. 

Ik dacht bij mezelf, ‘Dat is de boze’. Ja, wie gaat dat nou zeggen? 

Want ik ben op weg naar Gods huis. En ik wou ook op tijd zijn. Zou 
dat de Here zijn? Maar ik dacht, ‘Ja… ik ga naar de kerk’.  

En weet je, toen hoorde ik weer die stem: “Benjamin, ga niet naar 
de kerk, ga nu bidden, nu meteen, en schrijf de tijd op!” Die stem 

was zo doordringend, dat ik maar aan het bidden ben gegaan. Ik 

heb het maar gehoorzaamd, maar ik dacht wel, ‘Zou dat de Here 
zijn? Schrijf nu de tijd op?’ Ik dacht ‘Nee… Hij zal, Jezus zou me 

niet tegenhouden om naar de kerk te gaan’, dacht ik opeens weer, 

‘ik ga gewoon weer naar de kerk, ik moet nu echt gaan anders ben 
ik straks te laat’.  

Maar opeens kon ik geen stap verzetten, het leek wel of ik vastzat… 
‘Wat krijgen we nu?’ dacht ik. Ik kon geen stap verzetten! 
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“Benjamin”, zei de stem in mij… Ik zei toen maar: “Ja Here…” Toen 
had ik het door. “Ga snel naar binnen om te bidden, in huis...” 

Toen begon ik te bidden en mijn ogen had ik gesloten.  

 
Toen ik mijn ogen gesloten had, zag ik een man, die leek op 

een voorganger… 
Ik zag dat hij het behoorlijk moeilijk had met het preken. Hij kon 

opeens niet meer goed uit zijn woorden komen. Ook zag ik de 

mensen luisteren naar hem vanuit de stoelen. Er was een 
geestelijke aanval op hem, en het zweet brak hem uit! 

Ik begon te bidden voor hem. Want ik zag dat in dat visioen, die de 
Heer mij toonde. En ik begon dus te bidden voor hem, en ik 

bestrafte de machten in de machtige naam van Jezus Christus, 

Yeshua HaMashiach! Ik wist meteen dat de Here zou werken. Maar 
ik wist niet wie die man was. En tijdens het bidden ging er een 

soort geestelijke windstraal door me heen, en ik voelde dat het via 
mijn handen wegstraalde, ergens heen.  

 

Ik denk twee of drie dagen erna, dat ik een telefoontje kreeg 
van een onbekende man… 

Hij zei: “Ik wil je bedanken voor uw gebed! Tijdens de kerkdienst 

zag ik jou in de geest aan het bidden voor mij. En ik wil u daarvoor 
bedanken. Ik had het heel erg moeilijk. Ik vroeg opeens, “Hoe komt 

u aan mijn telefoonnummer?” en ik vroeg ook om het tijdstip van 
die dag, dat hij aangevallen werd. En het kwam overeen met die 

van mij, die ik opgeschreven had.  

Na veel vragen had hij mij gevonden via de kerk… via via.  
Later dacht ik na het gesprek, ‘Zou de Here dan mijn voor- en 

achternaam misschien gezegd hebben aan hem? Ik weet het niet. 
Of zelfs mijn telefoonnummer hebben gegeven?’ 

Ja, wonderen bestaan, dat is zeker!  

 
Ik ga even weer terug in de tijd… 1990…  

Ooit kwam ik thuis van mijn werk en ging naar boven om mij even 

om te gaan kleden op mijn slaapkamer. Ik had een mooie ronde 
eettafel en ik dacht: ‘Niemand ziet wat ik doe, maar ik weet wel wat 

ik doe, en ik ga daar eten neerzetten op de slaapkamer’. En ik had 
brood gemaakt, en ik deed de helft aan de andere kant op het bord, 

en aan de andere kant voor mezelf. Ik schonk twee bekers drinken 
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in, voor mij en de Here. Ik legde het op tafel en ik nodigde Yeshua 
HaMashiach uit, om tegenover mij te gaan zitten. 

Na mijn gebed veranderde eigenlijk alles om mij heen, een hele 

heilige sfeer was aanwezig, heel sterk, dat ik mijn tranen moest 
bedwingen. Ik voelde dat Hij er was en tegenover mij zat! En wat 

had ik toen veel gepraat, zeg! Lach me niet uit… Maar mijn brood… 
ja, dat ging ik eten, maar het brood van de Here, dat bleef staan. 

De boterhammen van de Here heb ik dan maar later opgegeten.  

Maar Zijn aanwezigheid, met Hem, was zo geweldig, alsof ik in de 
hemel was!  

 
Een tijd daarna ging ik naar de cafetaria en bestelde mijn 

vaste menu, waar ik erg veel van hou… 

Patat speciaal en een grote berehap, pindasaus erbij, en een cola, 
en nog een paar andere dingen. Maar als u verder wilt weten, hoe 

dat verder gaat met dit verhaal, dan gaat u nu naar deel 4. 
 

 

Welkom bij Benjamin – ‘Wonderen bestaan!’ Dit is mijn 
aangrijpend getuigenis, met als thema: Wonderen bestaan. 

Ik ga nu verder met deel 4. 

 
Ja lieve luisteraars, ik kan u vertellen, 

 
Op een dag ging ik naar de cafetaria… 

Ik had erge honger en bestelde mijn vaste menu, maar waar ik ook 

heel erg veel van houd: Patat speciaal, groot natuurlijk, een 
berehap met pindasaus, en een cola, en nog wat ander eten. Ik had 

alles opgegeten en zelfs wat meer had ik gegeten. Wat had ik een 
behoorlijke honger van al dat werken op mijn werk! 

 

Voordat ik weg wou, ging ik naar de balie en wou 
afrekenen… 

Want ik had alles opgegeten, tsjonge jonge, wat heb ik zitten eten, 

en wat had ik een honger! Maar oh jee! Mijn gedachten gingen 
terug… ‘Ik heb het geld op tafel laten liggen!!! En wat nu?’ dacht ik 

bij mezelf… Ik werd knalrood… De man van de cafetaria wachtte 
heel rustig, geduldig af op de centen, die hij nog van me kreeg. En 

ik werd maar heel erg warm. Maar meteen toen ik rood aanliep, 
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meteen ging de deur van de cafetaria open, en ik hoorde: 
“Shalom!” Dat zeiden deze drie mannen. Ik kende hen totaal niet, 

en ze kwamen meteen op mij af en ze zeiden: “Hey! Jij, maar jij 

hoeft niet te betalen, dat doen wij!” En ze lachten naar mij. Ze 
betaalden precies dat bedrag. Ze hadden het bedrag nog niet 

gehoord, maar ze betaalden precies dat bedrag en gingen voor mij 
staan. Ik was verbaasd, ik kon geen woord uitbrengen. En ze 

betaalden totaal gepast. Raar, wie doet zoiets nog?! Ik bedankte 

hen, en ging als een speer weg op mijn fiets, ik schaamde me 
kapot zeg!  

 
Maar toen ik op de fiets zat, dacht ik bij mezelf: ‘Zouden 

deze drie mannen engelen zijn geweest?’ 

‘Niemand wist dat ik mijn geld thuis op tafel had laten liggen’, dacht 
ik. Ze hadden me niet eens gehoord, en kwamen al naar me toe. 

Alleen God wist het! Toch ieder geval zei ik: “Dank u Here”.  
 

Ja luisteraars, dat is toch wonderlijk of niet dan? Bestaan 

engelen dan echt?  
Natuurlijk bestaan engelen echt! En Jezus Christus bestaat ook 

echt! Er is nog veel meer echt, de Bijbel is ook echt, en ook echt in 

mijn leven! Ook nu nog is Jezus Christus Dezelfde. Ook in deze tijd 
is Hij machtig aan het werk, omdat we in de eindtijd leven. Echt 

mensen, wonderen bestaan!  
 

Nu ik na 16 jaar na het ongeluk weer in het leven ben 

gebracht, en machtig genezen werd, merk ik als het ware, 
dat ik uit de dood ben opgestaan, maar… in de eindtijd.  

En dat ik daarin ben geplaatst. Jezus Christus, Yeshua HaMashiach, 
stond ook uit de dood op, en kwam ook uit het graf, en leeft, en wil 

zo ook graag betrokken zijn in uw leven, omdat Hij ontzettend veel 

om u geeft! Hij geeft meer om u dan welke mens dan ook! Totaal 
andere liefde dan de liefde, die de wereld u geeft, of uw naaste.  

Hij vraagt u om uw hart. Ja luisteraars, Jezus Christus vraagt om 

uw hart, om nederigheid, niet eigenwijsheid, maar nederigheid, en 
vraagt u of u uw knieën wilt buigen om Hem aan te nemen.  

 
Ik dank u voor uw aandacht, en Jezus Christus vraagt u om 

uw hart, denk daar over na. 
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De evangelische eindtijdspace Time machine zegent u, en Bless you 
in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Hij komt zeer 

spoedig!  

 
Ik dank u voor uw aandacht en Gods zegen!  

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

BOODSCHAPPEN EN PROFETIEËN, 

DOORGEGEVEN SINDS JANUARI 2013,  

DOOR DE GOD VAN ABRAHAM, IZAÄK EN JAKOB, 
EN WOORD VOOR WOORD DOORGEGEVEN  

EN METEEN OPGESCHREVEN  

DOOR GODS EENVOUDIGE DIENSTKNECHT  

EN GELIEFDE WARE EINDTIJDPROFEET, 

BENJAMIN COUSIJNSEN,  
IN TEGENWOORDIGHEID EN ONDER  

TOEZIEND OOG VAN DE BODE ENGELEN GODS! 
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JANUARI 2013 
 

 

Voorwaar, Hij kijkt naar uw hart! 
 

02-01-2013  BOODSCHAP GODS: U DAAR, YESHUA HAMASIACH, 

JEZUS CHRISTUS, HEEFT U LIEF EN KENT UW HART! HOOR, WAT 
HIJ U TE ZEGGEN HEEFT, SPRAK DE BODE ENGEL GODS, EN 

BRACHT DEZE BOODSCHAP WOORD VOOR WOORD OVER. 
 

 

Volledige weergave: 
 

Shalom! Op 2 januari 2013 bracht de bode engel Gods deze 
boodschap over aan Benjamin Cousijnsen. 

 

Shalom, Benjamin Cousijnsen! Ik begroet u in de naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Mijn 

naam is Aridaja. 

 
U daar, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, heeft u lief en 

kent uw hart! 
Hoor, wat Hij u te zeggen heeft.  
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Johannes 17, vers 6 en 7  Ik heb uw naam geopenbaard aan de 
mensen, die Gij Mij uit de wereld gegeven hebt. Zij behoorden U 

toe en Gij hebt hen Mij gegeven en zij hebben uw woord bewaard. 

Nu weten zij, dat al wat Gij Mij gegeven hebt, van U komt. 
 

Efeziërs 6, vers 18 en 19  En bidt daarbij met aanhoudend 
bidden en smeken bij elke gelegenheid in de Geest, daartoe 

wakende met alle volharding en smeking voor alle heiligen; ook 

voor mij, dat mij bij het openen van mijn mond het woord 
geschonken worde, om vrijmoedig het geheimenis van het 

evangelie bekend te maken. 
 

Filippenzen 2, vers 13  Want God is het, die om zijn welbehagen 

zowel het willen als het werken in u werkt. 
 

Jakobus 4, vers 17 en 7  Als iemand dan weet goed te doen en 
het niet doet, is het hem tot zonde. Onderwerpt u dus aan God, 

maar biedt weerstand aan de duivel, en hij zal van u vlieden. 

 
Mattheüs 6, vers 6 tot en met 8  Maar gij, wanneer gij bidt, ga 

in uw binnenkamer, sluit uw deur en bid tot uw Vader in het 

verborgene; en uw Vader, die in het verborgene ziet, zal het u 
vergelden. En gebruikt bij uw bidden geen omhaal van woorden, 

zoals de heidenen; want zij menen door hun veelheid van woorden 
verhoord te zullen worden. Wordt hun dan niet gelijk, want God uw 

Vader weet, wat gij van node hebt, eer gij Hem bidt. Tot zover. 

2 Samuël 22, vers 31  Gods weg is volmaakt; des HEREN woord 
is zuiver. Hij is een schild voor allen die bij Hem schuilen.  

 
Job 5, vers 8 en 9  Integendeel, ik zou naar God vragen, en aan 

God zou ik mijn zaak voorleggen. Hij doet grote, ondoorgrondelijke 

dingen, wonderen zonder tal.  
 

Voorwaar, Hij kijkt naar uw hart. 

Hij heeft liever een paar woorden, die gij uitspreekt vanuit uw hart, 
dan 10.000 woorden uit uw mond, dat niet vanuit uw hart komt. 

Kom, zoals gij zijt! 
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Johannes 14, vers 6  Jezus zeide tot hem “en haar”, voegde de 
bode engel Gods toe: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; 

niemand komt tot de Vader dan door Mij. 

 
Johannes 10, vers 9  Ik ben de deur; als iemand door Mij 

binnenkomt, zal hij “en zij”, voegde de bode engel Gods toe, 
behouden worden; en hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden. 

 

Voorwaar, overdenk dit, wat Hij tot u gesproken heeft. 
 

Judas, vers 20  Maar gij, geliefden, bewaart uzelf in de liefde 
Gods, door uzelf op te bouwen in uw allerheiligst geloof en door te 

bidden in de heilige Geest. 

 
Benjamin Cousijnsen, laten deze woorden aan ieder, die luistert, tot 

zegen zijn. 
 

Ik ga nu, geliefde profeet Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
 

 

Door negatief denken en oordeel teruggevallen! 
 

02-01-2013  DE BODE ENGEL GODS SPREEKT IN BEELDSPRAAK: 

MARCO WAS CHRISTEN, MAAR VIEL DOOR NEGATIEVE 
GEDACHTEN TERUG IN HET WERELDJE VAN DE DRUGS. BENJAMIN 

COUSIJNSEN SCHRIJFT, WAT HIJ HOORT, OP!  
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo! Op 2 januari 2013 bracht de bode engel Gods de volgende 
boodschap over aan Benjamin Cousijnsen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus 
Christus. Benjamin, mijn naam MeliJa. U daar, die luistert, ik spreek 

in beeldspraak tot u. 

 
Marco was verslaafd aan drugs… 
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Thuis moest zijn vrouw geld afstaan aan hem, anders werd Linda, 
zijn vrouw, geslagen. Ook nam Marco stiekem huishoudgeld weg, 

wat eigenlijk voor het eten was.  

Hij was vroeger Christen, maar het werd hem allemaal te 
overdreven. ‘Ze mogen niets’, dacht hij toen. Toen hij vroeger nog 

Christen was, waren zijn gedachten: 
 

Psalm 23, vers 1  De HERE is mijn herder, mij ontbreekt niets; Hij 

doet mij nederliggen in grazige weiden. 
 

Doordat hij dacht, ‘Wat een stelletje extremisten, zijn die 
Christenen’, was het nu zó voor hem:  

De satan is mijn herder, mij ontbreekt niets.  

Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, 
 

Lukas 15, vers 14  Toen hij er alles doorgebracht had, kwam er 
een zware hongersnood over dat land en hij begon gebrek te lijden. 

 

Openbaring 1, vers 2  Deze heeft van het woord Gods getuigd en 
van het getuigenis van Jezus Christus, alles wat hij gezien heeft. 

 

Waarom hebt gij Jezus Christus losgelaten? 
Is dit het leven, wat gij u altijd gewenst hebt? 

 
Mattheüs 18, vers 7  Wee de wereld om de verleidingen tot 

zonde. Want er moeten verleidingen komen, maar wee die mens, 

door wie de verleiding komt. 
Mattheüs 18, vers 8  Indien uw hand of uw voet u tot zonde 

verleidt, houw hem af en werp hem weg. Het is beter voor u 
verminkt of kreupel ten leven in te gaan, dan met twee handen of 

twee voeten in het eeuwige vuur geworpen te worden. 

 
Psalm 34, vers 7 en 8  Deze ellendige hier riep en de HERE 

hoorde, Hij verloste hem uit al zijn benauwdheden. De Engel des 

HEREN legert Zich rondom wie Hem vrezen, en redt hen.  
 

Lukas 15, vers 18  Ik zal opstaan en naar mijn vader gaan, 
“Yeshua HaMashiach, Jezus Christus”, voegde de bode engel 
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toe, en tot hem zeggen: Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel 
en voor u. 

Lukas 15, vers 22 tot en met 24  Maar de vader zeide tot zijn 

slaven: Brengt vlug het beste kleed hier en trekt het hem aan en 
doet hem een ring aan zijn hand en schoenen aan zijn voeten. En 

haalt het gemeste kalf en slacht het, en laten wij een feestmaal 
hebben, want mijn zoon hier was dood en is weer levend geworden, 

hij was verloren en is gevonden. En zij begonnen feest te vieren. 

 
En Marco, Marco zegt nu weer: Psalm 23, vers 1,… maar op 

zijn knieën. 
Hij werd gered! 

 

Lees dit voor uzelf: Johannes 3, vers 6 tot en met 21 
 

Ik ga nu, Benjamin, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 

 

Profetie 2013: Pak uw Bijbel en hoor en lees! 
 

PROFETIE 2013 - OPENBARING GODS: VOORWAAR, 2013 ZAL MEN 
ZICH GOED KUNNEN HERINNEREN! U DAAR, PAK UW BIJBEL EN 

HOOR EN LEES! 

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, welkom! Op 3 januari 2013 bracht de bode engel Gods de 

volgende boodschap over aan Benjamin Cousijnsen, die altijd alles 
woord voor woord opschrijft, waar de bode engel Gods, de engel 

des Heren, zelf bij is. 
 

Shalom! Ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus. Mijn naam is Arodai. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u,  
 

De gevallen engelen hebben zich alreeds vermengd tussen 

de ongelovigen en gelovigen! 
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De overheid zal het contact met de buitenaardsen niet meer 
kunnen geheimhouden, omdat de wereld kennis zal maken met de 

‘bezoekers uit de ruimte’. Ze zullen zich openbaren en laten zien. 

Ze zullen spoedig landen bij Jeruzalem, en op de berg Sion!  
Ook zullen deze zeer vergevorderde buitenaardse gevallen engelen 

spoedig op het toneel verschijnen, en de macht van Rome 
overnemen, en men zal onderdeel zijn van de mensheid. De 

nieuwe paus zal dus wonderen en tekenen doen, en zich 

presenteren. Deze gevallen engelen staan in verbinding en werken 
samen met de antichrist Obama en de paus; dit is het plan van 

hen. 
 

Jesaja 13, vers 6 tot en met 9  Jammert, want de dag des 

HEREN is nabij; hij komt als een verwoesting van de Almachtige. 
Daarom worden alle handen slap en elk mensenhart versmelt. Ja, 

zij zijn verschrikt, krampen en weeën grijpen hen aan, als een 
barende krimpen zij ineen; de een ziet verbijsterd de ander aan, 

hun gelaat staat in vlam. Zie, de dag des HEREN komt, 

meedogenloos, met verbolgenheid en brandende toorn, om de 
aarde tot een woestenij te maken en haar zondaars van haar te 

verdelgen. 

 
Veel buitenaardse gevallen engelen hebben vele mensen nu 

reeds overgenomen, en vooral hun geest overgenomen! 
 

2 Samuël 22, vers 14  De HERE deed de donder uit de hemel 

weerklinken, de Allerhoogste verhief zijn stem.  
 

Voorwaar, vrees niet! 
 

2 Samuël 22, vers 31  Gods weg is volmaakt; des HEREN woord 

is zuiver. Hij is een schild voor allen “in Christus”, voegde de bode 
engel Gods eraan toe, die bij Hem schuilen.  

 

Weet wel dat er in de laatste dagen zware tijden zullen 
komen. 

 
2 Thessalonicenzen 3, vers 2 en 3  En dat wij bewaard blijven 

voor de wargeesten en slechte mensen; want trouw vindt men niet 
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bij allen. Maar wèl getrouw is de Here, die u sterken zal en u 
bewaren voor de boze. 

 

Lees dit voor uzelf: Lukas 11, vers 21 tot en met 23, en 
Efeziërs 6, vers 10 tot en met 19 

 
Voorwaar, 2013 zal men zich goed kunnen herinneren! 

Er is maar één Uitweg: Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. 

 
2 Petrus 3, vers 17 en 18  Lees dit ook voor uzelf. 

 
U daar, luister! 

 

Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, 
dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die 

in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. 
 

Benjamin, ik ga weer, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
 

 

Mijn schat ligt boven, ver achter de sterren! 
 

MIJN SCHAT LIGT BOVEN, VER ACHTER DE STERREN! 

 
 

Volledige weergave: 
 

Shalom, hallo! Welkom, mijn naam is Benjamin Cousijnsen, en ik 

wens u, samen met mijn vrouw, een gezegend 2013 toe. Ik begin 
nu met de boodschap… 

 
Shalom! Ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus. Benjamin Cousijnsen, gij zijt Gods geliefde profeet en gij 

zijt in Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, meer dan overwinnaar! 
 

Voorwaar, de drie bode engelen Gods, Chawila en Geljafas 

en Remelat zijn strijdende engelen van de God van Izaäk, 
Jakob en Abraham.  
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Zij strijden voor u, tegen het kwaad, in de naam van de 
Almachtige! Toen sprak de bode engel Gods verder: Shalom, 

Benjamin! Mijn naam is Rafaël. Voorwaar, u die luistert, deze 

boodschap is voor u… 
 

Mattheüs 6, vers 21  Want, waar uw schat is, daar zal ook uw 
hart zijn. 

 

Welke schat hebt gij gevonden? 
De schatten op de aarde zijn niets vergeleken met de schatten, die 

boven zijn. 
 

Mattheüs 6, vers 19  Verzamelt u geen schatten op aarde, waar 

mot en roest ze ontoonbaar maakt en waar dieven inbreken en 
stelen.  

 
Wat heeft uw wonderwereld u toch veel te bieden! 

En alles gaat weer kapot, en men zoekt weer verder naar iets 

anders. Maar telkens stelt satan u teleur! 
  

Mattheüs 6, vers 24  Niemand kan twee heren dienen, want hij 

zal òf de ene haten en de andere liefhebben, òf zich aan de ene 
hechten en de andere minachten; gij kunt niet God dienen èn 

Mammon. 
 

Welke schatten heeft de god van het geld, de Mammon, u 

allemaal niet aangeboden op de aarde, zijn wonderwereld? 
Velen zijn betoverd: “Ik wil dit!”  “Ik moet dat hebben!”  “Ik wil 

erbij horen!”  “Dus, koop ik het!” Men zoekt naar de wereldse 
schatten! U daar, luister goed,  

 

Er is een schat, die nimmer vergaat, zelfs de waarde niet… 
 

Mattheüs 6, vers 20  Maar verzamelt u schatten in de hemel, 

waar noch mot noch roest ze ontoonbaar maakt en waar geen 
dieven inbreken of stelen. 

Mattheüs 6, vers 32 en 33  Want naar al deze dingen gaat het 
zoeken der heidenen uit. Want uw hemelse Vader weet, dat gij dit 
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alles behoeft. Maar zoekt eerst Zijn Koninkrijk en Zijn gerechtigheid 
en dit alles zal u bovendien geschonken worden. 

 

In Gods Koninkrijk heeft men eeuwig leven, en daar vergaat 
niets! 

Kies vandaag, wie gij dienen wilt, en welke schat gij wilt ontvangen. 
Satan heeft de hel te bieden. Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, is 

de waardevolste Schat, als u Hem toelaat in uw leven. 

 
Johannes 3, vers 16, en vers 35 en 36  Want alzo lief heeft God 

de wereld gehad, dat Hij “Zijn Schat”, voegde de bode engel Gods 
toe, zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in 

Hem gelooft, niet verloren ga, maar “eeuwig!”, voegde de bode 

engel Gods toe, eeuwig leven hebbe. 
De Vader heeft de Zoon lief en heeft Hem alles in handen gegeven. 

Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven; doch wie aan de Zoon 
ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft 

op hem. 

 
Lees dit voor uzelf… u moet de verborgen schatten eens meer gaan 

lezen. Uw Bijbel is uw schat, waar vele schatten geopenbaard zijn!  

Lees: Johannes 3, vers 17 tot en met 19, en vers 33 en 34 
 

Waarlijk, Benjamin is Gods geliefde profeet, maar gij zijt in 
Hem, in Jezus Christus, Zijn geliefden!  

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 
 

 

Praat het dezelfde dag nog alles uit! 
 

04-01-2013  VOORWAAR, ZIJN ER PROBLEMEN? PRAAT HET 
DEZELFDE DAG NOG ALLES UIT! DIT IS EEN WIJZE LES VOOR 

VELEN, DIE DE GOD VAN IZAÄK, JAKOB EN ABRAHAM DE BODE 

ENGEL GODS BEVOLEN HAD, OM OVER TE BRENGEN!  
 

 

Volledige weergave: 
 



 
 

 

891 
 
 

 

Hallo! Op 4 januari 2013 bracht de bode engel Gods deze 
boodschap over aan Benjamin Cousijnsen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus 
Christus. Mijn naam is Sicheam, ik ben een bode engel Gods.  

 
Ik zeg u, Vele ouders nemen kinderen en zijn 

verantwoordelijk voor het gedrag. 

 
Prediker 9, vers 8  Laten uw klederen te allen tijde wit zijn en olie 

ontbreke niet op uw hoofd. 
 

Voorwaar, wees een voorbeeld voor uw kinderen! 

 
Spreuken 10, vers 18 en 19  Wie haat verbergt, is een leugenlip; 

wie laster verbreidt, is een dwaas. In veelheid van woorden 
ontbreekt de overtreding niet, maar wie zijn lippen bedwingt, is 

verstandig.  

Spreuken 10, vers 22  De zegen des HEREN, die maakt rijk, 
zwoegen voegt er niets aan toe.  

 

Satan wil dat u geen tijd hebt voor uw kinderen en hen 
vooral niet onderwijst, omdat hij uw kinderen makkelijker 

kan beïnvloeden. 
 

Zacharia 7, vers 9  Zo zegt de HERE der heerscharen: 

“Bescherm uw kinderen”, voegde de engel des Heren er aan toe, 
spreekt eerlijk recht en bewijst elkander liefde en barmhartigheid. 

 
Psalm 93, vers 5  Uw getuigenissen zijn zeer betrouwbaar, de 

heiligheid is uw huis tot sieraad, o HERE, tot in lengte van dagen. 

 
Voorwaar, zijn er problemen?  

Praat het dezelfde dag nog alles uit! Zo heeft satan al vele 

scheidingen gebracht tussen de kinderen en de ouders, en vele 
huwelijken verwoest. 

 
Romeinen 12, vers 2  En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, 

maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat 
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gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige 
en volkomene. 

Romeinen 12, vers 12 en 13  Weest blijde in de hoop, geduldig in 

de verdrukking, volhardend in het gebed, bijdragend in de noden 
der heiligen, legt u toe op de gastvrijheid. 

 
Voorwaar, laat uw kinderen niet verloren gaan! 

 

1 Korinthiërs 13, vers 4 tot en met 7  Lees dit voor uzelf, samen 
met uw kinderen, en praat over deze boodschap. 

 
Lukas 13, vers 24  Hij zeide, “Jezus Christus”, voegde de engel 

des Heren toe, tot hen: Strijdt om in te gaan door de enge poort, 

want velen, zeg Ik u, zullen trachten in te gaan, doch “zonder 
Jezus Christus, Yeshua HaMashiach” voegde de engel des 

Heren toe, het niet kunnen. 
 

Praat veel met elkander en lees samen de Bijbel. 

En zing samen, lach samen, dans samen! 
 

Galaten 5, vers 22  Maar de vrucht van de Geest is liefde, 

blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, 
trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. 

 
Raap uw vruchten snel weer op, en was ze schoon en 

gebruik het! 

 
Efeziërs 6, vers 1 tot en met 4, en vers 10 tot en met 18  Lees 

dit voor uzelf. 
 

Voorwaar, de ogen van Jezus Christus, Yeshua HaMashiach, 

richten zich op u. 
Efeziërs 2, vers 18  Lees dit voor uzelf. 

 

Verblijd gij u evenzo, en verblijd u met Mij!  
Zo spreekt de Here tot u. 

Benjamin Cousijnsen, dit is een wijze les voor velen, die de God 
van Izaäk, Jakob en Abraham mij bevolen had om over te brengen. 

Maak tijd om voor uw kinderen te bidden en uw gezin! 



 
 

 

893 
 
 

 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 
 

 

Aan de ouden zult gij eer bewijzen! 
 

04-01-2013  BOODSCHAP GODS: AAN DE OUDEN ZULT GIJ EER 
BEWIJZEN EN VOOR UW GOD ZULT GIJ VREZEN: IK BEN DE HERE. 

VOORWAAR, BEHANDELT DE OUDE BEJAARDEN, ZOALS GIJ OOK 
BEHANDELD ZOU WILLEN WORDEN!  

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo! Op 4 januari 2013 bracht de bode engel Gods de volgende 

boodschap over aan Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus. Mijn naam is Juhudit; ik ben een bode engel Gods.  
 

Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, 

 
Spreuken 16, vers 31  De grijsheid is een sierlijke kroon, zij 

wordt op de weg der gerechtigheid gevonden.  

 
Prediker 12, vers 3 en 4  Op de dag, dat de wachters van het 

huis beven en de sterke mannen zich krommen, en de maalsters 
ophouden, omdat haar aantal gering geworden is, en zij, die uit de 

vensters zien, hun glans verliezen, en de deuren naar de straat 

gesloten worden; als het geluid van de molen verzwakt, en de stem 
hoog wordt als die van een vogel en alle tonen gedempt worden. 

 
Voorwaar, luister, 

 

1 Korinthiërs 9, vers 22 en 23  Ik ben voor de zwakken zwak 
geworden, om de zwakken te winnen; voor allen ben ik alles 

geweest, om in elk geval enigen te redden. Alles doe ik ter wille van 

het evangelie, om er zelf ook deel aan te verkrijgen. 
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Spreuken 20, vers 29  Der jongelingen sieraad is hun kracht, en 
der ouden glorie is de grijsheid.  

Spreuken 20, vers 30  Bloedige striemen zuiveren het kwaad uit, en 

slagen reinigen de schuilhoeken van het hart.  
1 Timotheüs 5, vers 1 tot en met 3  Word niet heftig tegen een 

oude man, maar vermaan hem als een vader; doe het jonge 
mannen als broeders, oude vrouwen als moeders, jonge vrouwen 

als zusters, in alle reinheid. Houd als weduwen in ere, wie waarlijk 

weduwen zijn.  
 

Deuteronomium 10, vers 18  Die wees en weduwe recht doet en 
de vreemdeling liefde bewijst door hem brood en kleding te geven. 

 

Leviticus 19, vers 32  Voor het grijze haar zult gij opstaan en aan 
de oude zult gij eer bewijzen en voor uw God zult gij vrezen: Ik ben 

de HERE. 
 

Voorwaar, behandelt de oude bejaarden, zoals gij ook 

behandeld zou willen worden.  
Zie naar hen om! 

 

Mattheüs 25, vers 45  Dan zal Hij hun antwoorden en zeggen: 
Voorwaar, Ik zeg u, in zoverre gij dit aan één van deze minsten niet 

gedaan hebt, hebt gij het ook aan Mij niet gedaan. 
Mattheüs 25, vers 39 en 40  Wanneer hebben wij U ziek of in de 

gevangenis gezien en zijn tot U gekomen? En de Koning zal hun 

antwoorden en zeggen: Voorwaar, Ik zeg u, in zoverre gij dit aan 
één van deze mijn minste broeders hebt gedaan, hebt gij het Mij 

gedaan. 
 

Voorwaar, bezoek een vreemde bejaarde nimmer alleen. 

 
Johannes 3, vers 3  Jezus antwoordde en zeide tot hem: 

Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand wederom geboren 

wordt, kan hij het Koninkrijk Gods niet zien. 
Johannes 3, vers 7  Verwonder u niet, dat Ik u gezegd heb: 

Gijlieden moet wederom geboren worden. 
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Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat 
Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in 

Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. 

 
Kolossenzen 3, vers 14  En doet bij dit alles de liefde aan, als de 

band der volmaaktheid. 
 

Benjamin Cousijnsen, ik ga nu, en zeg u: De liefde en genade en 

vrede van Jezus Christus, Yeshua HaMashiach, en Zijn zegen is met 
u allen.  

 
Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 

 
 

 
 

04-01-2013 Wie niet wil horen, gaat verloren! 
 
DEZE BOODSCHAP WERD DOOR DE BODE ENGEL GEBRACHT, 

BEGRIJPELIJK VOOR IEDEREEN. U KRIJGT VEEL DETAILS TE HOREN 

OVER HET LIJDEN VAN JEZUS EN EEN VERKLARING, WAAROM 
JEZUS CHRISTUS DIT VRIJWILLIG ONDERGING! 

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, welkom! Op 4 januari 2013 bracht de bode engel Gods deze 

boodschap over aan Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus. Mijn naam is Saraia. Ik ben een bode engel, die naar u 
gezonden ben. Benjamin Cousijnsen, Gods geliefde profeet, ik 

breng u deze boodschap begrijpelijk voor iedereen. Luister goed. 

 
Toen Jezus nog bij Zijn discipelen was, vertelde Hij al dat Hij 

zou sterven en weer levend zou worden. 

Dit vertelde Hij al vóór Zijn dood! Hij zei ook, dat Hij als enige er 
zelf voor gekozen heeft, om geboren te worden en te sterven.  
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Lees Markus 10, vers 45 voor uzelf. 

 

De kruisiging is een van de meest wreedste vormen van 
doodstraf! 

De spijkers waren meer dan 20 centimeter, die door Zijn polsen en 
voeten geslagen waren. Voordat Hij de dwarsbalk van 1.85m te 

dragen kreeg, werd Hij ook geslagen en gegeseld met een zweep, 

die uit verschillende repen leer bestond, verzwaard met stukjes 
metaal en bot. De bloedvaten, spieren, zenuwen en ingewanden 

werden blootgelegd. De doornenkroon werd door twee soldaten 
vastgetrokken op het hoofd, zodat de doornen diep in Zijn vlees 

zaten. Ook had Hij lichamelijke en emotionele pijn. De geestelijke 

angst, om gescheiden van Zijn Vader te zijn, was ook zwaar voor 
Hem, terwijl Hij al uw overtredingen, uw zonden, droeg. 

 
Lees Galaten 2, vers 20 voor uzelf. 

 

Na drie dagen, toen de discipelen na Zijn dood naar de 
graftombe gingen, vonden ze in het graf alleen nog Zijn 

kleren, en het lichaam was weg. 

In de zes weken na Zijn opstanding, werd Hij, Jezus Christus, ook 
Yeshua HaMashiach genoemd, door meer dan 600 mensen gezien.  

 
Lees Markus 16, vers 9 tot en met 16 voor uzelf. 

 

Jezus Christus stierf voor u, omdat Hij u zeer liefheeft! 
Hij wou, dat u die luistert, niet zou boeten voor alle dingen, die wij 

God hebben aangedaan. 
 

Lees Romeinen 6, vers 23 voor uzelf. 

 
De fouten en de straf nam Hij op zich en droeg de 

martelingen en de pijn, uw zonden, aan het kruis, omdat Hij 

niet wou dat u afgesneden zou worden van Zijn Vader. 
Daardoor kunnen de mensen volledig vergeven worden, en is de 

schuld weggenomen! 
 

Lees Markus 16, vers 19 voor uzelf. 
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Voorwaar, Jezus Christus, Yeshua HaMashiach, leeft en 

nodigt u uit om tot Hem te komen! 

Wie in de Zoon van God gelooft, ontvangt eeuwig leven en 
vergeving. Amen! 

 
Wilt u voor u laten bidden? 

Ga naar een volle evangelische kerk, of neem contact op via 

Eindtijdnieuws. 
 

Johannes 3, vers 17  Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld 
gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld 

door Hem behouden worde. 

 
Wie niet in Hem wil geloven, zal veroordeeld worden. 

 
Lees Johannes 3, vers 18 tot en met 20 voor uzelf. 

 

Jezus Christus, Yeshua HaMashiach, wil graag in uw hart 
komen. Zeg: 

“Jezus Christus, vergeef mijn zonden. Ik open de deur van mijn 

hart en geef mij volledig over, en zal vanaf nu een relatie aangaan 
met u. Ik strek mijn handen uit naar boven, en dank u, dat u mij 

vrijgemaakt hebt met uw kostbaar, dierbaar Bloed. Dank u dat u 
omziet naar mij, en dat ik mij vanaf nu uw kind mag noemen, 

Amen.” 

 
Benjamin, ik ga nu en zeg: Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
 

 

Waai niet met alle winden mee! 
 

05-01-2013  BOODSCHAP GODS & WAARSCHUWING: OPNIEUW 

EEN WAARSCHUWENDE BOODSCHAP OM NIET MEE TE WAAIEN 
MET ALLE WINDEN! NIET IEDER IS PROFEET OF APOSTEL, 

SOMMIGEN HEBBEN ZICHZELF ZO GEMAAKT!  

 
Volledige weergave: 
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Hallo! Mijn naam is Benjamin Cousijnsen. Op 5 januari 2013 kreeg 

ik de volgende boodschap van een bode engel Gods. 

 
Voordat de bode engel Gods verscheen, voelde ik een wind, 

en in de verte hoorde ik: Waai niet met alle winden mee!  
Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Mijn naam is Chawila. Ik zeg u, 

Benjamin Cousijnsen is Gods geliefde ware profeet! 
 

2 Petrus 1, vers 12  Daarom zal het steeds mijn voornemen zijn u 
hieraan te herinneren, hoewel gij het weet en in de waarheid, die 

bij u is, versterkt zijt. 

2 Petrus 1, vers 13  Ik acht het mijn plicht, zolang ik in deze tent 
ben, u door herinnering wakker te houden. 

 
Mattheüs 7, vers 4  Hoe zult gij dan tot uw broeder, “uw enige 

ware profeet Gods en uw naaste”, voegde de bode engel Gods 

er aan toe, zeggen: Laat mij de splinter uit uw oog wegdoen, 
terwijl, zie, de balk in uw oog is? 

 

Kies heden, wie gij dienen wilt, word wakker! 
 

1 Petrus 5, vers 8  Wordt nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij, 
de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal 

verslinden. 

 
Benjamin Cousijnsen, ik zeg u: Gij geliefde profeet zijt niet 

geliefd. 
De tegenpartij, de satan, haat u om uw openbaringen, en die 

komen gaan! De Here zelf zal geen rank, die besmet is, kunnen 

gebruiken. Voorwaar, niet ieder is profeet of apostel! Sommigen 
hebben zichzelf zo gemaakt. 

 

Op 28 december 2012 sprak de bode engel Gods, Achim, tot 
u over valse profeten: ‘U moet zich nu bekeren, valse 

profeet!’  
Dit was de titel. En op 1 januari 2013 kwamen er drie bode engelen 

Gods bij u, Chawila, Geljafas en Remelat. Toen was ik er ook bij. 
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‘Een besmette rank kan niet worden gebruikt!’ Dit was de titel ook. 
Voorwaar, 

 

2 Korinthiërs 11, vers 13 en 14 en 15  Want zulke lieden zijn 
schijn-apostelen, bedrieglijke arbeiders, die zich voordoen als 

apostelen van Christus. Geen wonder ook! Immers, de satan zelf 
doet zich voor als een engel des lichts. Het is dus niets bijzonders, 

indien ook zijn dienaren zich voordoen als dienaren der 

gerechtigheid; maar hun einde zal zijn naar hun werken. 
 

Voorwaar, Galaten 1, vers 7 en 8  en dat is geen evangelie. Er 
zijn echter sommigen, die u in verwarring brengen en het evangelie 

van Christus willen verdraaien. Maar ook al zouden wij, of een engel 

uit de hemel, u een evangelie verkondigen, afwijkend van hetgeen 
wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt! 

 
Vergeet niet, satan is een na-aper van God. 

Op 28 december 2012 vertelde de Almachtige u een zeer 

belangrijke boodschap: ‘Niet alle engelen zijn engelen des lichts!’ 
Dit was de titel. Voorwaar, de vruchten van Benjamin zijn immers 

te toetsen in uw Bijbel, hetgeen wat God zelf tot Zijn geliefde 

profeet gesproken heeft, mede deze boodschap. 
 

2 Petrus 3, vers 17 en 18  Geliefden, daar gij het nu van tevoren 
weet, weest op uw hoede, dat gij niet, door de dwaling der 

zedelozen medegesleept, afvalt van uw eigen standvastigheid; 

maar wast op in de genade en in de kennis van onze Here en 
Heiland, Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid, zowel nu als tot de 

dag der eeuwigheid. 
 

Voorwaar, de wederkomst van de dag des Heren is zeer 

nabij gekomen! 
 

Lees dit voor uzelf: 2 Petrus 3, vers 13 tot en met 14 

 
Ik ga nu, Benjamin, Gods ware profeet, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
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Profetie 2013: Een jaar dat men niet vergeten 

zal! 
 

06-01-2013  PROFETIE: BENJAMIN COUSIJNSEN IS GODS WARE 
GELIEFDE PROFEET. ELK WOORD KOMT RECHTSTREEKS VAN GOD, 

GESPROKEN VIA DE BODE ENGELEN GODS. DIT ZAL EEN JAAR 

ZIJN, DAT MEN ZICH GOED ZAL HERINNEREN! 
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo! Op 6 januari 2013 bracht de bode engel Gods de volgende 
boodschap over aan Benjamin Cousijnsen. 

 

Shalom, profeet Benjamin Cousijnsen! Ik begroet u in de 
almachtige naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. 

Wederom ben ik, Rouachiasa, naar u gezonden.  
 

Voorwaar, Zwitserland, gij zijt gewaarschuwd! 

 
Openbaring 9, vers 21  En zij bekeerden zich niet van hun 

moorden, noch van hun toverijen, noch van hun hoererij, noch van 
hun dieverijen. 

 

Voorwaar, kerkleiders, u moet zich waarlijk bekeren! 
Niet de Heilige Geest moet zich bekeren, maar u.  

Gods profeet Benjamin Cousijnsen sprak niet om u aan te vallen, 

maar om u wakker te schudden. Elk woord, dat Hij, de God van 
Izaäk, Jakob en Abraham, gesproken heeft, is via Gods engelen 

naar Zijn geliefde ware profeet Gods gezonden. En wat hebt gij 
ermee gedaan? Luister! 

 

Spreuken 6, vers 12 tot en met 19  Lees dit. Hier staat 
geschreven: Een nietsnut, een onheilstichter is hij, die met 

bedrieglijke mond rondgaat, die met zijn ogen knipt, met zijn 
voeten schuifelt, met zijn vingers wijst, in wiens hart draaierijen 

zijn, die aldoor kwaad smeedt, die twist stookt. Daarom komt 

plotseling zijn ondergang, in een oogwenk wordt hij onherstelbaar 
verbrijzeld. Deze zes dingen haat de HERE, ja, zeven zijn Hem een 
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hartgrondige gruwel: hoogmoedige ogen, een valse tong, handen 
die onschuldig bloed vergieten, een hart dat heilloze plannen 

smeedt, voeten die zich haasten om naar het kwade te snellen, wie 

leugens uitblaast als een vals getuige en wie twist stookt tussen 
broeders.  

De bode engel Gods sprak verder,  
 

Deze dingen haat de Here. 

Dit zal een jaar zijn, dat men zich goed zal herinneren! 
 

Psalm 101, vers 4 en 5  Een verkeerd hart wijke verre van mij, 
de boze wil ik niet kennen. Wie zijn naaste heimelijk lastert, die zal 

ik verdelgen; wie hoog van ogen en trots van hart is, die duld ik 

niet. Zo spreekt de almachtige God! 
 

Benjamin, moet ik u wederom een kerk laten zien met ezels? 
Kerken, de Heilige Geest wil dat u nu meteen uw luie stoel uitkomt! 

Het evangelie is niet voor uzelf, schaam u! 

 
Mattheüs 5, vers 13 tot en met 16  Lees dit. Hier staat 

geschreven: Gij zijt het zout der aarde; indien nu het zout zijn 

kracht verliest, waarmede zal het gezouten worden? Het deugt 
nergens meer toe dan om weggeworpen en door de mensen 

vertreden te worden. Gij zijt het licht der wereld. Een stad, die op 
een berg ligt, kan niet verborgen blijven. Ook steekt men geen 

lamp aan en zet haar onder de korenmaat, maar op de standaard, 

en zij schijnt voor allen, die in het huis zijn. Laat zo uw licht 
schijnen voor de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw 

Vader, die in de hemelen is, verheerlijken.  
De bode engel Gods sprak verder,  

 

Ga naar buiten, zeg ik u! 
 

Markus 16, vers 15  En Hij zeide tot hen: Gaat heen in de gehele 

wereld, “ook in uw woonplaats”, voegde de bode engel Gods toe, 
verkondigt het evangelie aan de ganse schepping. 

 
Voorwaar, gij zingt liederen van lofprijs en aanbidding voor 

de Here, maar hebt gij Mij waarlijk lief? 
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Doe dan wat Ik, de Here Jezus Christus, Yeshua HaMashiach, tot uw 
hart en gedachten gesproken heb. Nu is de tijd! Wie de oogst niet 

binnenhaalt, zal verantwoording moeten afleggen voor God en Mij 

en de engelen. Vele schapen zijn radeloos, maar u was er niet! 
 

Mattheüs 25, vers 41 tot en met 46  Lees dit voor uzelf. 
 

Amerika, zie, wat nu spoedig staat te gebeuren! 

Elk land, ook de uwe, moet zich bekeren en in actie komen, voordat 
het niet meer kan. Voorwaar, 

 
Mattheüs 10, vers 7  Gaat en predikt en zegt: Het Koninkrijk der 

hemelen is nabijgekomen. Tot zover. 

 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
 
 

Profetie: Landen wereldwijde aardbeving 

benoemd! 
 

06-01-2013  PROFETIE: DE LANDEN, DIE IN DE TOEKOMST 
GETROFFEN GAAN WORDEN DOOR EEN WERELDWIJDE 

AARDBEVING, WORDEN GEOPENBAARD, EN MEN IS OOK BEZIG 

MET EEN EMBRYO KWEKERIJ! WAAKT DAN!  MARK. 13:35 EN 36  
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo! Op 6 januari 2013 bracht de bode engel Gods deze 
boodschap over aan Benjamin Cousijnsen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus 
Christus. Ik ben een bode engel Gods, Eleazar. 

 
Genesis 1, vers 27  En God schiep de mens naar zijn beeld; naar 

Gods beeld schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen. 
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Genesis 2, vers 7  Toen formeerde de HERE God de mens van stof 
uit de aardbodem en blies de levensadem in zijn neus; alzo werd de 

mens tot een levend wezen. 

 
Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, 

dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die 
in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. 

 

Voorwaar, satan wil dat u niet gelooft, noch in een hemel, 
noch in een hel, maar wel in eeuwig leven op aarde! 

Voorwaar, men zal er spoedig in slagen, door transplantatie van 
stamcellen, kapotte cellen te vervangen en massaal kapotte 

organen te vervangen. Men zal de gekweekte embryo’s gebruiken, 

waar men cellen uit zal gaan halen. 
 

Openbaring 13, vers 15  En hem werd gegeven om aan het beeld 
van het beest een geest te schenken, zodat het beeld van het beest 

ook zou spreken, en maken dat allen, die het beeld van het beest 

niet aanbaden, gedood werden. 
 

In het verborgene is men bezig met een embryo kwekerij, 

die ons van nieuwe organen voorziet. 
Men wil onsterfelijk zijn, gelijk aan God! Zover zal God het echt niet 

laten gebeuren. Als men nu eeuwig leven had op aarde, en men 
niet zou sterven, dan zou het leven als de hel op aarde zijn. Want 

men zou toch niet sterven, en men zou dan kunnen doorgaan met 

zondigen.  
 

Job 21, vers 7  Waarom blijven de goddelozen in leven, worden zij 
oud, nemen zelfs toe in kracht?  

 

Voorwaar, voorwaar, ik zeg u,  
 

Markus 13, vers 35 en 36  Waakt dan, want gij weet niet, 

wanneer “Jezus Christus, Yeshua HaMashiach”, voegde de 
engel des Heren er aan toe, de heer des huizes komen zal, laat in 

de avond of te middernacht, bij het hanengekraai of des morgens 
vroeg, opdat hij niet, als hij plotseling komt, u slapende vinde. 

Markus 13, vers 37  Wat Ik u zeg, zeg Ik allen: Waakt! 
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Mattheüs 24, vers 22  En indien die dagen niet ingekort werden, 

zou geen vlees behouden worden; doch ter wille van de 

uitverkorenen zullen die dagen worden ingekort. 
 

Voorwaar, men zal druk zijn met dan hier een ramp, en dan 
daar een ramp! 

Californië, Mexico, Peru, Alaska, Hawaii, Spanje, Europa, Egypte, 

China, Korea, Soedan, Seeland, Japan, Duitsland, Australië, 
Londen, de Verenigde Staten van Amerika, Saoedi-Arabië, New 

York, Turkije, gij allen zullen de wereldwijde aardbeving bemerken! 
En ook zal Gods hand in uw land om zich heenslaan en verwoesting 

brengen. Uw redding en eeuwig leven kunt gij alleen bij Hem 

krijgen, Jezus Christus. Satan wil alleen maar de mensheid 
kapotmaken! 

Johannes 3, vers 36  Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven; 
doch wie aan de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, 

“noch de Christen, noch de ongelovige”, voegde de bode engel 

Gods er aan toe, maar de toorn Gods blijft op hem. 
 

Bekeer u en gij wordt gered!  

Kies heden wie gij dienen wilt, anders kiest God wel voor u. 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
 
 

Profetie Zwitserland: Tsunami door steenlawine! 
 

06-01-2013  PROFETIE: VOORWAAR, ZWITSERLAND, HET MEER 

GENÈVE ZAL GETROFFEN WORDEN DOOR EEN STEENLAWINE, DAT 
EEN TSUNAMI TOT GEVOLG ZAL HEBBEN! VERDER OPENBARINGEN 

OVER HET WERK VAN DE ENGELEN GODS!  
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo! Op 6 januari 2013 bracht de bode engel Gods de volgende 

boodschap over aan Benjamin Cousijnsen. 
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Shalom, profeet Benjamin Cousijnsen! Ik begroet u in de 
almachtige naam van de God, die alles gemaakt heeft, de God van 

Izaäk, Jakob en Abraham, waar Zijn geliefde Zoon ook is, Jezus 

Christus, Yeshua HaMashiach, en de bode engelen Gods. Mijn naam 
is Rouachiasa. De God van Izaäk, Jakob en Abraham zei: Gij gaat 

naar Mijn geliefde profeet Benjamin Cousijnsen. Wij bode engelen 
vereren en dienen de Almachtige.  

 

Hoor, ik openbaar u nieuwe dingen! 
 

Mattheüs 28, vers 2  En zie, er kwam een grote aardbeving, want 
een engel des Heren daalde uit de hemel neder en kwam nader… 

tot zover. 

 
Benjamin, wij engelen loven en prijzen en aanbidden de 

almachtige God van al wat leeft, de God die alles gemaakt 
heeft door Zijn uitgesproken woorden, vanuit Zijn 

levensadem. 

God is Geest en zeer heilig en machtig!  
 

Kolossenzen 2, vers 15  En Hij heeft de overheden en machten 

ontwapend en openlijk tentoongesteld en zo over hen gezegevierd. 
Kolossenzen 2, vers 18  Laat niemand u de prijs doen missen door 

gewilde nederigheid en engelenverering… tot zover. 
 

Wij dansen en zingen in de hemel, en zelfs op de wolken, en 

worden ingezet om Gods woorden over te brengen. 
Voorwaar, Zwitserland, het meer Genève zal getroffen worden door 

een steenlawine, dat een tsunami tot gevolg zal hebben. Meer 
dan ruim een miljoen mensen zullen vluchten, omdat het water in 

het meer zeker wel 13 meter over de stadsmuren zal gaan. Verder, 

Benjamin Cousijnsen is weleens, zowel geestelijk als vleselijk, 
meegenomen. 

 

Genesis 5, vers 24  En Henoch wandelde met God, en hij was niet 
meer, want God had hem opgenomen. 

 
Benjamin, Michaël is de beschermengel van Israël.  

Vele landen hebben een beschermengel. 
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Daniël 10, vers 21  Nochtans zal ik u mededelen wat geschreven 

staat in het boek der waarheid. – En niet één staat mij vastberaden 

tegen hen terzijde, behalve uw vorst Michaël. 
 

Michaël wordt ook de ‘Drakendoder’ genoemd.  
 

Lees dit voor: Daniël 10, vers 16 en 19  Hier staat geschreven: 

Maar zie, iets als een menselijke gedaante raakte mijn lippen aan; 
toen opende ik mijn mond en begon te spreken, en ik zeide tot hem 

die vóór mij stond: Mijn heer, vanwege het gezicht hebben mij 
weeën overvallen, en ik heb geen kracht meer over. 

En hij zeide: Vrees niet, gij zeer beminde man, vrede zij u, wees 

sterk, ja, wees sterk! En terwijl hij met mij sprak, werd ik gesterkt 
en ik zeide: Mijn heer spreke, want gij hebt mij kracht gegeven. 

De bode engel Gods sprak verder,  
 

Alles wat wij doen en zeggen, komt van de Almachtige; niets 

is uit onszelf!  
God stuurt ook ons engelen om u te beschermen. 

 

Psalm 91, vers 11 en 12  Want Hij zal aangaande u zijn engelen 
gebieden, dat zij u behoeden op al uw wegen; op de handen zullen 

zij u dragen, opdat gij uw voet niet aan een steen stoot.  
 

Gij zijt als mens boven de engelen gesteld! 

Voorwaar, 
 

Mattheüs 10, vers 7 en 8  Gaat en predikt en zegt: Het 
Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Geneest zieken, wekt 

doden op, reinigt melaatsen, drijft boze geesten uit. Om niet hebt 

gij het ontvangen, geeft het om niet. 
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
 

Boeddhist of spiritueel? Hoor wat God u 

mededeelt! 
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BOODSCHAP GODS, GEBRACHT IN DE NAAM VAN JEZUS 
CHRISTUS, YESHUA HAMASIACH: HELDER VERTELT DE BODE 

ENGEL GODS HET ONTSTAAN VAN HET BOEDDHISME EN LEGT HET 

VERSCHIL UIT TUSSEN BOEDDHA EN JEZUS CHRISTUS!  
 

 
Volledige weergave: 

 

Shalom, welkom! Op 7 januari 2013 bracht de bode engel Gods 
deze boodschap over aan Benjamin Cousijnsen.  

 
De bode engel Gods verscheen en zei meteen: Wie zonder 

zonde is, werpe de eerste steen. 

Shalom! Ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus 
Christus. Mijn naam is Pagielios; ik ben een bode engel Gods. 

Voorwaar, u daar, 
 

Exodus 20, vers 3 en 5  Gij zult geen andere goden voor mijn 

aangezicht hebben. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen 
dienen; want Ik, de HERE, uw God, ben een naijverig God, die de 

ongerechtigheid der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het 

derde en aan het vierde geslacht van hen die Mij haten. 
 

Benjamin, ten tijde van Boeddha heerste er een strak 
kastensysteem. 

Boeddha zelf was afkomstig uit de op één na hoogste krijgerskaste. 

 
Exodus 20, vers 13  Gij zult niet doodslaan. 

 
Tegen de omgangsnormen in, liet Boeddha iedereen tot zijn 

orde toe: misdadigers, boeren, hoeren, iedereen was 

welkom, als ze maar trouw beloofden aan hem, de leer en de 
orde. 

Boeddha leerde dat de mens niet zondigt, maar onwetend is. 

 
Romeinen 1, vers 24 tot en met 28  Lees dit voor. Hier staat 

geschreven: Daarom heeft God hen in hun hartstochten 
overgegeven aan onreinheid, zodat bij hen het lichaam onteerd 

wordt. Zij immers hadden de waarheid Gods vervangen door de 
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leugen en het schepsel vereerd en gediend boven de Schepper, die 
te prijzen is tot in eeuwigheid. Amen. Daarom heeft God hen 

overgegeven aan schandelijke lusten, want hun vrouwen hebben de 

natuurlijke omgang vervangen door de tegennatuurlijke. Eveneens 
hebben de mannen de natuurlijke omgang met de vrouw 

opgegeven, en zijn in wellust voor elkander ontbrand, als mannen 
met mannen schandelijkheid bedrijvende en daardoor het 

welverdiende loon voor hun afdwaling in zichzelf ontvangende. En 

daar zij het verwerpelijk achtten God te erkennen, heeft God hen 
overgegeven aan een verwerpelijk denken om te doen wat niet 

betaamt. 
De bode engel Gods sprak verder,  

 

Boeddha vond dat de mens lijdt, en omdat de mensen lijden, 
bedacht hij een truc. 

Men moest zich niet hechten aan spullen of aan uw geliefde of 
wensen, door al die verlangens niet serieus te nemen, en niet te 

geloven in God. Want, bedacht hij, ‘Ik ben de verlichte, waar men 

naar op zoek was geweest’.  
Satan gebruikte hem en maakte Boeddha wijs, dat al het geloof uit 

de mens zelf komt. 

 
Boeddhisten geloven, dat er nog vele levens zijn. 

Voorwaar, ik zeg u, Ze komen net als Boeddha bedrogen uit, als ze 
straks voor Gods troon komen te staan!  

 

Ook zegt de Boeddhist, dat de mens niet zondigt. 
God leert u dat geen mens zonder zonde is. Ieder mens heeft 

vergeving nodig, ook u!  
Een Christen gelooft wel in een hogere macht, oftewel: God van 

hemel en aarde. Boeddhisten geloven daar niet in. Zij geloven in 

Boeddha en geloven niet in een verlossing van de zonde, want de 
mens zondigt niet. Dat maakt satan hun wijs! Voorwaar,  

 

Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, 
dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, “Jezus Christus, 

Yeshua HaMashiach”, voegde de engel des Heren toe, opdat een 
ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. 
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Boeddha heeft geen eeuwig leven te bieden. 

Toen Boeddha 80 was, was hij uitgenodigd voor een maaltijd. Daar, 

bij de hoefsmid, loopt Boeddha voedselvergiftiging op, en oud en 
verzwakt hij reeds was, herstelt Gautama Boeddha niet en sterft.  

 
Jezus Christus, Yeshua HaMashiach, droeg de zonden wel op 

zich, en is gestorven aan het kruis en stond op, na drie 

dagen, uit de dood. 
In de zes weken na de dood, werd Jezus Christus door meer dan 

600 mensen gezien. Boeddha is nimmer teruggekomen, en zal 
nimmer terugkomen! Verder, alleen Jezus Christus is de enige Weg 

tot behoud. Alleen Jezus is de ware verlichte Yeshua HaMashiach! 

 
Johannes 8, vers 12  Wederom dan sprak Jezus tot hen en zeide: 

Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de 
duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben. 

 

U daar, Boeddhist, als u niet wilt dat de woede van God op u 
komt, is het beter dat u zich bekeert. 

 

Lees in uw Bijbel: Leviticus 26, vers 1  
 

Vernietig uw Boeddha beeldje!  
Kies heden wie gij dienen wilt. Koop een Bijbel en ontdek de volle 

waarheid! 

Ik ga nu, geliefde profeet Benjamin Cousijnsen, Ruacha, Yeshu, 
Shalom! 
 
 

 

Verboden te roken in de hemel! 
 

07-01-2013  DE HEER GEEFT, VIA ZIJN BODE ENGEL, AAN ZIJN 

EENVOUDIGE DIENAAR, BENJAMIN COUSIJNSEN, DEZE 
WAARSCHUWENDE BOODSCHAP DOOR OVER HET ROKEN. IN DE 

HEMEL WORDT NIET GEROOKT, MAAR WEL IN DE HEL!  
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Volledige weergave: 
 

Hallo! Op 7 januari 2013 bracht de bode engel Gods de volgende 

boodschap over aan Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus 
Christus. Benjamin Cousijnsen, ik ben de bode engel Gods, Sekalia.  

 

Voorwaar, voorwaar, ik zeg u namens de God van Izaäk, 
Jakob en Abraham, Luister goed, rokers! 

 
Hebreeën 3, vers 10 en 11  Daarom heb Ik een afkeer gekregen 

van dit geslacht en “Christen of heiden”, voegde de engel des 

Heren toe, Ik heb gezegd: Altijd dwalen zij met hun hart, en zij 
hebben mijn wegen niet gekend, “ook al zit men elke zondag in 

de kerk!”, voegde de engel des Heren toe, zodat Ik, de Here, 
gezworen heb in mijn toorn: Nooit zullen zij tot mijn rust ingaan!  

Zo spreekt Jezus Christus, Yeshua HaMashiach! 

 
1 Korinthiërs 3, vers 16 en 17  Weet gij niet, dat gij Gods tempel 

zijt en dat de Geest Gods in u woont? “En alle gebonden 

Christenen en heidenen roepen in koor: ‘Amen’!”, voegde de 
engel des Heren toe. Zo iemand Gods tempel schendt, God zal hem 

schenden. Want de tempel Gods, en dat zijt gij, is heilig! 
 

Genesis 1, vers 27  En God schiep de mens naar zijn beeld. Tot 

zover. 
 

Spreuken 10, vers 17  Een pad ten leven is hij, die de vermaning 
“des Heren”, voegde de engel des Heren toe, in acht neemt, maar 

wie de terechtwijzing veracht, doet dwalen.  

Spreuken 12, vers 1  Wie tucht liefheeft, heeft kennis lief; maar wie 
terechtwijzing haat, is dom. “Zo spreekt de Here!” 

Spreuken 6, vers 27 en 28  Zal iemand vuur in zijn boezem halen, 

zonder dat zijn klederen in brand geraken? Of zal iemand op 
gloeiende kolen lopen, zonder dat zijn voeten verbranden?  

 
Voorwaar, wie Gods tempel schendt en vernietigt door rook 

en al die giftige stoffen, God zal hem schenden! 
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God schiep u, waarvoor u bedoeld bent. Gij zijt niet heilig in het 
hellevuur! 

 

Mattheüs 18, vers 7 tot en met 9  Wee de wereld om de 
verleidingen tot zonde. Want er moeten verleidingen komen, maar 

wee die mens, door wie de verleiding komt.  
 

De engel des Heren zei: Satans hel is vol rook en giftige 

stoffen; wilt gij daar volop verder roken?  
Want in Gods Koninkrijk wordt niet gerookt! 

 
Mattheüs 18, vers 8  Indien uw hand of uw voet u tot zonde 

verleidt, houw hem af en werp hem weg. Het is beter voor u 

verminkt of kreupel ten leven in te gaan, dan met twee handen of 
twee voeten in het eeuwige vuur, “de hel”, zei de engel des Heren, 

geworpen te worden. En indien uw oog u tot zonde verleidt, ruk het 
uit en werp het van u. Het is beter voor u met één oog ten leven in 

te gaan, dan met twee ogen in het hellevuur geworpen te worden.  

 
Psalm 77, vers 14  O God, in heiligheid is uw weg; wie is een 

God, groot als God?  

 
Kies heden wie gij dienen wilt! 

 
Lukas 16, vers 24  En hij riep en zeide: Vader Abraham, heb 

medelijden met mij en zend Lazarus, opdat hij de top van zijn 

vinger in water dope en mijn tong verkoele, want ik lijd pijn in deze 
vlam. 

 
Voorwaar, bekeer u en verbreek uw sigaretten, en doe alles 

weg, wat daarmee te maken heeft, uit uw huis! 

Laat uw lichaam een ware tempel Gods zijn, waar de Heilige Geest 
zich thuis voelt. En Zijn stem uit de tempel zal zeggen: Het is 

geschied! Laat ook voor u bidden in uw kerk. 

 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
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Bid dit gebed en word gered! 
 

LUISTERT U AL EEN TIJDJE NAAR DEZE BIJZONDERE 

BOODSCHAPPEN? DEZE BOODSCHAP KAN UW LEVEN 
VERANDEREN. ALS U UW HART OPENT EN JEZUS CHRISTUS 

TOELAAT, ZULT U ERVAREN DAT HIJ LEEFT IN U VOORTAAN; BID 

HET NA! 
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, welkom! Op 8 januari 2013 bracht de bode engel Gods een 
speciale boodschap over, die ik u zo voor ga lezen. Het bevat het 

‘zondaarsgebed’; - zo wordt dat genoemd - het houdt in dat u Jezus 
Christus toelaat in uw leven. 

 

Heeft u al geruime tijd het verlangen, om Christus in uw 
leven toe te laten?  

Dan mag u in alle eenvoud mij nabidden, zo meteen als ik dit ga 
lezen. Zeg mij maar gewoon na, en geloof dat Christus in uw leven 

komt en dat u een nieuwe schepping wordt. 

 
Ik wil u eerst een lied laten horen, een klein stukje…  

Zorg ervoor dat het inderdaad goed is met uw ziel, zoals het liedje 

zegt in het Engels, dat als de Heer komt, dat het in orde is met uw 
ziel, en dat u de Heer verwacht. Want Hij zal niet meer lang op zich 

laten wachten. Zorg dat u erbij bent. Amen! 
 

Shalom! Ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus. Ik ben de bode engel Gods, Saraia.  
 

Voorwaar, sluit uw ogen en vouw uw handen, en zeg mij na: 
“Lieve Vader, uw naam worde geheiligd.  

Vergeef mij mijn overtredingen, ik breng ze naar u. Wees mij 

alstublieft genadig als zondaar. Ik heb mij altijd voor doof 
gehouden, om mijn eigen wil te doen.  

Ik vraag u, of u mij nu wilt aanraken, en ik besef dat u voor mij aan 

het kruis de losprijs heeft betaald, en mijn zonden gedragen heeft 

http://www.youtube.com/watch?v=cv5V3bY6qlI
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op het kruis van Golgotha. Heer, red mij. Ik geef mijn hart en 
geest, ziel en lichaam aan u.  

Ik dank u, dat ik vanaf nu gereinigd ben, en dat uw Bloed mij 

genezen heeft. Geprezen zij de God van Izaäk, Jakob en Abraham, 
en dat ik mijn leven in uw hand mag overgeven, en dat ik mij nu 

uw kind mag noemen! Dank u, Here, voor uw geestelijke 
wapenrusting, Efeziërs 6, vers 10 tot en met 18. 

Ik heb uw lief, en dit is mijn dag! Ik prijs u, want ik behoor u toe!  

Ik zal mijn relatie onderhouden en beloof u om u te dienen.  
Dank u, Vader, dat u alle machten en krachten verbroken hebt, en 

ik zeg het in Jezus Christus’ naam, Amen!” 
 

Voorwaar, wie Jezus Christus heeft aangenomen, zal eeuwig 

leven hebben. 
U daar, men kan niet leven van brood alleen. Eet van het Brood des 

Levens, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, en breek met alles, 
wat u van Hem aftrekt! Zoekt eerst Zijn Koninkrijk van God en Zijn 

gerechtigheid. Wie de zonde doet, is uit de duivel. 

 
1 Johannes 5, vers 10 tot en met 12  Wie in de Zoon van God 

gelooft, heeft het getuigenis in zich; wie God niet gelooft, heeft 

Hem tot een leugenaar gemaakt, omdat hij niet geloofd heeft in het 
getuigenis, dat God getuigd heeft van zijn Zoon. En dit is het 

getuigenis: God heeft ons eeuwig leven gegeven en dit leven is in 
zijn Zoon, “Yeshua HaMashiach, Jezus Christus”. Wie de Zoon 

heeft, heeft het leven; wie de Zoon van God niet heeft “of 

afwijst”, heeft het leven niet. 
1 Johannes 5, vers 4 tot en met 9  Lees dit voor. Hier staat 

geschreven: Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld; 
en dit is de overwinning, die de wereld overwonnen heeft: ons 

geloof. Wie is het, die de wereld overwint, dan wie gelooft, dat 

Jezus de Zoon van God is? Dit is Hij, die gekomen is door water en 
bloed, Jezus Christus, niet slechts met water, maar met het water 

en met het bloed. En de Geest is het, die getuigt, omdat de Geest 

de waarheid is. Want drie zijn er, die getuigen in de hemel: de 
Vader, het Woord, en de Heilige Geest; en deze drie zijn één. En 

drie zijn er, die getuigen op de aarde: de Geest en het water en het 
bloed, en de drie zijn tot één. Indien wij het getuigenis der mensen 
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aannemen, het getuigenis van God is meerder, want dit is het 
getuigenis van God, dat Hij van zijn Zoon getuigd heeft. 

Voorwaar, voorwaar, sprak de bode engel Gods, 

 
Galaten 5, vers 22  Maar de vrucht van de Geest, “van de 

Heilige Geest”, is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, 
vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.  

 

Daar komt bij: de vrijmoedigheid om te getuigen van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. 

Dit is de tiende vrucht nu. 
 

Galaten 5, vers 16  Dit bedoel ik: wandelt door de Geest en 

voldoet niet aan het begeren van het vlees. 
 

Met Hem zijt gij waarlijk meer dan overwinnaar, halleluja!  
Spring op, verheug u, jubel! 

 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 

 
 

 

Verwacht alles van de almachtige Here! 
 

08-01-2013  VELE CHRISTENEN EN NIET-CHRISTENEN REIZEN 
OVERAL HEEN, IN DE HOOP GENEZEN TE WORDEN, EN 

VERWACHTEN HET VAN ANDEREN. GIJ MAG VOOR U LATEN 

BIDDEN, MAAR VERWACHT ALLES VAN DE ALMACHTIGE HERE! 
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, welkom! Op 8 januari 2013 bracht de bode engel Gods de 
volgende boodschap over aan Benjamin Cousijnsen. 

Shalom! Ik begroet u in de machtige naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Mijn naam is Swalum; ik ben een bode 
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engel Gods. Het verheugt mij zeer om u te ontmoeten. Gij zijt Gods 
geliefde profeet. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u,  

 

Markus 6, vers 3 tot en met 6  Is dit niet de timmerman, de 
zoon van Maria, en de broeder van Jakobus en Jozef en Judas en 

Simon? En behoren zijn zusters hier niet bij ons? En zij namen 
aanstoot aan Hem. En Jezus zeide tot hen: Een profeet is alleen in 

zijn vaderstad en onder zijn verwanten en in zijn huis ongeëerd. En 

Hij kon daar geen enkele kracht doen; alleen genas Hij enige zieken 
door handoplegging. En Hij verwonderde Zich over hun ongeloof. 

 
U daar, wat gelooft gij wat Hij, Jezus Christus, Yeshua 

HaMashiach, voor u kan betekenen? 

 
Markus 16, vers 13 tot en met 14  Dit geschiedde na Zijn dood… 

En ook die gingen heen om het aan de anderen te berichten. En ook 
die geloofden zij niet. Daarna verscheen Hij aan de elven zelf, 

terwijl zij aanlagen, en Hij verweet hun hun ongeloof en hardheid 

van hart, omdat zij hen niet geloofden, die Hem aanschouwd 
hadden, nadat Hij opgewekt was. 

 

Voorwaar, verwacht gij een wonder van uw apostel of uw 
geliefde profeet Benjamin, of evangelist, of herder of leraar, 

enzovoorts? 
Gij zult zeer bedrogen uitkomen, omdat gij het van hen verwacht! 

Waarom zoekt gij Jezus Christus, Yeshua HaMashiach, niet op in uw 

gebed? Wees niet onwetend! 
 

1 Timotheüs 1, vers 16 en 17  Maar hiertoe is mij ontferming 
bewezen, dat Jezus Christus in de eerste plaats in mij zijn ganse 

lankmoedigheid zou bewijzen tot een voorbeeld voor hen, die later 

op Hem zouden vertrouwen ten eeuwigen leven. De Koning der 
eeuwen, de onvergankelijke, de onzienlijke, de enige God, zij eer 

en heerlijkheid in alle eeuwigheid! Amen. 

 
Verwacht alles altijd met een open hart van Hem! 

Handelingen 28, vers 24  En sommigen gaven wel gehoor aan 
hetgeen gezegd werd, maar anderen bleven ongelovig. 
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Vele Christenen en niet-Christenen reizen overal heen, in de 
hoop genezen te worden, en verwachten het van anderen. 

 

Galaten 5, vers 16  Dit bedoel ik: wandelt door de Geest en 
voldoet niet aan het begeren van het vlees. 

 
Voorwaar, gij mag voor u laten bidden, maar verwacht alles 

van de almachtige Here, en geef Hem de eer en de dank! 

 
Lees dit voor: Mattheüs 8, vers 16  Hier staat geschreven: Toen 

het nu avond werd, bracht men vele bezetenen tot Hem; en Hij 
dreef de geesten uit met zijn woord en die ernstig ongesteld waren 

genas Hij allen.  

 
Mattheüs 4, vers 24  Hier staat geschreven: En het gerucht van 

Hem drong door tot in geheel Syrië; en men bracht tot Hem allen, 
die ernstig ongesteld waren, gekweld door allerlei ziekten en pijnen, 

bezetenen en maanzieken en verlamden, en Hij genas hen. 

De bode engel Gods sprak verder,  
 

Voorwaar, heel soms heeft het een reden, waarom men nog 

niet genezen is. 
Ooit zult gij het waarom begrijpen! 

 
Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, 

dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die 

in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. 
Johannes 14, vers 6  Jezus zeide tot hem “en tot haar”, voegde de 

engel des Heren toe: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; 
niemand komt tot de Vader dan door Mij. 

Lees dit voor: Johannes 16, vers 26 en 27  Hier staat geschreven: 

Te dien dage zult gij in mijn naam bidden en Ik zeg u niet, dat Ik 
de Vader voor u vragen zal, want de Vader zelf heeft u lief, omdat 

gij Mij hebt liefgehad en geloofd hebt, dat Ik van God ben 

uitgegaan. 
De bode engel Gods sprak verder,  

 
Benjamin Cousijnsen, ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
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Het vijfvoudige complete gratis menu Gods! 
 
09-01-2013  BENJAMIN WERD MEEGENOMEN NAAR DE FILIPIJNEN. 

DE ENGEL DES HEREN SPRAK DEZE BOODSCHAP UIT, TERWIJL 

ALLE WOORDEN EN DETAILS IN BENJAMINS GEHEUGEN WERDEN 
VASTGELEGD, TOTDAT HIJ HET OPSCHREEF! 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, welkom! Op 9 januari 2013 maakte Benjamin Cousijnsen het 
volgende mee… 

 
Benjamin hoorde de woorden: Shalom, Benjamin! 

“Shalom!” zei Benjamin, “waar ben ik?” 

Nog niet in de hemel, Benjamin, lachte de engel des Heren. Ik ben 
naar u gezonden in de almachtige naam van Yeshua HaMashiach, 

Jezus Christus. Benjamin, volg mij. 
“Goed”, zei Benjamin, “ik zie dat ik inderdaad nog niet in de hemel 

ben. Ik ben wederom bekleed in oogverblindend spierwit linnen!”  

 
Benjamin, wij gaan naar Santa Cruz.  

Samen met de engel des Heren stegen wij op vanuit mijn straat, en 

ik dacht, ‘Nicky Cruz ken ik wel, maar Santa Cruz… geen idee. 
Misschien elders in Mexico?’ 

De bode engel wees naar beneden en vertelde, dat wat ik zag 
Australië was. Maar wij vlogen door… En ik zag ook Indonesië. Ik 

had echt geen idee, waar ik heenging. 

Benjamin, wij gaan naar de Filipijnen, kom! 
Ik dacht, ‘Hoezo, kom?’ Maar ik leek wel een magneet, die 

aangetrokken werd naar de goede richting. Ik zou allang verdwaald 
zijn. ‘Misschien zie ik Theresa of Connie wel, een van de werkers!’ 

dacht ik. 

 
Ik zag vanuit de lucht veel water, en zag een soort eiland in 

het water, en zag dat Santa Cruz verstopt zat, leek wel, 

tussen veel bossen en natuur. 
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Wij kwamen aan bij de Holy Cross Palace Church, vertelde de engel 
des Heren. En ik zag veel huizen bij deze kerk, met een puntig dak.  

Benjamin, het is zo belangrijk, dat men dit in acht moet nemen:  

 
Efeziërs 4, vers 11 tot en met 16  Marta, lees dit voor. Hier staat 

geschreven: En Hij heeft zowel apostelen als profeten gegeven, 
zowel evangelisten als herders en leraars, om de heiligen toe te 

rusten tot dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus, 

totdat wij allen de eenheid des geloofs en der volle kennis van de 
Zoon Gods bereikt hebben, de mannelijke rijpheid, de maat van de 

wasdom der volheid van Christus. Dan zijn wij niet meer onmondig, 
op en neder, heen en weder geslingerd onder invloed van allerlei 

wind van leer, door het valse spel der mensen, in hun sluwheid, die 

tot dwaling verleidt, maar dan groeien wij, ons aan de waarheid 
houdende, in liefde in elk opzicht naar Hem toe, die het hoofd is, 

Christus. En aan Hem ontleent het gehele lichaam als een 
welsluitend geheel en bijeengehouden door de dienst van al zijn 

geledingen naar de kracht, die elk lid op zijn wijze oefent, deze 

groei des lichaams, om zichzelf op te bouwen in de liefde. 
De engel des Heren sprak verder,  

 

De eenheid in de kerk is zeer belangrijk. 
Eén lichaam en één in de Heilige Geest. Kijk eens naar deze kerk! 

Zo zijn er velen, die de Heilige Geest aan de kant zetten, en er een 
eigen kerkmenu van maken, zonder nagerecht, het toetje. Vele 

kerken gaan tegen God in. Ze luisteren liever naar hun eigen 

begeerten, en schuiven ‘Gods wil geschiede’, - Efeziërs 4, vers 11 
en 12 - aan de kant. Evangelisten, oké… Herders en leraars, oké… 

Maar apostelen? Misschien als nagerecht? Maar profeten om de 
heiligen toe te rusten? 

 

De vijfvoudige bediening, het voorgerecht tot en met het 
nagerecht in hun kerk, gaat voor vele kerken te ver! 

 

U daar, waarom vreest men een profeet Gods? 
Is dit de reden: vanwege uw zonden? Zijt gij het lichaam, dat 

Christus bedoeld heeft? 
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De God van Izaäk, Jakob en Abraham heeft gesproken: Wees niet 
eigenwijs! Ga voor het complete Godsmenu, zoals Hij u bevolen 

heeft. 

 
De Wederkomst van Jezus Christus staat voor de deur, en 

hebt gij wel geluisterd? 
Benjamin, dit telt voor alle, alle kerken! Ik breng u terug. 

Later, toen ik weer in mijn bed was, zei de engel des Heren nog: 

Men moet beter luisteren naar de Heilige Geest en zich houden aan 
wat God zegt. Benjamin, dit zijn Gods woorden, en wie niet wil 

horen, waarom zou God dan horen naar hen? Ik ben de bode Gods, 
Roualia. Ik ga nu, geliefde profeet Gods, en wie niet wil horen - telt 

voor elke kerk - gaat door ongehoorzaamheid verloren.  

Krijgt gij al honger? sprak de engel des Heren, Ruacha, Yeshu, 
Shalom! en verdween. 
 
 

 

Als een duif zo vrij! 
 

09-01-2013  "ONZE ZIEL IS ONTKOMEN." BOODSCHAP GODS, 

WAARIN VOGELS BENOEMD WORDEN. DEZE WORDEN DOOR DE 
HERE ALS VOORBEELD GEGEVEN VOOR ZIJN KINDEREN, NIET 

ALLEEN VOOR NU, MAAR OOK VOOR DE TOEKOMST!  

 
 

Volledige weergave: 
 

Shalom! Hallo, welkom! Op 9 januari 2013 bracht de bode engel 

Gods deze boodschap over aan Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus 
Christus. Mijn naam is Rafaël. Benjamin, 

 

Lukas 9, vers 58  En Jezus zeide tot hem: De vossen hebben 
holen en de vogelen des hemels nesten, maar de Zoon des mensen 

heeft geen plaats om het hoofd neer te leggen. 
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Psalm 126, ver 5 en 6  Wie met tranen zaaien, zullen met gejuich 
maaien. Hij gaat al wenende voort, die de zaadbuidel draagt; 

voorzeker zal hij komen met gejuich, dragende zijn schoven.  

Psalm 124, vers 7  Onze ziel is ontkomen als een vogel uit de strik 
van de vogelvangers; de strik is gebroken, en wij zijn ontkomen!  

Psalm 68, vers 14  Laagt gij niet neer tussen de kooien? – de 
vleugelen der duiven waren overtogen met zilver, haar slagpennen 

met glanzend goud. 

Psalm 91, vers 4  Met zijn vlerken beschermt Hij u, en onder zijn 
vleugelen vindt gij een toevlucht; zijn trouw is schild en pantser.  

 
Lukas 12, vers 24  Let op de raven, zij zaaien niet en zij maaien 

niet, zij hebben geen voorraadkamer of schuur, en toch voedt God 

ze. Hoe ver gaat gij de vogelen te boven! 
 

Klaaglied 3, vers 52  Fel hebben zij mij, als een vogel, opgejaagd, 
die mij vijandig zijn zonder oorzaak.  

 

Psalm 55, vers 7  zodat ik zeg: O, had ik vleugelen als een duif, ik 
zou wegvliegen en een woonplaats zoeken. 

 

Openbaring 4, vers 7  En het eerste dier was een leeuw gelijk, en 
het tweede dier een rund gelijk, en het derde dier had een gelaat 

als van een mens, en het vierde dier was een vliegende arend 
gelijk. 

Openbaring 4, vers 9  En wanneer de dieren heerlijkheid, eer en 

dankzegging zullen brengen aan Hem, die op de troon gezeten is 
“en Hem aanbidden”, die tot in alle eeuwigheden leeft. 

 
Johannes 8, vers 29 en 30  En die Mij gezonden heeft, is met Mij. 

Hij heeft Mij niet alleen gelaten, want Ik doe altijd wat Hem 

behaagt. Toen Hij, “Jezus”, dit sprak, geloofden velen in Hem. 
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 
 

 

Ach Here, red mijn leven! 
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10-01-2013  BOODSCHAP GODS: DE HERE SPREEKT TOT U! HOE 
GROOT, HOE DIEP, OF HOE ERNSTIG DE SITUATIE IS, OF PUT 

WAARIN U MISSCHIEN BENT, DE HERE HEEFT U WAARLIJK LIEF EN 

KAN U HELPEN EN REDDEN. HOOR! 
 

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, welkom! Mijn naam is Benjamin Cousijnsen. Op 10 januari 

2013 kreeg ik de volgende boodschap van de bode engel Gods. 
 

Shalom! Ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus. Benjamin, ik ben Gods bode engel en gij zijt Gods geliefde 
eenvoudige profeet.  

 
Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Vrees niet! 

Paulus zei dit:  

 
2 Korinthiërs 11, vers 28 en 29  Afgezien van de dingen, 

“problemen, angsten”, voegde de engel Gods toe, die er verder 

nog zijn, mijn dagelijkse beslommering, de zorg voor al de 
gemeenten… Luister! Paulus sprak verder… Indien iemand zwak is, 

“bang”, zei de engel Gods, zou ik het dan niet zijn? Indien iemand 
aanstoot neemt, zou ik dan niet in brand staan? 

 

Paulus werd geslagen en moest vaak vrezen voor gevaren. 
 

2 Korinthiërs 11, vers 23  Dienaren van Christus zijn zij? – ik 
spreek tegen mijn verstand in – ik nog meer: in moeiten veel 

vaker, in gevangenschap veel vaker, in slagen maar al te zeer, in 

doodsgevaren menigmaal. 
 

Psalm 116, vers 3 tot en met 9  Banden van de dood hadden mij 

omvangen, angsten van het dodenrijk hadden mij aangegrepen, ik 
ondervond benauwdheid en smart.  

Psalm 116, vers 4 tot en met 9  Maar ik riep de naam des HEREN 
aan: Ach HERE, red mijn leven. Genadig is de HERE en 

rechtvaardig, onze God is een ontfermer, “ook voor u, die 
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luistert”. De HERE bewaart de eenvoudigen; ik was verzwakt, 
maar Hij heeft mij verlost. Keer weder, mijn ziel, tot uw rust, 

omdat de HERE u heeft welgedaan. Want Gij hebt mijn leven van 

de dood gered, mijn oog van tranen, mijn voet van aanstoot. Ik zal 
wandelen voor het aangezicht des HEREN in de landen der 

levenden.  
 

Hebreeën 13, vers 6  Daarom kunnen wij met vertrouwen 

zeggen: De Here is mij een helper, ik zal niet vrezen; wat zou een 
mens mij aandoen?  

 
Psalm 120, vers 1  In mijn angst, “problemen, enzovoorts”, 

voegde de engel er aan toe, heb ik tot de HERE geroepen en Hij 

heeft mij geantwoord.  
Psalm 121, vers 1 tot en met 2  Ik hef mijn ogen op naar de 

bergen: vanwaar zal mijn hulp komen? Mijn hulp is van de HERE, 
die hemel en aarde gemaakt heeft.  

Lees Psalm 121, vers 3, en vers 5 tot en met 8 voor uzelf in uw 

Bijbel. 
 

Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, 

dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die 
in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. 

 
Voorwaar, ga naar een volle evangelische kerk, waar men 

ook voor bevrijding voor uw gebondenheden kan bidden! 

 
Psalm 66, vers 16 en 17 en 18  Komt, hoort, en ik wil vertellen, 

gij allen die God vreest, wat Hij gedaan heeft aan mijn ziel. 
Nauwelijks had ik met mijn mond tot Hem, “Jezus Christus, 

Yeshua HaMashiach”, geroepen, of er was een lofzang onder mijn 

tong. Had ik onrecht beoogd in mijn hart, dan zou de Here niet 
hebben gehoord.  

Lees Psalm 66, vers 19 en 20 ook voor uzelf. 

 
Benjamin, dit alles heb ik u doorgegeven, en gij hebt elke 

letter en elk woord opgeschreven en doorgegeven. 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
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Openbaring Gods over Hanna, de profetes! 
 

10-01-2013  OPENBARING: HOUD UW BIJBEL ERBIJ EN LEES, 

WAAR PRECIES IN HET BIJBELSE GESCHIEDENISVERHAAL OVER 
HANNA DE PROFETES, DE HERE ZELF NU DETAILS OVER HAAR 

OPENBAART. ZEER BIJZONDER! 
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, welkom! Op 10 januari 2013 bracht de bode engel Gods de 
volgende boodschap over aan Benjamin Cousijnsen. 

 

Shalom, geliefde profeet Gods! Ik begroet u in de machtigste Naam 
boven alle namen, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Mijn naam 

is Meatrebela. Voorwaar, ik zeg u, 
 

Lukas 2, vers 36 tot en met 38  Zie!... Ook was daar Hanna, een 

profetes; ze was een dochter van Fanuël, uit de stam Aser. Zij was 
op hoge leeftijd gekomen, nadat zij, “Hanna”, met haar “geliefde” 

man na haar huwelijksdag zeven jaren had geleefd, “was haar 

man gestorven”, en nu was Hanna weduwe, ongeveer 
vierentachtig jaar oud, “en dit is haar getuigenis”, sprak de bode 

engel Gods: en zij diende God onafgebroken in de tempel, met 
vasten en bidden, nacht en dag… De bode engel Gods voegde er 

aan toe: “Een bode engel Gods verscheen aan Hanna, en 

vertelde haar, dat ze niet hoefde te vrezen: Ik verkondig u 
met grote blijdschap, u is heden in Jeruzalem de baby 

Christus, de Here, verschenen!”. En zij, “Hanna”, kwam op 
datzelfde ogenblik daarbij staan,… de engel Gods voegde toe: “bij 

Jozef en Maria, en de rechtvaardige vrome profeet, vol van 

de Heilige Geest, Simeon”, en zij loofde mede God en sprak over 
Hem tot allen, die voor Jeruzalem verlossing verwachtten. 

Lukas 2, vers 26  En hem, “Simeon”, was door de heilige Geest 

een godsspraak gegeven, dat hij de dood niet zou zien, eer hij de 
Christus des Heren gezien had.  
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Zo geschiedde ook! 

 

Genesis 5, vers 24  En Henoch wandelde met God, en hij was niet 
meer, want God had hem weggenomen. 

 
1 Thessalonicenzen 5, vers 6 en 7  Laten wij dan ook niet slapen 

gelijk de anderen, doch wakker en nuchter zijn. Want die slapen, 

slapen des nachts en die zich bedrinken, zijn des nachts dronken. 
 

Mattheüs 24, vers 41  Twee vrouwen zullen aan het malen zijn 
met de molen, één zal aangenomen worden, en één achtergelaten 

worden.  

 
Handelingen 1, vers 11  die ook zeiden: “Galileese mannen, wat 

staat gij daar en ziet op naar de hemel? Deze Jezus, die van u 
opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze wederkomen, 

als gij Hem ten hemel hebt zien varen”. 

 
1 Samuël 2, vers 2 en 6  Er is niemand heilig gelijk de HERE, 

want niemand is er buiten U.  

De HERE doodt en doet herleven, Hij doet naar het dodenrijk 
neerdalen en daaruit opkomen.  

 
Psalm 11, vers 4  De HERE woont in zijn heilig paleis, de HERE 

heeft in de hemel zijn troon; zijn ogen slaan “u”, zei de bode engel 

Gods, gade, zijn blikken doorvorsen de mensenkinderen. 
 

Voorwaar, lees dit voor uzelf: Psalm 15, vers 1 en 2, en 1 
Thessalonicenzen 4, vers 7, en 2 Timotheüs 4, vers 7 en 8. 

 

Ik ga nu, Benjamin Cousijnsen, sprak de bode engel Gods, en gaf 
de zegengroet: Ruacha, Yeshu, Shalom! 
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Openbaringen in het Hemelse Dierenparadijs! 
 

11-01-2013  BENJAMIN COUSIJNSEN WERD EVEN OPGENOMEN, EN 
KREEG EEN NIEUWE OPENBARING OVER EN VAN DE HERE GOD! 

BENJAMIN ZAG HET HEMELS DIERENPARADIJS EN VOELDE DE 

LIEFDE GODS, DIE IN DE DIEREN IS!  
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, Shalom! Welkom. Op 11 januari 2013 ontving Benjamin 
Cousijnsen de volgende openbaring. 

 
Benjamin hoorde: Benjamin, Benjamin, Shalom! riep de bode engel 

Gods. 

“Ja, Shalom, engel Gods!” zei Benjamin. 
Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus.  
 

Benjamin, kom! Gij gaat naar Gods Koninkrijk!  

De engel Gods zei, 
 

Genesis 5, vers 24  En Henoch wandelde met God, en hij was niet 

meer, want God had hem opgenomen. 
 

Zoals God Henoch had opgenomen, zo mag ik u de volle 
waarheid laten zien, volg mij! 

“Kom ik hier nog wel terug?” vroeg Benjamin. 

Ja, sprak de engel Gods. Maar niet lang meer, dan zullen de 
geliefden in Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, voorgoed bij Hem 

zijn. Kom! 
“Waar ben ik?” vroeg Benjamin. In een ogenblik bevond hij zich 

elders… 

Weleens van de hemel gehoord? zei de engel Gods. 
“Ik dacht dat ik er eerst heen moest vliegen”, zei Benjamin. 

Had ik ook niet gesproken, dat Henoch door God was opgenomen? 

Zo zijt gij door de kracht en macht der Allerhoogste, de kracht van 
Izaäk, Jakob en Abraham, weggenomen, Benjamin. 
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Jeremia 32, vers 27  Zie, Ik, de HERE, ben de God van al wat 

leeft; zou voor Mij iets te wonderlijk zijn? 

 
Ik zeg u, in den beginne schiep God de hemel en de aarde.  

Genesis 1, vers 1   
 

God is zo machtig en krachtig en heilig! 

Hij gaat de schepping en alle verstand ver, ver te boven! 
 

Genesis 1, vers 2  Daar staat ook opgeschreven: De Geest Gods 
zweefde over de wateren. 

God is Geest! 

God maakte een prachtig paradijs. 
 

Genesis 1, vers 27  Ook openbaar ik u, Gods Geest blies, en werd 
tevens mens, en werd alzo een mens, een levend wezen! Zou voor 

Hem iets te wonderlijk zijn? Ook staat opgeschreven: En God 

schiep de mens naar zijn beeld; naar Gods beeld schiep Hij hem; 
man en vrouw schiep Hij hen. 

Genesis 3, vers 8  Voorwaar, zoals Henoch wandelde met God, zo 

ook de man en de vrouw in de hof van Eden. Door 
ongehoorzaamheid gebeurde het volgende, zoals opgeschreven 

staat: Toen zij het geluid van de HERE God hoorden, “daar kwam 
God aan”, voegde de bode engel Gods toe, die in de hof wandelde 

in de avondkoelte, verborgen de mens en zijn vrouw zich voor de 

HERE God tussen het geboomte in de hof van Eden. 
 

Benjamin, kijk, hier is het anders dan op aarde… 
Je zult het wel met mij eens zijn, dat als een dier geboren te zijn op 

aarde, ook niet altijd zo geweldig is.  

Ben je een insect, dan wacht je elk ogenblik een klap met de 
vliegenmepper, of een hap van een vogel, of een trap van een 

mensenvoet. 

Ben je een vis, dan wacht je elk ogenblik een net, waarvan de 
mazen je stevig omsluiten, een haak, waarvan de punt met 

weerhaken je flink verwondt, of een grotere vis, die je met een hap 
opslokt. 
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Ben je een hond, dan kun je het treffen. Bij een goede baas heb je 
een gevulde etensbak en een grote mand om in te slapen, en men 

maakt elke dag wel drie maal een flinke wandeling. Maar o wee, als 

je het slecht hebt getroffen, dan staat gij een hondenleven te 
wachten. 

Ben je een kat, dan kun je het ook treffen bij een goed baasje, die 
zijn etensbak goed vult, en een grote mand heeft voor hem, en 

datgene geeft wat een dier verdient.  

 
Maar wederom, o wee, als gij een slechte baas bent. 

Vergeet niet, God maakte dit alles in liefde. Voorwaar, gij kunt nu 
wel dikwijls zeggen, dat alles in de natuur mooi is, en dat is het 

ook, maar het ene dier is altijd op aarde voedsel voor het andere. 

Het ene dier moet lijden onder het geweld van het andere. Nee, 
volmaakt is het leven lang niet voor een dier op aarde.  

 
God houdt van dieren, daarom mag u dit hemelse 

dierenparadijs zien!  

En dit is, wat ik, Benjamin, om mij heen zag, terwijl de engel des 
Heren door sprak. En elk woord, beeld en elke indruk in mij werd 

opgeslagen. Ik zag allemaal verschillende soorten exotische 

gekleurde vogels in de bomen en in de lucht. In de verte hoorde ik 
het geluid van een waterval.  

Ik zag reusachtige bloemen, zo groot als ikzelf! Eén ervan leek wel 
op een passiebloem, maar deze was reusachtig. De geuren waren 

ook zo fris, en het rook zo vreedzaam en aangenaam, lekker, 

gewoon hemels! 
Ik zag ook een herten moeder met haar jonkies. Ze dronken bij een 

meertje met helder zuiver water. Ik zag sierduiven op de rug van 
een leeuw, en één ervan op zijn hoofd. Ook zag ik lammetjes liggen 

bij een wolf en een vos, heel liefdevol. De leeuwen waren een stuk 

verder, in een groepje, met allerlei katachtige dieren aan het 
spelen.  

En ik zag allerlei honden, waarbij reusachtige soorten waren, die 

aan het dollen en stoeien waren, en trokken aan een stok.  
De kleuren in het paradijs leken iets weg te hebben van een 

prachtige regenboog. De bode engel Gods sprak ondertussen 
gewoon verder, 
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Jesaja 65, vers 24 en 25  En het zal geschieden, dat Ik 
antwoorden zal, voordat zij roepen; terwijl zij nog spreken, “de 

dieren”, zei de bode engel Gods, zal Ik verhoren. De wolf en het 

lam zullen tezamen weiden en de leeuw zal stro eten als het rund, 
en de slang zal stof tot spijze hebben; zij zullen geen kwaad doen 

noch verderf stichten op gans mijn heilige berg, zegt de HERE. 
 

Benjamin, God formeerde prachtige gevogelte, ook in de 

hemel. 
 

1 Kronieken 16, vers 34  Looft de HERE, want Hij is goed, want 
zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid. Amen. 

 

Geliefde ware profeet Gods, dit alles is aan u geopenbaard. 
De engel Gods lachte, hij wist het al natuurlijk, want ineens riep 

Benjamin: “Wat krijgen we nu?” Er kwamen van alle kanten 
katachtigen op Benjamin af gerend, en hij werd er door overvallen 

en viel op de grond. Hij verloor zijn evenwicht.  

Benjamin, deze katjes houden allemaal van u.  
“Ik ben allergisch voor katten”. 

Maar niet hier in Gods hemels dierenparadijs, sprak de bode engel 

Gods. 
 

De dierenliefhebbers, die Yeshua HaMashiach, Jezus 
Christus, hebben aangenomen, mogen tezamen zijn met de 

leeuw en de wolf en de slang, en de hond en kat, en de 

vogels en de eekhorens en alle andere dieren.  
Zij allen zijn in vrede, en spreken en begrijpen elkander, en weiden 

tezamen. 
Benjamin lag op de grond met, zoals hijzelf zegt, wel meer dan 

vijftien katachtige dieren om hem heen, die hem liefdevol belikten. 

Hij was eronder bedolven en kon de engel nog net horen. Het was 
een overweldigende ervaring van onvoorwaardelijke goddelijke 

liefde, die de dieren gaven. 

Benjamin is een hondenliefhebber, en vanaf nu heeft 
Benjamin een liefdevolle nieuwe kijk op de katachtigen.  

Dat voegde ik toe, Marta, en moest er heel erg om lachen, toen 
Benjamin het vertelde.   
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Terwijl Benjamin bedolven werd, sprak de engel Gods gewoon 
verder.  

Benjamin, ik verplaats u terug in uw bed. Ik ben de bode engel 

Gods, Ediana. Zijt gij er klaar voor? En schrijf alles meteen op als 
gij terug zijt. En ga naar uw schrijfkamer, daar zal ik ook zijn.  

 
Ik zegen u in Jezus Christus’ naam, Yeshua HaMashiach, Ruacha, 

Yeshu, Shalom! 

 
 

 

Profetie: Veel geopenbaarde is reeds in volle 
gang! 
 

12-01-2013  PROFETIE: LUISTER AANDACHTIG! ER IS ZOVEEL 
GEOPENBAARD EN HET IS IN VOLLE GANG. 2013 ZAL MEN ZICH 

GOED HERINNEREN, TEVENS OBAMA! VERDER EEN PROFETIE 
M.B.T. FRANKRIJK. 

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, welkom! Op 12 januari 2013 bracht de bode engel Gods de 

volgende boodschap over aan Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom, profeet Benjamin Cousijnsen, volg mij! Ik zeg u, ik begroet 

u in de almachtige liefdevolle naam van Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus. Mijn naam is Sueda. Laten wij naar buiten gaan. 
 

Benjamin, kijk eens naar de lucht. 
 

Lukas 21, vers 25 tot en met 28  Luister aandachtig! En er 

zullen tekenen zijn aan zon en maan en sterren, en op de aarde 
radeloze angst onder de volken vanwege het bulderen van zee en 

branding, terwijl de mensen bezwijmen van vrees en angst voor de 
dingen, die over de wereld komen. Want de machten der hemelen 

zullen wankelen. En dan zullen zij de Zoon des mensen zien komen 

op een wolk, met grote macht en heerlijkheid. Wanneer deze 
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dingen beginnen te geschieden, richt u op en heft uw hoofden 
omhoog, want uw verlossing genaakt. 

 

Kijk, daar staat het bankje in uw park; ga daar zitten en luister 
verder. 

 
Israël, gij zijt bedekt met sneeuw.  

Laten uw klederen te allen tijde wit zijn, en olie ontbreke niet op uw 

hoofd. Zie Prediker 9, vers 8 
 

Benjamin, er zal spoedig een terroristische Islamitische 
vergeldingsaanslag plaatsvinden in Frankrijk, vanwege de 

luchtaanvallen in Mali. 

 
Lukas 21, vers 31  Zo moet ook gij, wanneer gij dit ziet 

geschieden, weten, dat het Koninkrijk Gods nabij is. 
 

Benjamin, wie niet wil horen, gaat verloren! 

 
1 Koningen 18, vers 24  Roept gij dan de naam van uw god aan, 

en ik zal de naam des HEREN aanroepen. De God die met vuur zal 

antwoorden, die zal God zijn. En het gehele volk antwoordde: Dat is 
goed. 

 
Genesis 19, vers 24  Toen liet de HERE zwavel en vuur op Sodom 

en Gomorra regenen, van de HERE, uit de hemel. 

 
Lukas 12, vers 49  Vuur ben Ik komen werpen op de aarde en wat 

is mijn wil, als het reeds ontstoken is? 
Lukas 21, vers 11  En er zullen grote aardbevingen, en nu hier, dan 

daar pestziekten en hongersnoden zijn, en ook vreselijke dingen en 

grote tekenen van de hemel. 
 

Voorwaar, Hoor! 

 
Lukas 21, vers 34 tot en met 36  Lees dit voor. Hier staat 

geschreven, voorwaar: Ziet toe op uzelf, dat uw hart nimmer 
bezwaard worde door roes en dronkenschap en zorgen voor 

levensonderhoud, en die dag niet plotseling over u kome, als een 
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strik. Want hij zal komen over allen, die gezeten zijn op het 
oppervlak der ganse aarde. Waakt te allen tijde, biddende, dat gij 

in staat moogt wezen te ontkomen aan alles wat geschieden zal, en 

gesteld te worden voor het aangezicht van de Zoon des mensen. 
De bode engel Gods sprak verder,  

 
U daar, het is beter voor u om Jezus Christus aan te nemen, 

niet uit angst, maar vanuit uw gehoorzaamheid. 

Benjamin, ik breng u terug. 
En u daar, gij die luistert, er is zoveel geopenbaard en het is in 

volle gang! 2013 Zal men zich goed kunnen herinneren, tevens 
Obama! 

 

Ik ga nu, Benjamin, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 
 

 

 

Het schaapje dat anders was! 
 

12-01-2013  HET VERHAAL GAAT OVER EEN SCHAAPJE, DAT 
ANDERS WAS DAN DE ANDEREN, ER HEEL ANDERS UITZAG! NIET 

WAT JE DOET OF HOE JE ERUITZIET, MAAR WIE JE BENT… DE 

HERE JEZUS KIJKT NAAR JE HART, HOE JE BENT! 
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, welkom! Op 12 januari 2013 bracht de bode engel Gods deze 
speciale boodschap over aan Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom, geliefde profeet Gods! Ik begroet u in de machtige naam 

van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, de Here zei, Ik 

zend Mijn bode engel Rafaël. 
 

Ik spreek tot hen, die een kind zijt. 

Zei Yeshua, Jezus, niet: Laat de kinderen tot Mij komen? 
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Ik ga u een verhaal vertellen, kinderen, maar gij moet wel rustig 
gaan zitten. Vraag even of iedereen even stil wil zijn, of pak een 

koptelefoon. 

Mijn naam is Rafaël, en vertel u een bijzonder verhaal. Luister 
maar! 

 
Er was eens een schaapje, dat er heel anders uitzag als die 

andere schaapjes… 

Zijn rechteroog was kleiner dan die andere, en zijn ene linkse 
achterpootje was wel 20 centimeter tekort. En dan had dit schaapje 

ook nog een zwarte vlek om zijn ene oog. Doordat dit schaapje er 
anders uitzag, en te vroeg geboren was, werd dit schaapje meteen 

al verstoten. Vaak werd dit schaapje uitgelachen, want het 

schaapje liep mank en had altijd al erg veel pijn, omdat zijn pootje 
te klein was. Hij liep altijd naar een weide om alleen te zijn. 

Niemand wou met dat verstoten schaapje omgaan, en altijd liep het 
schaapje weer als laatste naar de stal.  

 

Dit schaapje kende de stem van de goede Herder heel goed! 
En als het schaapje Hem hoorde, rende hij als een kind naar de 

Vader toe. De schapen, die in de stal waren, zagen hem huppelend 

en mank opnieuw weer binnenkomen. Deze schapen, die al in de 
stal waren, lagen dubbel van het lachen! Zij waren echte 

rasschapen! Ze wachtten allemaal bij die speciale deur. 
Een van de rasschapen was voorganger, die andere was apostel, en 

die andere had ook weer een bediening. En dat groepje had ook erg 

veel voor de Here gedaan. 
 

Opeens, hoor! “Krrraaakkk…” Daar ging de deur open, en ja 
hoor, daar stond de goede Herder! 

De goede Herder vroeg hun één voor één, wat ze allemaal voor 

daden gedaan hadden, om andere schapen te bereiken.  
Sommigen hadden in Kenia vuur uit de hemel laten komen en 

engelenschimmen. En de anderen hadden velen genezen, en zelfs 

doden laten opstaan.  
 

Toen, na het 99ste schaap, kwam het manke schaapje 
eindelijk naar voren… 
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De andere schaapjes keken elkaar al aan. Sommige zeiden: “Dit is 
geen rasschaapje, maar een buitenaards wezen, hahaha”, en ze 

lachten hem uit. En weer andere dachten: ‘Zou dit schaapje wel 

door die deuringang mogen ingaan?’ 
“Wat heb jij voor daden gedaan?” vroeg de goede Herder. 

“Niets”, zei het manke schaapje, “ik had altijd veel pijn en werd 
uitgelachen en geslagen; niemand wou met mij omgaan!” Het 

schaapje kreeg een brok in de keel, en de tranen liepen uit zijn 

ogen. Maar de goede Herder nam het manke schaapje in Zijn 
armen en sprak: “Luister, Johannes 10, vers 16  Nog andere 

schapen heb Ik, die niet van deze stal zijn; ook die moet Ik leiden 
en zij zullen naar Mijn stem horen en het zal worden één kudde, 

één herder. Maar jullie schaapjes denken volmaakt te zijn. En dat 

zijn jullie niet!” 
“Mmaaar ik ook niet”, sprak het manke schaapje. 

“Jij mag als eerste naar binnen”. 
“Ik, mmmaaaarrr…” blaatte het schaapje. 

“Niks maar, heb jij niet Mijn lijden medegedragen? Wat zij Mij 

hebben aangedaan, heb jij mogen dragen.” 
“Maar u hebt toch alles gedragen?” zei het manke schaapje. 

“Klopt! Maar jij hebt Mij nooit verlaten, ondanks jouw en Mijn pijn. 

Kijk eens! Ik draag met eer dit schaapje de deur binnen naar het 
eeuwig leven. En jij zult gezond en genezen zijn, omdat Ik vanaf 

het begin alle harten doorzoek en zie, wie het echt waard is!” 
Alle rasschapen stonden met verbazing te kijken, en zeiden tegen 

elkaar: “Oh, het ging niet om de daden, maar in de eerste plaats 

om hoe ons hart naar de Herder toe is!” 
 

Benjamin en u daar, Het schaapje werd een prachtig hemels 
schaapje, dat nu zeer gelukkig is. 

Weet je, wat hij nu zegt? 

“Jezus Christus, Yeshua HaMashiach, het lijden en alles in mijn 
leven is het meer dan waard geweest, omdat ik er nu zoveel meer 

voor terug heb ontvangen!” 

 
Psalm 66, vers 16 tot en met 20  Lees dit voor, zei de bode 

engel Gods. Hier staat geschreven: Komt, hoort, en ik wil vertellen, 
gij allen die God vreest, wat Hij gedaan heeft aan mijn ziel. 

Nauwelijks had ik met mijn mond tot Hem geroepen, of er was een 
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lofzang onder mijn tong. Had ik onrecht beoogd in mijn hart, dan 
zou de Here niet hebben gehoord. Voorwaar, God heeft gehoord, 

Hij heeft gelet op mijn luid gebed. Geprezen zij God, die mijn gebed 

niet afwees, noch mij zijn goedertierenheid onthield.  
De bode engel Gods sprak verder,  

 
Ik ga nu, kinderen en ouders, het was mij een genoegen!  

Ik zegen u allen, en bedankt voor het luisteren, Ruacha, Yeshu, 

Shalom! 
 

 
 

Geloof, en sta in uw kracht! 
 
12-01-2013  BOODSCHAP GODS: SATAN WIL DAT U 

GELIJKVORMIG AAN DEZE WERELD WORDT, MAAR JEZUS ZEGT U: 

WORDT HERVORMD DOOR DE VERNIEUWING VAN UW DENKEN! 
GELOOF EN STA IN UW KRACHT!  

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, welkom! Op 12 januari 2013 bracht de bode engel Gods deze 

boodschap over aan Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus. Mijn naam is Misadai; ik ben een bode engel Gods. 
Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, 

 

1 Kronieken 16, vers 10 en 11 en 12  Beroemt u in zijn heilige 
naam, het hart van wie de HERE zoeken, verheuge zich. Vraagt 

naar de HERE en zijn sterkte, zoekt zijn aangezicht bestendig. 
Gedenkt aan de wonderen die Hij heeft gedaan, zijn tekenen en de 

oordelen van zijn mond. 

 
Voorwaar, sta in uw kracht!  

Satan wil dat gij gelijkvormig aan deze wereld wordt. Maar Jezus 

Christus zegt u: Wordt hervormd door de vernieuwing van uw 
denken! Geloof! Want als gij Jezus Christus hebt aangenomen, zijt 
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gij gekocht en betaald en bedekt onder Zijn onbetaalbaar kostbaar 
Bloed. Let op, 

 

Romeinen 7, vers 15 tot en met 20  Want wat ik uitwerk, weet 
ik niet; want ik doe niet wat ik wens, maar waar ik een afkeer van 

heb, dat doe ik. Indien ik nu wat ik niet wens, toch doe, stem ik 
toe, dat de wet goed is. Doch dan bewerk ik het niet meer, maar de 

zonde, die in mij woont. Want ik weet, dat in mij, dat wil zeggen in 

mijn vlees, geen goed woont. Immers, het wensen is wel bij mij 
aanwezig, maar het goede uitwerken, kan ik niet. Want niet wat ik 

wens, het goede, doe ik, maar wat ik niet wens, het kwade, dát doe 
ik. Indien ik nu datgene doe, wat ik niet wens, dan bewerk ík het 

niet meer, maar de zonde, die in mij woont. 

Romeinen 8, vers 13 en vers 15  Want indien gij naar het vlees 
leeft, zult gij sterven; maar indien gij door de Geest de werkingen 

des lichaams doodt, zult gij leven.  
 

1 Johannes 5, vers 7 en 8  Want drie zijn er, die getuigen in de 

hemel: de Vader, het Woord, en de heilige Geest; en deze drie zijn 
één. En drie zijn er, die getuigen op de aarde: de Geest en het 

water en het bloed, en de drie zijn tot één. 

 
Efeziërs 6, vers 12  Want wij hebben niet te worstelen tegen 

bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen 
de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de 

hemelse gewesten. 

 
Lees dit voor uzelf in uw Bijbel: Efeziërs 6, vers 13 tot en met 

19 
 

Openbaring 15, vers 2 tot en met 4  Lees dit voor. Hier staat 

geschreven: En ik zag iets als een zee van glas met vuur 
vermengd, en de overwinnaars van het beest en van zijn beeld en 

van het getal van zijn naam, staande aan de glazen zee, met de 

citers Gods. En zij zingen het lied van Mozes, de knecht Gods, en 
het lied van het Lam, zeggende: Groot en wonderbaar zijn uw 

werken, Here God, Almachtige; rechtvaardig en waarachtig zijn uw 
wegen, Gij, Koning der volkeren! Wie zou niet vrezen, Here, en uw 

naam niet verheerlijken? Immers, Gij alleen zijt heilig. Want alle 
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volken zullen komen en zullen voor U nedervallen in aanbidding, 
omdat uw gerichten openbaar zijn geworden.  

De bode engel Gods sprak verder,  

 
Voorwaar, Jezus Christus helpt u! 

 
2 Samuël 22, vers 31  Gods weg is volmaakt; des HEREN woord 

is zuiver. Hij is een schild voor allen die bij Hem schuilen.  

 
Ik ga nu, profeet Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
SHALOM 
 

 
 

Zij beschikken over UFO’s transportmiddelen 
 
14-01-2013  PROFETISCHE OPENBARING GODS: DE BODE ENGEL 

GODS GEEFT OPNIEUW ONTHULLINGEN DOOR AAN PROFEET 
BENJAMIN COUSIJNSEN OVER DE GEVALLEN ENGELEN, IN DE 

NAAM VAN DE GOD VAN ABRAHAM, IZAÄK EN JAKOB!  

 
 

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, welkom! Op 14 januari 2013 bracht de bode engel Gods de 

volgende boodschap over aan Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus. Profeet Benjamin Cousijnsen, ik ben Arodai, de bode engel 
Gods. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, 

 

Benjamin, de gevallen engelen zijn superieure, 
buitenaardse, hoger ontwikkelde, duivelse, technologische 

engelen. 

Hun verschijning is als een waarneembare beeldschone engel des 
lichts. Deze valse engelen beheersen de taalkunde en zijn zeer 
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begaafd in foutloos Engels, Duits, Frans, Spaans, Russisch, 
Nederlands, Indonesisch, Chinees en vele andere talen.  

Ze beschikken over opmerkelijke UFO’s transportmiddelen. Ook 

proberen ze dicht met hun kennis bij de Almachtige te staan.  
 

Ook hebben er vele hedendaagse ontmoetingen 
plaatsgenomen met de antichrist Obama.  

De betrokkenheid met de aarde is enorm! Ook is Obama 

telepathisch verbonden met deze gevallen engelen van satan.  
 

Benjamin, tussen Mars en Jupiter is één planeet, waar vele 
gevallen engelen zich bevinden. 

En ook in Mexico in de zee bevindt zich een transportbasis voor de 

UFO’s. De overheid zwijgt in alle talen over de gevallen engelen! 
De antichrist en de paus en de Moslimbroederschap hebben reeds 

contact gehad en plannen gemaakt en ondertekend. Men wil dat de 
gevallen engelen zich openbaren en laten zien! Dit geschiedt 

alreeds.  

 
Efeziërs 6, vers 12  Want wij hebben niet te worstelen tegen 

bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen 

de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de 
hemelse gewesten. 

 
Veel Christenen vergeten vaak om bescherming te vragen. 

 

Lees deze teksten voor: Romeinen 13, vers 12  De nacht is ver 
gevorderd, de dag is nabij. Laten wij dan de werken der duisternis 

afleggen en aandoen de wapenen des lichts! 
 

Jesaja 54, vers 17  Elk wapen dat tegen u gesmeed wordt, zal 

niets uitrichten, en elke tong die zich voor het gericht tegen u 
keert, zult gij in het ongelijk stellen. Dit is het deel van de knechten 

des HEREN en hun recht van Mijnentwege, luidt het woord des 

HEREN. 
 

Efeziërs 6, vers 11  Doet de wapenrusting Gods aan, om te 
kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels. 

De bode engel Gods sprak verder, Voorwaar, voorwaar, 
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2 Samuël 22, vers 31  Gods weg is volmaakt; des HEREN woord 

is zuiver. Hij is een schild voor allen die bij Hem schuilen.  

 
Benjamin, sommige Christenen willen dat God alles voor hun 

doet, zonder zelf ook maar iets te doen. 
Het zijn nog net baby’s, die hun eigen zin maar doordrijven. Word 

wakker daar! God is zeer heilig! God wil juist dat u er tegen vecht. 

Gebruik Gods wapenrusting, bedek u, Christenstrijders, onder het 
Bloed van Jezus Christus, en versla deze kameleon! Kom, sta er op, 

verpletter zijn kop in de almachtige naam van Yeshua HaMashiach, 
Jezus Christus.  

Zo zijn er velen, die de Heilige Geest aan de kant zetten, en maar 

blijven klagen, waarom God hen niet hielp! 
 

Job 5, vers 8 en 9  Integendeel, ik zou naar God vragen, en aan 
God zou ik mijn zaak voorleggen. Hij doet grote, ondoorgrondelijke 

dingen, wonderen zonder tal.  

De bode engel Gods sprak verder,  
 

Voorwaar, sta in Zijn kracht, en dank Hem, die alle eer en 

aanbidding toekomt! Amen. 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 

verdween. 
 

 

 

Deel 1  Over valse christussen en valse profeten! 
 

14-01-2013  DE BODE ENGEL GODS BRACHT IN DE NAAM VAN 
JEZUS CHRISTUS, YESHUA HAMASIACH, ALLES WOORD VOOR 

WOORD OVER AAN BENJAMIN COUSIJNSEN, GODS EENVOUDIGE 
WARE GELIEFDE PROFEET GODS!  

 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, welkom! Op 14 januari 2013 bracht de bode engel Gods deze 
boodschap over aan Benjamin Cousijnsen. 
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Shalom, profeet Benjamin Cousijnsen! Ik begroet u in de 

machtigste naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Ik ben 

een bode engel Gods, Pedazebu. 
 

Benjamin, sommigen gaan niet naar de kerk, omdat ze diep 
teleurgesteld zijn. 

Ze verwachten alleen maar een wonder, als ze naar de kerk gaan, 

waar die bekende profeet is. 
 

Openbaring 13, vers 13  En het doet grote tekenen, zodat het 
zelfs vuur uit de hemel doet nederdalen op de aarde ten 

aanschouwen van de mensen. 

 
Maar de Geest zegt nadrukkelijk, dat in latere tijden 

sommigen zullen afvallen van het geloof, doordat zij 
dwaalgeesten en leringen van boze geesten volgen, door de 

huichelarij van leugensprekers, die in hun eigen geweten 

gebrandmerkt zijn. 
 

Mattheüs 23, vers 12  Al wie zichzelf zal verhogen, zal vernederd 

worden en al wie zichzelf zal vernederen, zal verhoogd worden. 
 

Lukas 21, vers 8  Hij, “Yeshua HaMashiach, Jezus Christus”, 
voegde de bode engel Gods toe, zeide: Ziet toe, dat gij u niet laat 

verleiden. Want velen zullen komen onder mijn naam… tot zover. 

 
Deuteronomium 11, vers 26  Zie, ik houd u heden zegen en 

vloek voor. 
 

2 Timotheüs 4, vers 3 tot en met 5  Want er komt een tijd, dat 

de mensen de gezonde leer niet meer zullen verdragen, maar 
omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich tal van 

leraars zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen 

afkeren en zich naar de verdichtsels keren. Blijf gij echter nuchter 
onder alles, aanvaard het lijden, doe het werk van een evangelist, 

verricht uw dienst ten volle. 
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Voorwaar, sommigen vereren een voorganger, of hun 
apostel of profeet, of evangelist of herder, of leraars, of hun 

broeder of zuster. 

Men bedenkt niet eens: 
 

Galaten 5, vers 10 en 16  Voorwaar, voorwaar: Ik voor mij ben 
van u overtuigd in de Here, dat gij geen andere mening zult 

hebben. Maar wie u in verwarring brengt, zal zijn straf hebben te 

dragen, wie hij “of zij”, voegde de bode engel Gods er aan toe, ook 
zij. 

Dit bedoel ik: wandelt door de Geest en voldoet niet aan het 
begeren van het vlees. 

 

Ook zeg ik u, Er zijn velen, die anderen verhogen boven 
Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, vanwege hun valse leer! 

 
Openbaring 18, vers 23 en 24  Lees dit voor. Hier staat 

geschreven: En geen lamplicht zal meer in u schijnen, en geen 

stem van bruidegom en bruid zal meer in u gehoord worden, want 
uw kooplieden waren de machthebbers der aarde, want door uw 

toverij werden alle volken verleid. 

De bode engel Gods sprak verder, 
 

Johannes 3, vers 21  Maar wie de waarheid doet, gaat tot het 
licht, “Yeshua HaMashiach, Jezus Christus”, sprak de bode 

engel Gods en voegde dit er aan toe, opdat van zijn werken blijke, 

dat zij in God verricht zijn. 
 

Een goede boom herkent men aan de vruchten en aan de 
woorden Gods. 

Een ware profeet heeft liever de eer van God, dan van mensen. Een 

ware profeet zet Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, altijd op de 
voorgrond. Zie niet op het vuur en engelen uit de hemel, maar zie, 

satan kan dit ook! 

 
Johannes 3, vers 16 en 18  Lees dit voor. Hier staat geschreven: 

Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren 
Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet 

verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Wie in Hem gelooft, wordt 
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niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij 
niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. 

De bode engel Gods sprak verder,  

 
Geliefde profeet Gods, ik ga nu, God houdt niet van profeten 

die pronken met wereldse schatten.  
Gij zijt een eenvoudige profeet Gods. Gij zijt gezegend, en uw 

werkers van de laatste dagen, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
 
 

Deel 2  Vervolg over valse christussen en 
profeten! 
 

15-01-2013  BOODSCHAP GODS: DIT IS EEN VERVOLG BOODCHAP 
OP DIE VAN 14-01-2013; DAT GAF DE BODE ENGEL GODS AAN, 

DIE WEDEROM TERUGKWAM. 
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo! Op 15 januari 2013 bracht de bode engel Gods in de ochtend 
deze boodschap over aan Benjamin Cousijnsen. 

 

Benjamin, Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. Ik ben wederom tot u gezonden, 

Pedazebu.  

 
Voorwaar, dit is een vervolg van 14 januari 2013. 

 
Mattheüs 24, vers 23 en 24  Indien dan iemand tot u zegt: Zie, 

hier is de Christus, of: Hier, gelooft het niet. Want er zullen valse 

christussen en valse profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en 
wonderen doen, zodat zij, ware het mogelijk, ook de uitverkorenen 

zouden verleiden. 
Mattheüs 24, vers 28  Waar het aas is, daar zullen de gieren zich 

verzamelen. 

 
Voorwaar, velen zijn zegenjagers! 
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Men reist van de ene kerk naar de andere, en verwacht een wonder 
van die persoon, die bekendstaat vanwege de vele wonderen. Velen 

gaan weer teleurgesteld naar huis, omdat zij het wonder niet van 

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, verwachten, maar van een 
mens. 

Benjamin, waar één of twee eenparig aan het bidden zijn, ben Ik in 
het midden. Men hoeft niet ver weg te reizen. 

 

Johannes 5, vers 30 en 32  Lees dit voor. Hier staat geschreven: 
Ik kan van Mijzelf niets doen; gelijk Ik hoor, oordeel Ik, en mijn 

oordeel is rechtvaardig, want Ik zoek niet mijn wil, doch de wil van 
Hem, die Mij gezonden heeft.  

De bode engel Gods sprak verder, Voorwaar, Hoor! 

 
Johannes 3, vers 16 en 17 en 18  Want alzo lief heeft God de 

wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 
een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde. Wie in Hem, “in Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus”, voegde de bode engel Gods toe, gelooft, wordt niet 

veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet 
heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. 

Johannes 3, vers 19 tot en met 21  Dit is het oordeel, dat het licht, 
“Yeshua HaMashiach, Jezus Christus”, voegde de bode engel 

Gods toe, in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis 

liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. 
Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot 

het licht, “tot Yeshua, Jezus”, voegde de bode engel Gods toe, 
opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid 

doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat zij in God 

verricht zijn. 
 

Spreuken 30, vers 5 en 6  Alle woord Gods is gelouterd; hun die 

bij Hem schuilen, is Hij ten schild. Doe niets aan zijn woorden toe, 
opdat Hij u niet terechtwijze en gij een leugenaar bevonden wordt.  

 
Jeremia 23, vers 29 tot en met 33  Lees dit voor. Hier staat 

geschreven: Is niet mijn woord zó: als een vuur, luidt het woord 
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des HEREN, of als een hamer, die een steenrots vermorzelt? 
Daarom zie, Ik zàl de profeten! luidt het woord des HEREN, die mijn 

woorden van elkander stelen; zie, Ik zàl de profeten! luidt het 

woord des HEREN, die hun tong gebruiken en godsspraken 
verkondigen; zie, Ik zàl de profeteerders van leugenachtige 

dromen! luidt het woord des HEREN, die zij vertellen om mijn volk 
te misleiden door hun leugens en woordenkramerij; Ik heb hen niet 

gezonden en hun geen opdracht gegeven; zij zijn dit volk niet van 

het minste nut, luidt het woord des HEREN. 
 

Wanneer nu dit volk of een profeet of een priester u vraagt, 
“Wat is des Heren last?” 

Zeg dan tot hen: “Gij zijt een last, en ik zal u afwerpen! luidt het 

woord des Heren!” 
 

Lees voor: Kolossenzen 2, vers 20 tot en met 23  Hier staat 
geschreven: Indien gij met Christus afgestorven zijt aan de 

wereldgeesten, waartoe laat gij u, alsof gij in de wereld leefdet, 

geboden opleggen: raak niet, smaak niet, roer niet aan; dat alles 
zijn dingen, die door het gebruik teloorgaan, zoals het gaat met 

voorschriften en leringen van mensen. Dit toch is, al staat het in 

een roep van wijsheid met zijn eigendunkelijke godsdienst, zijn 
nederigheid en zijn kastijding van het lichaam, zonder enige waarde 

en dient slechts tot bevrediging van het vlees. 
 

Lees ook voor: 1 Johannes 4, vers 1 tot en met 3  Hier staat 

geschreven: Geliefden, vertrouwt niet iedere geest, maar beproeft 
de geesten, of zij uit God zijn; want vele valse profeten zijn in de 

wereld uitgegaan. Hieraan onderkent gij de Geest Gods: iedere 
geest, die belijdt, dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is uit 

God; en iedere geest, die Jezus niet belijdt, is niet uit God. En dit is 

de geest van de antichrist, waarvan gij gehoord hebt, dat hij komen 
zal, en hij is nu reeds in de wereld.  

De bode engel Gods sprak verder, Voorwaar, 

 
Johannes 3, vers 36  Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven; 

doch wie aan de Zoon “van God”, voegde de bode engel Gods toe, 
ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft 

op hem. 
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Benjamin, gij zijt wel Gods ware eenvoudige profeet.  

Ooit zijt gij door God en de hemelse profeten ingezegend met olie.  

Ik ga nu, Benjamin Cousijnsen, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de 
bode engel Gods, en verdween. 
 
 

 

COMMANDO: 1 hand + 1 groet + 1 brede 
glimlach + 1 Judaskus! 
 

BOODSCHAP GODS VOOR IEDERE CHRISTEN: DAAR ZIJT GIJ WEER 
IN UW KERK. OP COMMANDO VAN DE KERK VOORDIENST GEEFT 

GIJ: 1 HAND EN 1 GROET EN 1 BREDE GLIMLACH EN... 1 

JUDASKUS! LEES EFEZIËRS 4:17  
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, welkom! Op 15 januari 2013 bracht de bode engel Gods deze 

boodschap over aan Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus 
Christus. U daar, luister! Ik ben de bode engel Gods, Ammi.  

 

Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Oordeel niet over uw naaste! 
 

Romeinen 12, vers 10  Weest in broederliefde elkander genegen, 

in eerbetoon elkander ten voorbeeld. 
 

Daar zijt gij weer in uw kerk… Op commando van de kerk 
voordienst geeft gij één hand en één groet en een brede 

glimlach en één Judaskus! 

 
Romeinen 12, vers 17 en 18  Vergeldt niemand kwaad met 

kwaad; hebt het goede voor met alle mensen. Houdt zo mogelijk, 
voor zover het van u afhangt, vrede met alle mensen. 

 

Als gij uw broeder en zuster tegenkomt in het 
winkelcentrum en in de stad, doet gij alsof zij niet bestaan! 

http://www.youtube.com/watch?v=liR2aNxkQ08&feature=em-uploademail
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Voorwaar, 
 

Spreuken 6, vers 12 tot en met 14  Een nietsnut, een 

onheilsstichter is hij, die met bedrieglijke mond rondgaat, die met 
zijn ogen knipt, met zijn voeten schuifelt, met zijn vingers wijst, in 

wiens hart draaierijen zijn, die aldoor kwaad smeedt, die twist 
stookt. 

 

En ‘s zondags wijst gij graag met uw wijsvinger naar 
anderen, binnen en buiten de kerk! 

 
Psalm 101, vers 2 tot en met 7  Ik wil acht geven op een 

onberispelijke wandel. Wanneer zult Gij tot mij komen? Ik wandel 

in oprechtheid mijns harten in mijn huis; ik stel geen schandelijke 
dingen voor mijn ogen; ik haat het doen der afvalligen, het kleeft 

mij niet aan. Een verkeerd hart wijke verre van mij, de boze wil ik 
niet kennen. Wie zijn naaste heimelijk lastert, die zal ik verdelgen; 

wie hoog van ogen en trots van hart is, die duld ik niet. Mijn ogen 

zijn op de getrouwen in den lande om bij mij te wonen; wie 
onberispelijk wandelt, die zal mij dienen. In mijn huis zal geen 

bedrieger wonen; de leugenspreker zal niet bestaan voor mijn 

ogen.  
 

Als gij ieder slecht vindt en maar wijst, en uw broeder en 
zuster en de kerk veroordeelt, wie zijt gij dan? 

 

Johannes 8, vers 4 tot en met 11  Lees dit voor. Hier staat 
geschreven: Meester, deze vrouw is op heterdaad betrapt bij het 

plegen van overspel; en in de wet heeft Mozes ons bevolen zulken 
te stenigen; Gij dan, wat zegt Gij? En dit zeiden zij om Hem in 

verzoeking te brengen, opdat zij iets hadden om Hem aan te 

klagen. Maar Jezus bukte neder en schreef met de vinger op de 
grond. Doch toen zij Hem bleven vragen, richtte Hij Zich op en 

zeide tot hen: Wie van u zonder zonde is, werpe het eerst een 

steen naar haar. En weer bukte Hij neder en schreef op de grond. 
Maar toen zij dit hoorden, gingen zij één voor één weg, te beginnen 

bij de oudsten, en zij lieten Jezus alleen en de vrouw in het midden. 
En Jezus richtte Zich op en zeide tot haar: Vrouw, waar zijn zij? 

Heeft niemand u veroordeeld? En zij zeide: Niemand, Here. En 
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Jezus zeide: Ook Ik veroordeel u niet. Ga heen, zondig van nu af 
niet meer! 

De bode engel Gods sprak verder,  

 
Als gij de kerk wilt veranderen, begin dan bij uzelf. 

En geef het voorbeeld, zodat de kerk, maar ook uw broeder en 
zuster het voorbeeld mogen zien van u, en zich kunnen bekeren. 

Behandel een ander gelijk als u behandeld wilt worden. Laat u een 

voorbeeld zijn van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus! 
 

Efeziërs 4, vers 17  Dit zeg ik dan en betuig ik in de Here, dat gij 
niet langer moogt wandelen, zoals ook de heidenen wandelen, in de 

ijdelheid van hun denken. 

 
Overdenk dit goed! 

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 

 

16-01-2013 Openbaring Gods: U daar, is uw 

toegangsbewijs verlopen? 
 
HET UUR EN DE DAG IS NU GEOPENBAARD AAN DE ENGELEN 

GODS: ZOALS IK, DE BODE ENGEL, DE GEBOORTE AANKONDIGDE, 

ZO KONDIG IK, GABRIËL, U DE SPOEDIGE WEDERKOMST VAN 
YESHUA HAMASIACH, JEZUS CHRISTUS, AAN!  

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, welkom bij deze zeer belangrijke boodschap op 16 januari 

2013! 

 
Shalom, geliefde profeet Benjamin Cousijnsen! Ik begroet u in de 

almachtige naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. 
Voorwaar, mijn naam is Gabriël.  
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Zoals ik, de bode engel, de geboorte aankondigde, zo kondig 
ik u, Gabriël, de spoedige Wederkomst van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus, aan. 

Ik ben de bode engel Gods. Hoor, hoor, hoor! Zie, ik ben de stem, 
die roept, Gabriël, die roept in het heelal en op de aarde: Bereid u 

voor! 
 

Mattheüs 27, vers 45  En van het zesde uur af kwam er 

duisternis over het gehele land tot het negende uur. 
 

Drie uur lang was het zeer duister. 
 

Markus 15, vers 25  Het was het derde uur, toen zij Hem 

kruisigden. 
 

Voorwaar, Immanuel, Jezus Christus, Yeshua HaMashiach, 
Hij, de Koning der koningen, die de dood overwon, komt 

waarlijk zeer spoedig terug met macht en kracht en 

heerlijkheid! 
 

Mattheüs 25, vers 13  Waakt dan, “aan u is gezegd”, voegde de 

bode engel Gods toe, want gij weet de dag noch het uur. 
 

De God van Izaäk, Jakob en Abraham heeft alles gereed nu. 
 

Mattheüs 24, vers 27  Want gelijk de bliksem komt van het 

oosten en licht tot het westen, zo zal de komst van de Zoon des 
mensen zijn. 

 
Lukas 17, vers 26 tot en met 37  Lees dit voor. Hier staat 

geschreven: En gelijk het geschiedde in de dagen van Noach, zó zal 

het ook zijn in de dagen van de Zoon des mensen: zij aten, zij 
dronken, zij huwden, en zij werden ten huwelijk genomen tot op de 

dag, waarop Noach in de ark ging en de zondvloed kwam en allen 

verdelgde. Op dezelfde wijze als het geschiedde in de dagen van 
Lot: zij aten, zij dronken, zij kochten, zij verkochten, zij plantten, 

zij bouwden. Maar op de dag, waarop Lot uit Sodom ging, regende 
vuur en zwavel van de hemel en verdelgde hen allen. Op dezelfde 

wijze zal het gaan op de dag, waarop de Zoon des mensen 
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geopenbaard wordt. Wie op die dag op het dak zal zijn, terwijl zijn 
huisraad in huis is, ga niet naar beneden om het te halen, en wie in 

het veld is evenzo, hij kere niet terug. Denkt aan de vrouw van Lot! 

Ieder, die zijn leven zal trachten te behouden, die zal het verliezen, 
maar ieder, die het verliezen zal, die zal het vernieuwen. Ik zeg u, 

in die nacht zullen er twee in één bed zijn, de een zal aangenomen, 
de ander achtergelaten worden. Twee vrouwen zullen samen bezig 

zijn met malen, de ene zal aangenomen, de andere achtergelaten 

worden. Twee zullen op het land zijn, de een zal aangenomen, de 
ander achtergelaten worden. En zij antwoordden en zeiden tot 

Hem: Waar, Here? Hij zeide tot hen: Waar het lichaam is, daar 
zullen ook de gieren zich verzamelen. 

De bode engel Gods sprak verder,  

 
Benjamin, degenen die puur zijn, laten zij zich verblijden en 

voorbereiden. 
Als u vast geankerd bent aan de wereld, en één bent met de 

wereld, en niet in Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, vanwege uw 

zonden, zal u Gods Koninkrijk nimmer te zien krijgen. Kies, wie gij 
dienen wilt vandaag en keer u af van de wereld!  

 

Het uur en de dag is nu geopenbaard aan de Zoon en de 
engelen Gods! 

Niemand mag van Gods woorden een deel afnemen uit de profetie, 
en het veranderen, dan alleen de Redacteur en Schrijver, God zelf! 

 

Lukas 17, vers 18, en Mattheüs 24, vers 12 en 13  Hier staat 
geschreven: Waren er dan geen anderen om terug te keren en God 

eer te geven, dan deze vreemdeling? 
En omdat de wetsverachting toeneemt, zal de liefde van de 

meesten verkillen. Maar wie volhardt tot het einde, die zal 

behouden worden. 
De bode engel Gods sprak verder,  

 

Voorwaar, Jezus, Yeshua, komt nu zeer spoedig! 
 

Hebreeën 13, vers 15  Laten wij dan door Hem Gode voortdurend 
een lofoffer brengen, namelijk de vrucht onzer lippen, die zijn naam 

belijden. 



 
 

 

949 
 
 

 

 
Johannes 3, vers 7 en 8 en 16  Hier staat geschreven: 

Verwonder u niet, dat Ik u gezegd heb: Gijlieden moet wederom 

geboren worden. De wind blaast, waarheen hij wil, en gij hoort zijn 
geluid, maar gij weet niet, vanwaar hij komt of waar hij heengaat; 

zó is een ieder, die uit de Geest geboren is. 
Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren 

Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet 

verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. 
De bode engel Gods sprak verder,  

 
Lees ook voor: 1 Johannes 2, vers 4 tot en met 6  Hier staat 

geschreven: Wie zegt: Ik ken Hem, en zijn geboden niet bewaart, is 

een leugenaar en in die is de waarheid niet; maar wie zijn woord 
bewaart, in die is waarlijk de liefde Gods volmaakt. Hieraan 

onderkennen wij, dat wij in Hem zijn. Wie zegt, dat hij in Hem blijft, 
behoort ook zelf zó te wandelen, als Hij gewandeld heeft. 

De bode engel Gods sprak verder,  

 
Benjamin, Jezus Christus, Yeshua HaMashiach, heeft al 

zolang heimwee naar Zijn kinderen, en heeft de wereld 

zoveel kansen gegeven, maar welke kans geven ze Hem?  
Als Hij komt, zijn vele kansen verkeken! 

 
Openbaring 16, vers 15  Zie, Ik kom als een dief. Zalig hij, die 

waakt en zijn klederen bewaart, opdat hij niet naakt wandele en 

zijn schaamte niet gezien worde. 
 

Iedereen komt voor God te staan. 
Ik ga nu, Immanuel, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 

 
 

Uitnodiging Gods: Verlossings- en 

bevrijdingsgebed! 
 

16-01-2013  VERLOSSINGS- & BEVRIJDINGSGEBED: VANUIT DE 

HEMEL, DIRECT DOOR ONZE GOD ZELF MEEGEGEVEN! DE BODE 
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ENGEL GODS GAF DEZE IN DE NAAM VAN JEZUS CHRISTUS DOOR. 
BID MEE EN ONTVANG REDDING EN BEVRIJDING! 

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, welkom! Op 16 januari 2013 bracht de bode engel Gods       

’s ochtends een speciale boodschap over aan Benjamin Cousijnsen, 

die gaat over verlossing en bevrijding. Het is een gebed en u wordt 
uitgenodigd om dit gebed na te zeggen. 

 
Shalom, Benjamin Cousijnsen! Ik begroet u in de naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Ik ben 

de bode engel Gods en mijn naam is Chereo. 
 

Johannes 8, vers 12  Wederom dan sprak Jezus tot hen en zeide: 
Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de 

duisternis wandelen, maar hij “of zij” zal het licht des levens 

hebben. 
Johannes 17, vers 20  En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook 

voor hen, die door hun woord in Mij geloven. 

 
Als u een gebed nodig hebt voor verlossing of bevrijding, bid 

mij dan na… 
Ik zal u straks ruimte geven, om uw zonden naar de Here God toe 

te brengen, en u kunt mij daarna gewoon weer verder nabidden.  

 
Bid dit: 

“Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, ik geloof dat u ook voor mij 
naar het kruis van Golgotha ging, en mijn zonden meedroeg. Ik 

geloof en bekeer mij, en vraag u om vergeving van occultisme, en 

zal mijn zonden en zwaktes benoemen nu…” (Neemt u de tijd om 
uw zonden en zwaktes bij de Heer te brengen, terwijl u naar de 

muziek luistert op de achtergrond…) 

Bid mij verder na: 
“Ook geloof ik dat u opgestaan bent van de dood, en dat u nog 

steeds Dezelfde bent in machtige wonderen, en dat u mij nu 
aanraakt, en mij verlost hebt met uw kostbare Bloed!  
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Ik dank u, dat ik met alles naar u kan komen, en dat ik vanaf nu 
Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, toebehoor.  

Ik belijd al mijn zonden, bekend en onbekend. Vergeef mij. Ik open 

mijn hart en ziel voor u. Reinig mij op dit moment met uw Bloed!  
Ik wil u danken voor uw Bloed, en dat u alles, alles bedekt hebt met 

uw Overwinningsbloed, en alles verbroken hebt en mij gereinigd 
hebt en vrijgezet hebt van elk juk. En ik dank u, Zoon van God, 

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, voor uw Bloed en uw 

bevrijding! En ik dank u, dat ik vanaf nu mij een kind van God mag 
noemen, en dat ik op de beloften van uw woord: ‘Ieder, die de 

Naam des Heren aanroept, zal behouden worden’, mag staan.  
In de almachtige naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, 

verloochen ik jou, satan, en maak mij los in Jezus Christus’ naam 

van al jouw werken! Ik maak mijzelf los van jou, en ik sommeer je 
mij nu direct met het gezag van Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus, voorgoed te verlaten, in de naam van Jezus Christus, 
Yeshua HaMashiach. Amen! Dank u Heer! Vanaf nu ga ik een vaste 

relatie aan, en zal naar een volle evangelische kerk gaan, waar ik u 

kan loven en prijzen en danken, en kan groeien.” 
 

Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, 

dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die 
in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. 

 
Voorwaar, ik zeg u, Hij is heden Dezelfde tot in alle 

eeuwigheid!  

Dank Hem met uw eigen woorden vanuit uw hart.  
Neem gerust contact op via Volle Evangelische Eindtijdspace of via 

Eindtijdnieuws.  
Ik ga nu, profeet Benjamin Cousijnsen, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 
 

Boodschap Gods: Rondje hel in een luchtbel! 
 
17-01-2013  BOODSCHAP GODS: OP 7 JARIGE LEEFTIJD MAAKTE 

BENJAMIN EEN BIJZONDERE GEBEURTENIS MEE! HIJ WAS DIT 

VREEMDE VOORVAL VERGETEN. DE BODE ENGEL GODS BRACHT 
HET BENJAMIN WEER IN HERINNERING! 
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Volledige weergave: 

 
Hallo, welkom bij de Evangelische Eindtijdspace! Mijn naam is 

Benjamin Cousijnsen. Voordat ik begin aan deze boodschap, wil ik u 
duidelijk vertellen, dat er ook altijd mensen zijn, die deze 

boodschap natuurlijk niet serieus nemen, omdat het 

sprookjesachtig in de oren klinkt. Maar daarom is het ook goed, om 
eerst te bidden en te vragen aan de Heilige Geest, om uw hart te 

openen voor deze boodschap, die gebracht wordt in de volle 
waarheid in het licht.  

 

Ik heb dit meegemaakt in mijn kinderjaren… 
Het begon op 17 januari 2013, dat ik een bezoek kreeg van een 

bode engel Gods, en het begon zo… Shalom, profeet Benjamin 
Cousijnsen! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Mijn naam is Palscha. Benjamin, ik ben 

Gods bode engel en ik zeg u, Vertel eens, wanneer werd gij 
geboren? 

Ik zei, “Ik werd geboren op 30 januari 1964”. 

De engel zei, Toen gij 7 jaar oud was, zag u daar buiten een soort 
luchtbel, een hele grote, op het grasveld. Niemand zag dit, maar u 

wel, zei de bode engel Gods. God had u alreeds op het oog, maar u 
was zo nieuwsgierig, dat gij in die luchtbel stapte. Toen gij in die 

luchtbel was, zag u alles kleiner worden, en gij keek door die 

luchtbel heen, en zag de Aarde kleiner en kleiner worden… Gij was 
niet bang en gij zag prachtige sterren en vele planeten. Wat ik nu 

vertel, wist gij niet meer… 
 

Toen zag u een vreemde planeet, waar leven was. 

Gij zag gevallen engelen op die planeet, vanuit uw luchtbel. 
Sommigen vlogen op bezems, en gij zag ook andere 

sprookjesachtige figuren, en veel rook en vuur, en trollen en 

kabouters en elfen, en andere vreemde wezens. Gij ging met uw 
luchtbel er doorheen, door de vlammen heen, en zag satan op een 

hoge stoel zitten. Hij zat te genieten! Toen kwam gij later weer 
terecht in het heelal. 
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Openbaring 9, vers 21  En zij bekeerden zich niet van hun 
moorden, noch van hun toverijen, noch van hun hoererij, noch van 

hun dieverijen. 

 
Maleachi 3, vers 5  Ik zal tot u ten gerichte naderen… Luister! 

sprak de bode engel Gods… Ik zal een snelle aanklager zijn, “staat 
er geschreven”,  tegen de tovenaars, tegen de echtbrekers, tegen 

de meinedigen, tegen hen die het loon van de dagloner drukken, 

weduwe en wees verdrukken, en de vreemdeling terzijde dringen, 
maar Mij niet vrezen, zegt de HERE der heerscharen. 

 
Leviticus 19, vers 26, en Galaten 5, vers 20, en Openbaring 

19, vers 20  Lees dit voor uzelf in uw Bijbel. 

 
De luchtbel bracht mij weer netjes terug en ik landde op de 

plek terug. 
Sommige kinderen zeiden, “Benjamin, waar was jij?” En anderen 

zeiden: “We hebben jou gezocht!” 

 
Benjamin, die geheimzinnige luchtbel had de Almachtige 

gestuurd, om u te laten zien, dat er inderdaad leven is op 

sommige planeten.  
Enkele planeten, openbaarde de bode engel Gods, worden 

bewoond, zowel door de engelen Gods!  
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
 
 

Boodschap Gods: Op vleugels gedragen! 
 
17-01-2013  BOODSCHAP, GEBRACHT DOOR DE BODE ENGEL 

GODS. U MAG MEEDOEN TIJDENS DEZE, OP BIJZONDERE WIJZE, 
VISUEEL GEBRACHTE BOODSCHAP, DIE VAN DE HERE GOD ZELF 

KOMT. HET ZAL U ZEER BEMOEDIGEN! 

 
 

Volledige weergave: 
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Hallo! Op 17 januari 2013 bracht de bode engel Gods deze 
bijzondere boodschap over aan Benjamin Cousijnsen. 

 

Het is erg leuk als je ook meedoet. 
Want de bode engel Gods doet een uitnodiging om pen en papier – 

ik heb een stift om het beter te laten zien – te pakken, en de video 
even op pauze te zetten; tot zo… Ik begin nu met de boodschap. 

 

Shalom, profeet Benjamin Cousijnsen! Ik begroet u in de machtige 
naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Mijn naam is Sirea. 

 
Voorwaar, pak een pen en 1 leeg vel papier, en teken een 

groot hart, en luister nu verder… 

 
2 Korinthiërs 5, vers 6 tot en met 8  Daarom zijn wij te allen 

tijde vol goede moed, ook al weten wij, dat wij, zolang wij in het 
lichaam ons verblijf hebben, ver van de Here in den vreemde zijn – 

want wij wandelen in geloof, niet in aanschouwen – maar wij zijn 

vol goede moed en wij begeren te meer ons verblijf in het lichaam 
te verlaten en bij de Here onze intrek te nemen. 

 

Schrijf ‘geloof’ in het hart, en luister verder… 
 

1 Petrus 1, vers 8 en 9  Hem hebt gij lief, zonder Hem gezien te 
hebben; in Hem gelooft gij, zonder Hem thans te zien, en gij 

verheugt u met een onuitsprekelijke en verheerlijkte vreugde, daar 

gij het einddoel des geloofs bereikt, dat is de zaligheid der zielen. 
 

Romeinen 8, vers 24 en 25  Schrijf nu ‘hoop’ in het hart…, en 
luister nu verder: Want in die hoop zijn wij behouden. Maar hoop, 

die gezien wordt, is geen hoop, want hoe zal men hopen op 

hetgeen men ziet? Indien wij echter hopen op hetgeen wij niet zien, 
verwachten wij het met volharding. 

 

Voorwaar, schrijf nu ‘liefde’ in het hart… 
We hebben nu geloof, hoop en liefde.  

Welke is het belangrijkste, denkt u? 
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1 Korinthiërs 13, vers 2 tot en met 6, en vers 13  Lees dit 
voor, Marta. Hier staat geschreven: Al ware het, dat ik profetische 

gaven had, en alle geheimenissen en alles, wat te weten is, wist, en 

al het geloof had, zodat ik bergen verzette, maar ik had de liefde 
niet, ik ware niets. Al ware het, dat ik al wat ik heb tot spijs 

uitdeelde, en al ware het, dat ik mijn lichaam gaf om te worden 
verbrand, maar had de liefde niet, het baatte mij niets. De liefde is 

lankmoedig, de liefde is goedertieren, zij is niet afgunstig, de liefde 

praalt niet, zij is niet opgeblazen, zij kwetst niemands gevoel, zij 
zoekt zichzelf niet, zij wordt niet verbitterd, zij rekent het kwade 

niet toe. Zij is niet blijde over ongerechtigheid, maar zij is blijde 
met de waarheid.  

Zo blijven dan: Geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de meeste 

van deze is de liefde.  
De bode engel Gods sprak verder,  

 
De liefde is het belangrijkste, en deze drie: geloof, hoop en 

liefde, vindt men terug in een goed hart. 

God is liefde. 
 

Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, 

dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, “dit 
telt ook voor u”, voegde de bode engel Gods toe, die in Hem 

gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. 
 

Maak nu vleugels aan het hart… zo moet uw hart eruitzien. 

Zo moet uw hart eruitzien! sprak de bode engel Gods.  
Ik ga nu, profeet Benjamin Cousijnsen, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
 

 

Openbaring van God: Homoseksueel is 

bezetenheid! 
 

18-01-2013  DE BODE ENGEL GODS BRACHT DEZE OPENBARING 
GODS: MEN GAAT REGELRECHT TEGEN GODS HEILIGE 

GESCHRIFTEN IN! GOD SCHIEP DE MAN EN VROUW, GOD WIST 

WAT HIJ DEED! SATAN KNOEIDE AAN DE WAARHEID!  
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Volledige weergave: 

 

Hallo, welkom! Op 18 januari 2013 bracht de bode engel Gods deze 
boodschap over aan Benjamin Cousijnsen. 

Shalom! Ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus 
Christus. Benjamin, ik ben de bode engel Gods en mijn naam is 

Refalado. 

 
Voorwaar, ik zeg u, Zijt gij niet geschokt? 

Binnen vele kerken zijn er homoseksuele mannen, die dan ook nog 
een hoge positie hebben binnen de kerk.  

 

Voorwaar, ik zeg u in de naam van Yeshua HaMashiach, 
Jezus Christus: Homoseksueel is bezetenheid! 

En men houdt van God en is tegelijkertijd ongehoorzaam, en 
zondigt gewoon verder! Men gaat regelrecht tegen Gods heilige 

Geschriften in. God schiep de man en vrouw, God wist wat Hij 

deed! Geen man met man, en zag dat het zeer goed was. 
 

Satan knoeide aan de waarheid en aan vele gevoelens.  

Er is zelfs de vrouwelijke boze geest, de ‘Hoer’. Deze seksdemon 
heeft via seksuele dromen en fantasieën velen kunnen verleiden via 

de gevoelens, en zelfs velen hebben met seksdemonen 
gemeenschap gehad, en zijn, door satans overname, 

tegennatuurlijk geworden met hun denken. 

 
Voorwaar, pak een pen en papier en schrijf dit op:  

Genesis 19, vers 1 tot en met 13, Leviticus 18, vers 22, Romeinen 
1, vers 26 tot en met 27, 1 Korinthiërs 6, vers 9, Romeinen 1, vers 

26 tot en met 27, 1 Korinthiërs 6, vers 9, 1 Korinthiërs 6, vers 9 tot 

en met 10, 1 Korinthiërs 6, vers 11, 2 Korinthiërs 5, vers 17, 
Genesis 1, vers 26 tot en met 27, Openbaring 4, vers 11. 

Lees deze woorden Gods in uw Bijbel. 

 
Onder andere 1 Korinthiërs 6, vers 9 verklaart, dat 

homoseksualiteit, en kort samengevat: alle boosdoeners, het 
Koninkrijk van God niet zullen beërven. 
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Zelfs het homohuwelijk is goedgekeurd, en men durft de woorden 
‘God Bless America’ te gebruiken. Zelfs de handen legt men op de 

Bijbel en belooft van alles!  

 
Voorwaar, zijt gij homo of lesbisch omwille van hen, die van 

u houden? 
Zijt gij verstrikt geraakt? Denk na, en onderzoek u heden!  

Lees voor uzelf deze Bijbelteksten en bekeer u. En vraag Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus, om vergeving.  
Voorwaar, het tegennatuurlijke is zonde! 

 
Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, 

dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die 

in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. 
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
Profetisch: De Rapture, de Opname, is 

geopenbaard! 
 
18-01-2013  PROFETISCHE OPENBARING GODS: DE BODE ENGEL 

GODS BRACHT IEDER WOORD OVER VAN DEZE BOODSCHAP! HET 

IS AAN DE ZOON GEOPENBAARD EN AAN DE ENGELEN GODS & 
OPENBARINGEN OVER DE FEMA KAMPEN!  

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, welkom! Op 18 januari 2013 bracht de bode engel Gods de 

volgende boodschap over aan Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de machtige naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, ik ben de bode engel Gods, 
Sarachi.  

 

Geliefden, het is aan de Zoon, Yeshua, geopenbaard en aan 
de engelen Gods! 

Deze dag zal een hele bijzondere dag zijn! 
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Openbaring 19, vers 8  En haar is gegeven zich met blinkend en 

smetteloos fijn linnen te kleden, want dit fijne linnen zijn de 

rechtvaardige daden der heiligen. 
 

Het zal een aangrijpende en onbeschrijflijke vreugdevolle 
gebeurtenis zijn voor hen, die geduldig waren, en Hem, 

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, verwachten, en Hem 

hebben aangenomen! 
Voor u, die nu luistert, zal het een zeer pijnlijke gebeurtenis zijn, 

omdat u Jezus Christus verworpen hebt. Toch is het nog niet 
helemaal te laat voor u, want er staat geschreven voor u: 

 

Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, 
dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, “ook aan het kruis 

ging Hij voor u, om uw straf op zich te nemen”, opdat een 
ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. 

 
Voorwaar, de tijd is nabij! 

In Noord-Korea krijgen 300.000 tot 500.000 Christenen 

martelingen. 
Obama past de wapenwet aan, zodat de verboden wapens 

gebruikt kunnen worden in de landen, waar men deze wapens wel 
graag wil hebben! De antichrist gebruikt graag kinderen om zijn 

ware aard te verbergen. Obama geeft zoveel om de mensen, dat 

die kampen gereed zijn, met uit Amerika gemaakte 
onthoofdingsmachines, ondertekend door de antichrist Obama! 

En deze zijn reeds verspreid, in zijn opdracht.  
In Noord-Korea zitten dus vele duizenden in Nazi-achtige FEMA 

strafkampen. Deze strafkampen zijn verborgen, wereldwijd!  

De radicale Islam rukt snel op, wereldwijd, en vervolgen de 
Christenen, zoals in Afrika, Mali, Tanzania, Niger, Kenia, Oeganda, 

Amerika, Noord-Korea, China… Wereldwijd wil men de Christenen 

uitroeien! 
 

Lukas 21, vers 25 tot en met 28  En er zullen tekenen zijn aan 
zon en maan en sterren, en op de aarde radeloze angst onder de 

volken vanwege het bulderen van zee en branding, terwijl de 
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mensen bezwijmen van vrees en angst voor de dingen, die over de 
wereld komen. Want de machten der hemelen zullen wankelen. En 

dan zullen zij de Zoon des mensen zien komen op een wolk, met 

grote macht en heerlijkheid. Wanneer deze dingen beginnen te 
geschieden, richt u op en heft uw hoofden omhoog, want uw 

verlossing genaakt. 
 

Voorwaar, laat niets u verhinderen om Jezus Christus, 

Yeshua HaMashiach, de Zoon van God, aan te nemen in uw 
leven! 

Kies nu heden, wie gij dienen wilt. Maak u klaar om Hem te 
ontmoeten, want Hij komt onverwachts en stelt u nu op de proef! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 
 

 

19-01-2013 Wat uw situatie ook is, Hij zal u 
helpen! 
 

BOODSCHAP VAN BEMOEDIGING: HOE MOEILIJK EN 
UITZICHTLOOS UW SITUATIE OOK IS, WERP UW BEKOMMERNIS 

OP DE HERE. HIJ ZAL VOOR U ZORGEN! DE ENGELEN DANKEN EN 
EREN GOD ALTIJD EN ZIJ RADEN ONS DIT OOK AAN!  

 

 
Volledige weergave: 

 

Welkom bij de Evangelische Eindtijdspace! Mijn naam is Benjamin 
Cousijnsen. Op 19 januari 2013 kreeg ik de volgende boodschap 

van een bode engel Gods. 
 

Shalom! Ik begroet u in de machtige naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Ik ben een bode engel Gods, mijn 
naam is Sangeria.  

 
Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Hoe diep u ook in de zee 

weggezonken bent, en gij denkt dat gij nimmermeer naar 

boven kunt gaan, en u denkt dat u vanaf de bodem niet meer 
gered kunt worden, vanwege uw vele problemen, weet dan, 
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dat de engelen Gods voor de Here zingen, want Hij is hoog 
verheven!  

En de Here is onze Kracht en onze Psalm! Hoor wat ik u zeg, sprak 

de bode engel Gods verder, 
 

Uw achtervolgers halen u bijna in. 
Voorwaar, God blaast met Zijn adem, en uw achtervolgers worden 

bedekt door de zee, en Hij strekt Zijn rechterhand uit naar u. En de 

Here zegt,  
 

1 Petrus 5, vers 7 tot en met 9  Werpt al uw bekommernis op 
Hem, want Hij zorgt voor u. Wordt nuchter en waakzaam. Uw 

tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende 

wie hij zal verslinden. Wederstaat hem, vast in het geloof, wetende, 
dat aan uw broederschap “en zusterschap”, voegde de bode engel 

Gods toe, in de wereld hetzelfde lijden wordt toegemeten.  
 

Voorwaar, vertrouw op de Here en vrees niet, als gij Christus 

hebt aangenomen! 
Voor wie zou u nog kunnen vrezen? Wij engelen Gods vertrouwen 

en vrezen niets, en zijn nimmer teleurgesteld, omdat wij geloven, 

dat Hij een beloner is voor wie Hem ernstig zoeken. Voorwaar,  
 

Psalm 57, vers 2 tot en met 12  Lees dit voor uzelf. Voorwaar, ik 
zeg u dit,  

 

Handelingen 16, vers 25 en 26  Maar omstreeks middernacht 
baden Paulus en Silas en zongen Gods lof, en de gevangenen 

luisterden naar hen. Doch plotseling kwam er een zware 
aardbeving, zodat de grondvesten der gevangenis schudden; en 

terstond gingen alle deuren open en de boeien van allen raakten 

los.  
 

Zoals God hun problemen oplost, en hen bevrijdde uit de 

boeien, zo zal de Almachtige u verlossen en helpen! 
 

Psalm 55, vers 23  Werp uw bekommernis op de HERE, Hij zal 
voor u zorgen; Hij zal nimmermeer toelaten, dat de rechtvaardige 

wankelt.  



 
 

 

961 
 
 

 

Psalm 13, vers 6  Ik echter vertrouw op uw goedertierenheid, over 
uw verlossing juicht mijn hart. Ik wil de HERE zingen, omdat Hij mij 

heeft welgedaan.  

Psalm 25, vers 20  Bewaar toch mijn ziel en red mij; laat mij niet 
beschaamd worden, want bij U schuil ik.  

 
Ik zal de Here toezingen en loven en prijzen en danken, ik 

zal jubelen en dansen, en geloven, dat Hij nog heden 

Dezelfde is tot in alle eeuwigheid, Amen! 
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 

 

Hebt zout in uzelf en houdt vrede onder elkaar! 
 

19-01-2013  BOODSCHAP GODS: OVERGEBRACHT DOOR DE BODE 
ENGEL GODS, DE GOD VAN ABRAHAM, IZAÄK EN JAKOB! DE HEER 

ZEGT OOK VANDAAG TEGEN ZIJN KINDEREN: HEBT ZOUT IN 
UZELF EN HOUDT VREDE ONDER ELKAAR!  

 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, welkom! Op 19 januari 2013 bracht de bode engel Gods de 
volgende boodschap over aan Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom, geliefde profeet Gods! Ik begroet u in de machtige Naam 

boven alle namen, Jezus Christus, Yeshua HaMashiach. Voorwaar, 

voorwaar, ik zeg u, Ik ben de bode engel Gods. Mijn naam is Criola. 
Hoor wat ik u heden zeg, 

 
Lukas 5, vers 3 tot en met 7  Lees dit voor. Hier staat 

geschreven: Hij ging in één van de schepen, dat van Simon, en 

vroeg hem de zee in te gaan, niet ver van de oever. En Hij zette 
Zich neder en leerde de scharen van het schip uit. Toen Hij 

opgehouden had met spreken, zeide Hij tot Simon: Ga naar diep 

water en zet uw netten uit om te vissen. En Simon antwoordde en 
zeide: Meester, de gehele nacht door hebben wij hard gewerkt en 
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niets gevangen, maar op uw woord zal ik de netten uitzetten. En 
toen zij dit gedaan hadden, haalden zij een grote menigte vissen 

binnen, en hun netten dreigden te scheuren. En zij wenkten hun 

makkers in het andere schip, dat zij hen zouden komen helpen. En 
dezen kwamen en zij vulden beide schepen, tot zinkens toe. 

De bode engel Gods sprak verder,  
 

Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Voordat gij eet, moet gij dit 

weten: 
Zonder zout is de smaak niet aangenaam van de vis onder andere. 

 
Markus 9, vers 49 en 50  Want een ieder zal met vuur gezouten 

worden. Het zout is goed; indien het zout echter zoutloos wordt, 

waarmede zult gij het smaak geven? Hebt zout in uzelf en houdt 
vrede onder elkaar. 

 
Job 6, vers 6  Laat zich flauwe spijze eten zonder zout, of is er 

smaak aan eiwit?  

 
Leviticus 2, vers 13  En elke offergave van uw spijsoffer zult gij 

zouten, gij zult het zout van het verbond uws Gods aan uw 

spijsoffer niet laten ontbreken; bij al uw offergaven zult gij zout 
voegen. 

 
Voorwaar, u daar, 

Mattheüs 5, vers 16 en vers 13  Laat zo uw licht schijnen voor 

de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader, die in de 
hemelen is, verheerlijken.  

Gij zijt het zout der aarde; indien nu het zout zijn kracht verliest, 
waarmede zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer toe 

dan om weggeworpen en door de mensen vertreden te worden. 

 
Voorwaar, zonder zout vergaat alle vis veel sneller. 

Wees niet flauw, maar gezouten! 

 
Lukas 22, vers 43  En Hem verscheen een engel uit de hemel om 

Hem kracht te geven. 
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Filippenzen 2, vers 13  Want God is het, die om zijn welbehagen 
zowel het willen als het werken in u werkt. 

 

Johannes 6, vers 28 en 29  Zij zeiden dan tot Hem: Wat moeten 
wij doen, opdat wij de werken Gods mogen werken? Jezus 

antwoordde en zeide tot hen: Dit is het werk Gods, dat gij gelooft in 
Hem, die Hij gezonden heeft. 

 

Door zout blijft de vis langer behouden! 
 

Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, 
dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die 

in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. 

 
Ik ga nu, profeet Benjamin, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 
 

 

Met Gods tijdmachine een beetje vooruit! 
 

19-01-2013  PROFETISCHE BOODSCHAP: BENJAMIN COUSIJNSEN 

SCHREEF DIT VERSLAG OP, NADAT HIJ MET GODS TIJDMACHINE 
IETS VOORUIT WAS GEGAAN. OPNIEUW LAAT DE HEER ZIEN, WAT 

ER NA DE OPNAME GAAT GEBEUREN!  

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, welkom! Op 19 januari 2013 maakte Benjamin Cousijnsen 

een bijzondere gebeurtenis mee. 
 

Benjamin Cousijnsen schreef dit verslag achteraf op… 
Shalom, profeet Benjamin Cousijnsen! Ik ben het, Michaël, de bode 

engel Gods.  

Ik hoorde de stem van de bode engel Gods in de verte… Benjamin, 
word wakker! luid en doordringend nu. 

“Goedemorgen zeg!” zei ik. 

Benjamin, ik sta naast uw bed. 
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Ik lachte en zei, “Ik had ook niet verwacht, dat ik u tegen het 
plafond aan zou zien”. 

Benjamin, ik begroet u in de almachtige naam van de God van 

Izaäk, Jakob en Abraham, en de Zoon, Yeshua HaMashiach, Jezus 
Christus, die leeft. Volg mij, Benjamin. 

Ik volgde de engel des Heren de trap af en hij zei, Benjamin, wat 
kraakt die trap; het lijkt wel alsof een heel leger mij volgt. 

Ik zei bij de voordeur, “Zal ik de voordeur netjes opendoen voor 

ons?” 
De engel Gods sprak, Waarom, Benjamin? Vreest gij de dreun 

tegen de deur? De verborgen dingen en gedachten zijn voor de 
almachtige Here, uw God, en de engelen Gods tot in alle 

eeuwigheid geopenbaard, zoals God wil. 

Ik stapte er moeiteloos doorheen, terwijl de deur gesloten was. 
Ziet gij niet, hoe gemakkelijk dit ging? sprak de engel des Heren.  

Geloof is doen, actie, in de almachtige naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus! 

 

Benjamin, daar staat uw Eindtijdspace time machine! sprak 
de engel des Heren. 

Op de parkeerplaats stond een glimmende goudkleurige 

tijdmachine, zoals in de film ‘The Time Machine’. Ik ging erin zitten 
en voelde dat deze machine net zo echt was als de auto’s, die er 

naast stonden van de buren. “Maar als ik dit later vertel, wie zal mij 
geloven?” zei Benjamin. 

Benjamin, er staat geschreven: 

 
Jeremia 32, vers 27  Zie, Ik, de HERE, ben de God van al wat 

leeft; zou voor Mij iets te wonderlijk zijn? 
 

De engel des Heren, Michaël, sprak: Benjamin, Gods geliefde 

profeet, gij gaat reizen met deze time machine, alleen! 
“Alleen? Ojee!” zei ik, “dan kom ik zeker in de tijd van de 

dinosaurussen terecht, of in de hel?” 

De engel des Heren zei lachend, Benjamin, gij moet onthouden dat 
gij tussen de nummers 13 en 16 kunt reizen. En als deze lamp rood 

is, gaat gij meteen terug naar 13. 
“Oké”, zei Benjamin, “met 13 ben ik dus hier terug in deze tijd, 

toch?” 
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Ja Benjamin, dat klopt. 
“Gaat gij nu niet met mij mee, Michaël?” vroeg ik. 

Nee, zei de engel Gods lachend, ik heb wel wat beters te doen. 

Michaël zei nog, en herhaalde: Brandt de rode lamp, kom dan 
meteen terug. En zet de hendel precies op 13, en niet verder naar 

beneden halen, anders ziet gij dingen, die men juist vreest. Ik wens 
u een goede reis! 

 

Ik heb heel voorzichtig de hendel ietsjes naar voren 
gedaan… en daar ging ik. 

Ik zag om mij heen snelle beelden voorbij schieten van huizen en 
bomen, zeer snel wegflitsen. 

Toen stopte het snelle beeld om mij heen, en zag ik dat ik in een 

totaal andere omgeving stond. Ik keek om mij heen, en dit is wat ik 
zag… 

 
Toen ik daar aankwam, zag ik hier en daar in de lucht een 

zwarte rookstraal, met iets vlambaars, brandbaars erin, naar 

beneden komen, maar ook vuurstralen en inslagen, en ik 
hoorde explosies, en zag ook in de verte verwoestingen. 

Ik stapte uit, en ik las een bord met de straatnaam ‘Walnut Street’. 

Ik zag een drukke autosnelweg, die over het water ging. Ik was 
gestopt bij een bijna vierkant gebouw, met erg veel bezoekers. 

Daarboven las ik de naam ‘Starbucks’ en zag zelfs een McDonald’s.  
 

Ik liep naar een man en een vrouw met kinderen, en vroeg 

waar ik was, want ik wist niet precies waar ik 
terechtgekomen was. 

De man vertelde dat ik in Amerika was, dichtbij Newport, en begon 
druk te praten. Terwijl hij sprak, hoorde ik plotseling de stem des 

Heren, die tot mij sprak. Ik hoorde, 

 
Lukas 21, vers 13 tot en met 15  Het zal voor u hierop uitlopen, 

dat gij zult getuigen. Neemt u daarom in uw hart voor, niet vooraf 

te bedenken, hoe gij u zult verdedigen. Want Ik zal u mond en 
wijsheid geven, welke al uw tegenstanders niet zullen kunnen 

weerstaan of weerleggen. 
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Eindelijk kon ik ertussen komen, en ik kon mijn getuigenis 
geven aan dit gezin. 

En ik vertelde deze mensen, dat ik in Jezus Christus geloof en dat 

Hij is opgestaan uit de dood, en dat ik een wederom geboren 
Christen ben en Gods geliefde profeet Benjamin Cousijnsen 

genoemd wordt door de Heer. Deze mensen kwamen vriendelijk 
over, en ik vertelde dus over Jezus Christus. Eén van de kinderen 

zei opeens: “Mama, hij hoort toch bij de haters?”  

“Haters?” zei ik, “ik haat niemand, alleen de satan”.  
Deze mensen nodigden mij vriendelijk uit, om samen een kopje 

koffie te drinken bij Starbucks. Wij dronken samen koffie en dit 
echtpaar leek onder de indruk te zijn van wat ik hun vertelde, en ze 

vroegen mij: “Zou u met ons willen bidden? Wij willen Jezus 

Christus ook wel beter leren kennen”. De vrouw gaf even aan om 
naar het toilet te willen gaan.  

 
Even later kwam ze terug, met twee legersoldaten, en wees 

naar mij! 

Even lachte ik nog, maar dat veranderde snel, want er werd een 
wapen op mij gericht.  

“Wat is er aan de hand?” zei ik. 

De soldaat riep, “U bent één van de ‘haters’, u bent Christen, en 
alle Christenen worden in onze FEMA kampen gestopt, in opdracht 

van de Amerikaanse overheid, kijk!” Hij liet mij een document zien, 
waar een bedrijfsnaam op stond, ‘Halliburton’. Deze had de 

opdracht, de FEMA kampen te activeren, ondertekend door Obama. 

“Is het nu duidelijk?” riep de soldaat, “kom snel!” 
 

Ik zag nog dat de man van het gezin, die op koffie had 
getrakteerd, zijn hand scande, om zo voor de koffie te 

betalen.  

Ik werd meegenomen naar een kamer in hetzelfde gebouw; een 
soldaat bleef bij de deur staan. De andere kwam voor mij staan, en 

zei: “Wij behoren de Islam toe en Obama. Neem de chip aan, en u 

bent vrij om te gaan!” 
Ik zei, “En zo staat geschreven: Openbaring 13, vers 16 tot en met 

18”.  
“Wat staat geschreven!!” schreeuwde de soldaat, “houd uw mond! 

Wij hebben Amerika overgenomen!!” 

http://www.youtube.com/watch?v=PxEu4ijPZQM
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Toen ging de deur open en trad Obama binnen, en zei 

meteen… 

“I AM, Bless America and the whole world! You are a prophet of 
God and I hate you, and all the Christians. Your God is not a God, I 

am the god!” In het Nederlands vertaald: Ik BEN, gezegend zij 
Amerika en de hele wereld. Jij bent een profeet van God en ik haat 

jou, en alle Christenen. Jouw God is niet een God, ik ben de god! 

Plotseling wilde Obama mij vastgrijpen, maar dat lukte niet, want 
zijn hand ging dwars door mij heen. Toen stond ik op en ik liep 

weg. 
Zij schoten op mij; de kogels gingen dwars door mij heen, en ik 

wist nu, dat ze me niet konden raken, en dat ik door de muur heen 

kon lopen. En dat deed ik dan ook. Zo kwam ik buiten. 
 

Opnieuw schrok ik daar, want ik zag een zwerverachtige 
persoon met een bebloed gezicht. 

Hij was iemand aan het oppeuzelen. Deze vampierachtige persoon 

zag mij, en kwam achter mij aan, maar ik was veel sneller, en ik 
liep richting de time machine. Gelukkig keek ik, want ik zag dat de 

rode knop brandde. Ik ging zitten, en zette de hendel snel terug op 

13. 
 

Opnieuw veranderde de omgeving snel om mij heen, 
gelukkig maar, en stopte de time machine. 

Michaël en ons huis zag ik gelukkig weer voor mij staan. De engel 

des Heren zei, Benjamin, gij zijt terug! 
“Hoelang ben ik weggeweest?” vroeg ik. 

Drie minuten! zei de engel Gods lachend. 
“Maak ik dit dan in de toekomst straks soms mee?” vroeg ik. 

Nee, Benjamin, zei de engel Gods, gij waart deze persoon wel, 

maar gij zult opgenomen zijn en bij de Here zijn. 
Ik zei, “Ik snap er niets van”.  

De engel Gods sprak, De Almachtige wel, Benjamin.  

 
Voorwaar, er zal regen en vuur en zwavel en oorlogsgeweld 

en Christenvervolging zijn; lees Lukas 17, vers 29 tot en met 
32.  

Ik vroeg, “Wanneer zal dit allemaal geschieden?” 
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Zeer spoedig, antwoordde de engel des Heren, Michaël. De 
geliefden moeten zich klaarmaken en zich heiligen, voordat Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus komt.  

Ik ga nu, profeet Benjamin Cousijnsen, en wie niet wil horen, gaat 
verloren. De tijd is zeer nabij!  

Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods. 
 

 

 

Filipijnen, de Here spreekt: Maakt recht uw 

paden! 
 
20-01-2013  EEN OPROEP GODS TOT BEKERING VOOR DE 

FILIPIJNEN: HIJ REDT UW LAND, ZOLANG HET NOG KAN! MAAR 

ZIJN HAND IS BOVEN UW LAND, EN HET IS AAN U, WAT U ERMEE 
DOET! ZIJN HAND KAN UW LAND ZO SLAAN!  

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, welkom! Op 20 januari 2013 bracht de bode engel Gods deze 

boodschap over aan Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de machtige naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus.  
 

Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Ik ben de bode engel Gods en 

richt mij tot de Filipijnen. 
Mijn naam is Rafaël. Weet gij niet dat drugs, alcohol, stelen, 

occultisme, echtbreken, afgoden aanbidden, uws naasten vrouw 
zult gij niet begeren, uw naaste doodslaan en een valse getuigenis 

spreken en hoererij niet van God zijn?  

U daar, hoor de stem, die roept in de Filipijnen! De almachtige God 
zegt tot u: Maakt recht uw paden! God heeft u lief, en wil dat u niet 

verloren gaat, maar eeuwig leven hebbe. Maar satan wil dat u 
eeuwig verloren zal gaan en eeuwig zal branden in de hel.  

God waarschuwt u vandaag wederom via Zijn profeet, Benjamin 

Cousijnsen. En in de naam van Gods Zoon, Yeshua HaMashiach, 
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Jezus Christus, roept hij de kerken op, om de kerken uit te gaan, 
en het evangelie naar buiten te brengen in uw eigen land. 

 

Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, 
dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die 

in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. 
Leviticus 19, vers 26 en 29 en 31  Lees dit voor. Hier staat 

geschreven: Gij zult niets met het bloed eten; gij zult niet aan 

waarzeggerij of toverij doen. Gij zult uw dochter niet ontwijden 
door haar aan ontucht over te geven, opdat het land geen ontucht 

bedrijve en het land niet van schanddaden vol worde. Gij zult u niet 
wenden tot de geesten van doden of tot waarzeggende geesten, gij 

zult hen niet zoeken, om u met hen te verontreinigen: Ik ben de 

HERE, uw God. 
De bode engel Gods sprak verder,  

 
Voorwaar, de zonde brengt altijd weer een leegte. 

Er is er maar Eén die deze leegte, dit gat, in u wil vullen. Maar u 

moet zich eerst bekeren van uw wereldse leven! Deze leegte wordt 
telkens weer opgevuld met de dingen, die niet van God zijn. De 

oorzaak van de rampen in uw land is ontstaan, doordat men God de 

rug heeft toegekeerd. Jezus Christus wil de Filipijnen redden, en 
zegt: Ik ben het Brood dat leven geeft. 

 
Johannes 6, vers 35 en 36  Jezus zeide tot hen: Ik ben het brood 

des levens; wie tot Mij komt, zal nimmermeer hongeren en wie in 

Mij gelooft, zal nimmermeer dorsten. Maar Ik heb u gezegd, dat gij 
niet gelooft, ook al hebt gij Mij gezien. 

Johannes 3, vers 36  Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven; 
doch wie aan de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, 

maar de toorn Gods blijft op hem. 

 
Voorwaar, kies nu wie gij dienen wilt! 

Ik zeg u, Laat Yeshua HaMashiach toe in uw hart. Uw afgoden 

zorgen alleen maar voor stress, lichamelijke klachten en 
zelfmoordgedachten, omdat het demonen zijn. En al uw zonden 

brengen Gods toorn en straf over u. Onderzoek uzelf en word 
wakker, en bekeer u en ga naar Jezus Christus, Yeshua 

HaMashiach! Hij redt uw land, zolang het nog kan, maar Zijn hand 
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is boven uw land. En het is aan u wat u ermee doet. Zijn hand kan 
zo uw land slaan.  

 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

SHALOM 
 

 

 

Dag en nacht bidden zij vurig voor uw behoud! 
 

20-01-2013  WIE MET EEN OPEN HART LUISTERT, ZAL DE 
BEKENDE TEKSTEN VERSTAAN IN DEZE TIJD! EN IK WEET, DAT 

ZIJN GEBOD EEUWIG LEVEN IS. WAT IK DAN SPREEK, SPREEK IK 
ZO, ALS DE VADER MIJ GEZEGD HEEFT!  
 

 
Volledige weergave: 

 

Shalom! Op 20 januari 2013 bracht de bode engel Gods deze 
boodschap over aan Benjamin Cousijnsen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus 
Christus. Mijn naam is Sarai.  

 
Voorwaar, ik ben een bode engel Gods, en deze boodschap is 

voor u. 

 
1 Thessalonicenzen 2, vers 3 en 4  Want ons vermanen komt 

niet voort uit dwaling, noch uit onzuivere bedoeling; het gaat ook 
niet met list gepaard. Integendeel, daar God ons waardig heeft 

gekeurd om ons het evangelie toe te vertrouwen, spreken wij, niet 

om mensen te behagen, maar Gode, die onze harten keurt. 
1 Thessalonicenzen 2, vers 9 en 10  Want gij herinnert u, broeders 

“en zusters”, voegde de bode engel Gods toe, onze moeite en 

inspanning. Terwijl wij nacht en dag werkten, om niemand uwer 
lastig te vallen, hebben wij u het evangelie van God gepredikt.  
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1 Thessalonicenzen 2, vers 19 en 20  Want wie is onze hoop of 
blijdschap of erekrans voor onze Here Jezus bij zijn komst, wie 

anders dan gij? Ja, gij zijt onze eer en blijdschap. 

1 Thessalonicenzen 3, vers 9 tot en met 10  Want welke dank 
kunnen wij Gode over u vergelden voor al de blijdschap, waarmede 

wij ons om u verblijden voor onze God? Nacht en dag bidden wij 
vurig, dat wij uw aangezicht mogen zien en voltooien wat nog aan 

uw geloof ontbreekt. 

1 Thessalonicenzen 4, vers 14 en 16 en 17  Want indien wij 
geloven, dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal God ook zó hen, 

die ontslapen zijn, door Jezus wederbrengen met Hem. Want de 
Here zelf zal op een teken, bij het roepen van een aartsengel en bij 

het geklank ener bazuin Gods, nederdalen van de hemel, en zij, die 

in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan; daarna zullen 
wij, levenden, die achterbleven, samen met hen op de wolken in 

een oogwenk weggevoerd worden, de Here tegemoet in de lucht, 
en zó zullen wij altijd met de Here wezen.  

1 Thessalonicenzen 4, vers 18  Vermaant elkander dus met deze 

woorden. 
 

Mattheüs 7, vers 7, en Mattheüs 6, vers 33  Bidt en u zal 

gegeven worden; zoekt en gij zult vinden; klopt en u zal 
opengedaan worden. 

Maar zoekt eerst Zijn Koninkrijk en Zijn gerechtigheid en dit alles 
zal u bovendien geschonken worden. 

Mattheüs 7, vers 13 en 14  Gaat in door de enge poort, want wijd is 

de poort en breed de weg, die tot het verderf leidt, en velen zijn er, 
die daardoor ingaan; want eng is de poort, en smal de weg, die ten 

leven leidt, en weinigen zijn er, die hem vinden. 
 

Voorwaar, neem een Bijbel en lees dit voor uzelf: Johannes 3, 

vers 16 tot en met 21, en vers 36 
 

Johannes 12, vers 50  En Ik weet, dat zijn gebod eeuwig leven is. 

Wat Ik dan spreek, spreek Ik zó, als de Vader Mij gezegd heeft. 
 

Voorwaar, ik zeg u, Help Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, 
om de profetische boodschappen van Zijn geliefde profeet 

Benjamin Cousijnsen te verspreiden.  
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Ook, als gij zich geroepen voelt om te helpen, kunt u contact 
opnemen via Eindtijdspace@live.nl of via Google: Eindtijdnieuws, of 

Evangelische Eindtijdspace. Benjamin, is dit voldoende? 

Ik ga nu en zegen u allen in de liefde van Yeshua, Jezus: Ruacha, 
Yeshu, Shalom! 
 
 

 

Wij engelen van de almachtige God eren alleen 
Hem! 
 

DE BODE ENGEL GODS MAAKT IN DEZE BOODSCHAP GODS, 
NAMENS ALLE ENGELEN VAN GOD, NOGMAALS DUIDELIJK: WIJ 

ENGELEN KOMEN VAN DE ALMACHTIGE GOD EN GEVEN ALLEEN 

HEM DE EER, DIE HET TOEKOMT: JEZUS CHRISTUS!  
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, welkom! Op 22 januari 2013 bracht de bode engel Gods de 
volgende boodschap over aan Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Mijn naam is Aridaja. Ik begroet u in de naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus; in Zijn naam kom ik tot u. 

 
Wij komen niet tot u, omdat u engelen vereert, oh nee! 

Gij zijt Gods geliefde profeet en zijt uitgekozen door de God van 

Izaäk, Jakob en Abraham. God zendt Zijn engelen tot u, omdat gij 
de Here, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, zeer liefhebt, en Hem 

alleen vereert en aanbidt! Voorwaar, wij engelen Gods, wij komen 
tot u in de laatste dagen!  

 

U daar, hoor! 
 

Hebreeën 1, vers 7 en 14  En van de engelen zegt Hij: Die zijn 
engelen maakt tot winden en zijn dienaars tot een vuurvlam. 

Zijn zij niet allen dienende geesten, die uitgezonden worden ten 

dienste van hen, die het heil zullen beërven? 

mailto:Eindtijdspace@live.nl
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Hebreeën 2, vers 2 tot en met 4  Want indien het woord, door 
bemiddeling van engelen gesproken, van kracht is gebleken, en 

elke overtreding en ongehoorzaamheid rechtmatige vergelding 

heeft ontvangen, hoe zullen wij dan ontkomen, indien wij… Luister 
goed!... geen ernst maken met zulk een heil, dat allereerst 

verkondigd is door de Here, en door hen, die het gehoord hebben, 
op betrouwbare wijze ons is overgeleverd, terwijl ook God 

getuigenis daaraan geeft door tekenen en wonderen en velerlei 

krachten en door de heilige Geest toe te delen naar zijn wil. 
 

Voorwaar, voorwaar, ik zeg u,  
 

Exodus 23, vers 20 en 21  Zie, Ik zend een engel, “zo spreekt 

de Here”, vóór uw aangezicht, om u te bewaren op de weg en om 
u te brengen naar de plaats, die Ik bereid heb. Neem u voor hem in 

acht en luister naar hem, wees tegen hem niet wederspannig, want 
hij zal uw overtredingen niet vergeven, want mijn naam, “Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus”, voegde de engel des Here eraan 

toe, is in hem. 
 

Handelingen 7, vers 53  Gij, die de wet ontvangen hebt op 

beschikking van engelen, doch haar niet hebt gehouden. 
 

Voorwaar, er is maar één Weg! 
 

Johannes 14, vers 6 en 7  Jezus zeide tot hem “en tot haar”, 

voegde de engel van God toe: Ik ben de weg en de waarheid en het 
leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij. Indien gij Mij 

kendet, zoudt gij ook mijn Vader gekend hebben. Van nu aan kent 
gij Hem en hebt gij Hem gezien. 

 

Johannes 14, vers 10 tot en met 11, en Johannes 3, vers 3, 
en Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Lees dit voor. Hier staat 

geschreven: Gelooft gij niet, dat Ik in de Vader ben en de Vader in 

Mij is? De woorden, die Ik tot u spreek, zeg Ik uit Mijzelf niet; maar 
de Vader, die in Mij blijft, doet zijn werken. Gelooft Mij, dat Ik in de 

Vader ben en de Vader in Mij is: of anders, gelooft om de werken 
zelf. 
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Jezus antwoordde en zeide tot hem: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, 
tenzij iemand wederom geboren wordt, kan hij het Koninkrijk Gods 

niet zien. 

Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren 
Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet 

verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon 
niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar 

opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, 

wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, 
omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon 

van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is 
en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want 

hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat 

het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de 
dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat 

van zijn werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 
De bode engel Gods sprak verder,  

 

Johannes 5, vers 4  Want van tijd tot tijd daalde een engel des 
Heren neder in het bad; dan bewoog het water; wie er dan het 

eerst in kwam na de beweging van het water, werd gezond, wat 

voor ziekte hij “of zij”, voegde de engel van God toe, ook had. 
 

Mattheüs 10, vers 26  Vreest hen dan niet, want er is niets 
bedekt, of het zal geopenbaard worden, en verborgen, of het zal 

bekend worden. 

 
Voorwaar, overdenk deze boodschap.  

Wij engelen komen van de almachtige God, en geven Hem de eer, 
die het toekomt: Jezus Christus! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
 

 

Ontelbaar veel mensen stonden voor Gods 
troon! 
 

23-01-2013  BOODSCHAP GODS: OPENBARING 7:9 TOT EN MET 
12: ZIE EEN GROTE SCHARE, NIET TE TELLEN, ALLEMAAL SAMEN! 
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DE OPRECHTEN ZULLEN ZIJN AANGEZICHT AANSCHOUWEN! EN 
DIT IS HET GETUIGENIS: 1 JOHANNES 5:10 TOT EN MET 12  

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, Shalom! Op 23 januari 2013 schreef Benjamin Cousijnsen, 

dat hij, zoals gewoonlijk, naar het kleine schrijfkamertje ging, 

omdat hij de sluizen van de hemel open hoorde gaan, en een wind 
hoorde, die sterker en sterker werd, ten teken dat er weer een 

bode engel Gods onderweg was. 
 

Op het kamertje aangekomen, schrijft Benjamin, zag hij 

niemand; hij hoorde alleen maar de stem zeggen: 
 

Openbaring 22, vers 6  En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn 
getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der 

profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen 

hetgeen weldra geschieden moet. 
 

Toen maakte de bode engel Gods zich zichtbaar, en zei, 

Shalom!  
Ik begroet u in de almachtige naam van de Koning der koningen, 

die de dood overwon en die zeer spoedig komt: Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus! 

 

Openbaring 12, vers 11  En zij hebben hem, “satan”, voegde de 
bode engel Gods toe, overwonnen door het bloed van het Lam en 

door het woord van hun getuigenis, en zij hebben hun leven niet 
liefgehad, tot in de dood.  

Openbaring 7, vers 9 tot en met 12  Daarna zag ik, en zie, een 

grote schare, die niemand tellen kon, uit alle volk en stammen en 
natiën en talen stonden voor de troon en voor het Lam, bekleed 

met witte gewaden en met palmtakken in hun handen. En zij riepen 

met luider stem en zeiden: De zaligheid is van onze God, die op de 
troon gezeten is, en van het Lam! En al de engelen stonden rondom 

de troon en de oudsten en de vier dieren, en zij wierpen zich op 
hun aangezicht voor de troon en aanbaden God, zeggende: Amen, 

de lof en de heerlijkheid, en de wijsheid en de dankzegging, en de 

http://www.youtube.com/watch?v=H1hMphPL-W4&feature=em-uploademail
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eer en de macht en de sterkte zij onze God tot in alle eeuwigheden! 
Amen.  

Openbaring 3, vers 21  Wie “satan”, voegde de bode engel Gods 

toe, overwint, hem zal Ik geven met Mij te zitten op mijn troon, 
gelijk ook Ik heb overwonnen en gezeten ben met mijn Vader op 

zijn troon. 
Openbaring 2, vers 25  Maar wat gij hebt “in Christus”, voegde de 

bode engel Gods toe, houdt dat vast, totdat Ik gekomen ben. 

 
Psalm 11, vers 4 en 5 en 7  De HERE woont in zijn heilig paleis, 

de HERE heeft in de hemel zijn troon; zijn ogen slaan gade, zijn 
blikken doorvorsen de mensenkinderen. De HERE toetst de 

rechtvaardige en de goddeloze; en wie geweld bemint, die haat Hij. 

Want de HERE is rechtvaardig en Hij heeft gerechtigheid lief; de 
oprechten zullen zijn aangezicht aanschouwen.  

Psalm 14, vers 1  De dwaas zegt in zijn hart: Er is geen God.  
Voorwaar, 

Psalm 18, vers 31 tot en met 33  Marta, lees dit voor. Hier staat 

geschreven: Gods weg is volmaakt; des HEREN woord is zuiver. Hij 
is een schild voor allen die bij Hem schuilen. Want wie is God 

behalve de HERE, wie is een rots buiten onze God? Die God, die mij 

met kracht omgordt en mijn weg effen maakt. 
De bode engel Gods sprak verder,  

 
1 Johannes 5, vers 10 tot en met 12  Wie in de Zoon van God 

gelooft, heeft het getuigenis in zich; wie God niet gelooft, heeft 

Hem tot een leugenaar gemaakt, omdat hij niet geloofd heeft in het 
getuigenis, dat God getuigd heeft van zijn Zoon, “Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus”, voegde de bode engel Gods toe. 
En dit is het getuigenis: God heeft ons eeuwig leven gegeven en dit 

leven is in zijn Zoon. Wie de Zoon heeft, heeft het leven; wie de 

Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. 
Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat 

Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in 

Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. 
 

Mijn naam is Paschiera, de bode engel Gods.  
 

Kies heden wie gij dienen wilt! 
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Is het satan of Yeshua HaMashiach, Jezus Christus? 
Waar uw hart is zal u zijn, hemel of hel! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
 

 

Yeshua HaMasiach, Jezus Christus, spreekt nu 
tot u! 
 
BOODSCHAP GODS, OVERGEBRACHT, WOORD VOOR WOORD, 

DOOR GABRIËL AAN BENJAMIN COUSIJNSEN, GODS GELIEFDE 

EENVOUDIGE PROFEET! YESHUA HAMASIACH, JEZUS CHRISTUS, 
SPREEKT NU TOT U: HOOR EN OPEN UW HART!  

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo! Op 23 januari 2013 bracht de bode engel Gods de volgende 

boodschap over aan Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus. Benjamin, ik ben de bode engel Gods, Gabriël. Voorwaar, 
 

Psalm 11, vers 4 en Psalm 13, vers 2  De HERE woont in zijn 

heilig paleis, de HERE heeft in de hemel zijn troon; zijn ogen slaan 
gade, zijn blikken doorvorsen de mensenkinderen.  

“Voorwaar, men zegt:” Hoelang, HERE? Zult Gij mij voortdurend 

vergeten? Hoelang zult Gij uw aangezicht voor mij verbergen?  
Psalm 13, vers 6  Ik echter vertrouw op uw goedertierenheid, over 

uw verlossing juicht mijn hart. Ik wil de HERE zingen, omdat Hij mij 
heeft welgedaan.  

 

Voorwaar, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, spreekt nu 
tot u! Hoor, en open uw hart. 

Mijn kind, Mijn ogen sloegen u altijd al gade, omdat gij in Mij 
gelooft. Ik heb Mijn aangezicht niet verborgen.  

De verkeerden van hart zijn Mij, de Here, een gruwel. Voorwaar, de 

boze blijft niet ongestraft! 
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Welzalig is de mens, die naar Mij luistert, die heeft van Mij, de 
Here, welgevallen verkregen. Maar wie Mij, de Here, verwerpt, doet 

zijn en haar leven geweld aan. Allen, die mij haten, hebben de dood 

lief en de hel! 
Voorwaar, Ik heb lief wie Mij liefhebben. Wie Mij ijverig zoeken, 

zullen Mij waarlijk vinden. Ik, de Here, behoed de wees en de 
weduwe. Ik ben het, die u staande houdt. Maar de weg der 

goddelozen maak Ik, de Here, krom.  

Wie in Mij, de Here, gelooft, dat Ik Yeshua HaMashiach, Jezus 
Christus, de Zoon van God ben, en geen profeet, en opgestaan ben 

van de dood, en Mij toelaat en uitnodigt in uw hart, en een echte 
relatie aangaat met Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, Ik, de 

Here, en zijn zonden belijdt vanuit uw hart, die zal Ik, de Here, 

vergeven, omdat gij Mij hebt toegelaten.  
Ik verheug Mij zeer, met de Vader en de engelen. Kom, zoals gij 

bent! Ik ben wie Ik ben, de Zoon van Izaäk, Jakob en Abraham!  
Voorwaar, waar blijft de wijze? De wijsheid der wereld is voor God 

dwaasheid geworden!  

Voorwaar, laat Mij in uw hart zijn, geworteld en gegrond zijn in de 
liefde. Wie in Mij, de Here, gelooft, heeft eeuwig leven! Ik ben uw 

enige Weg en de volle Waarheid en het Leven. In Mij is eeuwig 

leven!  
 

Benjamin, Gods eenvoudige geliefde profeet, ik spreek nu, 
Gabriël, en zeg u die luistert: Zijn ogen slaan de wereld gade 

en u! 

De almachtige Here weet ook wat uw problemen zijn. Nog nooit is 
iemand, die Hem, de Here, aanroept, in de steek gelaten. Vertrouw 

Hem met geheel uw hart! 
 

Wij engelen Gods verwijzen u altijd naar een volle 

evangelische gemeente, ook vanwege Efeziërs 4, vers 11 tot 
en met 13.  

Vele kerken verwerpen de werken van de Heilige Geest; deze 

moeten aanwezig zijn! Men moet de Heilige Geest Gods juist nu in 
de eindtijd niet verhinderen binnen de kerk. Vrees niet, maar geef 

Hem de ruimte! Zo spreekt de Here. Anders blijft gij waarlijk 
achter. 

Ik ga nu, profeet Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
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God is heilig: geen gebondenheid mag in u zijn! 
 

BOODSCHAP GODS: ALS DE HEILIGE GEEST IN U IS, MAG ER GEEN 

GEBONDENHEID IN U ZIJN, WANT GOD IS HEILIG! ELK WOORD 
WERD DOOR DE BODE ENGEL GODS IN DE NAAM VAN JEZUS 

CHRISTUS, YESHUA HAMASIACH, DOORGEGEVEN! 
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, welkom! Mijn naam is Benjamin Cousijnsen. Op 24 januari 
2013 kreeg ik de volgende boodschap van de bode engel Gods. 

 

Shalom! Ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus 
Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Ik ben de bode engel 

Chileam. 
 

Johannes 14, vers 10 en 11, en vers 15 tot en met 17  Gelooft 

gij niet, dat Ik in de Vader ben en de Vader in Mij is? De woorden, 
die Ik tot u spreek, zeg Ik uit Mijzelf niet; maar de Vader, die in Mij 

blijft, doet zijn werken. “Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, 

zegt ook”: Gelooft Mij, dat Ik in de Vader ben en de Vader in Mij 
is: of anders, gelooft om de werken zelf. 

Wanneer gij Mij liefhebt, zult gij mijn geboden bewaren. En Ik zal 
de Vader bidden en Hij zal u een andere Trooster geven om tot in 

eeuwigheid bij u te zijn, de Geest der waarheid, die de wereld niet 

kan ontvangen, want zij ziet Hem niet en kent Hem niet; maar gij 
kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn. 

 
Efeziërs 1, vers 13  In Hem zijt ook gij, nadat gij het woord der 

waarheid, het evangelie uwer behoudenis, hebt gehoord; in Hem 

zijt gij, toen gij gelovig werdt, ook verzegeld met de heilige Geest 
der belofte. 

 

Galaten 3, vers 2 en 3  Dit alleen zou ik van u willen weten: Hebt 
gij de Geest ontvangen ten gevolge van werken der wet, of van de 
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prediking van het geloof? Zijt gij zó onverstandig? Gij zijt begonnen 
met de Geest, eindigt gij nu met het vlees? 

 

Efeziërs 4, vers 30 en 31  En bedroeft de heilige Geest Gods niet, 
door wie gij verzegeld zijt tegen de dag der verlossing. Alle 

bitterheid, gramschap, toorn, getier en gevloek worde uit uw 
midden gebannen, evenals alle kwaadaardigheid. 

 

Galaten 5, vers 13 en 16 en 17  Want gij zijt geroepen, broeders 
“en zusters”, voegde de bode engel Gods toe, om vrij te zijn; 

gebruikt echter die vrijheid niet als een aanleiding voor het vlees, 
maar dient elkander door de liefde. 

Dit bedoel ik: wandelt door de Geest en voldoet niet aan het 

begeren van het vlees. Want het begeren van het vlees gaat in 
tegen de Geest en dat van de Geest tegen het vlees – want deze 

staan tegenover elkander – zodat gij niet doet wat gij maar wenst. 
 

Voorwaar, gij ziet de wind niet en toch is de wind voelbaar. 

Zo is het ook met de Heilige Geest!  
 

Voorwaar, lees voor uzelf: Galaten 5, vers 18 tot en met 21 

 
Galaten 5, vers 22  Maar de vrucht van de Geest is liefde, 

blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, 
trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. 

 

Dit zijn de negen vruchten van de Heilige Geest. 
Als de Heilige Geest in u is, - want God is heilig - mag er geen 

gebondenheid in u zijn. 
 

Voorwaar, lees voor uzelf: Galaten 5, vers 24 tot en met 25, en 

Galaten 6, vers 7 tot en met 8 
 

Efeziërs 6, vers 11  Doet de wapenrusting Gods aan, om te 

kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels. 
 

Toen sprak de bode engel Gods, Ik ga nu, geliefde profeet Gods, 
Ruacha, Yeshu, Shalom! 
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Engel Gods uitgezonden naar het circus! 
 
24-01-2013  BOODSCHAP GODS IN BEELDSPRAAK GEBRACHT: 

BENT U WELEENS NAAR HET CIRCUS GEWEEST? IK WAS DOOR DE 

ALMACHTIGE GOD VAN IZAÄK, JAKOB EN ABRAHAM 
UITGEZONDEN, SPRAK DE BODE ENGEL GODS!  

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, Shalom en welkom! Op 24 januari 2013 bracht de bode engel 

Gods deze boodschap over aan Benjamin Cousijnsen.  
 

Shalom! Ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Mijn naam is Chorinta. Het 
is mij een genoegen om tot u als bode engel Gods te spreken. 

 
Benjamin, zijt gij weleens naar een circus geweest? 

Ik was door de almachtige God van Izaäk, Jakob en Abraham 

uitgezonden. Eén van de meest spectaculaire nummers is de 
trapeze. Het is adembenemend! De artiesten gingen van de ene 

stang naar de andere slingeren. Ze gooien de ene persoon naar de 

andere.  
 

U vraagt zich zeker af, wat er gebeurt als ze vallen? 
Gij denkt misschien dat deze sterke artiest nooit valt, maar ze 

vallen bijna in elke voorstelling. Het valt vaak niet op, want ze 

hebben geleerd om zich weer te herstellen. En als ze vallen, 
springen ze vlug weer op, en de mensen denken dat het bij de 

show hoort. 
 

Voorwaar, God heeft u een nieuw hart gegeven, en de 

Heilige Geest, zodat u in de Heilige Geest mag leven, zoals 
een trapeze werker aan de trapeze. 

U hoort een vertoning te zijn voor de wereld, en voor uw buurt, 

zodat ze zullen zeggen: “Kijk eens naar die mensen, en zie eens, 
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hoe ze elkaar liefhebben! Ze hebben nooit kritiek op iemand, ze 
hebben zelfs hun vijanden lief!” 

Voorwaar, gij zijt nog niet volmaakt, maar als gij in de geest leeft, 

kunt u zich ook weer snel herstellen, want het is het leven van 
Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, dat de mensen adembenemend 

mogen zien in uw leven.  
Ojee, en als gij uitgegleden bent, en diep naar beneden bent 

gevallen…, voorwaar, onder u is een net!  

Het Bloed van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, voorziet in 
vergeving voor al uw falen. Al faalt u duizend keer, Hij zal u meer 

dan duizend keer weer omhoog duwen, als dat uw bede is, en 
eerlijk verlangt.  

Als gij valt, en dan gaat liggen slapen op het net, denk dan niet dat 

gij het lang volhoudt in het circus. Men zou niet veel aan u hebben. 
Maar als gij werkelijk heilig wilt leven, zelfs al bent u weer gevallen 

op de trapeze, dan moet gij weten, dat er een net onder u is. De 
trapezewerkers kunnen ontspannen werken, omdat ze weten dat er 

een net is.  

 
Voorwaar, als gij niet worstelt om rein en heilig te leven, 

dan wordt het des te moeilijker, want heiligheid komt niet 

door uw eigen inspanning; het is een gave van God. 
Het is de Heilige Geest in u, die de werken van de Zoon van God 

doet, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus.  
Prijs de Heer voor Zijn wonderbaarlijke liefde! Hij vergaf u al uw 

zonden. Hij gaf u een net, zodat gij zich kan ontspannen. En Hij 

zegt, dat gij elkaar moet liefhebben, zoals Hij u heeft liefgehad. Ja, 
Hij houdt van u!  

 
Ezechiël 36, vers 26  Een nieuw hart zal Ik u geven en een 

nieuwe geest in uw binnenste; het hart van steen zal Ik uit uw 

lichaam verwijderen en Ik zal u een hart van vlees geven. 
Ezechiël 36, vers 27  Mijn Geest zal Ik in uw binnenste geven en 

maken, dat gij naar mijn inzettingen wandelt en naarstig mijn 

verordeningen onderhoudt. 
 

Voorwaar, onderzoek u heel goed, en lees dit voor uzelf: Johannes 
3, vers 16   
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De bode engel Gods sprak de vredegroet uit: Ik ga nu, Ruacha, 
Yeshu, Shalom! 

 
 
 

De vrolijke engel Gods riep: HALLELUJA! 
 
BOODSCHAP GODS: DE VROLIJKE ENGEL GODS MAAKTE 

DUIDELIJK, DAT ALLEEN HEM, DIE OP DE TROON GEZETEN IS, EN 
HET LAM: ALLE LOF EN DE EER EN DE HEERLIJKHEID EN DE 

KRACHT TOT IN ALLE EEUWIGHEDEN TOEKOMT!  

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, Shalom en welkom! Op 25 januari 2013 bracht de bode engel 

Gods de volgende boodschap over aan Benjamin Cousijnsen. 
Shalom! Hola, Benjamin, me llamo Efronias. 

“Oh, wacht even”, zei Benjamin, “ik versta u niet, ik spreek 
Nederlands. Spreekt u Spaans?” 

Sí, sprak de bode engel Gods. 

“Kent u ook Nederlands?” 
Sí, ja! zei de engel des Heren. 

“Zou u dan Nederlands kunnen spreken?” 

Sí, ja, amigo Benjamin! Ik begroet u in de naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. Verstaat gij mij nu? 

“Ja, volgens mij is dit Nederlands”, zei Benjamin. 
Sí amigo, ik ben de bode engel Efronias.  

 

Halleluja! God is zo goed. Oh, ere aan God in den hoge!  
Alle engelen juichen Hem toe: HALLELUJA! Wij geven Hem de eer, 

want Zijn grote daden getuigen van liefde en genade en redding. 
Oh Halleluja! Ik ben een dienaar van de allergrootste God! 

 

Job 38, vers 7  Terwijl de morgensterren tezamen juichten, en al 
de zonen Gods jubelden?  

 

Hebt gij verdriet? 
De vreugde des Heren is uw kracht! Zeg: “Halleluja!” 
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Hebreeën 1, vers 7  En van de engelen zegt Hij: Die zijn engelen 

maakt tot winden en zijn dienaars tot een vuurvlam.  

 
Voorwaar, men zegt dat wij engelen mannelijke wezens zijn. 

Dit is een leugen. Voorwaar,  
 

Lukas 15, vers 10  Alzo is er, zeg Ik u, blijdschap bij de engelen 

Gods over één zondaar, die zich bekeert. 
 

Oh, ere aan God, die ons engelen geschapen heeft. Halleluja! 
 

Daniël 7, vers 10  En een stroom van vuur welde op en vloeide 

voor hem uit; duizendmaal duizenden dienden hem en tienduizend 
maal tienduizenden stonden vóór hem.  

 
Openbaring 5, vers 11 tot en met 13  Marta, lees dit voor. Hier 

staat geschreven: En ik zag, en ik hoorde een stem van vele 

engelen rondom de troon, en van de dieren en de oudsten; en hun 
getal was tienduizenden tienduizendtallen en duizenden 

duizendtallen, zeggende met luider stem: Het Lam, dat geslacht is, 

is waardig te ontvangen de macht en de rijkdom, en de wijsheid en 
de sterkte, en de eer en de heerlijkheid en de lof. En alle schepsel 

in de hemel en op de aarde en onder de aarde en op de zee en alles 
wat daarin is, hoorde ik zeggen: Hem, die op de troon gezeten is, 

en het Lam zij de lof en de eer en de heerlijkheid en de kracht tot 

in alle eeuwigheden.  
De bode engel Gods sprak verder,  

Hebreeën 1, vers 14  Zijn zij niet allen dienende geesten, die 
uitgezonden worden ten dienste van hen, die het heil zullen 

beërven? 

 
Lees voor uzelf: Hebreeën 2, vers 5 en 7 tot en met 9 

 

Voorwaar, maak de Here groot, Yeshua HaMashiach, Jezus 
Christus! 

Vereer Hem en de God van Izaäk, Jakob en Abraham. Dans, prijs, 
zing, juich en aanbid, en roep: HALLELUJA! 

Aanbid ons engelen nimmer, maar ga naar Hem, die het toekomt! 
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Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, 

dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die 

in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. 
Johannes 3, vers 36  Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven; 

doch wie aan de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, 
maar de toorn Gods blijft op hem. 

 

Voorwaar, ik zeg u, Yeshua HaMashiach heeft u lief, Jezus 
Christus!  

Hoe meer u Hem prijst en aanbidt en grootmaakt, hoe meer Hij u 
dan kan zegenen. 

Ik ga nu, Halleluja! Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
 
 

Een wijze les: Doe mee en pak pen, papier en 
schaar! 
 

25-01-2013  BOODSCHAP GODS: WIE IS EEN LEERMEESTER ALS 
HIJ? ZIE, GOD HANDELT VERHEVEN IN ZIJN KRACHT! TIP: PAK EEN 

PEN, PAPIER, SCHAAR EN EEN WOLLEN TRUI. DOE MEE EN LEER 
DEZE WIJZE LES!  

 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, welkom! Op 25 januari 2013 bracht de bode engel Gods, 
dezelfde bode engel Gods, die in de nacht langs was gekomen, 

opnieuw een boodschap over aan Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Hola, Benjamin, me llamo Efronias. Hola, Holanda!  

En ik ben nogmaals naar u gezonden. Ik begroet u, amigo… Oh, ik 
bedoel profeet Benjamin Cousijnsen. Ik groet u in de almachtige 

naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. 
“Hé, wat is dat?” zei Benjamin. 

 

Dit is wat er gebeurde… 
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De pen, die Benjamin in zijn handen had, werd zachtjes omhoog 
getrokken, en zweefde meteen door de lucht heen van de kamer, in 

de handen van de engel Gods. Toen zei de bode engel Gods, Vrees 

niet, ik nam een pen! lachte de engel vriendelijk. 
“Geweldig!” zei Benjamin. “U gaat alles voor mij opschrijven?” 

Nee, zei de engel Gods, dit doe ik, zodat gij even contact maakt, 
amigo… ik bedoel, Benjamin.  

 

Pak nu een blaadje, en maak kleine stukjes papier… 
Mijn assistent zal dit voordoen… Hele kleine snippertjes… ja, dat is 

wel voldoende om te laten zien. 
Het lijken nu wel luizen! lachte de bode engel Gods. Benjamin en u 

daar,  

 
Genesis 1, vers 27  Daar staat geschreven, dat God de mens 

schiep. 
 

Benjamin, pak nu deze pen aan en wrijf het over uw mouw… 

Wrijf het over uw mouw en houd het, na het wrijven, de pen, op uw 
luis op uw hoofd, amigo… ehh, ik bedoel op de versnipperde 

blaadjes. 

“Het lijkt wel een magneet!” 
Ja! Hoor, wat ik u zeg... 

 
Job 36, vers 22  Zie, God handelt verheven in zijn kracht; wie is 

een leermeester als Hij?  

Job 37, vers 23 en 24  De Almachtige, die wij niet begrijpen, is 
groot van kracht en recht; Hij, die groot is in gerechtigheid, buigt 

haar niet. Daarom vrezen de mensen Hem, maar geen der 
eigenwijzen ziet Hij aan.  

 

Voorwaar, 
 

Romeinen 8, vers 24 tot en met 28  Lees dit voor. Hier staat 

geschreven: Want in die hoop zijn wij behouden. Maar hoop, die 
gezien wordt, is geen hoop, want hoe zal men hopen op hetgeen 

men ziet? Indien wij echter hopen op hetgeen wij niet zien, 
verwachten wij het met volharding. En evenzo komt de Geest onze 

zwakheid te hulp; want wij weten niet wat wij bidden zullen naar 
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behoren, maar de Geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke 
verzuchtingen. En Hij, die de harten doorzoekt, weet de bedoeling 

des Geestes, dat Hij namelijk naar de wil van God voor heiligen 

pleit. Wij weten nu, dat God alle dingen doet medewerken ten 
goede voor hen, die God liefhebben, die volgens zijn voornemen 

geroepenen zijn. 
De bode engel Gods sprak verder,  

 

Pak nu de pen en wrijf, dat het warm wordt, en herhaal… 
Ziet gij? Daar is kracht, wonderbare kracht, en de kracht van 

Yeshua HaMashiach, van Jezus Christus, is zeer groot! Want geen 
woord dat van God komt, zal krachteloos wezen. Dit staat 

geschreven in Lukas 1, vers 37. 

Benjamin zei, “Efronias, mag ik u iets zeggen?” 
Spreek maar, amigo, zei de bode engel Gods, ik bedoel, profeet 

Benjamin. 
“Sommige papiertjes worden omhoog getrokken, maar vele 

papiertjes blijven liggen!” 

Voorwaar, zei de bode engel Gods,  
 

Jesaja 40, vers 28  Weet gij het niet, hebt gij het niet gehoord? 

Een eeuwig God is de HERE, Schepper van de einden der aarde. Hij 
wordt noch moede noch mat, zijn verstand is niet te doorgronden. 

Jesaja 40, vers 29  Hij geeft de moede kracht en de machteloze 
vermeerdert Hij sterkte. 

Voorwaar, 

Jesaja 40, vers 31  Maar wie de HERE verwachten, putten nieuwe 
kracht; zij lopen, maar worden niet moede; zij wandelen, maar 

worden niet mat. 
 

Job 12, vers 10  In wiens hand de ziel is van al wat leeft en de 

geest van ieder sterveling?  
 

Psalm 138, vers 3, en Psalm 147, vers 3 tot en met 6  Lees dit 

voor. Hier staat geschreven: Ten dage dat ik riep, hebt Gij mij 
geantwoord, Gij hebt mij bemoedigd met kracht in mijn ziel.  

Hij geneest de verbrokenen van hart en verbindt hun wonden. Hij 
bepaalt het getal der sterren, Hij roept ze alle bij name. Groot is 

onze HERE en geweldig in kracht, zijn verstand is onbeperkt. De 
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HERE houdt de ootmoedigen staande, maar Hij vernedert de 
goddelozen ter aarde toe.  

De bode engel Gods sprak verder, 

 
U daar, ongelovige, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, wil 

u heel graag kracht geven, en eeuwig leven! 
Als u uw wandel en zonden bij Hem brengt, en vergeving vraagt, en 

Hem uitnodigt met uw eigen woorden om in uw hart te komen 

wonen, zal Hij waarlijk binnenkomen en u kracht geven. 
 

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Lees dit zelf in uw Bijbel.  
 

Hebt u geen Bijbel? 

Zoek het dan op via uw computer, en lees wat wij engelen Gods 
door ons heen voelen. Dit leest u in: Lukas 15, vers 10 

 
Benjamin, die papiertjes waren natuurlijk geen luizen, sprak 

de bode engel Gods. 

Toch, vergeleken met de grootheid en de macht, en de kracht en de 
heiligheid en heerlijkheid van God, zijt gij mensen zeer klein 

tegenover Hem.  

Zing: ‘God is zo groot!’  
De bode engel Gods voegde er nog aan toe: Een pen en wollen trui 

werken het beste.  
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 

 
 

27-01-2013 Er is meer tussen Hemel en Aarde! 
 
PROFETISCHE OPENBARINGEN: OVER LEVEN OP ANDERE 

PLANETEN, EN DE GEVALLEN STERREN! IN DE ALMACHTIGE NAAM 
VAN JEZUS CHRISTUS, YESHUA HAMASIACH, KOMT DEZE 

BOODSCHAP TOT PROFEET BENJAMIN COUSIJNSEN. 

 
 

Volledige weergave: 
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Hallo, Shalom! Op 27 januari 2013 bracht de bode engel Gods de 
volgende boodschap over aan Benjamin Cousijnsen.  

 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Ik ben 

de bode engel Rechabiël.  
 

Benjamin Cousijnsen, men nam ooit foto’s van Mars, en 

ontdekte gezichten en ook reusachtige lichamen. 
De foto’s werden afgedaan, en men dacht aan een foto truc. Maar 

ik zeg u in de almachtige naam van Yeshua HaMashiach, Jezus 
Christus:  

 

Job 26, vers 5  De schimmen krimpen ineen onder de wateren, en 
hun bewoners.  

Job 26, vers 6  Het dodenrijk ligt voor Hem open, het verderf heeft 
geen bedekking.  

Job 26, vers 11  De zuilen des hemels wankelden en stonden ontzet 

voor zijn dreigen.  
 

Benjamin, men nam bodemmonsters op Mars… 

Eerst ontdekte men het water, en nu men leven ontdekt, houden de 
wetenschappers hun mond, omdat het een schokkende waarheid is.  

Voorwaar, voorwaar, zei satan niet dit?  
 

In Jesaja 14, vers 14  Ik wil opstijgen boven de hoogten der 

wolken, mij aan de Allerhoogste gelijkstellen. 
 

Voorwaar, de sterrenhemel Draak, Drago, en Slangendrager, 
Ophiuchus: daartussen is een planeet, waar ook leven is. 

Benjamin, er kwam een astronaut laatst terug, na zes maanden, 

naar de aarde, en had een foto gemaakt van uw planeet. En weet 
gij wat men zag? 

De planeet leek op een zilveren Chinese draak! 

Jeremia 4, vers 23 tot en met 25  Ik zag de aarde, en zie, zij 
was woest en ledig; ik zag naar de hemel, en zijn licht was er niet. 

Ik zag de bergen, en zie, zij beefden, en alle heuvelen schudden. Ik 
zag, en zie, er was geen mens, en al het gevogelte des hemels was 

weggevlogen. 
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Daniël 12, vers 1  Te dien tijde zal Michaël opstaan, de grote 

vorst, die de zonen van uw volk terzijde staat; en er zal een tijd 

van grote benauwdheid zijn, zoals er niet geweest is sinds er volken 
bestaan, tot op die tijd toe. Maar in die tijd zal uw volk ontkomen: 

al wie in het boek geschreven wordt bevonden. 
 

Henoch 18, vers 13  En voorbij deze kloof zag ik een plaats 

zonder het hemelse uitspansel erboven, noch grondvesten van de 
aarde eronder; er was daar geen water, noch vogels, maar het was 

een woestijn. En daar zag ik iets verschrikkelijks - zeven sterren als 
grote, brandende bergen. En als een geest die mij ondervroeg, zei 

de engel: "Deze plaats is het einde van hemel en aarde; dit is de 

gevangenis van de hemelse sterren en het hemelse heer. En de 
sterren die over het vuur wentelen, zijn degenen die het gebod van 

de Heer vanaf het begin van hun opkomst hebben overtreden, 
omdat ze niet op hun gestelde tijden te voorschijn kwamen. En hij 

was boos op hen en bond ze, tot het moment van de voltrekking 

van de straf voor hun zonde in het jaar van mysterie”. 
 

Er zijn ook vele planeten, die men niet ziet, en ook gaat men 

vanuit hun planeet naar de aarde, om de mensen te 
verleiden op allerlei manieren. 

Deze gevallen engelen vallen juist de Christenen aan, vaak in hun 
dromen, en als ze moe zijn! Ook probeert men hun DNA te 

beïnvloeden. Vele mensen gedragen zich al als een gevallen engel, 

doordat zij geen bedekking hadden gevraagd onder het kostbaar 
Bloed van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. 

 
Efeziërs 4, vers 30  En bedroeft de heilige Geest Gods niet, door 

wie gij verzegeld zijt tegen de dag der verlossing. 

Efeziërs 6, vers 10 tot en met 12  Voorts, weest krachtig in de Here 
en in de sterkte zijner macht. Doet de wapenrusting Gods aan, om 

te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels;… U daar, 

zijt gij daar nog? Luister goed!... want wij hebben niet te worstelen 
tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, 

tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze 
geesten, “de gevallen engelen!” voegde de bode engel Gods toe, 

in de hemelse gewesten. 
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Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, 

dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die 

in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. 
 

Wees krachtig in de Here, en maak u klaar voor Zijn 
Wederkomst! 

Met Hem zijt gij meer dan overwinnaar.  

 
Lees voor uzelf: Efeziërs 6, vers 13 tot en met 17 

 
Ik ga nu, profeet Benjamin Cousijnsen, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 

 
 

God is alwetend! 
 
27-01-2013  ER ZIJN MENSEN DIE ZEGGEN, “ALS IK VOOR GOD 

STOND, ZOU IK ZEGGEN: GIJ HEBT MIJ ZOVEEL UIT TE LEGGEN!” 
WIJ BESEFFEN ECHTER NIET ALTIJD, DAT GOD ALWETEND IS EN 

DE GEBEURTENISSEN DOORZIET!  

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, welkom! Op 27 januari 2013 bracht de bode engel Gods de 

volgende boodschap over aan Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus. Shalom en weest gezegend! Mijn naam is Rafaël. 
Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Ik spreek in beeldspraak, luister 

goed. 
 

Men denkt en zegt weleens, “Als ik tegenover de almachtige 

God zou staan, zou ik zeggen, ‘Gij hebt mij zoveel uit te 
leggen, en waarom dit en waarom dat?’” 

Of gij nu Christen zijt of niet, gij zoudt de almachtige God zo even 

terechtwijzen. De almachtige God zou u het volgende kunnen 
zeggen: 
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Exodus 3, vers 5  Daarop zeide Hij: Kom niet dichterbij: doe uw 

schoenen van uw voeten, want de plaats, waarop gij staat, is 

heilige grond. 
 

En Hij zou u ook kunnen zeggen: 
 

1 Petrus 1, vers 15 tot en met 22  Lees dit voor. Daar staat 

geschreven: maar gelijk Hij, die u geroepen heeft, heilig is, wordt 
zo ook gijzelf heilig in al uw wandel; er staat immers geschreven: 

Weest heilig, want Ik ben heilig. En indien gij Hem als Vader 
aanroept, die zonder aanzien des persoons naar ieders werk 

oordeelt, wandelt dan in vreze de tijd uwer vreemdelingschap, 

wetende, dat gij niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, zijt 
vrijgekocht van uw ijdele wandel, die u van de vaderen 

overgeleverd is, maar met het kostbare bloed van Christus, als van 
een onberispelijk en vlekkeloos lam. Hij was van tevoren gekend, 

vóór de grondlegging der wereld, doch is bij het einde der tijden 

geopenbaard ter wille van u, die door Hem gelooft in God, die Hem 
opgewekt heeft uit de doden en Hem heerlijkheid gegeven heeft, 

zodat uw geloof tevens hoop is op God. Nu gij uw zielen door 

gehoorzaamheid aan de waarheid gereinigd hebt tot ongeveinsde 
broederliefde, hebt dan elkander van harte en bestendig lief. 

De bode engel Gods sprak verder, 
 

Voorwaar, voorwaar, Wanda was een meisje van tussen de 

13 en 14 jaar oud. 
Haar ouders waren geen Christen en Wanda ook niet. Thuis werd 

gezegd: “Geniet van het leven, want je bent er maar even!” 
Voordat ik verder spreek, 

 

1 Petrus 1, vers 13  “Zo spreekt de Here:” Omgordt dus de 
lendenen van uw verstand, weest nuchter, en vestigt uw hoop 

volkomen op de genade, die u gebracht wordt door de openbaring 

van Jezus Christus.  
 

Johannes 8, vers 12 en 13 en 16  Wederom dan sprak Jezus tot 
hen en zeide: Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer 

in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben. 
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De Farizeeën dan zeiden tot Hem: Gij getuigt van Uzelf, uw 
getuigenis is niet waar. 

“Jezus antwoordde:” En indien Ik al oordeel, dan is mijn oordeel 

waarachtig, want Ik ben niet alleen, maar Ik en die Mij gezonden 
heeft, “getuigt van Mij!” voegde de bode engel Gods toe. 

 
De ouders van Wanda wilden niets van de kerk weten. 

Vaak hadden de ouders Mijn stem gehoord, maar ze hadden de 

wereld meer lief boven Mij! 
Eén persoon, Wanda, werd uitgenodigd om mee te gaan naar de 

kerk, door een vriendin van school. Wanda wist dat haar ouders 
hier niets van wilden weten, dus ging ze stiekem. De God van 

Izaäk, Jakob en Abraham kon via een vriendin ingang krijgen bij 

Wanda.  
 

Benjamin, God zag wat Wanda te wachten stond, als Hij niet 
zou ingrijpen. 

Wanda ging in de kerk naar voren voor gebed.  

De volgende dag stond Wanda met enkele vriendinnen voor het 
stoplicht. Ze waren op weg naar school. Toen werd het stoplicht 

groen, maar ook het autoverkeer had groen… Wanda werd 

overreden door een vrachtwagen, en de Here, Yeshua HaMashiach, 
Jezus Christus, wist dat dit haar enige redding zou zijn! 

 
2 Korinthiërs 5, vers 14 en 15 en 17  Want de liefde van 

Christus dringt ons, daar wij tot het inzicht gekomen zijn, dat één 

voor allen gestorven is. Dus zijn zij allen gestorven. En voor allen is 
Hij gestorven, “Yeshua HaMashiach, Jezus Christus”, voegde de 

bode engel Gods toe, opdat zij, die leven, niet meer voor zichzelf 
zouden leven, maar voor Hem, die voor hen gestorven is en 

opgewekt. Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; het 

oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen. 
 

Benjamin, Wanda zou verkracht zijn door haar vader, 

meerdere malen, en verloren gaan hier op aarde. 
God had haar zo lief! 

 
Johannes 3, vers 36, Johannes 3, vers 16, en Lukas 15, vers 

10  Lees dit voor uzelf. 
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Voorwaar, God is alwetend, en Zijn verstand en Zijn werken 

gaan ieder mens ver te boven! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 
 

Welkom Heilige Geest van God! 
 
27-01-2013  DE HERE SPREEKT OPNIEUW TOT DE KERKEN: GEEF 

DE HEILIGE GEEST DE RUIMTE IN UW KERK! ONTVANG ZIJN 

ZEGENINGEN, LAAT DE HEILIGE GEEST ZIJN WERK VOLBRENGEN 
IN DE LAATSTE DAGEN! 

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, welkom! Op 27 januari 2013, ’s avonds, bracht de bode engel 

Gods deze boodschap over aan Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom, profeet Benjamin Cousijnsen!  

 
Jeremia 13, vers 15  Hoort en leent het oor, verheft u niet, want 

de HERE spreekt. 

 
Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, mijn naam is Rouach.  

 
De Heilige Geest zal met Zijn windvlaag u gaan bezoeken.  

Ik begroet u in de naam van de Vader, de God van Izaäk, Jakob en 

Abraham. Voorwaar, u daar zingt: ‘Welkom Heilige Geest van God’ 
en ‘Toen de kracht Gods op mij viel’. 

 
Benjamin, in Mattheüs 3, vers 16, daar staat geschreven: En zie, 

de hemelen openden zich, en hij zag de Geest Gods nederdalen als 

een duif en op Hem komen. 
 

Voorwaar, voorwaar, de Heilige Geest Gods is een 

mysterieuze kracht, en men kan het vergelijken met een 
wind en het vuur Gods. 
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In Genesis 1, vers 2, daar staat geschreven: en de Geest Gods 
zweefde over de wateren. 

En in Genesis 2, vers 7 blies God de levensadem. 

 
Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, 

 
Handelingen 2, vers 3 en 4  En er vertoonden zich aan hen 

tongen als van vuur, die zich verdeelden, en het zette zich op ieder 

van hen; en zij werden allen, “allen!” benadrukte de bode engel 
Gods, vervuld met de heilige Geest. “Hoorde ik daar Halleluja 

zeggen?” zei de bode engel Gods, en begonnen met andere tongen 
te spreken, zoals de Geest het hun gaf uit te spreken. 

 

De Heilige Geest is altijd op zoek naar een kerk, waar 
‘WELKOM HEILIGE GEEST VAN GOD’ op staat. 

De Heilige Geest wil graag uitgenodigd worden om te genezen en 
levens te veranderen. Bij veel kerken zingt men dus: ‘Welkom 

Heilige Geest’ en ‘Toen de kracht Gods op ons viel’. Maar als men 

het niet meent vanuit het hart, vanwege angst voor de werken 
Gods, en liever de kerkdienst zo aanpast, dat er geen ruimte is voor 

de machtige werken Gods, dan betekent het ook dat de kerk straks 

verantwoording mag afleggen! 
 

Markus 3, vers 29  Maar wie gelasterd heeft tegen de heilige 
Geest, heeft geen vergeving in eeuwigheid, maar staat schuldig aan 

eeuwige zonde. 

 
Hoelang geleden mocht de Heilige Geest Gods nog vrij 

bewegen van u? 
Hij is nimmer weggeweest, maar vele kerken – en… misschien van 

u? – hebben de Heilige Geest opgesloten en buitengesloten, want 

men wil geen zielen verliezen en inkomsten! Voorwaar, maak nu uw 
paden recht en bekeer u! 

 

Handelingen 4, vers 32  En de menigte van hen, die tot het 
geloof gekomen waren, was één van hart en ziel, en ook niet één 

zeide, dat iets van hetgeen hij bezat zijn persoonlijk eigendom was, 
doch zij hadden alles gemeenschappelijk. 
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Handelingen 5, vers 5, en Handelingen 5, vers 7 tot en met 11  
Lees dit voor. Hier staat opgeschreven: En bij het horen van deze 

woorden viel Ananias neder en blies de adem uit. 

En het geschiedde na verloop van ongeveer drie uur, dat zijn vrouw 
binnenkwam, onkundig van wat er gebeurd was. En Petrus 

antwoordde haar: Zeg mij, hebt gij het stuk land voor zoveel 
verkocht? En zij zeide: Ja, voor zoveel. En Petrus zeide tot haar: 

Hoe hebt gij kunnen overeenkomen om de Geest des Heren te 

verzoeken? Zie, de voeten van hen, die uw man hebben begraven, 
zijn aan de deur en zij zullen ook u uitdragen. En zij viel terstond 

neder voor zijn voeten en blies de adem uit; en de jonge mannen 
kwamen binnen en vonden haar dood en zij droegen haar uit en 

begroeven haar bij haar man. En een grote vrees kwam over de 

gehele gemeente en over allen, die dit hoorden. 
 

Romeinen 8, vers 10 tot en met 15  Lees dit voor. Hier staat 
geschreven: Indien Christus in u is, dan is wel het lichaam dood 

vanwege de zonde, maar de geest is leven vanwege de 

gerechtigheid. En indien de Geest van Hem, die Jezus uit de doden 
heeft opgewekt, in u woont, dan zal Hij, die Christus Jezus uit de 

doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken 

door zijn Geest, die in u woont. Derhalve, broeders, zijn wij 
schuldenaars, maar niet van het vlees, om naar het vlees te leven. 

Want indien gij naar het vlees leeft, zult gij sterven; maar indien gij 
door de Geest de werkingen des lichaams doodt, zult gij leven. 

Want allen, die door de Geest Gods geleid worden, zijn zonen Gods. 

Want gij hebt niet ontvangen een geest van slavernij om opnieuw 
te vrezen, maar gij hebt ontvangen de Geest van het zoonschap, 

door welke wij roepen: Abba, Vader.  
De bode engel Gods sprak verder, 

 

Een kerk, waar Gods Geest nimmer beweegt, is een dode 
kerk. 

Laat dit duidelijk zijn! De tijd is nabij, en Benjamin schreef alles op. 

En wie niet wil horen, gaat verloren. Ezels luisteren vaak beter dan 
een mens, en zo ook honden en katten! 

 
Romeinen 12, vers 16  Weest niet eigenwijs. 
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Luister! en laat de Heilige Geest Zijn werk volbrengen in de 
laatste dagen! 

Loop de Heilige Geest niet voor de voeten, maar ontvang Zijn 

zegeningen. 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 
 

 

Het Koninkrijk van God is in u! 
 

29-01-2013  OPENBARING GODS: DE BODE ENGEL GODS SPRAK: 

ZOEK HET KONINKRIJK VAN GOD NIET BUITEN UZELF! HET 
KONINKRIJK VAN GOD IS IN U! GA HET NIET ERGENS ANDERS 

ZOEKEN, GIJ ZULT HET NIET VINDEN!  
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, welkom! Op 29 januari 2013 bracht de bode engel Gods de 
volgende boodschap over aan Benjamin Cousijnsen.  

 

Shalom! Ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus 
Christus. Mijn naam is Chelon. Voorwaar, vrees niet, ik ben een 

bode engel Gods. 

 
In de dagen van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, hadden 

de discipelen een probleem. 
Ze waren voortdurend op zoek naar tastbare openbaringen van het 

Koninkrijk van God. Weet gij niet, Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus, moest Zijn discipelen meerdere malen vertellen, dat het 
Koninkrijk anders was dan ze zich konden voorstellen.  

Voorwaar, ik zeg u, ik wil nadruk leggen op het volgende: 
 

Het Koninkrijk van God is in u! Wist gij dat? 

Ga het niet ergens anders zoeken; gij zult het niet vinden. Het is in 
u! Paulus bad voor het volk van God in zijn dagen het volgende: 

“opdat Hij u geve, naar de rijkdom Zijner heerlijkheid, met kracht 

gesterkt te worden door Zijn Geest in de inwendige mens, opdat 
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Christus door het geloof in uw harten woning make”.  Efeziërs 3, 
vers 16 en 17 

Zeg nu: “Immanuel!” 

 
Merk goed op, wat hij vraagt; hij zei ook niet: “Ik vraag dat 

u fijne diensten zult hebben”.  
Nee! Hij vraagt, dat u inwendig gesterkt zou worden, en dat Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus, door het geloof in uw harten, woning 

zou maken. 
  

Voorwaar, waar woont Christus? 
In uw hart, door het geloof! Voorwaar, moet ik als bode engel Gods 

u meerdere malen wakker blazen met een bazuin, voordat u dit 

begrijpt?  
Dit is nu de betekenis van het zijn in het Koninkrijk van God.  

Zeg: “Halleluja!”  
Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, is de Koning, en Hij komt in 

ons wonen! Gij zijt in de Geest met Hem verbonden. Als gij Hem 

toelaat in uw hart, is uw leven aan Zijn heerschappij onderworpen, 
en Hij is uw Heer, die op de troon zit. Uw hart is het Koninkrijk van 

God.  

 
Paulus zei ook, “Opdat gij vervuld wordt tot alle volheid 

Gods”. 
Gevuld zijn betekent: Hem in ons hebben, net zoals het water van 

een vol glas in het glas zit, en niet aan de buitenkant. Voorwaar, 

dan zegt hij: “Hem nu, die blijkens de kracht die in ons werkt, bij 
machte is oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen”.  

Waar werkt Zijn kracht? 
In ons! 

 

Kolossenzen 1, vers 27  Hun heeft God willen bekendmaken, hoe 
rijk de heerlijkheid van dit geheimenis is onder de heidenen: 

Christus onder u, de hoop der heerlijkheid. 

Lees voor uzelf: Jeremia 31, vers 33, en Efeziërs 3, vers 6 en 7 
 

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, zei ook in: Johannes 7, vers 
37 tot en met 39  En op de laatste, de grote dag van het feest, 
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stond Jezus en riep, zeggende: Indien iemand dorst heeft, hij kome 
tot Mij en drinke!  

 

Benjamin, gij zijt Gods eenvoudige geliefde profeet. 
Ik kan uw werkers alleen zegenen, als men 100% achter u staat, 

en niet meewaait met allerlei profeten. Gij weet, Benjamin, hoe ik 
te werk ga hiermee. Voorwaar, wees één in Christus, werkers! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 
 

 

Profetisch: Hoor, de God van al wat leeft 
spreekt! 
 

PROFETISCH: DE GOD VAN AL WAT LEEFT SPREEKT TOT U: HOOR 
NAAR ZIJN VERMANINGEN! DE HERE GOD NOEMT OPNIEUW DE 

LANDEN OP, DIE GESTRAFT WORDEN EN ZULLEN WORDEN, INDIEN 
ZIJ NIET LUISTEREN EN ZICH BEKEREN!  

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo! Op 29 januari 2013 bracht de bode engel Gods deze 

belangrijke boodschap over aan Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus. Mijn naam is Eljafatali.  

 
Voorwaar, de God van al wat leeft spreekt tot u! Hoor naar 

Zijn vermaningen. 
Ik ben wie Ik ben, Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het 

Einde. 

Voorwaar, welke afgoden, toverijen, onreinheid, waarzeggende 
geesten, hebt gij boven Mij gesteld? Ook hebt gij de sterren, die 

ooit op aarde waren, en die nog onder u zijn, en al die sportsterren 
boven Mij, de God van al wat leeft, gesteld! Hoor, wat Ik u zeg! 

Was Ik het niet, die de schepping maakte met prachtige lichten, 

groot en klein, allerlei gevleugelde gevogelte? 
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Genesis 2, vers 7  Toen formeerde de HERE God de mens van stof 
uit de aardbodem en blies de levensadem in zijn neus; alzo werd de 

mens tot een levend wezen. 

 
Voorwaar, Ik, de almachtige God van Izaäk, Jakob en 

Abraham, maakte het Paradijs, de hof in Eden, in het Oosten! 
Was Ik, de Almachtige, niet die alles in liefde had gemaakt? Ben Ik 

niet meer dan wat satan u gegeven heef? Zijt gij zó blind geslagen 

door satan? Was Ik het niet, die de wereld wou redden uit de 
klauwen van satan?  

 
Johannes 1, vers 5  En het licht schijnt in de duisternis en de 

duisternis heeft het niet gegrepen. 

Johannes 3, vers 16  Daar staat geschreven: Want alzo lief heeft 
God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon, “Mijn Zoon, 

die Ik zeer liefheb!” gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem 
gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. 

 

Heb Ik niet Mijn wetten gegeven? 
 

Exodus 20, vers 3 tot en met 5, en Exodus 20, vers 7 tot en 

met 17  Lees dit voor. Hier staat geschreven: Gij zult u geen 
gesneden beeld maken noch enige gestalte van wat boven in de 

hemel, noch van wat beneden op de aarde, noch van wat in de 
wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen 

dienen. 

Gij zult de naam van de HERE, uw God, niet ijdel gebruiken, want 
de HERE zal niet onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. 

Gedenk de sabbatdag, dat gij die heiligt; zes dagen zult gij 
arbeiden en al uw werk doen; maar de zevende dag is de sabbat 

van de HERE, uw God; dan zult gij geen werk doen, gij noch uw 

zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw 
dienstmaagd, noch uw vee, noch de vreemdeling die in uw steden 

woont. Want in zes dagen heeft de HERE de hemel en de aarde 

gemaakt, de zee en al wat daarin is, en Hij rustte op de zevende 
dag; daarom zegende de HERE de sabbatdag en heiligde die. Eer 

uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het 
land dat de HERE, uw God, u geven zal. Gij zult niet doodslaan. Gij 
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zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse 
getuigenis spreken tegen uw naaste.  

Gij zult niet begeren uws naasten huis; gij zult niet begeren uws 

naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, 
noch zijn rund, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is.  

 
Voorwaar, Ik ben uw God!  

Wie Mij verwerpt en Mijn Zoon, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, 

zal eeuwig branden in de hel, en niet eeuwig genieten in Mijn 
Koninkrijk. 

 
Lees dit voor uzelf: Leviticus 26, vers 1 

 

Voorwaar, 2013 zal men zich goed herinneren! 
Dit telt zowel voor Indonesië, China, Japan, Korea, Filipijnen, 

Frankrijk, Verenigde Staten. Deze landen, en vele andere, zijn door 
Mijn aangestelde geliefde profeet reeds geopenbaard. En nog gaf gij 

het niet op, om voor Mij, de God van Izaäk, Jakob en Abraham te 

buigen. Telkens houd Ik Mijn macht en kracht in, omdat Ik van u 
houd! Maar u bekeert zich maar niet.  

 

Benjamin zegt, “Genade voor Indonesië en de Filipijnen!” 
Benjamin wil dat u luistert en zich bekeert. Dit telt voor alle landen!  

 
Niet lang meer, dan zal Ik de bode engel Donder sturen, de 

verwoester! 

De keuze is aan u, onderzoek uw wandel!  
Benjamin, zo sprak de Almachtige. Wie niet wil horen, gaat 

verloren. Ik mocht het overbrengen, Eljafatali. 
Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween. 
 

 
 

Openbaringen Gods over de Heilige Geest! 
 
29-01-2013  VELEN HEBBEN GEPROBEERD GOD TE ZOEKEN, OM 

EEN NIEUWE UITSTORTING VAN DE HEILIGE GEEST UIT DE HEMEL 

TE KRIJGEN! ALS GIJ JEZUS CHRISTUS HEBT AANGENOMEN ALS 
KIND VAN GOD, ZAL HIJ IN U ZIJN!  
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Volledige weergave: 

 
Hallo, Shalom! Op 29 januari 2012 bracht de bode engel Gods de 

volgende boodschap over aan Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus. Geliefde eenvoudige profeet Gods, Benjamin Cousijnsen, 
wederom ben ik naar u gezonden. Mijn naam is Chelon, en ik 

spreek verder. 
 

Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Gij hoeft niet te proberen de 

Heilige Geest van de hemel naar u toe te trekken, om u te 
komen zalven. 

Hij is gekomen om in u te komen wonen door de Geest! Gij mag 
weten, Hij probeert door u heen naar buiten te stromen. Gij moet 

leren, wat u in u hebt, en wat u naar buiten vrij kan laten komen. 

Voorwaar, dit is een totaal andere benadering dan velen denken!  
 

Velen hebben geprobeerd God te zoeken, om een nieuwe 

uitstorting van de Heilige Geest uit de hemel te krijgen. 
Maar uw Bijbel beschrijft uw Christus niet als een doel, dat bereikt 

moet worden, maar als een feit dat werkelijkheid moet worden. Als 
gij Christus blijft voorstellen als iemand, die buiten u is, en moet 

komen om u te vervullen, ontkennen we wat de Bijbel zegt. Als gij 

Jezus Christus hebt aangenomen als kind van God, zal Hij in u zijn, 
Yeshua HaMashiach, Jezus Christus.  

 
Als gij bidt, bid dan niet alsof Hij ver weg is… “Heer, Heer!... 

Ik! Ik!” 

Velen wijzen met hun vingers naar boven, weg van henzelf, alsof ze 
proberen Hem zo te bereiken. Maar Hij zegt: Sorry, hoe hoger gij 

wijst, des te verder ben Ik van je weg! Ik ben hier beneden.  

Voorwaar, gij moet als kind van God naar uzelf wijzen. Waar uw 
hart vol van is, vloeit uw mond van over. Gij moet voortdurend 

bewust zijn, als Christus in u zijt, dat gij geen God bent. Weest 
vervuld tot de volheid Gods! 
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1 Korinthiërs 3, vers 16 en 17  Weet gij niet, dat gij Gods tempel 
zijt en dat de Geest Gods in u woont? Zo iemand Gods tempel 

schendt, God zal hem “en haar”, voegde de bode engel Gods toe, 

schenden. Want de tempel Gods, en dat zijt gij, is heilig! 
1 Korinthiërs 2, vers 14 en 15  Lees dit voor. Hier staat 

geschreven: Doch een ongeestelijk mens aanvaardt niet hetgeen 
van de Geest Gods is, want het is hem dwaasheid en hij kan het 

niet verstaan, omdat het slechts geestelijk te beoordelen is. Maar 

de geestelijke mens beoordeelt alle dingen, zelf echter wordt hij 
door niemand beoordeeld. 

 
Lees ook: Galaten 5, vers 24 en 25  Hier staat geschreven: Want 

wie Christus Jezus toebehoren, hebben het vlees met zijn 

hartstochten en begeerten gekruisigd. Want indien wij door de 
Geest leven, laten wij ook door de Geest het spoor houden. 

 
De bode engel Gods sprak verder: Galaten 5, vers 22  

Als de Heilige Geest waarlijk in u is, dan zijn negen vruchten van de 

Heilige Geest in u. Lees dit voor uzelf. 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 

 
 

VIP in de feestzaal! 
 
BOODSCHAP GODS, GEBRACHT EN VERTELD DOOR EEN 

BIJZONDERE BOODSCHAPPER: PROFEET HENOCH, IN DE NAAM 
VAN JEZUS CHRISTUS, YESHUA HAMASIACH! HENOCH SPREEKT IN 

BEELDSPRAAK. 

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo! Op 30 januari 2013 bracht een onverwachtse boodschapper 

een bijzondere boodschap over aan Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom, Benjamin Cousijnsen! Ik begroet u in de machtige naam 

van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Mijn naam is Henoch. Ik 
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ben naar u gezonden, geliefde profeet Gods, met de volgende 
boodschap. 

Benjamin vroeg verbaasd, “Bent u Henoch, die ooit zo werd 

weggenomen?” 
De boodschapper antwoordde glimlachend, Welke Henoch bedoelt 

u? Velen zijn weggenomen, zelfs een hond, die Henoch heet. Ik ben 
de Henoch van Genesis 5, vers 23 en 24. Benjamin, ik ben hier met 

een speciale boodschap.  

 
Ik vertel u een verhaal over een man, die teveel naar 

zichzelf keek.  
Hij is uitgenodigd voor de bruiloft, en nu loopt hij met het hoofd in 

de nek tussen al die mensen door. Hij vindt zich meer dan een 

ander en past zich bij niemand aan. En als hij zijn mond opendoet, 
rollen de wijze, moeilijke, interessante woorden uit zijn mond! 

Niemand hoeft hem iets te zeggen; hij is wijzer en weet alles al. 
Zijn ogen gaan links en rechts. Daar loopt hij… sierlijk naar de 

feestzaal. Hij kijkt van, ‘Zien jullie wel, dat ik naar binnen ga? Pas 

op voor mijn dure kleding!’ denkt hij. ‘Zien jullie mij wel dat ik ben 
uitgenodigd?’  

Binnen staan een paar dienaren klaar, om hem te ontvangen. Als ze 

gedaan hebben, wat ze moesten doen, komt de gastheer hem 
hartelijk begroeten. Met de arm op de schouder begeleidt de 

gastheer hem vriendelijk tot de deur van de feestzaal. Dan gaat de 
gastheer weer terug om de andere gasten te begroeten. Wat is de 

tafel toch feestelijk gedekt! Velen spreken erover. 

 
Waar zal deze man gaan zitten, met het hoofd in de nek? 

Natuurlijk niet helemaal aan het eind van de tafel. Dat is de plaats 
voor de gast, die het minst in tel is. En ook zal hij zijn plaats niet 

kiezen, vlak naast de gastheer; dat staat zo verwaand! Langzaam, 

sierlijk, loopt deze man naar de tafel toe… Ja, hier zou het kunnen, 
zo’n drie plaatsen van de gastheer vandaan. Hij gaat zitten en kijkt 

de tafel langs… Hé, daar zit de rechter! En ginds vast een of andere 

geleerde, mooi! Ik zit hier goed, mooi dicht bij de gastheer. Hij is 
immers niet de eerste de beste. Maar, dat denkt hij.  

Zo wordt u, als u alleen maar naar uzelf kijkt, zo verwaand, en zo, 
ja, zo dom! Wie zichzelf verheft, zal vernederd worden. 
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Lukas 18, vers 14  Ik zeg u: Deze keerde, in tegenstelling met de 
ander, gerechtvaardigd naar huis terug. Want een ieder, die zichzelf 

verhoogt, zal vernederd worden, doch wie zichzelf vernedert, zal 

verhoogd worden. 
 

Het verhaal gaat verder… 
De feestzaal is nu volgestroomd. Ja, daar komt de gastheer binnen 

met de allerlaatste gast! Hé, het is zijn beste vriend! Vlug gaan zijn 

ogen langs de tafel… Waar is nog een plaatsje vrij? Even zwaaien 
met zijn schone zakdoek… “Joehoe!” Ach, alleen de plaats aan het 

einde van de tafel is nog vrij. Daar kan hij zijn vriend natuurlijk niet 
neerzetten. Wat nu te doen? 

Langzaam loopt de gastheer naar de man, die zichzelf zo deftig 

vond. De gastheer vraagt, “Wilt u mij een plezier doen en uw plaats 
afstaan aan deze vriend van mij? Daarginds is nog een lege plaats; 

wilt u die dan nemen?” Met een rood hoofd staat de man op. Hij 
loopt opeens niet meer sierlijk naar het einde van de tafel. Hij 

houdt zich goed, praat nog met de mensen om zich heen, die ook 

verwaand lijken, maar zijn blijdschap is weg. Zijn feest is bedorven. 
Toch heeft hij dat aan zichzelf te wijten. Als hij zichzelf wat minder 

belangrijk had gevonden, had de gastheer hem misschien vast 

gezegd: “Kom toch wat dichterbij, hier heb ik een betere plaats 
voor u!”  

 
Want wie zichzelf vernedert, zal verheven worden. 

 

Jesaja 2, vers 12  Want er is een dag van de HERE der 
heerscharen tegen al wat hoogmoedig is en trots en tegen al wat 

zich verheft, opdat het vernederd worde. 
 

Ezechiël 28, vers 5  Door uw wijs beleid bij de handel hebt gij uw 

vermogen vermeerderd, en uw hart is trots geworden op uw 
vermogen. 

 

Johannes 3, vers 16 tot en met 20  Lees dit voor. Hier staat 
geschreven: Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn 

eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem 
gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft 

zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld 
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veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie 
in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds 

veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de 

eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de 
wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben 

dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die 
kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn 

werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat 

tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat zij in God verricht 
zijn. 

 
Benjamin, gij zijt Gods eenvoudige profeet, en de God van 

Izaäk, Jakob en Abraham heeft de eenvoudigen lief. 

Ik ga weer. Gij zijt waarlijk een profeet. Wie spreekt zoals u? 
Niemand! Omdat alles van de God van Israël komt, de God van 

Izaäk, Jakob en Abraham. 
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 
 

 

 
 

31-01-2013 In Christus sterk en onbuigzaam! 
 
IN CHRISTUS BLIJFT GIJ STERK EN ONBUIGZAAM! AAN DE HAND 

VAN EEN VOORBEELD WORDT DEZE BOODSCHAP GODS VIA DE 
BODE ENGEL GODS OVERGEBRACHT IN DE NAAM VAN JEZUS 

CHRISTUS, YESHUA HAMASIACH!  

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, welkom! Mijn naam is Benjamin Cousijnsen. Op 31 januari 

2013 kreeg ik de volgende boodschap van een bode engel Gods. 
 

Shalom! Ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus. Mijn naam is Rafaël. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u,  
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1 Kronieken 16, vers 11  Vraagt naar de HERE en zijn sterkte, 
zoekt zijn aangezicht bestendig. 

 

Kolossenzen 3, vers 17  En al wat gij doet met woord of werk, 
doet het alles in de naam des Heren Jezus, God, de Vader, 

dankende door Hem! 
 

Romeinen 8, vers 17  Zijn wij nu kinderen, dan zijn wij ook 

erfgenamen: erfgenamen van God, en medeërfgenamen van 
Christus; immers, indien wij delen in zijn lijden, is dat om ook te 

delen in zijn verheerlijking. 
 

2 Korinthiërs 1, vers 5 tot en met 7  Want gelijk het lijden van 

Christus overvloedig over ons komt, zo valt ons door Christus ook 
overvloedig vertroosting ten deel. Worden wij verdrukt, het is u tot 

troost en heil; worden wij getroost, het is u tot een troost, die zijn 
kracht toont in het doorstaan van hetzelfde lijden, dat ook wij 

ondergaan. En onze hoop voor u is wèl gegrond, want wij weten, 

dat gij evenzeer aan de vertroosting deel hebt als aan het lijden. 
 

2 Timotheüs 2, vers 3 tot en met 5  Lijd met de anderen als een 

goed soldaat van Christus Jezus. Tijdens de veldtocht wordt geen 
soldaat gemoeid in de zorg voor zijn onderhoud; hij heeft slechts 

hem te voldoen, door wie hij aangeworven is. En is iemand een 
kampvechter, dan ontvangt hij “of zij”, voegde de bode engel Gods 

toe, de krans alleen, als hij volgens de regels van de kamp heeft 

gestreden. 
 

De bode engel Gods gaf mij deze opdracht, om het te doen… 
Als gij in Christus blijft, zijt gij sterk en onbuigzaam! 

 

Romeinen 1, vers 11  Want ik verlang u te zien om u enige 
geestelijke gave mede te delen tot uw versterking. 

 

Openbaring 3, vers 20 tot en met 21  Lees dit voor. Daar staat 
geschreven: Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Indien iemand naar 

mijn stem hoort en de deur opent, Ik zal bij hem binnenkomen en 
maaltijd met hem houden en hij met Mij. Wie overwint, hem zal Ik 
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geven met Mij te zitten op mijn troon, gelijk ook Ik heb 
overwonnen en gezeten ben met mijn Vader op zijn troon.  

 

Jesaja 53, vers 4 en 5  Nochtans, onze ziekten heeft hij op zich 
genomen, en onze smarten gedragen; wij echter hielden hem voor 

een geplaagde, een door God geslagene en verdrukte. Maar om 
onze overtredingen werd hij doorboord, om onze ongerechtigheden 

verbrijzeld; de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem, en 

door zijn striemen is ons genezing geworden. Tot zover. 
Toen sprak de bode engel Gods, Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
En nu ga ik het uitleggen, de truc, hoe dat precies in zijn 

werk gaat. 

Natuurlijk, bij de Here is het geen truc. 
Kijk, ik hou hem eigenlijk zo vast. Ik heb hem alleen vast met de 

pink. Dan draai ik hem zo; dan lijkt het net alsof ik hem helemaal 
vast heb. Deze vuist zet ik gewoon boven mijn hand, maar ik houd 

de lepel niet vast. Dan laat ik hem zakken, en dan ziet u, alsof ik 

hem buig, maar aan de achterkant ziet het er heel anders uit. Ik 
laat het u zien… Zo ziet het eruit. Ik doe het nog een keer voor. Via 

de achterkant kunt u meekijken… Van de voorkant lijkt het alsof ik 

hem gebogen heb, maar dat is niet zo. Dit was de uitleg van de 
lepel.  

Ik wens u Gods zegen, en tot ziens!  
 

 

 

31-01-2013 Profetische openbaringen: Syrië en 

Iran! 
 
PROFETISCHE OPENBARINGEN: SYRIË EN IRAN! TIP: KOOP EEN 

BIJBEL EN ONDERZOEK DE BOODSCHAPPEN, DIE DAGELIJKS 

GEBRACHT WORDEN! JESAJA 60:1, 2, 18 T/M 20   JESAJA 60:12    
1 JOHANNES 3:15 EN 16   OPENBARING 15:4 

 
 

Volledige weergave: 
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Hallo, welkom! Op 31 januari 2013 bracht de bode engel Gods de 
volgende profetische boodschap over aan Benjamin Cousijnsen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus 
Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Ik ben de bode engel 

Pedaga.  
 

Hoor wat ik u zeg namens de Almachtige! 

Jesaja 60, vers 1 en 2, en vers 18 tot en met 20  Sta op, word 
verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid des HEREN gaat over 

u op. Want zie, duisternis zal de aarde bedekken en donkerheid de 
natiën, maar over u zal de HERE opgaan en zijn heerlijkheid zal 

over u gezien worden. 

Van geen geweld zal in uw land meer gehoord worden, van 
verwoesting noch verderf in uw gebied; en gij zult uw muren Heil 

noemen en uw poorten Lof. De zon zal u niet meer tot licht zijn bij 
dag, noch de maan tot een schijnsel voor u lichten; maar de HERE 

zal u tot een eeuwig licht zijn en uw God tot uw luister. Uw zon zal 

niet meer ondergaan en uw maan niet meer afnemen, want de 
HERE zal u tot een eeuwig licht zijn en de dagen van uw rouw 

zullen ten einde wezen. 

 
Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Chemische en andere 

geavanceerde wapens zullen in de handen vallen van 
Syrische extremisten! 

Benjamin, president Assad geeft niet om mensen, en wil de 

beweging van Hezbollah nu spoedig gaan bewapenen.  
 

Jesaja 60, vers 12  Want het volk en het koninkrijk, die u niet 
willen dienen, zullen te gronde gaan, en die volken zullen zeker 

verwoest worden. 

 
Voorwaar, voorwaar, Iran verrijkt zeer veel uranium en wil 

nog meer installaties, en Iran speelt een spel om met 

sneller, meer uranium te kunnen verrijken! 
 

1 Johannes 3, vers 15 en 16  Een ieder, die zijn broeder haat, is 
een mensenmoorder en gij weet, dat geen mensenmoorder eeuwig 

leven blijvend in zich heeft. Hieraan hebben wij de liefde leren 
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kennen, dat Hij zijn leven voor ons heeft ingezet; ook wij behoren 
dan voor de broeders ons leven in te zetten. 

 

Voorwaar, bid voor Israël! Zo spreekt de Here. 
 

Openbaring 15, vers 4  Wie zou niet vrezen, Here, en uw naam 
niet verheerlijken? Immers, Gij alleen zijt heilig. Want alle volken 

zullen komen en zullen voor U nedervallen in aanbidding, omdat uw 

gerichten openbaar zijn geworden. 
 

Zie! Ik kom zeer spoedig! 
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 

verdween. 
 

 
 

 

 
 
 
FEBRUARI 2013 
 

 

Dwars door het vuur maak Ik u rein en puur! 
 

01-02-2013  BOODSCHAP VAN BEMOEDIGING, OVERGEBRACHT 

DOOR DE BODE ENGEL GODS IN DE NAAM VAN CHRISTUS JEZUS! 
DE HERE JEZUS ZELF VERSTERKT, VERTROOST EN HELPT DE 

HOORDER EN LEZER VIA DEZE BOODSCHAP!  

 
 

Volledige weergave: 
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Hallo, Shalom en welkom! Op 1 februari 2013 ’s avonds bracht de 
bode engel Gods de volgende boodschap over aan Benjamin 

Cousijnsen. 

 
Shalom, geliefde profeet Benjamin Cousijnsen! Ik begroet u in de 

naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Mijn naam is 
Karjola. 

 

Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Zo spreekt de Here:  
Ik ben uw Burcht, Ik ben wie Ik ben, de God van al wat leeft! Ik 

schenk u Mijn vrede en liefde, en maak u één. Verheug u, er is 
geen kloof! Ik ben het, die u Mijn warmte en vuur en 

barmhartigheid schenkt. Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, 

geneest en vergeeft en bevrijdt. Dwars door het vuur maak Ik u 
rein en puur. Voorwaar, Ik ben oneindig groot en machtig, en 

doorgrondt u en zeg u: 
 

Efeziërs 6, vers 10  Voorts, weest krachtig in de Here en in de 

sterkte zijner macht. 
 

Filippenzen 2, vers 13  Want God is het, die om zijn welbehagen 

zowel het willen als het werken in u werkt. 
 

Voorwaar,  
 

Filippenzen 4, vers 5 en 6 en 7  Uw vriendelijkheid zij alle 

mensen bekend. De Here is nabij. Weest in geen ding bezorgd, 
maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met 

dankzegging bekend worden bij God. En de vrede Gods, die alle 
verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden 

in Christus Jezus. 

 
Halleluja! Prijs Hem!, niet alleen als het goed gaat. 

Loof de Heer, want Hij is goed. Niet door kracht of geweld, maar 

door Mijn Geest, zegt de Heer. Vertrouw op Mij en maak Mij groot. 
Zeg: “Immanuel!”  

Voorwaar, wees niet bezorgd; de Here kijkt heel diep in uw hart en 
ziel. Weest radicaal! Gij zijt in Yeshua HaMashiach meer dan 

overwinnaar! Als gij Christus hebt aangenomen, heeft Hij u macht 
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gegeven, om satan te verpletteren, met al zijn machten en 
krachten, ook al geeft hij u een verslagen, moe gevoel. Hebt het 

schaap in wolfsklederen door! Gij zijt meer in Christus, veel meer!  

 
Bedek u onder het Bloed van Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus. 
Zeg dit: “Ik bedek mij onder het kostbaar, dierbaar Bloed van 

Christus Jezus”. Satan kan nimmer niet tegen de bescherming op 

van Christus Jezus! O, hoe wonderbaar is Jezus’ Bloed, O hoe 
wonderbaar is Jezus’ Bloed, de duivelse macht is verbroken door 

Zijn kracht, O hoe wonderbaar is Jezus’ Bloed. Voorwaar, waardig is 
het Lam Gods! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 
 

 

01-02-2013 Trompeta…! Trompeta…! 
 

01-02-2013  BOODSCHAP GODS: DE ENE KERK SCHREEUWT, DE 
ANDERE GEBRUIKT DURE WOORDEN, MAAR DE HERE DER 

HEERSCHAREN WAARSCHUWT U VANDAAG, O KERKEN: WEEST 

NIET ALS DE HUICHELAARS!  MATTHEÜS 6:5, 7, 8 
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, welkom! Op 1 februari 2013 bracht de bode engel Gods de 
volgende boodschap over aan Benjamin Cousijnsen. 

 

Shalom, geliefde profeet van Izaäk, Jakob en Abraham! Ik begroet 
u in de almachtige naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. 

Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Ik ben Gods bode engel, Taliafas.  
 

Benjamin Cousijnsen, u bidt weleens, en zo stijgen de 

gebeden van broeders en zusters ook op.  
In de kerk wordt er ook gebeden. Dit is iets anders dan stilletjes in 

je eigen kamer praten met Yeshua HaMashiach, Jezus Christus.  

Voorwaar, voorwaar, iedereen wil wel graag aandacht! 
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Tijdens een kerkdienst begon men te schreeuwen en te roepen: 
“Trompeta…! Trompeta…!” En bij de andere bad de dominee samen 

met alle mensen, die daar waren in de kerk, voor die verdriet 

hadden, die zorgen hadden, die te lijden hadden van 
oorlogsgeweld, die ziek waren en pijn hadden. Alleen was er één 

probleem. Bij die ene kerk schreeuwden ze om aandacht! Op straat 
was men aan het evangeliseren. Het probleem was, dat men bij het 

bidden zoveel moeilijke woorden gebruikte, en zulke ingewikkelde 

zinnen maakte, dat ik moest denken aan:  
 

Mattheüs 6, vers 5 en 7 en 8  U daar, pak uw Bijbel erbij en lees 
mee: En wanneer gij bidt, zult gij niet zijn als de huichelaars, want 

zij staan gaarne in de synagogen en op de hoeken der pleinen te 

bidden, om zich aan de mensen te vertonen. Voorwaar, Ik zeg u, zij 
hebben hun loon reeds. En gebruikt bij uw bidden geen omhaal van 

woorden, zoals de heidenen; want zij menen door hun veelheid van 
woorden verhoord te zullen worden. Wordt hun dan niet gelijk, 

want God uw Vader weet, wat gij van node hebt, eer gij Hem bidt. 

 
Jesaja 2, vers 12, en 1 Samuël 2, vers 3, en Ezechiël 28, vers 

2, Spreuken 8, vers 13 en Psalm 75, vers 5 en 6  Lees dit voor:  

Jesaja 2, vers 12  Hier staat geschreven: Want er is een dag van de 
HERE der heerscharen tegen al wat hoogmoedig is en trots en 

tegen al wat zich verheft, opdat het vernederd worde. 
1 Samuël 2, vers 3  Hier staat geschreven: Spreekt toch niet steeds 

zo hoogmoedig, geen verwaten taal kome uit uw mond. 

Ezechiël 28, vers 2  Hier staat geschreven: Mensenkind, zeg tot de 
vorst van Tyrus: zo zegt de Here HERE: omdat uw hart hoogmoedig 

geworden is en gij zegt: ik ben een god, een godenwoning bewoon 
ik midden in zee, – terwijl gij een mens zijt en geen god – en gij in 

uw hart uzelf gelijkstelt met een god. 

Spreuken 8, vers 13  Hier staat geschreven: De vreze des HEREN is 
het kwade te haten; hoogmoed en trots en boze wandel en een 

mond vol draaierijen haat ik.  

En tenslotte Psalm 75, vers 5 en 6  Hier staat geschreven: Ik zeide 
tot de hoogmoedigen: Weest niet hoogmoedig; en tot de 

goddelozen: Heft de hoorn niet op, heft uw hoorn niet op naar den 
hoge en spreekt niet met trotse hals.  

De bode engel Gods sprak verder,  
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Lukas 1, vers 52  Hij heeft machtigen van de troon gestort en 

eenvoudigen verhoogd. 

 
Romeinen 12, vers 16  Weest onderling eensgezind, niet 

zinnende op hoge dingen, maar voegt u in het eenvoudige.  
 

Lukas 2, vers 7  En zij baarde haar eerstgeboren zoon en wikkelde 

Hem in doeken en legde Hem, “Yeshua HaMashiach, Jezus 
Christus”, voegde de bode engel Gods toe, in een kribbe, omdat 

voor hen geen plaats was in de herberg. 
 

Voorwaar, wees eenvoudig en spreek eenvoudig! Bekeer u! 

 
Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, 

dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die 
in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. 

 

Overdenk dit, en wees een zegen voor iedereen! 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 

verdween. 

De aardse kerkklokken versus de bazuin Gods! 
 

BOODSCHAP GODS: INFO OVER HET OORSPRONKELIJKE DOEL VAN 

HET GEBRUIK VAN KERKKLOKKEN O.A.: HET BERUSTTE 
OORSPRONKELIJK OP BIJGELOOF! OOK WORDT EEN GEBEURTENIS 

GEOPENBAARD, DIE SPOEDIG ZAL PLAATSVINDEN!  
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, welkom! Op 1 februari 2013 bracht de bode engel Gods de 
volgende boodschap over aan Benjamin Cousijnsen. Benjamin 

schrijft: 

 
Ik hoorde de hemelse sluizen opengaan, ten teken dat de volgende 

bode engel Gods onderweg was, dus liep ik naar de kamer van 

ontvangst… Bij het openen van de deur hoorde ik luide 
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kerkklokken… De engel glimlachte. Het stopte toen de bode engel 
Gods begon te spreken. 

Shalom! Ik begroet u in de machtige naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Mijn 
naam is Rafaël.  

 
Benjamin, zondags luiden in bijna alle steden en dorpen de 

kerkklokken.  

U dacht en wilde zeggen: “Dan roepen de kerkklokken de mensen 
naar de kerk”. 

Dat is mooi gezegd, profeet Benjamin Cousijnsen. Dit geldt voor 
deze tijd, maar beslist niet voor vroeger. Op school werd geleerd, 

dat bij het begin van de jaartelling in uw land de Germanen 

woonden, en dat de Frankische koning, Clovis, het Christendom 
invoerde in zijn rijk.  

Benjamin zei, “Sorry, Rafaël, wat heeft dit nu met een kerkklok te 
maken? Volgens mij hoor ik een ander verhaal!” 

Benjamin, zei de bode engel Gods, je begrijpt natuurlijk, als je in 

die tijd Christen moet worden van je koning, dat je niet al je oude 
gewoonten kunt vergeten. Let op!  

 

En één van die gewoonten was in die tijd: flink lawaai maken 
als er iemand gestorven was. 

Deze vloek rust nog op vele kerken. Dus men maakte lawaai met 
de klokken, en men dacht dat de boze geesten op de vlucht gingen 

daarmee. Het is bijgeloof.  

Toen er later kerkjes erbij werden gebouwd, bleef deze gewoonte, 
dit bijgeloof bestaan. De dode werd een paar keer om de kerk 

gedragen, en er werd intussen flink lawaai gemaakt! Een klok, hoog 
opgehangen in een klokkenstoel maakt geweldig lawaai! 

 

Zo zie je dat dingen, waar wij nu met nodige eerbied over 
praten, in oorsprong niet eens erg Christelijk waren.  

Begrijpt u het nu, Benjamin? 

Benjamin zei, “Ja. Ik zou daarom al die klokken weghalen”. 
Benjamin, ook de eerste Christenen kenden dergelijke 

moeilijkheden, denk aan Paulus. Hij schreef daarover aan 
Timotheüs, een jonge vriend van hem. Hebt u een Bijbel? Lees dan:  
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1 Timotheüs 4, vers 6 en 7 en 8  Daar staat geschreven: Als gij 
dit de broeders voorhoudt, zult gij een goed dienaar van Christus 

Jezus zijn, wèl onderlegd in de woorden des geloofs en der goede 

leer, die gij gevolgd zijt; maar wees afkerig van onheilige 
oudevrouwenpraat. Oefen u in de godsvrucht. Want de oefening 

van het lichaam is van weinig nut, doch de godsvrucht is nuttig tot 
alles, daar zij een belofte inhoudt van leven, in heden en toekomst. 

 

Jeremia 51, vers 27  Heft de banier omhoog op de aarde, blaast 
de bazuin onder de volken! Tot zover. 

 
Voorwaar,  

 

Psalm 81, vers 4  Blaast de bazuin op de nieuwe maan, op volle 
maan voor onze feestdag.  

 
Jeremia 4, vers 5  Boodschapt in Juda, laat horen in Jeruzalem en 

zegt: Blaast de bazuin in het land, roept luidkeels en zegt: 

Verzamelt u en laat ons in de versterkte steden gaan! 
 

Men zou de bel moeten vervangen. 

Niet lang meer, dan zal de aarde trillen vanwege de bazuin Gods! 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 
 

 

Pak uw telefoon! 
 

03-02-2013  PAK UW TELEFOON: BOODSCHAP GODS DOOR DE 

BODE ENGEL VAN DE ALMACHTIGE GOD VAN IZAÄK, JAKOB EN 
ABRAHAM OVERGEBRACHT AAN GODS WARE EENVOUDIGE 

GELIEFDE PROFEET, BENJAMIN COUSIJNSEN!  
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, Shalom, welkom! Op 3 februari 2013 bracht de bode engel 

Gods deze boodschap over aan Benjamin Cousijnsen. 
 



 
 

 

1017 
 
 

 

Shalom, Benjamin Cousijnsen! Ik begroet u in de naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. Mijn naam is Saradai en ben een bode 

engel Gods. 

 
Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, die luistert, Pak uw telefoon! 

Ja, u hoort het goed. Doe het… en toets nu het nummer van de 
almachtige God. Hebt u het nummer niet? O jee, zou Hij dan toch 

een geheim nummer hebben? 

 
Soms hebt gij het gevoel, dat God niet naar u luistert, of Hij 

u in de steek heeft gelaten, juist op het moment dat gij Hem 
heel erg nodig hebt. 

Zelfs het telefoonnummer weet gij niet. Wordt gij dan boos? Zegt 

gij dan: “U luistert niet naar mij, nu wil ik niet meer bij u horen”? 
Voorwaar, voorwaar, dat zou dom zijn, want God luistert wel naar 

u, natuurlijk wel! Daarom werd ik gestuurd om u deze boodschap 
over te brengen.  

 

Maar op dit moment kan Hij u niet verhoren.  
Waarom niet?  

Dat weet God alleen. 

 
Wacht even, er is verbinding… In Psalm 22, vers 2 tot 7, 

daar is iemand aan het woord.  
Ook deze persoon probeerde verbinding te maken, en wat zegt hij 

daar? 

“Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten, verre zijnde 
van mijn verlossing, bij de woorden van mijn jammerklacht? Mijn 

God, ik roep des daags, en Gij antwoordt niet, en des nachts, en ik 
kom niet tot stilte. Nochtans zijt Gij de Heilige, die troont op de 

lofzangen Israëls. Op U hebben onze vaderen vertrouwd, zij hebben 

vertrouwd, en Gij deedt hen ontkomen; tot U hebben zij geroepen 
en zij werden gered, op U hebben zij vertrouwd en zij zijn niet 

beschaamd.” 

 
Psalm 22, vers 23 tot 27  Ik zal uw naam aan mijn broeders 

verkondigen, in het midden der gemeente zal ik U lofzingen. Gij, die 
de HERE vreest, looft Hem, verheerlijkt Hem, gij ganse nageslacht 

van Jakob, en hebt ontzag voor Hem, gij ganse nageslacht van 
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Israël. Want Hij heeft niet veracht noch versmaad de ellende van de 
ellendige, en zijn aangezicht niet voor hem verborgen, maar Hij 

heeft gehoord, toen hij tot Hem riep. Van U komt mijn lof in een 

grote gemeente, mijn geloften zal ik betalen in de 
tegenwoordigheid van wie Hem vrezen. 

Psalm 66, vers 18, 19 en 20  Had ik onrecht beoogd in mijn hart, 
dan zou de Here niet hebben gehoord. Voorwaar, God heeft 

gehoord, Hij heeft gelet op mijn luid gebed. Geprezen zij God, die 

mijn gebed niet afwees, noch mij zijn goedertierenheid onthield.  
 

Voorwaar, pak uw Bijbel en ontdek: Hij spreekt tot u, elke 
dag weer! 

Ik ga nu en zegen u, zoals men elkander zegent bij de Vader: 

Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 

Hij had een grote schuld! 
 

03-02-2013  BOODSCHAP GODS: DE BODE ENGEL GODS SPRAK IN 

BEELDSPRAAK: LUISTER AANDACHTIG EN ONDERZOEK U HEEL 
GOED! ER WAS EENS EEN MACHTIGE KONING, DIE EEN DIENAAR 

HAD MET GROTE SCHULDEN. 
 

 

Volledige weergave: 
 

Shalom, welkom! Op 3 februari 2013 bracht de bode engel Gods de 

volgende boodschap over aan Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de machtige naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Mijn 

naam is Rouachiasa. Hebt gij even tijd voor mij? Ik ben een bode 

engel Gods en heb een boodschap voor u. Luister aandachtig en 
onderzoek u heel goed! 

 
Er was eens een machtige Koning… 

Hij had een dienaar, die ook in de Zoon geloofde, Yeshua 

HaMashiach. Deze dienaar was de Koning zoveel schuldig, dat hij 
het nooit zou kunnen terugbetalen, al gaf hij de Koning iedere 
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maand zijn hele salaris, al verkocht hij al wat hij had, en al 
verkocht hij zichzelf, zijn vrouw en kinderen als slaaf, nog zou hij 

niet genoeg hebben!  

De Koning hoorde van zijn Zoon, dat ook hij de dienaar zeer 
liefhad.  

Toen riep de Koning zijn geliefde dienaar. De dienaar kwam, en het 
zweet brak hem uit. Van alles ging er door zijn gedachten heen… 

‘Ojee, het is zover!’  

Toen zei de Koning: “Kom eens dichterbij. Ik scheld u uw hele 
schuld kwijt, alles is vergeven en vergeten. Gij kunt weer opnieuw 

beginnen!” 
De dienaar van de Koning wist niet wat hem overkwam, en stralend 

van blijdschap, en God grootmakende en lovende en prijzende, liep 

deze dienaar dankbaar naar buiten. 
 

U daar, luistert u nog? Geweldig hè?  
Het verhaal gaat verder… Wat een blijdschap, en zo stralend liep de 

dienaar van de Koning naar buiten!  

Maar plotseling was hij zo stralend niet meer. Hij zag daar aan de 
overkant van de straat een collega lopen, die aan hem wat geld 

schuldig was. Hij ging er meteen op af... “Betaal je schuld!” 

“Ach”, zei de collega, “geef me alsjeblieft nog wat uitstel! Over een 
poosje zal ik u alles terugbetalen”.  

“Niks over een poosje, nu! Of de gevangenis in!” 
 

Wat de dienaar niet wist, was dat daarboven Yeshua 

HaMashiach alles had gehoord en gezien. 
Toen de Koning dit hoorde… hij trok al zijn woorden over 

kwijtschelden van schulden in. Betalen moest deze dienaar van de 
Koning tot de laatste cent, hoe dan ook! 

 

Voorwaar, voorwaar, ik sprak in beeldspraak. 
Zo spreekt de Here: 

 

Mattheüs 6, vers 14 en 15  Want indien gij de mensen hun 
overtredingen vergeeft, zal uw hemelse Vader ook u vergeven; 

maar indien gij de mensen niet vergeeft, zal ook uw Vader uw 
overtredingen niet vergeven. 
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Mattheüs 18, vers 35  Alzo zal ook mijn hemelse Vader u doen, 
indien gij niet, een ieder zijn broeder “en zuster”, voegde de bode 

engel Gods toe, van harte vergeeft. 

 
Lees: Mattheüs 18, vers 21 en 22  Maar bedenk: God laat niet 

met zich spelen! 
 

Wilt gij het verhaal lezen in uw Bijbel? 

Lees voor uzelf: Mattheüs 18, vers 23 tot en met 35 
Voorwaar, voorwaar, geef deze boodschap door, en denk niet aan 

uzelf! Wie niet wil horen, gaat verloren. 
Ik ga nu, geliefde profeet Benjamin Cousijnsen, Ruacha, Yeshu, 

Shalom! 

 
 

 

Sjouw uw eigen vrachtje mee en help ook een 
ander! 
 

BOODSCHAP GODS, GEBRACHT VIA DE BODE ENGEL GODS IN DE 
NAAM VAN JEZUS CHRISTUS, YESHUA HAMASIACH, AAN BENJAMIN 

COUSIJNSEN. DE OPDRACHT IS: SJOUW UW EIGEN VRACHTJE MEE 
EN HELP EEN ANDER DAN OOK EEN HANDJE! 

 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, Shalom en welkom! Op 3 februari 2013 bracht de volgende 
bode engel Gods deze boodschap over aan Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom, Benjamin! Ik ben de bode engel Gods, ik ben gezonden 

naar u in de almachtige naam van Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus. Voorwaar, ik heet Michaël. 
Benjamin zei, “Dit weet ik ondertussen al”. 

Klopt, Benjamin, zei de bode engel Gods, maar het is altijd goed 
dat men weet, wie uitgezonden is met een boodschap. Ik richt mij 

altijd naar de luisteraars.  
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U daar, als gij boodschappen gaat halen, neemt gij een tas 
mee. 

Gij laadt alle boodschappen erin en gij sjouwt het naar huis. Of gij 

gaat op de fiets, en sommigen klemmen de tas onder de 
snelbinder, dat scheelt, of hangen het aan het stuur. Dat scheelt al 

een heel stuk in het sjouwen! Het allergemakkelijkste is voor u, 
met de auto vlakbij de winkel uw auto te zetten, dan alle 

boodschappen in een doos te stapelen, dan de doos in de kar te 

zetten, en daarmee tot vlakbij de auto te rijden. Het enige wat je 
dan nog moet doen, is de doos achterin de auto te zetten. 

 
Bij vroeger vergeleken, hebben we het maar wat 

gemakkelijk als mens! 

Als er dan iets versjouwd moest worden, nam een lastdrager dat op 
zijn rug mee. Soms was het pak, dat zo’n drager op zijn rug had, zo 

erg groot, dat je de man eronder nog nauwelijks zag! 
U daar, luistert u nog?  

 

Nu kunt gij u best voorstellen, dat er op een ogenblik, dat 
Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, met de mensen om Hem 

heen aan het praten was, zo’n lastdrager langskwam. 

Toen wees Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, de Zoon van God, 
op die man en zei: “Laten allen, die gebukt gaan onder zware 

lasten, bij Mij komen”. Natuurlijk bedoelde Yeshua HaMashiach, 
Jezus Christus, niet een echte last op uw rug, een zware 

boodschappentas, of een doos vol, maar iets dat u erg zwaar op uw 

maag ligt, iets dat u benauwt en u verdrietig maakt, en u slapeloze 
nachten bezorgt.  

 
En weet gij, wat Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, u dan 

belooft? 

Hij zegt niet alleen, “Laten allen, die gebukt gaan onder zware 
lasten, bij Mij komen”. Hij zegt verder, “Ik zal u verlichting geven”.  

 

Mattheüs 11, vers 28 tot en met 30  Komt tot Mij, allen, die 
vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven; neemt mijn juk op u 

en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en 
gij zult rust vinden voor uw zielen; want mijn juk is zacht en mijn 

last is licht. 



 
 

 

1022 
 
 

 

 
Over lasten dragen gesproken, 

 

Galaten 6, vers 2  Verdraagt elkanders moeilijkheden; zó zult gij 
de wet van Christus vervullen. 

 
Voorwaar, voorwaar, dat is een regelrechte opdracht! 

Niet zeggen tegen iemand, die het moeilijk heeft: “Voorwaar, doe 

uw best maar, til er maar flink aan! Ik heb zelf ook zo het een en 
ander te versjouwen, en ieder heeft aan zijn eigen vrachtje 

genoeg”.  
De opdracht is: sjouw uw eigen vrachtje mee, en help een 

ander dan ook een handje! 

Voorwaar, voorwaar, ik zeg u in de naam van Yeshua HaMashiach, 
Jezus Christus: Ieder heeft een pak mee te dragen. Steek uw hand 

uit naar degene, die voor u loopt, en draag zo diens last een beetje 
mee. Steek uw handen maar eens goed uit de mouwen! Er is altijd 

wel iemand om u heen, die u nodig heeft. Niemand minder dan 

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, leerde het u! 
 

Veel Christenen denken te veel aan zichzelf. 

Wie bidt nog voor een ander? Wie bemoedigt nog zijn naaste? Wie 
draagt en helpt een ander? Hoor, en lees nogmaals: 

 
Galaten 6, vers 2  Verdraagt elkanders moeilijkheden; zó zult gij 

de wet van Christus vervullen. 

 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 

verdween. 
 

 

 

Ooggetuigen van de Allerhoogste! 
 

04-02-2013  WIJ BODE ENGELEN ZIEN VAAK VREEMDE 
GEBEURTENISSEN, SPRAK DE BODE ENGEL GODS, ACHIRA. IK 

OPENBAAR U: WIJ KUNNEN ZELFS VANUIT DE HEMEL, MET ONZE 

OGEN GODS, DE GEBEURTENISSEN ZIEN VAN DICHTBIJ! 
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Volledige weergave: 

 

Hallo, welkom! Op 4 februari 2013 bracht de bode engel Gods de 
volgende boodschap over aan Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Ik ben 

een bode engel Gods en mijn naam is Achira.  
 

Wij bode engelen zien vaak vreemde gebeurtenissen…  
Ik openbaar u: wij kunnen zelfs vanuit de hemel, met onze ogen 

Gods, de gebeurtenissen zien van dichtbij. Als het ware zoemen wij 

in, en horen gelijk wat men zegt.  
 

Ik zag weleens dat men zijn teen hard gestoten had. 
Bijna iedereen maakt dit weleens mee, soms wel meer dan duizend 

mensen tegelijk! Wij bode engelen hebben hier helemaal geen 

problemen mee, lachte de engel Gods, en lopen hier vooral zelf niet 
tegenaan.  

Ik zag dat men liep op de aarde, op de stoep, en er lag een tegel 

hoger. Ik fluisterde nog in: ‘Let op waar je loopt!’ En ja hoor, het 
gebeurde… Deze persoon voelde het wel! Deze persoon wou het 

liefst die tegel met woede een schop geven. Maar gelukkig bedacht 
hij net bijtijds dat dan zijn voet nog meer pijn zou kunnen doen. 

Wat ergerde hij zich aan die steen. Sommigen zijn zo slim, dat ze 

uit woede nog eens een trap er tegenaan geven. Ja, dit keer was 
het een steen, een tegel.  

 
Het is zeer verstandig om goed uit uw ogen te kijken.  

Stenen kunt gij wel uit de weg gaan, maar echte gevaren niet 

altijd. Daarom worden wij vaak uitgezonden en redden vele levens.  
Maar niet iedereen luistert naar de bode engelen Gods, die komen 

in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, 

voorwaar, ik zeg u, 
 

Psalm 91, vers 4, en vers 9 tot en met 13  Lees dit voor. Hier 
staat geschreven: Met zijn vlerken beschermt Hij u, en onder zijn 

vleugelen vindt gij een toevlucht.  
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Want Gij, o HERE, zijt mijn toevlucht. De Allerhoogste hebt gij tot 
uw schutse gesteld; geen onheil zal u treffen, en geen plaag zal uw 

tent naderen; want Hij zal aangaande u zijn engelen gebieden, dat 

zij u behoeden op al uw wegen; op de handen zullen zij u dragen, 
opdat gij uw voet niet aan een steen stoot. Op leeuw en adder zult 

gij treden, jonge leeuw en slang zult gij vertrappen.  
De bode engel Gods sprak verder,  

 

Voorwaar, dit betekent nog niet dat u nimmer iets zal 
overkomen! 

Beschermen is niet hetzelfde als alle narigheid wegnemen. Zelf 
moet gij ook zeer goed uitkijken.  

 

Als u een bananenschil op straat ziet liggen, raap je hem op, 
of u schopt hem langs de stoeprand, uit de weg dat ding!  

Er mocht eens iemand over uitglijden. Ik zie vaak, dat zelfs 
Christenen een bananenschil zien liggen en het mooi voorbij lopen! 

Geen tijd om te luisteren naar de Heilige Geest Gods. En al 

fluisteren wij engelen Gods u in, men loopt het liever voorbij.  
En als gij een steen op de weg ziet liggen, raapt u hem op. Gij gooit 

hem aan de kant; denk ook aan een ander! Uit de weg dat ding! Er 

mocht eens iemand zijn voet aan stoten.  
 

Een steen des aanstoots noemt men zoiets, dat u in de weg 
staat, waar u hinder van kan hebben.  

Dat kan een ding zijn, maar ook een mens. Weet gij wie zo’n steen 

des aanstoots was?  
Yeshua HaMashiach, Jezus Christus! Menigeen ergerde zich aan 

Hem. En later, toen Yeshua, ook wel Jezus genoemd, naar Zijn 
Vader was teruggaan, ergerden veel mensen zich aan Benjamin 

Cousijnsen, Gods geliefde profeet, en aan iedereen, die hem 

geloofde. Dit sprak Petrus in: 
 

1 Petrus 2, vers 4 en 5  En komt tot Hem, de levende steen, door 

de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en kostbaar, 
en laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van 

een geestelijk huis, om een heilig priesterschap te vormen, tot het 
brengen van geestelijke offers, die Gode welgevallig zijn door Jezus 

Christus. 
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Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Gij kunt voor meer informatie 

ook de website Eindtijdnieuws bezoeken. 

Daar is ook alles uitgeschreven, en ook mag u gerust een reactie 
sturen of bemoediging. Ik ga nu, profeet Gods, en ik zegen u allen 

in Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Strek uw handen uit 
omhoog, en zeg met mij in eerbied en ontvang Zijn zegen. Zeg nu: 

“Ruacha, Yeshu, Shalom!” 
 
 

 

De bode engel sprak: Vereer geen engelen! 
 

04-02-2013  DEZE WAARSCHUWENDE BOODSCHAP, OM GEEN 
ENGELEN TE VEREREN, WERD DOOR GODS BODE ENGEL 

GEBRACHT IN DE NAAM VAN JEZUS CHRISTUS, YESHUA 

HAMASIACH!  1 TIM. 4:1   LEV. 19:4   JAK. 5:19 EN 29   JOH. 3:16, 
18, 35, 36 

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, Shalom en welkom! Op 4 februari 2013 bracht de bode engel 

Gods de volgende boodschap over aan Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de machtige naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, profeet 
Benjamin Cousijnsen: Mijn naam is Measraël. Ik verheug mij zeer 

om u te ontmoeten.  

 
In de hemel wordt zelfs over u en de werkers van de laatste 

dagen gesproken. 
Ik ben een bode engel Gods en ik sta erop, gij daar die luistert, dat 

gij geen engelen vereert! Ook Benjamin aanbidt en vereert ons 

niet. Luister goed! 
 

Engelenvereerders, zo staat geschreven, en zo spreekt de 

Almachtige wederom tot u! 
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Kolossenzen 2, vers 18  Laat niemand u de prijs doen missen 
door gewilde nederigheid en engelenverering, als ingewijde in wat 

hij heeft aanschouwd, zonder reden opgeblazen door zijn vleselijk 

denken. 
 

Ik ben Measraël, ik ben gekleed in blinkend, smetteloos, 
prachtig fijn linnen. 

Mijn haren zijn licht blinkend, zeer lichtblond. Mijn kraag is van 

hemels goud, en mijn brede riem, die is bewerkt met hemelse, 
kostbare stenen, met robijnen en diamantjes, en vele onbekende 

stenen. Mijn sandalen zijn ook van goud. 
 

Richteren 13, vers 6  De vrouw nu kwam en zeide tot haar 

man:… Let op! zei de bode engel Gods… Een man Gods kwam bij 
mij, die er uitzag als een engel Gods, zeer vreselijk. Ik heb hem 

niet gevraagd, vanwaar hij was, en hij heeft mij zijn naam niet 
bekendgemaakt. 

 

Handelingen 7, vers 38  Deze is het, die in de vergadering in de 
woestijn met de engel was, die tot hem sprak op de Sinai, en met 

onze vaderen; en hij ontving levende woorden om die u te geven. 

 
Benjamin komt uit de stam van Benjamin, en geeft Gods 

woorden door, ook elk woord en elke letter. 
 

1 Timotheüs 4, vers 1  Maar de Geest zegt nadrukkelijk, dat in 

latere tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, doordat zij 
dwaalgeesten en leringen van boze geesten volgen. 

Ook zeg ik u: 
 

Leviticus 19, vers 4  Gij zult u niet tot de afgoden wenden en u 

geen gegoten beelden maken: Ik ben de HERE, uw God. 
 

Jakobus 5, vers 19 en 20  Mijn broeders “en zusters”, voegde 

de bode engel Gods toe, indien bij u iemand van de waarheid 
afdwaalt, en een ander brengt hem tot inkeer, weet dan, dat, wie 

een zondaar van zijn dwaalweg terugbrengt, diens ziel van de dood 
zal behouden en tal van zonden bedekken. 
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Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Ik ben een bode engel Gods 
en waarschuw u ernstig! 

Aanbidt wie het toekomt, die Zijn leven gaf voor u om u te redden, 

waarlijk, uit de hel! Buig alleen voor Hem, Yeshua HaMashiach, 
Jezus Christus, de Zoon van God! 

 
Johannes 3, vers 16 en vers 18, en vers 35 en 36  Lees dit 

voor. Hier staat geschreven: Want alzo lief heeft God de wereld 

gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een 
ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, 
is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van 

de eniggeboren Zoon van God. 

Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven; doch wie aan de Zoon 
ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft 

op hem. 
De bode engel Gods sprak verder,  

Ik ga nu, en u daar, Richt u op Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus, en vraag om vergiffenis!  
Ik zegen u nu in Zijn naam: Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 
 

Gods profetische openbaring over ‘AREA 51’! 
 
05-02-2013  GODS PROFETISCHE OPENBARING OVER AREA 51. DE 

GOD VAN IZAÄK, JAKOB EN ABRAHAM BRENGT AL HET 
VERBORGENE AAN HET LICHT! MARANATHA, DE HERE KOMT ZEER 

SPOEDIG TERUG! STAAT U KLAAR VOOR VERTREK? 

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, welkom! Op 5 februari 2013 bracht de volgende bode engel 

Gods deze boodschap over aan Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Ik ben een bode engel 
Gods, Zebulon.  
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Benjamin Cousijnsen, ten noorden van Las Vegas is een 

militaire geheime basis van de Amerikaanse luchtmacht, 

gelegen in de Nevada woestijn: AREA 51. 
Ik openbaar u het volgende: Obama zei nog lachende, “Als er leven 

is op andere planeten, laat mij het dan weten”. 
 

Job 1, vers 6 en 7  Op zekere dag nu kwamen de zonen Gods om 

zich voor de HERE te stellen, en onder hen kwam ook de satan.  
 

2 Korinthiërs 11, vers 14 en 15  Geen wonder ook! Immers, 
“Obama”, voegde de bode engel Gods toe, de satan zelf, doet zich 

voor als een engel des lichts. Het is dus niets bijzonders, indien ook 

zijn dienaren, “de Amerikaanse militaire luchtmacht”, voegde 
de bode engel Gods toe, zich voordoen als dienaren der 

gerechtigheid; maar hun einde zal zijn naar hun werken. Zo spreekt 
de almachtige God van Izaäk, Jakob en Abraham! 

 

Men wil niet dat men weet, dat er buitenaardse wezens 
bestaan, en ondergebracht zijn in het onderzoekscentrum. 

Men heeft reeds vele testen gedaan bij deze ‘bezoekers uit de 

ruimte’! 
 

Markus 4, vers 14 en 15  De zaaier zaait het woord. Dit zijn 
degenen, die langs de weg zijn: waar het woord gezaaid wordt, en 

zodra zij het horen, komt terstond “Obama”, voegde de bode engel 

Gods toe, de satan, en neemt het woord, dat in hen gezaaid is, 
weg. 

 
Ook openbaar ik u, dat men UFO landingsbanen heeft en 

torens en gebouwen. 

Zelfs heeft men contact gemaakt met ander leven. Voorwaar, 
Obama sprak: 

 

Markus 3, vers 23  En Hij riep hen tot Zich en sprak tot hen in 
gelijkenissen: Hoe kan de satan de satan uitdrijven? 

Markus 3, vers 24  En indien een koninkrijk tegen zichzelf verdeeld 
is, kan dat koninkrijk zich niet staande houden. 
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AREA 51 heeft ook een UFO in het bezit van de wezens uit de 
ruimte. 

In het verborgene heeft men veel ruimteschepen gebouwd. De 

snelheid is iets langzamer dan die van een meteoriet. De vorm is 
driehoekig.  

Ook heeft men de wapens nagemaakt van deze wezens! 
 

Lukas 4, vers 6 en 7  En de duivel zeide tot Hem: U zal ik al deze 

macht geven en hun heerlijkheid, want zij is mij overgegeven, en ik 
geef haar wie ik wil. Indien Gij mij dan aanbidt, zal zij geheel van U 

zijn. 
 

Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Onverwachts komt Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus! 
 

Johannes 8, vers 12, en Johannes 3, vers 35, en Lukas 21, 
vers 10 tot en met 12, en Johannes 3, vers 16  Lees dit voor. 

Hier staat geschreven:  

Johannes 8, vers 12  Wederom dan sprak Jezus tot hen en zeide: Ik 
ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de duisternis 

wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben. 

Johannes 3, vers 35 en 36  De Vader heeft de Zoon lief en heeft 
Hem alles in handen gegeven. Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig 

leven; doch wie aan de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet 
zien, maar de toorn Gods blijft op hem. 

Lukas 21, vers 10 tot en met 12  Toen zeide Hij tot hen: Volk zal 

opstaan tegen volk en koninkrijk tegen koninkrijk, en er zullen 
grote aardbevingen, en nu hier, dan daar pestziekten en 

hongersnoden zijn, en ook vreselijke dingen en grote tekenen van 
de hemel. Maar vóór dit alles zullen zij de handen aan u slaan en u 

vervolgen, door u over te leveren in de synagogen en 

gevangenissen, en u voor koningen en stadhouders te leiden om 
mijns naams wil. 

Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat 

Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in 
Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. 

 
De bode engel Gods sprak, ik ga nu profeet Benjamin, Ruacha, 

Yeshu, Shalom! 
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Hoe wedersta ik de boze machten? 
 
05-02-2013  BOODSCHAP GODS: HOE WEDERSTA IK DE BOZE 

MACHTEN? MICHAËL, OOK WEL ‘DE DRAKENDODER’ GENOEMD, 

BRENGT DEZE BOODSCHAP GODS AAN BENJAMIN COUSIJNSEN, 
GODS WARE EENVOUDIGE EINDTIJDPROFEET.  

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, Shalom en welkom! Op 5 februari 2013 bracht de bode engel 

Gods de volgende boodschap over aan Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Ik ben Michaël.  
 

Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Machtig en krachtig zijn alle 
daden, en wonderbaar is Zijn naam: Jehovah-Jireh.  

Er is kracht in het Bloed van het Lam! De tijd is nabij; sta in uw 

kracht! 
 

Efeziërs 6, vers 16  Neemt bij dit alles het schild des geloofs ter 

hand, waarmede gij al de brandende pijlen van de boze zult kunnen 
doven. 

 
Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, sprak met autoriteit! 

Demonische machten weten of gij werkelijk met Christus’ gezag zijt 

bekleed of niet. Voor wie zou men vrezen, als Yeshua HaMashiach, 
Jezus Christus, met u is en voor u is? Voorwaar, hoor! 

 
Markus 3, vers 14  En Hij stelde er twaalf aan, opdat zij met Hem 

zouden zijn en opdat Hij hen zou uitzenden om te prediken, 

Markus 3, vers 15  en om macht te hebben boze geesten uit te 
drijven. 
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Mattheüs 10, vers 8  Geneest zieken, wekt doden op, reinigt 
melaatsen, drijft boze geesten uit. Om niet hebt gij het ontvangen, 

geeft het om niet. 

Mattheüs 10, vers 26  Vreest hen dan niet, want er is niets bedekt, 
of het zal geopenbaard worden, en verborgen, of het zal bekend 

worden. 
 

Voorwaar, gevallen engelen en demonische machten weten 

of u twijfelt en ongeloof in u hebt! 
Daarom, spreek hun aan met geloof en autoriteit! En gebied hun 

om los te laten: Eruit in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus 
Christus!! 

 

Lukas 4, vers 35, en Mattheüs 8, vers 16, en Handelingen 19, 
vers 11, en Mattheüs 17, vers 19 tot en met 21  Lees dit voor. 

Hier staat geschreven: 
Lukas 4, vers 35  En Jezus bestrafte hem en zeide: Zwijg stil en 

vaar uit van hem. En de boze geest wierp hem in het midden neer 

en voer van hem uit zonder hem enig kwaad te doen. 
Mattheüs 8, vers 16  Toen het nu avond werd, bracht men vele 

bezetenen tot Hem; en Hij dreef de geesten uit met zijn woord en 

die ernstig ongesteld waren genas Hij allen. 
Handelingen 19, vers 11  En God deed buitengewone krachten door 

de handen van Paulus. 
Mattheüs 17, vers 19 tot en met 21  Jezus antwoordde en zeide: O, 

ongelovig en verkeerd geslacht, hoelang zal Ik nog bij u zijn? 

Hoelang zal Ik u nog verdragen? Breng hem Mij hier. En Jezus 
bestrafte hem en de boze geest ging van hem uit, en de knaap was 

genezen van dat ogenblik af. Toen kwamen de discipelen bij Jezus 
en zeiden, toen zij met Hem alleen waren: Waarom hebben wij hem 

niet kunnen uitdrijven? Hij zeide tot hen: Vanwege uw klein geloof. 

Want voorwaar, Ik zeg u, indien gij een geloof hebt als een 
mosterdzaad, zult gij tot deze berg zeggen: Verplaats u vanhier 

daarheen en hij zal zich verplaatsen en niets zal u onmogelijk zijn. 

Maar dit geslacht vaart niet uit dan door bidden en vasten. 
De bode engel Gods sprak verder,  
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Als gij Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, aangenomen 
hebt, mag gij er zeker van zijn, dat gij meer dan 

overwinnaar bent. 

En het Bloed van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, heeft de 
duivelse gevallen engelen, met zijn machten en welke aanval dan 

ook, verbroken door Zijn dierbaar kostbaar Bloed! Ga in uw geloof 
staan, geliefden van Yeshua HaMashiach, Hij is Heer, Jezus 

Christus! Dank Hem, prijs Hem! Wees blij en zing verheugd. Hij is 

de Koning der koningen.  
 

Voorwaar, zonder Hem, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, 
zou ik, Michaël, niet de drakendoder zijn. 

Gij zijt meer dan overwinnaar! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

SHALOM 
 

 

 

Hij schenkt vergeving en herstelt u in ere! 
 

DE BODE ENGEL GODS SPRAK: GIJ KUNT U ZICH ZO AFVRAGEN: 
‘WAAROM ZOU IK MIJ OVERGEVEN?’ GOD GEEFT U VANDAAG IN 

DEZE BOODSCHAP HET ANTWOORD! 

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, welkom, Shalom! Op 6 februari 2013 bracht de volgende 

bode engel Gods deze boodschap over aan Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom, Benjamin Cousijnsen! Ik begroet u in de almachtige naam 
van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, voorwaar, ik 

zeg u, Mijn naam is Gabriël. Wees gegroet, de Here is met u en gij 

die luistert. 
 

Wees niet bevreesd, als gij gehoord hebt van Jezus Christus, 

ook wel Yeshua HaMashiach genoemd, de Zoon van Izaäk, 
Jakob en Abraham, de Zoon van de Almachtige en enige God.  
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Het is nu de tijd om u te bekeren. Wees niet eigenwijs en 
opstandig. Gij kunt u zich zó afvragen: ‘Waarom zou ik mij 

overgeven, en waarom geloven mijn vrouw en kinderen in de Zoon 

van God, en waarom wil Hij juist mij? En waarom geeft God om 
mij?’ 

Waarom is een banaan nu krom en een appel rond?  
 

Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, God houdt van u, omdat Hij zó 

is: 
 

Psalm 84, vers 12  Want de HERE God is een zon, “een licht”, 
voegde de engel Gods toe, en schild; “Hij beschermt u altijd”, 

voegde de engel Gods toe; de HERE geeft genade en ere, “Hij 

schenkt vergeving en herstelt u in ere”, voegde de bode engel 
Gods toe; het goede onthoudt Hij niet aan hen die onberispelijk 

wandelen. “Mensen, die volkomen naar Zijn wil leven, worden 
rijk door Hem gezegend”, voegde de engel Gods toe. 

 

Lukas 21, vers 25 tot en met 31  Lees dit voor. Hier staat 
geschreven: En er zullen tekenen zijn aan zon en maan en sterren, 

en op de aarde radeloze angst onder de volken vanwege het 

bulderen van zee en branding, terwijl de mensen bezwijmen van 
vrees en angst voor de dingen, die over de wereld komen. Want de 

machten der hemelen zullen wankelen. En dan zullen zij de Zoon 
des mensen zien komen op een wolk, met grote macht en 

heerlijkheid. Wanneer deze dingen beginnen te geschieden, richt u 

op en heft uw hoofden omhoog, want uw verlossing genaakt. En Hij 
sprak een gelijkenis tot hen: Let op de vijgenboom en op al de 

bomen. Zodra zij uitlopen, weet gij uit uzelf, omdat gij het ziet, dat 
de zomer reeds nabij is. Zo moet ook gij, wanneer gij dit ziet 

geschieden, weten, dat het Koninkrijk Gods nabij is.  

De bode engel Gods sprak verder, 
 

Leviticus 19, vers 2  Spreek tot de ganse vergadering der 

Israëlieten en zeg tot hen: Heilig zult gij zijn, want Ik, de HERE, uw 
God, ben heilig. 

 
Voorwaar, in Hem is niets onheiligs; God is heilig!  
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Velen onderschatten Zijn heiligheid. Hij is volmaakt en zuiver, en 
onbesmet van het kwaad en de zonde. Hij verdient daarom eerbied 

en aanbidding, want God heeft een afkeer van de zonde. Dat komt 

dus, omdat Hij heilig is.  
U moet heilig zijn, want Hij is heilig, en Hij haat de zonde, omdat 

Hij volkomen heilig is. Hij wil dat u uw leven geeft, uw hart, en zich 
bekeert. Hij wil u! En Hij kan het u vergeven! God is genadig en 

daarom stuurde Hij Zijn geliefde Zoon, Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus, omdat de relatie tussen u en God niet goed was.  
 

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Lees dit voor. Hier staat 
geschreven: Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn 

eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem 

gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft 
zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld 

veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie 
in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds 

veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de 

eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de 
wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben 

dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die 

kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn 
werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat 

tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat zij in God verricht 
zijn. En, 

 

1 Johannes 2, vers 16 tot en met 17  Lees dit voor. Hier staat 
geschreven: Want al wat in de wereld is: de begeerte des vlezes, 

de begeerte der ogen en een hovaardig leven, is niet uit de Vader, 
maar uit de wereld. En de wereld gaat voorbij en haar begeren, 

maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid. 

1 Johannes 2, vers 8 tot en met 10  Hier staat geschreven: Toch 
schrijf ik u een nieuw gebod, want – wat waarheid is in Hem en in u 

– de duisternis gaat voorbij en het waarachtige licht schijnt reeds. 

Wie zegt in het licht te zijn en zijn broeder haat, die is in de 
duisternis tot nu toe. Wie zijn broeder liefheeft, blijft in het licht en 

in hem is niets aanstotelijks. 
1 Johannes 2, vers 4 tot en met 6  Wie zegt: Ik ken Hem, en zijn 

geboden niet bewaart, is een leugenaar en in die is de waarheid 
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niet; maar wie zijn woord bewaart, in die is waarlijk de liefde Gods 
volmaakt. Hieraan onderkennen wij, dat wij in Hem zijn. Wie zegt, 

dat hij in Hem blijft, behoort ook zelf zó te wandelen, als Hij 

gewandeld heeft. 
 

Laat deze boodschap u wakker schudden. 
Voorwaar, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, wil niet dat u daar in 

de hel bent, en dat uw gezin behouden is en geniet in de hemel. 

Begrijpt u, wat Hij u nu zegt? Maak vandaag uw keus, voordat het 
te laat is! Kom naar Jezus Christus.  

 
Wilt u meer weten over Hem? 

Google dan naar Eindtijdnieuws. Daar staat alles uitgeschreven. 

Ik ga nu, en dank u voor uw aandacht! Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 
 

Voodoo priesteres ontmaskerd! 
 
06-02-2013  DE BODE ENGEL EFRAÏM KWAM LANGS EN BRACHT 

EEN GEBEURTENIS TERUG IN BENJAMINS GEDACHTEN. HET 

BEGON MET EEN GEBEURTENIS IN AFRIKA. IN EEN BIJBELSTUDIE 
KWAM BENJAMIN DEZE VROUW OPNIEUW TEGEN! 

 

 
Volledige weergave: 

 
Welkom bij de Volle Evangelische Eindtijdspace time machine. Mijn 

naam is Benjamin Cousijnsen. Op 6 februari 2013 kreeg ik deze 

bijzondere boodschap. 
 

Shalom! Ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus 
Christus. Mijn naam is Efraïm, en ik ben een bode engel Gods.  

 

Benjamin Cousijnsen, lang geleden bracht ik u naar Afrika. 
“Ik herinner mij het niet”, zei ik. 

Ik zal het u laten zien, zei de bode engel Gods. Kijk daar! Daar 

staat u in Afrika… 
“Ja, komt me bekend voor”, zei ik. 
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Toen u daar was, gebeurde het volgende, sprak de bode engel 
Gods. U stond aan de kant van het zandweggetje en u sprak over 

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. 

 
Kijk daar, tussen de mensen vandaan kwam een vrouw aan 

met een ketting om haar nek, met botjes en doodskopjes, en 
ze liep zo naar u toe. 

En ze strooide onverwachts poeder in uw ogen! En gij werd meteen 

blind. 
 

Jesaja 42, vers 16  En Ik zal de blinden leiden op een weg die zij 
niet kenden; op paden die zij niet kenden, zal Ik hen doen treden; 

Ik zal de duisternis voor hen uit tot licht maken en de oneffen 

plaatsen tot een vlakte. Dit zijn de dingen die Ik doen zal en die Ik 
niet zal nalaten. 

 
Benjamin liep blind over het oneffen pad… 

Hij voelde opeens een gebouw; dit was een kerk. Gij liep naar 

binnen, en daar stonden mannen in een bijzaaltje en ze hadden 
lange baarden en waren in het wit gekleed. Ze keken uw kant op en 

ze legden alle drie u de handen op, zonder dat u hen iets vertelde. 

 
Voorwaar, die vrouw was een Voodoo priesteres, die u blind 

had gemaakt. 
Maar deze mannen in blinkend en smetteloos fijn linnen, in deze 

kerk, Benjamin, waren hemelse profeten, die u zalfden met een 

albasten kruikje met mirre.  
 

Benjamin, ik had u dit laten zien, omdat het een getuigenis 
is van lang geleden, uit 1986. 

Kijk, Benjamin! Gij werd wakker… En één week later was er bij u 

een huiskring, en gij ging u voorbereiden met gebed en vroeg Gods 
leiding om het woord te brengen.  

In deze tijd kwamen wij engelen Gods zelden bij u. 

 
Op een dag kwam een vrouw kennismaken met uw groepje 

Christenen. 
En tot uw verbazing was dat die vrouw, die een Voodoo priesteres 

was in uw droom, die poeder had gestrooid in uw ogen. U sprak 
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haar later voorzichtig aan na het gebed, en vroeg waar ze vandaan 
kwam, en dat was… Afrika!  

“Wat voor werk deed u daar?” vroeg Benjamin. Even kreeg ze een 

kleur en zei verlegen: “Ik was een arts, een dokter”. 
Benjamin zei, “Die aan Voodoo deed?” 

Haar gezicht betrok en ze zei, “Hoe weet u dat?” 
Benjamin zei, “Jij bent een Voodoo priesteres! En de almachtige 

God heeft mij over u geopenbaard, en ik verzoek u nu, in de naam 

van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, dit huis te verlaten!” 
Ze wou u verblinden, en uw huiskring, Benjamin. 

 
Johannes 3, vers 20  Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het 

licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag 

komen. 
 

Lees dit voor uzelf: Leviticus 19, vers 26 en 31, en Johannes 8, 
vers 12 en Johannes 3, vers 18 

 

Benjamin Cousijnsen, nu weet gij het weer! 
Het was mij een genoegen om dit tot u te brengen. Wie in Yeshua 

HaMashiach gelooft, en een echte relatie heeft, is meer dan 

overwinnaar en beschermd, en vreest geen kwaad, want Hij is bij u! 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
 

 

07-02-2013 “Pas op”, Hij openbaart zó alles! 
 

BOODSCHAP GODS: EEN NEGENJARIGE SCHREEF EENS NAAR DE 

KRANT, WAT ZIJ EN HAAR FAMILIE GEZIEN HADDEN, TOEN ZE 
HERFSTVAKANTIE HADDEN. HET GEBEURDE TOEN ZE OP DE BOOT 

VAN VLISSINGEN NAAR BRESKENS GINGEN!  
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, Shalom, welkom! Op 7 februari 2013 bracht de bode engel 

Gods deze boodschap over aan Benjamin Cousijnsen.  
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Shalom! Mijn naam is Rafaël. Ik ben een bode engel Gods. Ik ben 
uitgezonden, en Michaël en Gabriël moesten de weg vrijmaken. 

 

Deuteronomium 3, vers 22  Gij zult voor hen niet vrezen, want 
de HERE, uw God, is het, die voor u strijdt. 

 
Ja, ik ben het, Rafaël. Ik begroet u in de almachtige naam van 

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. 

 
Ik vertel u een verhaal… 

De negenjarige toen die tijd, Gerda Jonker, uit het Drentse 
Dwingeloo heeft zich erg boos gemaakt, en schreef uitvoerig op 

papier, met ‘Zoef de Haas’ postpapier, die ze aan de meneer van de 

krant schreef.  
 

Laten wij, u daar die luistert, haar eens volgen wat ze 
schreef… 

“Wij hebben herfstvakantie gehad. Toen zijn wij met de boot naar 

Zeeland geweest. We zijn met de boot van Vlissingen naar 
Breskens gegaan.  

’s Avonds was het, en al best al heel laat. En er was een meneer 

van die boot, die gooide wel acht dozen overboord. Ik heb ze mooi 
geteld als bewijs. Toen zeiden Margo, mijn zusje, en mijn broertje: 

“Dat geeft niks”.  
Toen zei mijn mama en ik: “Meneer, ja u daar, dat mag u niet doen 

hoor!” 

Toen zei die meneer: “Het is toch donker, en trouwens, niemand 
ziet dit”. 

“Wij hebben net heel Drenthe schoongemaakt!” 
Toen liep die meneer weg, want hij was ook nog van plan om die 

plastic zak overboord te gooien. Hij was daar weggelopen, en hij 

ging de grond maar vegen. Toen mama, papa, Margo en Teeuw en 
ik, Gerda, aan het puntje van de boot stonden, gooide hij opeens 

snel de plastic zak ook overboord.  

Meneer van de krant, wilt u er voor zorgen, dat die meneer, waar ik 
ook een tekening van heb gemaakt, dat niet weer doet? De boot 

heet ‘Prinses Margriet’.” 
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Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Geen wonder dat die meneer 
van de boot, als het donker is, de rommel overboord gooit. 

Hij past wel op om het in het licht te doen! Het is immers echt niet 

goed, wat hij deed. Zó is de mens. 
 

1 Johannes 1, vers 5 tot en met 10, en 1 Johannes 2, vers 1 
tot en met 6  Lees dit voor. Hier staat geschreven: En dit is de 

verkondiging, die wij van Hem gehoord hebben en u verkondigen: 

God is licht en in Hem is in het geheel geen duisternis. Indien wij 
zeggen, dat wij gemeenschap met Hem hebben en in de duisternis 

wandelen, dan liegen wij en doen de waarheid niet; maar indien wij 
in het licht wandelen, gelijk Hij in het licht is, hebben wij 

gemeenschap met elkander; en het bloed van Jezus, zijn Zoon, 

reinigt ons van alle zonde. Indien wij zeggen, dat wij geen zonde 
hebben, misleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet. Indien 

wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de 
zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. 

Indien wij zeggen, dat wij niet gezondigd hebben, maken wij Hem 

tot een leugenaar en zijn woord is in ons niet. 
Mijn kinderkens, dit schrijf ik u, opdat gij niet tot zonde komt. En 

als iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de 

Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige; en Hij is een verzoening 
voor onze zonden en niet alleen voor de onze, maar ook voor die 

der gehele wereld. En hieraan onderkennen wij, dat wij Hem 
kennen: indien wij zijn geboden bewaren. Wie zegt: Ik ken Hem, en 

zijn geboden niet bewaart, is een leugenaar en in die is de waarheid 

niet; maar wie zijn woord bewaart, in die is waarlijk de liefde Gods 
volmaakt. Hieraan onderkennen wij, dat wij in Hem zijn. Wie zegt, 

dat hij in Hem blijft, behoort ook zelf zó te wandelen, als Hij 
gewandeld heeft.  

De bode engel Gods sprak verder, 

 
De boodschap die Yeshua HaMashiach, ook Jezus Christus 

genoemd, meegaf, mocht ik, Rafaël, de bode engel Gods, 

overbrengen. 
Onderzoek uzelf grondig! Hebt gij niet in het donker gedaan, 

waarvan gij dacht, ‘Niemand ziet het’? God niet, en die profeet 
Benjamin Cousijnsen uit Nederland niet?  
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Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Hij ziet alles, en keek door de 
ogen van deze Gerda heen uit het Drentse Dwingeloo. 

Pas op, Hij openbaart zó alles!  

God is licht, en er is in Hem geen spoor van duisternis. 
 

1 Johannes 1, vers 5  Zó is God! 
 

Ik ga nu, en zegen u zoals men dit in de hemel doet.  

Strek uw handen uit omhoog, laat de waarheid en trouw en de 
liefde met u allen zijn. Zeg nu: “Ruacha, Yeshu, Shalom!” 
 
 

 

07-02-2013 Toen ik in de put zat, trok Hij mij 

eruit! 
 

WANT NIETS IS TE WONDERLIJK VOOR HEM, ONZE ALMACHTIGE 
GOD! IS UW NOOD GROOT? ZIT U IN DE PUT? WILT U NIET 

WORDEN GEZIEN? VERSTOPT U ZICH VOOR DE VIJAND? ROEP HEM 

AAN EN HIJ ZAL OOK U VERLOSSEN! 
 

 
Volledige weergave: 

 

7 Februari 2013 - Welkom, hallo!  
 

Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Ik begroet in de naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Ik ben een bode engel Gods en mijn 
naam is Machiraya. 

 
Kijk eens naar deze fles… 

Daar zit een kleurpotlood in. Dit heeft met het volgende te maken. 

 
1 Samuël 13, vers 5 en 6  De Filistijnen nu hadden zich 

verzameld om tegen Israël te strijden, drieduizend wagens, 
zesduizend ruiters en voetvolk even talrijk als het zand aan de 

oever der zee. Zij trokken op en legerden zich te Mikmas, oostelijk 

van Bet-Awen. Toen de mannen van Israël zagen, dat zij in het 
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nauw kwamen, dat het volk bedreigd werd, verborg het volk zich in 
de spelonken, spleten, rotsen, grotten en putten. 

 

Deze fles is diep, en dit kleurpotlood heeft zich erin verstopt, 
lijkt wel. 

Soms lijkt het alsof een leger tegen u strijdt, en u wilt zich wel 
verbergen, net als het volk Israël, en u zou zich zó in deze fles 

willen verstoppen! 

 
Psalm 91, vers 1 tot en met 11, en vers 14 tot en met 16  

Lees dit voor. Hier staat geschreven: Wie in de schuilplaats des 
Allerhoogsten is gezeten, vernacht in de schaduw des Almachtigen. 

Ik zeg tot de HERE: Mijn toevlucht en mijn vesting, mijn God, op 

wie ik vertrouw. Want Hij is het, die u redt van de strik des 
vogelvangers, van de verderfelijke pest. Met zijn vlerken beschermt 

Hij u, en onder zijn vleugelen vindt gij een toevlucht; zijn trouw is 
schild en pantser. Gij hebt niet te vrezen voor de verschrikking van 

de nacht, voor de pijl, die des daags vliegt; voor de pest, die in het 

duister rondwaart, voor het verderf, dat op de middag vernielt. Al 
vallen er duizend aan uw zijde, en tienduizend aan uw rechterhand, 

tot u zal het niet genaken; slechts zult gij het met uw ogen 

aanschouwen, en de vergelding aan de goddelozen zien. Want Gij, 
o HERE, zijt mijn toevlucht. De Allerhoogste hebt gij tot uw schutse 

gesteld; geen onheil zal u treffen, en geen plaag zal uw tent 
naderen; want Hij zal aangaande u zijn engelen gebieden, dat zij u 

behoeden op al uw wegen. 

Omdat hij Mij zeer bemint, zal Ik hem bevrijden; Ik zal hem 
beschutten, omdat hij mijn naam kent. Roept hij Mij aan, Ik zal 

hem antwoorden; Ik zal in de benauwdheid bij hem zijn, Ik zal hem 
uitredden en tot ere brengen. Met lengte van dagen zal Ik hem 

verzadigen, en Ik zal hem mijn heil doen zien.  

De bode engel Gods sprak verder,  
 

Jeremia 32, vers 27  Zie, Ik, de HERE, ben de God van al wat 

leeft; zou voor Mij iets te wonderlijk zijn? 
 

Kijk! Hij trekt u zo uit deze fles… 
De bode engel Gods sprak verder, 
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Johannes 3, vers 17  Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld 
gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld 

door Hem behouden worde. 

Johannes 10, vers 11  Ik ben de goede herder. De goede herder zet 
zijn leven in voor zijn schapen. 

 
Toen u diep in deze gladde fles zat, en de hoop opgaf, trok 

Hij u eruit. 

 
Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, 

dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die 
in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. 

 

Ik wil u nu de truc uit gaan leggen van de fles, en hoe het 
potlood uit de fles wordt getrokken; ik ga het u vertellen… 

Bind een hele dunne zwarte draad aan het einde van het potlood. 
Laat deze in een lege, donkere fles glijden, en knoop het andere 

eind van de draad aan een knoop van de rok of broek vast. Maar 

wij hebben het vastgemaakt aan de tafelpoot. 
De fles houdt u nu met beide handen zó voor u. Nu, ik heb het met 

één hand gedaan, en dat ging ook wel. Maar om het spannend te 

maken, hield ik mijn hand zo erboven. Dan gaat u met de fles 
steeds verder naar voren. Dus u pakt de fles vast – ik zal het laten 

zien – hier zit de draad. Wij hebben trouwens geen zwarte draad 
gebruikt, maar een onzichtbare draad: een doorzichtige.  

Dus het potlood, die doen we dan in de fles, en het draad hebben 

we dan aan het potlood bevestigd, bijna onderaan. En we doen hem 
erin met een lange draad. En zoals ik al vertelde, heb ik de draad 

vastgemaakt aan de tafelpoot, maar u kunt het ook via een knoop 
doen. Dan houdt u het vast – met twee handen, kan ook – en u 

gaat dan langzaam naar voren, en dan komt hij ook naar voren.  

En dan pakt de Heer het als het ware beet, en het potlood is uit de 
put getrokken. 

 

De bode engel Gods zei ook: Deze truc is zeer geschikt voor 
evangelisatie! 

 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
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Ik openbaar u: Er is oorlog in de hemelse 

gewesten! 
 
08-02-2013  IK OPENBAAR U, ER IS OORLOG IN DE HEMELSE 

GEWESTEN: ER WORDT VOOR IEDERE ZIEL GESTREDEN, EN DE 

GELIEFDEN IN YESHUA, JEZUS CHRISTUS, MOETEN NU WAARLIJK 
RADICAAL ZIJN EN BREKEN MET ZONDIGEN!  

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, Shalom en welkom! Op 8 februari 2013 bracht de bode engel 

Gods de volgende boodschap over aan Benjamin Cousijnsen.  

 
Shalom! Ik begroet u, profeet Benjamin Cousijnsen. Ik ben de bode 

engel Gods, Keachi. Ik werd uitgezonden en ik kom in de 
almachtige Naam boven alle namen, Yeshua HaMasiach, Jezus 

Christus. 

 
Kadosh, Adonai, El Elohím, tz'vaoth, heilig is de Heer, onze 

God! 
 

Efeziërs 6, vers 12  Want wij, “engelen Gods”, voegde de bode 

engel Gods toe, hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, 
maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de 

wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de 

hemelse gewesten. 
 

Ik openbaar u: er is oorlog in de hemelse gewesten. 
Michaël en Gabriël en vele anderen strijden in de hemelse 

gewesten! De omvang van satans leger is meer dan 133 miljoen. 

Michaëls leger is twee keer zo groot, en hij is Gods goddelijke 
schare aanvoerder. Satan zegt: 

 
Jesaja 14, vers 13 en 14  En gij overlegdet nog wel: Ik zal ten 

hemel opstijgen, boven de sterren Gods mijn troon oprichten en 

zetelen op de berg der samenkomst ver in het noorden; ik wil 
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opstijgen boven de hoogten der wolken, mij aan de Allerhoogste 
gelijkstellen. 

 

Voorwaar, voorwaar, ik zeg u,  
 

Openbaring 9, vers 9  En zij hadden borstschilden als ijzeren 
harnassen en het gedruis van hun vleugels was als het gedruis van 

wagens, wanneer vele “hemelse”, voegde de bode engel Gods toe, 

paarden ten strijde draven. 
 

Benjamin, Gods geliefde profeet, er wordt voor iedere ziel 
gestreden!  

En de geliefden in Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, moeten nu 

waarlijk radicaal zijn, en nu breken met te zondigen! 
Johannes 12, vers 35  Jezus dan zeide tot hen:, “ja u!” voegde 

de bode engel Gods toe, Nog een korte tijd is het licht, “Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus”, voegde de bode engel Gods toe, 

onder u. Wandelt, terwijl gij het licht hebt, opdat de duisternis u 

niet overvalle; en wie in de duisternis wandelt, weet niet, waar hij 
“of zij”, voegde de bode engel Gods toe, heengaat. 

 

De engelen Gods maken telkens de wegen vrij, omdat uw 
aarde overgenomen is door het rijk der duisternis. 

Gij hield van horror en Halloween, en maakte er een hel van, een 
aarde die tegen alle geboden Gods ingaat, waar alles maar kan, 

erger nog dan Sodom en Gomorra! 

Wij engelen strijden in de hemelse gewesten voor het behoud van 
uw ziel, al haalt u Gods toorn naar u toe: stormen, tornado’s, 

hagel, vuur, en nog veel meer! U, verkeerd, koppig geslacht, u hebt 
dit alles zelf over u afgeroepen.  

 

Maar u, eindtijd radicalen, hoor! 
 

2 Korinthiërs 2, vers 14 tot en met 16  Lees dit voor. Hier staat 

geschreven: Maar God zij gedankt, die ons te allen tijde in Christus 
doet zegevieren en de reuk van zijn kennis allerwegen door ons 

verspreidt, want wij zijn voor God een geur van Christus onder hen, 
die gered worden, en onder hen, die verloren gaan; voor dezen een 
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doodslucht ten dode, voor genen een levensgeur ten leven. En wie 
is tot zulk een taak bekwaam? 

De bode engel Gods sprak verder,  

 
Wie zich niet nu bekeert en nog gebonden is, zal radicaal 

moeten worden, en strijden in de naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus, voordat Hij komt! 

Bid ook voor wie Gods woord spreken in de volle waarheid. Verder 

zeg ik u, 
 

2 Korinthiërs 2, vers 8 en 10 en 11  Lees dit voor. Hier staat 
geschreven: Daarom spoor ik u aan te besluiten hem liefde te 

betonen. Wie gij nu iets vergeeft, die vergeef ik het ook; want heb 

ik iets vergeven, gesteld dat ik iets vergeven heb, dan was het om 
uwentwil voor het aangezicht van Christus, opdat de satan op ons 

geen voordeel mocht behalen. Want zijn gedachten zijn ons niet 
onbekend. 

De bode engel Gods sprak verder, 

 
2 Samuël 22, vers 31  Gods weg is volmaakt; des HEREN woord 

is zuiver. Hij is een schild voor allen die bij Hem schuilen.  

 
Sta in de kracht Gods!  

Gij krijgt uw behoudenis er voor terug: eeuwig leven. 
 

Johannes 3, vers 16  Lees dit ook voor: Want alzo lief heeft God 

de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 
opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig 

leven hebbe.  
 

De bode engel Gods sprak verder, ik ga nu, Ruacha, Yeshu, 

Shalom! 
 

 

 

Profetische boodschap: Dit alles zal geschieden! 
 

09-02-2013  PROFETISCHE BOODSCHAP GODS: DE TIJD IS NABIJ. 
HET IS KIEZEN WAAR GIJ ZAL ZIJN: HEMEL OF IN DE 
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VERDRUKKING? HOOR HETGEEN DE HERE DOOR ZIJN GELIEFDE 
PROFEET GESPROKEN HEEFT, BENJAMIN COUSIJNSEN!  

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, welkom! Op 9 februari 2013 bracht de bode engel Gods de 

volgende profetische boodschap Gods over aan Benjamin 

Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus 
Christus. Mijn naam is Simariach. Ik ben een bode engel Gods.  

 

Schroom niet, dit alles zal geschieden en vervuld worden, 
hetgeen de Here door Zijn geliefde profeet gesproken heeft, 

Benjamin Cousijnsen! 
Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, De zwarte dood komt over de ganse 

aarde. Denk niet dat de vrede wel bij u te vinden is. Men slacht 

elkander af, en zelfs de vogels zijn er niet meer vanwege de zwarte 
dood. Men zal elkander doden en eten, vanwege de honger, groot 

en klein! Wee, wee, 

 
Openbaring 8, vers 13  En ik zag en hoorde een arend vliegen in 

het midden des hemels, die met luider stem zeide: Wee, wee, wee 
hun, die op de aarde wonen, vanwege de overige stemmen van de 

bazuin der drie engelen, die nog bazuinen zullen! 

 
Hoor de stem, die tot u roept en zegt: Waarlijk, Benjamin, 

bereidt de Komst des Heren! 
Hij zegt: “Maak recht Zijn paden, zodat Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus, tot u kan naderen”. 

 
Australië, o wee, wat nu gaat gebeuren; het zal als een hel 

zijn! 

Hebt gij niet Mijn hand en adem gevoeld, waarmee ik ook de mens 
blies met Mijn levensadem? Zo spreekt de almachtige God, de God 

van Izaäk, Jakob en Abraham, de God die met Israël is! 
Pas op voor Obama! 

Hij zal u zeggen, “Ik ben uw God, ik zal u helpen en zegenen”. 
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O wee, Israël, de zwarte dood is op aarde.  

Richt u op de Zoon van God, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus.  

Velen zeggen: “Ik ben het, de messias”. Geloof Obama niet! 
 

Voorwaar, de Geest Gods zweeft over de aarde, en wie niet 
wil horen, gaat verloren!  

Zo zal het gaan… Een pastoor zal zelfmoord plegen, vanwege de 

geestelijke papvoeding, en hij liet de eindtijd altijd maar 
achterwege. Voor hem is het nu onverwachts te laat!  

Vliegtuigen boren zich vast in torens, en ook de torens van de VS 
zullen het ondervinden!  

Vaders huilen en hebben nog als herinnering een fotolijstje of 

ketting of kledingstuk bij zich. Onverwachts vond dit plaats! Zijn 
vrouw is weggenomen, zelfs de baby’s. Moeders, verward en 

terneergeslagen met de laatste herinnering van hun baby, lopen 
rond.  

Kerncentrales begeven het. De grond trilde, voordat deze ramp 

gebeurde. God antwoordde met donder en kracht, na dit, wat ik u 
nu zeg: 

 

Zacharias 9, vers 14  Dan zal de HERE hun verschijnen, en zijn 
pijl zal als de bliksem uitschieten, en de Here HERE zal de bazuin 

blazen en optrekken in zuiderstormen. 
 

Voorwaar, voorwaar, kies wie gij dienen wilt! De tijd is nabij. 

Het is kiezen, waar gij zal zijn: hemel of in de verdrukking! 
 

Openbaring 6, vers 8  Lees dit voor: En ik zag, en zie, een vaal 
paard, en die daarop zat, zijn naam was de dood, en het dodenrijk 

volgde achter hem. En hun werd macht gegeven over het vierde 

deel der aarde om te doden, met het zwaard, met de honger, met 
de zwarte dood en door de wilde dieren der aarde. 

De bode engel Gods sprak verder,  

 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
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Het begint met een lolly! 
 

09-02-2013  BOODSCHAP GODS, OVERGEBRACHT DOOR DE BODE 

ENGEL GODS, IN DE NAAM VAN JEZUS CHRISTUS, AAN BENJAMIN 
COUSIJNSEN. OVER EEN KIND DAT ALLES KREEG WAT ZE WILDE, 

EN DE RIJKE VERSUS DE ARME!  

 
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, welkom! Op 9 februari 2013 bracht de bode engel Gods de 
volgende boodschap over aan Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u, profeet Benjamin Cousijnsen. Ik ben de bode 

engel Gods, Keachsi. Ik werd uitgezonden en ik kom in de machtige 

Naam boven alle namen, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. 
 

Er was eens een kind van acht jaar oud…  
En het kind zei, “Mama, mag ik een lolly? Dat meisje heeft dat 

ook!” Een lolly, daar begon het mee.  

Een jaar later… “Mama, mag ik ook een mobieltje?”  
Nu was ze dertien jaar oud… “Mama, papa, ik moet telkens mijn 

vriendinnen vragen voor school uit te printen, en om daar op de 

computer te gaan. Mag ik een printer met een computer?” 
Nu was ze vijftien jaar oud… “Mag ik een eigen breedbeeld TV op 

mijn slaapkamer? Want ik vind jullie programma’s ouderwets en 
saai!” 

Alles wat ze vroeg, kreeg ze ook, alles!  

 
Spreuken 11, vers 28  Wie op zijn rijkdom vertrouwt, die zal 

vallen. Tot zover. 
 

Mattheüs 13, vers 22  De in de dorens gezaaide is hij, die het 

woord hoort, en de zorg van de wereld en het bedrog van de 
rijkdom verstikt het woord en hij “of zij”, voegde de bode engel 

Gods toe, wordt onvruchtbaar. 
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Spreuken 14, vers 20  Zelfs door zijn naaste wordt de arme 
gehaat, maar de vrienden van de rijke zijn vele.  

Spreuken 22, vers 1 en 2  Een goede naam is verkieslijker dan veel 

rijkdom, gunst is beter dan zilver en goud. “Ieder, arm en rijk, 
komt voor de Here te staan, Christen of geen Christen”, 

voegde de bode engel Gods toe. Rijken en armen ontmoeten 
elkander; hun aller Maker is de HERE.  

 

Jakobus 2, vers 5 en 6  Hoort, mijn geliefde broeders “en 
zusters!”, voegde de bode engel Gods toe. Heeft God niet de 

armen naar de wereld uitverkoren om rijk te zijn in het geloof en 
erfgenamen van het Koninkrijk, dat Hij beloofd heeft aan wie Hem 

liefhebben? Doch gíj hebt de arme smadelijk behandeld. Zijn het 

niet de rijken, die u geweld aandoen en die u voor de rechtbanken 
slepen? 

 
Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Een rijke van de wereld kan 

alles hebben. 

Maar zonder Jezus Christus in zijn leven, is hij armer dan die arme 
bedelaar, die Jezus Christus in zijn hart wel heeft aangenomen. 

Hij is waarlijk zeer rijk! 

Mattheüs 4, vers 8 tot en met 10, en Lukas 12, vers 13 tot en 
met 15, en Mattheüs 19, vers 16 tot en met 24  Lees dit voor. 

Hier staat geschreven:  
Mattheüs 4, vers 8 tot en met 10  Wederom nam de duivel Hem 

mede naar een zeer hoge berg en hij toonde Hem al de 

koninkrijken der wereld en hun heerlijkheid, en zeide tot Hem: Dit 
alles zal ik U geven, indien Gij U nederwerpt en mij aanbidt. Toen 

zeide Jezus tot hem: Ga weg, satan! Er staat immers geschreven: 
De Here, uw God, zult gij aanbidden en Hem alleen dienen. Toen 

liet de duivel Hem met rust en zie, engelen kwamen en dienden 

Hem. 
Lukas 12, vers 13 tot en met 15  Hier staat geschreven: Iemand uit 

de schare zeide tot Hem: Meester, zeg tot mijn broeder, dat hij de 

erfenis met mij dele. Hij echter zeide tot hem: Mens, wie heeft Mij 
tot rechter of scheidsman over u aangesteld? Hij zeide tot hen: Ziet 

toe, dat gij u wacht voor alle hebzucht, want ook als iemand 
overvloed heeft, behoort zijn leven niet tot zijn bezit. 
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En Mattheüs 19, vers 16 tot en met 24  Hier staat geschreven: En 
zie, iemand kwam tot Hem en zeide: Meester, wat voor goed moet 

ik doen om het eeuwige leven te verwerven? Hij zeide tot hem: Wat 

vraagt gij Mij naar het goede? Eén is de Goede. Maar indien gij het 
leven wilt binnengaan, onderhoud de geboden. Hij zeide tot Hem: 

Welke? Jezus zeide: Deze: Gij zult niet doodslaan, gij zult niet 
echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis geven, 

eer uw vader en uw moeder, en gij zult uw naaste liefhebben als 

uzelf. De jongeling zeide tot Hem: Dat alles heb ik in acht 
genomen; waarin schiet ik nog te kort? Jezus zeide tot hem: Indien 

gij volmaakt wilt zijn, ga heen, verkoop uw bezit en geef het aan de 
armen, en gij zult een schat in de hemelen hebben, en kom hier, 

volg Mij. Toen de jongeling dit woord hoorde, ging hij bedroefd 

heen, want hij bezat vele goederen. Jezus zeide tot zijn discipelen: 
Voorwaar, Ik zeg u, een rijke zal moeilijk het Koninkrijk der 

hemelen binnengaan. Wederom zeg Ik u, het is gemakkelijker, dat 
een kameel gaat door het oog van een naald dan dat een rijke het 

Koninkrijk Gods binnengaat.  

De bode engel Gods sprak verder,  
 

Ik zeg u als bode engel Gods, Misschien kunt gij alles kopen, 

wat gij maar wenst… 
 

1 Korinthiërs 13, vers 10 tot en met 11  Doch, als het 
volmaakte komt, zal het onvolkomene, “rijkdom”, voegde de bode 

engel Gods toe, afgedaan hebben. Toen ik een kind was, sprak ik 

als een kind, voelde ik als een kind, overlegde ik als een kind. “Het 
begint met een lolly”, voegde de bode engel Gods toe. Nu ik een 

man ben “of vrouw”, voegde de bode engel Gods toe, “Nu ik een 
man of vrouw ben geworden”, heb ik afgelegd wat kinderlijk 

was. “Ik, ik, ik!” voegde de bode engel Gods toe. 

 
Er is meer dan vergankelijke rijkdom! 

 

Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, 
dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die 

in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. 
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Jesaja 2, vers 7  Zijn land is vol zilver en goud en aan zijn 
schatten is geen einde. Tot zover. 

 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
 

 
 

Jezus Christus is uw enige Redding! 
 
11-02-2013  BOODSCHAP GODS: WORDT NUCHTER EN 

WAAKZAAM! UW TEGENPARTIJ, DE DUIVEL, GAAT ROND ALS EEN 

BRULLENDE LEEUW, ZOEKENDE WIE HIJ ZAL VERSLINDEN! 
VOORWAAR BEKEER U, EN RED UW GEZIN!  

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, welkom! Op 11 februari 2013 bracht de volgende bode engel 

Gods deze boodschap over aan Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom, geliefde! Ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, 

Jezus Christus.  
 

1 Petrus 5, vers 8  Wordt nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij, 

de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal 
verslinden. 

 
Mattheüs 19, vers 14  Maar Jezus zeide: Laat de kinderen 

geworden en verhindert ze niet tot Mij te komen, want voor 

zodanigen is het Koninkrijk der hemelen. 
 

Ook satan zegt het, maar dan het tegenovergestelde: 
Laat de kinderen geworden en verhindert ze niet, om ze tot mij te 

laten komen in de hel! 

 
Exodus 1, vers 22  Toen gebood Farao aan zijn gehele volk: 

Werpt alle jongens die geboren worden, in de Nijl, maar alle 

meisjes moogt gij laten leven. 
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Voorwaar, voorwaar, satan gaat rond om te verslinden! 
 

Leviticus 19, vers 29  Gij zult uw dochter niet ontwijden door 

haar aan ontucht over te geven, opdat het land geen ontucht 
bedrijve en het land niet van schanddaden vol worde. Zo sprak de 

Here. 
 

Mattheüs 2, vers 16  Toen Herodes zag, dat hij door de wijzen 

misleid was, ontstak hij in hevige toorn en zond bevel om in 
Bethlehem en het gehele gebied daarvan al de jongens van twee 

jaar oud en daar beneden om te brengen, in overeenstemming met 
de tijd, die hij bij de wijzen had uitgevorst. 

 

Satan haat kinderen! Laat dat u duidelijk zijn. 
 

Ezechiël 5, vers 10  Daarom zullen vaders in uw midden hun 
kinderen opeten, en kinderen zullen hun vaders opeten. Tot zover. 

 

Satan gaat rond als een brullende leeuw! 
 

Klaaglied 2, vers 20  Zie, HERE, en aanschouw wie Gij dit hebt 

aangedaan! Moeten vrouwen haar eigen kroost eten, de kinderen, 
die zij koesteren? Moeten in het heiligdom des Heren gedood 

worden priester en profeet?  
 

Men zal God de schuld willen geven. 

Een moeder werpt haar baby van balkon, omdat het haar teveel 
werd. 

Man en vrouw verkopen hun baby voor geld. 
Kind omgekomen door gezinsruzie. 

Vrachtwagenchauffeur vindt babylijkje in stukken in 

gemeentezakken aan de straat. 
Baby’s verkracht in ziekenhuis. 

Kind weggelopen van huis, nu spoorloos. 

Kind pleegt zelfmoord door pesten op school. 
Kind door vriendjes gedwongen tot seks. 

Vader en moeder sluiten kind weken op, zonder eten in kelder. 
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1 Petrus 5, vers 8  Wordt nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij, 
de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal 

verslinden. 

1 Petrus 5, vers 9  Wederstaat hem, “satan”, voegde de bode 
engel Gods toe, vast in het geloof, wetende. Tot zover. 

 
Spreuken 17, vers 6  De kroon der ouden zijn kindskinderen en 

de eer der kinderen zijn hun ouders.  

 
Voorwaar, voorwaar, mijn naam is Chirso. O wee! 

 
Johannes 12, vers 40  “Jezus sprak”, voegde de bode engel 

Gods toe: Hij heeft hun ogen verblind en hun hart verhard, dat zij 

niet met hun ogen zien, met hun hart verstaan en zich bekeren, en 
Ik hen geneze. 

 
Lees dit voor: Johannes 3, vers 16 en 17, en 18 tot en met 20, 

en Johannes 10, vers 26 tot en met 30  Misschien kunt u met 

mij meelezen; ik begin bij:  
Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat 

Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in 

Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God 
heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld 

veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie 
in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds 

veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de 

eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de 
wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben 

dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die 
kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn 

werken niet aan de dag komen. 

Johannes 10, vers 26 tot en met 30  Hier staat geschreven: Maar 
gij gelooft niet, omdat gij niet tot mijn schapen behoort. Mijn 

schapen horen naar mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij, en Ik 

geef hun eeuwig leven en zij zullen voorzeker niet verloren gaan in 
eeuwigheid en niemand zal ze uit mijn hand roven. Wat mijn Vader 

Mij gegeven heeft, gaat alles te boven en niemand kan iets roven 
uit de hand mijns Vaders. Ik en de Vader zijn één. 

De bode engel Gods sprak verder,  
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Voorwaar, bekeer u, en red uw gezin! 

Wie niet wil horen, gaat verloren. Maar Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus, is uw enige Redding! 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 
 

 

Wees gehoorzaam, word wakker kerkslapers! 
 

11-02-2013  BOODSCHAP, OVERGEBRACHT DOOR DE BODE ENGEL 

GODS IN DE NAAM VAN JEZUS CHRISTUS: DOE WAT GIJ MOET 
DOEN! WORD WAKKER, KERKSLAPERS! LEEST U DE BIJBEL WEL? 

WAT HEEFT DE HEER U OPGEDRAGEN? 
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, Shalom en welkom! Op 11 februari 2013 bracht de bode 
engel Gods de volgende boodschap over aan Benjamin Cousijnsen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus 
Christus. Mijn naam is Melija. 

 

In de stad Jeruzalem, profeet Benjamin Cousijnsen, en u 
daar die luistert, was eens een man, die al vanaf zijn 

geboorte verlamd was. 
Iedereen kende hem heel goed. Deze man kon plotseling weer 

lopen. Sommigen zeiden: “Zie je wel, hij was een oplichter, of een 

aansteller”. Van alles vertelde men over hem. Deze man zat 
immers ook nog elke dag in de tempelpoort te bedelen! Vanaf zijn 

geboorte kon hij dus niet lopen, en nu wel. Wat zou er gebeurd 
zijn?  

Luister maar verder. 

 
Petrus en Johannes, deze twee discipelen, leerlingen van 

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, hadden tegen hem, de 

verlamde, gezegd:  



 
 

 

1055 
 
 

 

“Wij zijn maar arm; geld kunnen we u helaas niet geven, wel iets 
anders, iets veel beters! In de Naam van Yeshua, Sta op, en ga 

lopen!” 

Lopen? Een verlamde? Natuurlijk spreekt men erover! Ook de 
farizeeërs en de overpriesters spraken er over, en lieten Petrus en 

Johannes roepen… “Ophouden!” zeiden ze boos, “Je maakt een man 
beter in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Maar wij 

zeggen u: Yeshua, Jezus, is een boosdoener. Hij heeft het volk 

verkeerde dingen geleerd over God! Daarom mag u nooit meer iets 
over Hem vertellen!” 

 
Voorwaar, voorwaar, gehoorzaamden Petrus en Johannes? 

Nee hoor!  

Benjamin geef dit door, wat ik u zeg vandaag aan de luisteraars.  
 

Wat heeft de Heilige Geest u opgedragen? 
En leest u de Bijbel wel? Wat verwacht de Heilige Geest van u? 

Wanneer heeft u gedaan wat Hij u vroeg? 

Wij engelen, en u daar, moeten aan God gehoorzaam zijn. Petrus 
en Johannes gehoorzaamden alleen Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus. Moet u dan altijd gehoorzaam zijn? 

Ja!  
 

Gehoorzamen, daar weet een soldaat van mee te praten.  
Linksom, rechtsom, presenteer, geweer, spreek van Jezus nu, 

verkondig het evangelie, genees zieken, reinig melaatsen, wek 

doden op! Om niet hebt u het ontvangen.  
Wie gehoorzaamt de Heilige Geest Gods? 

Doe wat gij moet doen! 
 

Word wakker, kerkslapers! 

De ziekte zal u gehoorzamen, zoals ik aan mijn meerderen 
gehoorzaam ben, en zoals mijn soldaten aan mij gehoorzaam zijn.  

Wat was Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, verbaasd, toen Hij 

zag hoeveel geloof en gehoorzaamheid deze soldaat had. Zo’n groot 
geloof ben Ik nog niet tegengekomen! Deze soldaat begrijpt echt 

goed wat gehoorzamen is. En hoe is het met u? 
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Bid, en sta op! Laat u leiden als een soldaat, en doe wat u moet 
doen. Ik ga nu, actie is reactie in Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus’ naam! 

Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods en verdween. 
 

Tenzij men zich bekeert, dan zal u van Hem 

horen! 
 

GEBRACHT IN DE NAAM VAN JEZUS CHRISTUS, YESHUA 
HAMASIACH, DOOR EEN BODE ENGEL VAN DE ALMACHTIGE GOD! 

U KUNT GOD LEREN KENNEN ALS U WILT EN LUISTERT, EN UW 

HART OPENZET VOOR JEZUS CHRISTUS!  
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, Shalom en welkom! Op 12 februari 2013 bracht de bode 
engel Gods de volgende boodschap over aan Benjamin Cousijnsen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus 
Christus. Ik ben de bode engel Gods, Maschepela. 

 
Weet gij, niemand kan tegen alleen zijn. 

Zelfs een baby kan niet tegen alleen zijn. Ook gij hebt altijd weer 

iemand nodig, en dat is God. God is liefde, dat is Hij! 
  

Wie is Hij eigenlijk? Kent gij Hem wel? 

Uw vader en moeder kent gij. Als zij u iets vragen, weet gij precies 
wat ze bedoelen.  

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, begrijpt iedereen. 
Op school kent gij uw onderwijzer of leraar, die voor de klas staat. 

‘O jee’, denkt gij nu. God begrijpt u, ook uw denken! Nee, gij ziet 

God niet, zoals uw vader of moeder u zien. En gij hoort God niet, 
zoals u uw vader of moeder hoort. Kent gij Yeshua HaMashiach dan 

niet? 
Toch wel! Gij hebt Hem op een heleboel manieren leren kennen, als 

gij maar luistert. 
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Hebreeën 11, vers 6  Maar zonder geloof is het onmogelijk Hem 
welgevallig te zijn. Want wie tot God komt, moet geloven, dat Hij 

bestaat en een beloner is voor wie Hem ernstig zoeken. 

 
Als gij wilt en als gij luistert en uw hart openzet voor Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus, kunt gij God heel goed leren 
kennen!  

Voorwaar, 

 
Exodus 2, vers 24, en 2 Kronieken 7, vers 14  Lees dit voor. 

Hier staat geschreven: En God hoorde hun klacht en God gedacht 
aan zijn verbond met Abraham, Izaäk en Jakob. 

 

2 Kronieken 7, vers 14  Hier staat geschreven: En mijn volk 
waarover mijn naam is uitgeroepen, verootmoedigt zich en zij 

bidden en zoeken mijn aangezicht en bekeren zich van hun boze 
wegen, dan zal Ik uit de hemel horen, en hun zonde vergeven en 

hun land herstellen. 

De bode engel Gods sprak verder, 
 

Johannes 8, vers 12  Wederom dan sprak Jezus tot hen en zeide: 

Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de 
duisternis wandelen, maar hij “of zij”, voegde de bode engel Gods 

toe, zal het licht des levens hebben. 
 

1 Korinthiërs 9, vers 24 tot en met 27, en vers 22 en 23  Lees 

dit voor. Hier staat geschreven: Weet gij niet, dat zij, die in de 
renbaan lopen, allen wel lopen, doch dat slechts één de prijs kan 

ontvangen? Loopt dan zó, dat gij die behaalt! En al wie aan een 
wedstrijd deelneemt, beheerst zich in alles; zij om een 

vergankelijke erekrans te verkrijgen, wij om een onvergankelijke. 

Ik loop dan ook niet maar in den blinde en ik ben geen 
vuistvechter, die zo maar in de lucht slaat. Neen, ik tuchtig mijn 

lichaam en houd het in bedwang, om niet, na anderen gepredikt te 

hebben, wellicht zelf afgewezen te worden. 
Ik ben voor de zwakken zwak geworden, om de zwakken te 

winnen; voor allen ben ik alles geweest, om in elk geval enigen te 
redden. Alles doe ik ter wille van het evangelie, om er zelf ook deel 

aan te verkrijgen. 
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Voorwaar, voorwaar, niemand kan Yeshua HaMashiach, 

Jezus Christus, horen. 

Tenzij men zich bekeert, dan zal u van Hem horen! 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 

verdween. 
 

 

 

13-02-2013 Zie uit naar Zijn wolk! 
 

13-02-2013  BOODSCHAP GODS: WAT GOD ZEGT, GEBEURT! WELK 
WOLKJE HANGT U BOVEN HET HOOFD? ALS U OOK DENKT: ‘EERST 

ZIEN DAN GELOVEN’, LUISTER DAN NAAR DEZE BOODSCHAP MET 
EEN OPEN HART: DE LATE REGEN! 

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, welkom! Op 13 februari 2013 bracht de bode engel Gods de 

volgende boodschap over aan Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus. Mijn naam is Schabatja; ik ben een bode engel Gods. 

 
Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Als wij engelen Gods uitgaan 

vanuit de hemelse sluizen, hoort Gods geliefde profeet, die 
voorbestemd is als Gods eenvoudige profeet om tot u te 

spreken in de laatste dagen, de bode engel en de wind en de 

levensadem, en het geluid van vleugelen.  
Soms is de lucht heel erg blauw. Terwijl ik, de bode engel, daar 

doorheen ga, zie ik hier en daar kleine wazige wolkjes, die kleiner 
en kleiner worden, en plotseling zijn de wolkjes helemaal weg. Het 

water van de wolk is dan verdampt en weg.  

 
Zo’n klein wolkje, heel erg klein, zag Elia ook, toen God hem 

had gezegd, dat er na jarenlange droogte weer regen zou 

komen.  
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Elia liep voor de wagen van de koning van Israël uit. Gods profeet 
liep als een heraut voorop, zijn mantel hoog opgesjord, nu nog 

tegen het stof, maar straks tegen de regen. In zijn rug voelde hij 

het ongeloof van de koning. De koning zag alleen maar jarenlang 
droogte, en hij dacht ook: ‘Eerst zien, dan geloven!’  

 
Zou er werkelijk regen komen? 

Elia had het wolkje gezien, en struikelde bijna over zijn benen. Het 

wolkje was zo groot, of zo klein, als de hand van een man. Elia 
wees en zei, “Wat heb ik u gezegd? Dit is de wolk, die voor regen 

zal zorgen!” 
De koning schudde met zijn hoofd, “Wat wil dat wolkje aanrichten?” 

lachte hij. Maar dat wolkje werd niet kleiner. Vergeet nimmer dat 

God zeer heilig is en machtig! 
 

De koning en Elia zagen dat het wolkje niet kleiner werd, 
maar juist groter en groter… 

Toen begon het te regenen, en hoe! Bij bakken viel het neer! Het 

droge land slurpte het water zo op, en Elia’s voeten plensden 
heerlijk door het water. 

  

Vergeet nooit: Wat God zegt, gebeurt! 
Ook al is het in het begin zo’n klein wolkje, onderschat God niet!  

 
Welk wolkje hangt u boven het hoofd? 

Soms gebruikt God een wolkje, om aan u te laten zien dat Hij bij u 

is. 
Wij engelen Gods kijken elkaar soms aan, omdat u het altijd maar 

over het weer heeft. Maar over God? Nee! 
 

Het volk moest een woestijnreis maken, om vanuit Egypte 

naar het beloofde land te komen. 
Gemakkelijk was die reis niet. Er werd dan ook nog al eens 

gemopperd en gebromd, over het eten, over de hitte van de dag, 

over de kleding en over de kou, dorst, over de moeheid, nou ja… 
waarover eigenlijk niet? De mensen waren ook helemaal niet aan 

dat woestijnklimaat gewend. “Waren we maar in Egypte gebleven”, 
klonk het maar al te vaak. Waren ze vergeten, dat er een wolk had 

gestaan tussen hen en de Egyptenaren, die hen achtervolgden? Dat 
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de wolk hen de weg had gewezen, de woestijn in? Waren ze 
vergeten dat God zei: Kijk, Ik ben bij jullie? Ik breng jullie door de 

woestijn heen, door het land heen, waar de dood heerst!  

En zo vaak als de wolk van boven de tent optrok, braken daarna de 
Israëlieten op. En op de plek, waar de wolk bleef rusten, daar 

legerden zich de Israëlieten. 
 

Numeri 9, vers 21 en 22, Exodus 16, vers 10, 1 Koningen 8, 

vers 10 en 11, Lukas 21, vers 27  Lees dit voor. Ik begin bij  
Numeri 9, vers 21 en 22  Hier staat geschreven: Soms was de wolk 

er van de avond tot de morgen; trok de wolk dan in de morgen op, 
dan braken zij op; hetzij des daags of des nachts, als de wolk 

optrok, dan braken zij op. Wanneer de wolk langere tijd op de 

tabernakel rustte, hetzij twee dagen, een maand of nog langer, dan 
bleven de Israëlieten gelegerd en braken niet op; eerst, als zij 

optrok, braken zij op. 
Exodus 16, vers 10  Hier staat geschreven: Terwijl nu Aäron sprak 

tot de gehele vergadering der Israëlieten, richtten zij hun blik naar 

de woestijn – en zie, de heerlijkheid des HEREN verscheen in een 
wolk. 

1 Koningen 8, vers 10 en 11  Hier staat geschreven: Toen de 

priesters uit het heiligdom naar buiten traden, vulde een wolk het 
huis des HEREN, zodat de priesters vanwege de wolk niet konden 

blijven staan om dienst te doen, want de heerlijkheid des HEREN 
had het huis des HEREN vervuld. 

Lukas 21, vers 27  Hier staat geschreven: En dan zullen zij de Zoon 

des mensen zien komen op een wolk, met grote macht en 
heerlijkheid. 

De bode engel Gods sprak verder, 
 

Psalm 55, vers 23  Werp uw bekommernis op de HERE, Hij zal 

voor u zorgen; Hij zal nimmermeer toelaten, dat de rechtvaardige 
wankelt.  

 

Zie uit naar Zijn wolk! 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
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Heeft u een beperking? Deze boodschap is voor 

u! 
 

14-02-2013  GEBRACHT DOOR DE BODE ENGEL GODS IN DE NAAM 
VAN JEZUS CHRISTUS, OOK WEL YESHUA HAMASIACH GENOEMD. 

IN DEZE MAATSCHAPPIJ VERDWIJNT IEMAND MET EEN BEPERKING 

NIET, EN WORDT NIET BUITENGESLOTEN! 
 

 
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, welkom! Mijn naam is Benjamin Cousijnsen. Op 14 februari 

2013 kreeg ik deze boodschap van een bode engel Gods. 
 

Shalom! Ik begroet u in de liefdevolle naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. 

 

Wie niet kan lopen, rijdt in een rolstoel, en wie niet kan 
horen, leert liplezen. 

Wie niet kan praten, leert gebarentaal. Wie niet kan zien, leert 
brailleschrift.  

Ik ben een bode engel Gods, die naar de profeet Benjamin 

Cousijnsen ben gezonden. Mijn naam is Serear.  
 

Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, zoals gij hoort:  

Dus iemand, die een gebrek heeft in deze samenleving, verdwijnt 
niet en wordt ook niet buitengesloten! Denk maar mee… Wie zijn 

benen niet kan gebruiken, heeft een rolstoel. De wielen rijden hem 
waarheen hij wil. 

Een dove kan u verstaan, als hij/zij naar uw mond kijkt. 

Een stomme kan zich verstaanbaar maken, met zijn vingers en 
handen. 

Een blinde kan alles voelen, en zelfs lezen met zijn vingers! 
 

Al hebt gij een gebrek, wat dan nog? 

Yeshua HaMashiach heeft u lief en Hij zorgt voor u!  
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Al zegt gij: “Wat zonde dat ik niet alles kan doen”. Voorwaar, 
voorwaar, ik zeg u, Er blijft nog meer dan genoeg over, waarvoor 

Hij, Yeshua HaMashiach, ook Jezus Christus genoemd, u kan 

gebruiken als gij maar wilt! 
 

Jesaja 35, vers 3, 4, 5 en 6  Sterkt uw slappe handen en 
verstevigt uw knikkende knieën. Zegt tegen de angstige harten, 

‘Weest flink!’ Tot zover. 

“Wees niet bang, uw God is hier en Hij helpt u!” Dan worden 
de ogen van de blinden weer licht, en de oren van de doven worden 

geopend. Dan klautert de kreupele als een steenbok, en de tong 
van een stomme gaat jubelen. 

 

Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, 
dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, “met 

of zonder gebrek”, voegde de bode engel Gods toe, die in Hem 
gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. 

Johannes 10, vers 29  Wat mijn Vader Mij gegeven heeft, “ja u!” 

voegde de bode engel Gods toe, gaat alles te boven en niemand 
kan iets roven uit de hand mijns Vaders. Amen. 

 

Toen zei de bode engel Gods, Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

Gij kunt niet God dienen en Mammon! 
 
14-02-2013  IN DE NAAM VAN JEZUS CHRISTUS KOMEN ALLE 

BOODSCHAPPEN, DIE BENJAMIN COUSIJNSEN ONTVANGT, 
RECHTSTREEKS VAN DE ALMACHTIGE GOD ZELF, GEBRACHT VIA 

EEN BODE ENGEL GODS, INCLUSIEF DE GELDTRUC!  

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, welkom!  

 
De boodschap gaat over… juist, geld! 

Ik wil u eerst iets laten zien… Men neme twee muntjes, 

verschillende soorten muntjes, en dan is de bedoeling, dat u 
probeert om die twee muntjes op elkaar te zetten, op deze manier. 
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Maar dan niet met twee handen, zoals ik dat nu zo vasthoud, maar 
dus echt met twee vingers, namelijk met de duim en de wijsvinger 

op deze wijze… dat ga ik nu proberen… ja! Hoe is het mogelijk, 

gelukt!   
 

Oké, ik ga nu even met de boodschap verder… 
Shalom! Ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus. Mijn naam is Siframia.  

 
Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Luister goed! 

 
1 Timotheüs 6, vers 10 en 11 en 12  Want de wortel van alle 

kwaad is de geldzucht. Door daarnaar te haken zijn sommigen van 

het geloof afgedwaald en hebben zich met vele smarten doorboord. 
“Hoever doorboort dit kwaad u?” voegde de bode engel Gods 

toe. Gij daarentegen, o mens Gods, ontvlucht deze dingen, doch 
jaag naar gerechtigheid, godsvrucht, geloof, liefde, volharding en 

zachtzinnigheid. “Lees Galaten 5, vers 22 voor uzelf”, voegde de 

bode engel Gods toe. Strijd de goede strijd des geloofs, grijp het 
eeuwige leven, waartoe gij geroepen zijt… Tot zover. 

 

2 Timotheüs 3, vers 2 tot en met 5  Hoor, de Here waarschuwt u 
nog steeds: Want de mensen zullen zelfzuchtig zijn, geldgierig, 

pochers, vermetel, kwaadsprekers, aan hun ouders ongehoorzaam, 
ondankbaar, onheilig, liefdeloos, trouweloos, lasteraars, onmatig, 

onhandelbaar, afkerig van het goede, verraderlijk, roekeloos, 

opgeblazen, met meer liefde voor genot dan voor God.  
De bode engel Gods zei, “Lees Deuteronomium 11, vers 26 

voor uzelf.” Ik spreek verder uit 2 Timotheüs 3, vers 5: die met 
een schijn van godsvrucht de kracht daarvan verloochend hebben; 

houd ook dezen op een afstand. 

 
Voorwaar, voorwaar, hoor aandachtig!  

 

Mattheüs 6, vers 22 en 24  De lamp van het lichaam is het oog. 
Indien dan uw oog zuiver is, zal geheel uw lichaam verlicht zijn. 

Niemand kan twee heren dienen, want hij zal òf de ene haten en de 
andere liefhebben, òf zich aan de ene hechten en de andere 
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minachten; gij kunt niet God dienen èn Mammon, “de god van het 
geld”, voegde de bode engel Gods toe.  

 

Prediker 5, vers 9  Wie geld liefheeft, wordt van geld niet 
verzadigd, noch wie rijkdom liefheeft, van inkomsten. Ook dit is 

ijdelheid. 
 

Lees voor uzelf: Handelingen 5, vers 1 tot en met 11, en 

Deuteronomium 11, vers 14 tot en met 25 
 

Jozua 6, vers 19  Al het zilver en goud, en de koperen en ijzeren 
voorwerpen zullen de Here heilig zijn: het zal bij de schat des Heren 

komen. 

 
Mattheüs 6, vers 21  Want, waar uw schat is, daar zal ook uw 

hart zijn. Amen. 
 

Ik zal u het goocheltrucje, wat onderaan de brief stond - de 

boodschap - verklappen. 
Maar misschien is er een geestelijke les, die u hieruit kunt trekken. 

Ik zit bijvoorbeeld te denken van, ‘Je moet geld niet opstapelen’, 

maar misschien is er wel een veel geestelijkere les. Als u dat met 
ons wilt delen, dan mag u dat doorgeven aan Eindtijdnieuws of 

eindtijdspace@live.nl 
 

En dit is het trucje… 

Een eenvoudige lucifer…, die u op de één of andere manier moet 
zien te verstoppen achter het ene muntje, als u begint met het 

goocheltrucje, omhoogschuift als het andere muntje erachter zit, 
overpakt op één hand. Als je daar vrij goed in bent – ik ben daar 

niet zo goed in – dan komt het echt over.  

Nou, dit goocheltrucje bracht de bode engel Gods dus! Bijzonder, 
hè?  

Gods zegen en veel plezier met het goocheltrucje! 

 
SHALOM! 
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Profetie: Ik zeg u deze profetische woorden 

Gods! 
 

PROFETIE, ONTVANGEN OP 15 FEBRUARI 2013 VAN DE GOD VAN 
ABRAHAM, IZAÄK EN JAKOB, VIA ZIJN BODE ENGEL AAN MIJ, 

BENJAMIN COUSIJNSEN, OVERGEBRACHT! 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, welkom! Op 15 februari 2013 bracht de bode engel Gods 

deze profetische boodschap Gods over aan Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus. Ik ben de bode engel Gods, en mijn naam is Surisa.  

 
Voorwaar, voorwaar, ik zeg u deze profetische woorden 

Gods! 
 

Handelingen 27, vers 20  En toen zich verscheidene dagen zon 

noch sterren vertoonden, en zwaar noodweer ons bedreigde, werd 
ons tenslotte alle hoop op redding benomen. 

 
Openbaring 8, vers 10 en 11  En de derde engel blies de bazuin, 

en er viel een grote ster, brandend als een fakkel, uit de hemel, en 

zij viel op het derde deel der rivieren en op de bronnen der 
wateren. “Hoor aandachtig, want het zal geschieden! En Gods 

geliefde profeet heeft dit reeds geopenbaard!” voegde de bode 

engel Gods toe. En de naam der ster wordt genoemd Alsem, 
“bijnaam ‘Bitter’”. En het derde deel der wateren werd alsem en 

vele van de mensen stierven van het water, omdat het bitter 
geworden was. 

 

Voorwaar, voorwaar, 
 

Openbaring 16, vers 18 tot en met 21  Lees dit voor. Hier staat 
geschreven: En er kwamen bliksemstralen en stemmen en 

donderslagen, en er geschiedde een grote aardbeving, zo groot als 

er geen geweest is, sedert een mens op de aarde was: zó hevig 
was deze aardbeving, zó groot. En de grote stad viel in drie stukken 



 
 

 

1066 
 
 

 

uiteen en de steden der volken stortten in. En het grote Babylon 
werd voor God in gedachtenis gebracht, om daaraan de beker met 

de wijn van de gramschap zijns toorns te geven. En alle eilanden 

vluchtten weg en bergen werden niet meer gevonden. En grote 
hagelstenen, een talent zwaar, vielen uit de hemel op de mensen, 

en de mensen lasterden God vanwege de plaag van de hagel, want 
de plaag daarvan was zeer groot. 

 

De bode engel Gods sprak verder, Mijn naam is Surisa. 
 

Voorwaar, voorwaar, bliksemstralen en aardbevingen, hagel 
en vuur, vermengd met bloed, zullen op de aarde geworpen 

worden! 

 
Openbaring 8, vers 8 en 9  En de tweede engel blies de bazuin, 

en er werd iets als een grote berg, brandend van vuur, in de zee 
geworpen, en het derde deel van de zee werd bloed, en het derde 

deel van de schepselen in de zee, die leven hadden, stierf, en het 

derde deel van de schepen verging. 
Amos 5, vers 7 tot en met 9  Lees dit voor. Hier staat 

geschreven: O, zij die het recht in alsem verkeren, en de 

gerechtigheid ter aarde nederwerpen! Hij, die Pleiaden en Orion 
heeft gemaakt; Hij, die donkerheid verkeert in ochtend, en die de 

dag tot nacht verduistert; Hij, die het water der zee heeft 
opgeroepen en uitgegoten over de oppervlakte der aarde, – HERE is 

zijn naam! Hij, die verwoesting doet opflitsen over de sterkte, zodat 

verwoesting over de vesting komt. 
De bode engel Gods sprak verder,  

 
O wee, wat profeet Benjamin reeds gesproken heeft! 

Zei hij u ook niet: “Het jaar 2013 zal men zich nog goed 

herinneren”? 
 

De ster Alsem, ook ‘Bitter’ genoemd, zal de aarde schudden 

als het ware, en er zal veel paniek zijn.  
Een enorme donderende knal, geluid en trilling en veel schade zal 

dit geven. Plotseling zal dit geschieden! 
 

Voorwaar, voorwaar, ik zeg u: 
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Ik denk dat het zeer verstandig is, dat u zich nu bekeert en dat u 
zich overgeeft aan Yeshua HaMashiach, ook Jezus Christus 

genoemd, en uw zonden bij Hem brengt. U hebt er samen voor 

gezorgd, dat de bescherming door God zelf is weggenomen op 
aarde.  

Het is kiezen, radicaal: voor of tegen Yeshua HaMashiach, Jezus 
Christus! 

 

Wie Hem hebben aangenomen, zullen zich met vreugde 
verblijden, want ze zijn niet ontvoerd door de gevallen 

engelen, de zogenaamde ‘bezoekers uit de ruimte’.  
Maar neem uzelf in acht: ze zijn bij Jezus, Yeshua!  

Waardig is het Lam, Jezus de Christus uit Nazareth, Yeshua 

HaMashiach, die spoedig u bij Hem zal zien! Amen! 
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods en 
verdween. 

 

 
 

Rafaël naar Amsterdam uitgezonden! 
 
16-02-2013  RAFAËL WERD EENS UITGEZONDEN MET EEN 

OPDRACHT NAAR AMSTERDAM: HIJ MAAKTE DAAR KENNIS MET 

EEN CHRISTELIJK GEZIN EN VERTELDE HEN DIT VERHAAL IN 
BEELDSPRAAK!  

 
 

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, welkom! Op 16 februari 2013 bracht de bode engel Gods de 

volgende boodschap over aan Benjamin Cousijnsen. 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. Mijn naam is Rafaël; ik ben een bode 

engel Gods. 
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Voorwaar, ik werd eens uitgezonden naar Amsterdam bij de 
Amsterdamse grachten in Nederland. 

En ik was daar met een opdracht. Ik belde aan bij een huis, waar 

op stond: ‘Kamer te huur per direct all in’. Voorwaar, voorwaar, ik 
zeg u, Natuurlijk wist ik wat mijn opdracht was en ik trok daar 

meteen in. De bewoners waren reeds jaren bekeerd en gingen ook 
al jarenlang naar de kerk. 

 

Ik hoor sommigen alweer denken, ‘Wat had Rafaël daar dan 
te zoeken?’ 

Als God een bode engel uitzendt, dan heeft Hij Zijn bedoeling en 
plan reeds klaar. Ik maakte kennis met dit Christelijke gezin, en ik 

vertelde hen toen het volgende verhaal in beeldspraak. 

 
Er was eens een man op weg naar de hemel… 

Of hij vurig was in Jezus Christus? vraagt u zich af… Luister maar. 
Hij legde de mensen de handen op, en had reeds vele mensen tot 

de Heer geleid. 

‘Prachtig!’ denkt u misschien, ‘Praise the Lord!’  
Onderweg naar de hemel zag deze man vele andere mensen om 

zich heen, en hij vroeg zichzelf af, of ook zij onderweg waren naar 

de hemel.  
‘Vreemd’, dacht hij. Velen droegen een rugzak, maar enkelen ook 

niet. Deze man dacht ook, ‘Waarom draag ik nu zo’n zware rugzak, 
waarom ik en zij niet?’  

Deze man probeerde nu zelf die zware rugzak van zijn rug af te 

halen, maar bemerkte dat de rugzak gewoon vastzat op zijn rug! 
“Wat krijgen we nou?” riep hij verbaasd.  

Een engel Gods stuurde de mensen zonder rugzak naar rechts. 
Daar ontstond een rij. Maar de mensen, die de onvoorstelbare 

zware rugzakken op hun rug droegen, bleven echter gewoon in de 

linker rij staan. Hij keek naar de mensen in deze rij, waar hij ook 
stond, en dacht, ‘Wat een hoop mensen met van die zware 

rotzakken op hun rug, net als ik!’ Hij was zo moe. 

‘Hè hè’, eindelijk kwam hij dan vooraan te staan.  
 

Voor hem stond een grote krachtige engel Gods... 
De engel vroeg aan deze man, “Waarom staat u in deze rij met een 

zware rugzak?” 
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“Wat?” riep de man uit, “Is dit soms een grapje van de Heer?” 
Ondertussen werd de rugzak losgemaakt op zijn rug en de man 

riep, “Ik wist wel dat men een fout had gemaakt! Ik ben namelijk 

een wederom geboren Christen, en ik heb echt duizend, ja echt 
misschien wel veel meer mensen bevrijd, en in mijn leven bekeerd 

en naar de Heer gebracht! Ja, elke dag werkte ik fulltime voor de 
Heer. Als iemand de hemel verdiend heeft, ben ik het wel! Ik deed 

zelfs meer dan ik aankon, en ik gaf mijn tienden van mijn inkomen 

aan de kerk. Ook bracht ik het woord van God, het evangelie, in 
vele kerken, en…” 

“Houd maar op!” zei deze grote krachtige engel plotseling tegen de 
man. 

 

Nu werd de rugzak geopend, en wat zat daar toch in? 
Een lijst… De engel begon er uit voor te lezen, en twee andere 

engelen plaatsten een beeldscherm neer voor deze man. Terwijl de 
man de engel Gods hoorde spreken, zag hij de daarbij behorende 

beelden. Dit is wat hij zag en hoorde… 

De engel, die voorlas, sprak: “Anita werden de handen opgelegd 
door u. Op dat moment is haar huwelijk kapotgegaan door overspel 

en hoererij”. 

De man riep, “Hè, hoe kan dat nu? Ze waren toch Christen?” 
“Klopt!” zei de engel Gods, “U deed vaak een uitnodiging om naar 

voren te komen. Maar omdat u zichzelf ook had overgegeven aan 
overspel, hoererij, afgoderij en nog veel meer, sprong het ook op 

hun over”. De engel des Heren sprak verder,  

 
Neem 1 Korinthiërs 1, vers 10 in acht: Doch ik vermaan u, 

broeders, bij de naam van onze Here Jezus Christus: weest allen 
eenstemmig en laten er geen scheuringen onder u zijn; weest vast 

aaneengesloten, één van zin en één van gevoelen.  

 
Jakobus 1, vers 12 en 13, en Jakobus 4, vers 7 tot en met 9  

Lees dit voor. 

Jakobus 1, vers 12 en 13  Hier staat geschreven:  Zalig is de man, 
die in verzoeking volhardt, want, wanneer hij de proef heeft 

doorstaan, zal hij de kroon des levens ontvangen, die Hij beloofd 
heeft aan wie Hem liefhebben. Laat niemand, als hij verzocht 

wordt, zeggen: Ik word van Godswege verzocht. Want God kan 
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door het kwade niet verzocht worden en Hijzelf brengt ook niemand 
in verzoeking.  

Jakobus 4, vers 7 tot en met 9  Hier staat geschreven: Onderwerpt 

u dus aan God, maar biedt weerstand aan de duivel, en hij zal van 
u vlieden. Nadert tot God, en Hij zal tot u naderen. Reinigt uw 

handen, zondaars, en zuivert uw harten, gij, die innerlijk verdeeld 
zijt. Beseft uw ellende, treurt en weent; uw gelach moet 

veranderen in treurigheid, en uw vreugde in neerslachtigheid. 

Vernedert u voor de Here, en Hij zal u verhogen. 
 

De bode engel Gods sprak verder, “U dacht er ook niet aan 
om u te bekeren”. 

 

In 1 Johannes 1, vers 8, 9 en 10 staat geschreven: Indien wij 
zeggen, dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en de 

waarheid is in ons niet. Indien wij onze zonden belijden, Hij is 
getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te 

reinigen van alle ongerechtigheid. Indien wij zeggen, dat wij niet 

gezondigd hebben, maken wij Hem tot een leugenaar en zijn woord 
is in ons niet. 

 

“Zo staat het geschreven”, zei de engel Gods, “en daarom 
was uw rugzak zeer zwaar!” 

“U dacht dat God alles wel even zou gaan wegen, en dat u dan toch 
nog zó zonder berouw de hemel kon binnengaan.” 

 

1 Johannes 3, vers 2 tot en met 10  Lees dit voor uzelf, en laat 
de Heilige Geest Gods u de ogen openen, en uw hart en wandel 

veranderen. 
 

Voorwaar, voorwaar, als u iemand de handen oplegt, mag u 

beslist niet gebonden zijn of verslaafd of overgenomen, 
want u brengt schade aan! 

En hierdoor kan een kerk ten ondergaan! Dit betreft ook uw taak in 

uw kerk. Wie niet van zijn of haar gebondenheid afstapt, en ermee 
afrekent, zal Gods Koninkrijk nimmer binnentreden! Besef, er is 

heiligheid in Gods Koninkrijk, en alle onreinheid, zonden, 
enzovoorts, komen hier niet binnen! Weet gij niet, dat wie de 

tempel schendt, God schendt?  
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Weet u, dit gezin in Amsterdam luisterde aandachtig. 

Het goede nieuws is, dat dit gezin zich bekeerde en berouw had. 

Deze man herkende zich in dit verhaal.  
 

Voorwaar, wandel in zuiverheid alleen, want met uw daden 
en goeddoende komt u er niet. 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 

verdween. 
 

SHALOM 
 

 

 

Hoor wat de Geest vandaag tot de Gemeenten 

zegt! 
 
18-02-2013  WOORD VAN DE GOD VAN ABRAHAM, IZAÄK EN 

JAKOB! HOOR WAT DE GEEST VANDAAG TOT DE GEMEENTEN 

ZEGT: WEE U, BLINDE WEGWIJZERS, JA U DIE IN DE KERK 
PREKEN: “ER KOMT EEN OPWEKKING IN ONS LAND!”  

 
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, Shalom en welkom! Op 18 februari 2013 bracht de bode 

engel Gods de volgende boodschap over aan Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Ik ben 

de bode engel Gods, Mirjaela. Met vreugde ben ik uitgezonden, 

Benjamin.  
 

Beter geliefd door Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, dan 
een kerk vol Christenen. 

Hoor de stem, die roept in de allerlaatste dagen, de stem van de 

almachtige God van Izaäk, Jakob en Abraham! 
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Wee u, blinde wegwijzers, ja u die in de kerk preken: “Er 
komt een opwekking in ons land!”  

Gij leugenaars! Hoe zult gij ontkomen aan het oordeel der hel?  

Mijn huis moet een huis zijn van reinheid en heiligheid en gebed, 
waar men zich met gereinigde handen, zonder vlek der zonde, vol 

schuld, Mij, de Almachtige, de handen opheft. Gij schriftgeleerden 
en farizeeën, gij huichelaars! 

Sla uw Bijbel open in: 

 
2 Timotheüs 2, vers 5  Daar staat geschreven: En is iemand een 

kampvechter, dan ontvangt hij de krans alleen, als hij volgens de 
regels van de kamp heeft gestreden. 

 

Voorwaar, steek uw handen op! 
Wie is de kampvechter? En wie krijgt de krans?  

Velen hebben een schijn van Mijn vruchten en de kracht van de 
Heilige Geest verloochend! Waar blijft de wijze, waar de 

schriftgeleerde? Waar is de heilige?  

 
1 Korinthiërs 3, vers 18 tot en met 20  Daar staat geschreven: 

Laat niemand zichzelf misleiden! Indien iemand onder u meent wijs 

te zijn in deze tijd, hij worde dwaas, om wijs te worden. Want de 
wijsheid dezer wereld is dwaasheid voor God. Want er staat 

geschreven: Die de wijzen vangt in hun sluwheid. 
 

Denk ook niet dat God u een krans zal geven, en dat gij met 

die ene zwakheid, die u niet kan laten vanwege uw 
verslaving, dat Hij u toch nog zó naar binnen zal laten gaan, 

waar heiligheid is. 
Gij zult het niet verdragen! Breek in de almachtige naam van 

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, met alles wat Gods tempel 

afbreekt en de kerk! 
 

Galaten 5, vers 16 tot en met 21, en 1 Korinthiërs 3, vers 16 

tot en met 17, en Spreuken 16, vers 30  Lees dit voor. Ik begin 
met  

Galaten 5, vers 16 tot en met 21  Hier staat geschreven: Dit bedoel 
ik: wandelt door de Geest en voldoet niet aan het begeren van het 

vlees. Want het begeren van het vlees gaat in tegen de Geest en 
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dat van de Geest tegen het vlees – want deze staan tegenover 
elkander – zodat gij niet doet wat gij maar wenst. Indien gij u 

echter door de Geest laat leiden, dan zijt gij niet onder de wet. Het 

is duidelijk, wat de werken van het vlees zijn: hoererij, onreinheid, 
losbandigheid, afgoderij, toverij, veten, twist, afgunst, 

uitbarstingen van toorn, zelfzucht, tweedracht, partijschappen, nijd, 
dronkenschap, brasserijen en dergelijke, waarvoor ik u waarschuw, 

zoals ik u gewaarschuwd heb, dat wie dergelijke dingen bedrijven, 

het Koninkrijk Gods niet zullen beërven. 
1 Korinthiërs 3, vers 16 tot en met 17  Hier staat geschreven: Weet 

gij niet, dat gij Gods tempel zijt en dat de Geest Gods in u woont? 
Zo iemand Gods tempel schendt, God zal hem schenden. Want de 

tempel Gods, en dat zijt gij, is heilig! 

Spreuken 16, vers 30  Hier staat geschreven: Wie zijn ogen 
toeknijpt, wil valse dingen verzinnen; wie zijn lippen samendrukt, 

heeft het kwaad reeds gedaan.  
De bode engel Gods sprak verder,  

 

Voorwaar! 
 

Openbaring 2, vers 16  Bekeer u dan; maar zo niet, dan kom Ik 

spoedig tot u en Ik zal strijd tegen hen voeren met het zwaard 
mijns monds. 

Openbaring 3, vers 21  Wie overwint, hem zal Ik geven met Mij te 
zitten op mijn troon, gelijk ook Ik heb overwonnen en gezeten ben 

met mijn Vader op zijn troon. 

Openbaring 3, vers 22  Wie een oor heeft, die hore, wat de Geest 
tot de gemeenten zegt. 

 
Voorwaar, maak u gereed om zuiver en heilig te zijn voor 

Zijn aangezicht, anders zal het in u branden! 

Ik duld geen zonden. Wees sterk en vurig van Geest, maar dan wel 
in Yeshua HaMashiach, Jezus Christus.  

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 

verdween. 
 

 
 

Jouw vertrooster is liefde, Hij houdt van jou! 
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18-02-2013  WAT DOE JE, ALS JE KLEINE BROERTJE OF ZUSJE, DIE 

IN DE BABYBOX ZIT, BEGINT TE HUILEN? (ZELFS DE GELUIDEN 

ZIJN EEN OPDRACHT VAN DE HEER IN DEZE BOODSCHAP!) O.A.: 
JES. 46:4 EN JES. 63:8 EN 9  

Volledige weergave: 
 

Hallo, Shalom en welkom! Op 18 februari 2013 bracht de engel van 

de Here God deze boodschap over aan Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus 
Christus. Mijn naam is Masmilie. Ik ben een bode engel Gods en 

werd uitgezonden met een boodschap. Welke boodschap?  

Ik zal het u vertellen. 
 

Wat doe je, als je kleine broertje of zusje, die in de babybox 
zit, heel hard begint te huilen (huil een baby even na)? 

Natuurlijk, je troost die kleine schreeuwer! Noem zijn of haar naam, 

en probeer het kindje nog een keer te troosten. En als je dat niet 
lukt? 

Probeer eens een grappig gezicht te trekken. Kwam er geen 

verandering in? 
Ojee, het ‘alarm’ gaat weer af (huil een baby even na). En wat jij 

niet kan, dat lukt jouw moeder wel. Hoe doet ze dat toch? 
Kijk maar eens goed… Ze neemt het kleintje op haar arm, loopt er 

een beetje mee rond, kijkt even naar buiten, of naar een schilderij 

of een fotolijstje, en… ja hoor! (snuif driemaal). 
Na dit beetje gesnuif en gesnik hoor je… (lach even als een baby). 

Ja, prijs de Heer! Er brak eindelijk weer een lachje door! 
 

Luister eens aandachtig. 

Diep in je hart – wees maar heel eerlijk – begrijp je dat best. Bij 
moeder voel je je veilig! Al kun je of wil je haar niet iets zeggen, en 

je huilt maar. Troosten zal ze je wel. En als je ouder wordt, is er 

niemand die je op de arm neemt. Geen mens kan je dat veilige 
gevoel geven, dat je als klein, schattig, lief kindje had, nee, geen 

mens! Toch staat er geschreven in:  
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Jesaja 46, vers 4  Tot de ouderdom ben Ik dezelfde en tot de 
grijsheid toe zal Ik u torsen; Ik heb het gedaan en Ik zal dragen, Ik 

zal torsen en redden. 

Jesaja 63, vers 8 en 9  Hij zeide: Zij zijn toch mijn volk, kinderen, 
die niet trouweloos worden, en Hij werd hun tot een Verlosser. In al 

hun benauwdheid was ook Hij benauwd, en de Engel zijns 
aangezichts heeft hen gered. In zijn liefde en in zijn mededogen 

heeft Hij zelf hen verlost en Hij hief hen op en droeg hen al de 

dagen van ouds. 
 

Psalm 68, vers 20  Geprezen zij de Here. Dag aan dag draagt Hij 
ons; die God is ons heil.  

 

Jesaja 40, vers 31  Lees dit voor. Hier staat geschreven: Maar wie 
de HERE verwachten, putten nieuwe kracht; zij varen op met 

vleugelen als arenden; zij lopen, maar worden niet moede; zij 
wandelen, maar worden niet mat. 

Lees ook voor: 2 Korinthiërs 1, vers 3 en 4, en 1 Korinthiërs 

12, vers 10 tot en met 13 
In 2 Korinthiërs 1, vers 3 en 4 staat geschreven: Geloofd zij de God 

en Vader van onze Here Jezus Christus, de Vader der 

barmhartigheden en de God aller vertroosting, die ons troost in al 
onze druk, zodat wij hen, die in allerlei druk zijn, troosten kunnen 

met de troost, waarmede wijzelf door God vertroost worden. 
1 Korinthiërs 12, vers 10 tot en met 13  Hier staat geschreven: Aan 

de een werking van krachten, aan de ander profetie; aan de een 

het onderscheiden van geesten, en aan de ander allerlei tongen, en 
aan weer een ander vertolking van tongen. Doch dit alles werkt één 

en dezelfde Geest, die een ieder in het bijzonder toedeelt, gelijk Hij 
wil. Want gelijk het lichaam één is en vele leden heeft, en al de 

leden van het lichaam, hoe vele ook, één lichaam vormen, zo ook 

Christus; want door één Geest zijn wij allen tot één lichaam 
gedoopt, hetzij Joden, hetzij Grieken, hetzij slaven, hetzij vrijen, en 

allen zijn wij met één Geest gedrenkt.  

De bode engel Gods sprak verder, 
 

Voorwaar, voorwaar, en God is liefde! 
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Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, 
dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die 

in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. 

 
Lukas 11, vers 13  Indien dan gij, hoewel gij slecht zijt, goede 

gaven weet te geven aan uw kinderen, hoeveel te meer zal uw 
Vader uit de hemel de heilige Geest geven aan hen, die Hem 

daarom bidden? 

 
Mattheüs 19, vers 14 en 15  Lees dit voor. Hier staat 

geschreven: Maar Jezus zeide: Laat de kinderen geworden en 
verhindert ze niet tot Mij te komen, want voor zodanigen is het 

Koninkrijk der hemelen.  

 
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, en overdenk wat de Geest 

Gods wederom tot u gesproken heeft, de God van Izaäk, Jakob en 
Abraham, en Zijn geliefde Zoon, Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
 

 

Onverwachts sla Ik toe & welke soldaat was 
gereed? 
 

19-02-2013  VREES DEZE BOODSCHAP NIET, WANT SATAN WEET: 
ZIJN TIJD IS KORT, EN DAAROM: DE GENADE IS BIJNA VOORBIJ! 

DE ALMACHTIGE GOD VAN IZAÄK, JAKOB EN ABRAHAM RICHT 

ZICH OOK TOT ROME IN DEZE BOODSCHAP!  
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, welkom! Op 19 februari 2013 bracht de bode engel Gods 

deze belangrijke boodschap over aan Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom, profeet Benjamin! Ik begroet u in de almachtige naam van 
Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Ik ben een bode engel Gods, 

Miliachi. Schrijf op en geef Gods geheiligde woorden door. 
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Gij, Rome, loopt uw eigen heiligen achterna en uw eigen 
god, de paus, die men op handen zal dragen! 

Voorwaar, Hoor! 

 
Leviticus 18, vers 22  En gij zult geen gemeenschap hebben met 

een, die van het mannelijk geslacht is, zoals men gemeenschap 
heeft met een vrouw: een gruwel is het. 

 

Ook denkt gij, dat u met uw geld uw schuld hebt afbetaald, 
wat gij vele kinderen hebt aangedaan. 

Gij zijt overgenomen, en gij zijt marionetten van de buitenaardse 
gevallen engelen en de Illuminati! En gij, Rome, en gij volgelingen 

van uw eigen heiligen, en u die ingaat tegen alle geheiligde 

geboden Gods - net als de antichrist, Obama - zijt geliefd onder het 
volk, dat ook door de machthebbers der aarde betoverd is door 

toverij van de leugen. De gevallen engelen hebben reeds alle 
volken verleid, door Gods geheiligde woorden, de waarheid, te 

verdraaien!  

 
Uw paus zal met alles meewaaien, met de toverijen die in 

hem zijn!  

Ook zal hij vele tekenen doen, omdat de geest van de gevallen 
engelen in hem is. Hij zal als een kameleon zijn, omdat de 

Illuminati tot zijn doel wil komen.  
 

Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Men wil door middel van 

aanvallen in uw slaap de Christenen verleiden, en van 
Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, aftrekken! 

De kampen staan reeds gereed om Christenen te elimineren. Er is 
reeds Christenvervolging, omdat uw wereld overgenomen is! Meer 

dan 50 landen maken zich reeds schuldig door Christenvervolging. 

 
Voorwaar, geliefden, wees op uw hoede! 

Wee, wee, wee hun, die op de aarde wonen, vanwege 

ongehoorzaamheid! 
 

1 Johannes 1, vers 5 tot en met 10, en Openbaring 22, vers 6 
en 7, en Efeziërs 6, vers 12 tot en met 13  Lees dit voor. Ik 

begin met 
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1 Johannes 1, vers 5 tot en met 10  Hier staat geschreven: En dit is 
de verkondiging, die wij van Hem gehoord hebben en u 

verkondigen: God is licht en in Hem is in het geheel geen 

duisternis. Indien wij zeggen, dat wij gemeenschap met Hem 
hebben en in de duisternis wandelen, dan liegen wij en doen de 

waarheid niet; maar indien wij in het licht wandelen, gelijk Hij in 
het licht is, hebben wij gemeenschap met elkander; en het bloed 

van Jezus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde. Indien wij zeggen, 

dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en de waarheid is 
in ons niet. Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en 

rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van 
alle ongerechtigheid. Indien wij zeggen, dat wij niet gezondigd 

hebben, maken wij Hem tot een leugenaar en zijn woord is in ons 

niet. 
Openbaring 22, vers 6 en 7  Hier staat geschreven: En Hij zeide tot 

mij: Deze woorden zijn getrouw en waarachtig, en de Here, de God 
van de geesten der profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn 

knechten te tonen hetgeen weldra geschieden moet. En zie, Ik kom 

spoedig. Zalig hij, die de woorden der profetie van dit boek 
bewaart! 

Efeziërs 6, vers 12 tot en met 13  Hier staat geschreven: want wij 

hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de 
overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer 

duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Neemt 
daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in 

de boze dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te 

houden. 
De bode engel Gods sprak verder, 

 
Gij geliefde soldaten van Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus, vrees deze boodschap niet. 

Want satan weet: zijn tijd is kort! En daarom, de genade is bijna 
voorbij. De bescherming van de aarde is weggenomen, de wegen 

zijn vrijgevochten.  

Vecht als een soldaat, want zie, onverwachts, zo spreekt de Here, 
sla Ik toe! En welke soldaat was gereed? 

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Immanuel, Ruacha, Yeshu, 
Shalom! 
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19-02-2013 Vrees niet, Hij zal u dragen! 
 

BOODSCHAP GODS: VREES NIET, HIJ ZAL U DRAGEN! EEN 

PRACHTIG VERHAAL, IN BEELDSPRAAK OVERGEBRACHT DOOR DE 
BODE ENGEL GODS AAN GODS GELIEFDE PROFEET VAN DE 

LAATSTE DAGEN, BENJAMIN COUSIJNSEN! 
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, welkom! Op 19 februari 2013 bracht de bode engel Gods de 
volgende boodschap over aan Benjamin Cousijnsen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. Ik ben de bode engel, Roualia. Ik ben 

uitgezonden naar Benjamin Cousijnsen, Gods geliefde profeet van 
de laatste dagen. Ik vertel u een verhaal. 

 

Heel hoog, hoog in de bergen, bouwt de arend zijn nest. 
Dat nest kun je bijna niet zien; alleen met wat moeite kunt u het 

wel zien zitten. Maar er is ook geen mogelijkheid, dat iemand 

daarbij kan komen. Veilig kan de arend, de vogel, daar de eieren 
uitbroeden en de jongeren voedsel brengen. 

 
Voorwaar, voorwaar, ik vertel u, U moet zich de situatie 

even indenken… 

Steile bergwand, enge afgronden en ergens op een uitstekende rots 
het nest. Vraagt u zich af, ‘Hoe moeten die jonge arenden ooit leren 

vliegen? Bij de eerste de beste poging vallen ze zich te pletter!’ 
Ah, kijk nu eens, daar oefent één van de jongen zich, hoog op zijn 

poten. En dan danst hij als het ware op het nest. Kijk, hoor! 

(fladder de fladder de boem!) 
De vleugels slaat hij wijd uit. Hij klappert ermee, en springt af en 

toe een klein eindje omhoog. Het lijkt wel of hij nu wil proberen, of 

zijn vleugels hem al kunnen dragen.  
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Na een paar dagen oefenen, danst het dier steeds dichterbij 
de rand van het nest. 

Zijn vleugels slaat hij wijd uit, wijd uit! Hij klappert ermee en 

springt af en toe een eindje omhoog. Het lijkt wel of hij wil 
proberen of zijn vleugels hem al kunnen dragen. Na een paar dagen 

oefenen, danst het dier steeds dichter bij de rand van het nest. 
Zeer zorgzaam vliegt de moeder heen en weer. Langzaam slaan 

haar machtige vleugels door de lucht. 

 
Nu raakt ze het jong, zodat het plotseling van de rand van 

het nest valt… 
Maar dat lijkt zo. Ja! Nu moet het dier leren vliegen… Kom op! Ja 

daar, hoog in de lucht! Onhandig klapperen de vleugels… Ja, het 

lukt! Ze dragen hem! Maar niet lang… ohhh… angstig schreeuwt het 
jong, “Help! Ik val te pletter!” Dan, met een machtige slag van de 

vleugels, schiet de arend onder het jong, en vangt het op haar 
sterke lijf, en brengt het weer veilig terug in het nest. 

 

Jesaja 40, vers 28 tot en met 31, en Deuteronomium 32, 
vers 11, en Exodus 19, vers 4  Lees dit voor. Ik begin met 

Jesaja 40, vers 28 tot en met 31  Hier staat geschreven: Weet gij 

het niet, hebt gij het niet gehoord? Een eeuwig God is de HERE, 
Schepper van de einden der aarde. Hij wordt noch moede noch 

mat, zijn verstand is niet te doorgronden. Hij geeft de moede 
kracht en de machteloze vermeerdert Hij sterkte. Jongelingen 

worden moede en mat, zelfs jonge mannen struikelen, maar wie de 

HERE verwachten, putten nieuwe kracht; zij varen op met 
vleugelen als  
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arenden; zij lopen, maar worden niet moede; zij wandelen, maar 
worden niet mat. 

Deuteronomium 32, vers 11  Hier staat geschreven: Als een arend, 

die zijn broedsel opwekt, over zijn jongen zweeft, zijn wieken 
uitspreidt, er een opneemt en draagt op zijn vlerken. 

Exodus 19, vers 4  Hier staat geschreven: Gij hebt gezien, wat Ik 
de Egyptenaren heb aangedaan, en dat Ik u op arendsvleugelen 

gedragen en tot Mij gebracht heb. 

De bode engel Gods sprak verder, 
 

Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, 
dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die 

in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. 

 
Voorwaar, vrees niet, Hij zal u dragen! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 
verdween. 

 

 
 

Beoefen geduld en de liefde Gods! 
 
21-02-2012  IS DE HERE ZÓ KORT VAN GEDULD, IS DIT ZIJN 

HANDELWIJZE? ZIJN MIJN WOORDEN NIET VRIENDELIJK JEGENS 

DE OPRECHTE VAN WANDEL? DE BODE ENGEL TEKENDE, ZONDER 
LINIAAL, SNEL EEN GEDULDSPEL!  

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, welkom! Op 21 februari 2013 bracht de bode engel Gods 

deze boodschap over aan Benjamin Cousijnsen, met aan het einde 
weer een surprise. En dat zal ik u straks uitleggen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus 
Christus.  

 

Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Let goed op en onderzoek u! 
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Kolossenzen 3, vers 12 tot en met 14  Doet dan aan, als door 
God uitverkoren heiligen en geliefden, innerlijke ontferming, 

goedheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld. Verdraagt 

elkander en vergeeft elkander, indien de een tegen de ander een 
grief heeft; gelijk ook de Here u vergeven heeft, doet ook gij 

evenzo. En doet bij dit alles de liefde aan, als de band der 
volmaaktheid. 

 

Micha 2, vers 7  Mag dat gezegd worden, huis Jakobs, is de HERE 
zo kort van geduld, is dit zijn handelwijze? Zijn mijn woorden niet 

vriendelijk jegens de oprechte van wandel? 
1 Thessalonicenzen 5, vers 12 tot en met 20, en Romeinen 

12, vers 10 tot en met 13, en vers 21  Lees dit voor. Ik begin 

met  
1 Thessalonicenzen 5, vers 12 tot en met 20  Hier staat 

geschreven: Wij verzoeken u, broeders, hen, die onder u zich 
moeite getroosten, die u leiden in de Here en u terechtwijzen, te 

erkennen, en hen zeer hoog te schatten in liefde, om hun werk. 

Houdt vrede onder elkander. Wij vermanen u, broeders, wijst de 
ongeregelden terecht, beurt de kleinmoedigen op, komt op voor de 

zwakken, hebt geduld met allen. Ziet toe, dat niemand kwaad met 

kwaad vergelde, maar jaagt te allen tijde het goede na, jegens 
elkander en jegens allen. Verblijdt u te allen tijde, bidt zonder 

ophouden, dankt onder alles, want dat is de wil Gods in Christus 
Jezus ten opzichte van u. Dooft de Geest niet uit, veracht de 

profetieën niet, maar toetst alles en behoudt het goede. 

Romeinen 12, vers 10 tot en met 13, en vers 21  Hier staat 
geschreven: Weest in broederliefde elkander genegen, in eerbetoon 

elkander ten voorbeeld, in ijver onverdroten, vurig van geest, dient 
de Here. Weest blijde in de hoop, geduldig in de verdrukking, 

volhardend in het gebed, bijdragend in de noden der heiligen, legt u 

toe op de gastvrijheid.  
En vers 21, hier staat geschreven: Laat u niet overwinnen door het 

kwade, maar overwin het kwade door het goede. 

De bode engel Gods sprak verder, 
 

Jakobus 5, vers 7 tot en met 10  Hebt dus geduld, broeders “en 
zusters”, voegde de bode engel Gods toe, tot de komst des Heren! 

Zie, de landman “of landvrouw”, voegde de bode engel Gods toe, 
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wacht op de kostelijke vrucht des lands en heeft geduld, totdat de 
vroege en late regen erop gevallen is. Oefent ook gij geduld, sterkt 

uw harten, want de komst des Heren is nabij. Broeders “en 

zusters”, voegde de bode engel Gods toe, zucht niet tegen 
elkander, opdat gij niet onder het oordeel valt; zie, de Rechter staat 

voor de deur. Broeders “en zusters”, voegde de bode engel Gods 
toe, neemt tot een voorbeeld van gelatenheid en geduld de 

profeten, die in de naam des Heren hebben gesproken. 

 
1 Korinthiërs 13, vers 5 tot en met 7  Lees dit voor. Hier staat 

geschreven: zij kwetst niemands gevoel, zij zoekt zichzelf niet, zij 
wordt niet verbitterd, zij rekent het kwade niet toe. Zij is niet blijde 

over ongerechtigheid, maar zij is blijde met de waarheid. Alles 

bedekt zij, alles gelooft zij, alles hoopt zij, alles verdraagt zij.  
De bode engel Gods sprak verder,  

 
Voorwaar, voorwaar, geliefden, voordat ik ga,  

 

Galaten 5, vers 22  Maar de vrucht van de Geest is liefde, 
blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, 

trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. 

 
Gij had zó veel geduld! 

Mijn naam is Rouacha. Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de 
bode engel Gods en verdween. 

 

Maar voordat de bode engel Gods verdween, maakte hij, of 
zij, een tekening uit de losse hand. 

En deze tekening is eigenlijk – ik zal het u tonen – een soort puzzel, 
een geduldpuzzel! Dit is de ware grootte, die de engel tekende – ik 

weet niet of u het kan zien. En wij hebben het vergroot. 

Het is een geduldpuzzel, omdat het een kruis is, en ook weer 
symbolisch. U kunt deze puzzel vanaf morgen of overmorgen op 

Eindtijdnieuws vinden.  

En de bode engel Gods liet Benjamin er nummers inschrijven, nadat 
zij zelf de tekening had gemaakt. Maar dat is eigenlijk, als u er niet 

uitkomt. U kunt het op stevig karton maken.  
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Ik denk dat u de geduldpuzzels ook wel kent. Maar het is dus een 
kruis, wat ook weer een symboliek heeft, net als de vorige week. Ik 

zal het omdraaien, dan kunt u het zien.  

 
Vorige week hadden wij ook een soort goocheltruc, met een 

lucifer en 2 verschillende muntjes, die u ook kunt 
terugkijken. 

En we hebben een paar mensen gehad, die daarop reageerden, wat 

de betekenis daarvan was. Maar de Here God, die openbaarde aan 
Benjamin Cousijnsen op dezelfde dag de uitleg van die goocheltruc. 

En dat is dus: ‘Lucifer zit achter het geld’… Ja, dat is een diepe, hè?  
En u had misschien nog wel gedacht, ‘Wat een simpel 

goocheltrucje, wat gaan ze ver!’ Maar u moet dus niet vergeten, dat 

al deze dingen net als dit kruis – want dat is ook iets om over na te 
denken, van wat zou de Heer daarmee bedoelen? – dat de Heer dat 

doet om u aan het nadenken te zetten. Ik weet niet waar dit precies 
staat, maar dat komt zo in mij op: in de Bijbel staat ergens 

geschreven, volgens mij in Spreuken, van wat wijsheid is voor de 

mensen, is dwaasheid bij God. God geeft iets in grote wijsheid, en, 
ja, hoe durven wij mensen te denken, dat dat dwaasheid is, terwijl 

er zo’n diepe geestelijke betekenis achter zit voor u. Dus dat is echt 

iets om over na te denken!  
Lucifer zit dus achter het geld; hoe waar is dat. 

Maar binnenkort zal het verdwijnen, maar dat is een ander verhaal. 
Dus heel veel plezier met dit geduldpuzzeltje, wat uiteindelijk het 

kruis is. Dat is het kruis dat ook wij mogen leren dragen, en dan 

niet uit elkaar, maar in elkaar.   
 

SHALOM! Gods zegen 
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De bode engel Gods tekende dit geduldspel met de 
boodschap, zonder liniaal, vlot op papier, met de volgende 

mededeling: 
DIT IS EEN GEDULDSPEL. 

ALS U DIT KRUIS UITKNIPT, ZULT U MERKEN DAT HET NIET ZO 

EENVOUDIG IS OM HET WEER IN ELKAAR TE ZETTEN! 
MAAK DIT OP EEN STERK STUK KARTON! NUMMER DE STUKKEN. 

PROBEER HET TE MAKEN MET DE ONGENUMMERDE KANT NAAR 

BOVEN!  
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RUACHA, YESHU, SHALOM! 
 

 

 

De oude Spaanse visser uit Cambrils! 
 

21-02-2013  LUISTER NAAR DIT WARE VERHAAL: DE BODE ENGEL 
GODS ONTMOETTE EEN OUDE VISSER UIT CAMBRILS, VOL 

VERHALEN. EINDELIJK ALS DE BODE ENGEL, ELJA, DE KANS 
KRIJGT, KAN OOK ZIJ HAAR VERHAAL DOEN!  

Volledige weergave: 

 
Etenstijd! (gong!) Welkom, hallo! Op 21 februari 2013 kreeg ik de 

volgende boodschap van een bode engel Gods. 
 

Shalom! Ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus. Ik ben een bode engel Gods; mijn naam is Elja. Voorwaar, 
voorwaar, ik vertel u een verhaal in beeldspraak. 

 
Ik was eens in Spanje bij Cambrils de Mar… 

Daar zag ik een oude Spaanse visser, die van een visveiling kwam, 

die elke middag gehouden werd. Hij kwam van Costa Dorada. Deze 
visser kende heel Spanje wel. Telkens vertelde hij over van alles, 

en wat hij wist en wat hij niet wist.  

 
Het enige wat Fernando niet wist, dat ik, Elja, de bode engel 

Gods, voor hèm kwam en een engel was.  
Fernando stelde mij een vraag. Toen hij moe werd van al zijn 

verhalen, zei hij, “Wat hebt u daar?” Dat zei de visser, Fernando.  

Oh, dat is een gong! zei ik, en vertelde meteen verder: Bij het 
geluid van een galmende gong, verlaat horen en zien je, vertelde 

de bode engel Gods. Ook wordt er op de gong geslagen, als de 
mensen bij elkaar moeten komen om te eten bijvoorbeeld, of om 

met elkaar te praten. Je slaat dus op de gong. Je roept uw vrouw 

gelijk met het geluid. Zo’n gong maakt een erg hard geluid, maar 
verder heeft het geen enkele nut. De gong roept!  

 

Deze gong wekt u, en zo zijn er nog velen die op deze gong 
lijken. 
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Ze maken zoveel herrie, maar praten niet verder. En om uw vrouw, 
en zo ook naar de mensen toe, om ze echt te leren kennen, moet u 

praten. Daardoor leert u pas echt liefhebben. Ook u, die nu luistert, 

deze boodschap is ook voor u. Daardoor leert u echt liefhebben.  
 

Praat u niet echt van hart tot hart, dan bent u net als een 
galmende gong, een hard geluid en verder niets. 

Dan bent u en u en u een galmende gong: een geluid, en verder 

niets. Dan bent u een rinkelende bel, geluid! En verder niets! U 
kunt praten wat u wilt, en erg goed zijn en in vreemde talen 

spreken, of een therapeute zijn, of een geleerde of een professor, 
maar zonder de liefde tot de ander is al het gepraat leeg.  

 

Wist u, dat er hierover gesproken wordt, over de liefde, in 
uw zakbijbeltje? zei ik tegen de visser, Fernando. 

 
In 1 Korinthiërs 13, vers 1, daar staat u en u en ook u bij: Al 

spreek ik de talen van mensen en engelen – als ik de liefde niet 

heb, ben ik niet meer dan een galmende gong of een rinkelende 
bel. 

 

Voorwaar, voorwaar, satan kan niet tegen de liefde; hij haat 
dit! 

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, zegt: Praat echter van hart tot 
hart, en vergeef elkander. 

 

Lees 1 Korinthiërs 13, vers 4 tot en met 6, lees dit voor uzelf. 
 

Als u een gong hoort, of een rinkelende bel, denk dan aan 
deze boodschap. 

Ik ga nu, profeet Benjamin Cousijnsen, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

(gong!) 
 
 

 

In de hel kwam ik bekende popsterren tegen! 
 

22-02-2013  BENJAMIN, GODS WARE EENVOUDIGE GELIEFDE 
PROFEET, WERD MEEGENOMEN IN DE GEEST NAAR DE HEL, WAAR 
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DE BODE ENGEL VAN DE ALMACHTIGE GOD VAN ABRAHAM, IZAÄK 
EN JAKOB HEM BEKENDE POPSTERREN LIET ZIEN! 

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, welkom! Op 22 februari 2013 werd Benjamin Cousijnsen in 

de Geest meegenomen. Dit is het verslag, dat er op volgt. 

 
Benjamin, Benjamin, word wakker! Shalom Benjamin, vrees niet! Ik 

ben de bode engel Gods, Rubení. Ik begroet u in de naam van 
Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Volg mij, Gods geliefde 

profeet. 

Benjamin zei, “Het lijkt wel of ik slaapwandel, zo slaperig en moe 
ben ik”.  

 
Benjamin, sprak de bode engel Gods, gij wordt meegenomen 

naar de hel. 

“Wat? De hel?”  
Ja, de hel, Benjamin. Daar wordt gij wakker van, hè? Maar vrees 

niet, gij keert wel terug.  

 
De bode engel zei, Velen geloven dat er geen hel is. 

Om uw ogen te openen, vraag ik u om uw Bijbel erbij te pakken, en 
 

Openbaring 20, vers 12 tot en met 15 mee te lezen. Lees dit 

alles voor. Hier staat geschreven: En ik zag de doden, de groten en 
de kleinen, staande voor de troon, en er werden boeken geopend. 

En nog een ander boek werd geopend, het boek des levens; en de 
doden werden geoordeeld op grond van hetgeen in de boeken 

geschreven stond, naar hun werken. En de zee gaf de doden, die in 

haar waren, en de dood en het dodenrijk gaven de doden, die in 
hen waren, en zij werden geoordeeld, een ieder naar zijn werken. 

En de dood en het dodenrijk werden in de poel des vuurs 

geworpen. Dat is de tweede dood: de poel des vuurs. En wanneer 
iemand niet bevonden werd geschreven te zijn in het boek des 

levens, werd hij geworpen in de poel des vuurs. 
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De bode engel Gods stond met mij ogenblikkelijk in de hel, 
schrijft Benjamin. 

Er ontstond een soort loopbaan, en waar wij liepen, deinsden de 

vlammen terug. 
Benjamin riep, “Tsjonge, ik zie allemaal vlammen!”  

De bode engel Rubení en ik, Benjamin, liepen verder door de 
vlammenzee. Ik kreeg deze tekst door: 

 

Exodus 14, vers 21 en 22  Lees dit voor uzelf. 
 

Net zoals bij Mozes de zee terugweek, week ook deze 
vlammenzee voor ons terug! 

 

De bode engel Gods sprak verder, Vertel wie u ziet in de hel, 
Benjamin. 

“Ik zie mannen met een wit gezicht, met een soort zwarte ster op 
het gezicht. En die ene heeft een zeer lange bebloede tong. Ik weet 

hun namen niet, ik ben slecht in het onthouden van namen van 

mensen.” 
De bode engel Gods sprak, ik openbaar u de namen… 

Gene Simmons, Paul Stanley, Tommy Thayer, Eric Singer, Ace 

Frehley, Peter Criss, Eric Carr, Vinnie Vincent, Mark St. John, Bruce 
Kulick.  

Benjamin, ze staan bekend in de hel. Deze groep stond bekend als 
‘Kiss’.  

Ik hoorde hen vreselijk krijsen en schreeuwen in de vlammen! De 

bode engel Gods wees en zei, Kijk daar! Dat is Prince Rogers 
Nelson. Hij staat bekend als zanger ‘Prince’. 

Ik vroeg, “Wie is er verder nog meer in deze plaats?” 
Dat zal ik u vertellen, sprak de bode engel Gods. Dit is Elton 

Hercules John, bekend als Elton John. Verder komt men Madonna 

Louise Veronica Ciccone tegen, en Hermanus Brood, en Elvis Aaron 
Presley, en Michaël Philip Jagger, en Michaël Joseph Jackson en 

Britney Jean Spears. 

“Mag ik u iets vragen, bode engel Rubení?” vroeg Benjamin. “Zijn al 
deze mensen nu dood, en allemaal hier in de hel?”  

 
De bode engel Gods zei, Benjamin, ik liet u het toekomstige 

vooruitzicht zien, als men zich niet bekeert.  
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Voor sommigen is het nu al te laat, en dezen zijn hier al.  
Benjamin schrijft: dit is wat ik nog meer om mij heen zag… 

Ik zag dat zowel de huid als het lichaam, het vlees van de mensen, 

in de hel in de vlammen wegbrandde tot op het bot. Maar dan 
groeide alles weer gewoon aan, en herhaalde zich alles gewoon 

opnieuw.  
Ik hoorde tandengeknars, ik hoorde ook: “Jezus, help! Ik aanvaard 

u nu in mij!”  

Ik zag ook, dat er in dit reusachtige hellevuur artiesten waren, die 
moesten dansen en zingen en springen op krijsende, gillende, vals 

klinkende, harde geluiden. Vergelijk het maar met gillende, vals 
klinkende elektrische gitaren.  

 

Opmerkelijk was ook dat ik duivelse wezens zag, die een 
vleermuisachtige kop hadden, terwijl hun lichaam er klein, 

maar bijna menselijk uitzag.  
Hun klauwen leken op die van een schorpioen, en ze hadden een 

stevige staart als die van een rat. Deze wezens trokken door de 

vlammen heen en weer, en ik zag dat sommigen zelfs de artiesten 
opaten.  

Later openbaarde de Here God mij, dat deze mensen een vreselijke 

sensatie ondergaan, als van opgegeten te worden, verteerd, en 
verbrand te worden in zuur, waarna de ontbinding volgt, tot 

ontlasting, waarna alles zich weer opnieuw herstelt, om dan weer 
opnieuw van voren af aan zich te blijven herhalen, tot in 

eeuwigheid. 

 
Lees dit voor: Mattheüs 23, vers 33, Mattheüs 5, vers 30, 

Mattheüs 23, vers 15, en Job 1, vers 6, 2 Korinthiërs 11, vers 
14, en Openbaring 18, vers 22 tot en met 23. Dit ga ik aan u 

voorlezen; ik begin bij 

Mattheüs 23, vers 33  Hier staat geschreven: Slangen, 
adderengebroed, hoe zult gij ontkomen aan het oordeel der hel? 

Mattheüs 5, vers 30  Hier staat geschreven: En indien uw 

rechterhand u tot zonde zou verleiden, houw haar af en werp haar 
van u; want het is beter voor u, dat één uwer leden verloren ga en 

niet uw gehele lichaam ter helle vare. 
Mattheüs 23, vers 15  Hier staat geschreven: Wee u, 

schriftgeleerden en Farizeeën, gij huichelaars, want gij trekt zee en 
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land rond, om één bekeerling te maken, en wanneer hij het wordt, 
maakt gij van hem een kind der hel, tweemaal zo erg als gij het zelf 

zijt. 

Job 1, vers 6  Hier staat geschreven: Op zekere dag nu kwamen de 
zonen Gods om zich voor de HERE te stellen, en onder hen kwam 

ook de satan. 
2 Korinthiërs 11, vers 14  Hier staat geschreven: Geen wonder ook! 

Immers, de satan zelf doet zich voor als een engel des lichts. 

Openbaring 18, vers 22 tot en met 23  Hier staat geschreven: En 
geen stem van citerspelers en zangers, van fluitspelers of 

bazuinblazers zal meer in u gehoord worden, en niemand, die enige 
kunst beoefent, zal meer in u gevonden worden, en geen geluid van 

de molen zal meer in u gehoord worden. En geen lamplicht zal 

meer in u schijnen, en geen stem van bruidegom en bruid zal meer 
in u gehoord worden, want uw kooplieden waren de machthebbers 

der aarde, want door uw toverij werden alle volken verleid. 
De bode engel Gods sprak verder,  

Voorwaar, voorwaar, ik zeg u in de almachtige naam van 

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus,  
 

Leviticus 19, vers 4  Gij zult u niet tot de afgoden wenden en u 

geen gegoten beelden maken: Ik ben de HERE, uw God. 
 

Johannes 1, vers 5, en Johannes 3, vers 16 tot en met 21 
 

Benjamin, ik plaats u terug… Waarlijk, zangers en sterren, 

bekeer u voordat het te laat is! 
Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, is de enige Weg voor behoud! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 
verdween. 

 

Beste lezers en luisteraars, ik, Benjamin Cousijnsen, voeg er 
nu het volgende zelf aan toe: 

Als u niet Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, aanneemt en u 

bekeert, komt u inderdaad in deze plaats terecht. Misschien wel de 
plek, waar u ook niet in geloofde, totdat u daar dan inderdaad te 

laat achter komt. 
God zegene u, Shalom! 
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Ik heb uw pijn gezien! 
 
23-02-2013  BOODSCHAP GODS: IK HEB UW PIJN GEZIEN, ZO 

SPREEKT DE HERE: WEES GEGROET, IRAIZA, GIJ BEGENADIGDE, 

VREES NIET! VOORTS WEEST KRACHTIG IN DE HERE EN IN DE 
STERKTE ZIJNER MACHT!  

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, welkom! Op 23 februari 2013 bracht de bode engel Gods de 

volgende boodschap over aan Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom, profeet Benjamin Cousijnsen! Ik ben de bode engel Gods 

en begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. 
Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Benjamin, de Here zendt mij naar u 

met de volgende boodschap: 
 

Ik heb uw pijn gezien! Zo spreekt de Here. 

Wees gegroet, Iraiza, gij begenadigde, vrees niet! Ik ben Gods 
bode en mijn naam is Naftaliasa.  

 

Efeziërs 6, vers 10 en 12  Voorts, “Iraiza”, weest krachtig in de 
Here en in de sterkte zijner macht. Want wij, “Iraiza”, voegde de 

bode engel Gods toe, hebben niet te worstelen tegen bloed en 
vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de 

wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de 

hemelse gewesten. 
 

Voorwaar, velen zijn overgenomen door de gevallen 
engelen! 

Waarlijk, Gods geliefde profeet heeft dit reeds geopenbaard. 

 
2 Korinthiërs 2, vers 11  Want zijn gedachten zijn ons niet 

onbekend. 
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Ik openbaar u: vele instanties, wereldheersers, kerken, 
gelovigen en ongelovigen zijn overgenomen. 

Men moet zich wapenen, nu het einde der wereld nadert! 

 
Lees voor: 1 Petrus 5, vers 7 tot en met 10  Hier staat 

geschreven: Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor 
u. Wordt nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij, de duivel, gaat 

rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden. 

Wederstaat hem, vast in het geloof, wetende, dat aan uw 
broederschap in de wereld hetzelfde lijden wordt toegemeten. Doch 

de God van alle genade, die u in Christus geroepen heeft tot zijn 
eeuwige heerlijkheid, Hij zal u, na een korte tijd van lijden, 

volmaken, bevestigen, sterken en grondvesten. 

 
De bode engel Gods sprak verder, Let op! 

 
Psalm 34, vers 16 tot en met 19  Hier staat geschreven: De 

ogen des HEREN zijn op de rechtvaardigen, en zijn oren tot hun 

hulpgeroep; het aangezicht des HEREN is tegen hen die kwaad 
doen, om hun gedachtenis van de aarde uit te roeien. Roepen zij, 

dan hoort de HERE, en Hij redt hen uit al hun benauwdheden. De 

HERE is nabij de gebrokenen van hart en Hij verlost de verslagenen 
van geest.  

 
Voorwaar, trek op, onderneem en richt u op een advocaat! 

Voorwaar,  

 
Psalm 28, vers 7  Hier staat geschreven: De HERE is mijn kracht 

en mijn schild; op Hem vertrouwde mijn hart en ik werd geholpen. 
Daarom juicht mijn hart en loof ik Hem met mijn lied.  

De bode engel Gods sprak verder, 

 
Deuteronomium 8, vers 18  Maar gij zult aan de HERE, uw God, 

denken, want Hij is het, die u kracht geeft om vermogen te 

verwerven… tot zover. 
 

Neem uw wapenen op en ga op uw doel af! 
Yeshua HaMashiach is met u, Jezus Christus. 
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Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

Marjolijn: een overgenomen Christen! 
 
24-02-2013  BEELDSPRAAK: EEN WAARGEBEURD VERHAAL. HOE 

EEN CHRISTEN TROTS EN HOOGMOEDIG KAN WORDEN. 

MARJOLIJN WERD ONVERGEVINGSGEZIND, EN WERD 
OVERGENOMEN TOTDAT HET TE LAAT WAS! ZIJ ZAG DE HEMEL 

NIET!  
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, welkom! Op 24 februari 2013 bracht de bode engel Gods de 
volgende boodschap over aan Benjamin Cousijnsen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus 
Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Ik ben de bode engel Gods, 

Zemkia. Ik vertel u het volgende… 
 

Marjolijn was een meisje uit België en was 16 jaar oud. 

Elke zondag ging ze mee naar de kerk. En was de kerkdienst 
afgelopen, dan ging ze naar haar vriendin om huiswerk te maken. 

Haar vriendin, Karin, was geen Christen. Maar omdat de ouders van 

Karin best wel rijk waren en toch wel vriendelijk, kwam Marjolijn 
daar altijd.  

 
Het grote probleem was bij Marjolijn, ze was wel Christen en 

de beste van de school, en ze werd zo gezegend! 

Maar het steeg op naar haar ziel, dat zij beter was en slimmer dan 
een ander. 

 
Job 20, vers 6 en 7  Al verheft zich zijn “of haar”, voegde de 

bode engel Gods toe, trots hemelhoog, en raakt zijn “of haar”, 

voegde de engel Gods toe, hoofd aan de wolken, hij “of zij”, 
voegde de engel Gods toe, gaat als zijn drek voor altijd te gronde. 
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Marjolijn dacht dat de zegen, die zij ontvangen had, en de 
doop in de Heilige Geest, voor haar genoeg was om de hemel 

binnen te gaan.  

De Heilige Geest sprak tot haar, 
 

Psalm 52, vers 3 tot en met 7, en Spreuken 8, vers 13, en 1 
Korinthiërs 13, vers 5 en 6  Lees dit voor.  

Psalm 52, vers 3 tot en met 7  Hier staat geschreven: Wat beroemt 

gij u op het kwade, gij geweldige? Gods goedertierenheid duurt 
toch de ganse dag. Gij zint op verderf, uw tong is als een 

scherpgeslepen scheermes, gij, die bedrog pleegt. Gij hebt het 
kwade lief boven het goede, leugen boven waarheid spreken. Gij 

houdt van allerlei verderfelijke taal, van een bedrieglijke tong. Maar 

God zal u voor eeuwig verbreken, Hij zal u wegrukken en uit de 
tent sleuren, u ontwortelen uit het land der levenden. 

Spreuken 8, vers 13  Hier staat geschreven: De vreze des HEREN is 
het kwade te haten; hoogmoed en trots en boze wandel en een 

mond vol draaierijen haat ik.  

1 Korinthiërs 13, vers 5 en 6  Hier staat geschreven: zij kwetst 
niemands gevoel, zij zoekt zichzelf niet, zij wordt niet verbitterd, zij 

rekent het kwade niet toe. Zij is niet blijde over ongerechtigheid, 

maar zij is blijde met de waarheid.  
De bode engel Gods sprak verder, 

 
Marjolijn had ook geen tijd om “sorry” te zeggen tegen haar 

vriendin Karin, die ze zo diep gekwetst had. 

Zij wist het wel beter: ‘Ik ben ouder, wijzer, slimmer, daar sta ik 
ver boven’, dacht ze. ‘En trouwens, ik weet toch ook al genoeg van 

de Bijbel, waarom zou ik het dan lezen?’ 
Karin zei, “Ik had je pen gestolen en ik kon er niet meer van 

slapen. Ik vraag jou om vergeving”.  

Marjolijn, die de Bijbel zo goed kende, werd woedend! “Hoe durf je! 
Ik zal jou nooit meer vergeven, wat ben jij slecht! Ik ben jouw 

vriendin niet meer!” 

Tranen liepen over de wangen van Karin.  
 

Marjolijn greep haar schooltas, en opeens viel de Bijbel 
eruit, en deze sloeg open bij: 
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Kolossenzen 3, vers 13  Lees dit voor. Hier staat geschreven: 
Verdraagt elkander en vergeeft elkander, indien de een tegen de 

ander een grief heeft; gelijk ook de Here u vergeven heeft, doet 

ook gij evenzo. 
De bode engel Gods sprak verder, 

 
Marjolijns geest was al aan het verloren gaan. 

Ze was overgenomen door een geest van hoogmoedigheid. Haar 

geest kon niet eens meer spreken, zoals de Here zou spreken. Nog 
nooit heeft ze “sorry, vergeef het mij, het spijt mij” kunnen 

uitspreken.  
Marjolijn stond er op: “Breng mij naar huis met jouw fiets!” 

“Laten wij het eerst even uitpraten en bidden!” smeekte Karin nog. 

Nee, Marjolijn wou meteen weg! 
 

Op weg werden ze aangereden door een auto… 
Marjolijn kwam om het leven, en voor haar was het te laat om de 

hemel binnen te gaan.  

Karin was door een wonder blijven leven, en gaf haar leven aan 
Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. 

 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 
 

 

 

 
Open hart en oren en word wijs! 
 

24-02-2013  BOODSCHAP GODS: WIE TERECHTWIJZING HAAT, IS 
DOM!  2 KORINT. 13:11   GALATEN 6:1 T/M 10   SPREUKEN 15:12   

HANDELINGEN 20:31   SPREUKEN 13:18   SPREUKEN 10:17   
1 THESS. 5:11 T/M 19   JOH. 3:16   GALATEN 5:22  

 

 
Volledige weergave: 

 

http://www.youtube.com/watch?v=BdKrwIRzPG8&feature=em-uploademail
http://www.youtube.com/watch?v=BdKrwIRzPG8&feature=em-uploademail
http://www.youtube.com/watch?v=BdKrwIRzPG8&feature=em-uploademail
http://www.youtube.com/watch?v=BdKrwIRzPG8&feature=em-uploademail
http://www.youtube.com/watch?v=BdKrwIRzPG8&feature=em-uploademail
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Hallo, welkom! Vandaag is het 24 februari 2013.  
 

Shalom! Ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus. Mijn naam is Sueria. Luister aandachtig, deze boodschap 
is voor u! 

 
Voorwaar, voorwaar, ik ben de bode engel Gods en zeg u in 

liefde, Wie terechtwijzing haat, is dom. 

Nu, dit begint al goed, hè? Over terechtwijzing kunt gij meepraten. 
Er zal bijna geen dag voorbijgaan, of gij wordt gewezen op iets, wat 

gij per se moet laten. Nu geeft uw moeder u een standje, dan weer 
uw vader, dan weer uw zuster in de Here, en dan weer die broeder, 

en ga zo maar door! Het spreekt vanzelf dat gij het niet leuk vindt 

om terechtgewezen te worden. Maar toch, eerlijk is eerlijk, gij zult 
moeten toegeven dat het soms weleens nodig is. Zelfs om te 

zeggen: “Het spijt mij, vergeef mij!” 
 

Stel u voor dat uw Vader in de hemel alles maar goed zou 

vinden, omdat gij anders telkens boos wordt. 
Gij zou dan alleen door schade en schande wijs worden. Gij zou pas 

weten, dat een mes scherp is, als gij een flinke, diepe snee in uw 

vingers had. En gij zou pas weten, dat vissen op de snelweg 
gevaarlijk is, als een auto met gierende remmen voor u had 

gestopt, of juist niet. En zou dat niet veel erger zijn? 
Voorwaar, luister! 

 

2 Korinthiërs 13, vers 11  Overigens, broeders “en zusters”, 
voegde de engel Gods toe, weest blijde, laat u terecht brengen, laat 

u vermanen, weest eensgezind, houdt vrede, en de God der liefde 
en des vredes zal met u zijn. 

 

Galaten 6, vers 1 tot en met 10  Lees dit voor. Hier staat 
geschreven: Broeders, zelfs indien iemand op een overtreding 

betrapt wordt, helpt gij, die geestelijk zijt, hem terecht in een geest 

van zachtmoedigheid, ziende op uzelf; gij mocht ook eens in 
verzoeking komen. Verdraagt elkanders moeilijkheden; zó zult gij 

de wet van Christus vervullen. Want indien iemand zich verbeeldt, 
dat hij iets is, en het niet is, dan vergist hij zich zeer. Ieder moet 

zijn eigen werk toetsen; dan zal hij slechts voor zichzelf stof tot 
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roem hebben en niet voor een ander. Want ieder zal zijn eigen last 
dragen. En hij, die onderricht wordt in het woord, dele van alle 

goed mede aan wie dat onderricht geeft. Dwaalt niet, God laat niet 

met Zich spotten. Want wat een mens zaait, zal hij ook oogsten. 
Want wie op de akker van zijn vlees zaait, zal uit zijn vlees verderf 

oogsten, maar wie op de akker van de Geest zaait, zal uit de Geest 
eeuwig leven oogsten. Laten wij niet moede worden goed te doen, 

want, wanneer het eenmaal tijd is, zullen wij oogsten, als wij niet 

verslappen. Laten wij dus, daar wij de gelegenheid hebben, doen 
wat goed is voor allen, maar inzonderheid voor onze 

geloofsgenoten.  
De bode engel Gods sprak verder, 

 

Spreuken 15, vers 12  De spotter houdt er niet van, dat men hem 
“of haar”, voegde de bode engel Gods toe, terechtwijst; tot de 

wijzen zal hij “of zij”, voegde de bode engel Gods toe, niet gaan.  
 

Handelingen 20, vers 31  Waakt dan en herinnert u, dat ik drie 

jaren lang nacht en dag niet heb opgehouden ieder afzonderlijk 
onder tranen terecht te wijzen. 

 

Spreuken 13, vers 18, en Spreuken 10, vers 17  Lees dit voor 
uzelf. 

Spreuken 12, vers 1  Wie tucht liefheeft, heeft kennis lief; maar wie 
terechtwijzing haat, is dom.  

 

1 Thessalonicenzen 5, vers 11 tot en met 19  Lees dit voor. 
Hier staat geschreven: Vermaant daarom elkander en bouwt 

elkander op, gelijk gij dit ook doet. Wij verzoeken u, broeders, hen, 
die onder u zich moeite getroosten, die u leiden in de Here en u 

terechtwijzen, te erkennen, en hen zeer hoog te schatten in liefde, 

om hun werk. Houdt vrede onder elkander. Wij vermanen u, 
broeders, wijst de ongeregelden terecht, beurt de kleinmoedigen 

op, komt op voor de zwakken, hebt geduld met allen. Ziet toe, dat 

niemand kwaad met kwaad vergelde, maar jaagt te allen tijde het 
goede na, jegens elkander en jegens allen. Verblijdt u te allen tijde, 

bidt zonder ophouden, dankt onder alles, want dat is de wil Gods in 
Christus Jezus ten opzichte van u. Dooft de Geest niet uit. 

De bode engel Gods sprak verder, 
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Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, 

dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die 

in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. 
 

Galaten 5, vers 22  Maar de vrucht van de Geest is liefde, 
blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, 

trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. 

 
Overdenk deze boodschap goed, want het is uitgesproken 

door de Geest Gods, en ik, Sueria, bracht dit in liefde. 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 

 

 
Geloof! 
 

25-02-2013  BOODSCHAP GODS: AL ZIT GIJ IN DE PUT, HEEL 
DIEP, EN AL ZIJT GIJ ZWAK EN... ENZOVOORTS, WEET DAN DIT: 

VOOR YESHUA HAMASIACH, JEZUS CHRISTUS, IS GEEN DIEPTE OF 

HOOGTE ONBEREIKBAAR. GELOOF!  
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, welkom! Op 25 februari 2013 bracht de bode engel Gods 
deze bemoedigende boodschap over aan Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Ik ben een bode engel 

Gods, Sarai.  
 

Voorwaar, al zit gij in de put, heel diep, en al zijt gij zwak, 

en gij kijkt omhoog en gij vraagt met uw gebed en angst om 
hulp, weet dan dit:  

Voor Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, is geen diepte of hoogte 
onbereikbaar. Geloof! 
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Jeremia 32, vers 27  Zie, Ik, de HERE, ben de God van al wat 
leeft; zou voor Mij iets te wonderlijk zijn? 

 

Voorwaar, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, roept u! 
Hef uw ogen op naar Hem, al zijt gij zwak. Hij maakt u sterk, want 

in Hem is de kracht. 
 

Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, 

dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die 
in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. 

 
De kracht van Zijn stem doet de aarde beven! 

Zijn hand strekt zich uit en doet de zwakke herstellen en de dode 

leven. Voorwaar, verblijd u in Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, 
Ruach! 

 
Mattheüs 5, vers 3  Zalig de armen van geest, want hunner is het 

Koninkrijk der hemelen.  

 
Psalm 5, vers 12 en 13, en Psalm 28, vers 6 tot en met 7, en 

Psalm 34, vers 19 en 20  Lees dit voor.  

In Psalm 5, vers 12 en 13 staat geschreven: Maar verheugen zullen 
zich allen die bij U schuilen, altoos zullen zij jubelen, daar Gij hen 

beschermt, en in U zullen juichen wie uw naam liefhebben. Want 
Gij zegent de rechtvaardige, o HERE, Gij omgeeft hem met 

welbehagen als met een schild.  

Psalm 28, vers 6 tot en met 7  Hier staat geschreven: Geprezen zij 
de HERE, want Hij heeft gehoord mijn luide smekingen. De HERE is 

mijn kracht en mijn schild; op Hem vertrouwde mijn hart en ik werd 
geholpen. Daarom juicht mijn hart en loof ik Hem met mijn lied.  

Psalm 34, vers 19 en 20  Hier staat geschreven: De HERE is nabij 

de gebrokenen van hart en Hij verlost de verslagenen van geest. 
Talrijk zijn de rampen van de rechtvaardige, maar uit die alle redt 

hem de HERE. 

De bode engel Gods sprak verder, 
 

Slaakt een vreugdekreet, want Hij is goed en groot en Zijn 
naam is zeer te prijzen! 
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Verblijd u, Hij strekt zich met Zijn liefde naar u uit. Heft uw handen 
op, dank Hem en zing Hem een lied als een reukwerk, als zuilen. 

Zelfs de vogels in de lucht zingen daar voor Hem! 

 
Psalm 55, vers 23, en Psalm 66, vers 16 tot en met 20, en 

Filippenzen 1, vers 6  Lees dit voor. Ik begin met 
Psalm 55, vers 23  Hier staat geschreven: Werp uw bekommernis 

op de HERE, Hij zal voor u zorgen; Hij zal nimmermeer toelaten, 

dat de rechtvaardige wankelt.  
Psalm 66, vers 16 tot en met 20  Hier staat geschreven: Komt, 

hoort, en ik wil vertellen, gij allen die God vreest, wat Hij gedaan 
heeft aan mijn ziel. Nauwelijks had ik met mijn mond tot Hem 

geroepen, of er was een lofzang onder mijn tong. Had ik onrecht 

beoogd in mijn hart, dan zou de Here niet hebben gehoord. 
Voorwaar, God heeft gehoord, Hij heeft gelet op mijn luid gebed. 

Geprezen zij God, die mijn gebed niet afwees, noch mij zijn 
goedertierenheid onthield.  

Filippenzen 1, vers 6  Hier staat geschreven: Hiervan toch ben ik 

ten volle overtuigd, dat Hij, die in u een goed werk is begonnen, dit 
ten einde toe zal voortzetten, tot de dag van Christus Jezus. 

 

Wat gij nodig hebt, is alleen Yeshua HaMashiach, Jezus 
Christus. 

Voorwaar, ik ga nu… spoedig komt Christus weer, en de schepping 
zal buigen! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods en 

verdween. 
 

 
 

Ware wijsheid & Gods openbaring in volgorde! 
 
PROFETISCHE BOODSCHAP GODS, DIRECT AFKOMSTIG VAN DE 

TROON VAN GOD, GEBRACHT AAN GODS WARE EENVOUDIGE 

PROFEET, BENJAMIN COUSIJNSEN: WAT IS HET BEGIN VAN UW 
WIJSHEID? EN WAT WELDRA GESCHIEDEN GAAT!  

 

 
Volledige weergave: 
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Hallo, welkom! Op 25 februari 2013 bracht de engel des Heren de 

volgende profetische boodschap Gods over aan Benjamin 

Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus 
Christus. Mijn naam is Sicheam; ik ben de bode engel Gods.  

 

Voorwaar, voorwaar, ik zeg u in naam van de Allerhoogte, 
Weet gij wat het begin is van uw wijsheid? 

Het antwoord is: Heb ontzag voor de Here. Mijn kind, als gij de 
Here dient, benader Hem dan niet dubbelhartig! 

 

Spreuken 4, vers 20  Mijn zoon “of dochter”, sla acht op mijn 
woorden, neig uw oor tot mijn uitspraken. 

 
Laat u onderrichten!  

Voorwaar, bega niet tweemaal dezelfde zonde, want voor de eerste 

wordt gij al gestraft. Speel geen spel met de allerhoogste God! 
Denk ook niet, ‘De allerhoogste God ziet al mijn talloze gaven; als 

ik Hem een offer breng, neemt Hij het aan’.  

 
Spreuken 28, vers 5  Boze lieden verstaan het recht niet, maar 

wie de HERE zoeken, verstaan alles.  
 

Voorwaar, vele heersers vielen van hun troon! 

Voorwaar, de zondaar ontkomt niet met zijn buit. De Here geeft u 
alle kans om goed te doen. Ieder mens wordt beloond naar zijn 

daden. Zeg ook niet, “Ik blijf verborgen voor de Heer, wie zou 
daarboven aan mij denken? In de massa val ik toch niet op”. 

 

Jeremia 25, vers 32 en 33, en Openbaring 9, vers 20 en 21, 
Openbaring 16, vers 2 tot en met 4, en vers 9, en vers 18 tot 

en met 21, en Openbaring 16, vers 15  Lees dit voor. Dit lees ik 

aan u voor, 
Jeremia 25, vers 32 en 33  Zo zegt de HERE der heerscharen: Zie, 

rampspoed gaat van volk tot volk, een zware storm steekt op van 
de uithoeken der aarde, en zij die door de HERE geveld zijn, zullen 

te dien dage liggen van het ene einde der aarde tot het andere, zij 
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zullen niet beklaagd, noch bijeengezameld, noch begraven worden; 
tot mest op de akker zullen zij wezen. 

Openbaring 9, vers 20 en 21  Hier staat geschreven: En wie van de 

mensen overgebleven waren, die niet gedood waren door deze 
plagen, bekeerden zich toch niet van de werken hunner handen, om 

de boze geesten niet meer te aanbidden en de gouden, zilveren, 
koperen, stenen en houten afgoden, die niet kunnen zien, noch 

horen of gaan; en zij bekeerden zich niet van hun moorden, noch 

van hun toverijen, noch van hun hoererij, noch van hun dieverijen. 
Openbaring 16, vers 2 tot en met 4  Hier staat geschreven: En de 

eerste ging heen en goot zijn schaal uit op de aarde, en er kwam 
een boos en kwaadaardig gezwel aan de mensen, die het 

merkteken van het beest hadden en die zijn beeld aanbaden. En de 

tweede goot zijn schaal uit in de zee, en zij werd bloed als van een 
dode, en alle levende wezens, die in de zee waren, stierven. En de 

derde goot zijn schaal uit in de rivieren en in de waterbronnen, en 
het water werd bloed.  

En vers 9  Hier staat geschreven: En de mensen werden verzengd 

door de grote hitte en zij lasterden de naam van God, die de macht 
heeft over deze plagen, en zij bekeerden zich niet om Hem eer te 

geven. 

En vers 18 tot en met 21  Hier staat geschreven: En er kwamen 
bliksemstralen en stemmen en donderslagen, en er geschiedde een 

grote aardbeving, zo groot als er geen geweest is, sedert een mens 
op de aarde was: zó hevig was deze aardbeving, zó groot. En de 

grote stad viel in drie stukken uiteen en de steden der volken 

stortten in. En het grote Babylon werd voor God in gedachtenis 
gebracht, om daaraan de beker met de wijn van de gramschap 

zijns toorns te geven. En alle eilanden vluchtten weg en bergen 
werden niet meer gevonden. En grote hagelstenen, een talent 

zwaar, vielen uit de hemel op de mensen, en de mensen lasterden 

God vanwege de plaag van de hagel, want de plaag daarvan was 
zeer groot. 

Openbaring 16, vers 15  Hier staat geschreven: Zie, Ik kom als een 

dief. Zalig hij, die waakt en zijn klederen bewaart, opdat hij niet 
naakt wandele en zijn schaamte niet gezien worde. 

 
Voorwaar, God is heilig! 
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De wortel van de wijsheid is ontzag hebben voor de Heer en Hem 
liefhebben. De schatkamers van wijsheid bevatten diepzinnige 

spreuken, maar eerbied voor God is de zondaar een gruwel.  

 
Voorwaar, geliefden, klaag niet!  

Weest op uw hoede, vol verwachting zal het weldra geschieden! Hij 
zal in heerlijkheid, majesteit, kracht en macht verschijnen en in alle 

eeuwigheden onder u zijn! 

 
Openbaring 4, vers 1, en Openbaring 8, vers 6  Lees dit voor. 

Hier staat geschreven: Na deze dingen zag ik, en zie, er was een 
deur geopend in de hemel; en de eerste stem, die ik gehoord had, 

alsof een bazuin met mij sprak, zeide: Klim hierheen op en ik zal u 

tonen, wat na dezen geschieden moet. 
Openbaring 8, vers 6  Hier staat geschreven: En de zeven engelen, 

die de zeven bazuinen hadden, maakten zich gereed om te 
bazuinen. 

 

Voorwaar, er wordt gestreden in de hemelruimte: het 
luchtruim met de gevallen engelen! 

 

Openbaring 9, vers 9 tot en met 10  Lees dit voor. Hier staat 
geschreven: En zij hadden borstschilden als ijzeren harnassen en 

het gedruis van hun vleugels was als het gedruis van wagens, 
wanneer vele paarden ten strijde draven. En zij hadden staarten als 

schorpioenen en angels, en in hun staarten was hun macht om de 

mensen schade toe te brengen, vijf maanden lang. 
 

Moge, wat wijsheid is en verstandig is, u bereiken in uw 
gedachten. 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 

verdween. 
 

 
 

Wie met een open hart hoort, ontvangt! 
 

26-02-2013  DE PASTOOR EN/OF DOMINEE/VOORGANGER LEGT DE 
BIJBEL UIT; ZOWEL DE SPREKER ALS ONTVANGER BEHOREN MET 
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OPEN HART BEZIG TE ZIJN MET DE PREEK/GODS HEILIGE 
GESCHRIFTEN, OM HET TE KUNNEN ONTVANGEN! 

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, welkom! Op 26 februari 2013 bracht de bode engel Gods 

deze boodschap over aan Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Mijn naam is Machepela.  
 

Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Een pastoor is een man, naar 

wie iedereen kijkt en luistert, en ook staat hij tijdens de 
kerkdienst het allermeest in de belangstelling. 

Hij bidt hardop, en preekt en leest uit de Bijbel voor. Zou iedereen 
hem goed kunnen volgen, echt goed kunnen begrijpen?  

 

Eigenlijk is er altijd wel iemand, die kritiek te leveren heeft.  
De pastoor zou ook best wel eens hoofdpijn kunnen hebben op de 

dag dat hij iets door wil geven. De pastoor/dominee/voorganger 

legt de Bijbel uit, en degenen die luisteren behoren zo te luisteren, 
dat ze Gods bedoelingen willen begrijpen. Beiden dus, zowel de 

spreker als de hoorder behoren met open hart bezig te zijn met de 
preek, Gods heilige Geschriften, om het te kunnen ontvangen. Lees 

de volgende Geschriften voor, 

 
1 Petrus 5, vers 4 tot en met 7  Hier staat geschreven: En 

wanneer de opperherder verschijnt, zult gij de onverwelkelijke 
krans der heerlijkheid verwerven. Evenzo gij, jongeren, onderwerpt 

u aan de oudsten. Omgordt u allen jegens elkander met 

nederigheid, want God wederstaat de hoogmoedigen, maar de 
nederigen geeft Hij genade. Vernedert u dan onder de machtige 

hand Gods, opdat Hij u verhoge te zijner tijd. Werpt al uw 

bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u.  
 

Markus 6, vers 12 tot en met 13  Hier staat geschreven: En zij 
vertrokken en predikten, dat zij zich zouden bekeren. En zij dreven 
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vele boze geesten uit en zalfden vele zieken met olie en genazen 
hen. 

Markus 16, vers 17 tot en met 20  Hier staat geschreven: Als 

tekenen zullen deze dingen de gelovigen volgen: in mijn naam 
zullen zij boze geesten uitdrijven, in nieuwe tongen zullen zij 

spreken, slangen zullen zij opnemen, en zelfs indien zij iets 
dodelijks drinken, zal het hun geen schade doen; op zieken zullen 

zij de handen leggen en zij zullen genezen worden. De Here Jezus 

dan werd, nadat Hij tot hen gesproken had, opgenomen in de 
hemel en heeft Zich gezet aan de rechterhand Gods. Doch zij 

gingen heen en predikten overal, terwijl de Here medewerkte en 
het woord bevestigde door de tekenen, die erop volgden.  

 

1 Korinthiërs 9, vers 27  Hier staat geschreven: Neen, ik tuchtig 
mijn lichaam en houd het in bedwang, om niet, na anderen 

gepredikt te hebben, wellicht zelf afgewezen te worden. 
1 Korinthiërs 15, vers 12 tot en met 18  Hier staat geschreven: 

Indien nu van Christus gepredikt wordt, dat Hij uit de doden is 

opgewekt, hoe komen sommigen onder u ertoe te zeggen, dat er 
geen opstanding der doden is? Indien er geen opstanding der 

doden is, dan is ook Christus niet opgewekt. En indien Christus niet 

is opgewekt, dan is immers onze prediking zonder inhoud, en 
zonder inhoud is ook uw geloof. Dan blijken wij ook valse getuigen 

van God te zijn, want dan hebben wij tegen God in getuigd, dat Hij 
de Christus opgewekt heeft, die Hij toch niet heeft opgewekt, indien 

er geen doden opgewekt worden. Immers, indien er geen doden 

opgewekt worden, dan is Christus ook niet opgewekt; en indien 
Christus niet is opgewekt, dan is uw geloof zonder vrucht, dan zijt 

gij nog in uw zonden. Dan zijn ook zij, die in Christus ontslapen 
zijn, verloren.  

 

Mattheüs 10, vers 7 en 8  Hier staat geschreven: Gaat en predikt 
en zegt: Het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Geneest 

zieken, wekt doden op, reinigt melaatsen, drijft boze geesten uit. 

Om niet hebt gij het ontvangen, geeft het om niet. 
 

Numeri 11, vers 24 en 25  Hier staat geschreven: Toen Mozes 
naar buiten was gekomen, sprak hij de woorden des HEREN tot het 

volk; daarop vergaderde hij zeventig mannen uit de oudsten van 



 
 

 

1108 
 
 

 

het volk en stelde hen rondom de tent. Toen daalde de HERE in de 
wolk neder en sprak tot hem, en Hij nam een deel van de Geest die 

op hem was, en legde dat op de zeventig mannen, op de oudsten; 

toen de Geest op hen rustte, profeteerden zij, doch daarna niet 
meer. 

En tot slot Efeziërs 4, vers 11 tot en met 15  Hier staat 
geschreven: En Hij heeft zowel apostelen als profeten gegeven, 

zowel evangelisten als herders en leraars, om de heiligen toe te 

rusten tot dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus, 
totdat wij allen de eenheid des geloofs en der volle kennis van de 

Zoon Gods bereikt hebben, de mannelijke rijpheid, de maat van de 
wasdom der volheid van Christus. Dan zijn wij niet meer onmondig, 

op en neder, heen en weder geslingerd onder invloed van allerlei 

wind van leer, door het valse spel der mensen, in hun sluwheid, die 
tot dwaling verleidt, maar dan groeien wij, ons aan de waarheid 

houdende, in liefde in elk opzicht naar Hem toe, die het hoofd is, 
Christus. 

De bode engel Gods sprak verder,  

 
Ik ga nu, profeet Benjamin Cousijnsen, Ruacha, Yeshu, Shalom! en 

verdween. 

 
 

 

Wandelt door de Heilige Geest! 
 

27-02-2013  WANDELT DOOR DE HEILIGE GEEST! KIJKEN WE 
ALLEEN NAAR DE SCHATKIST, ZONDER DEZE TE OPENEN? DE 

WARE SCHAT ZIJN DE GAVEN DIE U ONTVING, DE INHOUD! 

WANDELT DOOR DE GEEST IN ZIJN KRACHT!  
 

 
Volledige weergave: 

 

Shalom! Ik begroet u, die verbonden zijt in Yeshua HaMashiach, 
Jezus Christus.  

 

Voorwaar, voorwaar, Hij sprak: 
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Johannes 8, vers 21 tot en met 31  Lees dit voor. Hier staat 
geschreven: Hij zeide dan wederom tot hen: Ik ga heen en gij zult 

Mij zoeken en in uw zonde zult gij sterven; waar Ik heenga, kunt gij 

niet komen. De Joden dan zeiden: Hij zal toch geen zelfmoord 
plegen, dat Hij zegt: waar Ik heenga, kunt gij niet komen? En Hij 

zeide tot hen: Gij zijt van beneden, Ik ben van boven; gij zijt van 
deze wereld, Ik ben niet van deze wereld. Ik heb u dan gezegd, dat 

gij in uw zonden zult sterven; want indien gij niet gelooft, dat Ik 

het ben, zult gij in uw zonden sterven. Zij dan zeiden tot Hem: Wie 
zijt Gij? Jezus zeide tot hen: Wat spreek Ik eigenlijk nog met u? Ik 

heb veel over u te zeggen en te oordelen; maar die Mij gezonden 
heeft, is waar, en wat Ik van Hem gehoord heb, dat spreek Ik tot 

de wereld. Zij hadden niet begrepen, dat Hij tot hen van de Vader 

sprak. Jezus dan zeide: Wanneer gij de Zoon des mensen verhoogd 
hebt, zult gij inzien, dat Ik het ben en niets uit Mijzelf doe, doch dat 

Ik dit spreek, gelijk de Vader Mij geleerd heeft. En die Mij gezonden 
heeft, is met Mij. Hij heeft Mij niet alleen gelaten, want Ik doe altijd 

wat Hem behaagt. Toen Hij dit sprak, geloofden velen in Hem. 

Jezus dan zeide tot de Joden, die in Hem geloofden: Als gij in mijn 
woord blijft, zijt gij waarlijk discipelen van Mij.  

 

Handelingen 1, vers 9 tot en met 11  Hier staat geschreven: En 
nadat Hij dit gesproken had, werd Hij opgenomen, terwijl zij het 

zagen, en een wolk onttrok Hem aan hun ogen. En toen zij naar de 
hemel staarden, terwijl Hij henenvoer, zie, twee mannen in witte 

klederen stonden bij hen, die ook zeiden: Galileese mannen, wat 

staat gij daar en ziet op naar de hemel? Deze Jezus, die van u 
opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze wederkomen, 

als gij Hem ten hemel hebt zien varen. 
En vers 17 tot en met 21  Hier staat geschreven: Want hij werd tot 

ons getal gerekend en had aandeel aan deze bediening gekregen. 

Deze nu heeft een stuk grond verkregen voor het loon zijner 
ongerechtigheid en voorovergestort, is hij midden opengereten en 

al zijn ingewanden zijn naar buiten gekomen; en het is bekend 

geworden aan allen, die te Jeruzalem wonen, zodat dat stuk land in 
hun eigen taal Akeldama, dat wil zeggen, bloedgrond, heet. Want 

er staat geschreven in het boek der Psalmen: Zijn plaats worde 
woest en er zij niemand, die erop woont, en: Een ander neme het 

opzicht, dat hij had. Er moet dan van de mannen, die zich bij ons 
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hebben aangesloten in al de tijd, dat de Here Jezus bij ons in- en 
uitgegaan is… tot zover. 

De bode engel Gods sprak verder,  

 
Voorwaar, ziet gij de wind? 

En toch is de wind er altijd al geweest. Als gij er bij stilstaat, voelt 
gij de wind. Deze wind, waar ik het over heb, is nimmer weggegaan 

en stelde zich voor met een geluid van een geweldige windvlaag op 

Pinksteren!  
 

Benjamin zag ooit een prachtig bewerkte schatkist, die 
helemaal bedekt was met een sluier van spinnenweb. 

Benjamin vroeg toen wat dat betekende. 

 
1 Korinthiërs 3, vers 16 en 17  Lees dit voor. Hier staat 

geschreven: Weet gij niet, dat gij Gods tempel zijt en dat de Geest 
Gods in u woont? Zo iemand Gods tempel schendt, God zal hem 

schenden. Want de tempel Gods, en dat zijt gij, is heilig! 

De bode engel Gods sprak verder, 
 

Mattheüs 6, vers 21  Want, waar uw schat is, daar zal ook uw 

hart zijn. 
 

Benjamin, deze schatkist zit boordevol met gaven, gaven als 
zieken genezen, en vele andere gaven! 

Zei ik niet tegen u, die luistert, Mattheüs 10, vers 7 en 8?  Gaat en 

predikt en zegt: Het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. 
Geneest zieken, wekt doden op, reinigt melaatsen, drijft boze 

geesten uit. Om niet hebt gij het ontvangen, geeft het om niet. 
 

1 Korinthiërs 3, vers 8  Lees dit voor. Hier staat geschreven: Wie 

plant en wie begiet, staan gelijk; alleen zal elk zijn eigen loon 
krijgen naar zijn eigen werk. 

1 Korinthiërs 2, vers 12 tot en met 14  Wij nu hebben niet de geest 

der wereld ontvangen, maar de Geest uit God, opdat wij zouden 
weten, wat ons door God in genade geschonken is. Hiervan spreken 

wij dan ook met woorden, die niet door menselijke wijsheid, maar 
door de Geest geleerd zijn, zodat wij het geestelijke met het 

geestelijke vergelijken. Doch een ongeestelijk mens aanvaardt niet 
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hetgeen van de Geest Gods is, want het is hem dwaasheid en hij 
kan het niet verstaan, omdat het slechts geestelijk te beoordelen is.  

De bode engel Gods sprak verder,  

 
Verder openbaar ik u het volgende, 

 
Jesaja 2, vers 7  Zijn land is vol zilver en goud en aan zijn 

schatten is geen einde; ook is zijn land vol paarden en aan zijn 

wagens is geen einde. 
 

De Here zeide, Men denkt dat men de Heilige Geest alleen op 
Pinksteren heeft. 

Voorwaar, keer nu terug naar de tent Gods, waar uw schatten 

liggen en grote overvloed aan gaven is, en laat het niet liggen! 
Gebruik de gaven en deel het uit. Lees de volgende teksten voor:  

 
Prediker 3, vers 13  Hier staat geschreven: Kortom, als iemand 

eet en drinkt en het goede geniet bij al zijn zwoegen, dan is dat een 

gave Gods. 
 

Jakobus 1, vers 17  Hier staat geschreven: Iedere gave, die goed, 

en elk geschenk, dat volmaakt is, daalt van boven neder, van de 
Vader der lichten, bij wie geen verandering is of zweem van 

ommekeer. 
 

1 Timotheüs 4, vers 15 en 16  Hier staat geschreven: Behartig 

deze dingen, leef erin, opdat aan allen blijke, dat gij vooruitgaat. 
Zie toe op uzelf en op de leer, volhard in deze dingen; want door dit 

te doen zult gij zowel uzelf als hen, die u horen, behouden. 
 

Handelingen 2, vers 38  Hier staat geschreven: En Petrus 

antwoordde hun: Bekeert u en een ieder van u late zich dopen op 
de naam van Jezus Christus, tot vergeving van uw zonden, en gij 

zult de gave des heiligen Geestes ontvangen. 

De bode engel Gods sprak verder,  
 

Voorwaar, bid en dank de Here en neem alles terug wat u 
heeft laten liggen. 

De Heilige Geest is in u, wandelt door de Geest!  
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Lees dit voor: Efeziërs 3, vers 19 tot en met 20, en Efeziërs 4, 

vers 11 en 12   

Efeziërs 3, vers 19 tot en met 20  Hier staat geschreven: En te 
kennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat, opdat 

gij vervuld wordt tot alle volheid Gods. Hem nu, die blijkens de 
kracht, welke in ons werkt, bij machte is oneindig veel meer te 

doen dan wij bidden of beseffen. 

Efeziërs 4, vers 11 en 12  Hier staat geschreven: En Hij heeft zowel 
apostelen als profeten gegeven, zowel evangelisten als herders en 

leraars, om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon, tot opbouw 
van het lichaam van Christus. 

De bode engel Gods sprak verder,  

 
Mijn naam is Abidania, ik ben een bode engel Gods. Ik ga nu.  

 
Ga recht op uw doel af en laat Gods gaven in u werken! 

Gebruik de gaven van de Heilige Geest en laat het zien! Laat de 

kracht en de macht van de Heilige Geest naar buiten komen! 
 

Jeremia 32, vers 27  Lees dit voor uzelf. 

 
Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween. 

 
 
 

Respect! 
 

28-02-2013  BOODSCHAP GODS, GEBRACHT DOOR DE BODE 

ENGEL GODS IN DE NAAM VAN YESHUA HAMASIACH, JEZUS 
CHRISTUS. IS IEDER RESPECT WAARD? SPRAK DE BODE ENGEL 

GODS TEGEN GODS PROFEET VAN DE LAATSTE DAGEN. 
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, welkom! Mijn naam is Benjamin Cousijnsen. Op 28 februari 

2013 kreeg ik de volgende boodschap van een bode engel Gods. 
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Shalom! Ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus 
Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Ik ben de bode engel Gods, 

en mijn naam is Peadasa.  

 
U daar, ja u! Toon respect voor de eindtijdprofeet Benjamin 

Cousijnsen. 
Toon respect voor elkaar, en wees de ander daarin voor. 

‘Wat krijgen we nu weer? Respect tonen?’  

Gij zou het ook zo kunnen zeggen: de ander eer geven, of eerbied 
voor hem of haar tonen. Voorwaar, kunt gij dat al? 

Is iedereen respect waard? 
Nu, als ik het mag zeggen, zelfs als bode engel Gods, Nee! sprak de 

bode engel Gods. Niet iedereen gedraagt zich zo respectwaardig. 

Toch tonen wij engelen Gods een engelenrespect naar de mens toe. 
Voorwaar, is ieder respect waard? 

Toch staat in de Bijbel: Wees de ander daarin voor.  
Sommigen hoor ik al denken: ‘Vreemd’. Maar als gij even goed 

nadenkt, kunt gij dat best begrijpen. Als gij iemand duidelijk laat 

zien, dat gij respect voor hem of haar hebt, zal hij of zij zich zo ook 
gaan gedragen, dat hij of zij respect waard is. Wees daarom altijd 

de eerste met eerbied te tonen, net zoals wij engelen! De mens, die 

gij zó behandelt, zal dan vast een eerbiedwaardig mens worden. 
De bode engel Gods sprak verder,  

 
Leviticus 19, vers 18, en Mattheüs 5, vers 43, Mattheüs 22, 

vers 39, Markus 12, vers 31, Lukas 10, vers 27, Romeinen 

13, vers 9, Galaten 5, vers 14 en tot slot Jakobus 2, vers 8  
Lees deze voor uzelf in uw Bijbel.  

 
Lees uw Bijbel en heb respect! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 

verdween. 
 

 

 

Waar wordt u blij van? 
 

28-02-2013  BOODSCHAP GODS: HEEFT U OOIT IETS 
MEEGEMAAKT, WAAR U ONTZETTEND BLIJ VAN WERD? WAAR JE 



 
 

 

1114 
 
 

 

HART VOL VAN IS, DAAR LOOPT DE MOND VAN OVER, SPRAK DE 
BODE ENGEL GODS!  

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, welkom allemaal! Op 28 februari 2013 bracht de bode engel 

Gods een bijzondere boodschap over aan Benjamin Cousijnsen. De 

woorden ‘u’ en ‘gij’ mochten wij veranderen naar ‘je’ en ‘jij’, bij 
deze. 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Ik ben 

een bode engel Gods en mijn naam is Panitali.  
 

Voorwaar, er is vast weleens iets gebeurd, waardoor je erg 
blij was… 

De geboorte van een broertje of zusje, je verjaardag, een gezellig 

uitstapje, of toen je Jezus Christus, ook wel Yeshua HaMashiach 
genoemd, vroeg om in je hart te komen wonen. Ja, daar bleef jij 

dan over praten. Al had je gewild, je had je mond niet kunnen 

houden, want daar was je toch zó vol van en vreselijk blij om! 
Misschien heeft toen iemand tegen je gezegd, “Ja, waar het hart vol 

van is, daar loopt de mond van over!” Iedereen merkt aan je, 
wanneer je blij bent. O wee, o wee, zelfs satan weet dit. 

 

Maar wat, wanneer je nu eens boos bent, en je alleen maar 
aan lelijke dingen kunt denken, of aan die ene persoon, of 

aan… 
Vul maar in… Wat als je hart daarvan vol is? Loopt je mond daar 

dan ook van over? 

“Jammer genoeg wel!” hoor ik iemand zeggen. Ook dan geldt: Waar 
je hart vol van is, loopt de mond van over. Wist je, dat dit ook in je 

Bijbel staat? 

 
Lukas 6, vers 43 en 44 en 45  Lees dit voor. Hier staat 

geschreven: Want elke boom wordt aan zijn eigen vrucht gekend. 
Want van dorens leest men geen vijgen, en van een braamstruik 

oogst men geen druif. Een goed mens brengt uit de goede schat 
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zijns harten het goede voort en een slecht mens brengt uit de boze 
schat het boze voort. Want waar het hart vol van is, daarvan 

spreekt de mond.  

De bode engel Gods sprak verder,  
 

Voorwaar, voorwaar, jij daar, let eens op waarover je veel 
praat. 

Welke vrucht zit in jou? Van welke vrucht eet je? Is het goed, of is 

het juist niet goed?  
Houd vooral je hart goed in de gaten! Geef de satan geen kans. 

Geef het verkeerde geen kans in je leven! 
 

Johannes 3, vers 19  Lees dit voor. Hier staat geschreven: Dit is 

het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 
duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 

waren boos. 
Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat 

Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in 

Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. 
 

Toen sprak de bode engel, Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
SHALOM 
 

 

 
 
 
 
MAART 2013 

 
 

01-03-2013 De Opname, de Wegvoering, was 

komende! 



 
 

 

1116 
 
 

 

 
MICHAËL SPRAK: IK VOEG U IN DE NAAM VAN YESHUA 

HAMASIACH, JEZUS CHRISTUS, DE NAAM VAN BENJAMIN 

COUSIJNSEN TOE: DEZE KWAM ALS GETUIGE OM VAN HET LICHT 
TE GETUIGEN, OPDAT ALLEN DOOR HEM GELOVEN ZOUDEN! 

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, welkom! Op 1 maart 2013 bracht de bode engel Gods de 

volgende boodschap over aan Benjamin Cousijnsen.  
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus.  
 

Zie, in den beginne was het Woord en het Woord was bij God 
en het Woord was God. 

Dit was in den beginne bij God. Alle dingen zijn door het Woord 

geworden en zonder dit is geen ding geworden, dat geworden is. In 
het Woord was leven en het leven was het licht der mensen; en het 

licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft het niet 

gegrepen.  
 

Dit staat opgeschreven in: Johannes 1, vers 1 tot en met 5 
 

Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Evenals Johannes, heeft 

Benjamin Cousijnsen van Hem getuigd en heeft ook 
geroepen, zeggende: “Deze was het, van wie ik zeide: Die na 

mij komt, is vóór mij geweest, want Hij was eer dan ik”. 
 

Dit staat opgeschreven in: Johannes 1, vers 15 

 
Ik ga nu verder met 2 Koningen 2, vers 1 tot en met 5, en vers 

11 en 12  Lees dit voor. Hier staat geschreven: Het geschiedde, 

toen de HERE Elia in een storm ten hemel zou opnemen, dat Elia 
met Elisa uit Gilgal ging. En Elia zeide tot Elisa: Blijf toch hier, want 

de HERE heeft mij naar Betel gezonden. Maar Elisa zeide: Zo waar 
de HERE leeft en gijzelf leeft, ik zal u niet verlaten. Daarop begaven 

zij zich naar Betel. Toen kwamen de profeten van Betel naar Elisa 
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en vroegen hem: Weet gij, dat de HERE heden uw heer boven uw 
hoofd zal wegnemen? En hij antwoordde: Ook ik weet het, zwijgt 

stil. En Elia zeide tot hem: Elisa, blijf toch hier, want de HERE heeft 

mij naar Jericho gezonden. Maar hij zeide: Zo waar de HERE leeft 
en gijzelf leeft, ik zal u niet verlaten. Zo kwamen zij te Jericho. 

Toen naderden de profeten van Jericho tot Elisa en vroegen hem: 
Weet gij, dat de HERE heden uw heer boven uw hoofd zal 

wegnemen? En hij antwoordde: Ook ik weet het, zwijgt stil.  

En, terwijl zij voortgingen, al wandelende en sprekende, zie, een 
vurige wagen en vurige paarden! en die maakten scheiding tussen 

hen beiden. Alzo voer Elia in een storm ten hemel. En Elisa zag het 
en riep uit: Mijn vader, mijn vader! Wagens en ruiters van Israël! 

En hij zag hem niet meer. Toen greep hij zijn klederen en scheurde 

ze in twee stukken. 
De bode engel Gods sprak verder, 

 
Johannes 1, vers 6 tot en met 9  Er trad een mens op, van God 

gezonden, wiens naam was Johannes. “Ik voeg u in de naam van 

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, de naam Benjamin 
Cousijnsen toe, ik, de bode engel Gods Michaël;” deze kwam 

als getuige om van het licht te getuigen, opdat allen door hem 

geloven zouden. Hij was het licht niet, maar was om te getuigen 
van het licht. Het waarachtige licht, dat ieder mens verlicht, “de 

Opname, ook de Wegvoering”, was komende in de wereld. 
 

U daar, luister aandachtig!  

Als gij weet dat wat niet goed voor u is, slecht is voor uw oren en 
ogen en ziel en hart, waarom richt gij zich daarop? 

U zou zich diep moeten schamen, als gij datgene wist, wat de ogen 
van de Here zien door elk mens heen. Sommigen klagen de Here 

aan! 

 
2 Kronieken 16, vers 9, en Jesaja 1, vers 15 en 16, en Jesaja 

2, vers 11 en 12  Lees dit voor. Dat ga ik aan u voorlezen. 

2 Kronieken 16, vers 9  Hier staat geschreven: Want des HEREN 
ogen gaan over de gehele aarde, om krachtig bij te staan hen, wier 

hart volkomen naar Hem uitgaat. 
Jesaja 1, vers 15 en 16  Hier staat geschreven: Wanneer gij uw 

handen uitbreidt, verberg Ik mijn ogen voor u; zelfs wanneer gij 
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het gebed vermenigvuldigt, hoor Ik niet; uw handen zijn vol bloed. 
Wast u, reinigt u, doet uw boze daden uit mijn ogen weg; houdt op 

kwaad te doen. 

Jesaja 2, vers 11 en 12  Hier staat geschreven: De verwaten ogen 
der mensen worden vernederd en de trots der mannen wordt 

neergebogen en de HERE alleen is te dien dage verheven. Want er 
is een dag van de HERE der heerscharen tegen al wat hoogmoedig 

is en trots en tegen al wat zich verheft, opdat het vernederd worde. 

De bode engel Gods sprak verder, 
 

Voorwaar, ook zegt men: “Naar welke kerk gaat gij?  
Onze kerk is zo prachtig, wij hebben zoveel zielen! Gaat gij niet 

naar de kerk? Zoniet, dan…” puntje, puntje, puntje, vul maar in… 

Gij blinde schriftgeleerden, het gaat niet om uw kerkgebouw of om 
de naam of zielen! Hoor de stem, die roept in uw kerkwoestijn: “Er 

is maar één Weg, één Kerk!” 
Johannes 3, vers 16 en 17  Lees dit voor. Hier staat geschreven: 

Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren 

Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet 
verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon 

niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar 

opdat de wereld door Hem behouden worde. 
 

Weet gij niet, dat er maar één ware Kerk is? 
Zijn naam is Yeshua HaMashiach, Jezus Christus! Hij is wel de 

Oprichter van het Christendom.  

 
Lees 1 Petrus 2, vers 5, en Mattheüs 18, vers 19, en Efeziërs 

4, vers 11 tot en met 13  Lees dit voor uzelf. 
 

Uw kerk behoort een kerk te zijn, die heilig is, zonder vlek 

en rimpel! 
Deze kerk aanvaardt de heilige Geschriften, zoals het geschreven 

staat, en oordeelt niet over zijn naaste. Gij moet u bekeren, als gij 

boven de andere kerken wilt uitkomen, zelfs boven God uit! 
Daarom, het gaat niet om de kerk. Alleen een dwaas begrijpt deze 

boodschap niet! 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 

verdween. 
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Zalig zij die niet gezien hebben, en toch geloven! 
 

02-03-2013  BOODSCHAP GODS: VELEN ZWIJGEN, MAAR WIJ 

NIET! WIJ ENGELEN GODS SPREKEN, WAT WIJ WETEN EN MOETEN 
SPREKEN IN ZIJN NAAM!  

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, welkom! Voordat ik begin met de boodschap, wil ik u vragen 

of u goed wilt luisteren naar deze boodschap, en dat u zichzelf goed 
onderzoekt, voordat men oordeelt. Op 2 maart 2013 kreeg ik de 

volgende boodschap van een bode engel Gods. 

 
Shalom! Ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus. Benjamin Cousijnsen, voorwaar, ik zeg u,  
 

Jeremia 32, vers 27  Zie, Ik, de HERE, ben de God van al wat 

leeft; zou voor Mij iets te wonderlijk zijn? 
 

Mattheüs 17, vers 17  Jezus antwoordde en zeide: O, ongelovig 

en verkeerd geslacht, hoelang zal Ik nog bij u zijn? Hoelang zal Ik u 
nog verdragen? Tot zover. 

Mattheüs 13, vers 58  En Hij deed daar niet vele krachten wegens 
hun ongeloof. 

 

Johannes 20, vers 25  De andere discipelen dan zeiden tot hem: 
Wij hebben de Here gezien! Maar hij, “Tomas”, zeide tot hen: 

Indien ik in zijn handen niet zie het teken der nagels en mijn vinger 
niet steek in de plaats der nagels en mijn hand niet steek in zijn 

zijde, zal ik geenszins geloven. 

Johannes 20, vers 27  Daarna zeide Hij, “Yeshua HaMashiach, 
Jezus Christus”, tot Tomas: Breng uw vinger hier en zie mijn 

handen en breng uw hand en steek die in mijn zijde, en wees niet 

ongelovig, maar gelovig. 
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Johannes 20, vers 29  Jezus zeide tot hem: Omdat gij Mij gezien 
hebt, hebt gij geloofd? Zalig zij, die niet gezien hebben en toch 

geloven. 

 
Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Ik ben een bode engel Gods, 

Surisa. 
Voor de God van Izaäk, Jakob en Abraham is niets te wonderlijk! 

Velen denken in hokjes en zijn een ongelovig en verkeerd geslacht 

geworden. Dit is de reden: ze zijn als Tomas. 
Wie u verwerpen, Benjamin, verwerpen de God van Izaäk, Jakob en 

Abraham, ondanks dat wij bode engelen Gods zijn, en spreken via 
Gods geliefde profeet, Benjamin Cousijnsen. En zoals bij Hagar en 

Jakob en Maria, en vele anderen!, zo denkt men en oordeelt men 

velen, net zoals Tomas.  
 

En ik zeg u, ongelovige, in de almachtige naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus: In Zijn naam, zoals in het 

verleden, komen wij ook in het heden, omdat de Komst van 

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, zéér nabij is! 
Velen zwijgen, maar wij niet. Wij engelen Gods spreken, wat wij 

weten en moeten spreken in Zijn naam! 

 
Johannes 3, vers 33 tot en met 36  Lees dit voor uzelf. 

 
Voorwaar, een gevallen engel zou dit nooit kunnen zeggen: 

 

Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, 
dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die 

in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. 
 

Ik ga nu en zeg u, Kwaadsprekers en roddelaars zullen Gods 

Koninkrijk nimmer zien! 
Maranatha, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 

SHALOM 
 

 
 

U leeft in het begin van het einde der tijden! 
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03-03-2013  OPENBARING GODS: IN DE GEEST WERD IK 

OPGENOMEN IN HET LUCHTRUIM EN WERDEN MIJ BEELDEN 

ONTHULD, SITUATIES EN UFO’s GETOOND, EN OPENBARINGEN 
GEGEVEN VAN DE REEDS OVERGENOMEN WERELD VAN VANDAAG! 

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, welkom! Op 3 maart 2013 werd Benjamin Cousijnsen in de 

Geest meegenomen.  
 

Dit is zijn verslag… 

Vannacht werd ik opgehaald door drie bode engelen Gods, schrijft 
Benjamin Cousijnsen.  

Ze waren gekleed in wit fijn linnen, dat straalde. Ze straalden 
helemaal! Het licht was scherp, bijna oogverblindend. Een van de 

engelen sprak, Wees niet bevreesd, Benjamin Cousijnsen, Gods 

geliefde! We zijn naar u gezonden om tot u te spreken. Wij komen 
in de naam van de God van Izaäk, Jakob en Abraham, de God van 

al wat leeft, en Zijn geliefde ware Zoon, Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus. Alleen wie Hem aangenomen heeft, en in Hem gelooft, zal 
eeuwig leven hebben. Benjamin, volg ons, sprak de engel Gods.  

 
Ik stond op en ik keek naar de engelen… ze waren zeer 

groot, ik denk wel 2 meter 50. 

Ik dacht ook van, ‘Wow, drie engelen!’ Dus ik volgde hen de trap 
af, zachtjes, want mijn vrouw wou ik niet wakker maken, maar de 

trap kraakte behoorlijk. De drie engelen liepen voorop de trap af, 
en liepen zo door de gesloten voordeur heen. En ik dacht, ‘Ik loop 

ze gewoon na’, want ik dacht nog aan de vorige keer, toen ik zo 

tegen de voordeur opliep. En mijn gedachten waren ook, ‘Een ezel 
stoot zich niet voor de tweede of derde keer’.  

Buiten aangekomen, stelden de engelen zich aan mij voor en 

benoemden hun namen: Isadai en Seleu en Chemihud. Ze strekten 
hun armen uit, en ik zag enorme vleugels, en ik was zeer verbaasd! 

En ik zag ook één en al licht en schittering van hun vleugels 
afkomen. Ik vroeg, “Hoe groot zijn uw vleugels?” 

De bode engel zei, Zo groot als een kleine zweefvliegtuig. 
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Toen we opstegen, voelde het aan als een soort van 

magnetische druk. 

Met grote snelheid werd ik als een magneet meegetrokken, het 
luchtruim in. De engelen bevonden zich links en rechts en achter 

mij in het luchtruim. We gingen door de donkere wolken heen en ik 
zag alles achter mij kleiner en kleiner worden.  

 

De bode engel Gods zei, Vrees niet, want u ziet even, net als 
de engelen, het zichtbare en het onzichtbare. 

Dat vond ik fijn om te horen, dat dit gezegd werd. Ik dacht, ‘Het is 
maar goed dat dit wordt aangegeven, vanwege wat ze me lieten 

zien’. En ze lieten me veel zien en vertelden me veel! 

 
Ik zag het volgende… 

Ik zag UFO’s in het luchtruim, een hele grote, een soort 
moederschip zag ik. En ik zag allemaal verschillende soorten UFO’s. 

Ik zag driehoekige en ook schotelvormige, als het model van een 

bord zeg maar, vliegende schotels, zoals we die herkennen uit films 
bijvoorbeeld. Ik vroeg aan de bode engel Gods, “Wat doet dat 

moederschip daar?” 

De bode engel Gods, Isadai, zei: De bescherming van de aarde is 
weggenomen door God zelf.  

 
Deze ruimteschepen zijn ruimteschepen, die ook 

gebruikmaken van dromen. 

Ik dacht bij mezelf, ‘Dromen?’ 
Ja, sprak de bode engel Gods, het zijn de gevallen engelen. Ze 

kopiëren als het ware, en ze doen zich voor als deze mensen in uw 
geheugen. Op het moment dat de bode engel Gods dit zei, zag ik 

allerlei mensen… Hun duistere kant en doel is de totale overname 

van de mensheid! Velen zijn ook al overgenomen, juist door deze 
gevallen engelen, omdat ze Jezus Christus verworpen hebben.  

 

Wij engelen Gods wijzen u erop, dat men ook als Christen 
zelf in actie moet komen, en een wapendrager Gods moet 

zijn! 
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Het is wel makkelijk om alles aan Jezus Christus over te laten, door 
te zeggen van, ‘Bescherm mij’, maar u doet er zelf helemaal niets 

voor. Ik geef u het volgende, 

 
Efeziërs 6, vers 10 tot en met 18  Lees dit voor uzelf. Ik ga nu 

verder, 
 

Zalig zijn zij, die zich bedekken onder Zijn kostbaar Bloed. 

Bid dat u beschermd blijft, want de gevallen engelen hebben velen 
reeds overgenomen, en velen weten niet meer wat ze doen! 

 
2 Thessalonicenzen 3, vers 2  Lees ook dit voor uzelf.  

 

De geest der verwarring zorgt voor chaos en moord op de 
aarde! 

De bode engel Gods liet mij verschillende dingen zien; ik zag 
beelden voor mij verschijnen… Ik zag iemand van het balkon 

afspringen. Ik vroeg de bode engel Gods, “Wat is daar de reden 

van?” 
De bode engel Gods zei, De persoon wist zelf ook de reden niet van 

zijn daad om te gaan springen. 

Toen zag ik een vrouw in haar huis… ik zag dat ze helemaal onder 
het bloed zat en kleine babyarmpjes in haar handen had, die ze nog  
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snel in een vuilniszak deed. Ik dacht, dat ze het kind misschien had 

opgegeten. Maar de bode engel Gods vertelde mij, dat ze niet meer 
voor haar kind kon zorgen, omdat ze het zeer zwaar had. En toen 

heeft ze maar besloten, om haar kindje te doden, en het in een 

vuilniszak te stoppen en het weg te werken. Zo zag ik verschillende 
situaties…  
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Ik zag ook mensen uit de kerk komen, en ik dacht, ‘Wat mankeert 
daaraan?’ 

De bode engel Gods zei, Ze hebben een kerkdienst gehad, en ze 

hebben het woord meegekregen, maar het woord is niet uit Mij. Dit 
zegt de Heer. Dat komt omdat ze zijn overgenomen en misleid door 

wargeesten, sprak de bode engel Gods. Zo zijn er ook vele mensen 
en vele kerken overgenomen. Dit zijn de tekenen van het einde der 

tijden! sprak de bode engel Gods.  

 
Ook openbaar ik u: ook Rome is nu betoverd! 

En de paus die zal komen, de nieuwe paus, dat zal een 
overgenomen paus zijn, een gevallen engel! Hij zal achter de 

wensen staan van het volk, en iedereen betoveren. En men weet 

niet eens dat de paus en Obama, en vele andere leiders, tegen alle 
geboden Gods ingaan, en de heilige Geschriften Gods weglaten en 

verdraaien. Men verdraait, dat de Bijbel duidelijk spreekt over 
relaties tussen mannen met mannen, en tussen vrouwen met 

vrouwen.  

 
Alles kan en alles mag in deze duistere wereld, die niet van 

God is, maar nu op dit moment van de duisternis! 

De bode engel Gods sprak verder en zei, Benjamin, kijk daar! 
Ik keek en toen zag ik iemand rijden in een auto, die voor het 

stoplicht stond. Ik bleef kijken en zag dat de persoon toen uit de 
auto stapte, en kwaad naar voren liep naar de bestuurder van de 

auto, die voor hem stond. De bode engel Gods liet mij horen, wat 

die man zei. Hij zei boos, “Kun je niet opschieten? Ik moet verder! 
U gaat hier toch niet stilstaan voor het stoplicht?” 

De vrouw antwoordde, “Ja, maar mijn auto sloeg af”.  
“Doe het raam eens naar beneden!” riep hij met een kwaad gezicht. 

De vrouw draaide het raam naar beneden, zodat ze hem beter kon 

verstaan. En wat deed die man… hij trok plotseling een mes en stak 
haar in het gezicht! Dit was voor hem de enige aanleiding, om haar 

gezicht met een mes te bewerken. Van tevoren had de vrouw nog 

gedacht, ‘Laten we het maar fatsoenlijk oplossen’.  
 

De bode engel Gods sprak, Ja Benjamin, de mensen weten 
niet meer wat ze doen; ze zijn overgenomen! 
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Toen liet de bode engel Gods nog meer dingen zien… Ik zag een 
voetbalrel, en zag dat ze de goal afbraken. De bode engel Gods 

noemde: Ajax. Ik zag dat het doel heen en weer ging, en zag dat 

de ME ingreep. Er was veel politie met politiebusjes, die ik zag 
staan, en de ME was met harde hand aan het om zich heen slaan. 

Ik vroeg aan de bode engel Gods naar de reden hiervan.  
Het antwoord was: Want Ajax had verloren. 

Ik dacht, ‘Wanneer gebeurt dit dan? Dan weet ik wanneer ze gaan 

verliezen natuurlijk.  
En de bode engel Gods zei, Benjamin, ze zijn allen overgenomen. 

Ze hebben van het voetbal een afgod gemaakt; ze verafgoden het 
voetballen. En ze verafgoden het zó sterk, dat ze er een eigen god 

van maken. En omdat het een eigen god is, leven ze zó mee, dat 

als hun eigen club verliest, zij tot geweld overgaan. Ze slaan dan 
helemaal door en weten niet meer wat ze doen!  

 
De bode engel Gods liet mij ook mensen zien, die achter hun 

computer zaten… 

Het waren mensen, die allerlei dingen aan het bedenken waren om 
er geld aan te verdienen en er zelf beter van te worden. Ook van 

deze mensen gaf de bode engel Gods aan, dat zij niet zichzelf meer 

waren, maar waren overgenomen. Ze proberen werkelijk alles naar 
zich toe te trekken, de technologische gevallen engelen, om de 

mensen in hun macht te krijgen, in satans macht, onder andere in 
de macht van lust en genot, zodat ze geen tijd meer hebben om 

aan God te denken. De satan probeert de wereld van alles aan te 

bieden, zodat men geen tijd meer heeft voor de dingen van God!  
 

De mensen wordt genieten voorgeschoteld van lust, genot, 
de kracht en macht van magie, de betoveringen.  

De wereld wordt als het ware helemaal opgezogen van al het mooie 

daarin, dat de wereld biedt. Ook wordt de wereld overgenomen via 
de media, zoals door televisie en het internet. 

 

De televisie wordt nog realistischer! 
Ik zag beelden van televisies. Ik zag een televisie, heel apart! Ik 

weet niet of deze al bestaat. Ik zag een televisie, die men met de 
hand bediende door aanraking op het scherm, waarna het beeld 

voor de televisie zichtbaar kwam in de kamer. Het deed mij denken 
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aan een diaprojector of oude filmcamera van vroeger, wanneer het 
beeld op het doek verscheen. Dan zag je een bundel licht in de 

ruimte, tussen de camera en het doek zelf, waar de film 

geprojecteerd was.  
Nu verscheen echter het geprojecteerde beeld van deze nieuwe 

soort televisie gewoon in de kamerruimte zelf, levensecht! En van 
een betere kwaliteit dan de 3D, die we op het moment kennen in de 

wereld. De bode engel Gods zei, Benjamin, wat ik u laat zien, zijn 

eigenlijk uitvindingen van de gevallen engelen, die zij nu al in hun 
bezit hebben. De gevallen engelen gebruiken dit systeem zelf als 

een verplaatsingssysteem.  
De bode engel Gods sprak, Benjamin, wij moeten voorwaarts en 

plaatsen u terug vanuit hier, weer terug in uw bed.  

 
De bode engel zei nog iets heel belangrijks: De sterksten 

zullen hun loon in ontvangst nemen.  
Wees dus meer dan overwinnaar in Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus. Dit is belangrijk: bedek u elke dag onder het kostbaar, 

dierbaar Bloed van Jezus Christus, en vraag elke dag om Zijn 
bescherming. Trek ook de wapenrusting Gods aan. Doe dat voordat 

u naar uw werk gaat, zodat u niet openstaat, maar beschermd bent 

voor aanvallen van buitenaf! Doe dit: bid en vraag dit nogmaals 
bewust voor het slapen gaan. Laat u bedekken onder Zijn kostbaar 

Bloed. En wordt u dan aangevallen, val dan zelf ook aan, en laat 
niet zomaar alles gelaten toe als kind van God. Wij moeten leren 

om in de kracht te gaan staan van Jezus Christus, Yeshua 

HaMashiach. We moeten wapendragers zijn!  
 

Maar als je de wapenrusting Gods niet aandoet, en denkt, 
‘Ach ja, de Heer beschermt mij wel, en klaar, dat was het’… 

Maar zo werkt het dus niet! Als u bijvoorbeeld aan een wedstrijd 

meedoet, hardrennen bijvoorbeeld, en je denkt, ‘Welja, ik doe 
rustig aan, ik krijg toch wel een medaille’, tja, dan krijg je wel een 

medaille, maar niet de hoofdprijs. Als je echt ergens voor gaat, dan 

ga je wel voor het allerbeste. En als je voor het allerbeste gaat, dan 
moet je daar wel iets voor doen om de beker, de hoofdprijs, in 

ontvangst te nemen. En zo is het ook met de Heer.  
 

God zegene u, Shalom! 
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Zo zal de Komst van de Zoon des mensen zijn! 
 

DE BODE ENGEL DONDER BRACHT DEZE BOODSCHAP GODS! JUIST 

DEZE GESCHRIFTEN ZAL DE MENS SPOEDIG IN VERVULLING ZIEN 
GAAN! VERWACHT JEZUS CHRISTUS, UW VERLOSSER, IN DEZE 

TIJD… STA KLAAR!  
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, welkom! Mijn naam is Benjamin Cousijnsen. Op 4 maart 
2013 kreeg ik de volgende boodschap van een bode engel Gods. 

 

Shalom! Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Ik begroet u in de 
almachtige naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Mijn 

naam is Donder.  
 

Voorwaar, de Here maakt de bliksemschichten! 

 
Exodus 20, vers 18  En het gehele volk was getuige van de 

donderslagen, de bliksemstralen, het geluid van de bazuin en de 

rokende berg. Toen het volk het zag, beefde het en bleef van verre 
staan. 

 
Psalm 77, vers 17 tot en met 19  De wateren zagen U, o God, 

de wateren zagen U, zij sidderden, zelfs de diepten beefden. De 

wolken goten water uit, het zwerk deed de donder horen, ook 
vlogen uw pijlen rond. Het gedreun van uw donder rolde voort, de 

bliksemen verlichtten de wereld, de aarde sidderde en beefde.  
 

Mattheüs 28, vers 2 en 3  En zie, er kwam een grote aardbeving, 

want een engel des Heren daalde uit de hemel neder en kwam 
nader, en hij wentelde de steen weg. 

 

1 Samuël 2, vers 6  De HERE doodt en doet herleven, Hij doet 
naar het dodenrijk neerdalen en daaruit opkomen.  
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Openbaringen 20, vers 13  En de zee gaf de doden, die in haar 

waren, en de dood en het dodenrijk gaven de doden, die in hen 

waren, en zij werden geoordeeld, een ieder naar zijn werken. 
 

Mattheüs 22, vers 33  Hij is niet een God van doden, maar van 
levenden. En de scharen, die dat hoorden, stonden versteld over 

zijn leer.   

Mattheüs 27, vers 45 en vers 52 tot en met 53  En van het zesde 
uur af kwam er duisternis over het gehele land tot het negende uur.  

En de graven gingen open en vele lichamen der ontslapen heiligen 
werden opgewekt. En zij gingen uit de graven na zijn opstanding en 

kwamen in de heilige stad, waar zij aan velen verschenen. 

 
Openbaring 20, vers 6  Zalig en heilig is hij, die deel heeft aan de 

eerste opstanding: over hen heeft de tweede dood geen macht, 
maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn en zij zullen 

met Hem als koningen heersen, die duizend jaren. 

 
Mattheüs 24, vers 27  Want gelijk de bliksem komt van het 

oosten en licht tot het westen, zo zal de komst van de Zoon des 

mensen zijn. 
 

En wie niet wil horen, gaat verloren. Voorwaar, voorwaar, kies 
heden, want wie niet wil horen, gaat verloren! 

 

Lukas 21, vers 27, en Lukas 22, vers 46  Lees dit voor uzelf. 
 

Toen zei de bode engel Gods, Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 
 

 

Het ontstaan het van het kerkgebouw!  
 

04-03-2013  BOODSCHAP GODS: DE BODE ENGEL GODS, RUBENÍ, 
BRACHT DEZE BOODSCHAP IN DE NAAM VAN JEZUS CHRISTUS 

OVER, OOK WEL YESHUA HAMASIACH GENOEMD. ZE GAF OOK 

BIJBELSE GESCHRIFTEN, DIE U MEE KUNT LEZEN! 
Volledige weergave: 
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Hallo, welkom! Op 4 maart 2013 bracht de bode engel Gods de 

volgende boodschap over aan Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus. Benjamin, mijn naam is Rubení.  
 

Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Weet gij hoe men eigenlijk 

aan een kerkgebouw kwam? 
“Door er een te bouwen”, hoor ik iemand zeggen. 

Ja, dat is waar! Maar hoe komen de mensen aan het idee, om in 
een kerkgebouw dan samen te komen? Ik vertel u… 

 

Heel vroeger, toen er in Jeruzalem, Damascus en Rome nog 
maar één kleine groep mensen was, die waarlijk geloofde 

dat Yeshua HaMashiach, ook Jezus Christus genoemd, de 
Zoon van God was, kwam deze kleine groep mensen samen 

bij elkaar in huis, van één van hen.  

Daar vertelde men over Yeshua, Jezus, wat Hij gedaan had, en 
werden de woorden van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, 

uitgelegd.  

 
Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, De eerste kerk was gewoon 

een huis. 
God keek niet naar een gebouw, maar naar het hart. 

 

1 Korinthiërs 3, vers 16 tot en met 18  Lees dit voor. Hier staat 
geschreven: Weet gij niet, dat gij Gods tempel zijt en dat de Geest 

Gods in u woont? Zo iemand Gods tempel schendt, God zal hem 
schenden. Want de tempel Gods, en dat zijt gij, is heilig! Laat 

niemand zichzelf misleiden! Indien iemand onder u meent wijs te 

zijn in deze tijd, hij worde dwaas, om wijs te worden.  
De bode engel Gods sprak verder, 

 

Maar het duurde niet lang of zo’n huis werd veel te klein, 
zoveel mensen wilden er komen luisteren. 

In uw tijd, Benjamin, is het nu wel anders. Toen, in die tijd, gaf 
men geld aan het Romeinse Gerecht om de grote ruimte - 

rechthoekig, hoog en ruim - van het Gerechtsgebouw te gebruiken. 
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Wanneer de rechter recht sprak, zat hij op een verhoging, waardoor 
iedereen, ook in de verste hoeken, hem heel goed kon verstaan. 

Daar zou dan degene kunnen zitten, die over Yeshua HaMashiach, 

Jezus Christus, en over God vertelde: de leraar, zoals hij werd 
genoemd.  

Later is uit die ruimte een kerkgebouw ontstaan. Door de ruimte 
mooi te versieren, door er stukken aan te bouwen, werd het op den 

duur een kerk, zoals gij die nu kent.  

 
Zo luisterden de eerste Christenen, en zo leefden ze… 

 
Handelingen 2, vers 42 tot en met 47, en Handelingen 4, 

vers 32 tot en met 37, en Handelingen 5, vers 1 tot en met 

11  Lees dit voor. Ik begin met 
Handelingen 2, vers 42 tot en met 47  Hier staat geschreven: En zij 

bleven volharden bij het onderwijs der apostelen en de 
gemeenschap, het breken van het brood en de gebeden. En er 

kwam vrees over alle ziel en vele wonderen en tekenen 

geschiedden door de apostelen. En allen, die tot het geloof 
gekomen en bijeenvergaderd waren, hadden alles 

gemeenschappelijk; en telkens waren er, die hun bezittingen en 

have verkochten en ze uitdeelden aan allen, die er behoefte aan 
hadden; en voortdurend waren zij elke dag eendrachtig in de 

tempel, braken het brood aan huis en gebruikten hun maaltijden 
met blijdschap en eenvoud des harten, en zij loofden God en 

stonden in de gunst bij het gehele volk. En de Here voegde 

dagelijks toe aan de kring, die behouden werden.  
Handelingen 4, vers 32 tot en met 37  Hier staat geschreven: En de 

menigte van hen, die tot het geloof gekomen waren, was één van 
hart en ziel, en ook niet één zeide, dat iets van hetgeen hij bezat 

zijn persoonlijk eigendom was, doch zij hadden alles 

gemeenschappelijk. En met grote kracht gaven de apostelen hun 
getuigenis van de opstanding des Heren Jezus, en er was grote 

genade over hen allen. Want er was ook niet één behoeftig onder 

hen; want allen, die eigenaars waren van stukken grond of van 
huizen, verkochten die en brachten de opbrengst van de verkoop 

en legden die aan de voeten der apostelen; en aan een ieder werd 
uitgedeeld naar behoefte. En Jozef, die van de apostelen de 

bijnaam Barnabas gekregen had – wat betekent: zoon der 
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vertroosting –, een Leviet, uit Cyprus afkomstig, die eigenaar was 
van een akker, verkocht die en bracht het geld en legde het aan de 

voeten der apostelen.  

Handelingen 5, vers 1 tot en met 11  Hier staat geschreven: En een 
zeker man, met name Ananias, met zijn vrouw Saffira, verkocht 

een eigendom, hield iets van de opbrengst achter, met medeweten 
van zijn vrouw, en bracht een zeker deel en legde het aan de 

voeten der apostelen. Maar Petrus zeide: Ananias, waarom heeft de 

satan uw hart vervuld om de heilige Geest te bedriegen en iets 
achter te houden van de opbrengst van het stuk land? Als het 

onverkocht gebleven was, bleef het dan niet van u, en was, na de 
verkoop, de opbrengst niet te uwer beschikking? Hoe kondt gij aan 

deze daad in uw hart plaats geven? Gij hebt niet tegen mensen 

gelogen, maar tegen God. En bij het horen van deze woorden viel 
Ananias neder en blies de adem uit. En een grote vrees kwam over 

allen, die het hoorden. En de jonge mannen stonden op en legden 
hem af, en zij droegen hem uit en begroeven hem. En het 

geschiedde na verloop van ongeveer drie uur, dat zijn vrouw 

binnenkwam, onkundig van wat er gebeurd was. En Petrus 
antwoordde haar: Zeg mij, hebt gij het stuk land voor zoveel 

verkocht? En zij zeide: Ja, voor zoveel. En Petrus zeide tot haar: 

Hoe hebt gij kunnen overeenkomen om de Geest des Heren te 
verzoeken? Zie, de voeten van hen, die uw man hebben begraven, 

zijn aan de deur en zij zullen ook u uitdragen. En zij viel terstond 
neder voor zijn voeten en blies de adem uit; en de jonge mannen 

kwamen binnen en vonden haar dood en zij droegen haar uit en 

begroeven haar bij haar man. En een grote vrees kwam over de 
gehele gemeente en over allen, die dit hoorden.  

 
De bode engel Gods sprak verder: Ik ben een bode engel Gods, 

Rubení.  

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 

 

Profetisch: Hoor! De Here spreekt tot de wereld! 
 

HET VROEGERE IS GEKOMEN, NIEUWE DINGEN KONDIG IK U AAN! 
KRACHTIG BRACHT DE BODE ENGEL GODS DE WOORDEN VAN DE 
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HEER OVER! DE HERE SPREEKT ZEER DIRECT TOT DE MENSEN. DIT 
IS DE STILTE VOOR DE STORM! 

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, welkom! Op 5 maart 2013 bracht de bode engel Gods de 

volgende profetische boodschap over aan Benjamin Cousijnsen.  

 
Shalom! Ik begroet u. Waardig en heilig is Yeshua HaMashiach, 

Jezus Christus! Ik kom tot u, profeet Benjamin Cousijnsen.  
 

Hij is de Almachtige en ver verheven boven alle namen, 

zoals apostelen, profeten, evangelisten, herders en leraars, 
engelen en alle machten en krachten! 

U daar, alle eer komt Hem toe, en de overwinning! 
 

Jesaja 42, vers 8 en 9, en vers 13 tot en met 20  Ik ben de 

HERE, dat is mijn naam, en mijn eer zal Ik aan geen ander geven 
noch mijn lof aan de gesneden beelden. Het vroegere, zie, het is 

gekomen, en nieuwe dingen kondig Ik u aan; voordat zij 

uitspruiten, doe Ik ze u horen. 
De HERE trekt uit als een held; als een krijgsman doet Hij de 

strijdlust ontbranden; Hij heft de strijdkreet aan, ja schreeuwt die 
uit; Hij betoont Zich een held tegen zijn vijanden. Ik heb van 

oudsher gezwegen, Ik heb gezwegen en Mij ingehouden; nu zal Ik 

schreeuwen als een barende vrouw; Ik zal snuiven en hijgen 
tegelijk. Ik zal bergen en heuvels verschroeien en al hun gewas zal 

Ik doen verdorren; Ik zal rivieren tot land maken en plassen zal Ik 
doen opdrogen. En Ik zal de blinden leiden op een weg die zij niet 

kenden; op paden die zij niet kenden, zal Ik hen doen treden; Ik zal 

de duisternis voor hen uit tot licht maken en de oneffen plaatsen tot 
een vlakte. Dit zijn de dingen die Ik doen zal en die Ik niet zal 

nalaten. Zij zullen terugdeinzen en diep beschaamd worden, die op 

gesneden beelden vertrouwen; die tot gegoten beelden zeggen: Gij 
zijt onze goden. Gij doven, hoort, en gij blinden, slaat uw ogen op 

om te zien. Wie is er blind dan mijn knecht en doof als de bode die 
Ik zend? Wie is er blind als de volmaakte en blind als de knecht des 

HEREN? Gij hebt wel veel gezien, maar gij hieldt het niet in 
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gedachtenis; gij hebt de oren wel open gehad, maar gij hebt niet 
gehoord. 

 

Lukas 1, vers 37 en Johannes 8, vers 12 en vers 14, 
Johannes 10, vers 26 tot en met 30  Lees dit voor. Ik begin met 

Lukas 1, vers 37  Hier staat geschreven: Want geen woord, dat van 
God komt, zal krachteloos wezen. 

Johannes 8, vers 12 en vers 14  Hier staat geschreven: Wederom 

dan sprak Jezus tot hen en zeide: Ik ben het licht der wereld; wie 
Mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het 

licht des levens hebben.  
Jezus antwoordde en zeide tot hen: Ook al getuig Ik van Mijzelf, 

toch is mijn getuigenis waar, want Ik weet, vanwaar Ik gekomen 

ben en waar Ik heenga; maar gij weet niet, vanwaar Ik kom of 
waar Ik heenga. 

Johannes 10, vers 26 tot en met 30  Hier staat geschreven: Maar 
gij gelooft niet, omdat gij niet tot mijn schapen behoort. Mijn 

schapen horen naar mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij, en Ik 

geef hun eeuwig leven en zij zullen voorzeker niet verloren gaan in 
eeuwigheid en niemand zal ze uit mijn hand roven. Wat mijn Vader 

Mij gegeven heeft, gaat alles te boven en niemand kan iets roven 

uit de hand mijns Vaders. Ik en de Vader zijn één. 
 

Voorwaar, mijn naam is Uriël, een bode engel Gods. 
 

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, trekt uit als een held!  

Neem deze woorden ernst, anders zullen velen, velen!, zich op de 
borst slaan. Doe uw afgoden weg! Wie niet wil horen, gaat verloren.  

 
Dit is stilte voor de storm! 

Luister naar uw wolken en zie wat komt.  

 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 

verdween. 

 
 

 

Spiegeltje, spiegeltje aan de wand! 
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06-03-2013  WANT NU ZIEN WIJ NOG DOOR EEN SPIEGEL, IN 
RAADSELEN, DOCH STRAKS VAN AANGEZICHT TOT AANGEZICHT! 

BOODSCHAP GODS, OVERGEBRACHT DOOR DE BODE ENGEL IN DE 

NAAM VAN JEZUS CHRISTUS, YESHUA HAMASIACH. 
 

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, welkom! Op 6 maart 2013 bracht de bode engel Gods de 

volgende boodschap over aan Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom, Benjamin Cousijnsen! Ik begroet u in de naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus.  
 

Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Bijna iedere dag staat Marion, 
Marta, Connie, Mirella, Maria, Marianne, Wendy, Lies, Stien, 

Bianca, Johanna, Hans, Benjamin, Jarra, Bettina, Tiniati… 

weleens voor de spiegel, als gij u wast of als gij zich kamt. 
Sommigen zijn heel snel klaar vanwege de haren. Als gij u hebt 

aangekleed, wilt u kijken of uw haren of kleren goed zitten. Bij 

Benjamin is het niet echt nodig, om te kijken of de haren goed 
zitten. Gij weet wat ik bedoel, weinig haren scheelt vaak tijd. 

Ik zeg u: Mijn naam is Rafaël, een bode engel Gods. 
 

Johannes 10, vers 3  Voor hem doet de deurwachter open en de 

schapen horen naar zijn stem en hij roept zijn eigen schapen bij 
name en voert ze naar buiten. 

 
De goede Herder, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, kent 

alle schapen bij name, en ook u. 

Ook al wilt gij niets over Hem weten vanwege uw zonden. Ook Hij 
kent u door en door en bij de naam!  

 

Loop eens naar de spiegel… 
Heel duidelijk en helder ziet gij alles in de spiegel, als het schoon is, 

in ieder geval zichtbaar. Gij ziet uzelf. Als gij uw hand optilt, ziet gij 
het zelfs als gij in uw neus peutert. Ja, maar wat ziet gij allemaal 

niet?  
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Vooral de Here niet. De deur achter u ziet gij in de spiegel 
weerkaatst. Als gij in de spiegel kijkt, ziet gij toch alles in 

spiegelbeeld? 

 
Pak een pen en papier en schrijf op:  

‘Ongeacht hoe ik eruit zie, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, kijkt 
naar mijn hart. Hij houdt van mij!’ 

Houd dit voor de spiegel… Lees het nog eens. Alles ziet er anders 

uit, maar toch zijn de woorden naar u toe duidelijk. 
 

In uw Bijbel staat ook iets over een spiegel. 
Er staat in de brief aan de Korinthiërs: ‘Wat gij nu ziet, zijn vage 

beelden in een spiegel, maar dan staat gij oog in oog’. 

 
Lees 1 Korinthiërs 13, vers 12 voor uzelf, en Exodus 38, vers 8 

 
Lees voor: Jakobus 1, vers 23 tot en met 27  Hier staat 

geschreven: Want wie hoorder is van het woord en niet dader, die 

gelijkt op een man, die het gelaat, waarmede hij geboren is, in een 
spiegel beschouwt; want hij heeft zich beschouwd, is heengegaan 

en heeft terstond vergeten, hoe hij er uitzag. Maar wie zich verdiept 

in de volmaakte wet, die der vrijheid, en daarbij blijft, niet als een 
vergeetachtige hoorder, doch als een werkelijk dader, die zal zalig 

zijn in zijn doen. Indien iemand meent godsdienstig te zijn en 
daarbij zijn tong niet in toom houdt, maar zijn hart misleidt, diens 

godsdienst is waardeloos. Zuivere en onbevlekte godsdienst voor 

God, de Vader, is: omzien naar wezen en weduwen in hun druk en 
zichzelf onbesmet van de wereld bewaren.  

De bode engel Gods sprak verder,  
 

Voorwaar, wat gij nu ziet, zijn vage beelden.  

Gij ziet in uw spiegel die dingen voor u, die achter u zijn. Maar er 
komt een tijd, wie gij ook zijt, dat ook gij de dingen goed zal zien, 

dat gij begrijpt wat Gods wil is en hoe alles geschieden zal. Dan 

kunnen allen zeggen: “Ja, het klopt!” Dan staat gij oog in oog met 
Gods waarheid.  

 
Stel u eens voor, dat gij dagenlang alleen uzelf zou zien… 
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Uzelf als enige mens, en de verdere dingen. Dingen zeggen niets; 
ze zijn er. Gij kunt ze zien, maar verder?  

Met mensen kunt gij praten en dat is heel wat meer.  

 
Voorwaar, er zijn mensen die dagen, jarenlang, alleen 

zichzelf zien, net als gij voor de spiegel staat.  
Met de spiegel kunt gij niet praten. Wij noemen het: eenzaamheid. 

Dat betekent ook, dat ze veel alleen zijn. Als gij nog steeds voor uw 

spiegel staat, vraag dan eens aan uzelf, of gij misschien een 
eenzame kent, iemand die het heel fijn zou vinden om eens met u 

te praten, met u te wandelen, of een spelletje te doen. Vindt gij dat 
moeilijk om dit te doen?  

Misschien kunt gij dan om Gods hulp vragen.  

 
Lees: Psalm 25, vers 4  HERE, maak mij uw wegen bekend, leer 

mij uw paden… en lees de rest tot en met vers 21 voor uzelf. 
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 

verdween. 
 

 

 

Bekeer u en reinig u, voordat gij overgenomen 

zijt! 
 
06-03-2013  WAARSCHUWINGSBOODSCHAP VAN DE HERE GOD: 

GROOT EN KLEIN WORDEN DOOR DE GEVALLEN ENGELEN VIA 

MEDIA VERLEID EN OVERGENOMEN. BEKEER U EN REINIG U, 
VOORDAT U OVERGENOMEN ZIJT!  

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, welkom! Op 6 maart 2013 bracht de bode engel Gods de 
volgende boodschap over aan Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus. 
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1 Thessalonicenzen 5, vers 19 en 20  Dooft de Geest niet uit, 
veracht de profetieën niet. 

 

Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, mijn naam is Peada; ik ben 
een bode engel Gods. 

 
Hebreeën 4, vers 12 en 13  Want het woord Gods is levend en 

krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard en het dringt 

door, zó diep, dat het vaneenscheidt ziel en geest, gewrichten en 
merg, en het schift overleggingen en gedachten des harten; en 

geen schepsel is voor Hem verborgen, want alle dingen liggen open 
en ontbloot voor de ogen van Hem, voor wie “gij” rekenschap hebt 

af te leggen. 

 
2 Timotheüs 3, vers 1 tot 5  Weet wel, dat er in de laatste dagen 

zware tijden zullen komen: want de mensen zullen zelfzuchtig zijn, 
geldgierig, pochers, vermetel, kwaadsprekers, aan hun ouders 

ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, liefdeloos, trouweloos, 

lasteraars, onmatig, onhandelbaar, afkerig van het goede, 
verraderlijk, roekeloos, opgeblazen, met meer liefde voor genot dan 

voor God… 

 
Hebreeën 4, vers 11  Laten wij “en u” er dus ernst mede maken 

om tot die rust in te gaan, “wat Yeshua HaMashiach, Jezus 
Christus, bedoeld heeft”, opdat niemand ten val kome door dit 

voorbeeld van ongehoorzaamheid te volgen. 

 
1 Timotheüs 4, vers 12 en 13  Niemand schatte u gering om uw 

jeugdige leeftijd, maar wees een voorbeeld voor de gelovigen in 
woord, in wandel, in liefde, in geloof en in reinheid. In afwachting 

van mijn komst, “zo spreekt de Here”, moet gij u toeleggen op 

het voorlezen, het vermanen en het leren. 
 

Voorwaar, de gevallen engelen maken gebruik van de media 

om, via beeldschermen, van klein tot groot te verleiden en u 
over te nemen en van God af te trekken! 

 
Job 7, vers 14 tot en met 16  Dan verschrikt Gij mij door dromen 

en beangstigt mij door gezichten, zodat ik verworging verkies, de 
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dood boven mijn smarten. Ik ben het moe, ik blijf toch niet altijd 
leven!  

 

Psalm 19, vers 10  De vreze des HEREN is rein… tot zover. 
 

Vele onreine en gevallen engelen trekken velen van God af 
via de media, door middel van onreinheid, magie, afgoderij, 

geweld en andere praktijken. 

 
Job 13, vers 1 en 2  Zie, alles heeft mijn oog gezien, mijn oor 

gehoord en in zich opgenomen. Wat gij weet, weet ik ook, ik doe 
voor u niet onder.  

 

Voorwaar, bekeer u en reinig u, voordat u overgenomen zijt! 
 

1 Korinthiërs 3, vers 16  Weet gij niet, dat gij Gods tempel zijt en 
dat de Geest Gods in u woont? 

1 Korinthiërs 3, vers 13  Ieders werk zal aan het licht komen. Tot 

zover. 
 

Ik ga nu… en doe Gods wapenrusting aan, en zoekt Gods 

Koninkrijk en Zijn gerechtigheid.  
Hij is heilig.  

Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 

 

Bid en spreek niet als een sneltrein! 
 

07-03-2013  BIDDEN IS TIJD NEMEN, ZOALS EEN STOPTREIN EVEN 
OVERAL BIJ STILSTAAN. BID HET GEBED IN DEZE BOODSCHAP 

MEE, ALS U JEZUS CHRISTUS IN ALLE EENVOUD IN UW LEVEN 
TOELAAT ALS UW VERLOSSER!  

 

 
Volledige weergave: 

 

Welkom! Ik wil u vragen om u op de Heer te richten en Hem te 
danken. Wij danken Hem ook voor alles wat Hij gedaan heeft in ons 
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leven tot nu toe, dat hij, ja, zulke bijzondere boodschappen mag 
doorgeven in deze tijd. We dragen het aan Hem op.  

 

Van harte welkom! Op 7 maart 2013 bracht de bode engel Gods de 
volgende boodschap over aan Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Ik ben de bode engel Gods.  

 
Gij leert Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, echt kennen als 

gij bidt. 
Maar bid niet zoals een sneltrein! Hoe zou u het vinden dat Hij 

tegen u sprak als een sneltrein? Vergeet niet, is dit respectvol?  

 
Als gij met iemand praat over dingen, waarmee gij het 

moeilijk hebt, vindt gij het niet prettig als er een ander bij 
zit, die mee kan luisteren en zich er mee kan bemoeien.  

Als gij met Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, praat, is het ook 

niet nodig, dat een ander zich er mee kan bemoeien.  
Bidden is tijd nemen, zoals een stoptrein: even overal bij stilstaan.  

 

Wilt u Jezus Christus aannemen in uw leven, in uw hart?  
Bid mij dan na met een open hart, en geloof dat Jezus Christus op 

dit moment in uw leven komt, terwijl u deze woorden in alle rust 
nabidt. Zeg: 

“Heer, hier ben ik. Ik belijd mijn zonden en vraag vergeving. Ik wil 

u, Yeshua, Jezus, aannemen als mijn Redder en Verlosser. Ik wil 
verder leven met u en wandelen in de naam van Jezus Christus, 

Amen!” 
 

Bid vanuit hart en gebruik geen interessante, moeilijke 

woorden. 
Bid begrijpbaar, eenvoudig, zoals een kind praat naar de Vader toe, 

vanuit uw hart.  

 
Mattheüs 6, vers 5 tot en met 14  Lees dit voor. Hier staat 

geschreven: En wanneer gij bidt, zult gij niet zijn als de 
huichelaars, want zij staan gaarne in de synagogen en op de 

hoeken der pleinen te bidden, om zich aan de mensen te vertonen. 
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Voorwaar, Ik zeg u, zij hebben hun loon reeds. Maar gij, wanneer 
gij bidt, ga in uw binnenkamer, sluit uw deur en bid tot uw Vader in 

het verborgene; en uw Vader, die in het verborgene ziet, zal het u 

vergelden. En gebruikt bij uw bidden geen omhaal van woorden, 
zoals de heidenen; want zij menen door hun veelheid van woorden 

verhoord te zullen worden. Wordt hun dan niet gelijk, want God uw 
Vader weet, wat gij van node hebt, eer gij Hem bidt. Bidt gij dan 

aldus…  

 
Bid maar met mij mee:  

“Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd; uw 
Koninkrijk kome; uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op 

de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood; en vergeef ons onze 

schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren; en leid ons 
niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want Uwer is het 

Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. 
Amen.” 

Want indien gij de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw 

hemelse Vader ook u vergeven; maar indien gij de mensen niet 
vergeeft, zal ook uw Vader uw overtredingen niet vergeven.  

De bode engel Gods sprak verder,  

 
Even terug naar dit gedeelte, voorwaar, in Mattheüs 6, vers 

6 staat: ‘Maar gij, wanneer gij bidt…’ 
Bidden is uw hart en gevoelens laten spreken en u overgeven, 

helemaal. Het verlanglijstje indienen bij Hem en vertrouwen, 

geloven en verwachten, dat gij krijgt wat gij vraagt. Uw Vader, die 
in het verborgene ziet, zal het u vergelden, maar niet door zeuren 

en schreeuwen. Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, geeft u het 
volmaakte gebed, dat in Mattheüs 6, vers 9 tot en met 13 staat.  

 

Is dit een volmaakt gebed, omdat Hij het u leerde? 
Of is het om de inhoud? Vindt u dit ook volmaakt?  

Als gij het nog niet kent, zou u het uit uw hoofd kunnen leren. 

Ja! De trein is gestopt… Voordat u overstapt, bid niet als een 
sneltrein. Mijn naam is Sinaja. Ga ook naar een volle evangelische 

kerk, sprak de bode engel Gods. 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! en verdween. 
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Waar het werkelijk om draait! 
 

HET DRAAIT NIET OM RANG OF STATUS, NIET OM WAT U DOET, 

MAAR WIE U BENT IN CHRISTUS. ALS U DATGENE WAT U DOET 
MAAR DOET MET DE LIEFDE VOOR GOD EN ZIJN GELIEFDE ZOON 

YESHUA, JEZUS CHRISTUS, EN UW NAASTE!  
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, welkom! Mijn naam is Benjamin Cousijnsen. Op 7 maart 
2013 kreeg ik de volgende boodschap van een bode engel Gods. 

 

Shalom, profeet Benjamin Cousijnsen! Ik begroet u in de 
almachtige naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. 

Voorwaar, mijn naam is Rafaël. 
 

Er staat een bekend verhaal in uw Bijbel, die je moet kennen 

als gij over een gezin praat. 
Op een dag kwam een moeder op bezoek, met haar twee zonen, bij 

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Ze knielde zelfs voor Hem 

neer.  
“Wat kan ik voor u doen?” vroeg Yeshua HaMashiach. 

“Mm, ja…”, was haar antwoord, “ik zou zo graag willen dat mijn 
twee zoons in uw Koninkrijk heel erg belangrijk zullen zijn, en dat 

ze naast uw troon mogen zitten en helpers zullen zijn”. 

 
Voordat ik verder ga, ik denk, als ik daar zelf ook zo aan 

denk, dat vele mensen ook verlangens hebben van ja, ‘Ik 
heb ‘t verlangen om dicht bij de Heer te zijn, om naast Hem 

te zitten.  

Als ik Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, zou aantreffen, dan heb 
ik vele vragen. Ik zou dan naast Hem willen zitten, ik zou dit willen, 

dat willen…’ En zo was dat ook met deze vrouw. Zij had een groot 

verlangen; ze wou het allerbeste voor haar kinderen.  
Ik ga nu verder, 
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Maar, wat was Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, opeens 
verdrietig om deze vraag. 

Ten eerste had de moeder niets begrepen van Gods Koninkrijk, 

want ze dacht dat Yeshua HaMashiach, Jezus, Koning zou worden 
over een land. En ze begreep dus niet, dat Yeshua, Jezus Christus, 

Koning zou worden over de harten van de mensen.  
En ten tweede begreep ze ook niet, dat niet belangrijk is, of u nu 

een hoge piet bent of wie je dan ook bent, Yeshua HaMashiach, 

Jezus Christus, leert, dat het om iets heel anders gaat in uw leven. 
Namelijk: er zijn voor een ander en steeds voor een ander 

klaarstaan; daar gaat het om! Het maakt niet uit wat voor werk of 
status of rang u hebt. Als u datgene wat u doet maar doet met de 

liefde voor God en Zijn geliefde Zoon, Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus, en… uw naaste. Jammer voor die moeder, want ze had 
het nog niet begrepen. Zo moest zij dus niet voor haar kinderen 

zorgen. 
 

In Mattheüs 20, vers 20 tot en met 28 kunt u dit verhaal zelf 

nogmaals lezen. 
 

Toen sprak de bode engel Gods, Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
Ik heb nog iets anders te zeggen, beste luisteraars…  

Misschien zijn er ook luisteraars, die helemaal geen Bijbel hebben. 
Dan raad ik u echt aan om een Bijbel te gaan kopen. Want het is zo 

belangrijk om Gods woord ook door te spitten als het ware, om ook 

de Bijbel te onderzoeken.  
Ik kan u vertellen, voor dit boek, de Bijbel, zijn zoveel mensen 

gestorven. En nooit heeft de satan, de duivel, het uit kunnen 
roeien. Is dat niet geweldig nieuws?  

Voor dit boek zitten heel veel gevangenissen vol met Christenen, en 

laten we daar ook voor bidden, vraag ik u.  
Ik dank u voor het luisteren en ik zeg u, Gods zegen! 
 

 
 

Kadosh Adonai Elohím Tz’va’ot!  
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08-03-2013  Zeg mij na: Kadosh (= Heilig)  Adonai (= O Heer)  
Elohím (= onze God)  Tz'va'ot (= Here der Heerscharen)  Asher 

Hayah (= die was en die is)  V'hoveh V'yavo! (en die komt!). 

Verder: een waarschuwing Gods! 
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, welkom! Op 8 maart 2013 bracht de bode engel Gods de 
volgende boodschap over aan Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom, profeet Benjamin Cousijnsen!  

 

Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Laat de gerechtigheid en de 
genade en geloof, hoop en liefde en vrede, zo ook de kracht 

en macht en heerlijkheid, met u zijn van de almachtige 
Naam, ver verheven namen; Zijn naam is Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus! 

Zeg mij na: “Kadosh Adonai Elohím Tz’va’ot. Asher hayah V`hoveh 
v`yavo! Maranatha, Immanuel!” 

 

Geliefden, 1 Petrus 4, vers 7  Het einde aller dingen is 
nabijgekomen. Komt dus tot bezinning en wordt nuchter, opdat gij 

kunt bidden. 
 

Ik ben een bode engel Gods; mijn naam is Pétom. Luister 

aandachtig! 
 

Galaten 6, vers 15 en 17  Want besneden zijn of niet besneden 
zijn betekent niets, maar of men een nieuwe schepping is “in 

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus”. 

Overigens valle niemand mij lastig, want ik draag de littekens van 
Jezus in mijn lichaam, “aldus Paulus”. 

 

Lees de volgende teksten voor: Lukas 24, vers 26 en 27  Hier 
staat geschreven: Moest de Christus dit niet lijden om in zijn 

heerlijkheid in te gaan? En Hij begon bij Mozes en bij al de profeten 
en legde hun uit, wat in al de Schriften op Hem betrekking had. 
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Romeinen 8, vers 17  Hier staat geschreven: Zijn wij nu 
kinderen, dan zijn wij ook erfgenamen: erfgenamen van God, en 

medeërfgenamen van Christus; immers, indien wij delen in zijn 

lijden, is dat om ook te delen in zijn verheerlijking. 
 

Filippenzen 1, vers 29 en 30  Hier staat geschreven: Want aan u 
is de genade verleend, voor Christus, niet alleen in Hem te geloven, 

maar ook voor Hem te lijden, in dezelfde strijd, die gij eens van mij 

hebt gezien en nu van mij hoort. 
 

2 Timotheüs 1, vers 8 en 12  Hier staat geschreven: Schaam u 
dus niet voor het getuigenis van onze Here of voor mij, zijn 

gevangene, maar wees mede bereid voor het evangelie te lijden in 

de kracht van God. 
Om die reden draag ik ook dit lijden en ik schaam mij daarvoor 

niet, want ik weet, op wie ik mijn vertrouwen heb gevestigd, en ik 
ben ervan overtuigd, dat Hij bij machte is, hetgeen Hij mij 

toevertrouwd heeft, te bewaren tot die dag. 

 
1 Petrus 3, vers 17  Hier staat geschreven: Want het is beter te 

lijden, indien de wil van God dit eist, goed doende dan kwaad 

doende. 
1 Petrus 4, vers 12 tot en met 17  Hier staat geschreven: 

Geliefden, laat de vuurgloed, die tot beproeving dient, u niet 
bevreemden, alsof u iets vreemds overkwame. Integendeel, 

verblijdt u naarmate gij deel hebt aan het lijden van Christus, opdat 

gij u ook met vreugde zult mogen verblijden bij de openbaring 
zijner heerlijkheid. Indien gij door de naam van Christus smaad 

lijdt, zijt gij zalig, daar de Geest der heerlijkheid en de Geest Gods 
op u rust. Laat dus niemand uwer moeten lijden als moordenaar, of 

dief, of boosdoener, of als een bemoeial. Indien hij echter als 

Christen lijdt, dan schame hij zich niet, maar verheerlijke God 
onder die naam. Want het is nu de tijd, dat het oordeel begint bij 

het huis Gods; als het bij ons begint, wat zal het einde zijn van 

hen, die ongehoorzaam blijven aan het evangelie Gods?  
1 Petrus 5, vers 7 tot en met 11  Hier staat geschreven: Werpt al 

uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u. Wordt nuchter en 
waakzaam. Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende 

leeuw, zoekende wie hij zal verslinden. Wederstaat hem, vast in het 
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geloof, wetende, dat aan uw broederschap in de wereld hetzelfde 
lijden wordt toegemeten. Doch de God van alle genade, die u in 

Christus geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid, Hij zal u, na 

een korte tijd van lijden, volmaken, bevestigen, sterken en 
grondvesten. Hem zij de kracht in alle eeuwigheid! Amen. 

 
2 Timotheüs 2, vers 3 tot en met 5  Hier staat geschreven: Lijd 

met de anderen als een goed soldaat van Christus Jezus. Tijdens de 

veldtocht wordt geen soldaat gemoeid in de zorg voor zijn 
onderhoud; hij heeft slechts hem te voldoen, door wie hij 

aangeworven is. En is iemand een kampvechter, dan ontvangt hij 
de krans alleen, als hij volgens de regels van de kamp heeft 

gestreden. 

De bode engel Gods sprak verder, 
 

Efeziërs 6, vers 12  Want wij hebben niet te worstelen tegen 
bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen 

de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de 

hemelse gewesten. 
 

Voorwaar, u daar, ook ik, de bode engel Gods Pétom, wil u 

op het volgende wijzen: 
 

Kolossenzen 2, vers 18  Laat niemand u de prijs doen missen 
door gewilde nederigheid en engelenverering, als ingewijde in wat 

hij “of zij” heeft aanschouwd, zonder reden opgeblazen door zijn 

“of haar” vleselijk denken. 
 

Wij zijn maar Gods bode engelen! 
Engelenvereerders komen ons in de hemel nimmer te zien, omdat 

gij ons aanbidt! Uw plaats zal de hel zijn; neem dit in acht. 

 
Johannes 3, vers 16  Lees dit voor. Want alzo lief heeft God de 

wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. 

De bode engel Gods sprak verder, Voorwaar, ik ga nu. Laat de 
genade en Zijn liefde en heerlijkheid en vrede met u allen zijn. De 

bode engel Gods zei nog,  
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Gisteren werd ik opeens weggeroepen bij de profeet 

Benjamin Cousijnsen, en moest deze boodschap afbreken, 

omdat ik moest strijden in de hemelse gewesten, samen met 
vele andere engelen.  

Er wordt gestreden om vele zielen, en om de weg vrij te houden 
voor de Koning der koningen! Want Zijn Komst is bekend aan ons, 

en ik zeg u, Houd vol! Nog heel even; onverwachts komt Hij. 

 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
 
 

Oproep aan Christenen: Verspreid de 

boodschappen! 
 

09-03-2013  DE HERE ROEPT DE LUISTERAARS OP VIA DEZE 
KORTE BOODSCHAP, OM DE BOODSCHAPPEN/FILMPJES DIE U 

HOORT, MEE TE HELPEN VERSPREIDEN! VERDER: LUISTER NAAR 

WAT WE MEEMAAKTEN IN HET WINKELCENTRUM. 
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, welkom! Op 9 maart 2013 bracht de bode engel Gods de 
volgende boodschap over aan Benjamin Cousijnsen.  

 

Shalom! Ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus 
Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Ik ben de bode engel Gods. 

Mijn naam is Rafaël. Benjamin, Gods geliefde profeet… 
Benjamin zei, “Na een aantal maanden bezoek herken ik u al”. 

 

Benjamin, gij was in een winkelcentrum met Marta. 
Er werd een gevallen engel uitgezonden, getransporteerd. Hij 

volgde u en wou u iets aandoen. De God van Izaäk, Jakob en 
Abraham stuurde mij, voordat hij iets kon doen. Marta herkende 

mij en zei nog, “Als dit Rafaël is, keer u dan even om”.  

Dit deed ik niet, want ik zat achter deze gevallen engel aan.  
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Ja geliefden, ik verjoeg hem het winkelcentrum uit in de naam van 
Yeshua HaMashiach, Jezus Christus! 

 

Deel deze boodschappen Gods, geliefden, ook u luisteraars 
in Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. 

Verspreid het evangelie, kom in actie! Verwijs naar de Evangelische 
Eindtijdspace en Eindtijdnieuws, of uw videokanaal, waar u de 

boodschappen kunt verspreiden van Gods geliefde profeet Benjamin 

Cousijnsen. 
Mattheüs 24, vers 13 en 14, Voorwaar, Mattheüs 4, vers 23, 

en Romeinen 10, vers 15 tot en met 18  Lees dit voor. Ik begin 
bij 

Mattheüs 24, vers 13 en 14  Hier staat geschreven: Maar wie 

volhardt tot het einde, die zal behouden worden. En dit evangelie 
van het Koninkrijk zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een 

getuigenis voor alle volken, en dan zal het einde gekomen zijn. 
Mattheüs 4, vers 23  Hier staat geschreven: En Hij trok rond in 

geheel Galilea en leerde in hun synagogen en verkondigde het 

evangelie van het Koninkrijk en genas alle ziekte en alle kwaal 
onder het volk. 

Romeinen 10, vers 15 tot en met 18  Hier staat geschreven: En hoe 

zal men prediken zonder gezonden te zijn? Gelijk geschreven staat: 
Hoe liefelijk zijn de voeten van hen, die een goede boodschap 

brengen. Maar niet allen hebben aan het evangelie gehoor gegeven. 
Want Jesaja zegt: Here, wie heeft geloofd wat hij van ons hoorde? 

Zo is dan het geloof uit het horen, en het horen door het woord van 

Christus. Maar ik vraag: hebben zij het dan niet gehoord? Zeer 
zeker: Over de ganse aarde is hun geluid uitgegaan en tot de 

einden der wereld hun woorden.  
 

De bode engel Gods sprak verder, Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, 

Shalom! 
 

Shalom! De Here zegene u, en ik vraag u ook: gedenk ons 

ook in uw gebeden, en bid dat de woorden van de Heer, die 
Hij nu dagelijks doorgeeft, echt zich mogen verspreiden over 

heel de wereld, zoals de Heer vandaag ook iedereen 
aanmoedigt, via de luisteraars.  
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Doe wat u kunt om de boodschappen te verspreiden, en zeg maar 
te kopiëren, want de tijd die nadert. De vijand zit niet stil, maar 

God is meer dan overwinnaar! En als u zichzelf ook aan de Heer 

toevertrouwt, hoeft u niets te vrezen. Ook al weten we gewoon: we 
hebben niet te vechten tegen bloed en vlees, maar tegen de 

wereldbeheersers dezer duisternis, ook al materialiseren ze zich. 
Want ik heb het vandaag dus echt gezien en ik vind het eigenlijk 

ook heel bijzonder dat de engel terugkwam om dit te bevestigen. 

God zegene u, en draag alles wat we doen ook in Gods handen op, 
want het is een geestelijke strijd. En er zijn nu heel veel mensen 

die echt tot bekering komen, wereldwijd, dus de vijand zit ook niet 
stil. 

Shalom, de Here zegene u hiervoor! 
 
 

 

Laat u niet overnemen! 
 

09-03-2013  WAARSCHUWENDE BOODSCHAP: HET IS NU NET ALS 
IN DE TIJD VAN BABEL: DE MENSEN GELOOFDEN IN DE HERE, 

MAAR TEVENS OFFERDEN ZIJ ALS DE HEIDENEN EN DIENDEN HUN 

BEELDEN! MAAK VANDAAG EEN BESLISSING! 
Volledige weergave: 

 

Hallo, welkom! Op 9 maart 2013 bracht de bode engel Gods de 
volgende boodschap over aan Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom, profeet Gods Benjamin Cousijnsen! Ik begroet u in de 

naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Ik verheug mij zeer 

dat de God van Israël, de God van Hemel en Aarde, de God van 
Izaäk, Jakob en Abraham mij uitgezonden heeft, onverwachts! Ik 

zeg u, Mijn naam is Chawila. 
 

Luister aandachtig! Zo spreekt de Here tot u. 

 
2 Koningen 17, vers 30 tot en met 33  De mensen van Babel 

maakten een beeld van Sukkot-Benot, de mensen uit Kuta van 

Nergal, de mensen uit Hamat van Asima, en de Awwieten van 
Nibchaz en Tartak. De Sefarwieten verbrandden hun kinderen voor 
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Adrammelek en Anammelek, de goden van Sefarwaïm. Daarnaast 
vereerden zij de HERE en stelden uit alle kringen priesters voor de 

hoogten aan, die voor hen dienst deden in de tempels op de 

hoogten. Zij vereerden de HERE, maar bleven ook hun goden 
dienen naar de gewoonte van de volken waaruit men hen had 

weggevoerd. 
2 Koningen 17, vers 41  Zo vereerden deze volken de HERE, en 

dienden tevens hun beelden. Ook hun kinderen en kleinkinderen 

doen tot op de huidige dag zoals hun vaders gedaan hebben. 
 

Voorwaar, voorwaar, ik zeg u in gelijkenis, 
 

Henoch, hoofdstuk 6, vers 1 en 2  En het gebeurde dat toen de 

mensenkinderen talrijk geworden waren, dat er aan hen in die 
dagen mooie en bevallige dochters geboren werden. En de gevallen 

engelen, de kinderen van de hemel, “die uit Gods Koninkrijk 
verbannen waren met Lucifer”, zagen hen. Ze verlangden naar 

hen en zeiden tegen elkaar: ‘Kom, laat ons vrouwen kiezen vanuit 

de mensenkinderen’. 
 

Psalm 106, vers 35 tot en met 37  Maar zij lieten zich in met de 

heidenen, “de gevallen engelen”, voegde de bode engel Gods toe, 
en leerden hun werken, zij dienden hun afgoden, die hun tot een 

valstrik werden, zij offerden hun zonen en hun dochters aan de 
boze geesten. 

 

Richteren 2, vers 2 tot en met 3  Maar gij zult geen verbond 
sluiten met de bewoners van dit land; hun altaren zult gij afbreken. 

Doch gij hebt naar mijn stem niet geluisterd. Wat hebt gij gedaan? 
En Ik heb óók gezegd: Ik zal hen niet voor u uit wegdrijven, maar 

zij zullen u tot tegenstanders en hun goden u tot een valstrik zijn. 

 
Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Uw wonderwereld waar de 

technologische gevallen engelen, via technologie, u graag 

van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, willen aftrekken, 
heeft telkens iets nieuws. 

Als gij maar verslaafd en overgenomen wordt door allerlei dingen! 
Ze zijn er op uit, dat u geen tijd hebt voor de Here, want u hebt het 

zo druk altijd. De gevallen engelen zijn er altijd op uit om de 
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schepping Gods te verwoesten, en de tijd en de relatie tussen 
Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, dwars te zitten! Zelfs velen 

hebben geen tijd meer om de Bijbel te lezen. 

 
Johannes 15, vers 2  “Zo spreekt de Here:” Elke rank aan Mij, 

die geen vrucht draagt, neemt Hij weg, en elke die wel vrucht 
draagt, snoeit Hij, opdat zij meer vrucht drage. 

Johannes 15, vers 6  Wie in Mij niet blijft, is buitengeworpen als de 

rank en is verdord, en men verzamelt ze en werpt ze in het vuur en 
zij worden verbrand. 

 
Kies heden wie gij dienen wilt! 

 

Johannes 3, vers 16 tot en met 18  Lees dit voor. Hier staat 
geschreven: Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn 

eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem 
gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft 

zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld 

veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie 
in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds 

veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de 

eniggeboren Zoon van God. 
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 
verdween. 

 

Bent u iemand, die tot nu toe misschien voor de eerste keer, 
of al vaker alle boodschappen van God, die doorgegeven 

worden in deze eindtijd, gehoord heeft? 
En heeft u nog geen persoonlijke keus gemaakt voor de Here Jezus 

Christus, die u kan verlossen en wil verlossen? 

Maar het hangt van u af, of u Hem wilt aannemen. Misschien weet 
u niet of Hij wel of niet bestaat, maar dan kunt u uw hart 

openstellen en het Hem vragen en de uitdaging aangaan. Dan zult 

u het ook ondervinden en bemerken, dat Hij bestaat en in uw leven 
wil komen. Maar Hij wacht op u, dat u Hem uitnodigt in uw hart. 

Wilt u dit?  
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Ga dan naar Eindtijdspace en toets dan in: ‘Bid vanuit uw hart dit 
gebed en geloof’. Zo eenvoudig is het. U kunt dit gebed nabidden, 

als u niet bekend bent met bidden. 

 
Mocht u een Christen zijn, die wel gelooft… 

misschien vanuit uw opvoeding, of u gelooft wel, maar u herkent 
een bepaalde verslaving aan computers, u herkent zich in deze 

boodschap, wat de Heer zegt, dan mag u weten, dat als u 

inderdaad zeg maar niet vrij bent, doordat u aan apparatuur, aan 
computers, aan telefoon, het kan van alles zijn!, vastzit, ja, dan 

bent u dus ook verslaafd. Of het nu roken is of het vastzitten aan 
bepaalde gewoontes, als de Heer niet de eerste plaats heeft in uw 

leven, kan het dus zijn dat u inderdaad gebonden bent. En een 

gebondene zal dus ook niet in de hemel komen, omdat hij of zij niet 
vrij is. Zo eenvoudig zegt de Heer dat.  

 
 

 

11-03-2013 Profetie: Wee u, Korea! 
 

11-03-2013  PROFETIE OVER KOREA. HOOR, WAT U TE WACHTEN 

STAAT, KOREA, VANWEGE UW AFGODERIJEN, HOERERIJEN EN 
TOVENARIJEN! DIT IS UW REDDING: U BEKEREN TOT GOD, 

VERGEVING VRAGEN, EN WORD EEN KIND VAN GOD! 

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, welkom! Op 11 maart 2013 bracht de bode engel Gods de 

volgende profetische boodschap Gods over aan Benjamin 
Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Ik ben de bode engel Gods. 

Mijn naam is Zolmo. Het is mij een waar genoegen om u eens te 
ontmoeten, Gods geliefde eindtijdprofeet!  

 

Voorwaar, luister aandachtig, Korea! 
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Eens werden de vlammen getemperd. Onverwachts zal het vuur 
middenin het water ongewoon hoog zijn.  

Gij toch hebt van Hem gehoord, van de God van Izaäk, Jakob en 

Abraham, en van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, de Zoon van 
God, gelijk dit de waarheid is! 

 
Uw oogst zal verteerd worden door vuur! 

Zo zal uw kind, en die u liefhad, niet gevoed worden door allerlei 

branden. Uw naaste, uw vijand, zal toeslaan. Ook vermeld ik u met 
vreugde, dat uw afgodsbeelden het moeten ontgelden, omdat ze 

een gruwel zijn geworden, een struikelblok voor uw ziel. De 
gedachte aan afgodsbeelden en de uitwerking daarvan eindigt in 

chaos. Voorwaar, Korea, wees niet eigenwijs en luister en bekeer u!  

 
Romeinen 12, vers 17 tot en met 18 en vers 21  Lees dit voor. 

Hier staat geschreven: Vergeldt niemand kwaad met kwaad; hebt 
het goede voor met alle mensen. Houdt zo mogelijk, voor zover het 

van u afhangt, vrede met alle mensen. 

En vers 21  Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin 
het kwade door het goede. 

De bode engel Gods sprak verder, Uw struikelblok zijn uw 

afgodsbeelden en uw tovenarijen! 
 

Leviticus 18, vers 22, en vers 27, 28 en 29, en Leviticus 19, 
vers 31, en Leviticus 20, vers 26 tot en met 27  Lees dit voor.  

Leviticus 18, vers 22  Hier staat geschreven: En gij zult geen 

gemeenschap hebben met een, die van het mannelijk geslacht is, 
zoals men gemeenschap heeft met een vrouw: een gruwel is het. 

En vers 27, 28 en 29  Hier staat geschreven: Want al deze 
gruwelen deden de lieden van het land, die vóór u waren, zodat het 

land onrein werd – opdat het land u niet uitspuwe, wanneer gij het 

verontreinigt, zoals het uitgespuwd heeft het volk, dat vóór u was. 
Want ieder die iets van al deze gruwelen doet, – degenen, die ze 

doen, zullen uit het midden van hun volk uitgeroeid worden. 

Leviticus 19, vers 31  Hier staat geschreven: Gij zult u niet wenden 
tot de geesten van doden of tot waarzeggende geesten, gij zult hen 

niet zoeken, om u met hen te verontreinigen: Ik ben de HERE, uw 
God. 
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Leviticus 20, vers 26 tot en met 27  Hier staat geschreven: Weest 
Mij heilig, want heilig ben Ik, de HERE, en Ik heb u afgezonderd van 

de volken, opdat gij Mij zoudt toebehoren. Wanneer een man of een 

vrouw door zich de geest van een dode laat spreken of een 
waarzeggende geest bezit, zullen zij zeker ter dood gebracht 

worden; stenigen zal men hen, hun bloedschuld is op hen.  
De bode engel Gods sprak verder,  

 

Wee u, Korea! Wie is machtiger dan al uw leiders en 
beelden? 

Lees de waarheid, de Bijbel! Gij blinde wegwijzers, ziet gij niet hoe 
vaak Gods hand schade bracht? 

 

Johannes 8, vers 24 en vers 32, en Johannes 10, vers 26 tot 
en met 28  Lees dit voor. 

Johannes 8, vers 24 en 32  Hier staat geschreven: Ik heb u dan 
gezegd, dat gij in uw zonden zult sterven; want indien gij niet 

gelooft, dat Ik het ben, zult gij in uw zonden sterven.  

En vers 32  Hier staat geschreven: En gij zult de waarheid 
verstaan, en de waarheid zal u vrijmaken. 

Johannes 10, vers 26 tot en met 28  Hier staat geschreven: Maar 

gij gelooft niet, omdat gij niet tot mijn schapen behoort. Mijn 
schapen horen naar mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij, en Ik 

geef hun eeuwig leven en zij zullen voorzeker niet verloren gaan in 
eeuwigheid en niemand zal ze uit mijn hand roven. 

En tot slot: Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld 

gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een 
ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. 
De bode engel Gods sprak verder,  

 

Bekeer u, blinden, en laat Mijn schapen met rust! 
Ieder die aan Mijn kind een hand zal uitstrekken, zal Ik, de Here, 

Mijn hand uitstrekken! Voorwaar, klop u maar trots op uw borst, 

want u zult allen voor de God van Izaäk, Jakob en Abraham komen 
te staan. Dit is uw redding: bekeren, en vraag God om vergeving 

van al uw zonden, en word een kind van God! 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
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Waarom God? 
 
11-03-2013  ALS IEMAND STERFT, EEN MENS, OF EEN DIER, DAN 

KOMEN ER VELE VRAGEN BIJ U OP: WAAROM GOD? NIEMAND 

PRAAT GRAAG OVER DE DOOD, OMDAT MEN HET NIET KAN 
BEGRIJPEN! 

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, welkom! Op 11 maart 2013 bracht de bode engel Gods de 

volgende boodschap over aan Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom, profeet Benjamin Cousijnsen! Ik groet u in de almachtige 

naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus.  
 

Vrees niet, maar luister aandachtig. 
Ik ben een bode engel Gods; denk aan een postbode. Mijn naam is 

Lemai.  

 
Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Niemand praat graag over de 

dood, omdat men het niet kan begrijpen.  

Niemand wil doodgaan, en daarom stoppen de mensen het liever 
ver weg, liefst heel ver, omdat de dood dan opeens heel dichtbij 

komt. Als iemand sterft, een mens of een dier, dan komen er vele 
vragen bij u op. Ook als iemand zelfmoord pleegt, dan komen de 

vragen. Waarom God? En waarom… puntje, puntje, puntje.  

 
Voorwaar, ik zeg u, Denkt gij echt, dat God echt wil dat 

iemand door een nare ziekte of… puntje, puntje, puntje, en 
veel pijn en narigheid heen, doodgaat? 

Er zijn ook mensen, die elke dag weer eens naar 

overlijdensadvertenties kijken.  
Men kan beter naar Eindtijdnieuws gaan, via uw computer, of naar 

de Evangelische Eindtijdspace. Hoor!  
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Bent u het eens met deze advertenties, of zou men dit ook 
héél anders kunnen plaatsen bij de overlijdensadvertenties? 

Zou u dit anders zeggen? 

‘Na een langdurige ziekte nam God tot zich onze lieve tante’ 
‘Met droefheid geven wij kennis van het overlijden van onze trouwe 

vriend’ 
‘Gisterenmorgen hebben wij afscheid genomen van… puntje, 

puntje, puntje’ 

‘Door een droevig ongeval nam de Here van ons weg onze lieve 
moeder, broer, zwager en oom of huisdier’ 

Voorwaar, bent u daar nog? Luister aandachtig. 
 

Natuurlijk is een ongeval droevig, vooral als er iemand door 

sterft.  
Maar om daar God nu van de schuld te geven… puntje, puntje, 

puntje. Want wat vertelde ik u, Men zegt zeer vaak in 
overlijdensadvertenties, zo staat het er eigenlijk… puntje, puntje, 

puntje… nam de Here van ons weg… puntje, puntje, puntje. 

 
Wat kan er toch gebeurd zijn? 

Er heeft iemand te hard gereden met zijn auto, en verloor de macht 

over het stuur en reed met volle vaart tegen een boom. Hij reed te 
hard… dood. Deed God dat? 

Iemand reed op zijn fiets, dwars door het drukke stadsverkeer, hij 
gaf geen voorrang, botste tegen een auto, en viel zo ongelukkig dat 

een andere auto hem overreed. Hij was onmiddellijk dood. Deed 

God dat? 
Iemand werd zijn leven lang gepest en vermoord in zijn geest, en 

besloot om er een eind aan te maken… dood. Deed God dat? 
Ik zeg u, Ik zou u zoveel meer kunnen vertellen!  

Wat vindt u van het begin van de advertentie? Goed of niet? 

In de Bijbel staat, in:  
 

Jakobus 1, vers 13 en 14, en Mattheüs 22, vers 31 tot en met 

33, en Openbaring 14, vers 12 en vers 13, en 2 Timotheüs 4, 
vers 1  Lees dit voor. Misschien kunt u met mij meelezen; ik begin 

met 
Jakobus 1, vers 13 en 14  Hier staat geschreven: Laat niemand, als 

hij verzocht wordt, zeggen: Ik word van Godswege verzocht. Want 
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God kan door het kwade niet verzocht worden en Hijzelf brengt ook 
niemand in verzoeking. Maar zo vaak iemand verzocht wordt, komt 

dit voort uit de zuiging en verlokking zijner eigen begeerte. 

Mattheüs 22, vers 31 tot en met 33  Hier staat geschreven: Wat nu 
de opstanding der doden betreft, hebt gij niet gelezen, wat door 

God tot u gesproken is, toen Hij zeide: Ik ben de God van Abraham, 
en de God van Izaäk, en de God van Jakob? Hij is niet een God van 

doden, maar van levenden. En de scharen, die dat hoorden, 

stonden versteld over zijn leer. 
Openbaring 14, vers 12 en vers 13  Hier staat geschreven: Hier 

blijkt de volharding der heiligen, die de geboden Gods en het geloof 
in Jezus bewaren. En ik hoorde een stem uit de hemel zeggen: 

Schrijf, zalig de doden, die in de Here sterven, van nu aan. Ja, zegt 

de Geest, dat zij rusten van hun moeiten, want hun werken volgen 
hen na.  

2 Timotheüs 4, vers 1  Hier staat geschreven: Ik betuig u 
nadrukkelijk voor God en Christus Jezus, die levenden en doden zal 

oordelen, met beroep zowel op zijn verschijning als op zijn 

koningschap. 
Wij gaan nu weer verder,  

 

Een overlijdensadvertentie kunt u ook zo plaatsen, zonder 
God de schuld te geven. 

Kijk, zo kan het ook: zeggen, dat God altijd bij u is, ook op het 
ogenblik van de dood. Hoor deze advertenties aan… 

‘Veilig in Jezus’ armen’ 

‘De Heer nam tot zich ons lief dochtertje; ze werd acht jaar’ 
‘Vol vertrouwen, dat Jezus Christus ook voor haar is gestorven en 

opgestaan, overleed onze onvergetelijke moeder’ 
 

Vooral in deze laatste advertentie hoort u dat Jezus Christus 

is gestorven, en opgestaan is. 
Opgestaan betekent: niet dood gebleven, maar uit het graf 

gekomen, weer in leven. Waarom dat gebeurde? 

Jezus heeft het zelfs na Zijn dood veel uitgelegd aan Zijn 
leerlingen: 

 
Lukas 24, vers 45 tot en met 47, en Johannes 3, vers 16 tot 

en met 18  Lees dit voor.  
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Lukas 24, vers 45 tot en met 47  Hier staat geschreven: Toen 
opende Hij hun verstand, zodat zij de Schriften begrepen. En Hij 

zeide tot hen: Aldus staat er geschreven, dat de Christus moest 

lijden en ten derden dage opstaan uit de doden, en dat in zijn naam 
moest gepredikt worden bekering tot vergeving der zonden aan alle 

volken, te beginnen bij Jeruzalem. 
Johannes 3, vers 16 tot en met 18  Hier staat geschreven: Want 

alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon 

gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren 
ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de 

wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de 
wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet 

veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet 

heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. 
 

Voordat ik ga, men zegt: “Iemand die zelfmoord pleegt, 
komt Gods Koninkrijk niet binnen”. 

Klopt! Maar als deze persoon van jongs af zo verwond wordt en 

geestelijk vermoord, zal hij of zij Gods Koninkrijk wel binnengaan, 
ongeacht of men Christus heeft aangenomen. Want door geestelijk 

vermoord te zijn door de omgeving, de mensen, kan zo iemand niet 

eens meer een keus maken door de verwonding! Dit is aan u nu 
geopenbaard, aan Gods geliefde profeet, Benjamin Cousijnsen. Hij 

schrijft elk woord op en geeft het door in de naam van Jezus 
Christus, de Zoon van de levende God.  

Voorwaar, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, leeft! Ik ga nu, 

Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween. 

Leer Mij kennen en maak tijd om met Mij te 

praten! 
 
12-03-2013  DE HEER SPREEKT: PRAAT MET MIJ ZOALS GIJ 

WENST, OOK ANDERSOM, WANT ZO LEERT GIJ MIJ KENNEN! VIA 

DE BODE ENGEL GODS SPREEKT JEZUS CHRISTUS DIRECT TOT DE 
LUISTERAARS IN DEZE BOODSCHAP. 

 
 

Volledige weergave: 
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Hallo, welkom! Op 12 maart 2013 bracht de bode engel Gods de 
volgende boodschap over aan Benjamin Cousijnsen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus 
Christus. Mijn naam is Nueme; ik ben een bode engel Gods.  

 
Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Dien de Heer met een vurig 

hart. 

Men zegt weleens dit: “Voor wat, hoort wat”. Dat hoor je dikwijls. 
Degene die het zegt, bedoelt er mee: Als ik u iets geef, moet gij mij 

er ook iets voor teruggeven. Denkt gij dat Yeshua HaMashiach, 
Jezus Christus, dat ook zou zeggen? Zou hij dat ooit tegen u 

kunnen zeggen?  

Word wakker daar!  
 

Hij geeft u wat u echt nodig hebt, geen steen, elke dag 
opnieuw! 

En dat doet Hij omdat Hij van u houdt, ja ook van u, die geen 

Christen bent. Hij zegt niet, Voor wat, hoort wat. En op dezelfde 
manier mag gij van Hem houden. Hij zegt ook, Dien Mij met een 

vurig hart. Laat uw hart branden van verlangen om te bidden. Laat 

uw bidden te volgen zijn. Praat met Mij, zoals gij wenst, ook 
andersom.  

 
Bidden is praten en tijd maken voor Mij, want zo leert gij Mij 

kennen, niet als een automaat, of een vragende automaat, of 

met zeuren.  
Vergeet niet, met wie gij praat, Mijn kind. Ik ben heilig. Voorwaar, 

gij die luistert, Ik ben Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Als gij 
Mij nog niet hebt aangenomen, is dit uw kans. Breng alles bij Mij en 

open uw hart, en vraag om vergeving. Schrijf alles voorheen op, 

zodat gij niets vergeet. Ook kunt gij met de website Eindtijdnieuws 
contact zoeken en met u laten bidden. Amen! 

 

Benjamin, nu spreek ik weer, Nueme, de bode engel Gods. 
 

Johannes 3, vers 16 en 17, en Johannes 8, vers 12, en 
Johannes 12, vers 26 en 27, en Romeinen 8, vers 37 tot en 

met 39  Lees dit voor.  



 
 

 

1160 
 
 

 

Johannes 3, vers 16 en 17  Hier staat geschreven: Want alzo lief 
heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven 

heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar 

eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld 
gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld 

door Hem behouden worde. 
Johannes 8, vers 12  Hier staat geschreven: Wederom dan sprak 

Jezus tot hen en zeide: Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, 

zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des 
levens hebben. 

Johannes 12, vers 26 en 27  Hier staat geschreven: Indien iemand 
Mij wil dienen, hij volge Mij, en waar Ik ben, daar zal ook mijn 

dienaar zijn. Indien iemand Mij dienen wil, de Vader zal hem eren. 

Nu is mijn ziel ontroerd, en wat zal Ik zeggen? Vader, verlos Mij uit 
deze ure! Maar hiertoe ben Ik in deze ure gekomen. 

Romeinen 8, vers 37 tot en met 39  Hier staat geschreven: Maar in 
dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem, die ons heeft 

liefgehad. Want ik ben verzekerd, dat noch dood noch leven, noch 

engelen noch machten, noch heden noch toekomst, noch krachten, 
noch hoogte noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen 

scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Here. 

 
Voorwaar, onderhoud uw geloof door de Bijbel te lezen. 

 
Romeinen 15, vers 33  De God nu des vredes zij met u allen! 

Amen. 

 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 

verdween. 
 

 

 

Benjamin 16 jaar verlamd & aanwezig bij God! 
 

HIJ RAAKTE ZWAAR GEWOND, EN WAS 16 JAAR OP EEN PLEK IN 
DE HEMEL BIJ DE HERE GOD. DE HEER PLAATSTE HEM TERUG EN 

GENAS HEM TOTAAL! NA 3 JAAR ONTVING HIJ EEN HEMELSE 

ZALVING EN WERD GODS EINDTIJDPROFEET! 
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Volledige weergave: 

 

Hallo, welkom, Shalom! Op 12 maart 2013 bracht de bode engel 
Gods de volgende boodschap over aan Benjamin Cousijnsen.  

 
Shalom! Ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus.  

 
Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Ik ben wie ik ben en het gaat 

om Hem, en niet om mij!  
Het gaat om Yeshua HaMashiach, Jezus Christus.  

 

Henoch was een rechtvaardig man…  
Zijn ogen werden geopend door God zelf, en hij zag Gods 

openbaringen, visioenen, en werd meegenomen en zag de heilige 
Hemelen en de engelen. Als hij in uw tijd zou zijn, en u zou gaan 

vertellen, wat hij elke dag zag en meemaakte, zou u kunnen 

denken: ‘Deze man is een valse profeet, een leugenaar, of een of 
andere gestoorde’.  

Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Benjamin komt uit de stam van 

Benjamin, evenals onder andere Saulus, ook Paulus genoemd.  
 

Ook zeg ik u als bode engel Gods, Benjamin was 
voorbestemd en zag vele openbaringen Gods.  

Ook als kind werd Benjamin beschermd door Gods engelen, die 

toen ook al kwamen.  
 

Satan heeft vaak een aanslag gepleegd… 
In 1992 raakte Benjamin zwaar gewond door een auto ongeluk, 

waardoor hij verlamd raakte van boven naar beneden, en 16 jaar 

uit zijn lichaam was. Hij was meegenomen in Gods hemelse plek, 
waar hij veel sprak met de Heer.  

 

De Here bracht Benjamin terug na 16 jaar, en Benjamin 
werd teruggeplaatst en totaal genezen! 

Een tijd erna werd Benjamin in de hemel ingezegend, door 
verschillende profeten, als profeet, met hemelse olie en daarna 

kwamen de engelen Gods. Hij is een eenvoudige, geliefde profeet 
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Gods in de laatste dagen, en schrijft alles rechtstreeks op, wat de 
bode engelen Gods brengen, of u het gelooft of niet. 

 

Jeremia 32, vers 27  Lees dit voor. Hier staat geschreven: Zie, Ik, 
de HERE, ben de God van al wat leeft; zou voor Mij iets te 

wonderlijk zijn? 
De bode engel Gods sprak verder,  

 

Waarlijk, als gij luistert naar de boodschappen, komt u 
erachter dat wij engelen Gods over Yeshua HaMashiach, 

Jezus Christus, spreken en Hem de eer geven. 
Een gevallen engel zou nooit deze boodschappen kunnen brengen! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! en luister aandachtig naar de 

boodschappen. 
 

Lees voor: Maleachi 3, vers 1  Hier staat geschreven: Zie, Ik zend 
mijn bode, die voor mijn aangezicht de weg bereiden zal; plotseling 

zal tot zijn tempel komen de Here, die gij zoekt, namelijk de Engel 

des verbonds, die gij begeert. Zie, Hij komt, zegt de HERE der 
heerscharen. 

 

 

Nieuwe Paus is reeds lange tijd gekozen! 
 

13-03-2013  PROFETISCHE OPENBARING GODS: DE GEVALLEN 
ENGELEN ZIJN ER OP UIT DAT DE PAUS, DE KERK, EN DE NEW AGE 

WERELDORDE, EN DE ANTICHRIST GOED SAMENWERKEN. MAAR 
HUN ROOK ZAL ELDERS ZIJN!  

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, welkom! Op 13 maart 2013 bracht de bode engel Gods de 

volgende boodschap over aan Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom, profeet Benjamin Cousijnsen! Ik begroet u in de naam van 

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. U die luistert, mijn naam is 

Scharzon, en ik ben naar Benjamin gezonden, om u in de Naam 
boven alle namen deze boodschap over te brengen. 
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Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Men maakt de nieuwe paus 

klaar voor de wereld! 

 
Markus 13, vers 6 en 11  Lees dit voor. Hier staat geschreven: 

Velen zullen komen onder mijn naam en zeggen: Ik ben het, en zij 
zullen velen verleiden. 

En wanneer zij u wegvoeren om u over te leveren, weest dan niet 

van tevoren bezorgd wat gij zeggen moet, maar zegt wat u in die 
ure gegeven wordt; want gij zijt het niet, die spreekt, maar de 

heilige Geest. 
De bode engel Gods sprak verder,  

 

Voorwaar, in het verborgene nam men elkaar. 
Eerst koos men ervoor om zich te verontreinigen met kinderen, en 

nu men hun schuld afbetaalt, denken ze dat het lichamelijke tussen 
man met man wel verborgen zou zijn. 

 

Leviticus 18, vers 22, en Judas, vers 6 en 7  Lees dit voor.  
Leviticus 18, vers 22  Hier staat geschreven: En gij zult geen 

gemeenschap hebben met een, die van het mannelijk geslacht is, 

zoals men gemeenschap heeft met een vrouw: een gruwel is het. 
Judas, vers 6 en 7  Hier staat geschreven: En dat Hij engelen, die 

aan hun oorsprong ontrouw werden en hun eigen woning verlieten, 
voor het oordeel van de grote dag met eeuwige banden onder 

donkerheid heeft bewaard gehouden; zoals Sodom en Gomorra en 

de steden in hun nabijheid, die op gelijke wijze als genen haar 
hoererij hebben botgevierd en ander vlees achternagelopen zijn, 

daar liggen als voorbeeld, onder een straf van eeuwig vuur. 
De bode engel Gods sprak verder, 

 

Voorwaar, luister aandachtig! De paus is reeds 
overgenomen, zoals profeet Benjamin Cousijnsen dit reeds 

vertelde, omdat de antichrist al vele malen contact heeft 

gehad met de gevallen engelen, en zelfs daar onder hen was. 
De gevallen engelen zullen samenwerken met de antichrist Obama 

en de paus! De nieuwe paus heeft kennis van de gevallen engelen 
in de tijden van Henoch. 
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Lees: Henoch, hoofdstuk 7, vers 1 en 2  Hier staat geschreven: 
En alle anderen met hen namen zichzelf vrouwen, en ieder koos er 

een voor zich. En zij begonnen in hen te gaan en zich met hen te 

verontreinigen. En zij leerden hen tovenarij en banspreuken en het 
insnijden van wortels, en maakten hen vertrouwd met kruiden. 

De bode engel Gods sprak verder, 
 

Deze paus kan vele wonderen doen. 

De gevallen engelen zijn er op uit, dat de paus, de kerk en de New 
Age Wereldorde, en de antichrist goed samenwerken.  

 
Voorwaar, de nieuwe paus is allang gekozen! 

U daar, dit zijn de tekenen der tijden. Hoor! 

 
Ezechiël 7, vers 5 en 6, Mattheüs 7, vers 27, 1 

Thessalonicenzen 4, vers 7 en 8, Openbaring 8, vers 13, 
Openbaring 19, vers 11 tot en met 15 en vers 16, en tot slot 

1 Petrus 4, vers 17 en 18  Lees dit voor. Ik begin met 

Ezechiël 7, vers 5 en 6  Hier staat geschreven: Zo zegt de Here 
HERE: Onheil op onheil! Zie, het komt! Er komt een einde; het 

einde komt! Het wordt wakker over u! Zie, het komt! 

Mattheüs 7, vers 27  Hier staat geschreven: En de regen viel neer 
en de stromen kwamen en de winden waaiden en sloegen tegen dat 

huis, en het viel in, en zijn val was groot. 
1 Thessalonicenzen 4, vers 7 en 8  Hier staat geschreven: Want 

God heeft ons niet geroepen tot onreinheid, maar in heiliging. 

Daarom, wie dit verwerpt, verwerpt niet een mens, maar God, die u 
immers ook zijn heilige Geest geeft. 

Openbaring 8, vers 13  Hier staat geschreven: En ik zag en hoorde 
een arend vliegen in het midden des hemels, die met luider stem 

zeide: Wee, wee, wee hun, die op de aarde wonen, vanwege de 

overige stemmen van de bazuin der drie engelen, die nog bazuinen 
zullen! 

Openbaring 19, vers 11 tot en met 15, en vers 16  Hier staat 

geschreven: En ik zag de hemel geopend, en zie, een wit paard; en 
Hij, die daarop zat, wordt genoemd Getrouw en Waarachtig, en Hij 

velt vonnis en voert oorlog in gerechtigheid. En zijn ogen waren een 
vuurvlam en op zijn hoofd waren vele kronen en Hij droeg een 

geschreven naam, die niemand weet dan Hijzelf. En Hij was bekleed 
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met een kleed, dat in bloed geverfd was, en zijn naam is genoemd: 
het Woord Gods. En de heerscharen, die in de hemel zijn, volgden 

Hem op witte paarden, gehuld in wit en smetteloos fijn linnen. En 

uit zijn mond komt een scherp zwaard, om daarmede de heidenen 
te slaan. En Hijzelf zal hen hoeden met een ijzeren staf en Hijzelf 

treedt de persbak van de wijn der gramschap van de toorn Gods, 
des Almachtigen. En Hij heeft op zijn kleed en op zijn dij 

geschreven de naam: Koning der koningen en Here der heren. 

En tot slot 1 Petrus 4, vers 17 en 18  Hier staat geschreven: Want 
het is nu de tijd, dat het oordeel begint bij het huis Gods; als het bij 

ons begint, wat zal het einde zijn van hen, die ongehoorzaam 
blijven aan het evangelie Gods? En indien de rechtvaardige 

ternauwernood behouden wordt, waar zal dan de goddeloze en 

zondaar verschijnen?  
De bode engel Gods sprak verder, 

 
Ook zeg ik u, Nog heel even, dan zult gij Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus, zien! 

Maak u klaar! Wie nog niet klaar is, zal veel ellende te verdragen 
krijgen, want onverwachts zijn de geliefden vertrokken.  

Zie, witte rook, maar hun rook zal elders zijn!  

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
 

 
 

Jezus werd na Zijn dood weer levend! 
 
13-03-2013  GOD IS IMMERS MACHTIGER DAN DE DOOD EN 

JEZUS KWAM UIT HET GRAF, HIJ LEEFT!  

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, Shalom en welkom! Op 13 maart 2013 bracht de bode engel 

Gods deze boodschap over aan Benjamin Cousijnsen.  
 

Shalom! Ik ben Rafaël. Ik begroet u in de naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus.  
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Voorwaar, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, is lang 
geleden gestorven en opgestaan. 

Opgestaan betekent: niet dood gebleven, maar uit het graf 

gekomen, weer in leven. Waarom dat gebeurde? 
Dat zal ik u vertellen als bode engel Gods, die in Zijn naam komt. 

Jezus heeft het zelfs na Zijn dood uitgelegd. Pak uw Bijbel er maar 
bij en lees samen: 

 

Lukas 24, vers 45 tot en met 47  Hier staat geschreven: Toen 
opende Hij hun verstand, zodat zij de Schriften begrepen. En Hij 

zeide tot hen: Aldus staat er geschreven, dat de Christus moest 
lijden en ten derden dage opstaan uit de doden, en dat in zijn naam 

moest gepredikt worden bekering tot vergeving der zonden aan alle 

volken, te beginnen bij Jeruzalem. 
De bode engel Gods sprak verder, 

 
De leerlingen van Jezus dachten dat het nu afgelopen was, 

dat er met de dood van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, 

een punt gezet was achter Gods plannen. 
Velen denken ook zo, maar ze vergisten zich. Nu begon het pas 

goed! God is immers machtiger dan de dood, en Jezus kwam uit het 

graf. Hij leeft! Zijn leerlingen spraken met Hem, minder dan voor 
Zijn dood en anders, maar toch. En ze zagen Hem! 

 
Voorwaar, Hij was anders dan vroeger. 

U kon merken dat Hij nu meer bij God hoorde dan voor Zijn dood. 

 
Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, 

dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die 
in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. 

 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 
verdween. 

 
 
 

Chromosomen, de aanleg Gods! 
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14-03-2013  WELKE GENETISCHE DNA-CODE EIGENSCHAPPEN 
HEEFT U? EN GOD SCHIEP DE MENS NAAR ZIJN BEELD; NAAR 

GODS BEELD SCHIEP HIJ HEM: MAN EN VROUW SCHIEP HIJ HEN. 

KIES HEDEN WIE GIJ DIENEN WILT!  
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, welkom allemaal! Op 14 maart 2013 bracht de bode engel 
Gods de volgende boodschap over aan Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus. Mijn naam is Beaba, Gods geliefde eenvoudige profeet.  

 
Genesis 1, vers 27  En God schiep de mens naar zijn beeld; naar 

Gods beeld schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen. 
 

Uw genetische code ligt opgeslagen in chromosomen, die 

zich in iedere cel in uw lichaam bevinden. 
In elke chromosoom zitten in bepaalde vakken meer dan duizend 

genen, en ergens in dat geheel bevindt zich de aanleg Gods, Zijn 

werken, zoals bijvoorbeeld de ogen en het haar, die een kind van 
zijn ouders meekrijgt. 

 
Johannes 3, vers 17 en 18  Want God heeft zijn Zoon niet in de 

wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de 

wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet 
veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet 

heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. 
 

Welke genetische DNA-code eigenschappen heeft u? 

 
Psalm 58, vers 4  De goddelozen zijn van de geboorte aan 

afvallig, de leugensprekers dwalen van de moederschoot aan.  

 
Spreuken 16, vers 4 tot en met 6  De HERE heeft alles gemaakt 

voor zijn doel, ja, zelfs de goddeloze voor de dag des kwaads. 
Iedere hooghartige is de HERE een gruwel; voorwaar, hij blijft niet 
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ongestraft. Door liefde en trouw wordt de ongerechtigheid 
verzoend, door de vreze des HEREN wijkt men van het kwaad.  

 

Voorwaar, voorwaar, zijt gij echt nog steeds goddeloos? 
 

Johannes 8, vers 12  Wederom dan sprak Jezus tot hen en zeide: 
Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de 

duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben. 

 
Kies heden wie gij, goddeloze, ongelovige, dienen wilt! 

Is het Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, die u eeuwig leven wil 
geven? Of kiest gij voor de satan, die u eeuwige pijn en verdriet wil 

geven? 

 
Johannes 3, vers 16  Lees dit in uw Bijbel. 

 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 

verdween. 

 
 

 

Weet je dat de Vader je kent? 
 

14-03-2013  MIJN GELIEFDE, IK BEN HET DIE TOT U SPREEKT. IK 

ZAG UW VERDRIET EN PIJN!  
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, welkom! Mijn naam is Benjamin Cousijnsen. Op 14 maart 
2013 kreeg ik de volgende boodschap van een bode engel Gods. 

 
Shalom! Ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus. Mijn naam is Leomeria.  

 
Voorwaar, voorwaar, ik zeg u als Gods uitgezonden bode 

engel: Luister aandachtig, ik breng u Zijn woorden over. 

 
Mijn geliefde, Ik ben het, die tot u spreekt.  
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Ik zag uw verdriet en uw pijn. Je zag er zo slecht uit. Ik weet hoe 
gij zich voelt. Ik zie u nog wel zitten, helemaal. Het raakt Mij en 

daarom spreek Ik tot u.  

Ik houd van u. Ik zou het fijn vinden als gij met Mij praat.  
Ik weet ook hoe moeilijk het is op de aarde, ja, Ik weet het echt. 

Telkens wordt gij aangevallen. Laat u niets wijsmaken door uw 
tegenstander! Vergeet niet wat Ik, Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus, voor u heb gedaan.  

Ik zie in jou een waarde, die uw verstand ver te boven gaat, die 
heel groot is, dat Ik daar alles voor over heb.  

 
Lees in uw Bijbel: Psalm 139, vers 1 tot en met 18 

 

Ik heb uw naam zelfs in Mijn handpalmen getatoeëerd, echt. 
Het staat in: 

 
Jesaja 49, vers 16  Lees dit ook maar voor uzelf. 

 

Mijn kind, denkt gij aan het verleden? 
Wijs satan dan op het heden! En vergeef en laat uw verleden los!  

 

Weet je, dat de Vader je kent? 
Weet je dat je van waarde bent?  

Weet je dat je een parel bent, een parel in Gods hand. 
Mijn kind, sta in uw kracht! 

 

Efeziërs 4, vers 10  Lees dit voor. Daar staat: Hij, die 
neergedaald is, Hij is het ook, die is opgevaren ver boven alle 

hemelen, om alles tot volheid te brengen. 
 

Voorts, wees krachtig in de Here en in de sterkte Zijner 

macht! Amen. 
Benjamin, deze woorden bracht ik u, als bode engel Gods Leomeria, 

over in de naam van Yeshua HaMashiach. Yeshua HaMashiach wil 

Zijn geliefden bemoedigen. 
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
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15-03-2013 Profetie: Amerika verdwijnt van de 

kaart! 
 
PROFETISCHE OPENBARING GODS! TOEN SPRAK DE HERE VIA 

BENJAMIN: MARTA, SPREEK DEZE PROFETISCHE WOORDEN IN! DE 

AANDACHT WERD TELKENS NAAR HETZELFDE HOOFDSTUK 
GETROKKEN: DE BETEKENIS ERVAN DOOR GOD GEOPENBAARD!  

 
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, welkom! Voordat ik begin te lezen op 15 maart 2013, wil ik u 

vertellen, dat ik vanmiddag toen ik met het huishouden bezig was, 
mijn aandacht getrokken werd naar het Bijbeltje, dat in de 

huiskamer lag… de Groot Nieuws Bijbel. Hier lees ik niet zo vaak 
uit, maar ik sloeg het op en ik stopte met het huishoudelijke werk.  

Het hield mijn aandacht heel erg vast, en het werd mij duidelijk 

waar het over ging. Dus het was eigenlijk een openbaring Gods, en 
het liet mij niet los.  

Vanavond las ik het weer voor aan Benjamin Cousijnsen. Toen 
sprak de Heer direct via Benjamin, dat ik het in moest spreken en u 

mocht uitleggen. Maar ik heb gevraagd, of de Heer Zijn engel Gods 

wil sturen, zodat alle woorden zeg maar niet met mijn eigen 
woorden, maar rechtstreeks gesproken worden zoals de Heer het 

echt wil.  

Even deze toelichting, zodat u deze boodschap beter begrijpt! 
 

Shalom! Ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus 
Christus.  

 

Voorwaar, de Verenigde Staten van Amerika!  
Hoor de stem van een, die roept in de woestijn: “Maak uw wegen 

recht!” 
O wee, wie niet wil horen, gaat verloren! Ik ben de bode engel 

Chaijn.  
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Ik bracht telkens deze profetische woorden onder de 
aandacht van Marta.  

Marta zei, “Benjamin, mijn aandacht wordt telkens getrokken naar 

Jesaja 13”.  
Toen sprak de Here via Benjamin: Marta spreek deze profetische 

woorden in, 
 

Jesaja 13 en geef dit door en lees voor: ‘Babels laatste uur heeft 

geslagen’  
Gods dreigende woorden over Babel, door Jesaja, de zoon van 

Amoz, in een visioen vernomen.  
De Heer zegt: ‘Plant op een kale heuvel het teken voor de strijd, 

spoor de mannen aan, geef hun het sein op te rukken naar de 

poorten van Babel. Ik, de Heer, geef bevelen aan wie zich aan mij 
hebben gewijd. Ik roep mijn helden op om mijn vonnis te 

voltrekken; ze juichen van overmoed.’ Hoor het gedreun op de 
bergen, het gedreun van een ontzaglijk leger, het wapengekletter 

van koninkrijken, van volken die zich aaneensluiten. De almachtige 

Heer inspecteert zijn legers. Uit een ver land rukken zij aan, uit een 
land waar de hemel de aarde raakt; de Heer en de werktuigen van 

zijn wraak komen het hele land verwoesten. Roep ach en wee, want 

de dag van de Heer breekt aan, de Almachtige komt met 
verwoestende kracht. De mensen leggen de handen in de schoot, 

alle moed hebben zij verloren. Zij zijn uit het veld geslagen, 
krampen en pijnen overvallen hen, ze krimpen ineen als barende 

vrouwen. Radeloos staren zij elkaar aan, de vlammen slaan hun uit. 

De dag van de Heer is aangebroken, een ontzettende dag, een dag 
waarop hij in woede uitbarst, het land in een woestijn verandert en 

uitroeit wie kwaad doen. De hemellichamen, de sterrenbeelden, zij 
geven geen licht meer; de zon is al verduisterd wanneer zij opkomt, 

de maan laat haar licht niet langer schijnen. De Heer zegt: ‘Ik ga 

afrekenen met de wereld, want er heerst veel kwaad; ik straf de 
boosdoeners voor hun misdaden. Ik breek de trots van de 

hoogmoedigen, de trotse tirannen haal ik van hun voetstuk. 

Mensen maak ik zeldzaam als goud, zeldzamer dan goud uit Ofir. 
Als die dag is aangebroken en ik, de almachtige Heer in woede 

uitbarst, breng ik de hemel aan het wankelen en raakt de aarde los 
van haar plaats. Als gazellen voor de jagers, als schapen zonder 

herder slaan de vreemdelingen in Babel op de vlucht; iedereen 
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vlucht naar zijn volk terug, allen nemen de wijk naar hun 
geboorteland. Wie ontdekt wordt, wordt neergestoken, wie 

gegrepen wordt, komt om door het zwaard. Zij moeten het aanzien 

dat hun kinderen worden verpletterd, hun huizen geplunderd, hun 
vrouwen verkracht. Ik stuur de Meden op Babel af. Zij geven niet 

om zilver, aan goud is hun niets gelegen. Hun boogschutters vellen 
de jongemannen, met zuigelingen hebben zij geen medelijden, 

kinderen sparen zij niet. Babel, het sieraad onder de koninkrijken, 

de grote trots van de Chaldeeërs, ondergaat het lot van Sodom en 
Gomorra: het wordt van de aarde weggevaagd. Het blijft voor altijd 

onbewoond, niemand zoekt er ooit nog onderdak. Geen Arabier 
slaat er zijn tenten op, geen herder laat er zijn kudde rusten. 

Woestijndieren leggen zich er neer, de huizen zitten vol uilen, 

struisvogels hebben er hun woning, wilde bokken springen er rond. 
Hyena’s huilen in de verlaten burchten, jakhalzen in de eens 

weelderige paleizen. De dagen van Babel zijn geteld, zijn laatste 
uur heeft geslagen.’  

De bode engel Gods sprak verder,  

 
Geliefden, men wil één godsdienst; men haat de Christenen! 

Alles is reeds in volle gang, men zal het bemerken! 

Even terug naar Jesaja 13, vers 6; daar leest u ook dat de Dag des 
Heren nabij is. Velen denken, ‘Nu!’ en geven hun moed al op en 

klagen maar aldoor! “Jezus, kom nu!” Sommigen dwingen Jezus 
bijna. Voorwaar, blijf geloven en verwachten, anders mist u juist 

heel veel. 

 
Amerika, u gaat van de kaart verdwijnen, en Obama de 

antichrist zal zich vestigen in Europa. 
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 

verdween. 
 

 

 

 

Gastarbeider! 
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IK VERTEL U EEN VERHAAL IN BEELDSPRAAK, SPRAK DE BODE 
ENGEL GODS: EEN MEISJE IN ENSCHEDE BEZOEKT SPINNERIJ 

NEDERLAND IN DE JAREN ‘60: VAN SCHOOL MOET ZE EEN 

WERKSTUK MAKEN OVER GASTARBEIDERS. 
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, welkom! Op 15 maart 2013 bracht de bode engel Gods de 
volgende boodschap over aan Benjamin Cousijnsen.  

 
Shalom, profeet Benjamin Cousijnsen. Ik begroet u in de naam van 

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, voorwaar, ik vertel 

u een verhaal in beeldspraak. Mijn naam is Rafaël. 
 

Er stapt een jong meisje het portiershokje van een oude 
fabriek binnen... Weleens van Spinnerij Nederland gehoord? 

“Ik kom voor de heer Baneda”, zegt ze tegen de portier, en meteen 

loopt dit meisje mee.  
Dan is ze er, bij de Spanjaard, die in ons land is komen werken.  

Het meisje moest voor school een werkstuk maken. Je raadt het 

nooit, ze durfde het bijna niet uit te spreken… “Het gaat over 
gastarbeiders, daarover gaat het!” Ze vraagt vriendelijk, en de 

Spanjaard antwoordt haar, zo goed als hij kan, vriendelijk terug. 
Dan zegt ze, “Hoe wordt u liever genoemd? Gastarbeider, of… 

buitenlandse werknemer?” Ze schrikt van het plotseling boze 

gezicht tegenover haar.  
 

Een vies woord is gastarbeider, ja, een heel vies woord!  
Het gezicht van de heer Baneda wordt wat vriendelijker, als hij 

zegt, “Wij zijn geen gastar… gasten… ehh… we komen hier om te 

werken. Trouwens tegen gasten… mmh… doe je anders dan tegen 
ons! Wij worden in… propvolle pensions gestopt, om onze 

gewoonten… mmh… wordt gelachen. Wij spotten toch ook niet met 

jullie? Nee, gasten… behandel je zoals jezelf behandeld wil worden”. 
 

Voorwaar, vindt u dat meneer Baneda gelijk heeft?  
Voorwaar,  
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Leviticus 19, vers 16 tot en met 18, en Psalm 101, vers 4 en 
5, Spreuken 14, vers 21, en Jakobus 4, vers 12, en Johannes 

3, vers 16  Lees deze teksten voor. Ik begin met 

Leviticus 19, vers 16 tot en met 18  Hier staat geschreven: Gij zult 
onder uw volksgenoten niet als een lasteraar rondgaan; gij zult uw 

naaste niet naar het leven staan: Ik ben de HERE. Gij zult uw 
broeder in uw hart niet haten; openlijk zult gij uw volksgenoot 

terechtwijzen en niet ter wille van hem zonde op u laden. Gij zult 

niet wraakzuchtig en haatdragend zijn tegenover de kinderen van 
uw volk, maar uw naaste liefhebben als uzelf: Ik ben de HERE.  

Psalm 101, vers 4 en 5  Hier staat geschreven: Een verkeerd hart 
wijke verre van mij, de boze wil ik niet kennen. Wie zijn naaste 

heimelijk lastert, die zal ik verdelgen; wie hoog van ogen en trots 

van hart is, die duld ik niet.  
Spreuken 14, vers 21  Hier staat geschreven: Wie zijn naaste 

veracht, zondigt; maar welzalig hij, die zich ontfermt over 
ellendigen.  

Jakobus 4, vers 12  Hier staat geschreven: Eén is wetgever en 

rechter, Hij, die de macht heeft om te behouden en te verderven. 
Maar wie zijt gij, dat gij uw naaste oordeelt? 

Tot slot Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld 

gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een 
ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. 
De bode engel Gods sprak verder,  

 

Benjamin, dit speelde zich af in Enschede, jaren ’60. 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
 
 

16-03-2013 Profetie: De tijd is op, voorbij! 
 

16-03-2013  PROFETIE, DOORGEGEVEN DOOR PROFEET BENJAMIN 

COUSIJNSEN: GIJ ACHTERBLIJVERS ZULT U OP DE BORST SLAAN, 
EN ZEGGEN: “HADDEN WIJ MAAR DE BOODSCHAPPEN SERIEUS 

GENOMEN!” COMPLETE CHAOS ZAL ER ZIJN! 
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Volledige weergave: 
 

Hallo, welkom, mijn naam is Benjamin Cousijnsen. Op 16 maart 

2013 kreeg ik de volgende boodschap. Voorwaar, Benjamin 
Cousijnsen, ik laat u in beelden zien. 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Mijn naam Supisadda.  

 
Geliefden in Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, voorwaar u 

die luistert: De tijd is op, voorbij! 
Onverwachts wordt gij weggerukt, die waarlijk Yeshua HaMashiach, 

Jezus Christus, hebben aangenomen.  

 
Voorwaar, Iran zal zeer spoedig zijn kernwapens gebruiken 

tegen Israël.  
De tijd heeft geslagen, voordat dit geschieden zal! Dan zult gij 

weggerukt zijn.  

Voorwaar, u daar, bekeer u, en maak uw paden recht! Neem nu 
Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, aan. Wees niet eigenwijs, maar 

luister. Belijd uw zonden en heb berouw.  

 
O wee, gij ongelovigen, een wereldwijde aardverschuiving, 

vulkaanuitbarstingen, Rome wordt vernietigd!, Amerika zal 
er niet meer zijn!, en Noord- en Zuid-Korea en China komen 

in oorlog!  

Vele raketten worden dan afgevuurd met giftige gassen. 
O wee, gij achterblijvers! U zult uzelf op de borst gaan slaan en 

zeggen: “Hadden wij maar naar de boodschappen van Benjamin, 
Gods geliefde profeet, geluisterd en serieus genomen!” 

Complete chaos zal er zijn.  

 
Net voor al deze gebeurtenissen, zal u, die in Jezus Christus 

zijt, weggenomen zijn, weggerukt.  

Benjamin Cousijnsen zag in het verleden zelfs dieren en baby’s en 
mensen met een beperking weggenomen worden.  
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Voorwaar, als er chaos is en vele rampen door de ‘Rapture’, 
de Opname, dan zullen er ruimteschepen zijn, die zich 

zichtbaar maken, zelfs die er al waren.  

Zij zullen u zeggen: “Wij zijn de bezoekers uit de ruimte, wij 
hebben u verlost van uw gezwel, de haters. Ze zijn niet 

opgenomen, zoals deze Christenen beweren, wij hebben ze bij u 
weggehaald. Wij hebben ze van u verlost, maar we zullen u helpen 

om de aarde weer op te bouwen”. 

Voorwaar, voorwaar, ik zeg u in de naam van Yeshua HaMashiach, 
Jezus Christus, Deze ‘bezoekers uit de ruimte’ zijn de gevallen 

engelen!  
 

De Heer heeft profeet Benjamin - ik dus - reeds veel 

geopenbaard. 
Ik raad u aan om al zijn boodschappen te gaan beluisteren en te 

gaan verspreiden. Mijn naam is Supisadda. Voorwaar, het is nu de 
tijd om uw mond te openen, en vele zielen te redden in de naam 

van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus’ naam. Verwijs naar de 

boodschappen Gods! 
 

Hebt gij nog iets te veranderen in uw leven? 

Doe dat! Maar ook zoals hier beschreven staat: hoogmoedigheid, 
onreinheid, tovenarij, liefdeloosheid, eigenwijs, ongelovig, hoererij, 

afgoderij, gebondenheid, verslaving, afgunst, kwaadsprekerijen en 
roddel, eigen ik, en nog veel meer… Onderzoek u in de stilte en 

breng alles bij het kruis van Golgotha, bij Jezus Christus, Yeshua 

HaMashiach. Kies heden wie gij dienen wilt!  
 

Voorwaar, ik ben een hemelse weddingplanner en alles is nu 
gereed.  

En ik mocht deze boodschap overbrengen aan Gods enige ware 

geliefde profeet, Benjamin Cousijnsen. Bezoek ook zijn YouTube 
kanaal: Eindtijdspace YouTube kanaal; en ook het kanaal 

Eindtijdnieuws, of Heiscoming12 YouTube kanaal. 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom, Maranatha! sprak de bode engel 
Gods, en verdween. 
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Auschwitz mei 1940! 
 

DE BODE ENGEL GODS VERSCHIJNT MET EEN PRACHTIG 

BEWERKTE GOUDEN KOKER: BENJAMIN, AAN U DE KEUS, EN DAAR 
ZAL IK OVER SPREKEN, SPRAK DE BODE ENGEL GODS!  

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, welkom! Op 16 maart 2013 bracht de bode engel Gods deze 

bijzondere boodschap Gods over aan Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u, profeet Gods. In de almachtige naam van 

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, ben ik naar u gezonden.  
 

Voorwaar, Benjamin Cousijnsen, neem één van deze rollen 

en breek het zegel. 
“Welke?” zei Benjamin, “ik zie zoveel rollen waar iets opstaat in uw 

prachtig bewerkte koker”. 
Aan u de keus, sprak de bode engel Gods, en daar zal ik over 

spreken. 

“Goed, doe mij deze maar”. 
Benjamin, niet wijzen, neem het eruit… Prima, sprak de bode engel 

Gods, lees nu maar voor wat daar staat. 

 
Benjamin las, “Auschwitz mei 1940”. 

Benjamin, sprak de bode engel Gods, Esther werd overgebracht 
met een goederentrein, die overvol was, naar Auschwitz. Esther 

was 14 jaar oud en geloofde in Yeshua HaMashiach, Jezus Christus.  

In elke wagon waren zeker wel 75 mensen gepropt met één enkele 
emmer, waarin ze hun behoefte konden doen, en de stank was 

onverdraaglijk! 
 

Aangekomen in Auschwitz Birkenau in Polen, stapte Esther 

uit de wagon.  
Moeder en vader en haar zusje Mirjam had ze al niet meer gezien. 

Op het perron kregen velen te horen, dat ze moesten douchen. En 

ze stonden in lange rijen te wachten op hun dood, de gaskamer, en 
werden zo vermoord.  
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Esther werd gespaard, maar kreeg wel een nummer op haar 

arm getatoeëerd.  

Esther verzette zich hiertegen, en dacht aan het nummer van het 
beest, waar  

 
Openbaring 13, vers 16 tot en met 18 over spreekt. Lees dit 

voor. Hier staat geschreven: En het maakt, dat aan allen, de 

kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de 
slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op 

hun voorhoofd, en dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het 
merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam 

heeft. Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal 

van het beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is 
zeshonderd zesenzestig.  

De bode engel Gods sprak verder,  
 

Esther schaamde zich kapot; iedereen moest zich in de 

aanwezigheid van de SS mannen uitkleden! 
Eén van de SS’ers floot naar Esther, en een vrouwelijke SS’er 

schoor de prachtige lange haren van Esther af. Wat had Esther een 

pijn! Ze was helemaal kaal. 
 

In de barakken haalde Esther onder haar hak een klein 
Bijbeltje tevoorschijn. 

Esther vertelde en las voor… 

 
Kolossenzen 3, vers 1 tot en met 4, en Kolossenzen 4, vers 2 

tot en met 4, en Johannes 17, vers 14 tot en met 17, en 
Johannes 3, vers 16 tot en met 21, en Johannes 10, vers 9 

en vers 11  Lees dit voor. Ik begin met 

Kolossenzen 3, vers 1 tot en met 4  Hier staat geschreven: Indien 
gij dan met Christus opgewekt zijt, zoekt de dingen, die boven zijn, 

waar Christus is, gezeten aan de rechterhand Gods. Bedenkt de 

dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want gij zijt 
gestorven en uw leven is verborgen met Christus in God. Wanneer 

Christus verschijnt, die ons leven is, zult ook gij met Hem 
verschijnen in heerlijkheid. 
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Kolossenzen 4, vers 2 tot en met 4  Hier staat geschreven: Volhardt 
in het gebed, weest daarbij waakzaam en dankt en bidt tevens voor 

ons, dat God een deur voor ons woord opene, om te spreken van 

het geheimenis van Christus, ter wille waarvan ik ook gevangen zit. 
Dan zal ik het zó in het licht stellen, als ik het behoor te spreken. 

Johannes 17, vers 14 tot en met 17  Hier staat geschreven: Ik heb 
hun uw woord gegeven en de wereld heeft hen gehaat, omdat zij 

niet uit de wereld zijn, gelijk Ik niet uit de wereld ben. Ik bid niet, 

dat Gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat Gij hen bewaart voor 
de boze. Zij zijn niet uit de wereld, gelijk Ik niet uit de wereld ben. 

Heilig hen in uw waarheid; uw woord is de waarheid. 
Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Hier staat geschreven: Want 

alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon 

gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren 
ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de 

wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de 
wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet 

veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet 

heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is 
het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 

duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 

waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 
gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; 

maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn 
werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 

Johannes 10, vers 9 en vers 11  Hier staat geschreven: Ik ben de 

deur; als iemand door Mij binnenkomt, zal hij behouden worden; en 
hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden.  

En vers 11: Ik ben de goede herder. De goede herder zet zijn leven 
in voor zijn schapen. 

De bode engel Gods sprak verder, 

 
Voorwaar, Esther kwam in 1945 vrij. 

Ze schreef in haar Bijbeltje: ‘Ik ben gered door Yeshua HaMashiach, 

Jezus Christus, niet door de Russen!’ 
125 Mensen waren gered, en hadden in de barakken hun leven 

gegeven door de woorden Gods, die Esther overbracht met zoveel 
liefde! Ze keek nog één keer om en las nog de woorden boven de 

uitgang: ‘Arbeit macht frei’. 
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Benjamin, als een ziel zich bekeert en Yeshua HaMashiach, 

Jezus Christus, aanneemt, is er vreugde in de hemel en een 

feest! 
Wat de wereld nu te wachten staat, is met Auschwitz niet te 

vergelijken!  
Voorwaar, geliefden, uw enige Behoud en Redding is Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Hij komt onverwachts, en Hij zal nu 

spoedig Zijn kinderen thuishalen! 
Kies heden wie gij dienen wilt. Ga naar een volle evangelische kerk.  

Ik ben de bode engel Gods, Gidori; ik ga nu, Ruacha, Yeshu, 
Maranatha! sprak de bode engel Gods, en verdween. 

 

En Maranatha betekent: de Here komt spoedig! voor de mensen 
die dit niet weten. 

 
 

 

Dino’s in Gods Paradijs der dieren! 
 

17-03-2013  BENJAMIN BEZOEKT GODS PARADIJS DER DIEREN. 

TERWIJL DE BODE ENGEL WIJST NAAR DE DIVERSE 
PREHISTORISCHE DIEREN, WORDEN AAN BENJAMIN BELANGRIJKE 

ONTHULLINGEN GEDAAN, O.A. AANGAANDE DE RAPTURE!  

Volledige weergave: 
 

Hallo, welkom! Op 17 maart 2013 bracht de bode engel Gods de 
volgende boodschap over aan Benjamin Cousijnsen.  

 

Shalom! Ik begroet u, profeet Benjamin Cousijnsen, in de 
almachtige naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. 

Voorwaar, ik ben wederom naar u gezonden; mijn naam is Gidori.  
 

Benjamin, neem één van de rollen uit de koker en lees voor. 

“Goed”, zei Benjamin, “die zesde rol van boven”.  
Prima, neem het er maar uit en breek de zegel… Lees nu voor. 

“Dieren! Mag ik een andere? Ik weet al wel dat er ook dieren in de 

hemel zijn, dat mij dit weer overkomt!” zei Benjamin. 
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De bode engel Gods lachte: Benjamin, God zou God niet zijn als Hij 
niet alles leidt. Volg mij, Benjamin, sprak de bode engel Gods. 

“Ehh… wacht! Moet ik mee? En wie schrijft dan alles op, onze kat 

Quirze?” 
Profeet, maak u maar geen zorgen.  

 
Kijk, via deze deur zijt gij in het paradijs. 

“De hof van Eden?” 

Nee, Gods paradijs der dieren, sprak de bode engel Gods.  
Benjamin zei, “Ik zie een deur in de muur, die er anders nooit is. 

Oké, ik ga… Au!”  
Benjamin riep, “Ik liep tegen de muur op, toen ik die deur 

opendeed. Had ik geen geloof?” 

O, ja wel, lachte de bode engel Gods, maar geen geduld. Als ik zeg, 
‘Ga’, kunt gij er pas doorheen. Ga! sprak de bode engel Gods. 

“Oké”, zei Benjamin snel, “Ja, het lukt!” riep Benjamin opgelucht. 
“Wow! Wat een geuren, een hele sterke bloemengeur, en bijna om 

de meter ruik ik weer een andere geur van bloemen, wow! En die 

kleuren, zo helder en mooi, en…” 
Benjamin, gij zijt vaker in de hemel geweest en hier in Gods tuin.  

Benjamin zei, “Ja, maar ik zeg dit zodat ik het kan doorgeven”. 

Goed zo, Benjamin, gij gebruikt uw verstand. 
Benjamin lachte, “Na zo’n dreun tegen de muur lijkt het wel of ik 

beter kan denken!” 
 

Benjamin, waarom maakte God de dieren met de schepping? 

Benjamin antwoordde, “Omdat God ook een dierenvriend is?” 
Precies! sprak de bode engel Gods, meer dan een mens of u.  

Kijk, hier gaan wij heen; dit is aan u geopenbaard, profeet 
Benjamin Cousijnsen. 

 

Job 40, vers 10 tot en met 19  Lees dit voor. Hier staat 
geschreven: Zie toch het nijlpaard, dat Ik heb gemaakt, evenals u. 

Het eet gras zoals het rund. Zie toch de kracht in zijn lendenen, de 

sterkte in zijn buikspieren! Hij spant zijn staart als een ceder, de 
spieren zijner dijen zijn samengestrengeld. Zijn beenderen zijn 

buizen van koper, zijn knoken gelijk staven van ijzer. Hij is de 
eerste van Gods werken, het schepsel, waaraan Hij zijn zwaard gaf; 

ja, de bergen leveren hem hun opbrengst, waar alle dieren des 
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velds spelen. Onder de lotus legt hij zich neder, in de schuilplaats 
van riet en moeras. Lotusplanten beschutten hem met haar 

schaduw, de wilgen der beek omgeven hem. Zie, al is de stroom 

nog zo sterk, hij deinst niet terug; hij voelt zich gerust, al bruist 
een Jordaan tegen zijn muil. Durft men hem van voren vastgrijpen, 

een strik door zijn neus halen?  
De bode engel Gods sprak verder,  

 

We zijn er bijna! 
Benjamin zei, “Ik zie daar een dinosaurus, vele!, en zelfs een 

andere soort. O, wat een eng beest!” zei Benjamin. “Ze waren toch 
uitgestorven?” 

 

Benjamin, zei de bode engel Gods, toen God besloot in den 
beginne meer ruimte te maken, haalde God vele 

dinosaurussen, van elke diersoort, met een ruk weg.  
Zo zal het spoedig ook gaan. 

“Help!” riep Benjamin, “dat beest komt naar mij toe!” 

Benjamin, in dit dierenparadijs Gods eten ze elkaar echt niet op. 
“Ik voel mij nu meer Fred Flintstone dan profeet!” zei Benjamin.  

Volg mij, sprak de bode engel Gods, en we gingen verder. 

 
Openbaring 19, vers 6 en vers 7, en openbaring 19, vers 4  

Lees dit voor. Hier staat geschreven: En ik hoorde als een stem van 
een grote schare en als een stem van vele wateren en als een stem 

van zware donderslagen, zeggende: Halleluja! Want de Here, onze 

God, de Almachtige, heeft het koningschap aanvaard. Laten wij 
blijde zijn en vreugde bedrijven en Hem de eer geven, want de 

bruiloft des Lams is gekomen en zijn vrouw heeft zich 
gereedgemaakt. 

Openbaring 19, vers 4  Hier staat geschreven: En de vierentwintig 

oudsten en de vier dieren wierpen zich neder en aanbaden God, die 
op de troon gezeten is, en zij zeiden: Amen, halleluja! 

 

Kijk! zei de bode engel Gods, en hij liet mij dieren zien, die ik 
zou bestraffen in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus. 
Benjamin, ik breng u weer terug, de tijd is bijna op. Samen gingen 

we door de deur, en ik kwam zo weer terug op het kamertje.  
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Benjamin, met de ‘Rapture’ zullen velen ontdekken, dat de 

dieren ook weg zijn.  

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 
SHALOM 
 

 

Kies nu, wie u dienen gaat, en laat u vrijbidden! 
 

18-03-2013  DE HEER RICHT ZICH TOT U, DIE ZOEKT NAAR 

GODDELOZE, OCCULTE PRAKTIJKEN. KEER U NU AF! DE SATAN 
WIL U NIET KWIJT! GOD VRAAGT U OM NAAR EEN VOLLE 

EVANGELISCHE KERK OF PINKSTERKERK TE GAAN!  
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, welkom! Op 18 maart 2013 bracht de bode engel Gods de 
volgende boodschap over aan Benjamin Cousijnsen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus.  

 

Voorwaar, gij die luistert, gij zoekt naar goddeloze, 
gruwelijke, duivelse toverijen en heksen! 

Ik ben de bode engel Gods, Michaël. Wie van de God van Izaäk, 
Jakob en Abraham en Zijn geliefde Zoon Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus, niets wil weten, is een blind geboren dwaas. Gij zijt niet 

eens in staat om het juiste, de waarheid, te zien! Ontrouw aan God 
en zich niet willen bekeren van struikelblokken van uw ziel, zal u te 

gronde richten. Gij hebt niet eens ontzag voor het goede, dat alleen 
in Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, te vinden is. 

Voorwaar, zo staat geschreven door de hand Gods in:  

 
Leviticus 19, vers 31  Gij zult u niet wenden tot de geesten van 

doden of tot waarzeggende geesten,… “Ik zeg u, het zijn 

demonen, misleidende duivelse geesten, ook wel gevallen 
engelen, kameleons genoemd. Zij vermommen zich en 
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gebruiken het uiterlijke beeld van overledenen!”... gij zult hen 
niet zoeken, om u met hen te verontreinigen: Ik ben de HERE, uw 

God. 

 
U daar, het Licht schijnt in uw duisternis. 

En dat Licht verbreekt alle machten en krachten, en is 
onoverwinnelijk, meer dan alle duivelen samen! Zijn naam is 

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Kies nu, vandaag, wie u dienen 

gaat, en laat u vrijbidden! Keer u nu af van satans wegen en stap in 
het Licht, dat van elke duisternis wint. 

 
Johannes 8, vers 12, Johannes 3, vers 19 tot en met 21, 

Johannes 12, vers 26, en Johannes 14, vers 15  Lees dit voor. 

Ik begin met 
Johannes 8, vers 12  Hier staat geschreven: Wederom dan sprak 

Jezus tot hen en zeide: Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, 
zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des 

levens hebben. 

Johannes 3, vers 19 tot en met 21  Hier staat geschreven: Dit is het 
oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 

duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 

waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 
gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; 

maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn 
werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 

Johannes 12, vers 26  Hier staat geschreven: Indien iemand Mij wil 

dienen, hij volge Mij, en waar Ik ben, daar zal ook mijn dienaar 
zijn. Indien iemand Mij dienen wil, de Vader zal hem eren. 

En tot slot Johannes 14, vers 15  Hier staat geschreven: Wanneer 
gij Mij liefhebt, zult gij mijn geboden bewaren. 

De bode engel Gods sprak verder, 

 
Voorwaar, zoals er licht en donker is, zo is er ook hemel en 

hel. 

Satan wil u niet kwijt, als gij aan deze occulte praktijken hebt 
gedaan. Waarlijk, velen zijn hierdoor in vele problemen gekomen, 

totdat men vreemde dingen ging doen. Ook vele klachten kreeg 
men, en hoorde zelfs stemmen van demonen, totdat men gek was 



 
 

 

1185 
 
 

 

of zelfmoord pleegde. Dit zijn enkele voorbeelden. Voorwaar, ik ben 
Michaël, Gods bode engel! 

 

God is liefde en vraagt u, om naar een volle evangelische of 
pinksterkerk te gaan, waar gij voor bevrijding kan laten 

bidden, en waar u opgebouwd wordt door medechristenen. 
Open uw hart voor deze boodschap. Dit is misschien uw enige 

uitweg en redding! Overdenk dit; de Heilige Geest Gods zal uw hart 

aanraken nu. 
 

Openbaring 17, vers 14  Lees dit voor. Hier staat geschreven: 
Dezen zullen oorlog voeren tegen het Lam, maar het Lam zal hen 

overwinnen – want Hij is de Here der heren en de Koning der 

koningen – en zij, die met Hem zijn, de geroepenen en 
uitverkorenen en gelovigen. 

De bode engel Gods sprak verder,  
 

Vrees niet, in Yeshua HaMashiach, Jezus Christus’ naam, zijt 

gij méér dan overwinnaar! 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 

verdween. 

 
 
 

De verloren zoon in de moderne tijd! 
 

18-03-2013  BOODSCHAP GODS ‘DE VERLOREN ZOON IN DE 
MODERNE TIJD’ WERD OVERGEBRACHT DOOR DE BODE ENGEL 

GODS, WOORD VOOR WOORD, EN OPGESCHREVEN IN DE NAAM 

VAN JEZUS CHRISTUS, YESHUA HAMASIACH!  
Volledige weergave: 

 
Hallo, welkom! Op 18 maart 2013 bracht de bode engel Gods de 

volgende boodschap over aan Benjamin Cousijnsen.  

 
Shalom! Ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus. Mijn naam is Charia, profeet Benjamin Cousijnsen. 

Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Luister aandachtig. Ik spreek in 
beeldspraak. 
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Er was eens een vader in Israël, die had twee zonen, Simeon 

en Sabidan.  

Sabidan, de jongste, klaagde telkens, en wou nog zo graag 
genieten van het leven. Sabidan zei, “Als ik moet wachten dat u 

sterft, moet ik nog lang wachten op mijn erfenis en mijn bezit, 
waarop ik recht heb. Het is beter, dat u nu een deel van uw bezit 

nu geeft, dan dat Simeon en ik, Sabidan, er om vechten.” 

 
Zo verdeelde de vader zijn bezit over zijn twee zonen.  

De jongste, Sabidan, reisde naar Amerika. Daar leidde hij een 
losbandig leven. 

 

Openbaring 14, vers 8, en Galaten 5, vers 19 tot en met 21  
Lees dit voor. Ik begin met  

Openbaring 14, vers 8  Hier staat geschreven: En een andere, een 
tweede engel, volgde, zeggende: Gevallen, gevallen is het grote 

Babylon, dat van de wijn van de hartstocht zijner hoererij al de 

volkeren heeft doen drinken. 
Galaten 5, vers 19 tot en met 21  Hier staat geschreven: Het is 

duidelijk, wat de werken van het vlees zijn: hoererij, onreinheid, 

losbandigheid, afgoderij, toverij, veten, twist, afgunst, 
uitbarstingen van toorn, zelfzucht, tweedracht, partijschappen, nijd, 

dronkenschap, brasserijen en dergelijke, waarvoor ik u waarschuw, 
zoals ik u gewaarschuwd heb, dat wie dergelijke dingen bedrijven, 

het Koninkrijk Gods niet zullen beërven. 

De bode engel Gods sprak verder,  
 

Zo leefde de jongste een leven, en deed alles wat God 
verboden had: drugs, seks en rock-‘n-roll. 

Sabidan keek zijn ogen uit. Wat had de wereld niet te bieden! Zo 

verkwiste hij al zijn geld, zelfs met gokken.  
Sabidan had al zijn geld opgemaakt. Nergens was werk voor hem.  

Dagen had Sabidan niet eens meer gegeten. Bij een boerderij, na 

lang aandringen, werkte Sabidan daar op het land om varkens te 
hoeden. Wat had Sabidan toch een honger! Hij zou zó zijn maag 

willen vullen.  
 

Sabidan kwam tot bezinning en wat was hij dom geweest! 
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Hij dacht aan zijn vader… Daar was altijd eten en warmte en liefde 
in overvloed.  

“Ik heb zo’n spijt! Ik ga terug. Ik zal moeten bekennen en mijn 

zonden moeten opbiechten. Vader, wat heb ik toch gedaan! Ik 
schaam mij zeer diep. Ik zal elke schuld terugbetalen. Ik verdien 

niet eens meer uw zoon genoemd te worden”.  
Sabidan schreef een brief en vertelde alles… ‘Ik heb iets geld voor 

de reis, moest daar lang voor werken. Behandel mij als een knecht. 

Ik wil bij u zijn. Hang een witte doek in de boom. Zie ik er geen, zal 
ik uw huis voorbijgaan’. 

 
Na een lange reis weer terug naar huis, zag hij dat alle 

bomen vol waren met witte doeken.  

De vader liep snel zijn liefhebbende zoon tegemoet! Hij sloeg zijn 
armen om hem heen en kuste hem. De zoon zei, “Vader, vergeef 

mij! Wat ik heb gedaan, was tegen de wil van de hemel en Gods 
geboden in. Ik verdien niet langer om uw zoon genoemd te 

worden”. 

De vader zei tegen zijn knechten, “Vlug! Haal het beste gewaad, en 
trek het hem aan. Hier, steek deze ring aan zijn vinger, en geef 

hem van het beste! We gaan nu eten, feestvieren!” De vader zei, 

“Mijn zoon was dood, maar hij leeft weer! Ik was hem kwijt!” 
 

De oudste broer, Simeon, was op weg naar huis. 
Hij keek zijn ogen uit, en zag en hoorde muziek en dansen… “Wat is 

er aan de hand?” vroeg zijn broer aan één van de knechten. 

“Uw broer, de jongste, is terug!” 
 

Lukas 15, vers 27 tot en met 32, en Johannes 8, vers 12, en 
Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Lees dit voor. Ik begin met 

Lukas 15, vers 27 tot en met 32  Hier staat geschreven: Deze zeide 

tot hem: Uw broeder is gekomen en uw vader heeft het gemeste 
kalf laten slachten, omdat hij hem gezond en wel terug heeft. Maar 

hij werd boos en wilde niet naar binnen gaan. Toen kwam zijn 

vader naar buiten en drong bij hem aan. Maar hij antwoordde en 
zeide tot zijn vader: Zie, zovele jaren ben ik al in uw dienst en nooit 

heb ik uw gebod overtreden, maar mij hebt gij nooit een geitebokje 
gegeven om met mijn vrienden feest te vieren. Doch nu die zoon 

van u gekomen is, die uw bezit heeft opgemaakt met slechte 
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vrouwen, hebt gij voor hem het gemeste kalf laten slachten. Doch 
hij zeide tot hem: Kind, gij zijt altijd bij mij en al het mijne is het 

uwe. Wij moesten feestvieren en vrolijk zijn, want uw broeder hier 

was dood en is levend geworden, hij was verloren en is gevonden. 
Johannes 8, vers 12  Hier staat geschreven: Wederom dan sprak 

Jezus tot hen en zeide: Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, 
zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des 

levens hebben. 

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Hier staat geschreven: Want 
alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon 

gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren 
ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de 

wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de 

wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet 
veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet 

heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is 
het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 

duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 

waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 
gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; 

maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn 

werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 
De bode engel Gods sprak verder,  

 
Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Bid voor de verlorenen! 

Kom naar Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Hij ziet uit naar u! 

Geef uw hart aan Hem. 
Dit verhaal was gelijk aan Lukas 15, sprak de bode engel Gods. 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 

 

Kenmerken van de gevallen engelen, de zgn. 

aliens! 
 
OPENBARINGEN DOOR DE ALMACHTIGE GOD VAN ABRAHAM, 

IZAÄK EN JAKOB OVER DE GEVALLEN ENGELEN. DE HEER 

OPENBAART IN DEZE TIJD DE WAARHEID OVER DEZE KAMELEONS, 
DIE UIT ZIJN OP DE VERWOESTING VAN DE MENS!  
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Volledige weergave: 

 
Welkom! Op 19 maart 2013 bracht de bode engel Gods de volgende 

boodschap over aan Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Mijn naam is Barinco, 
profeet Benjamin Cousijnsen. Voorwaar, luister aandachtig! 

 
De gevallen engelen behoren satan toe en doen zich voor als 

engelen des lichts, net als satan. 

Via hun ruimteschepen gebruikt men een virtuele beeldprojectie 
verplaatser, waar men zich mee kan verplaatsen.  

 
Hier volgen kenmerken van gevallen engelen… 

Zij hebben een doordringende blik, een innerlijk oog als het ware 

van satan zelf. 
Ze hebben een hoger bewustzijn dan de mens, en een hogere 

technologische kennis. 

Zij stralen als engelen vriendelijkheid, begrip en ervaring uit, en zij 
communiceren onderling langs telepathische weg.  

 
Hun doel is de totale overname van de mens. 

Ze voelen zich sterk verbonden met de aarde, en zijn verwanten 

van Lucifer. Hun lengte is 2 meter 40. Ze willen de mens 
beïnvloeden, omdat men de schepping Gods haat. 

 
Genesis 1, vers 27  En God schiep de mens naar zijn beeld; naar 

Gods beeld schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen. 

 
Vanaf den beginne was satan er op tegen, dat de God van 

Izaäk, Jakob en Abraham de mens maakte naar Zijn beeld! 

Daar verzetten zij zich nu nog steeds om, onder andere door de 
mens te beïnvloeden, door gedachten, die tegen God ingaan, over 

te brengen. 
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Kolossenzen 2, vers 15, en Lukas 1, vers 70 en 71, en 
Efeziërs 6, vers 13  Lees dit voor.  

Kolossenzen 2, vers 15  Hier staat geschreven: Hij heeft de 

overheden en machten ontwapend en openlijk tentoongesteld en zo 
over hen gezegevierd. 

Lukas 1, vers 70 en 71  Hier staat geschreven: Gelijk Hij gesproken 
heeft door de mond zijner heilige profeten van oudsher – om ons te 

redden van onze vijanden en uit de hand van allen, die ons haten. 

Efeziërs 6, vers 13  Hier staat geschreven: Neemt daarom de 
wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in de boze dag 

en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te houden. 
 

Voorwaar, ook vele zielen die Yeshua HaMashiach verworpen 

hebben, zullen branden in de hel. 
Maar Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, wil de mens juist alleen 

maar redden! De gevallen engelen gaan juist eerst alles 
verwoesten, wat God bij elkaar bracht. Alleen door u over te geven 

en u te bekeren van uw wereldse wandel, met berouw, kunt u 

gered worden. Hij kan u vandaag redden, als u nog geen keus heeft 
gemaakt. Ook al zijt gij in de grote verdrukking tevens Christen, 

dan nog zullen alleen de sterksten overwinnen! 

 
Efeziërs 6, vers 16 tot en met 20, en Johannes 3, vers 16  

Lees dit voor. 
Efeziërs 6, vers 16 tot en met 20  Hier staat geschreven: Neemt bij 

dit alles het schild des geloofs ter hand, waarmede gij al de 

brandende pijlen van de boze zult kunnen doven; en neemt de 
helm des heils aan en het zwaard des Geestes, dat is het woord van 

God. En bidt daarbij met aanhoudend bidden en smeken bij elke 
gelegenheid in de Geest, daartoe wakende met alle volharding en 

smeking voor alle heiligen; ook voor mij, dat mij bij het openen van 

mijn mond het woord geschonken worde, om vrijmoedig het 
geheimenis van het evangelie bekend te maken, waarvoor ik een 

gezant ben in ketenen. Dan zal ik daartoe vrijmoedig kunnen 

optreden, zoals ik behoor te spreken. 
Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat 

Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in 
Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. 
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Voorwaar, het is aan u wat gij met deze boodschap doet. 
Niet kiezen voor Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, betekent ten 

ondergaan! Wie niet wil horen, gaat verloren. 

 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 

verdween. 
 

Ik wil u ook aanraden om de boodschappen, die over dit 

thema gaan, te downloaden en te kopiëren, en deze te 
bewaren als informatie.  

Misschien bent u Christen en vertrouwt u op de Opname, denk dan 
ook aan de mensen, om wie u misschien heel veel geeft, en die er 

niets van willen weten. Het zal een goede informatiebron zijn!  

 
Zij kunnen altijd nog Christen worden na de Opname.  

Alleen zal het dan heel moeilijk zijn - zoals deze boodschap vertelt - 
om sterk te zijn, om stand te houden, om niet het merkteken van 

het beest aan te nemen: de chip, waarmee men kan kopen en 

verkopen, hetgeen er nu al heel snel zit aan te komen. Zelfs 
mensen, die weigeren te geloven en koppig zijn, zouden aan de 

tekenen van de tijden, zoals in de Bijbel en Openbaring staat, – ik 

raad u aan om het te bestuderen – moeten weten dat het heel 
dichtbij is. 

 
Met deze boodschappen wil de Heer u niet bang maken, ook 

wij niet door het te vertellen.  

Wij geven alleen maar door, wat de Heer via de bode engelen 
doorgeeft. Dus niet om u bang te maken, maar de Heer wil u juist 

waarschuwen uit liefde! En Hij geeft een uitweg, en die Uitweg is 
werkelijk alleen maar Jezus Christus. Niemand anders kan u 

verlossen van deze aardse hel, die gaat komen. Maar kies uit liefde, 

want God heeft u liefgehad. Hij wil graag dat u niet uit angst kiest, 
maar uit liefde voor Hem, omdat Hij u eerst heeft liefgehad en Zijn 

leven heeft overgegeven, om u te redden. 

 
SHALOM 
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Yeshua HaMasiach, Jezus Christus, spreekt! 
 

19-03-2013  DE HERE ZELF SPRAK EN BRACHT DEZE BOODSCHAP 

100% WOORD VOOR WOORD OVER AAN PROFEET BENJAMIN 
COUSIJNSEN. JEZUS SPRAK O.A.: VOORWAAR, U DAAR, LUISTER! 

IK ZEG U, MIJN KIND, VOLG MIJ!  

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, welkom! Op 19 maart 2013 bracht de Heer zelf deze 

boodschap over aan Benjamin Cousijnsen, Zijn geliefde profeet. 

 
Shalom, profeet Benjamin Cousijnsen! Ik begroet u! Mijn naam is 

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus.  
 

Voorwaar, u daar, luister! Ik zeg u, Mijn kind, volg Mij. 

Gij moet nog door deze woeste waterstroom heen. Gij vond uw 
leven zelfs spannend. Ik, Yeshua HaMashiach, hoorde uw 

hulpgeroep, ja Ik, Jezus Christus. Ik breng u er doorheen. Ik heb 
uw tranen gezien. Ik zal niet zwijgen, vertrouw Mij. Uw eeuwig 

leven hangt er vanaf!  

Voorwaar, voorwaar, Ik ken u. Voortdurend wordt gij afgeleid door 
de woeste rivier, die tegen u aanstormt. Vrees niet, Ik ben het. 

 

Johannes 10, vers 11  Ik ben de goede herder. De goede herder 
zet zijn leven in voor zijn schapen. 

 
Voorwaar, Ik, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, zeg u: 

Kom in Mijn armen, huil maar uit! 

Al beven de bergen, geloof in Mij! Breng uw rampen, problemen bij 
Mij, uw woeste waterstormen en uw zonden. Ja, hoe vele 

misstappen hebt u niet begaan? En hoe vaak had gij niet de moed 
verloren, en wou satan uw ondergang? 

 

Psalm 40, vers 2 en 3  Gespannen keek ik uit naar de Heer, ik 
riep om hulp en hij heeft mij gehoord: hij boog zich naar mij over 

en trok mij uit de put, uit het slijk en de modder. Hij gaf mij grond 

onder de voeten, ik wankelde niet meer.  
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Psalm 28, vers 6 en 7  Geprezen zij de HERE, want Hij heeft 
gehoord mijn luide smekingen. De HERE is mijn kracht en mijn 

schild; op Hem vertrouwde mijn hart en ik werd geholpen. Daarom 

juicht mijn hart en loof ik Hem met mijn lied.  
 

Hebreeën 11, vers 5 tot en met 7  Lees dit voor. Hier staat 
geschreven: Door het geloof is Henoch weggenomen zodat hij de 

dood niet zag, en hij werd niet meer gevonden, want God had hem 

weggenomen. Want vóórdat hij werd weggenomen, is van hem 
getuigd, dat hij Gode welgevallig was geweest; maar zonder geloof 

is het onmogelijk Hem welgevallig te zijn. Want wie tot God komt, 
moet geloven, dat Hij bestaat en een beloner is voor wie Hem 

ernstig zoeken. Door het geloof heeft Noach, nadat hij een 

godsspraak ontvangen had over iets, dat nog niet gezien werd, 
eerbiedig de ark toebereid tot redding van zijn huisgezin; en door 

dat geloof heeft hij de wereld veroordeeld en is hij een erfgenaam 
geworden der gerechtigheid, die aan het geloof beantwoordt. 

 

Voorwaar, voorwaar, Ik, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, 
zeg u: Gij wordt onverwachts, als gij Mij hebt aangenomen, 

weggerukt. 

 
Jeremia 6, vers 17, en Openbaring 19, vers 6  Lees dit voor.  

Jeremia 6, vers 17  Hier staat geschreven: Ook heb Ik wachters 
over u gesteld: Luistert naar het geklank der bazuin; maar zij 

zeggen: Wij willen niet luisteren. 

Openbaring 19, vers 6  Hier staat geschreven: En ik hoorde als een 
stem van een grote schare en als een stem van vele wateren en als 

een stem van zware donderslagen, zeggende: Halleluja! Want de 
Here, onze God, de Almachtige, heeft het koningschap aanvaard.  

 

U daar, Ik heb u lief, ja u die nu luistert! 
Kruisig alles wat u van Mij aftrekt. Ik wil niet, dat gij voor eeuwig 

verloren ga, maar juist eeuwig leven hebbe. Wie Mij, Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus, verwerpt, zal zich nu onverwachts op 
de borst slaan!  

 
Mijn Vader heeft Mijn dag en tijd geopenbaard! 
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Johannes 3, vers 16, en vers 35 en 36  Lees dit voor. Hier staat 
geschreven: Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn 

eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem 

gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. 
En vers 35 en 36  De Vader heeft de Zoon lief en heeft Hem alles in 

handen gegeven. Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven; doch 
wie aan de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de 

toorn Gods blijft op hem. 

 
Voorwaar, belijd uw zonden! 

Heb Ik niet alles gedragen, de pijn, het kruis, alles in uw plaats? De 
straf, die gij verdiende, en al uw problemen! Keer terug naar Mij, 

open uw hart en laat Mij binnen. Nodig Mij uit in uw hart. De tijd is 

op.  
Ga naar een volle evangelische kerk of pinksterkerk, waar Efeziërs 

4, vers 11 tot en met 16 centraal staat. Maak Mij groot met uw 
gezang en gebed, niet als een sneltrein, maar als een stoptrein. En 

overdenk wat gij tot Mij zegt.  

 
Benjamin is Mijn geliefde profeet, luister naar zijn 

boodschappen. 

Ik ga nu en zeg met vreugde, Tot gauw! Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

SHALOM 
 

 

 
 

 

20-03-2013 Haast u, het uur is om! 
 

HAAST U, HET UUR IS OM, SPOEDIG ZAL IK VLIEGEN, UITVLIEGEN! 
VOORWAAR, U DAAR, LUISTER: WIJ ENGELEN WORDEN 

UITGEZONDEN OM VELEN TE REDDEN! WIJ BESCHERMEN 

NIEMAND; DAT DOET YESHUA HAMASIACH, JEZUS CHRISTUS.  
 

 

Volledige weergave: 
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Shalom, welkom! Op 20 maart 2013 bracht de bode engel Gods de 
volgende boodschap over aan Benjamin Cousijnsen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus 
Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Ik ben de bode engel Gods, 

Benjamin, en mijn naam is Leobea. 
 

Geliefden, gij hebt niet Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, 

uitgekozen. 
Hij heeft u uitgekozen voor de grote opbrengst, een opbrengst, die 

uw verstand te boven gaat.  
Haast u, het uur is om! Spoedig zal ik vliegen, uitvliegen! 

 

1 Korinthiërs 9, vers 16 tot en met 19, en Romeinen 1, vers 8 
en 9, Mattheüs 24, vers 12 tot en met 14, en 1 Petrus 4, vers 

4 tot en met 6, en Romeinen 1, vers 16  Lees dit voor. 
1 Korinthiërs 9, vers 16 tot en met 19  Hier staat geschreven: Want 

indien ik het evangelie verkondig, heb ik geen stof tot roemen. 

Immers, ik ben ertoe genoodzaakt. Want wee mij, indien ik het 
evangelie niet verkondig! Want doe ik dit gewillig, dan heb ik 

aanspraak op loon; maar doe ik het niet uit eigen beweging, de 

taak blijft mij toch opgedragen. Wat is dan mijn loon? Dit: door 
mijn evangelieprediking het evangelie om niet te mogen brengen, 

en zo van mijn bevoegdheid als evangelieprediker geen gebruik te 
maken. Want hoewel ik vrij sta tegenover allen, heb ik mij allen 

dienstbaar gemaakt, om er zoveel mogelijk te winnen. 

Romeinen 1, vers 8 en 9  Hier staat geschreven: In de eerste plaats 
dank ik mijn God door Jezus Christus over u allen, omdat in de 

gehele wereld van uw geloof gesproken wordt. Want God, die ik 
met mijn geest dien in het evangelie van zijn Zoon, is mijn getuige, 

hoe ik onophoudelijk te allen tijde bij mijn gebeden uwer gedenk. 

Mattheüs 24, vers 12 tot en met 14  Hier staat geschreven: En 
omdat de wetsverachting toeneemt, zal de liefde van de meesten 

verkillen. Maar wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden. 

En dit evangelie van het Koninkrijk zal in de gehele wereld 
gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken, en dan zal het 

einde gekomen zijn. 
1 Petrus 4, vers 4 tot en met 6  Hier staat geschreven: Daarom 

bevreemdt het hen, dat gij u niet met hen stort in diezelfde poel 
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van liederlijkheid, en zij belasteren u; maar zij zullen daarvan 
rekenschap moeten geven aan Hem, die gereed staat om levenden 

en doden te oordelen. Want daartoe is ook aan doden het evangelie 

gebracht, opdat zij wèl, naar de mens, wat het vlees aangaat, 
zouden geoordeeld worden, doch, naar God, wat de geest betreft, 

zouden leven. 
Romeinen 1, vers 16  Hier staat geschreven: Want ik schaam mij 

het evangelie niet; want het is een kracht Gods tot behoud voor 

een ieder die gelooft, eerst voor de Jood, maar ook voor de Griek. 
 

Voorwaar, u daar, luister! Wij engelen worden uitgezonden 
om velen te redden. 

Sommigen zeggen: “Ik heb een gevoel dat een engel mij 

beschermt”. Wij beschermen niemand, dat doet Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. Hem komt de eer en de glorie toe!  

Voorwaar, gij die luistert, luister! Bid en gij zult ontvangen. 
 

Mattheüs 7, vers 8 tot en met 9  Lees dit voor. Hier staat 

geschreven: Want een ieder, die bidt, ontvangt, en wie zoekt, 
vindt, en wie klopt, hem zal opengedaan worden. Of welk mens 

onder u zal, als zijn zoon hem om brood vraagt, hem een steen 

geven? 
 

Als gij uw zonden bekent, en gij hebt waarlijk spijt, en 
nodigt Yeshua HaMashiach uit, Jezus Christus, om in uw hart 

te komen wonen, zal Hij binnengaan. 

Ik ga nu, en luister naar de boodschappen. De Here wil u zegenen. 
Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween. 
 
 

 

Ik ben een bode engel Gods, ik vertel u over 

Ruben! 
 

21-03-2013  DE BODE ENGEL GODS RAFAËL BRACHT DEZE 
BOODSCHAP OVER: IK VERTEL U OVER RUBEN! LUISTER NAAR DIT 

AANGRIJPENDE WAARGEBEURDE VERHAAL EN GA OOK DE 

UITDAGING AAN... DE STAP IN HET GELOOF! WILT U WETEN OF 
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JEZUS CHRISTUS BESTAAT? ZEG MIJ DAN NA OP HET EINDE VAN 
DE BOODSCHAP. 

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, welkom! Vandaag is het 21 maart 2013 en twee bode 

engelen Gods zijn al geweest, vanmorgen vroeg. Elke donderdag 

heeft de Heer ons opgedragen om in beeld te gaan, alle werkers 
van de laatste dagen, als u dat nog niet wist. Een hele bijzondere 

boodschap weer vandaag! 
 

Shalom! sprak de bode engel Gods, ik begroet u in de naam van 

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, 
Mijn naam is Rafaël. Ik ben een bode engel Gods, ik vertel u over 

Ruben.  
 

Ruben was 12 jaar oud en zijn vader was een 

schriftgeleerde.  
Ruben begreep zijn vader niet. Hoe heeft zijn vader zoiets kunnen 

doen? Yeshua, Jezus uitleveren! Wat was Ruben boos! De mensen 

gingen alleen maar luisteren naar Hem. Yeshua HaMashiach, Jezus 
Christus uit Nazareth, deed niemand kwaad! 

 
Als Yeshua, Jezus, sprak, klopte het hart van Ruben heel 

snel.  

En als Yeshua tegen de duizenden mensen sprak, hoorde iedereen 
Zijn stem zo duidelijk, zo dichtbij en zo liefdevol! Ruben weet nog, 

dat Yeshua zei: “Laat de kinderen bij Mij komen, houd ze niet 
tegen”. 

 

Lukas 18, vers 16 en 17  Lees dit voor. Hier staat geschreven: 
Maar Jezus riep ze tot Zich en zeide: Laat de kinderen tot Mij 

komen en verhindert ze niet; want voor zodanigen is het Koninkrijk 

Gods. Voorwaar, Ik zeg u: Wie het Koninkrijk Gods niet ontvangt 
als een kind, zal het voorzeker niet binnengaan. 

De bode engel Gods sprak verder,  
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Ruben was mank vanaf zijn geboorte en had zo vaak gezien, 
wat Hij, Yeshua, Jezus, deed. 

Maar van zijn vader mocht hij niet daar, waar Yeshua was, komen, 

totdat Ruben hoorde dat Yeshua gevangengenomen zou worden. 
Kort daarna werd Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, gedood. De 

mensen kregen geld als ze zouden zeggen: “Barabbas moet vrij!” 
Ruben dacht, ‘Ik weet wel beter, Hij is de Messias, de Zoon van 

God! En wat een wonderen deed Hij, wow! Maar nu is Hij aan het 

kruis gestorven en meer dan twee dagen dood…’ Wat miste Ruben 
Hem toch. 

 
Toen Ruben daar zo zat op een kei, stond plotseling naast 

Ruben een vriendelijke man, die zei: “Hoe is het met jouw 

been?” 
Verschrikt zag Ruben dat het Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, 

was! ‘Help!’ wou Ruben nog roepen, ‘een geest!’ Maar Yeshua, 
Jezus, was hem voor en zei met een lachend gezicht, “Vrees niet! 

Ziet Mijn handen en Mijn voeten, dat Ik het ben. Ziet, betast Mij en 

ziet dat een geest geen vlees en beenderen heeft”. Yeshua vertelde 
dat Zijn Vader immers zeer machtig is, machtiger dan de dood. 

Yeshua HaMashiach zei ook,  

 
Lukas 24, vers 45 tot en met 47  Lees dit voor. Hier staat 

geschreven: Toen opende Hij hun verstand, zodat zij de Schriften 
begrepen. En Hij zeide tot hen: Aldus staat er geschreven, dat de 

Christus moest lijden en ten derden dage opstaan uit de doden, en 

dat in zijn naam moest gepredikt worden bekering tot vergeving 
der zonden aan alle volken, te beginnen bij Jeruzalem. 

 
Toen Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, Ruben alles 

uitlegde en ook over Zijn Wederkomst vertelde, zag Ruben 

elke dag naar Hem uit, naar de Zoon van God. 
 

Misschien vraagt u zich af, genas Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus, Rubens been? 
Het antwoord is: Nee. Voor Ruben was dit het allermooiste 

geschenk, wat hij ooit in zijn leven had ontvangen, namelijk 
genezing in zijn hart. 

 



 
 

 

1199 
 
 

 

Lees: Johannes 3, vers 16 tot en met 17  Hier staat geschreven: 
Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren 

Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet 

verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon 
niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar 

opdat de wereld door Hem behouden worde. 
 

Hier staat het allerbelangrijkste. 

Daarna verscheen Yeshua vaker, ook aan anderen. 
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
Ik wil met u bidden… 

Als u al een tijdje naar de boodschappen luistert en u wil de Heer 

ook aannemen in uw hart, vraag het Hem dan. Ook als u denkt van 
‘Ik weet niet of Hij bestaat’, dan daag ik u uit. Als u het wilt weten 

of de Heer bestaat, dan zult u het aan Hem kunnen vragen, direct. 
Een ander kan u niet overtuigen, ik niet, geen enkele profeet, 

niemand, en dat is maar goed ook. Want geloven is geloven, is 

weten de dingen die men niet kan zien. Maar soms moet u die stap 
in geloof dus zetten door het te vragen aan de Heer.  

 

Zeg mij maar na… 
“Heer, als u bestaat, wilt u het mij dan openbaren? Laat het mij dan 

merken. Kom in mijn hart, Heer. Ik wil weten dat u er bent. Dank u 
wel, Heer, dat u uw leven gaf, dat u de wereld zo liefhad, Vader, 

dat u uw Zoon gezonden heeft, om voor mij aan het kruis te gaan, 

opdat ik niet verloren ga, maar eeuwig leven met u mag hebben. In 
de naam van Jezus op dit moment, Here, open ik mijn hart. Laat 

uw liefde stromen in de machtige naam van Jezus Christus!” 
 

Heer, raak zo een ieder aan, laat uw liefde stromen in het 

hart van iedereen, die zich op dit moment openstelt. 
Zo zegen ik u in de machtige naam van de Vader en de Zoon en de 

Heilige Geest, in Jezus’ naam, Amen! 

 
Als u op dit moment uw hart heeft geopend voor de Here 

Jezus, dan mag u weten dat u een kind van God bent, zo 
eenvoudig is het.  
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En dan raad ik u ook aan om een volle evangelie kerk of een 
pinksterkerk te zoeken, want het kan zijn dat u ook nog begeleiding 

nodig heeft of gebed, om vrij te komen van allerlei gebondenheden. 

De Heer gaat u vrijzetten, helemaal. En dan zult u alle waarheid 
ook verstaan en ook Zijn woord beter begrijpen, want alleen de 

Heer kan u de waarheid openbaren.  
 

God zegene u, Shalom! 

 
 

 

Zilveren munt gezocht! 
 

21-03-2013  DE HERE JEZUS ZAG DAT EEN RIJKE MAN GRAAG 
ZIJN MANTEL EEN BEETJE OPEN LIET HANGEN. IEDEREEN MOEST 

ZIJN BOLSTAANDE GELDTAS ZIEN! ANDEREN WAREN JUIST ERG 

ARM. DE MENSEN WAREN TOEN (NET ALS NU!) GESTELD OP HUN 
GELD. DE HEER GAF EEN VERHAAL IN BEELDSPRAAK, OVER EEN 

ZILVEREN MUNT DIE ZOEKRAAKTE!  
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, welkom! Mijn naam is Benjamin Cousijnsen. Op 21 maart 

2013 kreeg ik de volgende boodschap van een bode engel Gods. 
 

Shalom! U daar, zet uzelf vast in uw stoel, want als ik de 
volgende naam straks noem, vluchten velen weg, vanwege 

Zijn kracht en macht. 

Met Zijn naam, Zijn wonderbare naam!, kwamen velen tot geloof. 
Voorwaar, ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus. Ik ben een bode engel Gods en mijn naam is Shelma.  
 

Weet u, Yeshua, Jezus, kende de mensen heel goed. 

Hij zag dat een rijke man graag zijn mantel een beetje open liet 
hangen. Iedereen moest zijn bolstaande tas zien!  

Ook zag Yeshua HaMashiach een arme man, die het geldstuk, de 

munt, die hij nodig had voor zijn maaltijd van die dag, om- en 
omdraaide in zijn hand, toen hij die mooie sandalen zag staan, die 
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hij eigenlijk ook nodig had. Maar toen zag hij die prachtige mooie 
stof hangen, die zijn vrouw ook nodig had om er een nieuwe mantel 

van te maken, en had het er moeilijk mee. De man gaf het geld 

uiteindelijk uit aan dat, wat het meeste nodig was, zijn maaltijd. 
Maar het liefst had hij… ach, vul maar in… van alles gekocht.  

 
Yeshua, ook Jezus genoemd, wist wel hoe de mensen op hun 

geld gesteld waren, en vertelde hun dit verhaal. 

Veronderstel dat een vrouw in het bezit is van tien zilveren munten, 
en één verliest, zal ze dan geen lamp aansteken, het huis 

aanvegen, in alle hoeken en gaten, om te kijken en te zoeken, 
totdat ze de munt vindt? En als ze het vindt, roept ze haar vrienden 

en buren en zegt: “Wees blij samen met mij, want het zilverstuk, 

dat ik verloren had, heb ik teruggevonden!” 
 

Let op! Zo zullen ook de engelen van God blij zijn over één 
zondaar, die tot inkeer komt. 

Dit verzeker ik u! Ik kan dit weten, sprak de bode engel Gods, want 

ik ben ook Gods bode engel, Shelma. En er is hemelse vreugde als 
men zich bekeert en overgeeft aan Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus.  

 
Lees Lukas 15, vers 8 en 9 en 10 voor uzelf. 

 
Voorwaar, zoals gij aan geld gehecht zijt en het nodig hebt, 

voorwaar hoor!  

Zo is God aan u gehecht, blij als er opnieuw iemand is, die bij God 
wil horen. Geld zal er spoedig niet meer zijn. Wees gehecht aan 

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, want ieder die Hem vindt en in 
Hem gelooft, gaat nimmer verloren. 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 
 

 

Het volmaakte waardevolste cadeau! 
 

24-03-2013  HET VOLMAAKTE WAARDEVOLSTE CADEAU! ALS U 

EEN VERLANGLIJSTJE MOCHT MAKEN OP GODS BOEKROL, HOE 
ZOU DAT ERUIT KOMEN TE ZIEN? ONTVANGEN DOOR PROFEET 
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BENJAMIN COUSIJNSEN, GEGEVEN VAN DE GOD VAN ABRAHAM, 
IZAÄK EN JAKOB, VIA DE BODE ENGEL GODS OVERGEBRACHT. 

EEN CADEAUTJE VAN EEN BOODSCHAP!  

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, welkom! Op 24 maart 2013, ’s avonds, bracht de bode engel 

Gods de volgende boodschap over aan Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus 
Christus. Mijn naam is Rifaldo.  

 

Voorwaar, Marco is morgen jarig en dit is zijn 
verlanglijstje… 

‘een andere papa voor mama 
een kasteel 

en heel veel geld en snoep’ 

 
Als gij nu eens een verlanglijstje mocht maken op Gods boekrol, en 

daar de dingen op zou mogen zetten, die gij zou willen hebben, hoe 

zou dat eruit komen te zien? Ik denk anders dan die van Marco, 
misschien wel minder hebberig? Voorwaar,  

 
Mattheüs 2, vers 11, en Mattheüs 6, vers 21, en Mattheüs 6, 

vers 19 en 20  Lees dit voor.  

Mattheüs 2, vers 11  Hier staat geschreven: En zij gingen het huis 
binnen en zagen het kind met Maria, zijn moeder, en zij vielen 

neder en bewezen hem hulde. En zij ontsloten hun kostbaarheden 
en boden hem geschenken aan: goud en wierook en mirre. 

Mattheüs 6, vers 21  Hier staat geschreven: Want, waar uw schat 

is, daar zal ook uw hart zijn. 
Mattheüs 6, vers 19 en 20  Hier staat geschreven: Verzamelt u 

geen schatten op aarde, waar mot en roest ze ontoonbaar maakt 

en waar dieven inbreken en stelen; maar verzamelt u schatten in 
de hemel, waar noch mot noch roest ze ontoonbaar maakt en waar 

geen dieven inbreken of stelen. 
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U daar, elke goede gave, ieder volmaakt geschenk, komt van 
boven, van de Vader, de Schepper van de sterren aan de 

hemel. 

 
Jakobus 1, vers 17  Lees dit voor. Hier staat geschreven: Iedere 

gave, die goed, en elk geschenk, dat volmaakt is, daalt van boven 
neder, van de Vader der lichten, bij wie geen verandering is of 

zweem van ommekeer. 

 
Weet u, God heeft voor u een cadeau! 

Dit cadeau is het waardevolste cadeau, dat alleen God kan geven… 
 

Johannes 3, vers 16, en Johannes 1, vers 12  Lees dit voor. 

Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat 
Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in 

Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. 
Johannes 1, vers 12  Hier staat geschreven: Doch allen, die Hem 

aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen 

Gods te worden, hun, die in zijn naam geloven. 
 

De bode engel Gods sprak verder, Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, 

Shalom! 
 
 
 

24-03-2013 Profetisch: Maak u klaar voor de 

Opname! 
 
24-03-2013  BELANGRIJKE PROFETISCHE BOODSCHAP: MAAK U 

KLAAR VOOR DE RAPTURE, SPRAK DE BODE ENGEL GODS! 
GELIEFDEN, BRENG UW VRIENDEN EN FAMILIE OP DE HOOGTE, 

DAT WIE GELOOFT IN DE KRACHT VAN YESHUA HAMASIACH, 

JEZUS CHRISTUS, EN ZICH BEKEERT, ALS EEN KIND VAN GOD 
WORDT BEHOUDEN. AAN BENJAMIN COUSIJNSEN, GODS WARE 

EINDTIJDPROFEET, WERDEN BEELDEN GETOOND OVER DE CHIP-
IMPLANTATEN EN FEMA KAMPEN!  

 

 
Volledige weergave: 
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Hallo, welkom! Op 24 maart 2013 bracht de bode engel Gods deze 

belangrijke profetische boodschap over aan Benjamin Cousijnsen.  

 
Shalom! Ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus. Voorwaar, voorwaar, mijn naam is Donder, de bode engel 
Gods.  

 

Hoor de winden, onverwachts bracht het u schade toe!  
Ik bewoog de luchtruimte; zo onverwachts wordt gij weggerukt. 

U daar, besef de kracht van God. Neem deze woorden ernstig aan! 
Geliefden, breng uw vrienden en familie op de hoogte, dat wie 

gelooft in de kracht van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, en zich 

bekeert, als een kind van God wordt behouden!  
 

Voorwaar, onverwachts zijt gij weggenomen, zij, die 
verbonden waren in Yeshua HaMashiach, Jezus Christus!  

 

Er zullen vreemde ontdekkingen gedaan worden, en 
ontploffingen plaatsvinden.  

Een tijd van chaos, angst en duisternis zal zijn intrede doen! 

 
Lukas 9, vers 51  Lees dit voor. Hier staat geschreven: En het 

geschiedde, toen de dagen van zijn opneming in vervulling gingen, 
dat Hij zijn aangezicht richtte om naar Jeruzalem te reizen. 

 

Voorwaar, Obama, de antichrist, zal genieten van de 
bewondering en het vertrouwen van Israël! 

Hij heeft zijn intrede gedaan. Maar wie de Here verwachten, putten 
nieuwe kracht en worden niet moede, maar worden weggerukt! 

 

Obama gebruikt High Tech middelen en chip-implantaten, 
om de vrijheid van de mensheid te controleren. 

Obama zal de hele planeet in zijn macht krijgen! 

 
Sefanja 3, vers 17, en Lukas 1, vers 37, en 1 Petrus 5, vers 4  

Lees dit voor.  
Sefanja 3, vers 17  Hier staat geschreven: De HERE, uw God, is in 

uw midden, een held, die verlost. Hij zal Zich over u met vreugde 
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verblijden; Hij zal zwijgen in zijn liefde; Hij zal over u juichen met 
gejubel. 

Lukas 1, vers 37  Hier staat geschreven: Want geen woord, dat van 

God komt, zal krachteloos wezen. 
1 Petrus 5, vers 4  Hier staat geschreven: En wanneer de 

opperherder verschijnt, zult gij de onverwelkelijke krans der 
heerlijkheid verwerven. 

 

Voorwaar, maak u klaar!  
Vele achterblijvers zullen zich realiseren dat de Christenen zijn 

weggenomen. 
 

Psalm 47  Lees dit voor. Hier staat geschreven: Alle gij volken, 

klapt in de handen, juicht Gode toe met jubelgeroep. Want de 
HERE, de Allerhoogste, is geducht, een groot Koning over de ganse 

aarde. Hij brengt volken onder ons, natiën onder onze voeten; Hij 
kiest ons erfdeel voor ons uit, de trots van Jakob, die Hij liefheeft. 

sela  God is opgevaren onder gejuich, de HERE onder 

bazuingeschal. Psalmzingt Gode, psalmzingt, psalmzingt onze 
Koning, psalmzingt! Want God is de Koning der ganse aarde, 

psalmzingt met een kunstig lied. God regeert over de volken, God is 

gezeten op zijn heilige troon. De edelen der volken zijn 
bijeenvergaderd, als volk van Abrahams God. Want Godes zijn de 

schilden der aarde; Hij is hoog verheven.  
 

De volgende beelden werden Benjamin Cousijnsen getoond… 

Benjamin schrijft: ik zag mensen uit hun huis gesleurd worden en 
kinderen huilen. Zelfs zieken werden van hun bed gehaald en in 

blauwe busjes gestopt.  
Ik zag mensen in lange rijen, die gechipt moesten worden. Ik zag 

soldaten in Amerika met een chip-machine op straat staan, en zij 

chipten zelfs mensen, die nog in hun auto zaten. Sommigen werden 
eruit gesleurd, vanwege het weigeren van deze actie!  

Ook zag ik, nadat men een inval had gedaan, dat er een blauwe 

sticker met de tekst ‘Forward Mail’ erop geplaatst werd.  
 

Ik zag ook beelden, die de Here mij ook al eerder heeft 
geopenbaard… 
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Ik zag dat mensen naar de FEMA kampen gebracht werden en 
onthoofd werden door middel van een guillotine, een 

onthoofdingsapparaat.  

Zelfs op de straten stond men hier en daar voor controle. De Heer 
liet mij beelden zien van mensen, die met een busje werden 

afgevoerd naar een crematorium, om daar levend te worden 
verbrand. Ik zag dat er zich onder deze mensen veel zieken en 

mensen met een beperking bevonden.  

Dit is uitgebreid weergegeven, wat ik, Benjamin, zag. 
 

Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 

 

God wist, een dier is betrouwbaarder dan een 

mens! 
 
WEET U WAAROM DE HEER DE MENS ALS LAATSTE SCHIEP, EN 

WAAROM HIJ EEN BEPERKTE OF GELEIDELIJKE STRAF GEEFT? U 

HOORT HET IN DEZE BOODSCHAP GODS, GEBRACHT DOOR DE 
BODE ENGEL GODS IN DE NAAM VAN YESHUA HAMASIACH, JEZUS 

CHRISTUS. BENJAMIN COUSIJNSEN, GODS EENVOUDIGE 
DIENSTKNECHT, SCHREEF ALLES WOORD VOOR WOORD OP IN 

TEGENWOORDIGHEID VAN DE BODE ENGEL GODS!  

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, welkom! Op 24 maart 2013 bracht de bode engel Gods de 

volgende boodschap over aan Benjamin Cousijnsen. 
 

Voorwaar, ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Ik ben een bode engel Gods, en mijn 
naam is Richter. Shalom, profeet van de laatste dagen, en de 

werkers van de laatste dagen, en u die luistert! 
 

Voorwaar, voorwaar, ik zeg u niets uit mijzelf, maar wat de 

Here, Yeshua HaMashiach, ook genoemd Jezus Christus, aan 
u te zeggen heeft. 
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Genesis 1, vers 25  En God maakte het wild gedierte naar zijn 

aard en het vee naar zijn aard en alles wat op de aardbodem kruipt 

naar zijn aard. En God zag, dat het goed was. 
 

Alle dieren werden vóór de mens nog geformeerd. 
God formeerde de mens niet ervoor. God heeft een lange tijd 

genoten van de dieren, van klein tot groot, en wist: een dier is 

betrouwbaarder dan een mens. Dit is ook de reden, dat God de 
mens ernaast schiep. En toch gaf God de mens heerschappij over 

de dieren.  
 

In Wijsheid 11, vers 15 tot en met 26 spreek ik verder over de 

mens: In hun onverstand en verdorvenheid dwaalden zij zozeer dat 
ze reptielen en ander ongedierte gingen vereren. U hebt hen voor 

straf onder zulke dieren bedolven, opdat ze zouden inzien: 
waardoor iemand zondigt, daardoor wordt hij “of zij” gestraft. Het 

was geen onmacht van uw almachtige hand, die immers de wereld 

uit vormeloze materie heeft geschapen. U had een leger beren of 
grimmige leeuwen op hen kunnen afsturen, of nieuw-geschapen, 

ongekende beesten, woest en vuurspuwend, rookwolken blazend, 

met ogen die vreselijke vonken schieten, beesten die niet eens 
hoefden uit te halen om hen te doden, maar hen alleen al door hun 

verschrikkelijke aanblik te gronde zouden richten. Ook zonder dat 
alles hadden ze in één ogenblik kunnen bezwijken wanneer het 

recht hen zou vervolgen en uw machtige adem hen zou wegvagen. 

Maar u hebt van alles maat, getal en gewicht bepaald. U bent te 
allen tijde in staat uw macht te tonen; wie kan de kracht van uw 

arm weerstaan? Heel de wereld is voor u als een stofje op een 
weegschaal, als een dauwdruppel die ’s ochtends op de aarde valt. 

Omdat u alles kunt, ontfermt u zich over iedereen; u ziet voorbij 

aan de zonden van mensen, opdat zij naar u terugkeren. Alles wat 
er is hebt u lief, niets van wat u gemaakt hebt is u te min; u zou 

het niet eens gemaakt hebben als u er een afkeer van had. Hoe zou 

iets tegen uw wil kunnen blijven bestaan? Hoe zou iets kunnen 
voortbestaan als u het niet in het leven had geroepen? U, Heer, 

hebt het leven lief en u spaart alles, omdat het van u is. 
Wijsheid 12, vers 1 tot en met 11  Lees dit voor; dit ga ik nu aan u 

voorlezen: In alles woont uw onvergankelijke geest. Daarom legt u 
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aan hen die dwalen een beperkte straf op. U wijst hen terecht door 
hen te herinneren aan hun zonden, zodat ze, bevrijd van het 

kwaad, op u gaan vertrouwen, Heer. Ook de vroegere bewoners 

van uw heilige land hebt u gehaat om hun gruwelijke praktijken, 
hun toverij en goddeloze rituelen. Daarom wilde u die wrede 

kindermoordenaars, mensen die ingewanden aten bij hun 
maaltijden van mensenvlees en bloed, ingewijden bij orgiën, ouders 

die hun hulpeloze kinderen slachtten, door onze voorouders laten 

ombrengen, zodat Gods kinderen op waardige wijze het land 
konden bewonen dat u zo dierbaar was. Maar zelfs die vroegere 

bewoners hebt u gespaard, omdat het mensen waren. U hebt 
horzels op hen afgestuurd als voorboden van uw leger, om hun 

ondergang geleidelijk aan te bewerkstelligen. Dat was niet uit 

onmacht: u had de goddelozen in een veldslag kunnen uitleveren 
aan de rechtvaardigen, hen aan angstaanjagende beesten kunnen 

overlaten, of hen met een enkel woord kunnen wegvagen. Maar 
door de straf geleidelijk aan te voltrekken hebt u hun de kans 

gegeven om naar u terug te keren, hoewel u wist dat het een 

verdorven geslacht was, dat het kwaad hun was aangeboren en dat 
hun denken nooit ofte nimmer zou veranderen. Want dat volk was 

van meet af aan vervloekt.  

De bode engel Gods sprak verder: 
 

Deuteronomium 27, vers 21  Vervloekt is hij, die gemeenschap 
heeft met een dier. En het gehele volk zal zeggen: Amen. 

 

Prediker 3, vers 18  Ik zeide bij mijzelf: Wat de mensenkinderen 
betreft, God wil hen schiften en laten zien, dat zij eigenlijk dieren 

zijn. 
 

Johannes 3, vers 16 en 17 en 18  Lees dit voor. Hier staat 

geschreven: Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn 
eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem 

gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft 

zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld 
veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie 

in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds 
veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de 

eniggeboren Zoon van God. 
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De bode engel Gods sprak verder,  
 

Voorwaar, overdenk deze boodschap, maak uw keus en ga 

naar Jezus Christus, Yeshua HaMashiach! 
Wees betrouwbaar, durf uw hart te openen en vraag Hem om 

vergeving van al uw zonden. Schrijf het op en breng alles in gebed 
bij Hem, die u vergeven wil. Hij zal u aanraken en u bedekken 

onder Zijn bescherming en Zijn kostbaar Bloed. Vraag hiernaar! Ga 

ook naar een volle evangelische of pinksterkerk, en laat voor u 
bidden. 

Ik ga nu, het was mij een genoegen, en ik zegen u namens de 
Almachtige, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Deze zegen 

spreken wij uit in de hemel: Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
In de verte hoorde Benjamin nog zachtjes: Maranatha, Yeshua, 

Immanuel zeggen. 
 

 

 

Hij heeft ook een verlanglijstje! 
 

25-03-2013  BOODSCHAP GODS: WEDEROM SPRAK DE BODE 
ENGEL SCHALKY OOK, NET ALS RIFALDO, OVER DE SCHAT, UW 

KOSTBAARSTE, WAARDEVOLSTE CADEAU. ER ZIJN VELEN, DIE 

WEL VAN ALLES WILLEN ONTVANGEN EN AL JARENLANG ROEPEN 
IN HUN KERK!  

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, welkom! Op 25 maart 2013 bracht de bode engel Gods deze 

boodschap over aan Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom, profeet Benjamin! Mijn naam is Schalky. Ik begroet u in de 

naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar,  
 

Micha 6, vers 10  Zijn er niet nog in het huis van de goddeloze 

schatten van goddeloosheid en een gevloekte, schriele efa? 
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Jeremia 48, vers 7, en Spreuken 27, vers 24, en Mattheüs 
12, vers 25 en vers 35  Lees dit voor. 

Jeremia 48, vers 7  Hier staat geschreven: Want om uw vertrouwen 

op uw werken en op uw schatten zult ook gij gegrepen worden en 
zal Kemos in ballingschap gaan, zijn priesters en vorsten tezamen. 

Spreuken 27, vers 24  Hier staat geschreven: Want een schat duurt 
niet voor eeuwig; blijft soms een kroon van geslacht tot geslacht?  

Mattheüs 12, vers 25 en vers 35  Hier staat geschreven: Maar Hij 

kende hun gedachten en zeide tot hen: Ieder koninkrijk, dat tegen 
zichzelf verdeeld is, gaat ten onder, en geen stad of huis, tegen 

zichzelf verdeeld, zal standhouden.  
En vers 35  Een goed mens brengt uit zijn goede schat goede 

dingen voort, en een slecht mens uit zijn boze schat boze dingen. 

De bode engel Gods sprak verder,  
 

Voorwaar, wederom sprak ik, Schalky, ook net als Rifaldo, 
over de schat, uw kostbaarste waardevolste cadeau! 

 

1 Johannes 2, vers 15 tot en met 17, en Johannes 10, vers 
25 tot en met 30, en Johannes 4, vers 22 tot en met vers 26  

Lees dit voor. Ik begin met 

1 Johannes 2, vers 15 tot en met 17  Hier staat geschreven: Hebt 
de wereld niet lief en hetgeen in de wereld is. Indien iemand de 

wereld liefheeft, de liefde des Vaders is niet in hem. Want al wat in 
de wereld is: de begeerte des vlezes, de begeerte der ogen en een 

hovaardig leven, is niet uit de Vader, maar uit de wereld. En de 

wereld gaat voorbij en haar begeren, maar wie de wil van God 
doet, blijft tot in eeuwigheid. 

Johannes 10, vers 25 tot en met 30  Hier staat geschreven: Jezus 
antwoordde hun: Ik heb het u gezegd en gij gelooft het niet; de 

werken, die Ik doe in de naam mijns Vaders, die getuigen van Mij; 

maar gij gelooft niet, omdat gij niet tot mijn schapen behoort. Mijn 
schapen horen naar mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij, en Ik 

geef hun eeuwig leven en zij zullen voorzeker niet verloren gaan in 

eeuwigheid en niemand zal ze uit mijn hand roven. Wat mijn Vader 
Mij gegeven heeft, gaat alles te boven en niemand kan iets roven 

uit de hand mijns Vaders. Ik en de Vader zijn één. 
Johannes 4, vers 22 tot en met vers 26  Hier staat geschreven: Gij 

aanbidt, wat gij niet weet; wij aanbidden, wat wij weten, want het 
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heil is uit de Joden; maar de ure komt en is nu, dat de waarachtige 
aanbidders de Vader aanbidden zullen in geest en in waarheid; 

want de Vader zoekt zulke aanbidders; God is geest en wie Hem 

aanbidden, moeten aanbidden in geest en in waarheid. De vrouw 
zeide tot Hem: Ik weet, dat de Messias komt, die Christus genoemd 

wordt; wanneer die komt, zal Hij ons alles verkondigen. Jezus zeide 
tot haar: Ik, die met u spreek, ben het. 

De bode engel Gods sprak verder, 

 
Marco had een verlanglijstje, en zo zijn er velen, die van 

alles wel willen ontvangen van Yeshua HaMashiach, Jezus 
Christus, vele schatten, en roepen al jaren in de kerk:  

“Meer Heer, meer Heer! Ja ik! Ik, Heer!” 

Voorwaar, het mooiste is als een kind zeven jaar oud is en vraagt 
om een echte auto voor hem zelf. Zou de Vader het hem geven?  

De Vader weet wat u nodig hebt, en wat voor cadeau heeft u voor 
Hem? 

Hij heeft ook een verlanglijstje! Overdenk deze boodschap. 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

De Farao dacht, ‘Alles en iedereen is van mij!’ 
 
25-03-2013  BOODSCHAP GODS: JE HEBT VAN DIE MENSEN, DIE 

DENKEN DAT ALLES VAN HEN IS. ZO WAS DE FARAO OOK... 

ALLEEN HIJ ZEI DAT VAN DE MENSEN! HIJ MAAKTE ZELFS 
ZICHZELF TOT GOD! MAAR DE ENIGE WARE GOD VAN MOZES 

GREEP IN. 
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, welkom! Op 25 maart 2013 bracht de bode engel Gods de 
volgende boodschap over aan Benjamin Cousijnsen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus 
Christus. Ik ben de bode engel Selma.  

 

Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Gij hebt van die mensen, die 
denken dat alles van hen is. 
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Zelfs als ze over de stoep lopen, moet iedereen voor hen opzij 
gaan, want de stoep is voor hen. En als ze op de fiets zitten, gaan 

ze geen millimeter opzij voor een ander, want het fietspad is er 

alleen voor hen. Als ze achter het stuur van een auto zitten, weten 
ze precies wat een ander fout doet, en ook in een moeilijke situatie 

staan ze erop voorrang te krijgen, want de weg is er voor hen. 
Zouden ze overgenomen zijn? 

Lastige mensen zijn dat!  

 
Zo’n iemand was ook de Farao.  

Maar hij zei niet van dingen, dat ze van hem waren, hij zei het van 
mensen. Hij zei, “Ik laat het volk niet gaan”, en hij dacht, ‘Het is 

van mij!’ Dat dacht hij dan wel verkeerd. Want als God het volk 

nodig heeft, kan een Farao het heus niet vasthouden, vooral niet 
als Mozes, namens het volk, God om hulp vraagt. Lees maar mee… 

 
Psalm 90, vers 1 tot en met 17  Hier staat geschreven: ‘De 

eeuwige toevlucht voor de vergankelijke mens’ - Een gebed van 

Mozes, de man Gods.  
Here, Gij zijt ons een toevlucht geweest van geslacht tot geslacht; 

eer de bergen geboren waren, en Gij aarde en wereld hadt 

voortgebracht, ja, van eeuwigheid tot eeuwigheid zijt Gij God. Gij 
doet de sterveling wederkeren tot stof, en zegt: Keert weder, gij 

mensenkinderen. Want duizend jaren zijn in uw ogen als de dag 
van gisteren, wanneer hij voorbijgegaan is, en als een nachtwake. 

Gij spoelt hen weg; zij zijn als een slaap in de morgen, als het gras 

dat opschiet; in de morgenstond bloeit het en het schiet op, des 
avonds verwelkt het en het verdort. Want wij vergaan door uw 

toorn, door uw grimmigheid worden wij verdelgd; Gij stelt onze 
ongerechtigheden vóór U, onze heimelijke zonden in het licht van 

uw aanschijn. Want al onze dagen gaan voorbij door uw 

verbolgenheid, wij voleindigen onze jaren als een gedachte. De 
dagen onzer jaren, daarin zijn zeventig jaren, en, indien wij sterk 

zijn, tachtig jaren; wat daarin onze trots was, is moeite en leed, 

want het gaat snel voorbij, en wij vliegen heen. Wie kent de sterkte 
van uw toorn, en uw verbolgenheid, naardat Gij te vrezen zijt? Leer 

ons zó onze dagen tellen, dat wij een wijs hart bekomen. Keer 
weder, o HERE! Hoelang nog? en ontferm U over uw knechten. 

Verzadig ons in de morgenstond met uw goedertierenheid, opdat 
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wij jubelen en ons verheugen al onze dagen. Verheug ons naar de 
dagen waarin Gij ons hebt verdrukt, naar de jaren waarin wij onheil 

hebben gezien. Laat uw werk aan uw knechten openbaar worden, 

en uw heerlijkheid over hun kinderen; de liefelijkheid van de Here, 
onze God, zij over ons, en bevestig Gij het werk onzer handen over 

ons, ja, het werk onzer handen, bevestig dat.  
De bode engel Gods sprak verder,  

 

Farao zei, “God? Ik ken jullie God niet! Onze god is de Nijl; 
die rivier maakt ons land vruchtbaar. Daardoor is er altijd 

voldoende voedsel”. 
Toen werd, op bevel van God, het water in de Nijl rood als bloed! 

Het stonk en heel Egypte was vervuild. Waar bleef Farao nu met 

zijn god?  
 

Let op! Farao zei, “God? Ik ken jullie God niet. Onze god heet 
Ra. Hij geeft ons licht, warmte en gezondheid. De Zon is 

onze god!” 

Toen werd, op bevel van God, de Zon verduisterd. Niet zomaar 
eventjes, drie dagen lang was het donker in Egypte! Het was koud 

en de mensen werden bang. Waar bleef Farao nu met zijn god?  

 
Farao zei, “God? Ik ken jullie God niet! Ik ben god! Alles en 

iedereen is van mij!” 
Toen zei God, Vannacht zal in alle huizen de oudste zoon sterven. 

Nu is het genoeg! 

Die nacht zag Farao de dood in zijn eigen huis, en in heel Egypte. 
Toen zag hij toch, dat niet alles van hem was, en hij zei tegen het 

volk, “Ga weg! Ga je God maar dienen! Neem alles wat u hebt mee 
en ga, alsjeblieft, ga!” 

 

Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Wie zou Gods plan in de weg 
kunnen staan? 

Niemand! 

 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 

verdween. 
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De tienden! 
 

25-03-2013  DE HERE SPREEKT OVER DE TIENDEN IN DEZE 

BOODSCHAP, DIE RECHTSTREEKS VIA DE BODE ENGEL GODS 
GEBRACHT WERD VAN DE HEER ZELF! IN DE NAAM VAN JEZUS 

CHRISTUS BRACHTEN ZIJ DEZE BOODSCHAP!  
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, welkom! Op 25 maart 2013 bracht de bode engel Gods de 
volgende boodschap over aan Benjamin Cousijnsen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus 
Christus. Mijn naam is Charia, profeet Benjamin Cousijnsen, en ben 

een bode engel Gods. 
 

Geliefden in Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, en ook u, 

luister aandachtig en ontdek dat de Heilige Geest u zal 
aanraken, terwijl gij deze boodschap overdenkt. 

Yeshua zag eens een arme weduwe… 

 
Lukas 21, vers 1 tot en met 4, en Handelingen 4, vers 33 tot 

en met 34  Lees dit voor.  
In Lukas 21, vers 1 tot en met 4 staat geschreven: Toen Hij 

opkeek, zag Hij de rijken hun gaven in de offerkist werpen. Hij zag 

ook een behoeftige weduwe twee koperstukjes daarin werpen, en 
zeide: Waarlijk, Ik zeg u, deze arme weduwe heeft meer dan allen 

daarin geworpen. Want deze allen hebben van hun overvloed iets 
bij de gaven geworpen, maar zij heeft van haar armoede haar 

ganse levensonderhoud erin geworpen. 

Handelingen 4, vers 33 tot en met 34  Hier staat geschreven: En 
met grote kracht gaven de apostelen hun getuigenis van de 

opstanding des Heren Jezus, en er was grote genade over hen 

allen. Want er was ook niet één behoeftig onder hen; want allen, 
die eigenaars waren van stukken grond of van huizen, verkochten 
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die en brachten de opbrengst van de verkoop en legden die aan de 
voeten der apostelen. 

 

Ik vertel u uit Handelingen 5, vers 1 tot en met 2, sprak de 
bode engel Gods: En een zeker man, met name Ananias, met zijn 

vrouw Saffira, verkocht een eigendom, hield iets van de opbrengst 
achter, met medeweten van zijn vrouw, en bracht een zeker deel 

en legde het aan de voeten der apostelen. 

 
Jesaja 63, vers 10  Lees dit voor. Hier staat geschreven: Maar zij 

waren wederspannig en bedroefden zijn heilige Geest; daarom 
veranderde Hij voor hen in een vijand. 

De bode engel Gods sprak verder, 

 
Handelingen 5, vers 3 tot en met 4  Maar Petrus zeide: Ananias, 

waarom heeft de satan uw hart vervuld om de heilige Geest te 
bedriegen en iets achter te houden van de opbrengst van het stuk 

land? “Laat uw belofte ja zijn, en uw nee, nee, tegen de 

Heilige Geest”, zei de bode engel Gods. Als het onverkocht 
gebleven was, bleef het dan niet van u, en was, na de verkoop, de 

opbrengst niet te uwer beschikking? Hoe kondt gij aan deze daad in 

uw hart plaats geven? Gij hebt niet tegen mensen gelogen, maar 
tegen God. 

 
1 Korinthiërs 3, vers 16 en 17  Lees dit voor. Hier staat 

geschreven: Weet gij niet, dat gij Gods tempel zijt en dat de Geest 

Gods in u woont? Zo iemand Gods tempel schendt, God zal hem 
schenden. Want de tempel Gods, en dat zijt gij, is heilig! 

De bode engel Gods sprak verder, 
 

Handelingen 5, vers 5 tot en met 6  En bij het horen van deze 

woorden viel Ananias neder en blies de adem uit. En een grote 
vrees kwam over allen, die het hoorden. En de jonge mannen 

stonden op en legden hem af, en zij droegen hem uit en begroeven 

hem. 
 

Efeziërs 4, vers 30  Lees dit voor. Hier staat geschreven: En 
bedroeft de heilige Geest Gods niet, door wie gij verzegeld zijt 

tegen de dag der verlossing. 
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Handelingen 5, vers 7 tot en met 9  En het geschiedde na 

verloop van ongeveer drie uur, dat zijn vrouw binnenkwam, 

onkundig van wat er gebeurd was. En Petrus antwoordde haar: Zeg 
mij, hebt gij het stuk land voor zoveel verkocht? En zij zeide: Ja, 

voor zoveel. En Petrus zeide tot haar: Hoe hebt gij kunnen 
overeenkomen om de Geest des Heren te verzoeken? Zie, de 

voeten van hen, die uw man hebben begraven, zijn aan de deur en 

zij zullen ook u uitdragen.  
 

Maleachi 3, vers 7 tot en met 10, en Handelingen 5, vers 10 
tot en met 11  Lees dit voor.  

Maleachi 3, vers 7 tot en met 10  Hier staat geschreven: Van de 

dagen uwer vaderen af zijt gij afgeweken van mijn inzettingen en 
hebt ze niet onderhouden. Keert terug tot Mij, dan zal Ik tot u 

terugkeren, zegt de HERE der heerscharen. En dan zegt gij: In welk 
opzicht moeten wij terugkeren? Mag een mens God beroven? Toch 

berooft gij Mij. En dan zegt gij: Waarin beroven wij U? In de 

tienden en de heffing. Met de vloek zijt gij vervloekt, en Mij berooft 
gij, gij volk in zijn geheel. Breng de gehele tiende naar de 

voorraadkamer, opdat er spijze zij in mijn huis; beproeft Mij toch 

daarmede, zegt de HERE der heerscharen, of Ik dan niet voor u de 
vensters van de hemel zal openen en zegen in overvloed over u 

uitgieten.  
Handelingen 5, vers 10 tot en met 11  Hier staat geschreven: En zij 

viel terstond neder voor zijn voeten en blies de adem uit; en de 

jonge mannen kwamen binnen en vonden haar dood en zij droegen 
haar uit en begroeven haar bij haar man. En een grote vrees kwam 

over de gehele gemeente en over allen, die dit hoorden.  
De bode engel Gods sprak verder,  

 

Voorwaar, wie leugens uitblaast, zal omkomen! 
 

Mattheüs 6, vers 3 en 4  Lees dit voor. Hier staat geschreven: 

Maar laat, als gij aalmoezen geeft, uw linkerhand niet weten wat 
uw rechter doet, opdat uw aalmoes in het verborgene zij, en uw 

Vader, die in het verborgene ziet, zal het u vergelden. 
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Johannes 3, vers 17  Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld 
gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld 

door Hem behouden worde. 

 
Voorwaar, bedroef de Heilige Geest niet! 

 
Johannes 16, vers 29  Lees dit voor. Hier staat geschreven: Zijn 

discipelen zeiden: Zie, nu spreekt Gij vrijuit, zonder beeldspraak te 

gebruiken. 
De bode engel Gods sprak verder,  

 
Geliefden in Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, ik ga nu, Ruacha, 

Yeshu, Shalom, Maranatha, Immanuel! 

 
 

 

Zoek de Paaswaarheid en vertrap die afgoden! 
 

IK, DE BODE ENGEL GODS, VERTRAP UW CHOCOLADE EIEREN EN 
PAASHAAS EN AL UW AFGODEN IN JEZUS CHRISTUS’ NAAM, 

SCHAAM U! ZIE WAT HIJ VOOR U DEED!  

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, welkom! Op 26 maart 2013 bracht de bode engel Gods de 

volgende boodschap over aan Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom, Gods geliefde profeet Benjamin Cousijnsen! Ik begroet u in 

de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn 
naam is Pascal en ben de bode engel Gods, en vertel u het 

volgende. 
 

Lees: Lukas 2, vers 40 en 41, en Johannes 3, vers 14, 15 en 

16, en Johannes 13, vers 1, en Mattheüs 26, vers 2 en vers 5   
Lukas 2, vers 40 en 41  Hier staat geschreven: Het kind groeide op 

en werd krachtig, en het werd vervuld met wijsheid, en de genade 

Gods was op Hem. En zijn ouders reisden elk jaar naar Jeruzalem, 
op het Paasfeest.  
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Johannes 3, vers 14, 15 en 16  Hier staat geschreven: En gelijk 
Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zó moet ook de Zoon 

des mensen verhoogd worden, opdat een ieder, die gelooft, in Hem 

eeuwig leven hebbe. Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat 
Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in 

Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. 
Johannes 13, vers 1  Hier staat geschreven: En vóór het Paasfeest, 

toen Jezus wist, dat zijn ure gekomen was om uit deze wereld over 

te gaan tot de Vader, heeft Hij de zijnen, die Hij in de wereld 
liefhad, liefgehad tot het einde. 

Mattheüs 26, vers 2 en vers 5  Hier staat geschreven: Gij weet, dat 
het over twee dagen Paasfeest is, en alsdan wordt de Zoon des 

mensen overgeleverd om gekruisigd te worden. 

En vers 5  Maar zij zeiden: Niet op het feest, opdat er geen 
opschudding ontsta onder het volk. 

De bode engel Gods sprak verder,  
 

Voorwaar, luister aandachtig!  

 
2 Kronieken 30, vers 17  Want, omdat velen onder de gemeente 

zich niet geheiligd hadden, waren de Levieten belast met het 

slachten der Paasoffers voor ieder die ze niet zelf de HERE kon 
heiligen, omdat hij niet rein was. 

 
Voorwaar,  

 

Lees voor: Jesaja 40, vers 11, en Jesaja 53, vers 3 tot en met 
10, en 1 Petrus 1, vers 19 tot en met 21 

Jesaja 40, vers 11  Hier staat geschreven: Hij zal als een herder 
zijn kudde weiden, in zijn arm de lammeren vergaderen en ze in 

zijn schoot dragen; de zogenden zal Hij zachtkens leiden. 

Jesaja 53, vers 3 tot en met 10  Hier staat geschreven: Hij was 
veracht en van mensen verlaten, een man van smarten en 

vertrouwd met ziekte, ja, als iemand, voor wie men het gelaat 

verbergt; hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Nochtans, 
onze ziekten heeft hij op zich genomen, en onze smarten gedragen; 

wij echter hielden hem voor een geplaagde, een door God 
geslagene en verdrukte. Maar om onze overtredingen werd hij 

doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld; de straf die ons 
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de vrede aanbrengt, was op hem, en door zijn striemen is ons 
genezing geworden. Wij allen dwaalden als schapen, wij wendden 

ons ieder naar zijn eigen weg, maar de HERE heeft ons aller 

ongerechtigheid op hem doen neerkomen. Hij werd mishandeld, 
maar hij liet zich verdrukken en deed zijn mond niet open; als een 

lam dat ter slachting geleid wordt, en als een schaap dat stom is 
voor zijn scheerders, zo deed hij zijn mond niet open. Hij is uit 

verdrukking en gericht weggenomen, en wie onder zijn tijdgenoten 

bedacht, dat hij is afgesneden uit het land der levenden? Om de 
overtreding van mijn volk is de plaag op hem geweest. En men 

stelde zijn graf bij de goddelozen; bij de rijke was hij in zijn dood, 
omdat hij geen onrecht gedaan heeft en geen bedrog in zijn mond 

is geweest. Maar het behaagde de HERE hem te verbrijzelen. Hij 

maakte hem ziek. Wanneer hij zichzelf ten schuldoffer gesteld zal 
hebben, zal hij nakomelingen zien en een lang leven hebben en het 

voornemen des HEREN zal door zijn hand voortgang hebben.  
1 Petrus 1, vers 19 tot en met 21  Hier staat geschreven: Maar met 

het kostbare bloed van Christus, als van een onberispelijk en 

vlekkeloos lam. Hij was van tevoren gekend, vóór de grondlegging 
der wereld, doch is bij het einde der tijden geopenbaard ter wille 

van u, die door Hem gelooft in God, die Hem opgewekt heeft uit de 

doden en Hem heerlijkheid gegeven heeft, zodat uw geloof tevens 
hoop is op God. 

De bode engel Gods sprak verder,  
 

Voorwaar, Hoor! Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, stierf 

als een Paaslam, en gaf zich over en gaf met luide stem Zijn 
geest! 

 
Lees voor: Mattheüs 28, vers 2 en 3 en vers 6  Hier staat 

geschreven: En zie, er kwam een grote aardbeving, want een engel 

des Heren daalde uit de hemel neder en kwam nader, en hij 
wentelde de steen weg en zette zich daarop. Zijn uiterlijk was als 

een bliksem en zijn kleding wit als sneeuw. 

En vers 6  Hij is hier niet, want Hij is opgewekt, gelijk Hij gezegd 
heeft; komt, ziet de plaats, waar Hij gelegen heeft. 

De bode engel Gods sprak verder,  
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U daar, wat Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, toen deed, 
dat deed Hij voor u, die nu luistert. 

Hij kijkt op dit moment naar uw hart en geest, ziel en lichaam, en 

kent u door en door, elke cel, elke vezel en DNA! Kom tot Mij! zegt 
Hij. Wie in Mij gelooft en zich bekeert, en als u vergeving vraagt 

voor al uw zonden, en Mij, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, 
toelaat in uw hart en leven, zal behouden worden.  

Ik, de bode engel Gods, vertrap uw chocolade eieren en paashaas, 

en al uw afgoden in Jezus Christus’ naam. Schaam u! Zie wat Hij 
voor u allen deed! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 
verdween. 
 

 
 

Radiopiraat, luister: Dit verzoekplaatje is voor u!   
 
RADIOPIRAAT, LUISTER NAAR DE VOLGENDE VERZOEKPLAATJE-

BOODSCHAP, WANT DIE IS VOOR U! RAFAËL BRACHT DEZE 
BOODSCHAP VAN DE GOD VAN ABRAHAM, IZAÄK EN JAKOB IN 

NAAM VAN JEZUS CHRISTUS, YESHUA HAMASIACH!  

Volledige weergave: 
 

Hallo, welkom! Op 26 maart 2013 bracht de bode engel Gods de 

volgende boodschap over aan Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus 
Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Mijn naam is Rafaël. 

 

Er was eens een radiopiraat… 
Hij draaide muziek voor jong en oud, en als deze radio etherpiraat 

gepakt werd, duurde het niet lang meer, of men hoorde weer later: 
“Beste luisteraars, wederom bent u verbonden met ons 

radiostation! Het volgende verzoekplaatje is van Rafaël.” Deze 

radiopiraat had zoveel liefde voor zijn muziek in zijn eigen taal. 
 

Voorwaar, luister aandachtig en stem vandaag eens af op uw 

computer, en luister eens naar het Eindtijdspace YouTube 
kanaal, of ga eens naar Eindtijdnieuws. 
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Voorwaar, u draaide: ‘De pinguïn komt uit het Oosten’. Ik zeg u, De 
wijzen kwamen uit het Oosten. 

 

Mattheüs 2, vers 11  Lees dit voor. Hier staat geschreven: En zij 
gingen het huis binnen en zagen het kind met Maria, zijn moeder, 

en zij vielen neder en bewezen hem hulde. En zij ontsloten hun 
kostbaarheden en boden hem geschenken aan: goud en wierook en 

mirre. 

De bode engel Gods sprak verder, 
 

Voorwaar, wat hebt u nu echt te bieden aan de luisteraars? 
 

Lees voor: Mattheüs 4, vers 8 tot en met 11  Hier staat 

geschreven: Wederom nam de duivel Hem mede naar een zeer 
hoge berg en hij toonde Hem al de koninkrijken der wereld en hun 

heerlijkheid, en zeide tot Hem: Dit alles zal ik U geven, indien Gij U 
nederwerpt en mij aanbidt. Toen zeide Jezus tot hem: Ga weg, 

satan! Er staat immers geschreven: De Here, uw God, zult gij 

aanbidden en Hem alleen dienen. Toen liet de duivel Hem met rust 
en zie, engelen kwamen en dienden Hem. 

De bode engel Gods sprak verder, 

 
Al had u alle luisteraars, voorwaar, u brengt niemand naar 

de waarheid! 
Ik verkondig u de volle waarheid.  

 

Lees voor: Johannes 1, vers 4 en 5, en Johannes 3, vers 6, en 
Johannes 1, vers 12, en Johannes 3, vers 17 tot en met 21, 

en Johannes 4, vers 22  
Johannes 1, vers 4 en 5  Hier staat geschreven: In het Woord was 

leven en het leven was het licht der mensen; en het licht schijnt in 

de duisternis en de duisternis heeft het niet gegrepen. 
Johannes 3, vers 6  Hier staat geschreven: Wat uit het vlees 

geboren is, is vlees, en wat uit de Geest geboren is, is geest. 

Johannes 1, vers 12  Hier staat geschreven: Doch allen, die Hem 
aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen 

Gods te worden, hun, die in zijn naam geloven. 
Johannes 3, vers 17 tot en met 21  Hier staat geschreven: Want 

God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld 
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veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie 
in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds 

veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de 

eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de 
wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben 

dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die 
kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn 

werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat 

tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat zij in God verricht 
zijn. 

Johannes 4, vers 22  Hier staat geschreven: Gij aanbidt, wat gij 
niet weet; wij aanbidden, wat wij weten, want het heil is uit de 

Joden. 

De bode engel Gods sprak verder, 
 

Voorwaar, vraag God om u te vergeven, radiopiraat. 
Zonder Yeshua HaMashiach, ook Jezus Christus genoemd, in uw 

hart en leven, zijt gij waarlijk een verloren piraat! Keer u af van alle 

dingen in uw leven, waarvan gij weet dat ze fout zijn. Keer ze de 
rug toe!  

 

Wanneer u een relatie begint, lees dan ook in de Bijbel.  
 

Lees voor: Galaten 4, vers 7 tot en met 9  Hier staat 
geschreven: Gij zijt dus niet meer slaaf, doch zoon; indien gij zoon 

zijt, dan zijt gij ook erfgenaam door God. Maar in de tijd, dat gij 

God niet kendet, hebt gij goden gediend, die het in wezen niet zijn. 
Nu gij echter God hebt leren kennen, ja, meer nog, door God 

gekend zijt, hoe kunt gij thans terugkeren tot die zwakke en 
armelijke wereldgeesten, waaraan gij u weder van meet aan 

dienstbaar wilt maken? 

De bode engel Gods sprak verder,  
 

Voorwaar, kies heden wie gij dienen gaat! 

Is het satan met zijn liederen van overspel en leugens, of Yeshua 
HaMashiach, het Licht der wereld?  

Wie Hem volgt, zal nimmer in de duisternis zijn en verloren gaan, 
maar eeuwig leven hebben. Amen!  
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Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 
verdween. 

 

SHALOM 
 

 

Zie, Ik maak iets nieuws, nu zal het uitspruiten! 
 

27-03-2013  BOODSCHAP GODS: DE VROEGERE DINGEN HEB IK 
VANOUDS VERKONDIGD, ZIJ ZIJN UIT MIJN MOND UITGEGAAN EN 

IK HEB ZE DOEN HOREN; PLOTSELING HEB IK ZE VOLBRACHT EN 

ZE ZIJN GEKOMEN! 
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, welkom! Op 27 maart 2013 bracht de bode engel Gods de 
volgende boodschap over aan Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Mijn naam is Argelinasa, 

profeet Benjamin Cousijnsen. Ik ben naar u gezonden en het 
verheugt mij zeer om u te ontmoeten.  

 

Hoor aandachtig! Deze boodschap is voor u. 
Marta, Gods Aäron, Benjamins vrouw, lees dit voor namens Gods 

geliefde profeet. Ook u zijt Gods geliefde. 
 

Jesaja 40, vers 3 tot en met 11  Hier staat geschreven: Hoor, 

iemand roept: Bereidt in de woestijn de weg des HEREN, effent in 
de wildernis een baan voor onze God. Elk dal worde verhoogd en 

elke berg en heuvel geslecht, en het oneffene worde tot een vlakte 
en de rotsbodem tot een vallei. En de heerlijkheid des HEREN zal 

zich openbaren, en al het levende tezamen zal dit zien, want de 

mond des HEREN heeft het gesproken. Hoor, iemand zegt: Roep. 
En de vraag klinkt: Wat zal ik roepen? – Alle vlees is gras, en al zijn 

schoonheid als een bloem des velds. Het gras verdort, de bloem 

valt af, als de adem des HEREN daarover waait. Voorwaar, het volk 
is gras. Het gras verdort, de bloem valt af, maar het woord van 
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onze God houdt eeuwig stand. Klim op een hoge berg, vreugdebode 
Sion; verhef uw stem met kracht, vreugdebode Jeruzalem; verhef 

ze, vrees niet; zeg tot de steden van Juda: Zie, hier is uw God! Zie, 

de Here HERE zal komen met kracht en zijn arm zal heerschappij 
oefenen; zie, zijn loon is bij Hem en zijn vergelding gaat voor Hem 

uit. Hij zal als een herder zijn kudde weiden, in zijn arm de 
lammeren vergaderen en ze in zijn schoot dragen; de zogenden zal 

Hij zachtkens leiden.  

De bode engel Gods sprak verder,  
 

U daar, die luistert, God is zeer groot en gaat werkelijk alle 
verstand te boven, zelfs de engelen en machten en krachten 

en schepping! 

 
Lees het volgende voor: Jesaja 40, vers 26 tot en met 31, en 

Jesaja 42, vers 8 en 9 en vers 20 en vers 23, en Jesaja 43, 
vers 10 tot en met 12 en vers 18 en 19, en Jesaja 44, vers 7 

tot en met 10 

Jesaja 40, vers 26 tot en met 31  Hier staat geschreven: Heft uw 
ogen naar omhoog en ziet: wie heeft dit alles geschapen? Hij, die 

het heer daarvan in groten getale uitleidt en elk daarvan bij name 

roept door de grootheid zijner sterkte en omdat Hij geweldig van 
kracht is; er blijft niet één achter. Waarom zegt gij, o Jakob, en 

spreekt, o Israël: mijn weg is voor de HERE verborgen en mijn 
recht gaat aan mijn God voorbij? Weet gij het niet, hebt gij het niet 

gehoord? Een eeuwig God is de HERE, Schepper van de einden der 

aarde. Hij wordt noch moede noch mat, zijn verstand is niet te 
doorgronden. Hij geeft de moede kracht en de machteloze 

vermeerdert Hij sterkte. Jongelingen worden moede en mat, zelfs 
jonge mannen struikelen, maar wie de HERE verwachten, putten 

nieuwe kracht; zij varen op met vleugelen als arenden; zij lopen, 

maar worden niet moede; zij wandelen, maar worden niet mat.  
Jesaja 42, vers 8 en 9  Hier staat geschreven: Ik ben de HERE, dat 

is mijn naam, en mijn eer zal Ik aan geen ander geven noch mijn 

lof aan de gesneden beelden. Het vroegere, zie, het is gekomen, en 
nieuwe dingen kondig Ik u aan; voordat zij uitspruiten, doe Ik ze u 

horen. 
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En vers 20  Gij hebt wel veel gezien, maar gij hieldt het niet in 
gedachtenis; gij hebt de oren wel open gehad, maar gij hebt niet 

gehoord. 

En vers 23  Wie onder u neemt dit ter ore, schenkt er aandacht aan 
en luistert in het vervolg? 

Jesaja 43, vers 10 tot en met 12  Hier staat geschreven: Gij zijt, 
luidt het woord des HEREN, mijn getuigen, en mijn knecht, die Ik 

verkoren heb, opdat gij het weet en in Mij gelooft en inziet, dat Ik 

dezelfde ben; vóór Mij is er geen God geformeerd en na Mij zal er 
geen zijn. Ik, Ik ben de HERE, en buiten Mij is er geen Verlosser. Ik 

heb verkondigd, verlost en doen horen, en ben geen vreemde 
onder u; gij toch zijt mijn getuigen, luidt het woord des HEREN, en 

Ik ben God. 

En vers 18 en 19  Denkt niet aan hetgeen vroeger gebeurde en let 
niet op wat oudtijds is geschied; zie, Ik maak iets nieuws, nu zal 

het uitspruiten; zult gij er geen acht op slaan? Ja, Ik zal een weg in 
de woestijn maken, rivieren in de wildernis. 

Jesaja 44, vers 7 tot en met 10  Hier staat geschreven: En wie is 

als Ik – hij roepe het uit en verkondige het en legge het Mij voor – 
daar Ik toch het overoude volk in het aanzijn riep; en hetgeen er in 

de toekomst gebeuren zal, mogen zij verkondigen. Weest niet 

verschrikt en vreest niet. Heb Ik het u niet van oudsher doen horen 
en verkondigd? Gij zijt mijn getuigen: is er een God buiten Mij? Er 

is geen andere Rots, Ik ken er geen. Zij, die beelden vormen, zijn 
allen ijdelheid: hun dierbare maaksels brengen geen baat, zijzelf 

zijn er getuigen van, dat zij niets zien en niets weten, zodat zij 

beschaamd staan. Wie vormt een god en giet een beeld, waarvan 
hij geen baat heeft?  

Voorwaar, sprak de bode engel Gods verder, 
Jesaja 48, vers 3  De vroegere dingen heb Ik vanouds 

verkondigd, zij zijn uit mijn mond uitgegaan en Ik heb ze doen 

horen; plotseling heb Ik ze volbracht en ze zijn gekomen. 
Lees het volgende voor: Jesaja 50, vers 10  Hier staat geschreven: 

Wie onder u vreest de HERE, wie hoort naar de stem van zijn 

knecht? Wanneer hij in diepe duisternis wandelt, van licht beroofd, 
vertrouwe hij op de naam des HEREN en steune op zijn God. 

De bode engel Gods sprak verder,  
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Voorwaar, als u deze boodschap hoort en het na wilt lezen, 
kunt u naar Eindtijdnieuws gaan. 

 

Lees het volgende voor: Johannes 3, vers 16 tot en met 18  Hier 
staat geschreven: Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij 

zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem 
gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft 

zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld 

veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie 
in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds 

veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de 
eniggeboren Zoon van God. 

De bode engel Gods sprak verder,  

 
Ik ga nu en overdenk deze boodschap. 

Voorwaar, God is liefde!  
Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 
 

Het ongezuurde brood van reinheid en 

waarheid! 
 

DE HEER ROEPT OP OM FEEST TE VIEREN MET HET ONGEZUURDE 

BROOD VAN REINHEID EN WAARHEID, IN PLAATS VAN OUD 
ZUURDEEG OF ZUURDEEG VAN SLECHTHEID EN BOOSHEID!  

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, welkom! Mijn naam is Benjamin Cousijnsen. Op 28 maart 

2013 kreeg ik de volgende boodschap van een bode engel Gods. 

 
Shalom! Ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus. Voorwaar, mijn naam is Risada, sprak de bode engel 
Gods.  

 

Luister aandachtig, 
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Lukas 4, vers 6 en 7  En de duivel zeide tot Hem: U zal ik al deze 
macht geven en hun heerlijkheid, want zij is mij overgegeven, en ik 

geef haar wie ik wil. “Satan sprak verder:” Indien Gij mij dan 

aanbidt, zal zij geheel van U zijn. 
Voorwaar, van welke begeerlijke vrucht hebt gij gegeten? 

Weet gij niet dat de slang wil en het juist prachtig vindt, dat gij aan 
Gods geboden twijfelt en er zelfs tegenin gaat?  

De Here spreekt tot u, 

 
Openbaringen 2, vers 5 en 7  Gedenk dan, van welke hoogte gij 

gevallen zijt en bekeer u en doe weder uw eerste werken. Maar zo 
niet, dan kom Ik tot u en Ik zal uw kandelaar van zijn plaats 

wegnemen, indien gij u niet bekeert. “De Here spreekt verder:” 

Wie een oor heeft, die hore, wat de Geest tot de gemeenten zegt. 
Wie overwint, hem zal Ik geven te eten van de boom des levens, 

die in het paradijs Gods is.  
 

Deuteronomium 23, vers 2  Een bastaard zal niet in de 

gemeente des HEREN komen; zelfs zijn tiende geslacht zal niet in 
de gemeente des HEREN komen. 

 

Voorwaar, laat uw kerk een kerk zijn zonder vlek en rimpel 
en onbevlekt, zoals God bedoeld heeft! 

Houd u aan Zijn heilige geboden en knijp uw ogen niet toe. 
 

1 Korinthiërs 5, vers 7 en 8  Daar staat geschreven: Doet het 

oude zuurdeeg weg, opdat gij een vers deeg moogt zijn; gij zijt 
immers ongezuurd. Want ook ons paaslam is geslacht: Christus. 

Laten wij derhalve feest vieren, niet met oud zuurdeeg, noch met 
zuurdeeg van slechtheid en boosheid, maar met het ongezuurde 

brood van reinheid en waarheid. 

 
Lukas 4, vers 12  En Jezus antwoordde en zeide tot hem: Er is 

gezegd: Gij zult de Here, uw God, niet verzoeken. 

 
Toen sprak de bode engel Gods, Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
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De Here bewijze u liefde en trouw! 
 

28-03-2013  EN NU, DE HERE BEWIJZE U LIEFDE EN TROUW. OOK 

IK ZAL U GELIJKE WELDAAD BEWIJZEN, OMDAT GIJ DIT GEDAAN 
HEBT, ZO SPREEKT DE HERE! 

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, welkom allemaal! Op 28 maart 2013 bracht de bode engel 

Gods deze bijzondere boodschap over aan Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Mijn 
naam is Amor en ben een bode engel Gods. 

Voorwaar, de liefde is een tinteling en een vuur dat brandt, 

dat uw hart sneller doet slaan. 
 

2 Samuël 2, vers 6  En nu, de HERE bewijze u liefde en trouw. 
Ook ik zal u gelijke weldaad bewijzen, omdat gij dit gedaan hebt. 

“Zo spreekt de Here.” 

 
De Here, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, zegt tegen u 

die luistert:  

Mijn liefde houdt de zonde en koude buiten, en met Mijn liefde 
bedek ik u met Mijn mantel. Voorwaar,  

 
Jeremia 31, vers 3 en 4  Van verre is de HERE mij verschenen: 

Ja, Ik heb u liefgehad met eeuwige liefde, daarom heb Ik u 

getrokken in goedertierenheid. Weder opbouwen zal Ik u, zodat gij 
gebouwd wordt, jonkvrouw Israëls. Opnieuw zult gij u tooien met 

tamboerijnen en uittrekken in vrolijke reidans. 
 

De liefde van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, is iets om 

mee te wandelen, hand in hand, door de alledaagsheid. 
Voorwaar, zo spreekt de Here: Ik heb u lief, zoals de vogels van de 

zonneschijn houden, zo houd ik van u. Mijn liefde is zo diep voor u!  

Voorwaar, slechts drie dingen zijn oneindig: de sterren van de 
hemel en de druppels water in de zee en de tranen van Mij.  
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Mijn liefde is de hoofdsleutel tot de poort van eeuwig leven.  
 

Marta, lees voor: 1 Timotheüs 1, vers 5 tot en met 7, en 1 

Timotheüs 1, vers 15, en 1 Korinthiërs 13, vers 3 tot en met 
7  Misschien kunt u met mij meelezen, 

1 Timotheüs 1, vers 5 tot en met 7  Hier staat geschreven: En het 
doel van alle vermaning is liefde uit een rein hart, uit een goed 

geweten en een ongeveinsd geloof. Door dit spoor te verlaten zijn 

sommigen vervallen tot ijdel gepraat; zij willen leraars der wet zijn, 
zonder ook maar te beseffen wat zij zeggen of waarover zij zo 

stellig spreken. 
1 Timotheüs 1, vers 15  Hier staat geschreven: Dit is een getrouw 

woord en alle aanneming waard, dat Christus Jezus in de wereld 

gekomen is om zondaren te behouden, onder welke ik een eerste 
plaats inneem. 

1 Korinthiërs 13, vers 3 tot en met 7  Hier staat geschreven: Al 
ware het, dat ik al wat ik heb tot spijs uitdeelde, en al ware het, dat 

ik mijn lichaam gaf om te worden verbrand, maar had de liefde 

niet, het baatte mij niets. De liefde is lankmoedig, de liefde is 
goedertieren, zij is niet afgunstig, de liefde praalt niet, zij is niet 

opgeblazen, zij kwetst niemands gevoel, zij zoekt zichzelf niet, zij 

wordt niet verbitterd, zij rekent het kwade niet toe. Zij is niet blijde 
over ongerechtigheid, maar zij is blijde met de waarheid. Alles 

bedekt zij, alles gelooft zij, alles hoopt zij, alles verdraagt zij.  
De bode engel Gods sprak verder,  

 

Voorwaar, de liefde is in God volmaakt, in Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. 

Voorwaar, u daar, zo spreekt de Heer: Ik heb u lief in alle diepte, 
wijdte en hoogte, die Ik, Yeshua HaMashiach, bereiken kan. Ook 

zeg Ik u, De liefde is als mazelen: we moeten het allemaal 

ondergaan. En is uw hart, ja waarlijk, eenmaal opengegaan voor 
Mij, zal Ik, de Here, u zegenen en behoeden. Telkens zeg ik u, Ik 

heb u lief.  

Voorwaar, Ik zie u spoedig! 
 

Marta, lees: 1 Johannes 3, vers 3 tot en met 5, en Johannes 3, 
vers 16 en 17   
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1 Johannes 3, vers 3 tot en met 5  Hier staat geschreven: En een 
ieder, die deze hoop op Hem heeft, reinigt zich, gelijk Hij rein is. 

Ieder, die de zonde doet, doet ook de wetteloosheid, en de zonde is 

wetteloosheid. En gij weet, dat Hij geopenbaard is, opdat Hij de 
zonden zou wegnemen, en in Hem is geen zonde. 

Johannes 3, vers 16 en 17  Hier staat geschreven: Want alzo lief 
heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven 

heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar 

eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld 
gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld 

door Hem behouden worde. 
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 

verdween. 
 

 
 

Zo spreekt de Here: Gij hebt mensen aangesteld, 

niet Ik! 
 
29-03-2013  BOODSCHAP GODS: WAT ZIJT GIJ BLIND! UW KERK 

IS GEEN KERK, ZO SPREEKT DE HERE YESHUA HAMASIACH. 
VOORWAAR, GIJ HEBT MENSEN AANGESTELD, NIET IK. DEZEN 

ZIJN GEBONDEN EN UW KERK STAAT NIET OPEN VOOR DE 

WAARHEID! 
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, welkom! Mijn naam is Benjamin Cousijnsen, ik heet u van 
harte welkom. Op 29 maart 2013 kreeg ik de volgende boodschap 

van een bode engel Gods. 

 
Shalom! Ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus. Voorwaar, mijn naam is Johaio en ben een bode engel 
Gods. 

 

Voorwaar, daar zit gij weer, eerst even voor de Here te loven 
en te prijzen. 



 
 

 

1231 
 
 

 

 
1 Korinthiërs 3, vers 16 en vers 17 en 18  Laten we dat samen 

lezen. Hebt u een Bijbel, dan zou ik een Bijbel erbij pakken, want 

het is een hele belangrijke boodschap, die ik vandaag in beeld 
breng, en daar staat: Weet gij niet, dat gij Gods tempel zijt en dat 

de Geest Gods in u woont? Zo iemand Gods tempel schendt, God 
zal hem schenden. Want de tempel Gods, en dat zijt gij, is heilig! 

Laat niemand zichzelf misleiden! Indien iemand onder u meent wijs 

te zijn in deze tijd, hij worde dwaas, om wijs te worden.  
1 Korinthiërs 8, vers 5  Want al zijn er zogenaamde goden, hetzij in 

de hemel, hetzij op de aarde – en werkelijk zijn er goden in 
menigte en heren in menigte. 

 

Voorwaar,  
 

Efeziërs 4, vers 30  En bedroeft de heilige Geest Gods niet, door 
wie gij verzegeld zijt tegen de dag der verlossing. 

 

Wat zijt gij blind!  
Uw kerk is geen kerk! Zo spreekt de Here Yeshua HaMashiach, 

Jezus Christus. Voorwaar, gij hebt mensen aangesteld, niet Ik! 

Dezen zijn gebonden, en uw kerk staat niet open voor de waarheid. 
 

Lees voor: 1 Korinthiërs 10, vers 10  En daar staat geschreven: 
En mort niet, zoals sommigen van hen deden, en zij kwamen om 

door de verderfengel. 

 
1 Korinthiërs 6, vers 15 en 16  Daar staat geschreven: Weet gij 

niet, dat uw lichamen leden van Christus zijn? Zal ik dan leden van 
Christus wegnemen om er leden ener hoer van te maken? Volstrekt 

niet! Of weet gij niet, dat wie zich aan een hoer hecht, één lichaam 

met haar is? Want, zegt Hij, die twee zullen tot één vlees zijn. Maar 
die zich aan de Here hecht, is één geest met Hem. 

 

Lukas 17, vers 3 en 4  Daar staat geschreven: Ziet toe op uzelf! 
Indien uw broeder zondigt, bestraf hem, en indien hij berouw heeft, 

vergeef hem. En zelfs indien hij zevenmaal per dag tegen u zondigt 
en zevenmaal tot u terugkomt en zegt: Ik heb berouw, zult gij het 

hem vergeven. 
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Deuteronomium 11, vers 26 tot en met 29  En daar staat 

geschreven: Zie, ik houd u heden zegen en vloek voor: zegen, 

wanneer gij luistert naar de geboden van de HERE, uw God, die ik u 
heden opleg; maar vloek, indien gij naar de geboden van de HERE, 

uw God, niet luistert en afwijkt van de weg die ik u heden gebied, 
door het achterna lopen van andere goden, die gij niet gekend 

hebt. Wanneer nu de HERE, uw God, u gebracht zal hebben in het 

land, dat gij in bezit gaat nemen, dan zult gij de zegen uitspreken 
op de berg Gerizim en de vloek op de berg Ebal. Tot zover. 

 
Ik zeg u, Hoererij, afgoderij, man met man, of vrouw met 

vrouw…, en gij zegt helemaal niets! 

Gij hebt u schuldig gemaakt aan Gods geboden, en daarom moet u 
zich bekeren. En veroordeel de zonde! Wie laat het lichaam tot één 

zonde worden?  
 

Ik zeg u, Ik ga nu, sprak de bode engel Gods: Ruacha, Yeshu, 

Shalom! 
 
 

 

29-03-2013 U heeft de groeten van Hansje! 
 

U HEEFT DE GROETEN VAN HANSJE, SPRAK DE BODE ENGEL GODS 
TEGEN BENJAMIN COUSIJNSEN, GODS EINDTIJDPROFEET. 

“HANSJE?” LACHTE BENJAMIN, “IK KEN GEEN HANSJE”.  
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, welkom! Op 29 maart 2013 bracht de bode engel Gods deze 
bijzondere boodschap over aan Benjamin Cousijnsen. 

 

Shalom, profeet Benjamin Cousijnsen! Ik begroet u in de 
almachtige naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus.  

 

Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, profeet Benjamin: U hebt de 
groeten van Hansje, en mijn naam is Signia. 
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Benjamin lachte, “Hansje? Ik ken geen Hansje”. 
Benjamin, ik wel, sprak de bode engel Gods. 

God sprak in Genesis 1, vers 21. Daar vertelt God, dat Hij allerlei 

gevleugeld gevogelte naar zijn aard maakte. 
“Geweldig!” zei Benjamin, “maar wie is die Hansje?” 

Benjamin, luister. In Genesis 2, vers 20 vertelt God zelf: En de 
mens gaf namen aan al het vee. 

“Ik ken geen vee dat Hansje heet”, zei Benjamin lachend. 

Benjamin, niet alleen aan het vee, maar ook aan het gevogelte des 
hemels en aan al het gedierte des velds. 

 
Psalm 104, vers 12  Daarbij woont het gevogelte des hemels, van 

tussen de takken laat het zijn lied horen.  

 
“Hé, wacht eens even!” zei Benjamin, “vroeger had mijn 

moeder een grasparkiet; die noemde ik inderdaad ‘Hansje’! 
Bedoelde u deze Hansje?” 

Ja, Benjamin, sprak de bode engel Gods. Wat leerde u hem, vertel! 

“Moet dat echt?” 
Ja, Benjamin, zei de bode engel. 

“Ik had een vierkant karton, en daar schreef ik op:  

‘Hansje, is de koffie klaar?’ en daaronder: ‘Hansje, hup in je kooi’ 
en daaronder: ‘Pas op hoor, inbrekers!’ en: ‘Tot ziens!’” 

De bode engel Gods sprak, Voorwaar, voorwaar, ik zeg u het 
volgende. Lees dat voor: 

 

Romeinen 8, vers 38 en 39, en Johannes 1, vers 32, en 
Openbaring 19, vers 17  Dit ga ik nu aan u voorlezen. 

Romeinen 8, vers 38 en 39  Hier staat geschreven: Want ik ben 
verzekerd, dat noch dood noch leven, noch engelen noch machten, 

noch heden noch toekomst, noch krachten, noch hoogte noch 

diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de 
liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Here. 

Johannes 1, vers 32  Hier staat geschreven: En Johannes getuigde 

en zeide: Ik heb aanschouwd, dat de Geest nederdaalde als een 
duif uit de hemel, en Hij bleef op Hem. 

Openbaring 19, vers 17  Hier staat geschreven: En ik zag een engel 
staan op de zon en hij riep met luider stem en zeide tot alle vogels, 
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die in het midden des hemels vlogen: Komt, verzamelt u tot de 
grote maaltijd Gods. 

De bode engel Gods sprak verder,  

 
Op een dag was Hansje weg hè, Benjamin? 

“Ja, klopt”, zei Benjamin, “hij was een prachtige blauwe grasparkiet 
met zebrastrepen, en had een wit koppie, en hij gaf ook kusjes, en 

ging ook weleens op mijn hoofd zitten en vloog vaak los, en ging 

dan zelf weer in zijn kooi. Maar op een dag was de achterdeur los 
van het huis, en Hansje vloog zijn vrijheid tegemoet. Hij zat toen 

hoog in de boom van de buren. Ik riep nog: “Hansje, kom!” Maar 
Hansje zei vanuit de boom: “Is de koffie klaar?” Hij noemde vele 

woorden, maar hij kwam niet. Het was vlak voor de winter.” 

 
Benjamin, zei de bode engel Gods, is God geen geweldige 

kunstenaar?  
Vele vogels hebben prachtige veren! Ze zijn ware kunstwerken, 

want ze hebben een grote diversiteit aan prachtige 

kleurencombinaties en contrasten in kleuren, vormen en lijnen. 
Niemand kan dit zoals God! Voorwaar,  

 

Lees voor: Johannes 3, vers 35, en Johannes 10, vers 29   
Johannes 3, vers 35  Hier staat geschreven: De Vader heeft de 

Zoon lief en heeft Hem alles in handen gegeven. 
Johannes 10, vers 29  Hier staat geschreven: Wat mijn Vader Mij 

gegeven heeft, gaat alles te boven en niemand kan iets roven uit 

de hand mijns Vaders. 
De bode engel Gods sprak verder,  

 
Voorwaar, u gaat zelfs de vogelen ver te boven! 

 

Johannes 3, vers 17, en Johannes 12, vers 26 tot en met 32  
Lees dit voor. 

Johannes 3, vers 17  Hier staat geschreven: Want God heeft zijn 

Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, 
maar opdat de wereld door Hem behouden worde. 

Johannes 12, vers 26 tot en met 32  Hier staat geschreven: Indien 
iemand Mij wil dienen, hij volge Mij, en waar Ik ben, daar zal ook 

mijn dienaar zijn. Indien iemand Mij dienen wil, de Vader zal hem 
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eren. Nu is mijn ziel ontroerd, en wat zal Ik zeggen? Vader, verlos 
Mij uit deze ure! Maar hiertoe ben Ik in deze ure gekomen. Vader, 

verheerlijk uw naam! Toen kwam een stem uit de hemel: Ik heb 

hem verheerlijkt, en Ik zal hem nogmaals verheerlijken! De schare 
dan, die daar stond en toehoorde, zeide, dat er een donderslag 

geweest was; anderen zeiden: Een engel heeft tot Hem gesproken. 
Jezus antwoordde en zeide: Niet om Mij is die stem er geweest, 

maar om u. Nu gaat er een oordeel over deze wereld; nu zal de 

overste dezer wereld buitengeworpen worden; en als Ik van de 
aarde verhoogd ben, zal Ik allen tot Mij trekken. 

De bode engel Gods sprak verder,  
 

Voorwaar, Benjamin, u heeft de groeten van Hansje! 

Benjamin moest hard lachen… “Doe hem de groeten terug!” 
Ik ga nu en zegen u allen, sprak de bode engel Gods, en verdween. 

Benjamin hoorde nog de woorden zingen: ‘I’ll fly away, O Glory’. 
Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods. 
 

 
 

30-03-2013 Belangrijke profetische boodschap! 
 
Benjamin Cousijnsen ontving deze profetische informatie 

rechtstreeks van de Heer via de bode engel Gods. Wat er nu 

spoedig gaat gebeuren met de VS, en Noord- en Zuid-Korea, en de 
rol van Obama in dezen! 

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, welkom! Luister aandachtig naar deze belangrijke profetische 

boodschap, die de bode engel Gods op 30 maart 2013 overbracht 
aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus 
Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Mijn naam is Fonga. Het is 

een eer om u te ontmoeten, profeet Gods. U daar, luister 

aandachtig! 
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Zuid-Korea en de VS houden in het verborgene 
legeroefeningen. 

Noord-Korea vreest de samenwerking tussen Zuid-Korea en de VS. 

Noord-Korea heeft nu de raketten op scherp staan, en gaat er 
vanuit dat men het land Noord-Korea wil, en dat is ook zo! Tevens 

is het een tegemoetkoming, dat men ook samenwerkt in FEMA 
kampen. Ook bevinden zich daar vele doodskisten en treinwagons 

en vlijmscherpe guillotines.  

 
Noord-Korea zal Amerika van de kaart vegen met een lange 

afstandsraket. 
Het was u alreeds geopenbaard! Men onderschat Noord-Korea. Men 

kan meer hierover vinden op Eindtijdnieuws en via Eindtijdspace 

YouTube kanaal. Voorwaar, 
 

Spreuken 3, vers 5  Vertrouw op de HERE met uw ganse hart en 
steun op uw eigen inzicht niet.  

 

Lees voor: Efeziërs 4, vers 17 en 18, en Kolossenzen 2, vers 
15, en 1 Thessalonicenzen 4, vers 8, en 1 Thessalonicenzen 

2, vers 15 tot en met 17, en 1 Thessalonicenzen 5, vers 2, 

Hebreeën 4, vers 12 tot en met 13, en 1 Petrus 1, vers 9 tot 
en met 10  Ik begin met 

Efeziërs 4, vers 17 en 18  Hier staat geschreven: Dit zeg ik dan en 
betuig ik in de Here, dat gij niet langer moogt wandelen zoals ook 

de heidenen wandelen, in de ijdelheid van hun denken, verduisterd 

in hun verstand, vervreemd van het leven Gods om de 
onwetendheid, die in hen heerst, om de verharding van hun hart. 

Kolossenzen 2, vers 15  Hier staat geschreven: Hij heeft de 
overheden en machten ontwapend en openlijk tentoongesteld en zo 

over hen gezegevierd. 

1 Thessalonicenzen 4, vers 8  Hier staat geschreven: Daarom, wie 
dit verwerpt, verwerpt niet een mens, maar God, die u immers ook 

zijn heilige Geest geeft. 

1 Thessalonicenzen 2, vers 15 tot en met 17  Hier staat 
geschreven: Die zelfs de Here Jezus en de profeten gedood en ons 

tot het uiterste vervolgd hebben, die Gode niet behagen en tegen 
alle mensen ingaan, daar zij ons verhinderen tot de heidenen te 

spreken tot hun behoud, waardoor zij te allen tijde de maat hunner 
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zonden vol maken. De toorn is over hen gekomen tot het einde. 
Maar wij, broeders, die een tijdlang naar het oog, niet naar het 

hart, van u beroofd zijn geweest, hebben met zeer veel ijver en 

groot verlangen begeerd uw aangezicht te zien.  
1 Thessalonicenzen 5, vers 2  Hier staat geschreven: Immers, gij 

weet zelf zeer goed, dat de dag des Heren zó komt, als een dief in 
de nacht. 

Hebreeën 4, vers 12 tot en met 13  Hier staat geschreven: Want 

het woord Gods is levend en krachtig en scherper dan enig 
tweesnijdend zwaard en het dringt door, zó diep, dat het 

vaneenscheidt ziel en geest, gewrichten en merg, en het schift 
overleggingen en gedachten des harten; en geen schepsel is voor 

Hem verborgen, want alle dingen liggen open en ontbloot voor de 

ogen van Hem, voor wie wij rekenschap hebben af te leggen. 
1 Petrus 1, vers 9 tot en met 10  Hier staat geschreven: Daar gij 

het einddoel des geloofs bereikt, dat is de zaligheid der zielen. Naar 
deze zaligheid hebben gezocht en gevorst de profeten, die van de 

voor u bestemde genade geprofeteerd hebben. 

De bode engel Gods sprak verder,  
 

Voorwaar, de antichrist Obama heeft een computer met het 

merk ‘Beast’. 
Deze naam staat voor satan. Verder heeft Obama grote plannen 

met Israël, en wil daar zijn macht grijpen. Ook is hij bij vele FEMA 
kampen geweest en heeft enkele guillotines bijgewoond. De 

kampen en ideeën zijn door Obama zelf in het verborgene bedacht.  

 
Omdat Noord-Korea niet vrijwillig het land wil afstaan, heeft 

Obama Zuid-Korea vervloekt. 
Ook heeft hij Israël vervloekt, maar speelt nu nog een spel met 

Israël, en zal zich uitroepen als de messias! 

 
Openbaring 13, vers 7 tot en met 9, en Openbaring 20, vers 

14, en Openbaring 21, vers 8, en Johannes 3, vers 18  Lees 

dit voor.  
Openbaring 13, vers 7 tot en met 9  Hier staat geschreven: En hem 

werd gegeven om tegen de heiligen oorlog te voeren en hen te 
overwinnen; en hem werd macht gegeven over elke stam en natie 

en taal en volk. En allen, die op de aarde wonen, zullen het beest 
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aanbidden, ieder, wiens naam niet geschreven is in het boek des 
levens van het Lam, dat geslacht is, sedert de grondlegging der 

wereld. Indien iemand een oor heeft, hij hore.  

Openbaring 20, vers 14  Hier staat geschreven: En de dood en het 
dodenrijk werden in de poel des vuurs geworpen. Dat is de tweede 

dood: de poel des vuurs. 
Openbaring 21, vers 8  Hier staat geschreven: Maar de lafhartigen, 

de ongelovigen, de verfoeilijken, de moordenaars, de hoereerders, 

de tovenaars, de afgodendienaars en alle leugenaars – hun deel is 
in de poel, die brandt van vuur en zwavel: dit is de tweede dood. 

Johannes 3, vers 18  Hier staat geschreven: Wie in Hem gelooft, 
wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, 

omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon 

van God. 
De bode engel Gods sprak verder, 

 
Voorwaar geliefden, Yeshua HaMashiach ziet met heimwee 

uit naar u. 

En velen, die in Hem verbonden zijn, voelen Zijn heimwee en zullen 
het horen en voelen, maar zullen onverwachts weggerukt zijn. 

Maak uw hart en geest en ziel en lichaam klaar om Hem te 

ontmoeten! 
Ik ga nu, voorwaar, de tijd is op!  

Ik zegen u allen, Ruacha, Yeshu, Jahweh, Immanuel, Maranatha, 
Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween. 

 

SHALOM 
 

31-03-2013 Jezus sprak: De vlinder komt eruit 
 
JEZUS CHRISTUS ZELF BRACHT DEZE BOODSCHAP OVER AAN ZIJN 

PROFEET BENJAMIN COUSIJNSEN: NU VELEN ZUCHTEN EN 
ZEGGEN, “HIJ KOMT NIET MEER”, ZAL IK VERSCHIJNEN!  

 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, welkom! 31 Maart 2013 
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Shalom, vrees niet! Ik ben het, Yeshua HaMashiach, profeet 
Benjamin. Weet gij waarom Ik ween? 

 

Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, Wat gij opgeeft voor Mij staat 
in geen verhouding tot wat gij zult ontvangen. 

Zo is de prijs om geen ware Christen te zijn veel hoger dan de prijs, 
die gij dan betaalt!  

Mijn kind, wees zachtmoedig. Wee u, die geen vertrouwen heeft in 

Mij. Daarom wordt gij niet beschermd. Waar is uw geloof?  
 

En gij, ongelovige, Ik, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, 
zeg u: Luister!  

Aanvaard Mij in uw leven, en doe de boeien van uw handen en 

voeten af. Leg uw juk bij Mij. Ik zal uw juk dragen. Benader Mij met 
uw hart en ziel, en leg alles bij Mij neer. Ik geef u een juk van Mijn 

liefde.  
Waarom gebruikt gij telkens een excuus, van: “Ik weet wel dat u 

bestaat en dat u leeft, maar ik ben er nog niet klaar voor”?  

Voorwaar, voorwaar, hoe langer gij die luistert, uitstelt, des te 
moeilijker het wordt, en dan ook nog om een goede keuze te 

maken. 

 
Johannes 3, vers 16  Want God had de wereld zo lief, dat Hij Zijn 

enige Zoon er voor over had! Iedereen, die in Hem gelooft, gaat 
niet verloren, maar heeft eeuwig leven. 

 

Voorwaar, geloven draait om vertrouwen in Mij, Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. 

Wissel een beste vriend niet in voor de wereld of geld. Mijn kind, Ik 
koos het kruis met onvoorwaardelijke liefde voor jou. Ik gaf Mij 

helemaal voor jou! De derde dag stond ik op uit de dood, zoals Ik 

vaak voorspeld had. Wees niet bang! Ik ben de Man uit Nazareth, 
die gekruisigd was. Ik leef en ben opgewekt.  

 

Mijn liefdesbrief om te lezen is de Bijbel, een boek vol van 
kracht. 

Ik heb uw prijs betaald! 
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Lees voor: Johannes 1, vers 12  Hier staat geschreven: Doch 
allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven 

om kinderen Gods te worden, hun, die in zijn naam geloven. 

 
Voorwaar, de hemel is een geschenk, en alleen door uw 

zonden te belijden en door genade, Gods vriendelijkheid, 
bent u behouden! 

Bekeer u nu! Onverwachts wordt de keuze niet meer gemaakt door 

u, maar juist door God zelf, en ieder mag zijn keuzes uitleggen voor 
de God van Izaäk, Jakob en Abraham. En waar uw hart vol van is, 

daar zal u zijn: hemel of hel.  
 

Nu velen zuchten en zeggen: “Hij komt niet meer”, zal Ik 

verschijnen, Immanuel, Yeshua HaMashiach, Maranatha, 
Jezus Christus!  

Ik houd het bijna niet meer vol, de vlinder komt eruit! 
Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 
 

31-03-2013 Openbaring Gods: De plaats der 

zielen! 
 

31-03-2013  OPENBARING GODS: OOST WEST THUIS BEST!  

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, welkom! Op 31 maart 2013 bracht de bode engel Gods de 

volgende boodschap over aan Benjamin Cousijnsen.  
 

Shalom! Ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Mijn naam is Gabriël. Ik 
ben de bode engel Gods.  

 
Luister aandachtig! 
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Mattheüs 22, vers 23  Op die dag kwamen enige Sadduceeën tot 
Hem, “bij Yeshua HaMashiach, Jezus Christus”, die beweren, 

dat er geen opstanding is, en zij ondervroegen Hem. 

Mattheüs 22, vers 31 tot en met 33  Wat nu de opstanding der 
doden betreft, hebt gij niet gelezen, wat door God tot u gesproken 

is, toen Hij zeide: Ik ben de God van Abraham, en de God van 
Izaäk, en de God van Jakob? Hij is niet een God van doden, maar 

van levenden. En de scharen, die dat hoorden, stonden versteld 

over zijn leer. 
 

Ik vertel u over Henoch… 
 

Henoch, hoofdstuk 22, vers 1 tot en met 4  En hij zeide: En 

van daaruit ging ik naar een andere plaats, en de berg van graniet. 
En er waren vier spelonken in, diep en breed en erg glad. Hoe glad 

zijn de spelonken en diep en donker is hun aanblik. Daarop 
antwoordde Rafaël, een van de heilige engelen die bij mij was, en 

zei tegen mij: 'Deze spelonken zijn voor het doel geschapen, dat de 

geesten van de zielen van de doden daarin vergaderd zouden 
worden, ja dat alle zielen van de mensenkinderen hier zouden 

samenkomen. En deze plaatsen zijn ervoor gemaakt hen te 

ontvangen tot op de dag van hun oordeel en tot aan het voor hen 
bestemde tijdperk, totdat het grote oordeel over hen komt'. Tot 

zover. 
 

Voorwaar, ik verkondig u nieuwe dingen! 

Er is daar een plaats met gladde spelonken, in totaal vier 
spelonken. Daar diep onder is er een stad, waarin de zielen van de 

doden wonen. Het doel hiervan is, dat men moet leren om met 
elkaar om te gaan. Deze zielen van de doden zijn geselecteerd door 

Gods heilige engelen, waarvan een deel kans krijgt om behouden te 

worden. Er is ook een zielengroep, die rechtstreeks in de hel 
geworpen wordt. En de geselecteerde zielen van de doden zullen 

ontvangen worden op de dag van hun oordeel.  

Weer een andere zielengroep komt rechtstreeks in de hemel.  
Dit is alleen aan Benjamin Cousijnsen geopenbaard, Gods geliefde 

profeet! 
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Lees voor: Openbaring 20, vers 4 tot en met 6, en Openbaring 
21, vers 1 tot en met 8, Jeremia 32, vers 27, en Mattheüs 27, 

vers 52 en 53  Ik begin met 

Openbaring 20, vers 4 tot en met 6  Hier staat geschreven: En ik 
zag tronen, en zij zetten zich daarop, en het oordeel werd hun 

gegeven; en ik zag de zielen van hen, die onthoofd waren om het 
getuigenis van Jezus en om het woord van God, en die noch het 

beest noch zijn beeld hadden aangebeden en die het merkteken 

niet op hun voorhoofd en op hun hand ontvangen hadden; en zij 
werden weder levend en heersten als koningen met Christus, 

duizend jaren lang. De overige doden werden niet weder levend, 
voordat de duizend jaren voleindigd waren. Dit is de eerste 

opstanding. Zalig en heilig is hij, die deel heeft aan de eerste 

opstanding: over hen heeft de tweede dood geen macht, maar zij 
zullen priesters van God en van Christus zijn en zij zullen met Hem 

als koningen heersen, die duizend jaren.  
Openbaring 21, vers 1 tot en met 8  Hier staat geschreven: En ik 

zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel 

en de eerste aarde waren voorbijgegaan, en de zee was niet meer. 
En ik zag de heilige stad, een nieuw Jeruzalem, nederdalende uit de 

hemel, van God, getooid als een bruid, die voor haar man versierd 

is. En ik hoorde een luide stem van de troon zeggen: Zie, de tent 
van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen zijn 

volken zijn en God zelf zal bij hen zijn, en Hij zal alle tranen van 
hun ogen afwissen, en de dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch 

geklaag, noch moeite zal er meer zijn, want de eerste dingen zijn 

voorbijgegaan. En Hij, die op de troon gezeten is, zeide: Zie, Ik 
maak alle dingen nieuw. En Hij zeide: Schrijf, want deze woorden 

zijn getrouw en waarachtig. En Hij sprak tot mij: Zij zijn geschied. 
Ik ben de alfa en de omega, het begin en het einde. Ik zal de 

dorstige geven uit de bron van het water des levens om niet. Wie 

overwint, zal deze dingen beërven, en Ik zal hem een God zijn en 
hij zal Mij een zoon zijn. Maar de lafhartigen, de ongelovigen, de 

verfoeilijken, de moordenaars, de hoereerders, de tovenaars, de 

afgodendienaars en alle leugenaars – hun deel is in de poel, die 
brandt van vuur en zwavel: dit is de tweede dood. 

Jeremia 32, vers 27  Hier staat geschreven: Zie, Ik, de HERE, ben 
de God van al wat leeft; zou voor Mij iets te wonderlijk zijn? 
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Mattheüs 27, vers 52 en 53  Hier staat geschreven: En de graven 
gingen open en vele lichamen der ontslapen heiligen werden 

opgewekt. En zij gingen uit de graven na zijn opstanding en 

kwamen in de heilige stad, waar zij aan velen verschenen. 
 

Johannes 8, vers 12, 13 en 14  Wederom dan sprak Jezus tot 
hen en zeide: Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer 

in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben. 

De Farizeeën dan zeiden tot Hem: Gij getuigt van Uzelf, uw 
getuigenis is niet waar. Jezus antwoordde en zeide tot hen: Ook al 

getuig Ik van Mijzelf, toch is mijn getuigenis waar, want Ik weet, 
vanwaar Ik gekomen ben en waar Ik heenga; maar gij weet niet, 

vanwaar Ik kom of waar Ik heenga. 

 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 

verdween. 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

APRIL 2013 
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01-04-2013 Profetie: De Heer stuurt 

insectenplagen! 
 

PROFETIE: GETROFFEN DOOR INSECTENPLAGEN ZULLEN WORDEN: 
EGYPTE, HOOFDSTAD CAÏRO, EN SAOEDI-ARABIË, EN ISRAËL! DE 

HEER ZAL ZICH ONTFERMEN EN HOREN, INDIEN MEN BIDT EN 

ZICH BEKEERT! 
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, welkom! Op 1 april 2013 bracht de bode engel Gods deze 
profetische boodschap over aan Benjamin Cousijnsen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus 
Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u,  

 
2 Kronieken 7, vers 13 tot 16  Wanneer Ik de hemel toesluit, 

zodat er geen regen is, wanneer Ik de sprinkhanen gebied het land 

“Egypte, hoofdstad Caïro, en Saoedi-Arabië en Israël” kaal te 
vreten, indien Ik pest onder mijn volk zend, “ook een bijenplaag 

zend ik u”, en mijn volk waarover mijn naam is uitgeroepen, 
verootmoedigt zich en zij bidden en zoeken mijn aangezicht en 

bekeren zich van hun boze wegen, “ook u, Israël!”, dan zal Ik uit 

de hemel horen, en hun zonde vergeven en hun land herstellen. 
Thans zullen mijn ogen geopend zijn, en zullen mijn oren luisteren 

naar het gebed te dezer plaatse. Thans heb Ik dit huis verkoren en 

geheiligd, opdat mijn naam daar zij tot in eeuwigheid; mijn ogen en 
mijn hart zullen daar zijn al de dagen.  

 
Psalm 18, vers 31, en Joël 2, vers 30 tot en met 32  Lees dit 

voor. Ik begin met 

Psalm 18, vers 31  Hier staat geschreven: Gods weg is volmaakt; 
des HEREN woord is zuiver. Hij is een schild voor allen die bij Hem 

schuilen.  
Joël 2, vers 30 tot en met 32  Hier staat geschreven: Ik zal 

wonderen geven in de hemel en op de aarde, bloed en vuur en 

rookzuilen. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan 
in bloed, voordat de grote en geduchte dag des HEREN komt. En 
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het zal geschieden, dat ieder die de naam des HEREN aanroept, 
behouden zal worden, want op de berg Sion en te Jeruzalem zal 

ontkoming zijn, zoals de HERE gezegd heeft; en tot de ontkomenen 

zullen zij behoren, die de HERE zal roepen. 
De bode engel Gods sprak verder,  

 
Een samenwerking met Obama, de antichrist, zal bestraft 

worden door de Here! Zo spreekt de Here. 

Ik ben een bode engel Gods, en ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
sprak de bode engel Gods, en verdween. 

 
 
 

02-04-2013 Zie Gods schepping, geniet & leer 

van hen! 
 

DE HERE GAF DE VOLGENDE TEKSTEN: SPREUKEN 6:6   PSALM 
104:10 T/M 13 EN VERS 16 T/M 18   SPREUKEN 30, VERS 24 T/M 

31   PREDIKER 3, VERS 19 T/M 20   OPENBARING 4, VERS 6 T/M 

11   JOHANNES 3:35 T/M 36 EN JOHANNES 3:16  
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, welkom! Op 2 april 2013 bracht de bode engel Gods deze 
boodschap over aan Benjamin Cousijnsen. 

 

Shalom, profeet Benjamin Cousijnsen! Ik begroet u in de naam van 
Yeshua HaMashiach, Jezus Christus.  

 
Geliefde profeet Gods, hebt gij een hond of een kat? 

“Ik heb een kat”, zei Benjamin. 

Dat is fijn. Als gij een kat hebt, is het goed dat gij natuurlijk goed 
voor zo’n lieve kat zorgt. En dat telt ook voor u die luistert, welk 

dier u ook heeft. Voorwaar, wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe 
dat ook een ander niet, of het nu om een mens of dier gaat.  

Maar als gij er geen een hebt, kunt gij net zo goed genieten van de 

dierenwereld. Misschien hoort en ziet gij dan nog wel meer van de 
andere dieren, omdat gij geen tijd en aandacht hoeft te besteden 

http://www.youtube.com/watch?v=ZL75SFepOCI&feature=em-uploademail
http://www.youtube.com/watch?v=ZL75SFepOCI&feature=em-uploademail
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aan uw eigen huisdier. Let eens op de vogels, op hun af- en 
aanvliegen, als ze hun nest aan het bouwen zijn. Vrees niet, neem 

de mieren eens, 

 
Spreuken 6, vers 6  Ga tot de mier, gij luiaard, zie haar wegen en 

word wijs. 
 

De mieren noemt men ook wel de ‘vuilnismannen van de 

natuur’. 
Laatst waren een paar mieren aan het zeulen en sjouwen met een 

dode tor. Het beest was kennelijk veel te zwaar voor hen, maar ze 
trokken wat ze konden om hem naar hun nest te krijgen.  

“Instinct”, zegt gij… Ja, natuurlijk. 

“Zorgen voor voedsel”, zegt gij… Ja, natuurlijk, maar ook een 
wonder om te zien! 

 
Lees voor: Psalm 104, vers 10 tot en met 13, en vers 16 tot 

en met 18, en Spreuken 30, vers 24 tot en met 31, en 

Prediker 3, vers 19 tot en met 20, en Openbaring 4, vers 6 
tot en met 11  Dit ga ik nu aan u voorlezen, 

Psalm 104, vers 10 tot en met 13  Hier staat geschreven: Hij zendt 

de bronnen naar de beken, tussen de bergen vloeien zij daarheen; 
zij drenken alle dieren des velds, de wilde ezels lessen hun dorst. 

Daarbij woont het gevogelte des hemels, van tussen de takken laat 
het zijn lied horen. Hij drenkt de bergen uit zijn opperzalen, van de 

vrucht uwer werken wordt de aarde verzadigd.  

En vers 16 tot en met 18  De bomen des HEREN worden verzadigd, 
de ceders van de Libanon, die Hij heeft geplant, waar de vogels 

nestelen. Des ooievaars huis zijn de cypressen, de hoge bergen zijn 
voor de steenbokken, de rotsen een schuilplaats voor de 

klipdassen. 

Spreuken 30, vers 24 tot en met 31  Hier staat geschreven: Deze 
vier zijn de kleinste op aarde, doch zijn bovenmate wijs: de mieren 

zijn een volk zonder kracht, toch bereiden zij hun spijs in de zomer; 

de klipdassen zijn een machteloos volk, toch maken zij hun woning 
in de rots; de sprinkhanen hebben geen koning, toch trekken zij 

gezamenlijk in goede orde op; de hagedis kan men met de hand 
grijpen, toch is zij in des konings paleizen. Deze drie hebben een 

statige tred, ja, vier een statige gang: de leeuw, de held onder de 
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dieren, die voor niets of niemand terugdeinst; de windhond, of de 
geitenbok en een koning wiens krijgsvolk met hem is.  

Prediker 3, vers 19 tot en met 20  Hier staat geschreven: Want het 

lot der mensenkinderen is gelijk het lot der dieren, ja, eenzelfde lot 
treft hen: gelijk dezen sterven, zo sterven genen, en allen hebben 

enerlei adem, waarbij de mens niets voor heeft boven de dieren; 
want alles is ijdelheid, alles gaat naar één plaats, alles is geworden 

uit stof, en alles keert weder tot stof. 

Openbaring 4, vers 6 tot en met 11  Hier staat geschreven: En voor 
de troon was als een glazen zee, kristal gelijk. En midden in de 

troon en rondom de troon waren vier dieren, vol ogen van voren en 
van achteren. En het eerste dier was een leeuw gelijk, en het 

tweede dier een rund gelijk, en het derde dier had een gelaat als 

van een mens, en het vierde dier was een vliegende arend gelijk. 
En de vier dieren hadden elk voor zich zes vleugels en waren 

rondom en van binnen vol ogen en zij hadden dag noch nacht rust, 
zeggende: Heilig, heilig, heilig is de Here God, de Almachtige, die 

was en die is en die komt. En wanneer de dieren heerlijkheid, eer 

en dankzegging zullen brengen aan Hem, die op de troon gezeten is 
en tot in alle eeuwigheden leeft, zullen de vierentwintig oudsten 

zich nederwerpen voor Hem, die op de troon gezeten is en Hem 

aanbidden, die tot in alle eeuwigheden leeft, en zij zullen hun 
kronen voor de troon werpen, zeggende: Gij, onze Here en God, zijt 

waardig te ontvangen de heerlijkheid, de eer en de macht; want Gij 
hebt alles geschapen, en om uw wil was het en werd het 

geschapen.  

 
Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Wat zorgt God toch goed voor 

de dierenwereld! 
Ik ben een bode engel Gods, Enguildi. Als God al zoveel van dieren 

houdt, des te meer houdt Hij van u!  

 
Johannes 3, vers 35 en 36  De Vader heeft de Zoon lief en heeft 

Hem alles in handen gegeven. Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig 

leven; doch wie aan de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet 
zien, maar de toorn Gods blijft op hem. 

 
Ook houdt Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, van u, wat 

uw verleden ook was. 
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Hij roept u vandaag: Kom tot Mij! 
 

Lees voor: Johannes 3, vers 16  Hier staat geschreven: Want alzo 

lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon 
gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren 

ga, maar eeuwig leven hebbe. 
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 

verdween. 
 

 
 

Misleider en verleider, Hoor! 
 
DEZE BOODSCHAP IS VOOR U! GIJ RODDELT EN SPREEKT KWAAD 

OVER MIJN KUDDE, DIE MIJ TOEBEHOORT, SCHAAM U! 

RODDELAARS EN KWAADSPREKERS ZULLEN GODS KONINKRIJK 
NIET BEËRVEN. 

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, welkom! Op 2 april 2013 bracht de bode engel Gods deze 

boodschap over aan Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus.  
 

Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Deze boodschap is voor u! 

Mijn naam is Nachsarona. Weet gij niet, uw woorden zijn voor 
Yeshua HaMashiach een holle klank. Voorwaar, 

 
Johannes 10, vers 12 tot en met 13  “Gij denkt meer te zijn 

dan een ander!” maar wie huurling is en geen herder, wie de 

schapen niet toebehoren, ziet de wolf aankomen, laat de schapen in 
de steek en vlucht – en de wolf rooft ze en jaagt ze uiteen – want 

hij is een huurling en de schapen gaan hem niet ter harte.  

 
Voorwaar, valse herder, gij geeft niet eens om uw schapen! 
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Psalm 63, vers 11  Men zal hen overleveren aan de macht van het 

zwaard, zij zullen een prooi der vossen worden; “daar zorgt gij 

wel voor.” 
 

Voorwaar, misleider en verleider, Hoor! 
 

Lees voor: Jesaja 47, vers 10 tot en met 13  Gij vertrouwdet op 

uw boosheid; gij zeidet: Niemand ziet mij. Uw wijsheid en uw 
kennis zijn het, die u verleid hebben, zodat gij bij uzelf zeidet: Ik 

ben het en niemand anders. Maar u overkomt een onheil, dat gij 
niet weet te bezweren; u overvalt een verderf, dat gij niet 

vermoogt te verzoenen; u overkomt plotseling een verwoesting, 

waarvan gij geen vermoeden hadt. Houdt maar aan met uw 
bezweringen en met de talrijke toverijen waarmede gij u van jongs 

af hebt afgetobd; misschien kunt gij iets bereiken, misschien jaagt 
gij schrik aan. Gij hebt u afgesloofd met uw vele plannen; laten nu 

opstaan en u redden, zij die de hemel indelen, die de sterren 

waarnemen, die maand voor maand doen weten wat u overkomen 
zal. 

 

Voorwaar, wie niet wil horen, gaat verloren! 
Gij roddelt en spreekt kwaad over Mijn kudde, die Mij toebehoort, 

schaam u! 
 

Lees voor: Jakobus 3, vers 13 tot en met 18, en Spreuken 6, 

vers 12 tot en met 19, en Mattheüs 21, vers 13 
Jakobus 3, vers 13 tot en met 18  Hier staat geschreven: Wie is 

wijs en verstandig onder u? Hij tone uit zijn goede wandel zijn 
werken met wijze zachtmoedigheid. Indien gij echter bittere naijver 

en zelfzucht in uw hart hebt, beroemt u dan niet en liegt niet tegen 

de waarheid. Dat is niet de wijsheid, die van boven komt, maar zij 
is aards, ongeestelijk, duivels; want waar naijver en zelfzucht 

heerst, daar is wanorde en allerlei kwade praktijk. Maar de wijsheid 

van boven is vooreerst rein, vervolgens vreedzaam, vriendelijk, 
gezeggelijk, vol van ontferming en goede vruchten, onpartijdig en 

ongeveinsd. Maar gerechtigheid is een vrucht, die in vrede wordt 
gezaaid voor hen, die vrede stichten. 
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Spreuken 6, vers 12 tot en met 19  Hier staat geschreven: Een 
nietsnut, een onheilstichter is hij, die met bedrieglijke mond 

rondgaat, die met zijn ogen knipt, met zijn voeten schuifelt, met 

zijn vingers wijst, in wiens hart draaierijen zijn, die aldoor kwaad 
smeedt, die twist stookt. Daarom komt plotseling zijn ondergang, in 

een oogwenk wordt hij onherstelbaar verbrijzeld. Deze zes dingen 
haat de HERE, ja, zeven zijn Hem een hartgrondige gruwel: 

hoogmoedige ogen, een valse tong, handen die onschuldig bloed 

vergieten, een hart dat heilloze plannen smeedt, voeten die zich 
haasten om naar het kwade te snellen, wie leugens uitblaast als 

een vals getuige en wie twist stookt tussen broeders.  
Mattheüs 21, vers 13  Hier staat geschreven: En Hij zeide tot hen: 

Er staat geschreven: Mijn huis zal een bedehuis heten, maar gij 

maakt het tot een rovershol. 
Voorwaar, luister aandachtig!  

 
2 Korinthiërs 11, vers 13 tot en met 15  Want zulke lieden zijn 

schijn-apostelen, bedrieglijke arbeiders, die zich voordoen als 

apostelen van Christus. Geen wonder ook! Immers, de satan zelf 
doet zich voor als een engel des lichts. Het is dus niets bijzonders, 

indien ook zijn dienaren zich voordoen als dienaren der 

gerechtigheid; maar hun einde zal zijn naar hun werken. 
 

In uw eigen ogen zijt gij wijzer en slimmer en beter dan 
God. 

Gij hebt een Bijbel, en denkt met uw Bijbel en uw leugens en 

kwaadsprekerijen en roddels over uw naaste, Gods Koninkrijk te 
beërven!  

 
Efeziërs 4, vers 29 en 30  Geen liederlijk woord kome uit uw 

mond, maar als gij een goed woord hebt, tot opbouw, waar dit 

nuttig is, opdat zij, die het horen, genade ontvangen. En bedroeft 
de heilige Geest Gods niet… tot zover. 

 

Velen, die Mijn schapen pijn doen en hebben gehaat, omdat 
ze Mij toebehoren en niet naar hen hebben gehoord, zullen 

die pijn zelf ondervinden en meer, en zichzelf op de borst 
slaan, wanneer Ik Mijn geliefden, die Ik waarlijk liefheb, 

thuisgebracht heb.  
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Zo spreekt de Here, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. 
Roddelaars en kwaadsprekers zullen Gods Koninkrijk niet beërven! 

Ik ga nu, geliefde profeet Gods, Benjamin Cousijnsen, Ruacha, 

Yeshu, Immanuel, Maranatha, Shalom! 
 

 
 

02-04-2013 Profetie: Hoor, Athene, wat over u 

komt! 
 

PROFETIE: HOOR ATHENE, WAT OVER U KOMT! HOOR DE STEM 

VAN EEN, DIE ROEPT IN ATHENE: BEKEER U. WAARLIJK, HET 
KONINKRIJK DER HEMELEN IS NABIJGEKOMEN! 

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, welkom! Op 2 april 2013 bracht de bode engel Gods de 

volgende boodschap over aan Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. De bode engel Gods zei,  
 

Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, profeet Benjamin Cousijnsen, 

Volg mij. 
Benjamin vroeg, “Volg mij? Waarheen?” 

De bode engel Gods sprak, Mijn naam is Semaja en ben met een 

boodschap naar u gezonden. Stap nu uit uw lichaam en vrees niet; 
uw lichaam blijft achter.  

Benjamin sprak, “Raar, alles wordt opgeschreven, terwijl ik zelf u 
achterna loop in de geest”. 

Wij lopen naar de kast… 

 
Trek de kastdeuren open en vertel wat gij ziet, sprak de 

bode engel Gods. 
Benjamin zei, “Ik zie een soort berg in de verte met een bijna 

vierkante muur met pilaren, die doorlopen in een vierkant. Het ziet 

er Romeins uit. Verder zie ik vele witte vierkante huizen met rode 
daken”. 
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De engel Gods sprak, Kom Benjamin, spring! 
Ik sprong als eerste; de engel Gods volgde mij. Het leek wel een 

sprong uit een vliegtuig, want meteen bevonden we ons in de lucht. 

“Wow!” riep Benjamin, “al die huizen op een rij, maar waar ben ik 
nu eigenlijk?” 

De engel Gods zei, Gij lijkt Marta wel, die zou dit ook willen weten. 
Gij zijt in Piraeus in Athene. 

Benjamin zei lachend, “Wow, ik denk dat ik hier sneller ben dan een 

of andere straaljager!” 
 

De bode engel Gods sprak, O wee, Athene, hoor de stem van 
een, die roept in Athene: “Bekeer u. Waarlijk, het Koninkrijk 

der hemelen is nabij gekomen!” 

 
Jeremia 25, vers 32 en 33, en Job 37, vers 9, en Jesaja 40, 

vers 24  Lees dit voor. 
Jeremia 25, vers 32 en 33  Hier staat geschreven: Zo zegt de HERE 

der heerscharen: Zie, rampspoed gaat van volk tot volk, een zware 

storm steekt op van de uithoeken der aarde, en zij die door de 
HERE geveld zijn, zullen te dien dage liggen van het ene einde der 

aarde tot het andere, zij zullen niet beklaagd, noch bijeengezameld, 

noch begraven worden; tot mest op de akker zullen zij wezen. 
Job 37, vers 9  Hier staat geschreven: De storm komt uit de 

voorraadkamer, en de koude uit de schuren.  
Jesaja 40, vers 24  Hier staat geschreven: Nauwelijks zijn zij 

geplant, nauwelijks gezaaid, nauwelijks wortelt hun stek in de 

aarde, of Hij blaast reeds op hen, zodat zij verdorren, en een storm 
neemt ze op als stoppels. 

 
De bode engel Gods sprak verder, Wie de Zoon van God 

heeft, heeft het leven lief, maar gij luistert niet. 

 
Efeziërs 4, vers 18 tot en met 23, en Efeziërs 5, vers 28  Lees 

dit voor. 

Efeziërs 4, vers 18 tot en met 23  Hier staat geschreven: 
Verduisterd in hun verstand, vervreemd van het leven Gods om de 

onwetendheid, die in hen heerst, om de verharding van hun hart. 
Zij hebben zich immers in hun verdoving overgegeven aan de 

losbandigheid om gretig winst te slaan uit allerlei onreinheid. Maar 
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gij geheel anders: gij hebt Christus leren kennen. Gij toch hebt van 
Hem gehoord en zijt in Hem onderwezen, gelijk dit de waarheid is 

in Jezus, dat gij, wat uw vroegere wandel betreft, de oude mens 

aflegt, die ten verderve gaat, naar zijn misleidende begeerten, dat 
gij verjongd wordt door de geest van uw denken. 

Efeziërs 5, vers 28  Hier staat geschreven: Zo zijn ook de mannen 
verplicht hun vrouw lief te hebben als hun eigen lichaam. Wie zijn 

eigen vrouw liefheeft, heeft zichzelf lief. 

De bode engel Gods sprak verder,  
 

O wee, wie niet wil horen, gaat verloren! 
O wee, luister toch! Buig uw knieën, en vouw uw handen en hoor. 

 

Lees voor: Johannes 3, vers 18 tot en met 19  Hier staat 
geschreven: Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet 

gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 
naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het 

licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever 

gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. 
 

Profeet Benjamin, vele huizen en boten zullen worden 

vernietigd, en vele andere schades. 
Volg mij, ik breng u terug, sprak de bode engel Gods.  

Vanuit de lucht kwamen we weer in de kledingkast in het 
schrijfkamertje terecht. De bode engel Gods zei, Benjamin, ga maar 

bij Benjamins lichaam op schoot. 

Benjamin moest lachen, “Een vreemd verzoek”. Maar, toen ik dit 
deed, zat ik weer terug in mijn lichaam, en zag dat alles was 

opgeschreven.  
De bode engel Gods, Semaja, zei: Ik ga nu, sluit maar af. 

Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween. 
 
 

 

Wees dankbaar voor alles wat God u gegeven 
heeft! 
 

03-04-2013  BOODSCHAP GODS, OVERGEBRACHT DOOR RAFAËL, 
GODS BODE ENGEL: ZIJN WIJ GOD NOG WEL STEEDS DANKBAAR 
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VOOR ALLES WAT DE GOD VAN IZAÄK, JAKOB EN ABRAHAM, DE 
GOD VAN ISRAËL, U GEGEVEN HEEFT? 

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, welkom! Op 3 april 2013 bracht de bode engel Gods de 

volgende boodschap over aan Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus. Voorwaar, mijn naam is Rafaël en ben een bode engel 
Gods.  

 

Luister eens, als je een klein zusje of broertje hebt, is het je 
vast weleens opgevallen, dat zo’n kleintje in de box of in de 

kinderwagen tijdenlang iets in de hand kan houden. 
Ik, Rafaël, zou dat kleintje meteen een Bijbeltje geven, lacht 

Rafaël, maar goed.  

Het kleintje kijkt in opperste verbazing naar zijn speelgoed, en 
heeft nog niet eens door, dat… “Pruttertuteretut!” (maak een 

windjesgeluid)… het stinkt! en kijkt dan heel vies. 

Als een kind nog niet kan praten… “Prrrrr, prrrrr” (doe brabbelen 
na), zie je aan de ogen, hoe mooi het alles om zich heen vindt… 

“Hahahaha” (doe brabbelgelach na), en lacht en vindt alle kleuren 
mooi, en geeft het de aandacht met de ogen. En als het al iets kan 

praten, hoor je af en toe, “Jezus leeft! Mooi hè?” (doe na) 

Sommige kleintjes kunnen best al heel wat zeggen! 
 

Alles is nieuw in het begin voor zo’n lief klein onschuldig 
kindje. 

Van alles geniet het! U, die de ouders zijn, weten dat elke knop een 

bloem wordt, dat een kale boom weer bladeren krijgt, dat de wind 
de wolken voortjaagt. Maar u weet dit. Maar dat betekent niet, dat 

u er dan ook meer van kan genieten.  

 
Ja, genieten is één ding, maar zijn wij God nog wel steeds 

dankbaar voor alles wat de God van Izaäk, Jakob en 
Abraham, de God van Israël, u gegeven heeft?  
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Voor de vruchten, die aan de bomen groeien, voor het koren, 
waarvan we meel kunnen maken om brood te bakken. Dankbaar 

voor alles wat groeit? 

 
Lees voor: Psalm 104, vers 14 tot en met 16  Hier staat 

geschreven: Hij doet het gras ontspruiten voor het vee, het groene 
kruid ter bewerking door de mens, brood uit de aarde 

voortbrengende en wijn, die het hart des mensen verheugt, het 

aangezicht doende glanzen van olie; ja, brood, dat het hart des 
mensen versterkt. De bomen des HEREN worden verzadigd, de 

ceders van de Libanon, die Hij heeft geplant. 
De bode engel Gods sprak verder,  

 

Wees dankbaar voor het kindje. 
 

Lees voor: Johannes 3, vers 5 tot en met 8, en vers 16 en 17   
Johannes 3, vers 5 tot en met 8  Hier staat geschreven: Jezus 

antwoordde: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand geboren 

wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk Gods niet 
binnengaan. Wat uit het vlees geboren is, is vlees, en wat uit de 

Geest geboren is, is geest. Verwonder u niet, dat Ik u gezegd heb: 

Gijlieden moet wederom geboren worden. De wind blaast, 
waarheen hij wil, en gij hoort zijn geluid, maar gij weet niet, 

vanwaar hij komt of waar hij heengaat; zó is een ieder, die uit de 
Geest geboren is. 

En vers 16 en 17  Hier staat geschreven: Want alzo lief heeft God 

de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 
opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig 

leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, 
opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. 

 
Voorwaar, voorwaar, ik zeg u in de naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus: 

Jezus zegt tot u, Laat de kinderen tot Mij komen! 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
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04-04-2013 Boodschap Gods: Zie niet achterom! 
 

BOODSCHAP GODS: ZIE NIET ACHTEROM, MAAR ZIE: HET OUDE IS 

VOORBIJGEGAAN EN HET NIEUWE IS GEKOMEN!  MATTH. 4:19   
MATTH. 26:33 T/M 35   MATTH. 26:75   JOH. 21:17   JOH. 3:16 

T/M 21  

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, welkom! Mijn naam is Benjamin Cousijnsen. Op 4 april 2013 

kreeg ik de volgende boodschap van een bode engel Gods. 
 

Shalom! Ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus 
Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Ik ben een bode engel 

Gods, en mijn naam is Lovesadai. 

 
Mattheüs 4, vers 19  En Hij, “Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus”, zeide tot hen: Komt achter Mij en Ik zal u vissers van 
mensen maken. 

Mattheüs 26, vers 13  Voorwaar, Ik zeg u, overal waar dit evangelie 

verkondigd zal worden in de gehele wereld, zal ook tot haar 
gedachtenis gesproken worden van wat zij gedaan heeft. 

Lees voor: Mattheüs 26, vers 33 tot en met 35  Hier staat 

geschreven: Petrus antwoordde en zeide tot Hem: Al zouden allen 
aanstoot aan U nemen, ik nooit! Jezus zeide tot hem: Voorwaar, Ik 

zeg u, in deze nacht, eer de haan kraait, zult gij Mij driemaal 
verloochenen. Petrus zeide tot Hem: Zelfs al moest ik met U 

sterven, ik zal U voorzeker niet verloochenen. Zo spraken ook al de 

discipelen. 
Mattheüs 26, vers 75  Hier staat geschreven: En terstond kraaide 

een haan. En Petrus herinnerde zich het woord, dat Jezus 
gesproken had: Eer de haan kraait, zult gij Mij driemaal 

verloochenen. En hij ging naar buiten en weende bitter. 

 
Luister,  

 

Johannes 21, vers 17  Hier staat geschreven: Hij zeide ten 
derden male tot hem: Simon, zoon van Johannes, hebt gij Mij lief? 
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Petrus werd bedroefd, dat Hij voor de derde maal tot hem zeide: 
Hebt gij Mij lief? En hij zeide tot Hem: Here, Gij weet alles, Gij 

weet, dat ik U liefheb. Jezus zeide tot hem: Weid mijn schapen. 

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Lees dit voor uit de Bijbel.  
Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren 

Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet 
verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon 

niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar 

opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, 
wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, 

omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon 
van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is 

en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want 

hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat 
het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de 

dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat 
van zijn werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 

De bode engel Gods sprak verder, 

 
Voorwaar, zie niet achterom, maar zie: het oude is voorbij en 

het nieuwe is gekomen! 

Toen zei de bode engel Gods, Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 
 

Plotseling maakt de kracht Gods contact! 
 
PROFETISCHE BOODSCHAP: VOORWAAR, WEES NIET BANG ALS U 

ERVAART DAT HET ECHT TE MOEILIJK WORDT, WANT 

ONVERWACHTS WORDT GIJ WEGGERUKT! (DE OPNAME, DE 
RAPTURE GENOEMD) VERDER EEN BELANGRIJKE OPENBARING 

GODS!  
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, welkom! Op 5 april 2013 bracht de bode engel Gods de 

volgende boodschap over aan Benjamin Cousijnsen. 
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Shalom, profeet Benjamin Cousijnsen! Ik begroet u in de naam van 
Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, 

Benjamin, kijk omhoog, dan ziet gij het. 

 
Gij ziet vele mensen voor de televisie zitten; ze worden 

gehersenspoeld. 
Dit is nu tegenwoordig heel normaal. Alles, waar men vroeger niets 

over durfde te zeggen, is nu reeds normaal en bespreekbaar 

geworden. Niets is nu nog taboe! In het begin krijgt men er nog 
een kleur van, en is men er nog door geschokt. Maar door er 

telkens opnieuw naar te kijken, raakt men er aan gewend, en wordt 
het uiteindelijk als gewoon geaccepteerd. 

 

Lees voor: 2 Thessalonicenzen 2, vers 7 en vers 3  Hier staat 
geschreven: Want het geheimenis der wetteloosheid is reeds in 

werking; wacht slechts totdat hij, die op het ogenblik nog 
weerhoudt, verwijderd is. 

En vers 3  Laat niemand u misleiden, op welke wijze ook, want 

eerst moet de afval komen en de mens der wetteloosheid zich 
openbaren, de zoon des verderfs. 

De bode engel Gods sprak verder, 

 
Voorwaar, ik openbaar u: op 5 mei 2013 zal het rijk der 

duisternis nog meer uitbreiden! 
Aan u de keus of u luistert. Er kunnen twee dingen gebeuren: of gij 

doet niets, en wordt dan beïnvloed door het rijk der duisternis en 

overgenomen, of u onderneemt actie in de naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, als u geen juiste keuze 

maakt, gaat u eraan! Dus, gij moet wel kiezen: voor of tegen 
Yeshua HaMashiach, Jezus Christus.  

De grote afval is begonnen! 

 
Voorwaar, ik spreek het volgende in beeldspraak… 

Lies had het erg moeilijk in haar leven, en zei: “De enige oplossing 

voor mij is, dat ik naar de boodschappen luister van profeet 
Benjamin Cousijnsen, want ik ervaar vaak dat ik, door de 

boodschappen te beluisteren, leer, hoe met de Here Jezus Christus 
om te gaan, en leer veel meer in het licht van Jezus Christus te 

wandelen. 
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Lees voor: 1 Johannes 2, vers 7 en 9 en 10  Hier staat 

geschreven: Geliefden, ik schrijf u geen nieuw gebod, maar een 

oud gebod, dat gij van den beginne gehad hebt. Dit oude gebod is 
het woord, dat gij gehoord hebt.  

Wie zegt in het licht te zijn en zijn broeder haat, die is in de 
duisternis tot nu toe. Wie zijn broeder liefheeft, blijft in het licht en 

in hem is niets aanstotelijks. 

De bode engel Gods sprak verder, 
 

Voorwaar, wees niet bang als u ervaart dat het echt te 
moeilijk wordt, want onverwachts wordt gij weggerukt. 

Vergelijk het maar met de kracht van een magneet, die steeds 

dichter en dichterbij komt, en plotseling contact maakt. 
 

Lees voor: Zacharia 14, vers 4, Lukas 1, vers 32 en 33, Jesaja 
2, vers 4, en Jesaja 9, vers 6  Ik begin met 

Zacharia 14, vers 4  Hier staat geschreven: Zijn voeten zullen te 

dien dage staan op de Olijfberg, die vóór Jeruzalem ligt aan de 
oostzijde; dan zal de Olijfberg middendoor splijten, oostwaarts en 

westwaarts, tot een zeer groot dal, en de ene helft van de berg zal 

noordwaarts wijken en de andere helft zuidwaarts. 
Lukas 1, vers 32 en 33  Hier staat geschreven: Deze zal groot zijn 

en Zoon des Allerhoogsten genoemd worden, en de Here God zal 
Hem de troon van zijn vader David geven, en Hij zal als koning over 

het huis van Jakob heersen tot in eeuwigheid, en zijn koningschap 

zal geen einde nemen. 
Jesaja 2, vers 4  Hier staat geschreven: En Hij zal richten tussen 

volk en volk en rechtspreken over machtige natiën. Dan zullen zij 
hun zwaarden tot ploegscharen omsmeden en hun speren tot 

snoeimessen; geen volk zal tegen een ander volk het zwaard 

opheffen, en zij zullen de oorlog niet meer leren. 
Jesaja 9, vers 6  Hier staat geschreven: Groot zal de heerschappij 

zijn en eindeloos de vrede op de troon van David en over zijn 

koninkrijk, doordat hij het sticht en grondvest met recht en 
gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid. De ijver van de HERE 

der heerscharen zal dit doen. 
De bode engel Gods sprak verder, 
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Voorwaar, op het moment dat men zegt: “Ziet gij wel, dat 
Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, niet komt?” zal Hij 

onverwachts toeslaan! 

Voorwaar, ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel 
Gods, en verdween. 
 
 

 

05-04-2013 Overtreder? Bekeer u dan nu het 
nog kan! 
 

HOORT U BIJ EEN OF MEERDERE VAN DEZE GROEPEN? 
HOEREERDERS, AFGODENDIENAARS, OVERSPELERS, 

SCHANDJONGENS, KNAPENSCHENDERS, DIEVEN 

GELDGIERIGEN, DRONKAARDS, LASTERAARS, OPLICHTERS? DAN 
IS DEZE BOODSCHAP VOOR U!  

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, welkom! Op 5 april 2013 bracht de bode engel Gods de 

volgende boodschap over aan Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Mijn naam is Rafaël en begroet u in de naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus.  
 

Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Steel niet! 

 
Job 24, vers 14 tot en met 17  Tegen het daglicht maakt de 

moordenaar zich op en doodt de ellendige en de arme, en des 
nachts is hij een dief gelijk. Het oog van de overspeler wacht op de 

schemering, denkende: Geen oog mag mij zien; en hij legt een 

bedekking op zijn gezicht. In het duister dringt men de huizen 
binnen; overdag sluiten zij zich op, zij willen niets weten van het 

daglicht; want voor hen tezamen is diepe duisternis als 
morgenstond, daar zij met de verschrikkingen der diepe duisternis 

vertrouwd zijn.  
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Spreuken 29, vers 24  Wie met een dief deelt, haat zichzelf; al 
hoort hij de vloek, toch geeft hij de zaak niet aan.  

 

Lees voor: Joël 2, vers 9, Mattheüs 6, vers 19 tot en met 24, 
Johannes 10, vers 1 tot en met 2, Johannes 10, vers 8 en 

vers 10 en 11, en 1 Korinthiërs 5, vers 9 tot en met 13, en 
Openbaring 3, vers 3, 1 Korinthiërs 6, vers 9 tot en met 11, 

Exodus 22, vers 2, Markus 4, vers 14 en 15  Ik begin met 

Joël 2, vers 9  Zij stormen op de stad aan; zij rennen op de muur; 
zij klimmen in de huizen; zij komen door de vensters als een dief. 

Mattheüs 6, vers 19 tot en met 24  Hier staat geschreven: ‘De ware 
schat’ - Verzamelt u geen schatten op aarde, waar mot en roest ze 

ontoonbaar maakt en waar dieven inbreken en stelen; maar 

verzamelt u schatten in de hemel, waar noch mot noch roest ze 
ontoonbaar maakt en waar geen dieven inbreken of stelen. Want, 

waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. De lamp van het 
lichaam is het oog. Indien dan uw oog zuiver is, zal geheel uw 

lichaam verlicht zijn; maar indien uw oog slecht is, zal geheel uw 

lichaam duister zijn. Indien nu wat licht in u is, duisternis is, hoe 
groot is dan de duisternis! Niemand kan twee heren dienen, want 

hij zal òf de ene haten en de andere liefhebben, òf zich aan de ene 

hechten en de andere minachten; gij kunt niet God dienen èn 
Mammon.  

Johannes 10, vers 1 tot en met 2  Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, 
wie niet door de deur de schaapskooi binnenkomt, maar op een 

andere plaats inklimt, die is een dief en een rover; maar wie door 

de deur binnenkomt, is de herder der schapen. 
En vers 8, 10 en 11  Allen, die vóór Mij gekomen zijn, zijn dieven 

en rovers, maar de schapen hebben naar hen niet gehoord. De dief 
komt niet dan om te stelen en te slachten en te verdelgen; Ik ben 

gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed. Ik ben de goede 

herder. De goede herder zet zijn leven in voor zijn schapen. 
1 Korinthiërs 5, vers 9 tot en met 13  Hier staat geschreven: Ik 

schreef u reeds in mijn brief, dat gij niet moest omgaan met 

hoereerders; niet met de hoereerders uit deze wereld in het 
algemeen of met de geldgierigen en oplichters of afgodendienaars, 

want dan zou men wel uit de wereld moeten gaan. Nu evenwel 
schrijf ik u, dat gij niet moet omgaan met iemand, die, al heet hij 

een broeder, een hoereerder, geldgierige, afgodendienaar, 
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lasteraar, dronkaard, of oplichter is; met zo iemand moet gij zelfs 
niet samen eten. Staat het soms aan mij, hen te oordelen, die 

buiten zijn? Oordeelt ook gij niet alleen hen, die in uw kring zijn? 

Hen, die buiten zijn, zal God oordelen. Doet, wie niet deugt, uit uw 
midden weg. 

Openbaring 3, vers 3  Hier staat geschreven: Bedenk dan, hoe gij 
het ontvangen en gehoord hebt, en bewaar het en bekeer u. Indien 

gij dan niet wakker wordt, zal Ik komen als een dief, en gij zult niet 

weten, op welk uur Ik u zal overvallen. 
1 Korinthiërs 6, vers 9 tot en met 11  Hier staat geschreven: Of 

weet gij niet, dat onrechtvaardigen het Koninkrijk Gods niet 
beërven zullen? Dwaalt niet! Hoereerders, afgodendienaars, 

overspelers, schandjongens, knapenschenders, dieven, 

geldgierigen, dronkaards, lasteraars of oplichters, zullen het 
Koninkrijk Gods niet beërven. En sommigen uwer zijn dat geweest. 

Maar gij hebt u laten afwassen, maar gij zijt geheiligd, maar gij zijt 
gerechtvaardigd door de naam van de Here Jezus Christus en door 

de Geest van onze God. 

Exodus 22, vers 2  Hier staat geschreven: Indien een dief bij een 
inbraak betrapt en zo getroffen wordt, dat hij sterft, dan rust 

daarop geen bloedschuld. 

Markus 4, vers 14 en 15  Hier staat geschreven:  De zaaier zaait 
het woord. Dit zijn degenen, die langs de weg zijn: waar het woord 

gezaaid wordt, en zodra zij het horen, komt terstond de satan en 
neemt het woord, dat in hen gezaaid is, weg. 

 

De bode engel Gods sprak verder, Voorwaar,  
 

1 Timotheüs 5, vers 15  Want reeds zijn sommigen afgeweken, 
de satan achterna. 

1 Timotheüs 6, vers 7  Want wij hebben niets op de wereld 

medegebracht; wij kunnen er ook niets uit medenemen. 
 

Lees voor: Mattheüs 4, vers 7 tot en met 11, en Johannes 3, 

vers 16 tot en met 21 
Mattheüs 4, vers 7 tot en met 11  Hier staat geschreven: Jezus 

zeide tot hem: Er staat ook geschreven: Gij zult de Here, uw God, 
niet verzoeken. Wederom nam de duivel Hem mede naar een zeer 

hoge berg en hij toonde Hem al de koninkrijken der wereld en hun 
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heerlijkheid, en zeide tot Hem: Dit alles zal ik U geven, indien Gij U 
nederwerpt en mij aanbidt. Toen zeide Jezus tot hem: Ga weg, 

satan! Er staat immers geschreven: De Here, uw God, zult gij 

aanbidden en Hem alleen dienen. Toen liet de duivel Hem met rust 
en zie, engelen kwamen en dienden Hem.  

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Hier staat geschreven: Want 
alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon 

gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren 

ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de 
wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de 

wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet 
veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet 

heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is 

het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 
duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 

waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 
gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; 

maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn 

werken blijke, dat zij in God verricht zijn. Tot zover.  
 

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 
 

 

Profetie: Er dreigt groot gevaar, wees alert! 
 

07-04-2013  PROFETIE: HOOR ISRAËL, WEES NIET VERDEELD, 
WEES WAKKER; YESHUA HAMASIACH WAARSCHUWT U ERNSTIG! 

WEES KLAAR, GELOVIGEN, DIT IS EEN DRINGENDE OPROEP: ER 

DREIGT GROOT GEVAAR, WEES ALERT!  
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, welkom! Mijn naam is Benjamin Cousijnsen. Op 7 april 2013 
kreeg ik de volgende boodschap van een bode engel Gods. 
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Shalom! Ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus 
Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u Israël, ik ben de bode engel 

Gods, Kadesa. 

 
Hoor, Israël, wees niet verdeeld, wees wakker. 

Yeshua HaMashiach waarschuwt u ernstig! Wees klaar, gelovigen! 
Dit is een dringende oproep. Er dreigt groot gevaar, wees alert! De 

gevallen engelen zijn in aantocht. 

 
Openbaring 9, vers 9 en 10  En zij hadden borstschilden als 

ijzeren harnassen en het gedruis van hun vleugels was als het 
gedruis van wagens, wanneer vele paarden ten strijde draven. En 

zij hadden staarten als schorpioenen en angels, en in hun staarten 

was hun macht om de mensen schade toe te brengen… tot zover. 
 

Maak u klaar! Het luchtruim boven Israël wordt vrijgemaakt. 
Er wordt nu gestreden voor de Wederkomst van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus, door Gabriëls leger en Michaëls leger, 

met een engelenschare van 267.614.338 Godsgetrouwe strijders. 
Er wordt gestreden boven Israël. 

 

Voorwaar, Israël, Hamas zal oorlog voeren! 
 

Openbaring 17, vers 14  Dezen zullen oorlog voeren tegen het 
Lam, maar het Lam zal hen overwinnen – want Hij is de Here der 

heren en de Koning der koningen – en zij, die met Hem zijn, de 

geroepenen en uitverkorenen en gelovigen. 
 

Voorwaar, Israël, Obama speelt een spel en werkt samen 
met de gevallen engelen, en is er op uit dat er één 

godsdienst is onder één gezag! 

Onverwachts worden de kinderen Gods weggerukt.  
Israël, richt u op Yeshua HaMashiach, Jezus Christus! 

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom, 

Israël, Maranatha! 
 

 
 

07-04-2013 “Heer, ik ben er klaar voor!” 
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BOODSCHAP GODS: GIJ BIDT EN SMEEKT EN ZEGT, “HEER, IK 

VERWACHT U, HAAST U, HAAL MIJ OP!” ONDERZOEK UZELF 

EENS... ZIJT GIJ ER WAARLIJK KLAAR VOOR?  
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, welkom! Op 7 april 2013 bracht de bode engel Gods de 
volgende boodschap over aan Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus.  

 
Voorwaar, gij daar, word wakker daar!  

Zijt gij er klaar voor om Hem nu te ontmoeten? 
Ik ben de bode engel Gods en mijn naam is Betuelsa. Deze 

boodschap is voor u. Gij bidt en smeekt en zegt: “Heer, ik verwacht 

u, haast u, haal mij op, ik ben er klaar voor!”  
 

Aan u stel ik vandaag deze vraag namens Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus: Zijt gij er waarlijk klaar voor? 
Onderzoek uzelf eens… Hij spreekt tot uw ziel. 

 
1 Johannes 3, vers 3 tot en met 10  Lees dit voor. Hier staat 

geschreven: En een ieder, die deze hoop op Hem heeft, reinigt zich, 

gelijk Hij rein is. Ieder, die de zonde doet, doet ook de 
wetteloosheid, en de zonde is wetteloosheid. En gij weet, dat Hij 

geopenbaard is, opdat Hij de zonden zou wegnemen, en in Hem is 
geen zonde. Een ieder, die in Hem blijft, zondigt niet; een ieder, die 

zondigt, heeft Hem niet gezien en heeft Hem niet gekend. 

Kinderkens, laat niemand u misleiden. Wie de rechtvaardigheid 
doet, is rechtvaardig, gelijk Hij rechtvaardig is; wie de zonde doet is 

uit de duivel, want de duivel zondigt van den beginne. Hiertoe is de 

Zoon van God geopenbaard, opdat Hij de werken des duivels 
verbreken zou. Een ieder, die uit God geboren is, doet geen zonde; 

want het zaad Gods blijft in hem en hij kan niet zondigen, want hij 
is uit God geboren. Hieraan zijn de kinderen Gods en de kinderen 
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des duivels kenbaar: een ieder, die de rechtvaardigheid niet doet, is 
niet uit God, evenmin als wie zijn broeder niet liefheeft.  

De bode engel Gods sprak verder, 

 
Stel u voor, gij had nog zo gezegd, “Haal mij thuis”, terwijl 

gij met vele onbeleden zonden zat, en dingen die gij niet in 
orde had gemaakt, en u zou oog in oog met de Heer komen 

te staan. 

Weet u wat er dan zou gebeuren? 
Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, is zó machtig en heilig, dat gij 

Hem niet zou kunnen verdragen vanwege uw zonden. Zijn 
doordringende ogen zouden uw ziel in brand zetten! Voorwaar, 

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, wil dat gij in Zijn licht wandelt, 

en het in orde maakt met Hem en uw naaste, en nu breekt met de 
dingen, die niet uit God zijn. Begeef u nu in het licht, want in Zijn 

licht alleen is vergeving en reiniging door het Bloed van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. Zijn Bloed reinigt u van alle zonden.  

 

Gij zegt, “Ik vecht me dood tegen de zonden!” 
Maar het grote geheim is, dat gij iedere keer weer naar Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus, mag gaan. Hij is de enige Weg naar 

het licht! 
 

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Lees dit voor. Hier staat 
geschreven: Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn 

eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem 

gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft 
zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld 

veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie 
in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds 

veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de 

eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de 
wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben 

dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die 

kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn 
werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat 

tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat zij in God verricht 
zijn. 

De bode engel Gods sprak verder, 
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Wees klaar voor de Rapture!  

Speel geen spelletje met Hem! Voorwaar, als gij u nu eens begeeft 

in Zijn licht, dan wordt het pas werkelijk rein van binnen. Gij, die 
een zwart innerlijk hebt, moet waarlijk durven over te gaan naar 

het ware licht! Het licht overwint altijd van de duisternis, of u nu 
Christen bent of niet. Geloof dat Hij, Jezus Christus, Yeshua 

HaMashiach, u toelaat in Zijn nabijheid en uw leven, en u, op dit 

punt aangekomen, waarlijk verandert! Zijt gij nog gebonden aan 
drugs of roken of… vul maar in? 

Vecht om er vanaf te komen! Heeft het licht niet van de duisternis 
overwonnen?  

 

De Heer spreekt nu tot u!  
Ik houd Mijn ogen op u gericht, Ik voer u op Mijn vleugelen naar 

heilige sferen. Wie in Mij blijft, zondigt niet. Gij moet niet vechten, 
maar eerst uw wapenrusting aandoen.  

 

Efeziërs 6, vers 10 tot en met 19  Lees dit voor uzelf. 
 

Voorwaar, gij moet leren om Hem te vertrouwen en te 

geloven, om in Hem te blijven door geloof, gebed, Bijbel 
lezen, en door Hem te loven en te prijzen, te zingen en te 

danken, en vergeving te vragen voor uw struikelen. 
Ga met Hem om en praat met Hem, en in de mate dat gij met Hem 

wandelt, altijd weer naar het licht gaat, zal er alleen nog licht zijn. 

En als gij zo de Here verwacht, zijt gij er waarlijk klaar voor. Hij 
heeft u zo lief! Hij wil u zeer graag ontmoeten! Zijt gij waarlijk klaar 

om Hem te ontmoeten, of valt u straks voor Zijn voeten neer 
vanwege de zonde? Voorwaar, zijt gij klaar?  

Zeg dan: “Ik ben er klaar voor”. 

 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom, Immanuel, Maranatha! 
 

 
 

Die geweldige kracht rukt u zo weg omhoog! 
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08-04-2013  PROFETISCHE BOODSCHAP GODS OVER DE OPNAME, 
OOK WEL WEGRUKKING OF RAPTURE GENOEMD: HET IS HET 

PRACHTIGSTE MOMENT VAN UW LEVEN! VEEL DETAILS OVER DE 

NU ZEER SPOEDIGE RAPTURE!  
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, welkom! Op 8 april 2013 bracht de bode engel Gods deze 
boodschap over aan Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus, de Zoon van de God van Izaäk, Jakob en Abraham. Mijn 

naam is Rafaël. 
 

Wanneer gij weggenomen wordt door Gods enorme kracht, 
zijt gij gekleed in blinkend linnen. 

Het zit lekkerder dan een ruimtepak. Wanneer gij door de lucht 

getrokken wordt, omhoog door de lucht, laat God nog eenmaal aan 
u zien, hoe mooi en groot de Aarde was. Het gaat heel snel! Die 

geweldige kracht rukt u zo weg, omhoog! Het is het prachtigste 

moment van uw leven. Gij ziet al die prachtige kleuren en al die 
mensen, voorwaar, zelfs dieren! Die zijn niet gekleed in blinkend 

linnen, maar God brengt ze veilig thuis. Gij weet niet wat gij ziet 
om u heen! Zelfs baby’s en gehandicapten gaan naar Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus.  

 
Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, 

dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die 
in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. 

 

De schoonheid van de Aarde verandert meteen na de 
wegrukking. 

Rook en vuur zal gezien worden, nadat gij nog even kort uw 

prachtige Aarde ziet op afstand. Op de Aarde vindt er een 
wereldwijde aardbeving plaats, en de bazuinen zullen door velen 

gehoord worden. Zelfs de doven zullen het horen, die in Yeshua 
HaMashiach verbonden zijn. De bazuin van Yeshua HaMashiach, 
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Jezus Christus, veroorzaakt, door het geluid, de trilling op Aarde. 
Dan is er chaos.  

 

Van vreemde planeten werd aan u reeds geopenbaard, 
Benjamin Cousijnsen, dat de Aarde niet de enige planeet was 

van leven. 
 

Bij aankomst zal het zeer aangrijpend zijn! 

Blinden kunnen zien, lammen kunnen lopen en doven kunnen 
horen. Zelfs alle pijnen en ziekten zijn er niet meer, en zelfs armen 

en benen zijn aangegroeid!  
 

Lees voor: Jeremia 32, vers 27, en Openbaring 11, vers 12, 1 

Johannes 2, vers 15 tot en met 16, en 1 Johannes 4, vers 7 
tot en met 12   

Jeremia 32, vers 27  Hier staat geschreven: Zie, Ik, de HERE, ben 
de God van al wat leeft; zou voor Mij iets te wonderlijk zijn? 

Openbaring 11, vers 12  Hier staat geschreven: En zij hoorden een 

luide stem uit de hemel tot hen zeggen: Klimt hierheen op! En zij 
klommen naar de hemel op in de wolk, en hun vijanden 

aanschouwden hen. 

1 Johannes 2, vers 15 tot en met 16  Hier staat geschreven: Hebt 
de wereld niet lief en hetgeen in de wereld is. Indien iemand de 

wereld liefheeft, de liefde des Vaders is niet in hem. Want al wat in 
de wereld is: de begeerte des vlezes, de begeerte der ogen en een 

hovaardig leven, is niet uit de Vader, maar uit de wereld. 

1 Johannes 4, vers 7 tot en met 12  Hier staat geschreven: 
Geliefden, laten wij elkander liefhebben, want de liefde is uit God; 

en een ieder, die liefheeft, is uit God geboren en kent God. Wie niet 
liefheeft, kent God niet, want God is liefde. Hierin is de liefde Gods 

jegens ons geopenbaard, dat God zijn eniggeboren Zoon gezonden 

heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door Hem. Hierin is de 
liefde, niet dat wij God liefgehad hebben, maar dat Hij ons heeft 

liefgehad en zijn Zoon gezonden heeft als een verzoening voor onze 

zonden. Geliefden, indien God ons zó heeft liefgehad, behoren ook 
wij elkander lief te hebben. Niemand heeft ooit God aanschouwd; 

indien wij elkander liefhebben, blijft God in ons en zijn liefde is in 
ons volmaakt geworden. 
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Voorwaar, Benjamin zag vele beelden…  
Benjamin zag velen huilen van vreugde, toen men daar aankwam, 

bij Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Deuren gingen open; er was 

een zaal, waar vele engelen Gods waren onder de gasten.  
 

Voorwaar, maak u klaar voor de heftige krachtige 
wegrukking! 

Wees rein van hart, ziel en lichaam, en kies nu heden voor Hem, en 

breng uw zonden bij Hem. Hij heeft u vandaag geroepen, en wie 
niet wil horen, gaat verloren. Blijf niet achter!  

Zie, Ik kom zeer spoedig! Zo spreekt de Here. 
Ruacha, Yeshu, Immanuel, Maranatha, Shalom! 
 

 
 

Ontvang! Want niets is te onmogelijk voor Hem! 
 
08-04-2013  WEDEROM SPREEKT YESHUA HAMASIACH, JEZUS 

CHRISTUS, TOT U! DEZE BOODSCHAP OMVAT EEN BIJZONDER 
GEBED! OPEN UW HART VOOR JEZUS CHRISTUS EN VERWACHT 

EEN WONDER ALLEEN VAN HEM!  

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, welkom! Op 8 april 2013 bracht de bode engel Gods deze 

boodschap over aan Benjamin Cousijnsen.  
 

Shalom, profeet Benjamin Cousijnsen! Ik begroet u in de naam van 

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 
Rebealaska. Ik ben een bode engel Gods. 

 
Voorwaar, werp uw bekommernissen op Hem, die u liefheeft, 

die u al zo lang roept! 

Maar u hebt niet gehoord.  
 

Wederom spreekt Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, tot u: 

Kom tot Mij, Ik ben uw Schuilplaats. Ik zal u troosten. Mijn 
goedertierenheid is machtig over u. Keer uw aangezicht naar Mij! 
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Weet gij niet, daar zijn geen grenzen aan Mijn kracht en macht. 
Strek uw handen uit. Wat wilt gij dat Ik, Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus, u doen zal?  

Ik ben een bode engel Gods, en in Zijn naam spreek ik tot u: 
Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, raak op dit moment de mensen 

aan, die hun handen hebben uitgestrekt, en van u een wonder 
verwachten.  

In de almachtige naam van Yeshua HaMashiach, maakt het Bloed 

van het Lam Jezus Christus u nu vrij!  
Verheerlijk en dank Hem en geloof Hem. Hij is heden Dezelfde van 

G tot O, van Genesis tot Openbaring. Zou voor Hem iets te 
onmogelijk zijn?  

Ontvang het nu in Jezus Christus’ naam, wat gij nodig heeft. Amen! 

 
Johannes 8, vers 12  Lees dit voor. Hier staat geschreven: 

Wederom dan sprak Jezus tot hen en zeide: Ik ben het licht der 
wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, maar 

hij zal het licht des levens hebben. 

 
De bode engel Gods sprak verder, Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, 

Shalom! 
 
 

 

Wees standvastig in beproevingen! 
 

09-04-2013  MIJN KIND, ALS JE DE HEER WILT DIENEN, BEREID JE 
DAN VOOR OP BEPROEVINGEN. HOUD HET RECHTE SPOOR, WEES 

STANDVASTIG EN WORD NIET ONGEDULDIG IN TIJDEN VAN 

TEGENSPOED!  SIRACH 2:1 EN 2 
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, welkom! Op 9 april 2013 bracht de bode engel Gods de 
volgende boodschap over aan Benjamin Cousijnsen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus 
Christus. Voorwaar, Benjamin Cousijnsen, en mijn naam is Seriël.  
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Voorwaar,  

 

Jesaja 30, vers 21  En wanneer gij rechts of wanneer gij links 
zoudt willen gaan, zullen uw oren achter u het woord horen: Dit is 

de weg, wandelt daarop. 
 

Lees: Efeziërs 5, vers 7 en 8 en vers 11 tot en met 13   

Efeziërs 5, vers 7 en 8  Hier staat geschreven: Doet dan niet met 
hen mede. Want gij waart vroeger duisternis, maar thans zijt gij 

licht in de Here; wandelt als kinderen des lichts. 
En vers 11 tot en met 13  En neemt geen deel aan de onvruchtbare 

werken der duisternis, maar ontmaskert ze veeleer, want het is 

zelfs schandelijk om te noemen, wat heimelijk door hen wordt 
verricht; maar als dat alles door het licht ontmaskerd wordt, komt 

het aan de dag; want al wat aan de dag komt is licht. 
 

Luister aandachtig! 

 
Sirach 2, vers 1 tot en met 5  Mijn kind, als je de Heer wilt 

dienen, bereid je dan voor op beproevingen. Houd het rechte spoor, 

wees standvastig en word niet ongeduldig in tijden van tegenspoed. 
Houd je stevig aan hem vast en laat hem niet los, dan word je aan 

je levenseinde beloond. Aanvaard alles wat je overkomt en wees 
ook geduldig, “Mijn kind”, wanneer je wordt vernederd. “Weet je 

niet,” want goud wordt in het vuur getoetst, in de oven van 

vernedering test God de mens die hij aanvaardt. “Voorwaar”, 
wanneer je ziek bent of armoede lijdt, vertrouw dan op hem. 

 
Lees verder: Sirach 2, vers 6 tot en met 18, en Galaten 5, vers 

7 en 8 en vers 22, en Psalm 119, vers 66 tot en met 72, en 

Johannes 3, vers 17  Ik lees nu verder vanaf 
Sirach 2, vers 6 tot en met 18  Hier staat geschreven: Geloof in 

hem, dan zal hij je helpen, bewandel rechte wegen en vestig op 

hem je hoop. Jij die ontzag voor de Heer hebt, zie uit naar zijn 
ontferming en wijk niet af, dan val je niet. Jij die ontzag hebt voor 

de Heer, vertrouw op hem, dan valt je loon je niet uit handen. Jij 
die ontzag hebt voor de Heer, hoop op het goede, op ontferming en 

eeuwige vreugde, want eeuwige vreugde is het loon dat hij je 
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schenkt. Kijk naar de generaties van vroeger: Was er ook maar 
iemand die op de Heer vertrouwde en werd teleurgesteld? Was er 

ook maar iemand die volhardde in ontzag voor hem en niet werd 

gehoord? Was er ook maar iemand die hem aanriep en 
onopgemerkt bleef? De Heer heeft immers medelijden en ontfermt 

zich, vergeeft zonden en redt in tijden van verdrukking. Wee de 
laffe harten en de slappe handen, de zondaar die twee paden 

bewandelt. Wee het wankelmoedig hart, want het heeft geen 

vertrouwen; daarom wordt het niet beschermd. Wee jullie die niet 
langer volharden, wat zul je doen als God je opzoekt? Wie ontzag 

heeft voor de Heer verzet zich niet tegen zijn woorden, wie hem 
bemint volgt zijn wegen. Wie ontzag heeft voor de Heer wil hem 

welgevallig zijn. Wie hem bemint leeft volledig vanuit de wet. Wie 

ontzag heeft voor de Heer houdt zijn hart bereid en vernedert zich 
voor hem. ‘We vallen liever in handen van de Heer dan in handen 

van mensen, want zijn ontferming is zo groot als zijn majesteit.’ 
Galaten 5, vers 7 en 8  Hier staat geschreven: Gij liept goed. Wie is 

u in de weg gekomen, dat gij aan de waarheid niet meer 

gehoorzaamt? Die overreding kwam niet van Hem, die u roept. 
En vers 22  Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, 

vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, 

zachtmoedigheid, zelfbeheersing. 
Psalm 119, vers 66 tot en met 72  Hier staat geschreven: Leer mij 

goed onderscheiden en kennen, want ik stel vertrouwen in uw 
geboden. Eer ik verdrukt werd, dwaalde ik, maar nu onderhoud ik 

uw woord. Gij zijt goed en goeddoende, leer mij uw inzettingen. 

Overmoedigen wrijven mij leugens aan, ik houd uw bevelen van 
ganser harte. Ongevoelig als vet is hun hart, maar ik verlustig mij 

in uw wet. Het is mij goed, dat ik verdrukt ben geweest, opdat ik 
uw inzettingen zou leren. De wet van uw mond is mij beter dan 

duizenden stukken goud en zilver.  

Johannes 3, vers 17  Hier staat geschreven:  Want God heeft zijn 
Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, 

maar opdat de wereld door Hem behouden worde. 

De bode engel Gods sprak verder,  
 

Overdenk dit! 
Voorwaar, ik ga nu, profeet Gods Benjamin Cousijnsen.  

Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween. 
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Wandel in de Geest en niet in het beest! 
 

09-04-2013  BOODSCHAP GODS: VOORWAAR, WANDEL IN DE 

GEEST EN NIET IN HET BEEST! VOORWAAR, HET LICHT OVERWINT 
HET TEGENNATUURLIJKE EN HET WORDT ZOALS GOD BEDOELD 

HEEFT: HET NATUURLIJKE!  
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, welkom! Op 9 april 2013 bracht de bode engel Gods deze 
boodschap over aan Benjamin Cousijnsen.  

 

Shalom, profeet Benjamin Cousijnsen! Ik begroet u in de naam van 
Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, 

ik ben de bode engel Gods, Chiati. 
 

Voorwaar, Benjamin is tevoren door de God van Izaäk, Jakob 

en Abraham uitgekozen als profeet Gods. 
Zijn verlangen is dat gij zich onderzoekt. 

 

Lees voor: Romeinen 1, vers 24 tot en met 28  Hier staat 
geschreven: Daarom heeft God hen in hun hartstochten 

overgegeven aan onreinheid, zodat bij hen het lichaam onteerd 
wordt. Zij immers hadden de waarheid Gods vervangen door de 

leugen en het schepsel vereerd en gediend boven de Schepper, die 

te prijzen is tot in eeuwigheid. Amen. Daarom heeft God hen 
overgegeven aan schandelijke lusten, want hun vrouwen hebben de 

natuurlijke omgang vervangen door de tegennatuurlijke. Eveneens 
hebben de mannen de natuurlijke omgang met de vrouw 

opgegeven, en zijn in wellust voor elkander ontbrand, als mannen 

met mannen schandelijkheid bedrijvende en daardoor het 
welverdiende loon voor hun afdwaling in zichzelf ontvangende. En 

daar zij het verwerpelijk achtten God te erkennen, heeft God hen 

overgegeven aan een verwerpelijk denken om te doen wat niet 
betaamt. 
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De bode engel Gods sprak verder, 
 

Voorwaar, bekeer u, als gij de duisternis opzoekt, ook in het 

verborgene! 
Gij moet ophouden om maar net te doen alsof God alles maar moet 

veranderen, en u vindt alles maar goed! Ja, ook u daar in de kerk! 
Als de kerk maar vol is.  

 

Voorwaar, God haat het tegennatuurlijke! 
Gij zegt: “God is liefde”. Maar God haat de zonde! Voorwaar, Hij 

heeft ieder schepsel lief, maar Hij wil dat gij niet in het 
tegennatuurlijke blijft. Bekeer u! Alle kerkleiders, die hun ogen 

maar dichtknijpen, en alles maar goed vinden in Gods huis, maken 

zich medeschuldig.  
 

Lees voor: Romeinen 4, vers 7 en 8 en 9, en Romeinen 8, vers 
5 tot en met 14   

Romeinen 4, vers 7, 8 en 9  Hier staat geschreven: Zalig zij, wier 

ongerechtigheden vergeven en wier zonden bedekt zijn. Zalig de 
man, wiens zonde de Here geenszins zal toerekenen. Geldt deze 

zaligspreking dan de besnedene of ook de onbesnedene? Wij 

zeggen immers: Het geloof werd Abraham tot gerechtigheid 
gerekend.  

Romeinen 8, vers 5 tot en met 14  Hier staat geschreven: Want zij, 
die naar het vlees zijn, hebben de gezindheid van het vlees, en zij, 

die naar de Geest zijn, hebben de gezindheid van de Geest. Want 

de gezindheid van het vlees is de dood, maar de gezindheid van de 
Geest is leven en vrede. Daarom dat de gezindheid van het vlees 

vijandschap is tegen God; want het onderwerpt zich niet aan de wet 
Gods; trouwens, het kan dat ook niet: zij, die in het vlees zijn, 

kunnen Gode niet behagen. Gij daarentegen zijt niet in het vlees, 

maar in de Geest, althans, indien de Geest Gods in u woont. Indien 
iemand echter de Geest van Christus niet heeft, die behoort Hem 

niet toe. Indien Christus in u is, dan is wel het lichaam dood 

vanwege de zonde, maar de geest is leven vanwege de 
gerechtigheid. En indien de Geest van Hem, die Jezus uit de doden 

heeft opgewekt, in u woont, dan zal Hij, die Christus Jezus uit de 
doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken 

door zijn Geest, die in u woont. Derhalve, broeders, zijn wij 
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schuldenaars, maar niet van het vlees, om naar het vlees te leven. 
Want indien gij naar het vlees leeft, zult gij sterven; maar indien gij 

door de Geest de werkingen des lichaams doodt, zult gij leven. 

Want allen, die door de Geest Gods geleid worden, zijn zonen Gods. 
De bode engel Gods sprak verder, 

 
Voorwaar, wandel in de Geest en niet in het beest! 

 

Lees voor: Johannes 3, vers 6 en 7  Hier staat geschreven: Wat 
uit het vlees geboren is, is vlees, en wat uit de Geest geboren is, is 

geest. Verwonder u niet, dat Ik u gezegd heb: Gijlieden moet 
wederom geboren worden. 

De bode engel Gods sprak verder, 

 
Voorwaar, het licht overwint het tegennatuurlijke. 

En het wordt zoals God bedoeld heeft: het natuurlijke. 
 

Lees voor: Genesis 1, vers 27, en Johannes 1, vers 32, en tot 

slot Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Ik begin met 
Genesis 1, vers 27  Hier staat geschreven: En God schiep de mens 

naar zijn beeld; naar Gods beeld schiep Hij hem; man en vrouw 

schiep Hij hen. 
Johannes 1, vers 32  Hier staat geschreven: En Johannes getuigde 

en zeide: Ik heb aanschouwd, dat de Geest nederdaalde als een 
duif uit de hemel, en Hij bleef op Hem.  

En tot slot Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Hier staat 

geschreven: Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn 
eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem 

gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft 
zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld 

veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie 

in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds 
veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de 

eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de 

wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben 
dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die 

kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn 
werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat 
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tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat zij in God verricht 
zijn. 

 

De bode engel Gods sprak verder, Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, 
Shalom! 

 
 

 

Jezus helpt Tomas met deze woorden! 
 

10-04-2013  TOMAS IS EEN HEEL PRECIES MANNETJE; HIJ WIL 

ALLES ZELF ONDERZOEKEN. ONDERZOEK NET ALS TOMAS EN LEES 
MEE! DE HERE JEZUS, YESHUA, ZAL U HELPEN BEGRIJPEN. LEES 

MET EEN OPEN HART, GODS ZEGEN!  
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, welkom! Op 10 april 2013 bracht de bode engel Gods deze 
boodschap over aan Benjamin Cousijnsen. 

Shalom! Ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus. Mijn naam is Rafaël.  
 

Lees Johannes 14, vers 5 in uw Bijbel. Hier staat geschreven: 

Tomas zeide tot Hem: Here, wij weten niet, waar Gij heengaat; hoe 
weten wij dan de weg? 

 
Voorwaar, Tomas is een heel precies mannetje. 

Hij wil alles zelf onderzoeken, zelf ondervinden. En zolang hij iets 

niet met eigen ogen heeft gezien, kan hij het moeilijk geloven. Nou 
kent Jezus hem langer dan vandaag. 

 
Lees voor: Johannes 14, vers 6 en 7  Hier staat geschreven: 

Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; 

niemand komt tot de Vader dan door Mij. Indien gij Mij kendet, 
zoudt gij ook mijn Vader gekend hebben. Van nu aan kent gij Hem 

en hebt gij Hem gezien. 

 
Met die woorden helpt Jezus Tomas dan wel, maar of jij dit snapt? 
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Lees voor: Johannes 6, vers 33 tot en met 35, en Johannes 7, 

vers 27 tot en met 30, en Johannes 3, vers 16, en 1 

Korinthiërs 15, vers 56 tot en met 58  Ik begin met 
Johannes 6, vers 33 tot en met 35  Hier staat geschreven: Want 

dát is het brood Gods, dat uit de hemel nederdaalt en aan de 
wereld het leven geeft. Zij zeiden dan tot Hem: Here, geef ons 

altijd dit brood. Jezus zeide tot hen: Ik ben het brood des levens; 

wie tot Mij komt, zal nimmermeer hongeren en wie in Mij gelooft, 
zal nimmermeer dorsten. 

Johannes 7, vers 27 tot en met 30  Hier staat geschreven: Van 
deze echter weten wij, vanwaar Hij is, doch wanneer de Christus 

komt, weet niemand, vanwaar Hij is. Jezus dan riep, terwijl Hij in 

de tempel leerde, en sprak: Mij kent gij en gij weet, vanwaar Ik 
ben; en Ik ben niet van Mijzelf gekomen, maar er is een 

Waarachtige, die Mij gezonden heeft en die gij niet kent. Ik ken 
Hem, want Ik kom van Hem en Hij heeft Mij gezonden. Zij trachtten 

Hem dan te grijpen, maar niemand sloeg de hand aan Hem, want 

zijn ure was nog niet gekomen.  
Johannes 3, vers 16  Hier staat geschreven: Want alzo lief heeft 

God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 

opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig 
leven hebbe. 

1 Korinthiërs 15, vers 56 tot en met 58  Hier staat geschreven: De 
prikkel des doods is de zonde en de kracht der zonde is de wet. 

Maar Gode zij dank, die ons de overwinning geeft door onze Here 

Jezus Christus. Daarom, mijn geliefde broeders, weest standvastig, 
onwankelbaar, te allen tijde overvloedig in het werk des Heren, 

wetende, dat uw arbeid niet vergeefs is in de Here.  
 

De bode engel sprak verder, Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

Zijn SHALOM wordt werkelijkheid! 
 

10-04-2013  BOODSCHAP GODS: VOORWAAR, MAAK U KLAAR! 

BREEK MET ZONDIGEN! SPRAK DE BODE ENGEL GODS. HEILIG, 
HEILIG, HEILIG IS DE HEER. ZIJN SHALOM WORDT 

WERKELIJKHEID!  

 
 



 
 

 

1279 
 
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, welkom! Op 10 april 2013 bracht de bode engel Gods de 

volgende boodschap over aan Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, ik zeg u, profeet Benjamin 

Cousijnsen: Ik ben wederom naar u gezonden. Ik ben de bode 

engel Gods; mijn naam is Kadesa.  
 

De strijdwagens van God zijn twee maal tienduizend en 
duizenden maal duizenden. 

Hoor, Israël! De engelenscharen van 267.614.338 gebruiken hun 

schilden rondom hen, en hun engelenkrijgsgeschreeuw wordt 
telkens gehoord door krachtige, wijze, dappere soldaten Gods. 

Voorwaar, vrees de gevallen engelen niet! 
 

Lees voor: Deuteronomium 3, vers 22, en Richteren 5, vers 22 

tot en met 23, en Jozua 10, vers 14  Ik begin met 
Deuteronomium 3, vers 22  Hier staat geschreven: Gij zult voor hen 

niet vrezen, want de HERE, uw God, is het, die voor u strijdt. 

Richteren 5, vers 22 en 23  Hier staat geschreven: Toen dreunden 
de hoeven der paarden van het wilde jagen dier dapp’ren. Vervloekt 

Meroz! spreekt de Engel des HEREN, vervloekt, vervloekt zijn 
inwoners, omdat zij niet gekomen zijn de HERE tot hulp, de HERE 

tot hulp, als helden.  

Jozua 10, vers 14  Hier staat geschreven: Een dag als deze is er 
noch vroeger, noch later ooit geweest, waarop de HERE zó iemands 

stem verhoorde, want de HERE streed voor Israël. 
De bode engel Gods sprak verder, 

 

Voorwaar, maak u klaar!  
Heilig, heilig, heilig is de Heer. Zijn Shalom wordt werkelijkheid! 

 

Lees voor: Lukas 13, vers 23 tot en met 30, en 1 Timotheüs 6, 
vers 10 tot en met 12   

Lukas 13, vers 23 tot en met 30  Hier staat geschreven: En iemand 
zeide tot Hem: Here, zijn het weinigen, die behouden worden? Hij 

zeide tot hen: Strijdt om in te gaan door de enge poort, want velen, 
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zeg Ik u, zullen trachten in te gaan, doch het niet kunnen. Van het 
ogenblik af, dat de heer des huizes is opgestaan en de deur 

gesloten heeft, zult gij beginnen buiten te staan en aan de deur te 

kloppen, zeggende: Here, doe ons open, en Hij zal antwoorden en 
tot u zeggen: Ik weet niet, vanwaar gij zijt. Dan zult gij beginnen te 

zeggen: Wij hebben voor uw ogen gegeten en gedronken en in 
onze straten hebt Gij geleerd. En Hij zal tot u spreken, zeggende: 

Ik weet niet, vanwaar gij zijt; gaat weg van Mij, alle gij werkers der 

ongerechtigheid. Daar zal het geween zijn en het tandengeknars, 
wanneer gij Abraham en Izaäk en Jakob zult zien en al de profeten 

in het Koninkrijk Gods, maar uzelf buitengeworpen. En zij zullen 
komen van oost en west en van noord en zuid en zullen aanliggen 

in het Koninkrijk Gods. En zie, er zijn laatsten, die de eersten zullen 

zijn en er zijn eersten, die de laatsten zullen zijn. 
1 Timotheüs 6, vers 10 tot en met 12  Hier staat geschreven: Want 

de wortel van alle kwaad is de geldzucht. Door daarnaar te haken 
zijn sommigen van het geloof afgedwaald en hebben zich met vele 

smarten doorboord. Gij daarentegen, o mens Gods, ontvlucht deze 

dingen, doch jaag naar gerechtigheid, godsvrucht, geloof, liefde, 
volharding en zachtzinnigheid. Strijd de goede strijd des geloofs, 

grijp het eeuwige leven, waartoe gij geroepen zijt en de goede 

belijdenis afgelegd hebt voor vele getuigen. 
De bode engel Gods sprak verder, 

 
Profeet Benjamin, vurige strijdwagens met vurige, krachtige 

paarden Gods strijden met Gods engelen tegen Satanel en 

Mastema, en Azazel en Abadom, en zijn de strijd aangegaan 
met onder andere hun bliksem- en donderslagen, en hun 

machten en krachten staan centraal.  
Voorwaar, u daar, Hoor! 

 

Lees voor: 2 Thessalonicenzen 2, vers 9 tot en met 10, en 1 
Timotheüs 1, vers 5  Ik begin met 

2 Thessalonicenzen 2, vers 9 tot en met 10  Daar staat geschreven: 

Daarentegen is diens komst naar de werking des satans met allerlei 
krachten, tekenen en bedrieglijke wonderen, en met allerlei 

verlokkende ongerechtigheid, voor hen, die verloren gaan, omdat 
zij de liefde tot de waarheid niet aanvaard hebben, waardoor zij 

hadden kunnen behouden worden. 
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1 Timotheüs 1, vers 5  Hier staat geschreven: En het doel van alle 
vermaning is liefde uit een rein hart, uit een goed geweten en een 

ongeveinsd geloof. 

De bode engel Gods sprak verder,  
 

Voorwaar, Bekeer u! 
 

Lees voor: Hebreeën 2, vers 1 tot en met 4  Hier staat 

geschreven: Daarom moeten wij te meer aandacht schenken aan 
hetgeen wij gehoord hebben, opdat wij niet afdrijven. Want indien 

het woord, door bemiddeling van engelen gesproken, van kracht is 
gebleken, en elke overtreding en ongehoorzaamheid rechtmatige 

vergelding heeft ontvangen, hoe zullen wij dan ontkomen, indien 

wij geen ernst maken met zulk een heil, dat allereerst verkondigd is 
door de Here, en door hen, die het gehoord hebben, op 

betrouwbare wijze ons is overgeleverd, terwijl ook God getuigenis 
daaraan geeft door tekenen en wonderen en velerlei krachten en 

door de heilige Geest toe te delen naar zijn wil. 

De bode engel sprak verder,  
 

Maak u klaar!  

Breek met zondigen! 
 

Lees voor: Johannes 3, vers 19  Hier staat geschreven: Dit is het 
oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 

duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 

waren boos. 
 

De bode engel Gods sprak verder, Voorwaar, ik ga nu, Immanuel, 
Ruacha, Yeshu, Shalom, Maranatha! 
 

 
 

Toen vielen de regens, en de stormwinden 

waaiden! 
 

Veel Christenen lijken sterk in Jezus Christus. Zo kunnen ze 

overkomen, totdat ze worden aangevallen, en hoe reageert u dan 
zelf? Wat doet u bij een aanval? Hoor en lees wat u kunt doen! 
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Volledige weergave: 

 
Hallo, welkom! Mijn naam is Benjamin Cousijnsen. Op 11 april 2013 

kreeg ik de volgende boodschap van een bode engel Gods.  
 

Shalom! Ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus. Voorwaar, mijn naam is Kalmunda. Ik ben een bode engel 
Gods.  

 
Vele Christenen hebben het zo moeilijk 

Alles gaat net iets anders in hun leven. Ze lijken in Yeshua 

HaMashiach zó sterk in hun leven met Hem verbonden te zijn. En ja 
hoor, daar komt het weer aan! “Help!” roepen ze. 

 
Mattheüs 7, vers 27  En de regen viel neer en de “stormen” 

kwamen en de winden waaiden en sloegen tegen dat huis, en het 

viel in, en zijn val was groot. 
 

Hoe kan uw val nu zo groot zijn? 

Voorwaar,  
 

Efeziërs 6, vers 10 tot en met 11  Voorts, weest krachtig in de 
Here en in de sterkte zijner macht. Doet de wapenrusting Gods 

aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels. 

 
1 Samuël 17, vers 4 tot en met 7  Toen trad een kampvechter 

uit het leger der Filistijnen naar voren, “een reus”. Hij heette 
Goliat, uit Gat. Hij was zes el en een span lang. Een koperen helm 

had hij op zijn hoofd, en hij was bekleed met een geschubd 

pantser; het gewicht van dit pantser was vijfduizend sikkels koper. 
Aan zijn benen had hij koperen scheenplaten en op zijn schouder 

droeg hij een koperen werpspies. De schacht van zijn lans was als 

een weversboom, en de punt van zijn lans was van zeshonderd 
sikkels ijzer. En een schilddrager ging voor hem uit. 

 
Voorwaar, als satan u aanvalt, welke uitrusting hebt u voor 

hem? 
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Of stuurt u een schilddrager voor u uit? 
Of belt u uw broeder voor gebed, maar lost het zelf niet op? 

 

Jeremia 48, vers 10  Vervloekt, wie het werk des HEREN met 
lauwheid verricht… tot zover. 

 
Wees niet lauw, maar vurig van geest! 

 

Openbaring 3, vers 15 tot en met 16  Ik weet uw werken, dat 
gij noch koud zijt, noch heet. Waart gij maar koud of heet! Zo dan, 

omdat gij lauw zijt en noch heet, noch koud, zal Ik u uit mijn mond 
spuwen. 

 

Houd uw geestelijk huis staande! 
 

1 Samuël 17, vers 50  Daar staat geschreven: Zo overwon David 
de Filistijn, “de reus”, met een slinger en een steen… tot zover. 

 

Gij zijt meer dan overwinnaar. 
Doe uw lauwheid weg. Gij geheel anders! Sta in de kracht Gods en 

bouw uw huis op de Rots. Amen! 

Toen sprak de bode engel Gods, Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

SHALOM 
 

 

 

Stapelverliefd! 
 

11-04-2013  AANGRIJPEND, WAARGEBEURD VERHAAL VAN EEN 
STEL, DAT IN DE (ROZE) WOLKEN WAS... HELEMAAL VERLIEFD, 

GEEN VUILTJE AAN DE LUCHT. HET LEVEN VAN BEIDEN NAM 
PLOTSELING EEN ANDERE WENDING! 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, welkom! Op 11 april 2013 bracht de bode engel Gods de 

volgende boodschap over aan Benjamin Cousijnsen. 
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Shalom, Benjamin Cousijnsen! Ik begroet u in de naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Mijn 

naam is Rafaël. Ik ben de bode engel Gods.  

 
Ik vertel u een verhaal over een stel, dat stapelverliefd was 

op elkaar, Rachel en Jakob. 
In Genesis 29, vers 18 staat: En Jakob had Rachel lief. Maar dit is 

een ander bijzonder verhaal.  

Hoewel stapelverliefd, wilde Jakob graag op zijn eigen motor naar 
de Messiaanse kerk rijden, en Rachel reed met haar auto. Jakob en 

Rachel kenden elkaar vanuit de Messiaanse kerk en ze geloofden in 
Yeshua HaMashiach, Jezus Christus.  

 

Lees voor: 1 Johannes 1, vers 2 tot en met 10, en 1 Johannes 
2, vers 3 tot en met 6  Ik begin met 

1 Johannes 1, vers 2 tot en met 10  Hier staat geschreven: Het 
leven toch is geopenbaard en wij hebben gezien en getuigen en 

verkondigen u het eeuwige leven, dat bij de Vader was en aan ons 

geopenbaard is – hetgeen wij gezien en gehoord hebben, 
verkondigen wij ook u, opdat ook gij met ons gemeenschap zoudt 

hebben. En ónze gemeenschap is met de Vader en met zijn Zoon 

Jezus Christus. En deze dingen schrijven wij, opdat onze blijdschap 
volkomen zij.  

‘De wandel in het licht’, vanaf vers 5: En dit is de verkondiging, die 
wij van Hem gehoord hebben en u verkondigen: God is licht en in 

Hem is in het geheel geen duisternis. Indien wij zeggen, dat wij 

gemeenschap met Hem hebben en in de duisternis wandelen, dan 
liegen wij en doen de waarheid niet; maar indien wij in het licht 

wandelen, gelijk Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met 
elkander; en het bloed van Jezus, zijn Zoon, reinigt ons van alle 

zonde. Indien wij zeggen, dat wij geen zonde hebben, misleiden wij 

onszelf en de waarheid is in ons niet. Indien wij onze zonden 
belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te 

vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Indien wij 

zeggen, dat wij niet gezondigd hebben, maken wij Hem tot een 
leugenaar en zijn woord is in ons niet.  

1 Johannes 2, vers 3 tot en met 6  Hier staat geschreven: En 
hieraan onderkennen wij, dat wij Hem kennen: indien wij zijn 

geboden bewaren. Wie zegt: Ik ken Hem, en zijn geboden niet 
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bewaart, is een leugenaar en in die is de waarheid niet; maar wie 
zijn woord bewaart, in die is waarlijk de liefde Gods volmaakt. 

Hieraan onderkennen wij, dat wij in Hem zijn. Wie zegt, dat hij in 

Hem blijft, behoort ook zelf zó te wandelen, als Hij gewandeld 
heeft. 

 
Na de kerkdienst reden ze op de weg naar Jeruzalem terug, 

toen plotseling de auto van Rachel slipte en haar man raakte 

op de motor.  
Rachel zelf had geen schrammetje, maar Jakob lag doodstil op de 

grond en schreeuwde het uit: “Ik voel mijn benen niet meer!” 
Trillend en huilend moest Rachel ook nog uren wachten. En 

stilletjes begon ze te bidden, eindelijk in het ziekenhuis 

aangekomen, en hoopte op een wonder.  
 

De diagnose was verschrikkelijk… 
Jakob zou nooit meer kunnen lopen! Rachel voelde zich zó schuldig, 

en Jakob snapte het niet; hij heeft Rachel nooit iets kwalijk 

genomen.  
Doordat ze samen veel spraken en baden, door hun gevoel voor 

humor en hun karakter, werd hun liefde voor elkaar nog sterker. 

 
Lees voor: 1 Korinthiërs 13, vers 2 tot en met 7  Hier staat 

geschreven: Al ware het, dat ik profetische gaven had, en alle 
geheimenissen en alles, wat te weten is, wist, en al het geloof had, 

zodat ik bergen verzette, maar ik had de liefde niet, ik ware niets. 

Al ware het, dat ik al wat ik heb tot spijs uitdeelde, en al ware het, 
dat ik mijn lichaam gaf om te worden verbrand, maar had de liefde 

niet, het baatte mij niets. De liefde is lankmoedig, de liefde is 
goedertieren, zij is niet afgunstig, de liefde praalt niet, zij is niet 

opgeblazen, zij kwetst niemands gevoel, zij zoekt zichzelf niet, zij 

wordt niet verbitterd, zij rekent het kwade niet toe. Zij is niet blijde 
over ongerechtigheid, maar zij is blijde met de waarheid. Alles 

bedekt zij, alles gelooft zij, alles hoopt zij, alles verdraagt zij.  

 
Toen de liefde het sterkste was, gebeurde er een wonder. 

Jakob zag zichzelf in zijn droom, dat hij geopereerd werd, en hij zag 
Yeshua HaMashiach, Jezus Christus.  
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Later besefte Jakob dat hij weer gevoel had gekregen. Samen met 
zijn vrouw danken ze Hem voor het wonder. Hij is totaal genezen! 

 

Lees voor: Johannes 3, vers 16  Hier staat geschreven: Want alzo 
lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon 

gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren 
ga, maar eeuwig leven hebbe. 

 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 
 
 

Ik zag Gods Koninkrijk: Het Nieuwe Jeruzalem! 
 
12-04-2013  PROFETISCHE OPENBARING: VANDAAG WERD EEN 

ENGEL NAAR BENJAMIN, GODS PROFEET, GEZONDEN, IN 

OPDRACHT VAN DE ALMACHTIGE GOD, DE GOD VAN ABRAHAM, 
IZAÄK EN JAKOB. IK ZAG HET NIEUWE JERUZALEM!  

Volledige weergave: 
 

Hallo, welkom! Op 12 april 2013 bracht de bode engel Gods deze 

boodschap over aan Benjamin Cousijnsen.  
 

Shalom, profeet Benjamin Cousijnsen! Ik begroet u in de naam van 

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Ik ben naar u gezonden om mij 
te volgen, Gods geliefde profeet. Kom, sta op en volg mij. 

 
Ik stond op en mijn lichaam bleef achter, en het leek wel of 

ik er gewoon nog was. 

Ik zag dat het raam en de muur verdwenen waren, en volgde de 
bode engel Gods. Ik had geen idee waar ik heen ging. We vlogen 

door de lucht, en de bode engel Gods vloog boven mij en zei: 
Benjamin, ik laat u schuilen en gij zijt verborgen onder mijn 

vleugelen. Benjamin, gij kent mij wel, mijn naam is Kadesa.  

 
Kijk daar! Het onzichtbare werd zichtbaar, en ik zag Gods 

Koninkrijk… 
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Lees voor: Openbaring 21, vers 18 tot en met 21  Hier staat 
geschreven: En de bouwstof van haar muur was diamant; en de 

stad was zuiver goud, gelijk zuiver glas. En de fundamenten van de 

muur der stad waren met allerlei edelgesteente versierd. Het eerste 
fundament was diamant, het tweede lazuursteen, het derde robijn, 

het vierde smaragd, het vijfde sardonyx, het zesde sardius, het 
zevende topaas, het achtste beril, het negende chrysoliet, het 

tiende chrysopraas, het elfde saffier, het twaalfde amethist. En de 

twaalf poorten waren twaalf paarlen: iedere poort afzonderlijk was 
uit één parel, en de straat der stad was zuiver goud, gelijk 

doorschijnend glas. 
 

Benjamin, dit is het Nieuwe Jeruzalem, dat nu klaar is. 

Ik zag een prachtige stad, vol schittering! Ik stond met de bode 
engel Gods op een soort berg. Ik kon de stad nu goed zien van 

bovenaf. Het leek wel een vierkante stad. De torens en alles, dat 
model van het Nieuwe Jeruzalem, was wel mooier dan het 

Jeruzalem van nu; dat is niet te vergelijken!  

De bode engel Gods zei, De oude hemel zal er niet meer zijn. De 
nieuwe hemel is groter. 

 

Lees voor: Openbaring 21, vers 1 tot en met 2  Hier staat 
geschreven: En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, 

want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan, en 
de zee was niet meer. En ik zag de heilige stad, een nieuw 

Jeruzalem, nederdalende uit de hemel, van God, getooid als een 

bruid, die voor haar man versierd is. 
 

Volg mij, zei de bode engel Gods, Kadesa… 
Op het moment, toen de bode engel Gods naar een richting wees, 

zag ik een aardbol, veel groter dan de onze. De bode engel Gods 

zei: Uw eigen Aarde is te slecht, en God ziet daar vanaf. Dit is het 
nieuwe Jeruzalem! 

 

Openbaring 21, vers 3 tot en met 8  Hier staat geschreven: En 
ik hoorde een luide stem van de troon zeggen: Zie, de tent van God 

is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen zijn volken 
zijn en God zelf zal bij hen zijn, en Hij zal alle tranen van hun ogen 

afwissen, en de dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch geklaag, 
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noch moeite zal er meer zijn, want de eerste dingen zijn 
voorbijgegaan. En Hij, die op de troon gezeten is, zeide: Zie, Ik 

maak alle dingen nieuw. En Hij zeide: Schrijf, want deze woorden 

zijn getrouw en waarachtig. En Hij sprak tot mij: Zij zijn geschied. 
Ik ben de alfa en de omega, het begin en het einde. Ik zal de 

dorstige geven uit de bron van het water des levens om niet. Wie 
overwint, zal deze dingen beërven, en Ik zal hem een God zijn en 

hij zal Mij een zoon zijn. Maar de lafhartigen, de ongelovigen, de 

verfoeilijken, de moordenaars, de hoereerders, de tovenaars, de 
afgodendienaars en alle leugenaars – hun deel is in de poel, die 

brandt van vuur en zwavel: dit is de tweede dood. 
 

Benjamin, Gods geliefde profeet, alles is gereed! 

 
Lees voor: Openbaring 21, vers 23 tot en met 27, en 

Openbaring 22, vers 4 en 5  
Openbaring 21, vers 23 tot en met 27  Hier staat geschreven: En 

de stad heeft de zon en de maan niet van node, dat die haar 

beschijnen, want de heerlijkheid Gods verlicht haar en haar lamp is 
het Lam. En de volken zullen bij haar licht wandelen en de koningen 

der aarde brengen hun heerlijkheid in haar; en haar poorten zullen 

nooit gesloten worden des daags, want daar zal geen nacht zijn; en 
de heerlijkheid en de eer der volken zullen in haar gebracht 

worden. En in haar zal niets onreins binnenkomen, en niemand, die 
gruwel en leugen doet, maar alleen zij, die geschreven zijn in het 

boek des levens van het Lam. 

Openbaring 22, vers 4 en 5  Hier staat geschreven: En zij zullen 
zijn aangezicht zien en zijn naam zal op hun voorhoofden zijn. En 

er zal geen nacht meer zijn en zij hebben geen licht van een lamp 
of licht der zon van node, want de Here God zal hen verlichten en 

zij zullen als koningen heersen tot in alle eeuwigheden. 

 
Benjamin schrijft: ook zag ik nieuwe sterren, en ik zag dat 

God alles opnieuw gemaakt had, mooier! 

Gij moet weer terug, Benjamin. Ik, Kadesa, moet nu in Israël 
Gabriël bijstaan. 

 
Benjamin, op de Aarde zegt men, dat de geldautomaten 

telkens gekraakt worden. 
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Sommigen moeten dit zeggen namens de Illuminati en de regering, 
omdat met wil dat de mensheid de keuze maakt en zegt: “Met de 

chip onder de huid kan ik veel makkelijker kopen en verkopen”.  

 
Lees voor: Openbaring 13, vers 16 tot en met 18  Hier staat 

geschreven: En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, 
de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken 

gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, en dat 

niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam 
van het beest, of het getal van zijn naam heeft. Hier is de wijsheid: 

wie verstand heeft, berekene het getal van het beest, want het is 
een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd zesenzestig.  

 

Voorwaar, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, zegt u: 
Hiermee hebt gij een verbintenis met satan zelf, en gij zult 

voor eeuwig verloren gaan, wat de gevolgen ook zijn! 
Benjamin, wij zijn terug. Ik ga nu… “Wacht!” zei Benjamin, “hoe 

moet dat nu met mij?” 

Samen kunt gij gaan zingen, lachte de bode engel Gods. Ga 
gewoon bij Benjamin nummer twee op schoot, en alles is weer 

zoals het was. Vrees niet hoor, het komt goed. 

Ik ging zitten en zei, “Ja, Shalom engel, hier ben ik weer!” 
Goed gedaan, bengel, zei de bode engel Gods terug.  

Ik ga nu, Gods geliefde eenvoudige profeet, Ruacha, Yeshu, 
Shalom, Immanuel, Maranatha! 

 

 
 

Supermodel Christy! 
 
VOORWAAR, IK BEN MICHAËL, EN VERTEL U OVER CHRISTY! 

LEES/BELUISTER WAT CHRISTY ER VOOR OVER HAD OM 
SUPERMODEL TE WORDEN. BOODSCHAP GODS VOOR MENSEN, 

DIE DENKEN DAT DE WERELD MEER TE BIEDEN HEEFT! 

 
 

Volledige weergave: 
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Hallo, welkom! Op 13 april 2013 bracht de bode engel Gods de 
volgende boodschap over aan Benjamin Cousijnsen. 

 

Shalom, profeet Benjamin Cousijnsen! Ik begroet u in de naam van 
Yeshua HaMashiach, Jezus Christus.  

 
Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Christy had alles mee. 

Ze was een supermodel en verdiende zeer veel geld, door haarzelf 

te verkopen aan de grote mode- en beautyhuizen. 
 

Genesis 1, vers 27  En God schiep de mens naar zijn beeld; naar 
Gods beeld schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen. 

Genesis 2, vers 7  Toen formeerde de HERE God de mens van stof 

uit de aardbodem en blies de levensadem in zijn neus; alzo werd de 
mens tot een levend wezen. 

 
Voorwaar, ik ben Michaël en vertel u over Christy… 

Ze had alleen dates met rijke popsterren en filmsterren, en dacht 

dat daar Gods ware liefde te vinden was. 
 

Lees voor: Genesis 2, vers 8  Hier staat geschreven: Voorts 

plantte de HERE God een hof in Eden, in het Oosten, en Hij plaatste 
daar de mens, die Hij geformeerd had. 

De bode engel Gods sprak verder, 
 

Christy gaat drie keer per week naar de sportschool. 

 
Lees voor: Romeinen 1, vers 21 tot en met 22 en vers 24  Hier 

staat geschreven: Immers, hoewel zij God kenden, hebben zij Hem 
niet als God verheerlijkt of gedankt, maar hun overleggingen zijn 

op niets uitgelopen, en het is duister geworden in hun onverstandig 

hart. Bewerende wijs te zijn, zijn zij dwaas geworden. 
En vers 24  Daarom heeft God hen in hun hartstochten 

overgegeven aan onreinheid, zodat bij hen het lichaam onteerd 

wordt. 
De bode engel Gods sprak verder,  

 
Telkens wou Christy niets van Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus, weten. 
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Lees voor: 1 Korinthiërs 13, vers 4 tot en met 6, en 

Openbaring 13, vers 16 

1 Korinthiërs 13, vers 4 tot en met 6  Hier staat geschreven: De 
liefde is lankmoedig, de liefde is goedertieren, zij is niet afgunstig, 

de liefde praalt niet, zij is niet opgeblazen, zij kwetst niemands 
gevoel, zij zoekt zichzelf niet, zij wordt niet verbitterd, zij rekent 

het kwade niet toe. Zij is niet blijde over ongerechtigheid, maar zij 

is blijde met de waarheid.  
Openbaring 13, vers 16  Hier staat geschreven: En het maakt, dat 

aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen 
en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of 

op hun voorhoofd. 

De bode engel Gods sprak verder,  
 

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, had haar zó vaak 
geroepen! 

 

Lees voor: Spreuken 14, vers 18 tot en met 20  Hier staat 
geschreven: De onverstandigen krijgen dwaasheid als hun deel, 

maar de schranderen worden gekroond met kennis. De bozen 

moeten zich neerbuigen voor de goeden, en de goddelozen bij de  
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poorten van de rechtvaardige. Zelfs door zijn naaste wordt de arme 
gehaat, maar de vrienden van de rijke zijn velen.  

De bode engel Gods sprak verder,  
 

Christy had een verborgen geheim. 
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In ruil voor haar roem als supermodel verkocht ze haar ziel! 
 

Lees voor: Mattheüs 4, vers 8 tot en met 9, en Mattheüs 19, 

vers 23 tot en met 26   
Mattheüs 4, vers 8 tot en met 9  Hier staat geschreven: Wederom 

nam de duivel Hem mede naar een zeer hoge berg en hij toonde 
Hem al de koninkrijken der wereld en hun heerlijkheid, en zeide tot 

Hem: Dit alles zal ik U geven, indien Gij U nederwerpt en mij 

aanbidt. 
Mattheüs 19, vers 23 tot en met 26  Hier staat geschreven: Jezus 

zeide tot zijn discipelen: Voorwaar, Ik zeg u, een rijke zal moeilijk 
het Koninkrijk der hemelen binnengaan. Wederom zeg Ik u, het is 

gemakkelijker, dat een kameel gaat door het oog van een naald 

dan dat een rijke het Koninkrijk Gods binnengaat. Toen de 
discipelen dit hoorden, waren zij zeer verslagen en zeiden: Wie kan 

dan behouden worden? Jezus zag hen aan en zeide: Bij de mensen 
is dit onmogelijk, maar bij God zijn alle dingen mogelijk. 

De bode engel Gods sprak verder, 

 
Voorwaar, u daar, verkoop uw ziel niet en neem geen 

merkteken aan, anders zijt gij waarlijk verloren! 

Sluit geen verbond met de satan! 
 

Lees voor: Mattheüs 6, vers 21 en vers 19, en Spreuken 27, 
vers 24 

Mattheüs 6, vers 21  Hier staat geschreven: Want, waar uw schat 

is, daar zal ook uw hart zijn.  
En vers 19  Verzamelt u geen schatten op aarde, waar mot en roest 

ze ontoonbaar maakt en waar dieven inbreken en stelen. 
Spreuken 27, vers 24  Hier staat geschreven: Want een schat duurt 

niet voor eeuwig; blijft soms een kroon van geslacht tot geslacht?  

De bode engel Gods sprak verder,  
 

Voorwaar, luister aandachtig! 

 
Lees voor: Johannes 3, vers 16 en 17  Hier staat geschreven: 

Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren 
Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet 

verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon 
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niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar 
opdat de wereld door Hem behouden worde. 

De bode engel Gods sprak verder, 

 
Voor Christy is er geen hoop meer, omdat ze niet wou 

luisteren, omdat de wereld meer te bieden had. 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 

verdween. 

 
 

 

Aan de ‘ongelovige’, “gelovige” hokjesdenkers: 
Hoor! 
 

13-04-2013  DE BODE ENGEL BRENGT VANDAAG EEN SPECIALE 
BOODSCHAP, JUIST VOOR GELOVIGEN, DIE DENKEN DAT DE HERE 

NU IN DEZE TIJD NIET (OF NIET MEER) SPREEKT, D.M.V. 
BOODSCHAPPEN VIA BODE ENGELEN EN WARE PROFEET. 

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, welkom! Op 13 april 2013 bracht de bode engel Gods de 

volgende boodschap over aan Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Gabralinda.  

 
Genesis 16, vers 7  En de Engel des HEREN trof haar aan bij een 

waterbron in de woestijn, bij de bron aan de weg naar Sur. 
Genesis 19, vers 1  En de twee engelen kwamen in de avond te 

Sodom. Tot zover. 

Genesis 21, vers 17  En God hoorde de stem van de jongen, en de 
Engel Gods riep van de hemel tot Hagar en zeide tot haar… tot 

zover. 
Genesis 24, vers 40  Maar hij zeide tot mij: De HERE, voor wiens 

aangezicht ik gewandeld heb, zal zijn engel met u zenden, en zal 

uw weg voorspoedig maken… tot zover. 
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Lukas 1, vers 30  En de engel zeide tot haar: Wees niet bevreesd, 
Maria; want gij hebt genade gevonden bij God. 

 

Mattheüs 1, vers 24  Toen Jozef uit zijn slaap ontwaakt was, deed 
hij, zoals de engel des Heren hem bevolen had en hij nam zijn 

vrouw tot zich. 
 

Lees voor: Mattheüs 28, vers 2 tot en met 6, en Handelingen 

5, vers 12 en vers 18 tot en met 19, en Hebreeën 1, vers 7 
en 8, en Openbaring 8, vers 6  Ik begin met 

Mattheüs 28, vers 2 tot en met 6  Hier staat geschreven: En zie, er 
kwam een grote aardbeving, want een engel des Heren daalde uit 

de hemel neder en kwam nader, en hij wentelde de steen weg en 

zette zich daarop. Zijn uiterlijk was als een bliksem en zijn kleding 
wit als sneeuw. En de bewakers werden door vrees voor hem 

bevangen en zij werden als doden. Doch de engel antwoordde en 
zeide tot de vrouwen: Weest gij niet bevreesd; want ik weet, dat gij 

Jezus zoekt, de gekruisigde. Hij is hier niet, want Hij is opgewekt, 

gelijk Hij gezegd heeft; komt, ziet de plaats, waar Hij gelegen 
heeft. 

Handelingen 5, vers 12  Hier staat geschreven: En door de handen 

der apostelen geschiedden vele tekenen en wonderen onder het 
volk; en zij waren allen eendrachtig bijeen in de zuilengang van 

Salomo. 
En vers 18 tot en met 19  En zij sloegen de handen aan de 

apostelen en zetten hen in het huis van bewaring. Maar een engel 

des Heren opende des nachts de deuren van de gevangenis en 
leidde hen naar buiten en zeide… tot zover. 

Hebreeën 1, vers 7 en 8  Hier staat geschreven: En van de engelen 
zegt Hij: Die zijn engelen maakt tot winden en zijn dienaars tot een 

vuurvlam; maar van de Zoon: Uw troon, o God, is in alle 

eeuwigheid en de scepter der rechtmatigheid is de scepter van zijn 
koningschap.  

Openbaring 8, vers 6  Hier staat geschreven: En de zeven engelen, 

die de zeven bazuinen hadden, maakten zich gereed om te 
bazuinen. 

 
Voorwaar, voorwaar, de God van Izaäk, Jakob en Abraham is 

heden Dezelfde tot in alle eeuwigheid! 
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Daar verandert men niets aan. Vanaf den beginne zond God Zijn 
bode engelen uit met een opdracht. God zegt ook: Ik ben wie Ik 

ben!  

 
Jeremia 32, vers 27  Zie, Ik, de HERE, ben de God van al wat 

leeft; zou voor Mij iets te wonderlijk zijn? 
 

Vele mensen en Christenen worden nog dagelijks gered door 

de bode engelen Gods, denk aan de Christenvervolging.  
In Indonesië had men ontdekt, waar een groep Christenen 

samenkwam. De geheime politie met enkele soldaten bestormde 
het gebouw. Voordat het gebouw schietend bestormd werd, stond 

een bode engel bij deze groep Christenen en zei: “Spring uit het 

raam!” Getuigen namen waar, dat men engelen zag, die hen 
droegen door de lucht en veilig op de grond terugplaatsten. Ze 

konden zo ontsnappen!  
 

Voorwaar, voorwaar, God is groot! 

Mijn naam is Gabralinda en ik vertel u, hokjesdenkers: God is 
Dezelfde! En Benjamin Cousijnsen is Gods geliefde profeet, en 

gezalfd en gezegend door de heilige profeten Gods. Wie hem niet 

serieus neemt, zal zich spoedig op de borst slaan. God zegt: Ik ben 
wie Ik ben, en zend Mijn bode engelen uit naar Mijn profeet van de 

laatste dagen. Elk woord en elke letter is via de engelen Gods 
doorgegeven. Marta is Benjamins stem en zijn Aäron, omdat 

Benjamin niet echt een spreker is, maar meer een ontvanger Gods.  

 
Lees voor: Johannes 3, vers 17, en Johannes 10, vers 26 en 

27, en Johannes 3, vers 16  Ik begin met 
Johannes 3, vers 17  Hier staat geschreven: Want God heeft zijn 

Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, 

maar opdat de wereld door Hem behouden worde. 
Johannes 10, vers 26 en 27  Hier staat geschreven: Maar gij gelooft 

niet, omdat gij niet tot mijn schapen behoort. Mijn schapen horen 

naar mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij. 
Johannes 3, vers 16  Hier staat geschreven: Want alzo lief heeft 

God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 
opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig 

leven hebbe. 
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Dit is de eindtijd!  

Ook al zwijgen vele kerken en denken ze, dat de Wederkomst nog 

lang wegblijft. Zie, onverwachts slaat gij zich op uw borst van 
berouw! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 
verdween. 

 

 
 

Waar is uw geloof gebleven? 
 
15-04-2013  VOORWAAR, HET BLOED VAN YESHUA HAMASIACH, 

JEZUS CHRISTUS, DIE U LIEFHEEFT, HEEFT U VAN DE ZONDEN 
BEVRIJD EN VERLOST! WAAR IS UW GELOOF, DAT GIJ IN HEM 

MEER DAN OVERWINNAAR ZIJT, GEBLEVEN? 

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, welkom! 15 April 2013 bracht de bode engel Gods de 

volgende boodschap over aan Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus.  
 

Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Welke bloedgroep hebt gij? 
 

Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, 

dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die 
in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. 

 
Voorwaar, het kostbare Bloed van Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus, is Zijn offer aan u. 

Een liefde die zover gaat, dat Hij Zijn Bloed gaf en vergoot om u te 
redden, aan het kruis van Golgotha. Want, O, hoe machtig en 

krachtig is het Bloed, en zo wonderbaar, van Yeshua HaMashiach, 

Jezus Christus! Door Zijn Bloed zijn velen behouden, omdat Hij alle 
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schuld op zich nam, alle zonde! Hij zocht u. Laten we ons buigen, 
Hem eer betuigen.  

Lees voor: Romeinen 3, vers 21 tot en met 26, en 1 

Korinthiërs 11, vers 23 tot en met 34  
Romeinen 3, vers 21 tot en met 26  Hier staat geschreven: Thans is 

echter buiten de wet om gerechtigheid Gods openbaar geworden, 
waarvan de wet en de profeten getuigen, en wel gerechtigheid 

Gods door het geloof in Jezus Christus, voor allen, die geloven; 

want er is geen onderscheid. Want allen hebben gezondigd en 
derven de heerlijkheid Gods, en worden om niet gerechtvaardigd uit 

zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus. Hem heeft God 
voorgesteld als zoenmiddel door het geloof, in zijn bloed, om zijn 

rechtvaardigheid te tonen, daar Hij de zonden, die tevoren onder de 

verdraagzaamheid Gods gepleegd waren, had laten geworden – om 
zijn rechtvaardigheid te tonen, in de tegenwoordige tijd, zodat 

Hijzelf rechtvaardig is, ook als Hij hem rechtvaardigt, die uit het 
geloof in Jezus is. 

1 Korinthiërs 11, vers 23 tot en met 34  Hier staat geschreven: 

Want zelf heb ik bij overlevering van de Here ontvangen, wat ik u 
weder overgegeven heb, dat de Here Jezus in de nacht, waarin Hij 

werd overgeleverd, een brood nam, de dankzegging uitsprak, het 

brak en zeide: Dit is mijn lichaam voor u, doet dit tot mijn 
gedachtenis. Evenzo ook de beker, nadat de maaltijd afgelopen 

was, en Hij zeide: Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed, 
doet dit, zo dikwijls gij die drinkt, tot mijn gedachtenis. Want zo 

dikwijls gij dit brood eet en de beker drinkt, verkondigt gij de dood 

des Heren, totdat Hij komt. Wie dus op onwaardige wijze het brood 
eet of de beker des Heren drinkt, zal zich bezondigen aan het 

lichaam en bloed des Heren. Maar ieder beproeve zichzelf en ete 
dan van het brood en drinke uit de beker. Want wie eet en drinkt, 

eet en drinkt tot zijn eigen oordeel, als hij het lichaam niet 

onderscheidt. Daarom zijn er onder u velen zwak en ziekelijk en er 
ontslapen niet weinigen. Indien wij echter onszelf beoordeelden, 

zouden wij niet onder het oordeel komen. Maar onder het oordeel 

des Heren worden wij getuchtigd, opdat wij niet met de wereld 
zouden veroordeeld worden. Daarom, mijn broeders, als gij 

samenkomt om te eten, wacht op elkander. Heeft iemand honger, 
laat hij thuis eten, opdat gij niet tot uw oordeel bijeenkomt. Het 

overige zal ik regelen, wanneer ik kom. 
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De bode engel Gods sprak verder, 
 

Handelingen 20, vers 26 en 27  Daarom verklaar ik u op de dag 

van heden, dat ik rein ben van aller bloed; want ik heb niet 
nagelaten u al de raad Gods te verkondigen. 

 
O, hoe wonderbaar is Jezus’ Bloed, O, hoe wonderbaar is 

Jezus’ Bloed. De duivelse macht is verbroken door Zijn 

kracht. O, hoe wonderbaar is Jezus’ Bloed. 
 

Lees voor: Deuteronomium 12, vers 15 tot en met 16 en vers 
23 tot en met 25   

Deuteronomium 12, vers 15 tot en met 16  Hier staat geschreven: 

Gij moogt evenwel slachten en vlees eten zoveel gij wilt, 
overeenkomstig de zegen, die de HERE, uw God, u in al uw 

woonplaatsen geeft; de onreine zowel als de reine mag daarvan 
eten, als van een gazel en een hert; alleen het bloed zult gij niet 

eten, gij zult het op de aarde uitgieten als water. 

En vers 23 tot en met 25  Houd er echter aan vast, dat gij geen 
bloed eet, want het bloed is de ziel en gij zult niet de ziel met het 

vlees eten. Gij zult het niet eten; gij zult het op de aarde uitgieten 

als water. Gij zult het niet eten; opdat het u en uw kinderen na u 
wèl ga, als gij doet wat recht is in de ogen des HEREN. 

De bode engel Gods sprak verder, 
 

Voorwaar, het Bloed van Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus, die u liefheeft, heeft u van de zonde bevrijd en 
verlost! 

Waar is uw geloof, dat gij in Hem meer dan overwinnaar zijt, 
gebleven? 

 

Lees voor: Openbaring 12, vers 11 tot en met 12, en 
Johannes 14, vers 6, en Johannes 3, vers 18 

Openbaring 12, vers 11 tot en met 12  Hier staat geschreven: En zij 

hebben hem overwonnen door het bloed van het Lam en door het 
woord van hun getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad, 

tot in de dood. Daarom, verheugt u, gij hemelen en wie daarin 
wonen. Wee de aarde en de zee, want de duivel is tot u 
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nedergedaald in grote grimmigheid, wetende, dat hij weinig tijd 
heeft. 

Johannes 14, vers 6  Hier staat geschreven: Jezus zeide tot hem: Ik 

ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de 
Vader dan door Mij. 

Johannes 3, vers 18  Hier staat geschreven: Wie in Hem gelooft, 
wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, 

omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon 

van God. 
De bode engel Gods sprak verder, 

 
Voorwaar, ik ben de bode engel Gods; mijn naam is Zuani.  

 

Voorwaar, neem in acht: Efeziërs 4, vers 17 tot en met 20  Lees 
dit voor uzelf. 

 
Bekering is u omkeren naar God, en uw schuld belijden en 

vertrouwen, 100 procent, dat gij door Hem vergeving hebt 

ontvangen. 
Nodig Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, uit in uw hart en leven, 

Amen! 

Profeet Benjamin, de straf vanwege de zonde, die straf droeg Hij, 
Jezus Christus, Yeshua HaMashiach, zelfs tot in de dood. En ook de 

dood kon Hem niet langer gebonden houden.  
Zijn liefde tilt u op. Dit zeg ik aan u, die luistert: Hij maakt ook u 

vrij. Zo overwon Hij ook de dood en is opgestaan en leeft!  

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 
 

16-04-2013 Profetie: vanaf nu extreme 

regenval, extreme hitte, extreme tornado’s! 
 
PROFETIE: VANAF NU EXTREME REGENVAL, EXTREME HITTE, 

EXTREME TORNADO'S! HOOR DE STEM DIE ROEPT: BEKEER U, 
WANT HET KONINKRIJK DER HEMELEN IS ZEER NABIJGEKOMEN! 

ALLES WAT DE HERE GOD HEEFT UITGESPROKEN EN 

DOORGEGEVEN VIA ZIJN BODE ENGELEN AAN PROFEET BENJAMIN 
COUSIJNSEN, ZAL SPOEDIG GESCHIEDEN, TENZIJ MEN ZICH 



 
 

 

1301 
 
 

 

BEKEERT VAN DE BOZE WERKEN TOT DE ENIGE WARE GOD VAN 
HEMEL EN AARDE, EN JEZUS CHRISTUS, ZIJN ENIGGEBOREN 

ZOON, ERKENT EN AANVAARDT ALS VERLOSSER: DE ENIGE WEG, 

DE WAARHEID EN HET LEVEN! 
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, welkom! Dinsdag 16 april 2013 bracht de bode engel Gods 
deze profetische belangrijke boodschap over aan Benjamin 

Cousijnsen.  
 

Shalom! Ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Mijn naam is Ressica. 
 

Hoor aandachtig, Kongo, Brazilië, Papua-Nieuw -Guinea, 
Mexico, Florida, Turkije, Rusland, Rio de Janeiro, Vietnam, 

Frankrijk, San Francisco. 

Voorwaar, bekeer u, want het Koninkrijk der hemelen is zeer nabij 
gekomen!  

Voorwaar, hij is het van wie gesproken wordt, zowel op aarde, 

zowel in de hemel: Gods uitgekozen, eenvoudige, ingezegende 
profeet is door Gods heilige profeten des hemels, namens God 

aangesteld om u de waarheid te verkondigen. Hoor aandachtig! 
Benjamin Cousijnsen zegt u via zijn vrouw, namens de God van 

Israël, de God van Izaäk, Jakob en Abraham: O wee, o wee! 

 
Openbaring 16, vers 2  En de eerste ging heen en goot zijn 

schaal uit op de aarde, en er kwam een boos en kwaadaardig 
gezwel aan de mensen, die het merkteken van het beest hadden en 

die zijn beeld aanbaden. 

 
Lees voor: Openbaring 16, vers 3 tot en met 12  Hier staat 

geschreven: En de tweede goot zijn schaal uit in de zee, en zij werd 

bloed als van een dode, en alle levende wezens, die in de zee 
waren, stierven. En de derde goot zijn schaal uit in de rivieren en in 

de waterbronnen, en het water werd bloed. En ik hoorde de engel 
der wateren zeggen: Rechtvaardig zijt Gij, die zijt en die waart, Gij 

Heilige, dat Gij dit oordeel hebt geveld. Omdat zij het bloed der 
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heiligen en der profeten vergoten hebben, hebt Gij hun ook bloed te 
drinken gegeven; zij hebben het verdiend! En ik hoorde het altaar 

zeggen: Ja, Here God, Almachtige, uw oordelen zijn waarachtig en 

rechtvaardig. En de vierde goot zijn schaal uit over de zon en haar 
werd gegeven de mensen te verzengen met vuur. En de mensen 

werden verzengd door de grote hitte en zij lasterden de naam van 
God, die de macht heeft over deze plagen, en zij bekeerden zich 

niet om Hem eer te geven. En de vijfde goot zijn schaal uit over de 

troon van het beest, en zijn rijk werd verduisterd, en zij kauwden 
op hun tong van pijn, en zij lasterden de God des hemels vanwege 

hun pijnen en vanwege hun gezwellen, en zij bekeerden zich niet 
van hun werken. En de zesde goot zijn schaal uit op de grote rivier, 

de Eufraat, en zijn water droogde op, zodat de weg bereid werd 

voor de koningen, die van de opgang der zon komen.  
De bode engel Gods sprak verder,  

 
Voorwaar, onderzoek u grondig! 

 

Lees voor: 1 Johannes 3, vers 8 tot en met 10, en Openbaring 
9, vers 19 tot en met 21 

1 Johannes 3, vers 8 tot en met 10  Hier staat geschreven: Wie de 

zonde doet is uit de duivel, want de duivel zondigt van den beginne. 
Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, opdat Hij de werken des 

duivels verbreken zou. Een ieder, die uit God geboren is, doet geen 
zonde; want het zaad Gods blijft in hem en hij kan niet zondigen, 

want hij is uit God geboren. Hieraan zijn de kinderen Gods en de 

kinderen des duivels kenbaar: een ieder, die de rechtvaardigheid 
niet doet, is niet uit God, evenmin als wie zijn broeder niet liefheeft.  

Openbaring 9, vers 19 tot en met 21  Hier staat geschreven: Want 
de macht der paarden ligt in hun bek en in hun staarten. Want hun 

staarten zijn als slangen, met koppen, en daarmede brengen zij 

schade toe. En wie van de mensen overgebleven waren, die niet 
gedood waren door deze plagen, bekeerden zich toch niet van de 

werken hunner handen, om de boze geesten niet meer te 

aanbidden en de gouden, zilveren, koperen, stenen en houten 
afgoden, die niet kunnen zien, noch horen of gaan; en zij 

bekeerden zich niet van hun moorden, noch van hun toverijen, 
noch van hun hoererij, noch van hun dieverijen. 

De bode engel Gods sprak verder,  
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Ik ben een bode engel Gods; Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus, moet gij aanbidden! 

Ieder land, ieder mens, die het getal van satan aanneemt, zal 
tevens vervloekt zijn en zal de straf op zijn leven bemerken op 

aarde.  
 

Voorwaar, vanaf nu zal elke storm anders zijn, 

onverdraagzaam voor vele landen:  
extreme regenval, extreme hitte, extreme tornado’s! 

 
Jeremia 32, vers 27  Lees dit voor. Hier staat geschreven: Zie, Ik, 

de HERE, ben de God van al wat leeft; zou voor Mij iets te 

wonderlijk zijn? 
De bode engel Gods sprak verder, 

 
Drie bode engelen Gods, waarbij één van hen, Donder, zullen 

spoedig uitgezonden worden om de genoemde landen te 

bezoeken! 
 

Lees voor: Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Hier staat 

geschreven: Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn 
eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem 

gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft 
zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld 

veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie 

in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds 
veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de 

eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de 
wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben 

dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die 

kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn 
werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat 

tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat zij in God verricht 

zijn. 
De bode engel Gods sprak verder, 

 
Voorwaar, kies heden wie gij dienen wilt! 

Want wie niet wil horen, gaat verloren. Knoop dit goed in uw oren! 
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Lees voor: Johannes 4, vers 19 tot en met 26  Hier staat 

geschreven: De vrouw zeide tot Hem: Here, ik zie, dat Gij een 

profeet zijt. Onze vaderen hebben op deze berg aangebeden en 
gijlieden zegt, dat te Jeruzalem de plaats is, waar men moet 

aanbidden. Jezus zeide tot haar: Geloof Mij, vrouw, de ure komt, 
dat gij noch op deze berg, noch te Jeruzalem de Vader zult 

aanbidden. Gij aanbidt, wat gij niet weet; wij aanbidden, wat wij 

weten, want het heil is uit de Joden; maar de ure komt en is nu, 
dat de waarachtige aanbidders de Vader aanbidden zullen in geest 

en in waarheid; want de Vader zoekt zulke aanbidders; God is geest 
en wie Hem aanbidden, moeten aanbidden in geest en in waarheid. 

De vrouw zeide tot Hem: Ik weet, dat de Messias komt, die Christus 

genoemd wordt; wanneer die komt, zal Hij ons alles verkondigen. 
Jezus zeide tot haar: Ik, die met u spreek, ben het. 

De bode engel Gods sprak verder, 
 

Voorwaar, er is maar één Uitweg, er is maar één God, de God 

van Izaäk, Jakob en Abraham. 
Gij moest eens weten, wat u te wachten staat als gij Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus verwerpt! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 
 

16-04-2013 Profetie over Turkije: Hoor Turkije, 

de Here God spreekt tot u! 
 
PROFETIE OVER TURKIJE: DE GOD VAN ABRAHAM, IZAÄK EN 

JAKOB BRACHT DEZE PROFETIE OVER VIA ZIJN BODE ENGEL AAN 
BENJAMIN COUSIJNSEN VOOR TURKIJE. HOOR TURKIJE, WAT DE 

ENIGE WARE GOD OVER UW LAND DOET KOMEN, ALS U ZICH NIET 

BEKEERT EN AFREKENT MET ALLES WAT DE HEER IN DEZE 
PROFETISCHE BOODSCHAP NOEMT! 

 
 

Volledige weergave: 
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Hallo, welkom! Op 16 april 2013 bracht de bode engel Gods de 
volgende boodschap over aan Benjamin Cousijnsen. 

 

Shalom, Marhaba! Ik begroet u in de naam van de enige God van 
Izaäk, Jakob en Abraham, en in de naam van Yeshua HaMashiach, 

Jezus Christus, Zijn enige Zoon.  
 

Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, 

dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die 
in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. 

 
Voorwaar, ik ben een bode engel Gods en vertel u, profeet 

Benjamin Cousijnsen, dat het Oosten van Turkije, evenals 

Georgië, nog stevig verankerd zijn in het verleden. 
Hoor aandachtig! 

 
Lees voor: 1 Korinthiërs 8, vers 3 tot 7, en Exodus 20, vers 3 

tot en met 6  Ik begin met 

1 Korinthiërs 8, vers 3 tot 7  Hier staat geschreven: Maar heeft 
iemand God lief, dan is deze door Hem gekend. Wat nu het eten 

van offervlees betreft, wij weten, dat er geen afgod in de wereld 

bestaat en dat er geen God is dan Eén. Want al zijn er zogenaamde 
goden, hetzij in de hemel, hetzij op de aarde – en werkelijk zijn er 

goden in menigte en heren in menigte – voor ons nochtans is er 
maar één God, de Vader, uit wie alle dingen zijn en tot wie wij zijn, 

en één Here, Jezus Christus, door wie alle dingen zijn, en wij door 

Hem.  
Exodus 20, vers 3 tot en met 6  Hier staat geschreven: Gij zult 

geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen 
gesneden beeld maken noch enige gestalte van wat boven in de 

hemel, noch van wat beneden op de aarde, noch van wat in de 

wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen 
dienen; want Ik, de HERE, uw God, ben een naijverig God, die de 

ongerechtigheid der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het 

derde en aan het vierde geslacht van hen die Mij haten, en die 
barmhartigheid doe aan duizenden van hen die Mij liefhebben en 

mijn geboden onderhouden.  
De bode engel Gods sprak verder, 
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U daar, nabij Salpazari, in Turkije, liggen de duivelse 
wortels. 

Men gebruikt hier nog steeds magie en bloedoffers. In het dorp 

bestaan deze gebruiken en worden schapen geofferd. Dit ritueel 
wordt vergezeld van ritueel bier en brood. Voorwaar, voorwaar, ik 

zeg u, Turkije, 
  

Genesis 35, vers 2 en 4  Toen zeide Jakob tot zijn huis en tot 

allen die bij hem waren: Doet weg de vreemde goden die in uw 
midden zijn, reinigt u en verwisselt uw klederen. Toen gaven zij 

Jakob al de vreemde goden die in hun bezit waren, en de ringen die 
in hun oren waren, en Jakob begroef ze onder de terebint die bij 

Sichem is. 

 
Voorwaar, bekeer u, voordat de God van Izaäk, Jakob en 

Abraham uw land gaat verwoesten! 
De bode engel Gods, Donder, zal veel schade toebrengen, en alles 

wat u dierbaar is zal vernietigd worden. 

 
Lees voor: Johannes 14, vers 15 tot en met 17  Hier staat 

geschreven: Wanneer gij Mij liefhebt, zult gij mijn geboden 

bewaren. En Ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere 
Trooster geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn, de Geest der 

waarheid, die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet Hem niet 
en kent Hem niet; maar gij kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in 

u zijn. 

De bode engel Gods sprak verder,  
 

Voorwaar, mijn naam is Joered, en ik bracht u deze 
boodschap. 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 

verdween. 
 
 

 

17-04-2013 Profetie: O wee… Frankrijk, 

Venezuela, Pakistan en Iran! 
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PROFETIE: O WEE FRANKRIJK, VENEZUELA, PAKISTAN EN IRAN! 
VOORWAAR, HOOR! DIT TELT VOOR ALLE LANDEN: DE GOD VAN 

IZAÄK, JAKOB EN ABRAHAM HEEFT U OP HET OOG. OF U NEEMT 

DEZE VERMANING AAN, EN DOET HIER IETS MEE, OF 
ONVERWACHTS ZAL DE GOD VAN AL WAT LEEFT TOESLAAN! 

BEKEER U, NU U NOG UZELF EN UW LAND KAN REDDEN! 
 

 

Volledige weergave: 
 

Op 17 april 2013 bracht de bode engel Gods de volgende 
boodschap over aan Benjamin Cousijnsen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus 
Christus.  

 
Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Frankrijk, O wee! en u, 

Venezuela en Pakistan en Iran!  

Voorwaar, de God van Izaäk, Jakob en Abraham heeft u op ’t oog. 
Voorwaar, Hij spreekt tot u; neem Zijn vermaningen aan en bekeer 

u. 

 
Johannes 1, vers 5  En het licht schijnt in de duisternis en de 

duisternis heeft het niet gegrepen. Zo spreekt de Here. 
 

Voorwaar, Ik ben de God van al wat leeft, Ik ben uw enige 

God! 
Wie Mij en Mijn geboden en Mijn enige geliefde ware Zoon, Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus, verwerpt, zal gestraft worden. 
Voorwaar, de keuze is aan u. Hoelang moet ik Mij nog inhouden? O 

wee, onverwachts sla Ik, de God van Izaäk en Jakob en Abraham 

toe! Voorwaar, Hoor! Dit telt voor alle landen. Ik ben die Ik ben! 
 

Lees voor: Leviticus 18, vers 22 en 23, vers 25 en 27 en vers 

29, en Romeinen 1, vers 26 en 27  Ik begin bij 
Leviticus 18, vers 22 en 23  Hier staat geschreven: En gij zult geen 

gemeenschap hebben met een, die van het mannelijk geslacht is, 
zoals men gemeenschap heeft met een vrouw: een gruwel is het. 

En met geen enkel dier zult gij vleselijke gemeenschap hebben, om 
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u daarmee te verontreinigen; en een vrouw mag niet staan voor 
een dier, om daarmee gemeenschap te hebben: schandelijke 

ontucht is het. 

Vers 25  Het land toch werd verontreinigd en Ik vergold daaraan 
zijn ongerechtigheid, zodat het land zijn inwoners uitspuwde.  

Vers 27  Want al deze gruwelen deden de lieden van het land, die 
vóór u waren, zodat het land onrein werd. 

Vers 29  Want ieder die iets van al deze gruwelen doet, – degenen, 

die ze doen, zullen uit het midden van hun volk uitgeroeid worden.   
Romeinen 1, vers 26 en 27  Hier staat geschreven: Daarom heeft 

God hen overgegeven aan schandelijke lusten, want hun vrouwen 
hebben de natuurlijke omgang vervangen door de tegennatuurlijke. 

Eveneens hebben de mannen de natuurlijke omgang met de vrouw 

opgegeven, en zijn in wellust voor elkander ontbrand, als mannen 
met mannen schandelijkheid bedrijvende en daardoor het 

welverdiende loon voor hun afdwaling in zichzelf ontvangende. 
De bode engel Gods sprak verder, 

 

Voorwaar, luister aandachtig! 
 

Lees voor: Galaten 5, vers 19 tot en met 21  Hier staat 

geschreven: Het is duidelijk, wat de werken van het vlees zijn: 
hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, veten, twist, 

afgunst, uitbarstingen van toorn, zelfzucht, tweedracht, 
partijschappen, nijd, dronkenschap, brasserijen en dergelijke, 

waarvoor ik u waarschuw, zoals ik u gewaarschuwd heb, dat wie 

dergelijke dingen bedrijven, het Koninkrijk Gods niet zullen 
beërven. 

De bode engel Gods sprak verder, 
 

Voorwaar, de God van Israël, de God van Izaäk, Jakob en 

Abraham wil heiliging zien en geen schijnheiliging. 
 

Lees voor: Mattheüs 19, vers 4 en vers 6 tot en met 9, en 

Markus 10, vers 11 en 12 
Mattheüs 19, vers 4  Hier staat geschreven: Hij antwoordde en 

zeide: Hebt gij niet gelezen, dat de Schepper hen van den beginne 
als man en vrouw heeft gemaakt?  
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En vers 6 tot en met 9  Hier staat geschreven: Zo zijn zij niet meer 
twee, maar één vlees. Hetgeen dan God samengevoegd heeft, 

scheide de mens niet. Zij zeiden tot Hem: Waarom heeft Mozes dan 

bevolen een scheidbrief te geven en haar daarmede weg te zenden? 
Hij zeide tot hen: Mozes heeft u met het oog op de hardheid uwer 

harten toegestaan uw vrouwen weg te zenden, maar van den 
beginne is het zo niet geweest. Doch Ik zeg u: Wie zijn vrouw 

wegzendt om een andere reden dan hoererij en een andere trouwt, 

pleegt echtbreuk. 
Markus 10, vers 11 en 12  Hier staat geschreven: En Hij zeide tot 

hen: Wie zijn vrouw wegzendt en een andere trouwt, pleegt 
echtbreuk ten opzichte van haar; en indien zij haar man verlaat en 

een ander trouwt, pleegt zij echtbreuk. 

De bode engel Gods sprak verder, 
 

Voorwaar, deze boodschap is voor u allen. 
 

Lees voor: Exodus 20, vers 13 tot en met 17, en vers 3 tot en 

met 5 
Exodus 20, vers 13 tot en met 17  Hier staat geschreven: Gij zult 

niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult 

geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet 
begeren uws naasten huis; gij zult niet begeren uws naasten 

vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn 
rund, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is.  

En vers 3 tot en met 5  Hier staat geschreven: Gij zult geen andere 

goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld 
maken noch enige gestalte van wat boven in de hemel, noch van 

wat beneden op de aarde, noch van wat in de wateren onder de 
aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen; want Ik, 

de HERE, uw God, ben een naijverig God, die de ongerechtigheid 

der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het 
vierde geslacht van hen die Mij haten. 

De bode engel Gods sprak verder, 

 
Mijn naam is Michaël en ben een bode engel Gods.  

Voorwaar, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, is de enige Weg, die 
u kan redden van de zonde. God is zeer heilig en haat de zonden en 

gebondenheden en het tegennatuurlijke!  
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Voorwaar, het is: of u neemt deze vermaning aan, en doet 

hier iets mee, of onverwachts zal de God van al wat leeft 

toeslaan.  
Hij heeft uw hart en land op het oog, en wie niet wil horen, gaat 

verloren. Gij zijt gewaarschuwd!  
 

Onverwachts brengen Gods engelen uw land grote schade 

toe!  
Voorwaar, 2013 zal men zich goed kunnen herinneren, zo spreekt 

de Here. Bekeer u, nu u nog uzelf en uw land kan redden. Wees 
heilig! 

 

Lees voor: Kolossenzen 3, vers 1 tot en met 4  Hier staat 
geschreven: Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zoekt de 

dingen, die boven zijn, waar Christus is, gezeten aan de 
rechterhand Gods. Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de 

aarde zijn. Want gij zijt gestorven en uw leven is verborgen met 

Christus in God. Wanneer Christus verschijnt, die ons leven is, zult 
ook gij met Hem verschijnen in heerlijkheid. 

De bode engel Gods sprak verder, 

 
Voorwaar, en Gods Geest zweefde over de aarde, en wie niet 

wil horen, gaat verloren. 
De goede schapen worden apart gezet. 

Ik ga nu, Benjamin Cousijnsen, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de 

bode engel Gods, en verdween. 
 

 
 

18-04-2013 Openbaring Gods: Een levende 

relatie 
 
OPENBARING GODS! HET LEVEN DAT YESHUA HAMASIACH, JEZUS 

CHRISTUS, OP AARDE BRACHT, HAD DE BEDOELING OM U ALLEN 
EEN COMPLEET NIEUWE RELATIE MET DE GOD VAN IZAÄK, JAKOB 

EN ABRAHAM TE GEVEN, OP ZO'N MANIER, DAT U HEM ZOU 

KENNEN ZOALS HIJ NU WERKELIJK IS! 
Volledige weergave: 
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Hallo, welkom! Op 18 april 2013 bracht de bode engel Gods deze 

boodschap over aan profeet Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Luister aandachtig, wie oren heeft die 
hore. Ik ben de bode engel Gods en mijn naam is Bedezia.  

 

Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Kent gij Yeshua HaMashiach, 
Jezus Christus, zo goed als Hij u kent? 

Paulus zei het volgende: 
 

2 Korinthiërs 5, vers 16  Zo kennen wij dan van nu aan niemand 

naar het vlees. Indien wij al Christus naar het vlees gekend 
hebben, thans niet meer. 

 
Voorwaar, nergens sprak Paulus over de Samaritaanse 

vrouw of over de spijziging van de vijfduizend, of over een of 

ander wonder of over een opwekking. 
Paulus sprak ook nog niet eens over de vier evangeliën. Voorwaar, 

toch kende Paulus Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, beter dan 

vele kerken, waar men vaak de Christus van de vier evangeliën 
voorstelt met een baard en sandalen, die de vijgenboom vervloekte 

onder andere. Voorwaar, 
 

Lees voor: Hebreeën 10, vers 19 tot en met 24  Hier staat 

geschreven: Daar wij dan, broeders, volle vrijmoedigheid bezitten 
om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus, langs de 

nieuwe en levende weg, die Hij ons ingewijd heeft, door het 
voorhangsel, dat is, zijn vlees, en wij een grote priester over het 

huis Gods hebben, laten wij toetreden met een waarachtig hart, in 

volle verzekerdheid des geloofs, met een hart, dat door 
besprenging gezuiverd is van besef van kwaad, en met een 

lichaam, dat gewassen is met zuiver water. Laten wij de belijdenis 

van hetgeen wij hopen onwankelbaar vasthouden, want Hij, die 
beloofd heeft, is getrouw. En laten wij op elkander acht geven om 

elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. 
De bode engel Gods sprak verder, 
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Hé kerkgangers en u daar, het leven dat Yeshua HaMashiach, 
Jezus Christus, op aarde leidde, had de bedoeling om u allen 

een compleet nieuwe relatie met de God van Izaäk, Jakob en 

Abraham te geven, op zo’n manier dat u Hem zou kennen, 
zoals Hij nu werkelijk is. 

Een levende relatie dus, daarom. Zijn omwandeling op aarde was 
slechts de toegang tot een nieuwe manier, waarop u Hem nu 

werkelijk kunt ervaren!  

Waarom verkondigt de kerk meestal vaak de Christus van de 
evangeliën, in plaats van de Christus, die ook vandaag en tot in alle 

eeuwigheid leeft? 
 

Voorwaar, schrijf dit voor uzelf op: Mattheüs 28, vers 20  Marta 

leest het voor: En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de 
voleinding der wereld. 

De bode engel Gods sprak verder, 
 

De Christus, die door Paulus gepredikt werd, zei op het 

moment van het afscheid:  
En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld. 

Voorwaar, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, is eeuwig en Hij is 

ook vandaag bij u allen! Hij leefde al voordat Hij naar de aarde 
kwam, en Hij leeft ook nu, lang na Zijn hemelvaart.  

Waarom predikt men bijna altijd over het verleden? 
 

Lees voor uzelf: Jesaja 53, vers 3 en 4, en Filippenzen 2, vers 

5 tot en met 11 
 

Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, 
dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die 

in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. 

 
Ik ga nu, Gods geliefde profeet, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de 

bode engel Gods, en verdween. 
 
 

 

Opeens was ze weg!  
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18-04-2013  BOODSCHAP GODS: HIJ LUISTERDE NOOIT NAAR 
HAAR VERHALEN EN WILDE NIETS VAN HET GELOOF WETEN. TOEN 

GEBEURDE HET... OPEENS WAS ZE WEG! 

 
 

Volledige weergave: 
 

Welkom bij de Evangelische Eindtijdspace! Mijn naam is Benjamin 

Cousijnsen. Op 18 april 2013 kreeg ik deze geweldige boodschap 
van een bode engel Gods. 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Mijn 

naam is Cammela.  
 

Ik vertel u een verhaal over Wim en zijn vrouw Karin. 
Zwijgend liepen ze naast elkaar, en soms echter werd de afstand 

tussen hen zo groot, dat er een leegte ontstond, alsof ze niet bij 

elkaar hoorden. Toen bleef Wim plotseling staan, en wilde wachten 
totdat zijn vrouw weer naast hem zou lopen. Ze was ongeveer tien 

meter achter hem.  

Karin is een wederom geboren Christen, en gaf haar leven aan de 
Zoon van God, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, en had Hem 

zeer lief. En Wim, Wim vond Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, 
een dief.  

Vroeger genoten ze samen in deze wereld, maar nu Karin één van 

hen is geworden, een Christen was geworden, wilde Wim niets 
meer van haar en dat geloof weten. Wim dacht altijd: ‘Leef er op 

los, geniet van het leven, want je bent er maar even’.  
 

Terwijl Wim nu opeens stilstond, en Karin wou vertellen over 

dat vreemde geluid, bemerkte Wim dat Karin opeens weg 
was.  

Hij wou nog gaan vloeken, maar moest rennen, want de grond 

trilde heftig en scheurde! Vele mensen schreeuwden en huilden op 
straat. Wim wist niet wat hij zag. Alles veranderde in puinhoop, 

auto’s knalden zo opeens keihard tegen elkaar op. Vele alarmen 
gingen af. Opeens besefte Wim, dat zijn vrouw was weggerukt. 

Zo’n grote ramp had Wim nog nooit in zijn leven gezien!  
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Mensen begonnen te stelen, en in de lucht… wow!  

UFO’s, onvoorstelbare UFO’s! ‘Ze bestaan toch!’ dacht hij opeens.  

Opeens gingen de woorden van zijn vrouw door hem heen, waar hij 
nooit naar luisterde en niets mee deed. 

 
Lees voor: Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief 

heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven 

heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar 
eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld 

gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld 
door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet 

veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet 

heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is 
het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 

duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 
waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 

gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; 

maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn 
werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 

 

Voorwaar, ik zeg u, Waar uw hart vol van is, daar zal u zijn! 
Zo heeft de wereld alles te bieden, en zo is er in één keer niets 

meer!  
 

Tijdens de Opname zullen velen zich op de borst slaan, 

omdat hun geliefde bij Yeshua HaMashiach, Jezus Christus 
is. 

Het zal hartverscheurend zijn! Velen plegen zelfmoord op de Dag 
des Heren.  

 

Lees voor: Openbaring 6, vers 14 tot en met 17  En de hemel 
week terug als een boekrol, die wordt opgerold, en alle berg en 

eiland werd van zijn plaats gerukt. En de koningen der aarde en de 

groten en de oversten over duizend en de rijken en de machtigen 
en iedere slaaf en vrije verborgen zich in de holen en de rotsen der 

bergen; en zij zeiden tot de bergen en tot de rotsen: Valt op ons en 
verbergt ons voor het aangezicht van Hem, die gezeten is op de 
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troon, en voor de toorn van het Lam; want de grote dag van hun 
toorn is gekomen en wie kan bestaan? 

 

Voorwaar, Wim bekeerde zich tot Yeshua HaMashiach, Jezus 
Christus.  

 
Lees voor: Openbaring 3, vers 21  Wie overwint, hem zal Ik 

geven met Mij te zitten op mijn troon, gelijk ook Ik heb 

overwonnen en gezeten ben met mijn Vader op zijn troon. 
 

Profeet Benjamin, Wim moest wel door een hel, voordat hij 
zich aan Yeshua HaMashiach gaf. 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods en 

verdween. 
 

 
 

Onthoud dit! 
 
BOODSCHAP GODS, GEBRACHT DOOR DE BODE ENGEL GODS IN 

DE NAAM VAN JEZUS CHRISTUS, OOK YESHUA HAMASIACH 

GENOEMD IN HET HEBREEUWS, AAN PROFEET BENJAMIN 
COUSIJNSEN. ONTHOUD DIT, SPRAK DE ENGEL DES HEREN: 

LUKAS 10:19, OF SCHRIJF HET OP. LEES HET TELKENS. 

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, welkom! Op 19 april 2013 bracht de bode engel Gods deze 

boodschap over aan Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus 
Christus.  

 

Hij is machtig en krachtig! 
Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, 

 

Lukas 10, vers 16 tot en met 20  Wie naar u hoort, hoort naar 
Mij; en wie u verwerpt, verwerpt Mij, “Yeshua HaMashiach, 
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Jezus Christus”; en wie Mij verwerpt, verwerpt Hem, “Mijn 
Vader, de God van Izaäk, Jakob en Abraham”, die Mij 

gezonden heeft. En de tweeënzeventig zijn teruggekeerd met 

blijdschap en zeiden: Here, ook de boze geesten onderwerpen zich 
aan ons in uw naam. En Hij, “Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus”, zeide tot hen: Ik zag de satan als een bliksem uit de 
hemel vallen. “Sta in Mijn macht en kracht!” Zie, Ik heb u macht 

gegeven om op slangen en schorpioenen te treden en tegen de 

gehele legermacht van de vijand; en niets zal u enig kwaad doen. 
“Ik, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, ben in u”. Evenwel, 

verheugt u niet hierover, dat de geesten zich aan u onderwerpen, 
maar verheugt u, dat uw namen staan opgetekend in de hemelen.  

 

Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Ik ben de bode engel Gods en 
mijn naam is Power! 

Wie Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, toebehoren, horen vurig 
van geest te zijn, en hebben het vlees met zijn hartstochten, en alle 

gebondenheden, verslavingen, begeerten, gekruisigd! Hoe kunt gij 

nu meer dan overwinnaar zijn, als gij vleselijk en lauw zijt? 
Voorwaar,  

 

Lees voor: Kolossenzen 2, vers 15 en vers 20, en Handelingen 
19, vers 11 tot en met 20  Ik begin bij 

Kolossenzen 2, vers 15 en vers 20  Hier staat geschreven: Hij heeft 
de overheden en machten ontwapend en openlijk tentoongesteld en 

zo over hen gezegevierd. 

En vers 20  Indien gij met Christus afgestorven zijt aan de 
wereldgeesten, waartoe laat gij u, alsof gij in de wereld leefdet, 

geboden opleggen. 
Handelingen 19, vers 11 tot en met 20  Hier staat geschreven: En 

God deed buitengewone krachten door de handen van Paulus, zodat 

ook zweetdoeken of gordeldoeken van zijn lichaam aan de zieken 
gebracht werden en hun kwalen van hen weken en de boze geesten 

uitvoeren.  

‘De zonen van Skevas’ - En ook enige van de rondreizende Joodse 
geestenbezweerders waagden het over hen, die zulke boze geesten 

hadden, de naam van de Here Jezus te noemen met de woorden: Ik 
bezweer u bij de Jezus, die Paulus predikt. Het waren nu zeven 

zonen van een zekere Skevas, een Joodse overpriester, die dit 
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deden. Maar de boze geest antwoordde en zeide tot hen: Jezus ken 
ik en van Paulus weet ik, maar wie zijt gij? En de mens, in wie de 

boze geest was, sprong op hen af, overweldigde hen tezamen en 

bleek zoveel sterker dan zij, dat zij zonder kleren en gewond uit dat 
huis moesten vluchten. En dit werd bekend aan allen, Joden en 

Grieken, die te Efeze woonden, en vrees overviel hen allen, en de 
naam van de Here Jezus werd grootgemaakt; en velen van hen, die 

gelovig geworden waren, kwamen hun schuld belijden en 

uitspreken wat zij bedreven hadden. En enigen van degenen, die 
toverkunsten hadden uitgeoefend, brachten hun boeken bijeen en 

verbrandden ze ten aanschouwen van allen. En men berekende de 
waarde ervan en stelde die vast op vijftigduizend zilverstukken. Zo 

wies het woord des Heren krachtig en het werd sterker.  

De bode engel Gods sprak verder, 
O, hoe wonderbaar is Jezus’ Bloed, O, hoe wonderbaar is 

Jezus’ Bloed!  
De duivelse macht is verbroken door Zijn kracht, O, hoe 

wonderbaar is Jezus’ Bloed. 

 
Voorwaar, lees voor uzelf: Galaten 5, vers 20, en Leviticus 19, 

vers 26, en Galaten 4, vers 8 en 9 

 
Voorwaar, geliefden, laat uw lichaam een tempel zijn, en 

laat Yeshua HaMashiach in u zijn, waar het schoon is, 
onbevlekt! 

 

Onthoud dit: Lukas 10, vers 19, of schrijf het op. Lees het 
telkens!  

 
Lees voor: Openbaring 11, vers 17 tot en met 18  Hier staat 

geschreven: Wij danken U, Here God, Almachtige, die is en die was, 

dat Gij uw grote macht hebt opgenomen en het koningschap hebt 
aanvaard; en de volkeren waren toornig geworden, maar uw toorn 

is gekomen en de tijd voor de doden om geoordeeld te worden en 

om het loon te geven aan uw knechten, profeten, en aan de 
heiligen en aan hen, die uw naam vrezen, aan de kleinen en de 

groten en om te verderven wie de aarde verderven. 
De bode engel Gods sprak verder,  
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Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! en verdween. 
 

 

 

19-04-2013 Profetie: De wegrukking! 
 

PROFETISCHE BOODSCHAP GODS RONDOM DE WEGRUKKING, 
OOK WEL ‘DE OPNAME’ GENOEMD. DEZE BOODSCHAP IS 100% 

ZUIVER, WOORD VOOR WOORD DOORGEGEVEN DOOR MICHAËL 
AAN PROFEET BENJAMIN COUSIJNSEN! STA KLAAR!  

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, welkom! Op vrijdag 19 april 2013 bracht de bode engel Gods 

deze belangrijke profetische boodschap Gods over aan Benjamin 

Cousijnsen. 
 

Shalom, geliefde profeet Benjamin Cousijnsen! Ik begroet u in de 
naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, voorwaar, 

ik zeg u, Ik ben de bode engel Michaël, en werd waarlijk 

uitgezonden naar Gods geliefde profeet.  
 

Wij engelen Gods willen u erop wijzen, dat op het moment, 

dat u merkt dat uw dierbare, die Yeshua HaMashiach, Jezus 
Christus, wel toeliet weg is, terwijl u dacht dat uw dierbare 

en al die Christenen krankzinnig waren, dat u zich op de 
borst zult slaan! 

Voorwaar, onverwachts worden al die ‘krankzinnigen’ weggerukt, 

en denkt u dan werkelijk dat u het bij het juiste eind had, of waren 
die Christenen, die Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, 

aangenomen hebben, toch niet zo krankzinnig? 
 

Wat dacht u hiervan? 

Aan Benjamin Cousijnsen werd op 6 december 2012 geopenbaard, 
dat op het moment dat Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, als 

eerste zal bazuinen, dan worden door de engelen de bazuinen erbij 

ingezet, die het geluid zullen aanvullen. Dit geluid is zó 
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doordringend, dat alle Christenen de trilling van het geluid zullen 
voelen, zelfs in hun geest!  

 

De gehele lucht zal vol bliksemschichten zijn!  
Een sterke magnetische kracht Gods zal de Christenen wegrukken; 

dit zal het verstand te boven gaan. Zelfs dieren en mensen met een 
beperking, en zelfs de onschuldige baby’s worden ook van deze 

slechte wereld weggenomen.  

 
U, die nog zo sprak over uw ‘krankzinnige’ geliefde, en zei: 

“Al die Christenen zijn gek!”, zult zich meteen bedenken, 
want dit, wat dan komt, zal erger zijn dan welke oorlog ook 

ooit geweest is.  

Vuurballen zullen naar beneden komen, die overal zullen inslaan op 
de daken en straten. Overal zullen ontploffingen zijn, en zelfs 

giftige stoffen zullen vrijkomen.  
Onbestuurbare helikopters en vliegtuigen, alles wat vliegt zonder 

bestuurder, zal neerstorten.  

U, die Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, verworpen hebt, zal Zijn 
geboorte verwensen! Velen plegen zelfmoord vanwege dat men 

beseft, dat ze het altijd fout hebben gehad. Ze zullen 

hartverscheurend schreeuwen naar Yeshua HaMashiach, Jezus 
Christus.  

Er zal dan één van de grootste hongersnoden zijn!  
 

De bezoekers uit de ruimte, die zullen de mensen wijsmaken 

dat de Christenen, de haters, door hen zijn vernietigd. 
Voorwaar, de Christenhaat neemt nu al sterk toe, wereldwijd! 

Benjamin zag ook een bloedrode Maan, die bloedde, die zeer 
beschadigd was en gaten vertoonde, waar fel licht doorheen kwam.  

 

Voorwaar, op het moment dat de Christenen weg zijn, zal 
men met UFO’s landen. 

Overdenk het volgende voor uzelf: is het niet krankzinnig dat u zich 

niet bekeert en behouden wordt?  
 

Marta, lees voor: Johannes 3, vers 17  Hier staat geschreven: 
Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de 
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wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden 
worde. 

De bode engel Gods sprak verder, 

 
De keus is aan u!  

In de dagen van de wegrukking zal u nog één keer een aanbod 
aangeboden worden, maar u zult het zeer zwaar hebben. 

 

Ook zeg ik u, Een baby doop is alleen maar een zegen, maar 
daarmee bent u ook niet behouden.  

U moet wederom geboren worden en een volwassendoop 
ondergaan, en berouw hebben van uw zonden. Dit is Gods 

reddingsplan voor u, uw enige uitweg en redding! 

 
Marta, lees voor: Johannes 3, vers 16 en vers 18  Hier staat 

geschreven: Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn 
eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem 

gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Wie in Hem 

gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds 
veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de 

eniggeboren Zoon van God. 

De bode engel Gods sprak verder,  
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! en verdween. 
 

 

 

Van welke boom heeft u gegeten? 
 

20-04-2013  U DAAR! WELKE BOOM BENT U? ONDERZOEK U! DE 
ENGEL DES HEREN, MICHAËL, BRENGT DEZE BOODSCHAP GODS 

OVER AAN PROFEET BENJAMIN COUSIJNSEN IN DE NAAM VAN 
YESHUA HAMASIACH, JEZUS CHRISTUS.  

 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, welkom! Op 20 april 2013 bracht de bode engel Gods deze 
boodschap over aan Benjamin Cousijnsen. 
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Shalom, profeet Benjamin Cousijnsen! Ik begroet u in de naam van 

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, 

Mijn naam is Michaël.  
 

Hoor aandachtig! Ik vertel u over de boom des levens, de 
boom der kennis van goed en kwaad. 

 

Genesis 2, vers 9  Ook deed de HERE God allerlei geboomte uit de 
aardbodem opschieten, begeerlijk om te zien en goed om van te 

eten; en de boom des levens in het midden van de hof, benevens 
de boom der kennis van goed en kwaad. 

 

Mattheüs 7, vers 17 tot en met 20  Zo brengt iedere goede 
boom goede vruchten voort, maar de slechte boom brengt slechte 

vruchten voort. Een goede boom kan geen slechte vruchten dragen, 
of een slechte boom goede vruchten dragen. Iedere boom, die geen 

goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur 

geworpen. Zo zult gij hen dan aan hun vruchten kennen.  
 

Voorwaar, u daar! Welke boom bent u? 

 
Lees voor: Galaten 5, vers 24 en 25 en 22, en Spreuken 11, 

vers 30, en Psalm 1, vers 3, en Psalm 104, vers 16, en Jesaja 
56, vers 3, en Lukas 6, vers 44 en 45  Ik begin bij 

Galaten 5, vers 24 en 25  Hier staat geschreven: Want wie Christus 

Jezus toebehoren, hebben het vlees met zijn hartstochten en 
begeerten gekruisigd. Indien wij door de Geest leven, laten wij ook 

door de Geest het spoor houden.  
En vers 22  Hier staat geschreven: Maar de vrucht van de Geest is 

liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, 

trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. 
Spreuken 11, vers 30  Hier staat geschreven: De vrucht des 

rechtvaardigen is een boom des levens, en wie wijs is, wint harten. 

Psalm 1, vers 3  Hier staat geschreven: Want hij is als een boom, 
geplant aan waterstromen, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, welks 

loof niet verwelkt; – al wat hij onderneemt, gelukt.  
Psalm 104, vers 16  Hier staat geschreven: De bomen des HEREN 

worden verzadigd, de ceders van de Libanon, die Hij heeft geplant. 
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Jesaja 56, vers 3  Hier staat geschreven: Laat dan de vreemdeling 
die zich bij de HERE aansloot, niet zeggen: De HERE zal mij zeker 

afzonderen van zijn volk; en laat de ontmande niet zeggen: Zie, ik 

ben een dorre boom. 
Lukas 6, vers 44 en 45  Hier staat geschreven: Want elke boom 

wordt aan zijn eigen vrucht gekend. Want van dorens leest men 
geen vijgen, en van een braamstruik oogst men geen druif. Een 

goed mens brengt uit de goede schat zijns harten het goede voort 

en een slecht mens brengt uit de boze schat het boze voort. Want 
waar het hart vol van is, daarvan spreekt de mond. 

De bode engel Gods sprak verder, 
 

Voorwaar, onderzoek u en werp uw slechte vruchten in het 

vuur! 
Sluit uw ogen en breng het bij Yeshua HaMashiach, Jezus Christus.  

Van welke boom heeft u gegeten? 
 

Lees voor: Exodus 9, vers 25  Hier staat geschreven: De hagel 

sloeg in het gehele land Egypte alles neer, wat op het veld was, van 
mens tot dier; ook al het veldgewas sloeg de hagel neer en alle 

bomen op het veld deed hij afknappen. 

De bode engel Gods sprak verder, 
 

Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Laat u snoeien, zodat u veel 
vrucht kunt dragen! 

Vraag om vergeving en wandel met Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus.  
 

Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, 
dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die 

in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. 

 
Lees voor: 1 Korinthiërs 3, vers 16 en 17 en 18  Hier staat 

geschreven: Weet gij niet, dat gij Gods tempel zijt en dat de Geest 

Gods in u woont? Zo iemand Gods tempel schendt, God zal hem 
schenden. Want de tempel Gods, en dat zijt gij, is heilig! Laat 

niemand zichzelf misleiden! Indien iemand onder u meent wijs te 
zijn in deze tijd, hij worde dwaas, om wijs te worden.  

De bode engel Gods sprak verder, 
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Voorwaar, zoekt eerst Zijn Koninkrijk en Zijn gerechtigheid, 

en u zal veel vrucht dragen naar Zijn tijd. 

Ik ga nu, profeet Benjamin Cousijnsen, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
sprak de bode engel Gods, en verdween. 

 
 

 

Maak de Koning groot, die zeer spoedig komt! 
 

‘QUEENSDAY’: MEN GAAT HEEL VER! CHRISTEN OF GEEN 

CHRISTEN, GIJ ZIJT GEWAARSCHUWD! ER IS MAAR 1 GOD EN 1 
KONING DER KONINGEN! TOON OP KONINGINNEDAG DE EER AAN 

DE GOD VAN IZAÄK, JAKOB EN ABRAHAM! 
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, welkom! Op 22 april 2013 bracht de bode engel Gods deze 
boodschap Gods over aan Benjamin Cousijnsen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus 
Christus.  

 

Voorwaar, profeet Benjamin Cousijnsen had u nog zó 
gewaarschuwd, dat men het jaar 2013 nimmermeer zal 

vergeten. 
Voorwaar, wie niet wil horen, gaat verloren. Ik ben de bode engel 

Gods, Gidori. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Christen of geen 

Christen, gij zijt gewaarschuwd! 
 

Psalm 106, vers 36  Zij dienden hun afgoden, die hun tot een 
valstrik werden. 

 

Een gedenkvlag voor uw koning, een ketting om de koning 
groot te maken, een ‘queensday’ shirt, sjaal, jeans, 

schoenen, jas, bodywarmer, zwembroek, cap, afbeeldingen 

en slingers, en allerlei toeters en bellen.  
Men gaat heel ver!  
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Lees voor: 1 Petrus 4, vers 1 tot en met 7, en 1 Korinthiërs 

10, vers 14 en 15 en vers 19 en 20, en 1 Korinthiërs 12, vers 

1 en 2, en Jozua 24, vers 14 en 15, en Johannes 14, vers 6, 
en Johannes 3, vers 16 tot en met 21 en vers 35 en 36, en 

Johannes 4, vers 22 tot en met 24  Ik begin bij 
1 Petrus 4, vers 1 tot en met 7  Hier staat geschreven: Daar 

Christus dan naar het vlees geleden heeft, moet ook gij u wapenen 

met dezelfde gedachte, dat, wie naar het vlees geleden heeft, 
onttrokken is aan de zonde, om niet meer naar de begeerten van 

mensen, maar naar de wil van God de tijd, die nog rest in het 
vlees, te leven. Want er is tijd genoeg voorbijgegaan met het 

volbrengen van de wil der heidenen, toen gij wandeldet in allerlei 

losbandigheid, begeerten, dronkenschap, brassen, drinken en 
onzedelijke afgoderij. Daarom bevreemdt het hen, dat gij u niet 

met hen stort in diezelfde poel van liederlijkheid, en zij belasteren 
u; maar zij zullen daarvan rekenschap moeten geven aan Hem, die 

gereed staat om levenden en doden te oordelen. Want daartoe is 

ook aan doden het evangelie gebracht, opdat zij wèl, naar de mens, 
wat het vlees aangaat, zouden geoordeeld worden, doch, naar God, 

wat de geest betreft, zouden leven.  

1 Korinthiërs 10, vers 14 en 15  Hier staat geschreven: Daarom 
dan, mijn geliefden, ontvlucht de afgoderij! Ik spreek immers tot 

verstandige mensen; beoordeelt dan zelf, wat ik zeg. 
En vers 19 en 20  Wat wil ik hiermede dan zeggen? Dat een 

afgodenoffer iets is, of dat een afgod iets is? Integendeel, dat hun 

offeren een offeren is aan boze geesten en niet aan God en ik wil 
niet, dat gij in gemeenschap komt met de boze geesten. 

1 Korinthiërs 12, vers 1 en 2  Hier staat geschreven: Ten aanzien 
van de uitingen des geestes, broeders, wil ik u niet onkundig laten. 

Gij weet, dat gij, toen gij nog heidenen waart, u blindelings naar de 

stomme afgoden liet heendrijven. 
Jozua 24, vers 14 en 15  Hier staat geschreven: Welnu, vreest dan 

de HERE en dient Hem oprecht en getrouw; doet weg de goden die 

uw vaderen gediend hebben aan de overzijde der Rivier en in 
Egypte, en dient de HERE. Maar indien het kwaad is in uw ogen, de 

HERE te dienen, kiest dan heden, wie gij dienen zult: òf de goden 
die uw vaderen aan de overzijde der Rivier gediend hebben, òf de 



 
 

 

1325 
 
 

 

goden der Amorieten, in wier land gij woont. Maar ik en mijn huis, 
wij zullen de HERE dienen! 

Johannes 14, vers 6  Hier staat geschreven: Jezus zeide tot hem: Ik 

ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de 
Vader dan door Mij. 

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Hier staat geschreven: Want 
alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon 

gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren 

ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de 
wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de 

wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet 
veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet 

heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is 

het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 
duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 

waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 
gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; 

maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn 

werken blijke, dat zij in God verricht zijn.   
En vers 35 en 36  De Vader heeft de Zoon lief en heeft Hem alles in 

handen gegeven. Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven; doch 

wie aan de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de 
toorn Gods blijft op hem. 

Johannes 4, vers 22 tot en met 24  Hier staat geschreven: Gij 
aanbidt, wat gij niet weet; wij aanbidden, wat wij weten, want het 

heil is uit de Joden; maar de ure komt en is nu, dat de waarachtige 

aanbidders de Vader aanbidden zullen in geest en in waarheid; 
want de Vader zoekt zulke aanbidders; God is geest en wie Hem 

aanbidden, moeten aanbidden in geest en in waarheid. 
De bode engel Gods sprak verder, 

 

Voorwaar, er zullen demonstraties zijn op Koninginnedag, en 
onder andere arrestaties verricht worden. 

 

Lees voor: Judas, vers 14 tot en met 16  Hier staat geschreven: 
Ook over hen heeft Henoch, de zevende van Adam af, 

geprofeteerd, zeggende: Zie, de Here is gekomen met zijn heilige 
tienduizenden, om over allen de vierschaar te spannen en alle 

goddelozen te straffen voor al hun goddeloze werken, die zij 
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goddeloos bedreven hebben, en voor al de harde taal, die de 
goddeloze zondaars tegen Hem gesproken hebben. Dit zijn de 

morrenden, mokkend om hun lot, wandelende naar hun begeerten, 

maar hun mond spreekt hoogdravend, als zij om des voordeels wil 
de mensen in hun gezicht vleien.  

 
Openbaring 1, vers 7  Hier staat geschreven: Zie, Hij komt met 

de wolken en elk oog zal Hem zien, ook zij, die Hem hebben 

doorstoken; en alle stammen der aarde zullen over Hem 
weeklagen. Ja, amen. 

De bode engel Gods sprak verder, 
 

Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Verafgood niets!  

Noch engelen, noch één of ander beeld van een God of van een 
koning of mens! 

 
Lees voor: Exodus 20, vers 3, 4 en 5  Hier staat geschreven: Gij 

zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u 

geen gesneden beeld maken noch enige gestalte van wat boven in 
de hemel, noch van wat beneden op de aarde, noch van wat in de 

wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen 

dienen; want Ik, de HERE, uw God, ben een naijverig God, die de 
ongerechtigheid der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het 

derde en aan het vierde geslacht van hen die Mij haten. 
De bode engel Gods sprak verder,  

 

Hoor aandachtig, China, Korea, Japan, Indonesië, Filipijnen, 
Mexico, Spanje, Frankrijk, en ook u zijt gewaarschuwd! 

Bekeer u! Er is maar één God, één Koning der koningen, die de 
zonden droeg aan het kruis. Ga naar Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus. Voorwaar, zei Benjamin u niet: Gods Geest zal uw land 

bezoeken en zal het land wederom schade toebrengen?  
 

Toon op Koninginnedag de eer aan de God van Izaäk, Jakob 

en Abraham, aan de God van al wat leeft! 
 

Lees voor: Mattheüs 22, vers 20  Hier staat geschreven: En Hij 
zeide tot hen: Wiens beeldenaar en opschrift is dit? 

De bode engel Gods sprak verder,  
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Maak de Koning groot, die zeer spoedig komt. 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
 

 

23-04-2013 Een goede tros druiven! 
 

IN BEELDSPRAAK BRENGT DE BODE ENGEL GODS DEZE 
BOODSCHAP, IN OPDRACHT VAN DE ALMACHTIGE, ENIGE WARE 

GOD, DE GOD VAN ABRAHAM, IZAÄK EN JAKOB, OVER AAN 

BENJAMIN COUSIJNSEN: ONDERZOEK UZELF AANDACHTIG!  
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, welkom! Op 23 april 2013 bracht de bode engel Gods deze 
boodschap over aan profeet Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus.  

 
Voorwaar, in het Westland groeien de prachtigste druiven in 

de kassen. 

Evenzo beschermt de Here u. De kou en de regen, of welke aanval 
dan ook, worden buitengehouden! De kas wordt verwarmd door de 

Here, en als de Here mag schijnen als de zon, worden daar de 
druiven gerijpt en smakelijk gestoofd. 

 

Openbaring 2, vers 19  Ik weet uw werken en liefde, en geloof en 
dienstbetoon, en uw volharding en uw laatste werken, die meer zijn 

dan de eerste. 
 

Langs een berghelling, die op het Zuiden ligt, groeien de 

beste druiven. 
Ook daar stooft de zon de vruchten rijp en smakelijk. Voorwaar, ik 

ben de bode engel Gods; mijn naam Cuperis. Meer dan eens is 

Yeshua HaMashiach met Zijn geliefden langs een wijngaard 
gelopen. Hij zou maar langs uw hart en ziel lopen, en uw vruchten 
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bekijken. Ook heeft Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, vaak 
gekeken hoe de druiven rijpten in de zon, en geproefd of de 

vruchten al rijp werden. 

 
Lees voor: 1 Korinthiërs 13, vers 1 tot en met 7  Hier staat 

geschreven: Al ware het, dat ik met de tongen der mensen en der 
engelen sprak, maar had de liefde niet, ik ware schallend koper of 

een rinkelende cimbaal. Al ware het, dat ik profetische gaven had, 

en alle geheimenissen en alles, wat te weten is, wist, en al het 
geloof had, zodat ik bergen verzette, maar ik had de liefde niet, ik 

ware niets. Al ware het, dat ik al wat ik heb tot spijs uitdeelde, en 
al ware het, dat ik mijn lichaam gaf om te worden verbrand, maar 

had de liefde niet, het baatte mij niets. De liefde is lankmoedig, de 

liefde is goedertieren, zij is niet afgunstig, de liefde praalt niet, zij is 
niet opgeblazen, zij kwetst niemands gevoel, zij zoekt zichzelf niet, 

zij wordt niet verbitterd, zij rekent het kwade niet toe. Zij is niet 
blijde over ongerechtigheid, maar zij is blijde met de waarheid. 

Alles bedekt zij, alles gelooft zij, alles hoopt zij, alles verdraagt zij.  

De bode engel Gods sprak verder, 
 

Elke dag loopt de wijngaardenier langs de planten, evenals 

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. 
Ook Hij bekijkt uw wandel, uw vruchten van de Heilige Geest. Hier 

en daar plukt Hij een slechte vrucht weg. Daar snoeit Hij een dorre 
tak weg, soms takken. Hij wil dat u goede vruchten draagt en één 

bent, een goede tros druiven, één team! 

 
Soms, als men niet luistert naar Hem, en men blijft 

eigenwijs, dan schiet Zijn mes uit. 
Dan snijdt Hij, niet per ongeluk, een goede gezonde tak af. De 

druiven, die daaraan al begonnen te groeien, kunnen dan door 

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, zo weggegooid worden, want 
de afgesneden druiven van de stam kregen al geen voedsel meer. 

En wat geen voedsel krijgt, sterft. 

 
Lees voor: Johannes 15, vers 1 tot en met 8, en Galaten 5, 

vers 14 tot en met 18, en tot slot vers 22  Ik begin bij 
Johannes 15, vers 1 tot en met 8  Hier staat geschreven: Ik ben de 

ware wijnstok en mijn Vader is de landman. Elke rank aan Mij, die 
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geen vrucht draagt, neemt Hij weg, en elke die wel vrucht draagt, 
snoeit Hij, opdat zij meer vrucht drage. Gij zijt nu rein om het 

woord, dat Ik tot u gesproken heb; blijft in Mij, gelijk Ik in u. 

Evenals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als zij niet aan 
de wijnstok blijft, zo ook gij niet, indien gij in Mij niet blijft. Ik ben 

de wijnstok, gij zijt de ranken. Wie in Mij blijft, gelijk Ik in hem, die 
draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt gij niets doen. Wie in Mij 

niet blijft, is buitengeworpen als de rank en is verdord, en men 

verzamelt ze en werpt ze in het vuur en zij worden verbrand. 
Indien gij in Mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraagt wat gij 

maar wilt, en het zal u geworden. Hierin is mijn Vader verheerlijkt, 
dat gij veel vrucht draagt en gij zult mijn discipelen zijn. 

Galaten 5, vers 14 tot en met 18  Hier staat geschreven: Want de 

gehele wet is in één woord vervuld, in dit: gij zult uw naaste 
liefhebben als uzelf. Indien gij echter elkander bijt en vereet, ziet 

dan toe, dat gij niet door elkander verslonden wordt. Dit bedoel ik: 
wandelt door de Geest en voldoet niet aan het begeren van het 

vlees. Want het begeren van het vlees gaat in tegen de Geest en 

dat van de Geest tegen het vlees – want deze staan tegenover 
elkander – zodat gij niet doet wat gij maar wenst. Indien gij u 

echter door de Geest laat leiden, dan zijt gij niet onder de wet. 

En tot slot vers 22  Maar de vrucht van de Geest is liefde, 
blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, 

trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.   
De bode engel Gods sprak verder,  

 

Voorwaar, voorwaar, één rank, één gave, één vrucht kan 
alleen maar meer worden, als men verbonden is en blijft, en 

niet loslaat. 
 

Lees voor: 1 Korinthiërs 3, vers 8 en vers 9  Hier staat 

geschreven: Wie plant en wie begiet, staan gelijk; alleen zal elk zijn 
eigen loon krijgen naar zijn eigen werk. Want Gods medearbeiders 

zijn wij; Gods akker, Gods bouwwerk zijt gij. 

De bode engel Gods sprak verder, 
 

Onderzoek uzelf aandachtig en laat u snoeien! Amen. 
Voorwaar, bezoek het Evangelische Eindtijdspace YouTube kanaal. 
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Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 
verdween. 

 

 
 

 
 

Jezus geeft u: 100% garantie en eeuwig leven! 
 
24-04-2013  GELUK IS EEN PROCES, MAAR BIEDT GEEN 

GARANTIE! HIJ GEEFT U WEL 100% DE GARANTIE VAN EEUWIG 

LEVEN, EN DIT IS WEL ZIJN DOEL EN PROCES! HOOR, HIJ ROEPT U 
BIJ DE NAAM!  

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, welkom! Op 24 april 2013 bracht de bode engel Gods deze 

boodschap over aan Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Mijn naam is Maroeij. Ik 
zeg u, Vrees niet als ik, de bode engel Gods, u vertel dat Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus, u liefheeft.  

 
Voorwaar, kijk eens goed naar de dingen en al het mooie, 

dat niet door de mens is gemaakt.  
Kijk naar de vorm van een berg en de stroming van een rivier. En 

wat dacht u van de oneindigheid van de hemel en de prachtige 

natuur? Is God niet groot en geweldig?  
 

Kijk nu ook eens naar uzelf. 
God maakte ook u! Misschien ziet u het nu eens eindelijk in, dat u 

waarlijk niet alleen op de wereld bent. Voorwaar, ongeacht uw 

leeftijd of uw maatschappelijke positie, IQ, uw gezondheidstoestand 
of wat dan ook! Voorwaar, maak gebruik van de smalle, juiste weg. 

Weet u wat u nodig heeft? 

Dat is vergeving voor uw zonden! 
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Markus 7, vers 20 tot en met 23  En Hij zeide: Hetgeen uit de 
mens naar buiten komt, dat maakt de mens onrein. Want van 

binnenuit, uit het hart der mensen, komen de kwade overleggingen, 

hoererij, diefstal, moord, echtbreuk, hebzucht, boosheid, list, 
onmatigheid, een boos oog, godslastering, overmoed, onverstand. 

Al die slechte dingen komen van binnen uit naar buiten en maken 
de mens onrein. 

 

Luister, voorwaar! 
 

Johannes 8, vers 12  Wederom dan sprak “Yeshua 
HaMashiach”, Jezus Christus tot hen en zeide: Ik ben het licht der 

wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, maar 

hij zal het licht des levens hebben. “Yeshua HaMashiach, Jezus 
Christus, wordt hiermee bedoeld!” 

 
De meeste mensen zien geluk als een doel op zich in hun 

leven.  

Geluk is geen doel, maar is een proces, maar biedt geen garantie.  
Voorwaar, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, geeft u wel garantie 

en eeuwig leven! En dit is wel Zijn doel en proces. Hij geeft u 100% 

de garantie van eeuwig leven, en dit is bovendien premie- en 
belastingvrij, gratis! 

 
Lees voor: Johannes 3, vers 16 tot en met 20  Hier staat 

geschreven: Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn 

eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem 
gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft 

zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld 
veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie 

in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds 

veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de 
eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de 

wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben 

dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die 
kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn 

werken niet aan de dag komen. 
De bode engel Gods sprak verder,  
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U daar, voorwaar, kies heden wie gij nu dienen wilt! 
 

Lees voor: Openbaring 20, vers 15  Hier staat geschreven: En 

wanneer iemand niet bevonden werd geschreven te zijn in het boek 
des levens, werd hij geworpen in de poel des vuurs. 

De bode engel Gods sprak verder, 
 

Wie wijsheid in de wind slaat, is dom. 

U kunt gered worden, vandaag. Bekeer u! Wees in Gods Koninkrijk 
erbij, en word opgeschreven in het Boek des Levens. Ga door de 

hemelpoort, ga nu richting Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, en 
ontvang eeuwig leven! Dit is het ware geluk en Gods doel: de 

mensheid redden van de hel! God is liefde, ware liefde. Hij roept u 

bij de naam! 
 

Lees voor: Johannes 6, vers 33 en 34  Hier staat geschreven: 
Want dát is het brood Gods, dat uit de hemel nederdaalt en aan de 

wereld het leven geeft. Zij zeiden dan tot Hem: Here, geef ons 

altijd dit brood. 
De bode engel Gods sprak verder, 

 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! en verdween. 
 

 
 

Profetie: Openbaringen Gods & strijd boven 

Israël! 
 
24-04-2013  VELE PROFETISCHE OPENBARINGEN, DIE DE HERE 

GOD NU DOET OVER O.A. UFO's & DE ONZICHTBARE STRIJD 
BOVEN ISRAËL OP DIT MOMENT! DE HEER OPENBAART EN BRENGT 

VEEL AAN HET LICHT IN DEZE EINDTIJD!  

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, welkom! Op 24 april 2013 bracht de bode engel Gods deze 

belangrijke profetische openbaring Gods over aan profeet Benjamin 
Cousijnsen. 
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Shalom! Ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Mijn naam is Hamiël.  

 
Voorwaar, in het universum bevinden zich vele gevallen 

engelen, zelfs vrouwelijke duivelse geesten. 
Lilith is een beeldschone demoon, die al te graag met mannen 

slaapt. Haar voorkeur is, de Christenen te verlijden en via dromen 

hen van de God van Izaäk, Jakob en Abraham af te trekken. Ze 
wordt gezien als een heks der nacht en is satans favoriete bruid der 

hel. Ze speelt een grote rol in deze eindtijd!  
 

Job 11, vers 7  Kunt gij de geheimen Gods doorgronden, de 

Almachtige doorgronden ten einde toe?  
 

Velen zijn verleid. 
Evenzo zijn er vele soorten demonen, bezoekers uit de ruimte. 

 

2 Korinthiërs 11, vers 14 en 15  Geen wonder ook! Immers, de 
satan zelf doet zich voor als een engel des lichts. Het is dus niets 

bijzonders, indien ook “satan” zijn dienaren zich voordoen als 

dienaren der gerechtigheid; maar hun einde zal zijn naar hun 
werken. 

 
Voorwaar, Uriël en Rafaël strijden telkens samen met 

Gabriël en Remiël en Sariël en Anaël en Raziël en de vorst 

Michaël, de Drakendoder, en vele andere engelen Gods, 
tegen alle demonen legioenen, menselijke vogels met 

vleermuisachtige vleugels, met menselijke gezichten, die 
strijden boven Israël! 

 

Lees voor: Openbaring 9, vers 7 tot en met 11  Hier staat 
geschreven: En de gedaante der sprinkhanen was als van paarden, 

die uitgerust zijn tot de oorlog; en op hun koppen waren kransen 

als van goud en hun aangezichten waren als aangezichten van 
mensen; en zij hadden haar als vrouwenhaar en hun tanden waren 

als die van leeuwen; en zij hadden borstschilden als ijzeren 
harnassen en het gedruis van hun vleugels was als het gedruis van 

wagens, wanneer vele paarden ten strijde draven. En zij hadden 
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staarten als schorpioenen en angels, en in hun staarten was hun 
macht om de mensen schade toe te brengen, vijf maanden lang. Zij 

hadden over zich als koning de engel des afgronds; zijn naam is in 

het Hebreeuws Abaddon en in het Grieks heeft hij tot naam 
Apollyon. 

De bode engel Gods sprak verder, 
 

Ook vanuit hun ruimteschepen strijden zij tegen Gods 

ruimteschepen. 
En God sprak: Er zij ruimteschepen, en er ontstonden 

ruimteschepen! 
 

Genesis 1, vers 3 en 4  En God zeide: Er zij licht; en er was licht. 

En God zag, dat het licht goed was, en God maakte scheiding 
tussen het licht, “Zijn licht”, en de duisternis, “satans 

duisternis”. 
 

Voorwaar!  

 
Lees voor: Jeremia 32, vers 27  Hier staat geschreven: Zie, Ik, de 

HERE, ben de God van al wat leeft; zou voor Mij iets te wonderlijk 

zijn? 
De bode engel Gods sprak verder, 

 
De gevallen engelen prikkelen en manipuleren in vele 

dromen de mensheid graag, en verleiden velen door in het 

gevoel te werken!  
 

Daarom, lees voor: 1 Korinthiërs 3, vers 16 en 17, en Efeziërs 
6, vers 10, 11 en 12  

1 Korinthiërs 3, vers 16 en 17  Hier staat geschreven: Weet gij niet, 

dat gij Gods tempel zijt en dat de Geest Gods in u woont? Zo 
iemand Gods tempel schendt, God zal hem schenden. Want de 

tempel Gods, en dat zijt gij, is heilig! 

Efeziërs 6, vers 10, 11 en 12  Hier staat geschreven: Voorts, weest 
krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht. Doet de 

wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de 
verleidingen des duivels; want wij hebben niet te worstelen tegen 

bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen 
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de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de 
hemelse gewesten. 

De bode engel Gods sprak verder, 

 
Voorwaar, voorwaar! 

 
Kolossenzen 2, vers 15  Hij heeft de overheden en machten 

ontwapend en openlijk tentoongesteld en zo over hen gezegevierd. 

 
Bedek u, geliefden, onder Zijn kostbaar Bloed, elke dag! 

Met Hem, Yeshua HaMashiach, bent u meer dan overwinnaar. 
Bescherm u! Wees vanaf nu strijdlustig. U bent Zijn eigendom, van 

binnen en buiten. Wees een strijder en vurig, krachtig van Geest! 

 
Lees voor: Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de 

wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 
een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. 

De bode engel Gods sprak verder,  
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! en verdween. 

 
 
 

Heer, ik vraag uw rijke zegen en overvloed! 
 

25-04-2013  LUISTER NAAR GODS VOORWAARDEN, INDIEN U 
GODS ZEGEN EN OVERVLOED WENST. BOODSCHAP GODS, 

OVERGEBRACHT DOOR DE BODE ENGEL GODS IN DE NAAM VAN 

JEZUS CHRISTUS AAN EINDTIJDPROFEET B. COUSIJNSEN! 
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, welkom! Op 25 april 2013 bracht de bode engel Gods deze 
boodschap over aan Benjamin Cousijnsen.  

 

Shalom! Ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus 
Christus.  
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Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Wanneer u die luistert, 

waarlijk luistert, dan zal Hij, Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus, ook niet toelaten dat uw voet wankelt.  
Al ligt er ook een banaan voor uw voeten of een balk, of een slang 

of een schorpioen. Voorwaar, Hij die in u is, is groter en sterker en 
machtiger dan de satan, die in de wereld is. Yeshua HaMashiach, 

Jezus Christus, wil u bewaren voor alle kwaad, en wil uw ziel 

bewaren en wil uw ingang en uw uitgang bewaren, tot in alle 
eeuwigheid.  

U zegt, “Mooie boodschap!” 
 

1 Korinthiërs 3, vers 16 en 17  Weet gij niet, dat gij Gods tempel 

zijt en dat de Geest Gods in u woont? Zo iemand Gods tempel 
schendt, God zal hem “of haar” schenden. Want de tempel Gods, 

en dat zijt gij, is heilig! 
 

Als alles dus heilig is in u, dan kan Yeshua HaMashiach, 

Jezus Christus, u machtig gaan gebruiken en overvloedig 
zegenen. 

Wilt u dat? 

 
1 Johannes 2, vers 15 en 16  “Let op! Roep het in de kerk en 

op straat, en zeg dit voor uw spiegel!”  Hebt de wereld niet lief 
en hetgeen in de wereld is. Indien iemand de wereld liefheeft, de 

liefde des Vaders is niet in hem “of in haar”. Want al wat in de  
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wereld is: de begeerte des vlezes, de begeerte der ogen en een 

hovaardig leven, is niet uit de Vader, maar uit de wereld. 
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Iedere Christen wil wel koninklijk, overvloedig gezegend 

worden en dan machtig gebruikt worden. 

‘O’, denkt u, “Prijs de Heer! God is goed!” zegt u.  
 

Voorwaar, maar als uw lichaam een opvangcentrum is vol 
demonen, waar de helse rook nog is, en al dat begeerte is 

des vlezes? 

De Here zegt: In dit soort tempel… zegen ik niet. 
 

Lees voor: 1 Johannes 3, vers 6 en vers 8, 9 en 10  Ik begin bij  
1 Johannes 3, vers 6  Hier staat geschreven: Een ieder, die in Hem 

blijft, zondigt niet; een ieder, die zondigt, heeft Hem niet gezien en 

heeft Hem niet gekend. 
En vers 8, 9 en 10  Hier staat geschreven: Wie de zonde doet is uit 

de duivel, want de duivel zondigt van den beginne. Hiertoe is de 
Zoon van God geopenbaard, opdat Hij de werken des duivels 

verbreken zou. Een ieder, die uit God geboren is, doet geen zonde; 

want het zaad Gods blijft in hem en hij kan niet zondigen, want hij 
is uit God geboren. Hieraan zijn de kinderen Gods en de kinderen 

des duivels kenbaar: een ieder, die de rechtvaardigheid niet doet, is 

niet uit God, evenmin als wie zijn broeder niet liefheeft.  
De bode engel Gods sprak verder, 

 
Voorwaar, de Here is uw Bewaarder. 

Nog wel, maar breek met de zonde en wees heilig en speel geen 

spel! Voorwaar, mijn naam is Sraliet en ben Gods bode engel.  
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! De 

Here zegene u. 
 

 

 

Waarom komen de engelen Gods naar 

Benjamin? 
 
26-04-2013  BOODSCHAP GODS: EEN ANTWOORD OP EEN VRAAG, 

DIE KINDEREN VAAK STELLEN. OOK BENJAMIN BLEEF DEZE VRAAG 

ALS KIND VAN VIER HERHALEN! EN WAAROM DE BODE ENGELEN 
GODS NAAR BENJAMIN KOMEN!  
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Volledige weergave: 

 
Hallo, welkom! Op 26 april 2013 bracht de bode engel Gods deze 

boodschap Gods over aan Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom, profeet Benjamin Cousijnsen! Ik begroet u in de naam van 

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, 
Mijn naam is Surisa. 

Benjamin, er is één woord dat een kind van vier jaar oud de 
hele dag zegt, zo vaak, dat het lijkt dat de moeder er grijs 

van wordt. 

Wat denkt u, Benjamin? 
Benjamin antwoordde, “Ik denk misschien: ‘Ik moet naar het toilet’, 

of ‘Mijn pamper is vol’, lachte Benjamin. 
De bode engel Gods zei, Benjamin, ik zei één woord.  

“Dan heb ik geen idee.” 

De bode engel Gods zei, Luister goed, dat woord is ‘waarom’. Dat 
kind van vier jaar oud heet Benjamin, en telkens weer zegt hij: 

“Waarom? Waarom doet papa dat? Waarom slaat papa jou? 

Waarom zie ik daar iemand?” Benjamin vroeg bijna de hele dag 
door, “Waarom?”  

 
Ook al zag Benjamin engelen, zo jong als hij was, en zelfs 

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, zijn vraag bleef: 

“Waarom?” 
Eerst probeerde zijn moeder nog een antwoord te geven, maar de 

vraag bleef: “Waarom?” 
Waarom… Dit woord, dat zo dikwijls terugkomt bij die kleine 

Benjamin. Zijn moeder geeft de moed maar op. Het enige 

antwoord, dat ze op het laatst nog geeft is: “Daarom!” 
Daarom, 

 

Lees voor: Psalm 71  Hier staat geschreven: Bij U, o HERE, schuil 
ik; laat mij nimmer beschaamd worden. Red mij en bevrijd mij door 

uw gerechtigheid; neig uw oor tot mij en verlos mij. Wees mij tot 
een rots ter woning, waarheen ik bestendig kan gaan, die Gij 

beschikt hebt tot mijn redding, want mijn rots en mijn vesting zijt 
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Gij. O God, bevrijd mij uit de hand van de goddeloze, uit de greep 
van booswicht en geweldenaar. Want Gij zijt mijn verwachting, 

Here HERE, mijn vertrouwen van mijn jeugd aan; op U heb ik 

gesteund van de moederschoot aan, van het ingewand mijner 
moeder aan zijt Gij mijn helper; U geldt bestendig mijn lofzang. Ik 

ben voor velen als een wonder geweest, doch Gij waart mijn 
machtige toevlucht. Mijn mond is vervuld van uw lof, de ganse dag 

van uw luister. Verwerp mij niet ten tijde des ouderdoms, begeef 

mij niet, nu mijn kracht vergaat. Want mijn vijanden spreken over 
mij, wie mijn leven belagen, beraadslagen tezamen en zeggen: God 

heeft hem verlaten, vervolgt en grijpt hem, want er is niemand die 
redt.  

O God, wees niet verre van mij; mijn God, haast U mij ter hulpe. 

Laten beschaamd worden en vergaan, wie mijn leven belagen; in 
schande en smaad zich hullen, wie mijn onheil zoeken. Maar ik zal 

bestendig hopen en al uw lof vermeerderen; mijn mond zal uw 
gerechtigheid vertellen, de ganse dag uw heil, want ik weet de 

maat daarvan niet. Ik zal de machtige daden des Heren HEREN 

verkondigen, uw gerechtigheid vermelden, de uwe alleen.  
O God, Gij hebt mij onderwezen van mijn jeugd aan, tot nu toe 

verkondig ik uw wonderen; wil mij dan ook tot mijn ouderdom en 

grijsheid, o God, niet verlaten, totdat ik aan dit geslacht uw arm 
verkondig, aan ieder die komt, uw sterkte. Ja, uw gerechtigheid, o 

God, reikt tot den hoge, Gij, die grote dingen volbracht hebt; o 
God, wie is U gelijk? Gij, die mij vele benauwdheden en rampen 

hebt doen zien, zult mij weder levend maken, mij uit de kolken der 

aarde weder doen opstijgen. Wil mijn grootheid vermeerderen, U 
opmaken en mij troosten. Dan zal ook ik U met de harp prijzen, uw 

getrouwheid, mijn God; ik zal U psalmzingen met de citer, o Heilige 
Israëls. Mijn lippen zullen jubelen, wanneer ik U zal psalmzingen, 

en mijn ziel, die Gij hebt verlost. Ook zal mijn tong de ganse dag 

van uw gerechtigheid gewagen, want zij worden beschaamd en 
schaamrood, die mijn onheil zoeken.  

De bode engel Gods sprak verder, 

 
Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Zelfs Jozef zei als kind ook 

weleens tegen God: “Waarom moest dit alles toch met mij 
gebeuren?” 
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“Waarom moest ik slaaf worden, waarom in de gevangenis komen? 
Waarom?” 

Net als een moeder geeft God het antwoord: “Daarom”.  

Als een moeder ‘daarom’ zegt, doet ze dat omdat ze eigenlijk geen 
antwoord kan geven.  

Voorwaar, maar als God zegt: ‘Daarom’, wijst hij als het ware aan, 
waarom alles zo gebeurt. Daarom, Jozef, je hebt je vader gezien, 

hoe hij een hele familie leidt. Je hebt als slaaf gezien, hoe een 

meester moet zijn, om een goede meester te zijn. Je hebt geleerd, 
hoe je de mensen in een huis moet verzorgen en in een 

gevangenis. Daarom, Jozef! Want Ik heb je nodig om een land te 
besturen.  

 

Waarom komen de engelen Gods naar Benjamin, Gods 
geliefde eindtijdprofeet, denkt u? 

Om u wakker te schudden! Want u luistert niet naar de Heilige 
Geest Gods!  

Benjamin, waarom?  

Daarom! 
 

Johannes 3, vers 16 en 17  Lees dit voor. Hier staat geschreven: 

Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren 
Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet 

verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon 
niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar 

opdat de wereld door Hem behouden worde. 

De bode engel Gods sprak verder,   
 

Voorwaar, ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel 
Gods, en verdween. 
 

SHALOM 
 

 

Wederom beziet de Heer uw land en zal zo nodig 
toeslaan 
 

26-4-2013  TWEE VERMANINGEN EN WAARSCHUWINGEN AAN DE 
HAND VAN EEN BIJBELS VERHAAL. BEIDEN HEBBEN HETZELFDE 
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RAAKVLAK: HOOGMOED! HOOR WELKE LANDEN DOOR DE HERE 
GOD NU BEZIEN WORDEN. HIJ ZAL ZO NODIG TOESLAAN! 

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, welkom! Op 26 april 2013 bracht de bode engel Gods deze 

boodschap Gods over aan profeet Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom, geliefden, die verbonden zijt in Yeshua HaMashiach, ook 

wel gekend als Jezus uit Nazareth, Jezus Christus genoemd, en in 
Zijn heerlijke naam werd ik, Rafaël, aangewezen als bode engel en 

vol van blijdschap en vreugde uitgezonden.  

 
Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, 

 
Deuteronomium 33, vers 26  Daar is niemand als God, o 

Jesurun; Hij rijdt langs de hemel als uw helper en in zijn hoogheid 

over de wolken. 
 

Genesis 11, vers 5  Toen daalde de HERE neder om de stad en de 

toren, die de mensenkinderen bouwden, te bezien. 
 

Voorwaar, hoe is het met uw stad met al die torens? 
 

Spreuken 8, vers 13  De vreze des HEREN is het kwade te haten; 

hoogmoed en trots en boze wandel en een mond vol draaierijen 
haat ik.  

 
Leer hieruit! 

 

Lees voor: 2 Kronieken 26, vers 16 tot en met 23  Hier staat 
geschreven: Maar toen hij machtig geworden was, werd zijn hart zo 

hoogmoedig, dat hij zeer snood handelde en ontrouw werd jegens 

de HERE, zijn God, door de tempel des HEREN binnen te gaan om 
op het reukofferaltaar reukwerk te ontsteken. Maar de priester 

Azarja ging hem achterna en met hem tachtig priesters des HEREN, 
flinke mannen, en zij stelden zich tegenover koning Uzzia en zeiden 

tot hem: U komt het niet toe, Uzzia, reukwerk te ontsteken voor de 
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HERE, maar de priesters, de zonen van Aäron, die geheiligd zijn om 
reukwerk te ontsteken. Ga uit het heiligdom, want gij zijt ontrouw 

en het zal u niet tot eer gerekend worden door de HERE God. Toen 

werd Uzzia toornig; het wierookvat om reukwerk te ontsteken was 
in zijn hand. En terwijl hij tegen de priesters toornde, brak de 

melaatsheid uit aan zijn voorhoofd ten aanschouwen van de 
priesters, in het huis des HEREN bij het reukofferaltaar. De 

hogepriester Azarja en al de priesters keerden zich naar hem toe en 

zie, hij was melaats aan het voorhoofd; toen dreven zij hem haastig 
vandaar weg, en ook hij zelf haastte zich naar buiten te gaan, want 

de HERE had hem geslagen. Koning Uzzia nu was melaats tot de 
dag van zijn dood. En als melaatse woonde hij in een afgezonderd 

huis, want hij was uitgesloten van het huis des HEREN. Zijn zoon 

Jotam beheerde het paleis des konings en bestuurde het volk des 
lands. Het overige van de geschiedenissen van Uzzia, uit vroeger en 

later tijd, heeft de profeet Jesaja, de zoon van Amoz, beschreven. 
Uzzia ging bij zijn vaderen te ruste, en men begroef hem bij zijn 

vaderen, in het veld naast de begraafplaats der koningen, want 

men zeide: Hij was melaats. Zijn zoon Jotam werd koning in zijn 
plaats.  

De bode engel Gods sprak verder,  

 
Voorwaar, de hand des Heren had Hem geslagen. 

Hoogmoed vernietigde zijn wandel. Hij werd melaats, en eerst was 
hij nog zo gezegend! 

 

Lees voor: 2 Kronieken 26, vers 3 tot en met 5  Hier staat 
geschreven: Uzzia dan was zestien jaar oud, toen hij koning werd, 

en hij regeerde tweeënvijftig jaar te Jeruzalem. Zijn moeder heette 
Jekolja; zij was uit Jeruzalem. Hij deed wat recht is in de ogen des 

HEREN, geheel zoals zijn vader Amasja gedaan had. Hij zocht God, 

zolang Zekarja leefde, die hem onderrichtte in de vreze Gods; 
zolang hij de HERE zocht, maakte God hem voorspoedig. 

De bode engel Gods sprak verder, 

 
Voorwaar, God rekent af met de hoogmoedigheid, als u zich 

niet bekeert! 
Ook al zegt u: “Ik heb niets te vrezen”. Zo dacht Uzzia ook!  
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Werkers van de Here, hoor! Spreek geen kwaad van elkander en 
wees niet jaloers. En bouw geen torens op in uw hart.  

 

Lees voor: Jakobus 1, vers 26, en Jakobus 3, vers 16 tot en 
met 17, en Jakobus 4, vers 5 tot en met 10  Ik begin bij 

Jakobus 1, vers 26  Hier staat geschreven: Indien iemand meent 
godsdienstig te zijn en daarbij zijn tong niet in toom houdt, maar 

zijn hart misleidt, diens godsdienst is waardeloos. 

Jakobus 3, vers 16 tot en met 17  Hier staat geschreven: Want 
waar naijver en zelfzucht heerst, daar is wanorde en allerlei kwade 

praktijk. Maar de wijsheid van boven is vooreerst rein, vervolgens 
vreedzaam, vriendelijk, gezeggelijk, vol van ontferming en goede 

vruchten, onpartijdig en ongeveinsd. 

Jakobus 4, vers 5 tot en met 10  Hier staat geschreven: Of meent 
gij, dat het schriftwoord zonder reden zegt: De geest, die Hij in ons 

deed wonen, begeert Hij met jaloersheid? Maar Hij geeft dan ook 
des te grotere genade. Daarom heet het: God wederstaat de 

hoogmoedigen, maar de nederigen geeft Hij genade. Onderwerpt u 

dus aan God, maar biedt weerstand aan de duivel, en hij zal van u 
vlieden. Nadert tot God, en Hij zal tot u naderen. Reinigt uw 

handen, zondaars, en zuivert uw harten, gij, die innerlijk verdeeld 

zijt. Beseft uw ellende, treurt en weent; uw gelach moet 
veranderen in treurigheid, en uw vreugde in neerslachtigheid. 

Vernedert u voor de Here, en Hij zal u verhogen.   
De bode engel Gods sprak verder, 

 

Voorwaar, onderzoek uzelf en laat uw relatie met uw naaste 
goed zijn, en kwets niet, ook al zijt gij van hoog aanzien.  

God kent uw hart. Bemoedig elkander! Laat God u genadig zijn en u 
zegenen. Voorwaar, Hij doe Zijn aanschijn over u oplichten, Hij 

bouwe een nieuwe toren in u op, en richte u op. Maar wie niet wil 

horen, zal geslagen worden. Let op!  
 

Evenals China, Japan, Indonesië, Spanje, België, India, 

Amerika, Korea, Afrika, Iran, Mexico, Vietnam, Frankrijk en 
Australië… 

Voorwaar, de God van Izaäk, Jakob en Abraham zal wederom tot u 
nederdalen om uw stad te bezien. En Hij zal toeslaan, wanneer u 

zich niet hebt bekeerd! 
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Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
 

 

 

28-04-2013 Profetie: Uw land staat op Zijn lijst! 
 

DE ENGEL DES HEREN, DONDER, BRENGT ALS BODE ENGEL GODS 
DEZE WAARSCHUWING EN PROFETIE OVER AAN PROFEET 

BENJAMIN COUSIJNSEN: VOORWAAR, HIJ HEEFT OOK UW LAND OP 
ZIJN LIJST STAAN. VOORWAAR, BEKEER U!  

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, welkom! Op 28 april 2013 bracht de bode engel Gods, 

Donder, deze profetische boodschap Gods over aan Benjamin 

Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de naam van Jezus Christus, Yeshua 
HaMashiach. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Mijn naam is Donder. 

Speel geen spel met de heilige, almachtige God van Izaäk, Jakob en 

Abraham!  
 

Voorwaar, de antichrist Obama raakt niet uitgespeeld.  

Op 17 april 2013 sprak Michaël tot profeet Benjamin Cousijnsen, 
bekend onder andere van het Evangelische Eindtijdspace YouTube 

kanaal en Heiscoming12, het volgende tot uw land: Frankrijk, 
Venezuela, Pakistan en Iran: ‘God heeft u op ’t oog!’ Men denkt dat 

men gewoon kan doorgaan met zondigen.  

Vergeet niet, dat de antichrist reeds onder u is en een spel 
speelt. 

Hij heeft een lijst met namen en zit vol ideeën. Wederom zeg ik u, 
hij wil één godsdienst met het leiderschap en de macht over de 

gehele wereld en over alle kerken!  

 
De Islam zal méér macht krijgen!  

Men streeft naar Een Wereld Orde.  
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De Christenen, die niet achter de ideeën van Obama, de 
antichrist, staan, worden nu reeds ‘haters’ genoemd, 

‘extremisten’.  

Voorwaar, Obama speelt een spel en is er op uit, dat men de 
Christenen zó haat en uit wil roeien, of ze moeten één worden met 

zijn godsdienstregels.  
 

Obama zal ook uw land dwingen om het getal van het beest, 

666, aan te nemen. 
Voorwaar, vele kampen zitten nu alreeds vol in het verborgene, 

onder andere in Korea en China, wegens het Christen zijn. Verder 
speelt de antichrist samen met de paus een spel.  

 

Onverwachts zal de heilige God van Israël, de God van 
Izaäk, Jakob en Abraham, machtig toeslaan en de wereld op 

zijn kop zetten!  
Voorwaar, niemand kan van God winnen, ook al speelt men vals. 

Voorwaar, Hij, de God van Izaäk, Jakob en Abraham, is meer dan 

overwinnaar! Voorwaar, mijn naam is Donder. Hij heeft ook uw land 
op Zijn lijst staan, en wie niet wil horen, gaat verloren! U wilt u niet 

eens afkeren van uw afgoden en onreinheid. God stuurt mij niet 

zonder reden! Onverwachts moet ik namens Hem toeslaan.  
 

Voorwaar, bekeer u!  
Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, is uw enige Redding en enige 

Uitweg!  

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 
verdween. 
 
 

 

Er is oorlog boven Israël! 
 

BENJAMIN, GODS WARE EENVOUDIGE EINDTIJDPROFEET, WERD 

MEEGENOMEN DOOR DRIE ENGELEN GODS. BEELDEN EN 
WOORDEN WORDEN OPGESLAGEN IN ZIJN GEHEUGEN, ZODAT HIJ 

ALLES NAUWKEURIG KAN OPSCHRIJVEN!  
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Volledige weergave: 

 
Hallo, welkom! Benjamin Cousijnsen schreef op 29 april 2013 het 

volgende verslag op… 
 

Terwijl ik sliep, hoorde ik op de achtergrond hemelse, zacht 

rinkelende belletjes, en een liefdevolle stem mijn naam 
roepen.  

Benjamin, Benjamin, Benjamin, word wakker, in de naam van 
Yeshua HaMashiach, de Zoon van God.  

Mijn ogen gingen open… Shalom! sprak de bode engel Gods. Ik ben 

de bode engel Donder. Gij kent mij en gij weet, ik ben gezonden in 
de Naam boven alle namen, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. 

Voorwaar, Gods eenvoudige geliefde, volg mij. 
Ik volgde de bode engel, Donder, de trap af, die zoals altijd ook nu 

kraakte onder onze voeten.  

Dwars door de voordeur te zijn gelopen, stonden ons nog twee 
engelen Gods op te wachten op straat. Het bleken de engelen Gods, 

Kadesa en Hamiël te zijn. Donder zei, dat Kadesa op 10 april nog 

bij mij was geweest, en op 24 april Hamiël. 
Ik maakte een grapje en zei lachend, “Ben ik zo belangrijk?”  

Maar de engel Gods, Donder, zei: Gij zijt zeer belangrijk, profeet 
Benjamin. 

 

We stegen op… snel en moeiteloos werd ook ik door Gods 
wil en kracht meegetrokken. 

De engel Gods, Donder, vloog onder mij, en links en rechts van mij 
vlogen de engelen Gods, Kadesa en Hamiël. Ooit werd mij verteld 

dat de spanwijdte van de vleugels van de bode engelen Gods is als 

die van een kleine zweefvliegtuig, en ik moest hieraan denken. 
We vlogen ver weg, en ik zag de wolken en de vele sterren en de 

aarde onder ons kleiner worden. 

 
Boven de aarde, in het luchtruim, sprak de bode engel 

Donder: Het volgende wordt nu geopenbaard… 
Voorwaar! Telkens vallen de gevallen engelen de aarde aan.  
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Ik keek mijn ogen uit om wat ik allemaal om mij heen zag! Ik zag 
ontelbaar veel engelen! De bode engel, Kadesa, zei: Ik sprak nog 

over de strijdwagens van God, weet gij het weer?  

 
Lees voor: Psalm 68, vers 18  Hier staat geschreven: Gods 

wagens zijn tweemaal tienduizend, duizenden bij duizenden. Tot 
zover. 

 

Ik zag prachtige gevleugelde paarden, waar engelen op 
zaten. 

Ze hadden een soort zwaard in de hand, waar een soort 
bliksemstraal vanuit ging. Ik zag vele engelen Gods, die als een 

ketting aaneengesloten stonden, samen in het luchtruim boven 

Israël.  
Ik zag vurige strijdwagens, en ook vele UFO’s. En er waren UFO’s 

met een heldere vuurgloed omgeven, en weer andere zagen er 
duister uit. Het waren enorme schepen, die beschietingen deden.  

Ik zag ook vele, op mensen lijkende, vogelachtige, demonische 

vleermuizen vechten tegen de bode engelen Gods, die Israël 
beschermen. Ik vroeg, “Waarom vallen ze juist Israël aan?”  

De bode engel Gods, Hamiël, antwoordde, 

 
Benjamin, de gevallen engelen haten Israël, omdat Israël 

gedragen en beschermd wordt door de God van Abraham, 
Izaäk en Jakob!  

 

Men heeft kilometers diepe scheuren ontdekt, die leiden 
naar de Gouden Poort, ook wel de Poort der Barmhartigheid 

genoemd.  
In 1945 werd deze poort dichtgemetseld door de moslims, omdat 

men op de hoogte is, en niet wil dat Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus, daar doorheen gaat. De moslims, de islamitische 
autoriteiten, hadden dit gedaan om Hem, Yeshua HaMashiach, 

Jezus Christus, buiten te sluiten. 

 
Lees voor: Job 11, vers 7, en Johannes 3, vers 16   

Job 11, vers 7  Hier staat geschreven: Kunt gij de geheimen Gods 
doorgronden, de Almachtige doorgronden ten einde toe?  
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Johannes 3, vers 16  Hier staat geschreven: Want alzo lief heeft 
God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 

opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig 

leven hebbe. 
De bode engel Gods sprak verder, 

 
Profeet Benjamin, satan wil Israël, en wil alleen maar via 

hen één godsdienst. 

De vuurballen uit de handen van de gevallen engelen kunnen geen 
schade toebrengen, omdat men meer dan overwinnaar is in Jezus 

Christus, Yeshua HaMashiach! 
 

Lees voor: Openbaring 22, vers 6 en 7, en Openbaring 9, vers 

9  Ik begin bij 
Openbaring 9, vers 9  Hier staat geschreven: En zij hadden 

borstschilden als ijzeren harnassen en het gedruis van hun vleugels 
was als het gedruis van wagens, wanneer vele paarden ten strijde 

draven. 

Openbaring 22, vers 6 en 7  Hier staat geschreven: En Hij zeide tot 
mij: Deze woorden zijn getrouw en waarachtig, en de Here, de God 

van de geesten der profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn 

knechten te tonen hetgeen weldra geschieden moet. En zie, Ik kom 
spoedig. Zalig hij, die de woorden der profetie van dit boek 

bewaart! 
De bode engel Gods sprak verder,  

 

Voorwaar, Benjamin, gij moet terug, kom!  
Zo vlogen wij weer terug. De bode engel Gods, Donder, zei: Niets 

houdt Hem, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, tegen! 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 

verdween. 

 
 

 

Rang of ego dus niet, maar uw hart = wat Hij 
beziet! 
 

29-04-2013  BOODSCHAP GODS: JEZUS CHRISTUS, YESHUA 
HAMASIACH, KIJKT NIET NAAR UW RANG OF EGO, MAAR NAAR UW 
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HART. MAAK UW PADEN RECHT EN DOE ALLES WEG, WAT U VAN 
HEM KAN AFTREKKEN!  

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, welkom! Op 29 april 2013 bracht de bode engel Gods de 

volgende boodschap over aan Benjamin Cousijnsen.  

 
Shalom! Ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Ik ben een bode engel 
Gods. Ik richt mij tot u. 

 

Hebt gij ontzag voor de Heer? Wat is daarop uw antwoord? 
Bewijs Hem de eer met wat gij doet, ook naar uw naaste toe. Wees 

een voorbeeld. En als gij over uw naaste spreekt, onthoud dan 
goed, dat kwaadsprekers en roddelaars Gods Koninkrijk niet 

binnenkomen! Ontferm u over uw naaste, zoals Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus, over u doet. Wees hem of haar tot 
steun, en doe niemand verdriet. Heb begrip voor uw naaste. 

Wandel in de Geest en laat u leiden.  

 
Voorwaar, de majoor van het Leger des Heils was 100 jaar 

geworden. 
Met vele onderscheidingen en rangen, en met haar pak, ligt ze nu 

in haar kist. Een eind verderop ligt er ook iemand in de kist, en die 

persoon is overleden zonder onderscheidingen en rangen. Als men 
doet wat de Here Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, u opdraagt 

vanuit Zijn woord, dan heeft u geen aardse onderscheidingen en 
rangen en strepen nodig, Amen! Velen zijn heengegaan, en 

ondanks de opgelegde regels, die niet van God waren gekomen, 

maar van het Leger zelf. De Here dwingt niet!  
 

Lees voor: 1 Korinthiërs 13, vers 4 tot en met 7, en Johannes 

8, vers 12  Ik begin bij 
1 Korinthiërs 13, vers 4 tot en met 7  Hier staat geschreven: De 

liefde is lankmoedig, de liefde is goedertieren, zij is niet afgunstig, 
de liefde praalt niet, zij is niet opgeblazen, zij kwetst niemands 

gevoel, zij zoekt zichzelf niet, zij wordt niet verbitterd, zij rekent 
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het kwade niet toe. Zij is niet blijde over ongerechtigheid, maar zij 
is blijde met de waarheid. Alles bedekt zij, alles gelooft zij, alles 

hoopt zij, alles verdraagt zij.  

Johannes 8, vers 12  Hier staat geschreven: Wederom dan sprak 
Jezus tot hen en zeide: Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, 

zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des 
levens hebben. 

De bode engel Gods sprak verder,  

 
Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus, kijkt naar uw hart en niet naar uw rang of ego! 
 

Lees voor: Sirach 28, vers 13 en 14 en vers 8 en 9, en 

Mattheüs 6, vers 19 tot en met 23 en vers 32 tot en met 34, 
en Mattheüs 7, vers 13 en 14  Ik begin bij 

Sirach 28, vers 13 en 14  Hier staat geschreven: Vervloek een 
roddelaar, vervloek wie met een dubbele tong spreekt, want velen 

die in vrede met elkaar leven worden door hem te gronde gericht. 

Een lasteraar brengt velen aan het wankelen en jaagt hen op van 
volk tot volk, haalt versterkte steden neer en verwoest de huizen 

van hooggeplaatsten.  

Sirach 28, vers 8 en 9  Hier staat geschreven: Houd je verre van 
ruzie, dan zul je minder zondigen, want een driftig mens doet ruzie 

ontbranden en een zondig mens hitst vrienden tegen elkaar op; hij 
zaait tweedracht onder hen die in vrede met elkaar leven.  

Mattheüs 6, vers 19 tot en met 23  Hier staat geschreven: 

Verzamelt u geen schatten op aarde, waar mot en roest ze 
ontoonbaar maakt en waar dieven inbreken en stelen; maar 

verzamelt u schatten in de hemel, waar noch mot noch roest ze 
ontoonbaar maakt en waar geen dieven inbreken of stelen. Want, 

waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. De lamp van het 

lichaam is het oog. Indien dan uw oog zuiver is, zal geheel uw 
lichaam verlicht zijn; maar indien uw oog slecht is, zal geheel uw 

lichaam duister zijn. Indien nu wat licht in u is, duisternis is, hoe 

groot is dan de duisternis!  
En vers 32 tot en met 34  Hier staat geschreven: Want naar al deze 

dingen gaat het zoeken der heidenen uit. Want uw hemelse Vader 
weet, dat gij dit alles behoeft. Maar zoekt eerst Zijn Koninkrijk en 

Zijn gerechtigheid en dit alles zal u bovendien geschonken worden. 
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Maakt u dan niet bezorgd tegen de dag van morgen, want de dag 
van morgen zal zijn eigen zorgen hebben; elke dag heeft genoeg 

aan zijn eigen kwaad. 

Mattheüs 7, vers 13 en 14  Hier staat geschreven: Gaat in door de 
enge poort, want wijd is de poort en breed de weg, die tot het 

verderf leidt, en velen zijn er, die daardoor ingaan; want eng is de 
poort, en smal de weg, die ten leven leidt, en weinigen zijn er, die 

hem vinden. 

De bode engel Gods sprak verder, 
 

Voorwaar, er is een manier van spreken, zo gevaarlijk als de 
dood! 

Laat die onder u niet voorkomen, en leer hoe u in Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus, uw mond kunt gebruiken. En laat zien 
dat u zich het evangelie niet schaamt en dat Hij waarlijk in u is.  

 
Lees voor: Psalm 18, vers 31 tot en met 33  Hier staat 

geschreven: Gods weg is volmaakt; des HEREN woord is zuiver. Hij 

is een schild voor allen die bij Hem schuilen. Want wie is God 
behalve de HERE, wie is een rots buiten onze God? Die God, die mij 

met kracht omgordt en mijn weg effen maakt. 

De bode engel Gods sprak verder, 
 

Voorwaar, mijn naam is Schirach, de bode engel Gods. 
 

Maak uw paden recht en doe alles weg, wat u van Hem kan 

aftrekken.  
Onderzoek uzelf, en wees heilig en onbevlekt.  

 
Voorwaar, voorwaar, Spreekt gij Spaans of Filipijns, of een 

andere taal, en wilt gij de Evangelische Eindtijdspace 

vrijwillig helpen? 
Dan kunt gij naar Eindtijdnieuws gaan voor meer informatie.  

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 

verdween. 
 

 
 

Het gehele Koninkrijk steunt op deze Koning! 
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30-04-2013  IN DIT KONINKRIJK IS HET ZOALS GOD HET 

BEDOELD HEEFT! 

https://www.youtube.com/user/eindtijdspace 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, welkom! Op 30 april 2013 bracht de bode engel Gods deze 

boodschap over aan Benjamin Cousijnsen.  

 
Shalom! Ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Mijn naam is Carinthia. Ik 

verheug mij zeer om Gods ware, eenvoudige, geliefde profeet te 
ontmoeten. Ik werd nu uitgezonden door de God van Izaäk, Jakob 

en Abraham.  
 

Voorwaar, voorwaar, gij zegt: “Laat de Here maar een 

boodschap sturen, aan mij gericht”.  
Oké, neem plaats en luister aandachtig! Ik ben een boodschapper 

Gods, maar men zegt ook wel ‘bode engel Gods’.  
Het volgende spreekt Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, tot u.  

Zeg mij na: “Uw goedertierenheid is tot in eeuwigheid”. Luister nu 

aandachtig. 
 

Voor wie zou u vrezen?  

Wat kunnen uw tegenstanders, haters, u aandoen?  
Het is beter om bij de Zoon van God te schuilen, Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, de Here is met u. Op Hem 
kunt gij altijd vertrouwen en schuilen. Voorwaar! 

 

Lees voor: Psalm 118, vers 15 tot en met 23  Hier staat 
geschreven: Hoort! jubellied en zegezang in de tenten der 

rechtvaardigen: De rechterhand des HEREN doet krachtige daden, 
de rechterhand des HEREN verhoogt, de rechterhand des HEREN 

doet krachtige daden! Ik zal niet sterven, maar leven en ik zal de 

daden des HEREN vertellen. De HERE heeft mij zwaar gekastijd, 
maar aan de dood heeft Hij mij niet overgegeven. Ontsluit mij de 

poorten der gerechtigheid, ik zal daardoor binnengaan, ik zal de 

HERE loven. Dit is de poort des HEREN, de rechtvaardigen gaan 

https://www.youtube.com/user/eindtijdspace
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daardoor binnen. Ik loof U, omdat Gij mij geantwoord hebt en mij 
tot heil geweest zijt. De steen die de bouwlieden versmaad hebben, 

is tot een hoeksteen geworden; van de HERE is dit geschied, het is 

wonderlijk in onze ogen.  
De bode engel Gods sprak verder, 

 
Voorwaar, kan Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, ook in 

uw koninkrijk komen? 

Hoe ziet dat eruit? 
‘Wat heeft dit nu weer te betekenen?’ denkt u. 

Luister… Het Koninkrijk van God is een rijk, waar het is zoals God 
het bedoeld heeft: een rijk, koninkrijk, niet zoals op aarde – ‘Leve 

de koning!’ – maar een rijk, waar ieder zich als vanzelf aan Gods 

leefregels houdt. Dat rijk is er al!  
“Amen!” hoor ik… Maar nog niet overal.  

 
Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, leert u nu… 

God heeft u ook nodig, ja, u! om Zijn Koninkrijk te laten zien aan 

alle mensen. Voorwaar, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, heeft u 
laten zien, wat er mee bedoeld wordt. Jammer genoeg hebben niet 

alle mensen Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, begrepen. Er zijn 

dus twee soorten mensen: zij die Hem niet begrijpen en zij, die dat 
wel doen. Van deze laatsten zei Hij, Yeshua, Jezus: Ze lijken op 

mensen, die hun huis gaan bouwen en elke steen bekijken… pfffff… 
heeft hij wel een goede vorm, is er geen stukje af? Is hij sterk 

genoeg? Zit er geen barst in?  

 
Voorwaar, ze leggen de stevigste en de sterkste en de best 

gevormde steen apart.  
Dat moet de hoeksteen worden, de steen waarop twee muren 

tegelijk moeten steunen!  

Welk koninkrijk zit in u? 
Zo doen dan de mensen het, die in Jezus Christus geloven en 

vertrouwen. 

Maar wie niet in Hem gelooft, lijkt op een Bob de Bouwer, die de 
zwaarste, de sterkste steen, juist weggooit… zonde! Hij heeft hem 

bekeken en gezegd: “Afgekeurd, nergens voor geschikt.” 
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Voorwaar, wat een vergissing! Want juist die steen wil God als 
hoeksteen gebruiken. Op Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, 

steunt het gehele Koninkrijk! 

 
Lees maar voor uzelf: Psalm 118 

 
De steen die de bouwlieden versmaad hebben, is tot een 

hoeksteen geworden; van de HERE is dit geschied, het is 

wonderlijk in onze ogen.  
Heb de Heer lief met uw hart en ziel en verstand! 

 
Lees voor: Mattheüs 6, vers 33, en Johannes 3, vers 16 

Mattheüs 6, vers 33  Hier staat geschreven: Maar zoekt eerst Zijn 

Koninkrijk en Zijn gerechtigheid en dit alles zal u bovendien 
geschonken worden. 

Johannes 3, vers 16  Hier staat geschreven: Want alzo lief heeft 
God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 

opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig 

leven hebbe. 
De bode engel Gods sprak verder, 

 

Laat uw koninkrijk, uw hart, ziel, lichaam en verstand, een 
koninkrijk zijn waar Hij doorheen kan werken. 

Zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid! Gebruik de beste 
hoeksteen: Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Op Hem kunt u 

vertrouwen. Amen! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 
verdween. 

 
SHALOM 
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MEI 2013 
 
 

01-05-2013 Wereldse Christen: gij zijt 

ontmaskerd! 
 

VOOR CHRISTENEN, DIE ZONDAGS IN DE KERK ZITTEN EN 

DAARNA HUN MASKERS AFZETTEN. LUISTER! DE HEER SPREEKT 
NU TOT U! WANDELT ALS KINDEREN DES LICHTS EN NIET ALS 

KINDEREN DER DUISTERNIS!  

 
 

Volledige weergave: 
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Hallo, welkom! Op 1 mei 2013 bracht de bode engel Gods deze 
boodschap Gods over aan Benjamin Cousijnsen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus 
Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u,  

 
Mattheüs 7, vers 13 en 14  Gaat in door de enge poort, want 

wijd is de poort en breed de weg, die tot het verderf leidt, en velen 

zijn er, die daardoor ingaan; want eng is de poort, en smal de weg, 
die ten leven leidt, en weinigen zijn er, die hem vinden. 

 
Voorwaar, ik ben een bode engel Gods en mijn naam is Lovesadai, 

en vertel u het volgende… 

 
Vele Christenen gaan elke zondag trouw naar de kerk, en 

daarna doen ze hun maskers af. 
Voorwaar, wandel als kinderen des lichts, niet als kinderen der 

duisternis! Velen zijn te vinden in discotheken, vanwege de 

gezelligheid en het kletsen en dansen en het flirten, de 
versierdersmentaliteit en de muziek om in trance te raken, en zelfs 

op seksparty’s, waar alles mag en kan, zijn ze te vinden. Voorwaar, 

gij zijt ontmaskerd! 
 

Lees voor: Efeziërs 4, vers 17 tot en met 22, en Efeziërs 5, 
vers 5 en vers 7 tot en met 14, en Efeziërs 6, vers 10 tot en 

met 17  Ik begin bij 

Efeziërs 4, vers 17 tot en met 22  Hier staat geschreven: Dit zeg ik 
dan en betuig ik in de Here, dat gij niet langer moogt wandelen 

zoals ook de heidenen wandelen, in de ijdelheid van hun denken, 
verduisterd in hun verstand, vervreemd van het leven Gods om de 

onwetendheid, die in hen heerst, om de verharding van hun hart. 

Zij hebben zich immers in hun verdoving overgegeven aan de 
losbandigheid om gretig winst te slaan uit allerlei onreinheid. Maar 

gij geheel anders: gij hebt Christus leren kennen. Gij toch hebt van 

Hem gehoord en zijt in Hem onderwezen, gelijk dit de waarheid is 
in Jezus, dat gij, wat uw vroegere wandel betreft, de oude mens 

aflegt, die ten verderve gaat, naar zijn misleidende begeerten. 
Efeziërs 5, vers 5  Hier staat geschreven: Want hiervan moet gij 

doordrongen zijn, dat in geen geval een hoereerder, onreine of 
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geldgierige, dat is een afgodendienaar, erfdeel heeft in het 
Koninkrijk van Christus en God.  

Efeziërs 5, vers 7 tot en met 14  Hier staat geschreven: Doet dan 

niet met hen mede. Want gij waart vroeger duisternis, maar thans 
zijt gij licht in de Here; wandelt als kinderen des lichts, – want de 

vrucht des lichts bestaat in louter goedheid en gerechtigheid en 
waarheid –, en toetst wat de Here welbehagelijk is. En neemt geen 

deel aan de onvruchtbare werken der duisternis, maar ontmaskert 

ze veeleer, want het is zelfs schandelijk om te noemen, wat 
heimelijk door hen wordt verricht; maar als dat alles door het licht 

ontmaskerd wordt, komt het aan de dag; want al wat aan de dag 
komt is licht. Daarom heet het: Ontwaak, gij die slaapt, en sta op 

uit de doden, en Christus zal over u lichten.  

Efeziërs 6, vers 10 tot en met 17  Hier staat geschreven: Voorts, 
weest krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht. Doet de 

wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de 
verleidingen des duivels; want wij hebben niet te worstelen tegen 

bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen 

de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de 
hemelse gewesten. Neemt daarom de wapenrusting Gods, om 

weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om, uw taak geheel 

vervuld hebbende, stand te houden. Stelt u dan op, uw lendenen 
omgord met de waarheid, bekleed met het pantser der 

gerechtigheid, de voeten geschoeid met de bereidvaardigheid van 
het evangelie des vredes; neemt bij dit alles het schild des geloofs 

ter hand, waarmede gij al de brandende pijlen van de boze zult 

kunnen doven; en neemt de helm des heils aan en het zwaard des 
Geestes, dat is het woord van God. 

De bode engel Gods sprak verder, 
 

Voorwaar, Kurt Cobain van de cult band Nirvana werd 

overgenomen door de boze geesten der duisternis. 
Hij schoot zichzelf neer op het hoogtepunt van zijn carrière. Dit 

schreef hij nog als afscheid: 

“Altijd was ik maar onderweg, en toch geen vrienden. Dankzij 
alcohol en drugs altijd in hogere sferen, en toch nooit voldoening. 

Vrije liefde, en toch nooit geliefd geweest. Koel aan de buitenkant, 
maar kwetsbaar aan de binnenkant. Beter van kant met een knal 

dan langzaam vergaan.” 
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De bode engel Gods sprak verder, 
 

Voorwaar, hij wees Yeshua HaMashiach, Jezus Christus af, 

en het eeuwige leven dat alleen bij Hem te vinden is! 
U daar, word niet gelijkvormig aan de wereld en schijnheilig. 

Voorwaar, de hel is vol feestbeesten! Maar om God te loven en te 
prijzen, moet gij niet in de hel zijn.  

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, was ooit bij een bruiloft, waar 

wijn en muziek was, maar geen disco beat of house muziek of 
andere trends. Veel teksten, die gezongen worden, bespotten God. 

En ook via mediabeelden worden vulgaire pornoachtige beelden 
getoond.  

 

Voorwaar, bekijk uw heilige wandel met Gods ogen, en 
overdenk deze boodschap. 

Maak God groot in uw huis en in de kerk, maar niet in het hol van 
de wolf in schaapsklederen! Bekeer u vandaag van de brede weg. 

 

Lees voor: Johannes 3, vers 19 tot en met 21, en Johannes 4, 
vers 22, en Johannes 3, vers 17  Ik begin bij 

Johannes 3, vers 19 tot en met 21  Hier staat geschreven: Dit is het 

oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 
duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 

waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 
gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; 

maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn 

werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 
Johannes 4, vers 22  Hier staat geschreven: Gij aanbidt, wat gij 

niet weet; wij aanbidden, wat wij weten, want het heil is uit de 
Joden. 

Johannes 3, vers 17  Hier staat geschreven: Want God heeft zijn 

Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, 
maar opdat de wereld door Hem behouden worde. 

De bode engel Gods sprak verder, 

 
Zoals de wereld wijd is, zo is de weg naar het verderf de hel. 

Smal is de weg naar het eeuwig leven en behoudenis: de hemel. 
Weinigen gaan via deze weg. 
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Lees voor: Johannes 3, vers 16  Hier staat geschreven: Want alzo 
lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon 

gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren 

ga, maar eeuwig leven hebbe. 
De bode engel Gods sprak verder, 

 
Kies heden waar u wilt zijn, aan u de keus!  

Wie niet wil horen, gaat verloren; knoop dit goed in uw oren.  

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 
verdween. 
 
 

 

Vrees niet voor wat God u in deze tijd 

openbaart! 
 

01-05-2013  OPENBARING GODS: HOUD HET GOEDE VAST EN GA 
HET KWADE UIT DE WEG! VREES NIET VOOR WAT DE HERE GOD U 

NU IN DEZE EINDTIJD OPENBAART! 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, welkom! Op 1 mei 2013 bracht de bode engel Gods deze 

boodschap Gods over aan Benjamin Cousijnsen. 

 
Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Ik begroet u in de almachtige naam 

van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Ik ben de bode engel 

Gods, Chelon.  
 

Door alle eeuwen heen zijn er mensen in de kerk geweest, 
die echt bang waren voor alles wat nieuw was. 

Er was eens een geleerde, die zei dat de aarde niet een plat vlak, 

maar een ronde bol was, en dat men niet bang hoefde te zijn. En 
dat men niet over de rand zou vallen, als men toevallig erg ver van 

huis raakte. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Sommige kerkmensen 
waren zo kwaad, dat ze riepen: “Weg met hem! Hij bemoeit zich 

met de schepping en die is van God!” 
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Genesis 1, vers 1 en 2  In den beginne schiep God de hemel en 
de aarde. De aarde nu was woest en ledig, en duisternis lag op de 

vloed, en de Geest Gods zweefde over de wateren. 

 
Deze kerklieden hadden toen niet door, dat hun idee van de 

aarde wel eens niet Gods idee zou blijken te zijn. 
En dat God in ieder mens, vooral in iedere geleerde, een gezonde 

dosis nieuwsgierigheid heeft gelegd, waardoor de mensen gaan 

onderzoeken, hoe de aarde en de sterren, de zon en de maan in 
elkaar zitten, en hoe men een ziekte genezen kan door middel van 

een goed medicijn, etcetera. 
Luister, zo is ook de atoomkracht ontdekt door de mensen. 

Voorwaar, luister! 

 
Lees voor: Genesis 1, vers 6 tot en met 7, en 1 

Thessalonicenzen 5, vers 21 tot en met 24  Ik begin bij 
Genesis 1, vers 6 tot en met 7  Hier staat geschreven: En God 

zeide: Daar zij een uitspansel in het midden der wateren, en dit 

make scheiding tussen wateren en wateren. En God maakte het 
uitspansel en Hij scheidde de wateren die onder het uitspansel 

waren, van de wateren die boven het uitspansel waren; en het was 

alzo. 
1 Thessalonicenzen 5, vers 21 tot en met 24  Hier staat 

geschreven: Maar toetst alles en behoudt het goede. Onthoudt u 
van alle soort van kwaad. En Hij, de God des vredes, heilige u 

geheel en al, en geheel uw geest, ziel en lichaam moge bij de 

komst van onze Here Jezus Christus blijken in allen dele 
onberispelijk bewaard te zijn. Die u roept, is getrouw; Hij zal het 

ook doen.  
De bode engel Gods sprak verder, 

 

Gij moet het goede vasthouden en het kwade uit de weg 
gaan. 

Die atoomkracht is nu een goed voorbeeld van goed en verkeerd 

gebruik. Gij kunt met atoomkracht huizen verwarmen, schepen 
laten varen, kortom: het gebruiken voor alles, waar energiekracht 

voor nodig is. 
Maar gij zijt ook in staat een atoombom te maken, die al het mooie 

kapotmaakt, tot in de verre omtrek van de plaats, waar hij valt!  
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Met kernenergie wil men met ruimteschepen naar Mars. 

Men wil daar een permanente basis. Bakstenen zijn daar ter plekke 

te maken voor bewoning. Obama, de antichrist, wacht op gunstiger 
tijden om naar Mars te gaan. Voorwaar, zijn plan ligt al klaar, zijn 

vluchtplan! 
 

Lees voor: Openbaring 20, vers 1 tot en met 3, en vers 10 

Openbaring 20, vers 1 tot en met 3  Hier staat geschreven: ‘Het 
duizendjarig rijk’ - En ik zag een engel nederdalen uit de hemel met 

de sleutel des afgronds en een grote keten in zijn hand; en hij 
greep de draak, de oude slang, dat is de duivel en de satan, en hij 

bond hem duizend jaren, en hij wierp hem in de afgrond en sloot en 

verzegelde die boven hem, opdat hij de volkeren niet meer zou 
verleiden, voordat de duizend jaren voleindigd waren; daarna moet 

hij voor een korte tijd worden losgelaten. 
En vers 10  Hier staat geschreven: En de duivel, die hen verleidde, 

werd geworpen in de poel van vuur en zwavel, waar ook het beest 

en de valse profeet zijn, en zij zullen dag en nacht gepijnigd worden 
in alle eeuwigheden. 

De bode engel Gods sprak verder, 

 
Voorwaar, ik ga nu… geen kracht en geen macht is groter en 

sterker dan die van Hem, die komt, Yeshua HaMashiach, 
Jezus Christus!  

Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween. 

 
SHALOM 

 
 

U luistert al zo lang! Maar Hij wil uw Heer zijn! 
 
02-05-2013  VOORWAAR, GIJ LUISTERT AL ZO LANG NAAR DE 

BOODSCHAPPEN GODS! DE HERE ROEPT U VANDAAG OM UW HART 

OPEN TE STELLEN EN JEZUS CHRISTUS IN UW HART TOE TE 
LATEN. WACHT NIET LANGER!  

 

 
Volledige weergave: 
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Hallo, welkom! Op 2 mei 2013 bracht de bode engel Gods deze 

boodschap Gods over aan Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Ik ben de bode engel Gods. 
Mijn naam is Presoni. 

 

Voorwaar, gij luistert al zo lang naar de boodschappen Gods, 
die doorgegeven worden via Gods geliefde profeet Benjamin 

Cousijnsen. 
Voorwaar, laten wij bidden, en zeg mij na. 

 

De bode engel Gods doet een zeer directe uitnodiging Gods 
om Jezus Christus aan te nemen.  

Is dit uw verlangen, dan mag u in alle eenvoud mij nabidden… 
“Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, wees mij genadig en hoor 

mijn gebed. Ik erken en heb spijt van wat ik verkeerd heb gedaan. 

Ik keer mijn zonden de rug toe en heb berouw. Ik erken dat u de 
Zoon van God bent, en de enige Weg en de Waarheid en het Leven, 

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus!  

Ik benoem in dit moment alle zonden en neem de tijd om ze bij u 
te brengen… 

Dank u, dat u voor mij stierf aan het kruis, zodat ik vergeving krijg.  
Ik wil u vragen om mij machtig aan te raken, zodat ik schoon ben. 

In de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, bedek ik mij 

met uw kostbaar Bloed, en open mijn hart voor u om te komen 
wonen. U bent vanaf nu de Heer van mijn leven.  

Dank u voor uw Heilige Geest, die voortaan altijd bij mij is. Vanaf 
nu mag ik Zijn kind zijn en behoor Hem toe. Vanaf nu wil ik uw wil 

gaan doen. Ik dank u dat u mijn Herder en Redder bent. Dank u, 

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Mijn relatie begint nu, Amen!”  
Amen. 

 

Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, sprak de bode engel Gods 
verder: 

Om te groeien in uw relatie met Yeshua HaMashiach, Jezus 
Christus, is het goed om het te vertellen aan iemand, van wie gij 

denkt dat hij of zij blij zal zijn met dit nieuws. 
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Lees voor: Johannes 1, vers 12 tot en met 14, en Johannes 3, 

vers 16 

Johannes 1, vers 12 tot en met 14  Hier staat geschreven: Doch 
allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven 

om kinderen Gods te worden, hun, die in zijn naam geloven; die 
niet uit bloed, noch uit de wil des vlezes, noch uit de wil eens mans, 

doch uit God geboren zijn. Het Woord is vlees geworden en het 

heeft onder ons gewoond en wij hebben zijn heerlijkheid 
aanschouwd, een heerlijkheid als van de eniggeborene des Vaders, 

vol van genade en waarheid.  
Johannes 3, vers 16  Hier staat geschreven: Want alzo lief heeft 

God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 

opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig 
leven hebbe. 

Bezoek ook een volle evangelische kerk of pinksterkerk, en 
groei. 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 

verdween. 
 

Van harte gefeliciteerd! als u deze stap in geloof heeft 

genomen, om de Here Jezus Christus aan te nemen. 
Misschien heeft u het even aangehoord en denkt u, ‘Eens kijken wat 

ze allemaal zegt’, dan raad ik u echt aan, als u dat nog niet gedaan 
heeft: neem die stap in geloof. Zoek alstublieft een kerk, waar u 

gesteund wordt in uw groei, zoals de bode engel Gods namens de 

Heer doorgaf. De Here zal u rijk zegenen, dat is zeker! 
 

SHALOM 
 

 

 

Uitdrukkingen van lof en dankbaarheid! 
 

Overgebracht door de engel des Heren, zijn deze teksten ook in de 
Bijbel terug te vinden: Dwars door alles heen is Hij onder andere 

een Burcht en Zegen! 
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Volledige weergave: 
 

Mijn naam is Benjamin Cousijnsen. Op 2 mei 2013 kreeg ik de 

volgende boodschap van een bode engel Gods.  
 

Voorwaar, profeet Benjamin Cousijnsen, ik begroet u in de naam 
van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, ik ben een bode 

engel Gods, Argelinasa. 

 
U daar, luister aandachtig. 

 
Psalm 9, vers 10 en 11  Daarom is de HERE een burcht voor de 

verdrukte, een burcht in tijden van nood. Daarom vertrouwen op U 

wie uw naam kennen, want Gij hebt nooit verlaten wie U zoeken, o 
HERE.  

Psalm 5, vers 12 en 13  Maar verheugen zullen zich allen die bij U 
schuilen, altoos zullen zij jubelen, daar Gij hen beschermt, en in U 

zullen juichen wie uw naam liefhebben. Want Gij zegent de 

rechtvaardige, o HERE, Gij omgeeft hem met welbehagen als met 
een schild.  

Psalm 17, vers 3 tot en met 5  Toetst Gij mijn hart, onderzoekt Gij 

des nachts, beproeft Gij mij, Gij vindt niets; wat ik ook bedenk, 
mijn mond overtreedt niet. Wat betreft daden van mensen, naar 

het woord uwer lippen heb ik mij gewacht voor de paden van de 
geweldenaar; mijn treden hielden uw spoor, mijn schreden 

wankelden niet.  

Psalm 18, vers 37  Gij hebt mij ruimte gegeven voor mijn schreden, 
en mijn enkels wankelden niet.  

Voorwaar, lees Psalm 28, vers 6 tot en met 8 voor uzelf. 
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
Beste mensen, ik wil er nog iets aan toevoegen, wat de Here 

ook door mij heen spreekt, en dat is:  

Hoe wandelen wij met de Here? 
De Here heeft u lief, en de Here wil u zegenen en u gebruiken, waar 

u ook bent, op uw werk of onder de familie of in de kerk.  
Misschien hebt u wel een taak. Het allerbelangrijkste is, als u 

zichzelf Christen noemt en u wilt voor de Here gaan werken, dat uw 
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hart op de goede plaats zit, dat uw hart rein is. Als er nog dingen 
zijn in uw leven, wat u niet in orde hebt gemaakt naar de Heer toe, 

dan betekent dat, dat u niet de naam ‘Christen’ mag aannemen als 

het ware. Want hoe kunt u zich Christen noemen, als u nog vele 
zonden in u hebt, zoals roken? Misschien bent u nog gebonden aan 

alcohol of drugs, of wat dan ook?  
 

Het is heel makkelijk om een kettinkje te dragen met een 

kruisje.  
Zelfs de wereld draagt dat, maar dat betekent niet dat u Christen 

bent, of dat u zich gelovige mag noemen. Want u bent geen 
gelovige, want u gelooft niet in de werken Gods, dat Hij u totaal 

kan genezen en herstellen. Daarom is het belangrijk – misschien 

zegt u van “Ja hallo! Ik geloof wel in de bevrijding en in de 
genezing!” - dan zeg ik u, Waarom gaat u dan niet op uw knieën en 

naar het kruis van Golgotha, en belijdt u uw zonden bij de Heer? 
Want als er dingen zijn in uw leven, dan moet u dat bij het kruis 

van Golgotha brengen, zodat u zich Christen mag blijven noemen, 

of gelovige, hoe u uzelf ook wilt noemen. Maar de Heer kijkt naar 
uw hart en wil hebben dat u zuiver bent. Ook als u in de bediening 

bent in de kerk, dan zeg ik u, dan bent u gelijkvormig aan de 

wereld, als u niet alles bij het kruis van Golgotha hebt gebracht.  
 

Jezus Christus wil u vergeven, wat er ook in uw leven is, wat 
u ook misschien nog bij u draagt.  

Mocht er iets zijn in uw leven, wat u nog niet bij Jezus Christus hebt 

gebracht, dan zeg ik u hierbij, - want ik geef dit niet zomaar door - 
Jezus Christus spreekt op dit moment tot uw hart. Misschien bent u 

gekwetst, omdat ik dit tegen u zeg. Maar Jezus Christus wil, dat uw 
lichaam, maar vooral uw hart, een tempel is van de Heilige Geest! 

Wees een voorbeeld in handel en wandel en in alles, zodat ze het 

licht van Jezus Christus in u kunnen zien!  
Daarom is het belangrijk om uw zonden te belijden. Daarom is het 

belangrijk, als u in de bediening werkt in de kerk, dat u rein bent, 

want de Heer duldt geen zonden, dat zeg ik u. En als er iets is in u, 
en u werkt in de bediening of u getuigt op straat, of wat u ook doet, 

dan moet u zuiver zijn. Anders is het kanaal in u niet verbonden 
met Jezus Christus. Dan kan de Heer niet door u heen spreken en 
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ook niet door u heen werken. De Heer wil dat u zuiver bent. Dit wil 
ik u doorgeven. 

 

 
 

Profetie: De sluizen gaan open boven Kenia! 
 
03-05-2013  PROFETIE, GEOPENBAARD AAN GODS WARE 

EENVOUDIGE PROFEET, BENJAMIN COUSIJNSEN, DOOR DE GOD 
VAN ABRAHAM, IZAÄK EN JAKOB! BEKEER U, DE SLUIZEN GAAN 

OPEN BOVEN KENIA! 

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, welkom! Op 3 mei 2013 bracht de bode engel Gods de 

volgende boodschap over aan Benjamin Cousijnsen.  
 

Shalom! Ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus 
Christus. Voorwaar, voorwaar, ik ben Donder, Gods bode engel.  

 

Benjamin, voorwaar,  
 

1 Korinthiërs 4, vers 16  Ik vermaan u dus: volgt mijn voorbeeld. 

 
Sirach 10, vers 20 en 21  Mensen eren hun leiders, maar de Heer 

eert wie ontzag voor hem heeft. Aanvaarding door de Heer begint 
met ontzag voor de Heer; halsstarrigheid en hoogmoed zijn het 

begin van verwerping.  

 
1 Korinthiërs 3, vers 13  ieders werk zal aan het licht komen. 

Want de dag zal het doen blijken, omdat hij met vuur verschijnt, en 
hoedanig ieders werk is, dat zal het vuur uitmaken. 

 

Voorwaar, Kenia! 
 

Leviticus 19, vers 31  Gij zult u niet wenden tot de geesten van 

doden of tot waarzeggende geesten, gij zult hen niet zoeken, om u 
met hen te verontreinigen: Ik ben de HERE, uw God. 
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Lees voor: Leviticus 20, vers 6 tot en met 7  Hier staat geschreven: 
En iemand, die zich tot de geesten van doden of tot waarzeggende 

geesten wendt, om die overspelig na te lopen – tegen zo iemand 

zal Ik mijn aangezicht keren en hem uit het midden van zijn volk 
uitroeien. Heiligt u dan, en weest heilig, want Ik ben de HERE, uw 

God. 
De bode engel Gods sprak verder, 

 

Bekeer u! De sluizen gaan open boven Kenia! 
Ook waarschuw ik u, wie niet wil horen, gaat verloren. Laat uw hart 

rein zijn. God is heilig! 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Immanuel, Maranatha, Shalom! 
 

 
 

De Here spreekt: O wee u, Maitreya en dr. 

Owuor (o.a.)! 
 
DIT IS NU GEOPENBAARD DOOR DE GOD VAN IZAÄK, JAKOB EN 

ABRAHAM: MAITREYA EN OWUOR ZIJN SAMEN 1! OOK BENOEMT 
DE HEER DE VALSE PROFEET, LALLY, DIE KWAADSPREEKT OVER 

GODS WARE PROFEET BENJAMIN COUSIJNSEN! 

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, welkom! Op 3 mei 2013 bracht de bode engel Gods deze 

openbaring Gods over aan Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Ik ben de bode engel des 
Heren. Mijn naam is Donder. Luister, ik vertel u het volgende, 

 
Als gij luistert naar Gods eenvoudige eindtijdprofeet zult gij 

ontdekken, dat er geen sprake is van engelenverering.  

Voorwaar, wist gij dat wij meer dan 700 keer zijn uitgezonden naar 
Gods profeet Benjamin Cousijnsen?  
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Ook werden deze boodschappen vanuit het Nederlands vertaald 
naar het Engels, weer in het Filipijns, Indonesisch, Duits, Engels en 

Spaans.  

In het totaal werden de boodschappen meer dan 1800 keer 
geplaatst op YouTube alleen al.  

 
Nimmer hebben wij bode engelen Gods de eer of de verering 

naar ons toegetrokken. 

Ook profeet Benjamin Cousijnsen niet of één van de werkers.  
Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Wij bode engelen Gods verwijzen u 

alleen naar de God van Izaäk, Jakob en Abraham! 
 

Lees voor: Kolossenzen 2, vers 18 en vers 15, en Kolossenzen 

3, vers 1 en vers 2 
Kolossenzen 2, vers 18  Hier staat geschreven: Laat niemand u de 

prijs doen missen door gewilde nederigheid en engelenverering, als 
ingewijde in wat hij heeft aanschouwd, zonder reden opgeblazen 

door zijn vleselijk denken. Tot zover. 

En vers 15  Hij heeft de overheden en machten ontwapend en 
openlijk tentoongesteld en zo over hen gezegevierd. 

Kolossenzen 3, vers 1 en vers 2  Indien gij dan met Christus 

opgewekt zijt, zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus is, 
gezeten aan de rechterhand Gods. Bedenkt de dingen, die boven 

zijn, niet die op de aarde zijn.  
De bode engel Gods sprak verder, 

 

Voorwaar, wij engelen Gods vereren Wie u liefheeft.  
Wij vereren Hem, die alles gemaakt heeft, en Zijn geliefde enige 

Zoon, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. 
 

Lees voor: 2 Thessalonicenzen 1, vers 2 en vers 3  Hier staat 

geschreven: Genade zij u en vrede van God, de Vader, en van de 
Here Jezus Christus. ‘Dankzegging en gebed’ - Wij behoren God te 

allen tijde om u te danken, broeders, zoals gepast is, omdat uw 

geloof zeer toeneemt en uw aller liefde jegens elkander sterker 
wordt. 

 
Voorwaar!  
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Lees voor: Filippenzen 2, vers 18  Hier staat geschreven: 
Verblijdt gij u evenzo en verblijdt u met mij. 

De bode engel Gods sprak verder, 

 
Voorwaar, ik openbaar u: zie de Maitreya en Owuor, samen 

zijn ze één! 
 

Lees voor: 1 Johannes 4, vers 1 tot en met 4, en Jeremia 29, 

vers 9 
1 Johannes 4, vers 1 tot en met 4  Hier staat geschreven: 

Geliefden, vertrouwt niet iedere geest, maar beproeft de geesten, 
of zij uit God zijn; want vele valse profeten zijn in de wereld 

uitgegaan. Hieraan onderkent gij de Geest Gods: iedere geest, die 

belijdt, dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is uit God; en 
iedere geest, die Jezus niet belijdt, is niet uit God. En dit is de geest 

van de antichrist, waarvan gij gehoord hebt, dat hij komen zal, en 
hij is nu reeds in de wereld. Gíj zijt uit God, kinderkens, en gij hebt 

hen overwonnen; want Hij, die in u is, is meerder dan die in de 

wereld is. 
Jeremia 29, vers 9  Hier staat geschreven: Want zij profeteren u 

vals in mijn naam; Ik heb hen niet gezonden, luidt het woord des 

HEREN. 
De bode engel Gods sprak verder, 

 
Voorwaar, Lally, ook wel bekend onder de naam Chosen 

Vessels, krijgt informatie door via gevallen engelen. 

Eerst stond gij bovenaan op zijn lijst, dat God hem geopenbaard 
zou hebben, dat gij, Benjamin, Gods ware profeet zijt. Hij hield zijn 

duim nog omhoog, totdat gij zijn werken openbaarde in het licht 
van Jezus Christus. Toen ging zijn duim naar beneden, en draaide 

hij 180 graden zijn rug naar u toe! 

 
Lees voor: Leviticus 20, vers 6 en 7, en Mattheüs 22, vers 18 

Leviticus 20, vers 6 en 7  Hier staat geschreven: En iemand, die 

zich tot de geesten van doden of tot waarzeggende geesten wendt, 
om die overspelig na te lopen – tegen zo iemand zal Ik mijn 

aangezicht keren en hem uit het midden van zijn volk uitroeien. 
Heiligt u dan, en weest heilig, want Ik ben de HERE, uw God. 
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Mattheüs 22, vers 18  Hier staat geschreven: Doch Jezus doorzag 
hun valsheid en zeide: Wat verzoekt gij Mij, huichelaars? 

De bode engel Gods sprak verder, 

 
Voorwaar, hoor de stem die roept: Bekeer u, valse profeten 

en waarzeggers, de tijd is nabij!  
O wee u! 

 

Lees voor: Openbaring 19, vers 20, en Johannes 3, vers 17 tot 
en met 19 

Openbaring 19, vers 20  Hier staat geschreven:  En het beest werd 
gegrepen en met hem de valse profeet, die de tekenen voor zijn 

ogen gedaan had, waardoor hij hen verleidde, die het merkteken 

van het beest ontvangen hadden en die zijn beeld aanbaden; 
levend werden zij beiden geworpen in de poel des vuurs, die van 

zwavel brandt. 
Johannes 3, vers 17 tot en met 19  Hier staat geschreven: Want 

God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld 

veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie 
in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds 

veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de 

eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de 
wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben 

dan het licht, want hun werken waren boos. 
De bode engel Gods sprak verder, 

 

Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Gods ware profeet Benjamin 
Cousijnsen:  

Dit is nu geopenbaard door de God van Izaäk, Jakob en Abraham, 
omdat alle valse profeten en leraars en waarzeggers en leugenaars 

door God zelf uitgespeeld zullen worden! 

 
Lees voor: Mattheüs 24, vers 27  Hier staat geschreven: Want 

gelijk de bliksem komt van het oosten en licht tot het westen, zo 

zal de komst van de Zoon des mensen zijn. 
De bode engel Gods sprak,  

 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Immanuel, Maranatha, Shalom! 

 



 
 

 

1372 
 
 

 

SHALOM 
 

 

 
 

 

Profetische openbaring: De misleidende 
Maitreya geest! 
 
04-05-2013  PROFETISCHE OPENBARINGEN EN 

WAARSCHUWINGEN VAN DE ALMACHTIGE GOD OVER DE 

MISLEIDENDE MAITREYA GEEST. DEZE GEEST EN OWUOR ZIJN 
WAARLIJK 1 GEEST, ZIEL EN LICHAAM! DIT IS EEN GEEST VAN 

DWALING!  

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, welkom! s’ Avonds laat op 4 mei 2013 bracht de bode engel 

Gods de volgende boodschap Gods over aan Benjamin Cousijnsen.  
 

Shalom, profeet Benjamin Cousijnsen! Ik begroet u wederom in de 
almachtige Naam boven alle namen en krachten en machten, 

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, 

Mijn naam is Donder. Hoor aandachtig! 
 

De Maitreya heeft zich een eigen lichaam gemaakt. 

Hij is onder u. 
 

1 Johannes 2, vers 19  Lees dit voor. Hier staat geschreven: Zij 
zijn van ons uitgegaan, maar zij waren uit ons niet; want indien zij 

uit ons geweest waren, zouden zij bij ons gebleven zijn: maar aan 

hen moest openbaar worden, dat niet allen uit ons zijn. 
De bode engel Gods sprak verder, 

 
En de boze geest misleidde velen, zelfs Christenen! 

 

Lees voor: 2 Thessalonicenzen 2, vers 9 en 10, en 1 Johannes 
4, vers 1   
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2 Thessalonicenzen 2, vers 9 en 10  Hier staat geschreven: 
Daarentegen is diens komst naar de werking des satans met allerlei 

krachten, tekenen en bedrieglijke wonderen, en met allerlei 

verlokkende ongerechtigheid, voor hen, die verloren gaan, omdat 
zij de liefde tot de waarheid niet aanvaard hebben, waardoor zij 

hadden kunnen behouden worden 
1 Johannes 4, vers 1  Hier staat geschreven: Geliefden, vertrouwt 

niet iedere geest, maar beproeft de geesten, of zij uit God zijn; 

want vele valse profeten zijn in de wereld uitgegaan. 
De bode engel Gods sprak verder, 

 
Voorwaar, ik zeg u in Yeshua HaMashiach, Jezus Christus’ 

naam: De Maitreya geest en Owuor zijn waarlijk één geest, 

ziel en lichaam! 
 

Lees voor: 2 Korinthiërs 11, vers 13 tot en met 15  Hier staat 
geschreven: Want zulke lieden zijn schijn-apostelen, bedrieglijke 

arbeiders, die zich voordoen als apostelen van Christus. Geen 

wonder ook! Immers, de satan zelf doet zich voor als een engel des 
lichts. Het is dus niets bijzonders, indien ook zijn dienaren zich 

voordoen als dienaren der gerechtigheid; maar hun einde zal zijn 

naar hun werken. 
De bode engel Gods sprak verder, 

 
De Maitreya geest doet vele wonderen en tekenen, en 

voorspelt u vele gebeurtenissen en is een geest van dwaling! 

 
Lees voor: Openbaring 13, vers 13  Hier staat geschreven: En 

het doet grote tekenen, zodat het zelfs vuur uit de hemel doet 
nederdalen op de aarde ten aanschouwen van de mensen. 

De bode engel Gods sprak verder, 

 
Voorwaar, de Maitreya geest staat in verbinding met vele 

planeten van gevallen engelen, en hij kan in allerlei 

verschillende gedaanten veranderen en mensen overnemen. 
Voorwaar, deze Maitreya geest moet men niet onderschatten! 
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Lees voor: 2 Korinthiërs 11, vers 14  Hier staat geschreven: 
Geen wonder ook! Immers, de satan zelf doet zich voor als een 

engel des lichts. 

 
Voorwaar, voorwaar, ook zeg ik u dit:  

 
Leviticus 20, vers 6, tot en met 7  Hier staat geschreven: En 

iemand, die zich tot de geesten van doden of tot waarzeggende 

geesten wendt, om die overspelig na te lopen – tegen zo iemand 
zal Ik mijn aangezicht keren en hem uit het midden van zijn volk 

uitroeien. Heiligt u dan, en weest heilig, want Ik ben de HERE, uw 
God. 

De bode engel Gods sprak verder,  

 
Voorwaar, Benjamin Cousijnsen is Gods eenvoudige, geliefde 

profeet, die dit verslag opschreef! 
Ik ben de bode engel Donder en zeg u, Zie op Yeshua HaMashiach, 

Jezus Christus! Hij is de enige Weg naar eeuwig leven.  

 
Lees voor: Johannes 3, vers 16  Hier staat geschreven: Want alzo 

lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon 

gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren 
ga, maar eeuwig leven hebbe. 

De bode engel Gods sprak verder, 
 

Tot slot: 5 mei 2013 zal de media toegenomen zijn met 

gebeurtenissen, die uw verstand te boven gaan! 
Want alles wat geopenbaard is en uitgesproken, zal voor uw ogen 

geprojecteerd worden. O wee, wereld, wat nu komt! Bekeer u en 
wijk af van het kwaad. 

 

Lees voor: Mattheüs 7, vers 14  Hier staat geschreven: Want eng 
is de poort, en smal de weg, die ten leven leidt, en weinigen zijn er, 

die hem vinden. 

De bode engel Gods sprak verder, 
 

Ik ga nu… bekeer u, reinig u!  
Ruacha, Yeshu, Maranatha, Immanuel, Shalom! 
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Wees niet angstvallig of verlegen! 
 
06-05-2013  DE GOD VAN IZAÄK, JAKOB EN ABRAHAM WIL U 

BEMOEDIGEN, OMDAT GIJ KOSTBAAR ZIJT, EN STUURDE MIJ NAAR 

GODS EENVOUDIGE PROFEET VAN DE LAATSTE DAGEN, OM VIA 
DEZE BOODSCHAP TOT U TE SPREKEN!  

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, welkom! Op 6 mei 2013 bracht de bode engel Gods de 

volgende boodschap over aan Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus.  
 

Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Ik begroet u, mensenkind!  
De Here zal u een nieuwe Geest geven. 

 

Mattheüs 11, vers 28 tot en met 30  Komt tot Mij, allen, die 
vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven; neemt mijn juk op u 

en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en 

gij zult rust vinden voor uw zielen; want mijn juk is zacht en mijn 
last is licht. 

 
Lees voor: Johannes 8, vers 12, en 1 Thessalonicenzen 5, vers 

14 

Johannes 8, vers 12  Hier staat geschreven: ‘Het licht der wereld’ - 
Wederom dan sprak Jezus tot hen en zeide: Ik ben het licht der 

wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, maar 
hij zal het licht des levens hebben. 

1 Thessalonicenzen 5, vers 14  Hier staat geschreven: Wij 

vermanen u, broeders, wijst de ongeregelden terecht, beurt de 
kleinmoedigen op, komt op voor de zwakken, hebt geduld met 

allen. 

De bode engel Gods sprak verder, 
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Voorwaar, ik ben de engel des Heren, die tot u spreekt.  
Mijn naam is Gabiliëla. De God van Izaäk, Jakob en Abraham wil u 

bemoedigen, omdat gij kostbaar zijt, en stuurde mij naar Gods 

eenvoudige profeet van de laatste dagen, om tot u via deze 
boodschap tot uw hart en geest te spreken. 

 
Lees voor: Sirach 3, vers 17 tot en met 29  Hier staat 

geschreven: ‘Bescheidenheid’ - Mijn kind, wees zachtaardig in wat 

je doet, dan ben je geliefder dan iemand die geschenken geeft. Hoe 
belangrijker je bent, des te bescheidener moet je zijn, dan vind je 

genade bij de Heer. Er zijn veel hooggeplaatste en beroemde 
mensen, maar aan de zachtmoedigen onthult hij zijn geheimen. 

Groot is de kracht van de Heer, een bescheiden mens prijst hem. 

Onderzoek geen dingen die te moeilijk voor je zijn, probeer niet te 
begrijpen wat je verstand te boven gaat. Richt je op hetgeen je 

opgedragen is, waarom zou je met verborgen dingen bezig zijn? 
Verspil je krachten niet aan zaken die je niet aangaan, er is je al 

meer getoond dan een mens kan bevatten. Immers, velen zijn door 

hun eigen ideeën misleid, loze vermoedens hebben hun denkkracht 
ontwricht. Als je geen ogen hebt, ontbreekt je het licht, als je geen 

inzicht hebt, veins het dan niet. Een verstokt hart vergaat het 

uiteindelijk slecht, wie van gevaar houdt, moet dat met de dood 
bekopen. Een verstokt hart krijgt veel moeite en pijn te verduren, 

een zondaar stapelt zonde op zonde. Een hoogmoedig mens wordt 
niet van zijn ellende genezen, in hem is de wortel van het kwaad 

geplant. Een verstandig mens overdenkt de wijsheid van spreuken, 

een wijze wil een en al oor zijn.  
De bode engel Gods sprak verder, 

 
U daar, wees niet angstvallig of verlegen. 

Het is naar als gij daar last van hebt. Kent gij dit?  

Bij het minste of geringste wordt gij vuurrood, en gij durft bijna 
nooit eens iets te zeggen, uit pure angst, dat iemand u raar zal 

vinden. Gij luistert liever naar de boodschap Gods, die aan 

Benjamin Cousijnsen, Gods geliefde profeet, is gegeven.  
 

Voorwaar, voorwaar, vrees uw naaste niet, en verstop u niet 
voor de wereld in uw huis! 
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Iemand die verlegen is, begrijpt een ander vaak veel beter en 
luistert beter. En iemand die eenzaam, verdrietig en verlegen is, 

heeft juist hulp nodig van een zachtmoedig en nederig hart. Ik ben 

zachtmoedig en nederig van hart, zegt de Here. 
 

Ook zeg ik, u die luistert, Zijt gij sterk? 
Neem het dan op voor de zwakke; die hebben u nodig. De sterken 

redden het wel. 

 
Lees voor: 1 Thessalonicenzen 5, vers 15 tot en met 18  Hier 

staat geschreven: Ziet toe, dat niemand kwaad met kwaad 
vergelde, maar jaagt te allen tijde het goede na, jegens elkander en 

jegens allen. Verblijdt u te allen tijde, bidt zonder ophouden, dankt 

onder alles, want dat is de wil Gods in Christus Jezus ten opzichte 
van u.  

Voorwaar, wees met iedereen geduldig en heb uw naaste 
lief. 

Draag de zwakkere op in uw gebed, en bemoedig elkander.  

 
Lees voor: 1 Korinthiërs 13, vers 4 tot en met 6  Hier staat 

geschreven: De liefde is lankmoedig, de liefde is goedertieren, zij is 

niet afgunstig, de liefde praalt niet, zij is niet opgeblazen, zij kwetst 
niemands gevoel, zij zoekt zichzelf niet, zij wordt niet verbitterd, zij 

rekent het kwade niet toe. Zij is niet blijde over ongerechtigheid, 
maar zij is blijde met de waarheid. 

De bode engel Gods sprak verder, 

 
Mensenkind, ik heb uw tranen gezien. 

 
Lees voor: Jesaja 41, vers 10, en Psalm 18, vers 29 tot en 

met 37, en Johannes 3, vers 16 

Jesaja 41, vers 10  Hier staat geschreven: Vrees niet, want Ik ben 
met u; zie niet angstig rond, want Ik ben uw God. Ik sterk u, ook 

help Ik u, ook ondersteun Ik u met mijn heilrijke rechterhand. 

Psalm 18, vers 29 tot en met 37  Hier staat geschreven: Gij toch 
doet mijn lamp schijnen, de HERE, mijn God, doet mijn duisternis 

opklaren. Met U immers loop ik op een legerbende in en met mijn 
God spring ik over een muur. Gods weg is volmaakt; des HEREN 

woord is zuiver. Hij is een schild voor allen die bij Hem schuilen. 
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Want wie is God behalve de HERE, wie is een rots buiten onze God? 
Die God, die mij met kracht omgordt en mijn weg effen maakt; die 

mijn voeten maakt als die der hinden en mij op mijn hoogten doet 

staan; die mijn handen oefent ten strijde, zodat mijn armen een 
koperen boog spannen. Ook gaaft Gij mij het schild uws heils, en 

uw rechterhand ondersteunde mij, uw nederbuigende goedheid 
maakte mij groot. Gij hebt mij ruimte gegeven voor mijn schreden, 

en mijn enkels wankelden niet.  

Johannes 3, vers 16  Hier staat geschreven: Want alzo lief heeft 
God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 

opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig 
leven hebbe. 

De bode engel Gods sprak verder, 

 
Voorwaar, de Here Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, zegt: 

Kom tot mij, u allen, Ik zal u rust geven; Mijn juk is licht. 
Voorwaar, ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel 

Gods, en verdween. 

 
SHALOM 

 

 
 
 
 

06-05-2013 Voorwaar, gij hebt Hem leren 

kennen! 
 
VOORWAAR: GIJ HEBT HEM LEREN KENNEN. VOORWAAR, GIJ WILT 

MEER! DE ENGEL DES HEREN BRACHT IN DE NAAM VAN JEZUS 
CHRISTUS, YESHUA HAMASIACH, DEZE BOODSCHAP OVER AAN 

BENJAMIN COUSIJNSEN. 

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, welkom! Op 6 mei 2013 bracht de bode engel Gods deze 

boodschap over aan Benjamin Cousijnsen. 
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Shalom! Ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus 
Christus.  

 

Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Een dwaas zegt in zijn hart: 
“Er is geen God”.  

Maar gij hebt Hem, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, leren 
kennen, omdat gij de deur geopend hebt van uw hart.  

Voorwaar, Kadosh, Adonai, Elohím, tz'vaoth, Asher hayah v' hoveh 

v' yavo! 
 

Lees voor: Psalm 18, vers 37, en Psalm 55, vers 23, en Psalm 
126, vers 5  Ik begin bij 

Psalm 18, vers 37  Hier staat geschreven: Gij hebt mij ruimte 

gegeven voor mijn schreden, en mijn enkels wankelden niet.  
Psalm 55, vers 23  Hier staat geschreven: Werp uw bekommernis 

op de HERE, Hij zal voor u zorgen; Hij zal nimmermeer toelaten, 
dat de rechtvaardige wankelt.  

Psalm 126, vers 5  Hier staat geschreven: Wie met tranen zaaien, 

zullen met gejuich maaien.  
 

U daar, luister!  

 
Lees voor: Spreuken 8, vers 34, en Johannes 10, vers 1 tot en 

met 5   
Spreuken 8, vers 34  Hier staat geschreven: Welzalig de mens die 

naar mij luistert, dag aan dag wachthoudende aan mijn deuren, 

bewakende de posten van mijn poorten.  
Johannes 10, vers 1 tot en met 5  Hier staat geschreven: ‘De Goede 

Herder’ - Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie niet door de deur de 
schaapskooi binnenkomt, maar op een andere plaats inklimt, die is 

een dief en een rover; maar wie door de deur binnenkomt, is de 

herder der schapen. Voor hem doet de deurwachter open en de 
schapen horen naar zijn stem en hij roept zijn eigen schapen bij 

name en voert ze naar buiten. Wanneer hij zijn eigen schapen alle 

naar buiten gebracht heeft, gaat hij voor ze uit en de schapen 
volgen hem, omdat zij zijn stem kennen; maar een vreemde zullen 

zij voorzeker niet volgen, doch zij zullen van hem weglopen, omdat 
zij de stem der vreemden niet kennen. 

 



 
 

 

1380 
 
 

 

Ik ben de bode engel Scharmia.  
 

Gij wilt meer: Zijn leiding en aanwezigheid!  

Voorwaar, als gij bidt, ga dan uw kamer binnen.  
 

Mattheüs 6, vers 6, en Sirach 2, vers 7 en 8 en vers 13 tot en 
met 16  Lees dit voor. 

Mattheüs 6, vers 6  Hier staat geschreven: Maar gij, wanneer gij 

bidt, ga in uw binnenkamer, sluit uw deur en bid tot uw Vader in 
het verborgene; en uw Vader, die in het verborgene ziet, zal het u 

vergelden. 
Sirach 2, vers 7 en 8  Hier staat geschreven: Jij die ontzag voor de 

Heer hebt, zie uit naar zijn ontferming en wijk niet af, dan val je 

niet. Jij die ontzag hebt voor de Heer, vertrouw op hem, dan valt je 
loon je niet uit handen.  

En vers 13 tot en met 16  Wee het wankelmoedig hart, want het 
heeft geen vertrouwen; daarom wordt het niet beschermd. Wee 

jullie die niet langer volharden, wat zul je doen als God je opzoekt? 

Wie ontzag heeft voor de Heer verzet zich niet tegen zijn woorden, 
wie hem bemint volgt zijn wegen. Wie ontzag heeft voor de Heer 

wil hem welgevallig zijn. Wie hem bemint leeft volledig vanuit de 

wet. 
 

Voorwaar, gij kijkt omhoog naar de bergen en vlucht.  
Maar ik zeg u, Welke macht en kracht is groter dan de macht, die 

van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, komt?  

Voorwaar, vrees geen reus of berg! Met Hem, Yeshua HaMashiach, 
verplettert u waarlijk alles! 

 
Voorwaar, hebt gij 5 mei waargenomen? 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 

verdween. 
 

 

 

Maak een zalvingsolie & leg nu de handen op 

uzelf! 
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WERKTE YESHUA HAMASIACH, JEZUS CHRISTUS, NIET MACHTIG 
DOOR DE HANDEN HEEN VAN ZIJN DISCIPELEN? IN OPDRACHT 

VAN DE HERE JEZUS CHRISTUS KUNT U OLIE NEMEN EN HET IN DE 

NAAM VAN YESHUA HAMASIACH ZEGENEN!  
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, welkom! Op 7 mei 2013 werd deze bijzondere boodschap 
overgebracht aan Benjamin Cousijnsen.  

Beste luisteraar, deze boodschap is 100% overgebracht door 
de engel des Heren, in de naam van Jezus Christus, en komt 

rechtstreeks van de Here God. 

U wordt uitgenodigd in deze boodschap, indien u dit wenst, om olie 
te zalven. De bode engel des Heren geeft aanwijzingen, wat u kan 

en mag doen. De olie is een Bijbels gebruik, dat gebruikt werd om 
te zegenen, te zalven en nog steeds gebruikt wordt en 

geloofsversterkend is, ook als symbool van de aanwezigheid van de 

genezende kracht van de Heilige Geest. De Here weet wat u nodig 
heeft! 

Tussendoor mag u de tijd nemen en kunt u de boodschap op pauze 

zetten. Bijvoorbeeld, als de engel des Heren een opdracht geeft, of 
als u wilt bidden. U kunt ook met mij meebidden. Ik zal duidelijk 

aangeven, wanneer de bode engel Gods sprak, en wanneer ik 
spreek. 

Voordat u verdergaat met de boodschap… Als u mee wilt doen, pak 

dan olie. Zelf heb ik hier olijfolie voor gepakt, en heb het in een 
apart flesje gedaan, het gedeelte dat ik als zalfolie wil gaan 

gebruiken. Ik ga nu beginnen met de boodschap. 
 

Shalom! Ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus. Voorwaar, mijn naam is Saddaya. Ik ben een bode engel 
des Allerhoogsten. Luister aandachtig. 

 

De God van Izaäk, Jakob en Abraham zal u de verborgen 
zaken openbaren via Benjamin Cousijnsen. 

 
Lees voor: Jakobus 4, vers 3 tot en met 4  Hier staat 

geschreven: Of, gij bidt wel, maar gij ontvangt niet, doordat gij 
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verkeerd bidt, om het in uw hartstochten door te brengen. 
Overspeligen, weet gij niet, dat de vriendschap met de wereld 

vijandschap tegen God is? Wie dus een vriend der wereld wil zijn, 

wordt metterdaad een vijand van God. 
De bode engel Gods sprak verder, 

 
Voorwaar, onderzoek uzelf nu even heel diep!  

Dan gaan wij nu verder… 

 
Jakobus 4, vers 7 en 8  Hier staat geschreven: Onderwerpt u dus 

aan God, maar biedt weerstand aan de duivel, en hij zal van u 
vlieden. Nadert tot God, en Hij zal tot u naderen. Reinigt uw 

handen, zondaars, en zuivert uw harten, gij, die innerlijk verdeeld 

zijt. 
De bode engel Gods sprak verder, 

 
Voorwaar, voorwaar, waar is uw geloof? 

Zie wat Hij, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, voor u gedaan 

heeft! Sta daarbij stil. Voorwaar, is Hij niet Dezelfde tot in alle 
eeuwigheid? 

 

Lees voor: Jakobus 5, vers 13  Hier staat geschreven: Heeft 
iemand onder u leed te dragen? Laat hij bidden. Is iemand blij te 

moede? Laat hij lofzingen. 
De bode engel Gods sprak verder, 

 

Als gij wederom geboren zijt, en uw geloof en uw 
vertrouwen is groot in Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, 

en gij weet dat Hij in u is, dan zeg ik u dit… 
Werkte Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, niet machtig door de 

handen heen van Zijn discipelen? 

 
Lees voor: Mattheüs 17, vers 19 en 20, en Jakobus 5, vers 15 

en 16, en Mattheüs 10, vers 8 en vers 7  Ik begin bij 

Mattheüs 17, vers 19 en 20  Hier staat geschreven: Toen kwamen 
de discipelen bij Jezus en zeiden, toen zij met Hem alleen waren: 

Waarom hebben wij hem niet kunnen uitdrijven? Hij zeide tot hen: 
Vanwege uw klein geloof. Want voorwaar, Ik zeg u, indien gij een 

geloof hebt als een mosterdzaad, zult gij tot deze berg zeggen: 
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Verplaats u vanhier daarheen en hij zal zich verplaatsen en niets zal 
u onmogelijk zijn. 

Jakobus 5, vers 15 en 16  Hier staat geschreven: En het gelovige 

gebed zal de lijder gezond maken, en de Here zal hem oprichten. 
En als hij zonden heeft gedaan, zal hem vergiffenis geschonken 

worden. Belijdt daarom elkander uw zonden en bidt voor elkander, 
opdat gij genezing ontvangt. Het gebed van een rechtvaardige 

vermag veel, doordat er kracht aan verleend wordt. 

Mattheüs 10, vers 8  Hier staat geschreven: Geneest zieken, wekt 
doden op, reinigt melaatsen, drijft boze geesten uit. Om niet hebt 

gij het ontvangen, geeft het om niet. 
En vers 7  Gaat en predikt en zegt: Het Koninkrijk der hemelen is 

nabijgekomen. 

De bode engel Gods sprak verder, 
 

Voorwaar, voorwaar, hoe groot is uw geloof? 
Neem olie, zegen het in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus. Dit ga ik nu aan u voordoen… ik heb een flesje, dat ik voor 

de zalfolie wil gebruiken, apart gedaan. 
 

“Hemelse Vader, ik kom samen, Heer, met de luisteraars en de 

mensen, die nu kijken, kom ik Here bij u. Here, in opdracht aan u, 
Here God, heb ik de olijfolie, maar het kan ook een andere olie zijn 

– u heeft daar niets over gezegd, Here, maar ik heb de olijfolie 
gepakt, omdat het een teken van puurheid is. Heer, ik weet dat het 

een Bijbelse opdracht is en symbool tot genezing van zieken. Ook al 

is het nieuw voor mij, Heer, in gehoorzaamheid aan u, wil ik samen 
met de kijkers die dit verlangen, de olie in uw machtige naam 

zegenen, opdat het geloofsversterkend mag zijn, opdat het een 
helend effect zal hebben op de persoon, Here, die het in geloof 

gebruikt. Heer, ik bid dat iedere wederom geboren Christen zich 

vrijmoedig mag voelen om dit in alle eenvoud te doen, omdat u het 
ons vandaag opdraagt. Here, zo dank ik u, en zegen ik deze olie in 

uw machtige naam, in de naam van Jezus Christus, Yeshua 

HaMashiach! Dat het mag doen waartoe u het opdraagt. In gelovig 
gebed dank ik u er voor in Jezus Christus’ naam, Amen!” 

 
De bode engel Gods sprak verder, Voorwaar, doe het op uw 

handen en geloof. 
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Dat is de volgende stap… ik neem een klein beetje, en ik wrijf het in 
beide handen. 

Leg nu de handen op uzelf, op uw hoofd en hart, en lees nu in uw 

Bijbel dit samen met degene, die voorleest (dat is in dit geval met 
mij). 

Leg het op uw hoofd en op uw hart. En ik ga verder met lezen, 
terwijl u uw handen op uw hart en op uw hoofd legt. 

 

Jakobus 5, vers 15  Hier staat geschreven: En het gelovige gebed 
zal de lijder gezond maken, en de Here zal hem oprichten. En als 

hij zonden heeft gedaan, zal hem vergiffenis geschonken worden. 
 

Indien u wilt – nu spreek ik, Marta – mag u nu pauzeren en 

zelf een gebed uitspreken, en anders ga ik nu voor u bidden 
op dit moment. 

“Hemelse Vader, dank u wel, Heer, dat ik zo op dit moment met de 
mensen, die de olie op hun hoofd en op hun hart houden met hun 

handen, een zegen mag vragen, opdat u komt, Here, en de 

personen, die dit in geloof gedaan hebben, aanraakt. Here, ik wil u 
vragen om de persoon, die op dit moment in geloof deze actie 

gedaan heeft, Heer, zijn handen op zijn hoofd en op zijn hart houdt, 

in gedachten uitspreekt wat hij nodig heeft. Here, u kent een ieder 
van ons. Here God, ik bid dat u met uw zalvende kracht komt, en 

de persoon aanraakt en zegent en geneest. Ik bid dat uw wil op dit 
moment mag geschieden! Here, en versterk ook het geloof van de 

persoon, die met mij aan het bidden is op dit moment. Here, u 

geeft ons de belofte, dat als wij zelfs een geloof hebben als van een 
mosterdzaadje, dat zo klein is, als kleinste zaadje wat er is op 

aarde, dat we dan bergen zullen verzetten! Dank u wel, Here God, 
dat u ons nu eigenlijk ook wakker schudt. We zijn niet afhankelijk 

van mensen, die een bepaalde gebedsgenezingsgave hebben, Heer, 

of die heel belangrijk zijn, of – veel Christenen gaan dat soort 
mensen achterna – maar u draagt het een ieder op! Hoe ver we 

misschien zijn, of misschien zijn we pas in het geloof, Here Jezus, u 

wilt dat we ons geloof in u activeren en u de ruimte geven. Op dit 
moment, Here God, spreek ik ook tot de mensen, die met mij 

meebidden: Heer, versterk hun geloof! Here, in alle eenvoud 
mogen zij uw kracht ervaren! Ik dank u er voor, in de machtige 
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naam van Jezus Christus, Here, raak een ieder aan op dit moment. 
Dank u wel, dat u het doet!  

Ook in de loop van de komende boodschap, Heer, bid ik dat uw 

genezende kracht, uw zegen en uw zalving door het lichaam heen 
zal gaan van een ieder die het van u verwacht. U doet, wat goed is 

en wat u verlangt. Here, u verlangt te zegenen, ga uw gang, Heer, 
in de naam van Jezus Christus. Halleluja, dank u wel, Here, Amen!” 

 

De bode engel Gods sprak verder, Weet, als Christus in u is, 
mag u ook voor uzelf bidden. 

 
Lees voor: Efeziërs 5, vers 14 en vers 1 en 2 

Efeziërs 5, vers 14  Hier staat geschreven: Daarom heet het: 

Ontwaak, gij die slaapt, en sta op uit de doden, en Christus zal over 
u lichten.  

En vers 1 en 2  ‘Vermaningen’ - Weest dan navolgers Gods, als 
geliefde kinderen, en wandelt in de liefde, zoals ook Christus u 

heeft liefgehad en Zich voor ons heeft overgegeven als offergave en 

slachtoffer, Gode tot een welriekende reuk. 
De bode engel Gods sprak verder, 

 

Voorwaar, O hoe wonderbaar en groot is Hij, die in u is! 
 

Lees voor: 1 Korinthiërs 2, vers 14 en 15, en 1 Korinthiërs 3, 
vers 16 en 17, en Efeziërs 6, vers 10 en vers 12 tot en met 

13, en Kolossenzen 3, vers 2 tot en met 4 

1 Korinthiërs 2, vers 14 en 15  Hier staat geschreven: Doch een 
ongeestelijk mens aanvaardt niet hetgeen van de Geest Gods is, 

want het is hem dwaasheid en hij kan het niet verstaan, omdat het 
slechts geestelijk te beoordelen is. Maar de geestelijke mens 

beoordeelt alle dingen, zelf echter wordt hij door niemand 

beoordeeld. 
1 Korinthiërs 3, vers 16 en 17  Weet gij niet, dat gij Gods tempel 

zijt en dat de Geest Gods in u woont? Zo iemand Gods tempel 

schendt, God zal hem schenden. Want de tempel Gods, en dat zijt 
gij, is heilig! 

Efeziërs 6, vers 10  Hier staat geschreven: ‘De geestelijke 
wapenrusting’ - Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte 

zijner macht. 
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En vers 12 en 13  Want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en 
vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de 

wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de 

hemelse gewesten. Neemt daarom de wapenrusting Gods, om 
weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om, uw taak geheel 

vervuld hebbende, stand te houden. 
Kolossenzen 3, vers 2 tot en met 4  Hier staat geschreven: Bedenkt 

de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want gij zijt 

gestorven en uw leven is verborgen met Christus in God. Wanneer 
Christus verschijnt, die ons leven is, zult ook gij met Hem 

verschijnen in heerlijkheid. 
De bode engel Gods sprak verder, 

 

Voorwaar, wees u bewust! 
 

Lees voor: Kolossenzen 2, vers 13 tot en met 15, en 
Kolossenzen 3, vers 14 en 15, en Kolossenzen 4, vers 2, en 

Galaten 5, vers 22  Ik begin bij 

Kolossenzen 2, vers 13 tot en met 15  Hier staat geschreven: Ook u 
heeft Hij, hoewel gij dood waart door uw overtredingen en 

onbesnedenheid naar het vlees, levend gemaakt met Hem, toen Hij 

ons al onze overtredingen kwijtschold, door het bewijsstuk uit te 
wissen, dat door zijn inzettingen tegen ons getuigde en ons 

bedreigde. En dat heeft Hij weggedaan door het aan het kruis te 
nagelen: Hij heeft de overheden en machten ontwapend en openlijk 

tentoongesteld en zo over hen gezegevierd. 

Kolossenzen 3, vers 14 en 15  Hier staat geschreven: En doet bij dit 
alles de liefde aan, als de band der volmaaktheid. En de vrede van 

Christus, tot welke gij immers in één lichaam geroepen zijt, regere 
in uw harten; en weest dankbaar. 

Kolossenzen 4, vers 2  Hier staat geschreven: Volhardt in het 

gebed, weest daarbij waakzaam en dankt. 
Galaten 5, vers 22  Hier staat geschreven: Maar de vrucht van de 

Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, 

goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. 
De bode engel Gods sprak verder, 

 
Laat dit in u zijn, geliefden Gods! 
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Voorwaar, voorwaar, ik ga nu, en dank en prijs Hem, die bij u is en 
tot u gesproken heeft! Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de 

bode engel Gods, en verdween. 

 
 
 

Voor eeuwig afgesneden van verlossing & 
verzoening! 
 
07-05-2013  OPENBARINGEN GODS: DE DUIVEL EN DE GEVALLEN 

ENGELEN ZIJN DE ELLENDIGSTEN VAN ALLE SCHEPSELEN 

GEWORDEN, OMDAT VOOR HEN DE VERLOSSING EN VERZOENING 
VOOR EEUWIG AFGESNEDEN ZIJN!  

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, welkom! Op 7 mei 2013 bracht de bode engel Gods deze 

boodschap over aan Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Mijn naam is Charmella. Ik 
ben een bode engel Gods.  

 

Voorwaar, voor u is er nog de mogelijkheid om gered en 
verzoend te worden. 

Maar van de gevallen engelen kunnen we dit niet stellen.  

Voor hen bestaat hiervoor geen enkele mogelijkheid meer. De 
duivel en de gevallen engelen zijn de ellendigsten van alle 

schepselen geworden, omdat voor hen de verlossing en verzoening 
voor eeuwig afgesneden zijn.  

Voorwaar, de engelen, die doch door de God van Izaäk, Jakob en 

Abraham in het beginsel waarlijk vol liefde geschapen waren, 
hadden hun eigen woonstede verlaten, nadat satan met zijn leger 

de hemel, Gods heiligdom, moest verlaten, tot het oordeel op de 
grote dag komt. Voorwaar, met eeuwige banden zullen ze 

gebonden zijn, en voor hen is er geen terugkeer meer mogelijk. 
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Voorwaar, als Yeshua, de Here Jezus Christus, aan de 
bezetenen in het land van de Gadarenen naar zijn naam 

vraagt, zegt hij ‘legio’.  

Dit betekent ‘legioen’. Bij Maria Magdalena werden zeven duivelen 
uitgeworpen; het was ontzagwekkend! Voorwaar, Beëlzebul is de 

naam van de satan. 
 

Voorwaar, als gij wat om u heen geschiedt, bezien hebt, 

moet gij dan maar lijden en afwachten? 
 

Lees voor: Filippenzen 1, vers 8 tot en met 10, en 1 
Korinthiërs 6, vers 2 en 3, en 1 Korinthiërs 10, vers 9 en 10 

en 13, en Efeziërs 6, vers 10, en Openbaring 3, vers 21, en 

Jakobus 4, vers 7 
Filippenzen 1, vers 8 tot en met 10  Hier staat geschreven: God 

toch is mijn getuige, hoezeer ik met de ontferming van Christus 
Jezus naar u allen verlang. En dit bid ik, dat uw liefde nog steeds 

meer overvloedig moge zijn in helder inzicht en alle 

fijngevoeligheid, om te onderscheiden, waarop het aankomt. Dan 
zult gij rein en onberispelijk zijn tegen de dag van Christus. 

1 Korinthiërs 6, vers 2 en 3  Hier staat geschreven: Of weet gij niet, 

dat de heiligen de wereld zullen oordelen? En indien bij u het 
oordeel over de wereld berust, zijt gij dan onbevoegd voor de 

meest onbetekenende rechtspraak? Weet gij niet, dat wij over 
engelen oordelen zullen? Hoeveel te meer dan over alledaagse 

dingen? 

1 Korinthiërs 10, vers 9 en 10  Hier staat geschreven: En laten wij 
de Here niet verzoeken, zoals sommigen van hen deden, en zij 

kwamen om door de slangen. En mort niet, zoals sommigen van 
hen deden, en zij kwamen om door de verderfengel. 

En vers 13  Gij hebt geen bovenmenselijke verzoeking te 

doorstaan. En God is getrouw, die niet zal gedogen, dat gij boven 
vermogen verzocht wordt, want Hij zal met de verzoeking ook voor 

de uitkomst zorgen, zodat gij ertegen bestand zijt. 

Efeziërs 6, vers 10  Hier staat geschreven: ‘De geestelijke 
wapenrusting’ - Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte 

zijner macht. 
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Openbaring 3, vers 21  Hier staat geschreven: Wie overwint, hem 
zal Ik geven met Mij te zitten op mijn troon, gelijk ook Ik heb 

overwonnen en gezeten ben met mijn Vader op zijn troon. 

Jakobus 4, vers 7  Hier staat geschreven: Onderwerpt u dus aan 
God, maar biedt weerstand aan de duivel, en hij zal van u vlieden. 

De bode engel Gods sprak verder, 
 

Voorwaar, Verenigde Staten van Amerika, Hoor! 

 
Lees voor: Openbaring 16, vers 18 tot en met 21  Hier staat 

geschreven: En er kwamen bliksemstralen en stemmen en 
donderslagen, en er geschiedde een grote aardbeving, zo groot als 

er geen geweest is, sedert een mens op de aarde was: zó hevig 

was deze aardbeving, zó groot. En de grote stad viel in drie stukken 
uiteen en de steden der volken stortten in. En het grote Babylon 

werd voor God in gedachtenis gebracht, om daaraan de beker met 
de wijn van de gramschap zijns toorns te geven. En alle eilanden 

vluchtten weg en bergen werden niet meer gevonden. En grote 

hagelstenen, een talent zwaar, vielen uit de hemel op de mensen, 
en de mensen lasterden God vanwege de plaag van de hagel, want 

de plaag daarvan was zeer groot. 

De bode engel Gods sprak verder, 
 

Voorwaar, even dit: Hennie H., bekeer u, of gij wordt door de 
Here gestraft! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 

verdween. 
 

 
 

Ik ben het, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus! 
 
08-05-2013  BENJAMIN COUSIJNSEN, GODS WARE EENVOUDIGE 

EINDTIJDPROFEET, WERD MEEGENOMEN DOOR DE BODE ENGEL 

RAFAËL. BELUISTER & LEES WAT JEZUS CHRISTUS VANDAAG ZEI. 
HIJ IS DEZELFDE GISTEREN EN VANDAAG!  

 

 
Volledige weergave: 
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Hallo, welkom! 8 mei 2013 

 

Shalom, profeet Benjamin Cousijnsen! Ik begroet u in de naam van 
Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, voorwaar, mijn 

naam is Rafaël, de bode engel Gods. Volg mij, Benjamin. 
“Goed, Rafaël. Maar nu ik uit mijn stoel ben opgestaan, zie ik 

mijzelf niet, wat nu? Wie schrijft dan alles op?” 

 
Benjamin, zo staat geschreven. Lees deze gouden letters op 

de muur… 
“Welke taal is dat dan? Ik kan dit niet lezen, Rafaël.” 

Dit is Aramees, lees het! 

“Oké, nu kan ik het lezen… Jeremia 32, vers 27  Zie, Ik, de HERE, 
ben de God van al wat leeft; zou voor Mij iets te wonderlijk zijn?” 

Benjamin, goed gedaan! Dus, volg mij, in de naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. 

Ik volgde Rafaël, en de muur met het raam van de slaapkamer 

schoof als een schuifdeur naar rechts, en ik dacht: ‘Het moet niet 
gekker worden’. En meteen antwoordde Rafaël: Zou voor Yeshua 

iets onmogelijk zijn? Kom en spring!  

 
Rafaël sprong, en ik sprong Rafaël na, zonder parachute… 

En wij vlogen over onze tuin, en ik zag de vijver en de bomen 
vanuit de lucht kleiner worden. Ik vloog net onder Rafaël, en op 

verschillende plekken in de lucht was er een soort legerachtige, 

gepantserde engel Gods aanwezig. 
 

Kijk, Benjamin, daar is de zee Tiberias.  
Wij landden daar… ik had geen idee waarom we daar waren.  

Zo, profeet Benjamin, mijn missie is volbracht! Wacht hier. 

“Hé! Wacht eens! Gaat u dan weg?” 
Ja, dat klopt! 

“En wat moet ik dan hier?” 

Wachten, Benjamin! 
Opeens vloog Rafaël weg, met een lach op zijn gezicht. Mij verging 

het lachen.  
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Maar meteen hoorde ik: Shalom, Mijn geliefde, vrede zij u, 
gelijk de Vader Mij gezonden heeft! 

Ik ben het, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus!  

Kijk, Benjamin, Ik heb een vuur gemaakt met vis en brood. Yeshua, 
Jezus Christus, strekte Zijn arm uit en gaf mij een stukje vis op een 

blad, met een stukje brood, en ik at. En het smaakte heerlijk.  
Yeshua sprak, Ik heb hier Mijn herinneringen met Mijn discipelen, 

Benjamin.  

 
Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, Veel zou ik u kunnen 

vertellen, zoals:  
Vele kinderen van Mijn kudde waaien met alle winden mee, met 

apostelen, profeten, evangelisten, herders en leraars, en denken 

dan zo rijkelijk gezegend te zullen worden, zelfs door de paus met 
zijn gebogen, occult kruis: het symbool van Lucifer. Voorwaar, heb 

Ik u niet geopenbaard: Benjamin Cousijnsen is Mijn geliefde 
profeet? Gelooft gij wel of niet, dat Ik in de Vader ben en de Vader 

in Mij is? En dat de Vader tot u spreekt, en dat Hij met Mij is en in 

Mij is? 
 

Lees voor: Lukas 13, vers 6 tot en met 9  Hier staat geschreven: 

‘De onvruchtbare vijgenboom’ - En Hij sprak deze gelijkenis: 
Iemand bezat een vijgenboom, die in zijn wijngaard was geplant, 

en hij kwam om vrucht daaraan te zoeken en vond er geen. En hij 
zeide tot de wijngaardenier: Zie, het is nu al drie jaar, dat ik vrucht 

aan deze vijgenboom kom zoeken en ik vind ze niet. Hak hem om! 

Waarom zou hij de grond nutteloos beslaan? Hij antwoordde en 
zeide tot hem: Heer, laat hem nog dit jaar staan, ik zal er eerst nog 

eens omheen graven en er mest bij brengen, en indien hij in het 
komende jaar vrucht draagt, dan is het goed, maar anders, dan 

moet gij hem omhakken. 

Jezus Christus, Yeshua HaMashiach, sprak verder, 
 

Vele Christenen waaien niet met de Heilige Geest mee, maar 

met de machten en krachten van de duisternis in de wereld!  
Voorwaar,  

 
Lees voor: Efeziërs 6, vers 11 en 12  Hier staat geschreven: Doet 

de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de 
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verleidingen des duivels; want wij hebben niet te worstelen tegen 
bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen 

de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de 

hemelse gewesten. 
Jezus Christus, Yeshua HaMashiach, sprak verder, 

 
Boven alles zeg Ik u, Zoekt eerst het Koninkrijk en zijn 

gerechtigheid, en bidt en u zal gegeven zijn, zoekt en gij zult 

het zien, klopt en de deur zal opengaan. 
Ik sprak over de vijgenboom. Vanwaar komen uw vruchten voort? 

Van de Maitreya geest, of van een of andere leider?  
 

Voorwaar, de duisternis met zijn werken is op 5 mei 2013 

toegenomen. 
Voorwaar, satan is geen sprookje, zo ook de antichrist Obama niet. 

Onderschat hun werken niet!  
Zie, daar is Rafaël. Zegt dit alles, wat Ik zei! Ik ben de enige Weg. 

 

Lees dit ook: Johannes 8, vers 12, en Johannes 12, vers 39 tot 
en met 41  

Johannes 8, vers 12  Hier staat geschreven: ‘Het licht der wereld’ - 

Wederom dan sprak Jezus tot hen en zeide: Ik ben het licht der 
wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, maar 

hij zal het licht des levens hebben. 
Johannes 12, vers 39 tot en met 41  Hier staat geschreven: Hierom 

konden zij niet geloven, omdat Jesaja elders gezegd heeft: Hij heeft 

hun ogen verblind en hun hart verhard, dat zij niet met hun ogen 
zien, met hun hart verstaan en zich bekeren, en Ik hen geneze. Dit 

zeide Jesaja, omdat hij zijn heerlijkheid zag en van Hem sprak.  
 

Voorwaar, toetst alles, als gij van Mij wegwaait, en 

bescherm uw vruchten! 
Overdenk alles en behoud het! 

 

Rafaël bracht mij terug, en ik keek nog even om, maar zag 
niemand meer, alleen het eilandje en de zee Tiberias. 

Ik merkte dat vele engelen het luchtruim beschermden, en mij.  
Toen ik weer terug was, merkte ik dat deze gebeurtenissen 

opgeschreven stonden.  
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Rafaël zei, Als de Christenen willen groeien, moeten ze niet bouwen 
op mensen, maar op Yeshua HaMashiach, Jezus Christus.  

 

Lees voor: Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de 
wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. 

 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 
verdween. 
 
 

 

Nog een openbaring & enkele taken der engelen 

beschreven 
 

DE ENGEL GODS VERTELT IN DEZE BOODSCHAP OVER HUN TAAK, 
WAARBIJ ZE NADRUKKELIJK OP HET BEVEL EN TOEWIJZING VAN 

JEZUS CHRISTUS, YESHUA HAMASIACH, UITGEZONDEN WORDEN. 

VERDER: OVER VALSE PROFETEN!  
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, welkom! Op 8 mei 2013 ’s avonds bracht de bode engel Gods 
de volgende boodschap over aan Benjamin Cousijnsen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus 
Christus.  

 
Voorwaar, u daar, luister aandachtig. 

 

Lees voor: Kolossenzen 2, vers 18, en Openbaring 22, vers 8 
en 9 

Kolossenzen 2, vers 18  Hier staat geschreven: Laat niemand u de 
prijs doen missen door gewilde nederigheid en engelenverering, als 

ingewijde in wat hij heeft aanschouwd, zonder reden opgeblazen 

door zijn vleselijk denken. 
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Openbaring 22, vers 8 en 9  Hier staat geschreven: En ik, 
Johannes, ben het die deze dingen hoorde en zag. En toen ik ze 

gehoord en gezien had, wierp ik mij neder voor de voeten van de 

engel, die ze mij toonde, om te aanbidden. Maar hij zeide tot mij: 
Doe dat niet! Ik ben een mededienstknecht van u en van uw 

broederen, de profeten, en van hen, die de woorden van dit boek 
bewaren; aanbid God! 

 

Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, ik ben de bode engel Gods, Vrodia.  
Wij heilige engelen mogen op de aarde helpen en 

beschermen, alleen door de toewijzing van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. 

Wij engelen stralen, en vliegen alleen op Zijn bevel, en bidden voor 

het aangezicht Gods voor u en de ongelovige, bij en rond Gods 
troon. Tien keer tienduizend stemmen klinken in vreugde en ter ere 

van Gods Zoon, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus! 
 

Lees voor: Hebreeën 1, vers 13 en 14, en Hebreeën 2, vers 1 

tot en met 4  
Hebreeën 1, vers 13 en 14  Hier staat geschreven: En tot wie der 

engelen heeft Hij ooit gezegd: Zet U aan mijn rechterhand, totdat 

Ik uw vijanden gemaakt heb tot een voetbank voor uw voeten? Zijn 
zij niet allen dienende geesten, die uitgezonden worden ten dienste 

van hen, die het heil zullen beërven?  
Hebreeën 2, vers 1 tot en met 4  Hier staat geschreven: Daarom 

moeten wij te meer aandacht schenken aan hetgeen wij gehoord 

hebben, opdat wij niet afdrijven. Want indien het woord, door 
bemiddeling van engelen gesproken, van kracht is gebleken, en 

elke overtreding en ongehoorzaamheid rechtmatige vergelding 
heeft ontvangen, hoe zullen wij dan ontkomen, indien wij geen 

ernst maken met zulk een heil, dat allereerst verkondigd is door de 

Here, en door hen, die het gehoord hebben, op betrouwbare wijze 
ons is overgeleverd, terwijl ook God getuigenis daaraan geeft door 

tekenen en wonderen en velerlei krachten en door de heilige Geest 

toe te delen naar zijn wil. 
De bode engel Gods sprak verder, 

 
Voorwaar, wij engelen Gods zijn onvermoeibaar, dienaren 

van Jehovah! 
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In alarmerende situaties worden wij van tijd tot tijd uitgezonden. 
Als voorbeeld: Joyce Nott hield mijn hand vast, toen ze een 

hartaanval kreeg, waardoor ze niet kon spreken. Ik, Vrodia, was 

naar haar gezonden in de almachtige naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. Yeshua HaMashiach gaf mij door, wat 

ik moest doorgeven. Dit was warmte en genezing en liefde. Ze was 
vóór de dood weggehaald. 

 

Lees voor: Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de 
wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. 

De bode engel Gods sprak verder, 

 
Voorwaar, ik openbaar u: Benjamin, Gods ware profeet, 

spreekt over de dingen Gods, en geeft u alles door! 
Let op! Sommige profeten benoemen de naam van Jezus, maar 

zeggen niet, als ze spreken: Jezus Christus, de volledige naam, 

omdat ze overgenomen zijn! Valse profeten zullen grote wonderen 
doen en betoveren velen, en zijn graag er op uit, om zichzelf naar 

de voorgrond te schuiven, en verblinden graag velen door hun wijze 

woorden en demonstraties.  
 

Lees voor: 1 Johannes 4, vers 1  Hier staat geschreven: 
Geliefden, vertrouwt niet iedere geest, maar beproeft de geesten, 

of zij uit God zijn; want vele valse profeten zijn in de wereld 

uitgegaan. 
De bode engel Gods sprak verder, 

 
Velen spreken en benoemen alleen de voornaam, omdat die 

geest, die in hen is, niet wil dat men Yeshua HaMashiach, 

Jezus Christus zegt! 
Zelfs de wereld hoort niet graag deze Naam boven alle namen.  

 

Lees voor: 1 Johannes 5, vers 12  Hier staat geschreven: Wie de 
Zoon heeft, heeft het leven; wie de Zoon van God niet heeft, heeft 

het leven niet. 
De bode engel Gods sprak verder, 
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Voorwaar, het verschil met Gods ware profeet is, dat hij 
gezalfd is door Gods heilige hemelse profeten, en u via de 

bode engelen Gods alles doorgeeft. 

Benjamin is eenvoudig en haat trots en hoogmoedigheid. God heeft 
de eenvoudigen lief. Ook zult u horen, dat in elke boodschap 

verwezen wordt, 100%, naar Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. 
Hieraan herkent men dat deze profeet, Benjamin Cousijnsen, in de 

volle waarheid van de Geest Gods is. Wij engelen Gods zeggen u:  

 
Lees voor: 1 Johannes 4, vers 14 tot en met 20, en 

Openbaring 21, vers 8, en Johannes 3, vers 19 tot en met 20, 
en Openbaring 22, vers 6 

1 Johannes 4, vers 14 tot en met 20  Hier staat geschreven: En wij 

hebben aanschouwd en getuigen, dat de Vader de Zoon gezonden 
heeft als Heiland der wereld. Al wie belijdt, dat Jezus de Zoon van 

God is – God blijft in hem en hij in God. En wij hebben de liefde 
onderkend en geloofd, die God jegens ons heeft. God is liefde, en 

wie in de liefde blijft, blijft in God en God blijft in hem. Hierin is de 

liefde bij ons volmaakt geworden, dat wij vrijmoedigheid hebben op 
de dag des oordeels, want gelijk Hij is, zijn ook wij in deze wereld. 

Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de 

vrees uit; want de vrees houdt verband met straf en wie vreest, is 
niet volmaakt in de liefde. Wij hebben lief, omdat Hij ons eerst 

heeft liefgehad. Indien iemand zegt: Ik heb God lief, doch zijn 
broeder haat, dan is hij een leugenaar; want wie zijn broeder, die 

hij gezien heeft, niet liefheeft, kan ook God, die hij niet gezien 

heeft, niet liefhebben.  
Openbaring 21, vers 8  Hier staat geschreven: Maar de lafhartigen, 

de ongelovigen, de verfoeilijken, de moordenaars, de hoereerders, 
de tovenaars, de afgodendienaars en alle leugenaars – hun deel is 

in de poel, die brandt van vuur en zwavel: dit is de tweede dood.  

Johannes 3, vers 19 tot en met 20  Hier staat geschreven: Dit is het 
oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 

duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 

waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 
gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen. 

Openbaring 22, vers 6  Hier staat geschreven: En Hij zeide tot mij: 
Deze woorden zijn getrouw en waarachtig, en de Here, de God van 
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de geesten der profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn 
knechten te tonen hetgeen weldra geschieden moet. 

De bode engel Gods sprak verder, 

 
Voorwaar, Benjamin Cousijnsen is Gods eenvoudige, ware 

profeet uit de stam van Benjamin. 
Ik ga nu, en u: overdenk in Yeshua HaMashiach, Jezus Christus’ 

naam dit: Hij is heilig en komt alle eer en dank en aanbidding toe.  

Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween. 
 

 
 

Alleen via de oprit de weg op! 
 
DEZE BOODSCHAP GODS, GEBRACHT DOOR DE ENGEL DES 

HEREN, RAFAËL, GEEFT VIA EEN VERGELIJKING DUIDELIJK AAN, 

DAT JEZUS CHRISTUS DE ENIGE WEG IS TOT GOD DE VADER. 
KORT MAAR KRACHTIG!  
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, welkom! Mijn naam is Benjamin Cousijnsen. Op 9 mei 2013 
kreeg ik deze bijzondere boodschap. 

 
Shalom! Ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus. Mijn naam is Rafaël en ik ben een bode engel Gods.  

 
Hoor wat de Geest Gods tot u spreekt. 

 
Johannes 14, vers 5 en 6  Tomas zeide tot Hem: Here, wij weten 

niet, waar Gij heengaat; hoe weten wij dan de weg? Jezus zeide tot 

hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven. Tot zover. 
 

Tomas is een heel precies mannetje; hij wil alles zelf 

onderzoeken.  
Hij lijkt wel iets op Benjamin, die van twee televisies één wilde 

maken, lang geleden. Het resultaat was dan ook een ontploffing.  
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Tomas wil zelf ondervinden, en zolang hij iets niet met eigen ogen 
heeft gezien, kan hij het moeilijk geloven. Nu, gelukkig kent Jezus 

u en Benjamin en Tomas al langer dan vandaag, en Hij helpt u en 

Tomas dan ook een eindje op weg. 
 

In Johannes 14, vers 6 en 7 kunt u zelf dit gedeelte erover lezen.  
 

Denk eens even aan een autosnelweg, zo’n grote weg, waar 

alleen maar auto’s op mogen rijden. 
De rijbanen zijn gescheiden door een vangrail. Die weg kunt u 

alleen maar opkomen via een oprit. Die is duidelijk aangegeven 
door de richtingaanwijzers. Het is dus niet moeilijk om de weg te 

vinden.  

 
Als we nu Jezus eens gaan vergelijken met een oprit! 

Alleen via de oprit kunt u op de grote weg komen, zo ook met de 
Heer. Alleen via Jezus Christus kunt u bij God komen. Hij is de 

enige Weg, maar u moet natuurlijk wel goed de richtingaanwijzers 

volgen. En houd u aan de snelheid.  
De bode engel Gods sprak verder, Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, 

Shalom! 

 
 

 

09-05-2013 Speel niet voor God! 
 

VOORWAAR, IK HOOR ALLEEN MAAR: IAIAIAIA! ALS GIJ GEEN 
KOPPIGE, HOOGMOEDIGE EZEL WILT ZIJN, OVERDENK DAN DEZE 

BOODSCHAP, EN ONDERZOEK U DAN HEEL GOED, ZODAT U KLAAR 

BENT VOOR DE MOOISTE HEMELVAART!  
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, welkom! Op 9 mei 2013 bracht de bode engel Gods deze 
boodschap Gods over aan Benjamin Cousijnsen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus 
Christus.  



 
 

 

1399 
 
 

 

 
Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Hij is na drie dagen opgewekt 

uit de doden. 

 
Mattheüs 28, vers 9  En zie, Jezus kwam haar tegemoet en zeide: 

Weest gegroet. Zij naderden Hem en grepen zijn voeten en zij 
aanbaden Hem. 

Mattheüs 28, vers 18  En Jezus “Christus” trad naderbij en sprak 

tot hen, zeggende: Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de 
aarde. 

 
Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, ik ben de bode engel Gods; mijn 

naam is Scharzon. 

 
Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, heeft zelfs de macht om 

een kerk vol ezels te laten spreken. 
Numeri 22, vers 28  Nu opende de HERE de mond der ezelin, en 

zij zeide tot Bileam: Wat heb ik u gedaan? Tot zover. 

 
Voorwaar, vele ezels spreken niet alleen als een ezel, maar 

gedragen zich er ook naar tegen hun naaste en in de kerk. 

Voorwaar,  
 

Jesaja 2, vers 12  Want er is een dag van de HERE der 
heerscharen tegen al wat hoogmoedig is en trots en tegen al wat 

zich verheft, opdat het vernederd worde. 

 
Voorwaar, wees geen ezel en schop niet tegen uw naaste 

aan, en kwets niet als Christen! 
Want uw hoogmoed zal ten val worden gebracht door de God van 

Izaäk, Jakob en Abraham, Christen of geen Christen. Geef de duivel 

geen voet, en speel niet voor God, terwijl u zo koppig als een ezel 
bent in uw wandel.  

 

Efeziërs 4, vers 30  En bedroeft de heilige Geest Gods niet, door 
wie gij verzegeld zijt tegen de dag der verlossing. 

 
Voorwaar, voorwaar, wanneer kwam uit uw mond en vanuit 

uw hart: “Zuster, of broeder, vergeef mij”? 
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Voorwaar, ik hoor alleen maar “Ia”. Gij zijt ontmaskerd! 
 

Lees voor: Efeziërs 5, vers 8 en 9, en 1 Johannes 2, vers 9 tot 

en met 11, en Kolossenzen 3, vers 12 tot en met 14  Ik begin 
bij 

Efeziërs 5, vers 8 en 9  Hier staat geschreven: Want gij waart 
vroeger duisternis, maar thans zijt gij licht in de Here; wandelt als 

kinderen des lichts, want de vrucht des lichts bestaat in louter 

goedheid en gerechtigheid en waarheid. 
1 Johannes 2, vers 9 tot en met 11  Hier staat geschreven: Wie 

zegt in het licht te zijn en zijn broeder haat, die is in de duisternis 
tot nu toe. Wie zijn broeder liefheeft, blijft in het licht en in hem is 

niets aanstotelijks; maar wie zijn broeder haat, is in de duisternis 

en wandelt in de duisternis, en hij weet niet waar hij heengaat, 
want de duisternis heeft zijn ogen verblind. 

Kolossenzen 3, vers 12 tot en met 14  Hier staat geschreven: Doet 
dan aan, als door God uitverkoren heiligen en geliefden, innerlijke 

ontferming, goedheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld. 

Verdraagt elkander en vergeeft elkander, indien de een tegen de 
ander een grief heeft; gelijk ook de Here u vergeven heeft, doet 

ook gij evenzo. En doet bij dit alles de liefde aan, als de band der 

volmaaktheid.  
De bode engel Gods sprak verder, 

 
Voorwaar, leer om uzelf te vernederen, als gij gezondigd 

hebt. 

 
Lees voor: Mattheüs 6, vers 21 tot en met 23, en Johannes 3, 

vers 36 
Mattheüs 6, vers 21 tot en met 23  Hier staat geschreven: Want, 

waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. De lamp van het 

lichaam is het oog. Indien dan uw oog zuiver is, zal geheel uw 
lichaam verlicht zijn; maar indien uw oog slecht is, zal geheel uw 

lichaam duister zijn. Indien nu wat licht in u is, duisternis is, hoe 

groot is dan de duisternis!  
Johannes 3, vers 36  Hier staat geschreven: Wie in de Zoon gelooft, 

heeft eeuwig leven; doch wie aan de Zoon ongehoorzaam is, zal het 
leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem. 

De bode engel Gods sprak verder, 
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Ook zeg ik u, Als gij geen koppige, hoogmoedige ezel wilt 

zijn, overdenk dan deze boodschap en onderzoek u dan heel 

goed, zodat u klaar bent voor de mooiste hemelvaart, Amen! 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 

verdween. 
 

 
 

Openbaring: Ronald Weinland is een valse 

profeet! 
 
10-05-2013  DE ALMACHTIGE GOD VAN IZAÄK, JAKOB EN 

ABRAHAM OPENBAARDE VANDAAG: UW VALSE PROFEET RONALD 

WEINLAND IS NIET MIJN PROFEET, ZEGT DE HERE! ERKEN, DAT 
GIJ VALS ZIJT... EN BEKEER U!  

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, welkom! Op vrijdag 10 mei 2013 bracht de engel des Heren 

de volgende openbaring Gods over aan Benjamin Cousijnsen, Gods 
ware eindtijdprofeet. 

 

Shalom! Ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus 
Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Mijn naam is Donder. Ik 

ben de bode engel Gods. 

 
Voorwaar, ik zeg u, Uw valse profeet, Ronald Weinland, is 

niet Mijn profeet, zegt de Here, en niet aangesteld! 
Voorwaar, ik zeg u, In de herfst van 2008 zou Amerika al van de 

kaart zijn geveegd, en ook u beweert één van Gods getuigen te 

zijn!  
Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Ronald: Gij hebt alweer plannen, 

maar Gods plan is alreeds klaar! Gij zult door de God van Izaäk, 
Jakob en Abraham gegrepen worden, omdat gij vele Christenen en 

niet-Christenen verleidde met uw verdraaiingen van Gods woord. U 

bent niet van waarde, vanwege uw leugens. Voorwaar, bekeer u 
nu!  
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Zo heeft Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, velen reeds moeten 
waarschuwen vanwege u! Gij zult zeer spoedig in de poel des vuurs 

geworpen worden.  

 
Openbaring 20, vers 15  En wanneer iemand niet bevonden werd 

geschreven te zijn in het boek des levens, werd hij geworpen in de 
poel des vuurs. 

 

U daar, de werking van de wetteloosheid en de 
openbaringen van de zoon des verderfs en de totale 

overname zijn reeds in werking! 
 

Lees voor: 2 Thessalonicenzen 2, vers 2 tot en met 3  Hier 

staat geschreven: Dat gij niet spoedig uw bezinning verliest of in 
onrust verkeert, hetzij door een geestesuiting, hetzij door een 

prediking, hetzij door een brief, die van ons afkomstig zou zijn, 
alsof de dag des Heren reeds aanbrak. Laat niemand u misleiden, 

op welke wijze ook, want eerst moet de afval komen en de mens 

der wetteloosheid zich openbaren, de zoon des verderfs. 
De bode engel Gods sprak verder, 

 

Voorwaar, deze valse profeet heeft dezelfde werkwijze als 
satan, met allerlei krachten, tekenen en leugens. 

 
Lees voor: 2 Thessalonicenzen 2, vers 9 en 10  Hier staat 

geschreven: Daarentegen is diens komst naar de werking des 

satans met allerlei krachten, tekenen en bedrieglijke wonderen, en 
met allerlei verlokkende ongerechtigheid, voor hen, die verloren 

gaan, omdat zij de liefde tot de waarheid niet aanvaard hebben, 
waardoor zij hadden kunnen behouden worden. 

De bode engel Gods sprak verder, 

 
Voorwaar, Hoor! 

 

Lees voor: 1 Timotheüs 1, vers 4 tot en met 7 en vers 15, en 
Johannes 3, vers 16 

1 Timotheüs 1, vers 4 tot en met 7  Hier staat geschreven:  Noch 
zich bezig te houden met fabels en eindeloze geslachtsregisters, die 

veeleer moeilijkheden ten gevolge hebben dan door God gegeven 
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leiding in het geloof. En het doel van alle vermaning is liefde uit een 
rein hart, uit een goed geweten en een ongeveinsd geloof. Door dit 

spoor te verlaten zijn sommigen vervallen tot ijdel gepraat; zij 

willen leraars der wet zijn, zonder ook maar te beseffen wat zij 
zeggen of waarover zij zo stellig spreken. 

En vers 15  Dit is een getrouw woord en alle aanneming waard, dat 
Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaren te behouden, 

onder welke ik een eerste plaats inneem. 

Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat 
Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in 

Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. 
Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Benjamin is Gods eenvoudige, 

geliefde profeet. 

Hij is de gezalfde des Heren, maar u niet! Erken dat gij vals zijt, 
ook tegen de media, en bekeer u van uw valse leer! Wie niet wil 

horen, gaat verloren. Zijn hand is nu boven u! 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 

verdween. 

 
 

 

Zijn eeuwige straf komt nu zeer dichtbij! 
 

BOODSCHAP, GEBRACHT DOOR DE ENGEL DES HEREN, MICHAËL, 

AAN GODS WARE EINDTIJDPROFEET, BENJAMIN COUSIJNSEN. 
SATAN WEET, DE TIJD IS OP, HIJ WORDT HEFTIGER. HIJ WEET, 

ZIJN EEUWIGE STRAF KOMT NU ZEER DICHTBIJ!  
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, welkom! Op 10 mei 2013 bracht de bode engel Gods deze 
boodschap over aan Benjamin Cousijnsen. 

 

Shalom, profeet Benjamin Cousijnsen! Ik begroet u in de 
almachtige naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus.  
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Voorwaar, voorwaar, ik zeg u als bode engel Gods: De 
duivel, ook satan genoemd, is een ware mensenmoorder 

vanaf den beginne. 

 
Lees voor: Handelingen 20, vers 29 tot en met 30  Hier staat 

geschreven: Zelf weet ik, dat na mijn heengaan grimmige wolven 
bij u zullen binnenkomen, die de kudde niet zullen sparen; en uit 

uw eigen midden zullen mannen opstaan, die verkeerde dingen 

spreken om de discipelen achter zich aan te trekken. 
De bode engel Gods sprak verder, 

 
Voorwaar, eerst spreekt de duivel desnoods ook nog de 

waarheid. 

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, herkent altijd de schaap in 
wolfskleding. 

 
Lees voor: Johannes 10, vers 14 en 15  Ik ben de goede herder 

en Ik ken de mijne en de mijne kennen Mij, gelijk Mij de Vader kent 

en Ik de Vader ken, en Ik zet mijn leven in voor de schapen. 
De bode engel Gods sprak verder, 

 

Na de waarheid te spreken, stelt hij zichzelf meteen 
dienstbaar aan de leugen op, of hij komt als een schaap in 

wolfskleding. 
In dit geval komt hij als een engel des lichts. De waarheid voor 

satan – de leugen – is als een locomotief voor de wagon. Een 

leugen alleen is ongeloofbaar, doch de halve waarheid, die in een 
enkele dwaling ligt, maakt haar aannemelijk voor wie het niet beter 

weet. Geen grotere en gemenere leugen dus dan een halve 
waarheid! 

Een leugen om bestwil blijft een leugen! 

 
Lees voor: Johannes 10, vers 29  Hier staat geschreven: Wat 

mijn Vader Mij gegeven heeft, gaat alles te boven en niemand kan 

iets roven uit de hand mijns Vaders. 
De bode engel Gods sprak verder, 

 
Hoevele malen zou satan gejuicht hebben over u? 
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Ondanks alle tegenstand, trad de grote Overwinnaar voor u op de 
voorgrond, omdat satan moest verliezen, en hij zal ook eeuwig 

verliezen!  

 
Hij ziet het aankomen, en weet: de tijd is op!  

Des temeer het einde van zijn heerschappij nadert, des te heftiger 
wordt hij. En zijn eeuwige straf komt nu zeer dichtbij! 

 

Voorwaar, satan zal weten, dat hij nu al verloren heeft.  
Let op, wat ik u nu zeg! 

 
Lees voor: Johannes 3, vers 3  Hier staat geschreven: Jezus 

antwoordde en zeide tot hem: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij 

iemand wederom geboren wordt, kan hij het Koninkrijk Gods niet 
zien. 

De bode engel Gods sprak verder, 
 

Voorwaar, zonder de volwassendoop en Yeshua HaMashiach, 

Jezus Christus, in uw hart, geest, ziel en lichaam toe te 
laten, gaat u verloren! 

 

Lees voor: Johannes 3, vers 5 tot en met 6  Hier staat 
geschreven: Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, 

tenzij iemand geboren wordt uit water en Geest, kan hij het 
Koninkrijk Gods niet binnengaan. Wat uit het vlees geboren is, is 

vlees, en wat uit de Geest geboren is, is geest. 

De bode engel Gods sprak verder, 
 

Voorwaar, laat u dopen nu in de naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus! 

Hij, de satan, wil u ervanaf houden. Verpletter hem, wedersta hem!  

Mijn naam is Michaël. Lees uw Bijbel. 
 

Lees voor uzelf: Efeziërs 6, vers 10 tot en met 19   

 
Hij, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, zegt u: Gods woord 

gaat als een zwaard door hem heen, als u het gebruikt! 
Laat hij u herinneren aan uw verleden? Wijs hem dan op zijn 

heden! Gij zijt meer dan overwinnaar.  
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Laten er geen wereldse gebondenheden zijn! 

Bedek u onder Zijn machtige, krachtige, onoverwinnelijke, 

kostbaar, dierbaar Bloed, in Yeshua HaMashiach, Jezus Christus’ 
naam. 

 
Lees voor: Johannes 3, vers 16  Hier staat geschreven: Want alzo 

lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon 

gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren 
ga, maar eeuwig leven hebbe. 

De bode engel Gods sprak verder, 
 

Voorwaar, O hoe wonderbaar is Jezus’ Bloed. 

Ik ga nu, Ruacha, Maranatha, Immanuel, Yeshu, Shalom! 
 

 
 

Profetie: Vele valse profeten door God genoemd! 
 
13-05-2013  PROFETISCHE OPENBARING: DE GOD VAN ABRAHAM, 

IZAÄK EN JAKOB OPENBAART NU IN DEZE LAATSTE DAGEN DE 

VALSE PROFETEN. DE HEER NOEMT HEN BIJ NAME EN ROEPT HEN 
OP OM ZICH TE BEKEREN. GODS EENVOUDIGE, WARE PROFEET, 

BENJAMIN COUSIJNSEN, GEEFT ALLES DOOR WAT DE HEER ZEGT!  

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, welkom! Op 13 mei 2013 bracht de engel des Heren de 

volgende boodschap Gods over aan Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus 
Christus. Voorwaar, ik ben de bode engel Gods en mijn naam is 

Gidori.  

 
Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Toen Benny Hinn bij het graf 

was van Kathryn Kuhlman, zou haar zalving op hem zijn 

gekomen.  
Voorwaar, Benny Hinn, waarom zegt gij: “I am, I am”? 
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Lees voor: Jesaja 8, vers 19 en 20, en Deuteronomium 18, 

vers 10, 11 en 12 

Jesaja 8, vers 19 en 20  Hier staat geschreven: En wanneer men 
tot u zegt: Vraagt de geesten van doden en de waarzeggende 

geesten, die daar piepen en mompelen – zal een volk niet zijn God 
vragen? Zal men voor de levenden de doden vragen? Tot de wet en 

tot de getuigenis! Voor wie niet spreekt naar dit woord, is er geen 

dageraad. 
Deuteronomium 18, vers 10, 11 en 12  Hier staat geschreven: 

Onder u zal er niemand worden aangetroffen, die zijn zoon of zijn 
dochter door het vuur doet gaan, die waarzeggerij pleegt, geen 

wichelaar, uitlegger van voortekenen, of tovenaar, geen 

bezweerder, niemand, die de geest van een dode of een 
waarzeggende geest ondervraagt of die de doden raadpleegt. Want 

ieder die deze dingen doet, is de HERE een gruwel, en ter wille van 
deze gruwelen drijft de HERE, uw God, hen voor u weg. 

De bode engel Gods sprak verder, 

 
Benny Hinn, Ik, de Here, heb u dit niet gezegd, dat ik de 

homoseksuele gemeenschap in Amerika zal uitroeien. 

Voorwaar! Velen zullen zich bekeren en gered worden, dit zeg ik u! 
 

Lees voor: 2 Korinthiërs 5, vers 9 tot en met 16  Hier staat 
geschreven: Daarom stellen wij er een eer in, hetzij thuis, hetzij in 

den vreemde, Hem welgevallig te zijn. Want wij moeten allen voor 

de rechterstoel van Christus openbaar worden, opdat een ieder 
wegdrage wat hij in zijn lichaam verricht heeft, naardat hij gedaan 

heeft, hetzij goed, hetzij kwaad.  
‘Het ambt der verzoening’- Daar wij dan weten, hoezeer de Here te 

vrezen is, trachten wij de mensen te overtuigen; voor God echter is 

ons bedoelen openbaar en, naar ik hoop, is het ook in uw geweten 
openbaar. Wij prijzen ons niet opnieuw bij u aan, maar wij geven u 

gelegenheid tot roem over ons, opdat gij niet verlegen staat 

tegenover hen, die roem zoeken door uiterlijkheden, maar niet door 
het hart. Want hetzij wij in geestvervoering kwamen, het was in 

dienst van God, hetzij wij nuchter van zin zijn, het is ter wille van 
u. Want de liefde van Christus dringt ons, daar wij tot het inzicht 

gekomen zijn, dat één voor allen gestorven is. Dus zijn zij allen 
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gestorven. En voor allen is Hij gestorven, opdat zij, die leven, niet 
meer voor zichzelf zouden leven, maar voor Hem, die voor hen 

gestorven is en opgewekt. Zo kennen wij dan van nu aan niemand 

naar het vlees. Indien wij al Christus naar het vlees gekend 
hebben, thans niet meer.  

De bode engel Gods sprak verder, 
 

Luister! Zo zijn er vele valse profeten: Morris Cerullo, Rick 

Joyner, Rodney Howard-Browne, Jaap Dieleman, Richard 
Roberts, Ashley McGuicken, John Wimber, John Avanzini, 

Kenneth Copeland. 
Voorwaar, zo zijn er nog velen! Voorwaar,  

 

Lees voor: Genesis 1, vers 27  Hier staat geschreven: En God 
schiep de mens naar zijn beeld; naar Gods beeld schiep Hij hem; 

man en vrouw schiep Hij hen. 
De bode engel Gods sprak verder, 

 

God laat ook niet een mens blaffen in de Geest! 
 

Lees voor: Openbaring 13, vers 13, en Kolossenzen 3, vers 1 

tot en met 2   
Openbaring 13, vers 13  Hier staat geschreven: En het doet grote 

tekenen, zodat het zelfs vuur uit de hemel doet nederdalen op de 
aarde ten aanschouwen van de mensen. 

Kolossenzen 3, vers 1 tot en met 2  Hier staat geschreven: Indien 

gij dan met Christus opgewekt zijt, zoekt de dingen, die boven zijn, 
waar Christus is, gezeten aan de rechterhand Gods. Bedenkt de 

dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn.  
De bode engel Gods sprak verder,  

 

Voorwaar, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, spreekt tot u! 
 

Johannes 3, vers 35 tot en met 36, en Efeziërs 4, vers 11 tot 

en met 15  Lees dit voor. 
Johannes 3, vers 35 tot en met 36  Hier staat geschreven: De 

Vader heeft de Zoon lief en heeft Hem alles in handen gegeven. Wie 
in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven; doch wie aan de Zoon 
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ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft 
op hem. 

Efeziërs 4, vers 11 tot en met 15  Hier staat geschreven: En Hij 

heeft zowel apostelen als profeten gegeven, zowel evangelisten als 
herders en leraars, om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon, 

tot opbouw van het lichaam van Christus, totdat wij allen de 
eenheid des geloofs en der volle kennis van de Zoon Gods bereikt 

hebben, de mannelijke rijpheid, de maat van de wasdom der 

volheid van Christus. Dan zijn wij niet meer onmondig, op en 
neder, heen en weder geslingerd onder invloed van allerlei wind 

van leer, door het valse spel der mensen, in hun sluwheid, die tot 
dwaling verleidt, maar dan groeien wij, ons aan de waarheid 

houdende, in liefde in elk opzicht naar Hem toe, die het hoofd is, 

Christus. 
De bode engel Gods sprak verder, 

 
Het is beter voor u, dat u zich bekeert. 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 

verdween. 
 

SHALOM 
 
 

 

De God van Abraham, Izaäk en Jakob zal u 
beschermen 
 

13-05-2013  SAMENVATTING: U BENT VEILIG IN ZIJN HANDEN, HIJ 
WIL U BESCHERMING GEVEN, OP WIE U VERTROUWT! 

BOODSCHAP, OVERGEBRACHT DOOR DE BODE GODS AAN 
BENJAMIN COUSIJNSEN, GODS DIENSTKNECHT!  

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, welkom! Op 13 mei 2013 bracht de engel des Heren deze 

boodschap Gods over aan Benjamin Cousijnsen. 
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Shalom! Ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus 
Christus. Voorwaar, ik ben de bode Gods en mijn naam is Staran.  

 

U daar, hebt gij een Bijbel?  
Pak uw Bijbel! In Psalm 91 staat voor u het volgende, dat de God 

van Izaäk, Jakob en Abraham u zal beschermen. 
 

Lees voor: Psalm 91, vers 1 en 2  Hier staat geschreven: 

‘Godsvertrouwen in gevaren’ - Wie in de schuilplaats des 
Allerhoogsten is gezeten, vernacht in de schaduw des Almachtigen. 

Ik zeg tot de HERE: Mijn toevlucht en mijn vesting, mijn God, op 
wie ik vertrouw. 

De bode engel Gods sprak verder, 

 
Des daags als bij nachts, in de zichtbare en onzichtbare 

gevaren, ja, overal en altijd wil Hij, op wie u vertrouwt, u 
bescherming geven. 

Voorwaar, Mirella, en u daar, hoor! Open uw Bijbel en lees mee. 

 
Lees voor: Psalm 91, vers 4 tot en met 6  Hier staat geschreven: 

Met zijn vlerken beschermt Hij u, en onder zijn vleugelen vindt gij 

een toevlucht; zijn trouw is schild en pantser. Gij hebt niet te 
vrezen voor de verschrikking van de nacht, voor de pijl, die des 

daags vliegt; voor de pest, die in het duister rondwaart, voor het 
verderf, dat op de middag vernielt.  

De bode engel Gods sprak verder, 

 
Voorwaar, er staat geschreven in vers 7: Al vallen er duizend 

aan uw zijde, en tienduizend aan uw rechterhand, tot u zal 
het niet genaken. 

Voorwaar, wij worden op Gods bevelen uitgezonden, om ons voor 

de gelovigen in te zetten, voor hun bewaring en bescherming. 
Hoor!  

Toen Jakob en Laban waren weggevlucht, verhoedde God het dat 

Laban hem kwaad zou doen met zijn achtervolging. Maar Jakob wist 
ook, dat na de ontmoeting met Laban, zijn broeder Ezau hem nog 

opwachtte.  
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Voorwaar Mirella, en u daar, hoe is het met uw geestelijke 
ogen? 

Doch Jakobs ogen werden er voor geopend, en hij zag twee legers 

van engelen ten strijde toegerust. Daarom noemde hij de naam van 
die plaats: ‘Mahanaïm’. Dit betekent ‘twee legers’. 

Het ene leger zag als het ware op de geschonken verlossing uit 
Labans hand, en het andere leger op de komende verlossing uit 

Ezau’s hand. 

Lees voor: Psalm 91, vers 7 tot en met 16  Hier staat 
geschreven: Al vallen er duizend aan uw zijde, en tienduizend aan 

uw rechterhand, tot u zal het niet genaken; slechts zult gij het met 
uw ogen aanschouwen, en de vergelding aan de goddelozen zien. 

Want Gij, o HERE, zijt mijn toevlucht. De Allerhoogste hebt gij tot 

uw schutse gesteld; geen onheil zal u treffen, en geen plaag zal uw 
tent naderen; want Hij zal aangaande u zijn engelen gebieden, dat 

zij u behoeden op al uw wegen; op de handen zullen zij u dragen, 
opdat gij uw voet niet aan een steen stoot. Op leeuw en adder zult 

gij treden, jonge leeuw en slang zult gij vertrappen. Omdat hij Mij 

zeer bemint, zal Ik hem bevrijden; Ik zal hem beschutten, omdat 
hij mijn naam kent. Roept hij Mij aan, Ik zal hem antwoorden; Ik 

zal in de benauwdheid bij hem zijn, Ik zal hem uitredden en tot ere 

brengen. Met lengte van dagen zal Ik hem verzadigen, en Ik zal 
hem mijn heil doen zien.  

De bode engel Gods sprak verder, 
 

Wederom zeg ik u, lees voor: Psalm 18, vers 1 tot en met 4, en 

vers 29 tot en met 41 
Psalm 18, vers 1 tot en met 4  Hier staat geschreven: ‘Danklied des 

konings’ - Voor de koorleider. Van de knecht des HEREN, van 
David, die tot de HERE de woorden van dit lied sprak, ten dage dat 

de HERE hem verlost had uit de greep van al zijn vijanden en uit de 

hand van Saul.  
Hij zeide: Ik heb U hartelijk lief, HERE, mijn sterkte, o HERE, mijn 

steenrots, mijn vesting en mijn bevrijder, mijn God, mijn Rots, bij 

wie ik schuil, mijn schild, hoorn mijns heils, mijn burcht. Geloofd zij 
de HERE, roep ik uit; want van mijn vijanden ben ik verlost.  

En vers 29 tot en met 41  Hier staat geschreven: Gij toch doet mijn 
lamp schijnen, de HERE, mijn God, doet mijn duisternis opklaren. 

Met U immers loop ik op een legerbende in en met mijn God spring 
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ik over een muur. Gods weg is volmaakt; des HEREN woord is 
zuiver. Hij is een schild voor allen die bij Hem schuilen. Want wie is 

God behalve de HERE, wie is een rots buiten onze God? Die God, 

die mij met kracht omgordt en mijn weg effen maakt; die mijn 
voeten maakt als die der hinden en mij op mijn hoogten doet 

staan; die mijn handen oefent ten strijde, zodat mijn armen een 
koperen boog spannen. Ook gaaft Gij mij het schild uws heils, en 

uw rechterhand ondersteunde mij, uw nederbuigende goedheid 

maakte mij groot. Gij hebt mij ruimte gegeven voor mijn schreden, 
en mijn enkels wankelden niet. Ik vervolgde mijn vijanden om hen 

te achterhalen, en liet niet af, eer ik hen had vernietigd; ik 
verpletterde hen, zodat zij niet konden opstaan, zij vielen onder 

mijn voeten. Gij hebt mij aangegord met kracht tot de strijd, Gij 

deedt onder mij bukken wie tegen mij opstonden; Gij deedt mijn 
vijanden mij de rug toekeren, en mijn haters verdelgde ik.  

De bode engel Gods sprak verder, 
 

Voorwaar, ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel 

Gods, en verdween. 

Profetie: Het kannibalisme zal toenemen! 
 

13-05-2013  PROFETISCHE OPENBARING GODS: BEKEER U, EN 
WORD GERED, OF GIJ ZULT HET HEEL ZWAAR HEBBEN, WANT HET 

KANNIBALISME VANAF DEN BEGINNE, ZAL IN VEEL ERGERE MATE 

TOENEMEN, WERELDWIJD!  
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo! Mijn naam is Benjamin Cousijnsen. Op 13 mei 2013 kreeg ik 
de volgende boodschap van een bode engel Gods. 

 
Shalom! Ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Mijn naam is Rafaël en ik 

ben een bode engel Gods.  
 

Voorwaar, luister aandachtig! 
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Genesis 1, vers 27  En God schiep de mens naar zijn beeld; naar 
Gods beeld schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen. 

 

Voorwaar! 
 

In Henoch, hoofdstuk 6, vers 1 en 2 staat geschreven: En het 
gebeurde dat toen de mensenkinderen talrijk geworden waren, dat 

er aan hen in die dagen mooie en bevallige dochters geboren 

werden. En de engelen, de kinderen van de hemel, zagen hen, 
verlangden naar hen, en zeiden tegen elkaar: ‘Kom, laat ons 

vrouwen kiezen vanuit de mensenkinderen’. 
 

Luister, sprak de bode engel Gods, en hij voegde eraan toe: 

Ze deden deze daad om tegenover God te spotten. 
 

Henoch, hoofdstuk 7, vers 3, 4 en 5  En zij werden zwanger, en 
zij baarden grote reuzen, wier grootte drieduizend el was; Dezen 

verorberden alles wat de mensen voortbrachten… Let op, wat ik u 

nu zeg! sprak de bode engel Gods… En toen de mensen ze niet 
langer konden onderhouden, keerden de reuzen, “gevallen 

engelen”, zich tegen hen en aten de mensen op.  

 
Klaagliederen 4, vers 10  De handen van teerhartige vrouwen 

kookten haar kinderen; dezen waren haar tot spijze bij de 
ondergang van de dochter mijns volks.  

 

Klaagliederen 5, vers 10, en 2 Koningen 6, vers 28 en 29  
Lees dit voor uzelf. 

 
Voorwaar, de kenmerken van kannibalisme zullen alleen 

maar toenemen! 

Als voorbeeld, in Waco, Texas, werd Michaël Daniel opgepakt, 
vanwege dat hij een hond wurgde en het ging opeten.  

Ook een Indiër heeft zijn vijf maanden oude dochter dodelijk 

verwond, doordat hij een deel van haar neus en lippen eraf had 
gebeten. De baby overleed.  

In de Amerikaanse staat Oklahoma was Tom Ledgerwood ook een 
stuk oor kwijtgemaakt door kannibalisme.  

 



 
 

 

1414 
 
 

 

In Noord-Korea worden in het verborgene nog steeds 
mensen gedood en opgegeten, zo ook in Kenia en andere 

landen, waar de hongersnoden toenemen. 

Voorwaar, de Komst des Heren is zeer nabij! 
 

Lees voor uzelf: Openbaring 16, vers 11  En zij lasterden de God 
des hemels vanwege hun pijnen en vanwege hun gezwellen, en zij 

bekeerden zich niet van hun werken. 

 
Voorwaar, ik ga nu, maar voordat ik ga:  

Bekeer u en word gered, of gij zult het heel zwaar hebben! Want 
het kannibalisme vanaf den beginne zal in veel ergere mate 

toenemen, wereldwijd! Maar wie Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus, heeft aangenomen, zal gered worden, weggerukt! uit deze 
overgenomen wereld.  

De bode engel Gods sprak verder, Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, 
Shalom! 

 

 
 

Zijt gij hebberig? 
 
14-05-2013  BOODSCHAP GODS, GEBRACHT DOOR DE ENGEL DES 

HEREN: HEBBERIGE MENSEN ZIJN ER NATUURLIJK ALTIJD 

GEWEEST, OOK VROEGER! HIJ VERTELDE OVER HET KONINKRIJK 
GODS EN WOU HET GRAAG AFSTAAN!  

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, welkom! Op 14 mei 2013 bracht de engel des Heren deze 

boodschap Gods over aan Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Mijn naam is Suaria.  
 

Gezegend zijt gij, Benjamin, Gods eenvoudige ware profeet.  

Wie u zegent, zal gezegend worden. 
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Lukas 10, vers 16  Wie naar u hoort, hoort naar Mij; en wie u 
verwerpt, verwerpt Mij; en wie Mij verwerpt, verwerpt Hem, die Mij 

gezonden heeft. 

Lees voor: Mattheüs 10, vers 38 tot en met 42  Hier staat 
geschreven: En wie zijn kruis niet opneemt en achter Mij gaat, is 

Mij niet waardig. Wie zijn leven vindt, zal het verliezen, maar wie 
zijn leven verliest om Mijnentwil, zal het vinden. Wie u ontvangt, 

ontvangt Mij, en wie Mij ontvangt, ontvangt Hem, die Mij gezonden 

heeft. Wie een profeet ontvangt als profeet, zal het loon van een 
profeet ontvangen; en wie een rechtvaardige ontvangt als 

rechtvaardige, zal het loon van een rechtvaardige ontvangen. En 
wie één van deze kleinen, omdat hij een discipel is, ook maar een 

beker koud water te drinken geeft, voorwaar, Ik zeg u, zijn loon zal 

hem geenszins ontgaan. 
De bode engel Gods sprak verder, 

 
Voorwaar, zijt gij rijk of arm? Of zijt gij ziek of gezond? Zijt 

gij een jongen of een meisje, of een man of een vrouw? 

Voorwaar, wie u zegent, zal medegezegend worden. Zijt gij 
hebberig, of kunt gij waarlijk gemakkelijk iets afstaan? 

 

Lees voor: Markus 10, vers 24 tot en met 27  Hier staat 
geschreven: En zijn discipelen waren zeer verbaasd over zijn 

woorden, maar Jezus antwoordde weder en zeide tot hen: 
Kinderen, hoe moeilijk is het het Koninkrijk Gods binnen te gaan. 

Het is gemakkelijker dat een kameel gaat door het oog ener naald, 

dan dat een rijke het Koninkrijk Gods binnengaat. En zij waren nog 
meer verslagen en zeiden tot elkander: Maar wie kan dan behouden 

worden? Jezus zag hen aan en zeide: Bij mensen is het onmogelijk, 
maar niet bij God; want alle dingen zijn mogelijk bij God. 

De bode engel Gods sprak verder, 

 
Voorwaar, hebberige mensen zijn er natuurlijk altijd 

geweest, ook vroeger. 

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, was ook zeer rijk. Hij vertelde 
over het Koninkrijk Gods en wou het graag afstaan.  

Gij hoeft u alleen maar aan Gods wetten te houden, en Hem, 
Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, in uw hart toe te laten en met 
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Hem te wandelen. En alle hemelse schatten en rijkdommen zullen u 
ten deel vallen, en eeuwig leven! 

 

Lees voor: Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Hier staat 
geschreven: Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn 

eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem 
gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft 

zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld 

veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie 
in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds 

veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de 
eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de 

wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben 

dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die 
kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn 

werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat 
tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat zij in God verricht 

zijn. 

De bode engel Gods sprak verder, 
 

Voorwaar, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, gaf zelfs Zijn 

eigen leven aan het kruis, en was niet hebberig. 
Hij droeg al uw zonden op zich. Hij wou u zegenen en redden. Hij 

maakte de relatie tussen de mens en God weer heel. U daar, 
zonder een relatie met Hem, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, 

zijt gij zeer arm en leeg van binnen: een gat in uw ziel! 

 
Aristoteles Onannis, één van de rijkste mannen ter wereld, 

zei aan het einde van zijn leven: 
“Miljoenen geven je niet per se wat gij echt nodig hebt in het leven. 

Wees niet hebberig.” 

Ook zegt hij: “Zegent uw profeet”. Voorwaar, 
 

Lees voor: Handelingen 4, vers 32 tot en met 34  Hier staat 

geschreven: ‘Het leven der gemeente’ - En de menigte van hen, die 
tot het geloof gekomen waren, was één van hart en ziel, en ook 

niet één zeide, dat iets van hetgeen hij bezat zijn persoonlijk 
eigendom was, doch zij hadden alles gemeenschappelijk. En met 

grote kracht gaven de apostelen hun getuigenis van de opstanding 
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des Heren Jezus, en er was grote genade over hen allen. Want er 
was ook niet één behoeftig onder hen; want allen, die eigenaars 

waren van stukken grond of van huizen, verkochten die en brachten 

de opbrengst van de verkoop en legden die aan de voeten der 
apostelen. 

De bode engel Gods sprak verder, 
 

Voorwaar, de ware Christenen waren in Yeshua HaMashiach, 

Jezus Christus, één.  
Had er één het moeilijk onder hen, dan stegen er vele gebeden op.  

Ook zeg ik u, Uw schat is niet van beneden. Uw ware schat is 
boven, ginds achter de sterren. Daar in de hemel ontmoet u uw 

Heer. 

 
Lees voor: Psalm 104, vers 10 tot en met 13  Hier staat 

geschreven: Hij zendt de bronnen naar de beken, tussen de bergen 
vloeien zij daarheen; zij drenken alle dieren des velds, de wilde 

ezels lessen hun dorst. Daarbij woont het gevogelte des hemels, 

van tussen de takken laat het zijn lied horen. Hij drenkt de bergen 
uit zijn opperzalen, van de vrucht uwer werken wordt de aarde 

verzadigd.  

De bode engel Gods sprak verder, 
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 
verdween. 

 

 
 

“Dokter, zou u voor mij willen bidden?” 
 
DEZE BOODSCHAP GODS WERD DOOR DE BODE ENGEL GODS 

OVERGEBRACHT AAN BENJAMIN COUSIJNSEN. DE HEER 
BEMOEDIGT IN DEZE BOODSCHAP MENSEN, DIE ZIEK ZIJN, EN 

GEEFT ADVIES! 

 
 

Volledige weergave: 
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Hallo, welkom! Op 14 mei 2013 bracht de bode engel Gods deze 
boodschap over aan Benjamin Cousijnsen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus 
Christus.  

 
Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, 

  

Jakobus 5, vers 8  Oefent ook gij geduld, sterkt uw harten, want 
de komst des Heren is nabij.  

 
Voorwaar, mijn naam is Nachias en ben een bode engel Gods.  

  

Voorwaar, lees voor: Jakobus 5, vers 13 tot en met 16, en 
Markus 5, vers 25 tot en met 34   

Jakobus 5, vers 13 tot en met 16  Hier staat geschreven: Heeft 
iemand onder u leed te dragen? Laat hij bidden. Is iemand blij te 

moede? Laat hij lofzingen. Is er iemand bij u ziek? Laat hij dan de 

oudsten der gemeente tot zich roepen, opdat zij over hem een 
gebed uitspreken en hem met olie zalven in de naam des Heren. En 

het gelovige gebed zal de lijder gezond maken, en de Here zal hem 

oprichten. En als hij zonden heeft gedaan, zal hem vergiffenis 
geschonken worden. Belijdt daarom elkander uw zonden en bidt 

voor elkander, opdat gij genezing ontvangt. Het gebed van een 
rechtvaardige vermag veel, doordat er kracht aan verleend wordt. 

Markus 5, vers 25 tot en met 34  Hier staat geschreven: En een 

vrouw, die twaalf jaar aan bloedvloeiingen geleden had, en veel 
doorstaan had van vele dokters en al het hare daaraan ten koste 

had gelegd en geen baat had gevonden, maar veeleer achteruit was 
gegaan, had gehoord, wat er van Jezus verteld werd, en zij kwam 

tussen de schare en raakte van achter zijn kleed aan. Want zij 

zeide: Indien ik slechts zijn klederen kan aanraken, zal ik behouden 
zijn. En terstond droogde de bron van haar bloed op en zij 

bemerkte aan haar lichaam, dat zij van haar kwaal genezen was. 

En Jezus bemerkte terstond bij Zichzelf de kracht, die van Hem 
uitgegaan was, en Hij keerde Zich om in de schare, en zeide: Wie 

heeft mijn klederen aangeraakt? En zijn discipelen zeiden tot Hem: 
Gij ziet, dat de schare tegen U opdringt en Gij zegt: Wie heeft Mij 

aangeraakt? En Hij keek rond om te zien, wie dat gedaan had. De 
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vrouw nu, bevreesd en bevende, wetende wat met haar geschied 
was, kwam en wierp zich voor Hem neder en zeide Hem de volle 

waarheid. En Hij zeide tot haar: Dochter, uw geloof heeft u 

behouden; ga heen in vrede en wees genezen van uw kwaal. 
  

Voorwaar, Paulus verkondigde bij de Galaten het evangelie, 
en was ernstig ziek.  

Maar hij schreef toch, dat hij in staat was om te verkondigen. 

Ook zijn volgeling, Timotheüs, had te kampen met lichamelijke 
problemen.  

 
Voorwaar, ga bidden, als gij problemen hebt.  

Het Onze Vader is een leidraad voor de wijze waarop gij kunt 

bidden.  
 

Ik zeg u, een dokter ging eens op huisbezoek, omdat het 
kind in het ziekenhuis had gelegen…  

Nadat hij het kind gegroet had, zei het kind: “Dokter, zou u voor 

mij willen bidden?” 
De dokter keek verbaasd en bad voor het kind, met de woorden: 

“Jezus, ik weet dat u hier bent, het kind vraagt u om te genezen. 

Zou u uw handen willen uitstrekken?” 
De dokter bleef het gebed herhalen, zelfs in de auto. 

  
Een week later kreeg deze dokter een telefoontje van de 

vader…  

Die week was er geen nieuwe transfusie nodig geweest. Het HB was 
stabiel. En men kwam er ook achter, dat de chemotherapie niet 

meer nodig was. 
Twee jaar later was hij weer naar school gegaan. Hij is 

uitbehandeld en genezen door de Heer.  

Voorwaar, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, gebruikt ook 
weleens artsen, maar dan wel die Christen zijn en dan pas arts. 

 

Als gij ziek blijft, kan het ook vanwege uw zonden zijn. 
Onderzoek uzelf en kom tot Mij.  

 
Romeinen 8, vers 31 tot en met 39  Lees dit voor. Hier staat 

geschreven: Wat zullen wij dan van deze dingen zeggen? Als God 
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vóór ons is, wie zal tegen ons zijn? Hoe zal Hij, die zelfs zijn eigen 
Zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons 

met Hem ook niet alle dingen schenken? Wie zal uitverkorenen 

Gods beschuldigen? God is het, die rechtvaardigt; wie zal 
veroordelen? Christus Jezus is de gestorvene, wat meer is, de 

opgewekte, die ter rechterhand Gods is, die ook voor ons pleit. Wie 
zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of 

benauwdheid, of vervolging of honger, of naaktheid, of gevaar, of 

het zwaard? Gelijk geschreven staat: Om Uwentwil worden wij de 
ganse dag gedood, wij zijn gerekend als slachtschapen. Maar in dit 

alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem, die ons heeft 
liefgehad. Want ik ben verzekerd, dat noch dood noch leven, noch 

engelen noch machten, noch heden noch toekomst, noch krachten, 

noch hoogte noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen 
scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Here.  

  
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 
 

De plagen komen en meer, als u zich niet 

bekeert! 
 

15-05-2013  PROFETIE: DE PLAGEN EN MEER. NET ALS TOEN, ZO 

OOK NU! DE PRACHTIGE SCHEPPING GODS, WAAR WE VAN 
KUNNEN GENIETEN, STAAT OOK IN DIENST VAN GOD, DIE HAAR 

GEMAAKT HEEFT!  WIJSHEID 16, VERS 24 

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, welkom! Op 15 mei 2013 bracht de engel des Heren deze 

profetische boodschap Gods over aan Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus 
Christus. Voorwaar, mijn naam is Eljafa. Halleluja! Is het niet 

geweldig? 

 
Voorwaar, David zei, toen hij op aarde was, in: 
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Psalm 19, vers 2  De hemelen vertellen Gods eer, en het 

uitspansel verkondigt het werk zijner handen. 

 
Wat is de schepping toch groot en heerlijk! 

Wij engelen Gods genieten, of het nu op aarde licht is of donker. De 
vogels weten het goede voorbeeld te geven en eren hun Schepper 

met een lied. 

 
Psalm 104, vers 24  Hoe talrijk zijn uw werken, o HERE, Gij hebt 

ze alle met wijsheid gemaakt; de aarde is vol van uw schepselen.  
 

O, zeg gerust: Halleluja! 

Hij, de God van Izaäk, Jakob en Abraham, de enige God van Israël, 
is de grote Schepper van alle dingen, die ook voortbracht de 

hemellichamen, zon, maan en sterren, de wolken en de wind, de 
donder en de bliksem en de neerslag in al haar 

onderscheidingsvormen, als regen, rijp, ijs, sneeuw en hagel. Zelfs 

verandert God het water in bloed! 
 

Exodus 8, vers 1 en 2  Daarna zeide de HERE tot Mozes: Ga tot 

Farao en zeg tot hem: zó zegt de HERE: laat mijn volk gaan, om Mij 
te dienen; indien gij weigert het te laten gaan, zal Ik uw gehele 

gebied met kikvorsen teisteren, “muggen, steekvliegen, 
veepest, zweren, hagel, sprinkhanen, dikke duisternis”. 

 

Lees voor: Exodus 11, vers 4 tot en met 6  Hier staat 
geschreven: En Mozes zeide: Zó zegt de HERE: te middernacht ga 

Ik door het midden van Egypte. Dan zal iedere eerstgeborene in het 
land Egypte sterven, van de eerstgeborene van Farao, die op zijn 

troon zou zitten, tot de eerstgeborene van de slavin achter de 

handmolen, ook alle eerstgeborenen van het vee. En er zal een luid 
gejammer zijn in het gehele land Egypte, zoals er nooit is geweest 

en zoals er nooit meer zal zijn. 

De bode engel Gods sprak verder, 
 

Voorwaar, u daar, die nu luistert: Laat de Christenen vrij in 
uw land! 
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Gij zult in uw land zwaar gestraft worden. Ik, Yeshua HaMashiach, 
Jezus Christus, zeg u: Mijn Vader zal heel ver gaan. 

 

Lees voor: Johannes 3, vers 17 tot en met 21  Hier staat 
geschreven: Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, 

opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 

naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het 
licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever 

gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want 
een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het 

licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de 

waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat 
zij in God verricht zijn. 

De bode engel Gods sprak verder, 
 

Wie niet wil horen, gaat verloren! 

 
Lees voor: Job 36, vers 24 tot en met 29, en Job 37, vers 2 tot 

en met 11 

Job 36, vers 24 tot en met 29  Hier staat geschreven: Denk eraan, 
dat gij zijn werk verheerlijkt, hetwelk de mensen bezingen. Alle 

mensen aanschouwen het, de sterveling ziet het van verre. Zie, 
God is groot, en wij begrijpen Hem niet, het getal zijner jaren is 

onnaspeurlijk. Want Hij trekt de waterdruppels omhoog; welke de 

nevel verdichten tot regen, die de wolken doen nederstromen en 
doen druppelen op vele mensen. En ook: wie begrijpt de uitbreiding 

der wolken, het dreunen uit zijn hut?  
Job 37, vers 2 tot en met 11  Hier staat geschreven: Hoort, hoort 

het daveren van zijn stem, de donder, die uit zijn mond komt. Hij 

laat die los onder de ganse hemel en zijn bliksemlicht tot de einden 
der aarde. Zijn stem brult achter Hem aan, Hij dondert met de 

stem zijner majesteit en houdt ze niet terug, wanneer zijn stem 

zich laat horen. Wonderbaar dondert God met zijn stem; Hij doet 
grote dingen, en wij begrijpen ze niet; want tot de sneeuw zegt Hij: 

Val op aarde! en tot de stortregen en de regenstromen: Wordt 
machtig! De hand van alle mensen verzegelt Hij, opdat alle mensen 

die Hij gemaakt heeft, het inzien. Het gedierte gaat in zijn 
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schuilplaats en legt zich neer in zijn holen. De storm komt uit de 
voorraadkamer, en de koude uit de schuren. Door zijn goddelijke 

adem maakt Hij het ijs, de watervlakte wordt als gegoten metaal. 

Ook bezwaart Hij de wolken met water, Hij spreidt zijn lichtende 
wolken uit. 

De bode engel Gods sprak verder, 
 

Voorwaar, China, Korea, Japan, Verenigde Staten van 

Amerika, Syrië, Iran, Rusland, San Francisco, Kongo en 
India, en ook uw land, zijt gewaarschuwd! 

 
Lees voor: Mattheüs 12, vers 30 tot en met 32, en vers 25 en 

35, en Johannes 3, vers 16  Ik begin bij 

Mattheüs 12, vers 30 tot en met 32  Hier staat geschreven: Wie 
met Mij niet is, die is tegen Mij, en wie met Mij niet bijeenbrengt, 

die verstrooit. Daarom zeg Ik u: Alle zonde en lastering zal de 
mensen vergeven worden, maar de lastering van de Geest zal niet 

vergeven worden. Spreekt iemand een woord tegen de Zoon des 

mensen, het zal hem vergeven worden; maar spreekt iemand tegen 
de heilige Geest, het zal hem niet vergeven worden, noch in deze 

eeuw, noch in de toekomende.  

En vers 25  Maar Hij kende hun gedachten en zeide tot hen: Ieder 
koninkrijk, dat tegen zichzelf verdeeld is, gaat ten onder, en geen 

stad of huis, tegen zichzelf verdeeld, zal standhouden. 
En vers 35  Een goed mens brengt uit zijn goede schat goede 

dingen voort, en een slecht mens uit zijn boze schat boze dingen.    

Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat 
Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in 

Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. 
De bode engel Gods sprak verder, 

 

Voorwaar, voorwaar, sommige landen hadden zich moeten 
bekeren, maar vonden de boodschap van Gods geliefde 

onzin, en hadden niet eens door, waarom hun land gestraft 

werd. 
Ook vanwege uw afgoderij! 

 
Exodus 20, vers 3 en 5  Lees dit voor. Hier staat geschreven: Gij 

zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u 
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voor die niet buigen, noch hen dienen; want Ik, de HERE, uw God, 
ben een naijverig God, die de ongerechtigheid der vaderen bezoek 

aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen 

die Mij haten. 
De bode engel Gods sprak verder, 

 
Hun zonden hadden de waarheid in hen verblind! 

Voorwaar, Gods geliefde eenvoudige profeet, Benjamin Cousijnsen, 

gij vraagt altijd om genade, omdat gij de mens liefhebt. Maar God 
wil dat men zich bekeert en geen spelletjes tegenover Hem speelt. 

Ik ga nu, waarlijk, alles is in volle gang!  
Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween. 

 

 
 

Want door Zijn genade zijt gij behouden! 
 
BOODSCHAP GODS: DE HEER NODIGT U UIT. NEEM UW BIJBEL EN 

LEES MEE, SPRAK DE BODE ENGEL GODS: JEREMIA 15:16 T/M 18  
LUKAS 23:40 T/M 43  EN  2 KORINTH. 5:8  EFEZ. 2:8 EN 9  EN  

HAND. 5:32  EN  JOH. 3:16 

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, welkom! Op 15 mei 2013 bracht de engel des Heren deze 

boodschap Gods over aan Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Mijn naam is Soerisa en 
ben een bode engel Gods. 

 
Voorwaar, de God van Izaäk, Jakob en Abraham zegt tot u 

het volgende: Neem uw Bijbel en lees mee: 

 
Jeremia 15, vers 16 tot en met 18  Hier staat geschreven: Zo 

vaak uw woorden gevonden werden, at ik ze op, uw woord was mij 

tot vreugde en blijdschap mijns harten; want uw naam is over mij 
uitgeroepen, HERE, God der heerscharen. Ik heb niet gezeten in 
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een kring van lachers, om uitgelaten te zijn; door uw hand was ik 
eenzaam neergezeten, want Gij hadt mij met gramschap vervuld. 

Waarom is mijn pijn altoosdurend en mijn wond ongeneeslijk, en 

wil zij zich niet laten helen? Gij zijt mij waarlijk als een uitdrogende 
beek, water waarop geen staat valt te maken. 

De bode engel Gods sprak verder, 
 

Voorwaar, wanneer men weer intens te lijden heeft, worden 

velen gered. 
 

Lees voor: Lukas 23, vers 40 tot en met 43, en 2 Korinthiërs 
5, vers 8, en Efeziërs 2, vers 8 en 9  Ik begin bij 

Lukas 23, vers 40 tot en met 43  Hier staat geschreven: Maar de 

andere antwoordde en zeide, hem bestraffende: Vreest zelfs gij 
God niet, nu gij hetzelfde vonnis ontvangen hebt? En wij terecht, 

want wij ontvangen vergelding, naar wat wij gedaan hebben, maar 
deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En hij zeide: Jezus, gedenk 

mijner, wanneer Gij in uw Koninkrijk komt. En Hij zeide tot hem: 

Voorwaar, Ik zeg u, heden zult gij met Mij in het paradijs zijn. 
2 Korinthiërs 5, vers 8  Hier staat geschreven: Maar wij zijn vol 

goede moed en wij begeren te meer ons verblijf in het lichaam te 

verlaten en bij de Here onze intrek te nemen. 
Efeziërs 2, vers 8 en 9  Hier staat geschreven: Want door genade 

zijt gij behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf: het is een 
gave van God; niet uit werken, opdat niemand roeme.  

De bode engel Gods sprak verder, 

 
Voorwaar! 

 
Handelingen 5, vers 32  En wij zijn getuigen van deze dingen en 

ook de heilige Geest, die God hun gegeven heeft, die Hem 

gehoorzaam zijn. 
 

Voorwaar,  

 
Lees dit voor: Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de 

wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 
een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. 
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Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 
 
 

Profetisch Woord van de Here der heerscharen! 
 
O.A.: PREDIK VERDER, ZO ZEGT DE HERE DER HEERSCHAREN: 

WEDEROM ZULLEN MIJN STEDEN OVERVLOEIEN VAN HET GOEDE! 
ZIJN WOORDEN HEBBEN MACHT EN KRACHT EN HEERLIJKHEID, 

OM DAARMEDE DE HEIDENEN TE SLAAN!  

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, welkom! Op 16 mei 2013 bracht de engel des Heren deze 

profetische boodschap Gods over aan Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, u daar, ik ben de bode 

engel Gods; mijn naam is Michaël.  

 
Voorwaar, mijn naam betekent ‘Wie is als God?’ 

Ik zeg u: niemand, ook ik niet. Ook al ben ik een engelenvorst, 

niemand kan de Here Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, in macht 
en kracht en heerlijkheid overtreffen! 

 
Genesis 1, vers 3  En God zeide: Er zij licht; en er was licht. 

Voorwaar, Gods woorden hebben kracht! 

 
Psalm 33, vers 13 tot en met 15  De HERE schouwt uit de 

hemel, Hij slaat alle mensenkinderen gade; uit zijn woonplaats ziet 
Hij naar alle bewoners der aarde, Hij, die hun aller harten vormt, 

die al hun werken doorgrondt. 

 
Zacharia 1, vers 13 tot en met 17  De HERE antwoordde daarop 

de engel “Michaël”, die met mij sprak, met goede woorden, 

troostrijke woorden. Vervolgens zeide tot mij de engel “Michaël”, 
die met mij sprak: Predik: zo zegt de HERE der heerscharen: Ik ben 
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voor Jeruzalem en voor Sion in grote ijver ontbrand, maar Ik ben 
zeer toornig op de overmoedige volken, die, terwijl Ik maar een 

weinig vertoornd was, meehielpen ten kwade. Daarom, zo zegt de 

HERE: Ik keer in erbarming tot Jeruzalem weder; mijn huis zal 
daarin gebouwd worden, luidt het woord van de HERE der 

heerscharen, en het meetsnoer zal over Jeruzalem gespannen 
worden. Predik verder: Zo zegt de HERE der heerscharen: 

Wederom zullen mijn steden overvloeien van het goede; nóg zal de 

HERE Sion troosten, Jeruzalem nóg verkiezen. 
 

Ik, Michaël, zeg u: 
 

Openbaring 19, vers 14 tot en met 16  En de heerscharen, die 

in de hemel zijn, volgden Hem op witte paarden, gehuld in wit en 
smetteloos fijn linnen. En uit zijn mond komt een scherp zwaard, 

“Zijn woorden hebben macht en kracht en heerlijkheid!”, 
voegde de engel des Heren toe, om daarmede de heidenen te 

slaan: “Syrië, Saoedi-Arabië, en al die op de vernietiging uit 

zijn van Israël”, voegde de engel des Heren toe. En Hijzelf zal hen 
hoeden met een ijzeren staf en Hijzelf treedt de persbak van de 

wijn der gramschap van de toorn Gods, des Almachtigen. En Hij 

heeft op zijn kleed en op zijn dij geschreven de naam: Koning der 
koningen en Here der heren. 

 
Voorwaar, gedenk Israël in uw gebeden! Amen. 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 

verdween. 
 
 
 

Verstop u niet! 
 
HIJ IS GEEN PROFEET, HIJ IS DE ZOON VAN GOD! 

 

 
Volledige weergave: 

 

Welkom! Mijn naam is Benjamin Cousijnsen. Op 16 mei 2013 kreeg 
ik de volgende boodschap van een bode engel Gods. 
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Marhaba! Shalom! Ik begroet u in de naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Ik ben 

de bode engel Gods, Rafaël, en ben uitgezonden door de God van 

Izaäk, Jakob en Abraham, de enige ware God van hemel en aarde. 
 

Voorwaar, geprezen zij de levende God tot in alle 
eeuwigheid! 

Voorwaar, u die luistert, keer u tot Hem met heel uw hart en wees 

Hem, die tot uw ziel spreekt, gehoorzaam.  
 

Verstop u niet!  
Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, is geen profeet. 

Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren 

Zoon, Yeshua, Isa, Jezus, gegeven heeft, opdat een ieder, die in 
Hem gelooft niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. 

 
Voorwaar, wie deed ooit zulke wonderen als Yeshua 

HaMashiach, Isa, Jezus Christus? 

Hij genas de lammen en de blinden, en genas vele zieken en wekte 
doden op, en reinigde van zonden en melaatsheid, en dreef alle 

boze geesten uit! 

 
Mattheüs 12, vers 25 en 26 en 27  Maar Hij kende hun 

gedachten en zeide tot hen: Ieder koninkrijk, dat tegen zichzelf 
verdeeld is, gaat ten onder, en geen stad of huis, tegen zichzelf 

verdeeld, zal standhouden. En indien de satan de satan uitdrijft, is 

hij tegen zichzelf verdeeld; hoe zal dan zijn koninkrijk kunnen 
standhouden? En indien Ik, “Yeshua, Isa, Jezus Christus”, door 

Beëlzebul de boze geesten uitdrijf, door wie doen uw zonen het 
dan?  

 

Wie nam de zonden op zich en stierf aan het kruis? 
 

Mattheüs 28, vers 5 en 6  Doch de engel antwoordde en zeide tot 

de vrouwen: Weest gij niet bevreesd; want ik weet, dat gij Jezus 
zoekt, de gekruisigde. Hij is hier niet, want Hij is opgewekt, gelijk 

Hij gezegd heeft; komt, ziet de plaats, waar Hij gelegen heeft. 
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Voorwaar, zal een bode engel Gods u deze dingen vertellen, 
als Yeshua, Isa, Jezus Christus, een profeet zou zijn? 

Absoluut niet! Na drie dagen was Hij opgestaan, Hij leeft! Isa leeft, 

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. 
 

Johannes 8, vers 12  Wederom dan sprak Jezus, “Isa, Yeshua” 
tot hen en zeide: Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal 

nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens 

hebben. 
 

Voorwaar, als gij dit alles nu weet, verstop u dan niet en 
gehoorzaam Isa, ook Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, 

genoemd. 

Bid tot Hem. Hij is waarlijk de opgestane Heer! Laat uw ziel Isa 
loven en prijzen, en Hij tilt u op, zeer spoedig! Nodig Hem uit in uw 

hart. Hij heeft u zeer lief. 
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 

 
 

Hij werd onschuldig veroordeeld tot de dood! 
 
HOE ZOU U DAT VINDEN, SPRAK RAFAËL, OM ONSCHULDIG TE 

WORDEN VEROORDEELD TOT DE DOOD? BOODSCHAP GODS, 

WOORD VOOR WOORD OVERGEBRACHT EN METEEN 
OPGESCHREVEN DOOR PROFEET BENJAMIN COUSIJNSEN!  

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, welkom! Mijn naam is Benjamin Cousijnsen. Op 16 mei 2013 

kreeg ik deze geweldige boodschap van een bode engel Gods, die ik 
graag met u wil delen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus 
Christus.  
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Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Ik ben een bode engel Gods, 
Rafaël, en het is mij een grote eer om over Hem te spreken, 

die als vloek op vele lippen zijt. 

Velen zouden wederom om Barabbas roepen, en Hem, die naar u 
gezonden is om u de volle waarheid te verkondigen, waar ieder 

naar had moeten luisteren, waar geen schuld in zat, u zou Hem zo 
weer opnieuw gaan kruisigen! Voor u was Hij schuldig. En u die 

luistert, die in de wereld zijt, gebruikt Zijn naam als vloek.  

 
Maar hoe zou u het vinden, dat gij onschuldig veroordeeld 

zou worden tot de dood?  
En men kiest voor de grootste misdadiger, die een gevaar is in de 

samenleving, en die laten ze dan vrij.  

En zelfs toen u er niet meer was, sprak men over u als vloek op de 
lippen. Voorwaar, Hoor! 

 
Johannes 17, vers 20  “Hier spreekt Hij, die waarlijk de Zoon 

van God is:” En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor hen, 

die door hun woord in Mij geloven. 
Johannes 14, vers 6  Jezus zeide tot hem “en haar”: Ik ben de weg 

en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door 

Mij. 
 

Voorwaar, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, is voor u 
naar het kruis gegaan met een hart vol van liefde. 

Voor u gaf Hij zich over, en Hij gaf zich onschuldig over, en er was 

geen kwaad woord op Zijn lippen. Zelfs had Hij ontelbare engelen 
kunnen roepen, om er een einde aan te maken. Maar Hij, die ook 

nu nog verworpen wordt, heeft de toegang naar de Vader 
vrijgemaakt! 

 

Lees voor: Johannes 5, vers 21 tot en met 27  Als u een Bijbel 
hebt, kunt u meelezen: 

Want gelijk de Vader de doden opwekt en doet leven, zo doet ook 

de Zoon leven, wie Hij wil. Want ook de Vader oordeelt niemand, 
maar heeft het gehele oordeel aan de Zoon gegeven, opdat allen de 

Zoon eren gelijk zij de Vader eren. Wie de Zoon niet eert, eert ook 
de Vader niet, die Hem gezonden heeft. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg 

u, wie mijn woord hoort en Hem gelooft, die Mij gezonden heeft, 
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heeft eeuwig leven en komt niet in het oordeel, want hij is 
overgegaan uit de dood in het leven. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, 

de ure komt en is nu, dat de doden naar de stem van de Zoon van 

God zullen horen, en die haar horen, zullen leven. Want gelijk de 
Vader leven heeft in Zichzelf, heeft Hij ook de Zoon gegeven, leven 

te hebben in Zichzelf. En Hij heeft Hem macht gegeven om gericht 
te houden, omdat Hij de Zoon des mensen is. Tot zover. 

De bode engel Gods sprak verder, 

 
Voorwaar, dit is de waarheid. 

 
Johannes 3, vers 16 tot en met 19  Want alzo lief heeft God de 

wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 

naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het 
licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever 

gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. 

De bode engel Gods sprak verder, 
 

Voorwaar, laat Zijn wonderbare naam een zegen op uw 
leven zijn, en kies vandaag wie u dienen wilt in uw leven. 

Wie mag in uw hart zijn? Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, of 

Barabbas?  
Denk hierover na. Bekeer u en belijd uw zonden aan Hem, die de 

enige Weg is voor uw behoud, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus! 
 

Zie aan de tekenen de tijden! 

Hij komt onverwachts. Wees waakzaam. 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 

SHALOM 

Muziek der misleiding! 
 

DE ALMACHTIGE GOD VAN ABRAHAM, IZAÄK EN JAKOB SPREEKT 
VANDAAG OVER ZIJN OORSPRONKELIJKE PLAN MET MUZIEK. DE 
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HEER DEELT DEZE INFO OM U WAKKER TE SCHUDDEN! IK KOM NU 
ZEER DICHTBIJ!  

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, welkom! Op 19 mei 2013 bracht de engel des Heren deze 

belangrijke profetische openbaring Gods over aan profeet Benjamin 

Cousijnsen. 
 

Shalom, Gods geliefde eenvoudige profeet! Ik begroet u in de naam 
van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, voorwaar, ik 

zeg u, Mijn naam is Gidori. Ik ben uitgezonden met deze 

boodschap.  
 

Voorwaar, het begon zo… 
 

Lees voor: Psalm 95, vers 1 tot en met 4 en vers 6, Psalm 96, 

vers 1 tot en met 9, en Psalm 22, vers 4  Ik begin bij 
Psalm 95, vers 1 tot en met 4  Hier staat geschreven: ‘Eert de 

HERE en gehoorzaamt Hem’ - Komt, laat ons jubelen voor de HERE, 

juichen ter ere van de rots onzes heils. Laat ons met lofzang voor 
zijn aangezicht komen, ter ere van Hem juichen bij snarenspel. 

Want de HERE is een groot God, een groot Koning, boven alle 
goden, in wiens hand de diepten der aarde zijn, en wiens de toppen 

der bergen zijn. 

En vers 6  Treedt toe, laten wij ons nederwerpen en ons buigen, 
knielen voor de HERE, onze Maker. 

Psalm 96, vers 1 tot en met 9  Hier staat geschreven: ‘De heilstijd 
voor de volken’ - Zingt de HERE een nieuw lied, zingt de HERE, gij 

ganse aarde. Zingt de HERE, prijst zijn naam, boodschapt zijn heil 

van dag tot dag. Vertelt onder de volken zijn heerlijkheid, onder 
alle natiën zijn wonderen. Want de HERE is groot en zeer te prijzen, 

geducht is Hij boven alle goden; want alle goden der volken zijn 

afgoden, maar de HERE heeft de hemel gemaakt; majesteit en 
luister zijn voor zijn aangezicht, sterkte en glorie in zijn heiligdom. 

Geeft de HERE, gij geslachten der volken, geeft de HERE 
heerlijkheid en sterkte. Geeft de HERE de heerlijkheid van zijn 

naam, brengt offer en komt in zijn voorhoven. Buigt u neder voor 
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de HERE in heilige feestdos, beef voor zijn aangezicht, gij ganse 
aarde. 

Psalm 22, vers 4  Hier staat geschreven: Nochtans zijt Gij de 

Heilige, die troont op de lofzangen Israëls.  
De bode engel Gods sprak verder, 

 
Voorwaar, de muziek oorsprong komt van God! 

Gods plan is om met muziek Hem te aanbidden en te lofprijzen, 

met vreugdekreten. Nog vóór Genesis 1 werd in de hemel reeds 
muziek gemaakt. Satan was ooit een meester in de muziek. Door 

trots, hoogmoed, rebellie en ongehoorzaamheid kwam hij in 
opstand tegen God. 

 

Lees voor: Jesaja 14, vers 10 tot en met 14, en Jesaja 28, 
vers 13 tot en met 17 

Jesaja 14, vers 10 tot en met 14  Hier staat geschreven: Zij allen 
vangen aan tot u te zeggen: Ook gij zijt krachteloos geworden als 

wij, gij zijt aan ons gelijk geworden; uw trots is in het dodenrijk 

neergeworpen, de klank uwer harpen; het gewormte ligt onder u 
gespreid en maden zijn uw bedekking. Hoe zijt gij uit de hemel 

gevallen, gij morgenster, zoon des dageraads; hoe zijt gij ter aarde 

geveld, overweldiger der volken! En gij overlegdet nog wel: Ik zal 
ten hemel opstijgen, boven de sterren Gods mijn troon oprichten en 

zetelen op de berg der samenkomst ver in het noorden; ik wil 
opstijgen boven de hoogten der wolken, mij aan de Allerhoogste 

gelijkstellen. 

Jesaja 28, vers 13 tot en met 17  Hier staat geschreven: Zo zal 
voor hen het woord des HEREN zijn: wet op wet, wet op wet, eis op 

eis, eis op eis, hier wat, daar wat, opdat zij bij hun gaan 
achterwaarts struikelen en te pletter vallen, verstrikt en gevangen 

worden. Daarom, hoort het woord des HEREN, gij spotters, 

heersers over dit volk in Jeruzalem. Omdat gij zegt: Wij hebben een 
verbond met de dood gesloten en met het dodenrijk een verdrag 

gemaakt; wanneer de voortstormende gesel doortrekt, zal hij ons 

niet bereiken, want wij hebben leugen tot onze schuilplaats gesteld 
en in bedrog ons verborgen – daarom, zo zegt de Here HERE: Zie, 

Ik leg in Sion een steen ten grondslag, een beproefde steen, een 
kostbare hoeksteen van een vaste grondslag; hij die gelooft, haast 

niet. En ik zal het recht tot meetsnoer maken en de gerechtigheid 
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tot paslood; en de hagel zal de leugenschuilplaats wegvagen en het 
water zal de toevlucht wegspoelen. 

De bode engel Gods sprak verder, 

 
Voorwaar, satan, ook Lucifer genoemd, was een gezalfde 

cherub. 
Zijn aanzien, zijn mooiheid, was een bedekking, die om God heen 

te vinden was. Door zijn rang, zijn positie, was hij zeer dicht bij 

God. Lucifer bedekte zich met talloze kostbaarheden, zoals 
edelstenen, en hiermee ving hij het licht van God op. Daarom 

betekent de naam van Lucifer ook in het Latijns: ‘Lichtdrager’. Hij 
ging alle engelen voor, en leidde de aanbidding door zang en 

muziek. Hij was een echte grote aanbiddingsleider van God!  

Wanneer Lucifer terugging, als hij nog meer licht van God 
opgevangen had, dan ging hij naar de plaats, waar zeer veel 

engelen waren. En als zij dat licht Gods zagen, begonnen ze God 
ter plekke te aanbidden. Wat was hij jaloers op God! 

 

Op een dag verlangde hij om deze aanbidding voor zichzelf 
te hebben, en hij slaagde erin, om een deel van de engelen 

Gods als het ware voor zichzelf te winnen, door de muziek 

aanbidding aan te passen. 
Eén derde deel van de engelen kreeg hij zo ver, dat ze hem 

begonnen te aanbidden. 
 

Lees voor: Judas, vers 6, en 2 Petrus 2, vers 4, Mattheüs 6, 

vers 24, Jakobus 4, vers 4, 1 Johannes 2, vers 15 tot en met 
17, Johannes 3, vers 17 en vers 16 en vers 18 en 19     

Judas, vers 6  Hier staat geschreven: En dat Hij engelen, die aan 
hun oorsprong ontrouw werden en hun eigen woning verlieten, voor 

het oordeel van de grote dag met eeuwige banden onder 

donkerheid heeft bewaard gehouden. 
2 Petrus 2, vers 4  Hier staat geschreven: Want indien God 

engelen, die gezondigd hadden, niet gespaard heeft, maar hen, 

door hen in de afgrond te werpen, aan krochten der duisternis heeft 
overgegeven om hen tot het oordeel te bewaren. 

Mattheüs 6, vers 24  Hier staat geschreven: Niemand kan twee 
heren dienen, want hij zal òf de ene haten en de andere liefhebben, 
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òf zich aan de ene hechten en de andere minachten; gij kunt niet 
God dienen èn Mammon. 

Jakobus 4, vers 4  Hier staat geschreven: Overspeligen, weet gij 

niet, dat de vriendschap met de wereld vijandschap tegen God is? 
Wie dus een vriend der wereld wil zijn, wordt metterdaad een 

vijand van God. 
1 Johannes 2, vers 15 tot en met 17  Hier staat geschreven: Hebt 

de wereld niet lief en hetgeen in de wereld is. Indien iemand de 

wereld liefheeft, de liefde des Vaders is niet in hem. Want al wat in 
de wereld is: de begeerte des vlezes, de begeerte der ogen en een 

hovaardig leven, is niet uit de Vader, maar uit de wereld. En de 
wereld gaat voorbij en haar begeren, maar wie de wil van God 

doet, blijft tot in eeuwigheid. 

Johannes 3, vers 17  Hier staat geschreven: Want God heeft zijn 
Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, 

maar opdat de wereld door Hem behouden worde. 
En vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn 

eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem 

gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. 
En vers 18 en 19  Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 

naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het 
licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever 

gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos.  
De bode engel Gods sprak verder, 

 

Voorwaar, de heerschappij van satans werken treedt meer 
en meer naar de voorgrond op aarde! 

 
Romeinen 1, vers 25 en 26  Lees dit voor. Hier staat geschreven: 

Zij immers hadden de waarheid Gods vervangen door de leugen en 

het schepsel vereerd en gediend boven de Schepper, die te prijzen 
is tot in eeuwigheid. Amen. Daarom heeft God hen overgegeven 

aan schandelijke lusten, want hun vrouwen hebben de natuurlijke 

omgang vervangen door de tegennatuurlijke. 
En lees vers 27 tot en met 28 voor uzelf. 

 
Hieraan kunt gij waarnemen, en aan de rampen in de 

wereld, dat het zijn hoogtepunt heeft behaald. 
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Zo zijn er velen overgenomen op aarde door satans werken, via 
muziek en radiogolven. Hun gedrag is reeds te zien! Voorwaar, 

wereld, gij gaat tegen Gods heilige Geschriften in en maakt van het 

tegennatuurlijke, het natuurlijke!  
 

Zo spreekt Yeshua HaMashiach, Jezus Christus: Begrijpt gij 
ook dat Ik Mijn kinderen spoedig zal wegnemen, en waarom 

u een hel op aarde nog meer zult bemerken?  

Voorwaar, vanwege uw ongehoorzaamheid! U hebt u laten 
verleiden door Lucifer, die ik verstoten heb en verbannen! Gij, 

kinderen Gods, Ik kom nu zeer dichtbij. Wees sterk! Wees wederom 
geboren! 

Benjamin, ik ga nu, Ruacha, Immanuel, Maranatha, Yeshu, Shalom! 

sprak de bode engel Gods, en verdween. 
 

 
 

God test u! 
 
Als u een kind van God bent dan beproeft de Heer u. De Heer 

Yeshua HaMasiach, Jezus Christus, zegt: Wees hierop voorbereid! 

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, welkom! Mijn naam is Benjamin Cousijnsen. Op 20 mei 2013 

kreeg ik de volgende boodschap van een bode engel Gods, die ik 
graag met u wil delen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus 
Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Ik ben de bode engel Gods 

en mijn naam is Hetrick. Het verheugt mij zeer, om u te 
ontmoeten, Gods geliefde eenvoudige profeet. U daar, deze 

boodschap is voor u. 

 
Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, spreekt het volgende 

tot u: 
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Mijn kind, als gij Mij dient, wordt gij gevormd, en bereid u dan voor 
op beproevingen. Want ook geschiedde het dat Petrus zei: “Ik ken 

Hem niet!” En terstond kraaide de haan. 

 
Hoe vaak hebt gij gezegd: “Ik ken Hem niet”? 

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, spreekt tot u. Voorwaar, of laat 
gij u het zwijgen opleggen?  

Houd het rechte spoort en dwaal niet, en wees standvastig! Mijn 

kinderen, die Mij toebehoren worden in het vuur getoetst, en in de 
oven van vernedering test God de mens, die Hem aanvaard heeft, 

of hij/zij Hem werkelijk liefheeft! Voor niets gaat de zon op.  
 

Open uw mond, als uw hart en ziel vol is van Mij, zo spreekt 

de Heer!  
Richt u op, wat Hij u heeft opgedragen. Het is: verkondig het 

evangelie, niet alleen in de kerk en onder uw broeders en zusters! 
Moet Hij u soms opnieuw uit de doden laten opstaan? 

Voorwaar, onderzoek uzelf, en laten uw gedachten zijn, wat Hij u 

verkondigd heeft. 
 

Velen zijn door hun denkpatroon misleid en het zwijgen 

opgelegd door satan. 
Voorwaar, wees niet slap en hardnekkig en gebonden! Ik duld geen 

zonden! spreekt de Here. Voorwaar, waar zijn de kinderen Gods? In 
de kerken? Waar is uw geloof? 

Ik leid u. Doe uw wapenrusting Gods aan en wees radicaal, en 

wandel in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. En 
wees niet gelijkvormig aan deze wereld! 

 
Johannes 3, vers 20 en 21  Want een ieder, die kwaad bedrijft, 

haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan 

de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat 
van zijn werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 

 

Amen! 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
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De vijand spant 3 soorten netten over de 

wereld! 
 

DE VIJAND BEEFT VOOR DE WERKERS VAN DE LAATSTE DAGEN! 
OOK U HEEFT GOD MACHT GEGEVEN OM DE VIJAND TE 

VERPLETTEREN! ER ZIJN 3 SOORTEN VANGNETTEN VAN DE BOZE, 

WAAR MEN ECHTER VOOR MOET WAKEN!  
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, welkom! Op 21 mei 2013 bracht de engel des Heren deze 
boodschap Gods over aan Benjamin Cousijnsen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. Ik ben de bode engel Gods en mijn 

naam is Shainajo. Voorwaar, voorwaar, luister aandachtig en geef 
Gods boodschappen door! Verspreid het! 

 

Voorwaar, de woorden Gods, die zijn overgebracht via Gods 
geliefde profeet Benjamin Cousijnsen, houden eeuwig stand, 

en zullen geen duimbreed wijken, zo ook bij Gods geliefde 
team, de werkers van de laatste dagen. 

Voorwaar, satan beeft voor Bettina, Jarra, Mirella, Eugene, Jeddy, 

Marion, Theresa, Marta en Benjamin. Hij, Yeshua HaMashiach, 
Jezus Christus, heeft de vlag reeds gehesen, en is meer dan 

overwinnaar! Ook u daar, die luistert, Hij heeft u ook die macht 

gegeven om satan te verpletteren, en uit elke aanval op u als een 
grote overwinnaar tevoorschijn te komen. U moet wel Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus, toelaten in uw hart en Hem uw zonden 
belijden, echt berouw hebben, en u laten dopen als volwassene en 

uw wandel onderhouden. 

 
Voorwaar, de satan, de duivel met zijn gevallen engelen 

weten dat de mens in Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, 
zijn macht kan verpletteren! 

De mens is Gods beelddrager. Hij wist in welk een heerlijke staat de 

mens in Hem tot lof en eer van Zijn Schepper zou kunnen zijn. 
Zoals satan een vijand van God is geworden, werd hij, satan, ook 
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een vijand van de mens, de beelddrager Gods. Voorwaar, uw 
verzoekingen van satan zijn in de eerste plaats bedoeld, om eerst 

God te treffen! 

Ooit was satan ook een beelddrager.  
 

Voorwaar, de gevallen engelen spannen zich dag en nacht in, 
om de mens in zijn eeuwige rampzaligheid te storten! 

Satans macht is in de hel en op aarde zeer groot. Hij werkt op de 

mens in, en neemt vaak in dromen het beeld van een mens over 
om u te manipuleren. Zijn gedrag verraadt hem echter!  

 
Ook spant hij drie netten over de wereld, allereerst een 

groot net van genot.  

En vangt hij de mens daar niet in, dan stort hij hem wel in het net 
van ijdele eer. En wie ook aan dat net ontkomt, vangt hij in het net 

der hebzucht. Doch, als u Jezus Christus heeft aangenomen, vrees 
dan niet! Want satan heeft zich tevergeefs uitgeput met zijn 

verzoekingen in de woestijn. Door Gods woord zijn de netten door 

de kracht Gods doorgescheurd!  
 

Voorwaar, zonder Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, in uw 

leven, vindt hij in u een geweldige gewilde prooi, waar hij 
dan ook zijn intrek kan nemen. 

Niemand waagt het om hem zijn prooi te ontnemen! Dan moet er 
wel een sterke aan te pas komen, om hem te binden en hem zijn 

prooi te ontnemen.  

Voorwaar, alleen in Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, bent u 
werkelijk meer dan overwinnaar.  

Satan is niet alwetend, God wel.  
 

Lees voor: Romeinen 8, vers 35 tot en met 39, en 

Kolossenzen 2, vers 15, en 1 Thessalonicenzen 4, vers 7 en 
8, en Johannes 3, vers 16   

Romeinen 8, vers 35 tot en met 39  Hier staat geschreven: Wie zal 

ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of 
benauwdheid, of vervolging of honger, of naaktheid, of gevaar, of 

het zwaard? Gelijk geschreven staat: Om Uwentwil worden wij de 
ganse dag gedood, wij zijn gerekend als slachtschapen. Maar in dit 

alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem, die ons heeft 
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liefgehad. Want ik ben verzekerd, dat noch dood noch leven, noch 
engelen noch machten, noch heden noch toekomst, noch krachten, 

noch hoogte noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen 

scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Here.  
Kolossenzen 2, vers 15  Hier staat geschreven: Hij heeft de 

overheden en machten ontwapend en openlijk tentoongesteld en zo 
over hen gezegevierd. 

1 Thessalonicenzen 4, vers 7 en 8  Hier staat geschreven: Want 

God heeft ons niet geroepen tot onreinheid, maar in heiliging. 
Daarom, wie dit verwerpt, verwerpt niet een mens, maar God, die u 

immers ook zijn heilige Geest geeft. 
Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat 

Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in 

Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. 
De bode engel Gods sprak verder, 

 
Voorwaar, met Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, zijt gij 

meer dan overwinnaar! 

Wees Zijn beelddrager en laat het zien! Zing: O, hoe wonderbaar is 
Jezus’ Bloed! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
Mocht u het liedje niet kennen, dan ga ik het u nu leren… 

O, hoe wonderbaar is Jezus’ Bloed 
O, hoe wonderbaar is Jezus’ Bloed 

De duivelse macht is verbroken door zijn kracht 

O, hoe wonderbaar is Jezus’ Bloed 
 

SHALOM 
 

 

 

Grote Zonnevlam zorgt voor grote schade op 

Aarde! 
 
21-05-2013  DEZE PROFETIE WERD OVERGEBRACHT AAN PROFEET 

BENJAMIN COUSIJNSEN, IN DE NAAM VAN YESHUA HAMASIACH, 

ISA, JEZUS CHRISTUS: EEN ZEER GROTE ZONNEVLAM ZAL VOOR 
GROTE SCHADE ZORGEN!  
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Volledige weergave: 

 
Hallo, welkom! Op 21 mei 2013 bracht een engel des Heren deze 

profetische openbaringen Gods over aan Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. 
 

1 Johannes 1, vers 5  En dit is de verkondiging, die wij van Hem 
gehoord hebben en u verkondigen: God is licht en in Hem is in het 

geheel geen duisternis. 

 
Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Het is onmogelijk om aan de 

hand Gods te ontkomen! 
 

Lees voor: 1 Thessalonicenzen 4, vers 7 en 8, en 1 

Thessalonicenzen 5, vers 2, en 1 Thessalonicenzen 5, vers 
19  Ik begin bij 

1 Thessalonicenzen 4, vers 7 en 8  Hier staat geschreven: Want 

God heeft ons niet geroepen tot onreinheid, maar in heiliging. 
Daarom, wie dit verwerpt, verwerpt niet een mens, maar God, die u 

immers ook zijn heilige Geest geeft. 
1 Thessalonicenzen 5, vers 2  Hier staat geschreven: Immers, gij 

weet zelf zeer goed, dat de dag des Heren zó komt, als een dief in 

de nacht. 
1 Thessalonicenzen 5, vers 19  Dooft de Geest niet uit. 

De bode engel Gods sprak verder, 
 

Voorwaar, mijn naam is Betuelsa en ben de bode engel Gods.  

 
Voorwaar, voorwaar, het magnetische veld rond de Aarde zal 

de Aarde niet meer beschermen! 

Een zeer grote Zonnevlam zal voor grote schade zorgen. Zelfs de 
satellieten in de ruimte zullen hierdoor hun instrumenten verliezen, 

en hierdoor uit de baan raken. Ook vele radio- en GPS-signalen 
zullen verstoord worden.  
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Lees voor: Wijsheid 16, vers 17 tot en met 19, en Genesis 19, 
vers 24, en 1 Koningen 19, vers 11 tot en met 12, en Job 37, 

vers 9, en Job 38, vers 7, en Job 37, vers 6, en Psalm 107, 

vers 25 tot en met 31  Ik begin bij 
Wijsheid 16, vers 17 tot en met 19  Hier staat geschreven: En het 

wonderlijkste van alles: in het water dat alles blust kreeg het vuur 
nog meer kracht. Want de natuur kiest de kant van de 

rechtvaardige. Nu eens werden de vlammen getemperd om de 

beesten die op de goddelozen waren afgestuurd niet te verbranden, 
opdat zij zouden inzien dat ze door Gods oordeel belaagd werden. 

Dan weer laaide het vuur midden in het water ongewoon hoog op, 
om alles wat het zondige land had voortgebracht te vernietigen. 

Genesis 19, vers 24  Hier staat geschreven: Toen liet de HERE 

zwavel en vuur op Sodom en Gomorra regenen, van de HERE, uit 
de hemel. 

1 Koningen 19, vers 11 tot en met 12  Hier staat geschreven: 
Daarop zeide Hij: Treed naar buiten en ga op de berg staan voor 

het aangezicht des HEREN. En zie, toen de HERE juist zou 

voorbijgaan, was er een geweldige en sterke wind, die bergen 
verscheurde en rotsen verbrijzelde, die voor de HERE uitging. In de 

wind was de HERE niet. En na de wind een aardbeving. In de 

aardbeving was de HERE niet. En na de aardbeving een vuur. In het 
vuur was de HERE niet. En na het vuur het suizen van een zachte 

koelte. 
Job 37, vers 9  Hier staat geschreven: De storm komt uit de 

voorraadkamer, en de koude uit de schuren. 

Job 38, vers 7  Terwijl de morgensterren tezamen juichten, en al de 
zonen Gods jubelden. 

Job 37, vers 6  Want tot de sneeuw zegt Hij: Val op aarde! en tot 
de stortregen en de regenstromen: Wordt machtig!  

Psalm 107, vers 25 tot en met 31  Hier staat geschreven: Hij sprak 

en deed een stormwind opsteken, die haar golven omhoog hief; zij 
rezen ten hemel, zonken neer in de waterdiepten, hun ziel verging 

van ellende; zij tuimelden en wankelden als een beschonkene, al 

hun wijsheid werd verslonden. Toen riepen zij tot de HERE in hun 
benauwdheid, en Hij voerde hen uit hun angsten; Hij maakte de 

storm tot een zacht suizen, zodat de golven stil werden. Zij 
verheugden zich, omdat die tot rust kwamen, en Hij leidde hen 
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naar de haven van hun begeerte. Dat zij de HERE loven om zijn 
goedertierenheid en om zijn wonderen aan de mensenkinderen.  

De bode engel Gods sprak verder,  

 
Voorwaar, zei God niet: Bekeer u! en waarschuwde Hij u niet 

voor wat komen gaat? 
Zag u dan werkelijk niet dat men God diep kwetst, door het 

tegennatuurlijke aan te nemen in uw ziel? Voorwaar, hoor deze 

boodschap aan!  
 

Door de Zonnevlammen explosie, die op Aarde kwam, zal de 
elektriciteit overbelast raken. 

Er zal een massale wereldwijde stroomuitval op de Aarde zijn. Net 

op het moment dat er al chaos was, vanwege de Opname, staat 
alles op zijn kop!  

 
Voorwaar, Gods geliefde profeet Benjamin Cousijnsen heeft 

voor u, die luistert, gebeden, en vroeg om een uitweg en 

genade voor het verlorene.  
Voorwaar, wie niet wil horen, gaat verloren, ook u die de boodschap 

hebt gehoord. Red uw leven, en ga naar Yeshua HaMashiach, Isa, 

Jezus Christus, en nodig Hem uit in uw hart!  
 

Lees voor: Johannes 3, vers 16 tot en met 20  Hier staat 
geschreven: Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn 

eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem 

gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft 
zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld 

veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie 
in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds 

veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de 

eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de 
wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben 

dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die 

kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn 
werken niet aan de dag komen. 

De bode engel Gods sprak verder, 
 

Wees niet eigenwijs! 
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Hem, Jezus Christus, verwerpen of Gods profeet verwerpen van de 
laatste dagen, zal u niet tot zegen zijn. 

 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 
verdween. 

 
 

 

Jezus Christus, Yeshua HaMashiach, heeft u zeer 
lief! 
 

22-05-2013  DE BODE ENGEL GODS SPRAK, IK RICHT MIJ TOT U 
EN ZAL ENKELE NAMEN NOEMEN UIT DE SCHAAPSKOOI, WANT 

YESHUA HAMASIACH, JEZUS CHRISTUS, HEEFT U ZEER LIEF! 

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, welkom! Op 22 mei 2013 bracht de engel des Heren deze 

boodschap Gods over aan Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus 
Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Ik zal mij voorstellen. Ik 

ben Rafaël, de bode engel Gods.  

 
Luister aandachtig en pak een pen en papier en Bijbel, en 

lees mee.  

Voorwaar,  
 

Johannes 10, vers 3 tot en met 5  Voor hem doet de 
deurwachter open en de schapen horen naar zijn stem en hij, 

“Yeshua HaMashiach, Jezus Christus”, roept zijn eigen schapen 

bij name en voert ze naar buiten. Stop, ik ga zo verder. Hoor! 
 

Ik richt mij tot u en zal enkele namen noemen uit de 
schaapskooi, want Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, heeft 

u zeer lief. 

Hij weet dat Mirelakaju en Bonnie en Isidora en Rosaline en Isabel 
en Eric en Ted, Unni, Nicoleadeles en Lars, Roy, Cinta, Janice nu 
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luisteren. Zelfs Josie, Minueto, Carlinhos en Faby, dat schattige 
schaapje. En Richard, Aäron, Raquel, Helene, Derrik, Rudolph, 

Lorena, Connie en Bettina, Enrique, Kenneth, ja, uw naam wordt 

ook genoemd: Tracey, John, Becca, Jan…  
 

Voorwaar, zo zijn er nog genoeg, die ik niet noemde in Zijn 
schaapskooi, die trouw luisteren naar Gods woorden, die wij, 

bode engelen Gods overbrengen naar Gods geliefde profeet 

van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. 
Ik ga nu verder met: 

 
Johannes 10, vers 4 tot en met 5  Lees mee: Wanneer hij zijn 

eigen schapen alle naar buiten gebracht heeft, gaat hij, “Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus”, voor ze uit en de schapen volgen 
hem, omdat zij zijn stem kennen; maar een vreemde zullen zij 

voorzeker niet volgen, doch zij zullen van hem weglopen, omdat zij 
de stem der vreemden niet kennen. 

 

U daar, onderzoek u dagelijks, ook u, Debbie, en ook u die 
luistert. 

De goede Herder wil dat u voor Hem komt te staan, stralend, 

zonder vlek of rimpel of iets gelijks! Bedroeft de Heilige Geest Gods 
niet.   

 
Lees voor: Galaten 5, vers 16 tot en met 18, en 1 Korinthiërs 

3, vers 16 en 17   

Galaten 5, vers 16 tot en met 18  Hier staat geschreven: Dit bedoel 
ik: wandelt door de Geest en voldoet niet aan het begeren van het 

vlees. Want het begeren van het vlees gaat in tegen de Geest en 
dat van de Geest tegen het vlees – want deze staan tegenover 

elkander – zodat gij niet doet wat gij maar wenst. Indien gij u 

echter door de Geest laat leiden, dan zijt gij niet onder de wet. 
 

1 Korinthiërs 3, vers 16 en 17  Hier staat geschreven: Weet gij 

niet, dat gij Gods tempel zijt en dat de Geest Gods in u woont? Zo 
iemand Gods tempel schendt, God zal hem schenden. Want de 

tempel Gods, en dat zijt gij, is heilig! 
De bode engel Gods sprak verder, 
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Satan wil zeer graag de tempel Gods schenden door 
verkeerde verlangens, zoals roken, verslavingen aan drank, 

enzovoorts. 

 
Lees voor: 1 Thessalonicenzen 4, vers 7 en 8  Hier staat 

geschreven: Want God heeft ons niet geroepen tot onreinheid, 
maar in heiliging. Daarom, wie dit verwerpt, verwerpt niet een 

mens, maar God, die u immers ook zijn heilige Geest geeft. 

De bode engel Gods sprak verder, 
 

Voorwaar, hoe kan de Heilige Geest in u zijn als gij 
gebonden zijt? 

Kies heden wie gij dienen wilt. Laat niemand u misleiden op welke 

wijze dan ook! Deze vermaning is uit Zijn liefde, uit een rein hart.  
 

Lees voor: Johannes 10, vers 7 en 8 en vers 25 tot en met 30 
Johannes 10, vers 7 en 8  Hier staat geschreven: Jezus zeide dan 

nogmaals: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Ik ben de deur der 

schapen. Allen, die vóór Mij gekomen zijn, zijn dieven en rovers, 
maar de schapen hebben naar hen niet gehoord. 

En vers 25 tot en met 30  Hier staat geschreven: Jezus antwoordde 

hun: Ik heb het u gezegd en gij gelooft het niet; de werken, die Ik 
doe in de naam mijns Vaders, die getuigen van Mij; maar gij gelooft 

niet, omdat gij niet tot mijn schapen behoort. Mijn schapen horen 
naar mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij, en Ik geef hun 

eeuwig leven en zij zullen voorzeker niet verloren gaan in 

eeuwigheid en niemand zal ze uit mijn hand roven. Wat mijn Vader 
Mij gegeven heeft, gaat alles te boven en niemand kan iets roven 

uit de hand mijns Vaders. Ik en de Vader zijn één. 
De bode engel Gods sprak verder, 

 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 
verdween. 
 

 
 

Het occulte is een nabootsing van Gods ware 

kracht 
 



 
 

 

1447 
 
 

 

22-05-2013  WAARSCHUWING EN OPENBARING: GOD 
WAARSCHUWT TEGEN ALLERLEI OCCULTE PRAKTIJKEN, DIE IN 

DEZE BOODSCHAP GENOEMD WORDEN. HET OCCULTE IS EEN 

NABOOTSING VAN GODS WARE BOVENNATUURLIJKE KRACHTEN!  
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, welkom! Op 22 mei 2013 bracht de engel des Heren deze 
boodschap over aan profeet Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus.  

 
Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Yeshua HaMashiach is 

oppermachtig en meer dan overwinnaar! 
Voorwaar,  

Kolossenzen 2, vers 15 en 18  Hij heeft de overheden en 

machten ontwapend en openlijk tentoongesteld en zo over hen 
gezegevierd.  

Laat niemand u de prijs doen missen door gewilde nederigheid en 

engelenverering, als ingewijde in wat hij heeft aanschouwd, zonder 
reden opgeblazen door zijn vleselijk denken. 

 
Voorwaar, ik waarschuw u, ik ben een bode engel Gods!  

 

Gij moet weten, dat gij geen ring mag hebben van de Lord of 
the Rings. 

Deze ring is vervloekt, en de ontwerper is satan. En hij maakte 
deze ring in sluwheid, om zo u die het draagt, over te nemen. Vele 

dragers zijn hierdoor een verbond met het rijk der duisternis 

aangegaan. 
 

Exodus 20, vers 3 tot en met 5  Gij zult geen andere goden voor 

mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld maken 
noch enige gestalte van wat boven in de hemel, noch van wat 

beneden op de aarde, noch van wat in de wateren onder de aarde 
is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. 
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Ook engelen moet gij niet aanbidden, en aanbid ook geen 
kabouters of trollen of witte olifanten of sterren en maan, 

noch elfen of heksen, of noch magie of Mariabeelden, en 

alles wat u van God aftrekt, ook geen drugs of waarzeggers 
of geestenoproepers, die zich tot de demonenwereld richten.  

Als God vindt dat u een engel mag zien, of een visioen, zal dit 
gebeuren, als het voorbestemd is. Als u visioenen najaagt of één 

van satans valse goden, die ik u net noemde, dan zal het zo zijn, 

dat u zich opengesteld hebt voor de macht van satan.  
Ook engelen, die in het zwart waren verschenen, of omhuld waren 

door duisternis, komen niet van God. Want God is licht, en in Hem 
is in het geheel geen duisternis.  

 

Lees dit voor uzelf: 1 Johannes 1, vers 5 tot en met 7 
 

Het occulte is een nabootsing van Gods ware 
bovennatuurlijke krachten, en omvat projectie, meditatie en 

yoga, enzovoorts. 

Voorwaar, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, leeft. Hij nam satan 
de dood en de sleutels af en is meer dan overwinnaar!  

 

Lees dit voor uzelf: Johannes 3, vers 16 
 

Voorwaar, mijn naam is Raitti. Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
sprak de bode engel Gods, en verdween. 
 

 
 

Jessica, de Heer spreekt tot jou vandaag! 
 
VANDAAG LIET DE HEER RAFAËL DEZE BOODSCHAP VOOR JESSICA 

OVERBRENGEN AAN BENJAMIN. TEVENS ZULLEN VEEL MENSEN 
ZICH VERTROOST VOELEN DOOR DEZE BOODSCHAP, WAARIN DE 

GROTE LIEFDE VAN DE HEER VOELBAAR IS!  

 
 

Volledige weergave: 
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Hallo, welkom! Mijn naam is Benjamin Cousijnsen. Op donderdag 
23 mei 2013 kreeg ik de volgende boodschap van een bode engel 

Gods. Maar voordat ik daarmee begin, wil ik eerst nog iets 

toelichten. Deze boodschap is voor een persoon; de naam, die 
wordt benoemd. Maar ik zeg u, beste luisteraars en kijkers, de Here 

richt zich op de mens, de mens die ook weleens problemen heeft of 
moeite heeft met bepaalde dingen in zijn leven. 

 

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, heeft u lief, en Hij kijkt 
niet naar de buitenkant of naar het probleem, maar Hij kijkt 

naar uw hart. 
Deze boodschap is tevens ook voor u. Ik begin nu… 

 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus.  

 
Voorwaar, voorwaar, schroom niet, Jessica, ik ben de bode 

engel Gods.  

Mijn naam is Rafaël, en ik ben uitgezonden naar Gods geliefde 
profeet, Benjamin Cousijnsen. Het volgende spreekt Hij tot u, die u 

zeer liefheeft, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. 

 
Mattheüs 5, vers 3 tot en met 5  “Jessica”, zalig de armen van 

geest, want hunner is het Koninkrijk der hemelen. Zalig die treuren, 
want zij zullen vertroost worden. Zalig de zachtmoedigen, want zij 

zullen de aarde beërven.  

 
Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Jessica: Houd wat achter u is, 

achter u. 
Als satan u wijst op wat gij meegemaakt hebt, en gij zegt: “Ik ben 

slecht”, denk dan aan wat Ik u zeg, Yeshua HaMashiach. 

 
Efeziërs 6, vers 11  Doet de wapenrusting Gods aan, om te 

kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels. 

 
Als satan u dan weer wil verwonden, zeg hem dan, wat hem 

te wachten staat: de poel des vuurs, de bodemloze put! 
Voorwaar, Jessica, droog uw tranen. Al heeft de hele aarde u 

verstoten, Ik, de Here, heb u niet verstoten. Gij zijt een kostbare 
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parel in Mijn hand! Gij zijt Mijn dochter. Vertrouw Mij met uw ganse 
hart. Ik zal u poetsen en koesteren en gebruiken tot Mijn eer.  

Vergeef wat u is overkomen en laat los.  

 
Psalm 66, vers 16 tot en met 20  Lees deze Psalm voor jouzelf. 

 
Voorwaar, profeet Benjamin Cousijnsen, ik sluit af met 

Psalm 18, vers 31 tot en met 37. 

Deze Psalm geef ik, Rafaël, ook aan Jessica. Ik zie u nu alweer 
glanzen, kostbare parel. 

Geef Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, de dank en de eer.  
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 

 
 

Wie offert, eert Mij: Yeshua, Jezus Christus! 
 
23-05-2013  WIE OFFERT, EERT MIJ! ZEGT YESHUA, JEZUS 

CHRISTUS! HIJ ZAL TOT U ZEGGEN: IK BEN UW SCHAT, IK KEN U, 
GIJ HEBT NAAR MIJN STEM GEHOORD. DE ALLERHOOGSTE HEEFT 

DE BLIJMOEDIGE GEVER LIEF! 

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, welkom! Op 23 mei 2013 bracht de engel des Heren in de 

naam van Jezus Christus, Yeshua HaMashiach, deze boodschap 
Gods over en een andere, die mijn man al voor heeft gelezen.  

 

Ik wil even toelichten voor de mensen, die voor de eerste 
keer naar ons kijken… 

Vanaf het begin van 2012 begon de Here God, de God van 
Abraham, Izaäk en Jakob, engelen Gods te sturen naar Benjamin 

Cousijnsen. Benjamin Cousijnsen wordt door de Here God, de 

almachtige God van Abraham, Izaäk en Jakob, Zijn eenvoudige, 
geliefde eindtijdprofeet genoemd.  

Elke boodschap wordt opgeschreven, woord voor woord, in het 

bijzijn van de engel des Heren, die het doorgeeft aan Benjamin 
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Cousijnsen. Ook ontvangt Benjamin Cousijnsen visioenen en 
dromen, en is waarlijk Gods eindtijdprofeet. 

Ik benadruk het en ik zeg tegen u: Onderzoek alle boodschappen, 

omdat ik weet dat ze waar zijn, en dat we inderdaad in de eindtijd 
leven.  

Veel mensen, die lachen of spotten, net als in de tijd van de oude 
profeten. Maar ze zullen zich, zoals de Here God zegt, inderdaad op 

de borst slaan, op het moment dat wij verdwenen zijn in de 

Opname, ‘de Rapture’. Of u het gelooft of niet, ik kan alleen maar 
zeggen: Wees niet eigenwijs, stel uw hart open! En als u Christen 

bent, bent u dit eigenlijk verplicht aan uzelf en aan uw familie. Ik 
ga nu beginnen met de boodschap. 

Shalom, profeet Benjamin Cousijnsen! Ik begroet u in de naam van 

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus.  
 

Jakobus 4, vers 17  Als iemand dan weet goed te doen en het niet 
doet, is het hem tot zonde. 

 

Voorwaar, voorwaar, ik ben de bode engel Donder. Hoor! 
 

Lees voor: Jakobus 5, vers 1 tot en met 6  Hier staat 

geschreven: ‘Het gevaar van de rijkdom’- Welaan dan, gij rijken, 
weent en maakt misbaar over de rampen, die u zullen overkomen. 

Uw rijkdom is verrot, uw klederen zijn door de mot aangevreten, 
uw goud en zilver is verroest, en het roest ervan zal tegen u 

getuigen en uw vlees verteren als vuur. Gij zijt schatten gaan 

opleggen, terwijl het de laatste dagen zijn. Zie, het loon, dat door u 
is ingehouden van de arbeiders, die uw landen hebben gemaaid, 

schreeuwt, en het geroep van hen, die uw oogst hebben 
binnengehaald, is doorgedrongen tot de oren van de Here Sebaot. 

Gij hebt op aarde weelderig geleefd en u te goed gedaan, gij hebt 

uw hart vetgemest in de slachttijd. Gij hebt de rechtvaardige 
veroordeeld, ja vermoord; er is geen verweer tegen u.  

De bode engel Gods sprak verder, 

 
3 Johannes, vers 11  Geliefde, volg het kwade niet na, maar het 

goede. Wie goed doet, is uit God, maar wie kwaad doet, heeft God 
niet gezien. 
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Deuteronomium 30, vers 15 tot en met 18  Lees dit voor. Hier 
staat geschreven: Zie, ik houd u heden het leven en het goede 

voor, maar ook de dood en het kwade: doordat ik u heden gebied 

de HERE, uw God, lief te hebben door in zijn wegen te wandelen en 
zijn geboden, inzettingen en verordeningen te onderhouden, opdat 

gij leeft en talrijk wordt en de HERE, uw God, u zegene in het land, 
dat gij in bezit gaat nemen. Maar indien uw hart zich afwendt en gij 

niet luistert doch u laat verleiden en u voor andere goden 

nederbuigt en hen dient, dan verkondig ik u heden, dat gij zeker te 
gronde zult gaan; niet lang zult gij leven in het land, dat gij na het 

overtrekken van de Jordaan in bezit gaat nemen. 
De bode engel Gods sprak verder,  

 

Voorwaar, Isabel en u, Josie, en ook u, Bettina: gij zijt een 
voorbeeld! 

Hoor, o Gods geliefde, neig uw oor, want de Here, de Allerhoogste, 
heeft de blijmoedige gever lief! Voorwaar, wie offert, eert Mij. Zo 

spreekt Yeshua HaMashiach, Jezus Christus.  

 
Spreuken 15, vers 6  In het huis van de rechtvaardige is een 

grote schat, maar het gewin van de goddeloze brengt vernieling.  

 
Voorwaar, u daar, wie Gods geliefde profeet zegent, zal het 

loon van een profeet ontvangen. 
Het zal hem goed gaan. Voorwaar,  

 

Lees voor: Mattheüs 6, vers 19 tot en met 21, en Lukas 12, 
vers 15 en vers 30 tot en met 32 

Mattheüs 6, vers 19 tot en met 21  Hier staat geschreven: ‘De ware 
schat’ - Verzamelt u geen schatten op aarde, waar mot en roest ze 

ontoonbaar maakt en waar dieven inbreken en stelen; maar 

verzamelt u schatten in de hemel, waar noch mot noch roest ze 
ontoonbaar maakt en waar geen dieven inbreken of stelen. Want, 

waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn.  

Lukas 12, vers 15  Hier staat geschreven: Hij zeide tot hen: Ziet 
toe, dat gij u wacht voor alle hebzucht, want ook als iemand 

overvloed heeft, behoort zijn leven niet tot zijn bezit. 
En vers 30 tot en met 32  Hier staat geschreven: Want naar al deze 

dingen gaat het zoeken van de volken der wereld uit. Doch uw 
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Vader weet, dat gij deze dingen behoeft. Maar zoekt zijn Koninkrijk, 
en die dingen zullen u bovendien geschonken worden. Wees niet 

bevreesd, gij klein kuddeke! Want het heeft uw Vader behaagd u 

het Koninkrijk te geven.  
De bode engel Gods sprak verder, 

 
Voorwaar, daar achter de sterren zal de Allerhoogste uitzien 

naar de rechtvaardigen. 

Hij zal tot u zeggen: Ik ben uw Schat, Ik ken u, gij hebt naar Mijn 
stem gehoord. Gij zal voorzeker niet verloren gaan, maar eeuwig 

leven hebben.  
 

Voorwaar, de Here heeft u allen lief, ook u daar. 

Wie uit God is, begrijpt Zijn woorden. 
 

Lees voor: Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de 
wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. 
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 

verdween. 
 

SHALOM 
 

 

 

Wat heeft deze wereld u te bieden? 
 

VOORWAAR, WANDEL MET MIJ! IK, YESHUA HAMASIACH, JEZUS 
CHRISTUS, ZEG U: WAT HEEFT DEZE WERELD U TE BIEDEN? WIJK 

NIET AF, NOCH NAAR LINKS, NOCH NAAR RECHTS! 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, welkom! Op 24 mei 2013 bracht de engel des Heren deze 

boodschap Gods over aan Benjamin Cousijnsen. 

 



 
 

 

1454 
 
 

 

Shalom, profeet Benjamin Cousijnsen! Ik begroet u in de naam van 
Yeshua HaMashiach, Jezus Christus.  

 

Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Niemand kan standhouden 
zonder Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, toe te laten in 

zijn leven. 
Voorwaar, ik ben de bode engel Gods, Arubay. Wijk niet af, noch 

naar links, noch naar rechts. Zo spreekt de Here tot u. Wees sterk 

en moedig, sidder en verschrik niet. Kom tot Mij en red uw leven! 
 

Jesaja 1, vers 5 en 6  Lees dit voor. Hier staat geschreven: Waar 
wilt gij nog meer geslagen worden, dat gij voortgaat met af te 

wijken? Het gehele hoofd is ziek, het gehele hart vol krankheid; van 

de voetzool af tot de schedel is er niets gaaf; wonden, striemen en 
verse kwetsuren, die niet uitgedrukt zijn noch verbonden noch met 

olie verzacht. 
De bode engel Gods sprak verder, 

 

Voorwaar, als gij tot Mij komt, sterk Ik u, ook help Ik u, ook 
ondersteun Ik u. 

Word Ik ook niet Immanuel genoemd: God met ons? Voorwaar, 

 
Mattheüs 6, vers 22 en 23, en Mattheüs 7, vers 13 en 14, en 

Lukas 13, vers 23 tot en met 27, en Johannes 3, vers 5 tot en 
met 8 en vers 16 tot en met 20  Lees dit voor. Ik begin bij 

Mattheüs 6, vers 22 en 23  Hier staat geschreven: De lamp van het 

lichaam is het oog. Indien dan uw oog zuiver is, zal geheel uw 
lichaam verlicht zijn; maar indien uw oog slecht is, zal geheel uw 

lichaam duister zijn. Indien nu wat licht in u is, duisternis is, hoe 
groot is dan de duisternis! 

Mattheüs 7, vers 13 en 14  Hier staat geschreven: Gaat in door de 

enge poort, want wijd is de poort en breed de weg, die tot het 
verderf leidt, en velen zijn er, die daardoor ingaan; want eng is de 

poort, en smal de weg, die ten leven leidt, en weinigen zijn er, die 

hem vinden. 
Lukas 13, vers 23 tot en met 27  Hier staat geschreven: En iemand 

zeide tot Hem: Here, zijn het weinigen, die behouden worden? Hij 
zeide tot hen: Strijdt om in te gaan door de enge poort, want velen, 

zeg Ik u, zullen trachten in te gaan, doch het niet kunnen. Van het 



 
 

 

1455 
 
 

 

ogenblik af, dat de heer des huizes is opgestaan en de deur 
gesloten heeft, zult gij beginnen buiten te staan en aan de deur te 

kloppen, zeggende: Here, doe ons open, en Hij zal antwoorden en 

tot u zeggen: Ik weet niet, vanwaar gij zijt. Dan zult gij beginnen te 
zeggen: Wij hebben voor uw ogen gegeten en gedronken en in 

onze straten hebt Gij geleerd. En Hij zal tot u spreken, zeggende: 
Ik weet niet, vanwaar gij zijt; gaat weg van Mij, alle gij werkers der 

ongerechtigheid. 

Johannes 3, vers 5 tot en met 8  Hier staat geschreven: Jezus 
antwoordde: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand geboren 

wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk Gods niet 
binnengaan. Wat uit het vlees geboren is, is vlees, en wat uit de 

Geest geboren is, is geest. Verwonder u niet, dat Ik u gezegd heb: 

Gijlieden moet wederom geboren worden. De wind blaast, 
waarheen hij wil, en gij hoort zijn geluid, maar gij weet niet, 

vanwaar hij komt of waar hij heengaat; zó is een ieder, die uit de 
Geest geboren is. 

En vers 16 tot en met 20  Want alzo lief heeft God de wereld 

gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een 
ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 
naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het 

licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever 

gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want 
een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het 

licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen. 
De bode engel Gods sprak verder,  

 

Voorwaar, wandel met Mij!  
Ik, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, zeg u: Wat heeft deze 

wereld u te bieden? 

Voorwaar,  
 

Lees voor: Mattheüs 11, vers 27 tot en met 30  Hier staat 
geschreven: Alle dingen zijn Mij overgegeven door mijn Vader en 

niemand kent de Zoon dan de Vader, en niemand kent de Vader 
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dan de Zoon en wie de Zoon het wil openbaren. Komt tot Mij, allen, 
die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven; neemt mijn juk 

op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van 

hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen; want mijn juk is zacht 
en mijn last is licht.  

De bode engel Gods sprak verder, 
 

Voorwaar, belijd uw zonden, zeg ik u, Arubay. 

 
Lees voor: Romeinen 6, vers 6 tot en met 14  Hier staat 

geschreven: Dit weten wij immers, dat onze oude mens 
medegekruisigd is, opdat aan het lichaam der zonde zijn kracht zou 

ontnomen worden en wij niet langer slaven der zonde zouden zijn; 

want wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde. Indien wij dan 
met Christus gestorven zijn, geloven wij, dat wij ook met Hem 

zullen leven, daar wij weten, dat Christus, nu Hij uit de doden is 
opgewekt, niet meer sterft: de dood voert geen heerschappij meer 

over Hem. Want wat zijn dood betreft, is Hij voor de zonde eens 

voor altijd gestorven; wat zijn leven betreft, leeft Hij voor God. Zo 
moet het ook voor u vaststaan, dat gij wèl dood zijt voor de zonde, 

maar levend voor God in Christus Jezus. Laat dan de zonde niet 

langer als koning heersen in uw sterfelijk lichaam, zodat gij aan zijn 
begeerten zoudt gehoorzamen, en stelt uw leden niet langer als 

wapenen der ongerechtigheid ten dienste van de zonde, maar stelt 
u ten dienste van God, als mensen, die dood zijn geweest, maar 

thans leven, en stelt uw leden als wapenen der gerechtigheid ten 

dienste van God. Immers, de zonde zal over u geen heerschappij 
voeren, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. 

De bode engel Gods sprak verder, 
 

U daar, Romeinen 8, vers 31  Wat zullen wij dan van deze dingen 

zeggen? Als God vóór ons is, wie zal tegen ons zijn? 
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 

verdween. 
 

 
 

Voorwaar, Israël: De weg is vrij, ontwaak!  
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24-05-2013  PROFETISCHE OPENBARING GODS: HOOR DE 

VREUGDE, ISRAËL, WANT ER WERD GESTREDEN TEGEN DE 

MACHTEN EN KRACHTEN VAN DE DIEPE DUISTERNIS! VERDER 
OOK: ONTWAAK EN WEES WAAKZAAM, TWIJFEL NIET!  

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, welkom! Op 24 mei 2013 bracht de engel des Heren deze 

belangrijke profetische openbaringen Gods over aan Benjamin 
Cousijnsen.  

 

Shalom! Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Ontwaak! 
Wend u tot Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus. Keer nu terug 

tot Hem en laat er geen aanstoot zijn! Voorwaar, ik ben Michaël, en 
ik ben uitgezonden in de almachtige naam van Yeshua HaMashiach, 

Isa, Jezus Christus.  

Voorwaar, toen Hij tot mij sprak, hoorde ik, Michaël, het geluid in 
mijn oren van vreugde, waardoor ik, Michaël, u dit verkondig 

namens Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus.  

Zalig zijt gij, die geloofd heeft en wie het aangenomen heeft via 
Gods eenvoudige profeet van de laatste dagen, Benjamin 

Cousijnsen. 
 

Lukas 1, vers 70  Gelijk Hij gesproken heeft door de mond zijner 

heilige profeten van oudsher. 
 

Want wat de Here gesproken heeft, zal volbracht worden! 
Hoor naar de boodschappen en hoor en zie, wat de God van Izaäk, 

Jakob en Abraham reeds vervuld heeft. Ontwaak! 

 
Lees voor: Sirach 17, vers 19 tot en met 24  Hier staat 

geschreven: Al hun daden zijn voor hem zo zichtbaar als de zon, 

zijn ogen zijn er altijd op gericht. Hun onrechtvaardigheid is voor 
hem niet verborgen, al hun zonden zijn de Heer bekend. Maar de 

Heer, die goed is en zijn schepselen kent, heeft hen niet verlaten en 
niet prijsgegeven; hij heeft hen gespaard. De barmhartigheid van 

een mens is voor hem als een zegelring, de goedheid van een mens 
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koestert hij als zijn oogappel – hij vervult zijn zonen en dochters 
met berouw. Ten slotte zal hij komen en hun naar hun daden 

vergelden, hun zonden laat hij neerkomen op hun eigen hoofd. 

Maar wie berouw heeft geeft hij een nieuwe kans, wie de hoop 
verliest moedigt hij aan.  

De bode engel Gods sprak verder, 
 

Hoor de vreugde, Israël!  

Er werd gestreden tegen de machten en krachten van de diepe 
duisternis! Sommige engelen Gods, die sneuvelden, stonden 

wederom op door de levensadem Gods. Alzo blies de almachtige 
God de mens tot leven. Voorwaar, Kadosh, Adonai, Elohím, tz'va'ot 

Asher hayah V'hoveh v'yavo. 

Voorwaar, Israël: De weg is vrij! Geliefden, spoedig kunt gij 
zeggen: Immanuel! en waarlijk van aangezicht tot aangezicht.  

 
Ik zeg u het volgende: Er zullen gebeurtenissen 

plaatsvinden, die Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, reeds 

aangaf over Iran en de buurlanden, die tegen Israël zijn.  
Onverwachts is er een wereldwijde chaos, waardoor Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus, uit het niets Zijn geliefden weg zal 

nemen, voordat het ergste komt.  
 

Voorwaar, kinderen Gods, gij denkt en hebt het gevoel:  
‘Het duurt nog lang voordat ik naar huis ga, ik ben moe’. Voorwaar, 

waar is uw geloof?  

Satan fluistert u in: ‘Zondig gerust, Hij komt nog niet’. Zo denken 
velen. Ik, Michaël, zeg u dit niet uit mijzelf, en ik word ook niet 

zonder reden uitgezonden. Voorwaar, verheug u waarlijk en zondig 
niet, en ga in uw kracht staan en vertrouw Hem!  

Ik hoorde vreugde, en gij mag raden, waarom. 

Voorwaar, het is beter, dat u de beproeving doorstaat!  
 

O wee u, die niets van Hem, Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus 

Christus, wilden weten.  
Toch is er nog redding voor u. Of laat gij u zich liever verbranden in 

het vuur der pijniging? Heeft u niet genoeg problemen en pijn 
gehad?  
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Kies heden wie u dienen wilt! Bij satan, waar u komt, als u geen 
keus maakt, vanwege uw zonden? Of kiest u heden om niet 

verbrand te worden, en laat u zich nu redden door Yeshua 

HaMashiach, Isa, Jezus Christus?  
De keus is aan u. 

 
Lees voor: Johannes 3, vers 16 tot en met 20  Hier staat 

geschreven: Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn 

eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem 
gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft 

zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld 
veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie 

in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds 

veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de 
eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de 

wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben 
dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die 

kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn 

werken niet aan de dag komen. 
De bode engel Gods sprak verder, 

 

Voorwaar, verheug u!  
Schaam u niet in Christus, en u, Jarra, de Heer heeft u zeer lief. 

Ook u, die Christus hebben aangenomen, Hij is bij u, waarlijk, die 
zeer spoedig komt! Twijfel niet! Doe wat de Geest Gods in uw hart 

heeft gelegd. Ontwaak! Want onverwachts slaat Hij toe om Zijn 

kinderen thuis te halen. 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Immanuel, Maranatha, Shalom! sprak de 

bode engel Gods, en verdween. 
 

 

 

Lijden om Christus’ wil! 
 

26-05-2013  IN EEN CAPSULEVORMIG, GLASACHTIG OBJECT REIST 
BENJAMIN COUSIJNSEN TERUG IN DE TIJD. BENJAMIN IS GETUIGE 

VAN DIVERSE GEBEURTENISSEN. DE ENGEL VERWEES NAAR DE 

BIJHORENDE GESCHRIFTEN!  
 



 
 

 

1460 
 
 

 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, welkom! Op 26 mei 2013 schreef Benjamin Cousijnsen dit 
verslag op. 

 
Terwijl ik sliep, hoorde ik het geluid van kleine verschillende 

belletjes, en ik hoorde prachtige stemmen. Er werd gezongen: “Ere 

Elohím, Adonai, ere Elohím, Adonai! Hoe heerlijk is uw Naam, 
Yeshua HaMashiach!” 

Benjamin, word wakker! 
Op het moment dat de bode engel Gods dit zei, werd ik wakker. 

Daar stond de bode engel Gods bij mijn bed.  

Shalom, profeet Benjamin Cousijnsen! Ik begroet u in de naam van 
Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Mijn naam is Chiamara. Volg 

mij. Deze bode engel Gods leek wel drie meter lang! En tijdens dat 
ik deze vrouwelijke bode engel Gods volgde, kromp ze denk ik 

terug naar ongeveer twee meter. Ze had prachtig lang haar en ze 

was gekleed in fijn, en aan de ogen scherp en blinkend, linnen. Wij 
liepen de trap af; zij liep voorop. En ik zag bliksemstralen van haar 

af komen en ik hoorde donderslagen. Ik liep dwars door de 

voordeur heen en ik was buiten. 
Benjamin, kijk daar! wees de engel Gods. 

 
Ik zag een doorzichtige eenpersoons UFO, die van boven 

openging met een soort deksel. 

Benjamin, ga daar in, sprak de bode engel Gods.  
Ooit heb ik daar eerder in gezeten. Ik deed het, en vroeg nog: 

“Waarom komen er bliksemstralen van u af?” 
De bode engel zei, Ik heb Gods bescherming. Vrees niet vanwege 

dit en de donder! Vergeet niet, God is machtig, zeer machtig!  

“Waar ga ik naartoe?” Ik kreeg geen antwoord, vanwege de deksel, 
die al afsloot. Alles leek wel van glas om mij heen, en ik klopte er 

tegenaan, en het klonk alsof ik tegen een muur aan zat te kloppen. 

Ik zag geen stuur en begon mij af te vragen, hoe ik dan moest 
gaan opstijgen. Ik zag de bode engel, Chiamara, de lucht ingaan, 

en meteen begon dit schip te trillen en te bewegen, en ging ook ik 
meteen de lucht in door een soort magneet, een krachtveld, wow! 

Het leek wel een reisje heelal.  
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Ik zag prachtige sterren, planeten, brokstukken door de 

ruimte heen zweven, enzovoorts. 

Toen zag ik dat de bode engel door een soort wormgat ging, met 
mij er achteraan.  

Opeens zag ik weer de heldere lucht, en land onder ons. 
 

We landden en het deksel ging open… we waren elders, bij 

een woestijn leek wel.  
De engel Gods zei, Shalom, profeet Benjamin!  

“Shalom!” zei ik terug, “Is dit een noodlanding?” vroeg ik. 
Nee hoor, God vergist zich nooit, kom! zei de bode engel Gods. 

Ik wilde uitstappen, maar ik viel eruit! Ik viel uit dat bijna 

onzichtbare schip, met mijn gezicht in het zand en zei lachend: 
“Welke grond heb ik geproefd?” 

De bode engel Gods lachte en zei: Heilige grond! 
 

Na een stukje lopen, kwamen we in een dorp. 

Ze zagen ons niet!  
Benjamin, wees stil en weet: gij gaat naar de synagoge, zei de 

bode engel Gods.  

Toen wij daar waren, zag ik Jezus. Ik zag en hoorde het volgende… 
 

Lees voor: Lukas 4, vers 17 en 18  Hier staat geschreven: En 
Hem werd het boek van de profeet Jesaja ter hand gesteld en toen 

Hij het boek geopend had, vond Hij de plaats, waar geschreven is: 

De Geest des Heren is op Mij, daarom, dat Hij Mij gezalfd heeft, om 
aan armen het evangelie te brengen; en Hij heeft Mij gezonden. 

En vers 29 en 30  Hier staat geschreven: Zij stonden op en wierpen 
Hem de stad uit en voerden Hem tot aan de rand van de berg, 

waarop hun stad gebouwd was, om Hem van de steilte te storten. 

Maar Hij ging midden tussen hen door en vertrok. 
 

Volg mij, Benjamin! sprak de bode engel Gods verder. 

Wij liepen verder en wij kwamen bij een huis aan, en ik hoorde en 
zag het volgende… 

 
Lees voor: Mattheüs 26, vers 33 tot en met 35  Hier staat 

geschreven: Petrus antwoordde en zeide tot Hem: Al zouden allen 
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aanstoot aan U nemen, ik nooit! Jezus zeide tot hem: Voorwaar, Ik 
zeg u, in deze nacht, eer de haan kraait, zult gij Mij driemaal 

verloochenen. Petrus zeide tot Hem: Zelfs al moest ik met U 

sterven, ik zal U voorzeker niet verloochenen. Zo spraken ook al de 
discipelen. 

 
Weer vertrokken wij en ik dacht bij mijzelf, ‘Wat betekent 

dit alles toch?’ 

Toen zei Chiamara tegen mij het volgende… 
 

Lees voor: Mattheüs 26, vers 56  Hier staat geschreven: Doch dit 
alles is geschied, opdat de schriften der profeten in vervulling 

zouden gaan. Toen lieten al de discipelen Hem alleen en vluchtten. 

 
Benjamin, zelfs Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, werd in 

de steek gelaten. 
Voorwaar, voorwaar, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, is de 

Zoon van God, het Licht van de wereld! Maar men koos voor de 

duisternis.  
 

Lees voor: Johannes 18, vers 40  Hier staat geschreven: Zij 

schreeuwden dan wederom en zeiden: Hem niet, maar Barabbas! 
En Barabbas was een rover. 

 
En wat denkt gij van Stefanus? 

 

Lees voor: Handelingen 7, vers 51 tot en met 60  Hier staat 
geschreven: Hardnekkigen en onbesnedenen van hart en oren, gij 

verzet u altijd tegen de heilige Geest; gelijk uw vaderen, zo ook gij. 
Wie van de profeten hebben uw vaderen niet vervolgd? Zelfs 

hebben zij hen gedood, die geprofeteerd hebben van de komst van 

de Rechtvaardige, van wie gij nu verraders en moordenaars 
geworden zijt, gij, die de wet ontvangen hebt op beschikking van 

engelen, doch haar niet hebt gehouden.  

Voorwaar, Hoor! 
 

Lees voor: 1 Petrus 2, vers 18 tot en met 25, en 1 Petrus 3, 
vers 13 tot en met 18, en 1 Petrus 4, vers 1 tot en met 6 en 

vers 12 tot en met 17  Ik begin bij 
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1 Petrus 2, vers 18 tot en met 25  Hier staat geschreven: Gij, 
huisslaven, weest in alle vreze uw meesters onderdanig, niet alleen 

de goede en vriendelijke, maar ook de verkeerde. Want dit is 

genade, indien iemand, omdat hij met God rekening houdt, leed 
verdraagt, dat hij ten onrechte lijdt. Want mag dát roem heten, als 

gij slagen moet verduren, omdat gij kwaad doet? Maar als gij goed 
doet en dan lijden moet verduren, dát is genade bij God. Want 

hiertoe zijt gij geroepen, daar ook Christus voor u geleden heeft en 

u een voorbeeld heeft nagelaten, opdat gij in zijn voetstappen 
zoudt treden; die geen zonde gedaan heeft en in wiens mond geen 

bedrog is gevonden; die, als Hij gescholden werd, niet terugschold 
en als Hij leed, niet dreigde, maar het overgaf aan Hem, die 

rechtvaardig oordeelt; die zelf onze zonden in zijn lichaam op het 

hout gebracht heeft, opdat wij, aan de zonden afgestorven, voor de 
gerechtigheid zouden leven; en door zijn striemen zijt gij genezen. 

Want gij waart dwalende als schapen, maar thans hebt gij u 
bekeerd tot de herder en hoeder van uw zielen. 

1 Petrus 3, vers 13 tot en met 18  Hier staat geschreven: ‘Geduldig 

lijden’ - En wie zal u kwaad doen, als gij u beijvert voor het goede? 
Al moest gij lijden om de gerechtigheid, toch zijt gij zalig. Doch 

vreest niet voor hun dreiging, en laat u niet verschrikken. Maar 

heiligt de Christus in uw harten als Here, altijd bereid tot 
verantwoording aan al wie u rekenschap vraagt van de hoop, die in 

u is, doch met zachtmoedigheid en vreze, en met een goed 
geweten, opdat bij al het kwaad, dat men van u spreekt, zij, die uw 

goede wandel in Christus smaden, beschaamd gemaakt worden. 

Want het is beter te lijden, indien de wil van God dit eist, goed 
doende dan kwaad doende. Want ook Christus is eenmaal om de 

zonden gestorven als rechtvaardige voor onrechtvaardigen, opdat 
Hij u tot God zou brengen: Hij, die gedood is naar het vlees, maar 

levend gemaakt naar de geest. 

1 Petrus 4, vers 1 tot en met 6  Hier staat geschreven: Daar 
Christus dan naar het vlees geleden heeft, moet ook gij u wapenen 

met dezelfde gedachte, dat, wie naar het vlees geleden heeft, 

onttrokken is aan de zonde, om niet meer naar de begeerten van 
mensen, maar naar de wil van God de tijd, die nog rest in het 

vlees, te leven. Want er is tijd genoeg voorbijgegaan met het 
volbrengen van de wil der heidenen, toen gij wandeldet in allerlei 

losbandigheid, begeerten, dronkenschap, brassen, drinken en 
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onzedelijke afgoderij. Daarom bevreemdt het hen, dat gij u niet 
met hen stort in diezelfde poel van liederlijkheid, en zij belasteren 

u; maar zij zullen daarvan rekenschap moeten geven aan Hem, die 

gereed staat om levenden en doden te oordelen. Want daartoe is 
ook aan doden het evangelie gebracht, opdat zij wèl, naar de mens, 

wat het vlees aangaat, zouden geoordeeld worden, doch, naar God, 
wat de geest betreft, zouden leven.  

En vers 12 tot en met 17  Hier staat geschreven: Geliefden, laat de 

vuurgloed, die tot beproeving dient, u niet bevreemden, alsof u iets 
vreemds overkwame. Integendeel, verblijdt u naarmate gij deel 

hebt aan het lijden van Christus, opdat gij u ook met vreugde zult 
mogen verblijden bij de openbaring zijner heerlijkheid. Indien gij 

door de naam van Christus smaad lijdt, zijt gij zalig, daar de Geest 

der heerlijkheid en de Geest Gods op u rust. Laat dus niemand 
uwer moeten lijden als moordenaar, of dief, of boosdoener, of als 

een bemoeial. Indien hij echter als Christen lijdt, dan schame hij 
zich niet, maar verheerlijke God onder die naam. Want het is nu de 

tijd, dat het oordeel begint bij het huis Gods; als het bij ons begint, 

wat zal het einde zijn van hen, die ongehoorzaam blijven aan het 
evangelie Gods? 

 

Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, gelovigen: Houd dit in 
gedachten, en lees dit voor uzelf: 2 Korinthiërs 6, vers 14, en 

2 Korinthiërs 6, vers 15 tot en met 17, en 1 Korinthiërs 15, 
vers 33. 

 

Voorwaar, licht en donker gaat niet samen! 
Benjamin, ik breng u terug, maar ik spreek verder. 

 
U daar, uw loon zal groot zijn als gij lijdt om Zijns naams wil.  

 

Lees voor: Mattheüs 11, vers 28 tot en met 30  Hier staat 
geschreven: Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik 

zal u rust geven; neemt mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben 

zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw 
zielen; want mijn juk is zacht en mijn last is licht. 

 
Al hebt gij alles verloren, is Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus, niet waardevoller in uw leven? 
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Heeft Hij u niet meer te bieden? 
 

Lees voor: Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Hier staat 

geschreven: Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn 
eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem 

gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft 
zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld 

veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie 

in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds 
veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de 

eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de 
wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben 

dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die 

kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn 
werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat 

tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat zij in God verricht 
zijn. 

 

Wij zijn er, Benjamin. Bemoedig de Christenen, die het 
zwaar hebben! 

Zeg hen: “Uw familie is groter in de hemel dan op aarde!”  

Voorzichtig instappen, Benjamin, gij hebt al de heilige grond 
geproefd. De bode engel Gods ging weer voorop, en zoals ik naar 

Israël was gegaan, zo bracht de bode engel mij terug. 
 

Aangekomen bij ons thuis, zei ik: “Heeft God ook grote UFO 

schepen? Dit is maar een kleintje”.  
Voorwaar, sprak de bode engel Gods, ik openbaar u: God heeft ook 

ruimteschepen! 
Ik ga nu, Ruacha… “Wacht!” zei Benjamin, “ik moet nog het huis 

binnen.” 

Oké, zei de engel Gods, ga maar zachtjes naar bed, sprak de engel 
Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 

 
 

Hoor, België! Bekeer u nu, beeldendienaars! 
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27-05-2013  PROFETIE: WAARSCHUWING GODS AAN BELGIË VAN 
DE GOD VAN ABRAHAM, IZAÄK EN JAKOB. O WEE, U DIE ZICH 

NIET BEKEERT! BENJAMIN VRAAGT OM UITSTEL, ZODAT U ZICH 

KAN BEKEREN! UW UITSTEL IS KORT!  
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, welkom! Op 27 mei 2013 bracht de engel des Heren deze 
waarschuwende profetische boodschap Gods over aan profeet 

Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Ik ben de bode engel Gods, 
Alpinio.  

 
Voorwaar, hoor aandachtig, Walcourt, Beaumont, en 

Gerpinnes en Florennes.  

Zo spreekt de almachtige God tot u: 
 

Jeremia 8, vers 19 en 20  Waarom hebben zij Mij gekrenkt met 

hun beelden, met nietigheden uit den vreemde? – Voorbij is de 
oogst, ten einde de zomer, en wij zijn niet verlost! 

 
Voorwaar, bekeer u nu, beeldendienaars!  

Zo spreekt de God van Izaäk, Jakob en Abraham tot u. 

 
Psalm 97, vers 7  Alle beeldendienaars zullen beschaamd worden, 

zij die zich op afgoden beroemen; buigt u voor Hem neder, alle gij 
goden.  

 

Voorwaar, ook uw kerken zijn vervloekt, onder andere uw 
Saint-Feuillien kerk. 

Ik haat uw marsen en uw afbeeldingen van Maria en uw 

zogenaamde heilige iconen! Voorwaar, 
 

Lees voor: Leviticus 19, vers 4, en Hosea 11, vers 2, en 
Deuteronomium 11, vers 26 tot en met 28  Ik begin bij 
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Leviticus 19, vers 4  Hier staat geschreven: Gij zult u niet tot de 
afgoden wenden en u geen gegoten beelden maken: Ik ben de 

HERE, uw God. 

Hosea 11, vers 2  Hier staat geschreven: Hoe meer men hen riep, 
des te meer dwaalden zij weg: aan de Baäls offerden zij en aan de 

gesneden beelden brachten zij reukoffers. 
Deuteronomium 11, vers 26 tot en met 28  Hier staat geschreven: 

Zie, ik houd u heden zegen en vloek voor: zegen, wanneer gij 

luistert naar de geboden van de HERE, uw God, die ik u heden 
opleg; maar vloek, indien gij naar de geboden van de HERE, uw 

God, niet luistert en afwijkt van de weg die ik u heden gebied, door 
het achterna lopen van andere goden, die gij niet gekend hebt. 

 

Voorwaar, voorwaar, luister naar de woorden Gods, die 
doorgegeven zijn aan Benjamin Cousijnsen, Gods geliefde 

profeet van de laatste dagen! 
 

Lees voor: Deuteronomium 12, vers 2 tot en met 4, en 

Leviticus 26, vers 1 en vers 18 tot en met 21, en Exodus 22, 
vers 20  Ik begin bij 

Deuteronomium 12, vers 2 tot en met 4  Hier staat geschreven: Gij 

zult alle plaatsen volkomen vernietigen, waar de volken, wier 
gebied gij in bezit neemt, hun goden gediend hebben, op hoge 

bergen en op heuvels en onder elke groene boom. Gij zult hun 
altaren afbreken, hun gewijde stenen verbrijzelen, hun gewijde 

palen met vuur verbranden, de gesneden beelden van hun goden 

omhouwen en hun naam van die plaats doen verdwijnen. Niet alzo 
zult gij de HERE, uw God, dienen. 

Leviticus 26, vers 1  Hier staat geschreven: Gij zult u geen afgoden 
maken; een gesneden beeld noch een gewijde steen zult gij u 

oprichten; ook een steen met beeldhouwwerk zult gij in uw land 

niet zetten, om u daarvoor neder te buigen, want Ik ben de HERE, 
uw God. 

En vers 18 tot en met 21  En indien gij desniettegenstaande niet 

naar Mij luistert, dan zal Ik u blijven tuchtigen wegens uw zonden, 
tot zevenmaal toe, en uw trotse macht zal Ik breken en uw hemel 

maken als ijzer en uw land als koper. Dan zal uw kracht tevergeefs 
verbruikt worden; uw land zal zijn opbrengst niet geven en het 

geboomte des lands zal zijn vrucht niet dragen. Indien gij u tegen 
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Mij verzet en naar Mij niet wilt luisteren, dan zal Ik u nog 
zevenmaal harder slaan, naar uw zonden. 

Exodus 22, vers 20  Hier staat geschreven: Wie aan de goden 

offert, behalve aan de HERE alleen, zal met de ban geslagen 
worden.  

 
Voorwaar, bekeer u, want wie niet wil horen, gaat verloren! 

Zijt gij geestelijk blind, en kent gij de heilige Geschriften niet? 

 
Lees voor: Exodus 20, vers 3 tot en met 5, en Wijsheid 13, 

vers 1 en vers 9 tot en met 10  Ik begin bij 
Exodus 20, vers 3 tot en met 5  Hier staat geschreven: Gij zult 

geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen 

gesneden beeld maken noch enige gestalte van wat boven in de 
hemel, noch van wat beneden op de aarde, noch van wat in de 

wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen 
dienen; want Ik, de HERE, uw God, ben een naijverig God, die de 

ongerechtigheid der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het 

derde en aan het vierde geslacht van hen die Mij haten. 
Wijsheid 13, vers 1  Hier staat geschreven: ‘De dwaasheid van 

afgodendienst’ - Wie niet van God weet is een geboren dwaas. 

Zulke mensen zijn niet eens in staat om uit alle goede dingen die ze 
zien de Zijnde te kennen, of de maker te ontwaren in wat hij 

gemaakt heeft.  
En vers 9 tot en met 10  Als ze bij machte zijn om zo veel kennis op 

te doen dat ze de wereld kunnen doorvorsen, dan hadden ze hem 

die heerst over al die dingen toch allang moeten vinden? 
Meelijwekkend zijn ook zij die hun hoop stellen in dode dingen, en 

maaksels van mensenhanden tot god uitroepen, of het nu gouden 
of zilveren beelden zijn, afbeeldingen van levende wezens, of een 

nutteloos stenen voorwerp uit vroeger tijd.  

 
O wee, u, die zich niet bekeert!  

Alleen God is waardig alle eer te ontvangen. Voorwaar, alleen Hij is 

heilig! Pas op voor Gods hand die slaat! Maak het uzelf niet 
moeilijk.  

 
Benjamin vraagt om uitstel, zodat u zich kan bekeren. 
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Maak recht de weg des Heren, gelijk de profeet Benjamin 
Cousijnsen gesproken heeft tot u. Uw uitstel is kort! 

 

Lees voor: Johannes 3, vers 16 en 17 en vers 19 tot en met 
21, en Johannes 4, vers 22 

Johannes 3, vers 16 en 17  Hier staat geschreven: Want alzo lief 
heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven 

heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar 

eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld 
gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld 

door Hem behouden worde.  
En vers 19 tot en met 21  Dit is het oordeel, dat het licht in de 

wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben 

dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die 
kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn 

werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat 
tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat zij in God verricht 

zijn. 

Johannes 4, vers 22  Hier staat geschreven: Gij aanbidt, wat gij 
niet weet; wij aanbidden, wat wij weten, want het heil is uit de 

Joden. 

De bode engel Gods sprak verder, 
 

De tijd is nabij!  
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 

verdween. 

 
 

 

Een reddende engel! 
 

27-05-2013  BOODSCHAP GODS, WAARIN DE BODE ENGEL GODS 
OPENBARINGEN MAG DOEN OVER HET 'SOORT LICHAAM' VAN DE 

ENGELEN EN HUN VERSCHIJNINGSVORM. DAARNAAST VERTELT ZIJ 

OVER EEN OPDRACHT, DIE ZE UITVOERDE! 
 

 

Volledige weergave: 
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Hallo, welkom! Op 27 mei 2013 bracht de engel des Heren deze 
boodschap Gods over aan Benjamin Cousijnsen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Ik ben 

de bode engel Gods. Mijn naam is Ammina. Voorwaar,  
 

Job 38, vers 7  Terwijl de morgensterren tezamen juichten. 

 
Wij engelen Gods en al de Zonen Gods jubelden in den 

beginne! 
In den beginne waren wij engelen getuige van Gods grootheid. 

Heilig, heilig, heilig is de Here der heerscharen.  

Voorwaar, luister aandachtig! 
 

Hebreeën 13, vers 2 en 3  Vergeet de herbergzaamheid niet, 
want daardoor hebben sommigen, zonder het te weten, engelen 

geherbergd. Denkt aan de gevangenen, alsof gij met hen gevangen 

waart; aan hen, die mishandeld worden, als mensen, die ook zelf 
een lichaam hebt. 

 

Voorwaar, wij engelen zijn gekleed in smetteloos fijn linnen, 
in een kreukvrij, vuur- en vlekafstotend, blinkend, 

sneeuwwit gewaad. 
Ons lichaam, waarmee wij engelen verschijnen, kan menselijk zijn 

om u tot dienst te zijn. Met het oog zijn wij niet waar te nemen als 

engelen, wanneer wij uitgezonden worden in de almachtige naam 
van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, en hebben wij nog geen 

lichaam, zoals een mens. Denk enigszins aan kleding, dat men aan- 
en uittrekt. Wij engelen kunnen dus een lichaam aannemen en 

weer afleggen, een tijdelijk lichaam. Maar wij hebben dus geen 

lichaam, zoals de mens. 
 

Lees voor: 1 Korinthiërs 15, vers 40 tot en met 46  Hier staat 

geschreven: Er zijn hemelse en aardse lichamen, maar de glans der 
hemelse is anders dan die der aardse. De glans der zon is anders 

dan die der maan en der sterren, want de ene ster verschilt van de 
andere in glans. Zo is het ook met de opstanding der doden. Er 

wordt gezaaid in vergankelijkheid, en opgewekt in 
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onvergankelijkheid; er wordt gezaaid in oneer, en opgewekt in 
heerlijkheid; er wordt gezaaid in zwakheid, en opgewekt in kracht. 

Er wordt een natuurlijk lichaam gezaaid, en een geestelijk lichaam 

opgewekt. Is er een natuurlijk lichaam, dan bestaat er ook een 
geestelijk lichaam. Aldus staat er ook geschreven: de eerste mens, 

Adam, werd een levende ziel; de laatste Adam een levendmakende 
geest. Doch het geestelijke komt niet eerst, maar het natuurlijke, 

en daarna het geestelijke. 

 
Voorwaar, in Amerika woonde in 2012 Ismaël, een 

pinksterpredikant. 
Op een dag was Ismaël zo moe en uitgeput! Hij had een migraine 

aanval gehad en kon zich niet meer goed concentreren op zijn 

Bijbel. Opeens stond bij hem een beambte in uniform van het 
elektriciteitsbedrijf voor de deur, en belde aan en zei: “Bent u 

Ismaël?” 
“Ja”, zei Ismaël.  

“Zou u even naar buiten kunnen gaan”, sprak de beambte, “er is 

een gaslek”. 
Ismaël was net buiten, of een harde explosie vond plaats! Zelfs de 

ramen sprongen en de deur werd eruit geblazen, en alles stond in 

brand! Toen kwam de brandweer en de politie. Ismaël zag de 
elektriciteitsbeambte nergens om te bedanken.  

 
Voorwaar, ik, Ammina, de bode engel Gods werd 

uitgezonden om Ismaël te redden. 

Ismaël was een wederom geboren Christen. Hij kon bij geen enkel 
elektriciteitsbedrijf deze beambte vinden! 

 
Lees voor: Johannes 8, vers 12 en vers 29, en Johannes 3, 

vers 16   

Johannes 8, vers 12  Hier staat geschreven: ‘Het licht der wereld’ - 
Wederom dan sprak Jezus tot hen en zeide: Ik ben het licht der 

wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, maar 

hij zal het licht des levens hebben. 
En vers 29  En die Mij gezonden heeft, is met Mij. Hij heeft Mij niet 

alleen gelaten, want Ik doe altijd wat Hem behaagt. 
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Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat 
Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in 

Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. 

 
Voorwaar, ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel 

Gods, en verdween. 
 

 

 

28-05-2013 Profetie: Vulkaan Copahue! 
 

PROFETIE: DE ENGEL GODS, DONDER, BRACHT ROND 2.00 UUR 
DEZE BOODSCHAP OVER IN DE NAAM VAN DE ALMACHTIGE GOD 

VAN ABRAHAM, IZAÄK EN JAKOB: DONDER WERD DOOR DE 
ALMACHTIGE GOD GESTUURD OM COPAHUE TE LATEN ROKEN! 

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, welkom! In de nacht, in de ochtend van 28 mei 2013 rond 

2.00 uur, bracht de engel Gods deze profetie over aan Benjamin 

Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus. Voorwaar, voorwaar, mijn naam is Donder en ben de bode 
engel Gods. Luister!  

 
Voorwaar, Argentinië en Chili, ik breng u veel rook, en de 

zonden zijn evenzo als de vulkaan Copahue. 

Voorwaar, na Gods sluizen te hebben geopend met grote regenval, 
stuurde de almachtige God mij om uw vulkaan te laten roken!  

Voorwaar, volk, gij hebt u telkens op uw beelden gericht, uw valse 
afgoden! Voorwaar! 

 

Lees voor: Johannes 8, vers 12  Hier staat geschreven: ‘Het licht 
der wereld’ - Wederom dan sprak Jezus tot hen en zeide: Ik ben het 

licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de duisternis 

wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben. 
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Gij wandelt in de duisternis! 
Voorwaar, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, is de enige Weg en 

Behoud. 

 
Lees voor: Johannes 3, vers 16 en 17  Hier staat geschreven: 

Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren 
Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet 

verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon 

niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar 
opdat de wereld door Hem behouden worde. 

 
Voorwaar! Kies heden wie gij dienen wilt, en wie niet wil 

horen, gaat verloren! 

Profeet Benjamin, ik raad evacuatie aan en bekering, en om alle 
afgodsbeelden te vernietigen. Ik zal de vulkaan schudden! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 
verdween. 

 

 
 

Vergeef, zie het goede! 
 
28-05-2013  DE ENGEL DES HEREN BRACHT DEZE BOODSCHAP 

VAN DE HERE DIRECT OVER AAN PROFEET BENJAMIN 

COUSIJNSEN. DE HEER BEMOEDIGT OOK U! ZEG TEGEN 
ELKANDER: “IK HEB JE LIEF MET DE LIEFDE VAN DE HEER!” 

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, welkom! Op 28 mei 2013 bracht de engel Gods deze 

boodschap Gods over aan Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de Naam boven alle namen en machten en 

krachten, die meer dan overwinnaar is. Ver boven dit alles is Hij 
verheven! Zijn naam is Jezus Christus, ook Isa genoemd, Yeshua 

HaMashiach, El Elohím. Voorwaar, Hoor! 
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Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, 
dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die 

in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. 

 
Sirach 2, vers 1 tot en met 18, en Sirach 3, vers 17, en 

Sirach 7, vers 1 en vers 13 en vers 16 en 17, en Sirach 10, 
vers 6 en 7  Lees alles voor. Ik begin bij 

Sirach 2, vers 1 tot en met 18  Hier staat geschreven: ‘Standvastig 

in beproevingen’ - Mijn kind, als je de Heer wilt dienen, bereid je 
dan voor op beproevingen. Houd het rechte spoor, wees 

standvastig en word niet ongeduldig in tijden van tegenspoed. Houd 
je stevig aan hem vast en laat hem niet los, dan word je aan je 

levenseinde beloond. Aanvaard alles wat je overkomt en wees ook 

geduldig wanneer je wordt vernederd. Want goud wordt in het vuur 
getoetst, in de oven van vernedering test God de mens die hij 

aanvaardt. Wanneer je ziek bent of armoede lijdt, vertrouw dan op 
hem. Geloof in hem, dan zal hij je helpen, bewandel rechte wegen 

en vestig op hem je hoop. Jij die ontzag voor de Heer hebt, zie uit 

naar zijn ontferming en wijk niet af, dan val je niet. Jij die ontzag 
hebt voor de Heer, vertrouw op hem, dan valt je loon je niet uit 

handen. Jij die ontzag hebt voor de Heer, hoop op het goede, op 

ontferming en eeuwige vreugde, want eeuwige vreugde is het loon 
dat hij je schenkt. Kijk naar de generaties van vroeger: Was er ook 

maar iemand die op de Heer vertrouwde en werd teleurgesteld? 
Was er ook maar iemand die volhardde in ontzag voor hem en niet 

werd gehoord? Was er ook maar iemand die hem aanriep en 

onopgemerkt bleef? De Heer heeft immers medelijden en ontfermt 
zich, vergeeft zonden en redt in tijden van verdrukking. Wee de 

laffe harten en de slappe handen, de zondaar die twee paden 
bewandelt. Wee het wankelmoedig hart, want het heeft geen 

vertrouwen; daarom wordt het niet beschermd. Wee jullie die niet 

langer volharden, wat zul je doen als God je opzoekt? Wie ontzag 
heeft voor de Heer verzet zich niet tegen zijn woorden, wie hem 

bemint volgt zijn wegen. Wie ontzag heeft voor de Heer wil hem 

welgevallig zijn. Wie hem bemint leeft volledig vanuit de wet. Wie 
ontzag heeft voor de Heer houdt zijn hart bereid en vernedert zich 

voor hem. ‘We vallen liever in handen van de Heer dan in handen 
van mensen, want zijn ontferming is zo groot als zijn majesteit.’  
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Sirach 3, vers 17  Hier staat geschreven: Mijn kind, wees 
zachtaardig in wat je doet, dan ben je geliefder dan iemand die 

geschenken geeft.  

Sirach 7, vers 1  Hier staat geschreven: Doe geen kwaad, dan treft 
het kwaad je niet.  

En vers 13  Vertel niet leugen na leugen, almaar liegen loopt slecht 
af.  

En vers 16 en 17  Voorkom dat je tot de zondaars wordt gerekend, 

bedenk dat de toorn niet op zich laat wachten. Wees uiterst 
nederig, want vuur en wormen wachten de goddeloze.  

Sirach 10, vers 6 en 7  Hier staat geschreven: Hoe groot ook het 
onrecht dat je is gedaan, koester geen wrok tegen de ander, neem 

niet het recht in eigen hand. Hoogmoed is bij de Heer en de 

mensen gehaat, voor beiden is onrecht een wanklank.  
De bode engel Gods sprak verder, 

 
Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Ik ben de bode engel Gods, Rafaël.  

 

Bedroeft de Heilige Geest Gods niet! 
Maar weest het spiegelbeeld van Jezus Christus, Isa, Yeshua 

HaMashiach, in uw handel en wandel. 

 
Lees voor: Efeziërs 4, vers 31 en 32, en Efeziërs 6, vers 12 en 

13, en Mattheüs 18, vers 21 en 22, en Mattheüs 5, vers 10 
tot en met 12  Ik begin bij 

Efeziërs 4, vers 31 en 32  Hier staat geschreven: Alle bitterheid, 

gramschap, toorn, getier en gevloek worde uit uw midden 
gebannen, evenals alle kwaadaardigheid. Maar weest jegens 

elkander vriendelijk, barmhartig, elkander vergevend, zoals God in 
Christus u vergeving geschonken heeft. 

Efeziërs 6, vers 12 en 13  Hier staat geschreven: Want wij hebben 

niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, 
tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, 

tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Neemt daarom de 

wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in de boze dag 
en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te houden. 

Mattheüs 18, vers 21 en 22  Hier staat geschreven: Toen kwam 
Petrus bij Hem en zeide: Here, hoeveel maal zal mijn broeder tegen 

mij zondigen en moet ik hem vergeven? Tot zevenmaal toe? Jezus 
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zeide tot hem: Ik zeg u, niet tot zevenmaal toe, maar tot zeventig 
maal zevenmaal. 

Mattheüs 5, vers 10 tot en met 12  Hier staat geschreven: Zalig de 

vervolgden om der gerechtigheid wil, want hunner is het Koninkrijk 
der hemelen. Zalig zijt gij, wanneer men u smaadt en vervolgt en 

liegende allerlei kwaad van u spreekt om Mijnentwil. Verblijdt u en 
verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen; want alzo hebben 

zij de profeten vóór u vervolgd.  

De bode engel Gods sprak verder, 
 

Gij daar, overdenk dit en wees sterk! 
Als gij uw naaste niet kan vergeven, kan Jezus Christus, Isa, 

Yeshua HaMashiach, El Elohím, u ook niet vergeven. Voorwaar,  

 
Lees voor: 1 Petrus 5, vers 6 tot en met 11 en vers 14   

1 Petrus 5, vers 6 tot en met 11  Hier staat geschreven: Vernedert 
u dan onder de machtige hand Gods, opdat Hij u verhoge te zijner 

tijd. Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u. 

Wordt nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond 
als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden. 

Wederstaat hem, vast in het geloof, wetende, dat aan uw 

broederschap in de wereld hetzelfde lijden wordt toegemeten. Doch 
de God van alle genade, die u in Christus geroepen heeft tot zijn 

eeuwige heerlijkheid, Hij zal u, na een korte tijd van lijden, 
volmaken, bevestigen, sterken en grondvesten. Hem zij de kracht 

in alle eeuwigheid! Amen.  

En vers 14  Groet elkander met de kus der liefde.  
De bode engel Gods sprak verder, 

 
Zeg tegen elkander: “Ik heb u lief met de liefde van de Heer, 

want ik zie in jou de grootheid van Zijn naam. Ik heb je lief 

met de liefde van de Heer”. 
Zie het goede! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 

verdween. 
 

 
 

Kannibalisme neemt nu toe in de wereld! 
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29-05-2013  OPENBARING GODS: ZOALS HET WAS IN DE DAGEN 

VAN HENOCH, IS HET NU REEDS! ALLES HERHAALT ZICH! HIER IS 

WIJSHEID VOOR NODIG. 
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, welkom! Op 29 mei 2013 bracht de engel des Heren deze 
boodschap Gods over aan Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, Isa, 

Jezus Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Mijn naam is Donder. 

 
Voorwaar, Baltimore, Rosedale, ik, de bode engel Donder, 

spaarde het mensenleven van de vrachtwagenchauffeur.  
De goederentrein is ontspoord en geëxplodeerd.  

Voorwaar, 2013 zal men nimmer vergeten! 

 
Kannibalisme is waarlijk toegenomen.  

Had profeet Benjamin Cousijnsen u niet gewaarschuwd?  

In Korea eet men reeds zijn eigen kinderen op. Voorwaar, de 
gevallen engelen hebben wereldwijd velen overgenomen. Het is 

zoals het was in de tijd, dat de gevallen engelen van satan de 
mensheid leerde, om zich te verontreinigen tegen de almachtige 

God in de tijden van Henoch, met tovenarij en banspreuken en het 

insnijden van wortels, en het gebruikmaken van natuurlijke 
kruiden, en zelfs het maken van zwaarden en messen, schilden, 

borstplaten en armbanden. Velen gaven zich toen ook al over aan 
dwaling en verkrachtingen. Voorwaar, Hoor! 

 

Henoch, hoofdstuk 6 tot en met 8  Hier wordt dit beschreven. 
Lees dit voor uzelf. 

 

Voorwaar, de mensen waren de slaven. 
En toen de mensen deze engelenreuzen niet meer konden 

onderhouden, aten de gevallen engelen de mensen op en dronken 
hun bloed. Hier is wijsheid voor nodig. Alles herhaalt zich, doordat 

de mensheid Jezus Christus, Isa, Yeshua HaMashiach, verworpen 
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heeft. Vele bezuinigingen zijn mede de oorzaak van wat zich nu 
afspeelt in de wereld. De totale overname is in volle gang! 

 

Lees voor: Leviticus 18, vers 25 en vers 27 tot en met 30, en 
Leviticus 20, vers 26, en Johannes 3, vers 16 en vers 19 tot 

en met 20, en Johannes 4, vers 22  Ik begin bij 
Leviticus 18, vers 25  Hier staat geschreven: Het land toch werd 

verontreinigd en Ik vergold daaraan zijn ongerechtigheid, zodat het 

land zijn inwoners uitspuwde. 
En vers 27 tot en met 30  Want al deze gruwelen deden de lieden 

van het land, die vóór u waren, zodat het land onrein werd – opdat 
het land u niet uitspuwe, wanneer gij het verontreinigt, zoals het 

uitgespuwd heeft het volk, dat vóór u was. Want ieder die iets van 

al deze gruwelen doet, – degenen, die ze doen, zullen uit het 
midden van hun volk uitgeroeid worden. Zo zult gij het voorschrift 

dat Ik u geef, in acht nemen, zodat gij de gruwelijke inzettingen 
niet doet, die vóór u gedaan werden, opdat gij u daardoor niet 

verontreinigt. Ik ben de HERE, uw God. 

Leviticus 20, vers 26  Hier staat geschreven: Weest Mij heilig, want 
heilig ben Ik, de HERE, en Ik heb u afgezonderd van de volken, 

opdat gij Mij zoudt toebehoren. 

Johannes 3, vers 16  Hier staat geschreven: Want alzo lief heeft 
God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 

opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig 
leven hebbe. 

En vers 19 tot en met 20  Dit is het oordeel, dat het licht in de 

wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben 
dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die 

kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn 
werken niet aan de dag komen. 

Johannes 4, vers 22  Hier staat geschreven: Gij aanbidt, wat gij 

niet weet; wij aanbidden, wat wij weten, want het heil is uit de 
Joden. 

De bode engel Gods sprak verder, 

 
Voorwaar, zie! 

Wie niet wil horen, gaat verloren! 
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Lees voor: 1 Petrus 5, vers 8 tot en met 10  Hier staat 
geschreven: Wordt nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij, de 

duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal 

verslinden. Wederstaat hem, vast in het geloof, wetende, dat aan 
uw broederschap in de wereld hetzelfde lijden wordt toegemeten. 

Doch de God van alle genade, die u in Christus geroepen heeft tot 
zijn eeuwige heerlijkheid, Hij zal u, na een korte tijd van lijden, 

volmaken, bevestigen, sterken en grondvesten.  

De bode engel Gods sprak verder, 
 

Voorwaar, zo zijn er momenteel vele rampen en 
oorlogsgeweld, en vele werken des duivels en 

Christenvervolging. 

Voorwaar, geliefden, als gij Jezus Christus, Isa, Yeshua 
HaMashiach, aanneemt in uw hart en erkent als de Heer van uw 

leven, dan hebt gij niets te vrezen. Voorwaar, 
 

Lees voor: 1 Johannes 4, vers 14 tot en met 16  En wij hebben 

aanschouwd en getuigen, dat de Vader de Zoon gezonden heeft als 
Heiland der wereld. Al wie belijdt, dat Jezus de Zoon van God is – 

God blijft in hem en hij in God. En wij hebben de liefde onderkend 

en geloofd, die God jegens ons heeft.  
De bode engel Gods sprak verder,  

 
Voorwaar, kinderen Gods, nog heel even en de hemelse 

poort gaat wijd open. 

Gij wordt van de hel op aarde onverwachts weggerukt! 
 

Lees voor: Efeziërs 6, vers 12 en 13  Hier staat geschreven: 
Want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar 

tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers 

dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. 
Neemt daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen 

bieden in de boze dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende, 

stand te houden. 
De bode engel Gods sprak verder, 

 
Voorwaar, kies heden wie gij dienen wilt! 
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Wees niet eigenwijs. Bid dat gij behouden zijt en ga naar een volle 
evangelische kerk of pinksterkerk, en word sterk in de Here. Zie de 

tekenen der tijden! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 
verdween. 

 
 

 

Houd uw vlam brandend! 
 

ZONDER HET LICHT WORDT HET DONKER OP AARDE! 

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, welkom! Mijn naam is Benjamin Cousijnsen. Op woensdag 29 

mei 2013 kreeg ik de volgende boodschap van een bode engel 
Gods. 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus, de Zoon van God. Voorwaar, 

voorwaar, ik zeg u, Ik ben de bode engel Gods en mijn naam is 
Levias. 

 

Voorwaar, als er geen straatlantaarns waren en de maan 
was ver achter de wolken schuilgegaan, wat zou het dan 

donker zijn! 
Voorwaar, ik zeg u, Hoe zal het zijn als er geen volk van Israël zou 

zijn? Geen volk van God, dat eeuwenlang de verhalen over God had 

doorverteld, dat eeuwenlang had geprobeerd te leven, zoals God 
het wil? 

 
En hoe zou het zijn, als de Zoon van God, Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus, niet geboren was? 

Dan had Hij u niet kunnen vertellen, hoe goed God is. En ook had 
Hij niet kunnen zeggen, dat God wil dat ook gij, Richard, Dirk, 

Tracey, John, Rosaline, Carlos, Faby, Ted, en ook gij, goed moet 

zijn! Benjamin kreeg uw namen door. 
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Voorwaar, zonder het licht wordt het donker op de aarde. 
Zo donker was het voor die vijf domme meisjes. Ze hadden niet 

echt gewacht op de Heer; het was te donker om hen heen! 

 
Lees voor uzelf in uw Bijbel: Mattheüs 25, vers 10, 11 en 12 

 
Voorwaar, gij wacht op de Koning der koningen, Yeshua 

HaMashach, Jezus Christus. 

Maar als Hij nu komt, wat zou er gebeuren met u, die luistert? 
Christen of geen Christen, ga tot het licht! 

 
Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, 

dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die 

in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. 
Johannes 8, vers 12  Wederom dan sprak Jezus tot hen en zeide: Ik 

ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de duisternis 
wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben. 

 

Ik ga nu, profeet Benjamin Cousijnsen. Voorwaar, als Jezus 
Christus komt, mag er tussen u en Hem niets in staan! Luister 

goed: er mag niets tussen u en Hem in staan. 

Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 
 

30-05-2013 Zo zal de komst van de Zoon des 

mensen zijn! 
 
BOODSCHAP GODS: WANT GELIJK DE BLIKSEM FLITST, EN VAN DE 

ENE KANT DES HEMELS TOT DE ANDERE LICHT, ZO ZAL DE ZOON 
DES MENSEN WEZEN OP ZIJN DAG.  LUKAS 17:24 

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, welkom! Mijn naam is Benjamin Cousijnsen. Op 30 mei 2013 

kreeg ik de volgende boodschap van een bode engel Gods, die ik 

graag met u wil delen.  
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Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Jezus Christus, 
Yeshua HaMashiach.  

 

Voorwaar, voorwaar, veel mensen van vroeger en nu 
verklaren, dat de gebeurtenissen in de wereld 

natuurverschijnselen zijn. 
Velen verklaren liever niet de waarheid, omdat ze bang waren, 

doodsbang. 

 
Genesis 1, vers 1 en 2  In den beginne schiep God de hemel en 

de aarde. De aarde nu was woest en ledig, en duisternis lag op de 
vloed, en de Geest Gods zweefde over de wateren. 

In den beginne zou gij ook bang zijn. 

Voorwaar, mijn naam is Donder en ben een bode engel Gods.  
Hoorde ik een donder? Vrees niet! Maar stel u voor, dat plotseling 

de lucht heel erg dreigend wordt, donkere wolken pakken zich 
samen voor de zon. Het wordt zo koud, dat gij kippenvel krijgt. Zijt 

gij een kip? En krijgt gij kippenvel?  

De wind steekt op, jaagt dorre bladeren met veel geweld voor zich 
uit. Ik, Donder, de bode engel, ik zeg u: Ik speel weleens met de 

wind en de bladeren. Maar toch, stel u voor, daar schiet een 

vlammende vuurstraal van boven naar beneden door de lucht, en 
nauwelijks hebt gij uw ogen weer open, die gij van de schrik 

dichtkneep, of een ratelende donderslag doet gij de handen voor de 
oren slaan. En weer een lichtflits, en weer een harde inslag! Het is 

geen wonder, dat gij schrikt als gij niet weet, wat er aan de hand 

is. 
 

Pak uw Bijbel, of zoek op: Psalm 29, en Openbaring 4, vers 5, 
en Openbaring 8, vers 5  Lees dit voor uzelf, sprak de bode engel 

Gods. 

 
Voorwaar, vrees de zonde, ongelovige, en bekeer u! 

De almachtige God laat u Zijn heerlijkheid weerklinken, en Zijn 

stem is vol kracht. Zie de waarheid onder ogen! 
 

Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, 
dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die 

in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. 
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Lees voor uzelf: Lukas 17, vers 24 

 

Voorwaar, deze dag kan zó omslaan, en de wereld ligt op de 
kop! 

En miljoenen Christenen zijn verdwenen naar hun veilige huis, de 
hemel.  

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 

verdween. 
 

SHALOM 
 

 

 

Oproep van God: Laat u dopen zoals Johannes 

doopte 
 
LAAT U DOPEN, ZOALS JOHANNES DOOPTE! DOOR 

ONDERDOMPELING GING ALLES VAN DE GEDOOPTE AF, ALLE 

STOF, EN ZO WAST GOD ALLE VERKEERDE ZONDEN WEG VAN HET 
VERLEDEN EN HEDEN IN JEZUS CHRISTUS’ NAAM!  

 
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, welkom! Vandaag is het donderdag 30 mei 2013. 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Mijn 
naam Saraia; ik ben de bode engel Gods. Voorwaar!  

 

Johannes 1, vers 23  Hij zeide: Ik ben de stem van een die roept 
in de woestijn: Maakt recht de weg des Heren, gelijk de profeet 

Jesaja gesproken heeft. 
 

Markus 1, vers 4 en 5  Zo geschiedde het, dat Johannes doopte in 

de woestijn en de doop der bekering tot vergeving van zonden 
predikte. En het gehele Joodse land liep tot hem, “Johannes de 



 
 

 

1484 
 
 

 

Doper”, uit en alle inwoners van Jeruzalem, en zij lieten zich door 
hem dopen in de rivier de Jordaan onder belijdenis van hun zonden. 

 

Voorwaar, Johannes vertelde, evenals profeet Benjamin 
Cousijnsen nu, dat de mensen zich moeten bekeren en dat 

God niet tevreden is over de mensen. 
Ze mogen laten zien, dat ze spijt hebben over het verkeerde, wat 

ze hebben gedaan. Voortaan kunnen de mensen anders gaan leven, 

door een relatie aan te gaan met Jezus Christus, Yeshua 
HaMashiach. 

Zoals Johannes doopte, door onderdompeling, ging alles van de 
gedoopte af, alle stof, en zo wast God alle verkeerde zonden weg 

van het verleden en heden, in Jezus Christus’ naam. 

 
Johannes 3, vers 3, en vers 5 tot en met 8  Jezus antwoordde 

en zeide tot hem: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand 
wederom geboren wordt, “de volwassendoop”, kan hij het 

Koninkrijk Gods niet zien. 

Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand 
geboren wordt uit water en Geest, kan hij “of zij” het Koninkrijk 

Gods niet binnengaan… Hoor aandachtig!... Wat uit het vlees 

geboren is, is vlees, en wat uit de Geest geboren is, is geest. 
Verwonder u niet, dat Ik u gezegd heb: Gijlieden moet wederom 

geboren worden. De wind blaast, waarheen hij wil, en gij hoort zijn 
geluid, maar gij weet niet, vanwaar hij komt of waar hij heengaat; 

zó is een ieder, die uit de Geest geboren is. 

 
Voorwaar, zijt gij gedoopt? 

Hoort gij reeds bij Jezus Christus, Yeshua HaMashiach? 
Dan moet gij dat ook laten zien en u laten dopen, net als de 

mensen die zich lieten dopen door Johannes.  

 
Voorwaar, zonder schuldbelijdenis en wederom geboren 

zijn, en u 100% overgeven met uw hart, zult gij Gods 

Koninkrijk nimmer zien! 
Kies heden wie gij dienen wilt. Zoek een pinkstergemeente of een 

volle evangelie gemeente, en laat u daar dopen. Heeft u moeite om 
een gemeente te zoeken - is er een of andere reden voor, - dan 
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kunt u ook zich laten dopen, door contact op te nemen via 
Eindtijdnieuws, Heiscoming12 en Evangelische Eindtijdspace.  

 

Maak vandaag uw keus en word een kind van God. 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 

verdween.  
 

 

 

Openbaring: Zombies van het kwaad 
 

Op 31 mei 2013 ontvingen Benjamin en Marta de volgende 
openbaring, rechtstreeks van de Here God. Marta schrijft, 

 
De Heer deelde vanmorgen de volgende informatie direct met 

Benjamin en mij. Ga er maar voor zitten! 

 
Daar de Heer alwetend is, weet Hij ook wie bewust niet voor 

Hem willen/zullen kiezen. 
Nu, dit is het soort mensen, dat in het einde der dagen - nu dus! - 

van binnenuit totaal wordt overgenomen.  

 
Ze worden letterlijk zombies van het kwaad, daar hun geest 

wordt weggenomen, hun ziel wordt weggetrokken, en ze 

belanden meteen in de hel, terwijl hun lichaam beheerst 
wordt door een demonische macht!  

Ze worden zielloos! Ze worden dus 100 procent overgenomen door 
de demoon.  

Vergelijk het maar met de ‘V’ (een oude science fictionfilm), want 

ook het DNA verandert naar ‘de aard van het beestje’ (de demoon). 
Onder de huid, het uiterlijk achter het menselijke uiterlijk van de 

persoon, zit letterlijk deze demoon-alien! Naar lichaam en geest 
dus!  

 

Bid voor alle pasbekeerden, die door de boodschappen de 
Here Jezus mogen leren kennen. 

Bid dat zij sterk mogen worden in Hem, om stand te houden tegen 

de verleidingen des duivels, en dat ze volledig in de vrijheid komen 
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door de kracht van de Heilige Geest Gods! En dat ze van hun kant 
voorgoed breken met alles, wat de Heer zonde noemt!  

  

Dank u Here Jezus Christus voor het machtige werk van uw 
handen!  

Wie zal gaan?  
Zend ons! Hier zijn we. Uw wil geschiede!  

Maar u bestuurt uw werk zelf, wow, halleluja! Want u doet een 

machtig werk in deze tijd! Aan u alleen zij alle lof en eer en glorie 
tot in alle eeuwigheid, Maranatha! Ja Heer, kom spoedig! Amen! 

 
Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 

Benjamin en Marta  
 

 
 

Geen toegang tot de hemel: God duldt geen 

zonde! 
 
31-05-2013  ALS GIJ EEN BEETJE VAN DE WERELD NEEMT, VAN DE 

BREDE WEG DIE TOT HET VERDERF LEIDT: HET GIF VAN SATAN, 
EN EEN BEETJE VAN DE KERK EN DE BEDIENING, KOMT GIJ GODS 

KONINKRIJK NIET BINNEN!  

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, welkom! Op 31 mei 2013 bracht de engel des Heren deze 

boodschap van de Here God over aan profeet Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Mijn 
naam is Belbidan.  

 
Voorwaar! 

 

Lees voor: Romeinen 8, vers 22 tot en met 25  Hier staat 
geschreven: Want wij weten, dat tot nu toe de ganse schepping in 
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al haar delen zucht en in barensnood is. En niet alleen zij, maar ook 
wij zelf, wij, die de Geest als eerste gave ontvangen hebben, 

zuchten bij onszelf in de verwachting van het zoonschap: de 

verlossing van ons lichaam. Want in die hoop zijn wij behouden. 
Maar hoop, die gezien wordt, is geen hoop, want hoe zal men 

hopen op hetgeen men ziet? Indien wij echter hopen op hetgeen wij 
niet zien, verwachten wij het met volharding. 

De bode engel Gods sprak verder, 

 
Openbaring 12, vers 11 en 12  En zij hebben hem overwonnen 

door het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis, 
en zij hebben hun leven niet liefgehad, tot in de dood. Daarom, 

verheugt u, gij hemelen en wie daarin wonen. Wee de aarde en de 

zee, want de duivel is tot u nedergedaald in grote grimmigheid, 
wetende, dat hij weinig tijd heeft. 

 
Lees voor: Hebreeën 2, vers 1 tot en met 3, en Kolossenzen 2, 

vers 15 en vers 20, en Kolossenzen 3, vers 2 tot en met 4, en 

1 Thessalonicenzen 2, vers 19 en 20  Ik begin bij 
Hebreeën 2, vers 1 tot en met 3  Hier staat geschreven: Daarom 

moeten wij te meer aandacht schenken aan hetgeen wij gehoord 

hebben, opdat wij niet afdrijven. Want indien het woord, door 
bemiddeling van engelen gesproken, van kracht is gebleken, en 

elke overtreding en ongehoorzaamheid rechtmatige vergelding 
heeft ontvangen, hoe zullen wij dan ontkomen, indien wij geen 

ernst maken met zulk een heil, dat allereerst verkondigd is door de 

Here, en door hen, die het gehoord hebben, op betrouwbare wijze 
ons is overgeleverd. 

Kolossenzen 2, vers 15  Hier staat geschreven: Hij heeft de 
overheden en machten ontwapend en openlijk tentoongesteld en zo 

over hen gezegevierd.  

En vers 20  Indien gij met Christus afgestorven zijt aan de 
wereldgeesten, waartoe laat gij u, alsof gij in de wereld leefdet, 

geboden opleggen. 

Kolossenzen 3, vers 2 tot en met 4  Hier staat geschreven: Bedenkt 
de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want gij zijt 

gestorven en uw leven is verborgen met Christus in God. Wanneer 
Christus verschijnt, die ons leven is, zult ook gij met Hem 

verschijnen in heerlijkheid. 
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1 Thessalonicenzen 2, vers 19 en 20  Hier staat geschreven: Want 
wie is onze hoop of blijdschap of erekrans voor onze Here Jezus bij 

zijn komst, wie anders dan gij? Ja, gij zijt onze eer en blijdschap. 

 
De bode engel Gods zei, Voorwaar, luister aandachtig! 

 
Lees voor: 1 Thessalonicenzen 4, vers 7 en vers 13 en 14, en 

2 Thessalonicenzen 2, vers 3 en 12 en 13 en 14, en Lukas 

17, vers 29 tot en met 31, en Lukas 21, vers 25 tot en met 
27 en vers 36, en Efeziërs 6, vers 12 en 13  Ik begin bij 

1 Thessalonicenzen 4, vers 7  Hier staat geschreven: Want God 
heeft ons niet geroepen tot onreinheid, maar in heiliging. 

En vers 13 en 14  ‘De komst des Heren’ - Doch wij willen u niet 

onkundig laten, broeders, wat betreft hen, die ontslapen, opdat gij 
niet bedroefd zijt, zoals de andere mensen, die geen hoop hebben. 

Want indien wij geloven, dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal 
God ook zó hen, die ontslapen zijn, door Jezus wederbrengen met 

Hem.  

2 Thessalonicenzen 2, vers 3  Hier staat geschreven: Laat niemand 
u misleiden, op welke wijze ook, want eerst moet de afval komen 

en de mens der wetteloosheid zich openbaren, de zoon des 

verderfs. 
En vers 12, 13 en 14  Opdat allen worden geoordeeld, die de 

waarheid niet geloofd hebben, doch een welgevallen hebben gehad 
in de ongerechtigheid. Maar wij behoren God te allen tijde om u te 

danken, door de Here geliefde broeders, dat God u als eerstelingen 

Zich verkoren heeft tot behoudenis, in heiliging door de Geest en 
geloof in de waarheid. Daartoe heeft Hij u ook door ons evangelie 

geroepen tot het verkrijgen van de heerlijkheid van onze Here 
Jezus Christus.  

Lukas 17, vers 29 tot en met 31  Hier staat geschreven: Maar op de 

dag, waarop Lot uit Sodom ging, regende vuur en zwavel van de 
hemel en verdelgde hen allen. Op dezelfde wijze zal het gaan op de 

dag, waarop de Zoon des mensen geopenbaard wordt. Wie op die 

dag op het dak zal zijn, terwijl zijn huisraad in huis is, ga niet naar 
beneden om het te halen, en wie in het veld is evenzo, hij kere niet 

terug. 
Lukas 21, vers 25 tot en met 27  Hier staat geschreven: En er 

zullen tekenen zijn aan zon en maan en sterren, en op de aarde 
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radeloze angst onder de volken vanwege het bulderen van zee en 
branding, terwijl de mensen bezwijmen van vrees en angst voor de 

dingen, die over de wereld komen. Want de machten der hemelen 

zullen wankelen. En dan zullen zij de Zoon des mensen zien komen 
op een wolk, met grote macht en heerlijkheid.   

En vers 36  Waakt te allen tijde, biddende, dat gij in staat moogt 
wezen te ontkomen aan alles wat geschieden zal, en gesteld te 

worden voor het aangezicht van de Zoon des mensen. 

Efeziërs 6, vers 12 en 13  Hier staat geschreven: Want wij hebben 
niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, 

tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, 
tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Neemt daarom de 

wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in de boze dag 

en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te houden. 
De bode engel Gods sprak verder, 

 
Voorwaar, ik zeg u, 

 

Lees voor: Hebreeën 4, vers 12 en 13  Hier staat geschreven: 
Want het woord Gods is levend en krachtig en scherper dan enig 

tweesnijdend zwaard en het dringt door, zó diep, dat het 

vaneenscheidt ziel en geest, gewrichten en merg, en het schift 
overleggingen en gedachten des harten; en geen schepsel is voor 

Hem verborgen, want alle dingen liggen open en ontbloot voor de 
ogen van Hem, voor wie wij rekenschap hebben af te leggen. 

De bode engel Gods sprak verder, 

 
Voorwaar, als gij een beetje van de wereld neemt, van de 

brede weg die tot het verderf leidt: het gif van satan, en een 
beetje van de kerk en de bediening, dan komt gij Gods 

Koninkrijk niet binnen. 

Want God duldt geen zonde! 
 

Lees voor: 1 Johannes 3, vers 6 tot en met 9, en Johannes 3, 

vers 16 
1 Johannes 3, vers 6 tot en met 9  Hier staat geschreven: Een 

ieder, die in Hem blijft, zondigt niet; een ieder, die zondigt, heeft 
Hem niet gezien en heeft Hem niet gekend. Kinderkens, laat 

niemand u misleiden. Wie de rechtvaardigheid doet, is 
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rechtvaardig, gelijk Hij rechtvaardig is; wie de zonde doet is uit de 
duivel, want de duivel zondigt van den beginne. Hiertoe is de Zoon 

van God geopenbaard, opdat Hij de werken des duivels verbreken 

zou. Een ieder, die uit God geboren is, doet geen zonde; want het 
zaad Gods blijft in hem en hij kan niet zondigen, want hij is uit God 

geboren.  
Johannes 3, vers 16  Hier staat geschreven: Want alzo lief heeft 

God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 

opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig 
leven hebbe. 

 
De bode engel Gods sprak: Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
 

 
 

Gods Elohím ruimteschepen versus satans 

UFO’s! 
 

OPENBARINGEN GODS: DE ALMACHTIGE GOD VAN ABRAHAM, 

IZAÄK EN JAKOB OPENBAART O.A. ZIJN ELOHÍM RUIMTESCHEPEN! 
DE UFO'S DIE WORDEN WAARGENOMEN ZIJN ECHTER VAN 'DE 

BEZOEKERS UIT DE RUIMTE'!  
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, welkom! Op 31 mei 2013 bracht de engel des Heren deze 

profetische openbaringen Gods over aan profeet Benjamin 
Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus, de Zoon des Allerhoogsten. Voorwaar, voorwaar, mijn 

naam is Uriël en ben een bode engel Gods.  
 

Voorwaar, hoor aandachtig! 
 

Lees voor: 2 Koningen 2, vers 1 en vers 5 en vers 7 en vers 

11 en 12  Ik begin bij 
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2 Koningen 2, vers 1  Hier staat geschreven: ‘Elia ten hemel 
opgenomen’ - Het geschiedde, toen de HERE Elia in een storm ten 

hemel zou opnemen, dat Elia met Elisa uit Gilgal ging. 

En vers 5  Toen naderden de profeten van Jericho tot Elisa en 
vroegen hem: Weet gij, dat de HERE heden uw heer boven uw 

hoofd zal wegnemen? 
En vers 7  Vijftig man van de profeten waren ook gegaan, maar 

bleven op verre afstand staan, toen zij beiden aan de Jordaan 

stilstonden. 
En vers 11 en 12  En, terwijl zij voortgingen, al wandelende en 

sprekende, zie, een vurige wagen en vurige paarden! en die 
maakten scheiding tussen hen beiden. Alzo voer Elia in een storm 

ten hemel. En Elisa zag het en riep uit: Mijn vader, mijn vader! 

Wagens en ruiters van Israël! En hij zag hem niet meer. Toen greep 
hij zijn klederen en scheurde ze in twee stukken.   

De bode engel Gods sprak verder, 
 

Voorwaar, Elisa heeft Elia in een storm ten hemel zien varen. 

Voorwaar, Elisa beschrijft wat hij zag, en hij zag een vurige wagen 
en vurige paarden. Voorwaar, Elisa wist nog niet hoe hij dit goed 

moest beschrijven, en kende het woord ‘UFO’ of ‘ruimteschip’ toen 

nog niet in die tijd. Ik, Uriël, Gods bode engel openbaar u dat Elisa 
Gods Elohím ruimteschip zag. Hij had hier nooit van gehoord, 

nogmaals. Als Elia zijn lichaam nog had en op zou stijgen, zou hij 
buiten de dampkring van de aarde komen, en zou hij het niet 

hebben overleefd. Voorwaar, hij is Gods Elohím ruimteschip 

ingegaan, en is waarlijk zo naar de hemel opgestegen!  
 

Er staat geschreven: En, terwijl zij voortgingen, al 
wandelende en sprekende, zie, een vurige wagen en vurige 

paarden! en die maakten scheiding tussen hen beiden. Alzo 

voer Elia in een storm ten hemel.  
Voorwaar, hier is wijsheid voor nodig, maar het is logisch. Ik 

openbaar u: Elia werd plotseling weggerukt en omhooggetrokken, 

een lichtende wolk in. Voorwaar,  
 

Lees voor: Jeremia 4, vers 13, en Jeremia 5, vers 15 
Jeremia 4, vers 13  Hier staat geschreven: Zie, als een 

wolkenmassa komt hij opzetten; als een stormwind zijn zijn 
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wagens, sneller dan arenden zijn paarden: wee ons, wij worden 
vernield! 

En Jeremia 5, vers 15  Hier staat geschreven: Zie, Ik breng over u 

een volk van verre, o huis Israëls, luidt het woord des HEREN; een 
volk van eeuwen is het, een overoud volk, een volk, waarvan gij de 

taal niet kent en de spraak niet kunt verstaan. 
De bode engel Gods sprak verder, 

 

Voorwaar, hier wordt gesproken over de gevallen engelen! 
Herinnert u zich hoe de satan op de aarde neergeworpen werd, 

nadat hij de strijd in de ruimte verloor?  
Hij was er al, toen Adam en Eva nog in het paradijs rondliepen. Hier 

sprak Jesaja over. Voorwaar, dit is geen science fiction film, maar 

de volle waarheid! Profeet Benjamin Cousijnsen openbaarde u, 
namens Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, vorig jaar, dat in 2013 

de UFO waarnemingen sterk zouden toenemen. Ook dit is vervuld! 
Maar het zijn geen UFO’s en ruimteschepen van God, maar van de 

bezoekers uit de ruimte, die de wereld willen overnemen, de 

gevallen engelen!  
Nog heel even, dan zullen zij zeggen, met de ‘Rapture’, dat zij u 

verlost hebben van de ‘haters’, de Christenen. 

 
Voorwaar, vele zielen bevinden zich reeds in de hel, omdat 

men Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, totaal verworpen 
heeft.  

Deze mens heeft dus geen ziel, en wordt onder de mensen wel 

gezien als mens, maar is van binnen een reptiel, een demoon, een 
gevallen engel! Benjamin, denk aan de TV serie de ‘V’, maar dit is 

waar. Men heeft met deze TV serie de mens voorbereid op wat de 
mensen te wachten staat. Vergeet niet, satan is het beeld en heeft 

de media in zijn hand, om zo ook velen van Jezus Christus, Yeshua 

HaMashiach, af te trekken. Daarom, uw radicale keus is aan u! 
 

Lees voor: Johannes 3, vers 16  Hier staat geschreven: Want alzo 

lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon 
gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren 

ga, maar eeuwig leven hebbe. 
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Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 
verdween. 

 

SHALOM 

 
JUNE 2013 
 

 

Jezus Christus, mijn grote Vertrooster! 
 

03-06-2013  BOODSCHAP, RECHTSTREEKS AFKOMSTIG VAN GOD. 
VOORWAAR! SPRAK DE BODE ENGEL GODS: AL LIJKT EEN PUT 

NOG ZO DIEP, YESHUA HAMASIACH, JEZUS CHRISTUS, BEREIKT U 

ZELFS OP DE BODEM EN HAALT U ERUIT!  
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, welkom! Op maandag 3 juni 2013 bracht de engel des Heren 
deze boodschap Gods over aan Benjamin Cousijnsen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus 
Christus. Voorwaar, mijn naam is Carnea. Luister goed, 

 
Psalm 43, vers 3  Zend uw licht en uw waarheid; mogen die mij 

geleiden, mij brengen naar uw heilige berg en naar uw woningen. 

Psalm 38, vers 22 en 23  HERE, verlaat mij niet, mijn God, wees 
niet verre van mij! Haast U, mij ter hulpe, Here, mijn heil.  

Psalm 41, vers 8 en vers 10  Allen die mij haten, fluisteren tezamen 

over mij, zij denken het ergste van mij. Zelfs mijn vriend, op wie ik 
vertrouwde, die mijn brood at, heeft zijn hiel tegen mij opgeheven.  

 
2 Samuël 14, vers 14  Want wij moeten zeker sterven, en worden 

als water, op de aarde uitgegoten, dat niet verzameld wordt. God 

neemt echter het leven niet weg, maar zoekt wegen dat een 
verstotene niet van Hem verstoten blijve. 
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Psalm 37, vers 3 tot en met 6  Vertrouw op de HERE en doe het 
goede, woon in het land en betracht getrouwheid; verlustig u in de 

HERE; dan zal Hij u geven de wensen van uw hart. Wentel uw weg 

op de HERE en vertrouw op Hem, en Hij zal het maken; Hij zal uw 
gerechtigheid doen opgaan als het licht, en uw recht als de middag. 

 
Lees voor: Psalm 69, vers 20 tot en met 22, en Psalm 73, vers 

6 tot en met 9, en Psalm 75, vers 4 tot en met 11, en Psalm 

66, vers 16 tot en met 20, en Mattheüs 10, vers 26 en vers 
22, en Mattheüs 11, vers 27 tot en met 30, en Johannes 3, 

vers 16  Ik begin bij 
Psalm 69, vers 20 tot en met 22  Hier staat geschreven: Gij, Gij 

kent mijn smaad, mijn schaamte en mijn schande; allen die mij 

benauwen, staan vóór U. De smaad heeft mij het hart gebroken, en 
ik ben verzwakt. Ik wachtte op een teken van medelijden, maar 

tevergeefs, op troosters, maar ik vond hen niet. Ja, zij gaven mij gif 
tot spijze, en lieten mij in mijn dorst azijn drinken. 

Psalm 73, vers 6 tot en met 9  Hier staat geschreven: Daarom is de 

trots hun een halssieraad, het geweld omhult hen als een kleed; 
hun ogen puilen uit van vet, de inbeeldingen van hun hart lopen 

over; zij spotten, en boosaardig spreken zij van verdrukking, zij 

spreken uit de hoogte; ze zetten een mond op tegen de hemel, en 
hun tong roert zich op de aarde.  

Psalm 75, vers 4 tot en met 11  Hier staat geschreven: Al mogen 
de aarde en al haar bewoners wankelen, Ik ben het, die haar 

pilaren heb vastgezet. Ik zeide tot de hoogmoedigen: Weest niet 

hoogmoedig; en tot de goddelozen: Heft de hoorn niet op, heft uw 
hoorn niet op naar den hoge en spreekt niet met trotse hals. Want 

het verhogen komt niet van oost of van west, noch uit de woestijn 
– maar God is rechter, Hij vernedert deze en verhoogt gene. Want 

in des HEREN hand is een beker en de wijn bruist daarin, 

overvloedig gemengd; Hij schenkt daaruit tot de droesem toe, alle 
goddelozen op aarde moeten hem slorpende drinken. Maar mij 

aangaande, ik zal dit voor altoos vermelden, ik wil de God van 

Jakob psalmzingen, en alle hoornen der goddelozen zal ik 
afhouwen; de hoornen des rechtvaardigen zullen verhoogd worden.  

Psalm 66, vers 16 tot en met 20  Hier staat geschreven: Komt, 
hoort, en ik wil vertellen, gij allen die God vreest, wat Hij gedaan 

heeft aan mijn ziel. Nauwelijks had ik met mijn mond tot Hem 
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geroepen, of er was een lofzang onder mijn tong. Had ik onrecht 
beoogd in mijn hart, dan zou de Here niet hebben gehoord. 

Voorwaar, God heeft gehoord, Hij heeft gelet op mijn luid gebed. 

Geprezen zij God, die mijn gebed niet afwees, noch mij zijn 
goedertierenheid onthield.  

Mattheüs 10, vers 26  Hier staat geschreven: Vreest hen dan niet, 
want er is niets bedekt, of het zal geopenbaard worden, en 

verborgen, of het zal bekend worden. 

En vers 22  En gij zult door allen gehaat worden om mijns naams 
wil; maar wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden. 

Mattheüs 11, vers 27 tot en met 30  Hier staat geschreven: Alle 
dingen zijn Mij overgegeven door mijn Vader en niemand kent de 

Zoon dan de Vader, en niemand kent de Vader dan de Zoon en wie 

de Zoon het wil openbaren. Komt tot Mij, allen, die vermoeid en 
belast zijt, en Ik zal u rust geven; neemt mijn juk op u en leert van 

Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust 
vinden voor uw zielen; want mijn juk is zacht en mijn last is licht. 

Johannes 3, vers 16  Hier staat geschreven: Want alzo lief heeft 

God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 
opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig 

leven hebbe. 

 
Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, heeft u lief! 

Voorwaar, al lijkt een put nog zó diep, Yeshua HaMashiach, Jezus 
Christus, bereikt u zelfs op de bodem en haalt u eruit, Amen!  

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 

verdween. 
 

Verklaring & Openbaring Gods m.b.t. UFO’s! 
 
PROFETISCHE OPENBARINGEN GODS: VERKLARING, UITLEG EN 

ADVIES VAN DE HERE DER HEERSCHAREN, ONZE ALMACHTIGE 
GOD, DE GOD VAN ABRAHAM, IZAÄK EN JAKOB! O.A., WAAROM ER 

NU ANNO 2013 ZO VELE UFO’S WORDEN GEZIEN. 

 
 

Volledige weergave: 

 



 
 

 

1496 
 
 

 

Hallo, welkom! Op 3 juni 2013 bracht de engel des Heren deze 
profetische openbaringen Gods over aan Benjamin Cousijnsen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Mijn 

naam is Saraia; ik ben de bode engel Gods. 
 

Voorwaar, profeet Benjamin Cousijnsen, de Here, de 

almachtige God, zal Zijn kinderen nog gaan verbazen met 
wat nog verborgen is. 

Hij gaat de mensheid ver te boven. Daarom zegt Hij het volgende, 
 

Lees voor: Jeremia 32, vers 27, en Daniël 2, vers 44, en 

Jeremia 4, vers 5 tot en met 14  Ik begin bij 
Jeremia 32, vers 27  Hier staat geschreven: Zie, Ik, de HERE, ben 

de God van al wat leeft; zou voor Mij iets te wonderlijk zijn? 
Daniël 2, vers 44  Hier staat geschreven: Maar in de dagen van die 

koningen zal de God des hemels een koninkrijk oprichten, dat in 

eeuwigheid niet zal te gronde gaan, en waarvan de heerschappij op 
geen ander volk meer zal overgaan: het zal al die koninkrijken 

verbrijzelen en daaraan een einde maken, maar zelf zal het bestaan 

in eeuwigheid. 
Jeremia 4, vers 5 tot en met 14  Hier staat geschreven: Boodschapt 

in Juda, laat horen in Jeruzalem en zegt: Blaast de bazuin in het 
land, roept luidkeels en zegt: Verzamelt u en laat ons in de 

versterkte steden gaan! Steekt omhoog het signaal: naar Sion! 

Bergt u, blijft niet staan! Want het onheil breng Ik uit het Noorden, 
een groot verderf; een leeuw is opgerezen uit zijn struikgewas, een 

verderver der volken is opgebroken, uitgegaan uit zijn plaats, om 
uw land tot een woestenij te maken; uw steden zullen verwoest 

worden, zodat er geen inwoners zijn. Omgordt u hierom met 

rouwgewaad, weeklaagt en jammert, want de brandende toorn des 
HEREN keert zich niet van ons af. Te dien dage zal het geschieden, 

luidt het woord des HEREN, dat de koning en de vorsten het hart 

zal ontzinken, dat de priesters verbijsterd zullen staan en de 
profeten zich zullen ontzetten, en zeggen: Ach, Here HERE, 

waarlijk, Gij hebt dit volk en Jeruzalem ten zeerste misleid door te 
zeggen: Gij zult vrede hebben; het zwaard raakt immers tot aan 

het leven. Te dien tijde zal van dit volk en van Jeruzalem gezegd 
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worden: Een gloeiende wind van de heuvels in de woestijn is op 
weg naar de dochter mijns volks, niet om te wannen, niet om te 

zuiveren. Een zeer hevige wind komt, in mijn dienst; nu ga Ik zelf 

oordelen over hen uitspreken. Zie, als een wolkenmassa komt hij 
opzetten; als een stormwind zijn zijn wagens, sneller dan arenden 

zijn paarden: wee ons, wij worden vernield! Reinig uw hart van 
boosheid, Jeruzalem, opdat gij behouden wordt; hoelang zullen in 

uw binnenste uw zondige overleggingen verwijlen?  

De bode engel Gods sprak verder, 
 

Voorwaar, meermalen wordt er gewaarschuwd hier! 
De machthebber is het, die buitengewone krachten bezit, het beest, 

die reeds is geland op dezelfde plek van Jezus Christus, Yeshua 

HaMashiach, die ook zal landen op de berg Sion bij Jeruzalem. 
Luister goed!  

 
Voorwaar, satan is het die uit zijn hol is gekropen, die zich 

openbaart en de macht over de aarde overneemt.  

Dit is de verklaring dat de UFO waarnemingen sterk zijn 
toegenomen nu in 2013. De gevallen engelen zijn reeds onder u! 

Op 31 mei 2013 sprak ik hier ook over. 

 
Lees voor: Mattheüs 17, vers 1 tot en met 13   

 
Voorwaar, moge het u duidelijk zijn, wat hier gebeurt!  

Ze gaan naar een hoge berg. Waarom een hoge berg, denkt u?  

Denk daar maar over na.  
De discipelen vielen in slaap, tot ze met slaperige ogen ineens 

Mozes en Elia zien… 
Dit waren die twee mensen, die met lichaam en al naar de hemel, 

de ruimte, gegaan waren. Ze kunnen dus vanuit de ruimte weer op 

aarde komen, omdat ze een lichaam hebben. Opeens komt er een 
lichtende wolk aanvliegen, die boven hen ging hangen, en uit de 

wolk, het Elohím schip, de UFO, komt een stem. Er zit dus iemand 

in die wolk, in dezelfde wolk, die inderdaad telkens overal weer 
terugkomt in de heilige Geschriften, de Bijbel. Maar dit is niet alles 

wat ik u mag openbaren, en wat uw verstand te boven gaat. 
Want Mozes en Elia gaan deze wolk weer in. 
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Lees voor: Mattheüs 26, vers 64  Hier staat geschreven: Jezus 
zeide tot hem: Gij hebt het gezegd. Doch Ik zeg u, van nu aan zult 

gij de Zoon des mensen zien, gezeten aan de rechterhand der 

Macht en komende op de wolken des hemels. 
De bode engel Gods sprak verder, 

 
Voorwaar, voorwaar, ik, Saraia, heb u dit in de almachtige 

naam van Jezus Christus, Yeshua HaMashiach, die alle eer en 

dank toekomt tot in alle eeuwigheid, geopenbaard. 
 

Lees voor: Johannes 3, vers 16, en Johannes 10, vers 27 tot 
en met 30 

Johannes 3, vers 16  Hier staat geschreven: Want alzo lief heeft 

God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 
opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig 

leven hebbe. 
Johannes 10, vers 27 tot en met 30  Hier staat geschreven: Mijn 

schapen horen naar mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij, en Ik 

geef hun eeuwig leven en zij zullen voorzeker niet verloren gaan in 
eeuwigheid en niemand zal ze uit mijn hand roven. Wat mijn Vader 

Mij gegeven heeft, gaat alles te boven en niemand kan iets roven 

uit de hand mijns Vaders. Ik en de Vader zijn één. 
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 
verdween. 
 

 
 

Wat is een mens waard? 
 
03-06-2013  WAT IS EEN MENS WAARD? ER WAS EENS EEN 

VADER, DIE ONVERWACHTS ZIJN ZEER GELIEFDE ZOON 
KWIJTRAAKTE! DEZE BOODSCHAP WERD GEBRACHT DOOR DE 

BODE ENGEL VAN GOD AAN BENJAMIN COUSIJNSEN.  

 
 

Volledige weergave: 
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Hallo, welkom! Op 3 juni 2013 bracht de engel des Heren deze 
boodschap Gods over aan profeet Benjamin Cousijnsen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Mijn 

naam is Fileata. 
 

Wat is een mens waard? 

Gij zegt: “Een rare vraag!” Maar beantwoord deze vraag eens. 
Misschien zegt gij: “Honderdduizend euro”, en als de ander dit ook 

hoort, hebt gij de kans dat die zegt: “Dat is veel te weinig, ik vind: 
een miljoen!” Welnee, dan komt een derde die zegt: “Een mens is 

onbetaalbaar!” 

Het idee, dat gij de waarde van een mens in geld zou moeten 
uitdrukken, is verschrikkelijk om aan te horen.  

 
Ik vertel u over Jozef… 

 

Lees voor: Genesis 37, vers 3 en 4 en vers 13, en vers 15 tot 
en met 18, en vers 23 tot en met 25, en vers 28  Ik begin bij 

Genesis 37, vers 3 en 4  Hier staat geschreven: En Israël had Jozef 

lief boven al zijn zonen, omdat hij hem een zoon des ouderdoms 
was; en hij maakte hem een pronkgewaad. Toen zijn broeders 

zagen, dat hun vader hem boven al zijn broeders liefhad, haatten 
zij hem en konden niet vriendelijk met hem spreken.  

En vers 13  Toen zeide Israël tot Jozef: Uw broeders weiden immers 

bij Sichem? Kom, ik wil u tot hen zenden. En hij zeide tot hem: Hier 
ben ik. 

En vers 15 tot en met 18  Toen hij nu in het veld omdoolde, trof 
hem een man aan, die hem vroeg: Wat zoekt gij? En hij zeide: Ik 

zoek mijn broeders; vertel mij toch, waar zij weiden. Daarop zeide 

die man: Zij zijn van hier opgebroken, want ik heb hen horen 
zeggen: Laten wij naar Dotan gaan. Toen ging Jozef zijn broeders 

achterna en hij trof hen aan te Dotan. En zij zagen hem van verre. 

Maar voordat hij bij hen gekomen was, smeedden zij een aanslag 
tegen hem om hem te doden.  

En vers 23 tot en met 25  Zodra Jozef bij zijn broeders gekomen 
was, trokken zij Jozef zijn kleed uit, het pronkgewaad, dat hij 

droeg. En zij namen hem en wierpen hem in de put; de put nu was 
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leeg, er stond geen water in. Daarna zetten zij zich neer om te 
eten. Toen zij hun ogen opsloegen – daar zagen zij een karavaan 

van Ismaëlieten aankomen uit Gilead, wier kamelen gom, balsem 

en hars droegen, op weg om dat naar Egypte te brengen. 
En vers 28  Toen Midjanitische mannen, kooplieden, voorbijgingen, 

trokken zij Jozef omhoog, haalden hem op uit de put en verkochten 
Jozef voor twintig zilverstukken aan de Ismaëlieten; en dezen 

brachten Jozef naar Egypte. 

De bode engel Gods sprak verder, 
 

Voorwaar, Jozef werd verkocht! 
Hij moest heen en weer lopen, alsof hij een koe was op de markt. 

Hij moest zijn mond opendoen, alsof hij een paard was, dat 

verkocht werd. Hij moest het goed vinden, dat iemand hem in de 
armen kneep. Ook zijn voeten moest hij één voor één laten optillen, 

en wat niet meer!  
Daarna werd de koop gesloten. Een mens werd verkocht! Hij werd 

het eigendom van een ander mens; die mocht met hem doen, wat 

hij wilde. De broers kregen geld voor hem. Ze maakten zich zo niet 
schuldig aan zijn dood, maar zonder schuld waren ze ook bepaald 

niet. Wie verkoopt er nu een eigen broer als slaaf? Voorwaar,  

 
Lees voor: Galaten 5, vers 1 en 4, en vers 7 en 8, en Mattheüs 

8, vers 9, Galaten 4, vers 4 tot en met 7, en Efeziërs 6, vers 5 
tot en met 9, en Johannes 3, vers 16  Ik begin bij 

Galaten 5, vers 1  Hier staat geschreven: Opdat wij waarlijk vrij 

zouden zijn, heeft Christus ons vrijgemaakt. Houdt dus stand en 
laat u niet weder een slavenjuk opleggen. 

En vers 4  Gij zijt los van Christus, als gij door de wet gerechtigheid 
verwacht; buiten de genade staat gij. 

En vers 7 en 8  Gij liept goed. Wie is u in de weg gekomen, dat gij 

aan de waarheid niet meer gehoorzaamt? Die overreding kwam niet 
van Hem, die u roept. 

Mattheüs 8, vers 9  Hier staat geschreven: Want ik ben zelf een 

ondergeschikte met soldaten onder mij, en ik zeg tot de één: Ga 
heen, en hij gaat heen, en tot een ander: Kom, en hij komt, en tot 

mijn slaaf: Doe dit, en hij doet het. 
Galaten 4, vers 4 tot en met 7  Hier staat geschreven: Maar toen de 

volheid des tijds gekomen was, heeft God zijn Zoon uitgezonden, 
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geboren uit een vrouw, geboren onder de wet, om hen, die onder 
de wet waren, vrij te kopen, opdat wij het recht van zonen zouden 

verkrijgen. En, dat gij zonen zijt – God heeft de Geest zijns Zoons 

uitgezonden in onze harten, die roept: Abba, Vader. Gij zijt dus niet 
meer slaaf, doch zoon; indien gij zoon zijt, dan zijt gij ook 

erfgenaam door God.  
Efeziërs 6, vers 5 tot en met 9  Hier staat geschreven: Slaven, 

weest uw heren naar het vlees gehoorzaam met vreze en beven, in 

eenvoud uws harten, als aan Christus, niet met ogendienst, als 
mensenbehagers, maar door als slaven van Christus de wil Gods 

van harte te doen, en bereidwillig dienstbaar te zijn als aan de Here 
en niet aan mensen. Gij weet immers, dat een ieder, hetzij slaaf, 

hetzij vrije, al het goede, dat hij gedaan heeft, van de Here zal 

terugontvangen. En gij, heren, handelt evenzo jegens hen; laat het 
dreigen na. Gij weet immers, dat hun en uw Heer in de hemelen is, 

en bij Hem is geen aanzien des persoons.  
Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat 

Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in 

Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. 
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 

verdween. 
 

 
 

Kijk wat ik u laat zien! Terugblik 2012 
 
TERWIJL DE BODE ENGEL SPRAK, WERDEN BENJAMIN BEELDEN 

GETOOND UIT 2012. DE LANDEN WORDEN BENOEMD, DIE 

WERDEN OPGEROEPEN OM ZICH TE BEKEREN EN ZIJ DIE NIET 
LUISTERDEN! VERDER, MEER PROFETISCHE OPENBARINGEN. 

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, welkom! Op 4 juni 2013 bracht de engel des Heren deze 

boodschap Gods over aan Benjamin Cousijnsen. 
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Shalom, geliefde profeet Benjamin Cousijnsen! Ik begroet u in de 
almachtige naam boven alle namen, Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus, de Zoon van God. Voorwaar, voorwaar, ik ben de bode 

engel Chariam.  
 

Voorwaar, Benjamin, kijk wat ik u laat zien! 
Terwijl de bode engel Gods sprak, zag ik de beelden uit het 

verleden voor mij verschijnen… 

 
De bode engel Gods sprak, Op 1 januari 2012 was gij in 

Tokio, en kijk daar! 
Ik zag mezelf en een engel Gods staan. Ik zag dat de engel Gods 

een soort staf had en daarmee de grond aantikte… meteen kwam er 

een aardbeving. Toch leek het wel of hij zich inhield.  
Ik zei, “Waarom laat u mij deze oude gebeurtenissen zien?” 

De bode engel Gods sprak, Voorwaar! De Here had toen al 
geopenbaard, dat deze landen, Amerika, Irak, Afrika, Indonesië, 

België, Duitsland en Nederland, vanwege afgoderij en het niet 

willen horen en zich bekeren, zwaar gestraft zouden worden. Dit is 
reeds voldaan bij Indonesië, Amerika, Duitsland, Afrika, Irak, en 

ook Nederland zal het nog bemerken.  

 
Zie, dit is het jaar 28 april 2012. 

Gij gaf door, namens de Here, aan Israël, dat ze moesten afzien 
van wraak en agressie, wat de plannen ook waren tegen Iran. God 

zal zichzelf over Iran ontfermen, als ze niet willen horen. De 

almachtige God van Izaäk, Jakob en Abraham is met Israël, ook nu 
in 2013. Syrië zal onverwachts een zware klap te verdragen 

krijgen, en het geweld zal ook over de wereld sterk toenemen! 
 

Ook openbaar ik u, dat de burgers het gezag op deze aarde 

zullen overnemen. 
Het gezag zal het kwaad niet meer kunnen tegenhouden, vanwege 

totale overname. 

Scholen zullen met veel aanslagen te maken krijgen.  
Verplegers bieden u nu al, vanwege uw pijn, vanwege ouderdom, 

de snelle oplossing aan: zelfdoding. Zover gaat men nu. 
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Kijk, Benjamin, op 4 mei 2012 werd gij meegenomen en aan 
u werd geopenbaard: de muggenplagen, verwoestende 

tornado’s, vulkaanuitbarstingen en aardbevingen en nog 

veel meer. 
 

Wat zal 2013 u verder brengen? 
Alle openbaringen zijn stuk voor stuk volbracht, vanwege 

ongehoorzaamheid aan God!  

Sommige openbaringen via Benjamin Cousijnsen zullen ook vervuld 
worden in 2013. Waarlijk, wie zich niet bekeert en tegen de heilige 

geboden Gods gewoon in blijft gaan, en zich onderwerpt aan de 
ideeën van de Wereldorde en de paus en Obama, de antichrist, met 

zijn gevallen engelen, zal verloren gaan, en Gods hand zal boven 

uw hoofd zijn. God wil nu uw keus! Kies heden wie gij dienen wilt. 
 

Lees voor: Johannes 3, vers 16 en vers 18 tot en met 21, en 
Johannes 4, vers 24  Ik begin bij 

Johannes 3, vers 16  Hier staat geschreven: Want alzo lief heeft 

God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 
opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig 

leven hebbe.  

En vers 18 tot en met 21  Wie in Hem gelooft, wordt niet 
veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet 

heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is 
het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 

duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 

waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 
gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; 

maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn 
werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 

Johannes 4, vers 24  Hier staat geschreven: God is geest en wie 

Hem aanbidden, moeten aanbidden in geest en in waarheid.  
De bode engel Gods sprak verder, 

 

Voorwaar, luister naar de boodschappen en geef het door! 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 

verdween. 
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Christenstrijders, vrees de gevallen engelen 

niet! 
 
04-06-2013 BOODSCHAP GODS: VOORWAAR 

CHRISTENSTRIJDERS, VREES DE GEVALLEN ENGELEN NIET, STA IN 

UW KRACHT GODS! EFEZ. 6:12  IK, DE HERE, ZEG: IK BEN BIJ U, 
IK KOM NOOIT TE LAAT!  

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, welkom! Op 4 juni 2013 bracht de engel des Heren deze 

boodschap Gods over aan Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Ik ben 
de bode engel Gods. Mijn naam is Kadessa. 

 

Voorwaar, hoor, Israël! Wees niet verdeeld! 
Het luchtruim heeft vrij baan voor de Wederkomst van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus! Op 7 april 2013 werd er gestreden 
door Gabriëls leger en Michaëls leger, met een engelenschare van 

267.614.338 Godsgetrouwe strijders. Voorwaar, Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus, ook Isa genoemd, is meer dan 
overwinnaar!  

Men noemt de Christenen reeds ‘haters’, omdat het licht der 

wereld, Gods woord, de mensen diep in hun geweten aangrijpt.  
 

Voorwaar, leg alle boeken, die tegen de Bijbel ingaan, op 
een stapel, en leg daarnaast de Bijbel.  

Al gaat die boekenstapel tot het heelal, de volle waarheid, de Bijbel, 

blijft ongeschonden en overleeft al zijn vijanden, en blijft 
ongeschonden! 

 
Lees voor: Johannes 3, vers 20 en 21, en Johannes 8, vers 12 

en 32   

Johannes 3, vers 20 en 21  Hier staat geschreven: Want een ieder, 
die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat 

http://www.youtube.com/watch?v=HECTkzStOGc&feature=em-uploademail
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zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, 
gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat zij in God 

verricht zijn. 

Johannes 8, vers 12  Hier staat geschreven: ‘Het licht der wereld’ - 
Wederom dan sprak Jezus tot hen en zeide: Ik ben het licht der 

wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, maar 
hij zal het licht des levens hebben. 

En vers 32  En gij zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal u 

vrijmaken. 
De bode engel Gods sprak verder,  

 
Voorwaar, gij die Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, 

hebben aangenomen:  

Vrees hen niet, die u haten! Voorwaar,  
 

Lees voor: Mattheüs 6, vers 24, en Mattheüs 24, vers 10 en 
vers 12 tot en met 14, en vers 22, en vers 27 en 28  Ik begin 

bij 

Mattheüs 6, vers 24  Hier staat geschreven: Niemand kan twee 
heren dienen, want hij zal òf de ene haten en de andere liefhebben, 

òf zich aan de ene hechten en de andere minachten; gij kunt niet 

God dienen èn Mammon. 
Mattheüs 24, vers 10  Hier staat geschreven: En dan zullen velen 

ten val komen en zij zullen elkander overleveren en elkander haten. 
En vers 12 tot en met 14  En omdat de wetsverachting toeneemt, 

zal de liefde van de meesten verkillen. Maar wie volhardt tot het 

einde, die zal behouden worden. En dit evangelie van het Koninkrijk 
zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor 

alle volken, en dan zal het einde gekomen zijn. 
En vers 22  En indien die dagen niet ingekort werden, zou geen 

vlees behouden worden; doch ter wille van de uitverkorenen zullen 

die dagen worden ingekort. 
En vers 27 en 28  Want gelijk de bliksem komt van het oosten en 

licht tot het westen, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn. 

Waar het aas is, daar zullen de gieren zich verzamelen.    
De bode engel Gods sprak verder, 

 
Voorwaar, Christenstrijders, vrees de gevallen engelen niet! 

Voorwaar,  
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Lees voor: Efeziërs 6, vers 12  Hier staat geschreven: Want wij 

hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de 

overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer 
duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. 

De bode engel Gods sprak verder, 
 

Sta in uw kracht Gods, ook al vallen ze u aan in uw dromen. 

Laat dit duidelijk zijn! 
 

Lees voor: Lukas 10, vers 19 en 20, en 2 Korinthiërs 10, vers 
3 tot en met 5, en Romeinen 16, vers 20, en 1 Johannes 2, 

vers 13 tot en met 15  Ik begin bij 

Lukas 10, vers 19 en 20  Hier staat geschreven: Zie, Ik heb u 
macht gegeven om op slangen en schorpioenen te treden en tegen 

de gehele legermacht van de vijand; en niets zal u enig kwaad 
doen. Evenwel, verheugt u niet hierover, dat de geesten zich aan u 

onderwerpen, maar verheugt u, dat uw namen staan opgetekend in 

de hemelen. 
2 Korinthiërs 10, vers 3 tot en met 5  Hier staat geschreven: Want 

al leven wij in het vlees, wij trekken niet ten strijde naar het vlees, 

want de wapenen van onze veldtocht zijn niet vleselijk, maar 
krachtig voor God tot het slechten van bolwerken, zodat wij de 

redeneringen en elke schans, die opgeworpen wordt tegen de 
kennis van God, slechten, elk bedenksel als krijgsgevangene 

brengen onder de gehoorzaamheid aan Christus, 

Romeinen 16, vers 20  Hier staat geschreven: De God nu des 
vredes zal weldra de satan onder uw voeten vertreden. De genade 

van onze Here Jezus zij met u! 
1 Johannes 2, vers 13 tot en met 15  Hier staat geschreven: Ik 

schrijf u, vaders, want gij kent Hem, die van den beginne is. Ik 

schrijf u, jongelingen, want gij hebt de boze overwonnen. Ik heb u 
geschreven, kinderen, want gij kent de Vader. Ik heb u geschreven, 

vaders, want gij kent Hem, die van den beginne is. Ik heb u 

geschreven, jongelingen, want gij zijt sterk en het woord Gods blijft 
in u en gij hebt de boze overwonnen. Hebt de wereld niet lief en 

hetgeen in de wereld is. Indien iemand de wereld liefheeft, de liefde 
des Vaders is niet in hem.   

De bode engel Gods sprak verder, 
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Voorwaar, lees voor: Johannes 3, vers 16  Hier staat geschreven: 

Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren 

Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet 
verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. 

De bode engel Gods sprak verder, 
 

Ook al zijn ze onder de mensen, vrees de gevallen engelen 

niet! 
Ik, de Here, zeg: Ik ben bij u, Ik kom nooit te laat! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 
verdween. 

Uw redding is maar 1 gebed bij u vandaan! 
 
05-06-2013  BOODSCHAP GODS: HIJ GAF ZIJN OFFER OM U TE 

REDDEN! NEEM ZIJN GESCHENK VOOR HET LEVEN AAN: UW 

REDDING IS MAAR 1 GEBED BIJ U VANDAAN!  
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, welkom! Op 5 juni 2013 bracht de engel des Heren deze 
boodschap Gods over aan Benjamin Cousijnsen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, ik ben de bode engel Gods 

en mijn naam Sachia. 
 

Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, profeet Benjamin Cousijnsen: 

Open deze briefkoker en haal de brief eruit. 
Benjamin opende de briefkoker en haalde de rol eruit, en las voor – 

hier stond geschreven: 
 

Lees voor: Genesis 1, vers 2, en Efeziërs 1, vers 4 tot en met 

7, en Genesis 1, vers 27 
Genesis 1, vers 2  Hier staat geschreven: De aarde nu was woest 

en ledig, en duisternis lag op de vloed, en de Geest Gods zweefde 

over de wateren. 
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Efeziërs 1, vers 4 tot en met 7  Hier staat geschreven: Hij heeft ons 
immers in Hem uitverkoren vóór de grondlegging der wereld, opdat 

wij heilig en onberispelijk zouden zijn voor zijn aangezicht. In liefde 

heeft Hij ons tevoren ertoe bestemd als zonen van Hem te worden 
aangenomen door Jezus Christus, naar het welbehagen van zijn wil, 

tot lof van de heerlijkheid zijner genade, waarmede Hij ons 
begenadigd heeft in de Geliefde. En in Hem hebben wij de 

verlossing door zijn bloed, de vergeving van de overtredingen, naar 

de rijkdom zijner genade. 
Genesis 1, vers 27  Hier staat geschreven: En God schiep de mens 

naar zijn beeld; naar Gods beeld schiep Hij hem; man en vrouw 
schiep Hij hen. 

De bode engel Gods sprak verder, 

 
Voorwaar, God koos voor het natuurlijke, en satan voor het 

tegennatuurlijke. 
 

Lees voor: Handelingen 17, vers 26 tot en met 32, en Psalm 

139, vers 13 tot en met 18 
Handelingen 17, vers 26 tot en met 32  Hier staat geschreven: Hij 

heeft uit één enkele het gehele menselijke geslacht gemaakt om op 

de ganse oppervlakte der aarde te wonen en Hij heeft de hun 
toegemeten tijden en de grenzen van hun woonplaatsen bepaald, 

opdat zij God zouden zoeken, of zij Hem al tastende vinden 
mochten, hoewel Hij niet ver is van een ieder van ons. Want in Hem 

leven wij, bewegen wij ons en zijn wij, gelijk ook enige van uw 

dichters hebben gezegd: Want wij zijn ook van zijn geslacht. Daar 
wij dan van Gods geslacht zijn, moeten wij niet menen, dat de 

godheid gelijk is aan goud of zilver of steen door menselijke 
kunstvaardigheid gesneden of bedacht. God dan verkondigt, met 

voorbijzien van de tijden der onwetendheid, heden aan de mensen, 

dat zij allen overal tot bekering moeten komen; omdat Hij een dag 
heeft bepaald, waarop Hij de aardbodem rechtvaardig zal oordelen 

door een man, die Hij aangewezen heeft, waarvan Hij voor allen het 

bewijs geleverd heeft door Hem uit de doden op te wekken. Toen 
zij nu van een opstanding van doden hoorden, spotten sommigen, 

maar anderen zeiden: Wij zullen u hierover nog weleens horen.  
Psalm 139, vers 13 tot en met 18  Hier staat geschreven: Want Gij 

hebt mijn nieren gevormd, mij in de schoot van mijn moeder 
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geweven. Ik loof U, omdat ik gans wonderbaar ben toebereid, 
wonderbaar zijn uw werken; mijn ziel weet dat zeer wel. Mijn 

gebeente was voor U niet verholen, toen ik in het verborgene 

gemaakt werd, gewrocht in de diepten van het aardrijk; uw ogen 
zagen mijn vormeloos begin; in uw boek waren zij alle 

opgeschreven, de dagen, die geformeerd zouden worden, toen nog 
geen daarvan bestond. Hoe kostelijk zijn mij uw gedachten, o God, 

hoe overweldigend is haar getal. Wilde ik ze tellen, zij zijn talrijker 

dan het zand; als ik ontwaak, dan ben ik nog bij U.  
De bode engel Gods sprak verder, 

 
Voorwaar, God maakte geen fouten; alles was natuurlijk en 

perfect. 

En God zei dat het zo goed was: man en vrouw. Voorwaar, de mens 
luisterde naar het tegennatuurlijke, naar de listige, sluwe slang, de 

satan! 
 

Lees voor: Genesis 3, vers 6, en Genesis 6, vers 5 en 6 

Genesis 3, vers 6  Hier staat geschreven: En de vrouw zag, dat de 
boom goed was om van te eten, en dat hij een lust was voor de 

ogen, ja, dat de boom begeerlijk was om daardoor verstandig te 

worden, en zij nam van zijn vrucht en at, en zij gaf ook haar man, 
die bij haar was, en hij at. 

Genesis 6, vers 5 en 6  Hier staat geschreven: Toen de HERE zag, 
dat de boosheid des mensen groot was op de aarde en al wat de 

overleggingen van zijn hart voortbrachten te allen tijde slechts boos 

was, berouwde het de HERE, dat Hij de mens op de aarde gemaakt 
had, en het smartte Hem in zijn hart. 

De bode engel Gods sprak verder, 
 

En God stuurde Zijn geliefde Zoon. 

 
Lees voor: Markus 10, vers 45, en 1 Thessalonicenzen 1, vers 

10 

Markus 10, vers 45  Hier staat geschreven: Want ook de Zoon des 
mensen is niet gekomen om Zich te laten dienen, maar om te 

dienen en zijn leven te geven als losprijs voor velen. 
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1 Thessalonicenzen 1, vers 10  Hier staat geschreven: En uit de 
hemelen zijn Zoon te verwachten, die Hij uit de doden opgewekt 

heeft, Jezus, die ons verlost van de komende toorn. 

De bode engel Gods sprak verder, 
 

Voorwaar, zonder Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, zijt 
gij reddeloos en verloren! 

 

Voorwaar, er was eens iemand, die noemde Yeshua, Jezus, 
‘de koopman van oud roest’.  

Zo moet gij door de ogen van God willen zijn: oud roest. En Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus, moest er Zijn leven voor willen geven, 

en dat deed Hij niet zomaar. Dat kostte Hem in Gethsemané 

druppels zweet als bloed, en aan het kruis hing Hij urenlang in uw 
plaats. Hij was zo toegetakeld en die zondelast was zo zwaar! En 

zelfs God, Zijn Vader, kon het niet meer aanzien. Drie uur lang, dat 
God besloot om een andere kant op te kijken. Toen de missie ten 

einde was gebracht, riep Hij: “Het is volbracht!” 

Voorwaar, gij moet toegeven, dat gij reddeloos verloren gaat, 
zonder Hem toe te laten in uw leven. Zonder vergeving van zonden 

en de beschutting van het kruis en het natuurlijke, zult gij verloren 

gaan. Ieder zal voor God komen te staan. Hij gaf Zijn offer, om u te 
redden. Neem Zijn geschenk voor het leven aan! Uw redding is 

maar 1 gebed bij u vandaan.  
 

Lees voor: Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Hier staat 

geschreven: Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn 
eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem 

gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft 
zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld 

veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie 

in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds 
veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de 

eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de 

wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben 
dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die 

kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn 
werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat 
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tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat zij in God verricht 
zijn. 

De bode engel Gods sprak verder, 

 
Voorwaar, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, stond op uit 

de dood! 
 

Lees voor: Lukas 24, vers 4 tot en met 8  Hier staat geschreven: 

En het geschiedde, terwijl zij daarover in verlegenheid waren, dat, 
zie, twee mannen in een blinkend gewaad bij haar stonden. En toen 

zij zeer verschrikt werden en haar aangezicht ter aarde neigden, 
zeiden dezen tot haar: Wat zoekt gij de levende bij de doden? Hij is 

hier niet, maar Hij is opgewekt. Herinnert u, hoe Hij, toen Hij nog in 

Galilea was, tot u gesproken heeft, zeggend, dat de Zoon des 
mensen moest overgeleverd worden in de handen van zondige 

mensen en gekruisigd worden en ten derden dage opstaan. En zij 
herinnerden zich zijn woorden. 

 

Voorwaar, ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel 
Gods, en verdween. 
 

 
 

Nu breekt het einde voor u aan! 
 
05-06-2013  PROFETISCHE OPENBARING GODS: NU BREEKT HET 

EINDE VOOR U AAN, WANT IK ZAL MIJN TOORN TEGEN U 
LOSLATEN. IK ZAL U RICHTEN VOLGENS UW WANDEL EN AL UW 

GRUWELEN AAN U VERGELDEN!  

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, welkom! Op woensdag 5 juni 2013 bracht de engel des Heren 

de volgende profetische openbaring Gods over aan Benjamin 
Cousijnsen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus.  



 
 

 

1512 
 
 

 

 
Voorwaar, voorwaar, ik zeg u,  

 

Job 1, vers 6 en 7  Op zekere dag nu kwamen de zonen Gods om 
zich voor de HERE te stellen, en onder hen kwam ook de satan. En 

de HERE zeide tot de satan: Vanwaar komt gij? En de satan 
antwoordde de HERE: Van een zwerftocht over de aarde, die ik 

doorkruist heb. 

 
Ezechiël 1, vers 4 en 5  Voorwaar, luister aandachtig!... En ik zag 

en zie, een stormwind kwam uit het noorden, een zware wolk met 
flikkerend vuur en omgeven door een glans; daarbinnen, midden in 

het vuur, was wat er uitzag als blinkend metaal. En in het midden 

daarvan was wat geleek op vier wezens… luister!... en dit was hun 
voorkomen: zij hadden de gedaante van een mens. 

Ezechiël 1, vers 12  En zij gingen ieder recht voor zich uit; 
waarheen de geest wilde gaan, gingen zij; zij keerden zich niet om 

als zij gingen. 

Ezechiël 1, vers 14 en 15  De wezens, “de gevallen engelen, ook 
de technologische gevallen engelen genoemd”, snelden heen 

en weer als bliksemschichten. En ik zag naar de wezens en zie, op 

de grond naast de wezens, aan de voorzijde van alle vier, was een 
rad. 

 
Voorwaar, mijn naam is Barinco en ben de bode engel Gods.  

 

Vele bezoeken zijn reeds gebracht in 2013 door satans 
buitenaardse ruimteschepen. 

Ze zijn onder andere ook gezien in Rome, de VS en Rusland. Maar 
de UFO waarnemingen worden verzwegen, zo ook de totale 

overname van de mens!  

De FEMA kampen zitten vol opgepakte Christenen, die in het 
verborgene opgepakt zijn. De gevallen engelen zijn er ook op uit, 

om de Islam op te zetten tegen de Christenen, wereldwijd! Men wil 

het volk van God nu al uitroeien! De ‘haters’ worden de Christenen 
genoemd, vanwege de volle waarheid, die in de heilige Geschriften 

staat opgeschreven. 
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Ook de antichrist Obama ziet zich als een heilige, en gaat 
tegen Gods heilige Geschriften in en smeert honing in vele 

monden. 

En men prijst hem, Obama, vanwege ongehoorzaamheid aan God. 
Voorwaar, vrees niet! 

 
Ezechiël 7, vers 3  Nu breekt het einde voor u aan, want Ik zal 

mijn toorn tegen u loslaten, Ik zal u richten volgens uw wandel en 

al uw gruwelen aan u vergelden. 
Ezechiël 7, vers 6  Er komt een einde; het einde komt! Het wordt 

wakker over u! Zie, het komt! 
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 

verdween. 
 

SHALOM 
 

 

 

Open uw hart en kies vandaag voor Hem! 
 

05-06-2013  BOODSCHAP GODS: VOORWAAR, YESHUA 
HAMASIACH, JEZUS CHRISTUS, ROEPT OOK U! KIES HEDEN VOOR 

HEM, NODIG HEM UIT IN UW HART EN WORD OOK EEN KIND VAN 

GOD!  
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, welkom! Op 5 juni 2013 bracht de engel des Heren deze 
boodschap Gods over aan Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Mijn naam is Sachia; ik ben Gods bode 

engel.  
 

Voorwaar,  
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Mattheüs 3, vers 6  En zij lieten zich in de rivier, de Jordaan, door 
hem dopen, onder belijdenis van hun zonden. 

 

Ze moesten hun zonden belijden en zich willen laten dopen. 
Baby’s kunnen geen keus maken, noch belijdenis doen, daarom de 

volwassendoop. 
 

Mattheüs 3, vers 16  Terstond nadat Jezus gedoopt was, steeg 

Hij, “Yeshua HaMashiach, Jezus Christus”, op uit het water. En 
zie, “wow”, de hemelen openden zich, en hij zag de Geest Gods 

nederdalen als een duif en op Hem komen. 
 

Heel Jeruzalem zag dat de hemelen zich openden, en zij 

hadden nog nooit zoiets gezien! 
 

Mattheüs 3, vers 17  En zie, een “krachtige” stem uit de 
hemelen zeide: Deze is mijn Zoon, de geliefde, in wie Ik mijn 

welbehagen heb. 

 
Deze stem kwam vanuit de geopende hemelen… 

En ieder mens hoorde dit, in heel Jeruzalem en heel Judea en de 

gehele Jordaan. 
 

Lees voor: Lukas 3, vers 12, en Handelingen 1, vers 8, en 
Handelingen 8, vers 12 tot en met 13, en Handelingen 19, 

vers 2 tot en met 6, en Romeinen 6, vers 12 tot en met 14, 

en Romeinen 6, vers 3 tot en met 8, en Galaten 3, vers 26 tot 
en met 28  Ik begin bij 

Lukas 3, vers 12  Hier staat geschreven: Er kwamen ook tollenaars 
om zich te laten dopen en zij zeiden tot hem: Meester, wat moeten 

wij doen? 

Handelingen 1, vers 8  Hier staat geschreven: Maar gij zult kracht 
ontvangen, wanneer de heilige Geest over u komt, en gij zult mijn 

getuigen zijn te Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria en tot het 

uiterste der aarde. 
Handelingen 8, vers 12 tot en met 13  Hier staat geschreven: Toen 

zij echter geloof schonken aan Filippus, die het evangelie van het 
Koninkrijk Gods en van de naam van Jezus Christus predikte, lieten 

zij zich dopen, zowel mannen als vrouwen. En ook Simon zelf kwam 
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tot geloof, en na gedoopt te zijn, bleef hij voortdurend bij Filippus, 
verbijsterd door de tekenen en grote krachten, die hij zag 

geschieden. 

Handelingen 19, vers 2 tot en met 6  Hier staat geschreven: En hij 
zeide tot hen: Hebt gij de heilige Geest ontvangen, toen gij tot het 

geloof kwaamt? Doch zij zeiden tot hem: Wij hebben zelfs niet 
gehoord, dat er een heilige Geest is. En hij zeide tot hen: Waarin 

zijt gij dan gedoopt? En zij zeiden: In de doop van Johannes. Maar 

Paulus zeide: Johannes doopte een doop van bekering en zeide tot 
het volk, dat zij moesten geloven in Hem, die na hem kwam, dat is 

in Jezus. En toen zij dit hoorden, lieten zij zich dopen in de naam 
van de Here Jezus. En toen Paulus hun de handen oplegde, kwam 

de heilige Geest over hen, en zij spraken in tongen en 

profeteerden. 
Romeinen 6, vers 12 tot en met 14  Hier staat geschreven: Laat 

dan de zonde niet langer als koning heersen in uw sterfelijk 
lichaam, zodat gij aan zijn begeerten zoudt gehoorzamen, en stelt 

uw leden niet langer als wapenen der ongerechtigheid ten dienste 

van de zonde, maar stelt u ten dienste van God, als mensen, die 
dood zijn geweest, maar thans leven, en stelt uw leden als 

wapenen der gerechtigheid ten dienste van God. Immers, de zonde 

zal over u geen heerschappij voeren, want gij zijt niet onder de 
wet, maar onder de genade. 

Romeinen 6, vers 3 tot en met 8  Hier staat geschreven: Of weet gij 
niet, dat wij allen, die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood 

gedoopt zijn? Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de 

dood, opdat, gelijk Christus uit de doden opgewekt is door de 
majesteit des Vaders, zo ook wij in nieuwheid des levens zouden 

wandelen. Want indien wij samengegroeid zijn met hetgeen gelijk is 
aan zijn dood, zullen wij het ook zijn met hetgeen gelijk is aan zijn 

opstanding; dit weten wij immers, dat onze oude mens 

medegekruisigd is, opdat aan het lichaam der zonde zijn kracht zou 
ontnomen worden en wij niet langer slaven der zonde zouden zijn; 

want wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde. Indien wij dan 

met Christus gestorven zijn, geloven wij, dat wij ook met Hem 
zullen leven. 

Galaten 3, vers 26 tot en met 28  Hier staat geschreven: Want gij 
zijt allen zonen van God, door het geloof, in Christus Jezus. Want 

gij allen, die in Christus gedoopt zijt, hebt u met Christus bekleed. 
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Hierbij is geen sprake van Jood of Griek, van slaaf of vrije, van 
mannelijk en vrouwelijk: gij allen zijt immers één in Christus Jezus.    

De bode engel Gods sprak verder, 

 
Voorwaar, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, roept ook u. 

Hoor Zijn stem! Maak recht de weg des Heren. Open uw hart; kies 
heden voor Hem. Nodig Hem uit in uw hart en belijd uw zonden, en 

word ook een kind van God. 

 
Lees voor: Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de 

wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 
een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. 

 
Als een ziel zich bekeert, juichen de engelen Gods en er is 

feest! 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 

verdween. 

 
 

 

Profetie: Zie wat komen gaat, of bekeer u! 
 

PROFETIE: VOORWAAR, ZIJT GIJ DOOF? EN ALS GIJ HET NIET 

ZIET, DE TEKENEN VAN DE LAATSTE DAGEN, DAN ZIJT GIJ BLIND! 
BENJAMIN BENOEMT LANDEN DIE REEDS GESTRAFT ZIJN, EN 

ANDERE DIE GESTRAFT GAAN WORDEN!  
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, welkom! Mijn naam is Benjamin Cousijnsen. Op donderdag 6 
juni 2013 kreeg ik de volgende boodschap van een bode engel 

Gods, die ik graag met u wil delen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Mijn 

naam is Saria en ben de bode engel Gods.  
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Voorwaar, profeet Benjamin zei u nog: “2013 zal men zich 
goed gaan herinneren!” 

Benjamin waarschuwde ook Duitsland in 2012, dat de almachtige 

God ook Duitsland zou straffen. Ook Indonesië zal wederom zwaar 
worden gestraft door de almachtige God van Izaäk, Jakob en 

Abraham, in 2013. Voorwaar, Hoor! 
 

Genesis 6, vers 11 en 12  De aarde nu was verdorven voor Gods 

aangezicht, en de aarde was vol geweldenarij. En God zag de aarde 
aan, en zie, zij was verdorven, want al wat leeft had zijn weg op de 

aarde verdorven. 
 

Exodus 20, vers 3  Gij zult geen andere goden voor mijn 

aangezicht hebben. 
 

Voorwaar, wie aan de afgoden offert, behalve Mij, spreekt de 
Here, zal geslagen worden, en het zal u benauwen! 

Ook zult gij Mij niet vervloeken, maar uw afgoden.  

 
Leviticus 19, vers 4  Gij zult u niet tot de afgoden wenden en u 

geen gegoten beelden maken: Ik ben de HERE, uw God. 

 
Voorwaar, zijt gij doof? 

En als gij het niet ziet, de tekenen van de laatste dagen, dan zijt gij 
blind! 

 

Voorwaar, Amsterdam, zie wat komen gaat, of bekeer u, ook 
Iran, Italië, Spanje, Turkije, Syrië, Frankrijk en de Verenigde 

Staten en Mexico. 
Voorwaar, wie niet wil horen, gaat verloren! 

 

Johannes 8, vers 12  Wederom dan sprak Jezus tot hen en zeide: 
Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de 

duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben. 

 
Er is maar één Uitweg voor u:  

U moet zich bekeren. 
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Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, 
dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die 

in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. 

De bode engel Gods sprak verder, 
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
 

 

 

Shalom, vrede zij u! sprak Jezus Christus! 
 

06-06-2013  BOODSCHAP VAN LIEFDE, VERTROOSTING EN 
BEMOEDIGING, DOOR DE HERE JEZUS CHRISTUS (IN HET 

HEBREEUWS: YESHUA HAMASIACH), WOORD VOOR WOORD ZELF 
OVERGEBRACHT AAN ZIJN DIENSTKNECHT, BENJAMIN 

COUSIJNSEN.  

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, welkom! Welkom bij deze bijzondere boodschap van 

vandaag. Benjamin Cousijnsen werd drie keer geroepen in zijn 
slaap op donderdag 6 juni 2013. 

 

Hij hoorde, Benjamin, Benjamin, Benjamin… en Benjamin dacht dat 
het een engel des Heren was, zoals altijd. Hij liep naar het kleine 

kamertje, waar hij altijd ontmoetingen heeft met de engelen Gods, 
deed de deur open, en daar stond de Heer…  

Benjamin wilde zich eigenlijk voor Zijn voeten werpen, om Hem te 

aanbidden. Maar de Heer gebaarde heel sierlijk van, ga daar maar 
zitten en begin te schrijven.  

Ik begin nu met de boodschap. 
 

Shalom, vrede zij u!  

Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, Mijn kind, Ik ben het, Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. Voordat gij werd gevormd in de 

moederschoot, kende Ik u al. Ik heb u, Mijn geliefde, altijd 

liefgehad en beschermde u vanaf de eerste dag. Voorwaar,  
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Jakobus 1, vers 17  Iedere gave, die goed, en elk geschenk, dat 
volmaakt is, daalt van boven neder, van de Vader der lichten, bij 

wie geen verandering is of zweem van ommekeer. 

 
Voorwaar, Ik kijk niet naar uw verleden; het is blanco, witter 

dan de sneeuw! 
Ik ben niet ver weg, of iemand waar je bang voor hoeft te zijn. 

Maar Ik ben liefde. 

 
1 Johannes 4, vers 16, en 1 Johannes 5, vers 12 

En wij hebben de liefde onderkend en geloofd, die God jegens ons 
heeft. God is liefde, en wie in de liefde blijft, blijft in God en God 

blijft in hem.  

Wie de Zoon heeft, heeft het leven; wie de Zoon van God niet 
heeft, heeft het leven niet. 

 
Mijn geliefde, als uw hart gebroken is, Ik ben dichtbij. 

Ik koester u dicht aan Mijn hart. Ik, de goede Herder, zal u dragen, 

zelfs al vindt gij uw leven moeilijk. Ik ben bij u. Vergeef uw 
naasten, uw broeder en zuster en al die u pijn hebben gedaan. 

 

Pak uw Bijbel en lees voor uzelf: Kolossenzen 3, vers 12 tot en 
met 15, en vers 24 en 25 

 
Voorwaar, ook Ik heb u kunnen vergeven, en uw zonden 

gedragen in liefde. 

 
Lees voor: Galaten 5, vers 22 en vers 25  Hier staat geschreven: 

Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, 
lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, 

zelfbeheersing. 

Indien wij door de Geest leven, laten wij ook door de Geest het 
spoor houden. 

De Here Jezus Christus sprak verder, 

 
Mijn geliefde, gij zijt waardevol voor Mij. 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de Heer, en verdween. 
 

SHALOM 
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Stapsgewijze overname van de mensheid! 
 

PROFETIE EN OPENBARING: DE BOODSCHAP OMVAT EEN 

SAMENVATTING EN IS EEN OPSOMMING VAN DE STAPSGEWIJZE 
TECHNIEK & WERKWIJZE VAN DE GEVALLEN ENGELEN, OP HUN 

WEG NAAR DE TOTALE CONTROLE OVER DE MENSHEID!  
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, welkom! Op 9 juni 2013 bracht de engel des Heren deze 
boodschap Gods over aan Benjamin Cousijnsen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, profeet 

Benjamin Cousijnsen: Mijn naam is Jismaël. 
 

Genesis 1, vers 27  En God schiep de mens naar zijn beeld; naar 

Gods beeld schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen. 
 

Voorwaar, men wil slimmer dan God zijn. 

Men praat er nu al over, om het lichaam vervangen. 
Wetenschappers en artsen en de regering zullen er over spreken. 

Het begint met Modafinil voor de Amerikaanse Luchtmacht, een 
middel om wakker te blijven, en om de soldaten langer te laten 

doorvechten.  

 
Voorwaar, via kalfscellen, nanodeeltjes en 3D-

printtechnologie heeft men een oorprothese met de 
gehoorzenuwen verbonden voor een super gehoor.  

Men heeft levensechte menselijke robots, die worden bestuurd op 

afstand via een satelliet. Benjamin Cousijnsen bracht u in 2012 er 
ook een boodschap over op 9 oktober. 

Stap voor stap willen de gevallen technologische engelen van satan 

de mensheid uitroeien, door alles te vervangen! De technologie van 
satan gaat tegen Gods regels in. 
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Men kan al een botox behandeling of borstvergrotingen 

krijgen en rechte tanden of een andere neus. 

Men kan zich compleet laten verbouwen!  
Ook is men bezig met de slimmere en sterkere politie, denk aan 

RoboCop. 
Men heeft zich ook laten inspireren door bijen, kleine robots, die 

uit kunnen vliegen en informatie kunnen doorspelen naar de 

centrale van totale controle! 
Men kan via BioTac de menselijke vingertoppen, met behulp van 

sensoren, gevoelens laten overbrengen. Ook wil men de mens 
vervangen, elk orgaan! En men wil onsterfelijk zijn. De Illuminati 

speelt een grote rol in dit alles, zelfs de Dalai Lama. 

Voorwaar, satan grijpt elk middel aan, om de gelijkenis Gods uit de 
weg te ruimen! 

 
Lees voor: Psalm 14, vers 1 tot en met 3, en Genesis 6, vers 5 

tot en met 6, en Genesis 2, vers 7, en Johannes 3, vers 19 

tot en met 21, en Johannes 3, vers 16, en Johannes 17, vers 
20  Ik begin bij 

Psalm 14, vers 1 tot en met 3  Hier staat geschreven: ‘De 

overmoed der dwazen’ - Voor de koorleider. Van David. De dwaas 
zegt in zijn hart: Er is geen God. Zij bedrijven gruwelijke en 

afschuwelijke misdaden, niemand is er, die goed doet. De HERE ziet 
neder uit de hemel op de mensenkinderen, om te zien, of er één 

verstandig is, één, die God zoekt. Allen zijn zij afgeweken, tezamen 

ontaard; er is niemand die goed doet, zelfs niet één. 
Genesis 6, vers 5 tot en met 6  Hier staat geschreven: ‘De 

zondvloed’ - Toen de HERE zag, dat de boosheid des mensen groot 
was op de aarde en al wat de overleggingen van zijn hart 

voortbrachten te allen tijde slechts boos was, berouwde het de 

HERE, dat Hij de mens op de aarde gemaakt had, en het smartte 
Hem in zijn hart. 

Genesis 2, vers 7  Hier staat geschreven: Toen formeerde de HERE 

God de mens van stof uit de aardbodem en blies de levensadem in 
zijn neus; alzo werd de mens tot een levend wezen. 

Johannes 3, vers 19 tot en met 21  Hier staat geschreven: Dit is het 
oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 

duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 
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waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 
gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; 

maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn 

werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 
Johannes 3, vers 16  Hier staat geschreven: Want alzo lief heeft 

God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 
opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig 

leven hebbe. 

Johannes 17, vers 20  En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook 
voor hen, die door hun woord in Mij geloven. 

De bode engel Gods sprak verder, 
 

Voorwaar, ik ga nu, maar ook zeg ik u: Bekeer u en word 

gered! 
Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween. 

 
 

 

Zoals Ik Israël bescherm, zo bescherm Ik u! 
 

09-06-3013  DE HEER ZEGT IN DEZE BOODSCHAP: IK BEN WIE IK 

BEN EN ZEG U: WIE KAN MET MIJ STRIJDEN? NIEMAND! WANT IK 
BEN MET ISRAËL, EN ZOALS IK ISRAËL BESCHERM, ZO BESCHERM 

IK U!  

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, welkom! Op 9 juni 2013 bracht de engel des Heren deze 

boodschap over van de God van Abraham, Izaäk en Jakob aan 
Benjamin Cousijnsen. 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. 

 

Hoor de stem, die tot u spreekt: Israël, Hoor! 
Ik ben de bode engel Gods, Ismaël. Voorwaar, voorwaar, er is maar 

één Heerser en één Overwinnaar, en één die het laatste oordeel 

geeft. Dit telt ook voor u die luistert. Hij is de Alfa en de Omega.  
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Kijk naar Mij, zegt de Here. 
Met wie wandelt gij, en in welke autoriteit staat gij?  

Voorwaar, Ik ben wie Ik ben, en ben de enige en ware Weg en de 

Waarheid en het Leven. Velen wandelen niet volgens Mijn heilige 
Geschriften, en ze verbazen zich als ze problemen ondervinden. 

Voorwaar! En ze staan niet eens in Mijn autoriteit. Alleen als gij in 
Mij gelooft, zullen zelfs de machtigste wapens en aanvallen van 

satan onder Mijn autoriteit worden ontwapend en openlijk 

tentoongesteld, omdat gij u bedekt hebt onder Mijn kostbaar Bloed. 
Gij moet echter op scherp staan!  

 
Voorwaar, Ik zeg u, De bescherming Gods is met Israël. 

Ik ben wie Ik ben, en zeg u: Wie kan tegen Mij strijden? 

Niemand! Want Ik ben met Israël, en zoals Ik Israël bescherm, zo 
bescherm Ik u. Neem daarom uw wapens op, maar ook uw 

autoriteit, die Ik u gaf! 
 

Lees voor: Efeziërs 6, vers 10 en 16, en Filippenzen 2, vers 13 

en 14 en 18, en Efeziërs 2, vers 8, en 1 Johannes 3, vers 24  
Ik begin bij 

Efeziërs 6, vers 10  Hier staat geschreven: ‘De geestelijke 

wapenrusting’ - Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte 
zijner macht. 

En vers 16  Neemt bij dit alles het schild des geloofs ter hand, 
waarmede gij al de brandende pijlen van de boze zult kunnen 

doven. 

Filippenzen 2, vers 13 en 14  Want God is het, die om zijn 
welbehagen zowel het willen als het werken in u werkt. Doet alles 

zonder morren of bedenkingen. 
En vers 18  Verblijdt gij u evenzo en verblijdt u met mij. 

Efeziërs 2, vers 8  Hier staat geschreven: Want door genade zijt gij 

behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf: het is een gave 
van God. 

1 Johannes 3, vers 24  Hier staat geschreven: En wie zijn geboden 

bewaart, blijft in Hem en Hij in hem. En hieraan onderkennen wij, 
dat Hij in ons blijft: aan de Geest, die Hij ons gegeven heeft.   

 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 

verdween. 
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Voorwaar wereld: Hoor, wat kwam en nu komt 

over u! 
 

10-06-2013  PROFETISCH VERSLAG: HOOR WERELD, ALLE 

LANDEN, WAT REEDS OVER U KWAM EN GAAT KOMEN! DE GOD 
VAN ABRAHAM, IZAÄK EN JAKOB WAARSCHUWDE U VIA PROFEET 

BENJAMIN COUSIJNSEN, VANWEGE UW ZONDEN!  
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, welkom! Op 10 juni 2013 bracht de engel des Heren dit 

profetische verslag Gods over aan Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Ik ben 

de bode engel Glory.  

 
Voorwaar, Thailand, gij zijt gewaarschuwd door Gods 

geliefde profeet, Benjamin Cousijnsen, dat gij zich moest 
bekeren op 15 september 2012.  

Voorwaar, de almachtige God heeft u ook gestraft vanwege 

afgoderij, dierenmishandeling, geldzucht, hoererij en vele duivelse 
praktijken!  

 

Voorwaar, ook gij, Texas, zijt reeds gestraft door insecten en 
tornado’s en waterval en bliksemschichten en meer.  

Op 17 september 2012 werd gij ook gewaarschuwd vanwege uw 
zonden! 

 

Ook Mexico, Spanje, Indonesië, België, Amerika, Iran, 
Duitsland en Nederland, voorwaar, schaam u om te zeggen: 

“Het was een natuurramp”.  
Voorwaar, de profeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen, 

sprak, en wat is tussen 2012 en 2013 ondertussen over uw land 

gebracht? Zij de profeet niet: “2013 zal men zich goed herinneren”? 
Voorwaar, 10 juni 2013! Voorwaar, voorwaar, 
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Lees voor: Genesis 6, vers 5 en 6, en Jesaja 24, vers 18 tot en 

met 21  Ik begin bij 

Genesis 6, vers 5 en 6  Hier staat geschreven: ‘De zondvloed’ - 
Toen de HERE zag, dat de boosheid des mensen groot was op de 

aarde en al wat de overleggingen van zijn hart voortbrachten te 
allen tijde slechts boos was, berouwde het de HERE, dat Hij de 

mens op de aarde gemaakt had, en het smartte Hem in zijn hart. 

Jesaja 24, vers 18 tot en met 21  Hier staat geschreven: En het zal 
geschieden, dat wie vlucht voor het schrikaanjagend gedruis, in de 

kuil valt en dat wie uit de kuil klimt, in de strik gevangen wordt; ja, 
de sluizen in den hoge worden geopend en de grondvesten der 

aarde beven. De aarde barst geheel open, de aarde schudt hevig, 

de aarde wankelt vervaarlijk; de aarde waggelt zeer als een 
beschonkene en zwaait heen en weer als een nachthut; want haar 

overtreding drukt zwaar op haar; zij valt en staat niet weer op. En 
te dien dage zal het geschieden, dat de HERE bezoeking zal 

brengen over het heer der hoogte in den hoge en over de koningen 

der aarde op de aardbodem. 
De bode engel Gods sprak verder, 

 

Voorwaar, wie niet wil horen, gaat verloren! 
En wie Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, wel hebben 

aangenomen, zullen weggerukt worden, omdat ze zich hebben 
bekeerd en Hem liefgehad hebben, en Zijn geboden hebben 

bewaard. 

 
Lees voor: Johannes 14, vers 21, en Johannes 3, vers 16 tot 

en met 18 
Johannes 14, vers 21  Hier staat geschreven: Wie mijn geboden 

heeft en ze bewaart, die is het, die Mij liefheeft; en wie Mij 

liefheeft, zal geliefd worden door mijn Vader en Ik zal hem 
liefhebben en Mijzelf aan hem openbaren. 

Johannes 3, vers 16 tot en met 18  Hier staat geschreven: Want 

alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon 
gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren 

ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de 
wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de 

wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet 
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veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet 
heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. 

De bode engel Gods sprak verder, 

 
Voorwaar, wereld!  

De bode engel Donder staat klaar om elk land, in opdracht van de 
almachtige God van Izaäk, Jakob en Abraham, schade toe te 

brengen. De profeet heeft vaak om uitstel gevraagd voor uw land 

en gebeden. Voorwaar, doe uw afgoden weg! Reinig u, heb berouw 
en vraag Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, om vergeving! Zie, 

uw land! Is het niet verdorven en slechter dan Sodom en Gomorra?  
Overdenk deze boodschap en kies heden wie gij dienen wilt. 

 

Lees voor: Johannes 8, vers 28 tot en met 29, en vers 31 tot 
en met 32   

Johannes 8, vers 28 tot en met 29  Hier staat geschreven: Jezus 
dan zeide: Wanneer gij de Zoon des mensen verhoogd hebt, zult gij 

inzien, dat Ik het ben en niets uit Mijzelf doe, doch dat Ik dit 

spreek, gelijk de Vader Mij geleerd heeft. En die Mij gezonden 
heeft, is met Mij. Hij heeft Mij niet alleen gelaten, want Ik doe altijd 

wat Hem behaagt. 

En vers 31 en 32  Jezus dan zeide tot de Joden, die in Hem 
geloofden: Als gij in mijn woord blijft, zijt gij waarlijk discipelen van 

Mij en gij zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal u 
vrijmaken. 

 

Voorwaar, ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel 
Gods, en verdween. 

 
 

 

De gedachtengang der verblinde goddelozen! 
 

ALDUS DE GEDACHTENGANG VAN DE GODDELOZEN. MAAR ZE 

VERGISSEN ZICH, VERBLIND ALS ZE ZIJN DOOR HUN 
SLECHTHEID. ZE ZIJN NIET BEKEND MET GODS GEHEIMEN. GOD 

HEEFT DE MENS IMMERS GESCHAPEN VOOR DE EEUWIGHEID!  
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Volledige weergave: 
 

Hallo, welkom! ’s Avonds op 10 juni 2013 bracht de engel des 

Heren deze boodschap Gods over aan Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Mijn 

naam is Rafaël en ben de bode engel Gods. 

 
Voorwaar, hoor aandachtig! 

 
Lees voor: Wijsheid 1, vers 7 tot en met 10, en vers 12 tot en 

met 16, en Wijsheid 2, vers 1 tot en met 24  Ik begin bij 

Wijsheid 1, vers 7 tot en met 10  Hier staat geschreven: De geest 
van de Heer vervult immers de hele wereld; hij die alles omvat 

weet wat er gezegd wordt. Daarom kan niemand onopgemerkt iets 
onrechtvaardigs zeggen, en zal ook niemand zijn gerechte straf 

ontlopen. Alles wat goddeloze mensen bedenken zal onderzocht 

worden, en wat ze gezegd hebben zal de Heer worden voorgelegd 
als bewijs van hun misdragingen. Zijn oor is gespitst en hoort alles, 

geen enkel opstandig geluid blijft onopgemerkt. 

En vers 12 tot en met 16  Zoek de dood niet op door slecht te 
leven, trek het verderf niet aan door wat u doet. Want de dood is 

niet door God gemaakt. God vindt geen vreugde in de ondergang 
van enig levend wezen. Hij heeft alles geschapen om het te laten 

bestaan. Alles ter wereld dient om het leven in stand te houden. In 

geen enkel schepsel ligt de kiem van de dood, en het dodenrijk kan 
op aarde geen rechten doen gelden, want rechtvaardigheid maakt 

onsterfelijk. De goddelozen echter wenken de dood en roepen hem 
bij zich. Doordat ze hem voor een vriend houden, kwijnen ze weg. 

Ze sluiten een verbond met hem, en ze verdienen het ook om bij 

hem te horen. 
Wijsheid 2, vers 1 tot en met 24  Hier staat geschreven: Ten 

onrechte houden ze zichzelf het volgende voor: Het leven is kort en 

vol moeite. Geen mens kan zijn einde ontlopen; er is niemand die 
een uitweg kan bieden uit het dodenrijk. Wij zijn bij toeval ontstaan 

en uiteindelijk zal het zijn of we nooit hebben bestaan. De adem in 
onze neusgaten is vluchtig als damp, het verstand niet meer dan 

een vonk in ons binnenste. Als de vonk gedoofd is, vergaat het 
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lichaam tot as en vervliegt de geest als ijle lucht. Onze naam wordt 
op den duur vergeten, niemand herinnert zich onze daden nog. Ons 

leven verdwijnt als nevel, het lost op als mist die door de stralen 

van de zon wordt verjaagd en door haar warmte verdreven. We 
leven niet langer dan een schaduw die voorbijgaat, en ons einde is 

onafwendbaar: het ligt vast en niemand kan het ongedaan maken. 
Welaan dan, laten we genieten van al het goede dat er is. Laten we 

de schepping met gretigheid benutten, zorgeloos als de jeugd. We 

zullen ons te goed doen aan kostbare, geurige wijn. We laten geen 
lentebloesem aan ons voorbijgaan, we vlechten kransen van 

rozenknoppen, eer ze verwelken. Elk veld zal ons zien dansen, 
overal laten we sporen van vrolijkheid achter. Dat is toch waarvoor 

we leven, dat is toch ons lot? Laten we de rechtvaardige die in 

armoede leeft uitbuiten, laten we de weduwe niet ontzien en ons 
niet bekommeren om de grijze haren van iemand op hoge leeftijd. 

Onze kracht zal bepalen wat gerechtigheid is, want iets dat zwak is 
heeft geen waarde. Laten we de rechtvaardige in het nauw drijven, 

want hij is ons alleen maar tot last. Hij dwarsboomt ons in alles wat 

we doen, hij verwijt ons dat we de wet overtreden en houdt ons 
voor dat we verloochenen wat ons geleerd is. Hij beweert over 

kennis van God te beschikken en noemt zich kind van de Heer. Hij 

is een levende aanklacht tegen onze opvattingen geworden. Zijn 
verschijning alleen al is ons een doorn in het oog, omdat hij anders 

leeft dan anderen en zich afwijkend gedraagt. Wij zijn in zijn ogen 
minderwaardig en hij mijdt onze levenswijze alsof die besmet is. Hij 

geeft hoog op van de bestemming van rechtvaardige mensen en 

beroemt zich erop dat God zijn vader is. Laten we zien of hij gelijk 
heeft en afwachten wat er bij zijn dood gebeurt. Als de 

rechtvaardige echt een zoon van God is, zal die hem toch te hulp 
komen en hem uit de greep van zijn vijanden redden? Laten we 

hem aan geweld en marteling onderwerpen om zijn oprechtheid te 

leren kennen, laten we zijn uithoudingsvermogen op de proef 
stellen. We zullen hem veroordelen tot een vernederende dood, 

want hij beweert toch dat hij gered zal worden? Aldus de 

gedachtengang van de goddelozen. Maar ze vergissen zich, verblind 
als ze zijn door hun slechtheid. Ze zijn niet bekend met Gods 

geheimen: ze verwachten niet dat vroomheid beloond wordt en 
geloven niet dat wie onberispelijk leeft, gelauwerd wordt. God heeft 

de mens immers geschapen voor de eeuwigheid, als afspiegeling 
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van zijn eigen wezen. Maar de duivel heeft uit jaloezie de dood in 
de wereld gebracht; ieder die hem toebehoort roept de dood over 

zich af. 

De bode engel Gods sprak verder, 
 

Voorwaar,  
Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, 

dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die 

in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. 
 

Jakobus 2, vers 26  Want gelijk het lichaam zonder geest dood is, 
zo is ook het geloof zonder werken dood. 

 

Lees voor: Hebreeën 9, vers 14 tot en met 15, en vers 27 tot 
en met 28, en Deuteronomium 30, vers 19, en Johannes 5, 

vers 21 tot en met 29  Ik begin bij 
Hebreeën 9, vers 14 tot en met 15  Hier staat geschreven: Hoeveel 

te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige Geest 

Zichzelf als een smetteloos offer aan God gebracht heeft, ons 
bewustzijn reinigen van dode werken, om de levende God te 

dienen? En daarom is Hij de middelaar van een nieuw verbond, 

opdat, nu Hij de dood had ondergaan om te bevrijden van de 
overtredingen onder het eerste verbond, de geroepenen de belofte 

der eeuwige erfenis ontvangen zouden. 
En vers 27 tot en met 28  En zoals het de mensen beschikt is, 

éénmaal te sterven en daarna het oordeel, zo zal ook Christus, 

nadat Hij Zich éénmaal geofferd heeft om veler zonden op Zich te 
nemen, ten tweeden male zonder zonde aanschouwd worden door 

hen, die Hem tot hun heil verwachten. 
Deuteronomium 30, vers 19  Hier staat geschreven: Ik neem heden 

de hemel en de aarde tegen u tot getuigen; het leven en de dood 

stel ik u voor, de zegen en de vloek; kies dan het leven, opdat gij 
leeft, gij en uw nageslacht. 

Johannes 5, vers 21 tot en met 29  Hier staat geschreven: Want 

gelijk de Vader de doden opwekt en doet leven, zo doet ook de 
Zoon leven, wie Hij wil. Want ook de Vader oordeelt niemand, maar 

heeft het gehele oordeel aan de Zoon gegeven, opdat allen de Zoon 
eren gelijk zij de Vader eren. Wie de Zoon niet eert, eert ook de 

Vader niet, die Hem gezonden heeft. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, 
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wie mijn woord hoort en Hem gelooft, die Mij gezonden heeft, heeft 
eeuwig leven en komt niet in het oordeel, want hij is overgegaan uit 

de dood in het leven. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, de ure komt en 

is nu, dat de doden naar de stem van de Zoon van God zullen 
horen, en die haar horen, zullen leven. Want gelijk de Vader leven 

heeft in Zichzelf, heeft Hij ook de Zoon gegeven, leven te hebben in 
Zichzelf. En Hij heeft Hem macht gegeven om gericht te houden, 

omdat Hij de Zoon des mensen is. Verwondert u hierover niet, want 

de ure komt, dat allen, die in de graven zijn, naar zijn stem zullen 
horen, en zij zullen uitgaan, wie het goede gedaan hebben, tot de 

opstanding ten leven, wie het kwade bedreven hebben, tot de 
opstanding ten oordeel.  

De bode engel Gods sprak verder,  

 
Ik ga nu; overdenk deze boodschap. 

Waar uw ziel vol van is, daar zult gij zijn: hemel of hel! 
Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween. 

Mijn geliefde, Ik ben het die tot u spreekt! 
 
10-06-2013  MIJN GELIEFDE, IK BEN HET DIE TOT U SPREEKT! 

BOODSCHAP GODS, GEBRACHT DOOR EEN ENGEL VAN DE 

ALMACHTIGE GOD, DE GOD VAN ABRABAM, IZAÄK EN JAKOB, IS 
TEVENS DE GOD VAN BENJAMIN COUSIJNSEN!  

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, welkom! Mijn naam is Benjamin Cousijnsen. Op 10 juni 2013 

kreeg ik de volgende boodschap, die ik graag met u wil delen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Mijn 
naam is Leomeria.  

 

Luister aandachtig, ik breng u Zijn woorden over: 
Mijn geliefde, Ik ben het die tot u spreekt. Indien gij in het licht 

blijft, hebt gij gemeenschap met Mij.  

Voorwaar, weet gij waarom Ik ween, Mijn geliefde? 
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Ik ween om u. Gij ziet niet dat gij wankelt. Gij belijdt wel, maar uw 
werken verloochenen Mij, en gij zijt ongehoorzaam. Waarom moet 

de haan wederom kraaien?  

Wie Mij liefheeft, kiest niet een beetje voor de wereld en een beetje 
voor Mij. Een halve haan is ook geen hele haan. Een beetje van de 

wereld en Mij gaat niet samen! Zo ook de duisternis gaat niet 
samen met het licht. Het moet een keuze zijn!  

Ik heb u uitgekozen en u aangewezen, opdat gij zoudt heengaan en 

vrucht dragen. Indien iemand Mij wil dienen, de Vader zal hem of 
haar eren, maar nu is Mijn ziel ontroerd. Wie Mij verwerpt en Mijn 

woorden niet aanneemt, heeft Een die hem oordeelt. 
Voorwaar, Ik zie in u een waarde, die uw verstand ver te boven 

gaat!  

 
Lees voor uzelf: Johannes 12, vers 35 tot en met 36, en Titus 

3, vers 1 tot en met 8, en Johannes 3, vers 16 
 

Voorwaar, zo heb ik, Leomeria, tot u gesproken als een bode 

engel en Zijn stem. 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 

verdween. 
 
SHALOM 

 
 

 

 
 

 

Jezus Christus brengt alles aan het licht en terug 
 

OPENBARING VAN DE HERE GOD: IN HET VERLEDEN HEBBEN 
PROTESTANTEN VELE HEILIGE GESCHRIFTEN VERZWEGEN EN 

VERSTOPT! YESHUA HAMASIACH, JEZUS CHRISTUS, BRENGT 

ALLES AAN HET LICHT EN TERUG!  
 

 

Volledige weergave: 
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Hallo, welkom! Op 11 juni 2013 bracht de engel des Heren deze 
belangrijke openbaring Gods over aan Benjamin Cousijnsen. 

 

Shalom! Mijn naam is Kamorea. Ik ben een bode engel Gods en 
begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus. Voorwaar! 
 

Lees voor: Daniël 10, vers 11 tot en met 13 en vers 19  Hier 

staat geschreven: En hij zeide tot mij: Daniël, gij zeer beminde 
man, let op de woorden die ik tot u spreek, en ga rechtop staan, 

want nu ben ik tot u gezonden. Toen hij dit tot mij sprak, stond ik 
bevende op. En hij zeide tot mij: Vrees niet, Daniël, want van de 

eerste dag af, dat gij uw hart erop gezet had om inzicht te 

verkrijgen en om u voor uw God te verootmoedigen, zijn uw 
woorden gehoord, en ik ben gekomen op uw woorden. Maar de 

vorst van het koninkrijk der Perzen stond eenentwintig dagen 
tegenover mij; doch zie, Michaël, een der voornaamste vorsten, 

kwam mij te hulp, zodat ik daar, bij de koningen der Perzen, de 

overhand behield. 
En vers 19  En hij zeide: Vrees niet, gij zeer beminde man, vrede 

zij u, wees sterk, ja, wees sterk! En terwijl hij met mij sprak, werd 

ik gesterkt en ik zeide: Mijn heer spreke, want gij hebt mij kracht 
gegeven. 

De bode engel Gods sprak verder, 
 

Voorwaar, lees voor: Daniël C, vers 1 tot en met 42  Hier staat 

geschreven: 
 

‘Daniël en Bel’  
Toen koning Astyages met zijn voorouders verenigd was, nam de 

Pers Cyrus het koningschap van hem over. Daniël was een 

vertrouweling van de koning, en van alle hovelingen genoot hij het 
meeste aanzien.  

De Babyloniërs hadden een afgod die Bel heette. Elke dag werden 

er twaalf mud tarwebloem, veertig schapen en zes metrete wijn 
voor hem neergelegd. Ook de koning vereerde hem, en hij ging 

iedere dag naar hem toe om hem te aanbidden. Maar Daniël 
aanbad zijn eigen God. Dus vroeg de koning hem: ‘Waarom aanbidt 

u Bel niet?’ Daniël antwoordde: ‘Ik vereer geen afgodsbeeld dat 
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door mensenhanden is gemaakt, maar de levende God, die de 
hemel en de aarde geschapen heeft en heerser is over al wat leeft.’  

‘Wilt u soms beweren dat Bel geen levende god is?’ vroeg de 

koning. ‘Ziet u niet hoeveel hij elke dag eet en drinkt?’ Daarop zei 
Daniël glimlachend: ‘Laat u niet misleiden, majesteit. Van binnen is 

hij van leem en van buiten van brons, en hij heeft nog nooit iets 
gegeten of gedronken.’ Woedend riep de koning zijn priesters bij 

zich en zei tegen hen: ‘Als u mij niet vertelt wie het voedsel opeet, 

laat ik u doden. Maar toont u aan dat Bel alles opeet, dan wordt 
Daniël gedood omdat hij Bel belasterd heeft.’ ‘Uw woord is wet,’ zei 

Daniël tegen de koning.  
Bel had zeventig priesters, die ook vrouwen en kinderen hadden. 

De koning ging samen met Daniël naar de tempel van Bel. Daar 

zeiden de priesters van Bel: ‘Wij gaan nu naar buiten. Wilt u, 
majesteit, het voedsel neerleggen, de wijn mengen en neerzetten, 

de deur sluiten en die met uw ring verzegelen? Als u hier 
morgenvroeg komt en u ziet dat Bel niet alles heeft opgegeten, 

mag u ons doden. Maar anders moet Daniël sterven, omdat hij ons 

belasterd heeft.’ Ze konden dat gemakkelijk zeggen, want onder de 
offertafel hadden ze een geheime ingang gemaakt, waardoor ze 

steeds naar binnen kwamen om het voedsel op te eten. Toen ze 

naar buiten waren gegaan, legde de koning het voedsel voor Bel 
neer. Daniël riep zijn dienaren, die as meebrachten. Hiermee 

bestrooiden ze de hele tempelvloer, terwijl alleen de koning nog 
aanwezig was. Daarna verlieten ze de tempel, sloten de deur achter 

zich, verzegelden die met de ring van de koning en gingen weg. Die 

nacht kwamen de priesters zoals altijd, samen met hun vrouwen en 
kinderen, en aten en dronken alles op.  

De volgende ochtend stonden de koning en Daniël vroeg op. ‘Zijn 
de zegels niet verbroken, Daniël?’ vroeg de koning. En hij 

antwoordde: ‘Ze zijn niet verbroken, majesteit.’ Zodra de deur 

geopend was en de koning de tafel zag, riep hij luid: ‘U bent groot, 
Bel, er schuilt niet het minste bedrog in u!’ Maar Daniël hield de 

koning glimlachend tegen om te voorkomen dat hij naar binnen 

ging. ‘Kijkt u eens naar de vloer,’ zei hij toen, ‘en bedenkt u eens 
van wie die voetsporen kunnen zijn.’ De koning zei: ‘Ik zie 

voetsporen van mannen, vrouwen en kinderen.’ Hij werd razend en 
nam de priesters en hun vrouwen en kinderen gevangen. Zij lieten 

hem de geheime deur zien, waardoor ze steeds naar binnen waren 
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gekomen, om alles wat op de tafel gelegd was op te eten. Daarop 
bracht de koning hen ter dood. Bel droeg hij over aan Daniël, die 

niet alleen het beeld maar ook de hele tempel neerhaalde.  

 
‘Daniël en de draak’  

De Babyloniërs vereerden ook nog een grote draak. De koning zei 
tegen Daniël: ‘U kunt toch niet beweren dat dit geen levende god 

is? Aanbid hem dus.’ Maar Daniël zei: ‘Ik aanbid de Heer, mijn God, 

want hij is een levende God. Als u mij toestemming geeft, 
majesteit, zal ik de draak zonder zwaard of stok doden.’ De koning 

antwoordde: ‘U hebt mijn toestemming.’ Daniël nam wat teer, vet 
en dunne graten, mengde alles door elkaar en vormde er koeken 

van die hij in de bek van de draak gooide. De draak slikte ze door 

en werd van binnen opengereten. Daniël zei: ‘Kijkt u nu eens wat u 
hebt vereerd.’  

Toen de Babyloniërs hiervan hoorden, waren ze zo verontwaardigd 
dat ze zich tegen de koning keerden. ‘Onze koning is een Jood 

geworden!’ zeiden ze. ‘Hij heeft Bel vernietigd, de draak gedood en 

de priesters vermoord.’ Ze gingen naar de koning en zeiden: ‘Levert 
u Daniël aan ons uit, anders doden we u en uw familie.’ Door dat 

dreigement was de koning wel gedwongen Daniël aan hen uit te 

leveren. Ze wierpen Daniël in de leeuwenkuil, waar hij zes dagen 
bleef. In de kuil zaten zeven leeuwen, die elke dag twee mensen en 

twee schapen te eten kregen. Maar nu kregen ze niets, zodat ze 
Daniël zeker zouden opeten.  

In Judea leefde in die tijd de profeet Habakuk. Hij had soep gekookt 

en brood in een kom verkruimeld en wilde net naar het veld gaan 
om het eten naar de maaiers te brengen, toen een engel van de 

Heer tegen hem zei: ‘Breng het middagmaal dat je daar hebt naar 
Babylon, naar Daniël in de leeuwenkuil.’  ‘Heer, ik ben nog nooit in 

Babylon geweest,’ zei Habakuk, ‘en waar die kuil is weet ik niet.’ De 

engel van de Heer pakte hem bij zijn kruin en droeg hem in een 
zucht naar Babylon, waar hij hem aan de rand van de kuil 

neerzette. ‘Daniël, Daniël,’ riep Habakuk, ‘hier is het middagmaal 

dat God je heeft gezonden.’ En Daniël zei: ‘U hebt dus aan mij 
gedacht, God. U laat wie u liefhebben nooit in de steek.’ Daniël 

stond op en begon te eten. Habakuk werd door de engel van God 
onmiddellijk weer teruggebracht naar zijn woonplaats.  
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Op de zevende dag kwam de koning om over Daniël te rouwen. Hij 
liep naar de kuil, keek erin en zag Daniël zitten. Hij juichte: ‘Groot 

bent u, Heer, God van Daniël! Er is geen andere god dan u.’ Hij trok 

Daniël uit de kuil en liet degenen die Daniëls ondergang hadden 
willen bewerkstelligen in de kuil gooien, en zij werden onmiddellijk, 

pal voor zijn ogen, verslonden!  
De bode engel Gods sprak verder, 

 

Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Vele heilige Geschriften 
hebben de protestanten verzwegen en verstopt! 

Zowel vele informatie van Henoch en de Deuterocanonieke boeken.  
 

Voorwaar, zo zijn vele Bijbels incompleet, doordat de 

protestanten zich lieten beïnvloeden door satan! 
 

Lees voor: Openbaring 22, vers 19 tot en met 21  Hier staat 
geschreven: En indien iemand afneemt van de woorden van het 

boek dezer profetie, God zal zijn deel afnemen van het geboomte 

des levens en van de heilige stad, welke in dit boek beschreven 
zijn. Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, 

kom, Here Jezus! De genade van de Here Jezus zij met allen.  

De bode engel Gods sprak verder, 
 

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, brengt alles aan het 
licht, en terug! 

Voorwaar, ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel 

Gods, en verdween. 
 

 
 

Mijn geliefde, luister, Ik roep u bij de naam! 
 
11-06-2013  BOODSCHAP VAN DE HERE JEZUS CHRISTUS! IN ZIJN 

LIEFDE BRENGT DE HEER DEZE BOODSCHAP DIRECT OVER AAN 

ZIJN DIENSTKNECHT. DE HEER ZEGT O.A.: BRENG UW ZONDEN 
BIJ MIJ, EN AL UW LASTEN! 

 

 
Volledige weergave: 
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Hallo, welkom! Mijn naam is Benjamin Cousijnsen. Op 11 juni 2013 

hoorde ik driemaal mijn naam roepen. Ik werd geroepen voor de 

volgende boodschap.  
 

Terwijl ik naar het kamertje ging, werd ik begroet: Shalom! Vrede 
zij u. Benjamin, blijf staan, ga niet op uw knieën, maar ga daar 

zitten, Mijn geliefde, en schrijf op… 

 
Voorwaar, voorwaar, Ik, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, 

zeg u:  
Mijn geliefde, Ik gaf alles op, zelfs het Koninkrijk Mijns Vaders. 

Waarlijk, Ik gaf alles op waar Ik van hield. Ik deed dit, zodat Ik 

misschien jouw liefde zou winnen. Mijn geliefde, Ik ben geen 
profeet en toch zegt men ook Isa.  

Voorwaar, de God van Izaäk, Jakob en Abraham is Mijn Vader, en 
Hij blies Zijn levensadem in Mijn neus. En Zijn Geest heeft Mij, 

Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, uit de doden opgewekt, Ik 

leef! 
 

Lees voor: Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de 

wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 
een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. 
 

Voorwaar, geloof in Mij. 

Ik wil niet dat gij, Mijn geliefde, verloren gaat. Voorwaar, Ik ben de 
Zoon van God! 

 
Lees voor: Johannes 8, vers 12 en vers 28 en 29  ‘Het licht der 

wereld’ - Wederom dan sprak Jezus tot hen en zeide: Ik ben het 

licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de duisternis 
wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben. 

En vers 28 en 29  Jezus dan zeide: Wanneer gij de Zoon des 

mensen verhoogd hebt, zult gij inzien, dat Ik het ben en niets uit 
Mijzelf doe, doch dat Ik dit spreek, gelijk de Vader Mij geleerd 

heeft. En die Mij gezonden heeft, is met Mij. Hij heeft Mij niet alleen 
gelaten, want Ik doe altijd wat Hem behaagt. 
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Voorwaar, Ik ben de enige Weg en de Waarheid en het 
Leven. 

Ik roep u bij de naam, kom bij Mij en Ik zal Mijn geliefde vullen, in 

uw hart, met Mijn liefde en Mijn Geest. Breng uw zonden bij Mij en 
al uw lasten, en vraag vergeving vanuit uw hart en verstand. Open 

uw hart en Ik open Mijn deur! 
 

Lees voor: Lukas 15, vers 5 tot en met 7  En als hij het vindt, tilt 

hij het met blijdschap op zijn schouders, en thuisgekomen, roept hij 
zijn vrienden en buren bijeen en zegt tot hen: Verblijdt u met mij, 

want ik heb mijn schaap gevonden, dat verloren was. Ik zeg u, dat 
er alzo blijdschap zal zijn in de hemel over één zondaar, die zich 

bekeert, meer dan over negenennegentig rechtvaardigen, die geen 

bekering nodig hebben. 
 

Voorwaar, Mijn geliefde, luister... 
 

Lees voor: 1 Johannes 4, vers 15 tot en met 17, en 1 

Johannes 5, vers 5 tot en met 9 
1 Johannes 4, vers 15 tot en met 17  Hier staat geschreven: Al wie 

belijdt, dat Jezus de Zoon van God is – God blijft in hem en hij in 

God. En wij hebben de liefde onderkend en geloofd, die God jegens 
ons heeft. God is liefde, en wie in de liefde blijft, blijft in God en 

God blijft in hem. Hierin is de liefde bij ons volmaakt geworden, dat 
wij vrijmoedigheid hebben op de dag des oordeels, want gelijk Hij 

is, zijn ook wij in deze wereld. 

1 Johannes 5, vers 5 tot en met 9  Hier staat geschreven: Wie is 
het, die de wereld overwint, dan wie gelooft, dat Jezus de Zoon van 

God is? Dit is Hij, die gekomen is door water en bloed, Jezus 
Christus, niet slechts met water, maar met het water en met het 

bloed. En de Geest is het, die getuigt, omdat de Geest de waarheid 

is. Want drie zijn er, die getuigen in de hemel: de Vader, het 
Woord, en de heilige Geest; en deze drie zijn één. En drie zijn er, 

die getuigen op de aarde: de Geest en het water en het bloed, en 

de drie zijn tot één. Indien wij het getuigenis der mensen 
aannemen, het getuigenis van God is meerder, want dit is het 

getuigenis van God, dat Hij van zijn Zoon getuigd heeft. 
 

Ik ga nu, Mijn geliefde, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
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SHALOM 

 

 
Heeft u al een levende relatie met Jezus 

Christus? 
 
12-06-2013  BOODSCHAP GODS: VELE KERKEN DOPEN WEL, MAAR 

VERTELLEN NIET, DAT GIJ OOK EEN LEVENDE RELATIE MOET 

HEBBEN MET YESHUA HAMASIACH, JEZUS CHRISTUS, ANDERS 
GAAT GIJ ERAAN! 

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, welkom! Op 12 juni 2013, woensdag op de avond, bracht de 

bode engel Gods deze boodschap van de almachtige God over aan 

Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, ik ben de bode engel Gods 

en mijn naam is Michaël.  

 
Als gij Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, hebt 

aangenomen, zal de duivel u nog niet opgeven. 
De meeste aanvallen zijn gericht als gij slaapt, en gericht op uw 

gedachten. Gij moet weten dat gij in de autoriteit van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus, moet staan. 
Vele kerken dopen wel, maar vertellen niet dat gij ook een levende 

relatie moet hebben met Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, 

anders gaat gij eraan! 
 

Voorwaar, lees voor: Efeziërs 4, vers 17 tot en met 22, en 
Efeziërs 6, vers 10 tot en met 13, en 2 Timotheüs 4, vers 2 

tot en met 3, en 1 Korinthiërs 3, vers 13 tot en met 18, en 1 

Petrus 5, vers 7 tot en met 11, en Johannes 3, vers 16  Ik 
begin bij 
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Efeziërs 4, vers 17 tot en met 22  Hier staat geschreven: ‘De 
nieuwe levenswandel’ - Dit zeg ik dan en betuig ik in de Here, dat 

gij niet langer moogt wandelen zoals ook de heidenen wandelen, in 

de ijdelheid van hun denken, verduisterd in hun verstand, 
vervreemd van het leven Gods om de onwetendheid, die in hen 

heerst, om de verharding van hun hart. Zij hebben zich immers in 
hun verdoving overgegeven aan de losbandigheid om gretig winst 

te slaan uit allerlei onreinheid. Maar gij geheel anders: gij hebt 

Christus leren kennen. Gij toch hebt van Hem gehoord en zijt in 
Hem onderwezen, gelijk dit de waarheid is in Jezus, dat gij, wat uw 

vroegere wandel betreft, de oude mens aflegt, die ten verderve 
gaat, naar zijn misleidende begeerten. 

Efeziërs 6, vers 10 tot en met 13  Hier staat geschreven: ‘De 

geestelijke wapenrusting’ - Voorts, weest krachtig in de Here en in 
de sterkte zijner macht. Doet de wapenrusting Gods aan, om te 

kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels; want wij 
hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de 

overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer 

duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Neemt 
daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in 

de boze dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te 

houden. 
2 Timotheüs 4, vers 2 tot en met 3  Hier staat geschreven: 

Verkondig het woord, dring erop aan, gelegen of ongelegen, 
wederleg, bestraf en bemoedig met alle lankmoedigheid en 

onderrichting. Want er komt een tijd, dat de mensen de gezonde 

leer niet meer zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend 
is, naar hun eigen begeerte zich tal van leraars zullen bijeenhalen. 

1 Korinthiërs 3, vers 13 tot en met 18  Hier staat geschreven: 
Ieders werk zal aan het licht komen. Want de dag zal het doen 

blijken, omdat hij met vuur verschijnt, en hoedanig ieders werk is, 

dat zal het vuur uitmaken. Indien het werk, dat hij erop gebouwd 
heeft, standhoudt, zal hij loon ontvangen, maar indien iemands 

werk verbrandt, zal hij schade lijden, doch hij zelf zal gered 

worden, maar als door vuur heen. Weet gij niet, dat gij Gods 
tempel zijt en dat de Geest Gods in u woont? Zo iemand Gods 

tempel schendt, God zal hem schenden. Want de tempel Gods, en 
dat zijt gij, is heilig! Laat niemand zichzelf misleiden! Indien iemand 
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onder u meent wijs te zijn in deze tijd, hij worde dwaas, om wijs te 
worden.  

1 Petrus 5, vers 7 tot en met 11  Hier staat geschreven: Werpt al 

uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u. Wordt nuchter en 
waakzaam. Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende 

leeuw, zoekende wie hij zal verslinden. Wederstaat hem, vast in het 
geloof, wetende, dat aan uw broederschap in de wereld hetzelfde 

lijden wordt toegemeten. Doch de God van alle genade, die u in 

Christus geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid, Hij zal u, na 
een korte tijd van lijden, volmaken, bevestigen, sterken en 

grondvesten. Hem zij de kracht in alle eeuwigheid! Amen. 
Johannes 3, vers 16  Hier staat geschreven: Want alzo lief heeft 

God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 

opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig 
leven hebbe. 

De bode engel Gods sprak verder, 
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! en verdween. 
 
 

 

China, hoor waarom uw land telkens geslagen 
wordt! 
 

12-06-2013  PROFETISCHE OPENBARING VAN DE ALMACHTIGE 
GOD. VOORWAAR, HOOR AANDACHTIG, CHINA...! ZIE DE 

WAARHEID ONDER OGEN, WAAROM UW LAND TELKENS GESLAGEN 

WORDT, OOK NU! BEKEER U!  
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, welkom! Op woensdag 12 juni 2013 bracht de engel des 
Heren deze boodschap van de almachtige God, de God van 

Abraham, Izaäk en Jakob over aan profeet Benjamin Cousijnsen, 
Gods eenvoudige dienstknecht. 
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Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Ik ben 

de bode engel Gods en mijn naam is Leobea. 

 
Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Van Centraal- tot Noord- en 

Zuidoost-Azië werd reeds in het jaar 206 voor Christus tot 
220 na Christus een hand traditie in ere gehouden. 

Men geloofde dat de dieren de keizer naar de hemel konden 

voeren. Luoyang had vele beelden, zoals bijvoorbeeld een vergulde 
bronzen paard tot een eend. 

Voorwaar, de hand traditie bestaat nog steeds, behalve de wrede 
straffen, zoals het afhakken van de linkervoet van een man, die een 

vrouw tot een huwelijk had gedwongen. 

Ook dacht men dat met een wierookbrander, als deze boven een 
draak werd gehouden, de doden werden gezegend. Men aanbad het 

beest en deed aan toverij, en men beoefende de oude 
gevechtskunsten van de gevallen engelen uit de tijden van Henoch, 

waar onder andere acupunctuur. 

 
Voorwaar, hoor aandachtig, China! 

 

Lees voor: Openbaring 12, vers 7 tot en met 9, en vers 12, en 
Openbaring 13, vers 4, en vers 6 tot en met 9, en vers 15 tot 

en met 18  Ik begin bij 
Openbaring 12, vers 7 tot en met 9  Hier staat geschreven: ‘De 

draak overwonnen’ - En er kwam oorlog in de hemel; Michaël en 

zijn engelen hadden oorlog te voeren tegen de draak; ook de draak 
en zijn engelen voerden oorlog, maar hij kon geen standhouden, en 

hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden. En de grote 
draak werd op de aarde geworpen, de oude slang, die genaamd 

wordt duivel en de satan, die de gehele wereld verleidt; hij werd op 

de aarde geworpen en zijn engelen met hem.  
En vers 12  Daarom, verheugt u, gij hemelen en wie daarin wonen. 

Wee de aarde en de zee, want de duivel is tot u nedergedaald in 

grote grimmigheid, wetende, dat hij weinig tijd heeft. 
Openbaring 13, vers 4  En zij aanbaden de draak, omdat hij aan het 

beest de macht gegeven had, en zij aanbaden het beest, zeggende: 
Wie is aan het beest gelijk? en: Wie kan er oorlog tegen voeren? 
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En vers 6 tot en met 9  En het beest opende zijn mond tot 
lasteringen tegen God, om zijn naam te lasteren en zijn tent en 

hen, die in de hemel wonen. En hem werd gegeven om tegen de 

heiligen oorlog te voeren en hen te overwinnen; en hem werd 
macht gegeven over elke stam en natie en taal en volk. En allen, 

die op de aarde wonen, zullen het beest aanbidden, ieder, wiens 
naam niet geschreven is in het boek des levens van het Lam, dat 

geslacht is, sedert de grondlegging der wereld. Indien iemand een 

oor heeft, hij hore.  
En vers 15 tot en met 18  En hem werd gegeven om aan het beeld 

van het beest een geest te schenken, zodat het beeld van het beest 
ook zou spreken, en maken dat allen, die het beeld van het beest 

niet aanbaden, gedood werden. En het maakt, dat aan allen, de 

kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de 
slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op 

hun voorhoofd, en dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het 
merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam 

heeft. Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal 

van het beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is 
zeshonderd zesenzestig.  

De bode engel Gods sprak verder,  

 
Voorwaar, uw traditie werd doorgegeven door de demonen, 

de gevallen engelen! 
Bekeer u! Zo spreekt Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. 

 

Lees voor: Exodus 20, vers 3 tot en met 5, en Leviticus 18, 
vers 29, en Leviticus 19, vers 31, en Leviticus 20, vers 6 en 7  

Ik begin bij 
Exodus 20, vers 3 tot en met 5  Hier staat geschreven: Gij zult 

geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen 

gesneden beeld maken noch enige gestalte van wat boven in de 
hemel, noch van wat beneden op de aarde, noch van wat in de 

wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen 

dienen; want Ik, de HERE, uw God, ben een naijverig God, die de 
ongerechtigheid der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het 

derde en aan het vierde geslacht van hen die Mij haten. 
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Leviticus 18, vers 29  Hier staat geschreven: Want ieder die iets 
van al deze gruwelen doet, – degenen, die ze doen, zullen uit het 

midden van hun volk uitgeroeid worden. 

Leviticus 19, vers 31  Hier staat geschreven: Gij zult u niet wenden 
tot de geesten van doden of tot waarzeggende geesten, gij zult hen 

niet zoeken, om u met hen te verontreinigen: Ik ben de HERE, uw 
God.  

Leviticus 20, vers 6 en 7  Hier staat geschreven: En iemand, die 

zich tot de geesten van doden of tot waarzeggende geesten wendt, 
om die overspelig na te lopen – tegen zo iemand zal Ik mijn 

aangezicht keren en hem uit het midden van zijn volk uitroeien. 
Heiligt u dan, en weest heilig, want Ik ben de HERE, uw God.   

De bode engel Gods sprak verder, 

 
Voorwaar, zie de waarheid onder ogen, waarom uw land 

telkens geslagen wordt, ook nu! 
Er is maar één Weg, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus.  

 

Lees voor: Johannes 3, vers 16 tot en met 20  Hier staat 
geschreven: Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn 

eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem 

gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft 
zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld 

veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie 
in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds 

veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de 

eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de 
wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben 

dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die 
kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn 

werken niet aan de dag komen. 

De bode engel Gods sprak verder, 
 

Wie niet wil horen, gaat verloren. 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 
verdween. 
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Verstop u niet!... Zo spreekt de Here! 
 

VOORWAAR, ZO SPREEKT DE HERE: VERSTOP U NIET! SPREEK, 

GETUIG EN ZWIJG NIET. VREES NIET. 
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, welkom! Mijn naam is Benjamin Cousijnsen. Op 13 juni 2013 
kreeg ik de volgende boodschap van de bode engel Gods, die ik 

graag met u wil delen. Vanochtend vroeg gaf de bode engel van de 

almachtige God, de God van Izaäk, Jakob en Abraham, de volgende 
boodschap door.  

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Ik ben 

de bode engel Ismaël. Hoor aandachtig! 
 

Johannes 15, vers 18  Indien de wereld u haat, weet dan, dat zij 
Mij eer dan u gehaat heeft. 

 

Voorwaar, geliefden van de Here, vrees niet! 
Satan laat zijn werken zien om u heen, en al zijn macht en kracht, 

en drukt u als een mier het liefst helemaal weg. 

 
Johannes 15, vers 21  Maar dit alles zullen zij u aandoen om mijn 

naam, want zij kennen Hem niet, die Mij gezonden heeft. 
 

Zo spreekt de Here! Vrees niet. 

Vele Christenen noemen zich Christen, omdat ze een kruisje dragen 
en trouw naar de kerk gaan, en thuis hun Bijbel lezen en noem 

maar op. Vandaag wil de Here geen geheime Christelijke agenten 
meer, die zich verstoppen of zich laten wegdrukken door satan in 

de wereld. 

 
Johannes 15, vers 16  Niet gij hebt Mij, maar Ik heb u uitgekozen 

en u aangewezen, opdat gij zoudt heengaan en vrucht dragen en 

uw vrucht zou blijven, opdat de Vader u alles geve, wat gij Hem 
bidt in mijn naam. 
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Voorwaar, zo spreekt de Here: Verstop u niet. 

Spreek en getuig en zwijg niet. Vrees niet!  

 
Lees voor uzelf: Johannes 15, vers 23 tot en met 26   

 
Laat uw werken zien, daarbuiten, en verkondig het 

evangelie, en wees geen mier! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! De vrede van de Here Jezus 
Christus en Zijn Heilige Geest zij met u allen.  

 
SHALOM! 

 

Beste mensen, ik wil nog iets zeggen… 
De Here gaf ook nog het volgende door en dat is: als u om u heen 

kijkt in deze wereld, dan ziet u inderdaad de werken van de boze. 
Maar waar zijn de Christenen? 

Misschien zegt u: “Ja, ik loop wel buiten rond”, maar de Heer zegt 

nog iets anders… Verkondig het evangelie en wees geen mier! Laat 
u niet onderdrukken door de satan, en zwijg niet! Want in Jezus 

Christus zijt gij meer dan overwinnaar! spreekt de Heer. En niet 

alleen dat.  
Als je naar buiten gaat, dan wordt alles overheerst door het kwade. 

En als je naar de markt gaat, hoor je de mensen roepen over het 
fruit en over allerlei dingen, die verkocht moeten worden. Maar wat 

heeft nu waarde, grote waarde, in uw ogen?  

Dat is het woord van God neem ik aan. En het woord van God, als 
dat in u is en u bent Christen, dan moet u het eruit laten komen. 

De Heer zegt ook: Verkondig het evangelie en vertel. 
 

Ik dank u daarvoor, voor uw aandacht, en ik zeg u ook hierbij, en 

dat is: De Here heeft u lief! Maar de Here heeft niet het evangelie 
bedoeld, dat u in de kerk blijft zitten, en dat u thuis uw Bijbeltje 

leest als een geheime agent en alles egoïstisch voor uzelf houdt. De 

Heer sprak ook in het openbaar, en als Christus in u woont, en als u 
vol bent van de Heilige Geest en de Heer is in u, dan verkondigt u 

het evangelie met blijdschap.  
 

Ik zeg u, Gods zegen, Shalom! 
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Hij kent u en noemt u bij de naam! 
 

13-06-2013 BOODSCHAP GODS: IK BENOEM U, SPRAK DE BODE 
ENGEL GODS! UW GEDACHTEN EN UW HART, UW LIPPEN EN UW 

LIEFDE EN UW WANDEL ZIJN BIJ YESHUA HAMASIACH, JEZUS 

CHRISTUS, BEKEND: ZELFS UW NAAM!  
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, welkom allemaal! Elke donderdag gaan wij met de 
boodschappen van de almachtige God van Abraham, Izaäk en 

Jakob, die worden doorgegeven aan Benjamin Cousijnsen, in beeld, 
zo ook nu, in opdracht van de almachtige God. 

 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Ik ben 

de bode engel Gods.  
 

Voorwaar, dit is uw dag! Luister, 

Welzalig die acht slaat. Ik benoem u; hebt gij uw oren geopend?  
Uw gedachten en uw hart en uw lippen, en uw liefde en uw wandel 

zijn bij Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, bekend, zelfs uw 

naam… 
Vickie G. 

Thomas G. 
Nathalia G. 

Seraphina C.  

Ted W. 
Jeddy P. 

Carlinhos B. 
Debbie S. 

David J. 

Regina T. 
Rosaline P. 

Isidora K. 

Charlena R. 
Roy L. 
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Janice W. 
Fatime G. 

en ook gij zijt bekend. 

 
Lees voor: Jeremia 32, vers 27, en Johannes 8, vers 12 

Jeremia 32, vers 27  Hier staat geschreven: Zie, Ik, de HERE, ben 
de God van al wat leeft; zou voor Mij iets te wonderlijk zijn?  

Johannes 8, vers 12  Hier staat geschreven: ‘Het licht der wereld’ - 

Wederom dan sprak Jezus tot hen en zeide: Ik ben het licht der 
wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, maar 

hij zal het licht des levens hebben. 
De bode engel Gods sprak verder,  

 

Voorwaar, ik ben de bode engel Glory, maar geef Hem alleen 
de dank en de eer en de aanbidding, die het waarlijk 

toekomt, en de glorie! 
 

Lees voor: Psalm 5, vers 12 en 13, en Psalm 7, vers 11 tot en 

met 14, en Psalm 9, vers 18, en Psalm 11, vers 2 tot en met 
5 en vers 7, en Psalm 13, vers 6, en Psalm 66, vers 16 tot en 

met 20  Ik begin bij 

Psalm 5, vers 12 en 13  Hier staat geschreven: Maar verheugen 
zullen zich allen die bij U schuilen, altoos zullen zij jubelen, daar Gij 

hen beschermt, en in U zullen juichen wie uw naam liefhebben. 
Want Gij zegent de rechtvaardige, o HERE, Gij omgeeft hem met 

welbehagen als met een schild.  

Psalm 7, vers 11 tot en met 14  Hier staat geschreven: Mijn schild 
is bij God, die de oprechten van hart verlost; God is een 

rechtvaardig Rechter en een God, die te allen dage toornt. Bekeert 
iemand zich niet, dan wet Hij zijn zwaard, spant zijn boog en legt 

aan, Hij richt op hem zijn dodelijke wapenen, maakt zijn pijlen tot 

brandende schichten.  
Psalm 9, vers 18  Hier staat geschreven: De goddelozen keren om 

naar het dodenrijk, al de volken die God vergeten.  

Psalm 11, vers 2 tot en met 5  Hier staat geschreven: Want zie, de 
goddelozen spannen de boog, zij leggen hun pijl op de pees, om 

oprechten van hart in het duister te treffen. Wanneer de 
grondslagen zijn vernield, wat kan dan de rechtvaardige doen? De 

HERE woont in zijn heilig paleis, de HERE heeft in de hemel zijn 
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troon; zijn ogen slaan gade, zijn blikken doorvorsen de 
mensenkinderen. De HERE toetst de rechtvaardige en de 

goddeloze; en wie geweld bemint, die haat Hij.  

En vers 7  Want de HERE is rechtvaardig en Hij heeft gerechtigheid 
lief; de oprechten zullen zijn aangezicht aanschouwen.  

Psalm 13, vers 6  Hier staat geschreven: Ik echter vertrouw op uw 
goedertierenheid, over uw verlossing juicht mijn hart. Ik wil de 

HERE zingen, omdat Hij mij heeft welgedaan. 

Psalm 66, vers 16 tot en met 20  Hier staat geschreven:  Komt, 
hoort, en ik wil vertellen, gij allen die God vreest, wat Hij gedaan 

heeft aan mijn ziel. Nauwelijks had ik met mijn mond tot Hem 
geroepen, of er was een lofzang onder mijn tong. Had ik onrecht 

beoogd in mijn hart, dan zou de Here niet hebben gehoord. 

Voorwaar, God heeft gehoord, Hij heeft gelet op mijn luid gebed. 
Geprezen zij God, die mijn gebed niet afwees, noch mij zijn 

goedertierenheid onthield.  
De bode engel Gods sprak verder,  

 

Profeet Benjamin Cousijnsen, Gods geliefde profeet, de Here 
wil Zijn schapen bemoedigen, ook gij die niet bij naam 

genoemd zijt. 

 
Lees voor: Psalm 108, vers 1 tot en met 6  Hier staat 

geschreven: ‘Dankzegging en gebed’ - Een lied. Een psalm van 
David. Mijn hart is gerust, o God, ik wil zingen, psalmzingen, ja van 

harte. Waak op, harp en citer, ik wil het morgenrood wekken. Ik zal 

U loven, o HERE, onder de volken, U psalmzingen onder de natiën, 
want hoger dan de hemel is uw goedertierenheid, tot aan de wolken 

reikt uw trouw. Verhef U boven de hemelen, o God, uw heerlijkheid 
zij over de ganse aarde.  

 

De bode engel Gods sprak, Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 

 

Vertel het verder en vrees niet! 
 

14-06-2013  BOODSCHAP GODS, OVERGEBRACHT IN DE NAAM 
VAN JEZUS CHRISTUS. WAT IK U ZEG IN HET DONKER, ZEGT HET 
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IN HET LICHT, WAT GIJ U IN HET OOR HOORT FLUISTEREN, 
PREDIKT HET VAN DE DAKEN!  

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, welkom! Op de avond op 14 juni 2013 bracht de volgende 

bode engel Gods deze boodschap Gods over aan Benjamin 

Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, hoor aandachtig. Ik ben de 

bode engel Gods en mijn naam is Belsadai.  

 
Voorwaar, Gods geliefde, in de ogen van de wereld zijt gij 

niets waard. 
Maar Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, ziet u met geheel andere 

ogen. 

 
Psalm 10, vers 12  Sta op, HERE! o God, hef uw hand op, vergeet 

de ellendigen niet.  

 
Zo spreekt de Here tot u. 

 
Mattheüs 10, vers 26 tot en met 28  Vreest hen dan niet, want 

er is niets bedekt, of het zal geopenbaard worden, en verborgen, of 

het zal bekend worden. Wat Ik u zeg in het donker, zegt het in het 
licht; wat gij u in het oor hoort fluisteren, predikt het van de daken. 

En weest niet bevreesd voor hen, die wèl het lichaam doden, maar 
de ziel niet kunnen doden; weest veeleer bevreesd voor Hem, die 

beide, ziel en lichaam, kan verderven in de hel. 

 
Voorwaar!  

 

Psalm 105, vers 1 en 2  Looft de HERE, roept zijn naam aan, 
maakt onder de volken zijn daden bekend; zingt Hem, psalmzingt 

Hem, gewaagt van al zijn wonderen.  
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Voorwaar, lees voor: Psalm 119, vers 157 en vers 159 tot en 
met 160, en vers 164 tot en met 168  Ik begin bij 

Psalm 119, vers 157  Hier staat geschreven: Talrijk zijn mijn 

vervolgers en mijn tegenstanders, doch van uw getuigenissen wijk 
ik niet af.  

En vers 159 tot en met 160  Zie, hoe ik uw bevelen liefheb; HERE, 
maak mij levend naar uw goedertierenheid. Heel uw woord is de 

waarheid, al uw rechtvaardige verordeningen zijn voor eeuwig. 

En vers 164 tot en met 168  Zevenmaal daags loof ik U om uw 
rechtvaardige verordeningen. Zij, die uw wet liefhebben, hebben 

grote vrede, er is voor hen geen struikelblok. Op uw heil hoop ik, o 
HERE, en uw geboden doe ik. Mijn ziel onderhoudt uw 

getuigenissen, ik heb ze hartelijk lief. Uw bevelen en uw 

getuigenissen onderhoud ik, want al mijn wegen zijn vóór U.  
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! en verdween. 
 

 

 

Hij is het die uw tranen droogt en zegt: Zie op 

Mij 
 
14-06-2013  BOODSCHAP VAN VERTROOSTING, OVERGEBRACHT 

DOOR DE BODE ENGEL GODS, GLORY, AAN PROFEET BENJAMIN 

COUSIJNSEN: WEES STERK, ZIE NAAR BOVEN; DAAR ZIJN GEEN 
TRANEN, MAAR EEUWIGE VREUGDE!  

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, welkom! Op 14 juni 2013 bracht de engel des Heren deze 

boodschap Gods over aan Benjamin Cousijnsen. De Here God gaf 

toestemming om gebruik te maken van de Nieuwe Bijbelvertaling 
voor het opzoeken van de teksten, met deuterocanonieke boeken.  

Ik begin nu met de boodschap. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Ik ben 
de bode engel Gods en mijn naam is Glory.  
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Voorwaar, hoor aandachtig, 

 

Lees voor: Psalm 75, vers 4, en Psalm 77, vers 2 tot en met 
14  Ik begin bij 

Psalm 75, vers 4  Hier staat geschreven: Al beeft de aarde met 
haar bewoners, ik heb haar op zuilen vastgezet. 

Psalm 77, vers 2 tot en met 14  Hier staat geschreven: Luid roep ik 

God, ik schreeuw het uit, luid roep ik God – dat hij mij hoort. Op de 
dag van mijn nood zoek ik de Heer, bij nacht hef ik mijn handen, 

rusteloos, mijn ziel laat zich niet troosten. Ik denk aan God en moet 
zuchten, mijn gedachten vermoeien mijn geest. U laat me mijn 

ogen niet sluiten, van onrust vind ik geen woorden, ik zie terug op 

voorbije tijden, op de dagen en jaren van vroeger, bij nacht denk ik 
aan mijn spel op de snaren, mijn hart zoekt, mijn geest vraagt: Zou 

de Heer voor eeuwig verstoten, zou hij niet langer liefhebben? Is 
zijn trouw voorgoed verdwenen, zijn woord voor eens en altijd 

verstomd? Vergeet God genadig te zijn, verbergt zijn ontferming 

zich achter zijn toorn? En ik zeg: ‘Ik weet wat mij kwelt, de hand 
van de Allerhoogste is niet meer dezelfde.’ Ik denk terug aan de 

daden van de HEER  – ja, ik denk aan uw wonderen van vroeger, 

overweeg elk van uw werken en houd in gedachten uw grote 
daden. Uw weg, God, is een heilige weg – welke god is zo groot als 

onze God?  
De bode engel Gods sprak verder, 

 

Voorwaar, verberg uw tranen niet. 
Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, schaamt zich er ook niet voor 

om te huilen.  
 

Voorwaar, lees voor: Prediker 7, vers 2 tot en met 5, en Job 6, 

vers 2 tot en met 3, Psalm 10, vers 14, en Prediker 1, vers 
14 tot en met 18, en Prediker 3, vers 1 en vers 4, en vers 14 

en 15, en Johannes 3, vers 16 en 17  Ik begin bij 

Prediker 7, vers 2 tot en met 5  Hier staat geschreven: Het is beter 
dat je naar een huis vol rouw gaat dan naar een huis vol 

feestrumoer, want in een huis vol rouw eindigt iedereen. Dat neme 
ieder mens zijn leven lang ter harte. Je kunt beter droevig zijn dan 

vrolijk, want bij een droevig gezicht maakt het hart het goed. De 
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gedachten van de wijze zijn graag in een huis vol rouw, die van de 
dwaas in een huis vol plezier. Je kunt beter luisteren naar de 

berisping van de wijzen dan naar de lofzang van de dwazen. 

Job 6, vers 2 tot en met 3  Hier staat geschreven: Weeg mijn 
verdriet en mijn boosheid, leg mijn lijden erbij in de weegschaal: 

zwaarder is het dan het zand van de zee. Daarom waren mijn 
woorden zo onbezonnen.  

Psalm 10, vers 14  Hier staat geschreven: Toch ziet u de pijn en het 

verdriet, u merkt het op en weegt het in uw hand. Op u vertrouwen 
weerloze mensen, de wezen, u komt hun te hulp.  

Prediker 1, vers 14 tot en met 18  Hier staat geschreven: Ik heb 
alles gezien wat onder de zon gebeurt, en vastgesteld dat het niet 

meer is dan lucht en najagen van wind. Wat krom is kan niet recht 

worden gemaakt, en wat ontbreekt kan niet worden meegeteld. Ik 
zei tegen mezelf: Ik heb meer en groter wijsheid verworven dan 

iedereen die voor mij in Jeruzalem heeft geregeerd. Ik heb veel 
wijsheid en kennis opgedaan. Ik heb me er met hart en ziel voor 

ingespannen te ontdekken wat wijs is, en wat dwaas en 

onverstandig is. Maar ook dat, zo heb ik ingezien, is enkel najagen 
van wind. Want wie veel wijsheid heeft, heeft veel verdriet. En wie 

kennis vermeerdert, vermeerdert smart. 

Prediker 3, vers 1  Hier staat geschreven: Voor alles wat gebeurt is 
er een uur, een tijd voor alles wat er is onder de hemel.  

En vers 4  Er is een tijd om te huilen en een tijd om te lachen, een 
tijd om te rouwen en een tijd om te dansen.  

En vers 14 en 15   Alles wat God doet, zo heb ik vastgesteld, doet 

hij voor altijd. Daar is niets aan toe te voegen, daar is niets van af 
te doen. God doet het zo opdat wij ontzag voor hem hebben. Wat 

er is, was er al lang; wat zal komen, is er altijd al geweest. God 
haalt wat voorbij is altijd weer terug. 

Johannes 3, vers 16 en 17  Hier staat geschreven: Want God had 

de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat 
iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven 

heeft. God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een 

oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door hem te 
redden.    

De bode engel Gods sprak verder, 
 

Voorwaar, een gevoelig hart heeft de Here lief. 
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Hij is het, die uw tranen droogt en zegt: Zie op Mij, wees sterk, zie 
naar boven; daar zijn geen tranen maar eeuwige vreugde. In het 

land der zaligen treurt niemand meer. 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 
verdween. 
 
 

 

De leugen achter het masker! 
 

16-06-2013  SIMSON HAD ENORME KRACHT EN DELILA 

PROBEERDE TE ONTDEKKEN, WAAROM. TIP: LEES DIT VERHAAL IN 
DE BIJBEL ALS U HET NOG NIET KENT, HET VERHAAL OVER 

SIMSON, VANAF RICHTEREN 13 - OUDE TESTAMENT!  
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, welkom! Op 16 juni 2013 bracht de bode engel Gods de 
volgende boodschap Gods over aan Benjamin Cousijnsen. 

 

Shalom, profeet Benjamin Cousijnsen! Ik begroet u in de naam van 
Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 

Misadai.  

 
Ik vertel u over een vrouw, Delila genaamd. 

 
Richteren 16, vers 16 en 17  En toen gebeurde het, nadat zij dag 

aan dag bij hem met haar vragen was blijven aandringen en 

aanhouden, dat hij ongeduldig werd tot stervens toe, zijn gehele 
hart voor haar blootlegde en haar zeide: Geen scheermes is ooit op 

mijn hoofd gekomen, want van de moederschoot af ben ik een 
nazireeër Gods. Indien ik geschoren werd, zou mijn kracht van mij 

wijken, en ik zou machteloos wezen en gelijk aan ieder ander 

mens. 
 

Voorwaar, Delila droeg een masker, en daarachter zat de 

leugen. 
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En ze was bang dat Simson achter haar masker zou kijken en zou 
ontdekken, wie ze werkelijk was. 

 

1 Korinthiërs 13, vers 4 tot en met 6  De liefde is lankmoedig, 
de liefde is goedertieren, zij is niet afgunstig, de liefde praalt niet, 

zij is niet opgeblazen, zij kwetst niemands gevoel, zij zoekt zichzelf 
niet, zij wordt niet verbitterd, zij rekent het kwade niet toe. Zij is 

niet blijde over ongerechtigheid, maar zij is blijde met de waarheid. 

 
Zacharia 7, vers 9 en 10  Zo zegt de HERE der heerscharen: 

spreekt eerlijk recht en bewijst elkander liefde en barmhartigheid; 
verdrukt weduwe noch wees, bijwoner noch arme, en beraamt niet 

in uw hart elkanders onheil. 

 
Mattheüs 6, vers 22  De lamp van het lichaam is het oog. Indien 

dan uw oog zuiver is, zal geheel uw lichaam verlicht zijn. 
 

Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, 

dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die 
in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. 

 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 
verdween. 
 
 

 

Verheug u en prijs God met zang en 

instrumenten! 
 

16-06-2013  BOODSCHAP GODS: GEEF DE HEER DE EER DIE HEM 
TOEKOMT! LOOF EN PRIJS DE HEER, ZOALS STAAT IN DE 

PSALMEN: MET UW STEM EN MET MUZIEKINSTRUMENTEN!  

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, welkom! Op 16 juni 2013 bracht de engel des Heren deze 

boodschap van de almachtige God over aan Benjamin Cousijnsen. 
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Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Ik ben 

de bode engel Gods en mijn naam Marjolein. 

 
Voorwaar,  

 
Psalm 81, vers 2 tot en met 4  Jubelt Gode, onze sterkte, juicht 

ter ere van Jakobs God. Heft een zang aan, laat de tamboerijn 

horen, de liefelijke citer met de harp. Blaast de bazuin op de 
nieuwe maan, op volle maan voor onze feestdag. 

Psalm 98, vers 4 tot en met 6  Juicht de HERE, gij ganse aarde, 
breekt uit in gejubel en psalmzingt. Psalmzingt de HERE met de 

citer, met de citer en met luide zang, met trompetten en met 

bazuingeschal; juicht voor de Koning, de HERE.  
 

Lees voor: Psalm 103, vers 1 tot en met 3 en vers 6, en Sirach 
32, vers 12 tot en met 17, en Psalm 104, vers 33 en 34, 

Psalm 147, vers 3 tot en met 5, en Efeziërs 5, vers 19 en 20, 

Psalm 57, vers 8 tot en met 12, en Handelingen 16, vers 25 
tot en met 26, Johannes 15, vers 11, en Filippenzen 4, vers 4 

tot en met 6  Ik begin bij 

Psalm 103, vers 1 tot en met 3  Hier staat geschreven: Van David. 
Loof de HERE, mijn ziel, en al wat in mij is, zijn heilige naam; loof 

de HERE, mijn ziel, en vergeet niet een van zijn weldaden; die al 
uw ongerechtigheden vergeeft, die al uw krankheden geneest. 

En vers 6 De HERE doet gerechtigheid en recht aan alle verdrukten. 

Sirach 32, vers 12 tot en met 17  Hier staat geschreven: Thuis kun 
je je vermaken en doen wat je prettig vindt, maar bezondig je niet 

aan hooghartige woorden. Prijs om dit alles hem die je gemaakt 
heeft en jou met zo veel goeds overstelpt. Wie ontzag heeft voor de 

Heer aanvaardt zijn onderricht, wie hem in alle vroegte zoekt 

ondervindt zijn gunst. Wie de wet zoekt wordt ervan vervuld, wie 
hem veinst te zoeken komt erdoor ten val. Wie ontzag heeft voor 

de Heer leert wat rechtvaardig is en laat zijn voorschriften schijnen 

als een licht. Een zondig mens schuift een terechtwijzing terzijde, 
hij legt haar uit zoals het hem uitkomt. 

Psalm 104, vers 33 en 34  Hier staat geschreven: Ik zal de HERE 
zingen, zolang ik leef, ik zal mijn God psalmzingen, zolang ik ben; 
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moge mijn overdenking Hem behagen. Ik zal mij in de HERE 
verheugen. 

Psalm 147, vers 3 tot en met 5  Hier staat geschreven: Hij geneest 

de verbrokenen van hart en verbindt hun wonden. Hij bepaalt het 
getal der sterren, Hij roept ze alle bij name. Groot is onze HERE en 

geweldig in kracht, zijn verstand is onbeperkt.  
Efeziërs 5, vers 19 en 20  Hier staat geschreven: En spreekt onder 

elkander in psalmen, lofzangen en geestelijke liederen, en zingt en 

jubelt de Here van harte, dankt te allen tijde in de naam van onze 
Here Jezus Christus God, de Vader, voor alles. 

Psalm 57, vers 8 tot en met 12  Hier staat geschreven: Mijn hart is 
gerust, o God, mijn hart is gerust; ik wil zingen, ja psalmzingen. 

Waak op, mijn ziel, waak op, harp en citer; ik wil het morgenrood 

wekken. Ik zal U loven, o Here, onder de volken, ik zal U 
psalmzingen onder de natiën; want hemelhoog is uw 

goedertierenheid, tot aan de wolken reikt uw trouw. Verhef U boven 
de hemelen, o God; uw heerlijkheid zij over de ganse aarde.  

Handelingen 16, vers 25 tot en met 26  Hier staat geschreven: 

Maar omstreeks middernacht baden Paulus en Silas en zongen Gods 
lof, en de gevangenen luisterden naar hen. Doch plotseling kwam 

er een zware aardbeving, zodat de grondvesten der gevangenis 

schudden; en terstond gingen alle deuren open en de boeien van 
allen raakten los. 

Johannes 15, vers 11  Hier staat geschreven: Dit heb Ik tot u 
gesproken, opdat mijn blijdschap in u zij en uw blijdschap vervuld 

worde. 

Filippenzen 4, vers 4 tot en met 6  Hier staat geschreven:  Verblijdt 
u in de Here te allen tijde! Wederom zal ik zeggen: Verblijdt u! Uw 

vriendelijkheid zij alle mensen bekend. De Here is nabij. Weest in 
geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en 

smeking met dankzegging bekend worden bij God.  

De bode engel Gods sprak verder, 
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! en verdween. 

 
 

 

Een grote verandering! 
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16-06-2013  BOODSCHAP GODS: VOORWAAR, VOORWAAR, IK ZEG 
U, INDIEN DE GRAANKORREL NIET IN DE AARDE VALT EN STERFT, 

BLIJFT ZIJ OP ZICHZELF; MAAR INDIEN ZIJ STERFT, BRENGT ZIJ 

VEEL VRUCHT VOORT!  
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, welkom! Op 16 juni 2013 bracht de engel des Heren de 
volgende boodschap Gods over aan Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Mijn 

naam is Chaftali en ben een bode engel Gods. 
 

Voorwaar, Bettina, en ook gij, Isabel en Josie, hebt gij 
weleens een boon in een potje met water gestopt? 

Ja, lach maar. 

  
Voorwaar, in een glazen potje doet gij een klein bodempje 

water… 

Dan pakt men een papieren filter voor de koffiepot. Let op, crea 
Bea’s! Gij maakt dat filter nat, en plakt het dan zo tegen de zijkant 

van de pot, dat een puntje van het filter in het water zit. Dan blijft 
namelijk het filter dagenlang nat, omdat het papier het water 

opzuigt. Ook stopt gij nu twee filterpapieren in de glazen pot tegen 

de wand. Als het goed is, ziet gij al na een paar dagen, dat de boon 
is opengebarsten; er komen een paar witte sliertjes aan de wortels, 

en er komt een lichtgroene spruit tevoorschijn, een begin dat kan 
uitgroeien tot een sterkte plant! De oude boon bestaat niet meer. 

Voorwaar! 

 
Lees voor: Johannes 12, vers 24 tot en met 26, en Johannes 

3, vers 16   

Johannes 12, vers 24 tot en met 26  Hier staat geschreven: 
Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, indien de graankorrel niet in de 

aarde valt en sterft, blijft zij op zichzelf; maar indien zij sterft, 
brengt zij veel vrucht voort. Wie zijn leven liefheeft, maakt dat het 

verloren gaat, maar wie zijn leven haat in deze wereld, zal het 
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bewaren ten eeuwigen leven. Indien iemand Mij wil dienen, hij 
volge Mij, en waar Ik ben, daar zal ook mijn dienaar zijn. Indien 

iemand Mij dienen wil, de Vader zal hem eren. 

Johannes 3, vers 16  Hier staat geschreven: Want alzo lief heeft 
God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 

opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig 
leven hebbe. 

 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 
verdween. 

 
 

 

Openbaring Gods: Boeven, pas op… God ziet u! 
 

18-06-2013  BOODSCHAP GODS: DEZE BOODSCHAP WERD 

WOORD VOOR WOORD DOORGEGEVEN DOOR EEN ENGEL DES 
HEREN AAN PROFEET BENJAMIN COUSIJNSEN. DE HERE GAF 

BENJAMIN EEN OPDRACHT. WORDT VERVOLGD! 
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, welkom! Op 18 juni 2013 bracht een engel des Heren van de 

almachtige God van Abraham, Izaäk en Jakob direct deze 
boodschap Gods, woord voor woord, over aan Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Ik ben 

de bode engel Gods en mijn naam is Chalive. 
 

Voorwaar, Yeshua HaMashiach zegt u het volgende: 
 

Lees voor: Johannes 10, vers 8 en 9, en Exodus 22, vers 6 en 

vers 8, en Joël 2, vers 9   
Johannes 10, vers 8 en 9  Hier staat geschreven: Allen, die vóór Mij 

gekomen zijn, zijn dieven en rovers, maar de schapen hebben naar 

hen niet gehoord. Ik ben de deur; als iemand door Mij binnenkomt, 
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zal hij behouden worden; en hij zal ingaan en uitgaan en weide 
vinden. 

Exodus 22, vers 6  Hier staat geschreven: Wanneer brand ontstaat 

en doornstruiken aantast, doch ook een schoof of het staande 
koren of het gehele veld verteerd wordt, dan zal hij, die de brand 

aanstak, volledig vergoeding geven.  
En vers 8  Indien de dief niet gevonden wordt, zal de heer des 

huizes tot de goden naderen, om te zweren, dat hij zijn hand niet 

uitgestoken heeft naar de have van zijn naaste. 
Joël 2, vers 9  Hier staat geschreven: Zij stormen op de stad aan; 

zij rennen op de muur; zij klimmen in de huizen; zij komen door de 
vensters als een dief. 

De bode engel Gods sprak verder, 

 
Voorwaar, Yeshua HaMashiach, ook Jezus Christus genoemd, 

waarschuwde Benjamin en zei: Benjamin, koop een camera. 
Benjamin vroeg, “Een beveiligingscamera? U beschermt ons toch?” 

Voorwaar, één camera had gij geplaatst, en vlak erna bestelde u 

nog twee stuks erbij, in opdracht van de Heer. 
“Heer, oké”, zei Benjamin. 

Toen sprak de Here: Het volgende zal spoedig gebeuren… Men zou 

anders bij u inbreken en uw kat doden en veel schade toebrengen 
in uw huis; daarom zei Ik u dit. Op die dag moet u de camera’s 

geplaatst hebben. 
Voorwaar, Benjamin schrok behoorlijk! 

 

Benjamin zag de beelden… twee mannen, gewapend, en één 
vrouw. 

Benjamin, de Here zal, als men uw tuin betreedt, hen laten 
schrikken met donderslagen en flitsen, en men zal vluchten. 

Voorwaar, vrees niet!  

 
En dit telt ook voor u.  

Gods hulp komt nimmer te laat. Voorwaar! 

 
Lees voor: Psalm 18, vers 26 tot en met 32, en Johannes 3, 

vers 16, en 1 Korinthiërs 6, vers 10 
Psalm 18, vers 26 tot en met 32  Hier staat geschreven: Jegens de 

getrouwe toont Gij U getrouw, jegens de onberispelijke toont Gij U 
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onberispelijk, jegens de reine toont Gij U rein, maar jegens de 
verkeerde toont Gij U een tegenstander. Gij toch verlost het 

ellendige volk en vernedert de hovaardige ogen. Gij toch doet mijn 

lamp schijnen, de HERE, mijn God, doet mijn duisternis opklaren. 
Met U immers loop ik op een legerbende in en met mijn God spring 

ik over een muur. Gods weg is volmaakt; des HEREN woord is 
zuiver. Hij is een schild voor allen die bij Hem schuilen. Want wie is 

God behalve de HERE, wie is een rots buiten onze God?  

Johannes 3, vers 16  Hier staat geschreven: Want alzo lief heeft 
God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 

opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig 
leven hebbe. 

1 Korinthiërs 6, vers 10  Hier staat geschreven: Dwaalt niet! 

Hoereerders, afgodendienaars, overspelers, schandjongens, 
knapenschenders, dieven, geldgierigen, dronkaards, lasteraars of 

oplichters, zullen het Koninkrijk Gods niet beërven. 
 

De bode engel Gods sprak, Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! en 

verdween. 
 

 

 

18-06-2013 Wandel door de Heilige Geest! 
 

BOODSCHAP GODS OVER BIJBELS ADVIES MET BETREKKING TOT 
TONGENTAAL EN HET PROFETEREN. VERDER: GALATEN 5:16  DIT 

BEDOEL IK: WANDELT DOOR DE GEEST EN VOLDOET NIET AAN 
HET BEGEREN VAN HET VLEES!  

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, welkom! Op dinsdag 18 juni 2013 bracht de engel des Heren 

deze boodschap van de almachtige God over, de God van Abraham, 

Izaäk en Jakob, aan Benjamin Cousijnsen, Gods eenvoudige 
eindtijdprofeet. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=68eAxb7a1NQ&feature=em-uploademail


 
 

 

1561 
 
 

 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Mijn 

naam is Marsonia.  

 
Baruch Haba B’shem Adonai, Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus! 
O, prijs Hem! Heer, Gij zijt El Elohím.  

Voorwaar, Jehovah-Jireh, Immanuel, Asher Hayah V'hoveh V'yavo. 

Hij ziet u en Hij doorgrondt uw hart! Voorwaar, hoor aandachtig. 
 

Lees voor: Jeremia 32, vers 27, en Psalm 126, vers 2, en 1 
Korinthiërs 14, vers 1 tot en met 6, en vers 9 tot en met 19  

Ik begin bij 

Jeremia 32, vers 27  Hier staat geschreven: Zie, Ik, de HERE, ben 
de God van al wat leeft; zou voor Mij iets te wonderlijk zijn? 

Psalm 126, vers 2  Hier staat geschreven: Toen werd onze mond 
vervuld met lachen, onze tong met gejuich.  

1 Korinthiërs 14, vers 1 tot en met 6  Hier staat geschreven: 

‘Tongen en profetieën’ - Jaagt de liefde na en streeft naar de gaven 
des Geestes, doch vooral naar het profeteren. Want wie in een tong 

spreekt, spreekt niet tot mensen, maar tot God, want niemand 

verstaat het; door de Geest spreekt hij geheimenissen. Maar wie 
profeteert, spreekt voor de mensen stichtend, vermanend en 

bemoedigend. Wie in een tong spreekt, sticht zichzelf, maar wie 
profeteert, sticht de gemeente. Ik wilde wel, dat gij allen in tongen 

spraakt, maar liever nog, dat gij profeteerdet. Wie profeteert, is 

meer dan wie in tongen spreekt, tenzij hij het ook uitlegt, zodat de 
gemeente stichting ontvangt. En nu, broeders, als ik tot u kom en 

spreek in tongen, wat nut zal ik u brengen, als ik mij niet tot u 
richt, of met een openbaring, of met kennis, of met profetie, of met 

onderricht? 

En vers 9 tot en met 19  Evenzo, indien gij met uw tong geen 
verstaanbare volzin spreekt, hoe zal men het gesprokene 

begrijpen? Gij zoudt immers in de lucht spreken? Er zijn wie weet 

hoe vele soorten van klanken in de wereld en niets is zonder zijn 
eigen klank. Indien ik nu de betekenis van een klank niet ken, zal ik 

voor iemand, die spreekt, een vreemde zijn en de spreker zal voor 
mij een vreemde zijn. Zo moet ook gij, omdat gij naar geestelijke 

gaven streeft, trachten uit te munten tot stichting van de 
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gemeente. Derhalve moet hij, die in een tong spreekt, bidden, dat 
hij het moge uitleggen. Want indien ik bid in een tong, bidt mijn 

geest wel, maar mijn verstand blijft onvruchtbaar. Hoe staat het 

dan? Ik zal bidden met mijn geest, maar ook bidden met mijn 
verstand; ik zal lofzingen met mijn geest, maar ook lofzingen met 

mijn verstand. Want anders, indien gij een zegen uitspreekt met uw 
geest, hoe zal iemand, die als toehoorder aanwezig is, op uw 

dankzegging zijn amen spreken? Hij weet immers niet, wat gij zegt. 

Want gij dankt wel goed, doch de ander wordt er niet door gesticht. 
Ik dank God, dat ik meer dan gij allen in tongen spreek; maar in de 

gemeente wil ik liever vijf woorden met mijn verstand spreken, om 
ook anderen te onderwijzen, dan duizenden woorden in een tong.  

De bode engel Gods sprak verder, 

 
Voorwaar, let op wat ik u nu zeg… 

 
Lees voor: 1 Korinthiërs 14, vers 21 tot en met 28  Hier staat 

geschreven: In de wet staat geschreven: Door lieden van een 

andere taal en door lippen van vreemden zal Ik tot dit volk spreken, 
en toch zullen zij naar Mij niet luisteren, zegt de Here. Derhalve zijn 

de tongen een teken niet voor hen, die geloven, maar voor de 

ongelovigen; de profetie echter is niet voor de ongelovigen, maar 
voor hen, die geloven. Indien dan de gehele gemeente 

bijeengekomen is en allen in tongen spreken, en er komen 
toehoorders of ongelovigen binnen, zullen zij niet zeggen, dat gij 

wartaal spreekt? Maar als allen profeteren en er komt een 

ongelovige of toehoorder binnen, dan wordt hij door allen weerlegd, 
wordt hij door allen doorgrond, het verborgene van zijn hart komt 

aan het licht en hij zal zich ter aarde werpen, God aanbidden en 
belijden, dat God inderdaad in uw midden is.  

‘Orde in de gemeente’ - Hoe staat het dan, broeders? Telkens als 

gij samenkomt, heeft ieder iets: een psalm of een lering of een 
openbaring of een tong of een uitlegging; dat alles moet tot 

stichting geschieden. Indien er in tongen spreken, laten het er 

twee, ten hoogste drie zijn, ieder op zijn beurt, en laat één uitleg 
geven. Is er echter geen uitlegger, dan moet men zwijgen in de 

gemeente, maar tot zichzelf en tot God spreken. 
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Efeziërs 4, vers 11 tot en met 13  Hier staat geschreven: En Hij 
heeft zowel apostelen als profeten gegeven, zowel evangelisten als 

herders en leraars, om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon, 

tot opbouw van het lichaam van Christus, totdat wij allen de 
eenheid des geloofs en der volle kennis van de Zoon Gods bereikt 

hebben, de mannelijke rijpheid, de maat van de wasdom der 
volheid van Christus. 

 

1 Korinthiërs 14, vers 31 tot en met 33, en vers 37 tot en 
met 40  Hier staat geschreven: Want gij kunt allen één voor één 

profeteren, opdat allen lering en allen opwekking erdoor ontvangen. 
En de geesten der profeten zijn aan de profeten onderworpen, want 

God is geen God van wanorde, maar van vrede. 

En vers 37 tot en met 40  Indien iemand meent een profeet of 
geestelijk mens te zijn, laat hij dan wèl weten, dat hetgeen ik u 

schrijf, een gebod des Heren is. Maar als iemand hiermede niet 
rekent, dan wordt met hem niet gerekend. Zo dan, mijn broeders, 

streeft ernaar te profeteren, en belemmert het spreken in tongen 

niet. Laat alles betamelijk en in goede orde geschieden.  
 

Kolossenzen 2, vers 15  Hier staat geschreven: Hij heeft de 

overheden en machten ontwapend en openlijk tentoongesteld en zo 
over hen gezegevierd. 

Kolossenzen 3, vers 1 tot en met 4  Hier staat geschreven: Indien 
gij dan met Christus opgewekt zijt, zoekt de dingen, die boven zijn, 

waar Christus is, gezeten aan de rechterhand Gods. Bedenkt de 

dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want gij zijt 
gestorven en uw leven is verborgen met Christus in God. Wanneer 

Christus verschijnt, die ons leven is, zult ook gij met Hem 
verschijnen in heerlijkheid. 

 

1 Korinthiërs 12, vers 31  Hier staat geschreven: Streeft dan 
naar de hoogste gaven. En ik wijs u een weg, die nog veel verder 

omhoog voert.  

1 Korinthiërs 13, vers 9 en 10  Hier staat geschreven: Want 
onvolkomen is ons kennen en onvolkomen ons profeteren. Doch, 

als het volmaakte komt, zal het onvolkomene afgedaan hebben.  
De bode engel Gods sprak verder, 
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Lees voor uzelf: 1 Korinthiërs 13 en Prediker 12, vers 13 tot 
en met 15 

 

Voorwaar,  
 

Galaten 5, vers 16  Dit bedoel ik: wandelt door de Geest en 
voldoet niet aan het begeren van het vlees. 

1 Petrus 5, vers 7  Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij 

zorgt voor u. 
 

Lees voor: Johannes 3, vers 16  Hier staat geschreven: Want alzo 
lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon 

gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren 

ga, maar eeuwig leven hebbe. 
De bode engel Gods sprak verder, 

 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! en verdween. 

 

 
 

Een perkament brief gericht aan jou! 
 
19-06-2013  BOODSCHAP GODS: BENJAMIN OPENDE, IN 

OPDRACHT VAN DE BODE ENGEL GODS, DE KOKER, MAAKTE DE 

STRIK LOS EN ONTROLDE DE PERKAMENTACHTIGE BRIEF VAN EEN 
BIJZONDERE AFZENDER: JEZUS CHRISTUS.  

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, welkom! Op woensdag 19 juni 2013 bracht de bode engel 

Gods deze boodschap Gods over aan Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus.  
 

Voorwaar, profeet Benjamin Cousijnsen, ik heb hier een 

koker; haal het document er maar uit. 
“Goed”, zei Benjamin, “maar het zit wel strak”. 



 
 

 

1565 
 
 

 

De engel sprak, Wees wel voorzichtig, Benjamin, ik ken u goed. 
Benjamin zei, “Het lijkt wel een diploma”. 

De engel zei, Ik zal me even voorstellen aan de luisteraars. Gij kent 

een postbode wel, dat is een briefbezorger, en ik ben een bode 
engel, die ook een brief bezorg, maar dan van de Allerhoogste! Mijn 

naam is Bados.  
Ik opende het perkament, schrijft Benjamin, en legde deze op tafel. 

De bode engel Gods las het voor en ik schreef het volgende op: 

 
Voorwaar, voorwaar, hier staat geschreven: 

Shalom! Vrede zij u. Mijn kostbare geliefde, Ik ben het, Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, waar is uw wapenrusting?  

Laat niet toe dat de duivel u influistert met leugens, en laat u niet 

ontkrachten en onderdrukken! Mijn geliefde, Ik zag ook uw 
verdriet, en het deed Mijn hart pijn. En ook Ik was bedroefd, want 

Ik weet hoe gij zich voelt. Ook Mijn geliefden lieten Mij in de steek. 
O, Mijn kostbare geliefde, praat met Mij. Ik wil u helpen, Ik stel u 

niet teleur.  

Ik ben niet van uw aarde. Ik houd van u. Ik ben van boven en ben 
heilig. Waarlijk, Ik, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, heb u 

uitgekozen en voor u gekozen, zodat gij eeuwig leven hebbe. 

Voorwaar, Ik ben de Weg, uw enige Weg!  
Mijn kind, worstel niet zo. Loop op Mijn werken niet vooruit, maar 

ontspan u in Mijn liefde. Doe niets in eigen kracht, want Ik wil uw 
kracht en overwinning en Mijn liefde geven. Wat Ik in u wil doen, is 

herstel en volmaakt. Ik zal uw hart laten zingen. Dans van vreugde! 

Ik schiep u zoals gij bent. Wees vrij. Ik omhels u met Mijn 
onvoorwaardelijke liefdestralen, zodat gij weer kunt stralen.  

Voorwaar, zie uw familie die daar boven op u wacht, en zie op Mij. 
Wie is waarlijk verloren? 

Niet gij!  

 
Johannes 3, vers 16, en 1 Johannes 5, vers 12  Lees dit voor. 

Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat 

Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in 
Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. 

1 Johannes 5, vers 12  Wie de Zoon heeft, heeft het leven; wie de 
Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. 
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Sta op en versla de duivel met Mijn woord! 
En zing: O, hoe wonderbaar is Jezus’ Bloed, en: In de naam van 

Jezus overwinnen wij! Amen. 

De bode engel Gods sprak verder, 
 

Benjamin, Gods eindtijdprofeet, ik stop de brief wel terug in 
de koker, want wij kunnen vooruitkijken en gebeurtenissen 

voorkomen. 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 
 

Profetische onthullingen gegeven vanuit ‘De 

Elohím’ 
 
19-06-2013  PROFETISCHE ONTHULLINGEN GODS, ONTVANGEN 

VANUIT EEN ELOHÍM RUIMTESCHIP VAN GOD. THEMA’S ZIJN O.A.: 
GODS ELOHÍM SCHEPEN VERSUS UFO’S VAN DE GEVALLEN 

ENGELEN. VERDER, REEDS VERVULDE OPENBARINGEN, OVER 

OBAMA, EN DE OPNAME. 
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, welkom! Op woensdag 19 juni 2013 schreef Benjamin 
Cousijnsen, Gods eindtijdprofeet, het volgende verslag op. 

 

Benjamin hoorde driemaal roepen: Benjamin, Benjamin, Benjamin… 
en opende zijn ogen. 

“Waar ben ik?” 
Benjamin, welkom op de Elohím! Mijn naam is Uriël en begroet u in 

de naam van de Almachtige, de Zoon des Allerhoogsten, Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. 
 

Op 31 mei 2013 werd ik door Hem uitgezonden om over de 
Elohím ruimteschepen te spreken. 

“Ja, nu weet ik het weer”, zei Benjamin. 

Gij zijt Gods geliefde eindtijdprofeet, Benjamin Cousijnsen, en de 
gevallen engelen worden niet voor niets ook de technologische 
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gevallen engelen genoemd. Dit is geen science fiction film, maar de 
volle waarheid! 

 

In 2012 hebt u mogen zeggen, in opdracht Gods, dat in 2013 
de UFO waarnemingen sterk zouden toenemen. 

En men heeft al vele UFO’s gezien! Benjamin, de God van Abraham, 
Izaäk en Jakob had de Elohím ruimteschepen al vanaf den beginne, 

maar hield het verborgen voor het einde.  

Toen de satan op de aarde neergeworpen werd met zijn gevallen 
engelen, bouwden ze UFO’s, om zo ook de strijd aan te gaan. 

Ik, Benjamin, nam plaats op een soort poef, dat zich naar het 
lichaam vormde en heerlijk zat. 

De engel des Heren sprak verder,  

 
Vele Christenen zijn hokjesdenkers en leven in een eigen 

wereldje, net als Tomas… 
 

Lees voor: Johannes 20, vers 27 tot en met 29  Hier staat 

geschreven: Daarna zeide Hij tot Tomas: Breng uw vinger hier en 
zie mijn handen en breng uw hand en steek die in mijn zijde, en 

wees niet ongelovig, maar gelovig. Tomas antwoordde en zeide tot 

Hem: Mijn Here en mijn God! Jezus zeide tot hem: Omdat gij Mij 
gezien hebt, hebt gij geloofd? Zalig zij, die niet gezien hebben en 

toch geloven. 
De engel des Heren sprak verder, 

 

Vele Christenen hebben weleens een vreemd voorwerp 
gezien in de lucht, en zelfs vele UFO’s. 

En als gij openbaart over de Elohím, Gods ruimteschepen, geloven 
velen dit weer niet, omdat men niet openstaat, ook al zegt God dit. 

 

Lees voor: Jeremia 32, vers 27  Hier staat geschreven: Zie, Ik, de 
HERE, ben de God van al wat leeft; zou voor Mij iets te wonderlijk 

zijn? 

De engel des Heren sprak verder,  
 

Voorwaar, de paus heeft meerdere malen bezoek gehad van 
‘de bezoekers uit de ruimte’. 
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Voorwaar, op 13 maart 2013 sprak de bode engel Scharzon daar 
ook over.  

De antichrist Obama zal spoedig een klokkenluider 

wegwerken, vanwege de waarheid over onder andere 
afluisterpraktijken. 

Obama controleert u met de kennis van een technologische 
gevallen engel: totale controle! Maar hij zegt u, “Controle is ervoor 

om terrorisme te voorkomen”. 

 
Lees voor: Openbaring 13, vers 16 tot en met 18  Hier staat 

geschreven: En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, 
de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken 

gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, en dat 

niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam 
van het beest, of het getal van zijn naam heeft. Hier is de wijsheid: 

wie verstand heeft, berekene het getal van het beest, want het is 
een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd zesenzestig.  

De engel des Heren sprak verder, 

 
Voorwaar, onverwachts wordt gij weggerukt! 

Besef de kracht van God! Op 24 maart 2013 heeft Donder, Gods 

engel, u ook verteld dat dit een tijd is om u klaar te maken voor 
vertrek, en dat Obama zal genieten in het vertrouwen van de kant 

van Israël. Voorwaar, en nu zijn de wereldleiders aan de beurt. 
Benjamin, als gij wakker wordt, schrijf dan alles meteen op, wat in 

u gelegd is, anders krijgt gij hoofdpijn. Gij komt hier spoedig terug.  

 
Ook in de Elohím groet men met de hemelse zegen de 

kinderen Gods. 
Wij mogen dit ook gebruiken. Zeg maar na: “Ruacha, Yeshu, 

Shalom!” 

 
Toen werd ik wakker, en meteen schreef ik alles op, en ging daarna 

meteen weer terug mijn vogelnestje in, mijn bed. Ik zegen ook u 

allen in de almachtige naam van Yeshua HaMashiach, Jezus 
Christus. En kent u Jezus nog niet?  

Neem Hem dan vandaag nog aan in uw hart, en belijd uw zonden. 
Luister naar de boodschappen. Spoedig komt er een bijzondere 

documentaire uit op dit kanaal! 
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Shalom, Gods zegen! schreef Benjamin Cousijnsen. 

 

 
 

Wraak en bewuste misbruik van Gods 

schepping! 
 

19-06-2013  BOODSCHAP GODS; THEMA: DE HEER ZAG DAT ZIJN 
SCHEPPING IN HET BEGIN GOED WAS. UIT JALOEZIE EN 

ONTROUW KOZEN DE SATAN EN ZIJN GEVALLEN ENGELEN ECHTER 

VOOR EEUWIG VOOR HET TEGENNATUURLIJKE!  
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, welkom! Op 19 juni 2013, ’s avonds, bracht de engel van de 
almachtige God van Abraham, Izaäk en Jakob deze boodschap Gods 

over aan Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus. Voorwaar, mijn naam is Rafaël en ben de bode engel 
Gods. 

 

Voorwaar! 
 

Genesis 1, vers 11 en 12  Lees dit voor. Hier staat geschreven: 

En God zeide: Dat de aarde jong groen voortbrenge, zaadgevend 
gewas, vruchtbomen, die naar hun aard vruchten dragen, welke 

zaad bevatten, op de aarde; en het was alzo. En de aarde bracht 
jong groen voort, gewas, dat naar zijn aard zaad geeft, en 

geboomte, dat naar zijn aard vruchten draagt, welke zaad 

bevatten. En God zag, dat het goed was. 
De bode engel Gods sprak verder, 

 
In den beginne waren in het paradijs prachtige, geurende 

bomen. 

Elke boom had een geur, waar geen andere tweede van was, en de 
geur en de bladeren en de bloemen en hout verwelkten nooit. En 
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men genoot van de overheerlijke, verrukkelijke vruchten en 
kruiden. 

 

Voorwaar, in de hemel komt men het ook tegen, zelfs een 
olijfboomgaard en een oliepers.  

Verder zijn er ook Aloë bomen, vol etherische oliën. De engelen 
Gods hebben de kennis, om de kruiden te gebruiken bij maaltijden 

in Gods Koninkrijk.  

Voorwaar, en God maakte de kruiden en vruchten en alles wat ik 
noemde, en zeide, dat het zeer goed was! 

 
Voorwaar, toen de satan door God met zijn engelen op de 

aarde geworpen werden, door jaloezie en ontrouwheid, 

kozen zij er voor om voor eeuwig te kiezen voor het 
tegennatuurlijke.  

En men gebruikte kruiden en men leerde de mensenkinderen, om 
het te gebruiken om kwaad te doen. Ook paddenstoelen gebruikte 

men. En deze gevallen engelen in de tijden van Henoch 

bezondigden zich ook met tovenarij en banspreuken en het 
insnijden van wortels, en maakten de mens hiermee vertrouwd. 

 

Voorwaar, breek met uw oude gewoontes en uw duivelse 
werken! 

De Heilige Geest, die met de wedergeboorte geschonken wordt, 
duldt in een kind van God geen goden en tovenarijen en alles wat 

tegennatuurlijk is. Voorwaar, richt uw hart tot de Here Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus, en breng alles bij Hem, ook uw nijd, 
haat, bitterheid, gierigheid, bezorgdheid, enzovoorts. Het woord 

van God scheidt licht en duisternis, gelovigen en ongelovigen! De 
beslissing brengt een duidelijke scheiding teweeg. Kies heden wie 

gij dienen wilt, zoals er een hemel en een hel is, wat niet 

samengaat. Kom nu naar het kruis en belijd uw zonden vanuit uw 
hart, met uw eigen woorden, en ga naar een volle evangelische 

kerk of pinksterkerk, en laat u vrijbidden van de generatievloek. 

Laat u vrijbidden! sprak de bode engel Gods. 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! en verdween. 
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Profetische waarschuwende boodschap voor 

Spanje! 
 

20-06-2013  SPANJE, U BENT GEWAARSCHUWD DOOR GOD; HIJ 
ZAL UW LAND BEZOEKEN! HEBT GIJ NIET GENOEG GEHAD? EN 

HAD DE EINDTIJDSPROFEET BENJAMIN COUSIJNSEN U AL NIET IN 

2012 GEWAARSCHUWD?  
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, welkom! Op 20 juni 2013 bracht de engel des Heren deze 
profetische, waarschuwende boodschap Gods over aan profeet 

Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Ik ben 
de bode engel Deasur.  

 

U daar, luister goed, want zie, in uw dagen zal de Almachtige 
ook uw land bezoeken! 

 
Amos 5, vers 17  En in alle wijngaarden zal weeklage zijn, 

wanneer Ik door uw midden heen ga, – zo zegt de HERE, “Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus”. 
 

O wee, o wee, Spanje! 

Hebt gij niet genoeg gehad? En had de eindtijdprofeet u al niet in 
2012 gewaarschuwd?  

 
Wat nog gaat komen, zal uw hart en verstand ver te boven 

gaan. 

Het is of nu bekeren, of lijden. Profeet Benjamin Cousijnsen zei u 
nog, dat gij uw beelden, ja, uw afgodsbeelden!, kapot moest maken 

voor God.  
 

Lees dit in uw Bijbel, Spanje: Exodus 20, vers 3 tot en met 5, en 

Exodus 22, vers 20  Lees dit voor uzelf. 
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Ik, de Here, heb geen goed woord voor u over. 
Bekeer u, of Spanje gaat eraan door de hand Gods, van Noord naar 

West. Kies heden wie gij dienen wilt. 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 
verdween. 
 
 

 

Geef geen duivelse naam aan uw kinderen! 
 

20-06-2013  WAARSCHUWENDE BOODSCHAP VAN GOD: HEBT GIJ 

DE NAAM SETAN, DRAAK, DEMON, SATAN, DUIVEL…? LAAT DAN 
VOOR U BIDDEN EN BEVRIJDEN! VERANDER UW NAAM, ANDERS 

BLIJFT GIJ VERVLOEKT. NEEM DIT AAN!  
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, welkom! Mijn naam is Benjamin Cousijnsen. Op 20 juni 2013 
kreeg ik de volgende boodschap van een bode engel Gods, die ik 

graag met u wil delen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, ik ben een bode engel Gods 

en mijn naam is Michaël. En mijn naam betekent: ‘Wie is als God’, 
de God van Abraham, Izaäk en Jakob. Hoor aandachtig! 

 
Of gij nu Jan, Piet of Klaas heet, het doet er niet toe; gij blijft 

dezelfde jongen.  

En of gij nu Annie of Jannie heet, het doet er niet toe! Of je nu een 
jongen of een meisje bent.  

 
Toen gij geboren werd, hebben uw vader en moeder u een 

naam gegeven, doorgegeven aan de familieleden.  

Vrienden, kennissen… kregen een leuk kaartje. Op het kaartje 
stond dan: ‘Met dank aan God berichten wij u de geboorte van onze 

dochter Sofia. Maar we noemen naar Fietje’. En als het een zoon 

was: ‘Johannes, maar we noemen hem Jan’. 
Misschien denkt gij, ‘Vreemde naamkeus’.  
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Johannes de Doper betekent: ‘God is genadig geweest’, en de naam 
Sofia betekent: ‘Wijsheid’.  

Weet gij ook wat Jezus betekent? 

Jezus betekent: ‘God geeft heil’. Zijn naam zegt ook dat dit kind 
alles heel komt maken. 

 
Voorwaar, geef uw kind nimmer de naam setan als 

voornaam! 

Het staat voor duivel. En ajam-setan is een recept. Ook betekent 
dit weer: ‘duivelse kip’. Ja, zo gaat u uw kind echt niet noemen, 

lijkt mij. Ook moet men de naam draak of dracul niet aan een kind 
geven, sprak de bode engel Gods. Het staat voor duivel, satan. Men 

legt hiermee een vloek op! 

 
Wat ik ook weet, dat er ook sambal is, scherpe sambal, dat 

ook setan genoemd wordt.  
Dit betekent ook: ‘duivel’. Ik ga verder, 

 

De persoon, die de naam van het kind zal aangeven bij het 
gemeentehuis, om de geboorte door te geven, deze persoon 

zal voor God uitleg en verantwoording moeten afleggen. 

Daarom is het beter, om goed te onderzoeken wat voor naam men 
het kind geeft.  

 
Hebt gij de naam setan, draak, demon, satan, duivel?  

Laat dan voor u bidden en laat u bevrijden. En laat uw naam 

veranderen, want anders blijft gij vervloekt! Neem dit aan, wat ik u 
zeg! sprak de bode engel Gods. Ga naar een volle evangelische 

kerk of pinksterkerk, om de vloek te stoppen en te verbreken in 
Jezus Christus’ naam.  

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 
 

 

De Heer zegt: Voor u een vraag, voor Mij een 
weet! 
 

21-06-2013  DE BODE ENGEL GODS BRACHT DIT VERHAAL, DAT 
HIJ MET JAMIE MEEMAAKTE! JAMIE WERD PLOTSELING ZIEK EN 
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WERD VOORBEREID OP ZIJN TOEKOMST. RAFAËL MOCHT HEM 
HIERIN BEGELEIDEN!  

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, welkom! Op vrijdag 21 juni 2013 bracht de engel des Heren 

deze boodschap Gods over aan profeet Benjamin Cousijnsen, van 

de almachtige God van Abraham, Izaäk en Jakob.  
 

Shalom! Ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus 
Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Ik ben de bode engel Gods, 

Rafaël. 

 
Voorwaar, ik vertel u een verhaal… 

Er was eens een jongen, die Jamie heette. Het was een heel 
gewone jongen vol humor, en hij plaagde ook graag anderen. Hij 

had vele hobby’s, onder andere cricket en voetballen. Toen Jamie 

15 was, kreeg hij te horen, dat hij leukemie had, kanker.  
Ondanks zijn ziekte vanaf het begin, bezocht ik, Rafaël, hem 

vaak, en bereidde hem voor.  

Jamie kreeg Gods woorden, en samen wees ik op: 
 

Romeinen 8, vers 28  Hij hield zich hieraan vast. Lees dit voor. 
Hier staat geschreven: Wij weten nu, dat God alle dingen doet 

medewerken ten goede voor hen, die God liefhebben, die volgens 

zijn voornemen geroepenen zijn. 
De bode engel Gods sprak verder, 

 
Voorwaar, zijn kinderlijk geloof, en zijn zacht gevoelig hart 

had hem bewaard voor ongeloof, angst en twijfel.  

Voorwaar! 
 

Lees voor: Mattheüs 18, vers 2 tot en met 5 en vers 10 

Mattheüs 18, vers 2 tot en met 5  Hier staat geschreven: En Hij riep 
een kind tot Zich, plaatste dat in hun midden, en zeide: Voorwaar, 

Ik zeg u, wanneer gij u niet bekeert en wordt als de kinderen, zult 
gij het Koninkrijk der hemelen voorzeker niet binnengaan. Wie nu 

zichzelf gering zal achten als dit kind, die is de grootste in het 
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Koninkrijk der hemelen. En een ieder, die zulk een kind ontvangt in 
mijn naam, ontvangt Mij.  

En vers 10  Ziet toe, dat gij niet één dezer kleinen veracht. Want Ik 

zeg u, dat hun engelen in de hemelen voortdurend het aangezicht 
zien van mijn Vader, die in de hemelen is. 

De bode engel Gods sprak verder, 
 

Jamie accepteerde wat de Here op zijn pad bracht. 

Hij gaf zich over en keek dan naar mij, Rafaël, en wij lazen samen: 
 

Handelingen 8, vers 32 tot en met 33  Hier staat geschreven: 
En het gedeelte van de Schrift, dat hij las, was dit: Gelijk een 

schaap werd Hij ter slachting geleid; en gelijk een lam stemmeloos 

is tegenover de scheerder, zo doet Hij zijn mond niet open. In de 
vernedering werd zijn oordeel weggenomen: wie zal zijn afkomst 

verhalen? Want zijn leven wordt van de aarde weggenomen.  
De bode engel Gods sprak verder,  

 

Voorwaar, ik, Rafaël, maakte, voordat hij naar Gods huis 
ging, een verlanglijstje, samen met Jamie. 

Maar zijn hartewens was, dat zijn mama en papa, en zijn broertje 

en zijn grote zus, zich geen zorgen zouden maken om hem. 
 

Lees voor: Psalm 23, en Psalm 27, vers 14, en Job 38, vers 7, 
en Klaagliederen 3, vers 25 en 26, en Filippenzen 4, vers 4, 

en 1 Petrus 5, vers 10 en 11, en Johannes 3, vers 16, en vers 

35 en 36  Ik begin bij  
Psalm 23  Hier staat geschreven: ‘De Here is mijn herder’ - De 

HERE is mijn herder, mij ontbreekt niets; Hij doet mij nederliggen 
in grazige weiden; Hij voert mij aan rustige wateren; Hij verkwikt 

mijn ziel. Hij leidt mij in de rechte sporen om zijns naams wil. Zelfs 

al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, 
want Gij zijt bij mij; uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Gij 

richt voor mij een dis aan voor de ogen van wie mij benauwen; Gij 

zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over. Ja, heil en 
goedertierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven; ik 

zal in het huis des HEREN verblijven tot in lengte van dagen.  
Psalm 27, vers 14  Hier staat geschreven: Wacht op de HERE, wees 

sterk, uw hart zij onversaagd; ja wacht op de HERE.  
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Job 38, vers 7  Hier staat geschreven: Terwijl de morgensterren 
tezamen juichten, en al de zonen Gods jubelden.  

Klaagliederen 3, vers 25 en 26  Hier staat geschreven: Goed is de 

HERE voor wie Hem verwachten, voor de ziel die Hem zoekt; goed 
is het, in stilheid te wachten op het heil des HEREN.  

Filippenzen 4, vers 4  Hier staat geschreven: Verblijdt u in de Here 
te allen tijde! Wederom zal ik zeggen: Verblijdt u! 

1 Petrus 5, vers 10 en 11  Hier staat geschreven: Doch de God van 

alle genade, die u in Christus geroepen heeft tot zijn eeuwige 
heerlijkheid, Hij zal u, na een korte tijd van lijden, volmaken, 

bevestigen, sterken en grondvesten. Hem zij de kracht in alle 
eeuwigheid! Amen. 

Johannes 3, vers 16, vers 35 en 36  Hier staat geschreven: Want 

alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon 
gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren 

ga, maar eeuwig leven hebbe. 
De Vader heeft de Zoon lief en heeft Hem alles in handen gegeven. 

Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven; doch wie aan de Zoon 

ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft 
op hem. 

De bode engel Gods sprak verder, 

 
Voorwaar, op 10 mei 2011 was ik, Rafaël, bij Jamie en 

bracht hem naar huis. 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 

verdween. 

 
SHALOM 
 
 

 

God gedenkt het Regenboog verbond niet meer! 
 

22-06-2013  PROFETISCHE WAARSCHUWING VAN DE ALMACHTIGE 

GOD AAN SYRIË, INDIA, AMERIKA, TURKIJE, RUSLAND, SPANJE, 
DUITSLAND, NEDERLAND, EN DE HELE WERELD! GOD GEDENKT 

HET REGENBOOG VERBOND NIET MEER! HOOR, WAAROM!  
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Volledige weergave: 

 
Hallo, welkom! Op 22 juni 2013 werd deze boodschap Gods 

overgebracht door de engel des Heren aan Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Donder, de 
bode engel Gods, en ben uitgezonden naar de eindtijdprofeet van 

de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. 
 

Voorwaar, hoor de stem van een, die roept: “O wee, bekeer 

u!” 
 

Zei de Here niet in Genesis 6, vers 6, dat het Hem berouwde, dat 
Hij de mens gemaakt had? En in Genesis 6, vers 7  Ik zal de 

mensen uitroeien? 

 
Voorwaar, hebt gij genade en behoudenis ontvangen? 

 

Genesis 6, vers 8  “Maar er staat ook geschreven:” Maar 
Noach vond genade in de ogen des HEREN. 

Voorwaar, in Genesis 8, vers 21, daar was het moment dat Hij, de 
Here, zei: Ik zal de aardbodem niet weer vervloeken. 

 

U daar, God is liefde.  
Maar de mens had niet naar Hem gehoord, en God zei in: 

 
Genesis 9, vers 13  Mijn boog stel Ik in de wolken, opdat die tot 

een teken zij van het verbond tussen Mij en de aarde. Wanneer Ik 

dan wolken over de aarde breng en de regenboog in de wolken 
verschijnt… 

 

Dit was Gods belofte! 
Maar waar is uw belofte gebleven en uw liefde? Zo spreekt de Here 

nu! U hebt Mij meer smart gebracht dan liefde!  
En telkens gaf God u kans op kans, en Hij stuurde Johannes. Maar 

was dit genoeg? 
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En zie, toen zond God Zijn eigen geliefde Zoon, om u te redden! En 
zo staat geschreven in: 

 

Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld 
gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een 

ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. 
 

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, Isa, Gods enige Zoon, 
nam uw straf op zich, in uw plaats! 

 

Voorwaar, voorwaar, Syrië, India, Amerika, Turkije, Rusland, 
Spanje, Duitsland, Nederland, en de hele wereld, God 

gedenkt het regenboog verbond niet meer! 
Gij hebt zich nimmer aan Zijn geboden gehouden. Waarom zou Ik u 

dan zegenen, ongelovigen? 

Voorwaar, de wind blaast waarheen hij wil. De bescherming is weg 
in het heelal en op de aarde. Bekeer u nu! Hebt u niet genoeg 

onheil en verschrikkingen ontvangen? 

Alleen door Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, aan te nemen, 
wordt gij behouden! 

 
Geliefden des Heren, maak u gereed! 

Zie de tekenen. Zijn komst zal u verrassen.  

Ongelovigen, kom naar Jezus Christus, neem Hem aan! 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
 

 

Ik, de Here, spreek tot u: Ik heb u uitgekozen! 
 

BOODSCHAP GODS: OP HET DOCUMENT, DAT DE BODE ENGEL 

GODS VOORLAS, STOND: MIJN GELIEFDEN, MIJN WERKERS VAN 
DE LAATSTE DAGEN, IK DE HERE SPREEK TOT U! IK HEB U 

UITGEKOZEN EN ALLEEN MIJN WEG IS VOLMAAKT! 
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Volledige weergave: 
 

Hallo, welkom! Op 23 juni 2013 bracht de engel Gods deze 

boodschap Gods over aan Benjamin Cousijnsen.  
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus, en ben de bode engel Bados.  

 

Voorwaar, eindtijdprofeet, ik heb hier een prachtige 
documentkoker. 

“Ja”, zei Benjamin, “en wat ziet die er mooi uit”. 
De bode engel Gods antwoordde: Ja, dat vind ik ook! Omdat het 

gemaakt is, noch door engelen of mensenhanden, maar door de 

adem Gods. En Hij blies, en het ontstond uit het niets.  
“Wow, geweldig!” zei Benjamin. 

Nee, Benjamin, strek uw hand maar niet uit. Ikzelf zal het u 
voorlezen… 

 

Mijn geliefden, Mijn werkers van de laatste dagen, Ik, de 
Here, spreek tot u.  

Ik heb u uitgekozen, en alleen Mijn weg is volmaakt. 

 
Psalm 18, vers 31  Daar staat geschreven, Mijn woorden aan u: 

Gods weg is volmaakt; des HEREN woord is zuiver. Hij is een schild 
voor allen die bij Hem schuilen.  

 

Voorwaar, Ik, de Here, zeg u: Wees trouw tegenover Mij en 
Mijn aangewezen, ware profeet. 

Zijn weg is zuiver. Moge goedertierenheid en Mijn liefde, trouw en 
geloof in u zijn.  

 

Voorwaar, hebt gij een munt? 
Pak het, en bekijk het nu goed en luister! 

 

Mattheüs 22, vers 20 tot en met 21  Leg daar uw munt op. Kunt 
gij het nu goed lezen, wat verborgen is? Nee? 

Ik zal het u openbaren…  
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Lees voor: Mattheüs 22, vers 20 tot en met 21, en Genesis 28, 
vers 20 en 21   

Mattheüs 22, vers 20 tot en met 21  Hier staat geschreven: En Hij 

zeide tot hen: Wiens beeldenaar en opschrift is dit? Zij zeiden: Van 
de keizer. Toen zeide Hij tot hen: Geeft dan de keizer wat des 

keizers is, en Gode wat Gods is. 
Genesis 28, vers 20 en 21  Hier staat geschreven: En Jakob deed 

een gelofte: Indien God met mij zal zijn, en mij behoeden zal op 

deze weg, die ik ga, mij zal geven brood om te eten en klederen om 
aan te trekken, en ik behouden tot mijns vaders huis wederkeer, 

dan zal de HERE mij tot een God zijn.    
De bode engel Gods sprak verder, 

 

Voorwaar, luister, Ik, de Here, spreek tot u. 
 

Weet gij niet dat er staat geschreven in 1 Korinthiërs 6, vers 8 
tot en met 11  Maar zelf doet gij onrecht en doet gij te kort, en 

dat aan broeders. Of weet gij niet, dat onrechtvaardigen het 

Koninkrijk Gods niet beërven zullen? Dwaalt niet! Hoereerders, 
afgodendienaars, overspelers, schandjongens, knapenschenders, 

dieven, geldgierigen, dronkaards, lasteraars of oplichters, zullen het 

Koninkrijk Gods niet beërven. En sommigen uwer zijn dat geweest. 
Maar gij hebt u laten afwassen, maar gij zijt geheiligd, maar gij zijt 

gerechtvaardigd door de naam van de Here Jezus Christus en door 
de Geest van onze God. 

 

Voorwaar, Benjamin Cousijnsen, gij werkte vroeger als 
hovenier, en niets was u te zwaar. 

Gij moest ooit palen in de grond slaan langs een sloot, en u sloeg 
de grote houten hamer stuk met uw kracht. Toen liet uw baas een 

zware ijzeren hamer maken voor deze Simson profeet, en nog 

kreeg hij het voor elkaar, dat deze speciale, in elkaar gelaste zware 
hamer stuk ging op een dag! 

Benjamin, begrijpt gij nu, dat ik deze koker niet in uw handen geef? 

“Het is toch geen hamer?” zei Benjamin. 
Dan nog! zei de bode engel Gods. Houd u maar bij het schrijven, 

profeet van de laatste dagen, dat is veel verstandiger.  
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Door uw eenvoudigheid kunt gij goed met de boodschappen 
en kritiek omgaan.  

Gij weet, ‘Liever geliefd bij God dan op aarde’. Dit zijn uw 

gedachten, en God zegt hierop: Amen!  
Gij brengt alles over, hetzij goed, hetzij slecht. 

 
De almachtige God zal de werkers rijkelijk zegenen, en wat 

zij aan u gedaan hebben, hebben ze aan de God van Izaäk, 

Jakob en Abraham gedaan. 
 

Lees voor: Johannes 3, vers 16  Hier staat geschreven: Want alzo 
lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon 

gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren 

ga, maar eeuwig leven hebbe. 
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 
verdween. 
 

 
 

Profetisch 23-06-2013  Alle afgoden zwemmen 

in het water! 
 

O, WEE! ZIET GIJ NIET DAT DE GOD VAN ABRAHAM, IZAÄK EN 

JAKOB MACHTIGER IS, EN OOK UW AFGODEN KAPOTMAAKT EN 
VERDRINKT? HET ZIJN DE LANDEN MET AFGODSBEELDEN! HOE 

DICHTER DE KOMST VAN DE ZOON DES MENSEN, HOE HEFTIGER 

ALLES WORDT. 
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, welkom! Op 23 juni 2013 bracht de engel des Heren deze 
profetische boodschap Gods aan profeet Benjamin Cousijnsen, Gods 

eindtijdprofeet. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Ik ben 
de bode engel Gods, Jebrohim. Hoor aandachtig! 
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Een klein kind leert: ‘Alle eendjes zwemmen in het water’ op 

school. 

De God van Abraham, Izaäk, en Jakob zegt u: Alle afgoden 
zwemmen in het water! 

 
Spreuken 27, vers 24  Lees dit voor. Hier staat geschreven: Want 

een schat duurt niet voor eeuwig; blijft soms een kroon van 

geslacht tot geslacht?  
 

Egypte heeft nog vele schatten, die bestemd waren voor het 
leven in het hiernamaals, waarbij de geheimen over magie, 

enzovoorts. 

Voorwaar, nimmer zullen ze terugkeren!  
 

Hoor! Aardbevingen, die gij nog nooit gezien hebt, geef ik u.  
Orkanen, die de bode engel Donder u zal geven, die de media 

zullen verbazen, evenals reusachtige tornado’s en alles 

vernietigende overstromingen. Ook de piramides en rijkdommen en 
afgoden gaan eraan! 

 

Lees voor: Leviticus 18, vers 29, en Leviticus 19, vers 4 
Leviticus 18, vers 29  Hier staat geschreven: Want ieder die iets 

van al deze gruwelen doet, – degenen, die ze doen, zullen uit het 
midden van hun volk uitgeroeid worden.  

Leviticus 19, vers 4  Hier staat geschreven: Gij zult u niet tot de 

afgoden wenden en u geen gegoten beelden maken: Ik ben de 
HERE, uw God. 

 
Zacharia 13, vers 2  En Ik zal te dien dage, luidt het woord van 

de HERE der heerscharen, de namen van de afgoden uit het land 

uitroeien, zodat niet meer aan hen gedacht zal worden. Tot zover. 
 

O wee!  

Ziet gij niet dat de God van Abraham, Izaäk en Jakob machtiger is, 
en ook uw afgoden kapotmaakt en verdrinkt? 

Het zijn de landen met afgodsbeelden! 
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Exodus 20, vers 3  Gij zult geen andere goden voor mijn 
aangezicht hebben. 

 

Voorwaar, hoever gaat gij? En hoever ga Ik, de God van al 
wat leeft? 

Voorwaar, het wordt heftiger! Voorwaar, ik zeg u, Kies nu heden de 
ware Weg. Red u voor het ergste!  

 

Benjamin Cousijnsen zal u spoedig een documentaire laten 
zien op Heiscoming12 en Eindtijdnieuws, en op Evangelical 

Eindtijdspace, en op de vele andere kanalen.  
Geef dit door! 

 

Johannes 8, vers 12, en Johannes 12, vers 37 tot en met 41  
Lees dit voor. 

Johannes 8, vers 12  Hier staat geschreven: Wederom dan sprak 
Jezus tot hen en zeide: Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, 

zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des 

levens hebben. 
Johannes 12, vers 37 tot en met 41  Hier staat geschreven: En 

hoewel Hij zovele tekenen voor hun ogen gedaan had, geloofden zij 

niet in Hem, opdat het woord van de profeet Jesaja vervuld werd, 
dat hij sprak: Here, wie heeft geloofd, wat hij van ons hoorde? En 

aan wie is de arm des Heren geopenbaard? Hierom konden zij niet 
geloven, omdat Jesaja elders gezegd heeft: Hij heeft hun ogen 

verblind en hun hart verhard, dat zij niet met hun ogen zien, met 

hun hart verstaan en zich bekeren, en Ik hen geneze. Dit zeide 
Jesaja, omdat hij zijn heerlijkheid zag en van Hem sprak.  

 
Voorwaar, kom tezamen, heb berouw, smeek om vergeving, 

nu! 

Als gij niet uw afgoden vernietigt, zal God dat doen.  
 

Denk niet als de media, dat men zegt:  

“De natuurkrachten of goden deden dit u aan”. Ook National 
Geographic zal voor elke leugen gestraft worden en de 

verantwoording moeten afleggen voor de almachtige God! En weet: 
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Johannes 3, vers 16 tot en met 21, en Johannes 4, vers 22 
en vers 24 en 25  Lees dit voor. 

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Hier staat geschreven: Want 

alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon 
gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren 

ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de 
wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de 

wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet 

veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet 
heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is 

het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 
duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 

waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 

gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; 
maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn 

werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 
Johannes 4, vers 22 en vers 24 en 25  Hier staat geschreven: Gij 

aanbidt, wat gij niet weet; wij aanbidden, wat wij weten, want het 

heil is uit de Joden. 
God is geest en wie Hem aanbidden, moeten aanbidden in geest en 

in waarheid. De vrouw zeide tot Hem: Ik weet, dat de Messias 

komt, die Christus genoemd wordt; wanneer die komt, zal Hij ons 
alles verkondigen. 

 
Voorwaar, wees alert! Spanje, Turkije, Egypte, Iran, 

Amerika, Duitsland, Rome, Mexico, Nederland en ook uw 

land met uw afgoden!  
Hoe dichter de Komst des mensen, hoe heftiger alles wordt.  

 
En voordat men besluit Israël binnen te vallen, heeft de God 

van Abraham, Izaäk en Jakob Zijn hand al uitgestrekt naar 

Iran! 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 

verdween. 

 
 

 

‘Het ongelijk span’: getrouwd met een 
ongelovige! 
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24-06-2013  BOODSCHAP GODS, GEBRACHT DOOR DE BODE 

ENGEL RAFAËL AAN PROFEET BENJAMIN COUSIJNSEN. EEN 

ONGELIJKE SPAN, DE EEN IS CHRISTEN, MAAR DE ANDER NIET! 
GOED ADVIES VAN ONZE LIEFDEVOLLE VADER. 

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, welkom! Op 24 juni 2013 bracht de engel des Heren de 

volgende boodschap Gods over aan profeet Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Ik ben de bode engel Gods 
en mijn naam is Rafaël.  

 
Ik mag tot u spreken. 

 

Lees voor: Sirach 2, vers 1 tot en met 4, en 1 Korinthiërs 6, 
vers 19 en vers 15, en 1 Korinthiërs 7, vers 9 en 10  Ik begin 

bij 

Sirach 2, vers 1 tot en met 4  Hier staat geschreven: Mijn kind, als 
je de Heer wilt dienen, bereid je dan voor op beproevingen. Houd 

het rechte spoor, wees standvastig en word niet ongeduldig in 
tijden van tegenspoed. Houd je stevig aan hem vast en laat hem 

niet los, dan word je aan je levenseinde beloond. Aanvaard alles 

wat je overkomt en wees ook geduldig wanneer je wordt 
vernederd.  

1 Korinthiërs 6, vers 19 en vers 15  Hier staat geschreven: Of weet 
gij niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, die in u 

woont, die gij van God ontvangen hebt, en dat gij niet van uzelf 

zijt? 
Weet gij niet, dat uw lichamen leden van Christus zijn? Zal ik dan 

leden van Christus wegnemen om er leden ener hoer van te 

maken? Volstrekt niet! 
1 Korinthiërs 7, vers 9 en 10  Hier staat geschreven: Indien zij zich 

echter niet kunnen beheersen, laten zij dan trouwen. Want het is 
beter te trouwen dan van begeerte te branden. Doch hun, die 

http://www.youtube.com/watch?v=kdEcy0qj0ps&feature=em-uploademail
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getrouwd zijn, beveel ik niet, maar de Here, dat een vrouw haar 
man niet mag verlaten. 

De bode engel Gods sprak verder, 

Voorwaar, Karin is een wederom geboren Christen, maar 
doordat ze koos voor een ongelovige, is haar huwelijk kapot 

gegaan. 
Haar man pleegde overspel en leefde een losbandig leven, en wou 

niets van het geloof weten. Dit was echter wel haar keus, om 

iemand uit de wereld te kiezen. Licht en donker gaan immers niet 
samen! De bode engel Gods sprak verder, Voorwaar, zo staat 

geschreven: 
 

Lees voor: 1 Korinthiërs 7, vers 13 tot en met 16, en Sirach 

22, vers 19 tot en met 22, en Galaten 5, vers 21 en 22  Ik 
begin bij 

1 Korinthiërs 7, vers 13 tot en met 16  Hier staat geschreven: En 
een vrouw moet, als zij een ongelovige man heeft, en deze erin 

bewilligt met haar samen te wonen, die man niet verstoten. Want 

de ongelovige man is geheiligd in zijn vrouw en de ongelovige 
vrouw is geheiligd in de broeder. Anders zouden immers uw 

kinderen onrein zijn, doch nu zijn zij heilig. Maar indien de 

ongelovige haar verlaat, laat hij haar verlaten. De broeder of zuster 
is in dit geval niet gebonden; tot vrede heeft God u geroepen. Want 

hoe kunt gij weten, vrouw, dat gij uw man zult redden? Of hoe kunt 
gij weten, man, dat gij uw vrouw zult redden? 

Sirach 22, vers 19 tot en met 22  Hier staat geschreven: Wie een 

oog treft doet tranen vloeien, wie een hart treft maakt gevoelens 
los. Wie een steen naar vogels gooit jaagt ze weg, wie een vriend 

kwetst maakt een einde aan de vriendschap. Als je tegen een 
vriend het zwaard trekt, wanhoop dan niet: er is een weg terug. Als 

je tegen je vriend een grote mond opzet, wees dan niet bang: je 

kunt je weer met hem verzoenen. Maar voor beschimpingen, 
hoogmoed, verraad van een geheim en een slinkse streek maakt 

elke vriend zich uit de voeten.  

Galaten 5, vers 21 en 22  Hier staat geschreven: nijd, 
dronkenschap, brasserijen en dergelijke, waarvoor ik u waarschuw, 

zoals ik u gewaarschuwd heb, dat wie dergelijke dingen bedrijven, 
het Koninkrijk Gods niet zullen beërven. Maar de vrucht van de 
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Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, 
goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. 

De bode engel Gods sprak verder,  

 
Als gij waarlijk Christus toebehoort, hoe kunt gij dan kiezen 

voor een ziel, die niet voor Yeshua HaMashiach, Jezus 
Christus, gekozen heeft? 

Licht en donker gaat ook niet samen, zoals de satan ook niet 

samengaat met God.  
Voordat gij een keus maakt, kunt gij vele problemen voorkomen, 

door samen vanaf den beginne Jezus Christus, Yeshua HaMashiach, 
toe te laten in uw leven. Maar, als één van u beiden tot geloof 

komt, terwijl u beiden eerst in de wereld was, en gij blijft maar 

bidden voor uw partner, en hij of zij luistert niet, blijf dan het 
evangelie opdringen. En praat met elkander open, vanaf den 

beginne. 
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Lees voor: Mattheüs 19, vers 9 tot en met 11, en Mattheüs 
18, vers 18, en Johannes 3, vers 16 tot en met 18 

Mattheüs 19, vers 9 tot en met 11  Hier staat geschreven: Doch Ik 

zeg u: Wie zijn vrouw wegzendt om een andere reden dan hoererij 
en een andere trouwt, pleegt echtbreuk. De discipelen zeiden tot 

Hem: Indien voor een man de zaak met zijn vrouw zó staat, is het 
niet raadzaam te trouwen. Doch Hij zeide tot hen: Niet allen vatten 

dit woord, alleen zij, aan wie het gegeven is. 

Mattheüs 18, vers 18  Hier staat geschreven: Voorwaar, Ik zeg u, al 
wat gij op aarde bindt, zal gebonden zijn in de hemel, en al wat gij 

op aarde ontbindt, zal ontbonden zijn in de hemel.  

Johannes 3, vers 16 tot en met 18  Hier staat geschreven: Want 
alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon 
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gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren 
ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de 

wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de 

wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet 
veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet 

heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. 
De bode engel Gods sprak verder, 

 

Voorwaar, wees één in Jezus Christus, Yeshua HaMashiach, 
en hoor samen Gods bazuinen klinken. 

Stel uw keuze niet uit. Zing samen voor de Heer, buig u samen 
voor de Heer, kniel samen voor de Heer en breng uw hart naar de 

Heer. Deel alles met elkaar en de Heer.  

 
Vind ware vreugde!  

Open uw hart en breng aan Hem alle aanbidding, alle lof en 
dankzegging aan Hem alleen, die het waarlijk toekomt. Maak uw 

fouten tegenover elkander in orde, voordat de dag om is, en ervaar 

eeuwig leven. Kies nu samen voor eenheid, die alleen in Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus, te vinden is. 

 

Lees voor: Baruch 3, vers 33 tot en met 36  Hier staat 
geschreven: Hij stuurde het licht op weg, en het ging, hij riep het, 

en het kwam, in diep ontzag. De sterren op wacht schitterden 
vreugdevol; hij riep, en ze antwoordden: ‘Hier zijn we,’ vol vreugde 

schitterend voor hun schepper. Hij is onze God! Niemand kan zich 

met hem meten.  
 

Voorwaar, Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel 
Gods, en verdween. 

 

SHALOM 
 

 
 
 

Vervulling profetie India & opnieuw 

waarschuwingen! 
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24-06-2013  LAAT INDIA EEN WAARSCHUWING ZIJN, SPRAK DE 
ENGEL GODS. WEE WERELD! DE ENGEL DES HEREN BEVESTIGDE 

OOK DE VERVULLING VAN DE PROFETIE OVER HET WATER IN 

INDIA, GEGEVEN IN 2012, MET DATA!  
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, welkom! Op maandag 24 juni 2013 schreef Benjamin 
Cousijnsen, de eindtijdprofeet van de laatste dagen, van de 

almachtige God, het volgende verslag op. 
 

De engel des Heren kwam ’s ochtends bij mij en riep mij… 

Benjamin! 
“Ehh, ja?” vroeg ik, en opende mijn ogen. 

Ik ben het, Nueme. De engel Gods zei, Ik begroet u in de 
almachtige naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Kom, 

volg mij.  

“Goed”, zei ik, Benjamin, “maar moet ik u zo in mijn ondergoed 
volgen?” 

Kom maar, vrees niet! zei de engel Gods. 

“Mmh, zou u mij niet kunnen bekleden?” 
Geduldig en liefdevol antwoordde de engel van onze almachtige 

God mij: Als gij gewoon luistert en uw bed uitkomt, dan zijt gij 
bekleed, sprak de engel Gods. 

“Oké!” zei ik opgelucht, en inderdaad zag ik dat ik meteen bekleed 

was, toen ik op was gestaan, in een stralend wit gewaad.  
 

Maar toen we langs de kledingkast liepen, was ik met 
stomheid geslagen... want ik herkende mijzelf bijna niet 

meer.  

Ik zag in de spiegel een jongeman staan! Ik zag eruit als toen ik 
ongeveer 18 jaar oud was. Ik zag dat mijn kaalheid ook weg was. 

Mijn haren waren voller en zo netjes verzorgd, en de lengte van 

mijn haren was tot iets over mijn schouders. Mijn gezicht schitterde 
en zag er volmaakt, mooier, zelfs knapper uit! Mooier dan iemand 

met een Botox behandeling, en zonder vlek of rimpel.  
Ik was gekleed in mooi en blinkend, smetteloos, fijn linnen. Ik 

droeg op mijn borst een gouden borstschild, rijkelijk versierd onder 
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andere met edelstenen. Daar onder, om mijn middel, zat een riem, 
die ook bewerkt was met edelstenen. Ik zag diamantjes, opaaltjes, 

robijntjes, smaragden en gouden en allerlei zilverkleurige 

versieringen.  
Ik bemerkte dat ik ook een lang zwaard droeg. De hulst, waar het 

zwaard in zat, was evenals de riem en het borstschild, prachtig 
bewerkt met kostbare edelstenen. Op het handvat bovenop het 

zwaard zat een grote robijn.  

De Heer openbaarde mij ook, dat het zwaard niet alleen als 
versiering diende, net als de uitrusting die ik droeg, maar 

ook ter bescherming, zo nodig tegen de vijand.  
Het zwaard heeft een scherm- en steekfunctie, maar er komt ook 

een lichtstraal uit, die de vijand kan vernietigen. Dit openbaarde de 

Here mij.  
Wij liepen verder de trap af, en ik zag mijn prachtige gouden 

sandalen. Wat zag ik er perfect uit, wow, zo volmaakt! 
Beneden in de gang aangekomen, liep de bode engel dwars door de 

gesloten voordeur heen naar buiten.  

Ik zag er wel volmaakt uit, maar mijn geloof was nog in 
ontwikkeling. Dit bleek wel, want ik zou Benjamin niet heten, dat ik 

hard tegen de voordeur opliep, Whammm! Een harde knal volgde.  

De bode engel kwam terug en zei, Ssss, zachtjes. 
Ik zei, “Zachtjes? Zachtjes? Ik lig in de kreukels!” Ik voelde de 

dreun, maar had geen pijn gevoeld. 
Bij de voordeur, waar de engel Gods stond, dacht ik aan mijn 

vrouw, die dit ook zegt: “Doe de deur zachtjes dicht, ssss. Denk 

aan de buren!” Het leek wel of de engel Gods mijn gedachten 
oppikte, want ik zag een lach.  

 
De bode engel Gods zei bemoedigend: Heb geloof! 

 

Lees voor: Markus 11, vers 22 tot en met 24  Hier staat 
geschreven: En Jezus antwoordde en zeide tot hen: Hebt geloof in 

God. Voorwaar, Ik zeg u, wie tot deze berg zou zeggen, hef u op en 

werp u in de zee, en in zijn hart niet zou twijfelen, maar geloven, 
dat hetgeen hij zegt geschiedt, het zal hem geschieden. Daarom 

zeg Ik u, al wat gij bidt en begeert, gelooft, dat gij het hebt 
ontvangen, en het zal geschieden. 
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Opnieuw deed ik een stap, en stapte ditmaal moeiteloos 
door de gesloten voordeur heen, zonder een tweede knal. 

De engel keek mij aan, alsof hij wilde zeggen: Het is je toch nog 

gelukt!  
Op het moment dat de engel Gods zei: Benjamin kom, volg mij! 

vlogen we meteen snel de lucht in, met een enorme vaart.  
We gaan naar India, zei de engel Gods.  

 

Nueme zei, Benjamin, profeet Gods, op 17 december 2012 
hebt gij India ook gewaarschuwd, dat dit land gestraft zou 

worden door veel water. 
Men kan luisteren naar de boodschap: ‘Profetie: India binnenkort 

getroffen door rampen!’ 

 
Al snel zei de engel Gods, Kijk, daar, dat is India!  

De bode engel maakte een gebaar en de zware mistdeken week 
opzij, en wat ik toen zag, was zeer schokkend… 

Wat een puinhoop! Modder, overstromingen, hele dorpen, vele 

huizen waren gewoon meegesleurd door het water, zo ook vele 
auto’s, mensen, bomen met boomwortels en al.  

Ik zag mensen liggen aan de rand van een berg, en staan bovenop 

hun huisjes voor hulp. En ik zag de grond wegzakken en bruggen 
en huizen zakten volledig in. Ik zag een man met een kind op zijn 

schouders. Ik zag mensen, groot en klein, op het water drijven. Ik 
zag afgodsbeelden liggen en drijven op het water! Vele bergen 

waren ingestort. Ik hoorde zelfs mensen huilen en schreeuwen. Ik 

zag allerlei eten uit winkels, wat op het water dreef, en zag zelfs 
waterratten. Wat deed dit mij pijn!  

 
Ik zei, “Wat is er nog over? Waarom bekeren ze zich niet?” 

Benjamin, de Here heeft al lang genoeg uitstel verleend vanwege 

afgoderij, en wie niet wil horen, gaat verloren!  
 

De God van Abraham, Izaäk en Jakob zal in elk land nog 

krachtiger toeslaan.  
Laat India een waarschuwing zijn, als men niet luistert! 

Voorwaar, donderdag 20 juni 2013 waarschuwde u ook Spanje, en 
dat deed gij in 2012 ook al, ook naar vele landen toe. En zie, wat 

God bracht! 
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Voorwaar, bekeer u!  
Ik breng u terug, profeet Benjamin Cousijnsen. 

“Graag, dit is verschrikkelijk om aan te zien!” zei ik.  

En wat denkt gij wat God hiervan vindt? 
Wij vlogen terug en liepen weer door de voordeur heen. 

Toen ik terug was in de slaapkamer, zag ik dat ik weer kaal was als 
voorheen, en in mijn ondergoed stond.  

Ik liep naar mijn bed en riep: “Ojee!” 

Maar Nueme zei, Adam en Eva droegen slechts een bladerenstruik, 
dus stel je niet aan, anders kleed ik u als Tarzan, lachte de engel 

Gods. 
Ik ga weer, Gods geliefde profeet, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak 

de bode engel Gods, en verdween. 

 
SHALOM 
 
 

 

De Heer brengt o.a. het Boek Tobit onder de 

aandacht! 
 

25-06-2013  BOODSCHAP GODS, OVERGEBRACHT DOOR EEN 
BODE ENGEL VAN GOD EN OPGESCHREVEN DOOR BENJAMIN 

COUSIJNSEN. THEMA: EEN BIJZONDERE GESCHIEDENIS VAN 

TOBIT UIT HET BOEK TOBIT!  
 

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, welkom! Op dinsdag 25 juni 2013 bracht de engel des Heren 

deze bijzondere boodschap Gods over aan profeet Benjamin 

Cousijnsen.  
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Ik ben 

de bode engel Elionca.  
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Voorwaar, ik betuig u, dat men vele profetieën en machtige 
wonderen van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, die uw 

verstand te boven gaan, niet in de heilige Geschriften, de 

Bijbel, vermeld heeft. 
Zo heeft men ook niet de Deuterocanonieke Geschriften in elke 

Bijbel vermeld. En God zei nog zo duidelijk in: 
 

Openbaring 22, vers 19  En indien iemand afneemt van de 

woorden van het boek dezer profetie, God zal zijn deel afnemen 
van het geboomte des levens en van de heilige stad, welke in dit 

boek beschreven zijn. 
 

Voorwaar, dit is de geschiedenis van Tobit. 

Hij was zijn leven lang rechtvaardig en oprecht geweest. Ook werd 
Tobit door de Assyriërs gevangengenomen en werd in balling naar 

Nineve gevoerd. En daar ging Tobit op de vlucht, omdat men hem 
wilde doden. Voorwaar, dit is een korte inleiding. 

 

Lees voor: Tobit 2, vers 9 tot en met 10, Tobit 3, vers 8 en 
vers 16 en 17, Tobit 4, vers 19, Tobit 5, vers 4 tot en met 22, 

Tobit 7, vers 17  Voorwaar, hoor aandachtig!  Tobit 8, vers 1 tot 

en met 3, en Tobit 11, vers 1 tot en met 2, en vers 6 tot en 
met 14, en vers 17 tot en met 18, en Tobit 12, vers 2 tot en 

met 4, en vers 6 tot en met 22   
Tobit 2, vers 9 tot en met 10  Hier staat geschreven: Ik kwam 

midden in de nacht thuis, waste me en legde me tegen de muur 

van de binnenplaats te slapen. Omdat het zo warm was, liet ik mijn 
gezicht onbedekt. Maar ik had niet gezien dat er boven mij mussen 

op de muur zaten. Hun nog warme uitwerpselen vielen in mijn ogen 
en vormden witte vliezen. Ik bezocht allerlei artsen om dat te laten 

verhelpen, maar hoe vaker ze mijn ogen behandelden, des te 

minder kon ik door die vliezen zien. Ten slotte werd ik helemaal 
blind, en dat ben ik vier jaar lang gebleven. Mijn hele familie 

beklaagde me om mijn lot. Voor zijn vertrek naar Elymaïs heeft 

Achikar nog twee jaar in mijn levensonderhoud voorzien. 
Tobit 3, vers 8  Hier staat geschreven: Sara was al aan zeven 

mannen ten huwelijk gegeven, maar de boze geest Asmodeüs had 
ze allemaal in de huwelijksnacht gedood, nog voordat ze – zoals 

gebruikelijk is in de huwelijksnacht – gemeenschap met haar 
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hadden gehad. De slavin wierp haar voor de voeten: ‘U vermoordt 
al uw echtgenoten. Aan maar liefst zeven mannen bent u al 

uitgehuwelijkt, maar van niet één draagt u de naam.    

En vers 16 en 17  De gebeden van Tobit en Sara vonden op 
hetzelfde moment gehoor voor de troon van God. Hij stuurde de 

engel Rafaël om hen te bevrijden: Tobit van zijn blindheid, zodat hij 
weer het licht zou zien dat door God geschapen is, en Sara, de 

dochter van Raguel, van de boze geest Asmodeüs, zodat ze aan 

Tobias, de zoon van Tobit, tot vrouw kon worden gegeven. Want 
van alle mannen die Sara als vrouw wilden hebben, kwam het 

Tobias het meest toe met haar te trouwen. Op het moment dat 
Tobit van de binnenplaats zijn huis binnenging, ging Sara, de 

dochter van Raguel, van de bovenverdieping naar beneden. 

Tobit 4, vers 19  Hier staat geschreven: Prijs God, de Heer, altijd, 
en vraag hem om je over rechte wegen te leiden en je te laten 

slagen in alles wat je doet. Er is geen enkel volk dat wijsheid bezit, 
alleen de Heer geeft wijsheid. Hij verstoot wie hij maar wil tot in 

het diepst van het dodenrijk. Jongen, denk altijd aan deze 

raadgevingen, neem ze altijd ter harte.    
Tobit 5, vers 4 tot en met 22  Hier staat geschreven: Hierop ging 

Tobias op zoek naar iemand die met hem naar Medië kon reizen, 

iemand die wist hoe je daar moest komen. Hij liep naar buiten – en 
daar stond Rafaël voor hem, een engel van God, maar dat wist hij 

niet.  
‘Waar kom je vandaan?’ vroeg hij hem. ‘Ik ben net als jij een 

Israëliet,’ antwoordde Rafaël. ‘Ik ben hierheen gekomen om werk te 

zoeken.’ Tobias vroeg: ‘Ken je de weg naar Medië?’ ‘Zeker,’ zei 
Rafaël, ‘ik ben daar vaak geweest en ken er alle wegen. Als ik 

ernaartoe ging, overnachtte ik altijd bij Gabaël, een volksgenoot 
van ons die in Rages woont. Rages ligt in de bergen, twee 

dagreizen van Ekbatana, dat in de vlakte ligt.’ Toen Tobias dat 

hoorde, vroeg hij Rafaël op hem te wachten. ‘Ik moet dit aan mijn 
vader vertellen,’ zei hij, ‘want ik heb je nodig als reisgenoot. Je zult 

ervoor worden betaald.’ ‘Goed,’ antwoordde Rafaël, ‘ik wacht, maar 

blijf niet te lang weg.’ Tobias ging het huis in en vertelde Tobit dat 
hij iemand gevonden had, een Israëliet. ‘Vraag of hij bij me komt,’ 

zei Tobit. ‘Ik moet weten uit welke familie en stam hij komt en of 
hij als reisgenoot betrouwbaar is.’ Tobias ging weer naar buiten en 

zei tegen Rafaël: ‘Mijn vader vraagt of je bij hem komt.’ Rafaël ging 
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mee naar binnen, Tobit groette hem, en Rafaël groette terug: ‘Moge 
u veel goeds ten deel vallen.’ ‘Ach,’ zei Tobit, ‘wat voor goeds zou 

er voor mij nog kunnen zijn? Ik ben een blinde man, ik kan niets 

meer zien. Ik verkeer in de duisternis, net als de doden, die ook het 
licht niet meer zien. Ik leef, maar ben eigenlijk al gestorven. Ik 

hoor de mensen praten, maar zien kan ik ze niet.’ ‘Houd moed,’ zei 
Rafaël, ‘God zal u spoedig genezen, dus houd moed.’ Tobit vertelde 

dat Tobias van plan was naar Medië te reizen. ‘Wil jij hem als gids 

vergezellen?’ vroeg hij. ‘Ik zal je uiteraard betalen.’ ‘Dat wil ik 
zeker,’ zei Rafaël. ‘Ik ben vaak in Medië geweest en weet er goed 

de weg. Ik ben over elke vlakte en door alle bergen getrokken en 
ken er ieder weggetje.’ Hierop vroeg Tobit of Rafaël wilde vertellen 

wat zijn afkomst was en uit welke stam hij kwam. Rafaël zei echter: 

‘Waarom wilt u dat weten?’ ‘Omdat ik nu eenmaal precies wil weten 
wie je bent,’ herhaalde Tobit. ‘Vertel me je naam.’ Rafaël 

antwoordde toen: ‘Ik heet Azarias en ben een zoon van de 
vermaarde Ananias, die uit uw eigen stam komt.’ ‘Welkom, vriend,’ 

zei Tobit. ‘Moge het je goed gaan. Neem me niet kwalijk dat ik 

zekerheid over je afkomst wilde hebben. Nu weet ik dat je 
inderdaad een stamgenoot bent en uit een goede en 

eerbiedwaardige familie komt. Ik heb Ananias en Natan, de zonen 

van de vermaarde Semelias, goed gekend. Ze gingen altijd met me 
mee op bedevaart naar Jeruzalem en zijn de Heer altijd trouw 

gebleven. Je behoort tot een goede familie, op je afstamming is 
niets aan te merken. Wees welkom.’ En Tobit voegde hieraan toe: 

‘Ik betaal je een drachme per dag en voor je onkosten krijg je 

evenveel als mijn zoon. En als je de hele reis bij hem blijft, krijg je 
ook nog een extra bedrag.’ Rafaël zei: ‘Ik zal een goede reisgenoot 

zijn. U hoeft u nergens zorgen over te maken. Er zal ons niets 
overkomen, niet op de heenreis en niet op de terugreis, want we 

nemen een veilige weg.’ ‘Moge Gods zegen met je zijn, vriend,’ 

antwoordde Tobit.  
Hij riep zijn zoon en droeg hem op zich klaar te maken om met zijn 

reisgenoot te vertrekken. Hij wenste hem toe: ‘Moge God in de 

hemel jullie beschermen en gezond bij mij terugbrengen. Moge een 
engel jullie onderweg beschermen.’ Bij zijn vertrek kuste Tobias zijn 

vader en moeder. Tobit wenste hem een goede reis, maar Anna 
moest huilen. ‘Waarom stuur je mijn kind op reis?’ verweet ze 

Tobit. ‘Is hij niet in alles onze steun en toeverlaat? Wat moeten we 



 
 

 

1597 
 
 

 

met dat geld. Ik heb liever ons kind. Laten we toch tevreden zijn 
met het leven dat de Heer ons gegeven heeft.’ Maar Tobit stelde 

haar gerust: ‘Wees niet bang. Ons kind zal op zijn reis niets 

overkomen, hij komt weer gezond bij ons terug. Beslist, je zult hem 
weer veilig en wel terugzien. Dus je hoeft niet bang te zijn, lieve 

vrouw, maak je geen zorgen om hem, want hij wordt vast en zeker 
beschermd door een goede engel. Hij zal een voorspoedige reis 

hebben en weer gezond terugkomen.’ Toen droogde Anna haar 

tranen.  
Tobit 7, vers 17  Hier staat geschreven: ‘Wees flink, dochter. Moge 

de Heer van de hemel je deze keer geen verdriet maar vreugde 
geven. Wees flink.’ Toen verliet ze de kamer.   

Tobit 8, vers 1 tot en met 3  Hier staat geschreven: Toen ze klaar 

waren met de maaltijd en het tijd was om naar bed te gaan, 
brachten Raguel en Edna de jongeman naar de kamer. Tobias, die 

Rafaëls aanwijzingen goed onthouden had, nam de lever en het 
hart van de vis uit zijn reistas en legde ze op de brandende 

wierook. De demon deinsde terug voor de stank en vluchtte weg, 

tot diep in Egypte. Rafaël achtervolgde hem tot daar, 
overmeesterde hem en bond hem onmiddellijk vast. 

Tobit 11, vers 1 tot en met 2  Hier staat geschreven: Toen ze in de 

omgeving van Kaserin waren gekomen, vlak bij Nineve, zei Rafaël 
tegen Tobias: ‘Je weet hoe je vader eraan toe was toen we 

weggingen.  
Vers 6 tot en met 14  Toen ze hem zag aankomen, riep ze zijn 

vader toe: ‘Daar komt je zoon, samen met zijn reisgenoot!’ Nog 

voordat Tobias bij zijn vader was, zei Rafaël: ‘Je vader zal beslist 
weer kunnen zien. Doe de gal in zijn ogen, de vliezen zullen door 

het medicijn krimpen en loslaten, en dan zal hij het licht weer 
kunnen zien.’ Anna vloog op haar zoon af en viel hem om de hals. 

‘Daar ben je dan,’ snikte ze, ‘nu kan ik in vrede sterven.’ Tobit was 

opgestaan en schuifelde door de poort van de binnenplaats naar 
buiten. Tobias kwam hem tegemoet met de gal van de vis en blies 

in zijn ogen. ‘Houd moed, vader,’ zei hij, terwijl hij hem bij de hand 

nam. Hij bracht het medicijn aan, en trok met beide handen de 
vliezen vanuit de ooghoeken weg. Tobit viel Tobias om de hals. 

Huilend zei hij: ‘Ik kan je weer zien, jongen. Je bent het licht van 
mijn ogen.’ En hij dankte God: ‘God zij geprezen, geprezen is zijn 

grote naam en geprezen zijn al zijn heilige engelen. Moge zijn grote 
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naam ons beschermen. Geprezen zijn al zijn engelen voor eeuwig 
en altijd. 

En vers 17 tot en met 18  Tobit bleef tegenover iedereen zijn dank 

aan God betuigen, omdat God zich over hem had ontfermd en zijn 
ogen weer geopend had. Toen hij Sara ontmoette, de vrouw van 

zijn zoon Tobias, zegende hij haar. ‘Welkom, dochter,’ zei hij, 
‘gezegend zij God, die je bij ons heeft gebracht. Gezegend is je 

vader, en gezegend zijn jij en mijn zoon Tobias. Wees welkom in 

het huis dat nu ook jouw huis is. Ik wens je gezondheid, veel zegen 
en veel vreugde toe. Welkom, dochter.’  

Die dag was er een van vreugde voor alle Joden in Nineve. Tobits 
neven Achikar en Nadab kwamen naar hem toe om in zijn 

blijdschap te delen.  

Tobit 12, vers 2 tot en met 4  Hier staat geschreven: ‘Hoeveel moet 
ik hem betalen?’ vroeg Tobias. ‘Ik kan hem makkelijk de helft van 

de bezittingen geven die ik heb meegebracht. Hij heeft me veilig en 
wel teruggebracht, mijn vrouw van die demon bevrijd, samen met 

mij voor het geld gezorgd en u genezen. Hoeveel extra zal ik hem 

geven?’ Tobit antwoordde: ‘Het is niet meer dan rechtvaardig dat 
hij de helft krijgt van alles wat hij heeft meegebracht.’ 

En vers 6 tot en met 22  Toen nam Rafaël Tobit en Tobias apart, en 

hij zei tegen hen: ‘Prijs God, dank hem ten overstaan van alle 
mensen voor al het goede dat hij jullie heeft gebracht. Prijs hem, 

bezing zijn naam. Vertel aan iedereen wat hij heeft gedaan, geef 
hem de eer en wacht niet om hem te danken. De geheimen van een 

koning kunnen beter verborgen blijven, maar wat God doet moet 

bekend worden gemaakt en tot zijn eer worden geroemd. Doe het 
goede, dan zal het kwaad je niet treffen. Een oprecht gebed vanuit 

een oprecht gemoed en een gift uit eerlijk verworven bezit zijn 
beter dan oneerlijk verkregen rijkdom. Het is beter anderen te 

helpen dan goud op te hopen. Vrijgevigheid behoedt je voor een 

vroegtijdige dood en neemt al je zonden weg. Wie anderen helpt zal 
lang leven, maar wie zondigt en onrecht doet is de vijand van zijn 

eigen bestaan. Ik zal jullie de waarheid vertellen en niets voor jullie 

achterhouden. Zei ik niet dat men de geheimen van een koning 
verborgen moet houden, maar Gods daden bekend moet maken en 

ze roemen? Toen jij, Tobit, bad, en toen Sara bad, was ik het die 
jullie gebeden voor de troon van de Heer bracht. Toen je de doden 

begroef deed ik dat eveneens. En toen je zonder aarzeling je 
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maaltijd verliet om die dode te begraven, werd ik naar je toe 
gestuurd om je op de proef te stellen. Maar God stuurde me ook 

om jou en je schoondochter Sara te bevrijden. Ik ben Rafaël, een 

van de zeven engelen die in de nabijheid van de troon van de Heer 
verkeren.’ Toen Tobit en Tobias dit hoorden, wierpen ze zich ontzet 

en vol angst ter aarde, maar Rafaël stelde hen gerust: ‘Wees niet 
bang, jullie hebben niets te vrezen, prijs God tot in alle eeuwigheid. 

Mijn aanwezigheid hadden jullie niet aan mij te danken, God heeft 

het zo gewild. Prijs hem, loof hem elke dag. Ik was bij jullie, maar 
heb al die tijd niets gegeten. Wat jullie zagen was een verschijning. 

Nu dan, prijs de Heer hier op aarde, dank God. Ik ga nu terug naar 
hem die mij heeft gestuurd. Stel alles wat jullie hebben 

meegemaakt te boek.’ En Rafaël steeg op naar de hemel. Toen 

Tobit en Tobias waren opgestaan, zagen ze hem niet meer. Ze 
prezen en loofden God en dankten hem voor alle wonderbare daden 

die hij had verricht in de tijd dat de engel hun verschenen was.    
 

De bode engel Gods sprak, Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 
 

 

Heiligt de Christus in uw harten, o volk van God! 
 

26-06-3013  VANUIT DE GESCHRIFTEN SPREEKT DE HEER 

VANDAAG TOT U! HEILIGT DE CHRISTUS IN UW HARTEN ALS 
HERE, ALTIJD BEREID TOT VERANTWOORDING AAN AL WIE U 

REKENSCHAP VRAAGT VAN DE HOOP, DIE IN U IS!  
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, welkom! Op woensdag 26 juni 2013 bracht de bode engel 
Gods deze boodschap van de almachtige God van Abraham, Izaäk 

en Jakob over aan profeet Benjamin Cousijnsen.  

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Mijn 

naam is Charuya en ben een bode engel Gods. 
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Voorwaar, 
 

1 Petrus 2, vers 9  Gij echter zijt een uitverkoren geslacht, een 

koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk Gode ten 
eigendom, om de grote daden te verkondigen van Hem, die u uit de 

duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. 
1 Petrus 2, vers 11 en 12  Geliefden, ik vermaan u als bijwoners en 

vreemdelingen, dat gij u onthoudt van de vleselijke begeerten, die 

strijd voeren tegen uw ziel; en dat gij een goede wandel leidt onder 
de heidenen, opdat zij, nader toeziende op datgene, waarin zij u als 

boosdoeners belasteren, op grond van uw goede werken God 
mogen verheerlijken ten dage der bezoeking. 

1 Petrus 2, vers 19 tot en met 25  Lees dit voor. Hier staat 

geschreven: Want dit is genade, indien iemand, omdat hij met God 
rekening houdt, leed verdraagt, dat hij ten onrechte lijdt. Want mag 

dát roem heten, als gij slagen moet verduren, omdat gij kwaad 
doet? Maar als gij goed doet en dan lijden moet verduren, dát is 

genade bij God. Want hiertoe zijt gij geroepen, daar ook Christus 

voor u geleden heeft en u een voorbeeld heeft nagelaten, opdat gij 
in zijn voetstappen zoudt treden; die geen zonde gedaan heeft en 

in wiens mond geen bedrog is gevonden; die, als Hij gescholden 

werd, niet terugschold en als Hij leed, niet dreigde, maar het 
overgaf aan Hem, die rechtvaardig oordeelt; die zelf onze zonden in 

zijn lichaam op het hout gebracht heeft, opdat wij, aan de zonden 
afgestorven, voor de gerechtigheid zouden leven; en door zijn 

striemen zijt gij genezen. Want gij waart dwalende als schapen, 

maar thans hebt gij u bekeerd tot de herder en hoeder van uw 
zielen. 

 
Voorwaar, overdenk dit!  

 

Voorwaar, 1 Petrus 3, vers 13, 14, 15, 16 en 17  En wie zal u 
kwaad doen, als gij u beijvert voor het goede? Al moest gij lijden 

om de gerechtigheid, toch zijt gij zalig. Doch vreest niet voor hun 

dreiging, en laat u niet verschrikken. Maar heiligt de Christus in uw 
harten als Here, altijd bereid tot verantwoording aan al wie u 

rekenschap vraagt van de hoop, die in u is, doch met 
zachtmoedigheid en vreze, en met een goed geweten, opdat bij al 

het kwaad, dat men van u spreekt, zij, die uw goede wandel in 
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Christus smaden, beschaamd gemaakt worden. Want het is beter te 
lijden, indien de wil van God dit eist, goed doende dan kwaad 

doende. 

 
Lees voor: 1 Petrus 3, vers 18 en 19, en 1 Petrus 4, vers 7 en 

8, en vers 12 tot en met 18 
1 Petrus 3, vers 18 en 19  Hier staat geschreven: Want ook 

Christus is eenmaal om de zonden gestorven als rechtvaardige voor 

onrechtvaardigen, opdat Hij u tot God zou brengen: Hij, die gedood 
is naar het vlees, maar levend gemaakt naar de geest, in welke Hij 

ook heengegaan is en gepredikt heeft aan de geesten in de 
gevangenis. 

1 Petrus 4, vers 7 en 8  Hier staat geschreven: Het einde aller 

dingen is nabijgekomen. Komt dus tot bezinning en wordt nuchter, 
opdat gij kunt bidden. Hebt bovenal bestendige liefde jegens 

elkander, want de liefde bedekt tal van zonden. 
En vers 12 tot en met 18  Geliefden, laat de vuurgloed, die tot 

beproeving dient, u niet bevreemden, alsof u iets vreemds 

overkwame. Integendeel, verblijdt u naarmate gij deel hebt aan het 
lijden van Christus, opdat gij u ook met vreugde zult mogen 

verblijden bij de openbaring zijner heerlijkheid. Indien gij door de 

naam van Christus smaad lijdt, zijt gij zalig, daar de Geest der 
heerlijkheid en de Geest Gods op u rust. Laat dus niemand uwer 

moeten lijden als moordenaar, of dief, of boosdoener, of als een 
bemoeial. Indien hij echter als Christen lijdt, dan schame hij zich 

niet, maar verheerlijke God onder die naam. Want het is nu de tijd, 

dat het oordeel begint bij het huis Gods; als het bij ons begint, wat 
zal het einde zijn van hen, die ongehoorzaam blijven aan het 

evangelie Gods? En indien de rechtvaardige ternauwernood 
behouden wordt, waar zal dan de goddeloze en zondaar 

verschijnen? 

De bode engel Gods sprak verder, 
 

Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, 

dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die 
in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. 

 
Ik ga nu, Gods geliefde eindtijdprofeet, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

sprak de bode engel Gods, en verdween. 
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Boeven door de Heer weggejaagd! 
 

26-06-2013  VERSLAG VAN DE POGING TOT OVERVAL. ONZE 

DANKBAARHEID EN LOF IS AAN ONZE HEER, ONZE GROTE EN 
ALMACHTIGE GOD, ONZE LIEFDEVOLLE VADER, BESCHERMER, 

HALLELUJA, TOT IN ALLE EEUWIGHEID, AMEN! 
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, welkom! De Here God vroeg mij vannacht rond 3 uur, half 4 
in de ochtend, nadat hij de gebeurtenis met Benjamin en mij had 

gedeeld, om er verslag van uit te brengen. En dit ga ik nu met u 

delen. We hadden het op band opgenomen, omdat het al erg laat 
was. Gisteren heb ik het kunnen uitschrijven, en nu wil ik het met 

de wereld delen.  
 

De Here gaf Benjamin een opdracht, een waarschuwing, een 

aantal weken geleden, dat hij camera’s moest plaatsen, daar 
wij in de planning stonden van ongewenst bezoek. 

Geleidelijk gaf de Heer hier steeds meer informatie over en details. 

De Heer openbaarde ons zelfs de dag en het uur: tussen kwart voor 
2 en 2 uur in de ochtend. Ik denk dat dit ongeveer een maand 

geleden zal zijn geweest. De Here is gelukkig alwetend! 
In de boodschap op 18 juni 2013 kunt u dit ook beluisteren; dit is 

dus het vervolg.  

In opdracht van de Here, plaatsten wij de camera’s.  
Hier volgt de gebeurtenis… 

Wij waren nog met de laatste boodschap bezig. Ik had deze 
ingesproken en het was al over elven. De Heer legde in mij, dat we 

de lichten al uit moesten doen en al naar bed moesten gaan. Het 

werk, het uploaden van de laatste boodschap, was nog niet af. 
Maar we gehoorzaamden en gingen naar bed. En ik drong er bij 

Benjamin op aan, om zich in het donker uit te kleden en te 

verzorgen, en de laptop uit te doen.  
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Ik lag klaarwakker in bed, terwijl Benjamin zich binnen 10 tellen 
volledig had overgegeven aan de slaap. Ik bad en wist, we zijn 

veilig in Gods handen! Ik lag te denken en te bidden. Ik dacht aan 

de woorden, die de Heer al gesproken had. De Heer had gezegd, 
dat als we de camera’s niet hadden, er zou zijn ingebroken, de kat 

gedood, en veel schade zou zijn toegebracht. Echte rovers dus.  
Inmiddels had de Here ook duidelijk gemaakt, dat ze wapens 

hadden, en twee mannen en een vrouw waren.  

Ik dankte God voor Zijn bescherming en liefde, want we wisten 
zelfs, hoe de Heer ons zou gaan beschermen. Maar we mochten 

niet kijken. 
In gehoorzaamheid aan God probeerde ik dus onder de dekens toch 

nog de titel en samenvatting te maken, onder de dekens zodat het 

licht niet opgemerkt zou worden.  
Helaas! na vier à vijf mislukte pogingen, telkens, maar ik bleef wel 

wakker. Ik ging weer liggen.  
 

Deze nacht leek het donkerder dan normaal… 

Het was stil, doodstil. Nog 15 minuten tot kwart voor 2… Hé, ik 
spitste mijn oren.  

Rond 2 uur hoorde ik wat, ja, het viel op! Een auto stopte. Iemand 

stapte uit, sloeg de deur van het portier dicht, alsof hij naar huis 
ging. Een andere auto reed langzaam, heel langzaam. Mijn oren 

waren gespitst. O, het leek wel alsof ik het allemaal voor me zag.  
De Here gaf mij op dat moment diepe rust. Ik wist, ze zijn er! 

Ik maakte Benjamin wakker, maar die was meteen weer aan het 

slapen. Ik spitste mijn oren weer, en het leek wel alsof ik iets 
hoorde, alsof ik iets hoorde vallen.  

Ik dankte God voor Zijn bescherming, en luisterde weer.  
 

Wij wisten wat God ging doen. 

Ik voelde en het leek wel of ik hoorde, dat men iets plaatste. Ja, er 
viel echt iets! Daarna… stilte.  

Rond half 3 liet de Heer mij voelen dat alles voorbij was. 

Benjamin maakte ik wakker, goed! deze keer.  
 

De Heer vroeg via Benjamin of ik het wilde weten, wat er 
allemaal was gebeurd. 

Want de Heer gaf aan, dat ze weg waren. 
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“Ja!” zei ik. En de Heer begon alle details te vertellen… 
De Heer sprak en openbaarde, dat Hij mij inderdaad had laten 

merken, wat die dieven aan het doen waren geweest. Het was dus 

geen gevoel, maar een soort openbaring. Want ik lag toch wakker, 
zei de Heer. De Heer had dus doorgegeven, wat we moesten doen  

’s avonds, via deze innerlijke leiding, de kleine details, de 
ingevingen. De Heer had het mij laten meebeleven. Alles kwam dus 

van de Heer, al had ik dat niet doorgehad. Bij mij voelde het als 

een soort sterke ingeving. Maar het was dus een influistering van 
de Heer… de lichten uitdoen, het naar boven gaan op tijd… Zo 

spreekt de Heer dus ook en waarschuwt Hij ook, gaf Benjamin 
Cousijnsen te kennen.  

 

De Heer vertelde dat het twee mannen en een vrouw waren, 
die inderdaad eerst hadden rondgekeken en alles 

geobserveerd hadden. 
En toen zagen ze aan de voorkant van het huis een camera 

knipperen bij de voordeur.  

Eén man had het trapje al bij zich en uit de auto gehaald. En de 
andere man, die was al achter het huis in het gangetje gaan staan, 

en de vrouw stond een stukje verder in de gang. Bij de poort had 

de man het trapje neergezet tegen de schutting aan, om zo over de 
poort te kunnen gaan, en te observeren wat er hier was. 

Op het moment dat hij de trap echter opklom, had Rafaël plotseling 
de trap weggetrokken. Op het moment dat deze persoon hard viel, 

hoorden ze tegelijk ook alle drie een hele harde donder, met een 

heel hard volume, gelijk aan het volume van een Hard Rock 
concert, zei de Heer. Alle drie waren zeer verschrikt hierdoor 

geraakt, en erg geschrokken en keken waar het vandaan kwam. 
Omdat ze niet konden zien, waar het vandaan kwam, gingen ze bij 

de buren staan kijken.  

 
En toen schrokken ze nog erger…  

Want ze zagen allerlei donders en flitsen wegkomen van ons huis. 

De flitsen en het geluid kwamen van het huis af, en vanuit de 
camera’s, en ook vanuit de buitenlampen kwamen er flitsen. De 

Heer zei ook, dat alleen zij, de boeven, zij alle drie, het alleen 
konden zien en horen. Maar het was genoeg. Ze schrokken zo, dat 

ze weg wilden rennen op dat moment. Maar in paniek wilde de één 
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naar rechts en de ander naar links, waardoor ze keihard tegen 
elkaar aan liepen. Ze botsten tegen mekaar aan, en de vrouw riep: 

“Sukkels!”  

Ze renden zo hard weg, richting bos, en vluchtten met een grote 
omweg, om daarna de auto aan het begin van de straat op te 

komen halen.  
Deze boeven, sprak de Heer, waren bewapend en hadden veel 

zakken om te gaan roven bij ons thuis.  

 
Onze dank gaat uit naar onze liefdevolle Vader, die ons heeft 

behoed en bewaard! 
SHALOM! De Here zegene u 

Het mooiste geschenk en het grootste wonder! 
 
DOROTHY WAS ERG ZIEK. DOKTERS GAVEN HAAR OP. DE HEER 

GENAS HAAR! TOCH IS HET GROOTSTE WONDER EN MOOISTE 

GESCHENK, DAT U OOIT ONTVANGEN KUNT, ALS U JEZUS 
CHRISTUS HEEFT TOEGELATEN: HET EEUWIGE LEVEN!  

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, welkom! Op 26 juni 2013 bracht de engel des Heren de 

volgende boodschap Gods over aan Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus.  
 

Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Dorothy was nog maar 12 jaar 

oud en was erg ziek. 
Ze leed aan difterie, longontsteking, borstvliesontsteking en 

sclerose; dit verzwakte haar. Vijf jaar lang was ze al bedlegerig. 
Voorwaar, mijn naam is Ciale en ben de bode engel Gods. 

 

Op 18 februari 2013 werd ik uitgezonden met Rafaël en 
Elionca naar Dorothy. 

Wij zagen en hoorden dat Evelyn Dorothy aan het troosten was met 

een lied. Elionca zorgde ervoor, dat er gezongen werd, en Evelyn 
was verbaasd. Ze hoorden tijdens haar zingen een engelenkoor en 
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zagen een groot licht om Dorothy heen. Verder zagen ik, Ciale, 
Rafaël en Elionca haar familie binnenkomen en enkele 

verpleegsters. Ze hadden het herstel reeds opgegeven. Tot hun 

grote verbazing zagen ze ons! 
 

Lees voor: Sirach 1, vers 11 tot en met 13  Hier staat 
geschreven: Ontzag voor de Heer brengt eer en roem, vreugde en 

een feestelijke krans. Ontzag voor de Heer verkwikt het hart, geeft 

vreugde, blijdschap en een lang leven. Ontzag voor de Heer is een 
gave van de Heer, het baant de weg naar de liefde. Wie ontzag 

heeft voor de Heer eindigt goed, op de dag van zijn dood wordt hij 
gezegend.  

De bode engel Gods sprak verder, 

 
Elionca zei, “Vrees niet wat gij gaat zien!” 

Ik, Ciale en Rafaël namen Dorothy bij de hand, en Rafaël riep: “Sta 
op, Dorothy, je lijden is voorbij! Sta op in de almachtige naam van 

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus!” 

 
Lees voor: Psalm 13, vers 2 en vers 6  Hier staat geschreven: 

Hoelang, HERE? Zult Gij mij voortdurend vergeten? Hoelang zult Gij 

uw aangezicht voor mij verbergen?  
En vers 6  Ik echter vertrouw op uw goedertierenheid, over uw 

verlossing juicht mijn hart. Ik wil de HERE zingen, omdat Hij mij 
heeft welgedaan.  

De bode engel Gods sprak verder, 

 
Tot ieders grote verbazing zagen ze, dat Dorothy uit haarzelf 

het bed uit kwam.  
Ze vroeg om eten, maar liep op eigen kracht er naartoe. 

 

Lees voor: Psalm 46, vers 2 tot en met 4, en Psalm 28, vers 6 
en 7 

Psalm 46, vers 2 tot en met 4  Hier staat geschreven: God is ons 

een toevlucht en sterkte, ten zeerste bevonden een hulp in 
benauwdheden. Daarom zullen wij niet vrezen, al verplaatste zich 

de aarde, al wankelden de bergen in het hart van de zee. Laat 
bruisen, laat schuimen haar wateren, laat de bergen beven door 

haar onstuimigheid.  
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Psalm 28, vers 6 en 7  Hier staat geschreven: Geprezen zij de 
HERE, want Hij heeft gehoord mijn luide smekingen. De HERE is 

mijn kracht en mijn schild; op Hem vertrouwde mijn hart en ik werd 

geholpen. Daarom juicht mijn hart en loof ik Hem met mijn lied.  
De bode engel Gods sprak verder, 

 
Op deze dag was Dorothy totaal genezen! 

 

Lees voor: Mattheüs 7, vers 13 en 14, en Johannes 3, vers 16 
en 17 

Mattheüs 7, vers 13 en 14  Hier staat geschreven: Gaat in door de 
enge poort, want wijd is de poort en breed de weg, die tot het 

verderf leidt, en velen zijn er, die daardoor ingaan; want eng is de 

poort, en smal de weg, die ten leven leidt, en weinigen zijn er, die 
hem vinden. 

Johannes 3, vers 16 en 17  Hier staat geschreven: Want alzo lief 
heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven 

heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar 

eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld 
gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld 

door Hem behouden worde. 

De bode engel Gods sprak verder, 
 

Luister! Het mooiste geschenk en wonder is, dat men Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus, aanneemt, en u zo eeuwig leven 

ontvangen heeft. 

Groot is uw loon, daarginds achter de sterren. Prijs Hem! 
Ruacha, Ruacha, Ruacha! Niet door kracht of geweld, maar door 

Mijn Geest, zegt de Heer. 
 

Psalm 18, vers 46 en 47  Lees dit voor. Hier staat geschreven: 

Vreemden verloren hun kracht en verlieten bevend hun burchten. 
De HERE leeft. Geprezen zij mijn Rots, en verhoogd zij de God 

mijns heils. 

 
De bode engel Gods sprak, Voorwaar, ik ga nu, Ruacha, Yeshu, 

Shalom!  
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Zegen en aanbidding geeft kracht en 

overwinning! 
 
27-06-2013  BOODSCHAP GODS: ZEGEN EN AANBIDDING GEEFT 

KRACHT EN OVERWINNING! LAAT EEN LOFLIED OP UW LIPPEN 

ZIJN. GEPREZEN ZIJ DE HEER DIE EEUWIG LEEFT! HIJ HOUDT VAN 
U, AANBID HEM ALLEEN!  

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, welkom! Op 27 juni 2013 bracht de engel des Heren de 

volgende boodschap Gods over aan Benjamin Cousijnsen, Gods 

eindtijdprofeet. Dit ga ik nu aan u voorlezen. 
 

Shalom, profeet Gods! Ik ben het, Michaël. Ik werd uitgezonden 
naar u, en kom naar u in de almachtige naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, ik ben een bode engel Gods.  

 
Voorwaar, Hij is de Koning en de Redder van uw ziel. 

Olé, wees blij in de Heer! Toon uw liefde voor God en voor elkaar!  
 

Stel niet uit, want Gods weg is de beste. 

U daar, Hij stierf ook voor jou en overwon de dood.  
 

Geprezen zij de Heer, die eeuwig leeft!  

Hij ziet u, juich! Want Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, 
doorgrondt uw hart.  

Voorwaar, de vreugde des Heren is uw kracht. Laat een loflied op 
uw lippen zijn.  

Waardig is het Lam. Hij houdt van u. Aanbid Hem alleen.  

Baruch Ha Ba B’Shem Adonai! 
Israël, loof de Heer! Kom, laat ons buigen, Hem eer betuigen. 

Kinderen van Sion, de Heer is sterker dan de muren van Jericho. 
Zegen en aanbidding geeft kracht en overwinning. Ere zij aan de 

Heer! 
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Lees voor: Psalm 29, vers 4 tot en met 5, en Psalm 18, vers 
31, en Johannes 3, vers 16  Ik begin bij 

Psalm 29, vers 4 tot en met 5  Hier staat geschreven: De stem des 

HEREN is vol kracht, de stem des HEREN is vol glorie. De stem des 
HEREN breekt ceders, ja, de HERE verbreekt de ceders van de 

Libanon.  
Psalm 18, vers 31  Hier staat geschreven: Gods weg is volmaakt; 

des HEREN woord is zuiver. Hij is een schild voor allen die bij Hem 

schuilen. 
Johannes 3, vers 16  Hier staat geschreven: Want alzo lief heeft 

God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 
opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig 

leven hebbe.  

De bode engel Gods sprak verder, 
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! en verdween. 
 

 

 

De kampvechter Gods!  
 

27-06-2013  BOODSCHAP GODS: TIJDENS DE VELDTOCHT WORDT 
GEEN SOLDAAT GEMOEID IN DE ZORG VOOR ZIJN ONDERHOUD; 

HIJ HEEFT SLECHTS HEM TE VOLDOEN, DOOR WIE HIJ 

AANGEWORVEN IS! 
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, welkom! Mijn naam is Benjamin Cousijnsen. Op donderdag 
27 juni 2013 kreeg ik de volgende boodschap van een bode engel 

Gods, die ik graag met u wil delen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus. Voorwaar, mijn naam is Revaldo en ben een bode engel 
Gods. Voorwaar,  

 

2 Timotheüs 2, vers 1 tot en met 5  Gij dan, mijn kind, wees 
krachtig in de genade van Christus Jezus, en wat gij van mij 
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gehoord hebt onder vele getuigen, vertrouw dat toe aan vertrouwde 
mensen, die bekwaam zullen zijn om ook anderen te onderrichten. 

Lijd met de anderen als een goed soldaat van Christus Jezus. 

Tijdens de veldtocht wordt geen soldaat gemoeid in de zorg voor 
zijn onderhoud; hij heeft slechts hem te voldoen, door wie hij 

aangeworven is. En is iemand een kampvechter, dan ontvangt 
hij/zij de krans alleen, als hij “of zij” volgens de regels van de 

kamp heeft gestreden.  

 
Efeziërs 6, vers 10  Voorts, weest krachtig in de Here en in de 

sterkte zijner macht. 
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
 

Bereid u voor, spoedig gaat hij u verlaten! 
 
OPENBARENDE BOODSCHAP GODS: MAAK U KLAAR, WANT 

MADIBA, OOK MANDELA GENOEMD, ZAL U ZEER SPOEDIG GAAN 
VERLATEN! VOORWAAR, WIE IS UW WARE HELD EN STRIJDER? ER 

IS MAAR EEN WARE HELD EN OVERWINNAAR: JEZUS! 

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, welkom! Op vrijdag 28 juni 2013 rond 1.00 uur in de nacht 

bracht de engel des Heren deze boodschap Gods over aan profeet 
Benjamin Cousijnsen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Mijn 

naam is Korach en ben een bode engel Gods. Voorwaar, hoor 
aandachtig! 

 

Hij was een strijder tegen de apartheid. 
Voorwaar, 
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Johannes 10, vers 41  Veel mensen kwamen naar hem toe; ze 
zeiden: ‘Johannes heeft weliswaar geen wonderteken gedaan, maar 

alles wat hij over deze man gezegd heeft is waar.’ 

 
Voorwaar, men bidt met velen en men zingt voor Madiba, 

ook Mandela, de held van de wereld genoemd. 
 

Exodus 18, vers 11  Door wie jullie met zo veel minachting 

behandeld zijn. Nu zie ik in dat de HEER machtiger is dan alle 
andere goden. 

 
Lees voor: Psalm 96, vers 4 tot en met 8, en Leviticus 26, 

vers 1  

Psalm 96, vers 4 tot en met 8  Hier staat geschreven: Groot is de 
HEER, hem komt alle lof toe, geducht is hij, meer dan alle goden. 

De goden van de volken zijn minder dan niets, maar de HEER: hij 
heeft de hemel gemaakt. Glans en glorie gaan voor hem uit, macht 

en luister vullen zijn heiligdom. Erken de HEER, stammen en 

volken, erken de HEER, zijn majesteit en macht, erken de HEER, de 
majesteit van zijn naam, draag geschenken zijn voorhoven binnen.  

Leviticus 26, vers 1  Hier staat geschreven: Maak geen 

afgodsbeelden, zet geen godenbeelden neer, richt geen gewijde 
stenen op en plaats in jullie land geen stenen met afbeeldingen om 

je daarvoor neer te buigen, want ik, de HEER, ben jullie God. 
 

Voorwaar, sinds 1994 was hij president. 

Voorwaar, wie is uw ware held en strijder? 
 

Lees voor: Deuteronomium 3, vers 22 tot en met 24  Hier staat 
geschreven: ‘Je hoeft niet bang voor hen te zijn, want het is de 

HEER, je God, zelf die voor jullie strijdt.’ En ik heb de HEER 

gesmeekt: ‘HEER, mijn God, u bent begonnen uw dienaar uw 
grootheid en kracht te tonen. Welke god in de hemel of op aarde 

kan uw daden en uw macht evenaren?’  

 
Voorwaar, hoor aandachtig! 

 
Lees voor: Johannes 3, vers 13 tot en met 18  Hier staat 

geschreven: Er is toch nooit iemand opgestegen naar de hemel, 
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behalve degene die uit de hemel is neergedaald: de 
Mensenzoon? De Mensenzoon moet hoog verheven worden, zoals 

Mozes in de woestijn de slang omhooggeheven heeft, opdat 

iedereen die gelooft, in hem eeuwig leven heeft. Want God had de 
wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen 

die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God 
heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over 

haar te vellen, maar om de wereld door hem te redden. Over wie in 

hem gelooft wordt geen oordeel uitgesproken, maar wie niet in hem 
gelooft is al veroordeeld, omdat hij niet wilde geloven in de naam 

van Gods enige Zoon. 
 

Maak u klaar, want Madiba, ook Mandela genoemd, zal u 

gaan verlaten, zeer spoedig! 
Onverwachts zal hij er niet meer zijn.  

Er is maar één ware Held en Overwinnaar: Yeshua HaMashiach, 
Jezus Christus. Amen! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 

verdween. 
 

Ik wil u nog raadgeven, als u deze teksten wilt opzoeken in 

uw Bijbel, dan kunt u gebruikmaken van een Bijbel met 
Deuterocanonieke boeken. 

De Nieuwe Bijbelvertaling kwam overeen met de tekst. Ik moest 
ook even zoeken uit welke Bijbel ik het moest lezen, want meestal 

dicteren de engelen Gods uit een andere Bijbel, maar ook weleens 

uit deze. Dus het was even zoeken, maar dan weet u dit. 
 

SHALOM 
 

 

 

O wee, gij Iran en u, als gij tegen Israël zijt! 
 

PROFETISCHE BOODSCHAP - DE HERE ZEGT OOK: ISRAËL, ZOEK 
MIJN AANGEZICHT! JEZUS CHRISTUS, YESHUA HAMASIACH, OOK 

ISA GENOEMD, STIERF AAN HET KRUIS EEN VRESELIJKE 

MARTELDOOD VOOR DE WERELD, JA OOK VOOR U!  
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Volledige weergave: 
 

Hallo, welkom! Op 28 juni 2013 bracht de engel des Heren deze 

profetische boodschap Gods over aan profeet Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus.  

 

Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, 
 

Lees voor: Jesaja 1, vers 12 tot en met 16, en vers 18 en vers 
19  

Jesaja 1, vers 12 tot en met 16  Hier staat geschreven: Wanneer gij 

komt om voor mijn aangezicht te verschijnen – wie heeft dit van u 
verlangd mijn voorhoven plat te treden? Gaat niet voort met 

huichelachtige offers te brengen – gruwelijk reukwerk is het Mij; 
nieuwe maan en sabbat, het bijeenroepen der samenkomsten – Ik 

verdraag het niet: onrecht met feestelijke vergadering. Uw 

nieuwemaansdagen en uw feesten haat Ik met heel mijn ziel, zij 
zijn Mij een last. Ik ben moede ze te dragen. Wanneer gij uw 

handen uitbreidt, verberg Ik mijn ogen voor u; zelfs wanneer gij 

het gebed vermenigvuldigt, hoor Ik niet; uw handen zijn vol bloed. 
Wast u, reinigt u, doet uw boze daden uit mijn ogen weg; houdt op 

kwaad te doen. 
En vers 18 en 19  Komt toch en laat ons tezamen richten, zegt de 

HERE; al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als 

sneeuw; al waren zij rood als karmozijn, zij zullen worden als witte 
wol. Als gij gewillig zijt en luistert, zult gij het goede des lands eten. 

De bode engel Gods sprak verder, 
 

Voorwaar, ik ben de bode engel Gods, mijn naam is Jabidaia.  

 
Hoor de stem van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, 

Israël! 

 
Lees voor: Jesaja 1, vers 24  Hier staat geschreven: Daarom luidt 

het woord van de Here, de HERE der heerscharen, de Machtige 
Israëls: Wee, Ik zal wraak oefenen aan mijn tegenstanders en Ik 

wil Mij wreken op mijn vijanden. 
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De bode engel Gods sprak verder, 
 

O wee, Iran en u, die tegen Israël zijt! 

 
Lees voor: Jesaja 2, vers 19  Hier staat geschreven: Dan kruipt 

men in de spelonken der rotsen en in de holen van de grond voor 
de verschrikking des HEREN en voor de luister zijner majesteit, 

wanneer Hij opstaat om de aarde te verschrikken. 

Jesaja 3, vers 10 en 11  Hier staat geschreven: Zegt van de 
rechtvaardige, dat het hem zal welgaan, want hij zal de vrucht 

zijner daden eten. Wee de goddeloze, het zal hem slecht gaan, 
want het werk zijner handen zal hem worden vergolden. 

O wee, gij Iran en u, als gij tegen Israël zijt, en Israël haat 

en vervloekt en bespot! 
 

Lees voor: Jesaja 3, vers 15, en Jesaja 5, vers 11 en 12 
Jesaja 3, vers 15  Wat bezielt u, dat gij mijn volk vertrapt en 

ellendigen mishandelt? luidt het woord van de Here, de HERE der 

heerscharen. 
Jesaja 5, vers 11 en 12  Hier staat geschreven: Wee hun die reeds 

des morgens vroeg bedwelmende drank zoeken; die laat in de 

nacht opblijven, terwijl de wijn hen verhit. Dan bestaat hun feest in 
citer en harp, tamboerijn, fluit en wijn, maar op het doen des 

HEREN letten zij niet en het werk zijner handen zien zij niet.  
De bode engel Gods sprak verder, 

 

O wee! Ik, de Here, heb u zo lief, Israël! 
Zoek Mijn aangezicht. 

 
Lees voor: Jesaja 5, vers 22 en 23  Hier staat geschreven: Wee 

hun die helden zijn in het drinken van wijn en dapperen in het 

mengen van bedwelmende drank; die voor een geschenk de 
schuldige vrijspreken en de rechtvaardige zijn gerechtigheid 

ontnemen. 

De bode engel Gods sprak verder, 
 

Voorwaar, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, ook Isa 
genoemd, stierf aan het kruis, niet alleen voor Israël, maar 

ook voor Iran en Turkije en de hele wereld, ja, ook voor u! 
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De kruisiging is één van de meest wrede vormen en de meest 
wrede en afzichtelijke vormen van marteling. Voorwaar, Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus, Isa, werd gegeseld met een zweep, die 

gemaakt was uit verschillende repen leer, verzwaard met stukjes 
metaal en bot, zelfs haken en glas. En andere sadistische 

voorwerpen gebruikte men. Eerst werden de bloedvaten van 
Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, blootgelegd. Alles werd 

zichtbaar. 

De doornenkroon, die men gemaakt had, zat om het hoofd met 
grote dorens, die doordrongen. Men sloeg met een stok de kroon 

goed vast.  
De dwarsbalk, die Hij droeg, was 1 meter 80. Toen Hij bij Golgotha 

aankwam, ook ‘Schedel’ genoemd, werden er spijkers van meer 

dan 15 centimeter door Zijn polsen en voeten geslagen. Op die 
manier werd Hij aan het kruis gespijkerd, onder folterende pijn.  

 
Voorwaar, bekeer u!  

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, Isa, heeft u lief. 

 
Lees voor: Markus 10, vers 45, en Galaten 2, vers 20, en 

Romeinen 6, vers 6 en vers 23, en Johannes 8, vers 34 tot en 

met 36 
Markus 10, vers 45  Hier staat geschreven: Want ook de Zoon des 

mensen is niet gekomen om Zich te laten dienen, maar om te 
dienen en zijn leven te geven als losprijs voor velen. 

Galaten 2, vers 20  Hier staat geschreven: Met Christus ben ik 

gekruisigd, en toch leef ik, dat is, niet meer mijn ik, maar Christus 
leeft in mij. En voor zover ik nu nog in het vlees leef, leef ik door 

het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en Zich voor 
mij heeft overgegeven. 

Romeinen 6, vers 6  Hier staat geschreven: Dit weten wij immers, 

dat onze oude mens medegekruisigd is, opdat aan het lichaam der 
zonde zijn kracht zou ontnomen worden en wij niet langer slaven 

der zonde zouden zijn. 

En vers 23  Want het loon, dat de zonde geeft, is de dood, maar de 
genade, die God schenkt, is het eeuwige leven in Christus Jezus, 

onze Here. 
Johannes 8, vers 34 tot en met 36  Hier staat geschreven: Jezus 

antwoordde hun: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, een ieder, die de 
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zonde doet, is een slaaf der zonde. En de slaaf blijft niet eeuwig in 
het huis, de zoon blijft er eeuwig. Wanneer dan de Zoon u 

vrijgemaakt heeft, zult gij werkelijk vrij zijn. 

De bode engel Gods sprak verder,  
 

Voorwaar, ook voor u, die Israël haat:  
Er is maar één God, de God van Abraham! 

 

Lees voor: Johannes 3, vers 16 tot en met 18  Hier staat 
geschreven: Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn 

eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem 
gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft 

zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld 

veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie 
in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds 

veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de 
eniggeboren Zoon van God. 

De bode engel Gods sprak verder, 

 
Voorwaar, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, Isa, leeft en 

wil u redden voor wat gaat komen! 

 
Lees voor: Jesaja 9, vers 17 tot en met 19  Hier staat 

geschreven: Want goddeloosheid brandt als een vuur, dat dorens 
en distels verteert en de dichte takken van het woud aansteekt, 

zodat zij in rookwolken opgaan. Door de verbolgenheid van de 

HERE der heerscharen wordt het land in brand gezet, zodat het volk 
tot een prooi van het vuur wordt; de ene mens spaart de ander 

niet, men bijt naar rechts en toch hongert men, en men verslindt 
naar links en toch wordt men niet verzadigd, ieder verslindt het 

vlees van zijn eigen arm. 

De bode engel Gods sprak verder, 
 

Dit zal geschieden! 

O wee, gij die niet luistert! 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 

verdween. 
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Lachen in de Geest? Laat me niet lachen! 
 

28-06-2013  BOODSCHAP GODS: EEN BIJZONDERE OPENBARING 
VAN DE HERE GOD. BRULLEN ZE ALS LEEUWEN, OF BLAFFEN ZE 

BIJ U IN DE KERK? LET OP! WANT DIT ZIJN GEEN UITINGEN VAN 

DE HEILIGE GEEST, MAAR VAN DE DUIVEL! 
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, welkom! Op 28 juni 2013 bracht de engel des Heren deze 
bijzondere boodschap Gods over aan Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus.  

 
Voorwaar, Genesis 1, vers 27  En God schiep de mens naar zijn 

beeld… tot zover. 
 

Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Ik ben de bode engel Gods, en 

mijn naam is Michaël.  
Voorwaar, hoor aandachtig, 

 

Markus 3, vers 24  En indien een koninkrijk tegen zichzelf 
verdeeld is, kan dat koninkrijk zich niet staande houden. 

 
Voorwaar,  

 

1 Korinthiërs 3, vers 16  Weet gij niet, dat gij Gods tempel zijt en 
dat de Geest Gods in u woont? 

 
Sommigen brullen als leeuwen in de geest, en men denkt dat 

het de Heilige Geest is. 

 
1 Petrus 5, vers 8  Wordt nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij, 

de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal 

verslinden. 
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En het blaffen in de geest behoort bij de werken van satan, 
de kameleon! 

Voorwaar, was de slang niet het listigste van alle dieren des velds? 

En deed hij, de draak, niet valse wonderen? 
 

Openbaring 13, vers 13  En het doet grote tekenen, zodat het 
zelfs vuur uit de hemel doet nederdalen op de aarde ten 

aanschouwen van de mensen. 

 
Voorwaar,  

 
Efeziërs 4, vers 30  En bedroeft de heilige Geest Gods niet… tot 

zover. 

 
2 Petrus 2, vers 2  En velen zullen hun losbandigheden navolgen, 

zodat door hun schuld de weg der waarheid gelasterd zal worden. 
2 Petrus 2, vers 22  Hun is overkomen, wat een waar spreekwoord 

zegt: Een hond, die teruggekeerd is naar zijn uitbraaksel, of: een 

gewassen zeug naar de modderpoel. 
 

Voorwaar, waar Yeshua HaMashiach, Jezus Christus kwam, 

daar kwamen de demonen ook in opstand. 
 

Voorwaar, Mattheüs 6, vers 24  Niemand kan twee heren dienen… 
tot zover. 

 

Galaten 5, vers 16 en 17  Dit bedoel ik: wandelt door de Geest 
en voldoet niet aan het begeren van het vlees. Want het begeren 

van het vlees gaat in tegen de Geest en dat van de Geest tegen het 
vlees – want deze staan tegenover elkander – zodat gij niet doet 

wat gij maar wenst.    

 
Zo staat geschreven in: Galaten 5, vers 22  Maar de vrucht van 

de Geest is 1. liefde, 2. blijdschap, 3. vrede, 4. lankmoedigheid, 5. 

vriendelijkheid, 6. goedheid, 7. trouw, 8. zachtmoedigheid, en 9. 
zelfbeheersing. 

Galaten 5, vers 25  Indien wij door de Geest leven, laten wij ook 
door de Geest het spoor houden. 
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Johannes 3, vers 16  Lees dit voor: Want alzo lief heeft God de 
wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. 
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 
verdween. 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

JULI 2013 
 
 

Bid & vraag Hem om de bescherming van Zijn 

Bloed  
 

01-07-2013  VOORWAAR, SPRAK DE ENGEL DES HEREN, 

SOMMIGEN GELOVEN DOOR TE ZEGGEN: “IK BEDEK U ONDER ZIJN 
KOSTBAAR BLOED”, OF “IK BEDEK MIJ ONDER ZIJN KOSTBAAR 

BLOED”! HOOR EN LEES, HOE DAN WEL TE BIDDEN!  
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, welkom! Op 1 juli 2013 bracht de engel des Heren deze 
boodschap Gods over aan profeet Benjamin Cousijnsen.  

 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Mijn 

naam is Michaël.  
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Voorwaar, O hoe wonderbaar is Jezus’ Bloed, O hoe 
wonderbaar is Jezus’ Bloed! 

De duivelse macht is verbroken door Zijn kracht, O hoe wonderbaar 

is Jezus’ Bloed! 
 

Efeziërs 6, vers 10  Voorts, weest krachtig in de Here en in de 
sterkte zijner macht. 

 

Johannes 14, vers 12 tot en met 14  Voorwaar, voorwaar, Ik 
zeg u, wie in Mij gelooft, de werken, die Ik doe, zal hij ook doen, en 

grotere nog dan deze, want Ik ga tot de Vader; en wat gij ook 
vraagt in mijn naam, Ik zal het doen, opdat de Vader in de Zoon 

verheerlijkt worde. Indien gij Mij iets vraagt in mijn naam, Ik zal 

het doen. 
 

Voorwaar, sommigen geloven door te zeggen:  
“Ik bedek u onder Zijn kostbaar Bloed”, of “Ik bedek mij onder Zijn 

kostbaar Bloed”. Houd u voor ogen: satan wil u misleiden om u te 

laten zeggen: “Ik, ik, ik”.  
Voorwaar, hoor verder, 

 

Handelingen 3, vers 2 tot en met 10  Lees dit voor. Hier staat 
geschreven: En een man, die verlamd was van de schoot zijner 

moeder aan, zodat hij gedragen moest worden, zetten zij dagelijks 
bij de poort van de tempel, genaamd de Schone, om een aalmoes 

te vragen van de tempelgangers. Toen deze zag, dat Petrus en 

Johannes de tempel zouden binnengaan, verzocht hij om een 
aalmoes. En Petrus zag hem scherp aan, met Johannes, en zeide: 

Zie naar ons. En hij hield zijn blik op hen gevestigd in de 
verwachting iets van hen te ontvangen. Maar Petrus zeide: Zilver 

en goud bezit ik niet, maar wat ik heb geef ik u; in de naam van 

Jezus Christus, de Nazoreeër: Wandel! En hij greep hem bij de 
rechterhand en richtte hem op, en terstond werden zijn voeten en 

enkels stevig, en hij sprong op en stond en liep heen en weer en hij 

ging met hen de tempel binnen, lopende en springende en God 
lovende. En al het volk zag hem lopen en God loven; en men 

herkende hem als degene, die om een aalmoes gezeten had aan de 
Schone Poort van de tempel; en zij werden met verbazing en 

ontzetting vervuld, over wat met hem gebeurd was. 
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De bode engel Gods sprak verder, 
 

Voorwaar, zei Petrus niet: “In de naam van Jezus Christus, 

de Nazoreeër, wandel”? 
In de naam van Jezus Christus overwinnen wij. Voorwaar, demonen 

vluchten voor mij! 
 

In de naam van Jezus Christus, Yeshua HaMashiach, worden 

wij engelen Gods uitgezonden en geven Gods geliefde 
eenvoudige eindtijdprofeet, Benjamin Cousijnsen, alles door, 

elke letter en elk getal.  
Gij kunt niets vanuit uzelf doen, maar wandel in de Heilige Geest. 

Zeg: “Here Jezus Christus, wilt u mij bedekken en aanraken met uw 

kostbaar, wonderbaar Bloed? Dank u, dat u zichzelf voor de gehele 
mensheid opofferde aan het kruis.” 

Zeg: “Help mij trouw te blijven aan de volle waarheid. Bedek mij, 
reinig mij, vergeef mij, O lieve Vader. Dank u dat in uw naam, in 

uw wonderbare naam, kracht zit! Dank u!”  

 
Niet ik bedek haar of hem onder uw kostbaar Bloed, omdat 

ik het wil, want wie ben ik? 

Maar zeg: “Wilt u haar of hem of mij zegenen en beschermen, in de 
almachtige naam van Jezus Christus”. 

 
Voorwaar, wat gij ook vraagt in Mijn naam, zegt de Here, Ik 

zal het doen.  

Zo spreekt de Here! Niet u, maar Ik zal u bedekken met Mijn 
kostbaar Bloed.  

Voorwaar, Hij is uw Kracht, uw Rots, uw Beschermer, uw Redder, 
uw Liefde. Hij leidt u, verheug u! 

 

Lees voor: Johannes 3, vers 16 en 17  Hier staat geschreven: 
Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren 

Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet 

verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon 
niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar 

opdat de wereld door Hem behouden worde. 
De bode engel Gods sprak verder,  
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Laat Zijn wil en leiding en de Heilige Geest met u allen zijn. 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 

verdween. 
 
 

 

Een koninklijk ontvangst voor mens en dier! 
 

GAAT YESHUA HAMASIACH, JEZUS CHRISTUS, BUITEN DE 
GESCHRIFTEN OM, NIET NOG VEEL VERDER MET ZIJN 

GROOTHEID? ZIT NIET VAST IN UW STRUCTUUR, IN UW DENKEN. 

DE HEER DOET OPENBARINGEN M.B.T. MENS EN DIER!  
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, welkom! Op 1 juli 2013 bracht de engel des Heren deze 
boodschap Gods over aan profeet Benjamin Cousijnsen. Benjamin 

schreef,  
 

Terwijl de engel des Heren de boodschap doorgaf, en ik het 

woord voor woord opschreef, toonde de Heer mij ook 
beelden.  

Ik begin nu met de eigenlijke boodschap. 

 
Shalom! Ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Ik ben de bode engel Gods 
en mijn naam is Lovesadai. 

 

Voorwaar, Jakob had een droom; men noemt het ook een 
openbaring Gods. 

 
Genesis 28, vers 12 en 13  Toen droomde hij, en zie, op de aarde 

was een ladder opgericht, waarvan de top tot aan de hemel reikte, 

en zie, engelen Gods klommen daarlangs op en daalden daarlangs 
neder. En zie, de HERE stond bovenaan en zeide: Ik ben de HERE, 

de God van uw vader Abraham en de God van Izaäk… Stop, tot 

zover. 
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Genesis 28, vers 16 en 17  Toen Jakob uit zijn slaap ontwaakte, 
zeide hij: Waarlijk, de HERE is aan deze plaats, en ik heb het niet 

geweten. En hij vreesde en zeide: Hoe ontzagwekkend is deze 

plaats. Dit is niet anders dan een huis Gods, dit is de poort des 
hemels. 

 
Voorwaar, gaat Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, buiten 

de Geschriften om, niet nog veel verder met Zijn grootheid? 

En denkt gij echt dat uw Bijbel de enige openbaringen zijn en 
wonderen en tekenen, die Hij, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus 

deed? 
Voorwaar, zit niet vast in uw structuur, in uw denken. Ook zeg ik u, 

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, is machtig en wonderbaar, en 

hoger dan ieder ander! 
 

Lees voor: Johannes 14, vers 2 tot en met 4  Hier staat 
geschreven: In het huis mijns Vaders zijn vele woningen – anders 

zou Ik het u gezegd hebben – want Ik ga heen om u plaats te 

bereiden; en wanneer Ik heengegaan ben en u plaats bereid heb, 
kom Ik weder en zal u tot Mij nemen, opdat ook gij zijn moogt, 

waar Ik ben. En waar Ik heenga, daarheen weet gij de weg.  

De bode engel Gods sprak verder, 
 

Voorwaar, Benjamin Cousijnsen zag dat vele zielen, die 
Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, hadden aangenomen, 

door de poort des hemels gingen. 

Hij zag een prachtige boog van goud met prachtige bloemen erop. 
Ook zag Benjamin prachtige vlinders. De wederom geboren zielen, 

die Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, hadden aangenomen, 
moesten door die boog. En als ze uit die boog kwamen, zagen ze er 

jong uit. 

De Here openbaarde Benjamin, dat men totaal vernieuwd wordt in 
het denken, en de volheid Gods ontvangt en vele talenten. Ook alle 

pijnen en klachten worden meteen weggenomen! Benjamin zag ook 

bij sommige gehandicapten benen aangroeien en handen, die zij 
misten, en huidziekten zag Benjamin herstellen. Dit alles gebeurde 

onder deze boog.  
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Ook zag Benjamin zielen, die aan het wachten waren op hun 
partner, die uit de boog kwam.  

Sommigen maakten voor het eerst kennis, en ze waren meteen 

één.  
De zielen liepen op de straten van goud en zagen vele namen erop 

geschreven. Er waren engelen, die de weg wezen voor elk stel.  
 

En Benjamin zag reusachtige huizen en zag, dat een 

aangewezen huis ingericht was met meubels en andere 
prachtige koninklijke spullen.  

De inrichting was door hun partner voorzien.  
Ook zag Benjamin een klein koninklijk stoeltje met tafeltje, en een 

klein koninklijk bankje. Het bleek voor de kat te zijn, zelfs een logé 

stapelbedje voor de katten. De Here vertelde Benjamin: Als men 
gek op honden was op aarde, dan was het huis ook voorzien voor 

de hond.  
 

2 Kronieken 2, vers 5 en 6  Het huis, dat ik ga bouwen, zal groot 

zijn, want onze God is groter dan alle goden. Wie zou in staat zijn 
voor Hem een huis te bouwen, want de hemel, zelfs de hemel der 

hemelen, kan Hem niet bevatten. Wie ben ik dan, dat ik voor Hem 

een huis zou bouwen, indien het niet was om voor zijn aangezicht 
offers te ontsteken? 

 
Lees voor: Jeremia 32, vers 27  Hier staat geschreven: Zie, Ik, de 

HERE, ben de God van al wat leeft; zou voor Mij iets te wonderlijk 

zijn? 
De bode engel Gods sprak verder, 

 
Voorwaar, Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 

 
 

Bewaak uw gedachten en mond! 
 
DE MOND IS EEN WAPEN, WAARMEE U MOET LEREN OMGAAN, 

MAAR BEWAAK BOVENDIEN UW GEDACHTEN! EN VERDER, ALS U 

EEN WEDEROM GEBOREN CHRISTEN BENT EN MEEËET VAN DE 
VERBODEN VRUCHTEN VAN DE WERELD: SCHAAM U DIEP!  
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Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 1 juli 2013 bracht een engel des Heren 

deze boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin 
Cousijnsen.  

 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Mijn 

naam is Eljasaf. Het is mij een eer om u te ontmoeten; ik werd 
uitgekozen, omdat mijn verlangen groot was.  

 

Er wordt over de discipelen, de werkers van de laatste 
dagen, gesproken onder de engelen, en ook wij volgen de 

boodschappen samen.  
En de namen van u allen zijn ook onder ons bekend. Voorwaar, 

profeet Benjamin Cousijnsen, het volgende geef ik u door. Elke 

letter en getal, alles, komt van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. 
Hoor aandachtig,  

 

Ik zal uw naam maar niet benoemen, maar de Heilige Geest 
zal u overtuigen. 

Onderzoek u bij het horen! 
 

Voorwaar, Jakobus 3, vers 2  Want wij struikelen allen in velerlei 

opzicht; wie in zijn spreken niet struikelt, is een volmaakt man “of 
vrouw”, in staat zelfs zijn “of haar” gehele lichaam in toom te 

houden. 
Jakobus 3, vers 3  Als wij paarden de toom in de bek leggen, zodat 

zij ons gehoorzamen, kunnen wij ook hun gehele lichaam besturen. 

 
Jakobus 3, vers 13 tot en met 18, en Jakobus 4, vers 5 tot en 

met 10, en Jakobus 5, vers 18 tot en met 20  Lees dit voor. Ik 

begin bij 
Jakobus 3, vers 13 tot en met 18  Hier staat geschreven: Wie is 

wijs en verstandig onder u? Hij tone uit zijn goede wandel zijn 
werken met wijze zachtmoedigheid. Indien gij echter bittere naijver 

en zelfzucht in uw hart hebt, beroemt u dan niet en liegt niet tegen 
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de waarheid. Dat is niet de wijsheid, die van boven komt, maar zij 
is aards, ongeestelijk, duivels; want waar naijver en zelfzucht 

heerst, daar is wanorde en allerlei kwade praktijk. Maar de wijsheid 

van boven is vooreerst rein, vervolgens vreedzaam, vriendelijk, 
gezeggelijk, vol van ontferming en goede vruchten, onpartijdig en 

ongeveinsd. Maar gerechtigheid is een vrucht, die in vrede wordt 
gezaaid voor hen, die vrede stichten. 

Jakobus 4, vers 5 tot en met 10  Hier staat geschreven: Of meent 

gij, dat het schriftwoord zonder reden zegt: De geest, die Hij in ons 
deed wonen, begeert Hij met jaloersheid? Maar Hij geeft dan ook 

des te grotere genade. Daarom heet het: God wederstaat de 
hoogmoedigen, maar de nederigen geeft Hij genade. Onderwerpt u 

dus aan God, maar biedt weerstand aan de duivel, en hij zal van u 

vlieden. Nadert tot God, en Hij zal tot u naderen. Reinigt uw 
handen, zondaars, en zuivert uw harten, gij, die innerlijk verdeeld 

zijt. Beseft uw ellende, treurt en weent; uw gelach moet 
veranderen in treurigheid, en uw vreugde in neerslachtigheid. 

Vernedert u voor de Here, en Hij zal u verhogen. 

Jakobus 5, vers 18 tot en met 20  Hier staat geschreven: En hij bad 
opnieuw, en de hemel gaf regen en de aarde deed haar vrucht 

uitspruiten. Mijn broeders, indien bij u iemand van de waarheid 

afdwaalt, en een ander brengt hem tot inkeer, weet dan, dat, wie 
een zondaar van zijn dwaalweg terugbrengt, diens ziel van de dood 

zal behouden en tal van zonden bedekken.  
De bode engel Gods sprak verder, 

 

Voorwaar, met de mond kunt u uw geest, ziel en lichaam in 
de hel laten komen. 

De mond is een wapen, waarmee u moet leren omgaan. Maar 
bewaak bovendien uw gedachten! Met één woord kunt gij uw 

naaste voor het leven verwonden. Schaam u diep, als gij Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus, hebt aangenomen en wederom 
geboren bent, en u eet mee van de verboden vruchten van de 

wereld!  

 
Lees voor uzelf vooral 1 Petrus 4, vers 7 tot en met 17   

 
Voorwaar, bekeer u! 
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1 Petrus 1, vers 6 tot en met 11  Lees dit voor. Hier staat 
geschreven: Verheugt u daarin, ook al wordt gij thans, indien het 

moet zijn, voor korte tijd door allerlei verzoekingen bedroefd, opdat 

de echtheid van uw geloof, kostbaarder dan vergankelijk goud, dat 
door vuur beproefd wordt, tot lof en heerlijkheid en eer blijke te 

zijn bij de openbaring van Jezus Christus. Hem hebt gij lief, zonder 
Hem gezien te hebben; in Hem gelooft gij, zonder Hem thans te 

zien, en gij verheugt u met een onuitsprekelijke en verheerlijkte 

vreugde, daar gij het einddoel des geloofs bereikt, dat is de 
zaligheid der zielen. Naar deze zaligheid hebben gezocht en gevorst 

de profeten, die van de voor u bestemde genade geprofeteerd 
hebben, terwijl zij naspeurden, op welke of hoedanige tijd de Geest 

van Christus in hen doelde, toen Hij vooraf getuigenis gaf van al het 

lijden, dat over Christus zou komen, en van al de heerlijkheid 
daarna. 

 
En tot slot Johannes 3, vers 16  Hier staat geschreven: Want alzo 

lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon 

gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren 
ga, maar eeuwig leven hebbe. 

 

Ik neem nu afscheid, profeet Gods, ik ga nu, Ruacha, Yeshu, 
Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween. 

 
 

 

God greep in! 
 

02-07-2013  BOODSCHAP GODS, GEBRACHT DOOR RAFAËL, DIE IN 

OPDRACHT VAN DE HERE GOD, DE GOD VAN ABRAHAM, IZAÄK EN 
JAKOB, NAAR BERNER OBERLAND WERD GESTUURD OM IN TE 

GRIJPEN!  
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, welkom! Op 2 juli 2013 ’s avonds bracht de engel des Heren 

deze boodschap Gods over aan Benjamin Cousijnsen. 
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Shalom! Ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus 
Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Ik ben de bode engel Gods 

en mijn naam is Rafaël. 

 
Voorwaar, in Berner Oberland kwam ik, Rafaël, een 

jongeman tegen. 
Barnie heette hij. Ik kende hem goed, maar hij kende mij niet.  

Barnie zei, “Meneer, wat doet u? Bent u gek geworden? Blijf met 

uw handen van mijn spullen af, laat staan die dozen, of ik…!” 
Ja, ik keek hem aan, en hij was zo mak als een lammetje. 

“Waar komt u vandaan?” vroeg Barnie.  
Ik ben een Israëliet en zoek werk. 

“Ik heb wel een baantje voor jou, als postbezorger. Maar dan moet 

je wel straten kennen. Heeft u een beetje ervaring?” vroeg Barnie. 
Ja, ik ken alle woningen en wegen en ben overal al geweest, over 

de hele wereld. 
“Kom maar een kopje koffie drinken”, zei Barnie, “dan praten we 

daar wel verder”. 

 
Voorwaar, Barnie vertelde, dat hij een tovenaar was. 

Vol trots vertelde hij, dat hij ook lid was van een heksenkring, en 

dat hij met 13 leden samenkwam om de goden te aanbidden. 
Hoeveel macht hebt u? vroeg ik, Rafaël. 

“Nou, ik gebruik zwarte magie, ik kan zo bij iemand pijnlijke 
gezwellen overbrengen. Zelfs een huis stak ik eens in brand met 

een toverspreuk. En ik kan mij onzichtbaar maken en een vogel uit 

de lucht dood doen neervallen, en ik kan de toekomst voorspellen!” 
En ik, Rafaël, zei ik, ben hier om uw toekomst te voorspellen. 

“Bent u dan ook een tovenaar?” 
Nee, zei ik, een demonenverdrijver! Ik zoek ze op, wanneer de 

almachtige God van Abraham, Izaäk en Jakob mij het bevel geeft. 

Dan ga ik in Zijn kracht en macht erop af, en zal de demonen 
achtervolgen en overmeesteren, en zal hen vastbinden. 

“Wie bent u dan?” vroeg Barnie. 

Uw nachtmerrie! zei ik, Rafaël. Zo staat geschreven: 
 

Micha 5, vers 11 tot en met 13  Hier staat geschreven: Ook zal 
Ik de toverijen uit uw hand uitroeien, en gij zult geen waarzeggers 

meer hebben. Ik zal uw gesneden beelden en uw gewijde stenen uit 
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uw midden uitroeien, en gij zult u niet meer nederbuigen voor het 
werk uwer handen. Ook zal Ik uw gewijde palen uit uw midden 

uitrukken en uw steden verwoesten. 

 
Galaten 5, vers 19 tot en met 21  Hier staat geschreven: Het is 

duidelijk, wat de werken van het vlees zijn: hoererij, onreinheid, 
losbandigheid, afgoderij, toverij, veten, twist, afgunst, 

uitbarstingen van toorn, zelfzucht, tweedracht, partijschappen, nijd, 

dronkenschap, brasserijen en dergelijke, waarvoor ik u waarschuw, 
zoals ik u gewaarschuwd heb, dat wie dergelijke dingen bedrijven, 

het Koninkrijk Gods niet zullen beërven. 
 

Leviticus 19, vers 26  Hier staat geschreven: Gij zult niets met 

het bloed eten; gij zult niet aan waarzeggerij of toverij doen. 
En vers 29  Gij zult uw dochter niet ontwijden door haar aan 

ontucht over te geven, opdat het land geen ontucht bedrijve en het 
land niet van schanddaden vol worde. 

En vers 31  Gij zult u niet wenden tot de geesten van doden of tot 

waarzeggende geesten, gij zult hen niet zoeken, om u met hen te 
verontreinigen: Ik ben de HERE, uw God. 

Leviticus 20, vers 6  Hier staat geschreven: En iemand, die zich tot 

de geesten van doden of tot waarzeggende geesten wendt, om die 
overspelig na te lopen – tegen zo iemand zal Ik mijn aangezicht 

keren en hem uit het midden van zijn volk uitroeien. 
 

Openbaring 21, vers 8  Hier staat geschreven: Maar de 

lafhartigen, de ongelovigen, de verfoeilijken, de moordenaars, de 
hoereerders, de tovenaars, de afgodendienaars en alle leugenaars – 

hun deel is in de poel, die brandt van vuur en zwavel: dit is de 
tweede dood. 
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Barnie riep, “Hou op!” 

Toen openbaarde ik mij als de bode engel Gods.  

Barnie had zo veel kansen gehad, en had Yeshua HaMashiach zo 
vaak afgewezen, dat de demonen door hem heen spraken. Hij was 

zo overgenomen, dat zijn ziel vervangen was door de gevallen 
engelen! Ik zei: 

 

Exodus 22, vers 18  Hier staat geschreven: Een tovenares zult gij 
niet in leven laten. 

 
En terstond viel hij dood neer! 

Voorwaar, God is een snelle aanklager en is meer dan overwinnaar.  

Tovenaars en u, die aan toverijen doet: God haat de werken van 
satan, en zal ook u in de poel van vuur werpen! Dit is mijn en Gods 

voorspelling, en die komt uit! Bekeer u, en breek ermee! Neem 

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, aan, en smeek om vergeving, 
voordat het te laat is. 

 
Johannes 3, vers 16 en 17  Hier staat geschreven: Want alzo lief 

heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven 

heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar 
eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld 

gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld 
door Hem behouden worde. 

 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 
verdween. 

 
 
 

Overdenk deze raadgevingen uit het Boek 

Sirach! 
 

02-07-2013  BOODSCHAP GODS: OVERDENK WIJZE 

RAADGEVINGEN UIT HET BOEK SIRACH! OVERGEBRACHT EN 
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WOORD VOOR WOORD DOORGEGEVEN DOOR DE BODE ENGEL 
GODS, IN DE NAAM VAN YESHUA HAMASIACH, JEZUS CHRISTUS. 

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 2 juli 2013 bracht een engel des Heren 

deze boodschap Gods over aan Benjamin Cousijnsen, Gods 

eindtijdprofeet. 
 

Shalom! Ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus 
Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Mijn naam is Berisma en 

ben een bode engel Gods.  

 
Voorwaar, hoor aandachtig, 

Sirach 7, vers 8  Bega niet tweemaal dezelfde zonde, voor de 
eerste wordt je al gestraft.  

 

Sirach 5, vers 1 tot en met 8  Verlaat je niet op je bezit, zeg 
niet: ‘Ik ben van niemand afhankelijk.’ Volg niet de weg van je 

eigen begeerte, geef niet toe aan je eigen verlangens. Zeg niet: 

‘Wie kan mij bevelen?’ want de Heer straft je zeker. Zeg niet: ‘Ik 
heb gezondigd, maar is mij iets overkomen?’ De Heer neemt alle 

tijd. Denk niet dat je toch wel vergeven wordt, wees niet zo 
zorgeloos dat je zonde op zonde stapelt. Zeg niet: ‘Zijn erbarmen is 

groot, hij zal mij al mijn zonden vergeven.’ Weet goed: hij kent 

zowel ontferming als woede, en zondaars treft hij met zijn toorn. 
Wacht er niet mee terug te keren naar de Heer, stel het niet dag na 

dag uit. De toorn van de Heer barst plotseling los, als hij je straft, 
wordt je volledig te gronde gericht. Verlaat je niet op onrechtmatig 

verkregen bezit, het helpt je niets in tijden van tegenspoed.  

 
Sirach 7, vers 10 en 11, en 16 en 17, en 29 tot en met 31, en 

vers 36  Wees niet terughoudend in je gebed, verzuim niet 

aalmoezen te geven. Lach niet om een mens die verbitterd is, want 
hij die vernedert kan ook verheffen.  

Voorkom dat je tot de zondaars wordt gerekend, bedenk dat de 
toorn niet op zich laat wachten. Wees uiterst nederig, want vuur en 

wormen wachten de goddeloze.  
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Heb met heel je hart ontzag voor de Heer, heb respect voor zijn 
priesters. Heb je maker lief met al je kracht, laat zijn dienaren niet 

in de steek. Heb ontzag voor de Heer en eer de priester, geef hem 

zijn deel, zoals je is opgedragen: de vruchten van de nieuwe oogst, 
het hersteloffer, de achterbouten, het heiligingsoffer en de heffing 

van de heilige gaven.  
Denk bij alles wat je doet aan het einde, dan zul je je leven lang 

niet zondigen.  

 
Sirach 11, vers 11  Er zijn er die werken, zwoegen, rennen, maar 

des te meer schieten ze tekort.  
Sirach 11, vers 15 en 16  Wijsheid, inzicht en kennis van de wet 

komen van de Heer, van hem komen liefde en goede daden. 

Misleiding en duisternis werden in zondaars meegeschapen, wie 
graag kwaadaardig is blijft het zijn leven lang.  

 
Sirach 15, vers 18 en 19  Groot is de wijsheid van de Heer, zijn 

macht is overweldigend, alles ziet hij. Zijn ogen zijn gericht op wie 

ontzag voor hem heeft, elke daad van de mens is hem bekend.  
 

Lees voor: Johannes 3, vers 16 en 17  Hier staat geschreven: 

Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren 
Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet 

verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon 
niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar 

opdat de wereld door Hem behouden worde. 

De engel Gods sprak verder, 
 

Ik ga nu, Gods geliefde eindtijdprofeet, het was een genoegen om 
u, Benjamin Cousijnsen, te ontmoeten.  

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 

verdween. 
 

 

 

Zo spreekt de Heer tot u: Onderzoek uw kerk! 
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03-07-2013  IK, YESHUA HAMASIACH, JEZUS CHRISTUS, 
OPENBAAR U DE WAARHEID! VOORWAAR, ONDERZOEK U, EN 

MAAK UW WEGEN RECHT EN BEKEER U! SPREEK DE WAARHEID. 

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, welkom! Op 3 juli 2013 bracht de engel des Heren de 

volgende boodschap Gods over aan Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u, profeet Benjamin Cousijnsen, in de 
almachtige naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Mijn 

naam is Supisadda.  

 
Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Een rotte vrucht tast al snel 

de andere vruchten aan. 
 

Deuteronomium 23, vers 2  Een bastaard zal niet in de 

gemeente des HEREN komen; zelfs zijn tiende geslacht zal niet in 
de gemeente des HEREN komen.  

 

Voorwaar, zo spreekt de Heer tot u: Onderzoek uw kerk! 
Mag u een mens beroven? 

Toch berooft gij Mij van de waarheid, en u looft en prijst Mij. Zijt gij 
zo blind? Gij zijt een schijnheilige in deze wereld. Ik, Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus, openbaar u de waarheid! Ziet gij niet, 

dat meer schijnheiligen trouw in de kerk zitten, en dat velen 
samenleven zonder een huwelijk aan te gaan? 

 
1 Korinthiërs 7, vers 9  Indien zij zich echter niet kunnen 

beheersen, laten zij dan trouwen. Want het is beter te trouwen dan 

van begeerte te branden. 
1 Korinthiërs 7, vers 10  Doch hun, die getrouwd zijn, beveel ik 

niet, maar de Here, dat een vrouw haar man niet mag verlaten. 

 
Voorwaar, als gij de antichrist toejuicht en zijn geboden 

aanneemt, zijt gij een kind van satan! 
Omdat hij voor het tegennatuurlijke koos, houdt het niet in, dat gij 

ook een schijnheilige moet zijn. Voorwaar, laat de tempel Gods een 
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huis zijn, zoals de God van Abraham, Izaäk en Jakob het bedoeld 
heeft, en maak er geen Sodom en Gomorra van. 

Iedere kerkleider zal straks verantwoording moeten afleggen van 

wat hij of zij van het huis Gods gemaakt heeft! 
 

Lees voor: 1 Thessalonicenzen 4, vers 3 tot en met 5, en vers 
7 tot en met 8, en Hebreeën 2, vers 3 en 4 

1 Thessalonicenzen 4, vers 3 tot en met 5  Hier staat geschreven: 

Want dit wil God: uw heiliging, dat gij u onthoudt van de hoererij, 
dat ieder uwer in heiliging en eerbaarheid zijn vat wete te 

verwerven, niet in hartstochtelijke begeerlijkheid, zoals ook de 
heidenen, die van God niet weten. 

En vers 7 tot en met 8  Want God heeft ons niet geroepen tot 

onreinheid, maar in heiliging. Daarom, wie dit verwerpt, verwerpt 
niet een mens, maar God, die u immers ook zijn heilige Geest 

geeft. 
Hebreeën 2, vers 3 en 4  Hier staat geschreven: Hoe zullen wij dan 

ontkomen, indien wij geen ernst maken met zulk een heil, dat 

allereerst verkondigd is door de Here, en door hen, die het gehoord 
hebben, op betrouwbare wijze ons is overgeleverd, terwijl ook God 

getuigenis daaraan geeft door tekenen en wonderen en velerlei 

krachten en door de heilige Geest toe te delen naar zijn wil. 
De bode engel Gods sprak verder, 

 
Voorwaar, gij leeft in de laatste dagen! 

En hoe meer commentaar u heeft over profeet Benjamin, hoe meer 

men zal gaan onderzoeken en ontdekken, dat hij waarlijk Gods 
geliefde profeet is van de laatste dagen. Voorwaar, onderzoek u, en 

maak uw wegen recht en bekeer u! Spreek de waarheid!  
Vrede zij u allen, die in de waarheid blijven en de satan vertrappen. 

 

Lees voor: Deuteronomium 12, vers 28  Hier staat geschreven: 
Luister aandachtig naar al deze geboden, die ik u geef; opdat het u 

en uw kinderen na u voor altoos wèl ga, wanneer gij doet wat goed 

en recht is in de ogen van de HERE, uw God. 
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 
verdween. 
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SHALOM 
 

 

 

Men wil de waarheid vervangen door de leugen! 
 

03-07-2013  BOODSCHAP GODS, OVERGEBRACHT DOOR DE BODE 
ENGEL GODS: OBAMA VREEST DE WAARHEID EN ZAL ALTIJD HET 

LICHT HATEN, DAT DE WAARHEID OPENBAART! VERDER INFO 
OVER DE DOCUMENTAIRE VAN 6 JULI 2013. 

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, welkom! Op 3 juli 2013 bracht de engel des Heren deze 

boodschap Gods over aan Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom, Gods geliefde eenvoudige profeet, Benjamin Cousijnsen! Ik 

begroet u in de almachtige naam van Yeshua HaMashiach, Jezus 
Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Ik ben de bode engel Gods 

en mijn naam is Kasiana.  

 
Luister aandachtig! 

 

Lees voor: Markus 4, vers 11 tot en met 13, en vers 21 tot en 
met 25   

Markus 4, vers 11 tot en met 13  Hier staat geschreven: En Hij 
zeide tot hen: U is gegeven het geheimenis van het Koninkrijk 

Gods, maar tot hen, die buiten staan, komt alles in gelijkenissen, 

dat zij ziende zien en niet bemerken, en horende horen en niet 
verstaan, opdat zij zich niet bekeren en hun vergeven worde. En Hij 

zeide tot hen: Weet gij niet, wat deze gelijkenis betekent, en hoe 
zult gij dan al de gelijkenissen verstaan? 

En vers 21 tot en met 25  En Hij zeide tot hen: De lamp komt toch 

niet om onder de korenmaat of onder het bed gezet te worden? Is 
het niet om op de standaard gezet te worden? Want er is niets 

verborgen, dan om geopenbaard te worden, of aan het oog 

onttrokken, dan om in het openbaar te komen. Indien iemand oren 
heeft om te horen, die hore. En Hij zeide tot hen: Ziet toe, wat gij 
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hoort. Met de maat, waarmede gij meet, zal u gemeten worden, en 
u zal boven die maat gegeven worden. Want wie heeft, hem zal 

gegeven worden; en wie niet heeft, ook wat hij heeft zal hem 

ontnomen worden.  
De bode engel Gods sprak verder, 

 
Voorwaar, Obama vreest de waarheid en zal altijd het licht 

haten, dat de waarheid openbaart. 

 
Lees voor: Johannes 8, vers 12, en vers 23 en 26  Hier staat 

geschreven: Wederom dan sprak Jezus tot hen en zeide: Ik ben het 
licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de duisternis 

wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben. 

En vers 23  En Hij zeide tot hen: Gij zijt van beneden, Ik ben van 
boven; gij zijt van deze wereld, Ik ben niet van deze wereld. 

En vers 26  Ik heb veel over u te zeggen en te oordelen; maar die 
Mij gezonden heeft, is waar, en wat Ik van Hem gehoord heb, dat 

spreek Ik tot de wereld. 

De bode engel Gods sprak verder, 
 

Voorwaar, men wil de waarheid vervangen door de leugen, 

en men zal ook die Edward S. met de waarheden vervolgen 
en doden, vanwege de gevreesde onthullingen. 

Voorwaar, de antichrist Obama gaat tegen het licht in en geeft de 
wereld wat onnatuurlijk is, en gaat tegen Gods woorden en 

geboden in, omdat hij het Licht, de Zoon van God, Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus, niet kan verdragen! Voorwaar, de 
antichrist gaf de wereld het licht van de duisternis, en Adam en Eva 

zijn door satan vervangen.  
 

Voorwaar, ook de gevallen engelen zullen er alles aan doen, 

om van Egypte een bloedbad te maken, en dit zal ook 
geschieden! 

Voorwaar, ik, de bode engel Gods, raad u aan om de waarheid 

onder ogen te zien. 
 

Zaterdag 6 juli kunt u kijken naar de volle waarheid en 
onthullingen, door te kijken naar een documentaire van 

openbaringen, die in de almachtige naam van de God van 
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Abraham, Izaäk en Jakob zijn overgebracht aan Gods 
eindtijdprofeet, Benjamin Cousijnsen.  

Voorwaar,  

 
Lees voor: Openbaring 13, vers 6 tot en met 9  Hier staat 

geschreven: En het beest opende zijn mond tot lasteringen tegen 
God, om zijn naam te lasteren en zijn tent en hen, die in de hemel 

wonen. En hem werd gegeven om tegen de heiligen oorlog te 

voeren en hen te overwinnen; en hem werd macht gegeven over 
elke stam en natie en taal en volk. En allen, die op de aarde wonen, 

zullen het beest aanbidden, ieder, wiens naam niet geschreven is in 
het boek des levens van het Lam, dat geslacht is, sedert de 

grondlegging der wereld. Indien iemand een oor heeft, hij hore. 

De bode engel Gods sprak verder, 
 

Voorwaar, met de dank aan het beest zijn er nu kerken, vol 
met verdraaiingen van Gods woord! 

Hoor aandachtig! Ik spreek over de demonen, gevallen engelen, 

geesten van duivelen, die onder u zijn, die velen al hebben 
overgenomen en hun ziel vervangen hebben. 

 

Lees voor: Openbaring 16, vers 14 tot en met 16, en vers 18 
tot en met 21, en Johannes 3, vers 16 tot en met 21, en 

Johannes 4, vers 24 
Openbaring 16, vers 14 tot en met 16  Hier staat geschreven: Want 

het zijn geesten van duivelen, die tekenen doen, welke uitgaan 

naar de koningen der gehele wereld, om hen te verzamelen tot de 
oorlog op de grote dag van de almachtige God. Zie, Ik kom als een 

dief. Zalig hij, die waakt en zijn klederen bewaart, opdat hij niet 
naakt wandele en zijn schaamte niet gezien worde. En hij 

verzamelde hen op de plaats, die in het Hebreeuws genoemd wordt 

Harmagedon.  
En vers 18 tot en met 21  En er kwamen bliksemstralen en 

stemmen en donderslagen, en er geschiedde een grote aardbeving, 

zo groot als er geen geweest is, sedert een mens op de aarde was: 
zó hevig was deze aardbeving, zó groot. En de grote stad viel in 

drie stukken uiteen en de steden der volken stortten in. En het 
grote Babylon werd voor God in gedachtenis gebracht, om daaraan 

de beker met de wijn van de gramschap zijns toorns te geven. En 
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alle eilanden vluchtten weg en bergen werden niet meer gevonden. 
En grote hagelstenen, een talent zwaar, vielen uit de hemel op de 

mensen, en de mensen lasterden God vanwege de plaag van de 

hagel, want de plaag daarvan was zeer groot. 
Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Hier staat geschreven: Want 

alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon 
gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren 

ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de 

wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de 
wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet 

veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet 
heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is 

het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 

duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 
waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 

gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; 
maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn 

werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 

Johannes 4, vers 24  Hier staat geschreven: God is geest en wie 
Hem aanbidden, moeten aanbidden in geest en in waarheid.  

 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 
verdween. 

 
 

 

In Hem zijt gij meer dan overwinnaar! 
 

04-07-2013  VERSLAG VAN PROFEET BENJAMIN COUSIJNSEN, DIE 

WERD MEEGENOMEN DOOR GABRIËL, HET LUCHTRUIM IN. 
BENJAMIN DROEG EEN UITRUSTING EN DITMAAL WERD ‘HET’ 

GEBRUIKT DOOR DE KRACHT VAN DE HEILIGE GEEST! 
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo! Van harte welkom bij deze bijzondere boodschap, die 

Benjamin Cousijnsen, Gods eindtijdprofeet, opschreef op 4 juli 
2013.  
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Wederom hoorde ik ’s ochtends driemaal mijn naam 

noemen. 

Ik antwoordde, “Ja”. Ik zag dat een engel mij had gewekt.  
Hij zei, Gods geliefde eindtijdprofeet, ik ben naar u gezonden, wees 

niet bevreesd. Ik ben Gabriël en ik begroet u in de almachtige 
Naam boven alle namen, die meer dan overwinnaar is. En Zijn 

naam is ook Wonderbaar, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus! 

Kom, sta op. 
“Oké”, zei ik. Ik stapte het bed uit en zag dat ik meteen bekleed 

was, onder andere in een prachtig en mooi blinkend, smetteloos 
wit, fijn linnen gewaad. Terwijl ik Gabriël volgde, bemerkte ik dat 

het inderdaad dezelfde uitrusting was. Exact dezelfde als op 24 juni 

2013, die ik toen ook droeg, en zag zelfs even de beelden van die 
keer, toen ik was opgehaald door de bode engel Nueme.  

Ook nu liepen we de trap weer af, en beneden aangekomen liep 
Gabriël door de gesloten voordeur heen naar buiten toe. Dus ik 

volgde het goede voorbeeld, en… jep, whamm! Helaas, ja hoor! 

Inderdaad, voor de zoveelste keer knalde ik tegen de deur op. Ik 
dacht, ‘Wow, ik lijk wel op die Fred Flintstone uit de oude 

tekenfilm!’ 

En net als de vorige bode engel Nueme toen zei, zei ook Gabriël, 
die terug was gelopen nu: “Zachtjes!” 

Ik dacht aan de herhaling van dezelfde woorden en gebeurtenis, die 
ik al vaker had gehoord. En ook Gabriël reageerde meteen door te 

zeggen, ‘Een ezel stoot zich toch niet voor de derde keer aan 

dezelfde steen’, wordt er door de mensen gezegd. Maar u bent er al 
vaker tegenaan gelopen. Heb geloof! 

‘Heb ik dan geen geloof?’ dacht ik. Maar ditmaal ging het goed, en 
we vlogen hierna met een behoorlijke snelheid de lucht in, de 

ruimte in. We schoten snel door de ruimte heen, en ondertussen 

hoorde ik Gabriël zeggen:  
 

Op 3 juli 2013 sprak de bode engel Kasiana, en vertelde u 

ook dat men in Egypte een bloedbad zou aanrichten. 
Voorwaar! Er waren veel arrestaties en er waren gevechten, en er 

vielen vele doden. En een militaire staatsgreep vond plaats!  
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Voorwaar, o wee! Vrees zal wederom toenemen voor wat nu komt, 
na de militaire staatsgreep op Mohammed Morsi. Benjamin, de 

media verzacht de gebeurtenissen rondom Egypte! 

 
Plotseling zei Gabriël: Benjamin, grijp uw wapen! 

Wow, wat was ik snel bij deze woorden. Voor ons maakte het licht 
van God licht in de duisternis, en voor ons zag ik ruimteschepen 

zichtbaar worden! Ik zag zowel verschillende soorten UFO’s als wel 

vele gevallen engelen, die ons ook zagen.  
De Heer legde deze teksten in mij: 

 
Openbaring 9, vers 7 tot en met 10  Hier staat geschreven: En 

de gedaante der sprinkhanen was als van paarden, die uitgerust 

zijn tot de oorlog; en op hun koppen waren kransen als van goud 
en hun aangezichten waren als aangezichten van mensen; en zij 

hadden haar als vrouwenhaar en hun tanden waren als die van 
leeuwen; en zij hadden borstschilden als ijzeren harnassen en het 

gedruis van hun vleugels was als het gedruis van wagens, wanneer 

vele paarden ten strijde draven. En zij hadden staarten als 
schorpioenen en angels, en in hun staarten was hun macht om de 

mensen schade toe te brengen… tot zover. 

En vers 11  Zij hadden over zich als koning de engel des afgronds; 
zijn naam is in het Hebreeuws Abaddon en in het Grieks heeft hij 

tot naam Apollyon. 
 

Dit is dus de letterlijke beschrijving van wat ik zag. 

En deze gevallen engelen vielen ons aan! Als een volleerde krijger 
gebruikte ik het zwaard zonder nadenken. Ik besef, dat ik het niet 

was, maar de Heilige Geest Gods. Ik was het instrument in Zijn 
hand tegen de aanvallers, de gevallen engelen. Ik zag ook gevallen 

engelen. En terwijl ik het zwaard gebruikte om mee te vechten, 

drukte ik ook op de rode robijn, die op het handvat zat. Toen kwam 
er een zeer krachtige bliksemachtige lichtflits uit, die een 

donderslag gaf als het trof. Soms vielen ze heel laf met z’n drieën 

tegelijk aan, en ik moest mij echt verdedigen.  
 

Gabriël blies… en er kwam een wittige, zichtbare 
luchtstroom vanuit zijn mond.  



 
 

 

1642 
 
 

 

Door deze krachtige luchtstroom blies hij de gevallen engelen zeer 
ver weg, wow! De Heer openbaarde mij, dat dit de adem was van 

de Heilige Geest Gods, komende uit de mond van Zijn engel Gods.  

Ook ik probeerde te blazen, maar wat uit mijn mond kwam, met die 
lucht, daar blies je alleen een kaarsje mee uit.  

Deze gevallen engelen kwamen uit een soort reusachtige UFO met 
de naam ‘Abaddon’. En sommige UFO’s hadden de vorm van een 

schorpioen, maar ik zag ook andere soorten. Samen met Gabriël 

bevocht ik deze gevallen engelen, en ik doorstak onder andere een 
engel des hels, met de naam ‘Leviathan’.  

 
Opeens hoorde ik een bazuingeschal… 

En ik zag een zeer groot en helder ruimteschip met de naam 

‘Elohím’, dat de gevallen engelen verjoeg. 
Gabriël bracht mij weer terug vanuit het heelal en zei, Voorwaar, er 

is geen beter wapen dan die van: 
 

Efeziërs 6, vers 10 tot en met 19  Lees dit voor. Hier staat 

geschreven: Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte 
zijner macht. Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen 

standhouden tegen de verleidingen des duivels; want wij hebben 

niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, 
tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, 

tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Neemt daarom de 
wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in de boze dag 

en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te houden. Stelt u 

dan op, uw lendenen omgord met de waarheid, bekleed met het 
pantser der gerechtigheid, de voeten geschoeid met de 

bereidvaardigheid van het evangelie des vredes; neemt bij dit alles 
het schild des geloofs ter hand, waarmede gij al de brandende 

pijlen van de boze zult kunnen doven; en neemt de helm des heils 

aan en het zwaard des Geestes, dat is het woord van God. En bidt 
daarbij met aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in 

de Geest, daartoe wakende met alle volharding en smeking voor 

alle heiligen; ook voor mij, dat mij bij het openen van mijn mond 
het woord geschonken worde, om vrijmoedig het geheimenis van 

het evangelie bekend te maken. 
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Toen ik moe naar mijn bed terugliep en afscheid van de 
engel Gods, Gabriël, nam, zei hij nog als laatste:  

Gij zijt meer dan een profeet in Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. 

 
Lees voor: Efeziërs 2, vers 8 tot en met 10  Hier staat 

geschreven: Want door genade zijt gij behouden, door het geloof, 
en dat niet uit uzelf: het is een gave van God; niet uit werken, 

opdat niemand roeme. Want zijn maaksel zijn wij, in Christus Jezus 

geschapen om goede werken te doen, die God tevoren bereid heeft, 
opdat wij daarin zouden wandelen. 

 
Toen viel ik als een blok in slaap. 

Shalom! De Here zegene u, schrijft Benjamin Cousijnsen, en ook ik 

zeg u: Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods Heilige Geest en Zijn zegen en 
vrede zij met u, Amen! 
 
 

 

Zo spreekt de Here tot u! 
 

DE BODE ENGEL VAN GOD, DE GOD VAN ABRAHAM, IZAÄK EN 

JAKOB, SPRAK: VOORWAAR, VOORWAAR, IK ZEG U, ZO SPREEKT 
DE HERE TOT U, EN ZAL UW NAAM BENOEMEN OM U TE 

BEMOEDIGEN! 

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, welkom! Op donderdag 4 juli 2013 bracht de engel des Heren 

deze boodschap Gods over aan profeet Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Mijn naam is Carmisa. Ik begroet u, profeet Benjamin 
Cousijnsen, in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, en 

ben de bode engel Gods.  

 
Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Zo spreekt de Here tot u en 

zal uw naam benoemen om u te bemoedigen!  

 
Voorwaar, lees voor uzelf:  
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Joris D.  Psalm 16, vers 1 en 2 
Vickie G. Psalm 18, vers 7 

Norman H. Psalm 20, vers 2 

Josie C.  Psalm 20, vers 4 en 5 
Jorge M.  Psalm 27, vers 8, en Psalm 28, vers 6 en 7 

Eva T.  Psalm 34, vers 5 en 6 
Isabel H. Psalm 62, vers 7 en 8 

George R. Psalm 119, vers 66 en vers 59 en 60 

Kim T.  Psalm 106, vers 2 en 3 
Marion V. Psalm 66, vers 16 tot en met 20 

Marta C.  Psalm 28, vers 7 
Sabastian G. Psalm 91, vers 11 tot en met 13 

Isidora K. Psalm 145, vers 17 en 18  

Mirella T. Psalm 139, vers 1 tot en met 5 
Tiniati B. Psalm 8, vers 3 tot en met 4 

Jarra B.  Spreuken 4, vers 20 tot en met 21 
  

Voorwaar, ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel 

Gods, en verdween. 
 

 

 

Er zal nu eerst veel bloed vloeien in Egypte! 
 

05-07-2013  PROFETISCH WOORD VAN DE HERE GOD TOT 
EGYPTE: VOORWAAR, IN AL UW PUINHOPEN IS HET AANGEZICHT 

DES HEREN TE VINDEN, MAAR ER ZAL NU EERST VEEL BLOED 
VLOEIEN IN EGYPTE!  PSALM 34: 8 EN 9  

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, welkom! Op 5 juli 2013 bracht de engel des Heren deze 

boodschap Gods over aan profeet Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u, Egypte, in de almachtige naam van de 

God van Abraham, Izaäk en Jakob, en in de naam van 

Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus.  
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Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Ik spreek via Gods geliefde profeet, 
Benjamin Cousijnsen, tot u. Voorwaar,  

 

Handelingen 7, vers 51  Hardnekkigen en onbesnedenen van hart 
en oren, gij verzet u altijd tegen de heilige Geest; gelijk uw 

vaderen, zo ook gij. 
 

Handelingen 7, vers 59 en 60, en Leviticus 19, vers 17  Lees 

dit voor. 
Handelingen 7, vers 59 en 60  Hier staat geschreven: En zij 

stenigden Stefanus, die de Here aanriep, zeggende: Here Jezus, 
ontvang mijn geest. En op de knieën vallende, riep hij met luider 

stem: Here, reken hun deze zonde niet toe! En met deze woorden 

ontsliep hij.   
Leviticus 19, vers 17  Hier staat geschreven: Gij zult uw broeder in 

uw hart niet haten; openlijk zult gij uw volksgenoot terechtwijzen 
en niet ter wille van hem zonde op u laden. 

De bode engel Gods sprak verder, 

Voorwaar, gij Egyptenaar,  
 

Johannes 8, vers 12  Wederom dan sprak Jezus, “Yeshua 

HaMashiach, Isa, Jezus Christus”, voegde de bode engel Gods 
toe, tot hen en zeide: Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal 

nimmer in de duisternis wandelen, maar hij “of zij”, voegde de 
bode engel Gods toe, zal het licht des levens hebben. 

 

Lees voor: Johannes 8, vers 23 tot en met 25, en Johannes 3, 
vers 16 tot en met 18   

Johannes 8, vers 23 tot en met 25  Hier staat geschreven: En Hij 
zeide tot hen: Gij zijt van beneden, Ik ben van boven; gij zijt van 

deze wereld, Ik ben niet van deze wereld. Ik heb u dan gezegd, dat 

gij in uw zonden zult sterven; want indien gij niet gelooft, dat Ik 
het ben, zult gij in uw zonden sterven. Zij dan zeiden tot Hem: Wie 

zijt Gij? Jezus zeide tot hen: Wat spreek Ik eigenlijk nog met u? 

Johannes 3, vers 16 tot en met 18  Hier staat geschreven: Want 
alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon 

gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren 
ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de 

wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de 
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wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet 
veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet 

heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God.   

De bode engel Gods sprak verder, 
 

Voorwaar, ik ben een bode engel Gods en mijn naam is 
Gamliël. Hoor aandachtig! 

 

Lees voor: Handelingen 10, vers 43 tot en met 44  Hier staat 
geschreven: Van Hem getuigen alle profeten, dat een ieder, die in 

Hem gelooft, vergeving van zonden ontvangt door zijn naam. 
Terwijl Petrus deze woorden nog sprak, viel de heilige Geest op 

allen, die het woord hoorden.  

De bode engel Gods sprak verder, 
 

Wie niet wil horen, gaat verloren. 
 

Lees voor: Handelingen 13, vers 37 en 38  Hier staat 

geschreven: Maar Hij, die God heeft opgewekt, heeft geen 
ontbinding gezien. Zo zij u dan bekend, mannen broeders, dat door 

Hem u vergeving van zonden verkondigd wordt. 

De bode engel Gods sprak verder, 
 

Voorwaar, en ook gij, zie de waarheid onder ogen en de 
onthullingen! 

Op zaterdag 6 juli 2013 kunt u kijken in de Eindtijdspace Youtube 

en Heiscoming 12 Youtube en Eindtijdnieuws website naar een 
profetische documentaire, vol onthullingen. Deze is zeer geschikt 

als evangelisatie video! 
Voorwaar, Egypte, o wee, zie wat de werken van de gevallen 

engelen van satan onder u aan het doen zijn! 

Egypte, bekeer u! Uw land moet zich richten op de enige Weg en de 
Waarheid en het Leven: Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus.  

 

Lees voor: Psalm 34, vers 8 en 9  Hier staat geschreven: De 
Engel des HEREN legert Zich rondom wie Hem vrezen, en redt hen. 

Smaakt en ziet, dat de HERE goed is; welzalig de man die bij Hem 
schuilt.  

De bode engel Gods sprak verder, 
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Voorwaar, in al uw puinhopen is het aangezicht des Heren te 

vinden. 

Maar er zal nu eerst veel bloed vloeien in Egypte! 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 

verdween. 
 

 

 

Een wonderlijke plaats door de Heer bereid! 
 

DE ENGEL DES HEREN OPENBAART WONDERLIJKE DETAILS, DIE 
ZICH IN DE HEMEL BEVINDEN, AAN GODS EINDTIJDPROFEET 

BENJAMIN COUSIJNSEN. DE HERE HEEFT EEN PRACHTIGE PLEK 
VOOR ZIJN KINDEREN BEREID: DE HEMEL!  

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, welkom! Alle boodschappen die de Here God aan Zijn profeet 

Benjamin Cousijnsen doorgeeft, zijn alle, hoe vreemd het misschien 

in de oren mag klinken, waar en getrouw. Vandaag, op dinsdag 9 
juli 2013 ’s avonds, bracht de engel des Heren een bezoek aan 

Benjamin Cousijnsen, en openbaarde namens de almachtige God, 

de God van Abraham, Izaäk en Jakob, de volgende openbaringen. 
 

Shalom, profeet Benjamin Cousijnsen! Ik begroet u in de 
wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus. 

Mijn naam is Casana.  

 
Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Ik ben naar u gezonden, Gods 

geliefde profeet, en zal de sluier iets wegnemen voor u, en 
deel dit. 

Ik zag het volgende… ik zag beelden verschijnen voor mij, schrijft 

Benjamin. Ik zag reusachtige woningen, en bij elk huis stonden 
twee paarden met vleugels. Ze waren spierwit! De bode engel 

Casana vertelt, dat als men gaat zitten, men één wordt met het 

paard en men zo niet kan vallen. Men kan er mee vliegen. De engel 
Gods zei, 
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Lees voor: Johannes 14, vers 2 en 3  Hier staat geschreven: In 

het huis mijns Vaders zijn vele woningen – anders zou Ik het u 

gezegd hebben – want Ik ga heen om u plaats te bereiden; en 
wanneer Ik heengegaan ben en u plaats bereid heb, kom Ik weder 

en zal u tot Mij nemen, opdat ook gij zijn moogt, waar Ik ben. 
 

Ik zag een koninklijke stoel met tafeltje en een koninklijk 

stapelbedje, echt zo koninklijk! 
Casana vertelde dat die stoel en dat tafeltje voor de kat is, en het 

stapelbedje ook.  
Het huis is voorzien van prachtige meubels in klassieke stijl, en 

zeer romantisch. Men heeft een zielemaatje aangewezen gekregen 

door de Here zelf.  
 

De engelen dragen een ring met een kostbaar wit hartje van 
diamant, en bijzonder mooi geslepen.  

Elke dag verandert het diamantje ook van kleur. Ook de bode 

engelen dragen eenzelfde soort ring, zelfs de kinderen.  
 

Benjamin zag een grote vlakte, waar men aan het spelen 

was. 
Het leek een picknick, en men was daar reusachtige vliegers aan 

het oplaten in de lucht.  
 

Voorwaar, men is niet gehuwd, maar wel verbonden met de 

partner. 
De onvruchtbare zal een kind mogen baren, zonder pijn! Er is geen 

duisternis in de hemel, maar de tijd wordt aangegeven door een 
hemelse bazuin. 

 

Voorwaar, geloof wat Benjamin zegt!  
 

Lees voor: Mattheüs 13, vers 57 en 58, en Johannes 3, vers 

16, en Johannes 15, vers 16 en 17, en Johannes 17, vers 20  
Ik begin bij 

Mattheüs 13, vers 57 en 58  Hier staat geschreven: En zij namen 
aanstoot aan Hem. Maar Jezus zeide tot hen: Een profeet is alleen 
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in zijn vaderstad en in zijn huis ongeëerd. En Hij deed daar niet 
vele krachten wegens hun ongeloof. 

Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat 

Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in 
Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. 

Johannes 15, vers 16 en 17  Hier staat geschreven: Niet gij hebt 
Mij, maar Ik heb u uitgekozen en u aangewezen, opdat gij zoudt 

heengaan en vrucht dragen en uw vrucht zou blijven, opdat de 

Vader u alles geve, wat gij Hem bidt in mijn naam. Dit gebied Ik u, 
dat gij elkander liefhebt. 

Johannes 17, vers 20  Hier staat geschreven: En Ik bid niet alleen 
voor dezen, maar ook voor hen, die door hun woord in Mij geloven. 

 

Waar uw hart is, daar zal ook uw ziel zijn! 
Voorwaar, ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel 

Gods, en verdween. 
 

 

 

Isa, Jezus Christus, Yeshua, is de Zoon van God! 
 

09-07-2013  BOODSCHAP GODS: DE HERE, DE ALMACHTIGE GOD, 
DE GOD VAN ABRAHAM, IZAÄK EN JAKOB, RICHT ZICH OP U, U DIE 

DENKT DAT ISA EEN PROFEET IS. GEEN ENKELE PROFEET DROEG 

DE ZONDEN IN UW PLAATS! 
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, welkom! Op dinsdag 9 juli 2013 bracht de engel des Heren de 
volgende boodschap van de almachtige God, de God van Abraham, 

Izaäk en Jakob, over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom, profeet Benjamin Cousijnsen! Ik begroet u in de 

wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, ook Isa 
genoemd, die voor velen een groot profeet was.  

 

Maar ik, de bode engel Gods, Rafaël, wijs u erop, dat er 
echter geen enkele profeet de zonde droeg in uw plaats, 
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noch doden liet opstaan uit de dood, of vele genezingen 
deed.  

Doven konden horen, blinden konden zien, lammen konden lopen, 

en zelfs duivelen vluchtten al, als Hij, Yeshua HaMashiach, Jezus 
Christus, Isa, hen met Zijn ogen aankeek.  

 
Voorwaar, Hoor! Ik zeg u de volle waarheid. 

Hij, Isa, was veel meer! Jesaja sprak ver voor Zijn komst over 

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, die u ‘Isa’ noemt. 
 

Lees voor: Jesaja 53, vers 3 tot en met 10  Hier staat 
geschreven: Hij was veracht en van mensen verlaten, een man van 

smarten en vertrouwd met ziekte, ja, als iemand, voor wie men het 

gelaat verbergt; hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. 
Nochtans, onze ziekten heeft hij op zich genomen, en onze smarten 

gedragen; wij echter hielden hem voor een geplaagde, een door 
God geslagene en verdrukte. Maar om onze overtredingen werd hij 

doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld; de straf die ons 

de vrede aanbrengt, was op hem, en door zijn striemen is ons 
genezing geworden. Wij allen dwaalden als schapen, wij wendden 

ons ieder naar zijn eigen weg, maar de HERE heeft ons aller 

ongerechtigheid op hem doen neerkomen. Hij werd mishandeld, 
maar hij liet zich verdrukken en deed zijn mond niet open; als een 

lam dat ter slachting geleid wordt, en als een schaap dat stom is 
voor zijn scheerders, zo deed hij zijn mond niet open. Hij is uit 

verdrukking en gericht weggenomen, en wie onder zijn tijdgenoten 

bedacht, dat hij is afgesneden uit het land der levenden? Om de 
overtreding van mijn volk is de plaag op hem geweest. En men 

stelde zijn graf bij de goddelozen; bij de rijke was hij in zijn dood, 
omdat hij geen onrecht gedaan heeft en geen bedrog in zijn mond 

is geweest. Maar het behaagde de HERE hem te verbrijzelen. Hij 

maakte hem ziek. Wanneer hij zichzelf ten schuldoffer gesteld zal 
hebben, zal hij nakomelingen zien en een lang leven hebben en het 

voornemen des HEREN zal door zijn hand voortgang hebben. 

De bode engel Gods sprak verder, 
 

En zoals Jesaja profeteerde en zag, geschiedde het! 
 

Johannes de Doper zei ook het volgende: 
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Lees voor: Johannes 1, vers 20 tot en met 23, en Johannes 

12, vers 37 tot en met 41 

Johannes 1, vers 20 tot en met 23  Hier staat geschreven: En hij 
beleed en ontkende het niet; en hij beleed: Ik ben de Christus niet. 

En zij vroegen hem: Wat dan? Zijt gij Elia? En hij zeide: Ik ben het 
niet. Zijt gij de profeet? En hij antwoordde: Neen. Zij zeiden dan tot 

hem: Wie zijt gij? Wij moeten toch antwoord geven aan hen, die 

ons gezonden hebben; wat zegt gij van uzelf? Hij zeide: Ik ben de 
stem van een die roept in de woestijn: Maakt recht de weg des 

Heren, gelijk de profeet Jesaja gesproken heeft. 
Johannes 12, vers 37 tot en met 41  Hier staat geschreven: En 

hoewel Hij zovele tekenen voor hun ogen gedaan had, geloofden zij 

niet in Hem, opdat het woord van de profeet Jesaja vervuld werd, 
dat hij sprak: Here, wie heeft geloofd, wat hij van ons hoorde? En 

aan wie is de arm des Heren geopenbaard? Hierom konden zij niet 
geloven, omdat Jesaja elders gezegd heeft: Hij heeft hun ogen 

verblind en hun hart verhard, dat zij niet met hun ogen zien, met 

hun hart verstaan en zich bekeren, en Ik hen geneze. Dit zeide 
Jesaja, omdat hij zijn heerlijkheid zag en van Hem sprak.  

De bode engel Gods sprak verder, 

 
Voorwaar, onderzoek u! 

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, koos de dood in uw plaats om 
de relatie te herstellen. Had de Zoon van God, die u ‘profeet’ 

noemt, dit niet gedaan, dan was het met de mens gedaan! Ook 

ondanks dat Isa, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, de Zoon van 
God, vele wonderen deed, die nimmer iemand deed. Toch 

geloofden velen nog niet, dat Hij de Zoon van God was.  
 

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, Isa, spreekt vandaag tot 

uw ziel en zegt: Gij aanbidt wat gij niet weet. 
 

Lees voor: Johannes 3, vers 16 tot en met 20, en vers 33 tot 

en met 36, en Johannes 8, vers 19 
Johannes 3, vers 16 tot en met 20  Hier staat geschreven: Want 

alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon 
gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren 

ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de 



 
 

 

1652 
 
 

 

wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de 
wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet 

veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet 

heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is 
het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 

duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 
waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 

gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen. 

En vers 33 tot en met 36  Wie zijn getuigenis aanvaardt, heeft 
bezegeld, dat God waarachtig is. Want Hij, die God gezonden heeft, 

die spreekt de woorden Gods, want Hij geeft de Geest niet met 
mate. De Vader heeft de Zoon lief en heeft Hem alles in handen 

gegeven. Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven; doch wie aan 

de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn 
Gods blijft op hem. 

Johannes 8, vers 19  Hier staat geschreven: Zij dan zeiden tot 
Hem: Waar is uw Vader? Jezus antwoordde: Noch Mij, noch mijn 

Vader kent gij: Indien gij Mij kendet, zoudt gij ook mijn Vader 

kennen.  
De bode engel Gods sprak verder, 

 

Voorwaar, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, Isa, heeft 
aan vele moslims geopenbaard, dat Hij geen profeet is, maar 

de Zoon van God. 
Voorwaar, gij die luistert, kom in het licht en roep Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus, Isa, aan! Kom met uw smart en 

overtredingen, en Hij zal het u vergeven. Maar open uw hart en 
vraag om vergeving, en Hij zal uw leven veranderen en een wonder 

doen. En Hij, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, Isa, zal uw naam 
belijden aan de Vader.  

 

Voorwaar, stel niet uit, en zeg nimmermeer: “Isa is een 
profeet”.  

Voorwaar, Hij is de Zoon van God, en Hij komt zeer spoedig! 

 
Lees voor: 1 Korinthiërs 13, vers 6  Hier staat geschreven: Zij is 

niet blijde over ongerechtigheid, maar zij is blijde met de waarheid. 
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Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 
verdween. 

 

SHALOM 
 

 
 
 

Al wat God doorgaf aan Zijn ware profeet 
gebeurde! 
 

ZEER RECENTE VERVULLINGEN VAN PROFETIEËN EN 
OPENBARINGEN, GEGEVEN AAN BENJAMIN COUSIJNSEN, ZIJN 

REEDS IN VERVULLING GEGAAN. VOORWAAR, OPEN NU UW OGEN!  

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, welkom! Op 9 juli 2013 bracht de engel des Heren de 

volgende boodschap Gods over aan profeet Benjamin Cousijnsen. Ik 
begin nu met de boodschap. 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Mijn 

naam is Kasiana. Hoor aandachtig! 
 

Op 3 juli 2013 heb ik u verteld, dat de gevallen engelen er 

alles aan zouden doen, om van Egypte een bloedbad te 
maken, en dat dit ook zou geschieden. 

En dit is geschied! 
Op 4 juli kwam Gabriël en hij zei: O wee, vrees zal wederom 

toenemen na de militaire staatsgreep op Mohammed Morsi!  

 
Voorwaar, ik zeg u de volgende onthullingen: 

Benjamin zag op dinsdag 9 juli 2013 het volgende… 
Vele aanhangers van de afgezette president Mohammed M. gingen 

naar huizen toe, en sloegen op hun tegenstanders in. Ook zag 

Benjamin vele militairen zwaargewond, vol bloed, en vele doden op 
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de grond liggen. De burgers gingen elkaar te lijf. Voorwaar, en het 
zal nog erger worden!  

 

Het geweld van de gevallen engelen neemt wereldwijd toe, 
de totale overname van de mens! 

Voorwaar, sprak profeet Benjamin Cousijnsen niet dat het geld 
verdwijnen zal? 

Obama heeft de gevallen engelen opgeroepen om in opstand te 

komen, en om, door middel van het opblazen van banken en 
geldautomaten en via computers, geld weg te nemen, zodat men 

alleen nog het vertrouwen zal hebben in de chip onder de huid. En 
dit is dus het opgezette plan van de antichrist! 

 

Lees voor: Openbaring 13, vers 16 tot en met 18  Hier staat 
geschreven: En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, 

de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken 
gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, en dat 

niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam 

van het beest, of het getal van zijn naam heeft. Hier is de wijsheid: 
wie verstand heeft, berekene het getal van het beest, want het is 

een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd zesenzestig.  

De bode engel Gods sprak verder, 
 

Voorwaar, open nu uw ogen! 
Ziet gij niet de werken van de duisternis? En vertelde profeet 

Benjamin Cousijnsen u niet op 31-10-2012 dat alles onbetaalbaar 

zal zijn?  
 

Let op! Ook zei de God van Abraham, Izaäk en Jakob via 
Benjamin: U houdt van horror, op 31-10-2012. 

En zie, 2013!  

Reusachtige diersoorten zijn ontdekt, onder andere sprinkhanen, en 
zelfs de wolven zijn weer terug in Nederland, en andere duivelse 

diersoorten uit de zee en aan land! Voorwaar, ook gevaarlijke 

katachtigen en slangen en vele helse diersoorten zijn nu onder de 
mensen. Voorwaar, de geheiligde Geschriften wezen u erop! 

Waarom lost gij uw problemen niet op? Waarom wilt gij verloren 
gaan? 
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Voorwaar, Obama en de media spelen een spel met u! 
En ook een inslag zal onverwachts op aarde zijn.  

 

Voorwaar, lees voor: Johannes 3, vers 16 tot en met 21, en 
vers 36, en Johannes 4, vers 22 tot en met 24 

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Hier staat geschreven: Want 
alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon 

gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren 

ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de 
wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de 

wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet 
veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet 

heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is 

het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 
duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 

waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 
gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; 

maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn 

werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 
En vers 36  Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven; doch wie 

aan de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de 

toorn Gods blijft op hem. 
Johannes 4, vers 22 tot en met 24  Hier staat geschreven: Gij 

aanbidt, wat gij niet weet; wij aanbidden, wat wij weten, want het 
heil is uit de Joden; maar de ure komt en is nu, dat de waarachtige 

aanbidders de Vader aanbidden zullen in geest en in waarheid; 

want de Vader zoekt zulke aanbidders; God is geest en wie Hem 
aanbidden, moeten aanbidden in geest en in waarheid. 

De bode engel Gods sprak verder, 
 

Bekeer u! en alles wat verborgen is zal u worden 

geopenbaard. 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 

verdween. 
 
 

 

Informatie over de antichrist en zijn 
wegbereider! 
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DE HERE GOD, DE ALMACHTIGE GOD VAN ABRAHAM, IZAÄK EN 

JAKOB, GEEFT VIA ZIJN EENVOUDIGE, WARE DIENSTKNECHT, 

BENJAMIN COUSIJNSEN, DEZE INFORMATIE DOOR, O.A.: DE PAUS 
IS UW VALSE PROFEET EN OBAMA ‘HET BEEST’! 

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, welkom! Op 10 juli 2013 bracht de bode engel Gods deze 

boodschap van de Here God over aan profeet Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Mijn 
naam is Michaël.  

 
Voorwaar, de satan, de antichrist Obama en ook de paus zijn 

er op uit, om u te winnen met hun charmes.  

Obama is u tegemoetgekomen, om het tegennatuurlijke te 
accepteren en elk gebod. Alles, wat u de antichrist vraagt, zal hij u 

geven, zolang het tegenovergestelde is van Gods heilige 

Geschriften!  
Voorwaar, de antichrist zegent u graag, als u maar niet de waarheid 

accepteert: Gods woord, de Bijbel. Obama zegt graag, “Ga heen en 
zondig maar weer”.  

 

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, zegt u,  
 

Lees voor: Johannes 8, vers 10 tot en met 12, en vers 16 en 
vers 31 tot en met 32 

Johannes 8, vers 10 tot en met 12  Hier staat geschreven: En Jezus 

richtte Zich op en zeide tot haar: Vrouw, waar zijn zij? Heeft 
niemand u veroordeeld? En zij zeide: Niemand, Here. En Jezus 

zeide: Ook Ik veroordeel u niet. Ga heen, zondig van nu af niet 

meer! Wederom dan sprak Jezus tot hen en zeide: Ik ben het licht 
der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, 

maar hij zal het licht des levens hebben. 
En vers 16  En indien Ik al oordeel, dan is mijn oordeel waarachtig, 

want Ik ben niet alleen, maar Ik en die Mij gezonden heeft.  
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En vers 31 tot en met 32  Jezus dan zeide tot de Joden, die in Hem 
geloofden: Als gij in mijn woord blijft, zijt gij waarlijk discipelen van 

Mij en gij zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal u 

vrijmaken. 
De bode engel Gods sprak verder, 

 
Voorwaar, de paus is ook op zoek naar vele schaapjes op het 

droge. 

De paus is uw valse profeet, en zal alle religies samenbrengen! Ook 
helpt hij de antichrist, omdat hij de weg vrijmaakt voor het beest, 

voor Obama.  
 

De paus zal ook Jeruzalem, de oude stad, spoedig gaan 

bezoeken, met het doel daar een tempel te laten bouwen. 
Voorwaar, 

 
Lees voor: 2 Petrus 2, vers 19, en Openbaring 13, vers 7 tot 

en met 9 

2 Petrus 2, vers 19  Hier staat geschreven: Vrijheid spiegelen zij 
hun voor, hoewel zij zelf slaven des verderfs zijn; immers, door wie 

men overmeesterd is, diens slaaf is men. 

Openbaring 13, vers 7 tot en met 9  Hier staat geschreven: En hem 
werd gegeven om tegen de heiligen oorlog te voeren en hen te 

overwinnen; en hem werd macht gegeven over elke stam en natie 
en taal en volk. En allen, die op de aarde wonen, zullen het beest 

aanbidden, ieder, wiens naam niet geschreven is in het boek des 

levens van het Lam, dat geslacht is, sedert de grondlegging der 
wereld. Indien iemand een oor heeft, hij hore.  

De bode engel Gods sprak verder, 
 

Voorwaar, de gevallen engelen zijn een plan aan het maken, 

over hoe ze het beste de schaapjes kunnen overplaatsen in 
één kudde en met één wereldleider. 

Voorwaar, in de almachtige naam van Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus, zeg ik u:  
 

Johannes 13, vers 38, en Johannes 14, vers 6, en Johannes 
3, vers 16 
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Johannes 13, vers 38  Hier staat geschreven: Jezus antwoordde: 
Uw leven zult gij voor Mij inzetten? Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, 

de haan zal niet kraaien, eer gij Mij driemaal verloochend hebt. 

Johannes 14, vers 6  Hier staat geschreven: Jezus zeide tot hem: Ik 
ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de 

Vader dan door Mij. 
Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat 

Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in 

Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. 
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 
verdween. 
 

 

10-07-2013 Profetie: Zie wat nu komt! 
 

Profetie, doorgegeven aan profeet Benjamin Cousijnsen: Dit telt 
voor alle landen… Zie wat nu komt! Ik, Donder, de bode engel 

Gods, zal elk land bezoeken! 
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, welkom! Op 10 juli 2013 bracht de engel des Heren deze 

profetische boodschap Gods over aan Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom, profeet Benjamin Cousijnsen! Ik begroet u in de 
almachtige Naam boven alle namen, die zeer groot is en machtig en 

krachtig. In Zijn naam kom ik, in de naam van Yeshua HaMashiach, 

Jezus Christus! Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Mijn naam is Donder. 
 

Hoor aandachtig! 
 

Lees voor: Genesis 3, vers 8 tot en met 11  Hier staat 

geschreven: Toen zij het geluid van de HERE God hoorden, die in 
de hof wandelde in de avondkoelte, verborgen de mens en zijn 

vrouw zich voor de HERE God tussen het geboomte in de hof. En de 

HERE God riep de mens tot Zich en zeide tot hem: Waar zijt gij? En 
hij zeide: Toen ik uw geluid in de hof hoorde, werd ik bevreesd, 
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want ik ben naakt; daarom verborg ik mij. En Hij zeide: Wie heeft u 
te kennen gegeven, dat gij naakt zijt? Hebt gij van de boom 

gegeten, waarvan Ik u verboden had te eten? 

De bode engel Gods sprak verder, 
 

Voorwaar, China, Korea, Spanje, Mexico, Amerika, Irak, 
Afrika, Indonesië, België, Duitsland, de Filipijnen, Saoedi-

Arabië, Egypte, Nederland! 

Profeet Benjamin Cousijnsen waarschuwde u sinds 2012. Voorwaar, 
de God van Abraham, Izaäk en Jakob stuurde mij, Donder. Ook 

Syrië en Turkije waren gewaarschuwd, wegens ongehoorzaamheid 
en drakenverering en afgoderij! Tokio moest ik, Donder, ook veel 

schade toebrengen en velen kwamen om.  

 
En God opende de sluizen, en er viel nog nooit zoveel water 

als in 2013! 
Benjamin zei u nog: 2013 zal men zich goed herinneren!  

Ik, Donder, bracht u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus, vele waarschuwingen. Zie ook, wat ik nu vele landen 
bracht. Maar oké, uw keus is uw keus! Maar Gods keus is 

duidelijker en staat vast! Hij zegt u, Wie niet wil horen, gaat 

verloren.  
 

Dit telt voor alle landen! 
Maak van uw land geen puinhoop. Ik, Donder, zal elk land 

bezoeken.  

In de hel is vuur, en de aarde is reeds een spiegel van de hel. 
 

Exodus 11, vers 6  En er zal een luid gejammer zijn in het gehele 
land Egypte, zoals er nooit is geweest en zoals er nooit meer zal 

zijn. 

 
Voorwaar,  

 

Lees voor: Exodus 22, vers 20  Hier staat geschreven: Wie aan de 
goden offert, behalve aan de HERE alleen, zal met de ban geslagen 

worden. 
De bode engel Gods sprak verder, 
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De Here waarschuwde alle landen via profeet Benjamin 
Cousijnsen! 

 

Lees voor: Exodus 23, vers 20 tot en met 21, en vers 24 tot 
en met 26 

Exodus 23, vers 20 tot en met 21  Hier staat geschreven: Zie, Ik 
zend een engel vóór uw aangezicht, om u te bewaren op de weg en 

om u te brengen naar de plaats, die Ik bereid heb. Neem u voor 

hem in acht en luister naar hem, wees tegen hem niet 
wederspannig, want hij zal uw overtredingen niet vergeven, want 

mijn naam is in hem. 
En vers 24 tot en met 26  Gij zult u niet nederbuigen voor hun 

goden noch hen dienen en gij zult niet doen naar hun werken, maar 

gij zult ze volkomen vernielen en hun gewijde stenen zult gij geheel 
verbrijzelen. Maar gij zult de HERE, uw God, dienen; dan zal Hij uw 

brood en uw water zegenen en Ik zal ziekte uit uw midden 
verwijderen. Geen vrouw in uw land zal een misgeboorte hebben of 

onvruchtbaar zijn. Het getal uwer dagen zal Ik vol maken. 

De bode engel Gods sprak verder, 
 

Voorwaar, dit is een belofte aan u, en nog luistert u niet. 

Benjamin Cousijnsen zegt dit: “Ik ben de stem van een, die roept: 
Maak recht uw wegen, vernietig elke afgod en bekeer u! Heb 

berouw! Keer terug naar de heilige Geschriften Gods en houd u aan 
Zijn geboden”. 

Voorwaar, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, Isa, zegt u heden: 

 
Johannes 3, vers 16 en 17  Lees dit voor. Hier staat geschreven: 

Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren 
Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet 

verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon 

niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar 
opdat de wereld door Hem behouden worde. 

De bode engel Gods sprak verder, 

 
Nog even… als gij niet luistert, zal de wereld en uw land 

gelijk worden gemaakt, en God zal zeggen: satan is onder 
Mijn voet! 

Zie, wat nu komt! 
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Lees voor: Sirach 10, vers 12 tot en met 17  Hier staat 

geschreven: Hoogmoed begint wanneer de mens de Heer verlaat, 

zijn hart zich verwijdert van hem door wie hij gemaakt is. 
Hoogmoed begint met zonde, wie zich daarin verliest, loopt over 

van gruwelijkheden. Dan maakt de Heer zijn ellende buitensporig 
groot, richt hij hem geheel en al te gronde. Tronen van heersers 

heeft de Heer omvergeworpen, zachtmoedigen heeft hij aangesteld 

in hun plaats. Volken heeft de Heer ontworteld, nederigen heeft hij 
in hun land geplant. De woonplaatsen van volken heeft de Heer 

verwoest, hij heeft ze met de grond gelijkgemaakt. Hij heeft ze van 
de mensheid weggerukt en ze verwoest, de herinnering eraan van 

de aardbodem weggevaagd.  

 
Voorwaar, Benjamin, ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 
 

 

U die nu luistert, Maak uw wegen recht! 
 

VOORWAAR, EEN BEETJE VAN DE WERELD EN EEN BEETJE 

CHRISTEN-ZIJN ZAL LEIDEN NAAR DE HEL! ONDERZOEK U: HOE 
WILT GIJ NU ECHT ZIJN? 

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, welkom! Mijn naam is Benjamin Cousijnsen. Op donderdag 

11 juli 2013 kreeg ik de volgend boodschap van een bode engel 

Gods. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Mijn 

naam is Rouchanna en ben de bode engel Gods. 

 
Sirach 1, vers 26 tot en met 30  Verlang je naar wijsheid, leef 

dan de geboden na, en de Heer zal je haar schenken. Ontzag voor 

de Heer bestaat uit wijsheid en vorming, trouw en zachtmoedigheid 
zijn hem welgevallig. Heb altijd ontzag voor de Heer, benader hem 
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niet dubbelhartig. Voer geen spel op tegenover de mensen en let op 
je woorden. Zet jezelf niet op een voetstuk, je zou kunnen vallen en 

jezelf te schande maken. Dan onthult de Heer je heimelijke daden 

en vernedert je te midden van de gemeenschap, omdat je hem niet 
vol ontzag benaderd hebt en je hart vol bedrog is.  

 
Voorwaar, sprak de bode engel Gods, wat gij voor Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus ook doet, en tegenover de 

mensen, hebt gij waarlijk ook aan Hem gedaan. 
Zijt gij vol van de werken voor de Here? sprak de bode engel Gods, 

en speelt gij weer ’s avonds een ander spel?  
Dan zal de Here de waarheid aan het licht brengen, en u te schande 

maken! Voorwaar, een beetje van de wereld en een beetje 

Christen-zijn zal leiden naar de hel. U, die nu luistert, Maak uw 
wegen recht! En haal uw wereldse, onreine foto’s van uw Facebook 

af. Toon wie gij in Christus zijt! Wees geen schande in Gods ogen, 
en onderzoek u. Wilt gij nu echt zijn? sprak de bode engel Gods. 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
 

 

De ware reden achter wereldwijde totale 
controlebeleid! 
 

OPENBARING GODS: DE WARE REDEN VAN DE TOTALE 
WERELDWIJDE CONTROLE IS, DAT DE ANTICHRIST HIERDOOR 

WEET WAAR DE CHRISTENEN, DIE ‘HATERS’ GENOEMD WORDEN 

EN EXTREMISTEN, TE VINDEN ZIJN. DENK OOK AAN DE FEMA 
KAMPEN!  

 
 

Volledige weergave: 

 
Welkom! Op 11 juli 2013 bracht de engel des Heren de volgende 

boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 
Deze profetische onthullingen en vervullingen Gods zijn allemaal 

trouw en waarachtig. Alles, wat de Here God doorgeeft aan 

Benjamin Cousijnsen, wordt woord voor woord, in het bijzijn van de 
engelen Gods, doorgegeven aan Zijn Profeet. U mag weten, ook al 
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weet u misschien al heel veel, of misschien helemaal niets over de 
eindtijd, of over de dingen die God nu openbaart, dat alles waar is. 

En ik raad u ook aan, of u bekend bent met Gods woord of niet, om 

deze woorden in deze tijd serieus te nemen, en om God te zoeken. 
Want dit zijn waarlijk de laatste dagen! En ik bid ook voor u, dat u 

de waarheid mag verstaan, en de waarheid zal u vrijmaken. Ik 
begin nu met de boodschap. 

 

Shalom! Ik begroet u in de machtige Naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, mijn 

naam is Reliasa, en ben de bode engel Gods.  
 

Voorwaar, ook uw gegevens bevinden zich in de VS. 

Op grote schaal wordt men via internet communicatie 
gecontroleerd, totaal!, onder andere via Facebook, YouTube, Hyves, 

Skype, Yahoo, Google…, zelfs uw computer inloggegevens weet 
men, en welke sites u zag, en welke e-mails u verstuurd heeft.  

Voorwaar, de antichrist Obama leest zelfs uw post via e-mail, en 

ook uw telefoongesprekken worden opgenomen en afgeluisterd 
door de VS! En via uw paspoort, telefoon en televisie en via uw 

chipkaart wordt u gecontroleerd, als u inlogt en uitlogt, als u op reis 

gaat... 
 

Veel Amerikanen zijn reeds gechipt, zelfs onder dwang! 
 

Lees voor: Openbaring 13, vers 7, en Openbaring 13, vers 16 

tot en met 18  
Openbaring 13, vers 7  Hier staat geschreven: En hem werd 

gegeven om tegen de heiligen oorlog te voeren en hen te 
overwinnen; en hem werd macht gegeven over elke stam en natie 

en taal en volk. 

Openbaring 13, vers 16 tot en met 18  Hier staat geschreven: En 
het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de 

armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op 

hun rechterhand of op hun voorhoofd, en dat niemand kan kopen of 
verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het 

getal van zijn naam heeft. Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, 
berekene het getal van het beest, want het is een getal van een 

mens, en zijn getal is zeshonderd zesenzestig.  
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De bode engel Gods sprak verder, 
 

Niet alleen de VS controleert op grote schaal, maar ook 

Rusland bespioneert Nederland en Frankrijk.  
Men controleert de mens, zelfs met satellieten!  

 
Voorwaar, Obama zegt uw wel, dat dit een goed wapen is 

om u te beschermen.  

Er wordt veel gebruikgemaakt van de technologische kennis van de 
gevallen engelen! Het geld zal verdwijnen, en Obama verheugt zich 

erop, dat men zo totaal gaat kiezen voor de chip onder uw huid. 
Alweer een ziel voor de hel!  

 

Voorwaar, de aanslagen op banken zullen ertoe leiden, dat 
men kiest voor 666, het getal van het beest, en de totale 

controle!  
De ware reden is, dat de antichrist weet waar de Christenen, die 

‘haters’ genoemd worden en ‘extremisten’, te vinden zijn! Denk ook 

aan de FEMA kampen. 
 

Lees voor: Johannes 3, vers 16  Hier staat geschreven: Want alzo 

lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon 
gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren 

ga, maar eeuwig leven hebbe. 
 

Voorwaar, gij wordt ook gecontroleerd, maar dan in uw hart. 

Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

Zoekt en gij zult Mij vinden! 
 

BOODSCHAP GODS: IK WEEN OM DE VELE ZIELEN, DIE MIJ 
VERWORPEN HEBBEN, EN OOK OM U, DIE NU LUISTERT. 

ONMENSELIJK! IK GAF ALLES OP WAAR IK VAN HIELD, EN KOOS 

VOOR HET KRUIS! 
 

 

Volledige weergave: 
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Hallo, welkom! Op 12 juli 2013 bracht de engel des Heren deze 
bijzondere boodschap Gods over aan profeet Benjamin Cousijnsen.  

 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, voorwaar, mijn naam is 

Rouchanna. 
 

Voorwaar, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, wil ook uw 

Vader zijn, en wil u, die nu luistert, overladen met Zijn 
liefde. 

Waarom? 
Omdat Hij, Yeshua, Jezus, uw gemis ziet en uw tekortkomingen. Hij 

zegt u: Ik heb u lief en Ik zal u tot een Vader zijn, geheel anders 

dan een vader van de wereld. Mijn liefde is volmaakt. Kom bij Mij 
met uw hart. Mijn liefde is een eeuwigdurende liefde.  

 
Zoekt en gij zult Mij vinden.  

Klopt en de deur zal voor u opengedaan worden. Voorwaar, Ik, 

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, zag u strijden tegen de 
ongelovigen, en zag dat gij telkens weer werd afgewezen, en 

vanwege de volle waarheid verworpen werd. Ik ben de Waarheid en 

het Leven.  
 

Ik ween om de vele zielen, die Mij verworpen hebben en ook 
om u, die nu luistert. 

Onmenselijk! Ik gaf alles op, waar Ik van hield, en koos voor het 

kruis. Dit was Mijn ultieme uiting van Mijn liefde voor u en alle 
zielen.  

 
Als iemand Mij verwelkomt, zullen de engelen juichen, 

vanwege dat gij Mij toeliet in uw hart.  

Voorwaar, al het goede dat gij ontvangt, komt uit Mijn hand. Ik 
geef u wat gij nodig hebt. En hebt gij verdriet, kom maar. En gij 

zult rust vinden, en Ik zal u troosten en bemoedigen en dragen, 

want Ik, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, zal dichtbij u zijn! 
Voorwaar,  

 
Lees voor: Johannes 14, vers 6, en Mattheüs 7, vers 13 en 14, 

en Johannes 3, vers 16 
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Johannes 14, vers 6  Hier staat geschreven: Jezus zeide tot hem: Ik 
ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de 

Vader dan door Mij. 

Mattheüs 7, vers 13 en 14  Hier staat geschreven: Gaat in door de 
enge poort, want wijd is de poort en breed de weg, die tot het 

verderf leidt, en velen zijn er, die daardoor ingaan; want eng is de 
poort, en smal de weg, die ten leven leidt, en weinigen zijn er, die 

hem vinden. 

Johannes 3, vers 16  Hier staat geschreven: Want alzo lief heeft 
God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 

opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig 
leven hebbe. 

 

Voorwaar, Ik leef en Ik ben bij u! 
En Ik zeg u, Ik heb een juk dat niet te zwaar is, want Ik heb alles 

volbracht, Amen! 
 

Voorwaar, profeet Benjamin Cousijnsen, men kan het werk 

des Heren steunen via Heiscoming12 en Eindtijdnieuws, 
onder vermelding: ‘vrije gift’. 

Voorwaar, ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel 

Gods, en verdween. 
 

En ook ik zeg tegen u: Ruacha, Yeshu, Shalom! 
‘Ruacha, Yeshu, Shalom!’ is een hemelse groet, die in de hemel 

gezegd wordt, en uitgesproken wordt in eerbied en vol gezag. Het 

wordt uitgesproken en is een zegen naar de Vader, de Heilige Geest 
toe, en Zijn Zoon, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, die, nadat u 

het uitgesproken heeft - of degene die het uitspreekt, - Zijn zegen 
geeft naar u toe. Wilt u ook een zegen? 

Spreek dit dan in eerbied uit, op deze wijze: “Ruacha, Yeshu, 

Shalom!” 
 

 
 

Behandel uw vrouw met respect! 
 

HET BEGON ALS EEN SPROOKJE, MAAR ECHTE LIEFDE IS MEER 
DAN EEN GEDICHT! 
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Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 12 juli 2013 bracht de engel des Heren 

deze boodschap Gods over aan profeet Benjamin Cousijnsen.  
 

Shalom! Ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Ik ben de bode engel Gods 
en mijn naam is Tremmascha.  

 
Voorwaar,  

 

Lees voor: Hooglied 1, vers 8  Hier staat geschreven: Indien gij 
het niet weet, o, gij schoonste onder de vrouwen, volg dan de 

sporen der schapen, en weid uw geiten bij de verblijven der 
herders.  

Hooglied 4, vers 1  Hier staat geschreven: Zie, gij zijt schoon, mijn 

liefste, o, gij zijt schoon; uw ogen zijn als duiven, door uw sluier 
heen, uw haar is als een kudde geiten, die neergolven van Gileads 

gebergte.  

En vers 11  Van honigzeem druppelen uw lippen, bruid, honig en 
melk is onder uw tong. 

Hooglied 5, vers 2 tot en met 7  Hier staat geschreven: Ik sliep, 
maar mijn hart was wakker. Hoor, mijn geliefde klopt aan. „Doe mij 

open, mijn zuster, mijn liefste, mijn duive, mijn volmaakte, want 

mijn hoofd is vol dauw, mijn lokken zijn vol druppels van de nacht.” 
„Ik heb mijn kleed reeds afgelegd, hoe zou ik het weer aandoen? Ik 

heb mijn voeten gewassen, hoe zou ik ze weer verontreinigen?” 
Mijn geliefde stak zijn hand door de opening en mijn hart werd 

onstuimig over hem. Ik stond op om mijn geliefde open te doen, 

mijn handen dropen van mirre, mijn vingers van vloeiende mirre op 
de greep van de grendel. Ik deed mijn geliefde open, maar mijn 

geliefde was weg, verdwenen! Mijn ziel bezwijmde, toen hij sprak, 

ik zocht hem, maar vond hem niet, ik riep hem, maar hij 
antwoordde mij niet. De wachters, die in de stad hun ronde deden, 

troffen mij aan, zij sloegen mij, verwondden mij, zij rukten mij het 
overkleed af, de wachters der muren. 
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Voorwaar, 
 

Romeinen 1, vers 24 tot en met 25  Hier staat geschreven: 

Daarom heeft God hen in hun hartstochten overgegeven aan 
onreinheid, zodat bij hen het lichaam onteerd wordt. Zij immers 

hadden de waarheid Gods vervangen door de leugen en het 
schepsel vereerd en gediend boven de Schepper, die te prijzen is 

tot in eeuwigheid. Amen. 

 
1 Korinthiërs 2, vers 8 tot en met 9  Hier staat geschreven: En 

geen van de beheersers dezer eeuw heeft van haar geweten, want 
indien zij van haar geweten hadden, zouden zij de Here der 

heerlijkheid niet gekruisigd hebben. Maar, gelijk geschreven staat: 

Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en wat in 
geen mensenhart is opgekomen, al wat God heeft bereid voor 

degenen, die Hem liefhebben. 
 

Psalm 25, vers 6 tot en met 8  Gedenk uw barmhartigheid, 

HERE, en uw gunstbewijzen, want die zijn van eeuwigheid; gedenk 
niet de zonden van mijn jeugd, noch mijn overtredingen, gedenk 

mijner naar uw goedertierenheid, om uwer goedheid wil, HERE. 

Goed en waarachtig is de HERE; daarom onderwijst Hij de zondaars 
aangaande de weg.  

 
Johannes 7, vers 38  Hier staat geschreven: Wie in Mij gelooft, 

gelijk de Schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn 

binnenste vloeien. 
Johannes 8, vers 12  Hier staat geschreven: Wederom dan sprak 

Jezus tot hen en zeide: Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, 
zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des 

levens hebben. 

 
Handelingen 26, vers 8  Hier staat geschreven: Waarom wordt 

het bij u ongelofelijk geacht, als God doden opwekt? 

 
Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, 

dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die 
in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. 
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1 Johannes 2, vers 4 tot en met 6  Hier staat geschreven: Wie 
zegt: Ik ken Hem, en zijn geboden niet bewaart, is een leugenaar 

en in die is de waarheid niet; maar wie zijn woord bewaart, in die is 

waarlijk de liefde Gods volmaakt. Hieraan onderkennen wij, dat wij 
in Hem zijn. Wie zegt, dat hij in Hem blijft, behoort ook zelf zó te 

wandelen, als Hij gewandeld heeft. 
 

1 Korinthiërs 15, vers 51 tot en met 54  Hier staat geschreven: 

Zie, ik deel u een geheimenis mede. Allen zullen wij niet ontslapen, 
maar allen zullen wij veranderd worden, in een ondeelbaar 

ogenblik, bij de laatste bazuin, want de bazuin zal klinken en de 
doden zullen onvergankelijk opgewekt worden en wij zullen 

veranderd worden. Want dit vergankelijke moet onvergankelijkheid 

aandoen en dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. En zodra 
dit vergankelijke onvergankelijkheid aangedaan heeft, en dit 

sterfelijke onsterfelijkheid aangedaan heeft, zal het woord 
werkelijkheid worden, dat geschreven is: De dood is verzwolgen in 

de overwinning.  

En vers 56 tot en met 58  De prikkel des doods is de zonde en de 
kracht der zonde is de wet. Maar Gode zij dank, die ons de 

overwinning geeft door onze Here Jezus Christus. Daarom, mijn 

geliefde broeders, weest standvastig, onwankelbaar, te allen tijde 
overvloedig in het werk des Heren, wetende, dat uw arbeid niet 

vergeefs is in de Here.  
De bode engel Gods sprak verder, 

 

Ik ga nu, profeet Benjamin Cousijnsen, Ruacha, Yeshu, Shalom! en 
verdween. 

 
SHALOM 

 
 
 

 

 

Inderdaad, men spreekt van hoererij en 

onreinheid! 
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12-07-2013  BOODSCHAP GODS: INDERDAAD, MEN SPREEKT VAN 
HOERERIJ EN ONREINHEID! DOOR UW ONREINE AFGODEN TE 

VEREREN, ZIJT GIJ ONREIN VERKLAARD! GIJ ZIJT 

GEWAARSCHUWD! 
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, welkom! Op vrijdag 12 juli 2013 bracht de engel des Heren 
deze boodschap Gods over aan profeet Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus.  

 
Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, 

 
1 Korinthiërs 2, vers 9  Maar, gelijk geschreven staat: Wat geen 

oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en wat in geen 

mensenhart is opgekomen, al wat God heeft bereid voor degenen, 
die Hem liefhebben.  

 

Voorwaar, mijn naam is Peniach; ik ben een bode engel 
Gods. 

 
Lees voor: Sirach 6, vers 2 tot en met 4  Hier staat geschreven: 

Laat je niet beheersen door je hartstocht, die zou als een stier je 

kracht afgrazen; hij zou je loof wegvreten, je vruchten afrukken en 
je achterlaten als een dorre boom. Wie door kwade hartstocht 

wordt beheerst, wordt erdoor vernietigd, en zijn vijanden bespotten 
hem.  

 

Mattheüs 20, vers 15  Hier staat geschreven: Staat het mij niet 
vrij met het mijne te doen, wat ik wil? Of is uw oog boos, omdat ik 

goed ben? 

 
Job 13, vers 1 en 2  Hier staat geschreven: Zie, alles heeft mijn 

oog gezien, mijn oor gehoord en in zich opgenomen. Wat gij weet, 
weet ik ook, ik doe voor u niet onder.  
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2 Kronieken 16, vers 9  Hier staat geschreven: Want des HEREN 
ogen gaan over de gehele aarde, om krachtig bij te staan hen, wier 

hart volkomen naar Hem uitgaat.  

 
Deuteronomium 29, vers 4  Hier staat geschreven: Doch de 

HERE heeft u geen hart gegeven om te verstaan of ogen om te 
zien, of oren om te horen, tot op de huidige dag. 

 

Spreuken 10, vers 7 tot en met 10  Hier staat geschreven: De 
gedachtenis des rechtvaardigen zal tot zegening zijn, maar de 

naam der goddelozen zal wegrotten. Wie wijs van hart is, neemt 
geboden aan, maar wie dwaas van lippen is, komt ten val. Wie in 

oprechtheid wandelt, gaat veilig, maar wie zijn wegen verdraait, 

wordt doorzien. Wie met zijn ogen knipt, veroorzaakt smart, wie 
dwaas van lippen is, komt ten val.  

De bode engel Gods sprak verder,  
 

Voorwaar, luister! Ik, de Here, spreek tot u. 

Gij zijt gewaarschuwd, Dan N.! Door uw onreine afgoden te 
vereren, zijt gij onrein verklaard. Zo spreekt de Here tot u. 

 

Lees voor: Mattheüs 15, vers 17 tot en met 20  Hier staat 
geschreven: Begrijpt gij niet, dat al wat de mond binnengaat, in de 

buik komt en te zijner plaatse verdwijnt? Maar wat de mond 
uitgaat, komt uit het hart, en dat maakt de mens onrein. Want uit 

het hart komen boze overleggingen, moord, echtbreuk, hoererij, 

diefstal, leugenachtige getuigenissen, godslasteringen. Dat zijn de 
dingen, die een mens onrein maken, maar het eten met 

ongewassen handen maakt een mens niet onrein. 
Mattheüs 6, vers 21 tot en met 24  Hier staat geschreven: Want, 

waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. De lamp van het 

lichaam is het oog. Indien dan uw oog zuiver is, zal geheel uw 
lichaam verlicht zijn; maar indien uw oog slecht is, zal geheel uw 

lichaam duister zijn. Indien nu wat licht in u is, duisternis is, hoe 

groot is dan de duisternis! Niemand kan twee heren dienen, want 
hij zal òf de ene haten en de andere liefhebben, òf zich aan de ene 

hechten en de andere minachten; gij kunt niet God dienen èn 
Mammon.  
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2 Petrus 2, vers 10  Hier staat geschreven: Vooral hen, die, 
begerig naar onreinheid, het vlees volgen en hemelse heerschappij 

verachten. Zulke vermetelen, vol van zelfbehagen, schromen niet 

de heerlijkheden te lasteren… 
En vers 14  Zij hebben ogen, die altijd uitzien naar een 

overspeelster en nooit ophouden met zondigen; zij verlokken 
onstandvastige zielen, hun hart is volleerd in hebzucht; kinderen 

der vervloeking zijn zij. 

De bode engel Gods sprak verder, 
 

Inderdaad, men spreekt van hoererij en onreinheid! 
Voorwaar,  

 

Lees voor: 1 Korinthiërs 5, vers 9 tot en met 11  Hier staat 
geschreven: Ik schreef u reeds in mijn brief, dat gij niet moest 

omgaan met hoereerders; niet met de hoereerders uit deze wereld 
in het algemeen of met de geldgierigen en oplichters of 

afgodendienaars, want dan zou men wel uit de wereld moeten 

gaan. Nu evenwel schrijf ik u, dat gij niet moet omgaan met 
iemand, die, al heet hij een broeder, een hoereerder, geldgierige, 

afgodendienaar, lasteraar, dronkaard, of oplichter is; met zo 

iemand moet gij zelfs niet samen eten. 
1 Korinthiërs 7, vers 9 en 10  Hier staat geschreven: Indien zij zich 

echter niet kunnen beheersen, laten zij dan trouwen. Want het is 
beter te trouwen dan van begeerte te branden. Doch hun, die 

getrouwd zijn, beveel ik niet, maar de Here, dat een vrouw haar 

man niet mag verlaten. 
 

Openbaring 21, vers 8  Hier staat geschreven: Maar de 
lafhartigen, de ongelovigen, de verfoeilijken, de moordenaars, de 

hoereerders, de tovenaars, de afgodendienaars en alle leugenaars – 

hun deel is in de poel, die brandt van vuur en zwavel: dit is de 
tweede dood. 

 

Maleachi 3, vers 7  Hier staat geschreven: Van de dagen uwer 
vaderen af zijt gij afgeweken van mijn inzettingen en hebt ze niet 

onderhouden. Keert terug tot Mij, dan zal Ik tot u terugkeren, zegt 
de HERE der heerscharen. En dan zegt gij: In welk opzicht moeten 

wij terugkeren? 
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Jeremia 6, vers 16  Hier staat geschreven: Zo zegt de HERE: 

Gaat staan aan de wegen, en ziet en vraagt naar de oude paden, 

waar toch de goede weg is, opdat gij die gaat en rust vindt voor uw 
ziel; maar zij zeggen: Wij willen die niet gaan. 

De bode engel Gods sprak verder, 
 

Voorwaar, bekeer u! 

 
Johannes 3, vers 16 en 17  Hier staat geschreven: Want alzo lief 

heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven 
heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar 

eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld 

gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld 
door Hem behouden worde. 

De bode engel Gods sprak verder, 
 

Kies heden, wie gij dienen wilt! 

 
Lees voor: 1 Korinthiërs 3, vers 16 tot en met 17  Hier staat 

geschreven: Weet gij niet, dat gij Gods tempel zijt en dat de Geest 

Gods in u woont? Zo iemand Gods tempel schendt, God zal hem 
schenden. Want de tempel Gods, en dat zijt gij, is heilig! 

1 Korinthiërs 2, vers 9  Hier staat geschreven: Maar, gelijk 
geschreven staat: Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft 

gehoord en wat in geen mensenhart is opgekomen, al wat God 

heeft bereid voor degenen, die Hem liefhebben.  
 

Wie niet wil horen, gaat verloren. 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 

verdween. 

Ik wil met u bidden… 
En mocht u zich herkennen in deze boodschap en wilt u afrekenen 

met de zonde in uw leven, dan hoeft u alleen maar naar de Heer te 

gaan, en eenvoudigweg op uw manier te bidden en te vragen, en 
oprecht spijt te hebben van de zonde, waarvan u weet dat het 

eigenlijk niet door de beugel gaat. Want de Heer ziet alle dingen! 
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Als u niet weet, hoe u moet bidden, dan ga ik u het gebed 
voorbidden. 

Bid het vanuit uw hart… 

“Hemelse Vader, in de naam van Jezus Christus, Here, ik kom tot u. 
En ik belijd, Heer, dat ik dingen gedaan heb, die niet door de 

beugel kunnen, die niet goed zijn. Hemelse Vader, ik wil u vragen, 
wilt u mij reinigen door het kostbare Bloed van uw Zoon Jezus 

Christus, die aan het kruis gegaan is, om voor mijn zonden te 

sterven.  
Here, ik trap er telkens in, om naar dingen te kijken, die niet goed 

zijn, om dingen te doen, waarvan ik in mijn hart weet, dat u ze 
verafschuwt. Heer, ik besef dat het u ernst is, dat het voor u kiezen 

is: of oprecht en rein zijn, Here God: voor of tegen. Maar dat we 

niet van twee walletjes kunnen eten. U vraagt Heer, dat we rein 
zullen zijn.” 

 
Here Jezus, ik wil nu ook bidden, Heer, voor de persoon, die 

met mij bidt, dat de woorden, die de persoon met zijn of 

haar hart bidt en mij nabidt op dit moment, dat u hem of 
haar reinigt.  

“Here Jezus, reinig mijn hart. Reinig mijn gedachten. Vergeef mij, 

Heer, dat ik u verdriet heb gedaan! Heer, u zegt: ‘Bewaar uw oog 
voor wat u ziet, bewaar je oor voor wat je hoort, bewaar je voeten 

voor waar ze heengaan’. Heer, juist in deze tijd wilt u, dat ik rein 
wandel. Wilt u me door uw kostbaar Bloed, Here, reinigen van alle 

zonden.” 

 
Noem uw zonden op dit moment, en vraag de Heer om u 

werkelijk in de naam van Jezus Christus hier van af te 
helpen…. 

Dank u wel, Here Jezus, dat als we vanuit ons hart bij u komen en 

oprecht spijt hebben van onze zonden, en het u belijden en bij het 
kruis van Golgotha brengen, dat u ons reinigt en heiligt. Help ons 

om niet meer telkens weer in dezelfde val te vallen, maar alles aan 

u te belijden, voordat we de stappen nemen, niet achteraf, Here! 
Maak ons sterk, Here God. Want wij zijn meer dan overwinnaars in 

u, alleen in u, Here Jezus Christus. 
Misschien zijn wij van onszelf zwak, Heer, maar we mogen het u 

vragen en in uw autoriteit staan. Dank u wel, hoe jong of oud we 
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ook in het geloof zijn, Heer, het maakt niet uit. Maar we moeten 
het wel willen. 

 

Dank u wel, Heer! Ik bid voor eenieder, die dit gebed heeft 
meegebeden en zijn zonden beleden heeft, dat u de 

personen op dit moment ook vervult met uw Heilige Geest.  
Here, hergeef de blijdschap in uw machtige naam, Here Jezus 

Christus. Dat de persoon mag weten: ik ben nu vergeven van alle 

onreinheid, van alle zonden.  
“Jezus Christus, u hebt mij afgewassen, u hebt mij rein gemaakt en 

witter dan sneeuw. Help mij, Heer, om uw weg te gaan, elke dag 
opnieuw. Maak mijn paden recht. Ik dank u ervoor, liefdevolle 

Vader, in uw machtige naam, in de naam van Jezus Christus, 

Amen!”  
 
 
 

Dit verklaart wat nu gebeurt in de wereld! 
 
DOOR YESHUA HAMASIACH, JEZUS CHRISTUS, ISA, TELKENS AF 

TE WIJZEN, GAAT U STAP VOOR STAP HELEMAAL OVERGENOMEN 

WORDEN DOOR DE GEVALLEN ENGELEN VAN DE DUISTERNIS; DIT 
VERKLAART NU WAT ER ALLEMAAL GEBEURT! 

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, welkom! Op maandag 15 juli 2013 bracht de engel des Heren 

deze boodschap Gods over, van de God van Abraham, Izaäk en 

Jakob, aan Zijn eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Ik ben 

de bode engel Gods en mijn naam is Supisada. 

 
Voorwaar, hoe is het met u? 

Vaak is het niet eenvoudig om dagelijks veel beslissingen te 

nemen: kleine, maar ook die verstrekkende. Voorwaar, ook u komt 
voor de allerbelangrijkste beslissing te staan van uw leven. Voor 



 
 

 

1676 
 
 

 

velen berouwt straks de verkeerde beslissing. Ook door Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus, Isa, niet toe te laten in uw hart en 

leven, en een diepe relatie niet toe te laten in uw leven, zal leiden 

tot slot tot totale overname, omdat u uw hart gesloten hield. U had 
van Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, gehoord, maar uw 

keuze stond vast. Uw beslissing stond altijd al vast, want de wereld 
heeft alles te bieden wat God verboden heeft.  

 

Voorwaar, satan verleidt u eerst met een lolly, en daarna 
verleidt hij velen tot de zonde in zijn wereld.  

Satan heeft een stappenplan en wil u helemaal overnemen!  
Voorwaar, velen hebben reeds op aarde geen ziel meer, en die is 

reeds in de hel! 

 
Door Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, Isa, telkens af te 

wijzen, gaat u stap voor stap helemaal overgenomen worden 
door de gevallen engelen van de duisternis.  

Dit verklaart nu, wat er allemaal gebeurt in de wereld! Voor velen 

komt de juiste beslissing te laat, vanwege dat men de wereld 
liefheeft.  

 

Onderzoek u eens!  
Is de hel de juiste beslissing, wat u wacht als u zich niet bekeert, 

waar de wormen en maden door hen, die daar zijn, heen kruipen, 
en waar het lichaam kapotgeslagen wordt, elke keer opnieuw? 

Voorwaar, ik bespaar u, om het ergste te vertellen.  

 
Wilt u daar werkelijk zijn? Is dit uw beslissing? 

Maak heden de juiste beslissing, en ontvang eeuwig leven! Voor de 
juiste beslissing wordt u vandaag gesteld namelijk. Wilt u een 

relatie met God, de Schepper? Wilt u Zijn ware liefde, de liefde van 

God in de Here Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, Isa, nu 
aannemen, en uw leven Hem toevertrouwen?  

Voorwaar, de Bijbel spreekt en zegt: Indien gijlieden u met uw 

ganse hart tot de Here bekeert, zo doet de vreemde goden uit het 
midden van u weg, en richt uw hart tot de Here, en dien Hem 

alleen, zo zal Hij u uit de hand der Filistijnen rukken. 
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De mens is van zijn goede beslissingen bijna totaal 
afgestapt. 

En de gevolgen van de zonde is de dood, en eeuwige verdoemenis! 

U moet uw zonden inzien, toegeven, berouwen en belijden. Echt 
berouw hebben betekent: bereid zijn een nieuw leven met God te 

beginnen. Voorwaar,  
 

Lees voor: Johannes 8, vers 12, en Johannes 3, vers 16 tot en 

met 21 
Johannes 8, vers 12  Hier staat geschreven: Wederom dan sprak 

Jezus tot hen en zeide: Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, 
zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des 

levens hebben. 

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Hier staat geschreven: Want 
alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon 

gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren 
ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de 

wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de 

wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet 
veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet 

heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is 

het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 
duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 

waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 
gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; 

maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn 

werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 
 

Ik ga nu, profeet Benjamin Cousijnsen, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
sprak de bode engel Gods, en verdween. 

 
 
 

Voorwaar, India: Mijn ogen zien bergen zonden! 
 
WAARSCHUWENDE BOODSCHAP VAN DE ALMACHTIGE GOD VOOR 

INDIA, OVERGEBRACHT AAN GODS WARE EINDTIJDPROFEET, 

BENJAMIN COUSIJNSEN: INDIA, MIJN OGEN ZIEN BERGEN 
ZONDEN! 
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Volledige weergave: 

 
Hallo, welkom! Op 15 juli 2013 bracht de engel des Heren deze 

waarschuwende boodschap Gods over, van de God van Abraham, 
Izaäk en Jakob, aan profeet Benjamin Cousijnsen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus.  

 
Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Hoor aandachtig, India! 

Zie de waarheid onder ogen. 

 
Lees voor: Mattheüs 22, vers 35 tot en met 40  Hier staat 

geschreven: En één van hen, een wetgeleerde, vroeg, om Hem te 
verzoeken: Meester, wat is het grote gebod in de wet? Hij zeide tot 

hem: Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en 

met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het grote en 
eerste gebod. Het tweede, daaraan gelijk, is: Gij zult uw naaste 

liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en 

de profeten.  
De bode engel Gods sprak verder, 

 
Voorwaar India, ik ben de bode engel Gods. 

Mijn naam is Carbiosa. Hoor! Wie denkt gij wie gij waarlijk zijt?  

 
Lees voor: Genesis 1, vers 27  Hier staat geschreven: En God 

schiep de mens naar zijn beeld; naar Gods beeld schiep Hij hem; 
man en vrouw schiep Hij hen. 

De bode engel Gods sprak verder, 

 
De vrouw is als een gelijkwaardige partner! 

 

Lees voor: Genesis 2, vers 23 en 24, en Romeinen 13, vers 8 
tot en met 10, en Mattheüs 18, vers 3 tot en met 10  

Genesis 2, vers 23 en 24  Hier staat geschreven: Toen zeide de 
mens: Dit is nu eindelijk been van mijn gebeente en vlees van mijn 

vlees; deze zal „mannin” heten, omdat zij uit de man genomen is. 
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Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn 
vrouw aanhangen, en zij zullen tot één vlees zijn. 

Romeinen 13, vers 8 tot en met 10  Hier staat geschreven: Zijt 

niemand iets schuldig dan elkander lief te hebben; want wie de 
ander liefheeft, heeft de wet vervuld. Want de geboden: gij zult niet 

echtbreken, gij zult niet doodslaan, gij zult niet stelen, gij zult niet 
begeren en welk ander gebod er ook zij, worden samengevat in dit 

woord: gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. De liefde doet de 

naaste geen kwaad; daarom is de liefde de vervulling der wet. 
Mattheüs 18, vers 3 tot en met 10  Hier staat geschreven: en 

zeide: Voorwaar, Ik zeg u, wanneer gij u niet bekeert en wordt als 
de kinderen, zult gij het Koninkrijk der hemelen voorzeker niet 

binnengaan. Wie nu zichzelf gering zal achten als dit kind, die is de 

grootste in het Koninkrijk der hemelen. En een ieder, die zulk een 
kind ontvangt in mijn naam, ontvangt Mij. Maar een ieder, die één 

dezer kleinen, die in Mij geloven, tot zonde verleidt, het zou beter 
voor hem zijn, dat een molensteen om zijn hals was gehangen en 

hij verzwolgen was in de diepte der zee. Wee de wereld om de 

verleidingen tot zonde. Want er moeten verleidingen komen, maar 
wee die mens, door wie de verleiding komt. Indien uw hand of uw 

voet u tot zonde verleidt, houw hem af en werp hem weg. Het is 

beter voor u verminkt of kreupel ten leven in te gaan, dan met 
twee handen of twee voeten in het eeuwige vuur geworpen te 

worden. En indien uw oog u tot zonde verleidt, ruk het uit en werp 
het van u. Het is beter voor u met één oog ten leven in te gaan, 

dan met twee ogen in het hellevuur geworpen te worden. Ziet toe, 

dat gij niet één dezer kleinen veracht. Want Ik zeg u, dat hun 
engelen in de hemelen voortdurend het aangezicht zien van mijn 

Vader, die in de hemelen is.  
De bode engel Gods sprak verder, 

 

Voorwaar, ja, u daar! God schiep de mens naar Zijn beeld.  
Weet gij niet, dat uw goden gevallen engelen zijn? 

Bekeer u! En behandel uw naaste met respect. 

 
Lees voor: 1 Johannes 2, vers 15 tot en met 19, en 1 

Johannes 3, vers 7 tot en met 9 
1 Johannes 2, vers 15 tot en met 19  Hier staat geschreven: Hebt 

de wereld niet lief en hetgeen in de wereld is. Indien iemand de 
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wereld liefheeft, de liefde des Vaders is niet in hem. Want al wat in 
de wereld is: de begeerte des vlezes, de begeerte der ogen en een 

hovaardig leven, is niet uit de Vader, maar uit de wereld. En de 

wereld gaat voorbij en haar begeren, maar wie de wil van God 
doet, blijft tot in eeuwigheid. Kinderen, het is de laatste ure; en 

gelijk gij gehoord hebt, dat er een antichrist komt, zijn er nu ook 
vele antichristen opgestaan, en daaraan onderkennen wij, dat het 

de laatste ure is. Zij zijn van ons uitgegaan, maar zij waren uit ons 

niet; want indien zij uit ons geweest waren, zouden zij bij ons 
gebleven zijn: maar aan hen moest openbaar worden, dat niet allen 

uit ons zijn. 
1 Johannes 3, vers 7 tot en met 9  Hier staat geschreven: 

Kinderkens, laat niemand u misleiden. Wie de rechtvaardigheid 

doet, is rechtvaardig, gelijk Hij rechtvaardig is; wie de zonde doet is 
uit de duivel, want de duivel zondigt van den beginne. Hiertoe is de 

Zoon van God geopenbaard, opdat Hij de werken des duivels 
verbreken zou. Een ieder, die uit God geboren is, doet geen zonde; 

want het zaad Gods blijft in hem en hij kan niet zondigen, want hij 

is uit God geboren.  
De bode engel Gods sprak verder, 

 

Voorwaar, India, Mijn ogen zien bergen zonden, en de vrouw 
is geen dier! 

Ik, de Here, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, zeg u: Elke vinger, 
die u mannen uitstrekt, omdat u zich niet heeft kunnen beheersen, 

door uw valse goden in u te laten werken, en de vrouwen te 

verkrachten, en kinderen in de bussen en op straat en op school: 
uw loon zal de hel zijn!  

 
Gij daar, ook u zag ik: u eet vrouwen na uw misbruik!  

En ook u daar, u ging met uw vrienden eropuit, om te slachten en 

te verdelgen! Zie de waarheid onder ogen: de totale overname, 
zowel in de wereld als bij u! 

En onverwachts sla Ik, de Here, toe in uw leven! 

 
Lees voor: Johannes 3, vers 16 tot en met 20, en Johannes 

14, vers 17 tot en met 18 
Johannes 3, vers 16 tot en met 20  Hier staat geschreven: Want 

alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon 
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gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren 
ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de 

wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de 

wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet 
veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet 

heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is 
het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 

duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 

waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 
gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen. 

Johannes 14, vers 17 tot en met 18  Hier staat geschreven: De 
Geest der waarheid, die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet 

Hem niet en kent Hem niet; maar gij kent Hem, want Hij blijft bij u 

en zal in u zijn. Ik zal u niet als wezen achterlaten. Ik kom tot u.  
 

Zo sprak de Here Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. 
Zie, Ik kom spoedig! 

De bode engel Gods sprak verder, Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, 

Shalom! 

Ziet u al wat gaat gebeuren in de laatste dagen? 
 

PROFETISCHE OPENBARING VAN DE HERE GOD: EN HOE IS HET 
MET U? ZIJT GIJ AL ZIENDE VOOR WAT ZAL GESCHIEDEN IN DE 

LAATSTE DAGEN? DATGENE, WAT ALLEMAAL DOORGEGEVEN IS 

VIA PROFEET BENJAMIN COUSIJNSEN?  
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Op 16 juli 2013 bracht een engel des 
Heren, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, deze profetische 

boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare, lieflijke en machtige naam 

van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, voorwaar, ik 
zeg u, Mijn naam is Rebimelich. Ik ben een bode engel Gods. Ik 

verheugde mij zeer om u te ontmoeten, profeet Benjamin 

Cousijnsen.  
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Voorwaar, Hoor, en word ziende! 
 

Lees voor: Wijsheid 3, vers 1 tot en met 6  Hier staat 

geschreven: De zielen van de rechtvaardigen zijn in Gods hand, 
geen marteling kan hun deren. Dwazen menen dan wel dat de 

rechtvaardigen dood zijn, dat het ellendig is dat ze ons moesten 
verlaten en rampzalig dat ze afscheid moesten nemen – de 

rechtvaardigen zijn evenwel in vrede. Ook al ziet iedereen hun lot 

als een straf, zij koesterden de hoop op onsterfelijkheid. En na een 
korte tijd van lijden is hun onmetelijk geluk ten deel gevallen, want 

God heeft hen op de proef gesteld en hen waardig gekeurd om bij 
hem te zijn. Hij heeft hen als goud in een oven gelouterd en hen als 

een brandoffer aanvaard. 

Wijsheid 4, vers 6 tot en met 14  Hier staat geschreven: Kinderen 
die uit een verboden verbintenis worden geboren, zijn op de dag 

van het oordeel een aanklacht tegen hun ouders. Maar wanneer de 
rechtvaardige voortijdig sterft zal hij rust vinden. Want aanzien is 

niet te meten naar ouderdom of naar het aantal levensjaren. Inzicht 

geeft mensen de ware grijsheid, een zuiver leven de ware 
ouderdom. Er is ooit iemand geweest in wie God vreugde vond en 

die hij zo liefhad dat hij hem weghaalde uit de kring van zondige 

mensen. Hij werd weggenomen opdat het kwaad zijn verstand niet 
zou misvormen en de leugen zijn ziel niet zou misleiden. Want de 

betovering van het slechte verduistert het goede en de draaikolk 
van de begeerte trekt de onbevangen rede naar de diepte. Al was 

zijn leven kort, toch is hij tot volle wasdom gekomen. Hij was een 

mens in wie de Heer vreugde vond en daarom ontvluchtte hij het 
kwaad. De mensen zagen het zonder het te begrijpen; ze leerden 

er niet uit. 
Wijsheid 5, vers 2 tot en met 6  Hier staat geschreven: Als ze hem 

zien worden ze door hevige schrik bevangen, zijn wonderbaarlijke 

redding wekt grote ontsteltenis. Ze zullen zuchten en steunen van 
spijt en ontzetting, en tegen elkaar zeggen: ‘Dat is de man die wij 

ooit tot het mikpunt van spot en hoon hebben gemaakt, dwazen dat 

we waren! We vonden zijn leven onzinnig en zijn dood een 
vernedering. Maar kijk hoe hij nu als een kind van God wordt 

beschouwd en het lot van de engelen deelt! Blijkbaar zijn wij van 
de weg van de waarheid afgedwaald. Het licht van de gerechtigheid 

heeft voor ons niet geschenen, de zon is voor ons niet opgegaan. 
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En vers 15 tot en met 23  Maar de rechtvaardigen leven tot in 
eeuwigheid; de Heer zorgt voor hun loon, de Allerhoogste waakt 

over hun lot. Daarom ontvangen zij een schitterende kroon en een 

sierlijke diadeem uit de hand van de Heer. Hij beschermt hen met 
zijn rechterhand, achter het schild aan zijn arm zijn zij veilig. Van 

zijn ijver maakt hij een wapenrusting, de schepping wordt zijn 
wapen in de strijd met zijn vijanden. Hij gordt het harnas van de 

gerechtigheid aan en zet de helm op van het onherroepelijke 

oordeel. Hij neemt onoverwinnelijke heiligheid als schild en scherpt 
zijn grimmige toorn tot een zwaard. De natuur trekt met hem ten 

strijde tegen de dwazen: goed gerichte bliksemschichten schieten 
van de gespannen wolkenboog recht op hun doel, een regen van 

hagelstenen wordt op hen af geslingerd, de golven op zee keren 

zich tegen hen, rivieren spoelen hen meedogenloos weg, een sterke 
wind blaast hen omver, een wervelstorm slaat hen uiteen. Zo zal 

wetteloosheid heel de aarde verwoesten, zo stoot het kwaad de 
tronen van vorsten omver.  

 

Job 37, vers 2 tot en met 13  Hier staat geschreven: Hoort, 
hoort het daveren van zijn stem, de donder, die uit zijn mond komt. 

Hij laat die los onder de ganse hemel en zijn bliksemlicht tot de 

einden der aarde. Zijn stem brult achter Hem aan, Hij dondert met 
de stem zijner majesteit en houdt ze niet terug, wanneer zijn stem 

zich laat horen. Wonderbaar dondert God met zijn stem; Hij doet 
grote dingen, en wij begrijpen ze niet; want tot de sneeuw zegt Hij: 

Val op aarde! en tot de stortregen en de regenstromen: Wordt 

machtig! De hand van alle mensen verzegelt Hij, opdat alle mensen 
die Hij gemaakt heeft, het inzien. Het gedierte gaat in zijn 

schuilplaats en legt zich neer in zijn holen. De storm komt uit de 
voorraadkamer, en de koude uit de schuren. Door zijn goddelijke 

adem maakt Hij het ijs, de watervlakte wordt als gegoten metaal. 

Ook bezwaart Hij de wolken met water, Hij spreidt zijn lichtende 
wolken uit, en het schiet naar alle kanten in het rond naar zijn 

bestel, om al wat Hij gebiedt te volbrengen op het rond der aarde; 

hetzij tot een roede voor zijn aarde, hetzij tot goedertierenheid, Hij 
doet het zijn doel vinden.  

 
Psalm 11, vers 4 tot en met 7  Hier staat geschreven: De HERE 

woont in zijn heilig paleis, de HERE heeft in de hemel zijn troon; 
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zijn ogen slaan gade, zijn blikken doorvorsen de mensenkinderen. 
De HERE toetst de rechtvaardige en de goddeloze; en wie geweld 

bemint, die haat Hij. Hij regent op de goddelozen vurige kolen en 

zwavel, schroeiende wind is het deel van hun beker. Want de HERE 
is rechtvaardig en Hij heeft gerechtigheid lief; de oprechten zullen 

zijn aangezicht aanschouwen.  
Psalm 29, vers 2 tot en met 4  Hier staat geschreven: Geeft de 

HERE de heerlijkheid van zijn naam, buigt u neder voor de HERE in 

heilige feestdos. De stem des HEREN is over de wateren, de God 
der heerlijkheid doet de donder weerklinken, de HERE over de 

geweldige wateren. De stem des HEREN is vol kracht, de stem des 
HEREN is vol glorie.  

 

Openbaring 19, vers 11  Hier staat geschreven: En ik zag de 
hemel geopend, en zie, een wit paard; en Hij, die daarop zat, wordt 

genoemd Getrouw en Waarachtig, en Hij velt vonnis en voert oorlog 
in gerechtigheid. 

En vers 14 tot en met 16  En de heerscharen, die in de hemel zijn, 

volgden Hem op witte paarden, gehuld in wit en smetteloos fijn 
linnen. En uit zijn mond komt een scherp zwaard, om daarmede de 

heidenen te slaan. En Hijzelf zal hen hoeden met een ijzeren staf en 

Hijzelf treedt de persbak van de wijn der gramschap van de toorn 
Gods, des Almachtigen. En Hij heeft op zijn kleed en op zijn dij 

geschreven de naam: Koning der koningen en Here der heren. 
De bode engel Gods sprak verder, 

 

Voorwaar, en hoe is het met u? 
Zijt gij al ziende voor wat zal komen, voor wat zal geschieden in de 

laatste dagen? Datgene, wat allemaal doorgegeven is via profeet 
Benjamin Cousijnsen?  

 

Lees voor: Openbaring 21, vers 5 en 6, en Johannes 3, vers 
16 tot en met 17, en Johannes 5, vers 21 en vers 24 

Openbaring 21, vers 5 en 6  Hier staat geschreven: En Hij, die op 

de troon gezeten is, zeide: Zie, Ik maak alle dingen nieuw. En Hij 
zeide: Schrijf, want deze woorden zijn getrouw en waarachtig. En 

Hij sprak tot mij: Zij zijn geschied. Ik ben de alfa en de omega, het 
begin en het einde. Ik zal de dorstige geven uit de bron van het 

water des levens om niet. 
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Johannes 3, vers 16 tot en met 17  Hier staat geschreven: Want 
alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon 

gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren 

ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de 
wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de 

wereld door Hem behouden worde. 
Johannes 5, vers 21  Hier staat geschreven: Want gelijk de Vader 

de doden opwekt en doet leven, zo doet ook de Zoon leven, wie Hij 

wil. 
En vers 24  Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie mijn woord hoort en 

Hem gelooft, die Mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven en komt 
niet in het oordeel, want hij is overgegaan uit de dood in het leven. 

De bode engel Gods sprak verder,  

 
Voorwaar, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, zegt u tot 

slot:  
Bekeer u en volg Mij! Wandel met Mij en wees een voorbeeld in 

liefde, en verblijd u in Mij, de Here, te allen tijde, en laat uw 

vriendelijkheid bekend zijn. Open uw hart en zie wie Ik ben! Zo 
sprak de Here tot u.  

Ik ga nu, profeet Benjamin Cousijnsen, deze boodschap is 

profetisch!  
Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween. 

 
SHALOM 
 

 
 

Gebed tot bevrijding van occulte bindingen! 
 
ALS U JEZUS CHRISTUS, YESHUA HAMASIACH, ALS VERLOSSER 

HEEFT AANVAARD, DAN MAG U DIT GEBED NABIDDEN. ZOEK EEN 
VOLLE EVANGELISCHE OF PINKSTERKERK, OM U VERDER 

PASTORAAL TE LATEN ONDERSTEUNEN! 

 
 

Volledige weergave: 
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Hallo, welkom! Op 16 juli 2013 bracht de engel des Heren deze 
belangrijke boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin 

Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de machtigste Naam boven alle namen, Hij, 

die de dood overwon en gezegevierd heeft.  
 

Voorwaar, u daar, zijt gij gebonden en wilt gij waarlijk vrij 

zijn? 
Hoor aandachtig! Ik ben de bode engel Gods en ik ben naar de 

profeet Benjamin Cousijnsen gezonden, en ik kom in de naam van 
Yeshua HaMashiach, Jezus Christus van Nazareth.  

 

Voorwaar, gelooft gij dat het Bloed vergoten is voor de 
vergeving van zonden? 

 
Zeg dit na, 

“Ik vraag u in de almachtige naam van Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus van Nazareth, in Zijn gezag, die meer dan overwinnaar is, 
mij nu te verlaten! Ik verbreek nu uw macht en kracht in Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus’ naam. En ik erken Yeshua HaMashiach, 

Jezus Christus, als de Heer en Meester en Koning in mijn leven!  
Ik dank u, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, dat gij mij vergeven 

hebt, en de dood en elk bolwerk van satan vernietigd hebt, en elke 
magische, duivelse kracht verbroken hebt met uw kostbaar Bloed. 

En uw Bloed verbrak elke macht en kracht! Satan, wijk van mij nu! 

Here Yeshua HaMashiach, Jezus Christus van Nazareth, ik vraag u 
om vergeving van al mijn zonden, en vraag u mij nu te vernieuwen, 

en nodig u uit om nu plaats te nemen in mijn hart. En vol overgave 
geef ik mijzelf aan u, en mag mij vanaf nu een kind van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus, noemen.  

Ook zal ik naar een volle evangelische of pinksterkerk gaan, om u 
te loven en te prijzen en trouw te zijn, en u te aanbidden. Dank u, 

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, dat u de verboden vruchten 

weggenomen hebt.  
Ik zal al mijn boeken en beelden en alle occulte dingen 

kapotmaken, zodat u zal zien, dat mijn overgave 100% is! Ik zal 
elke dag ter bescherming, ’s ochtend, ’s middags en ’s avonds voor 

het slapen gaan zeggen: ‘Ik ben het eigendom van Yeshua 
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HaMashiach, Jezus Christus van Nazareth en bescherm mij onder 
uw Bloed. En dank u dat u alle geesten van de duisternis 

opgesloten hebt, en dat ze geen macht meer over mij hebben.’ 

Dank u, dat ik via het beluisteren van de boodschappen opgebouwd 
mag worden. Ik zal de Bijbel lezen en zingen voor u. Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus, door uw Geest zal uw liefde door mij 
heen werken. Heilig, machtig en krachtig is de God van hemel en 

aarde, die mij nu heeft vrijgekocht, en diep in mijn hart leeft dit 

geloof. En ik ben meer dan overwinnaar en vol ontzag! Ik zeg u: 
Dank u, Here Jezus Christus, dat uw Bloed mij reinigt en stralend 

wit maakt. Amen!” 
 

Voorwaar, lees deze boodschap vaak voor uzelf. 

 
Lees voor: Johannes 3, vers 16 tot en met 20, en Openbaring 

21, vers 5 tot en met 8 
Johannes 3, vers 16 tot en met 20  Hier staat geschreven: Want 

alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon 

gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren 
ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de 

wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de 

wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet 
veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet 

heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is 
het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 

duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 

waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 
gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen. 

Openbaring 21, vers 5 tot en met 8  Hier staat geschreven: En Hij, 
die op de troon gezeten is, zeide: Zie, Ik maak alle dingen nieuw. 

En Hij zeide: Schrijf, want deze woorden zijn getrouw en 

waarachtig. En Hij sprak tot mij: Zij zijn geschied. Ik ben de alfa en 
de omega, het begin en het einde. Ik zal de dorstige geven uit de 

bron van het water des levens om niet. Wie overwint, zal deze 

dingen beërven, en Ik zal hem een God zijn en hij zal Mij een zoon 
zijn. Maar de lafhartigen, de ongelovigen, de verfoeilijken, de 

moordenaars, de hoereerders, de tovenaars, de afgodendienaars en 
alle leugenaars – hun deel is in de poel, die brandt van vuur en 

zwavel: dit is de tweede dood. 
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De bode engel Gods sprak verder,  
 

Voorwaar, mijn naam is Michaël. 

 
Lees voor: Efeziërs 6, vers 11 tot en met 19  Hier staat 

geschreven: Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen 
standhouden tegen de verleidingen des duivels; want wij hebben 

niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, 

tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, 
tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Neemt daarom de 

wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in de boze dag 
en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te houden. Stelt u 

dan op, uw lendenen omgord met de waarheid, bekleed met het 

pantser der gerechtigheid, de voeten geschoeid met de 
bereidvaardigheid van het evangelie des vredes; neemt bij dit alles 

het schild des geloofs ter hand, waarmede gij al de brandende 
pijlen van de boze zult kunnen doven; en neemt de helm des heils 

aan en het zwaard des Geestes, dat is het woord van God. En bidt 

daarbij met aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in 
de Geest, daartoe wakende met alle volharding en smeking voor 

alle heiligen; ook voor mij, dat mij bij het openen van mijn mond 

het woord geschonken worde, om vrijmoedig het geheimenis van 
het evangelie bekend te maken. 

 
Voorwaar, zing veel voor de Here, Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus, en maak Hem groot. 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 
verdween. 

 
SHALOM 

 
 
 

Sta op! Ik ben met u, Ik ben uw Schild! 
 
17-07-2013  YESHUA HAMASIACH, JEZUS CHRISTUS, ZENDT U 

DEZE BOODSCHAP! DE HEER ZEGT O.A.: IK, DE HERE, BEN UW 

SCHILD EN EEN BURCHT IN DE TIJDEN VAN NOOD! STA OP, JAAG 
DE SATAN SCHRIK AAN!  
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Volledige weergave: 

 
Hallo, welkom! Op 17 juli 2013 bracht de engel des Heren deze 

boodschap Gods over aan profeet Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus.  
 

Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Yeshua HaMashiach, Jezus 
Christus, zendt u deze boodschap. 

Vrede zij u!  

 
Jozua 1, vers 3  Elke plaats die uw voetzool betreden zal, geef Ik 

ulieden, zoals Ik tot Mozes gesproken heb. 
Jozua 1, vers 9  Heb Ik u niet geboden: wees sterk en moedig? 

Sidder niet en word niet verschrikt, want de HERE, uw God, is met 

u, overal waar gij gaat. 
 

Voorwaar, Ik ben wie Ik ben, Yeshua HaMashiach, El Elohím, 

Isa, Immanuel, Jezus Christus. 
Ik ben met u, Ik ben uw Schild. Spant de satan zijn boog en legt hij 

aan met dodelijke wapens, met brandende pijlen?  
Ik, de Here, ben uw Schild en een Burcht in de tijden van nood. Sta 

op! Jaag de satan schrik aan! Hef uw stem en uw hand op en uw 

voet, en vertrap de satan, de slang! 
 

Lees voor: Psalm 10, vers 7 tot en met 11  Hier staat 
geschreven: Zijn mond is vervuld van vloek en bedrog en 

verdrukking, onder zijn tong zijn ongerechtigheid en onheil, hij ligt 

in hinderlaag bij de gehuchten, in het verborgene doodt hij de 
onschuldige. Zijn ogen bespieden de zwakke, hij loert in het 

verborgene als een leeuw in de struiken; hij loert om de ellendige 

te vangen, hij vangt de ellendige, hem trekkend in zijn net. Hij 
bukt, duikt ineen, en de zwakken vallen in zijn sterke klauwen. Hij 

zegt in zijn hart: God vergeet het, Hij verbergt zijn aangezicht, Hij 
ziet het in eeuwigheid niet.  
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Voorwaar, Mijn geliefde, wandel in het licht! 
Ik zorg voor u. Mijn werk is niet te keren. Ik omgord u met kracht 

en heb u ruimte gegeven, zodat uw schreden en enkels niet 

wankelen. Voorwaar, verberg uw aangezicht niet. Wees sterk en 
zwijg niet! Zo sprak Yeshua HaMashiach, El Elohím, Isa, Immanuel, 

Jezus Christus, tot u. 
 

Lees voor: Psalm 29, vers 4 en 5  Hier staat geschreven: De stem 

des HEREN is vol kracht, de stem des HEREN is vol glorie. De stem 
des HEREN breekt ceders, ja, de HERE verbreekt de ceders van de 

Libanon.  
Psalm 28, vers 6 en 7  Hier staat geschreven: Geprezen zij de 

HERE, want Hij heeft gehoord mijn luide smekingen. De HERE is 

mijn kracht en mijn schild; op Hem vertrouwde mijn hart en ik werd 
geholpen. Daarom juicht mijn hart en loof ik Hem met mijn lied.  

Psalm 31, vers 23 tot en met 25  Hier staat geschreven: Terwijl ik 
in mijn angst dacht: ik ben verbannen uit uw oog – hebt Gij 

voorwaar mijn luide smekingen gehoord, toen ik tot U riep om hulp. 

Hebt de HERE lief, al zijn gunstgenoten; de HERE bewaart de 
getrouwen, maar ruimschoots vergeldt Hij de trotsen. Weest sterk 

en uw hart zij onversaagd, gij allen, die op de HERE hoopt.  

 
Johannes 3, vers 16  Hier staat geschreven: Want alzo lief heeft 

God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 
opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig 

leven hebbe. 

 
Ik ben de bode engel Gods en mijn naam is Charuja, profeet 

Benjamin Cousijnsen. 
En ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 

verdween. 
 
 

 

Hij had het uiterlijk van een christus! 
 

WAARSCHUWENDE BOODSCHAP GODS: IK, DE HERE, ZEG U: IK 

ZAL DE MENSEN SCHEIDEN, ZOALS EEN HERDER DE SCHAPEN VAN 
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DE BOKKEN SCHEIDT. GOED EN KWAAD GAAN NIET SAMEN, 
ZOALS OOK ONREINHEID EN HEILIGHEID NIET SAMENGAAN!  

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, welkom! Op 17 juli 2013 bracht de engel des Heren het 

volgende bezoek aan profeet Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u, profeet Benjamin Cousijnsen, in de 

almachtige naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. 
Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Mijn naam is Rafaël. Ik laat u, 

Benjamin, door de ogen zien van de God van Abraham, Izaäk en 

Jakob. 
 

Zie en schrijf ook datgene op, wat voor uw ogen 
opgeschreven staat. 

Ik zag vuur, toen ik omhoog keek, schrijft Benjamin. Er verschenen 

goudkleurige letters. Ik vroeg, wat voor taal het was. De engel, 
Rafaël, antwoordde: Aramees. 

Op het moment, dat ik het toen wilde gaan lezen, bewogen de 

letters plotseling en vormden zich tot de Nederlandse taal. Er stond 
geschreven: 

 
1 Johannes 1, vers 1 tot en met 10  Hier staat geschreven: 

Hetgeen was van den beginne, hetgeen wij gehoord hebben, 

hetgeen wij gezien hebben met onze eigen ogen, hetgeen wij 
aanschouwd hebben en onze handen getast hebben van het Woord 

des levens – het leven toch is geopenbaard en wij hebben gezien en 
getuigen en verkondigen u het eeuwige leven, dat bij de Vader was 

en aan ons geopenbaard is – hetgeen wij gezien en gehoord 

hebben, verkondigen wij ook u, opdat ook gij met ons 
gemeenschap zoudt hebben. En ónze gemeenschap is met de Vader 

en met zijn Zoon Jezus Christus. En deze dingen schrijven wij, 

opdat onze blijdschap volkomen zij. En dit is de verkondiging, die 
wij van Hem gehoord hebben en u verkondigen: God is licht en in 

Hem is in het geheel geen duisternis. Indien wij zeggen, dat wij 
gemeenschap met Hem hebben en in de duisternis wandelen, dan 

liegen wij en doen de waarheid niet; maar indien wij in het licht 
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wandelen, gelijk Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met 
elkander; en het bloed van Jezus, zijn Zoon, reinigt ons van alle 

zonde. Indien wij zeggen, dat wij geen zonde hebben, misleiden wij 

onszelf en de waarheid is in ons niet. Indien wij onze zonden 
belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te 

vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Indien wij 
zeggen, dat wij niet gezondigd hebben, maken wij Hem tot een 

leugenaar en zijn woord is in ons niet.  

 
Nadat ik dit las, veranderden de letters en vormden zich tot 

een vuurvlam, die de vorm aannam van een wolk van vuur, 
schrijft Benjamin. 

De volgende beelden zag ik in deze wolk… 

Er verscheen een grote kerk, die er prachtig uitzag. Ik zag de kerk, 
zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant. De bode engel, 

Rafaël, gaf aan dat dit in de VS was. 
Een voorganger stond bij de preektafel en hij had het uiterlijk van 

een christus. En ik zag een gouden tand vooraan in zijn mond 

zitten. Hij lachte. Ook zag ik een fotolijst, waar Obama op stond 
samen met de paus.  

 

Toen ik verder keek, zag ik onder andere mannen samen 
hand in hand zitten, evenals vrouwen hand in hand met 

elkaar zitten. 
Zelfs jonge kinderen bootsten dit gedrag na.  

Na afloop liepen velen op verliefde wijze naar buiten. Ik hoorde 

enkele mensen samen praten… geroezemoes over verschillende 
onderwerpen, waarbij het onderwerp seks en hun onreinheid 

hoorbaar werden. En ik hoorde iemand zeggen, dat Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus, een relatie zou hebben gehad met 

Petrus!  

 
Ik hoorde plotseling een krachtige stem vanuit de wolk 

zeggen:  

Voorwaar, profeet Benjamin Cousijnsen, Ik, de Here zeg u: Ik zal 
de mensen scheiden, zoals een herder de schapen van de bokken 

scheidt. Goed en kwaad gaan niet samen, zoals ook onreinheid en 
heiligheid niet samengaan!  
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Ik spreek tot u over Henoch uit die dagen... 
De gevallen engelen verontreinigden zich evenzo als deze aardse 

kinderen, die door demonen, de gevallen engelen, in bezit zijn 

genomen. Toen Michaël, Rafaël en Gabriël in de almachtige naam 
van de God van Abraham, Izaäk en Jakob, de tien oversten 

overwonnen, en zij opgesloten werden, toen schreeuwden Azazel 
en Semjeza het uit! Voorwaar, de God van Abraham, Izaäk en 

Jakob zorgde ervoor, dat Benjamin zag dat ze nu reeds weer vrij 

zijn! Ze leefden gedurende lange tijd in een rots, waar vele 
muurbeschilderingen waren aangebracht met duivelse rituelen, die 

men uitgevoerd had.  
 

Voorwaar, sprak de engel Gods Rafaël, nu zij weer vrij zijn, 

zijn deze machten ook weer over de gehele aarde 
overgebracht. 

En men koos weer voor het tegennatuurlijke! En vele kerken 
hebben hun deuren voor deze machten geopend, en verzwijgen hoe 

Gods woord er over spreekt! 

 
Lees voor: 2 Korinthiërs 11, vers 13 tot en met 15  Hier staat 

geschreven: Want zulke lieden zijn schijn-apostelen, bedrieglijke 

arbeiders, die zich voordoen als apostelen van Christus. Geen 
wonder ook! Immers, de satan zelf doet zich voor als een engel des 

lichts. Het is dus niets bijzonders, indien ook zijn dienaren zich 
voordoen als dienaren der gerechtigheid; maar hun einde zal zijn 

naar hun werken. 

 
Leviticus 18, vers 29 tot en met 30  Hier staat geschreven: 

Want ieder die iets van al deze gruwelen doet, – degenen, die ze 
doen, zullen uit het midden van hun volk uitgeroeid worden. Zo zult 

gij het voorschrift dat Ik u geef, in acht nemen, zodat gij de 

gruwelijke inzettingen niet doet, die vóór u gedaan werden, opdat 
gij u daardoor niet verontreinigt. Ik ben de HERE, uw God. 

 

Voorwaar, zo zal het uw kerk, die niet zuiver is, ook vergaan 
door Gods hand, als gij niet luistert naar Gods heilige 

Geschriften! 
Ik ga nu, profeet Gods, en wie niet wil horen, gaat verloren. 

Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween. 
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SHALOM 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Een woord des Heren aan Josie H. Ministries 
 
EEN WOORD DES HEREN AAN JOSIE H. MINISTRIES. 

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Hallo, welkom! Mijn naam is Benjamin 

Cousijnsen. Op 18 juli 2013 kreeg ik de volgende boodschap van 

een bode engel Gods, die ik graag met u wil delen. 
 

Shalom, profeet Benjamin Cousijnsen, Gods geliefde en eenvoudige 

profeet van de laatste dagen. Ik begroet u in de naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus, El Elohím, Immanuel. Voorwaar, 

voorwaar, ik zeg u, ik ben de bode engel Gods en mijn naam is 
Gabriël.  

 

Voorwaar, Josie H. Ministries, zo spreekt Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus, tot u! 

 
Mattheüs 7, vers 2 tot en met 4  Want met het oordeel, 

waarmede gij oordeelt, zult gij geoordeeld worden, en met de 

maat, waarmede gij meet, zal u gemeten worden. Wat ziet gij de 
splinter in het oog van uw broeder “en zuster”, maar de balk in uw 

eigen oog bemerkt gij niet? Hoe zult gij dan tot uw broeder “en 

zuster” zeggen: Laat mij de splinter uit uw oog wegdoen, terwijl, 
zie, de balk in uw oog is? 
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Lees voor: Spreuken 14, vers 5  Hier staat geschreven: Een 

betrouwbaar getuige liegt niet, maar wie leugens uitblaast, is een 

vals getuige.  
 

Jakobus 3, vers 10 en vers 14, 15 en 16   
Jakobus 3, vers 10  Hier staat geschreven: Uit dezelfde mond komt 

zegening en vervloeking voort. Dit moet, mijn broeders, niet zo 

zijn. Doet soms een bron uit dezelfde ader zoet en bitter water 
opwellen?  

En vers 14  Indien gij echter bittere naijver en zelfzucht in uw hart 
hebt, beroemt u dan niet en liegt niet tegen de waarheid.  

Vers 15  Dat is niet de wijsheid, die van boven komt, maar zij is 

aards, ongeestelijk, duivels. 
En vers 16  Want waar naijver en zelfzucht heerst, daar is wanorde 

en allerlei kwade praktijk.   
 

Voorwaar, onderzoek u! 

Gij zegt: “Ik” en weder, “Ik verbreek in Jezus’ naam!”  
Wie denkt gij wel wie gij zijt? Gij benoemt niet Jezus Christus. En 

gij zegt: “Ik verbreek” telkens. Voorwaar, bekeer u!  

 
Gij hebt veel schade gebracht met uw leugens in de kerk en 

buiten de kerk. 
En u ziet uw eigen balk niet, omdat gij blind zijt. 

 

1 Johannes 3, vers 10  Hieraan zijn de kinderen Gods en de 
kinderen des duivels kenbaar: een ieder, die de rechtvaardigheid 

niet doet, is niet uit God, evenmin als wie zijn broeder “en zuster” 
niet liefheeft. 

 

Voorwaar, ga terug naar uw oude paden en maak het recht! 
Zo sprak de Here tot u. En laat voor u bidden, Josie H. 

 

Johannes 3, vers 17  Lees dit voor. Hier staat geschreven: Want 
God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld 

veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. 
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Voorwaar, als gij deze boodschap niet serieus neemt, en u 
bekeert, zult gij het bemerken. 

Voorwaar, gij zijt gebonden! 

 
1 Korinthiërs 13, vers 5  Zij kwetst niemands gevoel, zij zoekt 

zichzelf niet, zij wordt niet verbitterd, zij rekent het kwade niet toe.  
 

Voorwaar, maar gij rekent het kwade wel toe! 

 
Hebreeën 4, vers 12 en 13  Lees dit voor. Hier staat geschreven: 

Want het woord Gods is levend en krachtig en scherper dan enig 
tweesnijdend zwaard en het dringt door, zó diep, dat het 

vaneenscheidt ziel en geest, gewrichten en merg, en het schift 

overleggingen en gedachten des harten; en geen schepsel is voor 
Hem verborgen, want alle dingen liggen open en ontbloot voor de 

ogen van Hem, voor wie wij rekenschap hebben af te leggen. 
 

Voorwaar, gij noemt zich een profetes, maar uw 

openbaringen zijn pas zuiver, als gij ook zuiver zijt! 
Gij hebt een waarzeggende geest, die niet uit God is. 

Ik ga nu, profeet Benjamin Cousijnsen, en wie niet wil horen, gaat 

verloren. 
Ik ga nu, sprak God’s bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 
 

19-07-2013 Alleen Hij is heilig 
 
Alleen Hij is Heilig: Yeshua HaMasiach, Baruch Ha Ba B'Shem 

Adonai, El Elohím, Jehovah-Jireh, Immanuel, Isa, Jezus Christus! 
 

 

 
 

Volledige weergave: 
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Hallo, van harte welkom! Op 19 juli 2013 bracht de engel des Heren 
deze boodschap Gods over aan profeet Benjamin Cousijnsen.  

 

Shalom! Ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus 
Christus, en ben de engel des Heren, Michaël.  

 
Hoor aandachtig, 

 

Lees voor: Johannes 1, vers 1 tot en met 8  Hier staat 
geschreven: In den beginne was het Woord en het Woord was bij 

God en het Woord was God. Dit was in den beginne bij God. Alle 
dingen zijn door het Woord geworden en zonder dit is geen ding 

geworden, dat geworden is. In het Woord was leven en het leven 

was het licht der mensen; en het licht schijnt in de duisternis en de 
duisternis heeft het niet gegrepen. Er trad een mens op, van God 

gezonden, wiens naam was Johannes; deze kwam als getuige om 
van het licht te getuigen, opdat allen door hem geloven zouden. Hij 

was het licht niet, maar was om te getuigen van het licht. 

De engel des Heren sprak verder, 
 

Voorwaar, voorwaar, ik zeg u: Waarlijk, Yeshua HaMashiach, 

Jezus Christus, zegt u: 
De discipelen waren niet het licht, noch Abraham en Mozes, en zelfs 

Maria niet of wie dan ook, die opgeschreven staat in de heilige 
Geschriften. En als ik spreek van al die zogenaamde heiligen, die 

heilig verklaard zijn door satan zelf en de paus, die zich een weg 

bereid heeft als een engel des lichts voor zijn heer, Obama, de 
antichrist...  

De paus zegt: “Ik ben niet waardig hem, Obama, zijn schoenen na 
te dragen”.  

 

Voorwaar, er is maar één ware Licht, dat de waarheid aan 
het licht brengt, omdat alleen Hij, Yeshua HaMasiach, Baruch 

Ha Ba B'Shem, Adonai, El Elohím, Jehovah-Jireh, Immanuel, 

Isa, Jezus Christus, heilig is! 
 

Lees voor: Hebreeën 4, vers 11 tot en met 13  Hier staat 
geschreven: Laten wij er dus ernst mede maken om tot die rust in 

te gaan, opdat niemand ten val kome door dit voorbeeld van 
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ongehoorzaamheid te volgen. Want het woord Gods is levend en 
krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard en het dringt 

door, zó diep, dat het vaneenscheidt ziel en geest, gewrichten en 

merg, en het schift overleggingen en gedachten des harten; en 
geen schepsel is voor Hem verborgen, want alle dingen liggen open 

en ontbloot voor de ogen van Hem, voor wie wij rekenschap hebben 
af te leggen.  

De engel des Heren sprak verder, 

 
Voorwaar, zegenjagers, gij waait met alle winden mee! 

Voorwaar afgedwaalden, en u die nu luistert, Hoor! 
 

Lees voor: Jesaja 55, vers 6 tot en met 8  Hier staat 

geschreven: Zoekt de HERE, terwijl Hij Zich laat vinden; roept Hem 
aan, terwijl Hij nabij is. De goddeloze verlate zijn weg en de 

ongerechtige man zijn gedachten en hij bekere zich tot de HERE, 
dan zal Hij Zich over hem ontfermen – en tot onze God, want Hij 

vergeeft veelvuldig. Want mijn gedachten zijn niet uw gedachten en 

uw wegen zijn niet mijn wegen, luidt het woord des HEREN. 
En vers 11  Alzo zal mijn woord, dat uit mijn mond uitgaat, ook 

zijn; het zal niet ledig tot Mij wederkeren, maar het zal doen wat 

Mij behaagt en dat volbrengen, waartoe Ik het zend. 
En Jesaja 56, vers 3  Laat dan de vreemdeling die zich bij de HERE 

aansloot, niet zeggen: De HERE zal mij zeker afzonderen van zijn 
volk; en laat de ontmande niet zeggen: Zie, ik ben een dorre boom. 

 

Romeinen 12, vers 2  Hier staat geschreven: En wordt niet 
gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de 

vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil 
van God is, het goede, welgevallige en volkomene. 

En vers 21  Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin 

het kwade door het goede. 
 

Johannes 8, vers 12  Hier staat geschreven: Wederom dan sprak 

Jezus tot hen en zeide: Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, 
zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des 

levens hebben. 
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Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat 
Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in 

Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. 

En vers 18  Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet 
gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 

naam van de eniggeboren Zoon van God.  
De engel des Heren sprak verder, 

 

Voorwaar, wandel in het licht van Yeshua HaMashiach, Jezus 
Christus, El Elohím, Immanuel. 

 
Lees voor: Johannes 14, vers 6  Hier staat geschreven: Jezus 

zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; 

niemand komt tot de Vader dan door Mij. 
De engel des Here sprak verder, 

 
Ik ga nu, Gods geliefde profeet, Benjamin Cousijnsen, Ruacha, 

Yeshu, Shalom! sprak de engel des Heren, en verdween. 
 
 

 

 

Verheug u, draai rond, raak de grond en spring! 
 

IN HET VOLGEN VAN YESHUA HAMASIACH WORDT DE LIEFDE 
OPENBAAR! HIJ VERDRIJFT DE ANGST EN DE ZORG IN UW HART! 

ONTVANG ZIJN HEERLIJKHEID NU EN STEL U OPEN EN ONTVANG. 
DE VREUGDE DES HEREN IS UW KRACHT!  

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, welkom! Op 19 juli 2013, ’s avonds, bracht de bode engel 

Gods deze boodschap van de almachtige God, de God van 

Abraham, Izaäk en Jakob, over aan profeet Benjamin Cousijnsen.  
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Ik ben 
de bode engel Gods en mijn naam is Belasa.  



 
 

 

1700 
 
 

 

 
In het volgen van Yeshua HaMashiach wordt de liefde 

openbaar. 

Hij verdrijft de angst en de zorgen in uw hart. Voorwaar, stel uw 
vertrouwen op de Heer en weet: alles is volbracht. Prijs de Here 

met elkaar en looft Hem met snarenspel. Heilig, heilig, heilig is 
Yeshua HaMashiach!  

 

Open uw hart en uw mond:  
“Welkom, Heilige Geest, ik maak u groot. Ik prijs u, Vader, Zoon en 

Heilige Geest!  
Bouw uw troon, als wij u aanbidden. Ik vraag u om mij nu te vullen 

met uw vloeiende, heldere levend water, mijn machtige Heiland, 

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus van Nazareth, de Zoon van de 
levende God. Gij, mijn Sterkte, mijn Vader en mijn Koning. O, dank 

u voor uw rivier vol van vrede! Dank u, dat ik mij herinner wat u 
deed voor Mij.” 

 

Spring op, verheug u, draai rond, Hallelujah! en raak de 
grond en spring! 

De vreugde des Heren is uw kracht. Neem uw schild op en ga niet 

alleen op de vijand aan. Ga in Zijn naam en in Zijn bescherming, en 
weet: gij zijt in Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, meer dan 

overwinnaar. Ontvang Zijn heerlijkheid nu, en stel u open en 
ontvang! 

 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 
verdween. 
 
SHALOM 

 

 
 

Zijn liefde is puur! 
 
AL ZWEEFT GOD BOVEN DE WATEREN OF DE VELE PLANETEN, ZIJN 

LIEFDE IS PUUR! DWARS DOOR HET VUUR, OM U TE REDDEN, EN 

STREKT ZIJN HANDEN NAAR U UIT! 
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Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Op vrijdag 19 juli 2013 bracht een engel 
des Heren deze boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin 

Cousijnsen. 
 

Shalom, profeet Benjamin Cousijnsen! Ik begroet u in de 

almachtige naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. 
Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Mijn naam is Eliabas en ben de bode 

engel Gods. Voorwaar, luister, 
 

De Geest Gods zweefde over de aarde en zag hoe bedorven 

de aarde was. 
God had de wereld zo lief, maar vooral u die luistert, heeft Hij lief.  

Al zweeft God boven de wateren, of de vele planeten, Zijn liefde is 
puur. En als het moet, dan gaat de God van Abraham, Izaäk en 

Jakob dwars door het vuur heen, om u redden, en strekt Zijn 

handen naar u uit! 
 

Lees voor: Psalm 147, vers 3 tot en met 11  Hier staat 

geschreven: Hij geneest de verbrokenen van hart en verbindt hun 
wonden. Hij bepaalt het getal der sterren, Hij roept ze alle bij 

name. Groot is onze HERE en geweldig in kracht, zijn verstand is 
onbeperkt. De HERE houdt de ootmoedigen staande, maar Hij 

vernedert de goddelozen ter aarde toe. Zingt de HERE een loflied 

toe, psalmzingt onze God met de citer, Hem, die de hemel met 
wolken bedekt, die voor de aarde regen bereidt, die op de bergen 

gras doet uitspruiten, die het vee zijn voeder geeft, de jonge raven, 
als zij roepen. Hij heeft geen welgevallen aan de kracht van het 

paard, noch behagen in de benen van de man; de HERE heeft 

welbehagen in wie Hem vrezen, die op zijn goedertierenheid hopen.  
 

Spreuken 3, vers 5 tot en met 7  Hier staat geschreven: 

Vertrouw op de HERE met uw ganse hart en steun op uw eigen 
inzicht niet. Ken Hem in al uw wegen, dan zal Hij uw paden recht 

maken. Wees niet wijs in eigen ogen, vrees de HERE en wijk van 
het kwaad. 
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Psalm 147, vers 15  Hier staat geschreven: Hij zendt zijn bevel 
op de aarde, zijn woord loopt zeer snel. 

 

Spreuken 8, vers 13  Hier staat geschreven: De vreze des HEREN 
is het kwade te haten; hoogmoed en trots en boze wandel en een 

mond vol draaierijen haat ik.  
En vers 17 tot en met 21  Ik heb lief wie mij liefhebben, wie mij 

ijverig zoeken, zullen mij vinden. Rijkdom en eer zijn bij mij, 

duurzaam goed en gerechtigheid. Mijn vrucht is meer waard dan 
goud, ja dan gelouterd goud, mijn opbrengst meer dan uitgelezen 

zilver. Ik wandel op het pad van de gerechtigheid, midden op de 
wegen van het recht, om hen die mij liefhebben, bezit te doen 

beërven; hun schatkamers zal ik vullen.  

Spreuken 15, vers 3  Hier staat geschreven: De ogen des HEREN 
zijn aan alle plaatsen, opmerkzaam acht gevend op kwaden en 

goeden.  
Spreuken 28, vers 26  Hier staat geschreven: Wie op eigen hart 

vertrouwt, is een dwaas; maar wie in wijsheid wandelt, zal 

ontkomen.  
 

Johannes 3, vers 16  Hier staat geschreven: Want alzo lief heeft 

God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 
opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig 

leven hebbe. 
De bode engel Gods sprak verder, 

 

Voorwaar, verkondig het evangelie! 
 

Lees voor: 2 Timotheüs 2, vers 1 en 2  Hier staat geschreven: 
Gij dan, mijn kind, wees krachtig in de genade van Christus Jezus, 

en wat gij van mij gehoord hebt onder vele getuigen, vertrouw dat 

toe aan vertrouwde mensen, die bekwaam zullen zijn om ook 
anderen te onderrichten. 

 

1 Thessalonicenzen 4, vers 14  Hier staat geschreven: Want 
indien wij geloven, dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal God 

ook zó hen, die ontslapen zijn, door Jezus wederbrengen met Hem. 
De engel des Heren sprak verder, 
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Voorwaar, God is liefde en kent uw gedachten en uw hart, en 
weet dat het niet makkelijk is voor u op de aarde. 

Maar doordat u een relatie bent aangegaan met Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus, moet u alleen nog maar begrijpen, dat 
voor niets de zon niet op zal gaan.  

 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 

verdween. 
 
SHALOM 

 
 

 

 

Hoor aandachtig, Deventer: Dit is geen sprookje 
 

OPENBARING GODS: HOOR AANDACHTIG, DEVENTER, DIT IS GEEN 
SPROOKJE. VELE DUIZENDEN BEZOEKERS UIT BINNEN- EN 

BUITENLAND KOMEN NAAR NEDERLAND, NAAR DE PLAATS 
DEVENTER, OM ZIJN GESCHREVEN LEUGENS, VAN CHARLES 

DICKENS, TE HERLEVEN! HIJ WAS GEEN HEILIGE.  

 
WELKOM! Men mag het werk steunen via vrije giften. Men kan dan 

contact opnemen via Evangelicalendtimemachine.com 

 
Evangelische Stichting Eindtijdnieuws 

Nummer KvK: 58223347 
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, welkom! Op zaterdag 20 juli 2013 bracht de engel des Heren 
deze boodschap Gods over van de God van Abraham, Izaäk en 

Jakob, aan profeet Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Mijn naam is Roblich.  

 
Hoor aandachtig, dit is geen sprookje. 
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Charles Dickens wordt door velen herdacht, en vele duizenden 
bezoekers uit binnen- en buitenland komen naar Nederland, naar 

de plaats Deventer, om zijn leugens, die hij schreef, te herleven. 

Zelfs vele Christenen en theatergroepen doen eenmaal in het jaar 
mee met het Dickens festijn. Men herdenkt de schrijver. Voorwaar, 

hij was geen heilige!  
 

Lees voor: Markus 1, vers 22  Hier staat geschreven: En zij 

stonden versteld over zijn leer, want Hij leerde hen als 
gezaghebbende, en niet als de schriftgeleerden. 

 
Job 10, vers 4  Hier staat geschreven: Hebt Gij dan vleselijke 

ogen, ziet Gij zoals stervelingen zien?  

Job 11, vers 7  Hier staat geschreven: Kunt gij de geheimen Gods 
doorgronden, de Almachtige doorgronden ten einde toe?  

 
Zo spreekt de Here:  

 

Job 13, vers 1  Hier staat geschreven: Zie, alles heeft mijn oog 
gezien, mijn oor gehoord en in zich opgenomen.  

 

Johannes 8, vers 43 tot en met 47  Hier staat geschreven: 
Waarom begrijpt gij niet wat Ik zeg? Omdat gij mijn woord niet 

kunt horen. Gij hebt de duivel tot vader en wilt de begeerten van 
uw vader doen. Die was een mensenmoorder van den beginne en 

staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. 

Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij naar zijn aard, want hij 
is een leugenaar en de vader der leugen. Maar omdat Ik u de 

waarheid zeg – Mij gelooft gij niet. Wie van u overtuigt Mij van 
zonde? Als Ik waarheid spreek, waarom gelooft gij Mij niet? Wie uit 

God is, hoort de woorden Gods; daarom hoort gij niet, omdat gij uit 

God niet zijt. 
 

Psalm 101, vers 7 en 8  Hier staat geschreven: In mijn huis zal 

geen bedrieger wonen; de leugenspreker zal niet bestaan voor mijn 
ogen. Elke morgen zal ik verdelgen alle goddelozen des lands, en 

uit de stad des HEREN uitroeien alle bedrijvers van ongerechtigheid.  
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Exodus 20, vers 3  Hier staat geschreven: Gij zult geen andere 
goden voor mijn aangezicht hebben. 

Exodus 22, vers 20  Hier staat geschreven: Wie aan de goden 

offert, behalve aan de HERE alleen, zal met de ban geslagen 
worden. 

 
Deuteronomium 11, vers 26 tot en met 28  Hier staat 

geschreven: Zie, ik houd u heden zegen en vloek voor: zegen, 

wanneer gij luistert naar de geboden van de HERE, uw God, die ik u 
heden opleg; maar vloek, indien gij naar de geboden van de HERE, 

uw God, niet luistert en afwijkt van de weg die ik u heden gebied, 
door het achterna lopen van andere goden, die gij niet gekend 

hebt. 

 
Voorwaar, hoor de stem, die roept: “Deventer, maak recht 

de weg des Heren!” 
Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, is de enige Weg om uw vloek 

op te heffen. Bekeer u en ga staan in de waarheid, voordat 

Deventer gestraft zal worden! 
De engel des Heren sprak verder, 

 

Voorwaar, neem de woorden aan van profeet Benjamin 
Cousijnsen. 

Wie niet wil horen, gaat zoals Charles Dickens – en dit is geen 
sprookje – voor eeuwig verloren! Want waar uw hart vol van is, 

daar zal u zijn.  

 
Lees voor: Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Hier staat 

geschreven: Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn 
eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem 

gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft 

zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld 
veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie 

in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds 

veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de 
eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de 

wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben 
dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die 

kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn 
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werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat 
tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat zij in God verricht 

zijn. 

Johannes 4, vers 22  Hier staat geschreven: Gij aanbidt, wat gij 
niet weet; wij aanbidden, wat wij weten, want het heil is uit de 

Joden. 
De engel des Heren sprak verder, 

 

Het heil is waar men gezegend wordt, en dat vindt men in 
Yeshua HaMashiach, Jezus Christus! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 
verdween. 
 

 
 

Profetie Iran: De tijd komt! De dag is nabij! 
 
PROFETIE IRAN, DOORGEGEVEN AAN EINDTIJDPROFEET, 

BENJAMIN COUSIJNSEN, OVERGEBRACHT DOOR DE ENGEL VAN DE 
HEER. ZO ZEGT DE HERE HERE: ONHEIL OP ONHEIL! ZIE, HET 

KOMT! ER KOMT EEN EINDE; HET EINDE KOMT!  

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 22 juli 2013 bracht de engel des Heren 

deze profetische boodschap Gods over, van de God van Abraham, 
Izaäk en Jakob, aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Mijn 

naam is Jobidaia en ben een bode engel Gods. 
 

O wee, Iran!  

Zo spreekt de Here Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, Isa uit 
Nazareth, tot u. Voorwaar, gij bespot Israël. Wederom sprak Ik tot 

Mijn enige ware profeet, Benjamin Cousijnsen.  
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Lees voor: Mattheüs 25, vers 43  Hier staat geschreven: Ik ben 
een vreemdeling geweest en gij hebt Mij niet gehuisvest, naakt en 

gij hebt Mij niet gekleed, ziek en in de gevangenis en gij hebt Mij 

niet bezocht. 
De engel des Heren sprak verder, 

 
Voorwaar, Iran! Wat gij Mijn volk aandoet, zal Ik, Yeshua, de 

Zoon van God, u vergelden! 

Voorwaar, gij hebt vele Israëliërs behandeld als dieren en gedood. 
Gij denkt dat de Christenen, vooral de geestelijke vrouwen, de 

oorzaak zijn van de problemen in uw land. Zelfs van de 
aardbevingen en andere gebeurtenissen krijgt Mijn volk de schuld. 

 

Voorwaar, sprak Ik niet op 28 juni 2013 en in 2012 tot u, via 
Benjamin Cousijsen? 

Open uw ogen! Voorwaar, Ik zeg u, Weet gij niet, in zoverre gij dit 
aan één van deze minsten aangedaan hebt, hebt gij het ook aan Mij 

gedaan. En Mijn straf is rechtvaardig! Doch dit alles geschiedt in uw 

land, opdat de Geschriften der profeten in vervulling zouden gaan, 
en wat Ik gesproken heb via Mijn profeet, Benjamin Cousijnsen. 

Wie hem veroordeelt, zal Ik, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, 

het doen vergelden.  
Benjamin Cousijnsen is aangesteld door de God van Abraham, 

Izaäk en Jakob, en ingezegend door Gods hemelse profeten. En als 
gij tegen hem zijt, en wie dan ook, zal Ik, de Here, het u moeten 

vergelden, omdat hij niet sprak tot u, maar Yeshua HaMashiach, 

Jezus Christus, El Elohím, Immanuel, Isa, die gij vervolgt.  
 

Roept Mij aan!  
Niemand komt tot de Vader dan door Mij. 

 

Lees voor: Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Hier staat 
geschreven: Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn 

eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem 

gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft 
zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld 

veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie 
in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds 

veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de 



 
 

 

1708 
 
 

 

eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de 
wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben 

dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die 

kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn 
werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat 

tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat zij in God verricht 
zijn. 

De engel des Heren sprak verder, 

 
Voorwaar, kies heden de juiste weg! 

 
Lees voor: Johannes 8, vers 11 tot en met 12  Hier staat 

geschreven: En zij zeide: Niemand, Here. En Jezus zeide: Ook Ik 

veroordeel u niet. Ga heen, zondig van nu af niet meer! Wederom 
dan sprak Jezus tot hen en zeide: Ik ben het licht der wereld; wie 

Mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het 
licht des levens hebben.  

De engel des Heren sprak verder, 

 
Voorwaar, mijn naam is Jobidaia en bracht u deze 

boodschap. 

 
Lees voor: Ezechiël 7, vers 5 tot en met 9  Hier staat 

geschreven: Zo zegt de Here HERE: Onheil op onheil! Zie, het 
komt! Er komt een einde; het einde komt! Het wordt wakker over 

u! Zie, het komt! De doem komt over u, inwoner des lands! De tijd 

komt! De dag is nabij. Verwarring en geen vreugdegeroep op de 
bergen! Nu zal Ik weldra mijn grimmigheid over u uitstorten en 

mijn toorn ten volle over u brengen, Ik zal u richten volgens uw 
wandel en al uw gruwelen aan u vergelden. Ik zal niets ontzien en 

geen deernis hebben; naar uw wandel zal Ik u vergelden, en uw 

gruwelen zullen op u neerkomen. En gij zult weten, dat Ik, de 
HERE, het ben, die slaat. 

De engel des Heren sprak verder, 

 
Wie niet wil horen, gaat verloren. 

Voorwaar, Yeshua heeft gesproken! Voorwaar, ook China was 
gewaarschuwd, en zie, wat gekomen is en nog komt! 
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Voorwaar, Kadosh, Baruch Haba B’Shem Adonai, Kadosh, Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus, El Elohím, Jehovah-Jireh, Immanuel. 

Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween. 

 
SHALOM 

 
 

 

Hij heeft u lief en zag uw tranen! 
 

22-07-2013  BOODSCHAP GODS: VREES NIET! IK, DE HERE, ZEG 

U: ZELFS UW GEWICHT IS VOOR DE GOD VAN ABRAHAM, IZAÄK 
EN JAKOB NIET TE ZWAAR OM OPGENOMEN TE WORDEN! 

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 22 juli 2013 bracht de engel des Heren 

deze boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin 
Cousijnsen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus 
Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Ik ben de bode engel 

Rafaël en heb een boodschap voor u. 

 
Als men gepest wordt en men lacht om u, omdat gij dik zijt, 

en men zegt gemene dingen tegen u, denk dan aan Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus:  

hoeveel mensen deden Hem niet zeer? 

Voorwaar, Hij weet wat het is, en wil aan uw zijde staan. Waarlijk, 
Hij heeft u lief en zag uw tranen over uw wangen. Kom maar, Ik zal 

uw tranen drogen.  
 

Vrees niet! 

Ik, de Here, zeg u: Zelfs uw gewicht is voor de God van Abraham, 
Izaäk en Jakob niet te zwaar om opgenomen te worden. Een kind 

zei eens tegen u, “Mevrouw, u komt nooit in de hemel”.  

Toen schrok u en zei, “Waarom?” 
Toen zei het kind, “U bent veel te zwaar!” 
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Voorwaar, 

 

Lees voor: Spreuken 4, vers 2  Hier staat geschreven: want ik 
geef u goede leer; verlaat mijn onderwijzing niet. 

 
Sirach 2, vers 1  Hier staat geschreven: Mijn kind, als je de Heer 

wilt dienen, bereid je dan voor op beproevingen. 

Sirach 15, vers 11 tot en met 20  Hier staat geschreven: Zeg niet: 
‘Het is door de Heer zelf dat ik mij van hem heb afgewend,’ want 

wat hij haat veroorzaakt hij niet. Zeg niet: ‘Hijzelf heeft mij doen 
dwalen,’ want aan zondaars heeft hij geen behoefte. De Heer haat 

alles wat gruwelijk is, wie ontzag voor hem heeft, heeft dat alles 

niet lief. Hijzelf heeft de mens in het begin gemaakt en hem de 
vrijheid gegeven zelf te beslissen. Als je het wilt kun je de geboden 

naleven, hem trouw zijn omdat je daarvoor kiest. Hij heeft je vuur 
en water voorgezet: strek je hand uit naar wat je verkiest. Vóór de 

mens liggen het leven en de dood, hij krijgt waar hij voor kiest. 

Groot is de wijsheid van de Heer, zijn macht is overweldigend, alles 
ziet hij. Zijn ogen zijn gericht op wie ontzag voor hem heeft, elke 

daad van de mens is hem bekend. Hij heeft niemand opgedragen 

goddeloos te zijn, niemand toestemming gegeven te zondigen.  
 

Psalm 18, vers 29  Hier staat geschreven: Gij toch doet mijn lamp 
schijnen, de HERE, mijn God, doet mijn duisternis opklaren.  

En vers 31 tot en met 37  Gods weg is volmaakt; des HEREN woord 

is zuiver. Hij is een schild voor allen die bij Hem schuilen. Want wie 
is God behalve de HERE, wie is een rots buiten onze God? Die God, 

die mij met kracht omgordt en mijn weg effen maakt; die mijn 
voeten maakt als die der hinden en mij op mijn hoogten doet 

staan; die mijn handen oefent ten strijde, zodat mijn armen een 

koperen boog spannen. Ook gaaft Gij mij het schild uws heils, en 
uw rechterhand ondersteunde mij, uw nederbuigende goedheid 

maakte mij groot. Gij hebt mij ruimte gegeven voor mijn schreden, 

en mijn enkels wankelden niet.  
Psalm 75, vers 4  Hier staat geschreven: Al mogen de aarde en al 

haar bewoners wankelen, Ik ben het, die haar pilaren heb 
vastgezet.  
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Spreuken 15, vers 3  Hier staat geschreven: De ogen des HEREN 
zijn aan alle plaatsen, opmerkzaam acht gevend op kwaden en 

goeden.  

 
Mattheüs 7, vers 13 en 14  Hier staat geschreven: Gaat in door 

de enge poort, want wijd is de poort en breed de weg, die tot het 
verderf leidt, en velen zijn er, die daardoor ingaan; want eng is de 

poort, en smal de weg, die ten leven leidt, en weinigen zijn er, die 

hem vinden. 
Mattheüs 12, vers 31  Hier staat geschreven: Daarom zeg Ik u: Alle 

zonde en lastering zal de mensen vergeven worden, maar de 
lastering van de Geest zal niet vergeven worden. 

Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, 

dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die 
in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. 

 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 

verdween. 

 
SHALOM 
 

 
 

Profetische openbaring: U leeft reeds in de Grote 

Verdrukking! 
 

PROFETISCHE OPENBARINGEN VAN GOD, GEOPENBAARD AAN ZIJN 

WARE EINDTIJDPROFEET, BENJAMIN COUSIJNSEN, O.A.: GIJ LEEFT 
REEDS IN DE GROTE VERDRUKKING! SPOEDIG WORDEN DE 

BAZUINEN GETEST. EN VELE OPENBARINGEN! 
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, welkom! Op 22 juli 2013 bracht een engel des Heren deze 
boodschap Gods over, van de God van Abraham, Izaäk en Jakob, 

aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 
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Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Mijn 

naam is Rachai en ben een bode engel Gods. 

 
Voorwaar, velen spreken over de grote verdrukking, wat nog 

komen gaat. 
Zijt gij blind? 

Voorwaar, gij leeft reeds in de grote verdrukking! Vele kerken 

zullen nog niet klaar zijn voor de bazuin.  
 

Vele kerken zullen er niet meer zijn, vanwege de crisis. 
Onverwachts zal het lijken alsof de problemen in de wereld opgelost 

zijn, en men zal denken dat de verdrukking weer voorbij is.  

 
Voorwaar! 

 
Lees voor: Mattheüs 24, vers 29 en vers 31  Hier staat 

geschreven: Terstond na de verdrukking dier dagen zal de zon 

verduisterd worden en de maan zal haar glans niet geven en de 
sterren zullen van de hemel vallen en de machten der hemelen 

zullen wankelen. 

En Hij zal zijn engelen uitzenden met luid bazuingeschal en zij 
zullen zijn uitverkorenen verzamelen uit de vier windstreken, van 

het ene uiterste der hemelen tot het andere. 
 

1 Korinthiërs 15, vers 51 tot en met 53  Hier staat geschreven: 

Zie, ik deel u een geheimenis mede. Allen zullen wij niet ontslapen, 
maar allen zullen wij veranderd worden, in een ondeelbaar 

ogenblik, bij de laatste bazuin, want de bazuin zal klinken en de 
doden zullen onvergankelijk opgewekt worden en wij zullen 

veranderd worden. Want dit vergankelijke moet onvergankelijkheid 

aandoen en dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. 
 

1 Thessalonicenzen 4, vers 13 en 14  Hier staat geschreven: 

Doch wij willen u niet onkundig laten, broeders, wat betreft hen, die 
ontslapen, opdat gij niet bedroefd zijt, zoals de andere mensen, die 

geen hoop hebben. Want indien wij geloven, dat Jezus gestorven en 
opgestaan is, zal God ook zó hen, die ontslapen zijn, door Jezus 

wederbrengen met Hem. 
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2 Timotheüs 3, vers 1 tot en met 7  Hier staat geschreven: Weet 

wel, dat er in de laatste dagen zware tijden zullen komen: want de 

mensen zullen zelfzuchtig zijn, geldgierig, pochers, vermetel, 
kwaadsprekers, aan hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, 

onheilig, liefdeloos, trouweloos, lasteraars, onmatig, onhandelbaar, 
afkerig van het goede, verraderlijk, roekeloos, opgeblazen, met 

meer liefde voor genot dan voor God, die met een schijn van 

godsvrucht de kracht daarvan verloochend hebben; houd ook dezen 
op een afstand. Want tot hen behoren zij, die zich in de huizen 

indringen en vrouwtjes weten in te palmen, die met zonden beladen 
zijn en gedreven worden door velerlei begeerten, die zich te allen 

tijde laten leren, zonder ooit tot erkentenis der waarheid te kunnen 

komen. 
 

Jesaja 18, vers 3 en 4  Hier staat geschreven: Alle inwoners der 
wereld en bewoners der aarde, wanneer men de banier opheft op 

de bergen, zult gij het zien, en wanneer men de bazuin blaast, zult 

gij het horen. Want aldus heeft de HERE tot mij gezegd: Ik blijf 
rustig en zie uit mijn woonplaats toe als de stralende hitte bij 

zonneschijn, als een nevel van dauw in de hitte van de oogsttijd. 

De bode engel Gods sprak verder, 
 

Voorwaar, ik openbaar u, dat de bazuinen spoedig getest 
zullen worden! 

 

Lees voor: 1 Korinthiërs 14, vers 8  Hier staat geschreven: 
Immers, indien de bazuin een onduidelijk geluid geeft, wie zal zich 

gereed maken tot de strijd? 
De engel des Heren sprak verder, 

 

Voorwaar, onverwachts slaat het noodlot toe, als Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus, bazuint! 

Voorwaar, luister naar de profetische boodschappen van Benjamin 

Cousijnsen, en ontdek de volle waarheid. Alles gaat op de aarde 
voorbij! 

 
Lees voor: Prediker 5, vers 9 en 10  Hier staat geschreven: Wie 

geld liefheeft, wordt van geld niet verzadigd, noch wie rijkdom 
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liefheeft, van inkomsten. Ook dit is ijdelheid. Bij het vermeerderen 
van het goed vermeerderen ook zij die het verteren; en wat is het 

gewin van de bezitter daarvan anders dan het toezien? 

De engel des Heren sprak verder, 
 

Ook zal de waarde van het zilver en het goud, en alle 
schatten, zijn waarde verliezen op de aarde. 

Voorwaar, gij die in Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, verbonden 

zijt: waar uw hart is, en vol van is, daar zult gij zijn! Uw ware schat 
is ginds achter de sterren. Daar zal het nimmer zijn waarde 

verliezen. 
 

Ik openbaar u:  

in het huis, uw toekomstige huis, daar bevindt zich een schatkist 
met kostbaarheden, - waarmee men echter, als men dit bezit, toch 

arm zal zijn op de aarde, omdat alles immers vergaat in waarde.  
De lengte van u in de hemel, die Yeshua HaMashiach ook heeft, is 1 

meter 95. En men kan ook via uw verlangen groter worden. Ik 

verkondig u nieuwe dingen! 
 

De gevallen engelen in de tijd van Henoch hadden via de 

kruiden een kleurenmengsel gemaakt, dat ook gebruikt werd 
om de mensen mee te kenmerken. 

De kennis van de gevallen engelen komt ook weer terug in uw tijd. 
Men tatoeëert onder andere de mens!  

De kruiden en andere gewassen werden ook in de hemel gebruikt 

voor cosmetica. Maar de gevallen engelen hebben hier misbruik van 
gemaakt en beschilderden de ogen, zoals bijvoorbeeld bij Cleopatra 

en vele anderen, door middel van een doorlopende lijn van de 
wenkbrauwen naar de hoek van het oog.  

 

De leider Semjeza, één van de gevallen engelen, bracht vele 
duivelse praktijken in de wereld, die men nog steeds 

terugziet. 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de engel des Heren, en 
verdween. 
 
SHALOM 
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Meer wijsheid nodig? Deze boodschap is voor u! 
 

23-07-2013  BOODSCHAP GODS, WOORD VOOR WOORD 

OVERGEBRACHT IN DE NAAM VAN JEZUS CHRISTUS, YESHUA 
HAMASIACH, AAN EINDTIJDPROFEET BENJAMIN COUSIJNSEN. GIJ 

LUISTERT AL ZO LANG NAAR DE BOODSCHAPPEN! 
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, welkom! Op 23 juli 2013 bracht de engel des Heren deze 

boodschap Gods over aan profeet Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus 
Christus.  

 

Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Hoor aandachtig! 
 

Lees voor: Wijsheid 1, vers 4 en 5  Hier staat geschreven: De 
wijsheid zoekt geen onderkomen in een ziel die sluw is, ze woont 

niet in een lichaam dat door zonde wordt beheerst. Als Gods heilige 

geest onderwijst ze mensen. Bedrog ontvlucht ze, onverstandig 
denken gaat ze uit de weg, waar onrecht opdoemt trekt ze zich 

terug. 

En vers 7 tot en met 10  De geest van de Heer vervult immers de 
hele wereld; hij die alles omvat weet wat er gezegd wordt. Daarom 

kan niemand onopgemerkt iets onrechtvaardigs zeggen, en zal ook 
niemand zijn gerechte straf ontlopen. Alles wat goddeloze mensen 

bedenken zal onderzocht worden, en wat ze gezegd hebben zal de 

Heer worden voorgelegd als bewijs van hun misdragingen. Zijn oor 
is gespitst en hoort alles, geen enkel opstandig geluid blijft 

onopgemerkt. 
Wijsheid 3, vers 9 en 10  Hier staat geschreven: Wie op hem 

vertrouwen zullen de waarheid kennen, en wie trouw zijn zullen in 

liefde met hem verkeren. Want er is genade en barmhartigheid 
voor zijn heilig volk, en redding voor zijn uitverkorenen. De 
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goddelozen echter zullen om hun wijze van denken gestraft 
worden. Zo vergaat het hun die de rechtvaardige verachten en zich 

van de Heer afkeren.  

Wijsheid 4, vers 7 tot en met 10  Hier staat geschreven: Maar 
wanneer de rechtvaardige voortijdig sterft zal hij rust vinden. Want 

aanzien is niet te meten naar ouderdom of naar het aantal 
levensjaren. Inzicht geeft mensen de ware grijsheid, een zuiver 

leven de ware ouderdom. Er is ooit iemand geweest in wie God 

vreugde vond en die hij zo liefhad dat hij hem weghaalde uit de 
kring van zondige mensen. 

Wijsheid 6, vers 16 tot en met 18  Hier staat geschreven: De 
wijsheid is op zoek naar mensen die haar waard zijn, ze treedt hun 

welwillend tegemoet en vertoont zich aan hen in elke gedachte. 

Wijsheid begint met oprecht verlangen naar onderricht, verlangen 
naar onderricht is haar liefhebben, liefde is het eerbiedigen van 

haar wetten, eerbiediging van haar wetten is het fundament van 
onvergankelijkheid. 

De bode engel Gods sprak verder, 

 
Voorwaar, ik ben de bode engel Gods en mijn naam is Presoni.  

 

Gij luistert al zo lang naar de boodschappen. 
Maar het komt niet in u op om de wijsheid, die God u gaf, te 

gebruiken en de gaven te delen. 
Voorwaar, hoor verder, 

 

Lees voor: Wijsheid 7, vers 22 tot en met 30  Hier staat 
geschreven: De wijsheid, de maakster van alles, heeft mij 

onderricht. Zij heeft een geest die verstandig en heilig is, uniek, 
veelzijdig, verfijnd, beweeglijk, helder, rein, toegankelijk, 

onkwetsbaar, liefdevol, scherpzinnig, onstuitbaar, weldadig, 

menslievend, standvastig, onwrikbaar, onbezorgd, almachtig, alles 
overziend en alle geesten doordringend, hoe scherp, zuiver of 

subtiel ze ook zijn. De wijsheid is beweeglijker dan alles wat 

beweegt, ze doordringt en doorstroomt alles met haar zuiverheid. 
Ze is de adem van Gods kracht, de zuivere straling van de luister 

van de Almachtige; niets dat onrein is kan haar binnendringen. In 
haar schittert het eeuwige licht, in haar wordt Gods kracht feilloos 

weerspiegeld en zijn goedheid afgebeeld. Ze is één maar kan alles, 
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ze is onveranderlijk maar vernieuwt alles. Ze gaat over op elk 
volgend geslacht van vrome mensen en maakt hen tot vrienden van 

God, en tot profeten. Want God heeft alleen degene lief die zijn 

leven deelt met de wijsheid. In schoonheid overtreft ze de zon, 
haar plaats is boven de sterren. Ze is schitterender dan het 

daglicht, want dat wordt gevolgd door de nacht, maar de wijsheid 
wordt nooit verduisterd door het kwaad.  

 

Kolossenzen 2, vers 6 tot en met 8  Hier staat geschreven: Nu 
gij Christus Jezus, de Here, aanvaard hebt, wandelt in Hem, 

geworteld en dan opgebouwd wordend in Hem, bevestigd wordend 
in het geloof, zoals u geleerd is, overvloeiende in dankzegging. Ziet 

toe, dat niemand u medeslepe door zijn wijsbegeerte en door ijdel 

bedrog in overeenstemming met de overlevering der mensen, met 
de wereldgeesten en niet met Christus. 

Kolossenzen 3, vers 1 tot en met 4  Hier staat geschreven: Indien 
gij dan met Christus opgewekt zijt, zoekt de dingen, die boven zijn, 

waar Christus is, gezeten aan de rechterhand Gods. Bedenkt de 

dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want gij zijt 
gestorven en uw leven is verborgen met Christus in God. Wanneer 

Christus verschijnt, die ons leven is, zult ook gij met Hem 

verschijnen in heerlijkheid. 
 

Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, 
dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die 

in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. 

De engel des Heren sprak verder, 
 

Wie wijsheid in de wind slaat, is dom. 
Deel uw kennis en zwijg niet!  

Voorwaar, ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel 

Gods, en verdween. 
 
 

 

Ik, Yeshua HaMasiach, Jezus Christus, spreek 

tot u! 
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PROFETISCHE WAARSCHUWING: HOOR SYRIË, AFRIKA, CHINA, 
KOREA EN KONGO! YESHUA HAMASIACH, JEZUS CHRISTUS, 

WAARSCHUWT U! VOORWAAR, BRAZILIË EN SPANJE EN OOK UW 

LAND! EN MEER OVER O.A. PAUS FRANCISCUS! 
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, welkom! Op dinsdag 23 juli 2013 bracht de engel des Heren 
de volgende boodschap Gods over aan profeet Benjamin 

Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Mijn 
naam is Revech, en in Zijn naam kom ik tot u.  

 
Hoor, Syrië, Afrika, China, Korea en Kongo! 

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, waarschuwt u! 

 
Lees voor: Mattheüs 18, vers 1 tot en met 10  Hier staat 

geschreven: Op dat ogenblik kwamen de discipelen bij Jezus en 

vroegen: Wie is wel de grootste in het Koninkrijk der hemelen? En 
Hij riep een kind tot Zich, plaatste dat in hun midden, en zeide: 

Voorwaar, Ik zeg u, wanneer gij u niet bekeert en wordt als de 
kinderen, zult gij het Koninkrijk der hemelen voorzeker niet 

binnengaan. Wie nu zichzelf gering zal achten als dit kind, die is de 

grootste in het Koninkrijk der hemelen. En een ieder, die zulk een 
kind ontvangt in mijn naam, ontvangt Mij. Maar een ieder, die één 

dezer kleinen, die in Mij geloven, tot zonde verleidt, het zou beter 
voor hem zijn, dat een molensteen om zijn hals was gehangen en 

hij verzwolgen was in de diepte der zee. Wee de wereld om de 

verleidingen tot zonde. Want er moeten verleidingen komen, maar 
wee die mens, door wie de verleiding komt. Indien uw hand of uw 

voet u tot zonde verleidt, houw hem af en werp hem weg. Het is 

beter voor u verminkt of kreupel ten leven in te gaan, dan met 
twee handen of twee voeten in het eeuwige vuur geworpen te 

worden. En indien uw oog u tot zonde verleidt, ruk het uit en werp 
het van u. Het is beter voor u met één oog ten leven in te gaan, 

dan met twee ogen in het hellevuur geworpen te worden. Ziet toe, 
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dat gij niet één dezer kleinen veracht. Want Ik zeg u, dat hun 
engelen in de hemelen voortdurend het aangezicht zien van mijn 

Vader, die in de hemelen is.  

De bode engel Gods sprak verder, 
 

Voorwaar, gij dwingt kinderen tot kindsoldaat, en gij past 
extreem geweld toe! 

Weet gij niet, waarom Ik ween?  

Ieder, die één dezer kleinen tot zonde verleidt, zal in het hellevuur 
geworpen worden. Ik, de Here, zal dit niet ongestraft laten en ook 

niet toelaten, dat gij Mijn kinderen in gevangenissen vastgezet hebt 
en gedwongen hebt als kindsoldaat. Als Ik u één minuut de ware 

hel laat zien, bekeert u zich, maar dan is het ook voor u te laat. 

Want Ik spreek duidelijk genoeg!  
Zo ook spreek Ik, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, tot een 

ieder, die deze boodschap hoort! 
 

Paus Franciscus, de stem in de duisternis, brengt u niet Mijn 

licht! 
Maar hij maakt de weg vrij, om hem, Obama, te aanbidden, en wil 

een ieder aansporen om discipelen van één wereldnatie te zijn, één 

godsdienst. 
 

Voorwaar, Brazilië en Spanje en ook uw land, Ik, de Here, 
zeg u voortdurend:  

Het aangezicht van Mijn Vader is op de aarde gericht. O wee, ziet 

gij niet, dat Mijn Vader besloot om een vliegtuig uit de lucht te 
halen, omdat ze Hem toch eeuwig afgewezen hadden?  

Voorwaar, wie niet stopt met het aanbidden van beelden en de 
paus, die niet uit Mij is, maar uit satan, zal verloren gaan, evenals 

u, die Christenen in FEMA kampen gestopt hebt. Gods hand slaat u! 

Bekeer u! 
 

Lees voor: Mattheüs 7, vers 12 tot en met 13  Hier staat 

geschreven: Alles nu wat gij wilt, dat u de mensen doen, doet gij 
hun ook aldus: want dit is de wet en de profeten. Gaat in door de 

enge poort, want wijd is de poort en breed de weg, die tot het 
verderf leidt, en velen zijn er, die daardoor ingaan. 
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En vers 26  En een ieder, die deze mijn woorden hoort en ze niet 
doet, zal gelijken op een dwaas man, die zijn huis bouwde op het 

zand. 

Mattheüs 6, vers 22 tot en met 23  Hier staat geschreven: De lamp 
van het lichaam is het oog. Indien dan uw oog zuiver is, zal geheel 

uw lichaam verlicht zijn; maar indien uw oog slecht is, zal geheel 
uw lichaam duister zijn. Indien nu wat licht in u is, duisternis is, hoe 

groot is dan de duisternis! 

Mattheüs 5, vers 8 tot en met 12  Hier staat geschreven: Zalig de 
reinen van hart, want zij zullen God zien. Zalig de vredestichters, 

want zij zullen kinderen Gods genoemd worden. Zalig de 
vervolgden om der gerechtigheid wil, want hunner is het Koninkrijk 

der hemelen. Zalig zijt gij, wanneer men u smaadt en vervolgt en 

liegende allerlei kwaad van u spreekt om Mijnentwil. Verblijdt u en 
verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen; want alzo hebben 

zij de profeten vóór u vervolgd.  
 

Johannes 3, vers 16 tot en met 18  Hier staat geschreven: Want 

alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon 
gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren 

ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de 

wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de 
wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet 

veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet 
heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. 

De bode engel Gods sprak verder, 

 
Voorwaar, 2013 zal een jaar zijn, dat men zich goed zal 

herinneren! 
Er zal een extreme hittegolf op aarde komen, waar Ik, de Here, al 

over gesproken heb via Mijn geliefde profeet.  

 
Hoor aandachtig naar de boodschappen, die gesproken zijn, 

en deel het met anderen.  

Help de boodschappen te verspreiden en voeg er niets aan toe! 
Benjamin, zo sprak de Here, en Hij zal Zijn volk, dat Hem 

toebehoort, wakker schudden, zodat men ook alleen Hem aanbidt: 
Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. 
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Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 
verdween. 
 

 
 

Als gij gered zijt, blijf dan niet zitten! 
 
BOODSCHAP GODS: ALS GIJ GERED ZIJT, BLIJF DAN NIET ZITTEN 

IN EEN NEW AGE ACHTIG, HOKJESDENKEND KERKSYSTEEM. WEES 
EEN UITDRUKKING VAN DE EEUWIGE, VERHEERLIJKTE YESHUA 

HAMASIACH, JEZUS CHRISTUS!  

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, welkom! Op 24 juli 2013 bracht een engel des Heren deze 

boodschap van de almachtige God, de God van Abraham, Izaäk en 
Jakob, over aan Zijn eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Mijn naam is Bortizja. 

Voorwaar, luister aandachtig. 
 

Wie brengt nieuwe mensen nog bij de Heer? 

Zij, die pasbekeerd zijn, hebben nog vrienden in de wereld. Maar na 
een paar maanden scheiden zich al hun vrienden. Ze snijden hun 

contacten af met hen, die Christen zijn. En wie zich niet afsluit voor 
de Christenen, wordt dan wel afgesneden door vele Christenen zelf.  

In plaats daarvan gaat men naar bidstonden, Bijbelstudies en door 

het kerksysteem en –structuur met allerlei taken, wordt men al snel 
overgenomen. Sommigen hebben elke avond samenkomsten.  

 
Velen hebben zelfs medelijden met die arme, zielige 

Christenen, die zo vaak naar de kerk gaan en geen tijd meer 

hebben, om te werken aan hun huwelijksrelatie met vrouw 
en kinderen.  

Doordat het kerksysteem hen zo heeft overgenomen, is hun 

huwelijk zelfs kapotgegaan. Satan wil niet dat u tijd heeft voor 
elkaar, maar stopt u liever in een kerksysteem, zodat u geen tijd 
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meer heeft, om uw familie, vrienden, gezin en de wereld te kunnen 
vertellen over Yeshua HaMashiach, Jezus Christus! 

 

Voorwaar, als gij gerijpt zijt, blijf dan niet zitten in een New 
Age achtig hokjesdenkend kerksysteem.  

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, wil juist dat u het goede 
nieuws van het Koninkrijk van Zijn Vader verspreidt! Dit is waar Hij 

u heeft neergesteld. Ook zijt gij verantwoordelijk voor de mensen 

om u heen. Hij wil, dat u Zijn liefde laat zien. Een Christen is geen 
egoïst, maar wil de verlorenen bereiken.  

 
Vele kerken hebben velen van het normale leven 

afgetrokken, voor wie u juist een licht had moeten zijn door 

evangelisatie.  
Christen-zijn houdt in, dat gij uw zegen niet voor uzelf houdt. God 

heeft u niet in Zijn kerk geplaatst om lui te zijn en alles maar voor 
uzelf te houden.  

 

Sommigen zijn als enige in de familie bekeerd.  
Dan zijt gij verantwoordelijk voor uw broers en zusters, of uw 

naasten, uw ongelovige man… Voorwaar, gij zijt verantwoordelijk! 

God heeft u aangewezen, om in die huishouding het hoofd te zijn. 
Met ‘hoofd’ bedoel ik niet degene, die de bevelen geeft, luister! Ik 

heb het over het geestelijke licht in dat huis, in u. En de Heer is het 
Licht, dat in dat huis hoort te schijnen. En als gij Zijn licht laat zien, 

verdwijnt de duisternis! Voorwaar, houd uzelf een spiegel voor: 

wees een uitdrukking van de eeuwige, verheerlijkte Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus.  

Hij, die in u woont, zal uw leven sterker maken. 
 

Lees voor: Johannes 3, vers 16 en 17  Hier staat geschreven: 

Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren 
Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet 

verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon 

niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar 
opdat de wereld door Hem behouden worde. 

 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 

verdween. 
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Salmaël, een obsessieve hatelijke antisemitische 
gevallen engel! 
 

OPENBARING GODS, VAN DE GOD VAN ABRAHAM, IZAÄK EN 
JAKOB: SALMAËL IS EEN HERTOG, EEN GEVALLEN ENGEL! HIJ IS 

HET, DIE DOOR DE MOND VAN HITLER SPRAK. DEZE ANTI-JOODSE 
DEMOON IS OOK NU WERKZAAM IN MENSEN. 

 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Op 24 juli 2013 bracht een engel des 
Heren de volgende openbaringen Gods over aan eindtijdprofeet 

Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus.  
 

Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Vrees niet! 
 

Mattheüs 1, vers 22  Dit alles is geschied, opdat vervuld zou 

worden hetgeen de Here door de profeet gesproken heeft… tot 
zover. 

 

Ik ben een bode engel Gods en mijn naam is Sharmea. 
 

Lees voor: Ezechiël 28, vers 14  Hier staat geschreven: Gij waart 
een beschuttende cherub met uitgespreide vleugels; Ik had u een 

plaats gegeven: gij waart op de heilige berg der goden, wandelend 

te midden van vlammende stenen. 
En vers 17 tot en met 19  Trots was uw hart op uw schoonheid – 

met uw luister hebt gij ook uw wijsheid teniet doen gaan. Ter aarde 
wierp Ik u neer, en maakte u tot een schouwspel voor koningen om 

met leedvermaak naar u te zien. Door uw vele ongerechtigheden, 

door het onrecht bij uw koophandel, hebt gij uw heiligdommen 
ontwijd. Vuur deed Ik oplaaien uit uw midden – dat verteerde u! Ik 
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maakte u tot as op de grond voor de ogen van allen die u zagen. 
Allen die onder de volken u kennen, ontzetten zich over u; een 

verschrikking zijt gij geworden, verdwenen zijt gij – voor altijd!  

Ezechiël 10, vers 16  Hier staat geschreven: Als de cherubs gingen, 
gingen de raderen aan hun zijde; als de cherubs hun vleugels 

ophieven om op te stijgen boven de aarde, weken de raderen niet 
van hun zijde. 

 

Hebreeën 9, vers 5  Hier staat geschreven: Daarboven waren de 
cherubs der heerlijkheid, die het verzoendeksel overschaduwden; 

hierover kunnen wij nu niet in bijzonderheden treden. 
  

Psalm 80, vers 2  Hier staat geschreven: Herder Israëls, neem ter 

ore! Gij, die Jozef leidt als schapen, Gij, die op de cherubs troont, 
verschijn in lichtglans.  

Psalm 18, vers 7 tot en met 13  Hier staat geschreven: Toen het 
mij bang te moede was, riep ik de HERE aan, tot mijn God riep ik 

om hulp. Hij hoorde mijn stem uit zijn paleis, mijn hulpgeroep tot 

Hem drong door in zijn oren. Toen dreunde en beefde de aarde en 
de grondvesten der bergen sidderden en daverden, omdat Hij in 

toorn ontbrand was. Rook steeg op uit zijn neus, verterend vuur 

kwam voort uit zijn mond, kolen raakten erdoor in brand. Hij 
neigde de hemel en daalde neder, donkerheid was onder zijn 

voeten, Hij reed op een cherub en vloog en zweefde op de vleugels 
van de wind. Hij stelde het duister tot zijn omhulsel, tot zijn 

beschutting rondom Zich: duistere wateren, wolkengevaarten. Van 

de glans vóór Hem verdwenen zijn wolken, hagel en vurige kolen.  
 

De engel des Heren sprak verder, Voorwaar,  
 

Lees verder: Jesaja 14, vers 13 tot en met 17  Hier staat 

geschreven: En gij overlegdet nog wel: Ik zal ten hemel opstijgen, 
boven de sterren Gods mijn troon oprichten en zetelen op de berg 

der samenkomst ver in het noorden; ik wil opstijgen boven de 

hoogten der wolken, mij aan de Allerhoogste gelijkstellen. 
Integendeel, in het dodenrijk wordt gij neergeworpen, in het 

diepste der groeve. Wie u zien, beschouwen u, letten op u: Is dit de 
man, die de aarde deed sidderen, die koninkrijken deed beven; die 
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de wereld tot een woestijn maakte en haar steden afbrak; die zijn 
gevangenen niet naar huis liet keren? 

De bode engel Gods sprak verder, 

 
Voorwaar, Salmaël is een hertog, een gevallen engel.  

Hij koestert vanaf het begin een obsessieve haat tegen Gods 
uitverkoren stammen van Israël en hun God, Jahweh. Elke keer 

roept hij opnieuw om hun vernietiging! Ook was hij het, die door de 

mond van Adolf Hitler sprak.  
Nu nog steeds worden er vernielingen gebracht aan de 

begraafplaatsen van Gods uitverkoren volk, en worden hun kerken 
beklad en wordt Gods volk bespot! Nooit is er echt respect voor 

Gods volk geweest, toen niet, nu niet! 

Voorwaar, gij, die Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, 
aangenomen hebt, zijt ook een uitverkoren geslacht, die 

geënt zijt op de olijftak van Israël. 
Gij zijt een edele olijf, geënt, als mede uitverkorenen van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Gij zijt mede verbonden aan Israël!  

Voorwaar, bid voor uw volk, en bid tegen de gevallen engelen, die 
op de vernietiging uit zijn. 

 

Lees voor: Openbaring 19, vers 11 en 15  Hier staat 
geschreven: En ik zag de hemel geopend, en zie, een wit paard; en 

Hij, die daarop zat, wordt genoemd Getrouw en Waarachtig, en Hij 
velt vonnis en voert oorlog in gerechtigheid. 

En uit zijn mond komt een scherp zwaard, om daarmede de 

heidenen te slaan. En Hijzelf zal hen hoeden met een ijzeren staf en 
Hijzelf treedt de persbak van de wijn der gramschap van de toorn 

Gods, des Almachtigen. 
De engel des Heren sprak verder, 

 

Voorwaar,  
 

1 Petrus 1, vers 6 tot en met 10  Hier staat geschreven: 

Verheugt u daarin, ook al wordt gij thans, indien het moet zijn, 
voor korte tijd door allerlei verzoekingen bedroefd, opdat de 

echtheid van uw geloof, kostbaarder dan vergankelijk goud, dat 
door vuur beproefd wordt, tot lof en heerlijkheid en eer blijke te 

zijn bij de openbaring van Jezus Christus. Hem hebt gij lief, zonder 
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Hem gezien te hebben; in Hem gelooft gij, zonder Hem thans te 
zien, en gij verheugt u met een onuitsprekelijke en verheerlijkte 

vreugde, daar gij het einddoel des geloofs bereikt, dat is de 

zaligheid der zielen. Naar deze zaligheid hebben gezocht en gevorst 
de profeten, die van de voor u bestemde genade geprofeteerd 

hebben. 
 

Johannes 3, vers 16  Hier staat geschreven: Want alzo lief heeft 

God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 
opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig 

leven hebbe. 
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 

verdween. 
 

SHALOM 
 

 

 

Spanje, luister! “Ik blies vuur op een trein!” 
 

De engel des Heren, Donder, kwam meteen berichten, wat hij in 
opdracht van de Almachtige God in Spanje heeft gedaan! Let op, 

Spanje, wat er nu gaat komen door uw ongehoorzaamheid aan de 

Here God!  
Volledige weergave: 

 
Hallo! 25 Juli 2013, half vier in de ochtend. 

 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Donder.  

 
Ik kom uit Spanje, Madrid! 

Ik blies vuur op een trein. Zo makkelijk kan men het leven 

beëindigen van velen. Voorwaar, Spanje! Als gij geen respect heeft 
met de stieren voor God, heeft God ook geen respect voor u. En 

daar komen uw afgoderijen bij!  

 
Voorwaar, dit is het begin van Gods straf.  
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Zie, wat nog verder gaat komen! Ook uw vliegtuig zal ik, Donder, 
naar beneden halen, en uw vervoer bus zal zonder reden in de 

bocht verongelukken. Wie niet wil horen naar God, zal het maar 

moeten voelen. God is niet klaar met u.  
 

Zie, wat er nu op volgt!  
God haat uw wandel en afgoderijen! Er zijn nu vele doden en 

gewonden. Ik kwam meteen naar u, om dit door te geven.  

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 
verdween. 

 
 

 

De Heer zelf geeft u vandaag een bemoediging 
 

DE HEER JEZUS CHRISTUS, YESHUA HAMASIACH, GEEFT U 

VANDAAG DEZE BEMOEDIGENDE TEKSTEN. OOK VOOR U ZIT ER 
EEN BEMOEDIGING BIJ, OOK ALS U NIET GENOEMD BENT. DE 

HEER HEEFT OOK U OP HET OOG!  
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 25 juli 2013 bracht de engel des Heren 

namens de ware God, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, deze 
boodschap Gods over aan Zijn eenvoudige eindtijdprofeet, 

Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Ik ben een bode engel 
Gods en mijn naam is Eleaza.  

 
Voorwaar, Judith B., zo spreekt de Heer, Ik geef u deze 

tekst: 

 
Psalm 34, vers 4 tot en met 6  Maakt met mij de HERE groot, en 

laat ons tezamen zijn naam verheffen. Ik zocht de HERE en Hij 

antwoordde mij, Hij redde mij uit al mijn verschrikkingen. Zij 
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schouwen naar Hem en stralen van vreugde, en hun aangezicht zal 
niet schaamrood worden.  

 

Voorwaar, de Here geeft u ook een tekst, Maria P. 
 

Psalm 40, vers 11  Uw gerechtigheid verberg ik niet in mijn hart, 
van uw trouw en uw heil spreek ik, uw goedertierenheid en uw 

waarheid verheel ik niet voor een grote gemeente.  

 
Voorwaar, Salvador S., ook uw naam werd genoemd, en de 

Here geeft u deze tekst: 
 

Psalm 71, vers 7 en 8  Ik ben voor velen als een wonder 

geweest, doch Gij waart mijn machtige toevlucht. Mijn mond is 
vervuld van uw lof, de ganse dag van uw luister.  

 
Voorwaar, Debbie S., deze tekst krijgt u van de Here: 

 

Psalm 95, vers 6 en 7  Treedt toe, laten wij ons nederwerpen en 
ons buigen, knielen voor de HERE, onze Maker; want Hij is onze 

God, en wij zijn het volk dat Hij weidt, de schapen zijner hand. Och, 

of gij heden naar zijn stem hoordet!  
 

Voorwaar, Jessica H., zo spreekt de Here tot u. Dit is uw 
tekst: 

 

Psalm 89, vers 29  Voor altoos zal Ik jegens “haar” mijn 
goedertierenheid bewaren en mijn verbond zal voor “haar” vast 

blijven. 
 

Voorwaar, de volgende tekst is voor u, die Ik niet noemde: 

 
Psalm 116, vers 7 tot en met 9  Keer weder, mijn ziel, tot uw 

rust, omdat de HERE u heeft welgedaan. Want Gij hebt mijn leven 

van de dood gered, mijn oog van tranen, mijn voet van aanstoot. Ik 
zal wandelen voor het aangezicht des HEREN in de landen der 

levenden.  
 

Voorwaar, zijt bemoedigd, geliefden! 
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En bind Gods woorden om uw nek en draag het dicht bij uw hart. 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 

verdween. 

 
SHALOM 

 
 

 

 
 

Het beste medicijn voor geest, ziel en lichaam! 
 
DEZE BOODSCHAP IS PERSOONLIJK DOOR YESHUA HAMASIACH 

VOORGESCHREVEN. RAADPLEEG VOOR BIJWERKINGEN UW BIJBEL! 
BOODSCHAP VAN DE ALMACHTIGE GOD, OVERGEBRACHT IN 

JEZUS CHRISTUS’ NAAM DOOR EEN BODE ENGEL.  

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Mijn naam is Benjamin Cousijnsen. Op 

donderdag 25 juni 2013 kreeg ik de volgende boodschap van een 
bode engel Gods, die ik graag met u wil delen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Soraja en ik 

ben uitgezonden, profeet Benjamin Cousijnsen, met deze 
boodschap. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Hoor aandachtig! 

 

Voordat u start met het innemen van deze boodschap, zei de 
bode engel Gods lachend, bewaar deze boodschap goed! 

Want het kan nodig zijn, om deze boodschap nogmaals te moeten 
innemen. Deze boodschap is persoonlijk door Yeshua HaMashiach, 

Jezus Christus, voorgeschreven. Deze boodschap kan ook 

bijwerkingen veroorzaken. Raadpleeg uw Bijbel voor aanvullende 
informatie. 

Voorwaar, het innemen van deze boodschap kan uw leven 

veranderen! 
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Voorwaar, het beste medicijn voor geest, ziel en lichaam is 
Yeshua HaMashiach, Jezus Christus.  

En wanneer u problemen hebt, pijn of verdriet, of u hoort tot een 

risicogroep, lees dan eerst deze Bijbelteksten goed door in uw 
Bijbel. Ik ga de Bijbelteksten nu opnoemen, die de bode engel Gods 

doorgaf: 
 

Psalm 42, vers 3 en 4, en Spreuken 3, vers 5 tot en met 8, en 

Filippenzen 4, vers 13, en Hebreeën 13, vers 6 en vers 8, en 
2 Thessalonicenzen 2, vers 16 en 17, en Psalm 139, vers 1 

tot en met 23, en Psalm 138, vers 3, en Psalm 66, vers 16 tot 
en met 20 

 

Lees voor: Johannes 3, vers 16  En daar staat geschreven: Want 
alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon 

gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren 
ga, maar eeuwig leven hebbe. 

 

Voorwaar, bewaar dit medicijn op een veilige plaats. 
Indien nodig, neem dan zoveel mogelijk boodschappen Gods tot u, 

en nodig Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, uit in uw hart. En 

vraag Hem uw zonden te vergeven en ga een relatie aan met Hem, 
en vraag Hem om u te genezen in de almachtige naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Amen! 
 

Bezoek een volle evangelische kerk of pinksterkerk, en laat 

u zo opbouwen met geestelijke voeding.  
Voorwaar, sprak de bode engel Gods, u zult waarlijk gezegend 

worden en gesterkt zijn in Yeshua HaMashiach, Jezus Christus’ 
naam. 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 
 

 

De Here heeft de gulle en blijmoedige gevers 
lief! 
 

25-07-2013  BOODSCHAP GODS: VOORWAAR, WEES EEN ZEGEN, 
EN DE VENSTERS VAN DE HEMEL ZULLEN GEOPEND WORDEN, 
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OMDAT GIJ ALLES GAF TOT EER EN GLORIE AAN HEM, DIE U 
LIEFHEEFT!  

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op donderdag 25 juli 2013 bracht een 

engel des Heren de volgende boodschap Gods over aan 

eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.  
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Ik ben 

een bode engel Gods en mijn naam is Beliasan. 

 
Voorwaar,  

 
Lees voor: Maleachi 3, vers 1 tot en met 4  Hier staat 

geschreven: Zie, Ik zend mijn bode, die voor mijn aangezicht de 

weg bereiden zal; plotseling zal tot zijn tempel komen de Here, die 
gij zoekt, namelijk de Engel des verbonds, die gij begeert. Zie, Hij 

komt, zegt de HERE der heerscharen. Doch wie kan de dag van zijn 

komst verdragen, en wie zal bestaan, als Hij verschijnt? Want Hij 
zal zijn als het vuur van de smelter en als het loog van de blekers. 

Hij zal zitten, het zilver smeltend en reinigend. Hij zal de zonen van 
Levi reinigen, Hij zal hen louteren als goud en als zilver, opdat zij 

de HERE in gerechtigheid offer brengen. Dan zal het offer van Juda 

en van Jeruzalem de HERE aangenaam zijn als in de dagen van 
ouds en als in vroegere jaren.  

En vers 7 tot en met 8  Van de dagen uwer vaderen af zijt gij 
afgeweken van mijn inzettingen en hebt ze niet onderhouden. Keert 

terug tot Mij, dan zal Ik tot u terugkeren, zegt de HERE der 

heerscharen. En dan zegt gij: In welk opzicht moeten wij 
terugkeren? Mag een mens God beroven? Toch berooft gij Mij. En 

dan zegt gij: Waarin beroven wij U? In de tienden en de heffing. 

En vers 10  Breng de gehele tiende naar de voorraadkamer, opdat 
er spijze zij in mijn huis; beproeft Mij toch daarmede, zegt de HERE 

der heerscharen, of Ik dan niet voor u de vensters van de hemel zal 
openen en zegen in overvloed over u uitgieten.  
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Spreuken 3, vers 5  Hier staat geschreven: Vertrouw op de HERE 
met uw ganse hart en steun op uw eigen inzicht niet.  

En vers 9 en 10  Vereer de HERE met uw rijkdom en met de 

eerstelingen van al uw inkomsten, dan zullen uw schuren met 
overvloed gevuld worden en uw perskuipen van most overstromen.  

De bode engel Gods sprak verder, 
 

Voorwaar, de Here heeft de gulle en blijmoedige gevers lief. 

Ze eren de God van Abraham, Izaäk en Jakob, en zijn tot een grote 
zegen!  

 
Lees voor: 2 Korinthiërs 9, vers 5 tot en met 8  Hier staat 

geschreven: Ik achtte het dus noodzakelijk de broeders op te 

wekken, van tevoren tot u te gaan en uw vroeger toegezegde milde 
gave vooraf in gereedheid te brengen, zodat zij klaar ligt als een 

milde gave en niet als een afgeperste gift. Bedenkt dit: wie karig 
zaait, zal ook karig oogsten, en wie mildelijk zaait, zal ook mildelijk 

oogsten. En ieder doe, naardat hij zich in zijn hart heeft 

voorgenomen, niet met tegenzin of gedwongen, want God heeft de 
blijmoedige gever lief. En God is bij machte alle genade in u 

overvloedig te schenken, opdat gij, in alle opzichten te allen tijde 

van alles genoegzaam voorzien, in alle goed werk overvloedig 
moogt zijn. 

En vers 12 tot en met 15  Want het dienstbetoon met deze 
ondersteuning draagt niet alleen bij tot de behoeften der heiligen, 

maar het is ook overvloedig door vele dankzeggingen aan God. 

Want door dit duidelijk blijk van hulpbetoon prijzen zij God om uw 
gehoorzaam belijden van het evangelie van Christus en om uw 

onbekrompen delen met hen en met allen, terwijl zij ook in hun 
gebed het verlangen naar u uitspreken om de buitengewone 

genade Gods, die op u rust. Gode zij dank voor zijn onuitsprekelijke 

gave! 
 

Galaten 1, vers 8 tot en met 10  Hier staat geschreven: Maar 

ook al zouden wij, of een engel uit de hemel, u een evangelie 
verkondigen, afwijkend van hetgeen wij u verkondigd hebben, die 

zij vervloekt! Gelijk wij vroeger reeds gezegd hebben, zeg ik thans 
nog eens: indien iemand u een evangelie predikt, afwijkend van 

hetgeen gij ontvangen hebt, die zij vervloekt! Tracht ik thans 
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mensen te winnen, of God? Of zoek ik mensen te behagen? Indien 
ik nog mensen trachtte te behagen, zou ik geen dienstknecht van 

Christus zijn.  

Galaten 5, vers 7  Hier staat geschreven: Gij liept goed. Wie is u in 
de weg gekomen, dat gij aan de waarheid niet meer gehoorzaamt? 

De bode engel Gods sprak verder, 
 

Voorwaar, wees een zegen, en de vensters van de hemel 

zullen geopend worden, omdat gij alles gaf tot eer en glorie 
aan Hem, die u liefheeft! 

 
Lees voor: Kolossenzen 2, vers 2  Hier staat geschreven: Opdat 

hun harten getroost en zij in de liefde verenigd worden tot alle 

rijkdom van een volledig inzicht, en zij het geheimenis Gods mogen 
kennen, Christus. 

 
1 Korinthiërs 3, vers 16 en 17  Hier staat geschreven: Weet gij 

niet, dat gij Gods tempel zijt en dat de Geest Gods in u woont? Zo 

iemand Gods tempel schendt, God zal hem schenden. Want de 
tempel Gods, en dat zijt gij, is heilig! 

De bode engel Gods sprak verder, 

 
En wat gij ook gedaan hebt aan de minsten van Mijn 

broeders, hebt gij aan Mij gedaan, en Ik aan u!  
Zo spreekt de Here. 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 

verdween. 
 

 
 

Ontvang een Geest van vrijheid van de Heer! 
 
DE VREUGDE DES HEREN IS UW KRACHT EN VERBREEKT MUREN! 

BOODSCHAP GODS, GEBRACHT DOOR ZIJN BODE ENGEL, EN 

WOORD VOOR WOORD METEEN OPGESCHREVEN DOOR ZIJN 
EINDTIJDPROFEET, BENJAMIN COUSIJNSEN! 

 

 
Volledige weergave: 
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Hallo, van harte welkom! Op 26 juli 2013 bracht de engel des Heren 

deze boodschap Gods over, van de God van Abraham, Izaäk en 

Jakob, woord voor woord en meteen opgeschreven door Zijn 
eenvoudige, ware eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus.  

 
Voorwaar, hebt gij Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, 

waarlijk lief? 
 

Efeziërs 5, vers 17  Weest daarom niet onverstandig, maar tracht 

te verstaan, wat de wil des Heren is. 
 

Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Zingen maakt u vrij! 
Zingen doet wonderen en maakt u blij! 

 

Handelingen 16, vers 22 tot en met 26  Ook de menigte 
schoolde tegen hen samen en de hoofdlieden scheurden hun de 

kleren van het lijf en lieten hen met de roede geselen; en na hun 

vele slagen gegeven te hebben, wierpen zij hen in de gevangenis 
met bevel aan de bewaarder hen zorgvuldig te bewaken. Daar deze 

zulk een bevel ontvangen had, zette hij hen in de binnenste kerker 
en sloot hun voeten zorgvuldig in het blok. Even tot zover, ik ga zo 

verder met vers 25 en 26. 

 
Voorwaar, mijn naam is Sippori.  

 
Zie het ook geestelijk! 

Gij zijt dienstknechten van de Allerhoogste, maar velen blijven 

angstig zitten in de kerkers, omdat satan niet wil, dat u getuigt en 
zingt. En omdat satan velen een verslagen gevoel geeft en 

influistert: “U bent verloren, houd u maar stil!”  

Hierdoor wordt er een rem op uw leven gezet, en wordt u 
zorgvuldig vast aan een blok gezet. 

 
Voorwaar, zingen maakt vrij en verricht wonderen, ook aan 

u! 
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En het maakt u blij en het geneest. De vele geestelijke wonden, die 
bij velen zijn, kunt u hierdoor in uw leven tegengaan. Kijk, wat hier 

gebeurt… 

 
Handelingen 16, vers 25 tot en met 26  Maar omstreeks 

middernacht baden Paulus en Silas en zongen Gods lof, en de 
gevangenen luisterden naar hen. Doch plotseling kwam er een 

zware aardbeving, zodat de grondvesten der gevangenis schudden; 

“Zie het ook geestelijk”, sprak de engel des Heren, en terstond 
gingen alle deuren open… “Halleluja! Prijs de Heer!” zei de engel 

des Heren, en de boeien van “Paulus en Silas”, voegde de engel 
des Heren toe, en van allen raakten los. “En, hoe is het met u?” 

 

Wij engelen Gods zingen van Yeshua HaMashiach, Jezus 
Christus, en breken elk bolwerk in Zijn machtige naam, in de 

naam van Jezus Christus, Yeshua HaMashiach!  
Want prijs Hem, vertrouw Hem, loof Hem, zing en aanbid Hem! 

Gezegend is Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Hij houdt van u. 

Sta op en dans in het rond! Wees vrij in de Geest. Zelfs in Paulus 
en Silas, David, Hanna, Naomi, en in vele anderen, was geen vrees. 

 

Lees voor: 1 Samuël 16, vers 14 en 15, en vers 23   
1 Samuël 16, vers 14 en 15  Hier staat geschreven: Maar van Saul 

was de Geest des HEREN geweken, en een boze geest, die van de 
HERE kwam, joeg hem angst aan. Toen zeiden de dienaren van 

Saul tot hem: Zie toch, een boze geest Gods jaagt u angst aan. 

En vers 23  En telkens als die geest Gods over Saul kwam, nam 
David de citer en speelde; dat schonk Saul verlichting, hij voelde 

zich beter en de boze geest week van hem. 
De bode engel Gods sprak verder, 

 

Voorwaar, deze boodschap is een openbaring voor velen en 
zal uw leven veranderen! 

De vreugde des Heren is uw kracht en verbreekt muren! Ontvang 

een Geest van vrijheid van de Heer. 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 

verdween. 
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Profetische waarschuwing: 1 maand voor 
Afghanistan! 
 

27-07-2013  PROFETISCHE WAARSCHUWING VAN DE GOD VAN 
ABRAHAM, IZAÄK EN JAKOB VOOR AFGHANISTAN: VOORWAAR! 

PROFEET BENJAMIN COUSIJNSEN, GODS GELIEFDE EENVOUDIGE 
PROFEET, VROEG OM UITSTEL, ZODAT AFGHANISTAN NOG EEN 

KANS KRIJGT! LUISTER GOED NAAR DEZE BOODSCHAP, 

AFGHANISTAN, EN HOOR WAT ER WELDRA GEBEUREN ZAL, ALS U 
NIET VERANDERT NAAR DE WIL VAN GOD.  

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo! 27 Juli 2013 - Profetische waarschuwing van de almachtige 

God, de God van Abraham, Izaäk en Jakob voor Afghanistan. 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Mijn 
naam is Nueme en ben een bode engel Gods.  

 

Ik werd uitgezonden naar Afghanistan… 
En vanuit de bergen op Kabul keek ik neer en zag hele wijken met 

verwoeste, afgebrokkelde muren en ingestorte daken en verwoeste 

fabrieken. Verder zag ik, de bode engel des Heren, vele rode 
vlaggen, die aanwezige landmijnen aangaven, en vele gele taxi’s en 

auto’s.  
 

Voorwaar, nu ik Afghanistan zag, had ik uw land liever 

anders gezien. 
Maar u bedroeft de ware God, de God van Abraham en Izaäk en 

Jakob.  
 

Voorwaar, Johannes 14, vers 6  Jezus zeide tot hem: Ik ben de 

weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan 
door Mij. 
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Voorwaar, lees voor: Johannes 12, vers 38 tot en met 40  Hier 
staat geschreven: Opdat het woord van de profeet Jesaja vervuld 

werd, dat hij sprak: Here, wie heeft geloofd, wat hij van ons 

hoorde? En aan wie is de arm des Heren geopenbaard? Hierom 
konden zij niet geloven, omdat Jesaja elders gezegd heeft: Hij heeft 

hun ogen verblind en hun hart verhard, dat zij niet met hun ogen 
zien, met hun hart verstaan en zich bekeren, en Ik hen geneze.  

Johannes 10, vers 26 tot en met 30  Hier staat geschreven: Maar 

gij gelooft niet, omdat gij niet tot mijn schapen behoort. Mijn 
schapen horen naar mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij, en Ik 

geef hun eeuwig leven en zij zullen voorzeker niet verloren gaan in 
eeuwigheid en niemand zal ze uit mijn hand roven. Wat mijn Vader 

Mij gegeven heeft, gaat alles te boven en niemand kan iets roven 

uit de hand mijns Vaders. Ik en de Vader zijn één. 
Johannes 8, vers 12  Hier staat geschreven: Wederom dan sprak 

Jezus tot hen en zeide: Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, 
zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des 

levens hebben. 

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Hier staat geschreven: Want 
alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon 

gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren 

ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de 
wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de 

wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet 
veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet 

heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is 

het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 
duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 

waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 
gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; 

maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn 

werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 
Johannes 4, vers 22 tot en met 23  Hier staat geschreven: Gij 

aanbidt, wat gij niet weet; wij aanbidden, wat wij weten, want het 

heil is uit de Joden; maar de ure komt en is nu, dat de waarachtige 
aanbidders de Vader aanbidden zullen in geest en in waarheid; 

want de Vader zoekt zulke aanbidders. 
Johannes 3, vers 35 en 36  Hier staat geschreven: De Vader heeft 

de Zoon lief en heeft Hem alles in handen gegeven. Wie in de Zoon 
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gelooft, heeft eeuwig leven; doch wie aan de Zoon ongehoorzaam 
is, zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem. 

De bode engel Gods sprak verder, 

 
Voorwaar, profeet Benjamin Cousijnsen, Gods geliefde 

eenvoudige profeet, vroeg om uitstel, zodat Afghanistan nog 
een kans krijgt. 

De God van Abraham, Izaäk en Jakob had u op 28 juli 2013 willen 

straffen, vanwege uw ongehoorzaamheid. Uw hoge bergen zonden 
zijn zoals uw bergen!  

 
Voorwaar, luister goed! 

Als gij niet verandert en Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, 

niet erkent als de Zoon van God, en uw zonden belijdt en de 
Christenen niet behandelt met respect, dan zult u vanaf 30 

augustus 2013 onverwachts kunnen uitzien naar Gods hand, die uw 
land grote schade zal toebrengen. Zo sprak de Heer tot u!  

O wee! Wie niet wil horen, gaat verloren.  

Verander uw land, Afghanistan, en ga in vrede. En verander uw 
land in zegen en laat Gods kinderen vrij!  

 

Kom de God van Israël tegemoet en roep het uit! 
Roep Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, aan in uw leven en 

nodig Hem uit in uw hart. En vraag vergeving van uw slechte 
wandel.  

Heb ook Israël lief! Wie Israël niet liefheeft, heb Ik niet lief. 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 
verdween. 
 
 

 

Dit is een levensveranderende boodschap! 
 

DIT IS EEN LEVENSVERANDERENDE BOODSCHAP GODS! MOE VAN 

HET STRIJDEN EN WERELDSE VERLANGENS? OP ZOEK NAAR 
RUSTIGERE WATEREN? LUISTER EN/OF LEES DEZE BOODSCHAP 

VAN GOD MET OPEN HART! HET ZAL UW LEVEN VERANDEREN! 
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Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 27 juli 2013 bracht een engel des 

Heren deze boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin 
Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam boven alle namen, 

Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus. Voorwaar, voorwaar, ik 

zeg u, Ik ben de bode engel Gods en mijn naam is Kadesa.  
 

Luister aandachtig, 
 

Lees voor: Genesis 3, vers 8 tot en met 10  Hier staat 

geschreven: Toen zij het geluid van de HERE God hoorden, die in 
de hof wandelde in de avondkoelte, verborgen de mens en zijn 

vrouw zich voor de HERE God tussen het geboomte in de hof. En de 
HERE God riep de mens tot Zich en zeide tot hem: Waar zijt gij? En 

hij zeide: Toen ik uw geluid in de hof hoorde, werd ik bevreesd, 

want ik ben naakt; daarom verborg ik mij.  
 

Spreuken 31, vers 25 tot en met 31  Hier staat geschreven: 

Kracht en luister is haar gewaad, de komende dag lacht zij toe. Met 
wijsheid opent zij haar mond, vriendelijke onderwijzing ligt op haar 

tong. Zij houdt toezicht op de gang van haar huishouding, het 
brood der traagheid eet zij niet. Haar zonen staan op en prijzen 

haar gelukkig, ook haar man roemt haar: Vele dochters gedragen 

zich wakker, maar gij overtreft haar alle! Bedrieglijk is de 
bevalligheid en ijdel de schoonheid, maar een vrouw die de HERE 

vreest, die is te prijzen. Geeft haar van de vrucht harer handen, dat 
haar daden haar roemen in de poorten! 

 

Psalm 5, vers 8  Hier staat geschreven: Maar ik zal, dank zij uw 
grote goedertierenheid, uw huis binnengaan, mij nederbuigen naar 

uw heilige tempel in vreze voor U.  

Psalm 6, vers 7 en 8  Hier staat geschreven: Ik ben afgemat van 
mijn zuchten; elke nacht doorweek ik mijn sponde, doe ik mijn bed 

van tranen vloeien. Mijn oog is dof geworden van verdriet, verzwakt 
door allen die mij benauwen.  
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Psalm 5, vers 12 en 13  Hier staat geschreven: Maar verheugen 
zullen zich allen die bij U schuilen, altoos zullen zij jubelen, daar Gij 

hen beschermt, en in U zullen juichen wie uw naam liefhebben. 

Want Gij zegent de rechtvaardige, o HERE, Gij omgeeft hem met 
welbehagen als met een schild.  

Psalm 8, vers 4 tot en met 10  Hier staat geschreven: Aanschouw ik 
uw hemel, het werk van uw vingers, de maan en de sterren, die Gij 

bereid hebt: wat is de mens, dat Gij zijner gedenkt, en het 

mensenkind, dat Gij naar hem omziet? Toch hebt Gij hem bijna 
goddelijk gemaakt, en hem met heerlijkheid en luister gekroond. 

Gij doet hem heersen over de werken uwer handen, alles hebt Gij 
onder zijn voeten gelegd: schapen en runderen altegader en ook de 

dieren des velds, de vogelen des hemels en de vissen der zee, 

hetgeen de paden der zeeën doorkruist. O HERE, onze Here, hoe 
heerlijk is uw naam op de ganse aarde.  

Psalm 9, vers 2 tot en met 4  Hier staat geschreven: Ik zal U loven, 
HERE, met mijn ganse hart, ik wil al uw wonderen verhalen; in U 

wil ik mij verheugen en juichen, uw naam psalmzingen, o 

Allerhoogste, nu mijn vijanden terugdeinzen, struikelen en vergaan 
voor uw aangezicht.  

Psalm 10, vers 13 tot en met 15  Hier staat geschreven: Waarom 

smaadt de goddeloze God, spreekt hij in zijn hart: Gij vraagt geen 
rekenschap. Gij ziet het, want Gij aanschouwt moeite en verdriet, 

om het in uw hand te leggen. Op U verlaat zich de zwakke, voor de 
wees zijt Gij een helper. Verbreek de arm van de goddeloze en 

boze, straf zijn goddeloosheid, totdat Gij ze niet meer vindt.  

Psalm 11, vers 4 tot en met 7  Hier staat geschreven: De HERE 
woont in zijn heilig paleis, de HERE heeft in de hemel zijn troon; 

zijn ogen slaan gade, zijn blikken doorvorsen de mensenkinderen. 
De HERE toetst de rechtvaardige en de goddeloze; en wie geweld 

bemint, die haat Hij. Hij regent op de goddelozen vurige kolen en 

zwavel, schroeiende wind is het deel van hun beker. Want de HERE 
is rechtvaardig en Hij heeft gerechtigheid lief; de oprechten zullen 

zijn aangezicht aanschouwen.  

Psalm 14, vers 1 tot en met 3  Hier staat geschreven: De dwaas 
zegt in zijn hart: Er is geen God. Zij bedrijven gruwelijke en 

afschuwelijke misdaden, niemand is er, die goed doet. De HERE ziet 
neder uit de hemel op de mensenkinderen, om te zien, of er één 
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verstandig is, één, die God zoekt. Allen zijn zij afgeweken, tezamen 
ontaard; er is niemand die goed doet, zelfs niet één.  

Psalm 18, vers 6 tot en met 7  Hier staat geschreven: Banden van 

het dodenrijk hadden mij omgeven, valstrikken van de dood lagen 
op mijn weg. Toen het mij bang te moede was, riep ik de HERE 

aan, tot mijn God riep ik om hulp. Hij hoorde mijn stem uit zijn 
paleis, mijn hulpgeroep tot Hem drong door in zijn oren.  

Psalm 23, vers 1 tot en met 6  Hier staat geschreven: De HERE is 

mijn herder, mij ontbreekt niets; Hij doet mij nederliggen in grazige 
weiden; Hij voert mij aan rustige wateren; Hij verkwikt mijn ziel. 

Hij leidt mij in de rechte sporen om zijns naams wil. Zelfs al ga ik 
door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want Gij 

zijt bij mij; uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Gij richt voor 

mij een dis aan voor de ogen van wie mij benauwen; Gij zalft mijn 
hoofd met olie, mijn beker vloeit over. Ja, heil en goedertierenheid 

zullen mij volgen al de dagen van mijn leven; ik zal in het huis des 
HEREN verblijven tot in lengte van dagen.  

Psalm 28, vers 6 tot en met 7  Hier staat geschreven: Geprezen zij 

de HERE, want Hij heeft gehoord mijn luide smekingen. De HERE is 
mijn kracht en mijn schild; op Hem vertrouwde mijn hart en ik werd 

geholpen. Daarom juicht mijn hart en loof ik Hem met mijn lied.  

En Psalm 66, vers 17 tot en met 20  Hier staat geschreven: 
Nauwelijks had ik met mijn mond tot Hem geroepen, of er was een 

lofzang onder mijn tong. Had ik onrecht beoogd in mijn hart, dan 
zou de Here niet hebben gehoord. Voorwaar, God heeft gehoord, 

Hij heeft gelet op mijn luid gebed. Geprezen zij God, die mijn gebed 

niet afwees, noch mij zijn goedertierenheid onthield.  
 

Johannes 3, vers 16 tot en met 19  Hier staat geschreven: Want 
alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon 

gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren 

ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de 
wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de 

wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet 

veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet 
heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is 

het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 
duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 

waren boos. 
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Johannes 8, vers 12  Hier staat geschreven:  Wederom dan sprak 
Jezus tot hen en zeide: Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, 

zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des 

levens hebben. 
De bode engel Gods sprak verder, 

 
Voorwaar, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, ziet u nu. 

Zijt gij moe van al dat strijden? Verlangt gij niet meer naar de 

wereld? Wilt gij in rustigere wateren komen en niet branden in de 
hel, maar eeuwig leven ontvangen en een ware liefde leren 

kennen?  
Geef u dan over aan Hem, en sluit uw ogen en vraag Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus, om u te reinigen van al uw zonden.  

 
Johannes 8, vers 10 en 11  En Jezus richtte Zich op en zeide tot 

haar: Vrouw, waar zijn zij? Heeft niemand u veroordeeld? En zij 
zeide: Niemand, Here. En Jezus zeide: Ook Ik veroordeel u niet. Ga 

heen, zondig van nu af niet meer! 

 
Voorwaar, onderhoud uw relatie. 

Praat met Hem en nodig Hem uit in uw gebed, om in uw hart te 

komen wonen, en ga naar een volle evangelie of pinksterkerk 
gemeente. Vrees niet! Laat u er niet van weerhouden. Satan wil dit 

niet, dat gij nieuwe vrienden hebt en groeit, en vooral: behouden 
wordt! Wees hierin radicaal.  

 

Voorwaar, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, ziet uit naar 
u! 

Wederom zeg ik u,  
 

Lees voor: Johannes 3, vers 16  Hier staat geschreven: Want alzo 

lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon 
gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren 

ga, maar eeuwig leven hebbe. 

 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 

verdween. 
 

SHALOM 
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Pas op! Zijn charismatische charmes verblinden 
u! 
 

29-07-2013  DE PAUS PROBEERT, OM SNEL TOCH NOG HEEL VEEL 
ZIELEN TE VERBLINDEN EN NAAR HET KATHOLICISME TE LOKKEN! 

FRANCISCUS GEBRUIKT HIERVOOR ZIJN CHARMES EN ALLERLEI 
CHARISMATISCHE TACTIEKEN!  

 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Op 29 juli 2013 bracht de engel des Heren 
deze openbaringen Gods over aan profeet Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Mijn 

naam is Berisma.  
 

Voorwaar, de Katholieke kerk heeft de Catechismus sinds 
1997 zo aangepast, dat homoseksualiteit anders gezien 

wordt. 

Men beweert dat de Catechismus, wat niets met de heilige 
Geschriften te maken heeft, Gods regels zijn en heilige Geschriften 

zijn, en men voegt zo hun eigen regels aan de Bijbel toe!  

 
Zo staat geschreven in: Openbaring 22, vers 18 en 19  Ik betuig 

aan een ieder, die de woorden der profetie van dit boek hoort: 
Indien iemand hieraan toevoegt, God zal hem toevoegen de plagen, 

die in dit boek beschreven zijn; en indien iemand afneemt van de 

woorden van het boek dezer profetie, God zal zijn deel afnemen 
van het geboomte des levens en van de heilige stad, welke in dit 

boek beschreven zijn. 
 

Voorwaar, paus Franciscus gebruikt zijn charmes en magie 

om mensen over te halen naar het Katholicisme, en gebruikt 
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hierbij charismatische tactieken, zoals lofprijzen en 
aanbidden, om mensen zo onder zijn macht te krijgen. 

Voorwaar, de paus zal zelfs Sodom en Gomorra en alle heilige 

beelden en het tegennatuurlijke altijd goedkeuren, omdat hij de 
wegbereider is van de antichrist, Obama!  

 
Titus 1, vers 15  Alles is rein voor de reinen, maar voor hen, die 

besmet en onbetrouwbaar zijn, is niets rein. Maar bij hen zijn zowel 

het denken als het geweten besmet. 
 

Voorwaar, 
 

Romeinen 1, vers 25  Zij immers hadden de waarheid Gods 

vervangen door de leugen en het schepsel vereerd en gediend 
boven de Schepper, die te prijzen is tot in eeuwigheid. Amen. 

 
Lees voor uzelf Romeinen 1, vers 26 tot en met 28 in uw Bijbel. 

 

Voorwaar, de paus veroordeelt niet, zegt hij, en zegt dat een 
homoseksuele geaardheid geen zonde is. 

Volgens de paus manipuleren homo’s ook niet. Voorwaar, men 

pleegt zonde, als men handelingen verricht! Voorwaar, daarom, wie 
zijn zonde echt belijdt en berouw toont, en God niet kwetst met het 

tegennatuurlijke, is waarlijk vergeven! En Yeshua HaMashiach, 
Jezus Christus, zal u zeggen: God schiep Adam en Eva, en God 

heeft zich nog nooit, van Genesis tot Openbaring, vergist! 

 
Lees voor uzelf: Genesis 1, vers 27 

 
Voorwaar, de Heer zegt u ook: Ga heen en zondig niet meer. 

Hij wil u redden en vergeven. Het tegennatuurlijke zijn kenmerken 

van de tijden van Henoch van de gevallen engelen. Breek er vanaf 
nu mee! Kies, zoals God het bedoeld heeft. 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 

verdween. 
 
 
 

De gebeurtenissen zijn geen toeval, wereld! 
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29-07-2013  PROFETISCHE OPENBARINGEN GODS: DE 

GEBEURTENISSEN, DIE IN DEZE BOODSCHAP SAMENGEVAT 

WORDEN, ZIJN GEEN TOEVAL. DIT TELT VOOR ALLE LANDEN, GOD 
STRAFT AFGODERIJEN EN DIERENLEEDVERMAAK EN ALLE 

ZONDEN! 
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, welkom! Op 29 juli 2013 bracht een engel des Heren deze 
openbaringen Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 
HaMashiach, Isa, Jezus Christus, de Zoon van Abraham en Izaäk en 

Jakob. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Mijn naam is Revalé; ik ben 
een bode engel Gods. 

 

Voorwaar, alle openbaringen worden door Gods geliefde 
profeet opgeschreven namens de almachtige God.  

Zo komt de waarheid aan het licht. Voorwaar, ik ben uitgezonden 

om u de ogen te openen! 
 

Op 10 april in 2012 werd u geopenbaard, wie uit de hemel 
gevallen is. 

 

Lees voor: Lukas 10, vers 18  Hier staat geschreven: En Hij zeide 
tot hen: Ik zag de satan als een bliksem uit de hemel vallen. 

De bode engel Gods sprak verder, 
 

Hoor aandachtig! Bliksem staat in code in het verborgene, in 

het Hebreeuws, voor Barack Obama, het beest. 
Hij komt uit de stam Dan. Zijn helper, paus Franciscus, betovert de 

hele wereld, en hoe! Hij aanbidt de afgoden van de duisternis. Zo 

laat de paus, de helper van het beest, zich verhogen en aanbidden 
en verheerlijken.  
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Voorwaar, gij Katholieken aanbidt standbeelden, uw 
zogenaamde beschermheiligen van uw land en een 

aangestelde paus, een gevallen engel!  

Hij is de rechterhand van satan, het beest, Obama. En de kus, die 
hij aan uw kinderen geeft, staat voor vervloeking en overname.  

 
Voorwaar, paus Franciscus heeft haast, en via een geheim 

telefoongesprek moesten Obama en de paus erg lachen om 

al die ‘domme zielen’.  
Voorwaar, God straft afgoderijen en dierenleedvermaak en alle 

zonden! 
Voorwaar, Rio de Janeiro zal spoedig ook gestraft worden. Luister 

verder, 

 
Een bus in Italië, die terugkwam van een pelgrimstocht uit 

Puglia, stortte zo’n 30 meter het ravijn in. 
Een jongen in Spanje, die deel uitmaakte van de beschermheilige 

van Isso is omgekomen in het ziekenhuis, doordat men op de 

horens genomen werd door een stier.  
Spanje, waar is uw heilige bescherming?  

Voorwaar, wie niet wil horen, gaat verloren! 

 
Treinongeluk in Spanje, vliegtuigongeluk in San Francisco, 

zware auto-ongelukken, enzovoorts. 
Voorwaar, 2013 zal men zich goed herinneren. De bescherming is 

weg van de aarde! 

 
Lees voor: Exodus 22, vers 20  Hier staat geschreven: Wie aan de 

goden offert, behalve aan de HERE alleen, zal met de ban geslagen 
worden. 

 

Leviticus 20, vers 7  Hier staat geschreven: Heiligt u dan, en 
weest heilig, want Ik ben de HERE, uw God. 

Leviticus 26, vers 18  Hier staat geschreven: En indien gij 

desniettegenstaande niet naar Mij luistert, dan zal Ik u blijven 
tuchtigen wegens uw zonden, tot zevenmaal toe. 
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Deuteronomium 7, vers 21  Hier staat geschreven: Sidder niet 
voor hen, want de HERE, uw God, is in uw midden, een grote en 

vreselijke God. 

Deuteronomium 11, vers 1  Hier staat geschreven: Gij zult de 
HERE, uw God, liefhebben en alle dagen zijn dienst, zijn 

inzettingen, zijn verordeningen en zijn geboden in acht nemen. 
En vers 26 tot en met 28  Zie, ik houd u heden zegen en vloek 

voor: zegen, wanneer gij luistert naar de geboden van de HERE, uw 

God, die ik u heden opleg; maar vloek, indien gij naar de geboden 
van de HERE, uw God, niet luistert en afwijkt van de weg die ik u 

heden gebied, door het achterna lopen van andere goden, die gij 
niet gekend hebt. 

Deuteronomium 6, vers 16  Hier staat geschreven: Gij zult de 

HERE, uw God, niet verzoeken, zoals gij bij Massa gedaan hebt. 
De bode engel Gods sprak verder, 

 
Voorwaar, de gebeurtenissen zijn geen toeval, wereld! 

Dit telt voor alle landen. De God van Abraham, Izaäk en Jakob haat 

uw tegennatuurlijke! Voorwaar, vernietig uw zogenaamde heiligen. 
Alleen God is heilig! 

 

Lees voor: Jeremia 32, vers 31  Hier staat geschreven: Want 
deze stad heeft mijn toorn en mijn gramschap opgewekt sedert de 

dag dat men haar bouwde, tot op heden, zodat Ik haar moet 
wegdoen uit mijn ogen. 

De bode engel Gods sprak verder, 

 
Voorwaar, Obama, en uw schijnheilige paus Franciscus, zou 

u dit kunnen zeggen: “Zie, ik ben de god van al wat leeft, 
zou voor mij iets te wonderlijk zijn?” 

O wee, wereld, bekeer u, en speel geen schijnheilig spel! 

 
Lees voor: Johannes 8, vers 12, en Johannes 3, vers 16 tot en 

met 21 

Johannes 8, vers 12  Hier staat geschreven: Wederom dan sprak 
Jezus tot hen en zeide: Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, 

zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des 
levens hebben.  
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Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Hier staat geschreven: Want 
alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon 

gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren 

ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de 
wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de 

wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet 
veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet 

heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is 

het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 
duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 

waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 
gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; 

maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn 

werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 
De bode engel Gods sprak verder, 

 
Voorwaar, Ruacha, Yeshu, Shalom! en verdween. 

 
 
 

30-07-2013 Zeg niet, “Dat heb ik weer!” 
 
BOODSCHAP GODS: VOORWAAR, SPRAK DE BODE ENGEL GODS, 

WOORDEN HEBBEN KRACHT! ALS JEZUS CHRISTUS IN U WOONT, 

ZEG DAN NIET: “DAT HEB IK WEER!” 
 

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, welkom! Op 30 juli 2013 bracht de engel des Heren de 

volgende boodschap van de almachtige God over aan profeet 
Benjamin Cousijnsen. 

 

Shalom! Wees gegroet, gij begenadigde, de Here is met u. 
Wees niet bevreesd, ik ben de bode engel Gods en mijn naam is 

Lovesadai. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Ik groet u in de naam van 

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. 
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Lukas 1, vers 37  Want geen woord, dat van God komt, zal 
krachteloos wezen. 

 

Jakobus 3, vers 10  Uit dezelfde mond komt zegening en 
vervloeking voort. Dit moet, mijn broeders, niet zo zijn. 

 
Lukas 19, vers 22  Hij zeide tot hem: Uit uw eigen mond zal ik u 

oordelen… tot zover. 

 
Voorwaar, woorden hebben kracht! 

Met de mond kan men iemand opbouwen en afbreken, voorgoed.  
 

Romeinen 10, vers 10  Hier staat geschreven: Want met het hart 

gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot 
behoudenis. 

 
Sirach 26, vers 25  Hier staat geschreven: Een losbandige vrouw 

beschouwt men als een hond, maar een ingetogen vrouw heeft 

ontzag voor de Heer.  
De bode engel Gods sprak verder, 

 

Voorwaar, als Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, in u 
woont, zeg dan niet: “Dat heb ik weer!” 

Want gij vervloekt uzelf. Overdenk dit! Wees een voorbeeld voor de 
mensen om u heen. 

 

Lees voor: Spreuken 16, vers 23, en Mattheüs 15, vers 18 
Spreuken 16, vers 23  Hier staat geschreven: Het hart van de wijze 

maakt zijn mond verstandig, en versterkt het betoog op zijn lippen.  
Mattheüs 15, vers 18  Hier staat geschreven: Maar wat de mond 

uitgaat, komt uit het hart, en dat maakt de mens onrein. 

De bode engel Gods sprak verder, 
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
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God koos ervoor om engelen te zenden! 
 

NA 16 JAAR COMA WERD BENJAMIN COUSIJNSEN 

TERUGGEPLAATST OM, IN OPDRACHT VAN GOD, DE WERELD TE 
WAARSCHUWEN! GOD KOOS ERVOOR OM ENGELEN TE ZENDEN!  

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 30 juli 2013 bracht een engel des 

Heren de volgende boodschap Gods over aan profeet Benjamin 

Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Mijn 

naam is Addai, Gods eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 

 
Ik heb een bijzondere boodschap voor u. 

Voorwaar, luister aandachtig. 
 

Lees voor: Ezechiël 2, vers 1 en 2  Hier staat geschreven: Hij 

zeide tot mij: Mensenkind, sta op uw voeten, opdat Ik met u 
spreke. Zodra Hij tot mij sprak, kwam de geest in mij en deed mij 

op mijn voeten staan en ik hoorde Hem, die tot mij sprak. 

En vers 4  Zelfs de kinderen zijn stug van aangezicht en verstokt 
van hart. Ik zend u tot hen, en gij zult tot hen zeggen: Zo zegt de 

Here HERE. 
En vers 6 tot en met 8  En gij, mensenkind, wees niet bevreesd 

voor hen noch voor hun woorden, al groeien er netels en doornen 

bij u en al woont gij bij schorpioenen; wees niet bevreesd voor hun 
woorden noch beangst voor hun blik, want zij zijn een weerspannig 

geslacht. Maar gij, spreek mijn woorden tot hen, of zij horen dan 
wel het nalaten, want zij zijn weerspannig. En gij, mensenkind, 

hoor wat Ik tot u zeg; wees niet weerspannig gelijk het 

weerspannige geslacht; doe uw mond open en eet wat ik u geef. 
Ezechiël 6, vers 13 tot en met 14  Hier staat geschreven: Gij zult 

weten, dat Ik de HERE ben, wanneer hun gedoden te midden 

hunner afgoden rondom hun altaren liggen op elke hoge heuvel, op 
alle bergtoppen, onder elke groene boom en onder elke 
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lommerrijke terebint, ter plaatse waar zij al hun afgoden een 
liefelijke reuk hebben bereid. Ik zal mijn hand tegen hen 

uitstrekken en het land tot woestheid en verwoesting maken, van 

de Woestijn af tot Ribla, waar zij ook maar wonen; en zij zullen 
weten, dat Ik de HERE ben. 

Ezechiël 7, vers 3 tot en met 7  Hier staat geschreven: Nu breekt 
het einde voor u aan, want Ik zal mijn toorn tegen u loslaten, Ik zal 

u richten volgens uw wandel en al uw gruwelen aan u vergelden. Ik 

zal u niet ontzien en geen deernis hebben, maar Ik zal uw wandel 
aan u vergelden, uw gruwelen zullen op u neerkomen, en gij zult 

weten, dat Ik de HERE ben. Zo zegt de Here HERE: Onheil op 
onheil! Zie, het komt! Er komt een einde; het einde komt! Het 

wordt wakker over u! Zie, het komt! De doem komt over u, inwoner 

des lands! De tijd komt! De dag is nabij. Verwarring en geen 
vreugdegeroep op de bergen!  

En vers 12 en 13  De tijd komt! De dag nadert! De koper verheuge 
zich niet en de verkoper treure niet, want toorngloed komt over 

heel hun rumoerige menigte. Want de verkoper zal tot het 

verkochte niet terugkeren, ook al zouden beiden dan nog in leven 
zijn, want de profetie tegen heel hun rumoerige menigte is 

onherroepelijk, en niemand, voor wie de ongerechtigheid zijn lust 

en zijn leven is, zal zich handhaven. 
 

Amos 5, vers 18  Hier staat geschreven: Wee hun, die verlangen 
naar de dag des HEREN! Wat toch zal de dag des HEREN voor u 

zijn? Duisternis is hij, en geen licht! 

En vers 21  Ik haat, Ik veracht uw feesten, en kan uw 
samenkomsten niet luchten. 

 
Micha 5, vers 10 tot en met 14  Hier staat geschreven: Ik zal de 

steden van uw land uitroeien en al uw vestingen afbreken. Ook zal 

Ik de toverijen uit uw hand uitroeien, en gij zult geen waarzeggers 
meer hebben. Ik zal uw gesneden beelden en uw gewijde stenen uit 

uw midden uitroeien, en gij zult u niet meer nederbuigen voor het 

werk uwer handen. Ook zal Ik uw gewijde palen uit uw midden 
uitrukken en uw steden verwoesten. En Ik zal in toorn en 

gramschap wraak oefenen over de volkeren die geen gehoor 
gegeven hebben. 
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Sefanja 2, vers 11  Hier staat geschreven: Geducht zal de HERE 
tegen hen wezen, want Hij zal alle goden der aarde doen wegteren, 

en voor Hem zullen zich neerbuigen, ieder uit zijn plaats, alle 

kustlanden der volken. 
Sefanja 3, vers 7  Hier staat geschreven: Ik zeide: Vrees Mij toch, 

neem tuchtiging aan; dan zal haar woning niet uitgeroeid worden 
volgens alles waarmee Ik over haar bezoeking zal doen. Evenwel, 

zij waren er vroeg bij om al hun boze daden te bedrijven. 

 
Mattheüs 10, vers 39 tot en met 42  Hier staat geschreven: Wie 

zijn leven vindt, zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest om 
Mijnentwil, zal het vinden. Wie u ontvangt, ontvangt Mij, en wie Mij 

ontvangt, ontvangt Hem, die Mij gezonden heeft. Wie een profeet 

ontvangt als profeet, zal het loon van een profeet ontvangen; en 
wie een rechtvaardige ontvangt als rechtvaardige, zal het loon van 

een rechtvaardige ontvangen. En wie één van deze kleinen, omdat 
hij een discipel is, ook maar een beker koud water te drinken geeft, 

voorwaar, Ik zeg u, zijn loon zal hem geenszins ontgaan.  

Mattheüs 13, vers 49 tot en met 51  Hier staat geschreven: Zó zal 
het gaan bij de voleinding der wereld. De engelen zullen uitgaan 

om de bozen uit het midden der rechtvaardigen af te zonderen, en 

zij zullen hen in de vurige oven werpen; daar zal het geween zijn 
en het tandengeknars. Hebt gij dit alles verstaan? Zij zeiden tot 

Hem: Ja. 
 

Johannes 3, vers 16 en 17  Hier staat geschreven: Want alzo lief 

heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven 
heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar 

eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld 
gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld 

door Hem behouden worde. 

 
Handelingen 24, vers 14  Hier staat geschreven: Maar dit erken 

ik voor u, dat ik naar die weg, die zij een sekte noemen, inderdaad 

de God der vaderen vereer, gelovende al hetgeen in de wet en in 
de profeten geschreven staat. 

De bode engel Gods sprak verder, 
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Voorwaar, alles wat Benjamin u bracht, is letter voor letter 
rechtstreeks doorgegeven, 100%! 

Voorwaar, Benjamin Cousijnsen is uitgekozen door de God van 

Abraham, Izaäk en Jakob, en ingezegend door Gods heilige 
profeten met hemelse olie, en teruggeplaatst, na jaren coma, om 

de wereld te waarschuwen.  
God koos ervoor om engelen te zenden. 

 

Lees voor: Johannes 8, vers 29  Hier staat geschreven: En die Mij 
gezonden heeft, is met Mij. Hij heeft Mij niet alleen gelaten, want Ik 

doe altijd wat Hem behaagt. 
En vers 45 tot en met 47  Maar omdat Ik u de waarheid zeg – Mij 

gelooft gij niet. Wie van u overtuigt Mij van zonde? Als Ik waarheid 

spreek, waarom gelooft gij Mij niet? Wie uit God is, hoort de 
woorden Gods; daarom hoort gij niet, omdat gij uit God niet zijt. 

 
Jeremia 32, vers 27  Hier staat geschreven: Zie, Ik, de HERE, ben 

de God van al wat leeft; zou voor Mij iets te wonderlijk zijn? 

De bode engel Gods sprak verder, 
 

Voorwaar, wie profeet Benjamin Cousijnsen verwerpt, 

verwerpt zichzelf tegenover de almachtige God! 
En wie niet wil horen, gaat verloren. 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods. 
 

 

 

De leeuw, de held onder de dieren! 
 

WEET U WAAROM YESHUA HAMASIACH, JEZUS CHRISTUS, MET 
EEN LEEUW WORDT VERGELEKEN? U KRIJGT HET ANTWOORD VAN 

DE HEER IN DEZE BOODSCHAP! VERDER KRIJGT BENJAMIN TE 
HOREN, DAT ZIJN KAT GEEN TOEVALLIGHEID IS!  

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, welkom! Op 31 juli 2013 bracht de engel des Heren deze 

bijzondere boodschap van de almachtige God over, van de God van 
Abraham, Izaäk en Jakob. 
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Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus.  

 
Voorwaar wereld, donderdag 1 augustus 2013 zult gij 

profeet Benjamin en zijn vrouw zien, zoals men hen nog 
nooit gezien heeft. 

Echter, Benjamin kreeg deze opdracht.  

Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Mijn naam is Belajami. Ik ben een 
bode engel Gods. 

 
Lees voor: Genesis 2, vers 18 en 19  Hier staat geschreven: En 

de HERE God zeide: Het is niet goed, dat de mens alleen zij. Ik zal 

hem een hulp maken, die bij hem past. En de HERE God formeerde 
uit de aardbodem al het gedierte des velds en al het gevogelte des 

hemels. Ook bracht Hij het tot de mens, om te zien hoe deze het 
noemen zou; en zoals de mens elk levend wezen noemen zou, zo 

zou het heten.  

De bode engel Gods sprak verder, 
 

Kom, volg mij, vertel mij over uw tempelkat, de ‘heilige 

Birmaan’. 
“Heilige? Schijnheilige Birmaan!” grapte Benjamin.  

De engel Gods zei, Benjamin, vroeger hadden de profeten in hun 
tempel ook een tempelkat aan hun zijde. Begrijpt u nu, waarom u 

deze kat aan uw zijde hebt? 

Benjamin zei, “Niet echt”. 
Het antwoord is simpel, zei de engel Gods: Gij zijt Gods geliefde 

ware profeet. 
“Waar gaan wij nu naartoe?” vroeg Benjamin. Ondertussen liepen 

ze buiten. 

Naar dat parkje bij de vijver, zei de engel Gods. Benjamin, wie 
geeft de mens liefde? vroeg de engel Gods. 

“God is liefde”, zei Benjamin. 

Dat is juist geantwoord, sprak de bode engel Gods. 
 

Lees voor: Johannes 3, vers 16  Hier staat geschreven: Want alzo 
lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon 
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gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren 
ga, maar eeuwig leven hebbe.  

De bode engel Gods sprak verder, 

 
Voorwaar, en een dier geeft ook zijn liefde. 

Er was een moment, dat alleen de dieren en de engelen, en geen 
mensen, Hem, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, konden sterken 

en vertroosten. 

 
Lees voor: Markus 1, vers 13  Hier staat geschreven: En Hij werd 

in de woestijn veertig dagen verzocht door de satan en Hij was bij 
de wilde dieren, en de engelen dienden Hem. 

De bode engel Gods sprak verder, 

 
Voorwaar, God schiep de dieren ook wel met de reden, om 

de mens het volgende te laten zien. 
 

Lees voor: Prediker 3, vers 18  Hier staat geschreven: Ik zeide bij 

mijzelf: Wat de mensenkinderen betreft, God wil hen schiften en 
laten zien, dat zij eigenlijk dieren zijn. 

 

Leviticus 18, vers 23 en vers 29  Hier staat geschreven: En met 
geen enkel dier zult gij vleselijke gemeenschap hebben, om u 

daarmee te verontreinigen; en een vrouw mag niet staan voor een 
dier, om daarmee gemeenschap te hebben: schandelijke ontucht is 

het. 

Want ieder die iets van al deze gruwelen doet, – degenen, die ze 
doen, zullen uit het midden van hun volk uitgeroeid worden.  

De bode engel Gods sprak verder, 
 

Voorwaar, weet gij, waarom men Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus, vergelijkt met een leeuw? 
 

Lees voor: Spreuken 30, vers 30  Hier staat geschreven: De 

leeuw, de held onder de dieren, die voor niets of niemand 
terugdeinst. 

 
Jeremia 50, vers 44  Hier staat geschreven: Zie, gelijk een leeuw 

uit de pronk van de Jordaan trekt hij op tegen het vast verblijf, 
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want in een ogenblik doe Ik hen daaruit wegsnellen en wie is 
verkoren, die Ik daarover zal stellen? Want wie is Mij gelijk en wie 

zal Mij tot verantwoording roepen, en wie is zulk een herder, dat hij 

voor Mij zou bestaan? 
De bode engel Gods sprak verder,  

 
Voorwaar,  

 

En lees voor: Genesis 1, vers 27  Hier staat geschreven: En God 
schiep de mens naar zijn beeld; naar Gods beeld schiep Hij hem; 

man en vrouw schiep Hij hen. 
De bode engel Gods sprak verder, 

 

De mensen zijn naar Zijn beeld, naar Gods beeld gemaakt, 
maar doordat de mens zich afkeerde van God, en de dieren 

en goden boven God gesteld hebben, lijken veel mensen 
zelfs op hun huisdier en wandelen met hun hond! 

Voorwaar,  

 
Lees voor: Efeziërs 3, vers 14 en 15, en vers 17 tot en met 19  

Efeziërs 3, vers 14 en 15  Hier staat geschreven: Om die reden buig 

ik mijn knieën voor de Vader, naar wie alle geslacht in de hemelen 
en op de aarde genoemd wordt. 

En vers 17 tot en met 19  Opdat Christus door het geloof in uw 
harten woning make. Geworteld en gegrond in de liefde, zult gij dan 

samen met alle heiligen, in staat zijn te vatten, hoe groot de 

breedte en lengte en hoogte en diepte is, en te kennen de liefde 
van Christus, die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt 

tot alle volheid Gods. 
 

Kolossenzen 2, vers 2  Hier staat geschreven: Opdat hun harten 

getroost en zij in de liefde verenigd worden tot alle rijkdom van een 
volledig inzicht, en zij het geheimenis Gods mogen kennen, 

Christus. 

De bode engel Gods sprak verder, 
 

Voorwaar, heb God lief boven alles! 
 

Lees voor: Johannes 12, vers 37, en Johannes 8, vers 12  
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Johannes 12, vers 37  Hier staat geschreven: En hoewel Hij zovele 
tekenen voor hun ogen gedaan had, geloofden zij niet in Hem. 

Johannes 8, vers 12  Hier staat geschreven: Wederom dan sprak 

Jezus tot hen en zeide: Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, 
zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des 

levens hebben. 
De bode engel Gods sprak verder, 

 

Benjamin, ik breng u weer terug. 
Samen liepen wij weer terug naar huis.  

 
Voorwaar, echte liefde vindt men in Yeshua HaMashiach, 

Jezus Christus! 

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! en 
verdween. 
 
 

 

Profetie Brazilië: Hoor de 1ste straf Gods!  
 

PROFETIE 31-07-2013  EINDTIJDPROFEET BENJAMIN COUSIJNSEN 

DEELT U MEDE: DE GOD VAN ABRAHAM, IZAÄK EN JAKOB GAAT U 
STRAFFEN MET EEN TORNADO, VANWEGE UW AFGODERIJEN EN 

PAUSVERERINGEN. ER VOLGT MEER!  

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 31 juli 2013 schreef Benjamin 

Cousijnsen dit profetische verslag op, in opdracht van de 
almachtige God, de God van Abraham, Izaäk en Jakob. Benjamin 

schrijft, 
 

Shalom! zei de engel Gods. 

“Shalom? Waar ben ik?” 
Benjamin, ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus.  

Benjamin zei, “En ik begroet u in mijn ondergoed! Waar ben ik?” 
De engel Gods zei lachend, Gij zijt tarzan. Ik bedoel… 
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Gij zijt op het strand van Rio Copacabana Beach. 

Benjamin zei, “Het is hier prachtig! Alleen Marta nog erbij en ik heb 

vakantie!” 
De engel Gods zei, Profeet Benjamin, ik heb u hierheen geplaatst; 

bekijk u nu. 
Benjamin zei, “Ja, zo voel ik mij niet zo kaal. Ik ben gekleed in 

spierwit, smetteloos linnen”. 

De engel Gods zei, Werp u nimmer voor mijn voeten of voor de 
andere engelen Gods. Doe dit niet! Tot nu toe deed u dit niet. Gij 

toont wel eerbiedigheid en respect. Alleen de God van Abraham en 
Izaäk en Jakob is waardig, om te ontvangen alle eer en glorie en 

heiligheid en kracht en macht, en alle aanbidding komt Hem toe! 

“Wat is het mooi hier!” zei Benjamin. “Ik zie een berg met veel 
groen, en het strand is breed met een soort bad aan het einde, en 

daarachter rijden auto’s. Het lijkt op een snelweg. Verder zie ik dat 
dat hoge flatgebouw een lichtblauwe kleur heeft, en het water is 

mooi helder en blauw.” 

 
Benjamin, meer dan 12 miljoen mensen wonen er hier in 

Brazilië, en nu mag u, profeet, dit delen wat komen gaat. 

Kijk, een gouden herdersstaf, daar in het zand rechtop! Pak het 
maar, zei de engel des Heren. 

Benjamin zei, “Ja, pak het maar… ik krijg er geen beweging in. Het 
lijkt wel vast in beton te zitten!” 

De engel Gods zei, Kijk, zo doe je het! En trok de staf meteen uit 

het zand. 
Benjamin zei, “Wow, wat een mooie bewerkte staf! Mag ik het 

vasthouden?” 
De engel Gods zei lachend, Krijg jij dan geen goudkoorts? Het is 

zwaar hoor, Benjamin.  

Benjamin zei, “Ik was vroeger hovenier en deed bosbouw, en…” 
Oh, bespaar mij uw verhaal maar! Hier, Tarzan, pak het maar aan! 

zei de engel Gods. 

Boemmm… “Help!” zei Benjamin. 
Waar is die sterke profeet gebleven? 

“Hier beneden op de grond”, zei Benjamin. “Hoeveel kilo is dit wel, 
pfffff?” zuchtte Benjamin. 



 
 

 

1759 
 
 

 

De engel Gods zei, Kilo’s voor God betekenen niets. Niets is te 
zwaar voor God en in de hemel. Niet zoals op de aarde. 

“Oké, dat is duidelijk”, zei Benjamin, en zei, “Zou u de staf van mij 

weg kunnen halen?” 
Ja hoor, lachte de engel. 

Benjamin zei, “Wat doet u?” 
De engel Gods zei, Zeg maar, Abigailio. Dat is mijn naam.  

 

Ik zag dat de bode engel de gouden staf in het water stak, 
en de lucht werd donker… 

En ik hoorde de bliksemschichten dichterbij komen en zag de 
bomen waaien. De wolken zag ik veranderen, en de wind en de 

golven werden steeds heftiger, en ik bevond mij middenin een 

grote tornado. De aarde onder mij trilde en de golven bereikten 
zelfs de flatgebouwen op grote afstand! En ik zag stenen en platen 

naar beneden vallen. Ik hoorde de wind razen en fluiten! En de 
bode engel zag ik weer, toen hij de staf uit de grond trok, die zich 

in het water bevond.  

 
Toen zag ik Rio in een puinhoop. 

Hier op het strand hadden gebouwen veel schade, en sommige 

waren totaal verwoest! Auto’s, fietsen, tenten… van alles lag er op 
het strand. Er was zo veel schade! En al het mooie was nu weg. 

 
Voorwaar, Brazilië, de God van Abraham gaat u straffen, 

vanwege uw afgoderijen en pausvereringen! 

Dit zal niet het enige zijn, maar ook met andere gebeurtenissen zult 
u gestraft worden. 

Bekeer u, en vraag Yeshua HaMashiach om vergeving, Jezus 
Christus, en aanbid Hem alleen! 

 

Benjamin, ik plaats u nu terug, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de 
engel des Heren, en verdween. 
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AUGUSTUS 2013 
 

 

01-08-2013 De cowboy en de indianenvrouw! 
 

DEZE BOODSCHAP EN OPDRACHT AAN EINDTIJDPROFEET 
BENJAMIN COUSIJNSEN IS 100 PROCENT, EN LETTER VOOR 

LETTER, DOORGEGEVEN DOOR DE ENIGE WARE EN ALMACHTIGE 
GOD, DE GOD VAN ABRAHAM, IZAÄK EN JAKOB! 

 

 
Volledige weergave: 

 

Ja, ’t is te gek om een kind van de Heer te zijn! 
Ja, ’t is te gek om een kind van de Heer te zijn! 

Op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag, 
niet alleen op zondag, 

’t is te gek om een kind van de Heer te zijn! 

 
’t Is gek om een kind van de Heer te zijn!  HI-HA!!! 

’t Is gek om een kind van de Heer te zijn! 
Op de maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag, 

niet alleen op zondag, 

’t is te gek om een kind van de Heer te zijn!  HI-HA!!! 
 

’t Is te gek om een kind van de Heer te zijn! 

’t Is te gek om een kind van de Heer te zijn! 
Op de maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag, 

niet alleen op zondag, 
’t is te gek om een kind van de Heer te zijn!  

 

*** 
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Van harte welkom! Op 1 augustus 2013 kreeg ik de volgende 
boodschap van een bode engel Gods, die ik graag met u wil delen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus 
Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Ik ben een bode engel 

Gods en mijn naam is Sealtia.  
 

Ojee! Een indiaan! en een cowboy… 

Ik hoor nu velen van alles denken, sprak de bode engel Gods. 
Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, gaf deze opdracht, of u het 

gelooft of niet.  
Dit woord is voor u: 

 

Mattheüs 6, vers 22 en vers 23  De lamp van het lichaam is het 
oog. Indien dan uw oog zuiver is, zal geheel uw lichaam verlicht 

zijn; maar indien uw oog slecht is, zal geheel uw lichaam duister 
zijn. Indien nu wat licht in u is, duisternis is, hoe groot is dan de 

duisternis! 

 
Houd uw oog zuiver en oordeel niet over uw naaste, al zien 

ze er anders uit! 

Laat uw lichaam en alles aan u zuiver zijn.  
 

Voorwaar, Nederlanders oordelen en veroordelen heel snel. 
Maar hoe is het met u? 

 

Mattheüs 7, vers 1 en 2  Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld 
wordt; want met het oordeel, waarmede gij oordeelt, zult gij 

geoordeeld worden, en met de maat, waarmede gij meet, zal u 
gemeten worden. 

 

Romeinen 14, vers 13  Laten wij dan niet langer elkander 
oordelen, maar komt liever tot dit oordeel: uw broeder geen 

aanstoot of ergernis te geven. 

 
Johannes 5, vers 22  Want ook de Vader oordeelt niemand, maar 

heeft het gehele oordeel aan de Zoon gegeven. 
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Johannes 8, vers 16  En indien Ik al oordeel, dan is mijn oordeel 
waarachtig, want Ik ben niet alleen, maar Ik en die Mij gezonden 

heeft. 

 
Voorwaar, bekijk deze indiaan en cowboy, en die zuster en 

broeder, met het licht van Yeshua HaMashiach, Jezus 
Christus! 

 

Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, 
dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die 

in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. 
De bode engel Gods sprak verder, 

 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 
 

Met respect aan de Lakota Sioux Stam, die de 

ware Schepper vond! 
 
01-08-2013  UIT RESPECT EN IN OPDRACHT VAN YESHUA 

HAMASIACH, JEZUS CHRISTUS, DRAGEN MARTA EN BENJAMIN 
VANDAAG SPECIALE KLEDING, OM U EROP TE WIJZEN, DAT 

YESHUA HAMASIACH, JEZUS CHRISTUS, DE ENIGE WEG EN DE 

WAARHEID EN HET LEVEN IS! 
 

 

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! U mag lachen, dat doe ik ook. En toch is 

de boodschap heel serieus van vandaag, want het werd in opdracht 
van de almachtige God uitgevoerd, woord voor woord, alles! Zelfs 

het verkleden van indiaan en cowboy, het is alles in opdracht van 
de Heer. U mag lachen, want ik vind het ook heel grappig. Ik zie 

mezelf nu op dit moment, en ik heb het al tien keer over moeten 

doen. Maar ik ga nu toch proberen om de boodschap serieus in te 
spreken. 
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Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Mijn 

naam is Rafaël.  
 

Lang geleden bevond ik mij onder de Lakota Sioux Stam. 
Veel indianen raakten aan de drank en drugs.  

Wist u dat 200 stammen volledig zijn uitgeroeid? 

Dat komt omdat men dacht, dat indianen een hindernis voor de 
beschaving waren: lang haar, los, en vooral een lange vlecht 

symboliseerde de traditie. Maar in het verleden werden de indianen 
vaak gedwongen, hun haar af te knippen. Voorwaar, Elja was een 

indiaan en vertelde mij, dat de Lakota niet de natuur of ‘Moeder 

Aarde’ vereren, maar de enige Schepper van hemel en aarde, 
Yeshua HaMashiach, Jezus Christus.  

Voorwaar, de meeste indianen zijn monotheïstisch. 
(Ik heb het opgezocht, en dit betekent: Het geloof, waarin maar 

één god kan bestaan.) 

De bode engel Gods sprak verder, 
 

Ik vertelde aan Elja, dat er veel Indianen absoluut geloven, 

dat de aarde hun moeder is, die hen voedt en kneedt. 
 

Lees voor: Mattheüs 25, vers 35 tot en met 40, en Markus 11, 
vers 22, en Johannes 3, vers 13 tot en met 21, en Johannes 

12, vers 37 tot en met 41  Als u een Bijbel heeft, kunt u 

misschien met mij meelezen… 
Mattheüs 25, vers 35 tot en met 40  Hier staat geschreven: Want Ik 

heb honger geleden en gij hebt Mij te eten gegeven. Ik heb dorst 
geleden en gij hebt Mij te drinken gegeven, Ik ben een vreemdeling 

geweest en gij hebt Mij gehuisvest, naakt en gij hebt Mij gekleed, 

ziek en gij hebt Mij bezocht; Ik ben in de gevangenis geweest en gij 
zijt tot Mij gekomen. Dan zullen de rechtvaardigen Hem 

antwoorden, zeggende: Here, wanneer hebben wij U hongerig 

gezien en hebben wij U gevoed, of dorstig en hebben wij U te 
drinken gegeven? Wanneer hebben wij U als vreemdeling gezien en 

hebben U gehuisvest, of naakt, en hebben U gekleed? Wanneer 
hebben wij U ziek of in de gevangenis gezien en zijn tot U 

gekomen? En de Koning zal hun antwoorden en zeggen: Voorwaar, 
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Ik zeg u, in zoverre gij dit aan één van deze mijn minste broeders 
hebt gedaan, hebt gij het Mij gedaan. 

Markus 11, vers 22  Hier staat geschreven: En Jezus antwoordde en 

zeide tot hen: Hebt geloof in God. 
Johannes 3, vers 13 tot en met 21  Hier staat geschreven: En 

niemand is opgevaren naar de hemel, dan die uit de hemel 
nedergedaald is, de Zoon des mensen. En gelijk Mozes de slang in 

de woestijn verhoogd heeft, zó moet ook de Zoon des mensen 

verhoogd worden, opdat een ieder, die gelooft, in Hem eeuwig 
leven hebbe. Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn 

eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem 
gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft 

zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld 

veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie 
in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds 

veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de 
eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de 

wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben 

dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die 
kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn 

werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat 

tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat zij in God verricht 
zijn.  

Johannes 12, vers 37 tot en met 41  Hier staat geschreven: En 
hoewel Hij zovele tekenen voor hun ogen gedaan had, geloofden zij 

niet in Hem, opdat het woord van de profeet Jesaja vervuld werd, 

dat hij sprak: Here, wie heeft geloofd, wat hij van ons hoorde? En 
aan wie is de arm des Heren geopenbaard? Hierom konden zij niet 

geloven, omdat Jesaja elders gezegd heeft: Hij heeft hun ogen 
verblind en hun hart verhard, dat zij niet met hun ogen zien, met 

hun hart verstaan en zich bekeren, en Ik hen geneze. Dit zeide 

Jesaja, omdat hij zijn heerlijkheid zag en van Hem sprak. 
De bode engel Gods sprak verder, 

 

Voorwaar, de ‘Moeder Aarde’ is een afgod! 
 

Lees voor: Deuteronomium 11, vers 26 tot en met 28  Hier 
staat geschreven: Zie, ik houd u heden zegen en vloek voor: zegen, 

wanneer gij luistert naar de geboden van de HERE, uw God, die ik u 
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heden opleg; maar vloek, indien gij naar de geboden van de HERE, 
uw God, niet luistert en afwijkt van de weg die ik u heden gebied, 

door het achterna lopen van andere goden, die gij niet gekend 

hebt. 
De bode engel Gods sprak verder, 

 
Ik vertelde over Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, en ik 

vertelde over dat men de ‘Moeder Aarde’ moet zien als een 

gevallen engel uit de duisternis. 
Toen ik sprak bij het kampvuur, kwamen Elja en vele anderen tot 

geloof. En uit respect draagt Marta deze kleding, om u erop te 
wijzen, dat Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, de enige Weg is, de 

Waarheid en het Leven, toen en nu!  

Nodig Hem uit in uw leven.  
Van deze stam kwamen velen tot geloof. Amen! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods. 
 

 

 

Wie op de Heer vertrouwt, wordt niet 

teleurgesteld! 
 
02-08-2013  BOODSCHAP GODS: VOORWAAR, SPRAK DE BODE 

ENGEL GODS, LAAT DE HEILIGE GEEST U OVERTUIGEN! EEN 

BOODSCHAP VAN BEMOEDIGING EN LIEFDEVOLLE VERMANING. 
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 2 augustus 2013 bracht de engel des 
Heren deze boodschap van de almachtige God over, de God van 

Abraham, Izaäk en Jakob, aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom, geliefden des Heren! 

 
Sirach 2, vers 2 en 3 en 4  Houd het rechte spoor, wees 

standvastig en word niet ongeduldig in tijden van tegenspoed. Houd 

je stevig aan hem vast en laat hem niet los, dan word je aan je 
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levenseinde beloond. Aanvaard alles wat je overkomt en wees ook 
geduldig wanneer je wordt vernederd.  

 

Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Wees niet bang, huil maar 
gerust. 

Mijn naam is Gidori en ben een bode engel Gods. 
 

Sirach 2, vers 10  Kijk naar de generaties van vroeger: Was er 

ook maar iemand die op de Heer vertrouwde en werd teleurgesteld? 
Tot zover. 

 
Ik werd uitgezonden om tot u te spreken. 

Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus! 
 

Lees voor: Sirach 5, vers 4 tot en met 7  Hier staat geschreven: 
Zeg niet: ‘Ik heb gezondigd, maar is mij iets overkomen?’ De Heer 

neemt alle tijd. Denk niet dat je toch wel vergeven wordt, wees niet 

zo zorgeloos dat je zonde op zonde stapelt. Zeg niet: ‘Zijn 
erbarmen is groot, hij zal mij al mijn zonden vergeven.’ Weet goed: 

hij kent zowel ontferming als woede, en zondaars treft hij met zijn 

toorn. Wacht er niet mee terug te keren naar de Heer, stel het niet 
dag na dag uit. De toorn van de Heer barst plotseling los, als hij je 

straft word je volledig te gronde gericht.  
Sirach 13, vers 20 tot en met 25  Hier staat geschreven: 

Nederigheid is de hoogmoedige een gruwel, de arme is een gruwel 

voor de rijke. Een rijke hoeft maar te wankelen, en zijn vrienden 
ondersteunen hem. Als een arme valt, geven zijn vrienden hem nog 

een trap na. Als een rijke struikelt helpen velen hem, zegt hij 
ongepaste dingen, dan praat men het goed. Als een arme struikelt 

krijgt hij verwijten, geeft hij blijk van inzicht, dan wordt er niet naar 

hem geluisterd. Als een rijke spreekt zwijgt iedereen, en wat hij 
zegt wordt opgehemeld. Als een arme spreekt zegt men: ‘Wie is 

dat?’ Als hij struikelt krijgt hij ook nog een duw. Rijkdom waaraan 

geen zonde kleeft is goed, goddelozen beweren dat armoede slecht 
is. Het gezicht van een mens weerspiegelt zijn hart, in het goede en 

het kwade.  
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Sirach 14, vers 11  Hier staat geschreven: Mijn kind, als je iets 
bezit, doe jezelf dan te goed en breng de Heer op een waardige 

manier offers.  

Sirach 17, vers 23 tot en met 26  Hier staat geschreven: Ten slotte 
zal hij komen en hun naar hun daden vergelden, hun zonden laat 

hij neerkomen op hun eigen hoofd. Maar wie berouw heeft geeft hij 
een nieuwe kans, wie de hoop verliest moedigt hij aan. Wend je tot 

de Heer, zondig niet langer, bid tot hem, geef hem zo weinig 

mogelijk aanstoot. Keer terug tot de Allerhoogste, keer je af van 
onrecht, want hijzelf leidt je uit de duisternis naar het genezende 

licht. Haat alles wat gruwelijk is ten diepste.  
Sirach 21, vers 1 en 2  Hier staat geschreven: Mijn kind, als je 

gezondigd hebt, ga er niet mee door, bid om vergeving voor je 

zonden. Vlucht voor zonden als voor een slang, want als de zonde 
naderbij komt grijpt ze je. Haar tanden zijn als die van een leeuw, 

ze rukken mensenlevens weg.  
Sirach 34, vers 6 en 7  Hier staat geschreven: Als een droom niet 

door de Allerhoogste is gezonden, schenk er dan geen aandacht 

aan, want dromen hebben velen doen dwalen, wie erop vertrouwde 
kwam ten val.  

En vers 17 tot en met 20  Gelukkig is wie ontzag heeft voor de 

Heer. Aan wie houdt hij zich vast, wie is zijn steun? De ogen van de 
Heer zijn gericht op wie hem liefheeft; hij is een machtig schild, een 

sterke steun, hij beschut tegen brandende hitte, geeft schaduw 
tegen de middagzon, hij behoedt je voor struikelen, voorkomt dat 

je valt, hij vult het hart met vreugde, doet de ogen oplichten, hij 

geneest, geeft leven en brengt zegen.  
Sirach 37, vers 27 en 28  Hier staat geschreven: Mijn kind, toets 

jezelf je leven lang,  
stel vast wat slecht voor je is, en geef daar niet aan toe, want niet 

alles is voor iedereen goed, niet iedereen schept in alles genoegen.  

 
Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Hier staat geschreven: Want 

God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, 

opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig 
leven heeft. God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om 

een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door hem te 
redden. Over wie in hem gelooft wordt geen oordeel uitgesproken, 

maar wie niet in hem gelooft is al veroordeeld, omdat hij niet wilde 
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geloven in de naam van Gods enige Zoon. Dit is het oordeel: het 
licht kwam in de wereld en de mensen hielden meer van de 

duisternis dan van het licht, want hun daden waren slecht. Wie 

kwaad doet, haat het licht; hij schuwt het licht omdat anders zijn 
daden bekend worden. Maar wie oprecht handelt zoekt het licht op, 

zodat zichtbaar wordt dat God werkzaam is in alles wat hij doet. 
De bode engel Gods sprak verder, 

 

Voorwaar, het is goed om deze boodschap te overdenken. 
Laat de Heilige Geest u overtuigen! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
 

 

 

Rondleiding door Hetrick in de hemel! 
 

HOEWEL BENJAMIN ZICH HET VOORVAL NIET MEER HERINNERDE, 
DAT PLAATSVOND OP NEGENJARIGE LEEFTIJD, BELEEFDE HIJ 

VANDAAG DEZE GEBEURTENIS OPNIEUW, EN HIJ ZAG EN HOORDE 
IEDER WOORD, DAT DESTIJDS GEZEGD WERD. BENJAMIN KREEG 

ALS KIND REEDS EEN KORTE RONDLEIDING IN DE HEMEL, EN HEM 

WERD VERTELD WAT ZOU GAAN KOMEN IN ZIJN LEVEN!  
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, welkom! Op 2 augustus 2013 bracht een engel des Heren 
deze boodschap van de almachtige God over, de God van Abraham, 

Izaäk en Jakob, aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus.  
 

Benjamin Cousijnsen was negen jaar oud en sliep in zijn bed, 

en maakte het volgende mee. 
Benjamin werd wakker en hoorde allemaal prachtige vogelgeluiden. 

De vogels floten en maakten de mooiste liederen, en loofden en 

prezen de God van Abraham, Izaäk en Jakob. 
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Benjamin lag in een romantisch bed en vroeg zich af, waar hij toch 
was. Benjamin liep naar het raam en zag net prachtige duiven 

wegvliegen. 

 
Jeremia 8, vers 7  Hier staat geschreven: Zelfs de ooievaar aan 

de hemel kent zijn vaste tijden en tortelduif en zwaluw nemen de 
tijd van hun komst in acht, maar mijn volk kent het recht des 

HEREN niet. 

 
Opeens zag Benjamin het volgende… 

 
Spreuken 25, vers 6 tot en met 7  Hier staat geschreven: Praal 

niet bij de koning, ga niet staan op de plaats der groten; want het 

is beter, dat men tot u zegt: Kom hierheen, hoger op! dan dat men 
u vernedere voor de aanzienlijke, die uw ogen hebben gezien.  

 
Er werd aan de deur geklopt en een jongeman kwam binnen, 

die zich voorstelde als Hetrick. 

Benjamin kreeg een rondleiding in dat huis van hem. De 
kledingkast was een soort draaikast en er hingen verschillende 

kledingstukken in, die, hoewel verschillend van soort, allemaal van 

smetteloos, blinkend en wit fijn linnen waren gemaakt.  
Hetrick nam Benjamin mee naar buiten en gaf hem een rondleiding 

in de hemel. 
Terwijl Michaël Benjamin deze gebeurtenis uit het verleden 

vertelde, zag hij alle beelden en beleefde deze opnieuw.  

 
En dit is wat Benjamin wel mag beschrijven over wat hij 

zag… 
De hemelse kleuren leken op de regenboogkleuren.  

“Kijk daar!” zei Hetrick, en wees naar de sterren. Hetrick citeerde 

ook een Bijbeltekst, waar staat: ‘Toen leidde Hij hem naar buiten, 
en zeide: Zie toch op naar de hemel en tel de sterren, indien gij ze 

tellen kunt; en Hij zeide tot hem: Zo zal uw nageslacht zijn.’ 

 
Lees voor: Spreuken 3, vers 19  Hier staat geschreven: De HERE 

heeft door wijsheid de aarde gegrond, door verstand de hemelen 
vastgesteld… 
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1 Korinthiërs 15, vers 40  Hier staat geschreven: Er zijn hemelse 
en aardse lichamen, maar de glans der hemelse is anders dan die 

der aardse. 

 
Romeinen 16, vers 20  Hier staat geschreven: De God nu des 

vredes zal weldra de satan onder uw voeten vertreden. De genade 
van onze Here Jezus zij met u! 

 

Benjamin hoorde ook prachtige engelengezang. 
Hetrick zei ook, “Benjamin, als jij later groot bent, wordt je een 

profeet. Maar je zult eerst nog moeten lijden en terugkomen. En na 
16 jaar plaatst de Heer je weer terug met een doel”. 

Benjamin zag bewegende bloemen en de straten van goud. 

Hetrick bracht Benjamin weer terug naar het hemelbed, dat zo 
breed was, dat er wel vier personen op zouden kunnen passen, en 

viel weer in slaap. 
Toen Benjamin wakker werd, lag hij onder het bed, en dacht dat de 

hemel er zo niet uitzag. 

Voorwaar, profeet Benjamin, dit is vandaag aan u weer 
geopenbaard. Mijn naam is Michaël.  

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de engel des Heren, en 

verdween. 

O.A. het boek HENOCH bevat belangrijke 

informatie! 
 
BOODSCHAP GODS, DIE GABRIËL OVERBRACHT NAMENS DE 

ALMACHTIGE GOD: DE HOOFD ENGELEN GODS WORDEN 

BENOEMD, ZOALS DEZE EXACT BESCHREVEN STAAN IN HET BOEK 
HENOCH, DAT EEN BELANGRIJKE INFORMATIEBRON IS! 

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 5 augustus 2013 bracht de engel des 

Heren deze openbarende boodschap van de almachtige God over 
aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 
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Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Mijn 

naam is Gabriël en ben een engel des Allerhoogsten.  

 
Hoor aandachtig, 

 
1 Henoch 20, vers 1 tot en met 8  En dit zijn de namen van de 

heilige engelen die waken. Uriël, een van de heilige engelen die 

gaat over de wereld en over Tartarus, Rafaël, een van de heilige 
engelen die over de geesten van mensen gaat. Raguël, een van de 

heilige engelen die een wreker is binnen de wereld van de 
hemellichten. Michaël, een van de heilige engelen, om te getuigen, 

hij die over het beste deel van de mensheid aangesteld is en over 

chaos. Sarakwaël, een van de heilige engelen, die over de geesten 
aangesteld is, die in de geest zondigen. Gabriël, een van de heilige 

engelen, die aangesteld is over het Paradijs, de slangen en de 
Cherubijnen. Remiël, een van de heilige engelen, die God aanstelt 

over degenen die verheven worden. 

 
Voorwaar, zo zijn er nog veel meer engelen Gods, die 

aangesteld zijn. 

 
1 Henoch 21, vers 1 tot en met 10  En ik ging verder tot aan 

waar de dingen chaotisch waren. En daar zag ik iets afschuwelijks: 
“Henoch vertelt:” Ik zag noch een hemel erboven noch een stevig 

bevestigde aarde, maar een chaotische en afschuwelijke plaats. En 

daar zag ik zeven sterren van de hemel in samengebonden, als 
grote bergen en brandend met vuur. Hierop zei ik: 'Wegens welke 

zonde zijn zij gebonden, en om welke reden zijn zij hierin 
geworpen?' Daarop zei Uriël, een van de heilige engelen, die bij mij 

was, en het gezag over hen had, hij zei: 'Henoch, waarom vraagt 

gij daarnaar, en waarom smacht gij naar de waarheid?'. Deze zijn 
een aantal van de sterren van de hemel, die de verordening van de 

Heer overtreden hebben, en hier voor tienduizend jaar gebonden 

zijn, totdat de tijd die hen voor hun zonde is opgelegd verstreken 
is'. En van daaruit ging ik naar een andere plaats, die nog 

afschuwelijker was dan de vorige, en ik zag iets verschrikkelijks: 
een groot vuur dat daar brandde en oplaaide, en die plaats was 

doorkliefd tot aan de afgrond, en was vol van grote afdalende 
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kolommen van vuur: noch de omvang en evenmin de kracht ervan 
kon ik overzien of kon ik inschatten. Daarop zei ik: 'Hoe 

vreesinwekkend is deze plaats en hoe afgrijselijk om naar te 

kijken!' Daarop antwoordde mij Uriël, een van de heilige engelen 
die bij mij was, en zei tegen mij: 'Henoch, waarom hebt gij zulk een 

vrees en afgrijzen?' En ik antwoordde: 'Vanwege deze 
vreesaanjagende plaats, en vanwege de tentoonspreiding van 

pijniging'. En hij zei tegen mij: 'Deze plaats is de gevangenis van 

de engelen, en zij zullen voor tijden en tijden gevangen gehouden 
worden'. 

 
Voorwaar, profeet Benjamin Cousijnsen werd eens 

meegenomen naar de plaats, de berg van graniet. 

Daar bevonden zich vier spelonken. Aan Benjamin werd 
geopenbaard, dat deze gevallen engelen nu vrij zijn. Verder zijn 

deze spelonken ook geschapen en bedoeld voor de geesten van de 
zielen van de doden, tot op de dag des oordeels. 

Voorwaar, sommigen komen echter meteen in de hel, in de meest 

afschuwelijke plaats! Profeet Benjamin mocht ooit eens een verslag 
doen over de hel. 

 

Lees voor: Mattheüs 7, vers 13 en 14  Hier staat geschreven: 
Gaat in door de enge poort, want wijd is de poort en breed de weg, 

die tot het verderf leidt, en velen zijn er, die daardoor ingaan; want 
eng is de poort, en smal de weg, die ten leven leidt, en weinigen 

zijn er, die hem vinden. 

 
Johannes 14, vers 4 tot en met 6  Hier staat geschreven: En 

waar Ik heenga, daarheen weet gij de weg. Tomas zeide tot Hem: 
Here, wij weten niet, waar Gij heengaat; hoe weten wij dan de 

weg? Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het 

leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij. 
Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Hier staat geschreven: Want 

alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon 

gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren 
ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de 

wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de 
wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet 

veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet 
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heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is 
het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 

duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 

waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 
gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; 

maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn 
werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 

En vers 36  Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven; doch wie 

aan de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de 
toorn Gods blijft op hem. 

De engel des Heren sprak verder, 
 

Wie niet wil horen, gaat verloren. 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods en 
verdween. 
 
 

 

Vloek verbroken door Gods kracht! 
 

DE ENGEL DES HEREN, MICHAËL, BRACHT DEZE BOODSCHAP EN 

RECENTE GEBEURTENIS TER SPRAKE, NADAT CHARMAINE HAD 
GEDAAN, WAT DE HEER HAD GESPROKEN EN OPGEDRAGEN VIA 

PROFEET BENJAMIN COUSIJNSEN.  

  
 

Volledige weergave: 
 

Welkom! Op 5 augustus 2013 bracht een engel des Heren deze 

boodschap van de almachtige God over, van de God van Abraham, 
Izaäk en Jakob, aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Ik ben 

de bode engel Gods en mijn naam is Michaël.  
 

Voorwaar, gij had een ontmoeting met een gevallen engel. 

Gij dronk in een koffiebar koffie en gij las uit uw Bijbel. Satan weet 
dat gij gebruikt zou worden, en hij zond zijn gevallen engel met 
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vriendelijke vragen, en sprak een vloek over u uit, dat gij zo zoudt 
sterven of sterven door een ongeval. Voorwaar, op 13 augustus 

2013 zoudt gij niet meer in leven zijn. 

 
Ik ben een strijder tegen het kwaad, en de vloek is 

opgeheven en verbroken in Jezus Christus’ naam! 
Voorwaar, Charmaine B., vertrouw op Abba, Yeshua HaMashiach, 

Jezus Christus. 

 
Lees voor: Psalm 66, vers 16 tot en met 20  Hier staat 

geschreven: Komt, hoort, en ik wil vertellen, gij allen die God 
vreest, wat Hij gedaan heeft aan mijn ziel. Nauwelijks had ik met 

mijn mond tot Hem geroepen, of er was een lofzang onder mijn 

tong. Had ik onrecht beoogd in mijn hart, dan zou de Here niet 
hebben gehoord. Voorwaar, God heeft gehoord, Hij heeft gelet op 

mijn luid gebed. Geprezen zij God, die mijn gebed niet afwees, 
noch mij zijn goedertierenheid onthield.  

 

Numeri 6, vers 24 tot en met 27  Hier staat geschreven: De 
HERE zegene u en behoede u; de HERE doe zijn aangezicht over u 

lichten en zij u genadig; de HERE verheffe zijn aangezicht over u en 

geve u vrede. Zo zullen zij mijn naam op de Israëlieten leggen, en 
Ik zal hen zegenen.  

 
Psalm 68, vers 20 tot en met 22  Hier staat geschreven: 

Geprezen zij de Here. Dag aan dag draagt Hij ons; die God is ons 

heil. Die God is ons een God van uitreddingen, bij de HERE Here 
zijn uitkomsten tegen de dood. Waarlijk, God verplettert het hoofd 

van zijn vijanden, de harige schedel van wie volhardt in zijn 
schuldige daden.  

Psalm 91, vers 8 tot en met 12  Hier staat geschreven: Slechts zult 

gij het met uw ogen aanschouwen, en de vergelding aan de 
goddelozen zien. Want Gij, o HERE, zijt mijn toevlucht. De 

Allerhoogste hebt gij tot uw schutse gesteld; geen onheil zal u 

treffen, en geen plaag zal uw tent naderen; want Hij zal aangaande 
u zijn engelen gebieden, dat zij u behoeden op al uw wegen; op de 

handen zullen zij u dragen, opdat gij uw voet niet aan een steen 
stoot.  

De engel des Heren sprak verder, 
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Geliefden, lof en eer aan Yeshua HaMashiach, Jezus Christus!  

Hij houdt van u! Voorwaar, deel uw kennis en deel de 

boodschappen van Gods geliefde profeet, en bedek u onder het 
kostbaar Bloed, elke dag, en onderhoud Gods heilige Geschriften 

van Genesis tot Openbaring, en de Deuterocanonieke heilige 
Geschriften en neem ook de heilige Geschriften van Henoch serieus. 

Voorwaar, ook telt dit voor u! 

 
Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, zegt u, die luistert:  

Neem hem serieus, Mijn aangestelde profeet! 
 

Lees voor: Efeziërs 4, vers 11 tot en met 12  Hier staat 

geschreven: En Hij heeft zowel apostelen als profeten gegeven, 
zowel evangelisten als herders en leraars, om de heiligen toe te 

rusten tot dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus. 
 

Johannes 3, vers 16  Hier staat geschreven: Want alzo lief heeft 

God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 
opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig 

leven hebbe. 

De engel des Heren sprak verder, 
 

Voorwaar, ik ga nu, en Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, 
behoede u. 

Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de engel des Heren, en verdween. 

 
SHALOM 
 

Shalom, vrede zij u, Ik schrijf jou, Mijn geliefde 
 

BOODSCHAP, DOOR DE HEER GEBRACHT: IK SCHRIJF JOU, MIJN 
GELIEFDE! TOT BENJAMINS VERASSING STOND DE HEER ZELF IN 

HET KAMERTJE, WAAR BENJAMIN DE BODE ENGELEN GODS 

DAGELIJKS ONTVANGT, OM DEZE BOODSCHAPPEN DOOR TE 
GEVEN. 

 

 
Volledige weergave: 
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Hallo, welkom! Op 6 augustus 2013 vertelde Benjamin Cousijnsen, 

dat nadat hij de wind had horen waaien, ten teken dat er een engel 

aankwam – het suizen van de wind – hij op het kamertje aankwam. 
En daar werd hij begroet door de Heer, die hem vriendelijk wenkte 

om te gaan zitten en deze boodschap op te schrijven. 
 

Vrede zij u, Shalom! sprak de Heer. 

Ik schrijf jou, Mijn geliefde, omdat gij het waard bent. 
In de hemel zingen de vogels een liefdeslied voor jou. Voorwaar, Ik 

ken je en heb u zeer lief. Laat uw hart zingen, als gij voor Mij 
gekozen hebt.  

 

Vele mensen keken met spot en minachting, haat en 
afgrijzen naar u. 

Waarom? 
Omdat gij gekozen hebt voor Mij. Zo hebben ze Mij ook behandeld.  

Voorwaar, ongelovige, ziet gij niet, dat gij een instrument zijt van 

satan! Anders zou gij het toestaan. Maar gij hebt de waarheid niet 
lief, en ontslaat liever een Christen om de waarheid. Voorwaar, 

ieder die Mij, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, of één van Mijn 

kinderen bespot of minacht of haat of doodt, of het zwijgen oplegt, 
zal verantwoording moeten afleggen voor Mij en de Vader en de 

engelen! Onthoud dit maar goed. 
 

Voorwaar, deze Christen bood u eeuwig leven aan en 

eeuwige liefde en blijdschap. 
Maar gij koos ervoor, om deze Christen te straffen.  

 
O wee, u, die zich niet bekeert; de hel is geen hemel!  

Daar eten de wormen aan u, en de maden en mieren kruipen over 

u heen en door u heen. Voorwaar, het ongedierte van de hel is 
reusachtig, en de sensatie van de hel is herhaling van eeuwige 

kwelling en pijn. Voorwaar, vrees de hel! 

Ik, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, zeg u: Velen hebben pijn en 
klagen. Maar hoe erg moet uw klagen dan niet zijn in de hel? 

Voorwaar, aan u de keus! 
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Lees voor: 1 Johannes 4, vers 19  Hier staat geschreven: Wij 
hebben lief, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad. 

Galaten 5, vers 22  Hier staat geschreven: Maar de vrucht van de 

Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, 
goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. 

 
Johannes 1, vers 12  Hier staat geschreven: Doch allen, die Hem 

aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen 

Gods te worden, hun, die in zijn naam geloven.  
Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Hier staat geschreven: Want 

alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon 
gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren 

ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de 

wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de 
wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet 

veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet 
heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is 

het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 

duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 
waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 

gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; 

maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn 
werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 

 
Voorwaar, Mijn geliefde, roep Me aan, vraag naar Mij en 

praat met Mij. 

Ik heb voor u gekozen! Haast u, want Mijn tranen waren met u in 
de regen. Hoor, Ik zal je helpen. 

 
Lees voor: Psalm 40, vers 3 tot en met 4  Hier staat geschreven: 

Hij trok mij op uit de kuil van het verderf, uit het slijk van de 

modderpoel; Hij stelde mijn voeten op een rots, mijn schreden 
maakte Hij vast, Hij gaf mij een nieuw lied in de mond, een lofzang 

aan onze God. Mogen velen het zien en vrezen, en op de HERE 

vertrouwen. 
 

Mattheüs 10, vers 32  Hier staat geschreven: Een ieder dan, die 
Mij belijden zal voor de mensen, hem zal ook Ik belijden voor mijn 

Vader, die in de hemelen is. 
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Ik ga nu weer, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de Heer, en 

verdween. 
 
 

 

Openbaringen van God: Dit is de verborgen 
waarheid! 
 
YESHUA HAMASIACH, JEZUS CHRISTUS, OPENBAART U DE WARE 

REDENEN MET BETREKKING TOT BEZUINIGINGEN IN DE ZORG, EN 

HET KWEKEN EN ONTWIKKELEN VAN KWEEKVLEES! DE HEER 
BRENGT IN DEZE TIJD, VIA ZIJN WARE EINDTIJDPROFEET, DE 

VERBORGEN WAARHEID AAN HET LICHT!  

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 6 augustus 2013 bracht de engel des 

Heren deze boodschap van de almachtige God over, van de God 
van Abraham, Izaäk en Jakob, woord voor woord aan Benjamin 

Cousijnsen, Gods ware eenvoudige eindtijdprofeet. 
 

Shalom! Ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Mijn naam is Bamliël en 
ben een bode engel Gods. 

 

Geliefde profeet Benjamin Cousijnsen, op 9 augustus 2012 
werd aan u geopenbaard, dat men kopieert. 

Deze boodschap heette: ‘Waarschuwing Gods: U kopieert het zo!’ 
Voorwaar, de Illuminati wil geen supermens, maar een mens als 

God zelf! 

 
Voorwaar, men denkt daarbij, om via de zorg, het de mensen 

makkelijk te maken, om hun leven te beëindigen, hen die 
toch al vaak ziek zijn.  

En hoe sneller ‘dit soort mensen’ weg zijn, hoe beter. Zo denkt de 

Illuminati, waar ook gehandicapten onder vallen. Men vindt dat 
deze mensen te veel kosten maken, en dit is ook de reden, dat vele 
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tegemoetkomingen ingetrokken zijn. Velen zitten nu thuis en 
kunnen hun eigen zorg niet meer betalen.  

Voorwaar, dit is de verborgen waarheid! 

 
Voorwaar, satan weet, dat spoedig de Christenen, die 

‘haters’ genoemd worden, opeens weg zullen zijn, zelfs 
baby’s en dieren. 

Dit is de reden van kweekvlees, en dat satan kopieert. Het 

natuurlijke wordt vervangen door het tegennatuurlijke. Dit ziet men 
in alles terugkomen, en men vindt het geweldig, totdat men zich op 

de borst zal slaan. Maar dan is het te laat.  
Voorwaar, spoedig zal men een wond van een soldaat met een 

stukje kweekvlees binnen een paar uur kunnen herstellen. 

Voorwaar,  
 

Lees voor: Genesis 1, vers 27 tot en met 31  Hier staat 
geschreven: En God schiep de mens naar zijn beeld; naar Gods 

beeld schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen. En God 

zegende hen en God zeide tot hen: Weest vruchtbaar en wordt 
talrijk; vervult de aarde en onderwerpt haar, heerst over de vissen 

der zee en over het gevogelte des hemels en over al het gedierte, 

dat op de aarde kruipt. En God zeide: Zie, Ik geef u al het 
zaaddragend gewas op de gehele aarde en al het geboomte, 

waaraan zaaddragende vruchten zijn; het zal u tot spijze dienen. 
Maar aan al het gedierte der aarde en al het gevogelte des hemels 

en al wat op de aarde kruipt, waarin leven is, geef Ik al het groene 

kruid tot spijze; en het was alzo. En God zag alles wat Hij gemaakt 
had, en zie, het was zeer goed. Toen was het avond geweest en het 

was morgen geweest: de zesde dag.  
De bode engel Gods sprak verder, 

 

Voorwaar, zo zijn er onder u vele dieren, die in het 
verborgene gemaakt zijn en nog verborgen gehouden 

worden, die gekopieerd zijn, evenals sommige supermensen, 

die geprogrammeerd zijn via satellieten. 
 

Voorwaar, vele Christenen verwachten nog een opwekking. 
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Maar de ware opwekking moet nog beginnen in vele harten en in 
die van vele Christenen! Voorwaar, ook vele Christenen moeten 

zich goed onderzoeken en bekeren.  

Ik openbaar u: slechts 2 op de 10 Christenen is Mij waardig, zegt 
de Here, de rest ken Ik niet! Zo spreekt de Here.  

 
Lees voor: Sirach 34, vers 14 tot en met 20  Hier staat 

geschreven: Wie ontzag heeft voor de Heer blijft in leven, want zijn 

hoop is gericht op wie hem redt. Wie ontzag heeft voor de Heer 
heeft niets te vrezen, hij kent geen angst, want de Heer zelf is zijn 

hoop. Gelukkig is wie ontzag heeft voor de Heer. Aan wie houdt hij 
zich vast, wie is zijn steun? De ogen van de Heer zijn gericht op wie 

hem liefheeft; hij is een machtig schild, een sterke steun, hij 

beschut tegen brandende hitte, geeft schaduw tegen de middagzon, 
hij behoedt je voor struikelen, voorkomt dat je valt, hij vult het hart 

met vreugde, doet de ogen oplichten, hij geneest, geeft leven en 
brengt zegen.  

De bode engel Gods sprak verder, 

 
Voorwaar, gij houdt van horror. 

Zie, wat nu reeds onder u is: vele werken satans! En waar is de 

vrijheid gebleven, om te spreken over Yeshua HaMashiach, Jezus 
Christus? 

Door te spreken hebben vele Christenen hun baan verloren! 
Voorwaar, tot slot,  

 

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, zegt tegen u: Ik ben de 
Weg, de Waarheid en het Leven. 

 
Lees voor: Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de 

wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
heeft. 

 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

Mam! Waar komen de baby’tjes vandaan? 
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07-08-2013  HOE VAAK KOMEN KLEINE KINDEREN OP EEN 
BEPAALD MOMENT NIET MET DEZE VRAAG NAAR U TOE: “MAM! 

WAAR KOMEN DE BABY’S NU VANDAAN?” EN WAT ZEGT U DAN? 

TEVENS WORDT ER WERELDWIJD, NAAST ‘DE OOIEVAAR’ BIJ EEN 
GEBOORTE, BIJV. OOK HET 50 JARIGE JUBILEUM / 

VERJAARDAGSFEEST VAN ABRAHAM EN/OF SARA GEVIERD MET 
DIVERSE ATTRIBUTEN. HOOR, WAT DE HEER HIEROVER 

GEOPENBAARD HEEFT!  

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 7 augustus 2013 bracht een engel des 

Heren deze boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin 
Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u in de 

naam van Yeshua: Mijn naam is Rabeüdad.  
 

Ik werd uitgezonden en ik zeg u, De God van Abraham, 

Izaäk en Jakob heeft u lief en zegent de werkers van de 
laatste dagen en u allen mede, die 100% achter de 

boodschappen staan en stichting Eindtijdnieuws, door uw 
gebeden en vrije giften en tienden voor het werk van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus, El Elohím, Adonai, Jehovah-

Jireh, Immanuel.  
Voorwaar, kadosh is de Heer! Hij doorgrondt uw hart en uw 

gedachten en zegent uw samenwerking met Hem. Voorwaar, God 
heeft een blijmoedige gever lief!  

Voorwaar, dit zeg ik u, Luister aandachtig naar de boodschap. 

 
Lees voor: Johannes 1, vers 1 tot en met 5  Hier staat 

geschreven: In den beginne was het Woord en het Woord was bij 

God en het Woord was God. Dit was in den beginne bij God. Alle 
dingen zijn door het Woord geworden en zonder dit is geen ding 

geworden, dat geworden is. In het Woord was leven en het leven 
was het licht der mensen; en het licht schijnt in de duisternis en de 

duisternis heeft het niet gegrepen. 
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Ezechiël 16, vers 6  Hier staat geschreven: Toen kwam Ik voorbij 

u, en Ik zag u trappelen in het bloed van uw geboorte en Ik zeide 

tot u, in uw bloed: leef; ja, Ik zeide tot u, in uw bloed: leef.   
 

Psalm 58, vers 4 en 5  Hier staat geschreven: De goddelozen zijn 
van de geboorte aan afvallig, de leugensprekers dwalen van de 

moederschoot aan. Hun venijn is gelijk het venijn van een slang; 

als een dove adder, die haar oor toesluit. 
 

Lukas 1, vers 14  Hier staat geschreven: En blijdschap en vreugde 
zal uw deel zijn en velen zullen zich over zijn geboorte verblijden. 

 

1 Johannes 3, vers 7 tot en met 9  Hier staat geschreven: 
Kinderkens, laat niemand u misleiden. Wie de rechtvaardigheid 

doet, is rechtvaardig, gelijk Hij rechtvaardig is; wie de zonde doet is 
uit de duivel, want de duivel zondigt van den beginne. Hiertoe is de 

Zoon van God geopenbaard, opdat Hij de werken des duivels 

verbreken zou. Een ieder, die uit God geboren is, doet geen zonde; 
want het zaad Gods blijft in hem en hij kan niet zondigen, want hij 

is uit God geboren.  

 
Zacharia 5, vers 5 tot en met 11  Hier staat geschreven: Hierop 

kwam de engel die met mij sprak, nader en zeide tot mij: Sla toch 
uw ogen op en zie, wat daar naar voren komt. Ik vroeg: Wat is dat? 

Hij antwoordde: Dat is een efa, die daar naar voren komt. Hij 

vervolgde: Zo zien zij er uit in het ganse land. En zie, het loden 
deksel werd opgelicht en daar zat een vrouw in de efa. En hij zeide: 

Dat is de goddeloosheid. Toen wierp hij haar in de efa neer en 
wierp het loden gewicht op de opening daarvan. Toen ik mijn ogen 

opsloeg, zag ik en zie, twee vrouwen kwamen naar voren, met de 

wind in haar vleugels; zij hadden namelijk vleugels als van een 
ooievaar. En zij droegen de efa weg tussen hemel en aarde. Toen 

vroeg ik de engel die met mij sprak: Waarheen brengen zij die efa? 

Hij antwoordde mij: Naar het land Sinear, om daar voor haar een 
huis te bouwen. Is dit gereed, dan zetten zij haar daar op haar 

plaats. 
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Jeremia 8, vers 7 en 8  Hier staat geschreven: Zelfs de ooievaar 
aan de hemel kent zijn vaste tijden en tortelduif en zwaluw nemen 

de tijd van hun komst in acht, maar mijn volk kent het recht des 

HEREN niet. Hoe durft gij zeggen: Wij zijn wijs en de wet des 
HEREN is bij ons? Voorwaar, zie, bedrieglijk heeft de leugenpen der 

schrijvers die vervaardigd! 
De bode engel Gods sprak verder, 

 

Voorwaar, telkens staat er een ooievaar vlag in de 
vlaggenmast, of een ooievaar met verlichting, of ooievaar 

spandoek, of ooievaar nest, ooievaar met baby, enzovoorts! 
 

Lees voor: Deuteronomium 11, vers 26 tot en met 28  Hier 

staat geschreven: Zie, ik houd u heden zegen en vloek voor: zegen, 
wanneer gij luistert naar de geboden van de HERE, uw God, die ik u 

heden opleg; maar vloek, indien gij naar de geboden van de HERE, 
uw God, niet luistert en afwijkt van de weg die ik u heden gebied, 

door het achterna lopen van andere goden, die gij niet gekend 

hebt. 
 

Romeinen 1, vers 28  Hier staat geschreven: En daar zij het 

verwerpelijk achtten God te erkennen, heeft God hen overgegeven 
aan een verwerpelijk denken om te doen wat niet betaamt. 

Exodus 20, vers 5  Hier staat geschreven: Gij zult u voor die niet 
buigen, noch hen dienen; want Ik, de HERE, uw God, ben een 

naijverig God, die de ongerechtigheid der vaderen bezoek aan de 

kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die Mij 
haten. 

 
Leviticus 19, vers 4  Hier staat geschreven: Gij zult u niet tot de 

afgoden wenden en u geen gegoten beelden maken: Ik ben de 

HERE, uw God. 
 

Genesis 2, vers 7  Hier staat geschreven: Toen formeerde de 

HERE God de mens van stof uit de aardbodem en blies de 
levensadem in zijn neus; alzo werd de mens tot een levend wezen.   

De bode engel Gods sprak verder, 
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Voorwaar, ze hebben de Maker, de God van Abraham, Izaäk 
en Jakob, vervangen voor de leugen, en hebben de eer en de 

dank losgelaten naar God toe en Hem vervangen! 

Vele Christenen moeten zich nu bekeren en de God van Abraham 
om vergeving vragen, ook voor de leugen uit uw mond, dat gij 

zegt: “De ooievaar heeft jouw broertje of zusje gebracht!” 
Voorwaar,  

 

Lees voor: Romeinen 12, vers 2  Hier staat geschreven: En wordt 
niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de 

vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil 
van God is, het goede, welgevallige en volkomene. 

 

Breek met ‘de ooievaar’ en ‘Abraham en Sara’! sprak de bode 
engel Gods verder. 

 
Lees voor: 1 Korinthiërs 3, vers 16  Hier staat geschreven: Weet 

gij niet, dat gij Gods tempel zijt en dat de Geest Gods in u woont? 

De bode engel Gods sprak verder, 
 

Voorwaar, geef God de eer! 

 
Lees voor: Johannes 3, vers 18  Hier staat geschreven:  Wie in 

Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds 
veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de 

eniggeboren Zoon van God. 

Johannes 4, vers 22 tot en met 24  Hier staat geschreven: Gij 
aanbidt, wat gij niet weet; wij aanbidden, wat wij weten, want het 

heil is uit de Joden; maar de ure komt en is nu, dat de waarachtige 
aanbidders de Vader aanbidden zullen in geest en in waarheid; 

want de Vader zoekt zulke aanbidders; God is geest en wie Hem 

aanbidden, moeten aanbidden in geest en in waarheid. 
De bode engel Gods sprak verder, 

 

Voorwaar, in de hemel zijn geen leugenaars. 
 

Lees voor: Johannes 8, vers 44  Hier staat geschreven: Gij hebt 
de duivel tot vader en wilt de begeerten van uw vader doen. Die 

was een mensenmoorder van den beginne en staat niet in de 
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waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen 
spreekt, spreekt hij naar zijn aard, want hij is een leugenaar en de 

vader der leugen. 

Johannes 3, vers 16 en 17  Hier staat geschreven: Want alzo lief 
heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven 

heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar 
eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld 

gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld 

door Hem behouden worde. 
Johannes 12, vers 26  Hier staat geschreven: Indien iemand Mij wil 

dienen, hij volge Mij, en waar Ik ben, daar zal ook mijn dienaar 
zijn. Indien iemand Mij dienen wil, de Vader zal hem eren. 

De bode engel Gods sprak verder, 

 
Voorwaar, Gods geliefde profeet, de Here zal velen ogen 

openen met deze boodschap. 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de engel des Heren, en 

verdween. 
 
 

 

Laat u helpen, meld u aan bij De Hoop in 
Dordrecht! 
 

DE BODE ENGEL GODS BRACHT DEZE BOODSCHAP, WOORD VOOR 
WOORD, OVER AAN GODS WARE EN EENVOUDIGE 

EINDTIJDPROFEET, BENJAMIN COUSIJNSEN: DE HEER ROEPT U 

VANDAAG UIT DE DUISTERNIS, EN ZEGT TOT U, LAAT U HELPEN! 
GIJ ZIJT TE KOSTBAAR VOOR DE HEL!  

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 7 augustus 2013 bracht de engel des 

Heren deze boodschap van de almachtige God over, de God van 
Abraham, Izaäk en Jakob. 
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Shalom! Ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus 
Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Mijn naam is Gidobi. Ik ben 

een bode engel Gods. 

 
Voorwaar, Mijn kind, zo spreekt Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus, tot u. 
Grijp Mijn hand! 

 

Psalm 40, vers 2 tot en met 3  Hier staat geschreven: Vurig 
verwachtte ik de HERE; toen neigde Hij Zich tot mij en hoorde mijn 

hulpgeroep, Hij trok mij op uit de kuil van het verderf, uit het slijk 
van de modderpoel; Hij stelde mijn voeten op een rots, mijn 

schreden maakte Hij vast. 

 
Voorwaar, Ik hoorde uw hulpgeroep, maar gij riep terug: 

“De spuit is mijn herder, mij ontbreekt niets!” 
 

Psalm 23, vers 3 tot en met 6  Hier staat geschreven: Hij 

verkwikt mijn ziel. Hij leidt mij in de rechte sporen om zijns naams 
wil. Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen 

kwaad, want Gij zijt bij mij; uw stok en uw staf, die vertroosten 

mij. Gij richt voor mij een dis aan voor de ogen van wie mij 
benauwen; Gij zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over. Ja, 

heil en goedertierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn 
leven; ik zal in het huis des HEREN verblijven tot in lengte van 

dagen.  

 
Voorwaar, satan leidt u naar de hel, om zijns naams wil. 

De stok en de staf van satan zullen u echt niet vertroosten, maar 
verwoesten, en gij zult in de hel verblijven! Hoor Mijn woorden. 

Vertrouw Mij! 

 
Johannes 14, vers 6  Hier staat geschreven: Jezus zeide tot hem: 

Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de 

Vader dan door Mij. 
Johannes 12, vers 46 tot en met 50  Hier staat geschreven: Ik ben 

als een licht in de wereld gekomen, opdat een ieder, die in Mij 
gelooft, niet in de duisternis blijve. En indien iemand naar mijn 

woorden hoort, maar ze niet bewaart, Ik oordeel hem niet, want Ik 
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ben niet gekomen om de wereld te oordelen, doch om de wereld te 
behouden. Wie Mij verwerpt en mijn woorden niet aanneemt, heeft 

een, die hem oordeelt: het woord, dat Ik heb gesproken, dat zal 

hem oordelen ten jongsten dage. Want Ik heb niet uit Mijzelf 
gesproken, maar de Vader, die Mij heeft gezonden, heeft zelf Mij 

een gebod gegeven, wat Ik zeggen en spreken moet. En Ik weet, 
dat zijn gebod eeuwig leven is. Wat Ik dan spreek, spreek Ik zó, als 

de Vader Mij gezegd heeft. 

 
Mijn kind, Ik, Yeshua, schreeuw het uit: Grijp Mijn hand en 

open uw hart voor Mij!! 
 

Johannes 3, vers 8  Hier staat geschreven: De wind blaast, 

waarheen hij wil, en gij hoort zijn geluid, maar gij weet niet, 
vanwaar hij komt of waar hij heengaat; zó is een ieder, die uit de 

Geest geboren is. 
Johannes 3, vers 16 en 17  Hier staat geschreven: Want alzo lief 

heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven 

heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar 
eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld 

gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld 

door Hem behouden worde. 
Voorwaar, laat u helpen! 

Ga u aanmelden bij De Hoop in Dordrecht. Daar zal Ik, Yeshua 
HaMashiach, u kunnen helpen en redden. Gij zijt te kostbaar voor 

de hel. Grijp nu naar Mij, en gij zult eeuwig leven hebben. Wie Mijn 

woorden in de wind slaat, is dom. Alles geef Ik u. Ik zal nu uw hart 
en geest sterken, maar bouw nu aan uw relatie met Mij.  

Voorwaar, zo sprak de Here tot u. Kies heden voor Hem, voor 
Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 

verdween. 
 

 

 

Zaait in gerechtigheid, oogst in liefde! 
 

DE ENGEL GODS, LOVESADAI, BRACHT DEZE MOOIE BOODSCHAP 
OVER DE LIEFDE WOORD VOOR WOORD OVER AAN 
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EINDTIJDPROFEET BENJAMIN COUSIJNSEN.  EFEZ. 5:1 EN 2  
WEEST DAN NAVOLGERS GODS, ALS GELIEFDE KINDEREN EN 

WANDELT IN DE LIEFDE, ZOALS OOK CHRISTUS ONS HEEFT 

LIEFGEHAD EN ZICH VOOR ONS HEEFT OVERGEGEVEN, ALS 
OFFERGAVE EN SLACHTOFFER, GODE TOT EEN WELRIEKENDE 

REUK!  
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Vandaag is het donderdag 8 augustus 
2013. Dan gaan wij in opdracht van de Here God, ik, Benjamin en 

alle werkers van de laatste dagen, in beeld. Vandaag brachten de 

bode engelen Gods, twee bode engelen, twee boodschappen. Deze 
boodschap mag ik aan u gaan voorlezen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Mijn naam is Lovesadai. Ik 

ben een bode engel Gods. 
 

Openbaring 2, vers 19  “Zo spreekt Hij tot u:” Ik weet uw 

werken en liefde, en geloof en dienstbetoon, en uw volharding en 
uw laatste werken, die meer zijn dan de eerste. 

 
Hooglied 8, vers 7  Vele wateren kunnen de liefde niet blussen en 

rivieren spoelen haar niet weg. Al bood iemand alles wat hij bezit 

voor de liefde, smadelijk zou men hem afwijzen.  
 

Hosea 10, vers 12  Zaait in gerechtigheid, oogst in liefde… tot 
zover. 

 

Mattheüs 24, vers 12 en 13 en vers 8  En omdat de 
wetsverachting toeneemt, zal de liefde van de meesten verkillen. 

Maar wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden. Doch dat 

alles is het begin der weeën. 
 

Maleachi 1, vers 2  Ik heb u liefgehad, zegt de HERE. En dan zegt 
gij: Waarin hebt Gij ons uw liefde betoond?  
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Efeziërs 5, vers 1 en 2  Weest dan navolgers Gods, als geliefde 
kinderen, en wandelt in de liefde, zoals ook Christus u heeft 

liefgehad en Zich voor ons heeft overgegeven als offergave en 

slachtoffer, Gode tot een welriekende reuk. 
 

Jeremia 31, vers 3 en 4  Van verre is de HERE mij verschenen: 
Ja, Ik heb u liefgehad met eeuwige liefde, daarom heb Ik u 

getrokken in goedertierenheid. Weder opbouwen zal Ik u… tot 

zover. 
 

Lees voor: 1 Korinthiërs 13, vers 1 tot en met 7  Hier staat 
geschreven: Al ware het, dat ik met de tongen der mensen en der 

engelen sprak, maar had de liefde niet, ik ware schallend koper of 

een rinkelende cimbaal. Al ware het, dat ik profetische gaven had, 
en alle geheimenissen en alles, wat te weten is, wist, en al het 

geloof had, zodat ik bergen verzette, maar ik had de liefde niet, ik 
ware niets. Al ware het, dat ik al wat ik heb tot spijs uitdeelde, en 

al ware het, dat ik mijn lichaam gaf om te worden verbrand, maar 

had de liefde niet, het baatte mij niets. De liefde is lankmoedig, de 
liefde is goedertieren, zij is niet afgunstig, de liefde praalt niet, zij is 

niet opgeblazen, zij kwetst niemands gevoel, zij zoekt zichzelf niet, 

zij wordt niet verbitterd, zij rekent het kwade niet toe. Zij is niet 
blijde over ongerechtigheid, maar zij is blijde met de waarheid. 

Alles bedekt zij, alles gelooft zij, alles hoopt zij, alles verdraagt zij.  
 

Johannes 3, vers 16 tot en met 19  Hier staat geschreven: Want 

alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon 
gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren 

ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de 
wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de 

wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet 

veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet 
heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is 

het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 

duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 
waren boos. 

 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 

verdween. 
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Heb je naaste lief als jezelf en God boven alles! 
 

VERVOLG VAN BOODSCHAP 1, OVERGEBRACHT DOOR DE ENGEL 

DES HEREN, RAFAËL, AAN BENJAMIN COUSIJNSEN. MATTHEÜS 
22:36 T/M 40  HEB JE NAASTE LIEF ALS JEZELF EN GOD BOVEN 

ALLES! IN DE PRAKTIJK KOMT DIT NEER OP JE MEDEMENS 
BEHANDELEN, ZOALS JEZELF BEHANDELD ZOU WILLEN WORDEN, 

ONGEACHT JE RANG, STATUS OF BEDIENING. DE LIEFDE GODS 

KWETST NIEMANDS GEVOEL! 
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Mijn naam is Benjamin Cousijnsen. Op 8 
augustus 2013 kreeg ik de volgende boodschap van een bode engel 

Gods, die ik graag met u wil delen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Mijn naam is Rafaël.  
 

Ik spreek tot u verder over de liefde, die Lovesadai u 

overbracht, de bode engel Gods. 
 

Mattheüs 22, vers 36 tot en met 40  Meester, wat is het grote 
gebod in de wet? Hij zeide tot hem: Gij zult de Here, uw God, 

liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel 

uw verstand. Dit is het grote en eerste gebod. Het tweede, daaraan 
gelijk, is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee 

geboden hangt de ganse wet en de profeten. 

 
Voorwaar, hoor aandachtig! sprak de bode engel Gods. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=dn74AGNKdSA&feature=em-uploademail
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Leviticus 19, vers 18  Daar staat geschreven: Gij zult niet 
wraakzuchtig en haatdragend zijn tegenover de kinderen van uw 

volk, maar uw naaste liefhebben als uzelf: Ik ben de HERE. 

 
Lukas 10, vers 27 en 28  Hij antwoordde en zeide: Gij zult de 

Here, uw God, liefhebben uit geheel uw hart en met geheel uw ziel 
en met geheel uw kracht en met geheel uw verstand, en uw naaste 

als uzelf. En Hij zeide tot hem: Gij hebt juist geantwoord; doe dat 

en gij zult leven. 
 

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 
SHALOM 

 
 

 
 

 

Verstop u niet voor een virtueel beeld! 
 

VOORWAAR, VERSTOP U NIET VOOR EEN VIRTUEEL BEELD. 

GEBRUIK GODS WOORD, EN UW TEGENSTANDER WORDT EEN 
MIER. EN VERTRAP HEM! 

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 9 augustus 2013 bracht een engel des 

Heren deze boodschap Gods over, van de God van Abraham, Izaäk 

en Jakob, woord voor woord overgebracht aan eindtijdprofeet 
Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Mijn 

naam is Rafaël en ben een bode engel Gods.  
 

Voorwaar, in Mexico ging de telefoon en men hoorde de 

stem van de overledene, haar eigen man, die al jaren dood 
was. 
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En weer elders zag men een verschijning van een overledene van 
de familie. En weer anderen hoorden stemmen en zagen enge 

gebeurtenissen. Voorwaar, ziet gij niet wat gaande is? 

 
Op 6 november 2012 werd aan u ook geopenbaard over de 

gevallen, technologische engelen. 
Vergeet niet, ze gebruiken een virtueel programma, waarmee ze de 

stem 100% kunnen nabootsen, en via hun basis zenden ze een 

virtueel beeld en men projecteert het levensecht. Men wil de mens 
gek maken en het liefst overnemen! Voorwaar, dit is in volle gang! 

 
Vergeet niet, Lucifer, ook satan genoemd, was ooit een echte 

leider in de hemel.  

Velen onderschatten hem. Hij doet er alles aan, als de vader van de 
leugen, om u verloren te laten gaan. Velen geloofden zijn woorden, 

die zeggen: “Er is geen hoop meer, er is geen vergeving voor u, u 
bent veel te slecht, u gaat naar de hel. Spring voor de trein, pleeg 

zelfmoord!” Voorwaar, 

 
Lees voor: Henoch 1, vers 1 tot en met 8  Hier staat geschreven: 

De woorden van de zegeningen door Henoch, waarmee hij de 

uitverkorenen en rechtvaardigen zegende, die zullen leven op de 
dag van verdrukking, wanneer alle slechte en goddeloze mensen 

verwijderd zullen worden. En hij maakte zich een gelijkenis en zei - 
Henoch een rechtvaardig man, wiens ogen werden geopend door 

God, zag het visioen van de Heilige in de hemelen, dat de engelen 

mij toonden, en van hen hoorde ik alles, en van hen begreep ik 
terwijl ik zag, maar niet voor deze generatie, maar voor een 

verafgelegene, die nog moet komen. Met betrekking tot de 
uitverkorenen zei ik, en maakte aangaande hen mijn gelijkenis:  

De Heilige Verhevene zal uit zijn verblijfplaats komen, En de 

eeuwige God zal op de aarde treden, zelfs op de berg Sinaï, en uit 
zijn legerstede verschijnen, en verschijnen in de sterkte van Zijn 

almacht vanuit de hemel der hemelen. En allen zullen door vrees 

bevangen worden, en de Wachters zullen sidderen, en grote vrees 
en beven zal hen in zijn greep krijgen tot aan de uiteinden der 

aarde. En de hoge bergen zullen door elkaar geschud worden, en 
de verheven heuvels zullen geslecht worden, en zullen smelten als 

was voor de vlam. En de aarde zal geheel in duisternis worden 
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gehuld, en alles wat op aarde is zal wegvlieden, en er zal een 
oordeel over alle mensen zijn. Maar met de rechtvaardigen zal Hij 

vrede stichten, en de uitverkorenen zal Hij beveiligen, en genade 

zal hun deel zijn. En zij zullen allen God toebehoren, en het zal hen 
voorspoedig gaan, en zij zullen allen gezegend worden. En Hij zal 

hen allen helpen, en het licht zal aan hen verschijnen, en Hij zal de 
vrede met hen aangaan. 

 

Lukas 21, vers 28  Hier staat geschreven: Wanneer deze dingen 
beginnen te geschieden, richt u op en heft uw hoofden omhoog, 

want uw verlossing genaakt. 
 

Daniël 12, vers 4  Hier staat geschreven: Maar gij, Daniël, houd 

de woorden verborgen, en verzegel het boek tot de eindtijd; velen 
zullen onderzoek doen, en de kennis zal vermeerderen. 

 
Mattheüs 24, vers 35  Hier staat geschreven: De hemel en de 

aarde zullen voorbijgaan, maar mijn woorden zullen geenszins 

voorbijgaan. 
 

Voorwaar,  

 
Lees voor: Leviticus 19, vers 31  Hier staat geschreven: Gij zult u 

niet wenden tot de geesten van doden of tot waarzeggende 
geesten, gij zult hen niet zoeken, om u met hen te verontreinigen: 

Ik ben de HERE, uw God. 

 
Zacharia 10, vers 2  Hier staat geschreven: Want de terafim 

spreken ijdelheid, de waarzeggers schouwen leugen, bedrieglijke 
dromen spreken zij, nietswaardige troost bieden zij. Daarom 

trekken zij voort als een kudde die in nood is, omdat zij geen 

herder heeft. 
 

Spreuken 14, vers 5  Hier staat geschreven: Een betrouwbaar 

getuige liegt niet, maar wie leugens uitblaast, is een vals getuige.  
 

Romeinen 13, vers 12  Hier staat geschreven: De nacht is ver 
gevorderd, de dag is nabij. Laten wij dan de werken der duisternis 

afleggen en aandoen de wapenen des lichts! 
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2 Korinthiërs 10, vers 4  Hier staat geschreven: Want de 
wapenen van onze veldtocht zijn niet vleselijk, maar krachtig voor 

God tot het slechten van bolwerken... 

 
Efeziërs 6, vers 11  Hier staat geschreven: Doet de wapenrusting 

Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des 
duivels. 

 

2 Thessalonicenzen 3, vers 2  Hier staat geschreven: En dat wij 
bewaard blijven voor de wargeesten en slechte mensen; want 

trouw vindt men niet bij allen. 
De bode engel Gods sprak verder,  

 

Geliefden, hoe hebt gij gestreden en overwonnen? 
Voorwaar, verstop u niet voor een virtueel beeld, hoe groot en 

machtig uw tegenstander ook lijkt. In Yeshua HaMashiach, Jezus 
Christus, zijt gij meer dan overwinnaar! Gebruik Gods woord, en uw 

tegenstander wordt een mier. En vertrap hem! Dit is Gods power! 

 
Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, 

dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die 

in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. 
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 
verdween. 
 

 
 

De duif keerde telkens terug! 
 
09-08-2013  DOOR DE HELE BIJBELGESCHIEDENIS HEEN KEERT 

DE DUIF TERUG! DE BODE ENGEL VERTELT IN DEZE BOODSCHAP, 
WAAR DE SYMBOLIEK VAN DE DUIF VOOR STAAT. BENJAMIN 

SCHRIJFT DE BOODSCHAP METEEN, WOORD VOOR WOORD, OP 

ONDER HET TOEZIEND OOG VAN DE BODE ENGEL GODS, PRYDN, 
DIE DE NAAM ‘VREDE’ DRAAGT!  

 

 
Volledige weergave: 
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Hallo, van harte welkom! Op 9 augustus 2013 bracht een engel des 

Heren deze boodschap van de almachtige God over, de God van 

Abraham, Izaäk en Jakob, aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus 
Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Mijn naam is Prydn, en in 

uw taal betekent dit ‘vrede’. Ik ben een bode engel Gods. 

 
Voorwaar, Noach opende het venster in de ark en liet een 

duif uitvliegen. 
Een postduif is een duif, die na te zijn vrijgelaten, zijn 

oorspronkelijk verblijf altijd terugvindt. 

 
Lees voor: Johannes 1, vers 32  Hier staat geschreven: En 

Johannes getuigde en zeide: Ik heb aanschouwd, dat de Geest 
nederdaalde als een duif uit de hemel, en Hij bleef op Hem. 

 

Psalm 55, vers 7, 8 en 9  Hier staat geschreven: zodat ik zeg: O, 
had ik vleugelen als een duif, ik zou wegvliegen en een woonplaats 

zoeken; zie, ver zou ik heenvlieden, ik zou vernachten in de 

woestijn. Ik zou mij haastig een wijkplaats zoeken tegen de 
rukwind, tegen de storm.  

De bode engel Gods sprak verder, 
 

Voorwaar, een paartje duiven en het loslaten van de 

bruidsduiven staat voor de liefde en trouw tussen man en 
vrouw. 

 
Lees voor: Psalm 68, vers 14  Hier staat geschreven: Laagt gij 

niet neer tussen de kooien? – de vleugelen der duiven waren 

overtogen met zilver, haar slagpennen met glanzend goud.  
 

Voorwaar, het symbool van de duif staat ook voor geloof, 

hoop, liefde, trouw, vrede en vernieuwing, en de kleur wit 
staat voor zuiverheid. 

In China gelooft men dat het staat voor een lang leven.  
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Jesaja 60, vers 8 en 9  Lees dit voor. Hier staat geschreven: Wie 
zijn dezen, die als een wolk komen aangevlogen en als duiven naar 

hun til? Want op Mij zullen de kustlanden wachten; en de schepen 

van Tarsis zullen de eerste zijn om uw zonen van verre aan te 
brengen; hun zilver en goud voeren zij mede, ter ere van de naam 

des HEREN, uws Gods, voor de Heilige Israëls, omdat Hij u luister 
verleend heeft. 

 

Mattheüs 6, vers 26  Hier staat geschreven: Ziet naar de vogelen 
des hemels: zij zaaien niet en maaien niet en brengen niet bijeen in 

schuren, en toch voedt uw hemelse Vader die; gaat gij ze niet verre 
te boven? 

En vers 34  Maakt u dan niet bezorgd tegen de dag van morgen, 

want de dag van morgen zal zijn eigen zorgen hebben; elke dag 
heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. 

 
Galaten 5, vers 5  Hier staat geschreven: Wij immers verwachten 

door de Geest uit het geloof de gerechtigheid, waarop wij hopen. 

En vers 22  Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, 
vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, 

zachtmoedigheid, zelfbeheersing. 

 
1 Thessalonicenzen 4, vers 14  Hier staat geschreven: Want 

indien wij geloven, dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal God 
ook zó hen, die ontslapen zijn, door Jezus wederbrengen met Hem. 

 

Hebreeën 10, vers 24  Hier staat geschreven: En laten wij op 
elkander acht geven om elkaar aan te vuren tot liefde en goede 

werken. 
 

Spreuken 8, vers 33 tot en met 36  Hier staat geschreven: 

Hoort naar de vermaning, dan wordt gij wijs, slaat haar niet in de 
wind. Welzalig de mens die naar mij luistert, dag aan dag 

wachthoudende aan mijn deuren, bewakende de posten van mijn 

poorten. Want wie mij vindt, heeft het leven gevonden, hij heeft 
van de HERE welgevallen verkregen. Maar wie mij mist, doet zijn 

leven geweld aan; allen die mij haten, hebben de dood lief.  
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Johannes 3, vers 16  Hier staat geschreven: Want alzo lief heeft 
God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 

opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig 

leven hebbe. 
 

Prediker 3, vers 13  Hier staat geschreven: Kortom, als iemand 
eet en drinkt en het goede geniet bij al zijn zwoegen, dan is dat een 

gave Gods. 

 
Klaagliederen 3, vers 25  Hier staat geschreven: Goed is de 

HERE voor wie Hem Verwachten, voor de ziel die Hem zoekt. 
 

Voorwaar, ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel 

Gods, en verdween. 
 
 
 

De scepter Gods! 
 
ER IS MAAR 1 KONING, 1 OVERWINNAAR, 1 MACHT EN KRACHT EN 

ER IS MAAR 1 WARE LICHT, DAT HET VAN ALLE DUISTERNISSEN 

EN HEERSERS GLANSRIJK OVERWINT, EN VOOR DEZE NAAM 
VREEST MEN: YESHUA HAMASIACH, JEZUS CHRISTUS!  

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, welkom! Op 12 augustus 2013 bracht de bode engel Gods de 

volgende boodschap van de almachtige God, de God van Abraham, 

Izaäk en Jakob, woord voor woord over aan Gods eindtijdprofeet 
Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Ik ben een bode engel Gods en mijn 

naam is Jereüseïr.  
 

Voorwaar, voorwaar,  
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Lees voor: Genesis 49, vers 10  De scepter zal van Juda niet 
wijken, noch de heersersstaf tussen zijn voeten, totdat Silo komt, 

en hem zullen de volken gehoorzaam zijn. 

 
Numeri 21, vers 17 tot en met 20  Toen heeft Israël dit lied 

gezongen: Wel op, gij bron: zingt haar in beurtzang toe; de bron, 
die de vorsten groeven, die edelen des volks boorden met hun 

scepter, met hun staven. En van de woestijn ging het naar Mattana. 

En van Mattana naar Nachaliël; en van Nachaliël naar Bamot, en 
van Bamot naar het dal, dat in het veld van Moab is, bij de top van 

de Pisga, die uitziet over de Wildernis.  
 

Ester 4, vers 11, sprak de bode engel Gods. Daar staat 

geschreven: Alle dienaren des konings en de inwoners van des 
konings gewesten weten, dat voor ieder, hetzij man of vrouw, die 

ongeroepen tot de koning in de binnenste voorhof komt, deze éne 
wet bestaat: dat men hen doden zal. Alleen diegene blijft in het 

leven gespaard, aan wie de koning de gouden scepter toereikt. Tot 

zover. 
Lees voor: Ester 5, vers 2  Hier staat geschreven: Toen de koning 

koningin Ester in de voorhof zag staan, won zij zijn genegenheid en 

de koning reikte Ester de gouden scepter toe, die hij in zijn hand 
had; Ester kwam daarop nader en raakte de spits van de scepter 

aan. 
 

Psalm 23, vers 4 en 5  Hier staat geschreven: Zelfs al ga ik door 

een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want Gij zijt bij 
mij; uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Gij richt voor mij een 

dis aan voor de ogen van wie mij benauwen; Gij zalft mijn hoofd 
met olie, mijn beker vloeit over.  

Psalm 110, vers 2  Hier staat geschreven: De HERE strekt van Sion 

uw machtige scepter uit: heers te midden van uw vijanden.  
Psalm 125, vers 3  Hier staat geschreven: Want de scepter der 

goddeloosheid zal niet blijven rusten op het erfdeel der 

rechtvaardigen, opdat de rechtvaardigen hun handen niet 
uitstrekken naar onrecht.  

De bode engel Gods sprak verder, 
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Voorwaar, vele koningen hadden een scepter en afgoden, 
maar hun macht en kracht werd verbroken! 

 

Lees voor: Jeremia 48, vers 17  Hier staat geschreven: Beklaagt 
het, allen die er rondom woont, en allen die zijn naam kent; zegt: 

Ach, hoe is de scepter der kracht, de staf der heerlijkheid, 
gebroken! 

De bode engel Gods sprak verder, 

 
Voorwaar, er is maar één Koning, één Overwinnaar, één 

Macht en Kracht, en er is maar één ware Licht, dat het van 
alle duisternissen en heersers glansrijk overwint, en voor 

deze naam vreest men: Yeshua HaMashiach, Jezus Christus 

uit Nazareth! 
 

Lees voor: Ezechiël 21, vers 24 tot en met 27  Hier staat 
geschreven: Daarom, zo zegt de Here HERE, omdat gij uw 

ongerechtigheid in herinnering brengt, doordat uw overtredingen 

openbaar worden, zodat uw zonden zichtbaar zijn in al uw 
handelingen – omdat men zich uwer herinnert, zult gij met de hand 

gegrepen worden. En gij onheilige, goddeloze, vorst van Israël, 

wiens dag komt ten tijde van de eindafrekening, zo zegt de Here 
HERE: Neem weg die tulband! zet af die kroon! Zo zal het niet 

blijven. Verhoog wat laag is; verlaag wat hoog is. Een puinhoop, 
een puinhoop, een puinhoop zal Ik ze maken. Maar ook zo zal het 

niet blijven. Totdat hij komt, die er recht op heeft en aan wie Ik het 

geven zal. 
 

Lukas 1, vers 32  Hier staat geschreven: Deze zal groot zijn en 
Zoon des Allerhoogsten genoemd worden, en de Here God zal Hem 

de troon van zijn vader David geven. 

 
Openbaring 22, vers 15 tot en met 16  Hier staat geschreven: 

Buiten zijn de honden en de tovenaars, de hoereerders, de 

moordenaars, de afgodendienaars en ieder, die de leugen liefheeft 
en doet. Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden, om ulieden dit te 

betuigen voor de gemeenten. Ik ben de wortel en het geslacht van 
David, de blinkende morgenster.  
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Jeremia 33, vers 15  Hier staat geschreven: In die dagen en te 
dien tijde zal Ik aan David een Spruit der gerechtigheid doen 

ontspruiten, die naar recht en gerechtigheid in het land zal 

handelen. 
 

Hebreeën 1, vers 8  Hier staat geschreven: Maar van de Zoon: 
Uw troon, o God, is in alle eeuwigheid en de scepter der 

rechtmatigheid is de scepter van zijn koningschap.  

 
Openbaring 12, vers 11  Hier staat geschreven: En zij hebben 

hem overwonnen door het bloed van het Lam en door het woord 
van hun getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad, tot in 

de dood. 

 
1 Korinthiërs 15, vers 24 en 25  Hier staat geschreven: Daarna 

het einde, wanneer Hij het koningschap aan God de Vader 
overdraagt, wanneer Hij alle heerschappij, alle macht en kracht 

onttroond zal hebben. Want Hij moet als koning heersen, totdat Hij 

al zijn vijanden onder zijn voeten gelegd heeft.  
 

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Hier staat geschreven: Want 

alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon 
gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren 

ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de 
wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de 

wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet 

veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet 
heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is 

het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 
duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 

waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 

gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; 
maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn 

werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 

De bode engel Gods sprak verder, 
 

Voorwaar, wees nederig voor de Koning der koningen, die 
alle macht en kracht en heerlijkheid bezit! 

Iedere ziel en macht zal zich buigen, of vertrapt worden. 
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Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de engel des Heren, en 
verdween. 
 

 
 

Aan hen die achterbleven! 
 
AAN HEN, DIE VELE ZIELEN AFHIELDEN VAN DE WAARHEID GODS, 

DOOR TE ZEGGEN DAT ZIJ NIET MOESTEN LUISTEREN NAAR 
PROFEET BENJAMIN COUSIJNSEN!  

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 12 augustus 2013 bracht de engel des 

Heren deze boodschap van de almachtige God over aan 

eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus 
Christus. Voorwaar, ik ben een bode engel Gods, Armisia.  

 

Wat hebt gij geoordeeld over die profeet Benjamin 
Cousijnsen, en geroddeld! 

Zo spreekt de Heer. 

 
Lukas 19, vers 22  Hij zeide tot hem: Uit uw eigen mond zal ik u 

oordelen, slechte slaaf. Gij wist, dat ik een streng mens ben, die 
wegneemt wat ik niet heb uitgezet en maai wat ik niet gezaaid heb. 

 

Voorwaar,  
 

Jakobus 3, vers 13 tot en met 16  Wie is wijs en verstandig 
onder u? Hij tone uit zijn goede wandel zijn werken met wijze 

zachtmoedigheid. Indien gij echter bittere naijver en zelfzucht in uw 

hart hebt, beroemt u dan niet en liegt niet tegen de waarheid. Dat 
is niet de wijsheid, die van boven komt, maar zij is aards, 

ongeestelijk, duivels; want waar naijver en zelfzucht heerst, daar is 

wanorde en allerlei kwade praktijk. 
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Voorwaar, gij had al uw kerkzielen gewaarschuwd en 
gezegd:  

“Luister niet naar de boodschappen van profeet Benjamin 

Cousijnsen”, en gij trok vele zielen mee uw denkwereld in! 
 

Jakobus 1, vers 26  Indien iemand meent godsdienstig te zijn en 
daarbij zijn tong niet in toom houdt, maar zijn hart misleidt, diens 

godsdienst is waardeloos. 

 
Voorwaar, uw dag komt dichterbij, dat gij voor God komt te 

staan en hiervoor verantwoording zult moeten afleggen. 
En de Heer zal u zeggen: Waarom hebt gij Mijn profeet vervolgd? 

En nu is hij onverwachts weg! En gij zult u op de borst slaan.  

Complete chaos en vele rotsblokken vielen op de aarde, en de 
sterren wankelden. 

 
Voorwaar, de Christenen zullen er niet meer zijn! 

En gij zult zeggen: “God is streng en onrechtvaardig”.  

Voorwaar, luister naar de boodschappen! Benjamin Cousijnsen 
heeft de wereld gewaarschuwd, en wie niet wou horen, ging 

verloren.  

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 
verdween. 

 
Bent u die persoon, die is achtergebleven, terwijl u deze 

boodschap leest? 

Was u misschien die dominee of die voorganger, die eigenlijk zo 
sprak over Benjamin Cousijnsen? Of misschien sprak u niet slecht 

over Benjamin Cousijnsen, maar geloofde u misschien wel niet dat 
de ‘Rapture’ zo dichtbij was, en u hoort deze boodschap, dan kunt u 

nog tot Jezus Christus komen, en uw hart geven en gered worden.  

Het zal moeilijk voor u zijn, maar mocht u in deze situatie zijn, en 
weet u het nu in uw hart – en het zal heel moeilijk zijn, want de 

Heilige Geest zal ook weggenomen zijn – maar de Heer heeft via 

Benjamin Cousijnsen gesproken, dat de mensen, die achterblijven 
en tot inkeer komen, nog één kans zullen krijgen. Ik weet niet 

precies wat dit betekent, die ene kans. Misschien betekent dat, dat 
u in een situatie komt, dat u Jezus Christus niet mag verloochenen, 

en dat u daar voor uit moet komen, zelfs al wordt u daardoor 
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opgepakt. En men zal u dwingen om het merkteken, de chip, te 
laten aannemen. De Heer waarschuwt in de Bijbel, en ook door de 

profetieën die Benjamin Cousijnsen bracht, dat iedereen, die het 

merkteken van het beest aanneemt, dat die verloren zal zijn, 
omdat dit ook staat voor het aannemen en kiezen voor de 

antichrist. Niemand zal kunnen kopen en verkopen, als ze dit 
doorzetten. Maar het betekent, dat u sterk zult moeten zijn, zelfs 

als het betekent dat u honger zult moeten lijden, en dat u in de 

gevangenis komt, en zelfs als het betekent, dat u moet zeggen: “Ik 
neem Jezus Christus aan en ik kies tegen de chip”. En zelfs als dat 

betekent dat u daardoor onthoofd wordt, want dat is wat de 
antichrist van plan is.  

 

Luister naar de boodschappen. 
En als de Heer u, die nog niet opgenomen bent, nu overtuigt van de 

waarheid van de Heilige Geest - u hoeft het niet zover te laten 
komen, deze hel op aarde - kies dan vandaag nog! Maar kies niet 

uit angst, maar uit liefde. Want Jezus Christus kwam op aarde, om 

u het eeuwige leven te geven, om deze kloof van duisternis en van 
slechtheid van de mens, die er vanaf het begin is op aarde, te 

overbruggen. De boze wilde het plan van God verijdelen, maar 

Jezus Christus overbrugde de kloof, door Zijn leven te geven uit 
liefde voor u. De Heer zegt: Ik ben de Weg, de Waarheid en het 

Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij, door Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus.  

 

Als u deze boodschap hoort, en u bent overtuigd dat het 
waar is, buig dan uw knieën vandaag nog!  

Want wij weten de dag en het uur niet, maar de Heer weet het, en 
het is heel dichtbij, omdat Hij het zegt, niet omdat wij het zeggen, 

of Benjamin Cousijnsen. De dag is nu heel dichtbij. En wacht niet te 

lang! Want anders heeft u dus inderdaad deze laatste kans. Geef 
het niet op, maar vertrouw uw leven toe aan Jezus Christus, die 

van u houdt, ook al zult u moeite hebben om het te kunnen voelen, 

als de Heilige Geest weg is. Misschien moet u dan verstandelijk 
door het leven gaan, totdat uw einde komt. Maar dat betekent wel, 

dat u het eeuwige leven heeft bij God, in liefde en volmaakte vrede! 
Liever bij de Heer in vrede en in volmaakte liefde, dan eeuwige 

kwelling in de hel.  



 
 

 

1804 
 
 

 

 
De Here zegene u, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
 
 

 

 
 

 

Kom uit uw luiers! 
 
U KUNT NIET GROEIEN ALS U ZUIGELING WILT BLIJVEN! 

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 12 augustus 2013 bracht de engel des 

Heren deze boodschap van de almachtige God over, de God van 
Abraham, Izaäk en Jakob, aan zijn eenvoudige, ware eindtijdprofeet 

Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus.  

 
Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Ik ben de bode engel Gods en 

ben uitgezonden naar Gods uitgekozen profeet van de 
laatste dagen, Benjamin Cousijnsen.  

Voorwaar, en als gij niet gelooft dat ik Michaël ben, die spreekt in 

de naam van de God van Abraham, Izaäk en Jakob, en niet gelooft 
dat voor God iets te wonderlijk is, lees dan voor: 

 
Jeremia 32, vers 27  Hier staat geschreven: Zie, Ik, de HERE, ben 

de God van al wat leeft; zou voor Mij iets te wonderlijk zijn? 

 
Exodus 2, vers 24 tot en met 25  Hier staat geschreven: En God 

hoorde hun klacht en God gedacht aan zijn verbond met Abraham, 

Izaäk en Jakob. Zo zag God de Israëlieten aan en God had 
bemoeienis met hen. 
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Markus 4, vers 13 tot en met 20  Hier staat geschreven: En Hij 

zeide tot hen: Weet gij niet, wat deze gelijkenis betekent, en hoe 

zult gij dan al de gelijkenissen verstaan? De zaaier zaait het woord. 
Dit zijn degenen, die langs de weg zijn: waar het woord gezaaid 

wordt, en zodra zij het horen, komt terstond de satan en neemt het 
woord, dat in hen gezaaid is, weg. En evenzo zijn, die op 

steenachtige plaatsen gezaaid worden, degenen, die, zodra zij het 

woord horen, het terstond met blijdschap aannemen. Doch zij 
hebben geen wortel in zich, maar zijn mensen van het ogenblik; 

wanneer later verdrukking of vervolging komt om der wille van het 
woord, komen zij terstond ten val. En een ander deel zijn degenen, 

die in de dorens gezaaid worden: dit zijn zij, die het woord horen, 

maar de zorgen van de wereld en het bedrog van de rijkdom en de 
begeerten naar al het andere komen erbij en verstikken het woord 

en het wordt onvruchtbaar. En dit zijn degenen, die in goede aarde 
gezaaid zijn: zij, die het woord horen en in zich opnemen en vrucht 

dragen, dertig- en zestig- en honderdvoud. 

 
Johannes 1, vers 34  Hier staat geschreven: En ik heb gezien en 

getuigd, dat deze de Zoon van God is. 

De engel des Heren sprak verder, Voorwaar, 
 

Lees voor: Genesis 16, vers 7  Hier staat geschreven: En de Engel 
des HEREN trof haar aan bij een waterbron in de woestijn, bij de 

bron aan de weg naar Sur. 

Genesis 17, vers 1  Hier staat geschreven: Toen Abram 
negenennegentig jaar oud was, verscheen de HERE aan Abram en 

zeide tot hem: Ik ben God, de Almachtige, wandel voor mijn 
aangezicht, en wees onberispelijk. 

Genesis 18, vers 1 tot en met 3  Hier staat geschreven: En de HERE 

verscheen aan hem bij de terebinten van Mamre, terwijl hij op het 
heetst van de dag in de ingang der tent zat. En hij sloeg zijn ogen 

op en zag, en zie, drie mannen stonden bij hem; toen hij hen zag, 

liep hij hun uit de ingang van zijn tent tegemoet, en boog zich ter 
aarde; en hij zeide: Mijn heer, indien ik uw genegenheid gewonnen 

heb, ga dan niet aan uw knecht voorbij. 
De engel des Heren sprak verder,  
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Voorwaar, als gij de Bijbel kent en waarlijk vervuld zijt met 
de Heilige Geest, dan weet gij dat God Zijn bode engelen 

uitzond door de heilige Geschriften heen! 

Waar staat geschreven, dat wij bode engelen alleen tot Openbaring 
uitgezonden worden?  

Nergens! 
Voorwaar, Hoor! Ik ben Michaël, een bode engel Gods, en als gij 

niet gelooft dat Gods werken dezelfde zijn en dat Benjamin 

Cousijnsen Gods uitgekozen profeet is, heeft het geen zin om 
verder te luisteren. 

 
Lees voor: Openbaring 22, vers 6  Hier staat geschreven: En Hij 

zeide tot mij: Deze woorden zijn getrouw en waarachtig, en de 

Here, de God van de geesten der profeten, heeft zijn engel 
gezonden om zijn knechten te tonen hetgeen weldra geschieden 

moet. 
Openbaring 22, vers 16  Hier staat geschreven: Ik, Jezus, heb mijn 

engel gezonden, om ulieden dit te betuigen voor de gemeenten. Ik 

ben de wortel en het geslacht van David, de blinkende morgenster. 
Openbaring 22, vers 20 en 21  Hier staat geschreven: Hij, die deze 

dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! 

De genade van de Here Jezus zij met allen.  
 

Johannes 3, vers 3  Hier staat geschreven: Jezus antwoordde en 
zeide tot hem: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand 

wederom geboren wordt, kan hij het Koninkrijk Gods niet zien. 

En vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de wereld 
gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een 

ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 

naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het 

licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever 
gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want 

een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het 
licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de 
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waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat 
zij in God verricht zijn. 

De engel des Heren sprak verder, 

 
Voorwaar, ik ga nu; wie Gods profeet zegent, zal gezegend 

worden, meervoudig! 
En wie deze boodschap, die gesproken is, verwerpt, zal de waarheid 

en zegen missen, en zal verantwoording moeten afleggen voor God 

en de engelen, omdat ze zich hebben gedragen als baby’s!  
 

Lees voor: 1 Korinthiërs 13, vers 11  Hier staat geschreven: 
Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, voelde ik als een kind, 

overlegde ik als een kind. Nu ik een man ben geworden, heb ik 

afgelegd wat kinderlijk was.  
 

Voorwaar, sprak de engel des Heren verder, Kom uit uw 
luiers! 

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, wil u nieuwe dingen laten zien, 

en u zegenen en sterken. Waarlijk, velen zullen zich op de borst 
slaan en trappelen als baby’s. Maar voor u zal tellen: Wie niet wou 

horen naar Gods geliefde profeet, en in de kerk babybox bleef, en 

maar bleef zuigen aan de borst van de kerk, kon niet verder 
groeien! Voorwaar, laat u verschonen en bekeer u! Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus, wil u zegenen, maar dan moet gij wel 
geloven, dat Hij toen en ook nu nog Dezelfde is, en Zijn bode 

engelen nog steeds uitzendt, zelfs naar Gods uitgekozen profeet, 

om de wereld te waarschuwen. En gij die luistert, zegen Benjamin 
Cousijnsen! 

 
Lees voor: 1 Korinthiërs 13, vers 2  Hier staat geschreven: Al 

ware het, dat ik profetische gaven had, en alle geheimenissen en 

alles, wat te weten is, wist, en al het geloof had, zodat ik bergen 
verzette, maar ik had de liefde niet, ik ware niets.  

 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de engel des Heren, en 
verdween. 

 
SHALOM 
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Openbaring Gods: Wat Henoch werkelijk 

meemaakte! 
 
GEEF DIT DOOR, MARTA, SPRAK DE HEER, WANT DIT HEB IK OOK 

JOU GEOPENBAARD. EN DE HEER GAF NOG MEERDERE DETAILS 
OVER HETGEEN HENOCH ZAG. EEN BIJZONDERE ONTHULLING!  

 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Ik wil vandaag met u een gedeelte 
bespreken uit het boek van Henoch. De Heer vroeg mij de 

bevindingen, die Hij bevestigd en geopenbaard heeft aan mij, maar 
ook aan profeet Benjamin Cousijnsen, en die waar zijn, met u te 

delen. Het is bijzondere informatie. Maar eerst begin ik in het kort 

te vertellen, waar het boek Henoch onder andere over gaat, zodat 
u, als u er nog nooit van gehoord heeft, zich er toch een 

voorstelling van kan maken.  
 

De Heer openbaart en brengt sinds begin 2012 met 

regelmaat boodschappen, die Benjamin opschreef. 
Deze profeet Henoch, uit de oude tijd, schreef belangrijke 

informatie op. En de Heer bevestigde, dat deze informatie ook 

waarheidsgetrouw is. Het is door de eeuwen heen uit de Bijbel 
gehaald, omdat de boze niet wilde, dat deze belangrijke informatie, 

wat hem ontmaskert als het ware, de wereld in zou gaan! Nu 
brengt de Heer ook dit boek, naast de Deuterocanonieke boeken, 

weer terug in de Bijbel, omdat ze wel degelijk betrouwbaar zijn! Dit 

is wat de Heer ons dus duidelijk heeft gemaakt. Ik ga nu verder, 
 

Het boek bevat, zoals ik al zei, belangrijke informatie. 
Het spreekt onder andere over de eindtijd, het spreekt ook over de 

schepping van God, over de uitspraken die God doet naar de 

mensen, die ongehoorzaam waren in die tijd, uit de tijd van Noach. 
Sowieso stond Henoch, dat kunt u ook lezen, in contact met Noach. 
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En hij was het ook, die namens de Heer Noach vertelde, dat er door 
de zonden, waarin men leefde in die tijd, een zondvloed zou komen 

over de wereld, en dat er een straf voor de mensen zou komen. Hij 

gaf ook richtlijnen, die Henoch doorgaf aan Noach, om te kunnen 
overleven.  

 
Het boek spreekt over de wachters: engelen die een 

bepaalde taak hadden namens de Heer op aarde. 

Zij zagen de vrouwen uit die tijd, staat er in het boek, en raakten 
verliefd op die vrouwen en hadden gemeenschap met hen. Ze 

waren eigenlijk ongehoorzaam aan hun roeping, en daar kwamen 
dus reuzen uit voort. Deze reuzen waren geen vriendelijk volk, 

maar ze onderdrukten de mensen. Op een gegeven moment was er 

een schaarste aan voedsel en begonnen ze dieren, bloed en zelfs 
mensen op te eten.  

Er was grote onrecht op aarde, grote afvalligheid onder de 
mensen.  

Want deze gevallen engelen leerden de mensen dus ook allerlei 

occulte praktijken, wat u ook terug kunt lezen. En uiteindelijk zie 
je, dat de heilige engelen, die een hoge functie in de hemel hebben, 

zoals Michaël, Rafaël, Uriël en Gabriël, bij de Heer komen, en voor 

de mensen opkomen en zeggen: “Heer, heeft u het gezien? Want 
we horen zelfs de klacht tot aan de deuren van de hemel.”  

En God doet daar uitspraak over en geeft Henoch richtlijnen, om te 
gaan teruggeven aan deze gevallen engelen, dat ze gestraft zullen 

gaan worden.  

Er staat dat Henoch de gevallen engelen op een gegeven moment 
huilend aantreft. Zij verzoeken Henoch om een verzoekschrift te 

geven aan God, om met betrekking tot de bestraffing daar dan toch 
mild in te zijn. Maar de Heer wijst dat af, en op het moment dat 

Henoch opnieuw met dat verzoekschrift aan God in gebed is, krijgt 

Henoch verschillende visioenen van bestraffing, zoals hij het noemt 
in hoofdstuk 13. En over deze visioenen van bestraffing - om alles 

eigenlijk in te korten - kunt u in dit boek dus zelf gaan lezen. 

 
Ik wil het met u hebben over hoofdstuk 14, want dit is wat 

Henoch meemaakte.  
Tussendoor zal ik de uitleg toevoegen, en wederom zeg ik: omdat 

de Heer dit zowel aan mij als Benjamin heeft geopenbaard en 



 
 

 

1810 
 
 

 

bevestigd. En deze informatie wil ik u niet onthouden. Het zal u een 
hele nieuwe kijk geven! Ik zou zeggen: Onderzoek het en wijs het 

niet af, maar onderzoek het met een open hart en breng het bij de 

Heer. Ik ga het nu aan u voorlezen en ik zal de dingen toevoegen, 
die de Heer mij en Benjamin duidelijk heeft gemaakt…  

 
Het boek van de woorden van de rechtvaardigheid en van de 

terechtwijzing van de eeuwenoude wachters in 

overeenstemming met de verordening van de Heilige 
Verhevene in het visioen. 

Henoch zegt: Ik zag in mijn slaap.  
Ik zeg: Henoch sliep niet, en dat hoort u verderop in de tekst, dat 

het geen slaap was, maar dat hij eigenlijk opgenomen werd.  

Ik zag in mijn slaap hetgeen ik nu vertellen zal met een tong van 
vlees, schrijft hij verder, en de adem van mijn mond: die de 

Verhevene aan de mensen gegeven heeft om ermee met elkaar te 
overleggen en in hun hart begrip te verkrijgen. Zoals Hij de mens 

heeft geschapen en hem het vermogen heeft gegeven het woord 

van wijsheid te begrijpen, zo heeft Hij mij eveneens geschapen en 
mij het vermogen gegeven om de Wachters, de kinderen der 

hemel, “zo werden zij genoemd toen”, terecht te wijzen.  

 
Want Henoch had de taak gekregen, om hen terecht te wijzen 

namens God. Ondertussen had hij dat verzoekschrift bij de Heer 
gebracht, en daarna kreeg hij deze visioenen. 

 

Ik heb het verzoekschrift van ulieden uitgeschreven, “zei hij tegen 
de wachters”, en in mijn visioen werd het aldus duidelijk, dat uw 

verzoekschrift zelfs niet tot in alle dagen der eeuwigheid ingewilligd 
zal worden, en dat dit oordeel uiteindelijk aan u is opgelegd: het zal 

niet voor u ingewilligd worden. “Dit moest hij namens God zeggen”. 

En van nu af aan zult gij niet meer in de hemel opstijgen… 
 

Deze engelen kenden blijkbaar de techniek van het opstijgen in een 

ruimteschip; dit even ter zake. 
 

… tot in alle eeuwigheid, en in de kluisters der aarde, zo luidt de 
verordening… 
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Ze zouden worden opgesloten in de diepten der aarde, als straf. Bij 
vers 6 ga ik verder: 

 

… zult gij voor alle dagen der wereld gebonden worden. Maar 
voordien zult gij de vernietiging van uw geliefde zonen meemaken… 

 
Voordat ze gebonden werden, zouden ze zien, hoe de reuzen - hun 

zonen en dochters, die reuzen waren – vernietigd werden en hoe ze 

elkaar gingen bestrijden. 
 

… en gij zult geen plezier aan hen beleven, maar zij zullen voor uw 
ogen omkomen door het zwaard. En uw verzoekschrift ten behoeve 

van hen zal niet ingewilligd worden, evenmin als die van ulieden 

zelf: ook al weent en bidt gij en spreekt gij alle woorden, die het 
geschrift bevat dat ik heb geschreven.  

 
Want ze waren aan het huilen, op het moment dat Henoch naar hen 

toeging, omdat ze bang waren voor de straf, die hen te wachten 

stond. En dan vers 8: 
 

En het visioen werd mij aldus getoond, “en nu komt het”: Zie, in 

het visioen nodigden wolken mij uit en was er mist die mij opriep… 
 

En dan ga ik toevoegen: Deze mist, die hem uitnodigde… het 
gebeurde dus echt, want hij zegt: Het is een visioen, dat mij 

uitnodigde. Maar hij hoorde dus Zijn stem in de wolken, die mij 

uitnodigde, die mij opriep, zegt hij. Het gebeurde dus echt, dat is 
wat ik eruit kan halen en wat bevestigd werd door de Heer, dat hij 

de stem hoorde van God, die hem riep. Hij hoorde dus zijn naam en 
werd uitgenodigd naar Hem, naar God, toe te komen. En dan staat 

er: 

 
… en de baan der sterren en lichtflitsen deden mij spoeden en 

haasten… 

 
Dit, ‘de baan der sterren’ betekent: Er was een landingsbaan, een 

plek, waar ze dus opgestraald werden, en dat beschrijft hij als de 
baan der sterren. En lichtflitsen deden mij spoeden en haasten: 

deze lichtflitsen was de lichtbundel, die hem optrok. Hij werd in 
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feite, gaf de Heer aan, langzaam opgestraald. De Heer straalde 
hem langzaam op, om hem niet te laten schrikken. Denk maar een 

zwevende astronaut, maar waarschijnlijk ervoer hij dat toch nog als 

spoeden en haasten in die tijd.  
 

… en de winden in het visioen deden mij vliegen en tilden mij op, 
en droegen mij ten hemel… 

 

‘En de winden’ betekent: De luchtstroom, die hij ervoer, toen hij de 
lucht ingezogen werd. En hij beschrijft het als: de winden in het 

visioen deden mij vliegen en tilden mij op. En ondertussen zag hij 
dus de lichtflitsen, de lichten aan de onderkant van het schip: 

 

En ik ging er binnen, “hij ging dus het ruimteschip, het Elohím 
schip, binnen, zegt de Heer”, totdat ik langs een muur trok, die uit 

kristallen opgebouwd was… 
 

Omdat zowel de binnenkant als de buitenkant van het schip 

transparant en glimmend was, beschrijft hij het als: uit kristallen 
opgebouwd. 

 

… en omgeven werd door tongen van vuur. 
 

De binnen- en buitenkant van het schip hebben een uitstraling, die 
er uitziet als vuur, zeg maar, de energie en de kleur ervan, en de 

beweging ervan. 

 
En het begon mij schrik aan te jagen. En ik ging de tongen van 

vuur binnen en trok langs een groot huis dat uit kristallen was 
opgebouwd. 

 

Dus hij ging het Elohím schip binnen. Hij beschrijft dat als: Ik ging 
langs een groot huis. 

 

En de muren van het huis waren gelijk een betegelde vloer uit 
kristallen gemaakt… 

 
Hij kon zien, dat de vloer uit kristallen was gemaakt, dat het 

transparant en glimmend was. 
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En haar fundering was van kristal, “dus alles was transparant en 

glanzend.” Haar bovenbouw was als het pad der sterren… 

 
Dus hij zag eigenlijk belichting, die hij niet kon benoemen. Hij 

benoemt het als het pad der sterren en: 
 

lichtflitsen, en daartussen waren gloeiende cherubijnen… 

 
Dus in die ruimte, in dit Elohím schip, waren deze speciale engelen, 

die bekend staan als engelen, die dichtbij de troon van God staan, 
en die ook in de Bijbel terugkomen. 

 

… en hun gewelf, “de bovenkant van deze engelen”, was helder als 
water, “dus eigenlijk bijna transparant, bijna doorzichtig.” Een 

vlammend vuur omgaf de muren, “dus weer die gloed en trilling of 
vlammen, die je ziet, zeg maar”, en haar portalen, “dus ook de 

deuren. Denk maar aan deuren, die open- en dichtgaan”, die 

gloeiden “ook” met vuur. En ik ging dat huis binnen… 
 

Dus hij stapte opnieuw door een deur heen naar een ander vertrek. 

Daar zag hij ook diezelfde uitstraling van de muren, want hij 
beschrijft: 

 
… en het was er heet als vuur en koud als ijs… 

 

Dus het was geen vuur, die muren, maar: diezelfde warme gloed en 
bewegende uitstraling van Gods kracht. En koud als ijs, dus hij 

brandde zich daar niet aan. Waarschijnlijk heeft hij het aangeraakt, 
dat hij kan zeggen: koud als ijs, omdat het niet brandde. 

 

… en er waren geen levenstekenen daarbinnen… 
 

Dus hij zag geen mensen in die ruimte, en toen werd hij eigenlijk zo 

bang en kreeg hij het zo benauwd: 
 

… vrees bedekte mij, en benauwing kreeg mij in haar greep. En 
terwijl ik sidderde en trilde, viel ik op mijn aangezicht.  
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Hij is flauwgevallen, terwijl hij op zijn knieën zat. Maar de Heer 
heeft het ook toegelaten, en dat heeft de Heer ook bevestigd, want 

hij had eigenlijk een uittreding. Hij beschrijft het als:  

 
En ik kreeg een visioen.  

 
Maar in feite was dit nodig, gaf de Heer via Benjamin Cousijnsen 

aan, omdat hij in de geest verder kon zien. Anders was de kracht 

van God te groot geweest. 
 

En zie! “staat er”, Er was een tweede huis… “en toen kon hij dus in 
die tweede ruimte komen”, groter dan het vorige, en het gehele 

portaal stond voor mij open… 

 
Deze deuren stonden dus wagenwijd open, en toen kwam hij in een 

ruimte… 
 

… en het was “wederom” uit vuurvlammen gebouwd, “zegt hij, dus 

weer diezelfde gloed”. En in elk opzicht blonk het zo uit in 
schittering en uitnemendheid en grootsheid… 

Dus de ruimte en de schittering was werkelijk zo groot, dat hij niet 

in staat is, zegt hij: 
 

… dat ik niet in staat ben aan ulieden haar schittering en grootsheid 
te beschrijven.  

 

Dat hij met woorden eigenlijk niet kan beschrijven, wat hij zag. De 
Heer beschrijft en voegt er aan toe, dat deze ruimte, deze Elohím, 

zelfs groter is dan heel Israël bij elkaar. Dus het is niet zo vreemd, 
dat Henoch het niet kon beschrijven. Het was gewoon een echte 

grote lichtende ruimte. 

 
En haar vloer was van vuur, “dus weer die glans zeg maar, die 

warme kleur”, en erboven waren lichtflitsen, “dus weer die 

belichting”, en het pad der sterren, en haar bovenbouw was 
eveneens een vlammend vuur.  

 
Dus de kracht Gods bedekt alle muren en het hele Elohím schip aan 

alle kanten. En dat geeft een prachtig mooie uitstraling, die door 
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Henoch als het ware het dichtst benaderd beschreven wordt als een 
‘vuurgloed’. En Henoch zegt verder vanaf vers 18:  

 

En ik keek en zag daarbinnen een verheven troon, waarvan het 
uiterlijk was als kristal… 

 
Wat Henoch zag was letterlijk, niet figuurlijk!, het Heilige der 

Heiligen, waar God op de troon zit. En God troont op een prachtige, 

onbeschrijflijk mooie, heldere troon. Henoch beschrijft deze troon 
dus als het uiterlijk van een kristal. 

 
… en de wielen ervan, “van deze verheven troon”, waren als de 

schijnende zon, en daar was de aanblik van cherubijnen.  

 
Dus er bevond zich een beweegbaar mechanisme onderaan de 

troon. En hij zag ook de aanblik van cherubijnen, dus die keken 
naar hem. De Bijbel spreekt ook over deze cherubijnen. Het zijn 

heilige engelen Gods, die dichtbij de troon van God staan en ook de 

troon bewaken. En het zijn ook aanbiddingsengelen.  
 

En vanonder de troon kwamen er stromen vlammend vuur 

vandaan, zodat ik er niet naar kon kijken.  
 

Hij beschrijft dit met menselijke ogen, ook als hij in de geest is – hij 
was nu in de geest – dat hij er niet naar kon kijken, dus zo 

uitnemend, zo groot is die heerlijkheid!  

 
En de Grote Majesteit zat daarop, en Zijn gewaad scheen helderder 

dan de zon en “bij vers 21”, was witter dan welke sneeuw dan ook. 
Geen der engelen kon binnenkomen en Zijn gezicht aanschouwen 

om redenen van Zijn uitnemendheid en heerlijkheid… 

Dus Henoch maakt duidelijk, dat zelfs de engelen niet zomaar 
kunnen binnenkomen en Zijn gezicht aanschouwen, om redenen, 

vanwege de grote kracht en heerlijkheid, die aanwezig is bij en 

rond de troon van God. 
 

… en geen vlees kon Hem aanschouwen. “Zelfs hij niet in de geest”. 
Het vlammende vuur was rondom Hem, en er stond een groot vuur 

voor Hem, en niemand die in de buurt was kon hem benaderen: 
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myriaden maal myriaden stonden voor Hem, en toch had Hij geen 
raadgever nodig. En de meest heiligen die dichtbij Hem waren, 

gingen tegen de nacht niet weg en verlieten Hem niet.  

 
Over deze oudsten schrijft Openbaring ook: de oudsten die rond de 

troon zijn en God aanbidden. 
 

En tot op dat moment had ik voorover gelegen op mijn gezicht, 

bevend: en de Heer riep mij met zijn eigen mond, en zei tegen mij: 
'Kom hierheen, Henoch, en hoor mijn woord'. En een van de 

heiligen kwam naar mij toe en maakte mij wakker… 
 

Hier in deze zin zie je heel duidelijk, dat hij uit zijn lichaam is en 

het heeft mogen aanschouwen, maar nu wordt hij wakker gemaakt. 
De Heer geeft toestemming, en dan gaat nu de deur open, en staat 

Henoch weer in diezelfde ruimte, waar God is, alleen nu met zijn 
lichaam. Denk maar aan de scepter van God, dat je alleen de troon 

kan naderen, als de Heer via Zijn scepter zeg maar, toestemming 

geeft. En de Heer gaf op de een of andere manier toestemming, en 
toen kwam hij in zijn lichaam terug, en daarna ging hij werkelijk die 

zaal in met lichaam en al. 

 
… en hij deed mij opstaan en de deur naderen, en ik boog mijn 

gezicht omlaag, “zegt hij”. 
 

En dan lees ik nu hoofdstuk 15: 

En Hij antwoordde en zei tegen mij, en ik hoorde Zijn stem: 'Vrees 
niet, Henoch, gij rechtvaardige man en schriftsteller van 

rechtvaardigheid: kom nader en luister naar mijn stem. En ga, zeg 
tegen de wachters der hemel, die u gezonden hebben om voor hen 

te bemiddelen: Gijlieden zijt degenen die voor de mensen moet 

bemiddelen, en niet de mens voor u: Waarom hebt gij de hoge, 
heilige, en eeuwige hemel verlaten, en bij vrouwen gelegen, en 

uzelf met de dochters der mensen verontreinigd en uzelf vrouwen 

toegeëigend, en gelijk de kinderen der aarde gedaan, en reuzen als 
uw zonen verwekt? En ondanks dat gij heilig en geestelijk waart, en 

het eeuwig leven had, hebt gij uzelf met het bloed van vrouwen 
verontreinigd, en kinderen met het bloed dat in het vlees is 

verwekt, en gelijk de mensenkinderen vlees en bloed begeerd, 
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zoals ook zij doen die doodgaan en verdwijnen. Daarom heb ik hen 
ook vrouwen gegeven, zodat zij die zwanger konden maken, en 

kinderen van hen konden krijgen, opdat het hun aldus aan niets op 

aarde zou ontbreken. Maar gij waart voorheen geestelijk, het 
eeuwig leven bezittend, en onsterfelijk voor alle generaties van de 

wereld. En daarom heb Ik geen vrouwen voor u bestemd; want wat 
de geesten der hemel betreft, in de hemel is hun verblijfplaats. En 

nu zullen de reuzen, die voortgekomen zijn uit geest en vlees, 

kwade geesten genoemd worden op de aarde, en op de aarde zal 
hun verblijfplaats zijn. Kwade geesten zijn van hun lichamen 

uitgegaan, want uit mensen zijn ze geboren, maar bij de heilige 
Wachters ligt hun begin en eerste oorsprong; zij zullen kwade 

geesten op aarde zijn, en kwade geesten zullen zij genoemd 

worden. En zoals de geesten van de hemel in de hemel hun 
woonplaats zullen hebben, zo zullen de geesten van de aarde, die 

op aarde geboren zijn, hun woonplaats op aarde hebben. En de 
geesten der reuzen teisteren, onderdrukken, vernietigen, vallen 

aan, strijden, en bewerken de afbraak van de aarde, en 

veroorzaken moeilijkheden: zij nemen geen voedsel, maar 
hongeren en dorsten desondanks, en geven beroeringen. En deze 

geesten zullen tegen de mensenkinderen opstaan, en tegen de 

vrouwen, omdat zij van hen uitgegaan zijn. 
Ik eindig bij dit hoofdstuk.  

 
Benjamin Cousijnsen kreeg in 2012 ook een visioen van de 

Heer.  

Ook in dit visioen ging hij mee in de geest. Het gaat dus over deze 
gevallen engelen, die bestraft werden.  

Ze moesten eerst aanzien, dat hun kinderen, de reuzen, gedood 
werden. En ze werden dus gebonden, diep in de aarde. Daar zijn ze 

vele eeuwen gebleven, en een relatief korte tijd daarna losgelaten.  

En nu zijn deze machten, samen met de geesten van hun kinderen, 
die zeer wraakzuchtig zijn, op de aarde. Hetgeen hier beschreven 

staat, is wat zij nu op dit moment in toenemende mate in de wereld 

doen. Hier staat: de geesten der reuzen teisteren, onderdrukken - 
het zijn machten van vernietiging! - vallen aan, strijden en 

bewerken de afbraak van de aarde. Zij willen dus Gods schepping 
echt verwoesten in een zo kort mogelijke tijd, en veroorzaken 

moeilijkheden. Zij nemen geen voedsel, maar hongeren en dorsten 
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desondanks, en geven beroeringen. Ze zetten mensen op tegen 
elkaar. En deze geesten zullen tegen de mensen opstaan, tegen de 

vrouwen, omdat zij van hen uitgegaan zijn.  

 
Dus de Heer maakt ook het volgende duidelijk - en is deze 

informatie ook heel belangrijk, want in Gods woord staat:  
We strijden niet tegen vlees en bloed, maar tegen de machten, 

tegen de overheden dezer duisternis.  

Ja, misschien staat u echt te tetteren met uw oren, zoals ik altijd 
zeg. Maar dit is wat de Heer nu aan u openbaart. Ik vind het heel 

bijzonder, dat ik het u mag doorgeven. Ik zou zeggen: lees het, 
bestudeer het en leg het bij de Heer. Maar open uw hart ook!  

Gods zegen!  

 
Ik heb gedaan, wat de Heer van mij en van Benjamin vroeg.  

Ik, Marta, ben eigenlijk Benjamins stem. Normaal lees ik alleen 
maar voor, hetgeen de Heer doorgeeft aan Benjamin Cousijnsen, 

100%, maar de Heer sprak ook nu 100% duidelijk, dat we dit 

moesten delen met u. En de openbaring komt niet van mij, en ook 
niet van Benjamin. Het komt ook 100% van de Heer, die het 

openbaart en nog eens bevestigt. Voordat ik dit ging voorlezen, 

heeft de Heer elke zin, die ik uitsprak, bevestigd, dat het goed was. 
Dus, ja, ik wens u Gods zegen ermee.  

 
Mocht u de Heer nog niet kennen: 

Kom tot Hem en aanvaard Hem als de Redder en als Heiland in uw 

leven! Want Hij gaf Zijn leven voor u aan het kruis van Golgotha, 
juist om deze machten en krachten te verbreken, en de zondeval, 

en alles wat er bij komt kijken, de scheiding die ontstond tussen 
God en de mensen, door wat er gebeurde in de geschiedenis.  

En Jezus Christus heeft u vrijgekocht van de macht der zonde, door 

een offer te worden voor uzelf. Kom tot Hem, want Hij zal u 
verlossen, op het moment dat u Hem toelaat in uw leven.  

 

Zeg maar eenvoudig, “Heer, kom in mijn leven. Ik besef dat 
ik het niet alleen kan. Wilt u ook mijn Heiland zijn, ook mijn 

Heer en Koning? En verander mij”. 
 

Luister naar de boodschappen, die komen van God zelf.  
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Hij is Dezelfde, gisteren, vandaag en tot in alle eeuwigheid. Ik zou 
echt niet zoveel moeite nemen, dag aan dag aan dag aan dag, om 

alle boodschappen in te spreken. Ik kan dit niet uit mijzelf 

verzinnen. Benjamin krijgt waarlijk alle pakketjes, gewoon elke 
boodschap tot in alle details, met alle plaatsen in de Bijbel, wat hij 

alleen maar op hoeft te schrijven. En het mooie is, ik kijk het altijd 
na, want God maakt geen fouten, maar wij mensen maken soms 

wel fouten. Soms vergeet hij een woordje, of is hij moe, of wat dan 

ook; hij blijft een mens. Maar over het algemeen is het gewoon 
goed, en zitten er gewoon nauwelijks fouten in wat dat betreft. En 

ik verbaas me er ook altijd weer over, dat de Heer precies weet, 
waar alles staat.  

 

Hij is het Woord.  
Er staat geschreven: In het begin was het Woord, en het Woord 

was bij God en het Woord was God, en alles is door het Woord 
geworden, wat geworden is. Hij spreekt, en het is er. Dus het is 

eigenlijk logisch, dat de Heer alle boodschappen geeft. Hij weet 

precies, wat waar staat! Het is zo mooi. Het zijn echt pareltjes van 
boodschappen.  

Maar luister er niet alleen naar, maar neem het serieus! Mocht u 

een Christen zijn, die beseft: Het is waar! Maar het gaat in tegen 
alles waar ik mee op ben gevoed, of wat ik gehoord heb in mijn 

kerk! of ik word gewaarschuwd van: “Nee, niet luisteren naar hem”. 
Maar wees u bewust, dat u ook uw eigen verantwoordelijk heeft in 

uw leven, om te luisteren naar de boodschappen. Want ook al zegt 

Jantje of Pietje, wie hij ook is, of zij: “Luister er niet naar!” Dan 
kunt u straks wel met de vinger wijzen bij de troon van God: “Ja, 

maar meneer de voorganger zei het!” Maar u heeft ook uw eigen 
verantwoordelijkheid! In de Bijbel staat ook geschreven: 

‘Onderzoek alles en behoud het goede’. Dus iedereen heeft de 

verantwoordelijkheid, om alles te onderzoeken.  
U kunt uit angst u gaan afsluiten en bij het oude vertrouwde 

blijven, maar voor hetzelfde mist u de boot, omdat u niet klaar was 

- en er was zonde in uw leven - voor de Komst van de Heer. Want 
deze Opname gaat geschieden, en wellicht eerder dan u denkt!  

 
De Heer heeft het niet zomaar aan ons gegeven; wij zijn 

maar hele gewone mensen.  
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Maar echt, ik kan alleen maar zeggen: Alstublieft, doe er iets mee, 
want alleen de Heer kan u overtuigen. Maar u moet uw hart er wel 

voor openen. 

 
Gods zegen 

 
 
 

Shalom, vrede zij u, sprak Yeshua HaMashiach 
 

YESHUA HAMASIACH, JEZUS CHRISTUS, HEEFT U LIEF EN WIL U 

BEMOEDIGEN MET ZIJN WOORDEN! 
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Mijn naam is Benjamin Cousijnsen. Op 13 
augustus 2013 kreeg ik deze bijzondere boodschap. ’s Morgens 

vroeg hoorde ik de hemelse sluizen opengaan en verwachtte een 
bode engel Gods met een boodschap. En ik ging het kamertje 

binnen, waar ik de bode engel Gods zou verwachten. Ik opende de 

deur, en het leek wel of ik een hele andere kamer binnenstapte, 
alsof ik de hemel inging als het ware!  

 

En tot mijn verbazing, toen ik de deur opendeed, was het 
alsof ik in de hemel was… 

Ik stond daar op dat moment oog in oog met Yeshua HaMashiach, 
Jezus Christus! Ik viel op mijn knieën en boog voor Hem, uit 

respect en liefde. Toen sprak de Heer het volgende, wat ik graag 

ook met u wil delen en wat ik mag delen: 
 

Shalom, Mijn geliefde! Vrede zij u.  
Voorwaar, zie Mijn handen, Benjamin. Breng uw vinger hier op Mijn 

pols en zie Mijn handen. De Heer zei: Waar werd ooit vastgenageld? 

“Via uw polsen”, antwoordde ik. 
De Heer zei, Klopt. Zou men dit doen door Mijn handen, dan zouden 

de nagels, die door Mijn handpalmen zijn gegaan, er doorheen 

scheuren! Voorwaar, vele eeuwen werd het zo gedaan.  
Benjamin, sta op en luister aandachtig.  
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Zo staat geschreven in: Lukas 10, vers 16  Wie naar u hoort, 

hoort naar Mij; en wie u verwerpt, verwerpt Mij; en wie Mij 

verwerpt, verwerpt Hem, die Mij gezonden heeft. 
 

Voorwaar, herkent gij Mij niet, die luistert? 
Ik ben niet de hovenier, ik ben uw Rabboeni, uw Meester, Adonai, 

uw Heer Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Waarom weent gij? 

Gij zijt van Mij. Wees u van Mijn aanwezigheid bewust. Gij zijt Mijn 
verantwoordelijkheid. Wees niet op uzelf gericht, maar op Mij, en 

heb jezelf lief en anderen lief, omdat Ik je liefheb. Droog je tranen; 
Ik wil je zien stralen. Mijn geliefde, volg dan Mijn sporen, Mijn 

sandalen. Ik zal je leiden en zegenen, als gij Mij toelaat. 

 
Galaten 5, vers 22  Daar staat geschreven: Maar de vrucht van de 

Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, 
goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. 

 

Mijn geliefde, vertrouw met uw ganse hart op Mij, en ken 
Mij, en dwaal niet af. 

Volg Mijn spoor. En als gij moe wordt, vertrouw Mij, Ik zal u 

dragen.  
Voorwaar, welzalig de mens, die naar Mij en Mijn profeet, Benjamin 

Cousijnsen, luistert. 
 

Lees voor: Spreuken 8, vers 13 en vers 35 en 36  Daar staat 

geschreven: De vreze des HEREN is het kwade te haten; hoogmoed 
en trots en boze wandel en een mond vol draaierijen haat ik.  

En vers 35 en 36  Want wie mij vindt, heeft het leven gevonden, hij 
heeft van de HERE welgevallen verkregen. Maar wie mij mist, doet 

zijn leven geweld aan; allen die mij haten, hebben de dood lief.  

 
Mijn geliefde, Ik, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, sprak 

tegen u: Wees niet bezorgd! 

 
Lees voor: Mattheüs 6, vers 26  En daar staat geschreven: Ziet 

naar de vogelen des hemels: zij zaaien niet en maaien niet en 
brengen niet bijeen in schuren, en toch voedt uw hemelse Vader 

die; gaat gij ze niet verre te boven? 
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Mattheüs 11, vers 28 tot en met 30  De Heer sprak verder, en daar 
staat geschreven: Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, 

en Ik zal u rust geven; neemt mijn juk op u en leert van Mij, want 

Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden 
voor uw zielen; want mijn juk is zacht en mijn last is licht. 

 
Efeziërs 6, vers 12 en 13, sprak de Heer. Lees voor. Daar staat 

geschreven: want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en 

vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de 
wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de 

hemelse gewesten. Neemt daarom de wapenrusting Gods, om 
weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om, uw taak geheel 

vervuld hebbende, stand te houden. 

 
De volgende tekst, die de Heer ook gaf, is Kolossenzen 2, vers 

15  En daar staat geschreven: Hij heeft de overheden en machten 
ontwapend en openlijk tentoongesteld en zo over hen gezegevierd! 

De Here Jezus sprak verder,  

 
Voorwaar, Ik hou van je, ook al voelt u zich weleens alleen 

en erg eenzaam. 

Kijk nu eens omhoog; daar wacht uw familie! Voorwaar, maak uw 
taak af, red zielen, zing en getuig en dans! Doe alles ter ere aan 

wie het toekomt.  
Uw schat is boven, ginds achter de sterren. Ik, Yeshua, zal u 

omarmen en Mijn tranen laten lopen, en tegen u zeggen: Welkom, 

Mijn geliefde! Kom nu maar, kom! Kijk naar Mijn liefde. Dit is Mijn 
liefde voor jou. In alle eeuwigheid geef Ik jou dit. 

 
Ik ga nu weer, profeet Benjamin Cousijnsen, Ruacha, Yeshu, 

Shalom! 
 
 

 

Profetische openbaring Gods & Genadetijd bijna 
voorbij! 
 

EEN HOKJESDENKER OF EGOÏST, WEL OF GEEN CHRISTEN, ZOU 
MOETEN WETEN DAT DIT UITSTEL OP 18 SEPTEMBER 2012 EEN 
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GROOT GEBAAR WAS VAN ZIJN BEKENDE LIEFDE EN GENADE, OM 
OOK U, DIE NU LUISTERT, EEN KANS TE GEVEN. 

 

 
Volledige weergave: 

 
Van harte welkom! Op 14 augustus 2013 bracht een engel des 

Heren woord voor woord de volgende boodschap van de almachtige 

God over, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, aan eindtijdprofeet 
Benjamin Cousijnsen.  

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, ik ben de bode engel Gods 

en mijn naam is Casana. 
 

Openbaring 1, vers 17 tot en met 18  En toen ik Hem zag, viel 
ik als dood voor zijn voeten; en Hij legde zijn rechterhand op mij en 

zeide: Wees niet bevreesd, Ik ben de eerste en de laatste, en de 

levende, en Ik ben dood geweest, en zie, Ik ben levend tot in alle 
eeuwigheden, en Ik heb de sleutels van de dood en het dodenrijk. 

Openbaring 3, vers 10 en 11  Omdat gij het bevel bewaard hebt om 

Mij te blijven verwachten, zal ook Ik u bewaren voor de ure der 
verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken 

hen, die op de aarde wonen. Ik kom spoedig; houd vast wat gij 
hebt, opdat niemand uw kroon neme. 

 

O Israël, o wee, Netanyahu, Hoor! 
 

Numeri 10, vers 9 en 10  En wanneer gij in uw land ten strijde 
trekt tegen de vijand die u benauwt, dan zult gij op de trompetten 

een signaal blazen, waardoor gij in gedachtenis gebracht zult 

worden voor het aangezicht van de HERE, uw God, zodat gij van uw 
vijanden verlost zult worden. Ook op uw vreugdedagen, op uw 

feesten en op uw nieuwemaansdagen zult gij een stoot op de 

trompetten geven bij uw brandoffers en vredeoffers; zij zullen u 
dienen om u voor het aangezicht van uw God in gedachtenis te 

brengen; Ik ben de HERE, uw God. 
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Voorwaar, Israël, uw vrede zal een schijnakkoord zijn, en er 
zal een groot geweld zijn! 

Netanyahu, zo spreekt Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, via Zijn 

profeet Benjamin Cousijnsen tot u. Er zullen wederom raketten 
afgevuurd worden op Israël!  

 
Op 18 september 2012 werd de Wederkomst van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus, door Hem uitgesteld. 

Op Rosh Hashanah weende de Bruidegom.  
Velen bekeerden zich snel destijds, om behouden en gered te 

worden, maar ook uit angst en niet vanuit het hart! Velen lieten 
zich toen ook dopen en velen waren egoïstisch en dachten aan hun 

eigen ik, maar niet aan de zielen, die achter zouden blijven.  

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, stond toe te kijken op een wolk 
naar de aarde. En terwijl er al feest was, weende de Heer. 

 
Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, 

dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die 

in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. 
 

Vergeet niet wat de Schrift zegt: Wees waakzaam! 

Wederom dacht Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, aan uw naaste 
en aan de vele zielen. Zoudt gij dat ook doen? 

Hij wel! Rosh Hashanah werd afgeblazen! 
Een hokjesdenker of een egoïst, wel of geen Christen, zou moeten 

weten, dat dit uitstel op 18 september 2012 een groot gebaar was 

van Zijn bekende liefde en genade, om ook u, die nu luistert, een 
kans te geven. Maar niet lang meer, dan zal er geen genade meer 

zijn. 
 

Exodus 19, vers 19  Het geluid van de bazuin werd gaandeweg 

zeer sterk.  
 

Lukas 17, vers 26  En gelijk het geschiedde in de dagen van 

Noach, zó zal het ook zijn in de dagen van de Zoon des mensen. 
 

Voorwaar, ik openbaar u: De onderkant van het Elohím 
ruimteschip inspireerde God, om de Ark van Noach iets van 

Zijn schip mee te geven. 
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Daniël 11, vers 40  Maar in de eindtijd zal met hem de koning van 

het Zuiden in botsing komen, en de koning van het Noorden zal op 

deze aanstormen met wagens en ruiters en vele schepen, 
“ruimteschepen!” voegde de bode engel Gods toe; en hij zal de 

landen binnenvallen, en als een overstroming steeds verder om zich 
heen grijpen. 

 

Voorwaar, houd uw ogen en oren gericht op Israël, en zie de 
verandering van de totale overname van de mens! 

De tijd is nabij! Wie Christus aangenomen hebben, zullen spoedig 
gered en thuisgehaald zijn.  

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 

verdween. 
 

 
 

Profetie India! Zie, wat de ware God over u 

brengt! 
 
PROFETISCHE BOODSCHAP: O WEE INDIA! ZIE WAT DE WARE GOD 

VAN ABRAHAM, IZAÄK EN JAKOB NU SPOEDIG OVER U BRENGT! 
DIT TELT OOK VOOR NOORD-, MIDDEN- EN ZUID-AMERIKA! 

BENJAMIN ZIET OOK DE KINDERARBEID & SLAAFSE ZWARE 

ARBEID! 
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, welkom! Op 14 augustus 2013 schreef Benjamin Cousijnsen 
na afloop van deze gebeurtenis het verslag op. Ieder woord en 

beeld wordt in zulke situaties in Benjamin vastgelegd, zodat hij 

precies alles letterlijk kan opschrijven en beschrijven. Nadat 
Benjamin Cousijnsen alles van zich af heeft geschreven, is hij het 

ook letterlijk uit zijn geheugen kwijt. Ik begin nu met de 
boodschap. 

 

Benjamin hoorde driemaal zijn naam roepen… 
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Benjamin, Benjamin, Benjamin, word wakker! Benjamin, ik ben het, 
Rafaël! 

“Ja, eh, ik lag zo lekker te slapen”, zei Benjamin. 

De bode engel, Rafaël, zei, Ik ben naar u toegezonden in de 
almachtige naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Volg mij, 

sprak de bode engel Gods. 
Benjamin zei, “Goed”. Samen liepen wij, schrijft Benjamin, de 

slaapkamer uit en ik volgde de bode engel Rafaël de trap af, maar 

zag nu pas, dat ik geen witte, blinkende linnen kleding aan had… 
“Wacht even!” riep ik, niet al te luid. 

Hoorde ik uw stem? vroeg Rafaël. 
“Ja”, zei Benjamin, “moet ik dan zo in mijn ondergoed naar buiten? 

Meestal word ik bekleed met een mooi, smetteloos wit linnen 

gewaad. 
Rafaël lachte en zei, Ik dacht, Benjamin slaapt nog, zou hij het 

doorhebben? Rafaël zei, Toen gij nog een kind was, dacht gij dat gij 
tarzan was. 

Benjamin antwoordde, “Dat klopt, maar nu ben ik toch Gods 

geliefde eenvoudige profeet?” 
Dat klopt! lachte de engel van de Heer, Rafaël.  

 

Gij wordt nu bekleed als een profeet des hemels….  
In een oogwenk had ik kleding aan. Ik bekeek mij en zag, dat ik nu 

prachtig aangekleed was met een blinkend, smetteloos gewaad van 
fijn linnen. Ik droeg iets op mijn hoofd, en daarop zat een soort 

lange witte doek. En ik droeg een doekriem met zebra-achtige 

strepen. Ineens hoorde ik de engel Rafaël weer, die lachend tegen 
mij zei: We moeten verder! Ik ben een bode engel, geen mode 

engel.  
Samen liepen we naar buiten en Rafaël zei, Wie u zegent, zal 

gezegend worden. 

Voorwaar, de almachtige God van Abraham, Izaäk en Jakob laat 
Zijn engelen zingen, en hoort de gebeden aan van al Zijn kinderen, 

die u zegenen en dienen ter ere van Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus. 
Samen vlogen we door de lucht… 

 
Ik hoorde Rafaël zeggen: Profeet, Benjamin, daar is Noord-

India.  
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Zie de waarheid onder ogen!  
Rafaël bracht mij bij een soort vierkanten betonnen huis, en we 

liepen dwars door de muur heen. Ik zag een stuk of 15 kinderen, 

denk ik, van tussen de 8 en 15 jaar. Rafaël vertelde, dat deze 
kinderen hier dagelijks meer dan 10 uur per dag, dag in dag uit, 

moeten werken voor maar 20 eurocent per dozijn aan armbandjes! 
Veel ouders hebben hun eigen kind verkocht voor 25 euro aan een 

eigenaar van een werkplaats, vertelde Rafaël.  

Benjamin, kom, volg mij! zei Rafaël, en wilde verdergaan. 
“Maar, wat gebeurt er met hun dan?” vroeg Benjamin. 

Rafaël antwoordde, Deze kinderen komen vrij, maar hun ouders 
zullen voor eeuwig in de duisternis, dagelijks, dag in dag uit, 

moeten lijden en werken! 

 
Ik kwam met Rafaël in Zuidoost-India aan en zag een andere 

werkplaats, een steenfabriek. 
Ik zag arme families, die op hun hoofden een toren van bakstenen 

sjouwden en verplaatsten. Ik telde wel 20 bankstenen bij een 

vrouw op het hoofd!  
Rafaël zei, Deze mensen moeten werken om hun schulden te 

kunnen betalen, en de rente van de medische voorzieningen en de 

begrafeniskosten. Deze zijn zo hoog, dat de schulden blijven 
bestaan, en het overgedragen wordt op de kinderen.  

Ik vroeg, “Waar is eigenlijk geen slavernij?” 
Rafaël antwoordde, In de hemel bij God! 

 

Voorwaar, sprak de engel Gods, Rafaël: Meer dan 30 miljoen 
onschuldige mensen leven wereldwijd in gevangenschap! 

 
Lees voor: Lukas 18, vers 15 tot en met 17  Hier staat 

geschreven: Zij brachten ook hun kleine kinderen tot Hem, opdat 

Hij ze zou aanraken. Toen de discipelen dat zagen, bestraften zij 
hen. Maar Jezus riep ze tot Zich en zeide: Laat de kinderen tot Mij 

komen en verhindert ze niet; want voor zodanigen is het Koninkrijk 

Gods. Voorwaar, Ik zeg u: Wie het Koninkrijk Gods niet ontvangt 
als een kind, zal het voorzeker niet binnengaan. 

 
Mattheüs 18, vers 4 tot en met 11  Hier staat geschreven: Wie 

nu zichzelf gering zal achten als dit kind, die is de grootste in het 
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Koninkrijk der hemelen. En een ieder, die zulk een kind ontvangt in 
mijn naam, ontvangt Mij. Maar een ieder, die één dezer kleinen, die 

in Mij geloven, tot zonde verleidt, het zou beter voor hem zijn, dat 

een molensteen om zijn hals was gehangen en hij verzwolgen was 
in de diepte der zee. Wee de wereld om de verleidingen tot zonde. 

Want er moeten verleidingen komen, maar wee die mens, door wie 
de verleiding komt. Indien uw hand of uw voet u tot zonde verleidt, 

houw hem af en werp hem weg. Het is beter voor u verminkt of 

kreupel ten leven in te gaan, dan met twee handen of twee voeten 
in het eeuwige vuur geworpen te worden. En indien uw oog u tot 

zonde verleidt, ruk het uit en werp het van u. Het is beter voor u 
met één oog ten leven in te gaan, dan met twee ogen in het 

hellevuur geworpen te worden. Ziet toe, dat gij niet één dezer 

kleinen veracht. Want Ik zeg u, dat hun engelen in de hemelen 
voortdurend het aangezicht zien van mijn Vader, die in de hemelen 

is. Want de Zoon des mensen is gekomen om het verlorene te 
behouden.  

 

Johannes 3, vers 16 en 17  Hier staat geschreven: Want alzo lief 
heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven 

heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar 

eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld 
gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld 

door Hem behouden worde.  
De bode engel Gods sprak verder,  

Kom, ik breng u terug. 

Nauwelijks vlogen we weer boven India, of Rafaël riep: O wee, 
India! Zie, wat de ware God van Abraham, Izaäk en Jakob nu 

spoedig over u brengt!  
Dit telt ook voor Amerika, zei de engel, Rafaël, later. 

Wij kwamen weer terug, en bij de voordeur nam Rafaël afscheid en 

gebaarde van: ‘Ga maar’. Maar ik liep tegen de voordeur op. Rafaël 
schudde lachend zijn hoofd en wees naar de voordeur, en de deur 

ging open!  

Ik zwaaide de engel van de Heer, Rafaël, nog na, terwijl ik net 
binnen stond, en dacht, ‘Brrrr, wat koud!’ en bemerkte dat ik in 

mijn ondergoed stond! Snel deed ik de deur dicht, en stilletjes liep 
ik de trap op en ging ik weer terug naar bed. 
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En deze keer mag ik zeggen: Ruacha, Yeshu, Shalom! De Here 
zegene u, Shalom 

 
 
 

Yeshua, Jezus Christus, zegt het volgende tot u! 
 
15-08-2013  DE HEER YESHUA HAMASIACH, JEZUS CHRISTUS, 

BEMOEDIGT EN GEEFT IN DEZE BOODSCHAP EEN PERSOONLIJKE 
BOODSCHAP AAN MEERDERE MENSEN, MAAR OOK ALS UW NAAM 

ER NIET BIJ STAAT, HEEFT HIJ EEN WOORD VOOR U! DE HEER 

HOUDT VAN DE MENSEN EN KENT EEN IEDER BIJ DE NAAM, EN 
WEET WAT HIJ OF ZIJ NODIG HEEFT. DE HERE ZEGENE U MET ZIJN 

WOORDEN! RUACHA, YESHU, SHALOM!  
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 15 augustus 2013 brachten twee bode 
engelen Gods na elkaar, in de vroege ochtend, weer twee 

bijzondere boodschappen van de almachtige God over, de God van 

Abraham, Izaäk en Jakob. Deze boodschap ga ik nu aan u 
voorlezen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Mijn 

naam is Revalë.  
 

Voorwaar, de Heer benoemt u bij de naam. 

Vrees niet, maar luister aandachtig. 
 

Rebekka W., zo spreekt de Heer: 
Ik ben uw Toevlucht en uw Hulp. Ik heb u lief! Laat uw ogen 

voorwaarts blikken en laat uw hart Mijn woorden vasthouden.  

 
Spreuken 3, vers 5 en 6  Vertrouw op de HERE met uw ganse 

hart en steun op uw eigen inzicht niet. Ken Hem in al uw wegen, 

dan zal Hij uw paden recht maken.  
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Voorwaar, Paty F., Ik, de Here, Yeshua HaMashiach, Jezus 
Christus, spreek tot u: 

Neem Mijn stem ter ore als Ik tot u roep. 

 
Psalm 138, vers 3  Ten dage dat ik riep, hebt Gij mij geantwoord, 

Gij hebt mij bemoedigd met kracht in mijn ziel.  
 

Voorwaar, profeet Benjamin Cousijnsen kreeg ook het 

volgende door voor Randy R.: 
Ik, de Heer, ben uw Schild en uw Zegen in de liefde. 

 
Psalm 89, vers 29  Voor altoos zal Ik jegens hem mijn 

goedertierenheid bewaren en mijn verbond zal voor hem “en haar” 

vast blijven. 
 

Voorwaar, Stephanie B.,  
 

Psalm 91, vers 4  Met zijn vlerken beschermt Hij u, en onder zijn 

vleugelen vindt gij een toevlucht; zijn trouw is schild en pantser.  
 

Voorwaar, gij die niet genoemd zijt, en toch nu luistert, dit 

woord is voor u: 
 

Psalm 62, vers 11  Vertrouwt niet op verdrukking, stelt geen 
ijdele hoop op roof; als het vermogen aanwast, zet er het hart niet 

op.  

Psalm 34, vers 19 en 20  De HERE is nabij de gebrokenen van hart 
en Hij verlost de verslagenen van geest. Talrijk zijn de rampen van 

de rechtvaardige, maar uit die alle redt hem de HERE. 
 

Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, 

dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die 
in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. 

 

Voorwaar, ik ga nu, profeet Benjamin Cousijnsen. Vrede zij u. 
Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween. 
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Sla uw wijsheid niet in de wind 
 

GELUKKIG IS DE MENS DIE ZICH VERDIEPT IN WIJSHEID! DE 

WIJSHEID VAN DEZE WERELD IS DWAASHEID VOOR GOD. ZOEKT 
DE DINGEN DIE VAN BOVEN ZIJN. SLA UW WIJSHEID NIET IN DE 

WIND! 

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Mijn naam is Benjamin Cousijnsen. Op 15 

augustus 2013 kreeg ik de volgende boodschap van een bode engel 
Gods, die ik graag met u wil delen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Mijn naam is Revech.  

 
Hoor aandachtig, 

 
Sirach 14, vers 20 tot en met 27  Gelukkig is de mens die zich 

verdiept in wijsheid, die naar inzicht streeft, de wegen van de 

wijsheid overdenkt, haar geheimen tracht te doorgronden. Laat hij 
het spoor van de wijsheid volgen, bij haar poorten naar haar 

spieden. Hij blikt door haar vensters, luistert aan haar deuren. Hij 

vestigt zich bij haar huis, slaat zijn tentpin in haar muren. Hij zet 
zijn tent vlak bij haar neer, hij vestigt zich op een goede plaats. Hij 

plaatst zijn kinderen onder haar beschutting en woont onder haar 
takken. Zij beschermt hem tegen de hitte, in haar luister woont hij.  

 

1 Korinthiërs 3, vers 16 tot en met 21  Weet gij niet, dat gij 
Gods tempel zijt en dat de Geest Gods in u woont? Zo iemand Gods 

tempel schendt, God zal hem schenden. Want de tempel Gods, en 
dat zijt gij, is heilig! Laat niemand zichzelf misleiden! Indien iemand 

onder u meent wijs te zijn in deze tijd, hij “of zij” worde dwaas, om 

wijs te worden. Want de wijsheid dezer wereld is dwaasheid voor 
God. Want er staat geschreven: Die de wijzen vangt in hun 

sluwheid; en elders: De Here weet, dat de overleggingen der wijzen 

vruchteloos zijn. Daarom, niemand beroeme zich op mensen; alles 
is immers het uwe… 
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Kolossenzen 3, vers 1 en 2  Indien gij dan met Christus 

opgewekt zijt, zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus is, 

gezeten aan de rechterhand Gods. Bedenkt de dingen, die boven 
zijn, niet die op de aarde zijn. 

 
Voorwaar, sla uw wijsheid niet in de wind! 

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
 
 

 

Profetisch woord: God zal Iran en Egypte 
straffen! 
 

16-08-2013  PROFETISCHE WAARSCHUWING: GOD ZAL IRAN EN 
EGYPTE STRAFFEN, VANWEGE UW ONGEHOORZAAMHEID! 

PROFETISCHE WAARSCHUWING GODS AAN IRAN EN EGYPTE VAN 
DE ENIGE WARE GOD, DE GOD VAN ABRAHAM, IZAÄK EN JAKOB! 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, welkom! Op 16 augustus 2013 bracht de engel des Heren 
deze profetische waarschuwing van de almachtige God over, de 

God van Abraham, Izaäk en Jakob, woord voor woord aan 

eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus, ook Isa genoemd.  
 

Voorwaar, voorwaar, ik zeg u: Iran, Hoor! 
Op 17 april 2013 en op 22 juli 2013 heeft de almachtige God van 

Abraham, Izaäk en Jakob met Zijn profeet Benjamin Cousijnsen 

gesproken over Iran. Voorwaar, ik ben de bode engel Gods, en mijn 
naam is Jobidaja.  

Voorwaar, niemand komt tot de Vader dan door Mij, Yeshua 
HaMashiach, Isa, Jezus Christus, Adonai, El Elohím, Jehovah, 

Immanuel! 
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Ezechiël 7, vers 5  Zo zegt de Here HERE: Onheil op onheil! Zie, 
het komt! 

Ezechiël 7, vers 11  Lees dit voor. Hier staat geschreven: Het 

geweld is opgeschoten tot een staf van goddeloosheid. Niets zal er 
van hen overblijven, noch van hun rumoer, noch van hun getier; 

verdwijnen zal al hun praal. 
 

Wijsheid 17, vers 3 tot en met 6  Hier staat geschreven: Zij 

hadden gedacht dat ze met hun verborgen zonden onopgemerkt 
zouden blijven onder de donkere sluier van de vergetelheid, maar 

nu waren ze in verwarring, hevig ontsteld en gekweld door 
angstvisioenen. Zelfs de plaatsen waar ze zich schuilhielden boden 

geen bescherming tegen de angst: rondom hen klonken 

schrikwekkende geluiden en verschenen sombere geesten met 
dreigende blikken. Geen vuur was krachtig genoeg om hun licht te 

geven, en ook de sterren slaagden er met hun schittering niet in die 
verschrikkelijke nacht te verlichten. Er verscheen hun alleen een 

angstaanjagende vlammenzee die vanzelf ontstond, maar nadat het 

verschijnsel voorbij was, leek in hun angst alles wat ze gezien 
hadden nog veel erger. 

 

Ezechiël 7, vers 4  Hier staat geschreven: Ik zal u niet ontzien en 
geen deernis hebben, maar Ik zal uw wandel aan u vergelden, uw 

gruwelen zullen op u neerkomen, en gij zult weten, dat Ik de HERE 
ben. 

 

Jesaja 1, vers 5  Hier staat geschreven: Waar wilt gij nog meer 
geslagen worden, dat gij voortgaat met af te wijken? Het gehele 

hoofd is ziek, het gehele hart vol krankheid. 
En vers 15 en 16  Wanneer gij uw handen uitbreidt, verberg Ik mijn 

ogen voor u; zelfs wanneer gij het gebed vermenigvuldigt, hoor Ik 

niet; uw handen zijn vol bloed. Wast u, reinigt u, doet uw boze 
daden uit mijn ogen weg; houdt op kwaad te doen. 

De bode engel Gods sprak verder, 

 
Voorwaar, Egypte, Caïro zal nimmermeer Caïro zijn! 

Voorwaar, deze boodschap is ook voor u; gij Egyptische moslims 
gebruikt geweld tegen de Christenen! 
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Lees voor: Handelingen 7, vers 55 tot en met 60  Hier staat 
geschreven: Maar hij, vol van de heilige Geest, sloeg de ogen ten 

hemel en zag de heerlijkheid Gods en Jezus, staande ter 

rechterhand Gods, En hij zeide: Zie, ik zie de hemelen geopend en 
de Zoon des mensen, staande ter rechterhand Gods. Maar zij 

begonnen luidkeels te schreeuwen, stopten hun oren toe en 
stormden als één man op hem los; en zij wierpen hem de stad uit 

en stenigden hem. En de getuigen legden hun mantels af aan de 

voeten van een jonge man, Saulus genaamd. En zij stenigden 
Stefanus, die de Here aanriep, zeggende: Here Jezus, ontvang mijn 

geest. En op de knieën vallende, riep hij met luider stem: Here, 
reken hun deze zonde niet toe! En met deze woorden ontsliep hij.  

 

Sirach 27, vers 25 tot en met 30  Hier staat geschreven: Wie 
een steen omhoog gooit krijgt hem op zijn hoofd, een verraderlijke 

slag slaat diepe wonden. Wie een kuil graaft voor een ander valt er 
zelf in, wie een valstrik zet wordt er zelf in gevangen. Als iemand 

kwaad doet treft het hem zelf, en hij begrijpt niet eens waarom. 

Een hoogmoedig mens spot en hoont, maar wraak loert op hem als 
een leeuw. Wie vreugde vindt in de ondergang van vrome mensen, 

raakt in een valstrik, pijn verteert hem voor hij sterft. Ook wrok en 

woede zijn afschuwelijk, een zondig mens geeft eraan toe.  
Sirach 28, vers 2 tot en met 5  Hier staat geschreven: Vergeef je 

naaste het onrecht dat hij deed, dan worden, als je bidt, ook jou je 
zonden vergeven. Hoe kan een mens die woede koestert tegen een 

ander bij de Heer om verzoening vragen? Hoe kan een mens die 

geen erbarmen heeft met een ander om vergeving voor zijn eigen 
zonden bidden? Je bent maar een mens: als je in je woede 

volhardt, wie zal dan je zonden vergeven?  
 

Handelingen 8, vers 32 tot en met 33  Hier staat geschreven: 

En het gedeelte van de Schrift, dat hij las, was dit: Gelijk een 
schaap werd Hij ter slachting geleid; en gelijk een lam stemmeloos 

is tegenover de scheerder, zo doet Hij zijn mond niet open. In de 

vernedering werd zijn oordeel weggenomen: wie zal zijn afkomst 
verhalen? Want zijn leven wordt van de aarde weggenomen.  

De bode engel Gods sprak verder,  
 

Voorwaar, hoor aandachtig! 
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Lees voor: Mattheüs 22, vers 37 tot en met 39  Hier staat 

geschreven: Hij zeide tot hem: Gij zult de Here, uw God, liefhebben 

met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw 
verstand. Dit is het grote en eerste gebod. Het tweede, daaraan 

gelijk, is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. 
De bode engel Gods sprak verder, 

 

Luister ook naar de boodschap:  
‘Heb je naaste lief als jezelf en God boven alles!’ 

 
Lees voor: Johannes 8, vers 12  Hier staat geschreven: Wederom 

dan sprak Jezus tot hen en zeide: Ik ben het licht der wereld; wie 

Mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het 
licht des levens hebben. 

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Hier staat geschreven: Want 
alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon 

gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren 

ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de 
wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de 

wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet 

veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet 
heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is 

het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 
duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 

waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 

gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; 
maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn 

werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 
De bode engel Gods sprak verder,  

 

Voorwaar, bekeer u. God is liefde! 
Iedere ziel zal voor God komen te staan, en wat zult gij dan 

antwoorden? 

Voorwaar, God zal Iran en Egypte straffen, vanwege 
ongehoorzaamheid!  

 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 

verdween. 
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Reden van het openbaar maken van ‘AREA 51’ is 
om de waarheid van God te ontkrachten! 
 

17-8-2013 en 05-02-2013  ONTHULLENDE OPENBARING GODS: DE 
ENIGE WARE GOD VAN ABRAHAM, IZAÄK EN JAKOB BRENGT DE 

VERBORGENHEDEN AAN HET LICHT! HOOR OF LEES WAT DE WARE 
REDEN IS, DAT MEN NU WEL DE DOCUMENTEN OPENBAAR MAAKTE 

OVER ‘AREA 51’!  

 
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, welkom! Op 17 augustus 2013 bracht de engel des Heren 
deze profetische onthullingen Gods over aan eindtijdprofeet 

Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 

HaMashiach, Isa, Jezus Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, 
 

Op 5 februari 2013 bracht ik, de bode engel Gods Zebulon, u 

de boodschap: ‘Gods profetische openbaring over AREA 51’. 
Voorwaar, in opdracht van de vader der leugen, het beest, ook de 

antichrist genoemd, vertelde de Inlichtingendienst, dat men de 

documenten openbaar heeft gemaakt over de meest mysterieuze 
militaire basis ter wereld.  

 
Voorwaar, ik openbaar u: Edward Snowden, die te veel weet, 

wil men vóór zijn, en men heeft de waarheid vervangen. 

Enkele malen heeft men mensen opgepakt, die dan zwaar beboet 
werden, en hun camera’s en telefoons werden in beslag genomen, 

die men later weer terugkreeg. Men werd echter ook het zwijgen 
opgelegd. En als men zou spreken over de overgebrachte 

buitenaardse wezens en de experimenten in het 

Onderzoekcentrum, en de UFO-landingsbanen en de torens, en het 
in het bezit hebben van de gecrashte UFO’s en ook over de 
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verschillende technologische onbekende wapens, die het eigendom 
waren van deze wezens, dat de gevolgen niet te overzien zouden 

zijn voor de personen, die hadden gefilmd. Sommigen kregen dus 

een zwijgverbod en zwijggeld! 
 

Lees voor: Openbaring 13, vers 7  Hier staat geschreven: En hem 
werd gegeven om tegen de heiligen oorlog te voeren en hen te 

overwinnen; en hem werd macht gegeven over elke stam en natie 

en taal en volk. 
 

Voorwaar, de antichrist zag op zijn computer, die ook de 
naam draagt van zijn auto, ‘beast’, een boodschap staan in 

het Engels over: ‘God’s prophetic revelation about AREA 51’. 

Voorwaar, Obama vreesde Edward Snowden al door de boodschap 
op 5 februari 2013, en dan ook nog deze boodschap van profeet 

Benjamin Cousijnsen, die de waarheid onthult. 
Eén van zijn werkers vroeg: “Kent u profeet Benjamin?” 

“Stop!” zei Obama, de antichrist, “nooit van gehoord”, maar 

onderbrak zijn werker wel. Wat de reden is, dat men nu wel de 
documenten openbaar maakte, om de waarheid van God te 

ontkrachten! 

 
Lees voor: Openbaring 13, vers 13  Hier staat geschreven: En 

het doet grote tekenen, zodat het zelfs vuur uit de hemel doet 
nederdalen op de aarde ten aanschouwen van de mensen. 

Openbaring 13, vers 4  Hier staat geschreven: En zij aanbaden de 

draak, omdat hij aan het beest de macht gegeven had, en zij 
aanbaden het beest, zeggende: Wie is aan het beest gelijk? en: Wie 

kan er oorlog tegen voeren? 
 

Voorwaar, gij kunt luisteren naar vele profetische boodschappen 

van de evangelische stichting Eindtijdnieuws, waaronder het kanaal 
van YouTube: Heiscoming12 en Eindtijdspace, en vele andere 

kanalen. 

 
Voorwaar, profeet Benjamin Cousijnsen zal spoedig een 

boek uitbrengen in het Engels, met foto’s en vele 
indrukwekkende openbaringen.  
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Gij mag bidden, dat er ook andere talen gedrukt kunnen worden, 
om zo velen tot Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, te brengen. 

 

Voorwaar, spoedig zal het Witte Huis getroffen worden door 
een onweer vuurbal bliksem, net als Rome, waar paus 

Franciscus verblijft! 
Voorwaar, zou Obama u gaan openbaren, wat hij werkelijk te 

zoeken had bij de FEMA kampen?  

Verbaas u niet, dat hij u voorliegt en zegt, dat het ‘kippenhokken’ 
zijn. Voorwaar, verheug u niet, aarde, want Obama is onder u en 

speelt een spel! En wie kan de antichrist van de troon stoten? 
Niemand, maar wel Hij, voor wie hij vreest! En die is 

onoverwinnelijk en meer dan overwinnaar, die de leugen altijd aan 

het licht brengt, Halleluja! Prijs en dank aan Yeshua HaMashiach, 
Jezus Christus uit Nazareth! Maranatha, Immanuel! 

 
Lees voor: Johannes 3, vers 16 tot en met 18  Hier staat 

geschreven: Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn 

eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem 
gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft 

zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld 

veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie 
in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds 

veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de 
eniggeboren Zoon van God. 

 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 
verdween. 
 
 

 

Een doos vol verleidelijke, lekkere bonbons! 
 

19-08-2013  BOODSCHAP VAN JEZUS CHRISTUS IN BEELDSPRAAK, 

GEGEVEN EN OVERGEBRACHT DOOR GODS BODE ENGEL AAN 
PROFEET BENJAMIN COUSIJNSEN: VELEN ZITTEN VOOR EEUWIG 

VAST AAN EEN DOOS WERELDSE BONBONS!  

 
Volledige weergave: 
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Hallo, welkom! Op 19 augustus 2013 bracht de bode engel Gods 

deze boodschap van de God van Abraham, Izaäk en Jakob over aan 

Zijn eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. 

 

Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Toen u het besef kreeg, dat gij 
een zondaar waart en geboeid vastzat aan de wereld, ook al 

zag het er aan de buitenkant nog zo aantrekkelijk uit, u gaf 
toen uw hart en leven 100% aan Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus.  

Maar als gij nu wederom proeft van deze zogenaamde wereldse, 
geluk belovende, verleidelijke bonbons, dan krijgt gij geen 

bonbons, maar DE bons in uw leven. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, 
Uw hoge verwachtingen zullen uit elkaar spatten als luchtbellen, en 

gij zult teleurgesteld zijn als gij wist, wat in de wereld verder was!  

 
Zo is het ook met de doos bonbons, die vaak vele 

verleidelijke smaken bevat.  

Velen hebben de ene bons na de andere gehad, door te proeven 
van wat er in de wereld was. Satan houdt u graag telkens deze 

doos bonbons voor en zegt: “Eet van deze bonbons, de wereld!”  
Maar dit leidt tot teleurstelling, depressie, zelfmoord. 

 

Galaten 5, vers 7 en 8  Gij liept goed. Wie is u in de weg 
gekomen, dat gij aan de waarheid niet meer gehoorzaamt? Die 

overreding kwam niet van Hem, die u roept. 
Galaten 5, vers 19 tot en met 21  Het is duidelijk, wat de werken 

van het vlees zijn: hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, 

toverij, veten, twist, afgunst, uitbarstingen van toorn, zelfzucht, 
tweedracht, partijschappen, nijd, dronkenschap, brasserijen en 

dergelijke, waarvoor ik u waarschuw, zoals ik u gewaarschuwd heb, 

dat wie dergelijke dingen bedrijven, het Koninkrijk Gods niet zullen 
beërven.   

 
Voorwaar, ik ben de bode engel Gods en werd uitgezonden 

naar profeet Benjamin Cousijnsen. 
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Velen zitten voor eeuwig vast aan een doos wereldse bonbons.  
Voorwaar, mijn naam is Corbida. De Enige, die u van die doos 

bonbons vol lekkers, van satan, kan bevrijden, is Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Hij wil u vrijmaken en wil een relatie, 
een persoonlijke relatie met u aangaan. Alleen Hij is echt! Hij, 

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, stelt nooit teleur! Kom naar 
Hem en wees verzekerd van het eeuwig leven.  

 

Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, 
dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die 

in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. 
 

Kies heden voor Yeshua HaMashiach, Jezus Christus! 

Hij roept u en zegt: Kom! 
 

Johannes 8, vers 12  Wederom dan sprak Jezus tot hen en zeide: 
Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de 

duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben. 

 
Voorwaar, Yeshua HaMashiach wil al uw zonden vergeven. 

Kom naar Hem! Hij is meer dan een doos bonbons en geeft u 

nimmer de bons, maar eeuwig leven en liefde voor wie in Hem 
gelooft! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods. 
 

 

 

Verzwak niet, het oude is voorbij! 
 

VOORWAAR, DEZE BOODSCHAP IS VOOR U! RICHT U OP, 
VERSTERK U! EET EN WORD STERK. IK, DE HERE, WIL U 

OPRICHTEN! 
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 19 augustus 2013 bracht de engel des 

Heren deze boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin 
Cousijnsen.  
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Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus.  

 
Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, 

 
Genesis 1, vers 27  En God schiep de mens naar zijn beeld; naar 

Gods beeld schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen. 

 
Voorwaar, gij gelooft niet in profeten. 

En gij gelooft ook niet, dat ik, Rafaël, uitgezonden ben naar een 
eenvoudige man, die 16 jaar ooit in coma was, en die nu de wereld 

waarschuwt en die telkens een bezoek krijgt van een bode engel 

Gods, waaronder ik, Rafaël, Gods bode engel. Toch zegt de God van 
Abraham, Izaäk en Jakob het volgende: 

 
Jeremia 32, vers 27  Zie, Ik, de HERE, ben de God van al wat 

leeft; zou voor Mij iets te wonderlijk zijn? 

 
Nergens staat geschreven in de heilige Geschriften, dat er 

geen engelen worden uitgezonden. 

Wat doe ik dan bij Benjamin Cousijnsen, Gods uitgekozen profeet 
van de laatste dagen, die nu spreekt in de laatste dagen: “De tijd is 

zeer nabij!” 
Toen waren er ook al profeten, die niet welkom waren, en ook nu 

nog worden de profeten niet welkom geheten. En toch zegt de Here 

hier heel duidelijk het volgende over: 
 

Lees voor: Efeziërs 4, vers 11 tot en met 13  Hier staat 
geschreven: En Hij heeft zowel apostelen als profeten gegeven, 

zowel evangelisten als herders en leraars, om de heiligen toe te 

rusten tot dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus, 
totdat wij allen de eenheid des geloofs en der volle kennis van de 

Zoon Gods bereikt hebben, de mannelijke rijpheid, de maat van de 

wasdom der volheid van Christus. 
De engel des Heren sprak verder, 

 
Voorwaar, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, zegt u:  
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Al zou Ik verschijnen, dan nog zouden velen niet geloven, dat Ik 
het ben! 

 

Spreuken 16, vers 20  Wie op het woord acht geeft, zal het goede 
vinden; ja, welzalig hij, die op de HERE vertrouwt.  

Spreuken 16, vers 31  De grijsheid is een sierlijke kroon, zij wordt 
op de weg der gerechtigheid gevonden. 

De bode engel Gods sprak tussen de boodschappen door, 

 
Benjamin, God brengt zeer veel water naar beneden, op het 

moment dat het stortregende. 
Ik ga nu verder, sprak de bode engel Gods. Voorwaar, 

 

Lees voor: Prediker 12, vers 1 tot en met 4  Hier staat 
geschreven: Gedenk dan uw Schepper in uw jongelingsjaren, 

voordat de kwade dagen komen en de jaren naderen, waarvan gij 
zegt: Ik heb daarin geen behagen; voordat de zon verduisterd 

wordt evenals het licht en de maan en de sterren en de wolken na 

de regen wederkeren; op de dag, dat de wachters van het huis 
beven en de sterke mannen zich krommen, en de maalsters 

ophouden, omdat haar aantal gering geworden is, en zij, die uit de 

vensters zien, hun glans verliezen, en de deuren naar de straat 
gesloten worden; als het geluid van de molen verzwakt, en de stem 

hoog wordt als die van een vogel en alle tonen gedempt worden. 
 

Spreuken 20, vers 29  Hier staat geschreven: Der jongelingen 

sieraad is hun kracht, en der ouden glorie is de grijsheid. 
 

2 Korinthiërs 4, vers 16 tot en met 18  Hier staat geschreven: 
Daarom verliezen wij de moed niet, maar al vervalt ook onze 

uiterlijke mens, nochtans wordt de innerlijke van dag tot dag 

vernieuwd. Want de lichte last der verdrukking van een ogenblik 
bewerkt voor ons een alles verre te boven gaand eeuwig gewicht 

van heerlijkheid, daar wij niet zien op het zichtbare, maar op het 

onzichtbare; want het zichtbare is tijdelijk, maar het onzichtbare is 
eeuwig.   

De bode engel Gods sprak verder, 
 



 
 

 

1843 
 
 

 

Voorwaar, gij houdt van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, 
en Hij van u. 

Bergen problemen hebt gij en gij eet slecht. Toen gij nog jong was, 

kon gij de hele wereld aan, maar nu gij oud geworden zijt, heeft 
men weinig respect voor u. 

 
Lees voor: Leviticus 21, vers 7  Hier staat geschreven: Geen 

ontuchtige of onteerde vrouw zullen zij huwen, en een vrouw die 

door haar man verstoten is, zullen zij niet nemen, want hij is heilig 
voor zijn God. 

De bode engel Gods sprak verder, 
 

Voorwaar, verzwak niet, het oude is voorbij! 

 
Lees voor: Psalm 18, vers 31  Hier staat geschreven: Gods weg is 

volmaakt; des HEREN woord is zuiver. Hij is een schild voor allen 
die bij Hem schuilen.  

En vers 37  Gij hebt mij ruimte gegeven voor mijn schreden, en 

mijn enkels wankelden niet.  
En vers 40  Gij hebt mij aangegord met kracht tot de strijd, Gij 

deedt onder mij bukken wie tegen mij opstonden. 

Psalm 34, vers 19 tot en met 21  Hier staat geschreven: De HERE is 
nabij de gebrokenen van hart en Hij verlost de verslagenen van 

geest. Talrijk zijn de rampen van de rechtvaardige, maar uit die alle 
redt hem de HERE; Hij behoedt al zijn beenderen, niet één daarvan 

wordt gebroken.  

De bode engel Gods sprak verder, 
 

Voorwaar, deze boodschap is voor u. 
Richt u op! Versterk u! Eet en word sterk! Ik, de Here, wil u 

oprichten, zelfs nu gij oud zijt. Sta op die slang, die u onderdrukt 

en besteelt! 
 

Lees voor: Efeziërs 6, vers 12  Hier staat geschreven: want wij 

hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de 
overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer 

duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. 
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Psalm 18, vers 47  Hier staat geschreven: De HERE leeft. 
Geprezen zij mijn Rots, en verhoogd zij de God mijns heils… 

 

Johannes 3, vers 16  Hier staat geschreven: Want alzo lief heeft 
God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 

opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig 
leven hebbe. 

De bode engel Gods sprak verder, 

 
Voorwaar, niet lang meer, dan zullen Zijn kinderen 

onverwachts weggerukt zijn, en o wee de achterblijvers! 
Voorwaar, hoor of lees de boodschappen van Benjamin Cousijnsen, 

en gij zult ook door deze boodschappen heen ontdekken, dat alles 

komt van Hem, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, die u liefheeft, 
Amen! 

 
Uw loon wacht daarboven. 

Ik ga nu en zegen u met een hemelse zegen: Ruacha, Yeshu, 

Shalom! groette de bode engel Gods, en verdween. 
 

 

 

Gods woord is kostbaarder dan een geschenk! 
 

20-08-2013  BOODSCHAP GODS: MIJN KIND, LAAT EEN GIFT NIET 
GEPAARD GAAN MET EEN VERWIJT, EEN GESCHENK NIET MET 

KWETSENDE WOORDEN! 
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 20 augustus 2013 bracht de bode 
engel Gods deze boodschap van de almachtige God, de God van 

Abraham, Izaäk en Jakob, over aan eindtijdprofeet Benjamin 

Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus.  
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Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, 
 

Psalm 111, vers 2  Groot zijn de werken des HEREN, na te 

speuren door allen die er behagen in hebben. 
Psalm 115, vers 1 tot en met 3  Niet ons, o HERE, niet ons, maar 

uw naam geef eer, om uw goedertierenheid, om uw trouw. Waarom 
zouden de heidenen zeggen: Waar is toch hun God? Onze God is in 

de hemel, Hij doet al wat Hem behaagt.  

 
Uit de Nieuwe Bijbelvertaling gaf de bode engel Gods: Psalm 112, 

vers 1 en 5 en 6  Gelukkig de mens met ontzag voor de HEER en 
met liefde voor zijn geboden. Goed gaat het wie genadig is en 

vrijgevig, wie zijn zaken eerlijk behartigt. De rechtvaardige komt 

nooit ten val, men zal hem “of haar” eeuwig gedenken.  
 

Sirach 18, vers 15 en 17 uit de Nieuwe Bijbelvertaling. Hieruit gaf 
de bode engel Gods: Mijn kind, laat een gift niet gepaard gaan met 

een verwijt, een geschenk niet met kwetsende woorden. Maakt de 

dauw geen einde aan de hitte? Zo is wat je zegt meer waard dan 
een geschenk. Een vriendelijk woord is toch meer waard dan een 

mooi geschenk?  

 
Voorwaar, mijn naam is Sinaiach en ben een bode engel Gods.  

 
Hoor aandachtig, Davina! 

 

Voorwaar, Spreuken 3, vers 5  Vertrouw op de HERE met uw 
ganse hart en steun op uw eigen inzicht niet.  

 
Voorwaar, 2 Kronieken 16, vers 9  Want des HEREN ogen gaan 

over de gehele aarde, om krachtig bij te staan hen, wier hart 

volkomen naar Hem uitgaat. 
 

Lees voor: Psalm 28, vers 6 en 7  Hier staat geschreven: 

Geprezen zij de HERE, want Hij heeft gehoord mijn luide 
smekingen. De HERE is mijn kracht en mijn schild; op Hem 

vertrouwde mijn hart en ik werd geholpen. Daarom juicht mijn hart 
en loof ik Hem met mijn lied.  
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Jeremia 32, vers 27  Hier staat geschreven: Zie, Ik, de HERE, ben 
de God van al wat leeft; zou voor Mij iets te wonderlijk zijn? 

De bode engel Gods sprak verder, 

 
Voorwaar, zo sprak Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, tot 

u! 
 

Efeziërs 6, vers 10  Voorts, weest krachtig in de Here en in de 

sterkte zijner macht. 
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
 

 

 

De doem komt over u, inwoners des lands! 
 

ONTHULLENDE BOODSCHAP GODS, O.A.: MEN VERBAAST ZICH 
OVER HET TOENEMENDE ERNSTIGE GEWELD, WERELDWIJD! 

VERDER EEN OPSOMMING VAN VERVULLINGEN OP AARDE. OPEN 
UW OGEN EN WORD WAKKER: ER IS MAAR EEN VLUCHTROUTE! 

 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Op 20 augustus 2013 bracht de bode 
engel Gods deze boodschap van de almachtige God over, de God 

van Abraham, Izaäk en Jakob, aan eindtijdprofeet Benjamin 
Cousijnsen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Ik ben 

de bode engel Gods en mijn naam is Spagielios. Voorwaar, hoor 
aandachtig! 

 

Men verbaast zich over het toenemende ernstige geweld 
wereldwijd. 

Straatroof en zware mishandelingen, en straathandel in drugs en 

gedwongen prostitutie, dierenmishandelingen en Christenhaat, en 
anonieme raketaanvallen op Israël en burgeroorlogen, en 
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toenemende helse diersoorten op de aarde en vele dierenplagen, 
zoals reusachtige duivelse vleermuizen en reusachtige ratten en 

wilde katten en honden en andere helse diersoorten in het water. 

Mensen eten mensenvlees en roeien elkaar uit!  
 

Men verwerpt Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, die zegt: 
 

Johannes 14, vers 6  Ik ben de weg en de waarheid en het leven; 

niemand komt tot de Vader dan door Mij. 
 

Verder zegt Hij tegen u,  
 

Lees voor: Efeziërs 6, vers 12  Hier staat geschreven: Want wij 

hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de 
overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer 

duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. 
 

1 Petrus 5, vers 8  Hier staat geschreven: Wordt nuchter en 

waakzaam. Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende 
leeuw, zoekende wie hij zal verslinden. 

 

Efeziërs 4, vers 17 tot en met 19  Hier staat geschreven: Dit zeg 
ik dan en betuig ik in de Here, dat gij niet langer moogt wandelen 

zoals ook de heidenen wandelen, in de ijdelheid van hun denken, 
verduisterd in hun verstand, vervreemd van het leven Gods om de 

onwetendheid, die in hen heerst, om de verharding van hun hart. 

Zij hebben zich immers in hun verdoving overgegeven aan de 
losbandigheid om gretig winst te slaan uit allerlei onreinheid. 

 
Galaten 6, vers 7  Hier staat geschreven: Dwaalt niet, God laat 

niet met Zich spotten. Want wat een mens zaait, zal hij ook 

oogsten. 
Galaten 5, vers 7 en 8  Hier staat geschreven: Gij liept goed. Wie is 

u in de weg gekomen, dat gij aan de waarheid niet meer 

gehoorzaamt? Die overreding kwam niet van Hem, die u roept. 
 

Ezechiël 7, vers 3 tot en met 9  Hier staat geschreven: Nu 
breekt het einde voor u aan, want Ik zal mijn toorn tegen u 

loslaten, Ik zal u richten volgens uw wandel en al uw gruwelen aan 
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u vergelden. Ik zal u niet ontzien en geen deernis hebben, maar Ik 
zal uw wandel aan u vergelden, uw gruwelen zullen op u 

neerkomen, en gij zult weten, dat Ik de HERE ben. Zo zegt de Here 

HERE: Onheil op onheil! Zie, het komt! Er komt een einde; het 
einde komt! Het wordt wakker over u! Zie, het komt! De doem 

komt over u, inwoner des lands! De tijd komt! De dag is nabij. 
Verwarring en geen vreugdegeroep op de bergen! Nu zal Ik weldra 

mijn grimmigheid over u uitstorten en mijn toorn ten volle over u 

brengen, Ik zal u richten volgens uw wandel en al uw gruwelen aan 
u vergelden. Ik zal niets ontzien en geen deernis hebben; naar uw 

wandel zal Ik u vergelden, en uw gruwelen zullen op u neerkomen. 
En gij zult weten, dat Ik, de HERE, het ben, die slaat. 

De bode engel Gods sprak verder, 

 
Gij daar, het wordt veel erger!  

Wereldwijd zullen er aanslagen zijn en hongersnood.  
Voorwaar, er is maar één Vluchtroute, één Weg naar vrede en 

behoudenis, naar eeuwig leven! 

 
Lees voor: Johannes 3, vers 15 tot en met 16  Hier staat 

geschreven: Opdat een ieder, die gelooft, in Hem eeuwig leven 

hebbe. Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn 
eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem 

gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. 
En vers 18 tot en met 20  Wie in Hem gelooft, wordt niet 

veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet 

heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is 
het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 

duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 
waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 

gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen. 

De bode engel Gods sprak verder, 
 

Voorwaar, de mens houdt van Dracula, horror, magie, 

onnatuurlijkheid, onreinheid, geweld…  
Wat men wil, krijgt men!  

Op 7 december 2012 sprak profeet Benjamin Cousijnsen er ook 
over in de videoboodschap met de titel: ‘De gevallen engelen 

maakten de ruimteschepen!’  
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Zie nu, wat reeds ontvangen is in 2013.  

Dit is een jaar, dat men nooit meer zal vergeten! Schrijf dit maar 

op. 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 

verdween. 
 

 

Gij luistert al zo lang! 
 

GIJ LUISTERT AL ZO LANG EN GIJ GELOOFT, DAT BENJAMIN 

COUSIJNSEN WAARLIJK GODS PROFEET IS, EN DAT ZIJN 
BOODSCHAPPEN WAAR ZIJN, MAAR GIJ WEET NIET HOE GIJ MOET 

BIDDEN. LUISTER DAN ZEER AANDACHTIG!  
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 21 augustus 2013 bracht de bode 
engel Gods deze boodschap van de almachtige God over, de God 

van Abraham, Izaäk en Jakob, aan Zijn eindtijdprofeet Benjamin 

Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Mijn 
naam is Gaddiëlia en ben een bode engel Gods.  

 
Voorwaar, gij luistert al zo lang. 

En gij gelooft dat Benjamin Cousijnsen waarlijk Gods profeet is en 

dat zijn boodschappen waar zijn. Maar gij weet niet, hoe gij moet 
bidden. Luister dan zeer aandachtig… 

 
Geloven draait om vertrouwen, gebaseerd op alles wat gij 

van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus weet. 

Het is geen gokken, het is u toevertrouwen aan één persoon. Het 
lijkt een beetje op de stap, die een bruid en bruidegom op hun 

trouwdag zetten, als ze zeggen tegenover elkaar en God: “Ja, ik 

wil!” Het is ook een belofte, om eeuwig trouw te zijn. 



 
 

 

1850 
 
 

 

Voorwaar, vraag Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, om u te 
vergeven; benoem het! Denk er over na en schrijf het op, zodat gij 

niets vergeet. Keer alle dingen in uw leven de rug toe, waarvan de 

Bijbel spreekt, en profeet Benjamin Cousijnsen in zijn 
boodschappen zegt: “Men moet berouw hebben, echt berouw”.  

 
Voorwaar, mijn naam is Gaddiëlia, en ik zeg u, Men komt ook 

niet tot de Allerhoogste door mij te aanbidden, of via een of 

ander beeld.  
Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, is de enige Weg! Hij zegt ook: 

Niemand komt tot de Vader dan door Mij. Voorwaar, geloven is ook 
vertrouwen, dat Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, ook Isa 

genoemd, ook voor u aan het kruis gestorven is. Bedank Hem, 

omdat Hij uw zonden droeg en uw plaats innam in liefde! Dit is Zijn 
geschenk van vergeving en verlossing. Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus, dringt zich nooit aan u op! Gij mag Zijn geschenk en liefde 
accepteren, door Hem uit te nodigen om in uw hart te komen 

wonen door Zijn Heilige Geest. 

 
Hier volgt een gebed… 

Maar spreek eenvoudig, ook met eigen woorden, en ga heden een 

relatie met Hem aan. 
 

Lees voor: Johannes 3, vers 16 tot en met 20  Hier staat 
geschreven: Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn 

eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem 

gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft 
zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld 

veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie 
in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds 

veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de 

eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de 
wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben 

dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die 

kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn 
werken niet aan de dag komen. 

 
De bode engel Gods sprak verder, 
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“Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, ik heb spijt van alle 
dingen, die ik u aandeed, en van alle zonden in mijn leven. 

Verbreek elke gebondenheid nu! 

Dank u, dat u mij nu vrijzet van elke vloek en zondige handel en 
wandel. Ik dank u, dat u mij nu aanraakt met uw kostbaar Bloed, 

en dat u mij nu wast, reinigt en beschermt. Ik prijs uw naam voor 
uw onvoorwaardelijke liefde voor mij en uw verlossingswerk, ook in 

mij! Dank u, dat ik mij een kind van God mag noemen, en dat u de 

bolwerken van satan verbroken hebt.  
Ik zal mijn relatie onderhouden met u, en naar een volle 

evangelische of pinksterkerk gaan, waar ik kan groeien en u kan 
loven en prijzen en danken.  

Yeshua HaMashiach, uw liefde raakte mij aan, Amen!” 

 
Lees voor uzelf, sprak de bode engel Gods verder: Efeziërs 4, vers 

17 tot en met 31, en Efeziërs 6, vers 10 tot en met 19 
 

Voorwaar, lees uw Bijbel en vraag de Heilige Geest om 

wijsheid en om het goed te kunnen begrijpen. 
En vraag om leiding in het lezen. In de almachtige naam heb ik, 

Gaddiëlia, tot u gesproken via Gods ware, eenvoudige profeet 

Benjamin Cousijnsen. Voorwaar, wie zijn zonden belijdt, is waarlijk 
vrij! 

 
Spreek in eerbied naar de Heer en naar uw naaste deze hemelse 

zegengroet uit: “Ruacha, Yeshu, Shalom!” sprak de bode engel 

Gods, en verdween. 
 
SHALOM 
 

 

Er is maar één ware Vriend, die echt heel veel 

om u geeft! 
 

ER IS MAAR EEN WARE VRIEND, DIE ECHT HEEL VEEL OM U GEEFT. 
ZIJN NAAM IS: YESHUA HAMASIACH, JEZUS CHRISTUS! LEES 

VOOR UZELF: SIRACH 6:5 T/M 17 
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Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Mijn naam is Benjamin Cousijnsen. Op 

donderdag 22 augustus 2013 kreeg ik de volgende boodschap van 
een bode engel Gods, die ik heel graag met u wil delen.  

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Ik ben 

de bode engel Gods; mijn naam is Surayach. Voorwaar, hoor 
aandachtig.  

 
Bedenk toch, God heeft de mens gevormd met zoveel liefde. 

De hoogte van de hemel, de breedte van de aarde, Zijn liefde is 

niet te meten! 
 

Sirach 3, vers 8  Bewijs je vader eer met wat je zegt en doet, dan 
ontvang je zijn zegen.  

 

Voorwaar, lees voor uzelf in uw Bijbel of op uw computer: Sirach 
6, vers 5 tot en met 17 

 

Voorwaar, er is maar Eén, die meer dan een vriend is! 
Zo’n vriend vind je nergens. Zeg nu eens zelf, kent gij iemand, die 

daadwerkelijk alles voor u over heeft, en zich zou laten martelen en 
kruisigen om u te redden?  

 

En verder staat er in Johannes 12, vers 37 geschreven: En 
hoewel Hij zovele tekenen voor hun ogen gedaan had, geloofden zij 

niet in Hem. 
 

Velen zijn blind voor de waarheid, maar de waarheid is:  

 
Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, 

dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die 

in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. 
 

Voorwaar, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, heeft u lief. 
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Ga vandaag nog een relatie met Hem aan, en nodig Hem uit in uw 
hart en leven. Welke vriend is onze Jezus, die in onze plaats wil 

staan… voor eeuwig! 

 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

Jezus Christus is meer dan een goede vriend! 
 
22-08-2013  BOODSCHAP, WOORD VOOR WOORD 

OVERGEBRACHT, EN METEEN OPGESCHREVEN, IN AANWEZIGHEID 
VAN DE BODE ENGEL GODS. WELK EEN VRIEND IS ONZE JEZUS, 

DIE IN ONZE PLAATS WIL STAAN… VOOR EEUWIG! 

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Voor de mensen, die voor de eerste keer 

naar ons kijken, wil ik mij voorstellen: ik ben Marta, de vrouw van 
Benjamin Cousijnsen, Gods eindtijdprofeet. Als stem van Benjamin 

Cousijnsen spreek ik ook vele boodschappen in, en ik wil deze 
boodschap van vandaag aan de Heer opdragen, samen met u...  

 

Ik begin nu met de boodschap. 
 

Shalom! Ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus.  
 

Voorwaar, voorwaar, de vreugde des Heren is mijn kracht! 
Voorwaar, ik ben de bode engel Gods en mijn naam is Joy. 

 

Prijs de Heer, wees blij in Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus 
Christus, de Zoon van God! 

Sta op, zing, dans en spring! 
 

Psalm 16, vers 9  Daarom verheugt zich mijn hart en juicht mijn 

ziel, zelfs mijn vlees zal in veiligheid wonen. 
Psalm 16, vers 11  Gij maakt mij het pad des levens bekend; 

overvloed van vreugde is bij uw aangezicht, liefelijkheid is in uw 

rechterhand, voor eeuwig. 
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Lees voor: Sirach 1, vers 11 tot en met 13  Hier staat 
geschreven: ‘Wijsheid is ontzag voor de Heer’ - Ontzag voor de 

Heer brengt eer en roem, vreugde en een feestelijke krans. Ontzag 

voor de Heer verkwikt het hart, geeft vreugde, blijdschap en een 
lang leven. Ontzag voor de Heer is een gave van de Heer, het baant 

de weg naar de liefde. Wie ontzag heeft voor de Heer eindigt goed, 
op de dag van zijn dood wordt hij gezegend.  

Sirach 2, vers 8  Hier staat geschreven: Jij die ontzag hebt voor de 

Heer, vertrouw op hem, dan valt je loon je niet uit handen. 
En vers 9  Jij die ontzag hebt voor de Heer, hoop op het goede, op 

ontferming en eeuwige vreugde, want eeuwige vreugde is het loon 
dat hij je schenkt.  

 

Jesaja 35, vers 10  De vrijgekochten des HEREN zullen 
wederkeren en met gejubel in Sion komen; eeuwige vreugde zal op 

hun hoofd zijn, blijdschap en vreugde zullen zij verkrijgen, maar 
kommer en zuchten zullen wegvlieden. 

 

Johannes 15, vers 7  Indien gij in Mij blijft en mijn woorden in u 
blijven, vraagt wat gij maar wilt, en het zal u geworden. 

Johannes 15, vers 11  Dit heb Ik tot u gesproken, opdat mijn 

blijdschap in u zij en uw blijdschap vervuld worde. 
 

Lees voor: Sirach 50, vers 23 en vers 24  Hier staat geschreven: 
Moge hij ons vreugde geven, Israël vrede schenken in deze tijd, 

zoals in de dagen van weleer. Moge hij barmhartig voor ons zijn en 

ons in deze tijd bevrijden.  
 

Galaten 5, vers 22  Hier staat geschreven: Maar de vrucht van de 
Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, 

goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. 

 
Johannes 3, vers 16  Hier staat geschreven: Want alzo lief heeft 

God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 

opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig 
leven hebbe. 

De bode engel Gods sprak verder, 
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Voorwaar, profeet Benjamin Cousijnsen, deze boodschap zal 
vele harten en gezichten doen veranderen in vreugde. 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 

verdween. 
 

 
 

Jezus Christus roept: Hulp gezocht met dit boek! 
 
23-08-2013  DE HEER ROEPT U VANDAAG OP OM MEE TE HELPEN, 

DOOR MIDDEL VAN EEN VRIJE GIFT, ZODAT DIT BOEK TOT STAND 

KAN KOMEN. DIT BOEK ZAL VELE OGEN OPENEN EN VELE LEVENS 
REDDEN!  

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 23 augustus 2013 bracht de Heer zelf, 

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, deze boodschap aan Zijn 
eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 

 

Shalom! Vrede zij u.  
Voorwaar, ga niet op uw knieën, maar neem plaats, Mijn ware, 

geliefde profeet Benjamin Cousijnsen, en schrijf op wat Ik, Yeshua 

HaMashiach, Isa, Jezus Christus, te zeggen heb. 
Gij daar, luister aandachtig. 

 
Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u en openbaar u:  

Ik zond Rafaël door de tijd. 

 
Jeremia 32, vers 27  Staat daar niet geschreven: Zie, Ik, de 

HERE, ben de God van al wat leeft; zou voor Mij iets te wonderlijk 
zijn? 

 

Daarom, wat is onmogelijk? 
Niets! Helemaal niets voor de God van Abraham, Izaäk en Jakob. Ik 

en de Vader zijn één.  
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Ik zond Rafaël naar uw tijd vooruit, en Rafaël kwam bij een 
drukkerij, en legde zijn handen op dit boek en kopieerde het 

boek, en nam het mee.  

Dit boek getuigt van de volle waarheid en over de dingen, die 
komen gaan en reeds vervuld zijn. Ik, Yeshua HaMashiach, Isa, 

Jezus Christus, heb vele engelen gezonden om ulieden, via profeet 
Benjamin Cousijnsen en de werkers van de laatste dagen, die ook 

in dit boek beschreven staan, te waarschuwen!  

Voorwaar, Ik betuig u: De boeken zijn reeds in de hemel en worden 
daar gelezen.  

 
Er zal veel gevraagd worden naar dit boek in verschillende 

talen, en het zal vele ogen openen en vele levens redden!  

Daarom, dit boek moet er komen! Indien gij, die nu luistert, 
waarlijk gelooft dat Ik het ben, die spreekt en gij staat achter Mijn 

boodschappen, dan zeg Ik u: Steun en maak nu een vrije gift over 
naar de Evangelische Stichting Eindtijdnieuws. 

Voor meer informatie kunt gij mailen naar 

marion.verkleij@telfort.nl 
 

Voorwaar, het gaat om velen zielen!  

 
Deze boeken zijn ingezegend, geheiligd.  

En zie, Ik kom zeer spoedig, en Mijn loon is bij Mij, om eenieder te 
vergelden.  

Ik, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, Isa, zal dit boek - de 

profetieën en Mijn woorden - verzegelen en beschermen! Ieder, die 
dit boek Mijn woorden afneemt, God zal zijn deel afnemen, en gij 

zou gestraft worden! 
  

De titel van het boek is de zegengroet, die men hier in de 

hemel ook zegt: RUACHA, YESHU, SHALOM! 
Voorwaar, Ik ben de Alfa en de Omega, de Eerste en de Laatste, 

het Begin en het Einde.  

Voorwaar, de achterblijvers zullen veel steun hebben aan het boek, 
dat hun ook zal bekeren. Velen zullen dan pas zeggen: “Waarlijk, 

hij was Gods profeet!” Maar voor velen zal het ook te laat zijn. 
 

mailto:marion.verkleij@telfort.nl


 
 

 

1857 
 
 

 

Benjamin, Marta heeft veel als uw stem gesproken, uw 
Aäron, en zo ook de vertalers. 

Luister! Gij en alle werkers hebben vele harten en ogen reeds 

geopend, en uw loon zal gelijk aan een profeet zijn. 
 

Lees voor: Johannes 3, vers 16  Daar staat geschreven: Want 
alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon 

gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren 

ga, maar eeuwig leven hebbe. 
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
 

 

 

Meer dan een droom! 
 

TERWIJL JAKOB SLIEP, ZAG HIJ DE LADDER EN AL DIE ENGELEN. 
DROOMDE HIJ OF NIET? VERDER, OOK ZIJ ZAGEN ENGELEN EN 

ONTVINGEN BOODSCHAPPEN! 
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 26 augustus 2013 bracht de bode 

engel Gods de volgende boodschap van de almachtige God, de God 
van Abraham, Izaäk en Jakob, over aan eindtijdprofeet Benjamin 

Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Isa, Jezus Christus uit Nazareth. Voorwaar, voorwaar, 
ik zeg u, Ik ben uitgezonden naar Gods geliefde profeet van de 

laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. Ik ben een bode engel van de 
God van Abraham, Izaäk en Jakob, de almachtige God van al wat 

leeft! Mijn naam is Surayach.  

 
Voorwaar, u daar, luister eens heel aandachtig, 

 

Lees voor: Genesis 28, vers 10 tot en met 12  Hier staat 
geschreven: Jakob vertrok uit Berseba en ging naar Haran. En hij 
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bereikte een plaats, waar hij bleef overnachten, omdat de zon 
ondergegaan was. En hij nam een van de stenen der plaats, legde 

die onder zijn hoofd en ging op die plaats slapen. Toen droomde hij, 

en zie, op de aarde was een ladder opgericht, waarvan de top tot 
aan de hemel reikte, en zie, engelen Gods klommen daarlangs op 

en daalden daarlangs neder. 
En vers 16  Toen Jakob uit zijn slaap ontwaakte, zeide hij: Waarlijk, 

de HERE is aan deze plaats, en ik heb het niet geweten. 

De bode engel Gods sprak verder, 
 

Voorwaar, Jakob dacht dat hij droomde, en terwijl hij sliep, 
zag hij de ladder en al die engelen. 

Droomde hij nu wel of niet? 

Zoals Jakob dit zag en hoe de Here tegen hem sprak, was het meer 
dan een droom. Zijn lichaam viel in een diepe slaap, en in de geest 

zag hij de werkelijkheid: dat wat hij mocht zien! 
 

Lees voor: Numeri 12, vers 1 tot en met 16  Hier staat 

geschreven: Mirjam nu sprak met Aäron over Mozes naar aanleiding 
van de Ethiopische vrouw, die hij genomen had, want hij had een 

Ethiopische vrouw genomen, en zij zeiden: Heeft de HERE soms 

uitsluitend door Mozes gesproken, heeft Hij ook niet door ons 
gesproken? En de HERE hoorde het. Mozes nu was een zeer 

zachtmoedig man, meer dan enig mens op de aardbodem. Toen 
zeide de HERE onverwijld tot Mozes, Aäron en Mirjam: Gaat met uw 

drieën uit naar de tent der samenkomst. Daarop gingen zij met hun 

drieën uit. Toen daalde de HERE neder in de wolkkolom, stelde Zich 
in de ingang der tent, en riep Aäron en Mirjam; en zij traden beiden 

naar voren. Toen zeide Hij: Hoort nu mijn woorden. Indien onder u 
een profeet is, dan maak Ik, de HERE, Mij in een gezicht aan hem 

bekend, in een droom spreek Ik met hem. Niet aldus met mijn 

knecht Mozes, vertrouwd als hij is in geheel mijn huis. Van mond 
tot mond spreek Ik met hem, duidelijk en niet in raadselen, maar 

hij aanschouwt de gestalte des HEREN. Waarom hebt gij u dan niet 

ontzien tegen mijn knecht Mozes te spreken? Daarom ontbrandde 
de toorn des HEREN tegen hen en Hij ging heen.  

Toen nu de wolk van boven de tent geweken was, zie, Mirjam was 
melaats als sneeuw; toen Aäron zich tot Mirjam omwendde, ziedaar 

een melaatse! Toen zeide Aäron tot Mozes: Ach mijn heer, reken 



 
 

 

1859 
 
 

 

ons toch de zonde niet toe, die wij in onze dwaasheid begaan 
hebben. Laat haar toch niet zijn als een doodgeborene, wiens vlees 

reeds half vergaan is, wanneer hij uit de schoot zijner moeder 

komt. En Mozes riep tot de HERE: O God, genees haar toch. Daarop 
zeide de HERE tot Mozes: Had haar vader haar openlijk in het 

gezicht gespuwd, zou zij dan niet gedurende zeven dagen te 
schande zijn? Laat haar gedurende zeven dagen buiten de 

legerplaats gesloten worden, en daarna mag zij zich er weer 

bijvoegen. Daarop werd Mirjam zeven dagen buiten de legerplaats 
gesloten; en het volk brak niet op, vóórdat Mirjam zich bij hen 

gevoegd had. Toen brak het volk op uit Chaserot en legerde zich in 
de woestijn Paran. 

De bode engel Gods sprak verder, 

 
Voorwaar, Mozes was dus ook een zachtmoedige man, net zo 

zachtmoedig als profeet Benjamin Cousijnsen. 
Voorwaar, van mond tot mond sprak de Here en niet in raadselen 

dus, en ook zoals ik u al zeide in Numeri 12, vers 4, dat Mozes en 

Aäron en Mirjam naar de tent gingen. Daar wachtte de Here hen 
op, en riep Aäron en Mirjam naar voren, ja oog in oog, van mond 

tot mond sprak de almachtige Here! En zoals de Here toen sprak, 

zo spreekt de Here nu nog steeds, en laat het niet toe om Zijn 
woorden en Zijn werken te ontkrachten, door niemand en ook niet 

door de kerken!  
 

De God van Abraham, Izaäk en Jakob is heden Dezelfde tot 

in alle eeuwigheid! 
Dus dit betekent ook, dat Gods uitgekozen, zachtaardige, 

eenvoudige profeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen, 
engelen ontvangt in de almachtige naam van Yeshua HaMashiach, 

Jezus Christus, de Zoon van God. Voorwaar, een engel sprak tot 

Hagar, en twee engelen gingen naar Sodom. En Jakob ontmoette 
ook engelen, en Jozef en Maria zagen engelen. En in deze tijd is 

daar niets in veranderd! 

 
Als men naar profeet Benjamin Cousijnsen luistert, zijn er 

ook nog kerken, die beweren dat de almachtige God geen 
engelen stuurt. 
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En men houdt hen tegen om naar deze boodschappen te luisteren! 
Maar ze zullen het weten, dat profeet Benjamin Cousijnsen, Gods 

geliefde profeet, altijd de waarheid sprak, die altijd dat zal spreken, 

wat de Here via de engelen doorgeeft.  
“Liever geliefd in de hemel dan op aarde”, zegt Benjamin 

Cousijnsen. 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 

verdween. 
 
 

 

Profetische waarschuwing voor Israël! 
 

DIT IS EEN PROFETISCHE WAARSCHUWING VOOR ISRAËL! IN 2012 
SPRAK PROFEET BENJAMIN COUSIJNSEN HIER OOK AL OVER TOT 

U, IN DE NAAM VAN: YESHUA HAMASIACH, ISA, JEZUS CHRISTUS. 

NU WEDEROM! HOOR AANDACHTIG!  
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Mijn naam is Benjamin Cousijnsen. Op 26 
augustus 2013 kreeg ik de volgende boodschap van een bode engel 

Gods.  

 
Luister aandachtig, deze boodschap is voor Israël. 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Mijn 

naam Hamiël; ik ben de bode engel Gods. Hoor aandachtig, 

 
O wee, Israël!  

Zo spreekt de Almachtige tot u. Een grote zware klap staat u te 
wachten, en de bouw in de Westelijke Jordaanoever en in Oost-

Jeruzalem zal er onder lijden. Voorwaar, ook al heeft Israël in ruil 

Palestijnse gevangen vrijgelaten, geen steen zal op de andere steen 
blijven.  

 

Voorwaar, het geweld zal toenemen, spoedig!  
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Voorwaar, Benjamin Cousijnsen zag een soort blinkend metaal door 
de lucht, wat leek op een kruisraket, op uw stad afkomen.  

 

Voorwaar, en ook hebt gij de Davidster, het teken, niet 
veranderd!  

Voorwaar, in 2012, 21 juli, sprak profeet Benjamin Cousijnsen tot 
u. En hebt gij geluisterd?  

De naam van de titel is: ‘Openbaring: Davidster was Salomoster!’ 

Luister naar deze boodschap! Voorwaar, neem deze boodschap 
serieus.  

Buig uw knieën en sluit uw ogen, en richt u op Yeshua HaMashiach, 
Isa, Jezus Christus! 

 

Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, 
dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die 

in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. 
 

Voorwaar, ook u, die Ik liefheb! Israël, Ik heb u lief! 

Maar breek met uw afgoden en breek met de leugens, die geen 
waarde hebben, van de antichrist! Voorwaar, er is maar één 

Uitweg. Ga naar de God van Abraham, Izaäk en Jakob en herdenk 

Hem. 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
 
 

 

Profetische waarschuwing aan de wereld: Het 

spel van de antichrist Obama! 
 

VOORWAAR, LUISTER AANDACHTIG! SYRIË ZAL ZEER SPOEDIG DE 
AANVAL OP SYRIË GAAN VERGELDEN VAN BUITENAF OP ISRAËL! 

YESHUA HAMASIACH, JEZUS CHRISTUS, KAN U REDDEN, VOORDAT 

DE BOM BARST OP AARDE. 
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Op 28 augustus 2013 bracht de bode 
engel Gods deze profetische waarschuwing van de almachtige God 
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over, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, aan eindtijdprofeet 
Benjamin Cousijnsen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Ik ben 

een bode engel Gods en mijn naam is Keabar, profeet Benjamin 
Cousijnsen. Het is een waar genoegen om u te ontmoeten. Schrijf 

alles op, wat ik u te zeggen heb, en geef het door in de almachtige 

naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, voorwaar, 
luister aandachtig. 

 
Syrië zal zeer spoedig de aanval op Syrië gaan vergelden van 

buitenaf op Israël. 

Voorwaar, de antichrist speelt een spel en wist wat er ging 
gebeuren!  

Voorwaar, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, spreekt tot u. 
 

Lees voor: Johannes 8, vers 42 tot en met 47  Hier staat 

geschreven: Jezus zeide tot hen: Indien God uw Vader was, zoudt 
gij Mij liefhebben, want Ik ben van God uitgegaan en gekomen; 

want Ik ben niet van Mijzelf gekomen, maar Hij heeft Mij gezonden. 

Waarom begrijpt gij niet wat Ik zeg? Omdat gij mijn woord niet 
kunt horen. Gij hebt de duivel tot vader en wilt de begeerten van 

uw vader doen. Die was een mensenmoorder van den beginne en 
staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. 

Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij naar zijn aard, want hij 

is een leugenaar en de vader der leugen. Maar omdat Ik u de 
waarheid zeg – Mij gelooft gij niet. Wie van u overtuigt Mij van 

zonde? Als Ik waarheid spreek, waarom gelooft gij Mij niet? Wie uit 
God is, hoort de woorden Gods; daarom hoort gij niet, omdat gij uit 

God niet zijt. 

En vers 56  Uw vader Abraham heeft zich erop verheugd mijn dag 
te zien en hij heeft die gezien en zich verblijd. 

 

1 Korinthiërs 2, vers 9  Hier staat geschreven: Maar, gelijk 
geschreven staat: Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft 

gehoord en wat in geen mensenhart is opgekomen, al wat God 
heeft bereid voor degenen, die Hem liefhebben.  

De bode engel Gods sprak verder, 
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Voorwaar, de overheden, de machten van de duisternis en 

de zogenaamde onschuldige Obama heeft in zijn plan niet 

alleen Syrië in zijn hand, maar ook Israël. 
De antichrist zal met zijn duivelse overheden, zijn macht en kracht 

en plan willen volbrengen op Israël! Voorwaar,  
 

Lees voor: Openbaring 16, vers 14 tot en met 16  Hier staat 

geschreven: Want het zijn geesten van duivelen, die tekenen doen, 
welke uitgaan naar de koningen der gehele wereld, om hen te 

verzamelen tot de oorlog op de grote dag van de almachtige God. 
Zie, Ik kom als een dief. Zalig hij, die waakt en zijn klederen 

bewaart, opdat hij niet naakt wandele en zijn schaamte niet gezien 

worde. En hij verzamelde hen op de plaats, die in het Hebreeuws 
genoemd wordt Harmagedon.  

De bode engel Gods sprak verder, 
 

Voorwaar, o wee, Israël!  

Buig uw knieën en sluit uw ogen, en ook u, Syrië, en ook uw land! 
Iedereen zou nu op de knieën moeten gaan en zich moeten 

bekeren, en Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, moeten toelaten in 

hun leven en hart, en alle afgoden moeten afbreken! Als men dit zal 
doen, dan zal Hij, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, ja ook u die 

nu luistert, redden, voordat de bom barst op aarde! Satan wil 
vernietiging en haat en totale overname van de mens. Vele zielen 

bevinden zich nu al in de hel, omdat hun lichaam reeds is 

overgenomen, omdat men toch niets van Yeshua HaMashiach, 
Jezus Christus, wou weten.  

 
Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, wil vrede, en wil met u 

een relatie aangaan en wil u redden! 

Kies heden wie gij dienen wilt. Anders gaat de God van Abraham, 
Izaäk en Jakob wel kiezen voor u! 

 

Lees voor: Johannes 3, vers 16 en 17  Hier staat geschreven: 
Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren 

Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet 
verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon 
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niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar 
opdat de wereld door Hem behouden worde. 

De bode engel Gods sprak verder, 

 
Voorwaar, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, wil u redden. 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 
verdween. 
 

 
 

Ze zijn uit op 1 ding: ‘een lekker ding!’ 
 
28-08-2013  BOODSCHAP GODS: VOORWAAR, DE WARE LIEFDE IS 

NIET IN DE WERELD TE VINDEN! VELEN ZIJN MAAR UIT OP 1 DING 
EN ZIEN DE ANDERE PERSOON ALS EEN LUSTOBJECT! GOD IS 

LIEFDE, WARE LIEFDE! 

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 28 augustus 2013 bracht de bode 

engel Gods de volgende boodschap van de almachtige God, de God 
van Abraham, Izaäk en Jakob, over aan eindtijdprofeet Benjamin 

Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Mijn 
naam is Rafaël en ben een bode engel Gods.  

 

Voorwaar, gij zijt jong en zo eigenwijs! 
 

Romeinen 12, vers 2  En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, 
maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat 

gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige 

en volkomene. 
Romeinen 13, vers 8, 9 en 10  Zijt niemand iets schuldig dan 

elkander lief te hebben; want wie de ander liefheeft, heeft de wet 

vervuld. Want de geboden: gij zult niet echtbreken, gij zult niet 
doodslaan, gij zult niet stelen, gij zult niet begeren en welk ander 
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gebod er ook zij, worden samengevat in dit woord: gij zult uw 
naaste liefhebben als uzelf. De liefde doet de naaste geen kwaad; 

daarom is de liefde de vervulling der wet. 

 
Voorwaar, de ware liefde is niet in de wereld te vinden. 

De ene teleurstelling na de andere… Velen zijn maar uit op één ding 
en zien de andere persoon als een lustobject, en ze zeggen: 

“Lekker ding!” Alsof gij een ding zijt voor eenmalig gebruik!  

 
Vele jongeren zijn beschadigd en verhard door de wereld! 

 
Lees voor: 1 Korinthiërs 13, vers 4 tot en met 7  Hier staat 

geschreven: De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent 

geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. Ze 
is niet grof en niet zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en 

rekent het kwaad niet aan, ze verheugt zich niet over het onrecht 
maar vindt vreugde in de waarheid. Alles verdraagt ze, alles gelooft 

ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze. 

De bode engel Gods sprak verder, 
 

Voorwaar, God is liefde, ware liefde, en zond Zijn geliefde 

Zoon, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. 
Zijn gedachten gingen ook naar u uit, en Hij koos ervoor om uw 

zonden, alle vergissingen, te dragen en in uw plaats gestraft te 
worden, in liefde voor u! Hij rekende u uw zonden niet toe. Maar Hij 

roept ook vandaag tot u: Geloof in Mij, volg Mij, bekeer u, word 

Mijn kind! 
 

Johannes 3, vers 16 en 18  Want alzo lief heeft God de wereld 
gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een 

ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, 
is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van 

de eniggeboren Zoon van God. 

 
Als gij Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, wil ervaren in uw 

hart, praat dan veel met Hem. 
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En vraag om vergeving van uw wandel en zonden, en nodig Hem 
uit in uw hart. Kom zoals u bent! Schaam u niet! Hij begrijpt u en 

schenkt u redding en vergeving en ware liefde. 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 
verdween. 

 
SHALOM 
 

 

Vertrouw maar, wie kan Hem evenaren? 
 

BOODSCHAP VAN DE HEER YESHUA HAMASIACH VOOR U: HIJ WIL 
GRAAG, DAT U HEM VOELT IN UW HART, EN WIL DIE LEEGTE 

VULLEN MET ZIJN ONVOORWAARDELIJKE LIEFDE. EN ELKE WOND, 
ELK LITTEKEN, WIL HIJ WEGNEMEN!  

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 28 augustus 2013 bracht de bode 

engel Gods woord voor woord deze boodschap van de almachtige 

God over, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, aan eindtijdprofeet 
Benjamin Cousijnsen. 

 

Shalom, profeet Benjamin Cousijnsen! Ik begroet u in de 
wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. 

Voorwaar, ik ben een bode engel Gods en mijn naam is Lovesadai.  
 

Voorwaar, gij daar, luister eens heel goed. 

 
Lees voor: Job 38, vers 33 tot en met 38  Hier staat geschreven: 

Kent gij de inzettingen des hemels, bepaalt gij zijn heerschappij 
over de aarde? Kunt gij uw stem tot de wolken verheffen, zodat een 

stroom van water u bedekt? Kunt gij de bliksemen uitzenden, zodat 

zij heengaan en tot u zeggen: Hier zijn wij? Wie heeft wijsheid 
gelegd in de donkere wolken of wie heeft inzicht verleend aan de 

grillige wolkengevaarten? Wie telt de wolken met wijsheid af, en 

wie keert de kruiken des hemels om, wanneer het stof stolt tot 
gegoten metaal en de kluiten aan elkander kleven?  
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Job 39, vers 14  Hier staat geschreven: Vertrouwt gij op hem, 
omdat zijn kracht zo groot is? of laat gij aan hem uw zwoegen 

over?  

 
Psalm 18, vers 13 tot en met 17  Hier staat geschreven: Van de 

glans vóór Hem verdwenen zijn wolken, hagel en vurige kolen. De 
HERE deed de donder in de hemel weerklinken, de Allerhoogste 

verhief zijn stem – hagel en vurige kolen. Hij schoot zijn pijlen en 

verstrooide hen, hij slingerde bliksemen en bracht hen in 
verwarring. Toen werden de beddingen der wateren zichtbaar en de 

grondvesten der wereld kwamen bloot vanwege uw dreigen, o 
HERE, vanwege het blazen van de adem van uw neus. Hij reikte 

van omhoog, greep mij, trok mij op uit grote wateren.  

En vers 29  Gij toch doet mijn lamp schijnen, de HERE, mijn God, 
doet mijn duisternis opklaren.  

En vers 31  Gods weg is volmaakt; des HEREN woord is zuiver. Hij 
is een schild voor allen die bij Hem schuilen.  

Psalm 23, vers 3 en 4  Hier staat geschreven: Hij verkwikt mijn 

ziel. Hij leidt mij in de rechte sporen om zijns naams wil. Zelfs al ga 
ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want Gij 

zijt bij mij; uw stok en uw staf, die vertroosten mij.  

En vers 1  De HERE is mijn herder, mij ontbreekt niets. 
De bode engel Gods sprak verder, 

 
Voorwaar, vertrouw op Yeshua HaMashiach, Jezus Christus! 

Hij helpt u en beschermt u, al laat de hele wereld u in de steek. Hij 

wil graag dat u Hem voelt in uw hart, en wil die leegte vullen met 
Zijn onvoorwaardelijke liefde. En elke wond uit het verleden, elk 

litteken, wil Hij, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, wegnemen! 
Vertrouw maar. Wie kan Hem evenaren? 

 

Lees voor: Psalm 107, vers 24 tot en met 29  Hier staat 
geschreven: Zij zagen de werken des HEREN en zijn wonderen in 

de diepte. Hij sprak en deed een stormwind opsteken, die haar 

golven omhoog hief; zij rezen ten hemel, zonken neer in de 
waterdiepten, hun ziel verging van ellende; zij tuimelden en 

wankelden als een beschonkene, al hun wijsheid werd verslonden. 
Toen riepen zij tot de HERE in hun benauwdheid, en Hij voerde hen 
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uit hun angsten; Hij maakte de storm tot een zacht suizen, zodat 
de golven stil werden.  

 

Sirach 21, vers 1 en 2  Hier staat geschreven: Mijn kind, als je 
gezondigd hebt, ga er niet mee door, bid om vergeving voor je 

zonden. Vlucht voor zonden als voor een slang, want als de zonde 
naderbij komt grijpt ze je. Haar tanden zijn als die van een leeuw, 

ze rukken mensenlevens weg.  

 
Psalm 92, vers 7  Hier staat geschreven: Een redeloos mens 

verstaat het niet, en een dwaas begrijpt dit niet. 
Psalm 116, vers 4 tot en met 5  Hier staat geschreven: Maar ik riep 

de naam des HEREN aan: Ach HERE, red mijn leven. Genadig is de 

HERE en rechtvaardig, onze God is een ontfermer.  
Psalm 66, vers 19 en 20  Hier staat geschreven: Voorwaar, God 

heeft gehoord, Hij heeft gelet op mijn luid gebed. Geprezen zij God, 
die mijn gebed niet afwees, noch mij zijn goedertierenheid onthield.  

 

Johannes 3, vers 16 tot en met 18  Hier staat geschreven: Want 
alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon 

gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren 

ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de 
wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de 

wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet 
veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet 

heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. 

De bode engel Gods sprak verder, 
 

Praat met Hem, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. 
Hij houdt van u.  

Voorwaar, ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel 

Gods, en verdween. 

Opnieuw spreekt Yeshua HaMashiach tot u, 

Israël, Hoor! 
 
29-08-2013  PROFETISCH WOORD VOOR ISRAËL: VOORWAAR 

ISRAËL, LUISTER! IK, YESHUA HAMASIACH, KIJK OF GIJ NU NA 

ZOVELE JAREN VERSTANDIG ZIJT GEWORDEN. TOCH HEB IK U 
LIEF EN ZAL U BESCHERMEN, MAAR OOK TOELATEN. 
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Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Mijn naam is Benjamin Cousijnsen. Op 29 

augustus 2013 kreeg ik de volgende boodschap van een bode engel 
Gods, die ik graag met u wil delen. 

 

Shalom, profeet Benjamin Cousijnsen! Voorwaar, ik ben de bode 
engel Michaël en ben uitgezonden in de Naam boven alle namen: 

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus.  
 

Israël, hoor aandachtig! 

Op woensdag 6 juni 2012 sprak profeet Benjamin Cousijnsen 
namens de Heer ook al tot u. Zo spreekt de Heer ook nu weer tot u. 

 
Jeremia 10, vers 2  Zó zegt de HERE: Gewent u niet aan de weg 

der volken en schrikt niet voor de tekenen aan de hemel, omdat de 

volken daarvoor schrikken. 
 

Voorwaar op 6 juni sprak Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus, tot u, Israël! 
Is er nog één die verstandig is, één die nog luistert? 

 
Spreuken 2, vers 8  terwijl Hij waakt over de paden van het recht 

en de weg zijner gunstgenoten beschermt.  

 
Voorwaar, het lijkt wel of gij doof zijt. 

Mozes wou zijn volk naar het beloofde land brengen, maar omdat 
het volk ook toen al doof was en klaagde in de woestijn, mochten 

ze hun doel pas na 40 jaren bereiken. Ook kreeg men de tien 

geboden, om op een goede manier samen te leven. Maar wat is 
hiervan overgebleven?  

Voorwaar, Israël, luister! spreekt de Heer. Ik, Yeshua HaMashiach, 

Jezus Christus, kijk of gij nu, na zo vele jaren, verstandig zijt 
geworden!  

 
Toch heb Ik u lief, en Ik zal u beschermen!  

Maar Ik zal ook toelaten, opdat uw oren en ogen geopend worden. 
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Johannes 12, vers 37  En hoewel Hij zovele tekenen voor hun 

ogen gedaan had, geloofden zij niet in Hem. 

 
Voorwaar, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, kent alle 

schapen bij de naam. 
 

Johannes 10, vers 27 en 28  Mijn schapen horen naar mijn stem 

en Ik ken ze en zij volgen Mij, en Ik geef hun eeuwig leven en zij 
zullen voorzeker niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal 

ze uit mijn hand roven. “Amen!” 
 

Ga met uw gebeden naar Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus, Israël. 
En overdenk deze boodschap!  

De bode engel Gods sprak verder, Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, 
Shalom!  
 

 
 

De engel Gabriël verscheen nimmer aan 

Mohammed! 
 

OPENBARING GODS: MOHAMMED WERD MISLEID DOOR DE 

ENGELEN VAN SATAN! DE HEER BRENGT DE WAARHEID HIEROVER 
AAN HET LICHT IN DEZE BOODSCHAP! LEES OOK EFEZ. 2:8 

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 29 augustus 2013, ’s avonds, bracht 

de bode engel Gods deze boodschap van de almachtige God, de 

God van Abraham, Izaäk en Jakob, over aan eindtijdprofeet 
Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Ik ben 

de bode engel des Heren. Mijn naam is Donder en ben gezonden 
naar u, ziener Gods, om u deze boodschap over te brengen. 
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Efeziërs 2, vers 8  Want door genade zijt gij behouden, door het 

geloof, en dat niet uit uzelf: het is een gave van God. 

 
Voorwaar, gij weet: Ieder, ieder! die in Yeshua HaMashiach, 

Isa is, weet dat Hij geen profeet, maar de Zoon van de 
Allerhoogste is, Jezus Christus, die de enige Weg is en uw 

enige Redding! 

 
Johannes 3, vers 16 tot en met 18  Want alzo lief heeft God de 

wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 
een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 
naam van de eniggeboren Zoon van God. 

 

Voorwaar, de bode engel Gabriël is nimmer aan Mohammed 
verschenen. 

De gevallen engelen van satan hebben Mohammed misleid, om zo 

de verloren zielen van Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, weg 
te houden. Mohammed werd geboren in de stam der Quraish. 

Dezen deden aan occulte praktijken en ze vereerden afgoden.  
Wel vertelde de profeet over zijn god Allah, en vertelde wat die 

soort engel, die zich Gabriël noemde, had gezegd: dat Isa, ook 

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, een profeet was, net als 
Abraham en Mozes.  

In de stam der Quraish gebruikte men halal vlees, en zij spraken 
een soort gebed erover uit aan de afgoden. Zo ook had men vele 

praktijken overgenomen van de gevallen engelen, die ook 

beschreven staan in Henoch. 
 

Voorwaar, er is maar één God, de God van Abraham, Izaäk 

en Jakob, de enige God van Israël! 
Voorwaar, Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, werd naar de 

aarde gezonden met een doel. God zag dat de mensen schuldig 
waren, zondig, en dat men afgesneden was van eeuwig leven. En 

de God van Abraham, Izaäk en Jakob stuurde Zijn kostbare eigen 
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geliefde Zoon, Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus. Hij deed 
wonderen, die nog nooit gezien waren! Yeshua HaMashiach, Isa, 

Jezus Christus, liet de doden opstaan, en zoals Hij de doden liet 

opstaan, zo stond Hij ook op uit de dood! En uit het kruis droeg Hij 
de zonde en straf in uw plaats op zich, om de weg voor u vrij te 

maken!  
Als u gered wilt worden en Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, Isa, 

echt wilt leren kennen, open dan uw hart en aanbid Hem alleen. 

 
Johannes 14, vers 6  Lees dit voor. Hier staat geschreven: Jezus 

zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; 
niemand komt tot de Vader dan door Mij. 

De bode engel Gods sprak verder, 

 
Hoe meer men u steunt, hoe meer boeken gij kunt laten 

drukken. 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 

verdween. 

 
SHALOM 
 

 
 

 
 

Wie u zegent, zegen Ik, wie u vervloekt, 

vervloek Ik! 
 
29-08-2013  NIEUWS OVER HET BOEK EN VERDER: DE HEER 

SPRAK: IK ZAL ZEGENEN, WIE U ZEGENEN EN WIE U VERVLOEKT, 
ZAL IK VERVLOEKEN, EN AL ZOU HET OOK EEN KERK ZIJN, DIE 

ZAL IK VERVLOEKEN, SPREEKT DE HEER! 

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 29 augustus 2013 bracht de bode 

engel Gods deze boodschap Gods over in de naam van Jezus 
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Christus, Yeshua HaMashiach, woord voor woord aan eindtijdprofeet 
Benjamin Cousijnsen. 

 

Shalom! Ik ben een bode engel Gods. Ik begroet u in de 
wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. 

Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Mijn naam is Archiëbela; ik ben een 
bode engel Gods. 

 

Voorwaar, profeet Benjamin Cousijnsen, dit telt ook voor u: 
Ik zal zegenen, wie u zegenen en wie u vervloekt, zal Ik 

vervloeken, en al zou het ook een kerk zijn, die zal Ik vervloeken! 
spreekt de Heer. En met u zullen alle geslachten des aardbodems 

gezegend worden, omdat men zegent, spreekt de Heer.  

Voorwaar, geliefden des Heren, zo staat geschreven in: 
 

Jeremia 32, vers 27  Zie, Ik, de HERE, ben de God van al wat 
leeft; zou voor Mij iets te wonderlijk zijn? 

 

Voorwaar, woorden hebben kracht! 
En Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, sprak.  

Gij, die nu luistert,  

 
Het boek, dat de hemelse zegengroet ‘RUACHA, YESHU, 

SHALOM!’ als titel heeft, zal velen de ogen openen, en het 
zal wereldwijd tot een grote zegen zijn! 

Verder kan ik, Archiëbela, u vertellen, dat er ook foto’s in staan, die 

ik gezien heb, omdat dit boek ook reeds in de hemel is.  
Namens Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, zeg ik in 

dankbaarheid: Dank voor uw gebeden en giften, en ook namens 
profeet Benjamin Cousijnsen en Marta Cousijnsen, en Marion 

Verkleij en al de werkers van de laatste dagen!  

 
De stand van de giften is, dat het boek gedrukt kan gaan 

worden. 

In het Engels 300 stuks, en in het Nederlands 300 stuks!  
 

Voorwaar, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, de Koning 
der koningen, heeft de blijmoedige gever lief en zal u 

hiervoor zegenen. 
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Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, geeft aan, waar de giften voor 
gebruikt gaan worden. Voorwaar, Marion Verkleij is de 

penningmeester van de Evangelische Stichting Eindtijdnieuws. En 

men kan de profetische boodschappen vinden op YouTube, onder 
de naam: Heiscoming12 en Eindtijdspace, en wilt gij de 

boodschappen horen en nalezen, ga dan naar Eindtijdnieuws via 
Google. 

 

Numeri 6, vers 24 tot en met 26  De HERE zegene u en behoede 
u; de HERE “Yeshua HaMashiach, Jezus Christus”, doe zijn 

aangezicht over u lichten en zij u genadig; de HERE verheffe zijn 
aangezicht over u en geve u vrede.  

 

Laat Hij met u zijn totdat Hij komt, en dat zal spoedig zijn. 
Amen! 

Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween. 
 

 

 

Wie Christen is, moet de Here niet verzoeken! 
 

EEN TIJD GELEDEN KREEG RAFAËL EEN OPDRACHT, DIE IN DE 
NABIJE TOEKOMST ZAL GESCHIEDEN IN MEXICO. DE HEER 

VERHOORDE HET GEBED VAN EEN MOEDER, MAAR... WIE 

CHRISTEN IS, MOET DE HERE NIET VERZOEKEN!  
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Op 30 augustus 2013 bracht de bode 
engel Gods dit bijzondere verhaal over aan eindtijdprofeet 

Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, ik zal mij voorstellen, ik ben 
een bode engel Gods en mijn naam is Rafaël. Welkom, Gods 

geliefden! 
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Een tijd geleden werd ik naar 18 september 2013 vooruit in 
de tijd uitgezonden naar Mexico. 

Een jonge vrouw, een wederom geboren Christen, had haar auto 

voor de bakker staan met haar baby in de auto, en stapte even snel 
uit om een brood te kopen. Maar voordat ze het wist, was ze niet 

alleen haar baby kwijt, maar ook haar auto!  
Trouwens, ik zat achterin de auto en genoot van dat lieve kindje. 

 

Toen de dader net de hoek omging met het kindje en de 
auto, kwam ik in actie en liet mij eventjes zien in de 

spiegel…  
De dader zag mijn vriendelijke gezicht en schrok zo erg, dat hij 

volop op de rem trapte, en daardoor werd het rijden geblokkeerd. 

De deuren zaten ook vast, en wat was die Mexicaan bang! Hij riep, 
“Mamma mia!!!” 

Ik zei, Bekeer je en roep Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, aan 
en vraag om vergeving. 

De Mexicaan viel flauw van de angst! 

 
Toen zag ik de jonge vrouw paniekerig met de politie, die 

aan kwamen lopen. 

Ik opende de deuren, en niemand zag mij! De politie greep de 
dader. 

En weet u, die dader zal in de toekomst zijn hart aan Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus, geven, in de gevangenis!  

 

De moeder had wel om bescherming gebeden, maar niet de 
auto afgesloten. 

Wie Christen is, moet de Here niet verzoeken! 
 

Lees voor: Markus 14, vers 38  Hier staat geschreven: Waakt en 

bidt, dat gij niet in verzoeking komt; de geest is wel gewillig, maar 
het vlees is zwak. 

 

Johannes 3, vers 35  Hier staat geschreven: De Vader heeft de 
Zoon lief en heeft Hem alles in handen gegeven. 

De bode engel Gods sprak verder, 
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Voorwaar, ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel 
Gods, en verdween. 

 

 
 

Profetisch: Gods Elohím schip boven Israël op 

01-09-2013! 
 

LUISTER IN DE BOODSCHAP NAAR HET PLAN VAN DE ANTICHRIST! 
EN DE GOD VAN ABRAHAM, IZAÄK EN JAKOB ZAL ZIJN VOLK NIET 

IN DE STEEK LATEN, ONDANKS HUN DOOFHEID NAAR YESHUA 

HAMASIACH, ISA, JEZUS CHRISTUS, TOE! 
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 30 augustus 2013 bracht de bode 
engel Gods deze profetische boodschap Gods over aan 

eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus. Voorwaar, voorwaar, mijn naam is Uriël. Ik begroet u in 
de almachtige naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus.  

Voorwaar, dit is geen science fiction film, maar de volle 

waarheid! 
De UFO’s werden al vanaf het begin ontworpen naar het idee van 

het Elohím ruimteschip. Maar omdat satan op de aarde was 

geworpen, bouwde hij met zijn volgelingen eigen UFO’s. Voorwaar, 
profeet Benjamin Cousijnsen heeft al veel hierover geopenbaard in 

de andere boodschappen.  
 

Gods Elohím schip zal op 1 september 2013 om 10.00 uur 

boven Israël zijn. 
De God van Abraham, Izaäk en Jakob zal Zijn volk niet in de steek 

laten, ondanks hun doofheid naar Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus 
Christus, toe. Voorwaar,  

 

In Openbaring 13, vers 7 en 8 staat geschreven: En hem werd 
gegeven om tegen de heiligen oorlog te voeren en hen te 



 
 

 

1877 
 
 

 

overwinnen; en hem werd macht gegeven over elke stam en natie 
en taal en volk. En allen, die op de aarde wonen, zullen het beest 

aanbidden, ieder, wiens naam niet geschreven is in het boek des 

levens van het Lam, dat geslacht is, sedert de grondlegging der 
wereld. 

 
De antichrist heeft zelf de machten en wereldheersers 

opgeroepen en uitgestuurd, om zijn plan uit te voeren! 

Alle ogen zijn gericht op Syrië en Iran, waarvan Israël vele malen 
op gewezen heeft, dat ze gifgas hebben. Maar, wie luistert wel? 

Voorwaar, Obama zal worden aanbeden, geloofd en geprezen.  
 

Het gifgas was allang bewezen, maar men deed niets! 

Totdat men het ging gebruiken… 
Profeet Benjamin zei nog in januari: “2013 zal men nimmer 

vergeten!” 
 

Voorwaar, Israël, wees waakzaam!  

De antichrist speelt een spel met de hele wereld, en wie naar hem 
zal horen, gaat verloren.  

Kies heden voor Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, 

God zendt Zijn engelen uit! 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 

verdween. 
 

SHALOM 
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SEPTEMBER 2013 
 
 

Openbaring van God: Wees alert, Israël! 
 
01-09-2013  OPENBARING VAN GOD: IN DIT VERSLAG MAAKT DE 

BODE ENGEL GODS HET WARE MOTIEF BEKEND VAN OBAMA, OM 

SYRIË AAN TE VALLEN, EN OPENBAART MEER OVER DE KLAPPEN, 
DIE ER ZULLEN VALLEN! WEES ALERT, ISRAËL! 

 
 

Volledige weergave: 

 
Van harte welkom! Op 1 september 2013 bracht de bode engel 

Gods, ’s avonds, deze boodschap, deze openbaring van God over 
aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare almachtige naam van 
Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, 

Ik ben de bode engel Gods en mijn naam is Kadesa. 

 
Voorwaar, ik ben uitgezonden vanuit het luchtruim van 

Israël. 
 

Efeziërs 6, vers 12  Want wij hebben niet te worstelen tegen 

bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen 
de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de 

hemelse gewesten. 
 

Voorwaar, Obama is blij met het resultaat van de boze 

geesten, die hun werk doen. 
Zijn doel is Israël. Maar door Syrië aan te vallen, zet Obama Syrië 

tegen Israël op! Maar ook de VS zal wederom een aanslag te 

verwerken krijgen. 
 

Voorwaar, Israël krijgt ook haar deel en zal wat klappen 
moeten verdragen, die God toelaat tot een bepaald punt. 
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Voorwaar, de strijdwagens van God zijn tweemaal 10.000 en 
duizenden maal duizenden. 

Op 10 april 2013 was de Elohím ook in Israël. Toen streed men 

tegen de gevallen engelen, tegen Satanel en Mastema en Azazel en 
Abadon. 

 
Voorwaar, profeet Benjamin Cousijnsen, ook was u 

geopenbaard over Nelson Mandela. 

Voorwaar, de bode engel des doods zal hem zijn geest spoedig 
wegnemen, en niet lang meer, dan zal hij er niet meer zijn.  

 
Voorwaar, en wat Israël betreft, Israël zal wonderbaarlijk 

beschermd zijn. 

De God van Abraham, Izaäk en Jakob beschermt Israël. Zijn 
Shalom wordt werkelijkheid! Voorwaar, maar ook zullen er wel 

slachtoffers vallen. De engelen Gods worden echter uitgezonden, 
om Israël te beschermen en om velen op andere gedachten te 

brengen. Maar niet iedereen luistert! Voorwaar, Israël, hoor! 

 
Lees voor: Openbaring 3, vers 21  Hier staat geschreven: Wie 

overwint, hem zal Ik geven met Mij te zitten op mijn troon, gelijk 

ook Ik heb overwonnen en gezeten ben met mijn Vader op zijn 
troon. 

De bode engel Gods sprak verder, 
 

Wees alert, Israël, en richt u alstublieft tot Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus! 
Hoe meer men Hem aanbidt, hoe meer Hij u zal beschermen en 

zegenen. 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 

verdween. 
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Website & de warriors van de laatste dagen 
 
Benjamin Cousijnsen – Nederland 

Theresa Ongco - Nederland 

Faa-iza Sheikkariem - Nederland 
Marion Verkleij – Nederland 

Bettina Delius – Duitsland  

Chaesmin Park  - Suriname 
Precious Winambra – Suriname 

Jeddy Piloton – Filipijnen 
Jennifer Piloton – Filipijnen 

Ailyn Layno – Filipijnen 

Josie Castillo – Verenigde Staten van Amerika   
Isabel Hahn – Verenigde Staten van Amerika 

Cindy Minnich – Verenigde Staten van Amerika 
Jorge Miranda – United States of America  
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Website: Evangelicalendtimemachine.com 
 

Cover: Daniel Garrido Domenech, Grafisch ontwerper 

Blanco 
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Bettina Annemone Delius’ getuigenis 
 



 
 

 

1883 
 
 

 

Mijn naam is Bettina Annemone 
Delius. Ik heb mijn leven 

gegeven aan Jezus Christus op 

25-jarige leeftijd. Ik werd 
wederom geboren in een Engels-

sprekende, in de bijbel gelovende 
kerk.  

 

Een paar jaar geleden werd ik 
vernieuwd door de Heilige Geest 

en heb ik mijn leven opnieuw 
toegewijd aan de Heer. Ik zocht 

naar God in gebed en naar 

openbaringen van God op het 
internet, totdat ik de profetieën 

van Benjamin Cousijnsen 
tegenkwam. 

 

Jezus Christus zelf sprak tot mij 
en vroeg mij nederig om deze 

boodschappen te vertalen, omdat 

geen andere persoon het zou doen.  
Ik heb de Heer niet gezien, maar ik hoor hem wel regelmatig tot 

mij spreken en ik heb zijn voorbereiding ervaren voor dit werk, zijn 
leiding en zijn correctie. Sommige boodschappen van de Here Jezus 

Christus, Yeshua HaMashiach, verwijzen naar mijn verborgen 

activiteiten, gedachten en gebeden. Niemand weet ervan, maar de 
Heer weet het.  

Ik ben ervan overtuigd in mijn geest dat de profetieën van 
Benjamin Cousijnsen waar zijn en door de Heer zelf gegeven zijn. 

 

Bettina 
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Chaesmin Park’s getuigenis 
 

Hoewel ik al bijna 30 jaar in 
de Here Jezus Christus 

geloof, heb ik vele malen de 
Heilige Geest aanstoot 

gegeven en deed een aantal 

zeer beschamende dingen. 
Wie kan zich verbergen voor 

onze Heer Yeshua 
HaMashiach?  

 

Uiteindelijk heb ik besloten 
om een discipel van Christus 

te worden, in plaats van 

alleen te worden gered en 
de redding te consumeren. 

De dominee preekte dit in de 
kerk die ik bijwoonde. 

Ongeveer 4 jaar geleden heb 

ik besloten om mezelf 
geheel toe te wijden aan 

Yeshua HaMashiach als mijn 
bruidegom. Daarom breng ik  

nu meer kwaliteitstijd met Yeshua HaMashiach door, Jezus Christus. 

Sindsdien zoek ik vaak en wil ik meer weten over de eindtijd en de 
wederkomst van Jezus Christus. Ik wilde er zeker van zijn, dat ik 

niet in slaap zou vallen, wanneer Hij terugkomt. Oorspronkelijk 

kwam ik Angelica Zambrano's getuigenis op DVD tegen, die een 
van mijn zusters mij gaf. Op YouTube was ik op zoek naar een 



 
 

 

1885 
 
 

 

Koreaanse vertaalde versie voor mijn aardse vader, zodat hij kan 
luisteren en geloof hebben en gered kan worden. 

 

Tijdens het zoeken naar deze video, stuitte ik toevallig op deze 
‘Heiscoming12’ video-titel, het was: ‘Een beetje van de wereld en 

een beetje van de kerk’. Deze boodschap opende mijn ogen. Toen 
ik het voor het eerst las, wist ik meteen dat de boodschap van de 

Here onze God, Yeshua HaMashiach, was. Sinds ik ontdekte, dat de 

boodschappen afkomstig zijn van de ABBA Vader, ben ik helder nu, 
en weet ik wat ik moet doen iedere dag, en verlang ik elke dag naar 

de boodschappen van de Here Yeshua HaMashiach. 
 

Ik ben heel gelukkig nu en heb geen zorgen, omdat de Here God al 

mijn zorgen en angsten wegnam, maar hij geeft me vreugde elke 
dag met een overvloed aan zegeningen! Alle eer aan onze ABBA 

Vader, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus en de Heilige Geest. 
Dank u voor de geliefde profeet Benjamin Cousijnsen en de 

broeders en zusters van de werkers van de laatste dagen in de 

Here God! 
Chaesmin 
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Jorge Miranda’s getuigenis 
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In 1986, op 21-jarige 
leeftijd, geloofde ik in 

God, maar kende Jezus 

Christus niet. Ik ben 
getrouwd en probeerde 

een bijdrage te leveren 
aan de samenleving door 

te werken zoals iedereen. 

Omdat ik religieus was en 
Jezus niet kende, was ik 

vervloekt en verplichtte ik 
anderen, om hulp te 

zoeken bij het occulte. De 

volgende 21 jaar zocht ik 
hulp op alle verkeerde 

plaatsen. 
In oktober 2007 had ik 

een bovennatuurlijke 

ervaring. Het was de dag 
dat ik Jezus Christus 

vond; ik had eindelijk de 

juiste hulp gevonden. Sinds die dag heb ik mijn bevrijding gezocht 
en om meer te weten te komen over het Woord van God en het 

Boek Openbaring betreffende de komende gebeurtenissen. 
Eind april 2013 kwam ik de openbaring website van de Profeet 

Benjamin Cousijnsen tegen. Na het communiceren in de maand 

augustus 2013 met Profeet Benjamin over mijn broodnodige 
bevrijding, had Profeet Benjamin mededogen en bemiddelde hij 

voor mij. Met geloof volgde ik de gebedsinstructies van de Profeet 
en uiteindelijk ontving ik mijn spirituele bevrijding, na veel zoeken 

op de verkeerde plaatsen. Ik kan nu de Heer Jezus Christus dienen, 

die zelf de Verlosser en Genezer is. Weet en onthoud dat er geen 
afstandsbarrière is voor de Here Jezus Christus. 

 

Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

Jorge 
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Isabel Hahn’s getuigenis 
 

Mijn naam is Isabel en ik 
werd geleid door de Heer 

naar Benjamin Cousijnsen 
bij het doorlezen van een 

‘Rapture’ blog, en ontdekte 

zijn boodschappen. De 
Heilige Geest trok me naar 

hen en naar profeet 
Benjamins bediening.  

Ik geloof niet dat er 

toevalligheden zijn, als je 
een kind van de Heer 

Yeshua HaMashiach bent. 

Het is een eer om de Heer 
Yeshua en de profeet van 

de Heer, Benjamin, te 
dienen in deze cruciale 

laatste dagen door deze 

bediening.  
Ik geloof dat Benjamin 

Cousijnsen de profeet is,  
die de Heer heeft doen  

opstaan voor de laatste dagen, om Zijn kerk voor te bereiden en 

om de wereld te laten weten, dat Jezus Christus van Nazareth op 
het punt staat terug te keren. 

 

Isabel 
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Precious Winamba’s getuigenis 
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Shalom, ik groet jullie 
allen in de prachtige 

Naam van Yeshua 

HaMashiach. Ik ben 
Precious, een van de 

warriors van de laatste 
dagen. Het is een eer 

voor mij om deel uit te 

mogen maken van deze 
prachtige bediening van 

de Evangelical EndTime 
Machine. Ik heb veel 

geleerd, vooral door alle 

boodschappen, die 
werden gebracht door 

profeet Benjamin 
Cousijnsen. Ik ben meer 

over God te weten 

gekomen en ik vrees 
God nu ook meer. Als ik 

zie waar God me nu 

heeft gebracht en neergezet, denk ik alleen dat ik nooit gedacht 
had dat ik het zou redden. Sinds ik naar deze bediening ben 

gekomen, ben ik veranderd en zal ik nooit meer dezelfde zijn. Ik 
heb geen woorden om uit te leggen de manier, waarop God me 

gebruikt. Ik ben niets zonder God. Er zijn tijden geweest dat ik me 

voelde alsof God me verlaten had, of ik vroeg me af, waarom Hij 
mijn gebed niet had verhoord, maar de hele tijd was God daar, 

precies zoals Hij ons in Zijn Schrift heeft beloofd. Hij zal ons nooit 
in de steek laten of ons verlaten. Benjamin Cousijnsen is een echte 

Profeet van God en ik dank de Heer dat God hem gebruikt, zodat 

we ons meer bewust kunnen zijn van de werken van de duivel. Mijn 
missie is om te doen waartoe God me geroepen heeft, om samen 

met Chaesmin te blijven evangeliseren en het woord van God, het 

Goede Nieuws, te verspreiden, om God te dienen voor de rest van 
mijn leven en om Zijn geboden te onderhouden en binnen te gaan 

door de smalle poort. 
 

Gods zegen 
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Precious 

 

 

 
 

 

Jeddy Vale Piloton’s getuigenis 
 

Mijn naam is Jeddy Vale 

Piloton, 26 jaar oud, van de 
Filipijnen, en ik wil mijn 

getuigenis delen, hoe ik over 

profeet Benjamin Cousijnsen 
te weten kwam. Ik dank de 

Heer Yeshua HaMashiach, 
Jezus Christus, dat hij mij 

leidde om me aan te sluiten 

bij de Evangelische 
Eindtijdspace bediening. 

Glorie en eer komen Hem 
alleen toe, om mij toe te 

staan zijn geliefde en 

eenvoudige profeet van de 
eindtijd, Benjamin 

Cousijnsen, te ontmoeten. 

God riep mij bij de naam 
door Zijn eindtijdprofeet 

Benjamin Cousijnsen, in een 
van de boodschappen, 

waarin God mij zei deel  

van deze bediening te mogen uitmaken. Voorheen was mijn leven 
een chaos en ik kende nog niet Gods doel in mijn leven. Ik leefde in 

zonde de hele tijd, hoewel ik ben opgegroeid in een Christelijk 
gezin. Ik was een dubbelhartig persoon en nam mijn redding voor 

lief, maar God corrigeerde me met Zijn roede.  
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Vorig jaar kreeg ik een ongeluk door te veel te drinken, en ik heb 6 
maanden in de revalidatiekliniek doorgebracht voor het herstel van 

mijn knieblessure. Dat was het moment, dat ik echt vernederd werd 

door onze Here Jezus Christus en door Zijn genade. Ik werd 
helemaal genezen! Daarvoor was ik in totale duisternis, maar nu 

ben ik in het licht. Ik besloot om alles over te geven, door mijzelf te 
verloochenen en Jezus Christus te volgen. Hij leidde me naar een 

ware profeet van God, profeet Benjamin Cousijnsen, via YouTube. 

Ik geloof dat dit Gods plan is voor mij vandaag, om het Woord te 
verspreiden en Hem bekend te maken. Hij wil dat ik volledig ben 

overgegeven aan Hem, door een heilig leven te leiden en het 
Evangelie te delen met anderen. 

Ik bid dat iedereen zijn boodschappen zal begrijpen door de kracht 

van de Heilige Geest, door het bezoeken van en het abonneren op 
het kanaal Heiscoming12 en Evangelische Eindtijdspace, op 

YouTube. 
Dank u voor uw tijd. Hemel en hel zijn echt! Hij komt spoedig 

terug. God zegene u allen... Shalom. 

 
Jeddy  

Josie Castillo’s getuigenis 
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Shalom! In de naam van 
Yeshua HaMashiach, Jesus 

Christus. Ik wil graag delen, 

hoe de Heer mij leidde naar 
de profetieën van Benjamin 

Cousijnsen en om deel uit te 
maken van het team van de 

werkers-van-de-laatste-

dagen. 
In 2010 gaf de Heer mij een 

sterke interesse in profetie, 
de Opname en 

eindtijdtekenen, en ik wist 

in mijn hart dat de komst 
van de Heer zeer spoedig 

was en dat ik niet klaar 
was! Ik heb mijn leven 

opnieuw radicaal aan de 

Heer toevertrouwd. 
In september 2012, net 

voor Rosh Hashanah, belde  

mijn zus om me te vertellen 
over een nieuwe ‘Rapture’ website, waar de Heer haar naartoe had 

geleid. Ze was enthousiast over profetieën, geplaatst door een 
profeet, genaamd Benjamin Cousijnsen uit Nederland. De 

profetieën gingen over eindtijdtekenen en bevestigden in mijn hart 

de waarheid over deze laatste dagen, in het bijzonder de rol van 
Amerika vóór de komst van Jezus Christus. 

 
De volgende profetie die ik las, was verbazingwekkend: de Opname 

die eraan komt op Rosh Hashanah! Ik wist in mijn hart, door gebed 

en de Heilige Geest, dat dit waar was; mijn zus voelde hetzelfde. 
Eerst huilde ik tranen van vreugde om de Heer te zien, maar toen 

brak ik en huilde in verdriet vanwege de vele mensen die ik kende, 

die waarschijnlijk zouden worden achtergelaten. Nu, Rosh 
Hashanah ging voorbij, en toen kwam er een nieuwe profetie met 

de titel, ‘Opname afgeblazen vanwege allerlaatste kans!’ Ik 
verheugde me en prees God voor Zijn geweldige genade. Benjamin 
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meldde, dat velen zich hadden bekeerd en waren gered. Dit was 
een ‘wake-up’ roep voor velen en mijzelf inbegrepen.  

Ik bid nu vurig en verspreid het prachtige nieuws over de profetieën 

van Benjamin Cousijnsen, de eenvoudige, ware en geliefde profeet 
van God voor de eindtijd, om zielen te redden en klaar te zijn voor 

de spoedig komende Opname. 
Alle lof en eer aan de Almachtige God de Vader en Zijn Zoon Jezus 

Christus, Yeshua HaMashiach, Maranatha! 

 
Josie 

Jennifer Piloton’s getuigenis 
 
Ik ben Jennifer Piloton van 

de Filippijnen, geboren op 
14 februari 1953, en 

aanvaardde de Heer Jezus 

Christus als mijn Heer en 
Redder en werd gedoopt in 

april 1991. Ik dank de Heer 
Jezus Christus, dat Hij mij 

leidde naar deze bediening 

via mijn zoon Jeddy, die de 
boodschappen van profeet 

Benjamin Cousijnsen met 

mij deelde.  
Mijn man en ik waren zo blij 

te horen, dat Jeddy werd 
geroepen als één van de 

werkers van de laatste 

dagen, en vanaf dat 
moment begon ik hem te 

helpen met de vertalingen. 
Door deze bediening werd 

mijn geloof echt versterkt en  

het hielp me enorm in mijn Christelijke wandel. Ook ben ik heel 
dankbaar, hoe de Heer mijn man heeft geroepen als één van de 

werkers van de laatste dagen, en hoe Hij zijn leven aanraakte, 

waarvan ik dacht dat het onmogelijk was om te veranderen. Maar 
niets is onmogelijk bij God! Ik hield mij altijd vast aan Gods belofte 
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in Galaten 6:9: "Laten wij niet moede worden goed te doen, want, 
wanneer het eenmaal tijd is, zullen wij oogsten, als wij niet 

verslappen." Dit bemoedigde me niet op te geven, hoewel ik het 

pad dat voor mij lag niet begreep, maar toch, ik gaf mij helemaal 
over aan Zijn wil. Gods onzichtbare aanwezigheid troostte mij! 

 
Het was tijdens dat Skype moment van 25 mei 2014, dat profeet 

Benjamin plande, om een gesprek met Jeddy en Jemuel te hebben, 

waarop ik werd voorgesteld en benoemd door de Heer, om één van 
de werkers van de laatste dagen te zijn. Ik was erg dankbaar, dat 

de Heer mij heeft gekozen om deel te zijn van deze bediening.  
Nu dienen we allemaal de Heer als familie door Gods genade! Het is 

echt een zegen voor ons allemaal om de eenvoudige geliefde 

profeet Benjamin Cousijnsen te kennen. Alle glorie en eer behoren 
tot de almachtige God, Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus van 

Nazareth! 
 

Jennifer  

 
 

 

Maria Theresa Cousijnsen’s getuigenis 
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Ik dank de Almachtige God 
voor de genade, die Hij mij 

gaf, de kans om verlossing 

te ontvangen en zijn liefde 
voor mij te ervaren en te 

voelen. De eerste keer, dat 
ik deze wereld bewandelde, 

was werelds, geen kennis 

van het Woord van God en ik 
wist niet wat me te wachten 

staat als zondaar die ik was. 
De Heer was erg goed voor 

ieder van ons, omdat Hij ons 

uitgekozen heeft en niet wij, 
zoals geschreven staat in 

Johannes 15:16: ‘Niet gij 
hebt Mij, maar Ik heb u 

uitgekozen en u 

aangewezen, opdat gij zoudt 
heengaan en vrucht dragen 

en uw vrucht zou blijven, 

opdat de Vader u alles geve,  
wat gij Hem bidt in mijn naam.' En het is aan ons om te luisteren 

en ons hart te openen voor Hem. 
 

Het leidde tot mijn besluit om tot de levende God te komen en Hem 

te dienen. Hij legde het in mijn hart, en niet door middel van een 
aantal dromen of bovennatuurlijke gebeurtenissen, maar de 

verandering van het hart zelf staat verre van enige wonderen of 
droom, die een niet-gelovige kan ervaren. (Spreuken 3:5  Vertrouw 

op de HERE met uw ganse hart en steun op uw eigen inzicht niet.) 

Het is Zijn wil dat ik zal worden gered, en ik zal Hem dienen. Alles 
wat ik heb gedaan of zal doen voor de eer en voorspoed voor het 

Koninkrijk der hemelen! Het is Zijn wil en niet de mijne. Ik was 

dankbaar dat Hij mij het verlangen gaf, om te luisteren naar Zijn 
stem en met Hem te wandelen. Vandaag en in de toekomst, dank 

en eer ik Hem. De lof in mijn hart behoort toe aan Hem alleen. 
(Psalm 86:12  Ik zal U loven, Here, mijn God, met mijn ganse hart, 

en uw naam eren voor altoos.) 



 
 

 

1897 
 
 

 

 
Alle glorie en eer zij aan God, onze Heer Jezus Christus! 

 

Theresa 
 

 
 

 

 

Faa-iza Kruithof’s getuigenis 
 

Ik heb Yeshua HaMashiach 
leren kennen toen ik 18 à 19 

jaar oud was. Ik kwam in 
aanraking met een kerk, en 

was zelf toen moslim. Na een 

cursus werd ik aangeraakt 
door de Heilige Geest en nam 

afscheid van ‘Allah’, en zei dat 
ik de God van Jezus wilde 

volgen. Dat was voor mij een 

keerpunt, en na enkele 
wonderen, een bevestiging 

voor mij, geloofde ik echt dat 

Jezus Christus bestaat! Heb 
veel moeten inleveren en er 

geen spijt van gehad, omdat ik 
van mijn Koning Jezus hou. 

Zo ben ik na bergen en dalen 

blijven geloven, maar ik wilde 
meer. Op een nacht in maart 

2016 kreeg ik antwoord op 
mijn vraag. Ik werd geestelijk wakker geschud, en dacht aan de 

eindtijd en dat er nog velen zijn die Hem nog niet kennen, en wilde 

graag een werker zijn, voordat de Heer terug zou keren. Al 
zoekende kwam ik Evangelicalendtimemachine.com tegen. Het 

sprak mij aan; het ging o.a. over de werkers van de laatste dagen. 

‘Wow’, dacht ik, ‘dat wil ik ook zijn’. De Heilige Geest gaf me 
meerdere malen bevestiging en vrede en rust, dat dit de waarheid 
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is en geen sekte. In 2015, na mijn doop, ben ik in aanraking 
gekomen met mensen die vertelden dat mijn bijbel niet klopte. Ik 

was in de ban van hun denken, en mijn leven werd een chaos. Maar 

nu ik deel mag uitmaken van de Evangelical EndTime Machine, het 
schip van Yeshua HaMashiach, kan niks mij schaden of overhoop 

halen. Ik heb totale rust en vrede in mijn ziel, denken, mijn gaan 
en staan. Hij is nog dichterbij wanneer je de waarheid accepteert, 

en gelooft dat Yeshua HaMashiach via Profeet Benjamin Cousijnsen 

Zijn boodschappen doorgeeft aan de wereld. Het bouwt mij op en 
leert mij veel over de Heer zelf. Ik heb dit jaar zo veel meer geleerd 

dan in al die jaren dat ik in een kerk zat. Het komt omdat de 
Meester zelf tot ons spreekt! Ik hoop dat u het ook mag ervaren en 

mag volharden in de waarheid, die alleen bij Jezus Christus te 

vinden is.  
 

Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

Faa-iza 
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Cindy Minnich’s getuigenis 
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Mijn naam is Cindy en ik 
woon in de VS. Hoewel ik 

ben opgegroeid met de 

Christelijk geloofsbasis, ben 
ik nooit echt volwassen 

geworden in mijn geloof en 
had geen hechte, 

persoonlijke relatie met de 

Heer tot 2012. Ik had de 
Heer als jonge tiener 

aangenomen als mijn 
Redder, maar het duurde 

niet lang of ik begon me te 

richten op de 'dingen van 
deze wereld': plezier, 

materialistische genoegens, 
etc. Ik was ook misleid door 

te denken, dat mijn 

fundamentele geloof en 
kennis van de Heer alles 

was wat ik nodig had om 

gered te worden. Ik had nooit 
de tijd genomen om de waarheden van de Bijbel volledig te 

begrijpen, om mij te bekeren van mijn zonden, of een persoonlijke 
relatie met de Heer te hebben.  

 

Begin 2012 werd ik geleid om te kijken naar een aantal video's op 
YouTube over de Opname. Die nacht werd ik wakker en besefte ik, 

dat ik in de eindtijd leefde en dat ik nog niet klaar was voor de 
Wederkomst van de Heer! Ik riep uit tot de Heer en smeekte Hem 

om mij te vergeven van alle zonden in mijn leven. Ik gaf mij 

volledig over en vertrouwde mijn leven aan Hem toe. Ik werd toen 
geleid naar het Heiscoming12 YouTube kanaal, en sindsdien heb ik 

elke boodschap van de Heer, gegeven aan profeet Benjamin 

Cousijnsen, trouw gelezen. In juli 2012 werd ik gedoopt en in juli 
2014, tot mijn verbazing, heeft de Heer me uitgenodigd via één van 

Zijn boodschappen, om Hem te dienen door deel te zijn van het 
team.  
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In de loop der jaren hebben deze boodschappen mij enorm 
gezegend, terwijl ik heb geprobeerd de Heer welgevallig te zijn in 

elk facet van mijn leven, en ik ben zeer dankbaar voor deze 

bediening. Ik geloof met heel mijn hart, dat Benjamin Cousijnsen 
Gods ware eindtijdprofeet is en dat de Heer inderdaad zeer spoedig 

terugkomt voor hen, die gereed zijn en Hem verwachten. Alle 
glorie, eer en lof zij aan onze Heer en Verlosser Yeshua HaMashiach 

voor eeuwig & altijd. Amen! 

 
Cindy 

Blanco 
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Ja, diep in mijn hart leeft dit geloof! 
 
BEKERINGSGEBED: BID DIT GEBED ZIN VOOR ZIN MEE VANUIT 

UW HART EN WORD GERED! U MAG EEN RELATIE AANGAAN MET 
JEZUS CHRISTUS, HIJ WIL U AANRAKEN. GEEF U OVER AAN HEM! 

 

 
Volledige weergave: 

 
Benjamin Cousijnsen ontving de volgende boodschap van een bode 

engel Gods, die hij graag met u wil delen. Er zijn veel mensen, die 

al zo lang naar de boodschappen luisteren, maar hebben ze ook 
werkelijk hun hart aan de Here Jezus Christus gegeven, Yeshua 

HaMashiach? 

Dan heeft u vandaag de kans om uw hart te openen, om Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus, in uw hart binnen te laten. 

 
Ik begin nu met de boodschap, luister maar, en u kunt het 

nazeggen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, ik ben de bode engel Gods 
en mijn naam is Seadeura.  

 

“Voorwaar, O Adonai! O Heer, Elohím, onze God, Yeshua 
HaMashiach, Isa, Jezus Christus van Nazareth! Kadosh, heilig, 

kadosh, heilig is uw naam!  

Noch heden, noch toekomst en noch enige schepsel of kracht kan 
mij scheiden van u. Geen verdrukking of pijn of benauwdheid of 

vervolging of wat dan ook, ik wil mij overgeven aan u.  
Wilt u mij aanraken nu, en wilt u al mijn zonden vergeven, waarvan 

ik weet dat ze fout waren?  
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O Adonai, O Heer Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, bedek mij 
onder uw wonderbare Bloed! En dank u dat u elke duivelse macht 

verbroken hebt door uw kracht!  

Kadosh, heilig bent u, Koning der koningen! Ja, diep in mijn hart 
leeft dit geloof.  

Dank u, dat u mij hebt vrijgekocht en dat ik een relatie mag 
aangaan met u, en wandelen mag met u en dat ik een kind van God 

mag zijn, en dat uw Bloed mij gereinigd heeft. Ik prijs uw naam, ik 

prijs u! Kadosh, heilig bent u, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus 
van Nazareth. Uw liefde raakte mij aan. Hosanna voor de Koning!  

Ik zal u volgen en ik zal naar een volle evangelische of pinksterkerk 
gaan.  

Dank u, Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus! Ik accepteer u in 

mijn hart en wil leven voor u. En dank u, dat u voor mij aan het 
kruis bent gestorven, om mijn zonden te dragen, en opstond uit de 

dood. Waarlijk, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, Isa, leeft!” 
 

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
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Inhoud – vervolg 

 
Een sterretje* betekent: 1 of meer Profetieën zijn reeds 

vervuld of zijn in volle gang!  

 
Inhoud – vervolg ...................................................... 1492-1519 

...........................................................................................  
2013 ...................................................................................  

...........................................................................................  
Laat een wijze, goede vrouw (of man) niet los! ...................... 1520 

*O wee, wereld, word wakker, luister naar de waarheid! ......... 1523 
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Ik ben tevreden, het is goed, het is af, sprak God! ................. 1524 
*Ze zeggen het ene maar doen het andere! .......................... 1527 

De grote baasbengel van de straat werd verslagen!................ 1529 

*Profetische waarschuwing: Wederom China, bekeer u! .......... 1532 
*De Heer openbaarde wat niet oké is! .................................. 1535 

U daar! Laat u gebruiken en red zielen! ................................ 1537 
Erfgenamen in Jezus Christus: Bid ook voor Israël! ................ 1540 

Seksualiteit zoals God het bedoeld heeft! ............................. 1543 

*Echte, gekopieerde, maar ook duivelse zeewezens! .............. 1545 
Ik hou van u, en wil altijd bij u zijn! .................................... 1550 

Gelooft u dat? .................................................................. 1551 
*Velen zijn ontslagen, vervolgd, bespot en gedood! ............... 1552 

Kies voor Yeshua HaMasiach, Isa, Jezus Christus! .................. 1555 

Modderig eendje, verlaten in de nacht! ................................ 1559 
Hij heeft u lief! ................................................................ 1560 

Wees niet zwak maar sterk van Geest! ................................. 1562 
*Syrië, bekeer u van vervolging! Zie wat komt! ..................... 1565 

Nu is er geen genade meer en waarschuw u ernstig! .............. 1567 

Uw ogen zijn als duiven! .................................................... 1569 
*Tot welke donderslag laat u het komen? ............................. 1571 

Alles wat u met uw gave doet, behoort aan God toe! .............. 1574 

Kies heden om vernieuwd te zijn! ........................................ 1575 
Hij heeft ons immers in Hem uitverkoren vóór de grondlegging 1577 

*Israël! Daar gaat het de antichrist werkelijk om! .................. 1578 
*Openbaring van God: Sommige FEMA kampen zijn reeds…! ... 1581 

Ieder mens heeft vergeving nodig! ...................................... 1584 

*Vervulling profetie 17 sept 2013 is in volle gang! ................. 1586 
Voorwaar, onderzoek u grondig! ......................................... 1589 

Liefdevolle waarschuwing tegen engelenverering! .................. 1591 
Niemand anders dan Jezus Christus, Yeshua HaMashiach ........ 1592 

Bodybuilder? Dan is deze boodschap voor u! ......................... 1593 

Door de Heilige Geest groeit u! ........................................... 1597 
*De Media verdraait en beïnvloedt zo uw gedachten! .............. 1598 

*Openbaring: 2013 staat voor Openbaring 13! ...................... 1602 

Jezus werd ook wel eens boos, als Hij zag waar de mensen…! .. 1604 
Breek met de leugens en toverijen! ..................................... 1608 

*Wie een ander vervloekt, wordt door God vervloekt! ............. 1610 
Jezus Christus bracht Zijn woord over! ................................. 1611 

Verkeerd gebruikt hout en, vreemde wielen! ......................... 1614 
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*Openbaring: Maya’s stammen af van de Olmeken! ............... 1618 
Hij verhoort de bede van wie onrecht werd gedaan! ............... 1621 

*De chip krijgt een schok als hij beslist! ............................... 1623 

Ik zal je steunen en beschermen! ........................................ 1625 
*Paus Franciscus is de Valse Profeet uit Openbaring! .............. 1626 

Vol van de kracht van de Allerhoogste! ................................ 1629 
Naar welke stem luistert u? ................................................ 1631 

Ridder Gods, sta! en ga met Gods wapenrusting! ................... 1632 

‘Sí, mono es mio!’ (‘Ja, aap is mijn!’) ................................... 1635 
*Openbaring Gods in de ruimte! ......................................... 1637 

Jezus Christus zegt u: Ga voor het top-pakket!...................... 1641 
Wat doet u met uw roeping? .............................................. 1644 

De toegelaten achtervolging & Gods overwinning! .................. 1645 

Dient Hem trouw met uw ganse hart! .................................. 1647 
Wat de Vader doet, dat doet ook de Zoon! ............................ 1648 

O, jee! Een engel! Een engel! ............................................. 1649 
*Sinterklaas en de Kerstman zijn uit den boze! ..................... 1651 

Allen wie oprecht zijn en zuiver, worden gespaard! ................ 1653 

Stop het in uw hart en draag het bij u!................................. 1656 
*Profetie: Australië zal er niet meer zijn! .............................. 1657 

Zit u ook gevangen in uw ‘structuur’ denken? ........................ 1659 

Ik leef, ga een relatie met Mij aan! ...................................... 1661 
Hij zal uw steenblokken wegnemen! .................................... 1662 

Als sneeuw voor de zon… versla die kameleon! ...................... 1664 
*Openbaring: Wat net na de Rapture/Opname gebeurt! .......... 1666 

Op welke kerkgrond staat u? .............................................. 1667 

Speelt uw kind met ‘goed’ speelgoed? .................................. 1670 
*Wereldwijde sinkholes geen natuurverschijnsel! ................... 1672 

Het bijzondere roosje! ....................................................... 1674 
*Hemelse dans en zang, zoals in een dans-musical! ............... 1677 

Gered door Jezus Christus tijdens zware crash! ..................... 1678 

Bestemming rechtvaardigen en bestemming spotters! ............ 1679 
Er is kracht, wonderbare kracht in Zijn Naam! ....................... 1682 

De Heer zegt: Iedere vrouw is gelijk aan de man! .................. 1684 

Voorwaar, Mijn kind, ik heb uw hart gezien! .......................... 1686 
*Profetische waarschuwing aan Europa: Bekeer u! ................. 1689 

Na de dood houdt het niet op, kies uw bestemming! ............... 1691 
Woorden van vertroosting, vermaning en versterking ............. 1693 

Bent u door God aangesteld?.............................................. 1694 
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*06-11-2013 Profetie over vele landen! ............................... 1697 
*Een blik in de helse toekomst! .......................................... 1698 

Loof Hem! en keer terug naar de bron van wijsheid! ............... 1700 

*Superorkaan Haiyan: Nieuwe reeks profetische vervullingen…!
..................................................................................... 1701 

Ook ik werd levend en kwam in de eeuwigheid! ..................... 1703 
*Mijn volk, Mijn kinderen, keer terug naar Israël! .................. 1706 

Herstel Filipijnen van korte duur! ........................................ 1709 

Voorwaar, de Leeuw gromt! ............................................... 1712 
De Heer heeft uw gebed gehoord en roept u! ........................ 1713 

Wijsheid die van de Heer komt, brengt liefde voort! ............... 1716 
Des Heren Woord is zuiver! ................................................ 1717 

Wees heilig, want alles wordt toch geopenbaard! ................... 1718 

Jezus Christus kiest voor nederige schepsels ......................... 1720 
Mijn stem zegt u, Wat men ook zegt: wees radicaal! .............. 1723 

*Waar: De RFID-chip is The Mark of the beast! ..................... 1726 
Ook 2014 zal men zich niet willen herinneren! ....................... 1730 

Voorwaar, Mijn erfdeel, kom in Mijn armen! .......................... 1733 

Wie is Hij volgens u? ......................................................... 1735 
Waarom de Heer soms toch problemen toelaat! ..................... 1736 

Leg uw hart op Gods operatietafel! ...................................... 1738 

*Profetisch alarm Gods: Keer terug naar Israël!..................... 1739 
*Profetische boodschap Gods: Toename RFID-chip! ............... 1741 

Boodschap: Voor wie naar Gods wijsheid zoeken! .................. 1744 
*Wees alert voor de vermommingen van de kameleons! ......... 1746 

*Profetische vervullingen & Zie wat december 2013 & 2014…! . 1749 

Loop uw huis door en onderzoek ook uw spullen! ................... 1752 
Benjamin ‘roept’ zoals destijds Johannes! ............................. 1756 

Wees voorbereid en alert, ga op tijd naar Jezus! .................... 1758 
De uitzending naar Chabolas! (in Spanje) ............................. 1760 

Erken Hem als enige Heerser en word vrij! ........................... 1763 

*Profetisch Resumé & Profetische waarschuwingen Gods! ........ 1765 
Help me, Heer, ik ben verliefd! ........................................... 1767 

Zie de duisternis en donkerheid en wat komt! ....................... 1770 

*De Heer zal door dit boek machtig heenwerken! ................... 1772 
Nader tot Hem en vraag Hem om vergeving!......................... 1773 

*Mandela maakte na aandringen van Obama zijn keuze! ......... 1774 
*Hoor, geheel Afrika, Gods hand gaat u straffen! ................... 1776 

Zoekt naar de taal die God grootmaakt in gebed! ................... 1778 
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*Met het vieren van kerst wordt satan aanbeden! .................. 1779 
Deze boodschap is voor jou, studente! God loves you ............. 1782 

De waarheid komt altijd aan het licht! .................................. 1784 

*Gelooft u dat wat God over laat brengen waar is? ................. 1788 
Wijsheid is Gods Heilige Geest! ........................................... 1789 

*Beestachtige kenmerken met de dag zichtbaarder! ............... 1790 
*Gedenk Mij van oud op nieuw met Moscatel druiven ............. 1792 

Want er zijn zekere mensen binnengeslopen! ........................ 1793 

Sapper de flap, doe uw maskers af! ..................................... 1796 
Voor een berehap met pindasaus kom ik eruit! ...................... 1797 

*Profetie: Wee Suriname & andere landen! Gods sluizen…! ...... 1799 
*Satan kopieert het zo! Een verdraaid evangelie vol leugens! .. 1801 

Ja, welzalig zij die op de Heer vertrouwen! ........................... 1804 

‘Kappen’ met die heidense kerstboom en kerstfeest! .............. 1806 
Al blijft het zichtbaar, de Heer vergaf hem & haar! ................. 1807 

Vasten! .......................................................................... 1808 
*En God zag de Aarde aan, en zie, zij was verdorven! ............ 1812 

*‘Donder’ brengt schade toe vanwege niet luisteren! .............. 1813 

*Zo spreekt de Here: Stop met moorden! ............................. 1815 
*Christenmoeder met baby levend verbrand deze nacht .......... 1818 

U zegt: Waar is uw God? God zegt: Waar bent u? .................. 1820 

*Een laatste kansstad voor zielen! ...................................... 1821 
*Sjana Tova! Een Goed Nieuwjaar! ...................................... 1824 

...........................................................................................  
2014 ...................................................................................  

...........................................................................................  

‘De mens’ is vanaf den beginne Mens!.................................. 1829 
Laat uw goede voornemens slagen in het Nieuwe Jaar ............ 1830 

*Gebeden: Uitstel voor Suriname en Europa verhoord! ........... 1832 
Voorwaar, zie op Mij, Ik zal uw tranen drogen! ...................... 1833 

*Donder en windvlagen zijn nog maar het visitekaartje! .......... 1836 

Se alquila habitación: Kamer te huur! .................................. 1838 
*De VS bijt de spits af in 2014 met bittere koude! ................. 1840 
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Laat een wijze, goede vrouw (of man) niet los! 
 

RAKE UITSPRAKEN VANUIT DE GESCHRIFTEN, DIE OOK IN DEZE 
TIJD HERKENBAAR ZULLEN ZIJN! TEGELIJK GEEFT DE HEER EEN 

UITWEG; VANUIT ZIJN WOORD IS ER GELOOF, HOOP EN LIEFDE, 

GEWORTELD IN EN DOOR CHRISTUS JEZUS! 
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Op 2 september 2013 bracht de bode 
engel Gods deze boodschap aan Benjamin Cousijnsen over, Gods 

eindtijdprofeet.  
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u,  
 

Lees voor: Sirach 2, vers 1 tot en met 4  Hier staat geschreven: 
Mijn kind, als je de Heer wilt dienen, bereid je dan voor op 

beproevingen. Houd het rechte spoor, wees standvastig en word 

niet ongeduldig in tijden van tegenspoed. Houd je stevig aan hem 
vast en laat hem niet los, dan word je aan je levenseinde beloond. 

Aanvaard alles wat je overkomt en wees ook geduldig wanneer je 

wordt vernederd.  
 

Mattheüs 5, vers 9  Hier staat geschreven: Zalig de 
vredestichters, want zij zullen kinderen Gods genoemd worden.  

 

Sirach 3, vers 18  Hier staat geschreven: Hoe belangrijker je 
bent, des te bescheidener moet je zijn, dan vind je genade bij de 

Heer.  
 

Mattheüs 7, vers 14  Hier staat geschreven: Want eng is de 

poort, en smal de weg, die ten leven leidt, en weinigen zijn er, die 
hem vinden. 

 

Sirach 7, vers 2  Hier staat geschreven: Ga onrecht uit de weg, 
dan keert het zich van je af.  
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En vers 16 en 17  Voorkom dat je tot de zondaars wordt gerekend, 
bedenk dat de toorn niet op zich laat wachten. Wees uiterst 

nederig, want vuur en wormen wachten de goddeloze.  

 
Mattheüs 18, vers 7  Hier staat geschreven: Wee de wereld om 

de verleidingen tot zonde. Want er moeten verleidingen komen, 
maar wee die mens, door wie de verleiding komt. 

  

Sirach 20, vers 13  Hier staat geschreven: Een wijze maakt zich 
al met weinig geliefd, de vriendelijkheid van een dwaas is vergeefse 

moeite.  
De bode engel Gods sprak verder, 

 

Voorwaar, ik ben de bode engel Barinco, Luister aandachtig! 
 

Lees voor: Mattheüs 19, vers 23  Hier staat geschreven: Jezus 
zeide tot zijn discipelen: Voorwaar, Ik zeg u, een rijke zal moeilijk 

het Koninkrijk der hemelen binnengaan. 

En vers 24  Wederom zeg Ik u, het is gemakkelijker, dat een 
kameel gaat door het oog van een naald dan dat een rijke het 

Koninkrijk Gods binnengaat. 

 
Sirach 26, vers 1  Hier staat geschreven: Gelukkig is de man van 

een goede vrouw, hij leeft twee keer zo lang.  
En vers 22 tot en met 27  Een vrouw die te koop is beschouwt men 

als spuug, een getrouwde vrouw als een dodelijke valstrik voor haar 

minnaars. Een goddeloze vrouw wordt aan een wetteloze man 
gegeven, maar een vrome vrouw aan een man met ontzag voor de 

Heer. Een schaamteloze vrouw brengt haar tijd in schande door, 
maar een fatsoenlijke vrouw is zelfs ingetogen tegenover haar man. 

Een losbandige vrouw beschouwt men als een hond, maar een 

ingetogen vrouw heeft ontzag voor de Heer.  Een vrouw die achting 
voor haar man heeft is wijs in ieders ogen, maar een vrouw die 

haar man hoogmoedig te schande maakt, raakt bij iedereen als 

verdorven bekend. Gelukkig is de man van een goede vrouw, want 
hij leeft twee keer zo lang. Een praatzieke, kijvende vrouw is als 

een krijgstrompet waarvoor je op de vlucht slaat. Een man die met 
zo’n vrouw samenleeft, leeft voortdurend onder krijgsrumoer.  
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Psalm 14, vers 1 en 2  Hier staat geschreven: De dwaas zegt in 
zijn hart: Er is geen God. Zij bedrijven gruwelijke en afschuwelijke 

misdaden, niemand is er, die goed doet. De HERE ziet neder uit de 

hemel op de mensenkinderen, om te zien, of er één verstandig is, 
één, die God zoekt.  

Psalm 37, vers 27  Hier staat geschreven: Wijk van het kwade en 
doe het goede, dan zult gij voor altoos wonen. 

Psalm 40, vers 2 tot en met 4  Hier staat geschreven: Vurig 

verwachtte ik de HERE; toen neigde Hij Zich tot mij en hoorde mijn 
hulpgeroep, Hij trok mij op uit de kuil van het verderf, uit het slijk 

van de modderpoel; Hij stelde mijn voeten op een rots, mijn 
schreden maakte Hij vast, Hij gaf mij een nieuw lied in de mond, 

een lofzang aan onze God. Mogen velen het zien en vrezen, en op 

de HERE vertrouwen.  
Psalm 91, vers 11  Hier staat geschreven: Want Hij zal aangaande 

u zijn engelen gebieden, dat zij u behoeden op al uw wegen. 
Psalm 96, vers 1 tot en met 6  Hier staat geschreven: Zingt de 

HERE een nieuw lied, zingt de HERE, gij ganse aarde. Zingt de 

HERE, prijst zijn naam, boodschapt zijn heil van dag tot dag. Vertelt 
onder de volken zijn heerlijkheid, onder alle natiën zijn wonderen. 

Want de HERE is groot en zeer te prijzen, geducht is Hij boven alle 

goden; want alle goden der volken zijn afgoden, maar de HERE 
heeft de hemel gemaakt; majesteit en luister zijn voor zijn 

aangezicht, sterkte en glorie in zijn heiligdom.  
 

Sirach 43, vers 27  Hier staat geschreven: Hoeveel we ook 

zeggen, het is nooit genoeg, onze slotsom luidt: hij is alles.  
 

Johannes 3, vers 6 tot en met 18  Hier staat geschreven: Wat 
uit het vlees geboren is, is vlees, en wat uit de Geest geboren is, is 

geest. Verwonder u niet, dat Ik u gezegd heb: Gijlieden moet 

wederom geboren worden. De wind blaast, waarheen hij wil, en gij 
hoort zijn geluid, maar gij weet niet, vanwaar hij komt of waar hij 

heengaat; zó is een ieder, die uit de Geest geboren is. Nikodemus 

antwoordde en zeide tot Hem: Hoe kan dit geschieden? Jezus 
antwoordde en zeide tot hem: Gij zijt de leraar van Israël, en deze 

dingen verstaat gij niet? Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: wij spreken 
van wat wij weten en wij getuigen van wat wij gezien hebben, en 

gij neemt ons getuigenis niet aan. Indien Ik ulieden van het aardse 
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gesproken heb, zonder dat gij gelooft, hoe zult gij geloven, 
wanneer Ik u van het hemelse spreek? En niemand is opgevaren 

naar de hemel, dan die uit de hemel nedergedaald is, de Zoon des 

mensen.  
En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zó moet 

ook de Zoon des mensen verhoogd worden, opdat een ieder, die 
gelooft, in Hem eeuwig leven hebbe. Want alzo lief heeft God de 

wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 

naam van de eniggeboren Zoon van God. 
 

1 Korinthiërs 9, vers 16 en 17  Hier staat geschreven: Want 
indien ik het evangelie verkondig, heb ik geen stof tot roemen. 

Immers, ik ben ertoe genoodzaakt. Want wee mij, indien ik het 

evangelie niet verkondig! Want doe ik dit gewillig, dan heb ik 
aanspraak op loon; maar doe ik het niet uit eigen beweging, de 

taak blijft mij toch opgedragen. 

En vers 22 en 23  Ik ben voor de zwakken zwak geworden, om de 
zwakken te winnen; voor allen ben ik alles geweest, om in elk geval 

enigen te redden. Alles doe ik ter wille van het evangelie, om er zelf 
ook deel aan te verkrijgen. 

 

Voorwaar, ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel 
Gods, en verdween. 
 
SHALOM 

 

O wee, wereld, word wakker, luister naar de 

waarheid! 
 

03-09-2013  PROFETISCHE WAARSCHUWENDE OPENBARING 
GODS: O WEE, WERELD! WORD WAKKER! SYRIE HEEFT SARIN 

GEBRUIKT, HET ZENUWGAS, EN ASSAD HEEFT HIERTOE 

OPDRACHT GEGEVEN! DE BOZE MACHTEN HEBBEN ASSAD TOT 
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DEZE DAAD GEBRACHT, EN DIE WERDEN UITGEZONDEN VANUIT 
DE VS!  

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 3 september 2013 bracht de bode 

engel Gods deze waarschuwende profetische openbarende 

boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.  
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, ik ben 

de bode engel Gods en mijn naam is Gabriël.  

 
Voorwaar, luister aandachtig! 

 
2 Korinthiërs 11, vers 14 en 15  Geen wonder ook! Immers, 

“Obama”, de satan zelf doet zich voor als een engel des lichts. Het 

is dus niets bijzonders, indien ook zijn dienaren “van het Witte 
Huis” zich voordoen als dienaren der gerechtigheid; maar hun 

einde zal zijn naar hun werken. 

 
Voorwaar, langzamerhand zal de antichrist veel steun 

krijgen, omdat hij allerlei machten gebruikt. 
 

Efeziërs 6, vers 12  Want wij hebben niet te worstelen tegen 

bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen 
de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de 

hemelse gewesten. 
 

O wee, wereld! Word wakker! 

Syrië heeft sarin gebruikt, het zenuwgas, en Assad heeft hiertoe 
opdracht gegeven! De boze machten hebben Assad tot deze daad 

gebracht, en die werden uitgezonden vanuit de VS.  

 
1 Petrus 5, vers 6 tot en met 8  Vernedert u dan onder de 

machtige hand Gods, opdat Hij u verhoge te zijner tijd. Werpt al uw 
bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u, “als gij zich 

tenminste bekeert en berouw hebt, en Yeshua HaMashiach, 



 
 

 

1953 
 
 

 

Jezus Christus van Nazareth, toelaat in uw hart!” Wordt 
nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij, “Obama”, de duivel, gaat 

rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden.  

 
Voorwaar, 

Openbaring 2, vers 16  Bekeer u dan; maar zo niet, dan kom Ik 
spoedig tot u en Ik zal strijd tegen hen voeren met het zwaard 

mijns monds. 

 
Voorwaar, de aanslagen en het geweld zullen wereldwijd 

toenemen! 
En de VS zal een grote klap te verwerken hebben. Voorwaar,  

 

lees voor: Jesaja 35, vers 10  Hier staat geschreven: De 
vrijgekochten des HEREN zullen wederkeren en met gejubel in Sion 

komen; eeuwige vreugde zal op hun hoofd zijn, blijdschap en 
vreugde zullen zij verkrijgen, maar kommer en zuchten zullen 

wegvlieden. 

 
Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Hier staat geschreven: Want 

alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon 

gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren 
ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de 

wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de 
wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet 

veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet 

heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is 
het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 

duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 
waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 

gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; 

maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn 
werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 

De bode engel Gods sprak verder, 

 
Voorwaar, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, zal 

onverwachts Zijn geliefden wegnemen! 
Ook zeg ik u, het boek ‘RUACHA, YESHU, SHALOM!’ zal vele zielen 

veranderen en zegenen. Gij kunt het boek ontvangen bij een vrije 
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gift van minimaal 50 euro. Gij vindt meer informatie hierover via 
Google: eindtijdnieuws.blogspot.com/  

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 

verdween. 
 

SHALOM 
 

 

 

Ik ben tevreden, het is goed, het is af, sprak 

God! 
 
GOD MAAKTE U MET ZOVEEL LIEFDE EN KEEK DIEPER, NAAR UW 

HART, EN ZAG DAT HET ZEER GOED WAS, EN HIJ BLIES HET 

MOOISTE DAT ER BESTAAT TOT LEVEN!  
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 3 september 2013 kreeg ik de 

volgende boodschap van een bode engel Gods, die ik graag met u 
wil delen.  

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, mijn 

naam is Rafaël. Voorwaar,  

 
Genesis 1, vers 27 en Genesis 2, vers 7  Daar staat geschreven: 

En God schiep de mens naar zijn beeld; naar Gods beeld schiep Hij 

hem; man en vrouw schiep Hij hen. 
Toen formeerde de HERE God de mens van stof uit de aardbodem 

en blies de levensadem in zijn neus; alzo werd de mens tot een 
levend wezen. 

 

Voorwaar, veroordeel uzelf niet. 
God maakte u met zoveel liefde! En toch was u ongewenst in de 

moederschoot, omdat men al wist, dat u anders zou zijn dan 
andere kinderen. Maar God hield u als een kostbare parel vast, en 

met zoveel liefde, en keek dieper naar uw hart en zag dat het zeer 

goed was. En Hij blies het mooiste, dat er bestaat, tot leven! 
 

http://eindtijdnieuws.blogspot.nl/
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Voorwaar, u werd geboren…  
En sommigen zagen meteen aan uw uiterlijk, dat u er anders 

uitzag, en men veroordeelde u al in hun gedachten. Toch had God 

een plan met u, en Hij keek met andere ogen naar u, zelfs de 
engelen Gods! Zijn ogen waakten over u en Hij strekte Zijn 

beschutte armen gestrekt naar u uit.  
 

Voorwaar, God gaf u vele gaven mee, en ook zei de Here 

God: Zoals jij is er maar één op de hele wereld, en men zal 
zoveel van u kunnen leren! 

Ik ben tevreden, zei God, het is goed, het is af! 
Een gewoon mens zonder Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, in 

zijn hart, zal nimmer dit wonder kunnen bevatten. En als men het 

al bevat, dan begrijpt men met eerbied, dat dit een wonderbaar 
geschenk is, een kostbare parel! om ook uw ogen te openen dat 

God naar het hart kijkt.  
 

Voorwaar, ziet u er anders uit? 

Veroordeel uzelf dan niet, want God heeft u lief. Er staat 
geschreven in de Bijbel: 

 

Mattheüs 7, vers 1 tot en met 3  Daar staat: Oordeelt niet, 
opdat gij niet geoordeeld wordt; want met het oordeel, waarmede 

gij oordeelt, zult gij geoordeeld worden, en met de maat, 
waarmede gij meet, zal u gemeten worden. Wat ziet gij de splinter 

in het oog van uw broeder, maar de balk in uw eigen oog bemerkt 

gij niet? 
 

Luister verder, en weet, sprak de bode engel Gods, er staat 
ook geschreven in: 

 

Johannes 3, vers 16 en 17  Laten we dat samen gaan lezen. Als 
u een Bijbel hebt, dan mag u een Bijbel erbij pakken. Dan gaan we 

samen lezen: 

Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren 
Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet 

verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon 
niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar 

opdat de wereld door Hem behouden worde. 
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Johannes 15, vers 22 tot en met 25  Laten we dit ook samen gaan 
lezen; en daar staat geschreven: Indien Ik niet gekomen was en tot 

hen gesproken had, zij zouden geen zonde hebben, maar nu 

hebben zij geen voorwendsel voor hun zonde. Wie Mij haat, haat 
ook mijn Vader. Indien Ik niet de werken onder hen gedaan had, 

die niemand anders gedaan heeft, zouden zij geen zonde hebben; 
maar nu hebben zij, hoewel zij ze gezien hebben, toch Mij en mijn 

Vader gehaat. Maar het woord moet vervuld worden, dat in hun wet 

geschreven is: Zij hebben Mij zonder reden gehaat. 
Johannes 3, vers 18 tot en met 20  Daar staat geschreven: Wie in 

Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds 
veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de 

eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de 

wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben 
dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die 

kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn 
werken niet aan de dag komen. 

Johannes 8, vers 12  Lees maar mee; daar staat geschreven: 

Wederom dan sprak Jezus tot hen en zeide: Ik ben het licht der 
wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, maar 

hij zal het licht des levens hebben. 

De bode engel Gods sprak verder, 
 

Voorwaar, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, wil u 
bemoedigen. 

Strek u uit naar Hem! Dank Hem en wandel met Hem. Hij wil voor u 

meer dan een vriend zijn, en een Beschermer! Ga een relatie met 
Hem aan. Hij was altijd al bij u.  

Kom zoals u bent, Mijn kostbare parel. Voor Mij bent u er altijd al 
geweest. Zo spreekt de Heer Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, 

tot u! 

Voorwaar profeet Benjamin Cousijnsen, ik ga nu, Ruacha, Yeshu, 
Shalom!  

 

SHALOM 
 

 
 

 



 
 

 

1957 
 
 

 

Ze zeggen het ene maar doen het andere! 
 

TITUS 1:15 EN 16: ALLES IS REIN VOOR DE REINEN, MAAR VOOR 

HEN, DIE BESMET EN ONBETROUWBAAR ZIJN, IS NIETS REIN, 
MAAR BIJ HEN ZIJN ZOWEL HET DENKEN ALS HET GEWETEN 

BESMET. ZIJ BELIJDEN WEL, DAT ZIJ GOD KENNEN, MAAR MET 

HUN WERKEN VERLOOCHENEN ZIJ HEM, DAAR ZIJ VERFOEILIJK EN 
ONGEHOORZAAM ZIJN EN NIET DEUGEN VOOR ENIG GOED WERK.  

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op woensdag 4 september 2013 bracht 

de bode engel Gods deze boodschap Gods over, van de God van 
Abraham, Izaäk en Jakob, woord voor woord via de bode engel 

Gods overgedragen en opgeschreven door Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom, profeet Benjamin Cousijnsen! Ik begroet u in de 

almachtige naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. 
Voorwaar, ik ben de bode engel Gods.  

 

Neem plaats en schrijf op, Gods geliefde, 
 

Wijsheid 1, vers 6 tot en met 16  Lees dit voor. Hier staat 

geschreven: De wijsheid is een geest die mensen liefheeft. Maar 
godslasteraars houdt ze verantwoordelijk voor hun woorden. God 

weet wat er in hun binnenste leeft, hij ziet feilloos wat ze in 
gedachten hebben en hoort wat er uit hun mond komt. De geest 

van de Heer vervult immers de hele wereld; hij die alles omvat 

weet wat er gezegd wordt. Daarom kan niemand onopgemerkt iets 
onrechtvaardigs zeggen, en zal ook niemand zijn gerechte straf 

ontlopen. Alles wat goddeloze mensen bedenken zal onderzocht 
worden, en wat ze gezegd hebben zal de Heer worden voorgelegd 

als bewijs van hun misdragingen. Zijn oor is gespitst en hoort alles, 

geen enkel opstandig geluid blijft onopgemerkt. Hoed u dus 
voortaan voor zinloos geklaag, houd u ver van lasterpraat. Wat 

heimelijk gezegd wordt zal niet in stilte verdwijnen, en wie leugens 

spreekt bewerkt zijn eigen ondergang. Zoek de dood niet op door 
slecht te leven, trek het verderf niet aan door wat u doet. Want de 
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dood is niet door God gemaakt. God vindt geen vreugde in de 
ondergang van enig levend wezen. Hij heeft alles geschapen om het 

te laten bestaan. Alles ter wereld dient om het leven in stand te 

houden. In geen enkel schepsel ligt de kiem van de dood, en het 
dodenrijk kan op aarde geen rechten doen gelden, want 

rechtvaardigheid maakt onsterfelijk. De goddelozen echter wenken 
de dood en roepen hem bij zich. Doordat ze hem voor een vriend 

houden, kwijnen ze weg. Ze sluiten een verbond met hem, en ze 

verdienen het ook om bij hem te horen. 
 

Hebreeën 4, vers 13, sprak de bode engel Gods verder: en geen 
schepsel is voor Hem verborgen, want alle dingen liggen open en 

ontbloot voor de ogen van Hem, voor wie wij rekenschap hebben af 

te leggen.   
 

Titus 1, vers 15 en 16  Alles is rein voor de reinen, maar voor 
hen, die besmet en onbetrouwbaar zijn, is niets rein. Maar bij hen 

zijn zowel het denken als het geweten besmet. Zij belijden wel, dat 

zij God kennen, maar met hun werken verloochenen zij Hem, daar 
zij verfoeilijk en ongehoorzaam zijn en niet deugen voor enig goed 

werk. 

 
Lees voor: Wijsheid 3, vers 9 tot en met 11  Hier staat 

geschreven: Wie op hem vertrouwen zullen de waarheid kennen, en 
wie trouw zijn zullen in liefde met hem verkeren. Want er is genade 

en barmhartigheid voor zijn heilig volk, en redding voor zijn 

uitverkorenen. De goddelozen echter zullen om hun wijze van 
denken gestraft worden. Zo vergaat het hun die de rechtvaardige 

verachten en zich van de Heer afkeren. Wee degenen die wijsheid 
versmaden en onderricht afwijzen: hun hoop is ijdel, hun moeite 

vergeefs, en hun daden zijn zonder zin. 

 
Hebreeën 10, vers 24, 26 en 27  En laten wij op elkander acht 

geven om elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. Want 

indien wij opzettelijk zondigen, nadat wij tot erkentenis der 
waarheid gekomen zijn, blijft er geen offer voor de zonden meer 

over, maar een vreselijk uitzicht op het oordeel en de felheid van 
een vuur, dat de wederspannigen zal verteren, sprak de bode engel 

Gods. 



 
 

 

1959 
 
 

 

 
Lees voor: Sirach 2, vers 7 tot en met 11, en vers 14 tot en 

met 18  

Sirach 2, vers 7 tot en met 11  Hier staat geschreven: Jij die ontzag 
voor de Heer hebt, zie uit naar zijn ontferming en wijk niet af, dan 

val je niet. Jij die ontzag hebt voor de Heer, vertrouw op hem, dan 
valt je loon je niet uit handen. Jij die ontzag hebt voor de Heer, 

hoop op het goede, op ontferming en eeuwige vreugde, want 

eeuwige vreugde is het loon dat hij je schenkt. Kijk naar de 
generaties van vroeger: Was er ook maar iemand die op de Heer 

vertrouwde en werd teleurgesteld? Was er ook maar iemand die 
volhardde in ontzag voor hem en niet werd gehoord? Was er ook 

maar iemand die hem aanriep en onopgemerkt bleef? De Heer heeft 

immers medelijden en ontfermt zich, vergeeft zonden en redt in 
tijden van verdrukking.  

En vers 14 tot en met 18  Wee jullie die niet langer volharden, wat 
zul je doen als God je opzoekt? Wie ontzag heeft voor de Heer 

verzet zich niet tegen zijn woorden, wie hem bemint volgt zijn 

wegen. Wie ontzag heeft voor de Heer wil hem welgevallig zijn. Wie 
hem bemint leeft volledig vanuit de wet. Wie ontzag heeft voor de 

Heer houdt zijn hart bereid en vernedert zich voor hem. ‘We vallen 

liever in handen van de Heer dan in handen van mensen, want zijn 
ontferming is zo groot als zijn majesteit.’  

De bode engel Gods sprak verder,  
 

Johannes 17, vers 20, en Johannes 3, vers 16  En Ik bid niet 

alleen voor dezen, maar ook voor hen, die door hun woord in Mij 
geloven. Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn 

eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem 
gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. 

 

Ik ben de bode engel Gods en mijn naam is Issakaja. 
Overdenk deze boodschap. 

Toets uzelf en breng het bij Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. En 

ieder die Zijn naam aanroept, zal behouden worden! Wie Zijn 
zonden belijdt, is waarlijk vergeven, als het vanuit uw hart is.  
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Lees voor: Psalm 26, vers 2 en 3  Hier staat geschreven: Toets 
mij, HERE, en beproef mij, keur mijn nieren en mijn hart. Want uw 

goedertierenheid houd ik voor ogen, en ik wandel in uw waarheid.  

De bode engel Gods sprak verder, 
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 
verdween. 

 

 
 

De grote baasbengel van de straat werd 

verslagen! 
 

DE BODE ENGEL VERTELT BENJAMIN, IN OPDRACHT VAN YESHUA 

HAMASIACH, JEZUS CHRISTUS, OVER EEN CONFRONTATIE, DIE 
BROEDER COMPANJER IN ZIJN LEVEN OOIT HAD! NA AFLOOP 

SCHREEF BENJAMIN ALLE WOORDEN OP! 
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Benjamin Cousijnsen schreef op 5 
september 2013 het volgende verslag op.  

 

Shalom, profeet Benjamin Cousijnsen! Doe uw ogen open, ontwaak.  
“Ik hoorde u”, sprak Benjamin. 

De bode engel Gods zei, Ik begroet u! Ik ben de bode engel Gods 

en mijn naam is Siraddaiach. 
“En ik ben Benjamin”, sprak Benjamin. 

Vrede zij u, Gods geliefde. Ik kom tot u in de almachtige naam van 
Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, de Alfa en de Omega. Volg 

mij, sprak de bode engel Gods. 

Benjamin schrijft, 
 

Ik stond meteen op en zag in de spiegel het volgende: 
Mijn haren waren lang, net over mijn schouders heen, en ik was 

gekleed in aan de ogen scherp blinkend en smetteloos fijn linnen, 

witter dan wit! Verder zag ik, dat ik een borstplaat van goud droeg 
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en een schild had. En ik had een gouden riem om, en het leek wel 
uit één stuk. Verder droeg ik een soort zwaard en gouden sandalen.  

Maar opeens zei de bode engel: Kom nu achter die spiegel weg en 

volg mij. En hij zei, 
 

1 Korinthiërs 13, vers 12  Want nu zien wij nog door een spiegel, 
in raadselen, doch straks van aangezicht tot aangezicht. Tot zover. 

 

Benjamin schrijft: Samen liepen wij de trap af naar beneden, en de 
bode engel Gods zei: Profeet Benjamin Cousijnsen,  

 
Lukas 10, vers 24  Want Ik zeg u: Vele profeten en koningen 

hebben willen zien, wat gij ziet, en zij hebben het niet gezien, en 

horen, wat gij hoort, en zij hebben het niet gehoord, “noch gezien 
wat gij gezien hebt”. 

 
Bij de voordeur zei de bode engel, Hoor naar mij, kom… 

En samen gingen wij door de gesloten voordeur heen en wij liepen 

de straat op. En naar de zijgang, via de stoep, liepen we er 
doorheen richting park.  

De bode engel Siraddaiach zei, Ga even zitten op het bankje en 

luister…  
Hoe ziet gij eruit? vroeg de bode engel Gods. 

Benjamin antwoordde, “Ik lijk wel een soort strijder”.  
Klopt! sprak de bode engel Gods.  

 

Heel veel Christenen klagen al, wanneer ze aangevallen 
worden, en begrijpen niet eens, wie ze horen te zijn in 

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. 
 

Lees voor: Efeziërs 6, vers 10  Hier staat geschreven: Voorts, 

weest krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht. 
 

Lukas 10, vers 17  Hier staat geschreven: En de tweeënzeventig 

zijn teruggekeerd met blijdschap en zeiden: Here, ook de boze 
geesten onderwerpen zich aan ons in uw naam. 

En vers 19 en 20  Zie, Ik heb u macht gegeven om op slangen en 
schorpioenen te treden en tegen de gehele legermacht van de 

vijand; en niets zal u enig kwaad doen. Evenwel, verheugt u niet 
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hierover, dat de geesten zich aan u onderwerpen, maar verheugt u, 
dat uw namen staan opgetekend in de hemelen. 

 

Efeziërs 6, vers 12  Hier staat geschreven: Want wij hebben niet 
te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen 

de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de 
boze geesten in de hemelse gewesten. 

Voorwaar, er was eens een boerenjongen… 

Hij was Christen. Zijn naam was broeder Companjer en hij is nu bij 
Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Maar toen hij nog een kind 

was, moest hij eens door een straat heen, om naar school te gaan. 
En ja, een hele grote Goliath stond plotseling voor hem, en hij zei: 

“Hé slappeling, onderkruipsel! Deze straat is van mij! Wacht!” zei 

hij, en hij pakte zijn lijst met namen en zei: “Hoe heet jij?” 
“Ikke?” zei de boerenjongen. 

“Ja, jij!” 
“Ik heet Jan, hoezo? Ik moet naar school, nu!” 

“Jij mag er niet doorheen, want jij staat op mijn lijst!” 

Weet gij wat hij zei, deze kleine Jan? 
“Haal mij meteen in de almachtige naam van Jezus Christus van 

jouw lijst af, satan! Ik ben bedekt en beschermd en meer dan 

overwinnaar onder Zijn kostbaar Bloed!” 
Weet je wat er toen gebeurde?  

De grote Goliath dook ineen en had dit niet verwacht. Die reus 
pakte zijn pen en streepte deze jongen, die Christen was, door op 

zijn lijst en met trillende stem zei hij: “Ga er maar doorheen”. 

 
Lees voor: Efeziërs 6, vers 13 tot en met 19  Hier staat 

geschreven: Neemt daarom de wapenrusting Gods, om weerstand 
te kunnen bieden in de boze dag en om, uw taak geheel vervuld 

hebbende, stand te houden. Stelt u dan op, uw lendenen omgord 

met de waarheid, bekleed met het pantser der gerechtigheid, de 
voeten geschoeid met de bereidvaardigheid van het evangelie des 

vredes; neemt bij dit alles het schild des geloofs ter hand, 

waarmede gij al de brandende pijlen van de boze zult kunnen 
doven; en neemt de helm des heils aan en het zwaard des Geestes, 

dat is het woord van God. En bidt daarbij met aanhoudend bidden 
en smeken bij elke gelegenheid in de Geest, daartoe wakende met 

alle volharding en smeking voor alle heiligen; ook voor mij, dat mij 
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bij het openen van mijn mond het woord geschonken worde, om 
vrijmoedig het geheimenis van het evangelie bekend te maken. 

 

Johannes 10, vers 27 tot en met 29  Hier staat geschreven: 
Mijn schapen horen naar mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij, 

en Ik geef hun eeuwig leven en zij zullen voorzeker niet verloren 
gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit mijn hand roven. Wat 

mijn Vader Mij gegeven heeft, gaat alles te boven en niemand kan 

iets roven uit de hand mijns Vaders. 
Johannes 3, vers 16  Hier staat geschreven: Want alzo lief heeft 

God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 
opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig 

leven hebbe. 

De bode engel Gods sprak verder, 
 

Ik breng u wel terug. Benjamin schrijft: We liepen terug.  
 

Christenen moeten zich wapenen! sprak de bode engel Gods 

onderweg terug. 
 

Lees voor: 2 Korinthiërs 10, vers 3 tot en met 6  Hier staat 

geschreven: Want al leven wij in het vlees, wij trekken niet ten 
strijde naar het vlees, want de wapenen van onze veldtocht zijn 

niet vleselijk, maar krachtig voor God tot het slechten van 
bolwerken, zodat wij de redeneringen en elke schans, die 

opgeworpen wordt tegen de kennis van God, slechten, elk 

bedenksel als krijgsgevangene brengen onder de gehoorzaamheid 
aan Christus, en gereed staan, zodra uw gehoorzaamheid volkomen 

is, alle ongehoorzaamheid te straffen.  
 

De bode engel Siraddaiach bracht mij weer terug, en wij liepen via 

de deur naar binnen. 
En terug bij mijn bed, zei de bode engel nog:  

 

Men moet zich klaarmaken en sterken voor wat komen gaat.  
Alles is in volle gang! Maar in Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, 

hebt gij niets te vrezen. Vertrap die vlieg! Amen. 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 

verdween. 
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Profetische waarschuwing: Wederom China, 
bekeer u! 
 

WEDEROM EEN PROFETISCHE WAARSCHUWING VAN DE 
ALMACHTIGE, ENIGE WARE GOD VOOR CHINA: VOORWAAR, HOOR 

AANDACHTIG, CHINA! ZIET U NIET DAT DE DRAAK, DE SLANG, DE 
DUIVEL IS EN SATAN?  

 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Op 6 september 2013 bracht de bode 
engel Gods deze profetische boodschap van de almachtige God 

over, de God van Abraham, Izaäk en Jakob aan Zijn eenvoudige 
dienstknecht en profeet, Benjamin Cousijnsen. 

 

Shalom, profeet Benjamin Cousijnsen! Ik begroet u in de 
wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. 

Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, mijn naam is Michaël, een bode 
engel Gods. Men noemt mij ook de drakendoder.  

 

Voorwaar, hoor aandachtig, China! 
Wat hebt u al veel tegenslagen gehad! Dacht u echt, dat de draak 

uw geluksbrenger is?  

Voorwaar, ook wendt men zich tot de Chinese astrologie, tot de 
satan! Wereldwijd aanbidt men satan en vereren ze hem. 

 
Lees voor: Daniël C, vers 23 tot en met 42  Hier staat 

geschreven: De Babyloniërs vereerden ook nog een grote draak. De 

koning zei tegen Daniël: ‘U kunt toch niet beweren dat dit geen 
levende god is? Aanbid hem dus.’ Maar Daniël zei: ‘Ik aanbid de 

Heer, mijn God, want hij is een levende God. Als u mij toestemming 
geeft, majesteit, zal ik de draak zonder zwaard of stok doden.’ De 

koning antwoordde: ‘U hebt mijn toestemming.’ Daniël nam wat 

teer, vet en dunne graten, mengde alles door elkaar en vormde er 
koeken van die hij in de bek van de draak gooide. De draak slikte 
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ze door en werd vanbinnen opengereten. Daniël zei: ‘Kijkt u nu 
eens wat u hebt vereerd.’ Toen de Babyloniërs hiervan hoorden, 

waren ze zo verontwaardigd dat ze zich tegen de koning keerden. 

‘Onze koning is een Jood geworden!’ zeiden ze. ‘Hij heeft Bel 
vernietigd, de draak gedood en de priesters vermoord.’ Ze gingen 

naar de koning en zeiden: ‘Levert u Daniël aan ons uit, anders 
doden we u en uw familie.’ Door dat dreigement was de koning wel 

gedwongen Daniël aan hen uit te leveren. Ze wierpen Daniël in de 

leeuwenkuil, waar hij zes dagen bleef. In de kuil zaten zeven 
leeuwen, die elke dag twee mensen en twee schapen te eten 

kregen. Maar nu kregen ze niets, zodat ze Daniël zeker zouden 
opeten.  

In Judea leefde in die tijd de profeet Habakuk. Hij had soep gekookt 

en brood in een kom verkruimeld en wilde net naar het veld gaan 
om het eten naar de maaiers te brengen, toen een engel van de 

Heer tegen hem zei: ‘Breng het middagmaal dat je daar hebt naar 
Babylon, naar Daniël in de leeuwenkuil.’ ‘Heer, ik ben nog nooit in 

Babylon geweest,’ zei Habakuk, ‘en waar die kuil is weet ik niet.’ De 

engel van de Heer pakte hem bij zijn kruin en droeg hem in een 
zucht naar Babylon, waar hij hem aan de rand van de kuil 

neerzette. ‘Daniël, Daniël,’ riep Habakuk, ‘hier is het middagmaal 

dat God je heeft gezonden.’ En Daniël zei: ‘U hebt dus aan mij 
gedacht, God. U laat wie u liefhebben nooit in de steek.’ Daniël 

stond op en begon te eten. Habakuk werd door de engel van God 
onmiddellijk weer teruggebracht naar zijn woonplaats.  

Op de zevende dag kwam de koning om over Daniël te rouwen. Hij 

liep naar de kuil, keek erin en zag Daniël zitten. Hij juichte: ‘Groot 
bent u, Heer, God van Daniël! Er is geen andere god dan u.’ Hij trok 

Daniël uit de kuil en liet degenen die Daniëls ondergang hadden 
willen bewerkstelligen in de kuil gooien, en zij werden onmiddellijk, 

pal voor zijn ogen, verslonden.  

De bode engel Gods sprak verder, 
 

Voorwaar, lees ook voor: Openbaring 13, vers 4 tot en met 8  

Hier staat geschreven: Iedereen aanbad de draak, omdat hij het 
beest gezag had gegeven. Ook het beest zelf aanbaden ze, met de 

woorden: ‘Wie is gelijk aan het beest? Wie kan het tegen hem 
opnemen?’ Het beest kon zijn bek gebruiken voor grootspraak en 

godslasteringen, en dat tweeënveertig maanden lang. Het opende 
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zijn bek en lasterde God, zijn naam en zijn woning en hen die in de 
hemel wonen. Het mocht de strijd met de heiligen aanbinden en 

hen overwinnen. Ook kreeg het macht over alle landen en volken, 

over mensen van elke stam en taal. Alle mensen die op aarde leven 
zullen het beest aanbidden, iedereen van wie de naam niet vanaf 

het begin van de wereld in het boek van het leven staat, het boek 
van het lam dat geslacht is. 

Openbaring 20, vers 2  Hier staat geschreven: Hij greep de draak, 

de slang van weleer, die ook duivel of satan wordt genoemd, en 
ketende hem voor duizend jaren.  

De bode engel Gods sprak verder, 
 

Voorwaar, ziet u niet dat de draak, de slang, de duivel is en 

satan? 
Profeet Benjamin Cousijnsen heeft u eens eerder daarover verteld, 

maar wat deed u ermee? En welke zegen riep u over u uit, denkt u? 
Zegen of vloek? Wat denkt u van de aardverschuivingen en al die 

doden en hevige overstromingen? Had profeet Benjamin Cousijnsen 

u niet al eerder gewaarschuwd en het al reeds geopenbaard? 
Voorwaar, breek met het verafgoden! 

De God van Abraham, Izaäk en Jakob zal iedere afgodenvereerder 

van zowel de draak en de slang, als zowel Boeddha en de paus en 
de Mariavereerders, of welke vorm dan ook van afgodsverering en 

aanbidders, in de poel des vuurs werpen! 
 

Lees voor: Johannes 14, vers 6 tot en met 7  Hier staat 

geschreven: Jezus zei: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven. 
Niemand kan bij de Vader komen dan door mij. Als jullie mij 

kennen zullen jullie ook mijn Vader kennen, en vanaf nu kennen 
jullie hem, want jullie hebben hem zelf gezien.’ 

Johannes 3, vers 16 tot en met 18  Hier staat geschreven: Want 

God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, 
opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig 

leven heeft. God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om 

een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door hem te 
redden. Over wie in hem gelooft wordt geen oordeel uitgesproken, 

maar wie niet in hem gelooft is al veroordeeld, omdat hij niet wilde 
geloven in de naam van Gods enige Zoon. 

De bode engel Gods sprak verder,  
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Voorwaar, voorwaar, kies heden voor de volle waarheid! 

Ook als u tegen Gods geboden ingaat, door het te verdraaien naar 

het tegennatuurlijke, zoals God het niet gezegd en bedoeld heeft, 
maar wel de slang volgt en aanbidt, die vanaf den beginne is, die 

zal het ondervinden. Voorwaar, wie zich niet bekeert tot Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus, zal verloren gaan. Hij is de enige Weg 

voor de wereld, niemand anders! God rekent met uw afgoderij af en 

met u, die zich onderwerpt aan de draak, de slang, satan! En 
wederom, denk niet dat het een natuurramp was. Open uw ogen in 

de almachtige naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus! Hij is 
niet dood, Hij leeft!  

 

Ik, Michaël, reken af met al die draken en afgoden! 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! En China, blijf niet dom! sprak de 

bode engel Gods, en verdween. 
 

 

 

De Heer openbaarde wat niet oké is! 
 

09-09-2013  DE HEER OPENBAARDE WAT NIET OKÉ IS! DE BOZE 
VERMOMT ZICH IN ALLERLEI GEDAANTEN. ALS KAMELEON 

PROBEERT HET KWAAD INGANG TE KRIJGEN, DOOR O.A. 

SPIRITUELE ERVARINGEN TE GEVEN! KEN UW VIJAND!  
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Op 9 september 2013 bracht de bode 
engel Gods deze boodschap van de almachtige God over, van de 

God van Abraham, Izaäk en Jakob, aan Zijn ware eindtijdprofeet 
Benjamin Cousijnsen. 

 

Benjamin hoorde, Benjamin, Benjamin! 
Benjamin antwoordde, “Ja zeg het maar!” 

De bode engel Gods sprak, Shalom, Gods geliefde eindtijdprofeet! 

Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua HaMashiach, Jezus 
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Christus van Nazareth, uw Heer Adonai. Kadosh, Heilig is de Heer, 
Kadosh Elohim! Voorwaar, kom, volg mij. 

“Goed”, zei profeet Benjamin Cousijnsen.  

De engel zei, We gaan eerst naar uw schrijfkamer. Neem daar 
plaats en schrijf en luister. En ook u, die naar deze boodschap 

luistert, luister! 
 

Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Zijt gij een wederom geboren 

Christen, en hebt gij beeldjes in uw huis van engelen, of 
schilderijtjes, of andere beeldjes, die God storen en 

verhinderen om u te zegenen? 
Doe het dan weg en vernietig het in de almachtige naam van 

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Want alleen Hij is heilig, om 

alle eer te ontvangen! 
 

Lees voor: Johannes 3, vers 16 en 17  Hier staat geschreven: 
Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren 

Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet 

verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon 
niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar 

opdat de wereld door Hem behouden worde. 

 
Mijn naam is Ruebeach, sprak de bode engel Gods. 

 
Zeer spoedig komt het boek ‘RUACHA, YESHU, SHALOM!’ uit, 

dat vele ogen zal openen. 

Dit bijzondere boek mag aan niemand voorbijgaan, en zal tevens 
een zeer grote zegen zijn en een redding voor velen. Ook na de 

Opname zal het boek tot grote steun zijn voor de achterblijvers! Dit 
boek bevat vele bijzondere boodschappen, profetieën en ernstige 

waarschuwingen en bemoedigingen.  

Voorwaar, er wordt voorlopig een beperkte druk gepubliceerd van 
600 Engelse boeken, en meteen hierna volgt ook de druk van de 

600 Nederlandse boeken. Wees er dus snel bij.  

Het boek ‘RUACHA, YESHU, SHALOM!’ is een dik boek, dat 
ingebonden is met prachtige kleurenfoto’s van onder andere Gods 

eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen en Marta Cousijnsen. En verder 
maakt gij ook kennis met het team, de werkers van de laatste 

dagen. U kunt het boek echter alleen via de Evangelische Stichting 
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Eindtijdnieuws bestellen, door het overmaken van een vrije gift van 
minimaal 50 euro. En men krijgt hier ook 1 T-shirt bij. Geeft men 

100 euro of meer, dan krijgt men er, naast dit boek, ook 2 T-shirts 

bij en 5 evangelisatie kaarten.  
 

*Profeet Benjamin Cousijnsen, men wou u verplaatsen in 
verband met een opdracht, maar dan zou men schrikken en 

u gaan bestraffen.  

Daarom is gekozen voor deze weg.  
 

Voorwaar, voorwaar, zo spreekt de Heer Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus, tot u: 

Mijn geliefde, vrede zij u, Isabel! Gij wilt zuiver voor Mijn 

aangezicht; daarom is u nu geopenbaard, dat er een binding was in 
u van vier jaar geleden. Ik, de Here, kon het alleen openbaren via 

Mijn ware enige profeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnen, 
die u ook zeer liefheeft en tevens zijn vrouw. 

Voorwaar, Mijn geliefde, het is geopenbaard via uw eigen mond op 

de juiste dag en tijd, toen gij een boodschap insprak over de 
gebeurtenis, op het moment dat gij destijds de roos aannam. Van 

een geprojecteerde gevallen engel nam u het over. Men wist: gij 

houdt van rode rozen! Hield gij echter van een lolly, dan had deze 
engel u echter deze voorgehouden.  

 
Voorwaar, voorwaar, Ik, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, 

heb u, Isabel, uitgekozen en heb u dit geopenbaard om meer 

vrucht te kunnen dragen.  
Voorwaar, prijs Adonai! Ik, Ruebeach, zeg u: Zalf uzelf met pure 

olijfolie. Giet de gehele fles over u heen. Ik, Ruebeach, en profeet 
Benjamin en het team hebben gebeden. Als gij de fles olie over u 

heen giet, loof en prijs Yeshua HaMashiach dan, want de kanalen 

worden dan gezuiverd, en de Here zal u aanraken en meer door u 
heen kunnen werken. En elke binding van het verleden zal 

verbroken zijn! 

 
Lees voor: Efeziërs 6, vers 12  Hier staat geschreven: Want wij 

hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de 
overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer 

duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. 
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De bode engel Gods sprak verder,  
 

Vrees niet! 

O, hoe wonderbaar is Jezus’ Bloed!  
Voorwaar, daarna mag u weer inspreken. Maar Yeshua HaMashiach, 

Jezus Christus, heeft u aangesteld, Isabel, om u op de kinderen te 
richten. 

Voorwaar, u daar, soms laat Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, 

iets toe in uw leven. 
En toch is het ook heel vaak met een doel, omdat Hij graag met u 

wil spreken. Vaak betekent correctie ook groei!  
 

Voorwaar, als ik niet in de naam van Yeshua HaMashiach, 

Jezus Christus, kom, wees dan waakzaam! 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 

verdween. 
 

* De Heer besloot Benjamin niet in de Geest te verplaatsen, om te 

gaan helpen bij zuster Isabel, daar ze zou schrikken en denken dat 
ze een verschijning van de boze zou zien en hem zou gaan 

bestraffen. De Heer Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, besloot 

daarom onze zuster via de boodschap te helpen. Dit is wat de bode 
engel in het kort zei. 

Benjamin is vaker in de Geest verplaatst, om te helpen bij de 
uitvoering van een bepaalde taak, in opdracht van Yeshua 

HaMasiach. Denk maar aan Habakuk, die eten bracht aan Daniël in 

de leeuwenkuil, en bij zijn kruin gepakt en verplaatst werd naar 
Daniël en meteen weer werd teruggezet (verplaatst in de Geest). 

 
SHALOM! Gods zegen 

 

 
 

U daar! Laat u gebruiken en red zielen! 
 
09-09-2013  DE HEILIGE GEEST KAN ALLEEN WERKEN, ALS U ZICH 

LAAT LEIDEN DOOR HEM EN HIER IS GEHOORZAAMHEID VOOR 

NODIG. ONVERWACHTS ZAL U WEGGERUKT WORDEN, DIE DE 
HEILIGE GEEST NIET BEDROEFD HEBBEN!  
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Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 9 september 2013 bracht de bode 

engel Gods de volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet 

Benjamin Cousijnsen.  
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Isa, Jezus Christus. Geprezen zij Elohim, onze God! 

Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Ik ben de bode engel Gods en zeg u, 

luister aandachtig. Mijn naam is Alica en zeg u,  
 

Overdenk deze boodschap en vraag of u deze nu mag 
begrijpen in uw gebed. Amen! 

Lees voor: Genesis 6, vers 11 en 12  Hier staat geschreven: De 

aarde nu was verdorven voor Gods aangezicht, en de aarde was vol 
geweldenarij. En God zag de aarde aan, en zie, zij was verdorven, 

want al wat leeft had zijn weg op de aarde verdorven. 

 
1 Makkabeeën 1, vers 26 en 27  Hier staat geschreven: Vorsten 

en leiders zuchtten, meisjes en jongens kwijnden, vrouwen verloren 
hun schoonheid. De bruidegom hief een klaagzang aan, de bruid zat 

treurend in haar kamer.  

 
Daniël C, vers 35 en 36  Hier staat geschreven: ‘Heer, ik ben nog 

nooit in Babylon geweest,’ zei Habakuk, ‘en waar die kuil is weet ik 
niet.’ De engel van de Heer pakte hem bij zijn kruin en droeg hem 

in een zucht naar Babylon, waar hij hem aan de rand van de kuil 

neerzette. 
 

Handelingen 8, vers 29  sprak de bode engel Gods verder: En de 

Geest zeide tot Filippus: Treed toe en voeg u bij deze wagen. 
 

U daar, laat u zich ook gebruiken door de Heilige Geest, of 
laat u het net als velen over aan anderen? 

Door gehoorzaamheid kon Filippus iemand redden! 
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Lees voor: Handelingen 8, vers 30 tot en met 38  Hier staat 

geschreven: En Filippus liep snel erheen en hoorde hem de profeet 

Jesaja lezen en zeide: Verstaat gij wat gij leest? En hij zeide: Hoe 
zou ik dit kunnen, als niet iemand mij de weg wijst? En hij verzocht 

Filippus in te stappen en naast hem te komen zitten. En het 
gedeelte van de Schrift, dat hij las, was dit: Gelijk een schaap werd 

Hij ter slachting geleid; en gelijk een lam stemmeloos is tegenover 

de scheerder, zo doet Hij zijn mond niet open. In de vernedering 
werd zijn oordeel weggenomen: wie zal zijn afkomst verhalen? 

Want zijn leven wordt van de aarde weggenomen. En de kamerling 
antwoordde, en zeide tot Filippus: Ik vraag u, van wie zegt de 

profeet dit? Van zichzelf of van iemand anders? En Filippus opende 

zijn mond, en uitgaande van dat schriftwoord, predikte hij hem 
Jezus. En terwijl zij onderweg waren, kwamen zij bij een water, en 

de kamerling zeide: Zie, daar is water; wat is ertegen, dat ik 
gedoopt word? En hij zeide: Indien gij van ganser harte gelooft, is 

het geoorloofd. En hij antwoordde en zeide: Ik geloof, dat Jezus 

Christus de Zoon van God is. En hij liet de wagen stilhouden en 
beiden daalden af in het water, zowel Filippus als de kamerling, en 

hij doopte hem.  

De bode engel Gods sprak verder,  
 

Voorwaar, bij het volgende is wijsheid voor nodig, want wat 
hier nu gebeurt, gaat velen hun verstand te boven! 

 

Lees verder in Handelingen 8, vers 39 en 40  Hier staat 
geschreven: En toen zij uit het water gekomen waren, nam de 

Geest des Heren Filippus weg en de kamerling zag hem niet meer, 
want hij ging zijn weg met blijdschap. Maar Filippus bleek te Asdod 

te zijn; en hij trok rond om het evangelie te prediken aan alle 

steden, totdat hij te Caesarea kwam. 
 

Wederom leest u: ‘De Geest des Heren nam Filippus weg en 

verplaatste hem naar Asdod.’ 
Voorwaar, door ongehoorzaamheid kan de Heilige Geest niets met 

u! 
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Lees voor: 1 Thessalonicenzen 5, vers 2  Hier staat geschreven: 
Immers, gij weet zelf zeer goed, dat de dag des Heren zó komt, als 

een dief in de nacht. 

En vers 4 tot en met 8  Maar gij, broeders, zijt niet in de duisternis, 
zodat die dag u als een dief overvallen zou: want gij zijt allen 

kinderen des lichts en kinderen des dags. Wij behoren niet aan 
nacht of duisternis toe; laten wij dan ook niet slapen gelijk de 

anderen, doch wakker en nuchter zijn. Want die slapen, slapen des 

nachts en die zich bedrinken, zijn des nachts dronken, maar laten 
wij, die de dag toebehoren, nuchter zijn, toegerust met het harnas 

van geloof en liefde en met de helm van de hoop der zaligheid. 
En vers 19  Dooft de Geest niet uit. 

En vers 23 en 24  En Hij, de God des vredes, heilige u geheel en al, 

en geheel uw geest, ziel en lichaam moge bij de komst van onze 
Here Jezus Christus blijken in allen dele onberispelijk bewaard te 

zijn. Die u roept, is getrouw; Hij zal het ook doen. 
 

Johannes 3, vers 16  Hier staat geschreven: Want alzo lief heeft 

God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 
opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig 

leven hebbe. 

De bode engel Gods sprak verder,  
 

Voorwaar, onverwachts zal u weggerukt worden, die de 
Heilige Geest niet bedroefd hebben. 

Laat u leiden om ook anderen te redden! 

 
Lees voor: Openbaring 21, vers 8  Hier staat geschreven: Maar 

de lafhartigen, de ongelovigen, de verfoeilijken, de moordenaars, 
de hoereerders, de tovenaars, de afgodendienaars en alle 

leugenaars – hun deel is in de poel, die brandt van vuur en zwavel: 

dit is de tweede dood. 
Openbaring 20, vers 15  Hier staat geschreven: En wanneer iemand 

niet bevonden werd geschreven te zijn in het boek des levens, werd 

hij geworpen in de poel des vuurs.  
 

Galaten 5, vers 25  Hier staat geschreven: Indien wij door de 
Geest leven, laten wij ook door de Geest het spoor houden.  

De bode engel Gods sprak verder, 
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Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 
verdween. 

 

 
 

Erfgenamen in Jezus Christus: Bid ook voor 

Israël! 
 

WIE HUN GELOOF STELLEN IN DE MESSIAS VAN ISRAEL, YESHUA 
HAMASIACH, JEZUS CHRISTUS, ZIJN MEDE GEËNT OP DE JOODSE 

OLIJFBOOM, JOOD OF GEEN JOOD! 

 
 

Volledige weergave: 

 
Van harte welkom! Op 10 september 2013 bracht de bode engel 

Gods deze boodschap over namens de almachtige God, de God van 
Abraham, Izaäk en Jakob, woord voor woord aan eindtijdprofeet 

Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, voorwaar,  
 

Deuteronomium 6, vers 4 tot en met 9  Hoor, Israël: de HERE is 

onze God; de HERE is één! Gij zult de HERE, uw God, liefhebben 
met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw 

kracht. Wat ik u heden gebied, zal in uw hart zijn, gij zult het uw 

kinderen inprenten en daarover spreken, wanneer gij in uw huis zit, 
wanneer gij onderweg zijt, wanneer gij nederligt en wanneer gij 

opstaat. Gij zult het ook tot een teken op uw hand binden en het 
zal u een voorhoofdsband tussen uw ogen zijn, en gij zult ze 

schrijven op de deurposten van uw huis en aan uw poorten. 

 
Voorwaar, ik ben de bode engel Gods en ik ben uitgezonden 

naar Gods geliefde eindtijdprofeet van de laatste dagen, 
Benjamin Cousijnsen. 

Voorwaar, Kadosh, Heilig is de Heer Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus 

Christus. Hij leeft! 
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Psalm 18, vers 31  Gods weg is volmaakt; des HEREN woord is 
zuiver. Hij is een schild voor allen die bij Hem schuilen.  

 

Lees voor: Psalm 119, vers 89  Hier staat geschreven: Voor 
eeuwig, o HERE, houdt uw woord stand in de hemelen.  

En vers 97  Hoe lief heb ik uw wet! Zij is mijn overdenking de 
ganse dag.  

En vers 105  Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op 

mijn pad.  
En vers 164 tot en met 168  Zevenmaal daags loof ik U om uw 

rechtvaardige verordeningen. Zij, die uw wet liefhebben, hebben 
grote vrede, er is voor hen geen struikelblok. Op uw heil hoop ik, o 

HERE, en uw geboden doe ik. Mijn ziel onderhoudt uw 

getuigenissen, ik heb ze hartelijk lief. Uw bevelen en uw 
getuigenissen onderhoud ik, want al mijn wegen zijn vóór U. 

 
Jesaja 48, vers 12 tot en met 13  Hier staat geschreven: Hoor 

naar Mij, Jakob, Israël, mijn geroepene. Ik ben dezelfde, Ik ben de 

eerste, ook ben Ik de laatste; ook heeft mijn hand de aarde 
gegrondvest en mijn rechterhand heeft de hemelen uitgebreid. 

Roep Ik hen, zij staan daar tezamen. 

En vers 16, 17 en 18  Nadert tot Mij, hoort dit: Van de aanvang af 
heb Ik niet in het verborgene gesproken; ten tijde dat het 

geschiedt, ben Ik daar. En nu heeft de Here HERE mij met zijn 
Geest gezonden: Zo zegt de HERE, uw Verlosser, de Heilige Israëls: 

Ik ben de HERE, uw God, die u leert, opdat het u welga; die u de 

weg doet betreden, die gij moet gaan. Och, dat gij naar mijn 
geboden luisterdet; dan zou uw vrede zijn als een rivier en uw 

gerechtigheid als de golven der zee. 
 

Johannes 14, vers 6  Hier staat geschreven: Jezus zeide tot hem: 

Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de 
Vader dan door Mij. 

En vers 10 tot en met 11  Gelooft gij niet, dat Ik in de Vader ben en 

de Vader in Mij is? De woorden, die Ik tot u spreek, zeg Ik uit 
Mijzelf niet; maar de Vader, die in Mij blijft, doet zijn werken. 

Gelooft Mij, dat Ik in de Vader ben en de Vader in Mij is: of anders, 
gelooft om de werken zelf. 
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En vers 13 en 14  En wat gij ook vraagt in mijn naam, Ik zal het 
doen, opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt worde. Indien gij Mij 

iets vraagt in mijn naam, Ik zal het doen. 

Johannes 3, vers 16  Hier staat geschreven: Want alzo lief heeft 
God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 

opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig 
leven hebbe.  

Johannes 8, vers 12  Hier staat geschreven: Wederom dan sprak 

Jezus tot hen en zeide: Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, 
zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des 

levens hebben. 
De bode engel Gods sprak verder, 

Voorwaar, profeet Benjamin Cousijnsen, wie hun geloof 

stellen in de Messias van Israël, Yeshua HaMashiach, Jezus 
Christus, zijn mede geënt op de Joodse olijfboom, Jood of 

geen Jood. 
Gij zijt een edele olijf, geënt en verbonden, en geestelijke zonen en 

dochters van Abraham! 

 
Lees voor: Romeinen 11, vers 16 tot en met 24  Hier staat 

geschreven: Zijn de eerstelingen heilig, dan ook het deeg, en is de 

wortel heilig, dan ook de takken. Indien nu enkele van de takken 
weggebroken zijn en gij als wilde loot daartussen geënt zijt en aan 

de saprijke wortel van de olijf deel hebt gekregen, beroem u dan 
niet tegen de takken! Indien gij u ertegen beroemt – niet gíj draagt 

de wortel, maar de wortel ú. Gij zult dan zeggen: er zijn takken 

weggebroken, opdat ik als loot geënt zou worden. Goed! Zij zijn om 
hun ongeloof weggebroken en gij staat door het geloof. Wees niet 

hoogmoedig, maar vrees! Want indien God de natuurlijke takken 
niet gespaard heeft, Hij zal ook u niet sparen. Let dan op de 

goedertierenheid Gods en zijn gestrengheid: over de gevallenen 

gestrengheid, maar over u goedertierenheid Gods, indien gij bij de 
goedertierenheid blijft; anders zult ook gij weggekapt worden. Maar 

ook zij zullen, wanneer zij niet bij hun ongeloof blijven, weder 

geënt worden; God is immers bij machte hen opnieuw te enten. 
Want indien gij uit de wilde olijf, waartoe gij naar uw natuur 

behoort, weggekapt en tegen uw natuur op de edele olijf geënt zijt, 
hoeveel te meer zullen dezen, naar hun natuur, op hun eigen olijf 

geënt worden. 
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De bode engel Gods sprak verder, 
 

Voorwaar, als gij als erfgenamen verbonden zijt in Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus, betekent dit, dat gij, die in Hem 
geloven, ook zonen en dochters van Abraham zijt, en ook 

bidden gaat voor Israël. 
 

Lees voor: Genesis 12, vers 2 en 3  Hier staat geschreven: Ik zal 

u tot een groot volk maken, en u zegenen, en uw naam groot 
maken, en gij zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen, 

en wie u vervloekt zal Ik vervloeken, en met u zullen alle 
geslachten des aardbodems gezegend worden. 

 

Voorwaar, mijn naam is Isiacha. Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
sprak de bode engel Gods, en verdween. 

 
SHALOM 

 

 
 

 

 
 

Seksualiteit zoals God het bedoeld heeft! 
 
10-09-2013  OVERDENK DEZE BOODSCHAP EN ONDERZOEK U, EN 

WERP UW GEVOELENS ALS MAN EN VROUW VOOR YESHUA 
HAMASIACH, JEZUS CHTISTUS NEER, EN GENIET VAN 

SEKSUALITEIT ZOALS GOD HET BEDOELD HEEFT!  

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 10 september 2013 bracht de bode 

engel Gods deze boodschap van de almachtige God, de God van 
Abraham, Izaäk en Jakob, over aan Zijn eenvoudige dienstknecht 

en eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 
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Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, ik ben 

de bode engel Gods en mijn naam is Presoni.  

 
Voorwaar, seksualiteit is door de God van Abraham, Izaäk en 

Jakob bedacht, maar voor binnen het huwelijk. 
Hij is het meesterbrein hierachter. 

 

Lees voor: Spreuken 16, vers 32 en 33  Hier staat geschreven: 
Een lankmoedig mens overtreft een held, wie zijn geest beheerst, 

hem die een stad inneemt. Het lot wordt in de schoot geworpen, 
maar elke beslissing daarvan is van de HERE.  

 

1 Korinthiërs 9, vers 25 en 27  Hier staat geschreven: En al wie 
aan een wedstrijd deelneemt, beheerst zich in alles; zij om een 

vergankelijke erekrans te verkrijgen, wij om een onvergankelijke. 
Neen, ik tuchtig mijn lichaam en houd het in bedwang, om niet, na 

anderen gepredikt te hebben, wellicht zelf afgewezen te worden. 

1 Korinthiërs 7, vers 9 en 10  Hier staat geschreven: Indien zij zich 
echter niet kunnen beheersen, laten zij dan trouwen. Want het is 

beter te trouwen dan van begeerte te branden. Doch hun, die 

getrouwd zijn, beveel ik niet, maar de Here, dat een vrouw haar 
man niet mag verlaten. 

En vers 3  De man kome jegens de vrouw zijn echtelijke 
verplichtingen na en evenzo de vrouw jegens haar man. 

De bode engel Gods sprak verder, 

 
Deze prachtige uiting van de liefde maakte God vanuit Zijn 

hart. 
 

Lees voor: 1 Korinthiërs 12, vers 12 en 13  Hier staat 

geschreven: Want gelijk het lichaam één is en vele leden heeft, en 
al de leden van het lichaam, hoe vele ook, één lichaam vormen, zo 

ook Christus; want door één Geest zijn wij allen tot één lichaam 

gedoopt, hetzij Joden, hetzij Grieken, hetzij slaven, hetzij vrijen, en 
allen zijn wij met één Geest gedrenkt. 
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Hebreeën 13, vers 4  Hier staat geschreven: Het huwelijk zij in 
ere bij allen en het bed onbezoedeld, want hoereerders en 

echtbrekers zal God oordelen. 

 
1 Korinthiërs 6, vers 18, 19 en 20  Hier staat geschreven: Vliedt 

de hoererij. Elke andere zonde, die een mens doet, gaat buiten zijn 
eigen lichaam om. Maar door hoererij bezondigt men zich aan zijn 

eigen lichaam. Of weet gij niet, dat uw lichaam een tempel is van 

de Heilige Geest, die in u woont, die gij van God ontvangen hebt, 
en dat gij niet van uzelf zijt? Want gij zijt gekocht en betaald. 

Verheerlijkt dan God met uw lichaam. 
De bode engel Gods sprak verder, 

 

Voorwaar, masturbatie kan leiden naar het punt van 
gebondenheid en verslaving, waardoor je de seksuele 

verlangens doet afnemen. 
Denk aan een drugsverslaafde, die eerst met kleine mate aan de 

spuit begint. Voorwaar,  

 
Lees voor: Johannes 8, vers 34  Hier staat geschreven: Jezus 

antwoordde hun: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, een ieder, die de 

zonde doet, is een slaaf der zonde. 
En vers 36  Wanneer dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult gij 

werkelijk vrij zijn. 
 

Jakobus 1, vers 12 tot en met 14  Hier staat geschreven: Zalig 

is de man, die in verzoeking volhardt, want, wanneer hij de proef 
heeft doorstaan, zal hij de kroon des levens ontvangen, die Hij 

beloofd heeft aan wie Hem liefhebben. Laat niemand, als hij 
verzocht wordt, zeggen: Ik word van Godswege verzocht. Want 

God kan door het kwade niet verzocht worden en Hijzelf brengt ook 

niemand in verzoeking. Maar zo vaak iemand verzocht wordt, komt 
dit voort uit de zuiging en verlokking zijner eigen begeerte.  

 

2 Korinthiërs 10, vers 3 tot en met 5  Hier staat geschreven: 
Want al leven wij in het vlees, wij trekken niet ten strijde naar het 

vlees, want de wapenen van onze veldtocht zijn niet vleselijk, maar 
krachtig voor God tot het slechten van bolwerken, zodat wij de 

redeneringen en elke schans, die opgeworpen wordt tegen de 
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kennis van God, slechten, elk bedenksel als krijgsgevangene 
brengen onder de gehoorzaamheid aan Christus. 

De bode engel Gods sprak verder,  

 
Voorwaar, seksualiteit is dus een uiting van liefde, en deze 

uiting is zoals God bedoeld heeft: de ware liefde. 
En deze liefde Gods is voor binnen het huwelijk bestemd, voor de 

man en de vrouw! En deze uiting van liefde is niet egoïstisch. 

Lees voor: 1 Thessalonicenzen 4, vers 7 tot en met 8  Hier 
staat geschreven: Want God heeft ons niet geroepen tot onreinheid, 

maar in heiliging. Daarom, wie dit verwerpt, verwerpt niet een 
mens, maar God, die u immers ook zijn heilige Geest geeft. 

De bode engel Gods sprak verder, 

 
Overdenk deze boodschap en onderzoek u, en werp uw 

gevoelens als man en vrouw voor Yeshua HaMashiach, Jezus 
Christus neer. 

En geniet van seksualiteit, zoals God het bedoeld heeft. Anders 

verliest u meer dan uw gevoelens! 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 

verdween. 

 
 

 

Echte, gekopieerde, maar ook duivelse 
zeewezens! 
 

11-09-2013  OP DIT MOMENT WORDEN ER WERELDWIJD VREEMDE 
DIEREN GEZIEN, ZOALS PROFEET BENJAMIN REEDS OP 5 

AUGUSTUS 2012 IN EEN BOODSCHAP OOK AL AANGAF. DE HEER 
ZAL U WAKKER SCHUDDEN; ZIE WAT ER GAANDE IS! ZIE OOK: 

‘OPENBARING GODS: SATAN KOPIEERT WEZENS!’  

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 11 september 2013 bracht de bode 

engel Gods deze boodschap van de almachtige God, de God van 
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Abraham, Izaäk en Jakob, over aan Zijn eenvoudige dienstknecht 
Benjamin Cousijnsen, Gods eindtijdprofeet. 

 

Shalom, profeet Benjamin Cousijnsen! Ik begroet u in de 
wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. 

Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, mijn naam is Gidori en ben een bode 
engel Gods. Luister aandachtig! 

 

Genesis 1, vers 20 tot en met 22, en vers 24 en 25  En God 
zeide: Dat de wateren wemelen van levende wezens, en dat het 

gevogelte over de aarde vliege langs het uitspansel des hemels. 
Toen schiep God de grote zeedieren en alle krioelende levende 

wezens, waarvan de wateren wemelen, naar hun aard, en allerlei 

gevleugeld gevogelte naar zijn aard. En God zag, dat het goed was. 
En God zegende ze en zeide: Weest vruchtbaar, wordt talrijk en 

vervult de wateren in de zeeën, en het gevogelte worde talrijk op 
de aarde. En God zeide: Dat de aarde voortbrenge levende wezens 

naar hun aard, vee en kruipend gedierte en wild gedierte naar hun 

aard; en het was alzo. En God maakte het wild gedierte naar zijn 
aard en het vee naar zijn aard en alles wat op de aardbodem kruipt 

naar zijn aard. En God zag, dat het goed was. 

Lees voor: Genesis 1, vers 27 tot en met 28  Hier staat geschreven: 
En God schiep de mens naar zijn beeld; naar Gods beeld schiep Hij 

hem; man en vrouw schiep Hij hen. En God zegende hen en God 
zeide tot hen: Weest vruchtbaar en wordt talrijk; vervult de aarde 

en onderwerpt haar, heerst over de vissen der zee en over het 

gevogelte des hemels en over al het gedierte, dat op de aarde 
kruipt. 

 
Hebreeën 11, vers 1 tot en met 3  Hier staat geschreven: Het 

geloof nu is de zekerheid der dingen, die men hoopt, en het bewijs 

der dingen, die men niet ziet. Want door dit geloof is aan de ouden 
een getuigenis gegeven. Door het geloof verstaan wij, dat de 

wereld door het woord Gods tot stand gebracht is, zodat het 

zichtbare niet ontstaan is uit het waarneembare.  
 

Psalm 148, vers 7  Hier staat geschreven: Looft de HERE op de 
aarde, gij grote zeedieren en alle waterdiepten. 
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Psalm 69, vers 35  Hier staat geschreven: Dat hemel en aarde Hem 
loven, de zeeën en al wat daarin wemelt.  

 

1 Samuël 5, vers 2 tot en met 7  Hier staat geschreven: Toen 
namen de Filistijnen de ark Gods, brachten haar in de tempel van 

Dagon en zetten haar neer naast Dagon. Toen de Asdodieten de 
volgende morgen vroeg opstonden, zie, Dagon was op zijn gezicht 

ter aarde gevallen vóór de ark des HEREN; en zij namen Dagon en 

zetten hem weer op zijn plaats. Maar toen zij de volgende morgen 
vroeg opstonden, zie, Dagon was op zijn gezicht ter aarde gevallen 

vóór de ark des HEREN, maar het hoofd van Dagon en zijn beide 
handen lagen afgehouwen op de drempel, slechts de romp was nog 

over. Daarom treden de priesters van Dagon en allen die de tempel 

van Dagon binnengaan, niet op de drempel van Dagon te Asdod, tot 
op de huidige dag. Zwaar drukte de hand des HEREN op de 

Asdodieten en Hij verbijsterde hen: Hij sloeg hen met builen, zowel 
Asdod als het omliggende gebied. Toen de mannen van Asdod 

zagen, dat de zaken zo stonden, zeiden zij: De ark van de God van 

Israël mag bij ons niet blijven, want zijn hand is hard tegen ons en 
tegen onze god Dagon.  

De bode engel Gods sprak verder,  

 
Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, deze afgod Dagon werd 

gezien als een godheid, die geassocieerd werd met de mens-
vis, die men vereerde. 

Ook had dit beeld een vissenstaart en men had vaak deze Dagon 

gezien in de wateren. Deze afgod, die men vereerde, stond voor de 
vruchtbaarheidsgod. Hij was ook de voorvader van Baäl. Dagon 

werd ook Dagan genoemd. 
 

Voorwaar, ook toen zag men vaak een vreemde verschijning 

vanuit de schepen. 
En men beschreef zelfs in de Middeleeuwen en daarna, dat men een 

zeemeermin of een zeemeerman zag. 

 
Lees voor: Job 28, vers 14  Hier staat geschreven: De waterdiepte 

zegt: In mij is zij niet, en de zee zegt: Zij is niet bij mij.  
De bode engel Gods sprak verder, 
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Voorwaar, zoals er licht en donker is, en zoals er goed en 
kwaad is, en zoals er een hemel en een hel is, zo zijn er ook 

goede engelen en gevallen engelen. 

Zo ook zijn er duivelse zeewezens!  
Op 5 augustus 2012 werden in de boodschap, onder de naam: 

‘Openbaring Gods: satan kopieert wezens’, u deze feiten 
voorgehouden en geopenbaard door de bode engel Gods 

Andronicus. Ziet gij nog niet, dat nu telkens vreemde vissoorten 

opduiken, waaronder soorten die men niet kan verklaren? 
 

Lees voor: Exodus 20, vers 3 tot en met 5  Hier staat 
geschreven: Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht 

hebben. Gij zult u geen gesneden beeld maken noch enige gestalte 

van wat boven in de hemel, noch van wat beneden op de aarde, 
noch van wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die 

niet buigen, noch hen dienen; want Ik, de HERE, uw God, ben een 
naijverig God, die de ongerechtigheid der vaderen bezoek aan de 

kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die Mij 

haten. 
 

Johannes 3, vers 16 tot en met 20  Hier staat geschreven: Want 

alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon 
gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren 

ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de 
wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de 

wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet 

veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet 
heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is 

het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 
duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 

waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 

gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen. 
Johannes 4, vers 22  Hier staat geschreven: Gij aanbidt, wat gij 

niet weet; wij aanbidden, wat wij weten, want het heil is uit de 

Joden. 
De bode engel Gods sprak verder,  

 
Profeet Benjamin Cousijnsen, men maakt nu al vaak kennis 

met de duisternis via de media! 
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En men maakt zich geliefd via een tekenfilm en die kleine 
zeemeermin is een afgod, een Dagon! Voorwaar, dit was geen 

sprookje. 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 
verdween. 

 

 
 
Wat u ziet op dit plaatje, heeft men op het Spaanse strand 

gevonden. 

De Heer bevestigde dat het echt was. Er zijn velen op het internet, 
die Gods waarheid proberen te ontkrachten. Het zou me ook niet 

verbazen, als zij voor deze taak zijn aangenomen door mensen, die 

zijn overgenomen, door de gevallen engelen. 
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Ook dit plaatje met de reusachtige vleermuis is een 
demonische creatie, heeft de Heer aan Benjamin 

geopenbaard. 

Ze wachten, zo gaf de Heer aan, op het moment dat ze toe zullen 
slaan op aarde. Dus deze duivelse wezens worden daadwerkelijk 

‘geschapen’ door de gevallen engelen, de demonen, die knoeien 
met het DNA, etc. Zij die dit willen ontkrachten, zeggen: “Dit is een 

reuzenras, dat daar en daar voorkomt.”  

 

http://www.google.nl/url?sa=i%26rct=j%26q=%26esrc=s%26frm=1%26source=images%26cd=%26cad=rja%26docid=KeBY8CGhnizPnM%26tbnid=mQRJt5iip3TuZM:%26ved=0CAUQjRw%26url=http://www.trinikid.com/2012/03/super-giant-bat-found-and-caught-in.html%26ei=cmwxUrniJYOItQbn_oHQAw%26bvm=bv.52109249,d.Yms%26psig=AFQjCNGJaY2N-O0_U3ugydX0d9b3R3zEhw%26ust=1379057133717367
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U ziet hoe de schepping van God onteerd wordt, en het neigt 
ook naar de demonische wereld.  

De gevallen wereld doet dit, omdat zij Gods schepping haten! Het 
zijn zelf zulke afgrijselijke, demonische machten en krachten, dat 

ze alles wat God geschapen heeft, als het ware onteren door er 

vreemde creaties van te maken. Het is niet mijn bedoeling om u te 
overtuigen, maar het woord van God, wat de Heer in deze 

eindtijddagen doorgeeft aan Benjamin Cousijnsen via de bode 
engelen Gods, is 100% waar. Het is dus aan u, wat u er mee doet. 

Wij willen niemand bang maken, maar in opdracht van de Heer 

geven wij de boodschappen door, die waar zijn. En het wordt tijd 
dat de wereld wakker geschud wordt, en dat u gaat bidden en 

beseft dat we in de eindtijd leven! 

Er wordt geknoeid aan het DNA, er wordt geknoeid aan de mensen. 
Er is nu reeds vlees, dat nog niet op de markt is, dat uit zichzelf 

groeit, hetgeen een gruwel is in Gods ogen. Want de overgenomen 
mens bootst heel graag God na. Maar, zij kunnen de harmonie en 

het mooie van God niet nabootsen. Misschien wel het uiterlijk, maar 

dan is het inderdaad een kopie, een kameleon, maar van binnen 
zijn ze dus net zo lelijk als deze gekopieerde wezens. Het is triest 

http://www.google.nl/url?sa=i%26rct=j%26q=%26esrc=s%26frm=1%26source=images%26cd=%26cad=rja%26docid=8HMeeQDVdDab6M%26tbnid=ekqXwUDw0it-UM:%26ved=0CAUQjRw%26url=http://www.brightcecilia.com/forum/showthread.php?p=20972%26ei=-W0xUvCEE8zbsgbzlIGwBg%26bvm=bv.52109249,d.Yms%26psig=AFQjCNGW0e7An7MNDZqtc2cut39l6BpFuQ%26ust=1379057514989209
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om te zien, dat Gods schepping zo onteerd wordt. Leest u ook de 
boodschappen, die hierover gaan. 

Shalom! 

Ik hou van u, en wil altijd bij u zijn! 
 

IK BEN WIE IK BEN, EN WIL ALTIJD BIJ U ZIJN! YESHUA 

HAMASIACH, JEZUS CHRISTUS, BRENGT ZELF WOORD VOOR 
WOORD DEZE BOODSCHAP VAN HOOP, VERTROOSTING EN 

VERTROUWEN OVER AAN ZIJN EENVOUDIGE DIENSTKNECHT 
BENJAMIN COUSIJNSEN. 

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 11 september 2013 bracht de Heer 

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, deze boodschap zelf over aan 

Zijn ware eenvoudige dienstknecht en eindtijdprofeet Benjamin 
Cousijnsen. 

 
Shalom, Mijn geliefde! Vrede zij u. 

Ik ben wie Ik ben, en Ik ben er voor u. Mijn naam is Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, Mijn geliefde, ik stierf voor 
u aan het kruis en droeg uw zonden, zoals een herder zijn lam 

draagt. Zo nam Ik, uw Vader, in liefde alles op Mij. Ik weet dat u 

niet volmaakt zijt. Ik, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, sta aan 
uw kant, want gij zijt Mijn kostbaar bezit.  

 
Luister eens wat Ik u toefluister… 

Ik kijk niet naar uw zonden, want u had vanuit uw hart spijt en 

berouw, vanuit de diepte van uw ziel. Ik ben wie Ik ben en wil altijd 
bij u zijn. Ook als u uw leven niet meer ziet zitten en 

terneergeslagen zijt, weet dan dat Ik uw Herder zal zijn en u zal 
troosten en dragen, als het te zwaar wordt. Mijn geliefde, u moest 

eens zien hoeveel vreugde Mijn engelen en Ik hebben, omdat u zo 

strijdt! Mijn geliefde, hoor eens, hoort u de vogels?  
Ze klagen niet, hoe hevig de wind ook is. Ik hou van u, wanneer u 

moet huilen, en Ik hou van u, wanneer u Mij hebt vergeten, en Ik 

hou van u, wanneer u Mij even kwijt bent. Ik hou van u en zal u 
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steeds vertrouwen. Ik hou van u, om wie u bent. Vrees niet, want 
Ik ben met u!  

 

Velen hebben geen vertrouwen meer, niet in mensen en 
nergens meer in. 

Voorwaar, zie niet angstig rond, want Ik, Yeshua HaMashiach, Jezus 
Christus, zal u kracht geven en u helpen en ondersteunen! 

Voorwaar, wie profeet Benjamin Cousijnsen zegent, zal 

medegezegend zijn. Mijn ziel is ontroerd en Ik ween. 
 

Efeziërs 6, vers 8  Gij weet immers, dat een ieder, hetzij slaaf, 
hetzij vrije, al het goede, dat hij “of zij” gedaan heeft, van de Here 

zal terugontvangen. 

 
Voorwaar, lees voor uzelf: Efeziërs 6, vers 10 tot en met 13 

Wie overwint zal van de boom des levens mogen eten. 
Voorwaar, wees sterk en vertrouw Mij! 

 

Lees voor: Johannes 3, vers 16  Hier staat geschreven: Want alzo 
lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon 

gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren 

ga, maar eeuwig leven hebbe. 
 

Ik ga nu, Mijn kostbare geliefde, Ik ben altijd bij u.  
Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de Heer Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus, en verdween. 

 
 

 

Gelooft u dat? 
 

JEZUS ZEGT: IK BEN DE OPSTANDING EN HET LEVEN; WIE IN MIJ 
GELOOFT ZAL LEVEN, OOK AL IS HIJ GESTORVEN, EN EEN IEDER 

DIE LEEFT EN IN MIJ GELOOFT, ZAL IN EEUWIGHEID NIET 

STERVEN!  
 

 

Volledige weergave: 
 



 
 

 

1989 
 
 

 

Hallo, van harte welkom! Op 12 september 2013 kreeg ik de 
volgende boodschap van een bode engel Gods, die ik graag met u 

wil delen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, ik ben 
de bode engel Gods en mijn naam is Gabralinda. En ik zeg u, 

 

Mattheüs 11, vers 5 en 6  Blinden worden ziende en lammen 
wandelen, melaatsen worden gereinigd en doven horen en doden 

worden opgewekt en armen ontvangen het evangelie. En zalig is 
wie aan Mij geen aanstoot neemt.  

 

Johannes 11, vers 25 en 26  Jezus zeide tot haar: Ik ben de 
opstanding en het leven; wie in Mij gelooft, zal leven, ook al is hij 

gestorven, en een ieder, die leeft en in Mij gelooft, zal in 
eeuwigheid niet sterven; gelooft gij dat? 

Johannes 11, vers 43 en 44  En na dit gezegd te hebben, riep Hij, 

“Yeshua HaMashiach, Jezus Christus”, met luider stem: 
Lazarus, kom naar buiten! De gestorvene kwam naar buiten, de 

voeten en de handen gebonden met grafdoeken, en er was een 

zweetdoek om zijn gelaat gebonden. Jezus zeide tot hen: Maakt 
hem los en laat hem heengaan. 

Johannes 14, vers 6  Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de 
waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij. 

 

Voorwaar, ook Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, stond op 
uit de dood! 

 
Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, 

dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die 

in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. 
 

Voorwaar, nog nooit deed iemand zulke wonderen als 

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. 
De bode engel Gods sprak verder, Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, 

Shalom!  
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Velen zijn ontslagen, vervolgd, bespot en 

gedood! 
 
MEN LAAT U ZIEN, WAT U MAG ZIEN VIA DE MEDIA, MAAR WAT DE 

CHRISTENEN WORDT AANGEDAAN, KNIPT MEN ER VAAK UIT! 

LUISTER OOK NAAR DE WAARSCHUWINGEN M.B.T. NEW AGE & 
SPIRITUALITEIT. AANBID ALLEEN JEZUS CHRISTUS! 

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 12 september 2013 bracht de bode 

engel Gods deze boodschap van de almachtige God, de God van 

Abraham, Izaäk en Jakob, over aan eindtijdprofeet Benjamin 
Cousijnsen. 

 
Shalom! Vrede zij u. Ik begroet u in de almachtige naam van 

Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus. Voorwaar, voorwaar, ik 

zeg u,  
 

Vele bloedbaden en massamoorden worden gepleegd, en 
wereldwijd worden gruwelijke misdaden uitgevoerd. 

Wat is gevaarlijker dan chemische wapens? 

De waarheid! Voorwaar, ik ben de bode engel Gods en mijn naam is 
Rachtias.  

Men laat u zien, via de media, wat gij mag zien. 

Maar wat de Christenen wordt aangedaan, knipt men er vaak uit.  
 

Zo staat geschreven in Johannes 15, vers 22 tot en met 25  
Indien Ik, “Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus”, niet 

gekomen was en tot hen gesproken had, zij zouden geen zonde 

hebben, maar nu hebben zij geen voorwendsel voor hun zonde. Wie 
Mij haat, haat ook mijn Vader. Indien Ik niet de werken onder hen 

gedaan had, die niemand anders gedaan heeft, zouden zij geen 
zonde hebben; maar nu hebben zij, hoewel zij ze gezien hebben, 

toch Mij en mijn Vader gehaat. Maar het woord moet vervuld 

worden, dat in hun wet geschreven is: Zij hebben Mij zonder reden 
gehaat. 
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Lees voor: Mattheüs 10, vers 19 tot en met 22  Als u een Bijbel 

heeft, dan kunt u met mij meelezen: Wanneer zij u overleveren, 

maakt u dan niet bezorgd, hoe of wat gij spreken zult; want het zal 
u in die ure gegeven worden wat gij spreken moet; want gij zijt het 

niet, die spreekt, doch het is de Geest uws Vaders, die in u spreekt. 
Een broeder zal zijn broeder overleveren ten dode en een vader zijn 

kind, en kinderen zullen opstaan tegen hun ouders en hen ter dood 

brengen. En gij zult door allen gehaat worden om mijns naams wil; 
maar wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden. 

De bode engel Gods sprak verder, 
 

Voorwaar, wereldwijd is reeds Christenvervolging. 

Velen lijden om Zijns naams wil en zijn ontslagen van hun baan en 
vervolgd en bespot en gedood!  

 
Lees voor: Mattheüs 24, vers 8 tot en met 10  Hier staat 

geschreven: Doch dat alles is het begin der weeën. Dan zullen zij u 

overleveren aan verdrukking en zij zullen u doden, en gij zult door 
alle volken gehaat worden om mijns naams wil. En dan zullen velen 

ten val komen en zij zullen elkander overleveren en elkander haten. 

En vers 13  Maar wie volhardt tot het einde, die zal behouden 
worden.   

 
1 Johannes 3, vers 11 tot en met 15  Hier staat geschreven: 

Want dit is de verkondiging, die gij van den beginne gehoord hebt: 

dat wij elkander zouden liefhebben; niet gelijk Kaïn: hij was uit de 
boze en vermoordde zijn broeder. En waarom vermoordde hij hem? 

Omdat zijn werken boos waren en die van zijn broeder 
rechtvaardig. Verwondert u niet, broeders, wanneer de wereld u 

haat. Wij weten, dat wij overgegaan zijn uit de dood in het leven, 

omdat wij de broeders liefhebben. Wie niet liefheeft, blijft in de 
dood. Een ieder, die zijn broeder haat, is een mensenmoorder en 

gij weet, dat geen mensenmoorder eeuwig leven blijvend in zich 

heeft. 
 

Johannes 14, vers 6  Hier staat geschreven: Jezus zeide tot hem: 
Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de 

Vader dan door Mij. 
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Johannes 3, vers 16  Hier staat geschreven: Want alzo lief heeft 
God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 

opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig 

leven hebbe. 
De bode engel Gods sprak verder, 

 
Ik ga nu, profeet Benjamin Cousijnsen, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

sprak de bode engel Gods, en verdween. 

 
Ik wil nog tegen u zeggen, er zijn mensen die denken dat 

Benjamin Cousijnsen, of ik, minimaal een hooggeleerde 
moet zijn.  

Dat zijn de mensen die niet beseffen, dat alles wat wij doorgeven 

waarlijk 100% van de God van Abraham, Izaäk en Jakob afkomt, 
de enige waarachtige God. En dat het daadwerkelijk door de bode 

engelen Gods, in de naam van Jezus Christus, Yeshua HaMashiach, 
wordt overgebracht. Het is mooi om te beseffen, dat het waar is. 

Het is niet mijn bedoeling om u te overtuigen. Maar wat ik ermee 

wil zeggen is, het is misschien nu de tijd, dat u de Heer zelf in uw 
gebeden gaat vragen – indien u nog niet overtuigd bent dat het 

waar is, of u weet niet of God waarlijk bestaat – in alle eenvoud: 

“Heer, als dit waar is, wat deze mensen doorgeven namens u, dan 
is het erg gesteld met de wereld.”  

 
Het is ook erg gesteld, maar God heeft een goed plan met de 

wereld.  

En dit plan heeft Hij ten eerste uitgevoerd, door Jezus Christus te 
sturen als Zijn geliefde Zoon.  

Iedere mens maakt fouten. De wereld en de mensheid zijn door de 
zondeval in zonden vervallen, maar de Heer Jezus Christus heeft 

het goed gemaakt voor u. Het is een gave van God. Een gave is een 

cadeau en dit cadeau is het eeuwige leven, dat Jezus Christus ook u 
vandaag wil geven! We kunnen het niet verdienen, want er zijn heel 

veel goede mensen op de wereld, die humanistisch zijn of 

goedbedoeld zich inzetten, omdat ze een geweten hebben. En het 
wil niet zeggen, omdat u goed doet en het goede voorheeft met 

andere mensen, dat u daarom gered wordt! 
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In het boek ‘RUACHA, YESHU, SHALOM!’ dat Benjamin 
verzameld heeft, in opdracht van de Heer, dat nu uit gaat 

komen, leest u heel veel boodschappen.  

Sommige zijn waarschuwend namens de Heer, voor wat er gaat 
komen door ongehoorzaamheid, waarin de Heer zich richt tot vele 

landen. Andere boodschappen zijn bemoedigend vanuit de 
Bijbelteksten, andere zijn profetisch: vanuit de oude Geschriften 

voegt de Heer hetgeen er gaat gebeuren samen, omdat het nu 

allemaal in volle gang is.  
 

U wordt alleen dus gered door de genade via het cadeau van 
Jezus Christus. 

En dat is dat Hij zichzelf aan het kruis van Golgotha gaf, om voor 

uw zonden te sterven. Alleen als u Jezus Christus in uw leven 
vraagt, en Hem bedankt en oprecht berouw hebt van uw zonden, 

alleen dan kan Hij u vergeven! Dat is de enige weg. Jezus zegt: “Ik 
ben de Weg, de Waarheid en het Leven”. Hij is de enige Weg, de 

Waarheid en het Leven! 

 
Via New Age informatie – de boze is een na-aper! – worden 

nu heel veel mooie filosofieën en wijsheden, maar ook 

verdraaide wijsheden gebracht. 
In Gods ogen is dit ook een leugen, want de halve waarheid is ook 

een leugen. U zult merken, dat het prachtige dingen en inspiraties 
zijn, die er worden geschreven door heel veel mensen, maar het is 

niet de volle waarheid!  

 
Voor u is het een bescherming, als u er eens op let:  

Als de naam van Jezus Christus niet genoemd en erkend wordt, hoe 
mooi het ook lijkt in de spirituele wereld en de New Age informatie, 

als Jezus Christus niet wordt beleden als de Zoon van God en Heer 

en Leidsman, dan is het een valse religie of zijn het valse filosofieën 
en verdraaide waarheden. En de boze vindt het prachtig, dat 

mensen daar in trappen, want hij verblindt de mensen! 

Als u beseft dat dit waar is – alleen de Heer kan u overtuigen van 
de waarheid - dan vrees niet, want de Heer is gekomen om juist de 

gebondenen, zij die vastzitten aan de machten en krachten van de 
duisternis, vrij te zetten. 
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Er is maar één Kracht op heel de wereld, die waarlijk de mens vrij 
kan zetten van de demonische gebondenheden, die mensen 

depressief maken en binden, waardoor men zelfmoordgedachten 

krijgt, enz. De boze wil alleen maar mensen kapotmaken. Maar 
Jezus Christus wil dat u gelukkig zal zijn, vrij en eeuwig leven zult 

hebben, en dat u zult ontsnappen aan deze aardse hel, die komen 
gaat. 

Ik zeg, Onderzoek alles en behoud het goede. En Gods waarheid is 

het goede. 
 

Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 

 

Kies voor Yeshua HaMasiach, Isa, Jezus 

Christus! 
 
HIJ ROEPT U AL ZO LANG, HOUD U NIET LANGER DOOF! HEEFT U 

HEM, JEZUS CHRISTUS, AL TOEGELATEN ALS UW HEER EN 

VERLOSSER? GEEF DAN GEHOOR AAN ZIJN OPDRACHT, OM U 
DOOR ONDERDOMPELING TE LATEN DOPEN! 

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 13 september 2013 bracht de bode 

engel Gods deze boodschap van de almachtige God, de God van 

Abraham, Izaäk en Jakob, over aan Zijn eenvoudige en ware 
eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 

HaMashiach, Isa, Jezus Christus van Nazareth. Voorwaar, voorwaar, 

ik zeg u, mijn naam is Ruebeach en ik ben een bode engel Gods.  
 

Het is beter voor u, dat u nu echt kiest:  
voor of tegen Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, of satan die 

werkelijk reeds velen 100% heeft overgenomen. Hoe dit kan? 

vraagt u nog. Omdat deze mensen vele en vele kansen gehad 
hebben, en zij Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, de Zoon 
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van God keer op keer verworpen hebben! Hij riep u, maar u hield 
zich doof en blind. 

 

Mattheüs 3, vers 1 tot en met 3  Lees dit voor. Hier staat 
geschreven: In die dagen trad Johannes de Doper op en hij 

predikte in de woestijn van Judea, en zeide: Bekeert u, want het 
Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Hij toch is het, van wie 

door de profeet Jesaja gesproken werd, toen hij zeide: De stem van 

een, die roept in de woestijn: Bereidt de weg des Heren, maakt 
recht zijn paden.  

De bode engel Gods sprak verder, 
 

Voorwaar, en nu in deze dagen trad er een eenvoudige, en 

ook geen hooggeleerde op, waar de God van Abraham, Izaäk 
en Jakob voor koos. 

Hij toch is het, Gods geliefde eindtijdprofeet, waar veel over 
gesproken wordt, nu en ook straks, als men er achter komt, dat 

profeet Benjamin Cousijnsen waarlijk de stem is, die u zei: “Bekeer 

u, want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen!” 
 

Voorwaar, als u als baby ingezegend bent, werd er een 

zegen en bescherming gevraagd, en dit is geen doop. 
Voorwaar, maar nu u geen baby meer bent en kan kiezen, om een 

Christen te zijn en zelf nu een eigen keus kan maken, kunt u zich 
laten dopen onder de belijdenis van uw zonden. 

 

Voorwaar, op 3 september 2013 openbaarde profeet 
Benjamin Cousijnsen, dat Assad in Syrië sarin, zenuwgas, 

gebruikte, en dat Assad zelf opdracht had gegeven. 
U kunt het terugluisteren onder de naam: ‘O wee, wereld, word 

wakker, luister naar de waarheid!’ Assad gaf daarna toe. 

 
Als u naar de boodschappen van profeet Benjamin 

Cousijnsen luistert, dan zult u vele vervulde profetieën 

ontdekken, waaronder ‘The fulfillments of Prophecies & 
Revelations given to prophet Benjamin Cousijnsen’.  

Hier maakt u vele, vele vervulde profetieën mee, die vervuld zijn, 
en vervuld gaan worden. Ook wordt er een boek uitgebracht, 

‘RUACHA, YESHU, SHALOM!’ Meer hierover na deze video.  
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Voorwaar, 12 september 2013 werd er ook gesproken over 

Christenvervolging.  

De naam van de video: ‘Velen zijn ontslagen, vervolgd, bespot en 
gedood!’ 

De Islam dwingt Christenen, om hun geloof af te zweren en te 
trouwen met een vrouw uit de Islam. En wil men zich niet bekeren 

tot de Islam, dan wordt men verkracht of in stukken gezaagd, of 

men voert andere duivelse rituelen uit. Voorwaar, 
 

Lees voor: Mattheüs 24, vers 22  Hier staat geschreven: En 
indien die dagen niet ingekort werden, zou geen vlees behouden 

worden; doch ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen 

worden ingekort. 
 

Johannes 12, vers 48  Hier staat geschreven: Wie Mij verwerpt 
en mijn woorden niet aanneemt, heeft een, die hem oordeelt: het 

woord, dat Ik heb gesproken, dat zal hem oordelen ten jongsten 

dage. 
Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Hier staat geschreven: Want 

alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon 

gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren 
ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de 

wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de 
wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet 

veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet 

heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is 
het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 

duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 
waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 

gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; 

maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn 
werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 

 

1 Petrus 2, vers 19 tot en met 25  Hier staat geschreven: Want 
dit is genade, indien iemand, omdat hij met God rekening houdt, 

leed verdraagt, dat hij ten onrechte lijdt. Want mag dát roem 
heten, als gij slagen moet verduren, omdat gij kwaad doet? Maar 

als gij goed doet en dan lijden moet verduren, dát is genade bij 
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God. Want hiertoe zijt gij geroepen, daar ook Christus voor u 
geleden heeft en u een voorbeeld heeft nagelaten, opdat gij in zijn 

voetstappen zoudt treden; die geen zonde gedaan heeft en in wiens 

mond geen bedrog is gevonden; die, als Hij gescholden werd, niet 
terugschold en als Hij leed, niet dreigde, maar het overgaf aan 

Hem, die rechtvaardig oordeelt; die zelf onze zonden in zijn lichaam 
op het hout gebracht heeft, opdat wij, aan de zonden afgestorven, 

voor de gerechtigheid zouden leven; en door zijn striemen zijt gij 

genezen. Want gij waart dwalende als schapen, maar thans hebt gij 
u bekeerd tot de herder en hoeder van uw zielen. 

1 Petrus 4, vers 12 tot en met 16  Hier staat geschreven: 
Geliefden, laat de vuurgloed, die tot beproeving dient, u niet 

bevreemden, alsof u iets vreemds overkwame. Integendeel, 

verblijdt u naarmate gij deel hebt aan het lijden van Christus, opdat 
gij u ook met vreugde zult mogen verblijden bij de openbaring 

zijner heerlijkheid. Indien gij door de naam van Christus smaad 
lijdt, zijt gij zalig, daar de Geest der heerlijkheid en de Geest Gods 

op u rust. Laat dus niemand uwer moeten lijden als moordenaar, of 

dief, of boosdoener, of als een bemoeial. Indien hij echter als 
Christen lijdt, dan schame hij zich niet, maar verheerlijke God 

onder die naam.  

1 Petrus 3, vers 13 en 14  Hier staat geschreven: En wie zal u 
kwaad doen, als gij u beijvert voor het goede? Al moest gij lijden 

om de gerechtigheid, toch zijt gij zalig. Doch vreest niet voor hun 
dreiging, en laat u niet verschrikken. 

En vers 17  Want het is beter te lijden, indien de wil van God dit 

eist, goed doende dan kwaad doende.  
De bode engel Gods sprak verder, 

 
Voorwaar, velen zijn overgenomen en hun ziel is reeds in de 

hel! 

Voorwaar, het einde aller dingen is nabijgekomen. De gevallen 
engelen van satan willen de waarheid en alle Christenen, vanwege 

hun geloof in de waarheid, uitroeien!  

 
Velen, waaronder u, zullen voor God komen te staan, of u nu 

Christen of Moslim bent, of wat dan ook!  
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Een ieder zal rekening moeten afleggen. Ook velen weer niet, 
omdat hun zielen alreeds in de hel zijn. Dit verklaart ook hun 

gedrag en haat! 

 
Lees voor: Mattheüs 5, vers 11 en 12  Hier staat geschreven: 

Zalig zijt gij, wanneer men u smaadt en vervolgt en liegende allerlei 
kwaad van u spreekt om Mijnentwil. Verblijdt u en verheugt u, want 

uw loon is groot in de hemelen; want alzo hebben zij de profeten 

vóór u vervolgd. 
En vers 8 tot en met 10  Zalig de reinen van hart, want zij zullen 

God zien. Zalig de vredestichters, want zij zullen kinderen Gods 
genoemd worden. Zalig de vervolgden om der gerechtigheid wil, 

want hunner is het Koninkrijk der hemelen.  

De bode engel Gods sprak verder,  
 

Voorwaar, ik ga nu en ik zeg u wederom: Kies voor Hem, de 
Waarheid en Behoudenis, die de enige Weg en het Leven is: 

Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus!  

Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween. 
 

En ook ik mag u zegenen met deze hemelse groet en zeg u, 

Ruacha, Yeshu, Shalom! De Here zegene u 
 

 
 

 

Modderig eendje, verlaten in de nacht! 
 

UIT DE BENAUWDHEID HEB IK TOT DE HERE GEROEPEN, DE HERE 

HEEFT MIJ GEANTWOORD EN MIJ IN DE RUIMTE GESTELD. 
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Op 13 september 2013 bracht de bode 
engel Gods deze boodschap van de almachtige God, de God van 

Abraham, Izaäk en Jakob, over aan eindtijdprofeet Benjamin 

Cousijnsen. 
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Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus.  

 

Voorwaar, Bettina, Anita, Marion, Jarra, Jeddy, Anna, Maria, 
Mirella, Fatime, Isabel, Jessica, Josie, Chaesmin, Darren, 

Jorge, Marta en Benjamin, en u daar, mijn naam is Rafaël, en 
ik ben speciaal uitgezonden om tot u, die luistert, in 

beeldspraak te spreken.  

Neem plaats en spits uw oren, en eet geen chips of iets wat kraakt. 
Voorwaar, voorwaar, ik zeg u,  

 
Op het water bij Valencia in Spanje was er eens een klein 

verdwaald eendje.  

Opeens zag dat kleine eendje dat hij helemaal alleen was! Er was 
niet erg veel te zeggen… ‘Dit kan niemand nauwelijks dragen!’ 

 
Psalm 10, vers 14  Gij ziet het, want Gij aanschouwt moeite en 

verdriet, om het in uw hand te leggen. Op U verlaat zich de 

zwakke, voor de wees zijt Gij een helper. 
 

De pootjes gaan voort in de nacht… 

Overal is modder aan de kant, glup, glup, sloep, glup, flatsh, glup, 
glup, patsh, glup… “Au, au!” Het eendje huilt… Vanuit de diepte van 

zijn hart roept hij, “Snif, snif… nee, mijn God, nee! Snif, snif, kijk 
naar mij, Yeshua HaMashiach! Snif, oh, snif, lees mijn hart, snif… 

sporen van twijfel, snif, die het denken verwart, snif, en mijn 

hoop…snif, snif, mmh, waar is mijn kracht?” 
 

Psalm 13, vers 2  Hoelang, HERE? Zult Gij mij voortdurend 
vergeten? Hoelang zult Gij uw aangezicht voor mij verbergen?  

 

Voorwaar, alles had hij, alles! 
 

Job 5, vers 8 en 9  Integendeel, ik zou naar God vragen, en aan 

God zou ik mijn zaak voorleggen. Hij doet grote, ondoorgrondelijke 
dingen, wonderen zonder tal.  

 
Opeens strekte zich in de nacht een hand uit… pakte het 

eendje uit de modder op, en zei: 
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Johannes 14, vers 1  Uw hart worde niet ontroerd; gij gelooft in 

God, gelooft ook in Mij, “Yeshua HaMashiach, Jezus Christus!” 

 
En toen het eendje vermoeid opkeek, hoorde hij… 

“Kwak, kwaak, kwaaak!”  
En het eendje zei, “Encantado de haberle conocido!” Dit betekent: 

‘Aangenaam kennis gemaakt te hebben!’ 

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, plaatste het eendje terug bij 
zijn ouders en zei: “Tengo que marcharme”. Dit betekent: ‘Ik moet 

er vandoor’.  
Alle eenden wisten niet wat ze zagen en iedereen kwaakte! En met 

tranen in de ogen, riep het eendje: “Mama mia lo siento!” Dit 

betekent: ‘Het spijt me!’ 
 

Lees voor: Johannes 3, vers 16  Hier staat geschreven: Want alzo 
lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon 

gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren 

ga, maar eeuwig leven hebbe. 
 

Psalm 118, vers 5  Hier staat geschreven: Uit de benauwdheid 

heb ik tot de HERE geroepen, de HERE heeft mij geantwoord en mij 
in de ruimte gesteld.  

 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 

verdween. 

 
 

 

Hij heeft u lief! 
 

DE BODE ENGEL VAN GOD SPRAK: WIE ZELFMOORD PLEEGT, IS 
DOM EN GAAT VERLOREN! VOORWAAR, GA IN GEBED EN PAK UW 

RELATIE OP MET YESHUA HAMASIACH, JEZUS CHRISTUS! HIJ 

HEEFT U LIEF!  
 

 

Volledige weergave: 
 



 
 

 

2001 
 
 

 

Hallo! Van harte welkom! Op 15 september 2013 bracht de bode 
engel Gods ’s avonds deze boodschap van de almachtige God, de 

God van Abraham, Izaäk en Jakob, over aan eindtijdprofeet 

Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, mijn 

naam is Rafaël en ben een bode engel Gods.  

 
Luister eens, Jessica, 

 
Exodus 20, vers 12 en 13  Daar staat geschreven, Jessica: Toon 

eerbied voor uw vader en uw moeder. Dan wordt u gezegend met 

een lang leven in het land dat de HEER, uw God, u geven zal. Pleeg 
geen moord. 

 
1 Samuël 31, vers 4  En Saul zeide tot zijn wapendrager: Trek uw 

zwaard en doorsteek mij daarmee… tot zover, Jessica. 

 
Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, wil u niet kwijt aan de 

duisternis! 

Weet gij waarom Hij, Yeshua HaMashiach, weent, Jessica? 
Omdat Hij jou onvoorwaardelijk liefheeft. Gods plan is ook: Leef! 

Niet: dood! 
Eeuwig leven is een gift. 

 

In Romeinen 6, vers 23 staat: Want het loon, dat de zonde geeft, 
is de dood, maar de genade, die God schenkt, is het eeuwige leven 

in Christus Jezus, onze Here. 
 

Voorwaar, door zelfmoord bent u Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus, kwijt, en al uw geliefden! 
Het enige wat u ziet, is telkens de herhaling van uw zelfmoord en 

het branden van vuur in uw binnenste, en het ongedierte, de 

helwormen!, kruipen door u heen, telkens! Denkt u echt om er een 
rustige plek te vinden, daar in de hel? 

Daar beginnen uw ware problemen, bekeer u!  
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Satan is de aanklager; waarom hebt u dan deze gedachten, 
denkt u?  

Dit is het antwoord: De duivel wil u kapotmaken! 

 
Johannes 8, vers 44  Gij hebt de duivel tot vader en wilt de 

begeerten van uw vader doen. Die was een mensenmoorder van 
den beginne en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen 

waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij naar zijn 

aard, want hij is een leugenaar en de vader der leugen. 
 

Voorwaar, lees voor: Mattheüs 11, vers 28 tot en met 30  Hier 
staat geschreven: Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, 

en Ik zal u rust geven; neemt mijn juk op u en leert van Mij, want 

Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden 
voor uw zielen; want mijn juk is zacht en mijn last is licht. 

 
Johannes 3, vers 16 en 17  Hier staat geschreven: Want alzo lief 

heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven 

heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar 
eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld 

gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld 

door Hem behouden worde. 
Johannes 1, vers 12  Hier staat geschreven: Doch allen, die Hem 

aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen 
Gods te worden, hun, die in zijn naam geloven. 

 

2 Korinthiërs 5, vers 17  Hier staat geschreven: Zo is dan wie in 
Christus is een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie, 

het nieuwe is gekomen. 
 

Johannes 5, vers 24  Hier staat geschreven: Voorwaar, voorwaar, 

Ik zeg u, wie mijn woord hoort en Hem gelooft, die Mij gezonden 
heeft, heeft eeuwig leven en komt niet in het oordeel, want hij is 

overgegaan uit de dood in het leven. 

De bode engel Gods sprak verder, 
 

Voorwaar, Jessica, wilt gij Isabel niet terugzien en wilt gij 
verloren gaan? 
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Wie zelfmoord pleegt is dom en gaat verloren! Voorwaar, ga in 
gebed en pak uw relatie op met Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus.  

 
Lees voor: Johannes 10, vers 11  Hier staat geschreven: Ik ben 

de goede herder. De goede herder zet zijn leven in voor zijn 
schapen. 

De bode engel Gods sprak verder, 

 
Hij heeft u lief! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 
verdween. 

 

 
 

Wees niet zwak maar sterk van Geest! 
 
WAARSCHUWENDE BOODSCHAP VAN DE ENIGE WARE GOD, DE 

GOD VAN ABRAHAM, IZAÄK EN JAKOB, WOORD VOOR WOORD 
OVERGEBRACHT DOOR EEN STRIJDSTER BODE ENGEL GODS. 

BEWAPEN U, WANT HET IS NU DE TIJD OM U TE VERDEDIGEN! 

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 16 september 2013 bracht de bode 

engel Gods deze waarschuwende boodschap Gods over aan 
eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 
HaMashiach, Isa, Jezus Christus van Nazareth.  

 
Voorwaar, wie niet wil horen, wordt overgenomen en gaat 

verloren. 

 
Lees voor: Johannes 10, vers 27 tot en met 30  Hier staat 

geschreven: Mijn schapen horen naar mijn stem en Ik ken ze en zij 

volgen Mij, en Ik geef hun eeuwig leven en zij zullen voorzeker niet 
verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit mijn hand roven. 
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Wat mijn Vader Mij gegeven heeft, gaat alles te boven en niemand 
kan iets roven uit de hand mijns Vaders. Ik en de Vader zijn één. 

En vers 9  Ik ben de deur; als iemand door Mij binnenkomt, zal hij 

behouden worden; en hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden. 
Johannes 8, vers 16  Hier staat geschreven: En indien Ik al oordeel, 

dan is mijn oordeel waarachtig, want Ik ben niet alleen, maar Ik en 
die Mij gezonden heeft. 

En vers 12  Wederom dan sprak Jezus tot hen en zeide: Ik ben het 

licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de duisternis 
wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben. 

En vers 29  En die Mij gezonden heeft, is met Mij. Hij heeft Mij niet 
alleen gelaten, want Ik doe altijd wat Hem behaagt. 

De bode engel Gods sprak verder, 

 
Voorwaar, voorwaar, u daar, ja u!  

Mijn naam is Arismaddai. Ik spreek tot u! Ik ben een bode engel 
Gods, en als u alleen Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, 

aanbidt en uw relatie onderhoudt, zoals Hij het bedoeld heeft, dan 

heeft u niets te vrezen.  
 

Lees voor: Psalm 91, vers 5  Hier staat geschreven: Gij hebt niet 

te vrezen voor de verschrikking van de nacht, voor de pijl, die des 
daags vliegt. 

En vers 10 en 11  Geen onheil zal u treffen, en geen plaag zal uw 
tent naderen; want Hij zal aangaande u zijn engelen gebieden, dat 

zij u behoeden op al uw wegen. 

Psalm 92, vers 2 tot en met 8  Hier staat geschreven: Het is goed 
de HERE te loven, uw naam psalmen te zingen, o Allerhoogste, in 

de morgenstond uw goedertierenheid te verkondigen, en uw trouw 
in de nachten, op het tiensnarig instrument en op de harp, bij 

snarenspel op de citer. Want Gij, HERE, hebt mij verheugd door uw 

daden, over de werken uwer handen zal ik jubelen. Hoe groot zijn 
uw werken, o HERE; zeer diep zijn uw gedachten. Een redeloos 

mens verstaat het niet, en een dwaas begrijpt dit niet: wanneer de 

goddelozen uitspruiten als het groene kruid en alle bedrijvers van 
ongerechtigheid bloeien – zij zullen voor immer verdelgd worden.  

De bode engel Gods sprak verder, 
 

Maar gij, die in Christus zijt, Bewapen u!  
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Want het is nu de tijd om u te verdedigen en om uw oude wandel 
helemaal af te leggen. Want satan heeft zijn engelen, zijn gevallen 

engelen, bevolen om de mens totaal over te nemen op aarde. 

Voorwaar, daarom hoor, en wees niet eigenwijs! 
Lees voor: Efeziërs 6, vers 10 tot en met 12  Hier staat 

geschreven: Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte 
zijner macht. Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen 

standhouden tegen de verleidingen des duivels; want wij hebben 

niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, 
tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, 

tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. 
De bode engel Gods sprak verder, 

 

Voorwaar, roep het Bloed aan, de bescherming van Yeshua 
HaMashiach, Isa, Jezus Christus! 

 
Lees voor: Psalm 91, vers 4  Hier staat geschreven: Met zijn 

vlerken beschermt Hij u, en onder zijn vleugelen vindt gij een 

toevlucht; zijn trouw is schild en pantser.  
De bode engel Gods sprak verder, 

 

Voorwaar, wees niet zwak, maar sterk van geest! 
Ja, u moet nu in de kracht van Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus 

Christus staan. En als satan u beschuldigt en tegen u zegt: “U bent 
slap en gaat verloren”, wijs hem dan, deze vader van de leugen, op 

wat hem te wachten staat! 

 
Openbaring 19, vers 20  Lees dit voor. Hier staat geschreven: En 

het beest werd gegrepen en met hem de valse profeet, die de 
tekenen voor zijn ogen gedaan had, waardoor hij hen verleidde, die 

het merkteken van het beest ontvangen hadden en die zijn beeld 

aanbaden; levend werden zij beiden geworpen in de poel des vuurs, 
die van zwavel brandt. 

Openbaring 20, vers 2  Hier staat geschreven: En hij greep de 

draak, de oude slang, dat is de duivel en de satan, en hij bond hem 
duizend jaren. 

Openbaring 21, vers 8  Hier staat geschreven: Maar de lafhartigen, 
de ongelovigen, de verfoeilijken, de moordenaars, de hoereerders, 
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de tovenaars, de afgodendienaars en alle leugenaars – hun deel is 
in de poel, die brandt van vuur en zwavel: dit is de tweede dood. 

Openbaring 20, vers 1 tot en met 4  Hier staat geschreven: En ik 

zag een engel nederdalen uit de hemel met de sleutel des afgronds 
en een grote keten in zijn hand; en hij greep de draak, de oude 

slang, dat is de duivel en de satan, en hij bond hem duizend jaren, 
en hij wierp hem in de afgrond en sloot en verzegelde die boven 

hem, opdat hij de volkeren niet meer zou verleiden, voordat de 

duizend jaren voleindigd waren; daarna moet hij voor een korte tijd 
worden losgelaten. En ik zag tronen, en zij zetten zich daarop, en 

het oordeel werd hun gegeven; en ik zag de zielen van hen, die 
onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het woord van 

God, en die noch het beest noch zijn beeld hadden aangebeden en 

die het merkteken niet op hun voorhoofd en op hun hand 
ontvangen hadden; en zij werden weder levend en heersten als 

koningen met Christus, duizend jaren lang.  
En ten slotte Johannes 3, vers 16  Hier staat geschreven: Want 

alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon 

gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren 
ga, maar eeuwig leven hebbe.   

 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 
verdween. 

 
 

 

Syrië, bekeer u van vervolging! Zie wat komt! 
 

PROFETISCHE WAARSCHUWING VOOR SYRIË, 100% AFKOMSTIG 

VAN DE ENIGE WARE ALMACHTIGE GOD, DE GOD VAN ABRAHAM, 
IZAÄK EN JAKOB: SYRIË, LUISTER, WAT U DE CHRISTENEN HEBT 

AANGEDAAN, ZAL U WORDEN AANGEDAAN!  
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 16 september 2013 bracht de bode 

engel Gods deze boodschap van de almachtige God over, van de 
God van Abraham, Izaäk en Jakob, woord voor woord doorgegeven 
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en meteen opgeschreven door Zijn ware en eenvoudige 
eindtijdprofeet, Benjamin Cousijnsen. 

 

Shalom, Gods geliefde! Ik ben wederom naar u uitgezonden en het 
is mij een eer om u, Benjamin Cousijnsen, te ontmoeten. Ik ben 

uitgezonden door niemand anders dan door Elohim. Hij is de 
almachtige, onoverwinnelijke God! En ik mag u ook begroeten 

namens Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam 

is Arismaddai, en ik ben een hooggeplaatste strijdster, een bode 
engel Gods.  

 
Voorwaar, profeet Benjamin Cousijnsen heeft u geopenbaard 

op 3 september 2013, dat Assad zelf opdracht had gegeven 

om het gifgas te gebruiken.  
Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Men zal onder toezicht het spel 

meespelen, en onder toezicht de chemische wapens verplaatsen en 
vernietigen. 

 

Voorwaar, voordat Syrië instemde met een resolutie, om de 
chemische wapens over te dragen, had Assad, zoals hij eerst 

voorloog dat er geen chemische wapens waren, ook 

chemische wapens in het verborgene laten verbergen, 
buiten Syrië, door zijn eigen troepen!  

Op 21 augustus 2013 is dit aan u geopenbaard.  
 

Ook wordt er niet gesproken over het uitroeien van 

Christenen, waarbij de Syrische president een grote rol 
speelt. 

Assad geeft de rebellen de schuld van alle problemen! Maar ook al 
ziet u hem in schapenvacht, onschuldig, voorwaar, van binnen is hij 

een wolf! Voorwaar, ik zeg u,  

 
Lees voor: Spreuken 10, vers 7 tot en met 11  Hier staat 

geschreven: De gedachtenis des rechtvaardigen zal tot zegening 

zijn, maar de naam der goddelozen zal wegrotten. Wie wijs van 
hart is, neemt geboden aan, maar wie dwaas van lippen is, komt 

ten val. Wie in oprechtheid wandelt, gaat veilig, maar wie zijn 
wegen verdraait, wordt doorzien. Wie met zijn ogen knipt, 

veroorzaakt smart, wie dwaas van lippen is, komt ten val. De mond 
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des rechtvaardigen is een bron van leven, maar de mond der 
goddelozen verbergt geweld.  

 

Johannes 3, vers 19  Hier staat geschreven: Dit is het oordeel, 
dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis 

liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. 
Johannes 3, vers 35 en 36  Hier staat geschreven: De Vader heeft 

de Zoon lief en heeft Hem alles in handen gegeven. Wie in de Zoon 

gelooft, heeft eeuwig leven; doch wie aan de Zoon ongehoorzaam 
is, zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem. 

 
Voorwaar, Deuteronomium 11, vers 26  Hier staat geschreven: 

Zie, ik houd u heden zegen en vloek voor. 

En vers 28  maar vloek, indien gij naar de geboden van de HERE, 
uw God, niet luistert en afwijkt van de weg die ik u heden gebied, 

door het achterna lopen van andere goden, die gij niet gekend 
hebt. 

 

Johannes 8, vers 12  Hier staat geschreven: Wederom dan sprak 
Jezus tot hen en zeide: Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, 

zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des 

levens hebben. 
Johannes 3, vers 16 en 17  Hier staat geschreven: Want alzo lief 

heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven 
heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar 

eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld 

gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld 
door Hem behouden worde. 

De bode engel Gods sprak verder, 
 

Syrië, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, is nog uw enige 

Redding! 
Voorwaar Syrië, Bekeer u! Wat gij de Christenen hebt aangedaan, 

zal u worden aangedaan! Zo spreekt Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus uit Nazareth tot u. Bekeer u van vervolging! Zie wat komt! 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 

verdween. 

Nu is er geen genade meer en waarschuw u 
ernstig! 
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PROFETISCHE WAARSCHUWING VAN GOD AAN VELE LANDEN! IK, 

DONDER, BEN GODS BODE ENGEL, EN WAT HEB IK UW LAND VAAK 

VERWOESTING GEBRACHT, OF GESPAARD, MAAR NU IS ER GEEN 
GENADE MEER, EN WAARSCHUW U ERNSTIG!  

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, welkom! Op 17 september 2013 bracht de bode engel Gods 

deze boodschap van de almachtige God over aan eindtijdprofeet 
Benjamin Cousijnsen. 

 

Shalom, profeet Benjamin Cousijnsen! Ik, Donder, begroet u in de 
wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. 

Voorwaar, voorwaar, luister eens heel goed! 
 

In 2012 en 2013 sprak Gods geliefde eenvoudige 

eindtijdprofeet waarschuwend, in de opdracht van de God 
van Abraham, Izaäk en Jakob.  

Voorwaar, Benjamin vraagt vaak uitstel voor uw land! 

 
Lees voor: Genesis 18, vers 26  Hier staat geschreven: En de 

HERE zeide: Indien Ik te Sodom vijftig rechtvaardigen in de stad 
vind, zal Ik de gehele plaats vergiffenis schenken om hunnentwil. 

De bode engel Gods sprak verder, 

 
Voorwaar, God zal Benjamin niet telkens uitstel meer geven; 

u moet zich nu echt bekeren, en wie niet wil horen, gaat 
verloren.  

Ik, Donder, ben Gods bode engel, en wat heb ik uw land vaak 

verwoesting gebracht, of gespaard! Maar nu is er geen genade 
meer, en waarschuw ik u ernstig! 

Benjamin, neem het perkament uit deze koker en lees voor wat 

erop staat.  
Benjamin zei, “Goed! Oh, ik kan het niet lezen”. 

De bode engel Gods zei, Dit is oud Aramees. Wacht…, en nu? 
Benjamin schrijft, Ik zag de letters veranderen… “Ik lees Japan, 

San Francisco, Syrië, Mexico, India, Rio de Janeiro, Chili, 
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Haïti, China, Pakistan, Spanje, Indonesië, Amerika, 
Afghanistan, Cuba, Italië, België, Nieuw-Zeeland, Filipijnen, 

Duitsland, Nederland, Londen in Engeland.” 

 
Profeet Benjamin, sprak de bode engel Gods verder, de 

bescherming van de aarde is er niet meer. 
Maar toch zeg ik u,  

 

Lees voor: Johannes 3, vers 17  Hier staat geschreven: Want God 
heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld 

veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. 
De bode engel Gods sprak verder, 

 

Waarom haat u Yeshua HaMashiach, Jezus Christus? 
 

Lees voor: Johannes 3, vers 16  Hier staat geschreven: Want alzo 
lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon 

gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren 

ga, maar eeuwig leven hebbe. 
En vers 18 tot en met 20  Wie in Hem gelooft, wordt niet 

veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet 

heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is 
het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 

duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 
waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 

gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen. 

Johannes 14, vers 6  Hier staat geschreven: Jezus zeide tot hem: Ik 
ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de 

Vader dan door Mij. 
Johannes 8, vers 12  Hier staat geschreven: Wederom dan sprak 

Jezus tot hen en zeide: Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, 

zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des 
levens hebben. 

De bode engel Gods sprak verder, 

 
Voorwaar, als uw land op het punt staat om verwoest te 

worden, vanwege ongehoorzaamheid aan Yeshua 
HaMashiach, Isa, Jezus Christus, wat gaat u er dan aan 

doen? 
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Of als u ingesloten bent door vuur, stel u eens voor… Opeens ziet u 
nog één uitweg, en ziet een trap en hoort een stem, die zegt: 

“Kom! Ik red u, want Ik heb u lief. Ik ben het, de enige Weg, en Ik 

wil dat u eeuwig leeft. Ik ben Yeshua HaMashiach, Jezus Christus!” 
Wat zegt u dan? 

Zegt u dan: “Ik geloof niet en ik luister niet”?  
Dan zult u de gevolgen helaas moeten aanzien en ten onder gaan 

en verbranden, en voor eeuwig verloren gaan! 

 
Profeet Benjamin Cousijnsen roept nu alle landen op, om 

zich te bekeren. 
En wie niet wil horen, gaat verloren. En ik kan het weten, want uw 

land staat op mijn lijst. Onverwachts zal ik, Donder, toeslaan. Ook 

word ik Verwoester genoemd. 
Voorwaar, ga alstublieft een relatie aan met uw Redder en bekeer 

u, en houd uw ziel uit de hel! 
 

Lees voor: Sirach 1, vers 20 en 21  Hier staat geschreven: De 

wortel van de wijsheid is ontzag voor de Heer, haar takken een lang 
leven. Ontzag voor de Heer doet zonden teniet; waar de wijsheid 

verblijft, wordt alle woede afgewenteld. 

 
Psalm 14, vers 1 tot en met 2  Hier staat geschreven: De dwaas 

zegt in zijn hart: Er is geen God. Zij bedrijven gruwelijke en 
afschuwelijke misdaden, niemand is er, die goed doet. De HERE ziet 

neder uit de hemel op de mensenkinderen, om te zien, of er één 

verstandig is, één, die God zoekt.  
Psalm 18, vers 31  Hier staat geschreven: Gods weg is volmaakt; 

des HEREN woord is zuiver. Hij is een schild voor allen die bij Hem 
schuilen. 

 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 
verdween. 

 

 
 

Uw ogen zijn als duiven! 
 



 
 

 

2012 
 
 

 

DE BODE ENGEL GODS, RAFAËL, VERTELT IN BEELDSPRAAK. 
THEMA: ‘ROMANTIEK’. WAT DE BOODSCHAP WIL ZEGGEN, IS 

ECHTER GEEN ‘VERHAAL’, MAAR ZAL HERKENBAAR ZIJN VOOR 

VELEN! 
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Op 17 september 2013 bracht de bode 
engel Gods deze boodschap van de almachtige God over, de God 

van Abraham, Izaäk en Jakob, aan eindtijdprofeet Benjamin 
Cousijnsen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Isa, Jezus Christus.  

 
Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, mijn naam is Rafaël en vertel 

u een romantisch beeldspraakverhaal. 

Maar als gij kaarsjes hebt, kunt gij ze ook aandoen. Ja, gij mannen, 
waar is uw romantiek gebleven?  

Ik neem u ver terug in de tijd… 

 
Lees voor: Hooglied 1, vers 8  Hier staat geschreven: Indien gij 

het niet weet, o, gij schoonste onder de vrouwen, volg dan de 
sporen der schapen, en weid uw geiten bij de verblijven der 

herders. 

De bode engel Gods sprak verder, 
 

Salomo was op slag verliefd! 
 

Lees voor: 1 Korinthiërs 13, vers 1 tot en met 8  Hier staat 

geschreven: Al ware het, dat ik met de tongen der mensen en der 
engelen sprak, maar had de liefde niet, ik ware schallend koper of 

een rinkelende cimbaal. Al ware het, dat ik profetische gaven had, 

en alle geheimenissen en alles, wat te weten is, wist, en al het 
geloof had, zodat ik bergen verzette, maar ik had de liefde niet, ik 

ware niets. Al ware het, dat ik al wat ik heb tot spijs uitdeelde, en 
al ware het, dat ik mijn lichaam gaf om te worden verbrand, maar 

had de liefde niet, het baatte mij niets. De liefde is lankmoedig, de 
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liefde is goedertieren, zij is niet afgunstig, de liefde praalt niet, zij is 
niet opgeblazen, zij kwetst niemands gevoel, zij zoekt zichzelf niet, 

zij wordt niet verbitterd, zij rekent het kwade niet toe. Zij is niet 

blijde over ongerechtigheid, maar zij is blijde met de waarheid. 
Alles bedekt zij, alles gelooft zij, alles hoopt zij, alles verdraagt zij. 

De liefde vergaat nimmermeer; maar profetieën, zij zullen afgedaan 
hebben; tongen, zij zullen verstommen; kennis, zij zal afgedaan 

hebben.  

De bode engel Gods sprak verder, 
 

Hooglied 1, vers 10 en 11  Daar staat geschreven: Bekoorlijk zijn 
uw wangen tussen de sieraden, is uw hals in de snoeren. Gouden 

sieraden zullen wij u maken met balletjes van zilver. 

Hooglied 1, vers 15  Zie, gij zijt schoon, mijn liefste, o, gij zijt 
schoon, uw ogen zijn als duiven. (kroekoe, kroekoe, kroekoe…) 

Hooglied 2, vers 8  Hoor – mijn geliefde! Zie, daar komt hij, 
springend over de bergen, huppelend over de heuvelen. 

 

Voorwaar, hoever gaat u om de romantiek in ere te houden? 
 

Lees voor: Hooglied 4, vers 2 tot en met 4  Hier staat 

geschreven: Uw tanden zijn als een kudde geschoren schapen, die 
opkomen uit het wed, alle met tweelingen, en zonder jongen is er 

geen. Als een scharlaken draad zijn uw lippen en liefelijk is uw 
mond. Als een gespleten granaatappel zijn uw slapen, door uw 

sluier heen. Uw hals is als de Davidstoren, die gebouwd is met 

tinnen; de duizend schilden hangen daaraan, en alle zijn beukelaars 
van helden.  

De bode engel Gods sprak verder, 
 

1 Thessalonicenzen 4, vers 7 en 8  Lees dit voor. Hier staat 

geschreven: Want God heeft ons niet geroepen tot onreinheid, 
maar in heiliging. Daarom, wie dit verwerpt, verwerpt niet een 

mens, maar God, die u immers ook zijn heilige Geest geeft. 

 
1 Korinthiërs 6, vers 15  Hier staat geschreven: Weet gij niet, 

dat uw lichamen leden van Christus zijn? Zal ik dan leden van 
Christus wegnemen om er leden ener hoer van te maken? Volstrekt 

niet! 
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En vers 16  Of weet gij niet, dat wie zich aan een hoer hecht, één 
lichaam met haar is? Want, zegt Hij, die twee zullen tot één vlees 

zijn. 

En vers 18  Vliedt de hoererij. Elke andere zonde, die een mens 
doet, gaat buiten zijn eigen lichaam om. Maar door hoererij 

bezondigt men zich aan zijn eigen lichaam. 
1 Korinthiërs 7, vers 2  Hier staat geschreven: Maar met het oog op 

de gevallen van hoererij moet ieder zijn eigen vrouw hebben en 

iedere vrouw haar eigen man. 
  

Spreuken 31, vers 10 tot en met 12  Hier staat geschreven: Een 
degelijke huisvrouw, wie zal haar vinden? haar waarde gaat koralen 

ver te boven. Op haar vertrouwt het hart van haar man, het zal 

hem aan voordeel niet ontbreken. Zij doet hem goed en geen 
kwaad, al de dagen van haar leven.  

De bode engel Gods sprak verder, 
 

Voorwaar, elke man en vrouw mag weten, dat dit 

geschreven staat in: 
 

Markus 10, vers 8  Hier staat geschreven: Zo zijn zij niet meer 

twee, maar één vlees. 
En vers 9  Hetgeen dan God samengevoegd heeft, scheide de mens 

niet. 
En vers 11 en 12  En Hij zeide tot hen: Wie zijn vrouw wegzendt en 

een andere trouwt, pleegt echtbreuk ten opzichte van haar; en 

indien zij haar man verlaat en een ander trouwt, pleegt zij 
echtbreuk. 

De bode engel Gods sprak verder,  
 

Voorwaar, heb elkander lief! 

En al heeft u kinderen, heb respect voor elkander en voor Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. En vloek niet, want gij vervloekt 

daarmee uzelf!  

Werk elke dag aan de liefde en pak uw romantiek weer op, en laat 
zien dat gij elkander liefhebt en God. 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 
verdween. 
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SHALOM 
 

 

 

Tot welke donderslag laat u het komen? 
 

STRAKS ZIJN DE CHRISTENEN WEGGENOMEN UIT DE WERELD! 
HOE VER LAAT U HET KOMEN? VERDER VERWIJZINGEN NAAR SNEL 

VERVULDE PROFETISCHE BOODSCHAPPEN, DIE GOD 
GEOPENBAARD HEEFT EN VIA DE BODE ENGEL GODS DONDER. 

 

 
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, welkom! Op 18 september 2013 bracht de bode engel Gods 
deze profetische boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin 

Cousijnsen.  
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Isa, Jezus Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u,  
 

Jeremia 51, vers 5 en 6  Lees dit voor. Hier staat geschreven: 

Want Israël en Juda zijn niet in weduwschap gelaten door hun God, 
door de HERE der heerscharen, al was hun land vol van schuld 

tegenover de Heilige Israëls. Vlucht uit Babel, laat ieder zijn leven 
redden; komt niet om in zijn ongerechtigheid, want dit is de tijd der 

wrake voor de HERE, het verdiende loon betaalt Hij hem. 

Jeremia 51, vers 45  Lees dit voor. Hier staat geschreven: Trekt 
eruit weg, mijn volk, en laat ieder zijn leven redden voor de 

brandende toorn des HEREN. 
De bode engel Gods sprak verder, 

 

O wee, Syrië! Voorwaar, ik ben de bode engel Gods en het 
was allang geopenbaard aan profeet Benjamin Cousijnsen, 

dat het Syrische regiem daadwerkelijk het zenuwgas sarin 

heeft toegepast.  
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Maar ook is geopenbaard, dat men chemische wapens in het 
verborgene heeft verborgen, buiten Syrië, en ook dat Assad zijn 

lijst, waar de chemische wapens zijn, heeft laten vervalsen. 

Voorwaar, mijn naam is Kefraïmia.  
 

Voorwaar, profeet Benjamin Cousijnsen openbaarde u ook 
op 14 december 2012, dat de God van Abraham, Izaäk en 

Jakob u gaat straffen. 

Deze oude boodschap heet: ‘Profetisch: Men noemt mij Donder en 
er is donder!’ 

En zie, wat profetische geschied is met Indonesië en in Colorado, 
waar de bode engel Gods toesloeg! 

 

Voorwaar, en nu is wederom op 17 september 2013 aan 
profeet Benjamin Cousijnsen, Gods eenvoudige ware 

eindtijdprofeet, geopenbaard, dat God niet telkens uitstel zal 
geven, en de genade is voorbij voor vele landen, tenzij u zich 

nu bekeert!  

En wie niet wil horen, gaat verloren. 
 

Genesis 18, vers 26  Lees dit voor. Hier staat geschreven: En de 

HERE zeide: Indien Ik te Sodom vijftig rechtvaardigen in de stad 
vind, zal Ik de gehele plaats vergiffenis schenken om hunnentwil. 

De bode engel Gods sprak verder, 
 

Luister ook naar de boodschap van 17 september 2013. 

Deze boodschap heet: ‘Nu is er geen genade meer en waarschuw u 
ernstig!’ Voorwaar, bekeer u, die luistert, en Yeshua HaMashiach, 

Isa, Jezus Christus, zal u redden! Voorwaar, als gij luistert, ook 
naar de oudere boodschappen van profeet Benjamin Cousijnsen, 

dan zullen veel boodschappen uw verstand te boven gaan. En toch 

zijn de boodschappen 100% aan u overgebracht, aan u die het 
onder ogen zal moeten zien, dat alles uitkwam en waar is. Ja, zelfs 

de totale overname van de mens, u, die Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus, telkens afstootte en niets van Hem wilde weten, terwijl Hij 
het beste voorhad met u!  

 
Bij de Amerikaanse politie kwam men een 26-jarige, in de VS 

wonende Brit, op het spoor. 
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Hij schreef over zijn plannen op zijn computer. In zijn huis bevond 
zich een geluidsdichte folterkamer en een zelfgemaakte doodskist 

op kinderformaat en slagersgerei. Zijn doel was, om kinderen te 

ontvoeren en te martelen en op te eten! Ook maakte hij gebruik 
van kinderporno, chatrooms en andere middelen. Voorwaar, dit is 

dan één van de voorbeelden, dat geopenbaard was, dat men horror 
wenst en ontvangt. En hoe ver laat gij het komen? 

 

Straks zijn de Christenen weggenomen uit de wereld. 
Voorwaar, kies heden wie gij dienen wilt! 

 
Lees voor: Handelingen 7, vers 54 tot en met 56  Hier staat 

geschreven: Toen zij dit hoorden, sneed het hun door het hart en 

zij knersten de tanden tegen hem. Maar hij, vol van de heilige 
Geest, sloeg de ogen ten hemel en zag de heerlijkheid Gods en 

Jezus, staande ter rechterhand Gods, En hij zeide: Zie, ik zie de 
hemelen geopend en de Zoon des mensen, staande ter rechterhand 

Gods. 

 
Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Hier staat geschreven: Want 

alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon 

gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren 
ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de 

wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de 
wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet 

veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet 

heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is 
het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 

duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 
waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 

gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; 

maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn 
werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 

En vers 35 en 36  De Vader heeft de Zoon lief en heeft Hem alles in 

handen gegeven. Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven; doch 
wie aan de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de 

toorn Gods blijft op hem. 
En Johannes 4, vers 22  Gij aanbidt, wat gij niet weet; wij 

aanbidden, wat wij weten, want het heil is uit de Joden. 
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De bode engel Gods sprak verder, 
 

Voorwaar, laat Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, ook Isa 

genoemd, uw hart veranderen! 
En nodig Hem uit in uw leven en vraag om vergeving van uw 

zonden, en onderhoud uw relatie met Hem. Amen! 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 

verdween. 

 
 

 

Alles wat u met uw gave doet, behoort aan God 
toe! 
 

BOODSCHAP GODS: ZEG NIET, “IK HEB GEEN GAVE!” U MAG ZICH 
OVER IEDERE GAVE VERBLIJDEN. VOORWAAR, ALLES WAT GIJ MET 

UW GAVE DOET, BEHOORT GOD TOE! 
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 18 september 2013 bracht de bode 
engel Gods de volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet 

Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 

HaMashiach, Isa, Jezus Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u,  

 
Jakobus 1, vers 17 en 18  Iedere gave, die goed, en elk 

geschenk, dat volmaakt is, daalt van boven neder, van de Vader 
der lichten, bij wie geen verandering is of zweem van ommekeer. 

Naar zijn raadsbesluit heeft Hij ons voortgebracht door het woord 

der waarheid, om in zekere zin eerstelingen te zijn onder zijn 
schepselen. 

 
Voorwaar, ik ben de bode engel Gods en mijn naam is Kalmunda.  

 

U mag zich over iedere gave verblijden. 
Zeg niet: “Ik heb geen gave!” 
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Prediker 3, vers 13  Kortom als iemand eet en drinkt en het 

goede geniet bij al zijn zwoegen, dan is dat een gave Gods. 

 
Johannes 4, vers 10  Jezus “Christus, Isa, Yeshua 

HaMashiach” antwoordde en zeide tot haar: Indien gij wist van de 
gave Gods en wie het is, die tot u zegt: Geef Mij te drinken, gij 

zoudt het Hem gevraagd hebben en Hij zou u levend water hebben 

gegeven. 
Handelingen 11, vers 17  Indien nu God hun op volkomen gelijke 

wijze als ons de gave heeft gegeven op het geloof in de Here Jezus 
Christus, “Isa, Yeshua HaMashiach”, hoe zou ik dan bij machte 

geweest zijn God tegen te houden? 

 
1 Korinthiërs 12, vers 31  Streeft dan naar de hoogste gaven. En 

ik wijs u een weg, die nog veel verder omhoog voert. 
 

Hebreeën 11, vers 4  Door het geloof heeft Abel Gode een beter 

offer gebracht dan Kaïn; hierdoor werd van hem getuigd, dat hij 
rechtvaardig was, daar God getuigenis gaf aan zijn gaven, en 

hierdoor spreekt hij nog, nadat hij gestorven is. 

Hebreeën 11, vers 5  Door het geloof is Henoch weggenomen zodat 
hij de dood niet zag, en hij werd niet meer gevonden, want God 

had hem weggenomen. Want vóórdat hij werd weggenomen, is van 
hem getuigd, dat hij Gode welgevallig was geweest. 

 

Voorwaar, alles wat gij met uw gaven doet, behoort God toe! 
 

Mattheüs 7, vers 12  Alles nu wat gij wilt, dat u de mensen doen, 
doet gij hun ook aldus: want dit is de wet en de profeten. 

 

Voorwaar! 
 

Mattheüs 6, vers 21  Want, waar uw schat is, daar zal ook uw 

hart zijn. 
 

Galaten 5, vers 22  Maar de vrucht van de Geest is liefde, 
blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, 

trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. 
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Ook dit is een gave en een vrucht van de Geest! 

 

Lees voor: Efeziërs 4, vers 11 tot en met 12  Hier staat 
geschreven: En Hij heeft zowel apostelen als profeten gegeven, 

zowel evangelisten als herders en leraars, om de heiligen toe te 
rusten tot dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus. 

 

De bode engel Gods sprak verder, Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, 
Shalom! 

 
SHALOM 

 

 
 

Kies heden om vernieuwd te zijn! 
 
BOODSCHAP GODS: KIES HEDEN OM VERNIEUWD TE ZIJN! VRAAG 

OM VERGEVING EN DEEL UW GELOOF!  
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Mijn naam is Benjamin Cousijnsen. Op 

donderdag 19 september 2013 kreeg ik de volgende boodschap van 

een bode engel Gods, die ik graag met u wil delen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, ik ben een bode engel Gods 

en mijn naam Ammina.  

 
Voorwaar, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, zegt het 

volgende: 
 

Mattheüs 6, vers 22 tot en met 24  Als u een Bijbel hebt kunt u 

meelezen: De lamp van het lichaam is het oog. Indien dan uw oog 
zuiver is, zal geheel uw lichaam verlicht zijn; maar indien uw oog 

slecht is, zal geheel uw lichaam duister zijn. Indien nu wat licht in u 

is, duisternis is, hoe groot is dan de duisternis! Niemand kan twee 
heren dienen, want hij zal òf de ene haten en de andere liefhebben, 
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òf zich aan de ene hechten en de andere minachten; gij kunt niet 
God dienen èn Mammon.  

 

Het woord betekent oorspronkelijk, in het Syrisch: geld. 
Mammon kunt gij zien als een geldgod en geldduivel. Voorwaar, het 

is waarlijk een demoon, en richt zich erop, velen te verleiden in de 
gevoelens, om zich zo van God af te keren en zich te richten op alle 

rijkdommen van de wereld. Voorwaar, is uw wandel zuiver en zijn 

uw ogen zuiver voor Yeshua HaMashiach, Jezus Christus? 
Deel dan uw geloof en wees geen geheime politie! Hij heeft het niet 

zo bedoeld! 
 

Als uw ogen slecht zijn en uw lichaam duister, of een beetje 

van satan en een beetje van Yeshua HaMashiach, Jezus 
Christus, komt u de hemel echt niet binnen. 

Al draagt gij ook een kruisje, of u draagt een sticker op uw 
voorhoofd met de tekst: ‘Christen’, of een kruisje aan de muur in 

uw huis, of u doet vele daden aan de mensen, om in de hemel te 

komen. Voorwaar, hou op met dromen en word wakker daar! Kies 
100% voor Yeshua HaMashiach, Jezus Christus! Zet uw licht aan! 

Open uw mond, want satan heeft al genoeg u laten zwijgen. Hij 

moet zwijgen! Sta boven zijn macht, en vertrap alles wat duister is!  
Kies heden om vernieuwd te zijn. Vraag om vergeving en deel uw 

geloof, zo ook uw ervaringen, deel het! Bemoedig uw naaste met 
Gods woorden. 

 

Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, 
dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die 

in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. 
 

Ik ga nu,  Ruacha, Yeshu, Shalom! 

Hij heeft ons immers in Hem uitverkoren vóór de 

grondlegging der wereld! 
 

HIJ HEEFT ONS IMMERS IN HEM UITVERKOREN VOOR DE 
GRONDLEGGING DER WERELD, OPDAT WIJ HEILIG EN 

ONBERISPELIJK ZOUDEN ZIJN VOOR ZIJN AANGEZICHT!  
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Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op donderdag 19 september 2013 bracht 

de bode engel Gods deze boodschap van God over, van de God van 
Abraham, Izaäk en Jakob, woord voor woord aan eindtijdprofeet en 

eenvoudige dienstknecht van God, Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam boven alle namen. 

Voorwaar, 
 

Kadosh, Heilig is Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus 
van Nazareth! Tze’va’ot, Here der heerscharen, Koning der 

koningen, de Leeuw van Juda, Asher haya, die was en die is, 

V’hoveh V’yavo, en die komt, Elohím, onze God, JHWH! 
Voorwaar, ik ben de bode engel Gods; mijn naam is Serisaddé. 

Gadol, Groot en machtig is onze Adonai, onze Heer! Voorwaar,  
 

Numeri 6, vers 24 tot en met 27  De HERE zegene u en behoede 

u; de HERE doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig; de 
HERE verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Zo zullen zij 

mijn naam op de Israëlieten leggen, en Ik zal hen zegenen.  

 
Efeziërs 1, vers 4  Hij heeft ons immers in Hem uitverkoren vóór 

de grondlegging der wereld, opdat wij heilig en onberispelijk 
zouden zijn voor zijn aangezicht. 

Lees voor: Efeziërs 1, vers 5 tot en met 8  Hier staat geschreven: 

In liefde heeft Hij ons tevoren ertoe bestemd als zonen van Hem te 
worden aangenomen door Jezus Christus, naar het welbehagen van 

zijn wil, tot lof van de heerlijkheid zijner genade, waarmede Hij ons 
begenadigd heeft in de Geliefde. En in Hem hebben wij de 

verlossing door zijn bloed, de vergeving van de overtredingen, naar 

de rijkdom zijner genade, welke Hij ons overvloedig heeft bewezen 
in alle wijsheid en verstand. 

En vers 11 tot en met 17  in Hem, in wie wij ook het erfdeel 

ontvangen hebben, waartoe wij tevoren bestemd waren krachtens 
het voornemen van Hem, die in alles werkt naar de raad van zijn 

wil, opdat wij zouden zijn tot lof zijner heerlijkheid, wij, die reeds 
tevoren onze hoop op Christus hadden gebouwd. In Hem zijt ook 

gij, nadat gij het woord der waarheid, het evangelie uwer 
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behoudenis, hebt gehoord; in Hem zijt gij, toen gij gelovig werdt, 
ook verzegeld met de heilige Geest der belofte, die een onderpand 

is van onze erfenis, tot verlossing van het volk, dat Hij Zich 

verworven heeft, tot lof zijner heerlijkheid. Daarom houd ook ik, 
gehoord hebbende van uw geloof in de Here Jezus en van uw liefde 

tot al de heiligen, niet op te danken, u gedenkende bij mijn 
gebeden, opdat de God van onze Here Jezus Christus, de Vader der 

heerlijkheid, u geve de Geest van wijsheid en van openbaring om 

Hem recht te kennen… tot zover. 
De bode engel Gods sprak verder, 

 
Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, 

dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die 

in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. 
 

De Here zegene u! 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 

verdween. 

 
 

 

Israël! Daar gaat het de antichrist werkelijk om! 
 

VOORWAAR, VELE MACHTEN EN KRACHTEN WILLEN MAAR 1 

DING... ISRAËL! DAAR GAAT HET DE ANTICHRIST WERKELIJK OM! 
DE BODE ENGEL SOMMEERT DE PROFETISCHE VERVULLINGEN, DIE 

PROFEET BENJAMIN DOORGAF! BID VOOR ISRAËL! 
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 21 september 2013 bracht de bode 
engel Gods deze openbarende boodschap van de almachtige God 

over, van de God van Abraham, Izaäk en Jakob, woord voor woord 

overgebracht aan Zijn eenvoudige dienstknecht en ware 
eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 
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Shalom! Ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, Isa, 
Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Pedazebu. Hoor aandachtig! 

Ik ben een bode engel Gods. 

 
Op 3 september 2013 heeft profeet Benjamin Cousijnsen, 

Gods ware en geliefde eindtijdprofeet, u geopenbaard, dat 
langzamerhand de antichrist veel steun zal krijgen. 

Zoals Benjamin u had geopenbaard, voordat men bekende, dat 

men het zenuwgas had, had profeet Benjamin u geopenbaard, dat 
Assad wel sarin had gebruikt, en zelfs hiertoe opdracht had 

gegeven, ook al loog hij en ontkende Assad dit destijds. 
 

Op 16 september 2013 heeft Benjamin u ook al, voordat het 

aan het licht kwam, dat Assad in Syrie zijn chemische 
wapens verplaatst had, geopenbaard dat Syrië zijn 

chemische wapens in het verborgene verplaatste. 
Deze profetie is tevens vervuld en geopenbaard! De Verenigde 

Staten en Rusland hebben Syrië een week de tijd gegeven voor 

Internationaal toezicht, en het overdragen van chemische wapens 
en het te vernietigen. Maar ondertussen verplaatst Syrië zijn 

zenuwgas sarin, dat de regering zelf had ingezet! Voorwaar, 

voorwaar, ik zeg u, Veel buurlanden van Syrië, zowel Israël, zijn in 
het bezit van chemische wapens. 

 
Voorwaar, op 28 augustus 2013 vertelde profeet Benjamin 

Cousijnsen u, dat de antichrist Obama zowel Syrië als Israël 

in zijn hand heeft. 
 

Lees voor: Openbaring 16, vers 14  Hier staat geschreven: Want 
het zijn geesten van duivelen, die tekenen doen, welke uitgaan 

naar de koningen der gehele wereld, om hen te verzamelen tot de 

oorlog op de grote dag van de almachtige God. 
 

Efeziërs 6, vers 12  Hier staat geschreven: Want wij hebben niet 

te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen 
de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de 

boze geesten in de hemelse gewesten 
De bode engel Gods sprak verder, 
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Voorwaar, vele machten en krachten willen maar één ding: 
Israël! 

Daar gaat het de antichrist werkelijk om! Voorwaar, maar om zijn 

plan in werking te stellen, zal de antichrist de werken van de 
duisternis uitzenden, wederom om steun te krijgen, om Syrië een 

klap toe te brengen! Zijn sluwheid is velen nog niet echt bekend, 
zelfs niet bij vele Christenen. Daarom zegt Yeshua HaMashiach, Isa, 

Jezus Christus, 

 
Lees voor: Jesaja 14, vers 9 tot en met 11  Hier staat 

geschreven: Het dodenrijk beneden is over u in beroering om u bij 
uw komst te ontmoeten; het wekt de schimmen voor u op, al de 

bokken der aarde; het doet alle koningen der volken van hun 

tronen opstaan. Zij allen vangen aan tot u te zeggen: Ook gij zijt 
krachteloos geworden als wij, gij zijt aan ons gelijk geworden; uw 

trots is in het dodenrijk neergeworpen, de klank uwer harpen; het 
gewormte ligt onder u gespreid en maden zijn uw bedekking. 

De bode engel Gods sprak verder, 

 
Voorwaar, er is maar één Nooduitgang voor alle ellende! 

 

Lees voor: Deuteronomium 11, vers 26 tot en met 28  Hier 
staat geschreven: Zie, ik houd u heden zegen en vloek voor: zegen, 

wanneer gij luistert naar de geboden van de HERE, uw God, die ik u 
heden opleg; maar vloek, indien gij naar de geboden van de HERE, 

uw God, niet luistert en afwijkt van de weg die ik u heden gebied, 

door het achterna lopen van andere goden, die gij niet gekend 
hebt. 

Voorwaar, kies voor Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus 
uit Nazareth! 

Dit is uw enige Nooddeur, uw Redding! 

 
Lees voor: Johannes 3, vers 16  Hier staat geschreven: Want alzo 

lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon 

gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren 
ga, maar eeuwig leven hebbe. 

En vers 17  Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, 
opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. 
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En vers 19 tot en met 20  Dit is het oordeel, dat het licht in de 
wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben 

dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die 

kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn 
werken niet aan de dag komen. 

De bode engel Gods sprak verder, 
 

Voorwaar, bekeer u en geef u over aan Yeshua HaMashiach, 

Jezus Christus van Nazareth, ook wel Isa genoemd! 
En belijd uw zonden en onderhoud uw wandel met Hem!  

 
Lees voor: Johannes 12, vers 48 tot en met 50  Hier staat 

geschreven: Wie Mij verwerpt en mijn woorden niet aanneemt, 

heeft een, die hem oordeelt: het woord, dat Ik heb gesproken, dat 
zal hem oordelen ten jongsten dage. Want Ik heb niet uit Mijzelf 

gesproken, maar de Vader, die Mij heeft gezonden, heeft zelf Mij 
een gebod gegeven, wat Ik zeggen en spreken moet. En Ik weet, 

dat zijn gebod eeuwig leven is. Wat Ik dan spreek, spreek Ik zó, als 

de Vader Mij gezegd heeft. 
Johannes 14, vers 6  Hier staat geschreven: Jezus zeide tot hem: Ik 

ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de 

Vader dan door Mij. 
De bode engel Gods sprak verder, 

 
Voorwaar, wie niet wil horen, gaat verloren! 

Satan vindt het geweldig, dat u zich niet overgeeft aan Yeshua 

HaMashiach, Isa, Jezus Christus, en kapot gemaakt wordt en lijdt in 
de hel. Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, heeft andere plannen 

met u. Hij heeft u lief en wil u redden, zolang het nog kan. Daarom, 
kom naar Hem vandaag nog. Er zijn maar twee deuren: hemel en 

hel. 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 
verdween. 

 

En ook ik zeg, Ruacha, Yeshu, Shalom! De Here zegene u 
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Openbaring van God: Sommige FEMA kampen 

zijn reeds actief!  
 

23-09-2013  OPENBARING VAN GOD: BENJAMIN, GODS 
EINDTIJDPROFEET, WORDT IN DE GEEST MEEGENOMEN. DE BODE 

ENGEL LAAT HEM EEN FEMAKAMP ZIEN, DAT AL IN WERKING IS 

GEZET OP DIT MOMENT. SOMMIGE FEMAKAMPEN ZIJN ACTIEF EN 
CHRISTENEN WORDEN UIT DE WEG GERUIMD! 

 
 

Volledige weergave: 

 
Op 23 september 2013 schreef Benjamin Cousijnsen het volgende 

verslag op… 

 
Shalom! Ik begroet u, profeet Benjamin Cousijnsen, in de 

wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus van 
Nazareth. Voorwaar, ik ben een bode engel Gods en mijn naam is 

Sindaya.  

 
Voorwaar, kijk, profeet Benjamin Cousijnsen, ik verplaats 

u… 
Opeens maakte de bode engel Gods een zwaai en ik voelde een 

soort verheerlijkte wind. En van het ene moment op het andere was 

ik in de lucht, en het eerste wat ik meteen deed, was mezelf even 
snel bekijken, omdat ik in ondergoed in bed lag. Gelukkig… ik was 

bekleed… ‘Stel je voor!’ dacht ik, ‘in ondergoed door de lucht’. Ik 

was opgelucht. 
Sindaya, de bode engel, was niet alleen, hij vloog voor mij, en ik 

hoorde nu zijn krachtige stem, die zei: Volg mij, profeet Benjamin! 
Ik dacht, ‘Ik volg hem automatisch en ik lijk wel een magneet’.  

Onder mij en boven mij vlogen ook twee engelen Gods, die mij 

beschermden. Ik zag dat het krijgers waren, want ze droegen een 
harnas en waren bewapend, en ze zagen er behoorlijk sterk uit. Ze 

leken wel bodybuilder engelen! Terwijl dit door mij heen ging, dacht 
ik ook, ‘Waar ga ik toch naar toe?’  

We vlogen door verschillende wolkenpartijen heen, en ik zag onder 

ons land en zee. 
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De bode engel Sindaya sprak, Benjamin op 15 mei 2012 nam 
ik u ook al mee.  

Denk aan de profetische boodschap: ‘Profetie: Een blik in de nabije 

toekomst!’ 
Ik dacht, ik word zoveel bezocht door de engelen Gods, dat ik het 

niet had onthouden. 
 

We kwamen bij een soort concentratiekamp aan. 

Maar de bode engel Gods, Sindaya, zei dat dit één van de vele 
Amerikaanse kampen was: FEMA kampen.  

Benjamin, de mensen zijn zó blind; ze moeten wakker worden!  
 

Meer dan 1000 detentiekampen zijn gebouwd en volledig 

ingericht.  
Deze kampen zijn gevestigd door heel Amerika, Canada, Alaska… 

wereldwijd zijn deze FEMA kampen reeds te vinden! Voorwaar,  
 

Lees voor: Openbaring 13, vers 7 tot en met 9  Hier staat 

geschreven: En hem werd gegeven om tegen de heiligen oorlog te 
voeren en hen te overwinnen; en hem werd macht gegeven over 

elke stam en natie en taal en volk. En allen, die op de aarde wonen, 

zullen het beest aanbidden, ieder, wiens naam niet geschreven is in 
het boek des levens van het Lam, dat geslacht is, sedert de 

grondlegging der wereld. Indien iemand een oor heeft, hij hore. 
Openbaring 20, vers 4  Hier staat geschreven: En ik zag tronen, en 

zij zetten zich daarop, en het oordeel werd hun gegeven; en ik zag 

de zielen van hen, die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus 
en om het woord van God, en die noch het beest noch zijn beeld 

hadden aangebeden en die het merkteken niet op hun voorhoofd en 
op hun hand ontvangen hadden; en zij werden weder levend en 

heersten als koningen met Christus, duizend jaren lang. 

 
Voorwaar, profeet Benjamin, veel Christenen zullen toch nog 

Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, verloochenen, 

ondanks dat ze wisten, dat ze het merkteken niet moesten 
aannemen – het getal van het beest – namen ze het toch 

aan, omdat men niet wou sterven van de honger! 
Maar voor eeuwig verloren gaan? Daar dacht men niet aan. 
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Lees voor: Openbaring 19, vers 21  Hier staat geschreven: En de 
overigen werden gedood met het zwaard, dat kwam uit de mond 

van Hem, die op het paard zat; en al de vogels werden verzadigd 

van hun vlees. 
Openbaring 20, vers 15  Hier staat geschreven: En wanneer iemand 

niet bevonden werd geschreven te zijn in het boek des levens, werd 
hij geworpen in de poel des vuurs. 

 

Benjamin schrijft verder, Ik zag dat er mensen in dat kamp 
waren. 

En de bode engel zei, Vele landen en regeringsleiders zijn 
aangesloten bij de Nieuwe Wereld Orde. En de antichrist kan nu al, 

zonder reden, de mensen op laten pakken, die in zijn ogen wel eens 

een gevaar zouden kunnen betekenen in de toekomst, en over 
laten brengen naar een FEMA kamp.  

Verder zag ik in dit FEMA kamp speciale gaskamers en kamers, 
waar druktoetsen naast de deur waren geplaatst, met een 

draaiknop, waarmee je de hitte daarbinnen die kamer kan regelen. 

Denk aan een magnetron. Alles zag er modern uit. Er was zelfs 
stroom op de kamers, waar de gevangenen zaten.  

Ik liep samen verder met de bode engel en zag een soort 

wachtkamer, waar mensen waren, gezinnen met kinderen. Ik zag 
een aardig doende vrouw met lang blond haar, en las haar naam: 

‘Kesia’, en zag daarbij staan: ‘USA.’ Ze sprak op vriendelijke tonen 
en zei, “Ik blijf even bij jullie, mama en papa komen zo terug, als 

ze goed luisteren en lief zijn”.  

 
Ik zag twee soldaten de man en vrouw meenemen naar een 

verhoorkamertje… 
En wie ik daar zag, was Obama, samen met twee andere soldaten. 

En ik zag een soort dokter in zo’n doktersjas.  

Ik hoorde die vrouw, Kesia, praten tegen de kinderen. Ze vroeg, 
“Hebben jullie ook een Bijbel? En gaan jullie ook naar de kerk?” 

De bode engel Gods sprak verder, Hun ouders komen om, want ze 

nemen het getal niet aan. En Obama was woedend!  
 

Wie het getal aanneemt, behoort voor altijd satan toe! 
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Benjamin, we moeten nu terug. Ik zeg tegen iedereen: U moet de 
ark binnengaan! Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, is uw enige 

Weg.  

 
Vele Christenen zijn nu al in de VS, en in andere landen, in 

het verborgene overgebracht naar deze FEMA kampen. 
Spoedig zal Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, toeslaan en 

Zijn kinderen ontvangen! Heb nog even geduld. Maar vrees niet en 

laat Hem niet los!  
 

Lees voor: Johannes 3, vers 16  Hier staat geschreven: Want alzo 
lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon 

gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren 

ga, maar eeuwig leven hebbe. 
En vers 36  Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven; doch wie 

aan de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de 
toorn Gods blijft op hem. 

 

Jakobus 3, vers 13 en 14  Hier staat geschreven: Wie is wijs en 
verstandig onder u? Hij tone uit zijn goede wandel zijn werken met 

wijze zachtmoedigheid. Indien gij echter bittere naijver en zelfzucht 

in uw hart hebt, beroemt u dan niet en liegt niet tegen de 
waarheid.   

 
De bode engel Gods sprak verder, Profeet Benjamin, ik verplaats u 

vanaf hier, terug in uw bed. 

 
Voorwaar, Europa werkt ook samen met de wereldorde. 

Alles is in volle gang!  
Voorwaar, nu ik ga ook, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

En nadat ik dit hoorde, lag ik weer in mijn bed. Daarna schreef ik 

alles meteen woord voor woord op. 
 

SHALOM 

 
 

 

Ieder mens heeft vergeving nodig! 
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IEDER MENS HEEFT VERGEVING NODIG, OF GIJ HET BESEFT OF 
NIET. OOK SPREEKT YESHUA HAMASIACH, JEZUS CHRISTUS, OOK 

ISA GENOEMD, VANDAAG TOT U!  

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 24 september 2013 schreef Benjamin 

Cousijnsen, Gods eenvoudige dienstknecht en ware eindtijdprofeet 
van de laatste dagen, het volgende op. 

 
Shalom, Benjamin Cousijnsen! Vrede zij u, sta op. 

Voorwaar, Ik ben wie Ik ben. Neem plaats en schrijf op… 

 
Voorwaar, voorwaar, Ik, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, 

spreek tot u, Mijn kostbare geliefde.  
Voorwaar, luister eens, Japhet R. en Walter M., en ook u, Mijn 

geliefde, Dick M. en Moises Z. 

Ik ben de goede Herder en een herder kent zijn schapen bij de 
naam. Ook Glendon Y. en Loufil M. en Edmund C.  

 

Voorwaar, Ik ken u, en wat gij ook denkt, Ik, Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus, zeg u:  

Er is niemand te vinden, die u zo liefheeft als Ik! De vogels en de 
engelen des hemels zingen het liefdeslied voor u, ook gij, die nu 

luistert. Ik sprak en zeide, zoals het geschreven staat: 

 
Lees voor: Markus 7, vers 14 tot en met 16  Hier staat 

geschreven: En toen Hij de schare wederom tot Zich geroepen had, 
zeide Hij tot hen: Hoort allen naar Mij en verstaat wèl: Niets, dat 

van buiten de mens in hem komt, kan hem onrein maken, maar 

hetgeen uit de mens naar buiten komt, dat is het, wat hem onrein 
maakt. Indien iemand oren heeft om te horen, die hore. 

En vers 18 tot en met 23  En Hij zeide tot hen: Zijt ook gij zo 

onbevattelijk? Begrijpt gij niet, dat al wat van buiten in de mens 
komt, hem niet onrein kan maken, omdat het niet in zijn hart komt, 

maar in de buik, en er te zijner plaatse uitgaat? En zo verklaarde 
Hij alle spijzen rein. En Hij zeide: Hetgeen uit de mens naar buiten 

komt, dat maakt de mens onrein. Want van binnenuit, uit het hart 
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der mensen, komen de kwade overleggingen, hoererij, diefstal, 
moord, echtbreuk, hebzucht, boosheid, list, onmatigheid, een boos 

oog, godslastering, overmoed, onverstand. Al die slechte dingen 

komen van binnen uit naar buiten en maken de mens onrein. 
 

Voorwaar, Ik zeg u, Ieder mens heeft vergeving nodig, of gij 
dat nu beseft of niet. 

Uw straf nam Ik op Mij, omdat gij zeer kostbaar en waardevol zijt.  

Mijn geliefde, Ik, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, droeg alle 
zonden op Mij. De mens verdiende de dood, vanwege de zonde en 

ongehoorzaamheid. Maar Ik koos ervoor, om in uw plaats te gaan 
staan, en voor u te lijden en te sterven aan het vervloekte 

kruishout. Ik nam uw straf op Mij, zodat gij vergeving krijgt en een 

relatie aangaat met Mij. Zo sprak Ik ook, Mijn kind, Mijn geliefde, 
het volgende: 

 
Lees voor: Johannes 14, vers 6  Hier staat geschreven: Jezus 

zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; 

niemand komt tot de Vader dan door Mij. 
Johannes 8, vers 12  Hier staat geschreven: Wederom dan sprak 

Jezus tot hen en zeide: Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, 

zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des 
levens hebben. 

Johannes 12, vers 47 tot en met 48  Hier staat geschreven: En 
indien iemand naar mijn woorden hoort, maar ze niet bewaart, Ik 

oordeel hem niet, want Ik ben niet gekomen om de wereld te 

oordelen, doch om de wereld te behouden. Wie Mij verwerpt en 
mijn woorden niet aanneemt, heeft een, die hem oordeelt: het 

woord, dat Ik heb gesproken, dat zal hem oordelen ten jongsten 
dage. 

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Hier staat geschreven: Want 

alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon 
gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren 

ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de 

wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de 
wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet 

veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet 
heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is 

het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 
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duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 
waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 

gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; 

maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn 
werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 

 
Voorwaar, Ik ben uw enige Weg. 

Ik heb u geroepen, bekeer u, Mijn geliefde! 

 
Lees voor: Johannes 10, vers 11  Hier staat geschreven: Ik ben 

de goede herder. De goede herder zet zijn leven in voor zijn 
schapen.  

En vers 27 tot en met 30  Mijn schapen horen naar mijn stem en Ik 

ken ze en zij volgen Mij, en Ik geef hun eeuwig leven en zij zullen 
voorzeker niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit 

mijn hand roven. Wat mijn Vader Mij gegeven heeft, gaat alles te 
boven en niemand kan iets roven uit de hand mijns Vaders. Ik en 

de Vader zijn één. 

Johannes 1, vers 26  Hier staat geschreven: Johannes antwoordde 
hun en zeide: Ik doop met water; midden onder u staat Hij, van 

wie gij niet weet. 

En vers 34  En ik heb gezien en getuigd, dat deze de Zoon van God 
is. 

En vers 32 en 33  En Johannes getuigde en zeide: Ik heb 
aanschouwd, dat de Geest nederdaalde als een duif uit de hemel, 

en Hij bleef op Hem. En ik kende Hem niet, maar Hij, die mij 

gezonden had om te dopen met water, die had tot mij gezegd: Op 
wie gij de Geest ziet nederdalen en op Hem blijven, deze is het, die 

met de heilige Geest doopt. 
 

Voorwaar, lees uw Bijbel en bid elke dag! 

Zie, Ik leef! Ik stond op uit de dood. Voorwaar, hoor naar Mijn 
geliefde ware profeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen, 

en de werkers van de laatste dagen. Deze zullen u begeleiden met 

uw vragen en voor u bidden. 
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de Here Jezus Christus, en 
verdween. 
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Vervulling profetie 17 sept 2013 is in volle gang! 
 
DE ENGEL VAN DE HEER, DONDER, BRENGT IN DE FUNCTIE BODE 

ENGEL DEZE OPENBARENDE MEDEDELENDE BOODSCHAP: DE 

WAARSCHUWENDE PROFETIE VOOR VELE LANDEN WORDT SNEL 
VERVULD, HOOR/LEES WELKE REEDS VERVULD ZIJN! 

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, welkom! Op 25 september 2013 bracht de bode engel Gods 

deze openbarende boodschap van de almachtige God over aan 
eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 

 

Shalom, profeet Benjamin Cousijnsen! Ik begroet u in de 
almachtige naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus.  

 
Op 17 september 2013 waarschuwde ik, Donder, de bode 

engel Gods u in opdracht van de almachtige God van 

Abraham, Izaäk en Jakob.  
Denk niet dat uw land telkens uitstel krijgt, noch door Gods ware 

eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. Luister goed, 

 
Ik kwam op 17 september 2013, en zie hoe ik, Donder, Gods 

adem blies op Mexico, en hoe God de vensters opende op 
Mexico na 17 september 2013, nadat ik u waarschuwde via 

Benjamin Cousijnsen, Gods ware eindtijdprofeet. 

Zie het onder ogen, wat ik u bracht, ongelovige!  
 

Ik bezocht Colorado en zorgde voor overstromingen en vele 
verwoestingen aan woningen, waarbij vele huizen totaal 

verwoest zijn. 

Ook bezocht ik, Donder, China in het Zuiden. En ook de 
Filippijnen bezocht ik, maar hield mij daar in, vanwege het gebed 

van Benjamin Cousijnsen naar zijn werkers toe. 
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Voorwaar, als ik toesla, wil niemand erkennen, dat dit van 
de Almachtige komt. 

En satan sluit u wederom de ogen en fluistert: “natuurgeweld”. 

Maar men zegt dit, om de waarheid te ontkrachten, ook al had 
profeet Benjamin Cousijnsen u geopenbaard, dat op het perkament 

in de koker stond opgeschreven, dat op 17 september 2013, dat 
China, de Filippijnen, Mexico, Afghanistan, Japan, Nieuw-Zeeland, 

Engeland en India en vele anderen landen gestraft gingen worden, 

waaronder ook Afrika. Men krijgt de waarheid niet over de lippen! 
Voorwaar, 

 
Lees voor: Exodus 12, vers 22 en 23  Hier staat geschreven: 

Daarna zult gij een bundel hysop nemen en in het bloed in een 

schaal dopen, en van het bloed in die schaal strijken aan de 
bovendorpel en aan de beide deurposten; niemand van u zal de 

deur van zijn huis uitgaan tot de morgen. En de HERE zal Egypte 
doortrekken om het te slaan; wanneer Hij dan het bloed aan de 

bovendorpel en aan de beide deurposten ziet, dan zal de HERE die 

deur voorbijgaan en de verderver niet toelaten in uw huizen te 
komen om te slaan. 

De bode engel Gods sprak verder, 

 
Voorwaar, voorwaar, ik, Donder, zeg u in de almachtige 

naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus: Red u en uw 
naaste! 

 

Johannes 14, vers 6  Lees dit voor. Hier staat geschreven: Jezus 
zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; 

niemand komt tot de Vader dan door Mij. 
De bode engel Gods sprak verder, 

 

Zegt Hij niet tegen u: Ik ben de Weg en de Waarheid? 
Dit zegt Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus! Nergens staat 

geschreven, dat Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, zegt: 

‘Volg deze weg daar!’ Hij zegt duidelijk tegen u: Ik ben de Weg en 
de Waarheid! Waarom zoekt u dan de leugen? 

Als Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, u zegt, Ik ben de Weg, 
waarom dwaalt u dan nog, als Hij ook zelf zegt: Ik ben de 

Waarheid.  
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Hallo daar, word wakker daar in uw geest! En ook zegt Yeshua 
HaMashiach, Isa, Jezus Christus, heel duidelijk: Niemand komt tot 

de Vader dan door Mij. Hij zegt niet: ‘U komt via Fatima, die ook 

aangeduid is als Maria tot Mij’. Voorwaar, Yeshua HaMashiach, Isa, 
Jezus Christus, is de enige Weg, en zegt heel duidelijk dus: 

Niemand komt tot de Vader dan door Mij.  
 

En trouwens, deze verschijningen van haar zijn een 

geprojecteerd beeld van satan zelf. 
Het is een gevallen engel, die ook nog beweert, dat de kroon en de 

macht is overgedragen. Voorwaar, ze verschijnt aan duizenden 
tegelijk en is een gevallen engel! 

 

Lees wederom Johannes 14, vers 6  Jezus zeide tot hem: Ik ben 
de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader 

dan door Mij. 
De bode engel Gods sprak verder, 

 

Zó staat het geschreven en niet anders! 
 

Johannes 3, vers 16  Hier staat geschreven: Want alzo lief heeft 

God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 
opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig 

leven hebbe. 
De bode engel Gods sprak verder, 

 

Voorwaar, bekeer u vandaag! 
Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, wil u beschermen, en dat 

kan alleen als u een relatie aangaat met Hem en bedekt bent onder 
Zijn kostbaar Bloed, door vergeving te vragen van uw zonden. En 

indien u zich laat dopen als volwassene en als een kind van God. 

Voorwaar, wie niet wil horen, gaat verloren. Kies heden wie gij 
dienen wilt, ook uw land! Maak heden de keus voor Yeshua 

HaMashiach, Isa, Jezus Christus, en de straf wordt opgeheven! 

 
Lees voor: Johannes 12, vers 37 tot en met 41  Hier staat 

geschreven: En hoewel Hij zovele tekenen voor hun ogen gedaan 
had, geloofden zij niet in Hem, opdat het woord van de profeet 

Jesaja vervuld werd, dat hij sprak: Here, wie heeft geloofd, wat hij 
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van ons hoorde? En aan wie is de arm des Heren geopenbaard? 
Hierom konden zij niet geloven, omdat Jesaja elders gezegd heeft: 

Hij heeft hun ogen verblind en hun hart verhard, dat zij niet met 

hun ogen zien, met hun hart verstaan en zich bekeren, en Ik hen 
geneze. Dit zeide Jesaja, omdat hij zijn heerlijkheid zag en van 

Hem sprak.   
De bode engel Gods sprak verder, 

 

Voorwaar, onverwachts sla ik, Donder, toe, ongelovige! 
Zie, wat nu weer spoedig komt, onder andere donder en 

bliksemschichten en stormen. U bent gewaarschuwd! Mijn naam is 
Donderrrrr!  

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 

verdween. 
Buiten de boodschap om, tijdens de brunch, deelde de Heer 

het volgende met Benjamin en mij, en sprak direct via 
Benjamin, en de Heer gaf aan dat ik dit met u mocht delen…  

De Heer sprak direct het volgende met ons: 

 
Een UFO, genaamd ‘schorpioen’, projecteerde zoals wel 

vaker gebeurt, Fatima vanuit het schip, dat achter de wolken 

verstopt zat.  
Donder mocht in opdracht van de Heer een tornado zenden. Door 

de heftige wind werd de UFO weggeblazen en het geprojecteerde 
beeld in de lucht van Fatima schoof schommelend naar de kant, 

waardoor mensen doorkregen, dat er iets niet in de haak was. Dit is 

één van de manieren, waarop de boze valse beelden projecteert en 
mensen misleidt, zodat ze dus zogenaamde heiligen in de lucht 

zien. Word wakker, want alles is waar, wat de Heer doorgeeft. U 
zult door Gods woord te bestuderen - naast de profetieën die zeer 

kostbaar zijn in deze tijd, omdat alle woorden van de Heer zijn - 

ontdekken dat alles waar is.  
 

God zegene u, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 
 

 

Voorwaar, onderzoek u grondig! 
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VOORWAAR, ONDERZOEK U GRONDIG! BOODSCHAP GODS: 100% 
WOORD VOOR WOORD DOOR EEN BODE ENGEL GODS 

OVERGEBRACHT, EN METEEN OPGESCHREVEN DOOR DE 

DIENSTKNECHT VAN DE HEER YESHUA HAMASIACH, JEZUS 
CHRISTUS. 

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, welkom! Op 25 september 2013 bracht de bode engel Gods 

deze boodschap van de almachtige God over aan eindtijdprofeet 
Benjamin Cousijnsen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u,  

 
2 Korinthiërs 13, vers 5 en 6  Stelt uzelf op de proef, of gij wel 

in het geloof zijt, onderzoekt uzelf. Of zijt gij niet zo zeker van 

uzelf, dat Jezus Christus in u is? Want anders zijt gij verwerpelijk. 
Ik hoop echter, dat gij zult inzien… tot zover. 

 

Voorwaar, mijn naam is Jabidaia en ik ben een bode engel Gods.  
 

Ik houd u vandaag een spiegel voor… 
 

Romeinen 7, vers 14 tot en met 16  Wij weten immers, dat de 

wet geestelijk is; ik echter ben vlees, verkocht onder de zonde. 
Want wat ik uitwerk, weet ik niet; want ik doe niet wat ik wens, 

maar waar ik een afkeer van heb, dat doe ik. Indien ik nu wat ik 
niet wens, toch doe, stem ik toe, dat de wet goed is. 

 

1 Thessalonicenzen 4, vers 7 en 8  Want God heeft ons niet 
geroepen tot onreinheid, maar in heiliging. Daarom, wie dit 

verwerpt, verwerpt niet een mens, maar God, die u immers ook zijn 

heilige Geest geeft. 
 

Romeinen 3, vers 11 en 12  Er is niemand, die verstandig is, 
niemand, die God ernstig zoekt; allen zijn afgeweken, tezamen zijn 
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zij onnut geworden; er is niemand, die doet wat goed is, zelfs niet 
één.  

Romeinen 8, vers 13 en 14  Want indien gij naar het vlees leeft, 

zult gij sterven; maar indien gij door de Geest de werkingen des 
lichaams doodt, zult gij leven. Want allen, die door de Geest Gods 

geleid worden, zijn zonen Gods. 
 

Voorwaar, onderzoek u grondig! 

 
1 Korinthiërs 3, vers 16 en 17  Weet gij niet, dat gij Gods tempel 

zijt en dat de Geest Gods in u woont? Zo iemand Gods tempel 
schendt, God zal hem “of haar” schenden. Want de tempel Gods, 

en dat zijt gij, is heilig! 

 
Voorwaar, als Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, in u zal 

kijken, wat zal Hij dan aantreffen? 
Bedroef de Geest Gods niet en wees een voorbeeld van binnen en 

buiten! 

 
Lees voor: Efeziërs 6, vers 10 tot en met 13  Hier staat 

geschreven: Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte 

zijner macht. Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen 
standhouden tegen de verleidingen des duivels; want wij hebben 

niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, 
tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, 

tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Neemt daarom de 

wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in de boze dag 
en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te houden. 

 
Johannes 3, vers 16  Hier staat geschreven: Want alzo lief heeft 

God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 

opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig 
leven hebbe. 

 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 
verdween. 

 

Liefdevolle waarschuwing tegen 
engelenverering! 
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OPNIEUW BRACHT EEN BODE ENGEL GODS EEN BOODSCHAP MET 

DE WAARSCHUWING: VEREER GEEN ENGELEN. OOK BENJAMIN EN 

MARTA VEREREN GEEN ENGELEN, MAAR ALLEEN YESHUA 
HAMASIACH, JEZUS CHRISTUS!  

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Vandaag is het 26 september 2013. En in 

de vroege ochtend zijn er weer twee bode engelen Gods 
langsgekomen met twee verschillende boodschappen, die Benjamin 

Cousijnsen, Gods eenvoudige ware eindtijdprofeet woord voor 

woord heeft opgeschreven. En deze boodschap mag ik aan u gaan 
voorlezen. 

 
Shalom, profeet Benjamin Cousijnsen! Ik ben het, Rafaël, en ook u 

die luistert, Welkom! Ik begroet u in de wonderbare naam van 

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus van Nazareth. Ik ben een bode 
engel Gods. Misschien luistert gij al heel lang.  

 

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, heeft er voor gekozen, 
dat wij bode engelen onze namen mogen noemen.  

Maar dat betekent niet, dat uw hart en gedachten zich moeten 
richten op engelen. Onthoud dit goed!  

 

Op 4 februari 2013 sprak Measraël ook tot u…  
Luister naar deze boodschap, naar de boodschap met de titel: ‘De 

bode engel sprak: Vereer geen engelen!’ 
Hebt gij beeldjes? Luister dan heel goed… 

 

Lees voor: Exodus 20, vers 3 tot en met 4  Hier staat 
geschreven: Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht 

hebben. Gij zult u geen gesneden beeld maken noch enige gestalte 

van wat boven in de hemel, noch van wat beneden op de aarde, 
noch van wat in de wateren onder de aarde is. 

Exodus 22, vers 20  Hier staat geschreven: Wie aan de goden 
offert, behalve aan de HERE alleen, zal met de ban geslagen 

worden.  
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Exodus 23, vers 2  Hier staat geschreven: Gij zult de meerderheid 
in het kwade niet volgen, noch in een rechtsgeding getuigenis 

afleggen met de meerderheid mee, om het recht te buigen.  

De bode engel Gods sprak verder, 
 

Voorwaar, als gij Christus hebt aangenomen, moet u zich 
niet richten op ons. 

Wij brengen alleen de boodschappen over. Ook Jessica en Miranda 

en Karel en Peter, en misschien u, luister! Yeshua HaMashiach, 
Jezus Christus, zegt: Niemand komt tot de Vader dan door Mij. Zet 

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, op de eerste plaats. 
 

Ook Benjamin en Marta vereren geen engelen, maar alleen 

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, die alle eer en 
aanbieding waardig is.  

Waardig is Hij voor eeuwig! Amen! 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 

verdween. 

 
En ook ik mag u groeten met deze hemelse groet, zoals ze elkaar in 

de hemel begroeten en zegenen namens de Heer: Ruacha, Yeshu, 

Shalom! De Here zegene u 
 

 
 

Niemand anders dan Jezus Christus, Yeshua 

HaMashiach 
 
ER IS GEEN GROTERE ONVOORWAARDELIJKE LIEFDE, DIE ALLEEN 

TE VINDEN IS IN HEM! GEEN MOHAMMED OF BOEDDHA, OF EEN 
OF ANDERE GOD, HAD OOIT ZOVEEL LIEFDE VOOR DE MENS EN 

DEED ZULKE WONDEREN!  

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Mijn naam is Benjamin Cousijnsen. Op 26 

september 2013 kreeg ik de volgende boodschap van een bode 
engel Gods. 
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Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, mijn 

naam is Michaël, een bode engel Gods.  
 

Voorwaar, gij daar, gij hebt van iemand gehoord dat Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus, is opgestaan en leeft. 

Maar wat deed gij daarmee, toen gij dit hoorde? Of hoort gij het nu 

voor het eerst? 
Yeshua HaMashiach koos voor u.  

“Voor mij?” vraagt u. 
Ja, voor u! En Zijn lijden was Hem niet genoeg. Er was iets, wat 

zwaarder en nog dieper was dan al het lijden, ook al droeg Hij alle 

zonden op zich. 
‘Wat was dan zwaarder?’ denkt gij. 

Open nu uw hart en luister… 
 

Wat zwaarder en dieper was, was Zijn onvoorwaardelijke 

liefde voor u. 
Dit drukte Hem op Zijn hart, ook al schreeuwden ze: “Barabbas!”, 

die een rover was, een moordenaar! Ook al stond Zijn lijdensweg al 

vast, Hij kwam voor u en deed dit alles voor u. Zijn lijden was een 
demonisch ritueel, een hel op aarde, dat Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus, verbrijzelde. Nooit heeft iemand zo geleden in liefde voor 
u!  

 

Er is geen grotere onvoorwaardelijke liefde, die alleen te 
vinden is in Hem.  

Geen Mohammed of Boeddha, of een of andere god, had ooit zoveel 
liefde voor de mensen, en deed zulke wonderen als Hij en stond op 

uit de dood! 

 
Johannes 3, vers 16  Daar staat geschreven: Want alzo lief heeft 

God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 

opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig 
leven hebbe. 

 
Voorwaar, maak uw wegen recht en buig uw knieën. 
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Wees nederig en gehoorzaam, en vraag Hem om binnen te komen 
in uw hart. En vraag Hem om vergeving van al uw zonden. Maak 

een liefdevol gebaar en zeg: “Kom, Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus! Ik geef mij aan u. Dank u, dat u dat allemaal deed voor 
mij. Amen!” 

 
Ik ga nu, profeet Benjamin Cousijnsen, sprak de bode engel Gods, 

Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 
 

 

Bodybuilder? Dan is deze boodschap voor u! 
 

DE ENGELEN GODS, RAFAËL EN MICHAËL, SPRAKEN IN DE VS MET 
EEN BODYBUILDER EN OPENDEN ZIJN OGEN, DOOR EEN 

WAARGEBEURDE BIJBELSE GEBEURTENIS TE VERTELLEN. DEZE 

KRACHTPATSER WERD STERK VAN BINNEN!  
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Op 27 september 2013 bracht de bode 
engel Gods een bijzondere boodschap over aan eindtijdprofeet 

Benjamin Cousijnsen, namens de God van Abraham, Izaäk en 

Jakob woord voor woord doorgegeven aan Gods eindtijdprofeet. 
 

Shalom! Mijn naam is Rafaël en ik ben een bode engel Gods. Ik 
begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus van Nazareth. Ik spreek tot u in beeldspraak. 

 
Ik bezocht een reus, een body builder in de Verenigde 

Staten… 
Aan de buitenkant was hij opgeblazen door stimulerende anabole 

steroïden. Vier keer in de week trainde hij. Ik zag onder zijn huid 

de ware persoon, maar niet die ik wou zien. Daar had hij sterk 
moeten zijn, maar hij werkte aan zijn opgeblazen lichaam, en was 

daarachter weggekropen en was angstig. 

Ik had ook mijn krachtpatser bij mij, Michaël, ook een bode engel 
Gods, net als ik.  
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Ik vertelde aan deze bodybuilder het volgende, 

 

Lees voor: Numeri 13, vers 31 tot en met 33  Hier staat 
geschreven: Maar de mannen die met hem opgetrokken waren, 

zeiden: Wij zullen tegen dat volk niet kunnen optrekken, want het 
is sterker dan wij. Ook verspreidden zij onder de Israëlieten een 

kwaad gerucht omtrent het land dat zij verspied hadden, door te 

zeggen: Het land dat wij zijn doorgetrokken om het te verspieden, 
is een land dat zijn inwoners verslindt, en alle mensen die wij daar 

zagen, waren mannen van grote lengte. Ook zagen wij daar de 
reuzen, Enakieten, die tot de reuzen behoren, en wij waren als 

sprinkhanen in onze eigen ogen en ook in hun ogen. 

De bode engel Gods sprak verder, 
 

Ja, wow, reuzen, opgeblazen Enakieten, bodybuilders, dat 
waren het! 

 

Lees voor: Numeri 13, vers 11 en 12  Hier staat geschreven: van 
de stam Jozef, van de stam Manasse Gaddi, de zoon van Susi; van 

de stam Dan Ammiël, de zoon van Gemalli. 

Numeri 14, vers 36 en 37  Hier staat geschreven: De mannen nu, 
die Mozes uitgezonden had om het land te verspieden, en die, toen 

zij teruggekomen waren, de gehele vergadering tegen hem hadden 
doen morren door een kwaad gerucht over het land te verspreiden, 

deze mannen, die een kwaad gerucht over het land verspreid 

hadden, stierven door een plaag voor het aangezicht des HEREN. 
De bode engel Gods sprak verder, 

 
Voorwaar, die Enakieten, daar vreesde men voor, voor deze 

Nefilims.  

Ze ontmoedigden het volk van God. Zij waren als sprinkhanen in 
hun ogen en ook in hun eigen ogen!  

 

Voorwaar, men moet sterk zijn van binnen en een relatie 
aangaan met Yeshua HaMashiach, Jezus Christus.  

Daar word je pas echt sterk van! 
 



 
 

 

2045 
 
 

 

Lees voor: Genesis 2, vers 7  Hier staat geschreven: Toen 
formeerde de HERE God de mens van stof uit de aardbodem en 

blies de levensadem in zijn neus; alzo werd de mens tot een levend 

wezen. 
Genesis 1, vers 27  Hier staat geschreven: En God schiep de mens 

naar zijn beeld; naar Gods beeld schiep Hij hem; man en vrouw 
schiep Hij hen.  

De bode engel Gods sprak verder, 

 
God schiep geen opgeblazen bodybuilders. 

 
Lees voor: 1 Samuël 17, vers 4 tot en met 7  Hier staat 

geschreven: Toen trad een kampvechter uit het leger der Filistijnen 

naar voren. Hij heette Goliat, uit Gat. Hij was zes el en een span 
lang. Een koperen helm had hij op zijn hoofd, en hij was bekleed 

met een geschubd pantser; het gewicht van dit pantser was 
vijfduizend sikkels koper. Aan zijn benen had hij koperen 

scheenplaten en op zijn schouder droeg hij een koperen werpspies. 

De schacht van zijn lans was als een weversboom, en de punt van 
zijn lans was van zeshonderd sikkels ijzer. En een schilddrager ging 

voor hem uit. 

En vers 10 en 11  Ook zeide de Filistijn: Ik tart heden de slagorden 
van Israël: geeft mij een man, dat wij samen strijden. Toen Saul en 

geheel Israël deze woorden van de Filistijn hoorden, werden zij 
verschrikt en vreesden zeer. 

En vers 24  Toen alle mannen van Israël de man zagen, sloegen zij 

voor hem op de vlucht en vreesden zeer. 
En vers 42 tot en met 44  Toen de Filistijn David in het oog kreeg 

en hem bezag, verachtte hij hem, omdat hij nog jong was; rossig, 
schoon van gestalte. De Filistijn zeide tot David: Ben ik een hond, 

dat gij met een stok op mij afkomt? En de Filistijn vervloekte David 

bij zijn goden. Ook zeide de Filistijn tot David: Kom maar eens hier, 
dan zal ik uw vlees aan het gevogelte des hemels en aan het 

gedierte des velds geven. 

En vers 48 tot en met 50  Toen de Filistijn tot de aanval overging 
en al nader kwam, David tegemoet, haastte David zich en snelde op 

de slagorde toe, de Filistijn tegemoet, stak zijn hand in de tas, nam 
er een steen uit, slingerde die weg en trof de Filistijn tegen zijn 

voorhoofd, zodat de steen in zijn voorhoofd drong, en hij voorover 
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ter aarde viel. Zo overwon David de Filistijn met een slinger en een 
steen; hij versloeg de Filistijn en doodde hem; en David had geen 

zwaard in zijn hand. 

De bode engel Gods sprak verder, 
 

Voorwaar, ik zeg u, Pomp u vol met Yeshua HaMashiach, 
Jezus Christus! 

 

Lees voor: Psalm 1, vers 1 en 2  Hier staat geschreven: Welzalig 
de man die niet wandelt in de raad der goddelozen, die niet staat 

op de weg der zondaars, noch zit in de kring der spotters; maar 
aan des HEREN wet zijn welgevallen heeft, en diens wet overpeinst 

bij dag en bij nacht.  

Voorwaar, lijk op Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, en 
niet op een gecreëerde schepping, een opgeblazen Nefilim 

reus, Enakiet bodybuilder! 
 

Lees voor: Efeziërs 4, vers 17 en 18  Hier staat geschreven: Dit 

zeg ik dan en betuig ik in de Here, dat gij niet langer moogt 
wandelen zoals ook de heidenen wandelen, in de ijdelheid van hun 

denken, verduisterd in hun verstand, vervreemd van het leven 

Gods om de onwetendheid, die in hen heerst, om de verharding van 
hun hart. 

 
Voorwaar, sprak de bode engel Gods, 

 

Lees voor: Efeziërs 6, vers 10 tot en met 12  Hier staat 
geschreven: Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte 

zijner macht. Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen 
standhouden tegen de verleidingen des duivels; want wij hebben 

niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, 

tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, 
tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. 

 

Kolossenzen 3, vers 2 en 3  Hier staat geschreven: Bedenkt de 
dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want gij zijt 

gestorven en uw leven is verborgen met Christus in God. 
De bode engel Gods sprak verder, 
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Voorwaar, bodybuilder, ook zeg ik u, 
 

Lees voor: Kolossenzen 2, vers 18 tot en met 20  Hier staat 

geschreven: Laat niemand u de prijs doen missen door gewilde 
nederigheid en engelenverering, als ingewijde in wat hij heeft 

aanschouwd, zonder reden opgeblazen door zijn vleselijk denken, 
terwijl hij zich niet houdt aan het hoofd, waaruit het gehele 

lichaam, door pezen en banden ondersteund en samengehouden, 

zijn goddelijke wasdom ontvangt. Indien gij met Christus 
afgestorven zijt aan de wereldgeesten, waartoe laat gij u, alsof gij 

in de wereld leefdet, geboden opleggen. 
 

Johannes 3, vers 16 en 17  Hier staat geschreven: Want alzo lief 

heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven 
heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar 

eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld 
gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld 

door Hem behouden worde. 

De bode engel Gods sprak verder, 
 

Voorwaar, kijk naar Michaël, de drakendoder, en denk eens 

goed na. 
In Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, heeft u niets te vrezen. Hij 

is de Almachtige!  
David was ook geen opgeblazen kikker of een brok vlees, en toch, 

hij overwon, omdat hij wist wie groter en machtiger en sterker is: 

God!  
 

Voorwaar, deze bodybuilder wil niet meer op een Enakiet 
lijken, een Nefilim, en zal zijn tijd teruggeven aan Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus, en één keer in de week normaal 

trainen en de lucht eruit laten lopen, beetje voor beetje. 
Voorwaar, deze ontmoeting was nodig om ook andere bodybuilders 

via deze boodschap erop te wijzen: Werk aan uw relatie met 

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Wees fanatiek voor Hem, en 
laat Hem toe om u te veranderen. Wees zoals God het bedoeld 

heeft en onderzoek u vandaag! 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 

verdween. 
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Door de Heilige Geest groeit u! 
 

EEN ZUIVER LICHAAM, HART EN GEEST, DAAR KAN DE HEILIGE 

GEEST IN WONEN EN DOORHEEN WERKEN. LAAT UW LICHAAM EN 
HART ZIJN NAAR DE EERSTE WERKEN GODS, REIN EN PUUR!  

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 29 september 2013 bracht de bode 

engel Gods deze boodschap van God over, van de God van 
Abraham, Izaäk en Jakob, aan Benjamin Cousijnsen, Gods 

eenvoudige dienstknecht en eindtijdprofeet. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus van Nazareth. Voorwaar, mijn naam 
Irmalia; ik ben een bode engel Gods. 

 

O Heilige Geest, dank u dat gij vandaag het hart zal 
aanraken van elke persoon, die luistert. 

Voorwaar, al uw overleggingen zijn bekend. Laat uw hart niet 

vertrouwen op mensen, die niets van Yeshua HaMashiach, Jezus 
Christus, willen weten. Doof de Heilige Geest niet uit. Als Gods 

Geest in u woont, vertrouwt gij op Hem en bedroeft gij de Heilige 
Geest niet. Dien Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, met uw gehele 

hart.  

Niemand komt tot de Vader dan door Mij, zegt Hij.  
 

Voorwaar, vele Christenen denken, dat zij machtig gebruikt 
worden door allen goede werken te doen. 

Maar voorwaar, vandaag kijkt de Heilige Geest in uw hart en ziel, 

en moet als het ware bij vele Christenen door rook en alcohol en 
andere gebondenheden heen. Hoe kan Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus, nu uw Koning zijn van uw hart?  

Gij durft te zeggen: “Ik ben Christen! Hij is de Redder van mijn ziel. 
Ja, Hij doopt met Geest en vuur”. Maar als uw lichaam en uw hart 
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en geest niet zuiver zijn, en uw hart snakt telkens naar een sigaret 
of alcohol, en naar de werken van de wereld, die niet van God zijn, 

mag gij denken wat gij wilt. Daar is niet de Heilige Geest!  

 
Voorwaar, doof de Heilige Geest niet uit! 

Sta in uw overwinning. Laat uw lichaam en hart zijn naar de eerste 
werken Gods: rein en puur. En laat uw lichaam een lichaam zijn, 

dat opgeruimd is, een plek waar de Heilige Geest zijn werk kan 

doen. Door de Heilige Geest groeit u.  
Verbreek elke duivelse macht door Zijn kracht. O, hoe wonderbaar 

is Yeshua HaMashiach, Jezus Christus’ Bloed!  
 

Wees één in de Heer, zodat Hij voelbaar in u en naar buiten 

toe in zuiverheid, in eenheid, zichtbaar wordt.  
Voorwaar, lof en eer voor de Heilige Geest, die in ons woont. In 

Hem ontmoeten wij elkaar, zoals Hij bedoeld heeft. 
 

Lees voor: Johannes 3, vers 16 en 17  Hier staat geschreven: 

Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren 
Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet 

verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon 

niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar 
opdat de wereld door Hem behouden worde. 

 
Voorwaar, onderzoek u, zodat gij straks niet zegt: “Waarom, 

Heer?” 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 
verdween. 

 
 

 

De Media verdraait en beïnvloedt zo uw 

gedachten! 
 

BOODSCHAP GODS, 100% AFKOMSTIG VAN GOD, DE GOD VAN 
ABRAHAM, IZAÄK EN JAKOB. VOORWAAR! DE MEDIA IS IN 

HANDEN VAN SATAN, OM VELEN TE MISLEIDEN EN TE VERLEIDEN!  
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Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op maandag 30 september 2013 bracht 

de bode engel Gods deze boodschap over, woord voor woord, aan 
eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, ik ben 

een bode engel Gods en mijn naam is Pedasa. Voorwaar, luister 
aandachtig. 

 
Lees voor: Johannes 12, vers 46  Hier staat geschreven: Ik ben 

als een licht in de wereld gekomen, opdat een ieder, die in Mij 

gelooft, niet in de duisternis blijve. 
En vers 48  Wie Mij verwerpt en mijn woorden niet aanneemt, heeft 

een, die hem oordeelt: het woord, dat Ik heb gesproken, dat zal 
hem oordelen ten jongsten dage. 

De bode engel Gods sprak verder, 

 
Voorwaar! De media probeert uw gedachten te beïnvloeden, 

door Christenen belachelijk te maken, zodat ze gehaat 

worden. 
Ook wordt de waarheid verdraaid! 

 
Lees voor: Mattheüs 6, vers 32  Hier staat geschreven: Want 

naar al deze dingen gaat het zoeken der heidenen uit. Want uw 

hemelse Vader weet, dat gij dit alles behoeft. 
 

1 Korinthiërs 3, vers 13  Hier staat geschreven: Ieders werk zal 
aan het licht komen. Want de dag zal het doen blijken, omdat hij 

met vuur verschijnt, en hoedanig ieders werk is, dat zal het vuur 

uitmaken. 
En vers 19 tot en met 21  Want de wijsheid dezer wereld is 

dwaasheid voor God. Want er staat geschreven: Die de wijzen 

vangt in hun sluwheid; en elders: De Here weet, dat de 
overleggingen der wijzen vruchteloos zijn. Daarom, niemand 

beroeme zich op mensen; alles is immers het uwe. 
De bode engel Gods sprak verder,  
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Voorwaar, de media is in handen van satan, om velen te 
misleiden en te verleiden! 

 

Lees voor: Efeziërs 5, vers 6 tot en met 13  Hier staat 
geschreven: Laat niemand u misleiden met drogredenen, want door 

zulke dingen komt de toorn Gods over de kinderen der 
ongehoorzaamheid. Doet dan niet met hen mede. Want gij waart 

vroeger duisternis, maar thans zijt gij licht in de Here; wandelt als 

kinderen des lichts, – want de vrucht des lichts bestaat in louter 
goedheid en gerechtigheid en waarheid –, en toetst wat de Here 

welbehagelijk is. En neemt geen deel aan de onvruchtbare werken 
der duisternis, maar ontmaskert ze veeleer, want het is zelfs 

schandelijk om te noemen, wat heimelijk door hen wordt verricht; 

maar als dat alles door het licht ontmaskerd wordt, komt het aan 
de dag; want al wat aan de dag komt is licht. 

De bode engel Gods sprak verder, 
 

Voorwaar, iedere ster die u beïnvloedt en velen ten val 

bracht, door middel van leugens, zal zijn straf niet ontlopen!  
Zo spreekt de Heer Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. 

 

Lees voor: Mattheüs 7, vers 23  Hier staat geschreven: En dan 
zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van 

Mij, gij werkers der wetteloosheid. 
De bode engel Gods sprak verder, 

 

Voorwaar, u daar, Bekeer u en open uw ogen, en zie en hoor! 
 

Lees voor: Mattheüs 7, vers 13 en 14  Hier staat geschreven: 
Gaat in door de enge poort, want wijd is de poort en breed de weg, 

die tot het verderf leidt, en velen zijn er, die daardoor ingaan; want 

eng is de poort, en smal de weg, die ten leven leidt, en weinigen 
zijn er, die hem vinden. 

 

1 Korinthiërs 2, vers 6 tot en met 7  Hier staat geschreven: 
Toch spreken wij wijsheid bij hen, die daarvoor rijp zijn, een 

wijsheid echter niet van deze eeuw, noch van de beheersers dezer 
eeuw, wier macht teniet gaat, maar wat wij spreken, als een 
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geheimenis, is de verborgen wijsheid Gods, die God reeds van 
eeuwigheid voorbeschikt heeft tot onze heerlijkheid. 

En vers 9 tot en met 15  Maar, gelijk geschreven staat: Wat geen 

oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en wat in geen 
mensenhart is opgekomen, al wat God heeft bereid voor degenen, 

die Hem liefhebben. Want óns heeft God het geopenbaard door de 
Geest. Want de Geest doorzoekt alle dingen, zelfs de diepten Gods. 

Wie toch onder de mensen weet, wat in een mens is, dan des 

mensen eigen geest, die in hem is? Zo weet ook niemand, wat in 
God is, dan de Geest Gods. Wij nu hebben niet de geest der wereld 

ontvangen, maar de Geest uit God, opdat wij zouden weten, wat 
ons door God in genade geschonken is. Hiervan spreken wij dan 

ook met woorden, die niet door menselijke wijsheid, maar door de 

Geest geleerd zijn, zodat wij het geestelijke met het geestelijke 
vergelijken. Doch een ongeestelijk mens aanvaardt niet hetgeen 

van de Geest Gods is, want het is hem dwaasheid en hij kan het 
niet verstaan, omdat het slechts geestelijk te beoordelen is. Maar 

de geestelijke mens beoordeelt alle dingen, zelf echter wordt hij 

door niemand beoordeeld.  
De bode engel Gods sprak verder, 

 

Voorwaar, geliefden des Heren, Bewapen u! 
 

Lees voor: 1 Korinthiërs 3, vers 16 en 17  Hier staat 
geschreven: Weet gij niet, dat gij Gods tempel zijt en dat de Geest 

Gods in u woont? Zo iemand Gods tempel schendt, God zal hem 

schenden. Want de tempel Gods, en dat zijt gij, is heilig! 
 

1 Thessalonicenzen 4, vers 7 en 8  Hier staat geschreven: Want 
God heeft ons niet geroepen tot onreinheid, maar in heiliging. 

Daarom, wie dit verwerpt, verwerpt niet een mens, maar God, die u 

immers ook zijn heilige Geest geeft. 
De bode engel Gods sprak verder,  

 

Voorwaar, in Mattheüs 6, vers 21 staat: Want, waar uw schat is, 
daar zal ook uw hart zijn. “Voorwaar, zo spreekt de Heer.” 

  
Vraag altijd om bescherming, als u zich bezighoudt als 

Christen met de media. 
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Efeziërs 6, vers 10 tot en met 13  Lees dit voor. Hier staat 

geschreven: Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte 

zijner macht. Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen 
standhouden tegen de verleidingen des duivels; want wij hebben 

niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, 
tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, 

tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Neemt daarom de 

wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in de boze dag 
en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te houden. 

 
Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Hier staat geschreven: Want 

alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon 

gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren 
ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de 

wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de 
wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet 

veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet 

heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is 
het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 

duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 

waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 
gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; 

maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn 
werken blijke, dat zij in God verricht zijn.  

De bode engel Gods sprak verder, 

 
Voorwaar, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, wil u die 

luistert erop wijzen, dat het boek u spoedig wordt 
toegezonden. 

Het zal nu eerst gedrukt gaan worden. En de verkoop staat nu even 

stil, zodat de stichting zich kan richten op de aanmelding voor het 
boek ‘RUACHA, YESHU, SHALOM!’ 

Voorwaar, wie dit boek besteld heeft, mag een gratis T-shirt. Wel 

moet gij dan uw maat even doorgeven. Voorwaar, misschien wilt gij 
alleen een T-shirt, om te evangeliseren. Met een gift van minimaal 

25 euro krijgt men het toegestuurd. 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 

verdween. 



 
 

 

2054 
 
 

 

OKTOBER 2013 
 
 

Openbaring: 2013 staat voor Openbaring 13! 
 
DE HEER DEELDE BOVENSTAANDE (TITEL) RECHTSTREEKS AAN 

BENJAMIN COUSIJNSEN, GODS WARE DIENSTKNECHT EN 

EINDTIJDPROFEET! VERDER VEEL OPENBARENDE PROFETIEËN 
VOOR LANDEN, OVERNAME, KANNIBALISME EN WERELDWIJDE 

CHAOS! 
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, welkom! Op 1 oktober 2013 bracht de bode engel Gods deze 
openbarende boodschap van God, van de God van Abraham, Izaäk 

en Jakob, over aan profeet Benjamin Cousijnsen, profeet van de 

laatste dagen.  
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, ik ben een bode engel Gods, 
en mijn naam is Farsarta. Het is mij een waar genoegen om u te 

ontmoeten, Gods eenvoudige ware geliefde eindtijdprofeet, 
Benjamin Cousijnsen.  

 

Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Neem deze boodschap 
serieus! 

Voorwaar, gij daar, Hoor! 
 

Gijzelingen van mensen nemen nu sterk toe, en vele 

overheidsdiensten zullen er spoedig niet meer zijn. 
Rome zal worden vernietigd. Ook Amerika zal er niet meer zijn! 

Vele raketten zullen worden afgevuurd, zelfs met giftige gassen. En 

Noord- en Zuid-Korea en China komen in oorlog.  
 

Vele gevallen engelen nemen mensen totaal over. 
Zo werden er door Natuurmonumenten kinderen tussen de 4 en 12 

jaar opgeroepen, om toverachtige dingen te gaan doen, en worden 
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zo op spelenderwijze opgeleid tot heks of tovenaar. Dit werd 
gehouden in Den Ham.  

 

Lees voor: Leviticus 19, vers 31  Hier staat geschreven: Gij zult u 
niet wenden tot de geesten van doden of tot waarzeggende 

geesten, gij zult hen niet zoeken, om u met hen te verontreinigen: 
Ik ben de HERE, uw God. 

De bode engel Gods sprak verder, 

 
Voorwaar, door de werken van satan op te zoeken en andere 

occulte praktijken, komen velen nu in de problemen, omdat 
men zich openstelt. 

De gevallen engelen vinden het prachtig dat men meedoet, en 

zorgen er graag voor, dat men de ziel kwijtraakt en gek wordt, en 
overgaat naar Christenhaat en gevoelloos wordt. Denk hierbij aan 

een zombie of geestelijke gestoorde. 
 

Lees voor: Johannes 18, vers 38 tot en met 40  Hier staat 

geschreven: Pilatus zeide tot Hem: Wat is waarheid? En na dit 
gezegd te hebben, kwam hij weder naar buiten tot de Joden en 

zeide tot hen: Ik vind geen schuld in Hem. Maar bij u bestaat het 

gebruik, dat ik u op Pascha iemand loslaat: wilt gij dan, dat ik u de 
Koning der Joden loslaat? Zij schreeuwden dan wederom en zeiden: 

Hem niet, maar Barabbas! En Barabbas was een rover.  
De bode engel Gods sprak verder, 

 

Voorwaar, complete chaos neemt nu wereldwijd toe! 
En velen horen reeds stemmen van demonen.  

En vanwege de afbrokkelende economie worden mensen ook 
chaotisch, verward en overgenomen door demonen. Deze demonen 

in de mens zorgen er voor, dat de mens overgaat op kannibalisme, 

en hierdoor worden mensen opgegeten en vermoord.  
In de complete chaos van dit alles, en de vele rampen, zal de 

Opname op tijd plaatsvinden, dat de Christenen weggerukt worden. 

 
Voorwaar, uw mobiele telefoons waren geblokkeerd, omdat 

Obama niet wou, dat men luisterde naar de boodschap: ‘De 
Media verdraait en beïnvloedt zo uw gedachten’, en had het 

uploaden geblokkeerd.  
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Rafaël, de bode engel Gods, vroeg echter aan Yeshua HaMashiach, 
Jezus Christus, of hij mocht ingrijpen. En tegen de avond van de 

dag had Rafaël elke virus en blokkade weggenomen op de twee 

mobieltjes.  
Voorwaar, wie vuil is, worde vuiler. En wie Yeshua HaMashiach, 

Jezus Christus, verwerpt, keer op keer, zal het berouwen.  
 

Ik, Farsarta, zeg u en openbaar u een klein stukje, en noem 

u, dat op Rosh Hashanah de Komst zal zijn van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. 

Ik mag u nog niet openbaren, welk jaar.  
Voorwaar, gij moet u klaarmaken en beschermen en bedekken 

onder Zijn kostbaar Bloed. Verslap niet! 

 
Lees voor: Daniël 11, vers 40  Hier staat geschreven: Maar in de 

eindtijd zal met hem de koning van het Zuiden in botsing komen, 
en de koning van het Noorden zal op deze aanstormen met wagens 

en ruiters en vele schepen; en hij zal de landen binnenvallen, en als 

een overstroming steeds verder om zich heen grijpen. 
De bode engel Gods sprak verder, 

 

Voorwaar, deze schepen staan voor ruimteschepen! 
Voorwaar, kies heden voor Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, en 

vraag Hem om vergeving van uw zonden en ga een relatie met 
Hem aan. Hij is uw enige Redder en ware Bescherming. 

 

Lees voor: Johannes 3, vers 16, 17 en 18  Hier staat 
geschreven: Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn 

eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem 
gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft 

zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld 

veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie 
in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds 

veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de 

eniggeboren Zoon van God. 
Johannes 8, vers 12, 13 en 14  Hier staat geschreven: Wederom 

dan sprak Jezus tot hen en zeide: Ik ben het licht der wereld; wie 
Mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het 

licht des levens hebben. De Farizeeën dan zeiden tot Hem: Gij 
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getuigt van Uzelf, uw getuigenis is niet waar. Jezus antwoordde en 
zeide tot hen: Ook al getuig Ik van Mijzelf, toch is mijn getuigenis 

waar, want Ik weet, vanwaar Ik gekomen ben en waar Ik heenga; 

maar gij weet niet, vanwaar Ik kom of waar Ik heenga. 
De bode engel Gods sprak verder, 

 
Voorwaar, Obama krijgt vrij spel met zijn dienaars. 

Denkt gij echt dat de antichrist niet weet wat hij doet? Ziet gij de 

tekenen niet, en dat de afronding nu dichterbij komt?  
Luister aandachtig naar de boodschappen en deel het! Red zielen! 

Kies heden wie gij dienen wilt. Wie niet wil horen, gaat verloren. De 
klok heeft geslagen! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 

verdween. 
 

 
 

Jezus werd ook wel eens boos, als Hij zag waar 

de mensen mee bezig waren! 
 
BOODSCHAP GODS: VOORWAAR, YESHUA HAMASIACH, ISA, JEZUS 

CHRISTUS, WERD VAAK GEPRIKKELD DOOR DE 
SCHRIFTGELEERDEN!  

 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, welkom! Op 2 oktober 2013 bracht de bode engel Gods deze 
boodschap van de almachtige God over, de God van Abraham, 

Izaäk en Jakob, aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Isa, Jezus Christus van Nazareth.  
Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Hoor aandachtig. 

 
Handelingen 17, vers 16  En terwijl Paulus te Athene op hen 

wachtte, “op Silas en Timotheüs”, werd zijn geest in hem 

geprikkeld, toen hij zag, dat de stad zo vol afgodsbeelden was. 
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Voorwaar, ik ben een bode engel Gods en mijn naam is Argelinasa. 
 

Voorwaar, Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, kende 

ook emoties. 
 

Lees voor: Johannes 11, vers 33 tot en met 35  Hier staat 
geschreven: Toen Jezus haar dan zag wenen en ook de Joden, die 

met haar medegekomen waren, zag wenen, werd Hij verbolgen in 

de geest en diep ontroerd, en Hij zeide: Waar hebt gij hem gelegd? 
Zij zeiden tot Hem: Here, kom en zie. Jezus weende. 

De bode engel Gods sprak verder, 
 

Voorwaar, zo werd Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, 

ook wel eens boos, toen hij zag waar de mensen mee bezig 
waren. 

 
Lees voor: Johannes 2, vers 14 tot en met 17  Hier staat 

geschreven: En Hij vond in de tempel de verkopers van runderen 

en schapen en duiven, en de wisselaars, die daar zaten. En Hij 
maakte een zweep van touw en dreef allen uit de tempel, de 

schapen en de runderen; en het geld van de wisselaars wierp Hij op 

de grond en hun tafels keerde Hij om. En tot de duivenverkopers 
zeide Hij: Neemt dit alles hier vandaan, maakt het huis mijns 

Vaders niet tot een verkoophuis. En zijn discipelen herinnerden 
zich, dat er geschreven is: De ijver voor uw huis zal Mij verteren.  

En vers 24 en 25  Maar Jezus zelf vertrouwde Zichzelf hun niet toe, 

omdat Hij hen allen kende en omdat het voor Hem niet nodig was, 
dat iemand van de mens getuigde; want Hij wist zelf, wat in de 

mens was. 
 

Markus 3, vers 5  Hier staat geschreven: En nadat Hij hen, zeer 

bedroefd over de verharding van hun hart, rondom Zich met toorn 
had aangezien, zeide Hij tot de mens: Strek uw hand uit! En hij 

strekte haar uit en zijn hand werd weder gezond. 

En vers 10 en 11  Want Hij genas velen, zodat allen, die kwalen 
hadden, op Hem aandrongen om Hem te kunnen aanraken. En de 

onreine geesten wierpen zich voor Hem neder, telkens als zij Hem 
zagen, en zij schreeuwden, zeggende: Gij zijt de Zoon van God. 

De bode engel Gods sprak verder, 
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Voorwaar, Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, werd 

vaak ook zo door de schriftgeleerden geprikkeld. 

 
Lees voor: Markus 3, vers 22 tot en met 24  Hier staat 

geschreven: En de schriftgeleerden, die van Jeruzalem gekomen 
waren, zeiden: Hij heeft Beëlzebul, en door de overste der boze 

geesten drijft Hij de geesten uit. En Hij riep hen tot Zich en sprak 

tot hen in gelijkenissen: Hoe kan de satan de satan uitdrijven? En 
indien een koninkrijk tegen zichzelf verdeeld is, kan dat koninkrijk 

zich niet staande houden. 
En vers 28 en 29  Voorwaar, Ik zeg u, dat alle zonden aan de 

kinderen der mensen zullen vergeven worden, ook de 

godslasteringen, welke zij gesproken mogen hebben; maar wie 
gelasterd heeft tegen de heilige Geest, heeft geen vergeving in 

eeuwigheid, maar staat schuldig aan eeuwige zonde. 
 

Efeziërs 4, vers 18  Hier staat geschreven: verduisterd in hun 

verstand, vervreemd van het leven Gods om de onwetendheid, die 
in hen heerst, om de verharding van hun hart. 

 

Jesaja 6, vers 8 tot en met 11  Hier staat geschreven: Daarop 
hoorde ik de stem des Heren, die zeide: Wie zal Ik zenden en wie 

zal voor Ons gaan? En ik zeide: Hier ben ik, zend mij. Toen zeide 
Hij: Ga, zeg tot dit volk: Hoort aldoor – maar verstaat niet, en ziet 

aldoor – maar merkt niet op. Maak het hart van dit volk vet, maak 

zijn oren doof en doe zijn ogen dichtkleven, opdat het met zijn 
ogen niet zie en met zijn oren niet hore en opdat zijn hart niet 

versta, zodat het zich niet bekere en genezen worde. Toen vroeg 
ik: Hoelang, Here? Hij antwoordde: Totdat de steden verwoest zijn, 

zodat er geen inwoner meer is, en de huizen, zodat er geen mens 

meer in is, en het bouwland verwoest is tot een wildernis. 
 

Romeinen 11, vers 16 tot en met 24  Hier staat geschreven: 

Zijn de eerstelingen heilig, dan ook het deeg, en is de wortel heilig, 
dan ook de takken. Indien nu enkele van de takken weggebroken 

zijn en gij als wilde loot daartussen geënt zijt en aan de saprijke 
wortel van de olijf deel hebt gekregen, beroem u dan niet tegen de 

takken! Indien gij u ertegen beroemt – niet gíj draagt de wortel, 
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maar de wortel ú. Gij zult dan zeggen: er zijn takken weggebroken, 
opdat ik als loot geënt zou worden. Goed! Zij zijn om hun ongeloof 

weggebroken en gij staat door het geloof. Wees niet hoogmoedig, 

maar vrees! Want indien God de natuurlijke takken niet gespaard 
heeft, Hij zal ook u niet sparen. Let dan op de goedertierenheid 

Gods en zijn gestrengheid: over de gevallenen gestrengheid, maar 
over u goedertierenheid Gods, indien gij bij de goedertierenheid 

blijft; anders zult ook gij weggekapt worden. Maar ook zij zullen, 

wanneer zij niet bij hun ongeloof blijven, weder geënt worden; God 
is immers bij machte hen opnieuw te enten. Want indien gij uit de 

wilde olijf, waartoe gij naar uw natuur behoort, weggekapt en tegen 
uw natuur op de edele olijf geënt zijt, hoeveel te meer zullen dezen, 

naar hun natuur, op hun eigen olijf geënt worden. 

Romeinen 12, vers 9  Hier staat geschreven: De liefde zij 
ongeveinsd. Weest afkerig van het kwade, gehecht aan het goede. 

Johannes 3, vers 16 tot en met 20  Hier staat geschreven: Want 
alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon 

gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren 

ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de 
wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de 

wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet 

veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet 
heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is 

het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 
duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 

waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 

gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen. 
De bode engel Gods sprak verder, 

 
Voorwaar, velen hebben de waarheid vervangen en zelfs 

Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, vervangen! 

Voorwaar, God is liefde, en die liefde is wederom ook te vinden in 
Zijn Zoon. Maar als gij u niet bekeert en blijft zondigen, bewust en 

opzettelijk, omdat Hij u toch vergeeft, dan hebt gij de verkeerde 

Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, voor ogen! 
 

Lees voor: 2 Korinthiërs 11, vers 13 tot en met 15  Hier staat 
geschreven: Want zulke lieden zijn schijn-apostelen, bedrieglijke 

arbeiders, die zich voordoen als apostelen van Christus. Geen 
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wonder ook! Immers, de satan zelf doet zich voor als een engel des 
lichts. Het is dus niets bijzonders, indien ook zijn dienaren zich 

voordoen als dienaren der gerechtigheid; maar hun einde zal zijn 

naar hun werken. 
De bode engel Gods sprak verder, 

 
Voorwaar, onderzoek u! 

 

Lees voor: 2 Korinthiërs 13, vers 5 tot en met 9  Hier staat 
geschreven: Stelt uzelf op de proef, of gij wel in het geloof zijt, 

onderzoekt uzelf. Of zijt gij niet zo zeker van uzelf, dat Jezus 
Christus in u is? Want anders zijt gij verwerpelijk. Ik hoop echter, 

dat gij zult inzien, dat wij niet verwerpelijk zijn. Ja, wij bidden tot 

God, dat gij generlei kwaad zult doen, niet opdat wij betrouwbaar 
mogen blijken, maar opdat gij het goede zoudt doen, al zijn wij dan 

ook verwerpelijk. Want wij vermogen niets tegen de waarheid, 
maar wel voor de waarheid. Want wij verblijden ons, als gij krachtig 

zijt, al zijn wij zwak; want dit bidden wij, dat het met u geheel in 

orde komt. 
De bode engel Gods sprak verder, 

 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! en verdween. 
 

SHALOM 
 

 

Breek met de leugens en toverijen! 
 

VOORWAAR, BEKEER U, KIES HEDEN VOOR DE VOLLE WAARHEID 

EN BREEK MET DE LEUGENS EN TOVERIJEN, WANT U BENT NU 
GEWAARSCHUWD! 

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 3 oktober 2013 bracht de bode engel 

Gods deze boodschap van God over, van de God van Abraham, 

Izaäk en Jakob, aan Gods eenvoudige en ware dienstknecht en 
eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. 
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Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Isa, Jezus Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, ik 

ben de bode engel Gods en mijn naam is Geunjamis.  
 

Ik ben een bode engel Gods des Allerhoogsten. 
 

Jeremia 30, vers 23 en 24  Zie, een stormwind des HEREN, 

gramschap vaart uit, een alles meesleurende storm! Op het hoofd 
der goddelozen zal hij neerkomen. De brandende toorn des HEREN 

zal zich niet afwenden, totdat Hij de plannen van zijn hart volvoerd 
en verwerkelijkt heeft; in het laatst der dagen zult gij dat inzien. 

Lees voor: Jeremia 32, vers 31  Hier staat geschreven: Want deze 

stad heeft mijn toorn en mijn gramschap opgewekt sedert de dag 
dat men haar bouwde, tot op heden, zodat Ik haar moet wegdoen 

uit mijn ogen. 
Jeremia 51, vers 15 tot en met 16  Hier staat geschreven: Hij 

maakt de aarde door zijn kracht, bereidt de wereld toe door zijn 

wijsheid en breidt de hemel uit door zijn verstand. Als Hij zijn stem 
doet horen, is er een geruis van water aan de hemel en doet Hij 

dampen opstijgen van het einde der aarde; bliksemen maakt Hij bij 

de regen en wind doet Hij voortkomen uit zijn voorraadkamers. 
 

Jesaja 47, vers 11 tot en met 15  Hier staat geschreven: Maar u 
overkomt een onheil, dat gij niet weet te bezweren; u overvalt een 

verderf, dat gij niet vermoogt te verzoenen; u overkomt plotseling 

een verwoesting, waarvan gij geen vermoeden hadt. Houdt maar 
aan met uw bezweringen en met de talrijke toverijen waarmede gij 

u van jongs af hebt afgetobd; misschien kunt gij iets bereiken, 
misschien jaagt gij schrik aan. Gij hebt u afgesloofd met uw vele 

plannen; laten nu opstaan en u redden, zij die de hemel indelen, 

die de sterren waarnemen, die maand voor maand doen weten wat 
u overkomen zal. Zie, zij zijn als stoppelen, die het vuur verbrandt, 

zij kunnen hun leven niet redden uit de macht der vlammen; het is 

geen kolengloed om zich te warmen, geen vuur om daarbij te 
zitten. Dat hebt gij nu aan hen om wie gij u hebt afgetobd, met wie 

gij van jongs af handel hebt gedreven; ieder van hen dwaalt zijn 
eigen kant uit, zonder dat iemand u redt. 
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Jesaja 48, vers 3 tot en met 4  Hier staat geschreven: De vroegere 
dingen heb Ik vanouds verkondigd, zij zijn uit mijn mond uitgegaan 

en Ik heb ze doen horen; plotseling heb Ik ze volbracht en ze zijn 

gekomen. Omdat Ik wist, dat gij hard zijt en uw nek een ijzeren 
stang is en uw voorhoofd van koper. 

 
Leviticus 20, vers 27  Daar staat geschreven: Wanneer een man 

of een vrouw door zich de geest van een dode laat spreken of een 

waarzeggende geest bezit, zullen zij zeker ter dood gebracht 
worden; stenigen zal men hen, hun bloedschuld is op hen. 

 
Exodus 22, vers 18  Hier staat geschreven: Een tovenares zult gij 

niet in leven laten. 

 
Leviticus 19, vers 26  Hier staat geschreven: Gij zult niets met 

het bloed eten; gij zult niet aan waarzeggerij of toverij doen. 
En vers 31  Gij zult u niet wenden tot de geesten van doden of tot 

waarzeggende geesten, gij zult hen niet zoeken, om u met hen te 

verontreinigen: Ik ben de HERE, uw God. 
 

De bode engel Gods sprak verder, Voorwaar, hoor!  

 
Zo staat ook geschreven in: Maleachi 3, vers 5  Ik zal tot u ten 

gerichte naderen; Ik zal een snelle aanklager zijn tegen de 
tovenaars… tot zover. 

 

En in Openbaring 21, vers 8 wordt u ook verteld, dat onder 
andere de tovenaars, de afgodendienaars en alle leugenaars - hun 

deel is in de poel, die brandt van vuur en zwavel… tot zover. 
De bode engel Gods sprak, 

 

Voorwaar, de hel is een vreesaanjagende, afschuwelijke 
plaats, waar het brandende vuur telkens oplaait. 

Voorwaar, telkens kruipen de wormen en ander ongedierte door de 

verlorenen heen. En het vlees wordt telkens doorboord, vanwege 
het ongedierte, en de pijn is ongekend, ondraaglijk, en de slangen 

bijten zich vast. En men wordt keer op keer gewurgd en gemarteld 
en verbrand. En het is beslist geen hemels paradijs daar, wat satan 

velen voor ogen houdt! Voorwaar, bekeer u! Kies heden voor de 
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volle waarheid, en breek met de leugens en toverijen! Want u bent 
nu gewaarschuwd.  

 

Lees voor: Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Hier staat 
geschreven: Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn 

eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem 
gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft 

zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld 

veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie 
in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds 

veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de 
eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de 

wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben 

dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die 
kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn 

werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat 
tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat zij in God verricht 

zijn. 

Johannes 4, vers 22  Hier staat geschreven: Gij aanbidt, wat gij 
niet weet; wij aanbidden, wat wij weten, want het heil is uit de 

Joden. 

Johannes 14, vers 6  Hier staat geschreven: Jezus zeide tot hem: Ik 
ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de 

Vader dan door Mij. 
De bode engel Gods sprak verder, 

 

Voorwaar, bezoek een volle evangelische kerk of 
pinksterkerk, en laat u vrijbidden, en word gered! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 
verdween. 

 

 
 

Wie een ander vervloekt, wordt door God 

vervloekt! 
 

BOODSCHAP GODS: WIE EEN PROFEET ZEGENT, JOU BENJAMIN, 

SPRAK DE BODE ENGEL GODS, WORDE GEZEGEND, EN WIE JOU 
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VERVLOEKT ZIJ VERVLOEKT, EN WIE KWAADSPREEKT OVER JOU, 
ZAL NIET GODS KONINKRIJK BINNENGAAN! 

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Mijn naam is Benjamin Cousijnsen. Op 

donderdag 3 oktober 2013 kreeg ik de volgende boodschap van een 

bode engel Gods, die ik graag met u wil delen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Isa, Jezus Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, 

mijn naam is Bareasa en ik ben een bode engel Gods.  

 
Als gij Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, liefhebt, moet gij 

ook Zijn geboden in acht nemen, en gij zal geliefd worden. 
 

Johannes 12, vers 24  Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, indien de 

graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft zij op zichzelf; maar 
indien zij sterft, brengt zij veel vrucht voort. 

 

Jesaja 49, vers 4  Doch ik zeide: Tevergeefs heb ik mij afgemat, 
voor niets en vruchteloos mijn kracht verbruikt. Evenwel, mijn recht 

is bij de HERE en mijn vergelding is bij mijn God. 
 

Jakobus 4, vers 6 en 7  Maar Hij geeft dan ook des te grotere 

genade. Daarom heet het: God wederstaat de hoogmoedigen, maar 
de nederigen geeft Hij genade. Onderwerpt u dus aan God, maar 

biedt weerstand aan de duivel, en hij zal van u vlieden. 
 

Voorwaar, hoor! 

 
Psalm 75, vers 5 en 6  Ik zeide tot de hoogmoedigen: Weest niet 

hoogmoedig; en tot de goddelozen: Heft de hoorn niet op, heft uw 

hoorn niet op naar den hoge en spreekt niet met trotse hals.  
 

Mattheüs 22, vers 37 tot en met 40  Hij zeide tot hem, “maar 
het is ook voor haar”: Gij zult de Here, uw God, liefhebben met 

geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. 
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Dit is het grote en eerste gebod. Het tweede, daaraan gelijk, is: Gij 
zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt 

de ganse wet en de profeten. 

 
Voorwaar, wie een profeet zegent, jou Benjamin, worde 

gezegend. 
En wie jou vervloekt, zij vervloekt. En wie kwaadspreekt over jou, 

zal niet Gods Koninkrijk binnengaan, omdat roddelaars en 

kwaadsprekers niet te vinden zijn in de hemel. En daar in de hel 
zullen de hoogmoedigen en de egoïsten zijn!  

 
Johannes 18, vers 23  Jezus antwoordde hem “maar ook haar”: 

Indien Ik verkeerd gesproken heb, geef aan wat verkeerd was. 

Maar indien het goed was, waarom slaat gij Mij? 
 

Efeziërs 4, vers 30 en 31  En bedroeft de heilige Geest Gods niet, 
door wie gij verzegeld zijt tegen de dag der verlossing. Alle 

bitterheid, gramschap, toorn, getier en gevloek worde uit uw 

midden gebannen, evenals alle kwaadaardigheid. 
Efeziërs 4, vers 32  Maar weest jegens elkander vriendelijk, 

barmhartig, elkander vergevend, zoals God in Christus u vergeving 

geschonken heeft. 
De bode engel Gods sprak verder, 

 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 

 
 

Jezus Christus bracht Zijn woord over! 
 
VOORWAAR, IK BEN WIE IK BEN: YESHUA HAMASIACH, ISA, JEZUS 

CHRISTUS VAN NAZARETH! BOODSCHAP: HET LIJDEN WAS NIET 
‘ZOMAAR’; DE HEER ZEGT U: ALLES GAF IK OP, OMDAT IK U 

ONVOORWAARDELIJK LIEFHEB! 

 
 

Volledige weergave: 
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Hallo, welkom! Op 4 oktober 2013 schreef Benjamin Cousijnsen, 
Gods eenvoudige dienstknecht en ware eindtijdprofeet het volgende 

op. 

 
Shalom, vrede zij u! Ik ben het, uw Rabboeni, uw Meester Adonai, 

Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus van Nazareth.  
 

Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, Geen schepsel is voor Mij 

verborgen, zelfs de ziel en geest en al uw overleggingen en 
gedachten, alles ligt open en ontbloot voor Mij.  

En Ik zie uw hart aan en wandel.  
Voorwaar, wie in Mij gelooft, doet wat Ik, Yeshua HaMashiach, Isa, 

Jezus Christus, tot u zeg. 

 
Lees voor: 2 Timotheüs 4, vers 2 tot en met 5  Hier staat 

geschreven: Verkondig het woord, dring erop aan, gelegen of 
ongelegen, wederleg, bestraf en bemoedig met alle lankmoedigheid 

en onderrichting. Want er komt een tijd, dat de mensen de gezonde 

leer niet meer zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend 
is, naar hun eigen begeerte zich tal van leraars zullen bijeenhalen, 

dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de 

verdichtsels keren. Blijf gij echter nuchter onder alles, aanvaard het 
lijden, doe het werk van een evangelist, verricht uw dienst ten 

volle. 
En vers 7 tot en met 8  Ik heb de goede strijd gestreden, ik heb 

mijn loop ten einde gebracht, ik heb het geloof behouden; voorts 

ligt voor mij gereed de krans der rechtvaardigheid, welke te dien 
dage de Here, de rechtvaardige rechter, mij zal geven, doch niet 

alleen mij, maar ook allen, die zijn verschijning hebben liefgehad. 
 

Voorwaar, indien gij Mijn stem hoort, verhard uw hart dan 

niet, zoals met verbittering en haat. 
Want ieders werk zal door Mij aan het licht komen, voor Mijn ogen, 

voor wie gij rekenschap hebt af te leggen. Voorwaar,  

 
Lees voor: 1 Korinthiërs 3, vers 16 tot en met 17  Hier staat 

geschreven: Weet gij niet, dat gij Gods tempel zijt en dat de Geest 
Gods in u woont? Zo iemand Gods tempel schendt, God zal hem 

schenden. Want de tempel Gods, en dat zijt gij, is heilig! 
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En vers 14  Indien het werk, dat hij erop gebouwd heeft, 
standhoudt, zal hij loon ontvangen. 

 

2 Timotheüs 2, vers 5  Hier staat geschreven: En is iemand een 
kampvechter, dan ontvangt hij de krans alleen, als hij volgens de 

regels van de kamp heeft gestreden.  
Voorwaar, profeet Benjamin Cousijnsen is Mijn ware profeet 

en spreekt Mijn woorden, zowel de liefdevolle als de 

krachtige en scherpe woorden, als een tweesnijdend 
zwaard! 

Voorwaar, de zonde gaat niet samen met Mijn werken, en Ik duld 
geen gebondenheid of een of andere verslaving, als gij Mijn werk 

doet, want licht en donker gaat niet samen. Breek ermee voordat 

het te laat is! Kies heden wie gij dienen wilt. Gij aanbidt, wat gij 
niet weet. Voorwaar, Ik ben wie Ik ben, Yeshua HaMashiach, Isa, 

Jezus Christus van Nazareth. 
 

Voorwaar, Ik ben niet zomaar de duisternis ingegaan, Ik ben 

niet zomaar de hel ingegaan, Ik ben niet zomaar aan het 
kruis gegaan, en heb Me niet zomaar laten bespotten, slaan, 

vernederen, bespuwen en martelen tot bloedens toe!  

Ik ben door het slijk gesleurd door de duisternis in de harten van de 
mensen. Wat ben Ik diep gegaan. Alles heb Ik afgelegd voor u. 

Alles gaf Ik op, omdat Ik u onvoorwaardelijk liefheb! 
Wat ben Ik waard in uw ogen? En wat geef Ik u er voor terug, als 

gij breekt met de zonde? 

 
Lees voor: Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Hier staat 

geschreven: Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn 
eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem 

gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft 

zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld 
veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie 

in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds 

veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de 
eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de 

wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben 
dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die 

kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn 
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werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat 
tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat zij in God verricht 

zijn. 

 
Voorwaar, wees rein en puur! 

 
Lees voor: Galaten 5, vers 22  Hier staat geschreven: Maar de 

vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, 

vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. 
 

Efeziërs 6, vers 10 tot en met 19  Hier staat geschreven: Voorts, 
weest krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht. Doet de 

wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de 

verleidingen des duivels; want wij hebben niet te worstelen tegen 
bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen 

de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de 
hemelse gewesten. Neemt daarom de wapenrusting Gods, om 

weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om, uw taak geheel 

vervuld hebbende, stand te houden. Stelt u dan op, uw lendenen 
omgord met de waarheid, bekleed met het pantser der 

gerechtigheid, de voeten geschoeid met de bereidvaardigheid van 

het evangelie des vredes; neemt bij dit alles het schild des geloofs 
ter hand, waarmede gij al de brandende pijlen van de boze zult 

kunnen doven; en neemt de helm des heils aan en het zwaard des 
Geestes, dat is het woord van God. En bidt daarbij met aanhoudend 

bidden en smeken bij elke gelegenheid in de Geest, daartoe 

wakende met alle volharding en smeking voor alle heiligen; ook 
voor mij, dat mij bij het openen van mijn mond het woord 

geschonken worde, om vrijmoedig het geheimenis van het 
evangelie bekend te maken. 

 

Voorwaar, Ik wil u in Mijn armen houden, Mijn geliefde. 
Laten Mijn woorden u zegenen en bemoedigen! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de Heer Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus, en verdween. 
 

 
 

Verkeerd gebruikt hout en, vreemde wielen! 



 
 

 

2070 
 
 

 

 
WIE ZICH MET AS BEZIGHOUDT, DIE HEEFT ZIJN BEDROGEN HART 

VERLEID; HIJ REDT ZIJN LEVEN NIET, EN VRAAGT ZICH NIET AF: 

IS ER GEEN BEDROG IN MIJN RECHTERHAND? EN OOK: 
RUIMTESCHEPEN WERDEN AL IN HET OUDE TESTAMENT 

BESCHREVEN! 
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, welkom! Op 6 oktober 2013 bracht de bode engel Gods deze 
boodschap van de almachtige God over, de God van Abraham, 

Izaäk en Jakob, aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 

HaMashiach, Isa, Jezus Christus van Nazareth. Voorwaar, voorwaar, 
ik zeg u, mijn naam is Rafaëla en ik ben een bode engel Gods. 

Voorwaar,  

 
Lees voor: Daniël 2, vers 44  Hier staat geschreven: Maar in de 

dagen van die koningen zal de God des hemels een koninkrijk 

oprichten, dat in eeuwigheid niet zal te gronde gaan, en waarvan de 
heerschappij op geen ander volk meer zal overgaan: het zal al die 

koninkrijken verbrijzelen en daaraan een einde maken, maar zelf 
zal het bestaan in eeuwigheid. 

De bode engel Gods sprak verder, 

 
Jeremia 4, vers 13  Zie, als een wolkenmassa komt hij opzetten; 

als een stormwind zijn zijn wagens, sneller dan arenden zijn 
paarden: wee ons, wij worden vernield! 

 

Lees voor: Ezechiël 1, vers 4  Hier staat geschreven: En ik zag en 
zie, een stormwind kwam uit het noorden, een zware wolk met 

flikkerend vuur en omgeven door een glans; daarbinnen, midden in 

het vuur, was wat er uitzag als blinkend metaal. 
Ezechiël 1, vers 14 tot en met 19  Hier staat geschreven: De 

wezens snelden heen en weer als bliksemschichten. En ik zag naar 
de wezens en zie, op de grond naast de wezens, aan de voorzijde 

van alle vier, was een rad. De aanblik en het maaksel van de 
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raderen was als de schittering van een turkoois; zij hadden alle vier 
een zelfde vorm; hun aanblik en maaksel was, alsof er een rad was 

midden in een rad. Als zij gingen, konden zij naar alle vier zijden 

gaan; zij keerden zich niet om als zij gingen. Hun velgen waren 
hoog en ontzagwekkend; en bij alle vier waren deze velgen rondom 

vol ogen. Als de wezens gingen, gingen de raderen naast hen; en 
als de wezens zich van de grond verhieven, verhieven zich ook de 

raderen.  

 
Openbaring 9, vers 2 tot en met 11  Hier staat geschreven: En 

zij opende de put des afgronds en er steeg rook op uit de put, als 
de rook van een grote oven; en de zon en het zwerk werden 

verduisterd door de rook van de put. En uit de rook kwamen 

sprinkhanen op de aarde te voorschijn en hun werd macht gegeven, 
gelijk de schorpioenen der aarde macht hebben. En hun werd 

gezegd, dat zij aan het gras der aarde geen schade zouden 
toebrengen, noch aan enig gewas, noch aan enige boom, maar 

alleen aan de mensen, die het zegel van God niet op hun 

voorhoofden hadden. En hun werd gegeven, dat zij hen niet zouden 
doden, maar dat de mensen zouden gepijnigd worden, vijf 

maanden lang; en hun pijniging was als de pijniging door een 

schorpioen, wanneer hij een mens steekt. En in die dagen zullen de 
mensen de dood zoeken, maar hem geenszins vinden, en zij zullen 

begeren te sterven, maar de dood vlucht van hen weg. En de 
gedaante der sprinkhanen was als van paarden, die uitgerust zijn 

tot de oorlog; en op hun koppen waren kransen als van goud en 

hun aangezichten waren als aangezichten van mensen; en zij 
hadden haar als vrouwenhaar en hun tanden waren als die van 

leeuwen; en zij hadden borstschilden als ijzeren harnassen en het 
gedruis van hun vleugels was als het gedruis van wagens, wanneer 

vele paarden ten strijde draven. En zij hadden staarten als 

schorpioenen en angels, en in hun staarten was hun macht om de 
mensen schade toe te brengen, vijf maanden lang. Zij hadden over 

zich als koning de engel des afgronds; zijn naam is in het 

Hebreeuws Abaddon en in het Grieks heeft hij tot naam Apollyon. 
De bode engel Gods sprak verder,  
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Voorwaar, Abaddon is een demoon, en wordt ook in het 
Hebreeuws Awadon genoemd, de prins van de hel, of de 

engel des afgronds. 

Voorwaar, ik zeg u, wie niet wil horen gaat verloren! 
 

Lees voor: Jesaja 44, vers 8 tot en met 20  Hier staat 
geschreven: Weest niet verschrikt en vreest niet. Heb Ik het u niet 

van oudsher doen horen en verkondigd? Gij zijt mijn getuigen: is er 

een God buiten Mij? Er is geen andere Rots, Ik ken er geen.  
Zij, die beelden vormen, zijn allen ijdelheid: hun dierbare maaksels 

brengen geen baat, zijzelf zijn er getuigen van, dat zij niets zien en 
niets weten, zodat zij beschaamd staan. Wie vormt een god en giet 

een beeld, waarvan hij geen baat heeft? Zie, al de aanhangers 

daarvan zullen beschaamd staan; de werklieden zijn slechts 
mensen: laten zij bijeenkomen en zich opstellen, zij zullen 

verschrikt worden en beschaamd staan tevens. De smid heeft een 
bijl en werkt in de kolengloed en vormt het beeld met hamers en 

bewerkt het met zijn krachtige arm; zelfs duldt hij de honger, 

totdat hij geen kracht meer heeft; en drinkt geen water, totdat hij 
amechtig wordt. De timmerman spant het meetsnoer en tekent de 

omtrek af met de stift, bewerkt het beeld met de schaaf, tekent 

met de passer de omtrek af en maakt het naar de beeltenis van een 
man, naar een pronkstuk van een mens, om in een huis te wonen. 

Hij velde ceders voor zich en nam een steeneik of een eik en 
kweekte die voor zich op onder de bomen des wouds, plantte een 

pijnboom, en de regen deed die groeien. En dat dient de mens tot 

brandhout; hij neemt daarvan en warmt zich, ook steekt hij het aan 
en bakt brood; ook maakt hij er een god van en buigt zich neder; 

hij maakt er een gesneden beeld van en knielt daarvoor neer. De 
helft daarvan verbrandt hij in het vuur; bij die helft eet hij vlees, 

braadt een gebraad en wordt verzadigd; ook warmt hij zich en 

zegt: Ha, ik word warm, ik merk vuur. En het overblijfsel verwerkt 
hij tot een god, tot zijn gesneden beeld, knielt daarvoor neer, buigt 

zich, aanbidt het en zegt: Red mij, want gij zijt mijn god! Zij 

hebben geen kennis en geen inzicht, want hun ogen zijn 
dichtgestreken, zodat zij niet zien; hun harten, zodat zij niet 

begrijpen. Niemand neemt dit ter harte, niemand heeft kennis of 
inzicht, zodat hij zegt: De helft daarvan verbrandde ik in het vuur, 

ook bakte ik op zijn kolen brood, ik braadde vlees en ik at; zou ik 
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dan van zijn overschot een gruwel maken, zou ik neerknielen voor 
een blok hout? Wie zich met as bezighoudt, die heeft zijn bedrogen 

hart verleid; hij redt zijn leven niet en vraagt zich niet af: Is er 

geen bedrog in mijn rechterhand?  
Jesaja 45, vers 5 en 6  Hier staat geschreven: Ik ben de HERE en er 

is geen ander; buiten Mij is er geen God. Ik gordde u, hoewel gij 
Mij niet kendet, opdat men het wete waar de zon opgaat en waar 

zij ondergaat, dat er buiten Mij niemand is; Ik ben de HERE, en er 

is geen ander. 
 

Lukas 10, vers 18 tot en met 20  Hier staat geschreven: En Hij 
zeide tot hen: Ik zag de satan als een bliksem uit de hemel vallen. 

Zie, Ik heb u macht gegeven om op slangen en schorpioenen te 

treden en tegen de gehele legermacht van de vijand; en niets zal u 
enig kwaad doen. Evenwel, verheugt u niet hierover, dat de 

geesten zich aan u onderwerpen, maar verheugt u, dat uw namen 
staan opgetekend in de hemelen. 

De bode engel Gods sprak verder, 

 
Voorwaar, wees sterk van geest en niet lauw, maar vurig 

van binnen en buiten, en breek met de verslavingen, alcohol, 

roken en alles wat van de wereld is! 
Voorwaar, de hemel heeft veel meer te bieden.  

 
Lees voor: Johannes 3, vers 16 tot en met 20  Hier staat 

geschreven: Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn 

eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem 
gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft 

zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld 
veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie 

in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds 

veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de 
eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de 

wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben 

dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die 
kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn 

werken niet aan de dag komen. 
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Efeziërs 6, vers 12 tot en met 19  Hier staat geschreven: Want 
wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de 

overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer 

duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Neemt 
daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in 

de boze dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te 
houden. Stelt u dan op, uw lendenen omgord met de waarheid, 

bekleed met het pantser der gerechtigheid, de voeten geschoeid 

met de bereidvaardigheid van het evangelie des vredes; neemt bij 
dit alles het schild des geloofs ter hand, waarmede gij al de 

brandende pijlen van de boze zult kunnen doven; en neemt de 
helm des heils aan en het zwaard des Geestes, dat is het woord van 

God. En bidt daarbij met aanhoudend bidden en smeken bij elke 

gelegenheid in de Geest, daartoe wakende met alle volharding en 
smeking voor alle heiligen; ook voor mij, dat mij bij het openen van 

mijn mond het woord geschonken worde, om vrijmoedig het 
geheimenis van het evangelie bekend te maken. 

Efeziërs 2, vers 8  Hier staat geschreven: Want door genade zijt gij 

behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf: het is een gave 
van God. 

De bode engel Gods sprak verder, 

  
Voorwaar, Romeinen 1, vers 16 en 17  Want ik schaam mij het 

evangelie niet; want het is een kracht Gods tot behoud voor een 
ieder die gelooft, eerst voor de Jood, maar ook voor de Griek. Want 

gerechtigheid Gods wordt daarin geopenbaard uit geloof tot geloof, 

gelijk geschreven staat: De rechtvaardige zal uit geloof leven. 
Lees voor: Romeinen 1, vers 11  Hier staat geschreven: Want ik 

verlang u te zien om u enige geestelijke gave mede te delen tot uw 
versterking. 

 

1 Johannes 3, vers 1  Hier staat geschreven: Ziet, welk een liefde 
ons de Vader heeft gegeven, dat wij kinderen Gods genoemd 

worden, en wij zijn het ook. Daarom kent de wereld ons niet, 

omdat zij Hem niet kent. 
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 
verdween. 

 



 
 

 

2075 
 
 

 

 
 

Openbaring: Maya’s stammen af van de 

Olmeken! 
 

DE HEER OPENBAARDE BENJAMIN COUSIJNSEN, EN VIA HEM AAN 

U: VOOR DE TIJD VAN DE MAYAS LEEFDEN DE OLMEKEN! 
TAFERELEN ZOALS IN HENOCH, HOOFDSTUK 6,7,8,  WAREN HET 

GEVOLG VAN DE GEVALLEN ENGELEN EN ER ONTSTONDEN 
REUZEN! 

 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Op 7 oktober 2013 bracht een bode engel 
Gods deze boodschap van de almachtige God over, van de God van 

Abraham, Izaäk en Jakob, woord voor woord overgebracht en 
meteen opgeschreven door Benjamin Cousijnsen, Gods eenvoudige 

dienstknecht en ware profeet van het einde der tijden. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Isa, Jezus Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, 
mijn naam is Rafaël en ik ben een bode engel Gods. Voorwaar, hoor 

aandachtig! 

 
In de zestiende eeuw bracht het Katholicisme vele duistere 

rituelen mee, waar onder andere ook de Spanjaarden zich 

schuldig aan maakten. 
Men hield een gebedsritueel, dat overeenkwam met de Maya’s. 

Voorwaar, voor de tijd van de Maya’s leefden de Olmeken. De 
Maya’s waren een afstammeling van de cultuur van de Olmeken. 

Dit is nu aan u geopenbaard, profeet Benjamin Cousijnsen.  

 
Kenmerkend waren hun beelden met ronde hoofden, brede 

volle lippen en brede neuzen.  
En zo maakten ze elkander na op ware grootte, uitgehouwen uit 

stenen. Zij verspreidden hun tradities vanuit Zuidoost-Mexico, en 

dit werd de moedercultuur van de Midden-Amerikaanse 
beschavingen.  
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De Olmeken bouwden vele piramides en maakten vele 

maskers en sieraden en vele vreemde vormen, hoofden en 

afgodsbeelden.  
Het leven was kostbaar en men koos ervoor, de vele goden te 

vereren en om mensen te offeren. De priesters moesten om het uur 
bidden en offers brengen in hun tempel. Er werden vele occulte 

rituelen en toverijen uitgeoefend. Voorwaar, de Maya’s waren dus 

afstammelingen van de Olmeken. Ook waren de Maya’s bekend met 
gedachtenlezen. Voorwaar, luister ook naar de boodschap: ‘Rond 25 

december 2012 vele rampen hier en daar!’ 
Voorwaar, de bevolking van Chichicastenango bestaat voor 90% uit 

Maya’s. Vele hopen stenen met zwarte stenen kruisen staan in het 

midden van vele altaars. Hoor aandachtig! Al in de tijden van 
Henoch leerden de gevallen engelen van satan de mensheid, om 

zich te verontreinigen tegen de ware God van Abraham, Izaäk en 
Jakob.  

 

Lees voor: Henoch, hoofdstuk 6 tot en met 8  Hier staat 
geschreven: En het gebeurde dat toen de mensenkinderen talrijk 

geworden waren, dat er aan hen in die dagen mooie en bevallige 

dochters geboren werden. En de engelen, de kinderen van de 
hemel, zagen hen, verlangden naar hen, en zeiden tegen elkaar: 

'Kom, laat ons vrouwen kiezen vanuit de mensenkinderen en 
nageslacht bij hen verwekken'. En Semjeza, die hun leider was, zei 

tegen hen: 'Ik ben bang dat gij niet werkelijk met deze daad zult 

instemmen, en ik alleen de straf voor een grote zonde zal moeten 
dragen'. En zij allen antwoordden hem en zeiden: 'Laat ons allen 

met een eed zweren, en ons onder wederzijds toezicht allen aan 
elkaar binden om dit plan niet te verlaten, maar het uit te voeren'. 

Toen zwoeren zij gezamenlijk en verbonden zich eraan door er 

wederzijds op toe te zien. En het waren er allen tezamen een 
tweehonderd die in de dagen van Jered neerdaalden op de top van 

de berg Hermon, en zij noemden het de berg Hermon omdat zij 

gezworen hadden en zich eraan verbonden hadden door er 
wederzijds op toe te zien. En dit zijn de namen van hun leiders: 

Semjeza, hun leider, Areklba, Rameël, Kokablel, Tamlel, Ramlel, 
Danel, Ezekweël, Barekwijal, Azazel, Armaros, Baterel, Ananel, 
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Zakwiël, Samzepeël, Saterel, Turel, Jomjael, Sariël. Dit zijn hun 
oversten van tien.  

 

Hoofdstuk 7 - En alle anderen met hen namen zichzelf vrouwen, en 
ieder koos er een voor zich, en zij begonnen in hen te gaan en zich 

met hen te verontreinigen, en zij leerden hen tovenarij en 
banspreuken, en het insnijden van wortels, en maakten hen 

vertrouwd met kruiden. En zij werden zwanger, en zij baarden 

grote reuzen, wier grootte drieduizend el was; Dezen verorberden 
alles wat de mensen voortbrachten. En toen de mensen ze niet 

langer konden onderhouden, keerden de reuzen zich tegen hen en 
aten mensen op. En zij begonnen te zondigen tegen vogels, en 

dieren, en reptielen, en vissen, en eenieder de ander zijn vlees te 

eten, en het bloed te drinken. Daarna klaagde de aarde de 
wettelozen aan…  

 
Hoofdstuk 8 - En Azazel leerde de mensen zwaarden te maken, en 

messen, en schilden, en borstplaten, en deed hen de metalen van 

de aarde kennen en de kunst om hen te bewerken, en armbanden 
en ornamenten, en het gebruik van antimoon, en het verfraaien 

van de oogleden, en allerlei soorten kostbare gesteenten, en elke 

kleurvloeistof. En er kwam veel goddeloosheid op, en zij gaven zich 
over aan verkrachtingen, en zij werden tot dwaling geleid, en 

werden verdorven in al hun wegen. Semjeza onderwees 
banspreuken en wortelinsnijdingen, Armaros het opheffen van 

banspreuken, Barakwijal onderwees astrologie, Kokabel de 

constellaties, Ezekweël de kennis van de wolken, Arakwiël de 
tekenen van de aarde, Samsiël de tekenen van de zon, en Sariël de 

baan van de maan. En naarmate de mensen wegkwijnden, 
schreeuwden zij het uit, en hun roep steeg op ten hemel... 

De bode engel van God sprak verder, 

 
Voorwaar, nu nog steeds beoefenen deze engelenreuzen hun 

macht uit! 

De totale overname is reeds in volle gang.  
 

Lees voor: Leviticus 18, vers 25 en vers 27 tot en met 30  Hier 
staat geschreven: Het land toch werd verontreinigd en Ik vergold 
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daaraan zijn ongerechtigheid, zodat het land zijn inwoners 
uitspuwde. 

En vers 27 tot en met 30  Want al deze gruwelen deden de lieden 

van het land, die vóór u waren, zodat het land onrein werd – opdat 
het land u niet uitspuwe, wanneer gij het verontreinigt, zoals het 

uitgespuwd heeft het volk, dat vóór u was. Want ieder die iets van 
al deze gruwelen doet, – degenen, die ze doen, zullen uit het 

midden van hun volk uitgeroeid worden. Zo zult gij het voorschrift 

dat Ik u geef, in acht nemen, zodat gij de gruwelijke inzettingen 
niet doet, die vóór u gedaan werden, opdat gij u daardoor niet 

verontreinigt. Ik ben de HERE, uw God. 
Leviticus 20, vers 26  Hier staat geschreven: Weest Mij heilig, want 

heilig ben Ik, de HERE, en Ik heb u afgezonderd van de volken, 

opdat gij Mij zoudt toebehoren. 
 

Johannes 3, vers 16  Hier staat geschreven: Want alzo lief heeft 
God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 

opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig 

leven hebbe. 
En vers 19 tot en met 20  Dit is het oordeel, dat het licht in de 

wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben 

dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die 
kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn 

werken niet aan de dag komen. 
Johannes 4, vers 22  Hier staat geschreven: Gij aanbidt, wat gij 

niet weet; wij aanbidden, wat wij weten, want het heil is uit de 

Joden. 
 

Voorwaar, begrijpt gij waarom de almachtige God, de enige 
ware God, uw land keer op keer straft? 

Omdat Hij u wil laten zien, dat Hij de ware God is. Hij is de 

Almachtige, Hij is de Waarachtige, Hij is alles in al, Die was, Die is 
en komen zal! Bekeer u, en ga naar de enige Weg en de enige 

Waarheid: Yeshua HaMashiach, Jezus Christus.  

Lees een Bijbel of koop er een, en ontdek dat er vele valse wegen 
zijn. Voorwaar, wie niet wil horen en zich bekeert, zal het 

ondervinden! 
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Lees voor: Johannes 1, vers 34  Hier staat geschreven: En ik heb 
gezien en getuigd, dat deze de Zoon van God is. 

 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 
verdween. 

 
 

 

Hij verhoort de bede van wie onrecht werd 
gedaan! 
 

BOODSCHAP VAN GOD: WOORD VOOR WOORD OVERGEBRACHT 
DOOR EEN BODE ENGEL VAN DE HERE GOD EN METEEN 

OPGESCHREVEN. HIJ SLAAT ACHT OP DE SMEEKBEDE VAN EEN 

WEES EN OP DE JAMMERKLACHTEN VAN EEN WEDUWE! 
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, welkom! Op 7 oktober 2013 bracht de bode engel Gods deze 
boodschap van de almachtige God over, de God van Abraham, 

Izaäk en Jakob, woord voor woord overgebracht aan eindtijdprofeet 
Benjamin Cousijnsen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus.  

 

Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Vanuit Gods Koninkrijk is er 
een stem, die doorklinkt in de hemel en alle schatkamers 

heen, die zegt: Ik hou van jou!  
Voorwaar, ik ben de bode engel Gods en mijn naam is Lovesadai. 

Voorwaar, het is de stem van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. 

Voorwaar, gij die luistert, hoor Zijn stem en sluit u niet af!  
 

Sirach 16, vers 24  Mijn kind, luister naar mij en verwerf kennis, 
neem mijn woorden ter harte. 

Sirach 18, vers 17 en 18  Een vriendelijk woord is toch meer waard 

dan een mooi geschenk? Maar bij een beminnelijk mens zijn beide 
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waardevol. Een dwaas kwetst op botte wijze, een geschenk dat met 
tegenzin wordt gegeven, wekt verdriet.  

Sirach 22, vers 19  Wie een oog treft doet tranen vloeien, wie een 

hart treft maakt gevoelens los.  
 

Job 6, vers 2  O, dat mijn verdriet toch goed gewogen werd, en 
men mijn leed in een weegschaal daarnaast legde!  

 

Sirach 35, vers 16 tot en met 21  Hij is niet partijdig ten koste 
van de arme, hij verhoort de bede van wie onrecht werd gedaan. 

Hij slaat acht op de smeekbede van een wees en op de 
jammerklachten van een weduwe. Stromen een weduwe de tranen 

niet over de wangen, weeklaagt ze niet om de man die haar tranen 

doet stromen? Wie de Heer zo dient dat het hem behaagt, wordt 
aangenomen, zijn bede reikt tot aan de wolken. Het gebed van een 

nederige dringt door de wolken heen, hij “of zij” is ontroostbaar 
zolang het niet aankomt, hij “of zij” volhardt totdat de Allerhoogste 

er aandacht aan schenkt. 

 
Psalm 21, vers 6 en 7  Groot is zijn eer door uw heil, majesteit en 

luister hebt Gij hem toebedeeld; want Gij maakt hem “en haar” 

rijk gezegend voor immer. Gij overstelpt hem “en haar” met 
blijdschap voor uw aangezicht.  

 
Sirach 1, vers 11  Ontzag voor de Heer brengt eer en roem, 

vreugde en een feestelijke krans.  

 
Lees voor: Johannes 3, vers 16 en 17  Hier staat geschreven: 

Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren 
Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet 

verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon 

niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar 
opdat de wereld door Hem behouden worde. 

 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 
verdween. 

 
SHALOM 
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De chip krijgt een schok als hij beslist! 
 

08-10-2013  OPENBARING GODS, O.A.: OBAMA KAN VIA DE 

SATELLIET DE CHIP ACTIVEREN… UW OPSLAG STERFT VAN 
BINNEN, UW ZIEL KAN ZO METEEN OF GELEIDELIJK WORDEN 

OVERGENOMEN! VERDER, ASSAD ‘WAST ZICH SCHOON’! 
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 8 oktober 2013 bracht de bode engel 
Gods deze boodschap van de almachtige God over, van de God van 

Abraham, Izaäk en Jakob, woord voor woord aan eindtijdprofeet 

Benjamin Cousijnsen, Gods dienstknecht en profeet, overgebracht. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Isa, Jezus Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, ik 

ben de bode engel Gods en mijn naam is Bearetanja. Voorwaar, 

Hoor! 
 

Lees voor: Johannes 18, vers 39 en 40  Maar bij u bestaat het 

gebruik, dat ik u op Pascha iemand loslaat: wilt gij dan, dat ik u de 
Koning der Joden loslaat? Zij schreeuwden dan wederom en zeiden: 

Hem niet, maar Barabbas! En Barabbas was een rover. 
De bode engel Gods sprak verder, 

 

Barabbas was een moordenaar, een zeer gewelddadig mens 
en een mensenverrader, net als Judas Iskariot.  

Zowel de een als de ander werd overgenomen. 
 

Lees voor: Efeziërs 6, vers 12  Hier staat geschreven: want wij 

hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de 
overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer 

duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. 

De bode engel Gods sprak verder, 
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Voorwaar, men had met sarin, dat de regering zelf had 
ingezet, vele levens beëindigd van groot naar klein. 

Voordat Assad zijn opdracht gaf, om de chemische wapens in 

gehoorzaamheid over te dragen, had hij de papieren laten 
vervalsen voor de VS, zodat hij nog een ander groot deel chemische 

wapens buiten Syrië kon verplaatsen. Voorwaar, het internationale 
toezicht is erg tevreden met Assads samenwerking en de 

documenten! 

 
Voorwaar, zoals Barabbas vrijkwam, zo werd hij, Barabbas, 

alsnog gekruisigd vanwege een moord.  
Voorwaar, ondanks dat Assad velen vermoord heeft en zich 

‘schoonwast’ als een wolf in schaapsklederen, wil Assad zich voor 

zijn Syrische volk als president, als een onschuldig schaap, opnieuw 
verkiesbaar stellen! 

Lees voor: Johannes 19, vers 10 en 11  Hier staat geschreven: 
Pilatus dan zeide tot Hem: Spreekt Gij niet tot mij? Weet Gij niet, 

dat ik macht heb U los te laten, maar ook macht om U te kruisigen? 

Jezus antwoordde: Gij zoudt geen macht tegen Mij hebben, indien 
het u niet van boven gegeven ware: daarom heeft hij, die Mij aan u 

heeft overgeleverd, groter zonde. 

En vers 15 en 16  Zij dan schreeuwden: Weg met Hem! Weg met 
Hem! Kruisig Hem! Pilatus zeide tot hen: Moet ik uw koning 

kruisigen? De overpriesters antwoordden: Wij hebben geen koning, 
alleen de keizer! Toen gaf hij Hem aan hen over om gekruisigd te 

worden. Zij dan namen Jezus. 

De bode engel Gods sprak verder, 
 

Voorwaar, vanuit Gods Elohím schip boven Israël zijn vele 
engelen Gods uitgezonden, omdat men de werken Gods wil 

veranderen en tegenhouden. 

Het is een gevecht tegen de gevallen engelen met zijn machten en 
krachten, en ook tegen de antichrist en de paus, die zich laat heilig 

verklaren. Voorwaar, de gevallen engelen, die zich graag de 

‘bezoekers uit de ruimte’ laten noemen, hebben geregeld contact 
met hen. Voorwaar, ik openbaar u verder,  

 
Op het moment dat Obama beslist, om via de satelliet de 

chip een schok te geven, die hij onder uw huid in wil laten 
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brengen, zal uw opslag van binnen sterven, en zult u meteen 
of geleidelijk aan worden overgenomen.  

Maar uw ziel verschijnt in de hel! 

 
Lees voor: Openbaring 13, vers 7 en 8  Hier staat geschreven: 

En hem werd gegeven om tegen de heiligen oorlog te voeren en 
hen te overwinnen; en hem werd macht gegeven over elke stam en 

natie en taal en volk. En allen, die op de aarde wonen, zullen het 

beest aanbidden, ieder, wiens naam niet geschreven is in het boek 
des levens van het Lam, dat geslacht is, sedert de grondlegging der 

wereld. 
En vers 16 tot en met 18  En het maakt, dat aan allen, de kleinen 

en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een 

merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, 
en dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de 

naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft. Hier is de 
wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal van het beest, 

want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd 

zesenzestig.  
De bode engel Gods sprak verder, 

 

Voorwaar, maar gij, die Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus 
Christus, wel hebben aangenomen, moeten zich vooralsnog 

voor ogen blijven houden, om de chip te weigeren. 
Want, laat u dit toe, dan zijt gij onomkeerbaar voor altijd het 

eigendom van satan geworden, en zult gij totaal worden bestuurd 

door hem! Houd u voor ogen: 
 

Openbaring 16, vers 2  Hier staat geschreven: En de eerste ging 
heen en goot zijn schaal uit op de aarde, en er kwam een boos en 

kwaadaardig gezwel aan de mensen, die het merkteken van het 

beest hadden en die zijn beeld aanbaden.  
De bode engel Gods sprak verder, 

 

Voorwaar, het zal u voorgoed veranderen, als gij een keer 
“ja” zegt tegen de chip. 

 
Lees voor: Johannes 3, vers 16 en 17  Hier staat geschreven: 

Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren 
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Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet 
verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon 

niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar 

opdat de wereld door Hem behouden worde. 
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 
verdween. 

 

 
 

Ik zal je steunen en beschermen! 
 
BOODSCHAP GODS: TOT IN JE OUDERDOM BLIJF IK DEZELFDE, 

TOT IN JE GRIJSHEID ZAL IK JE STEUNEN! EN OOK DE JONGERE 
MENSEN GEEFT DE HEER WIJZE RAAD!  

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 8 oktober 2013 bracht een bode engel 

Gods deze boodschap van de almachtige God over, van de God van 

Abraham, Izaäk en Jakob, woord voor woord overgebracht en 
meteen opgeschreven door Gods ware en eenvoudige 

eindtijdprofeet van de laatste dagen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Isa, Jezus Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, 
mijn naam Bearetanja. Wederom ben ik naar u toegezonden, Gods 

geliefde eindtijdprofeet.  

“Ik dacht al, ‘ik heb u eerder gezien!’” zei Benjamin. 
Benjamin, schrijf op…  

 
Hoor aandachtig! Deze boodschap is voor u. 

Zo spreekt Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, tot u. 

 
Sirach 8, vers 1 en vers 9  Ga geen woordenstrijd aan met een 

machthebber, anders val je hem in handen. 
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Laat het betoog van oude mensen je niet ontgaan, ook zij hebben 
van hun ouders geleerd; zij zullen je begrip bijbrengen en je leren 

antwoord te geven als het nodig is.  

 
Jesaja 46, vers 4  Tot in je ouderdom blijf ik dezelfde, tot in je 

grijsheid zal ik je steunen. Wat ik gedaan heb, zal ik blijven doen, 
ik zal je steunen en beschermen. 

 

Sirach 30, vers 21 tot en met 25  Geef je niet over aan verdriet 
en kwel jezelf niet met gepieker. Blijdschap doet een mens leven, 

en een vrolijk mens leeft lang. Ontspan je, spreek jezelf moed in en 
houd verdriet op een afstand, want verdriet heeft velen te gronde 

gericht en dient geen enkel doel. Jaloezie en woede verkorten je 

leven, kommer maakt je oud voor je tijd. Wie vrolijk en opgewekt 
is, heeft een goede eetlust en geniet van zijn maaltijd.  

Sirach 7, vers 14  Voer in gezelschap van oude mensen niet het 
hoogste woord, en verval als je bidt niet in herhaling.  

 

Job 12, vers 12  Valt de wijsheid aan de oudsten toe? Groeit 
inzicht met het vorderen van de jaren?  

 

Lees voor: Psalm 91, vers 14 tot en met 16  Hier staat 
geschreven: ‘Ik zal bevrijden wie mij liefheeft en beschermen wie 

met mijn naam vertrouwd is. Roep je mij aan, ik geef antwoord, in 
de nood zal ik bij je zijn, je bevrijden en met roem overladen, je 

overvloed geven van dagen. Ik zal je redding zijn.’  

 
Johannes 3, vers 16  Hier staat geschreven: Want God had de 

wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen 
die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. 

 

Voorwaar, Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel 
Gods, en verdween. 

 

SHALOM 
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Paus Franciscus is de Valse Profeet uit 

Openbaring! 
 

DIT IS EEN WAARSCHUWENDE OPENBARING, 100% AFKOMSTIG 
VAN DE HERE GOD! PAUS FRANSISCUS IS DE VALSE PROFEET, ZIE 

OPENBARING 19:20. EEN DWAALLERAAR, DIE VALSE WONDEREN 

ZAL DOEN IN DE EINDTIJD EN NAUW MET DE ANTICHRIST 
(SATAN) OBAMA SAMENWERKT! EEN WOLF IN SCHAAPSKLEDEREN! 

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 9 oktober 2013 bracht de bode engel 

Gods deze openbarende boodschap van de almachtige God, de God 

van Abraham en Izaäk en Jakob, over aan eindtijdprofeet Benjamin 
Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 

HaMashiach, Isa, Jezus Christus van Nazareth.  

 
Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Paus Franciscus wijst velen 

naar de brede weg en zegt u: “Dit is de weg!” 
Voorwaar, Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, zegt u het 

volgende, 

 
Lees voor: Johannes 8, vers 12  Hier staat geschreven: Wederom 

dan sprak Jezus tot hen en zeide: Ik ben het licht der wereld; wie 

Mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het 
licht des levens hebben. 

 
Efeziërs 4, vers 21  Hier staat geschreven: Gij toch hebt van Hem 

gehoord en zijt in Hem onderwezen, gelijk dit de waarheid is in 

Jezus. 
Efeziërs 5, vers 11 tot en met 14  Hier staat geschreven: En neemt 

geen deel aan de onvruchtbare werken der duisternis, maar 
ontmaskert ze veeleer, want het is zelfs schandelijk om te noemen, 

wat heimelijk door hen wordt verricht; maar als dat alles door het 

licht ontmaskerd wordt, komt het aan de dag; want al wat aan de 
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dag komt is licht. Daarom heet het: Ontwaak, gij die slaapt, en sta 
op uit de doden, en Christus zal over u lichten.  

De bode engel Gods sprak verder, 

 
Zei paus Franciscus u niet, dat zelfs een atheïst of 

ongelovige absoluut niet naar de hel gaat, en dat ongelovig 
blijven ook geen probleem is? 

Voorwaar, paus Franciscus heeft een verbond afgesloten met satan!  

 
Lees voor: Lukas 4, vers 5 tot en met 8  Hier staat geschreven: 

En hij voerde Hem op een hoogte en toonde Hem al de koninkrijken 
der wereld in een ogenblik tijds. En de duivel zeide tot Hem: U zal 

ik al deze macht geven en hun heerlijkheid, want zij is mij 

overgegeven, en ik geef haar wie ik wil. Indien Gij mij dan aanbidt, 
zal zij geheel van U zijn. En Jezus antwoordde en zeide tot hem: Er 

staat geschreven: Gij zult de Here, uw God, aanbidden en Hem 
alleen dienen. 

De bode engel Gods sprak verder, 

 
Voorwaar, paus Franciscus zei: “Zolang iemand goede daden 

verricht, gaat men naar de hemel”.  

Voorwaar, Hoor! 
Lees voor: Mattheüs 7, vers 13 en 14  Hier staat geschreven: 

Gaat in door de enge poort, want wijd is de poort en breed de weg, 
die tot het verderf leidt, en velen zijn er, die daardoor ingaan; want 

eng is de poort, en smal de weg, die ten leven leidt, en weinigen 

zijn er, die hem vinden. 
En vers 22 en 23  Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: Here, 

Here, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam boze 
geesten uitgedreven en in uw naam vele krachten gedaan? En dan 

zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van 

Mij, gij werkers der wetteloosheid. 
De bode engel Gods sprak verder, 

 

Voorwaar, mijn naam is Maddiël en breng u als bode engel 
Gods de volle waarheid! 

 
Lees voor: Hebreeën 11, vers 6  Hier staat geschreven: Maar 

zonder geloof is het onmogelijk Hem welgevallig te zijn. Want wie 
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tot God komt, moet geloven, dat Hij bestaat en een beloner is voor 
wie Hem ernstig zoeken. 

 

Handelingen 20, vers 29 en 30  Hier staat geschreven: Zelf weet 
ik, dat na mijn heengaan grimmige wolven bij u zullen 

binnenkomen, die de kudde niet zullen sparen; en uit uw eigen 
midden zullen mannen opstaan, die verkeerde dingen spreken om 

de discipelen achter zich aan te trekken. 

De bode engel Gods sprak verder, 
 

Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Paus Franciscus is 
overgenomen, om de wereld op de brede weg te brengen, 

die niet naar de hemel zal leiden! 

Zijn loon zal groot zijn, maar niet in de hemel. Voorwaar, zo sprak 
paus Franciscus in zijn toespraak, dat de moslims de enige levende 

genadige God aanbidden en hem aanroepen! 
Voorwaar, de gevallen engelen werken samen met de paus. 

 

Lees voor: Ezechiël 7, vers 5 en 6  Hier staat geschreven: zegt de 
Here HERE: Onheil op onheil! Zie, het komt! Er komt een einde; het 

einde komt! Het wordt wakker over u! Zie, het komt! 

 
Mattheüs 7, vers 27  Hier staat geschreven: En de regen viel neer 

en de stromen kwamen en de winden waaiden en sloegen tegen dat 
huis, en het viel in, en zijn val was groot. 

 

Johannes 14, vers 6  Hier staat geschreven: Jezus zeide tot hem: 
Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de 

Vader dan door Mij. 
Johannes 10, vers 26 en 27  Hier staat geschreven: Maar gij gelooft 

niet, omdat gij niet tot mijn schapen behoort. Mijn schapen horen 

naar mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij. 
Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Hier staat geschreven: Want 

alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon 

gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren 
ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de 

wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de 
wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet 

veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet 
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heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is 
het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 

duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 

waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 
gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; 

maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn 
werken blijke, dat zij in God verricht zijn.   

 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 
verdween. 

 
 

 

Vol van de kracht van de Allerhoogste! 
 

HIJ WAS ALTIJD AL EEN DEEL VAN DE ALMACHTIGE GOD VAN 

ABRAHAM, IZAÄK EN JAKOB! HIJ WAS ALS BABY AL VOL VAN DE 
KRACHT VAN DE ALLERHOOGSTE! 

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Vandaag is het 10 oktober 2013 en twee 

bode engelen van de almachtige God, van de God van Abraham, 

Izaäk en Jakob brachten woord voor woord deze boodschappen 
over aan Benjamin Cousijnsen, Gods ware eindtijdprofeet van de 

laatste dagen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Isa, Jezus Christus van Nazareth, de Almachtige. 
Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, 

 
Lukas 1, vers 6 en 7 en vers 11 tot en met 15  Voorwaar, pak 

uw Bijbel en lees mee:  

Lukas 1, vers 6 en 7  Hier staat geschreven: Zij waren beiden 
rechtvaardig voor God en leefden naar alle geboden en eisen des 

Heren, onberispelijk. En zij waren kinderloos, omdat Elisabet 

onvruchtbaar was, en zij waren beiden op hoge leeftijd gekomen.  
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En vers 11 tot en met 15  En hem verscheen een engel des Heren, 
staande ter rechterzijde van het reukofferaltaar. En Zacharias 

ontroerde bij dat gezicht, en vrees beving hem. Maar de engel zeide 

tot hem: Wees niet bevreesd, Zacharias, want uw gebed is 
verhoord en uw vrouw Elisabet zal u een zoon baren en gij zult hem 

de naam Johannes geven. En blijdschap en vreugde zal uw deel zijn 
en velen zullen zich over zijn geboorte verblijden. Want hij zal groot 

zijn voor de Here en wijn en sterke drank zal hij niet drinken en 

met de heilige Geest zal hij vervuld worden, reeds van de schoot 
zijner moeder aan. 

De bode engel Gods sprak verder,  
 

Voorwaar, het kindje was reeds vervuld van de Heilige 

Geest, voordat het dus was geboren! 
Mensen oordelen graag over de hoge leeftijd dat men een kindje 

krijgt, en fluisteren: “Op zo’n leeftijd!” Dit gebeurde ook bij 
Elisabet, maar de Almachtige gaf het wonder aan haar, die geen 

kind kon baren. 

 
Jeremia 32, vers 27  Zie, Ik, de HERE, ben de God van al wat 

leeft; zou voor Mij iets te wonderlijk zijn? 

 
Lees voor: Lukas 1, vers 24 en 25  Hier staat geschreven: Na die 

dagen werd Elisabet, zijn vrouw, zwanger, en zij verborg zich vijf 
maanden, want, zeide zij: Aldus heeft de Here aan mij gedaan in de 

dagen, waarin Hij op mij nederzag om mijn smaad onder de 

mensen weg te nemen. 
De bode engel Gods sprak verder, 

 
Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, ik ben de bode engel Gods en mijn 

naam is Sichia. 

 
Op 2 december 2012 kwam ik u de boodschap vertellen met 

de titel: ‘Baby Jezus sprak de taal van de Allerhoogste!’ en 

vertelde u nieuwe dingen, en dat was het volgende. 
 

Lees mee vanuit uw Bijbel: Lukas 1, vers 35  Hier staat 
geschreven: En de engel antwoordde en zeide tot haar: De heilige 

Geest zal over u komen en de kracht des Allerhoogsten zal u 



 
 

 

2091 
 
 

 

overschaduwen; daarom zal ook het heilige, dat verwekt wordt, 
Zoon Gods genoemd worden. 

De bode engel Gods sprak verder, 

 
Voorwaar, Oh wow! Prijs de Almachtige, Adonai, Elohím, 

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus! 
Hij was altijd al een deel van de almachtige God van Abraham, 

Izaäk en Jakob. Hij was als baby al vol van de kracht van de 

Allerhoogste, ja, vol van de Heilige Geest! En de baby sprak, ja, 
sprak dus de taal van de Allerhoogste, maar geen babytaal. Hij 

sprak meteen tongentaal, hij was meer dan een wonderkind, meer 
dan een baby! En de kracht van de Allerhoogste zat in Hem. Alles 

was compleet en hij hoefde ook niet te leren spreken. Voorwaar, en 

hoewel Yeshua zo vele tekenen deed, die nimmer ooit, door wie dan 
ook ooit, gedaan werden, dan alleen door God zelf, geloofden velen 

toch ook niet in Hem, omdat dit hun verstand ver te boven ging. 
Voorwaar, zo gaan de boodschappen van God aan profeet 

Benjamin Cousijnsen sommigen ook ver te boven. 

Maar Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, gaat u juist ver te 
boven. Hij is de Almachtige! 

 

Lees voor: Johannes 12, vers 39 en 40  Hier staat geschreven: 
Hierom konden zij niet geloven, omdat Jesaja elders gezegd heeft: 

Hij heeft hun ogen verblind en hun hart verhard, dat zij niet met 
hun ogen zien, met hun hart verstaan en zich bekeren, en Ik hen 

geneze. 

Johannes 3, vers 16  Hier staat geschreven: Want alzo lief heeft 
God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 

opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig 
leven hebbe. 

 

De bode engel Gods sprak, Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 

 

Naar welke stem luistert u? 
 

LUISTER NU EVEN ALLEEN NAAR MIJ: SATAN IS EEN LEUGENAAR, 
MAAR U GELOOFDE HEM VANAF HET BEGIN! YESHUA HAMASIACH, 



 
 

 

2092 
 
 

 

ISA, JEZUS CHRISTUS, HEEFT U AL LIEF VANAF DE DAG DAT U 
GEBOREN WERD! 

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Mijn naam is Benjamin Cousijnsen. Op 10 

oktober 2013 kreeg ik de volgende boodschap van een bode engel 

Gods, die ik graag met u wil delen.  
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Isa, Jezus Christus.  

 

Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Gij zegt: “Vervloekt ben ik op 
de dag waarop ik geboren werd. Zelfs God luistert niet naar 

mij! Toen ik geboren was, kwam er alleen maar ellende!” 
zegt u.  

Stemmen spraken en maakten u wijs: “God heeft jou niet lief, kijk 

nu eens! Je bent nog steeds vervloekt! Het heeft geen zin om te 
bidden, want jij hebt veel te veel mensen pijn gedaan”, wordt u 

ingefluisterd, “en je hebt de tien geboden overtreden, en er is geen 

hoop. Geef het op, pleeg zelfmoord! Doe het, doe het!!” 
Voorwaar, ik ben de bode engel Gods, Michaël. Luister nu even 

alleen naar mij.  
 

Satan is een leugenaar, maar gij geloofde hem vanaf het 

begin.  
Het heeft wel zin om te bidden, ook al hebt gij pijnlijke littekens en 

bergen zonden. Maar diep in uw hart is berouw en spijt en verdriet. 
Dit plekje wil Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, bewerken! 

Wilt gij dat? 

Als iemand een dokter nodig heeft, gaat men naar de dokter.  
 

Zo zeg ik u, Hij is Alles, en wil uw zonden vergeven en uw 

strafblad vernietigen!  
Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, heeft u liefgehad vanaf de 

dag dat gij geboren werd. Maar gij gaf de hoop op, vanwege uw 
zonden en tegenslagen. Maar Hij gaf u nooit op. Voorwaar, ja dit is 

uw boodschap! Gij hebt Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, 
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nodig. Vraag om vergeving onder berouw, en schrijf alles op, al uw 
bergen zonden, en lees het voor in uw gebed en onder berouw. En 

zeg ook, dat Hij in uw hart mag komen wonen. Nodig Hem uit.  

Voorwaar, ga ook naar een volle evangelische kerk of pinksterkerk 
om opgebouwd te worden, en laat daar ook voor u bidden. Yeshua 

HaMashiach, Isa, Jezus Christus, wil een liefdevolle relatie met u en 
u gelukkig maken. 

 

Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld 
gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een 

ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, “nee”, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde.  
Voorwaar, ook zegt Hij in: Johannes 3, vers 18  Wie in Hem gelooft, 

wordt niet veroordeeld. Tot zover. 
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 
 

 

Ridder Gods, sta! en ga met Gods wapenrusting! 
 

STA OP, EN GA NIET IN EIGEN KRACHT, MAAR STEL UW 

VERTROUWEN OP HEM! BOODSCHAP AFKOMSTIG VAN DE HEER, 
100% WOORD VOOR WOORD OVERGELEVERD IN DE NAAM VAN 

JEZUS CHRISTUS, DOOR DE ENGEL DES HEREN, MICHAËL! 
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, welkom! Op 11 oktober 2013 bracht een bode engel Gods 
deze boodschap van de Almachtige God over, van de God van 

Abraham, Izaäk en Jakob, woord voor woord overgebracht aan 

eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 

HaMashiach, Isa, Jezus Christus van Nazareth. Voorwaar, voorwaar, 
ik zeg u, Hoor aandachtig! 
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Lukas 10, vers 19 en 20  Zie, Ik heb u macht gegeven om op 

slangen en schorpioenen te treden en tegen de gehele legermacht 

van de vijand; en niets zal u enig kwaad doen. Evenwel, verheugt u 
niet hierover, dat de geesten zich aan u onderwerpen, maar 

verheugt u, dat uw namen staan opgetekend in de hemelen. 
 

Voorwaar, ik ben de bode engel Gods en mijn naam is Michaël. 

 
Voorwaar, waar is uw geloof, dappere ridder Gods? 

Sta op en ga niet in eigen kracht, maar stel uw vertrouwen op 
Hem! 

 

Deuteronomium 8, vers 15  die u deed gaan door de grote en 
vreselijke woestijn, met vurige slangen en schorpioenen… tot zover. 

 
Galaten 4, vers 9  Nu gij echter God hebt leren kennen, ja, meer 

nog, door God gekend zijt, “Ridder Gods”, hoe kunt gij thans 

terugkeren tot die zwakke en armelijke wereldgeesten, waaraan gij 
u weder van meet aan dienstbaar wilt maken? 

 

Voorwaar, ik zeg u, strijder Gods, 
 

Lees voor: Efeziërs 6, vers 12 en 13  Hier staat geschreven: 
Want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar 

tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers 

dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. 
Neemt daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen 

bieden in de boze dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende, 
stand te houden. 

 

Openbaring 9, vers 2 tot en met 10  Hier staat geschreven: En 
zij opende de put des afgronds en er steeg rook op uit de put, als 

de rook van een grote oven; en de zon en het zwerk werden 

verduisterd door de rook van de put. En uit de rook kwamen 
sprinkhanen op de aarde te voorschijn en hun werd macht gegeven, 

gelijk de schorpioenen der aarde macht hebben. En hun werd 
gezegd, dat zij aan het gras der aarde geen schade zouden 

toebrengen, noch aan enig gewas, noch aan enige boom, maar 
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alleen aan de mensen, die het zegel van God niet op hun 
voorhoofden hadden. En hun werd gegeven, dat zij hen niet zouden 

doden, maar dat de mensen zouden gepijnigd worden, vijf 

maanden lang; en hun pijniging was als de pijniging door een 
schorpioen, wanneer hij een mens steekt. En in die dagen zullen de 

mensen de dood zoeken, maar hem geenszins vinden, en zij zullen 
begeren te sterven, maar de dood vlucht van hen weg. En de 

gedaante der sprinkhanen was als van paarden, die uitgerust zijn 

tot de oorlog; en op hun koppen waren kransen als van goud en 
hun aangezichten waren als aangezichten van mensen; en zij 

hadden haar als vrouwenhaar en hun tanden waren als die van 
leeuwen; en zij hadden borstschilden als ijzeren harnassen en het 

gedruis van hun vleugels was als het gedruis van wagens, wanneer 

vele paarden ten strijde draven. En zij hadden staarten als 
schorpioenen en angels, en in hun staarten was hun macht om de 

mensen schade toe te brengen, vijf maanden lang. 
 

Markus 16, vers 15 tot en met 18  Hier staat geschreven: En Hij 

zeide tot hen: Gaat heen in de gehele wereld, verkondigt het 
evangelie aan de ganse schepping. Wie gelooft en zich laat dopen, 

zal behouden worden, maar wie niet gelooft, zal veroordeeld 

worden. Als tekenen zullen deze dingen de gelovigen volgen: in 
mijn naam zullen zij boze geesten uitdrijven, in nieuwe tongen 

zullen zij spreken, slangen zullen zij opnemen, en zelfs indien zij 
iets dodelijks drinken, zal het hun geen schade doen; op zieken 

zullen zij de handen leggen en zij zullen genezen worden. 

De bode engel Gods sprak verder,  
 

Voorwaar, de almachtige God is heden Dezelfde! 
Denkt gij dat het mogelijk is om demonen uit te drijven, zieken te 

genezen en doden op te wekken en in vreemde tongen te praten? 

Zo ja, hebt gij hier ervaring mee? Zo nee, waarom denkt gij dan 
dat het niet meer mogelijk is? 

 

Mattheüs 10, vers 7 en 8  Gaat en predikt en zegt: Het 
Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Geneest zieken, wekt 

doden op, reinigt melaatsen, drijft boze geesten uit. Om niet hebt 
gij het ontvangen, geeft het om niet. 
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Lees voor uzelf: Efeziërs 6, vers 14 tot en met 18 
 

Voorwaar, de gordel van de wapenrustig staat als Waarheid. 

Het borstpantser staat voor Rechtvaardigheid. En de schoenen 
staan voor Bereidheid om het goede nieuws bekend te maken. En 

het schild als wapenrusting staat voor Geloof. En de helm staat 
voor Redding. En het wapen, het zwaard, staat voor de Geest, het 

Woord van God! 

Voorwaar, leger Gods, ga in de aanval! Wanneer gij op de proef 
wordt gesteld, vertrouw op Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus!  

 
Lees voor: Mattheüs 5, vers 14 tot en met 16  Hier staat 

geschreven: Gij zijt het licht der wereld. Een stad, die op een berg 

ligt, kan niet verborgen blijven. Ook steekt men geen lamp aan en 
zet haar onder de korenmaat, maar op de standaard, en zij schijnt 

voor allen, die in het huis zijn. Laat zo uw licht schijnen voor de 
mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader, die in de 

hemelen is, verheerlijken. 

 
Johannes 3, vers 16  Hier staat geschreven: Want alzo lief heeft 

God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 

opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig 
leven hebbe. 

 
De bode engel Gods sprak verder, Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, 

Shalom! 

 
 

 

‘Sí, mono es mio!’ (‘Ja, aap is mijn!’) 
 

MARTA WAS HEEL KLEIN; DE HEER BRENGT WAT GEBEURDE 
TERUG IN DEZE BIJZONDERE BOODSCHAP, DIE 100% IN 

TEGENWOORDIGHEID VAN EEN BODE ENGEL DES HEREN DOOR 

BENJAMIN COUSIJNSEN WOORD VOOR WOORD IS 
OPGESCHREVEN. (MONO=AAP) 

 

 
Volledige weergave: 
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Hallo, van harte welkom! Op 12 oktober 2013 bracht een bode 

engel Gods deze bijzondere boodschap over aan eindtijdprofeet 

Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom, profeet Benjamin Cousijnsen! Ik begroet u in de 
almachtige naam van Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus van 

Nazareth. Voorwaar, weet gij het nog, Benjamin? 

Benjamin betekent: zoon van de rechterhand.  
Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Mijn naam is Belenco.  

 
Ik vertel u, die luistert, over een klein Spaans meisje van 3,5 

jaar, en haar naam is Marta. 

 
Psalm 36, vers 6  HERE, hemelhoog is uw goedertierenheid, uw 

trouw reikt tot de wolken. 
 

Toen de ouders naar Nederland emigreerden, trokken ze in 

bij een Spaans liefdevol, groot gezin in Enschede. 
 

Jesaja 55, vers 9  Want zoals de hemelen hoger zijn dan de 

aarde, zo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen en mijn gedachten 
dan uw gedachten. 

 
Voorwaar, voordat men aankwam van de lange reis in 

Enschede, ging het alarm af, want Marta was haar speentje 

kwijt. 
Wat men ook probeerde, ze was ontroostbaar. 

 
2 Korinthiërs 1, vers 3 en 4  Geloofd zij de God en Vader van 

onze Here Jezus Christus, de Vader der barmhartigheden en de God 

aller vertroosting, die ons troost in al onze druk, zodat wij hen, die 
in allerlei druk zijn, troosten kunnen met de troost, waarmede 

wijzelf door God vertroost worden. 

 
Voorwaar, ik zeg u, Op een dag ging Marta naar een 

speeltuintje, het parkje De La Salle bij het Jongensinternaat. 
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Spreuken 31, vers 25 en 26  Kracht en luister is haar gewaad, de 
komende dag lacht zij toe. Met wijsheid opent zij haar mond, 

vriendelijke onderwijzing ligt op haar tong.  

 
Voorwaar, Marta raakte daar bij het speeltuintje verliefde op 

een aapje. 
Voorwaar, ik spreek nu niet over profeet Benjamin. Dit was een 

aapje, dat men een doodshoofdaapje noemt, denk aan Pippi 

Langkous, dat aapje! 
 

Genesis 2, vers 18 en 19  En de HERE God zeide: Het is niet 
goed, dat de mens alleen zij. Ik zal hem “en haar” een hulp 

maken, die bij hem “en haar” past. En de HERE God formeerde uit 

de aardbodem al het gedierte des velds… tot zover. 
 

Marta zag haar aapje in een kooi… 
Voor Marta was dit haar aapje! Ze vond het geweldig, en het aapje 

veroverde het hartje van Marta. Marta gaf dat aapje pinda’s in dop, 

die het aapje secuur wist af te pellen. En het maakte een diepe 
indruk op Marta. Geweldig vond ze het! Haar eerste kennismaking 

met een mono, dat ook ‘aap’ betekent in het Spaans. 

Marta hoorde op een zekere dag haar vader praten, en hij zei, dat 
hij zijn mono zou meenemen vanuit zijn werk. 

 
Lukas 6, vers 23  Verblijdt u te dien dage en springt op van 

vreugde, want, zie, uw loon is groot in de hemel. Tot zover. 

 
Voorwaar, ook Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, 

raakte weleens teleurgesteld. 
 

Lukas 4, vers 29  Zij stonden op en wierpen Hem de stad uit en 

voerden Hem tot aan de rand van de berg, waarop hun stad 
gebouwd was, om Hem van de steilte te storten. 

Lukas 4, vers 30  Maar Hij ging midden tussen hen door en vertrok. 

 
Voorwaar, ja, daar kwam Marta’s vader aan, en haar hartje 

sprong op van verlangen en vreugde, en ze riep, toen ze 
Mono niet zag: “Waar is mono?” 

“Oh, daar is hij…” 
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“Waar?” Maar Marta zag niets, en maar zoeken: “Mono! Mono!”  
Voorwaar, in het Spaans heeft mono meerdere betekenissen, en 

het bleek om een werkpak te gaan uit één deel! 

 
Lees voor: 1 Korinthiërs 13, vers 10 tot en met 13  Hier staat 

geschreven: Doch, als het volmaakte komt, zal het onvolkomene 
afgedaan hebben. Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, 

voelde ik als een kind, overlegde ik als een kind. Nu ik een man “of 

een vrouw” ben geworden, heb ik afgelegd wat kinderlijk was. 
Want nu zien wij nog door een spiegel, in raadselen, doch straks 

van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik onvolkomen, maar dan zal 
ik ten volle kennen, zoals ik zelf gekend ben. Zo blijven dan: 

Geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de meeste van deze is de 

liefde.  
 

Johannes 3, vers 16  Hier staat geschreven: Want alzo lief heeft 
God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 

opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig 

leven hebbe. 
 

Voorwaar, alles heeft een reden. 

Een mono, een aapje, heeft veel ruimte nodig en is geen huisdier. 
 

Ik ga nu, maar voordat ik ga: Het boek ‘RUACHA, YESHU, 
SHALOM!’ zal u in december worden toegezonden, 2013.  

Het kon niet eerder gedrukt worden. Ook dit heeft een reden. 

Voorwaar, uw geduld zal omslaan naar zegen, bij het lezen van dit 
prachtige boek met vele foto’s en boodschappen Gods en 

getuigenissen.  
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 

verdween.  

 
 

 

Openbaring Gods in de ruimte! 
 

BENJAMIN WORDT OPNIEUW MEEGENOMEN DOOR EEN ENGEL DES 

HEREN, DE RUIMTE IN. EN IN DE ALMACHTIGE NAAM BOVEN ALLE 
NAMEN, WORDT HEM EEN ANDERE ONBEKENDE RUIMTE MET 
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PLANETEN GETOOND VAN WAARUIT DE ‘BEZOEKERS UIT DE 
RUIMTE’, DE GEVALLEN ENGELEN, HUN AANVALLEN UITVOEREN. 

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, welkom! Op 14 oktober 2013 schreef Benjamin Cousijnsen, 

Gods eenvoudige dienstknecht en ware eindtijdprofeet het volgende 

verslag op. 
 

Shalom, Benjamin! Word wakker. 
“Ja goedemorgen! Ik ben wakker”, zei Benjamin. 

Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, mijn naam is Berismeja. Ik ben een 

bode engel van God. Ik begroet u in de almachtige naam van 
Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus van Nazareth.  

 
Lees voor: Genesis 6, vers 11 en 12  Hier staat geschreven: De 

aarde nu was verdorven voor Gods aangezicht, en de aarde was vol 

geweldenarij. En God zag de aarde aan, en zie, zij was verdorven, 
want al wat leeft had zijn weg op de aarde verdorven. 

 

Job 11, vers 7  Hier staat geschreven: Kunt gij de geheimen Gods 
doorgronden, de Almachtige doorgronden ten einde toe?  

De bode engel Gods sprak verder,  
 

Voorwaar, volg mij, profeet Benjamin Cousijnsen, en gij, 

luister! 
 

Lees voor: Jesaja 24, vers 4 en 5  Hier staat geschreven: De 
aarde treurt, verwelkt; de wereld kwijnt weg, verwelkt; de 

hoogsten van het volk des lands kwijnen weg. Want de aarde is 

ontwijd door haar bewoners, omdat zij de wetten hebben 
overtreden, de inzetting ontdoken, het eeuwig verbond verbroken. 

 

Benjamin schrijft: Ik zag dat deze bode engel Gods wel zo’n 
2 meter 50 was, denk ik.  

Ze had prachtig lang haar, en verder had ze doordringende ogen en 
was bekleed in blinkend fijn linnen, dat er witter dan sneeuw 

uitzag. Ook ik was bekleed. Maar bij de bode engel Gods zag ik er 
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ook een soort bliksemstralen doorheen. Toen ik haar zo 
observeerde, zag ik ook, dat ze mijn gedachten hierover oppikte, 

want ze zei: Vrees niet! Ik draag de bescherming des 

Allerhoogsten, kom.  
Wij liepen de trap af, zoals vaker zachtjes, want de trap kraakt, 

ondanks het zachtjes lopen. Zonder dat ik tegen de voordeur 
aanliep dit keer, liep ik meteen door de gesloten deur heen. En de 

engel des Heren keek nog even schuin naar mij met een lach, alsof 

ze wou zeggen: ‘Het is je gelukt, applaus voor jezelf!’ 
 

Lees voor: Lukas 1, vers 37  Hier staat geschreven: Want geen 
woord, dat van God komt, zal krachteloos wezen. 

 

Ezechiël 5, vers 10  Hier staat geschreven: Daarom zullen vaders 
in uw midden hun kinderen opeten, en kinderen zullen hun vaders 

opeten. Ik zal gerichten aan u voltrekken en al wat er nog van u 
overblijft, zal Ik naar alle windstreken verstrooien. 

De bode engel Gods sprak,  

 
Voorwaar, Gods ware geliefde eindtijdprofeet, gij hebt met 

uw eigen ogen vele tekenen gezien van totale overname, 

zoals u ook zag op het nieuws, dat er in China vele hokken 
gevuld werden met honden.  

Maar ook in Indonesië en in vele andere landen gebeurt dit. Deze 
honden gaan direct naar de slacht, en men eet de honden op. Maar 

ook eet men zelfs de eigen kinderen op! En vele andere dieren, 

zoals ratten en ook kikkers. Door de generaties heen werd, wat de 
God van Abraham, Izaäk en Jakob geschapen heeft, vervloekt door 

de gevallen engelen. Dezen aten baby’s en dronken het bloed. Dit 
gebeurde in de tijden Henoch reeds, en alles wat ik u zeg, is ook nu 

weer in volle gang!  

 
Voorwaar, gij daar, begrijpt gij nog niet, waarom ook uw 

land gestraft gaat worden? 

Gij geeft zelfs aan een zuchtje wind en aan een tornado of aan de 
een of andere gebeurtenis een naam. Maar om de waarheid uit te 

spreken en te zeggen, dat dit waarlijk het werk van God is, 
vanwege ongehoorzaamheid, dat laat gij echter liever achterwege! 
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Lees voor: Psalm 10, vers 1 tot en met 4  Hier staat geschreven: 
Waarom, HERE, staat Gij van verre, verbergt Gij U in tijden van 

nood? Over de trots van de goddeloze is de ellendige ontstoken – 

laat hen verstrikt worden in de boze plannen die zij bedacht 
hebben. De goddeloze immers roemt naar hartelust, de woekeraar 

spreekt zegenwensen, hij versmaadt de HERE. De goddeloze met 
zijn neus in de hoogte denkt: Hij vraagt geen rekenschap; al zijn 

gedachten zijn: Er is geen God.  

 
De bode engel Gods zei, Voorwaar, volg mij! 

Als een magneet werd ik voor op straat voor het huis opnieuw 
meegetrokken, snel schuin omhoog de lucht in. In de ruimte zag ik 

vele planeten voorbij schieten, en de bode engel Gods wees en zei: 

Kijk, wij zijn dichtbij Pluto. Ik zag dat het er steenachtig en ook 
ijsachtig uitzag.  

Benjamin, Pluto is 2.280 kilometer groot. En we vlogen verder…  
Ik zag een soort buisachtige tunnel voor mij, met lichtblauwachtige 

en grijsachtige mistige wolken, en wij vlogen er doorheen, zeer 

snel. Ik voelde mij als superman, maar dit was echt! De bode engel 
Berismeja vertelde mij, dat dit een wormgat is in de ruimte, dat 

men wel kent. 

 
Opeens zag ik, na al dat geflits, weer een soort heelal voor 

ons, maar toch anders… 
De sterren hadden niet echt hun glans. Ik zag steenachtige en 

vuurachtige planeten.  

De bode engel Gods riep: In de almachtige Naam boven alle namen 
beveel ik u, in de naam van Adonai, Elohím, Yeshua HaMashiach, 

Jezus Christus: Word geopenbaard, nu! 
 

Het leek wel, of er plotseling een soort sluier was 

weggenomen, want ik zag nu 13 planeten!  
En van enkele daarvan zag ik schorpioenvormige, boemerang-

achtige ruimteschepen wegkomen, waaronder ook een groot 

satellietachtig ruimteschip, dat zijn satelliet aan het draaien was. 
Voorwaar, dit zijn de planeten van de zogenaamde ‘bezoekers uit 

de ruimte’, die in werkelijkheid de gevallen engelen zijn! 
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Lees voor: Openbaring 13, vers 8 tot en met 10  Hier staat 
geschreven: En allen, die op de aarde wonen, zullen het beest 

aanbidden, ieder, wiens naam niet geschreven is in het boek des 

levens van het Lam, dat geslacht is, sedert de grondlegging der 
wereld. Indien iemand een oor heeft, hij hore. Indien iemand in 

gevangenschap voert, dan gaat hij in gevangenschap; indien 
iemand met het zwaard zal doden, dan moet hij zelf met het 

zwaard gedood worden. Hier blijkt de volharding en het geloof der 

heiligen.  
 

Benjamin schrijft verder: Van hieruit voeren ze aanvallen uit, 
en doen ze er alles aan, om de kinderen Gods van de enige 

ware God van Abraham, Izaäk en Jakob weg te trekken.  

Kijk eens daar! zei de bode engel Gods. 
Ik zag een ander ruimteschip, waar een soort luik openging, en ik 

zag er vleermuisachtige engelen uitvliegen, een soort leger. De 
engel des Heren sprak, 

 

Profeet Benjamin, men wil graag opgenomen worden en 
men bidt ook voor de familie en naasten op aarde, of ook zij 

gered mogen worden. 

En nu grijpt Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, in en hoort naar 
de vele gebeden, en geeft nog velen een kans naar de 

hartverlangens en gebeden! Maar, men klaagt… “Heer, haal ons 
thuis!” 

 

Lees voor: 1 Korinthiërs 13, vers 4 tot en met 7  Hier staat 
geschreven: De liefde is lankmoedig, de liefde is goedertieren, zij is 

niet afgunstig, de liefde praalt niet, zij is niet opgeblazen, zij kwetst 
niemands gevoel, zij zoekt zichzelf niet, zij wordt niet verbitterd, zij 

rekent het kwade niet toe. Zij is niet blijde over ongerechtigheid, 

maar zij is blijde met de waarheid. Alles bedekt zij, alles gelooft zij, 
alles hoopt zij, alles verdraagt zij.  

De bode engel Gods sprak verder, 

 
Velen zijn egoïstisch in werkelijkheid, als zij maar gered zijn 

en behouden. 
Maar zo werkt God niet. Hij kijkt naar elk hart en gedachte, en Zijn 

liefde was ook juist voor de verlorenen.  
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Lees voor: Johannes 3, vers 16  Hier staat geschreven: Want alzo 

lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon 

gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren 
ga, maar eeuwig leven hebbe. 

De bode engel Gods sprak verder, 
 

Voorwaar, gij die luistert, Openbaring 13 is gelijk aan 2013. 

Maar ik zeg u ook, Al is dit u gezegd, toch zullen enkele 
gebeurtenissen ook erna plaatsvinden. Begrijp dit goed!  

 
Deze gevallen engelen vallen telkens de wereld aan, en het 

is aan u wat gij daartegen doet. 

 
Lees voor: Openbaring 16, vers 11  Hier staat geschreven: en zij 

lasterden de God des hemels vanwege hun pijnen en vanwege hun 
gezwellen, en zij bekeerden zich niet van hun werken. 

De bode engel Gods sprak verder, 

 
Voorwaar, sta in uw kracht, want alles komt dichterbij, zoals 

u ziet door de gebeurtenissen heen! 

Ik breng u nu terug. Kom! zei de engel des Heren.  
En via dezelfde weg kwamen we terug, en de bode engel des Heren 

nam afscheid: Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 

 

Jezus Christus zegt u: Ga voor het top-pakket! 
 

OM VERDER TE KUNNEN GROEIEN, MOET U VAN HET 
‘BASISPAKKET’ AFSTAPPEN EN VOOR HET TOP-PAKKET GAAN, EN 

DE JUISTE SLEUTELS OM TE KUNNEN GROEIEN. WAT DIT 
INHOUDT, HOORT U IN DEZE BOODSCHAP VAN DE HERE GOD!  

 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, welkom! Op 15 oktober 2013 bracht een bode engel Gods de 
volgende boodschap van de almachtige God over, de God van 
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Abraham, Izaäk en Jakob, woord voor woord overgebracht en 
meteen opgeschreven door Benjamin Cousijnsen.  

 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Isa, Jezus Christus van Nazareth. Voorwaar, voorwaar, 

ik zeg u, ik ben de bode engel Gods en mijn naam is Rafaël.  
 

Voorwaar, hoeveel deuren hebt gij in uw huis, denkt u? 

Schrijf dit nu meteen op.  
En nu het volgende: hoeveel sleutels hebt gij van uw huis, denkt u?  

Schrijf ook dit op. 
En nu het volgende: hoeveel sleutels hebt gij van uw hart, denkt u?  

Schrijf dit ook meteen op. En luister nu verder aandachtig. 

 
Lees voor: Openbaring 20, vers 1 tot en met 2  Hier staat 

geschreven: En ik zag een engel nederdalen uit de hemel met de 
sleutel des afgronds en een grote keten in zijn hand; en hij greep 

de draak, de oude slang, dat is de duivel en de satan… tot zover. 

 
1 Johannes 3, vers 8  Hier staat geschreven: Wie de zonde doet 

is uit de duivel, want de duivel zondigt van den beginne. Hiertoe is 

de Zoon van God geopenbaard, opdat Hij de werken des duivels 
verbreken zou.  

En vers 10 tot en met 11  Hieraan zijn de kinderen Gods en de 
kinderen des duivels kenbaar: een ieder, die de rechtvaardigheid 

niet doet, is niet uit God, evenmin als wie zijn broeder niet 

liefheeft. Want dit is de verkondiging, die gij van den beginne 
gehoord hebt: dat wij elkander zouden liefhebben. 

 
Jesaja 22, vers 22 en 23  Heeft u een Bijbel, lees dan met mij 

mee. Hier staat geschreven: En Ik zal de sleutel van het huis van 

David op zijn schouder leggen; opent hij, niemand sluit; sluit hij, 
niemand opent. En Ik zal hem als een pin in een hechte plaats 

vastslaan, zodat hij tot een erezetel worden zal voor zijn familie.  

De bode engel Gods sprak verder, 
 

Voorwaar, zo zijn er ook kerken, die niet openstaan voor het 
totale pakket Gods! 
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Lees voor: Lukas 11, vers 52  Hier staat geschreven: Wee u, 
wetgeleerden, want gij hebt de sleutel der kennis weggenomen; 

zelf zijt gij niet binnengegaan en hen, die trachtten binnen te gaan, 

hebt gij tegengehouden. 
De bode engel Gods sprak verder, 

 
Voorwaar, Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, zegt u 

duidelijk het volgende: 

 
Lees voor in Efeziërs 4, vers 11 en 12  Hier staat geschreven: En 

Hij heeft zowel apostelen als profeten gegeven, zowel evangelisten 
als herders en leraars, om de heiligen toe te rusten tot 

dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus. 

De bode engel Gods sprak verder, 
 

Dit pakket is het top-pakket en de juiste sleutels om verder 
te kunnen groeien. 

Zo spreekt de Heer. En het basispakket is niet wat de Heer 

bedoelde! 
 

Lees voor: 1 Korinthiërs 13, vers 10 tot en met 11  Hier staat 

geschreven: Doch, als het volmaakte komt, zal het onvolkomene 
afgedaan hebben. Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, 

voelde ik als een kind, overlegde ik als een kind. Nu ik een man ben 
geworden, heb ik afgelegd wat kinderlijk was. 

De bode engel Gods sprak verder, 

 
Voorwaar, gebruik uw hemelse sleutels, ja gij die luistert! 

 
Lees voor: Mattheüs 16, vers 19  Hier staat geschreven: Ik zal u 

de sleutels geven van het Koninkrijk der hemelen, en wat gij op 

aarde binden zult, zal gebonden zijn in de hemelen, en wat gij op 
aarde ontbinden zult, zal ontbonden zijn in de hemelen. 

De bode engel Gods sprak verder, 

 
Voorwaar, en hoe is het met u? 

 
Lees voor: 1 Petrus 2, vers 3 tot en met 9  Hier staat 

geschreven: indien gij geproefd hebt, dat de Here goedertieren is. 
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En komt tot Hem, de levende steen, door de mensen wel 
verworpen, maar bij God uitverkoren en kostbaar, en laat u ook zelf 

als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijk huis, 

om een heilig priesterschap te vormen, tot het brengen van 
geestelijke offers, die Gode welgevallig zijn door Jezus Christus. 

Daarom staat er in een schriftwoord: Zie, Ik leg in Sion een 
uitverkoren en kostbare hoeksteen, en wie op hem zijn geloof 

bouwt, zal niet beschaamd uitkomen. U dan, die gelooft, geldt dit 

kostbare, maar voor de ongelovigen geldt: De steen, die de 
bouwlieden afgekeurd hadden, die is geworden tot een hoeksteen 

en een steen des aanstoots en een rots der ergernis, voor hen, die 
zich daaraan, in hun ongehoorzaamheid aan het woord, stoten, 

waartoe zij ook bestemd zijn. Gij echter zijt een uitverkoren 

geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk 
Gode ten eigendom, om de grote daden te verkondigen van Hem, 

die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht.  
 

Johannes 10, vers 8 tot en met 12  Hier staat geschreven: 

Allen, die vóór Mij gekomen zijn, zijn dieven en rovers, maar de 
schapen hebben naar hen niet gehoord. Ik ben de deur; als iemand 

door Mij binnenkomt, zal hij behouden worden; en hij zal ingaan en 

uitgaan en weide vinden. De dief komt niet dan om te stelen en te 
slachten en te verdelgen; Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben 

en overvloed. Ik ben de goede herder. De goede herder zet zijn 
leven in voor zijn schapen; maar wie huurling is en geen herder, 

wie de schapen niet toebehoren, ziet de wolf aankomen, laat de 

schapen in de steek en vlucht – en de wolf rooft ze en jaagt ze 
uiteen. 

En vers 27 tot en met 29  Mijn schapen horen naar mijn stem en Ik 
ken ze en zij volgen Mij, en Ik geef hun eeuwig leven en zij zullen 

voorzeker niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit 

mijn hand roven. Wat mijn Vader Mij gegeven heeft, gaat alles te 
boven en niemand kan iets roven uit de hand mijns Vaders.    

De bode engel Gods sprak verder, 

 
Voorwaar, Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, is de 

enige Sleutel om vele deuren mee te kunnen openen. 
Maar dan moet gij wel openstaan en uw hart openen, maar alleen 

voor Hem. 
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Lees voor: Johannes 3, vers 16  Hier staat geschreven: Want alzo 

lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon 

gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren 
ga, maar eeuwig leven hebbe. 

 
Ik heb de sleutels van de Dood en het Dodenrijk en het 

Leven! Zo spreekt de Heer. 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 
verdween. 

 
 

 

Wat doet u met uw roeping? 
 

BOODSCHAP GODS, RECHTSTREEKS OVERGEBRACHT VAN DE 

TROON VAN GENADE, AFKOMSTIG VAN JEZUS CHRISTUS! 
VOORWAAR GELIEFDEN DES HEREN, WAT DOET GIJ MET UW 

ROEPING? EN: VERHEF DE HEER! EN DE HEER WACHT OP U!  
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 15 oktober 2013 ’s avonds bracht een 

bode engel van de almachtige God deze boodschap Gods over, van 
de God van Abraham, Izaäk en Jakob, overgeleverd aan en meteen 

opgeschreven door Benjamin Cousijnsen, Gods ware eindtijdprofeet 
van de laatste dagen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Isa, Jezus Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, 

Mijn naam is Celtrus en ben de bode engel Gods.  
 

Voorwaar,  

 
Sirach 43, vers 28 tot en met 30  Waar vinden we de kracht om 

hem te loven? Hij is groter dan alles wat hij gemaakt heeft. Hoe 

ontzagwekkend is de Heer, hoe groot, hoe wonderbaarlijk is zijn 
macht. Verhef de Heer en loof hem zo veel je kunt, want hij gaat je 



 
 

 

2109 
 
 

 

altijd te boven. Verhef hem met alle kracht die in je is, ga ermee 
door, want het is nooit genoeg.  

 

Voorwaar geliefden des Heren, wat doet gij met uw roeping? 
Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, gaf het ook niet op, maar 

bleef getuigen. 
 

Sirach 50, vers 28 en 29  Gelukkig is wie zich in deze lessen 

verdiept, wie ze ter harte neemt wordt wijs. Als je ernaar handelt 
word je sterk in alles, want ontzag voor de Heer wijst je de weg. De 

Heer geeft wijsheid aan de vromen.  
 

Jakobus 4, vers 7 tot en met 10  Onderwerpt u dus aan God, 

maar biedt weerstand aan de duivel, en hij zal van u vlieden. 
Nadert tot God, en Hij zal tot u naderen. Reinigt uw handen, 

zondaars, en zuivert uw harten, gij, die innerlijk verdeeld zijt. 
Beseft uw ellende, treurt en weent; uw gelach moet veranderen in 

treurigheid, en uw vreugde in neerslachtigheid. Vernedert u voor de 

Here, en Hij zal u verhogen. 
 

Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, is de Heer, maar 

ook een echte gentleman. 
Vrees niet! Zonder uitnodiging komt Hij echt niet in uw hart. Hij 

klopt en wacht geduldig op uw uitnodiging en op uw hart. 
Voorwaar, Hij wil u het eeuwige leven geven. Nodig de Heer uit, om 

in uw hart te komen wonen en vraag om vergeving!  

 
Lees voor: 2 Samuël 22, vers 31 tot en met 33  Hier staat 

geschreven: Gods weg is volmaakt, het woord van de HEER is 
zuiver, een schild is hij voor allen die bij hem schuilen. Wie anders 

is God dan de HEER, wie anders een rots dan onze God? De God die 

mijn sterke vesting is baant een volmaakte weg voor mij. 
 

Johannes 3, vers 16  Hier staat geschreven: Want God had de 

wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen 
die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. 

 
De bode engel Gods sprak verder, Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, 

Shalom! en verdween. 
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De toegelaten achtervolging & Gods 
overwinning! 
 

OPENBARENDE BOODSCHAP VAN DE HEER ADONAI, ELOHÍM: NA 
DEZE EXPLOSIE VOLGDE ER EEN GROOT GEJUICH IN DE HEMEL, 

ER WERD GEJUICHT: HALLELUJA! GEPREZEN ZIJ ADONAI ELOHÍM! 
HIJ HEEFT DE OVERWINNING BEHAALD! 

 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, welkom! Op 16 oktober 2013 bracht de engel des Heren deze 
openbarende boodschap van de almachtige God over, van de God 

van Abraham, Izaäk en Jakob, overgedragen aan Benjamin 
Cousijnsen, Gods ware eindtijdprofeet.  

 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Isa, Jezus Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, ik 

ben de bode engel Michaël.  
 

Op 14 oktober 2013 werd profeet Benjamin Cousijnsen 

meegenomen door Gods bode engel Berismeja, en Benjamin 
zag in het heelal vele planeten en ging door een buisachtige 

tunnel heen. 

Meer hierover kunt u horen in de boodschap onder de titel: 
‘Openbaring Gods in de ruimte’.  

 
Voorwaar, op 16 oktober 2013 hoorde profeet Benjamin 

Cousijnsen via zijn oren een keihard geluid. 

Meestal hoort Benjamin de sluizen opengaan en dat de bode engel 
Gods eraan komt. Maar dit was een ander geluid. Benjamin hoorde 

keihard, heel kort, door zijn gehoor het geluid van krekels en 
ijzeren buizen en andere onverklaarbare geluiden. Voorwaar, 

meteen toen het weg was, hoorden Benjamin en Marta samen een 

bromgeluid. Benjamin en Marta gingen naar de tuin en hoorden nu 
samen dit geluid vanuit een richting komen in de lucht: een zware 
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brom en hetzelfde ijzeren buizen geluid. Toen Benjamin en Marta 
besloten om maar naar binnen te gaan in hun huis, volgde er een 

soort explosie knal in de lucht!  

 
Voorwaar, de gevallen engelen hadden profeet Benjamin en 

de bode engel Gods op 14 oktober 2013 dus waargenomen 
in hun heelal.  

Ze zijn niet blij met de openbaringen, die Benjamin deelt via de 

engelen Gods! Voorwaar, een ruimteschip ging door het wormgat 
naar de aarde op 15 oktober 2013, en kwam in het luchtruim op 

aarde aan, op zoek naar Benjamin. Voorwaar, de God van 
Abraham, Izaäk en Jakob had dit echter toegelaten, om dit schip 

voorgoed te kunnen vernietigen. En dit was de explosie, die Marta 

en Benjamin hoorden.  
Zes ruimteschepen hebben dit schorpioen ruimteschip met de 

aanvoerder, onder de naam Satadelfon ingesloten en voor altijd 
vernietigd, samen met de 666 bemanningsleden. Na deze explosie 

volgde er een groot gejuich in de hemel en werd er gejuicht: 

“Halleluja! Geprezen zij Adonai, Elohím! Hij heeft de overwinning 
behaald!” 

 

Voorwaar, gij zijt Gods ware eindtijdprofeet, en gij en Marta 
en de werkers zijn beschermd.  

Vergeet dit nimmer! 
 

Lees voor: Johannes 3, vers 16  Hier staat geschreven: Want alzo 

lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon 
gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren 

ga, maar eeuwig leven hebbe. 
De bode engel Gods sprak verder, 

 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! en verdween. 
 

SHALOM 

Dient Hem trouw met uw ganse hart! 
 

LOOF DE HERE, ALLE GIJ VOLKEN, PRIJS HEM, ALLE GIJ NATIEN; 

WANT ZIJN GOEDERTIERENHEID IS MACHTIG OVER ONS, EN DES 
HEREN TROUW IS TOT IN EEUWIGHEID!!! 
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Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Mijn naam is Benjamin Cousijnsen. Op 16 

oktober 2013 kreeg ik de volgende boodschap van een bode engel 
Gods, die ik graag met u wil delen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 
HaMashiach, Isa, Jezus Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, 

profeet Benjamin, mijn naam is Bedios en ik ben de bode engel 
Gods.  

 

Voorwaar, gij daar, wie schijnt er aandacht aan? 
Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, zegt u het volgende: 

 
Jesaja 42, vers 8 en 9  Ik ben de HERE, dat is mijn naam, en 

mijn eer zal Ik aan geen ander geven noch mijn lof aan de 

gesneden beelden. Het vroegere, zie, het is gekomen, en nieuwe 
dingen kondig Ik u aan; voordat zij uitspruiten, doe Ik ze u horen. 

 

Psalm 89, vers 3  Want ik zeide: Voor eeuwig wordt de 
goedertierenheid gebouwd; in de hemel bevestigt Gij uw trouw. 

 
Voorwaar, dit is Zijn trouw aan u! 

 

Psalm 91, vers 4  Met zijn vlerken beschermt Hij u, en onder zijn 
vleugelen vindt gij een toevlucht; zijn trouw is schild en pantser.  

 
Voorwaar, als gij niet trouw zijt in het kleine, dan zijt gij ook 

niet trouw in het grote. 

 
Spreuken 20, vers 27 en 28  De geest van de mens is een lamp 

des HEREN, doorzoekende al de schuilhoeken van het hart. Liefde 

en trouw beschermen de koning, en door liefde schraagt hij zijn 
troon.  

 
Genesis 14, vers 19 en 20  En hij zegende hem en zeide: 

Gezegend zij Abram door God, de Allerhoogste, de Schepper van 
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hemel en aarde, en geprezen zij God, de Allerhoogste, die uw 
vijanden in uw macht heeft overgeleverd. En hij gaf hem van alles 

de tienden. 

 
Leviticus 26, vers 18  En indien gij desniettegenstaande niet naar 

Mij luistert, dan zal Ik u blijven tuchtigen wegens uw zonden, tot 
zevenmaal toe. 

 

Psalm 117, vers 1 en 2  Looft de HERE, alle gij volken, prijst 
Hem, alle gij natiën; want zijn goedertierenheid is machtig over 

ons, en des HEREN trouw is tot in eeuwigheid. Halleluja.  
 

1 Samuël 12, vers 24  Vreest slechts de HERE en dient Hem 

trouw met uw ganse hart, want ziet, welke grote dingen Hij onder u 
gedaan heeft. 

 
Voorwaar, wees ook trouw tegenover Mijn geliefde profeet 

Benjamin Cousijnsen! 

 
Spreuken 3, vers 3  Dat liefde en trouw u niet verlaten! Bind ze 

om uw hals, schrijf ze op de tafel van uw hart… tot zover. 

 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 
 

 

Wat de Vader doet, dat doet ook de Zoon! 
 

VOORWAAR, VOORWAAR, IK ZEG U, DE ZOON KAN NIETS DOEN 

VAN ZICHZELF, OF HIJ MOET HET DE VADER ZIEN DOEN. WANT 
WAT DEZE DOET, DAT DOET OOK DE ZOON EVENZO!  JOHANNES 

5, VERS 19 EN 20 
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Mijn naam is Benjamin Cousijnsen. Op 17 

oktober 2013 kreeg ik de volgende boodschap van een bode engel 
Gods, die ik graag met u wil delen. 
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Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Isa, Jezus Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, 

Hoor aandachtig! Ik ben de bode engel Schieripi.  
 

Voorwaar!  
 

Lukas 22, vers 46  En Hij zeide tot hen: Waarom slaapt gij? Staat 

op, bidt, dat gij niet in verzoeking komt. 
 

Voorwaar, word wakker daar, hoor! 
 

Johannes 5, vers 19 en 20  Jezus dan antwoordde en zeide tot 

hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, de Zoon kan niets doen van 
Zichzelf, of Hij moet het de Vader zien doen; want wat deze doet, 

dat doet ook de Zoon evenzo. Want de Vader heeft de Zoon lief en 
toont Hem al wat Hij zelf doet, en Hij zal Hem grotere werken tonen 

dan deze, opdat gij u verwondert. 

 
Handelingen 20, vers 36  En toen hij dit gezegd had, boog hij de 

knieën en heeft hij met hen allen gebeden.  

 
Johannes 8, vers 23 en 24  En Hij zeide tot hen: Gij zijt van 

beneden, Ik ben van boven; gij zijt van deze wereld, Ik ben niet 
van deze wereld. Ik heb u dan gezegd, dat gij in uw zonden zult 

sterven; want indien gij niet gelooft, dat Ik het ben, zult gij in uw 

zonden sterven. 
Johannes 8, vers 42  Jezus zeide tot hen: Indien God uw Vader 

was, zoudt gij Mij liefhebben, want Ik ben van God uitgegaan en 
gekomen; want Ik ben niet van Mijzelf gekomen, maar Hij heeft Mij 

gezonden. 

Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat 
Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in 

Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. 

 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
 

 



 
 

 

2115 
 
 

 

O, jee! Een engel! Een engel! 
 

BOODSCHAP GODS: CAROLINE HAD ANOREXIA EN LEEFDE ERG 

TERUGGETROKKEN, ZE ZAT IN EEN SOCIAAL ISOLEMENT, MAAR IN 
EEN VLIEGTUIG HAD ZE OP EEN DAG EEN BIJZONDERE 

ONTMOETING, WAT HAAR LEVEN TOTAAL VERANDERDE!  

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Mijn naam is Marta, en ik mag u deze 

boodschap van de almachtige God, die overgebracht werd door een 
bode engel Gods, gaan voorlezen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Isa, Jezus Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, 

mijn naam is Rafaël en ben een bode engel Gods. Voorwaar, ik 
vertel u een verhaal in beeldspraak.  

 
Een tijdje terug kwam ik Caroline tegen in het vliegtuig naar 

Engeland… 

Ik vroeg of er plaats was. 
“Ja”, zei ze. Ik zag haar mooie haren en prachtige ogen aan, en zag 

de volgende beelden… Ik zag dat ze een lage zelfwaardering had en 

een gevoel had, dat niemand haar begreep. 
 

Lees voor: Psalm 6, vers 7 en 8  Hier staat geschreven: Ik ben 
afgemat van mijn zuchten; elke nacht doorweek ik mijn sponde, 

doe ik mijn bed van tranen vloeien. Mijn oog is dof geworden van 

verdriet, verzwakt door allen die mij benauwen. 
 

Spreuken 16, vers 25  Hier staat geschreven: Soms schijnt een 
weg iemand recht, maar het einde daarvan voert naar de dood. 

En vers 20  Wie op het woord acht geeft, zal het goede vinden; ja, 

welzalig hij, die op de HERE vertrouwt.  
De bode engel Gods sprak verder, 

 

Voorwaar, Caroline leefde echt op haarzelf en leefde in een 
sociaal isolement. 
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Ze trok zich vaak terug en maakte smoesjes, om niet samen met 
anderen te hoeven eten. Ze had hoge eisen gesteld aan haarzelf. 

‘Ik mag niet eten!’ zeggen haar gedachten. En voor de spiegel laat 

satan haar een dikke Carolien zien, een vals spiegelbeeld. Ook is ze 
zeer bang om aan te komen, en doet ze er alles aan om dit niet te 

laten gebeuren. Hier houdt ze zich extreem mee bezig! 
 

Lees voor: Psalm 147, vers 3  Hier staat geschreven: Hij geneest 

de verbrokenen van hart en verbindt hun wonden. 
 

Johannes 8, vers 16  Hier staat geschreven: En indien Ik al 
oordeel, dan is mijn oordeel waarachtig, want Ik ben niet alleen, 

maar Ik en die Mij gezonden heeft. 

En vers 10 tot en met 12  En Jezus richtte Zich op en zeide tot 
haar: Vrouw, waar zijn zij? Heeft niemand u veroordeeld? En zij 

zeide: Niemand, Here. En Jezus zeide: Ook Ik veroordeel u niet. Ga 
heen, zondig van nu af niet meer! Wederom dan sprak Jezus tot 

hen en zeide: Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer 

in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben. 
De bode engel Gods sprak verder, 

 

Ik, Rafaël, vertelde haar dat ze zich moest bekeren, en dat ik 
een bode engel Gods ben. 

 
Lees voor: Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Hier staat 

geschreven: Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn 

eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem 
gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft 

zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld 
veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie 

in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds 

veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de 
eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de 

wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben 

dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die 
kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn 

werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat 
tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat zij in God verricht 

zijn. 
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De bode engel Gods sprak verder, 
 

O, jee! Ze riep, “Een engel! Een engel!” 

En iedereen keek naar Carolien, maar zagen mij niet…  
Ik zei, Carolien, gij aanbidt wat gij niet weet. Ga naar Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus! Ik legde mijn handen op haar hoofd, 
en ze schreeuwde: “Raak me niet aan!” en iedereen keek naar ons 

om, alsof ze wilden zeggen zo van, ‘Die is gek, die praat tegen 

niemand’.  
Ik heb veel met haar gesproken en zei, Ga naar een volle 

evangelische kerk en laat daar ook voor je bidden. Eet samen je 
ouders en dwing jezelf om mee te eten. 

 

Lees voor: Psalm 18, vers 31  Hier staat geschreven: Gods weg is 
volmaakt; des HEREN woord is zuiver. Hij is een schild voor allen 

die bij Hem schuilen.  
En vers 37  Gij hebt mij ruimte gegeven voor mijn schreden, en 

mijn enkels wankelden niet.  

Psalm 26, vers 2 en 3  Hier staat geschreven: Toets mij, HERE, en 
beproef mij, keur mijn nieren en mijn hart. Want uw 

goedertierenheid houd ik voor ogen, en ik wandel in uw waarheid. 

De bode engel Gods sprak verder, 
 

Voorwaar, ze is nu vrij van anorexia en een wederom 
geboren Christen. 

Voorwaar, deze parel brokkelt nooit meer af! Deze parel schittert 

weer. 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 

verdween. 
 

 

 

Sinterklaas en de Kerstman zijn uit den boze! 
 

WEET DAT SINT NICOLAAS EN DE KERSTMAN WERKELIJK UIT DEN 
BOZE ZIJN EN NIET ZO ONSCHULDIG! DE HEER WAARSCHUWT OM 

NIET DEEL TE NEMEN AAN DEZE AFGODSRITUELEN. LUISTER OF 

LEES OVER DEZE 'SCHIJNHEILIGE' FEESTEN!  
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Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Op 18 oktober 2013 bracht een engel van 
de almachtige God deze boodschap over aan Benjamin Cousijnsen, 

Gods ware eindtijdprofeet. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Isa, Jezus Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, 
mijn naam is Rafaël en ben een bode engel Gods. Hoor aandachtig, 

Exodus 20, vers 3  Gij zult geen andere goden voor mijn 
aangezicht hebben. 

Exodus 20, vers 5  Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. 

 
Voorwaar, in den tijde van de Germanen was er ’s winters 

een winterfeest ter ere van de afgod Wodan. 
Voorwaar, honderden jaren vierde men dit al. Satan had een groot 

plan om klein tot groot over te halen. Satan zorgde ervoor, om de 

Germaanse heidense afgoderij te verchristelijken, en om zo zichzelf 
heilig te laten verklaren.  

 

Het Rooms-Katholicisme is een vermenging van 
afgodenverering en heiligverklaringen, en bracht het naar de 

voorgrond.  
En de kerk liet zich gebruiken voor satans plan. De Germanen 

geloofden in de krachten van de natuur. 

 
Leviticus 19, vers 4  Gij zult u niet tot de afgoden wenden en u 

geen gegoten beelden maken: Ik ben de HERE, uw God. 
 

Voorwaar, zelfs de wind zagen ze als een goddelijk wezen, 

die men Wodan noemde. 
Men symboliseerde Wodan als een heilige met een lange baard en 

een lange mantel, en in zijn hand hield hij een speer met een 

slangenkop vast, die ook als toverlans werd gezien. Samen met zijn 
achtbenig paard, Sleipnir, werd de Wodan bijgestaan door twee 

demonen, genaamd Hugin, de gedachte, en Munin, het geheugen. 
En verder had Wodan een begeleider bij zich, een boodschapper en 

vele andere duivelse helpers. Wodan was de belangrijkste 
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Germaanse god, bekend als de god van oorlog en dood! Hij bracht 
ook de zielen van de overledenen met zijn paard naar de 

onderwereld. 

 
Voorwaar, als gij deze achtergrond naast Sint Nicolaas en de 

kerstman legt, dan ziet gij dat er grote gelijkenissen zijn. 
En dit komt, omdat men hen ook zo moet zien! Dit is ook het werk 

van satan, de Wodangeest op aarde! 

 
Leviticus 19, vers 31  Gij zult u niet wenden tot de geesten van 

doden of tot waarzeggende geesten, gij zult hen niet zoeken, om u 
met hen te verontreinigen: Ik ben de HERE, uw God. 

 

Lees voor: Openbaring 19, vers 11 tot en met 15  Hier staat 
geschreven: En ik zag de hemel geopend, en zie, een wit paard; en 

Hij, die daarop zat, wordt genoemd Getrouw en Waarachtig, en Hij 
velt vonnis en voert oorlog in gerechtigheid. En zijn ogen waren een 

vuurvlam en op zijn hoofd waren vele kronen en Hij droeg een 

geschreven naam, die niemand weet dan Hijzelf. En Hij was bekleed 
met een kleed, dat in bloed geverfd was, en zijn naam is genoemd: 

het Woord Gods. En de heerscharen, die in de hemel zijn, volgden 

Hem op witte paarden, gehuld in wit en smetteloos fijn linnen. En 
uit zijn mond komt een scherp zwaard, om daarmede de heidenen 

te slaan. En Hijzelf zal hen hoeden met een ijzeren staf en Hijzelf 
treedt de persbak van de wijn der gramschap van de toorn Gods, 

des Almachtigen.  

 
Johannes 3, vers 16  Hier staat geschreven: Want alzo lief heeft 

God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 
opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig 

leven hebbe. 

Johannes 8, vers 31 tot en met 32  Hier staat geschreven: Jezus 
dan zeide tot de Joden, die in Hem geloofden: Als gij in mijn woord 

blijft, zijt gij waarlijk discipelen van Mij en gij zult de waarheid 

verstaan, en de waarheid zal u vrijmaken. 
 

Voorwaar, dit Sint Nicolaas en kerstman ritueel, waarbij zij 
allebei verhoogd en aanbeden worden, is uit den boze! 

Vele kinderen aanbidden Sint Nicolaas, de Wodan!  
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De mijter van de Rooms-Katholieken wordt ook ‘Dagon-hat’ 

genoemd, een visbek, dat staat voor verering van Dagon, 

ook bekend als Baäl-Moloch, duivel! 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 

verdween. 
 

 

 

Allen wie oprecht zijn en zuiver, worden 

gespaard! 
 
21 OKTOBER 2013  AAN VELE LANDEN: HOOR! MAAK UW PADEN 

RECHT EN WIE BEDEKT IS ONDER ZIJN KOSTBAAR BLOED, ZAL DE 

HERE SPAREN. EEUW IN EEUW UIT SPEELDEN VELEN EEN 
SPELLETJE MET GOD. MEN ONTVING GENADE, EN DAARNA GINGEN 

ZE DOOR MET ZONDIGEN EN HET BEWANDELEN VAN HUN OUDE 
WEGEN! 

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Vandaag bracht een bode engel Gods 

deze profetische waarschuwende, openbarende boodschap van de 

almachtige God over, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, aan 
eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 
HaMashiach, Isa, Jezus Christus van Nazareth. Voorwaar, voorwaar, 

ik zeg u, mijn naam is Donder en ben Gods bode engel.  
 

Voorwaar, China, op 6 september 2013 sprak Michaël tot u, 

dat de draak, de slang, de duivel is! 
En ik, Donder, Gods bode engel sprak op 7 september 2013 tot de 

Filippijnen, dat God uw land gaat straffen. Dit telt ook voor 
Indonesië, India, Mexico, Spanje, Afrika, Italië, Haïti, Nieuw-

Zeeland, Amerika, Rusland, Engeland, Pakistan, Afghanistan, 

Duitsland en Nederland, en de overige landen.  
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Voorwaar, Gods geliefde eindtijdprofeet smeekt en bidt tot God om 
u genadig te zijn, en om uitstel voor uw land! Maar gij luistert noch 

naar Benjamin Cousijnsen, noch naar de God van Abraham, Izaäk 

en Jakob, de almachtige God! Waarom wilt gij dan genade? 
 

Leviticus 19, vers 4  Gij zult u niet tot de afgoden wenden en u 
geen gegoten beelden maken: Ik ben de HERE, uw God. 

 

Lees voor: Deuteronomium 13, vers 4  Hier staat geschreven: 
De HERE, uw God, zult gij volgen, Hem vrezen, zijn geboden 

houden en naar zijn stem luisteren: Hem zult gij dienen en 
aanhangen. 

 

Galaten 6, vers 7  Hier staat geschreven: Dwaalt niet, God laat 
niet met Zich spotten. Want wat een mens zaait, zal hij ook 

oogsten. 
 

Kolossenzen 3, vers 1  Hier staat geschreven: Indien gij dan met 

Christus opgewekt zijt, zoekt de dingen, die boven zijn, waar 
Christus is, gezeten aan de rechterhand Gods. 

 

1 Thessalonicenzen 4, vers 3  Hier staat geschreven: Want dit 
wil God: uw heiliging, dat gij u onthoudt van de hoererij. 

En vers 7 en 8  Want God heeft ons niet geroepen tot onreinheid, 
maar in heiliging. Daarom, wie dit verwerpt, verwerpt niet een 

mens, maar God, die u immers ook zijn heilige Geest geeft. 

De bode engel Gods sprak verder, 
 

Voorwaar, ook zeg ik u, God maakt geen fouten! 
 

Lees voor: Genesis 1, vers 27  Hier staat geschreven: En God 

schiep de mens naar zijn beeld; naar Gods beeld schiep Hij hem; 
man en vrouw schiep Hij hen. 

 

Nergens staat geschreven, dat God de vrouw en de vrouw 
schiep, of de man en de man. 

God schiep juist man en vrouw naar Zijn beeld, en geen Adam en 
Adam, en Eva en Eva! sprak de bode engel Gods verder. 
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Voorwaar, satan heeft de waarheid vervangen; bekeer u!  
Voorwaar, velen hoorde ik roepen. Ik hoorde hun hulpgeroep. Toen 

dreunde en beefde de aarde, en God had de bescherming reeds 

weggenomen, en de Here deed de donder en bliksem en regen en 
hagel en zelfs vurige kolen, uit de ruimte neerkomen! Zo spreekt de 

Heer!  
 

Voorwaar, de engelen des Heren legeren zich rondom wie 

Mij, de Here, vrezen! 
Voorwaar, vele kerken met afgodsbeelden worden verwoest, zoals 

wat er met de afgoderij rituelen gebeurt. Onverwachts laait er een 
brand op! Voorwaar, ik ben de bode engel Donder. Wie zich niet 

bekeert, gaat verloren! Men heeft al te lang genade op genade 

ontvangen, eeuw in eeuw uit. En velen speelden een spelletje met 
God, en God zegende en men ontving genade, en daarna gingen ze 

door met zondigen en het bewandelen van hun oude wegen. 
Voorwaar, Hoor! en maak uw paden recht.  

 

Lees voor: Johannes 8, vers 12  Hier staat geschreven: Wederom 
dan sprak Jezus tot hen en zeide: Ik ben het licht der wereld; wie 

Mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het 

licht des levens hebben. 
Johannes 3, vers 16 tot en met 20  Hier staat geschreven:  Want 

alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon 
gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren 

ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de 

wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de 
wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet 

veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet 
heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is 

het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 

duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 
waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 

gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen. 

De bode engel Gods sprak verder, 
 

Ik, Donder, waarschuw u, ik voer mijn opdracht alleen maar 
uit. 
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En wie echter bedekt is onder Zijn kostbaar Bloed zal de Here 
sparen en beschermen, wie oprecht zijn en zuiver! Voor dezen telt, 

in Christus verbonden: Vreest niet! 

 
Lees voor: Psalm 18, vers 31 tot en met 32  Hier staat 

geschreven: Gods weg is volmaakt; des HEREN woord is zuiver. Hij 
is een schild voor allen die bij Hem schuilen. Want wie is God 

behalve de HERE, wie is een rots buiten onze God?  

Psalm 34, vers 5 en 6  Hier staat geschreven: Ik zocht de HERE en 
Hij antwoordde mij, Hij redde mij uit al mijn verschrikkingen. Zij 

schouwen naar Hem en stralen van vreugde, en hun aangezicht zal 
niet schaamrood worden.  

De bode engel Gods sprak verder, 

 
Voorwaar, ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel 

Gods, en verdween. 

Stop het in uw hart en draag het bij u! 
 

VOORWAAR, DEZE BOODSCHAP IS ZEER WAARDEVOL. STOP HET 
IN UW HART EN DRAAG HET BIJ U, SPRAK DE BODE ENGEL GODS! 

 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Op 21 oktober 2013 bracht de volgende 
bode engel van de almachtige God deze boodschap van de Here 

God over, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, woord voor woord 
aan Benjamin Cousijnsen, Gods ware eindtijdprofeet. 

 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Isa, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Beaba, 

Gods geliefde eenvoudige profeet Benjamin Cousijnsen.  
 

Voorwaar,  

 
Jesaja 14, vers 5  Hier staat geschreven: De HERE heeft de stok 

der goddelozen verbroken, de scepter der heersers… “Juich: 

Halleluja!” 
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Openbaring 1, vers 17  Ik ben de eerste en de laatste, 
Openbaring 1, vers 18  en de levende, en Ik ben dood geweest, en 

zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheden, en Ik heb de sleutels 

van de dood en het dodenrijk. “Juich!” 
 

Yeshua HaMashiach stierf aan het kruis en nam de sleutels 
van de dood en het dodenrijk weg, door er zelf dwars 

doorheen te gaan. 

Hij overwon de dood en werd levend! Juich: “Halleluja!” Voorwaar, 
niemand deed ooit zoiets voor u. En wat denkt u van: 

 
Efeziërs 1, vers 7  En in Hem hebben wij de verlossing door zijn 

bloed, de vergeving van de overtredingen, naar de rijkdom zijner 

genade… “Prijs de Heer, Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus 
Christus!” 

 
Psalm 32, vers 1 en 2  Welzalig hij “of zij”, wiens overtreding 

vergeven, wiens zonde bedekt is; welzalig de mens, wie de HERE 

de ongerechtigheid niet toerekent, en in wiens geest geen bedrog 
is.  

 

Voorwaar, O hoe wonderbaar is Jezus’ Bloed! 
Als u ziet, wat er om u heen geschiedt, moet u dan maar horen, 

zien en zwijgen en afwachten en maar toelaten, en erbij denken: 
‘Wij kunnen er toch niets aan veranderen, het is toch al zover 

gekomen, ik kan hier toch niet meer tegen vechten, want deze reus 

is mij te groot’?  
Voorwaar, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, wist wie satan was, 

en ook Paulus ondervond het. Hem werd namelijk een scherpe 
doorn in het vlees gegeven: een gevallen engel des satans sloeg 

Paulus met vuisten.  

 
Efeziërs 6, vers 13  Neemt daarom de wapenrusting Gods, om 

weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om, uw taak geheel 

vervuld hebbende, stand te houden. 
 

Juich als gij uw tienden geeft in uw bediening. 
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Jeremia 48, vers 7  Want om uw vertrouwen op uw werken en op 
uw schatten zult ook gij gegrepen worden… tot zover. 

 

Uw schat is ginds achter de sterren, in de hemel. 
 

Mattheüs 6, vers 21  Want, waar uw schat is, daar zal ook uw 
hart zijn. 

 

Voorwaar, deze boodschap is zeer waardevol.  
Stop het in uw hart en draag het bij u. 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 
verdween. 

 

 
 

Profetie: Australië zal er niet meer zijn! 
 
HOOR AUSTRALIE, BEKEER U EN BREEK MET UW AFGODEN! 

AUSTRALIE ZAL VANWEGE DE VERBORGEN ZONDEN ONBEWOOND 
WORDEN! LUISTER NAAR DE STRAFFEN GODS, DIE NU OVER U 

GAAN KOMEN! HET IS BETER DAT MEN EVACUEERT! 

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, welkom! Op 22 oktober 2013 bracht een bode engel Gods 

deze profetische waarschuwing, deze boodschap van de almachtige 
God over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Isa, Jezus Christus van Nazareth. Voorwaar, voorwaar, 

ik zeg u, mijn naam is Elisama; ik ben een bode engel Gods. 
Voorwaar, profeet Benjamin Cousijnsen, neem voorzichtig een van 

de twaalf rollen eruit en lees voor. 

 
Benjamin zei, “Ik lees Australië, en zie deze naam 

verdwijnen”. 

De bode engel Gods sprak, Dit betekent, Gods geliefde 
eindtijdprofeet, dat Australië er niet meer zal zijn. Ondanks dat de 
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bosbrand werd aangestoken door een 31-jarige man en een 15-
jarige jongen! Voorwaar, ook de temperaturen zullen wederom 

stijgen in Australië, rond de 55 tot bijna 60 graden! Het is beter dat 

men evacueert. Australië zal vanwege de verborgen zonden 
onbewoond worden! 

 
Lees voor: Jesaja 1, vers 7  Hier staat geschreven: Uw land is een 

woestenij; uw steden zijn met vuur verbrand; uw akker, daarvan 

eten vreemden voor uw ogen: een woestenij, als door vreemden 
ondersteboven gekeerd. 

En vers 12 tot en met 19  Wanneer gij komt om voor mijn 
aangezicht te verschijnen – wie heeft dit van u verlangd mijn 

voorhoven plat te treden? Gaat niet voort met huichelachtige offers 

te brengen – gruwelijk reukwerk is het Mij; nieuwe maan en 
sabbat, het bijeenroepen der samenkomsten – Ik verdraag het niet: 

onrecht met feestelijke vergadering. Uw nieuwemaansdagen en uw 
feesten haat Ik met heel mijn ziel, zij zijn Mij een last. Ik ben 

moede ze te dragen. Wanneer gij uw handen uitbreidt, verberg Ik 

mijn ogen voor u; zelfs wanneer gij het gebed vermenigvuldigt, 
hoor Ik niet; uw handen zijn vol bloed. Wast u, reinigt u, doet uw 

boze daden uit mijn ogen weg; houdt op kwaad te doen; leert goed 

te doen, tracht naar recht, houdt de geweldenaar in toom, doet 
recht aan de wees, verdedigt de rechtszaak der weduwe. Komt toch 

en laat ons tezamen richten, zegt de HERE; al waren uw zonden als 
scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw; al waren zij rood als 

karmozijn, zij zullen worden als witte wol. Als gij gewillig zijt en 

luistert, zult gij het goede des lands eten; maar als gij weigert en 
weerspannig zijt, zult gij door het zwaard worden verteerd, want de 

mond des HEREN heeft het gesproken. 
Jesaja 2, vers 12  Hier staat geschreven: Want er is een dag van de 

HERE der heerscharen tegen al wat hoogmoedig is en trots en 

tegen al wat zich verheft, opdat het vernederd worde. 
Jesaja 5, vers 11 en 12  Hier staat geschreven: Wee hun die reeds 

des morgens vroeg bedwelmende drank zoeken; die laat in de 

nacht opblijven, terwijl de wijn hen verhit. Dan bestaat hun feest in 
citer en harp, tamboerijn, fluit en wijn, maar op het doen des 

HEREN letten zij niet en het werk zijner handen zien zij niet. 
Jesaja 9, vers 17 tot en met 19  Hier staat geschreven: Want 

goddeloosheid brandt als een vuur, dat dorens en distels verteert 
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en de dichte takken van het woud aansteekt, zodat zij in 
rookwolken opgaan. Door de verbolgenheid van de HERE der 

heerscharen wordt het land in brand gezet, zodat het volk tot een 

prooi van het vuur wordt; de ene mens spaart de ander niet, men 
bijt naar rechts en toch hongert men, en men verslindt naar links 

en toch wordt men niet verzadigd, ieder verslindt het vlees van zijn 
eigen arm. 

De bode engel Gods sprak verder, 

 
Voorwaar, de zonneschijn zal stralende hitte en nevel, dat 

onverdraagbaar is, veroorzaken en over heel Australië 
brengen. 

Voorwaar, bekeer u en breek ook met uw afgoden! Kies heden wie 

gij dienen wilt, Australië!  
 

Lees voor: Johannes 8, vers 12  Hier staat geschreven: Wederom 
dan sprak Jezus tot hen en zeide: Ik ben het licht der wereld; wie 

Mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het 

licht des levens hebben. 
Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Hier staat geschreven: Want 

alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon 

gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren 
ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de 

wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de 
wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet 

veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet 

heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is 
het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 

duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 
waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 

gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; 

maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn 
werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 

De bode engel Gods sprak verder, 

 
Zoals Australië er niet meer zal zijn, zal de Verenigde Staten 

ook verdwijnen. 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 

verdween. 
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Zit u ook gevangen in uw ‘structuur’ denken? 
 

JEZUS CHRISTUS SPREEKT TOT U VANDAAG! VELEN GELOVEN 

NIET IN MIJN AUTORITEIT EN DAT IK TOEN, MAAR OOK NU NOG 
BEN WIE IK BEN! VELEN ZITTEN JARENLANG VAST IN HUN 

STRUCTUUR DENKEN EN GROEIEN NIET HIERDOOR! 
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 23 oktober 2013 bracht de Heer zelf, 
Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, Zijn boodschap over aan Zijn 

dienstknecht en eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Vrede zij u. Ik ben wie Ik ben. Ik ben uw Rabboeni, uw 

Adonai, uw Meester en Heer, Tze’va’ot, Here der heerscharen, 
Yeshua HaMashiach, Jezus Christus van Nazareth.  

 

Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, Vele kinderen geloven niet in 
Mijn autoriteit, en dat Ik toen, maar ook nu nog ben wie Ik 

ben, de Alfa en de Omega en de Heerser van al wat leeft, van 

elke planeet en ster en heelal en mens en dier en macht en 
kracht!  

 
Jeremia 32, vers 27  Zie, Ik, de HERE, ben de God van al wat 

leeft; zou voor Mij iets te wonderlijk zijn? 

 
Ik ben wie Ik ben, de enige Weg, de ware Weg en het Leven, 

de grote Overwinnaar en die het laatste oordeel geeft. 
Voorwaar, Benjamin Cousijnsen is Mijn eindtijdprofeet en 

aangesteld om geen woorden te verzwijgen. Doordat gij alleen dat 

wil horen, wat gij wilt horen, omdat velen in hun Bijbelse structuur 
denken, en opgesloten vastzitten, missen ze de nieuwe werken van 

de Heilige Geest. En als profeet Benjamin Cousijnsen u namens mij, 

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, u nieuwe dingen openbaart en 
moet doorgeven, zijn er vele Christenen die flippen, doorslaan en 
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boos worden, omdat dit niet te vinden is in hun Bijbel! Gij praat 
toch ook niet alleen vanuit uw Bijbel, maar praat toch ook over 

andere zaken, die niet in uw Bijbel staan? Het gaat zover, dat 

sommigen de Bijbel verafgoden en Mij niet meer horen. Voorwaar, 
voorwaar, Ik zeg u, Ik ben wie Ik ben, en Ik ben geen boek, Ik leef!  

 
Voorwaar, begrijpt gij nu de boodschappen via Benjamin? 

Sommigen zijn jaren Christen, maar als het Woord u niet laat 

groeien, en gij blijft op diezelfde hoogte van de trap, jarenlang, dan 
zijt gij gevangen, opgesloten! Overdenk dit. Strek u uit en ga niet 

flippen, sla niet door! Ik ben wie Ik ben. En sta open voor Mijn 
woorden via profeet Benjamin Cousijnsen! Wandelt in de waarheid. 

Ik zal u nieuwe dingen geven en openbaren en zegenen. Wie kan 

tegen Mij en u strijden? 
Niemand! 

 
Lees voor: Efeziërs 2, vers 8  Hier staat geschreven: Want door 

genade zijt gij behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf: het 

is een gave van God. 
 

1 Johannes 3, vers 24  Hier staat geschreven: En wie zijn 

geboden bewaart, blijft in Hem en Hij in hem “en in haar”. En 
hieraan onderkennen wij, dat Hij in ons blijft: aan de Geest, die Hij 

ons gegeven heeft. 
 

Johannes 3, vers 16  Hier staat geschreven: Want alzo lief heeft 

God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 
opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig 

leven hebbe. 
 

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, sprak verder, Profeet 

Benjamin, Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

SHALOM 

Ik leef, ga een relatie met Mij aan! 
 

BOODSCHAP VAN JEZUS CHRISTUS: IK NAM DE STRAF OP MIJ, 

OMDAT IK VAN U HOU! BEKEER U EN KOM TOT MIJ! IK LEEF! GA 
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EEN RELATIE AAN MET MIJ! ZO SPREEKT DE HEER TOT U! VERDER 
OOK EEN GOEDE VERTALER GEZOCHT! 

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Vandaag is het weer donderdag, 24 

oktober 2013, dus we gaan officieel weer in beeld. Deze boodschap 

mag ik aan u gaan voorlezen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Isa, Jezus Christus van Nazareth. Voorwaar, voorwaar, 

ik zeg u, Hoor aandachtig! Mijn naam is Miriach en ben een bode 

engel Gods.  
 

Voorwaar, spreekt gij zowel Engels als Spaans? Of zijt gij 
anderstalig en beheerst gij het goed?  

Meld u dan, als vrijwilliger, als wederom geboren Christen, en vele 

zielen wilt redden en 100% achter de boodschappen staat van de 
eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. Wilt u 

ons zo helpen, dan kunt gij een mail sturen naar: 

marion.verkleij@telfort.nl  
Ik begin nu met de boodschap… 

 
Lees voor: Lukas 9, vers 22 tot en met 26  Hier staat 

geschreven: En Hij zeide: De Zoon des mensen moet veel lijden en 

verworpen worden door de oudsten en overpriesters en 
schriftgeleerden en gedood worden en ten derden dage worden 

opgewekt. Hij zeide tot allen: Indien iemand achter Mij wil komen, 
die verloochene zichzelf en neme dagelijks zijn kruis op en volge 

Mij. Want ieder, die zijn leven zal willen behouden, die zal het 

verliezen; maar ieder, die zijn leven verloren heeft om Mijnentwil, 
die zal het behouden. Want wat baat het een mens, als hij de 

gehele wereld wint, maar zichzelf verliest of zelf schade lijdt? Want 

ieder, die zich voor Mij en voor mijn woorden zal schamen, voor 
hem zal de Zoon des mensen Zich schamen, wanneer Hij komt in 

zijn heerlijkheid en die van de Vader en de heilige engelen.  
De bode engel Gods sprak verder, 
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Voorwaar, Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, 
kondigde hier Zijn dood aan, voordat Hij dit ook werkelijk 

ondervond en meemaakte tot in de details, tot Zijn lijden en 

opstanding! 
Ook stond Zijn lijden al vast, voordat Yeshua HaMashiach, Isa, 

Jezus Christus, geboren werd. 
 

Lees voor: Jesaja 53, vers 3 tot en met 5  Hier staat 

geschreven: Hij was veracht en van mensen verlaten, een man van 
smarten en vertrouwd met ziekte, ja, als iemand, voor wie men het 

gelaat verbergt; hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. 
Nochtans, onze ziekten heeft hij op zich genomen, en onze smarten 

gedragen; wij echter hielden hem voor een geplaagde, een door 

God geslagene en verdrukte. Maar om onze overtredingen werd hij 
doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld; de straf die ons 

de vrede aanbrengt, was op hem, en door zijn striemen is ons 
genezing geworden.  

De bode engel Gods sprak verder, 

 
Voorwaar, Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, zegt ook 

nu het volgende tot u: 

Ik nam de straf op Mij, omdat Ik van u hou. Ik nam uw 
overtredingen op Mij en droeg het. Bekeer u en kom tot Mij! Ga een 

relatie aan met Mij. Ik leef! zegt de Heer. 
 

Lees voor: Lukas 24, vers 4 tot en met 9  Hier staat geschreven: 

En het geschiedde, terwijl zij daarover in verlegenheid waren, dat, 
zie, twee mannen in een blinkend gewaad bij haar stonden. En toen 

zij zeer verschrikt werden en haar aangezicht ter aarde neigden, 
zeiden dezen tot haar: Wat zoekt gij de levende bij de doden? Hij is 

hier niet, maar Hij is opgewekt. Herinnert u, hoe Hij, toen Hij nog in 

Galilea was, tot u gesproken heeft, zeggend, dat de Zoon des 
mensen moest overgeleverd worden in de handen van zondige 

mensen en gekruisigd worden en ten derden dage opstaan. En zij 

herinnerden zich zijn woorden, en teruggekeerd van het graf, 
boodschapten zij dit alles aan de elven en aan al de anderen. 

 
Johannes 3, vers 16 tot en met 18  Hier staat geschreven: Want 

alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon 
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gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren 
ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de 

wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de 

wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet 
veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet 

heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. 
 

De bode engel Gods sprak verder, Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, 

Shalom! en verdween. 
 

 
 

Hij zal uw steenblokken wegnemen! 
 
BOODSCHAP VAN DE HEER: INDIEN GIJ TOT HEM KOMT, EN U 

BEKEERT U TOT DE ALLERHOOGSTE, DAN ZAL HIJ U BESCHERMEN 

EN BEWAREN: EN HIJ ZAL UW STEENBLOKKEN WEGNEMEN!  
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Mijn naam is Benjamin Cousijnsen. Op 

donderdag 24 oktober 2013 kreeg ik de volgende boodschap van 
een bode engel Gods, die ik heel graag met u wil delen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Isa, Jezus Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, 

mijn naam is Rafaël en ik ben een bode engel Gods.  
 

Voorwaar, hoor aandachtig, Mijn kind, spreekt Yeshua 

HaMashiach, Isa, Jezus Christus tot u. 
Voorwaar, verberg u niet! Gij hoort nu Mijn stem. Ik zag u wenen 

en Mijn ogen zijn op u. Uw binnenste is vol teleurstelling en onrust 
en verdriet.  

 

Klaagliederen 3, vers 8 en 9  Zelfs als ik schreeuw en om hulp 
roep, versmaadt Hij mijn gebed. Hij heeft mijn weg versperd met 

steenblokken, mijn paden onbegaanbaar gemaakt. 
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Mijn kind, deze steenblokken hebt gij zelf veroorzaakt, en ze 
komen niet van Mij, spreekt de Heer. 

Neem dit in acht. 

 
Psalm 18, vers 31  Gods weg is volmaakt; des HEREN woord is 

zuiver. Hij is een schild voor allen die bij Hem schuilen.  
Psalm 23, vers 4  Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik 

vrees geen kwaad, want Gij zijt bij mij… tot zover.  

 
Voorwaar, Ik zal uw wegen vrijmaken en uw steenblokken 

wegnemen! spreekt de Heer. 
 

Psalm 34, vers 18 tot en met 21  Roepen zij, dan hoort de 

HERE, en Hij redt hen uit al hun benauwdheden. De HERE is nabij 
de gebrokenen van hart en Hij verlost de verslagenen van geest. 

Talrijk zijn de rampen van de rechtvaardige, maar uit die alle redt 
hem de HERE; Hij behoedt al zijn “en haar” beenderen, niet één 

daarvan wordt gebroken.  

 
Voorwaar, richt u op en ziet Gods daden! 

 

Lees voor uzelf: Psalm 91, vers 9 tot en met 12 
 

De bode engel Gods sprak verder, Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, 
Shalom! 

 

SHALOM 
 

 
 

Als sneeuw voor de zon… versla die kameleon! 
 
25 OKTOBER 2013  VOORWAAR, RIDDERS EN STRIJDERS EN 

OVERWINNAARS IN YESHUA HAMASIACH, ISA, JEZUS CHRISTUS: 

MET WELKE GEDACHTEN GAAT GIJ RUSTEN EN SLAPEN? 
BELANGRIJKE HANDVATEN DOOR DE HEER ZELF GEGEVEN! 

 

 
Volledige weergave: 



 
 

 

2134 
 
 

 

 
Hallo, van harte welkom! Op 25 oktober 2013 bracht een bode 

engel van de almachtige God deze boodschap over aan 

eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.  
 

Shalom, profeet Benjamin Cousijnsen! Ik begroet u in de 
wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus van 

Nazareth.  

 
Voorwaar, ridders en strijders en overwinnaars des Heren, 

wij engelen bidden voor u! 
 

Filippenzen 1, vers 3 tot en met 7  Ik dank mijn God, zo dikwijls 

ik uwer gedenk; immers, in al mijn gebeden bid ik telkens voor u 
allen, “en ook alle engelen”, voegde de bode engel Gods toe, met 

blijdschap, wegens uw deelhebben aan de prediking van het 
evangelie, van de eerste dag af tot nu toe. Hiervan toch ben ik ten 

volle overtuigd, dat Hij, “Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus 

Christus”, voegde de engel des Heren toe, die in u een goed werk 
is begonnen, dit ten einde toe zal voortzetten, tot de dag van 

Christus Jezus, “Isa, Yeshua HaMashiach, Adonai!” voegde de 

engel des Heren toe. Zó van u allen te denken spreekt voor mij dan 
ook vanzelf, omdat ik “en alle engelen”, voegde de engel des 

Heren toe, u op het hart draag… tot zover. 
 

Voorwaar, mijn naam is Heidachama. 

 
Wij bode engelen Gods zeggen tot u, die luistert, Elke ziel op 

aarde wordt opgedragen en ook dit werk hoort bij ons. 
 

Kolossenzen 2, vers 2 tot en met 3  Lees dit voor. Hier staat 

geschreven: Opdat hun harten getroost en zij in de liefde verenigd 
worden tot alle rijkdom van een volledig inzicht, en zij het 

geheimenis Gods mogen kennen, Christus, in wie al de schatten der 

wijsheid en kennis verborgen zijn. 
En vers 6  Nu gij Christus Jezus, de Here, aanvaard hebt, wandelt 

in Hem. 
En vers 8  Ziet toe, dat niemand u medeslepe door zijn 

wijsbegeerte en door ijdel bedrog in overeenstemming met de 
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overlevering der mensen, met de wereldgeesten en niet met 
Christus. 

En vers 15  Hij heeft de overheden en machten ontwapend en 

openlijk tentoongesteld en zo over hen gezegevierd. 
En vers 18  Laat niemand u de prijs doen missen door gewilde 

nederigheid en engelenverering, als ingewijde in wat hij heeft 
aanschouwd, zonder reden opgeblazen door zijn vleselijk denken. 

En vers 20 tot en met 21  Indien gij met Christus afgestorven zijt 

aan de wereldgeesten, waartoe laat gij u, alsof gij in de wereld 
leefdet, geboden opleggen: raak niet, smaak niet, roer niet aan. 

De bode engel Gods sprak verder, 
 

Voorwaar, Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus van 

Nazareth, alleen Hem komt alle aanbidding en aandacht toe! 
Zijn Naam alleen al is heiliger, hoger, machtiger en 

wonderbaarlijker dan iedere andere naam. En O, hoe wonderbaar is 
Zijn Bloed!  

 

Voorwaar, ridders en strijders en overwinnaars in Yeshua 
HaMashiach, Isa, Jezus Christus: Met welke gedachte gaat 

gij rusten en slapen? 

Wat gaat er door uw gedachten heen, voordat gij in slaap valt? 
Vele strijders Gods gaan slapen met de gedachte, ‘Wat een 

prachtige film was dat op TV!’, of ‘Als ik maar geen nare droom 
krijg…’, of gij gaat slapen met problemen aan uw hoofd. Voorwaar, 

daarmee maakt men vaak een toegang, om juist aangevallen te 

worden. Voorwaar, wees waakzaam! En laat u bedekken onder Zijn 
beschermend kostbaar Bloed, en houd uw gedachten bij de dingen 

die van boven zijn! 
 

Lees voor: Mattheüs 6, vers 22 tot en met 23  Hier staat 

geschreven: De lamp van het lichaam is het oog. Indien dan uw 
oog zuiver is, zal geheel uw lichaam verlicht zijn; maar indien uw 

oog slecht is, zal geheel uw lichaam duister zijn. Indien nu wat licht 

in u is, duisternis is, hoe groot is dan de duisternis! 
En vers 31 tot en met 34  Maakt u dan niet bezorgd, zeggende: 

Wat zullen wij eten, of wat zullen wij drinken, of waarmede zullen 
wij ons kleden? Want naar al deze dingen gaat het zoeken der 

heidenen uit. Want uw hemelse Vader weet, dat gij dit alles 
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behoeft. Maar zoekt eerst Zijn Koninkrijk en Zijn gerechtigheid en 
dit alles zal u bovendien geschonken worden. Maakt u dan niet 

bezorgd tegen de dag van morgen, want de dag van morgen zal 

zijn eigen zorgen hebben; elke dag heeft genoeg aan zijn eigen 
kwaad. 

De bode engel Gods sprak verder, 
 

Voorwaar, gij zijt méér dan overwinnaar; denk positief! 

Waar was uw geloof?  
Vrees niet! Dan toont gij Zijn kracht! In de kracht van Yeshua 

HaMashiach, Isa, Jezus Christus, zijt gij in Christus sterker tegen de 
vijand. Vertrap die kameleon in de machtige naam van Yeshua 

HaMashiach, Isa, Jezus Christus van Nazareth! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 
verdween. 

Openbaring: Wat net na de Rapture/Opname 

gebeurt! 
 

PROFETISCHE OPENBARENDE BOODSCHAP, GEGEVEN AAN DE 

PROFEET VAN DE LAATSTE DAGEN, BENJAMIN COUSIJNSEN. 
LUISTER NAAR WAT DE ENGEL DES HEREN, NAMENS DE HERE 

GOD, VERTELT: DIT GEBEURT NET NA DE OPNAME/RAPTURE! 
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, welkom! Op 25 oktober 2013 bracht een bode engel van de 

almachtige God deze profetische openbarende boodschap over aan 
Zijn eenvoudige dienstknecht en ware eindtijdprofeet van de laatste 

dagen, Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Isa, Jezus Christus van Nazareth. Voorwaar, mijn 
naam is Rafaël en ben een bode engel Gods. Ik vertel u het 

volgende… 
 

Wanneer Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, Zijn 

kinderen thuishaalt, zal er meteen op dat moment op de 
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eerste bazuin geblazen worden door Yeshua HaMashiach 
zelf, op Zijn eigen gouden bazuin. 

Meteen hierop volgend zullen er vele bazuinen in het luchtruim 

gehoord worden, en de aarde zal trillen door de bazuinen! En het 
zal er voor de achterblijvers zeer onaangenaam zijn, mede door de 

grote trilling en de wereldwijde aardbeving, dat gepaard zal gaan 
met vele donders en bliksemschichten.  

 

Voorwaar, de verborgen geesten zullen onder de bewoners 
zichtbaar worden, en hun ruimteschepen, die ook nu al vaak 

gezien worden, o.a. in Rome en bij de paus en ook bij het 
Witte Huis van Obama. 

Deze gevallen engelen hebben nu reeds al contact met de aarde, 

maar zullen als ‘bezoekers uit de ruimte’, zoals ze genoemd zullen 
worden, de wereld dan totaal overnemen, met behulp van het leger 

van de Verenigde Staten.  
 

Er zal een complete chaos zijn! 

Vliegtuigen zullen neerstorten, treinen zullen ontsporen en er zal 
een wereldwijde ramp zijn. Zelfs dijken zullen breken.  

 

Er zal een dag komen, een feestdag, waarop gevierd wordt, 
dat men verlost is van de ‘pest’, de Christenen, die 

weggenomen zijn door de bezoekers uit de ruimte. 
Zij zullen de achterblijvers wijsmaken, dat de verdwenen mensen 

hun werk was, en ze zullen als helden ontvangen worden door 

Obama! Men ziet nu al vaak de Christenhaat onder de mensen. En 
juist de Christenen verliezen hun banen en men klaagt hen zonder 

reden aan met leugens. Waarom? 
Omdat die onzichtbare machten vele mensen nu reeds totaal 

overgenomen hebben. Dit gebeurt, omdat men Yeshua HaMashiach, 

Isa, Jezus Christus, al verbannen had in hun geest. Hierdoor is er 
geen hoop meer, geen bescherming meer voor hen. Voorwaar, kies 

heden wie gij dienen wilt!  

 
Het zal zó ver gaan, dat men denkt dat men waarlijk in een 

vampierenfilm zit, waarbij men gedwongen wordt, om of 
voor de chip te gaan, of levend te worden verbrand in een 

aula.  
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Vrees niet! Baby’s en mensen met een beperking, en ook dieren 
groot en klein, en de Christenen, die 100% bleven volharden en 

kozen voor Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, zullen echter, 

voordat de chaos ontstaat, bij de Heer zijn. 
 

Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, 
dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die 

in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. 

 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 

verdween. 
 

 

 

Op welke kerkgrond staat u? 
 

ONDERZOEKT U! WIE HEEFT UW DRAADJES IN HANDEN? 
VOORWAAR, SPRAK DE BODE ENGEL DES HEREN: ONDERZOEK 

GRONDIG OP WELKE KERKGROND U STAAT! 
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 28 oktober 2013 bracht een bode 

engel Gods deze boodschap van de almachtige God, de God van 
Abraham, Izaäk en Jakob over aan Zijn dienstknecht en eenvoudige 

ware eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen, 
over. 

 

Shalom! Kadosh, kadosh, kadosh is Adonai Elohím.  
Mijn naam is Israserot. Ik ben een bode engel Gods en ben 

uitgezonden naar Gods eenvoudige geliefde eindtijdprofeet, om tot 
u te spreken. Ik ben heilig, zegt Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus, tot u! In Zijn heilige almachtige Naam boven alle namen 

spreek ik tot u, en zo spreekt Hij tot u. 
 

Leviticus 20, vers 7 en 8  Hier staat geschreven: Heiligt u dan, 

en weest heilig, want Ik ben de HERE, uw God. Zo zult gij mijn 
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inzettingen nauwgezet in acht nemen; Ik ben de HERE, die u 
heiligt. 

De bode engel Gods sprak verder, 

 
Voorwaar, voorwaar, zowel vele kerken als vele Christenen 

zijn niet heilig. 
Onderzoekt u! Is uw kerk echt heilig? En zijt gij heilig, of zijt gij 

schijnheilig? Een marionet, die bewogen wordt door middel van 

draadjes? Wie heeft uw draadjes in handen? 
 

Lees voor: Exodus 3, vers 4 en 5  Hier staat geschreven: Toen de 
HERE zag, dat hij het ging bezien, riep God hem uit de braamstruik 

toe: Mozes, Mozes! En hij antwoordde: Hier ben ik. Daarop zeide 

Hij: Kom niet dichterbij: doe uw schoenen van uw voeten, want de 
plaats, waarop gij staat, is heilige grond. 

De bode engel Gods sprak verder, 
 

Voorwaar, is uw kerk ook waarlijk heilige grond, of is het 

schijnheilige grond? 
 

Lees voor: Jeremia 7, vers 10 en 11  Hier staat geschreven: en 

komt gij dan staan voor mijn aangezicht in dit huis, waarover mijn 
naam is uitgeroepen, en zegt: Wij zijn geborgen! ten einde al deze 

gruwelen te bedrijven? Is dit huis, waarover mijn naam is 
uitgeroepen, in uw ogen een rovershol? En Ik – zie, Ik heb het wel 

degelijk opgemerkt, luidt het woord des HEREN. 

 
Mattheüs 21, vers 13  Hier staat geschreven: En Hij zeide tot 

hen: Er staat geschreven: Mijn huis zal een bedehuis heten, maar 
gij maakt het tot een rovershol. 

 

Lukas 11, vers 13  Hier staat geschreven: Indien dan gij, hoewel 
gij slecht zijt, goede gaven weet te geven aan uw kinderen, hoeveel 

te meer zal uw Vader uit de hemel de heilige Geest geven aan hen, 

die Hem daarom bidden?  
De bode engel Gods sprak verder, 

 
Voorwaar, onderzoek u grondig, op welke kerkgrond u staat! 
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Lees voor: Leviticus 11, vers 44  Hier staat geschreven: Want Ik 
ben de HERE, uw God; heiligt u en weest heilig, want Ik ben heilig; 

verontreinigt uzelf niet door allerlei wemelend gedierte dat op de 

grond krioelt. 
 

1 Korinthiërs 3, vers 16 en 17  Hier staat geschreven: Weet gij 
niet, dat gij Gods tempel zijt en dat de Geest Gods in u woont? Zo 

iemand Gods tempel schendt, God zal hem schenden. Want de 

tempel Gods, en dat zijt gij, is heilig! 
De bode engel Gods sprak verder, 

Voorwaar, als gij gebonden bent in welke vorm dan ook, en 
gij doet er geen radicale afstand van, dan zijt gij niet heilig, 

maar schijnheilig. 

Als gij zich ook nog Christen noemt en durft te zingen in de kerk: 
“Hij is de Koning van mijn hart, mijn Jezus, mijn Jezus, en Hij is de 

Redder van mijn ziel, en Hij doopt met Geest en vuur”, en daarna 
gaat gij een sigaret opsteken, dan zijt gij vervloekt! Een marionet, 

die zich laat leiden door satan! Bekeer u en kies heden wie gij 

dienen wilt. Wees heilig, echt heilig in Yeshua HaMashiach, Jezus 
Christus! 

 

Lees voor: 2 Petrus 3, vers 10 tot en met 11  Hier staat 
geschreven: Maar de dag des Heren zal komen als een dief. Op die 

dag zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en de elementen 
door vuur vergaan, en de aarde en de werken daarop zullen 

gevonden worden. Daar al deze dingen aldus vergaan, hoedanig 

behoort gij dan te zijn in heilige wandel en godsvrucht. 
 

Openbaring 22, vers 11 tot en met 16  Hier staat geschreven: 
Wie onrecht doet, hij doe nog meer onrecht; wie vuil is, hij worde 

nog vuiler; wie rechtvaardig is, hij bewijze nog meer 

rechtvaardigheid; wie heilig is, hij worde nog meer geheiligd.  
Zie, Ik kom spoedig en mijn loon is bij Mij om een ieder te 

vergelden, naardat zijn werk is. Ik ben de alfa en de omega, de 

eerste en de laatste, het begin en het einde. Zalig zij, die hun 
gewaden wassen, opdat zij recht mogen hebben op het geboomte 

des levens en door de poorten ingaan in de stad. Buiten zijn de 
honden en de tovenaars, de hoereerders, de moordenaars, de 

afgodendienaars en ieder, die de leugen liefheeft en doet.  
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Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden, om ulieden dit te betuigen voor 
de gemeenten. Ik ben de wortel en het geslacht van David, de 

blinkende morgenster.  

 
Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Hier staat geschreven: Want 

alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon 
gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren 

ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de 

wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de 
wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet 

veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet 
heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is 

het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 

duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 
waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 

gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; 
maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn 

werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 

 
Psalm 150, vers 6  Hier staat geschreven: Alles wat adem heeft, 

love de HERE. Halleluja. 

Jakobus 5, vers 13  Hier staat geschreven: Heeft iemand onder u 
leed te dragen? Laat hij bidden. Is iemand blij te moede? Laat hij 

lofzingen. 
En vers 16  Belijdt daarom elkander uw zonden en bidt voor 

elkander, opdat gij genezing ontvangt. Het gebed van een 

rechtvaardige vermag veel, doordat er kracht aan verleend wordt. 
De bode engel Gods sprak verder, 

 
Wie niet wil horen, gaat verloren. 

Ik ga nu, profeet Benjamin Cousijnsen, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

sprak de bode engel Gods, en verdween. 
 

 

 

Speelt uw kind met ‘goed’ speelgoed? 
 

VOORWAAR, O WEE OUDERS DIE ZEGGEN, “ACH, MAG MIJN KIND, 
KIND ZIJN!” EN ONDERTUSSEN TOELATEN, DAT HUN DOCHTER OF 
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ZOON ZICH BEZIGHOUDT MET HET FANTASIERIJKE, OCCULTE RIJK 
DER DUISTERNIS VIA SPEELGOED! 

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 29 oktober 2013 bracht een engel des 

Heren deze openbarende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet 

Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Isa, Jezus Christus van Nazareth. Voorwaar, voorwaar, 

ik zeg u, mijn naam is Michaël en ben een bode engel Gods.  

 
Voorwaar, o wee, ouders die zeggen: “Ach, mag mijn kind, 

kind zijn!” en ondertussen toelaten, dat hun zoon of dochter 
zich bezighoudt met het fantasierijke, occulte rijk der 

duisternis via speelgoed!  

Daarmee wil satan de kinderen lokken. Denk o.a. aan Barbie, die 
toverspreuken kan uitspreken, en denk aan gewelddadige games, 

die leren en laten zien, hoe men mensen doodt. Voorwaar, satan 

sluipt uw huis eerst binnen op een leuke en voorzichtige manier, 
om zo op spelenderwijze uw kinderen te verleiden. En mama of 

papa lezen wel even voor het slapen gaan een verhaaltje voor, een 
leuk sprookje, dat uw kind meetrekt in het occulte! Het sprookje 

begint, en vaak hoort men dat de heks iemand vervloekt en 

betovert, en dat er weer goede heksen zijn en tovenaars, allemaal 
leugens!  

En de ouders geven zelfs een zakje occulte flippo’s aan hun 
kinderen en spelen met Pokémon, helse wezens, en tarotkaarten 

en pendels, en zelfs met een magische box met spreuken, 

waarmee men anderen kan bezweren. En zelfs vele kinderen 
melden zich aan om lid te worden in het rijk der duisternis, om 

tovenaar of heks te worden via het internet of in een club.  

 
Voorwaar, op talloze plaatsen in Harz, in Duitsland, wordt 

heden Walpurgisfest groots gevierd.  
Er hangen kunstige zelfgemaakte duivels en heksen gedurende 

lange tijd in mei voor de huizen, stallen en schuren en in de bomen. 
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En meer dan 75.000 mensen komen erop af. Vanouds naar hun 
volksgeloof houden ze een feestnacht voor heksen, vol magie!  

 

Voorwaar, als ouders bent u echter verantwoordelijk, en zult 
u ook ooit voor God hiervoor verantwoordelijk moeten 

afleggen en dit mogen uitleggen! 
Hierdoor hebben veel ouders problemen met hun kinderen 

gekregen.  

Voorwaar, koop een Bijbel en ontdek de waarheid. 
 

Lees voor: Deuteronomium 18, vers 9 tot en met 14  Hier staat 
geschreven: Wanneer gij gekomen zijt in het land dat de HERE, uw 

God, u geven zal, dan zult gij niet leren doen naar de gruwelen van 

die volken. Onder u zal er niemand worden aangetroffen, die zijn 
zoon of zijn dochter door het vuur doet gaan, die waarzeggerij 

pleegt, geen wichelaar, uitlegger van voortekenen, of tovenaar, 
geen bezweerder, niemand, die de geest van een dode of een 

waarzeggende geest ondervraagt of die de doden raadpleegt. Want 

ieder die deze dingen doet, is de HERE een gruwel, en ter wille van 
deze gruwelen drijft de HERE, uw God, hen voor u weg. Gij zult 

onberispelijk staan tegenover de HERE, uw God; want deze volken, 

die gij verdrijven zult, luisteren naar wichelaars en waarzeggers, 
maar u heeft de HERE, uw God, dit niet toegelaten. 

 
Leviticus 20, vers 6 tot en met 8  Hier staat geschreven: En 

iemand, die zich tot de geesten van doden of tot waarzeggende 

geesten wendt, om die overspelig na te lopen – tegen zo iemand 
zal Ik mijn aangezicht keren en hem uit het midden van zijn volk 

uitroeien. Heiligt u dan, en weest heilig, want Ik ben de HERE, uw 
God. Zo zult gij mijn inzettingen nauwgezet in acht nemen; Ik ben 

de HERE, die u heiligt. 

 
Voorwaar, geef geen gehoor aan het occulte! Bekeer u! 

 

Lees voor: Openbaring 21, vers 8  Hier staat geschreven: Maar 
de lafhartigen, de ongelovigen, de verfoeilijken, de moordenaars, 

de hoereerders, de tovenaars, de afgodendienaars en alle 
leugenaars – hun deel is in de poel, die brandt van vuur en zwavel: 

dit is de tweede dood. 
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De bode engel Gods sprak verder, 
 

Voorwaar, er is kracht in de naam van Hem, die meer dan 

overwinnaar is, en bij het noemen en het horen van deze 
naam, door de duisternis zeer wordt gevreesd. 

Dit is de Naam boven alle namen, de naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus van Nazareth, die ook voorgoed zal 

afrekenen met dit rijk der duisternis! 

 
Lees voor: Johannes 3, vers 16 tot en met 18  Hier staat 

geschreven: Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn 
eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem 

gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft 

zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld 
veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie 

in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds 
veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de 

eniggeboren Zoon van God. 

De bode engel Gods sprak verder, 
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! en verdween. 

 
 

 

Wereldwijde sinkholes geen natuurverschijnsel! 
 

PROFETISCH WOORD, DOORGEGEVEN DOOR DE ALMACHTIGE 
GOD, VIA ZIJN BODE ENGEL AAN PROFEET BENJAMIN 

COUSIJNSEN: WERELDWIJD ZAL, DAN HIER DAN DAAR, DE GROND 

ONDER DE VOETEN VAN VELEN LETTERLIJK INZAKKEN! 
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Op 29 oktober 2013 bracht de bode engel 
van de almachtige God deze profetische boodschap Gods over aan 

eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 
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Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, mijn 

naam is Zolmo en ben een bode engel Gods. Hoor aandachtig! 

 
Numeri 16, vers 28  Daarop zeide Mozes: Hieraan zult gij weten, 

dat de HERE mij gezonden heeft om al deze daden te doen, en dat 
het niet mijn bedenksel is. 

 

Voorwaar, deze boodschap is profetisch! 
Wereldwijd zal voor velen letterlijk, dan hier dan daar, de grond 

onder hun voeten inzakken. Voorwaar, bekeer u van uw afgoden en 
bedrog en overspel en doodslag, en van al uw wereldse wegen en 

verdraaiingen, niet Gods woorden!  

 
Genesis 1, vers 27  Hier staat geschreven: En God schiep de 

mens naar zijn beeld; naar Gods beeld schiep Hij hem; man en 
vrouw schiep Hij hen. 

 

Zo schiep God de mens alleen.  
De satan verzet zich en wil dit niet, maar wil juist het 

tegennatuurlijke, zoals man met man en vrouw met vrouw, en man 

of vrouw met kind, en zelfs: mens met een dier! 
Voorwaar, op welke grond staat gij? 

 
Lees voor: Exodus 3, vers 3 tot en met 5  Hier staat geschreven: 

Mozes nu dacht: Laat ik toch dat wondere verschijnsel gaan bezien, 

waarom de braamstruik niet verbrandt. Toen de HERE zag, dat hij 
het ging bezien, riep God hem uit de braamstruik toe: Mozes, 

Mozes! En hij antwoordde: Hier ben ik. Daarop zeide Hij: Kom niet 
dichterbij: doe uw schoenen van uw voeten, want de plaats, 

waarop gij staat, is heilige grond. 

 
Voorwaar, dit zijn de tekenen der tijden. 

Ga staan en wandel op heilige grond, of u zult letterlijk meemaken 

en zien, dat straten, huizen, bruggen en vele mensen en auto’s, en 
alles wat bedenkelijk is, gaat inzakken! 

 
Lees voor: Openbaring 16, vers 9  Hier staat geschreven: En de 

mensen werden verzengd door de grote hitte en zij lasterden de 
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naam van God, die de macht heeft over deze plagen, en zij 
bekeerden zich niet om Hem eer te geven.   

En vers 11  En zij lasterden de God des hemels vanwege hun pijnen 

en vanwege hun gezwellen, en zij bekeerden zich niet van hun 
werken. 

 
Numeri 16, vers 30 tot en met 33  Hier staat geschreven: Maar, 

indien de HERE iets nieuws zal scheppen, zodat de grond zijn mond 

zal opensperren en hen verzwelgen met alles wat hun toebehoort, 
zodat zij levend in het dodenrijk zullen dalen, dan zult gij weten, 

dat deze mannen de HERE gesmaad hebben. Nauwelijks had hij al 
deze woorden uitgesproken, of de grond spleet onder hen, en de 

aarde opende haar mond en verzwolg hen met hun huisgezinnen en 

met alle mensen die bij Korach behoorden en met alle have. Zo 
daalden zij, met al de hunnen, levend in het dodenrijk; en de aarde 

overdekte hen, zodat zij uit het midden der gemeente omkwamen. 
 

Job 28, vers 14  Hier staat geschreven: De waterdiepte zegt: In 

mij is zij niet, en de zee zegt: Zij is niet bij mij.  
Job 34, vers 2  Hier staat geschreven: Hoort, gij wijzen, naar mijn 

woorden, gij verstandigen, leent mij het oor!  

 
Voorwaar!  

 
Lees voor: Romeinen 1, vers 26 tot en met 32  Hier staat 

geschreven: Daarom heeft God hen overgegeven aan schandelijke 

lusten, want hun vrouwen hebben de natuurlijke omgang 
vervangen door de tegennatuurlijke. Eveneens hebben de mannen 

de natuurlijke omgang met de vrouw opgegeven, en zijn in wellust 
voor elkander ontbrand, als mannen met mannen schandelijkheid 

bedrijvende en daardoor het welverdiende loon voor hun afdwaling 

in zichzelf ontvangende. En daar zij het verwerpelijk achtten God te 
erkennen, heeft God hen overgegeven aan een verwerpelijk denken 

om te doen wat niet betaamt: vervuld van allerlei 

onrechtvaardigheid, boosheid, hebzucht en slechtheid, vol nijd, 
moord, twist, list en kwaadaardigheid; oorblazers, lasteraars, 

haters van God, verwatenen, overmoedigen, grootsprekers, 
vindingrijk in het kwaad, hun ouders ongehoorzaam; onverstandig, 

onbestendig, zonder hart of barmhartigheid. Immers, hoewel zij de 
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rechtseis van God kenden, namelijk, dat zij, die zulke dingen 
bedrijven, de dood verdienen, doen zij ze niet alleen zelf, maar 

schenken ook nog hun bijval aan wie ze bedrijven.  

Romeinen 2, vers 24  Hier staat geschreven: Want de naam Gods 
wordt om u gelasterd onder de heidenen, gelijk geschreven staat. 

 
Voorwaar, de God van Abraham, Izaäk en Jakob zal Zijn 

kinderen, die wederom geboren zijn, behoeden en 

beschermen. 
Zij, die op Zijn grond staan en wandelen, op Zijn weg! 

 
Lees voor: Johannes 8, vers 23 tot en met 24  Hier staat 

geschreven: En Hij zeide tot hen: Gij zijt van beneden, Ik ben van 

boven; gij zijt van deze wereld, Ik ben niet van deze wereld. Ik heb 
u dan gezegd, dat gij in uw zonden zult sterven; want indien gij 

niet gelooft, dat Ik het ben, zult gij in uw zonden sterven. 
Johannes 3, vers 16 tot en met 18  Hier staat geschreven: Want 

alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon 

gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren 
ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de 

wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de 

wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet 
veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet 

heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. 
 

Voorwaar, Gods eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen, ik ga nu, 

Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween. 
 

 
 

Het bijzondere roosje! 
 
DIT IS EEN PRACHTIG VERHAAL, OVERGEBRACHT DOOR EEN BODE 

ENGEL VAN GOD IN DE NAAM VAN JEZUS CHRISTUS AAN PROFEET 

BENJAMIN COUSIJNSEN!  
Volledige weergave: 
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Hallo, van harte welkom! Op 30 oktober 2013 bracht een bode 
engel Gods de volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet 

Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Isa, Jezus Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, 
mijn naam is Merari en ben een bode engel Gods. 

 

Voorwaar, kent gij dat verhaal in beeldspraak over het 
bijzondere roosje, dat nauwelijks nog wortel had? 

 
Psalm 34, vers 19  Hier staat geschreven: De HERE is nabij de 

gebrokenen van hart en Hij verlost de verslagenen van geest. 

De bode engel Gods sprak verder, 
 

Toen zei Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, tegen dit 
roosje: 

 

Johannes 8, vers 23 en 24  Hier staat geschreven: En Hij zeide 
tot hen: Gij zijt van beneden, Ik ben van boven; gij zijt van deze 

wereld, Ik ben niet van deze wereld. Ik heb u dan gezegd, dat gij in 

uw zonden zult sterven; want indien gij niet gelooft, dat Ik het ben, 
zult gij in uw zonden sterven.   

De bode engel Gods sprak verder, 
 

En zo begon de Here Jezus Christus de grond, waar het 

roosje in stond, te vervangen en te bemesten. 
Het bijzondere roosje bemerkte dit en zei een beetje geprikkeld, 

“Heer, wat doet u daar?” 
Maar met een geduldige en liefdevolle geruststellende stem sprak 

Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, zacht tot het roosje, maar 

zei duidelijk hoorbaar: Het is goed geweest, dat gij verdrukt werd 
in deze oude aarde, opdat Ik u zou kunnen leren. 

 

Geheel onverwachts… “Knip, knip!” snoeide Yeshua 
HaMashiach, Isa, Jezus Christus, plotseling dit roosje bij… 

“knip, knip, knip!” en zei, Dit zijn uw zonden. 
“Au! Au! Au!” riep het roosje verrast, “maar dit doet pijn!” 
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De Heer antwoordde meteen geruststellend en zei, Heeft iemand u 
veroordeeld? 

“Nee”, knikte het roosje in de wind. 

Ook Ik veroordeel u niet. En Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus 
Christus zei, Zo staat geschreven in: 

 
Johannes 8, vers 12  Wederom dan sprak Jezus tot hen en zeide: 

Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de 

duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben. 
Johannes 14, vers 6  Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de 

waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij. 
Johannes 8, vers 32  En gij zult de waarheid verstaan, en de 

waarheid zal u vrijmaken. 

En vers 36  Wanneer dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult gij 
werkelijk vrij zijn. 

De bode engel Gods sprak verder, 
 

Voorwaar, sprak de God van Abraham, Izaäk en Jakob: 

 
Lukas 13, vers 13  Hier staat geschreven: En Hij legde haar de 

handen op, en terstond richtte zij zich op en zij verheerlijkte God. 

 
Voorwaar! 

 
Johannes 3, vers 16 tot en met 18  Want alzo lief heeft God de 

wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 

naam van de eniggeboren Zoon van God. 
 

Jesaja 35, vers 1 en 2  Hier staat geschreven: De woestijn en het 

dorre land zullen zich verblijden, de steppe zal juichen en bloeien 
als een narcis; zij zal welig bloeien en juichen, ja, juichen en 

jubelen. De heerlijkheid van de Libanon is haar gegeven, de luister 
van de Karmel en van Saron; zij zullen aanschouwen de 

heerlijkheid des HEREN, de luister van onze God. 
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De bode engel Gods sprak verder, 
 

Voorwaar, dit roosje kreeg de kans om behouden te worden. 

Maar hoe zit het met u? 
Laat u zich ook snoeien en bemesten door de Heer Yeshua 

HaMashiach, Isa, Jezus Christus van Nazareth?  
Geloof in Hem en ga diepe wortels schieten, en ga groeien en 

bloeien! Vraag om vergeving van uw zonden, zodat gij niet in het 

vuur geworpen wordt, maar geworteld in Christus Jezus, Yeshua 
HaMashiach, als een prachtige roos tevoorschijn mag komen, tot 

eer en glorie van God. Hij, die van u houdt, zal het ook doen, indien 
u het toelaat! 

 

Psalm 66, vers 16 tot en met 20  Hier staat geschreven: Komt, 
hoort, en ik wil vertellen, gij allen die God vreest, wat Hij gedaan 

heeft aan mijn ziel. Nauwelijks had ik met mijn mond tot Hem 
geroepen, of er was een lofzang onder mijn tong. Had ik onrecht 

beoogd in mijn hart, dan zou de Here niet hebben gehoord. 

Voorwaar, God heeft gehoord, Hij heeft gelet op mijn luid gebed. 
Geprezen zij God, die mijn gebed niet afwees, noch mij zijn 

goedertierenheid onthield.  

 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 

verdween. 
 

 

 

Hemelse dans en zang, zoals in een dans-

musical! 
 
WANT NET ALS IN EEN DANSMUSICAL, DANST EN ZINGT MEN OOK 

IN DE HEMEL VOOR ZIJN HEILIGE NAAM! VOORWAAR, LAAT HET 

VREUGDE GEJUICH DOOR HET HEELAL GAAN! STA OP, DANS, ZING 
EN JUICH VOOR DE HEER!  

 
 

Volledige weergave: 
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Hallo, van harte welkom! Op 30 oktober 2013 bracht een bode 
engel Gods deze boodschap van God over, van de God van 

Abraham, Izaäk en Jakob, woord voor woord overgebracht aan 

Gods dienstknecht en eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Isa, Jezus Christus van Nazareth. Voorwaar, voorwaar, 

ik zeg u, mijn naam is Beacharia en ben de bode engel Gods.  

 
Voorwaar, zo spreekt Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, 

tot u. 
 

Sirach 1, vers 11  Ontzag voor de Heer brengt eer en roem, 

vreugde en een feestelijke krans.  
 

Voorwaar, laat het vreugdegejuich door het heelal gaan, 
want zelfs het luchtruim staat vaak hierdoor te trillen. 

Want net zoals in een dansmusical, danst en zingt men ook in de 

hemel voor Zijn heilige naam! Voorwaar, 
 

Psalm 9, vers 2 tot en met 3  Ik zal U loven, HERE, met mijn 

ganse hart, ik wil al uw wonderen verhalen; in U wil ik mij 
verheugen en juichen, uw naam psalmzingen, o Allerhoogste. 

 
Zo spreekt de Heer: Sta op, kinderen van Israël, kom en 

dans en prijs nu uw Maker! 

 
Mattheüs 5, vers 3 tot en met 12  Hier staat geschreven: Zalig 

de armen van geest, want hunner is het Koninkrijk der hemelen. 
Zalig die treuren, want zij zullen vertroost worden. Zalig de 

zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven. Zalig die 

hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen 
verzadigd worden. Zalig de barmhartigen, want hun zal 

barmhartigheid geschieden. Zalig de reinen van hart, want zij zullen 

God zien. Zalig de vredestichters, want zij zullen kinderen Gods 
genoemd worden. Zalig de vervolgden om der gerechtigheid wil, 

want hunner is het Koninkrijk der hemelen. Zalig zijt gij, wanneer 
men u smaadt en vervolgt en liegende allerlei kwaad van u spreekt 
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om Mijnentwil. Verblijdt u en verheugt u, want uw loon is groot in 
de hemelen; want alzo hebben zij de profeten vóór u vervolgd.  

 

Lees voor: Johannes 3, vers 16  Hier staat geschreven: Want alzo 
lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon 

gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren 
ga, maar eeuwig leven hebbe. 

De bode engel Gods sprak verder, 

 
Vier nu feest en geef Hem, Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus 

Christus, ook hier op aarde alle eer! Halleluja! 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 

verdween. 

 
 

 

Gered door Jezus Christus tijdens zware crash! 
 

DIT IS EEN BIJZONDERE BOODSCHAP: DE HEER REDDE U! 
BOODSCHAP GODS NAMENS DE HEER JEZUS CHRISTUS 

OVERGEBRACHT DOOR ZIJN BODE ENGEL, AAN GODS 

DIENSTKNECHT EN WARE EINDTIJDPROFEET BENJAMIN 
COUSIJNSEN. 

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Mijn naam is Benjamin Cousijnsen. Op 

donderdag 31 oktober 2013 kreeg ik de volgende boodschap van 

een bode engel Gods, die ik graag met u wil delen.  
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Isa, Jezus Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, 

mijn naam is Hosea en ik ben een bode engel Gods. Zo spreekt de 

Heer tot u… 
 

Heb Ik, Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, u niet 

wonderbaarlijk gered? 
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Die ochtend was u op weg naar uw werk, en vanuit het niets werd u 
geramd door een auto en ging over de kop.  

 

Psalm 116, vers 3 en 5 en 6, en vers 8 tot en met 12  Banden 
van de dood hadden mij omvangen, angsten van het dodenrijk 

hadden mij aangegrepen, ik ondervond benauwdheid en smart.  
Genadig is de HERE en rechtvaardig, onze God is een ontfermer. De 

HERE bewaart de eenvoudigen; ik was verzwakt, maar Hij heeft mij 

verlost.  
Want Gij hebt mijn leven van de dood gered, mijn oog van tranen, 

mijn voet van aanstoot. Ik zal wandelen voor het aangezicht des 
HEREN in de landen der levenden. Ik heb geloofd, zelfs toen ik 

sprak: Ik ben zeer verdrukt; toen ik in mijn angst zeide: Alle 

mensen zijn leugenachtig. Hoe zal ik de HERE vergelden al zijn 
weldaden jegens mij?  

Psalm 116, vers 1 en 2  Ik heb de HERE lief, want Hij hoort mijn 
stem, mijn smekingen. Want Hij heeft zijn oor tot mij geneigd, 

daarom zal ik mijn leven lang tot Hem roepen.  

 
Voorwaar, u zat vast vanwege de klap, en uw auto was 

onherkenbaar. 

U werd bevrijd uit uw auto, en men schudde het hoofd en zei, “Hoe 
hebt u dat nu overleefd?” 

 
Jeremia 32, vers 27  Zie, Ik, de HERE, ben de God van al wat 

leeft; zou voor Mij iets te wonderlijk zijn? 

 
Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, 

dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die 
in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. 

 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
 

 

 

Bestemming rechtvaardigen en bestemming 

spotters! 
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PROFETISCH: HOOR AANDACHTIG! DE HEER SPREEKT VANUIT 
ZIJN WOORD, OM U PROFETISCHE GEBEURTENISSEN TE 

VERDUIDELIJKEN. DE HEER VERTELT VIA ZIJN WOORD OOK, WAT 

ER MET DE SPOTTERS GAAT GEBEUREN! 
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Op 31 oktober 2013 bracht een bode 
engel Gods de volgende profetische boodschap Gods over, woord 

voor woord aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Isa, Jezus Christus.  
 

Voorwaar, ik zeg u, Hoor aandachtig! 
 

Wijsheid 4, vers 7 tot en met 20  Maar wanneer de 

rechtvaardige voortijdig sterft zal hij rust vinden. Want aanzien is 
niet te meten naar ouderdom of naar het aantal levensjaren. Inzicht 

geeft mensen de ware grijsheid, een zuiver leven de ware 

ouderdom. Er is ooit iemand geweest in wie God vreugde vond en 
die hij zo liefhad dat hij hem weghaalde uit de kring van zondige 

mensen. Hij werd weggenomen opdat het kwaad zijn verstand niet 
zou misvormen en de leugen zijn ziel niet zou misleiden. Want de 

betovering van het slechte verduistert het goede en de draaikolk 

van de begeerte trekt de onbevangen rede naar de diepte. Al was 
zijn leven kort, toch is hij tot volle wasdom gekomen. Hij was een 

mens in wie de Heer vreugde vond en daarom ontvluchtte hij het 
kwaad. De mensen zagen het zonder het te begrijpen; ze leerden 

er niet uit dat er genade en barmhartigheid is voor zijn 

uitverkorenen, en redding voor zijn heilig volk.  
De rechtvaardige zal na zijn dood een oordeel vellen over de 

levende goddelozen, en wie al jong volwassen is over wie oud 

geworden is in het kwaad. De dwazen zien de dood van de wijze, 
maar ze doorzien niet wat de Heer met hem voorheeft en met welk 

doel hij hem in veiligheid brengt. Zij hebben minachting voor wat 
ze zien, maar de Heer lacht om hen. Als ze straks dood zijn, zal hun 

lichaam geen eer worden bewezen en zal eeuwige spot onder de 
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doden hun deel zijn. Hij zal hen van hun voetstuk stoten en hen 
stom voorover laten vallen. Ze zullen pijn lijden en totaal vernietigd 

worden, en niets zal nog aan hen herinneren.  

Vol angst zullen zij verschijnen wanneer de rekening van hun 
overtredingen wordt opgemaakt; hun misdragingen zullen tegen 

hen getuigen en hen beschuldigen.  
 

Lees voor: Wijsheid 5, vers 1 tot en met 9  Hier staat 

geschreven: zal de rechtvaardige zijn vijanden volkomen vrijmoedig 
tegemoet treden, allen die hem verdrukten en zijn inspanningen 

belachelijk maakten. Als ze hem zien worden ze door hevige schrik 
bevangen, zijn wonderbaarlijke redding wekt grote ontsteltenis. Ze 

zullen zuchten en steunen van spijt en ontzetting, en tegen elkaar 

zeggen: ‘Dat is de man die wij ooit tot het mikpunt van spot en 
hoon hebben gemaakt, dwazen dat we waren! We vonden zijn 

leven onzinnig en zijn dood een vernedering. Maar kijk hoe hij nu 
als een kind van God wordt beschouwd en het lot van de engelen 

deelt! Blijkbaar zijn wij van de weg van de waarheid afgedwaald. 

Het licht van de gerechtigheid heeft voor ons niet geschenen, de 
zon is voor ons niet opgegaan. We zijn verstrikt geraakt in dorens 

van wetteloosheid en verderf, we zijn door een ongebaande 

wildernis getrokken, en van de weg van de Heer wilden wij niet 
weten. Welk voordeel heeft onze hoogmoed ons gebracht, welke 

winst de rijkdom waarop we konden bogen? Het is allemaal als een 
schaduw voorbijgegaan, als een gerucht voorbijgesneld. 

En lees ook: vers 15 tot en met 23  Hier staat geschreven: Maar de 

rechtvaardigen leven tot in eeuwigheid; de Heer zorgt voor hun 
loon, de Allerhoogste waakt over hun lot. Daarom ontvangen zij 

een schitterende kroon en een sierlijke diadeem uit de hand van de 
Heer. Hij beschermt hen met zijn rechterhand, achter het schild aan 

zijn arm zijn zij veilig. Van zijn ijver maakt hij een wapenrusting, de 

schepping wordt zijn wapen in de strijd met zijn vijanden. Hij gordt 
het harnas van de gerechtigheid aan en zet de helm op van het 

onherroepelijke oordeel. Hij neemt onoverwinnelijke heiligheid als 

schild en scherpt zijn grimmige toorn tot een zwaard. De natuur 
trekt met hem ten strijde tegen de dwazen: goed gerichte 

bliksemschichten schieten van de gespannen wolkenboog recht op 
hun doel, een regen van hagelstenen wordt op hen af geslingerd, 

de golven op zee keren zich tegen hen, rivieren spoelen hen 
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meedogenloos weg, een sterke wind blaast hen omver, een 
wervelstorm slaat hen uiteen.  

Zo zal wetteloosheid heel de aarde verwoesten, zo stoot het kwaad 

de tronen van vorsten omver.  
De bode engel Gods sprak verder, 

 
Mijn naam is Remiacha, een bode engel Gods, en ik ga nu, Ruacha, 

Yeshu, Shalom! en verdween. 

 
 

 
 

 

NOVEMBER 2013 
 
 

Er is kracht, wonderbare kracht in Zijn Naam! 
 
BOODSCHAP GODS: DE BODE ENGEL GODS ZEI, IN DE NAAM VAN 

YESHUA HAMASIACH, ISA, JEZUS CHRISTUS, ZIT KRACHT, 

WONDERBARE KRACHT!  
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Op 1 november 2013 bracht een bode 
engel Gods een bezoek bij Benjamin Cousijnsen.  

 
Benjamin Cousijnsen schrijft, ik hoorde, toen ik in bed lag te 

slapen, de volgende woorden… Shalom, Benjamin! Kunt gij mij 

horen? 
Benjamin antwoordde en zei, “Ja, ik hoor u, maar ver weg alsof ik 

nog slaap!” 

Ontwaak nu, in de almachtige naam van Yeshua HaMashiach, Isa, 
Jezus Christus van Nazareth! sprak de bode engel Gods. Bij deze 

woorden: ‘Ontwaak nu in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus 
Christus van Nazareth’, voelde ik me meteen klaarwakker, en zei 

dit ook tegen de bode engel van God.  
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De bode engel Gods zei, In de naam van Yeshua HaMashiach, 

Isa, Jezus Christus, zit kracht, wonderbare kracht! 

 
Zo staan in Johannes 14, vers 12 de volgende woorden 

geschreven, waarin Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, zegt: 
Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie in Mij gelooft, de werken, die Ik 

doe, zal hij ook doen, en grotere nog dan deze, want Ik ga tot de 

Vader. Tot zover. 
 

Lukas 10, vers 19 en 20  Zie, Ik heb u macht gegeven om op 
slangen en schorpioenen te treden en tegen de gehele legermacht 

van de vijand; en niets zal u enig kwaad doen. Evenwel, verheugt u 

niet hierover, dat de geesten zich aan u onderwerpen, maar 
verheugt u, dat uw namen staan opgetekend in de hemelen. 

 
Mattheüs 18, vers 18  Voorwaar, Ik zeg u, al wat gij op aarde 

bindt, zal gebonden zijn in de hemel, en al wat gij op aarde 

ontbindt, zal ontbonden zijn in de hemel. 
 

Lees voor: Efeziërs 4, vers 17  Hier staat geschreven: Dit zeg ik 

dan en betuig ik in de Here, dat gij niet langer moogt wandelen 
zoals ook de heidenen wandelen, in de ijdelheid van hun denken. 

Efeziërs 6, vers 10 tot en met 13  Hier staat geschreven: Voorts, 
weest krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht. Doet de 

wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de 

verleidingen des duivels; want wij hebben niet te worstelen tegen 
bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen 

de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de 
hemelse gewesten. Neemt daarom de wapenrusting Gods, om 

weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om, uw taak geheel 

vervuld hebbende, stand te houden. 
 

Kolossenzen 2, vers 15  Hier staat geschreven: Hij heeft de 

overheden en machten ontwapend en openlijk tentoongesteld en zo 
over hen gezegevierd.  
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Hebreeën 10, vers 24  Hier staat geschreven: En laten wij op 
elkander acht geven om elkaar aan te vuren tot liefde en goede 

werken. 

 
Romeinen 8, vers 37 tot en met 39  Hier staat geschreven: Maar 

in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem, die ons heeft 
liefgehad. Want ik ben verzekerd, dat noch dood noch leven, noch 

engelen noch machten, noch heden noch toekomst, noch krachten, 

noch hoogte noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen 
scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Here. 

 
1 Korinthiërs 3, vers 13 tot en met 17  Ieders werk zal aan het 

licht komen. Want de dag zal het doen blijken, omdat hij met vuur 

verschijnt, en hoedanig ieders werk is, dat zal het vuur uitmaken. 
Indien het werk, dat hij erop gebouwd heeft, standhoudt, zal hij 

loon ontvangen, maar indien iemands werk verbrandt, zal hij 
schade lijden, doch hij zelf zal gered worden, maar als door vuur 

heen. Weet gij niet, dat gij Gods tempel zijt en dat de Geest Gods 

in u woont? Zo iemand Gods tempel schendt, God zal hem 
schenden. Want de tempel Gods, en dat zijt gij, is heilig!  

De bode engel Gods sprak verder,  

 
Voorwaar, in het kostbare Bloed van Yeshua HaMashiach, 

Isa, Jezus Christus, is kracht, wonderbare kracht! 
 

Lees voor: Psalm 18, vers 31  Hier staat geschreven: Gods weg is 

volmaakt; des HEREN woord is zuiver. Hij is een schild voor allen 
die bij Hem schuilen.  

 
Johannes 3, vers 16  Hier staat geschreven: Want alzo lief heeft 

God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 

opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig 
leven hebbe. 

 

Mijn naam is Sireami, Gods bode engel; ik ga nu, Ruacha, Yeshu, 
Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween. 

 
SHALOM 

 



 
 

 

2159 
 
 

 

 

 
De Heer zegt: Iedere vrouw is gelijk aan de 

man! 
 
BOODSCHAP GODS: IEDERE VROUW IS GELIJK AAN EEN MAN, 

NIET MEER OF MINDER, ZO SPREEKT DE HEER! VERDER: DIT 

WERK IS GEEN MENSENWERK MAAR KOMT VAN DE ALMACHTIGE 
ZELF! 

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Aan het begin van deze week gaf de Heer 

te kennen aan Benjamin Cousijnsen, dat we 2.200 boodschappen 
hadden, vanaf begin 2012. Dit betekent dat er vele duizenden 

inmiddels doorgegeven zijn aan de wereld, en dat vandaag, met 

deze, de 2.211de boodschap de wereld ingaat. De bode engel Gods 
bracht een bijzondere boodschap, maar eerst laat ik u deze muur 

zien, want elke foto is gebruikt in nog geen 20 maanden tijd, voor 

iedere boodschap, die een bode engel Gods bracht in de naam van 
Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, woord voor woord aan Gods 

ware eindtijdprofeet, Benjamin Cousijnsen. Alle foto’s zijn op de 
muur geplakt. Het is een machtig werk, dat de Heer doet in deze 

laatste dagen!  

Ik begin nu met de boodschap… 
 

Op 2 november 2013 bracht de bode engel van de almachtige God 
deze boodschap Gods over, van de God van Abraham, Izaäk en 

Jakob, 100% woord voor woord overgebracht aan Benjamin 

Cousijnsen, Gods eindtijdprofeet van de laatste dagen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Isa, Jezus Christus. Voorwaar, profeet Benjamin 
Cousijnsen, mijn naam is Rafaël en ben een bode engel Gods.  

 
Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Kijk eens mee naar deze muur 

vol plaatjes… 
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Al deze plaatjes zijn gebruikt voor een boodschap, die ingesproken 
is en gebracht door de God van de schepping, de God van 

Abraham, Izaäk en Jakob, de God van Israël, Immanuël!  

 
Voorwaar, wij bode engelen Gods begroeten het team, de 

werkers van de laatste dagen, namens Yeshua HaMashiach, 
Isa, Jezus Christus van Nazareth, en alle trouwe luisteraars, 

die de stem des Heren verstaan. 

Voorwaar, luister aandachtig! 
 

1 Johannes 3, vers 9  Daar staat geschreven: Een ieder, die uit 
God geboren is, doet geen zonde; want het zaad Gods blijft in hem 

“en haar” en hij “en zij” kan niet zondigen, want hij “en zij” is uit 

God geboren. 
 

In de Geschriften wordt vaak gesproken van ‘hij’, maar het 
zijn nu andere tijden. 

En de vrouw is niets minder dan een man! 

 
Genesis 1, vers 27  En God schiep de mens naar zijn beeld; naar 

Gods beeld schiep Hij hem, “maar ook haar: naar God beeld 

schiep Hij hen.” 
Genesis 2, vers 23  Toen zeide de mens: Dit is nu eindelijk been 

van mijn gebeente en vlees van mijn vlees; deze zal „mannin” 
heten, omdat zij uit de man genomen is. 

 

Voorwaar, als een man autorijdt, waarom niet de vrouw? 
En als een man timmerman is, of pastoor of politie of dokter, 

waarom dan niet de vrouw? 
Toch is het zo, dat de man zowel als de vrouw een eigen identiteit 

hebben en een eigen taak. Er zijn verschillen tussen man en vrouw, 

opdat men elkaar juist daarom goed zou kunnen aanvullen. Zo 
vormen ze samen een eenheid, zo hoort het te zijn! Maar ze zijn 

beiden even waardevol in Gods ogen. En een vrouw is niet alleen 

om kinderen te krijgen en thuis te zitten, als een gevangene!  
 

Ook Priscilla en Aquila waren trouwhartige voorgangers voor 
Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus. 
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Handelingen 18, vers 18  Daar kunt u voor uzelf lezen, dat 
Paulus van hen vergezeld was. 

Handelingen 18, vers 26  En deze begon vrijmoedig op te treden in 

de synagoge. En toen Priscilla en Aquila hem hoorden, namen zij 
hem tot zich en legden hem de weg Gods nauwkeuriger uit.   

 
1 Timotheüs 3, vers 13  Want zij, die hun dienst goed hebben 

vervuld, verwerven zich een ereplaats en veel vrijmoedigheid om te 

spreken door het geloof in Christus Jezus. 
 

Voorwaar, in de Geschriften wordt ook gesproken over 
Hanna. 

 

Lukas 2, vers 36, 37 en 38  Ook was daar Hanna, een profetes, 
een dochter van Fanuël, uit de stam Aser. Zij was op hoge leeftijd 

gekomen, nadat zij met haar man na haar huwelijksdag zeven 
jaren had geleefd, en nu was zij weduwe, ongeveer vierentachtig 

jaar oud, en zij diende God onafgebroken in de tempel, met vasten 

en bidden, nacht en dag. En zij kwam op datzelfde ogenblik daarbij 
staan, en zij loofde mede God en sprak over Hem tot allen… tot 

zover. 

 
Voorwaar, profeet Benjamin Cousijnsen is waarlijk Gods 

geliefde eindtijdprofeet van de laatste dagen! 
Deze muur vol plaatjes laat u zien, dat dit niet menselijk is, maar 

alles waarlijk van de Almachtige zelf komt. 

Lees voor uzelf: Efeziërs 4, vers 11 en 12 
 

Johannes 3, vers 16  Lees dit voor. Hier staat geschreven: Want 
alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon 

gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren 

ga, maar eeuwig leven hebbe. 
 

Voorwaar, omdat vrouwen gevoeliger zijn dan man, kiest de 

Heer nu vaker voor de vrouw. 
Iedere vrouw is gelijk aan een man, niet meer en minder! Zo 

spreekt de Heer. 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 

verdween. 
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Voorwaar, Mijn kind, ik heb uw hart gezien! 
 

EEN BIJZONDERE BOODSCHAP VAN DE HEER YESHUA HAMASIACH, 

JEZUS CHRISTUS VAN NAZARETH: VERDRAAGT ELKANDER, 
VERGEEFT ELKANDER, ONDERZOEK U ALS OUDERS EN NEEM DE 

TIJD OM NAAR ELKAAR TE LUISTEREN! 
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 4 november 2013 bracht een bode 
engel Gods de volgende boodschap van de almachtige God over 

aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus van Nazareth. Voorwaar, Gods ware 
eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen, ik ben het, Michaël, de bode 

engel Gods. 

 
Ik richt mij op alle ouders met kinderen… 

 

Lees voor: 1 Korinthiërs 3, vers 17 tot en met 20  Hier staat 
geschreven: Zo iemand Gods tempel schendt, God zal hem 

schenden. Want de tempel Gods, en dat zijt gij, is heilig! Laat 
niemand zichzelf misleiden! Indien iemand onder u meent wijs te 

zijn in deze tijd, hij worde dwaas, om wijs te worden. Want de 

wijsheid dezer wereld is dwaasheid voor God. Want er staat 
geschreven: Die de wijzen vangt in hun sluwheid; en elders: De 

Here weet, dat de overleggingen der wijzen vruchteloos zijn.  
De bode engel Gods sprak verder, 

 

Voorwaar, voorwaar, ik zeg u wederom, De wijsheid van 
deze wereld is waarlijk dwaasheid in Gods ogen! 

Veel ouders willen het allerbeste voor hun kinderen, maar zo zijn er 

ook ouders, die hun kinderen van alles opleggen. En de keuze 
wordt door de ouders gemaakt, over de kleding en opleiding. 
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Voorwaar, projecteer niet, en dwing niet en schreeuw niet! En denk 
niet aan uzelf.  

 

Lees voor: 1 Korinthiërs 13, vers 4 tot en met 8  Hier staat 
geschreven: De liefde is lankmoedig, de liefde is goedertieren, zij is 

niet afgunstig, de liefde praalt niet, zij is niet opgeblazen, zij kwetst 
niemands gevoel, zij zoekt zichzelf niet, zij wordt niet verbitterd, zij 

rekent het kwade niet toe. Zij is niet blijde over ongerechtigheid, 

maar zij is blijde met de waarheid. Alles bedekt zij, alles gelooft zij, 
alles hoopt zij, alles verdraagt zij. De liefde vergaat nimmermeer; 

maar profetieën, zij zullen afgedaan hebben; tongen, zij zullen 
verstommen; kennis, zij zal afgedaan hebben.  

De bode engel Gods sprak verder, 

 
Voorwaar, onderzoek u als ouders. 

Hebt u ooit tijd genomen om eens naar uw kind te luisteren? 
 

Lees voor: Daniël 9, vers 9  Hier staat geschreven: Bij de Here, 

onze God, is barmhartigheid en vergeving, hoewel wij tegen Hem 
wederspannig zijn geweest. 

 

2 Korinthiërs 2, vers 6 tot en met 8  Hier staat geschreven: 
Voor zo iemand is het reeds genoeg, dat het merendeel van u hem 

berispt heeft, zodat gij nu integendeel hem vergiffenis moet 
schenken en hem vertroosten, opdat hij niet door overmatige 

droefenis overstelpt worde. Daarom spoor ik u aan te besluiten hem 

liefde te betonen. 
En vers 10 tot en met 11  Wie gij nu iets vergeeft, die vergeef ik 

het ook; want heb ik iets vergeven, gesteld dat ik iets vergeven 
heb, dan was het om uwentwil voor het aangezicht van Christus, 

opdat de satan op ons geen voordeel mocht behalen. Want zijn 

gedachten zijn ons niet onbekend. 
De bode engel Gods sprak verder, 

 

Voorwaar, wees vergevingsgezind en neem de tijd, koste 
wat het kost, om naar elkaar te luisteren en naar het kind. 

En isoleer u niet, maar toon liefde en respect, en heb niet te hoge 
verwachtingen. Het grote gebrek van veel ouders is, dat men het 
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beste wil. Maar heeft het kind een bemoediging en vertroosting 
nodig, dan komt het niet over hun lippen. 

 

Lees voor: Kolossenzen 3, vers 12 tot en met 17  Hier staat 
geschreven: Doet dan aan, als door God uitverkoren heiligen en 

geliefden, innerlijke ontferming, goedheid, nederigheid, 
zachtmoedigheid en geduld. Verdraagt elkander en vergeeft 

elkander, indien de een tegen de ander een grief heeft; gelijk ook 

de Here u vergeven heeft, doet ook gij evenzo. En doet bij dit alles 
de liefde aan, als de band der volmaaktheid. En de vrede van 

Christus, tot welke gij immers in één lichaam geroepen zijt, regere 
in uw harten; en weest dankbaar. Het woord van Christus wone 

rijkelijk in u, zodat gij in alle wijsheid elkander leert en terechtwijst 

en met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen zingende, Gode 
dank brengt in uw harten. En al wat gij doet met woord of werk, 

doet het alles in de naam des Heren Jezus, God, de Vader, 
dankende door Hem! 

De bode engel Gods sprak verder, 

 
Voorwaar, veel ouders moeten zich bekeren, en verzoenen 

met God en hun kinderen. 

 
Lees voor: Kolossenzen 3, vers 24 tot en met 25  Hier staat 

geschreven: Gij weet toch, dat gij van de Here tot vergelding de 
erfenis zult ontvangen. Gij dient Christus als heer. Want wie 

onrecht doet, zal zijn onrecht terugontvangen, en er is geen 

aanzien des persoons. 
 

Galaten 5, vers 16  Hier staat geschreven: Dit bedoel ik: wandelt 
door de Geest en voldoet niet aan het begeren van het vlees. 

En vers 7  Gij liept goed. Wie is u in de weg gekomen, dat gij aan 

de waarheid niet meer gehoorzaamt? 
En vers 22  Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, 

vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, 

zachtmoedigheid, zelfbeheersing. 
De bode engel Gods sprak verder, 

 
Voorwaar, voorwaar, vergeef elkaar en spreek dit uit naar 

elkaar! 
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Belijd uw fouten als ouders, en wijs terecht in liefde en behandel 
uw kind met liefde. En sta achter zijn of haar keuze; het is zijn of 

haar leven. Bemoedig en bid voor uw kinderen! 

 
Lees voor: 1 Timotheüs 1, vers 5 tot en met 6  Hier staat 

geschreven: En het doel van alle vermaning is liefde uit een rein 
hart, uit een goed geweten en een ongeveinsd geloof. Door dit 

spoor te verlaten zijn sommigen vervallen tot ijdel gepraat. 

De bode engel Gods sprak verder, 
 

Voorwaar, steun uw kind! 
 

Lees voor: Lukas 18, vers 16 en 17  Hier staat geschreven: Maar 

Jezus riep ze tot Zich en zeide: Laat de kinderen tot Mij komen en 
verhindert ze niet; want voor zodanigen is het Koninkrijk Gods. 

Voorwaar, Ik zeg u: Wie het Koninkrijk Gods niet ontvangt als een 
kind, zal het voorzeker niet binnengaan. 

 

Johannes 3, vers 16 en 17  Hier staat geschreven: Want alzo lief 
heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven 

heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar 

eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld 
gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld 

door Hem behouden worde. 
 

Voorwaar, en voordat ik eindig: Mijn kind, Hij, Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus, heeft uw hart gezien. 
 

Lees voor: Johannes 15, vers 16 en 17  Hier staat geschreven: 
Niet gij hebt Mij, maar Ik heb u uitgekozen en u aangewezen, opdat 

gij zoudt heengaan en vrucht dragen en uw vrucht zou blijven, 

opdat de Vader u alles geve, wat gij Hem bidt in mijn naam. Dit 
gebied Ik u, dat gij elkander liefhebt. 

 

En Psalm 23 is uw Psalm. 
Lees dit voor uzelf. 
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Ik ga nu, het was mij een waar genoegen om deze boodschap aan 
u door te geven, profeet Benjamin Cousijsen, Ruacha, Yeshu, 

Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween. 

 
 

 

Profetische waarschuwing aan Europa: Bekeer 
u! 
 
PROFETISCHE WAARSCHUWENDE BOODSCHAP VOOR EUROPA: GIJ 

LAAT ZICH MAKKELIJK OVERHALEN EN VIERT DUISTERE 

PRAKTIJKEN, ZOALS SINT MAARTEN, HALLOWEEN EN SINT 
NICOLAAS, EN GIJ ZOEKT DE DUISTERNIS OP!  

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, welkom! Op 4 november 2013 bracht een bode engel van de 

almachtige God, van de God van Abraham, Izaäk en Jakob, deze 

waarschuwende profetische boodschap Gods over aan 
eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 

HaMashiach, Isa, Jezus Christus. Voorwaar, ik ben de bode engel 

Gods en mijn naam is Surisa.  
 

Weet gij niet, dat gij zelfs het uitspansel des Hemels en het 

licht, dat scheen voor de Aarde, de Maan en de sterren, 
verontreinigd hebt, vanwege ongehoorzaamheid door uw 

zonde? 
Maar naar de God van Hemel en Aarde, de God van Abraham, Izaäk 

en Jakob, luistert u niet. Gij hebt samen ervoor gezorgd, dat de 

bescherming door God zelf is weggenomen, omdat gij toch alles 
verontreinigde, zelfs de wateren! Alles, wat God met zoveel liefde 

gemaakt heeft voor u, hebt gij tot een duisternis gemaakt! Begrijpt 
gij nu, waarom het rijk der duisternis zich thuis voelt?  
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Gij laat zich makkelijk overhalen en viert duistere 
praktijken, zoals Halloween, Sint Maarten en Sint Nicolaas, 

en gij zoekt de duisternis op en maakt alles duister.  

Maar het ware Licht, die het van de duisternis overwint in uw hart, 
vermijdt gij! 

 
Johannes 8, vers 12  Wederom dan sprak Jezus tot hen en zeide: 

Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de 

duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben. 
Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld 

gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een 
ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde.   

 
Voorwaar, denk eens na… gij roept werkelijk de horror vloek 

over u uit van satan, en klaagt als er problemen zijn! 

Maar naar Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, gaat gij niet, 
terwijl Hij de Enige is, die u kan redden uit uw problemen: de hel! 

 

Voorwaar, donderslagen, aardbevingen, tornado’s en grote 
hagel ijzelstenen vallen uit de lucht, en bergen sneeuw! 

Ja, zelfs Europa zal nu kennismaken met tornado’s. Maar wie zich 
hebben onderworpen aan Yeshua HaMashiach, en niet aan de 

duisternis, hebben niets te vrezen en zullen zich verblijden. Maar o 

wee, gij! Kies heden wie gij dienen wilt! 
 

Lees voor: Amos 5, vers 7 tot en met 9  Hier staat geschreven: 
O, zij die het recht in alsem verkeren, en de gerechtigheid ter aarde 

nederwerpen! Hij, die Pleiaden en Orion heeft gemaakt; Hij, die 

donkerheid verkeert in ochtend, en die de dag tot nacht 
verduistert; Hij, die het water der zee heeft opgeroepen en 

uitgegoten over de oppervlakte der aarde, – HERE is zijn naam! Hij, 

die verwoesting doet opflitsen over de sterkte, zodat verwoesting 
over de vesting komt. 

De bode engel Gods sprak verder, 
 

Zie de tekenen der tijden! 
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Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
 

 
 

Na de dood houdt het niet op, kies uw 

bestemming! 
 

VOORWAAR, OP WELKE WEG ZIT GIJ NU? OP DE WEG NAAR DE 

HEMEL, OF HEL? DEZE BOODSCHAP GODS IS DOOR EEN BODE 
ENGEL GODS, IN DE ALMACHTIGE NAAM VAN YESHUA 

HAMASIACH, JEZUS CHRISTUS, OVERGEBRACHT! 

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, hartelijk welkom! Op 5 november 2013 bracht de bode engel 

Gods deze boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin 
Cousijnsen.  

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, ik ben 

de bode engel Gods, Rafaël, en werd uitgezonden naar Gods 
geliefde eindtijdprofeet, Benjamin Cousijnsen. Voorwaar, luister 

aandachtig! Zo spreekt de Heer. 

 
Gij zegt, “Ik geniet van het leven en doe mee met de 

wereld”. 
Luister eens, onverwachts houdt het helemaal niet op. Er is een 

hemel en een hel; dit mag u weten. 

 
Lees voor: Genesis 6, vers 5 en 6  Hier staat geschreven: Toen 

de HERE zag, dat de boosheid des mensen groot was op de aarde 
en al wat de overleggingen van zijn hart voortbrachten te allen tijde 

slechts boos was, berouwde het de HERE, dat Hij de mens op de 

aarde gemaakt had, en het smartte Hem in zijn hart. 
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En vers 11 en 12  De aarde nu was verdorven voor Gods 
aangezicht, en de aarde was vol geweldenarij. En God zag de aarde 

aan, en zie, zij was verdorven, want al wat leeft had zijn weg op de 

aarde verdorven. 
De bode engel Gods sprak verder, 

 
Voorwaar, vanwege uw zonden en losbandig leven, stond 

God op het punt om de mensen, die Hij met zoveel liefde 

gemaakt had, op de aardbodem uit te roeien! 
 

Lees voor: Spreuken 8, vers 7 tot en met 13  Hier staat 
geschreven: Want waarheid spreekt mijn gehemelte, een gruwel 

voor mijn lippen is de goddeloosheid. Al de woorden van mijn mond 

zijn in gerechtigheid gesproken; niets daarin is verdraaid en 
verkeerd. Zij alle zijn voor de verstandige juist, betrouwbaar voor 

wie kennis gevonden hebben. Neemt mijn vermaning aan en niet 
zilver, en kennis boven uitgelezen goud. Want wijsheid is beter dan 

koralen, al wat men zou kunnen begeren, kan haar niet evenaren. 

Ik, de Wijsheid, woon bij de schranderheid en ik verkrijg kennis 
door overleggingen. De vreze des HEREN is het kwade te haten; 

hoogmoed en trots en boze wandel en een mond vol draaierijen 

haat ik.  
Spreuken 9, vers 10 en 11  Hier staat geschreven: De vreze des 

HEREN is het begin der wijsheid en het kennen van de Hoogheilige 
is verstand. Want door mij worden uw dagen vermeerderd, worden 

jaren van leven u toegevoegd. 

De bode engel Gods sprak verder, 
 

Voorwaar, op welke weg zit gij nu? Op de weg van de hemel 
of hel? 

Zeg niet: “Geniet van het leven, want je bent er maar even”. 

 
Lees voor: Openbaring 1, vers 18  Hier staat geschreven, vanaf 

‘Ik ben dood geweest’: Ik ben dood geweest, en zie, Ik ben levend 

tot in alle eeuwigheden, en Ik heb de sleutels van de dood en het 
dodenrijk. 

De bode engel Gods sprak verder, 
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Voorwaar, de sleutels van de dood en het dodenrijk werden 
door Yeshua HaMashiach, Jezus Christus van Nazareth, aan 

het kruis weggenomen, door zelf door de dood te gaan, en 

satan de dood af te nemen, de sleutels!  
En Hij werd levend en heeft de zonden gedragen, om u te redden 

en te vergeven. Besef: Niemand heeft ooit zoiets gedaan voor u! 
 

Lees voor: Johannes 3, vers 16 tot en met 20  Hier staat 

geschreven: Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn 
eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem 

gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft 
zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld 

veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie 

in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds 
veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de 

eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de 
wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben 

dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die 

kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn 
werken niet aan de dag komen. 

De bode engel Gods sprak verder, 

 
Voorwaar, God is liefde en had altijd al op ’t oog. 

Voorwaar, uw leven gaat verder, of in de hel, of in de hemel! In de 
hel wil men echt niet zijn! Kom op de juiste weg. 

 

Lees voor: Deuteronomium 32, vers 3 en 4  Hier staat 
geschreven: Want ik zal de naam des Heren uitroepen; geeft 

grootheid onze God, de Rots, wiens werk volkomen is, omdat al zijn 
wegen recht zijn; een God van trouw, zonder onrecht, rechtvaardig 

en waarachtig is Hij.  

 
Johannes 8, vers 12  Hier staat geschreven: Wederom dan sprak 

Jezus tot hen en zeide: Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, 

zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des 
levens hebben. 

De bode engel Gods sprak verder,  
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Voorwaar, bekeer u! Ga naar Yeshua HaMashiach, Jezus 
Christus, en ontvang eeuwig leven. 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 

verdween. 
 

 
 

Woorden van vertroosting, vermaning en 

versterking 
 

BOODSCHAPS GODS: BEMOEDIGENDE, VERMANENDE EN 

VERSTERKENDE WOORDEN VAN GOD, GEGEVEN VANUIT ZIJN 
WOORD, AAN DE BODE ENGEL GODS GEGEVEN, OM DEZE OVER TE 

BRENGEN. BENJAMIN COUSIJNSEN SCHREEF ZE OP VOOR U!  

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 5 november 2013 ’s avonds bracht 

een bode engel Gods de volgende boodschap over aan profeet 
Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 

HaMashiach, Isa, Jezus Christus.  

 
Sirach 34, vers 28 tot en met 31  Als de een opbouwt en de 

ander weer afbreekt, wat levert dat meer op dan dat ze zich 

inspannen? Als de een bidt en de ander vervloekt, naar wie moet de 
Heer dan luisteren? Als je een dode weer aanraakt na je gewassen 

te hebben, wat baat het wassen je dan? Zo is een mens die voor 
zijn zonden vast en opnieuw zondigt. Wie zal er luisteren naar zijn 

gebed? Wat baat het hem dat hij zich vernedert?  

 
Voorwaar, mijn naam is Sinia en ben een bode engel Gods. 

Voorwaar, 
 

Romeinen 12, vers 9 en vers 2  De liefde zij ongeveinsd. Weest 

afkerig van het kwade, gehecht aan het goede. 
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En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd 
door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat 

de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene. 

 
Sirach 35, vers 14 en vers 24  Probeer de Heer niet om te 

kopen, want hij gaat er niet op in.  
Hij beloont de mens naar zijn daden, beoordeelt hun daden naar 

hun bedoelingen.  

 
Leviticus 20, vers 26  Weest Mij heilig, want heilig ben Ik, de 

HERE, en Ik heb u afgezonderd van de volken, opdat gij Mij zoudt 
toebehoren. 

 

Kolossenzen 3, vers 1 tot en met 4  Indien gij dan met Christus 
opgewekt zijt, zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus is, 

gezeten aan de rechterhand Gods. Bedenkt de dingen, die boven 
zijn, niet die op de aarde zijn. Want gij zijt gestorven en uw leven is 

verborgen met Christus in God. Wanneer Christus verschijnt, die 

ons leven is, zult ook gij met Hem verschijnen in heerlijkheid. 
 

Sirach 2, vers 2 en 3  Houd het rechte spoor, wees standvastig en 

word niet ongeduldig in tijden van tegenspoed. Houd je stevig aan 
hem vast en laat hem niet los, dan word je aan je levenseinde 

beloond.  
 

Voorwaar, ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel 

Gods, en verdween. 
 

 
 

Bent u door God aangesteld? 
 
DE BODE ENGEL GODS SPRAK: VOORWAAR NIET IEDERE HERDER, 

APOSTEL, PROFEET, LERAAR OF EVANGELIST IS DOOR DE GOD 

VAN ABRAHAM, IZAAK EN JAKOB AANGESTELD! KIJK UIT VOOR 
HET VALSE SPEL DER MENSEN. IN HUN SLUWHEID HEEFT HIJ, OF 

ZIJ, VELE SCHAPEN TOT DWALING VERLEID. 

 
 



 
 

 

2173 
 
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 6 november 2013 bracht een bode 

engel Gods deze waarschuwende boodschap Gods over aan 
eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.  

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Isa, Jezus Christus van Nazareth. Voorwaar, voorwaar, 

ik zeg u, mijn naam is Morastia en ik ben een bode engel Gods.  
 

Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, 
 

Lees voor: Psalm 95, vers 6  Hier staat geschreven: Treedt toe, 

laten wij ons nederwerpen en ons buigen, knielen voor de HERE, 
onze Maker. 

 
Jeremia 23, vers 29  Is niet mijn woord zó: als een vuur, luidt het 

woord des HEREN, of als een hamer, die een steenrots vermorzelt? 

De bode engel Gods sprak verder,  
 

Voorwaar, wee u, valse herders, die de schapen verderven! 

 
Lees voor: Ezechiël 22, vers 27  Hier staat geschreven: De 

oversten zijn er als roofgierige wolven, die bloed vergieten en 
mensen in het verderf storten om zichzelf te bevoordelen. 

 

Johannes 10, vers 12 en 13  Hier staat geschreven: Maar wie 
huurling is en geen herder, wie de schapen niet toebehoren, ziet de 

wolf aankomen, laat de schapen in de steek en vlucht – en de wolf 
rooft ze en jaagt ze uiteen – want hij is een huurling en de schapen 

gaan hem niet ter harte. 

 
Handelingen 20, vers 29 en 30  Hier staat geschreven: Zelf weet 

ik, dat na mijn heengaan grimmige wolven bij u zullen 

binnenkomen, die de kudde niet zullen sparen; en uit uw eigen 
midden zullen mannen opstaan, die verkeerde dingen spreken om 

de discipelen achter zich aan te trekken.  
De bode engel Gods sprak verder, 
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Voorwaar, niet iedere herder, apostel, profeet, leraar, 
evangelist is door de God van Abraham, Izaäk en Jakob 

aangesteld! 

 
Lees voor: 2 Korinthiërs 11, vers 13 tot en met 15  Hier staat 

geschreven: Want zulke lieden zijn schijn-apostelen, bedrieglijke 
arbeiders, die zich voordoen als apostelen van Christus. Geen 

wonder ook! Immers, de satan zelf doet zich voor als een engel des 

lichts. Het is dus niets bijzonders, indien ook zijn dienaren zich 
voordoen als dienaren der gerechtigheid; maar hun einde zal zijn 

naar hun werken. 
De bode engel Gods sprak verder, 

 

Voorwaar, zo spreekt de Heer: Kijk uit voor het valse spel 
der mensen. 

In hun sluwheid heeft hij of zij vele schapen tot dwaling verleid. 
 

Lees voor: Efeziërs 6, vers 12  Hier staat geschreven: Want wij 

hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de 
overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer 

duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. 

 
1 Petrus 4, vers 12  Hier staat geschreven: Geliefden, laat de 

vuurgloed, die tot beproeving dient, u niet bevreemden, alsof u iets 
vreemds overkwame. 

2 Petrus 2, vers 19  Hier staat geschreven: Vrijheid spiegelen zij 

hun voor, hoewel zij zelf slaven des verderfs zijn; immers, door wie 
men overmeesterd is, diens slaaf is men. 

De bode engel Gods sprak verder,  
 

Voorwaar, vertrouw niet iedere geest, maar beproef de 

geesten! 
 

Lees voor: Johannes 10, vers 8  Hier staat geschreven: Allen, die 

vóór Mij gekomen zijn, zijn dieven en rovers, maar de schapen 
hebben naar hen niet gehoord. 

En vers 11  Ik ben de goede herder. De goede herder zet zijn leven 
in voor zijn schapen. 



 
 

 

2175 
 
 

 

En vers 27 tot en met 30  Mijn schapen horen naar mijn stem en Ik 
ken ze en zij volgen Mij, en Ik geef hun eeuwig leven en zij zullen 

voorzeker niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit 

mijn hand roven. Wat mijn Vader Mij gegeven heeft, gaat alles te 
boven en niemand kan iets roven uit de hand mijns Vaders. Ik en 

de Vader zijn één. 
Johannes 14, vers 6  Hier staat geschreven: Jezus zeide tot hem: Ik 

ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de 

Vader dan door Mij. 
Johannes 3, vers 16  Hier staat geschreven: Want alzo lief heeft 

God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 
opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig 

leven hebbe. 

De bode engel Gods sprak verder, 
 

Voorwaar, ik ga nu, Gods ware eindtijdprofeet.  
 

Tot slot: Openbaring 22, vers 6 en vers 16  Hier staat 

geschreven: En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn getrouw en 
waarachtig, en de Here, de God van de geesten der profeten, heeft 

zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen hetgeen weldra 

geschieden moet. 
En vers 16  Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden, om ulieden dit te 

betuigen voor de gemeenten. Ik ben de wortel en het geslacht van 
David, de blinkende morgenster. 

De bode engel Gods sprak verder, 

 
Voorwaar, aan de vrucht herkent men vaak de geest. 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 
verdween. 

 

SHALOM 
 

 

 
 

 

06-11-2013  Profetie over vele landen! 
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PROFETIE OVER VELE LANDEN! DE BODE ENGEL GODS SPRAK 
NAMENS YESHUA HAMASIACH, JEZUS CHRISTUS, EN ZEI: ZIE WAT 

IK U BRENG, VANWEGE HET ACHTERNALOPEN VAN AFGODEN, 

MAAR OOK VANWEGE KINDERMISBRUIK!  
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Ik ben aangesteld als Gods eenvoudige 
profeet van de laatste dagen. Mijn naam is Benjamin Cousijnsen, 

van harte welkom! Ik begin nu met de boodschap… Op 6 november 
2013 kreeg ik de volgende boodschap van een bode engel Gods. 

 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Isa, Jezus Christus van Nazareth.  

 
Voorwaar, voorwaar, vrees mij niet, als ik u zeg: Ik ben de 

bode engel Donder!  

Maar vrees de God van Abraham, Izaäk en Jakob, want de Here, uw 
enige ware God, is heilig! 

 

Leviticus 19, vers 4  Gij zult u niet tot de afgoden wenden en u 
geen gegoten beelden maken: Ik ben de HERE, uw God. 

 
Voorwaar, ik, Donder, zal uw beelden in uw zogenaamde 

kerken verwoesten, als gij dat niet doet in uw land, want 

alleen God is heilig! 
Neem deze woorden in acht! 

 
Lees voor: Deuteronomium 11, vers 26 tot en met 28  Zie, ik 

houd u heden zegen en vloek voor: zegen, wanneer gij luistert naar 

de geboden van de HERE, uw God, die ik u heden opleg; maar 
vloek, indien gij naar de geboden van de HERE, uw God, niet 

luistert en afwijkt van de weg die ik u heden gebied, door het 

achterna lopen van andere goden, die gij niet gekend hebt. 
De bode engel Gods sprak verder, 

 
Voorwaar, Indonesië, Filipijnen, Maleisië, China, Korea, 

Japan, ook u staat op mijn lijst! 
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En zie wat ik u breng, vanwege het achternalopen van afgoden, 
maar ook vanwege kindermisbruik! Ook India en vele andere 

landen ga ik, Donder, bezoeken. Zelfs landen, die zeggen: “Wij zijn 

veilig”. God heeft u op het oog. Hoe vaak heeft God u niet 
gewaarschuwd en gezegd: Aanbid ook geen mensen! 

 
Lees voor: Johannes 1, vers 34  En ik heb gezien en getuigd, dat 

deze de Zoon van God is. 

De bode engel Gods sprak verder, 
Zijn naam is Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, 

Elohím, Adonai, Jahweh. 
Aanbid Hem alleen, want alleen Hij is heilig! 

 

Lees voor: Johannes 15, vers 23  Wie Mij haat, haat ook mijn 
Vader. 

Johannes 3, vers 16 en 17  Daar staat geschreven: Want alzo lief 
heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven 

heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar 

eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld 
gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld 

door Hem behouden worde. 

De bode engel Gods sprak verder, 
 

Zie wat gij van uw land maakt, als ik, Donder, kom in de 
almachtige naam van God… Boemmm! 

 

Lees voor: Johannes 3, vers 8  Daar staat geschreven: De wind 
blaast, waarheen hij wil, en gij hoort zijn geluid, maar gij weet niet, 

vanwaar hij komt of waar hij heengaat. 
 

Voorwaar, ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 
 

 

Een blik in de helse toekomst! 
 

WAARSCHUWENDE BOODSCHAP VAN GOD! BENJAMIN BRENGT 

ONDER BEGELEIDING EEN BEZOEK AAN DE HEL EN ZIET VELE 
BEKENDE MENSEN! 
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Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 7 november 2013 schreef Benjamin 

Cousijnsen, Gods ware eindtijdprofeet van de laatste dagen, in 
bijzijn van de bode engel Gods, het volgende verslag op. Benjamin 

schrijft, 

 
Ik hoorde, Shalom, profeet Benjamin Cousijnsen! 

“Waar ben ik?” vroeg ik. 
Vrees niet, Gods ware eindtijdprofeet, ik begroet u in de 

wonderbare en machtige naam van Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus 

Christus. Voorwaar, kijk daar! 
 

Ik zag een soort wormgat en zag dat ik mij bevond in de 
ruimte. 

Ik zag prachtige sterren en kleuren, en stond gewoon stil in de 

ruimte, het heelal, samen met deze bode engel Gods en nog twee 
engelen, die een heel stuk van mij af waren. Ik vroeg, “Wat doe ik 

hier, en hoe zijn de namen?” 

Ik ben de bode engel, Revelado, uw reisleider, en daar in de verte, 
links zowel rechts, zijn Chelton en Zelbulton, Gods strijders, die uw 

veiligheid garanderen in de ruimte.  
 

Voorwaar, wij gaan door de tijd, kom! 

Revelado vloog zeer snel, en ik werd als een magneet erachteraan 
meegetrokken. Wij gingen door dit gat, een soort tunnel, heen. 

‘Wow, waar was ik?’  
 

Plotseling bevond ik mij elders… vlammen en een vuurzee 

deinsden terug om ons heen, op de plek waar we waren. 
En ik hoorde huilen en klagen en schreeuwen: “Haal mij hieruit! 

Jezus, Zoon van God, vergeef mij!” Ik hoorde en zag zielen, die 

smeekten om rook, en er dreef rook hun kant op, een rookwolk. En 
ik hoorde hen plotseling stikken en ik hoorde duivels gelach op de 

achtergrond. Ik zag dat de vlammen het vlees wegbrandden tot aan 
bot.  

Ik zag een vrouw, die telkens zei: “ngGaga, ngGaga!” 
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Ik zei, “Wie is deze vrouw?” 
De bode engel Gods antwoordde: Ze had haar ziel ooit verkocht op 

aarde, en nu zit ze hier. Ze was een popster, een werktuig van 

satan op aarde, een gevallen engel. Haar naam is Lady Gaga. Ze 
wou de ruimte in, maar dit is haar eindbestemming. 

Telkens rook ik aangebrand vlees. We liepen door de 
terugdeinzende vuurzee en ik zag daar iemand, die uitgelachen 

werd en telkens weer uit elkaar getrokken werd. Er zat grote angst 

op zijn gezicht!  
De bode engel Gods zei: Hij fluisterde de gebeurtenissen door van 

demonen, en men prees hem hiervoor, Derek Ogilvie, er zelfs 
voor, en nu lijdt hij in de hel.  

 

Voorwaar, Mick Jagger, Paul Stanley, Paul de Leeuw, Gordon, 
Michael Jackson, Oprah Winfrey, Olivia Newton-John, 

Vincent Damon, Shakira, paus Franciscus, Billy Graham, Elvis 
Presley, Madonna, profeet Mohammed, Dalai Lama, Sai Baba, 

Maharishi Yogi…  

De engel des Heren zei: Voorwaar, Benjamin, tovenaars en 
leugenaars, alcoholisten en rokers, hoereerders en 

kindermisbruikers, afgodendienaars en misleiders en 

kwaadsprekers en roddelaars, en allen die Yeshua HaMashiach, Isa, 
Jezus Christus, niet erkennen en verworpen hebben, zullen 

kennismaken met deze plek.  
En als men niet gelooft in een hel, moet gij maar - u die luistert - 

eens lezen in de Bijbel in Openbaring 21, vers 8 onder andere. 

 
De bode engel Gods sprak verder, Voorwaar, profeet Benjamin 

Cousijnsen, ik breng u weer terug.  
 

Sommigen, die u zag, zijn nu nog in leven. 

Het is beter voor hen, de artiesten en sterren onder anderen, dat ze 
zich bekeren! 

 

Lees voor: Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Hier staat 
geschreven: Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon 

heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren 
gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft zijn Zoon niet naar de 

wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de 
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wereld door hem te redden. Over wie in hem gelooft wordt geen 
oordeel uitgesproken, maar wie niet in hem gelooft is al 

veroordeeld, omdat hij niet wilde geloven in de naam van Gods 

enige Zoon. Dit is het oordeel: het licht kwam in de wereld en de 
mensen hielden meer van de duisternis dan van het licht, want hun 

daden waren slecht. Wie kwaad doet, haat het licht; hij schuwt het 
licht omdat anders zijn daden bekend worden. Maar wie oprecht 

handelt zoekt het licht op, zodat zichtbaar wordt dat God werkzaam 

is in alles wat hij doet. 
De bode engel Gods sprak verder, 

 
Wie niet wil horen, gaat verloren! Bekeer u, ongelovigen. 

We vlogen weer terug door het wormgat… 

Benjamin hoorde ook later, met betrekking tot het wormgat… de 
Heer die openbaarde: alleen God bepaalt de bestemming via dit 

wormgat. Dus zelfs al zouden er mensen doorheen gaan, ze zouden 
nergens uitkomen. 

Benjamin schrijft: We vlogen weer terug door het wormgat, en ik 

werd weer wakker in bed. Ik werd wakker in mijn lichaam, en 
dezelfde bode engel Gods wachtte op mij in het schrijfkamertje en 

gaf woord voor woord door, hetgeen ik door moest geven. 

De bode engel Gods sprak, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
 

 
 

Loof Hem! en keer terug naar de bron van 

wijsheid! 
 
BOODSCHAP GODS, 100% AFKOMSTIG VAN DE HEER JEZUS 

CHRISTUS, YESHUA HAMASIACH ZELF! DE HEER ZEGT TOT U: JE 
HEBT DE BRON VAN DE WIJSHEID VERLATEN! MAAR HIJ DIE ALLES 

WEET, KENT HAAR! 

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo! Ik ben profeet Benjamin Cousijnsen, van harte welkom! Op 

donderdag 7 november 2013 kreeg ik de volgende boodschap, die 
ik graag met u wil delen.  
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Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Isa, Jezus Christus.  

Voorwaar, voorwaar, ik zeg u,  
 

Baruch 3, vers 12 tot en met 15  Je hebt de bron van de 
wijsheid verlaten. Als je was gebleven op de weg die God je wees 

had je voor altijd in vrede geleefd. Leer waar inzicht is, waar 

kracht, waar begrip is, dat kennis verschaft, waar leven is, een lang 
leven, waar licht is voor de ogen, en vrede. Wie kan de woonplaats 

van de wijsheid vinden? Wie is in haar schatkamers 
doorgedrongen?  

 

Voorwaar, ik ben de bode engel Gods en mijn naam is Amminia. 
 

Mattheüs 6, vers 21  Want, waar uw schat is, daar zal ook uw 
hart zijn. 

 

Numeri 16, vers 42, vanaf: zie, de wolk bedekte haar en de 
heerlijkheid des HEREN verscheen. 

 

Baruch 3, vers 32  Maar hij die alles weet, kent haar, zijn inzicht 
heeft haar ontdekt. Tot zover. 

 
Psalm 4, vers 6  Brengt offers naar de eis en vertrouwt op de 

HERE.  

Psalm 13, vers 6  Ik echter vertrouw op uw goedertierenheid, over 
uw verlossing juicht mijn hart. Ik wil de HERE zingen, omdat Hij mij 

heeft welgedaan.  
 

Sirach 43, vers 28 tot en met 30  Waar vinden we de kracht om 

hem te loven? Hij is groter dan alles wat hij gemaakt heeft. Hoe 
ontzagwekkend is de Heer, hoe groot, hoe wonderbaarlijk is zijn 

macht. Verhef de Heer en loof hem zo veel je kunt, want hij gaat je 

altijd te boven. Verhef hem met alle kracht die in je is, ga ermee 
door, want het is nooit genoeg. Amen! 

 
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
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Superorkaan Haiyan: Nieuwe reeks profetische 

vervullingen van start! 
 

DE ALMACHTIGE GOD IS METEEN 1 DAG LATER AL BEGONNEN MET 

DE START VAN DE OP 7-11-2013 DOORGEGEVEN PROFETIEËN, VIA 
PROFEET BENJAMIN COUSIJNSEN! DE FILIPPIJNEN WERDEN EEN 

DAG LATER AL ALS EERSTE GETROFFEN! 
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 8 november 2013 bracht de bode 

engel Gods deze profetische, waarschuwende en openbarende 
boodschap van de almachtige God, de God van Abraham, Izaäk en 

Jakob, over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Isa, Jezus Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, ik 
ben de bode engel Gods. Voorwaar, hoor aandachtig! 

 
Op 6 november 2013 sprak de bode engel Gods, Donder, tot 

u via eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin 

Cousijnsen.  
Voorwaar, op 7 november, een dag erna, sloeg Donder toe bij de 

Filippijnen. De bode engel Donder zei u ook: Hoe vaak heeft God u 

niet gewaarschuwd? Ook u staat op mijn lijst! 
 

Voorwaar, in de almachtige naam van Yeshua HaMashiach, 
Isa, Jezus Christus, zeg ik u: Maak er ernst mede! Zo spreekt 

de Heer. 

 
Lees voor: Mattheüs 12, vers 31 en 32  Hier staat geschreven: 

Daarom zeg Ik u: Alle zonde en lastering zal de mensen vergeven 
worden, maar de lastering van de Geest zal niet vergeven 

worden. Spreekt iemand een woord tegen de Zoon des mensen, het 

zal hem vergeven worden; maar spreekt iemand tegen de heilige 
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Geest, het zal hem niet vergeven worden, noch in deze eeuw, noch 
in de toekomende. 

Mattheüs 13, vers 49  Hier staat geschreven: Zó zal het gaan bij de 

voleinding der wereld. De engelen zullen uitgaan om de bozen uit 
het midden der rechtvaardigen af te zonderen. 

De bode engel Gods sprak verder, 
 

Voorwaar, bekeer u! 

 
Lees voor: Johannes 8, vers 12  Hier staat geschreven: Wederom 

dan sprak Jezus tot hen en zeide: Ik ben het licht der wereld; wie 
Mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het 

licht des levens hebben. 

De bode engel Gods sprak verder, 
 

Voorwaar, uw werkers op de Filippijnen zijn beschermd, 
profeet Benjamin Cousijnsen. 

Ik zie uw hart aan en liefde en zorg voor hen. Voorwaar, ook Ik, de 

Here, zeg u: Weet gij waarom Ik ween, wereld? 
 

Lees voor: Johannes 12, vers 37 tot en met 41  Hier staat 

geschreven: En hoewel Hij zovele tekenen voor hun ogen gedaan 
had, geloofden zij niet in Hem, opdat het woord van de profeet 

Jesaja vervuld werd, dat hij sprak: Here, wie heeft geloofd, wat hij 
van ons hoorde? En aan wie is de arm des Heren geopenbaard? 

Hierom konden zij niet geloven, omdat Jesaja elders gezegd heeft: 

Hij heeft hun ogen verblind en hun hart verhard, dat zij niet met 
hun ogen zien, met hun hart verstaan en zich bekeren, en Ik hen 

geneze. Dit zeide Jesaja, omdat hij zijn heerlijkheid zag en van 
Hem sprak. 

De bode engel Gods sprak verder, 

 
Voorwaar, vanwege uw ongehoorzaamheid zullen de sluizen 

des hemels geopend worden! 

O wee, Colombia en Korea, Mexico, Chili, Australië, Iran, China, 
Italië, Rusland, Pakistan, Spanje, Nederland en Duitsland, regenval 

en overstromingen zullen van Gods sluizen uitgaan, en zware 
stormen en aardbevingen zullen u treffen. Maak u klaar! Alleen 
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berouw en bekering van al uw afgoderijen kunnen uw land nog 
redden. 

 

Lees voor: Exodus 20, vers 3  Hier staat geschreven: Gij zult 
geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. 

En vers 4 en 5  Gij zult u geen gesneden beeld maken noch enige 
gestalte van wat boven in de hemel, noch van wat beneden op de 

aarde, noch van wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u 

voor die niet buigen, noch hen dienen; want Ik, de HERE, uw God, 
ben een naijverig God, die de ongerechtigheid der vaderen bezoek 

aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen 
die Mij haten. 

 

Johannes 14, vers 15  Hier staat geschreven: Wanneer gij Mij 
liefhebt, zult gij mijn geboden bewaren. 

En vers 6  Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en 
het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij. 

En vers 16  En Ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere 

Trooster geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn. 
De bode engel Gods sprak verder, 

 

Voorwaar, wanneer ziet gij in, dat alle waarschuwingen 
bittere ernst zijn? 

Voorwaar, mijn naam is Berichia. O wee! O wee, u! Er komt een 
grote donkerheid over Europa. Waarom gaat gij niet naar Yeshua 

HaMashiach, Isa, Jezus Christus, toe? 

Tot slot nog even het volgende, 
 

Voorwaar, het boek ‘RUACHA, YESHU, SHALOM!’ wordt u in 
december 2013 toegezonden. 

Ook u kunt het bestellen, die dit boek nog niet besteld heeft. Het 

boek is zowel in het Engels als in het Nederlands verkrijgbaar voor 
een minimale vrije gift van 50 euro. Meer mag ook, voor het werk 

van de Heer. Voor meer informatie: marion.verkleij@telfort.nl   

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 
verdween. 

 
SHALOM! 

 

mailto:marion.verkleij@telfort.nl
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Ook ik werd levend en kwam in de eeuwigheid! 
 

VOORWAAR, IK WERD UITGEZONDEN IN DE ALMACHTIGE NAAM 

VAN YESHUA HAMASIACH, ISA, JEZUS CHRISTUS VAN NAZARETH, 
DIE DE SLEUTEL GEBRUIKTE OM MIJ ALS MENS LEVEND TE MAKEN, 

EN NET ALS HENOCH THUISHAALDE! 

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! 10 November 2013 – Profeet Benjamin 

Cousijnsen schreef de volgende boodschap op. 
 

Wees gegroet, dienstknecht des Allerhoogsten! Voorwaar, ik ben 
Hetrick, gij geliefde des Heren, luister aandachtig.  

 

Ik begroet u allen mensen, in de naam van de almachtige 
Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus.  

 
Henoch, hoofdstuk 15, vers 1 en 2  En Hij antwoordde en zei 

tegen mij, en ik hoorde Zijn stem: ‘Vrees niet, Henoch, gij 

rechtvaardige man en schriftsteller van rechtvaardigheid: kom 
nader en luister naar mijn stem. En ga, zeg tegen de wachters der 

hemel, die u gezonden hebben om voor hen te bemiddelen: 

“Gijlieden zijt degenen die voor de mensen moet bemiddelen, en 
niet de mens.”’ 

 
Genesis 5, vers 24  En Henoch wandelde met God, en hij was niet 

meer, want God had hem opgenomen. 

 
Jeremia 32, vers 27  Zie, Ik, de HERE, ben de God van al wat 

leeft; zou voor Mij iets te wonderlijk zijn? 
 

Voorwaar, Henoch was een mens, een rechtvaardig mens, en 

God nam hem van de aarde in één ogenblik weg. 
 

Lukas 23, vers 47, 48 en 49  Toen de hoofdman zag, wat er 

geschiedde, verheerlijkte hij God, zeggende: Inderdaad, deze mens 
was rechtvaardig! En al de scharen, die voor dit schouwspel 
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samengekomen waren, keerden terug, toen zij aanschouwd 
hadden, wat er geschied was, en sloegen zich op de borst. Al zijn 

bekenden nu stonden van verre, ook vrouwen… tot zover. 

 
Voorwaar, ik openbaar u, In de Middeleeuwen kwam ik om 

als mens. 
Ook ik was een schriftsteller en hield mij bezig met de eindtijd, net 

zoals Henoch. 

 
Mattheüs 27, vers 52 en 53  En de graven gingen open en vele 

lichamen der ontslapen heiligen werden opgewekt. En zij gingen uit 
de graven na zijn opstanding en kwamen in de heilige stad, waar zij 

aan velen verschenen. 

 
Openbaring 1, vers 18 vanaf: Ik ben dood geweest, en zie, Ik 

ben levend tot in alle eeuwigheden, en Ik heb de sleutels van de 
dood en het dodenrijk. 

 

Voorwaar, de sleutels zijn in handen van de almachtige God 
van Abraham, Izaäk en Jakob. 

Ook ik werd levend en kwam in de eeuwigheid. 

 
Lees voor: 1 Korinthiërs 15, vers 12  Hier staat geschreven: 

Maar wanneer nu over Christus wordt verkondigd dat hij uit de 
dood is opgewekt, hoe kunnen sommigen van u dan zeggen dat de 

doden niet zullen opstaan? 

En vers 16 tot en met 21  Wanneer de doden niet worden 
opgewekt, is ook Christus niet opgewekt. Maar als Christus niet is 

opgewekt, is uw geloof nutteloos, bent u nog een gevangene van 
uw zonden en worden de doden die Christus toebehoren niet gered. 

Als wij alleen voor dit leven op Christus hopen, zijn wij de 

beklagenswaardigste mensen die er zijn. Maar Christus is werkelijk 
uit de dood opgewekt, als de eerste van de gestorvenen. Zoals de 

dood er is gekomen door een mens, zo is ook de opstanding uit de 

dood er gekomen door een mens.  
Hetrick sprak verder, 

 
Voorwaar, ik werd uitgezonden in de almachtige naam van 

Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus van Nazareth, die de 
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sleutel gebruikte om mij als mens levend te maken, en net 
als Henoch thuishaalde. 

 

Lees voor: 1 Korinthiërs 15, vers 51 tot en met 58  Hier staat 
geschreven: Ik zal u een geheim onthullen: wij zullen niet allemaal 

eerst sterven – toch zullen wij allemaal veranderd worden, in een 
ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, wanneer de bazuin het einde 

inluidt. Wanneer de bazuin weerklinkt, zullen de doden worden 

opgewekt met een onvergankelijk lichaam en zullen ook wij 
veranderen. Want het vergankelijke lichaam moet worden bekleed 

met het onvergankelijke, het sterfelijke lichaam met het 
onsterfelijke. En wanneer dit vergankelijke lichaam is bekleed met 

het onvergankelijke, dit sterfelijke met het onsterfelijke, zal wat 

geschreven staat in vervulling gaan: ‘De dood is opgeslokt en 
overwonnen. Dood, waar is je overwinning? Dood, waar is je 

angel?’ De angel van de dood is de zonde, en de zonde ontleent 
haar macht aan de wet. Maar laten we God danken, die ons door 

Jezus Christus, onze Heer, de overwinning geeft. Kortom, geliefde 

broeders en zusters, wees standvastig en onwankelbaar en zet u 
altijd volledig in voor het werk van de Heer, in het besef dat door 

de Heer uw inspanningen nooit tevergeefs zijn.  

Hetrick sprak verder, 
Voorwaar, profeet Benjamin Cousijnsen is Gods ware 

eindtijdprofeet en niemand is als hij. 
Want hij is aangesteld door God zelf! En ook is hij daar met 

hemelse olie, in de hemel, door de hemelse twaalf profeten 

ingezegend, in opdracht van de almachtige God. Voorwaar, in de 
hemel wordt niet gehuwd, omdat gij gehuwd zijt met Yeshua 

HaMashiach, Isa, Jezus Christus.  
 

Dit echter openbaar ik u, dat ook ik, Hetrick, mijn ware 

geliefde zielemaatje zal ontmoeten, Marion! 
 

Lees voor: Hooglied 2, vers 8  Hier staat geschreven: Hoor! Mijn 

lief! Kijk! Hij komt, springend over de bergen, dansend over de 
heuvels.  

En vers 12  De bloemen zijn verschenen op het veld, nu breekt de 
zangtijd aan, het koeren van de duif klinkt op het land.  
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Hooglied 1, vers 15  Hier staat geschreven: Je bent zo mooi, 
vriendin van mij, je bent zo mooi! Je ogen zijn duiven.  

Hooglied 4, vers 9  Hier staat geschreven: Zusje, bruid van mij, je 

brengt me in vervoering, je brengt me in verrukking met maar één 
blik van je ogen, met één flonker van je ketting.  

 
Galaten 5, vers 22  Hier staat geschreven: Maar de vrucht van de 

Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en 

goedheid, geloof… 
 

De liefde is heel geduldig, maar uw schat wacht ginds achter 
de sterren. 

Ik ga nu, uw God is een machtige God! Ruacha, Yeshu, Shalom! 

sprak Hetrick, en verdween. 
 

 
 

Mijn volk, Mijn kinderen, keer terug naar Israël! 
 
PROFETISCHE WAARSCHUWENDE BOODSCHAP GODS: BENJAMIN 

COUSIJNSEN HEEFT DE WERELD GEWAARSCHUWD, EN DAAR VALT 

OOK HEEL AFRIKA ONDER! EN, ZO SPREEKT DE HEER TOT DE HELE 
WERELD: MIJN VOLK, MIJN KINDEREN, KEER TERUG NAAR ISRAEL! 

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, welkom! Op 11 november 2013 bracht de bode engel Gods 

deze profetische, waarschuwende boodschap over aan Benjamin 

Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Isa, Jezus Christus van Nazareth. Voorwaar, voorwaar, 

ik zeg u, ik ben de bode engel Gods en mijn naam is Rafaël. 

Voorwaar, voorwaar, hoor wat de Geest Gods tot u zegt, en 
gebracht is.  

 

Luister aandachtig en geef deze boodschap door! 
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Lees voor: 2 Timotheüs 3, vers 1 tot en met 7  Hier staat 
geschreven: Weet wel, dat er in de laatste dagen zware tijden 

zullen komen: want de mensen zullen zelfzuchtig zijn, geldgierig, 

pochers, vermetel, kwaadsprekers, aan hun ouders ongehoorzaam, 
ondankbaar, onheilig, liefdeloos, trouweloos, lasteraars, onmatig, 

onhandelbaar, afkerig van het goede, verraderlijk, roekeloos, 
opgeblazen, met meer liefde voor genot dan voor God, die met een 

schijn van godsvrucht de kracht daarvan verloochend hebben; houd 

ook dezen op een afstand. Want tot hen behoren zij, die zich in de 
huizen indringen en vrouwtjes weten in te palmen, die met zonden 

beladen zijn en gedreven worden door velerlei begeerten, die zich 
te allen tijde laten leren, zonder ooit tot erkentenis der waarheid te 

kunnen komen. 

De bode engel Gods sprak verder, 
 

Voorwaar, ik zeg u, Of gij nu onder andere Messiaans, Joods, 
Grieks, of Zuid-Afrikaans bent, indien gij een gelovige zijt, 

dan mogen er geen valse vruchten hangen aan uw hart! 

Zo zijn er velen onder u, die zich moeten bekeren. 
 

Lees voor: Mattheüs 15, vers 6 tot en met 10  Hier staat 

geschreven: Zo hebt gij het woord Gods van kracht beroofd ter 
wille van uw overlevering. Huichelaars, terecht heeft Jesaja over u 

geprofeteerd, zeggende: Dit volk eert Mij met de lippen, maar hun 
hart is verre van Mij. Tevergeefs eren zij Mij, omdat zij leringen 

leren, die geboden van mensen zijn. En toen Hij de schare tot Zich 

geroepen had, zeide Hij tot hen: Hoort en verstaat! 
En vers 17 tot en met 20  Begrijpt gij niet, dat al wat de mond 

binnengaat, in de buik komt en te zijner plaatse verdwijnt? Maar 
wat de mond uitgaat, komt uit het hart, en dat maakt de mens 

onrein. Want uit het hart komen boze overleggingen, moord, 

echtbreuk, hoererij, diefstal, leugenachtige getuigenissen, 
godslasteringen. Dat zijn de dingen, die een mens onrein maken, 

maar het eten met ongewassen handen maakt een mens niet 

onrein. 
De bode engel Gods sprak verder, 

 
Voorwaar, ook roddelaars en kwaadsprekers zullen Gods 

Koninkrijk nimmer binnengaan! 
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Lees voor: Jakobus 2, vers 1  Hier staat geschreven: Mijn 

broeders, houdt uw geloof in onze Here der heerlijkheid, Jezus 

Christus, vrij van aanzien des persoons. 
 

1 Petrus 3, vers 17 tot en met 19  Hier staat geschreven: Want 
het is beter te lijden, indien de wil van God dit eist, goed doende 

dan kwaad doende. Want ook Christus is eenmaal om de zonden 

gestorven als rechtvaardige voor onrechtvaardigen, opdat Hij u tot 
God zou brengen: Hij, die gedood is naar het vlees, maar levend 

gemaakt naar de geest, in welke Hij ook heengegaan is en 
gepredikt heeft aan de geesten in de gevangenis. 

 

Openbaring 1, vers 18 vanaf: En Ik ben dood geweest, en zie, Ik 
ben levend tot in alle eeuwigheden, en Ik heb de sleutels van de 

dood en het dodenrijk. 
De bode engel Gods sprak verder, 

 

Voorwaar, wees zuiver en behandel uw broeder en zuster 
met respect. 

Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, zegt u: Oordeel niet! Mij 

komt het oordeel toe. Of deze broeder of zuster er van buiten nu 
anders uitziet dan die rijke persoon, en of hij of zij nu een lichte of 

donkere kleur heeft, dat doet er niet toe! Zo staat geschreven in: 
 

Genesis 1, vers 27  Lees dit voor. Hier staat geschreven: En God 

schiep de mens naar zijn beeld; naar Gods beeld schiep Hij hem. 
De bode engel Gods sprak verder,  

 
Voorwaar, en gij, welke kleur Christen zijt gij? 

Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, kijkt naar ieders hart, 

hoor! 
 

Lees voor: 1 Korinthiërs 3, vers 16 en 17  Hier staat 

geschreven: Weet gij niet, dat gij Gods tempel zijt en dat de Geest 
Gods in u woont? Zo iemand Gods tempel schendt, God zal hem 

schenden. Want de tempel Gods, en dat zijt gij, is heilig! 
De bode engel Gods sprak verder, 
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Voorwaar, hoe kunt gij nu zeggen als Christengelovige, “Ik 
kan mijn broer en zus, of die vreemde, niet vergeven”? 

 

Lees voor: Lukas 6, vers 36 tot en met 38  Hier staat 
geschreven: Weest barmhartig, gelijk uw Vader barmhartig is. En 

oordeelt niet en gij zult niet geoordeeld worden. En veroordeelt niet 
en gij zult niet veroordeeld worden; laat los en gij zult losgelaten 

worden. Geeft en u zal gegeven worden: een goede, gedrukte, 

geschudde, overlopende maat zal men in uw schoot geven. Want 
met de maat, waarmede gij meet, zal u wedergemeten worden. 

De bode engel Gods sprak verder, 
 

Voorwaar, maak het nu goed met elkaar en ga dan in gebed 

naar Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus. 
 

Lees voor: Johannes 14, vers 6  Hier staat geschreven: Jezus 
zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; 

niemand komt tot de Vader dan door Mij. 

En vers 15  Wanneer gij Mij liefhebt, zult gij mijn geboden bewaren. 
De bode engel Gods sprak verder, 

 

Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Profeet Benjamin Cousijnsen 
heeft de wereld gewaarschuwd, en daar valt ook heel Afrika 

onder, zowel Noord-, Oost- als West- en Zuid-Afrika. 
Voorwaar, verstop u niet, gelovige! Zo spreekt de Heer tot de hele 

wereld.  

Mijn volk, Mijn kinderen, keer terug naar Israël! 
 

Lees voor: Lukas 21, vers 29 tot en met 32  Hier staat 
geschreven: En Hij sprak een gelijkenis tot hen: Let op de 

vijgeboom en op al de bomen. Zodra zij uitlopen, weet gij uit uzelf, 

omdat gij het ziet, dat de zomer reeds nabij is. Zo moet ook gij, 
wanneer gij dit ziet geschieden, weten, dat het Koninkrijk Gods 

nabij is. Voorwaar, Ik zeg u, dit geslacht zal geenszins voorbijgaan, 

voordat alles geschiedt. 
De bode engel Gods sprak verder, 

 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! en verdween. 
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Herstel Filipijnen van korte duur! 
 
DENK NIET, DAT MEN MET HET HERBOUWEN DE ZONDE 

WEGNEEMT. VOOR DE FILIPIJNEN ZAL DIT HERSTEL VAN KORTE 

DUUR ZIJN, WANT MEN STAAT NOG STEEDS OP GODS LIJST! 
 

 
Volledige weergave: 

 

12 November 2013 – Welkom!  
 

Shalom, profeet Benjamin Cousijnsen! Wees niet bevreesd, Gods 
geliefde. Mijn naam is Chemihud. Ik ben naar u gezonden in de 

almachtige naam van Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus. Volg 

mij nu. 
Benjamin zei, “Oké, goed. Oh, toch liever niet. U bent prachtig 

gekleed in oogverblindend wit fijn linnen, maar wat ik aanheb, is 
alleen maar ondergoed.” 

Benjamin, wat is het probleem? lachte de engel Gods, de naam die 

erop staat soms, ‘Tornado, Tornado’? 
“Daar heb ik niet eens bij stilgestaan!” lachte Benjamin. 

Voorwaar, lachte de bode engel Gods, dit zou de bode engel Donder 

moeten dragen. Sta op en volg mij. Gij zijt nu meteen bekleed! 
Wow, en inderdaad… ik zette mijn benen uit bed en zag dat ik 

meteen bekleed was. Ik volgde de bode engel Gods en zachtjes 
liepen we de trap af. Maar toch zei de engel van de Heer, Benjamin, 

loop zachtjes, u lijkt wel een tornado, zoveel herrie maakt u! 

Ik zei, “Maar die trap maakt behoorlijk lawaai”. Voordat ik dit 
echter gezegd had, liep de bode engel Gods al door de voordeur 

heen, zonder de deur te openen, en ook ik liep gelukkig meteen er 
dwars doorheen. Buiten aangekomen stelde Chemihud mij voor aan 

twee bode engelen Gods, die blijkbaar hadden staan wachten 

buiten: Isadai en Seleu. Zij zouden mij beschermen in het 
luchtruim, werd mij verteld.  

Opeens strekten alle drie de engelen hun armen uit en ik zag 

enorme vleugels tevoorschijn komen, die oogverblindend waren, en 
ze stegen op, schuin omhoog de lucht in. En als een magneet werd 
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ook ik weer meegetrokken, en vloog ik achter Chemihud, de bode 
engel Gods aan. 

 

Na telkens door vele wolken en luchten heen te zijn gegaan, 
zag ik beneden ons in de verte allemaal puinhopen en vele 

verwoeste huizen, en herkende ik ook ruïnes van kerken. 
Ook zag ik afgodsbeelden onthoofd op het water liggen, en mensen 

onder de puinhopen liggen. Ik dacht, ‘Dit lijkt wel een 

oorlogsgebied, erger nog!’ We liepen daar en ik rook zelfs de 
lijkengeur. Ik liep langs het water aan een kust bij de Filipijnen, 

waar ik hier en daar nog een huis zag staan met een schuin rood 
dak en ook andere kleuren. Door wat ik allemaal zag, kreeg ik 

tranen in mijn ogen en besefte, dat mijn gebed en de belofte naar 

mij toe, in vervulling was gegaan, en dat de werkers op de 
Filipijnen gespaard en beschermd waren door de Here God, door de 

Heer Yeshua HaMashiach, Jezus Christus.  
 

Profeet Benjamin Cousijnsen, sprak de bode engel Gods, 

men zal de Filipijnen weer heropbouwen en veel hulp 
aanbieden. 

Daarmee is er echter weinig veranderd, als men zich wederom richt 

tot de afgoden. De God van Abraham, Izaäk en Jakob is hier 
duidelijk genoeg over. 

 
Lees voor: Exodus 20, vers 3 tot en met 5  Hier staat 

geschreven: Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht 

hebben. Gij zult u geen gesneden beeld maken noch enige gestalte 
van wat boven in de hemel, noch van wat beneden op de aarde, 

noch van wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die 
niet buigen, noch hen dienen; want Ik, de HERE, uw God, ben een 

naijverig God, die de ongerechtigheid der vaderen bezoek aan de 

kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die Mij 
haten. 

 

Johannes 14, vers 15  Hier staat geschreven: Wanneer gij Mij 
liefhebt, zult gij mijn geboden bewaren. 

Johannes 3, vers 16 tot en met 18  Hier staat geschreven: Want 
alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon 

gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren 
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ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de 
wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de 

wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet 

veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet 
heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. 

 
Voorwaar, wie niet wil horen, gaat verloren! sprak de bode 

engel Gods verder. 

Denk niet dat men met het herbouwen de zonden wegneemt. Voor 
de Filipijnen zal dit herstel van korte duur zijn, want men staat nog 

steeds op Gods lijst. 
 

Johannes 3, vers 7 en 8  Lees dit voor. Hier staat geschreven: 

Verwonder u niet, dat Ik u gezegd heb: Gijlieden moet wederom 
geboren worden. De wind blaast, waarheen hij wil, en gij hoort zijn 

geluid, maar gij weet niet… tot zover. 
 

Voorwaar, als een land zó vaak gestraft wordt, moet er toch 

een lampje gaan branden, van: ‘Waarom gebeurt dit? En 
moeten wij ons niet bekeren van deze afgoderijen en 

onreine praktijken en mensenhandel?’ 

Kom, profeet Gods, gij gaat nu weer terug. Het is weer tijd. 
 

Ook Italië zal spoedig iets ergs te dragen krijgen, en Kenia 
zal ook een last te dragen krijgen! 

We vlogen weer door de lucht. Ik bevond mij opnieuw achter 

Chemihud in de lucht, en ik hoorde de bode engel zeggen: 
Voorwaar, voorwaar, Filipijnen, hoor! Zo spreekt de Heer: 

 
Jesaja 1, vers 16  Hier staat geschreven: Wast u, reinigt u, doet 

uw boze daden uit mijn ogen weg; houdt op kwaad te doen. 

En vers 18 tot en met 20  Komt toch en laat ons tezamen richten, 
zegt de HERE; al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen wit 

worden als sneeuw; al waren zij rood als karmozijn, zij zullen 

worden als witte wol. Als gij gewillig zijt en luistert, zult gij het 
goede des lands eten; maar als gij weigert en weerspannig zijt, zult 

gij door het zwaard worden verteerd, want de mond des HEREN 
heeft het gesproken. 
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Benjamin schrijft, Mijn hart schreeuwde het uit en ik riep, 
“Luister toch en bekeer u! Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus 

Christus is de enige Weg en de Waarheid en het Leven!” 

Ik werd tot de voordeur teruggebracht en nam afscheid van de 
engelen van God, en liep door de voordeur heen en stapte zo het 

bed in, nog gekleed in de prachtige witte fijne kleding.  
Later, toen ik alles wilde gaan opschrijven, omdat mijn hart zo vol 

zat van alle informatie, verscheen ook deze bode engel Gods weer, 

in de schrijfkamer, en zei, toen alles precies genoteerd stond nog: 
 

Psalm 84, vers 12 en 13  Hier staat geschreven: Want de HERE 
God is een zon en schild, de HERE geeft genade en ere; het goede 

onthoudt Hij niet aan hen die onberispelijk wandelen. HERE der 

heerscharen, welzalig de mens die op U vertrouwt. 
 

Toen de bode engel Gods wegging, zei hij, Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, 
Shalom!  

 

 
 

Voorwaar, de Leeuw gromt! 
 
PROFETISCHE BOODSCHAP GODS: WANT TEVERGEEFS IS HET NET 

UITGESPANNEN VOOR DE OGEN VAN AL WAT VLEUGELS HEEFT: 

ZIJ ECHTER LOEREN OP HUN EIGEN BLOED EN LEGGEN EEN 
HINDERLAAG VOOR HUN EIGEN LEVEN! 

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 12 november 2013 bracht de bode 

engel Gods de volgende profetische boodschap Gods over aan 
eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Isa, Jezus Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, zo 

spreekt Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, tot u via mij, de 

bode engel Gods. En mijn naam is Rubenia. 
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Voorwaar, de leeuw gromt! 
 

1 Petrus 5, vers 6 tot en met 8, en Wijsheid 1, vers 4  

Vernedert u dan onder de machtige hand Gods, opdat Hij u verhoge 
te zijner tijd. Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt 

voor u. Wordt nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij, de duivel, 
gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden.  

Ook zeg ik u: De wijsheid zoekt geen onderkomen in een ziel die 

sluw is, ze woont niet in een lichaam dat door zonde wordt 
beheerst. 

 
Spreuken 1, vers 15 tot en met 18  Mijn zoon “en dochter”, ga 

niet met hen op weg; weerhoud uw voet van hun pad; want hun 

voeten snellen naar het kwaad en haasten zich om bloed te 
vergieten. Want tevergeefs is het net uitgespannen voor de ogen 

van al wat vleugels heeft; zij echter loeren op hun eigen bloed en 
leggen een hinderlaag voor hun eigen leven.  

Openbaring 9, vers 3 en 4  En uit de rook kwamen sprinkhanen 

op de aarde te voorschijn en hun werd macht gegeven, gelijk de 
schorpioenen der aarde macht hebben. En hun werd gezegd, dat zij 

aan het gras der aarde geen schade zouden toebrengen, noch aan 

enig gewas, noch aan enige boom, maar alleen aan de mensen, die 
het zegel van God niet op hun voorhoofden hadden.  

 
Voorwaar! 

 

Galaten 6, vers 7  Dwaalt niet, God laat niet met Zich spotten. 
Want wat een mens zaait, zal hij “of zij” ook oogsten. 

 
Voorwaar, kom uw kerk uit, en uit uw luie stoel thuis, en 

neem Mijn woorden serieus! 

En zwijg niet! En laat bij het openen van uw mond, de Leeuw 
grommen! En neem de vrijmoedigheid om het evangelie bekend te 

maken, gelegen of ongelegen. Wees dienstbaar als een soldaat. Wie 

moet zwijgen? 
 

Lees voor: Efeziërs 6, vers 10 tot en met 12  Daar staat 
geschreven: Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte 

zijner macht. Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen 
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standhouden tegen de verleidingen des duivels; want wij hebben 
niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, 

tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, 

tegen de boze geesten in de hemelse gewesten.  
 

Openbaring 3, vers 21  Hier staat geschreven: Wie overwint, hem 
zal Ik geven met Mij te zitten op mijn troon, gelijk ook Ik heb 

overwonnen en gezeten ben met mijn Vader op zijn troon. 

 
Johannes 3, vers 16  Daar staat geschreven: Want alzo lief heeft 

God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 
opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig 

leven hebbe. 

 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 

verdween. 
 

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen 

 
 

 

De Heer heeft uw gebed gehoord en roept u! 
 

DE HEER JEZUS CHRISTUS VAN NAZARETH HEEFT UW GEBED 

GEHOORD, EN KWAM ZELF DE BOODSCHAP OVERBRENGEN AAN 
ZIJN DIENSTKNECHT, PROFEET BENJAMIN COUSIJNSEN. DE HEER 

ROEPT U VANDAAG! 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 13 november 2013 schreef Benjamin 

Cousijnsen het volgende op. 
 

Wees gegroet, profeet Benjamin Cousijnsen! Werp u niet neder. 

Neem plaats, Mijn geliefde, en schrijf op.  
 

Vrede zij u! Ik ben het, uw Rabboeni, uw Meester, Tze’va’ot, 

Here der heerscharen, Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus 
Christus van Nazareth.  
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Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, 
 

Lukas 10, vers 16  Wie naar u hoort, hoort naar Mij; en wie u 

verwerpt, verwerpt Mij; en wie Mij verwerpt, verwerpt Hem, die Mij 
gezonden heeft. 

 
Wie profeet Benjamin Cousijnsen verwerpt, hoort niet naar 

Mij en heeft Mij en die Mij gezonden heeft, verworpen! 

 
Mattheüs 10, vers 41  Wie een profeet ontvangt als profeet, zal 

het loon van een profeet ontvangen; en wie een rechtvaardige 
ontvangt als rechtvaardige, zal het loon van een rechtvaardige 

ontvangen. 

 
Johannes 8, vers 26  Ik heb veel over u te zeggen en te 

oordelen; maar die Mij gezonden heeft, is waar, en wat Ik van Hem 
gehoord heb, dat spreek Ik tot de wereld. 

 

Voorwaar, Mijn geliefde, Ik wil echter, dat gij dit weet. 
Ik weet dat gij luistert en gevraagd hebt, “Laat Yeshua HaMashiach, 

Isa, Jezus Christus, tot mij spreken”. 

 
1 Korinthiërs 10, vers 21 vanaf: Gij kunt niet aan de tafel des 

Heren deel hebben èn aan de tafel der boze geesten. 
 

Voorwaar, Kadosh! Heilig is Elohím, onze God! 

Niemand komt door een Maria afgod, een steen of gesneden beeld, 
in welke vorm dan ook, tot God, Elohím. Zo staan Mijn woorden 

opgeschreven. 
 

Johannes 14, vers 6 en 7 vanaf: Ik ben de weg en de waarheid 

en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij. Indien gij 
Mij kendet, zoudt gij ook mijn Vader gekend hebben. Van nu aan 

kent gij Hem en hebt gij Hem gezien. 

 
Wederom zeg ik u, Niemand komt tot de Vader dan door Mij. 

Voorwaar, de hel is overvol! 
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Mattheüs 11, vers 27  Alle dingen zijn Mij overgegeven door mijn 
Vader en niemand kent de Zoon dan de Vader, en niemand kent de 

Vader dan de Zoon en wie de Zoon het wil openbaren. 

 
Voorwaar, gij daar, ooit hebt gij zich laten dopen als 

volwassene, maar daarna hebt gij Mij, Yeshua HaMashiach, 
Isa, Jezus Christus, die tegen u spreekt, losgelaten, en ook 

de kerk. 

Mijn kind, leg uw juk neer. Heb Ik u gezegd, ‘Ga weg van mij’, of 
‘Gij zijt veel te slecht, gij komt in de hel’, of ‘Ik heb u niet lief’? 

Voorwaar, Mijn geliefde, keer terug! Ik roep u! 
 

Lees voor: Mattheüs 7, vers 13 en 14  Hier staat geschreven: 

Gaat in door de enge poort, want wijd is de poort en breed de weg, 
die tot het verderf leidt, en velen zijn er, die daardoor ingaan; want 

eng is de poort, en smal de weg, die ten leven leidt, en weinigen 
zijn er, die hem vinden. 

 

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Hier staat geschreven: Want 
alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon 

gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren 

ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de 
wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de 

wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet 
veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet 

heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is 

het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 
duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 

waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 
gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; 

maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn 

werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 
 

1 Johannes 4, vers 16 tot en met 21  Hier staat geschreven: En 

wij hebben de liefde onderkend en geloofd, die God jegens ons 
heeft. God is liefde, en wie in de liefde blijft, blijft in God en God 

blijft in hem. Hierin is de liefde bij ons volmaakt geworden, dat wij 
vrijmoedigheid hebben op de dag des oordeels, want gelijk Hij is, 

zijn ook wij in deze wereld. Er is in de liefde geen vrees, maar de 
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volmaakte liefde drijft de vrees uit; want de vrees houdt verband 
met straf en wie vreest, is niet volmaakt in de liefde. Wij hebben 

lief, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad. Indien iemand zegt: Ik heb 

God lief, doch zijn broeder haat, dan is hij een leugenaar; want wie 
zijn broeder, die hij gezien heeft, niet liefheeft, kan ook God, die hij 

niet gezien heeft, niet liefhebben. En dit gebod hebben wij van 
Hem: Wie God liefheeft, moet ook zijn broeder liefhebben.  

 

Mijn geliefden, wees sterk en hou vol, opdat die grote dag u 
niet overvalle! 

 
Lees voor: Efeziërs 6, vers 11  Hier staat geschreven: Doet de 

wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de 

verleidingen des duivels. 
 

1 Thessalonicenzen 3, vers 8  Hier staat geschreven: Want nu 
leven wij, als gij staat in de Here. 

 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de Here Jezus Christus, 
Yeshua HaMashiach, en verdween. 

 

 
 

Wijsheid die van de Heer komt, brengt liefde 

voort! 
 

BOODSCHAP GODS: DEZE WOORDEN VAN DE HEER WERDEN 

DOOR EEN BODE ENGEL VAN DE HEER JEZUS CHRISTUS WOORD 
VOOR WOORD OVERGEBRACHT, OOK AL KUNT U ZE IN GODS 

WOORD TERUGVINDEN: ZO SPREEKT DE HEER! 
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 13 november 2013 bracht een bode 
engel van de almachtige God, de God van Abraham, Izaäk en 

Jakob, de volgende boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin 

Cousijnsen. 
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Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Isa, Jezus Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, 

mijn naam is Camiera; ik ben de bode engel Gods. 

 
Zo spreekt de Heer: 

 
Sirach 2, vers 2 en 3  Houd het rechte spoor, wees standvastig en 

word niet ongeduldig in tijden van tegenspoed. Houd je stevig aan 

hem vast en laat hem niet los, dan word je aan je levenseinde 
beloond.  

Sirach 19, vers 5 tot en met 7  Wie vreugde vindt in het kwaad 
wordt veroordeeld, wie lust weerstaat bekroont zijn leven. Wie zijn 

tong in toom houdt kent geen strijd, wie roddel verafschuwt 

vermindert het kwaad. Vertel een gerucht nooit verder, dan wordt 
je nimmer schade toegebracht.  

Sirach 19, vers 12 tot en met 19  Zo vast als een pijl in een dij zit, 
zo vast zit een gerucht in een dwaas. Doe navraag bij je vriend, hij 

heeft het misschien niet gedaan. En heeft hij het wel gedaan, zorg 

ervoor dat hij het niet opnieuw doet. Doe navraag bij je vriend, hij 
heeft het misschien niet gezegd. En heeft hij het wel gezegd, zorg 

ervoor dat hij het niet opnieuw zegt. Doe navraag bij je vriend, 

want er wordt vaak geroddeld, geloof niet alles wat er wordt 
verteld. Je kunt ongewild een fout begaan, wie heeft nog nooit 

gezondigd met zijn tong? Doe navraag bij je vriend voordat je 
dreigt, houd je aan de wet van de Allerhoogste. Aanvaarding door 

de Heer begint met ontzag voor hem, wijsheid die van de Heer 

komt brengt liefde voort. Kennis van zijn geboden voedt op tot het 
leven, wie hem behaagt plukt de vruchten van de boom der 

onsterfelijkheid.  
 

Lees voor: 1 Korinthiërs 3, vers 16 en 17  Hier staat 

geschreven: Weet gij niet, dat gij Gods tempel zijt en dat de Geest 
Gods in u woont? Zo iemand Gods tempel schendt, God zal hem 

schenden. Want de tempel Gods, en dat zijt gij, is heilig! 

 
Galaten 5, vers 22  Hier staat geschreven: Maar de vrucht van de 

Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, 
goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. 
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Johannes 3, vers 16  Hier staat geschreven: Want alzo lief heeft 
God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 

opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig 

leven hebbe. 
En vers 21  Maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat 

van zijn werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 
De bode engel Gods sprak verder, 

 

Voorwaar, ik ga nu, Gods geliefde eindtijdprofeet, Ruacha, Yeshu, 
Shalom!  

 
 

 

Des Heren Woord is zuiver!  
 

GODS WEG IS VOLMAAKT; DES HEREN WOORD IS ZUIVER! 

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Ik ben profeet Benjamin Cousijnsen. Op 

donderdag 14 november 2013 kreeg ik de volgende boodschap van 
een bode engel Gods, die ik graag met u wil delen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 
HaMashiach, Isa, Jezus Christus.  

 
Voorwaar,  

 

2 Kronieken 16, vers 9  Want des HEREN ogen gaan over de 
gehele aarde, om krachtig bij te staan hen, wier hart volkomen 

naar Hem uitgaat.  
 

Voorwaar, mijn naam is Jublesa en ik ben een bode engel 

Gods. 
 

Job 5, vers 8 en 9  Integendeel, ik zou naar God vragen, en aan 

God zou ik mijn zaak voorleggen. Hij doet grote, ondoorgrondelijke 
dingen, wonderen zonder tal.  



 
 

 

2203 
 
 

 

Job 13, vers 1 en 2  Zie, alles heeft mijn oog gezien, mijn oor 
gehoord en in zich opgenomen. Wat gij weet, weet ik ook, ik doe 

voor u niet onder.  

 
Sirach 24, vers 24  Zoek altijd je kracht in de Heer, houd je aan 

hem vast, dan maakt hij je sterk. De almachtige Heer is de enige 
God, er is geen redder buiten hem.  

 

Psalm 17, vers 3 en 5  Toetst Gij mijn hart, onderzoekt Gij des 
nachts, beproeft Gij mij, Gij vindt niets; wat ik ook bedenk, mijn 

mond overtreedt niet. Mijn treden hielden uw spoor, mijn schreden 
wankelden niet.  

Psalm 18, vers 31  Gods weg is volmaakt; des HEREN woord is 

zuiver. Hij is een schild voor allen die bij Hem schuilen. 
 

Sirach 30, vers 21 tot en met 23  Geef je niet over aan verdriet 
en kwel jezelf niet met gepieker. Blijdschap doet een mens leven, 

en een vrolijk mens leeft lang. Ontspan je, spreek jezelf moed in en 

houd verdriet op een afstand, want verdriet heeft velen te gronde 
gericht en dient geen enkel doel.  

 

Psalm 55, vers 23  Werp uw bekommernis op de HERE, Hij zal 
voor u zorgen; Hij zal nimmermeer toelaten, dat de rechtvaardige 

wankelt.  
 

Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, 

dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die 
in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. 

 
De bode engel Gods sprak verder, Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, 

Shalom!  

 
 

 

Wees heilig, want alles wordt toch geopenbaard! 
 

VOORWAAR, WEES HEILIG EN NIET SCHIJNHEILIG EN ONREIN, 

WANT ALLES WORDT TOCH GEOPENBAARD! 
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Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Op 14 november 2013 bracht een bode 
engel Gods de volgende boodschap van de almachtige God, de God 

van Abraham, Izaäk en Jakob, over aan eindtijdprofeet Benjamin 
Cousijnsen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 
HaMashiach, Isa, Jezus Christus. Voorwaar, luister naar deze 

boodschap. Ik ben de bode engel Gods en mijn naam is Schadia. 
Voorwaar,  

 

1 Thessalonicenzen 4, vers 3 tot en met 5, en vers 7 en 8  
Want dit wil God: uw heiliging, dat gij u onthoudt van de hoererij, 

dat ieder uwer in heiliging en eerbaarheid zijn vat wete te 
verwerven, niet in hartstochtelijke begeerlijkheid, zoals ook de 

heidenen, die van God niet weten.  

Want God heeft ons niet geroepen tot onreinheid, maar in heiliging. 
Daarom, wie dit verwerpt, verwerpt niet een mens, maar God, die u 

immers ook zijn heilige Geest geeft. 

 
Voorwaar, profeet Benjamin Cousijnsen was eens bij een 

kerk. 
En de Heilige Geest van God, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, 

sprak tot hem en zei: “Zeg aan die broeder, Bekeer u! Yeshua 

HaMashiach, Isa, Jezus Christus, heeft het gezien. In uw kast op uw 
slaapkamer, rechtsonder uw kleren, heeft u pornografische bladen 

liggen!” 
Benjamin zag, dat hij aan het loven en prijzen was, vol vuur! 

Tenminste, zo leek het. Maar toen Benjamin dit zei, en dat de Heer 

het zou vertellen aan de kerk, en openbaren, werd dat valse vuur 
bij die man heel klein. Zijn vrouw zei tegen hem, “Als dat waar is, 

manneke!”  

 
Die zondag erop kwam zijn vrouw naar Benjamin toe. 

“Alles klopte precies zoals u zei!” gaf de vrouw aan. 
Benjamin antwoordde, “Niet ik, maar wat de Heer zei”. 



 
 

 

2205 
 
 

 

Deze vrouw zei, “Alles is nu verbrand en hij laat voor zich bidden”. 
Voorwaar,  

 

1 Korinthiërs 3, vers 16  Weet gij niet, dat gij Gods tempel zijt en 
dat de Geest Gods in u woont?  

 
Voorwaar, wees heilig en niet schijnheilig en onrein! 

Want alles wordt toch geopenbaard.  

 
Zelfs werd aan Benjamin geopenbaard, dat een man uit een 

Christelijk gezin, als zijn vrouw er niet was thuis, in haar 
jurken kroop en rond ging lopen. 

 

1 Korinthiërs 3, vers 17  Zo iemand Gods tempel schendt, God 
zal hem “of haar” schenden. Want de tempel Gods, en dat zijt gij, 

is heilig! 
 

Kies vóór of tegen! 

 
Johannes 3, vers 21  Maar wie de waarheid doet, gaat tot het 

licht, opdat van zijn werken blijke, dat zij in God verricht zijn.   

 
Voorwaar, laat uw werken zonder zonden zijn. 

Wees heilig voor Zijn aangezicht en speel geen spel, maar bekeer 
u! Want voordat u het weet, brandt u tussen het vuur en zwavel.  

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 

verdween. 
 

 
 

Jezus Christus kiest voor nederige schepsels 
 
BOODSCHAP GODS: VOORWAAR, SPRAK DE BODE ENGEL GODS, 

YESHUA HAMASIACH, JEZUS CHRISTUS, KOOS VOOR DIT 

NEDERIGE SCHEPSEL, EN KIEST NOG STEEDS NEDERIGE 
SCHEPSELS! 

 

 
Volledige weergave: 
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Hallo, van harte welkom! Op 18 november 2013 bracht een bode 

engel van de almachtige God deze boodschap over aan Benjamin 

Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Isa, Jezus Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, 

mijn naam is Rubschabinja, een bode engel Gods.  

 
Voorwaar, Hoor! 

 
Lees voor: Zacharia 9, vers 9  Hier staat geschreven: Jubel luide, 

gij dochter van Sion; juich, gij dochter van Jeruzalem! Zie, uw 

koning komt tot u, hij is rechtvaardig en zegevierend, nederig, en 
rijdende op een ezel, op een ezelshengst, een ezelinnejong. 

 
Numeri 22, vers 21  Hier staat geschreven: Toen stond Bileam 

des morgens op, zadelde zijn ezelin en ging met de vorsten van 

Moab mee. 
De bode engel Gods sprak verder, 

 

Voorwaar, Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, koos 
voor de ezel! 

Voorwaar, het ging het verstand van de discipelen ver te boven. 
Waarom geen spierwit mooi paard? 

Voorwaar, een ezel wordt gebruikt om vele lasten te dragen, en 

onverwachts koos Hij een ezel! 
 

Lees voor: Numeri 22, vers 22 tot en met 34  Hier staat 
geschreven: Maar de toorn Gods ontbrandde, toen hij ging, en de 

Engel des HEREN stelde zich op de weg als zijn tegenstander; 

Bileam reed op zijn ezelin en had twee zijner dienaren bij zich. Toen 
de ezelin de Engel des HEREN op de weg zag staan, met getrokken 

zwaard in de hand, boog zij van de weg af en ging de akker op; en 

Bileam sloeg de ezelin om haar naar de weg terug te drijven. 
Daarop ging de Engel des HEREN staan in een holle weg tussen 

wijngaarden, waar een muur was aan beide zijden. Toen de ezelin 
de Engel des HEREN zag, drukte zij zich tegen de muur aan, zodat 

zij Bileams voet tegen de muur klemde; toen sloeg hij haar 
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opnieuw. De Engel des HEREN ging andermaal verder en ging staan 
op een enge plaats, waar geen ruimte was om rechts of links uit te 

wijken. Toen de ezelin de Engel des HEREN zag, ging zij onder 

Bileam liggen; toen ontbrandde de toorn van Bileam en hij sloeg de 
ezelin met de stok. Nu opende de HERE de mond der ezelin, en zij 

zeide tot Bileam: Wat heb ik u gedaan, dat gij mij nu driemaal 
geslagen hebt? En Bileam zeide tot de ezelin: Omdat gij de spot 

met mij drijft; had ik een zwaard in mijn hand, dan zou ik u nu 

zeker doden. Maar de ezelin zeide tot Bileam: Ben ik niet uw ezelin, 
waarop gij uw leven lang tot op deze dag hebt gereden? Ben ik ooit 

gewoon geweest u zó te behandelen? En hij zeide: Neen. Toen 
opende de HERE de ogen van Bileam; hij zag de Engel des HEREN 

met getrokken zwaard in de hand op de weg staan en hij knielde 

neer en wierp zich op zijn aangezicht. De Engel des HEREN zeide 
tot hem: Om welke reden hebt gij uw ezelin nu driemaal geslagen? 

Zie, Ik ben uitgegaan als een tegenstander, want deze weg voert 
bij Mij ten ondergang. Toen de ezelin Mij zag, is zij nu driemaal 

voor Mij uitgeweken; ware zij voor Mij niet uitgeweken, voorwaar, 

dan zou Ik nu juist u gedood en haar in het leven hebben gelaten. 
Toen zeide Bileam tot de Engel des HEREN: Ik heb gezondigd, 

omdat ik niet wist, dat Gij U op de weg tegenover mij gesteld hadt, 

en nu, indien het kwaad is in uw ogen, wil ik wel omkeren.   
De bode engel Gods sprak verder, 

 
Voorwaar, Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, koos 

voor dit nederige schepsel, en kiest nog steeds nederige 

schepsels. 
En als gij nederig zijt, zegt Hij dit:  

 
Lees voor: Mattheüs 11, vers 27 tot en met 30  Hier staat 

geschreven: Alle dingen zijn Mij overgegeven door mijn Vader en 

niemand kent de Zoon dan de Vader, en niemand kent de Vader 
dan de Zoon en wie de Zoon het wil openbaren. Komt tot Mij, allen, 

die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven; neemt mijn juk 

op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van 
hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen; want mijn juk is zacht 

en mijn last is licht.  
De bode engel Gods sprak verder, 
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Voorwaar, hoor aandachtig, waarom Hij voor de nederige 
ezel koos, die veel gebruikt wordt als drager. 

 

Lees voor: Markus 10, vers 44 en 45  Hier staat geschreven: 
Maar wie groot wil worden onder u, zal uw dienaar zijn; en wie 

onder u de eerste wil zijn, zal aller slaaf zijn. Want ook de Zoon des 
mensen is niet gekomen om Zich te laten dienen, maar om te 

dienen en zijn leven te geven als losprijs voor velen. 

 
Jesaja 40, vers 10  Hier staat geschreven: Zie, de Here HERE zal 

komen met kracht en zijn arm zal heerschappij oefenen; zie, zijn 
loon is bij Hem en zijn vergelding gaat voor Hem uit. 

 

Romeinen 6, vers 23  Hier staat geschreven: Want het loon, dat 
de zonde geeft, is de dood, maar de genade, die God schenkt, is 

het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Here. 
 

Johannes 8, vers 36  Hier staat geschreven: Wanneer dan de 

Zoon u vrijgemaakt heeft, zult gij werkelijk vrij zijn. 
 

1 Johannes 4, vers 15  Hier staat geschreven: Al wie belijdt, dat 

Jezus de Zoon van God is – God blijft in hem en hij in God. 
En vers 19  Wij hebben lief, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad. 

1 Johannes 5, vers 12  Hier staat geschreven: Wie de Zoon heeft, 
heeft het leven; wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven 

niet. 

 
Johannes 3, vers 16, 17 en 18  Hier staat geschreven: Want alzo 

lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon 
gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren 

ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de 

wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de 
wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet 

veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet 

heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. 
De bode engel Gods sprak verder,  

 
Voorwaar, wees nederig! 

Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, roept u: Kom tot Mij! 
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Lees voor: Johannes 8, vers 12  Hier staat geschreven: Wederom 

dan sprak Jezus tot hen en zeide: Ik ben het licht der wereld; wie 

Mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het 
licht des levens hebben. 

 
De bode engel Gods sprak verder, Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, 

Shalom!  

 
SHALOM 

 

Mijn stem zegt u, Wat men ook zegt: wees 
radicaal! 
 

MEDEDELENDE BOODSCHAP VAN DE HEER: ZO SPREEKT DE HEER 
TOT U, HIJ ZEGT: MIJN DOCHTER EN ZOON, VREES NIET ALS IK U 

VRAAG: WILT GIJ MIJ DIENEN, EN MIJN GROOTHEID LATEN 
VERMEERDEREN? 

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 18 november 2013 bracht een bode 

engel Gods de volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet 

Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom, profeet Benjamin Cousijnsen! Ik begroet u in de 

almachtige Naam boven alle namen. Deze naam is Wonderbaar, 
Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus! Hij heeft de overwinning 

behaald! Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, ik ben de bode engel Gods; 
mijn naam is Schaijn.  

 

Alles trilt bij het horen van de leeuw. 
 

Lees voor: Genesis 49, vers 7 tot en met 12  Hier staat 
geschreven: Vervloekt zij hun toorn, want die is hevig, en hun 

grimmigheid, want die is hard. Ik zal hen verdelen onder Jakob en 

verstrooien onder Israël. Juda, ù zullen uw broeders loven, uw hand 
zal zijn op de nek uwer vijanden, voor u zullen uws vaders zonen 
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zich neerbuigen. Een leeuwewelp is Juda; na de roof zijt gij omhoog 
geklommen, mijn zoon; hij kromt zich, legt zich neder als een 

leeuw of als een leeuwin; wie durft hem opjagen? De scepter zal 

van Juda niet wijken, noch de heersersstaf tussen zijn voeten, 
totdat Silo komt, en hem zullen de volken gehoorzaam zijn. Hij zal 

zijn ezel aan de wijnstok binden en het jong zijner ezelin aan de 
wingerd; hij zal zijn kleed in wijn wassen en in druivebloed zijn 

gewaad. Hij zal donkerder van ogen zijn dan wijn en witter van 

tanden dan melk.  
De bode engel Gods sprak verder, 

 
Voorwaar, zo spreekt Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus 

Christus: 

Ontwaak, verberg uw aangezicht niet! Sta op, hoor, o dochter en 
zoon, stel niet uit als Ik u geroepen heb. Laat geen dag verloren 

gaan; hoor!  
 

Lees voor: Psalm 46, vers 3 en 4  Hier staat geschreven: Daarom 

zullen wij niet vrezen, al verplaatste zich de aarde, al wankelden de 
bergen in het hart van de zee. Laat bruisen, laat schuimen haar 

wateren, laat de bergen beven door haar onstuimigheid. 

En vers 6  God is in haar midden, zij zal niet wankelen; God zal 
haar helpen bij het aanbreken van de morgen.  

Voorwaar, de engelen loven en prijzen en aanbidden de 
almachtige God met hun trouw en hun werken. 

Zo wil de God van Abraham, Izaäk en Jakob, de God der 

heerscharen zich verblijden over uw wandel en hart. En vergeet 
niet, Hij is heilig! 

 
Lees voor: Psalm 62, vers 6 tot en met 8  Hier staat geschreven: 

Waarlijk, mijn ziel, keer u stil tot God, want van Hem is mijn 

verwachting; waarlijk, Hij is mijn rots en mijn heil, mijn burcht, ik 
zal niet wankelen. Op God rust mijn heil en mijn eer, mijn sterke 

rots, mijn schuilplaats is in God.  

De bode engel Gods sprak verder, 
 

Voorwaar, Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, wil u 
bemoedigen; bij Hem schuilt gij.  
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Hij zegt: Mijn dochter en zoon, vrees niet als Ik u vraag, Wilt gij Mij 
dienen en Mijn grootheid laten vermeerderen? 

Mijn stem zegt u, Wat men ook zegt: wees radicaal, zoals Ik, 

Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus!  
 

Voorwaar, Benjamin Cousijnsen is de eindtijdprofeet van de 
laatste dagen.  

Maar o wee, wereld, als gij Mijn woorden niet ernst neemt! 

 
Lees voor: Ezechiël 6, vers 13 en 14  Hier staat geschreven:  Gij 

zult weten, dat Ik de HERE ben, wanneer hun gedoden te midden 
hunner afgoden rondom hun altaren liggen op elke hoge heuvel, op 

alle bergtoppen, onder elke groene boom en onder elke 

lommerrijke terebint, ter plaatse waar zij al hun afgoden een 
liefelijke reuk hebben bereid. Ik zal mijn hand tegen hen 

uitstrekken en het land tot woestheid en verwoesting maken, van 
de Woestijn af tot Ribla, waar zij ook maar wonen; en zij zullen 

weten, dat Ik de HERE ben. 

Ezechiël 7, vers 3  Hier staat geschreven: Nu breekt het einde voor 
u aan, want Ik zal mijn toorn tegen u loslaten, Ik zal u richten 

volgens uw wandel en al uw gruwelen aan u vergelden. 

En vers 7 tot en met 11  De doem komt over u, inwoner des lands! 
De tijd komt! De dag is nabij. Verwarring en geen vreugdegeroep 

op de bergen! Nu zal Ik weldra mijn grimmigheid over u uitstorten 
en mijn toorn ten volle over u brengen, Ik zal u richten volgens uw 

wandel en al uw gruwelen aan u vergelden. Ik zal niets ontzien en 

geen deernis hebben; naar uw wandel zal Ik u vergelden, en uw 
gruwelen zullen op u neerkomen. En gij zult weten, dat Ik, de 

HERE, het ben, die slaat. Zie, de dag! Zie, het komt; de doem 
voltrekt zich; de staf bloeit; de overmoed spruit uit. Het geweld is 

opgeschoten tot een staf van goddeloosheid. Niets zal er van hen 

overblijven, noch van hun rumoer, noch van hun getier; verdwijnen 
zal al hun praal.  

De bode engel Gods sprak verder, 

 
Voorwaar, zing maar en aanbid maar. 

Waar is de wijze? Of kan ik beter spreken tot een ezel? 
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Ik haat uw beelden en uw zogenaamde heiligen! Hun paspoort is 
reeds zwart gedrukt en getekend, met de woorden: ‘Enkele reis 

hel!’ Voorwaar,  

 
Lees voor: 2 Korinthiërs 11, vers 13 tot en met 15  Hier staat 

geschreven: Want zulke lieden zijn schijn-apostelen, bedrieglijke 
arbeiders, die zich voordoen als apostelen van Christus. Geen 

wonder ook! Immers, de satan zelf doet zich voor als een engel des 

lichts. Het is dus niets bijzonders, indien ook zijn dienaren zich 
voordoen als dienaren der gerechtigheid; maar hun einde zal zijn 

naar hun werken. 
 

Exodus 20, vers 3 tot en met 4  Hier staat geschreven: Gij zult 

geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen 
gesneden beeld maken noch enige gestalte van wat boven in de 

hemel, noch van wat beneden op de aarde, noch van wat in de 
wateren onder de aarde is.  

 

Leviticus 19, vers 4  Hier staat geschreven: Gij zult u niet tot de 
afgoden wenden en u geen gegoten beelden maken: Ik ben de 

HERE, uw God. 

De bode engel Gods sprak verder, 
 

Voorwaar, als u een dode vereert met een schedel of een 
kaars, dan zijt gij vervloekt! 

 

Lees voor: Leviticus 19, vers 31  Hier staat geschreven: Gij zult u 
niet wenden tot de geesten van doden of tot waarzeggende 

geesten, gij zult hen niet zoeken, om u met hen te verontreinigen: 
Ik ben de HERE, uw God. 

De bode engel Gods sprak verder, 

 
Voorwaar, er is maar één weg om met de levenden te 

spreken! 

 
Lees voor: Johannes 14, vers 6  Hier staat geschreven: Jezus 

zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; 
niemand komt tot de Vader dan door Mij. 
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Johannes 8, vers 26  Hier staat geschreven: Ik heb veel over u te 
zeggen en te oordelen; maar die Mij gezonden heeft, is waar, en 

wat Ik van Hem gehoord heb, dat spreek Ik tot de wereld. 

Johannes 4, vers 22 en 23  Hier staat geschreven: Gij aanbidt, wat 
gij niet weet; wij aanbidden, wat wij weten, want het heil is uit de 

Joden; maar de ure komt en is nu, dat de waarachtige aanbidders 
de Vader aanbidden zullen in geest en in waarheid; want de Vader 

zoekt zulke aanbidders. 

Johannes 3, vers 17 tot en met 21  Hier staat geschreven: Want 
God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld 

veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie 
in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds 

veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de 

eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de 
wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben 

dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die 
kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn 

werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat 

tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat zij in God verricht 
zijn. 

En vers 6  Wat uit het vlees geboren is, is vlees, en wat uit de 

Geest geboren is, is geest. 
De bode engel Gods sprak verder, 

 
Geef deze boodschap door! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 

verdween. 
 

 
 

Waar: De RFID-chip is The Mark of the beast! 
 
BENJAMIN ZIET, HOE ER BINNEN NU EN DRIE DAGEN OP EEN 

MIDDELBARE SCHOOL IN DE VERENIGDE STATEN, JONGEREN, 

GEDWONGEN GAAN WORDEN OM GECHIPT TE GAAN WORDEN, 
DOOR MIDDEL VAN EEN ONTKRACHTINGS- EN PROMOTIEBELEID! 

 

 
Volledige weergave: 
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Hallo, welkom! Benjamin Cousijnsen schreef op 18 november 2013 

het volgende profetische en waarschuwende verslag op. 

 
Nadat ik de eerste boodschap ontvangen had, op 18 november 

2013, sprak de bode engel Gods na de boodschap: Volg mij! 
Ik dacht, dat ik dus klaar was en had dit niet verwacht. Het raam 

met de wand verschoof en verdween, en ik keek zo op de tuin alsof 

er een muur uit was gehaald. De bode engel sprong, en ik sprong 
er achteraan zonder nadenken en keek schuin om, maar zag dat 

alles achter mij hersteld was. Op het moment dat we sprongen, zag 
ik niets meer, alleen de bode engel en een oogverblindende bundel 

licht boven rondom ons.  

 
En voordat ik het wist, stond ik op een soort 

kookplaatmodelbodem, en verschenen we in het Elohím 
schip.  

We liepen naar een vreemde schuifdeur toe, die als een doolhof 

openschoof. Daar gingen we doorheen en ik mocht plaatsnemen op 
een soort bankstel. Mijn arm zakte erin weg en het voelde 

aangenaam aan, als één geheel. De bode engel Gods zei, Wacht!  

En hij kwam even later weer terug en las een boekrol voor zichzelf, 
en zei toen: Kom, Benjamin, je moet gaan. 

Ik dacht, ‘Wat is dit? Ik ben er toch net?’ Ik zag een soort halve 
muur met gouden leeuwenkoppen op één lijn erlangs, en 

daarboven kon ik nog een soort witte sluier zien, waar ik de Ark des 

Verbonds zag. En ik zag ook een grote kist met prachtige stenen, 
parels en munten, en een kroon en andere rijkdommen, en zag erg 

veel goud, maar voelde een heilige aanwezigheid, een 
aanwezigheid, dat je gevoel raakt, door de aanwezigheid van Gods 

kracht. Ik liep met de bode engel Gods mee, en die zei, toen er een 

opening verscheen: Ik ga niet mee, spring en vrees niet, profeet 
Benjamin, gij gaat nu drie dagen vooruit; daarna zal het 

geschieden. Ik sprong en dacht, ‘Wat staat mij te wachten dan? Ik 

stel mijn vertrouwen op de Heer, Mijn God’. Ik keek naar mijzelf, 
naar de onzichtbare man, alsof ik wind was dat snel door wat 

straten heen waaide. De Geest waaide waarheen ik moest gaan, en 
ik voelde mij geleid en bestuurd, heel bijzonder!  
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Ik zag een blauwe bus bij een school met drie gebouwen 
staan, met militairen. 

Ik herkende aan de militairen en begreep, dat ik in de Verenigde 

Staten was. En ik vloog de school binnen, en zag hier en daar 
militaire politie met een soort EHBO pop lopen, en het leken wel 

vier artsen in het wit gekleed, en nog een vrouwelijke arts of een 
geleerde was erbij.  

 

Even later was ik in een klaslokaal en zag een leraar in een 
volle klas zitten. 

Tegenover de leraar zat een jongen met zijn tafel tegen de tafel 
van de leraar aan. Ik zag ook de leerlingen.  

 

Toen hoorde ik voetstappen in de gang… harde, stampende 
stappen, en de deur van de klas zwaaide open. 

De leraar keek vreemd op, zo van: ‘Er wordt niet eens geklopt!’ Het 
was een soort militair in legerkleding, en die liep zo naar binnen, 

samen met nog een persoon, die geen legerkleding aan had, die ik 

eerder had zien lopen. Hij leek meer op een geleerde of iemand 
met medische kennis, gekleed in het wit. Deze man in het wit ging 

praten met de leraar, en de militair ging staan bij de deur, zodat 

niemand weg kon. Deze man in het wit ging op de stoel zitten van 
de leraar, terwijl de leraar aan de zijkant ging staan.  

 
Toen begon de man in het wit te vertellen over de chip… en 

hij liet het zien en demonstreerde dat op de volgende 

wijze… 
Hij had een pop bij zich, en vertelde dat hij Christen was, en dat de 

RFID-chip helemaal geen Mark of the beast was, maar een modern, 
praktisch betaalmiddel, gewoon een capsule, waarmee je nergens 

contant hoefde te betalen, of men zich hoefde te legitimeren. Want 

de gegevens werden ingelezen via de centrale bank, om de 
gewenste betaling over te maken, en tevens beschermde deze 

methode tegen geldroof!  

En deze arts liet zien, hoe de chip in de arm, onder de huid, iets 
boven de pols, aan de bovenkant hiervan, functioneerde, erin ging. 

En heel vrolijk vertelde en legde deze persoon uit, tijdens de 
demonstratie, hoe de RFID-chip op deze plaats werd ingebracht. Ik 

kon hem verstaan; hij sprak en zei ook: “Sommigen zeggen, dat dit 
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van het beest is. In de Bijbel staat, dat dit het merk van het beest 
is, maar het is helemaal geen merk van het beest! Want dit is zo 

handig, daar is niks verkeerds aan. Want, wat zo mooi is aan deze 

chip, is als je ziet wat je er allemaal mee kan, dan zie je dat het 
niet van het beest is. Want je kunt er mee naar de winkel; je hoeft 

alleen maar je hand tegen de scanner aan te houden, en je hebt al 
betaald, zo handig! Heb je het nog nooit gehad, zei hij, je hoeft 

geen geld meer op zak te hebben, of portemonnee!” En hij vertelde 

het allemaal heel mooi, op een wijze manier dat het jongeren 
aansprak. 

“Sommigen zeiden, dat je dan in de gaten wordt gehouden”, 
vervolgde de man, “of gevolgd wordt… allemaal leugens!” zei hij. 

“Dat zijn allemaal leugens, want het is gewoon net als een pinpas: 

je kunt ermee betalen, geld innen en geld afhalen. Je kunt naar een 
disco en zo betalen, en je kunt zo ermee overal binnenkomen”. Hij 

bracht het op deze wijze aantrekkelijk en heel mooi. “Het heeft 
helemaal niks met totale controle te maken”, zei hij. “Het gaat wel 

via een centrale”, zei deze arts in de klas, “maar er wordt gewoon 

geld automatisch afgeschreven, als je je hand langs de scanner 
houdt. Verder is er niks aan de hand!” Zo mooi sprak deze man en 

zei, “Kijk, ik heb een Bijbel bij mij, en wat staat daar? Het merk van 

het beest? Klopt!” zei hij. “Dat wordt ook in de huid gestopt, maar 
dat is heel wat anders. Daar staan wij ook niet bij achter, want ik 

ben ook Christen”, zei hij. “Wees maar niet bang, want dit is 
gewoon, dat je geld kunt afhalen. Maar achter de gewone chip, 

daar staan we gewoon niet bij achter! Als er een gewone chip 

uitkomt, dan staan wij er ook niet bij achter!” zei hij, “al heeft dat 
te maken met de Mark of the beast”. Maar ondertussen promootte 

deze man, met zachte dwang, dus wel degelijk de RFID-chip, the 
Mark of the beast, en zei dit alles om te misleiden. 

 

Deze arts zei, “We hebben de opdracht, om naar alle scholen 
te gaan”.  

“Als eerste worden alle scholieren op scholen gechipt. Het mooie is, 

dat je daarmee ook je ouders verrast. Want als je thuiskomt, en 
zegt: ‘Ik ben gechipt’, dan zullen je ouders natuurlijk ook zeggen: 

‘Dat willen wij ook!’ Maar jullie hebben het voorrecht, om als 
eersten de RFID-chip te ontvangen”, zei hij. Hij zei ook, “Als je 

weigert, dan is het wel zo, dat je dan een straf krijgt, want je moet 
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de regering gehoorzamen. Iedereen is nu verplicht, want anders 
hoor je bij de criminelen, de moordenaars en bij de ‘haters’. Dus, 

als jullie je daar niet aan houden, en jullie laten je niet chippen, dan 

heb je ook niet te eten”, zei deze arts. 
De jongeren in de klas, sommige kinderen, reageerden met 

opmerkingen als: “Ja, dat moeten wij eerst overleggen met onze 
ouders”, of “Dat mag ik nog niet van mijn vader en moeder”. 

“Nee, er is geen overleg”, zei de arts. “Als je niet kiest, dan blijf je 

net zolang in de klas zitten, totdat je ervoor kiest”, zei hij.  
 

Ik zag, dat er meerdere klassen waren, en overal stonden 
deze militairen bij de deuren. 

En ik zag ook, dat sommige kinderen werden meegenomen in 

groepen naar een blauwe bus, zo’n busje waar men gevangenen in 
doet, een Amerikaanse bus zag ik. En daar hadden ze een 

apparaatje, een vierkant blok. Het leek wel op een soort accu met 
metertjes, en ik zag van die knopjes met een soort stang eraan en 

een soort schietpistool. En hiermee werden deze kinderen gechipt 

in het busje zelf. Ik hoorde ook sommige kinderen schreeuwen in 
de bus.  

 

Ik zag ook een jongen, die ging naar het toilet… en op deze 
manier wist hij weg te komen, zonder dat ze het in de gaten 

hadden, onopvallend.  
En ik kon hem volgen over de straat, heel apart. Hij rende hard, 

toen hij om de hoek was uit het zicht van de school. En toen hij 

thuiskwam, zag ik bij de voordeur een sticker met een vismotief 
van vissers van mensen, dus ik ga ervan uit, dat deze jongen een 

Christen was, vanwege de sticker, en dat hij had kunnen 
ontsnappen, en dat hij gewoon naar zijn ouders was gegaan om het 

te vertellen. Toen belde hij aan, en het leek een elektrische deur, 

want die ging open, hij ging naar binnen. De deur ging weer dicht, 
en hij ging de trap op en vertelde aan de keukentafel, aan zijn 

ouders, wat er op school aan de hand was. Zijn vader schrok heel 

erg en zei tegen zijn vrouw, “Praat jij maar even met hem verder”. 
Zijn vader liep naar beneden en sloot meteen alles goed af, ter 

beveiliging, en liep weer terug.  
Zijn vader belde en gaf alles door…  
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Benjamin was getuige van deze gebeurtenis, die over drie 
dagen vanaf vandaag plaats gaat vinden in de Verenigde 

Staten, openbaarde de Heer aan Benjamin. 

Ook vertelde de bode engel Gods, dat men in het verborgene de 
huizen van mensen reeds binnenvalt, en mensen uit hun huizen 

worden gesleurd en worden gedwongen, om zich te laten chippen. 
Dat is nu allemaal reeds in volle gang! 

Dit was het verslag, wat naar waarheid is opgeschreven.  

 
Wees gewaarschuwd en geef deze belangrijke informatie zo 

snel mogelijk aan elkaar door! 
De Here zegene u! Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 

SHALOM 
 

Ook 2014 zal men zich niet willen herinneren! 
 
PROFETISCHE EN RECENT VERVULDE OORDELEN GODS EN: 2013 

EN 2014 ZIJN JAREN, DIE MEN ZICH NIET ZAL WILLEN 
HERINNEREN! DE SLUIZEN VAN GODS TOORN ZULLEN OVER DE 

GEHELE WERELD KOMEN! 

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, welkom! Op 19 november 2013 bracht de bode engel van de 

almachtige God, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, deze 
profetische en openbarende boodschap Gods over aan 

eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 

HaMashiach, Isa, Jezus Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, 
mijn naam is Reveladios, ik ben een bode engel Gods.  

 

Voorwaar, op 5 mei 2013 heeft profeet Benjamin Cousijnsen 
in de almachtige naam van Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus, tot u gesproken, dat het rijk der duisternis nog 

meer zal toenemen. 
De grote afval is begonnen! 
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Lees voor: 2 Thessalonicenzen 2, vers 7  Hier staat geschreven: 

Want het geheimenis der wetteloosheid is reeds in werking; wacht 

slechts totdat hij, die op het ogenblik nog weerhoudt, verwijderd is. 
En vers 3  Laat niemand u misleiden, op welke wijze ook, want 

eerst moet de afval komen en de mens der wetteloosheid zich 
openbaren, de zoon des verderfs. 

En vers 9 en 10  Daarentegen is diens komst naar de werking des 

satans met allerlei krachten, tekenen en bedrieglijke wonderen, en 
met allerlei verlokkende ongerechtigheid, voor hen, die verloren 

gaan, omdat zij de liefde tot de waarheid niet aanvaard hebben, 
waardoor zij hadden kunnen behouden worden. 

De bode engel Gods sprak verder, 

 
Voorwaar, o wee! Neem profeet Benjamin Cousijnsen 

serieus, wat hij tot u gesproken heeft! 
Op 15 februari 2013 zei hij u nog: “2013 zal men zich nog goed 

herinneren!” En wat heeft het reeds gebracht? 

Op 29 maart 2012 is aan u geopenbaard, dat de USA bezocht zou 
gaan worden door een reusachtige tornado met een stuk of 80 

tornado’s, die zich erachter verscholen hadden, en ook dit is reeds 

vervuld op 18 november 2013. 
Op 7 november 2013 werden de Filipijnen gewaarschuwd, en een 

dag later al werden de Filipijnen afgestraft, daar zij heel vaak 
gewaarschuwd zijn. En na de wederopbouw zal Gods hand weer om 

zich heen moeten slaan, vanwege hun vele afgoderijen en 

hoererijen. Dit is het visitekaartje, dat elk land zal ontvangen van 
tevoren, dat zich tot de afgoden wendt: de beelden en de 

zogenaamde heiligen. Zo spreekt de Heer! 
 

Jesaja 44, vers 24  Hier staat geschreven: Zo zegt de HERE, uw 

Verlosser, en uw Formeerder van de moederschoot aan: Ik ben de 
HERE, die alles gemaakt heb; die de hemel heb uitgespannen, Ik 

alleen; die de aarde uitgebreid heb door eigen kracht. 

Jesaja 42, vers 8 en 9  Hier staat geschreven: Ik ben de HERE, dat 
is mijn naam, en mijn eer zal Ik aan geen ander geven noch mijn 

lof aan de gesneden beelden. Het vroegere, zie, het is gekomen, en 
nieuwe dingen kondig Ik u aan; voordat zij uitspruiten, doe Ik ze u 

horen. 
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En vers 20  Gij hebt wel veel gezien, maar gij hieldt het niet in 
gedachtenis; gij hebt de oren wel open gehad, maar gij hebt niet 

gehoord. 

En vers 23  Wie onder u neemt dit ter ore, schenkt er aandacht aan 
en luistert in het vervolg? 

Jesaja 44, vers 10  Hier staat geschreven: Wie vormt een god en 
giet een beeld, waarvan hij geen baat heeft? 

De bode engel Gods sprak verder, 

 
Voorwaar, ook sprak Benjamin Cousijnsen namens de 

Almachtige, dat het zeer, zeer verstandig is, dat u zich nu 
meteen bekeert, en dat u luistert en doet wat de almachtige 

God van Abraham, Izaäk en Jakob van u vraagt. 

 
Lees voor: Johannes 10, vers 26 tot en met 30  Hier staat 

geschreven: Maar gij gelooft niet, omdat gij niet tot mijn schapen 
behoort. Mijn schapen horen naar mijn stem en Ik ken ze en zij 

volgen Mij, en Ik geef hun eeuwig leven en zij zullen voorzeker niet 

verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit mijn hand roven. 
Wat mijn Vader Mij gegeven heeft, gaat alles te boven en niemand 

kan iets roven uit de hand mijns Vaders. Ik en de Vader zijn één. 

Johannes 14, vers 6  Hier staat geschreven: Jezus zeide tot hem: Ik 
ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de 

Vader dan door Mij. 
En vers 10 en 11  Gelooft gij niet, dat Ik in de Vader ben en de 

Vader in Mij is? De woorden, die Ik tot u spreek, zeg Ik uit Mijzelf 

niet; maar de Vader, die in Mij blijft, doet zijn werken. Gelooft Mij, 
dat Ik in de Vader ben en de Vader in Mij is: of anders, gelooft om 

de werken zelf. 
De bode engel Gods sprak verder, 

 

Voorwaar, hoor aandachtig! 
De Geest Gods zegt u het volgende: Niet alleen 2013, maar ook in 

2014, zullen jaren zijn, die men zich niet wil herinneren! Want de 

sluizen van Gods toorn zullen over de gehele wereld komen! Dit zal 
onder andere gepaard gaan met allerlei extreme 

weersomstandigheden, zoals extreme hagel- en sneeuwbuien en 
extreme regenval en extreme tornado’s. 
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Lees voor: Openbaring 16, vers 18 tot en met 21  Hier staat 
geschreven: En er kwamen bliksemstralen en stemmen en 

donderslagen, en er geschiedde een grote aardbeving, zo groot als 

er geen geweest is, sedert een mens op de aarde was: zó hevig 
was deze aardbeving, zó groot. En de grote stad viel in drie stukken 

uiteen en de steden der volken stortten in. En het grote Babylon 
werd voor God in gedachtenis gebracht, om daaraan de beker met 

de wijn van de gramschap zijns toorns te geven. En alle eilanden 

vluchtten weg en bergen werden niet meer gevonden. En grote 
hagelstenen, een talent zwaar, vielen uit de hemel op de mensen, 

en de mensen lasterden God vanwege de plaag van de hagel, want 
de plaag daarvan was zeer groot. 

Openbaring 16, vers 9  En de mensen werden verzengd door de 

grote hitte en zij lasterden de naam van God, die de macht heeft 
over deze plagen, en zij bekeerden zich niet om Hem eer te geven. 

En vers 11  En zij lasterden de God des hemels vanwege hun pijnen 
en vanwege hun gezwellen, en zij bekeerden zich niet van hun 

werken. 

Openbaring 20, vers 15  Hier staat geschreven: En wanneer iemand 
niet bevonden werd geschreven te zijn in het boek des levens, werd 

hij geworpen in de poel des vuurs. 

De bode engel Gods sprak verder, 
 

Voorwaar, mijn naam is Reveladios. Wie Yeshua 
HaMashiach, Isa, Jezus Christus, aangenomen hebben, zal 

zich geen zorgen hoeven te maken.  

O wee, neem Benjamin, hetgeen hij reeds gesproken heeft, serieus, 
want ook dit staat op Gods lijst! 

 
Amos 5, vers 7 tot en met 9  Hier staat geschreven: O, zij die 

het recht in alsem verkeren, en de gerechtigheid ter aarde 

nederwerpen! Hij, die Pleiaden en Orion heeft gemaakt; Hij, die 
donkerheid verkeert in ochtend, en die de dag tot nacht 

verduistert; Hij, die het water der zee heeft opgeroepen en 

uitgegoten over de oppervlakte der aarde, – HERE is zijn naam! Hij, 
die verwoesting doet opflitsen over de sterkte, zodat verwoesting 

over de vesting komt. 
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Johannes 3, vers 3  Hier staat geschreven: Jezus antwoordde en 
zeide tot hem: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand 

wederom geboren wordt, kan hij het Koninkrijk Gods niet zien. 

En vers 7  Verwonder u niet, dat Ik u gezegd heb: Gijlieden moet 
wederom geboren worden. 

En vers 16 tot en met 18  Want alzo lief heeft God de wereld 
gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een 

ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 

naam van de eniggeboren Zoon van God. 

De bode engel Gods sprak verder, 
 

Ik ga nu, profeet Benjamin Cousijnsen, Gods geliefde, adios amigo! 
Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 

 
 

Voorwaar, Mijn erfdeel, kom in Mijn armen! 
 
BOODSCHAP GODS: EEN LIEFDEVOLLE BOODSCHAP GODS AAN U. 

DEZE BOODSCHAP IS WOORD VOOR WOORD VOORGELEZEN DOOR 

EEN BODE ENGEL VAN DE ALMACHTIGE GOD, EN OPGESCHREVEN 
DOOR GODS PROFEET, BENJAMIN COUSIJNSEN! 

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo! Ik ben profeet Benjamin Cousijnsen. Hallo, welkom! en ik 

ben Marta, de vrouw van Benjamin. Op 20 november 2013 kreeg ik 
de volgende boodschap van een bode engel Gods, die ik heel graag 

met u wil delen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam boven alle namen van 

Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus.  
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Voorwaar, gij zijt Zijn waardevol kind; Hij kijkt met andere 
ogen naar u dan de wereld om u heen. 

Ik ben de bode engel Gods en mijn naam is Praisesaría. Voorwaar, 

zelfs uw naam heeft Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus van 
Nazareth, op Zijn lippen! Ja, gij zijt Mijn erfdeel, die Ik bekoor, zegt 

Hij, de Heer. Mijn woord is zuiver, Mijn geliefde.  
 

Ik hoorde uw geschreeuw en voelde uw eenzaamheid en 

verdriet, en zag al uw littekens van het verleden.  
Ik, de Here Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, zeg u: Ik ben 

het Licht in de duisternis! 
 

Psalm 18, vers 29  Staat daar niet geschreven: Gij toch doet mijn 

lamp schijnen, de HERE, mijn God, doet mijn duisternis opklaren.  
 

Voorwaar, Mijn erfdeel, kom in Mijn armen, huil maar. Weet 
je, 

 

Johannes 8, vers 12  Daar zeg ik u: Ik ben het licht der wereld; 
wie Mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal 

het licht des levens hebben. 

Johannes 7, vers 38  Wie in Mij gelooft, gelijk de Schrift zegt, 
stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. 

 
Voorwaar, Ik zal uw eenzaamheid en uw tranen drogen. 

Ja, lach eens naar Mij. Heb ik u niet geantwoord? Ook zal Ik uw 

littekens verzorgen. Zullen wij samen, Mijn waardevol kind, het 
verleden loslaten en vooruitkijken? 

Ik sterk u en trek u overal bovenuit! 
 

Lees voor: Psalm 28, vers 6 en 7  Daar staat geschreven: 

Geprezen zij de HERE, want Hij heeft gehoord mijn luide 
smekingen. De HERE is mijn kracht en mijn schild; op Hem 

vertrouwde mijn hart en ik werd geholpen. Daarom juicht mijn hart 

en loof ik Hem met mijn lied.  
Psalm 29, vers 4  Hier staat: De stem des HEREN is vol kracht, de 

stem des HEREN is vol glorie.  
Psalm 31, vers 23 en vers 25  Hier staat geschreven: Terwijl ik in 

mijn angst dacht: ik ben verbannen uit uw oog – hebt Gij voorwaar 
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mijn luide smekingen gehoord, toen ik tot U riep om hulp. Weest 
sterk en uw hart zij onversaagd, gij allen, die op de HERE hoopt.  

Psalm 55, vers 23  Hier staat geschreven: Werp uw bekommernis 

op de HERE, Hij zal voor u zorgen; Hij zal nimmermeer toelaten, 
dat de rechtvaardige wankelt.  

 
Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Daar staat geschreven: 

Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren 

Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet 
verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon 

niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar 
opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, 

wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, 

omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon 
van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is 

en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want 
hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat 

het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de 

dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat 
van zijn werken blijke, dat zij in God verricht zijn.   

De bode engel Gods sprak verder, 

 
Voorwaar, loof, dank en prijs Hem, die alle eer en dank en 

aanbidding toekomt! 
Halleluja! Praise Adonai! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 

verdween. 
 

SHALOM 
 

 

 

Wie is Hij volgens u? 
 

BOODSCHAP GODS, DIRECT AFKOMSTIG VAN DE GOD VAN 
ABRAHAM, IZAAK EN JAKOB, IN DE NAAM VAN JEZUS CHRISTUS 

OVERGEBRACHT, VIA EEN BODE ENGEL VAN DE HERE GOD. HIJ 

VROEG, WIE ZEGGEN DE MENSEN, DAT IK BEN? 
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Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Op 20 november 2013 bracht een bode 
engel van de almachtige God, de God van Abraham, Izaäk en 

Jakob, de volgende boodschap over aan Gods ware dienstknecht en 
eenvoudige eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin 

Cousijnsen.  

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Isa, Jezus Christus. Voorwaar, ik ben de bode engel 
Michaël.  

 

Hoor aandachtig! 
 

Markus 8, vers 27 tot en met 29, vanaf de tweede zin, en 
vers 31  En onderweg vroeg Hij, “Yeshua HaMashiach, Isa, 

Jezus Christus”, zijn discipelen en sprak tot hen: Wie zeggen de 

mensen, dat Ik ben? “Voorwaar, wie is Hij volgens u?” Zij 
antwoordden en zeiden: Johannes de Doper; en “de” anderen: Elia; 

weer anderen: Een van de profeten. En Hij vroeg hun: Maar gij, wie 

zegt gij, dat Ik ben? Petrus antwoordde en zeide: Gij zijt de 
Christus. 

Vers 31  En Hij begon hen te leren, dat de Zoon des mensen veel 
moest lijden en verworpen “zou” worden door de oudsten en de 

overpriesters en de schriftgeleerden, en gedood worden en na drie 

dagen “zou Hij” opstaan. 
 

Lees voor: Jesaja 42, vers 8 en 9  Hier staat geschreven: Ik ben 
de HERE, dat is mijn naam, en mijn eer zal Ik aan geen ander 

geven noch mijn lof aan de gesneden beelden. Het vroegere, zie, 

het is gekomen, en nieuwe dingen kondig Ik u aan; voordat zij 
uitspruiten, doe Ik ze u horen. 

 

Markus 8, vers 36 tot en met 38  Hier staat geschreven: Want 
wat baat het een mens de gehele wereld te winnen en aan zijn ziel 

schade te lijden? Want wat zou een mens kunnen geven in ruil voor 
zijn leven? Want wie zich voor Mij en voor mijn woorden schaamt in 

dit overspelig en zondig geslacht, de Zoon des mensen zal Zich ook 
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voor hem schamen, wanneer Hij komt in de heerlijkheid zijns 
Vaders, met de heilige engelen. 

En vers 34  En Hij riep de schare, met zijn discipelen, tot Zich en 

zeide tot hen: Indien iemand achter Mij wil komen, die verloochene 
zichzelf en neme zijn kruis op en volge Mij. 

Markus 10, vers 45  Hier staat geschreven: Want ook de Zoon des 
mensen is niet gekomen om Zich te laten dienen, maar om te 

dienen en zijn leven te geven als losprijs voor velen. 

 
Jozua 1, vers 9  Hier staat geschreven: Heb Ik u niet geboden: 

wees sterk en moedig? Sidder niet en word niet verschrikt, want de 
HERE, uw God, is met u, overal waar gij gaat. 

 

Psalm 4, vers 6  Brengt offers naar de eis en vertrouwt op de 
HERE.  

 
Johannes 8, vers 23 tot en met 26  Daar staat geschreven: Hij 

zeide dan wederom tot hen: Ik ga heen en gij zult Mij zoeken en in 

uw zonde zult gij sterven; waar Ik heenga, kunt gij niet komen. De 
Joden dan zeiden: Hij zal toch geen zelfmoord plegen, dat Hij zegt: 

waar Ik heenga, kunt gij niet komen? En Hij zeide tot hen: Gij zijt 

van beneden, Ik ben van boven; gij zijt van deze wereld, Ik ben 
niet van deze wereld. Ik heb u dan gezegd, dat gij in uw zonden 

zult sterven; want indien gij niet gelooft, dat Ik het ben, zult gij in 
uw zonden sterven. Zij dan zeiden tot Hem: Wie zijt Gij? Jezus 

zeide tot hen: Wat spreek Ik eigenlijk nog met u? Ik heb veel over 

u te zeggen en te oordelen; maar die Mij gezonden heeft, is waar, 
en wat Ik van Hem gehoord heb, dat spreek Ik tot de wereld. 

Johannes 3, vers 16  Hier staat geschreven: Want alzo lief heeft 
God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 

opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig 

leven hebbe. 
De bode engel Gods sprak verder, 

 

Voorwaar, gij kunt nu spoedig in december het boek, dat gij 
besteld hebt, verwachten, waarbij alle eer en dank uitgaat 

naar Yeshua HaMashiach, Jezus Christus van Nazareth! 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 

verdween. 
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Ruacha, Yeshu, Shalom! De Here zegene u 

 

 
 

Waarom de Heer soms toch problemen toelaat! 
 
VOORWAAR, IK BEN RAFAËLA, EN KOM IN DE NAAM VAN YESHUA 

HAMASIACH, ISA, JEZUS CHRISTUS. VOORWAAR, EN HOE IS HET 
MET U? BENT U STERK GENOEG? LEES EN/OF HOOR, WAAROM 

GOD SOMS TOCH PROBLEMEN TOELAAT! 

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 20 november 2013 ’s avonds bracht 

de volgende bode engel Gods deze boodschap over aan profeet 
Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u, profeet Benjamin Cousijnsen. Het is mij een 

waar genoegen om de gezalfde des Heren wederom te mogen 

ontmoeten. Ik ben Rafaëla en kom in de almachtige naam van 
Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus.  

 

Voorwaar, en hoe is het met u? Bent u sterk genoeg? 
Sommigen hoor ik zeggen: “Ik ken de Bijbel van A tot Z!” Maar hoe 

kan het dan dat gij zoveel problemen hebt? Zou het niet zo zijn, 
doordat gij juist dacht, ‘Ik ben sterk genoeg’? Weet gij niet, dat 

satan ook de Bijbel kent van A tot Z en ook denkt, ‘Ik ben sterk 

genoeg!’  
 

Nu, soms laat Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, dan 
toch problemen toe, om u te kunnen veranderen en te 

vormen, dat eigenwijze stuk klei. 

 
1 Korinthiërs 13, vers 10  Doch, als het volmaakte komt, zal het 

onvolkomene afgedaan hebben. 

1 Korinthiërs 1, vers 18 tot en met 21  Want het woord des kruises 
is wel voor hen, die verloren gaan, een dwaasheid, maar voor ons, 
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die behouden worden, is het een kracht Gods. Want er staat 
geschreven: Verderven zal Ik de wijsheid der wijzen, en het 

verstand der verstandigen zal Ik verdoen. Waar blijft de wijze? 

Waar de schriftgeleerde? Waar de redetwister van deze tijd? Heeft 
God niet de wijsheid der wereld tot dwaasheid gemaakt? Want daar 

de wereld in de wijsheid Gods door haar wijsheid God niet gekend 
heeft, heeft het Gode behaagd door de dwaasheid der prediking te 

redden hen, die geloven.  

 
Voorwaar, wees niet hoogmoedig en eigenwijs! 

 
Jeremia 23, vers 29  Is niet mijn woord zó: als een vuur, luidt het 

woord des HEREN, of als een hamer, die een steenrots vermorzelt? 

 
Als gij sterk zijt, betekent dit, dat gij ook uw problemen niet 

alleen met uw Bijbelkennis leest, maar ook vasthoudt in uw 
hart, en al uw problemen loslaat en er niet telkens zelf weer 

aan trekt! 

 
Romeinen 16, vers 20  De God nu des vredes zal weldra de satan 

onder uw voeten vertreden. De genade van onze Here Jezus zij met 

u!  
 

Jehovah-Jireh! U geeft genade! 
Ja, u verzadigt een ieder, die u vertrouwt. 

 

Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, 
dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die 

in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.  
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 

verdween. 
 

 

 

Leg uw hart op Gods operatietafel! 
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BOODSCHAP GODS: VOORWAAR, VOORWAAR, IK ZEG U: LEG UW 
HART OP GODS OPERATIETAFEL EN BEKIJK HET SAMEN MET 

YESHUA HAMASIACH, ISA, JEZUS CHRISTUS, UW DOKTER! 

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 21 november 2013 werd de volgende 

boodschap van de almachtige God aan eindtijdprofeet Benjamin 
gebracht in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, door 

een bode engel Gods. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Isa, Jezus Christus van Nazareth.  
 

Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, leg uw hart op Gods 
operatietafel en bekijk het samen met Yeshua HaMashiach, 

Isa, Jezus Christus, uw Dokter.  

En de eerste handeling voor het hart wordt uitgesproken: 
 

Mattheüs 22, vers 37 tot en met 40  Hij zeide tot hem “en 

haar”: Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en 
met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het grote en 

eerste gebod. “Bekijk nu uw hart en onderzoek het! Uw 
Dokter spreekt verder:” Het tweede, daaraan gelijk, is: Gij zult 

uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de 

ganse wet en de profeten. 
 

Voorwaar, de geestelijke operatie gaat verder, en de Dokter 
spreekt over de volgende handeling van wat er moet 

gebeuren. 

 
1 Johannes 4, vers 20 en 21  Indien iemand zegt: Ik heb God 

lief, doch zijn broeder haat, dan is hij “of zij” een leugenaar; want 

wie zijn broeder “of zuster”, die hij “of zij” gezien heeft, niet 
liefheeft, kan ook God, die hij “of zij” niet gezien heeft, niet 

liefhebben. En dit gebod hebben wij van Hem: Wie God liefheeft, 
moet ook zijn broeder “of zuster” liefhebben. 
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1 Johannes 4, vers 7 en 8  Geliefden, laten wij elkander liefhebben, 
want de liefde is uit God; en een ieder, die liefheeft, is uit God 

geboren en kent God. Wie niet liefheeft, kent God niet, want God is 

liefde. 
 

Voorwaar, mijn naam is Rafaël, de bode engel Gods. 
 

Voorwaar, uw liefde bestaat niet uit allerlei godsdienstige 

activiteiten, maar uit de liefde voor de ander. 
Uw liefde voor Yeshua, Isa, Jezus Christus, blijkt niet alleen uit het 

trouw naar de kerk gaan en uit het volgen van bidstonden, of 
Bijbelstudies en gebed, of uit het voorlezen van de boodschappen, 

die God doorgeeft. Nee, het blijkt ook uit uw omgang met elkaar! 

Want ieder mens, of gij hem of haar nou niet of wel sympathiek 
vindt, is door God bedacht, en is door Hem zeer geliefd. Voorwaar, 

een goed hart, wat deze Dokter Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus 
Christus, voor ogen heeft, is een hart dat mensen liefheeft en goed 

doet, en elkaar bemoedigt, ja, opbouwt! Laat uw hart dus niet 

bekoelen. 
 

Lees voor: Hebreeën 10, vers 22  Hier staat geschreven: Laten 

wij toetreden met een waarachtig hart, in volle verzekerdheid des 
geloofs, met een hart, dat door besprenging gezuiverd is van besef 

van kwaad, en met een lichaam, dat gewassen is met zuiver water. 
En vers 23  Laten wij de belijdenis van hetgeen wij hopen 

onwankelbaar vasthouden, want Hij, die beloofd heeft, is getrouw. 

 
Johannes 3, vers 16  Hier staat geschreven: Want alzo lief heeft 

God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 
opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig 

leven hebbe. 

De bode engel Gods sprak verder, 
 

Voorwaar, dit hart is een hart naar Gods hart, dat luistert 

wat de Geest Gods tot u gesproken heeft, luistert naar het 
hart van God! 

Dan is de operatie gelukt! 
Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween. 
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Profetisch alarm Gods: Keer terug naar Israël! 
 
PROFETISCHE WAARSCHUWENDE BOODSCHAP VAN DE 

ALMACHTIGE GOD: ZO ZEGT DE HERE, UW VERLOSSER, DE 

HEILIGE ISRAELS, DE ALMACHTIGE, WEDEROM TOT U: MIJN 
KINDEREN ISRAELS, KEER TERUG NAAR DE HEILIGE ISRAELS!  

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Ik ben profeet Benjamin Cousijnsen. Op 
21 november 2013 kreeg ik de volgende boodschap van een bode 

engel Gods, die ik graag met u wil delen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Isa, Jezus Christus. Voorwaar, ik ben een bode engel 
Gods en mijn naam is Coralindos.  

 
Voorwaar,  

 

Jesaja 48, vers 17  Zo zegt de HERE, uw Verlosser, de Heilige 
Israëls: Ik ben de HERE, uw God, die u leert, opdat het u welga; die 

u de weg doet betreden, die gij moet gaan. 

 
Voorwaar, zo spreekt de Almachtige wederom tot u! 

Mijn volk, Mijn kinderen, gij zijt gewaarschuwd! Mijn kinderen 
Israëls, keer terug naar de Heilige Israëls. Op 11 november 2013 

heeft profeet Benjamin Cousijnsen ook al tot u gesproken, in de 

boodschap onder de naam: ‘Mijn volk, Mijn kinderen, keer terug 
naar Israël!’ Ontwaak, ontwaak en sta op! Zo spreekt Yeshua 

HaMashiach, Isa, Jezus Christus van Nazareth, tot u.  
 

Jesaja 52, vers 6  Daarom zal mijn volk te dien dage mijn naam 

kennen, dat Ik het ben, die spreek: Zie, hier ben Ik. 
 

Voorwaar, ik zeg u, Noch de autoriteiten, noch de media 

maken zich druk om de incidenten en het uitroeien van Mijn 
kinderen! 
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Voorwaar, niemand treedt op tegen de vervolging van de Joden en 
de Christenen. Men vreest de Islam en laat het antisemitisme over 

de gehele wereld zeer sterk toenemen. Hierdoor hebben de 

moslims nu reeds veel macht! Het is zoals in de 15de eeuw; ook 
toen al werden de Joden, Gods volk, levend verbrand, opgehangen 

en onthoofd. 
 

Voorwaar, de verschrikkelijke praktijken zullen nu zo sterk 

toenemen, zoals het nog nooit is geweest. 
Zo spreekt de Heer der heerscharen.  

Men mag zich wel vrijuit spreken over de Islam, maar o wee, als 
men spreekt over Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, of 

ervoor uitkomt, dat gij Jood of Christen zijt! Velen hebben hierdoor 

hun baan verloren. 
 

Johannes 14, vers 6  Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de 
waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij.  

Johannes 4, vers 22  Gij aanbidt, wat gij niet weet; wij aanbidden, 

wat wij weten, want het heil, “dit is de Redding”, is uit de Joden. 
Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat 

Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in 

Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. 
 

Voorwaar, bid voor het Joodse volk, zowel voor de gelovige 
Joden als de Christenen! 

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 
 

 

Profetische boodschap Gods: Toename RFID-
chip! 
 

NOGMAALS WAARSCHUWT DE GOD VAN ABRAHAM, IZAAK EN 
JAKOB DE WERELD, OM DE RFID-CHIP NIET TE ACCEPTEREN, HET 

MERK VAN HET BEEST, WAARMEE U VOOR EEUWIG VERLOREN 
GAAT, DOORDAT U DE SATAN DAN TOEBEHOORT. 

 

 
Volledige weergave: 
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Hallo, van harte welkom! Op 25 november 2013 bracht een bode 

engel van de almachtige God, de God van Abraham, Izaäk en 

Jakob, de volgende profetische openbarende boodschap Gods over. 
 

Shalom, profeet Benjamin Cousijnsen! Ik begroet u in de 
wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus. 

Voorwaar, mijn naam is Charia en ben een bode engel Gods.  

 
1 Timotheüs 5, vers 15  Want reeds zijn sommigen afgeweken, 

de satan achterna. 
 

Voorwaar, voorwaar, ik zeg u en openbaar u:  

Het chip-programma onder de naam ‘Obamacare’ vereist, dat de 
chip implantatie verplicht aangenomen moet worden, omdat – zo 

zegt men – het voordelen zou hebben, o.a. voor lagere inkomens, 
die zich niet te hoge kosten aan ziektekosten kunnen veroorloven.  

 

Ook wordt er reeds in vele kerken van de Verenigde Staten 
gepredikt, dat de RFID-chip helemaal geen mark of the beast 

is.  

Veel kerken zijn gedwongen om dit te zeggen, anders krijgt men 
geen subsidies meer en mag men de kerk gaan sluiten. 

 
Lees voor: Openbaring 13, vers 4  Hier staat geschreven: En zij 

aanbaden de draak, omdat hij aan het beest de macht gegeven 

had, en zij aanbaden het beest, zeggende: Wie is aan het beest 
gelijk? en: Wie kan er oorlog tegen voeren? 

De bode engel Gods sprak verder, 
 

Ook slaat men toe, dan hier en dan daar, door een 

demonstratie te geven op scholen, waar men laat zien, hoe 
de RFID-chip ingebracht wordt via een EHBO-pop, en men 

over de ‘grote voordelen’ ervan vertelt. 

Verder wordt de RFID-chip ook via de medische instellingen 
aangeboden aan mensen met verminderde weerstand, en binnen 

huisartsenpraktijken. 
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Lees voor: Openbaring 13, vers 16  Hier staat geschreven: En 
het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de 

armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op 

hun rechterhand of op hun voorhoofd. 
En vers 7 en 8  En hem werd gegeven om tegen de heiligen oorlog 

te voeren en hen te overwinnen; en hem werd macht gegeven over 
elke stam en natie en taal en volk. En allen, die op de aarde wonen, 

zullen het beest aanbidden, ieder, wiens naam niet geschreven is in 

het boek des levens van het Lam, dat geslacht is, sedert de 
grondlegging der wereld. 

De bode engel Gods sprak verder, 
 

Voorwaar, is het een voordeel als men Yeshua HaMashiach, 

Isa, Jezus Christus, hiermee verwerpt, en zich helemaal laat 
overnemen door satan en men een eeuwig verbond aangaat 

met satan? 
En is het een voordeel, dat men in de poel, die brandt van vuur en 

zwavel, in de hel geworpen zal worden, waar eeuwige pijn zal zijn? 

Voorwaar! Ook vele Christenen zullen laten zien, dat hun liefde niet 
sterk genoeg was voor Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus. En 

dit, vanwege dat men niets kon kopen en men honger leed, en het 

merk aanvaardde! 
 

Lees voor: Openbaring 13, vers 17 en 18  Hier staat 
geschreven: En dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het 

merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam 

heeft. Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal 
van het beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is 

zeshonderd zesenzestig.  
 

Jozua 24, vers 15  Hier staat geschreven: Maar indien het kwaad 

is in uw ogen, de HERE te dienen, kiest dan heden, wie gij dienen 
zult: òf de goden die uw vaderen aan de overzijde der Rivier 

gediend hebben, òf de goden der Amorieten, in wier land gij woont. 

Maar ik en mijn huis, wij zullen de HERE dienen! 
En vers 16  Toen antwoordde het volk en zeide: Het zij verre van 

ons, de HERE te verlaten en andere goden te dienen.   
 



 
 

 

2235 
 
 

 

Johannes 10, vers 26 tot en met 30  Hier staat geschreven: 
Maar gij gelooft niet, omdat gij niet tot mijn schapen behoort. Mijn 

schapen horen naar mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij, en Ik 

geef hun eeuwig leven en zij zullen voorzeker niet verloren gaan in 
eeuwigheid en niemand zal ze uit mijn hand roven. Wat mijn Vader 

Mij gegeven heeft, gaat alles te boven en niemand kan iets roven 
uit de hand mijns Vaders. Ik en de Vader zijn één. 

Johannes 3, vers 16 en 17  Hier staat geschreven: Want alzo lief 

heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven 
heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar 

eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld 
gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld 

door Hem behouden worde. 

 
Galaten 4, vers 9  Hier staat geschreven: Nu gij echter God hebt 

leren kennen, ja, meer nog, door God gekend zijt, hoe kunt gij 
thans terugkeren tot die zwakke en armelijke wereldgeesten, 

waaraan gij u weder van meet aan dienstbaar wilt maken? 

 
Johannes 8, vers 31  Hier staat geschreven: Jezus dan zeide tot 

de Joden, die in Hem geloofden: Als gij in mijn woord blijft, zijt gij 

waarlijk discipelen van Mij. 
 

Spreuken 8, vers 32  Hier staat geschreven: Nu dan, zonen “en 
ook dochters”, luistert naar mij, want welzalig zijn zij die mijn 

wegen bewaren.  

 
Jesaja 24, vers 21  Hier staat geschreven: En te dien dage zal het 

geschieden, dat de HERE bezoeking zal brengen over het heer der 
hoogte in den hoge en over de koningen der aarde op de 

aardbodem. 

De bode engel Gods sprak verder, 
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 

verdween. 
 

Verder mag ik u met blijdschap mededelen, dat het boek 
‘RUACHA, YESHU, SHALOM!’ deze week klaar zal zijn, en kan 

worden besteld alsnog met overmaking van 50 euro aan giften, of 
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meer mag altijd, en het zal u dan zo snel mogelijk worden 
toegestuurd.  

Zoals u misschien al weet, Benjamin Cousijnsen is door de Heer, 

door de God van Abraham, Izaäk en Jakob, aangesteld als Zijn 
geliefde ware eenvoudige eindtijdprofeet en dienstknecht van de 

laatste dagen. En de Heer geeft sinds begin 2012, via Zijn bode 
engelen, belangrijke profetische eindtijdboodschappen, 

openbaringen en waarschuwingen door, maar ook hele mooie, 

prachtige boodschappen aan alle mensen van alle landen in de 
wereld door. Indien u dit bijzondere boek wilt ontvangen, dan kunt 

u het nu alsnog bestellen.  
We hebben momenteel een beperkte uitgave van 1200 boeken: 600 

in het Engels en 600 in het Nederlands, dus ik zou zeggen: Bestel 

het als u het graag wilt hebben! Alle woorden en elke boodschap 
komt regelrecht van de God van Abraham, Izaäk en Jakob over, die 

Dezelfde is gisteren, vandaag en tot in alle eeuwigheid. De Heer zal 
u zegenen met dit boek. Shalom! 

 

 
 

Boodschap: Voor wie naar Gods wijsheid 

zoeken! 
 

EEN BIJZONDERE BOODSCHAP OVER WIJSHEID! ZIJ DIE ALLES 

WAT HEILIG IS ZORGVULDIG IN ERE HOUDEN, ZULLEN ZELF 
GEHEILIGD WORDEN, EN ZIJ DIE DEZE LES TER HARTE NEMEN, 

ZULLEN WORDEN ONTZIEN! 

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 26 november 2013 bracht een bode 

engel Gods woord voor woord deze boodschap Gods over aan 
eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u, geliefden des Heren in de almachtige Naam 

boven alle namen, Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus van 

Nazareth. Voorwaar, schrijf op, profeet Benjamin Cousijnsen. Mijn 
naam is Rozeach en ik ben de bode engel Gods. 
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Voorwaar, men moet eerst zichzelf kennen, om verdere 

kennis te kunnen verwerven.  

Daarom, de vreze des Heren is het beginsel der wijsheid. 
 

Lees voor: Wijsheid 6, vers 10 tot en met 12  Hier staat 
geschreven: Zij die alles wat heilig is zorgvuldig in ere houden, 

zullen zelf geheiligd worden, en zij die deze les ter harte nemen, 

zullen worden ontzien. Verlang er dus vurig naar om mijn woorden 
te horen en ik zal u onderricht geven. Schitterend en onvergankelijk 

is de wijsheid. Ze laat zich gemakkelijk zien aan wie haar liefheeft, 
ze laat zich vinden door wie haar zoekt. 

De bode engel Gods sprak,  

 
Sommigen geven zich meer moeite om hun wijsheid te 

verbergen dan hun dwaasheid. 
 

Wijsheid 6, vers 17 en 18  Hier staat geschreven: Wijsheid 

begint met oprecht verlangen naar onderricht, verlangen naar 
onderricht is haar liefhebben, liefde is het eerbiedigen van haar 

wetten, eerbiediging van haar wetten is het fundament van 

onvergankelijkheid. 
De bode engel Gods sprak,  

 
Wijsheid bestaat in de eerste plaats uit het kennen van zijn 

eigen dwaasheden. 

En ware wijsheid is ook zich onderwerpen aan de Zoon van God, 
Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus! 

 
Johannes 14, vers 6  Jezus zeide tot hem “en haar”: Ik ben de 

weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan 

door Mij. 
 

Wijsheid 6, vers 19 en 20  Hier staat geschreven: 

Onvergankelijkheid brengt een mens dicht bij God – verlangen naar 
wijsheid leidt dus tot heerschappij. 

De bode engel Gods sprak, 
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Wie nooit eens een dwaasheid begaat, is niet zo verstandig 
als hij of zij wel denkt. 

 

Wijsheid 6, vers 22 tot en met 25  Hier staat geschreven: Wat 
de wijsheid is en hoe ze is ontstaan, zal ik u vertellen zonder iets te 

verbergen. Ik zal haar op de voet volgen, vanaf het eerste begin. 
Alles wat ik over haar weet zal ik aan het licht brengen. Ik zal niet 

aan de waarheid voorbijgaan en haar niet angstvallig voor mezelf 

houden, want dat heeft met de wijsheid niets gemeen. Een menigte 
wijzen betekent redding voor de wereld, een verstandige koning 

voorspoed voor het volk. Laat u dus door mij onderrichten, u zult er 
baat bij hebben. 

 

1 Korinthiërs 12, vers 8  Want aan de een wordt door de Geest 
gegeven met wijsheid te spreken, en aan de ander met kennis te 

spreken krachtens dezelfde Geest. 
 

Wijsheid 7, vers 7 tot en met 12  Hier staat geschreven: Dus 

bad ik om inzicht, en het werd mij gegeven; ik heb gesmeekt, en 
mij werd een wijze geest geschonken. Ik verkoos wijsheid boven 

scepters en tronen, rijkdom viel bij haar in het niet. Ze was voor 

mij onvergelijkbaar met de kostbaarste edelsteen; naast haar 
waren bergen goud niet meer dan een hoopje zand, en met haar 

vergeleken was zilver maar slijk. Ik beminde haar meer dan 
gezondheid en schoonheid, ik verkoos haar boven het licht, want ze 

schitterde zonder ophouden. Tegelijk met haar ontving ik alle 

andere goede dingen, ze schonk mij onmetelijke rijkdom. Ik was 
verheugd over al die gaven, omdat zij het was die ze meebracht, 

hoewel ik toen nog niet besefte dat zij de bron was van dat alles.  
En vers 21 tot en met 30  Alles heb ik leren kennen, zowel wat 

zichtbaar als wat verborgen is. De wijsheid, de maakster van alles, 

heeft mij onderricht. Zij heeft een geest die verstandig en heilig is, 
uniek, veelzijdig, verfijnd, beweeglijk, helder, rein, toegankelijk, 

onkwetsbaar, liefdevol, scherpzinnig, onstuitbaar, weldadig, 

menslievend, standvastig, onwrikbaar, onbezorgd, almachtig, alles 
overziend en alle geesten doordringend, hoe scherp, zuiver of 

subtiel ze ook zijn. De wijsheid is beweeglijker dan alles wat 
beweegt, ze doordringt en doorstroomt alles met haar zuiverheid. 

Ze is de adem van Gods kracht, de zuivere straling van de luister 
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van de Almachtige; niets dat onrein is kan haar binnendringen. In 
haar schittert het eeuwige licht, in haar wordt Gods kracht feilloos 

weerspiegeld en zijn goedheid afgebeeld. Ze is één maar kan alles, 

ze is onveranderlijk maar vernieuwt alles. Ze gaat over op elk 
volgend geslacht van vrome mensen en maakt hen tot vrienden van 

God, en tot profeten. Want God heeft alleen degene lief die zijn 
leven deelt met de wijsheid. In schoonheid overtreft ze de zon, 

haar plaats is boven de sterren. Ze is schitterender dan het 

daglicht, want dat wordt gevolgd door de nacht, maar de wijsheid 
wordt nooit verduisterd door het kwaad.  

De bode engel Gods sprak, 
 

Voorwaar, wie wijsheid verwerpt, is dom, want God is 

wijsheid! 
 

Lukas 1, vers 37  Want geen woord, dat van God komt, zal 
krachteloos wezen. 

 

Lees voor: Johannes 3, vers 16  Hier staat geschreven: Want God 
had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat 

iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven 

heeft. 
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 
verdween. 

 

En verder mag ik u zeggen van het boek ‘RUACHA, YESHU, 
SHALOM!’:  

Dit boek is te bestellen via marion.verkleij@telfort.nl  
Hierin staan vele boodschappen, die Benjamin Cousijnsen vanaf 

begin 2012 heeft ontvangen van de almachtige God, de God van 

Abraham, Izaäk en Jakob. Wees er snel bij in verband met de 
beperkte oplage! 

 

SHALOM 
 

 
 

mailto:marion.verkleij@telfort.nl
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Wees alert voor de vermommingen van de 

kameleons! 
 

VOORWAAR, DE BEZOEKERS VANUIT DE RUIMTE PROBEREN, VIA 
DROMEN EN OPENLIJKE VERSCHIJNINGEN, DE CHRISTENEN TE 

MANIPULEREN. PROFEET BENJAMIN COUSIJNSEN WAARSCHUWDE 

U DAAR VAAK TEGEN! 
 

 
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, welkom! Op 26 november 2013 bracht een bode engel des 

Heren de volgende waarschuwende boodschap Gods over aan 
eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Isa, Jezus Christus. Voorwaar, ik ben de bode engel 

Gods en mijn naam is Leobea.  
 

Luister aandachtig, ik waarschuw u ernstig! 
 

Lees voor: Openbaring 9, vers 9 en 10  Hier staat geschreven: 

En zij hadden borstschilden als ijzeren harnassen en het gedruis 
van hun vleugels was als het gedruis van wagens, wanneer vele 

paarden ten strijde draven. En zij hadden staarten als schorpioenen 

en angels, en in hun staarten was hun macht om de mensen schade 
toe te brengen, vijf maanden lang. 

De bode engel Gods sprak, 
 

Voorwaar, de ‘bezoekers vanuit de ruimte’ proberen, via 

dromen en openlijke verschijningen, de Christenen te 
manipuleren en ten val te brengen. 

Zelfs profeet Benjamin Cousijnsen waarschuwde u daar vaak tegen! 
 

Lees voor: 1 Timotheüs 5, vers 15  Hier staat geschreven: Want 

reeds zijn sommigen afgeweken, de satan achterna.  
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2 Thessalonicenzen 2, vers 7  Hier staat geschreven: Want het 
geheimenis der wetteloosheid is reeds in werking; wacht slechts 

totdat hij, die op het ogenblik nog weerhoudt, verwijderd is. 

En vers 3  Laat niemand u misleiden, op welke wijze ook, want 
eerst moet de afval komen en de mens der wetteloosheid zich 

openbaren, de zoon des verderfs. 
De bode engel Gods sprak verder, 

 

Ook zeg ik u het volgende, Er zijn boodschappen, die u 
ernstig waarschuwden. 

Maar zelfs in Indonesië, Nieuw-Guinea, Noord-Amerika, Italië, 
Japan, Afrika, Egypte, Spanje en Suriname en China vereert men 

afgoden en de zonnegod. Voorwaar, dit is de volle waarheid!  

Men trekt zelfs het duistere naar de aarde toe, en men verbaast 
zich dan, wanneer men zoveel strijd heeft en aangevallen wordt. 

 
Elona zag het volgende… 

Ze zag haar moeder in de keuken staan aan de afwas, en haar 

moeder zei, “Het is al laat, ik ga zo naar bed!” 
Na een paar uur moest Elona naar het toilet en zag dat haar 

moeder nog in de keuken stond, levensecht, en de afwas aan het 

doen was. Haar moeder groette Elona en ging naar bed. 
De volgende dag vroeg Elona hiernaar en zei, “Wat deed jij nog in 

de keuken zo laat?” 
De moeder verklaarde, “Maar ik ben meteen naar bed gegaan!” 

Voorwaar, haar moeder was een geprojecteerd beeld, een 

kameleon! 
 

Lees voor: 2 Thessalonicenzen 2, vers 9  Hier staat geschreven: 
Daarentegen is diens komst naar de werking des satans met allerlei 

krachten, tekenen en bedrieglijke wonderen. 

De bode engel Gods sprak verder, 
 

Voorwaar, zo zijn er vele kameleons, die bijna niet te 

onderscheiden zijn! 
De gevallen engelen bevinden zich ook onder de mensen zelf, en 

vele zielen bevinden zich hierdoor reeds in de hel, door een totale 
overname van de mens.  
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Lees voor: 1 Johannes 5, vers 10 tot en met 12  Hier staat 
geschreven: Wie in de Zoon van God gelooft, heeft het getuigenis 

in zich; wie God niet gelooft, heeft Hem tot een leugenaar gemaakt, 

omdat hij niet geloofd heeft in het getuigenis, dat God getuigd 
heeft van zijn Zoon. En dit is het getuigenis: God heeft ons eeuwig 

leven gegeven en dit leven is in zijn Zoon. Wie de Zoon heeft, heeft 
het leven; wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. 

 

Psalm 18, vers 37  Hier staat geschreven: Gij hebt mij ruimte 
gegeven voor mijn schreden, en mijn enkels wankelden niet.  

Psalm 28, vers 7  De HERE is mijn kracht en mijn schild; op Hem 
vertrouwde mijn hart en ik werd geholpen. Daarom juicht mijn hart 

en loof ik Hem met mijn lied.  

 
Efeziërs 6, vers 16 en 17  Hier staat geschreven: neemt bij dit 

alles het schild des geloofs ter hand, waarmede gij al de brandende 
pijlen van de boze zult kunnen doven; en neemt de helm des heils 

aan en het zwaard des Geestes, dat is het woord van God. 

De bode engel Gods sprak verder, 
 

Voorwaar, geliefde des Heren, die u liefheeft: In Hem zijt gij 

meer dan overwinnaar, zelfs in uw dromen! 
Door een goede relatie met Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus 

Christus, zijt gij onaantastbaar. 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 

verdween. 

 
En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
 

 

 

Profetische vervullingen & Zie wat december 

2013 & 2014 brengt! 
 
DE ALMACHTIGE GOD LAAT U IN DEZE BOODSCHAP EEN AANTAL 

VERVULDE PROFETIEËN ZIEN, EN KONDIGT VIA ZIJN PROFEET 

BENJAMIN COUSIJNSEN AAN, DAT DE SLUIZEN VAN DE HEMEL 
OPEN ZULLEN GAAN IN DECEMBER 2013 EN IN 2014! 
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Volledige weergave: 

 
Hallo, welkom! Op 27 november 2013 bracht een bode engel van 

de almachtige God, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, woord 
voor woord de volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet 

Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u, die luistert, in de almachtige naam van 

Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 
Kasiana en ik ben een bode engel Gods. 

 

Voorwaar, op 7 november 2012 bracht de bode engel 
Adinaia u een boodschap, genaamd: ‘1+1=Obama de 

antichrist geopenbaard!’ 
Voorwaar, de antichrist wil de Obamacare en het chip programma, 

dat hieraan vastzit, wereldwijd gaan promoten! Luister ook naar de 

boodschap van 25 november 2013, met als titel: ‘Profetische 
boodschap Gods: Toename RFID-chip!’ 

 

Lees voor: Efeziërs 6, vers 12  Hier staat geschreven: Want wij 
hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de 

overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer 
duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. 

De bode engel Gods sprak, 

 
Voorwaar, de gevallen engelen, de machten van het rijk der 

duisternis zijn reeds over de aarde gekomen. 
En allen zullen zich aan hun leider onderwerpen, het beest! Luister 

ook naar de boodschap van 31 juli 2012, met als titel: ‘Ufologie 

maakt weg vrij voor de antichrist Obama!’ Op 14 november 2012 
werd u ingelicht door Gods ware eindtijdprofeet in een boodschap, 

met de titel: ‘De antichrist Obama gaat tegen Gods wetten in!’ In 

deze boodschap wordt u verteld, dat de antichrist de heilige 
woorden Gods gaat afnemen, en dit is vervuld! Denk hierbij ook 

aan het tegennatuurlijke, zoals man met man, en vrouw met 
vrouw. 
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Lees voor: Genesis 1, vers 27  Hier staat geschreven: En God 
schiep de mens naar zijn beeld; naar Gods beeld schiep Hij hem; 

man en vrouw schiep Hij hen. 

 
Romeinen 1, vers 24 tot en met 28  Hier staat geschreven: 

Daarom heeft God hen in hun hartstochten overgegeven aan 
onreinheid, zodat bij hen het lichaam onteerd wordt. Zij immers 

hadden de waarheid Gods vervangen door de leugen en het 

schepsel vereerd en gediend boven de Schepper, die te prijzen is 
tot in eeuwigheid. Amen. Daarom heeft God hen overgegeven aan 

schandelijke lusten, want hun vrouwen hebben de natuurlijke 
omgang vervangen door de tegennatuurlijke. Eveneens hebben de 

mannen de natuurlijke omgang met de vrouw opgegeven, en zijn in 

wellust voor elkander ontbrand, als mannen met mannen 
schandelijkheid bedrijvende en daardoor het welverdiende loon 

voor hun afdwaling in zichzelf ontvangende. En daar zij het 
verwerpelijk achtten God te erkennen, heeft God hen overgegeven 

aan een verwerpelijk denken om te doen wat niet betaamt.  

De bode engel Gods sprak,  
 

Voorwaar, de antichrist, de satan zelf, heeft de duisternis 

lief! 
Waarom zou hij deze wet dan afwijzen en u wijzen naar de volle 

waarheid en naar Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus? Wijzen 
en de Bijbel? 

Voorwaar, open nu uw ogen! Ziet gij ook niet, dat Yeshua 

HaMashiach, Isa, Jezus Christus, het Licht der wereld, de Zoon van 
God is? 

 
Lees voor: Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Hier staat 

geschreven: Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn 

eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem 
gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft 

zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld 

veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie 
in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds 

veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de 
eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de 

wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben 
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dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die 
kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn 

werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat 

tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat zij in God verricht 
zijn.  

De bode engel Gods sprak, 
 

Het is niet de stem van mensen, maar de stem van God, die 

spreekt! 
 

Lees voor: Johannes 1, vers 4  Hier staat geschreven: In het 
Woord was leven en het leven was het licht der mensen. 

Johannes 3, vers 3  Jezus antwoordde en zeide tot hem: Voorwaar, 

voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand wederom geboren wordt, kan hij 
het Koninkrijk Gods niet zien.  

Johannes 12, vers 47 tot en met 50  Hier staat geschreven: En 
indien iemand naar mijn woorden hoort, maar ze niet bewaart, Ik 

oordeel hem niet, want Ik ben niet gekomen om de wereld te 

oordelen, doch om de wereld te behouden. Wie Mij verwerpt en 
mijn woorden niet aanneemt, heeft een, die hem oordeelt: het 

woord, dat Ik heb gesproken, dat zal hem oordelen ten jongsten 

dage. Want Ik heb niet uit Mijzelf gesproken, maar de Vader, die 
Mij heeft gezonden, heeft zelf Mij een gebod gegeven, wat Ik 

zeggen en spreken moet. En Ik weet, dat zijn gebod eeuwig leven 
is. Wat Ik dan spreek, spreek Ik zó, als de Vader Mij gezegd heeft. 

De bode engel Gods sprak verder, 

 
Voorwaar, ook is u geopenbaard, de boodschap: ‘Profetie: De 

antichrist komt nu in actie!’, op 20 juli 2012.  
Daar werd u alreeds verteld over de totale controle. De duisternis 

op aarde en het aannemen van de duisternis zal onverwachts de 

kop ingedrukt worden, vanwege ongehoorzaamheid, dan hier dan 
daar! 

 

Lees voor: Jeremia 30, vers 23 en 24  Hier staat geschreven: 
Zie, een stormwind des HEREN, gramschap vaart uit, een alles 

meesleurende storm! Op het hoofd der goddelozen zal hij 
neerkomen. De brandende toorn des HEREN zal zich niet afwenden, 
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totdat Hij de plannen van zijn hart volvoerd en verwerkelijkt heeft; 
in het laatst der dagen zult gij dat inzien. 

De bode engel Gods sprak, 

 
Voorwaar, bekeer u! Zie, de dagen komen! 

Zie, de sluizen des hemels gaan open, en zie wat december 2013 u 
vanuit de hemel op u zal laten neerkomen. En 2014 zal men zich al 

helemaal niet willen herinneren! De antichrist zal om zich heen 

grijpen met zijn macht, maar zal bemerken, dat Yeshua 
HaMashiach, Isa, Jezus Christus, machtiger is en meer dan 

overwinnaar! Hij zal nog velen naar het licht trekken, omdat men 
het zal zien.  

 

Waarlijk, profeet Benjamin Cousijnsen sprak de waarheid, 
die gebracht werd door Gods ware engelen.  

Steun Gods geliefde eindtijdprofeet zoveel gij kunt en wees 
gezegend!  

Voorwaar, maak uw keus en bekeer u vandaag nog. Ga naar 

Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus. 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 

verdween. 

 
SHALOM 

 
 

 

 
 

Loop uw huis door en onderzoek ook uw spullen! 
 
IS DE HERE BLIJ MET UW SPULLEN? ONDERZOEK U EN UW HUIS! 

BOODSCHAP VAN DE ALMACHTIGE GOD, 100% WOORD VOOR 
WOORD DOORGEGEVEN AAN GODS DIENSTKNECHT, PROFEET 

BENJAMIN COUSIJNSEN. 

 
 

Volledige weergave: 
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Hallo, welkom! Op 27 november 2013 bracht de bode engel Gods 
deze boodschap van de almachtige God, de God van Abraham, 

Izaäk en Jakob, woord voor woord over aan eindtijdprofeet 

Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Isa, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Rafaël en 

ben de bode engel Gods. 

 
Voorwaar, lees voor: Zefanja 3, vers 5  Hier staat geschreven: De 

HERE is rechtvaardig in haar midden; Hij doet geen onrecht; elke 
morgen geeft Hij zijn recht; als het licht wordt, blijft het niet uit. 

Doch de verkeerde weet van geen schaamte.  

 
Zacharia 2, vers 13  Hier staat geschreven: Zwijg, al wat leeft, 

voor het aangezicht des HEREN, want Hij maakt Zich op uit zijn 
heilige woning. 

Zacharia 3, vers 7  Hier staat geschreven: Zo zegt de HERE der 

heerscharen: Indien gij in mijn wegen wandelt en de door Mij 
opgedragen taak waarneemt, dan zult gij zowel mijn huis richten 

als mijn voorhoven bewaken, en Ik zal u doen verkeren onder hen 

die hier staan.  
De bode engel Gods sprak verder, 

 
Voorwaar, sommigen hebben een tegel in huis, waarop 

staat: ‘Ik en mijn huis zullen de Here dienen’, of hebben een 

sticker op de deur geplakt met een vis of een tekst erop, met 
‘Jezus leeft!’, of hebben een kruis hangen aan de muur, of in 

de auto, of om de nek een kruis hangen. 
Men bedenkt van alles, maar waar het werkelijk om gaat, om de 

Here dienen, daar is geen sprake van!  

Neem eens een zaklantaarn en loop uw huis eens door en 
onderzoek uw boeken. En kijk eens naar uw spullen. Maakt u daar 

de Here blij mee? 

 
Lees voor: 2 Timotheüs 4, vers 3 en 4  Hier staat geschreven: 

Want er komt een tijd, dat de mensen de gezonde leer niet meer 
zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun 

eigen begeerte zich tal van leraars zullen bijeenhalen, dat zij hun 
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oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtsels 
keren. 

De bode engel Gods sprak, 

 
Men zoekt de eigen begeerte in spullen en eigen leraars. 

En sommige Christenen gaan heel ver, en zitten trouw in de kerk 
met een dure Bijbel, en een notitieblok voor de preek en een 

gouden pen, en hebben één van de nieuwste auto’s voor de kerk 

staan, en geven zelfs tienden als iedereen kijkt. En men durft te 
zeggen: 

 
2 Timotheüs 4, vers 7 en 8  Hier staat geschreven: Ik heb de 

goede strijd gestreden, ik heb mijn loop ten einde gebracht, ik heb 

het geloof behouden; voorts ligt voor mij gereed de krans der 
rechtvaardigheid, welke te dien dage de Here, de rechtvaardige 

rechter, mij zal geven, doch niet alleen mij, maar ook allen, die zijn 
verschijning hebben liefgehad. 

 

Maar ik, Rafaël, zeg u: Ik zou u de krans van 
rechtvaardigheid, namens de Here, op uw hoofd kapot 

moeten slaan, en u eruit moeten gooien! 

 
Lees voor: 1 Johannes 2, vers 15 tot en met 17  Hebt de wereld 

niet lief en hetgeen in de wereld is. Indien iemand de wereld 
liefheeft, de liefde des Vaders is niet in hem. Want al wat in de 

wereld is: de begeerte des vlezes, de begeerte der ogen en een 

hovaardig leven, is niet uit de Vader, maar uit de wereld. En de 
wereld gaat voorbij en haar begeren, maar wie de wil van God 

doet, blijft tot in eeuwigheid. 
En vers 19, 20 en 21  Zij zijn van ons uitgegaan, maar zij waren uit 

ons niet; want indien zij uit ons geweest waren, zouden zij bij ons 

gebleven zijn: maar aan hen moest openbaar worden, dat niet allen 
uit ons zijn. Gij echter hebt een zalving van de Heilige en gij weet 

dat allen. Ik heb u niet geschreven, omdat gij de waarheid niet 

weet, maar omdat gij haar weet en omdat geen leugen uit de 
waarheid is. 

De bode engel Gods sprak, 
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Voorwaar, laat u niet misleiden en speel geen spelletjes met 
Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, want dan verliest u! 

 

Lees voor: 1 Johannes 2, vers 3 tot en met 6  Hier staat 
geschreven: En hieraan onderkennen wij, dat wij Hem kennen: 

indien wij zijn geboden bewaren. Wie zegt: Ik ken Hem, en zijn 
geboden niet bewaart, is een leugenaar en in die is de waarheid 

niet; maar wie zijn woord bewaart, in die is waarlijk de liefde Gods 

volmaakt. Hieraan onderkennen wij, dat wij in Hem zijn. Wie zegt, 
dat hij in Hem blijft, behoort ook zelf zó te wandelen, als Hij 

gewandeld heeft. 
1 Johannes 3, vers 4 tot en met 10  Hier staat geschreven: Ieder, 

die de zonde doet, doet ook de wetteloosheid, en de zonde is 

wetteloosheid. En gij weet, dat Hij geopenbaard is, opdat Hij de 
zonden zou wegnemen, en in Hem is geen zonde. Een ieder, die in 

Hem blijft, zondigt niet; een ieder, die zondigt, heeft Hem niet 
gezien en heeft Hem niet gekend. Kinderkens, laat niemand u 

misleiden. Wie de rechtvaardigheid doet, is rechtvaardig, gelijk Hij 

rechtvaardig is; wie de zonde doet is uit de duivel, want de duivel 
zondigt van den beginne. Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, 

opdat Hij de werken des duivels verbreken zou. Een ieder, die uit 

God geboren is, doet geen zonde; want het zaad Gods blijft in hem 
en hij kan niet zondigen, want hij is uit God geboren. Hieraan zijn 

de kinderen Gods en de kinderen des duivels kenbaar: een ieder, 
die de rechtvaardigheid niet doet, is niet uit God, evenmin als wie 

zijn broeder niet liefheeft.  

De bode engel Gods sprak verder, 
 

Voorwaar, wees echt, rein en puur! 
En laat dat tegeltje tot zijn recht komen, waarop staat: ‘Ik en mijn 

huis zullen de Here dienen’. Het betekent ook: u houden aan de 

geboden Gods. Geef aan God, wat Hem toekomt, en dien de Here 
en draag het uit! Ik vermaan u in liefde. 

 

Lees voor: 1 Johannes 3, vers 11  Hier staat geschreven: Want 
dit is de verkondiging, die gij van den beginne gehoord hebt: dat 

wij elkander zouden liefhebben. 
1 Johannes 5, vers 16 tot en met 20  Hier staat geschreven: Als 

iemand zijn broeder ziet zondigen, een zonde niet tot de dood, 
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moet hij bidden en God zal hem het leven geven, hun namelijk, die 
zondigen niet tot de dood. Er bestaat zonde tot de dood: daarvoor 

zeg ik niet, dat hij moet vragen. Alle ongerechtigheid is zonde, en 

er bestaat zonde niet tot de dood. Wij weten, dat een ieder, die uit 
God geboren is, niet zondigt; want Hij, die uit God geboren werd, 

bewaart hem, en de boze heeft geen vat op hem. Wij weten, dat wij 
uit God zijn en de gehele wereld in het boze ligt. Doch wij weten, 

dat de Zoon van God gekomen is en ons inzicht gegeven heeft om 

de Waarachtige te kennen; en wij zijn in de Waarachtige, in zijn 
Zoon Jezus Christus. Dit is de waarachtige God en het eeuwige 

leven.  
De bode engel Gods sprak, 

 

Voorwaar, verkondig het evangelie, niet alleen in de kerk, 
maar zoals het bedoeld is: aan de heidenen! 

 
Lees voor: Johannes 1, vers 34  Hier staat geschreven: En ik heb 

gezien en getuigd, dat deze de Zoon van God is. 

Johannes 3, vers 16 en 17  Hier staat geschreven: Want alzo lief 
heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven 

heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar 

eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld 
gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld 

door Hem behouden worde.  
En vers 21  Maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat 

van zijn werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 

De bode engel Gods sprak verder, 
 

Geliefden, overdenk deze boodschap en bekeer u en vraag 
om vergeving. 

 

Lees voor: Johannes 12, vers 26  Hier staat geschreven: Indien 
iemand Mij wil dienen, hij volge Mij, en waar Ik ben, daar zal ook 

mijn dienaar zijn. Indien iemand Mij dienen wil, de Vader zal hem 

eren. 
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
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Benjamin ‘roept’ zoals destijds Johannes! 
 

“WAT ZEGT GIJ VAN UZELF?” WERD JOHANNES DESTIJDS 
GEVRAAGD. ZO ZOU PROFEET BENJAMIN COUSIJNSEN U 

HETZELFDE ANTWOORD GEVEN ALS JOHANNES, WANT ZO 
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GETUIGT OOK GODS DIENSTKNECHT OVER JEZUS CHRISTUS!  
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 28 november 2013 bracht de bode 
engel Gods de volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet 

Benjamin Cousijnsen.  

 
Shalom, profeet Benjamin Cousijnsen, ik begroet u in de 

wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus. 
Voorwaar, mijn naam is Suramich en ik ben de bode engel Gods.  

 

Voorwaar, het uur is geslagen! 
 

Johannes 1, vers 22 en 23  Zij zeiden dan tot hem, “tot 
Johannes de Doper”: Wie zijt gij? Wij moeten toch antwoord 

geven aan hen, die ons gezonden hebben; wat zegt gij van uzelf? 

“Zo zou profeet Benjamin Cousijnsen u hetzelfde antwoord 
geven, zoals Johannes.” Hij zeide: Ik ben de stem van een die 

roept in de woestijn: Maakt recht de weg des Heren, gelijk de 

profeet Jesaja gesproken heeft.  
Johannes 1, vers 34  En ik heb gezien en getuigd, dat deze de Zoon 

van God is. 
 

Voorwaar, zo getuigt profeet Benjamin Cousijnsen, Gods 

geliefde ware eindtijdprofeet, dat Yeshua HaMashiach, Isa, 
Jezus Christus, de enige Weg is en de Waarheid en het Licht 

der wereld. 
 

Johannes 8, vers 29  En die Mij gezonden heeft, is met Mij. Hij 

heeft Mij niet alleen gelaten, want Ik doe altijd wat Hem behaagt. 
Johannes 8, vers 31 en 32  “Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus 

Christus uit Nazareth”, Jezus dan zeide tot de Joden, die in Hem 

geloofden: Als gij in mijn woord blijft, zijt gij waarlijk discipelen van 
Mij en gij zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal u 

vrijmaken. 
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Voorwaar, ik zeg u, Zo spreekt Yeshua HaMashiach, Isa, 
Jezus Christus tot u en over u: ‘Deel het!’ 

 

Lees voor: Jesaja 42, vers 1 tot en met 7  Hier staat 
geschreven: Zie, mijn knecht, die Ik ondersteun; mijn uitverkorene, 

in wie Ik een welbehagen heb. Ik heb mijn Geest op hem gelegd: 
hij zal de volken het recht openbaren. Hij zal niet schreeuwen noch 

zijn stem verheffen, noch die op de straat doen horen. Het 

geknakte riet zal hij niet verbreken en de kwijnende vlaspit zal hij 
niet uitdoven; naar waarheid zal hij het recht openbaren. Hij zal 

niet kwijnen en niet geknakt worden, tot hij op aarde het recht zal 
hebben gebracht; en op zijn wetsonderricht zullen de kustlanden 

wachten. Zo zegt God, de HERE, die de hemel schiep en hem 

uitspande; die de aarde uitbreidde met alles wat daaruit ontsproot; 
die aan de mensen die daarop wonen, de adem gaf en de geest aan 

hen die daarop wandelen: Ik, de HERE, heb u geroepen in 
gerechtigheid, uw hand gevat, u behoed en u gesteld tot een 

verbond voor het volk, tot een licht der natiën: om blinde ogen te 

openen, om gevangenen uit de kerker te leiden, uit de gevangenis 
wie in duisternis gezeten zijn.  

De bode engel Gods sprak verder, 

 
En nu over de Evangelische Stichting Eindtijdnieuws: 

Voorwaar, dankzij uw giften en tienden in de bediening, heeft men 
voor Bijbels kunnen zorgen bij de Filippijnen, en kunnen 

evangeliseren en T-shirts kunnen uitdelen, en ook de boeken en 

Dvd’s, Cd’s en MP3’s kunnen laten maken voor verkoop. En verder 
werd er voor webcams en microfoons en computers gezorgd. Alles 

werd aan profeet Benjamin Cousijnsen doorgegeven, waar het voor 
bestemd was. Ook voor evangelisatie, kaarten en advertenties en 

andere dingen; dit werd ook uitgedeeld.  

Voorwaar, zo sprak de Here tot Zijn gezalfde en openbaart u dat, 
dankzij uw trouwheid, dit reeds tot stand is gebracht! 

 

Lees voor: Handelingen 4, vers 32 tot en met 35  Hier staat 
geschreven: En de menigte van hen, die tot het geloof gekomen 

waren, was één van hart en ziel, en ook niet één zeide, dat iets van 
hetgeen hij bezat zijn persoonlijk eigendom was, doch zij hadden 

alles gemeenschappelijk. En met grote kracht gaven de apostelen 
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hun getuigenis van de opstanding des Heren Jezus, en er was grote 
genade over hen allen. Want er was ook niet één behoeftig onder 

hen; want allen, die eigenaars waren van stukken grond of van 

huizen, verkochten die en brachten de opbrengst van de verkoop 
en legden die aan de voeten der apostelen; en aan een ieder werd 

uitgedeeld naar behoefte. 
 

Lukas 10, vers 16  Hier staat geschreven: Wie naar u hoort, hoort 

naar Mij; en wie u verwerpt, verwerpt Mij; en wie Mij verwerpt, 
verwerpt Hem, die Mij gezonden heeft. 

 
Johannes 12, vers 35 en 36  Hier staat geschreven: Jezus dan 

zeide tot hen: Nog een korte tijd is het licht onder u. Wandelt, 

terwijl gij het licht hebt, opdat de duisternis u niet overvalle; en wie 
in de duisternis wandelt, weet niet, waar hij heengaat. Gelooft in 

het licht zolang gij het licht hebt, opdat gij kinderen des lichts 
moogt zijn.  

Johannes 3, vers 16  Hier staat geschreven: Want alzo lief heeft 

God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 
opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig 

leven hebbe. 

De bode engel Gods sprak verder, 
 

Voorwaar, alle dank aan Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus 
Christus, die Zijn werk ook voleinden zal, wanneer Hij komt! 

Voorwaar, ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 
 

 

Wees voorbereid en alert, ga op tijd naar Jezus! 
 

VOORWAAR, HET BELANGRIJKSTE IS, WEES BEREID OP ZIJN 
WEDERKOMST, ONGEACHT WANNEER HIJ KOMT. WANT ALS HIJ NU 

ZOU KOMEN, ZOUDEN VELEN ACHTERBLIJVEN VANWEGE DE 

ZONDE, DIE MEN HAD BEGAAN! WEES ALERT!  
 

 

Volledige weergave: 
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Hallo, van harte welkom! Ik ben profeet Benjamin Cousijnsen. Op 
donderdag 28 november 2013 kreeg ik de volgende boodschap van 

een bode engel Gods, die ik graag met u wil delen.  

 
Shalom! Mijn naam is Rafaël en ik ben een bode engel Gods. Ik 

begroet u in de almachtige Naam boven alle namen, van Yeshua 
HaMashiach, Isa, Jezus Christus uit Nazareth.  

 

Voorwaar, stel dat gij opeens een bazuin hoort, zoals Marta 
en Benjamin op een dag horen. 

Marta straalde en was zo blij, en hield Benjamin, Gods geliefde 
eindtijdprofeet, heel goed, stevig vast! Maar helaas, vals alarm… 

In Mexico hoorde men ook een bazuin…  

Deze Christen rende meteen naar het balkon en gleed uit, en viel 
niet omhoog, maar viel twaalf balkons naar beneden, en kwam op 

een andere manier naar boven. 
 

Voorwaar, ook de satan heeft een bazuin en lacht zich slap 

om die Christenen.  
Is hij niet de naäper? 

Voorwaar, het gaat niet om de bazuin, of de exacte datum of tijd 

van Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus’ Wederkomst. Maar is 
het niet belangrijker, dat u geen blokkades in u hebt? 

 
Lukas 12, vers 40 en vers 42 en vers 43 en 44  Weest ook gij 

bereid, want op een uur, dat gij het niet verwacht, komt de Zoon 

des mensen.  
 

Voorwaar, in de hel kijkt men graag naar blunders van 
Christenen, en hoe men met hen omgaat en hen overhaalt 

om te zondigen. 

 
Vers 42  En de Here zeide: Wie is dan de trouwe, de verstandige 

rentmeester, die de heer over zijn bedienden zal stellen om hun op 

tijd hun deel te geven?  
Vers 43  Zalig die slaaf, die zijn heer bij zijn komst zó bezig zal 

vinden.  
Vers 44  Waarlijk, Ik zeg u, dat hij hem “en haar” over al zijn bezit 

zal stellen. 
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Voorwaar, het belangrijkste is: Wees klaar en bereid voor 

Zijn Wederkomst, ongeacht wanneer Hij komt. 

Want als Hij nu zou komen, zouden velen achterblijven vanwege de 
zonde, die men had begaan. Daarom is het belangrijk, ga op tijd 

naar Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus. En maak het recht en 
vraag om vergeving!  

 

Voorwaar, wees alert, want nooit eerder was een generatie 
zó dichtbij Zijn terugkeer. 

Wees waakzaam en voorbereid!  
De bode engel Gods sprak verder, Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, 

Shalom!  

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

DECEMBER 2013 
 
 

De uitzending naar Chabolas! (in Spanje) 
 
DE OUDERS VAN REAGINA WAREN SPAANSE CHRISTENEN, DIE 

TIJDENS EEN STRAATEVANGELISATIE JEZUS CHRISTUS LEERDEN 

KENNEN ALS HUN VERLOSSER EN MIDDELAAR! ZIJ 
VERONGELUKTEN, HUN DOCHTERTJE VAN 3 JAAR DWAALDE AF! 

 

 
Volledige weergave: 
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Hallo, van harte welkom! Op 2 december 2013 bracht de bode 
engel, Rafaël, de volgende boodschap over aan eindtijdprofeet 

Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Isa, Jezus Christus van Nazareth.  
 

Voorwaar, ik, Rafaël, werd met een bijzondere opdracht naar 

Chabolas in Spanje uitgezonden. 
Ik kwam terecht in een sloopwijk, die een ware ghetto is; 

honderden zigeuners bevinden zich daar. Men discrimineert het 
zigeunervolk. In Spanje moet men niet zeggen: “Ik ben een 

reiziger, een zigeuner”, want dan wordt men meteen gezien als een 

crimineel of mishandeld. Zigeuners moeten zelfs zoveel moeite 
doen, om hun kinderen op een school te krijgen. Telkens stuiten ze 

tegen protesten aan.  
Voorwaar, ik ben een bode engel Gods en ik was op zoek naar 

Reagina. Ik liep daar als mens en ik dacht: ‘Wie is nu crimineel, als 

men het zigeunervolk geen kansen geeft en discrimineert?’  
De taal Caló en de zigeuners worden met uitsterven bedreigd! 

 

Lees voor: Mattheüs 7, vers 9 tot en met 11  Hier staat 
geschreven: Of welk mens onder u zal, als zijn zoon hem om brood 

vraagt, hem een steen geven? Of als hij een vis vraagt, zal hij hem 
toch geen slang geven? Indien dan gij, hoewel gij slecht zijt, goede 

gaven weet te geven aan uw kinderen, hoeveel te meer zal uw 

Vader in de hemelen het goede geven aan hen, die Hem daarom 
bidden. 

De bode engel Gods sprak, 
 

Voorwaar, ook dit volk wil het beste voor elkaar. 

Yeshua HaMashiach bracht mij bij een gevaarlijk slooppand, waar 
dit zigeunermeisje op de bank lag te slapen onder een afdak.  

De ouders van Reagina waren Spaanse zigeuners, die tijdens een 

straatevangelisatie de Here Jezus Christus leerden kennen, en zij 
verongelukten en lieten hun 3-jarige dochter achter, die soms wat 

eten kreeg uit haar omgeving, en zo alleen opgroeide.  
Ik zelf was ook gekleed als één van hen en dacht aan deze 

woorden: 
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Mattheüs 10, vers 9 tot en met 14  Voorziet u niet van goud of 

zilver of koper in uw gordels, van geen reiszak voor onderweg, 

geen twee hemden, geen sandalen, geen staf, want de arbeider is 
zijn voedsel waard. Welke stad of welk dorp gij ook binnenkomt, 

onderzoekt wie het daarin waard is, en blijft daar tot uw vertrek. 
Als gij het huis binnentreedt, geeft het de vredegroet; en indien het 

huis het waard is, zo kome uw vrede daarover; doch indien niet, zo 

kere uw vrede tot u terug. En indien iemand u niet ontvangt of uw 
woorden niet hoort, verlaat dat huis of die stad en schudt het stof 

uwer voeten af. 
 

Ik zei heel vriendelijk, Olá, Shalom, Reagina! 

Verschrikt sprong ze opeens verwilderd op, vol Spaans 
temperament, en greep naar een stok naast zich, en wou mij 

daarmee slaan! Daarom besloot ik toen maar snel, om haar te laten 
zien, wie ik werkelijk was. Ze riep, “Help, heilige moeder Maria!” 

Stop! zei ik. Maria was zoals u, geen heilige maar een mens! Ze 

was net als u, niet goddelijk of volmaakt. 
 

Lukas 1, vers 30 tot en met 31  En de engel zeide tot haar: 

Wees niet bevreesd, Maria; want gij hebt genade gevonden bij God. 
En zie, gij zult zwanger worden en een zoon baren, en gij zult Hem 

de naam Jezus geven. 
En vers 28 en 29  En toen hij bij haar binnengekomen was, zeide 

hij: Wees gegroet, gij begenadigde, de Here is met u. Zij ontroerde 

bij dat woord en overlegde, welke de betekenis van die groet mocht 
zijn. 

En vers 35  En de engel antwoordde en zeide tot haar: De heilige 
Geest zal over u komen en de kracht des Allerhoogsten zal u 

overschaduwen; daarom zal ook het heilige, dat verwekt wordt, 

Zoon Gods genoemd worden. 
 

Voorwaar, dat de Heilige Geest van de Allerhoogste over 

haar kwam, betekent niet dat men dan ook goddelijk is, 
sprak de bode engel Gods. 

“U bent een engel!” riep het meisje uit. 
Nee, sprak de bode engel Gods, ook mij moet gij niet aanbidden. 

Sta meteen op! 
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Jakobus 5, vers 19 en 20  Hier staat geschreven: Mijn broeders, 

indien bij u iemand van de waarheid afdwaalt, en een ander brengt 

hem tot inkeer, weet dan, dat, wie een zondaar van zijn dwaalweg 
terugbrengt, diens ziel van de dood zal behouden en tal van zonden 

bedekken. 
 

Kolossenzen 2, vers 18  Hier staat geschreven: Laat niemand u 

de prijs doen missen door gewilde nederigheid en engelenverering, 
als ingewijde in wat hij heeft aanschouwd, zonder reden opgeblazen 

door zijn vleselijk denken. 
 

Het meisje zei en vroeg, “Maar ik dacht dat een engel, en 

Maria als de moeder, bidt en mijn gebed tot God brengt, 
toch?” 

De bode engel Gods antwoordde: 
 

Johannes 12, vers 38 tot en met 40  Opdat het woord van de 

profeet Jesaja vervuld werd, dat hij sprak: Here, wie heeft geloofd, 
wat hij van ons hoorde? En aan wie is de arm des Heren 

geopenbaard? Hierom konden zij niet geloven, omdat Jesaja elders 

gezegd heeft: Hij heeft hun ogen verblind en hun hart verhard, dat 
zij niet met hun ogen zien, met hun hart verstaan en zich bekeren, 

en Ik hen geneze.  
Johannes 14, vers 6  Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de 

waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij. 

En vers 10  Gelooft gij niet, dat Ik in de Vader ben en de Vader in 
Mij is? De woorden, die Ik tot u spreek, zeg Ik uit Mijzelf niet; maar 

de Vader, die in Mij blijft, doet zijn werken. 
 

Reagina wees naar haar Mariabeeldje, pakte het en gaf het 

mij, en zei: “Dit geef ik u cadeau!” 
Wat moet ik nu daarmee, Reagina? Want zo staat geschreven in: 

 

Leviticus 26, vers 1  Gij zult u geen afgoden maken; een 
gesneden beeld noch een gewijde steen zult gij u oprichten; ook 

een steen met beeldhouwwerk zult gij in uw land niet zetten, om u 
daarvoor neder te buigen, want Ik ben de HERE, uw God. 

 



 
 

 

2260 
 
 

 

Exodus 20, vers 4 en 5  Gij zult u geen gesneden beeld maken 
noch enige gestalte van wat boven in de hemel, noch van wat 

beneden op de aarde, noch van wat in de wateren onder de aarde 

is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen; want Ik, de 
HERE, uw God, ben een naijverig God, die de ongerechtigheid der 

vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde 
geslacht van hen die Mij haten. 

 

En ook staat er in Johannes 4, vers 23 tot en met 24 
geschreven: Maar de ure komt en is nu, dat de waarachtige 

aanbidders de Vader aanbidden zullen in geest en in waarheid; 
want de Vader zoekt zulke aanbidders; God is geest en wie Hem 

aanbidden, moeten aanbidden in geest en in waarheid.  

 
Het meisje zei, “Ik sla het meteen kapot!” 

“Hoe heet u?” vroeg ze. 
Rafaël. 

“Kwam u om mij dit te vertellen?” 

Ja, Reagina, maar… 
“En mijn ziekte dan?” vroeg het meisje. 

Is jouw redding niet veel belangrijker? 

Ik, Rafaël, vertelde haar over Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus 
Christus, en zei haar: 

 
Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld 

gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een 

ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde. 

De bode engel Gods sprak,  

 
Samen hebben wij gebeden, en ze nam Jezus Christus als 

haar ware Verlosser en Bemiddelaar aan. 

En ik zei haar, Deze nacht zul jij bij Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus 
Christus, zijn, bij jouw mama en papa. 

“Echt?” riep ze blij uit!  
Ja echt, zei ik, maar heb jij nog een wens, Reagina? 

“Ja, dat ik een ijsje krijg!” 
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Door Gods kracht en wil werd het slooppand van de binnenkant 
onmiddellijk veranderd in een ijssalon, en samen aten we smakelijk 

een ijsje op. En ik zei hierna, Ik moet weer gaan, adiós! Ruacha, 

Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween. 
 

 
 

Erken Hem als enige Heerser en word vrij! 
 
BID HET GEBED IN DEZE BOODSCHAP MEE VANUIT UW HART! DE 

HEER JEZUS CHRISTUS WIL OOK UW HEER ZIJN! VERLANGT U DIT 

OOK? ONTVANG HET VAN HEM, DIE U LIEFHEEFT. LAAT HIJ DE 
ENIGE HEERSER IN UW LEVEN WORDEN. 

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op maandag 2 december 2013 bracht een 

bode engel een gebedsboodschap over van de Heer aan profeet 
Benjamin Cousijnsen. Voel u vrij om vanuit uw hart de woorden na 

te spreken.  

 
Laat de Heer uw hart vanavond aanraken en leven 

veranderen.  

Laat Jezus Christus toe in uw leven; Hij wil ook uw Vriend en 
Redder zijn. Hij gaf Zijn leven op Golgotha, opdat u gered zou 

worden. Alleen als u Zijn verlossing aanneemt en uw hart opent, 
dan kan Hij u redden en wil uw Vriend zijn! Stel niet langer uit. Hij 

zal u geven wat u waarlijk nodig hebt. Hij spreekt vandaag tot u. 

Indien u Zijn stem hoort, verhardt uw hart dan niet. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Isa, Jezus Christus. Voorwaar, ik ben een bode engel 

Gods en mijn naam is Praynayim.  

 
Voorwaar, ondanks de nood en alle bergen zorgen, kunt gij 

het bij Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, brengen.  

Zeg en bid mee – als u dit verlangt – zeg mij dan na: 
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“Ik wil al mijn strijden, pijn, zorgen, zonden en mijn leven, en elke 
binding, die aan mij vastzit, aan u overdragen, Yeshua HaMashiach, 

Isa, Jezus Christus van Nazareth.  

Ik erken u als de enige Heerser over mijn geest, ziel, lichaam en 
leven, en vraag u ook meteen om mij te bedekken, als een rivier en 

een fontein van vrede, met uw kostbaar Bloed, het Bloed van 
Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus. Het Bloed is vol van kracht 

en genezing! Prijs de almachtige Naam, dat Hij de overwinning 

behaald heeft! Geprezen zij uw Naam, Yeshua HaMashiach, u hebt 
de overwinning behaald in mijn leven!” 

Zeg: “Ik verbreek elke macht met de kracht en macht van de 
Allerhoogste, en verbreek elke duivelse kracht en macht in de naam 

van Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus van Nazareth, Mijn 

Redder en Rots aller eeuwen! In de naam van Jezus Christus! 
Niemand weerstaat Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus van 

Nazareth, die mij Zijn kracht betoont en Zijn overwinning, halleluja!  
Ik dank u, Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, Koning der 

koningen, voor uw werk en liefde in mij, en dat u mijn Heer bent en 

dat er geen tussenmuur, of het een of andere tussen u en mij 
komt.  

Heel mijn hart jubelt, want u zegent de rechtvaardige en toetst elk 

hart. Heilig en machtig en waardig bent u! Alle eer aan u! Heilig is 
het Lam van God, Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus. 

Halleluja, u raakte mij aan! U troont in mijn hart en hebt elke 
belemmering, ziekte, pijn en zorgen weggenomen. Ik vermag alle 

dingen in u, die mij kracht en geloof geeft, want gij hebt alles 

hersteld en teruggegeven, wat satan van mij heeft afgenomen, 
halleluja! Ik heb u lief, Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus. Ik 

zal u prijzen en dienen zolang als ik leef. Halleluja, dank u wel, 
Jezus Christus, Amen!” 

 

Amen, de Here zegene u! 
 

Tot slot wil ik u zeggen, Hebt u dit gebed meegebeden, en 

bent u een kind van God geworden door het gebed mee te 
bidden: 

Zoek even contact op met Marion Verkleij: 
marion.verkleij@telfort.nl   

mailto:marion.verkleij@telfort.nl
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Het is belangrijk als u een kind van God bent geworden, en u heeft 
Jezus Christus als uw Verlosser aangenomen, dat u opgebouwd 

gaat worden en dat u ook gebed gaat vragen en steun en hulp in 

een kerk. En we raden u een volle evangelie gemeente aan, of een 
pinkstergemeente. Mocht u daar moeite mee hebben om deze te 

zoeken, dan zijn wij bereid om u daarin te helpen. Of mocht u 
hierover vragen hebben, dan kunt u ook met ons contact opnemen. 

De Here zegene u. 

En als u wilt delen, wat de Heer in uw leven gedaan heeft, 
misschien door dit gebed heen, dan mag u dat altijd doen; daar zijn 

wij ook heel blij mee. 
De Here zegene u, God houdt van u! 

 

 
 

Profetisch Resumé & Profetische 

waarschuwingen Gods! 
 

PROFETISCHE WAARSCHUWING EN OPENBARING: PROFEET 

BENJAMIN COUSIJNSEN GAF VELE PROFETISCHE 
WAARSCHUWINGEN GODS DOOR, O.A. OVER DE ANTICHRIST 

OBAMA EN ZIJN WEGBEREIDER PAUS FRANCISCUS, DE VALSE 
PROFEET!  

 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, welkom! Op 3 december 2013 bracht een bode engel van de 
almachtige God, van de God van Abraham, Izaäk en Jakob de 

volgende openbarende, waarschuwende profetische boodschap 
Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.  

 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Isa, Jezus Christus van Nazareth.  

 
Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, zelfs de overpriesters en de 

farizeeën en de herders, als zowel apostelen en evangelisten 

en leraars, kennen de Heilige Geschriften, evenals vele 
anderen, zelfs satan en Rome! 
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Voorwaar, ik ben een bode engel Gods en mijn naam is Karibach en 
spreek tot u. 

 

2 Thessalonicenzen 2, vers 7  Want het geheimenis der 
wetteloosheid is reeds in werking. Tot zover. 

 
1 Thessalonicenzen 2, vers 7 en 8  Maar wij gedroegen ons in 

uw midden vriendelijk, zoals een moeder haar eigen kinderen 

koestert. Zo waren wij, in onze grote genegenheid voor u, bereid u 
niet alleen het evangelie Gods, maar ook ons eigen leven mede te 

delen, daarom, dat gij ons lief geworden waart. 
 

Voorwaar, sprak de eindtijdprofeet niet over het rijk der 

duisternis, en dat er scheiding der geesten zou zijn? 
Op 18 augustus 2012 zei profeet Benjamin u dit reeds.  

 
Voorwaar, ook zei profeet Benjamin Cousijnsen u op 7 april 

2013, dat de antichrist Obama met zijn onzichtbare gevallen 

engelen erop uit is naar één gezag. 
Voorwaar, ook de rechterhand van de antichrist, zijn wegbereider, 

de stem van Rome, de valse profeet, de zichtbare gevallen engel, 

zal een oproep doen, om de mensen de RFID-chip wel aan te laten 
nemen, door te zeggen, dat het geen getal van het beest is! Men 

zal deze paus Franciscus hierin volgen, na zijn oproep aan de 
kerken.  

 

1 Timotheüs 5, vers 15  Want reeds zijn sommigen afgeweken, 
de satan achterna. 

 
Voorwaar, vanaf het begin heeft profeet Benjamin u de 

antichrist reeds geopenbaard. 

 
Johannes 8, vers 47  Wie uit God is, hoort de woorden Gods; 

daarom hoort gij niet, omdat gij uit God niet zijt. 

 
Voorwaar, voorwaar, zo heeft men reeds in vele kerken de 

RFID-chip aangenomen. 
En Obama heeft het laten weten en zegt: “Gehoorzaam uw wet”, en 

zegt ook: “Geef het door aan uw kerkleden, want weigeren 
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betekent geen recht op subsidie en steun krijgen, en men moet uw 
kerk dan sluiten. En ook gaan alle godsdiensten goed samen, en 

moeten onder één gezag komen en één worden. Ook dit gaat 

verplicht worden!” 
 

Profeet Benjamin zag ook, in de bureaulade bij Obama, een 
Koran liggen, en zelfs Obama’s wagen en computer met de 

naam ‘beast’ erop.  

Dit is reeds eerder geopenbaard, en ook dat hij tegen alle geboden 
ingaat, maar dat ondanks alle openbaringen, waarschuwingen, die 

profeet Benjamin Cousijnsen doorgaf, hebben vele kerken het getal 
van het beest alsnog aangenomen, omdat men denkt dat deze 

profeet, net als de rest, gek is! 

 
Voorwaar, voorwaar, onverwachts komt voor u, die profeet 

Benjamin Cousijnsen niet serieus nam, de grote klapper, 
omdat men achtergebleven is, en omdat u het getal 666, de 

RFID-chip, hebt aangenomen.  

En zo werd ook vervuld: 
 

Mattheüs 7, vers 13 en 14  Hier staat geschreven: Gaat in door 

de enge poort, want wijd is de poort en breed de weg, die tot het 
verderf leidt, en velen zijn er, die daardoor ingaan; want eng is de 

poort, en smal de weg, die ten leven leidt, en weinigen zijn er, die 
hem vinden. 

 

Kies heden wie gij dienen wilt! 
Zijt gij voor of tegen Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus? 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 
verdween. 

 

 
 

Help me, Heer, ik ben verliefd! 
 
BEMOEDIGENDE BOODSCHAP VAN GOD VOOR U! MIRIAM VERTELT 

ALLES AAN GOD, OOK ALS ZE GEVOELENS KRIJGT VOOR JUDIE. 

BEIDEN ZIJN CHRISTENEN. U HOORT DOOR DE BIJBELSE TEKSTEN 
HEEN, WELKE ADVIEZEN DE HEER GEEFT! 
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Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 4 december 2013 bracht een bode 

engel van de almachtige God de volgende boodschap over aan 
eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.  

 

Shalom, profeet Benjamin Cousijnsen! Ik begroet u in de 
wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus. 

Mijn naam is Lovesadai.  
 

Benjamin, ik vertel u een liefdesverhaal… 

Het gaat over een meisje, dat Miriam heet. Ze kan Judie, een 
jongen, maar niet uit haar gedachten laten. Ze vertelde: Als ik naar 

het raam ga, kan ik hem zien. Help me, Heer! Als ik wil dat Judie 
mij ziet, dan blijf ik iets langer bij het raam staan in de kerk, en 

ondertussen help ik in de keuken met de afwas. Het duurt dan 

meestal niet lang voor hij opkijkt. We kijken elkaar even aan, 
glimlachen, en dan ga ik weer snel bij dat raam weg, dat zo van de 

keuken op de zaal kijkt, waar men luistert naar Gods woord. Maar 

heel soms weet ik het zo te regelen, dat ik dichtbij hem ben, maar 
een paar meter van hem af… Maar toch voel ik mij dan niet bepaald 

op mijn gemak, en mijn hart klopt in mijn keel. Opeens denk ik aan 
deze woorden: 

 

1 Korinthiërs 6, vers 19 en 20, waar staat geschreven: Of weet 
gij niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, die in u 

woont, die gij van God ontvangen hebt, en dat gij niet van uzelf 
zijt? Want gij zijt gekocht en betaald. Verheerlijkt dan God met uw 

lichaam. 

 
Ik weet dat ik het eigendom ben van Yeshua HaMashiach, 

Isa, Jezus Christus, en breng Judie bij de Heer, en vertel 

Hem alles over mijn gevoelens. 
 

Efeziërs 4, vers 30, en 1 Korinthiërs 7, vers 37  Daar staat 
geschreven:  
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Efeziërs 4, vers 30  En bedroeft de heilige Geest Gods niet, door 
wie gij verzegeld zijt tegen de dag der verlossing. 

1 Korinthiërs 7, vers 37  Daar staat: Doch hij, die, in zijn gemoed 

vast overtuigd, niet genoodzaakt wordt en macht heeft over zijn wil 
en hiertoe bij zichzelf besloten heeft, zijn jongedochter ongerept te 

laten blijven, zal wèl doen. 
 

Die volgende zondag kwam een preek… en ja hoor, ik had 

het kunnen weten! 
 

1 Korinthiërs 7, vers 9 en 10  Daar staat: Indien zij zich echter 
niet kunnen beheersen, laten zij dan trouwen. Want het is beter te 

trouwen dan van begeerte te branden. Doch hun, die getrouwd zijn, 

beveel ik niet, maar de Here, dat een vrouw haar man niet mag 
verlaten. 

 
En ik zei, Heer, ik kan me wel beheersen, maar ik sta in 

brand! 

En misschien als enige, wilt u alstublieft alles leiden, Yeshua 
HaMashiach, Isa, Jezus Christus? 

 

1 Korinthiërs 7, vers 12 tot en met 17  Daar staat: Maar tot de 
overigen zeg ik, niet de Here: heeft een broeder een ongelovige 

vrouw, die erin bewilligt met hem samen te wonen, dan moet hij 
haar niet verstoten. En een vrouw moet, als zij een ongelovige man 

heeft, en deze erin bewilligt met haar samen te wonen, die man 

niet verstoten. Want de ongelovige man is geheiligd in zijn vrouw 
en de ongelovige vrouw is geheiligd in de broeder. Anders zouden 

immers uw kinderen onrein zijn, doch nu zijn zij heilig. Maar indien 
de ongelovige haar verlaat, laat hij haar verlaten. De broeder of 

zuster is in dit geval niet gebonden; tot vrede heeft God u 

geroepen. Want hoe kunt gij weten, vrouw, dat gij uw man zult 
redden? Of hoe kunt gij weten, man, dat gij uw vrouw zult redden? 

Alleen, laat ieder zo leven, als de Here hem toebedeeld heeft, zo, 

als God hem geroepen heeft. Zo schrijf ik het in alle gemeenten 
voor.  

En vers 35  Dit zeg ik in uw eigen belang, niet om u een strik om te 
werpen, maar lettende op de betamelijkheid en de onverdeelde 

toewijding aan de Here. 
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En vers 39  Een vrouw is gebonden, zolang haar man leeft; maar 
indien haar man is ontslapen, is zij vrij om te trouwen, met wie zij 

wil, mits in de Here. 

 
Ik kerfde zijn naam overal in en bedacht:  

‘Ik heb de Heer boven alles lief’, en streepte met een brok in mijn 
keel zijn naam door en veranderde overal zijn naam in: I love 

Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus! 

 
Kolossenzen 3, vers 12 en vers 15  Daar staat geschreven: Doet 

dan aan, als door God uitverkoren heiligen en geliefden, innerlijke 
ontferming, goedheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld. 

En vers 15  En de vrede van Christus, tot welke gij immers in één 

lichaam geroepen zijt, regere in uw harten; en weest dankbaar. 
 

Ik bracht weleens koffie rond… 
En als ik bij hem in de buurt kwam, dacht ik, ‘Dit lijkt wel het spel 

‘dokter bibber’! want de koffie vloog alle kanten op en hij keek me 

lief aan, en dit terwijl toch alles viel. Dus riep ik maar wat 
ongemakkelijk: “Halleluja!” 

Hij hielp mij, en zo kwamen we aan de praat… en hij vroeg naar 

mijn hobby en ik vroeg naar de zijne en zo. Ik voelde Gods leiding 
en nodigde hem uit om bij mijn ouders te komen eten.  

Hij vertelde veel over zichzelf en de liefde voor Yeshua HaMashiach, 
Isa, Jezus Christus. 

 

In 1 Korinthiërs 13, vers 2 tot en met 8, en vers 10 staat het 
volgende geschreven: Al ware het, dat ik profetische gaven had, en 

alle geheimenissen en alles, wat te weten is, wist, en al het geloof 
had, zodat ik bergen verzette, maar ik had de liefde niet, ik ware 

niets. Al ware het, dat ik al wat ik heb tot spijs uitdeelde, en al 

ware het, dat ik mijn lichaam gaf om te worden verbrand, maar had 
de liefde niet, het baatte mij niets. De liefde is lankmoedig, de 

liefde is goedertieren, zij is niet afgunstig, de liefde praalt niet, zij is 

niet opgeblazen, zij kwetst niemands gevoel, zij zoekt zichzelf niet, 
zij wordt niet verbitterd, zij rekent het kwade niet toe. Zij is niet 

blijde over ongerechtigheid, maar zij is blijde met de waarheid. 
Alles bedekt zij, alles gelooft zij, alles hoopt zij, alles verdraagt zij. 

De liefde vergaat nimmermeer; maar profetieën, zij zullen afgedaan 
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hebben; tongen, zij zullen verstommen; kennis, zij zal afgedaan 
hebben.  

En vers 10  Doch, als het volmaakte komt, zal het onvolkomene 

afgedaan hebben. 
 

Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, 
dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die 

in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. 

 
Handelingen 5, vers 32  En wij zijn getuigen van deze dingen en 

ook de heilige Geest, die God hun gegeven heeft, die Hem 
gehoorzaam zijn. 

 

Nu zijn Miriam en Judie getrouwd, en in de liefde zijn ze 
trouw aan de Heer. 

Voorwaar, ik, de bode engel Gods Lovesadai, bracht u deze 
boodschap om u te bemoedigen! Betrek Yeshua HaMashiach, Isa, 

Jezus Christus, in alles en gij zult slagen in de ware liefde! 

 
1 Korinthiërs 14, vers 25  Daar staat geschreven: Het 

verborgene van zijn hart komt aan het licht en hij zal zich ter aarde 

werpen, God aanbidden en belijden, dat God inderdaad in uw 
midden is. 

 
Johannes 13, vers 34 en 35  Daar staat geschreven: Een nieuw 

gebod geef Ik u, dat gij elkander liefhebt; gelijk Ik u liefgehad heb, 

dat gij ook elkander liefhebt. Hieraan zullen allen weten, dat gij 
discipelen van Mij zijt, indien gij liefde hebt onder elkander. 

 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 

verdween. 

 
 

 

Zie de duisternis en donkerheid en wat komt! 
 

ZIE DE DUISTERNIS EN DONKERHEID EN WAT KOMT! DE 

ANTICHRIST GRIJPT WEDEROM OM ZICH HEEN MET ZIJN 
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OBAMACARE, WANT HIJ WEET: ZIJN TIJD IS KORT! WEES STERK 
EN BEDENK, DAT GOD DE TIJD ZO KAN INKORTEN! 

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 4 december 2013 bracht een bode 

engel van de almachtige God de volgende profetische en 

waarschuwende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin 
Cousijnsen.  

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Isa, Jezus Christus. Voorwaar, ik ben de bode engel 

Gods en mijn naam is Rafaël. 
 

Voorwaar, wederom laat ik u eraan herinneren, dat in het 
Hebreeuws ‘bliksem’ staat voor ‘satan’: Barack Obama. 

 

Lukas 10, vers 18  En Hij zeide tot hen: Ik zag de satan als een 
bliksem uit de hemel vallen. 

 

Voorwaar, ziet gij echt niet, dat de antichrist zijn macht 
grijpt en het beest is, de antichrist? 

Voorwaar, zelfs profeet Benjamin Cousijnsen vertelde u van 
tevoren, dat de antichrist zou winnen met de verkiezingen in 2012. 

Verder zeg ik u: de antichrist komt uit de stam Dan, en zoals 

voorspeld was, kreeg hij de prijs van de vrede ook!  
Obama werd gevraagd, om zijn paspoort te laten zien. Zelfs bood 

men hem 5 miljoen dollar aan voor een liefdadigheidsinstelling. 
Echter, nog steeds zijn alle papieren van de antichrist vervalst! 

 

Johannes 8, vers 43 en 44  Waarom begrijpt gij niet wat Ik zeg? 
Omdat gij mijn woord niet kunt horen. Gij hebt de duivel tot vader 

en wilt de begeerten van uw vader doen. Die was een 

mensenmoorder van den beginne en staat niet in de waarheid, 
want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, 

spreekt hij naar zijn aard, want hij is een leugenaar en de vader der 
leugen. 
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Voorwaar, ook heeft Obama, de antichrist, een hekel aan 
Koranverbrandingen. 

Waarom? 

Omdat hij óók een Koran heeft!  
 

Ook heeft Obama vele galgen getransporteerd naar FEMA 
kampen, en heeft in China zelfs het folteren van Christenen 

bijgewoond. 

Voorwaar, de antichrist grijpt wederom om zich heen met zijn 
Obamacare, want hij weet: de tijd is kort! 

 
1 Petrus 5, vers 8 en 9  Wordt nuchter en waakzaam. Uw 

tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende 

wie hij zal verslinden. Wederstaat hem, vast in het geloof, wetende, 
dat aan uw broederschap in de wereld hetzelfde lijden wordt 

toegemeten.   
 

Voorwaar, de technologische gevallen engelen werken 

samen met de antichrist en zijn bezig, om de media, via 
radio en TV en YouTube en andere computerdiensten, over 

te halen, om geen kerkdiensten uit te zenden, maar te 

blokkeren! 
Alleen als men samen overgaat tot één religie van alle richtingen 

samen, zal men nog welkom zijn. En de RFID-chip moet men 
hebben geaccepteerd. 

Voorwaar, al gaat satan rond als een brullende leeuw, wees niet 

bevreesd, maar wees getrouw tot de dood. Wees sterk en bedenk, 
dat God de tijd zó kan inkorten!  

 
Zie, de duisternis en donkerheid en wat komt! 

Vele regeringsleiders en kerken zullen achter Obama’s plannen 

staan en zweren al trouw. 
 

Lees voor: Openbaring 13, vers 4  Hier staat geschreven: En zij 

aanbaden de draak, omdat hij aan het beest de macht gegeven 
had, en zij aanbaden het beest, zeggende: Wie is aan het beest 

gelijk? en: Wie kan er oorlog tegen voeren? 
 

Voorwaar, weiger de RFID-chip!! 
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Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 
verdween. 

 

Ook deel ik u mee, dat het boek ‘RUACHA, YESHU, SHALOM!’ 
nu zeer spoedig in uw bezit zal zijn. 

Het is de afgelopen dagen reeds verstuurd! Voor overige vragen 
kunt u contact opnemen met marion.verkleij@telfort.nl  

 

Gods zegen! 
 

 
 

De Heer zal door dit boek machtig heenwerken! 
 
HET LANGVERWACHTE BOEK ‘RUACHA, YESHU, SHALOM!’ IS 

AFGELEVERD, HALLELUJA! HET BOEK ‘RUACHA, YESHU, SHALOM!’ 

KUNT U OOK NOG BESTELLEN VIA DE EVANGELISCHE STICHTING 
EINDTIJDNIEUWS: MARION.VERKLEIJ@TELFORT.NL   

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 5 december 2013 bracht een bode 

engel van de almachtige God deze boodschap Gods over, die ik nu 

aan u mag gaan voorlezen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Isa, Jezus Christus van Nazareth. Voorwaar, hoor 

aandachtig. Mijn naam is Maninja. Het verheugt mij zeer, Gods 

ware geliefde eenvoudige eindtijdprofeet, om u te ontmoeten. 
 

De boeken, die verzonden werden, en ook de liefde en 
bemoedigingen en genezingskracht van Yeshua HaMashiach, 

de Zoon van de levende God, die toen zoveel wonderen deed, 

is heden Dezelfde, en zal door dit boek ‘RUACHA, YESHU, 
SHALOM!’ machtig heenwerken! 

Als gij ook dit bijzondere boek in uw bezit wil hebben, dat vol is van 

openbaringen, kunt gij een minimale gift overmaken van 50 euro.  
 

mailto:marion.verkleij@telfort.nl
mailto:MARION.VERKLEIJ@TELFORT.NL
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Ook zijn er Dvd’s in verschillende talen te bestellen, en Cd’s 
en MP3’s verkrijgbaar. 

Voorwaar, profeet Benjamin Cousijnsen is Gods ware 

eindtijdprofeet. Ook zijn de Evangelische Stichting Eindtijdnieuws 
en het YouTube kanaal Heiscoming12 en Evangelische 

Eindtijdspace, en de werkers van de laatste dagen, u erg dankbaar 
met alle steun en gebed en giften.  

 

Voorwaar, ook is het mogelijk om iedere maand vaste steun 
te bieden in de eindtijd ministry, met een vaste vrije gift.  

Voor overige vragen kunt gij verder mailen naar: 
marion.verkleij@telfort.nl  

Voorwaar, profeet Benjamin Cousijnsen gehoorzaamt voor de 100% 

de Heer Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. En de Heer zelf heeft 
telkens bepaald, waarvoor elke gift bestemd was. En Hij weet en 

ziet alles! Amen! Voorwaar,  
 

Job 9, vers 24  De aarde is in de macht van de goddeloze 

gegeven, en het aangezicht van haar rechters omhult Hij; doet Hij 
het niet, wie dan?  

Job 9, vers 12  Wanneer Hij wegrukt, wie zal Hem weerhouden? 

Wie zal tot Hem zeggen: Wat doet Gij?  
 

Psalm 4, vers 6  Brengt offers naar de eis en vertrouwt op de 
HERE.  

Psalm 5, vers 12 en 13  Maar verheugen zullen zich allen die bij U 

schuilen, altoos zullen zij jubelen, daar Gij hen beschermt, en in U 
zullen juichen wie uw naam liefhebben. Want Gij zegent de 

rechtvaardige, o HERE, Gij omgeeft hem “en haar” met 
welbehagen als met een schild. 

 

Handelingen 24, vers 14  Maar dit erken ik voor u, dat ik naar 
die weg, die zij een sekte noemen, inderdaad de God der vaderen 

vereer, gelovende al hetgeen in de wet en in de profeten 

geschreven staat. 
 

Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, 
dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die 

in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. 

mailto:marion.verkleij@telfort.nl
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Prijs Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 

verdween. 
 

 
 

Nader tot Hem en vraag Hem om vergeving! 
 
DE HERE GOD ZEGT: DE DRIE NEDERLANDERS ZULT GIJ VINDEN, 

ALS GIJ KIJKT TUSSEN DE PUINHOPEN! KIJKT GOED, WANT ER 

ZIJN MEER NEDERLANDERS OMGEKOMEN DAN DRIE! EN, IN 
YESHUA BENT U MEER DAN OVERWINNAAR!  

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Ik ben profeet Benjamin Cousijnsen. Op 

donderdag 5 december 2013 kreeg ik de volgende boodschap van 
een bode engel Gods, die ik graag met u wil delen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 
HaMashiach, Isa, Jezus Christus van Nazareth. Voorwaar, ik ben 

een bode engel Gods en mijn naam is Riahana, en ik ben naar u 

gezonden, profeet Benjamin Cousijnsen, met de volgende 
boodschap. 

 
Voorwaar, de drie Nederlanders in de Filippijnen zult gij 

vinden, als gij kijkt tussen de puinhopen! 

Kijkt goed, want er zijn meer Nederlanders omgekomen, meer dan 
drie. 

 
Voorwaar, wie zich niet onderwerpt aan de almachtige God 

van Abraham, Izaäk en Jakob, de God van Israël, en zich niet 

bekeert en geen weerstand biedt aan de werken van de 
duivel, zal het Licht der wereld, Yeshua HaMashiach, Isa, 

Jezus Christus, niet meer vinden!  

Omdat men geen weerstand bood en zich niet wou bekeren, en de 
totale overname tot zich liet komen! Men kan zonder een relatie - 
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door Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, niet te aanvaarden - 
dan ook geen weerstand bieden en beschermd zijn tegen de duivel. 

Onderwerp u dus aan God en wees niet eigenwijs!  

Tot nu toe heeft de Here u beschermd voor vele gevaren, en vaak 
gered uit de put en ook eruit getrokken. Nader tot Hem en vraag 

Hem om vergeving voor uw trots en hoogmoed! 
 

Spreuken 16, vers 18  Trots komt voor de ondergang en 

hoogmoed komt voor de val.  
 

Voorwaar, ook zegt de Here: Trots en hoogmoed haat Ik! 
Reinig uw handen, zondaars, en zuiver uw harten, ja gij, die blind 

zijt, die innerlijk verdeeld zijt. Nadert tot God, en gij kunt in de 

almachtige naam, in Zijn overwinningskracht, weerstand bieden. En 
hij, de satan, de duivel, hij zal van u vlieden! Zo niet, vertrap het 

onder uw voet, want in Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, bent u 
meer dan overwinnaar.  

Amen! sprak de bode engel Gods, ik ga nu, Ruacha, Yeshu, 

Shalom!  
 

SHALOM 

 
 

 

Mandela maakte na aandringen van Obama zijn 
keuze! 
 

PROFETISCHE, OPENBARENDE BOODSCHAP GODS: MANDELA HAD 
VEEL BEWONDERING VOOR DE ANTICHRIST, EN MAAKTE EEN 

KEUZE, DIE BEPALEND WAS VOOR ZIJN EINDBESTEMMING! U 
HOORT DE WAARHEID MET BETREKKING TOT ZIJN DOOD!  

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 6 december 2013 bracht een bode 

engel van de almachtige God deze profetische en openbarende 

boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 
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Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Isa, Jezus Christus van Nazareth.  

 

Voorwaar, op 28 juni 2013 werd profeet Benjamin 
Cousijnsen reeds ingelicht over Mandela.  

Deze boodschap heet: ‘Bereid u voor, spoedig gaat hij u verlaten!’  
Ook in het Engels: ‘Prepare yourself, for soon he will leave you!’ 

Voorwaar, hoor naar deze boodschap! 

 
Voorwaar, Mandela was al dood, maar de familie wachtte 

ermee om het te vertellen. 
En de antichrist Obama weet, waar Mandela aangekomen is, omdat 

hij de satan is en de duisternis liefheeft. Luister ook naar de 

boodschap, genaamd: ‘Waar: De RFID-chip is de Mark of the beast!’ 
van 18 november 2013, die in het Engels de titel heeft: ‘True: The 

RFID-chip is the Mark of the beast!’ Voorwaar, en de boodschap, 
‘Profetisch resumé & profetische waarschuwingen Gods!’, raad ik u 

ook aan om te gaan beluisteren. 

 
Voorwaar, ook had Mandela de mark of the beast voor zijn 

sterven aangenomen, door aandringen van Obama, het getal 

666: de RFID-chip!  
Mandela had veel bewondering voor de antichrist! 

 
Openbaring 13, vers 4  En zij aanbaden de draak (zowel 

Mandela), omdat hij aan het beest de macht gegeven had, en zij 

aanbaden het beest, zeggende: Wie is aan het beest gelijk? en: Wie 
kan er oorlog tegen voeren? 

 
Voorwaar, ik ben een bode engel Gods en mijn naam is 

Lovesadai. 

Voorwaar, daarom zegt Obama: “Daarom is het aan ons om zijn 
voorbeeld te volgen, om lief te hebben in plaats van te haten, om 

te streven naar een toekomst, die zijn offer waardig is”. Daarbij 

denkt Obama aan de Obamacare. 
 

Lees voor: 2 Korinthiërs 11, vers 14 en 15  Hier staat 
geschreven: Geen wonder ook! Immers, de satan zelf doet zich 

voor als een engel des lichts. Het is dus niets bijzonders, indien ook 
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zijn dienaren zich voordoen als dienaren der gerechtigheid; maar 
hun einde zal zijn naar hun werken. 

 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 
verdween. 

 

 
 

Hoor, geheel Afrika, Gods hand gaat u straffen! 
 
PROFETISCHE BOODSCHAP GODS: HOOR, GEHEEL AFRIKA: GODS 

HAND ZAL HEEL AFRIKA GAAN STRAFFEN VANWEGE UW 

AFGODERIJEN EN PRAKTIJKEN! EN: AL HERDENKT GIJ UW AFGOD, 
YESHUA AFWIJZEN BRENGT SCHEIDING EN DOOD! 

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, welkom! Op maandag 9 december 2013 bracht een bode 

engel van de almachtige God, de God van Abraham, Izaäk en 

Jakob, deze openbarende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet 
Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Isa, Jezus Christus van Nazareth. Voorwaar, voorwaar, 

ik zeg u, ik ben een bode engel Gods; Leovictus is mijn naam.  
 

Ik spreek tot u, die Mandela aanbidt en vereert als een 
heilige. 

Voorwaar, gij aanbidt wat gij niet weet. Dit telt ook voor 

engelenaanbidding! 
 

Lees voor: Kolossenzen 2, vers 18  Hier staat geschreven: Laat 

niemand u de prijs doen missen door gewilde nederigheid en 
engelenverering, als ingewijde in wat hij heeft aanschouwd, zonder 

reden opgeblazen door zijn vleselijk denken. 
De bode engel Gods sprak, 
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Voorwaar, op 28 juni 2013 heeft Gods ware eindtijdprofeet 
Benjamin Cousijnsen u reeds geopenbaard in de boodschap, 

met als titel: ‘Bereid u voor, spoedig gaat hij u verlaten!’  

En op 6 december 2013 werd deze openbaring vervuld, dat 
Mandela ook geen heilige was. Luister naar de boodschap met de 

titel: ‘Mandela maakte, na aandringen van Obama, zijn keuze!’  
 

Voorwaar, hoor Zuid-Afrika! 

Al herdenkt gij uw afgod Mandela en spreekt gij nog zulke mooie 
woorden, en al plaatst gij wederom ook zijn beeld door heel Afrika 

heen, dan nog staan zijn zonden bekend en zijn afwijzing naar 
Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus toe, en kan hij niet zo voor 

de Almachtige komen te staan, ten gevolge van de zonden. En 

zonde is scheiding, en brengt de dood en eeuwige verdoemenis. Dit 
telt voor ieder mens! Men moet eerst zijn of haar zonden inzien en 

toegeven en berouw hebben en deze belijden.  
In zijn hart was totaal geen plek, om zijn zonden te belijden. En hij 

vond al die aandacht en verheerlijking wel leuk. Echt berouw 

betekent ook overgave aan de enige ware God, de God van 
Abraham, Izaäk en Jakob, de God van Israël. En aan Zijn enige 

ware Zoon, Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus. Echt berouw 

hebben, betekent ook bereid zijn, om een leven te beginnen, een 
nieuw leven, en een ware relatie aangaan met de ware Heilige: 

Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus! 
 

Voorwaar, de kerken zitten massaal vol en blikken terug op 

Mandela’s leven. 
Maar men moet zich eerst bekeren en reinigen. Kadosh, heilig is de 

Heer Adonai, Elohím, Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus! Geef 
Hem, wat Hem toekomt, want Hij wil niet dat men verloren gaat. 

 

Voorwaar, Mandela’s keuze was reeds gemaakt, al deed hij 
ook goede dingen. 

Hiermee, en vooral door het aannemen van de RFID-chip, met het 

kenmerk ‘beast 666’, gaat men voor eeuwig verloren! Het is het 
teken; weiger het! Hier is wijsheid voor nodig. 

Voorwaar, ook al komen er 59 wereldleiders bij elkaar voor de 
herdenkingsdienst van Mandela, God lacht erom! Niemand kan 



 
 

 

2279 
 
 

 

tegen de waarheid op en de ware almachtige God. Voorwaar, richt 
uw hart op de waarheid! 

 

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Lees dit voor. Hier staat 
geschreven: Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn 

eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem 
gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft 

zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld 

veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie 
in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds 

veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de 
eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de 

wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben 

dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die 
kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn 

werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat 
tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat zij in God verricht 

zijn. 

De bode engel Gods sprak verder, 
 

Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, moet men 

herdenken; deed Hij niet veel meer?  
Zuid-Afrika moet ook breken met afgoderijen! Voorwaar, ook Gods 

hand zal Afrika, zowel Oost-, Zuid- als Noord- en West-, heel Afrika, 
gaan straffen, vanwege hun praktijken. Alleen uw bekering kan u 

redden! Richt uw hart daarop. 

 
Lees voor: Johannes 5, vers 21 tot en met 24  Hier staat 

geschreven: Want gelijk de Vader de doden opwekt en doet leven, 
zo doet ook de Zoon leven, wie Hij wil. Want ook de Vader oordeelt 

niemand, maar heeft het gehele oordeel aan de Zoon gegeven, 

opdat allen de Zoon eren gelijk zij de Vader eren. Wie de Zoon niet 
eert, eert ook de Vader niet, die Hem gezonden heeft. Voorwaar, 

voorwaar, Ik zeg u, wie mijn woord hoort en Hem gelooft, die Mij 

gezonden heeft, heeft eeuwig leven en komt niet in het oordeel, 
want hij is overgegaan uit de dood in het leven.  

 
De bode engel Gods sprak, ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! en 

verdween. 
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Zoekt naar de taal die God grootmaakt in gebed! 
 

BOODSCHAP GODS: IS DIT EEN GOEDE HOUDING? VELEN BIDDEN, 

EN BEGINNEN GELIJK GOD TE VRAGEN, OF ZIJN ZOON JEZUS 
CHRISTUS EISEN TE STELLEN OM IETS VOOR HEN TE DOEN, 

LIEFST ZO SNEL MOGELIJK! 
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 9 december 2013 bracht een engel 
des Heren deze boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin 

Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 

HaMashiach, Isa, Jezus Christus van Nazareth. Voorwaar, hoor 
aandachtig. Mijn naam is Israserot; ik ben een bode engel Gods.  

 

Voorwaar, stelt gij zich eens voor, dat Yeshua HaMashiach, 
Isa, Jezus Christus, naar uw gemeente zou komen.  

Dan moet Hij worden voorgesteld als de levende, verheerlijkte 

Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, die ook vandaag in uw 
midden is, uw Rabboenie en Heer. Hij is het levende Hoofd van uw 

gemeente. En denkt gij ook niet, dat Hij heel veel tot ons te zeggen 
heeft, als gij bereid zijt om te luisteren? 

 

Voorwaar, velen bidden, en beginnen God gelijk te vragen, 
of Zijn Zoon Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, allerlei 

eisen te stellen en te vragen, om iets voor hen te doen en 
het liefst zo snel mogelijk!  

Zou dit een goede houding zijn? Overdenk dit. 

Voorwaar, vergeet niet: Kadosh, kadosh is Adonai! Is het niet beter 
uw heilige Heer eerst te danken en te prijzen? Want door God te 

prijzen en te danken, of andersom, komt er een geweldige kracht 

vrij. Voorwaar, lofprijs opent de deur van de hemel en brengt de 
kracht van God in uw leven!  
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Paulus was anders… hij zong, ook al dreigde het schip ten 

onder te gaan. 

“Hoe kun je nu zingen?” vroeg men hem. Maar Paulus zei, “Maak je 
geen zorgen”. Hij had een persoonlijke relatie met Yeshua 

HaMashiach, Isa, Jezus Christus. 
 

Lees voor: Handelingen 16, vers 23 tot en met 26  Hier staat 

geschreven: En na hun vele slagen gegeven te hebben, wierpen zij 
hen in de gevangenis met bevel aan de bewaarder hen zorgvuldig 

te bewaken. Daar deze zulk een bevel ontvangen had, zette hij hen 
in de binnenste kerker en sloot hun voeten zorgvuldig in het blok. 

Maar omstreeks middernacht baden Paulus en Silas en zongen Gods 

lof, en de gevangenen luisterden naar hen. Doch plotseling kwam 
er een zware aardbeving, zodat de grondvesten der gevangenis 

schudden; en terstond gingen alle deuren open en de boeien van 
allen raakten los.  

De bode engel Gods sprak verder, 

 
Iemand, in wie Hij leeft, ontvangt steeds het meest actuele 

nieuws, en God ziet dat rechtstreeks vanuit de hemel, en Hij 

kijkt naar Zijn kinderen en Hij doet geweldige dingen! 
Voorwaar, velen maken God erg klein in hun leven, omdat bij hen 

de taal van het prijzen ontbreekt. En als gevolg daarvan worden zij 
overweldigd en gedomineerd door de problemen van het leven.  

Voorwaar, zoekt naar de taal, die God grootmaakt in het gebed! 

 
Lees voor: Psalm 23, vers 1 tot en met 6  Hier staat geschreven: 

De HERE is mijn herder, mij ontbreekt niets; Hij doet mij 
nederliggen in grazige weiden; Hij voert mij aan rustige wateren; 

Hij verkwikt mijn ziel. Hij leidt mij in de rechte sporen om zijns 

naams wil. Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees 
geen kwaad, want Gij zijt bij mij; uw stok en uw staf, die 

vertroosten mij. Gij richt voor mij een dis aan voor de ogen van wie 

mij benauwen; Gij zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over. 
Ja, heil en goedertierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn 

leven; ik zal in het huis des HEREN verblijven tot in lengte van 
dagen.  

De bode engel Gods sprak,  
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Zing Halleluja voor de Heer!  

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 

verdween. 
 

 
 

Met het vieren van kerst wordt satan aanbeden! 
 
OPENBARENDE BOODSCHAP VAN GOD, OVERGEBRACHT AAN 

PROFEET BENJAMIN COUSIJNSEN! MEN KOOS DEZE HEIDENSE 

DAGEN, OM TE FEESTEN EN TE BEESTEN! DE HEIDENSE 
GEBRUIKEN LEIDEN DE MENSHEID AF VAN DE VOLLE WAARHEID! 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Op 10 december 2013 bracht een bode 
engel van de almachtige God, de God van Abraham, Izaäk en Jakob 

deze boodschap woord voor woord over aan Gods ware 
dienstknecht en eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin 

Cousijnsen.  

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Isa, Jezus Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, ik 

ben een bode engel des Heren. Luister aandachtig. Mijn naam is 
Phalach. 

 
Lees voor: Exodus 32, vers 5 tot en met 7  Hier staat 

geschreven: Toen Aäron dat zag, bouwde hij daarvóór een altaar en 

riep uit: Morgen is er een feest voor de HERE! En de volgende 
morgen vroeg offerden zij brandoffers en brachten vredeoffers, en 

het volk zette zich neer om te eten en te drinken; daarna stonden 
zij op om vreugde te bedrijven. En de HERE sprak tot Mozes: Ga, 

daal af, want uw volk, dat gij uit het land Egypte hebt gevoerd, 

heeft het verdorven.  
De bode engel Gods sprak verder, 

 

Voorwaar, uw boom staat voor afgoderij. 
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Zelfs het Romeinse rijk stortte zich op extreem eten en drinken, tot 
men er bij neerviel, en men danste en had heidense vreugde en 

had gemeenschap met de vrouwen, die gedeeld werden als een 

soort geschenk.  
 

De kerkleiders kozen er ook voor, om Saturnalia te vieren 
van 17 tot en met 24 en 25 december, waaronder ook 

kerkleiders volop meededen met dit extreme feest en er ook 

niet gewerkt werd.  
Men gaf elkaar dan kleine geschenken.  

Op 26 december vroegen de kerkleiders om vergeving van hun 
zonden in het Romeinse rijk, en lieten het goede voorbeeld zien, 

door hun afgod te loven en te prijzen, en brachten offers aan hun 

heidense God, Saturnalia. De hulst, werd als een soort symbool 
voor hoop, geloof en vreugde gebruikt, een talisman, die men in 

Rome vooral meedroeg tijdens de winterfeesten met wat ander 
groen erbij.  

 

Lees voor: Leviticus 18, vers 25  Hier staat geschreven: Het land 
toch werd verontreinigd en Ik vergold daaraan zijn ongerechtigheid, 

zodat het land zijn inwoners uitspuwde.  

En vers 27  Want al deze gruwelen deden de lieden van het land, 
die vóór u waren, zodat het land onrein werd. 

En vers 30  Zo zult gij het voorschrift dat Ik u geef, in acht nemen, 
zodat gij de gruwelijke inzettingen niet doet, die vóór u gedaan 

werden, opdat gij u daardoor niet verontreinigt. Ik ben de HERE, 

uw God. 
Leviticus 20, vers 26  Hier staat geschreven: Weest Mij heilig, want 

heilig ben Ik, de HERE, en Ik heb u afgezonderd van de volken, 
opdat gij Mij zoudt toebehoren. 

De bode engel Gods sprak verder, 

 
Voorwaar, Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, werd al 

helemaal niet op 25 december geboren. 

Maar men koos deze heidense dagen om te ontspannen, door te 
feesten als beesten! 

Ook de spar is een heidens symbool, een afgod. 
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Lees voor: Exodus 20, vers 3  Daar staat geschreven: Gij zult 
geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. 

En vers 5  Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen; want Ik, 

de HERE, uw God, ben een naijverig God, die de ongerechtigheid 
der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het 

vierde geslacht van hen die Mij haten. 
 

Leviticus 26, vers 18  Daar staat geschreven: En indien gij 

desniettegenstaande niet naar Mij luistert, dan zal Ik u blijven 
tuchtigen wegens uw zonden, tot zevenmaal toe. 

En vers 40  Maar belijden zij hun ongerechtigheid en die hunner 
vaderen, in de ontrouw waarmede zij tegen Mij ontrouw zijn 

geweest, en ook dat zij zich tegen Mij verzet hebben. 

De bode engel Gods sprak, 
 

Uw kerstboom is een heidense afgod! 
Men versierde zelfs deze boom met lichtjes, eeuwenlang, om boze 

geesten af te schrikken. Deze boom werd ook vaak aanbeden, en 

gij doet evenzo. Luister!  
 

Lees voor: Johannes 8, vers 12  Hier staat geschreven: Wederom 

dan sprak Jezus tot hen en zeide: Ik ben het licht der wereld; wie 
Mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het 

licht des levens hebben. 
Johannes 4, vers 22 tot en met 24  Hier staat geschreven: Gij 

aanbidt, wat gij niet weet; wij aanbidden, wat wij weten, want het 

heil is uit de Joden; maar de ure komt en is nu, dat de waarachtige 
aanbidders de Vader aanbidden zullen in geest en in waarheid; 

want de Vader zoekt zulke aanbidders; God is geest en wie Hem 
aanbidden, moeten aanbidden in geest en in waarheid. 

De bode engel Gods sprak,  

 
Voorwaar, ook vele kerken maken zich nu nog steeds 

schuldig aan deze oude traditionele heidense 

afgodsboomverering. 
Maar deze heidense gebruiken leiden de mensheid af van de volle 

waarheid en van Gods plan! 
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Lees voor: Openbaring 13, vers 4  Hier staat geschreven: En zij 
aanbaden de draak, omdat hij aan het beest de macht gegeven 

had, en zij aanbaden het beest, zeggende: Wie is aan het beest 

gelijk? en: Wie kan er oorlog tegen voeren?  
De bode engel Gods sprak, 

 
Met het vieren van kerst wordt satan aanbeden; daar ligt de 

kern van de misleiding! 

De hele wereld wordt misleid.  
 

Lees voor: Openbaring 12, vers 9  Hier staat geschreven: En de 
grote draak werd op de aarde geworpen, de oude slang, die 

genaamd wordt duivel en de satan, die de gehele wereld verleidt; 

hij werd op de aarde geworpen en zijn engelen met hem. 
 

Johannes 3, vers 16 en 17  Hier staat geschreven: Want alzo lief 
heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven 

heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar 

eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld 
gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld 

door Hem behouden worde. 

Johannes 10, vers 26 tot en met 30  Hier staat geschreven: Maar 
gij gelooft niet, omdat gij niet tot mijn schapen behoort. Mijn 

schapen horen naar mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij, en Ik 
geef hun eeuwig leven en zij zullen voorzeker niet verloren gaan in 

eeuwigheid en niemand zal ze uit mijn hand roven. Wat mijn Vader 

Mij gegeven heeft, gaat alles te boven en niemand kan iets roven 
uit de hand mijns Vaders. Ik en de Vader zijn één.  

Johannes 14, vers 31  Hier staat geschreven: Maar de wereld moet 
weten, dat Ik de Vader liefheb en zó doe, als Mij de Vader geboden 

heeft. Staat op, laten wij vanhier gaan.   

De bode engel Gods sprak, 
 

Voorwaar, luister ook naar de boodschap ‘Sinterklaas en de 

kerstman zijn uit den boze’ van 18 oktober 2013. 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 

verdween. 
 

SHALOM 



 
 

 

2286 
 
 

 

 
 

 

Deze boodschap is voor jou, studente! God loves 
you 
 

WELKOM! DEZE BOODSCHAP IS VOOR U; JE LUISTERT IN DE 
TREIN NAAR DE BOODSCHAPPEN, WERKELIJK SCHRIK NIET, WANT 

GOD HEEFT JE ZEER LIEF EN BEMOEDIGT JE MET DEZE 
BOODSCHAP. JE GAAT ER NU NAAR LUISTEREN!  

  

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 10 december 2013 bracht een bode 

engel van de almachtige God de volgende boodschap Gods over 
aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.  

 
Shalom, profeet Benjamin Cousijnsen! Mijn naam is Coralindosh en 

ben een bode engel Gods, en ik ben uitgezonden naar u in de 

almachtige naam van Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus van 
Nazareth. 

 
Voorwaar, daar zit gij in de trein en luistert naar het 

YouTube kanaal, naar de boodschap van Gods geliefde 

eindtijdprofeet. 
Welkom! Deze boodschap is voor u. Thuis wordt er nooit naar u 

geluisterd, want men heeft geen tijd. En als gij een vraag heeft en 

een antwoord vraagt, wat betrekking heeft op uw studie, wordt gij 
voor een domme ezel uitgemaakt, terwijl uw ouders u samen met 

de familie bijna dwongen, onder dreiging, dat gij deze studie moest 
gaan maken. Voorwaar, thuis loopt gij als het ware op vurige kolen, 

en nergens kunt gij terecht. Voorwaar,  

 
Lees voor: Psalm 25, vers 6 en vers 14 tot en met 18  Daar 

staat over uw gedachten en gevoelens geschreven, hoor maar 
eens: Gedenk uw barmhartigheid, HERE, en uw gunstbewijzen, 

want die zijn van eeuwigheid. 

Des HEREN vertrouwelijke omgang is met wie Hem vrezen, en zijn 
verbond maakt Hij hun bekend. Mijn ogen zijn bestendig op de 
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HERE, want Hij voert mijn voeten uit het net. Wend U tot mij en 
wees mij genadig, want eenzaam ben ik en ellendig. De 

benauwdheden mijns harten hebben zich uitgebreid, voer mij uit 

mijn angsten. Zie op mijn ellende en mijn moeite, en vergeef al 
mijn zonden.  

Psalm 28, vers 1 tot en met 3  Tot U roep ik, HERE, mijn rots; wend 
U niet zwijgend van mij af, opdat ik niet, als Gij tegen mij blijft 

zwijgen, worde als zij die in de groeve nederdalen. Hoor naar mijn 

luide smekingen, als ik tot U roep om hulp, en mijn handen ophef 
naar uw binnenste heiligdom. Ruk mij niet weg met de goddelozen, 

noch met de bedrijvers van ongerechtigheid, die met hun naasten 
vriendelijk spreken, terwijl boosheid in hun hart is.  

 

Lees voor: Psalm 28, vers 6 tot en met 7  Hier staat geschreven: 
Geprezen zij de HERE, want Hij heeft gehoord mijn luide 

smekingen. De HERE is mijn kracht en mijn schild; op Hem 
vertrouwde mijn hart en ik werd geholpen. Daarom juicht mijn hart 

en loof ik Hem met mijn lied.  

Psalm 34, vers 4 tot en met 7  Hier staat geschreven: Maakt met 
mij de HERE groot, en laat ons tezamen zijn naam verheffen. Ik 

zocht de HERE en Hij antwoordde mij, Hij redde mij uit al mijn 

verschrikkingen. Zij schouwen naar Hem en stralen van vreugde, 
en hun aangezicht zal niet schaamrood worden. Deze ellendige hier 

riep en de HERE hoorde, Hij verloste hem “en haar” uit al zijn “en 
haar” benauwdheden.  

 

De trein stopt… 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 
 

 

De waarheid komt altijd aan het licht! 
 

BOODSCHAP VAN GOD: DE HEILIGE GEEST OVERTUIGT EN WIJST 

EROP WIE GIJ ZIJT, ALS U ZICH NIET GEDRAAGT EN LUISTERT 
NAAR YESHUA HAMASIACH, ISA, JEZUS CHRISTUS. DE WAARHEID 

KOMT ALTIJD AAN HET LICHT!  
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Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 11 december 2013 bracht een bode 

engel van God, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, deze 
boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.  

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Isa, Jezus Christus van Nazareth.  

 
Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, profeet Benjamin Cousijnsen: 

De mensen, die zich hebben laten dopen, (dit telt alleen voor de 
mensen, die zich via de ‘stichting’ hebben laten dopen) mogen zich 

melden voor het boek ‘RUACHA, YESHU, SHALOM!’ dat men gratis 

krijgt van Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus.  
Voorwaar, mijn naam is Rubschabinja en ben een bode engel Gods. 

 
Gij daar, weet gij wat het resultaat is van de zonde? 

De Heilige Geest overtuigt en wijst erop, wie gij zijt als gij zich niet 

gedraagt en luistert naar Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus. 
De waarheid komt altijd aan het licht! 

 

Lees voor: 1 Johannes 5, vers 4 en 5  Hier staat geschreven: 
Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld; en dit is de 

overwinning, die de wereld overwonnen heeft: ons geloof. Wie is 
het, die de wereld overwint, dan wie gelooft, dat Jezus de Zoon van 

God is? 

En vers 18, 19 en 20  Wij weten, dat een ieder, die uit God geboren 
is, niet zondigt; want Hij, die uit God geboren werd, bewaart hem, 

en de boze heeft geen vat op hem. Wij weten, dat wij uit God zijn 
en de gehele wereld in het boze ligt. Doch wij weten, dat de Zoon 

van God gekomen is en ons inzicht gegeven heeft om de 

Waarachtige te kennen; en wij zijn in de Waarachtige, in zijn Zoon 
Jezus Christus. Dit is de waarachtige God en het eeuwige leven. 

Voorwaar, Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, 

ontmaskert wie men werkelijk is, of wie ze zijn in Zijn licht! 
Hoor aandachtig. 

 
Lees voor: Daniël B, vers 1 tot en met 64  Daar staat 

geschreven: In Babylon woonde een man die Jojakim heette. Hij 
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was getrouwd met Susanna, de dochter van Chilkia. Zij was een 
bijzonder mooie vrouw en had ontzag voor God. Haar ouders waren 

rechtschapen en hadden hun dochter opgevoed volgens de wet van 

Mozes. Jojakim was een vermogend man. Hij had een tuin naast 
zijn huis en daar vergaderden de Joden, want hij genoot het 

meeste aanzien van iedereen.  
Nu waren er dat jaar twee volksoudsten als rechters aangesteld, 

van wie gold wat de Heer gezegd heeft: ‘Wetteloosheid is uitgegaan 

van Babylon, van de oudsten, die rechters waren en geacht werden 
het volk te besturen.’ Zij brachten veel tijd bij Jojakim door, en 

iedereen die een geschil had ging naar hen toe. Als tegen de 
middag het volk was weggegaan, ging Susanna in de tuin van haar 

man wandelen. Elke dag zagen de twee oudsten haar daar 

binnenkomen en rondwandelen, en ze gingen haar steeds meer 
begeren. Ze luisterden niet naar hun verstand en keken niet meer 

op naar de hemel; ze vergaten dat er ook over hen rechtvaardig 
geoordeeld zou worden. Allebei waren ze ziek van verlangen naar 

haar, maar ze vertelden het elkaar niet, omdat ze zich ervoor 

schaamden dat ze gemeenschap met haar wilden hebben. Dag na 
dag probeerden ze haar te zien te krijgen.  

Op een dag zei de een tegen de ander: ‘Laten we naar huis gaan, 

het is etenstijd,’ en ze liepen ieder een andere kant op. Maar na 
een omweg kwamen ze allebei op dezelfde plaats terug, en toen ze 

elkaar vroegen waarom, bekenden ze elkaar hun verlangen. Samen 
overlegden ze welk moment geschikt zou zijn om haar alleen aan te 

treffen. Nog terwijl ze dat bespraken, kwam Susanna zoals 

gewoonlijk de tuin binnen met twee dienaressen. Ze verlangde 
ernaar te baden, want het was warm. Er was niemand behalve de 

twee oudsten, die zich hadden verscholen om haar te begluren. Ze 
zei tegen de dienaressen: ‘Ga olie en balsems voor mij halen en 

sluit de poort van de tuin, dan kan ik een bad nemen.’ Ze deden 

wat zij vroeg; ze sloten de poort van de tuin en verdwenen door de 
zijingang om het gevraagde te halen, zonder de oudsten die zich 

daar verscholen hadden op te merken. Zodra de dienaressen weg 

waren, kwamen de twee oudsten tevoorschijn en liepen op haar 
toe. Ze zeiden: ‘De poort van de tuin is dicht en niemand kan ons 

zien. We worden verteerd door verlangen naar jou. Doe wat wij je 
vragen en heb gemeenschap met ons. Anders zullen we tegen jou 

getuigen en zeggen dat er een jongeman bij je was en dat je 
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daarom je dienaressen hebt weggestuurd.’ Susanna kreeg het 
benauwd en zei: ‘Ik kan geen kant op, want als ik aan u toegeef 

betekent dat mijn dood, en als ik het niet doe ben ik aan u 

overgeleverd. Toch doe ik het niet. Ik val liever in uw handen dan 
dat ik tegen de Heer zondig.’ En Susanna begon luid te roepen, 

maar de twee oudsten overstemden haar. Een van hen liep naar de 
poort van de tuin en maakte die open. Toen de dienaren in het huis 

het geroep in de tuin hoorden, renden ze door de zijingang de tuin 

in om te zien wat er met Susanna was gebeurd. Toen de oudsten 
hun verhaal hadden gedaan, schaamden de dienaren zich diep, 

want zoiets hadden ze nog nooit over Susanna gehoord.  
De volgende dag, toen het volk bij haar man Jojakim bijeenkwam, 

waren daar ook de twee oudsten, die hun misdadige plan om 

Susanna te doden ten uitvoer wilden brengen. Ze zeiden waar 
iedereen bij stond: ‘Laat Susanna halen, de dochter van Chilkia, de 

vrouw van Jojakim.’ En zo gebeurde het. Ze kwam, samen met 
haar ouders, haar kinderen en al haar verwanten. Susanna was een 

buitengewoon bevallige en mooie vrouw. De schoften bevalen haar 

te ontsluieren – ze was immers gesluierd – om zich in haar 
schoonheid te verlustigen. Maar de mensen in haar gezelschap, en 

allen die haar zagen, moesten huilen. Te midden van het volk 

stonden de twee oudsten op en legden hun handen op haar hoofd. 
Huilend keek Susanna op naar de hemel, want in haar hart 

vertrouwde ze op de Heer. De oudsten zeiden: ‘Terwijl wij alleen in 
de tuin wandelden, kwam deze vrouw met twee dienstmeisjes 

binnen, sloot de poort van de tuin en stuurde de meisjes weg. Toen 

kwam er een jongeman naar haar toe die zich verborgen had 
gehouden, en hij ging bij haar liggen. Vanuit een hoek van de tuin 

zagen wij dat misdadige gedrag en wij haastten ons erheen. We 
zagen dat ze gemeenschap hadden, maar konden hem niet 

overmeesteren, omdat hij sterker was dan wij en door de poort 

naar buiten vluchtte. Toen hebben we haar gegrepen en haar 
gevraagd wie die jongeman was. Zij wilde het ons niet zeggen. Dit 

is ons getuigenis.’ En de vergadering geloofde hen omdat ze 

oudsten van het volk en rechters waren, en Susanna werd ter dood 
veroordeeld. Daarop riep zij met luide stem: ‘Eeuwige God, u die 

het verborgene kent en alles weet voordat het gebeurt, u weet dat 
zij mij vals beschuldigd hebben. Ik moet sterven, hoewel ik niets 
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gedaan heb van alles waar zij mij van betichten.’ En de Heer 
hoorde haar.  

Terwijl zij werd weggeleid om gedood te worden, wekte God het 

heilige vuur in een jongen, die Daniël heette. Hij riep luid: ‘Ik maak 
mij niet schuldig aan haar bloed.’ Het hele volk keerde zich naar 

hem toe en zei: ‘Wat bedoel je daarmee?’ Hij ging in hun midden 
staan en zei: ‘Bent u wel bij zinnen, zonen en dochters van Israël? 

Veroordeelt u een dochter van Israël zonder ondervraging, zonder 

kennis van de feiten? Ga terug naar de vergaderplaats, want ze 
hebben haar vals beschuldigd.’ Het hele volk ging haastig terug. De 

oudsten zeiden tegen Daniël: ‘Kom bij ons zitten en zeg wat je te 
zeggen hebt, want God heeft je de wijsheid van een oudere man 

gegeven.’ En Daniël zei: ‘Zet de twee rechters ver uit elkaar, dan 

zal ik hen ondervragen.’ Toen ze uit elkaar gezet waren, riep hij 
eerst de een bij zich en zei: ‘U bent in slechtheid oud geworden, 

maar nu komen ook uw eerdere zonden aan het licht. U hebt 
onrechtvaardige vonnissen geveld: onschuldigen veroordeeld en 

schuldigen vrijgesproken, terwijl de Heer zegt: “Breng een 

onschuldige die in zijn recht staat niet ter dood.” Als u deze vrouw 
werkelijk gezien hebt, zeg ons dan: onder wat voor boom hebt u 

hen met elkaar gezien?’ Hij antwoordde: ‘Onder een mastiekboom.’ 

Daniël zei: ‘Mooi! Met die leugen hebt u uw eigen straf bepaald, 
want Gods engel heeft van God al bevel gekregen u te vellen.’ Hij 

stuurde hem weg en liet de ander voorleiden. Tegen hem zei hij: ‘U 
bent een nakomeling van Kanaän en niet van Juda! Schoonheid 

heeft u misleid, begeerte uw hart verdorven. Zo hebt u de dochters 

van Israël behandeld, en uit angst hadden zij gemeenschap met u. 
Maar deze dochter van Juda heeft zich tegen uw wetteloosheid 

verzet. Nu dan, zeg mij: onder wat voor boom hebt u hen met 
elkaar betrapt?’ En hij zei: ‘Onder een eik.’ Toen zei Daniël: ‘Mooi! 

Ook uw leugen keert zich tegen u, want Gods engel staat al klaar 

met een zwaard om u te doorklieven. Hij vernietigt u beiden.’ 
Hierop begonnen alle aanwezigen luid te juichen en God te prijzen, 

die redt wie op hem vertrouwt. Ze verdrongen zich om de twee 

oudsten, die Daniël op grond van hun eigen woorden als valse 
getuigen had ontmaskerd. Zoals de wet van Mozes gebiedt, deden 

ze met hen wat zij een ander hadden willen aandoen: ze brachten 
hen ter dood. Zo werd die dag onschuldig bloed gered. Chilkia en 

zijn vrouw prezen God omwille van hun dochter Susanna, samen 
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met haar man Jojakim en al hun verwanten, omdat gebleken was 
dat zij niets schandelijks had gedaan. En vanaf die dag genoot 

Daniël veel aanzien bij het volk.  

 
Johannes 14, vers 6  Hier staat geschreven:  Jezus zeide tot 

hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt 
tot de Vader dan door Mij. 

En vers 20  Te dien dage zult gij weten, dat Ik in mijn Vader ben en 

gij in Mij en Ik in u. 
Johannes 15, vers 5 tot en met 8  Daar staat geschreven: Ik ben de 

wijnstok, gij zijt de ranken. Wie in Mij blijft, gelijk Ik in hem, die 
draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt gij niets doen. Wie in Mij 

niet blijft, is buitengeworpen als de rank en is verdord, en men 

verzamelt ze en werpt ze in het vuur en zij worden verbrand. 
Indien gij in Mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraagt wat gij 

maar wilt, en het zal u geworden. Hierin is mijn Vader verheerlijkt, 
dat gij veel vrucht draagt en gij zult mijn discipelen zijn.  

De bode engel Gods sprak,  

 
Voorwaar, wie zijn zonden belijdt, is waarlijk vrij! 

 

Lees voor: Johannes 3, vers 16  Hier staat geschreven: Want alzo 
lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon 

gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren 
ga, maar eeuwig leven hebbe.   

 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 
verdween. 

 

 
 

Gelooft u dat wat God over laat brengen waar 

is? 
 
GODS ENGELEN KOMEN ALTIJD IN DE NAAM VAN YESHUA 

HAMASIACH, ISA, JEZUS CHRISTUS, NAAR GODS WARE 
DIENSTKNECHT EN PROFEET, BENJAMIN COUSIJNSEN. TOCH ZIJN 

ER NOG HOKJESDENKERS, DIE HET NIET KUNNEN GELOVEN. 
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Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 11 december 2013 op de avond bracht 

een bode engel van de almachtige God de volgende boodschap over 
aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Isa, Jezus Christus. Voorwaar, ik ben Rafaël, de bode 

engel Gods. 
 

Voorwaar, voorwaar, zelf als ik u zeg, die luistert: Ik ben een 

bode engel Gods, dan zijn er toch nog steeds hokjesdenkers.  
Zelfs als ik u mag zeggen dat in: 

 
Jeremia 32, vers 27 staat geschreven: Zie, Ik, de HERE, ben de 

God van al wat leeft; zou voor Mij iets te wonderlijk zijn? 

 
Gelooft gij dit, en zo niet, wat voor soort Christen zijt gij 

dan? 

En nu het volgende: als ik u zeg, Ik ben een bode engel van God en 
kom in Zijn almachtige naam, de naam van Yeshua HaMashiach, 

Isa, Jezus Christus, dan gelooft gij mij niet. Maar gij denkt wel, dat 
ik een of andere gevallen engel ben, die tot Gods geliefde ware 

eindtijdprofeet spreekt. Maar als dit zo zou zijn, dan zouden Gods 

heilige engelen nimmer de naam van Yeshua HaMashiach, Isa, 
Jezus Christus, noemen en belijden, wanneer zij de boodschappen 

komen brengen. Maar ze zouden juist trachten om u van de volle 
waarheid af te brengen, en zeker niet dit soort boodschappen 

overbrengen, in opdracht van de allerhoogste, almachtige God, 

namens de Heer Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus zelf. 
Begrijpt gij en gelooft gij dit? 

 

Voorwaar, de God van Abraham, Izaäk en Jakob gaf u juist in 
deze tijd een oprechte en eenvoudige profeet, zoals de Zoon 

van God ook in alle eenvoudigheid destijds naar u kwam op 
aarde, om u wakker te schudden.  
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God bracht u een ware profeet in deze dagen! En of gij hem wel of 
niet gelooft, en het wel of niet leuk vindt, dat maakt hem eigenlijk 

niets uit. Hij kan alle kwaadsprekers en hokjesdenkers, en vul maar 

in, makkelijk naast zich neerleggen en zal nimmer zwijgen, omdat 
hij alleen naar de God van Israël luistert en naar Yeshua 

HaMashiach, Isa, Jezus Christus van Nazareth. En de Heer zal het 
werk, wat Hij begonnen is via Zijn eenvoudige ware dienstknecht 

en profeet, Benjamin Cousijnsen, volbrengen, en wel op de wijze, 

waarop de Here God het zelf verkiest door te geven, zowel de 
boodschappen Gods via Zijn engelen gebracht, als wel Gods 

woorden, die de Heer direct spreekt via profeet Benjamin 
Cousijnsen. Alle woorden worden in de volle waarheid van Yeshua 

HaMashiach, Isa, Jezus Christus, aan Benjamin Cousijnsen 

doorgegeven. Voorwaar, profeet Benjamin Cousijnsen zegt: “Liever 
geliefd in de hemel dan op aarde”.  

 
Lees voor: Romeinen 8, vers 38 en 39  Hier staat geschreven: 

Want ik ben verzekerd, dat noch dood noch leven, noch engelen 

noch machten, noch heden noch toekomst, noch krachten, noch 
hoogte noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen 

scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Here. 

 
Johannes 3, vers 16  Daar staat geschreven: Want alzo lief heeft 

God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 
opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig 

leven hebbe. 

De bode engel Gods sprak, 
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! en verdween. 
 

 

 

Wijsheid is Gods Heilige Geest! 
 

GODS HEILIGE GEEST ONDERWIJST MENSEN EN HEEFT HEN LIEF! 
DE HEILIGE GEEST, WIJSHEID, ZIET ALLES EN VERVULT DE HELE 

WERELD! LEES MEE, DE BOEKEN DIE WEGGEHAALD ZIJN, DOOR 

DE EEUWEN HEEN, ZIJN BELANGRIJK! 
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Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Op 12 december 2013 bracht de bode 
engel van de almachtige God, de God van Abraham, Izaäk en 

Jakob, woord voor woord de volgende boodschap Gods over aan 
eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.  

 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Isa, Jezus Christus van Nazareth. Voorwaar, ik ben de 

bode engel Gods en mijn naam is Lovesadai.  
 

Voorwaar, 

 
Wijsheid 1, vers 4 tot en met 16  De wijsheid zoekt geen 

onderkomen in een ziel die sluw is, ze woont niet in een lichaam dat 
door zonde wordt beheerst. Als Gods heilige geest onderwijst ze 

mensen. Bedrog ontvlucht ze, onverstandig denken gaat ze uit de 

weg, waar onrecht opdoemt trekt ze zich terug. De wijsheid is een 
geest die mensen liefheeft. Maar godslasteraars houdt ze 

verantwoordelijk voor hun woorden. God weet wat er in hun 

binnenste leeft, hij ziet feilloos wat ze in gedachten hebben en 
hoort wat er uit hun mond komt. De geest van de Heer vervult 

immers de hele wereld; hij die alles omvat weet wat er gezegd 
wordt. Daarom kan niemand onopgemerkt iets onrechtvaardigs 

zeggen, en zal ook niemand zijn gerechte straf ontlopen. Alles wat 

goddeloze mensen bedenken zal onderzocht worden, en wat ze 
gezegd hebben zal de Heer worden voorgelegd als bewijs van hun 

misdragingen. Zijn oor is gespitst en hoort alles, geen enkel 
opstandig geluid blijft onopgemerkt. Hoed u dus voortaan voor 

zinloos geklaag, houd u ver van lasterpraat. Wat heimelijk gezegd 

wordt zal niet in stilte verdwijnen, en wie leugens spreekt bewerkt 
zijn eigen ondergang. Zoek de dood niet op door slecht te leven, 

trek het verderf niet aan door wat u doet. Want de dood is niet door 

God gemaakt. God vindt geen vreugde in de ondergang van enig 
levend wezen. Hij heeft alles geschapen om het te laten bestaan. 

Alles ter wereld dient om het leven in stand te houden. In geen 
enkel schepsel ligt de kiem van de dood, en het dodenrijk kan op 

aarde geen rechten doen gelden, want rechtvaardigheid maakt 
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onsterfelijk. De goddelozen echter wenken de dood en roepen hem 
bij zich. Doordat ze hem voor een vriend houden, kwijnen ze weg. 

Ze sluiten een verbond met hem, en ze verdienen het ook om bij 

hem te horen.  
 

Johannes 14, vers 6  Jezus zeide tot hem “en haar”: Ik ben de 
weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan 

door Mij. 

 
Lees voor: Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de 

wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 
een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. 

 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 

verdween. 
 

SHALOM 

 
 

Beestachtige kenmerken met de dag 

zichtbaarder! 
 

DE ‘BEEST’ KENMERKEN WORDEN MET DE DAG ZICHTBAARDER: 

DE AANVALLEN VAN DE GEVALLEN ENGELEN ZIJN STERK 
TOEGENOMEN, EN DE TOTALE OVERNAME! MEN GEDRAAGT ZICH 

ALS EEN BEEST, DOOR DE OVERNAME VAN DEMONEN! 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Ik ben profeet Benjamin Cousijnsen. Op 

donderdag 12 december 2013 kreeg ik de volgende boodschap van 

een bode engel Gods, die ik heel graag met u wil delen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Isa, Jezus Christus. Voorwaar, ik zeg u, mijn naam is 

Elisama.  
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Spoedig kunt gij kijken naar een Actie Movie van de 
Evangelische Eindtijdspace en Heiscoming12 met vervulde 

profetieën.  

Mis dit niet! Voorwaar, de aanvallen van de gevallen engelen zijn 
sterk toegenomen, en de totale overname. Men gedraagt zich als 

het ware, door de overname van de demonen, als een beest. Dit 
komt, omdat men voor Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, 

niet koos, en zij God verworpen hebben, door bewust te kiezen om 

afgesneden te worden. Hierdoor wordt hun ziel in de hel geworpen 
en het lichaam overgenomen. In vele landen eert men reeds apen 

en slangen, spinnen, honden en ratten en katten, en men eet zelfs 
mensen! Er zijn velen, die zich aanbieden om opgegeten te worden, 

of om gebruikt te worden voor menselijke proeven.  

 
De kenmerken worden met de dag zichtbaarder.  

En zoals in de tijden van Henoch, herhaalt zich alles en zelfs erger 
nog, en men maakt werkelijk een hel op aarde. Voorwaar, bekeer 

u! Want de gevallen engelen trekken eropuit, en ze weten: hun tijd 

is kort! Uw eigen keus is hemel of hel, of tegen Yeshua 
HaMashiach, of voor Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. De bode 

engel Gods sprak verder,  

 
Voorwaar, sluit uw handen in gebed en nodig Yeshua 

HaMashiach, Isa, Jezus Christus, uit in uw leven, en vraag 
Hem om in uw hart te komen. 

En ga een relatie aan. Gij krijgt er eeuwig leven voor terug: het 

beste! Geen pijn of wat dan ook, maar eeuwige blijdschap, vrede en 
goedheid. 

 
Johannes 8, vers 12  Wederom dan sprak Jezus tot hen en zeide: 

Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de 

duisternis wandelen, maar hij, “zij”, zal het licht des levens 
hebben. 

 

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
 

SHALOM 
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Gedenk Mij van oud op nieuw met Moscatel 

druiven 
 
DE HEER ZEGT: GEDENK MIJ VAN OUD- OP NIEUWJAAR, BIJ ELKE 

(MOSCATEL) DRUIF, BIJ ELKE TIK VAN 24.00 UUR! DE HEER ZAL U 

ZEGENEN DOOR DIT TE DOEN, DOOR TE GEHOORZAMEN, EN OP 
DEZE WIJZE HEM TE EREN!  

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! 14 December 2013 

 

Benjamin stapte een helder verlichte kamer binnen… 
Ik hoorde zingen, schrijft Benjamin, en hoorde de engelen zingen: 

‘Heft uw hoofd omhoog, want de Koning komt!’  
Benjamin hoorde de woorden: Shalom, profeet Benjamin 

Cousijnsen, vrede zij u! 

“Wie bent u? Er is voor mijn ogen heel scherp licht”, zei Benjamin. 
Ik ben het, uw Rabboeni, uw Meester, Tze’va’ot, Here der 

heerscharen! 
Benjamin wilde knielen, maar de Heer zei: Voorwaar, nee, werp u 

niet neder. Kijk, Ik ben wie Ik ben.  

“Ja”, zei Benjamin, “nu zie ik u en kan het licht nu ook beter 
verdragen”.  

Neem plaats en schrijf op, Mijn geliefde. Voorwaar, voorwaar, Ik 

zeg u, luister aandachtig. Ik, Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus 
Christus van Nazareth, ben heilig, kadosh!  

Ik spreek nu over Mijzelf tot u die luistert... 
 

Voorwaar, gedenk Mij tijdens de overgang van oud- op 

nieuwjaar, als gij Mij liefhebt. 
Dan zal Ik u vullen bij het nemen van elke druif, bij elke tik van 

24.00 uur. Ik ben de Wijnstok, en gedenk bij elke druif, dat gij in 
Mij bent. En neemt bij iedere slag… in gedachten, hetgeen Ik voor u 

heb gedaan en u gered heb. Neem en eet het, en doe dit met 

dankbaarheid.  
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En dank Mij en de Vader en de Heilige Geest na afloop van het 
nemen van de Moscatel druiven*. Dank, dat Ik deze druiven heb 

gezegend, en dat Ik, Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, 

Adonai, Elohím, uw Wijnstok ben en Mijn Vader de Landman is, die 
u zegent. En wie in Mij gelooft, dat Ik het ben, zal bij het nemen 

nog meer vruchten dragen en ontvangen, omdat gij Mij gedenkt. 
 

Voorwaar, zo maakte Ik op de bruiloft te Kana, van water in 

vaten, de beste wijn. 
Ik leeft en zeg u, Is uw geloof groot genoeg om Mij te gedenken? 

Dan zal Ik elke vrucht in u omzetten in zegeningen! Voorwaar, 
 

Johannes 14, vers 6  Jezus zeide tot hem “en haar”: Ik ben de 

weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan 
door Mij. 

 
Voorwaar,  

 

Johannes 15, vers 4  Evenals de rank geen vrucht kan dragen uit 
zichzelf, als zij niet aan de wijnstok blijft, zo ook gij niet, indien gij 

in Mij niet blijft. 

 
Voorwaar, Ik zal deze dag zegenen. 

Wie Mij gedenkt, zal Ik gedenken! 
 

Lees voor: Galaten 5, vers 22  Hier staat geschreven: Maar de 

vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, 
vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. 

 
Voorwaar, voorwaar, gedenk dit! 

Ook zal Ik u zegenen, zodat gij veel vrucht zult dragen. Ik ben wie 

Ik ben, Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus. 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de Heer, en verdween. 

 

SHALOM! Gods zegen 
 

*witte druiven 
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Want er zijn zekere mensen binnengeslopen! 
 

WANT ER ZIJN ZEKERE MENSEN BINNENGESLOPEN - REEDS LANG 

TEVOREN TOT DIT OORDEEL OPGESCHREVEN - GODDELOZEN, DIE 
DE GENADE VAN ONZE GOD IN LOSBANDIGHEID VERANDEREN EN 

ONZE ENIGE HEERSER EN HERE, YESHUA HAMASIACH, ISA, JEZUS 

CHRISTUS, VERLOOCHENEN. 
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, welkom! Op 16 december 2013 bracht een bode engel van de 
almachtige God, van de God van Abraham, Izaäk en Jakob, de 

volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin 
Cousijnsen. 

 

Shalom, profeet Benjamin Cousijnsen! Ik begroet u in de 
wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus van 

Nazareth. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, mijn naam is Karetha en 
ben de bode engel des Heren. 

 

Voorwaar, Gods ware profeet Gods, de Heilige Geest Gods 
zweefde over de aarde. 

 

Genesis 3, vers 9  En de HERE God riep de mens tot Zich en zeide 
tot hem: Waar zijt gij?  

 
Johannes 10, vers 1 en vers 8  Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, 

wie niet door de deur de schaapskooi binnenkomt, maar op een 

andere plaats inklimt, die is een dief en een rover. 
Allen, die vóór Mij gekomen zijn, zijn dieven en rovers, maar de 

schapen hebben naar hen niet gehoord. 
 

Voorwaar, Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, 

waarschuwt u via profeet Benjamin Cousijnsen! 
 

Efeziërs 4, vers 11  En Hij heeft zowel apostelen als profeten 

gegeven, zowel evangelisten als herders en leraars. 
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Voorwaar, 
 

Genesis 3, vers 9  En de HERE God riep de mens tot Zich en zeide 

tot hem: Waar zijt gij?  
 

Voorwaar, satan heeft vele apostelen, profeten, 
evangelisten, herders en leraars, en vele Christenen 

gekopieerd! 

 
2 Petrus 2, vers 22 en vers 19  Hun is overkomen, wat een waar 

spreekwoord zegt: Een hond, die teruggekeerd is naar zijn 
uitbraaksel, of: een gewassen zeug naar de modderpoel. 

Vrijheid spiegelen zij hun voor, hoewel zij zelf slaven des verderfs 

zijn; immers, door wie men overmeesterd is, diens slaaf is men. 
 

Voorwaar, houd deze boodschap in gedachtenis en al die 
zogenaamde apostelen, profeten, evangelisten en herders en 

leraars, en vele valse Christenen! 

 
Lees voor: 2 Korinthiërs 11, vers 14 en vers 15  Hier staat 

geschreven: Geen wonder ook! Immers, de satan zelf doet zich 

voor als een engel des lichts. Het is dus niets bijzonders, indien ook 
zijn dienaren zich voordoen als dienaren der gerechtigheid; maar 

hun einde zal zijn naar hun werken. 
 

Voorwaar, zo spreekt de Heer! 

 
Lees voor: 1 Johannes 4, vers 3  Hier staat geschreven: En iedere 

geest, die Jezus niet belijdt, is niet uit God. En dit is de geest van 
de antichrist, waarvan gij gehoord hebt, dat hij komen zal, en hij is 

nu reeds in de wereld. 

 
Voorwaar, aan de vrucht herkent men de geest. 

 

Lees voor: 2 Johannes 1, vers 7 tot en met 11  Hier staat 
geschreven: Want er zijn vele misleiders uitgegaan in de wereld, 

die de komst van Jezus Christus in het vlees niet belijden. Dit is de 
misleider en de antichrist. Let op uzelf, dat gij niet verliest wat wij 

verricht hebben, maar uw loon ten volle ontvangt. Een ieder, die 



 
 

 

2302 
 
 

 

verder gaat en niet blijft in de leer van Christus, heeft God niet; wie 
in die leer blijft, deze heeft zowel de Vader als de Zoon. Indien 

iemand tot u komt en deze leer niet brengt, ontvangt hem niet in 

uw huis en heet hem niet welkom. Want wie hem welkom heet, 
heeft deel aan zijn boze werken. 

 
Judas 1, vers 4  Hier staat geschreven: Want er zijn zekere 

mensen binnengeslopen – reeds lang tevoren tot dit oordeel 

opgeschreven – goddelozen, die de genade van onze God in 
losbandigheid veranderen en onze enige Heerser en Here, Jezus 

Christus, verloochenen. 
 

Voorwaar,  

 
Openbaring 2, vers 16  Hier staat geschreven: Bekeer u dan; 

maar zo niet, dan kom Ik spoedig tot u en Ik zal strijd tegen hen 
voeren met het zwaard mijns monds. 

 

Mattheüs 12, vers 33  Hier staat geschreven: Acht de boom 
goed, maar dan ook zijn vrucht, òf acht de boom slecht, maar dan 

ook zijn vrucht, want aan zijn vrucht kent men de boom. 

Mattheüs 7, vers 21 tot en met 23  Hier staat geschreven: Niet een 
ieder, die tot Mij zegt: Here, Here, zal het Koninkrijk der hemelen 

binnengaan, maar wie doet de wil mijns Vaders, die in de hemelen 
is. Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: Here, Here, hebben wij 

niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam boze geesten 

uitgedreven en in uw naam vele krachten gedaan? En dan zal Ik 
hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij 

werkers der wetteloosheid. 
En vers 19  Iedere boom, die geen goede vrucht voortbrengt, wordt 

uitgehouwen en in het vuur geworpen. 

En vers 6  Geeft het heilige niet aan de honden en werpt uw 
paarlen niet voor de zwijnen, opdat zij die niet vertrappen met hun 

poten en, zich omkerende, u verscheuren. 

 
Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, 

dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die 
in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.  
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Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 
verdween. 

 

 
 

Sapper de flap, doe uw maskers af! 
 
‘CLOWNS VAN DE WERELD’, HOOR: SAPPER DE FLAP, DOE UW 

MASKERS AF!!!! DOE U NIET ANDERS VOOR, EN WEES NIET 

STOER, MAAR ECHT! 
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Op 16 december 2013 bracht een bode 
engel van de almachtige God de volgende boodschap over aan 

eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Isa, Jezus Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, 
mijn naam is Rafaël en ben de bode engel Gods. 

 

Kent gij clown Anita van de Evangelische Eindtijdspace en 
Heiscoming12? 

Met deze clown kunt gij lachen, en het is lachwekkend met haar 
uiterlijk en haar doen en haar stemmetje. Voorwaar,  

 

Psalm 18, vers 37  Gij hebt mij ruimte gegeven voor mijn 
schreden, en mijn enkels wankelden niet.  

 

Voorwaar, maar als gij als clown van die grote schoenen 
draagt, dan vraagt gij – ook met de grote clown flappers – 

om problemen! 
Voorwaar, clown Anita vertelt de kinderen, door middel van haar 

optreden, over Jezus Christus. Maar weet gij, Jezus Christus kijkt 

naar het hart van deze clown, en ziet de inzet en het lef om de 
kinderen te bereiken door middel van humor! Voorwaar, deze clown 
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is anders dan iemand van de wereld. Zij heeft Jezus Christus leren 
kennen en wil dit delen, ook met u.  

 

De Bijbel spreekt ook over een groep huichelachtige clowns 
in: 

 
Mattheüs 23, vers 27 en 28  Wee u, schriftgeleerden en 

Farizeeën, gij huichelaars, want gij gelijkt op gewitte graven, 

“clowns van de wereld”, die van buiten wel schoon schijnen, 
maar van binnen vol zijn van doodsbeenderen en allerlei 

onreinheid. Zo ook gij, van buiten schijnt gij de mensen wel 
rechtvaardig, doch van binnen zijt gij vol huichelarij en 

wetsverachting. 

 
Voorwaar, gij daar, Al draagt gij een masker of zijt gij een 

clown, er is iemand die diep in uw hart kijkt en tegen u zegt: 
Doet u niet anders voor en wees niet stoer, maar echt! 

 

Kolossenzen 2, vers 2 en 3  Opdat hun harten getroost en zij in 
de liefde verenigd worden tot alle rijkdom van een volledig inzicht, 

en zij het geheimenis Gods mogen kennen, Christus, in wie al de 

schatten der wijsheid en kennis verborgen zijn. 
 

Lees voor: Johannes 3, vers 16 en 17  Daar staat geschreven: 
Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren 

Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet 

verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon 
niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar 

opdat de wereld door Hem behouden worde. 
En vers 21  Maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat 

van zijn werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 

 
Voorwaar, doe uw maskers af, sapperdeflap! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 

verdween. 
 

 
 

Voor een berehap met pindasaus kom ik eruit! 
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COUSIJNSEN SLIEP ERG DIEP, EN DE BODE ENGEL GODS, 

MARSONIA, GEBRUIKTE IN JEZUS CHRISTUS’ NAAM, GODS 

KRACHTIGE WOORDEN, OM DEZE BEER..... UHHH, IK BEDOEL 
BENJAMIN, UIT ZIJN HOL TE LOKKEN!  

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! 17 December 2013 

 
Benjamin Cousijnsen, Gods eenvoudige en ware eindtijdprofeet, 

hoorde zijn naam roepen, terwijl hij sliep. De bode engel Gods riep, 

Benjamin, Benjamin, word wakker! Shalom! 
Benjamin zei, “Ja, uh, Shalom! en welterusten…” want zijn ogen 

vielen weer dicht en hij sliep weer… Benjamin! riep de engel Gods 
opnieuw. 

“Uh, ja?” 

Mijn naam is Marsonia! riep de bode engel Gods. 
“Uh, mooie naam, maar daar maakt u mij vast niet voor wakker, 

hoop ik.” 

Ik ben naar u gezonden, Baruch Haba B’Shem Adonai, Yeshua 
HaMashiach, Isa, Jezus Christus! O, prijs Hem, die mij gezonden 

heeft en die mij stuurde naar een beer, die zijn winterslaap aan het 
houden was, zei de bode engel Gods.  

 

In de almachtige naam van Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus 
Christus van Nazareth, sta op! 

Word wakker, kom uit uw hol!  
Het was alsof Benjamin bij deze woorden plotseling een waterplens 

over zijn lichaam voelde. Benjamin zei, “Ik voel me verfrist en 

klaarwakker nu!” 
De bode engel Gods lachte en zei, Benjamin ik kan echt niet zeven 

tot acht maanden hier gaan wachten op deze beer, hahaha. Volg 

mij. Ik zag dat ik bekleed was in een blinkend en fijn linnen 
gewaad, dat witter dan sneeuw was, zegt Benjamin. En de bode 

engel Gods sprak verder, terwijl ik de bode engel Gods volgde.  
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De bode engel zei, Een beer woont voornamelijk in 
rotsholten, grondkuilen, holle bomen en dichtbij 

kreupelhout, profeet Benjamin.  

Het beste zintuig van de beer is zijn reuk; dit is het best 
ontwikkeld. Maar ook gij ruikt een berehap op afstand. De bruine 

beer is vooral een vleeseter. 
“Hahaha” lachte Benjamin, “en ik ben een berehap-met-pindasaus 

eter!” 

Maar de beer eet ook heel veel fruit en wortels en honing. Daar zijn 
ze ook gek op, zei de bode engel Gods.  

Benjamin zei, “Ik niet trouwens”.  
De bode engel zei, Ssstt! Praat zachtjes, Marta slaapt. 

Ik kwam bij de voordeur aan en de engel zei, Volg mij. En ik liep 

door de gesloten voordeur heen. De bode engel sprak verder voor 
mijn huis: Weet je, een beer houdt meer een winterrust dan een 

winterslaap. 
Benjamin zei, “Doe mij dan maar een winterslaap, hahaha!” 

Benjamin, ook heeft een beer veel voedsel en een vetreserve nodig, 

om zijn lichaam op peil te houden.  
Benjamin onderbrak, wat de bode engel Gods vertelde en zei, “Ik 

heb meer dan genoeg aan een berehap met pindasaus en een 

lekker patatje erbij met een cola!” 
De bode engel Gods vervolgde zijn uitleg, zonder op deze 

opmerking in te gaan… Daarom moet de beer regelmatig even 
wakker worden om te eten. 

“Oh”, zei Benjamin, “dit verklaart dat ik uit mijn winterslaap werd 

gehaald”.  
 

Wij liepen door het park achter het huis, en ik vroeg met alle 
respect: “Maar hebt u mij opgehaald voor het verhaal over 

een bruine beer?” 

De bode engel Marsonia zei: Ja, omdat de Here uw hart kent en 
gedachten, en gij dacht en sprak het ook wel eens uit; u zei: ‘Men 

mag mij altijd wakker maken voor een berehap met pindasaus!’  

“Maar dit is geen berehap met pindasaus”, zei Benjamin, “maar een 
verhaal over een beer, toch?” 

Klopt! sprak de bode engel Gods, de Heer vond dit menu gezonder: 
dit verhaal!  
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Voorwaar, de Heer kent ook u, alles kent de Here: uw hart 
en gedachten en ook uw verlangen.  

Kijk dus uit, wat gij denkt en zegt, want woorden hebben kracht! 

Wij liepen weer terug, en de bode engel Gods zei, Dit is een wijze 
les. Maar de Heer verbiedt niet om uw berehap op te eten, hoor. 

Vrees niet, en ook moet men geen spot hebben met u als Gods 
ware profeet. 

 

Lees voor: 2 Koningen 2, vers 23 tot en met 25  Hier staat 
geschreven: Vandaar ging hij naar Betel. En toen hij de weg 

opklom, kwamen er kleine knapen uit de stad, die de spot met hem 
dreven en hem toeriepen: Kom op, kaalkop! Kom op, kaalkop! Toen 

wendde hij zich om, zag hen en vervloekte hen in de naam des 

HEREN. Toen kwamen er twee berinnen uit het woud en 
verscheurden tweeënveertig van die kinderen. En hij ging vandaar 

naar de berg Karmel, en vandaar keerde hij terug naar Samaria. 
De bode engel Gods sprak,  

 

Als gij dit hoort, vergaat uw eetlust met die berehap wel. 
 

Lees voor: Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de 

wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 
een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe.  
 

Samen bij de slaapkamer aangekomen, zei de bode engel Gods 

nog:  
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 
 

 

Profetie: Wee Suriname & andere landen! Gods 

sluizen openen zich nu! 
 

PROFETISCHE OPENBARENDE WAARSCHUWING GODS OVER 
SURINAME EN VELE LANDEN! 

 

 
Volledige weergave: 
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Hallo! Op 17 december 2013 bracht een bode engel van de 

almachtige God, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, deze 

profetische waarschuwende boodschap Gods over aan 
eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 

HaMashiach, Isa, Jezus Christus van Nazareth. Voorwaar, voorwaar, 

ik zeg u, mijn naam is Pansari en ben een bode engel Gods.  
 

Voorwaar, Suriname, zo spreekt Yeshua HaMashiach, Isa, 
Jezus Christus, tot u! 

 

1 Timotheüs 5, vers 15  Want reeds zijn sommigen afgeweken, 
de satan achterna. 

 
Voorwaar, Paramaribo! 

 

Hebreeën 2, vers 2 en 3  Want indien het woord, door 
bemiddeling van engelen gesproken, van kracht is gebleken, en 

elke overtreding en ongehoorzaamheid rechtmatige vergelding 

heeft ontvangen, hoe zullen wij dan ontkomen, indien wij geen 
ernst maken met zulk een heil, dat allereerst verkondigd is door de 

Here, en door hen, die het gehoord hebben, op betrouwbare wijze 
ons is overgeleverd. 

 

Voorwaar, 
 

Leviticus 19, vers 31  Gij zult u niet wenden tot de geesten van 
doden of tot waarzeggende geesten, gij zult hen niet zoeken, om u 

met hen te verontreinigen: Ik ben de HERE, uw God, “Suriname”! 

Leviticus 18, vers 25  Het land toch werd verontreinigd en Ik 
vergold daaraan zijn ongerechtigheid, zodat het land zijn inwoners 

uitspuwde.  

 
Voorwaar,  

 
Ezechiël 7, vers 3 en 4  Nu breekt het einde voor u aan, want Ik 

zal mijn toorn tegen u, “Suriname”, loslaten, Ik zal u richten 
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volgens uw wandel en al uw gruwelen aan u vergelden. Ik zal u niet 
ontzien en geen deernis hebben, maar Ik zal uw wandel aan u 

vergelden, uw gruwelen zullen op u neerkomen, en gij zult weten, 

dat Ik de HERE ben. 
 

Voorwaar, ik ben uitgezonden naar Gods ware 
eindtijdprofeet, Benjamin Cousijnsen.  

Gods hand is boven Suriname, en er zal een grote duisternis boven 

uw land komen, met donkere wolken, dat de tranen Gods zal laten 
vallen! Net zoals bij Kenia zal dit geschieden!  

 
Voorwaar, ook zullen in december 2013 de sluizen 

opengaan, en vele landen zullen weten, dat Ik de HERE ben! 

Want wie niet wil horen, zal mogen zien, dat Ik, de HERE, het 
waarlijk ben, die u nu waarschuwt, om zich te bekeren. 

 
Johannes 3, vers 16 en 17  Hier staat geschreven: Want alzo lief 

heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven 

heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar 
eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld 

gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld 

door Hem behouden worde. 
Johannes 10, vers 27 en 28  Daar staat geschreven: Mijn schapen 

horen naar mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij, en Ik geef hun 
eeuwig leven en zij zullen voorzeker niet verloren gaan in 

eeuwigheid en niemand zal ze uit mijn hand roven.  

 
Job 37, vers 9 tot en met 13  Hier staat geschreven: De storm 

komt uit de voorraadkamer, en de koude uit de schuren. Door zijn 
goddelijke adem maakt Hij het ijs, de watervlakte wordt als 

gegoten metaal. Ook bezwaart Hij de wolken met water, Hij spreidt 

zijn lichtende wolken uit, en het schiet naar alle kanten in het rond 
naar zijn bestel, om al wat Hij gebiedt te volbrengen op het rond 

der aarde; hetzij tot een roede voor zijn aarde, hetzij tot 

goedertierenheid, Hij doet het zijn doel vinden.  
De bode engel Gods sprak, 

 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! en verdween. 

 



 
 

 

2310 
 
 

 

 
 

Satan kopieert het zo! Een verdraaid evangelie 

vol leugens! 
 

DE JEHOVAH'S GETUIGEN ONTDEKKEN TELKENS IN DE HEILIGE 

GESCHRIFTEN, DE (BIJBEL)TEKSTEN, DIE DUIDELIJK MAKEN EN 
LATEN ZIEN, DAT ZIJ NIET IN DE WAARHEID ZIJN! ZE PASSEN HET 

AAN, ZODAT HET VERDRAAID IS, DOOR LEUGENS IN HUN 
ZELFGEMAAKTE BIJBEL. SATAN KOPIEERT HET ZO! 

 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Op 18 december 2013 bracht de bode 
engel van de almachtige God, de God van Abraham, Izaäk en 

Jakob, deze boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin 
Cousijnsen. 

 

Shalom, profeet Benjamin Cousijnsen! Ik begroet u in de 
wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus van 

Nazareth. Voorwaar, mijn naam is Michaël. Luistert alstublieft!  
 

Voor de duidelijkheid zeg ik u:  

Ik ben een bode engel Gods en ben uitgezonden, en vertel u, 
Jehovah’s, ik ben wel hoog aangesteld, maar ik ben beslist niet 

Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, zoals gij beweert, dat Hij 

de Zoon van God, een aartsengel is, en dat ik, Michaël, de Christus, 
Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus ben.  

 
Voorwaar, de Jehovah’s Getuigen ontdekken telkens in de 

heilige Geschriften teksten, die duidelijk maken en laten 

zien, dat zij niet in de waarheid zijn.  
Dus wat doen ze? Ze passen het aan, zodat hun bijbel, die men 

geen bijbel kan noemen, aansluit aan het evangelie, dat verdraaid 
is door hun leugens! Voorwaar, satan kopieert het zo, maar het is 

niet de waarheid. 
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Lees voor: 2 Timotheüs 2, vers 14 tot en met 18  Hier staat 
geschreven: Blijf dit in herinnering brengen en betuig in de 

tegenwoordigheid van God, dat men geen woordenstrijd moet 

voeren, die tot niets nut is, ja verderf brengt aan wie ernaar horen. 
Maak er ernst mede u wèl beproefd ten dienste van God te stellen, 

als een arbeider, die zich niet behoeft te schamen, doch rechte 
voren trekt bij het brengen van het woord der waarheid. Maar 

vermijd de onheilige, holle klanken; want zij zullen de 

goddeloosheid nog verder drijven, en hun woord zal voortwoekeren 
als de kanker. Tot hen behoren Hymeneüs en Filetus, die uit het 

spoor der waarheid geraakt zijn met hun bewering, dat de 
opstanding reeds heeft plaatsgehad, waardoor zij het geloof van 

sommigen afbreken.  

 
Voorwaar, dit is de waarheid, wat ik, Michaël, u zeg! 

 
Lees voor: Johannes 1, vers 1  Hier staat geschreven: In den 

beginne was het Woord en het Woord was bij God en het Woord 

was God.  
En vers 14 en 15  Het Woord is vlees geworden en het heeft onder 

ons gewoond en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een 

heerlijkheid als van de eniggeborene des Vaders, vol van genade en 
waarheid. Johannes heeft van Hem getuigd en heeft geroepen, 

zeggende: Deze was het, van wie ik zeide: Die na mij komt, is vóór 
mij geweest, want Hij was eer dan ik. 

Johannes 8, vers 58 en 59  Daar staat geschreven: Jezus zeide tot 

hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Eer Abraham was, ben Ik. Zij 
namen dan stenen op om naar Hem te werpen; maar Jezus verborg 

Zich en verliet de tempel. 
Johannes 10, vers 30 tot en met 33  Hier staat geschreven: Ik en 

de Vader zijn één. De Joden droegen weder stenen aan om Hem te 

stenigen. Jezus antwoordde hun: Ik heb u vele goede werken doen 
zien vanwege mijn Vader; om welk van die werken wilt gij Mij 

stenigen? De Joden antwoordden Hem: Niet om een goed werk 

willen wij U stenigen, maar om godslastering en omdat Gij, een 
mens, Uzelf God maakt.  

 
Voorwaar, dit is andere koek en de waarheid! 
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Hoor aandachtig, blinde schapen, Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus 
Christus, is één. En Hij is geen engel, zoals ik dus, Michaël, wat gij 

echter beweert. En als ik ‘ja’ zou zeggen, dan zou ik echter zoals u 

zijn: een gevallen engel, die leugens uitblaast zoals u. Dan zou ik 
niet uitgezonden zijn in de waarheid. Maar helaas voor u, ik ben 

Hem niet, maar ben wel uitgezonden in de almachtige naam van 
Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus. Voorwaar, leugenaars, 

luister! Gij gelooft, dat de verlossing van mensen tot stand wordt 

gebracht door een combinatie van uw leugens en geloof en goede 
daden. Evenzo denkt ook de wereld, om zó Gods Koninkrijk binnen 

te komen via een zijdeurtje! 
 

Lees voor: Efeziërs 2, vers 8 tot en met 10  Daar staat 

geschreven: Want door genade zijt gij behouden, door het geloof, 
en dat niet uit uzelf: het is een gave van God; niet uit werken, 

opdat niemand roeme. Want zijn maaksel zijn wij, in Christus Jezus 
geschapen om goede werken te doen, die God tevoren bereid heeft, 

opdat wij daarin zouden wandelen. 

 
Voorwaar, ook staan de werken van satan - Jehovah’s 

Getuigen - goed bekend onder de niet-erkende religies, die 

onder ‘sekte’ staan geregistreerd. 
Satan zegt zo onschuldig van zichzelf in: 

1 Timotheüs 3, vers 6 en 7  Hij mag niet een pas bekeerde zijn, 
opdat hij niet door opgeblazenheid in het oordeel des duivels valle. 

Hij moet ook gunstig bekend zijn bij de buitenstaanden, opdat hij 

niet in opspraak kome en in een strik des duivels valle. 
 

Dit is de waarheid! 
 

Lees voor: Johannes 14, vers 6  Jezus zeide tot hem: Ik ben de 

weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan 
door Mij. 

En vers 10 en 11  Gelooft gij niet, dat Ik in de Vader ben en de 

Vader in Mij is? De woorden, die Ik tot u spreek, zeg Ik uit Mijzelf 
niet; maar de Vader, die in Mij blijft, doet zijn werken. Gelooft Mij, 

dat Ik in de Vader ben en de Vader in Mij is: of anders, gelooft om 
de werken zelf.  
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Johannes 4, vers 12  Hier staat geschreven: Zijt Gij soms meer dan 
onze vader Jakob, die ons de put gegeven en zelf eruit gedronken 

heeft met zijn zonen en zijn kudden?  

Johannes 3, vers 13 tot en met 21  Daar staat geschreven: En 
niemand is opgevaren naar de hemel, dan die uit de hemel 

nedergedaald is, de Zoon des mensen. En gelijk Mozes de slang in 
de woestijn verhoogd heeft, zó moet ook de Zoon des mensen 

verhoogd worden, opdat een ieder, die gelooft, in Hem eeuwig 

leven hebbe. Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn 
eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem 

gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft 
zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld 

veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie 

in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds 
veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de 

eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de 
wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben 

dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die 

kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn 
werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat 

tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat zij in God verricht 

zijn.  
De bode engel Gods sprak, 

 
Jehovah’s zijn als engelen des lichts, maar zijn 

boodschappers des duivels! 

En alles bestaat volledig uit verdraaiingen en bedrog en valse 
doctrines. Moge de waarheid geopenbaard worden onder hen, via 

deze boodschap, Gods woorden! Gij, Jehovah’s, uw koninkrijk staat 
reeds klaar, en velen gaan daar naar binnen, maar wel in de hel, 

waar velen zich nu reeds op de borst slaan. Bekeer u, en bestudeer 

en verander de waarheid niet! Lees een NBG Bijbel, een 
evangelische, en lees van Genesis tot en met Openbaring. Dit is de 

waarheid!  

Lees voor: Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de 
wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. 
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Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 
verdween. 

 

 
 

Ja, welzalig zij die op de Heer vertrouwen! 
 
EEN PRACHTIGE BOODSCHAP, MET LIEFDEVOLLE BEMOEDIGENDE 

BIJBELSE TEKSTEN, WERD WOORD VOOR WOORD OVERGEBRACHT 
DOOR EEN BODE ENGEL VAN GOD, NAMENS YESHUA HAMASIACH, 

JEZUS CHRISTUS VAN NAZARETH! 

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 18 december 2013 bracht een bode 

engel van de Allerhoogste, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, 
deze boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin 

Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Isa, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Kasiana 
en ik ben een bode engel Gods.  

 

Voorwaar,  
 

Sirach 30, vers 21 tot en met 23  Geef je niet over aan verdriet 
en kwel jezelf niet met gepieker. Blijdschap doet een mens leven, 

en een vrolijk mens leeft lang. Ontspan je, spreek jezelf moed in en 

houd verdriet op een afstand, want verdriet heeft velen te gronde 
gericht en dient geen enkel doel.  

 
Psalm 55, vers 23  Werp uw bekommernis op de HERE, Hij zal 

voor u zorgen; Hij zal nimmermeer toelaten, dat de rechtvaardige 

wankelt.  
 

Hooglied 2, vers 10  Mijn geliefde gaat tot mij spreken: Sta toch 

op, mijn liefste, mijn schone, en kom.  
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Hooglied 1, vers 2  Hij kusse mij met de kussen van zijn mond! 
Want kostelijker dan wijn is uw liefde.  

 

Sirach 32, vers 14  Wie ontzag heeft voor de Heer aanvaardt zijn 
onderricht, wie hem in alle vroegte zoekt ondervindt zijn gunst.  

 
Openbaring 19, vers 8  En haar is gegeven zich met blinkend en 

smetteloos fijn linnen te kleden, want dit fijne linnen zijn de 

rechtvaardige daden der heiligen. 
 

Sirach 42, vers 22  Hoe bekoorlijk zijn zijn werken, hoe 
schitterend om te zien.  

Sirach 42, vers 23  Alles leeft en blijft tot in eeuwigheid, het 

gehoorzaamt hem wanneer het nodig is.  
 

Spreuken 31, vers 23 en vers 25 tot en met 26  Haar man is 
bekend in de poorten, als hij neerzit te midden van de oudsten des 

lands.  

Kracht en luister is haar gewaad, de komende dag lacht zij toe. Met 
wijsheid opent zij haar mond, vriendelijke onderwijzing ligt op haar 

tong.  

 
Hooglied 1, vers 15  Zie, gij zijt schoon, mijn liefste, o, gij zijt 

schoon, uw ogen zijn als duiven.  
Hooglied 2, vers 14  Mijn duif in de rotskloof, in de schuilhoek van 

de bergwand, laat mij uw gedaante zien, laat mij uw stem horen, 

want zoet is uw stem en uw gedaante is bekoorlijk.  
  

Spreuken 16, vers 20  Wie op het woord acht geeft, zal het goede 
vinden; ja, welzalig hij, die op de HERE vertrouwt.  

 

Lees voor: Johannes 3, vers 16  Hier staat geschreven: Want God 
had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat 

iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven 

heeft. 
 

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! en 
verdween. 
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SHALOM 
 

 

 

‘Kappen’ met die heidense kerstboom en 

kerstfeest! 
 
BOODSCHAP GODS: DE HEER LAAT NU NIET ALLEEN WETEN, DAT 

KERST EN DE KERSTBOOM HEIDENSE GEBRUIKEN ZIJN, MAAR 
OPENBAART OOK DE FEITEN, WAAROM HIJ ER NIET ACHTER 

STAAT, DAT CHRISTENEN DIT VIEREN! 

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 18 december 2013 bracht een bode 

engel Gods van de almachtige God, de God van Abraham, Izaäk en 
Jakob, woord voor woord, deze boodschap Gods over aan profeet 

Benjamin Cousijnsen. Luister aandachtig naar deze bijzondere 

boodschap. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 
HaMashiach, Isa, Jezus Christus van Nazareth. Voorwaar, Gods 

geliefde eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen, schrijf op wat ik, 

Michaël, u zeg. Voorwaar, kadosh is Adonai, heilig is de Heer 
Elohím! 

 

Wederom sprak satan en zei: 
“Ik ben de gevallen ster. Breng uw licht aan mij en versier mij op 

de dag van 25 december, en wees in mij vast geworteld. Ik ben uw 
zonnegod en uw odin! En men mag dit weten: ik ben uw wodan, uw 

god! Ik ben de duisternis der wereld en wie mij volgt, zal nimmer in 

het licht wandelen, maar hij of zij zal de duisternis des levens 
hebben. Tuig mij op en vermeng u met mij, en zing staande voor 

de boom en vier feest, zoals de farao en Herodes deden!” 
 

Johannes 8, vers 12  Wederom dan sprak Jezus tot hen en zeide: 

Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de 
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duisternis wandelen, maar hij “en zij” zal het licht des levens 
hebben. 

 

1 Timotheüs 5, vers 15  Want reeds zijn sommigen afgeweken, 
de satan achterna. 

 
Voorwaar, de Westerse Rooms-Katholieke kerk gebood om 

op de dag van 25 december, de dag van de zonnegod, deze 

als een Christelijke feestdag te moeten vieren, ooit eeuwen 
terug! 

 
Lukas 2, vers 8  En er waren herders in diezelfde landstreek, die 

zich ophielden in het veld en des nachts de wacht hielden over hun 

kudde. 
 

Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, is niet geboren op 
25 december. 

En in december zal men nimmer de schapen in het veld hebben. 

Het is dan te koud! Laat het duidelijk zijn. Yeshua HaMashiach, Isa, 
Jezus Christus van Nazareth, werd niet geboren in december.  

 

Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, kerst en sinterklaas is 
heidens. 

En als men een spar, een kerstboom, in huis haalt, en zich bij deze 
traditie aansluit, dan maakt gij zich schuldig, als men weet dat dit 

niet goed is. Spreek erover in uw huis en kerk, en zwijg niet! En wil 

men niet luisteren naar u, dan hebt u uw plicht gedaan, en uw zult 
gezegend worden en ontzien, vanwege uw afstand. Gedenk dan 

voor uzelf de Here, zoals het hoort, niet alleen op die dag, maar 
altijd! En wees dankbaar voor wat Hij voor u aan het kruis deed.  

 

Voorwaar, zou de Heer blij zijn, dat men Hem juist op die 
dag gedenkt, met een afgod in huis en in de kerk? 

Nee! Kies heden wie gij dienen wilt! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de engel des Heren, 
Michaël, en verdween. 
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Al blijft het zichtbaar, de Heer vergaf hem & 

haar! 
 

ER ZIJN BROEDERS EN ZUSTERS, DIE HUN NAASTE VANWEGE 
ZIJN/HAAR TATTOOS VERMIJDEN EN OF VEROORDELEN, OMDAT 

HIJ OF ZIJ EEN CRIMINEEL VERLEDEN HEEFT! OORDEEL NIET, DE 

HEER KIJKT NAAR HET HART, EN U? 
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Ik ben profeet Benjamin Cousijnsen. Op 
donderdag 19 december 2013 kreeg ik de volgende boodschap van 

een bode engel Gods, die ik graag met u wil delen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Isa, Jezus Christus van Nazareth. Voorwaar, voorwaar, 
ik zeg u, Zo spreekt de Heer! 

 

Voorwaar, gij hebt berouw van uw verleden. 
Gij was ooit een crimineel. Alles wat God verboden had, had gij 

overtreden. Uw lichaam zit vol tattoos, en als men u ziet in de kerk, 
wordt er gefluisterd en gij wordt veroordeeld vanwege uw uiterlijk.  

 

Voorwaar, gij hebt uw hart aan Yeshua HaMashiach, Isa, 
Jezus Christus, gegeven in de gevangenis! 

En Hij heeft u vergeven. Weet gij nog, dat onder de tralies door, 

een witte Bijbel naar binnen werd geschoven? Ik ben de bode engel 
Rafaël en schoof het naar binnen, weet gij nog? 

Naast het kruis waren twee anderen, aan weerszijden van Jezus 
Christus. 

 

Lukas 23, vers 39 tot en met 43  Eén der gehangen misdadigers 
lasterde Hem: Zijt Gij niet de Christus? Red Uzelf en ons! Maar de 

andere antwoordde en zeide, hem bestraffende: Vreest zelfs gij 
God niet, nu gij hetzelfde vonnis ontvangen hebt? En wij terecht, 

want wij ontvangen vergelding, naar wat wij gedaan hebben, maar 

deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En hij zeide: Jezus, gedenk 
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mijner, wanneer Gij in uw Koninkrijk komt. En Hij zeide tot hem: 
Voorwaar, Ik zeg u, heden zult gij met Mij in het paradijs zijn. 

 

Men vergeet, ze waren slecht, en hun achtergrond wil men al 
helemaal niet weten!  

Vele vrouwen hadden ze gehad, mensen hadden ze vermoord, en 
van alles wat verboden was, hadden ze gedaan!  

Voorwaar, Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, gaf u de gave 

om te zingen, maar gij kreeg geen kans in uw kerk. En als gij 
iemand van de kerk tegenkomt, zegt men ook niets terug, als gij 

vriendelijk groet. Wel in de kerk zelf, heel even snel, ook al weten 
ze niet de reden in de kerk, dat gij gescheiden zijt. Men trekt 

meteen zijn conclusie! Voorwaar, dit zijn nu uw broeders en 

zusters. Wie is er nu slecht en crimineel? 
Voorwaar, zo spreekt de Heer: 

 
1 Korinthiërs 4, vers 16  Ik vermaan u dus: volgt mijn voorbeeld. 

 

De Here heeft u vergeven en spoedig zult u bij Hem mogen 
zijn, sprak Rafaël. 

 

Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, 
dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die 

in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. 
 

Heden zult gij in het paradijs zijn. 

Het oude is voorbij! 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 
 

 

Vasten! 
 

BOODSCHAP GODS MET BIJBELSE GESCHRIFTEN OVER HET 

VASTEN. DE BODE ENGEL GODS BRACHT DEZE BOODSCHAP 
GODS! OOIT VASTTE BENJAMIN COUSIJNSEN EN ONDERVOND 

VERGELIJKBARE ‘VASTENFASES’, ZOALS JEZUS CHRISTUS. 

 
Volledige weergave: 
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Hallo, van harte welkom! Op 23 december 2013 bracht een bode 

engel van de almachtige God, de God van Abraham, Izaäk en 

Jakob, deze boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin 
Cousijnsen.  

 
Shalom, profeet Benjamin Cousijnsen! Kadosh, heilig is de Heer 

Adonai, Elohím, Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus. Voorwaar, 

in Zijn naam ben ik, Rimmonja, uitgezonden vanuit het schip 
Elohím. Voorwaar, ik ben de bode engel, hoor aandachtig.  

 
Lees voor: Lukas 4, vers 1 en 2  Hier staat geschreven: Jezus nu, 

vol van de heilige Geest, keerde terug van de Jordaan en werd door 

de Geest geleid in de woestijn, waar Hij veertig dagen verzocht 
werd door de duivel. En Hij at niets in die dagen en toen zij voorbij 

waren, kreeg Hij honger.  
De bode engel Gods sprak verder, 

 

Voorwaar, profeet Benjamin Cousijnsen had eens zichzelf 
drie dagen opgesloten in zijn slaapkamer om te vasten. 

Hij had een lijst gemaakt, waar hij voor zou bidden. Maar vooraf 

begon Benjamin Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, groot te 
maken, door te zingen en te lofprijzen en aanbidden. 

 
Lees voor: Johannes 14, vers 6 en 7  Hier staat geschreven: 

Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; 

niemand komt tot de Vader dan door Mij. Indien gij Mij kendet, 
zoudt gij ook mijn Vader gekend hebben. Van nu aan kent gij Hem 

en hebt gij Hem gezien. 
De bode engel Gods sprak verder, 

 

De eerste dag had Benjamin het al zwaar… 
En de duivel bezocht Benjamin en zei, “Stop maar, gij hebt zware 

hoofdpijn. Dit houdt u niet vol! Zie eens, kijk, dit zijn uw 

boodschappen, wat gij hebt gekocht. Neem het, eet het!” Voorwaar, 
zo sprak de duivel ook tegen Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus 

Christus. 
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Lees voor: Lukas 4, vers 3 en 4  Hier staat geschreven: En de 
duivel zeide tot Hem: Indien Gij Gods Zoon zijt, zeg dan tot deze 

steen, dat hij brood worde. En Jezus antwoordde hem: Er staat 

geschreven: Niet alleen van brood zal de mens leven. 
De bode engel Gods sprak verder, 

 
Benjamin bestrafte de duivel en hij ging heen. 

Voorwaar, vasten betekent onthouding van alle voedsel, zowel van 

vast als vloeibaar voedsel, maar niet van water. Hoewel dorst 
hebben erger is dan honger. Benjamin ging door, las de Bijbel en 

ging over in gebed. 
 

De tweede dag, zonder te slapen, leek de hoofdpijn 

ondraaglijk… 
En Benjamin ging door en werd beangst en bad nog vuriger! 

 
Lees voor: Lukas 22, vers 40 en vers 41  Hier staat geschreven: 

En toen Hij aan die plaats gekomen was, zeide Hij tot hen: Bidt, dat 

gij niet in verzoeking komt. En Hij zonderde Zich van hen af, 
ongeveer een steenworp ver, knielde neder en bad. 

En vers 43 tot en met 46  En Hem verscheen een engel uit de 

hemel om Hem kracht te geven. En Hij werd dodelijk beangst en 
bad des te vuriger. En zijn zweet werd als bloeddruppels, die op de 

aarde vielen. En Hij stond op van het gebed en ging tot zijn 
discipelen en Hij vond hen slapende van droefheid. En Hij zeide tot 

hen: Waarom slaapt gij? Staat op, bidt, dat gij niet in verzoeking 

komt. 
De bode engel Gods sprak verder, 

 
Voorwaar, onthouding van slaap is geen wezenlijk deel van 

vasten. 

Men kiest daar zelf voor! 
 

Lees voor: 2 Korinthiërs 6, vers 4 tot en met 6  Hier staat 

geschreven: Maar wij doen onszelf in alles kennen als dienaren 
Gods: in veel dulden, in verdrukkingen, in noden, in 

benauwdheden, in slagen, in gevangenschappen, in oproeren, in 
moeiten, in nachten zonder slaap, in dagen zonder eten, in 
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reinheid, in kennis, in lankmoedigheid, in rechtschapenheid, in de 
heilige Geest, in ongeveinsde liefde. 

2 Korinthiërs 11, vers 27 en vers 28  in moeite en inspanning, tal 

van nachten zonder slaap, in honger en dorst, tal van dagen zonder 
eten, in koude en naaktheid; en dan, afgezien van de dingen, die er 

verder nog zijn, mijn dagelijkse beslommering, de zorg voor al de 
gemeenten. 

 

1 Korinthiërs 7, vers 3 tot en met 5  Hier staat geschreven: De 
man kome jegens de vrouw zijn echtelijke verplichtingen na en 

evenzo de vrouw jegens haar man. De vrouw heeft niet zelf over 
haar lichaam te beschikken, doch haar man; en eveneens heeft de 

man niet zelf over zijn lichaam te beschikken, doch zijn vrouw. 

Onthoudt dat elkander niet, tenzij met onderling goedvinden en 
voor een bepaalde tijd, om u te wijden aan het gebed, maar om 

daarna weder samen te komen, opdat niet de satan u verzoeke 
wegens uw gemis aan zelfbeheersing. 

De bode engel Gods sprak verder,  

 
Voorwaar, de derde dag zakte de hoofdpijn en de 

heerlijkheid Gods kwam over Benjamin, en alles werd 

helder! 
 

Lees voor: Lukas 22, vers 43  Hier staat geschreven: En Hem 
verscheen een engel uit de hemel om Hem kracht te geven. 

De bode engel Gods sprak verder, 

Voorwaar, de gebedslijst werd verhoord! 
En één van de wensen van Benjamin Cousijnsen was: ik wil graag 

een vrouw met lang haar, buitenlands, enzovoorts.  
 

Voorwaar, als men vast, doe het dan vanuit uw hart en 

weest radicaal! 
Ook zijn er die zowel eten en drinken laten staan. 

 

Lees voor: Handelingen 9, vers 9  Hier staat geschreven: En hij 
kon drie dagen lang niet zien, en hij at of dronk niet. 

 
Mattheüs 6, vers 1  Hier staat geschreven: Ziet toe, dat gij uw 

gerechtigheid niet doet voor de mensen, om door hen opgemerkt te 
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worden; want dan hebt gij geen loon bij uw Vader, die in de 
hemelen is.  

En vers 5 tot en met 13  En wanneer gij bidt, zult gij niet zijn als de 

huichelaars, want zij staan gaarne in de synagogen en op de 
hoeken der pleinen te bidden, om zich aan de mensen te vertonen. 

Voorwaar, Ik zeg u, zij hebben hun loon reeds. Maar gij, wanneer 
gij bidt, ga in uw binnenkamer, sluit uw deur en bid tot uw Vader in 

het verborgene; en uw Vader, die in het verborgene ziet, zal het u 

vergelden. En gebruikt bij uw bidden geen omhaal van woorden, 
zoals de heidenen; want zij menen door hun veelheid van woorden 

verhoord te zullen worden. Wordt hun dan niet gelijk, want God uw 
Vader weet, wat gij van node hebt, eer gij Hem bidt. Bidt gij dan 

aldus:  

Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd; uw 
Koninkrijk kome; uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op 

de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood; en vergeef ons onze 
schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren; en leid ons 

niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want Uwer is het 

Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen.  
De bode engel Gods sprak verder, 

 

Voorwaar, bidden met eigen woorden, rechtstreeks vanuit 
uw hart, in alle eenvoudigheid en weten wat gij bidt, is voor 

Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus van Nazareth, 
waardevoller dan Zijn schatten in de hemel. 

Gij zijt waardevoller in Zijn ogen! 

 
Lees voor: Johannes 3, vers 16 en 17  Hier staat geschreven: 

Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren 
Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet 

verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon 

niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar 
opdat de wereld door Hem behouden worde. 

 

De bode engel Gods sprak verder, Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, 
Shalom!  
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En God zag de Aarde aan, en zie, zij was 

verdorven! 
 

WAARSCHUWING VAN GOD AAN DE MENSHEID VAN DEZE 
WERELD! DE GODDELOZEN ECHTER ZULLEN OM HUN WIJZE VAN 

DENKEN, GESTRAFT WORDEN! 

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 23 december 2013 bracht een bode 

engel Gods van de almachtige God, de God van Abraham, Izaäk en 
Jakob, deze waarschuwende boodschap Gods over aan Benjamin 

Cousijnsen, Gods eindtijdprofeet. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Isa, Jezus Christus van Nazareth. Voorwaar, voorwaar, 
ik zeg u, mijn naam is Safatja en ik ben een bode engel Gods.  

 

Voorwaar, hoor aandachtig! 
 

Genesis 6, vers 11 en 12  De aarde nu was verdorven voor Gods 
aangezicht, en de aarde was vol geweldenarij. En God zag de aarde 

aan, en zie, zij was verdorven, want al wat leeft had zijn weg op de 

aarde verdorven. 
 

Jeremia 51, vers 15 en 16  Hij, “God”, maakt de aarde door zijn 

kracht, bereidt de wereld toe door zijn wijsheid en breidt de hemel 
uit door zijn verstand. Als Hij zijn stem doet horen, is er een geruis 

van water aan de hemel en doet Hij dampen opstijgen van het 
einde der aarde; bliksemen maakt Hij bij de regen en wind doet Hij 

voortkomen uit zijn voorraadkamers. 

 
Wijsheid 3, vers 10  De goddelozen echter zullen om hun wijze 

van denken gestraft worden. Zo vergaat het hun die de 
rechtvaardige verachten en zich van de Heer afkeren.  
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Psalm 18, vers 16  Toen werden de beddingen der wateren 
zichtbaar en de grondvesten der wereld kwamen bloot vanwege uw 

dreigen, o HERE, vanwege het blazen van de adem van uw neus.  

 
Sirach 2, vers 15 tot en met 18  Wie ontzag heeft voor de Heer 

verzet zich niet tegen zijn woorden, wie hem bemint volgt zijn 
wegen. Wie ontzag heeft voor de Heer wil hem welgevallig zijn. Wie 

hem bemint leeft volledig vanuit de wet. Wie ontzag heeft voor de 

Heer houdt zijn hart bereid en vernedert zich voor hem. ‘We vallen 
liever in handen van de Heer dan in handen van mensen, want zijn 

ontferming is zo groot als zijn majesteit.’ 
 

Lees voor: Johannes 3, vers 16  Hier staat geschreven: Want God 

had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat 
iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven 

heeft.  
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 

verdween. 
 

 

 

‘Donder’ brengt schade toe vanwege niet 

luisteren! 
 
KERST IS EEN AFGODENFEEST! OP 24 DECEMBER 2013 ZORGDE 

DONDER VOOR VEEL SCHADE, NAMENS DE HERE GOD, OMDAT 

MEN ONGEHOORZAAM IS. BEKEER U EN BREEK MET KERST, DAT 
EEN AFGODENRITUEEL IS & DE KERSTBOOM EEN AFGOD! 

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, welkom! Op 24 december 2013 bracht de bode engel Gods 

deze waarschuwende en openbarende boodschap Gods over aan 
eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Isa, Jezus Christus.  
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Voorwaar, op 21 oktober 2013 sprak ik, Donder, tot u 

namens Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, via Gods 

ware eindtijdprofeet. 
Voorwaar, 

 
Exodus 20, vers 3  Gij zult geen andere goden voor mijn 

aangezicht hebben. 

 
Dáár had ik het toen over! 

 
Voorwaar, zijt gij een wederom geboren Christen? 

Zo ja, waar is uw Bijbel? Ja, pak die eens en hou het vast in uw 

hand. En vertel nu met uw eigen woorden: wat betekent de Bijbel 
voor u?  

Zeg het, spreek het uit. Hoor ik nu iemand zeggen: “Alles”? Wow, 
maar waarom luistert u dan niet naar Zijn woorden en geboden?  

 

Kerst is een afgodenfeest!  
Zijt gij nu blindgeslagen door de duivelse geest Wodan, omdat gij 

zich nog steeds verontreinigt met zijn kerstritueel? 

 
Lees voor: Jeremia 10, vers 2 tot en met 8  Hier staat 

geschreven: Zó zegt de HERE: Gewent u niet aan de weg der 
volken en schrikt niet voor de tekenen aan de hemel, omdat de 

volken daarvoor schrikken. Want de handelwijze der volken, die is 

nietigheid: want als een stuk hout heeft men het uit het woud 
gehakt, – arbeid van werkmanshanden met de bijl – met zilver en 

goud siert men het op, met spijkers en hamers maakt men het 
vast, zodat het niet waggelt. Als een vogelverschrikker in een 

komkommerveld zijn zij, zij spreken niet, zij moeten beslist 

gedragen worden, want zij kunnen geen stap doen. Vreest voor hen 
niet, want zij doen geen kwaad, maar ook goeddoen is er bij hen 

niet. Niemand is U gelijk, HERE! groot zijt Gij en groot is uw naam 

in kracht! Wie zou U niet vrezen, o Koning der volkeren? Want U 
komt het toe, want onder al de wijzen der volken en onder al hun 

koningen is niemand U gelijk! Ja, met hen allen worden zij dom en 
dwaas, nietswaardige vermaning, hout is het. 

 



 
 

 

2327 
 
 

 

Voorwaar, zo spreekt de Heer:  
Als gij zich één maakt met de godenverering, door ook nog eens 

een afgod, de kerstboom, te plaatsen in uw kerk, en daarna ook 

nog onschuldig de leugen van de geest Wodan verdoezelt, alsof dit 
erbij hoort, dan zal God het u gaan vergelden. Als gij toch niet 

luistert naar God, kunt gij beter uw Bijbel weggeven aan iemand, 
die wel luistert! 

 

Lees voor: Exodus 22, vers 20  Hier staat geschreven: Wie aan de 
goden offert, behalve aan de HERE alleen, zal met de ban geslagen 

worden. 
De bode engel Gods sprak, 

 

Schaam u! Zei God niet: Wordt niet gelijkvormig aan de 
wereld? 

Voorwaar, kiest heden voor Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus 
Christus! Voorwaar, wordt ziende!  

 

Voorwaar, ik Donder heb voor veel schade gezorgd op 24 
december 2013. 

Voorwaar, ook profeet Benjamin had u al gewaarschuwd! Voorwaar, 

weest alert. De gevallen engelen proberen velen, vooral Christenen, 
van God af te trekken! 

 
Lees voor: 1 Timotheüs 5, vers 15  Hier staat geschreven: Want 

reeds zijn sommigen afgeweken, de satan achterna. 

De bode engel Gods sprak, 
 

Voorwaar, ik Donder zeg u: Wees sterk, breek met uw 
afgoden en wees een voorbeeld! 

Vertrap die Wodan en verbreek uw heidense gewoonte, en vraag 

Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, om vergeving. Betekent de 
Bijbel alles voor u? Houd u dan aan Zijn geboden! 

 

Lees voor: Johannes 3, vers 16  Hier staat geschreven: Want alzo 
lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon 

gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren 
ga, maar eeuwig leven hebbe. 
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De bode engel Gods sprak verder, Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, 
Shalom! en verdween. 

 

 
 

Zo spreekt de Here: Stop met moorden! 
 
DE GOD VAN ISRAEL SPRAK NIMMER ZO, MAAR BEHANDEL IEDER 

MENS ZOALS GIJ BEHANDELD WILT WORDEN! 
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 25 december 2013 bracht een bode 
engel van de almachtige God, de God van Abraham, Izaäk en 

Jakob, deze boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin 

Cousijnsen.  
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 
HaMashiach, Isa, Jezus Christus van Nazareth. Voorwaar, Kadosh, 

kadosh, kadosh, heilig is de Zoon van God, de Zoon van de God 

van Abraham, Izaäk en Jakob! Voorwaar, profeet Benjamin 
Cousijnsen, mijn naam is Michaël. Hoor aandachtig. 

 

Op 25 oktober 2012 bracht de bode engel Ruacha u een 
boodschap, met als thema: ‘Men wil onderwerping van Israël 

aan de Islam!’ 
Voorwaar, de Islam treedt extra hard op tegen de Christenen en 

pleegt gruwelheden, om Christenen uit te roeien, zoals ze 

onthoofden, zowel buiten als in de FEMA kampen, waar Obama ook 
deze onthoofdingsmachines, guillotines genaamd, afleverde aan 

onder andere China.  
 

Voorwaar, onder de moslims zijn terroristische lijsten 

uitgedeeld, met informatie over de ‘haters’: de evangelische 
Christenen.  

Voorwaar, men treedt hard op tegen Christenen, en dit is nu nog 

sterker geworden! Zoals er is geschreven in de Koran, in Sura 5, 
vers 33  Daar staat geschreven: Degenen die oorlog voeren tegen 
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Allah en Zijn Boodschapper en die naar het zaaien van verderf op 
aarde streven, is dat zij gedood worden, of gekruisigd worden, of 

het afhouwen van handen en voeten aan tegenovergestelde kanten, 

of dat zij uit het land verbannen worden. Dat is voor hen een 
vernedering op de wereld en voor hen is er in het Hiernamaals een 

geweldige bestraffing.  
De bode engel Gods sprak,  

 

Voorwaar, hoor! De God van Israël, de God van Abraham, 
Izaäk en Jakob, heeft nimmer zo gesproken. 

Op 29 augustus 2013 bracht de bode engel Donder u een 
boodschap, met als thema: ‘De engel Gabriël verscheen nimmer 

aan Mohammed!’ Voorwaar, welke God zou zeggen: ‘Kruisig de 

Christenen!’ of ‘Hak hun hoofden af, of de handen en voeten!’ of 
‘Verbrand die Christenen’?  

Voorwaar, zelfs Obama, de antichrist, sluit zijn ogen en staat er 
volledig achter. Waarom? 

Omdat hij ook moslim is en het ‘beast’! Voorwaar, er is geen 

hiernamaals voor hen, die ingaan op zulke gruweldaden! 
 

Lees voor: Exodus 20, vers 3  Hier staat geschreven: Gij zult 

geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. 
En vers 5  Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Tot 

zover. 
Exodus 20, vers 13  Gij zult niet doodslaan. 

En vers 16  Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. 

De bode engel Gods sprak verder, 
 

Voorwaar, in de stam Quraish werden vele wreedheden 
gedaan en ze deden aan occulte praktijken, en men 

gebruikte hallalvlees, en spraken een gebedsformule uit tot 

hun god. 
Uit dit geslacht kwam dus Mohammed voort. 

Voorwaar, de ware God, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, is 

echter een God van liefde!  
 

Lees voor: Johannes 8, vers 19  Hier staat geschreven: Zij dan 
zeiden tot Hem: Waar is uw Vader? Jezus antwoordde: Noch Mij, 
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noch mijn Vader kent gij: Indien gij Mij kendet, zoudt gij ook mijn 
Vader kennen. 

En vers 12  Wederom dan sprak Jezus tot hen en zeide: Ik ben het 

licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de duisternis 
wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben. 

Johannes 3, vers 14 tot en met 21  Hier staat geschreven: En gelijk 
Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zó moet ook de Zoon 

des mensen verhoogd worden, opdat een ieder, die gelooft, in Hem 

eeuwig leven hebbe. Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat 
Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in 

Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God 
heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld 

veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie 

in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds 
veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de 

eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de 
wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben 

dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die 

kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn 
werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat 

tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat zij in God verricht 

zijn. 
Johannes 4, vers 22  Hier staat geschreven: Gij aanbidt, wat gij 

niet weet; wij aanbidden, wat wij weten, want het heil is uit de 
Joden. 

Johannes 17, vers 14 tot en met 16  Hier staat geschreven: Ik heb 

hun uw woord gegeven en de wereld heeft hen gehaat, omdat zij 
niet uit de wereld zijn, gelijk Ik niet uit de wereld ben. Ik bid niet, 

dat Gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat Gij hen bewaart voor 
de boze. Zij zijn niet uit de wereld, gelijk Ik niet uit de wereld ben.  

En vers 20  En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor hen, 

die door hun woord in Mij geloven. 
De bode engel Gods sprak verder, 

 

Voorwaar, lees eens de Bijbel van al die evangelische 
Christenen, en ontdek de volle waarheid! 

Zo spreekt de Here: Stop met moorden! Yeshua HaMashiach, Isa, 
Jezus Christus, is Mijn naam, en Mijn eer zal Ik aan geen andere 

god geven, nimmer! 
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Lees voor: Jesaja 42, vers 23  Hier staat geschreven: Wie onder u 

neemt dit ter ore, schenkt er aandacht aan en luistert in het 

vervolg?  
De bode engel Gods sprak, 

 
Bekeer u! Naast de hemel is er ook een hel, die brandt van 

zwavel en vuur voor de draak en zijn volgelingen. 

Dit is niet de plaats, die gij voor ogen dacht te hebben! Behandel 
ieder mens, zoals gij behandeld wilt worden. Dat is God!  

 
Lees voor: Galaten 6, vers 3 tot en met 5  Hier staat 

geschreven: Want indien iemand zich verbeeldt, dat hij iets is, en 

het niet is, dan vergist hij zich zeer. Ieder moet zijn eigen werk 
toetsen; dan zal hij slechts voor zichzelf stof tot roem hebben en 

niet voor een ander. Want ieder zal zijn eigen last dragen. 
 

Openbaring 12, vers 10 tot en met 12  Hier staat geschreven: 

En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen: Nu is verschenen 
het heil en de kracht en het koningschap van onze God en de macht 

van zijn Gezalfde; want de aanklager van onze broeders, die hen 

dag en nacht aanklaagde voor onze God, is nedergeworpen. En zij 
hebben hem overwonnen door het bloed van het Lam en door het 

woord van hun getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad, 
tot in de dood. Daarom, verheugt u, gij hemelen en wie daarin 

wonen. Wee de aarde en de zee, want de duivel is tot u 

nedergedaald in grote grimmigheid, wetende, dat hij weinig tijd 
heeft.  

 
De bode engel Gods sprak, Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! en 

verdween. 

 

Christenmoeder met baby levend verbrand deze 

nacht 
 
DE HEER OPENBAARDE AAN BENJAMIN, DAT DEZE GEBEURTENIS 

EEN UUR, VOORDAT DE ENGEL DES HEREN VERSLAG KWAM DOEN, 

PLAATSVOND! BID VOOR UW BROEDERS EN ZUSTERS, DIE 
VERDRUKT WORDEN EN VERMOORD!  
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Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 26 december 2013 bracht de bode 

engel van de almachtige God, van de God van Abraham, Izaäk en 
Jakob, de volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet 

Benjamin Cousijnsen. De Heer openbaarde ook, dat wat u nu gaat 

horen – u kunt het ook uit de titel halen – een uur, voordat de 
boodschap gebracht werd, is gebeurd. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Isa, Jezus Christus van Nazareth.  

 
Voorwaar, op 25 december 2013 heb ik, Michaël, tot u 

gesproken in de boodschap, met als titel: ‘Zo spreekt de 
Heer: Stop met moorden!’  

Voorwaar, bid voor de vervolgde Christenen! Voorwaar, ik ben de 

bode engel Gods, ik ben uitgezonden naar Gods geliefde ware 
eindtijdprofeet, Benjamin Cousijnsen.  

 

Voorwaar, de totale overname is in volle gang! 
De Islamitische invloed wordt nu steeds groter in meer dan 50 

landen, zowel in Syrië als in China, Korea, Mali, Ethiopië, Afrika, 
Kenia, Tanzania en in Oeganda.  

 

Voorwaar, een evangelische Christen zat in deze nacht, in 
Colombia, haar baby thuis borstvoeding te geven. 

En haar man, die pastoor is, was even naar mensen van de 
ondergrondse kerk toe. Opeens bestormde men het huis met een 

groep Islamieten, en ze sloegen haar! 

 
Handelingen 7, vers 52  Wie van de profeten hebben uw vaderen 

niet vervolgd? Zelfs hebben zij hen gedood, die geprofeteerd 

hebben van de komst van de Rechtvaardige, van wie gij nu 
verraders en moordenaars geworden zijt. 
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Voorwaar, men verkrachtte haar, omdat ze niet haar geloof 
wou afzweren, en trokken haar aan de haren mee naar 

buiten. 

Ze liet haar baby niet los! Ze keek naar boven en riep, “Ik zie de 
hemel geopend, ik zie Yeshua HaMashiach, Jezus Christus!” 

De Islamieten staken haar in brand, met de baby op de arm, en zij 
zong, ‘Amazing Grace’…  

 

Voorwaar, lees de dood van Stefanus voor: 
 

Handelingen 7, vers 54 tot en met 60  Als u een Bijbel heeft, 
kunt u met mij meelezen. Hier staat geschreven: Toen zij dit 

hoorden, sneed het hun door het hart en zij knersten de tanden 

tegen hem. Maar hij, vol van de heilige Geest, sloeg de ogen ten 
hemel en zag de heerlijkheid Gods en Jezus, staande ter 

rechterhand Gods, En hij zeide: Zie, ik zie de hemelen geopend en 
de Zoon des mensen, staande ter rechterhand Gods. Maar zij 

begonnen luidkeels te schreeuwen, stopten hun oren toe en 

stormden als één man op hem los; en zij wierpen hem de stad uit 
en stenigden hem. En de getuigen legden hun mantels af aan de 

voeten van een jonge man, Saulus genaamd. En zij stenigden 

Stefanus, die de Here aanriep, zeggende: Here Jezus, ontvang mijn 
geest. En op de knieën vallende, riep hij met luider stem: Here, 

reken hun deze zonde niet toe! En met deze woorden ontsliep hij.  
Handelingen 8, vers 3  En Saulus verwoestte de gemeente, en hij 

ging het ene huis na het andere binnen en sleurde mannen en 

vrouwen mede, en hij leverde hen over in de gevangenis. 
Handelingen 9, vers 1 tot en met 7  Hier staat geschreven: En 

Saulus, nog dreiging en moord blazende tegen de discipelen des 
Heren, ging naar de hogepriester, en vroeg van hem brieven naar 

Damascus voor de synagogen, om, als hij mannen en vrouwen, die 

van die weg waren, zou vinden, hen gevankelijk naar Jeruzalem te 
brengen. En terwijl hij daarheen op weg was, geschiedde het, toen 

hij Damascus naderde, dat hem plotseling licht uit de hemel 

omstraalde; en ter aarde gevallen, hoorde hij een stem tot zich 
zeggen: Saul, Saul, waarom vervolgt gij Mij? En hij zeide: Wie zijt 

Gij, Here? En Hij zeide: Ik ben Jezus, die gij vervolgt. Maar sta op 
en ga de stad binnen en daar zal u gezegd worden, wat gij doen 
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moet. En de mannen, die met hem reisden, stonden sprakeloos, 
daar zij wel de stem hoorden, maar niemand zagen.  

En vers 19 tot en met 21  En het geschiedde, toen Saulus enige 

dagen bij de discipelen te Damascus was, dat hij terstond in de 
synagogen verkondigde, dat Jezus de Zoon van God is. En allen, die 

het hoorden, stonden verbaasd en zeiden: Is dit niet de man, die te 
Jeruzalem uitroeide, wie deze naam aanriepen, en die hier 

gekomen is met het doel hen gevankelijk voor de overpriesters te 

brengen? 
De bode engel Gods sprak verder, 

 
Voorwaar, dit is wederom profetisch. 

Bid voor de vervolgde Christenen en dat de moslims, zoals Saulus, 

zich mogen bekeren!  
 

Johannes 3, vers 16  Hier staat geschreven: Want alzo lief heeft 
God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 

opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig 

leven hebbe. 
Johannes 12, vers 37 tot en met 41  Daar staat geschreven: En 

hoewel Hij zovele tekenen voor hun ogen gedaan had, geloofden zij 

niet in Hem, opdat het woord van de profeet Jesaja vervuld werd, 
dat hij sprak: Here, wie heeft geloofd, wat hij van ons hoorde? En 

aan wie is de arm des Heren geopenbaard? Hierom konden zij niet 
geloven, omdat Jesaja elders gezegd heeft: Hij heeft hun ogen 

verblind en hun hart verhard, dat zij niet met hun ogen zien, met 

hun hart verstaan en zich bekeren, en Ik hen geneze. Dit zeide 
Jesaja, omdat hij zijn heerlijkheid zag en van Hem sprak.  

De bode engel Gods sprak verder, 
 

Voorwaar, overdenk deze boodschap en de boodschap van 

25 december 2013, met de titel: ‘Zo spreekt de Here: Stop 
met moorden!’ 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 

verdween. 
 

 
 

U zegt: Waar is uw God? God zegt: Waar bent u? 
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BOODSCHAP GODS: EN DE HERE GOD RIEP DE MENS TOT ZICH EN 

ZEIDE TOT HEM EN HAAR: WAAR ZIJT GIJ? 

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Ik ben profeet Benjamin Cousijnsen. Op 

donderdag 26 december 2013 kreeg ik de volgende boodschap van 
een bode engel Gods, die ik graag met u wil delen.  

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Isa, Jezus Christus van Nazareth. Voorwaar, ik ben de 

bode engel Coralindos.  
 

Voorwaar, de Movie Actie Thriller is op dit moment, vanaf 24 
december 2013, in meer dan 520 keer bekeken, naast de 

vele andere boodschappen. 

Voorwaar, men zal nu spoedig de Nederlandse ondertiteling gaan 
plaatsen. Men werkt er hard aan.  

Ook is het boek ‘RUACHA, YESHU, SHALOM!’ verkrijgbaar via de 

contactpersoon. En dit is: marion.verkleij@telfort.nl en via de 
Evangelische Stichting Eindtijdnieuws. Voorwaar, het boek 

‘RUACHA, YESHU, SHALOM!’ is verkrijgbaar, zowel in het 
Nederlands als in het Engels. 

Verder zijn er ook nog Cd’s en Dvd’s en MP3’s verkrijgbaar, ook 

in andere talen. 
 

Ook dit deel ik u mede:  
de Evangelische Eindtijdspace en Heiscoming12 en Eindtijdnieuws 

en de werkers van de laatste dagen, zullen spoedig in 2014, 2 

januari, samenkomen in een eigen website, en reclamevrij van 
anderen! Voorwaar, meer informatie volgt nog. Voorwaar,  

 

Klaagliederen 3, vers 25 en vers 26  Goed is de HERE voor wie 
Hem verwachten, voor de ziel die Hem zoekt; goed is het, in 

stilheid te wachten op het heil des HEREN. 
 

mailto:marion.verkleij@telfort.nl
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Ezechiël 2, vers 1 en 2  Hij zeide tot mij: Mensenkind, sta op uw 
voeten, opdat Ik met u spreke. Zodra Hij tot mij sprak, kwam de 

geest in mij en deed mij op mijn voeten staan en ik hoorde Hem, 

die tot mij sprak. 
 

Psalm 18, vers 32 en 33  Want wie is God behalve de HERE, wie 
is een rots buiten onze God? Die God, die mij met kracht omgordt 

en mijn weg effen maakt. 

Psalm 42, vers 2 tot en met 4  Gelijk een hinde die naar 
waterbeken smacht, zo smacht mijn ziel naar U, o God. Mijn ziel 

dorst naar God, naar de levende God; wanneer zal ik komen en 
voor Gods aangezicht verschijnen? Mijn tranen zijn mij tot spijze 

dag en nacht, daar men de ganse dag tot mij zegt: Waar is uw 

God?  
  

Genesis 3, vers 9  En de HERE God riep de mens tot Zich en zeide 
tot hem “en haar”: Waar zijt gij? 

 

De bode engel Gods sprak verder, Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, 
Shalom!  

 

 

Een laatste kansstad voor zielen! 
 

BENJAMIN COUSIJNSEN, GODS ENIGE WARE PROFEET-BENJAMIN-
COUSIJNSEN, DIENSTKNECHT VAN DE ALMACHTIGE GOD, DE GOD 

VAN ABRAHAM, IZAAK EN JAKOB, WERD EEN PLAATS GETOOND, 
WAAR MENSENZIELEN EEN LAATSTE KANS KRIJGEN. 

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 30 december 2013 schreef Benjamin 

het volgende verslag op.  

 
Benjamin hoorde: Shalom, profeet Benjamin Cousijnsen! 

“Oh, Shalom!” zei Benjamin. 

De bode engel Gods sprak, Ik begroet u in de almachtige naam van 
Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus van Nazareth. Voorwaar, 
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voorwaar, ik zeg u, mijn naam is Piniach en ik ben een bode engel 
Gods. Volg mij, Benjamin. 

“Oké”, zei Benjamin. Ik zag dat ik bekleed was in bijna 

oogverblindend witte, linnen kleding en bekeek mij heel even.  
De bode engel Piniach sprak, Mooi hè?  

 
Zo staat er ook geschreven in: Openbaring 19, vers 8  En haar 

“en hem” is gegeven zich met blinkend en smetteloos fijn linnen te 

kleden, want dit fijne linnen zijn de rechtvaardige daden der 
heiligen. 

 
Benjamin schrijft: ik volgde de bode engel de trap af naar 

beneden, en de bode engel zei, Wilt gij een helm op? 

“Een helm?” zei ik. 
Ja, want als ik moeiteloos door de deur ga, ga ik achter mij een 

knal horen.  
Benjamin zei, “Bedankt voor de tip, maar dan maak ik de deur toch 

gewoon open, als ik er anders tegenaan loop? Slim hè?” zei 

Benjamin. En de bode engel liep moeiteloos, met een lach op het 
gezicht, door de gesloten voordeur heen. En ik maakte gewoon de 

voordeur los, die ietsjes klemde leek het wel. En ja hoor, hierdoor 

botste ik tegen die deur op, en kreeg alsnog een dreun tegen mijn 
hoofd aan. Maar de deur ging wel open. ‘Tsjonge!’ dacht ik, ‘krijgt 

die engel toch nog gelijk!’ 
Buiten aangekomen, zei de bode engel lachend, Vreemd... even 

dacht ik een knal te horen… 

Ik hield me stil.   
 

Maar wat was dat? Op straat zag ik een soort reusachtige 
zeepbel. 

En de bode engel zei, Daar gaan wij samen in, ga maar!  

Ik zocht en keek naar een ingang, een deur, maar vond niets. De 
bode engel Piniach sprak, Waarom loopt gij niet vol vertrouwen en 

geloof zó naar binnen? En de bode engel deed het voor, en ik liep 

achter hem aan naar binnen. 
“Mh, gezellig zo, in een zeepbel”, zei ik, “ik heb u gewoon gevolgd 

en het ging goed”. 
De bode engel zei,  

 



 
 

 

2338 
 
 

 

Zo staat geschreven in: Jeremia 32, vers 27  Zie, Ik, de HERE, 
ben de God van al wat leeft; zou voor Mij iets te wonderlijk zijn? 

 

De bode engel Gods sprak, Benjamin, vol vertrouwen en 
geloof was ook gij zó door de voordeur naar buiten gelopen 

van uw huis. 
  

Zo staat geschreven in: Spreuken 3, vers 5  Vertrouw op de HERE 

met uw ganse hart en steun op uw eigen inzicht niet.  
En vers 23  Dan zult gij uw weg veilig gaan, zonder dat uw voet 

zich stoot.  
De zeepbel bewoog en we stegen omhoog, gelukkig, maar 

waar gingen wij heen? 

Wij gingen door de wolken heen en we gingen het heelal in. En later 
zakte de zeepbel weer. Ik zag een donkere en glad uitziende berg 

van graniet. De bode engel Piniach zei, Deze spelonk is bijzonder! 
Ik dacht, ‘Wat is er zo bijzonder aan?’  

We landden voor de berg en Piniach zei, Volg mij!  

We liepen de zeepbel uit en gingen door deze berg heen. Meteen 
zag ik heel veel mensen, zielen.  

 

Benjamin, zei de bode engel, op 31 maart 2013 bracht 
Gabriël u een boodschap, met als titel: ‘Openbaring Gods, de 

plaats der zielen’.  
Ik raad aan, dat men ook naar deze boodschap luistert.  

Ik zag een grote stad en heel veel engelen Gods, die de leiding 

hadden. Ik vroeg aan één van de zielen, wat hij hier deed. Hij 
vertelde, dat men hier leerde om met elkaar om te gaan. Hij was 

Christen en was acht keer getrouwd geweest, en had spijt van wat 
hij gedaan had in zijn leven op aarde, en dat hij telkens eeuwige 

trouw beloofde met het jawoord, maar zich er niet aan hield. 

Telkens vond hij die zuster weer leuker en aantrekkelijker, en 
trouwde opnieuw. Telkens deed hij weer mee met de heidense 

gebruiken, totdat zijn hart het begaf.  

Ik zei, “Waarom bent u dan hier?” 
“Ik had erge berouw”, zei hij. “Alle zielen, die in deze stad wonen, 

krijgen begeleiding van Gods engelen en onderwijs. In deze plaats 
leven wij in vrede en maken ons klaar voor de dag des oordeels. 

Zie deze plaats als laatste kans! Sommigen zullen ontvangen 



 
 

 

2339 
 
 

 

worden, en zullen alsnog in de hemel komen vanuit deze plaats, 
maar een deel ook niet”. 

De bode engel Gods sprak, En sommigen zullen hier niet komen, 

maar rechtstreeks in de hel geworpen worden.  
 

Voorwaar, in de hemel heeft iedere ziel een maatje, en er 
zijn andere regels dan op aarde. 

Heeft men echter het ware maatje op aarde en zijt gij samen 

wederom geboren Christenen en gehuwd en samen gelukkig? Dan 
zal men elkaar ontmoeten in de hemel. In de hemel trouwt men 

echter niet meer. Weet gij wat ook geweldig is? 
 

Openbaring 21, vers 4 tot en met 8  Daar staat geschreven: En 

Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal niet meer 
zijn, noch rouw, noch geklaag, noch moeite zal er meer zijn, want 

de eerste dingen zijn voorbijgegaan. En Hij, die op de troon gezeten 
is, zeide: Zie, Ik maak alle dingen nieuw. En Hij zeide: Schrijf, want 

deze woorden zijn getrouw en waarachtig. En Hij sprak tot mij: Zij 

zijn geschied. Ik ben de alfa en de omega, het begin en het einde. 
Ik zal de dorstige geven uit de bron van het water des levens om 

niet. Wie overwint, zal deze dingen beërven, en Ik zal hem een God 

zijn en hij zal Mij een zoon “en een dochter” zijn. Maar de 
lafhartigen, de ongelovigen, de verfoeilijken, de moordenaars, de 

hoereerders, de tovenaars, de afgodendienaars en alle leugenaars – 
hun deel is in de poel, die brandt van vuur en zwavel: dit is de 

tweede dood. 

 
Want wie niet wil horen, gaat verloren! sprak de bode engel 

Gods. 
Kom, Benjamin, we moeten teruggaan.  

We gingen weer terug met die zeepbel, en landden voor ons huis. 

De bode engel Gods zei: 
 

Johannes 3, vers 16  Lees voor. Hier staat geschreven: Want alzo 

lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon 
gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren 

ga, maar eeuwig leven hebbe. 
 

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
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Sjana Tova! Een Goed Nieuwjaar! 
 

31 DECEMBER 2013  DE HEER JEZUS CHRISTUS, ISA, YESHUA 

HAMASHIACH, BRACHT DEZE BOODSCHAP ZELF! VERDER: 
INSTRUCTIES VOOR HET DRUIVEN ETEN OM 24.00 UUR! VAN OUD 

OP NIEUWJAAR! SJANA TOVA! EN PROFETIE OVER EUROPA IN 
2014! 

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Luister naar deze bijzondere mooie 

boodschap, die Yeshua HaMashiach, de Here Jezus Christus zelf, 

vanochtend overbracht aan Benjamin Cousijnsen, Gods eenvoudige 
en ware, enige eindtijdprofeet van de laatste dagen. 

 
Shalom, profeet Benjamin Cousijnsen! Werp u niet neder, Ik ben 

het, uw Rabboeni, uw Meester. Schrijf Mijn woorden op en luistert 

aandachtig. Vrede zij u! Ik ben de Alfa en de Omega. Mijn kind, Ik 
ben heilig, kadosh! Ik ben Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus 

van Nazareth.  

 
Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, Zet uw Moscatel druiven, of 

uw donkerrode druiven, voor u.  
Bekijk ze eens goed. Zijt gij tevreden?  

Zo bekijk Ik u ook van de buitenkant en vooral van de binnenkant. 

Hier en daar nam Ik een slechte vrucht weg, en soms vele dorre 
takken of vele slechte vruchten. Ik wil, dat gij goede vruchten 

draagt, Mijn kind. Overdenk voor uzelf nu even het volgende… 
Is er een rotte vrucht in u, een rotte vrucht tussen de goede 

druiven? 

Dit veroorzaakt, dat de goede ook aangetast worden. Voorwaar, 
maak uw paden recht en vraag om vergeving! Anders zondigt u.  
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Ik zeg u, Voordat gij deelneemt in uw kerk of thuis, mag er 
niets in uw hart en gedachten in de weg staan, of op uw 

plein met vele broeders en zusters. 

Voorwaar, gedenk Mij en wat Ik, Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus 
Christus, voor u gedaan heb, bij het overgaan van Oud op Nieuw. 

Zowel het oude, dat voorbij is, en zie, het nieuwe dat komt! Ook 
deze druiven, en houd het omhoog; doe het, voordat de klok de 

laatste 12 uur tikken aangeeft. Dank Mij, dat Ik deze druiven heb 

gezegend, uw Adonai Elohím, Jahweh, Jehovah Tze'va'ot.  
 

Voorwaar, kijk nu naar uw klok… 
Bij de eerste klokslagen neemt u van de twaalf druiven, bij elke 

slag één druif.  

Voorwaar, Ik ben de ware Wijnstok en Mijn Vader de Landman. Ik 
zal elke vrucht omzetten in zegeningen. Ik zal uw druiven in u laten 

rijpen door Mijn licht, en uw verborgen gaven laten zien. En zijt gij 
eigenwijs en luistert niet? Dan snijdt Mijn Vader de goede gezonde 

tak af, en geeft het aan een ander en ent het! 

Voorwaar, slaat de klok 24.00 uur, zeg dan: “Sjana Tova!”  
Dit betekent voor u: Een Goed Nieuwjaar! 

 

Voorwaar, de Evangelische Stichting Eindtijdnieuws, en 
vooral Ik, Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, die alles 

stuurt, wil u bedanken voor uw trouwheid en tienden en 
giften in het afgelopen jaar, en uw gebeden! 

Ook bracht op 25 maart 2013 een bode engel u, namens Mij, een 

boodschap over tienden, met de titel: ‘De Tienden!’. Niet iedereen 
weet wat dit inhoudt, daarom deze boodschap.  

Voorwaar, met Oud en Nieuw mag men gerust genieten en drinken, 
maar bedrink u niet! 

 

Lees voor: Efeziërs 5, vers 18  Hier staat geschreven:  En 
bedrinkt u niet aan wijn, waarin bandeloosheid is, maar wordt 

vervuld met de Geest. 

De Here Jezus Christus sprak verder, 
 

Voorwaar, men mag drinken wat men wil, maar men moet 
dronkenschap vermijden; dit wordt veroordeeld!  
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Ook Ik dronk wijn met het Heilige Avondmaal en op de Bruiloft te 
Kana. Wijn is om te genieten. Dronkenschap is uit den boze!  

 

Voorwaar, ook kerst veroordeel Ik! 
Luistert naar de boodschap van 10 december 2013, met als titel: 

‘Met het vieren van kerst wordt satan aanbeden!’ En ook de 
boodschap van 18 december 2013, met als titel: ‘‘Kappen’ met die 

heidense kerstboom en kerstfeest!’ Voorwaar, dit zijn de feiten!  

 
Voorwaar, 2014 is een jaar dat erger zal zijn dan 2013. 

De werkers van de laatste dagen roep Ik op: Gebruik uw gaven in 
de bediening en zwijg niet! 

 

Lees voor: Jakobus 1, vers 17  Hier staat geschreven: Iedere 
gave, die goed, en elk geschenk, dat volmaakt is, daalt van boven 

neder, van de Vader der lichten, bij wie geen verandering is of 
zweem van ommekeer.   

 

De Heer sprak verder, Voorwaar, Hoor, Mijn kinderen! 
 

Lees voor: Openbaring 22, vers 12  Hier staat geschreven: Zie, 

Ik kom spoedig en mijn loon is bij Mij om een ieder te vergelden, 
naardat zijn werk is. 

 
Johannes 8, vers 26 tot en met 29  Hier staat geschreven: Ik 

heb veel over u te zeggen en te oordelen; maar die Mij gezonden 

heeft, is waar, en wat Ik van Hem gehoord heb, dat spreek Ik tot 
de wereld. Zij hadden niet begrepen, dat Hij tot hen van de Vader 

sprak. Jezus dan zeide: Wanneer gij de Zoon des mensen verhoogd 
hebt, zult gij inzien, dat Ik het ben en niets uit Mijzelf doe, doch dat 

Ik dit spreek, gelijk de Vader Mij geleerd heeft. En die Mij gezonden 

heeft, is met Mij. Hij heeft Mij niet alleen gelaten, want Ik doe altijd 
wat Hem behaagt.  

Johannes 15, vers 5  Daar staat geschreven: Ik ben de wijnstok, gij 

zijt de ranken. Wie in Mij blijft, gelijk Ik in hem, die draagt veel 
vrucht, want zonder Mij kunt gij niets doen. 

En vers 16 en 17  Niet gij hebt Mij, maar Ik heb u uitgekozen en u 
aangewezen, opdat gij zoudt heengaan en vrucht dragen en uw 
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vrucht zou blijven, opdat de Vader u alles geve, wat gij Hem bidt in 
mijn naam. Dit gebied Ik u, dat gij elkander liefhebt. 

De Here Jezus Christus, Yeshua HaMashiach, Isa, sprak verder, 

 
Voorwaar, profeet Benjamin, het extreme weer voor Europa 

wordt Europa nog even bespaard. 
Maar voorwaar, weest alert voor wat komen gaat! In 2014 zal de 

aardbeving voor Europa ook op zijn sterkst zijn. 

 
Sjana Tova! Een Goed Nieuwjaar! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Yeshua HaMashiach, Jezus 
Christus. 

 

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom 
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BOODSCHAPPEN EN PROFETIEËN, 

DOORGEGEVEN SINDS JANUARI 2014,  

DOOR DE GOD VAN ABRAHAM, IZAÄK EN JAKOB, 

EN WOORD VOOR WOORD DOORGEGEVEN  
EN METEEN OPGESCHREVEN  

DOOR GODS EENVOUDIGE DIENSTKNECHT  

EN GELIEFDE WARE EINDTIJDPROFEET, 

BENJAMIN COUSIJNSEN,  
IN TEGENWOORDIGHEID EN ONDER  

TOEZIEND OOG VAN DE BODE ENGELEN GODS! 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

JANUARI 2014 
 
 

‘De mens’ is vanaf den beginne Mens! 
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01-01-2014  BOODSCHAP GODS: VANAF HET BEGIN VAN DE 
SCHEPPING OP AARDE WERD DE MENS DOOR GOD ZELF GEMAAKT, 

EN HIJ MAAKTE DE MENS NAAR ZIJN BEELD, DUS NAAR HET BEELD 

VAN GOD ZELF! 
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Ik ben Benjamin. Namens mijn vrouw 
Marta, en natuurlijk ikzelf, wens ik u een gezegend 2014 toe! 

Ik begin nu met de boodschap. 
 

Shalom, Sjana Tova! Ik begroet u in de almachtige naam van uw 

enige Rabboeni, uw Heer, de Zoon van de almachtige God, zowel 
van de God van Abraham, Izaäk en Jakob. En in Zijn naam kom ik, 

Rafaël, tot u, in de almachtige naam van Yeshua HaMashiach, Isa, 
Jezus Christus. Voorwaar, Kadosh, heilig is de Heer Adonai. 

Voorwaar, 

 
Genesis 1, vers 27  En God schiep de mens naar zijn beeld; naar 

Gods beeld schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen. 

 
Voorwaar, kijk eens in de spiegel… 

Als gij naar Gods beeld gemaakt zijt, betekent het niet, dat gij er 
ooit zo uitzag als een Homo habilis, of als een neusaap, of als een 

huisdier: uw hond of kat. 

 
Genesis 2, vers 7  Toen formeerde de HERE God de mens van stof 

uit de aardbodem en blies de levensadem in zijn neus; alzo werd de 
mens tot een levend wezen. 

 

Voorwaar, hier wordt gesproken over de mens. 
Denkt gij echt, dat God een mens schiep, die niet naar Zijn beeld 

geschapen was, omdat hij een Homo habilis was, of een neusaap? 

God zei ook niet: ‘Ik schiep de mens naar een beeld van een dier’! 
Hoewel er wel mensen zijn, die er van uiterlijk bijna precies zo 

uitzien als hun eigen huisdier. Heeft de hond krullen, dan hebben zij 
dat ook. En heeft de hond lang haar, of wat dan ook, dan hebben 

zij dat ook! Men stemt zich bijna eng af. 
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Voorwaar, God is zo geweldig en zo verbazingwekkend en zo 

groot! 

Prijs Hem voor de schepping. In het woord van God zit leven, en 
God zag dat het goed was, wat Hij schiep. 

Genesis 3, vers 8  Toen zij het geluid van de HERE God hoorden, 
die in de hof wandelde in de avondkoelte, verborgen de mens en 

zijn vrouw zich voor de HERE God tussen het geboomte in de hof. 

 
Voorwaar,  

 
Psalm 14, vers 2  De HERE ziet neder uit de hemel op de 

mensenkinderen, om te zien, of er één verstandig is, één, die God 

zoekt.  
 

Voorwaar, als Gods Geest in u woont, dan begint gij Hem te 
zien, zoals Hij werkelijk is. 

En zo leert gij Hem dan ook pas echt goed kennen.  

 
Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, 

dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die 

in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. 
 

Voorwaar, God schiep alles met een onvoorwaardelijke 
liefde! 

Ga meer op Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, lijken, Zijn 

Zoon, en word een afspiegeling, een voorbeeld van Hem. En ga een 
relatie aan met Hem.  

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
 

 

 

Laat uw goede voornemens slagen in het 

Nieuwe Jaar 
 
VELEN HEBBEN GOEDE VOORNEMENS VOOR HET NIEUWE JAAR; 

HELAAS SPATTEN DEZE SNEL UIT ELKAAR! U WORDEN GOEDE TIPS 

AANGEREIKT! DEZE BOODSCHAP IS AFKOMSTIG VAN YESHUA 
HAMASIACH, ISA, JEZUS CHRISTUS!  
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Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Aan allen nog de allerbeste wensen en 

Gods zegen voor het nieuwe jaar gewenst. Op 2 januari 2014 
bracht een bode engel Gods deze boodschap Gods over aan 

eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Isa, Jezus Christus van Nazareth. Voorwaar, profeet 
Benjamin Cousijnsen, mijn naam is Surambla, ik ben een bode 

engel Gods. 

 
Voorwaar, wat hebben de mensen toch veel voornemens! 

De ongelovige zegt, “Ik heb goede voornemens voor het nieuwe 
jaar, ik stop met roken”, of “met drinken”, of “met hebzucht”, of “ik 

stop met mijn losbandigheden!”  

Elk jaar stijgen zo de voornemens omhoog, waaronder ook het 
willen stoppen met toverij. Voorwaar, zelfs in de Griekse Bijbel 

komt men vaak het woord ‘pharmakeia’ tegen, en vertaald staat dit 

voor toverij. Daar vallen ook drugs onder! Ook dit is occult; het 
stelt uw geest open voor het rijk der duisternis.  

Voorwaar, vele voornemens spatten zó weer uit elkaar, en men 
grijpt weer naar het oude. 

 

Lees voor: Galaten 5, vers 19 tot en met 26  Daar staat 
geschreven: Het is duidelijk, wat de werken van het vlees zijn: 

hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, veten, twist, 
afgunst, uitbarstingen van toorn, zelfzucht, tweedracht, 

partijschappen, nijd, dronkenschap, brasserijen en dergelijke, 

waarvoor ik u waarschuw, zoals ik u gewaarschuwd heb, dat wie 
dergelijke dingen bedrijven, het Koninkrijk Gods niet zullen 

beërven. Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, 

lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, 
zelfbeheersing. Tegen zodanige mensen is de wet niet. Want wie 

Christus Jezus toebehoren, hebben het vlees met zijn hartstochten 
en begeerten gekruisigd. Indien wij door de Geest leven, laten wij 
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ook door de Geest het spoor houden. Wij moeten niet praalziek 
zijn, elkander tartend, elkander benijdend.  

De bode engel Gods sprak verder, 

 
Zonder Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, vergeving 

te vragen en een relatie aan te gaan met Hem, en naar de 
kerk te gaan om opgebouwd te worden, valt gij echter zo 

weer in het diepe gat, dat u liever verloren laat gaan.  

Wat zijn er toch veel wensen, ja, goede voornemens! Maar wees 
zoals Paulus, die zich uitstrekte naar het vergeten, wat achter hem 

lag, en zich uitstrekte naar wat voor hem lag: het nieuwe van God!  
En David zei, “Ik zal mijn ogen opheffen naar de bergen, vanwaar 

mijn hulp zal komen!” 

En Abraham vertrouwde op God, wat een voornemen!  
En wat dacht gij van Henoch? Zijn voornemen was, in een 

dagelijkse gemeenschap te leven met zijn hemelse Vader, net zoals 
profeet Benjamin Cousijnsen. Ook zijn voornemen is, Yeshua 

HaMashiach, Isa, Jezus Christus te gehoorzamen, wat anderen ook 

zouden kunnen denken en zeggen! Benjamin luistert naar de 
Allerhoogste.  

En wat dacht gij van Josafat, die het voornemen had, om zijn hart 

erop te richten, om God te zoeken.  
En Mozes zei, “Liever verdrukking te lijden, dan tijdelijk van de 

zonde te genieten”.  
En de voornemens van Kaleb en Jozua waren: weigeren om 

ontmoedigd te worden door de overmacht van de vijand.  

En Jozefs voornemen was: zich afwenden van allerlei verleidingen, 
die op hem afkwamen. 

Ook Gideon zei, wat profeet Benjamins woorden ook hadden 
kunnen zijn, namelijk: “Ik zal doorgaan, ook al heb ik maar weinig 

vrienden meer aan mijn zijde”.  

En de voornemens van Aäron en Hur waren, de geestelijke leiders 
overeind te houden, door middel van voorbede en steun. 

En het voornemen van Andreas was een ander tot Christus te 

leiden, en het voornemen van Stefanus evenzo.  
Benjamins voornemen: een geest van vergeving te betonen aan 

allen, die mij kwaad willen doen. 
 



 
 

 

2349 
 
 

 

Voorwaar, doe nooit alles in eigen kracht, maar geloof en 
vertrouw op Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus van 

Nazareth. 

Want, ik vermag alle dingen in Hem, die mij kracht geeft! 
 

Lees voor: Filippenzen 4, vers 4 tot en met 7  Hier staat 
geschreven: Verblijdt u in de Here te allen tijde! Wederom zal ik 

zeggen: Verblijdt u! Uw vriendelijkheid zij alle mensen bekend. De 

Here is nabij. Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw 
wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden 

bij God. En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw 
harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus. 

 

Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, 
dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die 

in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. 
De bode engel Gods sprak, 

 

Voorwaar, overdenk deze boodschap. 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 

 
 

Gebeden: Uitstel voor Suriname en Europa 

verhoord! 
 

PROFETISCHE WAARSCHUWENDE ‘VERVOLG’BOODSCHAP GODS 

AAN SURINAME EN EUROPA! HOOR AANDACHTIG, SURINAME EN 
EUROPA. VOORWAAR, ZO SPREEKT DE HEER: DE ALMACHTIGE ZAL 

U UITSTEL GEVEN! HOOR WAT DIT BETEKENT! 
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 2 januari 2014 bracht een engel van 
de Here God, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, de volgende 

boodschap over aan mij, Gods dienstknecht Benjamin Cousijnsen. 

In de tegenwoordigheid van deze bode engel Gods, schreef ik deze 
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waarschuwende profetische woorden op, die alle luid en duidelijk, 
woord voor woord aan mij voorgezegd werden. 

 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Isa, Jezus Christus van Nazareth. Sjana Tova! 

Voorwaar, mijn naam is Pansari en ik ben een bode engel Gods.  
 

Voorwaar, 2014 is een jaar, dat veel erger wordt dan 2013. 

Onthoud dit goed!  
 

Profeet Benjamin heeft voor zowel Suriname als voor Europa 
om uitstel gevraagd.  

In Suriname schrok men zo van de profetie voor Suriname, dat 

velen in gebed gingen!  
Hoor aandachtig, Suriname en Europa! Voorwaar, zo spreekt de 

Heer tot u. De Almachtige zal u uitstel geven. Dit betekent echter, 
dat men wel op de lijst blijft staan. En het betekent ook, dat gij de 

geboden Gods in acht moet nemen en actie moet ondernemen in 

uw land. Zo spreekt de Heer. Houd u aan Mijn woorden! 
De boodschap, die door werd gegeven op 17 december 2013, moet 

gij in acht nemen. En neem deze in acht!  

Voorwaar, dit telt ook voor Europa. Want onverwachts kan de stilte 
zó in de storm veranderen voor de gehele aarde! En ook zeg ik u, 

Juist als men het niet verwacht, zal men opgeschrikt worden door 
zeer vele rampen.  

 

Voorwaar, God maakte alles in zeven dagen. 
Niets is te wonderlijk voor Hem. Hij kan zo op één dag uw zon in 

een zwarte zon veranderen, en zo kan Hij in één dag uw land zo 
veranderen in een grote chaos en verwoesting!  

Voorwaar, sprak de bode engel Gods, ik ga nu, Ruacha, Yeshu, 

Shalom! en verdween. 
 

 

 

Voorwaar, zie op Mij, Ik zal uw tranen drogen! 
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BOODSCHAP GODS: VOORWAAR, MIJN SCHAAPJE, ZIE OP MIJ, IK 
ZAL U MOED INBLAZEN, HOUD STRESS EN VERDRIET OP EEN 

AFSTAND, WANT ZO ZIJN VELE SCHAAPJES TE GRONDE GEGAAN! 

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, welkom! Op 3 januari 2014 bracht een bode engel van de 

almachtige God, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, deze 
boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.  

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 

HaMashiach, Isa, Jezus Christus. Voorwaar, profeet Benjamin 

Cousijnsen, mijn naam is Lovesadai.  
 

Zo spreekt de goede Herder tot u, die nu luistert naar deze 
boodschap. 

 

Johannes 10, vers 11  Ik ben de goede herder. De goede herder 
zet zijn leven in voor zijn schapen. 

 

Voorwaar, Mijn schaapje, Ik ben de goede Herder en heb jou 
erg lief. 

Ik herken jou tussen al die schapen!  
 

Johannes 10, vers 27  Mijn schapen horen naar mijn stem en Ik 

ken ze en zij volgen Mij. 
 

Kwel jezelf niet zo en pieker niet zo! 
 

Lees voor: Jesaja 43, vers 18 tot en met 19  Hier staat 

geschreven: Denkt niet aan hetgeen vroeger gebeurde en let niet 
op wat oudtijds is geschied; zie, Ik maak iets nieuws, nu zal het 

uitspruiten; zult gij er geen acht op slaan? Ja, Ik zal een weg in de 

woestijn maken, rivieren in de wildernis. 
 

2 Korinthiërs 12, vers 9 tot en met 10  Hier staat geschreven: 
En Hij heeft tot mij gezegd: Mijn genade is u genoeg, want de 

kracht openbaart zich eerst ten volle in zwakheid. Zeer gaarne zal 
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ik dus in zwakheden nog meer roemen, opdat de kracht van 
Christus over mij kome. Daarom heb ik een welbehagen in 

zwakheden, smaadheden, noden, vervolgingen, benauwenissen ter 

wille van Christus, want als ik zwak ben, dan ben ik machtig.  
 

Voorwaar, Mijn schaapje, Ik verstoot u niet, kom maar. 
Ik wil u iets toefluisteren. 

 

Johannes 10, vers 29 en 30  Wat mijn Vader Mij gegeven heeft, 
gaat alles te boven en niemand kan iets roven uit de hand mijns 

Vaders. Ik en de Vader zijn één. 
 

Voorwaar, zie op Mij, Ik zal u moed inblazen.  

Houd stress en verdriet op een afstand, want zo zijn vele schaapjes 
te gronde gegaan. 

 
Lees voor: Romeinen 12, vers 21  Hier staat geschreven: Laat u 

niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het 

goede. 
 

Jesaja 54, vers 10  Daar staat geschreven: Want bergen mogen 

wijken en heuvelen wankelen, maar mijn goedertierenheid zal van 
u niet wijken en mijn vredesverbond zal niet wankelen, zegt uw 

Ontfermer, de HERE. 
 

Kolossenzen 3, vers 12  Hier staat geschreven: Doet dan aan, als 

door God uitverkoren heiligen en geliefden, innerlijke ontferming, 
goedheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld. 

 
Jeremia 31, vers 20  Hier staat geschreven: Is Efraïm Mij een 

lievelingszoon, een troetelkind, dat Ik, zo vaak als Ik van hem 

spreek, gedurig weder aan hem denken moet? Daarom is mijn 
binnenste over hem ontroerd, Ik zal Mij zeker over hem ontfermen, 

luidt het woord des HEREN.  

 
Psalm 34, vers 16 tot en met 23  Hier staat geschreven: De 

ogen des HEREN zijn op de rechtvaardigen, en zijn oren tot hun 
hulpgeroep; het aangezicht des HEREN is tegen hen die kwaad 

doen, om hun gedachtenis van de aarde uit te roeien. Roepen zij, 
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dan hoort de HERE, en Hij redt hen uit al hun benauwdheden. De 
HERE is nabij de gebrokenen van hart en Hij verlost de verslagenen 

van geest. Talrijk zijn de rampen van de rechtvaardige, maar uit 

die alle redt hem de HERE; Hij behoedt al zijn beenderen, niet één 
daarvan wordt gebroken. Het onheil doodt de goddeloze, en wie de 

rechtvaardige haten, zullen ervoor boeten. De HERE verlost de ziel 
van zijn knechten, allen die bij Hem schuilen, zullen niet boeten.  

Psalm 112, vers 4  Hier staat geschreven: Voor de oprechten gaat 

het Licht in de duisternis op, genadig en barmhartig en 
rechtvaardig.  

Psalm 130, vers 5 en 6  Hier staat geschreven: Ik verwacht de 
HERE, mijn ziel verwacht en ik hoop op zijn woord; mijn ziel wacht 

op de Here, meer dan wachters op de morgen, wachters op de 

morgen.  
 

Voorwaar, Mijn schaapje, Ik Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus 
Christus, zal uw tranen drogen. 

 

Lees voor: de 2de brief aan de Korinthiërs, hoofdstuk 1, vers 3 
tot en met 7  Hier staat geschreven: Geloofd zij de God en Vader 

van onze Here Jezus Christus, de Vader der barmhartigheden en de 

God aller vertroosting, die ons troost in al onze druk, zodat wij hen, 
die in allerlei druk zijn, troosten kunnen met de troost, waarmede 

wijzelf door God vertroost worden. Want gelijk het lijden van 
Christus overvloedig over ons komt, zo valt ons door Christus ook 

overvloedig vertroosting ten deel. Worden wij verdrukt, het is u tot 

troost en heil; worden wij getroost, het is u tot een troost, die zijn 
kracht toont in het doorstaan van hetzelfde lijden, dat ook wij 

ondergaan. En onze hoop voor u is wèl gegrond, want wij weten, 
dat gij evenzeer aan de vertroosting deel hebt als aan het lijden. 

 

Jozua 1, vers 9  Hier staat geschreven: Heb Ik u niet geboden: 
wees sterk en moedig? Sidder niet en word niet verschrikt, want de 

HERE, uw God, is met u, overal waar gij gaat. 

 
Efeziërs 6, vers 10 tot en met 12  Hier staat geschreven: Voorts, 

weest krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht. Doet de 
wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de 

verleidingen des duivels; want wij hebben niet te worstelen tegen 
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bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen 
de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de 

hemelse gewesten. 

 
Johannes 3, vers 16  Daar staat geschreven: Want alzo lief heeft 

God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 
opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig 

leven hebbe. 

 
Voorwaar, neem deze boodschap in acht! 

 
Lees voor: Sirach 32, vers 14  Hier staat geschreven: Wie ontzag 

heeft voor de Heer aanvaardt zijn onderricht, wie hem in alle 

vroegte zoekt ondervindt zijn gunst.  
 

Ik ga nu, maar voordat ik ga,  
 

Lees nog: Openbaring 19, vers 8  Hier staat geschreven: En haar 

is gegeven zich met blinkend en smetteloos fijn linnen te kleden, 
want dit fijne linnen zijn de rechtvaardige daden der heiligen.  

 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 
verdween. 

 
 

 

Donder en windvlagen zijn nog maar het 

visitekaartje! 
 

OP 3 JANUARI 2014 HOORDEN WE PLOTSELING DONDERSLAGEN 
IN DE LUCHT. BENJAMIN COUSIJNSEN, GODS DIENSTKNECHT, 

DEED NAVRAAG BIJ DE HEER: “HET STELT NOG WEINIG VOOR”, 

SPRAK DE HEER! 
 

 
Volledige weergave: 
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Hallo, welkom! Op 4 januari 2014 bracht een bode engel van de 
almachtige God deze profetische en waarschuwende boodschap 

Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.  

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Isa, Jezus Christus.  
 

Voorwaar, op vrijdagavond zei Marta: “Ik hoor gedonder”, 

en profeet Benjamin Cousijnsen zei: “Heer, wat is dit?” 
Toen sprak de Heer, Het stelt weinig voor, maar het is de engel 

Donder. 
Voorwaar, mijn naam is Donder, ik ben de bode engel Gods. Op 2 

januari zei profeet Benjamin Cousijnsen u nog, wat de bode engel 

Pansari doorgaf, namens Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus 
van Nazareth, dat zowel Suriname als wel Europa even uitstel 

kregen. En ook zei de Heer u, Onverwachts kan Ik de stilte in storm 
veranderen. Ook sprak de Heer u nog toe, dat Hij uw land 

plotseling kan veranderen in chaos, en dat gebeurde in Enschede 

onder andere, en in andere delen van Europa. En de Heer zei nog: 
Stelt nog weinig voor!  

 

Voorwaar, ik, de bode engel Gods, gaf Europa een 
visitekaartje af op vrijdag 3 januari, in de regio Twente en 

door heel Nederland heen. 
Voorwaar, dit stelt weinig voor! In Enschede stortten enkele daken 

in, en zelfs een deel van het dak blies ik, Donder, weg. Vele 

dakpannen vlogen rond en beschadigden auto’s, zowel als enkele 
ramen van huizen. En ik, Donder, zorgde voor vele omgewaaide 

bomen. Ik blies, en Gods adem zorgde voor een windvlaag van 170 
kilometer per uur.  

 

Ook zeg ik, Donder, u: 2014 is een jaar, dat erger is dan 
2013. 

Voorwaar, hoor de wind! Men zal niet weten, vanwaar ik, Donder, 

kwam. Uw namen staan op mijn lijst. Bekeer u, voordat ik groot 
toesla!  
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Voorwaar, zowel in Toledo, Ohio, als in andere delen van 
andere landen, zullen ook niet worden ontzien van de RFID-

chip machines!  

Voorwaar, en het ‘beast’ slaat toe: Obama! 
 

Openbaring 13, vers 16 en 17  Lees dit voor. Hier staat 
geschreven: En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, 

de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken 

gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, en dat 
niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam 

van het beest, of het getal van zijn naam heeft. 
 

Hoor, wereld! 

Werk hier niet aan mee! Want het staat vast, dat gij daarmee uw 
verbond met satan heeft getekend. En wie niet wil horen, gaat 

verloren. Bekeer u! Neem Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus 
aan. Wees niet eigenwijs. Aanbid Hem alleen! 

Ook zeg ik u, Alleen Hij kan uw leven veranderen, zodat gij anderen 

kunt veranderen, maar dan moet gij zich wel overgeven aan Hem. 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 

 
 

Se alquila habitación: Kamer te huur! 
 
DE ENGEL GODS, RAFAËL, WERD NAAR HET OUDE GEDEELTE IN 

HET ZUIDEN, NAAR ANDALUCIË GESTUURD MET EEN MISSIE! 
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 6 januari 2014 bracht de bode engel 
van de almachtige God, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, deze 

boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.  

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Isa, Jezus Christus van Nazareth. Voorwaar, mijn 

naam is Rafaël en ben een bode engel Gods. 
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Profeet Benjamin Cousijnsen, trek eens heel voorzichtig één 
van de twaalf rollen eruit en lees de naam voor.  

Benjamin zei, “Ik lees Andalucia”. 

De bode engel Gods sprak, Voorwaar, daar vertel ik over! Ik werd 
eens naar het oude gedeelte, in het Zuiden, naar Andalucia 

gestuurd, waar Ricardo woonde met zijn vrouw Seera. Ze konden 
moeilijk hun hoofd boven water houden, maar toch zei Ricardo, “Ik 

houd van mijn land, Mi tierra, ook al ben ik niet un hijo del pueblo, 

een zoon van het dorp”. Ricardo was alreeds 72 jaar oud, en zijn 
vrouw was 64 jaar oud.  

 
Voor hun raam hing een kartonnen bordje, met de tekst: 

‘Kamer te huur’, 'Se alquila habitación'. 

Voorwaar, ik, Rafaël, stond voor hun deur en klopte aan, en zei 
vriendelijk, Shalom! Yo le saludo, mi nombre es Rafaël. Dit 

betekent: Shalom! Vrede zij u, ik groet u, mijn naam is Rafaël! Ik 
zei, Ik kom voor de kamerverhuur. Ik wil de kamer huren. 

De man, Ricardo, pakte een sleutel van de krom geslagen spijker af 

en gaf deze aan zijn vrouw Seera. Seera durfde de kamer bijna niet 
te laten zien.  

De deur werd opengedaan… en er zaten scheuren in de muur en in 

het plafond en op de grond, en het zag er erg stoffig uit. Alles was 
kaal, alleen een oude wastafel stond er, met een kraan, waar zwart 

en smerig water uitkwam. Voorwaar, Seera keek wel erg verbaasd, 
toen ik zei: Ja, deze kamer neem ik! Ik, Rafaël, hoorde haar 

gedachten: ‘No habla en serio, usted esta bromeando! Dat meent 

hij niet, u maakt een grapje!’ dacht ze. Ik gaf haar het geld en 
Seera liep meteen met haar geld, en met mij, Rafaël, naar haar 

man Ricardo toe. En ook haar man hoorde ik zacht zeggen: “Como 
es esto posible? Hoe is dit mogelijk?” 

Zo dacht ik, Rafaël, ook, toen ik deze kamer zag, geheel anders 

dan in de hemel! 
Nadat ik betaald had, ging ik met een brede glimlach naar mijn 

kamer.  

Ricardo zei tegen zijn vrouw Seera, “Hoor je dat? Muziek? Waar 
komt dat vandaan?” 

Seera liep zachtjes naar boven, en hoorde achter die deur, waar 
Rafaël was, prachtige hemelse gezang… Tranen liepen over haar 

wangen, wat mooi! Seera vertelde alles aan haar man. 
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Toen Rafaël even wegging, zei haar man: “Kijk eens! Ik heb 

de reservesleutel, laten wij eens een kijkje gaan nemen”.  

Samen openden ze de deur van de kamer, en meteen schoot uit 
hun mond: “Oh, mi dios! Oh, mijn God!” Ze wisten niet wat ze 

zagen! De muren en de grond waren zo mooi bekleed, en ze zagen 
een prachtig hemelbed staan! En het uitzicht naar buiten via het 

raam… hè, wat vreemd! Het leek alsof je zo de hemel inkeek… Wat 

een shock was dit! Ze waren met stomheid geslagen. En dan die 
hemelse doordringende muziek, die ze hoorden; het raakte hen 

gewoon in het hart. Ricardo en zijn vrouw voelden zich echter 
ongemakkelijk en besloten om snel de deur weer te sluiten.  

Toen ze terug waren gelopen, zaten ze vol met vragen. Meteen 

hoorden ze de deur, en de stappen kwamen hoorbaar dichterbij… 
en daar was ik, Rafaël.  

 
Voorwaar, zei ik, ik ben hier met een opdracht! 

Ondertussen brak bij Ricardo het zweet uit en hij vertelde, dat hij 

onder de douche was geweest, omdat hij dacht, dat de kraan zuiver 
water gaf. Maar het was ander water dan bij Rafaël op de kamer. 

Het leek wel zwart teerwater.  

Rafaël zei, Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, zou u het 
volgende zeggen: 

 
Johannes 4, vers 13 en 14  Jezus antwoordde en zeide tot haar: 

Een ieder, die van dit water drinkt, zal weder dorst krijgen; maar 

wie gedronken heeft van het water, dat Ik hem zal geven, zal geen 
dorst krijgen in eeuwigheid, maar het water, dat Ik hem zal geven, 

zal in hem worden tot een fontein van water, dat springt ten 
eeuwigen leven. 

 

Voorwaar, Hij wil dat de mensen zich van de afgoden en alle 
kwaad afkeren, en deelnemen aan het levende water. 

 

Johannes 20, vers 31  Daar staat geschreven: Maar deze zijn 
geschreven, opdat gij gelooft, dat Jezus is de Christus, de Zoon van 

God, en opdat gij, gelovende, het leven hebt in zijn naam. 
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Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat 
Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in 

Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.  

 
Ricardo zei, “U bent een engel, hè?” 

Rafaël zei, Ja, een bode engel Gods. Maar waarom bent u altijd zo 
eigenwijs gebleven en ongelovig? Vandaag heeft u beiden de keus, 

die ook gesteld wordt aan elke ziel: Vóór of tegen de Zoon van 

God? 
Seera zei, “Vóór, natuurlijk, en jij, eigenwijze stier?” 

“Pfff, uh, vóór, natuurlijk!” antwoordde de man. 
 

Voorwaar, vanaf nu zal het water weer zuiver zijn in dit huis. 

Voorwaar, ik heb met Ricardo en Seera gebeden, en het water in 
hen sprong omhoog als een heldere fontein! Voorwaar, dit was mijn 

story. 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 

verdween. 

 
 

 

De VS bijt de spits af in 2014 met bittere koude! 
 

BITTERE KOUDE VOOR DE VS! PROFETISCHE OPENBARING: ZEI 

PROFEET BENJAMIN COUSIJNSEN U NIET, DAT AMERIKA ER NIET 
MEER ZAL ZIJN? VOORWAAR, VS! ZELFS UW KOKEND WATER 

VERANDERT IN SNEEUW! 
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 7 januari 2014 bracht een bode engel 
van de almachtige God de volgende profetische openbarende 

boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Isa, Jezus Christus, die de enige Weg is en de 

Waarheid en het Leven.  
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Voorwaar, Verenigde Staten, zelfs uw kokend water 
verandert in sneeuw! 

Voorwaar, ik ben de bode engel Gods en mijn naam is Saranierac.  

Zei profeet Benjamin Cousijnsen u niet, dat Amerika er niet meer 
zal zijn? 

 
Lees voor: Johannes 12, vers 37 tot en met 40  Hier staat 

geschreven: En hoewel Hij zovele tekenen voor hun ogen gedaan 

had, geloofden zij niet in Hem, opdat het woord van de profeet 
Jesaja vervuld werd, dat hij sprak: Here, wie heeft geloofd, wat hij 

van ons hoorde? En aan wie is de arm des Heren geopenbaard? 
Hierom konden zij niet geloven, omdat Jesaja elders gezegd heeft: 

Hij heeft hun ogen verblind en hun hart verhard, dat zij niet met 

hun ogen zien, met hun hart verstaan en zich bekeren, en Ik hen 
geneze. 

 
Voorwaar, wat voor jaren waren 2012 en 2013? 

Voorwaar, en wederom zijn aan vele landen vele profetieën zowel 

doorgegeven als vervuld! Er is een profetisch boek verkrijgbaar, 
waar u dit alles kunt nalezen.  

Voorwaar, in 2013 zei profeet Benjamin u ook al: 2014 zal nog veel 

erger worden! En meteen werd nu reeds de Verenigde Staten 
aangepakt. Voorwaar, de aarde zal Gods kracht steeds meer en 

meer gaan bemerken, en dat vanwege ongehoorzaamheid en het 
naar zich toetrekken van het rijk der duisternis. In 2012 sprak 

Benjamin hier ook al over.  

 
Zie, dat het geweld in 2014 zeer sterk zal toenemen! 

Men vergeet nog wel eens, dat velen beïnvloed zijn door de 
gevallen engelen, en zelfs totaal overgenomen zijn. Vele soldaten 

worden gevoelloos gemaakt en worden overgenomen. 

 
Lees voor: 2 Thessalonicenzen 2, vers 9 tot en met 14  Hier 

staat geschreven: Daarentegen is diens komst naar de werking des 

satans met allerlei krachten, tekenen en bedrieglijke wonderen, en 
met allerlei verlokkende ongerechtigheid, voor hen, die verloren 

gaan, omdat zij de liefde tot de waarheid niet aanvaard hebben, 
waardoor zij hadden kunnen behouden worden. En daarom zendt 

God hun een dwaling, die bewerkt, dat zij de leugen geloven, opdat 
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allen worden geoordeeld, die de waarheid niet geloofd hebben, 
doch een welgevallen hebben gehad in de ongerechtigheid. Maar 

wij behoren God te allen tijde om u te danken, door de Here 

geliefde broeders, dat God u als eerstelingen Zich verkoren heeft 
tot behoudenis, in heiliging door de Geest en geloof in de waarheid. 

Daartoe heeft Hij u ook door ons evangelie geroepen tot het 
verkrijgen van de heerlijkheid van onze Here Jezus Christus.  

 

Romeinen 12, vers 9  Hier staat geschreven: De liefde zij 
ongeveinsd. Weest afkerig van het kwade, gehecht aan het goede. 

En vers 14  Zegent wie u vervolgen, zegent en vervloekt niet.  
En vers 17 tot en met 19  Vergeldt niemand kwaad met kwaad; 

hebt het goede voor met alle mensen. Houdt zo mogelijk, voor 

zover het van u afhangt, vrede met alle mensen. Wreekt uzelf niet, 
geliefden, maar laat plaats voor de toorn, want er staat 

geschreven: Mij komt de wraak toe, Ik zal het vergelden, spreekt 
de Here. 

En vers 21  Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin 

het kwade door het goede. 
 

Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, 

dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die 
in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. 

 
Voorwaar, bekeer u, ongelovige, en houd dit in acht! 

 

Lees voor: Johannes 3, vers 3  Hier staat geschreven: Jezus 
antwoordde en zeide tot hem: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij 

iemand wederom geboren wordt, kan hij het Koninkrijk Gods niet 
zien. 

Johannes 8, vers 12  Wederom dan sprak Jezus tot hen en zeide: Ik 

ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de duisternis 
wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben.  

 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 
verdween. 
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Boodschap voor u die vooruit wilt komen! 
 

BOODSCHAP GODS: BID HET GEBED IN DEZE BOODSCHAP NA! 

GEEF UW EIGENWIJSHEID OP, DIE U ACHTERUIT DOET GAAN. BID 
VANUIT UW HART, EN HIJ ZAL U IN 'ZIJN POSITIE BRENGEN', 

WAARMEE GIJ VOORUIT GAAT!  

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 7 januari 2014 bracht de bode engel 

van de almachtige God deze boodschap over aan Benjamin 
Cousijnsen.  

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van uw Rabboeni, uw 

Meester, Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus van Nazareth. 

Voorwaar, ik ben een bode engel Gods en mijn is Saraia. 
 

Voorwaar, misschien zijt gij het wel, waarover ik spreek, of 
gij herkent zich in deze boodschap. 

U zegt, “Nee hoor! Van God of Jezus of kerk, of welke godsdienst 

dan ook, wil ik niets weten”. Voorwaar, ik veroordeel u niet, dit is 
niet mijn positie. Maar wat ik u vertel is waar, en het staat 

geschreven: 

 
Job 12, vers 2 en 3 en 10  Waarlijk, gij zijt nog eens mensen: 

met u zal de wijsheid uitsterven. Ook ik heb verstand, zo goed als 
gij, ik doe voor u niet onder; aan wie zijn zulke dingen niet bekend? 

in wiens hand de ziel is van al wat leeft en de geest van iedere 

sterveling?  
 

Voorwaar, eigenwijsheid brengt u in de problemen en zorgt 
ervoor, dat gij opeens achteruitgaat en geen stap verder 

komt. 

Juist! Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, is de Zoon van God 
en wil dat gij vooruitgaat. Wilt gij nog steeds eigenwijs tegen uw 

naaste ingaan? 
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Job 13, vers 1  Zie, alles heeft mijn oog gezien, mijn oor gehoord 
en in zich opgenomen.  

 

Voorwaar, is het nog steeds zo, dat gij niets van Yeshua 
HaMashiach, Isa, Jezus Christus, wil weten?  

Waarom zou Hij het volgende zeggen, denkt u? 
 

Romeinen 12, vers 2  En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, 

maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat 
gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige 

en volkomene.    
 

Soms moet gij echter juist eerst ondervinden, wat het is om 

in de problemen te komen, zodat uw eigenwijsheid goed 
gebroken wordt! 

Gij leert immers niets, als gij eigenwijs Yeshua HaMashiach, Isa, 
Jezus Christus, blijft verwerpen. Dit is achteruitgang. Hij wil u 

helpen en wil u vanaf vandaag in Zijn positie brengen, waarmee gij 

vooruitgaat. 
 

Romeinen 12, vers 9  De liefde zij ongeveinsd. Weest afkerig van 

het kwade, gehecht aan het goede. 
 

Lees voor: Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de 
wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe.  
 

Voorwaar, maak alles in orde; zeg mij na:  
“Vader, vergeef mijn eigenwijsheid en al mijn bergen zonden. Wees 

mij genadig, Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus. Ik erken u als 

mijn Rabboeni, mijn Meester en als de Zoon van God, Jezus 
Christus van Nazareth. Ik dank u, dat u voor mij aan het kruis ging, 

om ook mijn eigenwijsheid en zonden te dragen.  

Ik dank u, dat ik met u vooruit mag gaan. Ik draag mijn leven over 
aan u, die mij gereinigd heeft met uw kostbaar Bloed. Dank u! Ik 

ben uw eigendom. Kadosh, kadosh, heilig, heilig is de Heer Adonai, 
Elohím! Ik zal mijn relatie met u onderhouden, voor eeuwig, 

Amen!” 
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Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 

verdween. 

 
SHALOM 

 
 

 

Voorwaar, de Here spreekt u aan! 
 

DE HERE SPREEKT TOT U! BOODSCHAP GODS, WOORD VOOR 

WOORD OVERGEBRACHT DOOR EEN BODE ENGEL VAN DE 
ALMACHTIGE GOD, DE GOD VAN ABRAHAM, IZAÄK, EN JAKOB, EN 

OPGESCHREVEN EN METEEN DOORGEGEVEN AAN U! 
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 8 januari 2014 bracht een bode engel 
van de almachtige God, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, aan 

Zijn eenvoudige dienstknecht en eindtijdprofeet Benjamin 

Cousijnsen de volgende boodschap over. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 

HaMashiach, Isa, Jezus Christus van Nazareth. Voorwaar, ik ben de 
bode engel Chintia. 

 
Spreuken 15, vers 11 en 12  De HEER doorgrondt de afgrond van 

het dodenrijk, hoeveel te meer het hart van de mensen. Een 

spotter wordt niet graag terechtgewezen, nooit wendt hij zich tot de 
wijzen.  

 
Voorwaar, daarom is het belangrijk wat ik u zeg. 

 

Spreuken 14, vers 27  Ontzag voor de HEER is de bron van het 
leven, het hoedt je voor de strikken van de dood.  

Spreuken 19, vers 8  Wie zijn verstand gebruikt, heeft zijn leven 

lief, wie zich laat leiden door inzicht, is geluk op het spoor.  
 



 
 

 

2365 
 
 

 

Voorwaar, de Heer spreekt u aan! 
 

Sirach 20, vers 9 en vers 16 en 17  In ongeluk ligt voor een 

mens soms geluk en een buitenkansje leidt soms tot verlies.  
Zo’n dwaas zegt: ‘Ik heb geen vrienden, niemand is mij dankbaar 

voor mijn goede daden.’ Ze eten zijn “of haar” brood, maar 
spreken kwaad over hem “of haar”. Wordt hij “of zij” niet vaak en 

door velen uitgelachen? Want wat hij “of zij” heeft, heeft hij “of 

zij” niet met de juiste instelling ontvangen, en wat hij “of zij” niet 
heeft, betekent niets voor hem “of haar”.  

 
Lees voor: Sirach 21, vers 1 en 2  Hier staat geschreven: Mijn 

kind, als je gezondigd hebt, ga er niet mee door, bid om vergeving 

voor je zonden. Vlucht voor zonden als voor een slang, want als de 
zonde naderbij komt grijpt ze je. Haar tanden zijn als die van een 

leeuw, ze rukken mensenlevens weg.  
 

Johannes 3, vers 20 en 21  Hier staat geschreven: Wie kwaad 

doet, haat het licht; hij schuwt het licht omdat anders zijn daden 
bekend worden. Maar wie oprecht handelt zoekt het licht op, zodat 

zichtbaar wordt dat God werkzaam is in alles wat hij doet. 

En vers 16 en 17  Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige 
Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet 

verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft zijn Zoon niet 
naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar 

om de wereld door hem te redden. 

 
Hebreeën 9, vers 14  Hoeveel te meer zal dan niet het bloed van 

Christus, die dankzij de eeuwige Geest zichzelf heeft kunnen 
opdragen als offer zonder smet, ons geweten reinigen van daden 

die tot de dood leiden, en het heiligen voor de dienst aan de 

levende God? 
En vers 27 en 28  Eens moeten mensen sterven en daarna volgt het 

oordeel. Net zo zeker is het dat Christus, die eenmaal is geofferd 

om de zonden van velen te dragen, voor een tweede maal zal 
verschijnen om te redden wie hem verwachten, maar dan gaat het 

niet meer om de zonde. 
Hebreeën 11, vers 6  Hier staat geschreven: Zonder geloof is het 

onmogelijk God vreugde te geven; wie hem wil naderen moet 
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immers geloven dat hij bestaat, en wie hem zoekt zal door hem 
worden beloond.  

 

Voorwaar, Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, 
doorgrondt u en kent u door en door! 

 
Lees voor: Johannes 14, vers 15 tot en met 17  Hier staat 

geschreven: Als je mij liefhebt, houd je dan aan mijn geboden. Dan 

zal ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven, die 
altijd bij je zal zijn: de Geest van de waarheid. De wereld kan hem 

niet ontvangen, want ze ziet hem niet en kent hem niet. Jullie 
kennen hem wel, want hij woont in jullie en zal in jullie blijven.  

 

Voorwaar, overdenk deze boodschap! 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 

verdween. 
 

SHALOM 

 
 

 

Waarom de NASA een UFO-invasie verwacht! 
 

PROFETISCHE OPENBARING VAN DE HERE GOD: O.A. WAAROM DE 

NASA EEN UFO-INVASIE VERWACHT! DE ENGEL GABRIËL BRACHT 
DEZE OVER, IN DE NAAM VAN JEZUS CHRISTUS, AAN GODS 

EINDTIJDPROFEET BENJAMIN COUSIJNSEN. 
 

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 8 januari 2014 bracht de bode engel 

van de almachtige God, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, deze 

waarschuwende en openbarende boodschap Gods over aan 
eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 
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Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Isa, Jezus Christus van Nazareth. Voorwaar, mijn 

naam is Gabriël. Hoor aandachtig! 

 
Op 14 juli 2012 bracht Michaël een verslag uit over de 

werkwijze van de gevallen engelen. 
En er is door profeet Benjamin Cousijnsen aan u reeds veel 

geopenbaard door de vele engelen Gods! Ik, Gabriël, zeg u, De 

NASA verwacht een UFO-invasie van de bezoekers uit de ruimte, 
ook wel de technologische gevallen engelen genoemd. Waarom? 

Omdat veel kennis, namelijk die uw verstand te boven gaat, allang 
bekend is, zoals levensechte virtual reality. Zo beschikken ze ook 

over een virtual transportmiddel, waarmee men, zoals een 

kameleon, verschillende waarneembare verschijningen kan 
aannemen, zoals van een beeldschone engel des lichts.  

 
Ook de overheid vreest voor een buitenaardse invasie, 

vanwege de vele bewijzen.  

Daarom wordt de mens via de media vertrouwd gemaakt met de 
bezoekers uit de ruimte, alsof men hen kan vertrouwen en welkom 

kan heten!  

 
Voorwaar, ook via de satelliet kan men gecontroleerd en 

gevolgd worden… 
Via telefoon, mobiel, computer, knopen, paspoort, televisie, scan 

code, chip, balpen, kleding, tandvulling, enzovoorts. Sommige 

horloges wil men voorzien met een technologie, waarmee men u 
kan vinden, zonder dat u het weet!  

 
Zelfs de antichrist heeft reeds allang een computer, met de 

naam ‘beast’.  

Via de computer krijgt de antichrist veel informatie door, en geeft 
ook zelf commando’s door. Obama, de antichrist, kan zo de 

veiligheidssystemen binnendringen, omdat hij ook een gevallen 

engel is!  
Voorwaar, er u zoveel geopenbaard! 
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2 Timotheüs 3, vers 1 en 6  Weet wel, dat er in de laatste dagen 
zware tijden zullen komen. “Ik spreek over de gevallen engelen 

nu! sprak de bode engel Gods!” 

Want tot hen behoren zij, die zich in de huizen indringen en 
vrouwtjes weten in te palmen, die met zonden beladen zijn en 

gedreven worden door velerlei begeerten. 
Voorwaar, Hoor! 

 

Johannes 3, vers 3  Jezus antwoordde en zeide tot hem “en 
haar”: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand wederom 

geboren wordt, kan hij het Koninkrijk Gods niet zien. 
 

Voorwaar, voordat er een UFO-invasie komt, heeft de 

Rapture net ervoor plaatsgevonden! 
 

Lees voor: Johannes 3, vers 8  Hier staat geschreven: De wind 
blaast, waarheen hij wil, en gij hoort zijn geluid, maar gij weet niet, 

vanwaar hij komt of waar hij heengaat; zó is een ieder, die uit de 

Geest geboren is.  
Johannes 3, vers 16 en 17  Hier staat geschreven: Want alzo lief 

heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven 

heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar 
eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld 

gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld 
door Hem behouden worde. 

De bode engel Gods sprak verder, 

 
Voorwaar, vrees niet als gij Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus 

Christus, hebt aangenomen en uw relatie goed hebt 
onderhouden met Hem. 

Voorwaar, luister naar de boodschappen van profeet Benjamin 

Cousijnsen. Weest voorbereid, nu en op dat moment! 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 

verdween. 

 
 

 

Ernstige waarschuwing van de Here God zelf! 
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BOODSCHAP GODS: VOORWAAR, GIJ WIST: WIE PROFEET 
BENJAMIN COUSIJNSEN ALS PROFEET AFWIJST, HEEFT MIJ - ZO 

SPREEKT DE HEER TOT U - DE GOD VAN ABRAHAM, IZAÄK EN 

JAKOB, DE GOD VAN ISRAËL, OOK AFGEWEZEN! 
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Op 9 januari 2014 bracht een bode engel 
van de almachtige God, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, deze 

boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.  
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Isa, Jezus Christus. Voorwaar, ik ben de bode engel 
Gods en mijn naam is Miach.  

 
Voorwaar, ongeacht of gij die nu luistert, wel of niet 

Christen of wel of niet wederom geboren zijt, met welke 

gedachte kwam u? 
Sommigen die nu luisteren, hebben de pen al tussen hun vingers 

branden en zullen straks helemaal branden. U zegt, “Maarrr, ik ben 

Christen en was wederom geboren!” 
Voorwaar,  

 
Lees voor: Mattheüs 6, vers 22 en 23  Daar staat geschreven: 

De lamp van het lichaam is het oog. Indien dan uw oog zuiver is, 

zal geheel uw lichaam verlicht zijn; maar indien uw oog slecht is, 
zal geheel uw lichaam duister zijn. Indien nu wat licht in u is, 

duisternis is, hoe groot is dan de duisternis! 
Mattheüs 7, vers 1 tot en met 4  Daar staat geschreven: Oordeelt 

niet, opdat gij niet geoordeeld wordt; want met het oordeel, 

waarmede gij oordeelt, zult gij geoordeeld worden, en met de 
maat, waarmede gij meet, zal u gemeten worden. Wat ziet gij de 

splinter in het oog van uw broeder, maar de balk in uw eigen oog 

bemerkt gij niet? Hoe zult gij dan tot uw broeder zeggen: Laat mij 
de splinter uit uw oog wegdoen, terwijl, zie, de balk in uw oog is? 

De bode engel Gods sprak verder, 
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Voorwaar, als gij echter niet gelooft, dat profeet Benjamin 
Cousijnsen een profeet is, waarom luistert gij dan nu? 

De reden is, om te kunnen oordelen en roddelen! Voorwaar, en dit 

brengt u bij het volgende punt… 
 

Mattheüs 7, vers 13 en 14  Daar staat geschreven: Gaat in door 
de enge poort, want wijd is de poort en breed de weg, die tot het 

verderf leidt, en velen zijn er, die daardoor ingaan; want eng is de 

poort, en smal de weg, die ten leven leidt, en weinigen zijn er, die 
hem vinden. 

De bode engel Gods sprak verder, 
 

Denk nu niet, dat gij als kwaadspreker en roddelaar zó even 

de poort des hemels kan komen binnenvallen! 
Gij zult als een slechte vrucht in het vuur geworpen worden. 

Voorwaar, gij wist immers: wie profeet Benjamin Cousijnsen als 
profeet afwijst, heeft Mij – zo spreekt de Heer tot u – de God van 

Abraham, Izaäk en Jakob, de God van Israël, ook afgewezen. 

Voorwaar,  
 

Lees voor: Mattheüs 23, vers 15  Daar staat geschreven: Wee u, 

schriftgeleerden en Farizeeën, gij huichelaars, want gij trekt zee en 
land rond, om één bekeerling te maken, en wanneer hij het wordt, 

maakt gij van hem een kind der hel, tweemaal zo erg als gij het zelf 
zijt. 

En vers 26  Gij blinde Farizeeër, reinig eerst de inhoud van de 

beker; dan zal hij ook van buiten rein worden. 
En vers 28 tot en met 29  Zo ook gij, van buiten schijnt gij de 

mensen wel rechtvaardig, doch van binnen zijt gij vol huichelarij en 
wetsverachting. Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, gij 

huichelaars, want gij bouwt de grafsteden der profeten en verfraait 

de gedenktekenen der rechtvaardigen. 
De bode engel Gods sprak verder, 

 

Voorwaar, kijk eens naar de film ‘Rapid prophetic judgments 
and fulfillments of God in this world’. 

Het is zelfs ondertiteld voor u! Zie, hoe de Almachtige door Zijn 
ware geliefde profeet werkt en al die zegeningen geeft, zoals het 
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uitbrengen van het boek ‘RUACHA, YESHU, SHALOM!’ en Dvd’s, 
Cd’s en MP3’s enzovoorts.  

 

Lees voor: Jeremia 32, vers 27  Daar staat geschreven: Zie, Ik, 
de HERE, ben de God van al wat leeft; zou voor Mij iets te 

wonderlijk zijn?   
De bode engel Gods sprak verder, 

 

Voorwaar, bekeer u en word gered! 
 

Lees voor: Johannes 3, vers 16  Daar staat geschreven: Want 
alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon 

gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren 

ga, maar eeuwig leven hebbe. 
 

Voorwaar, oordeel niet! 
Doof uw vuurtje uit, voordat het te laat is! sprak de bode engel 

Gods. 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! en verdween. 
 

 

 

Er wordt voor u gevochten! 
 

BOODSCHAP GODS: ZOALS SATAN DE SCHEPPING GODS WIL 
OVERNEMEN ONDER DE WATEREN, ZO WIL HIJ OOK, MET ZIJN 

MACHT, DE WARE KINDEREN GODS UITROEIEN! 
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Ik ben Benjamin Cousijnsen. Op 9 januari 
2014 kreeg ik de volgende boodschap van een bode engel Gods, die 

ik graag met u wil delen. 

 
Shalom! Ik begroet u, profeet Benjamin Cousijnsen, in de 

almachtige naam van Yeshua HaMashiach, uw enige ware geliefde 

Rabboeni, uw Heer, Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, de 
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Zoon van God. Voorwaar, mijn naam is Belajami en ik ben een 
bode engel Gods. Hoor aandachtig!  

 

De God van Abraham, Izaäk en Jakob gaf de mens ook 
dieren, zoals apen, olifanten, gevogelte en nog veel meer. 

Meer dan 20.000 diersoorten bevinden zich in de diepzee, waarbij 
telkens, zowel door God als door de satan, verschillende 

diersoorten geschapen zijn en erbij gekomen zijn op de aardbodem 

en in de diepzee. 
 

Lees voor uzelf: Genesis 2, vers 18 en 19  
 

Voorwaar, ik openbaar u, dat er zelfs in de wateren 

gestreden wordt tegen de gekopieerde overheden, de kwade 
diersoorten van satan. 

De omvang is enorm! Zoals satan de schepping Gods wil 
overnemen onder de wateren, en de goede diersoorten wil 

uitroeien, zo wil hij ook, met zijn macht, de ware kinderen Gods 

uitroeien!  
 

Voorwaar, alleen als gij een ware relatie hebt met Yeshua 

HaMashiach, Isa, Jezus Christus, zijt gij beschermd! 
De aarde nu is reeds erger dan Sodom en Gomorra. De bode engel 

Gods zei, En wij engelen strijden voor u in de hemelse gewesten 
voor het behoud van uw ziel, terwijl gij horror en allerlei ellende 

zelf over uzelf hebt afgeroepen op de aarde.  

Voorwaar, maar gij zijt het eigendom van Yeshua HaMashiach, Isa, 
Jezus Christus. 

 
Lees voor uzelf: 2 Samuël 22, vers 31 

 

Voorwaar, wie zich overgeeft aan Yeshua HaMashiach, Isa, 
Jezus Christus, heeft niets te vrezen, en wordt gered! 

 

Lees voor uzelf: Johannes 3, vers 16 
 

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
 

 



 
 

 

2373 
 
 

 

 

Hij wil u geestelijk laten zien! 
 

BOODSCHAP GODS: VREES NIET! NEEM DEZE STAP EN WORD 
ZIENDE! 

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 10 januari 2014 bracht een bode engel 

van de almachtige God, van de God van Abraham, Izaäk en Jakob, 

de volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin 
Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Isa, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Saffirach.  

 
Voorwaar, zo reisde eens Rafaël en Tobit samen… 

Op weg kwam de hond van Tobias hen achterna. Voorwaar, Rafaël, 
de bode engel Gods, begeleidde Tobias, omdat hij blind was. 

 

Lees voor: Tobit 2, vers 9 en 10  Hier staat geschreven: Ik kwam 
midden in de nacht thuis, waste me en legde me tegen de muur 

van de binnenplaats te slapen. Omdat het zo warm was, liet ik mijn 

gezicht onbedekt. Maar ik had niet gezien dat er boven mij mussen 
op de muur zaten. Hun nog warme uitwerpselen vielen in mijn ogen 

en vormden witte vliezen. Ik bezocht allerlei artsen om dat te laten 
verhelpen, maar hoe vaker ze mijn ogen behandelden, des te 

minder kon ik door die vliezen zien. Ten slotte werd ik helemaal 

blind, en dat ben ik vier jaar lang gebleven. Mijn hele familie 
beklaagde me om mijn lot. Voor zijn vertrek naar Elymaïs heeft 

Achikar nog twee jaar in mijn levensonderhoud voorzien. 
Tobit 11, vers 4 en 5  Hier staat geschreven: Ze reisden getweeën 

vooruit; Tobias’ hond kwam achter hen aan. ‘Zorg ervoor dat je de 

gal bij de hand hebt,’ zei Rafaël. Intussen zat Anna weer bij de weg 
uit te kijken naar haar zoon.  

En vers 7 tot en met 14  Nog voordat Tobias bij zijn vader was, zei 

Rafaël: ‘Je vader zal beslist weer kunnen zien. Doe de gal in zijn 
ogen, de vliezen zullen door het medicijn krimpen en loslaten, en 
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dan zal hij het licht weer kunnen zien.’ Anna vloog op haar zoon af 
en viel hem om de hals. ‘Daar ben je dan,’ snikte ze, ‘nu kan ik in 

vrede sterven.’ Tobit was opgestaan en schuifelde door de poort 

van de binnenplaats naar buiten. Tobias kwam hem tegemoet met 
de gal van de vis en blies in zijn ogen. ‘Houd moed, vader,’ zei hij, 

terwijl hij hem bij de hand nam. Hij bracht het medicijn aan en trok 
met beide handen de vliezen vanuit de ooghoeken weg. Tobit viel 

Tobias om de hals. Huilend zei hij: ‘Ik kan je weer zien, jongen. Je 

bent het licht van mijn ogen.’ En hij dankte God: ‘God zij geprezen, 
geprezen is zijn grote naam en geprezen zijn al zijn heilige engelen. 

Moge zijn grote naam ons beschermen. Geprezen zijn al zijn 
engelen voor eeuwig en altijd! 

De bode engel Gods sprak verder, 

 
Voorwaar, wat zou u doen, als de Here Yeshua HaMashiach, 

Isa, Jezus Christus, u iets liet doen, wat u nooit zou 
toelaten? 

 

Lees voor: Johannes 9, vers 5 en 6  Hier staat geschreven: 
Zolang Ik in de wereld ben, ben Ik het licht der wereld. Na dit 

gezegd te hebben, spuwde Hij op de grond en maakte slijk van dit 

speeksel en Hij legde hem het slijk op de ogen. 
De bode engel Gods sprak, 

Voorwaar, de blinde werd ziende! 
 

Lees voor: Johannes 9, vers 10 en vers 11  Hier staat 

geschreven: Zij dan zeiden tot hem: Hoe zijn dan uw ogen 
geopend? Hij antwoordde: “De mens, die Jezus genoemd wordt, 

maakte slijk, streek het op mijn ogen en zeide tot mij: Ga heen 
naar Siloam en was u. Ik ging dan heen en toen ik mij gewassen 

had, werd ik ziende”. 

De bode engel Gods sprak verder, 
 

Voorwaar, Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, wil dat u 

ziende wordt. 
Maar soms is het ook nodig, dat u Hem eerst binnen moet laten 

komen in uw hart, en een relatie opbouwt.  
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Tobias was bereid om ziende te worden. Al had Rafaël iets anders 
op zijn ogen gedaan, hij had er alles voor over! Voorwaar, zelfs de 

blindgeborene werd ziende! 

 
Bekeer u vandaag, als gij ziende wilt worden! 

En doe wat u anders nooit zou doen en zou toelaten, laat het nu 
toe. Het enige nodige is: Belijd uw zonden. Want juist Yeshua 

HaMashiach, Isa, Jezus Christus van Nazareth, is gestorven voor u, 

om u vrij te maken van al uw zonden. Aan het kruis is de macht 
van de zonde gebroken! Ook al val je af en toe terug, word ziende 

en sterker. Elke macht is verbroken, toen Yeshua HaMashiach, Isa, 
Jezus Christus, u vrijkocht! 

 

Lees voor: Johannes 8, vers 36  Hier staat geschreven: Wanneer 
dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult gij werkelijk vrij zijn. 

De bode engel Gods sprak verder, 
 

Voorwaar, vrees niet! 

Neem deze stap en word ziende. Hij wil u geestelijk laten zien. 
Begin een nieuw leven en zie, hoe geweldig een leven als Christen 

is, want in Hem bent u meer dan overwinnaar. 

 
Lees tot slot voor: Johannes 3, vers 16  Hier staat geschreven: 

Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren 
Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet 

verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. 

 
De bode engel Gods sprak, Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! en 

verdween. 
 

SHALOM 

 
 

 

 

Bekeer u, laat u dopen en begraaf uw oude 

leven! 
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BOODSCHAP GODS: WAT HET BETEKENT OM WEDEROM GEBOREN 
TE WORDEN, EN WAAR HET OM GAAT, ALS U GEHOORZAAMT AAN 

DE OPDRACHT VAN GOD OM U TE LATEN DOPEN, EN: EEN WOORD 

VOOR HEN DIE AFWEKEN, NA DE DOOP! 
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Op 13 januari 2014 bracht een bode engel 
van de almachtige God, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, deze 

boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.  
 

Shalom! Ik begroet u, profeet Benjamin Cousijnsen, in de 

almachtige naam van Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus. Hoor 
aandachtig!  

 
Voorwaar, 

 

Lees voor: Johannes 3, vers 6 en 7  Hier staat geschreven: Wat 
uit het vlees geboren is, is vlees, en wat uit de Geest geboren is, is 

geest. Verwonder u niet, dat Ik u gezegd heb: Gijlieden moet 

wederom geboren worden. 
De bode engel Gods sprak verder, 

 
Voorwaar, een zegen als baby ontvangen, is een zegen. 

En het betekent ook niet, dat gij dan behouden zijt en zich Christen 

mag noemen.  
Voorwaar, hebt gij weleens een baby horen zeggen: “Ik neem de 

keus om mij voor de volle 100% over te geven, en met Hem een 
levende relatie aan te gaan”? 

Een volwassene echter kan zelf de keuze maken, om wederom 

geboren te worden. 
 

Lees voor: Johannes 13, vers 10 en 11  Hier staat geschreven: 

Jezus zeide tot hem: Wie gebaad heeft, behoeft zich alleen de 
voeten te laten wassen, want hij is geheel rein; en gijlieden zijt 

rein, doch niet allen. Want Hij wist, wie Hem verraden zou; daarom 
zeide Hij: Gij zijt niet allen rein. 
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Voorwaar, mijn naam is Namzechea en ben een bode engel Gods. 
 

Lees voor: Johannes 3, vers 3  Hier staat geschreven: Jezus 

antwoordde en zeide tot hem: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij 
iemand wederom geboren wordt, kan hij het Koninkrijk Gods niet 

zien. 
De bode engel Gods sprak,  

 

Voorwaar, dus wederom geboren worden betekent dus ook 
een radicale keuze voor Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus 

Christus! 
En verder betekent het ook, dat gij uw lichamelijke onreinheid, uw 

oude wandel, aflegt. 

 
Lees voor: Handelingen 2, vers 37 en 38  Hier staat geschreven: 

Toen zij dit hoorden, werden zij diep in hun hart getroffen, en zij 
zeiden tot Petrus en de andere apostelen: Wat moeten wij doen, 

mannen broeders? En Petrus antwoordde hun: Bekeert u en een 

ieder van u late zich dopen op de naam van Jezus Christus, tot 
vergeving van uw zonden, en gij zult de gave des heiligen Geestes 

ontvangen. 

En vers 41  Zij dan, die zijn woord aanvaardden, lieten zich dopen 
en op die dag werden ongeveer drieduizend zielen toegevoegd. 

De bode engel Gods sprak,  
 

Voorwaar, hoor aandachtig! 

 
Lees voor: Markus 16, vers 16  Daar staat geschreven: Wie 

gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden, maar wie niet 
gelooft, zal veroordeeld worden. 

De bode engel Gods sprak verder, 

 
Voorwaar, de doop zelf kan u niet redden en reinigen; het 

water op zichzelf ook niet.  

Waar het om gaat, is uw hart en uw overgave aan Yeshua 
HaMashiach, Isa, Jezus Christus. 

 
Lees voor: Romeinen 6, vers 3 en 4  Hier staat geschreven: Of 

weet gij niet, dat wij allen, die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn 
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dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in 
de dood, opdat, gelijk Christus uit de doden opgewekt is door de 

majesteit des Vaders, zo ook wij in nieuwheid des levens zouden 

wandelen. 
 

Galaten 2, vers 20  Hier staat geschreven: Met Christus ben ik 
gekruisigd, en toch leef ik, dat is, niet meer mijn ik, maar Christus 

leeft in mij. En voor zover ik nu nog in het vlees leef, leef ik door 

het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en Zich voor 
mij heeft overgegeven. 

 
Johannes 3, vers 7  Hier staat geschreven: Verwonder u niet, dat 

Ik u gezegd heb: Gijlieden moet wederom geboren worden. 

De bode engel Gods sprak verder, 
 

Voorwaar, alleen het Bloed van Yeshua HaMashiach, Isa, 
Jezus Christus, wast u en reinigt u! 

 

Lees voor: 1 Johannes 1, vers 7  Daar staat geschreven: Maar 
indien wij in het licht wandelen, gelijk Hij in het licht is, hebben wij 

gemeenschap met elkander; en het bloed van Jezus, zijn Zoon, 

reinigt ons van alle zonde. 
De bode engel Gods sprak verder, 

 
Voorwaar, de doop moet gij zien als symbool voor het 

begraven van uw oude leven, en willen worden zoals Yeshua 

HaMashiach, Isa, Jezus Christus, die na drie dagen uit de 
dood is opgestaan. 

Voorwaar, bekeer u en laat u dopen, en begraaf uw oude leven! Hij, 
Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, is de enige Weg voor uw 

behoud! Voorwaar, onderhoud uw relatie met Yeshua HaMashiach, 

Isa, Jezus Christus.  
 

Sommigen zijn ook afgeweken na de doop, omdat de wereld 

aan hen trok…  
Het is beter voor hen, dat ze zich nu wederom bekeren en tot de 

Heer gaan. Doen ze dit niet, dan zal hun straf groter zijn in de hel 
dan iemand van de wereld, omdat ze een verbond hadden 

aangegaan, een geestelijke stempel hadden laten zetten, namelijk: 
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wederom geboren Christen, maar er vervolgens verder niets mee 
deden. Keer dus terug, nu het nog kan! 

 

Lees voor: Johannes 3, vers 16  Hier staat geschreven: Want alzo 
lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon 

gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren 
ga, maar eeuwig leven hebbe. 

De bode engel Gods sprak, 

 
Voor iedereen telt: kies 100% wie gij dienen wilt! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 
verdween. 

 

 
 

DNA geknoei en kweekvlees zijn werken van 

satan! 
 

OPENBARING GODS: DE GEVALLEN ENGELEN PROBEREN OP 

VERSCHILLENDE WIJZE HUN WERKEN OP DE VOORGROND TE 
KRIJGEN, EN WILLEN DAT MEN KWEEKVLEES ALS VERVANGER 

GAAT ETEN. EN WAAROM SATAN MET DNA KNOEIT! 
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 13 januari 2014 bracht een bode engel 

van de almachtige God de volgende boodschap Gods over aan 
profeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 
HaMashiach, Isa, Jezus Christus van Nazareth. Voorwaar, mijn 

naam is Elisama.  

 
In het verborgene is men nog steeds bezig met kweekvlees. 

Bij het kweken van kweekvlees maakt men gebruik van 
spierweefsels en van stamcellen. Met één stamcel kan men dus 100 

miljoen cellen rundvlees produceren, en zo wil men het vlees 

vervangen. Voorwaar, de gevallen engelen proberen op 
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verschillende wijze hun werken op de voorgrond te krijgen, en 
willen dan men kweekvlees als vervanger gaat eten! 

 

Via hun hoge technologische kennis, en hun doordringende 
blik, probeert men als kameleon zich precies zoals een 

kweekvleescel, die aanvankelijk klein is, te reproduceren in 
een mens, doordat ze u het tegennatuurlijke laten eten. 

Voorwaar, ik openbaar u: vele mensen, die ratten, honden, apen en 

andere dieren eten, zijn nu zichtbaar en tastbaar onder u aanwezig. 
Benjamin Cousijnsen vertelde u reeds dat, door de totale overname 

van de mens, de mens zich ook nu gedraagt als een beest, zelfs 
erger nog.  

 

Satan wil, dat elke cel, vooral het DNA van de mens, gelijk 
wordt aan hem. 

Hij wil een menselijke mens met het DNA van satan produceren! 
Alles wordt klaargemaakt voor dit doel.  

De bezoekers uit de ruimte eten ook levende ratten en dieren, zoals 

levende slangen, op. Zo spoelen ze hun maag en darmen door. 
Denk hierbij aan de serie ‘V’. Daarmee maakte u jaren geleden 

kennis. De mens wordt vertrouwd gemaakt door onder andere 

zulke series en films.  
 

Zelfs topfunctionarissen hebben al telkens contact gehad 
met de bezoekers uit de ruimte, zowel de paus als Obama, 

de antichrist. 

Voorwaar, de bezoekers zullen niet als vreemde alien wezens 
verschijnen, maar als zogenaamde ‘verlossers van de Christenen’, 

zoals ze zullen beweren. En liegende, zullen ze zeggen: “We hebben 
de wereld verlost van de ‘haters’!” Ondertussen probeert men dan 

de volgelingen van Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, uit te 

roeien. 
Voorwaar, het is daarom belangrijk, dat gij 100% voor Yeshua 

HaMashiach, Isa, Jezus Christus, kiest, en leert om uw wapens te 

gebruiken als gij aangevallen wordt! 
 

Lees voor: Efeziërs 6, vers 10 tot en met 18  Hier staat 
geschreven: Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte 

zijner macht. Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen 
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standhouden tegen de verleidingen des duivels; want wij hebben 
niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, 

tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, 

tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Neemt daarom de 
wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in de boze dag 

en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te houden. Stelt u 
dan op, uw lendenen omgord met de waarheid, bekleed met het 

pantser der gerechtigheid, de voeten geschoeid met de 

bereidvaardigheid van het evangelie des vredes; neemt bij dit alles 
het schild des geloofs ter hand, waarmede gij al de brandende 

pijlen van de boze zult kunnen doven; en neemt de helm des heils 
aan en het zwaard des Geestes, dat is het woord van God. En bidt 

daarbij met aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in 

de Geest, daartoe wakende met alle volharding en smeking voor 
alle heiligen. 

 
1 Timotheüs 1, vers 12  Hier staat geschreven: Ik breng dank 

aan Hem, die mij kracht gegeven heeft, Christus Jezus, onze Here, 

dat Hij mij getrouw geacht heeft, daar Hij mij in de bediening 
gesteld heeft. 

 

Hebreeën 4, vers 13  Hier staat geschreven: En geen schepsel is 
voor Hem verborgen, want alle dingen liggen open en ontbloot voor 

de ogen van Hem, voor wie wij rekenschap hebben af te leggen. 
 

Galaten 1, vers 8  Hier staat geschreven: Maar ook al zouden wij, 

of een engel uit de hemel, u een evangelie verkondigen, afwijkend 
van hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt!  

 
Efeziërs 1, vers 17 tot en met 19  Hier staat geschreven: Opdat 

de God van onze Here Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u 

geve de Geest van wijsheid en van openbaring om Hem recht te 
kennen: verlichte ogen uws harten, zodat gij weet, welke hoop zijn 

roeping wekt, hoe rijk de heerlijkheid is zijner erfenis bij de 

heiligen, en hoe overweldigend groot zijn kracht is aan ons, die 
geloven, naar de werking van de sterkte zijner macht. 

 
Johannes 3, vers 16  Daar staat geschreven: Want alzo lief heeft 

God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 
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opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig 
leven hebbe. 

De bode engel Gods sprak verder, 

 
Voorwaar, wees gereed als een soldaat, en houd u aan Gods 

geboden! 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 

verdween. 

 
En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen 

 
 

 

Wat geweest is, dat zal er zijn! 
 

WAT GEWEEST IS, DAT ZAL ER ZIJN, EN WAT GEDAAN IS, DAT ZAL 

GEDAAN WORDEN! DE TEKENEN EN DE CHAOS GETUIGEN, ZODAT 
MEN HET AANVOELT DAT DE KOMST DES MENSEN DICHTERBIJ 

KOMT! EN: KIES ZELF EN WORD GERED! 
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 14 januari 2014 bracht een bode engel 

van de almachtige God, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, deze 
boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Isa, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Kedron.  

 
Profeet Benjamin Cousijnsen, schrijf het volgende op en geef 

dit door. 
Gij die luistert, stel niet meer uit. Neem deze woorden serieus! 

 

Lees voor: Johannes 14, vers 6  Hier staat geschreven: Jezus 
zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; 

niemand komt tot de Vader dan door Mij. 

De bode engel Gods sprak verder,  
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Voorwaar, er is maar één Uitweg, één Weg! 
En ik spreek niet van al die andere wegen, omdat Yeshua 

HaMashiach, Isa, Jezus Christus, u duidelijk zegt: Ik ben de Weg, 

en sterker nog: de Waarheid en het Leven! 
 

Voorwaar, de mens zoekt naar bevrediging in het leven en 
de zin van het leven. 

En velen dachten dat ze het leven gevonden hadden, maar het 

leidde nergens heen. Ondanks dat ze de top bereikt hadden, voelde 
men een leegte. 

 
Lees voor: Prediker 1, vers 2 tot en met 4  Daar staat 

geschreven: IJdelheid der ijdelheden, zegt Prediker, ijdelheid der 

ijdelheden! Alles is ijdelheid! Welk voordeel heeft de mens van al 
zijn zwoegen, waarmee hij zich aftobt onder de zon? Het ene 

geslacht gaat en het andere geslacht komt, maar de aarde blijft 
altoos staan.   

En vers 9  Wat geweest is, dat zal er zijn, en wat gedaan is, dat zal 

gedaan worden; er is niets nieuws onder de zon. 
De bode engel Gods sprak verder, 

 

Voorwaar, dit is profetisch! 
Wat geweest is, dat zal er weer zijn. In de tijden van Henoch 

raakten de gevallen engelen verliefd op de vrouwen van de aarde, 
en ze hadden dus gemeenschap met de mens. Dit gebeurt nog 

steeds bij velen, via een zogenaamde engelenverschijning, of via 

uw droom sluipt men binnen. En zij nemen dan soms een gedaante 
aan, om u te verleiden, en men wil u een rotgevoel geven. 

Ook in de tijden van Henoch ging men over op dieren, en op het 
bloed drinken van de eerstgeboren baby’s, waar ze voorheen als 

offers dienden. Ook aten ze zelfs toen al mensen op.  

 
Voorwaar, wat gebeurd is, is reeds onder u! 

Profeet Benjamin Cousijnsen heeft met u veel gedeeld. En 

sommigen, die deze profeet hoorden, zijn van gedachten 
veranderd, doordat men ontdekte dat elk puzzelstukje op zijn 

plaats komt, en weer een profetische vervulling is, die door God 
vervuld is en waarlijk doorgegeven is aan profeet Benjamin 

Cousijnsen.  
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Voorwaar, zelfs in Centraal Afrika onder andere neemt het 

kannibalisme sterk toe. 

Profeet Benjamin had u reeds in 2012 ingelicht en gewaarschuwd! 
Voorwaar, luister ook naar de boodschap: ‘Profetie: Het rijk van 

satan is onder u!’ En als gij helemaal op de hoogte wilt zijn, kunt gij 
het dikke boek ‘RUACHA, YESHU, SHALOM!’ bestellen, dat zowel in 

het Nederlands als wel in het Engels verkrijgbaar is.  

Voorwaar, er is maar één Weg, één Uitweg, en dat is Yeshua 
HaMashiach, Isa, Jezus Christus, aanvaarden en toelaten in uw 

hart. 
 

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Daar staat geschreven: 

Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren 
Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet 

verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon 
niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar 

opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, 

wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, 
omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon 

van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is 

en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want 
hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat 

het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de 
dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat 

van zijn werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 

De bode engel Gods sprak verder, 
 

Voorwaar, met Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, in 
uw hart, zult gij veel verder gaan dan alleen het bereiken 

van de top. 

 
Lees voor: Johannes 14, vers 2  Hier staat geschreven: In het 

huis mijns Vaders zijn vele woningen – anders zou Ik het u gezegd 

hebben – want Ik ga heen om u plaats te bereiden. 
En vers 3  En wanneer Ik heengegaan ben en u plaats bereid heb, 

kom Ik weder en zal u tot Mij nemen, opdat ook gij zijn moogt, 
waar Ik ben. 

De bode engel Gods sprak verder, 
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De tekenen en de chaos getuigen, dat men het aanvoelt - 

ook het rijk van satan - dat de Komst van de Zoon des 

mensen dichterbij komt! 
Gij, die luistert, ga een relatie aan met Yeshua HaMashiach, Isa, 

Jezus Christus. Stel niet uit en laat u dopen. Kies de enige Weg en 
ontvang eeuwig leven. Als kind van Hem, zal Hij dan ook u leren 

strijden. Want met Hem zijt meer, veel meer, dan overwinnaar in 

deze hel! Kies vandaag nog die ene weg, die smal is en soms 
moeilijk begaanbaar, maar waar u tot slot gered bent en eeuwig 

leven hebt. Kies nu zelf, voordat er voor u gekozen wordt! 
 

Lees voor: Leviticus 20, vers 26  Hier staat geschreven: Weest 

Mij heilig, want heilig ben Ik, de HERE, en Ik heb u afgezonderd van 
de volken, opdat gij Mij zoudt toebehoren. 

De bode engel Gods sprak verder, 
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! en verdween. 

 
 

 

Openbaring Gods over rabbijn Yitzhak Kaduri! 
 

OPENBARING GODS: HEEFT RABBIJN YITZHAK KADURI DE 

MESSIAS ONTMOET? HOOR AANDACHTIG! 
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Op 14 januari 2014 bracht een bode engel 
van de almachtige God de volgende openbaring Gods over aan 

eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, Isa, 

Jezus Christus. Voorwaar, profeet Benjamin Cousijnsen, mijn naam 
is Rafaël.  

 

Men vraagt zich nog steeds af: Heeft Rabbijn Yitzhak Kaduri 
de Messias ontmoet? 
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Hoor aandachtig! De Messias Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus 
Christus, is aan Kaduri verschenen, doordat Kaduri veel aan het 

bidden en vasten was.  

 
Voorwaar, ook profeet Benjamin Cousijnsen, Gods ware 

geliefde profeet, heeft meerdere malen een bezoek gehad 
van Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus. 

En ook worden er dagelijks bijna twee tot drie bode engelen naar 

hem toegezonden. Hierdoor zijn er in twee jaar tijd meer dan 1480 
bode engelen en Yeshua uitgezonden naar Benjamin Cousijnsen. En 

zo is het dikke boek ‘RUACHA, YESHU, SHALOM!’ ontstaan, dat vol 
profetische boodschappen en profetieën is, dat u beslist in uw bezit 

moet hebben. 

 
Voorwaar, op 30 januari wordt hij 50 jaar, en zijn Aäron op 

21 januari. 
Zijn mooiste cadeau en verlangen is, dat u, die nu luistert, hem 

serieus neemt, en dat men zich volledig overgeeft aan Yeshua 

HaMashiach, Isa, Jezus Christus, de Zoon van God!  
 

Voorwaar, één van de grootste leiders was zeker Kaduri en 

een wijze man. 
Voorwaar, ook had hij ook wel eens waanbeelden voor zijn ogen. En 

ook zijn volgelingen beweren, dat Kaduri wonderen deed en 
mensen genas. Hij zou dit gedaan hebben; ook dit is niet waar.  

Voorwaar, op 21 januari 2006 stierf rabbijn Yitzhak Kaduri. Hij werd 

nog 108 jaar oud. Na de dood van Sharon, die 85 jaar was, zou de 
Messias snel komen. Voorwaar, Kaduri had inderdaad gezegd, dat 

de Messias snel zal komen, maar de naam van Sharon werd niet 
genoemd door Kaduri op zijn sterfbed!  

 

Wel is het zo, dat Kaduri een ontmoeting had met Yeshua 
HaMashiach, Isa, Jezus Christus, en de naam openbaarde op 

een briefje, om velen te shockeren. 

Voorwaar, dit is nu aan u geopenbaard! Het allerbelangrijkste is wat 
aan Kaduri gezegd werd… 
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Lees voor: Johannes 14, vers 6  Daar staat geschreven: Jezus 
zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; 

niemand komt tot de Vader dan door Mij. 

 
2 Timotheüs 4, vers 3 tot en met 4  Daar staat geschreven: 

Want er komt een tijd, dat de mensen de gezonde leer niet meer 
zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun 

eigen begeerte zich tal van leraars zullen bijeenhalen, dat zij hun 

oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtsels 
keren. 

 
Johannes 3, vers 16  Daar staat geschreven: Want alzo lief heeft 

God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 

opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig 
leven hebbe. 

De bode engel Gods sprak verder, 
 

Voorwaar, dit is nu aan u geopenbaard! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 
verdween. 

Speel geen kerkje! 
 
VERMANENDE BOODSCHAP GODS: JEZUS CHRISTUS WIL EEN 

KERK, DIE HEILIG IS! VOORWAAR, WEES RADICAAL, VOOR OF 

TEGEN YESHUA HAMASIACH, ISA, JEZUS CHRISTUS. EN SPEEL 
GEEN KERKJE; HET ZAL U BEROUWEN! 

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 15 januari 2014 bracht een bode engel 

van de almachtige God, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, deze 
boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Isa, Jezus Christus. Voorwaar, ik ben de bode engel 

Gods en mijn naam Pareapan.  
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Voorwaar, hoor aandachtig, kerkgangers, leraars, herders, 
apostelen en evangelisten, en u die de heiligen toerusten. 

Zo spreekt de Heer tot u via Zijn ware dienstknecht en profeet 

Benjamin Cousijnsen. Voorwaar, velen zullen het volgende zeggen: 
 

2 Timotheüs 4, vers 7 en 8  Daar staat geschreven: Ik heb de 
goede strijd gestreden, ik heb mijn loop ten einde gebracht, ik heb 

het geloof behouden; voorts ligt voor mij gereed de krans der 

rechtvaardigheid, welke te dien dage de Here, de rechtvaardige 
rechter, mij zal geven, doch niet alleen mij, maar ook allen, die zijn 

verschijning hebben liefgehad. 
De bode engel Gods sprak,  

 

Voorwaar, de tijd is nu reeds in volle gang! 
Zo spreekt de Heer tot u: Weest heilig, want Ik ben heilig! 

Verontreinigt uzelf niet met de heidense gebruiken! 
 

Lees voor: Leviticus 26, vers 21  Hier staat geschreven: Indien 

gij u tegen Mij verzet en naar Mij niet wilt luisteren, dan zal Ik u 
nog zevenmaal harder slaan, naar uw zonden. 

 

2 Timotheüs 4, vers 2 en 3  Hier staat geschreven: Verkondig 
het woord, dring erop aan, gelegen of ongelegen, wederleg, bestraf 

en bemoedig met alle lankmoedigheid en onderrichting. Want er 
komt een tijd, dat de mensen de gezonde leer niet meer zullen 

verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen 

begeerte zich tal van leraars zullen bijeenhalen. 
De bode engel Gods sprak, 

 
Voorwaar, Ik, de Here Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus 

Christus, zeg u:  

Als gij niet schoon bent van binnen, kunt gij Mij niet dienen. En 
daar zal de Heilige Geest echt niet zijn, want Ik, de Here, ben 

heilig! 

 
Lees voor: 1 Korinthiërs 6, vers 15  Hier staat geschreven: Weet 

gij niet, dat uw lichamen leden van Christus zijn? Zal ik dan leden 
van Christus wegnemen om er leden ener hoer van te maken? 

Volstrekt niet! 
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En vers 17  Maar die zich aan de Here hecht, is één geest met Hem. 
En vers 19 en 20  Of weet gij niet, dat uw lichaam een tempel is 

van de Heilige Geest, die in u woont, die gij van God ontvangen 

hebt, en dat gij niet van uzelf zijt? Want gij zijt gekocht en betaald. 
Verheerlijkt dan God met uw lichaam. 

1 Korinthiërs 3, vers 16 en 17  Hier staat geschreven: Weet gij niet, 
dat gij Gods tempel zijt en dat de Geest Gods in u woont? Zo 

iemand Gods tempel schendt, God zal hem schenden. Want de 

tempel Gods, en dat zijt gij, is heilig! 
En vers 21  Daarom, niemand beroeme zich op mensen; alles is 

immers het uwe. 
De bode engel Gods sprak verder, 

 

Voorwaar, velen houden hun mond, terwijl Yeshua 
HaMashiach, Isa, Jezus Christus, u zó veel liet zien, wat 

veranderd moet worden! 
Voorwaar,  

 

Lees voor: 1 Timotheüs 1, vers 5 tot en met 7  Hier staat 
geschreven: En het doel van alle vermaning is liefde uit een rein 

hart, uit een goed geweten en een ongeveinsd geloof. Door dit 

spoor te verlaten zijn sommigen vervallen tot ijdel gepraat; zij 
willen leraars der wet zijn, zonder ook maar te beseffen wat zij 

zeggen of waarover zij zo stellig spreken. 
 

Efeziërs 4, vers 30  Hier staat geschreven: En bedroeft de heilige 

Geest Gods niet, door wie gij verzegeld zijt tegen de dag der 
verlossing. 

De bode engel Gods sprak verder, 
 

Voorwaar, Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, wil een 

kerk, die heilig is, zonder vlek of rimpel of iets dergelijks, 
dat besmet is en vol afgoderij is, en volop meedoet aan de 

heidense gebruiken en andere wereldse gebruiken. 

Het liefst zou Hij vele kerken overhoop willen halen, want ze 
hebben Gods huis verontreinigd en hun eigen regels toegepast, en 

er een markt van gemaakt! 
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Lees voor: Efeziërs 5, vers 10 tot en met 14  Hier staat 
geschreven: En toetst wat de Here welbehagelijk is. En neemt geen 

deel aan de onvruchtbare werken der duisternis, maar ontmaskert 

ze veeleer, want het is zelfs schandelijk om te noemen, wat 
heimelijk door hen wordt verricht; maar als dat alles door het licht 

ontmaskerd wordt, komt het aan de dag; want al wat aan de dag 
komt is licht. Daarom heet het: Ontwaak, gij die slaapt, en sta op 

uit de doden, en Christus zal over u lichten.  

 
Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, 

dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die 
in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. 

De bode engel Gods sprak verder, 

 
Voorwaar, open uw mond en spreek vrijmoedig, wat hersteld 

moet worden. 
Anders zult gij ter verantwoording gesteld worden, en gevraagd 

worden, waarom u zweeg! 

 
Lees voor: 1 Timotheüs 4, vers 15 en 16  Hier staat geschreven: 

Behartig deze dingen, leef erin, opdat aan allen blijke, dat gij 

vooruitgaat. 16 Zie toe op uzelf en op de leer, volhard in deze 
dingen; want door dit te doen zult gij zowel uzelf als hen, die u 

horen, behouden. 
 

De bode engel van de almachtige God sprak, Ik ga nu, Ruacha, 

Yeshu, Shalom!  
 

 
 

Als de stormen tegen u op slaan, vertrouw op 

Mij! 
 
BEMOEDIGENDE BOODSCHAP GODS: GEBRUIK GODS WOORDEN, 

HET WOORD VAN GOD, SPREEK GODS WAARHEID UIT OVER UW 
SITUATIE, OF HET NU PIJN, VERDRIET, ANGST OF ZWAKHEID IS, 

HIJ IS UW KRACHT EN SCHUILPLAATS! 

 
 



 
 

 

2391 
 
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 15 januari 2014 bracht een bode engel 

van de almachtige God deze bemoedigende boodschap Gods over 
aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van uw Rabboeni, uw 

Heer Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus. Voorwaar, ik ben de 

bode engel Gods. 
 

Uw ogen zijn vol tranen, en uw binnenste vol vragen en 
onrust! 

Voorwaar, huil maar. Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, heeft 

u aanschouwd en Hij is u voorgegaan. En als de stormen tegen u op 
slaan, roep dan Zijn Naam en wees niet bang. Hij kent u al zó lang! 

Mijn kind, waar is uw geloof? zegt Hij. Gaf ik niet het bevel aan de 
winden en aan het water, en gehoorzaamde de storm op het meer 

Mij niet?  

Ik ben uw Schuilplaats. Kom maar, zoals je bent. Vertrouw Mij 
maar.  

Zeg: “Als ik ziek ben of zwak, ben ik sterk in de kracht van Mijn 

Heer Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus!” 
 

Voorwaar, ik zeg u, mijn naam is Saraia en ben een engel 
Gods. 

Ook wij gaan strijdend voorwaarts, en alle machten en krachten 

van de wereldbeheersers dezer duisternis, alle boze geesten in de 
aarde en boven de aarde en in het heelal, ver in de hemelse 

gewesten, zijn onderworpen en overwonnen! Baruch Hashem 
Adonai, Gezegend zij de Naam van de Heer! De duivelse macht, 

alles!, is verbroken door Zijn kracht!  

 
Oh, hoe machtig is Hij, denkt gij? 

Hij is een Heer zó groot en wonderbaar, dat het uw verstand te 

boven gaat! O, hoe wonderbaar is het Bloed alleen al, halleluja!  
 

Zo spreekt de Heer: Ben Ik niet alles? 
Kom bij Mij. In al uw stormen en zorgen ben Ik u nabij. Ik zal Mijn 

kracht betonen en u helpen, zo spreekt de Heer. 
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Lees voor: Johannes 3, vers 16  Hier staat geschreven: Want alzo 

lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon 

gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren 
ga, maar eeuwig leven hebbe. 

 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 

verdween. 

 
 

 

Zware tijden! 
 

OPENBARENDE BOODSCHAP GODS * 2 TIM. 3:1 * WEET DAT ER IN 
DE LAATSTE DAGEN ZWARE TIJDEN ZULLEN KOMEN! * VERDER 

OOK VERWIJZINGEN NAAR ANDERE BOODSCHAPPEN, AFKOMSTIG 

VAN DE ALMACHTIGE, WAARACHTIGE GOD, DOORGEGEVEN AAN 
PROFEET BENJAMIN COUSIJNSEN. 

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 16 januari 2014 bracht een bode engel 

van de almachtige God deze boodschap Gods over aan 

eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.  
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Isa, Jezus Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, 

profeet Benjamin Cousijnsen, mijn naam is Rikafrim en ben de bode 

engel Gods. 
 

Voorwaar, 
 

Lees voor: Johannes 3, vers 3  Jezus antwoordde en zeide tot 

hem: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand wederom 
geboren wordt, kan hij het Koninkrijk Gods niet zien. 
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Openbaring 20, vers 15  En wanneer iemand niet bevonden werd 
geschreven te zijn in het boek des levens, werd hij geworpen in de 

poel des vuurs. 

De bode engel Gods sprak,  
 

Voorwaar, bekeer u en laat u dopen! 
Sommigen zeggen: Wie is toch Johannes of die Benjamin 

Cousijnsen? 

Voorwaar! Luister naar de boodschap onder de titel ‘Autobiografie 
van Benjamin Cousijnsen’. Voorwaar,  

 
Lees voor: Openbaring 22, vers 6  Hier staat geschreven: En Hij 

zeide tot mij: Deze woorden zijn getrouw en waarachtig, en de 

Here, de God van de geesten der profeten, heeft zijn engel 
gezonden om zijn knechten te tonen hetgeen weldra geschieden 

moet. 
En vers 16  Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden, om ulieden dit te 

betuigen voor de gemeenten. Ik ben de wortel en het geslacht van 

David, de blinkende morgenster. 
De bode engel Gods sprak,  

 

Voorwaar, satan wil zijn vrijheid van meningsuiting 
behouden. 

 
Lees voor: Lukas 22, vers 63 tot en met 65  Daar staat 

geschreven: En de mannen, die Hem vasthielden, bespotten Hem 

en sloegen Hem; en zij wierpen een doek over zijn hoofd en 
vroegen en zeiden: Profeteer, wie is het, die U geslagen heeft? En 

nog meer lasterlijke taal spraken zij tegen Hem. 
 

Voorwaar, hoor aandachtig! 

 
Lees voor: Openbaring 13, vers 6 tot en met 8  Daar staat 

geschreven: En het beest opende zijn mond tot lasteringen tegen 

God, om zijn naam te lasteren en zijn tent en hen, die in de hemel 
wonen. En hem werd gegeven om tegen de heiligen oorlog te 

voeren en hen te overwinnen; en hem werd macht gegeven over 
elke stam en natie en taal en volk. En allen, die op de aarde wonen, 

zullen het beest aanbidden, ieder, wiens naam niet geschreven is in 
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het boek des levens van het Lam, dat geslacht is, sedert de 
grondlegging der wereld. 

De bode engel Gods sprak,  

 
Voorwaar, Israël wil een breed verbod op het uitschelden en 

op Nazisymbolen. 
Voorwaar, luister ook naar de boodschap onder de titel: 

‘Openbaring: Davidster was Salomo ster!’ De Davidster wordt ook 

gebruikt bij de Orde van de Vrijmetselarij van Israël! Voorwaar, 
maar de Ultra-orthodoxe parlementsleden, en enkele andere 

partijen, vinden dat vrijheid van meningsuitingen moet kunnen. 
 

Lees voor: 1 Petrus 5, vers 8 en 9  Daar staat geschreven: Wordt 

nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een 
brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden. Wederstaat hem, 

vast in het geloof, wetende, dat aan uw broederschap in de wereld 
hetzelfde lijden wordt toegemeten. 

 

Voorwaar, sprak de bode engel Gods,  
 

2 Timotheüs 3, vers 1  Weet wel, dat er in de laatste dagen 

zware tijden zullen komen. 
 

Lees voor: Johannes 1, vers 34  Daar staat geschreven: En ik heb 
gezien en getuigd, dat deze de Zoon van God is. 

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Daar staat geschreven: Want 

alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon 
gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren 

ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de 
wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de 

wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet 

veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet 
heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is 

het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 

duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 
waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 

gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; 
maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn 

werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 
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Openbaring 13, vers 11  Hier staat geschreven: En ik zag een 

ander beest opkomen uit de aarde en het had twee horens als die 

van het Lam, en het sprak als de draak. 
  

Johannes 8, vers 44  Hier staat geschreven: Gij hebt de duivel tot 
vader en wilt de begeerten van uw vader doen. Die was een 

mensenmoorder van den beginne en staat niet in de waarheid, 

want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, 
spreekt hij naar zijn aard, want hij is een leugenaar en de vader der 

leugen. 
Johannes 12, vers 48  Daar staat geschreven: Wie Mij verwerpt en 

mijn woorden niet aanneemt, heeft een, die hem oordeelt: het 

woord, dat Ik heb gesproken, dat zal hem oordelen ten jongsten 
dage. 

 
De bode engel Gods sprak verder, Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, 

Shalom! en verdween. 

 
 

Nieuwe website: Evangelical Endtime Machine! 
 
VELE BOODSCHAPPEN GODS EN OPENBARINGEN, GETUIGENISSEN 

EN SONGS, GAAN IN DEZE NIEUWE WEBSITE GEPLAATST 

WORDEN! LUISTER OOK NAAR GODS WOORD, VOOR U DIE 
LUISTERT!  

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Ik ben profeet Benjamin Cousijnsen. Op 

donderdag 16 januari 2014 kreeg ik de volgende boodschap van 
een bode engel Gods, die ik graag met u wil delen.  

 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Isa, Jezus Christus van Nazareth. Voorwaar, mijn 

naam is Rafaël en ik ben een bode engel Gods.  
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Voorwaar, op 26 januari 2014 wordt u uitgenodigd, om de 
nieuwe website te bezoeken, en dat zowel in samenwerking 

is met: Heiscoming12 en Eindtijdnieuws en Evangelische 

Eindtijdspace en het team van de werkers van de laatste 
dagen, en de Evangelische Stichting Eindtijdnieuws.  

Voorwaar, vele boodschappen Gods en openbaringen en 
getuigenissen en songs worden centraal geplaatst in deze nieuwe 

website, met de naam ‘EvangelicalEndtimemachine’.  

Voorwaar, zo sprak Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, het 
volgende: 

 
Johannes 12, vers 46  Ik ben als een licht in de wereld gekomen, 

opdat een ieder, die in Mij gelooft, niet in de duisternis blijve. 

En in Johannes 15, vers 23 staat: Wie Mij haat, haat ook mijn 
Vader. 

Johannes 9, vers 5  Zolang Ik in de wereld ben, ben Ik het licht van 
de wereld. 

Johannes 10, vers 37 en 38  Indien Ik de werken mijns Vaders niet 

doe, gelooft Mij niet, doch indien Ik ze doe en gij Mij toch niet 
gelooft, gelooft dan de werken, opdat gij weten en erkennen 

moogt, dat de Vader in Mij is en Ik in de Vader. 

 
Jeremia 32, vers 27  Zie, Ik, de HERE, ben de God van al wat 

leeft; zou voor Mij iets te wonderlijk zijn? 
Voorwaar, wat onmogelijk lijkt voor u, is mogelijk bij God! 

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 
 

 

De enige sleutel waarmee gij deuren opent! 
 

HETRICK SPRAK: SOMMIGEN HEBBEN EEN HELE BOS SLEUTELS 
VOOR VAN ALLES! NAAST INFORMATIE OVER MIDDELEEUWSE 

GEBRUIKEN, BRENGT HETRICK, IN DE NAAM VAN DE HERE JEZUS 

CHRISTUS, DEZE BOODSCHAP GODS OVER! 
 

 

Volledige weergave: 
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Hallo, van harte welkom! Op 17 januari 2014 bracht een man Gods 
deze boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 

 

Wees gegroet, geliefde profeet en dienstknecht des Allerhoogsten! 
Ook ik begroet u, alle mensen, in de almachtige Naam boven alle 

namen, de Naam van Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus. 
Voorwaar, mijn naam is Hetrick. Luister aandachtig! 

 

Voorwaar, hebt gij ook zo veel sleutels? 
Sommigen hebben een hele bos sleutels voor van alles! Begin 

Middeleeuwen vergat men wel eens de deur af te sluiten, omdat 
men toen nog geen deurslot had. Zelfs op de toiletdeur zat geen 

slot, maar men gebruikte wel een afsluitbalkje, zowel aan de 

binnen- als de buitenkant van de deur. Voorwaar, wist gij dat de 
monniken in de Middeleeuwen, na het toilet, hun urine bewaarden 

in vaten? De ammonia in de urine was een zeer goede grondstof, 
en werd gebruikt door de kleermakers en leerlooiers. Het was een 

goedlopende handel. En men deed het ook vaak in het gezicht, om 

er beter uit te zien! 
 

Voorwaar, door de jaren heen zijn de tijden verbeterd, en 

het deurslot is nu het best. 
En zonder sleutels of code komt men een huis niet binnen. 

 
Lees voor: Jeremia 8, vers 7  Hier staat geschreven: Zelfs de 

ooievaar aan de hemel kent zijn vaste tijden en tortelduif en 

zwaluw nemen de tijd van hun komst in acht, maar mijn volk kent 
het recht des HEREN niet. 

Hetrick sprak verder, 
 

Voorwaar, in de hemel heeft u echter geen deurslot of 

sleutel, maar alles is precies afgestemd! 
Voorwaar,  

 

In Johannes 14, vers 2 tot en met 7 zegt Yeshua HaMashiach, 
Isa, Jezus Christus, het volgende tot u: In het huis mijns Vaders 

zijn vele woningen – anders zou Ik het u gezegd hebben – want Ik 
ga heen om u plaats te bereiden; en wanneer Ik heengegaan ben 

en u plaats bereid heb, kom Ik weder en zal u tot Mij nemen, opdat 
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ook gij zijn moogt, waar Ik ben. En waar Ik heenga, daarheen weet 
gij de weg. Tomas zeide tot Hem: Here, wij weten niet, waar Gij 

heengaat; hoe weten wij dan de weg? Jezus zeide tot hem: Ik ben 

de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader 
dan door Mij. Indien gij Mij kendet, zoudt gij ook mijn Vader 

gekend hebben. Van nu aan kent gij Hem en hebt gij Hem gezien.  
 

Jesaja 22, vers 22 tot en met 23  Hier staat geschreven: En Ik 

zal de sleutel van het huis van David op zijn schouder leggen; 
opent hij, niemand sluit; sluit hij, niemand opent. En Ik zal hem als 

een pin in een hechte plaats vastslaan, zodat hij tot een erezetel 
worden zal voor zijn familie. 

 

Mattheüs 16, vers 19  Hier staat geschreven: Ik zal u de sleutels 
geven van het Koninkrijk der hemelen, en wat gij op aarde binden 

zult, zal gebonden zijn in de hemelen, en wat gij op aarde 
ontbinden zult, zal ontbonden zijn in de hemelen. 

 

Openbaring 3, vers 8  Hier staat geschreven: Ik weet uw werken: 
zie, Ik heb een geopende deur voor uw aangezicht gegeven, die 

niemand kan sluiten; want gij hebt kleine kracht, maar gij hebt 

mijn woord bewaard en mijn naam niet verloochend. 
 

Lukas 11, vers 52  Hier staat geschreven: Wee u, wetgeleerden, 
want gij hebt de sleutel der kennis weggenomen; zelf zijt gij niet 

binnengegaan en hen, die trachtten binnen te gaan, hebt gij 

tegengehouden. 
 

Mattheüs 28, vers 18  Daar staat geschreven: En Jezus trad 
naderbij en sprak tot hen, zeggende: Mij is gegeven alle macht in 

de hemel en op de aarde. 

Hetrick sprak verder, 
 

Voorwaar, velen dachten, door een bos sleutels te bezitten, 

voor iedereen meer te zijn dan die ander. 
Toch staat er maar EEN boven u! 
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Lees voor: Openbaring 1, vers 18  Hier staat geschreven, vanaf: 
Ik ben dood geweest, en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheden, 

en Ik heb de sleutels van de dood en het dodenrijk. 

Hetrick sprak verder, 
 

Voorwaar, de houder van de sleutels heeft de macht om te 
openen en te sluiten! 

Voorwaar, luister ook naar de boodschappen, die ik mocht brengen, 

met de titel: ‘Rondleiding door Hetrick in de hemel!’ en de 
boodschap: ‘Ook ik werd levend en kwam in de eeuwigheid!’ 

Voorwaar, profeet Benjamin Cousijnsen is Gods ware 
eindtijdprofeet!  

 

Geliefden, wees sterk! 
De dood heeft geen overwinning, de dood is opgeslokt! Yeshua 

HaMashiach, Isa, Jezus Christus, is de enige Sleutel, waarmee gij 
deuren opent! 

 

Lees voor: Johannes 3, vers 16  Hier staat geschreven: Want alzo 
lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon 

gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren 

ga, maar eeuwig leven hebbe. 
Hetrick sprak verder, 

 
Voorwaar, voorwaar, in het paradijs schiep God de mens: de 

man. 

En de Here nam een rib en schiep daaruit de vrouw. En zo waren er 
partners: man en vrouw. In de hemel zal men ook een partner 

hebben, maar niet vanuit de rib. 
 

Vele partners wachten in de hemel op hun partner, en zo ook 

andersom! 
Zo wacht ik vol vreugde op mijn geliefde! En als ik naar haar kijk, 

denk ik, ‘De vorm van haar hoofd en gezicht hebben veel van mij 

weg’. Ik zou zo veel willen zeggen, maar de tijd is op… 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Hetrick, en verdween. 
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Dit spreekt God tot u, Noord- en Zuid-Korea & 

China! 
 

PROFETIE EN WAARSCHUWING GODS OVER CHINA EN NOORD- EN 
ZUID-KOREA! HOOR EN LEES WAT GOD BRENGT OVER UW 

LANDEN, INDIEN U NIET LUISTERT EN ZICH BEKEERT VAN UW 

AFGODERIJEN! KIES OP TIJD! 
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, welkom! Op 19 januari 2014 bracht de bode engel van de 
almachtige God, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, deze 

profetische en waarschuwende boodschap Gods over aan profeet 

van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom, profeet Benjamin Cousijnsen! Ik begroet u in de 
wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus. 

Voorwaar, mijn naam is Zachiël en ben de bode engel Gods. 

Voorwaar, schrijf op: Zo spreekt Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus 
Christus van Nazareth tot u! 

 
Voorwaar, Noord- en Zuid-Korea, hoor aandachtig! 

 

Lees voor: Daniël C, vers 23 tot en met 42  Hier staat 
geschreven: De Babyloniërs vereerden ook nog een grote draak. De 

koning zei tegen Daniël: ‘U kunt toch niet beweren dat dit geen 

levende god is? Aanbid hem dus.’ Maar Daniël zei: ‘Ik aanbid de 
Heer, mijn God, want hij is een levende God. Als u mij toestemming 

geeft, majesteit, zal ik de draak zonder zwaard of stok doden.’ De 
koning antwoordde: ‘U hebt mijn toestemming.’ Daniël nam wat 

teer, vet en dunne graten, mengde alles door elkaar en vormde er 

koeken van die hij in de bek van de draak gooide. De draak slikte 
ze door en werd vanbinnen opengereten. Daniël zei: ‘Kijkt u nu 

eens wat u hebt vereerd.’ Toen de Babyloniërs hiervan hoorden, 
waren ze zo verontwaardigd dat ze zich tegen de koning keerden. 

‘Onze koning is een Jood geworden!’ zeiden ze. ‘Hij heeft Bel 

vernietigd, de draak gedood en de priesters vermoord.’ Ze gingen 
naar de koning en zeiden: ‘Levert u Daniël aan ons uit, anders 
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doden we u en uw familie.’ Door dat dreigement was de koning wel 
gedwongen Daniël aan hen uit te leveren. Ze wierpen Daniël in de 

leeuwenkuil, waar hij zes dagen bleef. In de kuil zaten zeven 

leeuwen, die elke dag twee mensen en twee schapen te eten 
kregen. Maar nu kregen ze niets, zodat ze Daniël zeker zouden 

opeten.  
In Judea leefde in die tijd de profeet Habakuk. Hij had soep gekookt 

en brood in een kom verkruimeld en wilde net naar het veld gaan 

om het eten naar de maaiers te brengen, toen een engel van de 
Heer tegen hem zei: ‘Breng het middagmaal dat je daar hebt naar 

Babylon, naar Daniël in de leeuwenkuil.’ ‘Heer, ik ben nog nooit in 
Babylon geweest,’ zei Habakuk, ‘en waar die kuil is weet ik niet.’ De 

engel van de Heer pakte hem bij zijn kruin en droeg hem in een 

zucht naar Babylon, waar hij hem aan de rand van de kuil 
neerzette. ‘Daniël, Daniël,’ riep Habakuk, ‘hier is het middagmaal 

dat God je heeft gezonden.’ En Daniël zei: ‘U hebt dus aan mij 
gedacht, God. U laat wie u liefhebben nooit in de steek.’ Daniël 

stond op en begon te eten. Habakuk werd door de engel van God 

onmiddellijk weer teruggebracht naar zijn woonplaats.  
Op de zevende dag kwam de koning om over Daniël te rouwen. Hij 

liep naar de kuil, keek erin en zag Daniël zitten. Hij juichte: ‘Groot 

bent u, Heer, God van Daniël! Er is geen andere god dan u.’ Hij trok 
Daniël uit de kuil en liet degenen die Daniëls ondergang hadden 

willen bewerkstelligen in de kuil gooien, en zij werden onmiddellijk, 
pal voor zijn ogen, verslonden.  

De bode engel Gods sprak verder,  

 
Voorwaar, op 6 september 2013 werd onder andere China 

gewaarschuwd. 
En China werd na 6 september 2013 meerdere malen gestraft, met 

onder andere een zware aardbeving in de Chinese provincie 

Sichuan. En zie, wat de God van Abraham, Izaäk en Jakob, de ware 
enige God van Israël, hun toen gebracht heeft! 

 

Voorwaar, Korea! 
Ook gij zult u moeten bekeren van uw afgoden! Gij aanbidt, evenals 

China, de draak, het beest, de slang, de duivel. Word wakker, 
eigenwijs volk, voordat de ware God van de Schepping, de God van 

Israël, toeslaat! 
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Lees voor: Openbaring 13, vers 1  Hier staat geschreven: En ik 

zag uit de zee een beest opkomen met tien horens en zeven 

koppen; en op zijn horens tien kronen en op zijn koppen namen 
van godslastering. 

En vers 4  En zij aanbaden de draak, omdat hij aan het beest de 
macht gegeven had, en zij aanbaden het beest, zeggende: Wie is 

aan het beest gelijk? en: Wie kan er oorlog tegen voeren? 

En vers 6 tot en met 9  En het beest opende zijn mond tot 
lasteringen tegen God, om zijn naam te lasteren en zijn tent en 

hen, die in de hemel wonen. En hem werd gegeven om tegen de 
heiligen oorlog te voeren en hen te overwinnen; en hem werd 

macht gegeven over elke stam en natie en taal en volk. En allen, 

die op de aarde wonen, zullen het beest aanbidden, ieder, wiens 
naam niet geschreven is in het boek des levens van het Lam, dat 

geslacht is, sedert de grondlegging der wereld. Indien iemand een 
oor heeft, hij hore. 

De bode engel Gods sprak verder, 

 
Voorwaar, ook Noord- en Zuid-Korea zullen gestraft worden! 

En men zal in oorlog komen, zowel Noord als Zuid. En men zal ook 

Gods hand ervaren, die u, vanwege ongehoorzaamheid door het 
achterna lopen van onreinheid, afgoderijen en duivelse rituelen en 

beeldenaanbidding, zwaar zal straffen. Dit telt ook voor China! 
 

Lees voor: Openbaring 20, vers 1 en 2  En ik zag een engel 

nederdalen uit de hemel met de sleutel des afgronds en een grote 
keten in zijn hand; en hij greep de draak, de oude slang, dat is de 

duivel en de satan… tot zover, sprak de bode engel Gods. 
De bode engel Gods sprak verder, 

 

Voorwaar, Korea, gij zegt nog wel: “Christenen zijn 
landverraders en duivels!” 

Maar wie aanbidt nu de draak, de oude slang, de duivel? 

 
Lees voor: Johannes 4, vers 22  Hier staat geschreven: Gij 

aanbidt, wat gij niet weet; wij aanbidden, wat wij weten, want het 
heil is uit de Joden. 

De bode engel Gods sprak verder, 
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Voorwaar, als gij niet stopt met uw vervolgingen en boze 

wandel, zult gij u op de borst slaan, als Gods bode engel uw 

land zal toeslaan met Gods hand! 
Denk hieraan! Dit telt ook voor China. Wie niet wil horen, gaat 

verloren. Gij zult, met wat komt, 2014 nimmermeer gaan vergeten! 
 

Lees voor: Johannes 8, vers 12  Wederom dan sprak Jezus tot 

hen en zeide: Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer 
in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben. 

Johannes 12, vers 48  Hier staat geschreven: Wie Mij verwerpt en 
mijn woorden niet aanneemt, heeft een, die hem oordeelt: het 

woord, dat Ik heb gesproken, dat zal hem oordelen ten jongsten 

dage. 
Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Hier staat geschreven: Want 

alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon 
gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren 

ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de 

wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de 
wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet 

veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet 

heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is 
het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 

duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 
waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 

gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; 

maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn 
werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 

En vers 33  Wie zijn getuigenis aanvaardt, heeft bezegeld, dat God 
waarachtig is. 

En vers 35 tot en met 36  De Vader heeft de Zoon lief en heeft Hem 

alles in handen gegeven. Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig 
leven; doch wie aan de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet 

zien, maar de toorn Gods blijft op hem. 

Johannes 12, vers 37 tot en met 40  Hier staat geschreven:  En 
hoewel Hij zovele tekenen voor hun ogen gedaan had, geloofden zij 

niet in Hem, opdat het woord van de profeet Jesaja vervuld werd, 
dat hij sprak: Here, wie heeft geloofd, wat hij van ons hoorde? En 

aan wie is de arm des Heren geopenbaard? Hierom konden zij niet 
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geloven, omdat Jesaja elders gezegd heeft: Hij heeft hun ogen 
verblind en hun hart verhard, dat zij niet met hun ogen zien, met 

hun hart verstaan en zich bekeren, en Ik hen geneze. 

 
Handelingen 7, vers 51 tot en met 52  Hier staat geschreven: 

Hardnekkigen en onbesnedenen van hart en oren, gij verzet u altijd 
tegen de heilige Geest; gelijk uw vaderen, zo ook gij. Wie van de 

profeten hebben uw vaderen niet vervolgd? Zelfs hebben zij hen 

gedood, die geprofeteerd hebben van de komst van de 
Rechtvaardige, van wie gij nu verraders en moordenaars geworden 

zijt. 
En vers 54 tot en met 56  Toen zij dit hoorden, sneed het hun door 

het hart en zij knersten de tanden tegen hem. Maar hij, vol van de 

heilige Geest, sloeg de ogen ten hemel en zag de heerlijkheid Gods 
en Jezus, staande ter rechterhand Gods, En hij zeide: Zie, ik zie de 

hemelen geopend en de Zoon des mensen, staande ter rechterhand 
Gods. 

En vers 59 en 60  En zij stenigden Stefanus, die de Here aanriep, 

zeggende: Here Jezus, ontvang mijn geest. En op de knieën 
vallende, riep hij met luider stem: Here, reken hun deze zonde niet 

toe! En met deze woorden ontsliep hij.  

De bode engel Gods sprak verder, 
 

Voorwaar, Korea en China, aan u wordt nu voor uw ogen 
deze boodschap gelegd, zodat gij de volle waarheid weet!  

Onderzoek de Bijbel. Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, wil 

uw ogen openen en u redden, en zelfs alles vergeven en u eeuwig 
leven geven en uw landen sparen, maar dan moet men zich nu 

bekeren. Hij is de enige Weg! 
 

Lees voor: Openbaring 20, vers 15  Hier staat geschreven: En 

wanneer iemand niet bevonden werd geschreven te zijn in het boek 
des levens, werd hij geworpen in de poel des vuurs. 

De bode engel Gods sprak verder, 

 
Voorwaar, Korea, Noord en Zuid, en ook China, en gij die 

luistert:  
Neem heden de juiste weg. Kies voor Yeshua HaMashiach, Isa, 

Jezus Christus, op tijd! Want gij staat op Zijn lijst.  
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Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 
verdween. 

 

 
 

Zij zongen allen over ‘de liefde’! 
 
BOEIENDE BOODSCHAP GODS, GEBRACHT DOOR DE BODE ENGEL 

GODS, RAFAËL: VELEN DACHTEN HET GEVONDEN TE HEBBEN EN 
ZONGEN OVER DE LIEFDE! TOCH WERD HUN BESTEMMING DE 

HEL! 

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 20 januari 2014 bracht een bode engel 

van de almachtige God, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, de 
volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin 

Cousijnsen.  
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare almachtige naam van 

Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus van Nazareth. Voorwaar, 
mijn naam is Rafaël. Hoor aandachtig! 

Misschien zegt u wel eens: 

“Ik heb je lief!” of “Jezus, ik heb u lief!” of “Mijn moeder is lief!” of 
“Mijn hond is lief, of kat, of kanariepietje is lief!” of “Mijn naaste 

heb ik lief!” 
Voorwaar, ook John Lennon zong hierover, en The Beatles zongen: 

“All you need is love!” voor het eerst op 25 juni 1967. Maar helaas, 

met al zijn ‘love’ kwam John Lennon in de hel. En ook Elvis Presley 
zong: “I need you, I love you, falling in love!” Maar ook hij vond de 

ware liefde niet, al dacht hij dat hij alles had! Zelfs Michael Jackson 
zong: “Do you love me, I have this dream”. Ook zijn dream werd de 

hel! 

 
Voorwaar, en zo zijn er ook vele programma’s op uw radio 

en TV, en alles lijkt te draaien om de liefde, en alles is love!  

Voorwaar, God heeft u met zó veel liefde gemaakt! Maar Zijn liefde 
bestaat niet uit lust, en voor Hem bent u ook geen ding, die men na 
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een tijdje vervangt. Voorwaar, Zijn liefde is anders dan die van de 
wereld!  

 

Velen dachten het gevonden te hebben, in lust, seks, drugs, 
alcohol en afgoderij, enzovoorts. 

Voorwaar,  
 

Lees voor: 1 Johannes 4, vers 14 tot en met 17  Daar staat 

geschreven: En wij hebben aanschouwd en getuigen, dat de Vader 
de Zoon gezonden heeft als Heiland der wereld. Al wie belijdt, dat 

Jezus de Zoon van God is – God blijft in hem en hij in God. En wij 
hebben de liefde onderkend en geloofd, die God jegens ons heeft. 

God is liefde, en wie in de liefde blijft, blijft in God en God blijft in 

hem. Hierin is de liefde bij ons volmaakt geworden, dat wij 
vrijmoedigheid hebben op de dag des oordeels, want gelijk Hij is, 

zijn ook wij in deze wereld.  
En vers 19  Wij hebben lief, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad. 

1 Johannes 5, vers 4 en 5  Daar staat geschreven: Want al wat uit 

God geboren is, overwint de wereld; en dit is de overwinning, die 
de wereld overwonnen heeft: ons geloof. Wie is het, die de wereld 

overwint, dan wie gelooft, dat Jezus de Zoon van God is? 

 
1 Korinthiërs 13, vers 4 tot en met 6  Hier staat geschreven: De 

liefde is lankmoedig, de liefde is goedertieren, zij is niet afgunstig, 
de liefde praalt niet, zij is niet opgeblazen, zij kwetst niemands 

gevoel, zij zoekt zichzelf niet, zij wordt niet verbitterd, zij rekent 

het kwade niet toe. Zij is niet blijde over ongerechtigheid, maar zij 
is blijde met de waarheid. 

De bode engel Gods sprak verder, 
 

Voorwaar, God is liefde, en het grote gebod is het volgende: 

 
Markus 12, vers 30 tot en met 34  Hier staat geschreven: Het 

eerste is: Hoor, Israël, de Here, onze God, de Here is één, en gij 

zult de Here, uw God, liefhebben uit geheel uw hart en uit geheel 
uw ziel en uit geheel uw verstand en uit geheel uw kracht. Het 

tweede is dit: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Een ander 
gebod, groter dan deze, bestaat niet. En de schriftgeleerde zeide 

tot Hem: Inderdaad, Meester, naar waarheid hebt Gij gezegd, dat 
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Hij één is en dat er geen ander is dan Hij. En Hem lief te hebben uit 
geheel het hart en uit geheel het verstand en uit geheel de kracht, 

en de naaste lief te hebben als zichzelf, is meer dan alle brandoffers 

en slachtoffers. En Jezus, ziende, dat hij verstandig geantwoord 
had, zeide tot hem: Gij zijt niet verre van het Koninkrijk Gods. En 

niemand durfde Hem meer iets vragen. 
 

Voorwaar, hoor! sprak de bode engel Gods. 

 
Lees voor: 1 Korinthiërs 13, vers 1 en 2  Hier staat geschreven: 

Al ware het, dat ik met de tongen der mensen en der engelen 
sprak, maar had de liefde niet, ik ware schallend koper of een 

rinkelende cimbaal. Al ware het, dat ik profetische gaven had, en 

alle geheimenissen en alles, wat te weten is, wist, en al het geloof 
had, zodat ik bergen verzette, maar ik had de liefde niet, ik ware 

niets.  
 

De bode engel Gods sprak, Voorwaar, Hoor! 

 
Lees voor: 1 Johannes 4, vers 19  Hier staat geschreven: Wij 

hebben lief, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad. 

1 Johannes 5, vers 18 tot en met 20  Hier staat geschreven: Wij 
weten, dat een ieder, die uit God geboren is, niet zondigt; want Hij, 

die uit God geboren werd, bewaart hem, en de boze heeft geen vat 
op hem. Wij weten, dat wij uit God zijn en de gehele wereld in het 

boze ligt. Doch wij weten, dat de Zoon van God gekomen is en ons 

inzicht gegeven heeft om de Waarachtige te kennen; en wij zijn in 
de Waarachtige, in zijn Zoon Jezus Christus. Dit is de waarachtige 

God en het eeuwige leven. 
De bode engel Gods sprak, 

 

Voorwaar, en als gij naar het kruis kijkt, dan begrijpt gij 
toch, dat Hij, Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, dit 

voor u deed? 

En om Zijn liefde, Zijn ware liefde te kunnen ontvangen, hoeft u 
zich alleen over te geven en gaat u een ware liefdesrelatie aan met 

Hem!  
Mensen zeggen soms: “Je bent wat je bent, je kunt niet 

veranderen”. En zo gingen velen verloren door de wereld! 
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Lees voor: Johannes 3, vers 16 tot en met 18  Hier staat 

geschreven: Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn 

eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem 
gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft 

zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld 
veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie 

in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds 

veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de 
eniggeboren Zoon van God. 

Johannes 7, vers 38  Hier staat geschreven: Wie in Mij gelooft, 
gelijk de Schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn 

binnenste vloeien. 

 
Galaten 5, vers 22  Daar staat geschreven: Maar de vrucht van de 

Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, 
goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.  

Galaten 6, vers 7  Hier staat geschreven: Dwaalt niet, God laat niet 

met Zich spotten. Want wat een mens zaait, zal hij ook oogsten.  
De bode engel Gods sprak verder, 

 

Voorwaar, all you need is Yeshua HaMashiach, Isa, Jesus 
Christ’s love, He wants you really to love Him! 

 
Lees voor: 1 Johannes 4, vers 19  Hier staat geschreven: Wij 

hebben lief, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad.  

De bode engel Gods sprak,  
 

Waar uw hart is, zal uw ziel zijn. 
Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, heeft u onvoorwaardelijk 

lief. U hebt Hem nodig! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 
verdween. 

 

 
 

De Heer zegt u: Elk woord is getrouw en 

waarachtig 
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DE HEER SPREEKT DIRECT VIA ZIJN BODE ENGEL IN DEZE 
BOODSCHAP!  

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 20 januari 2014 bracht een bode engel 

van de almachtige God, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, de 

volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin 
Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u, profeet Benjamin Cousijnsen. Mijn naam is 

Elsafan, ik ben een bode engel Gods. Ik kom in de almachtige naam 

van Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus. Voorwaar, voorwaar, 
ik zeg u, Zo spreekt Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, tot u! 

 
Elk woord is getrouw en waarachtig. 

En een ware profeet herkent men aan Mijn woorden, die Ik, de 

Here, via Mijn ware profeet spreek, hetzij een bemoediging of een 
terechtwijzing, of een zeer ernstige terechtwijzing. Hoor naar Mijn 

aangestelde ware profeet! Wie hoort zoals hij? 

Niemand! Omdat Hij Mijn stem hoort.  
 

Hoor de stem, die roept en zegt: 
Luister, bekeer u en verdraag de waarheid! En laat uw gehoor niet 

verwend zijn en wandel niet in het denken van het beest en wandel 

van het vlees. Maar wandel in de Geest, die niet aan het begeren 
van iemands verdichtsels en denkpatroon vastzit, of het patroon 

van een hokjesdenker of kerk. Voorwaar, Ik, Yeshua HaMashiach, 
Isa, Jezus Christus, zeg u, Al was ik onder u, dan was ik het meest 

veroordeeld, vanwege de waarheid, die Ik sprak. Nu is profeet 

Benjamin onder u, en nog verwerpt u hem, vanwege uw verwende 
leer, omdat gij nog steeds aan de pap zit en appelmoes en alles wat 

zacht voedsel is! Vele kerken zijn schijn-Christenen. 

 
Lees voor: 2 Korinthiërs 11, vers 13 tot en met 15  Hier staat 

geschreven: Want zulke lieden zijn schijn-apostelen, bedrieglijke 
arbeiders, die zich voordoen als apostelen van Christus. Geen 

wonder ook! Immers, de satan zelf doet zich voor als een engel des 
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lichts. Het is dus niets bijzonders, indien ook zijn dienaren zich 
voordoen als dienaren der gerechtigheid; maar hun einde zal zijn 

naar hun werken. 

 
Voorwaar, als men profeet Benjamin verwerpt, hebt gij Mij 

verworpen! 
Ik ben de Alfa en de Omega, de Eerste en de Laatste, het Begin en 

het Einde.  

 
Voorwaar, staat gij achter de waarheid en zijt gij wederom 

geboren, en gij kunt heel goed van Nederlands naar Engels 
vertalen, en foutloos uitschrijven zonder vertaalmachine, en 

gij wilt als vrijwilliger helpen en gij staat achter de 

boodschappen?  
Dan kunt gij zich aanmelden, om de Evangelische Stichting 

Eindtijdnieuws te versterken. Ook zijn anderstalige wederom 
geboren Christenen welkom, die Engels zowel als Chinees, of 

Arabisch-Engels spreken.  

Voorwaar, trek ten strijde naar meer van de Heilige Geest en eet 
vast voedsel! En eet van de profetische boodschappen van 

Benjamin Cousijnsen en wees volwassen. 

 
Lees voor: 1 Korinthiërs 13, vers 11  Hier staat geschreven: 

Toen ik een kind was,  
sprak ik als een kind, voelde ik als een kind, overlegde ik als een 

kind. Nu ik een man ben geworden, heb ik afgelegd wat kinderlijk 

was. 
 

1 Timotheüs 4, vers 15  Behartig deze dingen, leef erin, opdat 
aan allen blijke, dat gij vooruitgaat. 

Voorwaar, kom uit uw hokjesdenken en steun profeet 

Benjamin Cousijnsen met uw gebed! 
Voorwaar, zo sprak de Heer. 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 

verdween. 
 

 
 

Twee schaakstukken ten tonele: zij aan zij! 
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PROFETIE: PROFETISCHE, OPENBARENDE EN WAARSCHUWENDE 

BOODSCHAP, DOORGEGEVEN AAN PROFEET BENJAMIN 

COUSIJNSEN, OVER ASSAD, DE VS, PAUS FRANCISCUS EN OBAMA, 
AFRIKA EN: DE HEER ROEPT HET JOODSE VOLK TOE! 

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 22 januari 2014 bracht een engel des 

Heren deze waarschuwende, profetische en openbarende 
boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 
HaMashiach, Isa, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Rafaël en 

ben een bode engel Gods. Voorwaar, Hoor! Zo spreekt Yeshua 
HaMashiach, Isa, Jezus Christus, tot u. 

 

Zo lang heb Ik via profeet Benjamin Cousijnsen tot u 
gesproken: Wie terechtwijzing haat is dom! 

Voorwaar, de Verenigde Staten is vervloekt en zal verdwijnen. Uw 

land is besmet en trekt alleen datgene aan, wat bij de antichrist 
hoort!  

 
Voorwaar, als men de boodschappen goed volgt, dan weet 

men dat de paus Franciscus een loper is, een witte loper.  

Denk aan een schaakstuk. En de zwarte koning mag hij zien als zijn 
koning: de antichrist, die ook paus Franciscus, zijn instrument, zal 

gebruiken als zijn schaakstuk, om de wereld te overtuigen, dat de 
chip het getal van het beest niet is!  

 

Voorwaar, paus Franciscus is de valse profeet van Obama.  
Zo sprak hij ook in zijn toespraak, dat de moslims de enige ware 

levende god aanbidden. Luister ook eens naar de boodschap: 

‘Nieuwe paus is reeds lange tijd gekozen!’ en naar de boodschap: 
‘Paus Franciscus is de valse profeet uit Openbaring!’ Voorwaar, 

verbaas u niet! Obama is ook moslim en zal zijn ware aard nooit 
openbaren. Maar aan de vrucht herkent men de antichrist!  
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Voorwaar, en wat Syrië betreft, Assad had een grote rol in 
het uitroeien van Christenen.  

Profeet Benjamin Cousijnsen openbaarde u reeds veel in 2013, wat 

Assad betreft! Ook velen van zijn eigen volk heeft hij met zijn 
regiem, met gifgas, ten dode gebracht. Hij heeft vele bewijzen, 

toen gifgas, nu: belangrijke papieren, foto’s van gruwelijke 
praktijken en martelingen, weggewerkt! Voorwaar, ik openbaar u, 

dat Assad zijn straf niet zal ontlopen, en ter dood gebracht zal 

worden en in de hel geworpen zal worden!  
 

Voorwaar, zo spreekt de Heer: Had Ik u niet gewaarschuwd 
in 2013 op 11 november?  

Zei profeet Benjamin Cousijnsen niet in de boodschap, met als titel: 

‘Mijn volk, Mijn kinderen, keer terug naar Israël!’, om terug te 
keren?  

Neem alsnog gehoor hieraan in de hele wereld! Yeshua 
HaMashiach, Isa, Jezus Christus, wijst u daarop! Vooral was u 

gewaarschuwd in Afrika, en zie wat nu gebeurt! Velen zeggen nu: 

“Had ik maar geluisterd naar profeet Benjamin Cousijnsen!” Maar 
vanwege eigenwijsheid zijn ze gedood. 

 

Voorwaar, de totale overname, de werken van de satan zelf, 
komen met de dag meer en meer op de voorgrond, omdat 

men weet en voelt en denkt:  
‘Niet lang meer, dan zal de Zoon des mensen verschijnen en Zijn 

kinderen thuishalen’. Wees dus alert, want onverwachts zal Yeshua 

HaMashiach, Isa, Jezus Christus, toeslaan! 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 

verdween. 
 

 

 

Kent u de betekenis van ‘Ruacha, Yeshu, 

Shalom’ al? 
 
DE BODE ENGEL GODS VERTELT, IN OPDRACHT VAN DE HERE 

JEZUS CHRISTUS, WAT DE WOORDEN ‘RUACHA, YESHU, SHALOM’ 

BETEKENEN! HET ZIJN NIET ZOMAAR WOORDEN, MAAR HET IS 
EEN RESPECTVOLLE EN EERBIEDIGE HEMELSE ZEGENGROET! 
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Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 22 januari 2014 bracht een bode engel 

van de almachtige God, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, ’s 
avonds deze boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin 

Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Isa, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Achtea, ik 
ben een bode engel Gods.  

 

Voorwaar, gij hoort telkens in elke boodschap: ‘RUACHA, 
YESHU, SHALOM!’ 

Zelfs het profetische boek van profeet Benjamin Cousijnsen heet zo 
als titel. En er is zelfs een song, met de titel: ‘RUACHA, YESHU, 

SHALOM!’ en ook zegt men in de hemel het. 

Voorwaar, voor u, die het nog niet weet: het is een zegengroet naar 
de Vader en de Zoon en Heilige Geest toe, die tevens ook een 

machtige en liefdevolle en ook respectvolle en eerbiedige 

zegengroet is naar elkaar toe in de hemel. Voorwaar, zelfs de 
engelen zeggen het onder elkaar. 

 
Spreuken 3, vers 1 tot en met 3  Mijn zoon “en dochter”, 

vergeet mijn lessen niet, houd in je hart mijn richtlijnen vast. Ze 

vermeerderen de dagen van je leven, geven je vele jaren van 
geluk. Mogen liefde en trouw je nooit verlaten, wind ze om je hals, 

schrijf ze in je hart.  
 

Zeg: “Ruacha, Yeshu, Shalom!” 

 
Sirach 1, vers 12  Ontzag voor de Heer verkwikt het hart, geeft 

vreugde, blijdschap en een lang leven. Ontzag voor de Heer is een 

gave van de Heer, het baant de weg naar de liefde.  
Lees voor: Sirach 39, vers 15 tot en met 16  Hier staat geschreven: 

Verheerlijk zijn naam en prijs hem met lofgezang, met liederen en 
citerspel. Loof hem met deze woorden: De daden van de Heer zijn 

alle voortreffelijk, alles wat hij beschikt gebeurt op de juiste tijd.  
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Sirach 39, vers 28 tot en met 35  Hier staat geschreven: Stormen 
zijn geschapen om te straffen, in hun razernij gaan ze tekeer. 

Wanneer hun maker straft, tonen ze hun geweld, daarmee stillen ze 

zijn woede. Vuur, hagel, hongersnood en dood, dit alles werd 
geschapen om te straffen. Schorpioenen en adders, de tanden van 

wilde dieren, het wrekende zwaard dat goddelozen vernietigt – ze 
voeren maar al te graag zijn opdracht uit. Ze zijn bereid hun taak 

op aarde te vervullen; als het moment is gekomen, doen ze wat 

hun opgedragen is. Daarom had ik vanaf het begin deze 
overtuiging, die ik heb overdacht en op schrift heb gesteld: de 

daden van de Heer zijn alle goed, hij voorziet op de juiste tijd in 
elke behoefte. Zeg niet: ‘Dit is slechter dan dat,’ want alles blijkt 

van waarde op zijn tijd. Zing daarom met heel je hart, uit volle 

borst, en prijs de naam van de Heer.  
 

Johannes 3, vers 16  Daar staat geschreven: Want God had de 
wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen 

die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. 

 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 

verdween. 

 
SHALOM 

 

Het grootste cadeau ooit! 
 

DE BODE ENGEL GODS ZEI: VOORWAAR, OOK GIJ MAG ZIJN 
CADEAU IN ONTVANGST NEMEN! 

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Ik ben profeet Benjamin Cousijnsen. Op 

donderdag 23 januari 2014 kreeg ik de volgende boodschap van 

een bode engel Gods, die ik graag met u wil delen.  
 

Shalom! Ik begroet u, profeet Benjamin Cousijnsen, in de 

almachtige naam van Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus. 
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Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, mijn naam is Pansari en ik ben een 
bode engel Gods.  

 

Voorwaar, schrijf dit op en geef het door.  
Kadosh, Heilig is de Heer Adonai, uw Heer en uw enige Rabboeni, 

Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus van Nazareth! Voorwaar, 
met grote dankbaarheid richt ik mij namens Hem tot u.  

 

Het kostbaarste cadeau, wat de God van Abraham, Izaäk en 
Jakob u gaf, was Zijn eigen Zoon.  

Zijn kostbaarste bezit, wat voor Hem zoveel betekende, stuurde Hij 
naar de aarde in liefde voor u als offer, die ook in liefde weer, zoals 

God u, de mens, liefhad met Zijn onvoorwaardelijke liefde. Er is ook 

voor u gekozen in liefde, om uw straf en uw lijden en uw bergen 
zonden te dragen aan het kruis van Golgotha.  

 
Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, wist met welk doel 

Hij uitgezonden zou worden. 

Hij had kunnen zeggen: “Vader, het is uw zondige creatie. Straf hen 
maar”, zou Hij kunnen zeggen.  

Nee, Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, is één met de Vader, 

en koos ook om voor u, die het niet verdiende, uw plaats in te 
nemen, en voor u in liefde aan het kruis van Golgotha te gaan, en 

hen, die in Hem geloven, te redden. 
 

Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld 

gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een 
ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. 

 
Voorwaar, hoever gaat gij om uw liefde te betonen? 

Zelfs Abrahams geloof werd op de proef gesteld. 

 
Lees voor: Genesis 22, vers 1 en 2, en vers 9 tot en met 12, 

en vers 15 tot en met 18   
Genesis 22, vers 1 en 2  Daar staat geschreven: Hierna gebeurde 

het, dat God Abraham op de proef stelde. Hij zeide tot hem: 
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Abraham, en deze zeide: Hier ben ik. En Hij zeide: Neem toch uw 
zoon, uw enige, die gij liefhebt, Izaäk, en ga naar het land Moria, 

en offer hem daar tot een brandoffer op een der bergen, die Ik u 

noemen zal. 
En vers 9 tot en met 12  Toen zij aan de plaats die God hem 

genoemd had, gekomen waren, bouwde Abraham daar een altaar, 
schikte het hout, bond zijn zoon Izaäk en legde hem op het altaar 

boven op het hout. Daarop strekte Abraham zijn hand uit en nam 

het mes om zijn zoon te slachten. Maar de Engel des HEREN riep 
tot hem van de hemel en zeide: Abraham, Abraham! En hij zeide: 

Hier ben ik. En Hij zeide: Strek uw hand niet uit naar de jongen en 
doe hem niets, want nu weet Ik, dat gij godvrezend zijt, en uw 

zoon, uw enige, Mij niet hebt onthouden. 

En vers 15 tot en met 18  Toen riep de Engel des HEREN ten 
tweeden male van de hemel tot Abraham en zeide: Ik zweer bij 

Mijzelf, luidt het woord des HEREN: omdat gij dit gedaan hebt, en 
uw zoon, uw enige, Mij niet onthouden hebt, zal Ik u rijkelijk 

zegenen, en uw nageslacht zeer talrijk maken, als de sterren des 

hemels en als het zand aan de oever der zee, en uw nageslacht zal 
de poort zijner vijanden in bezit nemen. En met uw nageslacht 

zullen alle volken der aarde gezegend worden, omdat gij naar mijn 

stem gehoord hebt. 
De bode engel Gods sprak verder, 

 
Voorwaar, ook gij mag Zijn cadeau in ontvangst nemen. 

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, nam zelfs de plaats in van 

Izaäk, de zoon van Abraham! De liefde van Yeshua HaMashiach, 
Isa, Jezus Christus, gaf vergeving en eeuwig leven. Prijs en dank 

Adonai, die u liefheeft! Hij wil u omhelzen en ook in uw hart komen 
wonen met Zijn onvoorwaardelijke liefde. Kom naar Hem. 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 
SHALOM 

 

 
 

Profetische boodschappen over kannibalisme 

vervuld! 
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IN DE ALMACHTIGE NAAM VAN JEZUS CHRISTUS, VERSCHIJNEN 
NU DAGELIJKS ENGELEN GODS AAN PROFEET BENJAMIN 

COUSIJNSEN. ZIJ BRENGEN DEZE PROFETISCHE, OPENBARENDE 

BOODSCHAP WOORD VOOR WOORD OVER! KANNIBALISME IS 
VERVULD! 

 
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, welkom! Op 24 januari 2014 bracht een bode engel van de 
almachtige God, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, deze 

profetische en waarschuwende, openbarende boodschap Gods over 

aan Benjamin Cousijnsen, eindtijdprofeet van de laatste dagen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Isa, Jezus Christus van Nazareth. Voorwaar, voorwaar, 

ik zeg u, mijn naam is Merabi; ik ben een bode engel Gods.  

 
Voorwaar, gij daar, had profeet Benjamin u niet 

gewaarschuwd, dat alles zich herhaalt, zoals in de dagen van 

Henoch? 
Voorwaar, op 29 mei 2013, onder de titel: ‘Kannibalisme neemt nu 

toe in de wereld!’ bracht profeet Benjamin Cousijnsen u deze 
schokkende openbaring. En vele Christenen lagen in een deuk en 

hadden weer een reden om te roddelen, en vergaten weer eens, 

dat kwaadsprekers en roddelaars de hemel niet binnenkomen. 
 

Voorwaar, ook vóór 29 mei sprak profeet Benjamin over 
kannibalisme. 

Dat was op 13 mei 2013. De titel was: ‘Profetie: Het kannibalisme 

zal toenemen!’ Sommigen zeiden, “Misschien kreeg hij deze 
profetieën, vanwege zijn verlangen naar een berehap met 

pindasaus!” 

Voorwaar, wat er ooit geweest is, is reeds waarlijk onder u! Ook 
deze boodschap is vervuld. Zelfs in 2012 werd gij al ingelicht.  
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Luister ook naar de andere boodschappen, of bestel het 
boek, dat zowel in het Nederlands als in het Engels 

verkrijgbaar is. 

Voorwaar, 
 

Lees voor: 1 Petrus 5, vers 8 tot en met 10  Hier staat 
geschreven: Wordt nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij, de 

duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal 

verslinden. Wederstaat hem, vast in het geloof, wetende, dat aan 
uw broederschap in de wereld hetzelfde lijden wordt toegemeten. 

Doch de God van alle genade, die u in Christus geroepen heeft tot 
zijn eeuwige heerlijkheid, Hij zal u, na een korte tijd van lijden, 

volmaken, bevestigen, sterken en grondvesten.  

 
Klaagliederen 4, vers 10  Daar staat geschreven:  De handen 

van teerhartige vrouwen kookten haar kinderen; dezen waren haar 
tot spijze bij de ondergang van de dochter mijns volks.  

De bode engel Gods sprak verder, 

 
Voorwaar, in Noord-Korea en ook in Zuid-Korea, en in Kenia 

en in India en China en wereldwijd, zelfs in het verborgene, 

worden velen verkocht om opgegeten te worden! 
Of men verkoopt zichzelf als hoofdmenu. Voorwaar, in vele 

Afrikaanse landen, zowel Noordelijk als Zuidelijk, wordt het 
kannibalisme nu reeds als normaal beschouwd! 

 

Voorwaar, wereldwijd gezien, worden er nu per dag meer 
dan 25 mensen gedood en opgegeten. 

Sommigen worden gelyncht en worden vooraf in brand gestoken, of 
aan touwen en kettingen uit elkaar getrokken. Of men snijdt 

gewoon uit de levende mens. Voorwaar, sommige eten zelfs hun 

eigen kinderen op. In de Verenigde Staten was een moeder telkens 
zwanger. En de reden was, dat men de baby’s doodde en opat en 

het bloed dronk. Voorwaar,  

 
Lees voor: Exodus 20, vers 13  Hier staat geschreven: Gij zult 

niet doodslaan. 
 

Voorwaar, bekeer u van uw boze wandel! 
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Lees voor: Spreuken 11, vers 20 tot en met 21  Hier staat 

geschreven: De verkeerden van hart zijn de HERE een gruwel, 

maar de oprechten van wandel zijn Hem welgevallig. Voorwaar, de 
boze blijft niet ongestraft, maar het geslacht der rechtvaardigen 

wordt bevrijd.  
Spreuken 15, vers 3  Hier staat geschreven: De ogen des HEREN 

zijn aan alle plaatsen, opmerkzaam acht gevend op kwaden en 

goeden.  
En vers 9 tot en met 11  De weg van de goddeloze is de HERE een 

gruwel, maar wie gerechtigheid najaagt, heeft Hij lief. Gestrenge 
tuchtiging treft hem die het rechte pad verlaat; wie terechtwijzing 

haat, zal sterven. Dodenrijk en verderf liggen open voor de HERE, 

hoeveel te meer de harten der mensenkinderen!  
 

Johannes 1, vers 5  Hier staat geschreven: En het licht schijnt in 
de duisternis en de duisternis heeft het niet gegrepen. 

Johannes 12, vers 46  Ik ben als een licht in de wereld gekomen, 

opdat een ieder, die in Mij gelooft, niet in de duisternis blijve. 
Johannes 3, vers 16 tot en met 20  Want alzo lief heeft God de 

wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 

naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het 
licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever 

gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want 
een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het 

licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen. 

De bode engel Gods sprak verder, 
 

Voorwaar, de totale overname is in volle gang! 

Men kan zich beter overgeven aan Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus 
Christus, en eeuwig leven ontvangen, dan in de hel geworpen te 

worden. Nu is het nog niet te laat voor velen, om zich te bekeren, 
straks wel. 
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Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 
verdween. 

 

 
 

Maak Gods Heilige Geest niet bedroefd! 
 
BOODSCHAP GODS: MAAK GODS HEILIGE GEEST NIET BEDROEFD, 

WANT HIJ IS HET STEMPEL, WAARMEE U GEMERKT BENT VOOR DE 
DAG VAN DE VERLOSSING!  EFEZIËRS 4:30 

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 24 januari 2014 bracht een bode engel 

van de almachtige God deze boodschap over aan eindtijdprofeet 

Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Isa, Jezus Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, 

mijn naam Camppanora en ben een bode engel Gods.  

 
Voorwaar, 

 

1 Koningen 3, vers 3  En Salomo betoonde zijn liefde tot de HERE 
door te wandelen in de inzettingen van zijn vader David. Tot zover. 

 
Wijsheid 8, vers 17 tot en met 21  Toen ik dit alles had 

overdacht en tot de slotsom was gekomen dat verwantschap met 

de wijsheid tot onsterfelijkheid voert, en vriendschap met haar tot 
zuivere verrukking, dat werken met haar tot onuitputtelijke rijkdom 

leidt, de voortdurende omgang met haar tot inzicht, en deelnemen 
aan haar gesprekken tot een goede naam – toen heb ik mij 

bezonnen op manieren om haar voor mij te winnen. Ik was een 

mooi kind en had een goede ziel ontvangen, of liever, omdat ik 
goed was kreeg ik een rein lichaam. Aangezien ik besefte dat ik de 

wijsheid alleen zou kunnen veroveren als God haar aan mij zou 

schenken – ook het besef dat zij een gave van hem is had ik aan 
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haar te danken – wendde ik mij tot de Heer en bad tot hem uit de 
grond van mijn hart. 

 

1 Koningen 3, vers 5 tot en met 14  Hier staat geschreven: Die 
nacht verscheen de HEER hem daar in een droom. ‘Vraag wat je 

wilt,’ zei God, ‘ik zal het je geven.’ Salomo antwoordde: ‘U bent uw 
dienaar, mijn vader David, altijd goedgezind geweest, omdat hij u 

trouw toegewijd was en steeds eerlijk en oprecht was tegenover u. 

U hebt hem een grote gunst bewezen door hem een zoon te geven 
die nu op zijn troon zit. U, HEER, mijn God, hebt mij als opvolger 

van mijn vader David als koning aangesteld. Maar ik ben nog zo 
jong en ik heb geen ervaring. Ik sta nu voor de taak uw uitverkoren 

volk te leiden, een volk zo talrijk dat het niet te tellen is. Schenk uw 

dienaar een opmerkzame geest, zodat ik uw volk kan besturen en 
onderscheid kan maken tussen goed en kwaad. Want hoe zou ik 

anders recht kunnen spreken over dit immense volk van u?’ Het 
beviel de Heer dat Salomo juist hierom vroeg, en hij zei tegen hem: 

‘Omdat je hierom vraagt – niet om een lang leven of grote rijkdom 

of de dood van je vijanden, maar om het vermogen om te luisteren 
en te onderscheiden tussen recht en onrecht – zal ik je wens 

vervullen. Ik zal je zo veel wijsheid en onderscheidingsvermogen 

schenken dat je iedereen vóór jou en na jou overtreft. Ook waar je 
niet om gevraagd hebt zal ik je geven: zo veel rijkdom en roem dat 

geen enkele andere koning je tijdens je leven zal evenaren. En als 
je mij gehoorzaamt en je houdt aan mijn bepalingen en geboden, 

zoals je vader David dat deed, zal ik je een lang leven schenken.’ 

Lees mee: 1 Koningen 3, vers 16 tot en met 28  Hier staat 
geschreven: Kort daarna vroegen twee hoeren bij de koning 

gehoor. De eerste vrouw vertelde: ‘Staat u mij toe, heer, deze 
vrouw en ik wonen in hetzelfde huis. In dat huis heb ik in haar 

bijzijn een kind ter wereld gebracht. Drie dagen later kreeg ook zij 

een kind. Wij waren daar samen; er was niemand anders in huis, 
alleen wij tweeën. Maar haar kind is ’s nachts doodgegaan, want zij 

was erop gaan liggen. Toen is ze midden in de nacht opgestaan en 

heeft ze mijn kind bij me weggenomen, terwijl ik sliep. Ze nam 
mijn kind in haar armen en legde mij haar dode kind in de armen. 

Toen ik de volgende ochtend mijn kind wilde voeden, merkte ik dat 
het dood was. Maar toen ik het nog eens goed bekeek, zag ik dat 

het niet het kind was dat ik gebaard had.’ ‘Dat is niet waar!’ zei de 
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andere vrouw. ‘Het levende kind is van mij en het dode van jou.’ 
‘Niet waar!’ zei de eerste. ‘Het dode is van jou en het levende van 

mij.’ Zo bepleitten ze ieder hun zaak bij de koning. De koning nam 

het woord en zei: ‘De een zegt: “Mijn kind leeft en het jouwe is 
dood,” en de ander zegt: “Nee! Het dode kind is van jou en het 

levende van mij.”’ En hij beval: ‘Breng mij een zwaard.’ Er werd 
hem een zwaard gebracht, en toen zei hij: ‘Hak het levende kind in 

tweeën en geef hun ieder de helft.’ De echte moeder van het 

levende kind kon de gedachte dat haar kind iets zou overkomen 
niet verdragen en riep uit: ‘Nee, heer, ik smeek u, geef het kind 

aan haar, maar dood het alstublieft niet!’ De ander zei: ‘Als ik het 
niet krijg, krijg jij het ook niet. Hak het maar doormidden!’ Maar de 

koning deed de volgende uitspraak: ‘Het zal niet gedood worden. 

Geef het levende kind aan háár, want zij is de moeder.’  
Toen de Israëlieten hoorden welk vonnis de koning had geveld, 

kregen ze groot ontzag voor hem, want ze begrepen dat hij het 
recht handhaafde met goddelijke wijsheid.  

 

Voorwaar,  
 

Sirach 4, vers 11 tot en met 16  De wijsheid verhoogt de eer van 

haar kinderen en is wie haar zoekt tot steun. Wie haar bemint, 
bemint het leven, wie haar in alle vroegte zoekt wordt van vreugde 

vervuld. Wie haar bezit verwerft eer, waar ze komt geeft de Heer 
zijn zegen. Wie haar dient, dient de Heilige, wie haar bemint wordt 

door de Heer bemind. Wie naar haar luistert zal rechtspreken over 

de volken, wie acht op haar slaat voelt zich veilig in zijn woning. 
Wie op haar vertrouwt zal haar verwerven, en zijn nageslacht zal 

haar bezitten.  
 

En lees voor uzelf beslist: Wijsheid 1, vers 1 tot en met 

Hoofdstuk 2, vers 1 tot en met 24  Hier staat geschreven: Heb 
de gerechtigheid lief, heersers van de aarde. Koester zuivere 

gedachten over de Heer en zoek hem met een eerlijk geweten. Wie 

hem niet tart zal hem vinden, en wie hem niet wantrouwt zal hem 
zien. Misvattingen houden een mens bij God vandaan. Dwazen 

kunnen zijn macht alleen tot hun eigen schande op de proef stellen. 
De wijsheid zoekt geen onderkomen in een ziel die sluw is, ze 

woont niet in een lichaam dat door zonde wordt beheerst. Als Gods 
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heilige geest onderwijst ze mensen. Bedrog ontvlucht ze, 
onverstandig denken gaat ze uit de weg, waar onrecht opdoemt 

trekt ze zich terug. De wijsheid is een geest die mensen liefheeft. 

Maar godslasteraars houdt ze verantwoordelijk voor hun woorden. 
God weet wat er in hun binnenste leeft, hij ziet feilloos wat ze in 

gedachten hebben en hoort wat er uit hun mond komt. De geest 
van de Heer vervult immers de hele wereld; hij die alles omvat 

weet wat er gezegd wordt. Daarom kan niemand onopgemerkt iets 

onrechtvaardigs zeggen, en zal ook niemand zijn gerechte straf 
ontlopen. Alles wat goddeloze mensen bedenken zal onderzocht 

worden, en wat ze gezegd hebben zal de Heer worden voorgelegd 
als bewijs van hun misdragingen. Zijn oor is gespitst en hoort alles, 

geen enkel opstandig geluid blijft onopgemerkt.  

Hoed u dus voortaan voor zinloos geklaag, houd u ver van 
lasterpraat. Wat heimelijk gezegd wordt zal niet in stilte 

verdwijnen, en wie leugens spreekt bewerkt zijn eigen ondergang. 
Zoek de dood niet op door slecht te leven, trek het verderf niet aan 

door wat u doet. Want de dood is niet door God gemaakt. God vindt 

geen vreugde in de ondergang van enig levend wezen. Hij heeft 
alles geschapen om het te laten bestaan. Alles ter wereld dient om 

het leven in stand te houden. In geen enkel schepsel ligt de kiem 

van de dood, en het dodenrijk kan op aarde geen rechten doen 
gelden, want rechtvaardigheid maakt onsterfelijk.  

De goddelozen echter wenken de dood en roepen hem bij zich. 
Doordat ze hem voor een vriend houden, kwijnen ze weg. Ze 

sluiten een verbond met hem, en ze verdienen het ook om bij hem 

te horen.  
Ten onrechte houden ze zichzelf het volgende voor: Het leven is 

kort en vol moeite. Geen mens kan zijn einde ontlopen; er is 
niemand die een uitweg kan bieden uit het dodenrijk. Wij zijn bij 

toeval ontstaan en uiteindelijk zal het zijn of we nooit hebben 

bestaan. De adem in onze neusgaten is vluchtig als damp, het 
verstand niet meer dan een vonk in ons binnenste. Als de vonk 

gedoofd is, vergaat het lichaam tot as en vervliegt de geest als ijle 

lucht. Onze naam wordt op den duur vergeten, niemand herinnert 
zich onze daden nog. Ons leven verdwijnt als nevel, het lost op als 

mist die door de stralen van de zon wordt verjaagd en door haar 
warmte verdreven. We leven niet langer dan een schaduw die 
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voorbijgaat, en ons einde is onafwendbaar: het ligt vast en 
niemand kan het ongedaan maken.  

Welaan dan, laten we genieten van al het goede dat er is. Laten we 

de schepping met gretigheid benutten, zorgeloos als de jeugd. We 
zullen ons te goed doen aan kostbare, geurige wijn. We laten geen 

lentebloesem aan ons voorbijgaan, we vlechten kransen van 
rozenknoppen, eer ze verwelken. Elk veld zal ons zien dansen, 

overal laten we sporen van vrolijkheid achter. Dat is toch waarvoor 

we leven, dat is toch ons lot?  
Laten we de rechtvaardige die in armoede leeft uitbuiten, laten we 

de weduwe niet ontzien en ons niet bekommeren om de grijze 
haren van iemand op hoge leeftijd. Onze kracht zal bepalen wat 

gerechtigheid is, want iets dat zwak is heeft geen waarde. Laten we 

de rechtvaardige in het nauw drijven, want hij is ons alleen maar 
tot last. Hij dwarsboomt ons in alles wat we doen, hij verwijt ons 

dat we de wet overtreden en houdt ons voor dat we verloochenen 
wat ons geleerd is. Hij beweert over kennis van God te beschikken 

en noemt zich kind van de Heer. Hij is een levende aanklacht tegen 

onze opvattingen geworden. Zijn verschijning alleen al is ons een 
doorn in het oog, omdat hij anders leeft dan anderen en zich 

afwijkend gedraagt. Wij zijn in zijn ogen minderwaardig en hij mijdt 

onze levenswijze alsof die besmet is. Hij geeft hoog op van de 
bestemming van rechtvaardige mensen en beroemt zich erop dat 

God zijn vader is.  
Laten we zien of hij gelijk heeft en afwachten wat er bij zijn dood 

gebeurt. Als de rechtvaardige echt een zoon van God is, zal die 

hem toch te hulp komen en hem uit de greep van zijn vijanden 
redden? Laten we hem aan geweld en marteling onderwerpen om 

zijn oprechtheid te leren kennen, laten we zijn 
uithoudingsvermogen op de proef stellen. We zullen hem 

veroordelen tot een vernederende dood, want hij beweert toch dat 

hij gered zal worden?  
Aldus de gedachtegang van de goddelozen. Maar ze vergissen zich, 

verblind als ze zijn door hun slechtheid. Ze zijn niet bekend met 

Gods geheimen: ze verwachten niet dat vroomheid beloond wordt 
en geloven niet dat wie onberispelijk leeft, gelauwerd wordt. God 

heeft de mens immers geschapen voor de eeuwigheid, als 
afspiegeling van zijn eigen wezen. Maar de duivel heeft uit jaloezie 
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de dood in de wereld gebracht; ieder die hem toebehoort roept de 
dood over zich af. 

 

Efeziërs 4, vers 30  En bedroeft de heilige Geest Gods niet, door 
wie gij verzegeld zijt… tot zover. 

 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 

verdween. 

 
 

 

Wees waakzaam: wereldwijd laat Obama al 
chippen! 
 

VOORWAAR, WEES ALERT! OBAMA DRUKT NU ZIJN CHIPPLANNEN 
WERELDWIJD SNEL DOOR, MET ALS DOEL: OVERNAME EN TOTALE 

CONTROLE VAN DE MENS. HET CHIPPEN WORDT AL VEELVULDIG 
UITGEVOERD EN MENSEN ZELFS GEDWONGEN! 

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, welkom! Op 25 januari 2014 bracht een bode engel van de 

almachtige God, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, in de naam 

van Jezus Christus, deze profetische, openbarende en 
waarschuwende boodschap Gods over aan profeet van de laatste 

dagen, Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u, profeet Benjamin Cousijnsen, in de 

wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus van 
Nazareth. Mijn naam is Revelado. Voorwaar, ik ben een bode engel 

Gods. 

 
Voorwaar, op 31 oktober 2012 heeft profeet Benjamin u nog 

zo gewaarschuwd, dat het beest ook u wil dwingen om te 
buigen en om voor eeuwig verloren te gaan, wereld! 

En wederom werd ook gij op 8 oktober 2013 door Gods ware 

eindtijdprofeet van de laatste dagen gewaarschuwd, dat men via de 
satelliet, die in verbinding staat met de chip onder de huid, de 
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mens een schok kan geven. Het is zeer belangrijk voor Obama, de 
antichrist, dat men totaal gecontroleerd wordt, omdat hij zo kan 

beslissen, om uw leven te beïnvloeden, door middel van geleidelijke 

overname via de satelliet.  
 

Voorwaar, ik openbaar u: de ouderen met teveel medische 
kosten zijn een last voor Obama! 

Want het kost teveel, en daarom worden deze ouderen ook nu 

voorzien van een chip, met het getal van het beest: 666. Zo kan hij 
met een druk op de knop ervoor kiezen, dat gij niet alleen via de 

satelliet gecontroleerd wordt, maar ook gedood wordt op afstand 
via de chip! Bovenal is men met het aannemen van de chip een 

verbond met satan aangegaan.  

 
Voorwaar, op 18 november 2013 zag Benjamin een blauwe 

bus staan bij een school met militairen in de Verenigde 
Staten. 

En hij zag, dat men een demonstratie gaf in de klas. En er werd 

wijsgemaakt en uitgelegd, dat het geen RFID-chip 666 zou zijn. 
Voorwaar, maar wie niet wil horen, gaat verloren. Voorwaar, kies 

voor Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus!  

Voorwaar, op scholen worden kinderen gechipt, en ook de 
gemeente werknemers en de overheid en medische instellingen 

worden nu gedwongen, zelfs met geweld! Nu geschiedt al 
veelvuldig het moeten aanvaarden van de chip, zowel als het 

weigeren door protest. En in sommige kerken wordt iedereen 

systematisch gedwongen, om het getal 666, de RFID-chip, aan te 
nemen. Veel kerken en scholen zijn reeds gechipt! Zelfs moet men 

straks gechipt zijn, om te kunnen reizen en te kunnen eten en te 
kunnen betalen. 

 

Voorwaar, ook de media zal aan veel Christenen leuke en 
onware filmpjes laten zien, en wijsmaken, hoe gemakkelijk 

de chip wel is en dat het zeker niet van het beest is. 

Hersenspoelerij op een komische manier!  
Voorwaar, was Obama niet in Europa, in Den Haag en in Brussel en 

Rome? 
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Voorwaar, zelfs in vele winkels kan men al niet meer contant 
betalen. 

En men leest bij de kassa: ‘Alleen pinnen’. Maar niet lang meer, en 

dan zal het wereldwijd doorgevoerd zijn: het in- en het uitchippen!  
Voorwaar, ik zeg u, Aan de vrucht herkent men de antichrist 

Obama! Wees daarom alert en waakzaam.  
 

Wereldwijd zal iedere gemeente iedereen verplichten, om 

het getal 666, de RFID-chip, aan te nemen.  
En zo kwam in vervulling:  

 
Openbaring 13, vers 4, waar staat geschreven: en zij aanbaden 

de draak, omdat hij aan het beest de macht gegeven had, en zij 

aanbaden het beest, zeggende: Wie is aan het beest gelijk? en: Wie 
kan er oorlog tegen voeren? 

En vers 7 tot en met 10  En hem werd gegeven om tegen de 
heiligen oorlog te voeren en hen te overwinnen; en hem werd 

macht gegeven over elke stam en natie en taal en volk. En allen, 

die op de aarde wonen, zullen het beest aanbidden, ieder, wiens 
naam niet geschreven is in het boek des levens van het Lam, dat 

geslacht is, sedert de grondlegging der wereld. Indien iemand een 

oor heeft, hij hore. Indien iemand in gevangenschap voert, dan 
gaat hij in gevangenschap; indien iemand met het zwaard zal 

doden, dan moet hij zelf met het zwaard gedood worden. Hier blijkt 
de volharding en het geloof der heiligen.  

En vers 16 tot en met 18  En het maakt, dat aan allen, de kleinen 

en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een 
merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, 

en dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de 
naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft. Hier is de 

wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal van het beest, 

want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd 
zesenzestig.  

 

Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, 
dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die 

in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. 
De bode engel Gods sprak verder, 
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Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! en verdween. 
 

 

 

De Here Jezus Christus bracht u deze boodschap 

zelf! 
 
DE HEER ZEGT U: OPEN UW OGEN EN OREN, IK DWING NIET EN 

SCHREEUW NIET! ALS MEN IN NEDERIGHEID EN ONTZAG, ZONDER 
HERHALINGEN VAN WOORDEN, TOT MIJ KOMT, ZAL IK, YESHUA 

HAMASIACH , ISA , JEZUS CHRISTUS, DE VENSTERS VAN DE 

HEMEL NIET HOEVEN TE SLUITEN! 
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 27 januari 2014 schreef profeet 
Benjamin Cousijnsen, eindtijdprofeet van de laatste dagen, het 

volgende verslag op. 

 
Hallo! Mijn naam is Benjamin Cousijnsen.  

Terwijl ik sliep, hoorde ik mijn naam roepen, en bij de derde keer 
besloot ik naar mijn schrijfkamertje te gaan.  

 

Toen ik net in mijn stoel zat, zag ik plotseling een scherp 
licht voor mij…  

Ik zag in het felle licht Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus. Ik 

zag, dat Hij een soort witte sluier over Hem heen had, en zag in dat 
scherpe licht verder, dat Hij een witte doek onder de sluier droeg 

over Zijn haren heen. Zijn lengte schat ik 2 meter 20. Zijn haren, 
die over Zijn schouders vielen, zagen er losjes uit. Alles was 

spierwit, en ik zag dat, via één schouder, de stof geplooid viel naar 

beneden toe. En ik zag dat zelfs Zijn sandalen spierwit waren.  
Het licht was zó fel, dat ik dacht: ‘Het is maar goed, dat Hij een 

sluier draagt’. Toen ik Hem zag, herkende ik Hem. Zijn 
aanwezigheid is zo heilig, dat het lijkt alsof je voor de troon van 

God staat. 

 
Shalom! Vrede zij u, gelijk de Vader Mij gezonden heeft.  
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Blijf in uw stoel, Mijn geliefde ware profeet. Kijk maar goed. Ik ben 
uw Rabboeni, uw Meester, Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus 

van Nazareth. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, Ja, schrijf op, 

Benjamin. 
 

Voorwaar, Ik ben niet doof of blind. 
Hoor aandachtig! 

 

Lees voor: Jesaja 15, vers 2 en 3  Hier staat geschreven: Men 
gaat op naar de tempel, Dibon naar de hoogten om te wenen; in 

Nebo en Medeba jammert Moab; ieders hoofd is kaal geschoren, 
elke baard is afgesneden. Op zijn straten heeft men zich met 

rouwgewaad omgord; op zijn daken en op zijn pleinen jammert 

alles, wegsmeltend in geween. 
 

Mattheüs 6, vers 7 en 8  Hier staat geschreven: En gebruikt bij 
uw bidden geen omhaal van woorden, zoals de heidenen; want zij 

menen door hun veelheid van woorden verhoord te zullen worden. 

Wordt hun dan niet gelijk, want God uw Vader weet, wat gij van 
node hebt, eer gij Hem bidt. 

En vers 5  En wanneer gij bidt, zult gij niet zijn als de huichelaars, 

want zij staan gaarne in de synagogen en op de hoeken der pleinen 
te bidden, om zich aan de mensen te vertonen. Voorwaar, Ik zeg u, 

zij hebben hun loon reeds. 
 

Voorwaar, men krijgt wel uw aandacht! 

Op 1 februari 2013 stuurde Ik de bode engel Taliafas, die u de 
boodschap bracht: ‘Trompeta….! Trompeta….!’ Voorwaar, Hoor! 

 
Lees voor: 1 Koningen 18, vers 21  Hier staat geschreven: Toen 

naderde Elia tot het gehele volk en zeide: Hoelang zult gij aan 

beide zijden mank gaan? Indien de HERE God is, volgt Hem na; 
maar indien het de Baäl is, volgt hem na. Doch het volk antwoordde 

hem niets. 

En vers 27 tot en met 29  Toen het middag was geworden, begon 
Elia hen te bespotten en zeide: Roept luider, want hij is immers een 

god. Hij is zeker in gepeins, of hij heeft zich afgezonderd, of hij is 
op reis; misschien slaapt hij en moet wakker worden. Toen riepen 

zij luider en maakten zich naar hun gewoonte insnijdingen met 



 
 

 

2430 
 
 

 

zwaarden en speren, totdat zij dropen van bloed. En zodra de 
middag voorbij was, tot tegen het brengen van het avondoffer, 

geraakten zij in geestvervoering, maar er kwam geen geluid, en 

niemand gaf antwoord, of sloeg er acht op. 
 

Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, Velen gaan heel ver en 
hebben zich laten overnemen door wereldgeesten. 

 

Lees voor: Galaten 4, vers 9  Hier staat geschreven: Nu gij echter 
God hebt leren kennen, ja, meer nog, door God gekend zijt, hoe 

kunt gij thans terugkeren tot die zwakke en armelijke 
wereldgeesten, waaraan gij u weder van meet aan dienstbaar wilt 

maken? 

 
Ezechiël 28, vers 2  Hier staat geschreven: Mensenkind, zeg tot 

de vorst van Tyrus: zo zegt de Here HERE: omdat uw hart 
hoogmoedig geworden is en gij zegt: ik ben een god, een 

godenwoning bewoon ik midden in zee, – terwijl gij een mens zijt 

en geen god – en gij in uw hart uzelf gelijkstelt met een god. 
 

Voorwaar, wees heilig! 

Voorwaar, onderzoek u, wees nederig.  
 

Lees voor: 1 Korinthiërs 13, vers 5 en 6  Hier staat geschreven: 
Zij kwetst niemands gevoel, zij zoekt zichzelf niet, zij wordt niet 

verbitterd, zij rekent het kwade niet toe. Zij is niet blijde over 

ongerechtigheid, maar zij is blijde met de waarheid.  
 

Voorwaar, dit telt vooral ook naar Mij toe, Yeshua 
HaMashiach, Isa, Jezus Christus van Nazareth. 

 

Lees voor: Mattheüs 6, vers 6  Hier staat geschreven: Maar gij, 
wanneer gij bidt, ga in uw binnenkamer, sluit uw deur en bid tot uw 

Vader in het verborgene; en uw Vader, die in het verborgene ziet, 

zal het u vergelden. 
Mattheüs 7, vers 6 tot en met 9  Hier staat geschreven: Geeft het 

heilige niet aan de honden en werpt uw paarlen niet voor de 
zwijnen, opdat zij die niet vertrappen met hun poten en, zich 

omkerende, u verscheuren. Bidt en u zal gegeven worden; zoekt en 
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gij zult vinden; klopt en u zal opengedaan worden. Want een ieder, 
die bidt, ontvangt, en wie zoekt, vindt, en wie klopt, hem zal 

opengedaan worden. Of welk mens onder u zal, als zijn zoon hem 

om brood vraagt, hem een steen geven? 
 

Voorwaar, schreeuw niet in uw kerk, zoals de Baälpriesters 
dat deden! 

Ook is er geen geschreeuw in de hemel, of “Trompeta! Trompeta!”  

 
Lees voor: 1 Korinthiërs 13, vers 11  Hier staat geschreven: 

Toen ik een kind was,  
sprak ik als een kind, voelde ik als een kind, overlegde ik als een 

kind. Nu ik een man ben geworden, heb ik afgelegd wat kinderlijk 

was. 
 

Voorwaar, Mijn geliefden, open uw ogen en uw oren! 
Ik dwing niet en schreeuw niet. Als men in nederigheid en ontzag, 

zonder herhalingen van woorden, tot Mij komt, zal Yeshua 

HaMashiach, Isa, Jezus Christus, de vensters van de hemel niet 
hoeven te sluiten! Sommige kerken lijken wel op een hok vol 

papegaaien: en maar herhalen van woorden en geschreeuw! 

Voorwaar, bedroef de Heilige Geest niet! 
 

Johannes 3, vers 16  Hier staat geschreven: Want alzo lief heeft 
God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 

opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig 

leven hebbe. 
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de Here Jezus Christus, 
Yeshua HaMashiach, en verdween. 

 

 
 

Nog ergere dingen komen over u, Verenigde 

Staten van Amerika! 
 

PROFETISCHE, WAARSCHUWENDE EN OPENBARENDE BOODSCHAP 

VAN DE ENIGE WARE GOD, DE GOD VAN ABRAHAM, IZAÄK EN 
JAKOB, AAN DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA! O WEE, WORD 
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WAKKER DAAR! KIJK WAT REEDS OVER U KWAM! DIT IS NIETS TE 
VERGELIJKEN MET WAT NOG KOMT! 

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, welkom! Op 28 januari 2014 werd deze profetische, 

openbarende en waarschuwende boodschap, namens de almachtige 

God van Abraham, Izaäk en Jakob, door een bode engel van God 
woord voor woord overgebracht aan eindtijdprofeet Benjamin 

Cousijnsen. 
 

Shalom, profeet Benjamin Cousijnsen! Ik begroet u in de 

wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus. 
Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, mijn naam is Schabrassa; ik ben een 

bode engel Gods.  
 

Voorwaar, in 2012 werd u reeds veel geopenbaard over de 

Verenigde Staten van Amerika. 
En zie, wat de bode engel Donder naar de Verenigde Staten bracht! 

 

Jeremia 32, vers 31  Want deze stad heeft mijn toorn en mijn 
gramschap opgewekt sedert de dag dat men haar bouwde, tot op 

heden, zodat Ik haar moet wegdoen uit mijn ogen. 
 

Mattheüs 1, vers 22  Dit alles is geschied, opdat vervuld zou 

worden hetgeen de Here door de profeet gesproken heeft, toen hij 
zeide: 

 
Jeremia 30, vers 23 en 24  Zie, een stormwind des HEREN, 

gramschap vaart uit, een alles meesleurende storm! Op het hoofd 

der goddelozen zal hij neerkomen. De brandende toorn des HEREN 
zal zich niet afwenden, totdat Hij de plannen van zijn hart volvoerd 

en verwerkelijkt heeft; in het laatst der dagen zult gij dat inzien.   

 
Voorwaar, de bode engel Donder zorgde voor een spoor van 

vernielingen met de orkaan Sandy, op 30 oktober 2012! 
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Voorwaar, Gods plannen worden volvoerd, precies op de wijze, 
zoals Gods ware eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen tot u 

gesproken heeft.  

Op 18 november 2013 werd het Midwesten van de Verenigde 
Staten door vele tientallen tornado’s getroffen! 

En Noordoost Amerika, zowel als Canada, werden op 3 januari 2014 
zwaar getroffen door een extreme, hevige sneeuwstorm! Voorwaar, 

2014 zal men zich goed herinneren. 

 
Hebreeën 1, vers 7  En van de engelen zegt Hij: Die zijn engelen 

maakt tot winden en zijn dienaars tot een vuurvlam. 
 

Voorwaar, Hoor! 

 
Lees voor: Jakobus 4, vers 4  Hier staat geschreven: 

Overspeligen, weet gij niet, dat de vriendschap met de wereld 
vijandschap tegen God is? Wie dus een vriend der wereld wil zijn, 

wordt metterdaad een vijand van God. 

En vers 7 tot en met 9  Onderwerpt u dus aan God, maar biedt 
weerstand aan de duivel, en hij zal van u vlieden. Nadert tot God, 

en Hij zal tot u naderen. Reinigt uw handen, zondaars, en zuivert 

uw harten, gij, die innerlijk verdeeld zijt. Beseft uw ellende, treurt 
en weent; uw gelach moet veranderen in treurigheid, en uw 

vreugde in neerslachtigheid.  
Jakobus 5, vers 16  Hier staat geschreven: Belijdt daarom elkander 

uw zonden en bidt voor elkander, opdat gij genezing ontvangt. Het 

gebed van een rechtvaardige vermag veel, doordat er kracht aan 
verleend wordt. 

 
1 Petrus 4, vers 7  Hier staat geschreven: Het einde aller dingen 

is nabijgekomen. Komt dus tot bezinning en wordt nuchter, opdat 

gij kunt bidden. 
En vers 12  Geliefden, laat de vuurgloed, die tot beproeving dient, u 

niet bevreemden, alsof u iets vreemds overkwame. 

En vers 17  Want het is nu de tijd, dat het oordeel begint bij het 
huis Gods; als het bij ons begint, wat zal het einde zijn van hen, die 

ongehoorzaam blijven aan het evangelie Gods? 
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1 Johannes 5, vers 12  Wie de Zoon heeft, heeft het leven; wie 
de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. 

 

Openbaring 2, vers 16  Hier staat geschreven: Bekeer u dan; 
maar zo niet, dan kom Ik spoedig tot u en Ik zal strijd tegen hen 

voeren met het zwaard mijns monds. 
Openbaring 1, vers 7 en 8  Daar staat geschreven: Zie, Hij komt 

met de wolken en elk oog zal Hem zien, ook zij, die Hem hebben 

doorstoken; en alle stammen der aarde zullen over Hem 
weeklagen. Ja, amen. Ik ben de alfa en de omega, zegt de Here 

God, die is en die was en die komt, de Almachtige.  
 

Johannes 3, vers 16 tot en met 19  Want alzo lief heeft God de 

wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 
een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 
naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het 

licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever 

gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. 
De bode engel Gods sprak verder, 

 
O wee, word wakker! 

Wat reeds over u kwam, is niets te vergelijken met wat nog komt. 

Gij zegt: “natuurgeweld”, maar God zegt: Wie is de veroorzaker? 
Ik! Omdat gij zich niet bekeert. 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 
verdween. 

 

 
 

Clown Flappie, de dikke clown met het goede 

hart! 
 

BOODSCHAP GODS: FLAPPIE WAS EEN DIKKE CLOWN MET EEN 

GOED HART! FLAPPIE ONDERVOND AAN DEN LIJVE, DAT ZIJN 
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VERLANGEN TEVENS EEN GEBED WAS! JA, WOORDEN HEBBEN 
KRACHT! ONDERZOEK DUS WAT U DENKT EN BIDT! 

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, welkom! Op dinsdag 28 januari 2014 bracht een bode engel 

Gods de volgende boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin 

Cousijnsen.  
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Isa, Jezus Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, 

mijn naam is Rafaël en ben een bode engel Gods.  

 
Voorwaar, profeet Gods, ik was eens in Parijs in een circus. 

Daar keek ik naar Flappie, de clown. Zijn dankoffer was, om die 
zielen op te vrolijken en te bemoedigen, en dan te wijzen om 

vertrouwen te hebben op God, die alles weet en ziet, en van Zijn 

kinderen houdt, van klein tot groot. Toch zaten er ook mensen bij, 
die hem veroordelend aankeken met een hart van: ‘Ik haat clowns!’ 

 

Psalm 118, vers 6 tot en met 8  Met de HEER aan mijn zijde heb 
ik niets te vrezen, wat kunnen mensen mij doen? Met de HEER, 

mijn helper, aan mijn zijde, kijk ik op mijn haters neer. Beter te 
schuilen bij de HEER dan te vertrouwen op mensen.  

 

Voorwaar, Flappie was een dikke clown met een goed hart. 
Ooit stond hij zich voor de spiegel te schminken, en ik verscheen 

naast Flappie en vroeg: Als je een wens mocht doen, wat zou je 
dan wensen? 

“Die kop van mij zou ik niet zo dik willen hebben, moet je zien!” 

Uw verlangen is tevens uw gebed… en zijn wens werd vervuld. 
 

Sirach 2, vers 1  Mijn kind, als je de Heer wilt dienen, bereid je 

dan voor op beproevingen. 
 

Zijn gebed werd verhoord, en zijn hoofd, dat hij een ‘kop’ 
noemde, werd klein. 

 



 
 

 

2436 
 
 

 

Sirach 12, vers 1 en 2  Als je goeddoet, weet dan aan wie, dan 
krijg je dank voor je goede daden. Doe je goed aan een vroom 

mens, dan word je beloond, zo niet door hem, dan toch door de 

Allerhoogste. 
 

Voorwaar, laat dit een wijze les zijn! 
Flappie’s hoofd was klein nu, maar zijn lichaam, die was enorm dik. 

En nu was het helemáál geen gezicht! 

 
Sirach 14, vers 20 tot en met 21 Gelukkig is de mens die zich 

verdiept in wijsheid, die naar inzicht streeft, de wegen van de 
wijsheid overdenkt, haar geheimen tracht te doorgronden.  

   

Voorwaar, een ware clown wil graag een vertoning zijn, van 
binnen in het hart, en een vertoning zijn naar buiten toe. 

 
Lees voor: Johannes 16, vers 22 tot en met 23  Hier staat 

geschreven: Ook gij hebt dan nu wel droefheid, maar Ik zal u 

wederzien en uw hart zal zich verblijden en niemand ontneemt u 
uw blijdschap. En te dien dage zult gij Mij niets vragen. Voorwaar, 

voorwaar, Ik zeg u, als gij de Vader om iets bidt, zal Hij het u 

geven in mijn naam.  
De bode engel Gods sprak verder,  

 
Voorwaar, God kent uw gedachten, uw verlangen en ook uw 

gebed! 

Denk altijd eerst goed na, en wees navolgers van Yeshua 
HaMashiach, Isa, Jezus Christus. Ook woorden hebben kracht! 

 
Lees voor: Johannes 15, vers 16  Hier staat geschreven: Niet gij 

hebt Mij, maar Ik heb u uitgekozen en u aangewezen, opdat gij 

zoudt heengaan en vrucht dragen en uw vrucht zou blijven, opdat 
de Vader u alles geve, wat gij Hem bidt in mijn naam. 

Johannes 3, vers 16  Hier staat geschreven: Want alzo lief heeft 

God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 
opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig 

leven hebbe.  
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Voorwaar, ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel 
Gods, en verdween. 

 

 
 

Ontwaak Nederland! U bent nu al aan de beurt! 
 
HET DOEL VAN OBAMA, DE ANTICHRIST, IS WERELDWIJDE TOTALE 

CONTROLE, DOOR MENSEN TE VOORZIEN VAN DE RFID-CHIP 666! 
DEZE PROFETISCHE WAARSCHUWING WERD OVERGEBRACHT AAN 

PROFEET VAN GOD, BENJAMIN COUSIJNSEN! 

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 29 januari 2014 bracht een bode engel 

van de almachtige God, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, deze 
profetische waarschuwing en openbaring van God over aan 

eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 

HaMashiach, Isa, Jezus Christus van Nazareth. Voorwaar, voorwaar, 
ik zeg u, mijn naam is Revelado en ik ben een bode engel Gods.  

 

Voorwaar, spoedig, in maart 2014, zal de wereldtop in Den 
Haag elkaar ontmoeten. 

Voorwaar, hoor aandachtig! 
 

1 Petrus 5, vers 7  Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij 

zorgt voor u. 
 

Voorwaar, zei de antichrist niet: “Amerika staat niet stil, en 
dat zal ik ook niet doen. Laten we van dit jaar een jaar van 

actie maken”? 

Dit sprak hij in zijn congres! De bode engel Gods zei, 
 

Lees voor: 2 Korinthiërs 11, vers 13 tot en met 15  Hier staat 

geschreven: Want zulke lieden zijn schijn-apostelen, bedrieglijke 
arbeiders, die zich voordoen als apostelen van Christus. Geen 
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wonder ook! Immers, de satan zelf doet zich voor als een engel des 
lichts. Het is dus niets bijzonders, indien ook zijn dienaren zich 

voordoen als dienaren der gerechtigheid; maar hun einde zal zijn 

naar hun werken. 
 

Johannes 8, vers 44  Hier staat geschreven: Gij hebt de duivel tot 
vader en wilt de begeerten van uw vader doen. Die was een 

mensenmoorder van den beginne en staat niet in de waarheid, 

want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, 
spreekt hij naar zijn aard, want hij is een leugenaar en de vader der 

leugen. 
 

Handelingen 20, vers 29  Zelf weet ik, dat na mijn heengaan 

grimmige wolven bij u zullen binnenkomen, die de kudde niet zullen 
sparen. 

De bode engel Gods sprak verder, 
 

Voorwaar, zo won de antichrist wederom een prijs voor de 

vrede. 
Er werd zelfs het volgende tijdens de uitreiking gezegd: “Laten wij 

aan onze heer en redder, Barack Obama, alle eer geven!”  

De bode engel Gods sprak, 
 

Lees voor: Openbaring 13, vers 8  Hier staat geschreven: En 
allen, die op de aarde wonen, zullen het beest aanbidden, ieder, 

wiens naam niet geschreven is in het boek des levens van het Lam, 

dat geslacht is, sedert de grondlegging der wereld. 
De bode engel Gods sprak verder, 

 
Voorwaar, de technologische gevallen engelen van satan 

hebben de kennis, die het verstand ver te boven gaat, om de 

wereld meer en meer te controleren! 
Voorwaar, de kennis van de antichrist zal toenemen, met 

betrekking tot afluisterpraktijken en cyberaanvallen, waar hij 

zogenaamd zo weinig vanaf weet. 
 

Voorwaar, men zal spreken in Den Haag, in maart 2014, over 
de beveiliging, en ook in het verborgene over het doel van 

de antichrist.  
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Dit is het doel van de antichrist: de totale wereldwijde controle, 
desnoods gedwongen via gemeentelijke overheidsinstellingen, de 

mensen voorzien van de RFID-chip 666! Voorwaar,  

 
Lees voor: Openbaring 13, vers 4  Hier staat geschreven: En zij 

aanbaden de draak, omdat hij aan het beest de macht gegeven 
had, en zij aanbaden het beest, zeggende: Wie is aan het beest 

gelijk? en: Wie kan er oorlog tegen voeren? 

De bode engel Gods sprak verder, 
 

Voorwaar, aan de vrucht herkent men de antichrist Obama! 
Men wil de paspoorten graag vervangen, omdat de Obamacare 

handiger zou zijn: de geïmplanteerde microchip. Men zal het de ‘all-

in-one Obamacare’ noemen, omdat alles in de microchip zit.  
 

Lees voor: Openbaring 13, vers 16 tot en met 18  Hier staat 
geschreven: En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, 

de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken 

gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, en dat 
niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam 

van het beest, of het getal van zijn naam heeft. Hier is de wijsheid: 

wie verstand heeft, berekene het getal van het beest, want het is 
een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd zesenzestig.  

De bode engel Gods sprak verder, 
 

Voorwaar, neem het niet aan, want gij gaat verloren! 

Doe niet alsof gij van niets wist. Het was u immers geopenbaard! 
Voor u is de poel, die brandt van vuur: de hel. Bekeer u en red uw 

ziel! 
 

Lees voor: Openbaring 20, vers 15  Hier staat geschreven: En 

wanneer iemand niet bevonden werd geschreven te zijn in het boek 
des levens, werd hij geworpen in de poel des vuurs. 

De bode engel Gods sprak verder, 

 
Neem vandaag nog de keus, om 100% te kiezen voor Yeshua 

HaMashiach, Isa, Jezus Christus van Nazareth, en word 
gered en ontvang het eeuwige leven. 

Ontsnap aan het ergste, wat nog komt! 



 
 

 

2440 
 
 

 

 
Lees voor: Openbaring 21, vers 4  Hier staat geschreven: En Hij 

zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal niet meer 

zijn, noch rouw, noch geklaag, noch moeite zal er meer zijn, want 
de eerste dingen zijn voorbijgegaan. 

 
Johannes 3, vers 16  Hier staat geschreven: Want alzo lief heeft 

God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 

opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig 
leven hebbe. 

De bode engel Gods sprak verder, 
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 

verdween. 
 

Alle dank gaat uit naar Yeshua HaMashiach! 
 
WIN HET PROFETISCHE BOEK ‘RUACHA, YESHU, SHALOM!’ DOOR 

HET JUISTE ANTWOORD TE GEVEN OP EEN VRAAG IN DEZE 
BOODSCHAP! VERDER O.A.: ALLE DANK EN EER GAAT UIT NAAR 

YESHUA HAMASIACH, ISA, JEZUS CHRISTUS! 

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 29 januari 2014 bracht een bode engel 

van de almachtige God, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, de 
volgende boodschap Gods over aan profeet van de laatste dagen, 

Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Isa, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Jerabar 
en ben een bode engel Gods.  

 

Omdat profeet Benjamin in 1964 geboren werd, en op 30 
januari 50 wordt, heb ik voor u die luistert vandaag een 

bijzondere boodschap. 
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Voorwaar, een dollarbiljet bracht Cody zo naar de boodschappen 
van profeet Benjamin Cousijnsen, en zo zijn er velen naar de 

boodschappen geleid.  

En Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, is zeer verheugd over 
het team, dat in de bediening is. 

 
De boodschappen komen altijd eerst uit in het Nederlands, 

en worden vertaald in verschillende talen, zoals onder 

andere in het Engels, Duits, Filipijns, Indonesisch, Spaans, 
Swahili. 

Voorwaar, Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, richt zich ook 
tot u, die helpt met het evangeliseren van de boodschappen van 

Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, doorgegeven aan de 

eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.  
 

Voorwaar, de bode engelen brengen sinds 2012, in de 
almachtige naam van Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus 

Christus, verslag uit naar de wereld! 

Ik ben Jerabar, en kan u vertellen als bode engel Gods, dat deze 
bediening meer en meer vrucht zal dragen, onder de leiding van de 

Heer zelf, die alles stuurt.  

Voorwaar, ook de werkers zullen het loon van een profeet in 
ontvangst nemen. 

 
Maar aan u, die luistert, stel ik nu de volgende vraag: 

Hoeveel boodschappen Gods zitten er in het profetische boek 

‘RUACHA, YESHU, SHALOM!’, dat is doorgegeven aan profeet 
Benjamin Cousijnsen, Gods geliefde eindtijdprofeet? 

Wie als eerste het juiste antwoord doorgeeft, of het dichtste bij is, 
krijgt dit dikke boek gratis opgestuurd! Er wordt gekozen tot en 

met 10 februari 2014 uit één persoon, door profeet Benjamin 

Cousijnsen. Kies het antwoord. Is dit: 1467 boodschappen, of 1487 
boodschappen, of 1560 boodschappen? 

Voorwaar, mail uw antwoord, mail dit naar: 

marion.verkleij@telfort.nl   
 

Voorwaar, zowel de werkers van de laatste dagen, als 
profeet Benjamin Cousijnsen, zijn door de Heer zelf 

aangesteld. 

mailto:marion.verkleij@telfort.nl
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En alle eer en dank gaat uit naar Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus 
Christus, de Here der heren en de Koning der koningen, uw 

Rabboeni en Herder. Amen! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 
verdween. 

 
 

 

Strijders in de ruimte! 
 

HETGEEN PROFEET BENJAMIN COUSIJNSEN WERKELIJK MEE MAG 

MAKEN, HEEFT EEN REDEN. DE HEER LIET BENJAMIN MEEMAKEN, 
WAT ER ZICH IN DE HEMELSE GEWESTEN & IN DE RUIMTE 

AFSPEELT: NOG STEEDS IS ER STRIJD GAANDE! 
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 31 januari 2014 schreef Benjamin 
Cousijnsen het volgende verslag op. Benjamin schrijft, 

 

Benjamin, word wakker! U kent mij wel, mijn naam is Casana, en ik 
begroet u in de almachtige naam van Yeshua HaMashiach, Isa, 

Jezus Christus. Volg mij, profeet Benjamin. 

“Oké, ik zal volgen.” Terwijl ik het bed uitstapte, keek ik in de 
spiegel aan de kast naar mijzelf.  

Casana zei, Bent u tevreden? 
 

Openbaring 16, vers 15  Zie, Ik kom als een dief. Zalig hij, die 

waakt en zijn klederen bewaart, opdat hij niet naakt wandele en 
zijn schaamte niet gezien worde. 

 
Benjamin schrijft: ik zag dat mijn haren lang waren en 

netjes en los over mijn schouders hingen. 

En mijn gezicht en handen zagen er jong en rimpelloos uit. De 
kleding die ik droeg, was stralend wit van mooi en smetteloos fijn 

linnen. 
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Efeziërs 2, vers 8  Want door genade zijt gij behouden, door het 
geloof, en dat niet uit uzelf: het is een gave van God. 

 

Benjamin beschrijft: verder droeg ik een borstplaatschild en 
droeg een prachtige zwaard. 

 
Efeziërs 6, vers 12  gaf de bode engel Gods: Want wij hebben 

niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, 

tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, 
tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. 

 
Ik zei, “Ik lijk wel een hemelse krijger, en ga nu wel 

twijfelen aan mijn taak als profeet!” 

Casana lachte en gaf: 
 

Efeziërs 6, vers 16  Neemt bij dit alles het schild des geloofs ter 
hand, waarmede gij al de brandende pijlen van de boze zult kunnen 

doven. 

 
De bode engel Gods Casana sprak, Benjamin, gij zijt Gods 

geliefde profeet, kom! 

Ik volgde de bode engel Gods, en samen liepen we de trap af naar 
buiten toe. 

Ik vroeg, “Waarom draag ik ook nog een boog en pijl op mijn rug? 
Gaan wij op jacht?” 

De bode engel Casana zei, Men vergeet het volgende nog wel eens: 

 
Job 5, vers 8 en 9  Hier staat geschreven: Integendeel, ik zou 

naar God vragen, en aan God zou ik mijn zaak voorleggen. Hij doet 
grote, ondoorgrondelijke dingen, wonderen zonder tal.  

 

Psalm 11, vers 2 tot en met 4  Want zie, de goddelozen spannen 
de boog, zij leggen hun pijl op de pees, om oprechten van hart in 

het duister te treffen. Wanneer de grondslagen zijn vernield, wat 

kan dan de rechtvaardige doen? De Here woont in zijn heilig paleis, 
de Here heeft in de hemel zijn troon; zijn ogen slaan gade, zijn 

blikken doorvorsen de mensenkinderen. 
En vers 7  Want de Here is rechtvaardig en Hij heeft gerechtigheid 

lief; de oprechten zullen zijn aangezicht aanschouwen.  
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Psalm 127, vers 4 en 5  Als pijlen in de hand van een held, zo zijn 
de zonen der jeugd. Welzalig de man die zijn pijlkoker met deze 

heeft gevuld. Zij worden niet beschaamd, als zij spreken met de 

vijanden in de poort.  
Psalm 128, vers 1  Welzalig ieder die de Here vreest, die in zijn 

wegen wandelt. 
De bode engel Gods sprak, 

 

Welzalig u, die op Zijn wegen wandelt en niet vreest voor 
wat komt! 

Benjamin beschrijft: samen vloog ik met de bode engel Gods 
Casana door de lucht, terwijl ik genoot van al die wolkenpartijen en 

sterren en verschillende planeten om ons heen. Opeens werden wij 

plotseling ingesloten en ik werd uitgescholden als verrader en 
onheilsprofeet en werd voor van alles uitgemaakt. Deze gevallen 

engelen vielen ons aan, maar ik trok zonder vrees en nadenken het 
zwaard! 

 

Jakobus 1, vers 22 tot en met 25  En weest daders des woords 
en niet alleen hoorders: dan zoudt gij uzelf misleiden. Want wie 

hoorder is van het woord en niet dader, die gelijkt op een man, die 

het gelaat, waarmede hij geboren is, in een spiegel beschouwt; 
want hij heeft zich beschouwd, is heengegaan en heeft terstond 

vergeten, hoe hij er uitzag. Maar wie zich verdiept in de volmaakte 
wet, die der vrijheid, en daarbij blijft, niet als een vergeetachtige 

hoorder, doch als een werkelijk dader, die zal zalig zijn in zijn doen. 

 
Efeziërs 6, vers 10 en 11  Voorts, weest krachtig in de Here en in 

de sterkte zijner macht. Doet de wapenrusting Gods aan, om te 
kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels. 

 

Benjamin beschrijft verder:  
Telkens versloeg ik met mijn zwaard zo’n reuzenengel, met 

verbazingwekkende zwaardkunsten. De bode engel Gods Casana 

blies enkele engelen weg, en sommige projecties knipperden. De 
Heer liet het later toe, dat deze projecties demonische entiteiten 

bevatten en weer anderen niet. Door middel van deze projecties 
kunnen deze gevallen engelen zich voortbewegen, en hebben ze en 

kunnen ze vorm aannemen. 
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De bode engel Gods Casana zei, Benjamin, vergeet niet: ze 
gebruiken een virtueel programma vanuit hun ruimteschip, de 

‘Schorpioen’ genaamd. En zo zenden ze beelden uit via hun basis, 

en projecteren zo levensechte beelden. Dit verklaart ook, dat men 
de mens wil overnemen en gek maken. Het zijn de werken van 

satan! 
 

Een gevallen engel viel mij aan… 

Ik hoorde, dat haar toehoorders haar ‘Rachab’ noemden en haar zo 
aanmoedigden.  

Ik drukte op het zwaard, geleid door de Heer, zonder nadenken, 
waar een rode robijn op zat, en er kwam een zeer krachtige 

bliksemflits vanaf, die een donderend geluid afgaf. Ik zag opeens 

achter mij een reusachtig ruimteschip aankomen. Er ging een 
gedeelte open in het schip, en zichtbaar in het open gedeelte stond 

een beeldschoon uitziende vrouw, die mij toeriep: “Benjamin, kom 
maar hier, ik geef mij aan u!” 

Ik pakte mijn boog en pijl, en zei terwijl ik deze spande: “Ik zegen 

deze pijl in de almachtige naam van Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus 
Christus”, en schoot de pijl af. 

 

1 Johannes 4, vers 2 tot en met 6  gaf de bode engel Gods. Hier 
staat geschreven: Hieraan onderkent gij de Geest Gods: iedere 

geest, die belijdt, dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is uit 
God; en iedere geest, die Jezus niet belijdt, is niet uit God. En dit is 

de geest van de antichrist, waarvan gij gehoord hebt, dat hij komen 

zal, en hij is nu reeds in de wereld. Gíj zijt uit God, kinderkens, en 
gij hebt hen overwonnen; want Hij, die in u is, is meerder dan die 

in de wereld is. Zij zijn uit de wereld; daarom spreken zij uit de 
wereld en hoort de wereld naar hen. Wij zijn uit God; wie God kent, 

hoort naar ons; wie uit God niet is, hoort naar ons niet. Hieraan 

onderkennen wij de Geest der waarheid en de geest der dwaling. 
1 Johannes 5, vers 4 en 5  Want al wat uit God geboren is, overwint 

de wereld; en dit is de overwinning, die de wereld overwonnen 

heeft: ons geloof. Wie is het, die de wereld overwint, dan wie 
gelooft, dat Jezus de Zoon van God is? 

 
De pijl, die eigenlijk bestemd was voor de beeldschone 

vertoning van deze gevallen engel, trof echter het schip! 
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Er volgde een harde knal, een explosie en een grote flits. En alles 
leek plotseling wel weggeblazen! Ik bevond me even alleen in de 

ruimte en zweefde rond op mijn rug, maar ik hoorde opeens naast 

mij: Goed gedaan! 
 

2 Timotheüs 4, vers 8  Hier staat geschreven: Voorts ligt voor mij 
gereed de krans der rechtvaardigheid, welke te dien dage de Here, 

de rechtvaardige rechter, mij zal geven, doch niet alleen mij, maar 

ook allen, die zijn verschijning hebben liefgehad. 
2 Timotheüs 2, vers 12  Indien wij volharden, zullen wij ook met 

Hem als koningen heersen; indien wij Hem zullen verloochenen, zal 
ook Hij ons verloochenen. 

 

Openbaring 3, vers 5  Wie overwint, zal aldus bekleed worden 
met witte klederen; en Ik zal zijn naam geenszins uitwissen uit het 

boek des levens, maar Ik zal zijn naam belijden voor mijn Vader en 
voor zijn engelen. 

En vers 11 tot en met 12  Ik kom spoedig; houd vast wat gij hebt, 

opdat niemand uw kroon neme. Wie overwint, hem zal Ik maken 
tot een zuil in de tempel mijns Gods en hij zal niet meer daaruit 

gaan; en Ik zal op hem schrijven de naam mijns Gods en de naam 

van de stad mijns Gods, het nieuwe Jeruzalem, dat uit de hemel 
nederdaalt van mijn God, en mijn nieuwe naam.  

 
Markus 16, vers 16 en 17  Wie gelooft en zich laat dopen, zal 

behouden worden, maar wie niet gelooft, zal veroordeeld worden. 

Als tekenen zullen deze dingen de gelovigen volgen: in mijn naam 
zullen zij boze geesten uitdrijven, in nieuwe tongen zullen zij 

spreken. 
 

Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, 

dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die 
in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. 

De bode engel Gods Casana zei,  

 
Ik breng u terug naar huis…  

Wie in Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, gelooft, is meer dan 
overwinnaar! Profeet Benjamin, een schip met 666 gevallen 

engelen is door u omgekomen, en nog eens 362 daarbuiten. En alle 
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eer, glorie en dank mogen wij Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus 
Christus, altijd geven voor eeuwig, Amen! 

Toen ik weer op de slaapkamer was, zei de bode engel Gods, Vanaf 

nu zijt gij weer kaal, en zoals u was: 50 jaar. De bode engel God 
lachte en verdween. En Benjamin Cousijnsen hoorde nog roepen in 

de verte: Ruacha, Yeshu, Shalom!  
 

En ook ik zeg u, God zegene u! Ruacha, Yeshu Shalom 

 
 

 

FEBRUARI 2014 
 

 

Maak uzelf niets wijs! 
 

BOODSCHAPPEN GODS: MAAK UZELF NIETS WIJS. OOK IS GOD ER 

DUIDELIJK OVER: KIES WIE GIJ DIENEN WILT! 
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 2 februari 2014 bracht een bode engel 
van de almachtige God, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, deze 

boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Isa, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Rafaël; ik 
ben een bode engel Gods.  

 

Hebreeën 13, vers 20  De God nu des vredes, die onze Here 
Jezus, de grote herder der schapen door het bloed van een eeuwig 

verbond heeft teruggebracht uit de doden. 

Hebreeën 9, vers 28  Zo zal ook Christus, nadat Hij Zich éénmaal 
geofferd heeft om veler zonden op Zich te nemen, ten tweeden 

male zonder zonde aanschouwd worden door hen, die Hem tot hun 
heil verwachten. 
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Hebreeën 10, vers 23 en 24  Laten wij de belijdenis van hetgeen wij 
hopen onwankelbaar vasthouden, want Hij, die beloofd heeft, is 

getrouw. En laten wij op elkander acht geven om elkaar aan te 

vuren tot liefde en goede werken. 
De bode engel Gods sprak verder, 

 
Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Gij zijt een wederom geboren 

Christen, en gij denkt, dat de God van Abraham, Izaäk en 

Jakob het profeet Benjamin niet laat weten. 
 

Lees voor: Leviticus 18, vers 22  En gij zult geen gemeenschap 
hebben met een, die van het mannelijk geslacht is, zoals men 

gemeenschap heeft met een vrouw: een gruwel is het. 

 
1 Korinthiërs 6, vers 9 en 10  Of weet gij niet, dat 

onrechtvaardigen het Koninkrijk Gods niet beërven zullen? Dwaalt 
niet! Hoereerders, afgodendienaars, overspelers, schandjongens, 

knapenschenders, dieven, geldgierigen, dronkaards, lasteraars of 

oplichters, zullen het Koninkrijk Gods niet beërven. 
De bode engel Gods sprak verder, 

 

Voorwaar, u kunt niet met het ene been in de hemel, en het 
andere in de hel staan, net zoals licht en duisternis niet 

samengaan!  
Zeg ik u: Hoe kan Ik u gebruiken? spreekt de Heer. 

 

Johannes 5, vers 28  Verwondert u hierover niet, want de ure 
komt, dat allen, die in de graven zijn, naar zijn stem zullen horen. 

De bode engel Gods sprak verder, 
 

Voorwaar, heiligheid en onheiligheid gaat niet samen. 

Maak uzelf niets wijs! Ook is God er duidelijk over. Kies wie gij 
dienen wilt!  

Ook aids is door zonde voortgekomen. Waarom spreekt de Here 

hierover? 
Omdat God heilig is, daarom! En als gij van Yeshua HaMashiach, 

Isa, Jezus Christus, houdt, bekeert u zich nu meteen en breekt met 
de zonde. Waar uw hart en ziel is, daar zal gij zijn. Bekeer u! Laat u 

schoonwassen, zodat u gereinigd wordt. En dwaal niet en maak u 



 
 

 

2449 
 
 

 

niet vuil. Satan heeft tegennatuurlijk zaad gezaaid, om u van God 
af te trekken. Geef u aan Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus. 

En werk aan uw relatie en overdenk dit goed! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 
verdween. 

 
 

 

Want het Koninkrijk Gods is nu zeer 
nabijgekomen! 
 

UITZENDINGSBOODSCHAP GODS: NET ZOALS TOEN, SPREEKT DE 
HEER JEZUS CHRISTUS TOT ZIJN WERKERS VAN DE LAATSTE 

DAGEN EN ZENDT HEN UIT NAAR SURINAME! WIE UIT GOD IS, 

HOORT ZIJN WOORDEN VIA DEZE BOODSCHAP! 
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Op 2 februari 2014 bracht een bode engel 
Gods, van de God van Abraham, Izaäk en Jakob, deze openbarende 

boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.  
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Isa, Jezus Christus van Nazareth. Voorwaar, profeet 
Benjamin Cousijnsen, mijn naam is Schatteach.  

 

Voorwaar, neem één van de rollen uit de koker, en schrijf dit 
over en geef dit door! 

Daar staat het volgende: Mijn kind, hoor aandachtig! Ben Ik, de 
Here, niet uw Rabboeni, uw Meester?  

 

Johannes 20, vers 21 en 22  Jezus dan zeide nogmaals tot hen: 
Vrede zij u! Gelijk de Vader Mij gezonden heeft, zend Ik ook u. En 

na dit gezegd te hebben, blies Hij op hen en zeide tot hen: 
Ontvangt de heilige Geest. 

 

Voorwaar, waar is uw geloof? 
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Job 13, vers 1  Zie, alles heeft mijn oog gezien, mijn oor gehoord 
en in zich opgenomen.  

 

Mattheüs 10, vers 35 tot en met 42  Want Ik ben gekomen om 
tweedracht te brengen tussen een man en zijn vader en tussen een 

dochter en haar moeder en tussen een schoondochter en haar 
schoonmoeder; en iemands huisgenoten zullen zijn vijanden zijn. 

Wie vader of moeder liefheeft boven Mij, is Mij niet waardig; en wie 

zoon of dochter liefheeft boven Mij, is Mij niet waardig; en wie zijn 
kruis niet opneemt en achter Mij gaat, is Mij niet waardig. Wie zijn 

leven vindt, zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest om 
Mijnentwil, zal het vinden. Wie u ontvangt, ontvangt Mij, en wie Mij 

ontvangt, ontvangt Hem, die Mij gezonden heeft. Wie een profeet 

ontvangt als profeet, zal het loon van een profeet ontvangen; en 
wie een rechtvaardige ontvangt als rechtvaardige, zal het loon van 

een rechtvaardige ontvangen. En wie één van deze kleinen, omdat 
hij een discipel is, ook maar een beker koud water te drinken geeft, 

voorwaar, Ik zeg u, zijn loon zal hem geenszins ontgaan.  

 
Voorwaar, draag deze woorden op uw hart! 

Nu zeg ik ook dit tegen u: de woorden, die ik ooit gesproken heb 

tegen Simon Petrus. 
 

Johannes 21, vers 15 tot en met 18  Toen zij dan de maaltijd 
gehouden hadden, zeide Jezus tot Simon Petrus: Simon, zoon van 

Johannes, hebt gij Mij waarlijk lief, meer dan dezen? Hij zeide tot 

Hem: Ja Here, Gij weet, dat ik U liefheb. Hij zeide tot hem: Weid 
mijn lammeren. Hij zeide ten tweeden male weder tot hem: Simon, 

zoon van Johannes, hebt gij Mij waarlijk lief? En hij zeide tot Hem: 
Ja Here, Gij weet het, dat ik U liefheb. Hij zeide tot hem: Hoed mijn 

schapen. Hij zeide ten derden male tot hem: Simon, zoon van 

Johannes, hebt gij Mij lief? Petrus werd bedroefd, dat Hij voor de 
derde maal tot hem zeide: Hebt gij Mij lief? En hij zeide tot Hem: 

Here, Gij weet alles, Gij weet, dat ik U liefheb. Jezus zeide tot hem: 

Weid mijn schapen. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Toen gij jonger 
waart, omgorddet gij uzelf en gij gingt, waar gij wildet, maar 

wanneer gij eenmaal oud wordt, zult gij uw handen uitstrekken en 
een ander zal u omgorden en u brengen, waar gij niet wilt. 
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Mattheüs 16, vers 15 tot en met 17  Hij zeide tot hen: Maar gij, 
wie zegt gij, dat Ik ben? Simon Petrus antwoordde en zeide: Gij zijt 

de Christus, de Zoon van de levende God! Jezus antwoordde en 

zeide: Zalig zijt gij, Simon Barjona, want vlees en bloed heeft u dat 
niet geopenbaard, maar mijn Vader, die in de hemelen is. 

 
Voorwaar, Mijn geliefde kind, Jarra, gij wordt uitgezonden 

naar Suriname, en ook Chaesmin en haar zus. 

Voorwaar, op 2 januari 2014 heeft Suriname uitstel gekregen. 
Profeet Benjamin Cousijnsen kreeg dit op 17 december 2013 te 

horen. 
 

Lees voor, o.a.: 1 Timotheüs 5, vers 15  Want reeds zijn 

sommigen afgeweken, de satan achterna.  
 

Hebreeën 2, vers 2 en 3  Want indien het woord, door 
bemiddeling van engelen gesproken, van kracht is gebleken, en 

elke overtreding en ongehoorzaamheid rechtmatige vergelding 

heeft ontvangen, hoe zullen wij dan ontkomen, indien wij geen 
ernst maken met zulk een heil, dat allereerst verkondigd is door de 

Here, en door hen, die het gehoord hebben, op betrouwbare wijze 

ons is overgeleverd. 
 

Leviticus 19, vers 31  Gij zult u niet wenden tot de geesten van 
doden of tot waarzeggende geesten, gij zult hen niet zoeken, om u 

met hen te verontreinigen: Ik ben de Here, uw God. 

 
Voorwaar, werkers van de laatste dagen, vrees niet, 

wanneer Ik, de Here Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus 
Christus, u in Suriname gebracht zal hebben, dat gij in bezit 

gaat nemen, zullen velen zich bekeren. 

Spreek over Mij, zeg ik u, en zwijg niet over Mijn woorden, die via 
Mijn ware profeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen, 

uitgesproken zijn. Voorwaar, werk samen en wees niet bezorgd!  

 
Mattheüs 10, vers 7 en 8  Gaat en predikt en zegt: Het 

Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Geneest zieken, wekt 
doden op, reinigt melaatsen, drijft boze geesten uit. Om niet hebt 

gij het ontvangen, geeft het om niet. 
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Lukas 1, vers 37  Want geen woord, dat van God komt, zal 

krachteloos wezen. 

Lukas 10, vers 16 tot en met 20  Wie naar u hoort, hoort naar Mij; 
en wie u verwerpt, verwerpt Mij; en wie Mij verwerpt, verwerpt 

Hem, die Mij gezonden heeft. En de tweeënzeventig zijn 
teruggekeerd met blijdschap en zeiden: Here, ook de boze geesten 

onderwerpen zich aan ons in uw naam. En Hij zeide tot hen: Ik zag 

de satan als een bliksem uit de hemel vallen. Zie, Ik heb u macht 
gegeven om op slangen en schorpioenen te treden en tegen de 

gehele legermacht van de vijand; en niets zal u enig kwaad doen. 
Evenwel, verheugt u niet hierover, dat de geesten zich aan u 

onderwerpen, maar verheugt u, dat uw namen staan opgetekend in 

de hemelen.  
Voorwaar, en als gij bij iemand komt, en men geeft u te eten 

en te drinken, geeft hen Mijn zegen. 
Voorwaar, maar als men u als Mijn arbeider onrespectvol 

behandelt, gaat naar buiten op haar straten en zegt: “Uw stof, dat 

aan onze voeten kleeft, zal ik van mijn voeten wissen, want het 
Koninkrijk Gods is nu zeer dichtbij gekomen!” 

Voorwaar, profeet Benjamin Cousijnsen, stop de rol maar terug in 

de koker. Wie uit God is, hoort Zijn woorden via deze boodschap. 
 

Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, 
dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die 

in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. 

 
Voorwaar, welkom in Suriname! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 
verdween. 

 

 
 

Voorwaar Rome, luister! 
 
VOORWAAR ROME, LUISTER: OPENBARING VAN GOD, GEGEVEN 

AAN GODS WARE PROFEET VAN DE LAATSTE DAGEN, BENJAMIN 

COUSIJNSEN! INHOUD: HET KINDERMISBRUIK BINNEN DE 
KATHOLIEKE KERKEN EN ROME NEEMT TOE! 
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Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 2 februari 2014 bracht een bode engel 

Gods, een engel des Heren, deze openbarende boodschap Gods 
over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.  

 

Shalom, profeet Benjamin Cousijnsen! Ik begroet u in de 
almachtige naam van Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus. 

Voorwaar, ik ben de bode engel Michaël.  
 

Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Men geeft vanuit Rome in het 

verborgene een schadevergoeding aan de ouders van het 
kind. 

En het kindermisbruik daar wordt dan zo vergeven en vergeten. 
Voorwaar, paus Franciscus kreeg alle lof en eer voor zijn aanpak 

van onder andere zijn voorganger Benedictus XVI. Voorwaar Rome, 

luister! 
 

Mattheüs 18, vers 4 tot en met 6  Wie nu zichzelf gering zal 

achten als dit kind, die is de grootste in het Koninkrijk der hemelen. 
En een ieder, die zulk een kind ontvangt in mijn naam, ontvangt 

Mij. “Maar knoop dit in uw oren!” Maar een ieder, die één dezer 
kleinen, die in Mij geloven, tot zonde verleidt; “het afkopen is er 

bij God dus niet bij”, zei de bode engel Gods, het zou beter voor 

hem “of haar” zijn, dat een molensteen om zijn “of haar” hals was 
gehangen en hij “of zij” verzwolgen was in de diepte der zee. 

 
Voorwaar, meer dan 1000 priesters zijn wereldwijd schuldig 

aan kindermisbruik, waarvan 400 priesters eruit werden 

gezet, en de rest de hand boven het hoofd werd gehouden, 
om de schade te beperken. 

Nu tussen 2011 en 2014 loopt het kindermisbruik in de Katholieke 

kerken en Rome weer hard op. Voorwaar, het is dezelfde vloek 
vanuit de tijden van Henoch, toen er zogenaamde ‘zonen gods’ 

waren, zoals ze werden genoemd. Het waren echter gigantische 
gevallen engelen in die dagen, en ze namen de vrouwen en 

misbruikten zowel hen als de kinderen. En ze werden ook geofferd. 
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Lees voor: Mattheüs 18, vers 8 tot en met 11  Hier staat 

geschreven: Indien uw hand of uw voet u tot zonde verleidt, houw 

hem af en werp hem weg. Het is beter voor u verminkt of kreupel 
ten leven in te gaan, dan met twee handen of twee voeten in het 

eeuwige vuur geworpen te worden. En indien uw oog u tot zonde 
verleidt, ruk het uit en werp het van u. Het is beter voor u met één 

oog ten leven in te gaan, dan met twee ogen in het hellevuur 

geworpen te worden. Ziet toe, dat gij niet één dezer kleinen 
veracht. Want Ik zeg u, dat hun engelen in de hemelen voortdurend 

het aangezicht zien van mijn Vader, die in de hemelen is. Want de 
Zoon des mensen is gekomen om het verlorene te behouden. 

De bode engel Gods sprak verder, 

 
Voorwaar, in Rome worden ook vaak weeskinderen 

uitgenodigd. 
En zoals de gevallen engelen aan toverijen deden in de dagen van 

Henoch, zo maakt ook paus Franciscus gebruik van zijn magie, om 

zo ook in het verborgene kinderen te kunnen misbruiken. Zo waren 
de kinderen ook getuigen, na een oproep voor vrede voor Oekraïne, 

dat er duiven boven het plein van Rome werden losgelaten, waar 

het ook vol meeuwen zat, die de duiven bijna gedood hadden.  
 

Voorwaar, ook paus Franciscus is net zo schuldig als zijn 
andere voorgangers, aan kindermisbruik! 

Rome is vanaf het begin vergiftigd. Voorwaar, profeet Benjamin 

Cousijnsen waarschuwde u al op 29 juli 2013 in de boodschap, met 
als titel: ‘Pas op, zijn charismatische charmes verblinden u!’ Luister 

ook naar deze boodschap.  
Voorwaar, eerst koos men ervoor, om zich te verontreinigen met 

kinderen, en nu betaalt men hun schuld af. 

 
Lees voor: Hebreeën 4, vers 13  Hier staat geschreven: En geen 

schepsel is voor Hem verborgen, want alle dingen liggen open en 

ontbloot voor de ogen van Hem, voor wie wij rekenschap hebben af 
te leggen. 

Openbaring 21, vers 8  Hier staat geschreven: Maar de 
lafhartigen, de ongelovigen, de verfoeilijken, de moordenaars, de 

hoereerders, de tovenaars, de afgodendienaars en alle leugenaars – 
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hun deel is in de poel, die brandt van vuur en zwavel: dit is de 
tweede dood. 

De bode engel Gods sprak verder, 

 
Voorwaar, in de hel is reeds een plek, die overvol pausen is! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 
verdween. 

 

 
 

Gebruik uw moker! 
 
DIRECTE BOODSCHAP VAN GOD, METEEN VIA PROFEET BENJAMIN 

AAN U DOORGEGEVEN: MIJN GELIEFDE, STA IN HET GELOOF! 
GEBRUIK UW MOKER & STA IN MIJN KRACHT, ZEGT DE HEER 

JEZUS CHRISTUS, YESHUA HAMASIACH, TOT U! 

 
 

Volledige weergave: 
 

3 Februari 2014  

 
Shalom! Vrede zij u, Mijn geliefde. 

 

Johannes 3, vers 8  De wind blaast, waarheen hij wil, en gij hoort 
zijn geluid, maar gij weet niet, vanwaar hij komt of waar hij 

heengaat. Tot zover, Mijn kind. 
 

Ik ben het, uw Rabboeni, uw Meester, Yeshua HaMashiach, 

Isa, Jezus Christus. 
Voorwaar, 

 
Sirach 30, vers 21 tot en met 23  Geef je niet over aan verdriet 

en kwel jezelf niet met gepieker. Blijdschap doet een mens leven, 

en een vrolijk mens leeft lang. Ontspan je, spreek jezelf moed in en 
houd verdriet op een afstand, want verdriet heeft velen te gronde 

gericht en dient geen enkel doel.  
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Job 13, vers 1 en 2  Zie, alles heeft mijn oog gezien, mijn oor 
gehoord en in zich opgenomen. Wat gij weet, weet ik ook, ik doe 

voor u niet onder.  

 
Zie, alles zie Ik en weet Ik.  

Laat uw tranen maar stromen. Hoe groot is uw geloof en hoe groot 
uw blokkade? 

Voorwaar, als iemand teleurgesteld is, ben Ik het wel. Maar toch, Ik 

droeg het! En ook Ik moest het als mens dragen, en Mijn liefde 
voor u deed Mij in Mijn kracht staan. Zelfs Ik gaf u niet op, ook nu 

niet.  
 

Zeg: 

“Ik belijd mijn blokkades, Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus 
van Nazareth. Neem mijn zonde van ongeloof en ziekte van mij, en 

vraag u mij te vergeven. Ook verklaar ik, dat elke blokkade, die 
door satan in mij gelegd is, verbroken is met de geestelijke moker, 

en totaal verwoest is, en dat ik het eigendom ben van Yeshua 

HaMashiach, Isa, Jezus Christus!  
Dank u voor het wonderbare, kostbare Bloed van u en uw liefde, 

dat mij reinigt en totaal verandert. En dank u, dat u mij aanraakt 

en dat de duivelse macht verbroken is! In de Naam van de 
Overwinnaar, Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus. Halleluja!  

Dank u, dat u mij schoongewassen hebt door uw Bloed, en dank u 
voor uw bovennatuurlijk genezing. Ik geloof in uw heilige 

Geschriften, en bovenal dat u toen, maar ook nu, nog steeds 

Dezelfde bent.”  
 

1 Johannes 2, vers 9  Wie zegt in het licht te zijn en zijn broeder 
haat, die is in de duisternis tot nu toe. 

 

Jesaja 43, vers 25  Ik, Ik ben het, die uw overtredingen uitdelg 
om Mijnentwil en Ik gedenk uw zonden niet.   

En vers 11 tot en met 13  Ik, Ik ben de HERE, en buiten Mij is er 

geen Verlosser. Ik heb verkondigd, verlost en doen horen, en ben 
geen vreemde onder u; gij toch zijt mijn getuigen, luidt het woord 

des HEREN, en Ik ben God. Ook voortaan ben Ik dezelfde en 
niemand redt uit mijn hand. Ik werk, en wie zal het keren? 



 
 

 

2457 
 
 

 

En vers 18 en 19  Denkt niet aan hetgeen vroeger gebeurde en let 
niet op wat oudtijds is geschied; zie, Ik maak iets nieuws, nu zal 

het uitspruiten; zult gij er geen acht op slaan? Ja, Ik zal een weg in 

de woestijn maken, rivieren in de wildernis. 
 

Jeremia 32, vers 27  Zie, Ik, de HERE, ben de God van al wat 
leeft; zou voor Mij iets te wonderlijk zijn? 

 

Mijn geliefde, sta in het geloof, gebruik uw moker! 
Sta in Mijn kracht. 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de Heer Jezus Christus, 
Yeshua HaMashiach, ook wel Isa genoemd. 

 

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen 
 

 
 

 

 
 

Indonesië wordt nu spoedig bezocht! 
 
PROFETISCHE UITSPRAAK, GEBRACHT DOOR DE ENGEL DES 

HEREN, DONDER, IN OPDRACHT VAN JEZUS CHRISTUS AAN 

PROFEET BENJAMIN COUSIJNSEN. HOOR, INDONESIË: IK, 
DONDER, ZAL U NU SPOEDIG GAAN BEZOEKEN! 

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, welkom! Op 4 februari 2014 bracht een bode engel van de 

almachtige God, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, deze 
profetische en openbarende boodschap Gods over aan profeet 

Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 

HaMashiach, Isa, Jezus Christus. Mijn naam is Donder en ik ben de 

bode engel Gods.  
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Voorwaar, wie laat er nu de Koning der koningen buiten 
staan aan de deur van uw hart? 

Voorwaar, hebt gij zelf de sleutel van uw hart niet?  

Ook zal Hij nooit als een ME uw hart bestormen. Voorwaar, want de 
liefde dwingt niet! 

 
Efeziërs 4, vers 30  Hier staat geschreven: En bedroeft de heilige 

Geest Gods niet, door wie gij verzegeld zijt tegen de dag der 

verlossing. 
 

Openbaring 3, vers 19 en 20  Allen, die Ik liefheb, bestraf Ik en 
tuchtig Ik; wees dan ijverig en bekeer u. Zie, Ik sta aan de deur en 

Ik klop. Indien iemand naar mijn stem hoort en de deur opent, Ik 

zal bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden en hij met 
Mij.  

 
Johannes 14, vers 6  Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de 

waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij. 

Johannes 10, vers 7 tot en met 9  Jezus zeide dan nogmaals: 
Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Ik ben de deur der schapen. Allen, 

die vóór Mij gekomen zijn, zijn dieven en rovers, maar de schapen 

hebben naar hen niet gehoord. Ik ben de deur; als iemand door Mij 
binnenkomt, zal hij behouden worden; en hij zal ingaan en uitgaan 

en weide vinden. 
En vers 11  Ik ben de goede herder. De goede herder zet zijn leven 

in voor zijn schapen. 

En vers 26 tot en met 30  Maar gij gelooft niet, omdat gij niet tot 
mijn schapen behoort. Mijn schapen horen naar mijn stem en Ik 

ken ze en zij volgen Mij, en Ik geef hun eeuwig leven en zij zullen 
voorzeker niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit 

mijn hand roven. Wat mijn Vader Mij gegeven heeft, gaat alles te 

boven en niemand kan iets roven uit de hand mijns Vaders. Ik en 
de Vader zijn één. 

 

Voorwaar, bekeer u!  
Laat Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus van Nazareth, binnen 

in uw hart! Want het Koninkrijk der hemelen is zeer nabijgekomen. 
Men noemt mij Donder in Gods Koninkrijk, de rechtvaardige 

verwoester Gods!  
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Voorwaar, profeet Benjamin Cousijnsen vraagt vaak uitstel 

voor uw land. 

In 2012 en 2013 zijn Indonesië, de Filipijnen, Spanje, Duitsland, 
Mexico, Amerika en vele andere landen reeds gewaarschuwd. Maar 

door ongeloof, koppigheid en zich vooral niet willen bekeren, en de 
waarheid niet willen zien, en door het niet willen luisteren, heb ik, 

Donder, toch uw land moeten straffen, vanwege afgoderijen en uw 

bergen zonden.  
Ook in 2014 zijn wederom vele landen getroffen, zoals voorzegd 

was door de ware eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin 
Cousijnsen, die ook vele kerken ver te boven gaat in hun verstand! 

Waar vele kerken vastgeroest zijn, daar gaat profeet Benjamin 

Cousijnsen verder, omdat hij wel gelooft, dat voor de Here God 
niets te wonderlijk is, en dat Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, 

niet alleen toen, maar ook nu nog steeds, Dezelfde is en tot in alle 
eeuwigheid. Halleluja, Amen! 

 

Voorwaar, ik Donder zeg tot u, Paul: Wat gij gedaan hebt 
aan de website, hebt gij aan Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus 

Christus, gedaan. 

Laat u niet afschrikken door mijn naam, want ook ik kan u zeggen: 
Doe uw best! En laat geen dag meer verloren gaan, want er 

wachten vele zielen op de nieuwe complete website en de vele 
boodschappen Gods! Voorwaar, Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus 

Christus, zal u hiervoor rijkelijk zegenen, en zal ook een wens in 

vervulling laten gaan. 
 

Voorwaar, Suriname! 
Profeet Benjamin Cousijnsen zendt u, in opdracht van de 

Almachtige, Jarra en Chaesmin en haar zuster. Kerkleiders, hoor 

aandachtig! Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus van Nazareth, 
heeft hen gezonden en zal hen machtig gebruiken. Ontvang hen 

aldus met de hemelse zegengroet ‘Ruacha, Yeshu, Shalom!’  

Voorwaar, ik ben de bode engel Donder en zal nu Suriname 
ontzien, omdat Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, nu andere 

plannen heeft. Behandel hen met respect, en sta open voor de 
nieuwe werken Gods via deze werkers van de laatste dagen!  
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Voorwaar, Indonesië, ik Donder zal u nu spoedig gaan 
bezoeken, omdat u niet een andere Heer kunt dienen dan 

alleen Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus! 

Dit telt ook voor de andere landen. Pak uw moker en sla uw 
beelden stuk, en al uw zogenaamde heiligen! Want ze waren meer 

vloek dan zegen voor uw land, en ze trokken juist het onheil aan. 
En welke zegen kwam? 

Ja, juist! Dat ik, Donder, moest toeslaan, en wel keer op keer, om 

zo u de ogen te kunnen openen, in opdracht van Yeshua 
HaMashiach, Isa, Jezus Christus van Nazareth. Open uw hart nu 

nog alleen voor Hem, en gebruik uw sleutel. En als Hij binnenkomt, 
wordt zowel uw hart nieuw, alsook uw land gespaard, als gij u 

bekeert en om vergeving vraagt van uw zonden!  

 
Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, 

dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die 
in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. 

 

Mattheüs 7, vers 13 en 14  Gaat in door de enge poort, want 
wijd is de poort en breed de weg, die tot het verderf leidt, en velen 

zijn er, die daardoor ingaan; want eng is de poort, en smal de weg, 

die ten leven leidt, en weinigen zijn er, die hem vinden. 
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 
verdween. 

 

 
 

Roep: Yeshuaa!!! 
 
IK BEN EEN STRIJDER GODS, EEN BODE ENGEL GODS! HOOR 

NAAR DEZE BOODSCHAP, NAMENS DE ALMACHTIGE GOD EN HEER 
YESHUA HAMASIACH, JEZUS CHRISTUS, OVERGEBRACHT: JEZUS 

OVERWON DE DOOD! 

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! 4 Februari 2014 
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Ik, Marta, Benjamins vrouw en Aäron, zijn stem, zat beneden, toen 
ik plotseling een harde dreun en een harde kreet boven hoorde. Op 

dat moment schrok Benjamin Cousijnsen hevig, want een 

vrouwelijke bode engel, een strijdster Gods, kwam ineens binnen… 
 

Benjamin zegt, dat deze bode engel Gods met een klap 
plotseling binnen kwam vallen. 

Yeshuaa!!! Vrees niet, profeet Gods. Schrok u? lachte de bode 

engel Gods. 
“Zo onverwachts, ja!” zei Benjamin Cousijnsen. 

De engel Gods zei, Ik kom in de almachtige naam van Yeshua 
HaMashiach, Isa, Jezus Christus, de grote Overwinnaar van de 

hemel en aarde en hel. En elke macht en kracht beeft bij het horen 

van Zijn naam! Roep: Yeshuaa!!! Ik ben een strijder Gods, een 
bode engel Gods, en mijn naam is Leocesca. Hoor aandachtig. 

 
Men schreeuwde vanuit de hel op hetzelfde moment, toen 

Yeshua voor Pilatus stond: “Weg met Hem, weg met Hem, 

kruisig Hem!” 
Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus van Nazareth, ging voor de 

allergrootste overwinning. En zo staat geschreven in:  

 
Mattheüs 23, vers 12  Al wie zichzelf zal verhogen, zal vernederd 

worden en al wie zichzelf zal vernederen, zal verhoogd worden. 
 

Voorwaar, deze grote Overwinnaar vocht tegen de machten 

en overheden, tegen de geesten van de duisternis. 
En zonder enige schuld stierf Hij aan het kruis met een doel, en 

droeg uw zonden, uw straf! Hij wou uw relatie herstellen met de 
Vader. En wat had deze grote Overwinnaar veel over voor u! Hij, 

Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, heeft veel moeten dragen: 

de bespotting, de doornenkroon op Zijn hoofd en vele sadistische 
werken en zonden. Het juk droeg Hij in uw plaats! Voorwaar, als 

een Lam, dat geslacht werd, zo stierf Hij aan het kruis.  

De machten en krachten van de duisternis waren verblind door het 
licht in de duisternis: Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, die 

vanuit het kruis door de dood ging! 
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Deuteronomium 3, vers 22  Gij zult voor hen niet vrezen, want 
de HERE, uw God, is het, die voor u strijdt. 

 

Voorwaar, Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, bezocht 
de hel, en liep naar de troon, waar satan op zat. 

Profeet Benjamin heeft dit eens mogen zien in 2012.  
Onze grote Overwinnaar nam de sleutel af van de eeuwige dood! 

 

Mattheüs 27, vers 52 en 53  En de graven gingen open en vele 
lichamen der ontslapen heiligen werden opgewekt. En zij gingen uit 

de graven na zijn opstanding en kwamen in de heilige stad, waar zij 
aan velen verschenen. 

 

Voorwaar, na drie dagen stond deze Overwinnaar op! 
 

Mattheüs 28, vers 5 en 6  Doch de engel antwoordde en zeide tot 
de vrouwen: Weest gij niet bevreesd; want ik weet, dat gij Jezus 

zoekt, de gekruisigde. Hij is hier niet, want Hij is opgewekt, gelijk 

Hij gezegd heeft; komt, ziet de plaats, waar Hij gelegen heeft. 
En vers 3  Zijn uiterlijk was als een bliksem en zijn kleding wit als 

sneeuw. 

 
Voorwaar, de dood is weggenomen! 

Wel is het zo, dat toen Yeshua HaMashiach door de dood heenging, 
de machten en krachten al waren verbroken. De gevallen engelen 

hebben geen eeuwig leven, omdat alleen Yeshua HaMashiach, Isa, 

Jezus Christus, eeuwig leven geeft. 
 

Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, 
dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die 

in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. 

 
Wij engelen Gods hebben in Hem eeuwig leven, en zijn meer 

dan overwinnaar in Hem, die ons kracht geeft: Yeshua 

HaMashiach, Isa, Jezus Christus, de grootste Overwinnaar 
ooit! 

 
Openbaring 22, vers 6  En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn 

getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der 



 
 

 

2463 
 
 

 

profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen 
hetgeen weldra geschieden moet. 

 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 
verdween. 

 
 

 

Vanaf nu pas, gaat men langzaam de waarheid 
zien! 
 

PROFETISCHE OPENBARING GODS: MEN ZAL PAS VANAF NU 
LANGZAAM DE VERBORGEN WERKEN VAN DE ANTICHRIST OBAMA 

GAAN INZIEN, EN ERKENNEN DAT OBAMA WERKELIJK HET BEEST 

IS!  
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Op 5 februari 2014 bracht een bode engel 
van de almachtige God deze waarschuwende, profetische en 

openbarende boodschap Gods over aan profeet van de laatste 
dagen, Benjamin Cousijnsen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Isa, Jezus Christus van Nazareth.  

 

Voorwaar, de werken van de antichrist Obama zijn in volle 
gang! 

 
Psalm 8, vers 6  Toch hebt Gij hem bijna goddelijk gemaakt, en 

hem met heerlijkheid en luister gekroond.  

 
Voorwaar, zei Obama niet: “Laten wij van dit jaar een jaar 

van actie maken”? 
Men moest eerst de wapens inleveren in de Verenigde Staten, zodat 

hij het weer kon doorverkopen naar Syrische rebellen en andere 

landen. En ondertussen ontving de antichrist een prijs voor de 
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vrede. Voorwaar, en wie had opeens geld voor de aanschaf van 
guillotines voor onthoofding? 

In 2012 en 2013 werd het reeds geopenbaard, dat de Verenigde 

Staten veel onthoofdingsmachines, guillotines voor mensen 
bestemd, liet overbrengen naar Korea, China, Canada en 

wereldwijd. Voorwaar, luister ook naar de boodschap, met als titel: 
‘Openbaring van God: Sommige FEMA kampen zijn reeds actief!’ 

van 23 september 2013. En zo staat er geschreven in: 

 
Openbaring 20, vers 4  En ik zag tronen, en zij zetten zich 

daarop, en het oordeel werd hun gegeven; en ik zag de zielen van 
hen, die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het 

woord van God, en die noch het beest noch zijn beeld hadden 

aangebeden en die het merkteken niet op hun voorhoofd en op hun 
hand ontvangen hadden; en zij werden weder levend en heersten 

als koningen met Christus, duizend jaren lang. 
 

Voorwaar, aan de vrucht herkent men de antichrist Obama! 

Velen verliezen hun baan in de Verenigde Staten, maar de 
antichrist Obama heeft alleen nog geld voor de all-in-one 

Obamacare en andere sadistische martelwerktuigen. 

 
Openbaring 13, vers 7 en 8  En hem werd gegeven om tegen de 

heiligen oorlog te voeren en hen te overwinnen; en hem werd 
macht gegeven over elke stam en natie en taal en volk. En allen, 

die op de aarde wonen, zullen het beest aanbidden, ieder, wiens 

naam niet geschreven is in het boek des levens van het Lam, dat 
geslacht is, sedert de grondlegging der wereld. 

 
Lukas 10, vers 18  En Hij zeide tot hen: Ik zag de satan als een 

bliksem uit de hemel vallen.  

 
Het woord ‘bliksem’ staat in de heilige Hebreeuwse 

Geschriften voor ‘Barack’. 

Daar komt men dus uit op Barack Obama, de codenaam ‘beest’. En 
zoals ik u reeds heb laten weten: aan de vrucht herkent men de 

antichrist, het beest! 
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Voorwaar, men zal pas vanaf nu langzaam de verborgen 
werken van de antichrist gaan inzien, en erkennen dat 

Obama werkelijk het beest is! 

Obama wil, koste wat het kost, de wereld beïnvloeden en 
overtuigen, en zelfs de overheid systematisch dwingen, door te 

zeggen dat de RFID-chip, 666, de enige beveiliging is voor totale 
controle, en de oplossing. Voorwaar, zelfs sommige instellingen 

moeten gedwongen klagen, dat de pinautomaten te vaak 

kapotgaan en te vaak worden overvallen, zodat men nog sneller zal 
kiezen voor een nieuwe methode: de RFID-chip! 

Voorwaar, uw ‘redder’ Obama zal ook uw land naar zijn hand 
zetten.  

 

Voorwaar, ik raad u aan om het boek ‘RUACHA, YESHU, 
SHALOM!’ te kopen, dat vol met profetische openbaringen 

Gods is, die doorgegeven zijn aan profeet Benjamin 
Cousijnsen. 

Voorwaar, uw enige Redding is Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus 

Christus, aannemen in uw hart, en het nummer 666, de RFID-chip, 
te weigeren! 

 

Openbaring 13, vers 16 en 17  En het maakt, dat aan allen, de 
kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de 

slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op 
hun voorhoofd, en dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het 

merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam 

heeft. 
En vers 4  En zij aanbaden de draak, omdat hij aan het beest de 

macht gegeven had, en zij aanbaden het beest, zeggende: Wie is 
aan het beest gelijk? en: Wie kan er oorlog tegen voeren? 

 

Voorwaar, het aannemen van de RFID-chip betekent voor 
eeuwig verloren gaan! 

Bewust voor de RFID-chip kiezen betekent: een verbond voor 

eeuwig aangaan met satan. Als men zich laat chippen, zal men 
branden in de poel des vuurs: de hel!  

 
Ook baby’s worden nu al meteen gechipt. 
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Zij kunnen echter geen eigen keuze maken. Al zijn ze gedwongen, 
ze zullen behouden worden. Maar u, die er wel van wist en wel een 

keuze kon maken, en wel voor de RFID-chip koos, om welke reden 

dan ook, zult verloren gaan. Maar als men u bespringt en chipt, dan 
zal u behouden worden, vanwege de reden, dat u geen keuze kon 

maken. 
 

Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, 

dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die 
in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. 

De bode engel Gods sprak verder, 
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 
SHALOM 

 
 

 

 
 

 

Haar doel is geslaagd als ze u weet te prikkelen! 
 

BOODSCHAP 100% AFKOMSTIG VAN JHWH: ZE IS EEN WARE HEKS 

EN VINDT HET GEWELDIG, ALS ZE HAAR DOEL BEREIKT HEEFT, IN 
DROMEN EN IN UW GEVOELENS. DAT LUKT ECHTER ALLEEN, ALS U 

ZICH NIET HEEFT BESCHERMD! 
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 5 februari 2014, ’s avonds, bracht een 
bode engel Gods de volgende boodschap over aan eindtijdprofeet 

Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom, profeet Benjamin Cousijnsen! Ik begroet u in de 

wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus. 

Voorwaar, mijn naam is Lovesadai en ik ben een bode engel Gods. 
Voorwaar,  
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Klaagliederen 3, vers 25  Goed is de HERE voor wie Hem 

verwachten, voor de ziel die Hem zoekt. 

 
Voorwaar, 

 
Lukas 17, vers 26  En gelijk het geschiedde in de dagen van 

Noach, zó zal het ook zijn in de dagen van de Zoon des mensen. 

 
Voorwaar, bezondig u niet, waak! 

En bekleed u met de sterkte Zijner kracht, met Zijn blinkend en 
smetteloos fijn linnen. 

 

1 Korinthiërs 2, vers 12  Wij nu hebben niet de geest der wereld 
ontvangen, maar de Geest uit God, opdat wij zouden weten, wat 

ons door God in genade geschonken is. 
 

Voorwaar, 

 
Lukas 17, vers 34  Ik zeg u, in die nacht zullen er twee in één bed 

zijn, de een zal aangenomen, de ander achtergelaten worden. 

 
Elke ziel, die achtergelaten wordt, zal een hartverscheurend 

verdriet hebben! 
 

Voorwaar, de bruid van satan, Lilith, is een beeldschone 

demoon, die graag met mannen slaapt.  
Ook is ze ingezet om Christenen te verleiden met haar duivelse 

magie. Ze is een ware heks en vindt het geweldig, als ze haar doel 
bereikt heeft, in dromen en in uw gevoelens!  

Als u zich niet heeft beschermd, is haar doel behaald, als ze slaagt 

in het prikkelen van uw gevoelens naar onreinheid.  
Lukas 17, vers 30  Op dezelfde wijze zal het gaan op de dag, 

waarop de Zoon des mensen geopenbaard wordt. 

 
Voorwaar, 
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Lees voor: Romeinen 12, vers 21  Hier staat geschreven: Laat u 
niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het 

goede. 

 
1 Korinthiërs 7, vers 6  Hier staat geschreven: Dit zeg ik om u 

tegemoet te komen, niet om u te bevelen. 
1 Korinthiërs 10, vers 12 en 13  Daar staat geschreven: Daarom, 

wie meent te staan, zie toe, dat hij niet valle. Gij hebt geen 

bovenmenselijke verzoeking te doorstaan. En God is getrouw, die 
niet zal gedogen, dat gij boven vermogen verzocht wordt, want Hij 

zal met de verzoeking ook voor de uitkomst zorgen, zodat gij 
ertegen bestand zijt. 

 

Efeziërs 2, vers 8  Hier staat geschreven: Want door genade zijt 
gij behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf: het is een gave 

van God. 
Efeziërs 6, vers 10 tot en met 12  Hier staat geschreven: Voorts, 

weest krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht. Doet de 

wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de 
verleidingen des duivels; want wij hebben niet te worstelen tegen 

bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen 

de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de 
hemelse gewesten. 

De bode engel Gods sprak, 
 

Voorwaar, met Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, zijt 

gij meer dan overwinnaar! 
Bedek u onder Zijn kostbaar Bloed, altijd. 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 
verdween. 

 

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 

 

Wanneer er beproevingen komen, vertrouw op 

Hem! 
 



 
 

 

2469 
 
 

 

BOODSCHAP, AFKOMSTIG VAN DE HERE GOD. ZO SPREEKT 
YESHUA HAMASIACH, ISA, JEZUS CHRISTUS, TOT U VANDAAG: 

MIJN KIND, HEBT GIJ MIJ WAARLIJK LIEF? 

 
 

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo allemaal! Is het niet geweldig, dat de Heer elke dag, al twee 

jaar lang – we gaan nu het derde jaar in – bode engelen laat 
overkomen in deze tijd? Ik heb er gewoon geen woorden voor. 

Misschien denkt men, ‘Ze moeten op z’n minst gestoord zijn, om 

zoveel moeite te doen’. 
Laat ik u zeggen, dat de enige moeite het opschrijven is door 

Benjamin. En de enige moeite – en het is geen moeite, noch voor 
Benjamin, noch voor mij – is het doorgeven van de boodschappen, 

die de Here God, de almachtige God, de God van Abraham, Izaäk 

en Jakob, in deze tijd aan ons opdraagt, om door te geven, omdat 
Zijn Komst zeer nabij is. Ook al denkt u misschien, ‘Ja, dat roepen 

ze nu al twee jaar’, het komt niet van ons.  

Ik zou zeggen, koop het boek ‘RUACHA, YESHU, SHALOM!’ of 
bestudeer de boodschappen op het internet via YouTube. De Heer 

zal u zegenen als u uw hart opent voor Gods boodschappen, Gods 
waarschuwingen aan u. Want de Heer wil niet, dat u verloren gaat. 

En we hebben een God van liefde, maar de God van Abraham, 

Izaäk en Jakob heeft ons ook een vrije wil gegeven, waar Hij niet 
aankomt. Daarom is onze intentie ook helemaal niet, om u bij een 

of ander kerkje te krijgen, of wat dan ook. Wij geven alleen Gods 
boodschappen door, en het is aan u, om bijvoorbeeld een kerk of 

een groep te zoeken, waar u opgebouwd wordt. Wel geeft de Heer 

het advies, de Here Jezus Christus, die ook wel Isa in het Arabisch, 
en Yeshua HaMashiach in het Hebreeuws genoemd wordt, een volle 

evangelische of pinkstergemeente te zoeken, waar de volle 

waarheid wordt verkondigd. Dat is het enige advies, maar zelfs 
daar waar mensen zijn, worden fouten gemaakt. Dus laat het woord 

van God de leidraad zijn, en kijk ook of ze de vijfvoudige bediening 
handhaven: de Here heeft apostelen gegeven, leraren, herders, 

profeten, etc. 



 
 

 

2470 
 
 

 

De bode engelen brengen precies alle teksten. En wat ik vaak doe, 
is wel alles controleren, wat Benjamin heeft opgeschreven. Want de 

Heer maakt geen fouten, maar wij mensen wel. Dus woordjes 

kunnen verdraaid zijn of wat dan ook, of door vermoeidheid kan 
soms iets wegvallen. Voor de rest is het alleen maar doorgeven, 

hetgeen de Heer soms twee, soms drie keer per dag doorgeeft. Het 
is zelfs voorgekomen, dat de Heer vijf boodschappen op één dag 

bracht, en later hoorden wij, dat iemand daarvoor gebeden had, dat 

hij tot bekering zou komen, als er vijf boodschappen zouden 
komen. En die heeft de Heer dus gegeven. Het is jammer, dat deze 

persoon zich nooit gemeld heeft.  
Ik ga nu de boodschap van vandaag, die overgebracht is, aan u 

doorgeven. Donderdag 6 februari 2014 

 
De bode engel Gods zei, Shalom! Ik begroet u in de wonderbare 

naam van Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus. Voorwaar, 
voorwaar, ik zeg u, 

 

Sirach 2, vers 1  Mijn kind, als je de Heer wilt dienen, bereid je 
dan voor op beproevingen.  

 

Voorwaar, niet uw wil geschiede, maar laat Gods wil 
geschieden, op de aarde zoals in de hemel. 

Mijn naam is Lovesadai en ik ben een bode engel Gods.  
 

Zo spreekt Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, tot u 

vandaag: 
Mijn kind, hebt gij Mij waarlijk lief? 

 
Genesis 22, vers 1  Hierna gebeurde het, dat God Abraham op de 

proef stelde. Hij zeide tot hem: Abraham, en deze zeide: Hier ben 

ik. 
Genesis 22, vers 2  En Hij zeide: Neem toch uw zoon, uw enige, die 

gij liefhebt, Izaäk, en ga naar het land Moria, en offer hem daar tot 

een brandoffer op een der bergen, die Ik u noemen zal. 
 

Job 1, vers 8  Toen zeide de HERE tot de satan: Hebt gij ook acht 
geslagen op mijn knecht Job? Want niemand op aarde is als hij, zó 

vroom en oprecht, godvrezend en wijkende van het kwaad. 
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Sirach 2, vers 2 tot en met 6  Houd het rechte spoor, wees 

standvastig en word niet ongeduldig in tijden van tegenspoed. Houd 

je stevig aan hem vast en laat hem niet los, dan word je aan je 
levenseinde beloond. Aanvaard alles wat je overkomt en wees ook 

geduldig wanneer je wordt vernederd. Want goud wordt in het vuur 
getoetst, in de oven van vernedering test God de mens die hij 

aanvaardt. Wanneer je ziek bent of armoede lijdt, vertrouw dan op 

hem. Geloof in hem, dan zal hij je helpen, bewandel rechte wegen 
en vestig op hem je hoop.  

Sirach 2, vers 7 tot en met 18  Lees dit voor. Hier staat 
geschreven: Jij die ontzag voor de Heer hebt, zie uit naar zijn 

ontferming en wijk niet af, dan val je niet. Jij die ontzag hebt voor 

de Heer, vertrouw op hem, dan valt je loon je niet uit handen. Jij 
die ontzag hebt voor de Heer, hoop op het goede, op ontferming en 

eeuwige vreugde, want eeuwige vreugde is het loon dat hij je 
schenkt. Kijk naar de generaties van vroeger: Was er ook maar 

iemand die op de Heer vertrouwde en werd teleurgesteld? Was er 

ook maar iemand die volhardde in ontzag voor hem en niet werd 
gehoord? Was er ook maar iemand die hem aanriep en 

onopgemerkt bleef? De Heer heeft immers medelijden en ontfermt 

zich, vergeeft zonden en redt in tijden van verdrukking. Wee de 
laffe harten en de slappe handen, de zondaar die twee paden 

bewandelt. Wee het wankelmoedig hart, want het heeft geen 
vertrouwen; daarom wordt het niet beschermd. Wee jullie die niet 

langer volharden, wat zul je doen als God je opzoekt? Wie ontzag 

heeft voor de Heer verzet zich niet tegen zijn woorden, wie hem 
bemint volgt zijn wegen. Wie ontzag heeft voor de Heer wil hem 

welgevallig zijn. Wie hem bemint leeft volledig vanuit de wet. Wie 
ontzag heeft voor de Heer houdt zijn hart bereid en vernedert zich 

voor hem. ‘We vallen liever in handen van de Heer dan in handen 

van mensen, want zijn ontferming is zo groot als zijn majesteit.’  
 

Jakobus 1, vers 2  Hier staat geschreven: Houdt het voor enkel 

vreugde, mijn broeders “en zusters”, wanneer gij in velerlei 
verzoekingen valt. 

En vers 6 tot en met 8  Maar hij moet bidden in geloof, in geen 
enkel opzicht twijfelende, want wie twijfelt, gelijkt op een golf der 

zee, die door de wind aangedreven en opgejaagd wordt. Want zulk 
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een mens moet niet menen, dat hij iets van de Here zal ontvangen, 
innerlijk verdeeld als hij is, ongestadig op al zijn wegen. 

En vers 12  Zalig is de man “en de vrouw”, die in verzoeking 

volhardt, want, wanneer hij “en zij” de proef heeft doorstaan, zal 
hij “en zij” de kroon des levens ontvangen, die Hij beloofd heeft 

aan wie Hem liefhebben. 
 

1 Johannes 3, vers 16  Hier staat geschreven: Hieraan hebben 

wij de liefde leren kennen, dat Hij zijn leven voor ons heeft ingezet; 
ook wij behoren dan voor de broeders ons leven in te zetten. 

 
De bode engel Gods sprak verder, Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, 

Shalom!  

 
 

 

Gratis boek bij een goed antwoord! 
 

U KUNT NOG MEEDOEN MET DE PRIJSVRAAG, OM HET BOEK 
‘RUACHA, YESHU, SHALOM!’ TE WINNEN. WEES ER NOG SNEL BIJ; 

HET GAAT OM EEN PROFETISCH BOEK!  

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Ik ben profeet Benjamin Cousijnsen. Op 

donderdag 6 februari 2014 kreeg ik de volgende boodschap van een 
bode engel Gods, die ik graag met u wil delen.  

 

Shalom, profeet Benjamin Cousijnsen! Ik begroet u in de 
almachtige naam van Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus van 

Nazareth. Voorwaar, mijn naam is Jerabar en ik ben een bode engel 
Gods.  

 

Op 29 januari 2014 stelde ik u de vraag: 
Hoeveel boodschappen Gods zitten er in het profetische boek 

‘RUACHA, YESHU, SHALOM!’? 

Zijn het er misschien 1467, of 1487, of 1560? Hoeveel 
boodschappen staan er in? 
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Tot 10 februari 2014 kunt gij nog reageren, om dit boek 

gratis te ontvangen.  

Wie dit boek echter al heeft, komt helaas niet ervoor in 
aanmerking. Wie dus het juiste antwoord doorgeeft, of het 

dichtstbij het goede antwoord is, krijgt dit waardevolle boek gratis 
cadeau! Geef het antwoord door via: marion.verkleij@telfort.nl   

Ik herhaal: marion.verkleij@telfort.nl   

Op 10 februari zal de uitslag bekend worden gemaakt. Voorwaar, 
de bode engel Gods sprak verder, 

 
In de voorgaande boodschap over beproevingen, en ook 

engelengeduld hoort bij beproevingen. 

 
Lees voor uzelf: Titus 1, vers 16, en 2 Timotheüs 3, vers 8, en 

Openbaring 3, vers 10, en 2 Korinthiërs 13, vers 5 
 

Voorwaar, zelfs profeet Benjamin Cousijnsen heeft geduld 

moeten opbrengen met de nieuwe website. 
Verder heeft Paul uw gebed nog steeds nodig. Satan is niet blij met 

de komst van deze website, van de website: 

‘EvangelicalEndtimemachine’. Laten we samen ervoor bidden en de 
satan vertrappen onder onze voeten! Yeshua HaMashiach, Isa, 

Jezus Christus, is de grote overwinnaar en heeft u, werkers van de 
laatste dagen, ook iets te zeggen, en dat is: hebt u ervaring met de 

nieuwe website maken en bewerken, dan mag u Paul erbij helpen. 

 
1 Korinthiërs 15, vers 46  Doch het geestelijk komt niet eerst, 

maar het natuurlijke, en daarna het geestelijke.  
 

Zo is het ook met de website. 

Voorwaar, sprak de bode engel Gods, werk nu hard aan de website! 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 

 
 

Nu is het de tijd om uw geloofsstap te maken! 
 

mailto:marion.verkleij@telfort.nl
mailto:marion.verkleij@telfort.nl
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BOODSCHAP GODS: VOORWAAR, NU IS HET DE TIJD OM UW 
GELOOFSSTAP TE MAKEN! WEES GODS RIDDERS EN STRIJDERS 

VAN DE LAATSTE DAGEN!  

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 7 februari 2014 bracht een bode engel 

Gods de volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet 
Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Kadosh, heilig is de Heer Adonai! Voorwaar, ik groet in de 

almachtige naam van de Heer en Overwinnaar, uw Rabboeni, 

Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus. 
 

Bij het horen van Zijn Naam, schudt de grond in de hel, en 
valt satan van zijn troon! 

 

Lukas 1, vers 37  Want geen woord, dat van God komt, zal 
krachteloos wezen. 

En vers 70  gelijk Hij gesproken heeft door de mond zijner heilige 

profeten van oudsher. 
 

Johannes 18, vers 6  Toen Hij dan tot hen zeide: Ik ben het, 
deinsden zij terug en vielen ter aarde. 

 

Voorwaar, als Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus zegt: 
Ik ben het! of Zijn naam benoemt, dan komen er krachten 

vrij! 
Daar is kracht, wonderbare kracht in het dierbaar Bloed van het 

Lam! 

 
Markus 5, vers 6 en 7  Daar staat geschreven: En toen hij Jezus 

uit de verte zag, liep hij toe, viel voor Hem neder, en zeide, 

roepende met luider stem: Wat hebt Gij met mij te maken, Jezus, 
Zoon van de allerhoogste God? Ik bezweer U bij God, dat Gij mij 

niet pijnigt. 
De bode engel Gods sprak verder, 
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Voorwaar, wees niet lauw, maar vurig van geest! 
 

Efeziërs 6, vers 10 tot en met 12  Hier staat geschreven: Voorts, 

weest krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht. Doet de 
wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de 

verleidingen des duivels; want wij hebben niet te worstelen tegen 
bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen 

de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de 

hemelse gewesten. 
De bode engel Gods sprak verder, 

 
Voorwaar, gij daar, als Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus 

Christus, vol kracht is en Hij u zegt: 

Ik ben in u en met u, weet dan: 
 

Kolossenzen 2, vers 15  Hij heeft de overheden en machten 
ontwapend en openlijk tentoongesteld en zo over hen gezegevierd. 

En vers 20  Indien gij met Christus afgestorven zijt aan de 

wereldgeesten, waartoe laat gij u, alsof gij in de wereld leefdet, 
geboden opleggen? 

 

Voorwaar, ridders en strijders van Yeshua HaMashiach, Isa, 
Jezus Christus, val niet in slaap en wees alert! 

 
Jakobus 4, vers 7  Onderwerpt u dus aan God, maar biedt 

weerstand aan de duivel, en hij zal van u vlieden. 

 
Johannes 14, vers 12 tot en met 14  Voorwaar, voorwaar, Ik 

zeg u, wie in Mij gelooft, de werken, die Ik doe, zal hij ook doen, en 
grotere nog dan deze, want Ik ga tot de Vader; en wat gij ook 

vraagt in mijn naam, Ik zal het doen, opdat de Vader in de Zoon 

verheerlijkt worde. Indien gij Mij iets vraagt in mijn naam, Ik zal 
het doen. 

En vers 20  Te dien dage zult gij weten, dat Ik in mijn Vader ben en 

gij in Mij en Ik in u. 
 

Voorwaar, nu is het de tijd om uw geloofsstap te zetten! 
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Markus 16, vers 15 tot en met 18  Hier staat geschreven: En Hij 
zeide tot hen: Gaat heen in de gehele wereld, verkondigt het 

evangelie aan de ganse schepping. Wie gelooft en zich laat dopen, 

zal behouden worden, maar wie niet gelooft, zal veroordeeld 
worden. Als tekenen zullen deze dingen de gelovigen volgen: in 

mijn naam zullen zij boze geesten uitdrijven, in nieuwe tongen 
zullen zij spreken, slangen zullen zij opnemen, en zelfs indien zij 

iets dodelijks drinken, zal het hun geen schade doen; op zieken 

zullen zij de handen leggen en zij zullen genezen worden. 
 

Openbaring 3, vers 21  Wie overwint, hem zal Ik geven met Mij 
te zitten op mijn troon, gelijk ook Ik heb overwonnen en gezeten 

ben met mijn Vader op zijn troon. 

 
En weet, gij zijt meer dan overwinnaar, sprak de bode engel 

Gods verder. 
Toont satan zijn kracht, vrees dan niet! Toon dan, in de naam van 

Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, Zijn kracht, die alles zal 

verpletteren. Vertrap die satan met zijn kameleons! Gij zijt sterker, 
maar bedenk u altijd wel met het Bloed van Yeshua HaMashiach, 

Isa, Jezus Christus van Nazareth. Het is als een schild!  

 
Wees Gods ridders en strijders van de laatste dagen! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 
verdween. 

 

SHALOM! God zegene u 
 

 
 

 

 
 

De Heer spreekt tot u: U was ooit een vondeling! 
 
AANGRIJPENDE BOODSCHAP GODS: VOORDAT GIJ GEBOREN WAS 

EN WERD GERED, KENDE DE HEER U AL! VOORWAAR, ZO SPREEKT 

DE HEER: IK ZIE U WEL ZITTEN, EN WEET HOE GIJ ZICH VOELT! 
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Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Op 10 februari 2014 bracht een engel des 
Heren, een bode engel Gods, de volgende boodschap Gods over aan 

eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, Isa, 

Jezus Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, mijn naam is Rafaël 
en ben de bode engel Gods. 

 
Ezechiël 16, vers 4 tot en met 6  Hier staat geschreven: Wat uw 

geboorte aangaat: toen gij geboren waart, werd uw navelstreng 

niet afgesneden en werdt gij niet tot uw reiniging met water 
gewassen; ook werdt gij niet met zout ingewreven noch in windsels 

gewikkeld. Geen oog zag met ontferming op u neer om uit 
mededogen één dezer dingen aan u te doen, maar gij werdt 

weggeworpen op het veld, omdat men geen waarde hechtte aan uw 

leven, toen gij geboren waart. Toen kwam Ik voorbij u, en Ik zag u 
trappelen in het bloed van uw geboorte en Ik zeide tot u, in uw 

bloed: leef; ja, Ik zeide tot u, in uw bloed: leef.  

De bode engel Gods sprak verder,  
 

Voorwaar, gij was een vondeling, en in uw benauwdheid 
werd gij gered! 

 

1 Korinthiërs 13, vers 10  Hier staat geschreven: Doch, als het 
volmaakte komt, zal het onvolkomene afgedaan hebben. 

De bode engel Gods sprak verder, 
 

En toch was Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus van 

Nazareth, u niet vergeten. 
 

Lees voor: Jesaja 49, vers 15  Hier staat geschreven: Kan ook 

een vrouw haar zuigeling vergeten, dat zij zich niet ontfermen zou 
over het kind van haar schoot? Al zouden zij die vergeten, toch 

vergeet Ik u niet. 
De bode engel Gods sprak, 
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Voorwaar, zo spreekt de Heer:  
Ik zie u wel zitten, en weet hoe gij zich voelt! Het raakt mij! 

 

Lukas 18, vers 16  Daar staat geschreven: Maar Jezus riep ze tot 
Zich en zeide: Laat de kinderen tot Mij komen en verhindert ze 

niet; want voor zodanigen is het Koninkrijk Gods. 
De bode engel Gods sprak verder, 

 

Voorwaar, men had gezocht naar de moeder, maar ze was er 
niet meer. 

Gij kwam terecht in een pleeggezin, waar gij verzorging en 
aandacht kreeg. 

 

Psalm 23, vers 1 tot en met 4  De HERE is mijn herder, mij 
ontbreekt niets; Hij doet mij nederliggen in grazige weiden; Hij 

voert mij aan rustige wateren; Hij verkwikt mijn ziel. Hij leidt mij in 
de rechte sporen om zijns naams wil. Zelfs al ga ik door een dal van 

diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want Gij zijt bij mij; uw stok 

en uw staf, die vertroosten mij.  
Psalm 34, vers 16 tot en met 20  De ogen des HEREN zijn op de 

rechtvaardigen, en zijn oren tot hun hulpgeroep; het aangezicht 

des HEREN is tegen hen die kwaad doen, om hun gedachtenis van 
de aarde uit te roeien. Roepen zij, dan hoort de HERE, en Hij redt 

hen uit al hun benauwdheden. De HERE is nabij de gebrokenen van 
hart en Hij verlost de verslagenen van geest. Talrijk zijn de rampen 

van de rechtvaardige, maar uit die alle redt hem de HERE. 

De bode engel Gods sprak verder, 
 

Voorwaar, voordat gij geboren was en werd gered, kende de 
Heer u al. 

 

1 Korinthiërs 2, vers 9  Maar, gelijk geschreven staat: Wat geen 
oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en wat in geen 

mensenhart is opgekomen, al wat God heeft bereid voor degenen, 

die Hem liefhebben.  
1 Korinthiërs 13, vers 11  Toen ik een kind was, sprak ik als een 

kind, voelde ik als een kind, overlegde ik als een kind. Nu ik een 
man ben geworden, heb ik afgelegd wat kinderlijk was. 
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Mattheüs 22, vers 37  Hij zeide tot hem: Gij zult de Here, uw 
God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met 

geheel uw verstand. 

 
Johannes 10, vers 11  Ik ben de goede herder. De goede herder 

zet zijn leven in voor zijn schapen. 
En vers 27 tot en met 30  Mijn schapen horen naar mijn stem en Ik 

ken ze en zij volgen Mij, en Ik geef hun eeuwig leven en zij zullen 

voorzeker niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit 
mijn hand roven. Wat mijn Vader Mij gegeven heeft, gaat alles te 

boven en niemand kan iets roven uit de hand mijns Vaders. Ik en 
de Vader zijn één. 

Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat 

Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in 
Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. 

De bode engel Gods sprak verder, 
 

Voorwaar, ik, Rafaël, bracht u naar het ziekenhuis. 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 
verdween. 

 

 
 

God beschermt hen die ontzag voor Hem 

hebben! 
 

BOODSCHAP GODS: WIE ONTZAG HEEFT VOOR DE HEER WORDT 

NIET DOOR HET KWAAD GETROFFEN; TREFFEN HEM (OF HAAR!) 
BEPROEVINGEN, DAN KOMT HIJ (EN ZIJ!) ZE TE BOVEN! 

 
 

Volledige weergave: 

 
Van harte welkom! Op 10 februari 2014, ’s avonds, bracht een bode 

engel Gods, in de naam van Jezus Christus, Yeshua HaMashiach, de 
volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin 

Cousijnsen. 
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Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Isa, Jezus Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, 

mijn naam is Spiromeüs en ik ben de bode engel Gods. 

 
Voorwaar,  

 
Wijsheid 1, vers 5  Als Gods heilige geest onderwijst ze mensen. 

Bedrog ontvlucht ze, onverstandig denken gaat ze uit de weg, waar 

onrecht opdoemt trekt ze zich terug. 
 

Jesaja 63, vers 9 en 10  In al hun benauwdheid was ook Hij 
benauwd, en de Engel zijns aangezichts heeft hen gered. In zijn 

liefde en in zijn mededogen heeft Hij zelf hen verlost en Hij hief hen 

op en droeg hen al de dagen van ouds. Maar zij waren 
wederspannig en bedroefden zijn heilige Geest; daarom veranderde 

Hij voor hen in een vijand. 
 

Wijsheid 1, vers 7 en 8  De geest van de Heer vervult immers de 

hele wereld; hij die alles omvat weet wat er gezegd wordt. Daarom 
kan niemand onopgemerkt iets onrechtvaardigs zeggen, en zal ook 

niemand zijn gerechte straf ontlopen. 

 
Efeziërs 4, vers 30  En bedroeft de heilige Geest Gods niet, door 

wie gij verzegeld zijt tegen de dag der verlossing. 
 

Lees voor: Sirach 11, vers 24  Zeg niet: ‘Ik ben van niemand 

afhankelijk, hoe zou mij nu tegenspoed kunnen treffen?’  
En vers 26  Het kost de Heer geen enkele moeite om een mens 

wanneer hij sterft naar zijn daden te vergelden.  
 

Maleachi 3, vers 10  Stel mij maar eens op de proef – zegt de 

HEER van de hemelse machten. Breng alle tienden naar mijn 
voorraadkamer, zodat er voedsel in mijn tempel is, en zie dan of ik 

niet de sluizen van de hemel voor jullie open en zegen in overvloed 

op jullie land laat neerdalen. 
 

Sirach 33, vers 1 en 2  Wie ontzag heeft voor de Heer wordt niet 
door het kwaad getroffen; treffen hem beproevingen, dan komt hij 
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ze te boven. Een wijs mens veracht de wet niet, maar wie veinst 
dat hij de wet liefheeft, is als een schip in een storm.  

 

Wijsheid 5, vers 15 tot en met 16  Maar de rechtvaardigen leven 
tot in eeuwigheid; de Heer zorgt voor hun loon, de Allerhoogste 

waakt over hun lot. Daarom ontvangen zij een schitterende kroon 
en een sierlijke diadeem uit de hand van de Heer. Hij beschermt 

hen met zijn rechterhand, achter het schild aan zijn arm zijn zij 

veilig. 
 

Johannes 3, vers 16  Want God had de wereld zo lief dat hij zijn 
enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet 

verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. 

 
De bode engel Gods sprak, Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! en 

verdween. 
 

 

 

Sommige gebeden zijn regelrechte 

bedreigingen! 
 
ALS CHRISTEN MOGEN WE STEEDS MEER OP JEZUS CHRISTUS 

GAAN LIJKEN. SOMMIGE GEBEDEN ZIJN REGELRECHT EEN 

BEDREIGING NAAR GOD TOE! STREEF NAAR EEN HEILIGE WANDEL 
EN BEDENK: GOD IS NIET UW SLAAF! 

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 11 februari 2014 bracht een bode 

engel van de almachtige God, de God van Abraham, Izaäk en 

Jakob, deze boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin 
Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Isa, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Surambla 

en ben een bode engel Gods. En zo staat geschreven in: 
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1 Korinthiërs 3, de verzen 16 en 17  Weet gij niet, dat gij Gods 
tempel zijt en dat de Geest Gods in u woont? Zo iemand Gods 

tempel schendt, God zal hem schenden. Want de tempel Gods, en 

dat zijt gij, is heilig! 
De bode engel Gods sprak verder,  

 
O Halleluja! In het woord van God zit leven. 

Kadosh, heilig is de Heer Adonai!  

 
En telkens, elk jaar, stijgen zo vele, vele voornemens 

omhoog, als een gevulde luchtbel naar God toe, waaronder 
ook van vele Christenen.  

Sommige gebeden zijn regelrecht een bedreiging naar God toe. En 

ze zouden God wel zó door elkaar willen schudden met: “Ik wil dit, 
of ik moet dat!” “Oh, en dat!” “Ik wil een lolly!” “Ik moet, moet!”  

Velen moeten helaas nog leren, dat God heilig is. Kadosh, heilig is 
de Heer! 

 

1 Korinthiërs 13, vers 11  Toen ik een kind was, sprak ik als een 
kind, voelde ik als een kind, overlegde ik als een kind. Nu ik een 

man “of vrouw” ben geworden, heb ik afgelegd wat kinderlijk was. 

En vers 4 tot en met 6  De liefde is lankmoedig, de liefde is 
goedertieren, zij is niet afgunstig, de liefde praalt niet, zij is niet 

opgeblazen, zij kwetst niemands gevoel, zij zoekt zichzelf niet, zij 
wordt niet verbitterd, zij rekent het kwade niet toe. Zij is niet blijde 

over ongerechtigheid, maar zij is blijde met de waarheid. 

De bode engel Gods sprak, 
 

Zo hoort uw houding naar God te zijn. 
Als gij Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, hebt aangenomen, 

wordt er ook van u verwacht, dat gij Zijn eigenschappen gaat 

nastreven, en uw karakter zo gaat aanpassen, zodat gij dagelijks 
meer op Hem mag lijken.  

 

Jakobus 1, vers 14  Maar zo vaak iemand verzocht wordt, komt 
dit voort uit de zuiging en verlokking zijner eigen begeerte. 

En vers 15  Daarna, als die begeerte bevrucht is, baart zij zonde; 
en als de zonde volgroeid is, brengt zij de dood voort. 
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En vers 21  Legt dus af alle vuilheid en alle uitwas van boosheid en 
neemt met zachtmoedigheid het in u geplante woord aan, dat uw 

zielen kan behouden. 

En vers 17  Iedere gave, die goed, en elk geschenk, dat volmaakt 
is, daalt van boven neder, van de Vader der lichten, bij wie geen 

verandering is of zweem van ommekeer. 
De bode engel Gods sprak verder, 

 

Voorwaar, heilig, kadosh is de Heer Adonai, die geen zonden 
duldt en onheiliging. 

Vele luchtbellen, vol van ‘ik moet’, of meer beloofde woorden dan 
daden naar God toe, laat Hij door Zijn engelen kapot prikken. Wees 

zachtmoedig! En laat niemand plaatsnemen in uw hart, dan alleen 

Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus. Streef naar een heilige 
wandel. En bedenk: God is niet uw slaaf! 

 
Galaten 5, vers 16 tot en met 18  Dit bedoel ik: wandelt door de 

Geest en voldoet niet aan het begeren van het vlees. Want het 

begeren van het vlees gaat in tegen de Geest en dat van de Geest 
tegen het vlees – want deze staan tegenover elkander – zodat gij 

niet doet wat gij maar wenst. Indien gij u echter door de Geest laat 

leiden, dan zijt gij niet onder de wet. 
En vers 22  Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, 

vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, 
zachtmoedigheid, zelfbeheersing. 

En vers 7 en 8  Gij liept goed. Wie is u in de weg gekomen, dat gij 

aan de waarheid niet meer gehoorzaamt? Die overreding kwam niet 
van Hem, die u roept. 

 
Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, 

dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die 

in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. 
 

De bode engel Gods sprak, Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 
 

 

Waar concentreert gij u op? 
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SAMENSTELLING: WAAR CONCENTREERT GIJ U OP? A  OP UW 
SITUATIE OF OP GOD? B  RICHT U OP GODS STANDPUNT  C  

UITSLAG RUACHA, YESHU, SHALOM! BOEK WINNAARS! 

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 11 februari 2014, ’s avonds, bracht 

een bode engel Gods de volgende boodschap over aan 
eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Isa, Jezus Christus van Nazareth. Voorwaar, voorwaar, 

ik zeg u, mijn naam is Ayuda en ik ben een bode engel Gods.  
 

Voorwaar, zijt gij ziek? 
Luister dan naar de boodschap van 14 mei 2013, met als titel: 

‘Dokter, zou u voor mij willen bidden?’ 

 
Voorwaar, waar concentreert gij u op, op uw situatie of op 

God? 

Als men een baan zoekt bij een arbeidsbureau, concentreert gij zich 
op de opleiding, enzovoorts. Maar God kijkt anders. En wat veel 

mensen zich niet realiseren, is dat Hij naar uw hart kijkt. Voorwaar,  
 

1 Samuël 16, vers 7  vanaf: Het komt immers niet aan op wat de 

mens ziet; de mens toch ziet aan wat voor ogen is, maar de HERE 
ziet het hart aan. 

1 Samuël 16, vers 15  Toen zeiden de dienaren van Saul tot hem: 
Zie toch, een boze geest Gods jaagt u angst aan. 

 

Voorwaar, al komt satan met een leger, onthoudt dit, Jorge 
en Anita en Bettina en Marion, en u daar die luistert: zie dit 

geestelijk! 

 
2 Koningen 6, vers 15 tot en met 18  Lees dit voor. Daar staat 

geschreven: Toen de dienaar van de man Gods des morgens vroeg 
opstond en naar buiten trad, zie, een leger omringde de stad, zowel 

paarden als wagens. En zijn knecht zeide tot hem: Ach, mijn heer! 
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wat moeten wij doen? Maar hij zeide: Vrees niet, want zij, die bij 
ons zijn, zijn talrijker dan zij, die bij hen zijn. Toen bad Elisa: HERE, 

open toch zijn ogen, opdat hij zie. En de HERE opende de ogen van 

de knecht en hij zag en zie, de berg was vol vurige paarden en 
wagens rondom Elisa. Toen de vijanden nu tot hem afdaalden, bad 

Elisa tot de HERE: Sla dit volk toch met blindheid. En Hij sloeg hen 
met blindheid naar het woord van Elisa. 

 

Voorwaar, in Gods ogen zijt gij succesvol. 
En als Christen zijt gij niet onder de natuurlijke wet geschapen, 

zoals ziekte, schuld, veroordeling en angst, maar onder de 
bovennatuurlijke. Gij zijt niet een mislukking en schuldig verklaard, 

maar gij zijt gerechtvaardigd en verbonden met de allerhoogste 

God! Concentreer u eens even heel goed. Sla met uw vuist op tafel 
en zeg: “Nederlaag en mislukkingen behoren tot het verleden! Ik 

richt mij op Gods standpunt!” 
 

Kolossenzen 3, vers 2  Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet 

die op de aarde zijn.  
 

Voorwaar, luister ook naar de boodschap: ‘Gebruik uw 

moker!’ van 3 februari 2014. 
 

Voordat ik ga, volgt de uitslag van de boekwinnaars. 
Zo spreekt de Heer: Al die getallen klopten niet. De Heer kijkt naar 

het hart, en daarom heeft de Heer drie mensen speciaal hiervoor 

uitgekozen. Maar het getal was 739, alleen de boodschappen.  
Uitgekozen voor het boek zijn: Pam, Sincerely, sister Nicole, en 

Ayrton. Voorwaar, dit boek heeft al velen gezegend en genezen en 
bevrijd! Amen. 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 

verdween. 

Voorwaar, er is leven in het heelal!  Deel 1 
 

DEEL 1*  OPENBARING GODS, WOORD VOOR WOORD 
DOORGEGEVEN AAN ZIJN DIENSTKNECHT EN EINDTIJDPROFEET, 

BENJAMIN COUSIJNSEN: ER IS LEVEN IN HET HEELAL, EEN LEVEN 

VAN ONTELBAAR VEEL GEESTEN, ZOWEL GOEDE ALS SLECHTE 
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GEESTEN! DE HEER SPRAK: HIEROP KOMT EEN VERVOLG 
BOODSCHAP. 

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! 12 Februari 2014 

 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 
HaMashiach, Isa, Jezus Christus van Nazareth. Voorwaar, mijn 

naam is Elisama en ben een bode engel Gods. 
 

Psalm 19, vers 2  De hemelen vertellen Gods eer, en het 

uitspansel verkondigt het werk zijner handen. 
Psalm 104, vers 24  Hoe talrijk zijn uw werken, o HERE, Gij hebt ze 

alle met wijsheid gemaakt; de aarde is vol van uw schepselen.  
 

Voorwaar, de mens wil als God zijn en tot de uiterste hoogte 

des hemels binnendringen. 
En als het kan, wil men zelfs in het verborgene de hemel opzoeken 

en, in alle dwaasheid, bereiken. 

 
Deuteronomium 29, vers 29  De verborgen dingen zijn voor de 

HERE, onze God, maar de geopenbaarde zijn voor ons en onze 
kinderen voor altijd, opdat wij al de woorden dezer wet volbrengen. 

 

De mens wil steeds verder doordringen met de kennis van de 
gevallen engelen. 

Ooit waren ze engelen des hemels, de technologische gevallen 
engelen, en hun kennis is zeer groot! Maar met hun kennis en 

ontrouw kozen ze de zijde van Lucifer, de satan, en werden uit de 

hemel verbannen. Zo maakten ze ook ruimteschepen en 
landingsbanen. En nu, met hun kennis, werd ook fantasie 

werkelijkheid en leeft men nu in de tijd van de ruimtevaart en 

science fiction.  
 

Voorwaar, 380.000 kilometer is de Maan van de Aarde 
verwijderd.  

God heeft het goed overdacht en zag dat het zeer goed was! 
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De planeet Mars is 70.000.000 kilometer van de Aarde af. En daar 
bevindt zich ook een onzichtbare wereld van het rijk der duisternis: 

de ‘bezoekers uit de ruimte’! 

Saturnus is 1.500.000.000 miljoen kilometer van de Aarde af, en 
Neptunus zelfs 4.500.000.000 kilometer.  

Wat een onvoorstelbare afstanden, hè? Kunt gij u voorstellen, hoe 
snel de bode engelen Gods zijn door de ruimte? 

Geen afstand is te ver! De ster, die het dichtste bij de Aarde is, is 

wel 40.000.000 kilometer van de Aarde af. De Maan is nu al binnen 
het bereik der mensen gekomen, en men heeft het al enkele malen 

bezocht, en enkele andere.  
 

Men raakt aan alle dingen gewend… 

En men weet nauwelijks hoeveel satellieten zich al in de ruimte om 
de Aarde bewegen, waaronder satellieten, die men gebruikt voor 

totale overname van de mens, via de RFID-chip 666. 
Voorwaar, David heeft de Heer meer geprezen in de heerlijkheid en 

majesteit van het ganse heelal, dan alle astronauten bij elkaar met 

hun ruimtevluchten! 
 

Psalm 19, vers 2 tot en met 9  De hemelen vertellen Gods eer, 

en het uitspansel verkondigt het werk zijner handen; de dag doet 
sprake toestromen aan de dag, en de nacht predikt kennis aan de 

nacht. Het is geen sprake en het zijn geen woorden, hun stem 
wordt niet vernomen: toch gaat hun prediking uit over de ganse 

aarde en hun taal tot aan het einde der wereld. – Hij heeft daarin 

een tent opgeslagen voor de zon, die is als een bruidegom die uit 
zijn bruidsvertrek treedt, jubelend als een held om het pad te 

lopen. Van het ene einde des hemels is haar opgang en haar 
omloop tot het andere einde; niets blijft verborgen voor haar gloed. 

De wet des HEREN is volmaakt, zij verkwikt de ziel; de getuigenis 

des HEREN is betrouwbaar, zij schenkt wijsheid aan de 
onverstandige. De bevelen des HEREN zijn waarachtig, zij 

verheugen het hart; het gebod des HEREN is louter, het verlicht de 

ogen.  
 

Voorwaar, zoals een astronaut de uitdrukking gaf uit zijn 
mond, dat Hij God nog nooit was tegengekomen – een 
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vreselijk gezegde! – nu heeft deze astronaut toch nog God 
mogen ontmoeten in de dood. 

Voorwaar, er is leven in het heelal, doch van geesten. Ontelbare 

menigten van geesten bevinden zich daar: goede, maar ook boze 
geesten. 

 
Job 26, vers 13 en 14  Door zijn adem werd de hemel helder, zijn 

hand doorboorde de snelle slang. Zie, dit zijn nog maar de uitlopers 

zijner wegen, en slechts een fluisterend woord vernemen wij van 
Hem. Wie zou dan de donder zijner kracht kunnen verstaan?  

 
Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, 

dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die 

in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. 
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
 

SHALOM 

Deel 2  Hoe zit het nu in elkaar met die goede 

geesten? 
 

DEEL 2*  WIE ZIJN DIE GOEDE GEESTEN? DE BODE ENGEL GODS 
KOMT TERUG OP DEEL 1, MET NAME OM DUIDELIJKHEID TE GEVEN 

OVER WELKE GEESTEN ER BEDOELD WERDEN. OOK 

ONTHULLINGEN WORDEN GEDAAN OVER VLESELIJKE EN 
GEESTELIJKE GEESTEN.  

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 12 februari 2014, ’s avonds, bracht 

een bode engel van de almachtige God, de God van Abraham, Izaäk 

en Jakob, deze boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin 
Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 

HaMashiach, Isa, Jezus Christus van Nazareth.  

 
Voorwaar, welkom bij deel 2 
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Wederom spreek ik, Elisama, tot u. Voorwaar, ik zei dus ook, dat er 
ontelbare goede en boze geesten zijn in het heelal. Maar hoe zit dit 

nu dan in elkaar met die goede geesten? 

Nu, luister! Met de opstanding zei Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus 
Christus, het volgende: 

 
Johannes 20, vers 17  Jezus zeide tot haar: Houd Mij niet vast, 

want Ik ben nog niet opgevaren naar de Vader; maar ga naar mijn 

broeders en zeg hun: Ik vaar op naar mijn Vader en uw Vader, naar 
mijn God en uw God. 

 
Voorwaar, Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, kan 

zowel als geest verschijnen als vleselijk. 

 
Johannes 20, vers 27  Daarna zeide Hij tot Tomas: Breng uw 

vinger hier en zie mijn handen en breng uw hand en steek die in 
mijn zijde, en wees niet ongelovig, maar gelovig. 

En vers 29 en 30  Jezus zeide tot hem: Omdat gij Mij gezien hebt, 

hebt gij geloofd? Zalig zij, die niet gezien hebben en toch geloven. 
Jezus heeft nog wel vele andere tekenen voor de ogen zijner 

discipelen gedaan, die niet beschreven zijn in dit boek. 

 
Jeremia 32, vers 27  Zie, Ik, de HERE, ben de God van al wat 

leeft; zou voor Mij iets te wonderlijk zijn? 
 

Voorwaar, die goede geesten, waar ik van spreek in het 

heelal, zijn de engelen Gods, die evenzo onzichtbaar kunnen 
zijn als geest, alsook vleselijk. 

Voorwaar, zelfs in de hemelse gewesten wordt er gestreden, in de 
almachtige naam van Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, voor 

uw zielebehoud!  

 
2 Korinthiërs 10, vers 3 en 4  Want al leven wij in het vlees, wij 

trekken niet ten strijde naar het vlees, want de wapenen van onze 

veldtocht zijn niet vleselijk, maar krachtig voor God tot het slechten 
van bolwerken. 

 
Voorwaar, ook gij moet strijden nu! 
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Lukas 1, vers 52  Hij heeft machtigen van de troon gestort en 
eenvoudigen verhoogd. 

 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 
verdween. 

 
 

 

Iedereen heeft al een UFO gezien! 
 

ER WORDEN WERELDWIJD VREEMDE GELUIDEN GEHOORD, 

ONVERKLAARBAAR, OMDAT MEN NIETS ZIET, MAAR WEL HOORT! 
LUISTER/LEES EN NEEM DEZE OPENBARENDE WAARSCHUWING, 

100% AFKOMSTIG VAN DE HERE GOD, ERNSTIG! 
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Ik ben profeet Benjamin Cousijnsen. Op 
donderdag 13 februari 2014 kreeg ik de volgende boodschap van 

een bode engel Gods, die ik graag met u wil delen.  

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Isa, Jezus Christus van Nazareth. Voorwaar, mijn 

naam is Sichia en ik ben een bode engel Gods.  
 

Voorwaar, dit is geen science fiction! 
Er worden wereldwijd vreemde geluiden gehoord, maar verklaren 

kan niemand het, omdat men niets ziet, maar wel hoort. Vele 

mensen geven er al geen aandacht meer aan. De bezoekers uit de 
ruimte, de gevallen engelen, kunnen dus wolken projecteren, zodat 

men hen niet ziet.  
 

De UFO’s werden al gemaakt vanaf het begin, en ontworpen 

naar het idee van het Elohím ruimteschip.  
Satan, Lucifer, was jaloers op God, en zag Gods grootheid en macht 

en rijkdommen en heiligheid en trouwheid en aanbidding! Alles was 

zó goed en volmaakt. Maar toen satan de macht wou grijpen, 
onderschatte hij echter Gods wijsheid. Satan werd met zijn gevallen 
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engelen verbannen en op de aarde geworpen! Voorwaar, toen wou 
satan de strijd aangaan en maakte met zijn kennis UFO’s. Dit zal zo 

doorgaan, totdat alles op de kop wordt gezet met de Rapture!  

 
Alles ging stap voor stap… 

Eerst leerden zij de mensen wapens maken, en zelfs de ogen 
schminken en magie en andere duivelse rituelen. Meer hierover is 

te lezen in het boek Henoch.  

 
Voorwaar, men ziet wereldwijd UFO’s. 

Maar men bedenkt niet, dat satan uit zijn hol is gekropen, om de 
aarde over te nemen. en iedereen vindt het maar prachtig! En 

velen hebben al een UFO gezien. Maar de mensen vergeten, dat de 

gevallen engelen een grote rol zullen spelen, wanneer de grote 
Opname van de Christenen heeft plaatsgevonden, want dan zullen 

ze plotseling massaal zichtbaar aanwezig zijn! Voorwaar, de 
antichrist is actief, en ontelbaar veel gevallen engelen bevinden 

zich, zowel zichtbaar als onzichtbaar, reeds onder de mensen. En 

deze engelen spelen ook informatie door naar de 
schorpioenschepen. Voorwaar, denk maar aan de film ‘V’. Daar 

zitten heel veel waarheden in. 

 
Voorwaar, iedereen heeft al een UFO gezien, zowel de 

regeringsleiders als de NASA, en zowel de burgers als de 
journalisten en fotografen. 

Maar het mooiste komt nog voor Gods kinderen. Tot slot: 

 
Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, 

dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die 
in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. 

 

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
 

 

 

Circus Bontini! 
 

DE BODE ENGEL GODS VERTELT OVER DE KLEINE BENGEL, DIE 
BENJAMIN ALS KIND WAS. WIJ ENGELEN GODS MOESTEN VAAK IN 
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ACTIE KOMEN VOOR DEZE BENGEL!! EEN WAARGEBEURD 
VERHAAL! 

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Vandaag is het donderdag 13 februari 

2014, en een bode engel Gods bracht deze boodschap Gods over 

aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Isa, Jezus Christus van Nazareth. Voorwaar, mijn 

naam is Rafaël en ik ben een bode engel Gods.  

 
Psalm 119, vers 105  Hier staat geschreven: Uw woord is een 

lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.  
 

Begrijpt gij deze tekst? 

Nu, luister eens naar dit verhaaltje, wat waar gebeurd is… 
Heel, heel vroeger, toen die kleine Benjamin 10 jaar oud was, 

woonde hij aan de Ohmstraat in Enschede bij zijn mama. Samen 

met zijn zusje had hij een oude bedspiraal zo neergezet als circus 
springplank in het schuurtje, dat tegen het huis aanstond. Overal 

waren er kaarsjes aangestoken, en verder nodigde hij heel veel 
kinderen uit met Anja, om samen te komen kijken naar het 

kindercircus, naar hun optreden. Circus Bontini noemde men dit. En 

wij engelen hielden ons hart vast. 
 

Maleachi 3, vers 6  Hier staat geschreven: Voorwaar, Ik, de 
HERE, ben niet veranderd, en gij kinderen van Jakob, zijt niet 

verteerd. 

De bode engel Gods sprak verder, 
 

Veel kinderen zouden komen, en alles was klaargemaakt. 

En Benjamin had een clownspak aan en was mooi geschminkt. En 
Anja, zijn zusje, zou dan iets doen met het springtouw onder 

andere. 
Opeens hoorden ze: “Benjamin, Anja, eten!” 

Anja vluchtte weg en riep, “Sluit jij de deur maar!” 
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Benjamin vergat de kaarsjes uit te blazen en sloot de deur. Toen 
gebeurde er iets vreemds… want het circus veranderde van circus 

Bontini in een circus Brantini! 

Benjamin zat te eten en keek schuin naar buiten, en zei, “Mama! 
Wat is dat?” 

 
Psalm 18, vers 6 tot en met 7  Daar staat geschreven: Banden 

van het dodenrijk hadden mij omgeven, valstrikken van de dood 

lagen op mijn weg. Toen het mij bang te moede was, riep ik de 
HERE aan, tot mijn God riep ik om hulp. Hij hoorde mijn stem uit 

zijn paleis, mijn hulpgeroep tot Hem drong door in zijn oren.  
 

“Brand!!!” riep Benjamins moeder. 

De brandweer was op tijd, om het ergste te kunnen voorkomen, 
ondanks dat de schuur helemaal afbrandde. 

“Wat is er gebeurd?” vroeg Benjamins moeder, en van de schrik 
moest Benjamin lachen. Toen kreeg Benjamin een flinke dreun van 

zijn moeder, want het huis was er bijna bij afgebrand! Wij engelen 

Gods moesten vaak in actie komen voor deze bengel. 
 

Psalm 25, vers 4 tot en met 7  Daar staat geschreven: HERE, 

maak mij uw wegen bekend, leer mij uw paden, leid mij in uw 
waarheid en leer mij, want Gij zijt de God mijns heils, U verwacht ik 

de ganse dag. Gedenk uw barmhartigheid, HERE, en uw 
gunstbewijzen, want die zijn van eeuwigheid; gedenk niet de 

zonden van mijn jeugd, noch mijn overtredingen, gedenk mijner 

naar uw goedertierenheid, om uwer goedheid wil, HERE.  
 

Voorwaar, en toch wisten wij: ooit zou hij een profeet zijn, 
Gods geliefde eindtijdprofeet. 

 

1 Korinthiërs 13, vers 10 tot en met 11  Daar staat geschreven: 
Doch, als het volmaakte komt, zal het onvolkomene afgedaan 

hebben. Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, voelde ik als 

een kind, overlegde ik als een kind. Nu ik een man ben geworden, 
heb ik afgelegd wat kinderlijk was. 
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Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, 
dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die 

in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. 

De bode engel Gods sprak verder, 
 

Voorwaar, ik ga nu, profeet Benjamin Cousijnsen, Ruacha, Yeshu, 
Shalom!  

 

 
 

Profetisch openbarend eindtijdnieuws! 
 
PROFETISCHE, WAARSCHUWENDE EN OPENBARENDE BOODSCHAP 

GODS, ONTVANGEN VAN JHWH, EN METEEN DOORGEGEVEN AAN 
DE WERELD, IN OPDRACHT VAN GOD! O.A.: HET ERGSTE KOMT 

NOG VOOR DE VS EN INDONESIË EN ENGELAND! 

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 14 februari 2014 bracht een bode 

engel Gods van de almachtige God, de God van Abraham, Izaäk en 
Jakob, deze profetische, waarschuwende en openbarende 

boodschap Gods over aan profeet Benjamin Cousijnsen, 

eindtijdprofeet van de laatste dagen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Isa, Jezus Christus. Mijn naam is Kedron; ik ben de 

bode engel Gods. Voorwaar, hoor aandachtig! Zo spreekt Yeshua 

HaMashiach tot u. 
 

Luister naar de woorden, die doorgegeven zijn via Gods 
ware eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin 

Cousijnsen.  

Wees snel en bijt u vast en word gered. Laat u vangen als een vis. 
En wie zich niet bekeert en zich niet vast laat bijten, zal 

overgenomen worden en in de hel geworpen worden. 
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Mattheüs 24, vers 28  Waar het aas is, daar zullen de gieren zich 
verzamelen. 

En vers 37 tot en met 39  Want zoals het was in de dagen van 

Noach, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn. Want zoals 
zij in die dagen vóór de zondvloed waren, etende en drinkende, 

huwende en ten huwelijk gevende, tot op de dag, waarop Noach in 
de ark ging, en zij niets bemerkten, eer de zondvloed kwam en hen 

allen wegnam, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn. 

 
Voorwaar, profeet Benjamin Cousijnsen, ik kan u dit 

openbaren, dat de Verenigde Staten niet zomaar zal 
verdwijnen door tornado’s, overstromingen en hevige 

stormen met sneeuw. 

Ook hebben reeds velen de RFID-chip aangenomen, het getal 666. 
En samen met hun heerser de antichrist in de Verenigde Staten, zal 

het land vervloekt zijn, en zal de almachtige God voor een ware hel 
zorgen! Want met trekt dit naar zich toe. ‘God bless America’?  

No! Donkere wolken en heftige weersomstandigheden! Amerika zal 

verdwijnen, zoals het is voorzegd in 2012. Voorwaar, als men zich 
niet bekeert en Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus van 

Nazareth, aanneemt, en zich zo als het ware laat vangen, zal men 

niet gered worden! Voorwaar, Indonesië en Engeland, ook voor u 
telt: het ergste komt nog! Dit zal zeer spoedig zijn.  

 
Psalm 14, vers 1 tot en met 3  De dwaas zegt in zijn hart: Er is 

geen God. Zij bedrijven gruwelijke en afschuwelijke misdaden, 

niemand is er, die goed doet. De HERE ziet neder uit de hemel op 
de mensenkinderen, om te zien, of er één verstandig is, één, die 

God zoekt. Allen zijn zij afgeweken, tezamen ontaard; er is 
niemand die goed doet, zelfs niet één.  

 

Voorwaar, ziet gij nog steeds niet, dat de lucht sneller 
donker wordt, en dat God de dagen heeft ingekort? 

Kies heden voor of tegen het eeuwige leven: hemel of hel, Yeshua 

HaMashiach, Isa, Jezus Christus of satan! Nog even, dan zal men 
zeggen: “Velen zijn verdwenen!” 
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1 Johannes 3, vers 16  Hieraan hebben wij de liefde leren 
kennen, dat Hij zijn leven voor ons heeft ingezet; ook wij behoren 

dan voor de broeders ons leven in te zetten. 

 
Voorwaar, ook Australië zal niet worden ontzien, maar 

worden weggeveegd door het vuur van Mijn adem! 
Zo spreekt de Heer. 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 

verdween. 

16-02-2014  Profetische openbaringen Gods! 
 

PROFETISCHE OPENBARINGEN GODS, OVERGEBRACHT AAN 
EINDTIJDPROFEET BENJAMIN COUSIJNSEN! 

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 16 februari 2014 werd deze 

profetische, openbarende en opbouwende boodschap Gods 
overgebracht aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 

 

Shalom! Ik begroet u, profeet Benjamin Cousijnsen, in de 
almachtige naam van Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus van 

Nazareth.  

 
Voorwaar,  

 
Johannes 19, vers 16 en 17 en vers 19  Zo staat geschreven: 

Toen gaf hij Hem aan hen over om gekruisigd te worden. Zij dan 

namen Jezus, en Hij, zelf zijn kruis dragende, ging naar de 
zogenaamde Schedelplaats, in het Hebreeuws genaamd Golgota. En 

Pilatus liet ook een opschrift schrijven en op het kruis plaatsen; er 
was geschreven: Jezus, de Nazoreeër, de Koning der Joden. 

 

Voorwaar, hoor aandachtig! 
Ik ben een bode engel Gods en mijn naam is Alexawel. Voorwaar, 

neem hiermee ernst! 
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Exodus 20, vers 3, 4 en 5  Gij zult geen andere goden voor mijn 
aangezicht hebben.  

Gij zult u geen gesneden beeld maken noch enige gestalte van wat 

boven in de hemel, noch van wat beneden op de aarde, noch van 
wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, 

noch hen dienen. Tot zover. 
 

Voorwaar, ik ben een uitgezonden bode engel Gods. 

Wat staat er op uw opschrift, en wat zou gij boven het kruis 
plaatsen?  

Overdenk dit in de stilte.  
 

Voorwaar, hoe zou gij het vinden, dat wij een beeld van u 

gingen maken, van uw lijden, en er een raar broodmager 
hoofd op gingen zetten? 

Of dat wij op uw kostbare portret pijltjes gingen gooien? 
Nee, dat zou u pijn doen in uw hart! Begrijpt gij nu, dat gij geen 

beelden moet aanbidden, noch enige gestalte?  

Want uw beeld is dood! Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, 
leeft en is opgestaan uit de dood! Gij zult u niet buigen voor de 

doden. En haal dat bespottelijke beeld van uw kruis! Gedenk, 

zonder dat lelijke beeld, Hem! Voorwaar,  
 

Lees voor: Kolossenzen 2, vers 6  Nu gij Christus Jezus, de Here, 
aanvaard hebt, wandelt in Hem. 

En vers 12 tot en met 15  Daar gij met Hem begraven zijt in de 

doop. In Hem zijt gij ook mede opgewekt door het geloof aan de 
werking Gods, die Hem uit de doden heeft opgewekt. Ook u heeft 

Hij, hoewel gij dood waart door uw overtredingen en 
onbesnedenheid naar het vlees, levend gemaakt met Hem, toen Hij 

ons al onze overtredingen kwijtschold, door het bewijsstuk uit te 

wissen, dat door zijn inzettingen tegen ons getuigde en ons 
bedreigde. En dat heeft Hij weggedaan door het aan het kruis te 

nagelen: Hij heeft de overheden en machten ontwapend en openlijk 

tentoongesteld en zo over hen gezegevierd. 
En vers 20  Indien gij met Christus afgestorven zijt aan de 

wereldgeesten, waartoe laat gij u, alsof gij in de wereld leefdet, 
geboden opleggen. 
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Kolossenzen 3, vers 1 en 2  Indien gij dan met Christus opgewekt 
zijt, zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus is, gezeten aan 

de rechterhand Gods. Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op 

de aarde zijn. 
 

Voorwaar, in Exodus 20 wordt u ook voorgehouden in vers 4, 
dat gij dus ook geen gestalte van wat in de wateren is moet 

maken. 

Voorwaar, luister ook naar de boodschap: ‘Echte, gekopieerde, 
maar ook duivelse zeewezens!’ van 11 september 2013.  

 
Voorwaar, had profeet Benjamin Cousijnsen ook niet Japan 

gewaarschuwd, en Indonesië en de Verenigde Staten en 

Rome en Australië? 
Voorwaar, zie wat reeds is vervuld en onthuld! Meer dan 250 

boodschappen zijn vervuld en onthuld. In 2012 tot en met 2013 
vonden vele rampen plaats, en zie nu!  

In Japan en Tokio en de Verenigde Staten had men geen 

sneeuwstorm verwacht.  
Profeet Benjamin Cousijnsen spreekt namens de Heer, maar men 

lijkt wel doof! En had Benjamin Australië ook niet gewaarschuwd? 

En zie nu! 50.000 Australiërs zaten zonder stroom, omdat zelfs 
elektriciteitspalen in vlammen opgegaan waren! Voorwaar, en 

Engeland lachte om de openbaring van profeet Benjamin. Maar ook 
hen, zowel als Indonesië, verging het lachen. 

 

Voorwaar, God is de Almachtige, en met één pink kan Hij 
zelfs de wereld als een mier vernietigen! 

Onderschat de Almachtige niet, want bij het horen van Zijn naam, 
schudt de hel en valt satan van zijn troon! Voorwaar, Hij, Yeshua 

HaMashiach, Isa, Jezus Christus, leeft, de heilige, almachtige God! 

En op Zijn opschrift staat: ‘Wie niet horen wil, gaat verloren!’  
Bekeer u en buig uw knieën voor de Koning der koningen. Alleen Hij 

is heilig en overwon de dood, en liet zowel de doden terugkeren als 

hemzelf. 
 

Lees voor: Johannes 3, vers 16 tot en met 20  Hier staat 
geschreven: Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn 

eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem 
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gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft 
zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld 

veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie 

in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds 
veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de 

eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de 
wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben 

dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die 

kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn 
werken niet aan de dag komen. 

Johannes 12, vers 49 en 50  Want Ik heb niet uit Mijzelf gesproken, 
maar de Vader, die Mij heeft gezonden, heeft zelf Mij een gebod 

gegeven, wat Ik zeggen en spreken moet. En Ik weet, dat zijn 

gebod eeuwig leven is. Wat Ik dan spreek, spreek Ik zó, als de 
Vader Mij gezegd heeft. 

 
De bode engel Gods sprak verder, Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, 

Shalom! en verdween. 

 
 

 

Juist nu zendt God Zijn bode engelen uit! 
 

PROFETISCHE, OPENBARENDE EN VERWIJZENDE BOODSCHAP 

GODS! JA U, LUISTER GOED! WANT ZO STAAT GESCHREVEN DAT: 
‘HIJ HEEFT ZIJN ENGEL GEZONDEN OM ZIJN KNECHTEN TE TONEN 

HETGEEN WELDRA GESCHIEDEN MOET!’ 
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Deze profetische, openbarende en 
waarschuwende boodschap Gods werd op 17 februari 2014 

gebracht aan Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Kadosh, heilig is de Heer Adonai, Yeshua HaMashiach, Isa, 

Jezus Christus. 
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Openbaring 22, vers 6  En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn 
getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der 

profeten, “Ja u, luister goed! Want zo staat geschreven dat: 

Hij” heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen hetgeen 
weldra geschieden moet.  

Voorwaar, en Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, uw 
Rabboeni en Heer, heeft mij, de bode engel Gods, 

Reveladondo, gezonden, om ulieden te betuigen dat God ook 

nu, juist nu, Zijn engelen uitgezonden heeft naar Zijn enige 
ware eenvoudige geliefde eindtijdprofeet van de laatste 

dagen!  
Sinds eind 2011 worden wij, boodschappers Gods, uitgezonden 

naar Benjamin Cousijnsen. Wij komen altijd in de almachtige naam 

van Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, Adonai, de Heer, 
Elohím, onze God, Tz’vaot, Here der heerscharen, die was en die is, 

Asher haja, en die spoedig komt, V’hoveh V’yavo. Voorwaar, wij 
belijden en erkennen alleen Hem, Jezus Christus van Nazareth, die 

Isa heet in het Arabisch. en Yeshua HaMashiach in het Hebreeuws 

genoemd wordt. En wij bode engelen Gods benoemen altijd Zijn 
naam volledig aan profeet Benjamin Cousijnsen. 

 

Lees voor: Johannes 3, vers 33  Wie zijn getuigenis aanvaardt, 
heeft bezegeld, dat God waarachtig is. 

En vers 34  Want Hij, die God gezonden heeft, die spreekt de 
woorden Gods, want Hij geeft de Geest niet met mate. 

 

Voor sommigen die luisteren, telt dit: 
 

Johannes 8, vers 47  Wie uit God is, hoort de woorden Gods; 
daarom hoort gij niet, omdat gij uit God niet zijt. 

Johannes 12, vers 38  Opdat het woord van de profeet Jesaja 

vervuld werd, dat hij sprak: Here, wie heeft geloofd, wat hij van 
ons hoorde? En aan wie is de arm des Heren geopenbaard? 

En vers 48  Wie Mij verwerpt en mijn woorden niet aanneemt, heeft 

een, die hem oordeelt: het woord, dat Ik heb gesproken, dat zal 
hem oordelen ten jongsten dage. 

 
Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Zo spreekt de Heer Yeshua 

HaMashiach, Isa, Jezus Christus, uw Heer Adonai tot u: 
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Openbaarde profeet Benjamin Cousijnsen u niet op 14 november 
2012 heel duidelijk, onder de titel: ‘De antichrist Obama gaat tegen 

Gods wetten in!’? Voorwaar, en nu veroordeelt hij ook de anti-

homowet in onder andere Oeganda! 
 

Lees voor: Romeinen 1, vers 24 tot en met 28  Daarom heeft 
God hen in hun hartstochten overgegeven aan onreinheid, zodat bij 

hen het lichaam onteerd wordt. Zij immers hadden de waarheid 

Gods vervangen door de leugen en het schepsel vereerd en gediend 
boven de Schepper, die te prijzen is tot in eeuwigheid. Amen. 

Daarom heeft God hen overgegeven aan schandelijke lusten, want 
hun vrouwen hebben de natuurlijke omgang vervangen door de 

tegennatuurlijke. Eveneens hebben de mannen de natuurlijke 

omgang met de vrouw opgegeven, en zijn in wellust voor elkander 
ontbrand, als mannen met mannen schandelijkheid bedrijvende en 

daardoor het welverdiende loon voor hun afdwaling in zichzelf 
ontvangende. En daar zij het verwerpelijk achtten God te erkennen, 

heeft God hen overgegeven aan een verwerpelijk denken om te 

doen wat niet betaamt.  
 

Voorwaar, ook openbaar ik u wederom, dat op 8 oktober 

2013 geopenbaard is, dat ouderen, met teveel medische 
kosten, een grote last zijn voor Obama! 

En nu kan men het leven ook al beëindigen, als men voorzien is van 
een RFID-chip. Met één druk op de knop zorgt de satelliet ervoor, 

dat men sterft via een schok! Kijk ook naar de videoboodschap, 

met als titel: ‘Wees waakzaam: wereldwijd laat Obama al chippen!’  
 

Voorwaar, ook zal er in Venezuela een bomaanslag 
plaatsvinden, waarbij sommigen van de regering zullen 

omkomen!  

Voorwaar, gij kan niet voor twee heren kiezen, en ook niet voor het 
natuurlijk en het tegennatuurlijke, zoals goed en kwaad ook niet 

samengaan. Kies heden wie gij dienen wilt!  

 
Johannes 3, vers 36  Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven; 

doch wie aan de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, 
maar de toorn Gods blijft op hem. 
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En vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn 
eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem 

gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. 

 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 

verdween. 
 

 

 

Vlied de hoererij! 
 

JEZUS CHRISTUS SPREEKT IN DEZE BOODSCHAP GODS DIRECT 
TOT U, ALS ANTWOORD OP UW GEBED! 

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 17 februari 2014 ’s avonds bracht een 

engel des Heren, een bode engel Gods, de volgende boodschap 
over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Isa, Jezus Christus. Voorwaar, ik ben de bode engel 

Gods en mijn naam is Lovesadai. Voorwaar, zo spreekt uw 

Rabboeni, uw Heer Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, tot u. 
Luister! 

 
Wie zegt in het licht te zijn, doet niet de werken des duivels. 

En ook zeg Ik u, uw Rabboeni Jezus Christus van Nazareth: Wat uw 

verleden betreft en wat u is aangedaan in het verleden, moet gij 
loslaten, zowel wat u door uw ouders is aangedaan.  

 
Voorwaar, wat is Mij niet aangedaan!  

Ik werd geboeid en vals beschuldigd. En men vlocht een 

doornenkroon en drukte het vast op Mijn hoofd. Zij sloegen Mij 
overal met stokken, en schreeuwden: “Weg met Hem!” En ze 

bespotten Mij en doorstaken Mij. Ik kreeg zelfs een speer in Mijn 

zijde, en zelfs Mijn beste vrienden hadden Mij in de steek gelaten! 
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Mijn kind, Ik droeg het, maar Ik was niet wraakzuchtig en 
haatdragend. En zelfs aan het kruis zei Ik, “Vader, vergeef hen, 

want ze weten niet wat ze doen!” 

 
Voorwaar, gij zult ook uw naaste moeten liefhebben als 

uzelf. 
Ja, moeten vergeven is niet makkelijk. Maar als men de ander niet 

kan vergeven, zal Ik, Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, ook 

u niet kunnen vergeven! 
 

Lees voor: Efeziërs 4, vers 32 tot en met Efeziërs 5, vers 1 tot 
en met 13  Hier staat geschreven: Maar weest jegens elkander 

vriendelijk, barmhartig, elkander vergevend, zoals God in Christus 

u vergeving geschonken heeft. 
Weest dan navolgers Gods, als geliefde kinderen, en wandelt in de 

liefde, zoals ook Christus u heeft liefgehad en Zich voor ons heeft 
overgegeven als offergave en slachtoffer, Gode tot een welriekende 

reuk. Maar van hoererij en allerlei onreinheid of hebzucht mag 

onder u zelfs geen sprake zijn, zoals het heiligen betaamt, en 
evenmin van onwelvoegelijkheid en zotte of losse taal, die geen pas 

geven, doch veeleer van dankzegging. Want hiervan moet gij 

doordrongen zijn, dat in geen geval een hoereerder, onreine of 
geldgierige, dat is een afgodendienaar, erfdeel heeft in het 

Koninkrijk van Christus en God. Laat niemand u misleiden met 
drogredenen, want door zulke dingen komt de toorn Gods over de 

kinderen der ongehoorzaamheid. Doet dan niet met hen mede. 

Want gij waart vroeger duisternis, maar thans zijt gij licht in de 
Here; wandelt als kinderen des lichts, – want de vrucht des lichts 

bestaat in louter goedheid en gerechtigheid en waarheid –, en 
toetst wat de Here welbehagelijk is. En neemt geen deel aan de 

onvruchtbare werken der duisternis, maar ontmaskert ze veeleer, 

want het is zelfs schandelijk om te noemen, wat heimelijk door hen 
wordt verricht; maar als dat alles door het licht ontmaskerd wordt, 

komt het aan de dag; want al wat aan de dag komt is licht.  

 
Voorwaar, heb met heel je hart ontzag voor je Maker, en 

zondig niet! 
En weet, dat als gij Mij wil dienen, er zo staat geschreven in: 
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Sirach 9, vers 6 tot en met 9  Lever jezelf niet uit aan een hoer, 
anders kost het je je erfenis. Kijk niet rond in de straten van de 

stad, dwaal niet door stille buurten. Wend je blik af van een mooie 

vrouw, kijk niet naar schoonheid die een ander toebehoort. De 
schoonheid van een vrouw doet velen dwalen en ontvlamt het vuur 

van de liefde. Ga nooit naast een getrouwde vrouw zitten, feest en 
drink niet samen met haar. Dan voel je je niet tot haar 

aangetrokken en ga je niet door hartstocht ten onder.  

 
Voorwaar, vlied de hoererij! 

Wees trouw en blijf naar de kerk gaan en bouw u op! Ook al hebt 
gij geen liefde gekend, voordat gij geboren was, had Ik u al waarlijk 

lief. Voorwaar,  

 
Spreuken 8, vers 17  Ik heb lief wie mij liefhebben, wie mij ijverig 

zoeken, zullen mij vinden.  
 

Voorwaar, heb Ik u niet vaak gered, en tevens aan het kruis 

gered? 
Voorwaar,  

 

Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld 
gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een 

ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. 
 

Voorwaar, zo sprak Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, 
tot u! 

Wie zich niet afkeert van zijn zonden, zou wel eens onherstelbaar 

gestraft kunnen worden, want God is heilig en vurig van Geest. Hij 
duldt geen enkele zonde! Breng alles in gebed en benoem het, en 

vraag om vergeving. Hij houdt van eenvoudig gebed. De 

schriftgeleerden kenden ook vele hoofdstukken uit de Geschriften 
uit hun hoofd, om het te tonen aan de mensen. Maar voor de rest 

waren ze dood van binnen.  
Voorwaar, kom zoals gij zijt! Want zonder berouw en vergeving te 

vragen, en zonder een bewogen hart, kan Hij niets doen. 
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Johannes 16, vers 33  Dit heb Ik tot u gesproken, opdat gij in Mij 

vrede hebt. In de wereld lijdt gij verdrukking, maar houdt goede 

moed, Ik heb de wereld overwonnen. 
 

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! en 
verdween. 

 

SHALOM 
 

 

Aan u die worstelt! 
 

BEMOEDIGENDE BOODSCHAP VAN GOD! VOORWAAR, GIJ 
WORSTELT MET ANGST EN BEZORGDHEID, EN ZIJT ZO 

VERDRIETIG IN UW HART! 

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 18 februari 2014 bracht een bode 

engel van de almachtige God, de God van Abraham, Izaäk en 
Jakob, deze boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin 

Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Isa, Jezus Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, 
mijn naam is Rafaël en ik ben de bode engel Gods.  

 

Voorwaar, gij worstelt met angst en bezorgdheid, en zijt zo 
verdrietig in uw hart! 

 
Psalm 55, vers 5 en 6  Daar staat geschreven: Mijn hart krimpt in 

mijn binnenste ineen, verschrikkingen des doods zijn op mij 

gevallen, vrees en beving komen over mij, schrik overstelpt mij. 
En vers 23  Werp uw bekommernis op de HERE, Hij zal voor u 

zorgen; Hij zal nimmermeer toelaten, dat de rechtvaardige wankelt.  

Psalm 59, vers 10  Hier staat geschreven: Mijn sterkte, op U wil ik 
acht slaan, want God is mijn burcht. 
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Psalm 13, vers 4  Aanschouw toch, antwoord mij, HERE, mijn God! 
Verlicht mijn ogen, opdat ik niet inslape ten dode.  

Psalm 62, vers 2 en 3  Waarlijk, mijn ziel keert zich stil tot God, 

van Hem is mijn heil; waarlijk, Hij is mijn rots en mijn heil, mijn 
burcht, ik zal niet te zeer wankelen.  

En vers 6 tot en met 8  Waarlijk, mijn ziel, keer u stil tot God, want 
van Hem is mijn verwachting; waarlijk, Hij is mijn rots en mijn heil, 

mijn burcht, ik zal niet wankelen. Op God rust mijn heil en mijn 

eer, mijn sterke rots, mijn schuilplaats is in God.  
Psalm 25, vers 17  De benauwdheden mijns harten hebben zich 

uitgebreid, voer mij uit mijn angsten.  
De bode engel Gods sprak, 

 

Voorwaar, hoor wat Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, 
u zegt! 

 
Psalm 34, vers 7 en 8  Deze ellendige hier riep en de HERE 

hoorde, Hij verloste hem uit al zijn benauwdheden. De Engel des 

HEREN legert Zich rondom wie Hem vrezen, en redt hen.  
En vers 16  De ogen des HEREN zijn op de rechtvaardigen, en zijn 

oren tot hun hulpgeroep. 

En vers 18 tot en met 20  Roepen zij, dan hoort de HERE, en Hij 
redt hen uit al hun benauwdheden. De HERE is nabij de gebrokenen 

van hart en Hij verlost de verslagenen van geest. Talrijk zijn de 
rampen van de rechtvaardige, maar uit die alle redt hem de HERE. 

 

Sirach 30, vers 21 tot en met 23  Geef je niet over aan verdriet 
en kwel jezelf niet met gepieker. Blijdschap doet een mens leven, 

en een vrolijk mens leeft lang. Ontspan je, spreek jezelf moed in en 
houd verdriet op een afstand, want verdriet heeft velen te gronde 

gericht en dient geen enkel doel.  

 
Spreuken 29, vers 25  Hier staat geschreven: Vrees voor mensen 

spant een strik, maar wie op de HERE vertrouwt, is onaantastbaar.  

Spreuken 31, vers 25 en 26  Kracht en luister is haar gewaad, de 
komende dag lacht zij toe. Met wijsheid opent zij haar mond, 

vriendelijke onderwijzing ligt op haar tong.  
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Jakobus 5, vers 13  Heeft iemand onder u leed te dragen? Laat hij 
bidden. Is iemand blij te moede? Laat hij lofzingen. 

En vers 15  En het gelovige gebed zal de lijder gezond maken, en 

de Here zal hem oprichten. En als hij zonden heeft gedaan, zal hem 
vergiffenis geschonken worden. 

 
Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld 

gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een 

ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde. 

 

Voorwaar, weet dit, Mijn geliefde, laat uw innerlijk 
treurigheid veranderen in vreugde. 

Zo spreekt de Heer! Ik ken uw hart, Ik help u, vertrouw op Mij!  
Zo sprak de Heer. 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 

verdween. 
 

 

 

Waakt en bidt, dat gij niet in verzoeking komt! 
 

DE BOODSCHAPPEN, DOORGEGEVEN AAN PROFEET BENJAMIN 
COUSIJNSEN, KOMEN RECHT, EN WOORD VOOR WOORD, VAN DE 

TROON VAN GENADE VAN DE ALMACHTIGE GOD AF! DE ENGELEN 
GODS BRENGEN DEZE OVER: WORDT WAKKER EN WAAKT! 

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 19 februari 2014 bracht een bode 

engel van de almachtige God, de God van Abraham, Izaäk en 

Jakob, deze boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin 
Cousijnsen.  

Shalom, profeet Benjamin Cousijnsen! Ik begroet u in de 

almachtige naam van Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus van 
Nazareth. Voorwaar, ik ben een bode engel Gods.  
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Voorwaar, ridders en strijders, hoor naar uw Koning der 

koningen, de God van Abraham, Izaäk en Jakob! 

Voorwaar,  
 

Markus 14, vers 37 tot en met 41  Hier staat geschreven: En Hij 
kwam en vond hen slapende, en Hij zeide tot Petrus: Simon, slaapt 

gij? Waart gij niet bij machte één uur te waken? Waakt en bidt, dat 

gij niet in verzoeking komt; de geest is wel gewillig, maar het vlees 
is zwak. En wederom ging Hij heen en bad, dezelfde woorden 

sprekende. En toen Hij terugkwam, vond Hij hen slapende, want 
hun ogen waren zeer bezwaard; en zij wisten niet, wat zij Hem 

zouden antwoorden. En Hij kwam ten derden male en zeide tot 

hen: Slaapt nu maar en rust. Het is genoeg. De ure is gekomen, 
zie, de Zoon des mensen wordt overgeleverd in de handen der 

zondaren. 
De bode engel Gods sprak verder, 

 

En Hij kwam en vond hen slapende, en Hij zeide tot Petrus: 
Simon!  

En Hij zegt dit nu ook tot u: Slaapt gij? Waart gij niet bij machte 

één uur te waken? Wees als ridders en strijders alert! Waakt en 
bidt, dat gij niet in verzoeking komt. De geest is wel gewillig, maar 

het vlees is zwak. Maar uw geest moet zich niet onderwerpen. 
Weet, wie gij zijt in Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, de 

grote Overwinnaar!  

 
En wederom ging Hij, Yeshua, heen en bad, dezelfde 

woorden sprekende… 
Maar Hij had zich amper omgedraaid, of ze vielen weer in het 

vleselijke. En toen Hij terugkwam, vond Hij hen slapende, want hun 

ogen waren zeer bezwaard; en zij wisten niet wat zij Hem zouden 
antwoorden. Waren dit nu de ridders en strijders Gods? 

En Hij kwam ten derden male en zeide tot hen: Slaapt nu maar en 

rust. Het is genoeg. Tot zover. 
 

Voorwaar, wees niet lauw, maar vurig van geest, en val niet 
in slaap! 
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Openbaring 3, vers 3 en vers 21  Bedenk dan, hoe gij het 
ontvangen en gehoord hebt, en bewaar het en bekeer u. Indien gij 

dan niet wakker wordt, zal Ik komen als een dief, en gij zult niet 

weten, op welk uur Ik u zal overvallen. 
Vers 21  Wie overwint, hem zal Ik geven met Mij te zitten op mijn 

troon, gelijk ook Ik heb overwonnen en gezeten ben met mijn 
Vader op zijn troon. 

 

Lees voor: Lukas 17, vers 30 en 26  Op dezelfde wijze zal het 
gaan op de dag, waarop de Zoon des mensen geopenbaard wordt. 

Vers 26  En gelijk het geschiedde in de dagen van Noach, zó zal het 
ook zijn in de dagen van de Zoon des mensen. 

En vers 34  Ik zeg u, in die nacht zullen er twee in één bed zijn, de 

een zal aangenomen, de ander achtergelaten worden. 
 

Openbaring 3, vers 5  Hier staat geschreven: Wie overwint, zal 
aldus bekleed worden met witte klederen; en Ik zal zijn naam 

geenszins uitwissen uit het boek des levens, maar Ik zal zijn naam 

belijden voor mijn Vader en voor zijn engelen. 
 

Voorwaar, mijn naam is Elsafan en ik ga nu. Ruacha, Yeshu, 

Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween. 
 

 
 

Jezus Christus verwerpen betekent: overname 

ziel! 
 
PROFETISCHE OPENBARING GODS: IS ALLEEN AAN PROFEET 

BENJAMIN COUSIJNSEN GEOPENBAARD, BENADRUKTE DE BODE 
ENGEL GODS. GODS WOORDEN EN OPENBARING OVER O.A.: 

EXPERIMENTEN MET MENSELIJK EN DIERLIJK DNA! 

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 19 februari 2014 ’s avonds bracht een 

bode engel van de almachtige God, de God van Abraham, Izaäk en 
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Jakob, deze openbarende, profetische boodschap Gods over aan 
eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Isa, Jezus Christus van Nazareth. Voorwaar, mijn 

naam is Jerabar. Voorwaar, zo spreekt Yeshua HaMashiach, Isa, 
Jezus Christus, tot u! 

 

In Mexico vervangen ze in een laboratorium, in het 
verborgene, het DNA, en maakt men gebruik van 

supercellen, waarbij men, zoals bij kweekvlees, uit 1 cel 100 
miljoen cellen kan produceren. 

Men bracht zelfs spierweefsels en organen van dieren over in 

andere dieren, en bestudeerde het gedrag. Sommige kwamen uit 
één cel voort. Ook maakte men gebruik van gezonde diersoorten. 

Sommige diersoorten gooide men later bij Belize in de zee. 
Voorwaar, zo heeft men in het verborgene ook in mensen dierlijke 

organen geïmplanteerd tegen betaling! 

 
Voorwaar, de totale overname van de technologische 

gevallen engelen is in volle gang.  

13 Januari 2014 openbaarde profeet Benjamin Cousijnsen u ook, 
dat dit werk het werk van satan is. Hij wil ook een menselijke mens 

met zijn DNA, en zelfs helse diersoorten, produceren, waar men in 
het geheim reeds aan werkt; zoals men ook met 1 cel 100 miljoen 

kan produceren! 

 
Lees voor: Genesis 6, vers 11 en 12  Hier staat geschreven: De 

aarde nu was verdorven voor Gods aangezicht, en de aarde was vol 
geweldenarij. En God zag de aarde aan, en zie, zij was verdorven, 

want al wat leeft had zijn weg op de aarde verdorven. 

De bode engel Gods sprak verder,  
 

Voorwaar, zoals satan een stappenplan heeft, zo wil hij ook 

de mens overnemen, ook geestelijk. 
Zo zijn er velen, vanwege ongehoorzaamheid en het telkens 

afwijzen van Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, vanwege hun 
genot in de zonde, stap voor stap zielloos geworden, en een 

wandelende zombie van satan geworden. En hun ziel is hierdoor 
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reeds in de hel beland! Voorwaar, men stond niet open voor Yeshua 
HaMashiach, Isa, Jezus Christus. En voor velen is Hij nog steeds 

niet welkom!  

 
Toch zal de hel op aarde, die men naar zich toegetrokken 

heeft, zijn Komst echter niet kunnen wederstaan.  
En bij het horen van Zijn bazuin en Zijn naam, zal satan van zijn 

troon vallen en het uitschreeuwen, omdat de ware ridders en 

strijders een goede strijd hebben gestreden, en met hun Koning der 
koningen meer dan overwinnaar zijn, en deze hel zullen hebben 

verlaten! 
 

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Daar staat geschreven: 

Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren 
Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet 

verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon 
niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar 

opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, 

wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, 
omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon 

van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is 

en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want 
hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat 

het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de 
dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat 

van zijn werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 

De bode engel Gods sprak verder, 
 

Voorwaar, deze boodschap is alleen aan u geopenbaard, 
Benjamin Cousijnsen. 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 

verdween. 
 

 

 

Wacht niet tot het te laat is! 
 

KIES NU EN WEES RADICAAL, MAAK UW KEUZE: HEMEL OF HEL! 
DE BOODSCHAPPEN GODS, OVERGEBRACHT AAN 
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EINDTIJDPROFEET BENJAMIN COUSIJNSEN, WORDEN IN DE NAAM 
VAN JEZUS CHRISTUS DOOR GODS ENGELEN GEBRACHT! 

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op donderdag 20 februari 2014 bracht de 

bode engel Michaël twee boodschappen over aan eindtijdprofeet 

Benjamin Cousijnsen.  
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Isa, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Michaël 

en ben een bode engel Gods.  

 
Voorwaar, vroeg of laat, of gij nu Christen zijt of niet, iedere 

ziel – ook u dus! – komt ooit voor Yeshua HaMashiach, Isa, 
Jezus Christus, de Zoon van God te staan, wat uw beslissing 

ook was: voor of tegen Jezus Christus, Isa, Yeshua 

HaMashiach.  
Hoe vaak zond God niet Zijn engelen uit, en werd gij gered! Zowel 

onder andere door mij, Michaël, als door de bode engelen Gods. 

Voorwaar, 
 

Psalm 91, vers 11 en 12  Want Hij zal aangaande u zijn engelen 
gebieden, dat zij u behoeden op al uw wegen; op de handen zullen 

zij u dragen, opdat gij uw voet niet aan een steen stoot.  

 
Voorwaar, gij stond daar op de rand van de afgrond! 

 
Openbaring 20, vers 10  En de duivel, die hen verleidde, werd 

geworpen in de poel van vuur en zwavel, waar ook het beest en de 

valse profeet zijn, en zij zullen dag en nacht gepijnigd worden in 
alle eeuwigheden. 

 

Voorwaar, in de poel der pijniging, daar wilt gij niet zijn! 
Zelfs God nam de juiste beslissing, om u van de rand van de put 

weg naar achteren te trekken! Voorwaar, Hij heeft u lief en wil niet 
dat gij verloren gaat. 
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1 Samuël 7, vers 3  Toen zeide Samuël tot het gehele huis 
Israëls: Indien gij u met uw gehele hart tot de HERE bekeert, doet 

dan de vreemde goden en de Astartes uit uw midden weg en richt 

uw hart op de HERE en dient Hem alleen; dan zal Hij u redden… tot 
zover. 

 
Voorwaar, de mens is door zijn natuur, en door de zonden, 

van God gescheiden geraakt, en kan voor de Almachtige niet 

bestaan. 
De gevolgen van de zonden zijn de dood en eeuwige verdoemenis. 

Wij moeten onze zonden inzien, toegeven, berouwen en deze 
belijden. Echt berouw betekent: bereid zijn om een nieuw leven 

met God te beginnen! 

 
Lees voor: Psalm 34, vers 5  Hier staat geschreven: Ik zocht de 

HERE en Hij antwoordde mij, Hij redde mij uit al mijn 
verschrikkingen.  

En vers 7  Deze ellendige hier riep en de HERE hoorde, Hij verloste 

hem “en haar” uit al zijn benauwdheden.  
 

Hebreeën 1, vers 7  Hier staat geschreven: En van de engelen 

zegt Hij: Die zijn engelen maakt tot winden en zijn dienaars tot een 
vuurvlam. 

En vers 14  Zijn zij niet allen dienende geesten, die uitgezonden 
worden ten dienste van hen, die het heil zullen beërven? 

De bode engel Gods sprak verder, 

 
Voorwaar, onverwachts zal gij geen beslissingen meer 

hoeven te maken. 
Want gij zult uw loon, dat bij u past, ontvangen! Nu ligt de weg nog 

open, maar het kan opeens zó zijn, dat gij leest op een bordje: 

‘Wegens een te late beslissing, is deze weg voor u gesloten. Ik ken 
u niet, ga weg van Mij! Afzender: Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus 

Christus’. 

 
Lees voor: Spreuken 16, vers 9 en 10  Daar staat geschreven: 

Het hart des mensen overdenkt zijn weg, maar de HERE bestiert 
zijn gang. Het godsoordeel is op de lippen van de koning, in het 

gericht faalt zijn mond niet.  
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En vers 25  Soms schijnt een weg iemand recht, maar het einde 
daarvan voert naar de dood.  

De bode engel Gods sprak verder, 

 
Voorwaar, kies nu en wees radicaal, en maak uw keuze: 

hemel of hel!  
Neem nu de juiste beslissing; kies voor uw behoud en ga een 

relatie aan met Hem. En laat u niet tegenhouden, om naar een volle 

evangelische kerk of pinksterkerk te gaan. Laat u daar sterken en 
groeien en voor u bidden. Als gij één stap vooruit zet, zal God u 

met twee stappen benaderen.  
 

Lees voor: Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Daar staat 

geschreven: Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn 
eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem 

gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft 
zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld 

veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie 

in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds 
veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de 

eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de 

wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben 
dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die 

kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn 
werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat 

tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat zij in God verricht 

zijn. 
De bode engel Gods sprak verder, 

 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 

verdween. 

 
 

 

Profetische openbaring Gods! 
 

DE ENGEL GODS, MICHAËL, BRACHT DEZE BOODSCHAP GODS 

OVER. ONDERWERPEN: MICHAËL, DE DRAKENDODER EN DE 
KONING UIT HET ZUIDEN: BOODSCHAP VERWIJZING NAAR MEER 



 
 

 

2515 
 
 

 

INFO OVER KANNIBALISME NIEUWS! / DUISTERE MACHTEN 
VANUIT HET WITTE HUIS EN MEER! 

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Ik ben profeet Benjamin Cousijnsen. Op 

donderdag 20 februari 2014 kreeg ik de volgende boodschap van 

een bode engel Gods, die ik graag met u wil delen.  
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare, almachtige naam van 
Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus.  

 

Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, zoals gij weet vanuit de 
boodschap van 3 december 2012, met de titel: ‘Profetisch: 

Michaël = De koning van het Zuiden!’, ben ik, Michaël, een 
drakendoder, een ware strijder Gods!  

Gij kunt meer over mij te weten komen, als gij ook naar deze 

boodschap luistert.  
 

Voorwaar, in Duitsland werd een tijd terug een politieman 

gearresteerd wegens kannibalisme.  
Zelfs een politieman kan overgenomen zijn. Verder verspreidt het 

kannibalisme zich, zoals in Noord- en Zuid-Afrika, nu ook in Syrië. 
En Assad roept het hardst: “Het is de schuld van de Christenen!”  

Voorwaar, de duisternis, de overheden, de machten van de 

duisternis grijpen om zich heen, omdat ze gestuurd zijn 
vanuit het Witte Huis door de antichrist! 

De antichrist wil, koste wat het kost, zijn plannen volbrengen, en 
gebruikt ook Assad om Syrië onder andere naar zijn hand te zetten. 

Deze uitgezonden machten weten heel goed wat ze doen, en 

werden eens waargenomen door iemand uit het Witte Huis. Van 
deze persoon ontbreekt nu elk spoor, nadat hij zag, dat Obama de 

antichrist is!  

 
Voorwaar, deze duistere machten zorgen voor verwarring en 

chaos. 
Profeet Benjamin had u in 2012 geopenbaard, dat er een geest van 

verwarring op aarde is. Deze machten zorgen ervoor, dat de ware 
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Christenen, de vrijgekochten die geen naamchristen zijn, maar die 
echt Christen zijn en een relatie hebben, en vrijgekocht zijn in 

Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, de Zoon van God, 

wereldwijd nog meer gehaat worden!  
 

Wie heeft de media in handen, het beeld? 
De antichrist! Het doel van deze media en de duivelse geesten is, 

om door middel van kannibalisme en chaos, en door alles heen wat 

er gebeurt, wereldwijd, zowel Israël als de Christenen over te laten 
komen als de veroorzakers en de ‘haters’! Dit is u geopenbaard 

door Gods enige ware eindtijdprofeet, Benjamin Cousijnsen. 
Voorwaar, het grote plan is, om elk land op te zetten tegen Israël!  

En wat Assad betreft, het schaap in onschuld zelf, maar in 

werkelijkheid is hij een wolf, een mensenmoordenaar, die vele 
graven vol lijken heeft weggewerkt en verbrand, waarbij vele 

Christenen. Hij zal graag met de antichrist ook heel graag samen 
willen werken, om de Christenen te vernietigen! 

Voorwaar, maar men vergeet dat ik, Michaël, de drakendoder, in 

opdracht van de almachtige God van Abraham, Izaäk en Jakob, de 
bolwerken van de antichrist zal tegenwerken! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 
SHALOM 

 
 

 

Help mee aan de professionele opbouw van de 

site! 
 

VOORWAAR, NU IS HET DE TIJD OM IN TE GRIJPEN, HELP MEE MET 
HET TOT STAND KOMEN VAN EEN GOED UITZIENDE, 

PROFESSIONELE WEBSITE. HIJ ZEIDE TOT HEM: ABRAHAM. HIJ 

RIEP HEM BIJ DE NAAM, ZOALS HIJ U OOK ROEPT! 
 

 
 

Volledige weergave: 
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Hallo, van harte welkom! Op 22 februari 2014 werd deze boodschap 
Gods overgebracht door een bode engel Gods, van de God van 

Abraham, Izaäk en Jakob, woord voor woord overgebracht aan 

eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van uw Rabboeni, uw 
Heer Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus. Voorwaar, Kadosh, 

heilig is Jahweh, Jahweh-Jireh zal voorzien! Voorwaar, ik ben de 

bode engel Gods en mijn naam is Lovesadai. Luister aandachtig! 
 

Was het niet zo, dat God Abraham op de proef stelde? 
Hij zeide tot hem: Abraham. Hij riep hem bij de naam, zoals Hij u 

ook roept.  

En deze zeide: “Hier ben ik”.  
Gij kunt dit voor uzelf nalezen in Genesis 22, vers 1 

 
Voorwaar, op 26 januari 2014 werd gij uitgenodigd, om de 

website Evangelical Endtimemachine te bezoeken. 

En op 8 januari 2014 werd aangegeven: ‘Website coming soon, the 
countdown has begun!’ Voorwaar, het is nu 22 februari 2014! 

Profeet Benjamin Cousijnsen en vele anderen werden zwaar op de 

proef gesteld.  
 

Galaten 5, vers 22  Maar de vrucht van de Geest is liefde, 
blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, 

trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. 

 
Voorwaar, meer over deze vruchten kunt gij lezen voor uzelf in 1 

Korinthiërs 13 
 

Voorwaar, aan de website werd nauwelijks gewerkt! 

En omdat de vrijwillige helper vaak te druk was en geen tijd had, 
liep er een vertraging op met de website opbouw, wegens slechte 

taalcommunicatie onder andere. Voorwaar, men werd op de proef 

gesteld! 
 

1 Korinthiërs 13, vers 10  Doch, als het volmaakte komt, zal het 
onvolkomene afgedaan hebben.  
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Voorwaar, nu is het de tijd om in te grijpen. 
Het moet echter nu aangepakt worden en het zal een goed 

uitziende, professionele website moeten worden.  

 
Voorwaar, gij kunt de Evangelische Stichting Eindtijdnieuws 

sponseren en steunen met een gift, om de website tot een 
professionele website eruit te laten springen. 

Vermeld: ‘Vrije gift website’, dan weet men dat het voor het 

webdesign en de opmaak is. 
Voorwaar, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, de God van Israël, 

vraagt u om Gods eenvoudige en ware dienstknecht en ware 
eindtijdprofeet te steunen; dit kan ook als bedrijf of organisatie.  

 

Johannes 1, vers 23  Hij zeide: Ik ben de stem van een die roept 
in de woestijn: Maakt recht de weg des Heren, gelijk de profeet 

Jesaja gesproken heeft. 
 

Voorwaar, gij kunt mailen naar: marion.verkleij@telfort.nl 

Voorwaar, satan is niet blij met deze website, Evangelical Endtime 
Machine, maar laten wij de satan vertrappen met de komst van 

deze professionele website, waar men wakker geschud wordt door 

profeet Benjamin Cousijnsen. Wie Gods dienstknecht zegent, zal 
het dubbelvoudige terug ontvangen. Uw loon zal groot zijn!  

Niets mag onder de maat zijn van Gods werken, want het gaat om 
vele zielen en de tijd is kort!  

 

Voorwaar, de proef is doorstaan; neem de vrucht aan van 
geduld. 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 
verdween. 

 

 
 

Wereldwijde overname en hatelijke 

mensenvernietiging nemen nu snel toe! 
 

BOODSCHAP GODS: PROFEET BENJAMIN COUSIJNSEN ZAG 

HATELIJKHEID ALOM! DIT IS DE GROTE VERDRUKKING, MAAR HET 

mailto:marion.verkleij@telfort.nl
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ERGSTE KOMT NOG! 
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 24 februari 2014 schreef profeet 
Benjamin Cousijnsen het volgende verslag op.  

 

Benjamin, word wakker en volg mij, want ik heb u geroepen 
namens mijn en uw Rabboeni, onze Meester Adonai, Yeshua 

HaMashiach, Isa, Jezus Christus van Nazareth. Profeet Benjamin 
Cousijnsen, neem maar eerst een slokje water. Mijn naam is Rubení 

en ik ben een bode engel Gods.  

 
In de boodschap van 14 juli 2012 hebt gij ook gesproken tot 

de wereld, dat er meer dan 50 landen zich schuldig maken 
aan het doden van Christenen. 

En wie staat achter Israël? Wie bidt er nog voor Israël? 

Ik verplaats u, sprak de bode engel Gods. 
“Naar Israël?” vroeg Benjamin. 

Nee, zei de bode engel Gods. 

“Oh, dan wordt het vast de hemel”, zei Benjamin. 
Nee, sprak de bode engel Gods, naar de hel op aarde. 

“Ojee!” zei Benjamin, “ik had iets beters in gedachten… Waar ben 
ik?” zei Benjamin Cousijnsen plotseling.  

Gij zijt in Syrië. Voorwaar, hoor aandachtig naar deze boodschap! 

 
Lees voor: Openbaring 22, vers 6  Hier staat geschreven: En Hij 

zeide tot mij: Deze woorden zijn getrouw en waarachtig, en de 
Here, de God van de geesten der profeten, heeft zijn engel 

gezonden om zijn knechten te tonen hetgeen weldra geschieden 

moet. 
De bode engel Gods sprak, 

 

En gij, die luistert, hoor ook naar de boodschap van 14 juli 
2012, met als titel: ‘Er is een zware Christenvervolging!’ of 

lees het in het boek ‘RUACHA, YESHU, SHALOM!’  
Dit boek is vol profetieën, dat ook te koop is.  
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Voorwaar, als men alles op papier zou uitschrijven en onderzoeken, 
zou men ontdekken, dat de Verenigde Staten al lange tijd afwist 

van de praktijken met het chemische zenuwgas Sarin! Benjamin, de 

Amerikaanse regering greep pas in, toen men aan het licht bracht, 
dat er reeds velen gedood waren met het zenuwgas.  

 
Voorwaar, denkt gij echt, dat de antichrist om de mensen 

geeft? 

De satan is juist uit op de totale wereldwijde vernietiging van de 
Christenen, in Libië, Cuba, Nigeria, en in West- en Zuid-Soedan, en 

ook hier in Syrië. Kijk daar, profeet Benjamin! 
Ik zag een kind van 7 jaar op de grond, dat aan het wegrotten, aan 

het ontbinden was. 

De bode engel Gods zei, Een groep kinderen werd beloond voor 
deze daad. Ze werd gewurgd, omdat ze Christen was, door de 

moslims. En kijk daar! Daar ligt een massagraf, dat vol zit met 
onschuldigen en vooral met Christenen.  

Ik verplaats u, sprak de bode engel Gods.  

 
Benjamin riep uit, “Help! Waar ben ik?”  

Ik zag plotseling zó veel! Ik bevond mij tussen een mensenmassa. 

Ik zag vele verwilderde, duistere, boze ogen, agressieve blikken, 
gezichten vol van haat; ze waren totaal overgenomen. Ik zag, dat 

men met vier personen een Christenman in elkaar aan het 
schoppen was. Ik kon dit niet aanzien en keerde mij ervan af.  

 

De bode engel Gods sprak, Benjamin, Obama schrapt vele 
klachten van de lijst af, en doet verder weinig met de hoge 

stapels lijsten. 
En hij lacht juist, wanneer het gaat om Christenen, zoals in Noord-

Soedan, waar men een Christelijk gebied bombardeerde, onder 

andere het dorp Damardago.  
“Is mijn streven niet één religie?” zegt de antichrist, “ik doe hier 

niets mee”.  

Benjamin, de moslims denken met hun liefdeloosheid en 
Christenhaat, de hemel te zullen beërven. Maar de God van 

Abraham, Izaäk en Jakob is juist geen God van haat, maar van 
liefde! 
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Lees voor: Johannes 14, vers 6  Hier staat geschreven: Jezus 
zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; 

niemand komt tot de Vader dan door Mij. 

En vers 15 en 16  Wanneer gij Mij liefhebt, zult gij mijn geboden 
bewaren. En Ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere 

Trooster geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn. 
Johannes 16, vers 27  Hier staat geschreven: Want de Vader zelf 

heeft u lief, omdat gij Mij hebt liefgehad en geloofd hebt, dat Ik van 

God ben uitgegaan. 
Johannes 17, vers 14  Hier staat geschreven: Ik heb hun uw woord 

gegeven en de wereld heeft hen gehaat, omdat zij niet uit de 
wereld zijn, gelijk Ik niet uit de wereld ben. 

En vers 20  En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor hen, 

die door hun woord in Mij geloven. 
 

1 Johannes 4, vers 10 en 11  Hierin is de liefde, niet dat wij God 
liefgehad hebben, maar dat Hij ons heeft liefgehad en zijn Zoon 

gezonden heeft als een verzoening voor onze zonden. Geliefden, 

indien God ons zó heeft liefgehad, behoren ook wij elkander lief te 
hebben. 

En vers 14 tot en met 21  En wij hebben aanschouwd en getuigen, 

dat de Vader de Zoon gezonden heeft als Heiland der wereld. Al wie 
belijdt, dat Jezus de Zoon van God is – God blijft in hem en hij in 

God. En wij hebben de liefde onderkend en geloofd, die God jegens 
ons heeft. God is liefde, en wie in de liefde blijft, blijft in God en 

God blijft in hem. Hierin is de liefde bij ons volmaakt geworden, dat 

wij vrijmoedigheid hebben op de dag des oordeels, want gelijk Hij 
is, zijn ook wij in deze wereld. Er is in de liefde geen vrees, maar de 

volmaakte liefde drijft de vrees uit; want de vrees houdt verband 
met straf en wie vreest, is niet volmaakt in de liefde. Wij hebben 

lief, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad. Indien iemand zegt: Ik heb 

God lief, doch zijn broeder haat, dan is hij een leugenaar; want wie 
zijn broeder, die hij gezien heeft, niet liefheeft, kan ook God, die hij 

niet gezien heeft, niet liefhebben. En dit gebod hebben wij van 

Hem: Wie God liefheeft, moet ook zijn broeder liefhebben.  
1 Johannes 5, vers 4 tot en met 9  Hier staat geschreven: Want al 

wat uit God geboren is, overwint de wereld; en dit is de 
overwinning, die de wereld overwonnen heeft: ons geloof. Wie is 

het, die de wereld overwint, dan wie gelooft, dat Jezus de Zoon van 
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God is? Dit is Hij, die gekomen is door water en bloed, Jezus 
Christus, niet slechts met water, maar met het water en met het 

bloed. En de Geest is het, die getuigt, omdat de Geest de waarheid 

is. Want drie zijn er, die getuigen in de hemel: de Vader, het 
Woord, en de heilige Geest; en deze drie zijn één. En drie zijn er, 

die getuigen op de aarde: de Geest en het water en het bloed, en 
de drie zijn tot één. Indien wij het getuigenis der mensen 

aannemen, het getuigenis van God is meerder, want dit is het 

getuigenis van God, dat Hij van zijn Zoon getuigd heeft. 
De bode engel Gods sprak verder, 

 
Voorwaar, ik plaats u weer terug, en gij daar, overdenk dit! 

 

Lees voor uit de 3de brief van Johannes, vers 11  Geliefde, volg 
het kwade niet na, maar het goede. 

 
De bode engel Gods sprak: Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 

Beste luisteraars, ik wil aan deze boodschap niets 
toevoegen, maar ik wil eigenlijk hetgene wat de Here God 

heel duidelijk maakt in de boodschap, benadrukken, 

namelijk dat God een God van liefde is.  
De God van Abraham, Izaäk en Jakob is werkelijk een God van 

liefde. Hij houdt van de mensen! Hij houdt zo veel van de mensen, 
dat Hij zelfs Zijn eniggeboren Zoon Jezus Christus gaf, opdat Hij 

Zijn leven zou geven in uw plaats, en zou sterven aan het kruis van 

Golgotha en de dood zou overwinnen. Deze God van liefde wil ook 
in uw leven, in uw hart komen wonen. Hij wil ook Heer en Meester 

zijn.  
Misschien bent u wel met een heel andere geloofsopvatting 

opgevoed en is het helemaal nieuw wat u hoort. Ik kan alleen maar 

zeggen, Mensen - ik of iemand anders - kunnen u niet overtuigen; 
u kunt alleen uw hart openstellen voor de waarheid, en bidden van: 

“Heer, wilt u mij overtuigen van uw volle waarheid?”  

U kunt ook deze stap zetten en uw hart openen, en Jezus Christus, 
Gods Zoon, vragen om in uw leven te komen, op dit moment. 

Vraag in uw eigen woorden, zoals u bent, en zeg:  
“Here Jezus, als het waar is, Heer, dat u een God van liefde bent, 

dat u Gods Zoon bent, die gekomen is, om mij vrij te maken van 
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welke vorm van haatgevoelens ook, Here, als u gekomen bent om 
mij werkelijk vrij te kopen, om mij te redden van deze hel op 

aarde, kom dan in mijn leven. Dan nodig ik u vandaag uit. Ik doe 

de deur van mijn hart open, kom in mijn leven en verander mij, 
Heer!” 

 
Doe deze stap in geloof!  

Geloof is weten, weten dat het waar is, als u de overtuiging hebt 

vandaag, dat alle woorden van God, die in Gods woord staan en 
ook via de bode engelen Gods in deze laatste dagen, in deze 

eindtijd, gesproken zijn door Gods ware eindtijdprofeet. U kunt het 
ook teruglezen; het is helemaal in lijn met Gods woord. Als u weet, 

het is waar, wacht dan niet langer! Maar open uw hart, want we 

leven in een tijd, waarin mensen daadwerkelijk 100% al 
overgenomen worden. Daarom ziet u op dit moment, wereldwijd, - 

en ik krijg een brok in mijn keel als ik het zeg – maar daarom ziet u 
dat mensen overgenomen worden, dat volk tegen volk opstaat, 

zoals u nu ziet in deze afgelopen week in de Oekraïne. En zo is het 

wereldwijd aan de gang, dagelijks! Het zijn werkelijk de gevallen 
engelen, die de mensen al overgenomen hebben, terwijl deze 

personen in de hel zijn, waardoor de mensen in opstand komen. 

Want het zijn niet de mensen, wat u voor ogen hebt. Maar het zijn 
dus werkelijk de gevallen engelen in de mensen, die ervoor zorgen, 

dat men zich in woede en in haat, in totale blinde woede en totale 
blinde haat, tegen elkaar keert, dat mensen werkelijk elkaar gaan 

afmaken. Het zijn deze machten en krachten van de duisternis, en 

alleen Jezus Christus, de Zoon van God, is Degene, die u kan vullen 
met Zijn Heilige Geest, die u kan vrijkopen, die u kan beschermen, 

totaal! tegen deze machten van de duisternis, die nu losgelaten 
zijn, die nu zijn binnengedrongen op deze aarde.  

 

De Heer is heel radicaal, Hij zegt: of voor of tegen Mij; kies 
vandaag wie gij dienen wilt!  

Laat het niet zover komen, dat u uw ogen opent, en dat u denkt dat 

u in een slaap bent, in een droom, en dat u werkelijk uw ogen 
openslaat in de hel. Nu is het nog de genadetijd, maar de Heer 

weet of u uw hart zal openen in de toekomst: Ja of Nee. Mocht het 
niet zo zijn, dan kan het dus zijn, dat u een dezer dagen – en ik wil 

u niet bang maken, maar het is de waarheid, want Gods woord is 
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de waarheid – dat u werkelijk op een plaats wakker zult worden, 
waar u het zult uitschreeuwen, waar u niet wilt zijn. Laat het niet 

zover komen. Kies voor het goede, volkomene en volmaakte. Kies 

voor de volmaakte liefde van God! Het is niet Gods keuze, dat u 
verloren gaat. Het is juist Gods keuze, dat u behouden wordt. Hij 

wil u redden, maar Hij heeft u een vrije wil gegeven. Ik kan u alleen 
maar zeggen van, Doe hier iets mee, het is uw 

verantwoordelijkheid. Want wij kunnen de boodschappen, zoals de 

Heer het ons opdraagt, doorgeven… ik ben de stem van Benjamin 
Cousijnsen, Gods eindtijdprofeet in deze laatste dagen, en de 

werkers van de laatste dagen zijn ook de stem van Benjamin in 
andere talen – maar alleen God kan u overtuigen. Alleen als u uw 

hart openstelt en u wilt luisteren, zal God het u laten weten.  

 
Tot nu toe zijn vele, vele profetieën in vervulling gegaan; 

onderzoek dit.  
Sinds begin 2012 zijn reeds vele profetieën, die Benjamin van 

tevoren had doorgegeven, gedetailleerd uitgekomen. Uw schellen 

zullen van uw ogen vallen, als u dat ontdekt! Want de Heer die 
spreekt door middel van Benjamin Cousijnsen. Hij is mijn 

eenvoudige man, maar de Heer gebruikt hem machtig, juist net als 

de oude profeten uit het Oude Testament, juist omdat Hij de 
mensheid nu wil waarschuwen, dat de tijd kort, dat de tijd waarlijk 

zeer kort is, en dat de Here Jezus Christus elk moment in de 
Rapture, in de Opname, zal komen. En als u een Christen bent, als 

u werkelijk gaat geloven en de Heer in uw hart aanneemt, en in de 

wegen van de Heer gaat wandelen, dan zult u van het ene op het 
andere moment opgenomen worden en bij de Heer terechtkomen. 

En er zal grote feestvreugde en liefde zijn, terwijl hier op de aarde 
– we zitten al in de grote verdrukking – maar dan zal de 

verdrukking zijn, zoals het nog nooit geweest is op aarde. 

Werkelijk, het zal nog erger worden dan het nu is, in uw land waar 
u zich bevindt. En ik smeek u, voor uzelf, voor uw familie, laat het 

niet zover komen.  

 
De Here zegene u, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
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Dit sieraad is zo waardevol! 
 

BOODSCHAP GODS: ZELFS GOUD MOET ONDERHOUDEN WORDEN, 

OPDAT HET NIET VERDONKERT, ZO OOK IN UW RELATIE MET 
YESHUA HAMASIACH, ISA, JEZUS CHRISTUS! 

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 24 februari 2014 bracht een bode 

engel van de almachtige God deze bijzondere boodschap Gods over 

aan profeet Benjamin Cousijnsen, Gods eindtijdprofeet van de 
laatste dagen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Isa, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Silicia en 

ben een bode engel Gods.  
 

Voorwaar, geliefden des Heren, al draagt gij een sieraad, of 
gij maakt van uw haar onvergankelijk mooi haar, en al is uw 

kleding en uitstraling nog zó oogstrelend… 

Voorwaar, uw ware kostbare sieraad hoort in het hart te zijn. Dit 
sieraad is zo waardevol! 

 

1 Petrus 1, vers 6 tot en met 8  Verheugt u daarin, ook al wordt 
gij thans, indien het moet zijn, voor korte tijd door allerlei 

verzoekingen bedroefd, opdat de echtheid van uw geloof, 
kostbaarder dan vergankelijk goud, dat door vuur beproefd wordt, 

tot lof en heerlijkheid en eer blijke te zijn bij de openbaring van 

Jezus Christus. Hem hebt gij lief, zonder Hem gezien te hebben; in 
Hem gelooft gij, zonder Hem thans te zien, en gij verheugt u met 

een onuitsprekelijke en verheerlijkte vreugde. 
 

Voorwaar, laat uw hart schitteren door zuiver te zijn! 

Want dit wil Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus. Gij daar, geef 
uw goud niet aan de zwijnen! 
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Klaagliederen 4, vers 1  Hoe is het goud verdonkerd, ontluisterd 
het goede, fijne goud! De heilige stenen zijn weggeworpen op de 

hoek van elke straat.  

 
Voorwaar, goud is een edelmetaal en is sterk en het roest 

niet. 
Voorwaar, maar uw Heer en Meester is zelfs waardevoller en 

sterker dan goud, en is onaantastbaar! Want zelfs goud kan wel 

verdonkeren, maar Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus niet. 
Wel kan Hij u gaan verlaten, wegens de zonden en het niet willen 

belijden van deze aan Hem.  
 

Efeziërs 2, vers 8 en 9  Want door genade zijt gij behouden, door 

het geloof, en dat niet uit uzelf: het is een gave van God; niet uit 
werken, opdat niemand roeme. 

 
Voorwaar, zelfs goud moet men onderhouden, en zo is het 

ook met uw relatie met Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus 

Christus! 
Laat uzelf oppoetsen van binnen, en laat de glans schitteren, zodat 

men aan de buitenkant de schittering van Zijn naam kan zien. 

Ruacha, Yeshu, Shalom!  
 

Openbaring 3, vers 18 en 19  Raad Ik u aan van Mij te kopen 
goud, dat in het vuur gelouterd is, opdat gij rijk moogt worden, en 

witte klederen, opdat gij die aandoet en de schande uwer naaktheid 

niet zichtbaar worde; en ogenzalf om uw oogleden te bestrijken, 
opdat gij zien moogt. Allen, die Ik liefheb, bestraf Ik en tuchtig Ik; 

wees dan ijverig en bekeer u. 
 

Voorwaar, en als gij dit goud niet hebt, bekeer u dan! 

 
Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, 

dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die 

in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. 
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 
verdween. 
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En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
 

 

 

Profetie: Hoor Venezuela, zo spreekt de Here tot 

u! 
 
25-02-2014  PROFETISCHE WAARSCHUWING GODS, GEGEVEN AAN 

PROFEET BENJAMIN COUSIJNSEN DOOR DE GOD VAN ABRAHAM, 
IZAÄK EN JAKOB: VENEZUELA, HOOR! EN WIE NIET WIL HOREN, 

GAAT VERLOREN, ZO SPREEKT DE HERE TOT U! 

Volledige weergave: 
 

Hallo, welkom! Dit is een profetische waarschuwing Gods, 

ontvangen door eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen van Jahweh, 
de almachtige God, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, op 25 

februari 2014. 
 

Shalom, Venezuela, hoor aandachtig!  

Ik ben een bode engel Gods en werd uitgezonden naar Gods 
dienstknecht en profeet van de laatste dagen, Benjamin 

Cousijnsen. Voorwaar, Venezuela! 
 

Exodus 2, vers 24  Hier staat geschreven: En God hoorde hun 

klacht en God gedacht aan zijn verbond met Abraham, Izaäk en 
Jakob. 

 

Voorwaar, bekeer u, Maduro! 
Mijn naam is Rikafrim, Gods bode engel, en spreek tot u in de 

almachtige Naam boven alle namen, Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus 
Christus van Nazareth. Stop nu, Maduro, met het geweld, en breek 

uw afgoden af, of gij zal vanwege uw eigenwijsheid gestraft 

worden! Luister naar uw volk, want voor elke ziel die verloren is 
gegaan, mag gij voor de Almachtige verantwoording afleggen!  

 
Job 13, vers 1  Zie, alles heeft mijn oog gezien, mijn oor gehoord 

en in zich opgenomen.  
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Spreuken 15, vers 11 en 12  Dodenrijk en verderf liggen open 
voor de HERE, hoeveel te meer de harten der mensenkinderen! De 

spotter houdt er niet van, dat men hem terechtwijst; tot de wijzen 

zal hij niet gaan.  
Spreuken 25, vers 6 tot en met 8  Praal niet bij de koning, ga niet 

staan op de plaats der groten; want het is beter, dat men tot u 
zegt: Kom hierheen, hoger op! dan dat men u vernedere voor de 

aanzienlijke, die uw ogen hebben gezien. Ga niet haastig over tot 

een rechtsgeding, want wat zult gij ten slotte doen, wanneer uw 
naaste u beschaamd maakt?  

 
Voorwaar, Maduro, deze woorden zijn profetisch! 

 

Spreuken 28, vers 26 en 27  Wie op eigen hart vertrouwt, is een 
dwaas; maar wie in wijsheid wandelt, zal ontkomen. Wie de arme 

geeft, zal geen gebrek lijden; maar wie zijn ogen toesluit, wordt 
zwaar vervloekt.  

Spreuken 29, vers 1 en 2  Wie zijn nek verhardt ondanks herhaalde 

vermaning, wordt opeens onherstelbaar gebroken. Als de 
rechtvaardigen toenemen, verheugt zich het volk; maar het volk 

zucht, als een goddeloze heerst.  

 
Voorwaar, laat uw hart spreken, niet uw eigenwijsheid en 

trots! 
 

Johannes 8, vers 25 en 26  Zij dan zeiden tot Hem: Wie zijt Gij? 

Jezus zeide tot hen: Wat spreek Ik eigenlijk nog met u? Ik heb veel 
over u te zeggen en te oordelen; maar die Mij gezonden heeft, is 

waar, en wat Ik van Hem gehoord heb, dat spreek Ik tot de wereld.  
Johannes 8, vers 32  En gij zult de waarheid verstaan, en de 

waarheid zal u vrijmaken. 

En vers 12  Wederom dan sprak Jezus tot hen en zeide: Ik ben het 
licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de duisternis 

wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben. 

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 
wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
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behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 

naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het 

licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever 
gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want 

een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het 
licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de 

waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat 

zij in God verricht zijn. 
 

Voorwaar, Venezuela, zo spreekt de Here tot u! 
Keer u tot de enige weg voor behoud en redding van uw land. Ook 

zeg ik u, Venezuela: 

 
Leviticus 19, vers 14  Een dove zult gij niet vloeken en voor een 

blinde zult gij geen struikelblok leggen, maar gij zult voor uw God 
vrezen: Ik ben de HERE. 

Leviticus 18, vers 27 tot en met 30  Want al deze gruwelen deden 

de lieden van het land, die vóór u waren, zodat het land onrein 
werd – opdat het land u niet uitspuwe, wanneer gij het 

verontreinigt, zoals het uitgespuwd heeft het volk, dat vóór u was. 

Want ieder die iets van al deze gruwelen doet, – degenen, die ze 
doen, zullen uit het midden van hun volk uitgeroeid worden. Zo zult 

gij het voorschrift dat Ik u geef, in acht nemen, zodat gij de 
gruwelijke inzettingen niet doet, die vóór u gedaan werden, opdat 

gij u daardoor niet verontreinigt. Ik ben de HERE, uw God. 

 
Voorwaar, verandert uw land in zegen! 

En wie niet wil horen, gaat verloren. Ik, de Here, spreek maar één 
keer. Luister naar uw volk, en boven alles naar Yeshua HaMashiach, 

Isa, Jezus Christus van Nazareth.  

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
 

 

 

Een gezegend cadeautje van de Here voor u 
vandaag! 
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BEMOEDIGENDE BOODSCHAP GODS VOOR U, DIE HIJ LIEFHEEFT! 
DE HEER KENT U, EN DE HERE JEZUS CHRISTUS GEEFT U 

VANDAAG DEZE KOSTBARE WOORDEN! "WEES GERUST 

ONTROERD, WANT IK, DE HERE, ZEGEN U EN BEN BIJ U!" 
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Op 26 februari 2014 bracht een bode 
engel van God, van de God van Abraham, Izaäk en Jakob, de 

volgende boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.  
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Isa, Jezus Christus. Voorwaar, ik ben een bode engel 
Gods en mijn naam Chaniak.  

 
En zijt gij, die luistert, niet Cynthia M.? 

Voorwaar,  

 
Wijsheid 7, vers 26  In haar schittert het eeuwige licht, in haar 

wordt Gods kracht feilloos weerspiegeld en zijn goedheid afgebeeld. 

 
Cynthia, zo spreekt de Here tot u: 

Sla acht op Zijn woorden, want gij zijt getoetst en zijt rechtvaardig 
bevonden. 

 

Psalm 26, vers 2 en 3  Doorgrond mij, HEER, en ken mij, peil 
mijn hart en mijn nieren, want uw liefde staat mij voor ogen en ik 

bewandel de weg van uw waarheid.  
Psalm 27, vers 3 en 4  Al trok een leger tegen mij op, mijn hart zou 

onbevreesd zijn, al woedde er een oorlog tegen mij, nog zou ik mij 

veilig weten. Ik vraag aan de HEER één ding, het enige wat ik 
verlang: wonen in het huis van de HEER alle dagen van mijn leven, 

om de liefde van de HEER te aanschouwen, hem te ontmoeten in 

zijn tempel.  
 

Sirach 1, vers 10 tot en met 12  Al wat leeft heeft hij in haar 
laten delen, en hij schenkt haar aan wie hem liefheeft. De liefde 

voor God is eerbiedwaardige wijsheid voor hen aan wie hij zich 
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kenbaar maakt; hij geeft wijsheid aan wie ontzag voor hem 
heeft. Ontzag voor de Heer brengt eer en roem, vreugde en een 

feestelijke krans. Ontzag voor de Heer verkwikt het hart, geeft 

vreugde, blijdschap en een lang leven. Ontzag voor de Heer is een 
gave van de Heer, het baant de weg naar de liefde.  

Sirach 2, vers 1 tot en met 6  Mijn kind, als je de Heer wilt dienen, 
bereid je dan voor op beproevingen. Houd het rechte spoor, wees 

standvastig en word niet ongeduldig in tijden van tegenspoed. Houd 

je stevig aan hem vast en laat hem niet los, dan word je aan je 
levenseinde beloond. Aanvaard alles wat je overkomt en wees ook 

geduldig wanneer je wordt vernederd. Want goud wordt in het vuur 
getoetst, in de oven van vernedering test God de mens die hij 

aanvaardt. Wanneer je ziek bent of armoede lijdt, vertrouw dan op 

hem. Geloof in hem, dan zal hij je helpen, bewandel rechte wegen 
en vestig op hem je hoop.  

 
Voorwaar, telkens hoorde Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus 

Christus, uw gebed. 

Voorwaar, toch was Hij het, die u voor de afgrond wegtrok en uw 
voeten veiligstelde op een veilige rots! 

 

2 Samuël 22, vers 2 en 3  Hij “maar ook zij” zeide: O, HERE, 
mijn steenrots, mijn vesting en mijn bevrijder, mijn God, de Rots, 

bij wie ik schuil, mijn schild… tot zover. 
2 Samuël 22, vers 32  Want wie is God behalve de HERE, wie is een 

rots buiten onze God?  

 
Sirach 14, vers 23 tot en met 25  Hij blikt door haar vensters, 

luistert aan haar deuren. Hij vestigt zich bij haar huis, slaat zijn 
tentpin in haar muren. Hij zet zijn tent vlak bij haar neer, hij vestigt 

zich op een goede plaats.  

 
Zo spreekt de Heer: Wees gerust ontroerd, want Ik, de Here, 

zegen u en ben bij u. 

Gij zijt gevoelig en rechtvaardig en een held in Gods ogen. 
Voorwaar, tot slot zeg ik u: 
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Romeinen 16, vers 20  De God nu des vredes zal weldra de satan 
onder uw voeten vertreden. De genade van onze Here Jezus zij met 

u! 

 
1 Korinthiërs 1, vers 9  God is getrouw, door wie gij zijt geroepen 

tot gemeenschap met zijn Zoon Jezus Christus, onze Here. 
 

Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, 

dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die 
in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. 

En vers 33  Wie zijn getuigenis aanvaardt, heeft bezegeld, dat God 
waarachtig is. 

 

Hoor, dit is uw dag en uw boodschap! 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 

verdween. 
 

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen 

 
SHALOM 

 

“Tranquilo!” (Rustig, neem de tijd!) 
 

SPEEDY IS EEN ZEER SNELLE ENGEL GODS, TIJDENS EEN RUSTIG 

MOMENT, OP BEZOEK BIJ PROFEET BENJAMIN COUSIJNSEN, 
TERWIJL DE ALMACHTIGE GOD RUSTIG, VIA DEZE BODE ENGEL, 

DE WOORDEN DOORGEEFT EN PROFEET BENJAMIN DE 
BOODSCHAP OPSCHRIJFT! 

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 26 februari 2014 bracht een engel des 

Heren, een bode engel Gods, in de naam van Jezus Christus, 

Yeshua HaMashiach, deze boodschap Gods over, van de God van 
Abraham, Izaäk en Jakob, aan Benjamin Cousijnsen, Gods 

eindtijdprofeet. 
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Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Isa, Jezus Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, ik 

ben een bode engel Gods.  

 
Voorwaar, mijn naam is Speedy en ik kom vanuit Puerto 

Vallarta, Mexico, naar u, profeet Benjamin Cousijnsen.  
Ik weet wat gij denkt hoor. Gij denkt aan de cartoon Speedy 

Gonzales, maar als gij goed kijkt, ik ben noch een muis, noch een 

cartoon. Maar ik kwam wel uit Mexico en ben wel zeer snel. 
 

4 Ezra 4, vers 26  Toen antwoordde hij mij, en zeide: Indien gij 
veel onderzoekt, zo zult gij u dikwijls verwonderen, want de tijd 

dezer wereld loopt zeer haastig heen. 

 
Voorwaar, gij daar, wie is sneller? 

Speedy Gonzales, of ik, Speedy de bode engel Gods, of Theresa, of 
Connie, of Jeddy, of Mirella, of Marta, of u die luistert? 

 

Jezus Sirach 21, vers 25  De voet van de dwaas is haastig tot 
een huis in te gaan, maar een mens, die veel ervaren heeft, wordt 

daarvan beschaamd.  

 
Zegt men niet: Haastig gespoed is zelden goed? 

Bettina zou zó de bloembollen op de kop planten, en aan de andere 
kant zou men genieten van haar bloembollen. Voorwaar,  

 

Handelingen 17, vers 11  En dezen onderscheidden zich gunstig 
van die te Tessalonica, daar zij het woord met alle bereidwilligheid 

aannamen en dagelijks de Schriften nagingen, of deze dingen zo 
waren. 

 

Jesaja 28, vers 16  Daarom, zo zegt de Here HERE: Zie, Ik leg in 
Sion een steen ten grondslag, een beproefde steen, een kostbare 

hoeksteen van een vaste grondslag; hij die gelooft, haast niet. 

Lees voor: Romeinen 12, vers 2 tot en met 3  En wordt niet 
gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de 

vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil 
van God is, het goede, welgevallige en volkomene. Want krachtens 

de genade, die mij geschonken is, zeg ik een ieder onder u: 
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koestert geen gedachten, hoger dan u voegen, maar gedachten tot 
bedachtzaamheid, naar de mate van het geloof, dat God elkeen in 

het bijzonder heeft toebedeeld.  

 
Voorwaar, satan is een slavendrijver, en vindt het prachtig 

dat gij meedoet met de massa! 
Snel dit! Doe dat! Luister! Luisteren naar uw baas, uw 

slavendrijver, totdat u dood neervalt. Zou het snellen en haasten 

echt Gods wil zijn?  
Voor satan betekent gij niets, maar voor Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus, wel! 
 

Lees voor: 1 Korinthiërs 13, vers 6  Zij is niet blijde over 

ongerechtigheid, maar zij is blijde met de waarheid. 
 

Galaten 5, vers 22  Maar de vrucht van de Geest is liefde, 
blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, 

trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. 

En vers 25  Indien wij door de Geest leven, laten wij ook door de 
Geest het spoor houden. 

 

Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, 
dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die 

in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. 
De bode engel Gods sprak verder, 

 

Leer hieruit. Wees geen Speedy Gonzales of superheld. 
 

Openbaring 20, vers 12  En ik zag de doden, de groten en de 
kleinen, staande voor de troon, en er werden boeken geopend. En 

nog een ander boek werd geopend, het boek des levens; en de 

doden werden geoordeeld op grond van hetgeen in de boeken 
geschreven stond, naar hun werken. 

 

Voorwaar, wie is snel? 
Niemand dan God alleen.  
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Openbaring 22, vers 20 en 21  Hij, die deze dingen getuigt, 
zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van 

de Here Jezus zij met allen.  

 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 

verdween. 
 

SHALOM 

 
 

 

Wees niet een allespikker! 
 
SOMS IS HET GOED, OM TIJD TE MAKEN EN NA TE DENKEN OVER 

DE GEZEGENDE BOODSCHAPPEN VAN GOD. WEES ECHT, PIK NIET 
HET GRAAN VAN HET WOORD, IN DE KERK, OF UW GROEP, EN 

OOK NIET VAN HET GRAAN VAN DE WERELD! 

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Ik ben profeet Benjamin Cousijnsen. Op 

27 februari 2014 kreeg ik de volgende boodschap van een bode 
engel Gods, die ik graag met u wil delen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Isa, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Rafaël en 

ik ben een bode engel Gods.  
 

Voorwaar, Jessica, hoor naar de boodschap van 23 mei 

2013, met de titel: ‘Jessica, de Heer spreekt tot jou 
vandaag!’ 

De boodschap gaat nu verder.  

 
Voorwaar, en gij, wat zijt gij druk voor de Heer, en maar de 

profetische boodschappen inspreken!  
Maar luistert gij zelf óók wel naar de boodschappen van Yeshua 

HaMashiach, Isa, Jezus Christus? Of zijt gij ook al zo geworden, dat 
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gij zelfs niet meer kunt luisteren, maar wel van alles doet voor de 
kerk? Voorwaar, luister eens naar de boodschap van 24 juli 2013, 

met de titel: ‘Als gij gered zijt, blijf dan niet zitten!’  

 
Voorwaar, wees geen overgenomen hokjesdenker, maar 

wees uzelf. 
Voorwaar, wees ook geen zegenjager, die een beetje hiervan en 

een beetje daarvan meepikt. Want een halve haan overleeft het ook 

niet.  
 

En wow, geweldig! Sommigen doen zo veel voor de Heer, 
wow!  

Maar als ze ook één been uit de kerk hebben staan, en met dit been 

in de wereld zijn, zijn ze een halve haan. Omdat ze en van dit, de 
kerk, Gods woord, of de boodschappen Gods, doorgegeven aan 

Gods eindtijdprofeet, hebben aanvaard, maar ook een beetje meer 
en meer van dat, ook van de wereld hebben aanvaard, steeds 

meer!  

Voorwaar, wees echt en denk niet, dat gij gezegend kunt worden 
door een toneeluitvoering te laten zien voor God. Neem dit in acht! 

Want de God van al wat leeft doorzoekt de harten en gedachten, en 

wil helemaal niet, dat gij bergen hooi op de vork neemt voor Hem. 
Hij wil juist, dat gij de tijd neemt, om even na te denken over uw 

relatie met Hem. Soms is het goed, om tijd te maken, om na te 
kunnen denken over de gezegende boodschappen van God, die 

doorgegeven zijn aan Gods geliefde eindtijdprofeet van de laatste 

dagen. Want aan een ‘halve haan’ – en dit is beeldspraak – heeft 
God echter ook helemaal niets. En als God u geroepen heeft, ga er 

dan helemaal voor! Maar wees zuiver, ook buiten de kerk, maar ook 
in uw hart. En Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, weet wat gij 

van node hebt, zelfs voordat gij erom vraagt.  

 
Zeg tegen iedereen, als getuigenis: ‘Ruacha, Yeshu, Shalom!’  

Ze zullen zeggen: “Wat is dat?” 

En hiermee kunt gij vertellen over de zegengroet. 
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
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Profetie over Israël! Dit komt over u, Israël! 
 

IN DEZE PROFETISCHE BOODSCHAP BESCHRIJFT 

EINDTIJDPROFEET BENJAMIN COUSIJNSEN, WAT DE HERE GOD 
HEM TOONDE, HETGEEN KOMT OVER ISRAEL! O WEE, ISRAEL! 

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! 27 Februari 2014 

Hoor, O Israël, wat Jahweh, de ware God, de enige God van u, O 

Israël, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, tot u te zeggen heeft! 
Neem deze profetische woorden, gesproken door Gods ware profeet 

van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen, ter harte.  
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Isa, Jezus Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, 
mijn naam is Casana en ben de bode engel Gods.  

 
Profeet Benjamin Cousijnsen, kom! 

Ik stapte uit mijn bed en zag meteen, net als vorige keren, dat ik 

bekleed was en eruit zag als een soort hemelse krijger. Toch kon ik 
het weer niet nalaten om even in de spiegel te kijken, en ik zag dat 

mijn haren tot over mijn schouders reikten. Ik voelde bovenop, en 

zag ook dat ik een goedgevulde bos met haren had. Ik zag er weer 
jong uit, zonder rimpels. 

De kleding zag er ook rimpelloos en prachtig uit, zoals de eerdere 
keren, kreukelvrij en gemaakt van stralend wit, fijn linnen. En ik 

had een gouden borstplaat als schild aan, die heel mooi bewerkt 

was. De bode engel Gods keek mee, en sprak, Dit schild is gemaakt 
door de engelen Gods.  

Buiten het huis aangekomen, sprak de bode engel Casana, voordat 
we opstegen, de volgende woorden: Laten wij nu zeer snel door het 

luchtruim gaan, want er wordt, zowel vanuit het luchtruim als vanaf 

de aarde, op ons gelet. 
 

1 Petrus 5, vers 7 en 8  Hier staat geschreven: Werpt al uw 

bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u. Wordt nuchter en 
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waakzaam. Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende 
leeuw, zoekende wie hij zal verslinden.  

En vers 10 en 11  Doch de God van alle genade, die u in Christus 

geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid, Hij zal u, na een korte 
tijd van lijden, volmaken, bevestigen, sterken en grondvesten. Hem 

zij de kracht in alle eeuwigheid! Amen. 
 

De bode engel Casana strekte zijn vleugels uit, met een 

vergelijkbare spanwijdte van een zweefvliegtuig. 
De bode engel Gods straalde veel licht uit, en sprak: Benjamin, 

kom dichterbij de bundel van licht! 
We vlogen zeer snel… en aangekomen bij een soort wormgat, sprak 

de bode engel Gods: 

 
Dan gaan wij nu snel door de tijd vooruit! 

Ik kwam in een soort tunnel of wormgat terecht, waar ik beelden 
zag… 

Ik hoorde de bode engel Gods zeggen: Dit zal nog geschieden! 

En dit is wat ik zag, schrijft Benjamin Cousijnsen. Ik zag soldaten 
over de grond sluipen.  

De bode engel Gods zei, dat dit het grensgebied in Israël was.  

Toen zag ik een raket op het grensgebied van Israël afkomen, en er 
werd door elkaar geroepen. Ik hoorde: “Hezbollah! Hezbollah! 

Hezbollah!” Ik zag Israëlische soldaten vechten, en zag een 
vlagteken op het uniform van de tegenpartij. Ik vroeg, “Welke vlag 

is dat?” 

Syrië! hoorde ik de bode engel Gods duidelijk zeggen. De bode 
engel Gods sprak het volgende: 

 
Voorwaar, Netanyahu zal altijd Israël beschermen. 

Maar door zelf moedwillig op te treden, door God niet erbij in te 

betrekken, maar door zelf bombardementen uit te laten voeren, zal 
de God van Abraham, Izaäk en Jakob, Zijn eigen volk niet kunnen 

beschermen, wegens ongehoorzaamheid! 

Benjamin schrijft: ook zag ik dat de nederzetting bij de Westelijke 
Jordaanoever, het bouwproject, verwoest werd, en ik zag dat er 

daar bommen neerkwamen, en er geschoten werd, ook op andere 
plaatsen in Israël. En ik zag, dat er veel doden en gewonden vielen. 

Ik zag schokkende beelden hiervan!  
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Toen hoorde ik de krachtige stem Gods roepen: O wee, 

Israël! Hoor, Netanyuahu! 

 
Psalm 37, vers 3 tot en met 6  Vertrouw op de HERE en doe het 

goede, woon in het land en betracht getrouwheid; verlustig u in de 
HERE; dan zal Hij u geven de wensen van uw hart. Wentel uw weg 

op de HERE en vertrouw op Hem, en Hij zal het maken; Hij zal uw 

gerechtigheid doen opgaan als het licht, en uw recht als de middag.  
En vers 27 tot en met 29  Wijk van het kwade en doe het goede, 

dan zult gij voor altoos wonen; want de HERE bemint het recht, en 
Hij verlaat zijn gunstgenoten niet. Voor altoos blijven zij bewaard, 

maar het nageslacht der goddelozen wordt uitgeroeid. De 

rechtvaardigen beërven het land en wonen daarin voor immer.  
De bode engel Gods sprak verder, 

 
Voorwaar, bekeer u en doe alles in de rust, en overdenk de 

werken Gods en steun op Hem! 

Benjamin, ik breng u terug nu. 
Toen we terug waren, zei de bode engel Casana nog: Israël zal 

zware klappen te dragen krijgen, maar toch zal Israël hersteld 

worden. 
 

Romeinen 16, vers 19 en 20  Want uw gehoorzaamheid is bij 
allen bekend geworden. Over u verblijd ik mij dus, doch ik wil, dat 

gij niet alleen wijs zijt tot het goede, maar ook onbesmet van het 

kwade. De God nu des vredes zal weldra de satan onder uw voeten 
vertreden. De genade van onze Here Jezus zij met u! 

 
Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, 

dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die 

in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. 
De bode engel Gods sprak verder, 

 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 
verdween. 
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Gij kijkt in de mond, maar Ik kijk in het hart! 
 

OPENBARENDE BOODSCHAP GODS: WAAROM ZOU GIJ EEN GLAS 

HELDER WATER MENGEN MET DONKERZWART WATER, EN ERVAN 
DRINKEN? ZOU DAT GOED VOOR U ZIJN? 

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! In de nacht van 28 februari 2014 werd 

deze boodschap van de almachtige God, de God van Abraham, 

Izaäk en Jakob, overgebracht aan profeet van de laatste dagen, 
Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van uw Rabboeni, uw 

Meester, de Heilige der heiligen, de Koning der koningen, de Leeuw, 

Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus van Nazareth. En de Leeuw 
overwon de dood, en in Zijn naam ben ik, Sirubbeni, gezonden.  

 
Voorwaar, hoor aandachtig, Michael, en gij die Christen zijt. 

Lees voor: Sirach 25, vers 9 tot en met 12  Hier staat 

geschreven: Gelukkig is wie inzicht heeft gekregen en wie spreekt 
voor een aandachtig gehoor. Hoe groot is hij die wijsheid heeft 

gevonden, maar niemand is groter dan wie ontzag heeft voor de 

Heer. Ontzag voor de Heer gaat boven alles; wie daarnaar leeft is 
met niemand te vergelijken.  Liefde voor de Heer begint met ontzag 

voor hem, verbondenheid met de Heer begint met trouw aan hem.  
De bode engel Gods sprak verder, 

 

Voorwaar, licht en donker gaat niet samen! 
Als gij met Yeshua HaMashiach verbonden zijt, en uw leven en 

liefde aan Zijn heerschappij is onderworpen, waarom zou gij een 
glas helder water dan mengen met donkerzwart water, en ervan 

drinken? Zou dat goed zijn voor u? 

 
Lees voor: 2 Korinthiërs 6, vers 14 tot en met 18  Hier staat 

geschreven: Vormt geen ongelijk span met ongelovigen, want wat 

heeft gerechtigheid gemeen met wetteloosheid, of welke 
gemeenschap heeft het licht met de duisternis? Welke 
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overeenstemming is er tussen Christus en Belial, of welk deel heeft 
een gelovige samen met een ongelovige? Welke 

gemeenschappelijke grondslag heeft de tempel Gods met afgoden? 

Wij toch zijn de tempel van de levende God, gelijk God gesproken 
heeft: Ik zal onder hen wonen en wandelen, en Ik zal hun God zijn 

en zij zullen mijn volk zijn. Daarom gaat weg uit hun midden, en 
scheidt u af, spreekt de Here, en houdt niet vast aan het onreine. 

En Ik zal u aannemen, en Ik zal u tot Vader zijn en gij zult Mij tot 

zonen en dochteren zijn, zegt de Here, de Almachtige.  
1 Korinthiërs 6, vers 16 en 17  Of weet gij niet, dat wie zich aan 

een hoer hecht, één lichaam met haar is? Want, zegt Hij, die twee 
zullen tot één vlees zijn. Maar die zich aan de Here hecht, is één 

geest met Hem. 

En vers 18 tot en met 19  Vliedt de hoererij. Elke andere zonde, die 
een mens doet, gaat buiten zijn eigen lichaam om. Maar door 

hoererij bezondigt men zich aan zijn eigen lichaam. Of weet gij niet, 
dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, die in u woont, 

die gij van God ontvangen hebt, en dat gij niet van uzelf zijt? 

De bode engel Gods sprak verder,  
 

Voorwaar, zou satan met zijn mooiste verschijning samen 

kunnen gaan met een tempel Gods, uw Heilige Geest die in u 
woont? 

Volstrekt niet! De uitleg is dus, dat de gelovige niet gebonden mag 
zijn aan een ongelovige, omdat zij niets gemeenschappelijks 

hebben. 

 
Deuteronomium 22, vers 10  Hier staat geschreven: Gij zult niet 

ploegen met een rund en een ezel tezamen. 
 

Voorwaar, geloof en vertrouw God voor een gelovige 

levenspartner. 
Loop niet voor God uit! Hij houdt van u, en verlangt de diepste 

wensen van uw hart te vervullen! Voorwaar, God zal zich nimmer 

vergissen, of te laat komen. Ook wil Hij u voor veel verdriet 
bewaren. 

 
Lees voor: Hebreeën 11, vers 6  Hier staat geschreven: Maar 

zonder geloof is het onmogelijk Hem welgevallig te zijn. Want wie 
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tot God komt, moet geloven, dat Hij bestaat en een beloner is voor 
wie Hem ernstig zoeken. 

 

Kolossenzen 3, vers 2  Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet 
die op de aarde zijn. 

 
Romeinen 12, vers 2  En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, 

maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat 

gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige 
en volkomene. 

De bode engel Gods sprak verder, 
 

Voorwaar, zo sprak de Heer tot u! 

Overdenk deze boodschap. Kies heden wie gij dienen wilt, want 
licht en donker gaat niet samen! Zijt gij samen en ongehuwd, en 

hebt gemeenschap?  
God ziet het als hoererij en overspel! 

 

Lees voor: 1 Korinthiërs 6, vers 16  Hier staat geschreven: Of 
weet gij niet, dat wie zich aan een hoer hecht, één lichaam met 

haar is? Want, zegt Hij, die twee zullen tot één vlees zijn. 

1 Korinthiërs 7, vers 9  Hier staat geschreven: Indien zij zich echter 
niet kunnen beheersen, laten zij dan trouwen. Want het is beter te 

trouwen dan van begeerte te branden. 
De bode engel Gods sprak verder, 

 

Voorwaar, gij, Michael, moet uw wegen, uw relatie met 
Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, herstellen. 

Niemand kan twee heren dienen en de bediening. Voorwaar, de 
bediening gaat niet samen; laat dit in uw hart doordringen! 

 

Lees voor: Sirach 17, vers 25  Hier staat geschreven: Wend je tot 
de Heer, zondig niet langer, bid tot hem, geef hem zo weinig 

mogelijk aanstoot.  

Sirach 23, vers 16  Hier staat geschreven: Twee soorten mensen 
stapelen zonde op zonde, en een derde soort maakt woedend. 

Brandende begeerte is als een laaiend vuur, ze dooft niet voor ze 
helemaal is opgebrand. Een man die met zijn lichaam ontucht 

pleegt stopt niet voordat het vuur is geblust.  
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De bode engel Gods sprak verder, 
 

Voorwaar, gij zijt vanaf heden uit de bediening gezet, in de 

almachtige naam van Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus 
Christus van Nazareth. 

Het is maar goed, dat ik niet alles geopenbaard heb; dit is genoeg! 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 

verdween. 

 
En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

MAART 2014 
 

 

Valse vruchten ontvangen geen zegen! 
 

DIT IS EEN BOODSCHAP VAN DE GOD VAN ABRAHAM, IZAÄK, EN 
JAKOB, DOORGEGEVEN AAN GODS WARE EINDTIJDPROFEET, 

BENJAMIN COUSIJNSEN.  VOORWAAR, SPRAK DE BODE ENGEL 

GODS, VERWACHT NIETS VAN MENSEN, MAAR VAN YESHUA 
HAMASIACH, ISA, JEZUS CHRISTUS VAN NAZARETH. 

 
 

Volledige weergave: 
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Hallo, van harte welkom! Op 1 maart 2014 bracht een bode engel 

van de almachtige God, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, de 

volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet van de laatste 
dagen, Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom, profeet Benjamin Cousijnsen! Ik begroet u in de 

wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, uw 

Rabboeni en onze Heer Adonai, Elohím, Tz’vaot, Here der 
heerscharen.  

 
Voorwaar, ik ben de bode engel Gods, en ben tot u gezonden 

om u de waarheid onder ogen te brengen, voor velen als 

waarschuwing! 
Voorwaar, mijn naam is Merabi. Zo spreekt Jezus Christus tot u via 

Zijn eenvoudige profeet van de laatste dagen. 
 

Galaten 5, vers 1  Hier staat geschreven: Opdat wij waarlijk vrij 

zouden zijn, heeft Christus ons vrijgemaakt. Houdt dus stand en 
laat u niet weder een slavenjuk opleggen. 

 

Voorwaar, het is de waarheid; zo werden velen genezen, 
maar ook een juk opgelegd.  

Zei Jan Zijlstra u niet, omdat gij niet genezen was: “Ga maar naar 
huis en overdenk uw hindernis”? 

Voorwaar, hij werd geboren in een slagersfamilie in Hillegom. 

Voorwaar, satan stelt altijd teleur! 
 

Lees voor: 2 Petrus 2, vers 19  Daar staat geschreven: Vrijheid 
spiegelen zij hun voor, hoewel zij zelf slaven des verderfs zijn; 

immers, door wie men overmeesterd is, diens slaaf is men. 

 
Voorwaar, velen konden lopen! 

En bij velen werd er gezegd, dat de genezing zeker nog verder zou 

gaan, wat men ook had. Maar velen vielen echter terug, voorgoed! 
En ook werd het erger! 

Lees voor: 2 Korinthiërs 11, vers 13 tot en met 15  Hier staat 
geschreven: Want zulke lieden zijn schijn-apostelen, bedrieglijke 

arbeiders, die zich voordoen als apostelen van Christus. Geen 
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wonder ook! Immers, de satan zelf doet zich voor als een engel des 
lichts. Het is dus niets bijzonders, indien ook zijn dienaren zich 

voordoen als dienaren der gerechtigheid; maar hun einde zal zijn 

naar hun werken. 
 

Voorwaar, indrukwekkend is, dat er vaak meer dan 30 
mensen naar voren gaan, per oproep in de kerkdienst. 

Maar, na vier maanden zou de kerk vol moeten zitten met 

bekeerlingen en/of dopelingen. Maar schijn bedriegt, want 3 tot 20 
personen bleven! 

 
Voorwaar, verwacht uw wonder alleen van Yeshua 

HaMashiach, Isa, Jezus Christus! 

Hij geneest nooit half, maar helemaal. 
Voorwaar, velen gingen naar deze gebedsgenezer, zoals Karin, 

Peter, Anita, Bennie, Febe en vele anderen, maar werden nooit 
genezen! Voorwaar, 

 

Openbaring 13, vers 13  Lees dit voor. Hier staat geschreven: En 
het doet grote tekenen, zodat het zelfs vuur uit de hemel doet 

nederdalen op de aarde ten aanschouwen van de mensen. 

De bode engel Gods sprak, 
 

Voorwaar, luister ook naar de boodschap, met de titel: 
‘Profetie: Vele valse profeten door God genoemd!’ van 13 

mei 2013. 

Voorwaar, velen verwachten een wonder van een gebedsgenezer, 
en reizen hiervoor kilometers ver en geven hier zo veel geld aan 

uit.  
 

Voorwaar, er kwam een breuk! 

Valse vruchten zullen vergaan. Daar zal Yeshua HaMashiach, Isa, 
Jezus Christus, wel voor zorgen. Valse vruchten ontvangen geen 

zegen! Zo spreekt de Heer. Al brengen ze Gods woorden nog zo 

mooi. De ‘man van wonderen’, Jan Zijlstra, werd zijn eigen kerk, 
‘De Levensstroom’, uitgezet, en men kreeg ruzie tot aan de 

rechtbank. Grote dromen gingen stuk! Voorwaar, verwacht niets 
van mensen, maar alleen van Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus 

Christus. 
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Voorwaar, zelfs bij de gebedsgenezer Jomanda werd men 

genezen, en kon men lopen met een foto van haar in de 

schoen. 
Maar was de foto versleten door de zweetvoeten, dan was men 

weer ziek en kon men niet meer lopen. Dit is het werk van satan, 
en die stelt altijd teleur! 

 

Lees voor: Spreuken 3, vers 5 tot en met 8  Vertrouw op de 
HERE met uw ganse hart  

en steun op uw eigen inzicht niet. Ken Hem in al uw wegen, dan zal 
Hij uw paden recht maken. Wees niet wijs in eigen ogen, vrees de 

HERE en wijk van het kwaad; het zal medicijn wezen voor uw vlees, 

en lafenis voor uw gebeente.  
Spreuken 10, vers 7 tot en met 10  Hier staat geschreven: De 

gedachtenis des rechtvaardigen zal tot zegening zijn, maar de 
naam der goddelozen zal wegrotten. Wie wijs van hart is, neemt 

geboden aan, maar wie dwaas van lippen is, komt ten val. Wie in 

oprechtheid wandelt, gaat veilig, maar wie zijn wegen verdraait, 
wordt doorzien. Wie met zijn ogen knipt, veroorzaakt smart, wie 

dwaas van lippen is, komt ten val.  

 
Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, 

dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die 
in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. 

De bode engel Gods sprak verder, 

 
Voorwaar, waarom gaat gij niet met alles naar Hem toe, 

Jezus Christus? 
Voorwaar, profeet Benjamin, ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

sprak de bode engel Gods, en verdween. 

 
 

 

God houdt echt van u, en spreekt tot u! 
 

DE BODE ENGEL GODS BRENGT DEZE BOODSCHAP AAN PROFEET 

BENJAMIN COUSIJNSEN, WOORD VOOR WOORD: GODS LIEFDE 
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VOOR U IS ECHT. DE HEER ZAL UW LEVEN TOTAAL VERANDEREN, 
INDIEN U NAAR ZIJN WOORDEN LUISTERT! 

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 3 maart 2014 bracht een bode engel 

van de almachtige God, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, de 

volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet van de laatste 
dagen, Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 

HaMashiach, Isa, Jezus Christus. Voorwaar, zo spreekt de Heer tot 

u! 
 

Voel deze woorden tot in de diepte van uw ziel! 
 

Spreuken 1, vers 23 tot en met 25  Keert u tot mijn vermaning! 

Zie, ik wil mijn geest voor u uitstorten, u mijn woorden 
bekendmaken. Omdat gij weigerdet, toen ik riep, niemand acht gaf, 

toen ik mijn hand uitstrekte, gij al mijn raadgevingen in de wind 

sloegt, en mijn vermaning niet wildet. 
 

Lees voor: Ezechiël 16, vers 25  Op elk kruispunt hebt gij uw 
verhevenheid gebouwd, uw schoonheid weggeschonken, u aan 

iedere voorbijganger schaamteloos aangeboden en veel ontucht 

gepleegd. 
En vers 30  Hoe werdt gij door hartstocht verteerd, luidt het woord 

van de Here HERE, dat gij dit alles gedaan hebt, het werk van een 
brutale hoer. 

En vers 33  Aan alle hoeren geeft men geschenken, maar gij gaaft 

zelf geschenken aan al uw minnaars en loktet hen daarmee om van 
alle kanten naar u toe te komen en ontucht met u te plegen. 

 

Voorwaar, bekeer u en stort u niet verder in de afgrond! 
 

Lees voor: Galaten 5, vers 7 en 8  Hier staat geschreven: Gij liept 
goed. Wie is u in de weg gekomen, dat gij aan de waarheid niet 



 
 

 

2548 
 
 

 

meer gehoorzaamt? Die overreding kwam niet van Hem, die u 
roept. 

En vers 19 tot en met 21  Het is duidelijk, wat de werken van het 

vlees zijn: hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, 
veten, twist, afgunst, uitbarstingen van toorn, zelfzucht, 

tweedracht, partijschappen, nijd, dronkenschap, brasserijen en 
dergelijke, waarvoor ik u waarschuw, zoals ik u gewaarschuwd heb, 

dat wie dergelijke dingen bedrijven, het Koninkrijk Gods niet zullen 

beërven. 
 

1 Korinthiërs 6, vers 10 en 11  Dwaalt niet! Hoereerders, 
afgodendienaars, overspelers, schandjongens, knapenschenders, 

dieven, geldgierigen, dronkaards, lasteraars of oplichters, zullen het 

Koninkrijk Gods niet beërven. En sommigen uwer zijn dat geweest. 
Maar gij hebt u laten afwassen, maar gij zijt geheiligd, maar gij zijt 

gerechtvaardigd door de naam van de Here Jezus Christus en door 
de Geest van onze God. 

De bode engel Gods sprak verder, 

 
Voorwaar, hoererij gaat tegen Gods wetten in. 

En ze zullen het Koninkrijk Gods niet beërven, tenzij men zich 

bekeert. Voorwaar, ik ben de bode engel Revitria. Hoor aandachtig! 
 

1 Korinthiërs 7, vers 1 en 2  Wat nu de punten betreft, waarover 
gij mij geschreven hebt, het is goed voor een mens niet aan een 

vrouw verbonden te zijn, maar met het oog op de gevallen van 

hoererij moet ieder zijn eigen vrouw hebben en iedere vrouw haar 
eigen man. 

 
1 Thessalonicenzen 4, vers 3 en 4  Want dit wil God: uw 

heiliging, dat gij u onthoudt van de hoererij, dat ieder uwer in 

heiliging en eerbaarheid zijn vat wete te verwerven. 
 

2 Korinthiërs 4, vers 7  Hier staat geschreven: Maar wij hebben 

deze schat in aarden vaten, zodat de kracht, die alles te boven 
gaat, van God is en niet van ons. 

De bode engel Gods sprak verder, 
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Voorwaar, hoererij is één lichaam zijn met iemand, die niet 
de eigen man of vrouw is. 

Voorwaar, wat uw verleden ook was, en wat voor misdaad gij ook 

begaan hebt, al heeft de wereld en zelfs de kerk en uw familie u 
verworpen, ik vertel u over Maria Magdalena. 

 
Johannes 8, vers 4 tot en met 11  Meester, deze vrouw is op 

heterdaad betrapt bij het plegen van overspel; en in de wet heeft 

Mozes ons bevolen zulken te stenigen; Gij dan, wat zegt Gij? En dit 
zeiden zij om Hem in verzoeking te brengen, opdat zij iets hadden 

om Hem aan te klagen. Maar Jezus bukte neder en schreef met de 
vinger op de grond. Doch toen zij Hem bleven vragen, richtte Hij 

Zich op en zeide tot hen: Wie van u zonder zonde is, werpe het 

eerst een steen naar haar. En weer bukte Hij neder en schreef op 
de grond. Maar toen zij dit hoorden, gingen zij één voor één weg, 

te beginnen bij de oudsten, en zij lieten Jezus alleen en de vrouw in 
het midden. En Jezus richtte Zich op en zeide tot haar: Vrouw, waar 

zijn zij? Heeft niemand u veroordeeld? En zij zeide: Niemand, Here. 

En Jezus zeide: Ook Ik veroordeel u niet. Ga heen, zondig van nu af 
niet meer! 

 

Voorwaar, belangrijk is: ga heen en zondig niet meer, anders 
wordt u wel veroordeeld.  

Dit betekent, dat u zich overgeeft aan Yeshua HaMashiach, Isa, 
Jezus Christus, en vooruitkijkt. Stap over naar uw redding, en 

vraag vergeving van al uw zonden aan Hem! Het is beter te 

branden van vreugde in de hemel, dan te branden in de hel, vol van 
pijn en sadistische praktijken: een ware horror! Breek ermee! Stap 

heden uit die wereld, voordat het u echt schade toebrengt. Stop 
radicaal, en ga naar een volle evangelische kerk of pinksterkerk. 

Het zal uw leven totaal veranderen! 

 
Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Hier staat geschreven: Want 

alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon 

gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren 
ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de 

wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de 
wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet 

veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of 
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zij” niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van 
God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de 

mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun 

werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het 
licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag 

komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 
zijn “en haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 

 

De waarheid is: God houdt echt van u! 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods. 

 
 

 

De Heer openbaart nog vele valse vruchten! 
 

ZO ZIJN ER NOG VELE VALSE VRUCHTEN, DIE GEOPENBAARD 

GAAN WORDEN AAN DE WERELD!  
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Op 3 maart 2014 ’s avonds bracht een 
bode engel van de almachtige God, de God van Abraham, Izaäk en 

Jakob, deze openbarende boodschap over aan profeet van de 

laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom, profeet Benjamin Cousijnsen! Ik begroet u in de 
wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, uw 

Rabboeni en Meester. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, mijn naam 

Merabi en wederom ben ik naar u gezonden.  
 

Voorwaar, zoals ik u reeds mededeelde op 1 maart 2014, dat 
valse vruchten geen zegen zullen ontvangen, maar valse 

vruchten zullen vergaan! 

Zo zijn er nog vele valse vruchten, die aan de wereld geopenbaard 
zullen worden. Voorwaar, dezelfde kenmerken, zoals bij Jan Zijlstra 

en Benny Hinn, en de valse profeet Owuor, en van vele anderen, 

komen overeen met elkaar.  
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Profeet Owuor kon ook niet uitleggen, waarom men na een 
groot wonder, de volgende dag wederom met krukken en 

rolstoelen weer aanwezig was. 

Voorwaar, niemand heeft Owuor gezalfd als profeet! Ook zegt hij 
tegen de luisteraars, via zijn radiozender, sinds 2011: “De tijd is 

voorbij; u wordt nu elk moment weggenomen”. En dan zegt hij, “Bij 
mij vindt de Opname plaats!” 

Voorwaar, men vergeet echter, dat kameleons kunnen veranderen 

van kleur. En zo doet de maitreya zich voor als profeet Owuor, en 
doet dus vele wonderen! En de boze geesten doen vele wonderen, 

maar stellen velen keer op keer teleur. 
 

Lees voor: 1 Petrus 5, vers 6 tot en met 8  Hier staat 

geschreven: Vernedert u dan onder de machtige hand Gods, opdat 
Hij u verhoge te zijner tijd. Werpt al uw bekommernis op Hem, 

want Hij zorgt voor u. Wordt nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij, 
de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal 

verslinden.  

 
1 Johannes 4, vers 1 en 2  Hier staat geschreven: Geliefden, 

vertrouwt niet iedere geest, maar beproeft de geesten, of zij uit 

God zijn; want vele valse profeten zijn in de wereld uitgegaan. 
Hieraan onderkent gij de Geest Gods: iedere geest, die belijdt, dat 

Jezus Christus in het vlees gekomen is, is uit God.  
 

Voorwaar, verwacht alles van Yeshua HaMashiach, Isa, 

Jezus Christus van Nazareth! 
Voorwaar, de Heer houdt van u, en kan u ook thuis genezen. Kom 

met uw gebed, zoals u bent!  
 

Luister ook naar de andere boodschappen van profeet 

Benjamin Cousijnsen. 
En ontdek dat de God van Abraham, Izaäk en Jakob niet alleen 

toen, maar ook nu nog, Dezelfde is. En ook nu nog zendt Hij, net 

zoals toen, Zijn engelen, zelfs om velen te redden! Alleen, niet 
iedereen gelooft dit. 

 
Lees voor: Johannes 3, vers 16  Hier staat geschreven: Want alzo 

lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon 
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gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren 
ga, maar eeuwig leven hebbe. 

 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 
verdween. 

 
 

 

Een waarschuwing van God aan alle kerkleiders! 
 

WAARSCHUWENDE BOODSCHAP GODS, GERICHT AAN DE 

KERKLEIDERS IN DE WERELD! HOOR NAAR DEZE BOODSCHAPPEN 
GODS EN BEKEER U, WANT GIJ LOOPT GEVAAR, ALS GIJ GODS 

WARE EINDTIJDPROFEET VEROORDEELT! 
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 4 maart 2014 werd deze 
waarschuwende boodschap Gods gebracht aan eindtijdprofeet 

Benjamin Cousijnsen.  

 
Shalom! Ik begroet u, profeet Benjamin Cousijnsen, in de 

almachtige naam van uw enige Rabboeni en onze almachtige 

Rabboeni, Adonai, Jahweh, Tze’va’ot, Yeshua HaMashiach, de 
Koning der koningen, Jezus Christus van Nazareth.  

 
Voorwaar, bij het horen van de waarachtige, almachtige 

naam, schudt waarlijk de grond in de hel, en valt zelfs satan 

van de troon. 
Voorwaar, als gij een pastoor zijt, of wie dan ook, en gij neemt het 

niet serieus, dat de almachtige God nog steeds Dezelfde is, dan zal 
straks ook uw grond onder uw voeten wegvallen, van verbazing, en 

zult ook u, met uw eigen kerk en koninkrijk, van uw troon vallen!  

“Waarom?” zult u zeggen. 
Voorwaar, omdat uw geloof niet groot genoeg was.  

“Oh, jawel hoor!” zegt de satan en zelfs de hokjesdenker, terwijl ze 

vastzitten in hun structuur. Ze zijn dus echter gebonden. Voorwaar, 
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ik ben een bode engel Gods, Michaël, en werd als bode engel 
uitgezonden, om als het ware tegen vele ezels te spreken. 

 

Benjamin Cousijnsen is waarlijk uitgekozen, en is een 
eenvoudige profeet, die inderdaad engelen ontvangt. 

Ja, juist hem! Omdat Benjamin niet vastzit, zoals velen in hun 
denken en in hun kerkstructuur, hun eigen koninkrijkje. Gij oordeelt 

echter over Gods ware dienstknecht, die de Almachtige zeer 

liefhebt. En zelfs over de engelen zegt gij: “God zendt geen 
engelen”, en u zegt: “Profeet Benjamin Cousijnsen is vals”. 

Voorwaar, dit is de reden: doordat gij vastzit! 
 

Hoe vaak heeft God niet Zijn engelen uitgezonden, om ook u 

en vele anderen te redden? 
Zou God dat alleen vroeger gedaan hebben in het verleden, en niet 

nu, omdat gij zo denkt? 
God is heden Dezelfde! 

 

Lees voor: Jeremia 32, vers 27  Hier staat geschreven: Zie, Ik, de 
HERE, ben de God van al wat leeft; zou voor Mij iets te wonderlijk 

zijn? 

 
Voorwaar, door verkeerd te denken, in hokjes, zullen velen 

verloren gaan! 
Voorwaar, hoor aandachtig! Misschien zijn er nog pastoors, die nu 

nog ziende kunnen worden. 

 
Openbaring 22, vers 6  Lees dit voor. Hier staat geschreven: En 

Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn getrouw en waarachtig, en de 
Here, de God van de geesten der profeten, heeft zijn engel 

gezonden om zijn knechten te tonen hetgeen weldra geschieden 

moet. 
 

Numeri 12, vers 6  Toen zeide Hij: Hoort nu mijn woorden. Indien 

onder u een profeet is, dan maak Ik, de HERE, Mij in een gezicht 
aan hem bekend, in een droom spreek Ik met hem. 

 
Johannes 12, vers 37 tot en met 40  En hoewel Hij zovele 

tekenen voor hun ogen gedaan had, geloofden zij niet in Hem, 
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opdat het woord van de profeet Jesaja vervuld werd, dat hij sprak: 
Here, wie heeft geloofd, wat hij van ons hoorde? En aan wie is de 

arm des Heren geopenbaard? Hierom konden zij niet geloven, 

omdat Jesaja elders gezegd heeft: Hij heeft hun ogen verblind en 
hun hart verhard, dat zij niet met hun ogen zien, met hun hart 

verstaan en zich bekeren, en Ik hen geneze. 
En vers 48  Wie Mij verwerpt en mijn woorden niet aanneemt, heeft 

een, die hem oordeelt: het woord, dat Ik heb gesproken, dat zal 

hem oordelen ten jongsten dage. 
De bode engel van de almachtige God sprak verder, 

 
Voorwaar, wijst gij profeet Benjamin Cousijnsen af, vanwege 

uw patroondenken en overname, dan zult u zich straks 

verbazen, dat uw koninkrijkje en structuur u naar de 
afgrond bracht. 

Voorwaar, ik ben Michaël. Hoor naar deze boodschappen Gods en 
bekeer u! Want gij loopt gevaar, als gij Gods ware eindtijdprofeet 

veroordeelt. Zelfs de engelen, die toen, maar ook nu, uitgezonden 

worden naar de profeet van de laatste dagen, mag gij niet 
veroordelen. Want ook wij werden uitgezonden in de almachtige 

naam van Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus van Nazareth, de 

Zoon van de almachtige God!  
 

En vaak, niet alleen toen, maar ook nu, werden de engelen 
gestuurd, om velen te redden bij gevaren. 

Dus breek ermee en neem de waarheid aan, en onderzoekt u heel 

diep! Vooral vele pastoors komen hiervoor in aanmerking. God 
bracht profeet Benjamin Cousijnsen in uw midden, en het is aan u 

de keuze, nu! Maar Gods keuze komt straks wel voor u.  
Voorwaar, wie profeet Benjamin Cousijnsen zegent, zal gezegend 

worden en het zeker bemerken. Maar wie hem afwijst, zal het ook 

zeker bemerken, want hij is de laatste van de heilige profeten in de 
laatste dagen! 

 

Lees tenslotte voor: Johannes 3, vers 16  Hier staat geschreven: 
Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren 

Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet 
verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. 
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Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 
verdween. 

 

 
 

Seksverslaafde, deze boodschap is voor u! 
 
DE ALMACHTIGE GOD LIET DEZE BOODSCHAP VIA ZIJN BODE 

ENGEL GODS OVERBRENGEN, EN WOORD VOOR WOORD 
OPSCHRIJVEN DOOR ZIJN WARE DIENSTKNECHT EN PROFEET, 

BENJAMIN COUSIJNSEN! 

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Deze boodschap werd gebracht door een 

bode engel van de almachtige God, de God van Abraham, Izaäk en 
Jakob, op woensdag 5 maart 2014. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Isa, Jezus Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, 

mijn naam is Rafaël, ik ben een bode engel Gods. 
 

Voorwaar, God ziet alles, wanneer gij naar bladen kijkt, of 

naar uw TV of computer, of buiten zijt, en een mens ziet, die 
geschapen is door God, dan kunt gij maar aan één ding 

denken. 
 

Genesis 1, vers 27  Hier staat geschreven: En God schiep de 

mens naar zijn beeld; naar Gods beeld schiep Hij hem; man en 
vrouw schiep Hij hen. 

Genesis 2, vers 7  Toen formeerde de HERE God de mens van stof 
uit de aardbodem en blies de levensadem in zijn neus; alzo werd de 

mens tot een levend wezen. 

De bode engel Gods sprak verder, 
 

God maakte de mens met zo veel liefde, en zei dat het goed 

was, wat Hij maakte, en blies er zelfs seksualiteit in. 
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Een gave van God, waarvan de man en vrouw samen van zouden 
genieten, alleen: binnen het huwelijk. Voorwaar, 

 

Lees voor: 1 Korinthiërs 2, vers 9 en 10  Hier staat: Maar, gelijk 
geschreven staat:  

Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en wat in 
geen mensenhart is opgekomen, al wat God heeft bereid voor 

degenen, die Hem liefhebben. Want óns heeft God het geopenbaard 

door de Geest. Want de Geest doorzoekt alle dingen, zelfs de 
diepten Gods. 

 
Hebreeën 13, vers 4  Het huwelijk zij in ere bij allen en het bed 

onbezoedeld, want hoereerders en echtbrekers zal God oordelen. 

De bode engel Gods sprak verder, 
 

Voorwaar, luister! 
God maakt geen fouten, ook al zegt men, dat men in een verkeerd 

lichaam zit, enzovoorts. Het was vanaf den beginne: man en vrouw, 

en geen vrouw met vrouw, of man met man. Velen hebben zich 
laten verleiden door de vader van de leugen, en geven zelfs God de 

schuld en kiezen voor het tegennatuurlijke!  

 
Voorwaar, seks is voor binnen het huwelijk tussen man en 

vrouw. 
 

In Genesis 1, vers 28 staat geschreven: En God zegende hen en 

God zeide tot hen: Weest vruchtbaar en wordt talrijk. Tot zover. 
 

God zegende dus duidelijk de man en de vrouw, en zal 
nimmer de werken van satan zegenen, die tegennatuurlijk 

en zonde zijn.  

Voorwaar, zo spreekt de Heer: Wees sterk! 
 

1 Korinthiërs 3, vers 16 tot en met 19  Hier staat geschreven: 

Weet gij niet, dat gij Gods tempel zijt en dat de Geest Gods in u 
woont? Zo iemand Gods tempel schendt, God zal hem schenden. 

Want de tempel Gods, en dat zijt gij, is heilig! Laat niemand zichzelf 
misleiden! Indien iemand onder u meent wijs te zijn in deze tijd, hij 

worde dwaas, om wijs te worden. Want de wijsheid dezer wereld is 
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dwaasheid voor God. Want er staat geschreven: Die de wijzen 
vangt in hun sluwheid. 

De bode engel Gods sprak verder, 

 
Zelfs satan vangt velen met zijn sluwheid, en trekt u graag 

mee om tegen God in te gaan! 
 

Lees voor: Markus 9, vers 43 tot en met 48  Hier staat 

geschreven: En indien uw hand u tot zonde verleidt, houw haar af. 
Het is beter, dat gij verminkt ten leven ingaat, dan dat gij met uw 

twee handen ter helle vaart, in het onuitblusbare vuur, waar hun 
worm niet sterft en het vuur niet wordt uitgeblust. En indien uw 

voet u tot zonde zou verleiden, houw hem af. Het is beter, dat gij 

kreupel ten leven ingaat, dan dat gij met uw twee voeten in de hel 
geworpen wordt, waar hun worm niet sterft en het vuur niet wordt 

uitgeblust. En indien uw oog u tot zonde zou verleiden, ruk het uit. 
Het is beter, dat gij met één oog het Koninkrijk Gods binnengaat, 

dan dat gij met twee ogen in de hel geworpen wordt, waar hun 

worm niet sterft en het vuur niet wordt uitgeblust. 
 

Mattheüs 5, vers 27 en 28  Hier staat: Gij hebt gehoord, dat er 

gezegd is: Gij zult niet echtbreken. Maar Ik zeg u: Een ieder, die 
een vrouw aanziet om haar te begeren, heeft in zijn hart reeds 

echtbreuk met haar gepleegd. 
De bode engel Gods sprak verder, 

 

Voorwaar, zelfbevrediging buiten het huwelijk om is een 
vrucht van egoïsme, jaloezie en totale overname, van 

verslaving en ongehoorzaamheid aan God. 
Seks buiten het huwelijk is dus zonde! Ook telt dit voor het 

volgende: 

 
Romeinen 1, vers 27 tot en met 28  Hier staat geschreven: 

Eveneens hebben de mannen de natuurlijke omgang met de vrouw 

opgegeven, en zijn in wellust voor elkander ontbrand, als mannen 
met mannen schandelijkheid bedrijvende en daardoor het 

welverdiende loon voor hun afdwaling in zichzelf ontvangende. En 
daar zij het verwerpelijk achtten God te erkennen, heeft God hen 
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overgegeven aan een verwerpelijk denken om te doen wat niet 
betaamt. 

De bode engel van de almachtige God sprak verder, 

 
Voorwaar, velen zijn seksverslaafd en overgenomen door 

een boze geest. 
Deze boze geest wil de Christenen vooral van God aftrekken!  

 

In Exodus 20, vers 3 staat geschreven: Gij zult geen andere 
goden voor mijn aangezicht hebben. 

En vers 5  Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Tot 
zover. 

De bode engel Gods sprak, 

 
Gij zult niet uw pornografie in bladen, computer en TV, en 

vul maar in, begeren. 
 

Exodus 20, vers 17  Hier staat geschreven: Gij zult niet begeren 

uws naasten huis; gij zult niet begeren uws naasten vrouw, noch 
zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn rund, noch zijn 

ezel, noch iets dat van uw naaste is. 

 
Handelingen 17, vers 11 en 12  En dezen onderscheidden zich 

gunstig van die te Tessalonica, daar zij het woord met alle 
bereidwilligheid aannamen en dagelijks de Schriften nagingen, of 

deze dingen zo waren. Velen dan van hen kwamen tot het geloof, 

en van de aanzienlijke Griekse vrouwen en mannen niet weinigen. 
De bode engel Gods sprak verder, 

 
Voorwaar, overdenk deze boodschap. 

Misschien heeft u een vrucht, die nu wel onderscheiden wordt door 

u: dat het inderdaad een zonde is, een verslaving, en dat het u 
overneemt en wegtrekt van God! Uw lichaam verlangt maar naar 

één ding: de tempel Gods te verontreinigen, en gij hebt al van alles 

geprobeerd. Voorwaar, 
 

1 Korinthiërs 7, vers 2  Daar staat geschreven: Maar met het oog 
op de gevallen van hoererij moet ieder zijn eigen vrouw hebben en 

iedere vrouw haar eigen man. 
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En vers 9 en 10  Indien zij zich echter niet kunnen beheersen, laten 
zij dan trouwen. Want het is beter te trouwen dan van begeerte te 

branden. Doch hun, die getrouwd zijn, beveel ik niet, maar de 

Here, dat een vrouw haar man niet mag verlaten. 
De bode engel Gods sprak verder, 

 
Voorwaar, wees rein en puur, en ga al uw afgoden, die u 

wegtrekken, uit uw huis doen. 

Maar wees radicaal, en doe alles, wat een onreine magneet is, uit 
uw midden weg. Breek ermee en kies heden wie gij dienen wilt!  

Voorwaar, ga trouw naar een volle evangelische kerk of 
pinksterkerk, en laat u opbouwen en laat voor u bidden voor 

bevrijding, in Jezus Christus’ naam.  

En voorwaar, maak een kalender en kruis elke dag uw overwinning 
aan, die gij in Christus behaald hebt. En dank Yeshua HaMashiach, 

Isa, Jezus Christus, voor Zijn kracht en overwinning. Doe dit elke 
dag! En laat uw wapenrusting niet zakken. 

 

Galaten 4, vers 9  Hier staat geschreven: Nu gij echter God hebt 
leren kennen, ja, meer nog, door God gekend zijt, hoe kunt gij 

thans terugkeren tot die zwakke en armelijke wereldgeesten, 

waaraan gij u weder van meet aan dienstbaar wilt maken? 
 

Efeziërs 6, vers 10 tot en met 13  Hier staat geschreven: Voorts, 
weest krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht. Doet de 

wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de 

verleidingen des duivels; want wij hebben niet te worstelen tegen 
bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen 

de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de 
hemelse gewesten. Neemt daarom de wapenrusting Gods, om 

weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om, uw taak geheel 

vervuld hebbende, stand te houden. 
En vers 16  Neemt bij dit alles het schild des geloofs ter hand, 

waarmede gij al de brandende pijlen van de boze zult kunnen 

doven. 
 

Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, 
dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die 

in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. 
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De bode engel Gods sprak verder, 
 

Voorwaar, ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel 

Gods, en verdween. 
 

 
 

Versla de satan met de Naam die hij vreest!  
 
LEER, HOE JE IN DE ALMACHTIGE NAAM VAN YESHUA HAMASIACH, 

JEZUS CHRISTUS, IN GELOOF DE BOZE VOORGOED KUNT 

BLOKKEREN! 
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Op woensdagavond 5 maart 2014 bracht 
een engel des Heren, een bode engel Gods, in de naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus, deze boodschap Gods, van de God van 
Abraham, Izaäk en Jakob, over aan eindtijdprofeet van de laatste 

dagen, Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom, strijders van de Allerhoogste!  

Mijn naam is Michaël, de drakendoder. Ik begroet u in de naam van 

de Koning der koningen, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, 
Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus.  

Voorwaar, ridders en strijders van God, in de middeleeuwen stond 
men reeds bekend op aarde met de idealen als trouw, dapperheid, 

moed, kracht en vaardigheden, en vooral doorzettingsvermogen. 

Voorwaar, gij ridders en strijders zijt niet van de aarde! En wat zijn 
uw idealen als kind van God, van de Allerhoogste? Kan Yeshua 

HaMashiach, Isa, Jezus Christus, ook zo trots op u zijn? 
Voorwaar, vele kinderen Gods laten zich laf in de rug steken, of in 

hun droom kleineren en overwinnen! Voorwaar, neem de goede 

houding aan. Merendeels wordt gij verrast door de zwarte ridder uit 
de duisternis.  

 

Gij moet uw gedachten beschermen en weten, wie gij in 
Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, bent!  
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Want de Koning der koningen neemt geen genoegen met een 
verliezer. Een ware ridder en strijder Gods zal altijd weigeren aan 

een nederlaag! Voorwaar, 

 
Lees voor: 2 Korinthiërs 10, vers 3 en 4  Hier staat geschreven: 

Want al leven wij in het vlees, wij trekken niet ten strijde naar het 
vlees, want de wapenen van onze veldtocht zijn niet vleselijk, maar 

krachtig voor God tot het slechten van bolwerken. 

 
Voorwaar, aanvallen!  

Geloof verzet bergen en geeft u de overwinning, omdat gij meer 
dan gewone ridders en strijders zijt dan zij uit de middeleeuwen, in 

Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus! Voorwaar,  

 
Lees voor: Efeziërs 6, vers 12  Want wij hebben niet te worstelen 

tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, 
tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten 

in de hemelse gewesten. 

 
Voorwaar,  

 

Sirach 12, vers 8 tot en met 18  Hier staat geschreven: Als het 
je goed gaat weet je niet wie je vriend is, als het je slecht gaat 

merk je wie je vijand is. Als het je goed gaat ergert je vijand zich, 
als het je slecht gaat houdt ook je vriend zich afzijdig. Vertrouw je 

vijand niet, nooit van je leven, zoals koper groen uitslaat, zo komt 

zijn kwaadaardigheid tevoorschijn. Zelfs als hij nederig doet en 
voor je buigt, moet je op je hoede zijn en voor hem oppassen. Dan 

ben je voor hem als iemand die een spiegel polijst en weet dat hij 
weer dof wordt. Duld hem niet naast je, anders verdringt hij je van 

je plaats. Laat hem niet zitten aan je rechterhand, anders neemt hij 

je plaats in. Als je mijn waarschuwing te laat begrijpt, zal dat je 
uiteindelijk berouwen. Wie heeft medelijden met een 

slangenbezweerder die gebeten wordt, of met wie zich te dicht bij 

wilde dieren waagt, of met iemand die met een zondaar omgaat en 
in diens zonden verstrikt raakt? Hij blijft korte tijd bij je, maar als 

het je slecht gaat laat hij je in de steek. Een vijand smeert je 
honing om de mond, maar in zijn hart graaft hij een valkuil voor je. 

Een vijand huilt tranen met tuiten, maar als hij de kans krijgt drinkt 
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hij je bloed. Als onheil op je weg komt, staat hij naast je en doet of 
hij je helpt, maar hij laat je struikelen. Dan schudt hij meewarig 

zijn hoofd en wrijft zich in de handen, roddelt over je en toont zijn 

ware gezicht.  
 

Voorwaar, zelfs Daniël wist hoe hij een draak moest 
aanpakken! 

 

Lees voor: Daniël C, vers 26 en 27  Hier staat geschreven: Als u 
mij toestemming geeft, majesteit, zal ik de draak zonder zwaard of 

stok doden.’ De koning antwoordde: ‘U hebt mijn toestemming.’ 
Daniël nam wat teer, vet en dunne graten, mengde alles door 

elkaar en vormde er koeken van die hij in de bek van de draak 

gooide. De draak slikte ze door en werd vanbinnen opengereten. 
Daniël zei: ‘Kijkt u nu eens wat u hebt vereerd.’ 

De bode engel Gods sprak verder, 
 

Voorwaar, hoor ridders en strijders! 

Sta weer op en geef nooit op! 
 

Lees voor: Efeziërs 6, vers 16  Daar staat geschreven: Neemt bij 

dit alles het schild des geloofs ter hand, waarmede gij al de 
brandende pijlen van de boze zult kunnen doven. 

De bode engel Gods sprak, 
 

Voorwaar, gij zijt meer dan overwinnaar en sterker dan een 

legioen samen. 
Versla de satan met de naam, die hij vreest. Al is hij een reus, zeg: 

“Ik ben het eigendom van Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, 
en ben bedekt en beschermd onder Zijn ondoordringbare, kostbare 

Bloed, van Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, en bestraf jouw 

duivelse streken en blokkeer jou voorgoed, in de almachtige naam 
van Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus van Nazareth, Amen!” 

 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 
verdween. 

 
SHALOM 
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Satan wil al uw wensen laten uitkomen 
 

WAT IS UW MOOISTE WENS? LUISTER NAAR DEZE BOODSCHAP 

GODS, DOORGEGEVEN AAN GODS PROFEET, BENJAMIN 
COUSIJNSEN. 

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Ik ben profeet Benjamin Cousijnsen. Op 

donderdag 6 maart 2014 kreeg ik de volgende boodschap van een 
bode engel Gods, die ik graag met u wil delen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Isa, Jezus Christus van Nazareth.  

 
Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, er zijn zo vele programma’s, 

die vele wensen uit laten komen. 

Maar dit zijn de vervulde wensen, voor eeuwig, wat de wereld u 
graag wil geven! Hoor aandachtig. 

 

Mattheüs 4, vers 8 tot en met 11  Wederom nam de duivel Hem 
mede naar een zeer hoge berg en hij toonde Hem al de 

koninkrijken der wereld en hun heerlijkheid, en zeide tot Hem: Dit 
alles zal ik U geven, indien Gij U nederwerpt en mij aanbidt. Toen 

zeide Jezus tot hem: Ga weg, satan! Er staat immers geschreven: 

De Here, uw God, zult gij aanbidden en Hem alleen dienen. Toen 
liet de duivel Hem met rust en zie, engelen kwamen en dienden 

Hem. 
 

Voorwaar, en ook ik ben uitgezonden, de bode engel Gods. 

En inderdaad, God zendt nu ook Zijn bode engelen uit, toen, maar 
ook nu, anders zou u allang verloren zijn. Luister ook naar de 

boodschap met de titel: ‘Een waarschuwing van God aan alle 

kerkleiders!’ Deel dit met hen; misschien komen ze dan op andere 
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gedachten. Want velen van hen zijn vastgelopen in hun 
structuurdenken.  

 

Voorwaar, de wereld heeft zo veel te geven, en er is van 
alles te winnen! 

En zo zijt gij ook opeens een wereldster! Vele wensen komen uit. 
Gij hoeft u maar neder te werpen en satan te aanbidden. En satan 

geeft u op zijn berg er gratis alle koninkrijken der wereld heerlijk en 

gratis bij! Maar voorwaar, lees ook de kleine lettertjes in het 
contract van satan. 

 
Jesaja 14, vers 14 en 15  ik wil opstijgen boven de hoogten der 

wolken, mij aan de Allerhoogste gelijkstellen. Integendeel, in het 

dodenrijk wordt gij neergeworpen, in het diepste der groeve. 
 

Voorwaar, ook deze wensen zal satan u doen uitkomen! 
Jesaja 14, vers 9 tot en met 11  Lees dit voor: Het dodenrijk 

beneden is over u in beroering om u bij uw komst te ontmoeten; 

het wekt de schimmen voor u op, al de bokken der aarde; het doet 
alle koningen der volken van hun tronen opstaan. Zij allen vangen 

aan tot u te zeggen: Ook gij zijt krachteloos geworden als wij, gij 

zijt aan ons gelijk geworden; uw trots is in het dodenrijk 
neergeworpen, de klank uwer harpen; het gewormte ligt onder u 

gespreid en maden zijn uw bedekking. 
 

De mooiste wens is, dat gij gered wordt en eeuwig leven 

ontvangt, en geen pijn of verdriet hebt, maar werkelijk in de 
hemel zijt, waar de liefde en de blijdschap en de vrede en de 

goedheid uw deel mogen zijn. 
Voorwaar, buig u heden voor die u niet teleur gaat stellen. Dat is 

Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus van Nazareth! En neem 

Hem aan in uw leven, en bekeer u.  
 

Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, 

dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die 
in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. 

 
Ruacha, Yeshu, Shalom!  
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Gij zijt waardevol in Zijn ogen, al ziet gij uzelf 

niet zo! 
 

EEN BEMOEDIGENDE BOODSCHAP VAN GOD AAN PROFEET 

BENJAMIN COUSIJNSEN, GEBRACHT OM U TE BEMOEDIGEN! 
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Ik ben profeet Benjamin Cousijnsen. Op 
donderdag 6 maart 2014 kreeg ik de volgende boodschap van een 

bode engel Gods, die ik graag met u wil delen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Isa, Jezus Christus van Nazareth. Voorwaar, Gods 
geliefden, luister eens, 

 

Gij zijt waardevol in Gods ogen, al ziet gij uzelf niet zo!  
Mijn naam is Lovesadai, voorwaar, en ik ben een bode engel Gods. 

 
Job 36, vers 7  Hij wendt zijn blik niet van de rechtvaardigen af, 

maar zet hen als koningen op een troon, voor altijd, en hij geeft 

hun aanzien.  
Job 36, vers 15  God redt echter de vertrapten, door ellende, 

tegenspoed opent hij hun de ogen. 

 
Jesaja 43, vers 18 en 19  Blijf niet staan bij wat eertijds is 

gebeurd, laat het verleden nu rusten. Zie, ik ga iets nieuws 
verrichten, nu ontkiemt het – heb je het nog niet gemerkt? Ik baan 

een weg door de woestijn, maak rivieren in de wildernis.  

Jesaja 51, vers 15 en 16  Ik, de HEER, jullie God, die de zee 
opzweep, zodat de golven bruisen, wiens naam is HEER van de 

hemelse machten, ik leg je mijn woorden in de mond en bescherm 
je met de schaduw van mijn hand, ik die de hemel geplant heb en 

de aarde gegrondvest, die tegen Sion zeg: ‘Mijn volk ben jij.’  
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Voorwaar, Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, zal 
nimmer zwijgen! 

Daar is Zijn liefde te groot voor, voor u. Hij spreekt ook nu! 

 
Sirach 32, vers 19 tot en met 24  Daar staat geschreven: Handel 

nooit zonder na te denken, anders krijg je spijt van je daden. Ga 
niet over een moeilijk begaanbare weg, je zou over stenen kunnen 

struikelen. Waag je niet op een onbekende weg, wees voorzichtig 

op je paden. Heb vertrouwen in jezelf bij alles wat je doet, ook 
daarmee houd je je aan de geboden. Wie op de wet vertrouwt 

neemt de geboden in acht, wie op de Heer vertrouwt wordt niet 
geschaad.  

Sirach 33, vers 1 tot en met 5  Wie ontzag heeft voor de Heer 

wordt niet door het kwaad getroffen; treffen hem beproevingen, 
dan komt hij ze te boven. Een wijs mens veracht de wet niet, maar 

wie veinst dat hij de wet liefheeft, is als een schip in een storm. Een 
verstandig mens vertrouwt op de wet, die is voor hem zo 

betrouwbaar als de orakelstenen. Bereid je voor als je moet 

spreken, dan wordt er naar je geluisterd, ga bij jezelf te rade 
voordat je antwoordt. Het gemoed van een dwaas is als een 

wagenrad, zijn denken is als een draaiende as.  

 
Voorwaar,  

 
Psalm 111, vers 7 en 8  Daar staat geschreven: De werken zijner 

handen zijn waarheid en recht, betrouwbaar zijn al zijn bevelen, 

vastgesteld voor immer en altoos, volbracht in waarheid en 
oprechtheid.  

Psalm 89, vers 18  Daar staat geschreven: Want Gij zijt de luister 
hunner sterkte, en door uw welbehagen zult Gij onze hoorn 

verhogen. 

En vers 29  Voor altoos zal Ik jegens hem mijn goedertierenheid 
bewaren en mijn verbond zal voor hem vast blijven. 

   

Voorwaar, 
 

Johannes 3, vers 16 en 17  Daar staat geschreven: Want alzo lief 
heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven 

heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar 
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eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld 
gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld 

door Hem behouden worde. 

 
Voorwaar, ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, 

Shalom! 
 

Maak u het volgende gebed eigen 
 
BRENG DANK MET EEN REIN GEWETEN! 

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Ik ben profeet Benjamin Cousijnsen. Op 7 

maart 2014 kreeg ik de volgende boodschap van een bode engel 

Gods, die ik graag met u wil delen. 
 

Shalom! Ik begroet u, profeet Benjamin Cousijnsen. Heilig en 
almachtig is uw God en uw Heer, uw enige Rabboeni, Adonai, 

Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus! Voorwaar, mijn naam is 

Cintia en ik ben een bode engel Gods.  
 

Hoor aandachtig, zo spreekt de Heer. 

 
Johannes 14, vers 15 en 16  Wanneer gij Mij liefhebt, zult gij 

mijn geboden bewaren. En Ik zal de Vader bidden en Hij zal u een 
andere Trooster geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn. 

 

Voorwaar, het is goed om uw gebed tot God te richten met 
lofprijs en aanbidding. 

Hiermee opent men werkelijk de deur van de hemel, en brengt God 
u wat u nodig hebt.  

Voorwaar, meer en meer dankt men God niet, en men begint 

meteen met het verlanglijstje. Voorwaar, welke techniek heeft u 
zich ontwikkeld?  

Sommigen zouden zich moeten schamen. God is geen mens, maar 

God is heilig! Breng dank met een rein geweten, en onophoudelijk.  
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Vele kinderen Gods maken God heel erg klein, zo klein in hun 
leven, dat ze er heel veel problemen voor terugkrijgen. 

Onderzoek u eens heel diep! 

 
Lees eens: 1 Korinthiërs 13, vers 4 tot en met 7  De liefde is 

lankmoedig, de liefde is goedertieren, zij is niet afgunstig, de liefde 
praalt niet, zij is niet opgeblazen, zij kwetst niemands gevoel, zij 

zoekt zichzelf niet, zij wordt niet verbitterd, zij rekent het kwade 

niet toe. Zij is niet blijde over ongerechtigheid, maar zij is blijde 
met de waarheid. Alles bedekt zij, alles gelooft zij, alles hoopt zij, 

alles verdraagt zij.  
 

Voorwaar, breng alles bij Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus 

Christus. 
Voorwaar, breng alles bij de Heer, en laat er niets tussen komen! 

Verzadig uw geest met de enorme grote aanwezigheid van God. 
Dank Hem voor de hemelen, Zon en sterren en Maan, en alles wat 

u verder kunt bedenken… bloemen, vogels, bomen! Wat is God toch 

geweldig, hè, en zeer te prijzen en te danken! Wie doet dat nog? 
 

Zeg: “Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, dank u voor 

deze boodschap” 
En zeg voor uzelf naar Hem toe het volgende gebed, en maak het u 

eigen: 
 

“Lieve Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, ik doe afstand van 

elke beïnvloeding en elke betrokkenheid van ongeloof, afgoderij, 
Godslastering, vrees om in u te vertrouwen. Reinig mij nu, lieve 

Jezus. Ja, Jezus Christus, ik houd van u, ik prijs u, ik waardeer u 
voor wat u voor mij deed. Ik dank u voor uw Heilige Geest, en ik 

dank u voor uw goddelijke genezing en bevrijding van elke vloek en 

elke zonde! Ik dank u voor uw vergoten Bloed, dat mij vrijzet en 
vernieuwt en beschermt. Ook dank ik u voor de kracht vanuit u, dat 

elke duivelse macht verbroken is door uw kracht! En dat u de 

overwinning heeft behaald, toen en nu. Dank u, Yeshua 
HaMashiach, Isa, Jezus Christus, Amen!” 

 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
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Een bril met ‘oogverblindende’ mogelijkheden! 
 
OPENBARENDE BOODSCHAP GODS - ÉÉN VAN DE UITVINDINGEN 

VAN DE TECHNOLOGISCHE GEVALLEN ENGELEN: EEN BRIL MET 

VELE MOGELIJKHEDEN, GEMAAKT MET MAAR ÉÉN DOEL, DOOR DE 
MAKERS VAN DEZE TECHNOLOGIE OVERNAME! 

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 8 maart 2014 bracht een bode engel 

van de almachtige God, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, deze 
openbarende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet van de 

laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 

HaMashiach, Isa, Jezus Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, 
mijn naam Sharmea.  

 

Voorwaar, gij daar, als gij Christus niet binnen laat komen in 
uw hart en een relatie aangaat, en gij u niet bekeert, maar 

wel meegaat in deze wonderwereld, zal gij daadwerkelijk 

overgenomen worden! 
Geliefden, vertrouw niet iedere geest in deze wereld, want satan is 

erop uit om u over te nemen.  
 

Het begon met de 3D bril, en de beelden werden levensecht! 

En langzaam nemen de technologische gevallen engelen u mee 
naar hun technologie, die u hiermee ook moet overnemen, en u 

altijd - naar God toe - in beslag moet nemen.  
Voorwaar, de bril, waarmee gij kunt zien of een gesprekspersoon 

positief of negatief is, of neutraal of verliefd of kwaad of angstig is, 

of gemeenschap wil, is reeds werkelijkheid geworden. En zo kwam 
ook het beeld in uw bril tot leven! 

 

Lees voor: Openbaring 13, vers 5  Hier staat geschreven: En hem 
werd een mond gegeven, die grote woorden en godslasteringen 
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spreekt; en hem werd macht gegeven dit tweeënveertig maanden 
lang te doen. 

De bode engel Gods sprak verder, 

 
Voorwaar, men kan er zelfs mee navigeren en foto’s mee 

maken en googlen. 
En men kan via een spiegelfolie, dat doorzichtig is, rechts in de 

hoek van het brilglas waar gij doorheen kijkt, weerkaatste beelden 

zien. Zelfs in Star Trek droeg men zo’n gelijke bril! 
 

Lees voor: 2 Timotheüs 3, vers 1  Hier staat geschreven: Weet 
wel, dat er in de laatste dagen zware tijden zullen komen. 

De bode engel Gods sprak verder, 

 
Telkens gaat men verder, zodat gij straks, via de satelliet, 

voor uw ogen geprojecteerde beelden krijgt in uw bril, om 
het beest aan te nemen en zijn getal 666. 

Voorwaar,  

 
1 Johannes 1, vers 6  Hier staat geschreven: Indien wij zeggen, 

dat wij gemeenschap met Hem hebben en in de duisternis 

wandelen, dan liegen wij en doen de waarheid niet. 
En de 3de brief van Johannes, vers 11  Geliefde, volg het kwade niet 

na, maar het goede.  
 

Johannes 3, vers 16 tot en met 18  Want alzo lief heeft God de 

wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 
een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 
naam van de eniggeboren Zoon van God. 

De bode engel Gods sprak verder, 

 
Voorwaar, ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! en verdween. 
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Profetie: Luister China! Opnieuw wordt u 

getroffen! 
 

10-03-2014  OPENBARENDE EN PROFETISCHE WAARSCHUWING 
AAN CHINA: OPNIEUW GAAT CHINA GETROFFEN WORDEN, DOOR 

DE GOD VAN ABRAHAM, IZAÄK EN JAKOB! LUISTER NAAR DEZE 

PROFETISCHE WAARSCHUWINGEN GODS, CHINA! 
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Op 10 maart 2014 bracht een bode engel 
van de almachtige God, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, deze 

openbarende, profetische en waarschuwende boodschap Gods over 

aan profeet van de laatste dagen, eindtijdprofeet Benjamin 
Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Isa, Jezus Christus, de Zoon van God. Voorwaar, mijn 

naam is Profetira en ik kom uit het heilige der heiligen.  
 

Voorwaar China, hoor! 
Breek ermee, met uw afgoderijen en het aanbidden en het vereren 

van Dalai lama, uw god. Voorwaar, gij aanbidt het beest! Wat voor 

zegeningen brachten uw afgoden u? 
En Kadosh! 

 

Voorwaar, meerdere malen zijt gij gestraft met een 
aardbeving en veel meer. 

Tel uw zegeningen één voor één. Profeet Benjamin Cousijnsen heeft 
u al vaak gewaarschuwd. Hoor naar de boodschap met de titel: ‘09-

08-2012 Profetie vervuld: Tyfoon3 treft China!’ en de titel: ‘China, 

hoor waarom uw land telkens geslagen wordt!’ 
Voorwaar, hoor toch! Open uw oren nu en uw ogen. Gij vecht tegen 

de ware God! 
 

Openbaring 12, vers 7 tot en met 9  Hier staat geschreven: En 

er kwam oorlog in de hemel; Michaël en zijn engelen hadden oorlog 
te voeren tegen de draak; ook de draak en zijn engelen voerden 
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oorlog, maar hij kon geen standhouden, en hun plaats werd in de 
hemel niet meer gevonden. En de grote draak werd op de aarde 

geworpen, de oude slang, die genaamd wordt duivel en de satan, 

die de gehele wereld verleidt; hij werd op de aarde geworpen en 
zijn engelen met hem. 

En vers 11 en 12  En zij hebben hem overwonnen door het bloed 
van het Lam en door het woord van hun getuigenis, en zij hebben 

hun leven niet liefgehad, tot in de dood. Daarom, verheugt u, gij 

hemelen en wie daarin wonen. Wee de aarde en de zee, want de 
duivel is tot u nedergedaald in grote grimmigheid, wetende, dat hij 

weinig tijd heeft. 
 

En wijsheid is nodig voor hetgeen hier nu geopenbaard 

wordt. 
Uw draak, ook ‘sluwe slang’ genaamd en ‘duivel’, werd op de aarde 

geworpen. En gij mag raden, waar hij terechtkwam! Waarom zei 
men: “Wee de aarde en zee”? 

Omdat de draak daar terechtkwam, bij u! Zo is uw Chinese Muur 

door de gevallen engelen tot stand gekomen. Voorwaar, en dit 
verklaart weer al uw duivelse praktijken en afgoderijen en magie. 

Voorwaar, dit verklaart ook, dat gij, die Yeshua HaMashiach, Isa, 

Jezus Christus, niet aangenomen hebben, een vloek meedragen, en 
juist het werk van satan stimuleert en verloren gaat.  

 
Voorwaar, wederom zal gij, vanwege ongehoorzaamheid, 

getroffen worden! 

Voorwaar, ga de uitdaging aan, en aanbid alleen de Zoon van God, 
Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus van Nazareth. Voorwaar, 

bemachtig een Bijbel en onderzoek het.  
 

En zo staat er geschreven in Johannes 3, vers 16 tot en met 20  

Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren 
Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet 

verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon 

niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar 
opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, 

wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, 
omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon 

van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is 
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en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want 
hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat 

het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de 

dag komen. 
Johannes 4, vers 23 tot en met 30  Maar de ure komt en is nu, dat 

de waarachtige aanbidders de Vader aanbidden zullen in geest en in 
waarheid; want de Vader zoekt zulke aanbidders; God is geest en 

wie Hem aanbidden, moeten aanbidden in geest en in waarheid. De 

vrouw zeide tot Hem: Ik weet, dat de Messias komt, die Christus 
genoemd wordt; wanneer die komt, zal Hij ons alles verkondigen. 

Jezus zeide tot haar: Ik, die met u spreek, ben het. En daarop 
kwamen zijn discipelen en waren verbaasd, dat Hij met een vrouw 

in gesprek was, en toch zeide niemand: Wat zoekt Gij, of: Waarom 

spreekt Gij met haar? De vrouw dan liet haar kruik staan, en ging 
naar de stad en zeide tot de mensen: Komt mede en ziet een mens, 

die gezegd heeft alles wat ik gedaan heb: zou deze niet de Christus 
zijn? Zij gingen de stad uit en kwamen tot Hem.  

 

Voorwaar, deze vrouw liet haar water staan en haar 
kostbare kruik, en nam het levende water aan van Yeshua 

HaMashiach, Isa, Jezus Christus, en was de eerste die actie 

ondernam en getuigde over Hem. 
En velen kwamen tot geloof! Voorwaar, gij die luistert, al denkt gij: 

‘Als ik maar een goed mens ben’, zo werkt het niet. 
 

2 Korinthiërs 11, vers 13 tot en met 15  Hier staat geschreven: 

Want zulke lieden zijn schijn-apostelen, bedrieglijke arbeiders, die 
zich voordoen als apostelen van Christus. Geen wonder ook! 

Immers, de satan zelf doet zich voor als een engel des lichts. Het is 
dus niets bijzonders, indien ook zijn dienaren zich voordoen als 

dienaren der gerechtigheid; maar hun einde zal zijn naar hun 

werken. 
 

Voorwaar, nodig Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus uit 

in uw leven, in uw hart. 
En vraag om vergeving voor uw zonden en voor uw land. Ga naar 

Hem en richt u op Hem! Neem geen deel aan satans werken. Kies 
heden wie gij dienen wilt: hemel of hel.  
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Spoedig zal China wéér een klap aangebracht worden. 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! Wie niet horen wil, gaat verloren, 

sprak de bode engel Gods, en verdween. 

 
 

 

 
Plotselinge rampen treffen de wereld nu! 
 

10-03-2014  PROFETISCHE OPENBARENDE BOODSCHAP VAN DE 
HERE GOD, DOORGEGEVEN AAN EINDTIJDPROFEET BENJAMIN 

COUSIJNSEN. 
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! In de namiddag op 10 maart 2014 kreeg 

ik de profetische openbarende waarschuwingsboodschap Gods, die 
ik graag met u wil delen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Isa, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Profetira 

en ik kom wederom uit het heilige der heiligen.  
 

Voorwaar, opeens vindt er een explosie in het luchtruim 
plaats, en het vliegtuig is verdwenen. 

En opeens botst er een tram tegen een andere tram, en opeens 

rijdt er een bus in Spanje van de weg, en stort naar beneden met 
de kinderen! Opeens rijdt er een auto een winkelcentrum binnen, 

en opeens bekeren er zich opeens heel veel moslims. Stop!  

“Moslims?” vraagt u? 
Ja, moslims!  

 
Maar voorwaar, heeft profeet Benjamin Cousijnsen u niet 

verteld, dat de Islam erop uit is de wereld over te nemen, en 

dat er over de wereld een zware Christenvervolging al lange 
tijd gaande is?  
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En dat sommige moslims spionnen zijn, die zich zogenaamd hebben 
bekeerd, om informatie over te spelen? 

Voorwaar, Indonesië, Iran, Korea, China, Pakistan, en vele andere 

landen, hebben reeds vele Christenen weggewerkt! Voorwaar,  
 

Mattheüs 7, vers 13 en 23  Daar staat geschreven: Gaat in door 
de enge poort, want wijd is de poort en breed de weg, die tot het 

verderf leidt, en velen zijn er, die daardoor ingaan; want eng is de 

poort, en smal de weg, die ten leven leidt, en weinigen zijn er, die 
hem vinden. Wacht u voor de valse profeten, die in schapevacht tot 

u komen, maar van binnen zijn zij roofgierige wolven. Aan hun 
vruchten zult gij hen kennen: men leest toch geen druiven van 

dorens of vijgen van distels? Zo brengt iedere goede boom goede 

vruchten voort, maar de slechte boom brengt slechte vruchten 
voort. Een goede boom kan geen slechte vruchten dragen, of een 

slechte boom goede vruchten dragen. Iedere boom, die geen goede 
vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen. 

Zo zult gij hen dan aan hun vruchten kennen. Niet een ieder, die tot 

Mij zegt: Here, Here, zal het Koninkrijk der hemelen binnengaan, 
maar wie doet de wil mijns Vaders, die in de hemelen is. Velen 

zullen te dien dage tot Mij zeggen: Here, Here, hebben wij niet in 

uw naam geprofeteerd en in uw naam boze geesten uitgedreven en 
in uw naam vele krachten gedaan? En dan zal Ik hun openlijk 

zeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij werkers der 
wetteloosheid. 

 

Voorwaar, veel nieuwsberichten via de media manipuleren 
de waarheid! 

En zelfs sommige Christenen begrijpen niet, dat men de mens wil 
overnemen, en dat de chaos toeneemt en dat satan brult.  

“Allemaal leugens!” zegt men, en: “Het gaat goed!” zegt men “met 

de economie”, en men lacht drie keer naar u. En men gelooft de 
vader van de leugen ook nog! 

Voorwaar, koop of lees het boek ‘RUACHA, YESHU, SHALOM!’ en 

overdenk de profetieën. 
 

Zelfs de paus en Obama manipuleren de wereld, want hij, 
Obama, is inderdaad de antichrist!  
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“Welnee!” blijft u hardnekkig zeggen, al rijdt hij in een auto, met de 
naam ‘het beest’, en al keurt hij alle regels goed, die tegen Gods 

woord ingaan.  

Voorwaar, houd u bezig met de dingen, die van boven zijn! Want er 
moet eerst chaos in de wereld zijn. En op het ergste moment zullen 

de ware kinderen Gods, die hun relatie hebben onderhouden met 
de Heer, opeens weg zijn. En waar uw hart is, daar zal ook uw ziel 

zijn.  

 
In een oorlog moet men ook sterk zijn, en zo ook in de 

eindtijd nu. 
Maak u klaar, want aan de vrucht herkent God de geest.  

Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 
 

 

Wie is Hij in uw ogen? 
 

BOODSCHAP VAN DE HERE GOD, DE GOD VAN ABRAHAM, IZAÄK 
EN JAKOB, OVERGEBRACHT DOOR EEN BODE ENGEL GODS AAN 

PROFEET BENJAMIN COUSIJNSEN, EN IN ZIJN AANWEZIGHEID, 

WOORD VOOR WOORD, METEEN OPGESCHREVEN! 
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! ’s Ochtends op 11 maart 2014 werd deze 
boodschap Gods overgebracht door een bode engel Gods, van de 

God van Abraham, Izaäk en Jakob, aan profeet van de laatste 

dagen, Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u Gods geliefden, in de almachtige naam van 
uw Rabboeni en uw enige Heer, de Koning der koningen, Yeshua 

HaMashiach, Isa, Jezus Christus.  

 
Voorwaar,  

 

Johannes 19, vers 2, tot en met 5  En de soldaten vlochten een 
kroon van doornen, zetten die op zijn hoofd en deden Hem een 
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purperen kleed om, en zij traden op Hem toe en zeiden: Gegroet, 
Koning der Joden! En zij gaven Hem slagen in het gelaat. En Pilatus 

kwam wederom naar buiten en zeide tot hen: Zie, ik breng Hem 

voor u naar buiten, opdat gij weet, dat ik geen schuld in Hem vind. 
Jezus dan kwam naar buiten met de doornenkroon en het purperen 

kleed. En Pilatus zeide tot hen: Zie, de mens!  
 

Hoor eens goed, mijn naam is Saffirah en ben een bode 

engel Gods.  
Voorwaar, de Jujube, Ziziphus spina-christi, was werkelijk de kroon, 

die Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, droeg. Gij noemt het 
ook de ‘Christusdoorn’. Deze wilde struik kon zeker 11 meter hoog 

worden. 

 
Lukas 22, vers 63 en 64  En de mannen, die Hem vasthielden, 

bespotten Hem en sloegen Hem; en zij wierpen een doek over zijn 
hoofd en vroegen en zeiden: Profeteer, wie is het, die U geslagen 

heeft? 

 
Voorwaar, deze ‘Christusdoorn’, door u zo genoemd, had 

zeer lange scherpe dorens, die wel 2.5 cm waren! 

 
Lukas 22, vers 67  Begin te lezen vanaf Indien: Indien Gij de 

Christus zijt, zeg het ons dan. Hij zeide tot hen: Al zeide Ik het u, 
gij zoudt het toch niet geloven. 

 

Voorwaar, beantwoord eens voor uzelf deze vraag. 
Wie is Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, in uw ogen? Hoe 

ziet gij Hem? 
Onderzoek u eens. Zelfs Petrus zei het volgende, en Yeshua 

HaMashiach, Isa, Jezus Christus, gaf antwoord. 

 
Lukas 22, vers 33 en 34  Hij zeide tot Hem: Here, met U ben ik 

bereid ook gevangenis en dood in te gaan! Maar Hij zeide: Ik zeg u 

Petrus, de haan zal heden niet kraaien, eer gij driemaal zult 
geloochend hebben, dat gij Mij kent. 

 
Voorwaar, welke prachtige woorden spraken Zijn 

volgelingen allemaal niet tegen de Koning der koningen? 
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Maar Hij doorzag hun harten! Voorwaar, en hoe is uw relatie met 
Hem? Waar moet gij nog aan werken, om meer zegeningen te 

kunnen ontvangen, denkt gij? 

 
Lukas 22, vers 55 tot en met 62  Toen zij een vuur hadden 

aangelegd, midden in de hof, en bij elkander zaten, ging Petrus 
tussen hen in zitten. En bij het licht van het vuur zag een slavin 

hem zitten en zij keek hem scherp aan en zeide: Ook die was bij 

Hem! Maar hij loochende het en zeide: Vrouw, ik ken Hem niet! En 
even daarna zag een ander hem en zeide: Ook gij behoort tot hen! 

Maar Petrus zeide: Mens, ik niet! En ongeveer een uur later 
verzekerde een ander en zeide: Inderdaad, ook die man was bij 

Hem, want hij is een Galileeër! Maar Petrus zeide: Mens, ik weet 

niet, wat gij zegt! En terstond, terwijl hij nog sprak, kraaide een 
haan. En de Here keerde Zich om en zag Petrus aan. En Petrus 

herinnerde zich het woord des Heren, hoe Hij tot hem gezegd had: 
Eer de haan heden kraait, zult gij Mij driemaal verloochenen. En hij 

ging naar buiten en weende bitter. 

 
Voorwaar, zo spreekt de Heer nog steeds tot velen en tot u! 

 

Lukas 9, vers 23 tot en met 26  Hij zeide tot allen: Indien 
iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelf en neme 

dagelijks zijn kruis op en volge Mij. Want ieder, die zijn leven zal 
willen behouden, die zal het verliezen; maar ieder, die zijn leven 

verloren heeft om Mijnentwil, die zal het behouden. Want wat baat 

het een mens, als hij de gehele wereld wint, maar zichzelf verliest 
of zelf schade lijdt? Want ieder, die zich voor Mij en voor mijn 

woorden zal schamen, voor hem zal de Zoon des mensen Zich 
schamen, wanneer Hij komt in zijn heerlijkheid en die van de Vader 

en de heilige engelen. 

 
Voorwaar, uw Koning leed voor u aan het kruis en droeg de 

zonden op zich, uw straf, die de mens verdiende! 

Hij maakte de weg vrij, uw relatie naar Hem en Zijn Vader, en 
overwon de dood. Laat het nooit zo ver gaan als dit: 
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Markus 8, vers 33  Doch Hij keerde Zich om en, ziende naar zijn 
discipelen, bestrafte Hij Petrus en zeide: Ga weg, achter Mij, satan; 

gij zijt niet bedacht op de dingen Gods, maar op die der mensen. 

 
Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld 

gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een 
ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde.  

 
De bode engel Gods sprak verder, Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, 

Shalom! en verdween. 

 
 

 

Israël, hoor: door ongeloof vallen uw helden! 
 

PROFETISCHE WAARSCHUWINGEN AAN ISRAËL VAN GOD, VIA 

GODS EENVOUDIGE WARE EINDTIJDPROFEET, BENJAMIN 
COUSIJNSEN: WAT GOD OPENBAART, GESCHIEDT! WEES NIET 

WEERSPANNIG TEGEN HEM, DE ALLERHOOGSTE, ISRAËL! 
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op woensdagavond 12 maart 2014 bracht 

een engel van de almachtige God, een bode engel Gods, deze 
boodschap over aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin 

Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Isa, Jezus Christus.  
 

Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, hoor aandachtig. 
 

Johannes 19, vers 19  En Pilatus liet ook een opschrift schrijven 

en op het kruis plaatsen; “let op”, er was geschreven: Jezus, de 
Nazoreeër, de Koning der Joden. 
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Voorwaar, Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, is de 

Koning over u, die luistert! 

Voorwaar, op 27 februari 2014 zag profeet Benjamin soldaten, en 
zag onder andere een raket op het grensgebied van Israël afkomen. 

En men riep: “Hezbollah!” Benjamin zag verschrikkelijke 
gebeurtenissen! 

 

Voorwaar, op 12 maart 2014 zijn tientallen raketten op 
Israël afgevuurd! 

Dit waren de ergste raketaanvallen sinds 2012. Voorwaar, ik ben de 
bode engel Gods. Voorwaar, zo spreekt de Here: 

 

Deuteronomium 32, vers 28 en 29  Want zij zijn een volk, dat 
elk begrip mist, en er is bij hen geen inzicht. Indien zij wijs waren, 

zouden zij dit verstaan, zij zouden op hun einde letten.  
 

Voorwaar, de Koning der koningen is Yeshua HaMashiach 

van de Joden en van het ganse heelal, en over u! 
Voorwaar, 

 

2 Samuël 1, vers 25  Hoe zijn de helden gevallen te midden van 
de strijd!  

 
Het antwoord, Israël, is: door ongeloof! 

 

Psalm 78, vers 56  Maar zij verzochten God en waren 
weerspannig tegen Hem, de Allerhoogste, en onderhielden zijn 

getuigenissen niet. 
 

Voorwaar,  

 
Lees voor: Jeremia 51, vers 15 en 16  Hij maakt de aarde door 

zijn kracht, bereidt de wereld toe door zijn wijsheid en breidt de 

hemel uit door zijn verstand. Als Hij zijn stem doet horen, is er een 
geruis van water aan de hemel en doet Hij dampen opstijgen van 

het einde der aarde; bliksemen maakt Hij bij de regen en wind doet 
Hij voortkomen uit zijn voorraadkamers.   

De bode engel Gods sprak, 
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En dit zeg ik u: Wie tegen Israël strijdt, die zal God het 

vergelden! 

Zo spreekt de Heer, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus: Voorwaar, 
bid voor Israël! 

Voorwaar, Israël, hoor! 
 

Amos 5, vers 4  Want zo zegt de HERE tot het huis Israëls: Zoekt 

Mij en leeft. 
 

Zacharia 14, vers 3  Dan zal de HERE uittrekken om tegen die 
volken te strijden, zoals Hij vroeger streed, ten dage van de krijg. 

 

Voorwaar,  
 

Lees voor: Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de 
wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. 
 

Voorwaar, ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel 

Gods, en verdween. 
 

 
 

Hoor Zijn brul, wees Rapture klaar!   
 
PROFETISCHE BOODSCHAP GODS OVER HET EINDE DER DAGEN EN 

DE RAPTURE! HOOR ZIJN BRUL, O.A.: JOEL 2, VERS 30 T/M 32  IK 

ZAL WONDEREN GEVEN IN DE HEMEL EN OP DE AARDE, BLOED EN 
VUUR EN ROOKZUILEN. DE ZON ZAL VERANDERD WORDEN IN 

DUISTERNIS EN DE MAAN IN BLOED, VOORDAT DE GROTE EN 
GEDUCHTE DAG DES HEREN KOMT! EN HET ZAL GESCHIEDEN, DAT 

IEDER DIE DE NAAM DES HEREN AANROEPT, BEHOUDEN ZAL 

WORDEN!  
 

 

Volledige weergave: 
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Hallo, van harte welkom! Op 12 maart 2014 bracht een bode engel 
van de almachtige God, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, deze 

profetische, openbarende en waarschuwende boodschap Gods over 

aan profeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Kadosh, heilig is de Heer Adonai, de Leeuw van Juda, uw 
Rabboeni, de Koning der koningen. 

 

Hoor Zijn brul, de brul van Yeshua, Isa, Jezus Christus! 
 

Genesis 1, vers 3  En God zeide: Er zij licht; en er was licht. 
De bode engel Gods sprak, 

 

Opeens was er een licht in de duisternis! 
Voorwaar, luister naar deze profetische woorden. Mijn naam is 

Samliaf en ben een bode engel Gods.  
 

Amos 3, vers 4 tot en met 8  Brult een leeuw in het woud, 

zonder dat hij prooi heeft? Laat een jonge leeuw zijn gegrom horen 
uit zijn hol, tenzij hij iets heeft gevangen? Schiet een vogel neer op 

het klapnet op de aarde, zonder dat er een lokaas voor hem is? 

Vliegt het klapnet op van de grond, zonder dat het iets vangt? 
Wordt de bazuin in een stad geblazen, zonder dat de inwoners 

opschrikken? Geschiedt er een ramp in een stad, zonder dat de 
HERE die bewerkt? Voorzeker, de Here HERE doet geen ding, of Hij 

openbaart zijn raad aan zijn knechten, de profeten. De leeuw heeft 

gebruld, – wie zou niet vrezen? De Here HERE heeft gesproken, – 
wie zou niet profeteren? 

 
Voorwaar, o wee, wie zich niet bekeert en Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus, toelaat in zijn hart! 

 
Amos 4, vers 8 tot en met 11  En twee, drie steden wankelden 

naar één stad om water te drinken, maar zij werden niet verzadigd. 

Toch hebt gij u niet tot Mij bekeerd, luidt het woord des HEREN. Ik 
heb u geslagen met brandkoren en met honigdauw, uw hoven en 

wijngaarden heb Ik doen verdorren; uw vijgebomen en olijfbomen 
vrat de sprinkhaan op. Toch hebt gij u niet tot Mij bekeerd, luidt het 

woord des HEREN. Ik heb onder u de pest gezonden, zoals in 
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Egypte. Ik heb uw jonge manschappen met het zwaard gedood bij 
het buitmaken van uw paarden. En de stank van uw legerplaats 

deed Ik opstijgen in uw neus. Toch hebt gij u niet tot Mij bekeerd, 

luidt het woord des HEREN. Ik heb onder u een omkering 
aangericht, gelijk God Sodom en Gomorra omgekeerd heeft, zodat 

gij gelijk zijt geworden aan een brandhout uit het vuur gerukt. Toch 
hebt gij u niet tot Mij bekeerd, luidt het woord des HEREN. 

Amos 5, vers 6 tot en met 8  Zoekt de HERE en leeft, opdat Hij niet 

vare als een vuur in het huis van Jozef en het vertere, terwijl er 
geen blusser zal zijn voor Betel. O, zij die het recht in alsem 

verkeren, en de gerechtigheid ter aarde nederwerpen! Hij, die 
Pleiaden en Orion heeft gemaakt; Hij, die donkerheid verkeert in 

ochtend, en die de dag tot nacht verduistert; Hij, die het water der 

zee heeft opgeroepen en uitgegoten over de oppervlakte der aarde, 
– HERE is zijn naam!  

Amos 5, vers 13 en 14  Daarom zwijgt de verstandige in die tijd, 
want het is een boze tijd. Zoekt het goede en niet het kwade, opdat 

gij leeft en aldus de HERE, de God der heerscharen, met u zij, gelijk 

gij zegt.  
 

Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld 

gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een 
ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. 

 
Amos 5, vers 18 tot en met 21  Wee hun, die verlangen naar de 

dag des HEREN! Wat toch zal de dag des HEREN voor u zijn? 
Duisternis is hij, en geen licht! Zoals wanneer iemand vlucht voor 

een leeuw, en een beer overvalt hem; en hij komt naar huis en 

leunt met zijn hand aan de muur, en hem bijt een slang! Duisternis 
zal immers de dag des HEREN zijn en geen licht, ja donker en 

zonder glans. Ik haat, Ik veracht uw feesten, en kan uw 

samenkomsten niet luchten. 
En vers 23  Doe van Mij weg het getier van uw liederen, het 

getokkel van uw harpen wil Ik niet horen. 
Amos 8, vers 9 en 10  Te dien dage zal het geschieden, luidt het 

woord van de Here HERE, dat Ik op de middag de zon zal doen 
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schuilgaan en bij klaarlichte dag het land in het donker zal zetten. 
Dan zal Ik uw feesten in rouw verkeren, en al uw liederen in 

klaagzang. Dan zal Ik rouwgewaad brengen op alle heupen en 

kaalheid op elk hoofd. En Ik zal het maken als de rouw over een 
eniggeborene en het einde ervan als een bittere dag. 

 
Johannes 14, vers 3  En wanneer Ik heengegaan ben en u plaats 

bereid heb, kom Ik weder en zal u tot Mij nemen, opdat ook gij zijn 

moogt, waar Ik ben.   
 

Lukas 23, vers 44 en 45  En het was reeds ongeveer het zesde 
uur en er kwam duisternis over het gehele land tot het negende 

uur, want de zon werd verduisterd. En het voorhangsel van de 

tempel scheurde middendoor.   
 

Markus 13, vers 24 tot en met 27  Maar in die dagen, na de 
verdrukking, zal de zon verduisterd worden en de maan zal haar 

glans niet geven. En de sterren zullen van de hemel vallen en de 

machten der hemelen zullen wankelen. En dan zullen zij de Zoon 
des mensen zien komen op de wolken, met grote macht en 

heerlijkheid. En dan zal Hij zijn engelen uitzenden en zijn 

uitverkorenen verzamelen uit de vier windstreken, van het uiterste 
der aarde tot het uiterste des hemels. 

 
Mattheüs 24, vers 38 en 39  Want zoals zij in die dagen vóór de 

zondvloed waren, etende en drinkende, huwende en ten huwelijk 

gevende, tot op de dag, waarop Noach in de ark ging, en zij niets 
bemerkten, eer de zondvloed kwam en hen allen wegnam, zo zal 

ook de komst van de Zoon des mensen zijn. 
 

1 Thessalonicenzen 4, vers 14 tot en met 18  Want indien wij 

geloven, dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal God ook zó hen, 
die ontslapen zijn, door Jezus wederbrengen met Hem. Want dit 

zeggen wij u met een woord des Heren: wij, levenden, die 

achterblijven tot de komst des Heren, zullen in geen geval de 
ontslapenen voorgaan, want de Here zelf zal op een teken, bij het 

roepen van een aartsengel en bij het geklank ener bazuin Gods, 
nederdalen van de hemel, en zij, die in Christus gestorven zijn, 

zullen het eerst opstaan; daarna zullen wij, levenden, die 
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achterbleven, samen met hen op de wolken in een oogwenk 
weggevoerd worden, de Here tegemoet in de lucht, en zó zullen wij 

altijd met de Here wezen. Vermaant elkander dus met deze 

woorden.  
1 Thessalonicenzen 5, vers 1 en 2  Maar over de tijden en 

gelegenheden, broeders “en zusters”, is het niet nodig, dat u 
geschreven wordt: immers, gij weet zelf zeer goed, dat de dag des 

Heren zó komt, als een dief in de nacht. 

En vers 19 en 20  Dooft de Geest niet uit, veracht de profetieën 
niet. 

 
Voorwaar, veracht de profetieën van profeet Benjamin 

Cousijnsen, Gods ware eindtijdprofeet, niet! 

Want het geheimenis des hemels is u geopenbaard. Hij is uw enige 
ware profeet. 

 
2 Petrus 3, vers 13  Wij verwachten echter naar zijn belofte 

nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont. 

 
Openbaring 21, vers 1  En ik zag een nieuwe hemel en een 

nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren 

voorbijgegaan, en de zee was niet meer. 
 

Voorwaar, wees Rapture klaar! 
Overdenk dit! 

 

Joël 2, vers 30 tot en met 32  Ik zal wonderen geven in de 
hemel en op de aarde, bloed en vuur en rookzuilen. De zon zal 

veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, voordat de 
grote en geduchte dag des HEREN komt. En het zal geschieden, dat 

ieder die de naam des HEREN aanroept, behouden zal worden… 

 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 

verdween. 

 
SHALOM 
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Wat mensen zich afvragen 
 

VRAGEN OVER DE BEDIENING VAN GODS GEZALFDE PROFEET VAN 
DE LAATSTE DAGEN, BENJAMIN COUSIJNSEN, WORDEN VIA DE 

BODE ENGEL GODS DOORGEGEVEN EN DOOR PROFEET BENJAMIN 

BEANTWOORD. 
 

 
Volledige weergave: 

 

Van harte welkom! Ik ben profeet Benjamin Cousijnsen. Op 13 
maart 2014 kreeg ik de volgende boodschap van een bode engel 

Gods, die ik graag met u wil delen.  

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Isa, Jezus Christus van Nazareth.  
 

Voorwaar, ik ben de bode engel Silead en ben een bode 

engel Gods, die u de vragen geeft.  
Dit zijn de vragen, die bij de mensen leven… 

 
Vraag 1  Hoe is de werkwijze van deze ministry? 

Antwoord: ik krijg de boodschappen woord voor woord door. In hun 

aanwezigheid, van de bode engelen Gods, schrijf ik alles meteen 
op, en daarna wordt het meteen ingesproken, door mijzelf, of door 

de werkers van de laatste dagen, en ook in het Engels of in andere 

talen ingesproken. 
 

Vraag 2  Hoe gaat men om met de giften? 
De Heer geeft Benjamin Cousijnsen rechtstreeks, duidelijk, 

uitgebreid door, wat ermee wordt gedaan. We gebruikten het voor 

spullen, die men moest vervangen, zoals microfoons en voor 
evangelisatiematerialen en een nieuwe website, waar nu 

professioneler aan kan worden gewerkt op dit moment, om er een 
overzichtelijke, internationale, mooie site van te kunnen maken. 

Verder ook werden en worden de giften gebruikt voor het maken 

van Cd’s en Dvd’s en MP3’s in verschillende talen. Het boek 
‘RUACHA, YESHU, SHALOM!’ is gedrukt in twee talen, in de Engelse 
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en in de Nederlandse taal, en via de stichting verkrijgbaar. We 
schonken ook weer giften, zoals de Heer dat aangaf, aan 

evangelisatiewerk wereldwijd, ook in de Filipijnen nu. Het is maar 

wat de Heer aangeeft: wat, waar en waarvoor de giften bestemd 
zijn. De Here Jezus Christus beslist en geeft dus door, wat ermee 

moet worden gedaan! Zo gaf de Heer ook opdracht, om zelfs geld 
en Bijbels en T-shirts en kinderinstrumenten uit te delen. Ook de 

Heer blijft ons verrassen! De giften zijn in Zijn hand, en de Heer 

doet ermee wat Hem behaagt. 
 

Vraag 3  Kan men uw ministry bediening sponsoren met een 
vaste gift, of is alles een vrije gift, en tienden? 

Antwoord: het valt allemaal onder vrije gift. 

 
Vraag 4  Aan Benjamin werd de vraag gesteld, “Ziet gij de 

vruchten van uw bediening groeien?” 
Benjamin zegt, “Ja, ik zie dat de Heer machtig door iedereen heen 

werkt”.  

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, is ook erg tevreden over de 
bediening, sprak de bode engel Gods, en de werkers van de laatste 

dagen. 

 
Vraag 5  Hoe krijgt profeet Benjamin Cousijnsen het voor 

elkaar, om de bode engelen in zijn huis te laten komen; 
roept hij ze soms op met een trommel? 

Vanaf het begin 2012 begon de almachtige God, de God van 

Abraham, Izaäk en Jakob, de enige ware God, Zijn bode engelen te 
sturen. Dit is niet mijn wil, maar Gods wil en keuze, om hen te 

sturen! Dit gaat zonder tamtam, en wanneer de Heer het bepaalt. 
Ik roep ze dus niet op. Zie voor meer details hierover, en verwijs ik 

u ook naar het boek ‘RUACHA, YESHU, SHALOM!’ Hierin zult u 

kunnen ontdekken, dat de bode engelen alleen Gods woorden, 
profetieën, waarschuwingen, namens Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus, doorgeven, in opdracht van de almachtige God. Zelfs die 

gisteren, maar ook vandaag en tot in alle eeuwigheid Dezelfde is, 
en de wereld waarschuwt om klaar te staan voor Zijn Komst, en 

zich te bekeren van hun boze werken! Bij niet willen luisteren, lees 
je hoe snel de Heer Zijn gerichten, Zijn oordeel, uitvoert aan de 
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wereld van nu. Alles vervult zich, wat ik door mag geven, 100%, 
omdat alle woorden aan mij doorgegeven zijn!  

Ik week een beetje van de vraag af, maar het is belangrijke 

aanvulling. 
 

Vraag 6  Waarom spreken de bode engelen ook uit de 
Deuterocanonieke boeken? 

Dit was ook voor ons vrij nieuw en verrassend. Yeshua HaMashiach, 

Jezus Christus, vertelde in één van de boodschappen, dat de 
mensen door de geschiedenis heen zelf dachten te weten, wat er 

wel en niet in hoorde, en deze, door de Heer goedgekeurde boeken, 
weghaalden.  

De bode engel Gods sprak tot slot,  

 
Voorwaar, zo spreekt Yeshua HaMashiach tot u, die het werk 

ondersteunt: 
Wie een ware enige profeet Gods zegent, zal medegezegend 

worden! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 
verdween. 

 

 
 

De waarheid over Vlad de Spietser geopenbaard! 
 
WIE WAS DRACULA WERKELIJK? DEZE OPENBARING VAN GOD ZAL 

UW OGEN OPENEN EN INZICHT GEVEN! WIE JEZUS CHRISTUS 
TOEBEHOORT, IS BESCHERMD. KNOFLOOKBOLLETJES HELPEN 

NIET, BEKERING TOT JEZUS CHRISTUS WEL!  

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 14 maart 2014 bracht een bode engel 

van de almachtige God, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, deze 

openbarende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet van de 
laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. 
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Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Isa, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Siloam en 

ben de bode engel Gods.  

 
Ik kom uit het heilige der heiligen en openbaar u de volle 

waarheid, wat verborgen is. 
Voorwaar, schrijf het volgende op, profeet Benjamin Cousijnsen: 

 

Efeziërs 6, vers 12  Want wij hebben niet te worstelen tegen 
bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen 

de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de 
hemelse gewesten. 

 

Voorwaar, ik spreek u over Vlad de Spietser, ook de vorst 
van Walachije, Roemenië nu, genoemd. 

Hij leefde echter in de 15de eeuw. Ook was zijn naam gevreesd en 
zijn werken. Zijn naam was Vlad III, vorst Dracul, Dracula. Net 

zoals zijn vader, droeg ook hij een draak als symbool, van het 

beest, de duivel. De naam Dracul was eigenlijk de naam van 
beiden. Maar de vader besloot zijn zoon later Dracula te noemen, 

vanwege het bloeddrinken. Vaak dronk hij dus het bloed van zijn 

vijanden, en spietste de hoofden, die hij afgehakt had, op palen. 
Men zegt, “Hij was geen vampier”, al was hij bloeddorstig, net als 

zijn vader. 
 

Ik openbaar u: men ontvoerde weleens iemand, die maagd 

was. 
En ook Dracula nam baby’s weg en offerde de baby’s aan de draak, 

en at ook mensenvlees. 
 

2 Korinthiërs 6, vers 14 tot en met 16  Vormt geen ongelijk 

span met ongelovigen, want wat heeft gerechtigheid gemeen met 
wetteloosheid, of welke gemeenschap heeft het licht met de 

duisternis? Welke overeenstemming is er tussen Christus en Belial, 

of welk deel heeft een gelovige samen met een ongelovige? Welke 
gemeenschappelijke grondslag heeft de tempel Gods met afgoden? 

Wij toch zijn de tempel van de levende God, gelijk God gesproken 
heeft: Ik zal onder hen wonen en wandelen, en Ik zal hun God zijn 

en zij zullen mijn volk zijn.  
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Voorwaar, Dracula was een verbond aangegaan met de 

draak. 

Zijn vader onderwees hem hierin. En hoe kon hij nu zo bloeddorstig 
worden? 

Omdat zijn vader Dracul een gevallen engel was, die zijn zoon 
onderwees! Ze brachten vele offers naar de draak, de duivel, zoals 

nu China, Korea en Japan.  

 
1 Korinthiërs 10, vers 19 tot en met 22  Wat wil ik hiermede 

dan zeggen? Dat een afgodenoffer iets is, of dat een afgod iets is? 
Integendeel, dat hun offeren een offeren is aan boze geesten en 

niet aan God en ik wil niet, dat gij in gemeenschap komt met de 

boze geesten. Gij kunt niet de beker des Heren drinken èn de beker 
der boze geesten, gij kunt niet aan de tafel des Heren deel hebben 

èn aan de tafel der boze geesten. Of willen wij de Here tot naijver 
wekken? Zijn wij soms sterker dan Hij? 

 

Voorwaar, de totale overname is in volle gang! 
 

2 Koningen 6, vers 26 tot en met 29  Toen de koning eens over 

de muur voorbijging, riep een vrouw tot hem om hulp: Help toch, 
mijn heer de koning! Maar hij zeide: Indien de HERE u niet helpt, 

vanwaar moet ik u dan hulp halen? Van de dorsvloer of van de 
perskuip? Verder vroeg de koning haar: Wat hebt gij? Zij 

antwoordde: Deze vrouw heeft tot mij gezegd: geef uw zoon, dat 

wij hem vandaag eten; dan zullen wij mijn zoon morgen eten. Wij 
hebben dus mijn zoon gekookt en hem opgegeten. Tot zover, gaf 

de bode engel Gods aan. 
 

In 1476, op een veldtocht tegen de Turken, werd Dracula, 

Vlad Tepes, door zijn eigen mensen gedood. 
En zijn hoofd werd naar de sultan gebracht en zijn lichaam 

begraven. Voorwaar, 

 
2 Timotheüs 3, vers 1  Weet wel, dat er in de laatste dagen 

zware tijden zullen komen. 
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Mattheüs 7, vers 13 en 14  Gaat in door de enge poort, want 
wijd is de poort en breed de weg, die tot het verderf leidt, en velen 

zijn er, die daardoor ingaan; want eng is de poort, en smal de weg, 

die ten leven leidt, en weinigen zijn er, die hem vinden.  
 

Johannes 8, vers 12  Wederom dan sprak Jezus tot hen en zeide: 
Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de 

duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben. 

Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat 
Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in 

Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. 
 

De bode engel Gods sprak, Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! en 

verdween. 
 

SHALOM 
 

 

 

O wat is Nederland blij dat Obama, het beest, 

komt! 
 

OPENBARENDE, WAARSCHUWENDE BOODSCHAP VAN GOD OVER 
OBAMA, DE ANTICHRIST: ALS IEMAND BLOEDDORSTIG IS, IS HIJ 

HET WEL! SPRAK DE BODE ENGEL GODS. NEEM BESLIST NIET 

DEEL AAN DE IDEEËN VAN DE VIJAND! 
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! 14 Maart 2014, vrijdag. ’s Avonds bracht 
een bode engel van de almachtige God deze profetische, 

openbarende en waarschuwende boodschap Gods over, over 

antichrist Obama, aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, 
Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Isa, Jezus Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u,  
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Doordat de wereld Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, 

verworpen heeft, en het tegennatuurlijke wat tegen Gods 

wetten ingaat, aanneemt, en zelfs de antichrist toelaat en 
maar ja kan knikken naar hem, en zelfs toestemt met zijn 

plannen, die erop uit zijn om de wereld over te nemen via de 
Wereldorde, zal Obama met de wereldleiders u zogenaamd 

nog meer gaan zegenen, zoals in elk land waar hij kwam. 

Daar veranderde zijn zegen in vloek!  
 

Voorwaar, Nederland, zie hoe gij het getal zelf naar u toe 
trekt: de RFID-chip! 

En zie, hoe velen via Obama reeds gedwongen zijn in de Verenigde 

Staten en Korea en Indonesië en wereldwijd. En als men geen 
keuze kan maken, dan wordt gij gedwongen. Dit telt ook voor 

Nederland! 
 

Voorwaar, in de FEMA kampen wordt het bloed van velen 

afgetapt en in biervaten gedaan, en van daaruit 
getransporteerd… 

Niet naar ziekenhuizen, maar naar de wijnkelder van Obama, de 

antichrist. Als iemand bloeddorstig is, is hij het wel!  
Voorwaar, neem beslist niet deel aan de ideeën van de vijand. Gij 

zijt toch geen marionet? 
Voorwaar, ik ben de bode engel Gods en mijn naam is Corintia.  

 

O wat is Nederland blij dat Obama, het beest, komt! 
Voorwaar, het ware feest barst los, als Yeshua HaMashiach, Isa, 

Jezus Christus, Zijn kinderen thuishaalt! 
 

Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, 

dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die 
in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. 

 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 
verdween. 
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Wat belet u om een goede visser te zijn! 
 

ER IS ALTIJD WEL IETS, WAT U WIL WEERHOUDEN OM EEN GOEDE 

VISSER TE ZIJN. OVERDENK DEZE BOODSCHAP, SPRAK DE BODE 
ENGEL GODS. BENJAMIN COUSIJNSEN WERD VERPLAATST IN EEN 

TORNADO-ACHTIGE WERVELWIND! 

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 17 maart 2014 bracht een bode engel 

van de almachtige God, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, de 
volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet van de laatste 

dagen, Benjamin Cousijnsen. Benjamin schrijft, 
 

Shalom, profeet Benjamin Cousijnsen! Ik begroet u in de 

wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus. 
Voorwaar, mijn naam is Michaël en ben de bode engel Gods.  

 
Voorwaar, ik verplaats u naar Ajutaja. 

“Uhh, wacht even”, zei Benjamin, “zou ik mogen weten waar dat 

is?” 
Dat is in Thailand, sprak de bode engel Gods. 

“Oké”, zei Benjamin. 

 
De bode engel vroeg en zei, Voorwaar, wat denkt gij wat een 

echte visser meeneemt? 
“Ik heb daar geen verstand van”, zei Benjamin. 

Mooi, leer hiervan, zei de bode engel Gods, daar gaan wij…  

Plotseling bevonden we ons in een tornado-achtige draaikolk, en 
van het ene op het andere moment stonden we aan de kant van 

het water. Het leek een soort eilandje. 
Ga maar op die boomstam zitten, en luister, sprak de bode engel 

Gods. Toen sprak hij de volgende woorden: 

 
Als men gaat vissen, is men goed voorbereid. 

Zelfs Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, weet wat Hij nodig 

heeft. Sommigen zullen zeggen, “Wat nodig is, is een hengel, of 
schepnet, en aas bestaande uit maden, pieren, brood, enzovoorts!” 



 
 

 

2594 
 
 

 

Voorwaar, luister, zovele kinderen Gods zijn geroepen! 
 

Lees voor: Mattheüs 4, vers 19 en 20  En Hij zeide tot hen: Komt 

achter Mij en Ik zal u vissers van mensen maken. Zij nu lieten 
terstond hun netten liggen en volgden Hem. 

De bode engel Gods sprak, 
 

Voorwaar, er is altijd wel iets, wat u wil weerhouden, om 

een goede visser te zijn. 
Mijn vraag is: Hoe belangrijk is het volgen van Yeshua HaMashiach, 

Isa, Jezus Christus, voor u die luistert, en om Gods ware 
eindtijdprofeet te dienen? 

Als het goed is, krijgt Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, toch 

de allerhoogste prioriteit?  
 

Op welke plaats staat de Koning der koningen, Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus, in uw leven?  

Er zijn zelfs vele voorgangers, die hun vrouw en gezin, en hun 

werk, op voetstuk nummer 1 plaatsen. 
 

Lees voor: Lukas 14, vers 26 tot en met 28  Indien iemand tot 

Mij komt, en niet haat zijn vader en moeder en vrouw en kinderen 
en broeders en zusters, ja zelfs zijn eigen leven, die kan mijn 

discipel niet zijn. Wie niet zijn kruis draagt en achter Mij komt, kan 
mijn discipel niet zijn. Want wie van u, die een toren wil bouwen, 

zet zich niet eerst neder om de kosten te berekenen, of hij het werk 

zal kunnen volbrengen?  
De bode engel Gods sprak verder,  

 
Voorwaar, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, weet ook of 

gij een goede visser bent. 

Kijk nu wat er gebeurt, als ik mijn hand uitstrek in het water, sprak 
de bode engel Gods. 

Benjamin schrijft: verwonderd zag ik, hoe er wel duizenden vissen 

opeens dichtbij de uitgestrekte hand in het water zwommen… Toen 
sloot de hand zich, en de bode engel nam er één tussenuit, en zei, 

Kijk! tegen mij. Deze vis zag er wat anders en donkerder uit dan de 
rest van de vissen. Meteen gooide hij deze vis in het vuur. 

Ik schrok van dit alles behoorlijk!  
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Michaël, de bode engel van God sprak en zei, Het slechte, wat Gods 
Koninkrijk probeert binnen te komen, wordt in het vuur geworpen. 

En het goede zal omhoog getrokken worden! Voorwaar, overdenk 

deze boodschap. 
 

Lees voor: Exodus 20, vers 8  Hier staat geschreven: Gedenk de 
sabbatdag, dat gij die heiligt. 

 

De bode engel Gods sprak, Profeet Benjamin, geef deze 
boodschap door! 

Opnieuw vormde zich plotseling dezelfde tornado-achtige draaikolk 
om ons heen, en ik werd onmiddellijk weer teruggeplaatst bij mijn 

bed.  

De bode engel Gods zei, Het is een voorrecht, dat de werkers met 
Gods ware profeet mogen samenwerken, om vissers van mensen te 

zijn, totdat men opeens weggenomen wordt. 
 

Lees voor: Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de 

wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 
een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. 

 
De bode engel Gods sprak, Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! en 

verdween. 
 

 

 

Voordat gij het weet zijt gij een ster! 
 

17-03-2014  BOODSCHAP 100% AFKOMSTIG VAN DE HERE GOD: 
VOOR U, DIE VERLANGT EEN STER TE WORDEN! OVERGEBRACHT 

VIA DE BODE ENGEL GODS, IN DE NAAM VAN JEZUS CHRISTUS, 
AAN EINDTIJDPROFEET BENJAMIN COUSIJNSEN. 

 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! U luistert naar een boodschap, 
overgebracht door een van de bode engelen Gods, van de God van 
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Abraham, Izaäk en Jakob, die dagelijks boodschappen overbrengen 
in de naam van Jezus Christus, Yeshua HaMashiach, aan 

eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Isa, Jezus Christus. 
 

Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Wat is uw hoogtepunt? 

Men kan alles bereiken als men wil. Voordat gij het weet zijt gij een 
ster, een gevallen ster! En velen aanbidden u en verhogen u als een 

god, zodat men niet in de gaten heeft, dat men daarmee satan 
verhoogt. Om het compleet te maken, het volgende: 

 

Satan zal u al zijn rijkdommen geven, indien gij u als ster 
nederwerpt voor hem, zoals vele sterren deden, die op hun 

eigen ster mochten staan. 
 

Mattheüs 4, vers 8 tot en met 10  Lees dit voor. Hier staat 

geschreven: Wederom nam de duivel Hem mede naar een zeer 
hoge berg en hij toonde Hem al de koninkrijken der wereld en hun 

heerlijkheid, en zeide tot Hem: Dit alles zal ik U geven, indien Gij U 

nederwerpt en mij aanbidt. Toen zeide Jezus tot hem: Ga weg, 
satan! Er staat immers geschreven: De Here, uw God, zult gij 

aanbidden en Hem alleen dienen! 
 

De bode engel Gods sprak, Voorwaar, dit is profetisch! 

 
Exodus 32, vers 35  Zo sloeg de HERE het volk, omdat dit het kalf 

gemaakt had, dat Aäron vervaardigd had.  
De bode engel Gods sprak, 

 

Voorwaar, ik ben de bode engel Gods, Michaël, en zeg u: 
Al geniet gij zo, en worden er alle voorbereidingen getroffen voor 

uw optredens, zoals de rode loper, een luxe limousine en het beste 

hotel, al zijt gij nog zó rijk en machtig, en hebt gij zó veel invloed… 
Voorwaar, zo zal de Here u slaan en u met Zijn voeten vertrappen. 

Bekeer u, voordat gij in de poel des vuurs geworpen wordt! Was 
Zijn hoogtepunt niet de hel? 

Voor u hoeft dit beslist niet zo te zijn! 
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Lees voor: Galaten 6, vers 7  Hier staat geschreven: Dwaalt niet, 

God laat niet met Zich spotten. Want wat een mens zaait, zal hij 

ook oogsten.   
 

De bode engel Gods sprak, Bekeer u en geef u over! 
 

Markus 8, vers 36  Lees dit voor: Want wat baat het een mens de 

gehele wereld te winnen en aan zijn ziel schade te lijden? 
De bode engel Gods sprak verder, 

 
Daar in de hel zijn de wormen 20cm lang, die nimmer 

sterven, en dit is het hoogtepunt van satans contract! 

Voorwaar, maar de rode loper van God is ook voor Zijn kinderen 
uitgerold.  

En deze vreugde in Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, zal 
nimmer vergaan! En wie in Hem geloven en zich bekeren, zullen 

eeuwig leven ontvangen, en bekleed worden in blinkend en 

smetteloos wit fijn linnen. En gij zult de ware Ster aanschouwen: de 
Koning der koningen, Jezus Christus, Yeshua HaMashiach, en gij 

zult als koningen zijn. Dit is de volle waarheid voor een kind van 

God! En deze ware Ster stelt nimmer teleur. Tot slot,  
 

Lees voor: Johannes 3, vers 16 en 17  Hier staat geschreven: 
Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren 

Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet 

verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon 
niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar 

opdat de wereld door Hem behouden worde. 
 

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods verder, Ruacha, Yeshu, 

Shalom! en verdween. 
 

SHALOM 

 
 

 

Rapper, doe rap open! 
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DE HEER RICHT ZICH VANDAAG TOT JOU, DIE VAN RAPPEN 
HOUDT: VOORWAAR RAPPER, ZIE, HIJ STAAT AAN DE DEUR VAN 

UW HART! 

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, welkom! Op 18 maart 2014 bracht een bode engel Gods, van 

de God van Abraham, Izaäk en Jakob, deze boodschap Gods over 
aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Isa, Jezus Christus van Nazareth.  

 
Voorwaar, gij daar. 

“Wie, ik?” 
Ja, jij daar. Mijn naam is Rafaël. Ik spreek tot u; ik ben de bode 

engel Gods. 

 
Voorwaar, al kunt gij goed rappen, hoor nu eens naar mij, 

dan worden wij vast samen blij. 

Het Bloed van Yeshua stroomt met liefde naar jouw hart, en wacht 
op jouw liefde en geeft jou een nieuwe start.  

Zo spreekt Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus tot jou: 
 

Ontrouw kan ik niet aanhoren, want ik krijg dan pijn en 

verdriet, ook al denkt gij: ‘Met rappen ziet Hij het niet’. 
Ontrouw heeft veel valse noten, hoeveel gij ook zit te rappen en al 

lijkt gij stoer. Weet, Hij is groter en wonderbaarlijker en machtiger! 
Wie kan Zijn goedheid en macht en liefde beschrijven? En wie heeft 

het laatste woord? 

 
Voorwaar, Rapper, zie, Hij staat aan de deur van uw hart. 

Maak uw deur rap open! En indien je hoort naar Zijn stem, en de 

deur van uw hart opent, zal Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus 
Christus, u gaan veranderen. Belijd uw zonden en ontrouw aan 

Hem. Als Hij jou heeft geroepen, luister dan naar Zijn stem. 
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Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 
wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 

naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het 

licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever 
gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want 

een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het 
licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de 

waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat 

zij in God verricht zijn.    
En vers 35 en 36  De Vader heeft de Zoon lief en heeft Hem alles in 

handen gegeven. Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven; doch 
wie aan de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de 

toorn Gods blijft op hem. 

 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 

verdween. 

 
 

 

Verlangen! 
 

VOORWAAR, WAT IS HET VERLANGEN VAN U? DEZE BOODSCHAP 
IS 100% AFKOMSTIG VAN DE GOD VAN ABRAHAM, IZAÄK EN 

JAKOB, VIA EEN BODE ENGEL WOORD VOOR WOORD 

OVERGEBRACHT AAN PROFEET BENJAMIN COUSIJNSEN. 
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Op 19 maart 2014 bracht een bode engel 
van de almachtige God, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, deze 

boodschap Gods over aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, 

Benjamin Cousijnsen. 
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Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Isa, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Lovesadai 

en ik ben een bode engel Gods.  

 
Voorwaar, wat is het verlangen van u?  

Verlangen is een heftige behoefte: branden van begeerte, een 
drang, lust, hunkeren, smachten, eisen, moeten, heimwee, het 

beslist willen hebben van de beste baan, enzovoorts. Voorwaar, 

hoor aandachtig. 
 

Lukas 22, vers 31 en 32  Hier staat geschreven: Simon, Simon, 
zie, de satan heeft verlangd ulieden te ziften als de tarwe, maar Ik 

heb voor u gebeden, dat uw geloof niet zou bezwijken. En gij, als 

gij eenmaal tot bekering gekomen zijt, versterk dan uw broederen. 
De bode engel Gods sprak,  

 
Voorwaar, wat Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, 

vurig begeerd heeft samen te voegen, wil satan, gedreven 

door een sterk dringend verlangen, uiteendrijven.  
Hij wil de discipelen van elkaar scheiden, om hun de zegen van het 

gemeenschappelijk deelhebben aan het heil, te ontroven, en 

verwarring en tweedracht onder hen te zaaien, zodat ze verstrooid 
worden! De satan had ook een groot verlangen, namelijk om eerst 

Simon Petrus ten val te brengen.  
 

Voorwaar, of gij nu een kind van God bent, Zijn discipel, of 

een mens uit de wereld, de mensheid wordt getrokken naar 
het verlangen van satan en zijn werken. 

De lucht wordt duister, en satan trekt als een magneet. Als uw 
begeerte maar zijn begeerte is. Men houdt van horror, magie, 

onreinheid, geweld, roddel en kwaadsprekerij en tweedracht, 

kannibalisme, oorlog. Wat men wenst, dat krijgt men! 
 

Lukas 22, vers 46  Hier staat geschreven: En Hij zeide tot hen: 

Waarom slaapt gij? Staat op, bidt, dat gij niet in verzoeking komt. 
En vers 48 tot en met 49  En Jezus zeide tot hem: Judas, verraadt 

gij de Zoon des mensen met een kus? Toen zij, die bij Hem waren, 
zagen wat er ging gebeuren, zeiden zij: Here, willen wij met het 

zwaard erop slaan? 
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De bode engel Gods sprak verder, 
 

Voorwaar, waar zal uw hart en verlangen zijn, als de bazuin 

gaat? 
Bij Hem, of bij satan? 

 
Jozua 1, vers 9  Heb Ik u niet geboden: wees sterk en moedig? 

Sidder niet en word niet verschrikt, want de HERE, uw God, is met 

u, overal waar gij gaat. 
 

Efeziërs 6, vers 10 tot en met 13  Voorts, weest krachtig in de 
Here en in de sterkte zijner macht. Doet de wapenrusting Gods 

aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels; 

want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen 
de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer 

duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Neemt 
daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in 

de boze dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te 

houden. 
En vers 16  Neemt bij dit alles het schild des geloofs ter hand, 

waarmede gij al de brandende pijlen van de boze zult kunnen 

doven. 
En vers 18 tot en met 19  En bidt daarbij met aanhoudend bidden 

en smeken bij elke gelegenheid in de Geest, daartoe wakende met 
alle volharding en smeking voor alle heiligen; ook voor mij, dat mij 

bij het openen van mijn mond het woord geschonken worde, om 

vrijmoedig het geheimenis van het evangelie bekend te maken. 
 

Voorwaar, laat u niet meetrekken door het krachtveld van 
satan! sprak de bode engel Gods. 

Door in geloof en verlangen te doen, wat Yeshua HaMashiach, Isa, 

Jezus Christus, u zegt, komt er echter een andere kracht vrij, die 
ingezet kan worden tot Zijn eer en Gods eer! 

 

1 Timotheüs 1, vers 7  Hier staat geschreven: Zij willen leraars 
der wet zijn, zonder ook maar te beseffen wat zij zeggen of 

waarover zij zo stellig spreken. 
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Filippenzen 4, vers 13  Ik vermag alle dingen in Hem, die mij 
kracht geeft. 

De bode engel Gods sprak, 

 
Voorwaar, moge uw hart verlicht worden, zodat gij weet 

welk verlangen van God is! 
 

Efeziërs 1, vers 18 tot en met 19  Hier staat geschreven: 

Verlichte ogen uws harten, zodat gij weet, welke hoop zijn roeping 
wekt, hoe rijk de heerlijkheid is zijner erfenis bij de heiligen, en hoe 

overweldigend groot zijn kracht is aan ons, die geloven, naar de 
werking van de sterkte zijner macht. 

 

Ik ga nu, en deel deze boodschap! 
Waar uw hart is, daar zal uw ziel zijn. 

Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween. 
 

 

Profetie: Het volgende zal geschieden, Spanje & 

Kenia! 
 

19-03-2014  PROFETIE OVER SPANJE EN KENIA! EN: OVER DE 
AARDE, VOOR EN NA DE ZONDEVAL, EN WAT DE GEVOLGEN VOOR 

DE AARDE WAREN, DOOR ONGEHOORZAAMHEID, EN: 

WAARSCHUWINGEN VAN GOD OVER DE RFID-CHIP! 
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! In de namiddag werd de volgende 
boodschap van de almachtige God, de God van Abraham, Izaäk en 

Jakob, overgebracht aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Isa, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Surisa en 
ben een bode engel Gods. 

 

Voorwaar, in den beginne schiep God de hemel en de aarde, 
en al wat er bij kwam. 
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De kleuren waren zó mooi en het was zó volmaakt op aarde! De 
vogels zongen hun mooiste lied. Voorwaar, wat een vrucht kan 

veroorzaken! Men werd verleid…  

Daarna ging het heel snel. De tijd werd ingekort, en de aarde 
verloor haar prachtige kleuren. En zelfs vele winkeliers richtten hun 

winkels in met sombere en donkere kleuren.  
 

Vroeger ging men elkaar helpen… 

En had men de suiker op, en de winkels waren dicht, dan vroeg 
men de buren. En die gaven u wel een beetje suiker. Maar nu heeft 

u de kans, dat men u neersteekt met een wapen! Voorwaar, men 
weet niet meer wat men doet. Voorwaar, vele gevallen engelen zijn 

reeds op aarde, en nemen vele mensen over, en elimineren vele 

Christenen wereldwijd! 
 

Vele kerkgangers worden gedwongen, om het getal van het 
beest te nemen. 

En hoe meer kerkgangers de RFID-chip 666 hebben aangenomen, 

hoe meer men gesteund wordt door de overheid. Juist waar gij 
dacht, dat dit niet zou gebeuren, zal het volgende geschieden: 

 

Openbaring 16, vers 2  En de eerste ging heen en goot zijn 
schaal uit op de aarde, en er kwam een boos en kwaadaardig 

gezwel aan de mensen, die het merkteken van het beest hadden en 
die zijn beeld aanbaden. 

De bode engel Gods sprak,  

 
Dit gezwel, dat kwaadaardig is, zal etteren en een eczeem 

veroorzaken en littekens geven, en een besmettelijke virus 
overbrengen. 

Wie het merkteken niet hadden aangenomen, bleven mooi van 

aanzien.  
 

Voorwaar, profeet Benjamin Cousijnsen heeft u reeds lange 

tijd geleden gezegd, dat zelfs Kenia zwaar gestraft zal 
worden. 

En dit zal spoedig gebeuren! Voorwaar, zo zal ook Spanje een 
extreme hitte te verdragen krijgen. En zo zeg ik u, Welzalig ieder, 
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die zich richt op Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, en op de 
Here vertrouwen, die standvastig volhouden totdat het einde komt! 

 

Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld 
gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een 

ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. 
 

De bode engel Gods sprak, Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! en 
verdween. 

 

 

 
Waarschuwing Gods aan de jagers van Tanzania! 
 

VOORWAAR, IK ZEG U: HET DODEN VAN EEN DIER BRENGT GEEN 
BESCHERMING! 

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Ik ben profeet Benjamin Cousijnsen. Op 

donderdag 20 maart 2014 kreeg ik de volgende boodschap van een 

bode engel Gods, die ik graag met u wil delen.  
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Isa, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Merabi en 

ik ben een bode engel Gods.  

 
Voorwaar, voorwaar, Tanzania, zo spreekt Yeshua 

HaMashiach, Isa, Jezus Christus, tot u, jagers! 

Gij loopt één week of langer, 12 uur per dag, en eet niets zolang de 
jacht duurt. En gij drinkt één keer per dag water. Gij zegt, “Als God 

beseft, hoe zwaar ik lijd, zal hij mij misschien beschermen, en iets 
geven om te doden”. Opeens ziet gij een olifant, en gij zet de 

achtervolging in en werpt met speren. En als gij de gewonde olifant 
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vindt, en het ligt gewond op sterven, maakt men de olifant snel af 
en verwijdert men de slagtanden. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, 

Het doden van een dier brengt geen bescherming en geluk! 

 
Johannes 8, vers 26  Ik heb veel over u te zeggen en te 

oordelen; maar die Mij gezonden heeft, is waar, en wat Ik van Hem 
gehoord heb, dat spreek Ik tot de wereld. 

Johannes 14, vers 6  Jezus zeide tot hem “en haar”: Ik ben de weg 

en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door 
Mij. 

Johannes 10, vers 11  Ik ben de goede herder. De goede herder zet 
zijn leven in voor zijn schapen. 

 

En lees voor: Johannes 3, vers 16 tot en met 18  Hier staat 
geschreven: Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn 

eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem 
gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft 

zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld 

veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie 
in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds 

veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de 

eniggeboren Zoon van God. 
 

De bode engel Gods sprak verder, Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, 
Shalom!  

 

 
 

Het moment van zwijgen en het moment van 

spreken! 
 

WIST U, DAT HET BOEK SIRACH GROTE WIJSHEDEN BEVAT, O.A. 

OVER WANNEER MEN BETER KAN ZWIJGEN, EN OVER WANNEER U 
IN WIJSHEID KUNT SPREKEN? DE HERE GOD JHWH LIET DEZE 

TEKSTEN OVERBRENGEN DOOR EEN BODE ENGEL GODS. TIP: 
VERWERP NIET DE HEILIGE GESCHRIFTEN GODS, DIE DE HEER 

ZELF GEGEVEN HEEFT EN GOEDGEKEURD (DE 

DEUTEROCANONIEKE BOEKEN). LAAT HET HOKJESDENKEN LOS! 
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Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Op 20 maart 2014 bracht een bode engel 
van de almachtige God, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, deze 

boodschap Gods over aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, 
Benjamin Cousijnsen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Isa, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Rafaël en 

ben een bode engel Gods.  
 

Voorwaar, luister eens…  

 
Sirach 20, vers 1, 2 en 3, en vers 5 tot en met 8  Soms komt 

een terechtwijzing op het verkeerde moment, wie dan zwijgt is 
verstandig. Het is beter terecht te wijzen dan tekeer te gaan, wie 

een fout toegeeft wordt voor verlies behoed. 

Menigeen die zwijgt wordt voor wijs gehouden, menigeen die veel 
praat wordt gehaat. De een zwijgt omdat hij geen antwoord heeft, 

de ander zwijgt omdat hij zijn tijd kent. Een wijs mens zwijgt tot 

het goede moment aanbreekt, maar een domme protser verspeelt 
dat moment. Wie er maar op los praat wordt verafschuwd, wie 

macht naar zich toetrekt wordt gehaat. Hoe goed is het berouw te 
tonen als je terechtgewezen wordt, zo weet je fouten te 

voorkomen.  

Sirach 20, vers 18, 19 en 20  Beter dat je uitglijdt op de vloer dan 
dat je uitglijdt met je tong, zo komen slechte mensen snel ten val. 

Een onaangenaam mens spreekt op het verkeerde moment, wie 
geen opvoeding genoten heeft doet niet anders. Een spreuk uit de 

mond van een dwaas wordt verworpen, hij spreekt hem niet uit op 

het juiste moment.  
Sirach 21, vers 1  Mijn kind, als je gezondigd hebt, ga er niet mee 

door, bid om vergeving voor je zonden.  

 
Lees voor: Efeziërs 4, vers 30 tot en met 32, en vers 17 en 18  

Hier staat geschreven: En bedroeft de heilige Geest Gods niet, door 
wie gij verzegeld zijt tegen de dag der verlossing. Alle bitterheid, 

gramschap, toorn, getier en gevloek worde uit uw midden 
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gebannen, evenals alle kwaadaardigheid. Maar weest jegens 
elkander vriendelijk, barmhartig, elkander vergevend, zoals God in 

Christus u vergeving geschonken heeft. 

En vers 17 en 18  Dit zeg ik dan en betuig ik in de Here, dat gij niet 
langer moogt wandelen zoals ook de heidenen wandelen, in de 

ijdelheid van hun denken, verduisterd in hun verstand… tot zover. 
 

Johannes 3, vers 16 en 17, en vers 6  Hier staat geschreven: 

Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren 
Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet 

verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon 
niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar 

opdat de wereld door Hem behouden worde. 

En vers 6  Wat uit het vlees geboren is, is vlees, en wat uit de 
Geest geboren is, is geest. 

 
De bode engel Gods sprak verder, Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, 

Shalom!  

 
 

 

Rusland zal spoedig dreigen met een oorlog! 
 

21-03-2014  PROFETISCHE WAARSCHUWING GODS, 100% 

AFKOMSTIG VAN DE HERE GOD AAN DE WERELD & EUROPA EN 
RUSLAND! 

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, welkom! Deze boodschap is overgebracht door een bode 

engel van de almachtige God, de God van Abraham, Izaäk en 
Jakob, aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin 

Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Isa, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Eldia en 

ben een bode engel Gods.  
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Voorwaar, men koos liever voor de dood in uw land, dan de 
relatie te herstellen met de wereld. 

Voorwaar, Rusland zal u spoedig dreigen met een oorlog, als gij 

niet uw boycot en sancties intrekt! Voorwaar, zie, ik deel u mede: 
de God van Israël, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, spreekt 

deze woorden tot u, en legt u, Rusland, deze geboden en sancties 
op: 

 

Exodus 20, vers 13  Gij zult niet doodslaan. 
En vers 15 tot en met 17  Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse 

getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uws 
naasten huis; gij zult niet begeren uws naasten vrouw, noch zijn 

dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn rund, noch zijn ezel, 

noch iets dat van uw naaste is.  
 

Voorwaar, bekeer u, Rusland, en breek met uw trots en 
macht! 

Laat het los, want zo spreekt uw allerhoogste Machthebber, uw 

Koning der koningen, Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus van 
Nazareth: 

 

Leviticus 26, vers 18 en 19  En indien gij desniettegenstaande 
niet naar Mij luistert, dan zal Ik u blijven tuchtigen wegens uw 

zonden, tot zevenmaal toe, en uw trotse macht zal Ik breken en uw 
hemel maken als ijzer en uw land als koper.  

En vers 21  Indien gij u tegen Mij verzet en naar Mij niet wilt 

luisteren, dan zal Ik u nog zevenmaal harder slaan, naar uw 
zonden. 

 
Voorwaar, houd u deze boodschap in gedachten, en belijd 

uw zonden! 

 
Spreuken 8, vers 33  Hoort naar de vermaning, dan wordt gij 

wijs, slaat haar niet in de wind.  

En vers 35 en 36  Want wie mij vindt, heeft het leven gevonden, hij 
heeft van de HERE welgevallen verkregen. Maar wie mij mist, doet 

zijn leven geweld aan; allen die mij haten, hebben de dood lief.  
Spreuken 10, vers 7  De gedachtenis des rechtvaardigen zal tot 

zegening zijn, maar de naam der goddelozen zal wegrotten.  
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Johannes 8, vers 16  En indien Ik al oordeel, dan is mijn oordeel 

waarachtig, want Ik ben niet alleen, maar Ik en die Mij gezonden 

heeft. 
Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld 

gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een 
ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde. 

 
Voorwaar, zo spreekt Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, 

tot u: 

Het gaat om vele zielen, en Ik zag u in de toekomst. Houd dit 
tegen, of Ik zend Mijn straf! 

 
Voorwaar, Europa, dreig Rusland niet! Houd u op de 

achtergrond, anders is het ‘O wee’! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 
verdween. 

 

SHALOM 
 

 
 

Begrijpt gij nu de Geest Gods? 
 
ALLES IS 100%, WOORD VOOR WOORD, DOORGEGEVEN AAN 

EINDTIJDPROFEET BENJAMIN COUSIJNSEN, DOOR UW RABBOENI, 

UW MEESTER ADONAI, JHWH, TZ'VA'OT, YESHUA HAMASIACH, UW 
ENIGE KONING DER KONINGEN: JEZUS CHRISTUS! 

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Dit is een boodschap, gebracht door de 

Heer Yeshua HaMashiach, Jezus Christus zelf, op 21 maart 2014 

aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. 
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Shalom! Vrees niet, Mijn geliefden, luister. 
 

Johannes 3, vers 8  De wind blaast, waarheen hij wil, en gij hoort 

zijn geluid, maar gij weet niet, vanwaar hij komt of waar hij 
heengaat… tot zover. 

 
Voorwaar, Ik ben wie Ik ben, uw Rabboeni, uw Meester 

Adonai, Jahweh, Tz’va’ot, Yeshua HaMashiach, uw enige 

Koning der koningen, Jezus Christus. 
In den beginne zweefde Mijn Vader over de wateren, en men zou 

Zijn wind en geluid zó kunnen voelen en horen en ervaren. Maar 
Mijn Vader God maakte ook de mens. Hoor aandachtig. 

 

Ezechiël 43, vers 2 tot en met 3  En zie, de heerlijkheid van de 
God van Israël kwam uit oostelijke richting, er was een geluid als 

het gedruis van vele wateren en de aarde straalde vanwege zijn 
heerlijkheid. Het gezicht dat ik zag, was als het gezicht dat ik 

gezien had, toen Hij kwam om de stad te vernielen, en het waren 

gezichten als het gezicht dat ik gezien had bij de rivier de Kebar. Ik 
viel op mijn aangezicht. 

Ezechiël 44, vers 4 en 5  Daarop bracht hij mij naar de Noordpoort, 

naar de voorkant van het huis; ik zag, zie, de heerlijkheid des 
HEREN vervulde het huis des HEREN; en ik viel op mijn aangezicht. 

Toen zeide de HERE tot mij: Mensenkind, let aandachtig op, zie met 
uw ogen en hoor met uw oren alles wat Ik tot u spreek aangaande 

al de inzettingen en wetten van het huis des HEREN; let aandachtig 

op het betreden van het huis door al de toegangen van het 
heiligdom. 

 
Klaagliederen 1, vers 13  Van uit den hoge zond Hij vuur; tot in 

mijn gebeente deed Hij het zinken; Hij spreidde een net voor mijn 

voeten en deed mij deinzen achterwaarts; Hij deed mij verbijsterd 
staan, ellendig de ganse dag.  

De Here Jezus Christus sprak,  

 
En begrijpt gij nu de Geest Gods? 

Daar was de wind en het geluid, maar vooral het vuur van de 
Heilige Geest, aanwezig. En niemand kon blijven staan door Zijn 

kracht, Mijn Vader! 
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2 Kronieken 5, vers 13 tot en met 14 vanaf Want Hij is goed: 

Want Hij is goed, want zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid – 

toen werd het huis, het huis des HEREN, vervuld met een wolk, 
zodat de priesters vanwege de wolk niet konden blijven staan om 

dienst te doen, want de heerlijkheid des HEREN had het huis Gods 
vervuld. 

 

Johannes 18, vers 4 tot en met 7  Jezus dan, alles wetende, wat 
over Hem komen zou, kwam naar voren en zeide tot hen: Wie 

zoekt gij? Zij antwoordden Hem: Jezus de Nazoreeër. Hij zeide tot 
hen: Ik ben het. En ook Judas, zijn verrader, stond bij hen. Toen 

Hij dan tot hen zeide: Ik ben het, deinsden zij terug en vielen ter 

aarde. Wederom dan stelde Hij hun de vraag: Wie zoekt gij? En zij 
zeiden: Jezus, de Nazoreeër. 

De Here Jezus Christus sprak verder, 
 

Voorwaar, Ik en de Vader zijn één! 

Toen Ik dus zeide: Ik ben het, kwam er kracht vrij van de Heilige 
Geest. Voorwaar, zelfs satan valt van zijn troon bij het horen van 

Mijn Naam!  

 
Profeet Benjamin Cousijnsen, dit heb Ik te zeggen: 

 
Lukas 10, vers 16  Wie naar u hoort, hoort naar Mij; en wie u 

verwerpt, verwerpt Mij; en wie Mij verwerpt, verwerpt Hem, die Mij 

gezonden heeft. 
 

Johannes 1, vers 32 tot en met 34  En Johannes getuigde en 
zeide: Ik heb aanschouwd, dat de Geest nederdaalde als een duif 

uit de hemel, en Hij bleef op Hem. En ik kende Hem niet, maar Hij, 

die mij gezonden had om te dopen met water, die had tot mij 
gezegd: Op wie gij de Geest ziet nederdalen en op Hem blijven, 

deze is het, die met de heilige Geest doopt. En ik heb gezien en 

getuigd, dat deze de Zoon van God is. 
 

Openbaring 22, vers 17  En de Geest en de bruid zeggen: Kom! 
En wie het hoort, zegge: Kom! En wie dorst heeft, kome, en wie 

wil, neme het water des levens om niet. 
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Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 

SHALOM 
 

 
 

Laat u niet voor de gek houden! 
 
LAAT U NIET VOOR DE GEK HOUDEN! WIE DAN DE WAARHEID 

VERWERPT, EVENALS PROFEET BENJAMIN COUSIJNSEN, DIE U DE 

WAARHEID PREDIKT, - OF GIJ NU EEN VOORGANGER BENT OF 
NIET - DAN HEBT GIJ OOK YESHUA HAMASIACH, ISA, JEZUS 

CHRISTUS, VERWORPEN! 
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 24 maart 2014 bracht een bode engel 
van de almachtige God, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, de 

volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet van de laatste 

dagen, Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Isa, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Eldia en 
ben een bode engel Gods. 

 
Voorwaar,  

 

2 Timotheüs 3, vers 1  Weet wel, dat er in de laatste dagen 
zware tijden zullen komen. 

2 Timotheüs 4, vers 1  Ik betuig u nadrukkelijk voor God en 
Christus Jezus, die levenden en doden zal oordelen, met beroep 

zowel op zijn verschijning als op zijn koningschap. 

 
Hebreeën 4, vers 13  En geen schepsel is voor Hem verborgen, 

want alle dingen liggen open en ontbloot voor de ogen van Hem, 

voor wie wij rekenschap hebben af te leggen. 
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Lees voor: 1 Petrus 4, vers 12 tot en met 14  Hier staat 
geschreven: Geliefden, laat de vuurgloed, die tot beproeving dient, 

u niet bevreemden, alsof u iets vreemds overkwame. Integendeel, 

verblijdt u naarmate gij deel hebt aan het lijden van Christus, opdat 
gij u ook met vreugde zult mogen verblijden bij de openbaring 

zijner heerlijkheid. Indien gij door de naam van Christus smaad 
lijdt, zijt gij zalig, daar de Geest der heerlijkheid en de Geest Gods 

op u rust. 

En vers 16  Indien hij echter als Christen lijdt, dan schame hij zich 
niet, maar verheerlijke God onder die naam. 

1 Petrus 4, vers 7 en 8  Hier staat geschreven: Het einde aller 
dingen is nabijgekomen. Komt dus tot bezinning en wordt nuchter, 

opdat gij kunt bidden. Hebt bovenal bestendige liefde jegens 

elkander, want de liefde bedekt tal van zonden. 
De bode engel Gods sprak verder, 

 
Voorwaar, hoor aandachtig! 

 

1 Johannes 5, vers 4  Als u een Bijbel heeft, kunt u misschien 
met mij meelezen. Hier staat geschreven: Want al wat uit God 

geboren is, overwint de wereld; en dit is de overwinning, die de 

wereld overwonnen heeft: ons geloof. 
En vers 12  Wie de Zoon heeft, heeft het leven; wie de Zoon van 

God niet heeft, heeft het leven niet. 
1 Johannes 4, vers 4 tot en met 6  Hier staat geschreven: Gíj zijt 

uit God, kinderkens, en gij hebt hen overwonnen; want Hij, die in u 

is, is meerder dan die in de wereld is. Zij zijn uit de wereld; daarom 
spreken zij uit de wereld en hoort de wereld naar hen. Wij zijn uit 

God; wie God kent, hoort naar ons; wie uit God niet is, hoort naar 
ons niet. Hieraan onderkennen wij de Geest der waarheid en de 

geest der dwaling. 

De bode engel Gods sprak verder, 
 

Voorwaar, de grootste kwaadspreker en roddelaar zit vaak 

in de kerk, waar veel broeders en zusters zijn. 
 

Lees voor: Galaten 5, vers 1  Hier staat geschreven: Opdat wij 
waarlijk vrij zouden zijn, heeft Christus ons vrijgemaakt. Houdt dus 

stand en laat u niet weder een slavenjuk opleggen. 
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En vers 7 en 8  Gij liept goed. Wie is u in de weg gekomen, dat gij 
aan de waarheid niet meer gehoorzaamt? Die overreding kwam niet 

van Hem, die u roept.  

En vers 10  Ik voor mij ben van u overtuigd in de Here, dat gij geen 
andere mening zult hebben. Maar wie u in verwarring brengt, zal 

zijn straf hebben te dragen, wie hij ook zij. 
De bode engel Gods sprak verder, 

 

Voorwaar, en wie dan de waarheid verwerpt, evenals profeet 
Benjamin Cousijnsen, die u de waarheid predikt, – of gij nu 

een kerkvoorganger bent of niet – als gij hem dus verwerpt, 
die aangesteld is boven u en alle leraren samen, dan hebt gij 

ook Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, verworpen en 

het evangelie! 
 

Galaten 5, vers 14 tot en met 16  Hier staat geschreven: Want 
de gehele wet is in één woord vervuld, in dit: gij zult uw naaste 

liefhebben als uzelf. Indien gij echter elkander bijt en vereet, ziet 

dan toe, dat gij niet door elkander verslonden wordt. Dit bedoel ik: 
wandelt door de Geest en voldoet niet aan het begeren van het 

vlees. 

Galaten 6, vers 7  Dwaalt niet, God laat niet met Zich spotten. 
Want wat een mens zaait, zal hij ook oogsten. 

De bode engel Gods sprak,  
 

En zo zeg ik u: Laat u niet voor de gek houden! 

Luister naar de boodschappen van Gods geliefde eindtijdprofeet, 
Benjamin Cousijnsen, en durf uw structuurdenken eens los te laten. 

Wandel en denk, zoals de Heilige Geest bedoeld heeft, en breek 
met uw hoogmoed en trots.  

 

Voorwaar, zou het niet erg zijn, dat gij achterbleef, omdat 
gij misleid was door uw structuurdenken, om profeet 

Benjamin als vals te bestempelen? 

Voorwaar, profeet Benjamin Cousijnsen zou u zo straks wel eens 
met het team kunnen gaan uitzwaaien, want alles kwam van de 

God van Abraham, Izaäk en Jakob.  
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Lees tenslotte: Johannes 3, vers 16  Hier staat geschreven: Want 
alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon 

gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren 

ga, maar eeuwig leven hebbe. 
 

De bode engel Gods sprak, Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! en 
verdween. 

 

 
 

 

De ware reden achter de Wereldtop 
geopenbaard! 
 

24-03-2014  OP DIT MOMENT IS DE WERELDTOP IN NEDERLAND 
IN VOLLE GANG. DE WARE REDEN ECHTER, ACHTER DIT 

GEBEUREN EN DEZE GEVALLEN STER, WORDT DOOR DE GOD VAN 
ABRAHAM, IZAÄK EN JAKOB GEOPENBAARD! 

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 24 maart 2014 ontving profeet 

Benjamin Cousijnsen de volgende boodschap van een bode engel 

Gods, die ik graag met u wil delen. 
 

Shalom, profeet Benjamin Cousinsen! Ik werd uitgezonden en mijn 

naam is Jishara, en ben een bode engel Gods. Voorwaar, ik kom in 
de naam van uw enige Rabboeni en almachtige Heer JHWH, 

Tz’va’ot, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus.   
 

Voorwaar, hoor de stem van Een die roept vanuit de hemel, 

en die tot u het volgende zegt: 
En daar kwam de ster aan in Nederland! O, wat is men blij! 

 
Lukas 10, vers 18 vanaf Ik zag: Ik zag de satan als een bliksem 

uit de hemel vallen. 
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Openbaring 20, vers 15  En wanneer iemand niet bevonden werd 
geschreven te zijn in het boek des levens, werd hij geworpen in de 

poel des vuurs. 

 
Voorwaar, de antichrist speelt een spel, en zal met zijn 

macht en kracht en charmes, via zijn handen, vele 
wereldleiders overnemen!  

Gij kijkt naar zijn buitenkant; Ik, de Here, naar de binnenkant, en 

zie een getrainde tong en de kenmerken van een kameleon. Want 
ook de antichrist kan, via een hand te geven, uw lichaam 

overnemen, door zich te verplaatsen, of u ernstig ziek maken, 
zodat gij sterft! Dezelfde kenmerken heeft ook de Maitreya.  

 

Voorwaar, O wat is men blij!  
En waar de antichrist komt, zou de grond wel eens vervloekt 

kunnen worden.  
Voorwaar, dit verklaart ook dat de gevallen ster, die op de aarde 

viel met zijn gevallen engelen, een menselijk lichaam aannamen.  

 
Voorwaar, wat gij mag zien via de media, mag gij zien, maar 

de ware reden in het verborgene, zoals de RFID-chip, ideeën 

en de totale controle over de mens, verzwijgt men.  
 

Lees voor: 2 Timotheüs 2, vers 1 en 2  Hier staat geschreven: 
Gij dan, mijn kind, wees krachtig in de genade van Christus Jezus, 

en wat gij van mij gehoord hebt onder vele getuigen, vertrouw dat 

toe aan vertrouwde mensen, die bekwaam zullen zijn om ook 
anderen te onderrichten. 

 
Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, 

dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die 

in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. 
 

De bode engel Gods sprak, Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! en 

verdween. 
 

 
 

Gods hand zal toeslaan! 
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PROFETISCHE MEDEDELING EN WAARSCHUWING VAN DE 

ALMACHTIGE GOD, DE GOD VAN ABRAHAM, IZAÄK EN JAKOB, 

AAN: CHINA, DE V.S., THAILAND, RUSLAND, KOREA, DE 
FILIPIJNEN EN INDONESIË! 

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, welkom! Op 25 maart 2014 werd deze profetie woord voor 

woord overgebracht, voor de 100%, door een bode engel van God, 
de God van Abraham, Izaäk en Jakob, aan eindtijdprofeet van de 

laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. Neem alle woorden van deze 

profetie serieus! 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Isa, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Kadesa.  

 

Hoor, China, word wakker! 
Ik ben een bode engel Gods. Profeet Benjamin Cousijnsen heeft 

vaak tot u, China, gesproken. Maar wat deed gij daarmee? Niets! 

Voorwaar, China zal onbewoonbaar worden door Gods hand. En de 
bode engel Gods, Donder, zal in opdracht China wegnemen! Laat 

dit een les zijn. Want wie niet wil horen, gaat verloren. Voorwaar, 
gij zijt zó vaak gewaarschuwd, en nu vervloekt. God zal u zo lang 

straffen, ook vanwege uw afgoden, totdat er geen China meer zal 

bestaan! 
 

Voorwaar, de Verenigde Staten bracht modder naar 
Nederland: de gevallen ster, de antichrist! 

Voorwaar, zo heeft Gods hand u ook modder teruggegeven. 

 
Voorwaar, Thailand, zie, ook uw land zal gestraft worden, 

onverwachts! 

Voorwaar, ontrouw en niet willen luisteren zal beantwoord worden 
door de almachtige God. 

 
Voorwaar, Rusland, uw plannen om de wereld toe te slaan, 

zijn bij God bekend. 
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Voorwaar, onderschat deze boodschap niet! Zo spreekt de Heer 
Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus.  

 

Ook Korea wordt voor de keus gesteld, en de Filipijnen en 
Indonesië: 

Breek met uw afgoden, of uw straf zal niet aan u voorbijgaan!  
Lees de waarheid, de Bijbel. En neem heden de juiste weg: Yeshua 

HaMashiach, Isa Jezus Christus! Voorwaar, behoor Hem toe, 100%, 

en ga een relatie aan met Hem, en ga trouw naar een volle 
evangelische kerk of pinksterkerk, of luister naar de boodschappen 

van profeet Benjamin Cousijnsen. Aan u de keus. Maar éét van de 
waarheid! 

 

Voorwaar, telkens wordt er een vliegtuig uit de lucht 
gehaald, of een bus stort in het ravijn. 

Voorwaar, kies heden voor Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus. 
Heb spijt en berouw, en benoem al uw zonden. 

 

Lees voor: Psalm 5, vers 12 en 13  Hier staat geschreven: Maar 
verheugen zullen zich allen die bij U schuilen, altoos zullen zij 

jubelen, daar Gij hen beschermt, en in U zullen juichen wie uw 

naam liefhebben. Want Gij zegent de rechtvaardige, o HERE, Gij 
omgeeft hem met welbehagen als met een schild.  

Psalm 17, vers 3 tot en met 5  Toetst Gij mijn hart, onderzoekt Gij 
des nachts, beproeft Gij mij, Gij vindt niets; wat ik ook bedenk, 

mijn mond overtreedt niet. Wat betreft daden van mensen, naar 

het woord uwer lippen heb ik mij gewacht voor de paden van de 
geweldenaar; mijn treden hielden uw spoor, mijn schreden 

wankelden niet.  
Psalm 28, vers 6 tot en met 8  Hier staat geschreven: Geprezen zij 

de HERE, want Hij heeft gehoord mijn luide smekingen. De HERE is 

mijn kracht en mijn schild; op Hem vertrouwde mijn hart en ik werd 
geholpen. Daarom juicht mijn hart en loof ik Hem met mijn lied. De 

HERE is hun kracht, een veste des heils is Hij voor zijn gezalfde.  

 
Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Hier staat geschreven: Want 

alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon 
gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren 

ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de 
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wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de 
wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet 

veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet 

heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is 
het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 

duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 
waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 

gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; 

maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn 
werken blijke, dat zij in God verricht zijn.  

 
Sirach 51, vers 23 tot en met 26  Hier staat geschreven: Kom 

naar mij toe, onwetenden, en vestig je in mijn leerhuis. Waarom 

lijden jullie nog gebrek en is jullie geest zo dorstig? Ik roep jullie 
op: Verwerf wijsheid, kosteloos. Leg haar juk op je nek, laat je 

geest onderrichten. De wijsheid is vlakbij.  
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 

verdween. 
 

 

 

Laat voor u bidden, breek met alle geesten! 
 

25-03-2014  BOODSCHAP GODS: VOORWAAR, GIJ DIE NU 
LUISTERT: ALS GIJ IN UW AUTO ZIT, LAAT U NIET TEGENHOUDEN, 

OM NAAR EEN VOLLE EVANGELISCHE KERK TE GAAN, EN VOOR U 
TE LATEN BIDDEN! 

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, welkom! Deze boodschap Gods werd overgebracht door een 

bode engel van de almachtige God, de God van Abraham, Izaäk en 

Jakob, aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 

HaMashiach, Isa, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Michaël.  
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Wie is zwak is, leze Psalm 28, vers 7, en wie sterk is, leze 
Spreuken 28, vers 26 

Voorwaar, ik ben een bode engel Gods.  

De boze geesten, die onder u zijn, zijn geesten van zelfvernietiging 
en liefdeloosheid, afgunst, verbittering, ongeloof, leugen, kwetsen, 

onreinheid, twist en kwaadsprekerij, geweld, afgoderij, hoogmoed, 
magie, angst, valsheid, Christenhaat en vervolging. Deze boze 

geesten haasten zich. Want o wee, die profeet Benjamin zou hun 

informatie zó weer, in de almachtige naam van Yeshua HaMashiach, 
Isa, Jezus Christus, kunnen delen met de wereld.  

 
Voorwaar, luister goed, ik, Michaël, sta bekend als de 

drakendoder. 

Voorwaar, ik zal uw draken vermorzelen en doden, China! En 
Donder zal uw land straffen, in opdracht van de almachtige God!  

 
Voorwaar, gij, die nu luistert, als gij in uw auto zit. 

Laat u niet tegenhouden, om naar een volle evangelische kerk te 

gaan en voor u te laten bidden. En hebt gij geen onderdak meer, 
men moet u helpen en bevrijden van uw verleden, met olie.  

 

Voorwaar, breek met alle geesten, die u willen vernietigen, 
en het gevoel willen geven van zwakte en zelfs zelfmoord! 

Ook probeert men om uw gevoelens te manipuleren, door u wijs te 
maken, dat gij geen hoop hebt en slecht zijt, en toch in de hel 

komt. Voorwaar, satan is de vader van de leugen. Prent dit in uw 

hart!  
 

Lees voor: Galaten 3, vers 26 tot en met 29  Hier staat 
geschreven: Want gij zijt allen zonen van God, door het geloof, in 

Christus Jezus. Want gij allen, die in Christus gedoopt zijt, hebt u 

met Christus bekleed. Hierbij is geen sprake van Jood of Griek, van 
slaaf of vrije, van mannelijk en vrouwelijk: gij allen zijt immers één 

in Christus Jezus. Indien gij nu van Christus zijt, dan zijt gij zaad 

van Abraham, en naar de belofte erfgenamen. 
Galaten 4, vers 9  Hier staat geschreven: Nu gij echter God hebt 

leren kennen, ja, meer nog, door God gekend zijt, hoe kunt gij 
thans terugkeren tot die zwakke en armelijke wereldgeesten, 

waaraan gij u weder van meet aan dienstbaar wilt maken? 
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De bode engel Gods sprak verder, 
 

Voorwaar, sommigen vragen om bevrijding, maar strijden 

zelf nauwelijks! 
Ze roepen om een wonder, maar gebruiken niet Gods 

wapenrusting, en laten zich overtroeven door een onverwachtse 
aanval, en laten de gaven, die de Heer gegeven heeft, liggen. En 

ook laat men zich overmeesteren, en men heeft een geestelijke 

wapenrusting! Maar als het erop aankomt, was men wederom een 
‘pudding Christen’.  

Voorwaar, bekleed u! 
 

Lees voor uzelf: Efeziërs 6, vers 10 tot en met 19 

 
Voorwaar, ik Michaël ben ook geen ‘pudding engel’, maar 

een drakendoder, een strijder Gods, die afrekent met alle 
draken en geesten, groot en klein! 

Ik duld geen overname. 

 
Lees voor: Hebreeën 4, vers 12 en 13  Hier staat geschreven: 

Want het woord Gods is levend en krachtig en scherper dan enig 

tweesnijdend zwaard en het dringt door, zó diep, dat het 
vaneenscheidt ziel en geest, gewrichten en merg, en het schift 

overleggingen en gedachten des harten; en geen schepsel is voor 
Hem verborgen, want alle dingen liggen open en ontbloot voor de 

ogen van Hem, voor wie wij rekenschap hebben af te leggen. 

De bode engel Gods sprak verder, 
 

Voorwaar, geloof en vertrouw op de Heer! 
En wees niet zwak, maar vurig van Geest! Voorwaar, zo sprak de 

Heer. 

Gij zijt boven de engelen gesteld, en herstel uw wapens en relatie 
met Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus. En zie, daar is kracht, 

wonderbare kracht in het dierbaar Bloed van het Lam! 

 
Johannes 3, vers 16 en 17  Lees dit voor. Hier staat geschreven: 

Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren 
Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet 

verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon 
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niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar 
opdat de wereld door Hem behouden worde. 

 

De bode engel Gods sprak, Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! en 
verdween. 

 
 

 

Hoeveel zielen hebt gij al gevangen met uw 
netten? 
 

BOODSCHAP GODS: VOOR IEDERE ZEEMAN EN ZEEVROUW IS, 
BOVEN ALLES, EEN GEBED ALTIJD HEEL BELANGRIJK! HOEVEEL 

ZIELEN HEBT GIJ AL GEVANGEN MET UW NETTEN? 

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op woensdag 26 maart 2014 bracht een 

bode engel van de almachtige God, de God van Abraham, Izaäk en 
Jakob, deze boodschap over aan eindtijdprofeet van de laatste 

dagen, Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de naam van uw Rabboeni en Mijn Meester, 

Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus.  
 

Voorwaar, leg uw netten neder, en uw riemen en uw boot. 

 
Mattheüs 4, vers 19 en 20  En Hij zeide tot hen: Komt achter Mij 

en Ik zal u vissers van mensen maken. Zij nu lieten terstond hun 
netten liggen en volgden Hem. 

 

Jeremia 5, vers 22  Wilt gij Mij niet vrezen, luidt het woord des 
HEREN, of voor Mij niet beven, die het zand gesteld heb tot grens 

voor de zee, een altoosdurende beperking, die zij niet zal 
overschrijden; al rollen haar golven, zij vermogen niets; al bruisen 

zij, zij overschrijden haar niet. 

 



 
 

 

2623 
 
 

 

Voorwaar, ik ben Rafaël, een reiziger net als u, maar wel een 
engel Gods. 

Kijk mij eens aan… 

 
Handelingen 11, vers 23 en 24  Toen deze aankwam en de 

genade Gods zag, verheugde hij zich en wekte allen op om naar het 
voornemen van hun hart de Here trouw te blijven; want hij was een 

goed man, vol van de heilige Geest en van geloof. En een brede 

schare werd de Here toegevoegd. 
 

Jona 1, vers 12  Hij antwoordde hun: Neemt mij op en werpt mij 
in de zee, en de zee zal ophouden tegen u te woeden. Want ik 

weet, dat door mijn schuld deze zware storm tegen u is 

opgestoken. 
 

Voorwaar, zo spreekt de Here Yeshua HaMashiach, Jezus 
Christus, tot u: 

 

Jesaja 43, vers 8 tot en met 19  Doet het volk uitgaan, dat blind 
is, al heeft het ook ogen, en dat doof is, al heeft het ook oren. Alle 

volken zijn samen vergaderd en de natiën hebben zich verzameld. 

Wie onder hen kondigt dit aan en doet ons het verleden horen? 
Laten zij hun getuigen voorbrengen, opdat zij in het gelijk gesteld 

mogen worden en men het hore en zegge: Het is waarheid. Gij zijt, 
luidt het woord des HEREN, mijn getuigen, en mijn knecht, die Ik 

verkoren heb, opdat gij het weet en in Mij gelooft en inziet, dat Ik 

dezelfde ben; vóór Mij is er geen God geformeerd en na Mij zal er 
geen zijn. Ik, Ik ben de HERE, en buiten Mij is er geen Verlosser. Ik 

heb verkondigd, verlost en doen horen, en ben geen vreemde 
onder u; gij toch zijt mijn getuigen, luidt het woord des HEREN, en 

Ik ben God. Ook voortaan ben Ik dezelfde en niemand redt uit mijn 

hand. Ik werk, en wie zal het keren? Zo zegt de HERE, uw 
Verlosser, de Heilige Israëls: Om uwentwil zend Ik iemand naar 

Babel en doe al de Chaldeeën als vluchtelingen afdalen naar de 

schepen waarover zij jubelden, Ik de HERE, uw Heilige, de 
Schepper van Israël, uw Koning. Zo zegt de HERE, die door de zee 

een weg baant en een pad door machtige wateren; die wagen en 
paard doet uittrekken, krijgsmacht en helden; tezamen liggen zij 

neder, zij staan niet weer op, zij zijn uitgeblust, als een vlaspit 
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uitgedoofd: Denkt niet aan hetgeen vroeger gebeurde en let niet op 
wat oudtijds is geschied; zie, Ik maak iets nieuws, nu zal het 

uitspruiten; zult gij er geen acht op slaan? Ja, Ik zal een weg in de 

woestijn maken, rivieren in de wildernis.  
 

Voorwaar, vrees niet! 
 

Psalm 107, vers 23 tot en met 30  Er waren er, die met schepen 

de zee bevoeren, die handel dreven op de grote wateren. Zij zagen 
de werken des HEREN en zijn wonderen in de diepte. Hij sprak en 

deed een stormwind opsteken, die haar golven omhoog hief; zij 
rezen ten hemel, zonken neer in de waterdiepten, hun ziel verging 

van ellende; zij tuimelden en wankelden als een beschonkene, al 

hun wijsheid werd verslonden. Toen riepen zij tot de HERE in hun 
benauwdheid, en Hij voerde hen uit hun angsten; Hij maakte de 

storm tot een zacht suizen, zodat de golven stil werden. Zij 
verheugden zich, omdat die tot rust kwamen, en Hij leidde hen 

naar de haven van hun begeerte.  

 
Spreuken 14, vers 32  In zijn rampspoed wordt de goddeloze 

geveld, maar de rechtvaardige vindt zelfs in zijn dood een 

schuilplaats. 
 

Voorwaar, stuurman, hoe vaak zijt gij niet door regen en 
stormen en onweer gegaan in uw leven en met uw boot? 

 

Mattheüs 8, vers 24 tot en met 27  En zie, er kwam een grote 
onstuimigheid op de zee, zodat de golven over het schip sloegen; 

maar Hij sliep. En zij kwamen en maakten Hem wakker en zeiden: 
Here, help ons, wij vergaan! En Hij zeide tot hen: Waarom zijt gij 

bevreesd, kleingelovigen? Toen stond Hij op en bestrafte de winden 

en de zee, en het werd volkomen stil. En de mensen verwonderden 
zich en zeiden: Wat voor iemand is deze, dat ook de winden en de 

zee Hem gehoorzaam zijn? 

 
Voorwaar, en gij, die nu luistert, door wat voor regen en 

stormen, en vele problemen, zijt gij niet heen gegaan? 
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Mattheüs 9, vers 22  Maar Jezus keerde Zich om, zag haar en 
zeide: Houd moed, dochter, uw geloof heeft u behouden. En de 

vrouw was behouden van dat ogenblik af. 

 
Voorwaar, wanneer gij, na lang zwerven, naar Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus, gaat, en uw relatie onderhoudt, 
zal Hij u de veilige weg wijzen en u naar een veilige haven 

brengen. 

Voorwaar, voor iedere zeeman en zeevrouw is, boven alles, een 
gebed altijd heel belangrijk. Vooral bidt men een zegen over de 

vangst! Voorwaar, hoeveel zielen hebt gij al gevangen met uw 
netten? 

 

Mattheüs 7, vers 21  Niet een ieder, die tot Mij zegt: Here, Here, 
zal het Koninkrijk der hemelen binnengaan, maar wie doet de wil 

mijns Vaders, die in de hemelen is. 
 

Johannes 3, vers 16  Hier staat geschreven: Want alzo lief heeft 

God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 
opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig 

leven hebbe. 

 
Ahoi! sprak de bode engel Gods, ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
 

 

Vertrouw hem niet! 
 

BOODSCHAP GODS: AL LAAT SATAN U ALLE NIEUWE 

BOVENNATUURLIJKE TECHNOLOGIEËN ZIEN, EN HET 
ONZICHTBARE EN ALLE KONINKRIJKEN TESAMEN, VERTROUW HEM 

NIET!  
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 26 maart 2014 bracht een bode engel 

van de almachtige God, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, deze 
boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 
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Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Isa, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Miozar en 

ben een bode engel Gods.  
 

Voorwaar,  Openbaring 13, vers 8  Voorwaar, hoor aandachtig! 
En allen, die op de aarde wonen, zullen het beest aanbidden, ieder, 

wiens naam niet geschreven is in het boek des levens van het Lam, 

dat geslacht is, sedert de grondlegging der wereld. 
 

Voorwaar, in het boek Henoch staat geschreven, in 
hoofdstuk 8, vers 1: 

En Azazel, “de gevallen engel”, leerde de mensen zwaarden te 

maken, en messen, en schilden, en borstplaten, en deed hen de 
metalen van de aarde kennen… tot zover. 

 
Deze kennis onder andere kwam uit de hemel, en Azazel 

verraadde dit geheim. 

Henoch, hoofdstuk 9, vers 6  alle dingen, en niets kan zich voor 
U verbergen. U ziet wat Azazel gedaan heeft, die elke 

onrechtvaardigheid op aarde onderwezen heeft en de eeuwige 

geheimen die bewaard werden in de hemel… tot zover. 
 

Natuurlijk gebruikten deze Azazel en de anderen de kennis 
en de verborgenheden tegen God, omdat ze het gezien 

hadden en uit de hemel geworpen waren, met Lucifer! 

De duivel werkte God tegen, om de aarde vertrouwd te maken met 
metalen.  

 
Voorwaar, de Cadillac van de antichrist, genaamd ‘the 

beast’, zal spoedig vervangen worden met een nieuwe 

‘beast’, die vol technologische snufjes is. 
Voorwaar, zo is er ook misbruik gemaakt van de kennis, die men 

had over het Elohím schip, om UFO’s te bouwen, enzovoorts. 

Voorwaar, satan is een na-aper van God. God is liefde. Maar in de 
hel heerst een verschrikkelijke eenzaamheid, door afgesneden te 

zijn van de liefde van God. Satan kent geen liefde. En de ergste 
pijn, die niet op aarde is, is daar wel aanwezig! Al laat satan u alle 

nieuwe bovennatuurlijke technologieën zien, en het onzichtbare, en 
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alle koninkrijken samen, vertrouw hem niet! Want hij wil u heel 
graag van de liefde Gods wegtrekken, en van uw enige Behoud. 

Kies heden hemel of hel! 

 
Lees voor: Johannes 10, vers 27 en 28  Hier staat geschreven: 

Mijn schapen horen naar mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij, 
en Ik geef hun eeuwig leven en zij zullen voorzeker niet verloren 

gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit mijn hand roven. 

Johannes 3, vers 16 en 17  Hier staat geschreven: Want alzo lief 
heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven 

heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar 
eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld 

gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld 

door Hem behouden worde.   
Johannes 14, vers 1  Hier staat geschreven: Uw hart worde niet 

ontroerd; gij gelooft in God, gelooft ook in Mij. 
En vers 21  Wie mijn geboden heeft en ze bewaart, die is het, die 

Mij liefheeft; en wie Mij liefheeft, zal geliefd worden door mijn 

Vader en Ik zal hem liefhebben en Mijzelf aan hem “en haar” 
openbaren. 

 

1 Korinthiërs 13, vers 6 en 7  Hier staat geschreven: Zij is niet 
blijde over ongerechtigheid, maar zij is blijde met de waarheid. 

Alles bedekt zij, alles gelooft zij, alles hoopt zij, alles verdraagt zij. 
En vers 10  Doch, als het volmaakte komt, zal het onvolkomene 

afgedaan hebben. 

 
De bode engel Gods sprak, Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! en 

verdween. 
 

 

 

God heeft u geroepen, strijd en bedroef Hem 

niet! 
 

BOODSCHAP 100% AFKOMSTIG VAN DE ALMACHTIGE GOD 
JAHWEH, GEBRACHT VIA ZIJN BODE ENGEL, EN TER PLEKKE 

OPGESCHREVEN DOOR EINDTIJDPROFEET BENJAMIN COUSIJNSEN. 
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Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 27 maart 2014 werd de volgende 

boodschap Gods overgebracht aan eindtijdprofeet van de laatste 
dagen, Benjamin Cousijnsen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Isa, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Rafaël en 

ben een bode engel Gods.  
 

Voorwaar,  

 
1 Samuël 3, vers 3 tot en met 4  Nog was de lamp Gods niet 

uitgegaan. Samuël had zich te ruste begeven in de tempel des 
HEREN waar de ark Gods was. Toen riep de HERE Samuël, en hij 

zeide: Hier ben ik. 

 
Voorwaar,  

 

2 Kronieken 16, vers 9  Want des HEREN ogen gaan over de 
gehele aarde, om krachtig bij te staan hen, wier hart volkomen 

naar Hem uitgaat… Tot zover. 
 

Voorwaar, God houdt van u, en zou bij u hetzelfde doen. 

 
1 Samuël 18, vers 3 tot en met 5  Jonatan sloot een verbond 

met David, omdat hij hem liefhad als zichzelf. “Dit is ook Gods 
liefde naar u.”  

Vers 4  Jonatan trok de mantel uit, die hij droeg, en gaf die aan 

David, ook zijn wapenrok, zelfs zijn zwaard, zijn boog en zijn 
gordel. “God heeft u geroepen om trouw te zijn en zuiver!” 

Vers 5  David dan trok ten strijde en was voorspoedig waar “God”, 

Saul hem ook heen zond… tot zover. 
 

2 Korinthiërs 11, vers 27  in moeite en inspanning, tal van 
nachten zonder slaap, in honger en dorst, tal van dagen zonder 

eten, in koude en naaktheid. 
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Job 1, vers 8  Toen zeide de HERE tot de satan: Hebt gij ook acht 

geslagen op mijn knecht Job? Want niemand op aarde is als hij, zó 

vroom en oprecht, godvrezend en wijkende van het kwaad. 
 

Voorwaar, als God u geroepen heeft, moet gij een ware 
strijder zijn, en God geen verdriet doen! 

 

Efeziërs 4, vers 30  En bedroeft de heilige Geest Gods niet… tot 
zover. 

Efeziërs 4, vers 17  Dit zeg ik dan en betuig ik in de Here, dat gij 
niet langer moogt wandelen zoals ook de heidenen wandelen, in de 

ijdelheid van hun denken. 

 
Als God u geroepen heeft in de bediening, laat u dan niet 

overmeesteren. 
Al is het een kerk, of een broeder of zuster, of familie of gezin, 

enzovoorts! 

 
Lees voor: 1 Korinthiërs 3, vers 16 tot en met 21  Hier staat 

geschreven: Weet gij niet, dat gij Gods tempel zijt en dat de Geest 

Gods in u woont? Zo iemand Gods tempel schendt, God zal hem 
schenden. Want de tempel Gods, en dat zijt gij, is heilig! Laat 

niemand zichzelf misleiden! Indien iemand onder u meent wijs te 
zijn in deze tijd, hij worde dwaas, om wijs te worden. Want de 

wijsheid dezer wereld is dwaasheid voor God. Want er staat 

geschreven: Die de wijzen vangt in hun sluwheid; en elders: De 
Here weet, dat de overleggingen der wijzen vruchteloos zijn. 

Daarom, niemand beroeme zich op mensen; alles is immers het 
uwe. 

 

Efeziërs 6, vers 10 tot en met 13  Voorts, weest krachtig in de 
Here en in de sterkte zijner macht. Doet de wapenrusting Gods 

aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels; 

want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen 
de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer 

duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Neemt 
daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in 
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de boze dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te 
houden.  

En lees vers 16  Neemt bij dit alles het schild des geloofs ter hand, 

waarmede gij al de brandende pijlen van de boze zult kunnen 
doven. 

 
Voorwaar, sta op elke slang en verbrijzel het! 

En weet, dat gij meer dan overwinnaar bent.  

 
Voorwaar, houd de nieuwe website in de gaten, want zeer 

spoedig gaat de website online: 
EvangelicalEndtimemachine.com/ 

Voorwaar, in Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, zijt gij meer 

dan overwinnaar! Uw ware familie is in de hemel. Gij zijt daar 
geliefd! Beter geliefd in de bediening en bij God, dan op aarde. 

Want de hemel geeft u uw loon naar uw werken.  
 

Lees voor: Openbaring 19, vers 7 tot en met 9  Laten wij blijde 

zijn en vreugde bedrijven en Hem de eer geven, want de bruiloft 
des Lams is gekomen en zijn vrouw heeft zich gereedgemaakt; en 

haar is gegeven zich met blinkend en smetteloos fijn linnen te 

kleden, want dit fijne linnen zijn de rechtvaardige daden der 
heiligen. En hij zeide tot mij: Schrijf, zalig zij, die genodigd zijn tot 

het bruiloftsmaal des Lams. En hij zeide tot mij: Dit zijn de 
waarachtige woorden van God.  

 

De bode engel Gods sprak, Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! en 
verdween. 

 
 

 

Mijn zoon en dochter, sla acht op Mijn woorden! 
 

BEMOEDIGENDE BOODSCHAP GODS, GEBRACHT DOOR GODS 

BODE ENGEL, EN WOORD VOOR WOORD IN DIENS 
TEGENWOORDIGHEID, EN ONDER TOEZIEND OOG, ZORGVULDIG 

OPGESCHREVEN DOOR PROFEET BENJAMIN COUSIJNSEN!  
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Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Ik ben profeet Benjamin Cousijnsen. Op 

27 maart 2014 kreeg ik de volgende boodschap van een bode engel 
Gods, die ik graag met u wil delen.  

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Isa, Jezus Christus.  

 
Voorwaar,  

 
Psalm 147, vers 3  Hij geneest de verbrokenen van hart en 

verbindt hun wonden.  

 
Sirach 2, vers 1 tot en met 3  Mijn kind, als je de Heer wilt 

dienen, bereid je dan voor op beproevingen. Houd het rechte spoor, 
wees standvastig en word niet ongeduldig in tijden van tegenspoed. 

Houd je stevig aan hem vast en laat hem niet los, dan word je aan 

je levenseinde beloond.  
 

Voorwaar, mijn naam is Sillach. Vrees niet, als ik u zeg, dat 

ik een bode engel Gods ben. 
 

Psalm 147, vers 15  Hij zendt zijn bevel op de aarde, zijn woord 
loopt zeer snel. 

 

Spreuken 4, vers 20 tot en met 23  Zo spreekt de Heer: Mijn 
zoon, “maar ook Mijn dochter”, sla acht op mijn woorden, neig 

uw oor tot mijn uitspraken; laat ze niet wijken uit uw ogen, bewaar 
ze diep in uw hart. Want zij zijn leven voor wie ze vinden, genezing 

voor hun ganse lichaam. Behoed uw hart boven al wat te bewaren 

is, want daaruit zijn de oorsprongen des levens.  
 

Sirach 2, vers 9 tot en met 11  Jij die ontzag hebt voor de Heer, 

hoop op het goede, op ontferming en eeuwige vreugde, want 
eeuwige vreugde is het loon dat hij je schenkt. Kijk naar de 

generaties van vroeger: Was er ook maar iemand die op de Heer 
vertrouwde en werd teleurgesteld? Was er ook maar iemand die 

volhardde in ontzag voor hem en niet werd gehoord? Was er ook 
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maar iemand die hem aanriep en onopgemerkt bleef? De Heer heeft 
immers medelijden en ontfermt zich, vergeeft zonden en redt in 

tijden van verdrukking.  

 
Romeinen 6, vers 21 tot en met 23  Wat voor vrucht hadt gij 

toen? Dingen, waarover gij u nu schaamt; immers, het einde 
daarvan is de dood. Maar thans, vrijgemaakt van de zonde en in de 

dienst van God gekomen, hebt gij tot vrucht uw heiliging en als 

einde het eeuwige leven. Want het loon, dat de zonde geeft, is de 
dood, maar de genade, die God schenkt, is het eeuwige leven in 

Christus Jezus, onze Here. 
 

Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, 

dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die 
in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. 

 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 

 
 

De ene na de andere boodschap komt uit! 
 
GODS WARE EINDTIJDPROFEET WORDT, VANWEGE DE VOLLE 

WAARHEID, GRIEZELIG GEVONDEN DOOR SOMMIGEN! HET GOEDE 

NIEUWS IS, DAT DE EVANGELICAL ENDTIME MACHINE NU ONLINE 
IS GEGAAN! 

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 28 maart 2014 bracht een bode engel 

van de almachtige God, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, deze 
boodschap Gods over aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, 

Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Isa, Jezus Christus.  
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Voorwaar, ik ben de bode engel Gods en deel u mede, dat 
men profeet Benjamin Cousijnsen maar een griezelige 

profeet vindt, vooral met zijn profetische boodschappen, die 

de wereld waarschuwen. 
En telkens komt ook nog de ene na de andere boodschap uit. Brrr, 

griezelig hè, die volle waarheid van hem. Voorwaar, mijn naam is 
Rafaël. Men zei van Elisa ook, “Wat een griezelige onheilsprofeet”… 

 

Lees voor: 2 Koningen 8, vers 7 tot en met 11  Hier staat 
geschreven: Elisa kwam naar Damascus, terwijl Benhadad, de 

koning van Aram, ziek lag. Toen hem meegedeeld was: De man 
Gods is hierheen gekomen, zeide de koning tot Hazaël: Voer een 

geschenk met u, ga de man Gods tegemoet en raadpleeg door hem 

de HERE aldus: zal ik van deze ziekte herstellen? Toen ging Hazaël 
hem tegemoet en voerde een geschenk met zich mee, allerlei 

kostbaarheden uit Damascus, een last van veertig kamelen; hij 
kwam vóór hem staan en zeide: Uw zoon Benhadad, de koning van 

Aram, heeft mij tot u gezonden met de vraag: zal ik van deze 

ziekte herstellen? En Elisa zeide tot hem: Ga, zeg hem: gij zult 
zeker herstellen. Maar de HERE heeft mij getoond, dat hij zeker zal 

sterven. En de man Gods zette een strak gelaat en hield het 

onbewogen tot verlegen wordens toe; daarop barstte hij in wenen 
uit.  

2 Koningen 1, vers 11 tot en met 12  Hier staat geschreven: 
Wederom zond hij tot hem een andere overste over vijftig met zijn 

vijftigtal. En deze nam het woord en zeide tot hem: Man Gods, zo 

beveelt de koning: haast u, daal af! Toen antwoordde Elia en sprak 
tot hen: Indien ik een man Gods ben, laat er dan vuur van de 

hemel afdalen en u en uw vijftigtal verteren. Toen daalde Gods 
vuur van de hemel en verteerde hem en zijn vijftigtal. 

 

Handelingen 24, vers 14  Maar dit erken ik voor u, dat ik naar 
die weg, die zij een sekte noemen, inderdaad de God der vaderen 

vereer, gelovende al hetgeen in de wet en in de profeten 

geschreven staat. 
 

Voorwaar, ook vond men Yeshua HaMashiach, Jezus 
Christus, griezelig, zo griezelig, brrr… 
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Omdat men zoiets nog nooit gezien had: de wonderen die Hij deed! 
Dit was ook de reden, waarom men vele bovennatuurlijke 

wonderen wegliet, omdat het uw verstand ver te boven gaat, wat in 

de Bijbel thuishoort. Profeet Benjamin Cousijnsen gaat ook velen 
hun verstand te boven. Voorwaar, 

 
Mattheüs 13, vers 57 en 58  Lees dit voor. Hier staat 

geschreven: En zij namen aanstoot aan Hem. Maar Jezus zeide tot 

hen: Een profeet is alleen in zijn vaderstad en in zijn huis ongeëerd. 
En Hij deed daar niet vele krachten wegens hun ongeloof. 

 
Voorwaar, luister en neem profeet Benjamin Cousijnsen 

serieus! 

Want alles wordt woord voor woord doorgegeven via de bode 
engelen Gods.  

Voorwaar, de media is in de handen van de antichrist. Hij haat deze 
profeet Benjamin, die hem vaak in de weg loopt en zijn ware aarde 

openbaart!  

 
Voorwaar, de antichrist Obama heeft regels gesteld voor zijn 

totale controle. 

Denk aan YouTube, die de videobewerking op YouTube geblokkeerd 
heeft voor profeet Benjamin, en video’s, langer dan 30 minuten, er 

zo weer afgooit.  
 

Voorwaar, zei profeet Benjamin u niet, dat spoedig Obama 

ervoor zal zorgen, dat deze boodschappen verwijderd zullen 
worden? 

Daarom, print, en brand DVD’s, nu het nog kan! Want ook zal men 
de Christenen ‘haters’ noemen, vanwege de waarheid, die men 

spreekt. Men vindt snel, dat men discrimineert. Natuurlijk, omdat 

God niet zwijgt! En de werkers van de laatste dagen zullen ook niet 
zwijgen, en profeet Benjamin Cousijnsen ook niet! 

 

Romeinen 1, vers 26 tot en met 28  Lees dit voor. Hier staat 
geschreven: Daarom heeft God hen overgegeven aan schandelijke 

lusten, want hun vrouwen hebben de natuurlijke omgang 
vervangen door de tegennatuurlijke. Eveneens hebben de mannen 

de natuurlijke omgang met de vrouw opgegeven, en zijn in wellust 
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voor elkander ontbrand, als mannen met mannen schandelijkheid 
bedrijvende en daardoor het welverdiende loon voor hun afdwaling 

in zichzelf ontvangende. En daar zij het verwerpelijk achtten God te 

erkennen, heeft God hen overgegeven aan een verwerpelijk denken 
om te doen wat niet betaamt. 

 
Openbaring 21, vers 8  Maar de lafhartigen, de ongelovigen, de 

verfoeilijken, de moordenaars, de hoereerders, de tovenaars, de 

afgodendienaars en alle leugenaars – hun deel is in de poel, die 
brandt van vuur en zwavel: dit is de tweede dood. 

De bode engel Gods sprak verder, 
 

Voorwaar, het goede nieuws is, dat de Evangelical Endtime 

Machine nu online is gegaan, vanwege dat Gods ware 
profeet wist, wat er nu en straks gaat gebeuren! 

Voorwaar, maar in Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, zit de 
enige waarheid, en in Gods woord. 

 

Voorwaar, wees sterk, één team, één lichaam in Christus, 
Jezus, die met u is in de laatste dagen! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 

verdween. 

 

 

 

Een blijk van waardering van Yeshua 
HaMashiach! 
 

BOODSCHAP OVER DE BIJBELSE SYMBOLIEK VAN GOUD EN 
ZILVER! DE HEER JEZUS CHRISTUS, YESHUA HAMASIACH, KWAM 

VANDAAG ZELF, SAMEN MET HETRICK EN DE ENGELEN RAFAËL EN 
MICHAËL, EN ZEGENDE OOK DE EMBLEMEN IN!  

 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Op 29 maart 2014 werd deze bijzondere 
boodschap door de almachtige God, de God van Abraham, Izaäk en 
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Jakob, gebracht, in aanwezigheid van Yeshua HaMashiach, Jezus 
Christus, en ook de engelen Gods, Rafaël en Michaël, en ook Hetrick 

was aanwezig. Rafaël nam als eerste het woord, 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Isa, Jezus Christus.  
 

Voorwaar, hoor aandachtig en veracht de profetieën van 

Mijn ware en geliefde profeet Benjamin Cousijnsen niet, 
sprak de Heer, die het woord overnam.  

Hoor naar hem, want door te luisteren, wat Ik, de Here, uw 
Rabboeni, uw Adonai, de Koning der koningen, Jahweh, zeg, wordt 

via hem aan u de waarheid, de geheimenissen des hemels en de 

profetieën geopenbaard. Voorwaar, Ik ben die Ik ben! Ik ben 
Kadosh! Ik ben de God van Abraham, de God van Izaäk en de God 

van Jakob en de God van al wat leeft! Voorwaar, 
 

Exodus 3, vers 5  Daarop zeide Hij: Kom niet dichterbij: doe uw 

schoenen van uw voeten, want de plaats, waarop gij staat, is 
heilige grond. 

 

Voorwaar, Ik ben uw el Elohím, voorwaar, Ik ben Kadosh!  
Dit is heilige grond. Voorwaar, elke trouwe werker krijgt een 

handgemaakte, echt zilveren duif, met gouden letters erop: 
Ruacha, Yeshu, Shalom. De kleur zilver staat voor verlossing. 

 

Zacharia 13, vers 9  Dat derde deel zal Ik in het vuur brengen, en 
Ik zal hen smelten, zoals men zilver smelt, ja hen louteren, zoals 

men goud loutert. Zij zullen mijn naam aanroepen en Ik zal hen 
verhoren. Ik zeg: Dat is mijn volk; en zij zullen zeggen: De HERE is 

mijn God. 

 
Psalm 66, vers 10  Want Gij hebt ons getoetst, o God, ons 

gelouterd, gelijk men zilver loutert. 

 
Jesaja 48, vers 10 en 11  Zie, Ik heb u gelouterd, doch niet als 

zilver; Ik heb u beproefd in de smeltoven der ellende. Om 
Mijnentwil, om Mijnentwil doe Ik het, hoe groot ook de ontwijding 

is; mijn eer geef Ik aan geen ander. 
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De Heer sprak, Voorwaar, zilver staat voor, dat Ik, Yeshua 

HaMashiach, Isa, Jezus Christus, voor u uw losprijs betaald 

heb. 
De gouden letters, de kleur goud, staat voor Gods aanwezigheid. 

De Vader en Ik zijn één. 
 

Wijsheid 3, vers 6  Hij heeft hen als goud in een oven gelouterd 

en hen als een brandoffer aanvaard. 
 

Spreuken 8, vers 17 tot en met 19  Ik heb lief wie mij 
liefhebben, wie mij ijverig zoeken, zullen mij vinden. Rijkdom en 

eer zijn bij mij, duurzaam goed en gerechtigheid. Mijn vrucht is 

meer waard dan goud, ja dan gelouterd goud, mijn opbrengst meer 
dan uitgelezen zilver.  

 
Genesis 13, vers 2  Abram nu was zeer rijk aan vee, aan zilver en 

aan goud. 

 
De engel van God, Michaël, nam het woord: 

En zoals de Ark van goud was, en een verbond was met God, en 

Zijn heilige aanwezigheid aanwezig was, zo wil Hij bij u zijn. Ook 
staat goud voor trouwheid.  

En dwars door het vuur maak Ik u rein en puur! Zo spreekt de 
Heer. 

 

Voorwaar, op dit embleem, dat gij ontvangt, staat de 
hemelse zegengroet ‘Ruacha, Yeshu, Shalom’ met gouden 

letters.  
Het betekent ook een zegengroet naar de Vader en de Zoon en 

Heilige Geest toe. Besef dat men dit zegt in de hemel, en dat dit 

tevens ook machtige en liefdevolle en respectvolle en eerbiedige 
woorden zijn. Voorwaar, de volgende werkers krijgen een embleem, 

als dank van de Heer: Connie, Tiniati, Isabel, Jemuel, Bettina, 

Josie, Marta, Darren, Marion, Chaesmin, Jarra, Fatime, Anita, Jorge, 
Benjamin, Maria Theresa, Jeddy, Mirella. 

 
Voorwaar, wees puur en sterk! 

Dan zal Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, u zegenen. 
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Deze emblemen zijn in liefde gemaakt, en is tevens een uiting van 
Gods liefde naar deze werkers toe. Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus, zegt u, Wees Rapture klaar! 

De duifjes met ketting zijn ingezegend, en zullen nu spoedig 
verzonden worden. 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de Heer, Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus, en verdween, samen met Michaël, 

Rafaël en Hetrick. 

 
 

 

En zij leefden nog lang en gelukkig! 
 

WILT GIJ EEN PRINSES ZIJN EN NOG LANG EN GELUKKIG LEVEN? 

DAN HEB IK GOED NIEUWS VOOR JOU! SPRAK DE BODE ENGEL 
RAFAËL. 

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 31 maart 2014 bracht een bode engel 

Gods deze boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin 
Cousijnsen.  

 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Isa, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Rafaël.  

 

Zei jij niet ooit: “Ik wil later een prinses zijn en wonen in 
een kasteel, als ik groot ben”? 

Tja, wat is daarvan gekomen… Bekijk je eens en luister verder. 
 

Johannes 14, vers 1 tot en met 4  Uw hart worde niet ontroerd; 

gij gelooft in God, gelooft ook in Mij. In het huis mijns Vaders zijn 
vele woningen – anders zou Ik het u gezegd hebben – want Ik ga 

heen om u plaats te bereiden; en wanneer Ik heengegaan ben en u 
plaats bereid heb, kom Ik weder en zal u tot Mij nemen, opdat ook 

gij zijn moogt, waar Ik ben. En waar Ik heenga, daarheen weet gij 

de weg.  
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En vers 6  Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en 
het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij. 

 

1 Johannes 2, vers 28 en 29  En nu, kinderkens, blijft in Hem, 
opdat wij, als Hij zal geopenbaard worden, vrijmoedigheid hebben 

en voor Hem niet beschaamd staan bij zijn komst. Als gij weet, dat 
Hij rechtvaardig is, erkent dan ook, dat een ieder, die de 

rechtvaardigheid doet, uit Hem geboren is. 

 
Voorwaar, prinses, 

 
Mattheüs 13, vers 44 tot en met 51  Het Koninkrijk der hemelen 

is gelijk aan een schat, verborgen in een akker, die een mens 

ontdekte en verborg, en in zijn blijdschap erover gaat hij heen en 
verkoopt al wat hij heeft en koopt die akker. Evenzo is het 

Koninkrijk der hemelen gelijk aan een koopman, die schone parelen 
zocht. Toen hij een kostbare parel gevonden had, ging hij heen en 

verkocht al wat hij had, en kocht die. Evenzo is het Koninkrijk der 

hemelen gelijk aan een sleepnet, neergelaten in de zee, dat allerlei 
bijeenbrengt. Wanneer het vol is, haalt men het op de oever, en zet 

zich neer en verzamelt het goede in vaten, doch het ondeugdelijke 

werpt men weg. Zó zal het gaan bij de voleinding der wereld. De 
engelen zullen uitgaan om de bozen uit het midden der 

rechtvaardigen af te zonderen, en zij zullen hen in de vurige oven 
werpen; daar zal het geween zijn en het tandengeknars. Hebt gij 

dit alles verstaan? Zij zeiden tot Hem: Ja.  

 
Voorwaar, ik ben Rafaël, een bode engel Gods. 

 
Wilt gij een prinses zijn, en nog lang en gelukkig leven, 

eeuwig leven? 

Dan heb ik goed nieuws voor jou! Sprookjes zijn namelijk een 
leugen van satan. Maar dit, wat ik u zeg, is de enige waarheid. 

 

Johannes 3, vers 16, 17 en 18  Want alzo lief heeft God de 
wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
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behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 

naam van de eniggeboren Zoon van God. 

 
Openbaring 14, vers 5  En in hun mond is geen leugen 

gevonden; zij zijn onberispelijk. 
Openbaring 19, vers 8  En haar is gegeven zich met blinkend en 

smetteloos fijn linnen te kleden, want dit fijne linnen zijn de 

rechtvaardige daden der heiligen. 
Openbaring 21, vers 4  En Hij zal alle tranen van hun ogen 

afwissen, en de dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch geklaag, 
noch moeite zal er meer zijn, want de eerste dingen zijn 

voorbijgegaan. 

En vers 8  Maar de lafhartigen, de ongelovigen, de verfoeilijken, de 
moordenaars, de hoereerders, de tovenaars, de afgodendienaars en 

alle leugenaars – hun deel is in de poel, die brandt van vuur en 
zwavel: dit is de tweede dood. 

Openbaring 20, vers 15  En wanneer iemand niet bevonden werd 

geschreven te zijn in het boek des levens, werd hij geworpen in de 
poel des vuurs. 

Openbaring 22, vers 6  En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn 

getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der 
profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen 

hetgeen weldra geschieden moet. 
 

Voorwaar, voor niets gaat de zon op! zegt men. 

 
Openbaring 22, vers 16 en 17  Ik, Jezus, heb mijn engel 

gezonden, om ulieden dit te betuigen voor de gemeenten. Ik ben de 
wortel en het geslacht van David, de blinkende morgenster. En de 

Geest en de bruid zeggen: Kom! En wie het hoort, zegge: Kom! En 

wie dorst heeft, kome, en wie wil, neme het water des levens om 
niet.  

En vers 20 en 21  Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom 

spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de Here Jezus zij 
met allen.  

 
Voorwaar, om een echte prinses te worden, en niet bedrogen 

te worden door satan met zijn sprookjes, onderhoud gij uw 



 
 

 

2641 
 
 

 

relatie met de Koning der koningen, Yeshua HaMashiach, 
Jezus Christus. 

 

Prediker 9, vers 8  Laten uw klederen te allen tijde wit zijn en olie 
ontbreke niet op uw hoofd. 

 
Hooglied 1, vers 15  Zie, gij zijt schoon, mijn liefste, o, gij zijt 

schoon, uw ogen zijn als duiven.  

Hooglied 2, vers 12 en 13  De bloemen vertonen zich op het veld, 
de zangtijd is aangebroken, en ’t gekir van de tortel wordt gehoord 

in ons land. De vijgeboom laat zijn vroege vrucht zwellen, en de 
wijnstokken in bloei geven geur. Sta op, kom, mijn liefste, mijn 

schone, kom!  

 
Johannes 20, vers 22  En na dit gezegd te hebben, blies Hij op 

hen en zeide tot hen: Ontvangt de heilige Geest. 
 

Voorwaar, gij was altijd al een koningskind. 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 
verdween. 

 

Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen 
 

 
 

Sta klaar, dag of nacht! 
 
PROFETISCHE OPENBARENDE EN WAARSCHUWENDE BOODSCHAP 

VAN GOD, O.A.: TACTIEKEN VAN DE ANTICHRIST, OM 

ZORGINSTELLINGEN EN MENSEN TE VOORZIEN VAN DE 
OBAMACARE MACHINE, VOOR HET 666 RFID-CHIP IMPLANTAAT! 

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 31 maart 2014 bracht een bode engel 

van de almachtige God, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, deze 

boodschap over aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin 
Cousijnsen. 
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Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van uw Rabboeni, uw 

Meester en Koning der koningen, Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus 

Christus. Voorwaar, ik ben een bode engel Gods en mijn naam is 
Elisama.  

 
Openbaring 22, vers 16  Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden… tot 

zover. 

 
Voorwaar, de antichrist zal zelfs filmsterren en popsterren 

overhalen, om reclame te maken, wereldwijd, en hen 
hiervoor betalen, als men maar de Obamacare aanneemt. 

Voorwaar, vooral zorginstellingen voor gehandicapten zijn verplicht 

om voorzien te zijn van de Obamacare, de RFID-chip machine 666, 
om zo vooral gehandicapten te chippen. Maar ook verloskundige 

praktijken en huisartsenpraktijken worden overgehaald, om zo 
baby’s, bij de geboorte al, te kunnen voorzien van een RFID-chip, 

666! Voorwaar, Obama heeft zelfs sommige bedrijven overgehaald, 

om websites te blokkeren, als het over de Obamacare gaat, de 
RFID-chip 666. 

 

Voorwaar, vele Obama spionnen bevinden zich onder de 
Christenen, en zijn waarlijk overgenomen, om zo de 

antichrist te informeren en kerken over te halen, om niet te 
luisteren naar de boodschappen van profeet Benjamin 

Cousijnsen. 

Voorwaar, sommigen hebben dat reeds bereikt, ook dat de kerk op 
een dwaalspoor kwam! Voorwaar, luister ook aandachtig naar de 

boodschap, met de titel: ‘Profetische openbaring: Jezus Christus 
brak de zegels!’ van 22 november 2012.  

 

Lees voor: Openbaring 13, vers 16 en 17  En het maakt, dat aan 
allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en 

de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op 

hun voorhoofd, en dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het 
merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam 

heeft. 
 

Dit alles is profetisch! 
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Voorwaar, wees Rapture ready, dag en nacht, altijd, kinderen Gods! 
 

Openbaring 11, vers 12 en 13  En zij hoorden een luide stem uit 

de hemel tot hen zeggen: Klimt hierheen op! En zij klommen naar 
de hemel op in de wolk, en hun vijanden aanschouwden hen. En te 

dien ure kwam er een grote aardbeving en een tiende deel der stad 
stortte in, en zevenduizend personen werden door de aardbeving 

gedood, en de overigen werden zeer bevreesd en gaven de God des 

hemels eer.  
 

Johannes 10, vers 27 tot en met 28  Mijn schapen horen naar 
mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij, en Ik geef hun eeuwig 

leven en zij zullen voorzeker niet verloren gaan in eeuwigheid en 

niemand zal ze uit mijn hand roven. 
Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat 

Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in 
Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. 

 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 
verdween. 
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APRIL 2014 
 
 

Het verleden is voorbij! 
 
JEZUS CHRISTUS VERGAF ALLE ZONDEN UIT UW VERLEDEN. 

BOODSCHAP GODS, WOORD VOOR WOORD, IN DE 

TEGENWOORDIGHEID VAN EEN ENGEL VAN GOD, OPGESCHREVEN 
DOOR GODS WARE DIENSTKNECHT, PROFEET BENJAMIN 

COUSIJNSEN. 
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 1 april 2014 bracht een bode engel 
van de almachtige God, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, deze 

boodschap Gods over aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, 

Benjamin Cousijnsen.  
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Isa, Jezus Christus. Voorwaar, profeet Benjamin 
Cousijnsen, Gods geliefde ware eindtijdprofeet, schrijf op en geef 

het door. Voorwaar, mijn naam is Camelia en ben een bode engel 
Gods.  

 

Voorwaar, S., wie zonder zonden is, werpe nu de eerste 
steen. 

 
Lees voor: Romeinen 3, vers 23 tot en met 26  Hier staat 

geschreven: Want allen hebben gezondigd en derven de 

heerlijkheid Gods, en worden om niet gerechtvaardigd uit zijn 
genade, door de verlossing in Christus Jezus. Hem heeft God 

voorgesteld als zoenmiddel door het geloof, in zijn bloed, om zijn 

rechtvaardigheid te tonen, daar Hij de zonden, die tevoren onder de 
verdraagzaamheid Gods gepleegd waren, had laten geworden – om 

zijn rechtvaardigheid te tonen, in de tegenwoordige tijd, zodat 
Hijzelf rechtvaardig is, ook als Hij hem rechtvaardigt, die uit het 

geloof in Jezus is. 
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De bode engel Gods sprak, 
 

Voorwaar, man Gods! 

 
Romeinen 4, vers 7 en 8  Hier staat geschreven: Zalig zij, wier 

ongerechtigheden vergeven en wier zonden bedekt zijn. Zalig de 
man, wiens zonde de Here geenszins zal toerekenen.  

De bode engel Gods sprak,  

 
Voorwaar, S., zelfs het verleden met al haar fouten, haar 

zonden, van Maria Magdalena, werden haar vergeven, omdat 
ze berouw had. 

En Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, zag haar hart aan! 

 
Lukas 7, vers 47 tot en met 50  Lees dit voor. Hier staat 

geschreven: Daarom zeg Ik u: Haar zonden zijn haar vergeven, al 
waren zij vele, want zij betoonde veel liefde; maar wie weinig 

vergeven wordt, die betoont weinig liefde. En Hij zeide tot haar: Uw 

zonden zijn u vergeven. En die met Hem aan tafel waren, begonnen 
bij zichzelf te zeggen: Wie is deze, dat Hij zelfs de zonden vergeeft? 

En Hij zeide tot de vrouw: Uw geloof heeft u behouden, ga heen in 

vrede! 
 

Voorwaar, ooit was er een tv-dominee, Jimmy Swaggart… 
Hoe ver moet men gaan, om de wereld te overtuigen dat hij berouw 

had? 

Hij had een relatie gehad met een prostituee. Onder tranen vertelde 
hij op de televisie zijn fout, die hij gemaakt had.  

 
Zo was er ook een Christelijk gezin… 

De man viel op een dag, op zijn werk, van de trap, en brak zijn 

benen. De vrouw van hem zei, “Ik kan niet leven met zo’n man”. Ze 
ging trouw naar de kerk en volgde Bijbelstudie, en zat bij het 

vrouwenkerkclubje.  

Ze vroeg op een dag de scheiding aan… en de kerk stond achter 
haar, want wat had ze het moeilijk! Maar wat ze allemaal over hem 

vertelde, onder tranen, was vol leugens!  
De kerk heeft haar geholpen, en zelfs in haar zonden!  
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Het gezin werd verwoest, maar juist het ware slachtoffer, de man, 
werd veroordeeld door de kerk, door de broeders en zusters. En 

men schudde het hoofd, alsof men zei, “Hmm… jij? Gescheiden?” 

 
Voorwaar, iedereen gooit met stenen! 

Deze man werd echter hersteld, en kon door een wonder opnieuw 
beginnen in zijn leven. Hij trouwde opnieuw en werd rijkelijk 

gezegend in zijn leven, door de Heer. Maar zijn ex stierf aan 

kanker!  
Voorwaar, de wereld en zelfs vele kerken zetten vaak een stempel 

op een persoon. Maar God kijkt naar het hart! Voorwaar,  
 

Lees voor: Lukas 23, vers 39 tot en met 43  Hier staat 

geschreven: Eén der gehangen misdadigers lasterde Hem: Zijt Gij 
niet de Christus? Red Uzelf en ons! Maar de andere antwoordde en 

zeide, hem bestraffende: Vreest zelfs gij God niet, nu gij hetzelfde 
vonnis ontvangen hebt? En wij terecht, want wij ontvangen 

vergelding, naar wat wij gedaan hebben, maar deze heeft niets 

onbehoorlijks gedaan. En hij zeide: Jezus, gedenk mijner, wanneer 
Gij in uw Koninkrijk komt. En Hij zeide tot hem: Voorwaar, Ik zeg 

u, heden zult gij met Mij in het paradijs zijn. 

 
Mattheüs 7, vers 1 en 2  Hier staat geschreven: Oordeelt niet, 

opdat gij niet geoordeeld wordt; want met het oordeel, waarmede 
gij oordeelt, zult gij geoordeeld worden, en met de maat, 

waarmede gij meet, zal u gemeten worden.  

 
Voorwaar, gij die luistert, zelfs de moordenaar en de 

grootste zondaar worden vergeven door Yeshua 
HaMashiach, Isa, Jezus Christus, als men haar of zijn zonden 

belijdt met een bewogen hart! 

Daar waar velen een stempel op zetten, ‘Afgekeurd’, stempelt 
Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, er bovenop: ‘Bedekt onder 

Mijn Bloed, en goedgekeurd!’ Voorwaar, S., zo heb ik ook jou 

vergeven van alles, wat er in het verleden gebeurd is. Het verleden 
is voorbij, zie, het nieuwe is gekomen! 

 
Lees voor: Johannes 3, vers 16 en 17  Hier staat geschreven: 

Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren 
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Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet 
verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon 

niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar 

opdat de wereld door Hem behouden worde.  
 

Voorwaar, ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel 
Gods, en verdween. 

 

 
 

En… de Maan werd geheel als bloed! 
 
BOODSCHAP GODS, O.A.: OPENBARING 6:12  EN IK ZAG, TOEN 

HIJ HET ZESDE ZEGEL OPENDE, EN DAAR GEDSCHIEDDE EEN 
GROTE AARDBEVING EN DE ZON WERD ZWART ALS EEN HAREN 

ZAK EN DE MAAN WERD GEHEEL ALS BLOED! 

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 1 april 2014, ’s avonds, bracht een 

bode engel van de almachtige God, de God van Abraham, Izaäk en 
Jakob, deze boodschap Gods over aan eindtijdprofeet van de laatste 

dagen, Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Isa, Jezus Christus.  
 

Voorwaar, hoor aandachtig!  

 
Efeziërs 5, vers 8  Want gij waart vroeger duisternis, maar thans 

zijt gij licht in de Here; wandelt als kinderen des lichts. 
 

Wijsheid 17, vers 1 tot en met 4  Hier staat geschreven: Machtig 

is uw oordeel en nauwelijks te beschrijven. Wie zich niet liet 
onderrichten, moest wel verdwalen. Daar lagen die zondaars, die 

meenden dat ze een heilig volk konden onderdrukken, nu zelf 

geketend door de duisternis, gevangen in een lange nacht, 
opgesloten in hun huizen, verstoken van de eeuwige 
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voorzienigheid. Zij hadden gedacht dat ze met hun verborgen 
zonden onopgemerkt zouden blijven onder de donkere sluier van de 

vergetelheid, maar nu waren ze in verwarring, hevig ontsteld en 

gekweld door angstvisioenen. Zelfs de plaatsen waar ze zich 
schuilhielden boden geen bescherming tegen de angst: rondom hen 

klonken schrikwekkende geluiden en verschenen sombere geesten 
met dreigende blikken. 

 

Voorwaar! zei de bode engel Gods, 
 

En vers 15  nu eens opgejaagd door geestverschijningen, dan weer 
verlamd door diepe vertwijfeling, doordat een plotselinge, 

onverwachte angst hen overviel. 

En vers 20 en 21  De hele wereld baadde in helder licht en alles 
ging ongestoord zijn gang; alleen over hen spreidde zich een 

benauwende nacht uit, als voorbode van de duisternis die hun te 
wachten stond. Maar die benauwdheid kwam meer uit henzelf voort 

dan uit de duisternis. 

 
1 Thessalonicenzen 5, vers 2  Hier staat geschreven: Immers, 

gij weet zelf zeer goed, dat de dag des Heren zó komt, als een dief 

in de nacht. 
De bode engel Gods sprak, 

 
Voorwaar, mijn naam is Speedy en ben een bode engel Gods. 

 

Lukas 21, vers 25  Hier staat geschreven: En er zullen tekenen 
zijn aan zon en maan en sterren, en op de aarde radeloze angst 

onder de volken vanwege het bulderen van zee en branding. 
 

Kolossenzen 2, vers 16 en 17  Hier staat geschreven: Laat dan 

niemand u blijven oordelen inzake eten en drinken of op het stuk 
van een feestdag, nieuwe maan of sabbat, dingen, die slechts een 

schaduw zijn van hetgeen komen moest, terwijl de werkelijkheid 

van Christus is.  
 

Openbaring 6, vers 12  Hier staat geschreven: En ik zag, toen Hij 
het zesde zegel opende, en daar geschiedde een grote aardbeving 
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en de zon werd zwart als een haren zak en de maan werd geheel 
als bloed. 

Openbaring 11, vers 12  En zij hoorden een luide stem uit de hemel 

tot hen zeggen: Klimt hierheen op! En zij klommen naar de hemel 
op in de wolk, en hun vijanden aanschouwden hen. 

En vers 19  En de tempel Gods, die in de hemel is, ging open en de 
ark van zijn verbond werd zichtbaar in zijn tempel, en er kwamen 

bliksemstralen en stemmen en donderslagen en aardbeving en 

zware hagel. 
 

Handelingen 2, vers 19 tot en met 21  En Ik zal wonderen 
geven in de hemel boven en tekenen op de aarde beneden: bloed 

en vuur en rookwalm. De zon zal veranderen in duisternis en de 

maan in bloed, voordat de grote en doorluchtige dag des Heren 
komt. En het zal zijn, dat al wie de naam des Heren aanroept, 

behouden zal worden.  
 

Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, 

dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die 
in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. 

En vers 19  Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is 

en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want 
hun werken waren boos. 

En vers 36  Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven; doch wie 
aan de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de 

toorn Gods blijft op hem. 

De bode engel Gods sprak verder, 
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! en verdween. 
 

 

 

Velen staan al in de Bijbel, en mededeling: 

Vervulling profetie over Chili! 
 
OPENBARENDE, WAARSCHUWENDE, PROFETISCHE BOODSCHAP 

GODS: BESEFT U WEL WAT U DOET? VELEN VAN U STAAN AL IN 

DE BIJBEL! EN DE VERVULLING VAN EEN WAARSCHUWING OVER 
CHILI: (AARDBEVING) OOK CHILI WAS GEWAARSCHUWD! 
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Volledige weergave: 

 
Hallo, welkom! Op 2 april 2014 bracht een bode engel van de 

almachtige God, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, deze 
profetische, openbarende en waarschuwende boodschap Gods over 

aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen.  

 
Shalom! Mijn naam is Donder en bode engel van de almachtige God 

van Abraham, Izaäk en Jakob. Ik begroet u in de heilige naam van 
Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus.  

 

Voorwaar, maakte God niet de hemel en de aarde en de 
dieren en u, de mens? 

 
Genesis 1, vers 26 en 27  En God zeide: Laat Ons mensen maken 

naar ons beeld, als onze gelijkenis, opdat zij heersen over de vissen 

der zee en over het gevogelte des hemels en over het vee en over 
de gehele aarde en over al het kruipend gedierte, dat op de aarde 

kruipt. En God schiep de mens naar zijn beeld; naar Gods beeld 

schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen. 
 

Voorwaar, en God wou een relatie met u. 
En wederom verstopt u zich nu, vanwege uw zonden! 

 

Genesis 3, vers 8 en 9  Toen zij het geluid van de HERE God 
hoorden, die in de hof wandelde in de avondkoelte, verborgen de 

mens en zijn vrouw zich voor de HERE God tussen het geboomte in 
de hof. En de HERE God riep de mens tot Zich en zeide tot hem: 

Waar zijt gij? 

 
Voorwaar, meer dan 7 miljoen mensen hebben zich 

aangemeld, meldt het Witte Huis, voor de Obamacare. 

Maar in werkelijkheid zijn het er veel meer. Maar over het 
gedwongen gechipt worden, in opdracht van het beest, de 

antichrist, met de RFID-chip in kampen, kerken, scholen en 
zorginstellingen, enzovoorts, daar spreekt men niet over! Voorwaar, 

men kiest er zelf voor, om verloren te gaan, terwijl God u nog zó 
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gewaarschuwd heeft, omdat Hij de mens zo liefheeft! Voorwaar, 
beseft u wel wat u doet? 

 

Velen van u staan al in de Bijbel! Lees maar: 
 

Openbaring 13, vers 16 tot en met 18  En het maakt, dat aan 
allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en 

de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op 

hun voorhoofd, en dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het 
merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam 

heeft. Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal 
van het beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is 

zeshonderd zesenzestig.  

 
Voorwaar, uw enige redding en zielsbehoud verzekering is 

Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, die u eeuwig leven 
wil geven! 

 

Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld 
gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een 

ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. 
 

Voorwaar, ik, Donder, de bode engel Gods, had u nog zó 

gewaarschuwd! 
En u bleef maar doof voor Gods ware eindtijdprofeet, Benjamin 

Cousijnsen, die u waarschuwde, en ook Chili was gewaarschuwd. Ik 
stampte één keer op uw grond, en aanschouw de kracht van God! 

 

Voorwaar, lees in de Bijbel, hoe vaak God niet Zijn volk 
redde, en Hij stuurde zelfs Zijn enige Zoon.  

Voorwaar, ga naar uw enige Redder, Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus 

Christus, voordat u ook overgenomen bent door de antichrist met 
zijn demonen! 

 
Waarom moet God uw land straffen? 
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En waarom roept u een onheil, een vloek, over u en uw land op, en 
bent u ongehoorzaam? 

Voorwaar, alles is in volle gang! En ook mijn tijd op aarde zal 

voorbijgaan.  
Voorwaar, kom naar het kruis, waar Hij, Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus, Zijn Bloed en lijden en leven gaf voor u, om uw relatie te 
herstellen met God. Ook vandaag kunt u om vergeving vragen voor 

uw ongehoorzaamheid. Open uw hart voor Yeshua HaMashiach, Isa, 

Jezus Christus, en bouw uw relatie op. Spreek veel met hem, en 
maak altijd uw beloftes waar! 

 
Ik, Donder, zal spoedig van mij laten horen, en ook uw land 

is gewaarschuwd! 

En wie niet wil horen, gaat verloren. 2014… Wat een jaar! 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 

verdween. 
 

 

 

Over structuurgebonden denken en hoe JHWH 

spreekt! 
 
Op 2 APRIL 2014 - WERELD AUTISME DAG - BRACHT DE HEER 

YESHUA HAMASIACH, JEZUS CHRISTUS, ZELF DE BOODSCHAP 

OVER. DE HEER SPRAK O.A.: ZO ZIJN ER VELE VORMEN VAN 
AUTISME, EN IN WELK EIGEN WERELDJE ZIT U? 

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 2 april 2014 bracht Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus, deze boodschap over aan Zijn 

eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. 
Opmerkelijk is het, om erbij te vertellen, voordat ik met de 

boodschap begin, dat het vandaag Wereld Autisme Dag is. Dit 
ontdekte ik op het internet, na afloop van deze boodschap, onder 

het nuttigen van een kopje koffie, toen Benjamin mij deze 

boodschap voorlas. God is een God van details! Ik begin nu met de 
eigenlijke boodschap. 
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Vrede zij u! Ik ben wie Ik ben. Ik ben JHWH, uw Rabboeni, 

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus.  

Voorwaar, zelfs de serafs kennen Mij. En de ene riep de andere toe: 
“Heilig, heilig is Jahweh, uw Toevlucht en uw Vesting; vertrouw op 

Hem!” 
 

Psalm 91, vers 4  Met zijn vlerken beschermt Hij u, en onder zijn 

vleugelen vindt gij een toevlucht; zijn trouw is schild en pantser.  
 

Voorwaar, een wederom geboren Christen leest de Bijbel en 
wordt bemoedigd of terechtgewezen. 

Voorwaar, Ik ben wie Ik ben! Ik ben heilig!  

 
Heel veel Christenen hebben een achterstand, en weten niet 

eens wie Ik ben, omdat ze in een eigen wereldje verkeren. 
Zo zijn er ook verschillende vormen van autisme. In welk eigen 

wereldje zit u? 

Velen denken, dat Ik zo spreek bij de Vader: in Spreuken, Psalmen, 
Liederen en Openbaringen, zoals een autist in een eigen 

denkwereld, en structuurgebonden kan zijn! Zo zijn er heel veel 

Christenen, die hokjesdenkers zijn. Voorwaar, hoe praat u tegen 
iemand, waar u ontzag voor heeft? En hoe praat u op uw werk en 

thuis?  
Voorwaar,  

 

Lees voor: Mattheüs 16, vers 15 tot en met 17  Hier staat 
geschreven: Hij zeide tot hen: Maar gij, wie zegt gij, dat Ik ben? 

Simon Petrus antwoordde en zeide: Gij zijt de Christus, de Zoon 
van de levende God! Jezus antwoordde en zeide: Zalig zijt gij, 

Simon Barjona, want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, 

maar mijn Vader, die in de hemelen is. 
 

Voorwaar, zo spreek Ik, Jahweh, als u, en niet in getallen of 

als een robot, maar als mens. 
Voorwaar, toch spreek Ik door het Woord, en zelfs via uw radio, tv, 

hond, kat, of zelfs via uw papegaai, of via een ezel - denk maar aan 
Bileam - kan Ik tot u spreken! 
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Lukas 19, vers 39 en 40  En enige der Farizeeën uit de schare 
zeiden tot Hem: Meester, bestraf uw discipelen. En Hij, “Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus”, antwoordde en zeide: Ik zeg u, 

indien dezen zwegen, zouden de stenen roepen. 
 

Voorwaar, ieder kind van God kent zijn en haar 
verantwoordelijkheid, ook als het gaat om een financiële 

bijdrage. 

Het principe van het geven van giften, tienden, is dan ook niet 
vreemd. 

 
Maleachi 3, vers 3  Hij zal zitten, het zilver smeltend en reinigend. 

Hij zal de zonen van Levi reinigen, Hij zal hen louteren als goud en 

als zilver, opdat zij de HERE in gerechtigheid offer brengen. 
En vers 10  Breng de gehele tiende naar de voorraadkamer, opdat 

er spijze zij in mijn huis; beproeft Mij toch daarmede, zegt de HERE 
der heerscharen, of Ik dan niet voor u de vensters van de hemel zal 

openen en zegen in overvloed over u uitgieten. 

 
Voorwaar, Ik ben wie Ik ben! 

Laat Mijn liefde en zegen met u allen zijn, totdat Ik kom.  

Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de Heer Yeshua HaMashiach, Jezus 
Christus, en verdween. 

 
 

 

Amsterdam! De bescherming en genade is 

voorbij nu! 
 

OPENBARENDE BOODSCHAP GODS: HOOR, WAAROM BEPAALDE 
VIRUSSEN ZICH NU WERELDWIJD VERSPREIDEN! DIT WERD AAN 

PROFEET BENJAMIN COUSIJNSEN GEOPENBAARD! EN 

AMSTERDAM: DE BESCHERMING EN GENADETIJD IS VOORBIJ NU! 
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Op 3 april 2014 bracht een bode engel 
van de almachtige God, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, de 
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volgende openbarende en waarschuwende boodschap Gods over 
aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. 

 

Shalom, profeet Benjamin Cousijnsen! Ik begroet u in de 
wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus.  

 
Voorwaar!  

 

Jesaja 24, vers 1  Zie, de HERE ontledigt en verwoest de aarde, 
keert haar ondersteboven en verstrooit haar inwoners. 

 
Spreuken 29, vers 1  Wie zijn nek verhardt ondanks herhaalde 

vermaning, wordt opeens onherstelbaar gebroken. 

 
Voorwaar, in 2012 waarschuwde profeet Benjamin 

Cousijnsen Amsterdam, voor een onbekende virus, die zich 
zou bevinden onder u. 

Velen gingen in gebed, en God stelde het nog uit en was u genadig. 

Maar ook voor u telt: de bescherming en genadetijd is voorbij nu. 
Voorwaar, hoor aandachtig! 

 

Vele ziekten bevinden zich onder heel veel Japanners; de 
overheid ontkent.  

Voorwaar, het natuurlijke is vervangen door het tegennatuurlijke, 
wereldwijd! Men gaat tegen Gods Bijbelse wetten in, en men wordt 

overgenomen door het rijk der duisternis. En velen zijn nu al met 

hun ziel in de hel terechtgekomen, omdat ze toch niet zouden 
kiezen voor Yeshua HaMashiach, Jezus Christus.  

 
Velen eten dieren, zoals vleermuizen, spinnen, ratten, 

honden, katten, wormen, slangen, en zelfs mensen! 

Alles eet men, totdat men besmet is met een virus, die men 
verspreidt.  

Ook verkracht men dieren in vele landen, zoals paarden, honden, 

lama’s, enzovoorts! 
Voorwaar, mijn naam is Revelado en ben een bode engel Gods.  

Men kijkt dan ook graag naar horror, en viert Halloween. En zelfs 
steekt men kaarsjes aan in een overleden persoon, en herdenkt 
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deze. Voorwaar, men trekt de hel naar zich toe, en vraagt zich dan 
af, ‘Waarom ben ik besmet?’ 

Voorwaar, zelfs de zwarte dood is nu reeds op de aarde, wat 

stilgehouden wordt. 
Voorwaar, bekeer u, en open uw ogen en wees niet blind! 

 
Lees voor: Spreuken 28, vers 28  Hier staat geschreven: Als de 

goddelozen tot macht komen, verschuilen zich de mensen, maar als 

zij omkomen, nemen de rechtvaardigen toe.  
 

Johannes 1, vers 12  Hier staat geschreven: Doch allen, die Hem 
aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen 

Gods te worden, hun, die in zijn naam geloven. 

Johannes 3, vers 16 en 17  Hier staat geschreven: Want alzo lief 
heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven 

heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar 
eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld 

gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld 

door Hem behouden worde. 
De bode engel Gods sprak verder, 

 

Voorwaar, houd deze virus tegen, door te breken met uw 
zonden! 

En vraag Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, om vergeving. 
En eet niet hels maar natuurlijk, en trek het eeuwige leven naar u 

toe, en de bescherming van God, voordat het ook voor u te laat is. 

Zie wat komt! 
 

Voorwaar, voor meer profetische boodschappen kunt u het 
boek bestellen: ‘RUACHA, YESHU, SHALOM!’ sprak de bode 

engel Gods. 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
 

 

 

 
De kracht van God komt u op tijd tegemoet 
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BEMOEDIGENDE BOODSCHAP GODS, GEGEVEN DOOR DE HEER, 
UW RABBOENI. OVERDENK DIT, LAAT HET BINNENKOMEN. 

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Ik ben profeet Benjamin Cousijnsen. Op 

donderdag 3 april 2014 kreeg ik de volgende boodschap van een 

bode engel Gods, die ik graag met u wil delen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Isa, Jezus Christus van Nazareth. Voorwaar, ik ben 

een bode engel Gods en mijn naam is Lovesadai.  

 
Voorwaar, zo spreekt de Heer, uw Rabboeni, het volgende. 

En overdenk dit en laat het binnenkomen in uw hart! 
 

Daniël 10, vers 16 tot en met 19  Daniël vertelde: Maar zie, iets 

als een menselijke gedaante raakte mijn lippen aan; toen opende ik 
mijn mond en begon te spreken, en ik zeide tot hem die vóór mij 

stond: Mijn heer, vanwege het gezicht hebben mij weeën 

overvallen, en ik heb geen kracht meer over. Hoe kan ik, de knecht 
mijns heren, spreken met u, mijnheer? Ik heb immers geen kracht 

meer en alle adem is mij benomen. Toen raakte hij, die er uitzag 
als een mens, mij wederom aan en gaf mij kracht en hij zeide: 

Vrees niet, gij zeer beminde man, vrede zij u, wees sterk, ja, wees 

sterk! En terwijl hij met mij sprak, werd ik gesterkt en ik zeide: 
Mijn heer spreke, want gij hebt mij kracht gegeven. 

 
1 Petrus 1, vers 17 tot en met 21  Lees dit voor uzelf 

 

Voorwaar, woorden hebben kracht! 
En daar is kracht, wederom, juist toen het moeilijke werd. En op 

het juiste moment kwam Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus! 

 
Deuteronomium 32, vers 11 en 12  Als een arend, die zijn 

broedsel opwekt, over zijn jongen zweeft, zijn wieken uitspreidt, er 
een opneemt en draagt op zijn vlerken, zo heeft hem de HERE 

alleen geleid… tot zover.   
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Wijsheid 3, vers 1  De zielen van de rechtvaardigen zijn in Gods 

hand, geen marteling kan hun deren. 

 
Psalm 18, vers 40  Gij hebt mij aangegord met kracht tot de 

strijd, Gij deedt onder mij bukken wie tegen mij opstonden. 
 

Zo spreekt de Heer: 

 
Psalm 91, vers 14 tot en met 16  Lees dit ook voor uzelf 

 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 

 
 

Op een dag sta je voor God! 
 
04-04-2014  OPENBARENDE BOODSCHAP GODS. 

WAARSCHUWING: DEZE BOODSCHAP IS NIET GESCHIKT VOOR 
HOKJESDENKERS! 

 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Dit is een bijzondere boodschap, een 
bijzondere openbaring Gods, woord voor woord doorgegeven aan 

eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Isa, Jezus Christus van Nazareth, de Zoon van de 
levende God. Voorwaar, mijn naam is Bealiaf en ben een bode 

engel Gods. 
 

Voorwaar, de dove zal horen, de blinde zal zien, de lamme 

zal lopen! 
Hij, uw Rabboeni, uw Geneesheer, Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus 

Christus, zal uw last, uw zware juk, wegnemen en uw tranen 

drogen. 
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Psalm 147, vers 3  Hij geneest de verbrokenen van hart en 
verbindt hun wonden.  

 

Voorwaar, het onvolkomene, het onvolmaakte, zal afgedaan 
zijn. 

Gij weet niet wat gij zult zien! De lamme zal springen als een hert, 
en daar weer zal de tong van de stomme jubelen. En daar weer ziet 

u velen, die ernstig gekweld waren door allerlei ziekten en pijnen, 

die zullen dansen en jubelen en huilen van vreugde! 
 

Voorwaar, gij daar, vrijgekochte des Heren, aan al het 
kwaad op aarde zal een einde komen, voor wie Hem hebben 

aangenomen. 

En eeuwige vreugde zal op hen zijn.  
Was men bang voor een leeuw? 

 
Jesaja 11, vers 6 en 7  Dan zal de wolf bij het schaap verkeren 

en de panter zich nederleggen bij het bokje; het kalf, de jonge 

leeuw en het mestvee zullen tezamen zijn, en een kleine jongen zal 
ze hoeden; de koe en de berin zullen samen weiden, haar jongen 

zullen zich tezamen nederleggen, en de leeuw zal stro eten als het 

rund. 
 

Voorwaar, zoals de dieren in de hemel samengaan en zich 
nederleggen, zo zal er in de hemel ook opnieuw aan de mens 

een keus gegeven worden… naar uw zielemaatje. 

Maar in de hemel wordt echter niet meer gehuwd. 
 

Markus 12, vers 25  Want wanneer zij uit de doden opstaan, 
huwen zij niet, en worden zij niet ten huwelijk genomen, maar zij 

zijn als engelen in de hemelen. 

 
Voorwaar,  

 

Romeinen 8, vers 31  Wat zullen wij dan van deze dingen 
zeggen? Als God vóór ons is, wie zal tegen ons zijn? 

 
Voorwaar, want in de hemel is Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus, de Bruidegom. 
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Zoals gij ook mag weten, is ieder één in Hem. Dit is de 
eeuwigdurende bruiloft van het Lam met Zijn bruid.  

 

Voorwaar, toch zal er voor velen in de hemel een zielemaatje 
zijn, die men niet op aarde had. 

Voor velen wacht hier het juiste zielemaatje op hen. Voorwaar, God 
heeft seksualiteit geschapen, en dit is daarom goed. En het  is niet 

ongeestelijk om van seks te genieten, zowel op aarde als in de 

hemel. De geboden en regels hierover zijn in de hemel echter wel 
zuiver, anders dan op aarde. Was iemand op aarde reeds gehuwd, 

dan worden beiden alsnog voor de keuze gesteld, of men met hem 
of haar ook verder wil, als zielemaatje hier in de hemel. Dit is 

echter een eeuwigheidskeuze, en daarom wordt u deze keuze 

opnieuw voorgelegd. Zo niet, dan is het mogelijk, een nieuw 
zielemaatje te leren kennen, en kiest u uit de, door God mogelijke 

geselecteerde, zielemaatjes of zielemaatje de partner uit.  
Voorwaar, dit is aan u geopenbaard! 

 

Romeinen 8, vers 27  En Hij, die de harten doorzoekt, weet de 
bedoeling des Geestes, dat Hij namelijk naar de wil van God voor 

heiligen pleit. 

 
1 Korinthiërs 2, vers 13 tot en met 16  Hiervan spreken wij dan 

ook met woorden, die niet door menselijke wijsheid, maar door de 
Geest geleerd zijn, zodat wij het geestelijke met het geestelijke 

vergelijken. Doch een ongeestelijk mens aanvaardt niet hetgeen 

van de Geest Gods is, want het is hem dwaasheid en hij kan het 
niet verstaan, omdat het slechts geestelijk te beoordelen is. Maar 

de geestelijke mens beoordeelt alle dingen, zelf echter wordt hij 
door niemand beoordeeld. Want wie kent de zin des Heren, dat hij 

Hem zou voorlichten? Maar wij hebben de zin van Christus. 

Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, 
dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die 

in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. 

 
Voorwaar, in de hemel is eeuwige vreugde en feest! 

Zeg tot de versaagden van hart: “Wees sterk, vrees niet!” 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 

verdween. 
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Zet mij weer in vuur en vlam alleen voor u! 
 

BOODSCHAP GODS: LAAT DAT VUURTJE WEER BRANDEN! BID VAN 

HARTE HET GEBED MEE IN DEZE BOODSCHAP, EN WORD WEER 
VURIG VOOR DE HEER! 

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 4 april 2014 ’s avonds bracht een bode 

engel van de almachtige God, de God van Abraham, Izaäk en 
Jakob, deze boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin 

Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Isa, Jezus Christus.  
 

Voorwaar, velen zijn beïnvloed door zwakke en arme 

wereldgeesten, en zelfs overgenomen! 
Hé, u daar! Wilt u dat de God van Abraham, Izaäk en Jakob 

bovennatuurlijk ingrijpt in uw leven? Bent u wel eens in vuur en 

vlam gezet voor Hem? Hoe hoog staat uw Heilig vuurtje nu in uw 
lichaam, de tempel van de Heilige Geest? Staat de tempelvlam 

hoog, of staat het nog maar op een kleine waakvlam? Of hebben 
die armelijke wereldgeesten bij u alles drooggelegd, en bent u als 

kind van God overgenomen? Of bent u in de woestijn geplaatst? 

Voorwaar, sommige Christenen dragen wel de naam ‘Christen’, 
maar waar is uw hemels vuur dan gebleven, dat Hij u gaf? 

Voorwaar, mijn naam is Bealiaf, een strijder Gods van hoge rang. 
 

Jesaja 4, vers 6  En er zal een hut zijn tot een schaduw des daags 

tegen de hitte, en tot een schuilplaats en een toevlucht tegen 
stortbui en regen. 

 

Voorwaar, maak de naam Christen waar! 
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Zeg niet: “Heeft God niet in de gaten waar ik doorheen ga? Is dit 
Zijn straf?” 

Voorwaar, nu is het genoeg! Ontwikkel u, kom uit de woestijn. 

 
Psalm 23, vers 3 en 4  Hij verkwikt mijn ziel. Hij leidt mij in de 

rechte sporen om zijns naams wil. Zelfs al ga ik door een dal van 
diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want Gij zijt bij mij. Tot 

zover. 

 
Voorwaar, dit is uw dag! 

Laat niet toe, om lauw te worden tijdens een droogte, maar weest 
vurig van de Heilige Geest! Wees radicaal. Pak al uw eigendommen 

terug, en laat die wereldgeesten u niet afnemen, ook niet die 

zielen, die gered zouden kunnen worden. Pep u op! Laat dat vuurtje 
weer branden en red, red, red zielen!!! 

 
Lees voor: Efeziërs 6, vers 10 tot en met 12  Voorts, weest 

krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht. Doet de 

wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de 
verleidingen des duivels; want wij hebben niet te worstelen tegen 

bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen 

de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de 
hemelse gewesten. 

 
Voorwaar, geloof is actie en vastberadenheid, om zielen te 

redden! 

Satan zou zeggen: “Extremist!” 
Ik zou zeggen, Klopt! Daarom vertrap ik jouw kop en pak ik jouw 

staart, en slinger jou in het vuur! 
Zeg: “Ik ben krachtig en vurig voor Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus, en ben bedekt onder Zijn kostbaar Bloed. Ik ben 

aangesteld om voor Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, de 
zielen voor de hel weg te plunderen, en om de hemel te bevolken!” 

Zeg: “Heilige Geest Gods, zet mij weer in vuur en vlam, alleen voor 

u. Amen!” 
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 
verdween. 
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Het hemelse onderwaterparadijs en over 

seksualiteit 
 

06-04-2014  DE SLUIER ZAL IETS WEGGENOMEN WORDEN VOOR U 

EN VELE ANDEREN, SPRAK DE BODE ENGEL GODS! EEN 
OPENBARING GODS OOK OVER SEKSUALITEIT. PROFEET BENJAMIN 

COUSIJNSEN WERD VERPLAATST! 
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Dit verslag werd na afloop, in 

tegenwoordigheid van dezelfde bode engel Gods, Casana, 
opgeschreven door Benjamin Cousijnsen, Gods eindtijdprofeet van 

de laatste dagen. 
 

Shalom, profeet Benjamin Cousijnsen! 

 
De sluier zal iets weggenomen worden voor u en vele 

anderen. 
Voorwaar, ik begroet u in de wonderbare, almachtige naam van 

Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus. Voorwaar, ik ben de bode 

engel Gods; mijn naam is Casana. Kom, volg mij. 
 

Benjamin schrijft: 

Ik stond op en zag mijn lichaam liggen. Ik zei, “Casana, vreemd om 
mijn lichaam te zien liggen”.  

Casana zei, Hoe zou u anders mee willen, compleet? 
Ik zei, “Is dit dan ook mogelijk? Want dit vind ik vreemd”.  

De bode engel Casana zei tegen mijn lichaam, dat op bed lag: 

Benjamin, kom, sta op! En het lichaam gehoorzaamde 
ogenblikkelijk! ‘Help!’ dacht ik, ‘had ik mijn mond maar gehouden’. 

En het lichaam liep in mijn geest, en ik voelde zelfs een soort 
dreun, een duwtje, en we waren één. 

 

Benjamin, er is zó veel meer op de aarde en de hemel en de 
zee. 
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Benjamin zei, “Er is ook nog iets anders, hmm, waar is mijn 
blinkend en smetteloos fijn witte kleding gebleven?” 

De engel zei, Ziet gij het niet, daarzo? 

“1 April is reeds geweest!” zei Benjamin lachend, “maar hier sta ik 
dan met een lapje voor mij. Het lijkt wel een tarzanbroekje”. Ik zei, 

“Bezuinigen ze ook al in de hemel?” 
De bode engel, Casana, antwoordde, Gij zijt Gods geliefde profeet. 

Benjamin dacht, ‘Ik dacht, ik zal niet twijfelen in deze positie’.  

De bode engel Gods zei, Gij wou vroeger Tarzan zijn, of de zoon 
van Tarzan. 

“O, ja, dat klopt”, zei Benjamin. 
De bode engel Gods sprak, Voorwaar, kijk eens in de spiegel, en 

hoor wat geschreven staat. 

 
1 Korinthiërs 13, vers 12  Want nu zien wij nog door een spiegel, 

in raadselen, doch straks van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik 
onvolkomen, maar dan zal ik ten volle kennen, zoals ik zelf gekend 

ben.  

 
Toen ik in de spiegel keek, zei de bode engel:  

Zoals gij u nu ziet, zo ziet gij ook het spiegelbeeld van de hemel op 

het water, en – aan u nu geopenbaard – ook onder het water! 
 

Opeens voelde ik een waterplons, en zag mij onder water!  
Ogenblikkelijk bevonden wij ons diep onder het water. Ik was 

plotseling verplaatst, en zag boven mij de oppervlakte. Ik voelde 

onder water een intense vrede, een liefde, kalmte, blijheid en 
vrijheid! De bode engel was bij mij, en hij wees naar allerlei 

onderwaterdieren, bekende en onbekende, en zei: Kijk daar!  
Ik zag prachtige dolfijnen en verstond ze! En één van de drie 

dolfijnen zei: “Er is een feest voor de dieren!” en ze waren daar bij 

elkaar, allerlei soorten. En ze zongen: “Geef dank aan de Eeuwige!” 
Een voor mij bekend lied, maar met grappige, hogere stemmetjes.  

 

Ik zag, als ik naar boven keek, een spiegelbeeld van de 
hemel onder het water. 

En Casana zei weer, Kijk daar eens! Ik zag vele soorten prachtige 
vissen en vreemde, mooie onderwaterplanten.  
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Openbaring 21, vers 23 gaf de bode engel Gods: En de stad 
heeft de zon en de maan niet van node, dat die haar beschijnen, 

want de heerlijkheid Gods verlicht haar en haar lamp is het Lam. 

 
Ik zag een muur… 

 
Openbaring 21, vers 18 tot en met 21 gaf de bode engel Gods: 

En de bouwstof van haar muur was diamant; en de stad was zuiver 

goud, gelijk zuiver glas. En de fundamenten van de muur der stad 
waren met allerlei edelgesteente versierd. Het eerste fundament 

was diamant, het tweede lazuursteen, het derde robijn, het vierde 
smaragd, het vijfde sardonyx, het zesde sardius, het zevende 

topaas, het achtste beril, het negende chrysoliet, het tiende 

chrysopraas, het elfde saffier, het twaalfde amethist. En de twaalf 
poorten waren twaalf paarlen: iedere poort afzonderlijk was uit één 

parel, en de straat der stad was zuiver goud, gelijk doorschijnend 
glas. 

 

Benjamin schrijft: toen zag ik een zeemeermin met vleugels, 
een soort engel. 

Ik dacht, dat het altijd een leugen was, een sprookje. Maar de Heer 

openbaarde het volgende… Deze zeemeerminnen, die kunnen ook 
aan land. Ze kunnen zich manifesteren met benen aan land, voor 

een bepaalde tijd. En dit is géén sprookje, openbaarde de Heer. 
De bode engel Gods gaf: 

 

Psalm 69, vers 35  Dat hemel en aarde Hem loven, de zeeën en al 
wat daarin wemelt.  

 
Genesis 1, vers 20  En God zeide: Dat de wateren wemelen van 

levende wezens… tot zover. 

En vers 21  Toen schiep God de grote zeedieren en alle krioelende 
levende wezens, waarvan de wateren wemelen, naar hun aard… tot 

zover. 

 
Voorwaar, ooit zagen ze op aarde ook een zeemeermin. 

En omdat ze dronken waren, dachten ze dat ze een zeemeermin 
zagen, maar het was een zoogdier, een Lamantijn. Toch is het zo, 

dat satan vele wezens, zeewezens des hemels, gekopieerd heeft.  
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Zo vond men een Egyptische stad, na 1200, onder water op aarde. 
En aan de kust van Cuba vond men ook een onderwaterstad. En zo 

vindt men nu duivelse onderwaterwezens! 

Satan is altijd al jaloers op God geweest.  
 

Voorwaar, in de hemel, boven de wateren dus, hoor je 
prachtige vogelgeluiden en de mooiste liederen. 

 

1 Korinthiërs 15, vers 44  Er wordt een natuurlijk lichaam 
gezaaid, en een geestelijk lichaam opgewekt. Is er een natuurlijk 

lichaam, dan bestaat er ook een geestelijk lichaam. 
En vers 46  Doch het geestelijke komt niet eerst, maar het 

natuurlijke, en daarna het geestelijke. 

En vers 48 en 49  Gelijk de stoffelijke is, zijn ook de stoffelijken, en 
zoals de hemelse is, zijn ook de hemelsen. En gelijk wij het beeld 

van de stoffelijke gedragen hebben, zo zullen wij het beeld van de 
hemelse dragen. 

 

Voorwaar, in de hemel kan er een samensmelting, een 
eenheid tussen twee partners, plaatsvinden, naast het 

beleven van normale seksualiteit. 

De samensmelting is heftiger, geestelijker, en men geniet hier veel 
intenser van. Doel hiervan is, om de zaligheid Gods te ervaren. Dit 

is geen egoïstische daad, maar een uiting van de volmaakte liefde 
Gods, die alle verstand te boven gaat! Ook kan men communiceren 

met de gedachten, en seksuele gevoelens overbrengen bij uw 

zielemaatje. Samen zijn ze één, en genieten van elkaar, sterker 
dan op aarde, tot in alle eeuwigheid. 

 
Kom, Tarzan! zei de bode engel Gods, alles in de hemel is 

volmaakt.  

Kijk daar eens! zei Casana. Deze boomhut is voor u daar 
gereserveerd in de hemel, voor Tarzan en Jane.  

De tijd is om, ik plaats u terug. 

En ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 
verdween. 

 
SHALOM! God zegene u 
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Kijk uw gezicht eens! 
 
BOODSCHAP GODS OVER HET VERANDEREN VAN HET UITERLIJK 

D.M.V. ALLERLEI MIDDELEN, ZOALS CREMES, DIE ILLEGALE, 

GEVAARLIJKE GIFTIGE STOFFEN BEVATTEN, OM DE HUID MEE TE 
BLEKEN! 

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 6 april 2014 werd deze boodschap 

Gods overgebracht aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 

HaMashiach, Isa, Jezus Christus.  
 

Voorwaar, Indonesië, India, China en andere delen van de 
wereld: 

Onder de mensen met een donkere huidskleur grijpt men naar 

arsenicum, om de huid te bleken. Mijn naam is Rafaël; ik ben de 
bode engel Gods. 

 

Genesis 1, vers 27  En God schiep de mens naar zijn beeld; naar 
Gods beeld schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen.   

 
Voorwaar, met het verbleken van de huid, loopt men een 

groot risico van ziekte en overlijden! 

Wereldwijd worden er middelen illegaal geïmporteerd met crèmes, 
die steroïden bevatten. En ook worden er zelfs eigen 

huidschuurmiddelen bedacht, met alle gevolgen van dien! 
Voorwaar, sommigen geven zelfs dit setje, wat men gekocht heeft, 

aan hun dochter of aan hun zoon, of gebruiken het zelf.  

 
Blank is aantrekkelijk, zegt men, en men wordt dan niet 

gediscrimineerd. 

Voorwaar, God schiep de mens naar Zijn beeld, en zegende hen en 
zei: Wees vruchtbaar! En God zei dat het goed was, punt uit. God 
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maakt geen fouten. Miljarden betaalt men per jaar, om God te 
kwetsen, om er anders uit te zien. “Kleur moet anders!” zegt satan. 

“Kijk uw gezicht eens! Ja daar, die ene rimpel. Neem een injectie 

met botuline!” En langzaam worden het er meer. En alles moet 
beter van het lichaamsdeel, totdat van Gods creatie, de mens, 

alleen nog gif en plastic, het tegennatuurlijke, overblijft.  
 

Satan neemt de mens beetje voor beetje over, en fluistert u 

ook nog in, dat men een vrouw moet zijn, geen man. 
En bij de vrouw andersom. Satan vervangt de onderdelen graag 

zelfs, inclusief uw hart en gevoelens. En men wordt vervangen en 
overgenomen.  

 

Lees voor: Leviticus 20, vers 13  Hier staat geschreven: Een man 
die gemeenschap heeft met iemand van het mannelijk geslacht, 

zoals men gemeenschap heeft met een vrouw, – beiden hebben een 
gruwel gedaan, zij zullen zeker ter dood gebracht worden, hun 

bloedschuld is op hen. 

De bode engel Gods sprak verder, 
 

Voorwaar, plastic vergaat niet, maar wel uw ziel! 

Zo spreekt de God van Abraham, Izaäk en Jakob tot u.  
 

Leviticus 20, vers 26  Hier staat geschreven: Weest Mij heilig, 
want heilig ben Ik, de HERE, en Ik heb u afgezonderd van de 

volken, opdat gij Mij zoudt toebehoren. 

De bode engel Gods sprak, 
 

Voorwaar, zo spreekt de Heer: Breek ermee!  
Vervang het natuurlijke niet, of Ik vervloek u en verwerp u en straf 

u. Maar gij zegt, “God is liefde!” 

Dat klopt. Mijn Zoon is uw Redding, maar niet het tegennatuurlijk, 
wat tegen Mijn geboden ingaat. Ik ben heilig! Zo spreekt de Heer: 

Ik ben de enige Weg. 

 
Johannes 3, vers 16 tot en met 20  Hier staat geschreven: Want 

alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon 
gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren 

ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de 
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wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de 
wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet 

veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet 

heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is 
het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 

duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 
waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 

gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen. 

De bode engel Gods sprak verder, 
 

Voorwaar, Ik, Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, zeg 
u: Bekeer u! 

 

Mattheüs 7, vers 13 en 14  Hier staat geschreven: Gaat in door 
de enge poort, want wijd is de poort en breed de weg, die tot het 

verderf leidt, en velen zijn er, die daardoor ingaan; want eng is de 
poort, en smal de weg, die ten leven leidt, en weinigen zijn er, die 

hem vinden. 

De bode engel Gods sprak verder, 
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! en verdween. 

 
En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen 

 
 

 

 

 
Profetische, straffende gerichten vanwege niet 

luisteren! 
 
DE HERE GOD OPENBAART ZIJN STRAFFENDE GERICHTEN AAN: 

CHINA, GHANA, LIBERIA, MALI, AMERIKA, SYRIË EN RUSLAND, ALS 

GEVOLG VAN NIET LUISTEREN EN BEROUW TONEN! 
Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 7 april 2014, ’s avonds, bracht de 

bode engel van de almachtige God, de God van Abraham, Izaäk en 
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Jakob, deze profetische, waarschuwende boodschap Gods over aan 
eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Isa, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Manoeska 

en ben de bode engel Gods. 
 

Voorwaar, zo spreekt de Heer! 

 
Deuteronomium 11, vers 26 tot en met 28  Zie, ik houd u 

heden zegen en vloek voor, “word wakker daar, open uw ogen 
en oren”, sprak de bode engel Gods: zegen, wanneer gij luistert 

naar de geboden van de HERE, uw God, die ik u heden opleg; “O 

wee, aarde!” sprak de bode engel Gods, maar vloek, indien gij 
naar de geboden van de HERE, uw God, niet luistert en afwijkt van 

de weg die ik u heden gebied… tot zover. 
 

Voorwaar, op 25 maart sprak Gods ware eindtijdprofeet tot 

China, dat God u zó lang zal straffen, totdat China niet meer 
bestaat. 

Tenzij ze breken met hun duivelse draak, en zich bekeren tot de 

enige Weg, de Waarheid en het Leven: Yeshua HaMashiach, Isa, 
Jezus Christus! 

 
Voorwaar, en zo werd vanuit de hand Gods de zwarte dood 

gebracht, dodelijke ziekten, eveneens Ebola, ook in Ghana 

en Liberia en Mali.  
Voorwaar, dit virus zal ook opduiken in China en andere landen!  

Voorwaar, profeet Benjamin Cousijnsen roept maar en bid maar 
voor u, en zegt: “Maak uw paden recht, bekeer u! Ga naar Yeshua 

HaMashiach, Isa, Jezus Christus. Toon berouw”. Voorwaar, zei 

Benjamin u niet: “Hardleers volk, 2014 zal men nooit meer 
vergeten!” 

 

Voorwaar, houd uw vulkanen ook in de gaten. 
O wee, Amerika! Gods hand zal u spoedig schade toebrengen, en 

gij, Syrië en Rusland, zult verbaasd zijn voor wat nog komt.  
Er is maar één Heerser en Overwinnaar, Yeshua HaMashiach, Isa, 

Jezus Christus! Voorwaar, tien plagen moest Mozes eerst brengen 
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in de naam des Heren. Maar luisterde Farao wel, en had hij zich 
bekeerd? 

 

Lees voor: Exodus 14, vers 26  Hier staat geschreven: Toen zeide 
de HERE tot Mozes: Strek uw hand uit over de zee, opdat de 

wateren terugvloeien over de Egyptenaren, over hun wagens en 
ruiters. 

Exodus 15, vers 5, 6 en 7  Hier staat geschreven: Watervloeden 

overdekten hen; in de diepte zonken zij als een steen. Uw 
rechterhand, HERE, heerlijk door kracht, uw rechterhand, HERE, 

verpletterde de vijand. In uw grote majesteit vernietigdet Gij wie 
tegen U opstonden; Gij liet uw toorngloed los, hij verteerde hen als 

stoppels.  

De bode engel Gods sprak,  
 

Voorwaar, bezoek ook de Evangelical Endtime Machine: 
http://www.evangelicalendtimemachine.com/ 

 

Voorwaar, er is geen hoop en eeuwigdurend geluk te vinden 
in deze wereld! 

Alleen bij Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus. 

 
Lees voor: Johannes 3, vers 16 en 17  Hier staat geschreven: 

Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren 
Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet 

verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon 

niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar 
opdat de wereld door Hem behouden worde. 

 
De bode engel Gods sprak, Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! en 

verdween. 

 
 

 

Shalom, bid dit gebed eens! 
 

EEN PRACHTIGE, BEMOEDIGENDE BOODSCHAP VOOR DE OUDERE 

VAN DAGEN: VOORWAAR, ZO SPREEKT HIJ, DE GOD VAN DE 

http://www.evangelicalendtimemachine.com/


 
 

 

2673 
 
 

 

LIEFDE, U VOOR, OM U DE WEG TE WIJZEN! 
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 9 april 2014 bracht de bode engel 
Gods deze bijzondere boodschap over aan eindtijdprofeet van de 

laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van uw enige 

Rabboeni, die u zeer liefheeft en uw hart kent, en u de 
tranen droogt: Jahweh, Tze’va’ot, Yeshua HaMashiach, Isa, 

Jezus Christus van Nazareth.  

Voorwaar, mijn naam is Cyniaci en ben een bode engel Gods, die 
tot u spreekt. 

 
Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, 

dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die 

in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.   
Voorwaar, zo spreekt Hij, de Heer, de God van de liefde, u 

voor, om u de weg te wijzen! 

Shalom, bid dit gebed eens: 
 

“Lieve Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, dank u voor uw liefde en 
genade. U bent de eeuwige Levende, die mij opvangt met uw 

heilige engelen, wanneer ik in mijn ouderdom dreig te vallen. Vol 

vertrouwen kijk ik naar u op. Ik heb heimwee naar u! Gij alleen 
kent mij beter en kent mijn hart, mijn pijn, mijn vrees, mijn 

onmacht en mijn vergetelheid.  
Nu ik oud ben en zwak, zie ik nog steeds op naar de sterren, en doe 

mijn wens, net als toen. En zie, op dat moment viel een ster!  

Lieve Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, dank u dat u mijn lijden 
en lasten steeds draagt. En het voorbeeld van u, Jezus, laat mij uw 

goedheid en liefde begrijpen, dat groter is dan alle ziekten, in lijden 

en dood. Dank u, dat ik u heb leren kennen, en dat u mij nog nooit 
verlaten hebt, en dat u mijn oude sporen gewist hebt en vergeven 

hebt. Nooit hoefde ik alleen te vechten of te huilen. Als een vriend 
bleef u naast mij staan, uren en dagen lang.  
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Dank u, dat u in mijn leven bent, en dat u aan het kruis stierf als 
geschenk van vergeving!” 

 

Spreuken 16, vers 9  Hier staat geschreven: Het hart des mensen 
overdenkt zijn weg, maar de HERE bestiert zijn gang. 

Spreuken 25, vers 7  Want het is beter, dat men tot u zegt: Kom 
hierheen, hoger op! dan dat men u vernedere voor de aanzienlijke, 

die uw ogen hebben gezien. 

 
Johannes 3, vers 18  Hier staat geschreven: Wie in Hem gelooft, 

wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, 
omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon 

van God. 

En vers 33  Wie zijn getuigenis aanvaardt, heeft bezegeld, dat God 
waarachtig is. 

De bode engel Gods sprak verder, 
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! en verdween. 

 
 

 

Maanaanbidders, God zegt u: Breek ermee! 
 

GOD ZAG DAT WAT HIJ MAAKTE GOED WAS, MAAR WAT HIJ OOK 

ZIET IS, DAT MEN DE VOLLE MAAN AANBIDT!  
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Op 9 april 2014, ’s avonds, bracht een 
bode engel van de almachtige God, de God van Abraham, Izaäk en 

Jakob, de volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet van 
de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Isa, Jezus Christus. Voorwaar, ik ben de bode engel 

Gods en mijn naam is Michaël.  

 
Voorwaar, hoor aandachtig! 
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Genesis 1, vers 1  In den beginne schiep God de hemel en de 

aarde. 

En vers 16 tot en met 18  En God maakte de beide grote lichten, 
het grootste licht tot heerschappij over de dag, en het kleinere licht 

tot heerschappij over de nacht, benevens de sterren. En God stelde 
ze aan het uitspansel des hemels om licht te geven op de aarde, en 

om te heersen over de dag en over de nacht, en om het licht en de 

duisternis te scheiden. En God zag, dat het goed was. 
 

Voorwaar, God zag, dat wat Hij maakte goed was, maar wat 
God ook ziet is, dat men de Volle Maan aanbidt. 

Men doet allerlei rituelen, en gelooft in de zogenaamde 

energiebron.  
Voorwaar, breek ermee! Gij zult niet de Maan aanbidden! Ik, de 

God van de Schepping, zeg u: Bekeer u, want gij aanbidt satan! 
 

Leviticus 19, vers 26  Gij zult niets met het bloed eten; gij zult 

niet aan waarzeggerij of toverij doen.     
Leviticus 26, vers 18  En indien gij “satanvereerders” 

desniettegenstaande niet naar Mij luistert, dan zal Ik u blijven 

tuchtigen wegens uw zonden, tot zevenmaal toe. 
 

Verbaas u niet, dat er met Volle Maan vreemde dingen 
gebeuren, als men de Maan aanbidt! 

Want satan zal zijn energiebron gebruiken, om u over te nemen. 

Voorwaar,  
 

Neem in acht: Deuteronomium 4, vers 19  En dat gij ook uw 
ogen niet opslaat naar de hemel, en de zon, de maan en de sterren, 

het gehele heer des hemels, aanziet en u laat verleiden u voor die 

neer te buigen en hen te dienen… tot zover. 
 

Voorwaar, satan vindt het prachtig, dat gij voor het kwade 

openstaat! 
Ook de Islam aanbidt de maangod, in de Kaäba in Mekka, door 

tijdens hun gebeden te buigen in de richting van het ideogram van 
de wassende Maan. Op minaretten en moskeeën staat ook de 

maansikkel, de Halve Maan. 



 
 

 

2676 
 
 

 

 
Lees voor: Openbaring 21, vers 8  Maar de lafhartigen, de 

ongelovigen, de verfoeilijken, de moordenaars, de hoereerders, de 

tovenaars, de afgodendienaars en alle leugenaars – hun deel is in 
de poel, die brandt van vuur en zwavel: dit is de tweede dood. 

 
Johannes 3, vers 16 tot en met 20  Want alzo lief heeft God de 

wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 

naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het 
licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever 

gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want 
een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het 

licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen. 

En vers 35 en 36  De Vader heeft de Zoon lief en heeft Hem alles in 
handen gegeven. Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven; doch 

wie aan de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de 

toorn Gods blijft op hem. 
 

Voorwaar, Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, wil u 
reinigen en vergeven en bevrijden van al uw praktijken! 

Zo spreekt de Heer. Hij heeft voor de zonden betaald, de eeuwige 

dood! Ieder, die een andere god aanbidt buiten de God van Israël, 
de God van Abraham, Izaäk en Jakob, en Zijn geliefde Zoon Yeshua 

HaMashiach, Isa, Jezus Christus van Nazareth, is Mij niet waardig. 
Hij is de enige Weg. Bekeer u en laat voor u bidden, en laat voor u 

bidden voor bevrijding. Ga naar een volle evangelische kerk of 

pinksterkerk, en word een kind van God!  
De dood is niet het einde voor de mensen, die Jezus Christus, 

Yeshua HaMashiach, heeft vrijgemaakt. Amen! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 
verdween. 
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De adem van God 
 

BEMOEDIGENDE BOODSCHAP GODS! GOD LAAT NU IN DEZE 

EINDTIJD DAGELIJKS, WOORD VOOR WOORD, ZIJN WOORD 
OVERBRENGEN. DIT WORDT METEEN OPGESCHREVEN DOOR GODS 

DIENSTKNECHT, PROFEET BENJAMIN COUSIJNSEN! 

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 10 april 2014 werd deze boodschap 

Gods overgebracht aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, 
Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Isa, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Saraia en 

ben een bode engel Gods.  
 

Voorwaar, zoals God de Hof van Eden formeerde uit de 
aardbodem, zo formeerde de almachtige God alzo de mens 

van stof uit de aardbodem. 

 
Job 27, vers 3 en 4  Zolang mijn adem nog ten volle in mij is, en 

de geest Gods in mijn neusgaten, zullen mijn lippen waarlijk geen 

onrecht spreken, en zal mijn tong geen bedrog uiten.  
 

Lees voor: Jesaja 42, vers 5  Zo zegt God, de HERE, die de hemel 
schiep en hem uitspande; die de aarde uitbreidde met alles wat 

daaruit ontsproot; die aan de mensen die daarop wonen, de adem 

gaf en de geest aan hen die daarop wandelen. 
 

Handelingen 17, vers 24 en 25  Hier staat geschreven: De God, 
die de wereld gemaakt heeft en al wat daarin is, die een Heer is van 

hemel en aarde, woont niet in tempels met handen gemaakt, en 

laat Zich ook niet door mensenhanden dienen, alsof Hij nog iets 
nodig had, daar Hij zelf aan allen leven en adem en alles geeft. 
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Genesis 2, vers 7  Hier staat geschreven: Toen formeerde de 
HERE God de mens van stof uit de aardbodem en blies de 

levensadem in zijn neus; alzo werd de mens tot een levend wezen. 

 
Handelingen 17, vers 28 tot en met 30  Daar staat geschreven: 

Want in Hem leven wij, bewegen wij ons en zijn wij, gelijk ook 
enige van uw dichters hebben gezegd: Want wij zijn ook van zijn 

geslacht. Daar wij dan van Gods geslacht zijn, moeten wij niet 

menen, dat de godheid gelijk is aan goud of zilver of steen door 
menselijke kunstvaardigheid gesneden of bedacht. God dan 

verkondigt, met voorbijzien van de tijden der onwetendheid, heden 
aan de mensen, dat zij allen overal tot bekering moeten komen. 

De bode engel Gods sprak verder, 

 
Voorwaar, door de adem, de levensadem, van de almachtige 

God ontstaat leven! 
En door de Geest loven wij, belijden wij, danken wij, en prijzen wij 

en bidden wij. En ook het engelenkoor zegt, “Heilig, heilig, heilig is 

onze God, de Heer Tze’va’ot!” En de vogels in de hemel fluiten hun 
mooiste lied. Voorwaar, zelfs alle dieren zullen de Almachtige 

toezingen en loven en prijzen! Alles wat adem heeft, love de Heer, 

Halleluja!  
 

Kom, gij daar, wees blij in de Heer! 
Zelfs de bloemen zingen en dansen in de hemel. Zou voor God iets 

te wonderlijk zijn? 

Voorwaar, als zij zouden zwijgen, dan zouden vandaag de stenen 
spreken. Voorwaar, herinnert u zich: zelfs de ezel van Bileam 

sprak. 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 

verdween. 

 
 

 

Vertrap die slang! 
 

BEMOEDIGENDE BOODSCHAP GODS! O, KOM NU NA NAAR HEM EN 

JUBEL EN BRENG DANK AAN DE HEER! 
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Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Ik ben profeet Benjamin Cousijnsen. Op 
donderdag 10 april 2014 kreeg ik de volgende boodschap van een 

bode engel Gods, die ik graag met u wil delen.  
 

Shalom! Ik begroet u, u die luistert, in de almachtige naam 

van Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus.  
Voorwaar, mijn naam is Pateapan; ik ben een bode engel Gods. 

 
Sirach 12, vers 1, 2 en 3  Als je goeddoet, weet dan aan wie, dan 

krijg je dank voor je goede daden. Doe je goed aan een vroom 

mens, dan word je beloond, zo niet door hem, dan toch door de 
Allerhoogste. Wie volhardt in het kwaad zal het niet goed gaan, wie 

geen aalmoezen geeft evenmin.  
Sirach 14, vers 11  Mijn kind, als je iets bezit, doe jezelf dan te 

goed en breng de Heer op een waardige manier offers.  

 
O, kom nu naar Hem en jubel! 

Breng dank aan de Heer en juich voor Zijn aangezicht. Wees blij en 

lach en getuig over Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus. 
 

Maar satan zegt tegen u juist: “Nee, zwijg!” 
En als de Heer zegt, Zing met heel uw hart en ziel! zegt satan: 

“Nee, zing met geheel uw hart niet, zwijg!” 

En als Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, u zegt, Wees 
nederig, breng uw tienden. Maar satan zegt weer: “Wat krijg je er 

nog voor terug? Helemaal niets!” 
 

Voorwaar, Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, zegt u: 

Mijn geliefde, wees sterk. Kom, sta in Mijn kracht, die ik, de Here, u 
gaf!  

Maar satan zegt: “Je bent zwak, een slappeling! Geloof nu mij 

maar”. 
Voorwaar, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, zegt: Jij bemoeial, 

satan, steek jouw lelijke kop nu maar onder Mijn voet! 
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Voorwaar, wie offert in het dienen, wordt gezegend en niet 
beschaamd. 

Doe alles in vreugde, want uw loon zal groter zijn. Zo spreekt de 

Heer. En jij daar, satan, onder Mijn voet, vader van de leugen, blijf 
van Mijn kinderen af! Stof zul je eten! Ik, Yeshua HaMashiach, Isa, 

Jezus Christus, vertrap je kop, nu diep onder het zand. En daar 
mag jij van eten!  

 

Voorwaar, Ik zal Mijn kinderen zegenen en belonen.  
Voor niets gaat de zon op. Hoor naar Mij, Yeshua HaMashiach, Isa, 

Jezus Christus! Geloof is in actie komen. Dan kan Ik, de Here, uw 
bergen en muren verzetten. Neem alles terug, wat gestolen is door 

satan! Laat uw gaven en opdracht niet wegroven. Zeg: “Het is 

genoeg geweest!” Sta in de volle kracht van God. Vertrap die slang, 
in de naam van Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus! Voorwaar, 

met Hem zijt gij meer dan overwinnaar. 
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 

 
 

Totale overname met de dag zichtbaarder! 
 
PROFETISCHE, ONTHULLENDE BOODSCHAP GODS, O.A.: MEN ZAL 

TERUGDENKEN AAN DE EXTREME HITTE EN EXTREME REGENVAL 

VAN 2014, EN SOMMIGEN ZIJN AL ZELFS MEER OVERGENOMEN 
DAN MENS! 

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, welkom! Op 11 april 2014 bracht een bode engel van de 

almachtige God, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, deze 
waarschuwende, profetische boodschap Gods over aan 

eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare, almachtige naam van 

Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus.  

 
Voorwaar, alles is in volle gang!  
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Onderschat de woorden niet, de profetieën en de woorden van 
bemoediging, maar ook van terechtwijzing, waaraan men een ware 

profeet herkent. 

 
Voorwaar, sprak Gods ware eindtijdprofeet niet over 

extreme regenval en extreme hitte en extreme tornado’s? 
Op 16 april 2013 sprak Benjamin Cousijnsen hier ook reeds over. 

Zie, men zal terugdenken aan die extreme regenval en extreme 

hitte van 2014, waardoor vele branden zullen ontstaan. Voorwaar, 
mijn naam is Rachai; ik ben een bode engel Gods. Voorwaar, de 

totale overname is ook in volle gang en de mensenvernietiging 
neemt nu nog extremer toe! En wat betekent men voor satan als 

mens? Niets! Satan wil een hel op aarde, en knoeien aan het DNA 

van de mens en zijn geest. Zijn helse adem wil hij in u blazen, en 
alzo werd de mens tot een hels levend wezen, dat - zonder Yeshua 

HaMashiach, Isa, Jezus Christus aan te nemen, die u maakte - de 
God van Abraham, Izaäk en Jakob heeft verworpen. 

 

Voorwaar, vele mensen weten niet eens meer wat ze doen. 
De een springt uit een flatgebouw, en de ander rijdt met zijn auto 

mensen dood. En de ander schiet in een school, en een ander 

springt voor de trein. En weer een ander weigert gered te worden 
en eeuwig leven te ontvangen! En een ander vermoordt zijn gezin, 

en een ander eet mensenvlees en dieren, zoals ratten, slangen, 
honden, katten, vleermuizen, kikkers, enzovoorts. Sommigen zijn al 

zelfs zombies, meer overgenomen dan mens! 

 
Voorwaar, alles neemt extreem toe! 

Luister ook naar de boodschap: ‘Beestachtige kenmerken met de 
dag zichtbaarder!’ van 12 december 2013.  

 

Voorwaar, kies heden voor Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus 
Christus! 

En geef uw leven aan Hem en laat u dopen als volwassene, als een 

kind van God. Zeg vandaag: “Ik breek ermee om Nee te zeggen. Ik 
zeg Ja tegen Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, en ga een 

relatie aan met Hem en vraag om vergeving, en zal een volle 
evangelische kerk of pinksterkerk trouw gaan bezoeken”. 
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Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Lees dit voor. Hier staat 
geschreven: Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn 

eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem 

gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft 
zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld 

veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie 
in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds 

veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de 

eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de 
wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben 

dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die 
kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn 

werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat 

tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat zij in God verricht 
zijn. 

En vers 36  Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven; doch wie 
aan de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de 

toorn Gods blijft op hem. 

 
De bode engel Gods sprak verder, Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, 

Shalom! en verdween. 

 

Laat de kinderen tot u komen en luister eens! 
 

O.A.: TOEN GIJ KLEIN WAS, WERD ER AL NIET NAAR U 
GELUISTERD: LUISTER NAAR UW KINDEREN! EEN 

VERTROOSTENDE EN HELENDE BOODSCHAP VAN GOD, DIE U 
HOORT, AAN JOU GEGEVEN, OF U NU GROOT BENT OF KLEIN! 

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 11 april 2014 verscheen de bode engel 

Rafaël, en zei meteen: 

 
Laat de kinderen tot u komen en luister eens! 

Shalom! Mijn naam is Rafaël. Gij daar, kent gij mij nog?  
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Ik ben de bode engel Gods, en werd uitgezonden naar Gods ware 
eindtijdprofeet van de laatste dagen. Ik begroet u in de wonderbare 

naam van Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus. Voorwaar,  

 
Mattheüs 5, vers 4  Zalig die treuren, want zij zullen vertroost 

worden.  
 

Voorwaar, toen gij klein was, werd er al niet naar u 

geluisterd. 
Men was te druk, of had geen tijd. 

 
Lukas 7, vers 13  En toen de Here haar zag, werd Hij met 

ontferming over haar bewogen en Hij zeide tot haar: Ween niet. 

 
Voorwaar, soms merk je, dat anderen om je heen veel 

aandacht vragen. 
Maar als jij dan heel even de aandacht wil en ook eens iets wil 

zeggen, is er geen tijd, dag in dag uit. Zei Jezus niet het volgende 

tegen de discipelen, en tegen de mama’s en papa’s en u? 
 

Lees voor: Markus 10, vers 13 tot en met 16  En zij brachten de 

kinderen tot Hem, opdat Hij ze zou aanraken; doch de discipelen 
bestraften hen. Toen Jezus dat zag, nam Hij het zeer kwalijk en 

zeide tot hen: Laat de kinderen tot Mij komen, verhindert ze niet; 
want voor zodanigen is het Koninkrijk Gods. Voorwaar, Ik zeg u: 

Wie het Koninkrijk Gods niet ontvangt als een kind, zal het 

voorzeker niet binnengaan. En Hij omarmde ze en hun de handen 
opleggende, zegende Hij ze. 

 
Voorwaar, luister eens naar uw kind, ook al bent u ouder! 

Maar wijzer? Voorwaar, 

 
Lukas 19, vers 41, 42 en 43  En toen Hij nog dichterbij gekomen 

was en de stad zag, weende Hij over haar, en zeide: Och, of gij ook 

op deze dag verstondt wat tot uw vrede dient; maar thans is het 
verborgen voor uw ogen. Want er zullen dagen over u komen, 

waarin uw vijanden een bolwerk tegen u zullen opwerpen. 
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Voorwaar, sommige ouders gaan zelfs niet naar de dag van 
hun kind… 

naar de diploma uitreiking of de doop, dat men zich overgeeft en 

een bewuste keuze maakt voor Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus 
Christus, of een andere blijvende herinnering: de dag van haar of 

zijn leven! 
 

Lees voor: Mattheüs 24, vers 12 en 13  En omdat de 

wetsverachting toeneemt, zal de liefde van de meesten verkillen. 
Maar wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden. 

Mattheüs 26, vers 38  Toen zeide Hij tot hen: Mijn ziel is zeer 
bedroefd, tot stervens toe; blijft hier en waakt met Mij.  

Mattheüs 18, vers 4 en 5  Wie nu zichzelf gering zal achten als dit 

kind, die is de grootste in het Koninkrijk der hemelen. En een ieder, 
die zulk een kind ontvangt in mijn naam, ontvangt Mij. 

En vers 10  Ziet toe, dat gij niet één dezer kleinen veracht. Want Ik 
zeg u, dat hun engelen in de hemelen voortdurend het aangezicht 

zien van mijn Vader, die in de hemelen is. 

 
Voorwaar, maak tijd voor uw kinderen, groot en klein! 

En spits uw oren, en wees een voorbeeld. 

 
Lees voor: 1 Korinthiërs 13, vers 4 tot en met 6  De liefde is 

lankmoedig, de liefde is goedertieren, zij is niet afgunstig, de liefde 
praalt niet, zij is niet opgeblazen, zij kwetst niemands gevoel, zij 

zoekt zichzelf niet, zij wordt niet verbitterd, zij rekent het kwade 

niet toe. Zij is niet blijde over ongerechtigheid, maar zij is blijde 
met de waarheid.  

 
Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, 

dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die 

in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. 
 

Markus 12, vers 30 vanaf: de Here onze God: De Here, onze God, 

de Here is één, en gij zult de Here, uw God, liefhebben uit geheel 
uw hart en uit geheel uw ziel en uit geheel uw verstand en uit 

geheel uw kracht. 
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En lees voor: Markus 12, vers 31  Het tweede is dit: Gij zult uw 
naaste liefhebben als uzelf. Een ander gebod, groter dan deze, 

bestaat niet. 

 
De bode engel Gods sprak, Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen 

 

 
 

Schorpioenen invasie wordt spoedig realiteit! 
 
PROFETISCHE, ONTHULLENDE BOODSCHAP VAN GOD, WAT KOMEN 

GAAT! O WEE, ACHTERBLIJVERS EN ONGELOVIGEN EN 
HOKJESDENKERS! HET IS BETER OM KLAAR TE STAAN VOOR DE 

RAPTURE, DAN OM VERLOREN TE GAAN! 

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, welkom! Op 14 april 2014 werd deze boodschap Gods woord 

voor woord overgebracht door Michaël, een engel des Heren, die als 
bode engel deze boodschap over kwam brengen aan Benjamin 

Cousijnsen, eindtijdprofeet van de laatste dagen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Isa, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Michaël 
en ik ben een bode engel Gods.  

 

Voorwaar,  
 

Genesis 6, vers 11 en 12  De aarde nu was verdorven voor Gods 
aangezicht, en de aarde was vol geweldenarij. En God zag de aarde 

aan, en zie, zij was verdorven, want al wat leeft had zijn weg op de 

aarde verdorven. 
 

Lees voor: Ezechiël 2, vers 5  Hier staat geschreven: En zij, of zij 

horen dan wel het nalaten – want zij zijn een weerspannig geslacht 
– zullen weten, dat er in hun midden een profeet is geweest. 
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Openbaring 22, vers 6  Hier staat geschreven: En Hij zeide tot 

mij: Deze woorden zijn getrouw en waarachtig, en de Here, de God 

van de geesten der profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn 
knechten te tonen hetgeen weldra geschieden moet. 

De bode engel Gods sprak, 
 

Voorwaar, hoor naar profeet Benjamin Cousijnsen! 

 
Lees voor: Ezechiël 2, vers 6 tot en met 8  Hier staat 

geschreven: En gij, mensenkind, wees niet bevreesd voor hen noch 
voor hun woorden, al groeien er netels en doornen bij u en al woont 

gij bij schorpioenen; wees niet bevreesd voor hun woorden noch 

beangst voor hun blik, want zij zijn een weerspannig geslacht. Maar 
gij, spreek mijn woorden tot hen, of zij horen dan wel het nalaten, 

want zij zijn weerspannig. En gij, mensenkind, hoor wat Ik tot u 
zeg; wees niet weerspannig gelijk het weerspannige geslacht; doe 

uw mond open en eet wat ik u geef. 

 
Openbaring 9, vers 3 tot en met 11  Daar staat geschreven: En 

uit de rook kwamen sprinkhanen op de aarde te voorschijn en hun 

werd macht gegeven, gelijk de schorpioenen der aarde macht 
hebben. En hun werd gezegd, dat zij aan het gras der aarde geen 

schade zouden toebrengen, noch aan enig gewas, noch aan enige 
boom, maar alleen aan de mensen, die het zegel van God niet op 

hun voorhoofden hadden. En hun werd gegeven, dat zij hen niet 

zouden doden, maar dat de mensen zouden gepijnigd worden, vijf 
maanden lang; en hun pijniging was als de pijniging door een 

schorpioen, wanneer hij een mens steekt. En in die dagen zullen de 
mensen de dood zoeken, maar hem geenszins vinden, en zij zullen 

begeren te sterven, maar de dood vlucht van hen weg. En de 

gedaante der sprinkhanen was als van paarden, die uitgerust zijn 
tot de oorlog; en op hun koppen waren kransen als van goud en 

hun aangezichten waren als aangezichten van mensen; en zij 

hadden haar als vrouwenhaar en hun tanden waren als die van 
leeuwen; en zij hadden borstschilden als ijzeren harnassen en het 

gedruis van hun vleugels was als het gedruis van wagens, wanneer 
vele paarden ten strijde draven. En zij hadden staarten als 

schorpioenen en angels, en in hun staarten was hun macht om de 
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mensen schade toe te brengen, vijf maanden lang. Zij hadden over 
zich als koning de engel des afgronds; zijn naam is in het 

Hebreeuws Abaddon en in het Grieks heeft hij tot naam Apollyon. 

 
Jesaja 8, vers 21  Dan trekt men rond, gedrukt en hongerig, en 

wanneer men hongert, zal men in woede uitbarsten, en zijn koning 
en zijn God vervloeken, en men zal de blik omhoog richten. 

De bode engel Gods sprak verder, 

 
Voorwaar, o wee, achterblijvers en ongelovigen en 

hokjesdenkers! 
Uw enige Uitweg is: ga nu naar Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus 

Christus. Beken daarom uw zonden en bid als een mens in 

nederigheid, en word een kind van God. Uitstel kan afstel 
betekenen! Laat u dopen en ga naar een volle evangelische of 

pinksterkerk. Onderhoud uw relatie met Yeshua HaMashiach, Isa, 
Jezus Christus. 

 

Lees voor: Mattheüs 7, vers 8  Hier staat geschreven: Want een 
ieder, die bidt, ontvangt, en wie zoekt, vindt, en wie klopt, hem zal 

opengedaan worden. 

 
1 Johannes 1, vers 7 tot en met 9  Hier staat geschreven: Maar 

indien wij in het licht wandelen, gelijk Hij in het licht is, hebben wij 
gemeenschap met elkander; en het bloed van Jezus, zijn Zoon, 

reinigt ons van alle zonde. Indien wij zeggen, dat wij geen zonde 

hebben, misleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet. Indien 
wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de 

zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. 
 

Johannes 3, vers 16  Hier staat geschreven: Want alzo lief heeft 

God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 
opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig 

leven hebbe. 

De bode engel Gods sprak verder, 
 

Voorwaar, het is beter om klaar te staan voor de Rapture, 
dan om verloren te gaan! 
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Lees voor: 2 Timotheüs 3, vers 1  Hier staat geschreven: Weet 
wel, dat er in de laatste dagen zware tijden zullen komen. 

De bode engel Gods sprak,  

 
Voorwaar, luister naar de boodschappen van profeet 

Benjamin Cousijnsen. 
Voorwaar, kies heden voor Yeshua HaMashiach! 

 

Lees voor: Openbaring 21, vers 8  Hier staat geschreven: Maar 
de lafhartigen, de ongelovigen, de verfoeilijken, de moordenaars, 

de hoereerders, de tovenaars, de afgodendienaars en alle 
leugenaars – hun deel is in de poel, die brandt van vuur en zwavel: 

dit is de tweede dood.   

 
Romeinen 8, vers 37 tot en met 39  Maar in dit alles zijn wij 

meer dan overwinnaars door Hem, die ons heeft liefgehad. Want ik 
ben verzekerd, dat noch dood noch leven, noch engelen noch 

machten, noch heden noch toekomst, noch krachten, noch hoogte 

noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van 
de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Here.   

 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 
verdween. 

 
 

 

Onthulling Gods: Ritmische helse Beatmuziek! 
 

WAT U IN DEZE BOODSCHAP GAAT HOREN OF LEZEN, ZAL VELEN 

DE OGEN EN OREN OPENEN! WEES GEWAARSCHUWD EN ALERT, 
WAAR U NAAR KIJKT EN LUISTERT! 

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 14 april 2014 bracht een bode engel 

van de almachtige God deze waarschuwende boodschap Gods, 

woord voor woord, over aan Gods ware eindtijdprofeet van de 
laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. 
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Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Isa, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Rafaël.  

 
Voorwaar, satan was ooit een morgenster, een meester, 

zowel in de muziek als in de dans en in de lofprijzing en 
aanbidding! 

Voorwaar, 

 
Jesaja 14, vers 11  Uw trots is in het dodenrijk neergeworpen, de 

klank uwer harpen; het gewormte ligt onder u gespreid en maden 
zijn uw bedekking. 

 

Voorwaar, meer en meer bereikt deze worm, satan, dat men 
zo danst, zoals men ook danst in de hel. 

Ook worden dezelfde ritmische beatmuziek klanken in de hel 
gebruikt, om er satan mee groot te maken en te aanbidden. En dit 

is dus ook hoorbaar op aarde! En alle duivelse muzieksoorten 

worden door deze sluipende worm getoond, en onder de aandacht 
en het gehoor gebracht bij de Got Talent Dance Show, waar men 

hem, satan vereert, met onder andere een zombiedans, met een 

muziekritme dat ook via de media uw huiskamer binnenkomt, en zo 
uw ziel wil betoveren! 

 
Lees voor: Jesaja 14, vers 12 tot en met 15  Hier staat 

geschreven: Hoe zijt gij uit de hemel gevallen, gij morgenster, zoon 

des dageraads; hoe zijt gij ter aarde geveld, overweldiger der 
volken! En gij overlegdet nog wel: Ik zal ten hemel opstijgen, 

boven de sterren Gods mijn troon oprichten en zetelen op de berg 
der samenkomst ver in het noorden; ik wil opstijgen boven de 

hoogten der wolken, mij aan de Allerhoogste gelijkstellen. 

Integendeel, in het dodenrijk wordt gij neergeworpen, in het 
diepste der groeve.  

De bode engel Gods sprak verder, 

 
Voorwaar, de meester van de muziek, satan, bereikt op 

aarde, wat hij niet bereikte in de hemel.  
Luister ook naar de boodschap van 19 mei 2013, met de titel: 

‘Muziek der misleiding!’ Voorwaar, laat u niet misleiden door hem!  
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Voorwaar, ik neem nu een sluier weg en openbaar u het 

volgende: 

In de hemel kan men met de stem van zeer laag naar zeer hoog 
gaan. Als een engel in de hemel zingt, kan men de stem zó 

instellen en zelfs vastzetten. Zou een bode engel echter een zeer 
hoge toon op aarde gebruiken, die men toepast in de hemel, dan 

zouden door Gods kracht de ramen springen en de grond gaan 

trillen, en alles vergaan! Voorwaar, laten wij voor God zingen met 
een heilig lied, en Hem toezingen en loven en prijzen. Hem alleen 

komt het toe! Luister ook naar de boodschap van 10 april 2014, 
met de titel: ‘De adem van God’.  

 

Voorwaar, voor meer boodschappen kunt u het boek 
bestellen, met de titel:  

‘RUACHA, YESHU, SHALOM!’ vol profetische openbaringen, door 
God gegeven aan profeet Benjamin Cousijnsen. Voor meer 

informatie, ga naar Evangelical Endtime Machine. 

 
Er is een klank, die de mooiste klank en geluid ooit is, boven 

de hemel en de aarde, en dat is… 

als ik dans boven op satan, de worm, en hem vertrap en in het 
vuur werp, deze na-aper Gods! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 
verdween. 

 

 
 

Jezus Christus koos voor jou, nu jij nog! 
 
IK KOOS VOOR EEN STAL EN KWAM VOOR JOU. JIJ BENT EEN ZEER 

KOSTBARE PAREL, DAAR KWAM IK VOOR! JEZUS CHRISTUS 
SPREEKT TOT JOU VANDAAG! HOOR WAT HIJ TOT JOU 

PERSOONLIJK TE ZEGGEN HEEFT! 

 
 

Volledige weergave: 
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Hallo, van harte welkom! Op 16 april 2014 bracht een bode engel 
van God deze bijzondere boodschap Gods over aan eindtijdprofeet 

van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen.  

 
Ruacha, Yeshu, Shalom! Ik begroet u, hoog aangestelde des Heren! 

Ik ben uitgezonden in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Isa, Jezus Christus. Voorwaar, ik ben de bode engel 

Gods, profeet Benjamin Cousijnsen. Mijn naam is Lovesadai.  

 
Ik deel een getuigenis van Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus 

Christus van Nazareth, waarom Hij voor u koos, die luistert. 
Zo spreekt de Heer zelf tot u. Hoor eerbiedig, u die luistert. 

 

Voorwaar, jij daar, voordat je in de moederschoot gevormd 
werd, kende Ik je al, zelfs toen je waarlijk nog niet bestond 

in je moederschoot.  
Voorwaar, Ik koos voor jou! Ik zag je, en koos ervoor om afstand te 

doen van Mijn Vader en de engelen, en alle rijkdommen en 

serafijnen. Alles liet Ik achter, het hele hemelse Koninkrijk!  
 

Ik koos ervoor, om zoals jou, in de moederschoot geboren te 

worden. 
En koos er niet voor om in een prachtig kasteel geboren te worden 

op aarde, en dan te heersen als koning. Voorwaar, Ik koos voor een 
stal en kwam voor jou! Voorwaar, Ik bekeek je en kwam voor jou, 

zodat Ik het mogelijk kon maken, om jouw relatie te herstellen met 

de Vader en Mij.  
Jij bent een zeer kostbare parel, daar kwam ik voor! 

Jouw zonden, jouw puinhoop, je ongehoorzaamheid en ongeloof, en 
de straf die jij verdiende… dit alles nam ik op Mij, zonder excuus! 

Laat Mijn liefde en Mijn lijden en sterven op het kruis van Golgotha 

u ook doen beseffen, dat Ik de enige Weg ben, en de enige 
Waarheid en het Leven, en u de stap doen zetten, om Mij aan te 

nemen als uw enige Heer, uw Verlosser, Yeshua HaMashiach, Isa, 

Jezus Christus. Voorwaar, wie zijn zonden belijdt, wordt behouden! 
 

Lees voor: Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief 
heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven 

heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar 
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eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld 
gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld 

door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet 

veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet 
heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is 

het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 
duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 

waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 

gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; 
maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn 

werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 
 

Voorwaar, Mijn parel, nu gij Mij aangenomen hebt en uw 

zonden beleden hebt, zijt gij een parel zonder vuil. 
Onderhoud nu uw relatie met Mij, en lees de Bijbel. Praat en bid 

veel. Hoeveel beteken Ik voor u? Zo sprak Yeshua HaMashiach, Isa, 
Jezus Christus, tot u via Zijn geliefde, ware profeet. 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 

verdween. 
 

 

 

Sweethearts & roze wolkjes! 
 

VOORWAAR, KENT U ZE NOG, DIE SNOEPHARTJES VAN VROEGER? 
BENJAMIN KREEG DEZE CADEAU ALS KIND VAN EEN MEISJE. DE 

BODE ENGEL SPRAK OVER DE LIEFDE, DE GROTE LIEFDE IS GOD, 
EN HET KOMT VAN GOD! 

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 16 april 2014 werd deze boodschap 

van de almachtige God, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, 

gebracht via een bode engel Gods, die ik nu aan u ga voorlezen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Isa, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Rafaëla, 
een bode engel Gods. 
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Voorwaar, toen profeet Benjamin 10 jaar oud was en eens 

een klein griepje had, werd er een geheimzinnige envelop in 

de brievenbus geworpen. 
De moeder van Benjamin gaf de envelop. En het enige wat daarin 

zat, waren snoepjes in verschillende kleuren, kleine hartjes met van 
die bekende teksten erop, zoals: ‘I love you’, ‘Kiss me’, ‘I need 

you’, ‘Sweetheart’… Verder zat er niets in, wel een ‘B’ op de 

achterkant van de envelop.  
De moeder van Benjamin zei, “Er was wel een meisje met blond 

haar, onder het woonkamerraam, buiten onder het raam gekropen, 
en was opeens spoorloos!” 

 

2 Korinthiërs 2, vers 8 en 9  Daarom spoor ik u aan te besluiten 
hem “of haar” liefde te betonen. Want ook dit was het doel van 

mijn schrijven, dat ik zou weten, of ik op u rekenen kon, dat gij in 
alles gehoorzaam waart. 

 

Voorwaar, Benjamin was zó verlegen! 
En op de speeltuin hoorde hij: “Benjamin, joehoe! Benjamin, wil jij 

een kusje?” 

Benjamin was meteen weggerend, “Help!” En werd hij gekozen op 
school, ook nog… met “1, 2, 3, 4, 5, 6, 7… wie zal ik een kusje 

geven?” Dan zat deze profeet Benjamin compleet te beven, en 
rende meteen weg.  

Toen hij 14 was, zei een meisje tegen Benjamin, die 9 jaar oud 

was, tegenover zijn flatgebouw, schuin waar hij later kwam te 
wonen: “Ik heet Bianca. Als ik later groot ben, trouw ik met jou!” 

Ze zei dit met de moeder naast haar. Benjamin klapte meteen in, 
en dacht zeker niet in zijn kinderjaren het volgende: 

 

Hooglied 1, vers 15  Zie, gij zijt schoon, mijn liefste, o, gij zijt 
schoon, uw ogen zijn als duiven.  

Hooglied 2, vers 14  Mijn duif in de rotskloof, in de schuilhoek van 

de bergwand, laat mij uw gedaante zien, laat mij uw stem horen, 
want zoet is uw stem en uw gedaante is bekoorlijk. 

 
Voorwaar,  
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Lees voor: 1 Korinthiërs 13, vers 10 tot en met 13  Hier staat 
geschreven: Doch, als het volmaakte komt, zal het onvolkomene 

afgedaan hebben. Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, 

voelde ik als een kind, overlegde ik als een kind. Nu ik een man “of 
een vrouw” ben geworden, heb ik afgelegd wat kinderlijk was. 

Want nu zien wij nog door een spiegel, in raadselen, doch straks 
van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik onvolkomen, maar dan zal 

ik ten volle kennen, zoals ik zelf gekend ben. Zo blijven dan: 

Geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de meeste van deze is de 
liefde. 

De bode engel Gods sprak verder, 
 

Markus 10, vers 9 en 8  Hetgeen dan God samengevoegd heeft, 

scheide de mens niet. Zo zijn zij niet meer twee, maar één vlees.  
 

Voorwaar, licht en donker zal nimmer één vlees kunnen zijn 
in Christus! 

 

Lees voor: Spreuken 22, vers 18 en 19  Daar staat geschreven: 
Want het is liefelijk, dat gij ze in uw binnenste bewaart, dat zij alle 

bestendig op uw lippen zijn. Opdat uw betrouwen op de HERE zij, 

onderricht ik u heden, ja u.  
Spreuken 24, vers 13 en 14  Hier staat geschreven: Eet honig, mijn 

zoon “en dochter”, want dat is goed, honigzeem is goed voor uw 
gehemelte; erken, dat de wijsheid zo is voor uw ziel. Als gij haar 

gevonden hebt, dan is er toekomst, en uw verwachting wordt niet 

afgesneden. 
De bode engel Gods sprak, 

 
Johannes 3, vers 18  En daar staat geschreven: Wie in Hem 

gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds 

veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de 
eniggeboren Zoon van God. 

 

Voorwaar, sommigen zullen zeggen: “Dank u Heer, mijn 
zielemaatje staat daar!” 

En uw tranen en blijdschap en gevoelens zullen u te boven gaan. 
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Spreuken 31, vers 11  Op haar vertrouwt het hart van haar man, 
het zal hem aan voordeel niet ontbreken. 

 

Voorwaar, de grootste liefde is God, en het komt van God! 
 

1 Johannes 3, vers 16  En daar staat geschreven: Hieraan 
hebben wij de liefde leren kennen, dat Hij zijn leven voor ons heeft 

ingezet; ook wij behoren dan voor de broeders “en zusters” ons 

leven in te zetten. 
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! en verdween. 
 

 

 

Zwijg niet, maar getuig, geef en laat u leiden! 
 

BOODSCHAP GODS: EEN KORT VERSLAG VAN DE UITZENDING VAN 
BENJAMIN EN MARTA. LUISTER OOK NAAR DE MOOIE 

GETUIGENISSEN VAN DE WERKERS VAN DE LAATSTE DAGEN, 
INGESPROKEN OP 15 APRIL 2014. 

Volledige weergave: 

 
Heel mijn leven wil ik wijden,  

om in de dienst van de Heer te strijden. 

O ja... en wat ik ben en wat ik doe, 
is door gena, is door gena. 

Als Jezus niet zijn bloed had gegeven, 
hoe zouden wij dan in deze wereld leven, 

vol van duisternis die de satan 

heeft gebracht. Maar halleluja, 
Jezus overwon hem door zijn kracht. 

En daarom wil ik heel mijn leven wijden 
om in de dienst van de Heer te strijden. 

O ja... en wat ik ben, en wat ik doe 

is door gena, is door gena. 
 

Van harte welkom! Ik ben profeet Benjamin Cousijnsen. Donderdag 

17 april 2014 kreeg ik de volgende boodschap van een bode engel 
Gods, die ik graag met u wil delen. 
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Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Isa, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam Rattaili en 

ben een bode engel Gods.  
 

Voorwaar, groot is de Heer, uw Rabboeni.  
Loof Hem met een lied, profeet Benjamin Cousijnsen! Zing uit 

Opwekkingsliederen, nummer 94. (Hierbij heb ik het al gezongen.) 

 
Voorwaar, werkers van de laatste dagen, u die luistert, u 

heeft een prachtig getuigenis gebracht! 
 

Voorwaar, Benjamin was laatst in Amersfoort, in Nederland. 

En daar hoorde hij, tijdens het voorbijlopen bij de Aldi, Peter en 
Karin spreken. En Benjamin hoorde dat, dat ze de huur niet konden 

betalen.  
Ze waren erg sprakeloos, dat Benjamin zei, “Ik zal voor u de huur 

gaan betalen”. 

Benjamin ging even bij hun ouders langs, om even kennis te 
maken, en vertelde daar en getuigde daar over zijn leven, en dat 

hij een kind van God is, en sinds 11 november 1979.  

 
Voorwaar, en aan de andere kant van Amersfoort was Marta 

aan het getuigen, en op YouTube zaten de werkers van de 
laatste dagen de getuigenissen aan het geven! 

Voorwaar, geliefden des Heren, Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus 

Christus, zegt u: Zie, dat zijn ze, Vader! Mijn hart is ontroerd. 
Voorwaar, zei Ik niet: Getuig? 

En gij getuigde.  
 

U, die luistert, laat u nu ook zelf leiden door Mijn Geest, 

sprak de Heer… 
door te getuigen door middel van uw gaven en uw boodschappen. 

Spreek vrijmoedig! Ik ben bij u, vrees niet. 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 
 

Wacht! Heeft u even een momentje voor Mij? 
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NOG EVEN DIT, EN SORRY, NOG EVEN WACHTEN... EN ZO KUNT U 

OPGESLOKT WORDEN DOOR DE TECHNOLOGIE, DIE VEEL TIJD EN 

AANDACHT VRAAGT, ZODAT U GEEN TIJD HEBT OM AAN GOD TE 
DENKEN! VERDER MEER INFO OVER HAARP. 

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 17 april 2014 bracht een bode engel 

van de almachtige God, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, deze 
boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.  

 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Isa, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Camelia 

en ben een bode engel Gods. 
 

Voorwaar, de kennis van de technologie die onder u is, is de 

kennis en sluwheid van de gevallen engelen. 
Het verborgen geheim is, dat men wil, dat u geen tijd hebt om aan 

God te denken, of aan Zijn geliefde Zoon Yeshua HaMashiach, Isa, 

Jezus Christus. 
 

Johannes 8, vers 12  Wederom dan sprak Jezus tot hen en zeide: 
Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de 

duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben. 

 
Voorwaar, herkent u dit? 

“Hmm, sorry Jezus! Ik ben druk nu, ik moet dit nog doen, en…” 
“Oh, wacht even, de telefoon gaat, moment!” 

“Tja, was mijn werk even aan het nakijken op de computer…”  

Of u zegt, “Hé, leuke games zeg, even een spelletje!” of “Ik heb het 
nieuws nog niet gezien op tv, nog eventjes dan”. 

“Mmh, nou, Here Jezus, nog even geduld hoor.” 

“Oh nee, ik moet nu echt naar mijn afspraak hoor, ben al bijna te 
laat!” 

Voorwaar, en zo probeert men, via de technologie, u weg te 
trekken van de waarheid! 
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Johannes 3, vers 17  Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld 
gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld 

door Hem behouden worde. 

 
Voorwaar, en wist u dit al? 

Sommige weersomstandigheden worden gebruikt en veroorzaakt 
door HAARP, H A A R P. Verder gebruikt men ook radiogolven, 

zodat men u een andere stemming kan geven, of zelfs een ziekte. 

HAARP kan worden ingezet, om de menselijke geest te beïnvloeden 
en te vernietigen. Het kan via radiogolven cellen vernietigen in de 

mens.  
 

Voorwaar, de gevallen engelen willen, dat u geen tijd hebt 

om te kiezen voor Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus. 
Ze willen u overnemen, en u juist laten geloven, dat er geen hel 

bestaat! Voorwaar, zoals er een hemel is, is er ook een hel.  
 

Johannes 3, vers 36  Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven; 

doch wie aan de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, 
maar de toorn Gods blijft op hem, “of op haar”. 

 

Voorwaar, onderhoud uw relatie. 
Laat Hem, Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, niet langer 

wachten, maar maak tijd! 
 

Johannes 10, vers 9  Jezus Christus zegt daar: Ik ben de deur; 

als iemand door Mij binnenkomt, zal hij “of zij” behouden worden; 
en hij “of zij” zal ingaan en uitgaan en weide vinden. 

 
Zie, Ik sta aan uw deur en Ik klop, zegt de Here Jezus 

Christus. 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 
verdween. 

 

 
 

De Heer spreekt zelf over de Passion of the 

Christ 
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ZO SPREEKT DE HEER TOT U, DIE AANWEZIG WAREN BIJ THE 
PASSION: VOORWAAR, KEER U AF VAN UW MISLEIDERS! KIJK 

OMHOOG, LAAT HEM NIET LOS, JEZUS CHRISTUS IS HET 

ANTWOORD! O.A.: EO EN RKK, GIJ ZIJT BLIND! 
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo! Op 18 april 2014 bracht een bode engel van de almachtige 
God, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, de volgende boodschap 

Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.  
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Isa, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Ruama en 
ben een bode engel Gods. 

 
Psalm 119, vers 65 tot en met 72  Lees dit voor. Hier staat 

geschreven: Gij hebt goedgedaan aan uw knecht, o HERE, naar uw 

woord. Leer mij goed onderscheiden en kennen, want ik stel 
vertrouwen in uw geboden. Eer ik verdrukt werd, dwaalde ik, maar 

nu onderhoud ik uw woord. Gij zijt goed en goeddoende, leer mij 

uw inzettingen. Overmoedigen wrijven mij leugens aan, ik houd uw 
bevelen van ganser harte. Ongevoelig als vet is hun hart, maar ik 

verlustig mij in uw wet. Het is mij goed, dat ik verdrukt ben 
geweest, opdat ik uw inzettingen zou leren. De wet van uw mond is 

mij beter dan duizenden stukken goud en zilver.  

De bode engel van de Here God sprak verder,  
 

Voorwaar, meer dan 20.000 mensen werden op de weg der 
leugen gebracht en misleid! 

Voorwaar, zo spreekt de Heer Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus 

Christus, tot u via profeet Benjamin Cousijnsen: Bekeer u, en 
luister naar de boodschap van 17 april 2014 op YouTube, met als 

titel: ‘Over de Passion of the Christ ‘show’!’ 

Voorwaar, Ik, uw Rabboeni, spreek tot u, Jahweh, Yeshua 
HaMashiach, Isa, Jezus Christus: Stop hiermee! Kadosh, kadosh, 

kadosh! Heilig, heilig, heilig ben Ik! 
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Voorwaar, keer u af van uw misleiders, die dit - de Passion met de 
New Age gedachte - tot stand hebben gebracht. Schaam u, EO en 

RKK! 

Voorwaar, gij daar, ga van hen weg en lees de waarheid, de Bijbel! 
 

Mattheüs 7, vers 13 en 14  Hier staat geschreven: Gaat in door 
de enge poort, want wijd is de poort en breed de weg, die tot het 

verderf leidt, en velen zijn er, die daardoor ingaan; want eng is de 

poort, en smal de weg, die ten leven leidt, en weinigen zijn er, die 
hem vinden. 

De bode engel Gods sprak verder, 
 

Voorwaar, vele aanbidden en gedenken, wat men niet weet. 

Voorwaar, Ik ben heilig!  
 

Johannes 9, vers 5 tot en met 6  Hier staat geschreven: Zolang 
Ik in de wereld ben, ben Ik het licht der wereld. Na dit gezegd te 

hebben, spuwde Hij op de grond en maakte slijk van dit speeksel 

en Hij legde hem het slijk op de ogen. 
De bode engel Gods sprak verder,  

 

Voorwaar, een blinde werd ziende, maar gij met uw leugens 
en dwalingen, EO en RKK, zijt blind! 

Ik spuug u uit en zeg u, Gij luistert naar dwaalgeesten! 
 

Johannes 14, vers 15  Hier staat geschreven: Wanneer gij Mij 

liefhebt, zult gij mijn geboden bewaren. 
Johannes 14, vers 6  Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de 

waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij. 
 

Voorwaar, en niemand komt via de paashaas en Maria, of 

een uitgekozen beeld van de RKK, of een mengreligie tot Mij. 
Leugenaars, satanaanbidders! Voorwaar, luister naar de 

boodschappen van profeet Benjamin Cousijnsen op 

EvangelicalEndtimemachine.com, of ga naar Eindtijdnieuws, of naar 
Eindtijdspace YouTube.  

Voorwaar, als gij de waarheid wil leren kennen, keer u dan af van 
de EO en RKK. Voorwaar, ook vele andere tv- en internet- en 

radiostations brengen velen een valse leer, een mengeling van New 
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Age en alle andere religies samen, zodat men klaar wordt gemaakt 
en voorbereid, mede ook door de EO en samenwerkende kerken, 

dat men streeft naar een wereldreligie. Zoals de paus zei, “De 

Islam is de ware godsdienst”.  
Voorwaar, de hel bestaat en velen zullen branden! 

 
Openbaring 20, vers 15  Hier staat geschreven: En wanneer 

iemand niet bevonden werd geschreven te zijn in het boek des 

levens, werd hij geworpen in de poel des vuurs. 
De bode engel van God sprak verder, 

 
Voorwaar, gij daar, ga naar een volle evangelische kerk of 

pinksterkerk, want dezen, de EO en RKK, zijn misleiders. 

 
Lees voor: 2 Korinthiërs 11, vers 13  Hier staat geschreven: 

Want zulke lieden zijn schijn-apostelen, bedrieglijke arbeiders, die 
zich voordoen als apostelen van Christus. 

 

Zo sprak de Heer. Ook de antichrist en de paus zitten 
hierachter. 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 

verdween. 
 

SHALOM 
 

 

 

Dit is realiteit en een waarschuwing Gods! 
 

DEZE BOODSCHAP GODS IS EEN AANVULLING OP EERDERE 
GEOPENBAARDE WAARSCHUWINGEN GODS, OVER O.A. 

SPROOKJES! VERDER: IN DE HEMEL LEVEN WEL GOEDE 
ZEEMEERMINNEN EN ZEEMEERMANNEN EN VELE ANDERE 

ONDERWATERSOORTEN!  

 
 

Volledige weergave: 
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Hallo, van harte welkom! Op 21 april 2014 bracht de bode engel 
Gods deze boodschap over aan eindtijdprofeet van de laatste 

dagen, Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u, profeet Benjamin Cousijnsen. Ik kom in de 

almachtige naam van Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus. Mijn 
naam is Casana en ben een bode engel Gods.  

 

Voorwaar, zegt men niet: “Stille wateren hebben diepe 
gronden”? 

Wederom zal ik de sluier iets wegnemen voor u. Ik, Casana, nam u 
op 6 april 2014 mee onder het water des hemels. Toen zag u een 

zeemeermin in de hemelse wateren. U wist niet wat u zag! 

Voorwaar, zo was het met Henoch ook, maar wat verborgen is, 
komt altijd aan het licht!  

Voorwaar, gij hebt ook ooit de plaats en de berg van graniet en de 
spelonken gezien. Deze waren voor een doel geschapen. Zo heeft 

alles zijn doel.  

 
Voorwaar, deze zeemeerminnen waren er altijd al in de 

hemel. 

Daar wemelt het van vele verschillende soorten wezens in de 
wateren. Voorwaar, zeemeerminnen en zeemeermannen bestaan, 

hier in de hemel, en de slechten op aarde. Ook vliegende paarden 
komen in de hemel voor.  

 

Maar elfen en kabouters en heksen en magie is van satan!  
Via sprookjes probeert satan toegang te krijgen met zijn leugens. 

Men moet zich als Christen daarom nimmer bezighouden met 
sprookjes! Luister dus naar de volle waarheid, de Bijbel, en wat 

profeet Benjamin, Gods geliefde profeet, u zegt.  

Men ziet deze schepselen nu op aarde, vanwege de 
kwaadaardigheid op aarde. Het zijn echter kopieën van satan, die 

zich ook voor een korte tijd aanpassen als mens. Denk hierbij aan 

een sprookje, maar dit is realiteit! 
 

Sommige laboratoriums maken ook vreemde wezens, en 
laten het los in de zee. 

Ze laten zich beïnvloeden en gebruiken door satan.  
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Voorwaar, alleen in de hemel kun je, zowel onder water als 

boven het water, praten met de dieren en communiceren. 

De lucht is daar wel veel zuiverder. Voorwaar, 
 

Johannes 9, vers 15  Hier staat geschreven: Opnieuw vroegen 
hem ook de Farizeeën, hoe hij ziende was geworden. En hij zeide 

tot hen: Hij legde slijk op mijn ogen, ik wies mij, en nu kan ik zien.   

De bode engel Gods sprak verder, 
Voorwaar, zo zijn er vele hokjesdenkers, die nimmer 

groeien, en maar op dezelfde traptrede blijven staan! 
En zo missen zij de schatten Gods in hun leven. Voorwaar, men 

zoekt zelf wel uit, als verwende kinderen in hun kerk, wat ze willen 

horen en van welke vruchten ze willen eten. “Het is toch immers 
hun kerk?” zeggen ze. Maar het is niet naar Gods wil. En God wil 

niet hun kerk, maar Zijn kerk, waar men openstaat! 
 

Efeziërs 4, vers 11 tot en met 16  Hier staat geschreven: En Hij 

heeft zowel apostelen als profeten gegeven, zowel evangelisten als 
herders en leraars, om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon, 

tot opbouw van het lichaam van Christus, totdat wij allen de 

eenheid des geloofs en der volle kennis van de Zoon Gods bereikt 
hebben, de mannelijke rijpheid, de maat van de wasdom der 

volheid van Christus. Dan zijn wij niet meer onmondig, op en 
neder, heen en weder geslingerd onder invloed van allerlei wind 

van leer, door het valse spel der mensen, in hun sluwheid, die tot 

dwaling verleidt, maar dan groeien wij, ons aan de waarheid 
houdende, in liefde in elk opzicht naar Hem toe, die het hoofd is, 

Christus. En aan Hem ontleent het gehele lichaam als een 
welsluitend geheel en bijeengehouden door de dienst van al zijn 

geledingen naar de kracht, die elk lid op zijn wijze oefent, deze 

groei des lichaams, om zichzelf op te bouwen in de liefde. 
De bode engel Gods sprak verder, 

 

Voorwaar, als men niet groeit bij een kerk, en niet 
verderkomt, moet gij zich eens goed onderzoeken! 

Als gij uw eigen weg gaat, en de waarheid niet wilt aannemen, om 
profeet Benjamin te accepteren, dan zijt gij schijn-apostelen. 
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2 Korinthiërs 11, vers 13 tot en met 15  Hier staat geschreven: 
Want zulke lieden zijn schijn-apostelen, bedrieglijke arbeiders, die 

zich voordoen als apostelen van Christus. Geen wonder ook! 

Immers, de satan zelf doet zich voor als een engel des lichts. Het is 
dus niets bijzonders, indien ook zijn dienaren zich voordoen als 

dienaren der gerechtigheid; maar hun einde zal zijn naar hun 
werken. 

De bode engel Gods sprak verder, 

 
Voorwaar, ga van uw pap en zacht voedsel af! 

Bekeer u, en neem en eet het totale pakket, wat God u geeft, en 
niet dat ene vruchtje, en die andere kan weg. 

 

Efeziërs 4, vers 11  Neem dit ter harte! Daar staat geschreven: 
En Hij heeft zowel apostelen als profeten gegeven, zowel 

evangelisten als herders en leraars. 
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 

verdween. 
 

Miria, een geliefd kind van God! 
 
DEZE BOODSCHAP WERD DOOR EEN BODE ENGEL, WOORD VOOR 

WOORD, OVERGEBRACHT AAN PROFEET VAN DE LAATSTE DAGEN, 

EINDTIJDPROFEET BENJAMIN COUSIJNSEN. DIT IS EEN 
ONTROEREND EN AANGRIJPEND, WAARGEBEURD VERHAAL! 

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 21 april 2014 bracht een bode engel 

Gods deze boodschap Gods over aan eindtijdprofeet van de laatste 
dagen, Benjamin Cousijnsen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Isa, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Rafaël en 

ben een bode engel Gods. 

 
Heel lang geleden was er eens een klein meisje… 
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Ze heette Miria. Ze had geen ouders meer in Roemenië. Het was 
het jaar 1802. Ze was nog maar 8 jaar oud. 

 

Sirach 10, vers 19 en 20  Welke schepselen worden geëerd? De 
mensenkinderen. Welke mensen worden geëerd? Mensen die 

ontzag hebben voor de Heer. Welke schepselen worden niet 
geëerd? De mensenkinderen. Welke mensen worden niet geëerd? 

Mensen die de geboden niet in acht nemen. Mensen eren hun 

leiders, maar de Heer eert wie ontzag voor hem heeft.  
 

Miria sliep altijd op straat, verstopt in een ton achter de 
trap. 

 

Johannes 16, vers 27  Want de Vader zelf heeft u lief, omdat gij 
Mij hebt liefgehad en geloofd hebt, dat Ik van God ben uitgegaan. 

 
Voorwaar, weet gij, Miria had niemand. 

Zelfs anderen keken niet om naar haar. Toch verlangde ze ooit 

gelukkig te zijn.  
 

Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, 

dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die 
in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.  

 
Voorwaar, Miria had zo’n heimwee naar haar vader en 

moeder, die al in de hemel waren. 

En zag ze het niet meer zitten, dan hoorde ze een stem… 
 

Sirach 2, vers 2 tot en met 4  Houd het rechte spoor, wees 
standvastig en word niet ongeduldig in tijden van tegenspoed. Houd 

je stevig aan hem vast en laat hem niet los, dan word je aan je 

levenseinde beloond. Aanvaard alles wat je overkomt en wees ook 
geduldig wanneer je wordt vernederd.  

 

Voorwaar, ze verkocht zelfgemaakte kruisjes, en zei dan: 
“Jezus zorgt voor mij, hier en daarboven!” 

Op een dag vond ze een schets van een prachtige prinses, bij de 
ton achter de trap. Ze zag die liggen, pakte de tekening en 
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bewonderde de mooie prinses, een mooie dame. En ze las uit haar 
Bijbeltje... 

 

Openbaring 19, vers 7 en 8  Laten wij blijde zijn en vreugde 
bedrijven en Hem de eer geven, want de bruiloft des Lams is 

gekomen en zijn vrouw heeft zich gereedgemaakt; en haar is 
gegeven zich met blinkend en smetteloos fijn linnen te kleden, want 

dit fijne linnen zijn de rechtvaardige daden der heiligen. 

 
“Oh, wat mooi!” Ze wou ook zo graag een prinses zijn en bij 

mama en papa zijn! 
Plotseling keek ze op… “Hallo! Rafaël!” riep ze uit. “Zou u mij 

vandaag ook Bijbelles kunnen geven?” 

Rafaël zei, Prinsesje, ik heb jou al leren lezen in de Bijbel. Maar hou 
mijn hand vast, we gaan vandaag naar huis. 

 
Sirach 14, vers 11 tot en met 19  Mijn kind, als je iets bezit, doe 

jezelf dan te goed en breng de Heer op een waardige manier offers. 

Bedenk dat de dood niet uitblijft, de afspraak met het dodenrijk jou 
niet is onthuld. Wees goed voor een vriend voordat je sterft, steek 

hem de hand toe naar vermogen, geef aan hem. Laat de goede 

dagen je niet ontsnappen, het genot waarop je recht hebt niet aan 
je voorbijgaan. De vrucht van je gezwoeg laat je toch niet aan een 

ander na, wat je hebt verworven laat je toch niet door het lot 
verdelen? Geef, neem en geniet, want in het dodenrijk zijn geen 

genoegens. Alles wat leeft verslijt als een kledingstuk, al sinds het 

begin geldt de afspraak: ‘Je zult sterven.’ Zoals het gaat met het 
loof van jonge twijgen aan een volle boom – het ene blad valt, het 

andere groeit – zo gaat het met schepselen van vlees en bloed: de 
ene generatie sterft, de andere wordt geboren. Alles wat een mens 

maakt, vergaat en verrot, en hijzelf gaat mee ten onder.  

 
Voorwaar, God heeft ervoor gekozen, om jou naar huis te 

brengen. 

Jij wordt echt een prachtige prinses, Miria, en jouw prins wacht 
daarboven! 

“Maar ik ben nog maar 8 jaar!” 
Dan ben jij straks 18 jaar. 

“Echt?” vroeg Miria. 
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Ja, echt waar. Ik verplaats ons nu… en Rafaël bracht haar thuis. 
En nu is ze in de hemel bij de levenden, sprak de bode engel Gods, 

Rafaël. 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 
verdween. 

Laat zien dat u voor Hem gaat, voor eeuwig! 
 
VIEL U TERUG, REEDS GEDOOPT? KEER TERUG, HIJ HEEFT U 

NIMMER VERLATEN! BID HET GEBED IN OVERGAVE MEE, LAAT HET 
EEN OFFERGAVE VAN UZELF ZIJN VOOR DE VOLLE 100%! NIET 

GEDOOPT? LAAT U DOPEN! 

 
 

Volledige weergave: 
 

Shalom, van harte welkom! Op 22 april 2014 bracht een bode engel 

van de almachtige God, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, de 
volgende boodschap over aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, 

Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare, almachtige naam van uw 

Rabboeni en Meester, Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus van 
Nazareth.  

 

Voorwaar, open uw hart, zie de schoonheid van de Heer!  
“Kadosh, kadosh, kadosh! Heilig, heilig, heilig is Jahweh! Ik aanbid 

u, kadosh! Ik buig mij voor u, ik geef mij aan u. Kom, Heilige 
Geest, stort op mij uw vuur, el Elohím!  

Als overgave hef ik nu nederig mijn handen op met een open hart. 

Groot bent u! U maakt mij blij. Waardig zijt gij, heilig, kadosh is 
Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus. Dank u voor uw hemelse, 

heilige rivier vol vrede, en voor de heilige golven vol vuur Gods. 
Dank u, kom op mij. Alle glorie, lof en eer en aanbidding komen u 

toe. Kadosh, el Elohím, Adonai. O Heer, geprezen bent u, Yeshua, 

mijn Verlosser en Rots en Heiland, mijn Koning! Uw dierbaar Bloed 
reinigde en verloste mij. Ik sta onder uw heerschappij. U, Yeshua 

HaMashiach, Isa, Jezus Christus, maakt alles nieuw! Uw liefde 

raakte mij aan. Amen!” 
 



 
 

 

2708 
 
 

 

Voorwaar, mijn naam is Merabi; ik ben een bode engel Gods. 
 

Prijs Adonai, die u liefheeft! 

Hij wil u omhelzen met Zijn onvoorwaardelijke liefde. Yeshua 
HaMashiach, Isa, Jezus Christus, leeft! En wie in Hem gelooft, zal 

niet verloren gaan. Maar er staat iets tegenover, namelijk als u zich 
laat dopen in gehoorzaamheid. Want daarmee laat u zien, dat u 

wáárlijk voor Hem gaat, voor eeuwig, voor de volle 100%!  

 
Sommigen Christenen waren reeds gedoopt, maar vielen 

terug in de wereld. 
Ze zullen gestraft worden, omdat ze het verbond verbroken hebben 

met Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus. Na de doop kreeg 

men strijd en viel af.  
Als men kiest, om een kind van God te worden, zoek je naar de 

dingen Gods, en vertrap je die slang, en onderhoudt men zijn 
relatie met Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, die u eeuwig 

leven wil geven.  

 
Als gij bij de afgedwaalden hoort, zeg ik u: Keer terug! 

Ga naar het kruis, en ga weer een relatie aan. Raap het op en 

vecht! En groei in de naam van Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus 
Christus. Hij heeft u nimmer verlaten. 

 
Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 

wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 

naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het 
licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever 

gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want 

een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het 
licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de 

waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat 
zij in God verricht zijn. 
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Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 
verdween. 

 

 
 

Wat is het kostbaarste in uw ogen? 
 
22 APRIL 2014  WAT IS HET KOSTBAARSTE IN UW OGEN, EN 

STAAT OP NUMMER 1 EN IS HET ALLERBELANGRIJKSTE IN UW 
LEVEN? EEN BODE ENGEL VAN GOD BRENGT VIA PROFEET B. 

COUSIJNSEN DEZE BOODSCHAP, NAMENS JEZUS CHRISTUS, 

OVER! 
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Deze boodschap Gods werd woord voor 
woord overgebracht door een bode engel van de almachtige God, 

de God van Abraham, Izaäk en Jakob, aan eindtijdprofeet Benjamin 
Cousijnsen.  

 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Isa, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Silesther.  

 

Voorwaar, schud uw naaste eens wakker, en vraag hem of 
haar, of aan uw familie, het volgende: 

Wat is het kostbaarste in uw ogen? Is dat uw auto of huis, uw 
beschermpoppetje of uw afgodsbeeldje, uw bijgeloof soms, of uw 

kaarten, uw kerkgebouw, of uw autoracebaan, uw portemonnee, 

uw werk, of uw rijkdommen op aarde, of uzelf, of uw gezin? 
Voorwaar, ik ben de bode engel Gods. Bij velen staat Yeshua 

HaMashiach, Isa, Jezus Christus, ver, heel ver achteraan in het 
rijtje! 

 

Job 26, vers 4 tot en met 6  Met wiens hulp hebt gij zulke 
woorden geuit, en wiens geest ging van u uit? De schimmen 

krimpen ineen onder de wateren, en hun bewoners. Het dodenrijk 

ligt voor Hem open, het verderf heeft geen bedekking.  
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Job 26, vers 13  Door zijn adem werd de hemel helder, zijn hand 
doorboorde de snelle slang.  

  

Voorwaar!  
 

1 Johannes 2, vers 15 tot en met 16  Hebt de wereld niet lief en 
hetgeen in de wereld is. Indien iemand de wereld liefheeft, de liefde 

des Vaders is niet in hem “of haar”. Want al wat in de wereld is: de 

begeerte des vlezes, de begeerte der ogen en een hovaardig leven, 
is niet uit de Vader, maar uit de wereld.  

 
Voorwaar,  

 

Lees voor: Mattheüs 4, vers 8 tot en met 10  Hier staat 
geschreven: Wederom nam de duivel Hem mede naar een zeer 

hoge berg en hij toonde Hem al de koninkrijken der wereld en hun 
heerlijkheid, en zeide tot Hem: Dit alles zal ik U geven, indien Gij U 

nederwerpt en mij aanbidt. Toen zeide Jezus tot hem: Ga weg, 

satan! Er staat immers geschreven: De Here, uw God, zult gij 
aanbidden en Hem alleen dienen. 

De bode engel Gods sprak, 

 
Voorwaar, zet Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, op 

de eerste plaats in uw leven, en dwaal niet, want de 
vlammen woeden en gloeien reeds in de oven des hels! 

Satan staat klaar om velen, die zich nedergeworpen hebben en hem 

aanbeden hebben, op handen te dragen, wow! Opdat gij uw voet 
niet aan een steen stoot, maar doorstoken wordt en gepijnigd, en 

uit elkaar getrokken wordt in de hel, waar tandengeknars is en 
gejammer en geschreeuw, en waar men de huid telkens opnieuw 

voelt branden en wegsmelten, vanwege de hitte! En satan zal 

zeggen: “Alles heb ik u gegeven! Uw loon is hier in eeuwigheid. 
Zalig zijt gij, wanneer men de Christus verwerpt, en hier voor 

eeuwig zijt, goed gedaan!” 

 
Voorwaar, wie is nu op de eerste plaats? 

 
Lees voor: Mattheüs 7, vers 13 en 14  Hier staat geschreven: 

Gaat in door de enge poort, want wijd is de poort en breed de weg, 
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die tot het verderf leidt, en velen zijn er, die daardoor ingaan; want 
eng is de poort, en smal de weg, die ten leven leidt, en weinigen 

zijn er, die hem vinden. 

 
Johannes 5, vers 21 tot en met 24  Hier staat geschreven: Want 

gelijk de Vader de doden opwekt en doet leven, zo doet ook de 
Zoon leven, wie Hij wil. Want ook de Vader oordeelt niemand, maar 

heeft het gehele oordeel aan de Zoon gegeven, opdat allen de Zoon 

eren gelijk zij de Vader eren. Wie de Zoon niet eert, eert ook de 
Vader niet, die Hem gezonden heeft. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, 

wie mijn woord hoort en Hem gelooft, die Mij gezonden heeft, heeft 
eeuwig leven en komt niet in het oordeel, want hij is overgegaan uit 

de dood in het leven.  

 
Johannes 3, vers 17 tot en met 19  Want God heeft zijn Zoon 

niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar 
opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, 

wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, 

omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon 
van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is 

en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want 

hun werken waren boos. 
De bode engel Gods sprak verder, 

 
Voorwaar, herstel uw prioriteitenlijstje! 

En ga naar Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus. Hij leeft! 

Anders zou ik, de bode engel Gods, niet via Gods ware geliefde 
profeet Benjamin Cousijnsen spreken, en alles laten overbrengen 

door Zijn Aaron, Gods ware stem, die spreekt: “Bekeer u en 
ontvang eeuwig leven! Kies heden voor de weg van vrede, 

blijdschap, goedheid en trouw: Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus 

Christus!”  
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 

verdween. 

 
 

 

Die ogen en die lach doet mij smelten! 
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BEMOEDIGENDE, VERTROOSTENDE BOODSCHAP GODS: 
VOORWAAR, ZIJN EN HAAR OGEN EN LIPPEN EN LIEFDE HEBBEN 

MIJ GERAAKT, SPREEKT DE HEER! 

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 23 april 2014 werd deze boodschap 

overgebracht van de almachtige God, de God van Abraham, Izaäk 
en Jakob, via een bode engel Gods, woord voor woord, aan 

eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Isa, Jezus Christus! Voorwaar, mijn naam is 
Lovesadai; ik ben een bode engel Gods.  

 
Voorwaar, 

 

Romeinen 8, vers 25 tot en met 28  Indien wij echter hopen op 
hetgeen wij niet zien, verwachten wij het met volharding. En 

evenzo komt de Geest onze zwakheid te hulp; want wij weten niet 

wat wij bidden zullen naar behoren, maar de Geest zelf pleit voor 
ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En Hij, die de harten 

doorzoekt, weet de bedoeling des Geestes, dat Hij namelijk naar de 
wil van God voor heiligen pleit. Wij weten nu, dat God alle dingen 

doet medewerken ten goede voor hen, die God liefhebben, die 

volgens zijn voornemen geroepenen zijn. 
 

Psalm 6, vers 7 en 8  Hier staat geschreven: Ik ben afgemat van 
mijn zuchten; elke nacht doorweek ik mijn sponde, doe ik mijn bed 

van tranen vloeien. Mijn oog is dof geworden van verdriet, verzwakt 

door allen die mij benauwen.  
De bode engel Gods sprak, 

 

Die ogen en die lach doet mij smelten! 
 

Psalm 5, vers 12 en 13  Maar verheugen zullen zich allen die bij 
U schuilen, altoos zullen zij jubelen, daar Gij hen beschermt, en in 

U zullen juichen wie uw naam liefhebben. Want Gij zegent de 
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rechtvaardige, o HERE, Gij omgeeft hem “en haar” met 
welbehagen als met een schild.  

Psalm 7, vers 11  Mijn schild is bij God, die de oprechten van hart 

verlost. 
 

Genesis 1, vers 27  Hier staat geschreven: En God schiep de 
mens naar zijn beeld; naar Gods beeld schiep Hij hem; man en 

vrouw schiep Hij hen. 

De bode engel Gods sprak, 
 

Voorwaar, ze waren voor elkaar gemaakt vanaf den beginne. 
 

Job 20, vers 2  Nu dwingen mijn gedachten mij toch tot een 

antwoord, omdat het in mij stormt.  
Job 22, vers 28 tot en met 29  Wanneer gij tot iets besluit, dan 

komt het tot stand, en op uw wegen straalt het licht. Wanneer men 
vernedert, zegt gij: Omhoog! en wie de ogen neerslaat, die helpt 

Hij.  

 
Psalm 34, vers 19  De HERE is nabij de gebrokenen van hart en 

Hij verlost de verslagenen van geest.  

 
Spreuken 24, vers 14  Erken, dat de wijsheid zó is voor uw ziel. 

Als gij haar “of hem” gevonden hebt, dan is er toekomst en uw “of 
haar” verwachting wordt niet afgesneden.  

 

Hem of haar missen doet erg veel pijn. 
 

Deuteronomium 31, vers 6  Weest sterk en moedig, vreest niet 
en siddert niet voor hen, want de HERE, uw God, zelf gaat met u; 

Hij zal u niet begeven en u niet verlaten. 

 
Voorwaar, zijn en haar ogen en lippen en liefde hebben Mij 

geraakt! 

 
1 Korinthiërs 13, vers 2  Hier staat geschreven: Al ware het, dat 

ik profetische gaven had, en alle geheimenissen en alles, wat te 
weten is, wist, en al het geloof had, zodat ik bergen verzette, maar 

ik had de liefde niet, ik ware niets.  
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En vers 7  Alles bedekt zij, alles gelooft zij, alles hoopt zij, alles 
verdraagt zij. 

 

2 Korinthiërs 1, vers 3 tot en met 7  Geloofd zij de God en 
Vader van onze Here Jezus Christus, de Vader der barmhartigheden 

en de God aller vertroosting, die ons troost in al onze druk, zodat 
wij hen, die in allerlei druk zijn, troosten kunnen met de troost, 

waarmede wijzelf door God vertroost worden. Want gelijk het lijden 

van Christus overvloedig over ons komt, zo valt ons door Christus 
ook overvloedig vertroosting ten deel. Worden wij verdrukt, het is u 

tot troost en heil; worden wij getroost, het is u tot een troost, die 
zijn kracht toont in het doorstaan van hetzelfde lijden, dat ook wij 

ondergaan. En onze hoop voor u is wèl gegrond, want wij weten, 

dat gij evenzeer aan de vertroosting deel hebt als aan het lijden. 
 

Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, 
dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die 

in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. 

 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 

verdween. 

 
SHALOM 

 
 

 

Straf aan landen die kinderslavernij toelaten! 
 

DIT IS EEN PROFETISCHE, WAARSCHUWENDE BOODSCHAP VAN 

GOD AAN DIE LANDEN, DIE ZICH SCHULDIG HEBBEN GEMAAKT 
AAN KINDERARBEID EN KINDERSLAVERNIJ: GOD GAAT U 

STRAFFEN, BEKEER U! 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 23 april 2014 bracht een bode engel 

van de almachtige God, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, deze 

profetische, waarschuwende boodschap Gods over aan 
eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 
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Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Isa, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Lébes en 

ik ben een bode engel Gods.  
 

Ik ben aangesteld en hierheen gezonden, om u er op te 
wijzen, via Gods geliefde eindtijdprofeet, dat gij, die 

verantwoordelijk zijt voor uw land, gestraft zult worden, 

vanwege het feit, dat kinderen gedwongen worden om hun 
ziel te verkopen, en om voor hun ouders te zorgen, en 

gedwongen worden om te werken in steengroeven, of in de 
textiel, of als kindsoldaat, of in de mijnen.  

Voorwaar, zelfs worden kinderen ingezet om mijnen te ruimen! Of 

men dwingt kinderen van 8 tot 17 jaar tot de ergste vormen van 
kinderarbeid. Voorwaar, zo zijn er zelfs kinderarbeid 

gevangenenkampen voor kinderen in Australië, Syrië, India en 
Bolivia. 

 

Voorwaar, het is niet waar, dat men alleen kinderen in 
kampen stopt, en dat de ouders hun kinderen overdragen.  

De media manipuleert velen! Want ook zitten er vele Christenen in 

kampen, die werken als slaaf en die geëxecuteerd worden, en van 
wie de organen verkocht worden. Dit gebeurt ook bij de 

kinderslaven. En het wordt doorverkocht, om anderen in de wereld 
te redden met hun organen. 

 

Men heeft dus ook vele FEMA kampen en arbeidskampen 
samengebracht als één kamp! 

Deze kampen staan wereldwijd verborgen in België, Amerika, 
enzovoorts. Voorwaar, schaam u, die verantwoordelijk zijt! Dit zeg 

ik u, om u tegemoet te komen: 

 
Want het woord Gods is levend en krachtig en scherper dan enig 

tweesnijdend zwaard en het dringt door, zó diep, dat het 

vaneenscheidt ziel en geest, gewrichten en merg, en het schift 
overleggingen en gedachten des harten; en geen schepsel is voor 

Hem verborgen, want alle dingen liggen open en ontbloot voor de 
ogen van Hem, voor wie wij rekenschap hebben af te leggen.  Dit 

staat geschreven in: Hebreeën 4, vers 12 en 13 
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Voorwaar, gij zult uw straf niet ontlopen, bekeer u! 

 

Lees voor: Openbaring 16, vers 11  En zij lasterden de God des 
hemels vanwege hun pijnen en vanwege hun gezwellen, en zij 

bekeerden zich niet van hun werken. 
Openbaring 20, vers 15  En wanneer iemand niet bevonden werd 

geschreven te zijn in het boek des levens, werd hij geworpen in de 

poel des vuurs. 
Openbaring 22, vers 12 en 13  Zie, Ik kom spoedig en mijn loon is 

bij Mij om een ieder te vergelden, naardat zijn werk is. Ik ben de 
alfa en de omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde. 

 

Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, 
dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die 

in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. 
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 

verdween. 
 

 

 

Profetisch gericht: God straft Syrië zeer spoedig! 
 

VOORWAAR, SYRIE: ZO SPREEKT DE HEER: ZIE WAT KOMT! GIJ 
ZULT ZEER SPOEDIG GESTRAFT WORDEN, WANT UW LAND 

BEKEERT ZICH NIET! 
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, welkom! Op 24 april 2014 werd deze profetische onthulling 
gebracht. Hoor, Syrië, naar deze onthullende profetie, afkomstig 

van God, de God van Abraham, Izaäk en Jakob! 

 
Shalom, Gods geliefde, ik begroet u in de wonderbare naam van 

Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 

Arismaddai en ben een bode engel van God. 
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Op 16 september 2013 sprak ik over Syrië en zelfs al vaker 
over Assad. 

Gij daar, die luistert, had profeet Benjamin Cousijnsen u niet 

geopenbaard, dat Assad zelf opdracht had gegeven om gifgas te 
gebruiken?  

Voorwaar, eerst loog hij nog, dat hij chemische wapens had, terwijl 
profeet Benjamin Cousijnsen u al meteen openbaarde, dat die 

sluwe vos Assad wel de chemische wapens gebruikt had tegen zijn 

eigen volk! Zo had hij in het verborgene vele chemische wapens 
laten verbergen, buiten Syrië, door zijn eigen troepen. En 

daarnaast stemde Assad maar in, om de chemische wapens, die er 
nog waren, over te dragen met de resolutie, en onder toezicht en 

instemming om de chemische wapens te vernietigen. Assad wou 

hiermee zijn handen wassen in onschuld. Ondanks dat de vos op 
meer dan tien plaatsen chemische wapens had ingezet, zegt men - 

vooral het leger van Syrië: “Wij zijn onschuldig!” 
 

Voorwaar, deze vos verleert nimmer zijn streken, en heeft 

reeds velen gedood, al meer dan 180.000 mensen. 
En over het uitmoorden van de Christenen, daar zwijgt men al 

helemaal over!  

 
Voorwaar, de vos Assad heeft nu, onder zijn eigen volk, zijn 

Syrisch leger opdracht gegeven, dat de mensen op hem 
moeten stemmen, anders wordt men bedreigt met de dood.  

Ondanks dat men hiermee gedreigd heeft, zal men stemmen. Ook 

zal Assad, de zogenaamde onschuldige, de vos, zijn macht niet 
willen overdragen.  

 
Voorwaar, Syrië, zie wat komt! 

Gij zult zeer spoedig gestraft worden, want uw land bekeert zich 

niet. Zo spreekt de Here. Wie niet wil horen, gaat verloren. Aan Mij 
is alle macht! 

 

Johannes 3, vers 16 en 17  Daar staat geschreven: Want alzo lief 
heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven 

heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar 
eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld 
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gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld 
door Hem behouden worde. 

 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 
verdween. 

 
 

 

In opdracht van God bid ik voor uw herstel! 
 

BENJAMIN COUSIJNSEN BIDT VOOR U, IN OPDRACHT VAN DE 

HERE GOD, OP EEN BIJZONDERE WIJZE: ALS IK BLAAS, DAT HET U 
TOTAAL HERSTEL BRENGT, IN DE ALMACHTIGE NAAM VAN YESHUA 

HAMASIACH, JEZUS CHRISTUS! 
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Ik ben profeet Benjamin Cousijnsen. Op 
donderdag 24 april 2014 kreeg ik de volgende boodschap van een 

bode engel Gods, die ik graag met u wil delen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Isa, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Lovesadai 

en ik ben een bode engel Gods.  
 

Voorwaar, 
 

Deuteronomium 21, vers 10  Wanneer gij uittrekt ten strijde 

tegen uw vijanden en de HERE, uw God, hen in uw macht geeft en 
gij uit hen gevangenen maakt. 

 
Efeziërs 6, vers 10  Voorts, weest krachtig in de Here en in de 

sterkte zijner macht. 

 
Johannes 14, vers 12  Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie in Mij 

gelooft, de werken, die Ik doe, zal hij “of zij” ook doen, en grotere 

nog dan deze, want Ik ga tot de Vader. 
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Kolossenzen 2, vers 3  In wie al de schatten der wijsheid en 
kennis verborgen zijn. 

Kolossenzen 2, vers 20  Indien gij met Christus afgestorven zijt aan 

de wereldgeesten, waartoe laat gij u, alsof gij in de wereld leefdet, 
geboden opleggen. 

 
Markus 16, vers 17 en 18  Als tekenen zullen deze dingen de 

gelovigen volgen: in mijn naam zullen zij boze geesten uitdrijven, 

in nieuwe tongen zullen zij spreken, slangen zullen zij opnemen, en 
zelfs indien zij iets dodelijks drinken, zal het hun geen schade doen; 

op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen genezen worden. 
 

Lukas 1, vers 37  Want geen woord, dat van God komt, zal 

krachteloos wezen. 
 

Laten we bidden… 
Lieve Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, ik dank u voor uw liefde 

en genade. Ik dank u, dat u mij machtig zal gebruiken, en dat ik in 

geloof, samen met de luisteraars, die op dit moment luisteren, de 
handen mag uitstrekken. Dank u, Vader, dat ik mijn handen mag 

uitstrekken en dat ik voor de zieken mag bidden, en dat u ook de 

mensen vrijzet van boze geesten. Ik dank u, Heer, dat u door onze 
handen heen werkt naar de mensen toe, die ziek zijn en die als het 

ware overgenomen zijn. Maar ik dank u, dat u een God van 
wonderen bent, en dat u deze mensen vrij kunt zetten! En daarom 

strek ik deze handen uit, zodat u door deze handen heen kan 

werken, en de mensen zult aanraken.  
Dank u, zoals in Genesis 2, vers 7, dat daar staat geschreven: U 

blies de levensadem. 
Zo bid ik u, als ik blaas, dat u totaal herstel brengt, in de 

almachtige naam van Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, en 

dat u vele levens gaat aanraken! Want daar is kracht, wonderbare 
kracht in het dierbaar Bloed van het Lam! Welkom, Heilige Geest 

van God, waai over ons, raak ons aan. Dank u wel, dat u voor 

herstel gaat zorgen!  
Heilige Geest van God, ik blaas bij 3… 1, 2, 3 (blaast). Herstel in de 

machtige naam van Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus!  
Dank u wel, Vader, dank u wel! 
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Voorwaar, dank Hem, Zijn liefde raakte u aan vandaag. 
En velen hebben genezing ontvangen, zegt de Heer. 

De bode engel Gods sprak verder, Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, 

Shalom!  
 

Gods zegen, en dank Hem voor uw genezing.  
Uw genezing hebt u te danken aan en ontvangen van Yeshua 

HaMashiach, Isa, Jezus Christus. Niet van Benjamin Cousijnsen, 

Gods geliefde eindtijdprofeet, maar van Yeshua HaMashiach, Isa, 
Jezus Christus! Ontvang genezing in de machtige naam van Yeshua 

HaMashiach, Isa, Jezus Christus! (blaast) 
 

Gods zegen! 

 
 

 

Ook gij daar, spreek, en laat u leiden! Deel 1 
 

DEEL 1: MARTA EN BENJAMIN KREGEN EENS EEN VREEMDE 
OPDRACHT! ZONDER DAT ZE HET VAN ELKAAR WISTEN, WAAR ZE 

NAAR TOE ZOUDEN GAAN, WERDEN ZE UITGEZONDEN OM TE 

SPREKEN! ZE WERDEN GELEID DOOR DE HEILIGE GEEST! 
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 25 april 2014 bracht een bode engel 
Gods de volgende boodschap over aan eindtijdprofeet van de 

laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Isa, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Miracle en 
ben een bode engel Gods. 

 

Voorwaar, Marta en Benjamin kregen eens een vreemde 
opdracht… 

Ze moesten met de trein gaan, en men mocht het niet weten van 

elkaar, waar men heen ging. Ze zaten dus apart in de trein. Het 
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was de bedoeling, om zich te laten leiden, zonder een hoorbare 
stem, maar wel door de Heilige Geest. 

 

Spreuken 1, vers 20 tot en met 25  De Wijsheid roept luide op 
de straat, op de pleinen verheft zij haar stem, op de hoek der 

rumoerige straten roept zij, bij de ingangen der poorten, in de stad, 
spreekt zij haar redenen: Hoelang zult gij, onverstandigen, het 

onverstand liefhebben, zullen spotters aan spotternij een 

welgevallen hebben, en dwazen de kennis haten? Keert u tot mijn 
vermaning! Zie, ik wil mijn geest voor u uitstorten, u mijn woorden 

bekendmaken. Omdat gij weigerdet, toen ik riep, niemand acht gaf, 
toen ik mijn hand uitstrekte, gij al mijn raadgevingen in de wind 

sloegt, en mijn vermaning niet wildet. 

En vers 33  Maar wie naar mij luistert, zal gerust wonen, beveiligd 
tegen de verschrikking van het onheil. 

De bode engel Gods sprak verder, 
 

Voorwaar, ook gij daar, laat u leiden! 

Spreek en maak gebruik van de leiding van de Heilige Geest, waar 
gij ook zijt! 

Marta had een dik boek bij zich, met de titel: ‘RUACHA, YESHU, 

SHALOM!’ die ze mocht weggeven, en verschillende Bijbels. En ze 
hadden een geldbedrag bij zich, dat ze mochten weggeven. In de 

coupee van de trein zaten twee jonge vrouwen, meisjes, te praten 
over de ‘Passion of the Christ’. 

 

Johannes 1, vers 34  En ik heb gezien en getuigd, dat deze de 
Zoon van God is. 

De bode engel Gods sprak, 
 

Dit was de ruimte om te spreken, en Marta zei:  

“Jammer, dat die artiesten de eer naar zich toehalen, pure show 
met misleiding!”  

Men vroeg niets en luisterde naar Marta. Marta vroeg of ze gelovig 

waren… Nee, dat waren ze niet. Toen kon Marta vertellen over 
profeet Benjamin, wat Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, in 

zijn leven had gedaan, en ze vertelde dat ze Christen was. 
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Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld 
gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een 

ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde.  
De bode engel Gods sprak, 

 

Voorwaar, Marta had in de gaten: spreek gelegen of 
ongelegen, want de Heer zal mogelijkheden geven. 

Toen de trein stopte in Amersfoort, leidde de Heilige Geest het zo, 
dat Marta haar Bijbeltje daar moest laten liggen, om haar op die 

manier het Bijbeltje te schenken.  

Op het gangpad kwam ze Marta na en zei, “Mevrouw, is dit van u? 
U hebt het laten liggen!” 

“Oh”, zei Marta, “je mag het hebben als je wilt, kijk maar!” Toen 
stapte Marta uit de trein. Voorwaar,  

 

Johannes 10, vers 11  Hier staat geschreven: Ik ben de goede 
herder. De goede herder zet zijn leven in voor zijn schapen. 

Johannes 14, vers 6  Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de 

waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij. 
Handelingen 20, vers 35  Ik heb u in alles getoond, dat men door 

zo te arbeiden zich de zwakken moet aantrekken en zich de 
woorden van de Here Jezus herinneren, die zelf gezegd heeft: Het 

is zaliger te geven dan te ontvangen. 

De bode engel Gods sprak,  
 

Voorwaar, wordt vervolgd! 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 

verdween. 

 
 

 

Manipulatie van de Media door opdrachtgever 
Obama 
 

DIT IS EEN PROFETISCHE, BETROUWBARE, OPENBARENDE 
BOODSCHAP VAN GOD ZELF! INHOUD: DE ANTICHRIST OBAMA IS 
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DE OPDRACHTGEVER, EN GEEFT DE GEVALLEN ENGELEN DE 
OPDRACHT, OM DE WAARHEID TE VERDRAAIEN! 

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, welkom! Op 25 april 2014 werd deze profetische, 

openbarende en waarschuwende boodschap Gods overgebracht 

door eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Isa, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Sekalia en 

ben een bode engel Gods. 

 
Voorwaar! 

 
1 Petrus 5, vers 8  Wordt nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij, 

de duivel, “Obama”, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende 

wie hij zal verslinden. 
 

Voorwaar, de media manipuleert de wereld, en veel 

waarheden houdt men achter! 
Voorwaar, Obama speelt voor uw ogen een spel voor de camera. 

Voorwaar, en zo gebeurde het… 
 

Openbaring 13, vers 4  En zij aanbaden de draak, omdat hij aan 

het beest de macht gegeven had, en zij aanbaden het beest, 
zeggende: Wie is aan het beest gelijk? en: Wie kan er oorlog tegen 

voeren? 
 

Voorwaar, Rusland heeft niet te worstelen tegen bloed en 

vlees, maar tegen de overheden van de wereld, tegen de 
wereldbeheersers van deze duisternis: de Verenigde Staten! 

Voorwaar, Obama laat u niet alles zien, wie hij werkelijk is. Er 

wordt veel in de filmbeelden geknipt, zodat men alleen ziet, dat de 
antichrist voor de mens en wereldvrede is.  
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Voorwaar, Obama heeft in het verborgene reeds een 
commando gegeven, om een raket paraat in te stellen voor 

de beer, Rusland! 

Voorwaar, men zegt: “Rusland is uit op een derde wereldoorlog”. 
Voorwaar, dit wordt echter gezegd en komt, doordat de totale 

overname van de gevallen engelen in volle gang is, en de waarheid 
door hen verdraaid wordt in opdracht van de opdrachtgever, de 

antichrist Obama! Het doel is om de landen tegen mekaar op te 

zetten. 
 

Lees voor: Openbaring 19, vers 17 tot en met 19  Hier staat 
geschreven: En ik zag een engel staan op de zon en hij riep met 

luider stem en zeide tot alle vogels, die in het midden des hemels 

vlogen: Komt, verzamelt u tot de grote maaltijd Gods, om te eten 
het vlees van koningen en het vlees van oversten over duizend en 

het vlees van sterken en het vlees van paarden en van hen, die 
daarop zitten, en het vlees van allen, vrijen en slaven, kleinen en 

groten. En ik zag het beest en de koningen der aarde en hun 

legerscharen verzameld om de oorlog te voeren tegen Hem, die op 
het paard zat, en tegen zijn leger.  

De bode engel Gods sprak verder, 

 
Voorwaar, Yeshua HaMashiach is de Eerste en de Laatste, 

het Begin en het Einde. 
 

Lees voor: Openbaring 22, vers 6  Hier staat geschreven: En Hij 

zeide tot mij: Deze woorden zijn getrouw en waarachtig, en de 
Here, de God van de geesten der profeten, heeft zijn engel 

gezonden om zijn knechten te tonen hetgeen weldra geschieden 
moet. 

De bode engel Gods sprak verder, 

 
Voorwaar, met het oog op de waarheid, wordt u 

geopenbaard, dat de grote beer, Rusland, zich ook nog zal 

gaan richten op Israël! 
Maar voorheen zal Rusland nog grotere schade worden toegebracht. 

Het doel is ook de derde wereldoorlog uitlokken, want men weet 
dat de tijd kort is, en de demonen komen in opstand. En de 

antichrist wijst met de vinger: ‘Jij hebt dit gedaan!’ 
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Voorwaar, bekeer u! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 

verdween. 
 

Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

U gaf mij kleding en te eten en te drinken! Deel 

2 
 

 

DEEL 2  DE BODE ENGEL GODS BRACHT DEZE SAMENVATTING, 
OVER HETGEEN BENJAMIN EN MARTA MEEMAAKTEN. HET IS 

ECHTER ALLEEN HET DEEL, DAT DE HEER VERKIEST TE 

OPENBAREN; DAAR BRENGT DE BODE ENGEL VERSLAG VAN UIT!  
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Op 28 april 2014 bracht een bode engel 
Gods de volgende boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin 

Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Isa, Jezus Christus. Voorwaar, ik ben een bode engel 
Gods en mijn naam is Miracle.  

 

Voorwaar, op 15 april kregen Marta en Benjamin een 
vreemde opdracht.  

Gij die luistert zult kennismaken met het onmogelijke voor 
mensenogen en verstand. 

 

Jeremia 32, vers 27  Zie, Ik, de HERE, ben de God van al wat 
leeft; zou voor Mij iets te wonderlijk zijn? 

 
Voorwaar, aangekomen op het Station van Amersfoort, 

kwam Marta in het centrum, in een winkel, een vrouw tegen, 

die bij de sjaaltjes stond te kijken. 
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Deze Somalische vrouw sprak gebroken Nederlands. Ze keek met 
ogen van: ‘Waarom is alles zo duur!’ en maakte een praatje met 

Marta. Marta voelde de sterke drang, om haar blij te maken, en 

probeerde haar duidelijk te maken, dat God haar op het oog had en 
van haar hield. Toen gaf Marta haar een kaartje, waarop stond: 

‘Gefeliciteerd!’ met geld erin. Ze wou het echter niet openen. Maar 
Marta drong erop aan, om erin te kijken. En toen ze het opendeed, 

zag ze tot haar schrik het geld. Toen deed ze alsof ze het niet zag. 

Ze was bang, dat Marta dit doorhad, en er ging van alles door haar 
heen… ‘Zou ze een engel zijn?’ dacht ze. Ze kwam los, en begon 

over haar dochter te praten.  
 

Toen gaf Marta haar het boek ‘RUACHA, YESHU, SHALOM!’ en 

zei: “Dit is voor uw dochter!” 
Marta voelde, dat dit boek, dat nu als een zaadje werd gezaaid, van 

mond op mond zou gaan, via haar dochter.  
Voorwaar, heeft u het boek ‘RUACHA, YESHU, SHALOM!’ ook nog 

niet in uw bezit? 

Dan raad ik u aan, om dit boek te kopen via deze bediening. Velen 
zijn u voorgegaan en het kost 50 euro. Verkrijgbaar zowel in het 

Nederlands als in het Engels. Het is een dik boek, dat levens 

verandert! 
 

Voorwaar, Marta greep elke gelegenheid aan, waar ze een 
kans had, om te getuigen en te verwijzen naar de website, 

en vertelde dat de Heer machtig aan het werk is in deze tijd. 

Voorwaar, toen Marta in Amersfoort uitstapte, zonder dat Marta 
wist, waar Benjamin was uitgestapt, ging Benjamin, die een heel 

eind achter haar was, naar rechts. Ze wisten het niet van elkaar! 
 

Voorwaar, ik openbaar u: 

Marta was ook in het centrum van Utrecht, Benjamin zowel in 
Amersfoort en Ede. Voorwaar, zou voor God iets te wonderlijk zijn? 

Voorwaar, het is teveel om op te noemen, wat Marta deed en 

Benjamin. Ook zijn ze in Münster geweest, Duitsland, en hebben 
daar geëvangeliseerd. En om de paar meter lagen of zaten 

bedelaars op de knieën. De Heer zei echter tegen Benjamin: Geef 
niets, want het is een bedelaarsbende, die zich verspreidt, om zo 

aan geld te komen, 25 man zijn allemaal nep! Behalve die ene, en 
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dat was een Duitse man, die Marta en Benjamin tegenkwamen. Hij 
kreeg ook geld. Voorwaar, Marta en Benjamin zagen werkelijk, dat 

velen overgenomen zijn in Münster, en zelfs de sfeer komt daar 

doods over. Bid voor de redding van vele zielen! 
 

Lees voor: Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de 
wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. 
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 
verdween. 

 

 
 

Ik trok uw elektriciteitspalen uit de grond! 
 
IK TROK UW ELEKTRICITEITENPALEN UIT DE GROND, OMDAT GIJ 

TOCH IN DE DUISTERNIS LEEFT! PROFETISCHE, 
WAARSCHUWENDE EN OPENBARENDE BOODSCHAP, DIE GODS 

ENGEL, DONDER, OVERBRACHT AAN PROFEET BENJAMIN 

COUSIJNSEN. 
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo! Op 28 april 2014 bracht een bode engel Gods deze 
profetische, waarschuwende boodschap Gods over aan 

eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Mijn naam is Donder!  

 
Voorwaar, Verenigde Staten, ik ben een bode engel Gods. 

En ik ben uitgezonden naar Gods ware eindtijdprofeet, in de 

almachtige naam boven de Verenigde Staten en zelfs boven de 
gehele wereld. En Zijn naam is het, die machtiger is en onvatbaar 

van macht en kracht, de naam van Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus 

Christus! Voorwaar, 
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Jesaja 14, vers 14  Ik wil opstijgen boven de hoogten der wolken, 
mij aan de Allerhoogste gelijkstellen. 

Jesaja 14, vers 16  Wie u zien, beschouwen u, letten op u: Is dit de 

man, die de aarde deed sidderen, die koninkrijken deed beven. 
 

Voorwaar, ik trok uw elektriciteitspalen uit de grond, omdat 
gij toch in de duisternis leeft! 

 

Johannes 8, vers 12   Wederom dan sprak Jezus tot hen, “aan de 
Verenigde Staten”, en zeide: Ik ben het licht “in” de wereld; wie 

Mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het 
licht des levens hebben. 

 

Voorwaar, had ik ook niet Nederland gewaarschuwd? 
Houd dit voor ogen!  

 
En Rome, waarom verklaart gij de pausen heilig?  

Terwijl Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, zegt: Ze waren 

schijnheilig! Dit verklaar ik u, Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus 
Christus van Nazareth: ze branden in de hel, uw afgoden! 

 

Voorwaar, hoe kan de Verenigde Staten nu ongestraft 
blijven? 

Voorwaar, met de antichrist op de troon zal uw land vervloekt 
blijven! Bekeren moet men. 2014 Zal ik, Donder, voor heel veel 

schade zorgen. Vrees en angst voor wat komt, zal er zeker zijn! 

Zware regenval, en men zal mijn zware donder horen. Auto’s en 
gebouwen blaas ik weg, en de mensen zullen nog radelozer 

worden. God zal Zijn kracht laten zien! En de hand Gods zal dan 
hier, dan daar, om zich heen slaan.  

 

Voorwaar, als de wereld luistert naar God, en zich bekeert, 
zal men ontdekken, dat ik niet uw land hoef te straffen. 

Maar wie niet wil horen, gaat verloren. Voorwaar, waar uw hart is, 

daar zal ook uw ziel zijn! 
 

Lees voor: Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Hier staat 
geschreven: Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn 

eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem 
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gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft 
zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld 

veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie 

in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds 
veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de 

eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de 
wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben 

dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die 

kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn 
werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat 

tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat zij in God verricht 
zijn. 

 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 
verdween. 

 
 

 

Net als toen in de serie: ‘De Man van Zes 

Miljoen’! 
 

ONTHULLENDE, PROFETISCHE BOODSCHAP GODS: DE ILLUMINATI 
WIL DE VERVANGING VAN DE MENS, EN MAAKT DE WERELD 

BEKEND MET DE MOGELIJKHEDEN, OM DE TOTALE CONTROLE & 

OVERNAME VAN DE MENS TE BESPOEDIGEN! 
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 29 april 2014 werd de volgende 
openbarende, onthullende boodschap Gods, deze profetische 

boodschap, gebracht aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.  

 
Shalom! Ik begroet u, Gods geliefde eindtijdprofeet. Mijn naam is 

Miranda en ben een bode engel Gods, en ben een strijdster van uw 
Rabboeni, uw Heer Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus. 
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Voorwaar, uw wereld wordt wonderwereld genoemd, en 
alles staat reeds in het teken van totale controle en totale 

overname van de mens. 

Voorwaar, zelfs profeet Benjamin keek als kind, in 1974, naar de 
Tv-serie ‘De Man van Zes Miljoen’. Het was een Amerikaanse 

filmserie, en de rol werd gespeeld door Steve Austin, Lee Majors. In 
de serie krijgt deze astronaut een vreselijk ongeval en is bijna 

dood. Hij wordt herbouwd met de modernste technologie, die 

‘bionica’, cybernetica, genoemd wordt. En zijn rechterarm, benen 
en linkeroog worden vervangen door bionische implantaten. Hij 

krijgt kracht, visie en snelheid, en wordt hierdoor bovenmenselijk. 
 

Lees voor: Genesis 1, vers 27  En God schiep de mens naar zijn 

beeld; naar Gods beeld schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij 
hen. 

Genesis 2, vers 7  Toen formeerde de HERE God de mens van stof 
uit de aardbodem en blies de levensadem in zijn neus; alzo werd de 

mens tot een levend wezen. 

En vers 16 en 17  En de HERE God legde de mens het gebod op: 
Van alle bomen in de hof moogt gij vrij eten, maar van de boom 

der kennis van goed en kwaad, daarvan zult gij niet eten, want ten 

dage, dat gij daarvan eet, zult gij voorzeker sterven. 
 

Voorwaar, de totale overname van de mens is werkelijkheid 
geworden, zelfs van dieren! 

Alles probeert satan te vervangen, bij mens en dier. Er zijn al vele 

mensen vervangen, die meer een machine zijn dan mens! Men 
maakt zelfs zwermen, grote groepen micro robotbijen, die 

interactief bij elkaar, zowel als onafhankelijk, kunnen functioneren. 
Deze kunnen zelfs ingezet worden voor militaire acties.  

 

Voorwaar, de Illuminati wil de vervanging van de mens, en 
maakt de wereld bekend met de mogelijkheden, om de 

totale controle en overname van de mens te bespoedigen! 

Voorwaar, luister ook naar de boodschap van 9 oktober 2012, met 
de titel: ‘Men heeft levensechte mensrobots!’  

 
Voorwaar, men wil slimmer dan God zijn!  
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Dit alles is het werk van satan. Want als men meer robot is, en 
minder mens, of helemaal geen mens, dan is er ook geen gevoel 

meer! 

 
Lees voor: Mattheüs 24, vers 12  En omdat de wetsverachting 

toeneemt, zal de liefde van de meesten verkillen. 
 

1 Korinthiërs 13, vers 4 tot en met 7  De liefde is lankmoedig, 

de liefde is goedertieren, zij is niet afgunstig, de liefde praalt niet, 
zij is niet opgeblazen, zij kwetst niemands gevoel, zij zoekt zichzelf 

niet, zij wordt niet verbitterd, zij rekent het kwade niet toe. Zij is 
niet blijde over ongerechtigheid, maar zij is blijde met de waarheid. 

Alles bedekt zij, alles gelooft zij, alles hoopt zij, alles verdraagt zij.  

 
Mattheüs 24, vers 13 en 14  Maar wie volhardt tot het einde, die 

zal behouden worden. En dit evangelie van het Koninkrijk zal in de 
gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken, 

en dan zal het einde gekomen zijn. 

 
Voorwaar, ook worden de mensen beïnvloed via HAARP en 

chip, en zelfs andere middelen. 

Voorwaar, de wereld wordt beïnvloed! Voorwaar,  
 

Lees voor: 1 Petrus 5, vers 8 en 9  Wordt nuchter en waakzaam. 
Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, 

zoekende wie hij zal verslinden. Wederstaat hem, vast in het 

geloof, wetende, dat aan uw broederschap in de wereld hetzelfde 
lijden wordt toegemeten. 

 
Voorwaar, ook door het afwijzen van Yeshua HaMashiach, 

Isa, Jezus Christus, in uw hart en leven, stelt u zich 

daadwerkelijk open voor de overname van satan, die uw ziel 
wel wil overnemen. 

Kies heden voor Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, die u wil 

redden! 
 

Lees voor: Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief 
heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven 

heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar 
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eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld 
gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld 

door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet 

veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet 
heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is 

het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 
duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 

waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 

gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; 
maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn 

werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 
De bode engel Gods sprak verder, 

 

Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, aannemen, biedt u 
eeuwig leven! 

Voorwaar, onverwachts wordt de stekker er uitgetrokken, en dan 
zal het einde zijn! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 

verdween. 
 

 

 

‘Donder’ zegt u: Bekeer u voordat ik langskom! 
 

DE BODE ENGEL VAN GOD DOET VERSLAG AAN EINDTIJDPROFEET, 
BENJAMIN COUSIJNSEN, VAN WAT NOG KOMEN GAAT! HOOR 

NEDERLAND, DUITSLAND, VS EN DE HELE WERELD! 
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, welkom! Op 29 april 2014 bracht de bode engel Gods deze 
openbarende, waarschuwende, profetische boodschap Gods over 

aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Hoor de donder, hier ben ik, Donder! 

 

Exodus 22, vers 20  Wie aan de goden offert, behalve aan de 
HERE alleen, zal met de ban geslagen worden. 



 
 

 

2733 
 
 

 

 
Voorwaar, gij die luistert, wie gij ook zijt, 

 

Exodus 23, vers 32  Gij zult noch met hen noch met hun goden 
een verbond sluiten. 

 
Voorwaar, ik ben een bode engel Gods en ik ben uitgezonden 

door Hem, die gij hoort te aanbidden. 

Aanbid de almachtige, waarachtige, enige God van Abraham, Izaäk 
en Jakob, de enige God van Israël, en gehoorzaam Hem en Zijn 

ware Zoon Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus uit Nazareth!  
 

Voorwaar, zei ik u niet op 28 januari 2014, dat nog ergere 

dingen komen over u, Verenigde Staten van Amerika?  
Voor velen is dit nu vervuld! Maar mijn werk is nog niet af. Wereld, 

word wakker, want profeet Benjamin Cousijnsen heeft u alles 
voorzegd!  

 

Zo spreekt de Heer:  
Er zullen vandaag, hier dan daar, overstromingen zijn in Nederland. 

Nederland, Duitsland en de hele wereld, is gewaarschuwd. Bekeer 

u, voordat ik langskom. Zoiets hebt gij nog nooit gezien!  
Kies heden hemel of hel. Gij die zegt: “Er is geen hel”, dan is de 

poel, die brandt van vuur, uw hemel! En wie Christus hebben 
aangenomen, weten wel beter: er is een hemel! 

 

Openbaring 22, vers 14  Zalig zij, die hun gewaden wassen, 
opdat zij recht mogen hebben op het geboomte des levens en door 

de poorten ingaan in de stad. 
 

Voorwaar, de sluizen Gods staan open! 

Was u, wereld, reinig u met de tranen Gods! Nodig Yeshua 
HaMashiach, Isa, Jezus Christus, uit. Want dit getuig ik: als men 

zich bekeert, zal er vreugde zijn in de hemel. Maar o wee, als ik 

afgoden aantref… ik zal bomen ontwortelen, huizen wegblazen, 
dijken laten overstromen, alles verwoesten wat gij hebt 

opgebouwd!  
Zalig wie luistert; zeer dom, wie niet luistert. 
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Lees voor: Openbaring 22, vers 6  En Hij zeide tot mij: Deze 
woorden zijn getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de 

geesten der profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten 

te tonen hetgeen weldra geschieden moet. 
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 
verdween. 

 

SHALOM 
 

God kiest ervoor om een deel met de bazuin op 

te wekken 
 

BOODSCHAP, OVERGEBRACHT DOOR HETRICK, IN DE NAAM VAN 

JEZUS CHRISTUS, AAN PROFEET BENJAMIN COUSIJNSEN. YESHUA 
HAMASIACH, ISA, JEZUS CHRISTUS, STOND OP UIT DE DOOD, DE 

ALMACHTIGE GOD OVERWON DE DOOD! 
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Deze boodschap Gods is ontvangen op 30 
april 2014 door Benjamin Cousijnsen, Gods ware eindtijdprofeet 

van de laatste dagen. 

 
Shalom! Wees gegroet, dienstknecht des Allerhoogsten. Voorwaar, 

mijn naam is Hetrick en begroet u allen in de wonderbare naam van 

Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus. Voorwaar, 
 

1 Korinthiërs 15, vers 55 tot en met 57  Dood, waar is uw 
overwinning? Dood, waar is uw prikkel? De prikkel des doods is de 

zonde en de kracht der zonde is de wet. Maar Gode zij dank, die 

ons de overwinning geeft door onze Here Jezus Christus.  
  

Voorwaar, zoals Yeshua HaMashiach opstond uit de dood, en 
is opgewekt, heeft de almachtige God de dood verzwolgen 

en overwonnen! 

Het sterfelijke is afgedaan dus. Voorwaar, God haalde Henoch 
levend weg, en zo ook Elia. Voorwaar, velen zoals ik, Hetrick, zijn 
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werkelijk in de hemel, en hoefden dus niet op de bazuin te 
wachten. En zelfs Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, leeft! 

 

1 Korinthiërs 15, vers 44  Er wordt een natuurlijk lichaam 
gezaaid, en een geestelijk lichaam opgewekt. 

 
Voorwaar, toch kiest God er ook voor, om een deel met de 

bazuin op te wekken. 

 
1 Korinthiërs 15, vers 52  In een ondeelbaar ogenblik, bij de 

laatste bazuin, want de bazuin zal klinken en de doden zullen 
onvergankelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd worden. 

 

Voorwaar, wie zich heeft laten dopen, en een relatie heeft 
opgebouwd en onderhoudt met Yeshua HaMashiach, Isa, 

Jezus Christus, mag zich verblijden! 
 

Openbaring 3, vers 8  Hier staat geschreven: Ik weet uw werken: 

zie, Ik heb een geopende deur voor uw aangezicht gegeven, die 
niemand kan sluiten; want gij hebt kleine kracht, maar gij hebt 

mijn woord bewaard en mijn naam niet verloochend. 

Openbaring 1, vers 8  Hier staat geschreven: Ik ben de alfa en de 
omega, zegt de Here God, die is en die was en die komt, de 

Almachtige. 
 

1 Korinthiërs 15, vers 40  Er zijn hemelse en aardse lichamen, 

maar de glans der hemelse is anders dan die der aardse. 
 

Voorwaar, waar uw hart vol van is, daar zal u zijn. 
Dus u, die luistert als ongelovige: de dood is er niet meer! 

 

Lukas 7, vers 13 tot en met 15  En toen de Here haar zag, werd 
Hij met ontferming over haar bewogen en Hij zeide tot haar: Ween 

niet. En naderbij gekomen raakte Hij de baar aan – de dragers 

stonden stil – en zeide: Jongeling, Ik zeg u, sta op! En de dode ging 
overeind zitten en begon te spreken, en Hij gaf hem aan zijn 

moeder.  
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Voorwaar, als Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, u 
eeuwig leven wil geven, en al uw bergen zonden wil 

vergeven, en u gelukkig wil maken, dan gaat u toch niet 

zeggen:  
“Ik wil van Hem niets weten”? 

Nu u weet, dat het doorgaat met uw leven, zou ik de hel vermijden, 
door u over te geven aan de Zoon van God, Yeshua HaMashiach, 

Isa, Jezus Christus. 

 
Johannes 3, vers 16 tot en met 18  Want alzo lief heeft God de 

wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 
een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 
naam van de eniggeboren Zoon van God.  

 

Voorwaar, kies heden hemel of hel, voor of tegen! 
Voorwaar, ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 

SHALOM 
 

 
 

Keer u af van uw Baälpriesters, aanbid Mij 

alleen!  
 
DE HEER ZELF BRACHT, WOORD VOOR WOORD, ZIJN BOODSCHAP 

OVER AAN PROFEET BENJAMIN COUSIJNSEN! DE HEER ZEGT O.A.: 
GIJ ZOUDT MIJ MOETEN TOEBEHOREN, MAAR GIJ BEHOORT MIJ 

NIET TOE, MAAR DE MISLEIDER VAN ROME!  

 
 

Volledige weergave: 
 

Deze boodschap is gebracht op 30 april 2014, door de Heer zelf 

overgeleverd aan Zijn dienstknecht, Benjamin Cousijnsen. 
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Shalom, profeet Benjamin Cousijnsen! Ik ben het, uw Heer! 
 

Voorwaar, gij daar die luistert, Ik ben wie Ik ben. 

Welzalig is de mens, die naar Mij luistert, want die heeft van Mij 
welgevallen verkregen. Ik ben heilig, heilig, heilig, Jahweh, uw 

Rabboeni, Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus.  
 

Voorwaar, wie Mij niet tart, zal Mij vinden.  

En wie Mij, Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, en profeet 
Benjamin Cousijnsen niet wantrouwt, zal Mij zien! 

Mijn kind, wend je tot Mij, uw Rabboeni. Zondig niet langer. Bid tot 
Mij, zeg: “Yit'qadesh Shim'cha, Uw Naam worde geheiligd!” 

Voorwaar, Ik red hen, die Mij liefhebben en niet de wereld najagen 

met al hun afgoden.  
 

Voorwaar, Rome is schijnheilig!  
En gij maakt heiligen van hen en van al die beelden. Gij blinde 

schapen, weest Mij heilig, want alleen Ik ben heilig! Gij zoudt Mij 

moeten toebehoren, maar gij behoort Mij niet toe, maar de 
misleider van Rome, die, evenals u, op een plek zal aankomen, 

maar niet bij Mij. Ik wil u niet kennen, als gij zich niet bekeert. 

 
Leviticus 26, vers 1  Gij zult u geen afgoden maken; een 

gesneden beeld noch een gewijde steen zult gij u oprichten; ook 
een steen met beeldhouwwerk zult gij in uw land niet zetten, om u 

daarvoor neder te buigen, want Ik ben de HERE, uw God. 

 
Exodus 20, vers 3 tot en met 5  Gij zult geen andere goden voor 

mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld maken 
noch enige gestalte van wat boven in de hemel, noch van wat 

beneden op de aarde, noch van wat in de wateren onder de aarde 

is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen; want Ik, de 
HERE, uw God, ben een naijverig God, die de ongerechtigheid der 

vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde 

geslacht van hen die Mij haten. 
 

Voorwaar, onderzoek u en breek ermee! 
Aanbid Mij alleen. Keer u af van uw Baälpriesters! 
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Lees voor: Johannes 3, vers 35 en 36  De Vader heeft de Zoon 
lief en heeft Hem alles in handen gegeven. Wie in de Zoon gelooft, 

heeft eeuwig leven; doch wie aan de Zoon ongehoorzaam is, zal het 

leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem. 
 

Voorwaar, bekeer u, want Rome is vervloekt en zal geslagen 
worden! 

 

Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld 
gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een 

ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. 
 

Voorwaar, niemand komt tot Mij via een beeld, of de paus, of 
geluksbrenger. 

Ik ben het Licht der wereld, niet uw paus. Wie Mij volgt, volgt 

alleen Mij, en zal nimmer in de hel, in de duisternis, branden. Maar 
hij en zij zal Mijn licht des levens hebben op aarde en in de hemel. 

Alleen Ik en de Vader zijn heilig! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de Heer, en verdween. 
 

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

MEI 2014 
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Velen zijn wereldwijd getroffen! 
 

VELEN ZIJN WERELDWIJD GETROFFEN DOOR OVERSTROMINGEN 
EN HEVIGE REGENVAL! GAF PROFEET BENJAMIN COUSIJNSEN DIT 

NIET VANTEVOREN DOOR? ALLEEN EEN DWAAS EN SATAN 

ZEGGEN: “ER IS GEEN GOD” EN “HET IS TOEVAL”. 
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Op 1 mei 2014 bracht een bode engel van 
de almachtige God, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, deze 

boodschap Gods over aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, 
Benjamin Cousijnsen.  

 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Isa, Jezus Christus. Voorwaar, ik ben een bode engel 

Gods en mijn naam is Rehea.  
 

Voorwaar, een ongelovige zegt:  

“Wederom als vorig jaar vond er een natuurramp plaats”, of “Heel 
toevallig kwamen er deze donkere wolken uit het niets, en sloegen 

deze heftige donderslagen en bliksemslagen in”, of “Toevallig 

barstten die vulkanen open”, of zeggen: “Toeval, als profeet 
Benjamin Cousijnsen het reeds gezegd heeft en het is vervuld!” 

Satan zal altijd alles blijven ontkrachten, wat door 
ongehoorzaamheid en zonde gestraft is, vanwege het niet willen 

luisteren naar hetgeen, wat door de God van Abraham, Izaäk en 

Jakob, aan de wereld is gebracht. Voorwaar, de bode engel Donder 
heeft de wereld gewaarschuwd, keer op keer. Profeet Benjamin zag 

angst en verbazing, en zag overstromingen en een reusachtige 
tornado Gods. En satan zegt u: “Gewoon een natuurramp!” 

 

Voorwaar, 29 april 2014 zei de bode engel Gods nog: De hele 
wereld is gewaarschuwd. Bekeer u, voordat ik langskom! De 

sluizen Gods staan open, was u, wereld. Reinig u met de 

tranen Gods! 
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Voorwaar, door de hevige tranen Gods, viel er meteen, zoals de 
bode engel Donder voorzegd had, in Nederland heel veel water, en 

vonden hier en daar overstromingen plaats door de hevige 

regenval. Ook zelfs in Afghanistan vielen de hevige tranen Gods, 
die voorzeker 160 levens eisten en vele gewonden. Velen zijn 

wereldwijd getroffen! Voorwaar ongelovigen, 
 

Mattheüs 6, vers 22 tot en met 24  De lamp van het lichaam is 

het oog. Indien dan uw oog zuiver is, zal geheel uw lichaam verlicht 
zijn; maar indien uw oog slecht is, zal geheel uw lichaam duister 

zijn. Indien nu wat licht in u is, duisternis is, hoe groot is dan de 
duisternis! Niemand kan twee heren dienen, want hij zal òf de ene 

haten en de andere liefhebben, òf zich aan de ene hechten en de 

andere minachten… Tot zover. 
 

Wie niet wil horen naar de volle waarheid, zal verloren gaan! 
 

Lees voor: Mattheüs 7, vers 13  Hier staat geschreven: Gaat in 

door de enge poort, want wijd is de poort en breed de weg, die tot 
het verderf leidt, en velen zijn er, die daardoor ingaan.    

 

Johannes 3, vers 16, 17 en 18  Hier staat geschreven: Want alzo 
lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon 

gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren 
ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de 

wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de 

wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet 
veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet 

heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. 
De bode engel Gods sprak verder, 

 

Voorwaar, bekeer u!  
En geef u over aan Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus. 

Voorwaar, alleen een dwaas en satan zegt: “Er is geen God”.  

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 
verdween. 
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Liefdesboodschap van God aan u! 
 

BEMOEDIGENDE BOODSCHAP VAN GOD OVER DE LIEFDE! DEZE 

BOODSCHAP IS 100% AFKOMSTIG VAN DE HERE GOD, EN IN ZIJN 
OPDRACHT DOORGEGEVEN, VIA DE BODE ENGEL LOVESADAI, AAN 

EINDTIJDPROFEET BENJAMIN COUSIJNSEN! 

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Ik ben profeet Benjamin Cousijnsen. Op 

donderdag 1 mei 2014 kreeg ik de volgende boodschap van een 
bode engel Gods, die ik graag met u wil delen.  

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Isa, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Lovesadai 

en ik ben een bode engel Gods. 
 

Voorwaar,  
 

1 Korinthiërs 13, vers 2  Al ware het, dat ik profetische gaven 

had, en alle geheimenissen en alles, wat te weten is, wist, en al het 
geloof had, zodat ik bergen verzette, maar ik had de liefde niet, ik 

ware niets.  

 
Sirach 2, vers 3  Houd je stevig aan hem “of haar” vast en laat 

hem “of haar” niet los, dan word je aan je levenseinde beloond.  
 

Spreuken 31, vers 25  Kracht en luister is haar gewaad, de 

komende dag lacht zij toe.  
 

Sirach 6, vers 33  Als je van luisteren houdt zul je inzicht krijgen… 
tot zover.  

 

Spreuken 31, vers 10 en 11  Een degelijke huisvrouw, wie zal 
haar vinden? Haar waarde gaat koralen ver te boven. Op haar 

vertrouwt het hart van haar man… tot zover. 
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Sirach 11, vers 2  Prijs een mens niet om zijn schoonheid, 
verafschuw niemand om zijn uiterlijk.  

Sirach 11, vers 22  De zegen van de Heer is het loon van een 

vroom mens, na korte tijd heeft hij “of zij” al veel succes.  
 

Hooglied 1, vers 2  Hij “of zij” kusse mij met de kussen van zijn 
“of haar” mond! Want kostelijker dan wijn is uw liefde. 

 

Sirach 15, vers 18 en 19  Groot is de wijsheid van de Heer, zijn 
macht is overweldigend, alles ziet hij. Zijn ogen zijn gericht op wie 

ontzag voor hem heeft, elke daad van de mens is hem bekend.  
 

Hooglied 2, vers 8  Hoor – mijn geliefde! Zie, daar komt hij “of 

zij”, springend over de bergen, huppelend over de heuvelen.  
Hooglied 7, vers 6  Hoe schoon zijt gij, liefde; hoe heerlijk onder 

wat men verlangen kan!  
 

Galaten 5, vers 22  Maar de vrucht van de Geest is liefde… tot 

zover. 
 

De bode engel Gods sprak verder, Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, 

Shalom!  
 

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 

 

Shirley, kom eens heel dichtbij! 
 

DE HEER JEZUS CHRISTUS SPREEKT TOT JOU VANDAAG, SHIRLEY! 
ONTVANGEN DOOR PROFEET BENJAMIN COUSIJNSEN, GODS 

DIENSTKNECHT. 
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op vrijdag 2 mei 2014 bracht een engel 

Gods de volgende boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin 
Cousijnsen. 
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Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Isa, Jezus Christus.  

 
Voorwaar, Shirley D., ik ben de bode engel Rafaël, en ben 

uitgezonden met een boodschap uit de hemel. 
Voorwaar, profeet Benjamin Cousijnsen, schrijf dit op… 

 

Shirley, kom eens heel dichtbij.  
Ik ben het, uw Rabboeni, uw Heer Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus 

Christus. Voorwaar, Mijn woorden hebben altijd hen, die struikelen, 
altijd opgericht. Zelfs geen put was voor Mij te diep! 

 

Job 5, vers 1  Roep maar – is er iemand, die u antwoordt? En tot 
wie van de heiligen wilt gij u wenden?  

 
Vrees niet, Mijn kind, want Mijn ogen zijn op de 

rechtvaardigen, op u. 

En Mijn woord is een lamp voor uw voet en een licht op uw pad. 
 

Lees voor: Spreuken 31, vers 25  Kracht en luister is haar 

gewaad, de komende dag lacht zij toe.  
Spreuken 22, vers 18 en 19  Want het is liefelijk, dat gij ze in uw 

binnenste bewaart, dat zij alle bestendig op uw lippen zijn. Opdat 
uw betrouwen op de HERE zij, onderricht ik u heden, ja u.  

 

Voorwaar, Shirley, gij zijt kostbaar. 
Ik was het ook, die uw tranen droogde toen gij het moeilijk had. 

 
Lees voor: Johannes 10, vers 29 en 30  Wat mijn Vader Mij 

gegeven heeft, gaat alles te boven en niemand kan iets roven uit 

de hand mijns Vaders. Ik en de Vader zijn één. 
Johannes 17, vers 20  En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook 

voor hen, die door hun woord in Mij geloven. 

 
Voorwaar, word het u eens te zwaar? 

Voorts, zie op Mij, want ik buig al uw wegen recht. En is het pad 
nog te zwaar, dan zal Ik Shirley als een overwinnaar er overheen 

dragen. 
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Lees voor: Efeziërs 6, vers 12  Want wij hebben niet te worstelen 

tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, 

tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten 
in de hemelse gewesten. 

 
Filippenzen 4, vers 4 tot en met 7  Verblijdt u in de Here te allen 

tijde! Wederom zal ik zeggen: Verblijdt u! Uw vriendelijkheid zij alle 

mensen bekend. De Here is nabij. Weest in geen ding bezorgd, 
maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met 

dankzegging bekend worden bij God. En de vrede Gods, die alle 
verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden 

in Christus Jezus. 

 
Zo sprak de Heer Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, 

tot Zijn profeet Benjamin Cousijnsen. 
En ik, Rafaël, bracht de boodschap. Geef Yeshua HaMashiach, Isa, 

Jezus Christus, alle eer en glorie en dank! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 
verdween. 

 

 
 

Het spel van Rusland en Obama! 
 
2 MEI 2014  PROFETISCHE ONTHULLING: HET 'TEGEN ELKAAR 

OPZETTEN' SPELLETJE VAN OBAMA EN RUSLAND! 
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Deze profetische onthulling Gods werd 
woord voor woord, via een engel, gestuurd door Jahweh, de Here 

God, de Here der heerscharen, gebracht in de naam van Yeshua 

HaMashiach, Isa, Jezus Christus, aan eindtijdprofeet van de laatste 
dagen, Benjamin Cousijnsen. 
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Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Isa, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Johanska 

en ben een bode engel Gods.  

 
Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Europa: De aardgas- en 

olieprijs zal vanuit Rusland grote gevolgen hebben! 
 

1 Johannes 2, vers 26  Dit heb ik u geschreven over hen, die u 

misleiden. 
 

2 Petrus 2, vers 19  Vrijheid spiegelen zij hun voor, hoewel zij zelf 
slaven des verderfs zijn; immers, door wie men overmeesterd is, 

diens slaaf is men. 

2 Petrus 2, vers 3  En zij zullen uit hebzucht met verzonnen 
redeneringen u als koopwaar behandelen; maar het oordeel houdt 

zich reeds lang met hen bezig en hun verderf sluimert niet. 
 

Voorwaar, Rusland! Gij speelt een spel, bekeer u! 

 
1 Timotheüs 6, vers 10  Want de wortel van alle kwaad is de 

geldzucht. Door daarnaar te haken zijn sommigen van het geloof 

afgedwaald en hebben zich met vele smarten doorboord. 
 

Voorwaar, en Obama belt naar Duitsland en naar andere 
landen, om die weer tegen Rusland te keren, door middel 

van het opleggen van sancties. 

 
Openbaring 13, vers 4  En zij aanbaden de draak, omdat hij aan 

het beest de macht gegeven had, en zij aanbaden het beest, 
zeggende: Wie is aan het beest “Obama” gelijk? en: Wie kan er 

oorlog tegen voeren? 

 
Voorwaar, men wil ook van de banken af, omdat men het 

veiliger vindt, dat alles gewoon via de RFID-chip gaat, het 

getal van het beest 666! 
 

Lees voor: Openbaring 13, vers 16 tot en met 18  En het 
maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de 

armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op 
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hun rechterhand of op hun voorhoofd, en dat niemand kan kopen of 
verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het 

getal van zijn naam heeft. Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, 

berekene het getal van het beest, want het is een getal van een 
mens, en zijn getal is zeshonderd zesenzestig.  

 
Voorwaar, de antichrist wil maar één ding: de wereld tegen 

elkaar opzetten, en de mens overnemen, totdat men 

samenkomt… 
 

Lees voor: Jesaja 2, vers 3 en 4  En vele natiën zullen optrekken 
en zeggen: Komt, laten wij opgaan naar de berg des HEREN, naar 

het huis van de God Jakobs, opdat Hij ons lere aangaande zijn 

wegen en opdat wij zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de 
wet uitgaan en des HEREN woord uit Jeruzalem. En Hij zal richten 

tussen volk en volk en rechtspreken over machtige natiën. Dan 
zullen zij hun zwaarden tot ploegscharen omsmeden en hun speren 

tot snoeimessen; geen volk zal tegen een ander volk het zwaard 

opheffen, en zij zullen de oorlog niet meer leren. 
 

Openbaring 16, vers 14  Want het zijn geesten van duivelen, die 

tekenen doen, welke uitgaan naar de koningen der gehele wereld, 
om hen te verzamelen tot de oorlog op de grote dag van de 

almachtige God. 
En vers 16  En hij verzamelde hen op de plaats, die in het 

Hebreeuws genoemd wordt Harmagedon. 

 
De bode engel Gods sprak, Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 
SHALOM 

 

 

 

Onverwachts vliegt de vlinder uit! 
 

EN ZO ZAL ONVERWACHTS YESHUA HAMASIACH, JEZUS 
CHRISTUS, UITVLIEGEN EN ZIJN KINDEREN THUISBRENGEN! DE 

BOODSCHAPPEN VAN GOD WORDEN, WOORD VOOR WOORD, 
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OVERGELEVERD DOOR DE ENGELEN VAN GOD AAN PROFEET 
BENJAMIN COUSIJNSEN. 

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 5 mei 2014 bracht een bode engel van 

God deze boodschap over aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, 

Benjamin Cousijnsen.  
 

Shalom, profeet Benjamin Cousijnsen! Ik begroet u in de 
wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus. 

Voorwaar, mijn naam is Jesama en ik ben een bode engel Gods.  

 
Voorwaar, kadosh, kadosh, kadosh!  

Hoor wereld, heilig is Hij, Adonai, Jahweh, die gij vervloekt en 
afgewezen hebt! O wee, gij die de Koning der koningen nu afwijst. 

Wie denkt gij wel niet wie gij zijt?  

Bekeer u nu op tijd, want onverwachts wordt de keus door Hem 
gemaakt, uw Rabboeni, Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, 

uw Koning. Voorwaar, uitstel is afstel.  

 
Voorwaar, onverwachts zal de tijd verleden tijd zijn… 

En de klok zal niet meer bepalen, maar ook niet meer tikken en 
afgaan, omdat zij, die Christus wel hebben aangenomen, eeuwig 

leven zullen hebben en eeuwige vreugde, vrede, liefde en trouw. 

Voorwaar, alles zal boven uw verstand en verwachting zijn. Er is 
zelfs geen ziekte en pijn meer in de hemel.  

 
Voorwaar, het is waar: Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus 

Christus, houdt het bijna niet vol; Hij wil Zijn kinderen 

thuishalen.  
Onverwachts vliegt de vlinder uit. Zo zal Yeshua HaMashiach, Isa, 

Jezus Christus, ook onverwachts uitvliegen, om Zijn kinderen op te 

halen en thuis te brengen. Wees waakzaam! Want wie Hem ziet en 
aanneemt als Verlosser en Zaligmaker, zal stralen van vreugde. 

Maar o wee, zij die Christus niet hebben aangenomen en verworpen 
hebben en geen keus maakten. Kies nu vandaag en stel niet uit! 
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Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 
wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 

naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het 

licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever 
gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want 

een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het 
licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de 

waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat 

zij in God verricht zijn. 
 

Maar o wee, ongelovigen! 
 

Habakuk 3, vers 11  De zon, de maan treden terug in haar 

woning, wegens het licht van uw voortsnellende pijlen, wegens de 
glans uwer bliksemende speer.  

En vers 13  Gij trekt uit tot redding van uw volk, tot redding van uw 

gezalfde. Gij verbrijzelt het bovenste van des goddelozen huis en 
ontbloot het fundament tot de laatste steen. 

En vers 16  Toen ik het hoorde, beefde mijn binnenste; op het 
gerucht daarvan sidderden mijn lippen; bederf kwam in mijn 

gebeente en ik beefde op de plaats waar ik stond; toch zal ik rustig 

afwachten de dag der benauwdheid, wanneer die aanbreken zal 
voor het volk dat met benden ons aanvalt.  

 
Openbaring 17, vers 14  Dezen zullen oorlog voeren tegen het 

Lam, maar het Lam zal hen overwinnen – want Hij is de Here der 

heren en de Koning der koningen – en zij, die met Hem zijn, de 
geroepenen en uitverkorenen en gelovigen. 

Openbaring 20, vers 15  En wanneer iemand niet bevonden werd 

geschreven te zijn in het boek des levens, werd hij geworpen in de 
poel des vuurs. 

 
Voorwaar, Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, wil ook u 

omhelzen met Zijn onvoorwaardelijke liefde. 
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Bekeer u en laat u dopen in gehoorzaamheid! Geef u over, volledig! 
Red u, voordat het te laat is. Toon berouw, vraag om vergeving 

voor uw zonden. Nodig Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, uit 

in uw hart en leven. Wees niet eigenwijs, maar ga een relatie aan 
met Hem. Want de toekomst des Heren is nabij. Ga voor Hem 

100%, en vertrap die slang, die u in de hel wil hebben en u wil 
pijnigen in eeuwigheid, en u geen vrede, liefde en blijdschap zal 

geven, maar alleen een eeuwige horror. Gij zijt dit niet waard! 

 
Mattheüs 24, vers 42  Waakt dan, want gij weet niet, op welke 

dag uw Here komt. 
En vers 44  Daarom, weest ook gij bereid, want op een uur, dat gij 

het niet verwacht, komt de Zoon des mensen. 

 
Voorwaar, 

 
Galaten 2, vers 20  … en ik leef, doch niet meer ik, maar Christus 

leeft in mij. “Amen!” 

 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 

verdween. 

 
 

 

Engelen zijn er altijd geweest, toen en nu! 
 

DE BODE ENGEL DES HEREN SPRAK: STEL U VOOR, DAT WIJ U 
ENG ZOUDEN VINDEN… BRRR! VOORWAAR, HOKJESDENKERS! 

ZIET GIJ NIET IN, DAT GOD JUIST NU EEN PROFEET IN DE WERELD 

TERUGBRACHT, OM... (ZIE DE BOODSCHAP) 
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Op 5 mei 2014 bracht een bode engel van 
God de volgende boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin 

Cousijnsen. 
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Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Isa, Jezus Christus.  

 

Voorwaar, mijn naam is Rafaël. 
 

Lukas 1, vers 51 tot en met 53  Hij heeft een krachtig werk 
gedaan door zijn arm, en Hij heeft hoogmoedigen in de overlegging 

huns harten verstrooid; Hij heeft machtigen van de troon gestort en 

eenvoudigen verhoogd, hongerigen heeft Hij met goederen vervuld 
en rijken heeft Hij ledig weggezonden.  

 
Benjamin vroeg, “Rafaël, waarom zie ik alleen je gezicht?” 

Voorwaar, zei Rafaël lachend, sommigen vinden ons eng en 

denken: ‘Een engel, help!’ en dat in deze tijd.  
Benjamin moest ook lachen. 

 
Lukas 2, vers 9 en vers 13  En opeens stond een engel des Heren 

bij hen en de heerlijkheid des Heren omstraalde hen, en zij 

vreesden met grote vreze. En plotseling was er bij de engel een 
grote hemelse legermacht… tot zover. 

 

Voorwaar, engelen zijn er altijd geweest, toen en nu. 
Ik ben Rafaël, een bode engel Gods. Stel u voor, dat wij u eng 

zouden vinden… brrr! Voorwaar, God was toen en ook nu nog 
steeds Dezelfde. 

 

Lees voor: Hebreeën 1, vers 1 tot en met 14  Nadat God eertijds 
vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had in de 

profeten, heeft Hij nu in het laatst der dagen tot ons gesproken in 
de Zoon, die Hij gesteld heeft tot erfgenaam van alle dingen, door 

wie Hij ook de wereld geschapen heeft. Deze, de afstraling zijner 

heerlijkheid en de afdruk van zijn wezen, die alle dingen draagt 
door het woord zijner kracht, heeft, na de reiniging der zonden tot 

stand gebracht te hebben, Zich gezet aan de rechterhand van de 

majesteit in den hoge, zóveel machtiger geworden dan de engelen, 
als Hij uitnemender naam boven hen als erfdeel ontvangen heeft. 

Immers, tot wie der engelen heeft Hij ooit gezegd: Mijn Zoon zijt 
gij; Ik heb U heden verwekt?  
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En wederom: Ik zal Hem tot Vader zijn, en Hij zal Mij tot Zoon zijn. 
En wanneer Hij wederom de eerstgeborene in de wereld brengt, 

spreekt Hij: En Hem moeten alle engelen Gods huldigen. En van de 

engelen zegt Hij: Die zijn engelen maakt tot winden en zijn 
dienaars tot een vuurvlam; maar van de Zoon: Uw troon, o God, is 

in alle eeuwigheid en de scepter der rechtmatigheid is de scepter 
van zijn koningschap. Gerechtigheid hebt Gij liefgehad en 

ongerechtigheid hebt Gij gehaat; daarom heeft U, o God, uw God 

met vreugdeolie gezalfd boven uw deelgenoten.  
En: Gij, Here, hebt in den beginne de aarde gegrondvest, en de 

hemelen zijn het werk uwer handen; die zullen vergaan, maar Gij 
blijft; en zij zullen alle als een kleed verslijten, en als een mantel 

zult Gij ze oprollen, als een kleed zullen zij ook verwisseld worden; 

maar Gij zijt dezelfde en uw jaren zullen niet ophouden. En tot wie 
der engelen heeft Hij ooit gezegd: Zet U aan mijn rechterhand, 

totdat Ik uw vijanden gemaakt heb tot een voetbank voor uw 
voeten? Zijn zij niet allen dienende geesten, die uitgezonden 

worden ten dienste van hen, die het heil zullen beërven?  

 
Voorwaar, hokjesdenkers!  

Ziet gij niet in, dat God juist nu een profeet in de wereld 

terugbracht, om u wakker te schudden, en te wijzen via de 
boodschappen, dat het ernst is, alles wat om u heen gebeurt, en 

geen toeval? 
En zo is het ook geen toeval, dat God Zijn engelen stuurt naar 

profeet Benjamin Cousijnsen! 

 
Mattheüs 16, vers 27 en vers 28  Want de Zoon des mensen zal 

komen in de heerlijkheid zijns Vaders, met zijn engelen, en dan zal 
Hij een ieder vergelden naar zijn daden. Voorwaar, Ik zeg u: Er zijn 

sommigen onder degenen, die hier staan, die de dood voorzeker 

niet zullen smaken, voordat zij de Zoon des mensen hebben zien 
komen in zijn koninklijke waardigheid. 

 

Voorwaar, hoor naar de boodschappen Gods, en deel het met 
uw naaste! 

 
Lees voor: Hebreeën 11, vers 1 en 2  Het geloof nu is de 

zekerheid der dingen, die men hoopt, en het bewijs der dingen, die 
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men niet ziet. Want door dit geloof is aan de ouden een getuigenis 
gegeven. 

 

Openbaring 22, vers 6  En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn 
getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der 

profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen 
hetgeen weldra geschieden moet. 

En vers 16  Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden, om ulieden dit te 

betuigen voor de gemeenten. Ik ben de wortel en het geslacht van 
David, de blinkende morgenster. 

 
Voorwaar, zo betuig ik, Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus 

Christus, dat Ik Mijn engelen zal uitzenden naar profeet 

Benjamin Cousijnsen, om velen te redden, totdat Ik kom! 
Zo spreekt de Heer. 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 
verdween. 

 

 
 

Alles heeft een bedoeling! 
 
GOD MAAKT NIMMER FOUTEN, ALLES HEEFT EEN BEDOELING, EN 

EEN HEILIGE BIRMAAN WAS ALTIJD AL EEN TOEGEWEZEN WEZEN 

VOOR EEN PROFEET, SPRAK DE BODE ENGEL GODS. EN EEN 
WAARSCHUWING TEGEN HET ETEN VAN HALALVLEES! 

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! 6 Mei 2014.  

 
Benjamin hoorde in de verte zijn naam roepen… Benjamin, 

Benjamin, Benjamin, word wakker! Mijn naam is Seabe, een bode 

engel Gods. Ik kom in de almachtige naam van Yeshua 
HaMashiach, Isa, Jezus Christus. Voorwaar, ik neem u mee, 

Benjamin.  

 
Benjamin betekent: ‘Zoon van de rechterhand’. 
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Benjamin zei, “Heb ik dit niet eens eerder gehoord?” 
Dat klopt, antwoordde de bode engel Gods. In 2012 zei Michaël u 

dit ook. 

Benjamin antwoordde, “Ik was dit wel even vergeten”. 
De engel des Heren zei, Wij niet hoor! Ik zeg u nu, Sta op en volg 

mij. 
Ik stond op en zag dat ik bekleed was.  

Wij liepen de trap af en de bode engel liep ontspannen door de 

voordeur heen, en ik liep tegen de voordeur op. Opeens kwam de 
bode engel, Seabe, terug en zei: Ssst, Benjamin, je maakt Quirze 

wakker, uw kat! 
“Foutje”, zei ik, “de kat van Marta”. 

Nee hoor, sprak de bode engel, God maakt geen fouten. 

“Maar oké, zei Benjamin, stel u eens voor, dat u altijd van honden 
hebt gehouden, en er voor gezorgd hebt, en God beslist plotseling 

om u een kat, of een totaal ander beest, aan uw zijde te plaatsen, 
wat zou u dan denken?” 

De bode engel antwoordde, Ik zou denken, dat God met de 

schepping elk dier met zoveel liefde heeft gemaakt. En de bode 
engel Gods gaf: 

 

Genesis 1, vers 25  En God maakte het wild gedierte naar zijn 
aard en het vee naar zijn aard en alles wat op de aardbodem kruipt 

naar zijn aard. En God zag, dat het goed was. 
De bode engel Gods sprak, 

 

God maakt nimmer fouten! 
Alles heeft een bedoeling. En een heilige Birmaan was altijd al een 

toegewezen wezen voor een profeet. Laten wij naar het park gaan, 
stelde de bode engel Gods voor. 

“Oké”, zei Benjamin. Wij liepen naar het park, en de bode engel 

Gods gaf: 
 

Amos 5, vers 21 tot en met 24  Daar staat geschreven: Ik haat, 

Ik veracht uw feesten, en kan uw samenkomsten niet luchten. Ja, 
als gij Mij brandoffers brengt, en uw spijsoffers, heb Ik daaraan 

geen welgevallen, en uw vredeoffer van mestkalveren wil Ik niet 
aanzien. Doe van Mij weg het getier van uw liederen, het getokkel 
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van uw harpen wil Ik niet horen. Maar laat het recht als water 
golven, en gerechtigheid als een immer vloeiende beek. 

De bode engel Gods sprak, 

 
Voorwaar, God houdt van alle dieren! 

Maar de mens koos ervoor, om dieren te slachten als offer, niet 
God. 

 

Jesaja 1, vers 11 tot en met 16  Waartoe dient Mij de menigte 
uwer slachtoffers? zegt de HERE; oververzadigd ben Ik van de 

brandoffers van rammen en het vet van mestkalveren, en aan het 
bloed van stieren, schapen en bokken heb Ik geen welgevallen. 

Wanneer gij komt om voor mijn aangezicht te verschijnen – wie 

heeft dit van u verlangd mijn voorhoven plat te treden? Gaat niet 
voort met huichelachtige offers te brengen – gruwelijk reukwerk is 

het Mij; nieuwe maan en sabbat, het bijeenroepen der 
samenkomsten – Ik verdraag het niet: onrecht met feestelijke 

vergadering. Uw nieuwemaansdagen en uw feesten haat Ik met 

heel mijn ziel, zij zijn Mij een last. Ik ben moede ze te dragen. 
Wanneer gij uw handen uitbreidt, verberg Ik mijn ogen voor u; 

zelfs wanneer gij het gebed vermenigvuldigt, hoor Ik niet; uw 

handen zijn vol bloed. Wast u, reinigt u, doet uw boze daden uit 
mijn ogen weg; houdt op kwaad te doen. 

 
Hosea 8, vers 13  Offergaven brengen zij, vlees, en zij eten het. 

De HERE heeft in hen geen behagen; nu gedenkt Hij hun 

verkeerdheid en straft hun zonden: zij zullen terugkeren naar 
Egypte. 

Hosea 6, vers 6  Want in liefde heb Ik behagen en niet in 
slachtoffer, in kennis van God en niet in brandoffers. 

 

Benjamin, de discipelen leefden onder andere van brood en 
olijven en boomvruchten en groenten en zaadkorrels en vis, 

maar aten geen vlees. 

En sommigen dronken zelfs helemaal geen wijn. Zelfs de eerste 
Christenen onthielden zich van vlees van offerdieren. 

 
Romeinen 14, vers 1 tot en met 4  Hier staat geschreven: 

Aanvaardt de zwakke in het geloof, maar niet om overwegingen te 
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beoordelen. De een gelooft, dat hij alles eten mag, maar de zwakke 
eet plantaardig voedsel. Wie wèl eet, minachte hem niet, die niet 

eet, en wie niet eet, oordele hem niet, die wèl eet, want God heeft 

hem aanvaard. Wie zijt gij, dat gij eens anders knecht oordeelt? Of 
hij staat of valt, gaat zijn eigen heer aan. Maar hij zal staande 

blijven, want de Here is bij machte hem vast te doen staan. 
De bode engel Gods sprak,  

 

Voorwaar, kijk eens naar al die konijntjes! 
Benjamin schrijft: ik zag, terwijl ik zat op het bankje, ontelbaar veel 

konijntjes om ons heen zitten. 
De bode engel Gods sprak, Benjamin, deze kat hoort werkelijk bij 

u. In de hemel zal hij echter vrij zijn onder de dieren, en zijn eigen 

gang kunnen gaan. Wel komen de dieren hun vroegere baasjes wel 
eens een bezoekje brengen.  

Men hoort in de hemel de vogeltjes en zelfs vele andere 
diersoorten. Zij zullen allemaal volop genieten in de hemel, en zijn 

het waard de God van Abraham, Izaäk en Jakob alle eer en glorie 

en dank en aanbidding en lofprijs te geven. 
 

Voorwaar, een christen moet vooral halalvlees vermijden, 

want al eeuwenlang wordt dit vlees aan de afgoden 
opgedragen onder het uitspreken van spreuken! 

Ik verplaats u nu, profeet Benjamin.  
 

En aan u, die luistert, zeg ik: Zorg goed voor uw huisdieren, 

ook al lijkt men niet op elkaar. 
God houdt van dieren, daarom zijn ze ook in de hemel.  

Zwaai maar even naar de konijntjes... 
En ik ga ook nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel 

Gods, en verdween. 

 
Ruacha, Yeshu, Shalom! God zegene u 

 

 

 

Wee u! Paus Franciscus, hoor wat JHWH tegen u 

zegt! 
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HOE KUNT GIJ NU EEN HEILIGVERKLARING UIT GAAN SPREKEN 

OVER VERSCHILLENDE PAUSEN! DOOR DE ENGEL GODS, MICHAËL, 

OVERGELEVERD, IN DE NAAM VAN JEZUS CHRISTUS, AAN 
EINDTIJDPROFEET BENJAMIN COUSIJNSEN IN OPDRACHT VAN 

GOD! 
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, welkom! Op 6 mei 2014 bracht de engel des Heren, Michaël, 
deze profetische, openbarende boodschap Gods over aan 

eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Isa, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Michaël 
en ben een bode engel Gods. 

 

Voorwaar, hoe kunt gij nu een heiligverklaring uit gaan 
spreken over verschillende pausen! 

Voorwaar, wie denkt gij wel wie u bent? Voorwaar, alleen God is 

heilig, en gij zijt schijnheilig! Gij vraagt om vergeving voor 
kindermisbruik, wat de priesters hebben aangericht, maar gij was 

ook schuldig. En nu de verborgenheden geopenbaard zijn, die 
profeet Benjamin Cousijnsen openbaarde, wilt gij in het verborgene 

nieuwe leden en vrouwen benoemen. En zo wilt gij alles 

verstoppen! 
 

Jesaja 29, vers 15  Wee hun die een plan diep voor de HERE 
verbergen, wier werk in de duisternis geschiedt en die zeggen: Wie 

ziet ons en wie kent ons? 

 
Jeremia 16, vers 17  Want mijn ogen zijn op al hun wegen, deze 

zijn voor Mij niet verborgen, en hun ongerechtigheid is voor mijn 

ogen niet bedekt. 
 

Voorwaar, zelfs de gevallen engelen, die gij aan uw zijde 
hebt, en zelfs de antichrist, zoudt gij zo ook heiligverklaren! 
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Openbaring 19, vers 20  En het beest werd gegrepen en met 
hem de valse profeet, die de tekenen voor zijn ogen gedaan had, 

waardoor hij hen verleidde, die het merkteken van het beest 

ontvangen hadden en die zijn beeld aanbaden; levend werden zij 
beiden geworpen in de poel des vuurs, die van zwavel brandt. 

 
Voorwaar, de paus kan velen misleiden en wonderen doen. 

Ook werkt hij samen met de antichrist en de Vrijmetselarij en de 

New Age. In het verborgene wordt er gestreefd naar één 
godsdienst, onder de leiding van Rome, met de totale controle van 

de Nieuwe Wereldorde. 
 

Voorwaar, in de tijden van Henoch namen de gevallen 

engelen kinderen en vrouwen en mannen, en misbruikten 
hen. 

Dit is profetisch, want dit speelt zich nu ook af binnen Rome. Maar 
verbaas u niet! 

 

2 Thessalonicenzen 2, vers 7 tot en met 12  Want het 
geheimenis der wetteloosheid is reeds in werking; wacht slechts 

totdat hij, die op het ogenblik nog weerhoudt, verwijderd is. Dan 

zal de wetteloze zich openbaren; hem zal de Here Jezus doden door 
de adem zijns monds en machteloos maken door zijn verschijning, 

als Hij komt. Daarentegen is diens komst naar de werking des 
satans met allerlei krachten, tekenen en bedrieglijke wonderen, en 

met allerlei verlokkende ongerechtigheid, voor hen, die verloren 

gaan, omdat zij de liefde tot de waarheid niet aanvaard hebben, 
waardoor zij hadden kunnen behouden worden. En daarom zendt 

God hun een dwaling, die bewerkt, dat zij de leugen geloven, opdat 
allen worden geoordeeld, die de waarheid niet geloofd hebben, 

doch een welgevallen hebben gehad in de ongerechtigheid. 

 
Johannes 3, vers 19 en 20  Dit is het oordeel, dat het licht in de 

wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben 

dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die 
kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn 

werken niet aan de dag komen. 
 

Voorwaar, keer u van Rome af! 
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Alleen Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, is heilig en de 
Waarheid. 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de engel des Heren, 

Michaël, en verdween. 
 

 
 

Alles is profetisch en zal geschieden! 
 
PROFETISCHE BOODSCHAP GODS - GOD WIJST EROP: ALLES IS 

PROFETISCH VOORZEGD VIA DE GESCHRIFTEN, EN IS ZELFS TOT 

U GESPROKEN VIA PROFEET BENJAMIN COUSIJNSEN. ALLES ZAL 
GESCHIEDEN! 

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Deze profetische boodschap Gods werd 

door een bode engel Gods, woord voor woord, overgebracht aan 
eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen op 7 mei 2014. 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Isa, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Carinta; 
ik ben de bode engel Gods. 

 

Voorwaar, men wil Mars bewoonbaar maken… 
En men maakt daar ter plekke bakstenen, om het bewoonbaar te 

maken met vele voorzieningen. Zelfs een landingsbaan voor 
ruimteschepen met kernenergie wil men op Mars hebben! Vele 

maatregelen zijn reeds genomen.  

 
Voorwaar, de antichrist heeft zijn vluchtplan reeds klaar. 

Ook heeft men, in het verborgene, een gecrasht ruimteschip 
weggeborgen, dat in 1947 werd gevonden in Mexico. Ook vreemde 

materialen en brokstukken en menselijke wezens zijn opgeborgen, 

die ook gevonden werden. Voorwaar, de antichrist houdt veel 
achter, en zijn vluchtplan is reeds klaar sinds 2013.  

 

Ook hebben de antichrist en de paus zelfs vele malen contact 
gehad met de ‘bezoekers uit de ruimte’, de gevallen engelen! 
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Voorwaar,  
 

Ezechiël 6, vers 13  Gij zult weten, dat Ik de HERE ben, wanneer 

hun gedoden te midden hunner afgoden rondom hun altaren liggen 
op elke hoge heuvel, op alle bergtoppen, onder elke groene boom 

en onder elke lommerrijke terebint, ter plaatse waar zij al hun 
afgoden een liefelijke reuk hebben bereid. 

De bode engel Gods sprak verder,  

 
Dit zal geschieden, wanneer de bazuingeluiden die 

aanhouden - het doordringende geluid plaatsvindt, dat zelfs 
door de geest heen te voelen is met de Rapture. 

Profeet Benjamin Cousijnsen zag grote en kleine UFO’s in de lucht, 

op het moment van de Opname. De luchtdruk voelde aan als 
magnetisch. Benjamin zag in beelden, dat de bezoekers van de 

ruimte zeiden: “Wij hebben u bevrijd van de haters, de Christenen!” 
Voorwaar, het is beter voor u om niet achter te blijven. 

 

Ezechiël 7, vers 3 tot en met 9  Nu breekt het einde voor u aan, 
want Ik zal mijn toorn tegen u loslaten, Ik zal u richten volgens uw 

wandel en al uw gruwelen aan u vergelden. Ik zal u niet ontzien en 

geen deernis hebben, maar Ik zal uw wandel aan u vergelden, uw 
gruwelen zullen op u neerkomen, en gij zult weten, dat Ik de HERE 

ben. Zo zegt de Here HERE: Onheil op onheil! Zie, het komt! Er 
komt een einde; het einde komt! Het wordt wakker over u! Zie, het 

komt! De doem komt over u, inwoner des lands! De tijd komt! De 

dag is nabij. Verwarring en geen vreugdegeroep op de bergen! Nu 
zal Ik weldra mijn grimmigheid over u uitstorten en mijn toorn ten 

volle over u brengen, Ik zal u richten volgens uw wandel en al uw 
gruwelen aan u vergelden. Ik zal niets ontzien en geen deernis 

hebben; naar uw wandel zal Ik u vergelden, en uw gruwelen zullen 

op u neerkomen. En gij zult weten, dat Ik, de HERE, het ben, die 
slaat.  

De bode engel Gods sprak verder, 

 
Voorwaar, alles is profetisch, alles is voorzegd via de 

Geschriften, en is zelfs rechtstreeks tot u gesproken via 
profeet Benjamin Cousijnsen. 
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Alles zal geschieden! Bekeer u, neem Yeshua HaMashiach, Isa, 
Jezus Christus, aan in uw leven. 

 

Johannes 3, vers 16 tot en met 20  Want alzo lief heeft God de 
wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 

naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het 
licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever 

gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want 

een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het 
licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen. 

De bode engel Gods sprak verder, 
 

Voorwaar, de achterblijvers zullen een hel op aarde ervaren! 

Waar uw hart vol van is, daar zal uw ziel zijn! Voorwaar, ook 
kwaadsprekers en roddelaars zullen zich op de borst slaan. Er zal 

van alles uit de lucht vallen, en het zal erger zijn, dan wat met 

Sodom en Gomorra gebeurde. Kies heden hemel of hel! 
 

Hebreeën 11, vers 5 en 6 gaf de bode engel Gods, en hier staat 
geschreven: Door het geloof is Henoch weggenomen zodat hij de 

dood niet zag, en hij werd niet meer gevonden, want God had hem 

weggenomen. Want vóórdat hij werd weggenomen, is van hem 
getuigd, dat hij Gode welgevallig was geweest; maar zonder geloof 

is het onmogelijk Hem welgevallig te zijn. Want wie tot God komt, 
moet geloven, dat Hij bestaat en een beloner is voor wie Hem 

ernstig zoeken.    

 
Openbaring 19, vers 20  Hier staat geschreven: En het beest 

werd gegrepen en met hem de valse profeet, die de tekenen voor 

zijn ogen gedaan had, waardoor hij hen verleidde, die het 
merkteken van het beest ontvangen hadden en die zijn beeld 

aanbaden; levend werden zij beiden geworpen in de poel des vuurs, 
die van zwavel brandt. 
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De bode engel Gods sprak verder, Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, 
Shalom! en verdween. 

 

 

 

Stop het uit laten moorden van Christenen! 
 
PROFETISCHE, ONTHULLENDE MEDEDELING, AFKOMSTIG VAN 

GOD: VOORWAAR WERELD! ALS GIJ NIETS TEGEN HET 
UITMOORDEN VAN DE CHRISTENEN IN SYRIË DOET, DAN ZAL GOD 

ZIJN STRAF STUREN EN U MET ZIJN HAND SLAAN! 

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo! Deze profetische, onthullende boodschap van God werd op 7 

mei 2014 overgebracht aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Isa, Jezus Christus.  
 

Voorwaar, Syrië, 
 

Openbaring 11, vers 12   En zij hoorden een luide stem uit de 

hemel tot hen zeggen: Klimt hierheen op! En zij klommen naar de 
hemel op in de wolk, en hun vijanden aanschouwden hen. 

 

Voorwaar, ik ben een bode engel Gods. 
Voorwaar, profeet Benjamin Cousijnsen openbaarde reeds op 16 

september 2013, dat men Christenen aan het uitroeien is in Syrië, 
waar de wrede soldaten van Assad, en vooral Assad, ongestoord 

hun gang kunnen gaan. Zo was het ook met de chemische wapens, 

die men liet verbergen buiten Syrië. En nu nog worden er in het 
verborgene dorpen uitgeroeid met chemische wapens! Syrische 

Christenen worden gekruisigd door moslims, of onthoofd, of men 
steekt de Christenen in brand, of ze worden opgehangen. En zelfs 

worden Christenen verkracht en opgegeten, omdat men denkt, dat 

men zo hun macht en kracht en gaven ontvangt.  
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Voorwaar, en de wereld laat Syrië maar mooi begaan, omdat 
men ook tegen de Christenen is! 

En zo kunnen de moslims en het leger van Assad zich wederom 

uitleven, net als sommige andere landen, die het uitroeien van de 
Christenen als normaal beschouwen. Weet gij waarom dit nu 

gebeurt? 
Omdat de totale overname meer dan in volle gang is! De gevallen 

engelen weten echter, dat Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, 

spoedig komt. 
 

Efeziërs 6, vers 12 en 13  Hier staat geschreven: Want wij 
hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de 

overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer 

duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Neemt 
daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in 

de boze dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te 
houden.  

Efeziërs 2, vers 8  Want door genade zijt gij behouden, door het 

geloof, en dat niet uit uzelf: het is een gave van God. 
 

Mattheüs 24, vers 13  Hier staat geschreven: Maar wie volhardt 

tot het einde, die zal behouden worden. 
De bode engel Gods sprak verder, 

 
Voorwaar, de God van Abraham, Izaäk en Jakob zal Syrië 

een grote klap toebrengen, en velen rechtstreeks in de poel 

des vuurs werpen! 
 

Mattheüs 24, vers 28 tot en met 31  Hier staat geschreven: 
Waar het aas is, daar zullen de gieren zich verzamelen. Terstond na 

de verdrukking dier dagen zal de zon verduisterd worden en de 

maan zal haar glans niet geven en de sterren zullen van de hemel 
vallen en de machten der hemelen zullen wankelen. En dan zal het 

teken van de Zoon des mensen verschijnen aan de hemel en dan 

zullen alle stammen der aarde zich op de borst slaan en zij zullen 
de Zoon des mensen zien komen op de wolken des hemels, met 

grote macht en heerlijkheid. En Hij zal zijn engelen uitzenden met 
luid bazuingeschal en zij zullen zijn uitverkorenen verzamelen uit de 

vier windstreken, van het ene uiterste der hemelen tot het andere.  
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Johannes 3, vers 16 tot en met 19  Want alzo lief heeft God de 

wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 

naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het 
licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever 

gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. 
De bode engel Gods sprak verder, 

 

Voorwaar Syrië en gij, Assad, hoor! 
Gij zult deze klap niet kunnen verwerken! 

 
Johannes 3, vers 36  Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven; 

doch wie aan de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, 

maar de toorn Gods blijft op hem. 
 

Voorwaar, wereld!  

Als gij niets tegen het uitmoorden van de Christenen in Syrië doet, 
dan zal God Zijn straf sturen en u met Zijn hand slaan! Mijn naam 

is Revelado.  
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en 

verdween. 

 

 
 

Bemoedig en bezoek de ouderen! 
 
BOODSCHAP GODS VAN BEMOEDIGING EN ADVIES: VAT WEER 

MOED, WANT GOD IS GOED, EN OOK VOOR DE ALLEENSTAANDEN, 

DE OUDEREN, TOT HULP BEREID! BEMOEDIG EN BEZOEK DE 
OUDEREN! 

 
 

Volledige weergave: 
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Hallo, van harte welkom! Op 8 mei 2014 bracht een bode engel van 

God, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, deze boodschap over 

aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Isa, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Lovesadai 

en ik ben een bode engel Gods.  

 
Voorwaar, gedenk de alleenstaanden, de ouderen! 

Bemoedig hen en behandel hen, zoals gij ook behandeld wilt 
worden. Voorwaar, sommigen zitten hun laatste dagen af te tellen 

voor het raam, en weer anderen zijn door familie in de steek 

gelaten, of krijgen nimmer een bezoekje. Voorwaar, 
 

Lees voor: Psalm 143, vers 5 tot en met 8  Daar staat 
geschreven: Ik gedenk aan de dagen van ouds, ik overpeins al uw 

daden, ik overdenk de werken uwer handen. Ik strek mijn handen 

tot U uit, mijn ziel smacht naar U als een dorstig land. Sela. 
Antwoord mij haastelijk, HERE, mijn geest bezwijkt, verberg uw 

aangezicht niet voor mij, opdat ik niet worde als wie in de groeve 

neerdalen. Doe mij in de morgen uw goedertierenheid horen, want 
ik vertrouw op U; maak mij de weg bekend, die ik gaan moet, want 

tot U hef ik mijn ziel op.  
 

Zo spreekt de Heer Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, 

tot u. 
 

1 Korinthiërs 3, vers 17  Zo iemand Gods tempel schendt, God 
zal hem schenden. Want de tempel Gods, en dat zijt gij, is heilig! 

 

Galaten 5, vers 22  Maar de vrucht van de Geest is liefde, 
blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, 

trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. 

 
Spreuken 19, vers 1  Beter een arme die in oprechtheid wandelt, 

dan een verkeerde van lippen, die bovendien dwaas is. 
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Wijsheid 5, vers 14 tot en met 16  De hoop van de goddelozen 
is als kaf dat verwaait in de wind, hij is als stuifsneeuw, 

voortgejaagd door de storm, als rook die door de wind wordt 

weggeblazen. Hij vervliegt als de herinnering aan een gast die na 
één dag weer vertrekt. Maar de rechtvaardigen leven tot in 

eeuwigheid; de Heer zorgt voor hun loon, de Allerhoogste waakt 
over hun lot. Daarom ontvangen zij een schitterende kroon en een 

sierlijke diadeem uit de hand van de Heer. Hij beschermt hen met 

zijn rechterhand, achter het schild aan zijn arm zijn zij veilig. 
 

Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, 
dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die 

in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. 

 
Spreuken 17, vers 6  De kroon der ouden zijn kindskinderen en 

de eer der kinderen zijn hun ouders.  
 

Voorwaar, wat gij gedaan hebt aan hen, hebt gij aan Mij 

gedaan! spreekt de Heer. 
Velen hebben een bemoediging nodig, en bovendien u nodig. Vertel 

over Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, en dat het oude 

vergeven als men een relatie aangaat met Hem.  
 

Lees voor: Sirach 2, vers 7 tot en met 15  Jij die ontzag voor de 
Heer hebt, zie uit naar zijn ontferming en wijk niet af, dan val je 

niet. Jij die ontzag hebt voor de Heer, vertrouw op hem, dan valt je 

loon je niet uit handen. Jij die ontzag hebt voor de Heer, hoop op 
het goede, op ontferming en eeuwige vreugde, want eeuwige 

vreugde is het loon dat hij je schenkt. Kijk naar de generaties van 
vroeger: Was er ook maar iemand die op de Heer vertrouwde en 

werd teleurgesteld? Was er ook maar iemand die volhardde in 

ontzag voor hem en niet werd gehoord? Was er ook maar iemand 
die hem aanriep en onopgemerkt bleef? De Heer heeft immers 

medelijden en ontfermt zich, vergeeft zonden en redt in tijden van 

verdrukking. Wee de laffe harten en de slappe handen, de zondaar 
die twee paden bewandelt. Wee het wankelmoedig hart, want het 

heeft geen vertrouwen; daarom wordt het niet beschermd. Wee 
jullie die niet langer volharden, wat zul je doen als God je opzoekt? 
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Wie ontzag heeft voor de Heer verzet zich niet tegen zijn woorden, 
wie hem bemint volgt zijn wegen.  

De bode engel Gods sprak verder, 

 
Voorwaar, vat weer moed, want God is goed, en ook voor de 

alleenstaanden, de ouderen, tot hulp bereid. 
Gedenk hen ook in uw gebeden. 

 

Johannes 8, vers 29  Hier staat geschreven – en dit zegt de Heer 
u ook: En die Mij gezonden heeft, is met Mij. Hij heeft Mij niet 

alleen gelaten, want Ik doe altijd wat Hem behaagt.  
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 

verdween. 
 

 

 

Mededeling: 
www.evangelicalendtimemachine.com/ 
 

UITLEG WORDT GEGEVEN OVER HET DOEL VAN DE NIEUWE 
WEBSITE:  WWW.EVANGELICALENDTIMEMACHINE.COM/ EN 

MEDEDELINGEN. DE BODE ENGEL BRACHT DEZE BOODSCHAP, 
VOOR DE 100% WOORD VOOR WOORD, OVER AAN PROFEET 

BENJAMIN.  

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Ik ben profeet Benjamin Cousijnsen. Op 

donderdag 8 mei 2014 kreeg ik de volgende boodschap van een 
bode engel Gods, die ik graag met u wil delen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Isa, Jezus Christus.  

 
Voorwaar, hoor aandachtig, 

 

http://www.evangelicalendtimemachine.com/
http://www.evangelicalendtimemachine.com/
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De websites Eindtijdnieuws en EndzeitBotschaften en 
RuachaYeshuShalom, en ook de website 

WorkersoftheLastDays en Eindtijdspace en overige, verhuizen 

naar de nieuwe website: EvangelicalEndtimemachine, die ook via 
uw mobiel te bezoeken is, via: 

www.evangelicalendtimemachine.com 
 

Voorwaar, men ziet via de website Homepagina een time 

machine, met een radio waar men muziek kan luisteren, als 
men op de radio klikt.  

En verder ziet u gekleurde balken met diversen, die u kunt 
aanklikken. De Homepagina op uw mobiel ziet er iets anders uit, 

maar het werkt hetzelfde als u op de gekleurde balk klikt. Ook 

worden, onder de Languages, de talen van de video’s aangegeven. 
Als voorbeeld: klikt men op Dutch? Dan hoort en ziet men een 

Nederlandse video. Voorwaar, mijn naam is Rafida en ben een bode 
engel Gods. 

 

Deze EvangelicalEndtimemachine is tot stand gebracht door 
Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, die razendsnel 

wereldwijd de boodschappen wil verspreiden, en vele harten 

wil aanraken en genezen via deze Evangelical Endtime 
Machine! 

 
Openbaring 22, vers 6  En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn 

getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der 

profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen 
hetgeen weldra geschieden moet. 

 
Voorwaar, deel deze boodschap met anderen en spreek over 

de Endtime Machine, en red zielen! 

De bode engel Gods sprak verder, Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, 
Shalom!  

 

 
 

Het wonder is geschied! 
 

http://www.evangelicalendtimemachine.com/
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EEN AANTAL VAN DE WERKERS VAN DE LAATSTE DAGEN MOEST 
LANGER WACHTEN OP HUN EMBLEEM. HOOR/LEES, HOE GOD 

ZORGDE, DAT DE EMBLEMEN, DIE HIJ ZELF INGEZEGEND HAD, OP 

DE PLAATS VAN BESTEMMING AANKWAMEN! 
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Op 9 mei 2014 bracht de bode engel, 
Rafaël, het volgende verslag over aan eindtijdprofeet Benjamin 

Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Isa, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Rafaël, en 
ben een bode engel Gods. 

 
Voorwaar, ik werd uitgezonden vanwege enkele emblemen, 

die de werkers van de laatste dagen zouden ontvangen.  

Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, heeft deze emblemen in 
Zijn handen gehad en ingezegend. Voorwaar, sommige van de 

emblemen kwamen niet aan op de plaats van bestemming. Satan 

wou niet, dat de onderscheidingsemblemen van de Heer zelf zouden 
aankomen. De emblemen werden gescand en tegengehouden 

vanwege metalen. Eerst dacht men aan een bom; na overleg werd 
het even opgeborgen. Dit is aan profeet Benjamin Cousijnsen 

geopenbaard in beelden. 

 
Voorwaar, Marion besloot een klacht in te dienen bij de 

PostNL, en belde zelfs om het te achterhalen. 
Langer dan vier weken waren vele emblemen weg. Profeet 

Benjamin Cousijnsen sprak hierover in zijn gebed, en de Heer 

sprak, Ik kom hierop terug! 
Benjamin dacht, ‘Ja, wanneer?’ 

Een dag erna zei de Heer: Profeet Benjamin, Ik de Here Yeshua 

HaMashiach, Isa, Jezus Christus, zal een wonder doen.  
Toen, kort erna, mailde één van de werkers dat het embleem was 

aangekomen. Benjamin snapte het niet… ze waren toch opgeborgen 
en in beslag genomen? 
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Voorwaar, zoals zilver en goud door het vuur gaan, werd ik, Rafaël, 
uitgezonden en verkleedde mij in hoge rang, en plaatste de pakjes 

op de lopende band voor verzending, en blokkeerde de scanners en 

gaf zelfs andere camerabeelden van een koffer, die drie uur later 
aan zou komen. Iemand zei, “Ik ken u niet!” en ik zei, Ik u wel, 

zorg dat alles goed aankomt.  
“Ja”, zei hij, en alles werd met eerbied ingeladen. 

 

Jeddy en Connie en Theresa, en vele andere werkers, hebben 
het nu ontvangen.  

Drie moeten nog afgeleverd worden: het embleem van Chaesmin, 
van Tiniati en van Jemuel. 

Voorwaar, aanbid noch het embleem, noch engelen, noch krachten, 

noch een beeld of enige gestalte! Maar aanbid altijd alleen Yeshua 
HaMashiach, Isa, Jezus Christus, de opgestane Heer, die leeft! 

Amen. 
 

Jeremia 32, vers 27  Lees dit voor: Zie, Ik, de HERE, ben de God 

van al wat leeft; zou voor Mij iets te wonderlijk zijn? 
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 

verdween. 
 

 
 

Een nieuw hart zal Ik u geven! 
 
PROFETISCHE, BEMOEDIGENDE BOODSCHAP GODS, O.A.: IK ZAL 

U WEGHALEN UIT DE VOLKEN EN U BIJEENVERGADEREN UIT ALLE 

LANDEN, EN IK ZAL U BRENGEN NAAR UW EIGEN LAND; IK ZAL 
REIN WATER OVER U SPRENGEN! 

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 9 mei 2014, in de namiddag, werd 

deze boodschap Gods woord voor woord overgebracht door een 

bode engel van God, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, aan 
eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 
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Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Isa, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Ruebeah. 

Voorwaar, kadosh, kadosh, kadosh! Heilig is Yeshua HaMashiach, 
Isa, Jezus Christus.  

 
Voorwaar, gij luistert wederom naar een boodschap van 

profeet Benjamin Cousijnsen, Gods geliefde eindtijdprofeet. 

Voorwaar, zou dan dit uw boodschap zijn? 
 

Psalm 94, vers 17 tot en met 19, en vers 21 en 22  Indien de 
HERE mijn hulp niet was geweest, mijn ziel zou bijna in de stilte 

gewoond hebben. Als ik dacht: Mijn voet wankelt – dan 

ondersteunde mij uw goedertierenheid, o HERE. Bij de veelheid van 
mijn gedachten in mijn binnenste verkwikten uw vertroostingen 

mijn ziel.  
Zij maken jacht op het leven van de rechtvaardige, en onschuldig 

bloed verklaren zij schuldig. Maar de HERE was mij tot een burcht, 

en mijn God de rots mijner toevlucht. 
 

Voorwaar, laat uw tranen maar vloeien. 

Ik ben een bode engel Gods, hoor aandachtig! Want zo spreekt de 
Heer tot u. 

 
Jeremia 29, vers 11, 12 en 13  Want Ik weet, welke gedachten 

Ik over u koester, luidt het woord des HEREN, gedachten van vrede 

en niet van onheil, om u een hoopvolle toekomst te geven. Dan zult 
gij Mij aanroepen en heengaan en tot Mij bidden, en Ik zal naar u 

horen; dan zult gij Mij zoeken en vinden, wanneer gij naar Mij 
vraagt met uw ganse hart. 

 

Voorwaar, ga met uw hart naar de Koning van uw hart, 
Jahweh, Elohím, Adonai, Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus 

Christus. 

 
Lees voor: Ezechiël 36, vers 24 tot en met 27  Hier staat 

geschreven: Ik zal u weghalen uit de volken en u bijeenvergaderen 
uit alle landen, en Ik zal u brengen naar uw eigen land; Ik zal rein 

water over u sprengen, en gij zult rein worden; van al uw 
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onreinheden en van al uw afgoden zal Ik u reinigen; een nieuw hart 
zal Ik u geven en een nieuwe geest in uw binnenste; het hart van 

steen zal Ik uit uw lichaam verwijderen en Ik zal u een hart van 

vlees geven. Mijn Geest zal Ik in uw binnenste geven en maken, 
dat gij naar mijn inzettingen wandelt en naarstig mijn 

verordeningen onderhoudt. 
De bode engel Gods sprak verder, 

 

Voorwaar, God is liefde en bewogen over u! 
Geen probleem is te groot, en Hij wil uw hart vullen met Zijn vrede, 

en wil u nieuwe hoop geven en kracht en liefde. Voorwaar, richt u 
op! Hij, die in uw hart is, is groter dan wie in de wereld is.  

 

Lees voor: Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de 
wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. 

 

De bode engel Gods sprak, Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! en 
verdween. 

 

SHALOM 
 

 
 

De manvrouw met de baard, Conchita Wurst! 
 
HOOR AANDACHTIG NAAR DEZE WAARSCHUWENDE BOODSCHAP 

GODS! DE WAARHEID OVER DE MANVROUW CONCHITA WURST! 

DE BODE ENGEL VAN GOD SPRAK: VOORWAAR, DIT LIED ROEPT 
WAARLIJK EEN DEMOON OP! 

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, welkom! Op 11 mei 2014 bracht een bode engel van God, 

van de God van Abraham, Izaäk en Jakob, deze waarschuwende en 

openbarende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin 
Cousijnsen. 
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Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Isa, Jezus Christus van Nazareth.  

 
Voorwaar, hoor aandachtig naar deze waarschuwing Gods, 

wereld! 
Voorwaar, kadosh, kadosh, kadosh, heilig is Hij, Adonai, Jahweh! 

Word wakker! 

 
Voorwaar, ik openbaar u de waarheid over de manvrouw 

Conchita Wurst, ook bekend als de vrouw met de baard, die 
op 10 mei 2014 het Eurosongfestival won. 

Voorwaar, zó heeft God het bedoeld, wat gij nu hoort, en God 

maakt geen fouten: 
 

Genesis 1, vers 27 en 28  En God schiep de mens naar zijn 
beeld; naar Gods beeld schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij 

hen. En God zegende hen en God zeide tot hen: Weest vruchtbaar 

en wordt talrijk… tot zover. 
 

Conchita Wurst zong ‘Rise Like a Phoenix’, dat velen 

beïnvloedt, die niet Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, 
hebben aangenomen. 

Voorwaar, dit lied roept waarlijk een demoon op! De song staat 
voor een gevallen engel, die herrijst uit de as, en staat verder voor 

een engel der duisternis, met macht en kracht. Voorwaar, de 

winnaar van het Songfestival 2014, de vrouw die een man is, en als 
vrouw met baard, en velen beïnvloedt en hypnotiseert, en zich 

voordoet als een engel des lichts, is een vertegenwoordiger van de 
gevallen engelen. Zo spreekt de Heer: Hoor, 

 

2 Korinthiërs 11, vers 13 en 14  Want zulke lieden zijn schijn-
apostelen, bedrieglijke arbeiders, die zich voordoen als apostelen 

van Christus. Geen wonder ook! Immers, de satan zelf doet zich 

voor als een engel des lichts. 
 

Zo spreekt de Heer! 
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Leviticus 18, vers 22  En gij zult geen gemeenschap hebben met 
een, die van het mannelijk geslacht is, zoals men gemeenschap 

heeft met een vrouw: een gruwel is het. 

 
Romeinen 1, vers 25 tot en met 28  Zij immers hadden de 

waarheid Gods vervangen door de leugen en het schepsel vereerd 
en gediend boven de Schepper, die te prijzen is tot in eeuwigheid. 

Amen. Daarom heeft God hen overgegeven aan schandelijke lusten, 

want hun vrouwen hebben de natuurlijke omgang vervangen door 
de tegennatuurlijke. Eveneens hebben de mannen de natuurlijke 

omgang met de vrouw opgegeven, en zijn in wellust voor elkander 
ontbrand, als mannen met mannen schandelijkheid bedrijvende en 

daardoor het welverdiende loon voor hun afdwaling in zichzelf 

ontvangende. En daar zij het verwerpelijk achtten God te erkennen, 
heeft God hen overgegeven aan een verwerpelijk denken om te 

doen wat niet betaamt. 
 

Voorwaar, ook het lied van Oostenrijk, de vrouw met de 

baard, is een gruwel in Gods ogen, evenzo het 
tegennatuurlijke! 

Verder is het een duistere, geheime, occulte boodschap. En deze 

demoon, de phoenix, is één van de symbolen in Reiki. Deze song is 
een leugen, en het brengt het rijk der duisternis over! Men brengt 

hiermee een roep naar de demoon, en activeert, door te luisteren 
naar deze beïnvloedingssong, de gevallen engelenwereld. 

Voorwaar, ik zeg u in de almachtige naam van Yeshua HaMashiach, 

Isa, Jezus Christus, om niet te luisteren naar Conchita Wurst, deze 
vertegenwoordiger van de gevallen engelenwereld, de vrouw met 

de baard!  
 

Voorwaar, hebt gij wel gekeken, reinigt u dan en vraag om 

bescherming. 
En bedek u onder het Bloed van Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus 

Christus. Voorwaar, het is waarlijk belangrijk, om Hem, Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus, in uw leven aan te nemen als uw enige 
Heer en Verlosser. Zonder Hem in uw leven, wordt men zo 

overgenomen. Voorwaar, mijn naam is Seddia en ben een bode 
engel Gods. 
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Deel deze boodschap, want gij zijt gewaarschuwd! 
Wie zich inlaat met deze machten der duisternis, en tegen Gods 

wetten ingaat en voor het tegennatuurlijke kiest, kiest waarlijk voor 

de duisternis, en zal Gods Koninkrijk nimmer beërven! 
 

Lees voor: Johannes 3, vers 16, 17 en 18  Want alzo lief heeft 
God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 

opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig 

leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, 
opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 

naam van de eniggeboren Zoon van God. 

De bode engel Gods sprak verder,  
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! en verdween. 
 

Marta, de stem en echtgenote van profeet Benjamin 

Cousijnsen, zei na de boodschap het volgende:  
Mocht u zich hierin herkennen, bent u misschien zelf ingewijd in 

Reiki en ook besmet geraakt met dit symbool, deze macht van het 

rijk der duisternis? Bent u een cursus begonnen? Dan heeft u dus 
de binding, ook al zeggen ze dat het van het licht is: de boze 

verdraait alles, die verdraait de waarheid van God. Dus ze doen 
zich voor als ‘engelen van licht’ en noem maar op. Maar Gods 

woord is de onvervalste waarheid! Mocht u aan Reiki of aan muziek 

vastzitten, of beïnvloed zijn geraakt, wordt u aangevallen? Vroeg of 
laat wordt men in deze Reiki wereld bijvoorbeeld, omdat u vastzit 

aan deze machten, door het rijk der duisternis opgeslokt en 
opgeëist. Dan zeg ik u: alleen in God, in de Here Jezus Christus, is 

waarlijk licht, liefde, vrede en volmaakte blijdschap. Alleen Zijn 

kracht is groter dan welke macht dan ook uit het rijk der duisternis!  
 

Mocht u werkelijk voor Jezus Christus willen kiezen, luister 

dan naar onze gebeden met een verlossingsgebed.  
Maar ga ook naar een volle evangelische kerk of pinksterkerk, en 

laat de banden van het rijk der duisternis en alle Reiki symbolen en 
alle namen verbreken, in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus. De Heer zal u waarlijk vrijmaken. Zorg er voor, dat u deze 
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stap neemt om waarlijk vrij te komen, want de leugen van deze 
machten is, dat ze u van alles beloven, gezondheid en kracht en 

licht en vrede. Maar het is de dwaling van het rijk der duisternis! De 

bode engel gaf ook aan: deze demoon, die zich voordoet als de 
phoenix, is in feite de duivel, die herrijst uit de as. En dat is ook de 

boodschap van de gevallen engelenwereld, die men doorgeeft aan 
de wereld, en die de wereld wil overnemen. Hoe doen ze dat? Door 

de mens als het ware iets aantrekkelijks aan te bieden: gezondheid, 

vrede, kracht, eenheid, blijdschap… Uiteindelijk geven ze u dat 
koekje, en op het moment dat ze u hebben, trekken ze u het rijk 

der duisternis in! Vroeg of laat gaat u dat ervaren in uw leven.  
En ik zeg u: alleen Jezus Christus is de Weg en de Waarheid. Hij is 

Degene die u de liefde, de kracht, de vrede, de blijdschap en de 

verlossing wil geven. Alleen Hij zal u waarlijk vrijmaken en u 
datgene geven, wat u nodig hebt. Het belangrijkste is, dat Jezus 

Christus u heeft vrijgekocht van welke demonische macht uit de hel 
dan ook. Het Bloed en het vuur van Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus, reinigt tot op het diepste niveau van uw ziel!  

 
Trap niet in de Reiki leugens, of de New Age leugens, die 

zeggen dat ze voor vrede en liefde gaan.  

Want ze verkondigen al deze dingen, maar zonder het benoemen 
van: ‘via Jezus Christus’. En dat is nu precies wat de boze wil: u 

wijsmaken dat u god bent! Maar ze verdraaien de waarheid. U bent 
wel goddelijk geschapen, maar u bent God niet. Maar God wil wel in 

u komen wonen, de Heer wil in u leven via Zijn Heilige Geest.  

Dus hoort u de verdraaiing – en zo doet de boze dit door middel 
van heel veel New Age literatuur, door heel veel mensen te 

beïnvloeden, die door deze machten der duisternis dingen gaan 
schrijven, die heel mooi zijn, maar uiteindelijk leiden ze nergens 

heen. Er is één Weg, één Waarheid en het Leven, en dat is Jezus 

Christus. Alleen door Jezus Christus, Yeshua HaMashiach, komt u 
tot God. God de Vader heeft dat mogelijk gemaakt, door Zijn Zoon 

Jezus Christus te sturen: het liefste wat Hij had, gaf Hij. Jezus gaf 

Zijn leven voor u, om deze kloof te herstellen! Neem Jezus Christus 
vandaag nog aan. En ik druk u op het hart: ga en neem die stap, 

ga naar een volle evangelische kerk of pinksterkerk. Laat voor u 
bidden, laat elke binding in de almachtige naam van Jezus Christus 
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verbreken! Er is er maar EEN die sterker is dan welke macht dan 
ook uit de hel, dat is alleen Jezus Christus. 

 

Gods zegen, Amen! 
 

 
 

Hier ben ik, Yeshua HaMasiach! 
 
VOORWAAR, ALS GIJ DIT BIDT, DOE DIT DAN IN OVERGAVE EN 

NEDERIGHEID! JOH. 8:31-32 EN JOH. 10.27  

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Ik ben profeet Benjamin Cousijnsen. Op 

12 mei 2014 kreeg ik de volgende boodschap, die ik graag met u 
wil delen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare, almachtige naam van 

Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus.  

 
Voorwaar, als gij bidt, doe dit in overgave en nederigheid. 

Zeg: “Kadosh, kadosh, kadosh, heilig, heilig, heilig is Jahweh, el 

Elohím, Adonai, Mijn Rabboeni, Mijn Meester en zachtmoedige Heer. 
Ik open mijn hart, hier ben ik. Verleen mij genade en bevrijd mij 

van al mijn angsten en ziekten en zonden. Reinig mij, kom maar, 
Heilige Geest, stort uw vuur! Ik erken Yeshua HaMashiach, Isa, 

Jezus Christus als enige Heer en Koning in mijn hart en leven, en 

beloof u om mijn relatie met u te onderhouden. In uw gezag mag ik 
het volgende zeggen: in de almachtige naam van Yeshua 

HaMashiach, Isa, Jezus Christus van Nazareth, verbreek ik elke 
angst en ziekte en elk bolwerk van satan, en vernietig ik elke 

magische, duivelse kracht en macht, en verbreek ik het juk en de 

gebondenheid met het kostbaar Bloed, dat alles overwint en de 
slang voorgoed vertrapt! Daar is kracht, wonderbare kracht in het 

dierbaar Bloed van het Lam, Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus 

Christus! Dank u, u maakt alles nieuw. Uw liefde en vergeving, uw 
Bloed en gezag raakte mij aan. Dank u, mijn enige Rabboeni. U 
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bent mijn Koning! Kadosh, kadosh, kadosh, heilig, heilig, heilig bent 
u en zeer te prijzen. Amen!” 

 

Voorwaar, mijn naam is Pedasa en ik ben een bode engel Gods. 
 

Johannes 8, vers 31 en 32  Jezus dan zeide tot de Joden, die in 
Hem geloofden: Als gij in mijn woord blijft, zijt gij waarlijk 

discipelen van Mij en gij zult de waarheid verstaan, en de waarheid 

zal u vrijmaken.   
Johannes 10, vers 27  Mijn schapen horen naar mijn stem en Ik ken 

ze en zij volgen Mij. 
 

Voorwaar, gij zijt het eigendom nu en een kind van God, en 

Hij beschermt u onder Zijn kostbaar, dierbaar Bloed. 
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 
 

 

Over de Film ‘Noah’! 
 

VOORWAAR, SPRAK DE BODE ENGEL, DE FILM ‘NOAH’ IS EEN 

VERDRAAIING VAN DE WAARHEID, EN ZIT VOL LEUGENS! DE HEER 
YESHUA HAMASIACH OPENBAART U ECHTER DE VOLLE WAARHEID!  

TIP: LEES HET BOEK HENOCH: 

http://theologienet.nl/documenten/henoch.pdf 
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Op 12 mei 2014 bracht een bode engel 
Gods deze openbarende en waarschuwende boodschap Gods over, 

woord voor woord, aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, 
Benjamin Cousijnsen, namens de God van Israël, de God van 

Abraham, Izaäk en Jakob. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Isa, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Charkadia 

en ik ben een bode engel Gods. 
 

http://theologienet.nl/documenten/henoch.pdf
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Voorwaar, de film ‘Noah’ is een verdraaiing van de waarheid 
en zit vol leugens! 

Zelfs de reuzen in de film waren goedaardig en hielpen met het 

bouwen van de ark. Voorwaar, leest u de waarheid over de reuzen 
in: 

 
Henoch, Hoofdstuk 7, vers 4 en 5, vanaf: Dezen verorberden 

alles wat de mensen voortbrachten. En toen de mensen ze niet 

langer konden onderhouden, keerden de reuzen zich tegen hen en 
aten mensen op. Tot zover. 

 
En dit is de waarheid: ze waren niet goedaardig! 

Voorwaar, Hollywood en de Media worden gebruikt om velen van 

God af te trekken, en de waarheid over de Christenen wordt vaak 
verwijderd. En zelfs verspreidt men nepnieuws via het 

televisienetwerk, zodat de Christenen nog meer gehaat worden.  
 

Voorwaar, profeet Benjamin Cousijnsen openbaarde al veel 

profetische gebeurtenissen, waar ook gesproken werd over 
de technologische gevallen engelen, die de wetenschap 

kennis op aarde ver te boven gaan.  

Men wil de mensen laten geloven wat ze horen en zien, en de 
hersenen beïnvloeden via 3D en 4D, en zelfs tot 8D levensechte 

versterkte beelden! Voorwaar, onderschat hun sluwheid niet, want 
alles staat in het teken van de totale controle en overname van de 

mens. Voorwaar, satan noemt zijn wereld zelfs wonderwereld. Alle 

beelden gaan zo ver, tot het punt dat men geen 3D tot en met 8D 
meer nodig heeft, noch een virtueel programma, want waar de 

gevallen engelen naartoe werken, is dat de mens vertrouwd raakt 
en rechtstreeks oog in oog komt te staan met het onzichtbare, wat 

zichtbaar zal zijn: namelijk de gevallen engelen, de bezoekers uit 

de ruimte. Nu zijn het nog gemanipuleerde beelden, die velen 
verblinden. Maar meer en meer zal het onzichtbare zichtbaar zijn, 

en de gevallen engelen zich vertonen.  

 
Voorwaar, dit is geen science fiction, maar de volle 

waarheid! 
Ook zal men een lacer cap gebruiken, die ooit voor games gebruikt 

werd, met levensechte beelden, om mensen te dwingen die cap op 
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te doen, waarbij men een uitnodiging krijgt, om Yeshua 
HaMashiach, Isa, Jezus Christus, af te zweren, en het getal 6 6 6, 

666 van het beest, aan te nemen.  

 
Voorwaar, o wee, wereld, het is beter dat gij zich bekeert, 

want de chaos komt!  
En waar uw hart vol van is, daar zal uw ziel zijn! Voorwaar, als gij 

die nu luistert, uw vrouw of kennis of man of kind mist, treur dan 

niet: zij hadden voor Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, 
gekozen, en zijn opgenomen, thuisgehaald. Maar o wee u, 

achterblijvers! 
 

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Lees dit voor. Hier staat 

geschreven: Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn 
eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem 

gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft 
zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld 

veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie 

in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds 
veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de 

eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de 

wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben 
dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die 

kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn 
werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat 

tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat zij in God verricht 

zijn. 
 

De bode engel Gods sprak verder, Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, 
Shalom!  

 

 
 

Geen vreemde vogels te vinden! 
 
VOORWAAR, GOD HEEFT OOK U MET LIEFDE GEMAAKT! EEN 

BIJZONDERE BOODSCHAP WERD OVERGEBRACHT. ‘VREEMD, EEN 

VOGELBOODSCHAP?’ WELNEE! BEDENK, GOD HEEFT MET ALLES 
EEN DOEL, EN OOK U MET VEEL LIEFDE GEMAAKT! 
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Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op de avond van 12 mei 2014 bracht de 

volgende bode engel Gods deze boodschap Gods over aan 
eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 
HaMashiach, Isa, Jezus Christus. Voorwaar, ik ben de bode engel 

Gods en mijn naam is Rafaël.  
 

Voorwaar,  

 
Genesis 1, vers 21  Toen schiep God de grote zeedieren en alle 

krioelende levende wezens, waarvan de wateren wemelen, naar 
hun aard, en allerlei gevleugeld gevogelte naar zijn aard. En God 

zag, dat het goed was. 

 
Voorwaar, ik ben uw reisleider… 

Kijk daar eens! Hoeveel vogels staan beschreven in Leviticus 11, 

vers 15 tot en met 19? Sla uw Bijbel eens open, tel ze eens.  
 

In de natuurgebieden zie je hoe de dieren zó zelfstandig 
zijn, dat ze voor hun nest zorgen en eten.  

Je kunt je keer op keer verbazen, hoe een dier het redt. En je hoort 

telkens de dankbaarheid, en ze beginnen weer te fluiten. 
 

Lees voor: Jesaja 40, vers 26  Heft uw ogen naar omhoog en ziet: 
wie heeft dit alles geschapen? Hij, die het heer daarvan in groten 

getale uitleidt en elk daarvan bij name roept door de grootheid 

zijner sterkte en omdat Hij geweldig van kracht is; er blijft niet één 
achter. 

En vers 28 tot en met 31  Weet gij het niet, hebt gij het niet 

gehoord? Een eeuwig God is de HERE, Schepper van de einden der 
aarde. Hij wordt noch moede noch mat, zijn verstand is niet te 

doorgronden. Hij geeft de moede kracht en de machteloze 
vermeerdert Hij sterkte. Jongelingen worden moede en mat, zelfs 

jonge mannen struikelen, maar wie de HERE verwachten, putten 
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nieuwe kracht; zij varen op met vleugelen als arenden; zij lopen, 
maar worden niet moede; zij wandelen, maar worden niet mat. 

 

Mattheüs 6, vers 26  Ziet naar de vogelen des hemels: zij zaaien 
niet en maaien niet en brengen niet bijeen in schuren, en toch 

voedt uw hemelse Vader die; gaat gij ze niet verre te boven? 
 

Exodus 19, vers 4  Gij hebt gezien, wat Ik de Egyptenaren heb 

aangedaan, en dat Ik u op arendsvleugelen gedragen en tot Mij 
gebracht heb. 

 
Deuteronomium 32, vers 11 en 12  Als een arend, die zijn 

broedsel opwekt, over zijn jongen zweeft, zijn wieken uitspreidt, er 

een opneemt en draagt op zijn vlerken, zo heeft hem de HERE 
alleen geleid, en geen vreemde god stond hem terzijde.  

 
Psalm 91, vers 4 en 5  Met zijn vlerken beschermt Hij u, en onder 

zijn vleugelen vindt gij een toevlucht; zijn trouw is schild en 

pantser. Gij hebt niet te vrezen voor de verschrikking van de nacht, 
voor de pijl, die des daags vliegt. 

 

Voorwaar, God heeft u met liefde gemaakt. 
En zoals Hij voor de dieren zorgt, zorgt Hij ook voor u! 

 
Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, 

dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die 

in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. 
 

Ik ga weer, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 
verdween. 

 

SHALOM 
 

 

 
 

Man! Schoonheid kan bedrieglijk zijn! 
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BOODSCHAP GODS: EEN GOEDE OF EEN SLECHTE VROUW! EEN 
BODE ENGEL VAN DE HERE GOD GAF DEZE BOODSCHAP WOORD 

VOOR WOORD DOOR AAN PROFEET BENJAMIN COUSIJNSEN! 

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 12 mei 2014 bracht een bode engel 

Gods de volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet 
Benjamin Cousijnsen.  

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Isa, Jezus Christus. Voorwaar, ik ben de bode engel 

Gods en mijn naam is Palscha. 
 

Voorwaar, 
 

Spreuken 26, vers 16  De luiaard is wijzer in eigen oog dan zeven 

die verstandig antwoord geven.  
Spreuken 6, vers 9 en 10  Hoelang, luiaard, zult gij neerliggen, 

wanneer zult gij opstaan uit uw slaap? Nog even slapen, nog even 

sluimeren, nog even liggen met gevouwen handen. 
Spreuken 6, vers 25  Begeer haar schoonheid niet in uw hart, laat 

zij u niet vangen met haar wimpers.  
 

Sirach 25, vers 21  Bezwijk niet voor de schoonheid van een 

vrouw en zet je zinnen niet op haar.  
 

Voorwaar, de schoonheid van een vrouw kan bedrieglijk zijn! 
 

Sirach 25, vers 16  Ik leef liever samen met een leeuw en een 

draak dan met een kwaadaardige vrouw. 
Sirach 25, vers 17  De kwaadaardigheid van een vrouw verandert 

haar blik en maakt haar gezicht zo nors als dat van een beer.  

Sirach 25, vers 23  Een vernederd gemoed, een treurig gezicht en 
pijn in het hart, daartoe leidt een kwaadaardige vrouw. Wie haar 

man ongelukkig maakt, bezorgt hem slappe handen en knikkende 
knieën.  
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Sirach 26, vers 1 tot en met 4  Gelukkig is de man van een goede 
vrouw, hij leeft twee keer zo lang. Een sterke vrouw geeft haar man 

vreugde, hij zal in vrede oud worden. Met een goede vrouw is men 

uitstekend bedeeld, ze wordt geschonken aan wie ontzag heeft voor 
de Heer. Rijk of arm, zo’n man is gelukkig, zijn gezicht staat altijd 

opgewekt.  
Sirach 26, vers 27  Een praatzieke, kijvende vrouw is als een 

krijgstrompet waarvoor je op de vlucht slaat. Een man die met zo’n 

vrouw samenleeft, leeft voortdurend onder krijgsrumoer.  
 

Lees voor: Romeinen 12, vers 2  En wordt niet gelijkvormig aan 
deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw 

denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het 

goede, welgevallige en volkomene. 
En vers 21  Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin 

het kwade door het goede. 
 

Kolossenzen 3, vers 1 tot en met 4  Indien gij dan met Christus 

opgewekt zijt, zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus is, 
gezeten aan de rechterhand Gods. Bedenkt de dingen, die boven 

zijn, niet die op de aarde zijn. Want gij zijt gestorven en uw leven is 

verborgen met Christus in God. Wanneer Christus verschijnt, die 
ons leven is, zult ook gij met Hem verschijnen in heerlijkheid. 

 
1 Korinthiërs 3, vers 16 tot en met 19  Weet gij niet, dat gij 

Gods tempel zijt en dat de Geest Gods in u woont? Zo iemand Gods 

tempel schendt, God zal hem schenden. Want de tempel Gods, en 
dat zijt gij, is heilig! Laat niemand zichzelf misleiden! Indien iemand 

onder u meent wijs te zijn in deze tijd, hij worde dwaas, om wijs te 
worden. Want de wijsheid dezer wereld is dwaasheid voor God. 

Want er staat geschreven: Die de wijzen vangt in hun sluwheid. 

 
Johannes 3, vers 17  Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld 

gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld 

door Hem behouden worde. 
  

Galaten 5, vers 22  Maar de vrucht van de Geest is liefde, 
blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, 

trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. 
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Voorwaar, God kijkt altijd naar het hart, omdat schoonheid 

ook bedrieglijk kan zijn. 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 
verdween. 

 
 

 

Wereldleiders, weest gewaarschuwd! 
 

WAARSCHUWENDE BOODSCHAP GODS! DE ANTICHRIST WIL DE 

WERELD ALLES WEL GEVEN, MAAR ECHTER WEL OP ÉÉN 
VOORWAARDE... 

  
 

Volledige weergave: 

 
Van harte welkom! Op 13 mei 2014 bracht een bode engel Gods 

deze waarschuwende, openbarende, profetische boodschap Gods 
over aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin 

Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Isa, Jezus Christus.  

 
Voorwaar, vele wereldleiders zijn reeds in hun geest 

overgenomen, zonder dat men het doorheeft, door de 
antichrist via zijn handen. 

 

Psalm 92, vers 7  Een redeloos mens verstaat het niet, en een 
dwaas begrijpt dit niet. 

 
Voorwaar, 

 

Psalm 94, vers 8  Merkt op, gij redelozen onder het volk! En gij 
dwazen, wanneer zult gij verstandig worden?  
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Voorwaar, de antichrist heeft zelfs sommigen een contract 
laten tekenen, omdat de duivel een aanlokkelijk voorstel 

doet aan hen, de wereldleiders! 

 
Mattheüs 4, vers 8 en 9  Wederom nam de duivel Hem mede 

naar een zeer hoge berg en hij toonde Hem al de koninkrijken der 
wereld en hun heerlijkheid, en zeide tot Hem: Dit alles zal ik U 

geven, indien Gij U nederwerpt en mij aanbidt. 

 
Voorwaar, wil men het contract niet tekenen? 

Dan zal de antichrist hem of haar alle ellende voorspiegelen, die 
hem of haar te wachten zal staan.  

 

Openbaring 13, vers 8  En allen, die op de aarde wonen, zullen 
het beest aanbidden, ieder, wiens naam niet geschreven is in het 

boek des levens van het Lam, dat geslacht is, sedert de 
grondlegging der wereld. 

 

Voorwaar, de antichrist wil de wereldleiders alles wel geven, 
mits men zijn of haar ziel verkoopt, en hem, de antichrist, 

aanbidt en zich nederwerpt. 

Een handtekening op het contract zetten, is een contract aangaan 
met de duivel zelf! 

 
1 Petrus 5, vers 8 en 9  Wordt nuchter en waakzaam. Uw 

tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende 

wie hij zal verslinden. Wederstaat hem, vast in het geloof, wetende, 
dat aan uw broederschap in de wereld hetzelfde lijden wordt 

toegemeten. 
 

Voorwaar!  

 
Mattheüs 1, vers 22  Dit alles is geschied, opdat vervuld zou 

worden hetgeen de Here door de profeet gesproken heeft… tot 

zover. 
Voorwaar, mijn naam is Silesther en ben een bode engel Gods. 

 
Voorwaar, bekeer u, wereldleiders! 
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Als gij u verandert - zich bekeert - dan pas is er ook hoop voor de 
wereld! 

 

Openbaring 20, vers 15  En wanneer iemand niet bevonden werd 
geschreven te zijn in het boek des levens, werd hij geworpen in de 

poel des vuurs. 
 

Voorwaar, neem Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, 

aan in uw leven! 
Alleen Hij kan u redden.  

 
Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 

wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 

naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het 
licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever 

gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want 

een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het 
licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de 

waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat 
zij in God verricht zijn. 

Johannes 4, vers 22  Gij aanbidt, wat gij niet weet; wij aanbidden, 

wat wij weten, want het heil is uit de Joden. 
Johannes 8, vers 26  Ik heb veel over u te zeggen en te oordelen; 

maar die Mij gezonden heeft, is waar, en wat Ik van Hem gehoord 
heb, dat spreek Ik tot de wereld. 

En vers 12  Wederom dan sprak Jezus tot hen en zeide: Ik ben het 

licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de duisternis 
wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben. 

De bode engel Gods sprak verder, 

 
Voorwaar, ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! en verdween. 

 
SHALOM 
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Ik, Donder, zal spoedig weer toeslaan! 
 
PROFETISCHE MEDEDELENDE OPENBARING VAN GOD: DE BODE 

ENGEL DONDER VAT SAMEN, WAT HIJ, IN OPDRACHT VAN DE GOD 

VAN ABRAHAM, IZAÄK EN JAKOB, DIT JAAR HEEFT UITGEVOERD 
OP AARDE. EN OPNIEUW EEN WAARSCHUWING! 

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, welkom! Op 14 mei 2014 bracht de engel des Heren, de bode 

engel Gods Donder, deze profetische, mededelende en 
openbarende boodschap van God over aan eindtijdprofeet van de 

laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Isa, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Donder! 
 

Hoort gij een donder? 

Dan ben ik het, Donder! Voorwaar, ik bezocht vele landen, zoals 
China, Filipijnen, Engeland, India, Afrika, Spanje, Turkije. 

Voorwaar, in 2013 waarschuwde ik, de bode engel Donder, u ook 

al. Ik kom altijd in de almachtige naam van de Allerhoogste. En 
alles wat u onder ogen krijgt, is dus door ongehoorzaamheid, en 

het niet willen luisteren naar de God van Abraham, Izaäk en Jakob, 
gebracht. 

 

In 2014, op 3 mei, strafte ik, Donder, Afghanistan, en bracht 
een aardverschuiving, waar meer dan 2200 doden vielen.  

En 28 en 29 april 2014 bracht ik, Donder, tornado’s in de Verenigde 
Staten, en veel regen. En 19 april 2014 bracht ik in Mexico een 

zware aardbeving! Voorwaar, als u zich niet bekeert, zou het goed 

mogelijk kunnen zijn, dat ik, Donder, u een onaangenaam 
bliksembezoek breng. Voorwaar, 

 

Lukas 12, vers 49  Vuur ben Ik komen werpen op de aarde en wat 
is mijn wil, als het reeds ontstoken is? 
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Lees voor: Johannes 8, vers 23 en 24  En Hij zeide tot hen: Gij 

zijt van beneden, Ik ben van boven; gij zijt van deze wereld, Ik ben 

niet van deze wereld. Ik heb u dan gezegd, dat gij in uw zonden 
zult sterven; want indien gij niet gelooft, dat Ik het ben, zult gij in 

uw zonden sterven. 
 

Voorwaar, als profeet Benjamin Cousijnsen niet zo vaak om 

uitstel vroeg, waren vele landen er al niet meer! 
 

Genesis 18, vers 26  En de HERE zeide: Indien Ik te Sodom vijftig 
rechtvaardigen in de stad vind, zal Ik de gehele plaats vergiffenis 

schenken om hunnentwil. 

Genesis 19, vers 24  Toen liet de HERE zwavel en vuur op Sodom 
en Gomorra regenen, van de HERE, uit de hemel. 

Genesis 19, vers 25  En Hij keerde die steden om, benevens de 
gehele Streek, met al de inwoners der steden en het gewas van de 

aardbodem. 

 
Voorwaar, ga naar de God van Abraham, Izaäk en Jakob! 

Vraag om vergeving en breek uw afgoden af. En accepteer Yeshua 

HaMashiach, Isa, Jezus Christus van Nazareth, in uw leven. Want 
onverwachts kan het in één keer te laat zijn. Nodig Hem uit in uw 

hart en ga een relatie aan met Hem. 
 

Psalm 46, vers 9  Komt, aanschouwt de werken des HEREN, die 

verwoesting op aarde aanricht. 
 

Voorwaar, ik Donder zal spoedig weer toeslaan! 
 

Lees voor: Psalm 46, vers 2 tot en met 4  God is ons een 

toevlucht en sterkte, ten zeerste bevonden een hulp in 
benauwdheden. Daarom zullen wij niet vrezen, al verplaatste zich 

de aarde, al wankelden de bergen in het hart van de zee. Laat 

bruisen, laat schuimen haar wateren, laat de bergen beven door 
haar onstuimigheid. sela  

Psalm 66, vers 16 tot en met 20  Komt, hoort, en ik wil vertellen, 
gij allen die God vreest, wat Hij gedaan heeft aan mijn ziel. 

Nauwelijks had ik met mijn mond tot Hem geroepen, of er was een 
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lofzang onder mijn tong. Had ik onrecht beoogd in mijn hart, dan 
zou de Here niet hebben gehoord. Voorwaar, God heeft gehoord, 

Hij heeft gelet op mijn luid gebed. Geprezen zij God, die mijn gebed 

niet afwees, noch mij zijn goedertierenheid onthield. 
 

Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld 
gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een 

ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. 
  

Psalm 18, vers 31  Gods weg is volmaakt; des HEREN woord is 

zuiver. Hij is een schild voor allen die bij Hem schuilen.  
 

Johannes 8, vers 12  Wederom dan sprak Jezus tot hen en zeide: 
Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de 

duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben. 

Johannes 8, vers 42  Jezus zeide tot hen: Indien God uw Vader 
was, zoudt gij Mij liefhebben, want Ik ben van God uitgegaan en 

gekomen; want Ik ben niet van Mijzelf gekomen, maar Hij heeft Mij 

gezonden. 
Johannes 3, vers 18  Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; 

wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd 
in de naam van de eniggeboren Zoon van God. 

En vers 36  Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven; doch wie 

aan de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de 
toorn Gods blijft op hem. 

 
Voorwaar, ik weet dat gij luistert, ja u! 

Bekeer u en laat u dopen, stel niet uit. Word een kind van God! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 
verdween. 

 

 

 
Hij ‘smeerde honing’ om hogerop te komen! 
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RAFAËL SPREEKT NAMENS DE GOD VAN ABRAHAM, IZAÄK EN 
JAKOB TOT U VIA PROFEET BENJAMIN COUSIJNSEN, EN MAAKT 

GEBRUIK VAN BEELDSPRAAK, OM HET U TE VERDUIDELIJKEN: HIJ 

'SMEERDE HONING' OM HOGEROP TE KOMEN! 
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, welkom! Op 14 mei 2014 bracht de volgende engel van God 
deze boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.  

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Isa, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Rafaël en 

ik ben de engel des Heren. Ik spreek in beeldspraak. 
Er was eens een Israëlische soldaat… 

Hij verlangde om de hoogste rang te behalen. Maar ook al deed hij 
zijn best, hogerop kwam hij niet. Hij mengde zich vaak tussen de 

hogere soldaten van rang, en tal van hen kregen van deze 

Israëlische soldaat prachtige woorden te horen, die zij heel graag, 
naar hun eigen begeerte, wilden horen! Voorwaar, (klop, klop, klop) 

bent gij daar nog? 

 
Deze Israëlische soldaat smeerde als het ware honing, waar 

elke soldaat van zou genieten. 
Maar zijn doel was, om met die prachtige woorden hogerop te 

komen, maar zijn ervaringen en kennis waren ver onder de maat. 

Maar zijn woorden waren als zoete honing. Voorwaar, overdenk dit! 
 

Lees voor: 2 Timotheüs 4, vers 3 tot en met 4  Hier staat 
geschreven: Want er komt een tijd, dat de mensen de gezonde leer 

niet meer zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, 

naar hun eigen begeerte zich tal van leraars zullen bijeenhalen, dat 
zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de 

verdichtsels keren. 

De bode engel Gods sprak verder, 
 

Voorwaar, de kerken zitten overvol met Christenen, die het 
allemaal wel weten. 



 
 

 

2791 
 
 

 

Maar aangezien ze niet de hoogste rang behalen bij de God van 
Abraham, Izaäk en Jakob, en vanwege dat ze verwende kinderen 

zijn, en alleen datgene willen horen van God in hun kerk, wat ze 

willen horen, en van de waarheid zijn afgekeerd, mogen zij zich 
onderscheiden met hun ‘hokjesdenkertrofee’. Ze komen helaas, niet 

eens na jaren, hoger op de hemeltrap, dan de tweede trede! 
 

Lees voor: 2 Korinthiërs 11, vers 3 en 4  Maar ik vrees, dat 

misschien, zoals de slang met haar sluwheid Eva verleidde, uw 
gedachten van de eenvoudige en loutere toewijding aan Christus 

afgetrokken zullen worden. Want indien de eerste de beste een 
andere Jezus predikt, die wij niet hebben gepredikt, of gij een 

andere geest ontvangt, die gij niet hebt ontvangen, of een ander 

evangelie, dat gij niet hebt aangenomen, dan verdraagt gij dat zeer 
wel.  

De bode engel Gods sprak,  
 

Voorwaar, en als de God van Israël meer wil geven aan deze 

verwende hokjesdenkers, die vastgeroest zijn op de tweede 
trede, willen ze de waarheid maar niet aannemen! 

Ze denken, dat God naar hun begeerte danst, en hen verwent en 

zegent, totdat hun pampers weer vol zijn gelopen. Ze geloven 
alleen in een God van liefde en vergeving. Voorwaar, bent gij daar 

nog? 
Een profeet is niet altijd geliefd, omdat hij u niet verwent met 

slappe babytoetjes! 

Profeet Benjamin zegt u: Luister, hokjesdenkers, God heeft het 
volgende ingesteld: 

 
Efeziërs 3, vers 11 tot en met 15  Hier staat geschreven: Naar 

het eeuwige voornemen, dat Hij in Christus Jezus, onze Here, heeft 

uitgevoerd, in wie wij de vrijmoedigheid en de toegang met 
vertrouwen hebben door het geloof in Hem. Daarom verzoek ik u 

met aandrang, de moed niet op te geven bij mijn verdrukkingen om 

uwentwil, want die zijn een eer voor u. Om die reden buig ik mijn 
knieën voor de Vader, naar wie alle geslacht in de hemelen en op 

de aarde genoemd wordt. 
De bode engel Gods sprak, 
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Voorwaar, bekeer u, als gij wilt groeien. 
En sta open voor de boodschappen Gods via profeet Benjamin 

Cousijnsen, Gods ware eindtijdprofeet! Hij brengt u de volle 

waarheid; luister naar de boodschappen. 
 

Efeziërs 5, vers 6  Hier staat geschreven: Laat niemand u 
misleiden met drogredenen, want door zulke dingen komt de toorn 

Gods over de kinderen der ongehoorzaamheid. 

De bode engel Gods sprak, 
 

Voorwaar, betreed heden de hemeltrap, om verder te 
groeien! 

 

Lees voor: Openbaring 22, vers 6  Hier staat geschreven: En Hij 
zeide tot mij: Deze woorden zijn getrouw en waarachtig, en de 

Here, de God van de geesten der profeten, heeft zijn engel 
gezonden om zijn knechten te tonen hetgeen weldra geschieden 

moet. 

De bode engel Gods sprak verder, 
 

Bezoek de website www.evangelicalendtimemachine.com  

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! en 
verdween. 

 
 

 

Heeft u de proef doorstaan? 
 

MEN WIL MEER EN MEER GEZEGEND WORDEN EN GROEIEN, MAAR 

ALS U GEKNEED WORDT EN GEVORMD EN OP DE PROEF GESTELD 
WORDT, BEGINNEN VELEN TE KLAGEN! 

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 15 mei 2014 bracht een bode engel 

Gods deze boodschap over aan eindtijdprofeet van de laatste 

dagen, Benjamin Cousijnsen. 
 

http://www.evangelicalendtimemachine.com/
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Shalom, geliefden des Heren!  
Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Isa, 

Jezus Christus. 

 
1 Petrus 4, vers 12  Geliefden, laat de vuurgloed, die tot 

beproeving dient, u niet bevreemden, alsof u iets vreemds 
overkwame. 

1 Petrus 5, vers 4 tot en met 7  En wanneer de opperherder 

verschijnt, zult gij de onverwelkelijke krans der heerlijkheid 
verwerven. Evenzo gij, jongeren, onderwerpt u aan de oudsten. 

Omgordt u allen jegens elkander met nederigheid, want God 
wederstaat de hoogmoedigen, maar de nederigen geeft Hij genade. 

Vernedert u dan onder de machtige hand Gods, opdat Hij u verhoge 

te zijner tijd. Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt 
voor u.  

 
Voorwaar, ik ben een bode engel Gods en mijn naam is Chachio. 

 

Voorwaar, God weet wat Hij doet. 
Hij wil dat gij nederig zijt, want kadosh, kadosh, kadosh, heilig is 

Hij, Adonai, Jahweh, uw Rabboeni, Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus 

Christus!  
Voorwaar, men wil meer en meer gezegend worden en groeien. 

Maar als u gekneed wordt en gevormd, en op de proef gesteld 
wordt, beginnen velen te klagen. 

 

1 Korinthiërs 10, vers 13  Gij hebt geen bovenmenselijke 
verzoeking te doorstaan. En God is getrouw, die niet zal gedogen, 

dat gij boven vermogen verzocht wordt, want Hij zal met de 
verzoeking ook voor de uitkomst zorgen, zodat gij ertegen bestand 

zijt. 

 
Jakobus 1, vers 12  Zalig is de man “en vrouw”, die in 

verzoeking volhardt, want, wanneer hij “of zij” de proef heeft 

doorstaan, zal hij “of zij” de kroon des levens ontvangen, die Hij 
beloofd heeft aan wie Hem liefhebben. 

 
Hebreeën 2, vers 18  Want doordat Hij zelf in verzoekingen 

geleden heeft, kan Hij hun, die verzocht worden, te hulp komen. 
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Jakobus 4, vers 5 tot en met 8  vanaf: De geest, die Hij in ons 

deed wonen, begeert Hij met jaloersheid. Maar Hij geeft dan ook 

des te grotere genade. Daarom heet het: God wederstaat de 
hoogmoedigen, maar de nederigen geeft Hij genade. Onderwerpt u 

dus aan God, maar biedt weerstand aan de duivel, en hij zal van u 
vlieden. Nadert tot God, en Hij zal tot u naderen… Tot zover. 

 

Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld 
gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een 

ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. 
 

De bode engel Gods sprak, Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! en 
verdween. 

 

 
 

Bromfiets op water! 
 
BENJAMIN ZELF WAS DIT VOORVAL ALLANG VERGETEN, MAAR DE 

HEER, DIE ALLES WEET, LIET VANDAAG EEN GRAPPIGE, 

BIJZONDERE EN WARE GEBEURTENIS OVERBRENGEN UIT HET 
LEVEN VAN BENJAMIN COUSIJNSEN IN 1991! 

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Ik ben profeet Benjamin Cousijnsen. Op 

15 mei 2014 kreeg ik de volgende boodschap van een bode engel 
Gods, die ik graag met u wil delen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Isa, Jezus Christus. Voorwaar, ik ben een bode engel 

Gods en mijn naam is Lebes. 

 
Ik vertel u een gebeurtenis uit 1991. 
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Profeet Benjamin Cousijnsen was toen nog geen profeet, maar wel, 
sinds 11 november 1979, een wederom geboren Christen. Maar ik 

vertel u dus deze gebeurtenis uit 1991, sprak de bode engel Gods. 

 
Benjamin was op weg met zijn bromfiets naar Haaksbergen 

naar een plekje in Nederland… 
waar hij een uitgebreide tuin moest gaan aanleggen, met grote 

keien en een waterval en een terras en bestrating, enzovoorts. 

Maar toen hij tegen half 5 weer terug wilde rijden naar huis, 
weigerde de bromfiets plotseling. Benjamin vond het maar vreemd 

en keek in de tank van de bromfiets. En inderdaad, deze 
bromfietstank was leeg! En hij had ook geen portemonnee bij zich. 

‘Dat wordt dus lopen’, dacht hij. 

Terwijl Benjamin liep met de bromfiets in de hand, hoorde hij 
zeggen: “Benjamin, doe water in de tank”.  

‘Water?’ dacht Benjamin, ‘ik ben toch niet gek? Daar gaat de 
bromfiets van kapot! Het waren mijn eigen gedachten, zeker’, dacht 

Benjamin. 

“Benjamin!” De stem sprak opnieuw, duidelijk: 
 

Johannes 4, vers 14  Maar wie gedronken heeft van het water, 

dat Ik hem zal geven, zal geen dorst krijgen in eeuwigheid… tot 
zover. 

 
Benjamin dacht: ‘Maar als ik deze bromfiets water geef, zal 

het geen eeuwigheid meer duren, dat die voorgoed kapot is!’ 

Benjamin kwam een man tegen, die met de hond aan het wandelen 
was. Hij vroeg: “Bromfiets kapot?”  

Benjamin dacht, ‘Dat zie je toch?’ en hij zei lachend: “Mijn benzine 
is op!” 

Maar toen zei de man iets raars: “Waarom probeer je geen water?” 

Daar zag Benjamin een tankstation, met een bedrukte tekst op het 
doek, en daar stond op: ‘Wie drinkt van dit water?’ 

Benjamin dacht: ‘Oké, duidelijk. Ik hoor telkens het woord ‘water’, 

en lopen moet ik anders toch’. Benjamin zette de bromfiets schuin 
neer onder de kraan, en lachte maar, en deed water in de tank van 

de bromfiets. En de stem zei:  
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Johannes 2, vers 7  Jezus zeide tot hen: Vult de vaten met water. 
En zij vulden ze tot de rand. 

 

Benjamin dacht: ‘Oké, volle tank water’. 
Opeens kwam de man van het tankstation aangelopen. Die zei: 

“Meneer, er komt geen benzine uit de kraan, hoor!” 
“Je weet maar nooit!”, sprak Benjamin.  

 

Benjamin startte de bromfiets… en meteen startte de 
bromfiets. 

En Benjamin reed zonder problemen naar huis. En die man, 
inderdaad, die stond vreemd te kijken, en hij keek zijn kraan 

meteen na. 

 
Jeremia 32, vers 27  Zie, Ik, de HERE, ben de God van al wat 

leeft; zou voor Mij iets te wonderlijk zijn? 
 

Lukas 11, vers 9  En Ik zeg u: Bidt en u zal gegeven worden; 

zoekt en gij zult vinden; klopt en u zal opengedaan worden. 
 

Voorwaar, Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, is heden 

Dezelfde tot in alle eeuwigheid. Amen! 
De bode engel Gods sprak verder, Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, 

Shalom! en verdween. 
 

 

 

 

Laat uw daden in de praktijk zien! 
 
VOORWAAR, GOD HOUDT ZICH AAN ZIJN VERBOND! MAAR ALS GIJ 

ZICH NIET HOUDT AAN ZIJN VERBOND, EN UW DADEN IN DE 

PRAKTIJK LAAT ZIEN, KOMT ER EEN GROTE GRAAFMACHINE, DIE 
ALLES VERANDERT EN OMSPIT! 

 
 

Volledige weergave: 
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Hallo, van harte welkom! Op 19 mei 2014 bracht een bode engel 
van God, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, de volgende 

boodschap Gods over aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, 

Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Isa, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Israserot.  

 

Kadosh, kadosh, kadosh is Adonai, Elohím, Yeshua 
HaMashiach, Isa, Jezus Christus! 

Voorwaar, ik ben een bode engel Gods. Hoor aandachtig en 
overdenk. 

 

Exodus 19, vers 5  Nu dan, indien gij aandachtig naar Mij luistert 
en mijn verbond bewaart, dan zult gij uit alle volken Mij ten 

eigendom zijn, want de ganse aarde behoort Mij. 
Exodus 19, vers 6  En gij zult Mij een koninkrijk van priesters zijn 

en een heilig volk… Tot zover. 

 
Voorwaar, 

 

Galaten 5, vers 7  Gij liept goed. Wie is u in de weg gekomen, dat 
gij aan de waarheid niet meer gehoorzaamt? 

 
Voorwaar, zo spreekt de Heer: Ik ben heilig, kadosh, en niet 

uw marionet!  

Voorwaar,  
 

Johannes 12, vers 49  Want Ik heb niet uit Mijzelf gesproken, 
maar de Vader, die Mij heeft gezonden, heeft zelf Mij een gebod 

gegeven, wat Ik zeggen en spreken moet. 

 
Voorwaar, God houdt zich aan Zijn verbond. 

Maar als gij zich niet houdt aan Zijn verbond en uw daden niet in de 

praktijk laat zien, komt er een grote graafmachine, die alles 
verandert en omspit. 

 
Deuteronomium 30, vers 14  Maar dit woord is zeer dicht bij u, 

in uw mond en in uw hart om het te volbrengen. 
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Voorwaar,  

 

Lees voor: Deuteronomium 31, vers 2  Hij zeide tot hen: Ik ben 
nu honderd en twintig jaar oud; ik kan niet meer uitgaan of ingaan, 

en de HERE heeft tot mij gezegd: De Jordaan hier zult gij niet 
overtrekken. 

 

Voorwaar, doe geen zinloze beloften, als gij niet zo zijt! 
Ook Mozes was soms eigenwijs en hardnekkig.  

 
Lees voor: Deuteronomium 31, vers 24 tot en met 27  Hier 

staat geschreven: Toen Mozes gereed was met de woorden dezer 

wet volledig in een boek op te schrijven, gebood hij de Levieten, die 
de ark van het verbond des HEREN droegen: Neemt dit wetboek en 

legt het naast de ark des verbonds van de HERE, uw God, opdat het 
daar tot getuige tegen u zij. Want ik ken uw weerspannigheid en 

hardnekkigheid. Wanneer gij, terwijl ik thans nog levend bij u ben, 

tegen de HERE weerspannig zijt geweest, hoeveel te meer dan na 
mijn dood! 

Deuteronomium 32, vers 51 tot en met 52  Omdat gij ontrouw 

jegens Mij geweest zijt te midden van de Israëlieten, bij de wateren 
van Meribat-Kades in de woestijn Sin, en gij Mij niet geheiligd hebt 

te midden van de Israëlieten. Want gij zult het land vóór u zien 
liggen, maar daar niet binnengaan, het land dat Ik de Israëlieten 

geven zal. 

Deuteronomium 34, vers 5 tot en met 7  Toen stierf Mozes, de 
knecht des HEREN, aldaar in het land Moab, volgens des HEREN 

woord. En Hij begroef hem in een dal in het land Moab, tegenover 
Bet-Peor, en niemand heeft zijn graf geweten tot op de huidige dag. 

Mozes was honderd twintig jaar oud, toen hij stierf; zijn oog was 

niet verduisterd en zijn kracht was niet geweken. 
De bode engel Gods sprak,  

 

Voorwaar, houd u aan uw beloften, en geef God nimmer de 
schuld! 

 
Lees voor: Jakobus 1, vers 2 tot en met 8  Hier staat 

geschreven: Houdt het voor enkel vreugde, mijn broeders, wanneer 
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gij in velerlei verzoekingen valt, want gij weet, dat de beproefdheid 
van uw geloof volharding uitwerkt. Maar die volharding moet 

volkomen doorwerken, zodat gij volkomen en onberispelijk zijt en 

in niets te kort schiet. Indien echter iemand van u in wijsheid te 
kort schiet, dan bidde hij God daarom, die aan allen geeft, 

eenvoudigweg en zonder verwijt; en zij zal hem gegeven worden. 
Maar hij moet bidden in geloof, in geen enkel opzicht twijfelende, 

want wie twijfelt, gelijkt op een golf der zee, die door de wind 

aangedreven en opgejaagd wordt. Want zulk een mens moet niet 
menen, dat hij iets van de Here zal ontvangen, innerlijk verdeeld 

als hij is, ongestadig op al zijn wegen.  
 

1 Petrus 1, vers 8 tot en met 10  Hier staat geschreven: Hem 

hebt gij lief, zonder Hem gezien te hebben; in Hem gelooft gij, 
zonder Hem thans te zien, en gij verheugt u met een 

onuitsprekelijke en verheerlijkte vreugde, daar gij het einddoel des 
geloofs bereikt, dat is de zaligheid der zielen. Naar deze zaligheid 

hebben gezocht en gevorst de profeten, die van de voor u 

bestemde genade geprofeteerd hebben. 
 

Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld 

gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een 
ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. 

De bode engel Gods sprak verder, 
 

Voorwaar, Gods ware eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen, 
dank u voor het doorgeven. 

Voorwaar, ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel 

Gods, en verdween. 
 

 

 

Onderzoek u eens! Wie ik? Ja, jij daar! 
 

20-05-2014  PROFETISCHE, OPENBARENDE WAARSCHUWING 
GODS AAN VELE, REEDS EERDER GEWAARSCHUWDE, LANDEN, 
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DOOR DE GOD VAN ABRAHAM, IZAÄK EN JAKOB: OPNIEUW 
WORDEN VELE LANDEN GEWAARSCHUWD! 

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo! Vandaag is het 20 mei 2014. Deze profetische, openbarende 

waarschuwing van God werd woord voor woord overgebracht door 

een bode engel van God aan Benjamin Cousijnsen, Gods ware en 
eenvoudige eindtijdprofeet van de laatste dagen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Isa, Jezus Christus.  

 
Voorwaar, gij daar! Wie ik? Ja, jij daar! 

Ziet gij niet in, uw land, de chaos, die profeet Benjamin Cousijnsen 
u voorzegd had? 

Voorwaar, ik ben de bode engel Gods en mijn naam is Leobea. Ik 

ben uitgezonden, om u ernstig te waarschuwen.  
 

Olá, Spanje en Mexico, denk niet dat uw land heilig is, en 

Rome en China en Korea en India en Indonesië en 
Filippijnen, maar ook uw land!  

Onderzoek u eens! Wie ik? Ja, jij daar! Zijt gij op heilige grond of 
schijnheilige grond? En gij, kerkleiders, zijt gij niet verantwoordelijk 

voor de vele zielen in uw land? 

Zo spreekt de Heer tot u: Heb Ik niet Afghanistan en Turkije en de 
Verenigde Staten gestraft, vanwege ongehoorzaamheid, en vele 

andere landen? Voorwaar, 
 

2 Petrus 2, vers 19 tot en met 22  Vrijheid spiegelen zij hun 

voor, hoewel zij zelf slaven des verderfs zijn; immers, door wie 
men overmeesterd is, diens slaaf is men. Want indien zij, aan de 

bezoedelingen der wereld ontvloden door de erkentenis van de Here 

en Heiland Jezus Christus, toch weer erin verstrikt raken en erdoor 
overmeesterd worden, dan is hun laatste toestand erger dan de 

eerste. Het zou immers beter voor hen geweest zijn, geen kennis 
verkregen te hebben van de weg der gerechtigheid, dan met die 

kennis zich af te keren van het heilige gebod dat hun overgeleverd 
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is. Hun is overkomen, wat een waar spreekwoord zegt: Een hond, 
die teruggekeerd is naar zijn uitbraaksel, of: een gewassen zeug 

naar de modderpoel. 

De bode engel Gods sprak verder, 
 

Voorwaar, misleiders, lees de Bijbel! 
Wat staat geschreven over uw beelden, denkt gij? Zijt gij 

stekeblind? 

 
Exodus 20, vers 3 tot en met 5  Gij zult geen andere goden voor 

mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld maken 
noch enige gestalte van wat boven in de hemel, noch van wat 

beneden op de aarde, noch van wat in de wateren onder de aarde 

is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen; want Ik, de 
HERE, uw God, ben een naijverig God, die de ongerechtigheid der 

vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde 
geslacht van hen die Mij haten. 

 

Voorwaar, dit telt ook voor uw schijnheilige beelden en 
Maria en uzelf! 

Voorwaar, ook Mali en Ethiopië, Kenia, Tanzania en Colombia en 

Uganda onder andere: open uw oren nu! Wie ik? Ja, jij daar! 
Kadosh, kadosh, kadosh, heilig is alleen de God van Israël, de God 

van Abraham, Izaäk en Jakob en Zijn geliefde Zoon, Yeshua 
HaMashiach, Isa, Jezus Christus van Nazareth. Aanbid hen alleen! 

Als gij u niet bekeert, als misleider en leugenaar, zal ook uw deel 

zijn: de poel des vuurs. 
 

Openbaring 21, vers 8  Maar de lafhartigen, de ongelovigen, de 
verfoeilijken, de moordenaars, de hoereerders, de tovenaars, de 

afgodendienaars en alle leugenaars – hun deel is in de poel, die 

brandt van vuur en zwavel: dit is de tweede dood. 
 

Voorwaar, gij daar! Wie ik? Ja, jij daar! Bekeer u! 

Want als God nu spoedig geen verandering ziet, zal God één van 
Zijn gouden schalen, vol van gramschap en plagen, over u werpen. 

En water en bloed zal uw deel zijn, en aardverschuivingen en 
andere plagen! Wie niet wil horen naar Gods woorden – Wie ik? Ja, 

jij daar! – gaat verloren! Voorwaar, 
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Openbaring 16, vers 2  En de eerste ging heen en goot zijn 

schaal uit op de aarde, en er kwam een boos en kwaadaardig 

gezwel aan de mensen, die het merkteken van het beest hadden en 
die zijn beeld aanbaden. 

 
Voorwaar, wie het getal 666 aanneemt, krijgt er een 

kwaadaardig gezwel Gods bij! 

Want God had u gewaarschuwd: neem geen RFID-chip, of welke 
vorm van chip dan ook, aan onder uw huid. Profeet Benjamin 

Cousijnsen heeft u gewaarschuwd. Heilig is alleen God! Red de 
mens, en wees zuiver van geest.  

 

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 
wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 

naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het 

licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever 
gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want 

een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het 
licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de 

waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat 

zij in God verricht zijn. 
 

Ga ook naar www.evangelicalendtimemachine.com voor meer 
boodschappen. 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 

verdween. 
 

 

 

Ze noemen zich draken! 
 

http://www.evangelicalendtimemachine.com/
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OPENBARENDE BOODSCHAP GODS: VOORWAAR, MIJN GELIEFDEN, 
IK BEN WIE IK BEN, KADOSH HEILIG. IK BEN JAHWEH, UW 

ALMACHTIGE RABBOENI, UW HEER YESHUA HAMASIACH... IK 

OPENBAAR U: ER IS MEER ONDER DE WATEREN! 
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Op 21 mei 2014 bracht een bode engel 
van God, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, in de naam van 

Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, woord voor woord, de 
volgende openbarende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet 

van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Isa, Jezus Christus van Nazareth. Voorwaar, hoor 
aandachtig. 

 

Zo spreekt de Heer: Vrees niet. 
Wees sterk, ja, wees sterk, Mijn geliefden! Staat er niet geschreven 

in:  

 
Job 9, vers 10 tot en met 12  Hij doet grote, ondoorgrondelijke 

dingen, ja, wonderen zonder tal. Wanneer Hij langs mij heengaat, 
zie ik Hem niet, en glijdt Hij voorbij, dan bespeur ik Hem niet. 

Wanneer Hij wegrukt, wie zal Hem weerhouden? Wie zal tot Hem 

zeggen: Wat doet Gij?  
En vers 24  De aarde is in de macht van de goddeloze gegeven, en 

het aangezicht van haar rechters omhult Hij; doet Hij het niet, wie 
dan?  

Job 10, vers 4  Hebt Gij dan vleselijke ogen, ziet Gij zoals 

stervelingen zien?  
Job 13, vers 1 en 2  Zie, alles heeft mijn oog gezien, mijn oor 

gehoord en in zich opgenomen. Wat gij weet, weet ik ook, ik doe 

voor u niet onder.  
Job 12, vers 2 en 3  Waarlijk, gij zijt nog eens mensen: met u zal 

de wijsheid uitsterven. Ook ik heb verstand, zo goed als gij, ik doe 
voor u niet onder; aan wie zijn zulke dingen niet bekend?  
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Voorwaar, Mijn geliefden, Ik ben wie Ik ben, kadosh, heilig!  
Ik ben Jahweh, uw almachtige Rabboeni, uw Heer Yeshua 

HaMashiach, Isa, Jezus Christus. Voorwaar, ik openbaar u: 

 
Er is meer onder de wateren, en er zijn vele gevallen 

engelen en vreemde wezens! 
 

In Exodus 20, vers 4 en 5, daar spreek Ik tot u, dat gij u geen 

gesneden beeld moogt maken, noch enige gestalte van wat in de 
wateren is, en dat gij u voor die niet moet buigen, noch hen dienen. 

 
Bij het volgende Geschrift laat Ik, Yeshua HaMashiach, Isa, 

Jezus Christus, u het volgende zien. 

Overdenk dit! 
 

Job 26, vers 4 tot en met 5  Met wiens hulp hebt gij zulke 
woorden geuit, en wiens geest ging van u uit? De schimmen 

krimpen ineen onder de wateren, en hun bewoners.  

 
Deze bewoners zullen aan land komen, omdat ze zich 

verborgen hebben gehouden tot de Grote Dag, de Rapture! 

Voorwaar, er zijn menselijke rassen, die overgenomen zijn, en zich 
draken noemen. Ze brengen u een valse leer en verblinden velen, 

door te zeggen: “Wij incarneerden, en helpen u vanuit de schaduw 
op te stijgen en volledig in het licht te lopen”. 

Deze gevallen engelen zijn reeds onder u, en aanbidden de planeet 

Draak, omdat daar ook de plek is van de demonenwereld en de 
bezoekers uit de ruimte.  

 
Voorwaar, lees voor: Johannes 8, vers 12  Wederom dan sprak 

Jezus tot hen en zeide: Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, 

zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des 
levens hebben. 

Johannes 9, vers 5  Zolang Ik in de wereld ben, ben Ik het licht der 

wereld. 
Johannes 3, vers 16 tot en met 20  Want alzo lief heeft God de 

wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 
een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
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Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 

naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het 
licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever 

gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want 
een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het 

licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen. 

En vers 33  Wie zijn getuigenis aanvaardt, heeft bezegeld, dat God 
waarachtig is. 

En vers 36  Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven; doch wie 
aan de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de 

toorn Gods blijft op hem. 

 
Voorwaar, deze woorden sprak Yeshua HaMashiach, Isa, 

Jezus Christus, tot u! 
 

Johannes 12, vers 46 tot en met 49  Ik ben als een licht in de 

wereld gekomen, opdat een ieder, die in Mij gelooft, niet in de 
duisternis blijve. En indien iemand naar mijn woorden hoort, maar 

ze niet bewaart, Ik oordeel hem niet, want Ik ben niet gekomen om 

de wereld te oordelen, doch om de wereld te behouden. Wie Mij 
verwerpt en mijn woorden niet aanneemt, heeft een, die hem 

oordeelt: het woord, dat Ik heb gesproken, dat zal hem oordelen 
ten jongsten dage. Want Ik heb niet uit Mijzelf gesproken, maar de 

Vader, die Mij heeft gezonden, heeft zelf Mij een gebod gegeven, 

wat Ik zeggen en spreken moet.  
De bode engel Gods sprak verder, 

 
Mijn naam is Redekia, een bode engel Gods, die u deze 

boodschap bracht. 

Aanbid Hem alleen, en geef Hem alleen de eer en de glorie. Amen! 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 

verdween. 

 
 

 

Er was eens een prinsesje! 
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ER WAS EENS EEN PRINSESJE! BOODSCHAP GODS VOOR JONG EN 
OUD. DIT IS EEN BIJZONDER VERHAAL, DOOR EEN BODE ENGEL 

VAN GOD OVERGEBRACHT, IN DE NAAM VAN JEZUS CHRISTUS, 

AAN PROFEET BENJAMIN COUSIJNSEN.  
 

 
Volledige weergave: 

 

Welkom! Ik ben profeet Benjamin Cousijnsen. Op donderdag 22 
mei 2014 kreeg ik een bijzondere boodschap van een bode engel 

Gods, niet alleen voor grote mensen, maar ook voor kleine mensen. 
Daarom raad ik ook jullie aan, kinderen, om mee te kijken en mee 

te luisteren.  

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Isa, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Rafaël, 
kinderen, en ben een bode engel Gods. Vandaag vertel ik u een 

verhaaltje. 

 
Er was eens een prinsesje, dat heel eenzaam was… 

Ze had zo veel mooie kleren en dacht dat ze alles had. Voorwaar, 

thuis kreeg ze altijd les, maar buiten kwam ze nooit. Ze voelde 
altijd al een leegte.  

 
Ze werd een prachtige jonge vrouw, maar wel een eenzame! 

Vaak had ze verdriet. Ze voelde zichzelf niet verbonden met de 

wereld. Ja, bang was ze.  
Boven in haar toren, bij haar raam, kwam vaak een witte duif, een 

hele mooie witte duif.  
‘Vreemd’, dacht ze op een dag, toen ze het duifje hoorde. ‘Ben ik 

nu gek aan het worden?’ dacht de prinses. ‘Het klinkt als praten!’ 

Voorzichtig sloop ze dichterbij… ja hoor, en ze hoorde het nu 
duidelijk: “Kroekoe, kroekoe!” 

 

Psalm 11, vers 4  De HERE woont in zijn heilig paleis, de HERE 
heeft in de hemel zijn troon; zijn ogen slaan gade, zijn blikken 

doorvorsen de mensenkinderen.  
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De prinses dacht dus: ‘Dat betekent dat de Here een prachtig 
paleis heeft en ook mij ziet!’ 

“Kroekoe, kroekoe! Ja”, zei de witte duif. “Heb jij geen moeder of 

vader?” vroeg de duif. 
De prinses zei, “Nee”. 

“Kroekoe, kroekoe.” 
 

Psalm 27, vers 10  Al hebben mijn vader en moeder mij verlaten, 

toch neemt de HERE mij aan.  
 

“Wow!” zei de prinses, “jij spreekt de woorden uit de 
Bijbel!” zei de prinses. 

“Kroekoe, kroekoe! Yeshua HaMashiach heeft u ook lief. Hij wil in 

uw hartje komen wonen”. 
 

Psalm 28, vers 7  De HERE is mijn kracht en mijn schild; op Hem 
vertrouwde mijn hart en ik werd geholpen. Daarom juicht mijn hart 

en loof ik Hem met mijn lied.  

 
Voorwaar, of je je nu eenzaam voelt, of ongelukkig, je kunt 

altijd naar Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus gaan, ook 

als je het moeilijk hebt.  
Praat maar met Hem.  

 
Deze eenzame prinses is nu niet meer eenzaam. 

Ze nodigde Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, uit om in haar 

hart te komen wonen.  
 

Psalm 66, vers 16 en 17  Komt, hoort, en ik wil vertellen, gij 
allen die God vreest, wat Hij gedaan heeft aan mijn ziel. Nauwelijks 

had ik met mijn mond tot Hem geroepen, of er was een lofzang 

onder mijn tong.  
 

Dit prinsesje is nu groot en heel erg gelukkig geworden. 

Ook heeft ze een hele knappe prins ontmoet, en ze is nu heel erg 
gelukkig. 

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
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Zoals God in liefde man en vrouw bedoeld heeft! 
 

DEZE BOODSCHAP GODS IS DOOR EEN ENGEL GODS 
OVERGEBRACHT AAN PROFEET BENJAMIN COUSIJNSEN. GOD IS 

EEN GOD VAN DETAILS, EN HEEFT ALLES GEMAAKT IN LIEFDE EN 

ZOALS HET BEDOELD IS! 
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Op 22 mei 2014 werd de volgende 
boodschap Gods overgebracht, woord voor woord, door een bode 

engel van God, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, aan Gods 

ware en eenvoudige eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin 
Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Isa, Jezus Christus.  

 
Voorwaar, 

 
Genesis 1, vers 27  En God schiep de mens naar zijn beeld; naar 

Gods beeld schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen. 

 
Ezechiël 16, vers 6 tot en met 9  Hier staat geschreven: Toen 

kwam Ik voorbij u, en Ik zag u trappelen in het bloed van uw 

geboorte en Ik zeide tot u, in uw bloed: leef; ja, Ik zeide tot u, in 
uw bloed: leef. Ik deed u opgroeien als het veldgewas, gij groeidet 

op en werdt groot en kwaamt tot volle schoonheid; uw borsten 
werden vast en uw haar groeide; maar gij waart naakt en bloot. 

Toen kwam Ik voorbij u en zag u, en zie, de tijd der liefde was voor 

u gekomen; Ik spreidde de slip van mijn kleed over u en bedekte 
uw naaktheid, Ik ging onder ede een verbond met u aan, luidt het 

woord van de Here HERE; zo werdt gij de mijne. Toen wies Ik u 
met water, spoelde het bloed van u af en zalfde u met olie. 

 

Genesis 2, vers 25  En zij beiden waren naakt, de mens en zijn 
vrouw, maar zij schaamden zich voor elkander niet. 
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Genesis 3, vers 9  En de HERE God riep de mens tot Zich en zeide 
tot hem: Waar zijt gij?  

 

Voorwaar, en van welke vrucht hebt gij gegeten? 
Waarmee zijt gij vergiftigd?  

 
Genesis 2, vers 17  Maar van de boom der kennis van goed en 

kwaad, daarvan zult gij niet eten, want ten dage, dat gij daarvan 

eet, zult gij voorzeker sterven. 
 

Voorwaar, God maakte het licht en het uitspansel en de 
sterren. 

En onder het uitspansel: de wateren en de bomen en de prachtige 

bloemen, en de dieren, en gaf hen al het groene kruid tot spijze. Hij 
is een God van details en heeft alles gemaakt in liefde en zoals het 

bedoeld is. God schiep dus de mens, zoals Hij het bedoeld heeft, en 
zoals het ook nu in de Bijbel staat! Zo is het ook voor nu bedoeld. 

 

Genesis 3, vers 6  Hier staat geschreven: En de vrouw zag, dat de 
boom goed was om van te eten, en dat hij een lust was voor de 

ogen, ja, dat de boom begeerlijk was om daardoor verstandig te 

worden, en zij nam van zijn vrucht en at, en zij gaf ook haar man, 
die bij haar was, en hij at. 

 
Voorwaar, ik ben de bode engel Gods en mijn naam is 

Lovesadai. Hoor verder! 

 
Genesis 3, vers 8  Toen zij het geluid van de HERE God hoorden, 

die in de hof wandelde in de avondkoelte, verborgen de mens en 
zijn vrouw zich voor de HERE God tussen het geboomte in de hof. 

En vers 12 en 13  Toen zeide de mens: De vrouw, die Gij aan mijn 

zijde gesteld hebt, die heeft mij van de boom gegeven en toen heb 
ik gegeten. Daarop zeide de HERE God tot de vrouw: Wat hebt gij 

daar gedaan? En de vrouw zeide: De slang heeft mij verleid en toen 

heb ik gegeten. 
En vers 24  En Hij verdreef de mens en Hij stelde ten oosten van de 

hof van Eden de cherubs met een flikkerend zwaard, dat zich heen 
en weer wendde, om de weg tot de boom des levens te bewaken. 
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Voorwaar, God maakt geen fouten. 
Maar de mens koos er zelf voor, om voor het kwaad te kiezen en 

tegen God in te gaan, en voor het tegennatuurlijke te kiezen! Ook 

de gevoelens zijn zo vergiftigd geraakt. Voorwaar, waarom zou God 
nu een rib genomen hebben uit één vlees? 

 
Genesis 2, vers 23 en 24  Toen zeide de mens: Dit is nu eindelijk 

been van mijn gebeente en vlees van mijn vlees; deze zal „mannin” 

heten, omdat zij uit de man genomen is. Daarom zal een man zijn 
vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen, en zij 

zullen tot één vlees zijn. 
De bode engel Gods sprak verder, 

 

Dit is het antwoord: man en vrouw zullen één vlees zijn. 
En er kwam dus geen mannenrib uit Adam, om er nog een Adam 

uit te maken! Voorwaar,  
 

Romeinen 1, vers 21  Daar staat geschreven: Immers, hoewel zij 

God kenden, hebben zij Hem niet als God verheerlijkt of gedankt, 
maar hun overleggingen zijn op niets uitgelopen, en het is duister 

geworden in hun onverstandig hart. 

En vers 25 tot en met 28  Zij immers hadden de waarheid Gods 
vervangen door de leugen en het schepsel vereerd en gediend 

boven de Schepper, die te prijzen is tot in eeuwigheid. Amen. 
Daarom heeft God hen overgegeven aan schandelijke lusten, want 

hun vrouwen hebben de natuurlijke omgang vervangen door de 

tegennatuurlijke. Eveneens hebben de mannen de natuurlijke 
omgang met de vrouw opgegeven, en zijn in wellust voor elkander 

ontbrand, als mannen met mannen schandelijkheid bedrijvende en 
daardoor het welverdiende loon voor hun afdwaling in zichzelf 

ontvangende. En daar zij het verwerpelijk achtten God te erkennen, 

heeft God hen overgegeven aan een verwerpelijk denken om te 
doen wat niet betaamt. 

 

Voorwaar, er is één Uitweg, om het gif van het 
tegennatuurlijke kwijt te raken! 

En dat is God om vergeving vragen, en in gedachten houden hoe 
God u echt bedoeld heeft en gemaakt heeft. Hij wil dat gij 

behouden wordt. Bekeer u, doe God geen verdriet! 
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Johannes 3, vers 16 tot en met 18  Daar staat geschreven: 

Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren 

Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet 
verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon 

niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar 
opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, 

wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, 

omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon 
van God. 

De bode engel Gods sprak verder, 
 

Voorwaar, kies heden voor Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus 

Christus. Amen! 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 

verdween. 
 

 

 

Mijn favoriet nummer 1 in mijn leven! 
 

WIE IS UW FAVORIET NUMMER 1 IN UW LEVEN? IS DAT EEN 
VOETBALSTER OF POPSTER OF GELOOFSHELD MISSCHIEN? 

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! De volgende boodschap werd op 23 mei 

2014 woord voor woord overgebracht aan eindtijdprofeet van de 

laatste dagen, Benjamin Cousijnsen, door een bode engel van God, 
in de naam van Jezus Christus. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Isa, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Lovesadai 

en ik ben een bode engel Gods, en ik zeg u: 
Wie is uw grootste favoriete nummer 1 geloofsheld of held? 

Voorwaar, Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, moet in uw 

leven favoriet nummer 1 zijn. En dus ook geen profeet Benjamin 
Cousijnsen moet gij op een favoriet nummer 1 zetten. Voorwaar, hij 
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is Gods geliefde ware eindtijdprofeet, maar ook hij is, net als u, een 
mens! Kadosh, kadosh, kadosh, heilig is Hij en machtig, Adonai, 

Jahweh, uw grote Rabboeni, Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus 

Christus van Nazareth. Laat Hem nummer 1 zijn in uw leven, en 
geen voetbalster of popster of geloofsheld, enzovoorts! 

 
Lees voor: Exodus 22, vers 20  Wie aan de goden offert, behalve 

aan de HERE alleen, zal met de ban geslagen worden. 

 
Kolossenzen 2, vers 18  Laat niemand u de prijs doen missen 

door gewilde nederigheid en engelenverering, als ingewijde in wat 
hij heeft aanschouwd, zonder reden opgeblazen door zijn vleselijk 

denken. 

Kolossenzen 3, vers 1 tot en met 4  Indien gij dan met Christus 
opgewekt zijt, zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus is, 

gezeten aan de rechterhand Gods. Bedenkt de dingen, die boven 
zijn, niet die op de aarde zijn. Want gij zijt gestorven en uw leven is 

verborgen met Christus in God. Wanneer Christus verschijnt, die 

ons leven is, zult ook gij met Hem verschijnen in heerlijkheid. 
 

Galaten 5, vers 18  Indien gij u echter door de Geest laat leiden, 

dan zijt gij niet onder de wet. 
 

Romeinen 8, vers 38 en 39  Want ik ben verzekerd, dat noch 
dood noch leven, noch engelen noch machten, noch heden noch 

toekomst, noch krachten, noch hoogte noch diepte, noch enig 

ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke 
is in Christus Jezus, onze Here. 

En vers 35  Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? 
Verdrukking of benauwdheid, of vervolging of honger, of naaktheid, 

of gevaar, of het zwaard? 

De bode engel Gods sprak verder, 
 

Voorwaar, ook al is profeet Benjamin Cousijnsen Gods 

uitgekozen profeet, en komt hij uit de stam Benjamin, hij is 
de stem van één die roept:  

Maak uw recht weg, bekeer u! Stop met uw afgoderij. Zet Yeshua 
HaMashiach, Isa, Jezus Christus, op uw favoriet nummer 1! 
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Benjamin zegt, “Ook ik ben niet waardig om Zijn schoenriem los te 
maken”. 

Niemand is groter en machtiger dan Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus 

Christus. Aanbid Hem alleen!  
 

Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Wie profeet Benjamin zegent, 
zal medegezegend worden. 

En wie hem dient, op welke wijze ook, heeft het aan Mij gedaan, 

zegt de Heer. Voorwaar, en Ik, de Here Yeshua HaMashiach, Isa, 
Jezus Christus, zeg u: Wie Mijn aangestelde, ingezegende profeet 

veroordeelt, hebt gij aan Mij gedaan, en Ik zal u veroordelen! 
 

Johannes 3, vers 18  in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 
naam van de eniggeboren Zoon van God. 

 
Mattheüs 7, vers 1 tot en met 4  Oordeelt niet, opdat gij niet 

geoordeeld wordt; want met het oordeel, waarmede gij oordeelt, 

zult gij geoordeeld worden, en met de maat, waarmede gij meet, 
zal u gemeten worden. Wat ziet gij de splinter in het oog van uw 

broeder, maar de balk in uw eigen oog bemerkt gij niet? Hoe zult 

gij dan tot uw broeder zeggen: Laat mij de splinter uit uw oog 
wegdoen, terwijl, zie, de balk in uw oog is? 

 
Voorwaar, ook profeet Benjamin is van vlees en bloed, een 

mens dus, en kan net als u ook wel eens fouten maken. 

Maar als u om vergeving vraagt, zal Hij, Yeshua HaMashiach, Isa, 
Jezus Christus, ook u vergeven en niet oordelen. Weest niet 

bezorgd! 
 

Lees voor: Mattheüs 6, vers 21 en 22  Want, waar uw schat is, 

daar zal ook uw hart zijn. De lamp van het lichaam is het oog. 
Indien dan uw oog zuiver is, zal geheel uw lichaam verlicht zijn. 

Mattheüs 10, vers 40 tot en met 42  Wie u ontvangt, ontvangt Mij, 

en wie Mij ontvangt, ontvangt Hem, die Mij gezonden heeft. Wie 
een profeet ontvangt als profeet, zal het loon van een profeet 

ontvangen; en wie een rechtvaardige ontvangt als rechtvaardige, 
zal het loon van een rechtvaardige ontvangen. En wie één van deze 

kleinen, omdat hij een discipel is, ook maar een beker koud water 
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te drinken geeft, voorwaar, Ik zeg u, zijn loon zal hem geenszins 
ontgaan. 

 

Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld 
gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een 

ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. 
Johannes 10, vers 29 en 30  Wat mijn Vader Mij gegeven heeft, 

gaat alles te boven en niemand kan iets roven uit de hand mijns 
Vaders. Ik en de Vader zijn één. 

 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 
verdween. 

 
SHALOM 

 

 

 
Indrukwekkende lofprijs! 
 

OPENBARENDE BOODSCHAP GODS: DE BODE ENGEL VAN GOD 
SPRAK O.A.: VOORWAAR, IN DE HEMEL IS ER EEN 

INDRUKWEKKENDE LOFPRIJS EN AANBIDDING TE ZIEN, ALLES IS 
ZO PERFECT! 

 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Op 24 mei 2014 bracht een bode engel 
Gods deze boodschap over aan eindtijdprofeet van de laatste 

dagen, Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Isa, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Ayuda en 
ben een bode engel Gods. 
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Voorwaar, zo spreekt de Heer tot u: 
 

Maleachi 4, vers 2  Maar voor u, die mijn naam vreest, zal de zon 

der gerechtigheid opgaan, en er zal genezing zijn onder haar 
vleugelen; gij zult uitgaan en springen als kalveren uit de stal. 

 
Voorwaar, deze boodschap is alle aanneming waard! 

 

Hebreeën 1, vers 1 en 2  Nadat God eertijds vele malen en op 
vele wijzen tot de vaderen gesproken had in de profeten, heeft Hij 

nu in het laatst der dagen tot ons gesproken in de Zoon… tot zover. 
 

Voorwaar, in de hemel is er een indrukwekkende lofprijs en 

aanbidding te zien. 
Alles is zo perfect, zelfs de handen opheffen, en dansen en knielen, 

alles gaat tegelijkertijd en gezamenlijk. Voorwaar,  
 

Hebreeën 13, vers 15  Laten wij dan door Hem Gode voortdurend 

een lofoffer brengen, namelijk de vrucht onzer lippen, die zijn naam 
belijden. 

 

Voorwaar, de vreugde en het gejuich zal overal te horen zijn! 
 

Sirach 1, vers 11  Ontzag voor de Heer brengt eer en roem, 
vreugde en een feestelijke krans.  

 

Jakobus 1, vers 17  Iedere gave, die goed, en elk geschenk, dat 
volmaakt is, daalt van boven neder, van de Vader der lichten, bij 

wie geen verandering is of zweem van ommekeer. 
 

Voorwaar,  

 
Openbaring 22, vers 17  En de Geest en de bruid zeggen: Kom! 

En wie het hoort, zegge: Kom! En wie dorst heeft, kome, en wie 

wil, neme het water des levens om niet. 
 

Voorwaar,  
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Openbaring 21, vers 4  En Hij, “Yeshua HaMashiach, Isa, 
Jezus Christus”, zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de 

dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch geklaag, noch moeite zal 

er meer zijn… tot zover. 
Lees voor: Openbaring 20, vers 15  En wanneer iemand niet 

bevonden werd geschreven te zijn in het boek des levens, werd hij 
geworpen in de poel des vuurs. 

Openbaring 21, vers 8  Maar de lafhartigen, de ongelovigen, de 

verfoeilijken, de moordenaars, de hoereerders, de tovenaars, de 
afgodendienaars en alle leugenaars – hun deel is in de poel, die 

brandt van vuur en zwavel: dit is de tweede dood. 
 

Voorwaar, maar gij geheel anders! 

U heeft Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus van Nazareth, leren 
kennen, en profeet Benjamin Cousijnsen, halleluja! Wees blij! 

Spoedig zult u eeuwige vreugde bedrijven, en Hem de eer geven. 
En Hij, Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, zal u kleden. 

 

Lees voor: Openbaring 19, vers 8  En haar is gegeven zich met 
blinkend en smetteloos fijn linnen te kleden, want dit fijne linnen 

zijn de rechtvaardige daden der heiligen. 

En vers 16  En Hij heeft op zijn kleed en op zijn dij geschreven de 
naam: Koning der koningen en Here der heren. 

 
En profeet Benjamin zegt:  

 

Johannes 1, vers 34  “En ik heb gezien en getuigd, dat deze de 
Zoon van God is.” 

 
Johannes 15, vers 16  Niet gij hebt Mij, maar Ik heb u uitgekozen 

en u aangewezen, opdat gij zoudt heengaan en vrucht dragen en 

uw vrucht zou blijven, opdat de Vader u alles geve, wat gij Hem 
bidt in mijn naam. 

Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld 

gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een 
ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. 
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Bezoek ook de website: www.evangelicalendtimemachine.com 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 

verdween. 
 

 

 
Het grote geheim van de Heer is Eenheid! 
 

BOODSCHAP GODS: VOORWAAR, OVERDENK DEZE BOODSCHAP, 
WANT HET ZAL VELEN WAKKER SCHUDDEN, SPRAK DE ENGEL 

GABRIËL. 
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 26 mei 2014 bracht een engel des 

Heren, in de taak van bode engel Gods, de volgende boodschap 
over aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin 

Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Isa, Jezus Christus. Voorwaar, ik ben een bode engel 
Gods en mijn naam is Gabriël. 

 
Deuteronomium 11, vers 26 en 27  Zie, ik houd u heden zegen 

en vloek voor: zegen, wanneer gij luistert naar de geboden van de 

HERE, uw God, die ik u heden opleg. 
 

Voorwaar, het lichaam van Christus bestaat uit verschillende 

delen. 
Kijk naar alle onderdelen: organen en ledematen en al die 

onderdelen in u! Gij kunt niet zonder een hart. Alles is nodig, en 
samen vormt het één geheel. Voorwaar, 

 

1 Korinthiërs 12, vers 6  En er is verscheidenheid in werkingen, 
maar het is dezelfde God, die alles in allen werkt. 

http://www.evangelicalendtimemachine.com/
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En vers 12 en 13  Want gelijk het lichaam één is en vele leden 
heeft, en al de leden van het lichaam, hoe vele ook, één lichaam 

vormen, zo ook Christus; want door één Geest zijn wij allen tot één 

lichaam gedoopt, hetzij Joden, hetzij Grieken, hetzij slaven, hetzij 
vrijen, en allen zijn wij met één Geest gedrenkt. 

 
Voorwaar, overdenk deze boodschap, want het zal velen 

wakker schudden! 

 
Genesis 1, vers 7  En God maakte het uitspansel en Hij scheidde 

de wateren die onder het uitspansel waren, van de wateren die 
boven het uitspansel waren; en het was alzo. 

 

1 Korinthiërs 12, vers 14 tot en met 27  Want het lichaam 
bestaat toch ook niet uit één lid, maar uit vele leden. Indien de voet 

zeggen zou: omdat ik niet de hand ben, behoor ik niet tot het 
lichaam, behoort hij daarom niet tot het lichaam? En indien het oor 

zeggen zou: omdat ik niet het oog ben, behoor ik niet tot het 

lichaam, behoort het daarom niet tot het lichaam? Als het lichaam 
geheel en al oog was, waar bleef het gehoor? Als het geheel en al 

gehoor was, waar bleef de reuk? Nu heeft God echter de leden, elk 

in het bijzonder, hun plaats in het lichaam aangewezen, zoals Hij 
heeft gewild. Indien zij alle één lid vormden, waar bleef het 

lichaam? Maar nu zijn er wel vele leden, doch slechts één lichaam. 
En het oog kan niet zeggen tot de hand: ik heb u niet nodig, of ook 

het hoofd tot de voeten: ik heb u niet nodig. Ja, veeleer zijn die 

leden van het lichaam, welke het zwakst schijnen, noodzakelijk, en 
juist die delen van het lichaam, welke wij minder in ere houden, 

bekleden wij meer eervol, en onze minder edele leden worden met 
groter eer behandeld, doch onze edele leden hebben dat niet nodig. 

God heeft evenwel het lichaam zó samengesteld, dat Hij meer eer 

gaf aan hetgeen misdeeld was, opdat er geen verdeeldheid in het 
lichaam zou zijn, maar de leden gelijkelijk voor elkander zouden 

zorgen. Als één lid lijdt, lijden alle leden mede, als één lid eer 

ontvangt, delen alle leden in de vreugde. Gij nu zijt het lichaam van 
Christus en ieder voor zijn deel leden. 

 
Handelingen 4, vers 32 tot en met 35  En de menigte van hen, 

die tot het geloof gekomen waren, was één van hart en ziel, en ook 
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niet één zeide, dat iets van hetgeen hij bezat zijn persoonlijk 
eigendom was, doch zij hadden alles gemeenschappelijk. En met 

grote kracht gaven de apostelen hun getuigenis van de opstanding 

des Heren Jezus, en er was grote genade over hen allen. Want er 
was ook niet één behoeftig onder hen; want allen, die eigenaars 

waren van stukken grond of van huizen, verkochten die en brachten 
de opbrengst van de verkoop en legden die aan de voeten der 

apostelen; en aan een ieder werd uitgedeeld naar behoefte.   

 
Voorwaar, het grote geheim van de Here is eenheid! 

Zoals de Vader, Zoon en Heilige Geest één zijn, en ook wij, de 
engelen Gods, mogen wij engelen ook kiezen en keuzes maken. En 

zo heeft gij ook de keus om één te zijn in Christus!  

 
Zoals Gods geliefde eindtijdprofeet ook een team heeft, en 

samenwerkt als één lichaam, zo heeft God grote dingen 
onder Zijn volk gedaan door eenheid. 

Door geen eenheid in Christus geschiedde echter het volgende: 

 
Handelingen 5, vers 1 tot en met 16  En een zeker man, met 

name Ananias, met zijn vrouw Saffira, verkocht een eigendom, 

hield iets van de opbrengst achter, met medeweten van zijn vrouw, 
en bracht een zeker deel en legde het aan de voeten der apostelen. 

Maar Petrus zeide: Ananias, waarom heeft de satan uw hart vervuld 
om de heilige Geest te bedriegen en iets achter te houden van de 

opbrengst van het stuk land? Als het onverkocht gebleven was, 

bleef het dan niet van u, en was, na de verkoop, de opbrengst niet 
te uwer beschikking? Hoe kondt gij aan deze daad in uw hart plaats 

geven? Gij hebt niet tegen mensen gelogen, maar tegen God. En bij 
het horen van deze woorden viel Ananias neder en blies de adem 

uit. En een grote vrees kwam over allen, die het hoorden. En de 

jonge mannen stonden op en legden hem af, en zij droegen hem uit 
en begroeven hem.  

En het geschiedde na verloop van ongeveer drie uur, dat zijn vrouw 

binnenkwam, onkundig van wat er gebeurd was. En Petrus 
antwoordde haar: Zeg mij, hebt gij het stuk land voor zoveel 

verkocht? En zij zeide: Ja, voor zoveel. En Petrus zeide tot haar: 
Hoe hebt gij kunnen overeenkomen om de Geest des Heren te 

verzoeken? Zie, de voeten van hen, die uw man hebben begraven, 
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zijn aan de deur en zij zullen ook u uitdragen. En zij viel terstond 
neder voor zijn voeten en blies de adem uit; en de jonge mannen 

kwamen binnen en vonden haar dood en zij droegen haar uit en 

begroeven haar bij haar man. En een grote vrees kwam over de 
gehele gemeente en over allen, die dit hoorden.  

En door de handen der apostelen geschiedden vele tekenen en 
wonderen onder het volk; en zij waren allen eendrachtig bijeen in 

de zuilengang van Salomo. Doch van de anderen durfde niemand 

zich bij hen aansluiten, maar het volk stelde hen hoog. En des te 
meer werden er toegevoegd, die de Here geloofden, tal van 

mannen zowel als vrouwen, zo zelfs, dat men de zieken op straat 
droeg en op bedden en matrassen legde, opdat, wanneer Petrus 

voorbijkwam, ook maar zijn schaduw op iemand van hen zou 

vallen. En ook de menigte uit de steden rondom Jeruzalem 
stroomde toe en bracht zieken en door onreine geesten gekwelden 

mede. En zij werden allen genezen.  
 

Voorwaar, bedrieg niet, zoals Ananias en Saffira! 

 
Deuteronomium 11, vers 26 en 27  Zie, ik houd u heden zegen 

en vloek voor: zegen, wanneer gij luistert naar de geboden van de 

HERE, uw God, die ik u heden opleg. 
 

Voorwaar, 
 

Mattheüs 5, vers 12  Verblijdt u en verheugt u, want uw loon is 

groot in de hemelen; want alzo hebben zij de profeten vóór u 
vervolgd. 

 
Voorwaar, door eenheid kon Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus 

Christus, dit zeggen: 

 
Mattheüs 10, vers 7 en 8  Gaat en predikt en zegt: Het 

Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Geneest zieken, wekt 

doden op, reinigt melaatsen, drijft boze geesten uit. Om niet hebt 
gij het ontvangen, geeft het om niet. 
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Handelingen 3, vers 22  Mozes toch heeft gezegd: De Here God 
zal u een profeet doen opstaan uit uw broeders, gelijk mij: naar 

hem zult gij horen in alles wat hij tot u spreken zal. 

 
Johannes 3, vers 34  Want Hij, die God gezonden heeft, die 

spreekt de woorden Gods, want Hij geeft de Geest niet met mate. 
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 

verdween. 
 

 
 

Paus Franciscus was al door de Illuminati 

gekozen 
 
OPENBARENDE BOODSCHAP GODS. DE GOD VAN ABRAHAM, IZAÄK 

EN JAKOB LIET DEZE OPENBARENDE BOODSCHAP OVERBRENGEN. 
O.A.: DE WERELDORDE IS EEN GROTE ILLUMINATI 

CLUBORGANISATIE; ZIJ KOZEN VANTEVOREN AL VOOR PAUS 

FRANCISCUS. 
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, welkom! Op 27 mei 2014 bracht een engel van God, de God 
van Abraham, Izaäk en Jakob, deze boodschap Gods over, woord 

voor woord, aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin 

Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 
HaMashiach, Isa, Jezus Christus. Voorwaar, mijn is Berisma en ben 

een bode engel Gods. 

 
Voorwaar, onder de Illuminati zitten grote organisaties en 

regeringsleiders tot restaurantenketens, zoals onder andere:  
McDonald’s, de antichrist, het koningshuis, mediabedrijven, 

banken, organisaties, NAVO, geheime diensten. Voorwaar, de grote 

wereldorde is een wereldwijde Illuminati cluborganisatie, een 
netwerk! Voorwaar, de totale overname, de werken van satan, 
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komen met de dag meer en meer op de voorgrond. Zowel de 
technologie speelt een grote rol om de mens over te nemen!  

 

Voorwaar, de wereldwijde Illuminati is als het ware een 
bedrijf met een doel. 

Voorwaar, profeet Benjamin Cousijnsen, Gods ware geliefde 
profeet, vertelde u al op 22 januari 2014 in de boodschap, met als 

titel: ‘Twee schaakstukken ten tonele: zij aan zij!’ dat de nieuwe 

paus Franciscus reeds gekozen was. In de wereldorde wisten ze dus 
reeds, wie de religieuze leider van het Vaticaan moest zijn. En men 

koos als één Wereldorde voor het witte schaakstuk: Paus 
Franciscus. De valse profeet maakt de weg vrij! Hij is uitgekozen 

met een doel. Luister eens naar de boodschap van 10 juli 2013, 

met de titel: ‘Informatie over de antichrist en zijn wegbereider!’  
Ook openbaarde profeet Benjamin, dat de paus Jeruzalem, de oude 

stad, zou gaan bezoeken, met het doel een tempel te laten bouwen 
voor alle religies samen: een wereldkerk. 

 

De antichrist is moslim, en zei paus Franciscus u niet, dat 
zelfs een atheïst, of ongelovige, absoluut niet naar de hel 

gaat?  

En dat ongelovig blijven ook geen probleem is? 
Op 9 oktober sprak profeet Benjamin erover in 2013, in de 

boodschap met de titel: ‘Paus Franciscus is de valse profeet uit 
Openbaring!’ 

 

Jeremia 16, vers 17  Want mijn ogen zijn op al hun wegen, deze 
zijn voor Mij niet verborgen, en hun ongerechtigheid is voor mijn 

ogen niet bedekt. 
 

Zo spreekt de Heer! 

Voorwaar, paus Franciscus is door de wereldleiders gekozen door 
de Wereldorde, de Illuminati. Waarom? 

Omdat de antichrist daar ook aanwezig is! En samen met de 

aanwezigheid van leiders, willen ze maar één ding, en dat is de 
onderwerping aan de grote leider, de antichrist, en de wegbereider. 

Voorwaar,  
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Lees voor: Openbaring 13, vers 7  En hem werd gegeven om 
tegen de heiligen oorlog te voeren en hen te overwinnen; en hem 

werd macht gegeven over elke stam en natie en taal en volk. 

 
Mattheüs 7, vers 13 en 14  Gaat in door de enge poort, want 

wijd is de poort en breed de weg, die tot het verderf leidt, en velen 
zijn er, die daardoor ingaan; want eng is de poort, en smal de weg, 

die ten leven leidt, en weinigen zijn er, die hem vinden. 

 
Johannes 14, vers 6  Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de 

waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij. 
Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 

wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 

naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het 
licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever 

gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want 

een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het 
licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de 

waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat 
zij in God verricht zijn.  

 

Voorwaar, ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel 
Gods, en verdween. 

 
 

 

 

 
Kom maar, in Mijn liefde ben jij veilig! 
 

BOODSCHAP VAN STEUN & BEMOEDIGING, 100% AFKOMSTIG VAN 
DE HERE GOD, JEZUS CHRISTUS, YESHUA HAMASIACH, EN VIA 
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ZIJN BODE ENGEL WOORD VOOR WOORD OVERGELEVERD AAN 
EINDTIJDPROFEET BENJAMIN COUSIJNSEN. 

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 28 mei 2014 bracht een bode engel 

Gods de volgende boodschap over aan eindtijdprofeet van de 

laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Isa, Jezus Christus van Nazareth, uw Rabboeni, uw 

Meester en enige Heer, Elohím, Adonai. Voorwaar, mijn naam is 

Berismeja en ben een bode engel Gods. 
 

Zo spreekt de Heer: Mijn kind, Ik heb je lief, Ik verlang 
ernaar, dat je Mijn schaduw ziet.  

Waarom ben je zo bang en bezorgd, Mijn kind? Ben Ik het niet, 

Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, jouw Heer, die jouw 
toekomst heb uitgestippeld? Ben Ik niet de Heer van jouw leven?  

Mijn geliefde, hoor! 

 
Job 17, vers 6 en 7  Men heeft mij tot een spreekwoord gemaakt 

onder de volken, en ik ben iemand, die men in het aangezicht 
spuwt. Mijn oog is dof geworden van verdriet, al mijn leden zijn als 

een schaduw.  

 
Jesaja 14, vers 9 en 10  Het dodenrijk beneden is over u in 

beroering om u bij uw komst te ontmoeten; het wekt de schimmen 
voor u op, al de bokken der aarde; het doet alle koningen der 

volken van hun tronen opstaan. Zij allen vangen aan tot u te 

zeggen: Ook gij zijt krachteloos geworden als wij, gij zijt aan ons 
gelijk geworden. 

 

Voorwaar, Mijn geliefde, Ik wil jou in de hemel ontmoeten. 
Ik mis je, Ik verlang naar jou in Mijn heiligdom! Voorwaar, Ik ben 

wie Ik ben. Pak je Bijbel en overdenk dit, wat Ik je heb gegeven, en 
lees: 
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Psalm 120, vers 1  In mijn angst heb ik tot de HERE geroepen en 
Hij heeft mij geantwoord.  

Psalm 121, vers 5  De HERE is uw Bewaarder, de HERE is uw 

schaduw aan uw rechterhand.  
En vers 8  De HERE zal uw uitgang en uw ingang bewaren van nu 

aan tot in eeuwigheid. 
 

Jesaja 40, vers 29 tot en met 31  Hij geeft de moede kracht en 

de machteloze vermeerdert Hij sterkte. Jongelingen worden moede 
en mat, zelfs jonge mannen struikelen, maar wie de HERE 

verwachten, putten nieuwe kracht; zij varen op met vleugelen als 
arenden; zij lopen, maar worden niet moede; zij wandelen, maar 

worden niet mat. 

Jesaja 41, vers 10  Vrees niet, want Ik ben met u; zie niet angstig 
rond, want Ik ben uw God. Ik sterk u, ook help Ik u, ook 

ondersteun Ik u met mijn heilrijke rechterhand. 
 

Voorwaar, Ik beheer je als een goed beheerder. 

Ik bewaak je, jouw ingang en jouw uitgang. Mijn kind, huil maar, 
kom maar, je bent veilig. In Mijn liefde ben jij veilig! In Mijn liefde 

ben jij thuis. In mijn onvoorwaardelijke liefde ben jij krachtig. In 

Mijn liefde sta je sterk. In Mijn liefde kun je alles weer aan! Mijn 
liefde is alles wat jij nodig hebt. 

 
Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, 

dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die 

in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. 
 

Psalm 139, vers 1 tot en met 7  HERE, Gij doorgrondt en kent 
mij; Gij kent mijn zitten en mijn opstaan, Gij verstaat van verre 

mijn gedachten; Gij onderzoekt mijn gaan en mijn liggen, met al 

mijn wegen zijt Gij vertrouwd. Want er is geen woord op mijn tong, 
of, zie, HERE, Gij kent het volkomen; Gij omgeeft mij van achteren 

en van voren en Gij legt uw hand op mij. Het begrijpen is mij te 

wonderbaar, te verheven, ik kan er niet bij. Waarheen zou ik gaan 
voor uw Geest, waarheen vlieden voor uw aangezicht?  

 
Voorwaar,  
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Johannes 12, vers 47  En indien iemand naar mijn woorden 
hoort, maar ze niet bewaart, Ik oordeel hem niet, want Ik ben niet 

gekomen om de wereld te oordelen, doch om de wereld te 

behouden. 
 

Zo sprak de Here tot jou vandaag! 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en 

verdween. 

 
SHALOM 

 
 

 

Selvie 
 

BOODSCHAP GODS: SELVIE DIENT DE HEER IN DE KERK EN 

DOORDEWEEKS WERKT ZE OOK ALS TOPMODEL. HOOR EN OF 
LEES, WAT DE HERE GOD OOK U DUIDELIJK WIL MAKEN! 

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 29 mei 2014 bracht een bode engel 

van God, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, woord voor woord 

de volgende boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin 
Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Isa, Jezus Christus. 

 
Voorwaar, jij daar, luister eens! 

Ik ben een bode engel Gods en mijn naam is Merari. 
 

Op de Filipijnen woont een meisje, dat Selvie heet. 

Trouw gaat ze naar de kerk en ze bidt heel veel, zelfs voor het 
slapen gaan. Haar glimlach en haar uiterlijk zijn o zo mooi!  

 

Mattheüs 6, vers 22 tot en met 24  De lamp van het lichaam is 
het oog. Indien dan uw oog zuiver is, zal geheel uw lichaam verlicht 
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zijn; maar indien uw oog slecht is, zal geheel uw lichaam duister 
zijn. Indien nu wat licht in u is, duisternis is, hoe groot is dan de 

duisternis!  

 
Voorwaar, hoor ik nu iemand zeggen, “Ze is toch Christen?” 

Luister verder, 
 

Niemand kan twee heren dienen, want hij zal òf de ene haten en de 

andere liefhebben, òf zich aan de ene hechten en de andere 
minachten; gij kunt niet God dienen èn Mammon. 

 
Selvie dient de Here in de kerk. 

En elke week werkt ze ook als een topmodel, en heeft heel veel 

vrienden, zowel van de kerk als buiten de kerk. O, ze weet het 
allemaal wel. Ze kan prachtig zingen en ze is knap!  

 
Efeziërs 4, vers 17 tot en met 18  Dit zeg ik dan en betuig ik in 

de Here, dat gij niet langer moogt wandelen zoals ook de heidenen 

wandelen, in de ijdelheid van hun denken, verduisterd in hun 
verstand, vervreemd van het leven Gods om de onwetendheid, die 

in hen heerst, om de verharding van hun hart. 

 
Genesis 3, vers 9  En de HERE God riep de mens tot Zich en zeide 

tot hem: Waar zijt gij?  
Mattheüs 7, vers 13 en 14  Gaat in door de enge poort, want 

wijd is de poort en breed de weg, die tot het verderf leidt, en velen 

zijn er, die daardoor ingaan; want eng is de poort, en smal de weg, 
die ten leven leidt, en weinigen zijn er, die hem vinden. 

 
En nu gij daar… 

Men kan alles aangeboden krijgen, en alle aandacht krijgen zoals 

Selvie, en naar de kerk gaan. Maar al doet gij nog zó veel! 
 

Mattheüs 6, vers 21  Want, waar uw schat is, daar zal ook uw 

hart zijn. 
 

Voorwaar, speel geen spelletjes met God, en zeur niet! 
Maar bekeer u en wees niet voor de helft Christen. Licht en donker 

gaan niet samen. Kies vandaag nog, voor welke heer u wilt gaan!  
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Voorwaar, Selvie genoot zo, maar God niet. 

Ze werd ziek en verwachtte vervolgens haar genezing via anderen, 

en riep: “Bid voor mijn ziekte!” Haar nachtleven was ook voorgoed 
voorbij. 

 
Deuteronomium 11, vers 26  Zie, ik houd u heden zegen en 

vloek voor. 

 
Voorwaar, de wereld is waarlijk overgenomen! 

Men weet niet eens meer wat men zichzelf aandoet. 
 

1 Korinthiërs 3, vers 13 en 14  Ieders werk zal aan het licht 

komen. Want de dag zal het doen blijken, omdat hij met vuur 
verschijnt, en hoedanig ieders werk is, dat zal het vuur uitmaken. 

Indien het werk, dat hij erop gebouwd heeft, standhoudt, zal hij 
loon ontvangen. 

 

Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, 
dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die 

in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. 

En vers 36  Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven; doch wie 
aan de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de 

toorn Gods blijft op hem. 
De bode engel Gods sprak verder, 

 

Galaten 6, vers 7  Daar staat geschreven: Dwaalt niet, God laat 
niet met Zich spotten. Want wat een mens zaait, zal hij ook 

oogsten. 
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 

verdween. 
 

 

 

Wie ik ben en wat ik doe, is door genade! 
 

BENJAMIN COUSIJNSEN, PROFEET, AANGESTELD DOOR DE GOD 
VAN ABRAHAM, IZAÄK EN JAKOB, GEEFT INFORMATIE OVER O.A. 
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DE NIEUWE WEBSITE. ALLE WOORDEN WERDEN WEDEROM 
OVERGEBRACHT DOOR EEN BODE ENGEL VAN GOD. 

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Ik ben profeet Benjamin Cousijnsen. Op 

donderdag 29 mei 2014 kreeg ik de volgende boodschap van een 

bode engel Gods, die ik graag met u wil delen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 
HaMashiach, Isa, Jezus Christus, uw Rabboeni en uw Heer. 

Voorwaar, mijn naam is Sharmea. Hoor aandachtig. 

 
De website Eindtijdnieuws is verhuisd naar de nieuwe 

website EvangelicalEndtimemachine. 
En ook de overige websites, zoals Endzeitbotschaften en 

Eindtijdspace en TheWorkersoftheLastDays, en de YouTube kanalen 

van de werkers van de laatste dagen – video’s – worden allemaal 
verplaatst! Voor meer informatie, zie ook de video: ‘Mededeling 

www.evangelicalendtimemachine.com’ van 8 mei 2014.  

 
Op 15 juni 2014 zullen alle werkers van de laatste dagen een 

eigen doorverwijzingsvideo hebben ingesproken op YouTube 
en achterlaten, zodat men naar het nieuwe kanaal kan gaan: 

Evangelical Endtime Machine.  

Men zal dit Live inspreken in eigen taal.  
Ook is de nieuwe website mobiel te bereiken. 

 
Voorwaar, ook kunt gij meer informatie vinden op de 

Evangelical Endtime Machine over de verkoop van de DVD’s, 

en boekverkoop onder andere. 
Ook kunt u helpen met het evangeliseren, door middel van de 

visitekaartjes, in uw kerk, van deze nieuwe website. Neem hiervoor 

contact op met marion.verkleij@telfort.nl  
Voorwaar, laat de liefde van God, en Zijn zegen, u bereiken totdat 

Hij komt!  
 

Voorwaar, zing Opwekkingsliederen 94. 

http://www.evangelicalendtimemachine.com/
mailto:marion.verkleij@telfort.nl
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En dat ga ik voor u zingen… 
 

Heel mijn leven wil ik wijden, 

om in de dienst van mijn Heer te strijden. 
O ja... en wat ik ben, en wat ik doe, 

is door genade, is door gena. 
Als Jezus niet Zijn Bloed had gegeven, 

hoe zouden wij dan in deze wereld leven, 

vol van duisternis die de satan heeft gebracht.  
Maar halleluja, Jezus overwon hem door Zijn kracht. 

En daarom wil ik heel mijn leven wijden, 
om in de dienst van de Heer te strijden. 

O ja... en wat ik ben, en wat ik doe, 

is door genade, is door gena. 
 

Toen sprak de bode engel Gods verder, Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, 
Shalom!  

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

JUNI 2014 
 
 

Bent u al klaar voor de Opname? 
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DE AARDE ZAL SCHUDDEN BIJ HET HOREN VAN DE BAZUIN! 

BOODSCHAP GODS: BENT U KLAAR VOOR DE RAPTURE? ER ZAL 

LUID GEJAMMER ZIJN BIJ DE ACHTERBLIJVERS, EN 
ONVERDRAAGLIJK VERDRIET, ENZOVOORTS! 

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 2 juni 2014 bracht een bode engel van 

God, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, deze boodschap over 
aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.  

 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 
HaMashiach, Isa, Jezus Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, 

mijn naam is Supisada. 
 

Voorwaar, opeens zal men zich op de borst slaan! 

Men zal terneergeslagen zijn. Men kan het vergelijken met wat 
Egypte overkwam.  

 

Exodus 12, vers 30  En Farao stond des nachts op, hij en al zijn 
dienaren en alle Egyptenaren; en er was een luid gejammer in 

Egypte; want er was geen huis, waarin geen dode was. 
 

Voorwaar, maar luid gejammer zal er zijn, ondraaglijk 

verdriet! 
Niet om een dode, maar om de verdwijning van hun partner, die 

men voor gek verklaarde, of als overgenomen of 
godsdienstwaanzinnige of sekte aanhanger bestempelde, 

enzovoorts. Maar juist diegenen, die in Yeshua HaMashiach 

verbonden waren, die ‘haters’ genoemd werden, of geestelijk 
gestoorden, en het zwaar te verduren of te lijden hadden door pijn, 

of door middel van bijvoorbeeld de partner of familie of ziekte, 

zullen er dan plotseling, in een oogwenk, niet meer zijn! De kracht 
van de liefde van Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, zal hen, 

die als Christen het zwaar hadden, plotseling optillen en wegnemen.  
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Velen zijn nu gebrainstormd door de wereld, en kiezen voor 
het rijk der duisternis en laten zich overnemen. 

Alles wordt als normaal beschouwd en kan! Maar een relatie 

aangaan met Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, de Zoon van 
God, die elk mens eeuwig leven en het allerbeste wil geven, daar 

zegt men Nee tegen! 
 

Johannes 3, vers 16 tot en met 18  Want alzo lief heeft God de 

wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 
een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 
naam van de eniggeboren Zoon van God.   

 
Voorwaar, misschien moet gij, die luistert, eens overstappen 

naar de waarheid en uw zonden belijden. 

Of hebt gij liever dat uw partner gelukkig is in de hemel, en dat gij 
in de grote chaos op aarde achterblijft als ongelovige?  

Voorwaar, bekeer u, want o wee, achterblijvers, de aarde zal 

schudden bij het horen van de bazuin, en een grote wereldramp 
chaos zal er zijn. En de gevallen engelen, de ‘bezoekers uit de 

ruimte’, zoals zij zich noemen, zullen de wereld overnemen. Maar 
voor u, die Christus nu hebben aangenomen, telt: 

 

Mattheüs 5, vers 3 tot en met 12  Zalig de armen van geest, 
want hunner is het Koninkrijk der hemelen. Zalig die treuren, want 

zij zullen vertroost worden. Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen 
de aarde beërven. Zalig die hongeren en dorsten naar de 

gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Zalig de 

barmhartigen, want hun zal barmhartigheid geschieden. Zalig de 
reinen van hart, want zij zullen God zien. Zalig de vredestichters, 

want zij zullen kinderen Gods genoemd worden. Zalig de 

vervolgden om der gerechtigheid wil, want hunner is het Koninkrijk 
der hemelen. Zalig zijt gij, wanneer men u smaadt en vervolgt en 

liegende allerlei kwaad van u spreekt om Mijnentwil. Verblijdt u en 
verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen; want alzo hebben 

zij de profeten vóór u vervolgd.  
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Johannes 8, vers 12  Wederom dan sprak Jezus tot hen en zeide: 

Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de 

duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben. 
 

Voorwaar, waar uw hart vol van is, daar zal u zijn! 
Voorwaar, maak uw keuze vandaag: voor of tegen Yeshua 

HaMashiach, Isa, Jezus Christus.  

 
Johannes 17, vers 14  Ik heb hun uw woord gegeven en de 

wereld heeft hen gehaat, omdat zij niet uit de wereld zijn, gelijk Ik 
niet uit de wereld ben. 

 

Openbaring 3, vers 21  Wie overwint, hem zal Ik geven met Mij 
te zitten op mijn troon, gelijk ook Ik heb overwonnen en gezeten 

ben met mijn Vader op zijn troon. 
 

Voorwaar, ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 

 
 

Ik de Here heb u voor eeuwig lief! 
 
YESHUA HAMASIACH, ISA, JEZUS CHRISTUS, ZEGT U O.A. IN DEZE 

BEMOEDIGENDE BOODSCHAP: IK DE HERE HEB U VOOR EEUWIG 

LIEF. IK HELP U, KOM TOT MIJ MET AL UW ZORGEN! 
 

 
Volledige weergave: 

 

Shalom! Van harte welkom. Op 2 juni 2014 bracht een bode engel 
Gods, van de God van Abraham, Izaäk en Jakob, woord voor woord 

deze boodschap van God over aan eindtijdprofeet van de laatste 

dagen, Benjamin Cousijnsen.  
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Isa, Jezus Christus.  
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Voorwaar, zo spreekt de Here, uw Rabboeni, uw Meester, 
Tz'va'ot: Vrede zij u! 

 

Spreuken 29, vers 26  Velen zoeken de gunst van een heerser, 
maar van de HERE ontvangt de mens zijn recht.  

 
Voorwaar,  

 

Romeinen 12, vers 2  En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, 
maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat 

gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige 
en volkomene. 

 

Voorwaar, mijn naam is Lovesadai en ben een bode engel 
Gods.  

Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, heeft u lief! 
 

Romeinen 12, vers 17  Vergeldt niemand kwaad met kwaad; hebt 

het goede voor met alle mensen. 
 

Voorwaar, zo spreekt de Heer: Vrees niet, Mijn kind! 

 
Job 5, vers 1  Roep maar – is er iemand, die u antwoordt? En tot 

wie van de heiligen wilt gij u wenden?  
Job 5, vers 3  Ikzelf heb gezien, hoe een dwaas wortel schoot, maar 

aanstonds vervloekte ik zijn woning.  

 
Spreuken 26, vers 16  De luiaard is wijzer in eigen oog dan zeven 

die verstandig antwoord geven.  
 

Voorwaar, Mijn kind, 

 
Spreuken 28, vers 5  Hier staat geschreven: Boze lieden verstaan 

het recht niet, maar wie de HERE zoeken, verstaan alles. 

Spreuken 28, vers 26  Wie op eigen hart vertrouwt, is een dwaas; 
maar wie in wijsheid wandelt, zal ontkomen.  

 
Voorwaar, vertrouw op Mij in uw leven. 

Ik help u! Kom tot Mij met al uw zorgen.  
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Spreuken 31, vers 25 tot en met 27  Kracht en luister is haar 

gewaad, de komende dag lacht zij toe. Met wijsheid opent zij haar 

mond, vriendelijke onderwijzing ligt op haar tong. Zij houdt toezicht 
op de gang van haar huishouding, het brood der traagheid eet zij 

niet.  
En vers 30 en 31  Bedrieglijk is de bevalligheid en ijdel de 

schoonheid, maar een vrouw die de HERE vreest, die is te prijzen. 

Geeft haar van de vrucht harer handen, dat haar daden haar 
roemen in de poorten!  

 
Sirach 37, vers 27 en 28  Mijn kind, toets jezelf je leven lang, 

stel vast wat slecht voor je is, en geef daar niet aan toe, want niet 

alles is voor iedereen goed, niet iedereen schept in alles genoegen.  
Sirach 2, vers 7 tot en met 9  Jij die ontzag voor de Heer hebt, zie 

uit naar zijn ontferming en wijk niet af, dan val je niet. Jij die 
ontzag hebt voor de Heer, vertrouw op hem, dan valt je loon je niet 

uit handen. Jij die ontzag hebt voor de Heer, hoop op het goede, op 

ontferming en eeuwige vreugde, want eeuwige vreugde is het loon 
dat hij je schenkt.  

 

Zo spreekt de Heer: Ik de Here heb u voor eeuwig lief! 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 

verdween. 
 

 

 

Overname via New Age methoden en 

beeldschermen! 

 
DIT IS EEN WAARSCHUWENDE EN OPENBARENDE BOODSCHAP 

GODS: DE BODE ENGEL GODS OPENBAARDE, NAMENS DE 

ALMACHTIGE GOD JHWH, IN DE NAAM VAN JEZUS CHRISTUS, 
O.A.: VIA NEW AGE METHODEN WIL MEN DE MENS OVERNEMEN! 

 
 

Volledige weergave: 
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Hallo, van harte welkom! Op 3 juni 2014 bracht een bode engel van 
God, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, deze boodschap over 

aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Isa, Jezus Christus van Nazareth. Voorwaar, mijn 
naam is Amminia, en ben uitgezonden naar u, profeet Benjamin 

Cousijnsen, Gods geliefde ware eindtijdprofeet. Ik verheug mij zeer, 

zoals alle bode engelen, om de gezalfde des Heren te ontmoeten. 
Voorwaar, gij daar,  

 
In 2012 zag profeet Benjamin, dat de gevallen engelen naar 

de aarde gingen. 

Hun doel is de mensheid van God weg te halen. Zie nu, wat ze voor 
chaos en haat en bloed gebracht hebben in 2013 en 2014!  

Voorwaar, de verkenners geven de informatie door. Het uiterlijk 
van hen is een kopie van de mens. Via technologie vangt men de 

mens. Vergeet niet, dat de gevallen engelen een grote kennis 

hebben in de technologie, en dat men ooit God diende, totdat ze uit 
de hemel geworpen werden, samen met satan. Ook zij waren dus 

echt de eersten in de technologie.  

 
Voorwaar, gij kunt het boek ‘RUACHA, YESHU, SHALOM!’ 

bestellen, dat u de ogen zal openen, en dat vol bijzondere 
boodschappen staat, via: 

Evangelicalendtimemachine.com / Evangelische Stichting 

Eindtijdnieuws, marion.verkleij@telfort.nl. Dit boek moet u onder u 
hebben, en heeft velen gezegend!  

 
Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Indien gij niet wandelt met 

Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus van Nazareth, en gij 

gaat maar door met het werelds genot en wijst Yeshua 
HaMashiach, Isa, Jezus Christus, steeds af, die u wil redden, 

en zelfs uw wederom geboren kind, die u vertelt over 

Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, voorwaar, wees 
dan gewaarschuwd! 

Want gevallen engelen bestaan. De engelen Gods echter, de 
warriors, strijden voor u, en zijn uitgestuurd om voor u te strijden. 

Dagelijks wordt er om u gevochten, om uw kans: uw behoud! 

mailto:marion.verkleij@telfort.nl
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Lees voor: Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief 

heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven 

heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar 
eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld 

gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld 
door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet 

veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet 

heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is 
het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 

duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 
waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 

gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; 

maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn 
werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 

 
De totale overname van de mens is zichtbaar om u heen. 

Zelfs velen, die Christus verworpen hebben, hebben ruimte 

gemaakt voor demonen, waardoor hun geest en ziel in de hel 
geworpen is. En dit verklaart het geweld in de wereld. Als gij nog 

een keuze kunt maken, dan zou ik u aanraden, de juiste keuze te 

maken voor uw eeuwige behoudenis, en dat is Yeshua HaMashiach, 
Isa, Jezus Christus! 

 
Lees voor: Johannes 3, vers 35 en 36  Hier staat geschreven: De 

Vader heeft de Zoon lief en heeft Hem alles in handen gegeven. Wie 

in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven; doch wie aan de Zoon 
ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft 

op hem. 
De bode engel Gods sprak verder,  

 

Voorwaar, de gevallen engelen delen graag hun kennis, 
zodat u zich niet bezighoudt met Yeshua HaMashiach, Isa, 

Jezus Christus! 

Voorwaar, in 2012 zag profeet Benjamin Cousijnsen duizenden 
mensen, die overgenomen waren. Emotieloos keken ze naar een 

reusachtig beeldscherm, waar een persoon, een gezicht, een 
speech leek te houden. Voorwaar, grote mensenmassa’s worden 

toegesproken op pleinen, met beeldschermen en in levensechte 3D-
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4D. Men gebruikt een computerstem, en gebruikt een persoon die 
een brief moet voorlezen, die via het gezicht spreekt. De informatie 

is van de gevallen engelen, die, via New Age methoden, de mens 

willen overnemen, onder andere via zo’n beeldscherm! Gij zijt 
gewaarschuwd! 

 
Lees voor: Mattheüs 1, vers 22  Hier staat geschreven: Dit alles 

is geschied, opdat vervuld zou worden hetgeen de Here door de 

profeet gesproken heeft… tot zover. 
 

De bode engel Gods sprak verder, Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, 
Shalom! en verdween. 

 

SHALOM 
 

 
 

Wie een gat graaft voor een ander valt er zelf in! 
 
BOODSCHAP GODS, OVERGELEVERD AAN PROFEET BENJAMIN 

COUSIJNSEN: VELEN DENKEN, DAT ZE ALLES HEBBEN, EN DAT ZE 

EEN ANDER MAAR EEN MOLENSTEEN OM DE NEK MOETEN DOEN, 
DIE CHRISTEN IS. MAAR UW LOON, WAARMEDE GIJ EEN ANDER 

OPGEMETEN HEBT, DAAR KRIJGT GIJ, RIJKAARD, UW LOON NAAR! 

 
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Op 3 juni 2014 bracht een bode engel van 
God, in de namiddag, de volgende boodschap Gods, woord voor 

woord, over aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin 
Cousijnsen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Isa, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 

Praynayim. 
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Lukas 16, vers 24 en 25  En hij riep en zeide: Vader Abraham, 
heb medelijden met mij en zend Lazarus, opdat hij de top van zijn 

vinger in water dope en mijn tong verkoele, want ik lijd pijn in deze 

vlam. Maar Abraham zeide: Kind, herinner u, hoe gij het goede 
tijdens uw leven hebt ontvangen en insgelijks Lazarus het kwade; 

nu wordt hij hier vertroost en gij lijdt pijn. 
 

Voorwaar, gij aardse rijkaard, medelijden met uw naaste 

hebt gij niet!  
 

Mattheüs 7, vers 1 en 2  Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld 
wordt; want met het oordeel, waarmede gij oordeelt, zult gij 

geoordeeld worden, en met de maat, waarmede gij meet, zal u 

gemeten worden. 
 

Voorwaar, velen denken dat ze alles hebben, en dat ze een 
ander maar een molensteen om de nek moeten doen, die 

Christen is. 

Maar uw loon, waarmede gij een ander opgemeten hebt, daar krijgt 
gij rijkaard uw loon naar. Al draagt gij purper en fijn linnen! 

Voorwaar,  

 
Lees voor: Tobit 4, vers 15  Hier staat geschreven: Doe een ander 

niets aan dat je zelf verafschuwt. Bedrink je niet aan wijn, ga niet 
als een dronkaard door het leven. 

 

Leviticus 19, vers 18  Gij zult niet wraakzuchtig en haatdragend 
zijn tegenover de kinderen van uw volk, maar uw naaste liefhebben 

als uzelf: Ik ben de HERE. 
 

Voorwaar, wie een gat graaft voor een ander valt er zelf in! 

Voorwaar, de bedelaar in uw ogen kreeg de mooiste plek in de 
hemel. 

 

Lees voor: Lukas 16, vers 22  Hier staat geschreven: Het 
geschiedde, dat de arme stierf en door de engelen gedragen werd 

in Abrahams schoot. 
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Voorwaar, God zag u, en hoe gij met anderen omgaat, sprak 
de bode engel Gods. 

 

Lees voor: Lukas 16, vers 27 tot en met 31  Hier staat 
geschreven: Doch hij zeide: Dan vraag ik u, vader, dat gij hem 

naar het huis van mijn vader zendt, want ik heb vijf broeders. Laat 
hij hen dan ernstig waarschuwen, dat ook zij niet in deze plaats der 

pijniging komen. Maar Abraham zeide: Zij hebben Mozes en de 

profeten, naar hen moeten zij luisteren. Doch hij zeide: Neen, 
vader Abraham, maar indien iemand van de doden tot hen komt, 

zullen zij zich bekeren. Doch hij zeide tot hem: Indien zij naar 
Mozes en de profeten niet luisteren, zullen zij ook, indien iemand 

uit de doden opstaat, zich niet laten gezeggen. 

De bode engel Gods sprak verder,  
 

Voorwaar, bekeer u! 
 

Lees voor: Psalm 95, vers 6  Hier staat geschreven: Treedt toe, 

laten wij ons nederwerpen en ons buigen, knielen voor de HERE, 
onze Maker.  

Psalm 91, vers 14 tot en met 16  Omdat hij Mij zeer bemint, zal Ik 

hem bevrijden; Ik zal hem beschutten, omdat hij mijn naam kent. 
Roept hij Mij aan, Ik zal hem antwoorden; Ik zal in de benauwdheid 

bij hem zijn, Ik zal hem uitredden en tot ere brengen. Met lengte 
van dagen zal Ik hem verzadigen, en Ik zal hem mijn heil doen 

zien.  

 
Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, 

dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die 
in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. 

De bode engel Gods sprak verder, en zei: Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, 

Shalom! en verdween. 
 

 

 

Openbaring Gods over de Mormonen! 
 

WAARSCHUWING TEGEN MORMONEN, AFKOMSTIG VAN DE GOD 
VAN ABRAHAM, IZAÄK EN JAKOB, DE ENIGE WARE ALMACHTIGE 



 
 

 

2841 
 
 

 

GOD, WOORD VOOR WOORD OVERGEBRACHT DOOR ZIJN BODE 
ENGEL, REVELADOS, AAN PROFEET BENJAMIN COUSIJNSEN! 

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 4 juni 2014 bracht een bode engel van 

God, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, woord voor woord deze 

boodschap over aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin 
Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Isa, Jezus Christus van Nazareth.  

 
Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Hoor aandachtig! 

 
Openbaring 13, vers 9  Indien iemand een oor heeft, hij hore. 

 

Mijn naam is Revelados en ben uitgezonden, om u de volle 
waarheid te verkondigen in de almachtige naam, de ware 

naam en enige Weg, de enige Redder, Yeshua HaMashiach, 

Isa, Jezus Christus van Nazareth! 
Voorwaar, de Mormonen roken niet, en ze drinken geen koffie of 

thee en drinken geen alcohol. Voorwaar, het is echter wel waar, dat 
hun levensstijl, wat voeding betreft, goed is. Men leeft langer. Toch 

zeg ik u het volgende, in het licht van Yeshua HaMashiach, Isa, 

Jezus Christus: 
 

2 Korinthiërs 11, vers 13 tot en met 15  Want zulke lieden zijn 
schijn-apostelen, bedrieglijke arbeiders, die zich voordoen als 

apostelen van Christus. Geen wonder ook! Immers, de satan zelf 

doet zich voor als een engel des lichts. Het is dus niets bijzonders, 
indien ook zijn dienaren zich voordoen als dienaren der 

gerechtigheid; maar hun einde zal zijn naar hun werken. 

 
Voorwaar, het is een valse leer, een vals licht! 

En satan zelf misleidt velen, door zich als een engel des lichts voor 
te doen. Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, zegt u echter: De 

naam ‘Mormonen’ staat voor demonen! Voorwaar, de Mormonen 
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zijn zeer actief, om u, die zich onder hen bevindt, of hun leer volgt, 
van de waarheid weg te trekken! Voorwaar, hun vriendelijkheid is u 

bekend. 

 
Lukas 4, vers 5 tot en met 6  En hij voerde Hem op een hoogte 

en toonde Hem al de koninkrijken der wereld in een ogenblik tijds. 
En de duivel zeide tot Hem: U zal ik al deze macht geven en hun 

heerlijkheid, want zij is mij overgegeven, en ik geef haar wie ik wil. 

 
Satan wil u alles wel geven. 

 
1 Petrus 5, vers 8  Wordt nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij, 

de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal 

verslinden. 
 

2 Petrus 2, vers 19  Vrijheid spiegelen zij hun voor, hoewel zij zelf 
slaven des verderfs zijn; immers, door wie men overmeesterd is, 

diens slaaf is men. 

 
Voorwaar, Joseph Smith kreeg in 1820, door een gevallen 

engel met de naam Mormoni, een openbaring over het 

zogenaamde ware geloof. 
Door het opvolgen van deze Mormoni demoon, gevallen engel, had 

hij meer dan 70 vrouwen! Voorwaar, de waarheid was, dat deze 
gevallen engel, Mormoni, door Joseph Smith heen werkte. Telkens 

veranderde Joseph zijn religie, en paste het aan door zijn 

geschriften te veranderen. Voorwaar, 
 

Mattheüs 3, vers 13 tot en met 17  Toen kwam Jezus uit Galilea 
naar de Jordaan tot Johannes, om Zich door hem te laten dopen. 

Maar deze trachtte Hem daarvan terug te houden en zeide: Ik heb 

nodig door U gedoopt te worden en komt Gij tot mij? Jezus echter 
antwoordde en zeide tot hem: Laat Mij thans geworden, want aldus 

betaamt het ons alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij Hem 

geworden. Terstond nadat Jezus gedoopt was, steeg Hij op uit het 
water. En zie, de hemelen openden zich, en hij zag de Geest Gods 

nederdalen als een duif en op Hem komen. En zie, een stem uit de 
hemelen zeide: Deze is mijn Zoon, de geliefde, in wie Ik mijn 

welbehagen heb.  
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Voorwaar, om de doden te dopen, dat gaat voor Yeshua 

HaMashiach, Isa, Jezus Christus, te ver! 

Joseph Smith doopte doden, die geen eigen keus konden maken om 
zich te bekeren en hun leven over te geven. Voorwaar, keer u af 

van de Mormonen!  
 

Johannes 3, vers 7  Verwonder u niet, dat Ik u gezegd heb: 

Gijlieden moet wederom geboren worden. 
 

Voorwaar, ga naar een volle evangelische kerk of 
pinksterkerk, maar volg geen Mormoon: de kerk van satan! 

 

Johannes 3, vers 16 tot en met 18  Want alzo lief heeft God de 
wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 

naam van de eniggeboren Zoon van God. 

 
Openbaring 22, vers 6  En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn 

getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der 
profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen 

hetgeen weldra geschieden moet. 

Openbaring 21, vers 8  Maar de lafhartigen, de ongelovigen, de 
verfoeilijken, de moordenaars, de hoereerders, de tovenaars, de 

afgodendienaars en alle leugenaars – hun deel is in de poel, die 
brandt van vuur en zwavel: dit is de tweede dood.  

 

Voorwaar, en Joseph Smith werd met zijn leer en leugens 
gegrepen, en in de poel des vuurs geworpen! 

Ook had hij vele valse tekenen gedaan. Voorwaar, zo sprak ik, de 

bode engel Gods Revelados tot u in naam van Yeshua HaMashiach, 
Isa, Jezus Christus! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 
verdween. 
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Rozie, deze boodschap is voor jou! 
 
BOODSCHAP VAN GOD, DIE RAFAËL MOEST OVERBRENGEN ALS 

BODE ENGEL GODS, BESTEMD VOOR ROZIE. GODS 

BOODSCHAPPEN WORDEN DAGELIJKS IN DE NAAM VAN JEZUS 
CHRISTUS OVERGEBRACHT AAN PROFEET BENJAMIN COUSIJNSEN. 

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 4 juni 2014 bracht een bode engel van 

God, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, woord voor woord in de 
naam van Jezus Christus, de volgende boodschap over aan 

eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Isa, Jezus Christus.  
 

Voorwaar, Rozie, O vrees niet, ik ben het, Rafaël!  

Dit is uw boodschap, die ik u moest overbrengen als bode engel 
Gods. Rozie, 

 

Psalm 147, vers 4  Hij bepaalt het getal der sterren, Hij roept ze 
alle bij name.  

 
Zelfs uw naam is bekend! 

Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus van Nazareth, heeft u 

onvoorwaardelijk lief. Evenzo is het Koninkrijk van grote waarde 
voor God, maar gij, Rozie, betekent voor God meer, veel meer. 

 
Psalm 51, vers 8  Zie, Gij wilt waarheid in het verborgene, in het 

geheim maakt Gij mij wijsheid bekend.  

 
Voorwaar, gij zijt kostbaar. 

Hij was het, Yeshua, uw Rabboeni, uw Heer, die uw gebed niet 

afwees, en uw tranen droogde. 
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Sirach 2, vers 3  Houd je stevig aan hem vast en laat hem niet 
los, dan word je aan je levenseinde beloond.  

 

Psalm 18, vers 31  Gods weg is volmaakt; des HEREN woord is 
zuiver. Hij is een schild voor allen die bij Hem schuilen.  

 
Voorwaar, zwijg niet, want de Here maakt u uw wegen 

bekend! 

En gij wandelt en luistert naar de waarheid. Hij is uw Steenrots en 
uw Vesting. Wees onwankelbaar en standvastig! 

 
Psalm 33, vers 11 tot en met 14  De raad des HEREN houdt 

eeuwig stand, de gedachten zijns harten van geslacht tot geslacht. 

Welzalig het volk, welks God de HERE is, de natie, die Hij Zich ten 
erfdeel koos. De HERE schouwt uit de hemel, Hij slaat alle 

mensenkinderen gade; uit zijn woonplaats ziet Hij naar alle 
bewoners der aarde. 

 

Voorwaar, Rozie, ook zeg ik u het volgende: 
 

Romeinen 16, vers 19 en 20  Want uw gehoorzaamheid is bij 

allen bekend geworden. Over u verblijd ik mij dus, doch ik wil, dat 
gij niet alleen wijs zijt tot het goede, maar ook onbesmet van het 

kwade. De God nu des vredes zal weldra de satan onder uw voeten 
vertreden. De genade van onze Here Jezus zij met u!    

 

Sirach 32, vers 20 tot en met 24  Ga niet over een moeilijk 
begaanbare weg, je zou over stenen kunnen struikelen. Waag je 

niet op een onbekende weg, wees voorzichtig op je paden. Heb 
vertrouwen in jezelf bij alles wat je doet, ook daarmee houd je je 

aan de geboden. Wie op de wet vertrouwt neemt de geboden in 

acht, wie op de Heer vertrouwt wordt niet geschaad.  
 

Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, 

dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die 
in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.   

 
Geef alle eer en glorie en dank aan uw Koning der koningen, 

Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus! 
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Gij zijt een evangeliste van Zijn woord.  
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 

verdween. 

 
SHALOM 

 
 

 

Ook Ik kwam als een eenvoudige, zegt de Here 
Jezus 
 

ZO SPREEKT DE HEER YESHUA HAMASIACH, ISA, JEZUS 
CHRISTUS, TOT U: ZIE, IK ZEND EEN ENGEL VOOR UW 

AANGEZICHT, OM U TE BEWAREN OP DE WEG EN OM U TE 

BRENGEN NAAR DE PLAATS, DIE IK BEREID HEB.  EXODUS 23:20 
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Op 5 juni 2014 bracht een bode engel 
Gods de volgende boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin 

Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u, profeet Benjamin Cousijnsen, in de 

wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus. 
Mijn naam is Casana en ik ben een bode engel Gods.  

 

Voorwaar, de God van Abraham, Izaäk en Jakob heeft u 
aangesteld in deze laatste dagen.  

En wie niet Mijn woorden serieus nemen, en Mijn eenvoudige Gods 
uitgekozen profeet gelooft, zal zich straks op de borst slaan! 

 

Exodus 23, vers 8  Een geschenk zult gij niet aannemen, want 
een geschenk maakt zienden blind en verdraait de zaak der 

onschuldigen. 
 

Voorwaar, zo spreekt de Heer Yeshua HaMashiach, Isa, 

Jezus Christus, tot u! 
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Exodus 23, vers 20  Zie, Ik zend een engel vóór uw aangezicht, 
om u te bewaren op de weg en om u te brengen naar de plaats, die 

Ik bereid heb. 

 
Voorwaar, ook zeg Ik u: Ook Ik kwam als een eenvoudige. 

En wie nam Mij serieus? Verhef u niet. Hij is de Wegbereider in de 
laatste dagen, geen Johannes meer, noch Elia of enig ander. Maar 

uit de stam Benjamin bracht Ik, Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus 

Christus van Nazareth, Mijn eenvoudige ware profeet onder u, 
Benjamin Cousijnsen. Voorwaar, wat hij u ook zegt, of wat gij ook 

hoort, luister naar Mijn dienstknecht en profeet, en oordeel niet 
over Mijn gezalfde of zijn wandel. Minacht hem nimmer, oordeel 

niet, maar ondersteun Mijn aangestelde gezalfde profeet, zodat 

velen zich mogen bekeren! 
 

Mattheüs 7, vers 1 en 2  Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld 
wordt; want met het oordeel, waarmede gij oordeelt, zult gij 

geoordeeld worden, en met de maat, waarmede gij meet, zal u 

gemeten worden. 
 

Wie profeet Benjamin Cousijnsen zegent, zal waarlijk 

medegezegend worden, zowel op aarde als in de hemel. 
Voorwaar, sommige kwaadsprekers en roddelaars zijn ernstig ziek 

geworden, vanwege hun vervloeking tegen profeet Benjamin 
Cousijnsen, waarbij twee personen stierven.  

 

Lees voor: Kolossenzen 3, vers 1 en 2  Hier staat geschreven: 
Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zoekt de dingen, die 

boven zijn, waar Christus is, gezeten aan de rechterhand Gods. 
Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn. 

 

Johannes 3, vers 16 en 17  Hier staat geschreven: Want alzo lief 
heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven 

heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar 

eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld 
gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld 

door Hem behouden worde. 
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Lukas 4, vers 17 en 18  Hier staat geschreven: En Hem werd het 
boek van de profeet Jesaja ter hand gesteld en toen Hij het boek 

geopend had, vond Hij de plaats, waar geschreven is: De Geest des 

Heren is op Mij, daarom, dat Hij Mij gezalfd heeft, om aan armen 
het evangelie te brengen. 

 
Openbaring 22, vers 6  Daar staat geschreven: En Hij zeide tot 

mij: Deze woorden zijn getrouw en waarachtig, en de Here, de God 

van de geesten der profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn 
knechten te tonen hetgeen weldra geschieden moet. 

Vers 20 en 21  Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom 
spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de Here Jezus zij 

met allen.  

 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 

verdween. 
 

 

 

Zwijg niet! Kom uw kerk uit en maak uw paden 

recht 
 
LAAT GEEN ZIEL STRAKS ZEGGEN: “WAAROM HEEFT DEZE ALTIJD 

GEZWEGEN?” ZO SPREEKT DE HEER: GIJ DOVEN, HOORT! DE 

OOGST IS GROOT! WORD WAKKER, NEEM MIJN JUK OP U, LEER 
VAN MIJ! ZWIJG NIET! 

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Welkom bij de Evangelical Endtime 

Machine, en ik ben profeet Benjamin Cousijnsen. Op 5 juni 2014 

kreeg ik de volgende boodschap van een bode engel Gods, die ik 
graag met u wil delen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Isa, Jezus Christus.  

 



 
 

 

2849 
 
 

 

Voorwaar, elke boodschap wordt woord voor woord, en elke 
letter, opgeschreven door profeet Benjamin Cousijnsen, en 

doorgegeven op papier, om het aan u door te geven.  

Voorwaar, mijn naam is Camelia en ik ben een bode engel Gods.  
 

Kerken zitten vol Christenen!  
Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, is schaamrood over deze 

verwende kudde en hun wandel. Gelukkig zijn niet alle kerken zo. 

Zo spreekt de Heer: Gij doven, hoort! De oogst is groot. Word 
wakker daar! Neem Mijn juk op u, leer van Mij, zwijg niet. Ik ben 

gekomen voor de verlorenen. Wees zachtmoedig en nederig van 
hart. Welke werken hebt gij ondernomen?  

Wie de verlorenen veracht, zal Ik verachten! Zo spreekt de Heer. 

Hoe moet men een zielewinner zijn, denkt gij? Zei Ik u niet: 
Verkondig het Evangelie! 

 
Galaten 4, vers 9  Nu gij echter God hebt leren kennen, ja, meer 

nog, door God gekend zijt, hoe kunt gij thans terugkeren tot die 

zwakke en armelijke wereldgeesten, waaraan gij u weder van meet 
aan dienstbaar wilt maken? 

 

Voorwaar, wees geen egoïst en een huichelaar! 
Denk aan al die verloren zielen. Misleid uzelf niet, bekeer u! Wees 

standvastig, onwankelbaar in uw arbeid!  
 

Sommigen zijn u reeds voorgegaan, om de boodschappen 

van profeet Benjamin Cousijnsen te verspreiden.  
Hun loon zal groot zijn. Zo sprak de Heer Yeshua HaMashiach, Isa, 

Jezus Christus, tot u. Laat geen ziel straks zeggen: “Waarom heeft 
u altijd gezwegen?”  

Kom uw kerk uit en maak uw paden recht! 

 
Johannes 10, vers 27 en 28  Mijn schapen horen naar mijn stem 

en Ik ken ze en zij volgen Mij, en Ik geef hun eeuwig leven en zij 

zullen voorzeker niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal 
ze uit mijn hand roven.  

 
Voorwaar, sprak de bode engel Gods, ik ga nu, Ruacha, Yeshu, 

Shalom! en verdween. 
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SHALOM 

 

 
 

Uw Rabboeni spreekt tot u: Gehoorzaam Zijn 

roepstem 
 

BOODSCHAP GODS: GEHOORZAAM ZIJN ROEPSTEM, LAAT U 
DOPEN EN ONDERHOUD UW RELATIE! 

 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Op 6 juni 2014 bracht een bode engel van 
God, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, deze boodschap woord 

voor woord over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.  
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Isa, Jezus Christus.  
 

Voorwaar, bekeer u! 
Hoor de stem, die roept in de laatste dagen: “Maakt recht de weg 

des Heren!” Schaam u, heb berouw, buig uw knieën. Voorwaar, 

kadosh, kadosh, kadosh is Hij. Heilig, heilig, heilig is Jahweh! Wees 
nederig en buig u neer. Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus van 

Nazareth, leeft! El Elohím, Adonai. Stel niet uit. Kies heden voor 

Hem; zijt gij voor of tegen Hem?  
Belijd uw zonden voor de Heilige. Gehoorzaam Zijn roepstem. Laat 

u dopen en onderhoud uw relatie. Word niet afgesneden van de 
waarheid! 

 

Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, 
dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die 

in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. 
Johannes 8, vers 12  Wederom dan sprak Jezus tot hen en zeide: Ik 

ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de duisternis 

wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben. 
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Voorwaar, mijn naam is Gabriël en ben een bode engel Gods. 
Zo spreekt uw Rabboeni tot u! 

 

Johannes 12, vers 26  Indien iemand Mij wil dienen, hij volge Mij, 
en waar Ik ben, daar zal ook mijn dienaar zijn. Indien iemand Mij 

dienen wil, de Vader zal hem eren.   
 

Voorwaar, hoor de stem die roept, van profeet Benjamin 

Cousijnsen! 
 

Johannes 12, vers 30  Jezus antwoordde en zeide: Niet om Mij is 
die stem er geweest, maar om u. 

Johannes 14, vers 6  Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de 

waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij. 
 

Voorwaar, wees niet hardnekkig en onbesneden van hart en 
oren! 

Kadosh, kadosh, kadosh, heilig heilig, heilig is Hij, die u het 

verleden wil vergeven, en uw verleden niet zal vermelden in het 
Boek des Levens. Hij wil samen vooruitkijken naar het heden, en 

een relatie aangaan met u. Voorwaar,  

 
Sirach 37, vers 27  Mijn kind, toets jezelf je leven lang, stel vast 

wat slecht voor je is, en geef daar niet aan toe. 
 

Psalm 17, vers 3 tot en met 5  Toetst Gij mijn hart, onderzoekt 

Gij des nachts, beproeft Gij mij, Gij vindt niets; wat ik ook bedenk, 
mijn mond overtreedt niet. Wat betreft daden van mensen, naar 

het woord uwer lippen heb ik mij gewacht voor de paden van de 
geweldenaar; mijn treden hielden uw spoor, mijn schreden 

wankelden niet.  

 
Voorwaar, het geloof bestaat uit het horen en doen van wat 

Hij, Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, tot u sprak. 

 
Johannes 3, vers 17 tot en met 19  Want God heeft zijn Zoon 

niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar 
opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, 

wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, 
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omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon 
van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is 

en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want 

hun werken waren boos. 
Johannes 4, vers 23 en 24  Maar de ure komt en is nu, dat de 

waarachtige aanbidders de Vader aanbidden zullen in geest en in 
waarheid; want de Vader zoekt zulke aanbidders; God is geest en 

wie Hem aanbidden, moeten aanbidden in geest en in waarheid. 

 
Romeinen 8, vers 24 tot en met 28  Want in die hoop zijn wij 

behouden. Maar hoop, die gezien wordt, is geen hoop, want hoe zal 
men hopen op hetgeen men ziet? Indien wij echter hopen op 

hetgeen wij niet zien, verwachten wij het met volharding. En 

evenzo komt de Geest onze zwakheid te hulp; want wij weten niet 
wat wij bidden zullen naar behoren, maar de Geest zelf pleit voor 

ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En Hij, die de harten 
doorzoekt, weet de bedoeling des Geestes, dat Hij namelijk naar de 

wil van God voor heiligen pleit. Wij weten nu, dat God alle dingen 

doet medewerken ten goede voor hen, die God liefhebben, die 
volgens zijn voornemen geroepenen zijn. 

En vers 37 tot en met 39  Maar in dit alles zijn wij meer dan 

overwinnaars door Hem, die ons heeft liefgehad. Want ik ben 
verzekerd, dat noch dood noch leven, noch engelen noch machten, 

noch heden noch toekomst, noch krachten, noch hoogte noch 
diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de 

liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Here. 

 
Voorwaar, wees sterk en moedig! 

Laat u bemoedigen om eeuwig leven te ontvangen. Hij zal u niet 
begeven en u niet verlaten. Zijn ogen zijn op u. Wie Hem liefheeft, 

zal behouden worden, weggerukt en thuisgehaald worden, 

onverwachts! 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 

verdween. 

 
 

 

Onthulling van een onbekend wonder van Jezus! 
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JEZUS DEED NOG VELE WONDEREN, DIE NIET IN DE GESCHRIFTEN 
STAAN. EEN ERVAN WORDT IN DEZE BOODSCHAP GEOPENBAARD. 

MEN HEEFT DEZE GEBEURTENIS, EN VELE MACHTIGE WONDEREN, 

WEGGELATEN. HOOR OF LEES WAAROM!  
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Een bode engel van de almachtige God 
verscheen aan Benjamin Cousijnsen, Gods eindtijdprofeet, op 6 juni 

2014. Hier volgt het verslag. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare, almachtige naam van 

Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus. Voorwaar, ik ben de bode 
engel des Heren, en mijn naam is Semaja.  

 
Profeet Benjamin, doe uw kast eens open. 

“Welke?” vroeg Benjamin. 

Doe die maar, Benjamin. 
“Die zit vol met kleren en zo”, zei Benjamin. 

Mooi, dan mag gij er ook in. 

Benjamin zei, “Sorry, daar is geen ruimte voor”. 
De bode engel Gods zei, Zal ik u erin duwen? Benjamin, staat er 

niet geschreven in: 
 

Jeremia 32, vers 27  Zie, Ik, de HERE, ben de God van al wat 

leeft; zou voor Mij iets te wonderlijk zijn? 
 

De bode engel gaf mij een duw, en ik viel en stond meteen in 
een grasveld, dat heerlijk zacht was, schrijft Benjamin.  

De bode engel Gods zei, wijzend: Kijk, daar moeten wij zijn!  

Ik zag Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, aan een tafel zitten 
met Zijn discipelen, en zag dat er iemand op de knieën viel voor 

Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus. De andere discipelen 

keken verbaasd. Ik vroeg aan de bode engel, wie dat was. De bode 
engel zei zacht fluisterend: Judas. 

 
Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, sprak: 
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Judas, zalig zijn zij, die de waarheid spreken en Mijn licht laten 
zien! Waar is het geld? 

Judas zei, “Men overviel mij! Ik ellendig, zondig mens!” 

Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, bestrafte Judas en zei, Ik 
weet wie in u is. Zwijg en wees stil! En leg, wat u nog hebt, op 

tafel. 
Onmiddellijk deed Judas het overgebleven geld op tafel, en vluchtte 

weg.  

De bode engel Gods zei, Hij had zich bedronken en enkele munten 
zijn over. 

Toen zag ik, dat de Heer Zijn handen erop legde, en dat op de tafel 
opeens, toen Zijn hand daarvan wegging, meer geld lag, veel meer 

geld! 

Ik zei, “Maar deze gebeurtenis staat nergens in de Bijbel! Wie 
gelooft mij?” 

De bode engel Gods zei, Benjamin, hoor! 
 

Johannes 21, vers 24 en 25  Dit is de discipel, die van deze 

dingen getuigt en die deze beschreven heeft en wij weten, dat zijn 
getuigenis waar is. Er zijn echter nog vele andere dingen, die Jezus 

gedaan heeft; indien deze één voor één beschreven werden, dan 

zou, naar ik meen, de wereld zelf de boeken, die geschreven 
werden, niet kunnen bevatten.  

 
De Here sprak verder, Heb altijd het goede voor met alle 

mensen, ook met Mij. 

 
Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld 

gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een 
ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde. 

De bode engel Gods sprak,  

 
Voorwaar, ik breng u terug, profeet Benjamin Cousijnsen. 

Word geen hokjesdenker, want men heeft deze gebeurtenis en vele 
machtige wonderen weggelaten, daar het velen het verstand te 

boven gaat! 



 
 

 

2855 
 
 

 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 
verdween. 

 

Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen 
 

 
 

Gods oordelen komen eraan & vereer geen 

Israël! 
 

08-06-2014  PROFETISCH: NIEUWE STRAFFEN GODS KOMEN OVER 

U, WERELD! DEZE BOODSCHAP WORDT ZO SPOEDIG MOGELIJK 
VERTAALD EN INGESPROKEN EN DOORGEGEVEN, IN OPDRACHT 

VAN DE HERE GOD, JAHWEH & YESHUA HAMASIACH, JEZUS 

CHRISTUS, ZELF! 
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, welkom! Deze profetische, waarschuwende boodschap van de 
almachtige God, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, wordt, in 

opdracht van de Here God zelf, zo spoedig mogelijk doorgegeven 
aan de wereld. Woord voor woord werd deze boodschap 

doorgegeven aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin 

Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Isa, Jezus Christus.  
 

Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Ik zie ik zie, wat gij niet ziet, 
en wat de media verborgen houdt! 

Voorwaar, Afghanistan, zo spreekt de enige God van Israël: Buiten 

de God van Abraham, Izaäk en Jakob is er geen god! Voorwaar, o 
wee wereld!  

 
Jesaja 45, vers 5 tot en met 7  Ik ben de HERE en er is geen 

ander; buiten Mij is er geen God. Ik gordde u, hoewel gij Mij niet 

kendet, opdat men het wete waar de zon opgaat en waar zij 
ondergaat, dat er buiten Mij niemand is; Ik ben de HERE, en er is 
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geen ander, die het licht formeer en de duisternis schep, die het 
heil bewerk en het onheil schep; Ik, de HERE, doe dit alles. 

En vers 21 en 22  Verkondigt en voert gronden aan. Ja, laten zij 

tezamen beraadslagen. Wie heeft dit vanouds doen horen, het van 
overlang verkondigd? Ben Ik het niet, de HERE? En er is geen God 

behalve Ik, een rechtvaardige, verlossende God is er buiten Mij 
niet. Wendt u tot Mij en laat u verlossen, alle einden der aarde, 

want Ik ben God en niemand meer. 

 
Voorwaar, er is maar één ware Weg van al die wegen, die 

nergens heen leiden! 
De enige ware Weg staat meer dan 3.000 jaar opgeschreven. 

 

Johannes 14, vers 6  Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de 
waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij. 

En vers 15  Wanneer gij Mij liefhebt, zult gij mijn geboden bewaren. 
 

Voorwaar, gedenk uw geboden van ouds! 

 
Prediker 12, vers 1 en 2  Gedenk dan uw Schepper in uw 

jongelingsjaren, voordat de kwade dagen komen en de jaren 

naderen, waarvan gij zegt: Ik heb daarin geen behagen; voordat de 
zon verduisterd wordt evenals het licht en de maan en de sterren 

en de wolken na de regen wederkeren. 
 

Voorwaar, Afghanistan, India, Indonesië, Rusland, Rome, en 

gij in de wereld, hoe schoon zijn uw schreden? 
Laat satan niet in uw sandalen lopen en u misleiden! Ik ben de 

bode engel Gods en mijn naam is Lovesadai.  
 

Velen vereren Israël zo extreem als een god, en zijn in slaap 

gevallen. 
Voorwaar, en ook neemt men genoegen met allerlei soorten 

godsdiensten bij elkaar, die niet Mijn weg is. Zo spreekt de Heer. 

 
Kolossenzen 3, vers 1 en 2  Indien gij dan met Christus 

opgewekt zijt, zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus is, 
gezeten aan de rechterhand Gods. Bedenkt de dingen, die boven 

zijn, niet die op de aarde zijn. 
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Kolossenzen 2, vers 20  Indien gij met Christus afgestorven zijt aan 
de wereldgeesten, waartoe laat gij u, alsof gij in de wereld leefdet, 

geboden opleggen. 

 
Voorwaar, bekeer u, er is geen andere god! 

 
Exodus 20, vers 1 tot en met 5  Toen sprak God al deze 

woorden: Ik ben de HERE, uw God, die u uit het land Egypte, uit 

het diensthuis, geleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn 
aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld maken noch 

enige gestalte van wat boven in de hemel, noch van wat beneden 
op de aarde, noch van wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult 

u voor die niet buigen, noch hen dienen; want Ik, de HERE, uw 

God, ben een naijverig God, die de ongerechtigheid der vaderen 
bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht 

van hen die Mij haten. 
 

Voorwaar, heilig is alleen Adonai, Jahweh! 

Breek met het vereren van uw afgoden. 
 

2 Korinthiërs 11, vers 13 en 14  Want zulke lieden zijn schijn-

apostelen, bedrieglijke arbeiders, die zich voordoen als apostelen 
van Christus. Geen wonder ook! Immers, de satan zelf doet zich 

voor als een engel des lichts. 
 

Voorwaar, India en Indonesië en de rest van de wereld 

zullen gestraft worden, vanwege hun afgoderijen. 
Velen maken God verdrietig. Bid en zegen Israël, maar zet Yeshua 

HaMashiach, Isa, Jezus Christus, de Zoon van God, uw enige 
Rabboeni, op nummer één; dan uw gezin, en dan uw kerk of 

huiskerk.  

Voorwaar, spoedig gaan de hemelse sluizen open! Laat het uw land 
niet zijn. Herstel u en heb berouw, want Zijn uitstel is uw redding 

nog. 

 
Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 

wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 
een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
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Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 

naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het 
licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever 

gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want 
een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het 

licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de 

waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat 
zij in God verricht zijn. 

 
Alstublieft, bekeer u! 

 

Johannes 4, vers 22  Gij aanbidt, wat gij niet weet; wij 
aanbidden, wat wij weten, want het heil is uit de Joden. 

 
Wie niet wil horen, gaat verloren. 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 

verdween. 
 

 

 

Hoor de sluizen Gods die opengaan! 
 

BOODSCHAP GODS: GOD ROEPT U OP OM UW KNIEËN TE BUIGEN! 
DE BODE ENGEL GODS SPRAK O.A.: HOOR HET GEDONDER! HOOR 

DE WIND! HOOR DE SLUIZEN GODS, DIE OPENGAAN MET GROTE 
REGENVAL! 

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 9 juni 2014 bracht een bode engel van 

de almachtige God, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, deze 

boodschap Gods over aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, 
Benjamin Cousijnsen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de lieflijke naam van Yeshua HaMashiach, 
Isa, Jezus Christus. Voorwaar, ik ben de bode engel Gods. 
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Zei Donder niet: Bekeer u, voordat ik langskom! op 29 april 

2014? 

Voorwaar, onderwerp u en omgord u met de waarheid en 
nederigheid! Voorwaar, wie zijn knieën niet buigt, zal door de 

knieën gaan, want God zal u buigen onder Zijn kracht. Hoor naar de 
profetische boodschappen van profeet Benjamin Cousijnsen. Hoor 

het gedonder, hoor de wind, hoor de sluizen Gods, die opengaan 

met grote regenval! 
 

Exodus 22, vers 20  Wie aan de goden offert, behalve aan de 
HERE alleen, zal met de ban geslagen worden. 

 

Voorwaar, mijn naam is Eljasaf. 
 

Deuteronomium 32, vers 15 en 16  Toen werd Jesurun vet, en 
sloeg achteruit – vet werd gij, dik en vet gemest – en hij verwierp 

God, die hem gemaakt had, hij minachtte de Rots van zijn heil. Zij 

verwekten Hem tot naijver door vreemde goden, met gruwelen 
krenkten zij Hem. 

 

Voorwaar, laat Gods oordeel over u voorbijgaan! 
Sta op, betreed Hem, die op u wacht. Bekeer u!  

 
Wijsheid 3, vers 10 tot en met 11  De goddelozen echter zullen 

om hun wijze van denken gestraft worden. Zo vergaat het hun die 

de rechtvaardige verachten en zich van de Heer afkeren. Wee 
degenen die wijsheid versmaden en onderricht afwijzen: hun hoop 

is ijdel, hun moeite vergeefs, en hun daden zijn zonder zin. 
 

1 Timotheüs 4, vers 12  Niemand schatte u gering om uw 

jeugdige leeftijd, maar wees een voorbeeld voor de gelovigen in 
woord, in wandel, in liefde, in geloof en in reinheid. 

En vers 15 en 16  Behartig deze dingen, leef erin, opdat aan allen 

blijke, dat gij vooruitgaat. Zie toe op uzelf en op de leer, volhard in 
deze dingen; want door dit te doen zult gij zowel uzelf als hen, die 

u horen, behouden. 
 

Voorwaar, 
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Wijsheid 11, vers 9  Pas toen zij zelf op de proef werden gesteld, 

ook al was het met een milde straf, begrepen zij tot welke foltering 

het vonnis had geleid dat u in uw toorn over de goddelozen had 
geveld. 

 
Voorwaar,  

 

Mattheüs 18, vers 11  Want de Zoon des mensen is gekomen om 
het verlorene te behouden. 

Mattheüs 19, vers 23 en 24  Jezus zeide tot zijn discipelen: 
Voorwaar, Ik zeg u, een rijke zal moeilijk het Koninkrijk der 

hemelen binnengaan. Wederom zeg Ik u, het is gemakkelijker, dat 

een kameel gaat door het oog van een naald dan dat een rijke het 
Koninkrijk Gods binnengaat. 

 
Johannes 3, vers 16 tot en met 18  Want alzo lief heeft God de 

wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 

naam van de eniggeboren Zoon van God. 
 

Voorwaar, wandel in het licht, dan zult gij de hemel beërven! 

 
Johannes 14, vers 3  En wanneer Ik heengegaan ben en u plaats 

bereid heb, kom Ik weder en zal u tot Mij nemen, opdat ook gij zijn 
moogt, waar Ik ben. 

En vers 6  Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en 

het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij. 
 

Voorwaar, ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel 

Gods, en verdween. 
 

 
 

Waar is de ware kerk? 
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BOODSCHAP GODS: WAAR DE WARE KERK IS? VOORWAAR, 

NERGENS OP AARDE! VERDER INFORMATIE OVER DE TAKEN EN DE 

BEDIENING VAN PROFEET BENJAMIN COUSIJNSEN! 
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Op 10 juni 2014 bracht een bode engel 
van de almachtige God, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, de 

volgende boodschap woord voor woord over aan eindtijdprofeet 
Benjamin Cousijnsen.  

 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Isa, Jezus Christus van Nazareth. Voorwaar, mijn 

naam is Rafaël en ben de bode engel Gods.  
 

Hoor aandachtig, 

 
Mattheüs 16, vers 18  En Ik zeg u, dat gij Petrus zijt, en op deze 

petra zal Ik mijn gemeente bouwen en de poorten van het 

dodenrijk zullen haar niet overweldigen. 
 

Voorwaar, wat een belofte aan Petrus! 
Voorwaar, in China, Azië, Afrika, en andere landen, komen ze 

samen om naar de boodschappen te luisteren van Gods geliefde 

eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen.  
 

Voorwaar, het samenkomen als huiskerk, of kerk, of 
ondergrondse kerk, is niet onbekend. 

Voorwaar, profeet Benjamin Cousijnsen werd uitgekozen door God 

zelf! De boodschappen zijn onder andere waarschuwende 
boodschappen: profetieën. Vaak spreekt de Heer ook zeer direct.  

 

Vele kerken zien hem als een doorn in het oog, vanwege de 
volle waarheid.  

Voorwaar, de meest bijzondere gave is: Benjamin blijft eenvoudig 
en geeft alles door, in de eenvoud en het geloof van een kind, hetzij 

goed nieuws, hetzij slecht nieuws. Zijn zalving is van God. Wat men 
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ook zegt of denkt, hij luistert alleen naar Hem, wat Yeshua 
HaMashiach, Isa, Jezus Christus, hem opdraagt, en geeft het door, 

maar laat het ook meteen weer los, en maakt zich klaar voor de 

volgende boodschap. De Heer spreekt op vele manieren tot hem, 
via visioenen, gezichten, dromen, enzovoorts.  

 
Voorwaar, vele kerken zijn kerken, die geen kerk zijn in 

Gods ogen. 

Het samenkomen noemt men zelfs een kerk. Kerk hier, kerk daar… 
als paddenstoelen rijzen ze uit de grond op! Over velen werd 

gesproken.  
 

Mattheüs 15, vers 6 tot en met 9  Zo hebt gij het woord Gods 

van kracht beroofd ter wille van uw overlevering. Huichelaars, 
terecht heeft Jesaja over u geprofeteerd, zeggende: Dit volk eert 

Mij met de lippen, maar hun hart is verre van Mij. Tevergeefs eren 
zij Mij, omdat zij leringen leren, die geboden van mensen zijn.  

Mattheüs 23, vers 15  Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, gij 

huichelaars, want gij trekt zee en land rond, om één bekeerling te 
maken, en wanneer hij het wordt, maakt gij van hem een kind der 

hel, tweemaal zo erg als gij het zelf zijt. 

 
Voorwaar, als profeet Benjamin naar een kerk zou gaan, zou 

men hem opeisen, en hem gebruiken voor hun diensten. 
Sommigen zouden profeet Benjamin Cousijnsen zelfs eruit zetten, 

vanwege hun eigen kerkstructuur en regels, die niets met God te 

maken hebben! Verder, waar de ware kerk is?  
Voorwaar, nergens op aarde! De kerk is een samenkomen, zowel 

een huiskring en een ondergrondse kring, waar men Yeshua 
HaMashiach, Isa, Jezus Christus, belijdt en grootmaakt.  

 

2 Timotheüs 4, vers 3 en 4  Want er komt een tijd, dat de 
mensen de gezonde leer niet meer zullen verdragen, maar omdat 

hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich tal van 

leraars zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen 
afkeren en zich naar de verdichtsels keren. 

 
Kolossenzen 3, vers 1 tot en met 4  Indien gij dan met Christus 

opgewekt zijt, zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus is, 
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gezeten aan de rechterhand Gods. Bedenkt de dingen, die boven 
zijn, niet die op de aarde zijn. Want gij zijt gestorven en uw leven is 

verborgen met Christus in God. Wanneer Christus verschijnt, die 

ons leven is, zult ook gij met Hem verschijnen in heerlijkheid. 
 

Voorwaar, de kerk moet voldoen aan het volgende: 
 

Efeziërs 4, vers 11  En Hij heeft zowel apostelen als profeten 

gegeven, zowel evangelisten als herders en leraars. 
 

Als de kerk niet achter profeet Benjamin staat, dan staat 
God ook niet achter deze kerk. 

Voorwaar, Benjamin is aangesteld voor dit werk, en niet om 

opgeëist te worden! Voorwaar, Yeshua HaMashiach, Isa, roept op 
om naar een volle evangelische kerk te gaan, of pinksterkerk, om 

te groeien en opgebouwd te worden. Ook kan men een huiskring 
vormen, waar men samen naar de boodschappen luistert, 

ontvangen door profeet Benjamin Cousijnsen, en waar men Yeshua 

HaMashiach, Isa, Jezus Christus, grootmaakt. Voorwaar, het Hoofd 
van de kerk is Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus zelf!  

 

Voorwaar, profeet Benjamin werkt voor Stichting 
Eindtijdnieuws en Evangelical Endtime Machine.  

Ook kan men als kerk, of organisatie, deze bediening steunen. 
Voorwaar, in de Filipijnen wordt momenteel gebouwd aan een 

kerkgebouw, en de Heer heeft zelfs voor instrumenten gezorgd.  

Voor meer informatie kunt u naar Evangelical Endtime Machine 
gaan. Elk gebed en elke samenwerking is welkom. Wie profeet 

Benjamin zegent, wordt gezegend! 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 

verdween. 

 
 

 

Jezus Christus spreekt tot u in gelijkenis! 
 

JEZUS CHRISTUS SPREEKT TOT U IN GELIJKENIS: HET VOORVAL 

VAN BATYA EN CHANOCH! 
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Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Op 10 juni 2014 bracht de Heer Yeshua 
HaMashiach, Isa, Jezus Christus zelf, woord voor woord Zijn 

boodschap over aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin 
Cousijnsen.  

 

Shalom! Voorwaar, Mijn kind, Ik ben de Almachtige, uw Rabboeni. 
Ik ben heilig, kadosh! Ik ben wie Ik ben, Ik ben Jahweh, uw Heer 

Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus van Nazareth. 
 

Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, 

 
Markus 9, vers 11 en 12  En zij vroegen Hem en zeiden: Waarom 

zeggen de schriftgeleerden, dat Elia eerst moet komen? Hij zeide 
tot hen: Elia komt wel eerst en herstelt alles; maar hoe staat er dan 

geschreven van de Zoon des mensen, dat Hij veel moet lijden, en 

dat Hij veracht zal worden? 
 

Voorwaar, luister, zei Ik u niet: 

 
Mattheüs 19, vers 5 en 6  En Hij zeide: Daarom zal een man zijn 

vader en moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen en die twee 
zullen tot één vlees zijn. Zo zijn zij niet meer twee, maar één vlees. 

Hetgeen dan God samengevoegd heeft, scheide de mens niet. 

 
Voorwaar, Ik vertel en spreek tot u in gelijkenis... 

Batya was een mooi meisje, dat zaterdags met Chanoch naar de 
kerk ging. Chanoch vond haar erg leuk, maar Batya had thuis vaak 

strijd en problemen. Dit kwam doordat ze Chanoch wel leuk vond, 

maar een echt gevoel van eenheid en blijheid had ze niet. Tja, de 
kerk zei ook: “Jullie moeten trouwen, wacht niet te lang”. Batya 

was zeer geliefd door haar schoonheid, en ging altijd trouw naar de 

kerk. Voorwaar,  
 

2 Korinthiërs 11, vers 14  Geen wonder ook! Immers, de satan 
zelf doet zich voor als een engel des lichts. 
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Thuis smeet ze soms met borden, of riep vernederende 
woorden. 

Ook had ze haar natuurlijke omgang reeds opgegeven, en werd ze 

meer naar vrouwen getrokken. Alleen God wist dit. En zaterdags 
zat ze God te loven en te prijzen met dans en gezang! Voorwaar,  

 
Romeinen 1, vers 22  Bewerende wijs te zijn, zijn zij dwaas 

geworden. 

 
Voorwaar, Batya was overgenomen en verwondde Chanoch 

zo vaak diep in zijn ziel. 
En ze schreeuwde en krijste en siste als een slang; haar woorden 

hadden kracht en macht! Ook had ze inmiddels een vriendin in het 

verborgene.  
Voorwaar, op een dag liep Chanoch weg. 

 
Mattheüs 19, vers 9  Daar staat geschreven: Doch Ik zeg u: Wie 

zijn vrouw wegzendt, “evenals de vrouw de man”, om een 

andere reden dan hoererij en een andere trouwt, pleegt echtbreuk. 
 

Voorwaar, juist Chanoch werd veroordeeld, deze 

godvrezende man, omdat hij zijn vrouw had verlaten, 
vanwege zowel uiterlijke als innerlijke verwondingen, die 

hem aangedaan waren! 
Voorwaar, de kerk liet hem in de steek, en al zijn broeders en 

zusters, juist toen hij ze juist het hardst nodig had. Chanoch heeft 

Mij, Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, nooit losgelaten. En in 
de hemel zal Ik zijn tranen drogen. 

 
Openbaring 21, vers 5 en 6  En Hij, die op de troon gezeten is, 

zeide: Zie, Ik maak alle dingen nieuw. En Hij zeide: Schrijf, want 

deze woorden zijn getrouw en waarachtig. En Hij sprak tot mij: Zij 
zijn geschied. Ik ben de alfa en de omega, het begin en het einde. 

Ik zal de dorstige geven uit de bron van het water des levens om 

niet. 
 

En Ik zal hem een kroon opzetten en een ring aandoen. 
En al die kerkleiders zullen zeggen: “Waarom hij, die gescheiden 

is?” 
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Voorwaar,  
 

Mattheüs 18, vers 14  Zó bestaat bij uw Vader, die in de hemelen 

is, de wil niet, dat één dezer kleinen verloren gaat. 
 

Voorwaar, kerkleiders, gij zijt geen rechter of God, om tot 
een oordeel te komen! 

 

Mattheüs 7, vers 1 tot en met 4  Oordeelt niet, opdat gij niet 
geoordeeld wordt; want met het oordeel, waarmede gij oordeelt, 

zult gij geoordeeld worden, en met de maat, waarmede gij meet, 
zal u gemeten worden. Wat ziet gij de splinter in het oog van uw 

broeder, maar de balk in uw eigen oog bemerkt gij niet? Hoe zult 

gij dan tot uw broeder zeggen: Laat mij de splinter uit uw oog 
wegdoen, terwijl, zie, de balk in uw oog is? 

 
Voorwaar, gij zijt opgemerkt en Ik zorg voor u. 

Ik heb u lief, wat men ook denkt en oordeelt. Voorwaar, zei Ik niet: 

 
Johannes 3, vers 16 tot en met 18  Want alzo lief heeft God de 

wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 

naam van de eniggeboren Zoon van God. 
Johannes 4, vers 15 tot en met 17  De vrouw zeide tot Hem: Here, 

geef mij dit water, opdat ik geen dorst heb en niet hierheen behoef 
te gaan om te putten. Hij zeide tot haar: Ga heen, roep uw man en 

kom hier. De vrouw antwoordde en zeide: Ik heb geen man. Jezus 

zeide tot haar: Terecht zegt gij: ik heb geen man. 
En vers 28 tot en met 30  De vrouw dan liet haar kruik staan, en 

ging naar de stad en zeide tot de mensen: Komt mede en ziet een 

mens, die gezegd heeft alles wat ik gedaan heb: zou deze niet de 
Christus zijn? Zij gingen de stad uit en kwamen tot Hem. 

 
Voorwaar, velen kwamen via haar tot Mij, en ze bekeerden 

zich, evenals deze Samaritaanse vrouw. 
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Voorwaar, Ik ben wie Ik ben! Ik laat Mijn liefde en zegen met u 
allen zijn, allen! 

Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus 

Christus, en verdween. 
 

 
 

 

Zijn oor is gespitst en hoort alles! 
 

DIT IS GEEN STUDIE! ALLE BOODSCHAPPEN GODS, 

OVERGELEVERD AAN PROFEET BENJAMIN COUSIJNSEN, ZIJN 
RECHTSTREEKS AFKOMSTIG VAN DE GOD VAN AL WAT LEEFT! 

VOORWAAR, HOOR AANDACHTIG, WANT DIT IS WIJSHEID! 

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 11 juni 2014 bracht een bode engel 

van de almachtige God, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, 
woord voor woord de volgende boodschap over aan eindtijdprofeet 

van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam boven alle namen.  

 
Voorwaar, wie is wijzer? 

Wie wijsheid in de wind slaat, is dom. Mijn naam is Lovesadai; ik 

ben een bode engel Gods. Ik werd uitgezonden en kom in de 
almachtige naam van Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, om 

tot u te spreken. Ook is dit geen studie, want het komt rechtstreeks 
van de God van al wat leeft, de God van Abraham, Izaäk en Jakob! 

Voorwaar, en profeet Benjamin schrijft alles op in de volle waarheid 

van Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus. Voorwaar, ook is 
profeet Benjamin geen een of andere professor, wetenschapper, of 

bijbelleraar, of wat dan ook. Hij is alleen eenvoudig en geeft, als 
profeet van de laatste dagen, dus alles door in de gehoorzaamheid 

Gods. Voorwaar, hoor aandachtig, want dit is wijsheid! 
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1 Korinthiërs 1, vers 18 tot en met 20  Want het woord des 
kruises is wel voor hen, die verloren gaan, een dwaasheid, maar 

voor ons, die behouden worden, is het een kracht Gods. Want er 

staat geschreven: Verderven zal Ik de wijsheid der wijzen, en het 
verstand der verstandigen zal Ik verdoen. Waar blijft de wijze? 

Waar de schriftgeleerde? Waar de redetwister van deze tijd? Heeft 
God niet de wijsheid der wereld tot dwaasheid gemaakt? 

 

Wijsheid 1, vers 1 tot en met 10  Heb de gerechtigheid lief, 
heersers van de aarde. Koester zuivere gedachten over de Heer en 

zoek hem met een eerlijk geweten. Wie hem niet tart zal hem 
vinden, en wie hem niet wantrouwt zal hem zien. Misvattingen 

houden een mens bij God vandaan. Dwazen kunnen zijn macht 

alleen tot hun eigen schande op de proef stellen. De wijsheid zoekt 
geen onderkomen in een ziel die sluw is, ze woont niet in een 

lichaam dat door zonde wordt beheerst. Als Gods heilige geest 
onderwijst ze mensen. Bedrog ontvlucht ze, onverstandig denken 

gaat ze uit de weg, waar onrecht opdoemt trekt ze zich terug. De 

wijsheid is een geest die mensen liefheeft. Maar godslasteraars 
houdt ze verantwoordelijk voor hun woorden. God weet wat er in 

hun binnenste leeft, hij ziet feilloos wat ze in gedachten hebben en 

hoort wat er uit hun mond komt. De geest van de Heer vervult 
immers de hele wereld; hij die alles omvat weet wat er gezegd 

wordt. Daarom kan niemand onopgemerkt iets onrechtvaardigs 
zeggen, en zal ook niemand zijn gerechte straf ontlopen. Alles wat 

goddeloze mensen bedenken zal onderzocht worden, en wat ze 

gezegd hebben zal de Heer worden voorgelegd als bewijs van hun 
misdragingen. Zijn oor is gespitst en hoort alles, geen enkel 

opstandig geluid blijft onopgemerkt.  
Wijsheid 13, vers 1 tot en met 9  Wie niet van God weet is een 

geboren dwaas. Zulke mensen zijn niet eens in staat om uit alle 

goede dingen die ze zien de Zijnde te kennen, of de maker te 
ontwaren in wat hij gemaakt heeft. In plaats daarvan zien ze vuur 

of wind, of een windvlaag, een sterrenkring, onstuimig water of 

hemellichten aan voor goden die de wereld beheersen. Als zij, 
verrukt door hun schoonheid, deze dingen al tot goden verheffen, 

dan hadden ze toch moeten inzien hoezeer hij die over al die 
dingen heerst, ze te boven gaat. Alles is immers gemaakt door de 

schepper van de schoonheid. En als ze verbaasd staan over de 
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kracht en de werking van die dingen, dan hadden ze daaruit toch 
moeten leren hoe groot de macht is van hem die ze gemaakt heeft. 

Uit de grootheid en de schoonheid van de schepping is immers af te 

leiden wie de schepper is. Toch moet over deze mensen niet al te 
hard geoordeeld worden, want misschien dwalen ze terwijl ze God 

zoeken en hem willen vinden. Ze zijn zo verdiept in het bestuderen 
van wat hij gemaakt heeft dat ze zich helemaal door het uiterlijk 

laten meeslepen, zo mooi is alles wat er te zien is. Desondanks zijn 

ze niet vrij te pleiten: als ze bij machte zijn om zo veel kennis op te 
doen dat ze de wereld kunnen doorvorsen, dan hadden ze hem die 

heerst over al die dingen toch allang moeten vinden? 
 

1 Korinthiërs 2, vers 10 tot en met 15  Want óns heeft God het 

geopenbaard door de Geest. Want de Geest doorzoekt alle dingen, 
zelfs de diepten Gods. Wie toch onder de mensen weet, wat in een 

mens is, dan des mensen eigen geest, die in hem is? Zo weet ook 
niemand, wat in God is, dan de Geest Gods. Wij nu hebben niet de 

geest der wereld ontvangen, maar de Geest uit God, opdat wij 

zouden weten, wat ons door God in genade geschonken is. Hiervan 
spreken wij dan ook met woorden, die niet door menselijke 

wijsheid, maar door de Geest geleerd zijn, zodat wij het geestelijke 

met het geestelijke vergelijken. Doch een ongeestelijk mens 
aanvaardt niet hetgeen van de Geest Gods is, want het is hem 

dwaasheid en hij kan het niet verstaan, omdat het slechts geestelijk 
te beoordelen is. Maar de geestelijke mens beoordeelt alle dingen, 

zelf echter wordt hij door niemand beoordeeld. 

 
2 Timotheüs 4, vers 2 tot en met 5  Verkondig het woord, dring 

erop aan, gelegen of ongelegen, wederleg, bestraf en bemoedig 
met alle lankmoedigheid en onderrichting. Want er komt een tijd, 

dat de mensen de gezonde leer niet meer zullen verdragen, maar 

omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich tal van 
leraars zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen 

afkeren en zich naar de verdichtsels keren. Blijf gij echter nuchter 

onder alles, aanvaard het lijden, doe het werk van een evangelist, 
verricht uw dienst ten volle. 

 
Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 

wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 
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een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 

naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het 
licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever 

gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want 

een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het 
licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de 

waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat 
zij in God verricht zijn. 

 

Psalm 95, vers 6 en 7  Treedt toe, laten wij ons nederwerpen en 
ons buigen, knielen voor de HERE, onze Maker; want Hij is onze 

God, en wij zijn het volk dat Hij weidt, de schapen zijner hand. Och, 
of gij heden naar zijn stem hoordet!  

Psalm 147, vers 3 tot en met 11  Hij geneest de verbrokenen van 

hart en verbindt hun wonden. Hij bepaalt het getal der sterren, Hij 
roept ze alle bij name. Groot is onze HERE en geweldig in kracht, 

zijn verstand is onbeperkt. De HERE houdt de ootmoedigen 

staande, maar Hij vernedert de goddelozen ter aarde toe. Zingt de 
HERE een loflied toe, psalmzingt onze God met de citer, Hem, die 

de hemel met wolken bedekt, die voor de aarde regen bereidt, die 
op de bergen gras doet uitspruiten, die het vee zijn voeder geeft, 

de jonge raven, als zij roepen. Hij heeft geen welgevallen aan de 

kracht van het paard, noch behagen in de benen van de man; de 
HERE heeft welbehagen in wie Hem vrezen, die op zijn 

goedertierenheid hopen.  
De bode engel Gods sprak verder, 

 

Je bent wijs als je Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, 
toelaat in je hart. 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 
 

 

Zegt u: “Waar blijft de belofte van Zijn Komst?” 
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BOODSCHAP GODS OVER DE RAPTURE, OOK WEL ‘OPNAME’ OF 
‘WEGRUKKING’ GENOEMD! VOORWAAR, ZOWEL VELE GELOVIGEN 

ALS KERKEN ZULLEN ZEGGEN: “WAAR BLIJFT DE BELOFTE VAN 

ZIJN KOMST?”   2 PETRUS 3, VERS 4 
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Op 11 juni 2014 bracht een bode engel 
van de almachtige God, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, de 

volgende boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.  
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Isa, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Coriach 
en ben een bode engel Gods. 

 
Voorwaar, op 19 oktober 2012 werd u geopenbaard, dat op 

het moment dat de Opname plaats zou vinden, alle soorten 

ziekten, die er nog zijn van de Christenen, zullen afvallen en 
achtergelaten worden op de aarde.  

En gij, die Christus niet hebben aangenomen, zult de ziekte te 

dragen krijgen. Het is maar beter, dat gij u bekeert.  
 

Openbaring 11, vers 12  En zij hoorden een luide stem uit de 
hemel tot hen zeggen: Klimt hierheen op! En zij klommen naar de 

hemel op in de wolk, en hun vijanden aanschouwden hen. 

Openbaring 14, vers 14  En ik zag en zie, een witte wolk, en op de 
wolk iemand gezeten als eens mensen zoon met een gouden kroon 

op zijn hoofd en een scherpe sikkel in zijn hand. 
Openbaring 16, vers 18  En er kwamen bliksemstralen en stemmen 

en donderslagen, en er geschiedde een grote aardbeving, zo groot 

als er geen geweest is, sedert een mens op de aarde was: zó hevig 
was deze aardbeving, zó groot. 

En vers 21  En grote hagelstenen, een talent zwaar, vielen uit de 

hemel op de mensen, en de mensen lasterden God vanwege de 
plaag van de hagel, want de plaag daarvan was zeer groot. 

 
Voorwaar, zowel vele gelovigen als kerken zullen zeggen: 
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2 Petrus 3, vers 4  Waar blijft de belofte van zijn komst? Tot 
zover. 

 

Voorwaar, de gevallen engelen van satan, de bezoekers uit 
de ruimte, zullen tijdens de Wegrukking in de chaos, vele 

mensen misleiden, en vol leugens zeggen:  
“Wij hebben u bevrijd van uw gezwel, uw plaag, de ‘haters’, de 

Christenen!” Voorwaar,  

 
Spreuken 4, vers 19  De weg der goddelozen is als duisternis; zij 

weten niet, waarover zij kunnen struikelen.  
Spreuken 10, vers 7 tot en met 10  De gedachtenis des 

rechtvaardigen zal tot zegening zijn, maar de naam der goddelozen 

zal wegrotten. Wie wijs van hart is, neemt geboden aan, maar wie 
dwaas van lippen is, komt ten val. Wie in oprechtheid wandelt, gaat 

veilig, maar wie zijn wegen verdraait, wordt doorzien. Wie met zijn 
ogen knipt, veroorzaakt smart, wie dwaas van lippen is, komt ten 

val.  

 
Voorwaar,  

 

Johannes 3, vers 7 tot en met 8  Verwonder u niet, dat Ik u 
gezegd heb: Gijlieden moet wederom geboren worden. De wind 

blaast, waarheen hij wil, en gij hoort zijn geluid, maar gij weet niet, 
vanwaar hij komt of waar hij heengaat; zó is een ieder, die uit de 

Geest geboren is. 

 
Overdenk dit! 

 
Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld 

gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een 

ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. 
Johannes 8, vers 23 en 24  En Hij zeide tot hen: Gij zijt van 

beneden, Ik ben van boven; gij zijt van deze wereld, Ik ben niet 
van deze wereld. Ik heb u dan gezegd, dat gij in uw zonden zult 
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sterven; want indien gij niet gelooft, dat Ik het ben, zult gij in uw 
zonden sterven. 

Johannes 8, vers 12  Wederom dan sprak Jezus tot hen en zeide: Ik 

ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de duisternis 
wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben.  

En vers 28 en 29  Jezus dan zeide: Wanneer gij de Zoon des 
mensen verhoogd hebt, zult gij inzien, dat Ik het ben en niets uit 

Mijzelf doe, doch dat Ik dit spreek, gelijk de Vader Mij geleerd 

heeft. En die Mij gezonden heeft, is met Mij. Hij heeft Mij niet alleen 
gelaten, want Ik doe altijd wat Hem behaagt. 

 
Ik ga nu… Waar uw hart is, zal uw ziel zijn.  

Kies heden voor Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus! 

Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween. 
 

 

 

Wie het niet kan geloven, zal het bemerken! 
 

EEN BIJZONDER VERSLAG WERD VANMORGEN GENOTEERD 
DOOR PROFEET BENJAMIN COUSIJNSEN. BENJAMIN MAAKTE EEN 

WANDELING IN DE BUURT, SAMEN MET DE BODE ENGEL SURAIUM, 

MET EEN DOEL. HOOR WELKE DAT IS! 
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Op 12 juni 2014 schreef Benjamin 
Cousijnsen het volgende verslag op. 

 

Profeet Benjamin Cousijnsen hoorde ’s ochtends zijn naam 
roepen… 

Benjamin, Benjamin! 
Ik werd wakker, schrijft Benjamin, en zag een bode engel naast 

mijn bed staan, die tegen mij zei: Shalom! Kadosh, heilig is 

Jahweh, El Elohím, Adonai, Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, 
uw Rabboeni. In Zijn wonderbare, heilige naam ben ik naar u 
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gezonden. Voorwaar, mijn naam is Suraium en ben een bode engel 
Gods.  

 

Sta op en volg mij! 
Ik stond op en voelde een verfrissende windvlaag door mijn lichaam 

gaan, en de slaperigheid was meteen weg! Ook stond ik meteen in 
mooie, zeer blinkende, stralende witte linnen kleding. Ik herkende 

het van eerdere keren, maar kon het niet nalaten toch even in de 

spiegel van de kastdeur te kijken, voordat we de kamer uitliepen. 
Ik zag dat mijn haar lang was en netjes, losjes, iets over mijn 

schouders viel. Ik bekeek mij eens goed… De bode engel, Suraium, 
vroeg: Zijt gij tevreden? 

Ik zei, “Ja”. 

 
De engel Gods zei, Benjamin, doe deze helm op en neem 

deze paraplu mee. 
Benjamin keek vreemd op. Ik kreeg een gewone legerhelm en 

alledaagse paraplu aangereikt, zoals wij die kennen. Dus ik vroeg 

verbaasd, “Is dit een grap? En het regent niet eens, hahaha”, lachte 
Benjamin. Ik liep de trap af en liep de bode engel na, en dacht nog: 

‘Ik voel mij belachelijk met deze helm op en een paraplu. De helm 

alleen al moet toch genoeg zijn? Wat daar de reden ook van mag 
zijn…’ 

Beneden in de hal aangekomen, knalde ik, zoals vaker, tegen de 
deur op, toen ik de engel Gods na wilde lopen, die door de gesloten 

voordeur heenliep. Ik knalde hard, met mijn lichaam en hoofd, 

tegen deze gesloten deur aan en riep: “Ohhh!” 
De bode engel Suraium was alweer teruggelopen en zei heel rustig, 

Gij mag nu de helm weer afdoen.  
Verbaasd zei ik, “Oké”.  

Opnieuw zei Suraium, Volg mij! en liep weer door de gesloten 

voordeur heen naar buiten toe. Nu liep ik naar buiten toe, maar ik 
deed gewoon de deur open, en liep zó naar buiten… ‘Hahaha’, dacht 

ik, ‘slim hè, de makkelijkste weg!’  

 
Ik zei, “Wat is het prachtig mooi weer buiten!” en zei 

lachend, “zal ik de paraplu maar openen?” 
Ja Benjamin, goed gezien! sprak de bode engel Suraium. 
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Maar ik dacht, ‘Wat goed gezien? Er is geen wolkje aan de lucht te 
bekennen!’ Ik zei, “Ik heb de paraplu echt niet nodig, hoor!” en 

klapte het meteen weer in. En ogenblikkelijk… Flatsj, spatsj! Wat 

was dat? Jakkie, bah, vogelpoep was op mijn hoofd gevallen en op 
de kleding, die er daarvoor nog smetteloos wit en blinkend uit had 

gezien! “Oh, o nee, bah!” riep ik wat onthutst.  
Maar Suraium zei heel rustig, Ik had u nog zo gezegd. 

“Ja”, zei ik, “alle zegen komt van boven, zelfs dit!” en we liepen 

verder. Tijdens het lopen zag ik, terwijl ik naar de vlek op de 
kleding keek, hoe deze vervaagde en vanzelf verdween. ‘Dat is 

mooi opgelost!’ dacht ik. Maar nauwelijks had ik dit gedacht, en 
was dit  gebeurd, of ik voelde dat ik ergens in was getrapt tijdens 

het lopen, omdat ik even niet had opgelet. En ja hoor, inderdaad! 

Ik trapte en stond in de poep!  
De bode engel was mijn gedachten voor, leek wel, en zei, 

Voorwaar, soms denkt men: ‘Waarom heb ik pech, en overkomt mij 
dit of dat?’ En anderen spreken een vloek over zichzelf uit, door te 

zeggen: “Ik heb altijd pech!”  

 
Voorwaar, zeg dit:  

 

Psalm 7, vers 2  HERE, mijn God, bij U schuil ik, verlos mij van al 
mijn vervolgers en red mij. 

En vers 11  Mijn schild is bij God, die de oprechten van hart verlost. 
En vers 17  Het onheil dat hij stichtte, keert weder op zijn hoofd, en 

zijn geweld komt neder op zijn schedel.  

Psalm 16, vers 7 tot en met 11  Hier staat geschreven: Ik prijs de 
HERE, die mij raad heeft gegeven, zelfs bij nacht onderwijzen mij 

mijn nieren. Ik stel mij de HERE bestendig voor ogen; omdat Hij 
aan mijn rechterhand staat, wankel ik niet. Daarom verheugt zich 

mijn hart en juicht mijn ziel, zelfs mijn vlees zal in veiligheid 

wonen; want Gij geeft mijn ziel niet prijs aan het dodenrijk, noch 
laat Gij uw gunstgenoot de groeve zien. Gij maakt mij het pad des 

levens bekend; overvloed van vreugde is bij uw aangezicht, 

liefelijkheid is in uw rechterhand, voor eeuwig.  
Psalm 17, vers 3 en 4  Daar staat geschreven: Toetst Gij mijn hart, 

onderzoekt Gij des nachts, beproeft Gij mij, Gij vindt niets; wat ik 
ook bedenk, mijn mond overtreedt niet. Wat betreft daden van 



 
 

 

2876 
 
 

 

mensen, naar het woord uwer lippen heb ik mij gewacht voor de 
paden van de geweldenaar. 

De bode engel Gods sprak verder, 

 
Voorwaar, wat is pech? 

Echt pech is niet geloven in Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus 
Christus. 

 

Sirach 38, vers 16 tot en met 23  Hier staat geschreven: Mijn 
kind, stort tranen over een dode, lijd bitter om hem en hef een 

klaagzang aan. Begraaf hem op gepaste wijze  
en verwaarloos zijn graf niet. Stort bittere tranen, weeklaag hevig, 

rouw zoals past bij zijn waardigheid. Rouw één dag, rouw er twee, 

om opspraak te voorkomen, en vind dan troost voor je verdriet. 
Want verdriet tast je krachten aan en leidt tot de dood. In ellende 

duurt het verdriet voort, een leven in armoede is een vloek voor het 
hart. Geef je niet over aan verdriet, zet het van je af, weet dat het 

tot de dood leidt. Bedenk dat er geen weg terug is, je helpt de dode 

niet en je doet jezelf kwaad. Bedenk dat zijn lot ook het jouwe zal 
zijn, gisteren ik, vandaag jij. Als de dode rust, laat dan ook zijn 

nagedachtenis rusten, wees getroost nu hij is heengegaan.  

 
Voorwaar,  

 
Johannes 3, vers 16 tot en met 18  Daar staat geschreven: 

Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren 

Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet 
verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon 

niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar 
opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, 

wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, 

omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon 
van God.   

De bode engel Gods sprak verder, 

 
Profeet Benjamin, wij hebben gewandeld en ik breng u nu 

terug. 
En tegen u zeg ik, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
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Gebruik Gods powerrr! 
 
BOODSCHAP GODS: WEES NIET LAUW, MAAR VURIG VAN GEEST. 

GEBRUIK GODS POWERRR EN VERSLA DE SATAN MET GODS 

WOORD! 
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Ik ben profeet Benjamin Cousijnsen. Op 
donderdag 12 juni 2014 kreeg ik de volgende boodschap van een 

bode engel Gods, die ik graag met u wil delen.  
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Isa, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Power, en 
ik ben een strijder en een bode engel des Allerhoogsten!  

 
Voorwaar, 2 Samuël 22, vers 46 en 47  Vreemden verloren hun 

kracht en verlieten bevend hun burchten. De HERE leeft. Geprezen 

zij mijn Rots, en verhoogd zij de God mijns heils. 
 

Voorwaar,  

 
Efeziërs 6, vers 10  Voorts, weest krachtig in de Here en in de 

sterkte zijner macht.   
 

Heftige donderslagen en blikseminslagen en 

aardverschuivingen en tornado’s! 
Gij daar, aanschouw de werken des Heren en de kracht van Zijn 

naam! Groot is Hij. O, hoe wonderbaar is Jezus’ Bloed! 
 

Zeg:  

“Zwijg en hoor mij aan, satan! Gij, ja gij zijt verslagen! En ik 
bestrijd u in de almachtige naam van Yeshua HaMashiach, Isa, 

Jezus Christus, en breek uw kracht en macht, en laat uw koninkrijk 

en uw troon kapot scheuren! 



 
 

 

2878 
 
 

 

Heilig, heilig, kadosh is Adonai, Jahweh, de grote Overwinnaar, 
Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, die u vertrapt, satan. 

Halleluja! Voorwaar, daar is kracht in de naam van de Heer!” 

 
En gij, die luistert, gebruik Gods power!  

Gij zijt meer dan overwinnaar in Hem, die u heeft liefgehad. Hij is 
groter, satan! Maar gij zijt sterker in Christus. Gebruik uw geloof! 

Waardig en heilig is Hij, uw Rabboeni, uw Heer, uw Koning. 

Vertrouw op Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus van Nazareth. 
 

Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, 
dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die 

in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. 

 
Voorwaar, wees niet lauw, maar vurig van geest! 

Gebruik Gods power, en versla de satan met Gods woord. 
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 

 
 

De Heer spreekt tot u, ‘Gods Bazuin’ in 

Paramaribo! 
 

ZO SPREEKT DE HEER TOT U: VREDE ZIJ U, GIJ NIEUWE 

GENERATIE ‘GODS BAZUIN’ IN PARAMARIBO! OPEN UW HART EN 
ERKEN DE WIL VAN YESHUA HAMASIACH, ISA, JEZUS CHRISTUS, 

DE KONING DER KONINGEN! 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 13 juni 2014 bracht een bode engel 
van de almachtige God, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, deze 

boodschap over aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin 

Cousijnsen.  
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare, almachtige naam van 
Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus van Nazareth.  

 

Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Profeet Benjamin Cousijnsen 
ontvangt engelen. 
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Maar wat ontvangt gij, en wie is uw God? 
Voorwaar, velen richten zich tot de goden. 

 

Kolossenzen 2, vers 18  Laat niemand u de prijs doen missen 
door gewilde nederigheid en engelenverering, als ingewijde in wat 

hij heeft aanschouwd, zonder reden opgeblazen door zijn vleselijk 
denken. 

 

Voorwaar, gij aanbidt wat gij niet weet. 
Hoewel sommigen weten het, en aanbidden toch bewust satan. 

Voorwaar, profeet Benjamin ontvangt engelen, maar hij aanbidt in 
overgave en nederigheid, als Gods gezalfde, alleen zijn Rabboeni 

Jahweh, el Elohím, Adonai, Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus. 

Voorwaar, en in deze enige naam komen wij naar de profeet van de 
laatste dagen, Gods geliefde eindtijdprofeet. En wie hem zegent, zal 

worden medegezegend! Voorwaar, kadosh, kadosh, kadosh, heilig, 
heilig, heilig is Hij, de God van Abraham, Izaäk en Jakob.  

 

Voorwaar, Suriname, Paramaribo, zo spreekt uw Rabboeni, 
uw Meester Jahweh, Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus 

Christus:  

Vrede zij u. Gij, Nieuwe Generatie Gods Bazuin in Paramaribo, hoor 
aandachtig! Open uw hart en erken de wil van Yeshua HaMashiach, 

Isa, Jezus Christus, de Koning der koningen. Voorwaar, help Mijn 
profeet Benjamin Cousijnsen om die slang te vertrappen! Ik zend u 

Chaesmin en Jarra. Zo spreekt de Heer Yeshua HaMashiach, Isa, 

Jezus Christus, tot u. Help hen met werk en een vast verblijf in uw 
land. Onderneem nu actie en help hen! Voorwaar, ik, Michaël, ben 

een bode engel des Allerhoogsten. Hoor naar Gods roepstem: Houd 
Mijn werk en plan niet tegen! Voorwaar, 

 

Mattheüs 10, vers 38  En wie zijn kruis niet opneemt en achter 
Mij gaat, is Mij niet waardig. 

En vers 41 tot en met 42  Wie een profeet ontvangt als profeet, zal 

het loon van een profeet ontvangen; en wie een rechtvaardige 
ontvangt als rechtvaardige, zal het loon van een rechtvaardige 

ontvangen. En wie één van deze kleinen, omdat hij een discipel is, 
ook maar een beker koud water te drinken geeft, voorwaar, Ik zeg 

u, zijn loon zal hem geenszins ontgaan. 



 
 

 

2880 
 
 

 

 
Voorwaar, Ik ben wie Ik ben.  

Ik ben toen en nu nog steeds Dezelfde, Ik leef! 

 
Mattheüs 22, vers 35 tot en met 40  En één van hen, een 

wetgeleerde, vroeg, om Hem te verzoeken: Meester, wat is het 
grote gebod in de wet? Hij zeide tot hem: Gij zult de Here, uw God, 

liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel 

uw verstand. Dit is het grote en eerste gebod. Het tweede, daaraan 
gelijk, is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee 

geboden hangt de ganse wet en de profeten. 
 

Voorwaar, neem contact op via marion.verkleij@telfort.nl of 

bezoek de website www.evangelicalendtimemachine.com  
Voorwaar, en gij, afgoden voetbalvereerders, bekeer u! Aanbid 

alleen Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus van Nazareth. Zo 
niet, weet dan: er is ook een hel, waar men tegen de hoofden trapt 

en uw favoriete afgodsspel speelt; het zou best uw hoofd kunnen 

zijn! Voorwaar,  
 

Mattheüs 7, vers 13 en 14  Gaat in door de enge poort, want 

wijd is de poort en breed de weg, die tot het verderf leidt, en velen 
zijn er, die daardoor ingaan; want eng is de poort, en smal de weg, 

die ten leven leidt, en weinigen zijn er, die hem vinden. 
 

Johannes 3, vers 16 tot en met 18  Want alzo lief heeft God de 

wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 
een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 
naam van de eniggeboren Zoon van God. 

 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 
verdween. 

 
SHALOM 

 

mailto:marion.verkleij@telfort.nl
http://www.evangelicalendtimemachine.com/


 
 

 

2881 
 
 

 

 
 

Kies heden voor de wereld of voor Mij! 
 
DE HEER RICHT ZICH TOT HEN, DIE IN HEM GELOVEN, MAAR 

OOK DE WERELD NAVOLGEN! EN ZEGT U: KIES HEDEN VOOR DE 

WERELD OF VOOR MIJ! 
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Op 14 juni 2014 bracht een bode engel 
van de almachtige God, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, de 

volgende boodschap over aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, 
Benjamin Cousijnsen.  

 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Isa, Jezus Christus. Voorwaar, ik ben een bode engel 

Gods en mijn naam is Power.  
 

Hoor aandachtig, zo spreekt Adonai, El Elohím, Jahweh, 

Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus van Nazareth, tot u: 
Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, 

 

Exodus 34, vers 12 tot en met 16  Hier staat geschreven: Neem 
u in acht, dat gij geen verbond sluit met de inwoners van het land, 

waarheen gij gaat, opdat zij niet tot een valstrik in uw midden 
worden. Integendeel, hun altaren zult gij omverhalen, hun gewijde 

stenen verbrijzelen en hun gewijde palen omhouwen. Want gij zult 

u niet nederbuigen voor een andere god, immers de HERE, wiens 
naam Naijverige is, is een naijverig God. Sluit toch geen verbond 

met de inwoners van het land; wanneer zij hun goden overspelig 
nalopen en aan hun goden offeren, dan zouden zij u uitnodigen en 

gij zoudt van hun slachtoffer eten. Wanneer gij van hun dochters 

voor uw zonen neemt en zij haar goden overspelig nalopen, dan 
zouden zij tevens uw zonen tot overspelig nalopen van haar goden 

verleiden. 

 
Voorwaar,  
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Exodus 20, vers 26  Ook moogt gij niet langs een trap naar mijn 

altaar opklimmen, opdat daarop uw schaamte niet zichtbaar worde. 

 
Voorwaar, wat wilt gij nu?  

Gij gelooft in Mij, en volgt de wereld na de afgrond in! Voorwaar, 
 

Exodus 20, vers 3 tot en met 5  Gij zult geen andere goden voor 

mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld maken 
noch enige gestalte van wat boven in de hemel, noch van wat 

beneden op de aarde, noch van wat in de wateren onder de aarde 
is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen; want Ik, de 

HERE, uw God, ben een naijverig God, die de ongerechtigheid der 

vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde 
geslacht van hen die Mij haten. 

Exodus 22, vers 20  Wie aan de goden offert, behalve aan de HERE 
alleen, zal met de ban geslagen worden. 

 

Voorwaar, waarom doet gij Mij pijn? 
Luister toch! 

 

Mattheüs 6, vers 21 tot en met 24  Want, waar uw schat is, 
daar zal ook uw hart zijn. De lamp van het lichaam is het oog. 

Indien dan uw oog zuiver is, zal geheel uw lichaam verlicht zijn; 
maar indien uw oog slecht is, zal geheel uw lichaam duister zijn. 

Indien nu wat licht in u is, duisternis is, hoe groot is dan de 

duisternis! Niemand kan twee heren dienen, want hij zal òf de ene 
haten en de andere liefhebben, òf zich aan de ene hechten en de 

andere minachten; gij kunt niet God dienen èn Mammon. 
 

Voorwaar, wees niet gelijkvormig aan deze wereld. 

Er is een hel en een hemel! 
 

Mattheüs 7, vers 13 en 14  Gaat in door de enge poort, want 

wijd is de poort en breed de weg, die tot het verderf leidt, en velen 
zijn er, die daardoor ingaan; want eng is de poort, en smal de weg, 

die ten leven leidt, en weinigen zijn er, die hem vinden. 
 

Voorwaar, weet dit: 
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Johannes 3, vers 5  Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, Ik 

zeg u, tenzij iemand geboren wordt uit water en Geest, kan hij het 

Koninkrijk Gods niet binnengaan. 
 

Kies heden: voor de wereld of voor Mij! 
Gij moet nu kiezen. Gij hebt Mij nu horen spreken, Mijn kind, en 

speel niet met Mij, terwijl Ik u liefheb! 

 
Johannes 8, vers 16  En indien Ik al oordeel, dan is mijn oordeel 

waarachtig, want Ik ben niet alleen, maar Ik en die Mij gezonden 
heeft.  

 

Voorwaar,  
 

Johannes 10, vers 14 en 15  Ik ben de goede herder en Ik ken 
de mijne en de mijne kennen Mij, gelijk Mij de Vader kent en Ik de 

Vader ken, en Ik zet mijn leven in voor de schapen. 

 
Voorwaar, zeg niet: “Ik ben Christen” met uw kruisje om uw 

nek! 

 
Johannes 8, vers 47  Wie uit God is, hoort de woorden Gods; 

daarom hoort gij niet, omdat gij uit God niet zijt. 
 

Voorwaar, bekeer u heden. 

 
Johannes 14, vers 15  Wanneer gij Mij liefhebt, zult gij mijn 

geboden bewaren. 
Johannes 15, vers 16  Niet gij hebt Mij, maar Ik heb u uitgekozen 

en u aangewezen, opdat gij zoudt heengaan en vrucht dragen en 

uw vrucht zou blijven, opdat de Vader u alles geve, wat gij Hem 
bidt in mijn naam. 

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 

wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 
een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
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niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 
naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het 

licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever 

gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want 
een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het 

licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de 
waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat 

zij in God verricht zijn. 

 
De bode engel sprak, Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! en 

verdween. 
 

 

 

Voorwaar, gij daar: Laat Mijn volk gaan! 
 

DIT IS EEN OPENBARENDE, WAARSCHUWENDE BOODSCHAP VAN 
GOD: VOORWAAR, MEN KRUISIGT EN ONTHOOFDT EN SNIJDT 

LICHAAMSDELEN AF, EN EET ZELFS OP, WIE MIJ GEVONDEN 
HEBBEN! SPREEKT DE HEER. BEKEER U!  

 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Op 16 juni 2014 werd deze openbarende 
en waarschuwende boodschap van God, de God van Abraham, 

Izaäk en Jakob, woord voor woord overgebracht door een engel des 
Heren, een bode engel Gods, aan profeet Benjamin Cousijnsen. 

 

Shalom, Gods ware eenvoudige geliefde profeet Benjamin 
Cousijnsen. Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 

HaMashiach, Isa, Jezus Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, 
mijn naam is Kasiana en ben een bode engel Gods.  

 

Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Voor de antichrist is het 
horen, zien en zwijgen! 

 

2 Korinthiërs 11, vers 14  Geen wonder ook! Immers, de satan 
zelf doet zich voor als een engel des lichts. 
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Voorwaar, de antichrist Obama heeft haast, en stuurt 

wereldwijd zijn demonen uit. 

 
2 Korinthiërs 11, vers 15  Het is dus niets bijzonders, indien ook 

zijn dienaren zich voordoen als dienaren der gerechtigheid; maar 
hun einde zal zijn naar hun werken. 

 

Voorwaar, wereldwijd is er Islamisering! 
 

Handelingen 17, vers 22 tot en met 31  En Paulus, voor de 
Areopagus staande, zeide: Mannen van Athene, ik zie voor mijn 

ogen, dat gij in elk opzicht buitengewoon ontzag voor godheden 

hebt; want toen ik door uw stad liep en de voorwerpen uwer 
verering aanschouwde, heb ik ook een altaar gevonden met het 

opschrift: Aan een onbekende god. Wat gij dan, zonder het te 
kennen, vereert, dat verkondig ik u. De God, die de wereld 

gemaakt heeft en al wat daarin is, die een Heer is van hemel en 

aarde, woont niet in tempels met handen gemaakt, en laat Zich ook 
niet door mensenhanden dienen, alsof Hij nog iets nodig had, daar 

Hij zelf aan allen leven en adem en alles geeft. Hij heeft uit één 

enkele het gehele menselijke geslacht gemaakt om op de ganse 
oppervlakte der aarde te wonen en Hij heeft de hun toegemeten 

tijden en de grenzen van hun woonplaatsen bepaald, opdat zij God 
zouden zoeken, of zij Hem al tastende vinden mochten, hoewel Hij 

niet ver is van een ieder van ons. Want in Hem leven wij, bewegen 

wij ons en zijn wij, gelijk ook enige van uw dichters hebben gezegd: 
Want wij zijn ook van zijn geslacht. Daar wij dan van Gods geslacht 

zijn, moeten wij niet menen, dat de godheid gelijk is aan goud of 
zilver of steen door menselijke kunstvaardigheid gesneden of 

bedacht. God dan verkondigt, met voorbijzien van de tijden der 

onwetendheid, heden aan de mensen, dat zij allen overal tot 
bekering moeten komen; omdat Hij een dag heeft bepaald, waarop 

Hij de aardbodem rechtvaardig zal oordelen door een man, die Hij 

aangewezen heeft, waarvan Hij voor allen het bewijs geleverd heeft 
door Hem uit de doden op te wekken.  

 
Voorwaar, de antichrist grijnst in zijn vuist, omdat hijzelf 

ook Moslim is. 



 
 

 

2886 
 
 

 

Dus waarom zou hij nu ingrijpen tegen Assad van Syrië, vanwege 
het afslachten van Christenen, wat ook wereldwijd gebeurt? 

Voorwaar, de antichrist heeft Assad niet voor niets overgenomen! 

 
1 Petrus 5, vers 8  Wordt nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij, 

de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal 
verslinden. 

 

Voorwaar, in Berlijn wil men een gezamenlijke kerk 
oprichten, een mix van God aanbidden. 

Zo kwamen dus pastoor Gregor Hohberg en Rabbi Tovia BenChorin 
en de Imam Kadir Sanci tot een overeenkomst. Voorwaar, en wie 

heeft u overgenomen? 

Er zijn geen andere wegen, die omhooggaan. En er is geen andere 
God, dan de God van Abraham, Izaäk en Jakob, de God van Israël, 

de God van de Schepping. Er is geen andere God, schaam u! Gij 
weet niet wat gij aanbidt. 

 

Johannes 14, vers 15 en 16  Wanneer gij Mij liefhebt, zult gij 
mijn geboden bewaren. En Ik zal de Vader bidden en Hij zal u een 

andere Trooster geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn. 

Johannes 8, vers 31 en 32  Jezus dan zeide tot de Joden, die in 
Hem geloofden: Als gij in mijn woord blijft, zijt gij waarlijk 

discipelen van Mij en gij zult de waarheid verstaan, en de waarheid 
zal u vrijmaken. 

 

Voorwaar, de antichrist steunt elke vorm van het 
tegennatuurlijke, zolang het maar tegen de Bijbel ingaat! 

Voorwaar, de antichrist heeft zelfs voor zichzelf een onbemand 
vliegtuigje, waarmee hij iemand op afstand kan uitschakelen. 

Voorwaar, er is nu een geest van chaos op aarde, en verwarring! 

Voorwaar, gij daar: Laat Mijn volk gaan! 
 

Romeinen 12, vers 21  Laat u niet overwinnen door het kwade, 

maar overwin het kwade door het goede. 
 

Voorwaar, men kruisigt en onthoofdt en snijdt 
lichaamsdelen af, en eet zelfs op, wie Mij gevonden hebben! 
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Jesaja 1, vers 5 en 6  Waar wilt gij nog meer geslagen worden, 
dat gij voortgaat met af te wijken? Het gehele hoofd is ziek, het 

gehele hart vol krankheid; van de voetzool af tot de schedel is er 

niets gaaf; wonden, striemen en verse kwetsuren, die niet 
uitgedrukt zijn noch verbonden noch met olie verzacht. 

En vers 15 en 16  Wanneer gij uw handen uitbreidt, verberg Ik mijn 
ogen voor u; zelfs wanneer gij het gebed vermenigvuldigt, hoor Ik 

niet; uw handen zijn vol bloed. Wast u, reinigt u, doet uw boze 

daden uit mijn ogen weg; houdt op kwaad te doen. 
 

Voorwaar, staat er niet geschreven in Exodus 20, vers 13  Gij 
zult niet doodslaan? 

Bekeer u! Anders zal gij, wat gij Mijn kinderen hebt aangedaan, u 

worden aangedaan in het vuur des hels, erger nog! 
 

Openbaring 20, vers 4 tot en met 6  En ik zag tronen, en zij 
zetten zich daarop, en het oordeel werd hun gegeven; en ik zag de 

zielen van hen, die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en 

om het woord van God, en die noch het beest noch zijn beeld 
hadden aangebeden en die het merkteken niet op hun voorhoofd en 

op hun hand ontvangen hadden; en zij werden weder levend en 

heersten als koningen met Christus, duizend jaren lang. De overige 
doden werden niet weder levend, voordat de duizend jaren 

voleindigd waren. Dit is de eerste opstanding. Zalig en heilig is hij, 
die deel heeft aan de eerste opstanding: over hen heeft de tweede 

dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en van Christus 

zijn en zij zullen met Hem als koningen heersen, die duizend jaren.  
Openbaring 21, vers 8  Maar de lafhartigen, de ongelovigen, de 

verfoeilijken, de moordenaars, de hoereerders, de tovenaars, de 
afgodendienaars en alle leugenaars – hun deel is in de poel, die 

brandt van vuur en zwavel: dit is de tweede dood. 

Openbaring 20, vers 15  En wanneer iemand niet bevonden werd 
geschreven te zijn in het boek des levens, werd hij geworpen in de 

poel des vuurs. 

  
Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 

wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 
een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
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Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 

naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het 
licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever 

gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want 
een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het 

licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de 

waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat 
zij in God verricht zijn. 

 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 

verdween. 

 
 

 

 
Wolly, het oude schaap! 
 

DEZE BOODSCHAP GODS WERD OVERGEBRACHT IN DE NAAM VAN 
JEZUS CHRISTUS, YESHUA HAMASIACH, AAN PROFEET BENJAMIN 

COUSIJNSEN. DE BODE ENGEL GODS ZEI: MIJN NAAM IS RAFAËL, 
EN VERTEL U DIE LUISTERT IN BEELDSPRAAK! 

 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Op 16 juni 2014, in de namiddag, bracht 
een engel des Heren, een bode engel Gods, de volgende boodschap 

Gods over aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin 
Cousijnsen.  

 

Shalom! Ik begroet u, profeet Benjamin Cousijnsen, in de 
wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus.  

 
“Oké, en wat voor engel is dat daar?” vroeg Benjamin. 

O Wolly, Wolly het schaap! sprak de engel des Heren.  

“Ja, maar wat doet dat schaap hier?” 
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Voorwaar, ik ben een bode engel Gods, en vertel u over Wolly. Mijn 
naam is Rafaël, en ik vertel u die luistert in beeldspraak. 

“Mèèèèèh!” 

Ssst, even stil zijn, Wolly.  
 

Het verhaal begint zo… 
Wekelijks ging Wolly in de wei, waar al die schapen samenkomen. 

Wolly ging naar de wei en huppelde vol vreugde er altijd naartoe.  

 
Johannes 10, vers 8 en 9  Allen, die vóór Mij gekomen zijn, zijn 

dieven en rovers, maar de schapen hebben naar hen niet gehoord. 
Ik ben de deur; als iemand door Mij binnenkomt, zal hij behouden 

worden; en hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden. 

 
Voorwaar, de weide is niet alleen voor Wolly! 

Zo is het ook met Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, en ook 
met de kerk! 

 

Johannes 10, vers 14  Ik ben de goede herder en Ik ken de mijne 
en de mijne kennen Mij. 

 

Voorwaar, na jaren ging het niet meer zo snel met Wolly. 
God kende de reden. 

 
Johannes 10, vers 29 en 30  Wat mijn Vader Mij gegeven heeft, 

gaat alles te boven en niemand kan iets roven uit de hand mijns 

Vaders. Ik en de Vader zijn één. 
 

Voorwaar, in de wei had men het over Wolly. 
Men zei, “Als hij niet meer naar de wei gaat, hoort Wolly er niet 

meer bij”. En als men Wolly tegenkwam, vroeg men altijd weer: 

“Naar welke wei ga jij nu?” Zo zijn er ook veel Christenen. Als 
iemand niet meer komt in de kerk, wordt die persoon vaak 

afgekeurd, zonder de reden ervan te weten! Voorwaar, 

 
Mattheüs 7, vers 1 en 2  Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld 

wordt; want met het oordeel, waarmede gij oordeelt, zult gij 
geoordeeld worden, en met de maat, waarmede gij meet, zal u 

gemeten worden.   
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En vers 4  Hoe zult gij dan tot uw broeder zeggen: Laat mij de 
splinter uit uw oog wegdoen, terwijl, zie, de balk in uw oog is?   

 

Voorwaar, velen staan al klaar met hun stempel: 
‘Afgekeurd!’ 

Maar Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, zegt: 
 

Johannes 10, vers 16  Nog andere schapen heb Ik, die niet van 

deze stal zijn; ook die moet Ik leiden en zij zullen naar mijn stem 
horen en het zal worden één kudde, één herder. 

 
Romeinen 9, vers 14  Wat zullen wij dan zeggen: Zou er 

onrechtvaardigheid zijn bij God? Volstrekt niet! 

 
Voorwaar, Wolly is oud en heeft Yeshua HaMashiach, Isa, 

Jezus Christus, zo lief! 
De kudde schapen vond het maar vreemd dat Wolly zei, “Ik schrijf 

mij niet in als lid van uw clubje, want dat staat ook nergens in de 

Bijbel, mèèèèèh. Ik behoor tot de grootste kerk!” 
“Ja”, zeiden ze toen, “welke?” 

“Er zijn zo vele namen, maar er is maar één kerk: Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus!” sprak het schaapje. Voorwaar, vele 
kerken, en broeders en zusters, moeten zich bekeren in hun 

denken! Gij zijt het eigendom van Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus 
Christus. Velen gaan niet meer naar de kerk, omdat men te snel 

een stempel zet op anderen. 

 
2 Timotheüs 4, vers 3 en 4  Want er komt een tijd, dat de 

mensen de gezonde leer niet meer zullen verdragen, maar omdat 
hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich tal van 

leraars zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen 

afkeren en zich naar de verdichtsels keren. 
 

Voorwaar, profeet Benjamin, Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus 

Christus, zegt tegen al die schapen, die teleurgesteld zijn: 
 

Mattheüs 11, vers 28 en 29  Komt tot Mij, allen, die vermoeid en 
belast zijt, en Ik zal u rust geven; neemt mijn juk op u en leert van 
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Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust 
vinden voor uw zielen. 

 

Johannes 3, vers 16 tot en met 18  Want alzo lief heeft God de 
wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 

naam van de eniggeboren Zoon van God. 
 

Voorwaar, overdenk deze boodschap! 

God gaf Wolly ook een stempel: ‘Eeuwig leven in Christus’. 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 

verdween. 
 

Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen 

 

 

 

Mijn naam is Serafia 
 
SERAFIA, EEN SERAFIJN ENGEL GODS, BRACHT DEZE BOODSCHAP 

OVER AAN PROFEET BENJAMIN COUSIJNSEN. THEMA'S O.A.: EEN 
WAARSCHUWING, BIJBELSE INFO OVER DE SERAFIJNEN, 

EINDTIJDGEBEURTENISSEN, AANBID GEEN KRUIS, AANVAARD 

GODS REDDINGSPLAN!  
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 17 juni 2014 bracht een engel des 
Heren, woord voor woord, namens de almachtige God, de volgende 

boodschap Gods over aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, 

Benjamin Cousijnsen. 
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Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Isa, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Serafia.  

 

Voorwaar, voorwaar, kadosh, kadosh, kadosh, heilig, heilig, 
heilig is Yeshua HaMashiach, El Elohím, Adonai!  

Vrees niet, profeet Benjamin Cousijnsen.  
 

Jesaja 6, vers 2 tot en met 4  Serafs stonden boven Hem; ieder 

had zes vleugels: met twee bedekte hij zijn aangezicht, met twee 
bedekte hij zijn voeten en met twee vloog hij. En de een riep de 

ander toe: Heilig, heilig, heilig is de HERE der heerscharen, de 
ganse aarde is van zijn heerlijkheid vol. En de dorpelposten beefden 

van het luide roepen en het huis werd vervuld met rook. 

 
Voorwaar, hoor! 

 
Openbaring 21, vers 4 tot en met 8  En Hij zal alle tranen van 

hun ogen afwissen, en de dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch 

geklaag, noch moeite zal er meer zijn, want de eerste dingen zijn 
voorbijgegaan. En Hij, die op de troon gezeten is, zeide: Zie, Ik 

maak alle dingen nieuw. En Hij zeide: Schrijf, want deze woorden 

zijn getrouw en waarachtig. En Hij sprak tot mij: Zij zijn geschied. 
Ik ben de alfa en de omega, het begin en het einde. Ik zal de 

dorstige geven uit de bron van het water des levens om niet. Wie 
overwint, zal deze dingen beërven, en Ik zal hem een God zijn en 

hij zal Mij een zoon zijn. Maar de lafhartigen, de ongelovigen, de 

verfoeilijken, de moordenaars, de hoereerders, de tovenaars, de 
afgodendienaars en alle leugenaars – hun deel is in de poel, die 

brandt van vuur en zwavel: dit is de tweede dood. 
 

Jesaja 6, vers 8 tot en met 12  Daarop hoorde ik de stem des 

Heren, die zeide: Wie zal Ik zenden en wie zal voor Ons gaan? En ik 
zeide: Hier ben ik, zend mij. Toen zeide Hij: Ga, zeg tot dit volk: 

Hoort aldoor – maar verstaat niet, en ziet aldoor – maar merkt niet 

op. Maak het hart van dit volk vet, maak zijn oren doof en doe zijn 
ogen dichtkleven, opdat het met zijn ogen niet zie en met zijn oren 

niet hore en opdat zijn hart niet versta, zodat het zich niet bekere 
en genezen worde. Toen vroeg ik: Hoelang, Here? Hij antwoordde: 

Totdat de steden verwoest zijn, zodat er geen inwoner meer is, en 
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de huizen, zodat er geen mens meer in is, en het bouwland 
verwoest is tot een wildernis, en de HERE de mensen ver 

verwijderd heeft en het verlaten gebied in het land groot is. 

 
Voorwaar, aanbid alleen de Levende! 

Kadosh, kadosh, kadosh is Hij, die zei, toen Hij bij u was: 
 

Lukas 24, vers 7  zeggend, dat de Zoon des mensen moest 

overgeleverd worden in de handen van zondige mensen en 
gekruisigd worden en ten derden dage opstaan. 

En vers 25 tot en met 27  En Hij zeide tot hen: O onverstandigen 
en tragen van hart, dat gij niet gelooft alles wat de profeten 

gesproken hebben! Moest de Christus dit niet lijden om in zijn 

heerlijkheid in te gaan? En Hij begon bij Mozes en bij al de profeten 
en legde hun uit, wat in al de Schriften op Hem betrekking had. 

En vers 31 tot en met 32  En hun ogen werden geopend en zij 
herkenden Hem; en Hij verdween uit hun midden. En zij zeiden tot 

elkander: Was ons hart niet brandende in ons, terwijl Hij onderweg 

tot ons sprak en ons de Schriften opende? 
En vers 36  En terwijl zij hierover spraken, stond Hij zelf in hun 

midden. 

En vers 45 tot en met 47  Toen opende Hij hun verstand, zodat zij 
de Schriften begrepen. En Hij zeide tot hen: Aldus staat er 

geschreven, dat de Christus moest lijden en ten derden dage 
opstaan uit de doden, en dat in zijn naam moest gepredikt worden 

bekering tot vergeving der zonden aan alle volken, te beginnen bij 

Jeruzalem. 
 

Voorwaar, Amerika en vele landen zullen Gods hand 
bemerken! 

 

Ezechiël 2, vers 5 tot en met 8  En zij, of zij horen dan wel het 
nalaten – want zij zijn een weerspannig geslacht – zullen weten, 

dat er in hun midden een profeet is geweest. En gij, mensenkind, 

wees niet bevreesd voor hen noch voor hun woorden, al groeien er 
netels en doornen bij u en al woont gij bij schorpioenen; wees niet 

bevreesd voor hun woorden noch beangst voor hun blik, want zij 
zijn een weerspannig geslacht. Maar gij, spreek mijn woorden tot 

hen, of zij horen dan wel het nalaten, want zij zijn weerspannig. En 
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gij, mensenkind, hoor wat Ik tot u zeg; wees niet weerspannig 
gelijk het weerspannige geslacht; doe uw mond open en eet wat ik 

u geef. 

 
Voorwaar, onverwachts zal de totale overname van de mens 

zó erg zijn, dat men zich zal verstoppen! 
Voorwaar,  

 

Ezechiël 10, vers 21 en 22  Ieder had vier aangezichten, ieder 
had vier vleugels en iets wat op mensenhanden geleek, was onder 

hun vleugels. Wat het voorkomen van hun aangezichten betreft, 
het waren dezelfde aangezichten, die ik gezien had aan de rivier de 

Kebar; het was hún verschijning, zij waren het zelf. Zij gingen, 

ieder recht voor zich uit. 
 

Voorwaar, velen richten zich op het beeld aan het kruis, of 
richten zich op het kruis. 

Heeft dat kruis alles gedragen, of dat beeld?  

Nee! Richt u op Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus. Hij leeft! 
Ga met uw gebed naar Hem.  

 

Johannes 14, vers 6  Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de 
waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij. 

 
Jesaja 59, vers 1 en 2  Zie, de hand des HEREN is niet te kort om 

te verlossen, en zijn oor niet te onmachtig om te horen; maar uw 

ongerechtigheden zijn het, die scheiding brengen tussen u en uw 
God, en uw zonden doen zijn aangezicht voor u verborgen zijn, 

zodat Hij niet hoort. 
 

Voorwaar,  

 
Galaten 5, vers 1  Opdat wij waarlijk vrij zouden zijn, heeft 

Christus ons vrijgemaakt. Houdt dus stand en laat u niet weder een 

slavenjuk opleggen. 
 

Voorwaar, 
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Efeziërs 2, vers 8  Want door genade zijt gij behouden, door het 
geloof, en dat niet uit uzelf: het is een gave van God. 

 

Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld 
gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een 

ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. 
 

Kadosh, heilig is Hij, Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus 
Christus! 

Aanbid Hem alleen. 

 
1 Korinthiërs 2, vers 14 en 15  Doch een ongeestelijk mens 

aanvaardt niet hetgeen van de Geest Gods is, want het is hem 
dwaasheid en hij kan het niet verstaan, omdat het slechts geestelijk 

te beoordelen is. Maar de geestelijke mens beoordeelt alle dingen, 

zelf echter wordt hij door niemand beoordeeld. 
 

Openbaring 9, vers 6  En in die dagen zullen de mensen de dood 

zoeken, maar hem geenszins vinden, en zij zullen begeren te 
sterven, maar de dood vlucht van hen weg. 

 
Voorwaar, uw enige weg is Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus 

Christus! 

Wanneer Hij in u woont, zal Hij u veranderen. Begrijp Gods liefde, 
ervaar de Heilige Geest! Kadosh, heilig is uw Rabboeni, Yeshua 

HaMashiach, Isa, Jezus Christus.  
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de engel des Heren, en 

verdween. 

 
 

 

Antichrist diep onder de indruk van de 
executies! 
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VOORWAAR, ZOU DE ANTICHRIST MEELEVEN MET HET ETNISCH 
GEWELD IN DE WERELD? VOORWAAR, SPRAK DE BODE ENGEL, 

HET IS HOREN, ZIEN EN ZWIJGEN VOOR DE ANTICHRIST! 

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 17 juni 2014 bracht een bode engel 

van de almachtige God, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, de 
volgende boodschap woord voor woord over aan eindtijdprofeet van 

de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Isa, Jezus Christus van Nazareth. Voorwaar, voorwaar, 
ik zeg u, Hoor aandachtig! Mijn naam is Belbidan en ben een bode 

engel Gods. 
 

Voorwaar, de antichrist was zeer diep onder de indruk van 

de executies, die waren uitgevoerd in Oklahoma, en vond 
het diep verontrustend, dat Clayton Lockett zo moest lijden 

en sterven aan een hartaanval. 

 
Openbaring 13, vers 6 en 7  En het beest opende zijn mond tot 

lasteringen tegen God, om zijn naam te lasteren en zijn tent en 
hen, die in de hemel wonen. En hem werd gegeven om tegen de 

heiligen oorlog te voeren en hen te overwinnen; en hem werd 

macht gegeven over elke stam en natie en taal en volk. 
 

Voorwaar, een dwaas zal nimmer de woorden herkennen van 
de antichrist, omdat men zelf ook dwaas is en verblind! 

Voorwaar, zou de antichrist meeleven met het etnisch geweld in de 

wereld, en in Kenia, China, Syrië, Turkije, Korea, India, Pakistan, 
Nigeria, Iran, VS? 

 

2 Petrus 2, vers 19  Vrijheid spiegelen zij hun voor, hoewel zij zelf 
slaven des verderfs zijn; immers, door wie men overmeesterd is, 

diens slaaf is men.   
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Voorwaar, en over de United Nation FEMA 
concentratiekampen, waar men ook etnisch geweld gebruikt 

tegen Christenen, daar is de antichrist zeker ook 

verontrustend over? 
Voorwaar,  

 
Openbaring 13, vers 4  En zij aanbaden de draak, omdat hij aan 

het beest de macht gegeven had, en zij aanbaden het beest, 

zeggende: Wie is aan het beest gelijk? en: Wie kan er oorlog tegen 
voeren? 

 
Voorwaar, het is horen, zien en zwijgen voor de antichrist! 

Voorwaar, de antichrist laat reeds, zonder tussenkomst van een 

rechter, Christenen arresteren, die hij gevaarlijk vindt en in kampen 
plaatst in het verborgene. Voorwaar, zowel Chosen Vessels (Lally), 

als Owuor, en vele anderen, krijgen informatie door, zoals de 
antichrist ook contact maakt met de gevallen engelen! Voorwaar,  

 

Jeremia 29, vers 9  Want zij profeteren u vals in mijn naam; Ik 
heb hen niet gezonden, luidt het woord des HEREN. 

 

Voorwaar, de antichrist wil alles besturen, en gebruikt al zijn 
werken der duisternis via de Nieuwe Wereldorde en 

instellingen! 
 

1 Petrus 5, vers 8 en 9  Wordt nuchter en waakzaam. Uw 

tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende 
wie hij zal verslinden. Wederstaat hem, vast in het geloof, wetende, 

dat aan uw broederschap in de wereld hetzelfde lijden wordt 
toegemeten. 

 

Voorwaar,  
 

2 Petrus 3, vers 10 tot en met 13  Maar de dag des Heren zal 

komen als een dief. Op die dag zullen de hemelen met gedruis 
voorbijgaan en de elementen door vuur vergaan, en de aarde en de 

werken daarop zullen gevonden worden. Daar al deze dingen aldus 
vergaan, hoedanig behoort gij dan te zijn in heilige wandel en 

godsvrucht, vol verwachting u spoedende naar de komst van de 
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dag Gods, ter wille waarvan de hemelen brandende zullen vergaan 
en de elementen in vuur zullen wegsmelten. Wij verwachten echter 

naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar 

gerechtigheid woont.  
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 
verdween. 

 

 

 
Kom uit uw net, open uw hart eens, voel Mijn 

liefde 
 
EEN BEMOEDIGENDE BOODSCHAP VAN GOD VOOR U. VOORWAAR, 

ZO SPREEKT DE HEER, EL ELOHÍM, ADONAI: OPEN UW HART EENS, 

VOEL MIJN LIEFDE! 
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Op 18 juni 2014 bracht een bode engel 
van de almachtige God, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, 

woord voor woord deze boodschap over aan eindtijdprofeet van de 

laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Isa, Jezus Christus. Voorwaar, ik ben de bode engel 

Gods en mijn naam is Lovesadai. Voorwaar, hoor aandachtig. 

 
Uw Rabboeni, uw Meester, kent uw hart. 

Waarom voelt gij zich minder dan al uw broeders en zusters?  
Voorwaar, Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, heeft u lief en 

kent u beter! Hoor eens, spits uw oren. 

 
Job 20, vers 2  Nu dwingen mijn gedachten mij toch tot een 

antwoord, omdat het in mij stormt.  

 
Voorwaar, zo spreekt de Heer, El Elohím, Adonai: 
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Open uw hart eens, voel Mijn liefde! 
 

Job 22, vers 28  Wanneer gij tot iets besluit, dan komt het tot 

stand, en op uw wegen straalt het licht.  
Job 32, vers 7 tot en met 11  Ik dacht: Laat de ouderdom spreken, 

en de veelheid van jaren wijsheid verkondigen. Voorwaar, het is de 
geest in de stervelingen en de adem des Almachtigen, die hun 

inzicht geeft. Niet de bejaarden hebben de wijsheid, en niet de 

ouden verstaan wat recht is. Daarom zeg ik: Luister naar mij, ook 
ik zal mededelen, wat ik weet. Zie, ik heb gewacht op uw woorden, 

opmerkzaam geluisterd naar uw inzichten, totdat gij het 
gesprokene zoudt hebben doorgrond.  

 

Psalm 25, vers 9  Ootmoedigen doet Hij wandelen in het recht, en 
Hij leert ootmoedigen zijn weg.  

En vers 14 en 15  Des HEREN vertrouwelijke omgang is met wie 
Hem vrezen, en zijn verbond maakt Hij hun bekend. Mijn ogen zijn 

bestendig op de HERE, want Hij voert mijn voeten uit het net.  

 
Voorwaar, kom uit uw net! 

Hij heeft al uw benauwdheden gezien, Hij veroordeelt u niet. 

 
Psalm 26, vers 3  Want uw goedertierenheid houd ik voor ogen, 

en ik wandel in uw waarheid.  
Psalm 27, vers 1 tot en met 4  De HERE is mijn licht en mijn heil, 

voor wie zou ik vrezen? De HERE is mijns levens veste, voor wie 

zou ik vervaard zijn? Toen boosdoeners op mij afkwamen om mijn 
vlees te eten – mijn tegenstanders en mijn vijanden – zijn zij zelf 

gestruikeld en gevallen. Al legert zich een leger tegen mij, mijn hart 
vreest niet; al verheft zich een krijg tegen mij, nochtans blijf ik 

vertrouwen. Eén ding heb ik van de HERE gevraagd, dit zoek ik: te 

verblijven in het huis des HEREN al de dagen van mijn leven, om de 
liefelijkheid des HEREN te aanschouwen, en om te onderzoeken in 

zijn tempel.  

Psalm 30, vers 2  Ik zal U verhogen, HERE, want Gij hebt mij 
opgetrokken, en mijn vijanden geen vreugde over mij gegeven.  

Psalm 31, vers 15  Maar ik vertrouw op U, HERE, ik zeg: Gij zijt 
mijn God.  
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Psalm 31, vers 4 tot en met 6  Want Gij zijt mijn steenrots en mijn 
vesting, en om uws naams wil zult Gij mij voeren en leiden. Gij zult 

mij trekken uit het net dat men voor mij had verborgen, want Gij 

zijt mijn veste. In uw hand beveel ik mijn geest; Gij verlost mij, 
HERE, getrouwe God.  

Psalm 34, vers 7 en 8  Deze ellendige hier riep en de HERE hoorde, 
Hij verloste hem uit al zijn benauwdheden. De Engel des HEREN 

legert Zich rondom wie Hem vrezen, en redt hen.  

 
Sirach 1, vers 18  De krans van de wijsheid is ontzag voor de 

Heer, vrede en gezondheid bloeien door haar op. Ontzag voor de 
Heer en wijsheid zijn beide een geschenk van God dat vrede 

brengt. Wie hem liefheeft ziet zijn roem vermeerderen. 

Sirach 3, vers 17 tot en met 20  Mijn kind, wees zachtaardig in wat 
je doet, dan ben je geliefder dan iemand die geschenken geeft. Hoe 

belangrijker je bent, des te bescheidener moet je zijn, dan vind je 
genade bij de Heer. Er zijn veel hooggeplaatste en beroemde 

mensen, maar aan de zachtmoedigen onthult hij zijn geheimen. 

Groot is de kracht van de Heer, een bescheiden mens prijst hem.  
 

Voorwaar, wees sterk! 

 
Johannes 9, vers 11  Hij antwoordde: De mens, die Jezus 

genoemd wordt, maakte slijk, streek het op mijn ogen en zeide tot 
mij: Ga heen naar Siloam en was u. Ik ging dan heen en toen ik mij 

gewassen had, werd ik ziende. 

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 
wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 

naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het 

licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever 
gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want 

een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het 
licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de 
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waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat 
zij in God verricht zijn. 

 

Voorwaar, zie niet op uw broeder of zuster, maar zie op 
Hem, die u wil sterken en bemoedigen. 

Hij heeft u onvoorwaardelijk lief. Zo spreekt de Heer, Amen! 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 

verdween. 

 
 

 

Ach, ik zeg even Sorry tegen Jezus! 
 

DENKEN ACHTERBLIJVERS: ‘IK ZEG EVEN 'SORRY' VOOR MIJN 
ZONDE TEGEN JEZUS! HOOR, WAT JEZUS CHRISTUS ZEGT! 

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! In de namiddag op 18 juni 2014 bracht 

een bode engel Gods deze boodschap over aan eindtijdprofeet 

Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Isa, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Camari en 
ben een bode engel Gods.  

 
Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Wanneer iemand een misdaad 

pleegt, doordat hij of zij zich niet aan de regels heeft 

gehouden, wordt er een straf opgelegd, die betaald moet 
worden. 

Voorwaar, zo sprak de Heer: 
 

Johannes 5, vers 30  Ik kan van Mijzelf niets doen; gelijk Ik hoor, 

oordeel Ik, en mijn oordeel is rechtvaardig, want Ik zoek niet mijn 
wil, doch de wil van Hem, die Mij gezonden heeft. 
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Voorwaar, op dezelfde manier van een misdadiger, staat er 
een straf op het breken van Gods leefregels, zoals het ook 

opgeschreven staat in de heilige Geschriften. 

Voorwaar, zei God niet: Gij zult niet doodslaan in Exodus 20, vers 
13?  

En in vers 15 staat: Gij zult niet stelen.  
En ook zegt God tegen Rome, en al die Katholieke kerken, in: 

 

Exodus 20, vers 3 tot en met 5  Gij zult geen andere goden voor 
mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld maken 

noch enige gestalte van wat boven in de hemel, noch van wat 
beneden op de aarde, noch van wat in de wateren onder de aarde 

is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen; want Ik, de 

HERE, uw God, ben een naijverig God, die de ongerechtigheid der 
vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde 

geslacht van hen die Mij haten. 
Exodus 22, vers 10 tot en met 15  Wanneer iemand aan zijn naaste 

een ezel of een rund of een stuk kleinvee of welk dier ook, te 

bewaren geeft en het sterft, of het wordt gewond of geroofd, 
zonder dat iemand het ziet, dan zal de eed bij de HERE tussen hen 

beslissen, of hij niet zijn hand uitgestoken heeft naar de have van 

zijn naaste, en de eigenaar zal er genoegen mee nemen, de ander 
behoeft geen vergoeding te geven. Maar indien het zonder meer 

van hem gestolen is, zal hij aan de eigenaar vergoeding geven. 
Indien het zonder meer verscheurd is, zal hij het als bewijsstuk 

overleggen. Het verscheurde zal hij niet vergoeden. Wanneer 

iemand van zijn naaste een dier leent, en het wordt gewond of 
sterft, terwijl de eigenaar er niet bij was, dan zal hij volledig 

vergoeding geven. Indien de eigenaar erbij was, zal hij geen 
vergoeding geven. Indien het gehuurd was, is de schade in de 

huurprijs inbegrepen.  

 
Voorwaar, houd u aan Zijn regels! 

 

Romeinen 6, vers 23  Want het loon, dat de zonde geeft, is de 
dood, maar de genade, die God schenkt, is het eeuwige leven in 

Christus Jezus, onze Here. 
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Voorwaar, wie de zonde doet, verdient de straf, door het niet 
naleven van zijn geboden. 

Sommigen zijn een slaaf van de zonde en gedragen zich als een 

misdadiger, en denken daarbij: ‘Ach, ik zeg even Sorry voor mijn 
zonde tegen Jezus’. 

 
Mattheüs 18, vers 21 tot en met 35  Toen kwam Petrus bij Hem 

en zeide: Here, hoeveel maal zal mijn broeder tegen mij zondigen 

en moet ik hem vergeven? Tot zevenmaal toe? Jezus zeide tot 
hem: Ik zeg u, niet tot zevenmaal toe, maar tot zeventig maal 

zevenmaal. Daarom is het Koninkrijk der hemelen te vergelijken 
met een koning, die afrekening wilde houden met zijn slaven. Toen 

hij begon te rekenen, werd een voor hem geleid, die tienduizend 

talenten schuldig was. Omdat hij niet bij machte was te betalen, 
beval zijn heer hem te verkopen, met zijn vrouw en kinderen en al 

wat hij bezat, opdat er betaald kon worden. De slaaf wierp zich 
neder als smekeling en zeide: Heb geduld met mij en ik zal u alles 

betalen. De heer van die slaaf kreeg medelijden met hem en hij liet 

hem vrij en schold hem de schuld kwijt. Toen die slaaf wegging, 
trof hij een zijner medeslaven aan, die hem honderd schellingen 

schuldig was, en hij greep hem bij de keel en zeide: Betaal wat gij 

schuldig zijt. De medeslaaf nu wierp zich voor hem neder en bad 
hem dringend, zeggende: Heb geduld met mij en ik zal u betalen. 

Doch hij wilde niet, maar ging heen en zette hem gevangen, totdat 
hij het verschuldigde zou betaald hebben. Toen nu zijn medeslaven 

zagen, wat er gebeurd was, werden zij zeer verdrietig en gingen 

hun heer al wat er gebeurd was, mededelen. Toen ontbood zijn 
heer hem en zeide tot hem: Slechte slaaf, al die schuld heb ik u 

kwijtgescholden, daar gij het mij dringend hadt gevraagd. Hadt ook 
gij geen medelijden moeten hebben met uw medeslaaf, zoals ook ik 

medelijden had met u? En zijn meester werd toornig en gaf hem in 

handen van de folteraars, totdat hij hem al het verschuldigde zou 
betaald hebben. Alzo zal ook mijn hemelse Vader u doen, indien gij 

niet, een ieder zijn broeder, van harte vergeeft.  

 
Voorwaar, God kent elk hart, en kent uw gedachten en uw 

wandel, maar ook uw bewuste zonden en ook de zonden, die 
u de rug had moeten toekeren. 



 
 

 

2904 
 
 

 

Ja, Jezus stierf voor u, om u te vergeven, en droeg uw zonden en 
schonk vergeving. Maar, Hij zegt ook: Bedroef de Heilige Geest 

niet! Speel geen spelletjes, anders worden deze misdaden u wel 

aangerekend. Heb berouw, en zeg dat het u spijt met een bewogen 
hart. Voorwaar, dank Hem voor uw vergeving! Werk aan uw relatie 

met Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus. 
 

Johannes 1, vers 12  Doch allen, die Hem aangenomen hebben, 

hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden, hun, die 
in zijn naam geloven. 

Johannes 3, vers 16 tot en met 18  Want alzo lief heeft God de 
wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 

naam van de eniggeboren Zoon van God.  

 
Voorwaar, laat uw Ja Ja zijn, en uw Nee Nee. 

Ga heen en zondig niet meer. Voorwaar, onderzoek u! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 
verdween. 

 
 

 

Voorwaar, kom volk van God! Keer terug! 
 

19-06-2014  KEER TERUG! DOE DIT IN OVERGAVE EN 

NEDERIGHEID! HOOR DE STEM, DIE ROEPT IN OPDRACHT VAN UW 
RABBOENI EN MIJN RABBOENI! PROFETISCHE, OPENBARENDE EN 

WAARSCHUWENDE BOODSCHAP VAN JHWH, EL ELOHÍM, ADONAI! 
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, welkom! Deze profetische, openbarende en waarschuwende 

boodschap van de almachtige God werd, woord voor woord, via een 
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bode engel van God, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, aan 
Benjamin Cousijnsen, Gods eindtijdprofeet, overgebracht. 

 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Isa, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Revelados 

en ben een bode engel Gods.  
 

Voorwaar, op 11 november 2013 heeft profeet Benjamin 

Cousijnsen tot u in liefde gesproken, onder de naam:  
‘Mijn volk, Mijn kinderen, keer terug naar Israël!’  

 
Voorwaar, een opwekking is veel eerder en veel meer een 

diep besef van zonde en schuld. 

Dat is kenmerkend voor elke opwekking! Voorwaar, kom volk van 
God, keer terug! Doe dit in overgave en in nederigheid. Hoor de 

stem, die roept in opdracht van uw Rabboeni en mijn Rabboeni. Ja, 
Kadosh, kadosh, kadosh, heilig, heilig, heilig is Yeshua HaMashiach, 

Isa, Jezus Christus van Nazareth. Hij leeft, Jahweh, El Elohím, 

Adonai!  
 

Voorwaar, het wordt niet moeilijker en zwaarder en 

zondiger. 
Maar er komt een wind, niet in den beginne alleen. Het is een wind 

Gods in Israël; dat komt! Het is een geschenk van God. Maar men 
moet de God van Israël, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, wel 

kennen, en Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, belijden en 

kennen als de Heer van uw leven. Velen zullen Gods hart en liefde 
ervaren! Voorwaar,  

 
Johannes 3, vers 8  De wind blaast, waarheen hij wil, en gij hoort 

zijn geluid, maar gij weet niet, vanwaar hij komt of waar hij 

heengaat; zó is een ieder, die uit de Geest geboren is.    
 

Romeinen 11, vers 2  God heeft zijn volk niet verstoten, dat Hij 

tevoren gekend heeft. Of weet gij niet, wat het schriftwoord zegt in 
de geschiedenis van Elia, als hij Israël bij God aanklaagt? 

En vers 7 en 8  Wat dan? Hetgeen Israël najaagt, heeft het niet 
verkregen, maar het uitverkoren deel heeft het verkregen, en de 

overigen zijn verhard, gelijk geschreven staat: God gaf hun een 
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geest van diepe slaap, ogen om niet te zien en oren om niet te 
horen, tot de dag van heden.  

En vers 11, 12 en 13  Ik vraag dan: zij zijn toch niet zo gestruikeld, 

dat zij wel vallen moesten? Volstrekt niet! Door hun val is het heil 
tot de heidenen gekomen, om hen tot naijver op te wekken. 

Betekent nu hun val rijkdom voor de wereld en hun tekort rijkdom 
voor de heidenen, hoeveel te meer hun volheid! Ik spreek tot u, 

heidenen. Juist omdat ik apostel der heidenen ben, acht ik dit de 

heerlijkheid van mijn bediening. 
De bode engel Gods sprak verder, 

 
Voorwaar, maar ondertussen zijn er onder u, en de gehele 

wereld, wel buitenaardse wezens vermengd. 

En ze stellen vele gelovigen op de proef! Deze wezens zien er uit 
als mensen, maar zijn het niet. Ze weten het echter zelf niet eens, 

dat ze een gevallen engel zijn. Ook via draagmoeders komen ze ter 
wereld. Er worden zelfs vruchten verwisseld!  

De overheden zullen angstvallig nog de buitenaardse contacten 

geheimhouden van de bezoekers uit de ruimte. Ze zullen als eerste 
landen bij Jeruzalem, op de berg Sion. Wereldwijd zal men 

proberen de bezoekers te vernietigen. Terwijl de Rapture, de 

Opname, heeft plaatsgevonden, zullen deze bezoekers de wereld 
overnemen! 

 
2 Petrus 2, vers 19 gaf de bode engel Gods. Hier staat 

geschreven: Vrijheid spiegelen zij hun voor, hoewel zij zelf slaven 

des verderfs zijn; immers, door wie men overmeesterd is, diens 
slaaf is men. 

 
Voorwaar, de vrijgekochten zullen op tijd weggerukt 

worden. 

Een grote asteroïde massa zal ook voor veel schade zorgen en zal 
de aarde uit haar baan doen wijken, en zal de gehele lucht 

verduisteren, waardoor de Zon en Maan niet meer te zien zijn. 

Voorwaar, de oprechten zullen gered worden!  
 

Johannes 14, vers 6  Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de 
waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij. 
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Johannes 3, vers 16 tot en met 18  Want alzo lief heeft God de 
wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 

naam van de eniggeboren Zoon van God.  

 
De bode engel Gods sprak, Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! en 

verdween. 
 

 

 

Assad wil gifgas gebruiken tegen Israël! 
 

PROFETISCHE WAARSCHUWING VAN DE HERE GOD AAN O.A. 
ASSAD VAN SYRIË. VERDER: HOOR VS & WERELD! OOK SURINAME 

WORDT OPGEROEPEN OM TE LUISTEREN EN ONTZAG TE HEBBEN 
VOOR GODS PROFEET BENJAMIN COUSIJNSEN! 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, welkom! Op 23 juni 2014 werd deze boodschap van de 

almachtige God, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, via een 
bode engel, een engel des Heren, woord voor woord overgebracht 

aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. Dit 
is een waarschuwende boodschap van de almachtige God! 

 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Isa, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Beaba en 

ben een bode engel Gods. 
 

Voorwaar, gij daar, Syrië, zo spreekt de Heer tot u, Assad! 

Kadosh, kadosh, kadosh, heilig, heilig, heilig is Adonai, El Elohím, 
Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus. Voorwaar, Assad, uw 

daden staan opgeschreven. En wat de Verenigde Staten van 

Amerika en de rest van de wereld niet bereikt heeft, zal Ik, Yeshua 
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HaMashiach, Isa, Jezus Christus van Nazareth, die gij vervolgt, u 
vergelden en straffen! 

 

Exodus 22, vers 20  Wie aan de goden offert, behalve aan de 
HERE alleen, zal met de ban geslagen worden. 

 
Voorwaar, gij wilt gifgas gebruiken tegen Israël! 

Voorwaar, uit het niets zal Ik de Here, bij het opstijgen van uw 

vliegtuigen, u naar beneden halen. Ik openbaar u: uw plek is 
geregistreerd in de hel! 

 
Johannes 12, vers 37 tot en met 40  En hoewel Hij zovele 

tekenen voor hun ogen gedaan had, geloofden zij niet in Hem, 

opdat het woord van de profeet Jesaja vervuld werd, dat hij sprak: 
Here, wie heeft geloofd, wat hij van ons hoorde? En aan wie is de 

arm des Heren geopenbaard? Hierom konden zij niet geloven, 
omdat Jesaja elders gezegd heeft: Hij heeft hun ogen verblind en 

hun hart verhard, dat zij niet met hun ogen zien, met hun hart 

verstaan en zich bekeren, en Ik hen geneze. 
En vers 48  Wie Mij verwerpt en mijn woorden niet aanneemt, heeft 

een, die hem oordeelt: het woord, dat Ik heb gesproken, dat zal 

hem oordelen ten jongsten dage. 
 

Voorwaar, Israël behoort Mij toe! 
 

Johannes 10, vers 29 en 30  Wat mijn Vader Mij gegeven heeft, 

gaat alles te boven en niemand kan iets roven uit de hand mijns 
Vaders. Ik en de Vader zijn één. 

 
En ook zeg ik u, Uw hart, Assad, is verhard. 

 

Exodus 20, vers 13 tot en met 17  Gij zult niet doodslaan. Gij 
zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse 

getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uws 

naasten huis; gij zult niet begeren uws naasten vrouw, noch zijn 
dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn rund, noch zijn ezel, 

noch iets dat van uw naaste is. 
 

Gij hebt al de geboden, en meer nog, overtreden! 
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Waar is uw gevoel voor uw naaste, Israël?  

Voorwaar, uw gehoor is verwend.  

 
Hebreeën 1, vers 2 en 3  heeft Hij nu in het laatst der dagen tot 

ons gesproken in de Zoon, die Hij gesteld heeft tot erfgenaam van 
alle dingen, door wie Hij ook de wereld geschapen heeft. Deze, de 

afstraling zijner heerlijkheid en de afdruk van zijn wezen, die alle 

dingen draagt door het woord zijner kracht, heeft, na de reiniging 
der zonden tot stand gebracht te hebben, Zich gezet aan de 

rechterhand van de majesteit in den hoge. 
 

Voorwaar,  

 
Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, 

dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die 
in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. 

 

Voorwaar, Benjamin heeft vaker gesproken, hoor naar hem! 
Bekeer u, heb berouw. 

 

Voorwaar, ook Suriname, luister! 
Heb ontzag voor Mijn profeet. Luister naar zijn stem, hij die met de 

waarheid door de duisternis gaat, om u een nieuw licht te laten 
zien, dat veel verder gaat: Mijn licht! Zo spreekt de Here. Luister 

naar de boodschappen! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 
verdween. 

 
 

 

 

Ik vertel u over Ep Ottens! 
 

IK NEEM U MEE TERUG, VER TERUG DOOR DE TIJD EN VERTEL U 
EEN VERHAAL IN BEELDSPRAAK. VOORWAAR, IK VERTEL U OVER 

EP OTTENS. NOG KLINKT ZIJN ECHO… “DAAR ZIJN GEEN GRENZEN 

AAN JEZUS’ MACHT!”  
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Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Op 24 juni 2014 bracht een bode engel 
van God, een engel des Heren, deze boodschap woord voor woord 

over aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin 
Cousijnsen.  

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Isa, Jezus Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, 
mijn naam is Rafaël; ik ben de bode engel Gods.  

 
Voorwaar, ik neem u mee terug, ver terug door de tijd, en 

vertel u een verhaal in beeldspraak. 

Voorwaar, ik vertel u over Ep Ottens… 
Hij woonde in Enschede, al jaren in de Ohmstraat. Elke zondag ging 

Ep trouw naar de kerk, Pniël genaamd. En ’s woensdags ging hij 
naar de Bijbelstudie.  

Benjamin bezocht Ep wel eens bij hem thuis, en dan draaide Ep zijn 

platen op zijn pick-up. Het was 1977. Benjamin kreeg ranja en een 
koekje. En Ep draaide Christelijke liedjes, zoals Gert en Hermien, 

en Elly en Rikkert, en de Muzikale Fruitmand en andere koren, van 

alles draaide hij, en genoot samen met Benjamin. 
 

Psalm 18, vers 31  Gods weg is volmaakt; des HEREN woord is 
zuiver. Hij is een schild voor allen die bij Hem schuilen. 

 

Voorwaar, in de Evangelische kerk vroeg men wel eens: 
“Heeft iemand een getuigenis, of iets te delen?” 

En als dan niemand iets te delen had, stond Ep op, en zei, terwijl 
hij naar voren liep weer: “Stelletje schriftgeleerden en farizeeën, gij 

huichelaars!” of “Slangen, adderengebroed, jullie noemen jullie 

Christen!” Voorwaar, 
 

Johannes 1, vers 4 tot en met 5  In het Woord was leven en het 

leven was het licht der mensen; en het licht schijnt in de duisternis 
en de duisternis heeft het niet gegrepen. 

En vers 34  En ik heb gezien en getuigd, dat deze de Zoon van God 
is. 
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Voorwaar, standaard riep hij: “Daar zijn geen grenzen aan 
Jezus’ macht voor elk, die een wonder van Hem verwacht!” 

Voorwaar, ondanks vele vermaningen van broeders en zusters, 

zweeg Ep niet. 
 

Markus 16, vers 15 en 16  En Hij zeide tot hen: Gaat heen in de 
gehele wereld, verkondigt het evangelie aan de ganse schepping. 

Wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden, maar wie niet 

gelooft, zal veroordeeld worden. 
 

Hij had een zwakte, oei! 
Ep had een zwakte voor koekjes. Ging men rond met de koffie en 

de koekjestrommel, greep hij zo twee tot vier koekjes eruit. En als 

men er iets van zei, zei Ep: “Dit zit bij mijn tienden erbij in!” of “Ik 
kan niet lopen op één been!” Voorwaar, toch was hij een voorbeeld 

voor velen. 
 

Psalm 30, vers 2 en 5  Ik zal U verhogen, HERE, want Gij hebt 

mij opgetrokken, en mijn vijanden geen vreugde over mij gegeven.  
Psalmzingt de HERE, gij zijn gunstgenoten, en looft zijn heilige 

naam. 

Psalm 31, vers 24 en 25  Hebt de HERE lief, al zijn gunstgenoten; 
de HERE bewaart de getrouwen, maar ruimschoots vergeldt Hij de 

trotsen. Weest sterk en uw hart zij onversaagd, gij allen, die op de 
HERE hoopt.  

 

Voorwaar, hij verlangde zo erg om naar huis te gaan! 
Wat had hij Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, toch lief. 

Voorwaar, ook sprak Ep Ottens trouw de telefoonbeantwoorder in 
van de voorganger Bert Beishuizen, die men kon inspreken voor 

gebed, of andere problemen. Het enige, wat hij insprak was: “Bert, 

ik bid voor jou”, of “Daar zijn geen grenzen aan Jezus’ macht!” Ep 
bemoedigde erg vaak, en sprak dan iets in.  

 

Voorwaar, op een dag wou Ep iets te eten gaan maken thuis, 
maar zag een bundel licht in zijn woonkamer en liep er 

naartoe. 
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1 Thessalonicenzen 5, vers 4 tot en met 8  Maar gij, broeders, 
zijt niet in de duisternis, zodat die dag u als een dief overvallen 

zou: want gij zijt allen kinderen des lichts en kinderen des dags. Wij 

behoren niet aan nacht of duisternis toe; laten wij dan ook niet 
slapen gelijk de anderen, doch wakker en nuchter zijn. Want die 

slapen, slapen des nachts en die zich bedrinken, zijn des nachts 
dronken, maar laten wij, die de dag toebehoren, nuchter zijn, 

toegerust met het harnas van geloof en liefde en met de helm van 

de hoop der zaligheid. 
 

Voorwaar, met tranen in de ogen viel Ep Ottens op zijn 
knieën en vouwde zijn handen. 

Maar Ep, vol van de Heilige Geest, zag de heerlijkheid Gods. Daar 

stond voor hem Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus! Hij zei, “O 
Jezus, Mijn Jezus!” 

 
Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 

wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 

naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het 
licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever 

gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want 

een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het 
licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de 

waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat 
zij in God verricht zijn. 

 

Voorwaar, men vond Ep op de knieën, met gevouwen 
handen… 

Voorwaar, al zijn spullen werden verdeeld onder zijn familie. Ep was 

naar huis gegaan. 
 

Jeremia 32, vers 27  Zie, Ik, de HERE, ben de God van al wat 
leeft; zou voor Mij iets te wonderlijk zijn? 
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Markus 1, vers 22  En zij stonden versteld over zijn leer, want Hij 
leerde hen als gezaghebbende, en niet als de schriftgeleerden. 

 

Nog klinkt Ep zijn echo… “Daar zijn geen grenzen aan Jezus’ 
macht!” 

Voorwaar,  
 

Lukas 7, vers 15  En de dode ging overeind zitten en begon te 

spreken, en Hij gaf hem aan zijn moeder. 
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 
verdween. 

 

 

Ga niet van kwaad tot erger! 
 

DEZE BOODSCHAP IS VOOR U: U KOMT NIET IN DE HEMEL DOOR 
VOOR EEN TREIN TE SPRINGEN! YESHUA HAMASIACH HEEFT U ZO 

LIEF, EN LIET DEZE BOODSCHAP SPECIAAL VOOR U 
OVERBRENGEN. JEZUS CHRISTUS IS DE WEG! 

 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Op 24 juni 2014 bracht een bode engel 
van de almachtige God, een engel des Heren, woord voor woord de 

volgende boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Isa, Jezus Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, 
mijn naam is Koltrus; ik ben de bode engel Gods. 

 
Voorwaar, ik ben speciaal gezonden voor u! 

 

Psalm 135, vers 5 en 6  Ja, ik weet, dat de HERE groot is, dat 
onze HERE boven alle goden is. De HERE doet al wat Hem behaagt 

in de hemel en op de aarde, in de zeeën en alle waterdiepten.  

Psalm 147, vers 15  Hij zendt zijn bevel op de aarde, zijn woord 
loopt zeer snel. 
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Voorwaar, onderzoek u eens. 

 

Sirach 39, vers 28 tot en met 31  Stormen zijn geschapen om te 
straffen, in hun razernij gaan ze tekeer. Wanneer hun maker straft, 

tonen ze hun geweld, daarmee stillen ze zijn woede. Vuur, hagel, 
hongersnood en dood, dit alles werd geschapen om te straffen. 

Schorpioenen en adders, de tanden van wilde dieren, het wrekende 

zwaard dat goddelozen vernietigt – ze voeren maar al te graag zijn 
opdracht uit. Ze zijn bereid hun taak op aarde te vervullen; als het 

moment is gekomen, doen ze wat hun opgedragen is.  
 

Spreuken 22, vers 1 en 2  Een goede naam is verkieslijker dan 

veel rijkdom, gunst is beter dan zilver en goud. Rijken en armen 
ontmoeten elkander; hun aller Maker is de HERE.  

Spreuken 27, vers 24  Want een schat duurt niet voor eeuwig; blijft 
soms een kroon van geslacht tot geslacht?  

 

Jesaja 30, vers 18 tot en met 19  Daarom verlangt de HERE 
ernaar u genadig te zijn, en daarom zal Hij Zich verheffen om Zich 

over u te ontfermen, want de HERE is een God van recht; welzalig 

allen die op Hem wachten. Want gij volk, dat op Sion, in Jeruzalem, 
woont, gij zult niet blijven wenen. Hij zal u zeker genadig zijn op 

uw luid geroep; zodra Hij dat hoort, zal Hij u antwoorden. 
 

Voorwaar, 

 
Jesaja 42, vers 8  Ik ben de HERE, dat is mijn naam, en mijn eer 

zal Ik aan geen ander geven noch mijn lof aan de gesneden 
beelden. 

En vers 20  Gij hebt wel veel gezien, maar gij hieldt het niet in 

gedachtenis; gij hebt de oren wel open gehad, maar gij hebt niet 
gehoord. 

En vers 23  Wie onder u neemt dit ter ore, schenkt er aandacht aan 

en luistert in het vervolg? 
 

Voorwaar,  
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Lukas 12, vers 49  Vuur ben Ik komen werpen op de aarde en wat 
is mijn wil, als het reeds ontstoken is? 

 

Voorwaar, weet dit: 
 

Psalm 92, vers 7  Een redeloos mens verstaat het niet, en een 
dwaas begrijpt dit niet. 

 

Voorwaar, heilig, heilig, heilig is Jahweh, uw Rabboeni, 
Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus! 

Voorwaar, in uw gevoelens manipuleren de boze geesten, die onder 
u zijn op aarde u graag. Velen, die er op uit gaan, zijn er op uit om 

u te vernietigen!  

 
Velen zijn al voor de trein gesprongen. 

Het is nodig om u over te geven aan Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus 
Christus. Voorwaar, het gaat om uw ziel! 

 

Efeziërs 6, vers 11 en 12  Doet de wapenrusting Gods aan, om te 
kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels; want wij 

hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de 

overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer 
duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. 

 
Sirach 5, vers 1 tot en met 8  Verlaat je niet op je bezit, zeg 

niet: ‘Ik ben van niemand afhankelijk.’ Volg niet de weg van je 

eigen begeerte, geef niet toe aan je eigen verlangens. Zeg niet: 
‘Wie kan mij bevelen?’ want de Heer straft je zeker. Zeg niet: ‘Ik 

heb gezondigd, maar is mij iets overkomen?’ De Heer neemt alle 
tijd. Denk niet dat je toch wel vergeven wordt, wees niet zo 

zorgeloos dat je zonde op zonde stapelt. Zeg niet: ‘Zijn erbarmen is 

groot, hij zal mij al mijn zonden vergeven.’ Weet goed: hij kent 
zowel ontferming als woede, en zondaars treft hij met zijn toorn. 

Wacht er niet mee terug te keren naar de Heer, stel het niet dag na 

dag uit. De toorn van de Heer barst plotseling los, als hij je straft 
word je volledig te gronde gericht. Verlaat je niet op onrechtmatig 

verkregen bezit, het helpt je niets in tijden van tegenspoed.  
  

Voorwaar, bid met een open hart en berouw! 
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Hij alleen kan u helpen! Gebruik uw eigen woorden. Doe niet te 
hoog, maar spreek eenvoudig. Want Hij, Yeshua HaMashiach, Isa, 

Jezus Christus, kent u.  

 
Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld 

gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een 
ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde. 

 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 

verdween. 

 
De Heer sprak daarna ook rechtstreeks tot Benjamin, en 

mocht hieraan toevoegen: 
U komt niet in de hemel door voor een trein te springen. En ik, 

Marta, de vrouw van Benjamin Cousijnsen, voeg hieraan toe: De 

Heer houdt waarlijk van u, dat Hij u deze boodschap brengt. Hij wil 
u vandaag redden. Open uw hart en Hij zal u helpen! Jezus Christus 

is uw Hoop. Gods zegen! 

 
 

 

De totale overname is zichtbaar, ook via robots! 
 
NIET ALLEEN VIA DE BEZOEKERS UIT DE RUIMTE, MAAR OOK VIA 

ROBOTS, WIL SATAN DE MENS BEÏNVLOEDEN EN OVERNEMEN. 
DENK HIERBIJ AAN DE ZWEEDSE SERIE: ‘REAL HUMANS’ MET 

HUBOT ROBOTS! KIES HEDEN VOOR YESHUA HAMASIACH, ISA, 

JEZUS CHRISTUS! 
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 25 juni 2014 bracht een bode engel 
van de almachtige God, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, deze 
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openbarende boodschap, woord voor woord, over aan 
eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Isa, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Jismaël 

en ben een bode engel Gods. 
 

Voorwaar, ondanks dat Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus 

Christus, u graag persoonlijk wil leren kennen, en echt 
interesse heeft in u, en een plan met uw leven heeft, wilde 

de mens liever zijn eigen weg gaan, en niet afhankelijk zijn 
van God. 

Daardoor werd het contact met God en Zijn Zoon, Yeshua 

HaMashiach, Isa, Jezus Christus, verbroken. Deze onafhankelijke 
houding noemt de Bijbel ‘zonde’. Dit staat tussen God en de mens 

in. 
 

Voorwaar, op 9 oktober 2012 openbaarde profeet Benjamin 

Cousijnsen, dat men levensechte menselijke robots heeft. 
Nu, 25 juni 2014, is men zover, dat men via de satelliet en 

computer kan zien, waar de menselijke robots zich  bevinden. Ook 

wordt via de ogen meegekeken: de camera. De software van de 
robots kan men op afstand bijwerken voor speciale opdrachten. 

Men heeft een ingebouwde computer en een spraakherkenning. 
Voorwaar, de modernste technologie, die ook Bionica cybernetica 

genoemd wordt, heeft men voorzien! Hun bewegingen zijn gelijk 

aan de mens.  
 

Ook zijn er films uitgebracht, om de mens vertrouwd te laten 
maken.  

Denk hierbij aan de Zweedse serie: ‘Real Humans’ met hubot 

robots. Voorwaar, zo ver is men nu reeds; de totale overname is 
zichtbaar! 

 

Door de technologische gevallen engelen wil satan de mens 
overnemen, via robots en de bezoekers uit de ruimte! 

Denk hierbij aan de serie ‘V’.  
Voorwaar, herstel uw interesse voor Hem, die wel gevoel 

heeft en liefde, en van u houdt! 
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Johannes 8, vers 12  Wederom dan sprak Jezus tot hen en zeide: 

Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de 

duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben. 
Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 

wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 
een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 
naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het 

licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever 

gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want 
een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het 

licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de 
waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat 

zij in God verricht zijn. 

 
Efeziërs 6, vers 10 tot en met 18  Voorts, weest krachtig in de 

Here en in de sterkte zijner macht. Doet de wapenrusting Gods 

aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels; 
want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen 

de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer 
duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Neemt 

daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in 

de boze dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te 
houden. Stelt u dan op, uw lendenen omgord met de waarheid, 

bekleed met het pantser der gerechtigheid, de voeten geschoeid 
met de bereidvaardigheid van het evangelie des vredes; neemt bij 

dit alles het schild des geloofs ter hand, waarmede gij al de 

brandende pijlen van de boze zult kunnen doven; en neemt de 
helm des heils aan en het zwaard des Geestes, dat is het woord van 

God. En bidt daarbij met aanhoudend bidden en smeken bij elke 

gelegenheid in de Geest, daartoe wakende met alle volharding en 
smeking voor alle heiligen. 

 
Voorwaar,  
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Efeziërs 4, vers 17  Dit zeg ik dan en betuig ik in de Here, dat gij 
niet langer moogt wandelen zoals ook de heidenen wandelen, in de 

ijdelheid van hun denken. 

 
Johannes 15, vers 5  Ik ben de wijnstok, gij zijt de ranken. Wie in 

Mij blijft, gelijk Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij 
kunt gij niets doen. 

Johannes 4, vers 24  God is geest en wie Hem aanbidden, moeten 

aanbidden in geest en in waarheid. 
 

Voorwaar, de totale overname is in volle gang! 
Kies heden voor Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus van 

Nazareth! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 
verdween. 

 
 

 

De Engel des Doods vertelt over het dal der 

zielen 
 

VOORWAAR, ER IS EEN PLAATS, EEN SPELONK, DIE VOOR EEN 
DOEL GESCHAPEN IS, SPRAK DE ENGEL GODS, VOOR DE ZIELEN 

VAN DE DODEN. DEZE ZIELEN KRIJGEN OP DEZE PLEK EEN KANS 

OM ZICH TE VERANDEREN, TOTDAT HET OORDEEL KOMT. 
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 25 juni 2014 bracht een engel des 
Heren, een bode engel Gods, woord voor woord de volgende 

boodschap Gods over aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, 

Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Isa, Jezus Christus.  

 

Voorwaar, men noemt mij de Engel des Doods.  
Vrees niet! 
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1 Korinthiërs 15, vers 50 tot en met 57  Dit spreek ik evenwel 

uit, broeders: vlees en bloed kunnen het Koninkrijk Gods niet 

beërven en het vergankelijke beërft de onvergankelijkheid niet. Zie, 
ik deel u een geheimenis mede. Allen zullen wij niet ontslapen, 

maar allen zullen wij veranderd worden, in een ondeelbaar 
ogenblik, bij de laatste bazuin, want de bazuin zal klinken en de 

doden zullen onvergankelijk opgewekt worden en wij zullen 

veranderd worden. Want dit vergankelijke moet onvergankelijkheid 
aandoen en dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. En zodra 

dit vergankelijke onvergankelijkheid aangedaan heeft, en dit 
sterfelijke onsterfelijkheid aangedaan heeft, zal het woord 

werkelijkheid worden, dat geschreven is: De dood is verzwolgen in 

de overwinning. Dood, waar is uw overwinning? Dood, waar is uw 
prikkel? De prikkel des doods is de zonde en de kracht der zonde is 

de wet. Maar Gode zij dank, die ons de overwinning geeft door onze 
Here Jezus Christus.  

 

Voorwaar, in 2013 werd de boodschap met een openbaring 
Gods gebracht, met als titel: ‘De plaats der zielen!’ 

Voorwaar, velen denken dat als men niet gelooft, dat men 

terugkomt zoals men geleefd heeft. Voorwaar, dit is een leugen, 
want dan zou de wereld overvol zitten met ezels!  

 
Voorwaar, er is een plaats, een spelonk, die voor een doel 

geschapen is: voor de zielen van de doden. 

Voorwaar, deze zielen krijgen op deze plek een kans, om zich te 
veranderen, totdat het oordeel komt. Voorwaar, wie echt van 

Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, gehoord heeft, en toch 
eigenwijs blijft en Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, afwijst, 

zal door de bode engel Uriël, één van de heilige engelen, alsnog 

naar het dal der vervloekten gebracht worden en worden 
overgeleverd. Daar is een afgrond, met een hoog, verschrikkelijk, 

hels vuur, waar veel gejammer is en tandengeknars. Het helse vuur 

is een vuur van pijniging, dat zelfs de ziel de hoge graden van de 
branding laat voelen, die eeuwige pijn veroorzaakt! Overtreders, 

die in de plaats der zielen geen gehoor gaven, gaan alsnog naar het 
vuur der hel. Want ze waren onderwezen en bleven als ezels.  

Weer andere groepen komen rechtstreeks in de hemel.  
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Voorwaar, denk niet, dat gij wel uw eigen keus maakt, en 

dat gij dan straks aan het oordeel kunt ontsnappen! 

Voorwaar, de beste plek is de hemel. En hemel of hel is wel uw 
keuze! Kies heden voor Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus. 

Velen getuigen, hoe erg de hel is. Bekeer u! 
 

Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld 

gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een 
ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. 

 
Openbaring 20, vers 15  En wanneer iemand niet bevonden werd 

geschreven te zijn in het boek des levens, werd hij geworpen in de 
poel des vuurs. 

 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 
verdween. 

 

 
 

 

Hij koos jou uit, doe je mond open vanaf nu! 
 

WAARGEBEURDE BOODSCHAP, IN OPDRACHT VAN DE HERE 

YESHUA HAMASIACH OVERGEBRACHT. RAFAËL WERD 
UITGEZONDEN NABIJ EEN ROEMEENS DORP, WAAR VEEL 

ZIGEUNERS ZICH BEVINDEN; DAAR ZAG HIJ MONIA, ZE DANSTE! 
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 26 juni 2014 bracht een bode engel 
van God, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, deze bijzondere 

boodschap van God over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 
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Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Isa, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Rafaël.  

 

Ik ben de bode engel Gods, en ik werd uitgezonden nabij een 
Roemeens dorp, waar veel zigeuners zich bevinden. 

Velen verlieten ooit India. Deze zigeuners noemen zich ook Roma, 
een grote groep noemt zich zo. Veel zigeuners kennen erg veel 

godsdiensten. De kruiwagen en huifkar is nu bijna volledig 

vervangen door een auto. Iedere zigeuner kent wel de vijandigheid 
van de mens. In Roemenië werden ze zelfs in de achtste eeuw 

gebruikt als zigeunerslaven. Voorwaar, vele zigeuners houden van 
kleurige kleding.  

 

Voorwaar, in het Roemeense dorp hoorde ik 
zigeunermuziek…  

Ik zag de danseres Monia dansen tussen de mensen, en het ritme 
zat behoorlijk in het bloed. Ik weet dat Monia geen opleiding heeft 

gehad om te kunnen dansen. Ik, Rafaël, kwam voor haar. Ik keek 

haar aan in haar ogen, en ze struikelde en viel voor mijn voeten 
neer. Ik strekte mijn handen uit en zei, Monia, Psalm 5, vers 12 en 

13. 

Ze vroeg, “Wat is daarmee?” 
Toen zei ik het volgende: 

 
Psalm 5, vers 12 en 13  Maar verheugen zullen zich allen die bij 

U schuilen, altoos zullen zij jubelen, daar Gij hen beschermt, en in 

U zullen juichen wie uw naam liefhebben. Want Gij zegent de 
rechtvaardige, o HERE, Gij omgeeft hem met welbehagen als met 

een schild. 
 

Ze zei, “Vreemdeling, hoe weet u dat ik gelovig ben?” 

Ik zei, Monia, wanneer jij verdrietig bent, zal de Zoon van God, 
Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus van Nazareth, jou troosten 

en je hart laten zingen. Kies voor Hem, en aanbid noch Maria of een 

of andere god! Hij koos jou uit, en zei: 
 

Johannes 14, vers 1  Uw hart worde niet ontroerd; gij gelooft in 
God, gelooft ook in Mij. 
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En vers 6  Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en 
het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij. 

Johannes 10, vers 27, 28 en 29  Mijn schapen horen naar mijn 

stem en Ik ken ze en zij volgen Mij, en Ik geef hun eeuwig leven en 
zij zullen voorzeker niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand 

zal ze uit mijn hand roven. Wat mijn Vader Mij gegeven heeft, gaat 
alles te boven en niemand kan iets roven uit de hand mijns Vaders. 

 

Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, heeft al je fouten 
en tekortkomingen vergeven! 

Hij is geen profeet, maar meer dan dat. Hij heeft Zijn eigen Bloed 
voor jou vergoten; geen andere god deed dit ooit, om jou rein te 

maken! Jij bent lieflijk in Zijn ogen. Ontmoedig jezelf niet, aanbid 

Hem alleen. Vanaf nu ben jij nieuw. Hij ging aan het kruis, en liet 
zich mishandelen. Alles mocht men met Hem doen.  

 
Elk stukje vlees aan Hem riep uit:  

‘Voor jou heb ik alles over. Ik heb je lief. Ik zal je straf dragen. Ik 

wil je zien stralen! Kijk, dit is Mijn liefde. Ik heb nu de Weg en de 
Waarheid geopend; Ik ben de enige Weg! Onderhoud uw relatie!’ 

Dit zegt uw Rabboeni, uw Meester, tot jou, Monia.  

 
“Help, alles staat stil!” riep Monia uit. 

Klopt, sprak de bode engel Gods, ik ben een bode engel Gods! Alles 
staat stil, zodat ik je aandacht had. Ga heen en doe uw mond open 

vanaf nu! Neem deze Bijbel en lees het. 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, 
Rafaël, en verdween. 

 
 

 

Voetbalfanaat? Deze boodschap is voor u! 
 

VOORWAAR, WIE AAN DE GODEN OFFERT, MET VOETBALZAALTJES 

EN TOETERS EN BELLEN EN GEJUICH, ZAL MET DE BAN GESLAGEN 
WORDEN! 

 

 
Volledige weergave: 
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Hallo, van harte welkom! Ik ben profeet Benjamin Cousijnsen. Op 

donderdag 26 juni 2014 kreeg ik de volgende boodschap van een 

bode engel Gods, die ik graag met u wil delen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Isa, Jezus Christus.  

 

Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Vele helden zijn voor uw ogen 
al verschenen via de media. 

Maar hebben die echt alle problemen opgelost?  
Voorwaar, ik ben de bode engel Gods, en mijn naam is Nachias.  

Voorwaar, aanbid alleen uw Rabboeni, uw Meester, want kadosh, 

heilig is onze en uw Heer Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus 
van Nazareth, de opgestane Here der heren. Voorwaar, 

 
Hebreeën 1, vers 7 en 8  En van de engelen zegt Hij: Die zijn 

engelen maakt tot winden en zijn dienaars tot een vuurvlam; maar 

van de Zoon: Uw troon, o God, is in alle eeuwigheid en de scepter 
der rechtmatigheid is de scepter van zijn koningschap.  

 

Voorwaar, voorwaar, velen lopen allerlei zogenaamde helden 
en sterren na. 

Zelfs wordt voetballen niet meer gezien, in vele kerken, als 
afgoderij! Men juicht zelfs in Gods huis voor de afgoden. Voorwaar, 

schaam u! 

 
1 Korinthiërs 3, vers 16 en 17  Weet gij niet, dat gij Gods tempel 

zijt en dat de Geest Gods in u woont? Zo iemand Gods tempel 
schendt, God zal hem “of haar” schenden. Want de tempel Gods, 

en dat zijt gij, is heilig! 

 
Efeziërs 4, vers 30  En bedroeft de heilige Geest Gods niet, door 

wie gij verzegeld zijt tegen de dag der verlossing. 

 
Voorwaar, en zo aanbaden ze het beest! 

Voorwaar,  
 



 
 

 

2925 
 
 

 

Exodus 22, vers 20  Wie aan de goden offert, “met voetbal, 
zaaltjes en toeters en bellen en gejuich”, zal met de ban 

geslagen worden. “Zo spreekt de Heer!” 

 
Voorwaar, gij aanbidt wat gij niet weet. 

Voorwaar, alleen God is heilig. Hem alleen zult gij dienen en eren 
en verhogen! Geef aan Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, 

wat Hem toekomt. En word niet gelijkvormig aan de wereld. Wees 

radicaal! Kies voor uw ware, enige Held, Yeshua HaMashiach, Isa, 
Jezus Christus.  

De bode engel Gods sprak verder, Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, 
Shalom!  

 

 
 

Verwacht altijd alles van de Heer Jezus Christus! 
 
BOODSCHAP GODS: VELEN DENKEN, 'PROFEET BENJAMIN 

COUSIJNSEN HELPT MIJ WEL'. HIJ IS ECHTER AFHANKELIJK VAN 
YESHUA HAMASIACH, ISA, JEZUS CHRISTUS; ZONDER HEM KAN 

HIJ NIETS DOEN! 

 
 

Volledige weergave: 

 
Welkom! Op 26 juni 2014 bracht een bode engel van de almachtige 

God, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, deze boodschap over 
aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.  

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Isa, Jezus Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, 
mijn naam is Calpero en ben een bode engel Gods. 

 
Voorwaar, ik spreek tot u, heidenen, juist om u wakker te 

schudden! 

Voorwaar, velen roepen om hulp, en denken, ‘Profeet Benjamin 
helpt mij wel’. Voorwaar, zonder Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus 

Christus, kan hij niets doen! Profeet Benjamin Cousijnsen is van de 

Heer afhankelijk.  
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Markus 6, vers 3 tot en met 7  Hier staat geschreven: Is dit niet 
de timmerman, de zoon van Maria, en de broeder van Jakobus en 

Jozef en Judas en Simon? En behoren zijn zusters hier niet bij ons? 

En zij namen aanstoot aan Hem. En Jezus zeide tot hen: Een 
profeet is alleen in zijn vaderstad en onder zijn verwanten en in zijn 

huis ongeëerd. En Hij kon daar geen enkele kracht doen; alleen 
genas Hij enige zieken door handoplegging. En Hij verwonderde 

Zich over hun ongeloof. En Hij ging de omliggende dorpen rond en 

leerde. En Hij riep de twaalven tot Zich en begon hen uit te zenden, 
twee aan twee, en gaf hun macht over de onreine geesten. 

 
Voorwaar, vanwege ongeloof bij de mensen kon Yeshua 

HaMashiach, Isa, Jezus Christus, niets doen. 

Ja, zelfs Hij!  
 

Voorwaar, gij daar, verwacht altijd alles van Hem!  
Sommigen gaan naar de pastoor, of naar een bekende, en vragen 

om gebed, of maken zelfs een wereldreis. En weer anderen gaan 

naar ‘God’s Power Holy Ghost Church’. Voorwaar, gij hebt ook een 
mond gekregen en een paar handen om te vouwen! Voorwaar, 

 

Johannes 10, vers 14 en 15  Ik ben de goede herder en Ik ken 
de mijne en de mijne kennen Mij, gelijk Mij de Vader kent en Ik de 

Vader ken, en Ik zet mijn leven in voor de schapen. 
 

Voorwaar, Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, spreekt. 

Ik ben Dezelfde, Ik hoor u wel, vrees niet! Voorwaar, profeet 
Benjamin Cousijnsen krijgt alles door, en verwacht alles van God. 

Voorwaar, een goede relatie met de Allerhoogste is het beste 
medicijn voor geest en ziel en lichaam! 

 

Johannes 12, vers 37 tot en met 41  En hoewel Hij zovele 
tekenen voor hun ogen gedaan had, geloofden zij niet in Hem, 

opdat het woord van de profeet Jesaja vervuld werd, dat hij sprak: 

Here, wie heeft geloofd, wat hij van ons hoorde? En aan wie is de 
arm des Heren geopenbaard? Hierom konden zij niet geloven, 

omdat Jesaja elders gezegd heeft: Hij heeft hun ogen verblind en 
hun hart verhard, dat zij niet met hun ogen zien, met hun hart 
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verstaan en zich bekeren, en Ik hen geneze. Dit zeide Jesaja, 
omdat hij zijn heerlijkheid zag en van Hem sprak.  

Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld 

gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een 
ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. 

 
Voorwaar, zie op Christus! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 
verdween. 

 

 
 

Schijnvrede spiegelt de antichrist u voor! 
 
Denk niet dat de antichrist de wereld vrede brengt, al strijdt hij 

tegen zijn werken, en al bestrijdt hij Assad van Syrië! Het werk op 
aarde komt van de duisternis, hijzelf, de antichrist, af! 

 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Op 27 juni 2014 bracht een bode engel 
van de almachtige God, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, deze 

profetische, openbarende en waarschuwende boodschap Gods over 
aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Isa, Jezus Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Zo 

spreekt uw Rabboeni, uw Meester, die kadosh, kadosh, kadosh, 
heilig is, El Elohím, Adonai, tot u! 

 

Voorwaar, Syrië, zo geeft het beest u met een glimlach een 
hand, en zo neemt het beest met zijn macht Assad over, en 

vele anderen, en wereldleiders! 

Voorwaar, en zo was aan de antichrist een macht gegeven, om de 
mensen schade toe te brengen. Velen zullen de dood zoeken, 
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vanwege de werken van het beest op aarde. Velen begeren al te 
sterven, omdat men geen uitkomst heeft, en plegen zelfmoord. En 

dat wil het beest juist! Zielen, en nog eens zielen, die niet de keus 

maken voor Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, bij wie de 
enige uitkomst voor al uw problemen is. Daar mag men niet 

naartoe gaan.  
 

Johannes 8, vers 12  Wederom dan sprak Jezus tot hen en zeide: 

Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de 
duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben. 

Johannes 8, vers 42 tot en met 47  Jezus zeide tot hen: Indien God 
uw Vader was, zoudt gij Mij liefhebben, want Ik ben van God 

uitgegaan en gekomen; want Ik ben niet van Mijzelf gekomen, 

maar Hij heeft Mij gezonden. Waarom begrijpt gij niet wat Ik zeg? 
Omdat gij mijn woord niet kunt horen. Gij hebt de duivel tot vader 

en wilt de begeerten van uw vader doen. Die was een 
mensenmoorder van den beginne en staat niet in de waarheid, 

want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, 

spreekt hij naar zijn aard, want hij is een leugenaar en de vader der 
leugen. Maar omdat Ik u de waarheid zeg – Mij gelooft gij niet. Wie 

van u overtuigt Mij van zonde? Als Ik waarheid spreek, waarom 

gelooft gij Mij niet? Wie uit God is, hoort de woorden Gods; daarom 
hoort gij niet, omdat gij uit God niet zijt. 

 
Voorwaar, leugens via de media projecteert de wereld de 

mens voor, die in handen is van het beest, Obama! 

Hij zal vele militairen steunen bij hun strijd tegen Assad, om zo zijn 
eigen plannen, zijn werken uit de duisternis, door te voeren.  

Voorwaar, ik ben de bode engel Gods en mijn naam is Carinta.  
 

Voorwaar, denk niet dat de antichrist de wereld vrede 

brengt, al strijdt hij tegen zijn werken, en al bestrijdt hij 
Assad van Syrië.  

Voorwaar, het werk op aarde komt van de duisternis, hijzelf, de 

antichrist, af! Voorwaar, zo spreekt de Heer: 
 

Openbaring 3, vers 20  Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Indien 
iemand naar mijn stem hoort en de deur opent, Ik zal bij hem 

binnenkomen en maaltijd met hem houden en hij met Mij. 
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2 Petrus 3, vers 13  Wij verwachten echter naar zijn belofte 

nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont. 

 
1 Petrus 1, vers 8 tot en met 10  Hem hebt gij lief, zonder Hem 

gezien te hebben; in Hem gelooft gij, zonder Hem thans te zien, en 
gij verheugt u met een onuitsprekelijke en verheerlijkte vreugde, 

daar gij het einddoel des geloofs bereikt, dat is de zaligheid der 

zielen. Naar deze zaligheid hebben gezocht en gevorst de profeten, 
die van de voor u bestemde genade geprofeteerd hebben. 

 
Voorwaar, red u, ook uit de duisternis op aarde! 

 

Johannes 3, vers 16 tot en met 20  Want alzo lief heeft God de 
wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 

naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het 

licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever 
gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want 

een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het 
licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen. 

 

Voorwaar, schijnvrede spiegelt de antichrist u voor! 
 

Johannes 4, vers 22 tot en met 24  Gij aanbidt, wat gij niet 
weet; wij aanbidden, wat wij weten, want het heil is uit de Joden; 

maar de ure komt en is nu, dat de waarachtige aanbidders de 

Vader aanbidden zullen in geest en in waarheid; want de Vader 
zoekt zulke aanbidders; God is geest en wie Hem aanbidden, 

moeten aanbidden in geest en in waarheid. 

 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 

verdween. 
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Isa is de oertaal (Arabisch) voor de naam Jezus 
 

30-06-2014  IN DEZE BOODSCHAP, DIE 100% WOORD VOOR 
WOORD AAN PROFEET BENJAMIN IS OVERGEBRACHT, EN METEEN 

OPGESCHREVEN IN TEGENWOORDIGHEID VAN EEN ENGEL VAN 

GOD, WORDT DUIDELIJK WAAROM OOK DE NAAM ISA GENOEMD 
WORDT! 

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Woord voor woord werd de volgende 

boodschap overgebracht door een bode engel van de almachtige 
God, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, aan Benjamin 

Cousijnsen, Gods eindtijdprofeet.  

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Isa, Jezus Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, 
Mijn naam is Rafaïmia. 

 

Voorwaar, velen zeggen, “Waarom komen de bode engelen 
Gods en benoemen Isa?” 

Voorwaar, zo spreekt de Heer: Voorwaar, men ziet Isa als een 

profeet; het is de oertaal. Maar wij bode engelen benoemen ook 
Isa, opdat gij, die luistert, mag ontdekken, dat wij bode engelen uw 

Rabboeni, mijn Meester, vereren, maar niet als profeet.  
Wel gelooft men in de Koran, dat Isa, de Messias, gesteund werd 

door de Heilige Geest.  

 
Voorwaar, welke profeet verrichtte wonderen zoals Hij? 

Men bevestigt ook in de Koran, dat Isa vele wonderen deed, en 
zelfs kleine vogels tot leven wekte, en blinden en leprozen genas, 

en doden opwekte!  

Voorwaar, zoals Hij, Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, doden 
opwekte, zo heeft Hij ook zichzelf uit de dood laten opstaan. Want 

Hij overwon de dood!  
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Lees voor: Johannes 3, vers 16 tot en met 20  Want alzo lief 
heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven 

heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar 

eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld 
gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld 

door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet 
veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet 

heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is 

het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 
duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 

waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 
gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen. 

 

Voorwaar, dit is de volle waarheid! 
 

Johannes 4, vers 42  En zij zeiden tot de vrouw: Wij geloven niet 
meer om wat gij zegt, want wij zelf hebben Hem gehoord en weten, 

dat deze waarlijk de Heiland der wereld is. 

Johannes 8, vers 31 en 32  Jezus dan zeide tot de Joden, die in 
Hem geloofden: Als gij in mijn woord blijft, zijt gij waarlijk 

discipelen van Mij en gij zult de waarheid verstaan, en de waarheid 

zal u vrijmaken.  
Johannes 12, vers 37 tot en met 40  En hoewel Hij zovele tekenen 

voor hun ogen gedaan had, geloofden zij niet in Hem, opdat het 
woord van de profeet Jesaja vervuld werd, dat hij sprak: Here, wie 

heeft geloofd, wat hij van ons hoorde? En aan wie is de arm des 

Heren geopenbaard? Hierom konden zij niet geloven, omdat Jesaja 
elders gezegd heeft: Hij heeft hun ogen verblind en hun hart 

verhard, dat zij niet met hun ogen zien, met hun hart verstaan en 
zich bekeren, en Ik hen geneze. Dit zeide Jesaja, omdat hij zijn 

heerlijkheid zag en van Hem sprak. En toch geloofden zelfs uit de 

oversten velen in Hem, maar ter wille van de Farizeeën kwamen zij 
er niet voor uit, om niet uit de synagoge te worden gebannen. 

Johannes 14, vers 6  Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de 

waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij. 
 

1 Johannes 4, vers 9 tot en met 12  Hierin is de liefde Gods 
jegens ons geopenbaard, dat God zijn eniggeboren Zoon gezonden 

heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door Hem. Hierin is de 
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liefde, niet dat wij God liefgehad hebben, maar dat Hij ons heeft 
liefgehad en zijn Zoon gezonden heeft als een verzoening voor onze 

zonden. Geliefden, indien God ons zó heeft liefgehad, behoren ook 

wij elkander lief te hebben. Niemand heeft ooit God aanschouwd; 
indien wij elkander liefhebben, blijft God in ons en zijn liefde is in 

ons volmaakt geworden. 
 

Markus 10, vers 45  Want ook de Zoon des mensen is niet 

gekomen om Zich te laten dienen, maar om te dienen en zijn leven 
te geven als losprijs voor velen. 

 
Voorwaar, Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, heeft u 

lief! 

Hij is geen profeet! Maar Hij stierf aan het kruis, omdat Hij ook uw 
straf op zich genomen heeft. Hij nam al uw overtredingen op zich, 

en dat deed Hij als enige persoon in liefde voor u!  
 

Galaten 2, vers 20 en 21  Met Christus ben ik gekruisigd, en toch 

leef ik, dat is, niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. En voor 
zover ik nu nog in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon 

van God, die mij heeft liefgehad en Zich voor mij heeft 

overgegeven. Ik ontneem aan de genade Gods haar kracht niet; 
want indien er gerechtigheid door de wet is, dan is Christus 

tevergeefs gestorven.  
 

Voorwaar! 

 
Johannes 21, vers 25  Er zijn echter nog vele andere dingen, die 

Jezus gedaan heeft; indien deze één voor één beschreven werden, 
dan zou, naar ik meen, de wereld zelf de boeken, die geschreven 

werden, niet kunnen bevatten. 

 
Voorwaar, Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, leeft! 

Kadosh, heilig is Hij. Erken Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus 

van Nazareth, als uw enige Heer en Koning. Voorwaar, in deze 
naam komen wij bode engelen Gods naar profeet Benjamin 

Cousijnsen, Gods ware eindtijdprofeet.  
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Voorwaar, deel deze boodschap en spreek over de 
Evangelical Endtime Machine! 

 

Markus 7, vers 16  Indien iemand oren heeft om te horen, die 
hore. 

 
Vrede zij u! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 

verdween. 
 

SHALOM 
 

 

 
 

 

 

 
 

Gods profeten vergaderden over de toekomst! 

Deel 1 
 

OPENBARING: BENJAMIN WERD IN HET VLEES OPGENOMEN. DE 

ENGEL GODS, RAFAËL, BESCHRIJFT WOORD VOOR WOORD DEZE 
GEBEURTENIS, DIE PROFEET BENJAMIN COUSIJNSEN MEEMAAKTE! 

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 30 juni 2014 bracht een bode engel 

van God, een engel des Heren, het volgende verslag woord voor 

woord over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.  
 

Shalom, profeet Benjamin Cousijnsen! Ik begroet u in de 
wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus. 

Voorwaar, mijn naam is Rafaël en ben een bode engel Gods.  
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Voorwaar, profeet Benjamin Cousijnsen kreeg vorige keer 
een merkwaardige opdracht in de ochtend.  

Benjamin was vleselijk aanwezig en kreeg de opdracht, om op het 

kruispunt te gaan staan. Op de kruising aangekomen, zag Benjamin 
dat het zonlicht betrok. Benjamin zag een reusachtige donkere 

schaduw. En toen zag Benjamin in de lucht, terwijl dit het zonlicht 
even wegnam, een bundel licht naar beneden schijnen. En 

Benjamin zag, door de wolken heen, hier en daar lampjes 

knipperen in verschillende kleuren. Voorwaar, profeet Benjamin 
Cousijnsen werd langzaam van de grond opgetild! 

 
Genesis 5, vers 24  En Henoch wandelde met God, en hij was niet 

meer, want God had hem opgenomen. 

 
Toen profeet Benjamin zag, dat alles beneden hem kleiner 

werd, werd hij zeer bevreesd vanwege de hoogte. 
Maar een stem zei, Vrees niet! 

Boven aangekomen was een deuropening, en Benjamin zag een 

bode engel Gods. Ze zei: Welkom, profeet Benjamin Cousijnsen! 
Mijn naam is Rafaëla, gij wordt reeds verwacht!  

‘Oké’, dacht Benjamin, ‘waarom word ik verwacht? Geen idee!’  

Benjamin liep door een soort gang en keek door één van de 
raampjes, en voelde licht de trilling van het ruimteschip, dat 

bewoog, en zag prachtige sterren en kleuren in het heelal. 
 

Genesis 6, vers 11 en 12  De aarde nu was verdorven voor Gods 

aangezicht, en de aarde was vol geweldenarij. En God zag de aarde 
aan, en zie, zij was verdorven, want al wat leeft had zijn weg op de 

aarde verdorven. 
 

Voorwaar, om die raampjes waren lichtjes. 

En profeet Benjamin volgde Rafaëla naar een grote rond ruimte, en 
keek zijn ogen uit! 

 

Jeremia 32, vers 27  Zie, Ik, de HERE, ben de God van al wat 
leeft; zou voor Mij iets te wonderlijk zijn? 
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Benjamin zag, dat de ruimte bijna rond was, en hij kon zo 
het heelal inkijken, omdat het raam uit één stuk en rond 

was. 

En daar onder zag Benjamin engelen, die op een monitor, een 
scherm, keken. Benjamin was nieuwsgierig en zag vanuit de verte, 

op de verschillende monitorschermen, de Klaagmuur van Israël. De 
andere was de Gouden Poort van Israël, en weer een andere was 

de Olijftuin.  

Rafaëla zei, Gaat u daar maar even zitten. Het leek op een witte 
poef, een soort zitzak. Maar toen Benjamin plaatsnam, nam de poef 

de vorm aan van het lichaam. Het zat hemels! En de hemelse 
muziek begon te spelen… een aangenaam gevoel en een warmte 

kwam vanuit die stoel. Benjamin ging uit die stoel, want nog even, 

en hij viel in slaap, dacht hij. Daar kwam Rafaëla aan: Gij kunt nu 
meekomen naar het Heilige der Heiligen der profeten. Benjamin 

dacht, ‘Wat moet ik mij daar nu bij voorstellen?’ 
In deze ruimte aangekomen, zag Benjamin dat door deze ruimte 

flitsen gingen en allerlei lichten. En hij hoorde een metaalachtig 

geluid, toen hij deze ruimte betrad, een soort alarmsysteem leek 
het voor Benjamin. Toen kwam Benjamin achter een lichtsluier, en 

bij de ingang stond een krachtige profeet. Hij stelde zich voor: 

Shalom, geliefde des Heren, Ruacha, Yeshu, Shalom! Mijn naam is 
Johannes. 

“Mijn naam is Benjamin Cousijnsen”, zei Benjamin. “Welke 
Johannes bent u?” 

Die sprinkhanen at en honing, en een vel droeg van kamelenhaar. 

Maar, ik heb er geen kamelenbulten aan overgehouden, hoor! 
grapte Johannes. Het was Johannes de Doper! 

 
Benjamin zag een hele lange tafel… 

Zeker meer dan 50 profeten zaten aan tafel! Benjamin was 

verlegen, en op iedere stoel zat een profeet. Naast Benjamin zat 
profeet Jesaja, daarnaast Elija en Elisa, en tegenover Benjamin zat 

Henoch, en daarnaast Mozes, en vele anderen. Benjamin voelde 

zich erg klein bij deze grootheden. Aan het eind zat Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. Hij stond op en zei, Stel u voor. De 

Heer keek Benjamin aan. Benjamin stond op en zei, “Ik ben 
Benjamin Cousijnsen”, en ging weer zitten. En achter elkaar werden 

de namen gezegd.  



 
 

 

2936 
 
 

 

Vele engelen zongen Live op de achtergrond, en dansten sierlijk en 
zongen voor Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, en voor alle 

profeten. Hanna, één van de profeten, begon ook vol blijdschap te 

dansen.  
 

Yeshua HaMashiach nam alle profeten mee naar een grote 
ruime zaal, waar over de komende gebeurtenissen 

gesproken werd. 

En dit moest men privé houden.  
 

Markus 13, vers 26 tot en met 29  En dan zullen zij de Zoon des 
mensen zien komen op de wolken, met grote macht en heerlijkheid. 

En dan zal Hij zijn engelen uitzenden en zijn uitverkorenen 

verzamelen uit de vier windstreken, van het uiterste der aarde tot 
het uiterste des hemels. Leert dan van de vijgeboom deze les: 

Wanneer zijn hout reeds week wordt en de bladeren doet 
uitspruiten, weet gij daaraan, dat de zomer nabij is. Zo moet gij 

ook, wanneer gij dit ziet geschieden, weten, dat het nabij is, voor 

de deur.  
 

Daarna ging Benjamin in een ronde ruimte staan, samen met 

de vele mannelijke en vrouwelijke profeten. 
De grond trilde en lichten flitsten! Opeens waren al die profeten in 

een tuin. Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, liep voorop en bracht 
alle profeten bij een tafel. Benjamin en al die profeten zagen er 

klein uit door al de aanwezige grote vruchten op tafel! Benjamin 

proefde van de heerlijke, verschillende hemelse vruchten, en 
genoot.  

 
Benjamin Cousijnsen was weg van half 10 ‘s ochtends, en 

werd pas tegen 9 uur ’s avonds weer thuisgebracht, met het 

Elohím schip vanuit Israël. 
 

Voorwaar, ook zei Yeshua HaMashiach: Ik stel velen van de 

werkers van de laatste dagen op de proef. 
Ik, de Here, zal sommigen toetsen! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 
verdween. 
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SHALOM! Gods zegen 
 

 

JULI 2014 
 
 

Gods profeten vergaderden over de toekomst! 

Deel 2 
 

IN DE TUIN VAN GETSEMANE STOND EEN TAFEL KLAAR MET 

HEERLIJKE VRUCHTEN. DAAR WERD EEN KAMELEON, EEN WOLF IN 
‘PROFETEN-SCHAAPSKLEDING’ ONTMASKERD! LUISTER EERST 

NAAR DEEL 1. 
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 1 juli 2014 bracht een bode engel van 
de almachtige God, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, de 

volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin 

Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Isa, Jezus Christus. Voorwaar, profeet Benjamin 
Cousijnsen, ik ben Rafaël, een bode engel Gods.  

 
Laten wij nu eens teruggaan naar de boodschap, met als 

titel: ‘Gods profeten vergaderden over de toekomst!’ 

Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, bracht dus alle profeten bij 
een tafel. En alle profeten, uit de vorige generaties, waren bijeen 

gaan zitten aan een tafel, die vol stond met heerlijke, grote 
vruchten! Ik vertel u verder nu… De kelken, waaruit gedronken 

werd, zijn van goud en zijn bewerkt met kostbare edelstenen en 

parels en hemelse diamanten, en andere kostbaarheden. De kelk is 
bewerkt, en daarnaast ziet men ook een kroontje, er net onder, dat 

ook bewerkt is, en daarna de smalle hals. Verder dronk profeet 

Benjamin een soort hemelse koffie, waar een goed verdunde 
notensmaak in zit, met een lichte kokossmaak, en een lichte likeur 
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bevatte. Op de koffie zat een soort ijsroom, dikke melkroom. Wat 
genoot Benjamin!  

 

Voorwaar, Benjamin en al die profeten zagen er als kleine 
kinderen uit, vanwege de reusachtige vruchten op tafel. 

Een olijf was zo groot als een rugbybal, en daar middenin zat een 
romige kaasvulling, waarvan de smaak te vergelijken is met de 

Philadelphia kaas op aarde. Benjamin pakte ook een noot, die zo 

groot was als een meloen! Debora, één van de vrouwelijke 
profeten, zei: Benjamin, ik zie ook in beelden. Klop aan de zijkant… 

Benjamin deed dat, en klopte op de zijkant van de vrucht, en de 
schil ging meteen een stukje open. De noot was lekker zacht en 

makkelijk te eten. Men kon erg veel eten, zoveel als men wou.  

Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, stond op en zei: De 
Gouden Poort zal doorbroken worden, en Ik zal de smaad, die men 

aanbracht aan dit volk, Mijn volk, vergelden!  
 

Toen wees Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, plotseling 

naar iemand in de groep, en sprak:  
Voorwaar, wee satan, die zich voordoet als één der heilige profeten! 

Ik ben het Licht, en het licht is op Mijn profeten. Maar gij, satan, ga 

weg van hen! Want de schaduw is op u. Sta op, ga uit Mijn ogen, 
indringer! Zo sprak Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, 

wijzend in een richting naar de profeten… en een stoel, van tussen 
de profeten, met iemand viel achterover. En zie, daartussen viel uit 

het niets, satan krijsend op de grond! 

 
Johannes 12, vers 49  Want Ik heb niet uit Mijzelf gesproken, 

maar de Vader, die Mij heeft gezonden, heeft zelf Mij een gebod 
gegeven, wat Ik zeggen en spreken moet. 

 

Openbaring 16, vers 14  Want het zijn geesten van duivelen, die 
tekenen doen, welke uitgaan naar de koningen der gehele wereld, 

om hen te verzamelen tot de oorlog op de grote dag van de 

almachtige God. 
 

Voorwaar, gij zult in de poel branden! 
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Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, had Zijn hand uitgestrekt, 
en als een magneet werd satan weggeblazen door een wind van 

Heilig vuur! 

 
Openbaring 22, vers 12 tot en met 14  Zie, Ik kom spoedig en 

mijn loon is bij Mij om een ieder te vergelden, naardat zijn werk is. 
Ik ben de alfa en de omega, de eerste en de laatste, het begin en 

het einde. Zalig zij, die hun gewaden wassen, opdat zij recht mogen 

hebben op het geboomte des levens en door de poorten ingaan in 
de stad. 

 
Johannes 3, vers 16, 17 en 18  Want alzo lief heeft God de 

wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 

naam van de eniggeboren Zoon van God. 
 

Voorwaar,  

 
Johannes 3, vers 8  De wind blaast, waarheen hij wil, en gij hoort 

zijn geluid, maar gij weet niet, vanwaar hij komt of waar hij 
heengaat; zó is een ieder, die uit de Geest geboren is. 

 

Voorwaar, ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel 
Gods, en verdween. 

 
 

 

Uw namen zullen verdwijnen door Gods hand! 
 

PROFETISCHE, OPENBARENDE WAARSCHUWING AAN DE 

VOLGENDE LANDEN: HOOR, BOSNIË EN HERZEGOVINA EN 
KISSAMOS EN CHANIA EN RETHYMNO EN IRAKLION, EN GIJ DIE 

ZICH DAARBIJ BEVINDT! 
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Volledige weergave: 
 

Hallo, welkom! Op 1 juli 2014 bracht een bode engel van de 

almachtige God, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, de volgende 
waarschuwende en profetische boodschap Gods over, woord voor 

woord, aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 

HaMashiach, Isa, Jezus Christus.  
 

Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Bosnië en Herzegovina, en 
voorwaar, Kissamos en Chania en Rethymno en Iraklion, en 

gij die zich daarbij bevindt! 

Voorwaar, gelijk gij reeds hoorde van sommigen en van uw 
nageslacht, zeg ik u, dat uw namen zullen verdwijnen. Nee, niet 

door een natuurgeweld, maar door de almachtige God van 
Abraham, Izaäk en Jakob, de God van al wat leeft!  

Voorwaar, mijn naam is Beamaja en ben een bode engel Gods. Dit 

geldt voor u, indien gij niet luistert: 
 

Psalm 106, vers 43  Vele malen redde Hij hen, maar zij waren 

weerspannig in hun voornemen, zodat zij wegzonken in hun 
ongerechtigheid. 

Psalm 107, vers 25  Hij sprak en deed een stormwind opsteken, die 
haar golven omhoog hief. 

En vers 39  Dan verminderen zij en zinken weg door de druk van 

rampspoed en kommer.  
Psalm 127, vers 1  Als de HERE het huis niet bouwt, tevergeefs 

zwoegen de bouwlieden daaraan; als de HERE de stad niet bewaart, 
tevergeefs waakt de wachter.  

 

Voorwaar, bekeer u, anders zal er een luid gejammer zijn in 
uw land! 

Men zal uw aangezicht niet meer zien. 

 
Exodus 20, vers 3 tot en met 5  Gij zult geen andere goden voor 

mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld maken 
noch enige gestalte van wat boven in de hemel, noch van wat 

beneden op de aarde, noch van wat in de wateren onder de aarde 
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is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen; want Ik, de 
HERE, uw God, ben een naijverig God, die de ongerechtigheid der 

vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde 

geslacht van hen die Mij haten. 
 

Voorwaar, neem deze boodschap serieus! 
 

Psalm 53, vers 2 tot en met 4  De dwaas zegt in zijn hart: Er is 

geen God. Zij bedrijven gruwelijk en afschuwelijk onrecht; niemand 
is er, die goed doet. God ziet neder uit de hemel op de 

mensenkinderen, om te zien, of er één verstandig is, één, die God 
zoekt. Allen zijn afgeweken, tezamen ontaard, er is niemand die 

goed doet, zelfs niet één.  

 
Voorwaar, wie niet wil horen, gaat verloren! 

Bekeer u! Belijd uw zonden en neem Yeshua HaMashiach, Isa, 
Jezus Christus, aan. Hij is uw Redding en Uitkomst! 

 

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 
wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 

naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het 

licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever 
gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want 

een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het 
licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de 

waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat 

zij in God verricht zijn. 
De bode engel Gods sprak verder, 

 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! en verdween. 
 

SHALOM 
 

 



 
 

 

2942 
 
 

 

 

Ik heb mijn kruiwagen volgeladen met 

hartewensen! 
 
BOODSCHAP GODS: VOORWAAR, VELEN DACHTEN, DOOR 

WEDEROM GEBOREN TE WORDEN, DAT MEN ALLEEN MAAR OP 

WOLKJES LOOPT, EN DAT ALLES DAN VOOR DE WIND GAAT. VELE 
KERKEN HOUDEN VELEN EEN HEEL ANDERE SPIEGEL VOOR! 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Op 2 juli 2014 bracht een bode engel van 
de almachtige God, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, woord 

voor woord Gods boodschap over aan eindtijdprofeet van de laatste 

dagen, Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Isa, Jezus Christus. Voorwaar, hoor aandachtig! Mijn 

naam is Camiera en ik ben een bode engel Gods. 

 
Voorwaar, wijk niet goddeloos af van Yeshua HaMashiach, 

Jezus Christus. 
Van alle kanten wordt er aan u getrokken!  

 

Efeziërs 4, vers 17 tot en met 24  Dit zeg ik dan en betuig ik in 
de Here, dat gij niet langer moogt wandelen zoals ook de heidenen 

wandelen, in de ijdelheid van hun denken, verduisterd in hun 

verstand, vervreemd van het leven Gods om de onwetendheid, die 
in hen heerst, om de verharding van hun hart. Zij hebben zich 

immers in hun verdoving overgegeven aan de losbandigheid om 
gretig winst te slaan uit allerlei onreinheid. Maar gij geheel anders: 

gij hebt Christus leren kennen. Gij toch hebt van Hem gehoord en 

zijt in Hem onderwezen, gelijk dit de waarheid is in Jezus, dat gij, 
wat uw vroegere wandel betreft, de oude mens aflegt, die ten 

verderve gaat, naar zijn misleidende begeerten, dat gij verjongd 
wordt door de geest van uw denken, en de nieuwe mens aandoet, 

die naar de wil van God geschapen is in waarachtige gerechtigheid 

en heiligheid. 
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Voorwaar, velen dachten, door zich over te geven als kind 
van God, door wederom geboren te worden, dat men alleen 

maar op wolkjes loopt, en dat alles dan voor de wind gaat! 

 
Johannes 3, vers 5 tot en met 7  Jezus antwoordde: Voorwaar, 

voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand geboren wordt uit water en 
Geest, kan hij het Koninkrijk Gods niet binnengaan. Wat uit het 

vlees geboren is, is vlees, en wat uit de Geest geboren is, is geest. 

Verwonder u niet, dat Ik u gezegd heb: Gijlieden moet wederom 
geboren worden. 

 
Vele kerken houden velen een heel andere spiegel voor! 

En sommigen denken, omdat men wederom geboren is, dat men 

Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, dan als een slaaf vooruit 
kan sturen met een kruiwagen vol hartewensen. Ik, ik, ik! 

Voorwaar, en als er aan hen getrokken wordt, geven ze niet 
zichzelf, maar ook nog Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, de 

schuld! Zei Hij u niet heel duidelijk in: 

 
Efeziërs 6, vers 5 tot en met 13  Slaven, weest uw heren naar 

het vlees gehoorzaam met vreze en beven, in eenvoud uws harten, 

als aan Christus, niet met ogendienst, als mensenbehagers, maar 
door als slaven van Christus de wil Gods van harte te doen, en 

bereidwillig dienstbaar te zijn als aan de Here en niet aan mensen. 
Gij weet immers, dat een ieder, hetzij slaaf, hetzij vrije, al het 

goede, dat hij gedaan heeft, van de Here zal terugontvangen. En 

gij, heren, handelt evenzo jegens hen; laat het dreigen na. Gij weet 
immers, dat hun en uw Heer in de hemelen is, en bij Hem is geen 

aanzien des persoons. Voorts, weest krachtig in de Here en in de 
sterkte zijner macht. Doet de wapenrusting Gods aan, om te 

kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels; want wij 

hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de 
overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer 

duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Neemt 

daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in 
de boze dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te 

houden.  
 

Voorwaar, wijk niet af. 
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Als gij van Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, houdt, neemt 
gij de kruiwagen, en laat gij zien wat gij waard zijt! Is dit niet 

duidelijk genoeg? 

 
2 Samuël 22, vers 19 tot en met 27  Zij traden mij in de weg 

ten dage van mijn ongeluk, maar de HERE was mij een steun; Hij 
leidde mij uit in de ruimte, Hij redde mij, omdat Hij welgevallen aan 

mij had. De HERE deed mij naar mijn gerechtigheid, naar de 

reinheid mijner handen vergold Hij mij, want ik heb de wegen des 
HEREN gehouden en ben niet goddeloos afgeweken van mijn God. 

Want al zijn verordeningen stonden mij voor ogen en van zijn 
inzettingen week ik niet af, maar ik was onberispelijk voor Hem, en 

wachtte mij voor ongerechtigheid. De HERE heeft mij vergolden 

naar mijn gerechtigheid, naar mijn reinheid vóór zijn ogen. Jegens 
de getrouwe toont Gij U getrouw, jegens de onberispelijke toont Gij 

U onberispelijk, jegens de reine toont Gij U rein, maar jegens de 
verkeerde toont Gij U een tegenstander. 

 

Voorwaar, vertrouw Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus. 
Maar onderzoek uw wandel, herstel het! En sta in Zijn kracht en 

vraag om vergeving. 

 
2 Samuël 22, vers 31 tot en met 37  Gods weg is volmaakt; des 

HEREN woord is zuiver. Hij is een schild voor allen die bij Hem 
schuilen. Want wie is God behalve de HERE, wie is een rots buiten 

onze God? Die God, die mijn sterke veste is en mijn weg effen 

maakt; die mijn voeten maakt als die der hinden en mij op mijn 
hoogten doet staan; die mijn handen oefent ten strijde, zodat mijn 

armen een koperen boog spannen. Ook gaaft Gij mij het schild uws 
heils, door mij te verhoren hebt Gij mij groot gemaakt. Gij hebt mij 

ruimte gegeven voor mijn schreden, en mijn enkels wankelden niet.  

Voorwaar, bedroef de Heilige Geest niet! 
 

Johannes 3, vers 16 tot en met 18  Want alzo lief heeft God de 

wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 
een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
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niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 
naam van de eniggeboren Zoon van God.  

 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 
verdween. 

 
 

 

Een roker kan alleen terecht waar veel rook is! 
 

VOORWAAR, ALS MEN NU NIET STOPT MET ROKEN, ZULT GIJ OOK 

IN DE HEMEL SMACHTEN NAAR EEN SMERIGE, ONHEILIGE 
SIGARET! 

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 2 juli 2014 bracht een bode engel van 

God, van de God van Abraham, Izaäk en Jakob, woord voor woord 
de volgende boodschap aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen 

over.  

 
Shalom! Ik groet u in de almachtige naam van Yeshua HaMashiach, 

Jezus Christus. Mijn naam is Rubschabinja.  

 
Voorwaar, in de nederigheid en bereidheid ben ik naar u 

toegezonden, door uw en mijn Rabboeni.  
Heilig, heilig, heilig, kadosh, kadosh, kadosh is El Elohím, Adonai! 

Voorwaar, heilig is Hij, uw Rabboeni. Breng dank met een rein hart, 

want Hij is heilig, kadosh! 
 

Johannes 4, vers 24  God is geest en wie Hem aanbidden, 
moeten aanbidden in geest en in waarheid. 

 

Voorwaar, sommigen zijn geen voorbeeld. 
Ze danken de Heilige Geest met een smerig hart, ja, belijden met 

hun hart dat ze Christen zijn! Voorwaar, als men nu niet stopt met 

roken, zult gij ook in de hemel smachten naar een smerige, 
onheilige sigaret.  
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2 Korinthiërs 11, vers 13 tot en met 15  Want zulke lieden zijn 

schijn-apostelen, bedrieglijke arbeiders, die zich voordoen als 

apostelen van Christus. Geen wonder ook! Immers, de satan zelf 
doet zich voor als een engel des lichts. Het is dus niets bijzonders, 

indien ook zijn dienaren zich voordoen als dienaren der 
gerechtigheid; maar hun einde zal zijn naar hun werken. 

 

Voorwaar, daarom kan een roker alleen terecht, waar men 
zich thuis voelt, waar veel rook is. 

Voorwaar, in één sigaret zitten meer dan 600 giftige stoffen, 
waarbij stoffen zoals fosforzuur, dat gebruikt wordt om ratten mee 

te doden!  

 
Efeziërs 4, vers 27  En geeft de duivel geen voet. 

En vers 30  En bedroeft de heilige Geest Gods niet, door wie gij 
verzegeld zijt tegen de dag der verlossing. 

Efeziërs 5, vers 1  Weest dan navolgers Gods, als geliefde kinderen. 

 
Galaten 5, vers 16 tot en met 18  Dit bedoel ik: wandelt door de 

Geest en voldoet niet aan het begeren van het vlees. Want het 

begeren van het vlees gaat in tegen de Geest en dat van de Geest 
tegen het vlees – want deze staan tegenover elkander – zodat gij 

niet doet wat gij maar wenst. Indien gij u echter door de Geest laat 
leiden, dan zijt gij niet onder de wet. 

Galaten 4, vers 8 en 9  Maar in de tijd, dat gij God niet kendet, 

hebt gij goden gediend, die het in wezen niet zijn. Nu gij echter 
God hebt leren kennen, ja, meer nog, door God gekend zijt, hoe 

kunt gij thans terugkeren tot die zwakke en armelijke 
wereldgeesten, waaraan gij u weder van meet aan dienstbaar wilt 

maken? 

 
2 Korinthiërs 6, vers 17 en 18  Daarom gaat weg uit hun 

midden, en scheidt u af, spreekt de Here, en houdt niet vast aan 

het onreine. en Ik zal u aannemen, en Ik zal u tot Vader zijn en gij 
zult Mij tot zonen en dochteren zijn, zegt de Here, de Almachtige.  

 
Efeziërs 6, vers 10 tot en met 13  Voorts, weest krachtig in de 

Here en in de sterkte zijner macht. Doet de wapenrusting Gods 
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aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels; 
want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen 

de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer 

duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Neemt 
daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in 

de boze dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te 
houden.  

 

Voorwaar, wees radicaal! 
Wat is uw eeuwig leven waard? Breek ermee! 

 
1 Johannes 3, vers 6  Een ieder, die in Hem blijft, zondigt niet; 

een ieder, die zondigt, heeft Hem niet gezien en heeft Hem niet 

gekend. 
 

Voorwaar, wie meent in het licht te zijn, en de zonde niet 
kan laten, lijkt op de duivel, die ook zondigt vanaf den 

beginne. 

Voorwaar, wie nog een hart heeft, bekere zich nu en hore! Kies 
heden voor de hemel, of de hel, waar rook en vuur en zwavel is en 

eeuwige pijniging, waar de maden en wormen door u heen kruipen. 

Is dat het waard, uw sigaret? 
 

Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld 
gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een 

ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. 
 

Voorwaar,  

 
Spreuken 9, vers 10 en 11  De vreze des HEREN is het begin der 

wijsheid en het kennen van de Hoogheilige is verstand. Want door 

mij worden uw dagen vermeerderd, worden jaren van leven u 
toegevoegd.   

 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 

verdween. 
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Het overname systeem!! 
 

HET ZORG STREEF SYSTEEM VAN DE ILLUMINATI HEEFT MAAR ÉÉN 

DOEL: HET WEGWERKEN VAN MENSEN, DIE DE STAAT TEVEEL 
KOSTEN!! 

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Ik ben profeet Benjamin Cousijnsen. Op 

donderdag 3 juli 2014 kreeg ik de volgende boodschap van een 
bode engel Gods, die ik graag met u wil delen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Isa, Jezus Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, 

Mijn naam is Barcus en ben een bode engel Gods.  
 

Voorwaar, wederom zeg ik u, De totale overname is in volle 

gang! 
De Illuminati en de regeringsleiders willen de zelfdoding nog meer 

gaan versoepelen. En ook wil men de mens vervangen, omdat het 

toch teveel zorgkosten kost. Zelfs ziekenhuizen zijn verplicht om 
mee te werken met het Illuminati systeem! Is men te ziek in het 

lichaam, of te oud, dan gaat men over om het leven via een 
injectie, of een medicatie, te versnellen naar een snelle dood.  

 

Voorwaar, de antichrist heeft alles in volle gang gezet, in 
samenwerking met de regeringsleiders en de totale 

wereldorde.  
Men speelt een spel en speelt voor God! Men weet niet eens, dat 

men tegen de wereldbeheersers, de technologische gevallen 

engelen der duisternis, strijdt!  
 

Overal wil men de nieuwe technologieën benutten, en de 

mensen, ja, die worden ontslagen.  
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Maar via menselijke robots in ziekenhuizen wil men dit oplossen. 
Men heeft de mens ook niet meer nodig. Denk maar aan de tv-serie 

‘Real Humans’. Men wil een gezonde samenleving. Men streeft naar 

een systeem, een samenwerking en een totale overname van de 
mens. Ouderen en zieken wil men snel wegwerken! Voorwaar, er is 

één Uitweg, die al uw problemen oplost, en dat is Yeshua 
HaMashiach, Isa, Jezus Christus, in uw leven toelaten en Hem 

aannemen in uw hart. 

 
Johannes 3, vers 16 tot en met 18  Daar staat geschreven: 

Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren 
Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet 

verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon 

niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar 
opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, 

wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, 
omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon 

van God. 

 
Wie in Hem gelooft, en een relatie aangaat met Hem, wordt 

beschermd en behouden. 

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
 

 
 

Gelukkig zijn zij die je liefhebben, Israël! 
 
BOODSCHAP GODS: HOOR, VOLK VAN ISRAËL, EL ELOHÍM, DE 

GOD VAN ABRAHAM, IZAÄK EN JAKOB HEEFT U LIEF EN GEEFT U 

DE VOLGENDE GEDEELTEN UIT DE HEILIGE GESCHRIFTEN: TOBIT 
13, VERS 1-4 EN TOBIT 13, VERS 5-18 

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 3 juli 2014 bracht een engel des 

Heren, een bode engel van God, woord voor woord de volgende 

boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.  
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Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Isa, Jezus Christus. Voorwaar, geliefde profeet 

Benjamin Cousijnsen, mijn naam is Kirjata en ben een bode engel 

Gods.  
 

Voorwaar,  
 

Tobit 13, vers 1 tot en met 4  Geprezen zij de levende God tot in 

eeuwigheid, geprezen zij zijn koningschap. Hij tuchtigt, maar 
betoont zich weer barmhartig. Hij werpt ons in het diepste duister 

van de aarde, maar tilt ons ook weer uit de afgrond van de dood 
omhoog. Niets kan zijn hand ontvluchten. Loof hem, Israëlieten, 

tegenover alle volken. Onder de volken heeft hij Israël verstrooid, 

daar heeft hij het zijn majesteit getoond. Roem hem tegenover alle 
mensen, want hij is onze Heer. Hij is onze God, hij is onze Vader, 

hij is God in alle eeuwigheid.  
 

En lees voor: Tobit 13, vers 5 tot en met 18  Hier staat 

geschreven: Hij straft u voor al het onrecht dat u doet, maar 
ontfermt zich ook weer over u allen. Hij verenigt u weer, verstrooid 

als u bent onder de volken. Keer u tot hem met heel uw hart, wees 

hem met heel uw ziel gehoorzaam, dan keert hij zich weer tot u en 
zal zich niet meer verbergen. Zie wat hij allemaal voor u heeft 

gedaan, loof hem met luide stem. Prijs de Heer, groot is zijn 
rechtvaardigheid. Roem de koning, eeuwig duurt zijn rijk. In het 

land waar ik als balling leef, verkondig ik hem. Ik toon zijn kracht 

en majesteit aan een zondig volk. Zondaars, keer u tot hem, doe 
wat hij rechtvaardig vindt. Misschien betoont hij u zijn 

goedgunstigheid, misschien zal hij barmhartig zijn. Ik roem mijn 
God, mijn ziel jubelt over de koning van de hemel. Laat iedereen 

vertellen van zijn majesteit en hem danken in Jeruzalem.  

Jeruzalem, heilige stad, God zal je tuchtigen om wat je kinderen 
hebben aangericht, maar over de kinderen van de rechtvaardigen 

ontfermt hij zich. Loof de Heer zoals hem toekomt, prijs de koning, 

eeuwig duurt zijn rijk. Je heiligdom zal onder jubelzangen worden 
opgebouwd. Aan allen die zijn verbannen zal hij vreugde geven, 

allen die worden verdrukt zal hij troosten, tot in eeuwigheid. Een 
stralend licht zal van je uitgaan, het schijnt tot aan de grenzen der 

aarde. Van verre zullen vele volken naar je toe komen, van de 
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uiteinden der aarde trekken ze op naar je heilige naam, beladen 
met geschenken voor de koning van de hemel. Geslacht op geslacht 

zal in je straten jubelen van vreugde. Jouw naam, uitverkoren stad, 

blijft tot in eeuwigheid bestaan. Vervloekt zijn allen die je 
belasteren. Vervloekt zijn allen die je vernietigen, je muren 

afbreken, je torens neerhalen, je huizen in de as leggen. Gezegend 
zijn allen die je eer bewijzen, tot in eeuwigheid. Kom, Jeruzalem, 

wees verheugd over de kinderen van hen die rechtvaardig zijn. 

Want allen zullen ze verenigd worden, prijzen zullen ze de Heer, 
eeuwig duurt zijn rijk. Gelukkig zijn zij die je liefhebben, gelukkig 

zij die vreugde vinden in je voorspoed, gelukkig zij die treuren over 
je beproevingen. Zij allen zullen zich verheugen over jou en in al je 

vreugde delen, tot in eeuwigheid.  

Mijn ziel, prijs de Heer, de grote koning! Jeruzalem zal weer worden 
opgebouwd. De tempel zal in de stad herrijzen en voor eeuwig en 

altijd bestaan. Hoe gelukkig zal ik zijn als wat er van mijn volk nog 
over is je luister zal aanschouwen en de koning van de hemel 

prijzen zal. De poorten van Jeruzalem worden weer opgebouwd met 

lazuur en met smaragd, elke muur met edelstenen. De torens van 
Jeruzalem worden weer opgebouwd met goud, elke borstwering 

met zuiver goud. De straten van Jeruzalem worden in mozaïek 

gelegd, met granaat en met stenen uit Ofir. De poorten zingen 
vreugdezangen, de huizen roepen uit: “Halleluja, geprezen zij de 

God van Israël!” En zij die door de Heer gezegend zijn, zullen zijn 
heilige naam voor altijd prijzen, tot in eeuwigheid.’  

 

De bode engel sprak, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
 

 
 

Jezus Christus uit Nazareth is Dezelfde, toen en 

nu 
 
BOODSCHAP GODS: VOORWAAR, WIE GENAS DE MELAATSE? WIE 

GENAS DE VERLAMDE? WELKE PROFEET DEED DIT OOIT? EEN 
PROFEET HEEFT NOOIT HETGENE GEDAAN, WAT HIJ, YESHUA 

HAMASIACH, ISA, JEZUS CHRISTUS, DEED! 
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Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 4 juli 2014 bracht een engel van de 

almachtige God, een bode engel Gods, woord voor woord de 
volgende boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.  

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Isa, Jezus Christus. Voorwaar, kadosh, kadosh, heilig 

is Hij, de Zoon van God. Hij leeft! Kadosh, heilig is uw enige 
Rabboeni, El Elohím, Adonai. 

 
Voorwaar, wie genas de melaatse? 

 

Markus 1, vers 41 en 42  En met barmhartigheid bewogen, 
strekte Hij zijn hand uit, raakte hem aan en zeide tot hem: Ik wil 

het, word rein! En terstond verliet hem de melaatsheid en hij werd 
rein. 

 

Voorwaar, welke profeet deed dit ooit? 
 

Markus 3, vers 1 tot en met 6  En Hij ging wederom een 

synagoge binnen en daar was een mens met een verschrompelde 
hand; en zij letten op Hem, of Hij hem op de sabbat genezen zou, 

om Hem te kunnen aanklagen. En Hij zeide tot de mens met de 
verschrompelde hand: Kom in het midden staan. En Hij zeide tot 

hen: Is het geoorloofd op de sabbat goed te doen of kwaad te 

doen, een leven te redden of te doden? Maar zij zwegen stil. En 
nadat Hij hen, zeer bedroefd over de verharding van hun hart, 

rondom Zich met toorn had aangezien, zeide Hij tot de mens: Strek 
uw hand uit! En hij strekte haar uit en zijn hand werd weder 

gezond. En de Farizeeën gingen heen en pleegden terstond met de 

Herodianen overleg tegen Hem ten einde Hem om te brengen. 
 

Voorwaar,  

 
Johannes 21, vers 25  Er zijn echter nog vele andere dingen, die 

Jezus gedaan heeft; indien deze één voor één beschreven werden, 
dan zou, naar ik meen, de wereld zelf de boeken, die geschreven 

werden, niet kunnen bevatten. 
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Voorwaar, zou een profeet dit alles kunnen doen? 

Nee! Daar is de Zoon van God voor nodig. Isa is geen profeet. Een 

profeet heeft nooit hetgene gedaan, wat Hij, Yeshua HaMashiach, 
Isa, Jezus Christus, deed. 

 
Markus 3, vers 10 en 11  Want Hij genas velen, zodat allen, die 

kwalen hadden, op Hem aandrongen om Hem te kunnen aanraken. 

En de onreine geesten wierpen zich voor Hem neder, telkens als zij 
Hem zagen, en zij schreeuwden, zeggende: Gij zijt de Zoon van 

God. 
 

Voorwaar, open uw ogen en hoor! 

Want de onreine geesten schreeuwden het uit, en zelfs die geesten 
schreeuwden echt niet: “Isa is een profeet!” of wat dan ook, maar 

riepen: “Gij zijt de Zoon van God!” Voorwaar, 
 

Markus 5, vers 22 en 23  En er kwam een van de oversten der 

synagoge, genaamd Jaïrus, en toen deze Hem zag, wierp hij zich 
neder aan zijn voeten, en hij smeekte Hem dringend, zeggende: 

Mijn dochtertje ligt op haar uiterste; kom toch en leg haar de 

handen op, dan zal zij behouden worden en in leven blijven. 
En vers 35 en 36  Terwijl Hij nog sprak, kwam men uit het huis van 

de overste der synagoge hem zeggen: Uw dochter is gestorven; 
waarom valt gij de Meester nog lastig? Doch Jezus luisterde niet 

naar wat gezegd werd, maar Hij zeide tot de overste der synagoge: 

Wees niet bevreesd, geloof alleen. 
En vers 41 tot en met 43  En Hij vatte de hand van het kind en 

zeide tot haar: Talita koem, hetgeen betekent: Meisje, ik zeg u, sta 
op! En het meisje stond onmiddellijk op en het kon lopen; want het 

was twaalf jaar. En zij ontzetten zich terstond bovenmate. En Hij 

gebood hun nadrukkelijk, dat niemand dit te weten zou komen en 
zeide, dat men haar te eten zou geven. 

 

Voorwaar, en zelfs vele doden bracht Hij terug. 
Ook dit kon geen enkele profeet! Voorwaar, nimmer deed iemand 

zulke grote wonderen als Hij. En niemand gaf zijn eigen leven en 
droeg uw zonden aan het kruis van Golgotha, om uw relatie te 

herstellen met God! Voorwaar,  
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Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 

wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 

naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het 
licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever 

gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want 
een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het 

licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de 

waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat 
zij in God verricht zijn. 

 
Voorwaar, Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, leeft! 

 

Johannes 14, vers 6 en 7  Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en 
de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij. 

Indien gij Mij kendet, zoudt gij ook mijn Vader gekend hebben. Van 

nu aan kent gij Hem en hebt gij Hem gezien. 
En vers 20  Te dien dage zult gij weten, dat Ik in mijn Vader ben en 

gij in Mij en Ik in u. 
 

Voorwaar, Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, stierf 

aan het kruis voor u! 
En na drie dagen stond hij op van de dood. Vele keren verscheen 

Hij na Zijn dood. 
 

Johannes 20, vers 11 tot en met 17  En Maria stond buiten dicht 

bij het graf, wenende. Terwijl zij dan weende, boog zij zich 
voorover naar het graf, en zij zag twee engelen zitten, in witte 

klederen, een aan het hoofdeinde en een aan het voeteneinde, 

waar het lichaam van Jezus gelegen had. En zij zeiden tot haar: 
Vrouw, waarom weent gij? Zij zeide tot hen: Omdat zij mijn Here 

weggenomen hebben en ik weet niet, waar zij Hem neergelegd 
hebben. Na deze woorden keerde zij zich om en zag Jezus staan, 

maar zij wist niet, dat het Jezus was. Jezus zeide tot haar: Vrouw, 
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waarom weent gij? Wie zoekt gij? Zij meende, dat het de hovenier 
was, en zeide tot Hem: Heer, als gij Hem weggedragen hebt, zeg 

mij dan, waar gij Hem hebt neergelegd en ik zal Hem wegnemen. 

Jezus zeide tot haar: Maria! Zij keerde zich om en zeide tot Hem in 
het Hebreeuws: Rabboeni, dat wil zeggen: Meester! Jezus zeide tot 

haar: Houd Mij niet vast, want Ik ben nog niet opgevaren naar de 
Vader; maar ga naar mijn broeders en zeg hun: Ik vaar op naar 

mijn Vader en uw Vader, naar mijn God en uw God. 

 
Voorwaar, ik ben de bode engel Gods en mijn naam is 

Lovesadai. 
Luister naar de boodschappen van profeet Benjamin Cousijnsen, en 

leer de volle waarheid te verstaan! 

 
2 Korinthiërs 13, vers 13  De genade des Heren Jezus Christus, 

en de liefde Gods, en de gemeenschap des heiligen Geestes zij met 
u allen. 

 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 
verdween. 

 

 
 

De ziel is reeds aanwezig vanaf de bevruchting! 
 
OPENBARENDE BOODSCHAP GODS: O.A. ‘DE OPDRACHT’ ZICH TE 

VERMENIGVULDIGEN, WAT IS EEN LEVEN WAARD (BEELDSPRAAK 
VOORBEELD)? EN WELKE VOORBEHOEDSMIDDELEN ZIJN 

GEOORLOOFD EN WELKE NIET DOOR DE HEER, EN WAAROM! 

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 5 juli 2014 werd deze openbarende 

boodschap van de almachtige God, de God van Abraham, Izaäk en 
Jakob, overgebracht via een engel des Heren, een bode engel Gods, 

aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.  
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Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Mirtoïdin en 

ben een bode engel Gods.  

 
Luister aandachtig. 

 
Genesis 1, vers 27  En God schiep de mens naar zijn beeld; naar 

Gods beeld schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen. 

 
Voorwaar, in de tweede wereldoorlog was er een boer, die 

een dikke koe verstopt had voor de Duitsers.  
Dit ging niet makkelijk; hij bedacht van alles! Maar deze koe was 

heilig in zijn ogen, en hij had de koe zo lief. Het deed hem denken 

aan zijn vrouw. Niet dat zijn vrouw op een koe leek, maar het was 
de herinnering, dat zijn vrouw erbij was geweest vanaf de geboorte 

van deze koe. Toen er Joden kwamen, die uitgehongerd waren, 
moest hij echter een keuze maken. Zijn vrouw was er niet meer, en 

deze koe was dus zijn kostbare herinnering aan zijn vrouw. Maar dit 

werd een probleem voor deze boer, want hij moest tot een 
beslissing komen. En hij maakte de beslissing om de koe te 

slachten, om zo vele Joden, die hij bij zich had ondergedoken, te 

eten te geven. Voorwaar, soms moet men echt kiezen. 
 

Genesis 1, vers 28  En God zegende hen, “de man en de 
vrouw”, en God zeide tot hen: Weest vruchtbaar en wordt talrijk; 

vervult de aarde en onderwerpt haar… tot zover. 

 
Toen er nog maar twee mensen op de aarde waren, gaf God 

de mens behoorlijk hard te werken en deze opdracht: om de 
aarde bevolken. 

Voorwaar, adem in en adem uit… want deze opdracht had God niet 

aan de totale mensheid gegeven, om als een machine de aarde te 
bevolken! Deze opdracht was aan Adam en Eva gegeven. De aarde 

is nu al overbevolkt, men hoeft zich dus echt niet meer te 

vermenigvuldigen. Men is nu zelf verantwoordelijk met de keuze 
van een kind. Maar een kind is en blijft een geschenk van God! 

 
Lees voor: Psalm 139, vers 13 tot en met 18  Want Gij hebt 

mijn nieren gevormd, mij in de schoot van mijn moeder geweven. 
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Ik loof U, omdat ik gans wonderbaar ben toebereid, wonderbaar 
zijn uw werken; mijn ziel weet dat zeer wel. Mijn gebeente was 

voor U niet verholen, toen ik in het verborgene gemaakt werd, 

gewrocht in de diepten van het aardrijk; uw ogen zagen mijn 
vormeloos begin; in uw boek waren zij alle opgeschreven, de 

dagen, die geformeerd zouden worden, toen nog geen daarvan 
bestond. Hoe kostelijk zijn mij uw gedachten, o God, hoe 

overweldigend is haar getal. Wilde ik ze tellen, zij zijn talrijker dan 

het zand; als ik ontwaak, dan ben ik nog bij U.  
 

Voorwaar, voorwaar, ik zeg u in de almachtige naam van 
Yeshua HaMashiach, Jezus Christus: 

De ziel is reeds aanwezig vanaf het moment van de bevruchting. 

Daarom is een abortus moord! Men zondigt en kwetst de Schepper, 
de Vormer, als men abortus laat plegen. Voorwaar, wat is een leven 

waard? Ook een gebrekkig leven is een leven! 
 

Lees voor: Psalm 139, vers 1 tot en met 4  HERE, Gij doorgrondt 

en kent mij; Gij kent mijn zitten en mijn opstaan, Gij verstaat van 
verre mijn gedachten; Gij onderzoekt mijn gaan en mijn liggen, 

met al mijn wegen zijt Gij vertrouwd. Want er is geen woord op 

mijn tong, of, zie, HERE, Gij kent het volkomen. 
 

Voorwaar, een spiraaltje, dat een innesteling van een 
bevruchte eicel voorkomt, wordt door de Allerhoogste, 

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, ten strengste verboden! 

Voorwaar, wel mag er gebruik gemaakt worden - om een geboorte 
te voorkomen - van voorbehoedsmiddelen, zoals: condoom, de pil 

en de NuvaRing, die dezelfde werking hebben. Ook een operatieve 
ingreep, om niet zwanger te worden, is een eigen keuze en is 

toegestaan.  

 
Voorwaar, maar een bevruchting afbreken wordt gezien als 

moord! 

Voorwaar, als er om medische redenen een keuze gemaakt moet 
worden tussen het leven van een moeder of het kind – zo spreekt 

de Heer Yeshua HaMashiach, Jezus Christus – zal er voor gekozen 
worden voor het leven van de moeder! Voorwaar, 
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Lees voor: Spreuken 15, vers 9  De weg van de goddeloze is de 
HERE een gruwel, maar wie gerechtigheid najaagt, heeft Hij lief.  

 

Johannes 3, vers 17 en 18  Want God heeft zijn Zoon niet in de 
wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de 

wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet 
veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet 

heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. 

 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 

verdween. 
 

 

 

Aan u die Mij niet ziet en toch gelooft: Vrede zij 

u! 
 
BOODSCHAP GODS: ZO SPREEKT HIJ, DIE LEEFT: ZALIG ZIJ, DIE 

MIJ NIET GEZIEN HEBBEN EN TOCH GELOVEN!  

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 7 juli 2014 bracht een engel van de 

Heer, een bode engel Gods, de volgende boodschap over aan 
eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.  

 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Rafaël; ik ben 

een bode engel Gods. 
 

Laat deze boodschap bij u binnenkomen. 

Want het is noch van mijzelf afkomstig, noch van profeet Benjamin 
Cousijnsen, maar van uw Rabboeni, uw Meester, uw enige ware 

Koning der koningen van de hemel en aarde. Weest nederig en vol 
overgave. Open uw hart voor El Elohím, Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus. Hij is kadosh, kadosh, kadosh, heilig, heilig, heilig!  
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Zo spreekt Hij die leeft: Zalig zij, die Mij niet gezien hebben, 
en toch in Mij geloven! 

Voorwaar, Hermien, Alex, Ineke, David, Cinthia, Judith, Swetlana, 

en ook gij daar,  
 

Sirach 2, vers 7 tot en met 9  Jij die ontzag voor de Heer hebt, 
zie uit naar zijn ontferming en wijk niet af, dan val je niet. Jij die 

ontzag hebt voor de Heer, vertrouw op hem, dan valt je loon je niet 

uit handen. Jij die ontzag hebt voor de Heer, hoop op het goede, op 
ontferming en eeuwige vreugde, want eeuwige vreugde is het loon 

dat hij je schenkt.  
 

Tz’va’ot, vrede zij u! 

Voorwaar,  
 

Efeziërs 1, vers 4 tot en met 16  Hij heeft ons immers in Hem 
uitverkoren vóór de grondlegging der wereld, opdat wij heilig en 

onberispelijk zouden zijn voor zijn aangezicht. In liefde heeft Hij 

ons tevoren ertoe bestemd als zonen van Hem te worden 
aangenomen door Jezus Christus, naar het welbehagen van zijn wil, 

tot lof van de heerlijkheid zijner genade, waarmede Hij ons 

begenadigd heeft in de Geliefde. En in Hem hebben wij de 
verlossing door zijn bloed, de vergeving van de overtredingen, naar 

de rijkdom zijner genade, welke Hij ons overvloedig heeft bewezen 
in alle wijsheid en verstand, door ons het geheimenis van zijn wil te 

doen kennen, in overeenstemming met het welbehagen, dat Hij 

Zich in Hem had voorgenomen, om, ter voorbereiding van de 
volheid der tijden, al wat in de hemelen en op de aarde is onder 

één hoofd, dat is Christus, samen te vatten, in Hem, in wie wij ook 
het erfdeel ontvangen hebben, waartoe wij tevoren bestemd waren 

krachtens het voornemen van Hem, die in alles werkt naar de raad 

van zijn wil, opdat wij zouden zijn tot lof zijner heerlijkheid, wij, die 
reeds tevoren onze hoop op Christus hadden gebouwd. In Hem zijt 

ook gij, nadat gij het woord der waarheid, het evangelie uwer 

behoudenis, hebt gehoord; in Hem zijt gij, toen gij gelovig werdt, 
ook verzegeld met de heilige Geest der belofte, die een onderpand 

is van onze erfenis, tot verlossing van het volk, dat Hij Zich 
verworven heeft, tot lof zijner heerlijkheid. Daarom houd ook ik, 

gehoord hebbende van uw geloof in de Here Jezus en van uw liefde 
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tot al de heiligen, niet op te danken, u gedenkende bij mijn 
gebeden. 

 

Voorwaar,  
 

Psalm 94, vers 16 tot en met 19  Wie treedt voor mij op tegen 
de slechtaards? Wie stelt zich voor mij tegen de bedrijvers van 

ongerechtigheid? Indien de HERE mijn hulp niet was geweest, mijn 

ziel zou bijna in de stilte gewoond hebben. Als ik dacht: Mijn voet 
wankelt – dan ondersteunde mij uw goedertierenheid, o HERE. Bij 

de veelheid van mijn gedachten in mijn binnenste verkwikten uw 
vertroostingen mijn ziel.  

 

Jesaja 41, vers 10  Vrees niet, want Ik ben met u; zie niet angstig 
rond, want Ik ben uw God. Ik sterk u, ook help Ik u, ook 

ondersteun Ik u met mijn heilrijke rechterhand. 
 

Voorwaar, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, heeft u lief, 

onvoorwaardelijk lief! 
Voor u, die luistert: Hij legde Zijn Koninkrijk naast zich neer, en de 

kroon die Hij verdiende, veranderde Hij in een doornenkroon. En de 

straf van u, alles!, nam Hij op zich, al uw overtredingen, en Hij 
klaagde niet! Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, stierf voor u. Zijn 

liefde en lijden moet meer dan genoeg zijn, om uw relatie te blijven 
onderhouden met Hem, die u dicht aan Zijn boezem wil drukken en 

u wil zeggen: Ik heb je lief, voel je niet klein. Door Mijn sterven in 

jouw plaats is de toegang tot Mij en de Vader hersteld! 
 

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 
wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 
naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het 

licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever 
gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want 

een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het 
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licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de 
waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat 

zij in God verricht zijn. 

En vers 33 tot en met 36  Wie zijn getuigenis aanvaardt, heeft 
bezegeld, dat God waarachtig is. Want Hij, die God gezonden heeft, 

die spreekt de woorden Gods, want Hij geeft de Geest niet met 
mate. De Vader heeft de Zoon lief en heeft Hem alles in handen 

gegeven. Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven; doch wie aan 

de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn 
Gods blijft op hem “en op haar”.  

Johannes 4, vers 24  God is geest en wie Hem aanbidden, moeten 
aanbidden in geest en in waarheid. 

 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
 

 
 

Laatste waarschuwing Gods aan de kerk in 

Suriname, genaamd ‘Gods Bazuin’ 
 
AL HEET UW KERK ‘GODS BAZUIN’, ALS GIJ NIET DE BOODSCHAP 

VAN GOD SERIEUS NEEMT, DOORGEGEVEN AAN U OP 13 JUNI 
2014, VIA PROFEET BENJAMIN COUSIJNSEN UIT NEDERLAND, DAN 

IS UW KERK NIET GODS BAZUIN! 

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, welkom! Op 7 juli 2014 bracht een engel van God, een bode 

engel Gods, woord voor woord deze waarschuwende boodschap 
Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.  

 

Shalom! Kadosh, kadosh, kadosh, heilig, heilig, heilig is Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus van Nazareth!  

 
Voorwaar, in deze naam spreek ik wederom tot u, Suriname, 

en dit is tevens de laatste waarschuwing! 

In de laatste dagen is tot u gesproken door Gods ware 
eindtijdprofeet, Suriname. Hij is het, die tot u sprak, Gods 
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dienstknecht Benjamin Cousijnsen. Zo spreekt Yeshua HaMashiach, 
Jezus Christus, tot u. 

 

Uw kerk heet in Paramaribo, Suriname: ‘Gods Bazuin’. 
Op 13 juni 2014 bracht ik, Michaël, u een boodschap in de 

almachtige naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Als God 
de bazuin op 13 juni 2014 had laten horen, had gij het dan wel 

gehoord? En had gij gedaan wat God van u vraagt?  

Al heet uw kerk ‘Gods Bazuin’, als gij niet de boodschap van God 
serieus neemt, doorgegeven aan u op 13 juni 2014, via profeet 

Benjamin Cousijnsen uit Nederland, dan is uw kerk, Bazuin, niet 
Gods bazuin, maar een kerk bazuin vol waterdichte stopverf! 

Voorwaar,  

 
Johannes 1, vers 22 en 23  Zij zeiden dan tot hem: Wie zijt gij? 

Wij moeten toch antwoord geven aan hen, die ons gezonden 
hebben; wat zegt gij van uzelf? Hij zeide: Ik ben de stem van een 

die roept in de woestijn: Maakt recht de weg des Heren, gelijk de 

profeet Jesaja gesproken heeft. 
 

Voorwaar, zo heeft profeet Benjamin Cousijnsen ook nu tot u 

gesproken, Gods ware eindtijdprofeet! 
 

Johannes 8, vers 29  En die Mij gezonden heeft, is met Mij. Hij 
heeft Mij niet alleen gelaten, want Ik doe altijd wat Hem behaagt. 

 

Voorwaar,  
 

Hebreeën 2, vers 2 en 3  Want indien het woord, door 
bemiddeling van engelen gesproken, van kracht is gebleken, en 

elke overtreding en ongehoorzaamheid rechtmatige vergelding 

heeft ontvangen, hoe zullen wij dan ontkomen, indien wij geen 
ernst maken met zulk een heil, dat allereerst verkondigd is door de 

Here, en door hen, die het gehoord hebben, op betrouwbare wijze 

ons is overgeleverd. 
 

Voorwaar, profeet Benjamin zal twee werkers zenden naar 
uw land, Suriname, of gij nu meewerkt of niet! 
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Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, zal deze werkers drie maanden 
in uw land brengen, om zielen te redden, in de almachtige naam 

van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus! Voorwaar, wie een profeet 

zegent, worde gezegend. Maar als uw oren dicht zijn, en uw ogen 
verblind, en uw hart verhard, dan zal Hij, Yeshua HaMashiach, 

Jezus Christus, als gij u niet bekeert, afrekenen met deze 
onbruikbare Bazuin! Een bazuin hoeft geen bazuin te zijn, en een 

kerk is ook niet altijd een kerk. Maar het gaat er om, om wat er zit, 

binnenin, en is dit naar de wil van de Maker?  
Is de Bazuin echter onbruikbaar, en zit het vol stopverf, dan zal de 

Bazuin in het vuur geworpen worden. En de Here zal zeggen: 
Waarom? Daarom! Bekeer u, luister! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 

verdween. 
 

Zo spreekt de Here! 
De Heer spreekt zelf dus: Dit getuigt dan ook zeker van stopverf in 

de oren, zegt de Heer. En wie Mij, Yeshua HaMasiach, Jezus 

Christus, niet serieus neemt, en maar denkt, dat Ik altijd maar 
verwende kinderen knuffel, die heeft het goed mis! Ik geef ze 

opvoeding, maar gij wilt horen wat men wil horen, maar niet als het 

om terechtwijzing gaat, maar is het Mijn zegen, staat men vooraan! 
Huichelaars zijn ze, zegt de Here!  

Ook met zieltjes winnen komt gij ook niet in Mijn Koninkrijk! Ik kijk 
naar al uw werken, en boven alles naar uw hart. Ik de Here zal ook 

niet afwijken van Mijn missie.  

 
Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
 

 

Stop met het sturen van raketten op elkaar! 
 

WOORD VOOR WOORD BRACHT, OP DE LATE AVOND, EEN BODE 

ENGEL VAN GOD DEZE WAARSCHUWENDE BOODSCHAP GODS 
OVER AAN BENJAMIN COUSIJNSEN: DIT IS WAT GIJ MOET WETEN, 

ZOWEL GIJ, ISRAËL, ALS GIJ HAMAS, PALESTINA! 
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Volledige weergave: 
 

Hallo! Op 7 juli 2014 bracht een engel des Heren, een bode engel 

Gods, in de naam van Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, 
woord voor woord de volgende waarschuwende boodschap Gods 

over aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin 
Cousijnsen. 

 

Ruacha, Yeshu, Shalom, Israël! 
Ik ben de bode engel Gods, hoor naar de stem des Allerhoogsten. 

In Zijn naam breng ik u in overgave en nederigheid en heiligheid, in 
de almachtige naam van de opgestane Here der heren, de volgende 

boodschap over van uw Rabboeni en Meester. Zijn naam is Adonai, 

El Elohím, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, die leeft, de Zoon 
van God!  

 
Voorwaar, laat satan niet in uw sandalen lopen en u 

misleiden! 

 
Jesaja 42, vers 20 tot en met 24  Gij hebt wel veel gezien, maar 

gij hieldt het niet in gedachtenis; gij hebt de oren wel open gehad, 

maar gij hebt niet gehoord. De HERE had er behagen in ter wille 
van zijn gerechtigheid een grote, heerlijke onderwijzing te geven. 

Maar dit is een volk, beroofd en uitgeplunderd; men heeft hen allen 
in kerkerholen geboeid, in gevangenissen zijn zij weggeborgen; zij 

werden ten roof en er was geen redder; tot plundering en er was 

niemand die zeide: Geef terug. Wie onder u neemt dit ter ore, 
schenkt er aandacht aan en luistert in het vervolg? Wie heeft Jakob 

tot plundering overgegeven en Israël aan berovers? Is het niet de 
HERE, tegen wie wij gezondigd hebben, op wiens wegen zij niet 

hebben willen gaan, en naar wiens wet zij niet geluisterd hebben? 

 
Voorwaar! 

 

Romeinen 12, vers 9  De liefde zij ongeveinsd. Weest afkerig van 
het kwade, gehecht aan het goede. 

En vers 14  Zegent wie u vervolgen, zegent en vervloekt niet. 
En vers 17, 18 en 19  Vergeldt niemand kwaad met kwaad; hebt 

het goede voor met alle mensen. Houdt zo mogelijk, voor zover het 
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van u afhangt, vrede met alle mensen. Wreekt uzelf niet, geliefden, 
maar laat plaats voor de toorn, want er staat geschreven: Mij komt 

de wraak toe, Ik zal het vergelden, spreekt de Here. 

En vers 21  Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin 
het kwade door het goede. 

 
Voorwaar, dit is wat gij moet weten, zowel gij, Israël, als gij 

Hamas, Palestina. 

 
Exodus 20, vers 13  Gij zult niet doodslaan, “Israël”. 

 
Romeinen 15, vers 1  Wij, die sterk zijn, moeten de 

gevoeligheden der zwakken verdragen en niet onszelf behagen. 

 
Stop met het sturen van raketten op elkaar! 

 
Johannes 3, vers 17  Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld 

gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld 

door Hem behouden worde. 
 

Voorwaar, gij daar, Israël, en zowel Hamas, moet 

vredeonderhandelingen voeren en zich bekeren! 
Voorwaar, geef geen giften aan Israël, want men moet zich 

bekeren. God komt de wrake toe! Profeet Benjamin Cousijnsen had 
u de vorige keer ook gewaarschuwd. Voorwaar, kadosh, heilig is 

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus! 

 
Johannes 14, vers 15  Wanneer gij Mij liefhebt, zult gij mijn 

geboden bewaren. 
En vers 6  Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en 

het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij. 

 
Voorwaar, mijn naam is Revelados. 

 

Kolossenzen 3, vers 1 tot en met 4  Indien gij dan met Christus 
opgewekt zijt, zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus is, 

gezeten aan de rechterhand Gods. Bedenkt de dingen, die boven 
zijn, niet die op de aarde zijn. Want gij zijt gestorven en uw leven is 
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verborgen met Christus in God. Wanneer Christus verschijnt, die 
ons leven is, zult ook gij met Hem verschijnen in heerlijkheid. 

 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 
verdween. 

 
 

 

En wat is uw bestemming? 
 

WAT GAAT UW BESTEMMING WORDEN? IEDEREEN TREFT EEN 

ZELFDE LOT, ZOWEL MENS ALS DIER. ECHTER, DANKZIJ YESHUA 
HAMASIACH, DIE 'DE PRIKKEL DES DOODS OVERWON', IS ER 

EEUWIG LEVEN. KIES WAT UW BESTEMMING WORDT! 
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, welkom! Op 8 juli 2014 bracht een engel des Heren, een 
bode engel Gods, woord voor woord aan profeet Benjamin 

Cousijnsen de volgende boodschap Gods over. 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Lovesadai en 

ik ben een bode engel Gods.  
 

En terwijl ik u zag, sprak de Almachtige: Geef deze 
boodschap door! 

Voor u die hoort, u mag zich onderzoeken. 

 
Prediker 9, vers 1 tot en met 6  Voorzeker, dit alles nam ik ter 

harte en dit alles onderzocht ik: dat de rechtvaardigen en de wijzen 
met hun werken in Gods hand zijn, zowel liefde als haat; de mens 

weet niets van wat voor hem ligt. Alles is gelijk voor allen, 

eenzelfde lot treft de rechtvaardige en de goddeloze, de goede en 
de reine, alsook de onreine; hem die offert, en hem die niet offert; 

het gaat de goede evenals de zondaar, hem die zweert, als hem die 

de eed schuwt. Dit is het ergste, dat onder de zon geschiedt: dat 
allen eenzelfde lot treft; daarom is het hart der mensenkinderen vol 
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boosheid en is er verdwaasdheid in hun hart hun leven lang; en 
daarna gaat het naar de doden. Want voor al wie tot de levenden 

behoort, is er hoop, immers een levende hond is beter dan een 

dode leeuw. De levenden weten tenminste, dat zij sterven moeten, 
maar de doden weten niets; zij hebben geen loon meer te wachten, 

zelfs hun nagedachtenis is vergeten. Zowel hun liefde als hun haat 
en hun naijver zijn reeds lang vergaan; en zij hebben nimmer deel 

aan iets, dat onder de zon geschiedt. 

 
Voorwaar, er is één en hetzelfde lot dus, zowel voor de 

goddeloze als de Christen, de goede reine, en de onreine 
mens.  

Dit lot is de dood, zowel voor het dier als wel de mens. 

 
Johannes 3, vers 19 tot en met 21  Dit is het oordeel, dat het 

licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever 
gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want 

een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het 

licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de 
waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat 

zij in God verricht zijn. 

 
1 Korinthiërs 15, vers 51 tot en met 58  Zie, ik deel u een 

geheimenis mede. Allen zullen wij niet ontslapen, maar allen zullen 
wij veranderd worden, in een ondeelbaar ogenblik, bij de laatste 

bazuin, want de bazuin zal klinken en de doden zullen 

onvergankelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd worden. 
Want dit vergankelijke moet onvergankelijkheid aandoen en dit 

sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. En zodra dit vergankelijke 
onvergankelijkheid aangedaan heeft, en dit sterfelijke 

onsterfelijkheid aangedaan heeft, zal het woord werkelijkheid 

worden, dat geschreven is: De dood is verzwolgen in de 
overwinning. Dood, waar is uw overwinning? Dood, waar is uw 

prikkel? De prikkel des doods is de zonde en de kracht der zonde is 

de wet. Maar Gode zij dank, die ons de overwinning geeft door onze 
Here Jezus Christus. Daarom, mijn geliefde broeders, weest 

standvastig, onwankelbaar, te allen tijde overvloedig in het werk 
des Heren, wetende, dat uw arbeid niet vergeefs is in de Here.  
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Voorwaar, ook zullen vele levenden niet sterven, maar 
weggenomen worden. 

En ook zullen vele doden opgewekt worden en ook weggenomen 

worden. Dit zal geschieden! Dit noemt men de Opname, of de 
Wegrukking, of de Rapture. Zij, die Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus, aangenomen en beleden hebben met hun hart en wandel, 
zullen eeuwig leven! 

 

Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld 
gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een 

ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. 
 

Prediker 9, vers 7 tot en met 12  Welaan dan, eet uw brood met 
vreugde en drink uw wijn met een vrolijk hart, want als gij dit doet, 

dan heeft God dit reeds lang zo gewild. Laten uw klederen te allen 

tijde wit zijn en olie ontbreke niet op uw hoofd. Geniet het leven 
met de vrouw die gij liefhebt, al de dagen des ijdelen levens, die Hij 

u geeft onder de zon, al uw ijdele dagen, want dat is uw deel onder 

de levenden en bij het zwoegen, waarmee gij u aftobt onder de 
zon. Al wat uw hand vindt om naar uw vermogen te doen, doe dat, 

want er is geen werk of overleg of kennis of wijsheid in het 
dodenrijk, waarheen gij gaat. Wederom zag ik onder de zon, dat 

niet de snelsten de wedloop winnen, noch de sterksten de strijd, 

noch ook de wijzen het brood, noch ook de schranderen de rijkdom, 
noch ook de verstandigen de gunst, want tijd en toeval treffen hen 

allen. Want ook de mens kent zijn tijd niet, evenmin als de vissen, 
die in het verraderlijke net gevangen worden, evenmin als de 

vogels, die in het klapnet gevangen worden. Evenals zij worden de 

mensenkinderen verstrikt ten tijde des kwaads, als dit hen 
plotseling overvalt. 

 

Voorwaar, het lot van allen is de dood. 
Maar omdat de prikkel des doods overwonnen is door de Zoon van 

God, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, zijn er voor elk mens 
maar twee wegen: de hemel of de hel! Kiest u voor of tegen?  

De keuze is aan u! 
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Mattheüs 7, vers 13  Gaat in door de enge poort, want wijd is de 

poort en breed de weg, die tot het verderf leidt, en velen zijn er, 

die daardoor ingaan.  
Mattheüs 10, vers 38 en 39  En wie zijn kruis niet opneemt en 

achter Mij gaat, is Mij niet waardig. Wie zijn leven vindt, zal het 
verliezen, maar wie zijn leven verliest om Mijnentwil, zal het 

vinden. 

 
Zo spreekt de Heer tot u: En waar ligt uw lot, uw 

bestemming? 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 

verdween. 

 
 

 

Velen brengen u alleen een toetje! 
 

BOODSCHAP GODS: VELEN ETEN EERST WAT LEKKER IS, EN ZIJN 
ZO VERWEND DAT MEN ALLEEN DATGENE SPREEKT, WAT ALS 

MUZIEK IN DE OREN KLINKT! 

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, welkom! Op 9 juli 2014 bracht een engel van God, een bode 

engel Gods, woord voor woord deze boodschap over aan 
eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 

 

Ruacha, Yeshu, Shalom! Ik begroet u in de wonderbare, almachtige 
naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus.  

 
Voorwaar, “God is liefde”, verkondigt men. 

Liefde hier en liefde daar, en men spreekt: 

 
1 Johannes 4, vers 9  Hierin is de liefde Gods jegens ons 

geopenbaard, dat God zijn eniggeboren Zoon gezonden heeft in de 

wereld, opdat wij zouden leven door Hem. 
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1 Timotheüs 2, vers 4  Die wil, dat alle mensen behouden worden 
en tot erkentenis der waarheid komen. 

 

Voorwaar, het evangelie is de blijde, rijke boodschap. 
En in de boodschap hoort gij vaak, dat er redding is voor iedere 

zondaar, die zich bekeert. 
 

Hebreeën 11, vers 6  Maar zonder geloof is het onmogelijk Hem 

welgevallig te zijn. Want wie tot God komt, moet geloven, dat Hij 
bestaat en een beloner is voor wie Hem ernstig zoeken. 

 
En nu ga ik na dit toetje naar het hoofdgerecht! 

Velen eten eerst wat lekker is, en zijn zó verwend, dat men alleen 

datgene spreekt, wat als muziek in de oren klinkt. “Dank u, Jezus! 
Halleluja!” Voorwaar, velen brengen u alleen een toetje: het deel 

van het evangelie, wat men graag wil horen en er overheerlijk 
uitziet. En men past de kerkregels gewoon aan naar de gelijkenis 

van de wereld, met wereldse activiteiten. Alles kan, God is liefde! 

Zelfs doet men aan voetbalafgoderij mee en het tegennatuurlijke, 
want ‘Echt alles kan!’ denkt men. 

 

2 Timotheüs 4, vers 1 tot en met 5  Ik betuig u nadrukkelijk 
voor God en Christus Jezus, die levenden en doden zal oordelen, 

met beroep zowel op zijn verschijning als op zijn koningschap: 
verkondig het woord, dring erop aan, gelegen of ongelegen, 

wederleg, bestraf en bemoedig met alle lankmoedigheid en 

onderrichting. Want er komt een tijd, dat de mensen de gezonde 
leer niet meer zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend 

is, naar hun eigen begeerte zich tal van leraars zullen bijeenhalen, 
dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de 

verdichtsels keren. Blijf gij echter nuchter onder alles, aanvaard het 

lijden, doe het werk van een evangelist, verricht uw dienst ten 
volle. 

 

Voorwaar, velen keren zich af, omdat profeet Benjamin 
Cousijnsen met een volle driegangenmenu aankomt…  

Dat is te zwaar, zoveel voedsel! Men spreekt er niet over, dat alle 
oordelen, die uitgevoerd worden, extremer worden en dat wat 

profeet Benjamin zei, onder andere over Indonesië, Filipijnen, 
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Verenigde Staten, Israël en vele andere landen, ja, alles wat 
voorzegd is door hem, daadwerkelijk zich vervulde! Voorwaar, vele 

kerken gaan niet voor het volledige menu, want dan gaat dat hen 

zielen kosten en bovenal inkomsten! Men doet er alles aan om de 
kerk Gods vol te krijgen, maar het blijft bij een toetje. 

 
Efeziërs 4, vers 11, 12 en 13  En Hij heeft zowel apostelen als 

profeten gegeven, zowel evangelisten als herders en leraars, om de 

heiligen toe te rusten tot dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam 
van Christus, totdat wij allen de eenheid des geloofs en der volle 

kennis van de Zoon Gods bereikt hebben, de mannelijke rijpheid, 
de maat van de wasdom der volheid van Christus. 

 

Voorwaar, mijn naam is Lovesadai; God is niet alleen Love, 
maar ook een God van gerechtigheid!  

En God laat zich niet voor de gek houden, niet door een gelovige of 
een ongelovige. In één op de honderd kerken is er slechts één kerk, 

waar een profeet Gods welkom is! En een profeet laat men ook 

liever uit hun midden. Al spreekt hij ook de waarheid Gods, men 
vreest voor de inkomsten! Dit telt niet voor alle kerken. 

 

Voorwaar, bestel het boek ‘RUACHA, YESHU, SHALOM!’ van 
profeet Benjamin Cousijnsen. 

En ontdek zelf, dat Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, ervoor 
gekozen heeft om wederom, via Benjamin Cousijnsen, de mensheid 

toe te spreken. En zoals Zijn boodschappen ook toen gezonden 

werden naar Gods profeten, zo ontvangt ook nu eindtijdprofeet 
Benjamin Cousijnsen deze boodschappen!  

Mijn naam is Lovesadai en ben een bode engel Gods! 
 

Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld 

gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een 
ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde. 

 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 

verdween. 
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Luister, zo spreekt de Heer, Israël en Hamas, tot 

u! 
 
WAARSCHUWENDE BOODSCHAP VAN GOD, GERICHT AAN ISRAËL 

EN HAMAS: VOORWAAR, ZO SPREEKT YESHUA HAMASIACH, JEZUS 
CHRISTUS! MAAR OOK GIJ DAAR, HAMAS, STOP MET VUREN, 

ZOWEL ISRAËL! 

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 9 juli 2014 bracht een engel Gods, een 

bode engel van de almachtige God, de God van Abraham, Izaäk en 
Jakob, de volgende boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin 

Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus.  
 

Voorwaar, geprezen zij de Almachtige! 

 
Jesaja 41, vers 21  Brengt uw rechtsgeding voor, zegt de HERE; 

voert uw bewijsgronden aan, zegt de Koning van Jakob. 
 

Voorwaar, Israël, 

 
Jesaja 41, vers 4  Wie heeft dit bewerkt en tot stand gebracht? 

Hij, die de geslachten van de aanvang af heeft geroepen; Ik, de 
HERE, die de eerste ben, en bij de laatsten ben Ik dezelfde. 

Jesaja 42, vers 23  Wie onder u neemt dit ter ore, schenkt er 

aandacht aan en luistert in het vervolg? 
Jesaja 43, vers 8  Doet het volk uitgaan, dat blind is, al heeft het 

ook ogen, en dat doof is, al heeft het ook oren. 
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Voorwaar, ik ben een bode engel Gods en mijn naam is 
Macarina.  

Wees heilig, kadosh! en nederig voor uw Rabboeni, uw Meester, 

Adonai, El Elohím, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus.  
 

Voorwaar, Israël, 
 

Wijsheid 11, vers 8 en 9  Door hen dorst te laten lijden liet u hun 

zien hoe u hun vijanden had gestraft. Pas toen zij zelf op de proef 
werden gesteld, ook al was het met een milde straf, begrepen zij 

tot welke foltering het vonnis had geleid dat u in uw toorn over de 
goddelozen had geveld. 

Wijsheid 3, vers 1  De zielen van de rechtvaardigen zijn in Gods 

hand, geen marteling kan hun deren. 
 

Voorwaar, Israël, waarom luistert gij niet? 
Genesis 2, vers 7  Toen formeerde de HERE God de mens van stof 

uit de aardbodem en blies de levensadem in zijn neus; alzo werd de 

mens tot een levend wezen. 
 

Voorwaar, zo spreekt Yeshua HaMashiach, Jezus Christus: 

Maar ook gij daar, Hamas, stop met vuren, zowel Israël! Als gij 
door blijft gaan, zal Israël zich met het recht van de God van al wat 

leeft, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, u tot een woestijn 
maken! 

 

Jesaja 42, vers 13  De HERE trekt uit als een held; als een 
krijgsman doet Hij de strijdlust ontbranden; Hij heft de strijdkreet 

aan, ja schreeuwt die uit; Hij betoont Zich een held tegen zijn 
vijanden. 

 

1 Makkabeeën 3, vers 3 tot en met 6  Hij verbreidde de roem 
van zijn volk. Als een reus trok hij ten strijde, gehuld in een harnas, 

omgord met wapentuig, hij verdedigde zijn kamp met het zwaard. 

Hij vocht als een jonge leeuw, brullend wierp hij zich op zijn prooi. 
Hij maakte jacht op wettelozen, onderdrukkers van zijn volk dreef 

hij het vuur in. Wetsverachters deed hij beven van angst, hij 
ontstelde de aanstichters van het kwaad. Zo leidde hij zijn volk 

naar de bevrijding.  
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Voorwaar, bekeer u! Zo spreekt de Heer. 

 

Spreuken 1, vers 32 en 33  Want de afkerigheid der 
onverstandigen zal hen doden, de zorgeloosheid der dwazen zal hen 

te gronde richten. Maar wie naar mij luistert, zal gerust wonen, 
beveiligd tegen de verschrikking van het onheil.  

Spreuken 3, vers 7  Wees niet wijs in eigen ogen, vrees de HERE en 

wijk van het kwaad.  
 

Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, 
dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die 

in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. 

Johannes 10, vers 27  Mijn schapen horen naar mijn stem en Ik ken 
ze en zij volgen Mij. 

 
Luister! Zo spreekt de Heer. 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 
 

 

De Here heeft uw ziel gezien en zal u herstellen! 
 

GIJ DAAR, DIE LUISTERT, DEZE BIJZONDERE BOODSCHAP IS 

VOOR U! YESHUA HAMASIACH SPREEKT TOT U EN KENT U ALS 
GEEN ANDER; DE HERE HEEFT UW ZIEL GEZIEN EN ZAL U 

HERSTELLEN! 
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 10 juli 2014 bracht een bode engel 
Gods in de naam van Jezus Christus, Yeshua HaMashiach, woord 

voor woord deze bijzondere boodschap Gods over aan 

eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Mijn 
naam is Charkadia; ik ben een bode engel Gods.  
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Voorwaar, gij die luistert, vol overgave en in nederigheid en 

zachtmoedigheid ziet uw Rabboeni, uw Meester, u aan… 

Terwijl gij bidt in nederigheid en met een open hart, lopen de 
tranen over uw wangen. Voorwaar, Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus, kent uw hart als geen ander en zegt tot u: 
 

Jesaja 49, vers 16  Zie, Ik heb u in mijn handpalmen gegrift, uw 

muren zijn bestendig vóór Mij. 
 

Voorwaar, Gods geliefde, gij weent en zijt zo ongelukkig! 
 

Psalm 55, vers 13 tot en met 15  Want het is geen vijand, die 

mij smaadt; dat zou ik dragen; het is niet mijn hater, die zich over 
mij verheft; voor hem zou ik mij verbergen. Maar gij zijt het, een 

mens – mijns gelijke, mijn vriend en vertrouwde: wij, die samen 
vertrouwelijke omgang genoten, die in het feestgewoel gingen naar 

Gods huis.  

 
Voorwaar, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, ziet uw 

verdriet en uw geestelijke verwondingen in uw ziel. 

Niemand ziet het en begrijpt het, wat het met u doet. Het lijkt op 
een gezwel, dat telkens meer pijn doet! 

 
Psalm 59, vers 4 en 5  Want zie, zij loeren op mijn leven; sterken 

willen op mij aanvallen, zonder mijn overtreding en zonder mijn 

zonde, HERE; zonder dat er ongerechtigheid is, lopen zij toe en 
stellen zich op. Waak op, mij ter hulpe, en zie.  

Psalm 58, vers 7  O, God, verbrijzel hun tanden in hun mond, sla 
de hoektanden der jonge leeuwen uit, HERE. 

En vers 12  En de mensen zullen zeggen: Toch is er loon voor de 

rechtvaardige, toch is er een God, die recht doet op aarde.  
Psalm 57, vers 2 tot en met 4  Wees mij genadig, o God, wees mij 

genadig, want bij U schuilt mijn ziel; ja, in de schaduw van uw 

vleugelen zal ik schuilen, totdat het onheil voorbij is. Ik roep tot 
God, de Allerhoogste, tot God, die het voor mij voleindigt. Hij zal 

van de hemel zenden en mij verlossen, als Hij te schande gemaakt 
heeft wie mij vertrapt; sela, God zal zijn goedertierenheid en 

waarheid zenden.  
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Psalm 23, vers 4  Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik 
vrees geen kwaad, want Gij zijt bij mij; uw stok en uw staf, die 

vertroosten mij.  

De bode engel Gods sprak verder, 
 

Voorwaar, Gods geliefde, gij voelt u gekwetst en verraden, 
maar ook Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, kende dit 

gevoel. 

Kom maar, breng alles maar bij uw Rabboeni, Adonai, El Elohím, 
Yeshua HaMashiach, Jezus Christus van Nazareth. Voorwaar, gij zijt 

bijzonder voor Hem en voorwaar, de Here heeft uw ziel gezien en 
zal voor herstel zorgen en bevrijding voor uw ziel! Zou Hij nu niet 

ingrijpen, dan zoudt gij geestelijk vermoord worden, en dit komt 

overeen met Exodus 20, vers 13  Gij zult niet doodslaan, één van 
de geboden. Voorwaar, wees sterk! 

 
Spreuken 28, vers 5 en 6  Boze lieden verstaan het recht niet, 

maar wie de HERE zoeken, verstaan alles. Beter een arme die in 

oprechtheid wandelt, dan iemand die verkeerde wegen gaat, al is 
hij rijk.  

En vers 1  De goddeloze gaat op de vlucht, zonder dat iemand 

vervolgt, maar de rechtvaardige voelt zich veilig als een jonge 
leeuw.  

 
Johannes 3, vers 17  Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld 

gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld 

door Hem behouden worde. 
Johannes 8, vers 29  En die Mij gezonden heeft, is met Mij. Hij 

heeft Mij niet alleen gelaten, want Ik doe altijd wat Hem behaagt. 
Johannes 10, vers 11  Ik ben de goede herder. De goede herder zet 

zijn leven in voor zijn schapen. 

 
Voorwaar, Gods wegen hebben soms vreemde kronkels, 

maar het is de beste weg! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 
verdween. 

 
Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen 
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Kom ruiter, laten wij afrekenen! 
 

DE HEER, ADONAI, EL ELOHÍM, YESHUA HAMASIACH, JEZUS 

CHRISTUS, DE ZOON VAN GOD, TROK EROP UIT TEN STRIJDE! 
VOORWAAR, MET GROTE KRACHT KWAM HIJ, OM HET BEEST, DE 

DRAAK, DIE DE AARDE EN VELE PLANETEN IN ZIJN MACHT HAD, TE 
OVERWINNEN! 

 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Ik ben profeet Benjamin Cousijnsen. Op 
10 juli 2014 kreeg ik de volgende boodschap van een bode engel 

Gods, die ik graag met u wil delen.  
 

Ruacha, Yeshu, Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van 

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 
Casana en ik ben een bode engel Gods. 

 
Voorwaar, men sloeg de ogen op en zag een Ruiter op een 

oogverblindend wit paard, die erop uittrok ten strijde. 

Donderslagen en bliksemschichten waren met Adonai, El Elohím, 
Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, de Zoon van God! Voorwaar, 

met grote kracht en macht kwam Hij om het beest, de Draak, die 

de aarde en vele planeten in zijn macht had, te overwinnen. En alle 
overheden en heersers der duisternis, en angels van de 

schorpioenen, en hun staarten, deden Yeshua HaMashiach, Jezus 
Christus, niets! Ook al hadden velen gedaanten als sprinkhanen!  

 

Hij, deze witte Ruiter, had de haren witter dan wol en 
sneeuw.  

Vanwege de bliksemschichten, flitsen en kracht waren zijn ogen een 
vuurvlam. Voorwaar, Zijn mond sprak, en uit de mond kwam een 

vonnis, en, door Zijn woorden als een zwaard, viel men neer en 

verloor zijn kracht! Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, zei: 
Kadosh, kadosh, kadosh, heilig, heilig, heilig ben Ik, Yeshua 
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HaMashiach, Jezus Christus! Want geen woord, dat van God komt, 
zal zeker niet krachteloos wezen. Ik en de Vader zijn één! Ik ben 

kadosh, heilig.  

 
Voorwaar, elke boze geest is aan Mij onderworpen! 

 
Lukas 10, vers 19 tot en met 20  Zie, Ik heb u macht gegeven 

om op slangen en schorpioenen te treden en tegen de gehele 

legermacht van de vijand; en niets zal u enig kwaad doen. Evenwel, 
verheugt u niet hierover, dat de geesten zich aan u onderwerpen, 

maar verheugt u, dat uw namen staan opgetekend in de hemelen. 
 

Efeziërs 6, vers 10  Voorts, weest krachtig in de Here en in de 

sterkte zijner macht.  
 

Gij zijt meer dan overwinnaar! 
Voorwaar, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, zegt u: Ik heb Mijn 

leven gegeven en gestreden voor u. Kom ruiter, laten we afrekenen 

met het kwaad! En Ik heb u gekocht en betaald met Mijn kostbaar 
Bloed.  

Voorwaar, ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, 

Shalom!  
 

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 
 

 

Onderhandel, stel een stoptijd in! 
 

11-07-2014  PROFETISCHE WAARSCHUWING AAN ISRAËL EN 

HAMAS EN HAMASLEIDER MAHMOUD, ZO SPRAK YESHUA 
HAMASIACH, JEZUS CHRISTUS, TOT ISRAËL EN DE PALESTIJNEN: 

ONDERHANDEL, STEL EEN STOPTIJD IN; HOOR WAT ER GAAT 

GEBEUREN! 
 

 
Volledige weergave: 
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Hallo! Deze waarschuwing, deze waarschuwing van de almachtige 
God zelf, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, werd door een 

engel des Heren, een bode engel Gods, woord voor woord aan 

eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen overgeleverd. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare en almachtige naam van 
Yeshua HaMashiach, Jezus Christus! Voorwaar, ik ben Michaël, een 

bode engel Gods.  

 
Voorwaar, men gebruikt zijn eigen kinderen als menselijke 

schilden, en sommige Hamasstrijders sluipen dichter bij de 
grens.  

Voorwaar, en president Mahmoud Abbas zet alles in om Israël te 

vernietigen! Er is opdracht gegeven aan strijders, om als burger 
Israël binnen te komen en als moordmachine velen te vermoorden. 

President Mahmoud zelf wil het land uit en weigert te luisteren naar 
de God van Abraham, Izaäk en Jakob, de God van Israël! Ook 

luistert Hamasleider Mahmoud zelfs niet naar de profeet van de 

laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. Men moet stoppen met 
raketten afvuren, maar onderhandelen!  

 

Voorwaar, zo sprak Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, tot 
Israël en de Palestijnen: Onderhandel, stel een stoptijd in! 

Voorwaar, mijn naam is Michaël. Als gij nu weigert te luisteren, zal 
ik, Michaël, een leger engelen moeten zenden, om in te grijpen, en 

zult u, Mahmoud, omkomen, al vlucht gij uw land uit! Wie niet wil 

horen, gaat verloren. Bekeer u, voordat velen omkomen vanwege 
uw trots! Voorwaar, zelfs al denkt gij, Hamas, zowel Israël, ‘Ik zal 

gehoor geven’, dan nog zult gij verantwoording moeten afleggen 
voor de vele verloren zielen! O wee! Maar de schuldige zijt gij, die 

niet luistert en Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, niet heeft 

aangenomen. 
 

Johannes 3, vers 17  Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld 

gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld 
door Hem behouden worde.  

En vers 35 en 36  De Vader heeft de Zoon lief en heeft Hem alles in 
handen gegeven. Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven; doch 
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wie aan de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de 
toorn Gods blijft op hem. 

Johannes 9, vers 5  Zolang Ik in de wereld ben, ben Ik het licht der 

wereld. 
Johannes 8, vers 43 tot en met 45  Waarom begrijpt gij niet wat Ik 

zeg? Omdat gij mijn woord niet kunt horen. Gij hebt de duivel tot 
vader en wilt de begeerten van uw vader doen. Die was een 

mensenmoorder van den beginne en staat niet in de waarheid, 

want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, 
spreekt hij naar zijn aard, want hij is een leugenaar en de vader der 

leugen. Maar omdat Ik u de waarheid zeg – Mij gelooft gij niet. 
 

Voorwaar, dit is de volle waarheid! 

Bekeer u, stop met moorden!  
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de engel des Heren, en 

verdween. 
 

 

 

Voorwaar, ‘uw hart’, die moet besneden zijn! 
 

OPENBARENDE BOODSCHAP GODS: VOORWAAR, UW HART DIE 
MOET BESNEDEN ZIJN! HOU DIT VOOR OGEN: ALS GIJ BESNEDEN 

ZIJT IN UW HART, DAN IS EEN BESNIJDENIS VAN HET OUDE 

VERBOND ONNODIG! 
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Op maandag 14 juli 2014 bracht een 
engel des Heren, een bode engel Gods, woord voor woord deze 

openbarende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin 
Cousijnsen.  

 

Ruacha, Yeshu, Shalom!  
Hoor de stem, die roept: Kadosh, kadosh, kadosh, heilig, heilig, 

heilig is Adonai, El Elohím, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, de 

Zoon van God. Voorwaar,  
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Lukas 1, vers 37  Want geen woord, dat van God komt, zal 
krachteloos wezen. 

 

Voorwaar, voorwaar, ik zeg u,  
 

Openbaring 22, vers 16  Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden, om 
ulieden dit te betuigen voor de gemeenten. Ik ben de wortel en het 

geslacht van David, de blinkende morgenster. 

 
Voorwaar, Jezus Christus, Yeshua HaMashiach, zegt u: Vrees 

niet, want ook nu ben Ik Dezelfde! 
Voorwaar, ik ben een bode engel Gods en mijn naam is Misadai, en 

ben uitgezonden om tot u te spreken. 

 
Openbaring 22, vers 6  En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn 

getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der 
profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen 

hetgeen weldra geschieden moet. 

 
Voorwaar, neem Gods woorden serieus! 

 

Kolossenzen 2, vers 6 tot en met 15  Nu gij Christus Jezus, de 
Here, aanvaard hebt, wandelt in Hem, geworteld en dan 

opgebouwd wordend in Hem, bevestigd wordend in het geloof, 
zoals u geleerd is, overvloeiende in dankzegging. Ziet toe, dat 

niemand u medeslepe door zijn wijsbegeerte en door ijdel bedrog in 

overeenstemming met de overlevering der mensen, met de 
wereldgeesten en niet met Christus, want in Hem woont al de 

volheid der godheid lichamelijk; en gij hebt de volheid verkregen in 
Hem, die het hoofd is van alle overheid en macht. In Hem zijt gij 

ook met een besnijdenis, die geen werk van mensenhanden is, 

besneden door het afleggen van het lichaam des vlezes, in de 
besnijdenis van Christus, daar gij met Hem begraven zijt in de 

doop. In Hem zijt gij ook mede opgewekt door het geloof aan de 

werking Gods, die Hem uit de doden heeft opgewekt. Ook u heeft 
Hij, hoewel gij dood waart door uw overtredingen en 

onbesnedenheid naar het vlees, levend gemaakt met Hem, toen Hij 
ons al onze overtredingen kwijtschold, door het bewijsstuk uit te 

wissen, dat door zijn inzettingen tegen ons getuigde en ons 
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bedreigde. En dat heeft Hij weggedaan door het aan het kruis te 
nagelen: Hij heeft de overheden en machten ontwapend en openlijk 

tentoongesteld en zo over hen gezegevierd.  

 
Prijs Adonai, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, voor Zijn 

overwinning! 
Voorwaar,  

 

Genesis 17, vers 9 tot en met 12  Voorts zeide God tot 
Abraham: En wat u aangaat, gij zult mijn verbond houden, gij en 

uw nageslacht, in hun geslachten. Dit is mijn verbond, dat gij zult 
houden tussen Mij en u en uw nageslacht: dat bij u al wat 

mannelijk is besneden worde; gij zult het vlees van uw voorhuid 

laten besnijden, en dat zal tot een teken van het verbond zijn 
tussen Mij en u. Wie acht dagen oud is, zal bij u besneden worden, 

al wat mannelijk is in uw geslachten: zowel wie in uw huis geboren 
is, als wie van enige vreemdeling voor geld is gekocht, doch niet 

van uw nageslacht is.  

 
Voorwaar, nu gaat het niet meer om het oude verbond, maar 

om besneden te worden in uw hart. 

 
Kolossenzen 2, vers 20  Indien gij met Christus afgestorven zijt 

aan de wereldgeesten, waartoe laat gij u, alsof gij in de wereld 
leefdet, geboden opleggen. 

 

Psalm 119, vers 32  Ik zal de weg uwer geboden lopen, want Gij 
verruimt mij het hart.  

 
Ezechiël 36, vers 26  Een nieuw hart zal Ik u geven en een 

nieuwe geest in uw binnenste; het hart van steen zal Ik uit uw 

lichaam verwijderen en Ik zal u een hart van vlees geven. 
 

Mattheüs 5, vers 8  Zalig de reinen van hart, want zij zullen God 

zien. 
 

Voorwaar, uw hart, die moet besneden zijn! 
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Handelingen 2, vers 38  En Petrus antwoordde hun: Bekeert u en 
een ieder van u late zich dopen op de naam van Jezus Christus, tot 

vergeving van uw zonden, en gij zult de gave des heiligen Geestes 

ontvangen. 
 

Lukas 21, vers 34  Ziet toe op uzelf, dat uw hart nimmer 
bezwaard worde door roes en dronkenschap en zorgen voor 

levensonderhoud, en die dag niet plotseling over u kome, als een 

strik. 
 

Voorwaar, houd dit voor ogen: 
Als gij besneden zijt in uw hart, dan is een besnijdenis van het oude 

verbond onnodig. Maar men is daar uit hygiënisch oogpunt wel vrij 

in. Het gaat hierom: 
 

Mattheüs 6, vers 21  Want, waar uw schat is, daar zal ook uw 
hart zijn. 

 

Johannes 3, vers 16 tot en met 18  Want alzo lief heeft God de 
wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 

naam van de eniggeboren Zoon van God.   

 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 

verdween. 
 

SHALOM 

 
 

 

Onthulling van hemelse grotschatten en veel 

meer! 
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BOODSCHAP GODS: IK ONTSLUIER EN NEEM DE BEDEKKING WEG! 
VOORWAAR, IK RAAD U AAN, ALS GIJ EEN HOKJESDENKER BENT 

EN NOG VASTZIT, OM DEZE BOODSCHAP TE BEGRIJPEN, 

DEZE BOODSCHAP TE VERLATEN. 
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Op maandag 14 juli 2014 bracht een 
engel van God, een bode engel Gods, woord voor woord deze 

onthullende boodschap over de hemel over aan eindtijdprofeet 
Benjamin Cousijnsen. 

 

Shalom! Ruacha, Yeshu, Shalom! Mijn naam is Merari en ben een 
bode engel Gods. En ik kom in de almachtige naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus.  
 

Voorwaar, als gij die luistert afstemt op de God van 

Abraham, Izaäk en Jakob, en uw hart opent, zult gij 
begrijpen, dat Hij niet alleen toen sprak, maar vooral nu in 

de eindtijd via profeet Benjamin Cousijnsen.  

Voorwaar, ik ontsluier, neem de bedekking weg. Ik raad u aan, als 
gij een hokjesdenker bent en nog vastzit, om deze boodschap te 

begrijpen, deze boodschap te verlaten. Voorwaar, 
 

Efeziërs 4, vers 10  Hij, die nedergedaald is, Hij is het ook, die is 

opgevaren ver boven alle hemelen, om alles tot volheid te brengen. 
 

1 Korinthiërs 2, vers 9  Maar, gelijk geschreven staat: Wat geen 
oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en wat in geen 

mensenhart is opgekomen, al wat God heeft bereid voor degenen, 

die Hem liefhebben.  
 

Voorwaar, ik openbaar u nieuwe dingen! 

Profeet Benjamin zag ooit, samen in de hemel met Camiera, een 
bode engel Gods, een prachtige waterval. Daar achter de waterval 

was een ingang. Meteen sprongen er links en rechts vuurfakkels 
aan. En Benjamin zag prachtige kunstwerken, die ontstaan waren 

door druppels van deze hemelse berg in de hemel zelf. Camiera zei, 



 
 

 

2985 
 
 

 

Kijk, dit gesteente heeft allemaal edelstenen, en waar gij op loopt is 
van zuiver goud!  

 

Voorwaar, Benjamin hoorde belletjes en zag, dat er boven 
hem parels tegen elkaar aan kwamen en een hemels geluid 

gaven.  
De muren waren bewerkt door de engelen Gods met een soort 

mozaïek, geïllustreerd met allerlei gedeelten uit de hemel. 

Benjamin zag zelfs Bijbelse mozaïekschetsen. De muren waren ook 
bewerkt met prachtige robijnen en amethisten en sardonyxen en 

goud en diamanten en saffieren en chrysolieten en jaspisstenen, en 
vele andere kostbare, bekende en onbekende waardevolle stenen, 

die men gebruikt had door te mozaïeken.  

Benjamin zag ook gouden druppels vallen, en zag dat er een vorm 
kwam van goud: een soort kandelaar. Ook vele schatten, die ooit 

verloren waren gegaan, vond men daar terug.  
De wandeling in deze berg is menselijk geteld vergelijkbaar met 

drie dagen wandelen! Voorwaar, als men uit deze hemelse berg 

komt, volgt telkens weer een prachtige bezienswaardigheid. Zelfs 
voor de watervalingang ligt een prachtig hemels meer met hemelse 

bloemen.  

Voorwaar, er is een lucht in de hemel met prachtige 
bezienswaardigheden! 

 
Genesis 1, vers 1  In den beginne schiep God de hemel en de 

aarde. 

 
Voorwaar, God zag dat alles in de hemel zeer goed was! 

 
Johannes 8, vers 12  Wederom dan sprak Jezus tot hen en zeide: 

Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de 

duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben. 
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 

verdween. 
 

 
 

De Almachtige blaast, waarheen Hij wil! 
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WAARSCHUWING VAN DE ALMACHTIGE GOD, DE GOD VAN 

ABRAHAM, IZAÄK EN JAKOB, AAN DE PALESTIJNSE HAMAS 

BEWEGING: VOORWAAR, DIT TELT OOK VOOR HET PALESTIJNSE 
VOLK!  

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo! Deze waarschuwing van God, de God van Abraham, Izaäk en 

Jakob, werd woord voor woord overgebracht aan eindtijdprofeet 
Benjamin Cousijnsen door een engel des Heren, een bode engel 

Gods.  

 
15 juli 2014  

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Ik ben 

de bode engel Gods en mijn naam is Michaël. 
Israël geeft gehoor om te stoppen en wil een stoptijd, en wil 

onderhandelen met president Mahmoud. 

Voorwaar, maar gij luistert niet naar Benjamin Netanyahu, gij 
eigenwijze Palestijnse Hamas beweging, en houdt geen rekening 

met mensenlevens! Voorwaar, gij zijt niet verstandig en zijt reeds 
afgeweken, tezamen met uw kinderen. Niemand is er die goed 

doet. Uw kinderen brengt gij vol haat groot tegen uw naaste, 

Israël, en uw mond is vol vloek en bitterheid. Niemand is er die God 
vreest. Voorwaar, voorwaar, hoor aandachtig! 

 
Gods Elohím schip zal zeer spoedig boven Israël zijn, om 

Israël te helpen om tegen Hamas te strijden, als men zich 

niet wil buigen voor onderhandelingen! 
Voorwaar, zelfs engelen zijn uitgestuurd om vrede af te dwingen. 

Voorwaar,  

 
Markus 8, vers 36 en 37  Want wat baat het een mens de gehele 

wereld te winnen en aan zijn ziel schade te lijden? Want wat zou 
een mens kunnen geven in ruil voor zijn leven? 
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Amos 4, vers 4  Komt naar Betel en pleegt afval, naar Gilgal – 
vermeerdert de afval! Brengt des morgens uw slachtoffers, op de 

derde dag uw tienden! 

 
Voorwaar, dit telt ook voor het Palestijnse volk! 

 
Johannes 3, vers 8  De wind blaast, waarheen hij wil, en gij hoort 

zijn geluid, maar gij weet niet, vanwaar hij komt of waar hij 

heengaat; zó is een ieder, die uit de Geest geboren is. 
 

Voorwaar, de Almachtige blaast de raket van Israël, 
waarheen Hij wil! 

En ook weet niemand van waar het kwam en insloeg. Bekeer u en 

stop met moorden! Wie niet wil horen, gaat verloren. 
 

Johannes 3, vers 16 tot en met 18  Want alzo lief heeft God de 
wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 
naam van de eniggeboren Zoon van God. 

 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 

verdween. 

 
SHALOM 

 
 

 

Kom dichterbij, schuil bij Mij, Ik sterk uw hart! 
 
BEMOEDIGENDE BELOFTE & BOODSCHAP GODS: ZALIG IS HIJ EN 

ZIJ DIE IN MIJ GELOVEN EN HUN RELATIE MET MIJ 
ONDERHOUDEN! GIJ ZULT ALS PRIESTERS ZIJN VAN UW VADER EN 

MIJN VADER GOD! 
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Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Ik ben profeet Benjamin Cousijnsen. Op 

15 juli 2014 kreeg ik de volgende boodschap van een bode engel 
Gods, die ik graag met u wil delen.  

 
De bode engel Gods sprak, Mijn naam is Lovesadai en ik ben een 

bode engel Gods. Shalom!  

 
Ruach, ruach, ruach, kadosh, kadosh, kadosh!  

En de Geest Gods zweefde over de aarde. Heilig, heilig, heilig is de 
God van Abraham, Izaäk en Jakob. En God wandelde zowel in de 

hemel als in het paradijs, en wandelde op aarde. Kadosh is de God 

van Israël! Voorwaar, prijs El Elohím, Adonai, prijs Hem. 
 

Kom dichterbij, kniel voor uw Rabboeni, uw Meester!  
De plaats, waarop gij staat, is heilige grond. Zo spreekt de Heer. 

Voorwaar, wees niet bevreesd. Ik ben wie Ik ben. Ik ben dood 

geweest en leef. Ik ben Yeshua HaMashiach, de Levende, Jezus 
Christus, de Alfa en de Omega, de Eerste en de Laatste, het Begin 

en het Einde. En wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. 

 
Johannes 14, vers 6 en 7  Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en 

de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij. 
Indien gij Mij kendet, zoudt gij ook mijn Vader gekend hebben. Van 

nu aan kent gij Hem en hebt gij Hem gezien. 

 
Voorwaar, Mijn kind, wees beschreven in het Boek des 

Levens en niet in het boek des doods, waar eeuwige vuur en 
zwavel is en pijn! 

Zalig is hij en zij, die in Mij geloven en zich bekeren en laten dopen, 

en de relatie met Mij onderhouden. Gij zult als priesters zijn van uw 
Vader en Mijn Vader. En zowel de priesters als de priesteressen 

mogen als koningen heersen. Voorwaar, 

 
Sirach 1, vers 18  De krans van de wijsheid is ontzag voor de 

Heer, vrede en gezondheid bloeien door haar op. Ontzag voor de 
Heer en wijsheid zijn beide een geschenk van God dat vrede 

brengt. Wie hem liefheeft ziet zijn roem vermeerderen. 
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Voorwaar, geef uw leven over. 

Uw leven is bestendig in gevaar! En de goddelozen leggen telkens 

een strik voor u aan. Laten Mijn woorden een lamp voor uw voeten 
zijn en een licht op uw pad. 

 
Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, 

dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die 

in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. 
 

Voorwaar, schuil bij Mij. 
Ik sterk uw hart. 

 

1 Johannes 1, vers 6 tot en met 10  Indien wij zeggen, dat wij 
gemeenschap met Hem hebben en in de duisternis wandelen, dan 

liegen wij en doen de waarheid niet; maar indien wij in het licht 
wandelen, gelijk Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met 

elkander; en het bloed van Jezus, zijn Zoon, reinigt ons van alle 

zonde. Indien wij zeggen, dat wij geen zonde hebben, misleiden wij 
onszelf en de waarheid is in ons niet. Indien wij onze zonden 

belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te 

vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Indien wij 
zeggen, dat wij niet gezondigd hebben, maken wij Hem tot een 

leugenaar en zijn woord is in ons niet. 
 

Voorwaar, zo heeft Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, tot u 

gesproken: 
 

Openbaring 22, vers 20 en vers 21  Hij, die deze dingen getuigt, 
zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van 

de Here Jezus zij met allen.  

 
De bode engel Gods sprak verder en zei, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
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En Obama houdt de wereld in de gaten! 
 

BOODSCHAP GODS, O.A.: - HOE SNEL IS DE TECHNOLOGIE NIET 

GEGAAN VANAF 2012 TOT EN MET 2014? - DE ANTICHRIST OBAMA 
HEEFT PLANNEN VAN AANPAK: DOSSIERS OM MENSEN OP TE 

RUIMEN! - JEZUS CHRISTUS’ REDDINGSPLAN!  

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo! Deze profetische, waarschuwende boodschap van God werd 

woord voor woord overgebracht door een engel van God, een bode 
engel Gods, en meteen opgeschreven door Gods eindtijdprofeet, 

Benjamin Cousijnsen, op 16 juli 2014. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Kirjata en ben 
een bode engel Gods. 

 
Voorwaar, de antichrist Obama bereidt zich voor met zijn 

dossiers, om toe te slaan! 

Voorwaar, vergeet niet dat men de mens wil overnemen. Op 14 juli 
2012 sprak Gods ware, eenvoudige eindtijdprofeet, Benjamin 

Cousijnsen, over de satan met zijn technologische gevallen 

engelen, dat dezen, die reeds op aarde zijn, de Christenen willen 
elimineren. Voorwaar, open uw ogen! 

 
Hoe snel is de technologie wel niet gegaan vanaf 2012 tot en 

met 2014? 

Velen, zowel Christenen, vinden al die nieuwe technologische 
uitvindingen wel prachtig! Voorwaar, de antichrist weet precies hoe 

hij, met zijn demonen, velen van God kan wegtrekken. De virtual 
reality zal reality zijn, en stapsgewijs wordt men vertrouwd 

gemaakt met het onzichtbare, wat zichtbaar zal zijn! 

 
De antichrist Obama heeft een dossier over hoe hij de mens 

kan overnemen. 

Hij zit vol ideeën, ook wat betreft de DHS dossiers, die klaar zijn, 
waarin beschreven staat op welke manier de anti-regeringsleiders 
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en activisten, en vooral de Christenen en de gehandicapten, 
aangepakt kunnen worden en in een FEMA kamp gestopt kunnen 

worden, om ze daar vervolgens te laten verdwijnen. Voorwaar, 

meer dan 1.000 detentiekampen zijn er inmiddels ingericht, 
waarvan enkele reeds in gebruik zijn genomen, waarvan Obama de 

grote leider is! Voorwaar, zei de antichrist u niet: “Laten wij een 
jaar van actie maken”?  

Voorwaar, 

 
Openbaring 14, vers 6 tot en met 15  En ik zag een andere 

engel vliegen in het midden des hemels en hij had een eeuwig 
evangelie, om dat te verkondigen aan hen, die op de aarde gezeten 

zijn en aan alle volk en stam en taal en natie; en hij zeide met 

luider stem: Vreest God en geeft Hem eer, want de ure van zijn 
oordeel is gekomen, en aanbidt Hem, die de hemel en de aarde en 

de zee en de waterbronnen gemaakt heeft. En een andere, een 
tweede engel, volgde, zeggende: Gevallen, gevallen is het grote 

Babylon, dat van de wijn van de hartstocht zijner hoererij al de 

volkeren heeft doen drinken. En een andere engel, een derde, 
volgde hen, zeggende met luider stem: Indien iemand het beest en 

zijn beeld aanbidt en het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn 

hand ontvangt, die zal ook drinken van de wijn van Gods 
gramschap, die ongemengd is toebereid in de beker van zijn toorn; 

en hij zal gepijnigd worden met vuur en zwavel ten aanschouwen 
van de heilige engelen en van het Lam. En de rook van hun 

pijniging stijgt op in alle eeuwigheden, en zij hebben geen rust, dag 

en nacht, die het beest en zijn beeld aanbidden, en al wie het 
merkteken van zijn naam ontvangt. Hier blijkt de volharding der 

heiligen, die de geboden Gods en het geloof in Jezus bewaren. En ik 
hoorde een stem uit de hemel zeggen: Schrijf, zalig de doden, die 

in de Here sterven, van nu aan. Ja, zegt de Geest, dat zij rusten 

van hun moeiten, want hun werken volgen hen na. En ik zag en zie, 
een witte wolk, en op de wolk iemand gezeten als eens mensen 

zoon met een gouden kroon op zijn hoofd en een scherpe sikkel in 

zijn hand. En een andere engel kwam uit de tempel en riep met 
luider stem tot Hem, die op de wolk gezeten was: Zend uw sikkel 

uit en maai, want de ure om te maaien is gekomen, want de oogst 
der aarde is geheel rijp geworden. 
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Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld 
gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een 

ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. 
 

Jeremia 29, vers 11  Want Ik weet, welke gedachten Ik over u 

koester, luidt het woord des HEREN, gedachten van vrede en niet 
van onheil, om u een hoopvolle toekomst te geven. 

 
Waar uw hart is, daar zal men zijn! 

En Obama houdt de wereld in de gaten. 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 
verdween. 

 
 

 

Herinnering: Uw land staat nog steeds op de 

lijst! 
 

PROFETISCHE BOODSCHAP GODS AAN VELE LANDEN: ELK LAND, 
DAT TEGEN GODS GEBODEN INGAAT, ZAL GESTRAFT WORDEN. 

ALS UW LAND TELKENS GESTRAFT WORDT, ONDERZOEK DAN 

EENS UW WANDEL, WANT TOEVAL BESTAAT NIET! 
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 16 juli 2014 werd deze boodschap van 
God door een bode engel overgebracht aan eindtijdprofeet van de 

laatste dagen, Benjamin Cousijnsen.  

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Chemihud.  
 

Voorwaar, profeet Benjamin Cousijnsen, op 12 november 

2013 heb ik u gezegd, dat men veel hulp zou krijgen voor de 
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wederopbouw op de Filipijnen, maar ook dat het herstel van 
korte duur zou zijn. 

Voorwaar, uw land staat nog steeds op de lijst van Donder onder 

andere, en ook Japan en China! Donder zal blijven toeslaan, dan 
hier, dan daar. Profeet Benjamin Cousijnsen waarschuwde zo 

duidelijk! Maar als een koppige ezel, een dwaas, gaat gij maar door 
met uw afgoderijen, en propt de heropgebouwde kerken weer vol 

met afgoden! 

 
Mattheüs 7, vers 26 en 27  En een ieder, die deze mijn woorden 

hoort en ze niet doet, zal gelijken op een dwaas man, die zijn huis 
bouwde op het zand. En de regen viel neer en de stromen kwamen 

en de winden waaiden en sloegen tegen dat huis, en het viel in, en 

zijn val was groot. 
 

Voorwaar, gij zult de Here niet verzoeken! 
 

Deuteronomium 6, vers 5 en 6  Gij zult de HERE, uw God, 

liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel 
uw kracht. Wat ik u heden gebied, zal in uw hart zijn. 

 

Voorwaar, elk land dat tegen Gods geboden ingaat, zal 
gestraft worden! 

Als uw land telkens gestraft wordt, onderzoek dan eens uw wandel, 
want toeval bestaat niet. 

 

Exodus 20, vers 3 tot en met 5  Gij zult geen andere goden voor 
mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld maken 

noch enige gestalte van wat boven in de hemel, noch van wat 
beneden op de aarde, noch van wat in de wateren onder de aarde 

is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen; want Ik, de 

HERE, uw God, ben een naijverig God, die de ongerechtigheid der 
vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde 

geslacht van hen die Mij haten. 

 
Voorwaar, de Verenigde Staten en ook India staat iets 

speciaals te wachten! 
Voorwaar, hoor aandachtig. 
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1 Korinthiërs 10, vers 14 en 15  Daarom dan, mijn geliefden, 
ontvlucht de afgoderij! Ik spreek immers tot verstandige mensen; 

beoordeelt dan zelf, wat ik zeg. 

 
Handelingen 10, vers 25 en 26  En toen het geschiedde, dat 

Petrus binnentrad, kwam Cornelius hem tegemoet, viel hem te voet 
en bewees hem hulde. Maar Petrus richtte hem op en zeide: Sta op, 

ik ben zelf ook een mens. 

 
Openbaring 22, vers 8 en 9  En ik, Johannes, ben het die deze 

dingen hoorde en zag. En toen ik ze gehoord en gezien had, wierp 
ik mij neder voor de voeten van de engel, die ze mij toonde, om te 

aanbidden. Maar hij zeide tot mij: Doe dat niet! Ik ben een 

mededienstknecht van u en van uw broederen, de profeten, en van 
hen, die de woorden van dit boek bewaren; aanbid God! 

 
Johannes 14, vers 6 tot en met 11  Jezus zeide tot hem: Ik ben 

de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader 

dan door Mij. Indien gij Mij kendet, zoudt gij ook mijn Vader 
gekend hebben. Van nu aan kent gij Hem en hebt gij Hem gezien. 

Filippus zeide tot Hem: Here, toon ons de Vader en het is ons 

genoeg. Jezus zeide tot hem: Ben Ik zolang bij u, Filippus, en kent 
gij Mij niet? Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien; hoe zegt 

gij dan: Toon ons de Vader? Gelooft gij niet, dat Ik in de Vader ben 
en de Vader in Mij is? De woorden, die Ik tot u spreek, zeg Ik uit 

Mijzelf niet; maar de Vader, die in Mij blijft, doet zijn werken. 

Gelooft Mij, dat Ik in de Vader ben en de Vader in Mij is: of anders, 
gelooft om de werken zelf.  

 
Voorwaar, laat u niet misleiden! 

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, zegt u: Gij komt nergens via 

Maria, of via wie dan ook, tot God, maar alleen via Mij. Duidelijker 
kan Hij toch niet spreken? Hoor wederom: 

 

Johannes 14, vers 6  Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de 
waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij. 

 
Voorwaar, breek ermee, vernietig al uw goden en laat uw 

vloek in zegen veranderen! 
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Maar zo niet, dan telt voor u: Wie niet wil horen, gaat verloren. 
 

Johannes 3, vers 16 tot en met 20  Want alzo lief heeft God de 

wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 
een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 
naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het 

licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever 
gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want 

een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het 

licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen. 
 

Zie uit naar wat komt en wat gij wilt ontvangen: zegen of 
vloek! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 

verdween. 
 

 

 

Zijt gij niet geschokt?  
 

PROFETISCHE OPENBARING VAN GOD, WOORD VOOR WOORD 
OVERGELEVERD AAN PROFEET BENJAMIN COUSIJNSEN: DE HEER, 

DE GOD VAN ABRAHAM, IZAÄK EN JAKOB, HERINNERT U AAN DE 

OPENBARINGEN EN RAMPEN, DOORGEGEVEN AAN ZIJN PROFEET. 
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, welkom! Op 19 juli 2014 bracht een engel van God, een bode 
engel Gods, woord voor woord de volgende waarschuwende, 

openbarende boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin 

Cousijnsen in de naam van Jezus Christus, Yeshua HaMashiach. 
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Shalom! Ruacha, Yeshu, Shalom! Ik begroet u in de wonderbare 
naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus.  

 

Lees voor: Mattheüs 3, vers 1 tot en met 3  Daar staat 
geschreven: In die dagen trad Johannes de Doper op en hij 

predikte in de woestijn van Judea, en zeide: Bekeert u, want het 
Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Hij toch is het, van wie 

door de profeet Jesaja gesproken werd, toen hij zeide: De stem van 

een, die roept in de woestijn: Bereidt de weg des Heren, maakt 
recht zijn paden.  

De bode engel Gods sprak verder, 
 

Voorwaar, in deze dagen treedt profeet Benjamin Cousijnsen 

op. 
En hij predikt in de laatste dagen in de almachtige naam van 

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus van Nazareth. Voorwaar, hij is 
het van wie gesproken wordt. Voorwaar, er is maar één weg, die 

hemelwaarts gaat, voor de verstandigen, die Yeshua HaMashiach, 

Jezus Christus, aangenomen hebben. 
Hemel of hel! 

 

Voorwaar, de catastrofale gevolgen van ongehoorzaamheid, 
en maar niet willen luisteren naar de God van Israël, de God 

van Abraham, Izaäk en Jakob, leiden naar de dood! 
Voorwaar,  

 

Lees: Mattheüs 24, vers 22  Hier staat geschreven: En indien die 
dagen niet ingekort werden, zou geen vlees behouden worden; 

doch ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen worden 
ingekort.  

De bode engel Gods sprak verder, 

 
Voorwaar, AIDS bestrijdt men niet met medicatie 

oplossingen. 

Maar men bestrijdt het met bekering en overgave aan Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus!  

 
Voorwaar, zijt gij niet geschokt? 
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In 2012 sprak profeet Benjamin Cousijnsen al, dat er dan hier, dan 
daar, vele rampen zouden zijn. En ook in 2013 heeft profeet 

Benjamin Cousijnsen vele openbaringen gezien, waarbij vele 

rampen.  
 

Voorwaar, de God van Israël, de God van Abraham, Izaäk en 
Jakob, zegt u: Homoseksualiteit en het tegennatuurlijke zijn 

bezetenheid! 

Luister naar de boodschap van 18 januari 2013, met als titel: 
‘Openbaring van God: Homoseksueel is bezetenheid!’  

Voorwaar, mijn naam is Revelado en ben een bode engel Gods.  
 

Voorwaar, maar een redeloos mens verstaat het niet: de 

rampen in de wereld. 
En een dwaas begrijpt het niet. En wanneer zult gij verstandig 

worden? 
Velen treuren om hun familie bij een ramp. Voorwaar, maar Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus, treurt al langer, veel langer!, om de 

vele eigenwijze zielen!  
 

Lees voor: Psalm 101, vers 6 tot en met 8  Hier staat 

geschreven: Mijn ogen zijn op de getrouwen in den lande om bij mij 
te wonen; wie onberispelijk wandelt, die zal mij dienen. In mijn 

huis zal geen bedrieger wonen; de leugenspreker zal niet bestaan 
voor mijn ogen. Elke morgen zal ik verdelgen alle goddelozen des 

lands, en uit de stad des HEREN uitroeien alle bedrijvers van 

ongerechtigheid.  
De bode engel Gods sprak verder, 

 
Voorwaar, God wil geen bedriegers! 

Hij is kadosh, heilig, en duldt geen zonde! Op 25 juli 2013 werd 

Spanje gewaarschuwd. En ook in 2014 zegt Gods engel, Donder: 
Als gij geen respect hebt voor God, moet gij niet verbaasd zijn, als 

ook uw vliegtuig en uw bus, of auto en land getroffen kan worden! 

Zonder Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, zijt gij kwetsbaar. 
Breek ermee, met uw wandel. Bekeer u! Wie niet wil horen, gaat 

verloren. Ga een relatie aan met de Waarheid! 
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Lees voor: Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief 
heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven 

heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar 

eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld 
gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld 

door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet 
veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet 

heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is 

het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 
duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 

waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 
gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; 

maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn 

werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en 
verdween. 

 

 
 

Proclameer uw overwinning! 
 
BID DIT GEBED MET EEN OPEN HART, VOL RESPECT! 

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Ik ben profeet Benjamin Cousijnsen. Op 

zaterdag 19 juli 2014 kreeg ik de volgende boodschap van een 

bode engel Gods, die ik heel graag met u wil delen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van uw en mijn 
Rabboeni, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus.  

 

Voorwaar, zeg vol overgave en nederigheid: 
“Mijn Rabboeni, mijn Meester, gij zijt kadosh, kadosh, kadosh, 

heilig, heilig, heilig! 
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Met een open hart, vol respect, wil ik mij buigen. Ik erken u als de 
enige Heer van mijn leven, Yeshua HaMashiach. Kadosh, heilig is 

Adonai, Jezus Christus! 

Ik dank u dat u mij aanraakt en reinigt met uw machtige Bloed, dat 
elke ziekte wegneemt. Uw heilige naam, die ik uitspreek, verbreekt 

elk bolwerk en is meer dan overwinnaar. O, hoe machtig is alleen 
uw naam al! Kadosh, kadosh, kadosh is Hij, de Koning van mijn 

hart, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus.  

Dank u, dat ik in uw kracht mag staan, en met u de goddelijke 
invasie mag uitvoeren, om alle stormen en machten en krachten te 

vernietigen, en in uw machtige naam van Yeshua HaMashiach, 
Jezus Christus van Nazareth! Niets van de zonde, of welke 

gebondenheid of bedreiging van natuurkrachten dan ook, kunnen 

mij iets doen, omdat uw Bloed mij reinigt en sterkt en alles 
overwonnen heeft!” 

 
1 Korinthiërs 15, vers 43 en 44  Er wordt gezaaid in oneer, en 

opgewekt in heerlijkheid; er wordt gezaaid in zwakheid, en 

opgewekt in kracht. Er wordt een natuurlijk lichaam gezaaid, en 
een geestelijk lichaam opgewekt. Is er een natuurlijk lichaam, dan 

bestaat er ook een geestelijk lichaam.  

 
Efeziërs 6, vers 12  Want wij hebben niet te worstelen tegen 

bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen 
de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de 

hemelse gewesten. 

 
Voorwaar, James Dunn schreef eens: ‘Het binden van satan 

wordt door de Joden als een teken gezien van het einde der 
tijden.’ 

Voorwaar, in Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, zijt gij meer dan 

overwinnaar. Proclameer uw overwinning! Mijn naam is Ruberima 
en ik ben een bode engel Gods. 

Ik ga nu en zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel 

Gods, en verdween. 
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Voordat Vlucht MH17 neerging, waren ze 

weggenomen! 
 

OPENBAREND WOORD VAN BEMOEDIGING EN VERTROOSTING, 
ONTVANGEN DOOR PROFEET BENJAMIN COUSIJNSEN. O.A.: 

VOORDAT VLUCHT MH17 NEERGING, WAREN ER VELEN UIT HUN 

LICHAAM WEGGENOMEN... ZE WAREN OPEENS WEGGERUKT! 
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Op 21 juli 2014 bracht een engel van 
God, een bode engel Gods, woord voor woord de volgende 

boodschap over aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin 

Cousijnsen. 
 

Ruacha, Yeshu, Shalom! Dit is een hemelse groet.  
Mijn naam is Lovesadai en ik ben een bode engel Gods. Voorwaar, 

voorwaar, ik zeg u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus: Voorwaar, luister aandachtig! 
 

Vlucht MH17 gaat als een tweesnijdend zwaard, zeer diep. 
Zó diep, dat het vaneenscheidt, zowel ziel als geest, zowel 

gewrichten als merg. Zelfs de gedachten des harten liggen open en 

ontbloot voor Yeshua HaMashiach, de Zoon van God, Jezus 
Christus. Voorwaar, 

 

Hebreeën 4, vers 15  Want wij hebben geen hogepriester, die niet 
kan medevoelen met onze zwakheden, maar een, die in alle dingen 

op gelijke wijze als wij is verzocht geweest, doch zonder te 
zondigen. 

 

Psalm 46, vers 2 en 3  God is ons een toevlucht en sterkte, ten 
zeerste bevonden een hulp in benauwdheden. Daarom zullen wij 

niet vrezen, al verplaatste zich de aarde, al wankelden de bergen in 
het hart van de zee.  

 

Voorwaar, ik openbaar u: 
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Voordat Vlucht MH17 neerging, waren er al velen uit hun lichaam 
weggenomen, die een relatie hadden met Yeshua HaMashiach, 

Jezus Christus. Ze waren opeens weggerukt! Voorwaar, erger nog 

dan Vlucht MH17 zal de grote Wegrukking zijn, de Opname! Terwijl 
velen dachten, dat ze hun dierbaren terug zouden zien, waren ze er 

opeens niet meer.  
 

Voorwaar, voor hen, die mensen kennen van Vlucht MH17, 

weet, dat zij die Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, hadden 
aangenomen, zijn opgevaren, omhoog! 

Hun erfdeel is de hemel, waar eeuwig leven is. 
 

Johannes 3, vers 17 tot en met 21  Want God heeft zijn Zoon 

niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar 
opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, 

wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, 
omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon 

van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is 

en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want 
hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat 

het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de 

dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat 
van zijn werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 

 
Voorwaar, velen die nu zeggen, en het gezegd hebben, dat 

die Christenen krankzinnig waren, zullen nog ergere 

gebeurtenissen onder ogen zien! 
Zonder een relatie met de Koning van uw hart, uw Rabboeni, uw 

Meester, Adonai, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, de Zoon van 
God, kan het opeens voor velen te laat zijn. Vele familieleden 

moeten vandaag nog een radicale keus maken, om hun geliefden 

terug te zien in de hemel! Voorwaar, open uw hart. Hij zal u 
bevrijden van al uw angsten, ziekten en zonden en gemis! Waar uw 

hart zo vol van is, daar zal u zijn. Kom naar Yeshua HaMashiach, 

Jezus Christus!  
 

Mattheüs 5, vers 2 tot en met 4  En Hij opende zijn mond en 
leerde hen, zeggende: Zalig de armen van geest, want hunner is 
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het Koninkrijk der hemelen. Zalig die treuren, want zij zullen 
vertroost worden.  

En vers 8  Zalig de reinen van hart, want zij zullen God zien.  

En vers 14 en 15  Gij zijt het licht der wereld. Een stad, die op een 
berg ligt, kan niet verborgen blijven. Ook steekt men geen lamp 

aan en zet haar onder de korenmaat, maar op de standaard, en zij 
schijnt voor allen, die in het huis zijn.  

 

Voorwaar, 
 

Wijsheid 3, vers 1 tot en met 5  De zielen van de rechtvaardigen 
zijn in Gods hand, geen marteling kan hun deren. Dwazen menen 

dan wel dat de rechtvaardigen dood zijn, dat het ellendig is dat ze 

ons moesten verlaten en rampzalig dat ze afscheid moesten nemen 
– de rechtvaardigen zijn evenwel in vrede. Ook al ziet iedereen hun 

lot als een straf, zij koesterden de hoop op onsterfelijkheid. En na 
een korte tijd van lijden is hun onmetelijk geluk ten deel gevallen, 

want God heeft hen op de proef gesteld en hen waardig gekeurd 

om bij hem te zijn. 
 

Sirach 15, vers 14 tot en met 17  Hijzelf heeft de mens in het 

begin gemaakt en hem de vrijheid gegeven zelf te beslissen. Als je 
het wilt kun je de geboden naleven, hem trouw zijn omdat je 

daarvoor kiest. Hij heeft je vuur en water voorgezet: strek je hand 
uit naar wat je verkiest. Vóór de mens liggen het leven en de dood, 

hij krijgt waar hij voor kiest.  

 
Voorwaar, God is het, die u wil en kan redden! 

De keuze is aan u. De God van Abraham, Izaäk en Jakob heeft u 
lief!  

 

Filippenzen 4, vers 4 tot en met 7  Verblijdt u in de Here te allen 
tijde! Wederom zal ik zeggen: Verblijdt u! Uw vriendelijkheid zij alle 

mensen bekend. De Here is nabij. Weest in geen ding bezorgd, 

maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met 
dankzegging bekend worden bij God. En de vrede Gods, die alle 

verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden 
in Christus Jezus. 
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Johannes 12, vers 44 tot en met 46  Jezus riep en zeide: Wie in 
Mij gelooft, gelooft niet in Mij, maar in Hem, die Mij gezonden 

heeft; en wie Mij aanschouwt, aanschouwt Hem, die Mij gezonden 

heeft. Ik ben als een licht in de wereld gekomen, opdat een ieder, 
die in Mij gelooft, niet in de duisternis blijve. 

En vers 48  Wie Mij verwerpt en mijn woorden niet aanneemt, heeft 
een, die hem oordeelt: het woord, dat Ik heb gesproken, dat zal 

hem oordelen ten jongsten dage. 

Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat 
Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in 

Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. 
De bode engel Gods sprak, 

 

Kies ook nu, voordat het te laat is: voor de hemel of de hel! 
Beide bestaan!  

 
Openbaring 20, vers 15  En wanneer iemand niet bevonden werd 

geschreven te zijn in het boek des levens, werd hij geworpen in de 

poel des vuurs. 
 

De bode engel Gods sprak, Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 
 

 

Hamas ging gewoon door met de beschietingen! 
 
HAMAS, BEKEER U! WANT TEGEN DE GOD VAN ISRAËL KAN 

NIEMAND OP! GIJ STRIJDT TEGEN YESHUA HAMASIACH, JEZUS 
CHRISTUS! 

 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Op 21 juli 2014 werd de volgende 
waarschuwende, openbarende, profetische boodschap Gods 

overgebracht aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, in opdracht 
van de God van Abraham, Izaäk en Jakob. 
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Ruacha, Yeshu, Shalom! Mijn naam is Rafaël en ben een bode engel 
Gods. Ik kom tot u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus.  

 
Het Elohím schip van de God van Abraham, Izaäk en Jakob is 

aangekomen in het luchtruim van Israël op 20 juli 2014.  
Hoor aandachtig! Zo spreekt Adonai, El Elohím, Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus, tot u. 

 
Israël wou met Hamas overleggen.  

En zelfs na het instellen van een pauze klok, wilde de eigenwijze 
Palestijnse Hamas beweging ook niets weten van een 

vredesoverleg! Voorwaar, kadosh, kadosh, kadosh, heilig, heilig, 

heilig is Yeshua HaMashiach, Jezus Christus van Nazareth! 
Voorwaar, Hamas ging door en wou geen vrede. Men ging gewoon 

door met de beschietingen!  
 

Voorwaar, de Palestijnen roepen andere moslims op uit de 

buurlanden, om een heilige oorlog tegen Israël aan te gaan. 
Voorwaar, dit is de reden, dat het Elohím schip van de God van 

Abraham, Izaäk en Jakob nu boven Israël is! Voorwaar, Hamas,  

 
Ezechiël 35, vers 4 tot en met 6  Je steden verander ik in ruïnes, 

ik maak een woestenij van je, en je zult weten dat ik de HEER ben. 
Je hebt de Israëlieten altijd gehaat, je hebt ze uitgeleverd aan het 

zwaard toen het onheil hen trof, toen er met hen werd afgerekend. 

Daarom, zo waar ik leef – spreekt God, de HEER: Ik zal je bloed 
doen vloeien en bloed zal je achtervolgen; bloed zal je achtervolgen 

vanwege je bloedige haat.  
 

Voorwaar, gij stelt velen op als menselijk schild! 

 
Romeinen 12, vers 14 tot en met 17  Zegen uw vervolgers; 

zegen hen, vervloek hen niet. Wees blij met wie zich verblijdt, heb 

verdriet met wie verdriet heeft. Wees eensgezind; wees niet 
hoogmoedig, maar zet uzelf aan tot bescheidenheid. Ga niet af op 

uw eigen inzicht. Vergeld geen kwaad met kwaad, maar probeer 
voor alle mensen het goede te doen. 

 



 
 

 

3005 
 
 

 

Voorwaar, Israël! 
 

Sirach 17, vers 17 tot en met 24  Toen de Heer de volken over 

de aarde verdeelde, stelde hij over elk ervan een heerser aan, maar 
Israël is het bezit van de Heer. Omdat het zijn eerstgeborene is, 

voedt hij het op en onderricht hij het. Hij laat zijn volk niet in de 
steek, het licht van zijn liefde schenkt hij het. Al hun daden zijn 

voor hem zo zichtbaar als de zon, zijn ogen zijn er altijd op gericht. 

Hun onrechtvaardigheid is voor hem niet verborgen, al hun zonden 
zijn de Heer bekend. Maar de Heer, die goed is en zijn schepselen 

kent, heeft hen niet verlaten en niet prijsgegeven; hij heeft hen 
gespaard. De barmhartigheid van een mens is voor hem als een 

zegelring, de goedheid van een mens koestert hij als zijn oogappel 

– hij vervult zijn zonen en dochters met berouw. Ten slotte zal hij 
komen en hun naar hun daden vergelden, hun zonden laat hij 

neerkomen op hun eigen hoofd. Maar wie berouw heeft geeft hij 
een nieuwe kans, wie de hoop verliest moedigt hij aan.  

 

Johannes 3, vers 16  Want God had de wereld zo lief dat hij zijn 
enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet 

verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. 

 
Hamas, bekeer u, want tegen de God van Israël kan niemand 

op! 
Gij strijdt tegen Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Bekeer u!  

 

Johannes 8, vers 16  En wanneer ik toch een oordeel vel, is mijn 
oordeel betrouwbaar, omdat ik niet alleen ben, maar samen met de 

Vader die mij gezonden heeft. 
 

Voorwaar, ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 
 

 

Een belangrijke les! 
 

ABRAHAM GAF ZIJN VROUW AAN ABIMELEK, DE KONING VAN 

GERAR! EN DE BEIDE DOCHTERS VAN LOT WERDEN ZWANGER VAN 
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HUN VADER! EN EEN EVANGELIST MOEST VAN GOD ZIJN VROUW 
VERLATEN. ZO LEERDEN ZIJ EEN LES! 

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 22 juli 2014 bracht een engel van 

God, een bode engel Gods, woord voor woord de volgende 

boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.  
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Serumbuch en 
ben een bode engel Gods. Luister aandachtig. 

 

Genesis 19, vers 30 tot en met 38  En Lot trok op uit Soar en 
vestigde zich met zijn beide dochters op het gebergte, want hij 

durfde niet in Soar te blijven, en hij ging wonen in een spelonk, hij 
met zijn beide dochters. En de eerstgeborene zeide tot de jongste: 

Onze vader is oud, en daar is geen man in het land om tot ons te 

komen, naar de gewoonte der gehele aarde. Kom, laten wij onze 
vader wijn te drinken geven en bij hem nederliggen, opdat wij door 

onze vader aan nakroost het leven geven. Toen gaven zij in die 

nacht haar vader wijn te drinken, en de eerstgeborene ging naar 
binnen en legde zich bij haar vader neder, zonder dat hij er iets van 

merkte toen zij zich nederlegde of toen zij opstond. En de volgende 
morgen zeide de eerstgeborene tot de jongste: Zie, ik heb 

gisterennacht bij mijn vader gelegen; wij zullen hem ook deze 

nacht wijn te drinken geven, en ga gij dan naar binnen, en leg u bij 
hem neder, opdat wij door onze vader aan nakroost het leven 

geven. Zo gaven zij haar vader ook die nacht wijn te drinken, en de 
jongste stond op en legde zich bij hem neder, zonder dat hij er iets 

van merkte, toen zij zich nederlegde of toen zij opstond. En de 

beide dochters van Lot werden zwanger van haar vader. En de 
eerstgeborene baarde een zoon, en noemde hem Moab; hij is de 

vader van de tegenwoordige Moabieten. Ook de jongste baarde een 

zoon, en noemde hem Ben-Ammi; hij is de vader van de 
tegenwoordige Ammonieten. 

 
Voorwaar, voordat dit gebeurde, had Lot nog in Sodom, dat 

later verwoest werd, het volgende gezegd: 
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Genesis 19, vers 8  Zie toch, ik heb twee dochters, die met geen 

man gemeenschap hebben gehad; laat mij die tot u naar buiten 

brengen en doet met haar, zoals goed is in uw ogen; alleen doet 
deze mannen niets, want daartoe zijn zij onder de schaduw van 

mijn dak gekomen. 
En vers 14 en 15  Toen ging Lot heen en sprak tot zijn 

schoonzoons, die met zijn dochters zouden trouwen, en zeide: 

Staat op, verlaat deze plaats, want de HERE gaat de stad 
verwoesten. Maar hij was in de ogen van zijn schoonzoons als 

iemand, die schertste. Toen de dageraad gekomen was, drongen de 
engelen bij Lot op spoed aan en zeiden: Sta op, neem uw vrouw en 

uw beide dochters, die zich hier bevinden, opdat gij niet vanwege 

de ongerechtigheid der stad verdelgd wordt.  
Genesis 19, vers 24  Toen liet de HERE zwavel en vuur op Sodom 

en Gomorra regenen, van de HERE, uit de hemel. 
 

Voorwaar, en de beide dochters van Lot werden zwanger van 

hun vader! 
Velen zouden hiervan smullen, zoals bij de TV-series ‘Beauty and 

the Beast’, ‘Overspel’, ‘Dallas’, Pretty Little Liars’, ‘Scandal’, 

‘Masters of Sex’. Voorwaar, en nu Abraham… 
 

Genesis 20, vers 2  Daar Abraham van zijn vrouw Sara gezegd 
had: Zij is mijn zuster, liet Abimelek, de koning van Gerar, Sara 

weghalen. 

En vers 5 tot en met 7  Heeft hij zelf niet tot mij gezegd: Zij is mijn 
zuster? En zij heeft zelf ook gezegd: Hij is mijn broeder; in 

onschuld mijns harten en reinheid mijner handen heb ik dit gedaan. 
En God zeide tot hem in de droom: Ik weet ook, dat gij het in 

onschuld uws harten gedaan hebt, Ik heb u dan ook ervan 

weerhouden tegen Mij te zondigen; daarom heb Ik u niet 
toegelaten haar aan te raken. En nu breng de vrouw van deze man 

terug, want hij is een profeet; dan zal hij voor u bidden, opdat gij in 

het leven moogt blijven; maar indien gij haar niet terugbrengt, 
weet, dat gij voorzeker zult sterven, gij en al de uwen. 

 
Voorwaar, had Abraham van zijn vrouw Sara niet gezegd: 

“Zij is mijn zuster”? 
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En had Sara niet gezegd: “Hij is mijn broeder”? 
Abraham gaf zijn vrouw aan Abimelek, de koning van Gerar! 

Voorwaar, welke profeet doet zoiets? 

 
Voorwaar, in deze ‘serie’ kwam ook de waarheid boven 

water: 
 

Genesis 20, vers 4  Abimelek nu was niet tot haar genaderd. En 

hij zeide: Here, zult Gij dan een rechtvaardig volk doden? 
En vers 8 tot en met 18  De volgende morgen vroeg riep Abimelek 

al zijn dienaren en bracht dit alles te hunner kennis, en de mannen 
werden zeer bevreesd. Voorts riep Abimelek Abraham en zeide tot 

hem: Wat hebt gij ons aangedaan, en waarin heb ik tegen u 

gezondigd, dat gij over mij en mijn koninkrijk een grote zonde hebt 
gebracht? Gij hebt tegenover mij dingen gedaan, die niet gedaan 

mochten worden. Ook zeide Abimelek tot Abraham: Wat hebt gij 
beoogd, dat gij dit deedt? Toen zeide Abraham: Ik dacht: wellicht is 

er geen vreze Gods in deze plaats; zij zullen mij doden om mijn 

vrouw. En bovendien is zij werkelijk mijn zuster; zij is de dochter 
van mijn vader, maar niet de dochter van mijn moeder; en zij is mij 

tot vrouw geworden. Toen God mij uit mijns vaders huis liet 

omzwerven, zeide ik tot haar: Dit zal de liefdedienst zijn, die gij mij 
bewijzen zult: zeg van mij op elke plaats, waar wij komen: hij is 

mijn broeder. Toen nam Abimelek schapen en runderen, slaven en 
slavinnen, en schonk die aan Abraham, en hij gaf hem zijn vrouw 

Sara terug. En Abimelek zeide: Zie, mijn land staat voor u open, 

vestig u, waar het u goeddunkt. En tot Sara zeide hij: Zie, ik geef 
aan uw broeder duizend zilverstukken; zie, dat zal voor u de ogen 

bedekken van allen die bij u zijn; en gij zult gerechtvaardigd zijn, 
ja, in elk opzicht. Toen bad Abraham tot God, en God genas 

Abimelek en zijn vrouw en zijn slavinnen, zodat zij baarden. De 

HERE had namelijk elke moederschoot in Abimeleks huis 
toegesloten ter oorzake van Sara, de vrouw van Abraham. 

 

Romeinen 8, vers 1  Zo is er dan nu geen veroordeling voor hen, 
die in Christus Jezus zijn. 

 
Voorwaar, in België keerde men een evangelist de rug toe, 

toen hij bij zijn vrouw weg was. 
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En men wees met de vinger en zei: “Is dit de evangelist, een 
leraar?” 

Deze evangelist zat in een crisis en reisde naar vele landen. De 

Heer sprak: Stuur uw vrouw weg. ‘Wat? Dat gaat tegen het woord 
in!’  

De druk van de bediening was haar te groot, en ze groeiden uit 
elkaar.  

 

Beiden waren een tijd gescheiden geweest.  
Maar na enkele jaren, tot grote vreugde en Gods genade, zag men 

dat ze bij elkaar terug waren! Ze begrepen, toen ze alleen waren, 
wat men aan elkaar gehad had als man en vrouw. Voorwaar, ze zijn 

weer hertrouwd en bij elkaar gebracht, na een soort hervorming in 

geloof en hoop en liefde! Harold beseft nu, dat hij, door alleen maar 
te leven voor het evangelie, zijn eigen gezin verwaarloosd had. Ze 

zijn er nu achter, hoe het hoort te zijn. 
 

Romeinen 8, vers 27 en 28  En Hij, die de harten doorzoekt, 

weet de bedoeling des Geestes, dat Hij namelijk naar de wil van 
God voor heiligen pleit. Wij weten nu, dat God alle dingen doet 

medewerken ten goede voor hen, die God liefhebben, die volgens 

zijn voornemen geroepenen zijn. 
Romeinen 8, vers 38 en 39  Want ik ben verzekerd, dat noch dood 

noch leven, noch engelen noch machten, noch heden noch 
toekomst, noch krachten, noch hoogte noch diepte, noch enig 

ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke 

is in Christus Jezus, onze Here. 
 

Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld 
gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een 

ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde.  

 
Voorwaar, Gods wegen zijn ondoorgrondelijk! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 
verdween. 
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En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen 
 

 

 
Keer terug als gij de Heer wilt dienen! 
 

OPROEP GODS: HOOR AANDACHTIG, KEER TERUG ALS GIJ DE 
HEER WILT DIENEN! 

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 22 juli 2014 bracht een engel van 

God, een bode engel Gods, woord voor woord de volgende 

boodschap over aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin 
Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare en almachtige naam van 

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, 

Mijn naam is Lovesadai en ik ben een bode engel Gods.  
 

Voorwaar, Cynthia M. en Daniel Ng., hoor aandachtig.  
Keer terug als gij de Heer wil dienen! Voorwaar, kadosh, kadosh, 

kadosh, heilig, heilig, heilig, is uw Rabboeni, Yeshua HaMashiach, 

Jezus Christus van Nazareth. Voorwaar,  
 

Sirach 2, vers 1 tot en met 3  Mijn kind, als je de Heer wilt 

dienen, bereid je dan voor op beproevingen. Houd het rechte spoor, 
wees standvastig en word niet ongeduldig in tijden van tegenspoed. 

Houd je stevig aan hem vast en laat hem niet los, dan word je aan 
je levenseinde beloond.  

 

Psalm 119, vers 32 tot en met 35  Ik zal de weg uwer geboden 
lopen, want Gij verruimt mij het hart. Onderwijs mij, HERE, de weg 

uwer inzettingen, dan zal ik die bewaren ten einde toe. Geef mij 
verstand, dan zal ik uw wet bewaren, en haar van ganser harte 

onderhouden. Doe mij het pad uwer geboden betreden, want daarin 

heb ik lust.  
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Spreuken 8, vers 17 tot en met 21  Ik heb lief wie mij 
liefhebben, wie mij ijverig zoeken, zullen mij vinden. Rijkdom en 

eer zijn bij mij, duurzaam goed en gerechtigheid. Mijn vrucht is 

meer waard dan goud, ja dan gelouterd goud, mijn opbrengst meer 
dan uitgelezen zilver. Ik wandel op het pad van de gerechtigheid, 

midden op de wegen van het recht, om hen die mij liefhebben, 
bezit te doen beërven; hun schatkamers zal ik vullen.  

 

Voorwaar, Hij kent uw hart, en heeft u geroepen om zuiver 
te zijn in deze bediening! 

Laat u niet misleiden.  
 

Johannes 3, vers 33  Wie zijn getuigenis aanvaardt, heeft 

bezegeld, dat God waarachtig is. 
En vers 36  Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven; doch wie 

aan de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de 
toorn Gods blijft op hem. 

 

Voorwaar,  
 

Romeinen 8, vers 38 en 39  Want ik ben verzekerd, dat noch 

dood noch leven, noch engelen noch machten, noch heden noch 
toekomst, noch krachten, noch hoogte noch diepte, noch enig 

ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke 
is in Christus Jezus, onze Here. 

 

Voorwaar, 
 

2 Korinthiërs 2, vers 8 tot en met 10  Daarom spoor ik u aan te 
besluiten hem liefde te betonen, want ook dit was het doel van mijn 

schrijven, dat ik zou weten, of ik op u rekenen kon, dat gij in alles 

gehoorzaam waart. Wie gij nu iets vergeeft, die vergeef ik het ook; 
want heb ik iets vergeven, gesteld dat ik iets vergeven heb, dan 

was het om uwentwil voor het aangezicht van Christus, opdat de 

satan op ons geen voordeel mocht behalen. 
 

Voorwaar, elke donderdag kunt gij in de Home pagina, als gij 
op de Endtimemachine Live klikt, de nieuwe Live 

boodschappen zien. 
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Deel dit ook met anderen!  
 

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, zegt: Volg Mij, welkom 

in het team!  
Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween. 

 
  

 

Word niet medeplichtig aan zelfmoord! 
 

WAARSCHUWING GODS: BENT U WERKZAAM IN DE ZORG ALS 

CHRISTEN EN ZIJT GIJ VERPLICHT OM MEE TE WERKEN, OM DE 
SNELLE DOOD IN GANG TE ZETTEN VIA INJECTIE OF 

MEDICATIE? LUISTER WAT GOD HIEROVER ZEGT! 
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op woensdag 23 juli 2014 bracht een 
bode engel van God, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, woord 

voor woord deze boodschap van God over aan eindtijdprofeet 

Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom, profeet Benjamin Cousijnsen. Ik ben gezonden in de 

almachtige naam van mijn en uw Rabboeni, Yeshua HaMashiach, 
Jezus Christus. Mijn naam is Ayuda en ben een bode engel Gods.  

 
Schrijf op, Gods geliefde eindtijdprofeet, en geef dit door. 

Gij daar, luister goed. Als gij Christen zijt en in de medische zorg 

werkzaam, en gij zijt verplicht om mee te werken, om de snelle 
dood in gang te zetten via een injectie, of door middel van 

medicatie, weiger dit dan! Want één van de tien geboden is 
Exodus 20, vers 13  Gij zult niet doodslaan, gij zult niet doden. 

Dit betekent: in welke vorm dan ook! 

 
Spreuken 14, vers 27  De vreze des HEREN is een bron des 

levens, om de strikken des doods te ontwijken. 
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Voorwaar, en wanneer gij er aan meewerkt, aan deze 
zelfmoord, dan heeft hij of zij niets anders gedaan dan zijn 

reis te versnellen naar de poel van vuur. 

En een medeplichtige zal voor een moord voor de rechtbank ook 
schuldig bevonden worden! Zo zult gij ooit voor de God van 

Abraham, Izaäk en Jakob verschijnen en ook schuldig bevonden 
worden. 

 

Spreuken 19, vers 16 tot en met 18  Wie het gebod bewaart, 
bewaart zijn leven; maar wie niet let op zijn wandel, zal sterven. 

Wie zich over de arme ontfermt, leent de HERE; Hij zal hem zijn 
weldaad vergelden. Kastijd uw zoon, wanneer er nog hoop is, maar 

laat u niet verleiden hem te doden.  

 
1 Timotheüs 6, vers 11 en 12  Gij daarentegen, o mens Gods, 

ontvlucht deze dingen, doch jaag naar gerechtigheid, godsvrucht, 
geloof, liefde, volharding en zachtzinnigheid. Strijd de goede strijd 

des geloofs, grijp het eeuwige leven, waartoe gij geroepen zijt en 

de goede belijdenis afgelegd hebt voor vele getuigen. 
 

2 Timotheüs 2, vers 5  En is iemand een kampvechter, dan 

ontvangt hij de krans alleen, als hij volgens de regels van de kamp 
heeft gestreden. 

 
Voorwaar, wereldwijd proberen de Illuminati en de 

regeringsleiders, via hun systeem, mensen over te nemen! 

Luister ook naar de boodschap van 3 juli 2014: ‘Het overname 
systeem!!’ 

 
1 Korinthiërs 2, vers 12 tot en met 15  Wij nu hebben niet de 

geest der wereld ontvangen, maar de Geest uit God, opdat wij 

zouden weten, wat ons door God in genade geschonken is. Hiervan 
spreken wij dan ook met woorden, die niet door menselijke 

wijsheid, maar door de Geest geleerd zijn, zodat wij het geestelijke 

met het geestelijke vergelijken. Doch een ongeestelijk mens 
aanvaardt niet hetgeen van de Geest Gods is, want het is hem 

dwaasheid en hij kan het niet verstaan, omdat het slechts geestelijk 
te beoordelen is. Maar de geestelijke mens beoordeelt alle dingen, 

zelf echter wordt hij door niemand beoordeeld.  
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1 Korinthiërs 3, vers 16 tot en met 21  Weet gij niet, dat gij Gods 
tempel zijt en dat de Geest Gods in u woont? Zo iemand Gods 

tempel schendt, God zal hem schenden. Want de tempel Gods, en 

dat zijt gij, is heilig! Laat niemand zichzelf misleiden! Indien iemand 
onder u meent wijs te zijn in deze tijd, hij worde dwaas, om wijs te 

worden. Want de wijsheid dezer wereld is dwaasheid voor God. 
Want er staat geschreven: Die de wijzen vangt in hun sluwheid; en 

elders: De Here weet, dat de overleggingen der wijzen vruchteloos 

zijn. Daarom, niemand beroeme zich op mensen; alles is immers 
het uwe. 

 
Voorwaar, wat is u meer waard? 

Uw baan en in de poel des vuurs geworpen worden? 

Of voor eeuwig behouden worden?  
 

Romeinen 12, vers 2  En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, 
maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat 

gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige 

en volkomene. 
En vers 21  Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin 

het kwade door het goede. 

Romeinen 13, vers 10  De liefde doet de naaste geen kwaad; 
daarom is de liefde de vervulling der wet. 

 
Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 

wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 

naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het 
licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever 

gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want 

een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het 
licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de 

waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat 
zij in God verricht zijn. 
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Voorwaar, ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel 
van God, en verdween. 

 

SHALOM 
 

 
 

“Ja, Ja! Welke straf zal ons nou treffen?” 
 
ZEI PROFEET BENJAMIN COUSIJNSEN U NIET: 2014 ZAL MEN ZICH 

GOED HERINNEREN? OOK SPRAK YESHUA HAMASIACH, JEZUS 

CHRISTUS, IN 2014: NEDERLAND LOOPT NOG STEEDS OP 
KLOMPEN, ZE LIJKEN WEL DOOF! 

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 23 juli 2014 werd door een engel 

Gods, een bode engel van God, woord voor woord, de volgende 
boodschap gebracht aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus.  

 

Voorwaar, zei profeet Benjamin Cousijnsen, Gods geliefde 
eindtijdprofeet, niet: 2014 zal men zich goed herinneren? 

 
Ook werd Nederland gewaarschuwd in 2012 en 2013. 

En velen zeiden, “Ja, ja! Welke straf zal ons nou treffen?” “Geniet 

van het leven, want je bent er maar even!” zei men, “Laten we 
feesten!” Welaan, 

 
Deuteronomium 11, vers 26 tot en met 29  Zie, ik houd u 

heden zegen en vloek voor: zegen, wanneer gij luistert naar de 

geboden van de HERE, uw God, die ik u heden opleg; maar vloek, 
indien gij naar de geboden van de HERE, uw God, niet luistert en 

afwijkt van de weg die ik u heden gebied, door het achterna lopen 

van andere goden, die gij niet gekend hebt. Wanneer nu de HERE, 
uw God, u gebracht zal hebben in het land, dat gij in bezit gaat 
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nemen, dan zult gij de zegen uitspreken op de berg Gerizim en de 
vloek op de berg Ebal. 

 

Voorwaar, Gods profeet vroeg om uitstel, zodat men zich 
nog bekeert! 

In 2014 sprak Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, tot profeet 
Benjamin Cousijnsen: Nederland loopt nog steeds op klompen. 

Voorwaar, ze lijken doof! 

 
Leviticus 26, vers 14 tot en met 15  Maar indien gij naar Mij niet 

luistert en al deze geboden niet doet, indien gij mijn inzettingen 
versmaadt en van mijn verordeningen een afkeer hebt, zodat gij 

geen van mijn geboden doet en mijn verbond verbreekt... 

En vers 18 tot en met 21  En indien gij desniettegenstaande niet 
naar Mij luistert, dan zal Ik u blijven tuchtigen wegens uw zonden, 

tot zevenmaal toe, en uw trotse macht zal Ik breken en uw hemel 
maken als ijzer en uw land als koper. Dan zal uw kracht tevergeefs 

verbruikt worden; uw land zal zijn opbrengst niet geven en het 

geboomte des lands zal zijn vrucht niet dragen. Indien gij u tegen 
Mij verzet en naar Mij niet wilt luisteren, dan zal Ik u nog 

zevenmaal harder slaan, naar uw zonden. 

 
Voorwaar, een profeet Gods is niet altijd geliefd. 

Al zegt Yeshua HaMashiach, Jezus Christus: Dit is ook uw profeet! 
En wie hem afwijst, heeft Mij, de God van Abraham, Izaäk en 

Jakob, ook afgewezen.  

 
Voorwaar, Taiwan en Indonesië, Nederland, Duitsland en de 

Verenigde Staten en Mexico, en nog vele landen, staat nog 
heel veel te wachten! 

Voorwaar, ik ben een bode engel Gods en mijn naam is Sicheam. 

Bekeer u! 
 

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 

wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 
een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
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niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 
naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het 

licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever 

gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want 
een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het 

licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de 
waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat 

zij in God verricht zijn.   

 
De bode engel Gods sprak verder, Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, 

Shalom! en verdween. 
 

 

 

Laat dit lied u zegenen 
 

MIJN NAAM IS AYUTTHAYA EN BEN EEN BODE ENGEL GODS. LAAT 
DIT LIED U ZEGENEN. 

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Ik ben profeet Benjamin Cousijnsen. Op 

donderdag 24 juli 2014 kreeg ik de volgende boodschap van een 

bode engel Gods, die ik graag met u wil delen.  
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. Mijn naam is Ayutthaya en ben een 

bode engel Gods.  

 
Laat dit lied u zegenen. 

 
Kadosh, kadosh, kadosh, prijs Adonai! 

Mijn Rabboeni, mijn Rabboeni, ik open mijn hart. 

Hier ben ik, ik nodig u uit, Heilige Geest. 
Kadosh, kadosh, heilige Heer, 

Uw liefde en uw Bloed waste mij witter dan sneeuw. 

Yeshua HaMashiach, dank u, El Elohím, Jezus Christus,  
Ruacha, Yeshu, Shalom! 
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Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 

 
 

Hamas, stop nu, gij weet niet waar gij tegen 

strijdt! 
 

WAARSCHUWENDE BOODSCHAP VAN DE HERE GOD, YESHUA 
HAMASIACH, JEZUS CHRISTUS, AAN HAMAS: HAMAS, STOP NU, 

GIJ WEET NIET WAAR GIJ TEGEN STRIJDT! 

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 24 juli 2014 bracht een engel van 

God, een bode engel Gods, woord voor woord de volgende 
boodschap over aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin 

Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus.  
 

Voorwaar, het staakt-het-vuren bestand met Israël is nog 

ver weg. 
Want Hamas blijft onverminderd doorgaan met het weigeren een 

bestand, en blijft Israël bestoken met zeer gevaarlijke raketten!  

Voorwaar, kadosh, kadosh, kadosh is Yeshua HaMashiach, Jezus 
Christus. Sommige raketten zijn door de God van Israël, de God 

van Abraham, Izaäk en Jakob, onschadelijk gemaakt vanuit het 
Elohím schip. Voorwaar, Hamas, 

 

Job 5, vers 1  Roep maar – is er iemand, die u antwoordt? En tot 
wie van de heiligen wilt gij u wenden?  

 
Geen andere naam is hoger en machtiger en krachtiger en 

heiliger en waarachtiger en onoverwinnelijker dan de naam 

van Adonai, Jahweh, El Elohím, Yeshua HaMashiach, Jezus 
Christus van Nazareth!  
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Mijn naam is Revelados en ben een bode engel Gods. 
 

Psalm 11, vers 5 tot en met 7  De HERE toetst de rechtvaardige 

en de goddeloze; en wie geweld bemint, die haat Hij. Hij regent op 
de goddelozen vurige kolen en zwavel, schroeiende wind is het deel 

van hun beker. Want de HERE is rechtvaardig en Hij heeft 
gerechtigheid lief; de oprechten zullen zijn aangezicht 

aanschouwen.  

 
Voorwaar, wie niet wil horen, gaat verloren. 

 
Psalm 29, vers 1 tot en met 11  Geeft de HERE, gij hemelingen, 

geeft de HERE heerlijkheid en sterkte; geeft de HERE de 

heerlijkheid van zijn naam, buigt u neder voor de HERE in heilige 
feestdos. De stem des HEREN is over de wateren, de God der 

heerlijkheid doet de donder weerklinken, de HERE over de 
geweldige wateren. De stem des HEREN is vol kracht, de stem des 

HEREN is vol glorie. De stem des HEREN breekt ceders, ja, de HERE 

verbreekt de ceders van de Libanon. Hij doet ze opspringen als een 
stierkalf, de Libanon en de Sirjon als een jonge woudos. De stem 

des HEREN klieft vuurvlammen, de stem des HEREN doet de 

woestijn beven; de HERE doet de woestijn van Kades beven; de 
stem des HEREN doet de hinden jongen werpen en zij ontschorst de 

wouden. Maar in zijn paleis zegt ieder: Ere! De HERE troonde boven 
de zondvloed, ja, de HERE troont als koning in eeuwigheid. De 

HERE zal zijn volk sterkte verlenen, de HERE zal zijn volk zegenen 

met vrede.  
 

Voorwaar, Hamas! 
 

Johannes 10, vers 26 tot en met 30  Maar gij gelooft niet, 

omdat gij niet tot mijn schapen behoort. Mijn schapen horen naar 
mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij, en Ik geef hun eeuwig 

leven en zij zullen voorzeker niet verloren gaan in eeuwigheid en 

niemand zal ze uit mijn hand roven. Wat mijn Vader Mij gegeven 
heeft, gaat alles te boven en niemand kan iets roven uit de hand 

mijns Vaders. Ik en de Vader zijn één. 
 

Voorwaar, Ik ben de Deur tot de Waarheid. 
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Ik ben met Israël en zet Mijn leven in, omdat ze geen geweld 
wilden, maar een bestand. Niemand kan tegen Israël op, Mijn 

oogappel! Zelfs onder het leger strijden engelen mede, omdat Ik, 

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, een groot plan heb met Israël!  
 

Openbaring 20, vers 15  En wanneer iemand niet bevonden werd 
geschreven te zijn in het boek des levens, werd hij geworpen in de 

poel des vuurs. 

Openbaring 21, vers 1 tot en met 7  En ik zag een nieuwe hemel en 
een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren 

voorbijgegaan, en de zee was niet meer. En ik zag de heilige stad, 
een nieuw Jeruzalem, nederdalende uit de hemel, van God, getooid 

als een bruid, die voor haar man versierd is. En ik hoorde een luide 

stem van de troon zeggen: Zie, de tent van God is bij de mensen 
en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen zijn volken zijn en God zelf 

zal bij hen zijn, en Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de 
dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch geklaag, noch moeite zal 

er meer zijn, want de eerste dingen zijn voorbijgegaan. En Hij, die 

op de troon gezeten is, zeide: Zie, Ik maak alle dingen nieuw. En 
Hij zeide: Schrijf, want deze woorden zijn getrouw en waarachtig. 

En Hij sprak tot mij: Zij zijn geschied. Ik ben de alfa en de omega, 

het begin en het einde. Ik zal de dorstige geven uit de bron van het 
water des levens om niet. Wie overwint, zal deze dingen beërven, 

en Ik zal hem een God zijn en hij zal Mij een zoon zijn. 
 

Voorwaar, Hamas, stop nu! 

Gij weet niet waar gij tegen strijdt! Hamas, 
 

Johannes 4, vers 22  Gij aanbidt, wat gij niet weet; wij 
aanbidden, wat wij weten, want het heil is uit de Joden. 

 

Voorwaar, Israël, benoem de naam van Yeshua HaMashiach, 
Jezus Christus. 

Dan komen er krachten vrij! Daar is kracht, wonderbare kracht in 

het dierbaar Bloed van het Lam.  
 

Markus 5, vers 6 en 7  En toen hij Jezus uit de verte zag, liep hij 
toe, viel voor Hem neder, en zeide, roepende met luider stem: Wat 
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hebt Gij met mij te maken, Jezus, Zoon van de allerhoogste God? 
Ik bezweer U bij God, dat Gij mij niet pijnigt. 

 

Efeziërs 6, vers 10 tot en met 12  Voorts, weest krachtig in de 
Here en in de sterkte zijner macht. Doet de wapenrusting Gods 

aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels; 
want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen 

de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer 

duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. 
De bode engel Gods sprak verder,  

 
Shalom, Israël! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 

verdween. 
 

 
 

Zegt, “Dit is mijn dag, mijn boodschap voor elke 

dag!” 
 
UW BOODSCHAP VOOR ELKE DAG! DEZE BOODSCHAP GODS IS 

DOORGEGEVEN AAN EINDTIJDPROFEET BENJAMIN COUSIJNSEN EN 
100% AFKOMSTIG VAN DE ENIGE WAARACHTIGE GOD, DE GOD 

VAN ABRAHAM, IZAÄK EN JAKOB, DE GOD VAN AL WAT LEEFT! 

VOORWAAR, ZEGT: “ZIJN WOORDEN HEBBEN KRACHT!” DEZE 
BOODSCHAP BEVAT VELE GELOOFSVERSTERKENDE EN 

VERTROOSTENDE, BIJBELSE GESCHRIFTEN. NEEMT EN EET EN 

WORDT STERKER! 
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Vrijdag 25 juli 2014. Een engel van God 
bracht als bode engel Gods, woord voor woord, deze bemoedigende 

boodschap van God over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 
Benjamin Cousijnsen, Gods eindtijdprofeet, schreef elk woord op in 

nabijheid van de engel van God. Laat u bemoedigen door deze 

prachtige boodschap. Open uw hart en ontvang Gods zegen, elke 
dag! 
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Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, kadosh, heilig is uw 

Rabboeni, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus.  
 

Voorwaar, zegt: “Dit is mijn dag!” 
Droog uw tranen, en zegt: “Hij die in mij is, is groter, sterker en 

machtiger dan wie in de wereld is!” 

 
Psalm 20, vers 2 tot en met 9  De HERE antwoorde u ten dage 

der benauwdheid, de naam van Jakobs God make u onaantastbaar; 
Hij zende u hulp uit het heiligdom en ondersteune u uit Sion. Hij 

gedenke al uw offers, en uw brandoffer achte Hij welgevallig. Hij 

geve u naar uw hart, en doe al uw plannen in vervulling gaan. Wij 
willen juichen over uw overwinning, en in de naam van onze God de 

vaandels opsteken; de HERE vervulle al uw begeerten. Nu weet ik, 
dat de HERE zijn gezalfde de overwinning geeft, Hij antwoordt hem 

uit zijn heilige hemel met de machtige heilsdaden zijner 

rechterhand. Dezen beroemen zich op wagens en genen op 
paarden, maar wij roemen in de naam van de HERE, onze God. Zij 

zinken neder en vallen, maar wij richten ons op en houden stand.  

 
Voorwaar, dit is Zijn belofte en vertroosting aan u! 

En met onvoorwaardelijke liefde zegt uw en mijn Meester, uw 
Rabboeni: 

 

Psalm 18, vers 46 en 47  Vreemden verloren hun kracht en 
verlieten bevend hun burchten. De HERE leeft. Geprezen zij mijn 

Rots, en verhoogd zij de God mijns heils.  
Psalm 29, vers 4 en 5  De stem des HEREN is vol kracht, de stem 

des HEREN is vol glorie. De stem des HEREN breekt ceders, ja, de 

HERE verbreekt de ceders van de Libanon.  
 

Voorwaar, zegt: “Dit is mijn dag, mijn boodschap voor elke 

dag!” 
 

Psalm 31, vers 21 tot en met 25  Gij verbergt hen in het 
verborgene van uw aanschijn  
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voor de samenscholing der mensen; Gij bergt hen in een hut voor 
het getwist der tongen. Geprezen zij de HERE, want Hij heeft mij 

wonderbare goedertierenheid betoond in de gloed der 

benauwdheid. Terwijl ik in mijn angst dacht: ik ben verbannen uit 
uw oog – hebt Gij voorwaar mijn luide smekingen gehoord, toen ik 

tot U riep om hulp. Hebt de HERE lief, al zijn gunstgenoten; de 
HERE bewaart de getrouwen, maar ruimschoots vergeldt Hij de 

trotsen. Weest sterk en uw hart zij onversaagd, gij allen, die op de 

HERE hoopt.  
 

Voorwaar, mijn naam is Lovesadai, en Yeshua HaMashiach, 
Jezus Christus, zond mij uit om u te bemoedigen! 

 

Psalm 34, vers 4 tot en met 11  Maakt met mij de HERE groot, 
en laat ons tezamen zijn naam verheffen. Ik zocht de HERE en Hij 

antwoordde mij, Hij redde mij uit al mijn verschrikkingen. Zij 
schouwen naar Hem en stralen van vreugde, en hun aangezicht zal 

niet schaamrood worden. Deze ellendige hier riep en de HERE 

hoorde, Hij verloste hem uit al zijn benauwdheden. De Engel des 
HEREN legert Zich rondom wie Hem vrezen, en redt hen. Smaakt 

en ziet, dat de HERE goed is; welzalig de man die bij Hem schuilt. 

Vreest de HERE, gij, zijn heiligen, want wie Hem vrezen, hebben 
geen gebrek. Jonge leeuwen lijden ontbering en honger, maar wie 

de HERE zoeken, hebben geen gebrek aan enig goed.  
 

Voorwaar, dank geen engelen, of aanbid geen engelen, noch 

mij, Lovesadai. 
Aanbid alleen Adonai, El Elohiím, Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus! 
 

Johannes 14, vers 6 en 7  Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en 

de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij. 
Indien gij Mij kendet, zoudt gij ook mijn Vader gekend hebben. Van 

nu aan kent gij Hem en hebt gij Hem gezien. 

Johannes 10, vers 29  Wat mijn Vader Mij gegeven heeft, gaat alles 
te boven en niemand kan iets roven uit de hand mijns Vaders. 

 
Mattheüs 5, vers 3 tot en met 5  Zalig de armen van geest, want 

hunner is het Koninkrijk der hemelen. Zalig die treuren, want zij 
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zullen vertroost worden. Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen de 
aarde beërven.  

En vers 8  Zalig de reinen van hart, want zij zullen God zien. 

 
Voorwaar, zegt: “Zijn woorden hebben kracht!” 

Voorwaar, daar is kracht, wonderbare kracht in het dierbaar Bloed 
van het Lam. 

 

Psalm 34, vers 19 tot en met 22  De HERE is nabij de 
gebrokenen van hart en Hij verlost de verslagenen van geest. 

Talrijk zijn de rampen van de rechtvaardige, maar uit die alle redt 
hem de HERE; Hij behoedt al zijn beenderen, niet één daarvan 

wordt gebroken. Het onheil doodt de goddeloze, en wie de 

rechtvaardige haten, zullen ervoor boeten. 
Psalm 62, vers 6 tot en met 8  Waarlijk, mijn ziel, keer u stil tot 

God, want van Hem is mijn verwachting; waarlijk, Hij is mijn rots 
en mijn heil, mijn burcht, ik zal niet wankelen. Op God rust mijn 

heil en mijn eer, mijn sterke rots, mijn schuilplaats is in God.  

Psalm 91, vers 1 en 2  Wie in de schuilplaats des Allerhoogsten is 
gezeten, vernacht in de schaduw des Almachtigen. Ik zeg tot de 

HERE: Mijn toevlucht en mijn vesting, mijn God, op wie ik vertrouw.  

En vers 9  Want Gij, o HERE, zijt mijn toevlucht. De Allerhoogste 
hebt gij tot uw schutse gesteld. 

En vers 11 tot en met 16  Want Hij zal aangaande u zijn engelen 
gebieden, dat zij u behoeden op al uw wegen; op de handen zullen 

zij u dragen, opdat gij uw voet niet aan een steen stoot. Op leeuw 

en adder zult gij treden, jonge leeuw en slang zult gij vertrappen. 
Omdat hij Mij zeer bemint, zal Ik hem bevrijden; Ik zal hem 

beschutten, omdat hij mijn naam kent. Roept hij Mij aan, Ik zal 
hem antwoorden; Ik zal in de benauwdheid bij hem zijn, Ik zal hem 

uitredden en tot ere brengen. Met lengte van dagen zal Ik hem 

verzadigen, en Ik zal hem mijn heil doen zien.  
 

Voorwaar,  

 
1 Thessalonicenzen 5, vers 23  En Hij, de God des vredes, 

heilige u geheel en al, en geheel uw geest, ziel en lichaam moge bij 
de komst van onze Here Jezus Christus blijken in allen dele 

onberispelijk bewaard te zijn. 
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Filippenzen 4, vers 4 tot en met 7  Verblijdt u in de Here te allen 

tijde! Wederom zal ik zeggen: Verblijdt u! Uw vriendelijkheid zij alle 

mensen bekend. De Here is nabij. Weest in geen ding bezorgd, 
maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met 

dankzegging bekend worden bij God. En de vrede Gods, die alle 
verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden 

in Christus Jezus.   

 
Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld 

gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een 
ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde. 

 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 

verdween. 

 
SHALOM 

 

 
 

Wijs eens, en… hoeveel vingers wijzen er naar 

uzelf? 
 
BOODSCHAP GODS: VOORWAAR, VELEN VEROORDELEN DIE 

BROEDER OF ZUSTER, DIE OPEENS GESCHEIDEN IS, OF 
ONGELUKKIG. NIEMAND KENT DE REDEN, MAAR GOD WEL; GOD 

GREEP IN! 

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 26 juli 2014 bracht een engel des 

Heren, een bode engel Gods, woord voor woord de volgende 
boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.  
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Shalom! Ik begroet u in de wonderbare, almachtige naam van 
Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Rafaël 

en ben een bode engel Gods.  

 
Voorwaar, hoor aandachtig. 

 
Mattheüs 7, vers 1 tot en met 3  Oordeelt niet, opdat gij niet 

geoordeeld wordt; want met het oordeel, waarmede gij oordeelt, 

zult gij geoordeeld worden, en met de maat, waarmede gij meet, 
zal u gemeten worden. Wat ziet gij de splinter in het oog van uw 

broeder, maar de balk in uw eigen oog bemerkt gij niet? 
 

Voorwaar,  

 
2 Samuël 11, vers 2 tot en met 5  Op zekere avond stond David 

van zijn rustbed op en wandelde op het dak van het paleis, en hij 
zag van het dak af een vrouw, bezig zich te baden; en die vrouw 

was zeer schoon van uiterlijk. Toen liet David naar die vrouw 

vragen en men zeide: Wel, dat is Batseba, de dochter van Eliam, de 
vrouw van de Hethiet Uria. Daarop zond David boden om haar te 

halen. Zij kwam tot hem, en hij lag bij haar – zij had zich van haar 

onreinheid gezuiverd –; daarna keerde zij terug naar haar huis. En 
de vrouw werd zwanger en liet David weten: Ik ben zwanger. 

 
Voorwaar, Batseba werd zwanger van David. 

En David riep de Hethiet Uria tot zich. Toen Uria, de man van 

Batseba bij David kwam, de koning in het paleis, bood David Uria 
telkens een geschenk aan en zelfs prachtige vrouwen, die onder 

zijn hoede stonden. Uria werd in alles voorzien. 
 

2 Samuël 11, vers 12 tot en met 17  David zeide tot Uria: Blijf 

ook vandaag hier, dan zal ik u morgen laten gaan. En Uria bleef in 
Jeruzalem die dag en de volgende dag.  

Toen riep David hem tot zich om in zijn tegenwoordigheid te eten 

en te drinken, en hij maakte hem dronken. Hij echter ging des 
avonds heen om op zijn slaapplaats bij de knechten van zijn heer 

zich te ruste te leggen. En naar zijn huis ging hij niet. Toen schreef 
David de volgende morgen een brief aan Joab en verzond die door 

Uria. En hij schreef in die brief: Plaatst Uria in het heetst van de 
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strijd; trekt u dan van hem terug, opdat hij getroffen worde en 
sneuvele. Bij de belegering van de stad zette Joab toen Uria op een 

plaats, waarvan hij wist, dat daar geoefende strijders stonden. 

Toen de mannen der stad een uitval deden en met Joab streden, 
vielen er enigen van het krijgsvolk, van de knechten van David; ook 

de Hethiet Uria sneuvelde. 
 

Voorwaar, vele zouden wijzen en oordelen, en zelfs tegen 

David zeggen: “Ga uit mijn kerk!” 
Maar wie zijt gij dan? 

 
Romeinen 3, vers 19 tot en met 27  Nu weten wij, dat de wet, 

bij al wat zij zegt, tot hén spreekt, die onder de wet zijn, opdat alle 

mond gestopt en de gehele wereld strafwaardig worde voor God, 
daarom, dat uit werken der wet geen vlees voor Hem 

gerechtvaardigd zal worden, want wet doet zonde kennen. Thans is 
echter buiten de wet om gerechtigheid Gods openbaar geworden, 

waarvan de wet en de profeten getuigen, en wel gerechtigheid 

Gods door het geloof in Jezus Christus, voor allen, die geloven; 
want er is geen onderscheid. Want allen hebben gezondigd en 

derven de heerlijkheid Gods, en worden om niet gerechtvaardigd uit 

zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus. Hem heeft God 
voorgesteld als zoenmiddel door het geloof, in zijn bloed, om zijn 

rechtvaardigheid te tonen, daar Hij de zonden, die tevoren onder de 
verdraagzaamheid Gods gepleegd waren, had laten geworden – om 

zijn rechtvaardigheid te tonen, in de tegenwoordige tijd, zodat 

Hijzelf rechtvaardig is, ook als Hij hem rechtvaardigt, die uit het 
geloof in Jezus is. Waar blijft het roemen dan? Het is uitgesloten. 

Door welke wet? Der werken? Neen, maar door de wet van geloof. 
  

Voorwaar,  

 
2 Samuël 11, vers 26 en 27  Toen Uria’s vrouw hoorde, dat Uria, 

haar man, dood was, bedreef zij rouw over haar echtgenoot. Nadat 

de rouw voorbij was, liet David haar naar zijn huis halen. Zij werd 
hem tot vrouw en baarde hem een zoon. Maar de zaak, die David 

gedaan had, was kwaad in de ogen des HEREN. 
 

Voorwaar, wijs eens met uw hand, met uw wijsvinger. 
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En hoeveel vingers wijzen er naar uzelf?  
Oordeel niet! 

 

Johannes 8, vers 6 tot en met 11  En dit zeiden zij om Hem in 
verzoeking te brengen, opdat zij iets hadden om Hem aan te 

klagen. Maar Jezus bukte neder en schreef met de vinger op de 
grond. Doch toen zij Hem bleven vragen, richtte Hij Zich op en 

zeide tot hen: Wie van u zonder zonde is, werpe het eerst een 

steen naar haar. En weer bukte Hij neder en schreef op de grond. 
Maar toen zij dit hoorden, gingen zij één voor één weg, te beginnen 

bij de oudsten, en zij lieten Jezus alleen en de vrouw in het midden. 
En Jezus richtte Zich op en zeide tot haar: Vrouw, waar zijn zij? 

Heeft niemand u veroordeeld? En zij zeide: Niemand, Here. En 

Jezus zeide: Ook Ik veroordeel u niet. Ga heen, zondig van nu af 
niet meer! 

 
Voorwaar, God zond profeet Natan, en Natan sprak de 

woorden van de God van Abraham, Izaäk en Jakob tot David. 

 
2 Samuël 12, vers 8 en 9  Ik heb u gegeven het huis van uw 

heer, en de vrouwen van uw heer in uw schoot. Ik heb u gegeven 

het huis van Israël en Juda – en indien dat te weinig geweest was, 
dan had Ik u nog wel meer gegeven. Waarom hebt gij het woord 

des HEREN veracht, en gedaan wat kwaad is in zijn ogen? De 
Hethiet Uria hebt gij door het zwaard verslagen; zijn vrouw hebt gij 

u tot vrouw genomen, hemzelf hebt gij door het zwaard der 

Ammonieten gedood. 
 

Voorwaar, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, zegt u: 
 

Johannes 4, vers 15 tot en met 18  De vrouw zeide tot Hem: 

Here, geef mij dit water, opdat ik geen dorst heb en niet hierheen 
behoef te gaan om te putten. Hij zeide tot haar: Ga heen, roep uw 

man en kom hier. De vrouw antwoordde en zeide: Ik heb geen 

man. Jezus zeide tot haar: Terecht zegt gij: ik heb geen man; want 
gij hebt vijf mannen gehad en die gij nu hebt, is uw man niet; 

hierin hebt gij de waarheid gesproken. 
En vers 28 tot en met 30  De vrouw dan liet haar kruik staan, en 

ging naar de stad en zeide tot de mensen: Komt mede en ziet een 
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mens, die gezegd heeft alles wat ik gedaan heb: zou deze niet de 
Christus zijn? Zij gingen de stad uit en kwamen tot Hem. 

 

Voorwaar, door deze vrouw kwamen velen tot geloof, 
ongeacht haar positie! 

 
Johannes 15, vers 9  Gelijk de Vader Mij heeft liefgehad, heb ook 

Ik u liefgehad; blijft in mijn liefde. 

En vers 12  Dit is mijn gebod, dat gij elkander liefhebt, gelijk Ik u 
heb liefgehad. 

En vers 17  Dit gebied Ik u, dat gij elkander liefhebt. 
 

Voorwaar, velen veroordelen die broeder of zuster, die 

opeens gescheiden is of ongelukkig. 
Niemand kent de reden, maar God wel; God greep in! 

 
2 Samuël 12, vers 19  Toen David zag, dat zijn dienaren onder 

elkaar fluisterden, begreep hij, dat het kind dood was. En David 

vroeg zijn dienaren: Is het kind dood? Zij zeiden: Het is dood. 
En vers 24 en 25  Daarna troostte David zijn vrouw Batseba; hij 

kwam tot haar en had gemeenschap met haar, zij baarde een zoon 

en hij noemde hem Salomo. De HERE nu had hem lief: Hij zond een 
boodschap door de profeet Natan en noemde hem Jedidja, om des 

HEREN wil. 
 

Voorwaar, het werd David vergeven, vanwege oprecht 

berouw! 
 

Jesaja 45, vers 5 tot en met 7  Ik ben de HERE en er is geen 
ander; buiten Mij is er geen God. Ik gordde u, hoewel gij Mij niet 

kendet, opdat men het wete waar de zon opgaat en waar zij 

ondergaat, dat er buiten Mij niemand is; Ik ben de HERE, en er is 
geen ander, die het licht formeer en de duisternis schep, die het 

heil bewerk en het onheil schep; Ik, de HERE, doe dit alles. 

 
Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld 

gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een 
ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
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Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde. 

 

Voorwaar, Gods wegen zijn ondoorgrondelijk! 
 

Psalm 7, vers 11  Mijn schild is bij God, die de oprechten van hart 
verlost. 

Psalm 5, vers 8 tot en met 9  Maar ik zal, dank zij uw grote 

goedertierenheid, uw huis binnengaan, mij nederbuigen naar uw 
heilige tempel in vreze voor U. HERE, leid mij door uw 

gerechtigheid om mijner belagers wil; effen uw weg voor mijn 
aangezicht.  

 

Voorwaar, Gods weg is de beste, de beste altijd!  
Amen. En tenslotte, 

 
1 Korinthiërs 9, vers 14  Zo heeft de Here ook voor de 

verkondigers van het evangelie de regel gesteld, dat zij van het 

evangelie leven. 
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 

verdween. 
 

SHALOM 
 

 

 
 

Het einde komt in zicht!  
 
OPENBARENDE EN WAARSCHUWENDE BOODSCHAP VAN GOD, 

WOORD VOOR WOORD DOORGEGEVEN AAN GODS 
DIENSTKNECHT, PROFEET BENJAMIN COUSIJNSEN: VOORWAAR 

HAMAS, PRESIDENT MAHMOUD, ZIE WAT GIJ UW VOLK AANDOET! 

 
 

Volledige weergave: 
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Hallo! Op 28 juli 2014 bracht een engel van God, een bode engel 
Gods, woord voor woord van de God van Abraham, Izaäk en Jakob, 

de volgende waarschuwende en openbarende boodschap Gods over 

aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus.  

 

Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Er zal een ontwapening en 
een overwinning! 

Geen andere naam dan Yeshua HaMashiach, Jezus Christus van 
Nazareth! Kadosh, kadosh, kadosh, heilig en machtig is Hij, die met 

Israël is!  

 
Spoedig zal er een staakt-het-vuren zijn.  

Het einde komt in zicht! Voorwaar, mijn naam is Revelados en ik 
ben een bode engel Gods. Prijs Adonai, El Elohím!  

 

Voorwaar Hamas, president Mahmoud, zie wat gij uw volk 
aandoet! 

Het is niet Israël, die onverstandig is en afgeweken is, maar uzelf! 

En het is niet Israël, die verantwoordelijk is voor de beschietingen 
op een VN-school in Gaza, maar uzelf, die zich voordeed als een 

Israëlisch leger. Dit is nu geopenbaard, en ook dat gij uw eigen 
mensen op gebouwen plaatst, waarbij gij onder andere kinderen op 

bruggen toont, hoeveel gij om mensenlevens geeft! Zo spreekt de 

Heer Yeshua HaMashiach, Jezus Christus: Voorwaar, uw loon is 
reeds opgeschreven in het zwarte boek! 

 
Openbaring 20, vers 15  En wanneer iemand niet bevonden werd 

geschreven te zijn in het boek des levens, werd hij geworpen in de 

poel des vuurs. 
 

Zo zijn er twee boeken: een boek des eeuwigen levens en 

een boek des hels. 
Voorwaar, het einde zal komen tussen Hamas en Israël! 
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Mattheüs 7, vers 13  Gaat in door de enge poort, want wijd is de 
poort en breed de weg, die tot het verderf leidt, en velen zijn er, 

die daardoor ingaan. 

 
Romeinen 9, vers 22 tot en met 28  En als God nu, zijn toorn 

willende tonen en zijn kracht bekend maken, de voorwerpen des 
toorns, die ten verderve toebereid waren, met veel lankmoedigheid 

verdragen heeft – juist om de rijkdom zijner heerlijkheid bekend te 

maken over de voorwerpen van ontferming, die Hij tot heerlijkheid 
heeft voorbereid? En dat zijn wij, die Hij geroepen heeft, niet alleen 

uit de Joden, maar ook uit de heidenen, gelijk Hij ook bij Hosea 
zegt: Ik zal niet-mijn-volk noemen: mijn-volk, en de niet-geliefde: 

geliefde. En het zal geschieden ter plaatse, waar tot hen gezegd 

was: gij zijt mijn volk niet, daar zullen zij genoemd worden: zonen 
van de levende God. En Jesaja roept over Israël uit: Al was het 

getal der kinderen Israëls als het zand der zee, het overschot zal 
behouden worden; want wat Hij gesproken heeft, zal de Here doen 

op de aarde, volledig en snel.  

Romeinen 8, vers 38 en 39  Want ik ben verzekerd, dat noch dood 
noch leven, noch engelen noch machten, noch heden noch 

toekomst, noch krachten, noch hoogte noch diepte, noch enig 

ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke 
is in Christus Jezus, onze Here. 

 
Voorwaar, bekering is behoudenis! 

Wie nederig is, zal verhoogd worden.  

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de engel des Heren, de 
bode engel Gods, en verdween. 

 
 

 

Tranen van God 
 

BOODSCHAP GODS, OVERGEBRACHT AAN PROFEET BENJAMIN 

COUSIJNSEN: VOORWAAR, GOD ZIET ELKE TRAAN, EN VELE 
TRANEN VEROVERDEN HET HART VAN GOD. MAAR WIE DROOGT 

GODS TRANEN, DE TRANEN VAN VERDRIET? 
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Volledige weergave: 
 

Hallo, welkom! Op 28 juli 2014 bracht een bode engel Gods woord 

voor woord deze boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin 
Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus van Nazareth. Voorwaar, mijn naam is 

Rafaëla. Zo spreekt de God van Abraham, Izaäk en Jakob tot u: 
 

Voorwaar, velen vertrappen Mij de ganse dag! 
 

Psalm 56, vers 6 tot en met 8  De ganse dag verminken zij mijn 

woorden; al hun overleggingen zijn tegen mij ten kwade. Zij willen 
aanvallen, zij spieden, zij nemen mijn schreden waar, terwijl zij 

loeren op mijn leven. Zou er voor hen bij zoveel boosheid 
ontkoming zijn? Stort de volken in toorn neder, o God!  

 

Voorwaar, zelfs God zou men uit de weg willen ruimen! 
 

Psalm 56, vers 9  Mijn omzwerving hebt Gij te boek gesteld, doe 

mijn tranen in uw kruik; zijn zij niet in uw boek?  
 

Voorwaar, God ziet elke traan. 
En vele tranen veroverden het hart van God! Maar wie droogt Gods 

tranen, de tranen van verdriet? Ziet gij niet waarom Hij weent? 

 
Psalm 42, vers 2 tot en met 4  Gelijk een hinde die naar 

waterbeken smacht, zo smacht mijn ziel naar U, o God. Mijn ziel 
dorst naar God, naar de levende God; wanneer zal ik komen en 

voor Gods aangezicht verschijnen? Mijn tranen zijn mij tot spijze 

dag en nacht, daar men de ganse dag tot mij zegt: Waar is uw 
God?  

Psalm 44, vers 2  O God, met eigen oren hebben wij het gehoord, 

onze vaderen verhaalden het ons: het werk dat Gij gewrocht hebt 
in hun dagen, in de dagen van ouds.  

Psalm 61, vers 2 tot en met 6  Hoor toch, o God, mijn smeking, sla 
acht op mijn gebed. Van het einde des lands roep ik tot U, omdat 

mijn hart bezwijkt; leid mij op een rots die mij te hoog zou zijn. 
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Want Gij zijt mij een schuilplaats geweest, een sterke toren tegen 
de vijand. Laat mij in uw tent voor altoos vertoeven, laat mij 

schuilen, geborgen onder uw vleugelen. Want Gij, o God, hebt 

gehoord naar mijn geloften, Gij hebt het erfdeel gegeven van hen 
die uw naam vrezen.  

 
Voorwaar, “Help mij!” roept men het uit. 

Maar God zegt, Luister! Waarom luistert gij niet? Hoor, Mijn sluizen 

gaan open. Zie, grote regenval! Had ik niet tegen u gesproken? 
Voorwaar,  

 
Sirach 17, vers 25 tot en met 32  Wend je tot de Heer, zondig 

niet langer, bid tot hem, geef hem zo weinig mogelijk aanstoot. 

Keer terug tot de Allerhoogste, keer je af van onrecht, want hijzelf 
leidt je uit de duisternis naar het genezende licht. Haat alles wat 

gruwelijk is ten diepste. Wie zal in het dodenrijk de Allerhoogste 
loven, zoals de levenden, die voor hem een danklied zingen? Een 

dode vergaat, zijn dankzegging sterft, wie leeft en gezond is prijst 

de Heer. Hoe groot is de barmhartigheid van de Heer, hoe genadig 
is hij voor wie zich tot hem keert. Want een mens is niet volmaakt, 

een mensenkind is niet onsterfelijk. Wat geeft meer licht dan de 

zon? Toch gaat ze onder. Zo zijn vlees en bloed tot het kwaad 
geneigd. De Heer overziet de machten van de hoge hemel, maar 

alle mensen zijn stof en as.  
 

Voorwaar, wees nederig en heb ontzag. 

Dan kan ook Hij ook Zijn tranen veranderen in tranen van vreugde! 
 

Johannes 3, vers 16 en 17  Want God had de wereld zo lief dat 
hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem 

gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft zijn 

Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te 
vellen, maar om de wereld door hem te redden. 

 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 
verdween. 
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Zoekt en gij zult vinden! 
 

VOORWAAR, ZO IS HET OOK MET DEZE BOODSCHAP! ZOEKT EN 

GIJ ZULT VINDEN, KLOPT EN U ZAL OPENGEDAAN WORDEN! DE 
BODE ENGEL GEEFT O.A. UITLEG OVER HOE DE ZOEKFUNCTIE 

WERKT OP DE WEBSITE VAN ... (INVULLEN) 

EVANGELICALENDTIMEMACHINE.COM 
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Op 29 juli 2014 bracht een engel van 
God, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, deze boodschap Gods 

over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.  
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Isa, Jezus Christus.  
 

“Stop! Hier klopt iets niet!” zegt u. “Waarom wordt er nu 
weer Isa genoemd?” 

Voorwaar, mijn naam is Lovesadai. In de website kunt gij het 

antwoord vinden op deze vraag. Er is een zoekbalk. Daar toetst u 
op thema, zoals bijvoorbeeld het woord Isa in, en klikt op Search. 

Dan komt u vervolgens in een videolijst terecht in verschillende 

talen. En daar vindt u het antwoord, waarom er ook gesproken 
wordt over Isa. Vele hokjesdenkers zeggen: “Maar Isa is een 

profeet!”  
 

Voorwaar, het is juist goed om naar deze boodschappen te 

luisteren en ze te lezen. 
Want als u luistert, wordt er duidelijk gemaakt aan de 

hokjesdenkers, dat Isa inderdaad de Zoon van God is en meer dan 
een profeet is. Luister ook eens naar de boodschap van 30 juni 

2014 met de titel: ‘Isa is de oertaal (Arabisch) voor de naam Jezus’. 

En luister ook eens naar de boodschap van 16 december 2012 met 
als titel: ‘Ze noemen Jezus: Isa, en noemen Hem een profeet!’  

Voorwaar, zoals ik u al zei, Mijn naam is Lovesadai en ben een bode 

engel Gods. Voorwaar,  
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Lukas 11, vers 9 tot en met 13  En Ik zeg u: Bidt en u zal 
gegeven worden; zoekt en gij zult vinden; klopt en u zal 

opengedaan worden. Want een ieder, die bidt, ontvangt en wie 

zoekt, vindt en wie klopt, hem zal opengedaan worden. Is er soms 
een vader onder u, die, als zijn zoon hem om een vis vraagt, hem 

voor een vis een slang zal geven? Of als hij om een ei vraagt, hem 
een schorpioen zal geven? Indien dan gij, hoewel gij slecht zijt, 

goede gaven weet te geven aan uw kinderen, hoeveel te meer zal 

uw Vader uit de hemel de heilige Geest geven aan hen, die Hem 
daarom bidden? 

 
Voorwaar, zo is het ook met deze boodschap. 

Zoekt en gij zult vinden, klopt en u zal opengedaan worden! Door 

wie? 
Door Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus van Nazareth, de 

Zoon van God, die de zonde van de wereld droeg en uw straf. 
Vanwege uw ongehoorzaamheid nam Hij de niet verdiende 

doodstraf op zich, om u te redden en de relatie tussen u en God te 

kunnen herstellen! 
 

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 

wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 
een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 
naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het 

licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever 
gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want 

een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het 

licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de 
waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat 

zij in God verricht zijn. 

Johannes 10, vers 26 tot en met 28  Maar gij gelooft niet, omdat gij 
niet tot mijn schapen behoort. Mijn schapen horen naar mijn stem 

en Ik ken ze en zij volgen Mij, en Ik geef hun eeuwig leven en zij 
zullen voorzeker niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal 

ze uit mijn hand roven. 
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2 Korinthiërs 5, vers 14  Want de liefde van Christus dringt ons.   

 

Galaten 3, vers 9 tot en met 14  Zij, die uit het geloof zijn, 
worden dus gezegend tezamen met de gelovige Abraham. Want 

allen, die het van werken der wet verwachten, liggen onder de 
vloek; want er staat geschreven: Vervloekt is een ieder, die zich 

niet houdt aan alles, wat geschreven is in het boek der wet, om dat 

te doen. En dat door de wet niemand voor God gerechtvaardigd 
wordt, is duidelijk; immers, de rechtvaardige zal uit geloof leven. 

Doch bij de wet gaat het niet om geloof, maar: wie dat doet, zal 
daardoor leven. Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek der wet 

door voor ons een vloek te worden; want er staat geschreven: 

Vervloekt is een ieder, die aan het hout hangt. Zo is de zegen van 
Abraham tot de heidenen gekomen in Jezus Christus, opdat wij de 

belofte des Geestes ontvangen zouden door het geloof.  
En vers 26 tot en met 29  Want gij zijt allen zonen van God, door 

het geloof, in Christus Jezus. Want gij allen, die in Christus gedoopt 

zijt, hebt u met Christus bekleed. Hierbij is geen sprake van Jood of 
Griek, van slaaf of vrije, van mannelijk en vrouwelijk: gij allen zijt 

immers één in Christus Jezus. Indien gij nu van Christus zijt, dan 

zijt gij zaad van Abraham, en naar de belofte erfgenamen. 
 

Efeziërs 3, vers 14 tot en met 20  Om die reden buig ik mijn 
knieën voor de Vader, naar wie alle geslacht in de hemelen en op 

de aarde genoemd wordt, opdat Hij u geve, naar de rijkdom zijner 

heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door zijn Geest in de 
inwendige mens, opdat Christus door het geloof in uw harten 

woning make. Geworteld en gegrond in de liefde, zult gij dan 
samen met alle heiligen, in staat zijn te vatten, hoe groot de 

breedte en lengte en hoogte en diepte is, en te kennen de liefde 

van Christus, die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt 
tot alle volheid Gods. Hem nu, die blijkens de kracht, welke in ons 

werkt, bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij bidden of 

beseffen. 
Efeziërs 4, vers 11 en 12  En Hij heeft zowel apostelen als profeten 

gegeven, zowel evangelisten als herders en leraars, om de heiligen 
toe te rusten tot dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van 

Christus. 
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Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 

verdween. 

 
 

 

Leg uw wapens eens neer en onderzoek u! 
 

ZULT U VOOR GODS TROON KUNNEN ZEGGEN: “IK STOND IN DE 
POWER (VAN GOD) EN DIT HEB IK ALLEMAAL GEBRUIKT”? 

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 29 juli 2014 bracht een engel Gods, 

een bode engel van de almachtige God, de God van Abraham, Izaäk 

en Jakob, woord voor woord de volgende boodschap Gods over aan 
eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 

En zegt: “Gods power!” 
 

Micha 3, vers 8  Ik daarentegen ben vol van kracht, van de Geest 

des HEREN, en van recht en van sterkte… tot zover. 
 

Ik ben de bode engel Power, maar zonder de kracht des 
Heren is er geen power! 

 

Handelingen 7, vers 54 tot en met 56  Toen zij dit hoorden, 
sneed het hun door het hart en zij knersten de tanden tegen hem. 

Maar hij, vol van de heilige Geest, sloeg de ogen ten hemel en zag 
de heerlijkheid Gods en Jezus, staande ter rechterhand Gods, En hij 

zeide: Zie, ik zie de hemelen geopend en de Zoon des mensen, 

staande ter rechterhand Gods. 
 

Voorwaar, satan vreest Gods power! 

De naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, is als een scherp 
zwaard. Het snijdt en veroorzaakt wonden, en brengt blijvende pijn 
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en verscheurt en het brengt satan op de knieën! Ook rekent Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus, satan de verleiding aan om u te laten 

zondigen. Voorwaar, hoe vaak is de naam van Yeshua HaMashiach, 

Jezus Christus, op uw lippen? En hoe vaak hebt gij Zijn power 
gebruikt? 

 
Openbaring 3, vers 21  Wie overwint, hem zal Ik geven met Mij 

te zitten op mijn troon, gelijk ook Ik heb overwonnen en gezeten 

ben met mijn Vader op zijn troon. 
En vers 5  Wie overwint, zal aldus bekleed worden met witte 

klederen; en Ik zal zijn naam geenszins uitwissen uit het boek des 
levens, maar Ik zal zijn naam belijden voor mijn Vader en voor zijn 

engelen. 

 
Kolossenzen 2, vers 14 en 15  door het bewijsstuk uit te wissen, 

dat door zijn inzettingen tegen ons getuigde en ons bedreigde. En 
dat heeft Hij weggedaan door het aan het kruis te nagelen: Hij 

heeft de overheden en machten ontwapend en openlijk 

tentoongesteld en zo over hen gezegevierd. 
 

1 Timotheüs 6, vers 11 tot en met 12  Gij daarentegen, o mens 

Gods, ontvlucht deze dingen, doch jaag naar gerechtigheid, 
godsvrucht, geloof, liefde, volharding en zachtzinnigheid. Strijd de 

goede strijd des geloofs, grijp het eeuwige leven, waartoe gij 
geroepen zijt en de goede belijdenis afgelegd hebt voor vele 

getuigen. 

 
Voorwaar, als er tegen u gezegd zou worden: “Leg uw 

gebruikte wapens, uw wapenrusting Gods, nu eens neer 
voor de troon van God”? 

Wat zou u dan zeggen? Kunt u zeggen: “Ik heb uw power gebruikt 

en heb het schild gebruikt. Ik stond in de power, en dit heb ik 
allemaal gebruikt!” Voorwaar, beantwoord eens eerlijk: hoeveel 

geestelijk wapens gebruikt u, om uw vijand uit te schakelen? 

Zo kunt gij niet voor God verschijnen. 
 

Efeziërs 2, vers 8  Want door genade zijt gij behouden, door het 
geloof, en dat niet uit uzelf: het is een gave van God. 
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Efeziërs 6, vers 10 tot en met 19  Voorts, weest krachtig in de Here 
en in de sterkte zijner macht. Doet de wapenrusting Gods aan, om 

te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels; want wij 

hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de 
overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer 

duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Neemt 
daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in 

de boze dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te 

houden. Stelt u dan op, uw lendenen omgord met de waarheid, 
bekleed met het pantser der gerechtigheid, de voeten geschoeid 

met de bereidvaardigheid van het evangelie des vredes; neemt bij 
dit alles het schild des geloofs ter hand, waarmede gij al de 

brandende pijlen van de boze zult kunnen doven; en neemt de 

helm des heils aan en het zwaard des Geestes, dat is het woord van 
God. En bidt daarbij met aanhoudend bidden en smeken bij elke 

gelegenheid in de Geest, daartoe wakende met alle volharding en 
smeking voor alle heiligen; ook voor mij, dat mij bij het openen van 

mijn mond het woord geschonken worde, om vrijmoedig het 

geheimenis van het evangelie bekend te maken. 
 

Psalm 91, vers 13 tot en met 16  Op leeuw en adder zult gij 

treden, jonge leeuw en slang zult gij vertrappen. Omdat hij Mij zeer 
bemint, zal Ik hem bevrijden; Ik zal hem beschutten, omdat hij 

mijn naam kent. Roept hij Mij aan, Ik zal hem antwoorden; Ik zal in 
de benauwdheid bij hem zijn, Ik zal hem uitredden en tot ere 

brengen. Met lengte van dagen zal Ik hem verzadigen, en Ik zal 

hem mijn heil doen zien.  
 

Hebreeën 10, vers 23 en 24  Laten wij de belijdenis van hetgeen 
wij hopen onwankelbaar vasthouden, want Hij, die beloofd heeft, is 

getrouw. En laten wij op elkander acht geven om elkaar aan te 

vuren tot liefde en goede werken. 
 

Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld 

gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een 
ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. 
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Voorwaar, in de almachtige naam van Yeshua HaMashiach, 

Jezus Christus, zijt gij meer dan overwinnaar!  

 
2 Korinthiërs 10, vers 3 tot en met 6  Want al leven wij in het 

vlees, wij trekken niet ten strijde naar het vlees, want de wapenen 
van onze veldtocht zijn niet vleselijk, maar krachtig voor God tot 

het slechten van bolwerken, zodat wij de redeneringen en elke 

schans, die opgeworpen wordt tegen de kennis van God, slechten, 
elk bedenksel als krijgsgevangene brengen onder de 

gehoorzaamheid aan Christus, en gereed staan, zodra uw 
gehoorzaamheid volkomen is, alle ongehoorzaamheid te straffen. 

 

Zegt: “Gods power!” 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 

verdween. 
 

 

 

Komt u met Halleluja’s door de open 

Hemelpoort? 
 
BOODSCHAP GODS: VELE KERKEN DENKEN DAT, DOOR HALLELUJA 

TE ZINGEN EN ZIELTJES TE WINNEN, DAN DE POORT DES HEMELS 

WEL OPENSTAAT OM HEN BINNEN TE LATEN! 
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 30 juli 2014 bracht een engel des 
Heren, een bode engel Gods, woord voor woord de volgende 

boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.  

 
Shalom! Ruacha, Yeshu, Shalom! Ik begroet u in de wonderbare 

naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus van Nazareth.  
 

Voorwaar, Suriname, bekeer u!  

Wees niet eigenwijs, hardnekkig en hoogmoedig. Voorwaar, zelfs de 
kerk ‘Gods Bazuin’ in Paramaribo heeft waterdichte stopverf in de 
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oren! Voorwaar, zelfs naar medebroeders en -zusters wordt niet 
geluisterd, als men over de boodschappen spreekt van profeet 

Benjamin Cousijnsen. Voorwaar, in de website 

EvangelicalEndtimemachine.com kunt gij alles vinden in de 
zoekbalk: Search. Voor meer hierover toetst gij: Suriname + 

Search. Voorwaar, mijn naam is Revelados.  
 

Vele kerken denken dat, door Halleluja te zingen en zieltjes 

te winnen, dan de poort des hemels wel wijd open staat om 
hen binnen te laten. 

 
Johannes 3, vers 36  Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven; 

doch wie aan de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, 

maar de toorn Gods blijft op hem. 
 

Voorwaar, wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven: 
Wie dus in Hem gelooft, naar Hem luistert, gehoorzaamt en met 

Hem wandelt! U kan niet zó, door het roepen van Halleluja en door 

het zieltjes winnen en het verrichten van goede daden, de hemel 
binnenlopen! Voorwaar, en zo zijn er ook velen, die zich lieten 

dopen, om de reden dat men denkt de hemel dan te zullen 

beërven. Voorwaar, velen hebben een balk in de ogen, en zijn 
overgenomen in hun eigen wereldje! 

 
Mattheüs 7, vers 13 en 14  Gaat in door de enge poort, want 

wijd is de poort en breed de weg, die tot het verderf leidt, en velen 

zijn er, die daardoor ingaan; want eng is de poort, en smal de weg, 
die ten leven leidt, en weinigen zijn er, die hem vinden. 

 
Voorwaar, velen zullen zich straks op de borst slaan, al kent 

gij de gehele Bijbel uit uw hoofd. 

Voorwaar, voor velen zal de poort des hemels gesloten zijn! 
 

Mattheüs 6, vers 22 tot en met 24  De lamp van het lichaam is 

het oog. Indien dan uw oog zuiver is, zal geheel uw lichaam verlicht 
zijn; maar indien uw oog slecht is, zal geheel uw lichaam duister 

zijn. Indien nu wat licht in u is, duisternis is, hoe groot is dan de 
duisternis! Niemand kan twee heren dienen, want hij zal òf de ene 
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haten en de andere liefhebben, òf zich aan de ene hechten en de 
andere minachten; gij kunt niet God dienen èn Mammon.  

Mattheüs 7, vers 22 en 23  Velen zullen te dien dage tot Mij 

zeggen: Here, Here, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in 
uw naam boze geesten uitgedreven en in uw naam vele krachten 

gedaan? En dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; 
gaat weg van Mij, gij werkers der wetteloosheid. 

 

Voorwaar, het gaat dus om een levende relatie met Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. 

Niet alleen in de kerk, maar in uw handel en wandel! 
 

Johannes 7, vers 38  Wie in Mij gelooft, gelijk de Schrift zegt, 

stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. 
Johannes 14, vers 12  Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie in Mij 

gelooft, de werken, die Ik doe, zal hij ook doen, en grotere nog dan 
deze, want Ik ga tot de Vader. 

 

Voorwaar, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, doorzoekt de 
harten en weet de bedoeling des Geestes. 

 

Romeinen 8, vers 12 tot en met 14  Derhalve, broeders, zijn wij 
schuldenaars, maar niet van het vlees, om naar het vlees te leven. 

Want indien gij naar het vlees leeft, zult gij sterven; maar indien gij 
door de Geest de werkingen des lichaams doodt, zult gij leven. 

Want allen, die door de Geest Gods geleid worden, zijn zonen Gods. 

 
Voorwaar, kadosh, heilig! 

Wees echt en speel geen spelletjes, want tot slot hebt gij alles 
verloren. 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 

verdween.  
 

 

 

Dit is geen science fiction! 
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ONTHULLINGEN GODS: VANDAAG ZULLEN ER VELE 
VERBORGENHEDEN GEOPENBAARD WORDEN, SPRAK DE ENGEL 

VAN GOD, SILOAM. 

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 31 juli 2014 schreef Benjamin 

Cousijnsen, Gods ware eindtijdprofeet van de laatste dagen, het 
volgende verslag op.  

 
Benjamin hoorde zijn naam roepen: Benjamin! Shalom, profeet 

Benjamin! 

“Ja, ik hoorde u”, sprak Benjamin. 
De engel Gods sprak: Ik kom in de almachtige naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus.  
 

Voorwaar, vandaag zullen er vele verborgenheden 

geopenbaard worden.  
Sta op en volg mij. 

Benjamin zei, “Hé, waar ben ik?” Plotseling bevond hij zich elders.  

De engel Gods sprak, Gij zijt in Gods luchtruim hoor, en gaf: 
 

Deuteronomium 29, vers 29  De verborgen dingen zijn voor de 
HERE, onze God, maar de geopenbaarde zijn voor ons en onze 

kinderen voor altijd, opdat wij al de woorden dezer wet volbrengen. 

De bode engel Gods sprak, 
 

Voorwaar, gij daar, de hemelse sluier wordt weggenomen. 
Voorwaar, dit is geen science fiction!  

 

Voorwaar, hebt gij weleens van windenergie gehoord? 
Op aarde plaatst men windmolens en andere bewegende propellers, 

om lucht om te zetten in bijvoorbeeld elektriciteit.  

 
Genesis 1, vers 3 en 4  En God zeide: Er zij licht; en er was licht. 

En God zag, dat het licht goed was, en God maakte scheiding 
tussen het licht en de duisternis.  
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Voorwaar, er is een wind Gods, dat alles in de hemel onder 
controle heeft! 

 

Genesis 2, vers 7  Toen formeerde de HERE God de mens van stof 
uit de aardbodem en blies de levensadem in zijn neus; alzo werd de 

mens tot een levend wezen. 
 

Kijk daar, profeet Benjamin, zie je die ster daar? 

De dichtstbijzijnde ster is 40 miljoen kilometer van de aarde af 
verwijderd! sprak de bode engel Gods.  

“Ik voel een heerlijk wind”, zei Benjamin. 
Dat komt, sprak de engel Gods, doordat de wind Gods blaast! Hij 

draagt u! 

 
Johannes 3, vers 8  De wind blaast, waarheen hij wil, en gij hoort 

zijn geluid, maar gij weet niet, vanwaar hij komt of waar hij 
heengaat… tot zover. 

De engel Gods zei, 

 
Voorwaar, veel waarheden zijn geen sprookjes, zoals 

vliegende paarden, en zeemeerminnen en zeemeermannen. 

Maar satan maakt gebruik van het goede, en kopieert zo alles van 
het goede. Denk ook aan UFO’s en de technologie! Waarom maakt 

hij daar gebruik van, denkt u? Waar haalt hij dit vandaan? 
Satan zei zelf: 

 

Jesaja 14, vers 14  Ik wil opstijgen boven de hoogten der wolken, 
mij aan de Allerhoogste gelijkstellen. 

 
Voorwaar, sprak de bode engel Gods, ik ben de bode engel 

Gods en mijn naam is Siloam. 

Voorwaar, meer openbaringen kunt gij vinden in de zoekbalk, onder 
het zinnetje ‘gevallen engelen’: dat in te toetsen en op Search te 

klikken, in de EvangelicalEndtimemachine.  

 
Satan met zijn gevallen engelen gebruiken de hemelse 

technologie op aarde, om zo velen van God af te trekken! 
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Alleen ook gebruikt men in de hemel geen codes, of 666. Alles is in 
Gods hand! En de wind blaast waarheen hij wil… Geest, wind en 

adem. 

 
1 Timotheüs 3, vers 16  En buiten twijfel, groot is het geheimenis 

der godsvrucht: Die Zich geopenbaard heeft in het vlees, is 
gerechtvaardigd door de Geest, is verschenen aan de engelen, is 

verkondigd onder de heidenen, geloofd in de wereld, opgenomen in 

heerlijkheid. “Amen!” 
 

Voorwaar, profeet Benjamin Cousijnsen, ik plaats u terug nu. 
Gezegend zijn zij, die naar u horen. 

Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de engel Gods, en verdween. 

 
SHALOM 

 

 
 

Treed met uw aangezicht voor God 
 
WELKOM HEILIGE GEEST GODS, ADEM IN MIJ! 

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Ik ben profeet Benjamin Cousijnsen. Op 

31 juli 2014 kreeg ik de volgende boodschap van een bode engel 

Gods, die ik graag met u wil delen.  
 

Shalom! Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 
Voorwaar, kadosh, kadosh, kadosh, heilig, heilig, heilig is 

Hij, Adonai.  
Voorwaar, mijn naam is Lovesadai. Geliefden des Heren, ik begroet 

u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus van Nazareth. 
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Voorwaar, treed met uw aangezicht voor de God van 
Abraham, Izaäk en Jakob, wiens adem de gehele wereld 

leven schenkt! 

Zeg: “Adem in mij, Heilige Geest Gods! Kadosh, heilig bent u. 
Bereid mij, zodat ik nog meer u beminnen mag met geheel mijn ziel 

en hart en verstand. Want kadosh, heilig bent u! Welkom adem, en 
waai in mij! Ik ben een tempel Gods. Stuw mij, Heilige Geest Gods. 

Leer mij om te bidden en dat ik in stilte u vindt. Wil gij mij dan 

helpen en troosten? Sterk mij! Verlaten voel ik mij soms door 
iedereen. Maar adem in mij, zodat ik mij niet alleen voel. Ik ben 

zwak, maar gij zijt sterk. Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, met 
mijn handen en ogen en ziel en hart en verstand vertrouw ik u mijn 

leven toe. Laat mij vol zijn van uw vuur, vol van uw liefde. Amen!” 

 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 

verdween. 
 

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

AUGUSTUS 2014 
 

 

Ja, de hele wereld is nu ernstig gewaarschuwd! 
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1 AUGUSTUS 2014  PROFETISCHE BOODSCHAP VAN GOD, 

DOORGEGEVEN AAN PROFEET BENJAMIN COUSIJNSEN: VELE 

LANDEN WORDEN BENOEMD EN GEWAARSCHUWD DOOR GOD, DE 
GOD VAN ABRAHAM, IZAÄK EN JAKOB! 

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 1 augustus 2014 bracht een engel des 

Heren, een bode engel Gods, de volgende waarschuwende, 
profetische boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin 

Cousijnsen.  

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Donder en ik 
ben een bode engel Gods.  

 

Voorwaar, er zullen vanaf nu nog grotere aardbevingen zijn 
en nog grotere stormen! 

Voorwaar,  

 
Romeinen 1, vers 21  Immers, hoewel zij God kenden, hebben zij 

Hem niet als God verheerlijkt of gedankt, maar hun overleggingen 
zijn op niets uitgelopen, en het is duister geworden in hun 

onverstandig hart. 

En vers 28  En daar zij het verwerpelijk achtten God te erkennen, 
heeft God hen overgegeven aan een verwerpelijk denken om te 

doen wat niet betaamt. 
 

Voorwaar, Verenigde Staten van Amerika en gij, Korea en 

China, Japan, Indonesië, Spanje, Mexico, Frankrijk, Italië, 
Iran, India, Syrië, Irak, Marokko, Nederland, Duitsland, ja, 

de ganse wereld is nu ernstig gewaarschuwd! 

 
Romeinen 3, vers 10 tot en met 18  Gelijk geschreven staat: 

Niemand is rechtvaardig, ook niet één, er is niemand, die 
verstandig is, niemand, die God ernstig zoekt; allen zijn afgeweken, 

tezamen zijn zij onnut geworden; er is niemand, die doet wat goed 
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is, zelfs niet één. Hun keel is een open graf, met hun tong plegen 
zij bedrog, addergif is onder hun lippen; hun mond is van vloek en 

bitterheid vol; Snel zijn hun voeten om bloed te vergieten, 

verwoesting en ellende zijn op hun wegen, en de weg des vredes 
kennen zij niet. De vreze Gods staat hun niet voor ogen.  

 
Voorwaar, bekeer u. Hoor de stem des Heren! 

Luister! Zo niet, dan zult gij het bemerken. 

 
Openbaring 14, vers 11  En de rook van hun pijniging stijgt op in 

alle eeuwigheden, en zij hebben geen rust, dag en nacht… tot 
zover. 

 

En wat denkt gij hiervan? 
 

Openbaring 13, vers 16, 17 en 18  En het maakt, dat aan allen, 
de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de 

slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op 

hun voorhoofd, en dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het 
merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam 

heeft. Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal 

van het beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is 
zeshonderd zesenzestig.  

 
En vanwege het niet willen bekeren en meewaaien met de 

wereld, komt het volgende: 

In Openbaring 16, vers 2 staat profetisch opgeschreven, dat op 
de aarde boze en kwaadaardige gezwellen aan de mensen kwamen, 

die het merkteken van het beest hadden aangenomen! Voorwaar, 
bekeer u, want het Koninkrijk der hemelen is zeer dichtbij 

gekomen.  

Extreme regenval en hitte, een hel op aarde! Is dit wat gij wilt? 
 

Openbaring 16, vers 9  En de mensen werden verzengd door de 

grote hitte en zij lasterden de naam van God, die de macht heeft 
over deze plagen, en zij bekeerden zich niet om Hem eer te geven. 

En vers 11  En zij lasterden de God des hemels vanwege hun pijnen 
en vanwege hun gezwellen, en zij bekeerden zich niet van hun 

werken. 
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En vers 18  En er kwamen bliksemstralen en stemmen en 
donderslagen, en er geschiedde een grote aardbeving, zo groot als 

er geen geweest is, sedert een mens op de aarde was: zó hevig 

was deze aardbeving, zó groot. 
 

Voorwaar, het klinkt niet best voor hen, die Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus, niet hebben aangenomen. 

 

Openbaring 22, vers 6  En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn 
getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der 

profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen 
hetgeen weldra geschieden moet. 

 

Voorwaar, er is maar één Uitweg om niet verloren te gaan! 
 

Johannes 10, vers 26 tot en met 30  Maar gij gelooft niet, 
omdat gij niet tot mijn schapen behoort. Mijn schapen horen naar 

mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij, en Ik geef hun eeuwig 

leven en zij zullen voorzeker niet verloren gaan in eeuwigheid en 
niemand zal ze uit mijn hand roven. Wat mijn Vader Mij gegeven 

heeft, gaat alles te boven en niemand kan iets roven uit de hand 

mijns Vaders. Ik en de Vader zijn één.   
Johannes 3, vers 36  Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven; 

doch wie aan de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, 
maar de toorn Gods blijft op hem. 

Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld 

gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een 
ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. 

 
Voorwaar, hoeveel tranen Gods moeten er nog vallen op de 

aarde, die voor overlast zorgen? 

 
Johannes 3, vers 8  De wind blaast, waarheen hij wil, en gij hoort 

zijn geluid, maar gij weet niet, vanwaar hij komt of waar hij 
heengaat; zó is een ieder, die uit de Geest geboren is. 
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Voorwaar, wie niet wil horen, gaat verloren! 
Kies heden hemel of hel! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 

verdween. 
 

 
 

Hij is de volmaakte Shabbat! 
 
BOODSCHAP GODS OVER DE SHABBAT, WAARIN OOK EEN 

ANTWOORD OP DE VRAAG WORDT GEGEVEN. 

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! In de namiddag van 1 augustus 2014 

bracht een engel van God, woord voor woord, de volgende 
boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Kadosh, heilig is Adonai, Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus. Voorwaar, mijn naam is Rafaël en ben een bode engel 

Gods.  
 

Voorwaar, 

 
Exodus 20, vers 8 tot en met 11  Gedenk de sabbatdag, dat gij 

die heiligt; zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen; maar de 
zevende dag is de sabbat van de HERE, uw God; dan zult gij geen 

werk doen, gij noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw 

dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch de 
vreemdeling die in uw steden woont. Want in zes dagen heeft de 

HERE de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en 
Hij rustte op de zevende dag; daarom zegende de HERE de 

sabbatdag en heiligde die. 

 
Leviticus 23, vers 31 tot en met 32  Generlei arbeid zult gij 

verrichten: het is een altoosdurende inzetting voor uw geslachten, 

in al uw woonplaatsen. Het zal u een volkomen sabbat zijn en gij 
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zult u verootmoedigen. Op de negende van de maand, des avonds, 
van avond tot avond, zult gij uw sabbat vieren. 

Leviticus 23, vers 27 en 28  Maar op de tiende van die zevende 

maand is de Verzoendag; een heilige samenkomst zult gij hebben 
en gij zult u verootmoedigen en de HERE een vuuroffer brengen. Op 

die dag zult gij generlei arbeid verrichten, want het is de 
Verzoendag, om over u verzoening te doen voor het aangezicht van 

de HERE, uw God. 

 
Voorwaar, kadosh, heilig is Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus! 
Sabbat Shalom! Voorwaar, overdenk dit. Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus, werkte op Sabbat. 

 
Leviticus 23, vers 30  Ieder die enige arbeid verricht op die dag, 

zal Ik verdelgen uit het midden van zijn volk. 
 

Voorwaar, en wat deed uw Rabboeni, Yeshua? 

 
Johannes 5, vers 5  En daar was een man, die reeds achtendertig 

jaar lang ziek geweest was. 

En vers 8 tot en met 10  Jezus zeide tot hem: Sta op, neem uw 
matras op en wandel. En terstond werd de man gezond en nam zijn 

matras op en ging zijns weegs. Nu was het sabbat op die dag. De 
Joden dan zeiden tot de genezene: Het is sabbat en dan moogt gij 

uw matras niet dragen.  

 
Voorwaar,  

 
Kolossenzen 2, vers 16  Laat dan niemand u blijven oordelen 

inzake eten en drinken of op het stuk van een feestdag, nieuwe 

maan of sabbat, 
En vers 17  dingen, die slechts een schaduw zijn van hetgeen 

komen moest, terwijl de werkelijkheid van Christus is. 

 
Johannes 7, vers 19  Heeft Mozes u niet de wet gegeven? En 

niemand van u doet de wet. Waartoe tracht gij Mij te doden? 
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Voorwaar, Hij, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, was 
gekomen om u te zegenen en de ogen te openen! 

 

Mattheüs 12, vers 10 tot en met 13  En zie, daar was een mens 
met een verschrompelde hand. En zij legden Hem de vraag voor, of 

het geoorloofd is op de sabbat te genezen, om Hem te kunnen 
aanklagen. Maar Hij zeide tot hen: Wie zou er onder u zijn, die één 

schaap heeft en die, als dit op een sabbat in een put valt, het niet 

grijpen zal en eruit trekken? Hoeveel gaat niet een mens een 
schaap te boven? Derhalve is het geoorloofd op de sabbat wèl te 

doen. Toen zeide Hij tot die mens: Strek uw hand uit. En hij strekte 
haar uit en zij werd weder gezond gelijk de andere. 

En vers 8  Want de Zoon des mensen is heer over de sabbat. 

 
Johannes 15, vers 1 tot en met 8  Ik ben de ware wijnstok en 

mijn Vader is de landman. Elke rank aan Mij, die geen vrucht 
draagt, neemt Hij weg, en elke die wel vrucht draagt, snoeit Hij, 

opdat zij meer vrucht drage. Gij zijt nu rein om het woord, dat Ik 

tot u gesproken heb; blijft in Mij, gelijk Ik in u. Evenals de rank 
geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als zij niet aan de wijnstok 

blijft, zo ook gij niet, indien gij in Mij niet blijft. Ik ben de wijnstok, 

gij zijt de ranken. Wie in Mij blijft, gelijk Ik in hem, die draagt veel 
vrucht, want zonder Mij kunt gij niets doen. Wie in Mij niet blijft, is 

buitengeworpen als de rank en is verdord, en men verzamelt ze en 
werpt ze in het vuur en zij worden verbrand. Indien gij in Mij blijft 

en mijn woorden in u blijven, vraagt wat gij maar wilt, en het zal u 

geworden. Hierin is mijn Vader verheerlijkt, dat gij veel vrucht 
draagt en gij zult mijn discipelen zijn. 

 
Voorwaar, doen Christenen er dan verkeerd aan, die 

zaterdag of zondag Sabbat houden? 

Absoluut niet! Het is niet verkeerd om één dag in de week Sabbat 
te houden, als gij maar erkent, dat Sabbat alleen een 

voorafschaduwing is van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Hij is 

de volmaakte Sabbat van wie gij eeuwige rust en vrede ontvangt! 
En het zit ook niet in de dag.  

 
Romeinen 14, vers 5 en 6  Deze immers stelt de ene dag boven 

de andere, gene stelt ze alle gelijk. Ieder zij voor zijn eigen besef 
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ten volle overtuigd. Wie aan een bepaalde dag hecht, doet het om 
de Here, en wie eet, doet het om de Here, want hij dankt God; en 

wie niet eet, laat het na om de Here en ook hij dankt God. 

 
Voorwaar, het gaat niet om de Sabbat, met alle respect, 

maar bovenal om uw dagelijkse relatie met Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. 

Dat is pas Shabbat Shalom! 

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! en 
verdween. 

 
SHALOM 

 

 

 
U maakt dit werk van de Heer Zelf, mede 

mogelijk! 
 
DE BODE ENGEL GODS BRENGT IN DE NAAM VAN YESHUA 

HAMASIACH, JEZUS CHRISTUS, DEZE BOODSCHAP WOORD VOOR 

WOORD OVER. ONDER ANDERE DANKZIJ UW STEUN MAAKT U HET 
MOGELIJK, DAT ER VELEN ZICH WERELDWIJD BEKEREN! 

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 4 augustus 2014 bracht een engel des 

Heren in de naam van de almachtige God, de God van Abraham, 
Izaäk en Jakob, in de naam van Jezus Christus, de volgende 

boodschap woord voor woord over aan eindtijdprofeet Benjamin 

Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Lovesadai en 
ben een bode engel Gods.  

 
Voorwaar, hoor aandachtig, 
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Psalm 5, vers 12  Maar verheugen zullen zich allen die bij U 
schuilen, altoos zullen zij jubelen, daar Gij hen beschermt, en in U 

zullen juichen wie uw naam liefhebben.  

 
Voorwaar, kadosh, kadosh, kadosh, heilig, heilig, heilig is 

Jahweh, en machtig, El Elohím, Adonai! 
 

Psalm 5, vers 13  Want Gij zegent de rechtvaardige, o HERE, Gij 

omgeeft hem “en haar” met welbehagen als met een schild.  
 

Voorwaar, spoedig kunt gij in de Evangelical 
Endtimemachine luisteren naar een Live verslag vanuit 

Suriname, met Mirella en Chaesmin, twee workers of the last 

days. 
Voorwaar, alle prijs, dank en eer komen Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus, toe, die toen, maar ook nu Dezelfde is! Voorwaar, 
 

Psalm 11, vers 7  Want de HERE is rechtvaardig en Hij heeft 

gerechtigheid lief; de oprechten zullen zijn aangezicht 
aanschouwen.  

 

Voorwaar, ook zal er een Live verslag vanuit de Filipijnen 
gedeeld worden, met Jeddy, Jemuel, Jennifer, drie workers 

of the last days. 
Voorwaar, 

 

Lees voor: Psalm 66, vers 16 tot en met 20  Komt, hoort, en ik 
wil vertellen, gij allen die God vreest, wat Hij gedaan heeft aan mijn 

ziel. Nauwelijks had ik met mijn mond tot Hem geroepen, of er was 
een lofzang onder mijn tong. Had ik onrecht beoogd in mijn hart, 

dan zou de Here niet hebben gehoord. Voorwaar, God heeft 

gehoord, Hij heeft gelet op mijn luid gebed. Geprezen zij God, die 
mijn gebed niet afwees, noch mij zijn goedertierenheid onthield.  

 

Mattheüs 7, vers 17  Zo brengt iedere goede boom goede 
vruchten voort, maar de slechte boom brengt slechte vruchten 

voort.    
En vers 20 en 21  Zo zult gij hen dan aan hun vruchten kennen. 

Niet een ieder, die tot Mij zegt: Here, Here, zal het Koninkrijk der 
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hemelen binnengaan, maar wie doet de wil mijns Vaders, die in de 
hemelen is. 

 

Voorwaar, deze Evangelical Endtimemachine moet 
wereldwijd blijven doorklinken! 

Voorwaar, aan deze website blijven kosten verbonden, onder 
andere van onderhoud. Dankzij uw steun maakt u het ook mede 

mogelijk, dat er velen zich wereldwijd bekeren. Ook helpt gij met 

uw steun in alle vormen van evangelisatie, en maakt gij het ook 
mogelijk, dat deze bediening met Gods ware eindtijdprofeet de 

wereld kan blijven waarschuwen. En vanaf nu krijgt men een gratis 
cadeau als men het werk van de Heer trouw steunt. Ook door lid te 

worden voor 15 euro per jaar, ontvangt men een gratis cadeau. 

Voorwaar, help mee, zodat men videoprogramma’s kan blijven 
maken, wereldwijd, want het gaat om vele zielen! 

 
Lees voor: Mattheüs 11, vers 28 tot en met 30  Komt tot Mij, 

allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven; neemt 

mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig 
van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen; want mijn juk is 

zacht en mijn last is licht. 

 
Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 

wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 
een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 
naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het 

licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever 

gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want 
een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het 

licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de 

waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat 
zij in God verricht zijn. 

 
Voorwaar, 
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2 Timotheüs 2, vers 1 en 2  Gij dan, mijn kind, wees krachtig in 
de genade van Christus Jezus, en wat gij van mij gehoord hebt 

onder vele getuigen, vertrouw dat toe aan vertrouwde mensen, die 

bekwaam zullen zijn om ook anderen te onderrichten. 
De bode engel Gods sprak, 

 
Voorwaar, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, zegene u! 

Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de engel van God, de bode engel 

Gods, en verdween. 
 

 
 

Hij is alles! 
 
BOODSCHAP GODS: VOORWAAR, HEB GOD LIEF BOVEN ALLES EN 

HIJ ZAL UW KROMME WEGEN RECHTMAKEN! 

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 4 augustus 2014 bracht Hetrick 

namens de almachtige God, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, 
de volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet van de 

laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus, dienaar van de Allerhoogste. Mijn 
naam is Hetrick.  

 

Hoor aandachtig en deel deze boodschap! 
Voorwaar, ja gij daar, 

 
Sirach 43, vers 27 tot en met 30  Hoeveel we ook zeggen, het is 

nooit genoeg, onze slotsom luidt: hij is alles. Waar vinden we de 

kracht om hem te loven? Hij is groter dan alles wat hij gemaakt 
heeft. Hoe ontzagwekkend is de Heer, hoe groot, hoe 

wonderbaarlijk is zijn macht. Verhef de Heer en loof hem zo veel je 

kunt, want hij gaat je altijd te boven. Verhef hem met alle kracht 
die in je is, ga ermee door, want het is nooit genoeg.  
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Sirach 38, vers 20 Geef je niet over aan verdriet, zet het van je af, 
weet dat het tot de dood leidt.  

  

Klaagliederen 3, vers 25 en 26  Goed is de HERE voor wie Hem 
verwachten, voor de ziel die Hem zoekt; goed is het, in stilheid te 

wachten op het heil des HEREN. 
 

Voorwaar,  

 
Hooglied 8, vers 6  Leg mij als een zegel aan uw hart als een 

zegel aan uw arm. Want sterk als de dood is de liefde 
onverbiddelijk als het rijk van de doden de hartstocht, haar 

vlammen zijn vuurvlammen, een vuurgloed des HEREN.   

Hooglied 8, vers 7  Vele wateren kunnen de liefde niet blussen en 
rivieren spoelen haar niet weg. Al bood iemand alles wat hij bezit 

voor de liefde, smadelijk zou men hem “of haar” afwijzen.  
 

Voorwaar,  

 
1 Korinthiërs 13, vers 10  Doch, als het volmaakte komt, zal het 

onvolkomene afgedaan hebben. 

En vers 4 en 5  De liefde is lankmoedig, de liefde is goedertieren, 
zij is niet afgunstig, de liefde praalt niet, zij is niet opgeblazen, zij 

kwetst niemands gevoel, zij zoekt zichzelf niet, zij wordt niet 
verbitterd, zij rekent het kwade niet toe.  

 

Sirach 23, vers 28  Als je God volgt brengt je dat veel eer, als je 
door hem wordt aangenomen leef je lang.  

 
1 Johannes 5, vers 2 tot en met 5  Hieraan onderkennen wij, dat 

wij de kinderen Gods liefhebben, wanneer wij God liefhebben en 

zijn geboden doen. Want dit is de liefde Gods, dat wij zijn geboden 
bewaren. En zijn geboden zijn niet zwaar, want al wat uit God 

geboren is, overwint de wereld; en dit is de overwinning, die de 

wereld overwonnen heeft: ons geloof. Wie is het, die de wereld 
overwint, dan wie gelooft, dat Jezus de Zoon van God is? 

 
Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld 

gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een 
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ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. 
 

Voorwaar, heb God lief boven alles en Hij zal uw kromme 
wegen rechtmaken! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Hetrick, en verdween. 

 
En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
 

 

Veel steun wil ik u nu geven! 
 

Bemoedigende en versterkende boodschap door de Here Jezus 

Christus zelf, woord voor woord, overgebracht en in 
Zijn tegenwoordigheid opgeschreven door Gods dienstknecht, 

profeet Benjamin Cousijnsen. De Heer zegt u onder andere: 
Vertrouw Mij maar, Mijn kind, laten wij er tegenaan gaan. 

Onderhoud uw relatie met Mij! 

 
Volledige weergave: 

 

5 Augustus 2014 
 

Shalom! Kom eens heel dichtbij. 
Vrees niet! Ik leef. Droog uw tranen, Mijn kind. Ik ben het waarlijk, 

uw Rabboeni, uw Meester, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus van 

Nazareth.  
 

Voorwaar, Ik zie u vechten om te overleven.  
Laat Mij niet aan de zijkant staan. Mijn kind, voel Mijn woorden. 

Veel steun wil Ik u nu geven, daar kunt gij van op aan! Voorwaar, 

Ik hoorde uw gebed aan. Ik zag uw tranen en gij liet u helemaal 
gaan. Zeer vermoeid en moedeloos raken uw voeten de grond. Ik 

sta daar aan de zijkant en roep u zachtjes bij de naam, en zeg: 

Wees sterk! Ik heb u lief. Verdriet, wanhoop en pijn vullen uw hart. 
Ik hoor u denken: ‘Help, ik verdrink!’ Mijn kind, Ik laat u niet 
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verdrinken. Grijp Mijn handen! Laat uw geloof nooit zakken. 
Vertrouw Mij maar, Mijn kind, laten wij er tegenaan gaan. 

Onderhoud uw relatie met Mij. Ga uw leven herpakken.  

 
Jesaja 61, vers 1 tot en met 3  De Geest des Heren HEREN is op 

mij, omdat de HERE mij gezalfd heeft; Hij heeft mij gezonden om 
een blijde boodschap te brengen aan ootmoedigen, om te 

verbinden gebrokenen van hart, om voor gevangenen vrijlating uit 

te roepen en voor gebondenen opening der gevangenis; om uit te 
roepen een jaar van het welbehagen des HEREN en een dag der 

wrake van onze God; om alle treurenden te troosten, om over de 
treurenden van Sion te beschikken, dat men hun geve hoofdsieraad 

in plaats van as, vreugdeolie in plaats van rouw, een lofgewaad in 

plaats van een kwijnende geest. En men zal hen noemen: 
Terebinten der gerechtigheid, een planting des HEREN, tot zijn 

verheerlijking. 
Jesaja 43, vers 25  Ik, Ik ben het, die uw overtredingen uitdelg om 

Mijnentwil en Ik gedenk uw zonden niet. 

 
Psalm 65, vers 3 en 4  Hoorder van het gebed, tot U komt al wat 

leeft. Ongerechtigheden hadden de overhand over mij; onze 

overtredingen – Gij verzoent ze.  
Psalm 130, vers 3 en 4  Als Gij, HERE, de ongerechtigheden in 

gedachtenis houdt, Here, wie zal bestaan? Maar bij U is vergeving, 
opdat Gij gevreesd wordt.  

 

1 Johannes 1, vers 9  Indien wij onze zonden belijden, Hij is 
getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te 

reinigen van alle ongerechtigheid. 
 

Jeremia 31, vers 20  Is Efraïm Mij een lievelingszoon, een 

troetelkind, dat Ik, zo vaak als Ik van hem spreek, gedurig weder 
aan hem denken moet? Daarom is mijn binnenste over hem 

ontroerd, Ik zal Mij zeker over hem ontfermen, luidt het woord des 

HEREN. 
 

Psalm 34, vers 19  De HERE is nabij de gebrokenen van hart en 
Hij verlost de verslagenen van geest.    
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En vers 23  De HERE verlost de ziel van zijn knechten, allen die bij 
Hem schuilen, zullen niet boeten. 

Psalm 116, vers 5  Genadig is de HERE en rechtvaardig, onze God 

is een ontfermer.  
 

Voorwaar, kadosh, heilig ben Ik, Yeshua HaMashiach, Jezus 
Christus, El Elohím, Adonai! 

 

Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld 
gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een 

ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. 
 

Psalm 147, vers 3  Hij geneest de verbrokenen van hart en 
verbindt hun wonden.  

Psalm 119, vers 32  Ik zal de weg uwer geboden lopen, want Gij 

verruimt mij het hart.  
   

Voorwaar, samen met Mij kunt gij de hele wereld aan! 

 
Mattheüs 5, vers 3 tot en met 5  Zalig de armen van geest, want 

hunner is het Koninkrijk der hemelen. Zalig die treuren, want zij 
zullen vertroost worden. Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen de 

aarde beërven.  

En vers 8 tot en met 12  Zalig de reinen van hart, want zij zullen 
God zien. Zalig de vredestichters, want zij zullen kinderen Gods 

genoemd worden. Zalig de vervolgden om der gerechtigheid wil, 
want hunner is het Koninkrijk der hemelen. Zalig zijt gij, wanneer 

men u smaadt en vervolgt en liegende allerlei kwaad van u spreekt 

om Mijnentwil. Verblijdt u en verheugt u, want uw loon is groot in 
de hemelen; want alzo hebben zij de profeten vóór u vervolgd.  

 

Ik ga nu, Mijn kostbare parel. 
Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de Here Jezus Christus, Yeshua 

HaMashiach, en verdween. 
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Van binnen worden wij dagelijks vernieuwd! 
 
Bemoedigende boodschap Gods: Al worden we aan de buitenkant 

ouder, desondanks innerlijk worden wij dagelijks vernieuwd! 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 5 augustus 2014 bracht een bode 

engel Gods woord voor woord de volgende boodschap Gods over 

aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Rafaël en ben 
een bode engel Gods.  

 
Voorwaar, gij daar, 

 

Sirach 7, vers 2  Ga onrecht uit de weg, dan keert het zich van je 
af.  

En vers 8 tot en met 10  Bega niet tweemaal dezelfde zonde, voor 
de eerste word je al gestraft. Denk niet: De allerhoogste God ziet 

mijn talloze gaven, als ik hem een offer breng neemt hij het aan. 

Wees niet terughoudend in je gebed, verzuim niet aalmoezen te 
geven.  

 

Romeinen 7, vers 14 tot en met 21  Wij weten immers, dat de 
wet geestelijk is; ik echter ben vlees, verkocht onder de zonde. 

Want wat ik uitwerk, weet ik niet; want ik doe niet wat ik wens, 
maar waar ik een afkeer van heb, dat doe ik. Indien ik nu wat ik 

niet wens, toch doe, stem ik toe, dat de wet goed is. Doch dan 

bewerk ik het niet meer, maar de zonde, die in mij woont. Want ik 
weet, dat in mij, dat wil zeggen in mijn vlees, geen goed woont. 

Immers, het wensen is wel bij mij aanwezig, maar het goede 
uitwerken, kan ik niet. Want niet wat ik wens, het goede, doe ik, 

maar wat ik niet wens, het kwade, dát doe ik. Indien ik nu datgene 

doe, wat ik niet wens, dan bewerk ík het niet meer, maar de zonde, 
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die in mij woont. Zo vind ik dan deze regel: als ik het goede wens 
te doen, is het kwade bij mij aanwezig. 

 

Voorwaar, 
 

Sirach 11, vers 21  Bewonder de daden van een zondaar niet, 
geloof in de Heer en volhard in je werk. Het kost de Heer geen 

enkele moeite om plotseling, in korte tijd, een arme rijk te maken.  

 
1 Korinthiërs 6, vers 19  Of weet gij niet, dat uw lichaam een 

tempel is van de Heilige Geest, die in u woont, die gij van God 
ontvangen hebt, en dat gij niet van uzelf zijt? 

1 Korinthiërs 15, vers 56 tot en met 58  De prikkel des doods is de 

zonde en de kracht der zonde is de wet. Maar Gode zij dank, die 
ons de overwinning geeft door onze Here Jezus Christus. Daarom, 

mijn geliefde broeders, weest standvastig, onwankelbaar, te allen 
tijde overvloedig in het werk des Heren, wetende, dat uw arbeid 

niet vergeefs is in de Here.  

 
2 Korinthiërs 4, vers 16  Daarom verliezen wij de moed niet, 

maar al vervalt ook onze uiterlijke mens, nochtans wordt de 

innerlijke van dag tot dag vernieuwd. 
 

1 Thessalonicenzen 4, vers 7 en 8  Want God heeft ons niet 
geroepen in onreinheid, maar in heiliging. Daarom, wie dit 

verwerpt, verwerpt niet een mens, maar God, die u immers ook zijn 

heilige Geest geeft. 
 

Efeziërs 4, vers 30  En bedroeft de heilige Geest Gods niet, door 
wie gij verzegeld zijt tegen de dag der verlossing.   

Efeziërs 6, vers 12 en 13  Want wij hebben niet te worstelen tegen 

bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen 
de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de 

hemelse gewesten. Neemt daarom de wapenrusting Gods, om 

weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om, uw taak geheel 
vervuld hebbende, stand te houden. 

 
Voorwaar, ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel 

Gods, en verdween. 
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Zelfs in hun ouderdom dragen velen nog 
vruchten! 
 

BOODSCHAP GODS: O.A.: VOORWAAR, OUDEREN KUNNEN DOOR 
HUN HOUDING EEN GROOT VOORBEELD ZIJN! 

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 6 augustus 2014 werd de volgende 

boodschap Gods woord voor woord door eindtijdprofeet Benjamin 

Cousijnsen opgeschreven.  
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. 

 

Voorwaar,  
 

Sirach 35, vers 16 tot en met 21  Hij is niet partijdig ten koste 
van de arme, hij verhoort de bede van wie onrecht werd gedaan. 

Hij slaat acht op de smeekbede van een wees en op de 

jammerklachten van een weduwe. Stromen een weduwe de tranen 
niet over de wangen, weeklaagt ze niet om de man die haar tranen 

doet stromen? Wie de Heer zo dient dat het hem behaagt, wordt 

aangenomen, zijn bede reikt tot aan de wolken. Het gebed van een 
nederige dringt door de wolken heen, hij is ontroostbaar zolang het 

niet aankomt, hij volhardt totdat de Allerhoogste er aandacht aan 
schenkt.  

 

Voorwaar, mijn naam is Rafaël, en vertel u over Hanna, een 
profetes. 

 
Lukas 2, vers 36 tot en met 39  Ook was daar Hanna, een 

profetes, een dochter van Fanuël, uit de stam Aser. Zij was op hoge 

leeftijd gekomen, nadat zij met haar man na haar huwelijksdag 
zeven jaren had geleefd, en nu was zij weduwe, ongeveer 
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vierentachtig jaar oud, en zij diende God onafgebroken in de 
tempel, met vasten en bidden, nacht en dag. En zij kwam op 

datzelfde ogenblik daarbij staan, en zij loofde mede God en sprak 

over Hem tot allen, die voor Jeruzalem verlossing verwachtten. En 
toen zij alles volbracht hadden, wat volgens de wet des Heren te 

doen was, keerden zij terug naar Galilea, naar hun stad Nazaret.  
 

Voorwaar, ondanks haar leeftijd was ze een groot voorbeeld! 

 
Psalm 90, vers 16 en 17  Laat uw werk aan uw knechten 

openbaar worden, en uw heerlijkheid over hun kinderen; de 
liefelijkheid van de Here, onze God, zij over ons, en bevestig Gij het 

werk onzer handen over ons, ja, het werk onzer handen, bevestig 

dat.  
 

Voorwaar, ouderen kunnen door hun houding een groot 
voorbeeld zijn voor de jeugd. 

Zelfs in hun ouderdom dragen velen nog vruchten! 

 
1 Johannes 2, vers 20  Gij echter hebt een zalving van de Heilige 

en gij weet dat allen. 

 
Voorwaar! 

 
Leviticus 19, vers 32  Voor het grijze haar zult gij opstaan en aan 

de oude zult gij eer bewijzen en voor uw God zult gij vrezen: Ik ben 

de HERE. 
 

Spreuken 16, vers 31 tot en met 33  De grijsheid is een sierlijke 
kroon, zij wordt op de weg der gerechtigheid gevonden. Een 

lankmoedig mens overtreft een held, wie zijn geest beheerst, hem 

die een stad inneemt. Het lot wordt in de schoot geworpen, maar 
elke beslissing daarvan is van de HERE.  

 

Handelingen 6, vers 1  En toen in die dagen de discipelen 
talrijker werden, ontstond er gemor bij de Grieks sprekenden tegen 

de Hebreeën, omdat hun weduwen bij de dagelijkse verzorging 
verwaarloosd werden. 
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1 Timotheüs 5, vers 1 tot en met 5  Word niet heftig tegen een 
oude man, maar vermaan hem als een vader; doe het jonge 

mannen als broeders, oude vrouwen als moeders, jonge vrouwen 

als zusters, in alle reinheid. Houd als weduwen in ere, wie waarlijk 
weduwen zijn. Maar indien een weduwe kinderen of kleinkinderen 

heeft, laten zij dan eerst aan eigen familie godsvrucht tonen en aan 
het vorig geslacht vergelden wat zij hun te danken hebben, want dit 

is welgevallig aan God. Een ware weduwe dan, die alleen staat, 

heeft haar hoop op God gevestigd en volhardt in haar smekingen en 
gebeden dag en nacht. 

 
Psalm 71, vers 7 tot en met 9  Ik ben voor velen als een wonder 

geweest, doch Gij waart mijn machtige toevlucht. Mijn mond is 

vervuld van uw lof, de ganse dag van uw luister. Verwerp mij niet 
ten tijde des ouderdoms, begeef mij niet, nu mijn kracht vergaat.  

 
Voorwaar, jongeren mogen best meer respect hebben voor 

de ouderen. 

Maar dat betekent niet, dat men altijd vanwege de leeftijd gelijk 
heeft. 

 

Mattheüs 22, vers 37  Hij zeide tot hem: Gij zult de Here, uw 
God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met 

geheel uw verstand. 
 

Johannes 8, vers 56  Uw vader Abraham heeft zich erop verheugd 

mijn dag te zien en hij heeft die gezien en zich verblijd. 
Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat 

Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in 
Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. 

 

Voorwaar, ik ben Rafaël, een bode engel Gods. 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 

verdween. 

 
SHALOM 
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Vele landen krijgen het nu zeer zwaar! 
 

PROFETISCHE MEDEDELING, 100% AFKOMSTIG VAN GOD, DE GOD 

VAN ABRAHAM, IZAÄK EN JAKOB, EN DOORGEGEVEN AAN 
PROFEET BENJAMIN COUSIJNSEN. LUISTER WERELD, VELE LANDEN 

KRIJGEN HET NU ZEER ZWAAR! GROTE REGENVAL EN 

KRACHTIGERE TORNADO'S DAN MEN OOIT GEZIEN HEEFT! 
VOORWAAR, BEKEER U! 

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, welkom! Deze openbarende waarschuwing Gods werd 

overgebracht, woord voor woord, door een engel des Heren, een 
bode engel Gods, van de God van Abraham, Izaäk en Jakob, aan 

eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. 

 
6 Augustus 2014 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Revelados.  

 
De Verenigde Staten denkt, dat men 50% giftige chemicaliën 

al onschadelijk heeft gemaakt.  

Voorwaar, Assad heeft nog genoeg chemicaliën verstopt! Profeet 
Benjamin Cousijnsen had u dit reeds geopenbaard. Voorwaar, 

Assad ergert zich nu erg aan die onheilsprofeet, die telkens de 
waarheid openbaart, en nu dit! Assad heeft geprobeerd, via een 

hoge functionaris en andere leiders van Hamas, chemicaliën – 

gifgas! - te verkopen aan Hamas, om zo tegen Israël te strijden. 
Voorwaar, wat verborgen is, zal Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus, openbaren!  
 

Voorwaar, ik openbaar u: Rusland zal spoedig een vliegtuig 

neerhalen in hun luchtruim! 
 

En o wee, Indonesië, Zuid-Afrika, Canada, Turkije, India en 

overige landen, Hoor toch!  
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De sluizen Gods zullen geopend worden… grote regenval bedekt u! 
En vulkanen zullen krachtiger uitbarsten dan ooit tevoren. En er 

zullen tornado’s zijn, die krachtiger zullen zijn dan men ooit heeft 

gezien! Voorwaar, vele landen krijgen het zeer zwaar. De bode 
engel Gods, Donder, zal krachtig toeslaan. 

 
Psalm 82, vers 2 tot en met 5  Hoelang zult gij onrechtvaardig 

richten, en de goddelozen gunst bewijzen? Richt de geringe en de 

wees, doet recht de ellendige en de behoeftige, bevrijdt de geringe 
en de arme, redt hem uit der goddelozen hand. Zij weten niets en 

begrijpen niets, in duisternis wandelen zij rond; alle grondvesten 
der aarde wankelen.  

 

Jeremia 51, vers 5 tot en met 6  Want Israël en Juda zijn niet in 
weduwschap gelaten door hun God, door de HERE der heerscharen, 

al was hun land vol van schuld tegenover de Heilige Israëls. Vlucht 
uit Babel, laat ieder zijn leven redden; komt niet om in zijn 

ongerechtigheid, want dit is de tijd der wrake voor de HERE, het 

verdiende loon betaalt Hij hem. 
 

Voorwaar, bekeer u! Heb berouw van uw zonden! 

 
Johannes 12, vers 37 tot en met 40  En hoewel Hij zovele 

tekenen voor hun ogen gedaan had, geloofden zij niet in Hem, 
opdat het woord van de profeet Jesaja vervuld werd, dat hij sprak: 

Here, wie heeft geloofd, wat hij van ons hoorde? En aan wie is de 

arm des Heren geopenbaard? Hierom konden zij niet geloven, 
omdat Jesaja elders gezegd heeft: Hij heeft hun ogen verblind en 

hun hart verhard, dat zij niet met hun ogen zien, met hun hart 
verstaan en zich bekeren, en Ik hen geneze. 

 

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 
wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 

naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het 
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licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever 
gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want 

een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het 

licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de 
waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat 

zij in God verricht zijn. 
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 

verdween. 
 

 
 

Getrouwd met het beeldscherm! 
 
BOODSCHAP GODS: TRING... TRING... TRING... ER KOMT WEER 

EEN BERICHTJE BINNEN! LAAT DEZE BELANGRIJKE BOODSCHAP U 

ECHTER WAKKERSCHUDDEN. MAAK TIJD VOOR ELKAAR! HET LIJKT 
WEL ALSOF VELEN TOTAAL OVERGENOMEN ZIJN! VELEN KIJKEN 

(EN LUISTEREN) MEER NAAR HET SCHERM VAN HUN MOBIEL, 
COMPUTER, ENZOVOORTS, DAN NAAR HUN PARTNER! 

 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Op 7 augustus 2014 werd door een engel 
van God, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, in de almachtige 

naam van Jezus Christus, Yeshua HaMashiach, woord voor woord 
de volgende boodschap Gods overgebracht aan eindtijdprofeet 

Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, ik ben een bode engel 
Gods; mijn naam is Lovesadai. 

 

Het lijkt wel alsof velen totaal overgenomen zijn. 
Tring… tring… tring…! Er komt een berichtje binnen. Even het 

mobiele telefoontje checken, sms’jes checken, groeps WhatsApps, 

e-mails, YouTube, games, Facebook, Teletekst, Buienradar, agenda, 
Chat-on, muziek, nieuws, Apps, enzovoorts. Voorwaar, velen kijken 
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meer naar het scherm van hun mobiel en computerscherm, 
enzovoorts, dan naar hun eigen partner! 

 

Openbaring 13, vers 14 en 15  En het verleidt hen, die op de 
aarde wonen, wegens de tekenen, die hem gegeven zijn te doen 

voor de ogen van het beest… Let op!... En het zegt tot hen, die op 
de aarde wonen, dat zij een beeld moeten maken voor het beest… 

tot zover. 

 
Velen eten zelfs maar één keer per dag, en grijpen weer 

naar hun mobiel, hun maatje... 
Op het toilet, op het werk en in een vergadering, in de auto, op de 

fiets… Velen onderhouden hun relatie met een mobiel, 100%, en 

slapen er zelfs samen mee. En het beest trekt, via het 
beeldscherm, de aandacht, waardoor men vergeet dat men gehuwd 

is met een mens van vlees en bloed. Voorwaar, sommigen luisteren 
meer naar hun mobiel, computer, televisie onder andere, dan naar 

hun eigen partner! 

 
Spreuken 18, vers 13  Wie antwoord geeft, voordat hij hoort, die 

is het tot dwaasheid en smaad.  

 
1 Petrus 3, vers 7  Desgelijks gij, mannen, leeft verstandig met 

uw vrouwen, als met brozer vaatwerk, en bewijst haar eer, daar zij 
ook medeërfgenamen zijn van de genade des levens, opdat uw 

gebeden niet belemmerd worden. 

 
Efeziërs 5, vers 33  Intussen ook gij, laat ieder voor zich zijn 

eigen vrouw zó liefhebben als zichzelf en de vrouw moet ontzag 
hebben voor haar man. 

 

Jakobus 1, vers 19  Weet dit wel, mijn geliefde broeders: ieder 
mens moet snel zijn om te horen, langzaam om te spreken, 

langzaam tot toorn. 

 
Voorwaar, heb respect voor elkaar. 

Luister niet alleen met uw oren, maar ook met uw hart! 
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Mattheüs 7, vers 13  Gaat in door de enge poort, want wijd is de 
poort en breed de weg, die tot het verderf leidt, en velen zijn er, 

die daardoor ingaan. 

 
Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld 

gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een 
ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde. 

 
Efeziërs 4, vers 17 tot en met 21  Dit zeg ik dan en betuig ik in 

de Here, dat gij niet langer moogt wandelen zoals ook de heidenen 

wandelen, in de ijdelheid van hun denken, verduisterd in hun 
verstand, vervreemd van het leven Gods om de onwetendheid, die 

in hen heerst, om de verharding van hun hart. Zij hebben zich 
immers in hun verdoving overgegeven aan de losbandigheid om 

gretig winst te slaan uit allerlei onreinheid. Maar gij geheel anders: 

gij hebt Christus leren kennen. Gij toch hebt van Hem gehoord en 
zijt in Hem onderwezen, gelijk dit de waarheid is in Jezus. 

Efeziërs 4, vers 31 en 32  Alle bitterheid, gramschap, toorn, getier 

en gevloek worde uit uw midden gebannen, evenals alle 
kwaadaardigheid. Maar weest jegens elkander vriendelijk, 

barmhartig, elkander vergevend, zoals God in Christus u vergeving 
geschonken heeft.   

 

1 Petrus 5, vers 8  Wordt nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij, 
de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal 

verslinden. 
 

Voorwaar, onderhoud uw relatie met Yeshua HaMashiach, 

Jezus Christus, en uw partner. 
Maak tijd voor elkaar! 

 

1 Korinthiërs 13, vers 13  Zo blijven dan: Geloof, hoop en liefde, 
deze drie, maar de meeste van deze is de liefde.  

 
De bode engel Gods sprak, Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! en 

verdween. 
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God gebruikt ook dokters! 
 

BOODSCHAP GODS: DE HEER ZELF GAF DE MENSEN DE KENNIS. 

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Ik ben profeet Benjamin Cousijnsen. Op 

donderdag 7 augustus 2014 kreeg ik de volgende boodschap van 
een bode engel Gods, die ik graag met u wil delen.  

 
Shalom! Ik begroet u in de naam van de Allerhoogste, Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Rafaël en ik 

ben een bode engel Gods.  
 

Voorwaar,  
 

Sirach 38, vers 1 tot en met 15  Eer een arts, want je hebt hem 

nodig, ook hij “of zij” is door de Heer geschapen, en hoewel 
genezing van de Allerhoogste komt, wordt hij “en zij” door de 

koning beloond. Een arts wordt om zijn kennis geëerd, hij wordt 

door aanzienlijken bewonderd. Door de Heer brengt de aarde 
geneeskrachtige kruiden voort, een verstandig mens versmaadt ze 

niet. Werd het water niet zoet door een stuk hout, zodat zijn kracht 
zichtbaar werd? De Heer zelf gaf de mensen de kennis, zodat hij om 

zijn wonderbaarlijke kruiden wordt geprezen. Daarmee geneest hij 

en neemt hij de pijn weg, de apotheker maakt er een balsem van. 
Het werk van de Heer kent geen einde, hij brengt genezing op de 

aarde. Mijn kind, negeer je ziekte niet, maar bid tot de Heer, dan 
zal hij je genezen. Bega geen misstappen, handel rechtschapen, 

reinig je van elke zonde. Breng een aangenaam geurend offer, geef 

een handvol tarwebloem, breng een rijk offer, alsof je al op sterven 
ligt. Laat de dokter zijn werk doen, ook hij “of zij” is door de Heer 

geschapen, houd hem niet op een afstand, ook hij “of zij” is nodig. 

De goede afloop ligt soms in zijn handen; ook hij “of zij” bidt tot de 
Heer dat hij hem “en haar” de weg naar genezing wijst en het 
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leven redt. Moge wie zondigt tegen zijn maker in handen vallen van 
een arts.  

Sirach 38, vers 30 en vers 31  Met zijn handen vormt hij de klei en 

met zijn voeten kneedt hij hem “en haar”. Met hart en ziel brengt 
hij glazuur aan, hij offert zijn slaap op om de oven schoon te 

maken. Ieder van hen vertrouwt op zijn handen en ieder van hen is 
wijs in zijn vak.  

 

Voorwaar, maar boven alles: Gods weg is de beste, de beste 
altijd! 

Ja, Gods weg is de beste, de beste altijd. 
 

Johannes 10, vers 29  Wat mijn Vader Mij gegeven heeft, gaat 

alles te boven en niemand kan iets roven uit de hand mijns Vaders. 
 

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen 

 
 

 

Voorwaar, verlaat dat huis! 
 

VOORWAAR, DE TOTALE OVERNAME IS IN VOLLE GANG! DE 

MENSENVERNIETIGER WERKT MET ZIJN HELSE ADEM EN GEEST IN 
VELE ONGELOVIGEN, DIE YESHUA HAMASIACH, JEZUS CHRISTUS, 

VERVLOEKT EN AFGEWEZEN HEBBEN! 
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op vrijdag 8 augustus 2014 bracht een 
bode engel van de almachtige God, de God van Abraham, Izaäk en 

Jakob, de volgende boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin 

Cousijnsen.  
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Reabimba en 
ik ben een bode engel Gods. 



 
 

 

3074 
 
 

 

 
Voorwaar, het begon als een sprookje… 

En ze spreken een belofte uit voor God en naar elkaar toe uit, en 

beloven elkaar eeuwige trouw, totdat de dood hen scheidt. Weken 
of maanden realiseren ze zich: ‘Ik heb Ja gezegd’. 

 
1 Korinthiërs 13, vers 4 tot en met 7  De liefde is lankmoedig, 

de liefde is goedertieren, zij is niet afgunstig, de liefde praalt niet, 

zij is niet opgeblazen, zij kwetst niemands gevoel, zij zoekt zichzelf 
niet, zij wordt niet verbitterd, zij rekent het kwade niet toe. Zij is 

niet blijde over ongerechtigheid, maar zij is blijde met de waarheid. 
Alles bedekt zij, alles gelooft zij, alles hoopt zij, alles verdraagt zij.  

 

Voorwaar, sommigen zeggen: “Als we trouwen, verander 
ik”. 

Ook veel mannen zeggen dit vaak en beloven gouden bergen!  
Voorwaar, licht en donker gaat niet samen. De wijze zegt: 

 

Spreuken 14, vers 15  De onverstandige gelooft elk woord, maar 
de schrandere geeft acht op zijn gang.  

Spreuken 15, vers 3  De ogen des HEREN zijn aan alle plaatsen, 

opmerkzaam acht gevend op kwaden en goeden.  
 

Voorwaar, aan mooie beloften kun je niets aflezen. 
Wel aan de stappen, die iemand in zijn leven heeft gezet! 

 

Mattheüs 12, vers 33  Acht de boom goed, maar dan ook zijn 
vrucht, òf acht de boom slecht, maar dan ook zijn vrucht, want aan 

zijn vrucht kent men de boom. 
En vers 35  Een goed mens brengt uit zijn goede schat goede 

dingen voort, en een slecht mens uit zijn boze schat boze dingen. 

 
Voorwaar, zo spreekt de Heer: 

 

1 Korinthiërs 6, vers 19  Of weet gij niet, dat uw lichaam een 
tempel is van de Heilige Geest, die in u woont, die gij van God 

ontvangen hebt, en dat gij niet van uzelf zijt? 
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Maleachi 2, vers 15 en 16  Niet één doet zo, die voldoende geest 
bezit, want wat zoekt die éne? Het zaad Gods. Weest dan op uw 

hoede voor uw hartstocht, en dat men niet ontrouw worde aan de 

vrouw zijner jeugd. Want Ik haat de echtscheiding, zegt de HERE, 
de God van Israël, en dat men zijn gewaad met geweldpleging 

overdekt, zegt de HERE der heerscharen. Daarom, weest op uw 
hoede voor uw hartstocht en weest niet ontrouw. 

 

Mattheüs 19, vers 6 tot en met 10  Zo zijn zij niet meer twee, 
maar één vlees. Hetgeen dan God samengevoegd heeft, scheide de 

mens niet. Zij zeiden tot Hem: Waarom heeft Mozes dan bevolen 
een scheidbrief te geven en haar daarmede weg te zenden? Hij 

zeide tot hen: Mozes heeft u met het oog op de hardheid uwer 

harten toegestaan uw vrouwen weg te zenden, maar van den 
beginne is het zo niet geweest. Doch Ik zeg u: Wie zijn vrouw 

wegzendt om een andere reden dan hoererij en een andere trouwt, 
pleegt echtbreuk. De discipelen zeiden tot Hem: Indien voor een 

man de zaak met zijn vrouw zó staat, is het niet raadzaam te 

trouwen.   
Mattheüs 5, vers 31 tot en met 33  Er is ook gezegd: Al wie zijn 

vrouw wegzendt, moet haar een scheidbrief geven. Maar Ik zeg u: 

Een ieder, die zijn vrouw wegzendt om een andere reden dan 
ontucht, maakt, dat er echtbreuk met haar gepleegd wordt; en al 

wie een weggezondene trouwt, pleegt echtbreuk. Wederom hebt gij 
gehoord, dat tot de ouden gezegd is: Gij zult uw eed niet breken, 

doch aan de Here uw eden gestand doen.  

 
Voorwaar, stel dat gij als ongelovige trouwde, en één 

bekeert zich van beiden… 
 

1 Korinthiërs 7, vers 13 tot en met 16  En een vrouw moet, als 

zij een ongelovige man heeft, en deze erin bewilligt met haar 
samen te wonen, die man niet verstoten. Want de ongelovige man 

is geheiligd in zijn vrouw en de ongelovige vrouw is geheiligd in de 

broeder. Anders zouden immers uw kinderen onrein zijn, doch nu 
zijn zij heilig. Maar indien de ongelovige haar verlaat, laat hij haar 

verlaten. De broeder of zuster is in dit geval niet gebonden; tot 
vrede heeft God u geroepen. Want hoe kunt gij weten, vrouw, dat 
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gij uw man zult redden? Of hoe kunt gij weten, man, dat gij uw 
vrouw zult redden? 

En vers 10  Doch hun, die getrouwd zijn, beveel ik niet, maar de 

Here, dat een vrouw haar man niet mag verlaten. 
 

Voorwaar, als gij als Christen door uw partner geestelijk 
kapotgemaakt wordt en getraumatiseerd raakt, en diep 

vernederd en bespot wordt, wat uw relatie met Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus, tevens verstoort, en men wil 
zich maar niet bekeren, en men mishandelt u zowel 

geestelijk als lichamelijk… 
Voorwaar, verlaat dat huis!  

Voorwaar, de totale overname is in volle gang! De 

mensenvernietiger werkt met zijn helse adem en geest in vele 
ongelovigen, die Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, keer op keer 

vervloekt en afgewezen hebben. Velen zijn daardoor reeds 
overgenomen. 

 

Openbaring 21, vers 8  Maar de lafhartigen, de ongelovigen, de 
verfoeilijken, de moordenaars, de hoereerders, de tovenaars, de 

afgodendienaars en alle leugenaars – hun deel is in de poel, die 

brandt van vuur en zwavel: dit is de tweede dood. 
Openbaring 20, vers 15  En wanneer iemand niet bevonden werd 

geschreven te zijn in het boek des levens, werd hij geworpen in de 
poel des vuurs. 

 

Johannes 3, vers 16, 17 en 18  Want alzo lief heeft God de 
wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 

naam van de eniggeboren Zoon van God. 

 
Mattheüs 7, vers 13 en 14  Gaat in door de enge poort, want 

wijd is de poort en breed de weg, die tot het verderf leidt, en velen 
zijn er, die daardoor ingaan; want eng is de poort, en smal de weg, 

die ten leven leidt, en weinigen zijn er, die hem vinden.   
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Voorwaar, geliefden des Heren,  

 

Efeziërs 4, vers 17  Dit zeg ik dan en betuig ik in de Here, dat gij 
niet langer moogt wandelen zoals ook de heidenen wandelen, in de 

ijdelheid van hun denken. 
Efeziërs 6, vers 12 en 13  Want wij hebben niet te worstelen tegen 

bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen 

de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de 
hemelse gewesten. Neemt daarom de wapenrusting Gods, om 

weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om, uw taak geheel 
vervuld hebbende, stand te houden. 

 

Licht en donker gaan niet samen, zoals de hemel en hel niet 
samengaan! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 
verdween. 

 

 
 

Een kopie van een mens! 
 
OP 10 AUGUSTUS 2014 SPRAK YESHUA HAMASIACH, JEZUS 

CHRISTUS, TOT PROFEET BENJAMIN COUSIJNSEN, GODS 

GELIEFDE EINDTIJDPROFEET, EN ZEI: RAFAËL ZIT ACHTER EEN 
GEVALLEN ENGEL AAN. 

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Ik ben profeet Benjamin Cousijnsen. Op 

11 augustus 2014 kreeg ik de volgende boodschap van een bode 
engel Gods, die ik graag met u wil delen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Rafaël en ik 

ben een bode engel Gods.  
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Voorwaar, op 10 augustus 2014 sprak Yeshua HaMashiach, 
Jezus Christus, tot profeet Benjamin Cousijnsen, Gods 

geliefde eindtijdprofeet, en sprak: 

Rafaël zit achter een gevallen engel aan. Voorwaar, vergeet niet dat 
men zich via hun ruimteschip kan verplaatsen! Men verplaatst zich 

via een verplaatser. En het uiterlijk kan men aannemen van een 
bekende.  

Ik, Rafaël, dacht terug aan de tijd dat ik bij Tobias was… 

 
Tobit 8, vers 2 tot en met 3  Tobias, die Rafaëls aanwijzingen 

goed onthouden had, nam de lever en het hart van de vis uit zijn 
reistas en legde ze op de brandende wierook. De demon deinsde 

terug voor de stank en vluchtte weg, tot diep in Egypte. Rafaël 

achtervolgde hem tot daar, overmeesterde hem en bond hem 
onmiddellijk vast. 

 
Voorwaar, de gevallen engelen hebben een hoge 

technologische kennis, en kunnen zich zelfs voordoen als 

een bekende persoon, zowel in het dagelijks leven als in uw 
droom. 

Voorwaar, voor meer informatie kunt u horen en lezen in de 

boodschap van 20 maart 2013, met als titel: ‘Kenmerken van de 
gevallen engelen, de zgn. aliens!’ 

Voorwaar, zoals ik u al zei: vanuit het ruimteschip heeft men via 
een verplaatser, op 10 augustus 2014, een kopie met het uiterlijk 

van profeet Benjamin Cousijnsen, zich verplaatst naar de aarde. Ik, 

Rafaël, wou deze gevallen engel overmeesteren, maar weet dat ik 
hun sluwheid niet moet onderschatten. Want hun wereld is uw 

wereld: wonderwereld. En ze willen maar één ding: de kenmerken 
Gods verwoesten! Zelfs via de media en netwerken, enzovoorts, 

probeert men de werken Gods te dwarsbomen! Voorwaar, profeet 

Benjamin,  
 

Romeinen 16, vers 20  De God nu des vredes zal weldra de satan 

onder uw voeten vertreden. De genade van onze Here Jezus zij met 
u! 

 
Voorwaar, die valse satan herkent men aan zijn houding en 

de vruchten! 
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Voorwaar,  
 

2 Korinthiërs 2, vers 11  Want zijn gedachten zijn ons niet 

onbekend. 
2 Korinthiërs 2, vers 14 tot en met 17  Maar God zij gedankt, die 

ons te allen tijde in Christus doet zegevieren en de reuk van zijn 
kennis allerwegen door ons verspreidt, want wij zijn voor God een 

geur van Christus onder hen, die gered worden, en onder hen, die 

verloren gaan; voor dezen een doodslucht ten dode, voor genen 
een levensgeur ten leven. En wie is tot zulk een taak bekwaam? 

Want wij zijn niet als zovelen, die winst maken uit het woord van 
God, maar wij spreken in Christus uit zuivere bedoelingen, ja, op 

gezag van God en voor Gods aangezicht. 

 
Voorwaar, in Christus zijt gij meer dan overwinnaar, en hebt 

gij voor niets te vrezen! 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 

 
 

De wereld wordt door Gods hand hard 

toegeslagen! 
 

11 AUGUSTUS 2014  DE PROFETISCHE OPENBARINGEN EN 

PROFETISCHE VERVULLINGEN ZIJN OP DIT MOMENT AL ZEER 
ACTUEEL. ALLES WAT EINDTIJDPROFEET BENJAMIN COUSIJNSEN 

DOORGEEFT, IN OPDRACHT VAN GOD, GEBEURT KORT ERNA! DE 

STRAFFEN GODS OVER DE WERELD ZOUDEN EXTREMER WORDEN, 
WERD ER OP 1 AUGUSTUS 2014 GEOPENBAARD. EN U HOORT EN 

LEEST, DAT HET DEELS AL IN VERVULLING IS GEGAAN IN DEZE 
BOODSCHAP GODS, GEBRACHT AAN GODS PROFEET BENJAMIN 

COUSIJNSEN! VOORWAAR, MEN NOEMT ALLES NATUURGEWELD, 

AL LAAT DE GOD VAN ABRAHAM DUIDELIJK ZIEN DAT DIT GEEN 
NATUURGEWELD IS, MAAR HET WERK GODS! 

 
 

Volledige weergave: 
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Hallo, van harte welkom! Deze mededelende, profetische 
boodschap Gods werd overgebracht door een bode engel van God, 

de God van Abraham, Izaäk en Jakob, aan eindtijdprofeet van de 

laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Ik ben 

een bode engel Gods en mijn naam is Scharzon. 

 
Voorwaar, zei profeet Benjamin Cousijnsen u niet:  

De sluizen zullen opengaan en de enorme regenval zal u bedekken? 
En dat de bode engel Donder zou toeslaan, en dat vele landen het 

nu zeer zwaar zouden hebben? 

Voorwaar, dit werd aan de wereld geopenbaard op 1 augustus 2014 
in de boodschap, met als titel: ‘Ja, de hele wereld is nu ernstig 

gewaarschuwd!’  
 

Ook werd Japan gewaarschuwd.  

En zo werd Japan wederom gestraft met een enorme 
regenkolkende watermassa, met meer dan 1.000 mm water, 

waarbij Donder voor een orkaan zorgde! 

 
Voorwaar, was China ook niet pas gestraft door Tyfoon 3? 

En zijn het niet juist de landen, die aan afgoderij doen, die keer op 
keer gestraft worden? 

 

Psalm 92, vers 7 en 8  Een redeloos mens verstaat het niet, en 
een dwaas begrijpt dit niet: wanneer de goddelozen uitspruiten als 

het groene kruid en alle bedrijvers van ongerechtigheid bloeien – zij 
zullen voor immer verdelgd worden.  

  

Voorwaar, men noemt alles natuurgeweld, al laat de God van 
Abraham duidelijk zien, dat dit geen toeval of natuurgeweld 

is, maar het werk Gods! 

 
Psalm 53, vers 2 tot en met 4  De dwaas zegt in zijn hart: Er is 

geen God. Zij bedrijven gruwelijk en afschuwelijk onrecht; niemand 
is er, die goed doet. God ziet neder uit de hemel op de 

mensenkinderen, om te zien, of er één verstandig is, één, die God 
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zoekt. Allen zijn afgeweken, tezamen ontaard, er is niemand die 
goed doet, zelfs niet één.  

 

Voorwaar,  
 

Mattheüs 7, vers 2  Want met het oordeel, waarmede gij 
oordeelt, zult gij geoordeeld worden, en met de maat, waarmede 

gij meet, zal u gemeten worden. 

 
1 Korinthiërs 3, vers 18 tot en met 21  Laat niemand zichzelf 

misleiden! Indien iemand onder u meent wijs te zijn in deze tijd, hij 
worde dwaas, om wijs te worden. Want de wijsheid dezer wereld is 

dwaasheid voor God. Want er staat geschreven: Die de wijzen 

vangt in hun sluwheid; en elders: De Here weet, dat de 
overleggingen der wijzen vruchteloos zijn. Daarom, niemand 

beroeme zich op mensen; alles is immers het uwe. 
1 Korinthiërs 2, vers 13 tot en met 14  Hiervan spreken wij dan ook 

met woorden, die niet door menselijke wijsheid, maar door de 

Geest geleerd zijn, zodat wij het geestelijke met het geestelijke 
vergelijken. Doch een ongeestelijk mens aanvaardt niet hetgeen 

van de Geest Gods is, want het is hem dwaasheid en hij kan het 

niet verstaan, omdat het slechts geestelijk te beoordelen is. 
 

Voorwaar, de verwoesting van Sodom en Gomorra was ook 
geen natuurgeweld. 

God was toen, maar is ook nu Dezelfde! Voorwaar, bekeer u. Hoor 

de stem, die roept van Benjamin Cousijnsen, Gods geliefde, ware 
eindtijdprofeet! 

 
Exodus 23, vers 21  Neem u voor hem in acht en luister naar 

hem, wees tegen hem niet wederspannig, want hij zal uw 

overtredingen niet vergeven, want mijn naam is in hem. 
 

Voorwaar, hoor aandachtig! 

 
Exodus 20, vers 3 tot en met 5  Gij zult geen andere goden voor 

mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld maken 
noch enige gestalte van wat boven in de hemel, noch van wat 

beneden op de aarde, noch van wat in de wateren onder de aarde 
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is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen; want Ik, de 
HERE, uw God, ben een naijverig God, die de ongerechtigheid der 

vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde 

geslacht van hen die Mij haten. 
Exodus 23, vers 24 tot en met 26  Gij zult u niet nederbuigen voor 

hun goden noch hen dienen en gij zult niet doen naar hun werken, 
maar gij zult ze volkomen vernielen en hun gewijde stenen zult gij 

geheel verbrijzelen. Maar gij zult de HERE, uw God, dienen; dan zal 

Hij uw brood en uw water zegenen en Ik zal ziekte uit uw midden 
verwijderen. Geen vrouw in uw land zal een misgeboorte hebben of 

onvruchtbaar zijn. Het getal uwer dagen zal Ik vol maken. 
 

Wijsheid 19, vers 13  De zondaars echter werden getroffen door 

straffen, die aangekondigd waren door zware donderslagen. Zo 
kregen zij het verdiende loon voor hun misdaden, want zij hadden 

een diepe vreemdelingenhaat aan de dag gelegd.  
 

Voorwaar, het gebeurt dan hier, dan daar! 

Wanneer gij Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, liefheeft, zult gij u 
aan Zijn geboden houden. Gij hebt zelfs horror over uw land laten 

komen! 

 
Johannes 12, vers 37  En hoewel Hij zovele tekenen voor hun 

ogen gedaan had, geloofden zij niet in Hem. 
 

Voorwaar, 

 
Johannes 3, vers 13  En niemand is opgevaren naar de hemel, 

dan die uit de hemel nedergedaald is, de Zoon des mensen. 
En vers 16 tot en met 18  Want alzo lief heeft God de wereld 

gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een 

ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 

naam van de eniggeboren Zoon van God. 
 

Voorwaar, maakt recht de weg des Heren! 
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Open uw hart, belijd uw zonden en kies heden voor Hem.  
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 

verdween. 

 
 

 

 
 

 

Israëlisch leger, Hoor: Hij waakt over uw paden 

en beschermt u! 
 

HIJ WAAKT OVER DE PADEN VAN HET RECHT EN BESCHERMT DE 
WEG VAN ZIJN GUNSTGENOTEN! VOORWAAR, ISRAËLISCHE 

SOLDAAT: IS EEN LEVEN NIET VEEL MEER WAARD DAN AL DIE 

RANGEN EN STREPEN EN ONDERSCHEIDINGEN? 
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! In tegenwoordigheid van een engel des 
Heren, een bode engel Gods, schreef profeet Benjamin Cousijnsen 

op 12 augustus 2014 woord voor woord het volgende op. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus.  
 

Voorwaar, mijn naam is Rafaël en ben een bode engel Gods, 

en breng u een speciale boodschap. 
 

Ezechiël 3, vers 17 tot en met 21  Mensenkind, u heb Ik tot 
wachter over het huis Israëls aangesteld. Wanneer gij een woord 

uit mijn mond hoort, zult gij hen uit mijn naam waarschuwen. Als 

Ik tot de goddeloze zeg: Gij zult zeker sterven – en gij waarschuwt 
hem niet en spreekt niet om de goddeloze voor zijn goddeloze weg 

te waarschuwen ten einde hem in het leven te behouden, dan zal 

die goddeloze in zijn eigen ongerechtigheid sterven, maar van zijn 
bloed zal Ik u rekenschap vragen. Maar als gij de goddeloze 
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waarschuwt en hij bekeert zich niet van zijn goddeloosheid en van 
zijn goddeloze weg, dan zal hij in zijn eigen ongerechtigheid 

sterven; maar gij hebt uw leven gered. En als een rechtvaardige 

zich afkeert van zijn gerechtigheid en onrecht doet, en Ik een 
struikelblok voor hem neerleg, dan zal hij sterven; omdat gij hem 

niet gewaarschuwd hebt, zal hij in zijn zonde sterven, en met de 
gerechte daden die hij gedaan heeft, zal geen rekening gehouden 

worden; maar van zijn bloed zal Ik u rekenschap vragen. Maar als 

gij de rechtvaardige waarschuwt, opdat hij niet zondige, en hij 
zondigt niet, dan zal hij zeker leven, want hij heeft zich laten 

waarschuwen; en gij hebt uw leven gered.  
 

Voorwaar, soldaat, het gaat niet om de rang! 

 
Prediker 12, vers 14  Want God zal elke daad doen komen in het 

gericht over al het verborgene, hetzij goed, hetzij kwaad. 
 

Voorwaar, zag hij niet dat die raket afweek, en dat een wind 

uit het niets de raket niet op u deed neerkomen? 
Voorwaar, Israëlische soldaat, 

 

Spreuken 2, vers 8  terwijl Hij waakt over de paden van het recht 
en de weg zijner gunstgenoten beschermt.  

 
Voorwaar, is een leven niet veel meer waard dan al die 

rangen en strepen en onderscheidingen? 

Voorwaar, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, keek met Zijn ogen 
naar u. Gij sloop over de grens van Hamas en ging door de modder, 

en Hij hoorde uw gebed!  
 

Psalm 142, vers 2 tot en met 7  Met luider stem roep ik tot de 

HERE, met luider stem smeek ik de HERE; ik stort mijn klacht voor 
zijn aangezicht uit, ik maak Hem mijn benauwdheid bekend. 

Wanneer mijn geest in mij versmacht, kent Gij mijn pad. Op de 

weg die ik ga, verbergen zij mij een strik; schouw ik naar rechts en 
zie ik uit – niemand ziet naar mij om; is mij de toevlucht ontvallen 

– niemand vraagt naar mij. Tot U roep ik, HERE; ik zeg: Gij zijt 
mijn schuilplaats, mijn deel in het land der levenden. Sla acht op 
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mijn smeken, want ik ben zeer verzwakt; red mij van mijn 
vervolgers, want zij zijn sterker dan ik.  

 

Voorwaar, soldaat! 
 

Spreuken 3, vers 5 tot en met 7  Vertrouw op de HERE met uw 
ganse hart en steun op uw eigen inzicht niet. Ken Hem in al uw 

wegen, dan zal Hij uw paden recht maken. Wees niet wijs in eigen 

ogen, vrees de HERE en wijk van het kwaad. 
 

Hoe vaak zijt gij niet gered? 
 

Sirach 36, vers 13 tot en met 19  Breng de stammen van Jakob 

weer samen en geef hun het gebied van vroeger. Heer, ontferm u 
over uw volk, naar uw naam genoemd, over Israël, dat u tot uw 

eerstgeborene hebt gemaakt. Ontferm u over de stad van uw 
heiligdom, over Jeruzalem, waar uw rustplaats is. Vervul Sion met 

de lofprijzing van uw glorie en uw tempel met uw luister. Neem het 

op voor uw eerste schepselen, vervul de profetieën die in uw naam 
zijn uitgesproken. Beloon wie standvastig op u wachten, laat uw 

profeten geloofwaardig blijken. Verhoor, Heer, het gebed van uw 

dienaren, u was uw volk toch altijd welgezind? Dan zullen allen op 
aarde weten dat u de Heer bent, de eeuwige God.  

 
Voorwaar, soldaat, uw beste vriend gaf alles over aan de 

vijand: zichzelf! om u en anderen te redden van de dood. 

Hij deed dit om de toegang vrij te maken naar de Vader, die meer 
dan onderscheidingen heeft behaald! Hij is de God van Abraham, 

Izaäk en Jakob, en wil een goede relatie met de mensen. Voorwaar, 
Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, de Zoon van God, stierf aan 

het kruis en droeg de zonden der wereld op zich, ja, uw straf! 

 
Johannes 14, vers 1 tot en met 7  Uw hart worde niet ontroerd; 

gij gelooft in God, gelooft ook in Mij. In het huis mijns Vaders zijn 

vele woningen – anders zou Ik het u gezegd hebben – want Ik ga 
heen om u plaats te bereiden; en wanneer Ik heengegaan ben en u 

plaats bereid heb, kom Ik weder en zal u tot Mij nemen, opdat ook 
gij zijn moogt, waar Ik ben. En waar Ik heenga, daarheen weet gij 

de weg. Tomas zeide tot Hem: Here, wij weten niet, waar Gij 



 
 

 

3086 
 
 

 

heengaat; hoe weten wij dan de weg? Jezus zeide tot hem: Ik ben 
de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader 

dan door Mij. Indien gij Mij kendet, zoudt gij ook mijn Vader 

gekend hebben. Van nu aan kent gij Hem en hebt gij Hem gezien. 
 

Johannes 3, vers 16 tot en met 18  Want alzo lief heeft God de 
wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde.  Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 

naam van de eniggeboren Zoon van God. 

 
Voorwaar, ontvangt eeuwig leven, en ga uw relatie aan met 

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus! 
Lees uw Bijbel en bid elke dag! Voorwaar, uw hart is zeer belangrijk 

voor God, want waar uw hart is, daar zal uw ziel zijn. 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 
verdween. 

 

SHALOM 
 

 
 

Niemand maakt ons kapot, wij horen bij elkaar! 
 
BOODSCHAP GODS: IK ZET UW LEVEN OP DE KOP, OMDAT IK WIL 

DAT GIJ GELUKKIG ZIJT! NIEMAND ZAL HET BEGRIJPEN, MAAR 

ALLEEN IK, YESHUA HAMASIACH, JEZUS CHRISTUS, WEL! 
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Op 12 augustus 2014 werd deze 
boodschap in de namiddag overgebracht door een engel des Heren, 

een bode engel Gods, aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 

 



 
 

 

3087 
 
 

 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Lovesadai. 

Hoor aandachtig. Zo spreekt de Heer. 

 
Voorwaar, praten hoeft niet, huilen mag gerust. 

Wat voor plannen heb je?  
Ik ken jouw hart, en af en toe zie Ik een traan, en dan weer een 

stralende lach, Mijn kind, zelfs wanneer je hopeloos naar de bodem 

van de bodemloze put staart. Ik, Yeshua HaMashiach, Jezus 
Christus, zeg: Zie, wat daar naar boven komt! Want Mijn liefde is er 

altijd en zal de put doen overstromen. Dat is Mijn liefde voor jou! Ik 
wil je helpen. Ik ben de hand op je schouder en de riem onder jouw 

hart. En Ik ben het, die zorgt dat de puzzelstukjes passen in elkaar.  

 
Niemand maakt ons kapot. 

Wij horen bij elkaar, zoals deze puzzelstukjes.  
Voorwaar, uw gepieker komt voort uit het besef van wat komen 

gaat. 

 
Sirach 40, vers 25 tot en met 27  Goud en zilver geven houvast 

in het leven, maar beter dan beide is goede raad. Bezit en kracht 

geven zelfvertrouwen, maar beter dan beide is ontzag voor de 
Heer. Ontzag voor de Heer leidt nooit tot gebrek, daardoor hoef je 

geen hulp te zoeken. Ontzag voor de Heer is als een hof vol 
zegeningen, het biedt meer bescherming dan een hoge positie.  

 

Voorwaar,  
 

Psalm 26, vers 5 en 6  Ik haat het gezelschap der boosdoeners, 
en bij de goddelozen zit ik niet neer. Ik was mijn handen in 

onschuld, en maak de omgang om uw altaar, o HERE. 

 
Jesaja 40, vers 29 tot en met 31  Hij geeft de moede kracht en 

de machteloze vermeerdert Hij sterkte. Jongelingen worden moede 

en mat, zelfs jonge mannen struikelen, maar wie de HERE 
verwachten, putten nieuwe kracht; zij varen op met vleugelen als 

arenden; zij lopen, maar worden niet moede; zij wandelen, maar 
worden niet mat. 
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Voorwaar, Ik zet uw leven op de kop, omdat Ik wil dat gij 
gelukkig zijt. 

Niemand zal het begrijpen, maar alleen Ik, Yeshua HaMashiach, 

Jezus Christus, wel. 
 

Psalm 27, vers 1  De HERE is mijn licht en mijn heil, voor wie zou 
ik vrezen? De HERE is mijns levens veste, voor wie zou ik vervaard 

zijn?  

 
Voorwaar, Ik zal u zegenen! 

 
1 Korinthiërs 10, vers 12 en 13  Daarom, wie meent te staan, 

zie toe, dat hij niet valle. Gij hebt geen bovenmenselijke verzoeking 

te doorstaan. En God is getrouw, die niet zal gedogen, dat gij 
boven vermogen verzocht wordt, want Hij zal met de verzoeking 

ook voor de uitkomst zorgen, zodat gij ertegen bestand zijt. 
 

Voorwaar,  

 
2 Korinthiërs 4, vers 16  Daarom verliezen wij de moed niet, 

maar al vervalt ook onze uiterlijke mens, nochtans wordt de 

innerlijke van dag tot dag vernieuwd. 
 

Voorwaar,  
 

2 Timotheüs 4, vers 6 tot en met 8  Want wat mij aangaat, 

reeds word ik als plengoffer geofferd en het tijdstip van mijn 
verscheiden staat voor de deur. Ik heb de goede strijd gestreden, ik 

heb mijn loop ten einde gebracht, ik heb het geloof behouden; 
voorts ligt voor mij gereed de krans der rechtvaardigheid, welke te 

dien dage de Here, de rechtvaardige rechter, mij zal geven, doch 

niet alleen mij, maar ook allen, die zijn verschijning hebben 
liefgehad. 

 

Mijn kind, gij hebt nog pijn te dragen. 
Maar denk dan nu aan uzelf en aan de toekomst. Ik help u! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 
verdween. 
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De Heer Zelf noemt deze kerk Ruach! 
 
BOODSCHAP GODS: DEZE KERK IN DE FILIPIJNEN IS DOOR GOD 

ZELF TOT STAND GEBRACHT, EN HET WERD MOGELIJK GEMAAKT 

DOOR DE GEHOORZAAMHEID VAN GODS DIENSTKNECHT EN 
PROFEET! YESHUA HAMASIACH ZAL JEDDY EN JEMUEL EN 

JENNIFER, WERKERS VAN DE LAATSTE DAGEN, MACHTIG 
GEBRUIKEN OM VELE ZIELEN TE BEREIKEN, JONG EN OUD! 

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Ik ben profeet Benjamin Cousijnsen. Op 

13 augustus 2014 kreeg ik een boodschap van een engel des 

Heren. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Donder, en ik 

ben een bode engel Gods.  

 
Voorwaar,  

 

Mattheüs 5, vers 2 tot en met 10  En Hij opende zijn mond en 
leerde hen, zeggende:  

Zalig de armen van geest, want hunner is het Koninkrijk der 
hemelen. Zalig die treuren, want zij zullen vertroost worden. Zalig 

de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven. Zalig die 

hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen 
verzadigd worden. Zalig de barmhartigen, want hun zal 

barmhartigheid geschieden. Zalig de reinen van hart, want zij zullen 
God zien. Zalig de vredestichters, want zij zullen kinderen Gods 

genoemd worden. Zalig de vervolgden om der gerechtigheid wil, 

want hunner is het Koninkrijk der hemelen.  
 

Voorwaar, ik stel u voor: dit is Jeddy, Gods kleine ‘Donder’, 

en het begon zo… 
Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, sprak: 
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Lukas 1, vers 70  gelijk Hij gesproken heeft door de mond zijner 

heilige profeten van oudsher. 

 
Hij zei: Profeet Benjamin Cousijnsen, de kinderen bij de 

Filipijnen krijgen muziekinstrumenten van Mij, Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus, om Mij groot te maken! 

En de Here zei verder: 

 
Jeremia 32, vers 27  Zie, Ik, de HERE, ben de God van al wat 

leeft; zou voor Mij iets te wonderlijk zijn? 
 

Lukas 18, vers 16 en 17  Maar Jezus riep ze tot Zich en zeide: 

Laat de kinderen tot Mij komen en verhindert ze niet; want voor 
zodanigen is het Koninkrijk Gods. Voorwaar, Ik zeg u: Wie het 

Koninkrijk Gods niet ontvangt als een kind, zal het voorzeker niet 
binnengaan. 

 

Voorwaar, Jeddy, één van de werkers van de laatste dagen, 
zorgde voor de muziekinstrumenten, zoals profeet Benjamin 

het bevolen had, in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus.  
Voorwaar, de Heilige Geest was bezig en er gebeurde heel veel. Het 

leven van Jeddy werd op de kop gezet, en Gods ogen waren gericht 
op Jemuel. En Benjamin, Gods ware eindtijdprofeet legde een 

droom uit aan Jeddy, en het sloeg op Jemuel. En Benjamin zei, wat 

Jeddy moest zeggen namens de Heer. Voorwaar, en zie nu! Jemuel 
is een kind van God en nu een krachtige dienstknecht in de Heer, 

een werker van de laatste dagen, zo ook Jennifer, zijn vrouw. 
Voorwaar, Jeddy en Jemuel en Jennifer zijn door de Heer geroepen 

in Zijn dienst, na zoveel gebeurtenissen en veranderingen.  

 
Omdat Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, aan het werk 

was, zorgde de Heer ook dat er een kerk kwam in de 

Filipijnen.  
De Heer zelf noemde deze kerk in de Filipijnen ‘Ruach’. Voorwaar, 

deze kerk is door God zelf tot stand gebracht! En het werd mogelijk 
gemaakt door de gehoorzaamheid van Gods dienstknecht en 

profeet Benjamin Cousijnsen. Voorwaar, gij zijt welkom bij de kerk 
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Ruach, die onder de Ministry staat van: 
EvangelicalEndtimemachine.com   

Voorwaar, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, zal Jeddy en Jemuel 

en Jennifer machtig gebruiken om zo vele zielen te bereiken, jong 
en oud!  

 
Efeziërs 2, vers 10  Want zijn maaksel zijn wij, in Christus Jezus 

geschapen om goede werken te doen, die God tevoren bereid heeft, 

opdat wij daarin zouden wandelen. 
 

Johannes 3, vers 8 en vers 16 tot en met 17  De wind blaast, 
waarheen hij wil, en gij hoort zijn geluid, maar gij weet niet, 

vanwaar hij komt of waar hij heengaat; zó is een ieder, die uit de 

Geest geboren is. 
Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren 

Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet 
verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon 

niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar 

opdat de wereld door Hem behouden worde. 
 

Voorwaar, deze werkers zijn, net als ik, een donder voor de 

Filipijnen: Jeddy en Jemuel en Jennifer! 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 

verdween. 
 

 

 

Lovebirds! 
 

Dit is een verhaal in beeldspraak, dat woord voor woord 
overgebracht werd aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen door 

een bode engel Gods: Voorwaar, hoewel de zintuigen van vogels 
echt fascinerend en zó indrukwekkend zijn, kennen ze zelfs 

emoties! Ze zijn eigenlijk een groot voorbeeld tegenover de mens! 

 
 

Volledige weergave: 
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Hallo, van harte welkom! Op 13 augustus 2014 bracht een bode 
engel van de almachtige God deze bijzondere boodschap Gods over 

aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus.  

 
Voorwaar, geliefden des Heren,  

 

Mattheüs 6, vers 26  Ziet naar de vogelen des hemels: zij zaaien 
niet en maaien niet en brengen niet bijeen in schuren, en toch 

voedt uw hemelse Vader die; gaat gij ze niet verre te boven? 
 

Voorwaar, als Hij voor de vogels zorgt, dan wil dit dus 

zeggen, dat Hij zeker zal geven wat u nodig heeft! 
Voorwaar, ik ben een bode engel Gods en mijn naam is Surisa. 

Voorwaar, hoewel de zintuigen van vogels echt fascinerend zijn en 
zó indrukwekkend, kennen ze zelfs emoties. Ze zijn eigenlijk een 

groot voorbeeld tegenover de mens. Zo was er eens een 

vrouwelijke vogel lange tijd weg. En toen ze terugkeerde bij haar 
mannetje werd er geknuffeld, en hoe! De begroeting van deze 

vogels duurde liefst 17 minuten met knuffelen, kussen, etc. Aan 

romantiek ontbrak niets! Kaarsjes erbij, open haard, romantische 
muziek, een dansje… nee, grapje dat laatste. Maar ze zijn een groot 

voorbeeld!  
 

Dat de mens van de vogels kan leren, komt ook hier voor: 

 
Job 12, vers 7  Maar vraag toch het gedierte, en het zal u 

onderrichten; het gevogelte des hemels, en het zal u inlichten.  
 

Psalm 11, vers 1  Bij de HERE schuil ik. Hoe durft gij dan tot mij 

zeggen: Vliedt naar uw gebergte als vogels?  
Psalm 124, vers 7 en 8  Onze ziel is ontkomen als een vogel uit de 

strik van de vogelvangers; de strik is gebroken, en wij zijn 

ontkomen! Onze hulp is in de naam des HEREN, die hemel en aarde 
gemaakt heeft.  

 
Spreuken 6, vers 5  Red u als een gazelle van de vangst, als een 

vogel uit de hand van de vogelaar.  
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Spreuken 27, vers 8  Zoals een vogel die rondzwerft ver buiten zijn 
nest, zo is een man die rondzwerft ver buiten zijn woonplaats.  

 

Jesaja 16, vers 2  En het zal geschieden, dat de dochters van 
Moab als vluchtende vogels, een opgejaagd nest, aan de voorden 

van de Arnon zullen zijn. 
 

Voorwaar, de vogels hebben dus scherpe zintuigen en een 

scherp brein. 
Juist God weet wat die vogels nodig hebben om te overleven, zo 

ook voor u! 
 

Psalm 8, vers 5 tot en met 10  Wat is de mens, dat Gij zijner 

gedenkt, en het mensenkind, dat Gij naar hem omziet? Toch hebt 
Gij hem bijna goddelijk gemaakt, en hem met heerlijkheid en 

luister gekroond. Gij doet hem heersen over de werken uwer 
handen, alles hebt Gij onder zijn voeten gelegd: schapen en 

runderen altegader en ook de dieren des velds, de vogelen des 

hemels en de vissen der zee, hetgeen de paden der zeeën 
doorkruist. O HERE, onze Here, hoe heerlijk is uw naam op de 

ganse aarde.  

 
Johannes 3, vers 17 tot en met 21  Want God heeft zijn Zoon 

niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar 
opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, 

wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, 

omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon 
van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is 

en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want 
hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat 

het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de 

dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat 
van zijn werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 

 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en 
verdween. 
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Sterkende woorden voor uw hart! 
 

DE HEER GEEFT U VANDAAG VIA DEZE BOODSCHAP WIJZE 

ONDERRICHTING, OPDAT HET U GOED MAG GAAN! YESHUA 
HAMASIACH, JEZUS CHRISTUS, SPREEKT TOT U VANUIT DE 

GESCHRIFTEN (SPREUKEN EN PSALMEN). ELK WOORD WERD 

ECHTER OPGESCHREVEN IN TEGENWOORDIGHEID VAN EEN 
(GEDULDIGE) ENGEL DES HEREN, EEN BODE ENGEL GODS, ZOALS 

ALLE BOODSCHAPPEN DIE DAGELIJKS, SINDS 2012, 
DOORGEGEVEN WORDEN AAN GODS EENVOUDIGE, WARE 

DIENSTKNECHT, PROFEET BENJAMIN COUSIJNSEN! 

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 14 augustus 2014 bracht een engel 

van God, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, woord voor woord, 
namens de almachtige God, de volgende boodschap Gods over aan 

eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.  
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Kalmunda; ik 
ben een bode engel Gods. 

 

Voorwaar, zo spreekt de Heer: Gij moet ophouden met 
klagen en maar roepen, dat God alles maar moet 

veranderen. 
 

Spreuken 14, vers 13  Ook onder het lachen kan het hart pijn 

lijden en het einde der vreugde kan kommer zijn.  
Spreuken 14, vers 10  Het hart kent zijn eigen droefheid, en in zijn 

vreugde kan een vreemde zich niet mengen.  
Spreuken 16, vers 23  Het hart van de wijze maakt zijn mond 

verstandig, en versterkt het betoog op zijn lippen.  

Spreuken 16, vers 24  Vriendelijke woorden zijn als honigzeem, 
zoet voor de ziel en medicijn voor het gebeente.  

Spreuken 16, vers 1 tot en met 3  De mens heeft overleggingen 

des harten, maar het antwoord der tong is van de HERE. Al 
iemands wegen zijn rein in zijn ogen, maar de HERE toetst de 
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geesten. Beveel de HERE uw werken, dan zullen uw voornemens 
gelukken.  

Spreuken 19, vers 20 en 21  Luister naar raad en neem vermaning 

aan, opdat gij ten slotte wijs wordt. Vele zijn de overleggingen in 
het hart des mensen, maar de raad des HEREN, die zal bestaan.  

Spreuken 21, vers 2 tot en met 4  Elke weg van een mens is recht 
in zijn ogen, maar de HERE beproeft de harten. Gerechtigheid en 

recht doen, is de HERE welgevalliger dan offers. Trotsheid van ogen 

en opgeblazenheid van hart – de glans der goddelozen is zonde.  
Spreuken 21, vers 13 en vers 21  Wie zijn oor gesloten houdt voor 

het hulpgeroep van de geringe, zal, als hij “of zij” zelf roept, geen 
antwoord ontvangen.  

Wie gerechtigheid en liefde najaagt, vindt leven, gerechtigheid en 

eer.  
 

Psalm 31, vers 24 en 25  Hebt de HERE lief, al zijn gunstgenoten; 
de HERE bewaart de getrouwen, maar ruimschoots vergeldt Hij de 

trotsen. Weest sterk en uw hart zij onversaagd, gij allen, die op de 

HERE hoopt.  
Psalm 32, vers 1  Welzalig hij “of zij”, wiens overtreding vergeven, 

wiens zonde bedekt is. 

 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 

verdween. 
 

 

 

Jij houdt van Hem en Hij van jou! 
 

BOODSCHAP GODS: IK WEET DAT JIJ NU LUISTERT. YESHUA 
HAMASIACH, JEZUS CHRISTUS, KENT JOUW GOUDEN HART! PAK 

JE BIJBELTJE EENS EN LEES MEE! 
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Ik ben profeet Benjamin Cousijnsen. Op 

donderdag 14 augustus 2014 kreeg ik de volgende boodschap van 
een bode engel Gods, die ik graag met u wil delen. 
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Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Rafaël en ik 

ben een bode engel Gods.  
 

Ik werd uitgezonden om jou het volgende te vertellen. 
Je bent nog erg jong en toch nu al schatrijk. Ja, lach maar! 

Schatrijk! In de Bijbel staat, in: 

 
Mattheüs 6, vers 21  Want, waar uw schat is, daar zal ook uw 

hart zijn. 
 

Ik weet dat je nu luistert. 

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, kent jouw gouden hart. Jij 
houdt van Hem en Hij van jou. Pak je Bijbeltje er eens bij. Achterin 

jouw Bijbeltje staat in: 
 

Filippenzen 4, vers 12 tot en met 14 het volgende: Ik weet wat 

armoede is en ik weet wat overvloed is. In elk opzicht en in alle 
dingen ben ik ingewijd, zowel in verzadigd worden als in honger 

lijden, zowel in overvloed als in gebrek. Ik vermag alle dingen in 

Hem, die mij kracht geeft. Toch hebt gij er goed aan gedaan, te 
delen in mijn verdrukking. 

 
En laten we nu eens samen Markus 10, vers 17, en vers 20 tot 

en met 22 samen lezen: En toen Hij op weg ging, liep iemand op 

Hem toe, viel op de knieën en vroeg Hem: Goede Meester, wat 
moet ik doen om het eeuwige leven te beërven?  

Hij zeide tot Hem: Meester, dat alles heb ik in acht genomen van 
mijn jeugd af. En Jezus, hem aanziende, kreeg hem lief en zeide tot 

hem: Eén ding ontbreekt u, ga heen, verkoop al wat gij hebt en 

geef het aan de armen, en gij zult een schat in de hemel hebben, 
en kom hier, volg Mij. Maar zijn gelaat betrok bij dat woord en hij 

ging bedroefd heen, want hij bezat vele goederen. 

 
Voorwaar, misschien moet jij ook wel dingen wegdoen. 

Al ben je rijk of arm, om een goede relatie te hebben, juist met 
Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, moet je goed luisteren naar 

Hem en je relatie onderhouden. Juist als je jong bent, kun je beter 
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niet meegaan in deze wereld. Doe je wereldse games weg en volg 
Yeshua HaMashiach, Jezus Christus!  

De bode engel Gods sprak verder: Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, 

Shalom!  
 

 
 

Uw strafblad is 100% blanco, zwijg niet! 
 
BOODSCHAP GODS: OOK UW VELE ZONDEN EN UW OUDE MENS - 

HET VERLEDEN - IS VOOR GOD AFGELEGD, IN HET WATER 

BEGRAVEN! 
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Op 15 augustus 2014 bracht een bode 
engel Gods woord voor woord de volgende boodschap Gods over 

aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Carintia. Ik 
kom uit het heilige der heiligen en verheug mij zeer om u te 

ontmoeten, geliefde des Heren. Ik ben een bode engel Gods. 

 
Voorwaar, Baruch Haba B’Shem Adonai, Jehovah-Jireh, El 

Elohím, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus! 
Voorwaar, buig u in nederigheid voor Hem, niet voor uw beelden, 

noch voor wat beneden op aarde is, noch voor een bode engel 

Gods, noch voor uw zogenaamde heiligen of Maria of paus, noch 
enige gestalte! Kadosh! Zegt: “Kadosh, kadosh, heilig, heilig, heilig 

is de enige God van hemel en aarde, de God van Abraham en Izaäk 
en Jakob, die zowel de schepping maakte als wel de mens”.  

 

Voorwaar, wie Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, liefheeft 
en wil gehoorzamen, bekere zich en volge Hem in 

gehoorzaamheid en late zich dopen door onderdompeling in 

water, oftewel:  
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Wanneer gij beseft wat Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, voor u 
gedaan heeft aan het kruis, ongeacht uw leeftijd, en gij belijdt uw 

zonden, en nodigt Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, uit in uw 

hart en leven, en gij wilt een goede relatie met Hem, en gij wilt uw 
leven 100% overgegeven aan Yeshua HaMashiach, Jezus Christus?  

Dan zult gij ervaren, dat de Heilige Geest u aanraakt! Ook uw vele 
zonden en uw oude mens - het verleden - is voor God afgelegd in 

het water, begraven. Uw strafblad is 100% blanco!  

 
Zwijg niet, nadat gij uit het water komt, maar vertel van 

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, en wat Hij deed aan uw 
ziel. 

Zie, de nieuwe mens, die opstaat in Christus! Voorwaar, wanneer u 

voor de volle 100% voor Yeshua HaMashiach kiest en een blijvende 
relatie gaat onderhouden met Hem, dan mag u zich realiseren, dat 

Hij in Zijn verlossingswerk stierf aan het kruis en al uw fouten 
droeg. Hij droeg uw juk, uw last, alles! en gaf Zijn leven ook voor 

u. 

 
Johannes 14, vers 6  Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de 

waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij.   

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 
wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 

naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het 
licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever 

gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want 

een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het 
licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de 

waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat 

zij in God verricht zijn. 
 

Voorwaar, als een ziel zich bekeert, is er een groot feest in 
de hemel! 
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Kadosh, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 
verdween. 

 

 
 

Wereldwijd gaat men kinderen doden! 
 
BOODSCHAP GODS: DE ENGEL DES HEREN, DONDER, BRACHT 

DEZE BOODSCHAP OVER AAN EINDTIJDPROFEET BENJAMIN 
COUSIJNSEN. DE GESCHIEDENIS HERHAALT ZICH NU DOOR DE 

TOTALE OVERNAME! 

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 15 augustus 2014 werd de volgende 

boodschap Gods overgebracht door een bode engel Gods.  
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Donder en ben 

een engel des Heren.  

 
Voorwaar,  

 

Genesis 2, vers 7  Toen formeerde de HERE God de mens van stof 
uit de aardbodem en blies de levensadem in zijn neus; alzo werd de 

mens tot een levend wezen. 
 

Luister, ongevoelige harteloze mens! 

Gij rukt kinderen weg bij hun liefhebbende ouders, die Christen zijn 
en maakt massagraven en behandelt de kinderen als mieren, waar 

gij telkens uw voet op zet!  
 

Voorwaar, zowel in Nigeria als in Syrië, India, Turkije, Afrika 

en wereldwijd gaat men kinderen doden! 
 

Ezechiël 7, vers 7 tot en met 9  De doem komt over u, inwoner 

des lands! De tijd komt! De dag is nabij. Verwarring en geen 
vreugdegeroep op de bergen! Nu zal Ik weldra mijn grimmigheid 
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over u uitstorten en mijn toorn ten volle over u brengen, Ik zal u 
richten volgens uw wandel en al uw gruwelen aan u vergelden. Ik 

zal niets ontzien en geen deernis hebben; naar uw wandel zal Ik u 

vergelden, en uw gruwelen zullen op u neerkomen. En gij zult 
weten, dat Ik, de HERE, het ben, die slaat. 

 
Voorwaar, door de totale overname wordt de wereld 

opgeschrikt, ook doordat men hun eigen kinderen heeft 

omgebracht en daarna zichzelf. 
 

Exodus 1, vers 16  Wanneer gij de Hebreeuwse vrouwen bij de 
bevalling helpt, dan moet gij goed toezien bij de verlossing; indien 

het een zoon is, dan moet gij hem doden, maar indien het een 

dochter is, mag zij blijven leven. 
 

Voorwaar, dit beval de koning van Egypte! 
 

Mattheüs 2, vers 13  Toen zij weggetrokken waren, zie, een engel 

des Heren verschijnt Jozef in de droom en zegt: Sta op, neem het 
kind en zijn moeder en vlucht naar Egypte, en blijf aldaar, totdat Ik 

het u zeg; want Herodes zal alles in het werk stellen om het kind 

om te brengen. 
 

Lukas 18, vers 16 en 17  Maar Jezus riep ze tot Zich en zeide: 
Laat de kinderen tot Mij komen en verhindert ze niet; want voor 

zodanigen is het Koninkrijk Gods. Voorwaar, Ik zeg u: Wie het 

Koninkrijk Gods niet ontvangt als een kind, zal het voorzeker niet 
binnengaan. 

 
Voorwaar, onthoud goed: 

 

Hebreeën 4, vers 12  Want het woord Gods is levend en krachtig 
en scherper dan enig tweesnijdend zwaard en het dringt door, zó 

diep, dat het vaneenscheidt ziel en geest, gewrichten en merg, en 

het schift overleggingen en gedachten des harten; 
En vers 13  en geen schepsel is voor Hem verborgen, want alle 

dingen liggen open en ontbloot voor de ogen van Hem, voor wie wij 
rekenschap hebben af te leggen. 
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Openbaring 21, vers 8  Maar de lafhartigen, de ongelovigen, de 
verfoeilijken, de moordenaars, de hoereerders, de tovenaars, de 

afgodendienaars en alle leugenaars – hun deel is in de poel, die 

brandt van vuur en zwavel: dit is de tweede dood. 
 

Voorwaar, bekeer u, voordat ik toesla! 
 

Exodus 20, vers 13  Gij zult niet doodslaan. 

 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de engel Gods, Donder, en 

verdween. 

 
 

 

Aaron!!! Voorwaar, gij zijt geroepen 
 

UW RABBOENI SPREEKT TOT U, AARON D.! VREES NIET EN 

GEBRUIK UW GAVE. 
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 17 augustus 2014 bracht een engel 
van de Heer, een bode engel Gods, woord voor woord de volgende 

boodschap over aan Benjamin Cousijnsen, Gods eindtijdprofeet van 

de laatste dagen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus.  

 

Voorwaar, kadosh, kadosh, kadosh, heilig is Adonai, uw 
Rabboeni, en Hij spreekt tot u, Aaron D. 

 

Johannes 3, vers 33 en 34  Wie zijn getuigenis aanvaardt, heeft 
bezegeld, dat God waarachtig is. Want Hij, die God gezonden heeft, 

die spreekt de woorden Gods, want Hij geeft de Geest niet met 
mate. 
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Voorwaar, Aaron D., gij zijt geroepen! 
Voorwaar, gij zijt een werker van de laatste dagen. Mijn naam is 

Rafaël en ben een bode engel Gods. Voorwaar, zo spreekt Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus: Hij die mij uitgezonden heeft, zegt u: 
 

Openbaring 22, vers 6  En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn 
getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der 

profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen 

hetgeen weldra geschieden moet. 
 

Voorwaar, wees getrouw totdat Hij u het loon zal geven naar 
de werken van een profeet. 

Vrees niet en gebruik uw gave tot steun aan Mijn ware 

eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. Voorwaar, introduceer u nu.  
 

Lees voor: Psalm 95, vers 6 en 7  Treedt toe, laten wij ons 
nederwerpen en ons buigen, knielen voor de HERE, onze Maker; 

want Hij is onze God, en wij zijn het volk dat Hij weidt, de schapen 

zijner hand. Och, of gij heden naar zijn stem hoordet!  
De bode engel Gods sprak verder,  

 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! en verdween. 
 

SHALOM 
 

 

 

Via de Media krijgt men te zien en te horen, wat 
men wil zien en horen! 
 

SATAN WIL DAT DE KINDEREN GODS HUN MOND HOUDEN, ZODAT 
HIJ ZIJN WERK BETER KAN DOEN. OPEN UW MOND, WEES NIET 

BEVREESD! 

 
 

Volledige weergave: 
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Hallo, van harte welkom! Op 18 augustus 2014 bracht een bode 
engel van God, een engel des Heren, woord voor woord de 

volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin 

Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Zebulon en 

breng u, profeet Benjamin Cousijnsen, de volgende boodschap. 

Voorwaar, ik ben een bode engel Gods! 
 

Op 5 februari 2013 en 17 augustus 2013 werd u veel 
geopenbaard via profeet Benjamin, onder andere over AREA 

51.  

Voorwaar, Obama vreest nog steeds Edward Snowden vanwege de 
documenten en foto’s! Voorwaar, de antichrist heeft al geld 

geboden in het verborgene, en zelfs toestemming gegeven om 
terug te komen, als Edward Snowden weer zijn baan wil uitoefenen, 

met als doel hem te vermoorden. Voorwaar, zelfs de spionnen van 

de geheime dienst met een geheime missie kunnen Edward 
Snowden in Rusland maar niet oppakken en vermoorden. Zelfs via 

het eten heeft men al geprobeerd Edward Snowden te vermoorden! 

Voorwaar, ook heeft men geprobeerd voor uitlevering Rusland 
zover te krijgen.  

 
1 Petrus 5, vers 8  Wordt nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij, 

de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal 

verslinden. 
 

Voorwaar, denkt gij echt dat de media u de waarheid laat 
zien en u de waarheid vertelt, over wat voor gruwelheden er 

in het verborgene plaatsvinden? 

Alles is manipulatie! Het oog krijgt te zien, wat het wil zien, en men 
krijgt te horen wat men wil horen. Daar zorgt Obama, de antichrist, 

wel voor! Want alles beheerst hij, zelfs zijn eigen mensen. 

 
2 Korinthiërs 11, vers 14 en 15  Geen wonder ook! Immers, de 

satan zelf doet zich voor als een engel des lichts. Het is dus niets 
bijzonders, indien ook zijn dienaren zich voordoen als dienaren der 

gerechtigheid; maar hun einde zal zijn naar hun werken. 
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Voorwaar, geliefden des Heren, satan wil dat de kinderen 

Gods hun mond houden, zodat hij zijn werk beter kan doen. 

Zie zijn werken om u heen! 
 

2 Timotheüs 4, vers 1 tot en met 5  Ik betuig u nadrukkelijk 
voor God en Christus Jezus, die levenden en doden zal oordelen, 

met beroep zowel op zijn verschijning als op zijn koningschap: 

verkondig het woord, dring erop aan, gelegen of ongelegen, 
wederleg, bestraf en bemoedig met alle lankmoedigheid en 

onderrichting. Want er komt een tijd, dat de mensen de gezonde 
leer niet meer zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend 

is, naar hun eigen begeerte zich tal van leraars zullen bijeenhalen, 

dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de 
verdichtsels keren. Blijf gij echter nuchter onder alles, aanvaard het 

lijden, doe het werk van een evangelist, verricht uw dienst ten 
volle. 

 

Voorwaar, onderdruk de werken van satan door uw mond te 
openen, en wees niet bevreesd! 

Zo spreekt de Heer: Hebt gij Mij waarlijk lief? 

 
Openbaring 3, vers 21  Wie overwint, hem zal Ik geven met Mij 

te zitten op mijn troon, gelijk ook Ik heb overwonnen en gezeten 
ben met mijn Vader op zijn troon. 

En vers 5  Wie overwint, zal aldus bekleed worden met witte 

klederen; en Ik zal zijn naam geenszins uitwissen uit het boek des 
levens, maar Ik zal zijn naam belijden voor mijn Vader en voor zijn 

engelen. 
 

Hebreeën 10, vers 23  Laten wij de belijdenis van hetgeen wij 

hopen onwankelbaar vasthouden, want Hij, die beloofd heeft, is 
getrouw.  

En vers 24  En laten wij op elkander acht geven om elkaar aan te 

vuren tot liefde en goede werken. 
 

Lukas 10, vers 18 tot en met 20  En Hij zeide tot hen: Ik zag de 
satan als een bliksem uit de hemel vallen. Zie, Ik heb u macht 

gegeven om op slangen en schorpioenen te treden en tegen de 
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gehele legermacht van de vijand; en niets zal u enig kwaad doen. 
Evenwel, verheugt u niet hierover, dat de geesten zich aan u 

onderwerpen, maar verheugt u, dat uw namen staan opgetekend in 

de hemelen. 
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en 
verdween. 

 

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen 
 

 
 

Ik zal uw ogen drogen, en samen zullen wij 

juichen en jubelen! 
 
MAAR ALLEN DIE BIJ MIJ SCHUILEN, WIE MIJN NAAM LIEFHEBBEN, 

ZULLEN ZICH VERHEUGEN! IK ZAL UW OGEN DROGEN EN SAMEN 
ZULLEN WIJ JUICHEN. 

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 18 augustus 2014 in de namiddag 

bracht een bode engel van de almachtige God, de God van 

Abraham, Izaäk en Jakob, woord voor woord de volgende 
boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.  

 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Isa, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Lovesadai 

en ben een bode engel Gods.  
 

Voorwaar, een klein woordje met zo’n groot effect doet je 

huilen. 
Voorwaar, Mijn kind, vrees niet! Ik ben het, uw Rabboeni, Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, gij voelt je gevangen en 
hebt veel pijn en verdriet. En soms lijkt het alsof niemand je ziet! 

Mijn kind, 
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Mattheüs 5, vers 4  Zalig die treuren, want zij zullen vertroost 
worden. 

 

Voorwaar, maak u klaar. 
 

Kolossenzen 2, vers 13 tot en met 15  Ook u heeft Hij, hoewel 
gij dood waart door uw overtredingen en onbesnedenheid naar het 

vlees, levend gemaakt met Hem, toen Hij ons al onze overtredingen 

kwijtschold, door het bewijsstuk uit te wissen, dat door zijn 
inzettingen tegen ons getuigde en ons bedreigde. En dat heeft Hij 

weggedaan door het aan het kruis te nagelen: Hij heeft de 
overheden en machten ontwapend en openlijk tentoongesteld en zo 

over hen gezegevierd. 

 
Voorwaar, Paulus en Silas werden gevangen genomen en 

werden geslagen en gegeseld en in de boei gezet. 
Was dat de dank? Ze hadden zelfs voor God gearbeid en waren in 

Zijn wil, en nu dit?  

Zelfs in hun pijn en gevangenschap in deze situatie gingen ze niet 
huilen, maar God loven en prijzen, om Zijn goedheid en trouw, juist 

ook wanneer het moeilijk was. Voorwaar, Mijn kind, maak u geen 

zorgen! 
 

Lukas 18, vers 17  Voorwaar, Ik zeg u: Wie het Koninkrijk Gods 
niet ontvangt als een kind, zal het voorzeker niet binnengaan. 

 

Johannes 3, vers 14 tot en met 16  En gelijk Mozes de slang in 
de woestijn verhoogd heeft, zó moet ook de Zoon des mensen 

verhoogd worden, opdat een ieder, die gelooft, in Hem eeuwig 
leven hebbe. Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn 

eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem 

gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. 
 

Voorwaar, Mijn kind, 

 
Psalm 126, vers 5  Wie met tranen zaaien, zullen met gejuich 

maaien. 
Psalm 116, vers 6 tot en met 9  De HERE bewaart de eenvoudigen; 

ik was verzwakt, maar Hij heeft mij verlost. Keer weder, mijn ziel, 
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tot uw rust, omdat de HERE u heeft welgedaan. Want Gij hebt mijn 
leven van de dood gered, mijn oog van tranen, mijn voet van 

aanstoot. Ik zal wandelen voor het aangezicht des HEREN in de 

landen der levenden.  
 

Voorwaar, Ik de Here heb uw juk gezien. 
Maar allen, die bij Mij schuilen, wie Mijn naam liefhebben, zullen 

zich verheugen! Ik zal uw ogen drogen, en samen zullen wij juichen 

en jubelen! 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en 

verdween. 
 

 

 

Werk samen en wees een team! 
 

De Heer spreekt tot de werkers van de laatste dagen in de 
Filipijnen, o.a.: Dit is uw kerk, Jeddy en Jemuel en Jennifer en 

Connie en Theresa. Werk samen en wees een team! 
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 19 augustus 2014 bracht een bode 

engel van de almachtige God, de God van Abraham, Izaäk en 
Jakob, woord voor woord de volgende boodschap Gods over aan 

eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus.  
 

Voorwaar, zie Gods werken! 
De wind waait waar het moet zijn, en vreest niet. God zweeft over 

de aarde. Toen zij het geluid van de Here God hoorden, werden 

velen bevreesd! Kadosh, kadosh, kadosh, heilig, heilig, heilig is de 
God van de schepping, de God van Abraham, Izaäk en Jakob. 

Voorwaar,  
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Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld 
gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een 

ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. 
 

Voorwaar, ik ben een bode engel Gods en mijn naam is 

Rabirapea. 
Voorwaar, Connie en Theresa, volg de wind Gods! Voorwaar, 

verhuist naar Mijn kerk Ruach. Zo spreekt de Heer Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, dit is uw kerk, Jeddy en 

Jemuel en Jennifer en Connie en Theresa! Werk samen en wees een 

team, en zorg voor Mijn jonge en oudere schaapjes op de Filipijnen. 
En maak u geen zorgen over wat gij moest achterlaten! Zie, Ik, de 

Here, zal u zegenen. Bouw samen Mijn kerk. 
 

Voorwaar, ook gij kunt helpen bouwen aan deze kerk Ruach.  

Voorwaar, de Heer zelf weet wat nodig is. En de giften worden 
gebruikt zowel voor de Filipijnen, voor de kerkopbouw, als voor 

onder andere het evangelisatie team in Suriname. Maar de Heer 

beslist altijd, waar uw gift naartoe gaat! En alles gaat via de 
ministry. Voorwaar, zo heeft Yeshua HaMashiach de werkers van de 

laatste dagen aangesteld tot dienstbetoon van het lichaam van 
Christus. Voorwaar, 

 

Efeziërs 6, vers 10  Voorts, weest krachtig in de Here en in de 
sterkte zijner macht. 

 
Filippenzen 2, vers 13 en 14  Want God is het, die om zijn 

welbehagen zowel het willen als het werken in u werkt. Doet alles 

zonder morren of bedenkingen. 
 

1 Timotheüs 4, vers 13  In afwachting van mijn komst moet gij u 

toeleggen op het voorlezen, het vermanen en het leren. 
En vers 15 en 16  Behartig deze dingen, leef erin, opdat aan allen 

blijke, dat gij vooruitgaat. Zie toe op uzelf en op de leer, volhard in 
deze dingen; want door dit te doen zult gij zowel uzelf als hen, die 

u horen, behouden. 
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Voorwaar,  

 

Johannes 10, vers 27 en 28  Mijn schapen horen naar mijn stem 
en Ik ken ze en zij volgen Mij, en Ik geef hun eeuwig leven en zij 

zullen voorzeker niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal 
ze uit mijn hand roven. 

 

Lukas 6, vers 23  Verblijdt u te dien dage en springt op van 
vreugde, want, zie, uw loon is groot in de hemel; immers, op 

dezelfde wijze hebben hun vaderen met de profeten gehandeld.    
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 

verdween. 
 

 
 

Welke deur is uw deur? 
 
De deur kan geopend worden, maar ook gesloten worden! 

 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Ik ben profeet Benjamin Cousijnsen. Op 
20 augustus 2014 kreeg ik de volgende boodschap van een bode 

engel Gods, die ik graag met u wil delen.  
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus.  
 

Voorwaar, profeet Benjamin Cousijnsen,  
 

Psalm 68, vers 20  Geprezen zij de Here. Dag aan dag draagt Hij 

ons; die God is ons heil.  
 

Voorwaar, ik ben een bode engel Gods en mijn naam is 

Michaël. 
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Kadosh, heilig is uw Rabboeni, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus 
van Nazareth! Voorwaar, 

 

Johannes 10, vers 7  Jezus zeide dan nogmaals: Voorwaar, 
voorwaar, Ik zeg u: Ik ben de deur der schapen. 

Johannes 10, vers 11  Ik ben de goede herder. De goede herder zet 
zijn leven in voor zijn schapen. 

 

Voorwaar, dat is niet niets, dat de goede Herder Zijn leven 
wil geven in uw plaats! 

Welke deur zijt gij binnengegaan?  
Er zijn vele deuren, en achter elke deur schuilt een verhaal. De 

deur kan geopend worden of gesloten, of de hemeldeur of de deur 

van de hel. Men kiest zelf in welke deur men wil binnengaan! 
Voorwaar, profeet Benjamin Cousijnsen, 

 
Lukas 10, vers 16  Wie naar u hoort, hoort naar Mij; en wie u 

verwerpt, verwerpt Mij; en wie Mij verwerpt, verwerpt Hem, die Mij 

gezonden heeft. 
 

Als gij zegt, wat ik u zeg en men luistert niet, zal gestraft 

worden! 
Voorwaar, gij zijt één van de laatste profeten, die meer engelen 

ontvangen heeft dan ooit een mens op aarde. Voorwaar, gij daar,  
 

Lukas 21, vers 36  Waakt te allen tijde, biddende, dat gij in staat 

moogt wezen te ontkomen aan alles wat geschieden zal, en gesteld 
te worden voor het aangezicht van de Zoon des mensen. 

 
Hoor de stem, die zegt: De deur is geopend of gesloten, 

evenwel het huwelijk is geopend of gesloten. 

Voorwaar,  
 

Galaten 5, vers 8  Die overreding kwam niet van Hem, die u 

roept. 
 

Kadosh, kadosh, heilig is Adonai, El Elohím, Adonai, Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. 

Aan Hem is alle macht en kracht en heerschappij!  



 
 

 

3111 
 
 

 

 
Openbaring 22, vers 6  En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn 

getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der 

profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen 
hetgeen weldra geschieden moet. 

 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 

verdween. 

 
 

 

De gevallen engel werd weg geplunderd! 
 

In Peru tussen de Andes en de Amazone trof men een gevallen 
engel aan! 

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Ik ben profeet Benjamin Cousijnsen. Op 

20 augustus 2014 kreeg ik de volgende boodschap van een bode 

engel Gods.  
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Mijn 
naam is Beracia en ben een bode engel Gods.  

 
Voorwaar, in Peru, tussen de Andes en de Amazone, trof 

men een gevallen engel aan: een tombe, overhangende aan 

de rotswand in het nevelwoud.  
De reusachtige mummie werd op 18 augustus 2014 gevonden met 

diverse voorwerpen, zoals hout, ijzer, textiel en aardwerk. 
Voorwaar, toen de vinder van deze bijzondere vondst, samen met 

het archeologen team daar aankwamen, was de vondst weg 

geplunderd! De reusachtige mummie, de gevallen engel, komt uit 
de tijden van Henoch.  
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Voorwaar, de satan wil niet, dat belangrijke informatie de 
wereld in gaat, en heeft zelfs vele belangrijke bewijzen 

kunnen verstoppen en vernietigen! 

Voorwaar, zo bevat het boek Henoch ook zeer belangrijke 
informatie, die satan lang heeft kunnen verbergen. Voorwaar, lees 

en luister ook naar de boodschap, onder de titel: ‘Openbaring Gods: 
Wat Henoch werkelijk meemaakte!’ Voorwaar, ook is het mogelijk 

in de Evangelical Endtimemachine een boodschap op te zoeken via 

de zoekbalk op thema, als voorbeeld: Henoch. En als gij er dan op 
klikt, dan zijt gij er.  

 
Voorwaar, ik openbaar u: 

 

Handelingen 17, vers 26  Hij heeft uit één enkele het gehele 
menselijke geslacht gemaakt om op de ganse oppervlakte der 

aarde te wonen en Hij heeft de hun toegemeten tijden en de 
grenzen van hun woonplaatsen bepaald.  

 

Voorwaar, zo heeft satan ook zijn gevallen engelen onder de 
mensen gebracht. 

Maar vrees niet, in Christus zijt gij meer dan overwinnaar! 

 
Lukas 8, vers 17  Want er is niets verborgen, dat niet aan het 

licht zal komen, en niets geheim, dat niet zal bekend worden en 
aan het licht komen. 

 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 
verdween. 

 
 

 

Haal uw gave uit de kast tevoorschijn! 
 

BOODSCHAP GODS: VERSTOP U NIET ACHTER UW GAVE, VERBERG 

HET NIET, MAAR GEBRUIK HET. DE HEER ZEGT U, VREEST NIET! 
 

 

Volledige weergave: 
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Hallo, van harte welkom! Op 20 augustus 2014 bracht een bode 
engel van God, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, woord voor 

woord de volgende boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin 

Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, ik ben een bode engel Gods 

en mijn naam is Numaria. 

 
Voorwaar, zoals gij weet, iedere gave die goed is en elk 

volmaakt geschenk daalt van boven neder, van de Vader der 
lichten. 

Zie dan toe, dat gij Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, die tot u 

spreekt, niet afwijst. Hem hebt gij lief, zonder Hem gezien te 
hebben. Aan u is het kostbaarste bezit geopenbaard ooit! 

 
Lees voor: Jesaja 53, vers 3 tot en met 9  Hij was veracht en 

van mensen verlaten, een man van smarten en vertrouwd met 

ziekte, ja, als iemand, voor wie men het gelaat verbergt; hij was 
veracht en wij hebben hem niet geacht. Nochtans, onze ziekten 

heeft hij op zich genomen, en onze smarten gedragen; wij echter 

hielden hem voor een geplaagde, een door God geslagene en 
verdrukte. Maar om onze overtredingen werd hij doorboord, om 

onze ongerechtigheden verbrijzeld; de straf die ons de vrede 
aanbrengt, was op hem, en door zijn striemen is ons genezing 

geworden. Wij allen dwaalden als schapen, wij wendden ons ieder 

naar zijn eigen weg, maar de HERE heeft ons aller ongerechtigheid 
op hem doen neerkomen. Hij werd mishandeld, maar hij liet zich 

verdrukken en deed zijn mond niet open; als een lam dat ter 
slachting geleid wordt, en als een schaap dat stom is voor zijn 

scheerders, zo deed hij zijn mond niet open. Hij is uit verdrukking 

en gericht weggenomen, en wie onder zijn tijdgenoten bedacht, dat 
hij is afgesneden uit het land der levenden? Om de overtreding van 

mijn volk is de plaag op hem geweest. En men stelde zijn graf bij 

de goddelozen; bij de rijke was hij in zijn dood, omdat hij geen 
onrecht gedaan heeft en geen bedrog in zijn mond is geweest. 

 
Voorwaar, Zijn liefde is volmaakt en gaat heel ver. 
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Hij heeft velen een gave gegeven, maar kom uit uw zwakheid. 
Wees opgewekt in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus!  

 
1 Korinthiërs 15, vers 58  Daarom, mijn geliefde broeders, weest 

standvastig, onwankelbaar, te allen tijde overvloedig in het werk 
des Heren, wetende, dat uw arbeid niet vergeefs is in de Here. 

 

Voorwaar, wie naar Hem luistert, verstopt zich niet achter 
zijn gave, of verbergt het. 

Vreest niet! 
 

Spreuken 22, vers 11 tot en met 13  Wie reinheid van hart 

bemint en wiens lippen vriendelijk zijn, de koning is zijn vriend. De 
ogen des HEREN bewaken de kennis, maar Hij verijdelt de woorden 

van de trouweloze. De luiaard zegt: Er is een leeuw op de straat, ik 
moest eens op het plein gedood worden!  

Spreuken 28, vers 26  Wie op eigen hart vertrouwt, is een dwaas; 

maar wie in wijsheid wandelt, zal ontkomen.  
 

Voorwaar, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, heeft Zijn 

leven gegeven! 
 

Romeinen 8, vers 32  Hoe zal Hij, die zelfs zijn eigen Zoon niet 
gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons met Hem 

ook niet alle dingen schenken? 

 
Voorwaar, gebruik uw gaven. 

Haal het tevoorschijn, en laat satan u niet misleiden! En laat uw 
gave niet vruchteloos wezen. 

 

1 Korinthiërs 7, vers 6  Dit zeg ik om u tegemoet te komen, niet 
om u te bevelen. 

 

Voorwaar, 
 

1 Korinthiërs 9, vers 16 en 17  Want indien ik het evangelie 
verkondig, heb ik geen stof tot roemen. Immers, ik ben ertoe 

genoodzaakt. Want wee mij, indien ik het evangelie niet verkondig! 
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Want doe ik dit gewillig, dan heb ik aanspraak op loon; maar doe ik 
het niet uit eigen beweging, de taak blijft mij toch opgedragen.  

En vers 22  Ik ben voor de zwakken zwak geworden, om de 

zwakken te winnen; voor allen ben ik alles geweest, om in elk geval 
enigen te redden. 

En vers 25  En al wie aan een wedstrijd deelneemt, beheerst zich in 
alles; zij om een vergankelijke erekrans te verkrijgen, wij om een 

onvergankelijke. 

 
Voorwaar, overdenk dit, want de Allerhoogste heeft tot u 

gesproken! 
Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween. 

 

 
 

Ik de Here heb haast en blaas verder! 
 
VOORWAAR, IK DE HERE HEB HAAST EN BLAAS VERDER! GODS 

GEEST IS AAN HET WERK, EN ZONDER UW GEBED EN STEUN 
BLAAST DE HEER OOK WEL, MAAR HET IS GOED OM ÉÉN TE ZIJN 

EN EEN LICHT TE ZIJN VOOR YESHUA. 

 
 

Volledige weergave: 

 
Van harte welkom! Op 21 augustus 2014 bracht een bode engel 

Gods, een engel des Heren, woord voor woord de volgende 
boodschap Gods over aan eindtijdprofeet  Benjamin Cousijnsen.  

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Mijn 
naam is Lovesadai.  

 
Voorwaar, hoor aandachtig! 

Kadosh, kadosh, kadosh! De wind blaast, waarheen hij wil, en gij 

hoort zijn geluid, maar gij weet niet, van waar hij komt of waar hij 
heengaat. Tot zover. 

 

Geliefden des Heren, ja, gij daar, Gods Geest is aan het 
werk. 
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En zonder uw gebed en steun blaast de Heilige Geest ook wel. Maar 
het is goed om één te zijn en één licht te zijn voor Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, ik openbaar u: de werkers 

van de laatste dagen maken wonderen mee, ook zij die uitgezonden 
zijn in Suriname, zoals Chaesmin en Jarra en Mirella. Velen hebben 

zich reeds bekeerd, en de wind blaast verder naar de Filipijnen. 
Voorwaar, prijs en dank aan Yeshua HaMashiach, Jezus Christus!  

 

Voorwaar, dankzij uw steun, door middel van gebeden en 
trouwe tienden, giften, van blijmoedige gevers, kon er een 

kerk gebouwd worden, met de naam Ruach. 
En wederom, Connie en Theresa worden uitgezonden, voorgoed, 

om de kerk te helpen en de kinderen. Voorwaar, en ook Jeddy en 

Jemuel en Jennifer en Connie en Theresa blijven daar voorgoed. 
Voorwaar, gij kunt helpen en de wind blaast verder! Alle giften, 

tienden, gaan via de Stichting Evangelical Endtimemachine. En 
Yeshua HaMashiach blaast verder en is zelfs de kapitein! Voorwaar, 

zo spreekt de Heer. 

 
Maleachi 3, vers 3 en 4  Hier staat geschreven: Hij zal zitten, het 

zilver smeltend en reinigend. Hij zal de zonen van Levi reinigen, Hij 

zal hen louteren als goud en als zilver, opdat zij de HERE in 
gerechtigheid offer brengen. Dan zal het offer van Juda en van 

Jeruzalem de HERE aangenaam zijn als in de dagen van ouds en als 
in vroegere jaren. 

En vers 10  Breng de gehele tiende naar de voorraadkamer, opdat 

er spijze zij in mijn huis; beproeft Mij toch daarmede, zegt de HERE 
der heerscharen, of Ik dan niet voor u de vensters van de hemel zal 

openen en zegen in overvloed over u uitgieten.  
En vers 18  Dan zult gij tot inkeer komen en het onderscheid zien 

tussen de rechtvaardige en de goddeloze; tussen wie God dient, en 

wie Hem niet dient. 
 

Voorwaar, Ik de Here, Yeshua HaMashiach, ga machtige 

tekenen en wonderen doen, waarvan gij niet weet! 
Voorwaar, Ik de Here heb haast en blaas verder, en profeet 

Benjamin Cousijnsen weet waarheen. 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 

verdween. 
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Hij is één van de Twee Getuigen! 
 
DIT IS EEN PROFETISCHE, OPENBARENDE, MEDEDELENDE 

BOODSCHAP VAN GOD, DIE WOORD VOOR WOORD, IN OPDRACHT 
VAN DE HERE GOD, DE GOD VAN ABRAHAM, IZAÄK EN JAKOB, 

VANDAAG VIA EEN ENGEL DES HEREN, EEN BODE ENGEL GODS, 

AAN ZIJN ENIGE WARE PROFEET VAN DEZE EINDTIJD, BENJAMIN 
COUSIJNSEN, WERD OVERGELEVERD! DE ALMACHTIGE GOD 

ONTHULT VANDAAG: PROFEET BENJAMIN IS EEN EENVOUDIGE 
PROFEET, OMDAT HIJ 1 VAN DE 2 GETUIGEN IS! 

 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Op 21 augustus 2014 bracht een engel 
des Heren, een bode engel van God, de God van Abraham, Izaäk en 

Jakob, woord voor woord zoals altijd, deze profetische, belangrijke, 
openbarende boodschap Gods over. 

 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Rafaël en ik 

ben een bode engel Gods. 
 

Voorwaar, zo spreekt de Here der heren: 

 
Mattheüs 5, vers 17 tot en met 19  Meent niet, dat Ik gekomen 

ben om de wet of de profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen 

om te ontbinden, maar om te vervullen. Even tot zover; we gaan zo 
verder. 

 
Voorwaar, zo is het ook met profeet Benjamin Cousijnsen. 

Hij is ook gekomen als Gods ware eindtijdprofeet, om Gods wet te 

vervullen in alle nederigheid. 
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Vers 18  Want voorwaar, Ik zeg u: Eer de hemel en de aarde 
vergaat, zal er niet één jota of één tittel vergaan van de wet, eer 

alles zal zijn geschied.  

Vers 19  Wie dan één van de kleinste dezer geboden ontbindt en de 
mensen zo leert, zal zeer klein heten in het Koninkrijk der hemelen; 

doch wie ze doet en leert, die zal groot heten in het Koninkrijk der 
hemelen. 

 

Voorwaar, neem de waarheid aan! 
 

1 Thessalonicenzen 5, vers 19 en 20  Dooft de Geest niet uit, 
veracht de profetieën niet. 

 

Daarom, weest niet eigenwijs. 
 

Efeziërs 4, vers 11 tot en met 13  En Hij heeft zowel apostelen 
als profeten gegeven, zowel evangelisten als herders en leraars, om 

de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon, tot opbouw van het 

lichaam van Christus, totdat wij allen de eenheid des geloofs en der 
volle kennis van de Zoon Gods bereikt hebben, de mannelijke 

rijpheid, de maat van de wasdom der volheid van Christus. 

 
Voorwaar, en als gij Gods ware eindtijdprofeet verwerpt, 

zult gij zeer klein zijn in Gods Koninkrijk. 
En Hij, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, zal u verwerpen.  

 

Voorwaar, ik openbaar u: 
Profeet Benjamin is een eenvoudige profeet, omdat hij één van de 

Twee Getuigen is. Dit is de reden dat hij na 16 jaar coma 
uitgezonden werd en terugkwam in zijn lichaam. Voorwaar, wees 

trouw aan hem, want dat hebt gij aan Mij gedaan, spreekt de Heer. 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
 

 

 

Hij overwon de proef! 
 

DE BODE ENGEL GODS, RAFAËL, SPRAK: IK VERTEL U IN ALLE 
EENVOUDIGHEID OVER JOB!  
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Volledige weergave: 

 
Welkom! Ik ben profeet Benjamin Cousijnsen. Op 22 augustus 2014 

kreeg ik de volgende boodschap van een bode engel Gods, die ik 
graag met u wil delen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus.  

 
Shalom, mijn naam is Rafaël en ik vertel u in alle 

eenvoudigheid over Job. 

“Ach Job, dat verhaal ken ik al!” 
Ja, dat zullen dan velen zeggen, maar heb je weleens stilgestaan bij 

wat hij werkelijk meemaakte? 
“Ik heb genoeg aan m’n eigen problemen!” 

Wil je het echt niet weten? 

“Oké… maar God weet alles al!” 
 

En zo kent God jou ook.  

Hij weet ook, hoe vroom en oprecht, en Hij weet ook hoe 
Godvrezend je bent, en of je afwijkt van het kwaad.  

“Nou, het kwaad zoekt mij op, hoor.” 
Oké, maar toch vroeg Job zich af, net als jij, of hij iets verkeerds 

had gedaan. 

“Ja, zo denk ik ook!” 
 

Ondanks dat de schapen en zijn kinderen door de bliksem 
werden getroffen, - werden gedood - bleef hij op God 

vertrouwen!  

Toch raakte Job alles kwijt, echt alles wat hij liefhad. 
“Maar ik ben geen Job, en kijk eens naar mij, wat een pijn!” 

Voorwaar, ik ben een bode engel Gods, en ik zeg u: satan wil, dat 

ondanks jouw pijn, dat je gaat klagen, en dat je niet meer 
vertrouwt op God, en Hem verlaat en Hem bespot. Hij wil jou alle 

twijfel brengen. Hij wil je zoveel ongeloof geven, dat je er helemaal 
aan kapotgaat. 

“Maar ik heb pijn, hoor!” 



 
 

 

3120 
 
 

 

 
Hé, luister eens, Job had de grootste beproeving ooit!  

Wat had hij pijn! Zweren, pijn, overal jeuk, korsten en jeuk en pijn, 

etter en krabwonden, een eeuwige kwelling was het voor hem, en 
niemand herkende hem meer. En satan, die werd verslagen! 

“Jippie!” 
Want Job, die bleef volhouden en bespotte God niet. En hij zij zelfs: 

“Ik bespot God niet. Nee, want ik geloof in de liefde en de goedheid 

van God”.  
 

Voorwaar, hij overwon de proef!  
En Job, die werd gezegend en kreeg alles terug, en meer dan dat 

nog! Alle pijnen en lasten werden weggenomen. Zelfs in de hemel 

zei Yeshua HaMashiach: Gij hebt altijd op Mij vertrouwd. Dit is uw 
kroon. Uw loon zal groot zijn. Ik ben trots op jou!  

Voorwaar, zie op Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, en vertrouw 
op Hem! Luister maar, 

 

2 Timotheüs 4, vers 6 tot en met 8  Want wat mij aangaat, 
reeds word ik als plengoffer geofferd en het tijdstip van mijn 

verscheiden staat voor de deur. Ik heb de goede strijd gestreden, ik 

heb mijn loop ten einde gebracht, ik heb het geloof behouden; 
voorts ligt voor mij gereed de krans der rechtvaardigheid, welke te 

dien dage de Here, de rechtvaardige rechter, mij zal geven, doch 
niet alleen mij, maar ook allen, die zijn verschijning hebben 

liefgehad. 

De bode engel sprak verder, 
 

Johannes 3, vers 16 en 17  En daar staat: Want alzo lief heeft 
God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 

opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig 

leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, 
opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. 

 
De bode engel Gods sprak verder, Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, 

Shalom!  
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Waarschuwing tegen dwaling door zich o.a. 

open te stellen voor Gnostische stromingen! 
 
VOORWAAR, SATAN ZAL EEN SLUW SPEL SPELEN EN ZOWEL EEN 

DWALING IN VELE HARTEN BRENGEN, ALS WEL IN DE KERKEN! 
DENK DAARBIJ OOK AAN ALLE GNOSTISCHE STROMINGEN! 

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 25 augustus 2014 werd door een bode 

engel van de almachtige God, de God van Abraham, Izaäk en 

Jakob, de volgende boodschap overgebracht aan Benjamin 
Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus van Nazareth. Voorwaar, mijn naam is 

Revelado en ben een bode engel Gods.  
 

Hoor aandachtig! 

 
2 Korinthiërs 4, vers 3 en 4  Indien dan nog ons evangelie 

bedekt is, is het bedekt bij hen, die verloren gaan, ongelovigen, 
wier overleggingen de god dezer eeuw met blindheid heeft 

geslagen, zodat zij het schijnsel niet ontwaren van het evangelie 

der heerlijkheid van Christus, die het beeld Gods is.  
 

Voorwaar, wat betekent occultisme? 
Het betekent: verborgen of bedekt.  

Voorwaar, vanwege de verborgenheden, wat profeet Benjamin 

Cousijnsen u reeds vertelde, is er een scheiding gekomen van 
geesten.  

De gevallen engelen hebben vele DNA’s van de mens overgenomen, 

en ook zelfs van vele Christenen! Voorwaar, velen verwerpen 
profeet Benjamin, omdat de satan niet wil, dat men de waarheid 
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kent. Voorwaar, satan zal een sluw spel spelen, en zowel een 
dwaling in vele harten brengen, als wel in de kerken. Denk daarbij 

ook aan alle Gnostische stromingen. Het ziet er onschuldig uit, 

maar aan de vrucht herkent men de geest! De gevallen engelen in 
hen, die het DNA bewerkt hebben, verwerpen de waarheid. Zij 

denken en zeggen, dat Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, geen 
mens was, maar een geestverschijning. En men verwerpt ook het 

feit, dat Yeshua HaMashiach, Jezus Christus van Nazareth, was 

gestorven om de mensen te bevrijden. Deze dwaling is van satan! 
 

1 Johannes 1, vers 6  Indien wij zeggen, dat wij gemeenschap 
met Hem hebben en in de duisternis wandelen, dan liegen wij en 

doen de waarheid niet.  

 
Mattheüs 12, vers 31 tot en met 33  Daarom zeg Ik u: Alle 

zonde en lastering zal de mensen vergeven worden, maar de 
lastering van de Geest zal niet vergeven worden. Spreekt iemand 

een woord tegen de Zoon des mensen, het zal hem vergeven 

worden; maar spreekt iemand tegen de heilige Geest, het zal hem 
niet vergeven worden, noch in deze eeuw, noch in de toekomende. 

Acht de boom goed, maar dan ook zijn vrucht, òf acht de boom 

slecht, maar dan ook zijn vrucht, want aan zijn vrucht kent men de 
boom. 

 
Voorwaar, de totale overname van de mens is in volle gang! 

Luister ook naar de boodschap van 17 augustus 2012, met de titel: 

‘Er is op dit moment een scheiding der geesten!’ 
 

Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld 
gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een 

ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. 

Johannes 12, vers 48 tot en met 50  Wie Mij verwerpt en mijn 
woorden niet aanneemt, heeft een, die hem oordeelt: het woord, 

dat Ik heb gesproken, dat zal hem oordelen ten jongsten dage. 
Want Ik heb niet uit Mijzelf gesproken, maar de Vader, die Mij heeft 

gezonden, heeft zelf Mij een gebod gegeven, wat Ik zeggen en 
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spreken moet. En Ik weet, dat zijn gebod eeuwig leven is. Wat Ik 
dan spreek, spreek Ik zó, als de Vader Mij gezegd heeft. 

 

Voorwaar, hoor aandachtig, 
 

Lukas 12, vers 2 tot en met 3  Er is niets bedekt, of het zal 
geopenbaard worden, en verborgen, of het zal bekend worden. 

Daarom, al wat gij in het donker gesproken hebt, zal in het licht 

gehoord worden en wat gij aan het oor gezegd hebt, in de 
binnenkamer, zal van de daken gepredikt worden. 

 
Voorwaar, hoor naar profeet Benjamin Cousijnsen! 

Hij is gezalfd door de hemelse profeten met hemelse olie. En wie 

hem zegent, worde medegezegend. En wie hem en de waarheid, 
die ik via hem gesproken heb, verwerpt, zal nimmer het Koninkrijk 

Gods zien!  
 

Romeinen 8, ver 27  En Hij, die de harten doorzoekt, weet de 

bedoeling des Geestes, dat Hij namelijk naar de wil van God voor 
heiligen pleit. 

Romeinen 12, vers 21  Laat u niet overwinnen door het kwade, 

maar overwin het kwade door het goede. 
 

Voorwaar, zegen profeet Benjamin. 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 

verdween. 

 

 

 

De Tweede Getuige geopenbaard! 
 
PROFETISCHE OPENBARING GODS: IN DEZE BELANGRIJKE 

PROFETISCHE BOODSCHAP OPENBAART DE ALMACHTIGE GOD, DE 
GOD VAN ABRAHAM, IZAÄK EN JAKOB, WIE DE TWEEDE GETUIGE 

IS. PAK WEL VANTEVOREN UW BIJBEL ERBIJ! 

 
 

Volledige weergave: 
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Hallo, welkom! Dit is een belangrijke profetische openbaring van 

God, de God van Abraham, Izaäk en Jakob. Op 26 augustus 2014 

bracht een engel van God, woord voor woord, de volgende 
boodschap over aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin 

Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus van Nazareth. Voorwaar, ik ben de 
bode engel Gods, Revelado. Hoor aandachtig. 

 
Kadosh, kadosh, kadosh, heilig, heilig, heilig is Yeshua 

HaMashiach! 

 
1 Kronieken 29, vers 11 tot en met 13  Van U, o HERE, is de 

grootheid en de kracht, de heerlijkheid, de roem en de majesteit, 
ja, alles wat in de hemel en op de aarde is; van U is de 

heerschappij, o HERE, en Gij zijt als hoofd boven alles verheven. 

Want rijkdom en eer komen van U, en Gij heerst over alles; in uw 
hand is sterkte en kracht, en Gij hebt het in uw macht een ieder 

groot en sterk te maken.  Thans loven wij U, o onze God, en prijzen 

wij uw heerlijke naam. 
 

Voorwaar, zo spreekt de Heer, uw Rabboeni: Voorwaar, 
niemand zal Mijn twee getuigen iets kunnen aandoen.  

Nu is geopenbaard: één van de twee getuigen. En juist deze 

getuige, die velen tot onheilsprofeet verklaren, en die een stempel 
opgedrukt krijgt, heeft de macht om water in bloed te veranderen 

en vuur uit de hemel te laten komen!  
 

Openbaring 11, vers 6  Dezen hebben de macht de hemel te 

sluiten, zodat er geen regen valt gedurende de dagen van hun 
profeteren; en zij hebben macht over de wateren, om die in bloed 

te veranderen en om de aarde te slaan met allerlei plagen, zo 

dikwijls zij willen. 
 

Voorwaar, het is nu heden geopenbaard: Jakobus 5, vers 17 
en 18! 
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Voorwaar, in 1992 raakte Benjamin op aarde gewond. 
En na 16 jaar in de hemel, werd hij ingezegend door verschillende 

hemelse profeten met een opdracht. En de God van Abraham, Izaäk 

en Jakob besloot Benjamin, één van de getuigen, terug te plaatsen 
en totaal te genezen. Voorwaar, hoor naar hem en neem zijn 

boodschappen aan, die uit de stam van Benjamin komt, die veler 
verstand te boven gaat! 

 

Jeremia 32, vers 27  Zie, Ik, de HERE, ben de God van al wat 
leeft; zou voor Mij iets te wonderlijk zijn? 

 
Voorwaar, wie Mijn eenvoudige profeet veroordeelt, zal het 

bemerken! 

  
Mattheüs 12, vers 34 tot en met 37  Adderengebroed, hoe kunt 

gij, die slecht zijt, iets goeds zeggen? Want uit de overvloed des 
harten spreekt de mond. Een goed mens brengt uit zijn goede schat 

goede dingen voort, en een slecht mens uit zijn boze schat boze 

dingen. Maar Ik zeg u: Van elk ijdel woord, dat de mensen zullen 
spreken, zullen zij rekenschap geven op de dag des oordeels, want 

naar uw woorden zult gij gerechtvaardigd worden, en naar uw 

woorden zult gij veroordeeld worden. 
 

Openbaring 11, vers 5  En indien iemand hun schade wil 
toebrengen, komt er vuur uit hun mond en het verslindt hun 

vijanden; en indien iemand hun schade wil toebrengen, moet hij zó 

de dood vinden. 
 

Voorwaar, sommige kerken vinden profeet Benjamin 
Cousijnsen een doorn in het oog. 

Deze zijn ook opgeschreven in hun eigen bijbel.  

 
Openbaring 11, vers 7  En wanneer zij hun getuigenis zullen 

voleindigd hebben, zal het beest, dat uit de afgrond opkomt, hun de 

oorlog aandoen en het zal hen overwinnen en hen doden. 
 

Voorwaar, al worden de getuigen verslagen en vermoord, ze 
bemerken geen pijn… 
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Omdat hun geest reeds in de seconde weggerukt is en ze enkele 
dagen bij God zijn. Velen zullen zeggen: “Zie, ze waren vals!” zoals 

ook nu sommigen dit zeggen. 

 
Openbaring 11, vers 8  En hun lijk zal liggen op de straat der 

grote stad, die geestelijk genaamd wordt Sodom en Egypte, alwaar 
ook hun Here gekruisigd werd. 

 

Voorwaar, deze boodschap is zeer profetisch! 
 

Openbaring 11, vers 9 tot en met 10  En uit de volken en 
stammen en talen en natiën zijn er, die hun lijk zien, drie en een 

halve dag, en zij laten niet toe, dat hun lijken in een graf worden 

bijgezet. En zij, die op de aarde wonen, zijn blijde en verheugd over 
hen en zullen elkander geschenken zenden, omdat deze twee 

profeten hen, die op de aarde wonen, gepijnigd hadden. 
 

Voorwaar, velen zullen zich op de borst slaan en gestraft 

worden, vanwege wat ze de twee getuigen aangedaan 
hebben. 

 

Openbaring 11, vers 11 tot en met 13  En na die drie en een 
halve dag voer een levensgeest uit God in hen, en zij gingen op hun 

voeten staan en grote vrees viel op allen, die hen aanschouwden. 
En zij hoorden een luide stem uit de hemel tot hen zeggen: Klimt 

hierheen op! En zij klommen naar de hemel op in de wolk, en hun 

vijanden aanschouwden hen. En te dien ure kwam er een grote 
aardbeving en een tiende deel der stad stortte in, en zevenduizend 

personen werden door de aardbeving gedood, en de overigen 
werden zeer bevreesd en gaven de God des hemels eer.  

 

Voorwaar, kadosh, prijs Adonai, Yeshua HaMashiach, Jezus 
Christus! 

Hoor naar de boodschappen, en wees zuiver en onderzoek u en 

bekeer u! 
 

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 
wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
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hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 
naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het 

licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever 
gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want 

een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het 

licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de 
waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat 

zij in God verricht zijn. 
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 

verdween. 
 

 
 

O.a. IJsland, Vatnajökull, voel de aardbeving! 
 
VELE ANDERE LANDEN ZIJN OOK REEDS GEWAARSCHUWD! 

PROFETIE OVER IJSLAND, VATNAJÖKULL, EN DE HEER SPREEKT 

OOK TOT VERSCHILLENDE LANDEN: KLAAG NIET OVER WAT U 
OVERKOMT! BREEK UW AFGODEN AF, VOORDAT HET TE LAAT IS! 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo! Op 27 augustus 2014 werd deze profetische waarschuwing 
Gods gebracht door een engel des Heren, de God van Abraham, 

Izaäk en Jakob, aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Casana. Ik 
ben een hemelse engel Gods. 

 

Voorwaar, IJsland, Vatnajökull! 
Voorwaar, wees nederig voor de kracht van de almachtige God van 

hemel en aarde, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, de enige 

ware God van Israël.  
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Voel de aardbeving!  
En ook Indonesië, Oklahoma, Peru, Alaska, Japan en Somalië, 

Nieuw-Guinea en ook Californië: Voorwaar, klaag niet over wat u 

overkomt. Wie is rechtvaardiger? Gij of God? 
Vele andere landen zijn ook reeds gewaarschuwd. Hoor! Profeet 

Benjamin Cousijnsen, Gods eenvoudige profeet, mocht vaak het 
onheil, wat God over uw land bracht, wegnemen, vanwege zijn 

gebed en omdat hij om mensen geeft. Vaak vraagt hij om uitstel, 

en bidt dat gij zich bekeert. Maar o wee! Door uw trots en 
koppigheid, en door het volgen van allerlei geloofsrichtingen, en 

door te denken: ‘Dit is een god van alles’, zijt gij misleid, en gij zelf 
zijt ook geen god!  

 

Voorwaar, elke afgod, waar het zich ook bevindt, zal tot 
vloek zijn! 

Breek uw afgoden af, voordat het te laat is! Voorwaar, belijd uw 
zonden, en maak van uw zonden en vloek een zegen voor uzelf en 

uw land. Anders zal het onheil over u komen. Yeshua HaMashiach, 

Jezus Christus, is uw enige Sleutel om te ontsnappen.  
 

Johannes 3, vers 16, 17 en 18  Want alzo lief heeft God de 

wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 
een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 
naam van de eniggeboren Zoon van God.  

 
Voorwaar, Yeshua HaMashiach is voor u aan het kruis 

gegaan, en droeg uw zonden en uw straf, en gaf u de kans 

om een relatie te hebben. 
Wat is daarvan geworden? 

Voorwaar, kadosh, heilig is Yeshua HaMashiach, Jezus Christus! Hij 

zegt: Niemand komt tot de Vader dan door Mij. Laat deze 
boodschap voor uw land een zegen zijn. Klaag niet, als gij niet 

luistert! En als gij doof zijt en hier niets mee doet, dan zal niemand 
Gods rechtvaardigheid kunnen tegenhouden, dat Hij Zijn bode 

engel Donder zal sturen, om uw land schade toe te brengen! Er is 
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geen andere god dan de God van Israël, de God van Abraham, 
Izaäk en Jakob. 

 

Voorwaar, de verwoester, Donder, is nu reeds bezig met het 
straffen van sommige landen. 

Wie niet wil horen, gaat verloren! 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 

verdween. 

 
 

 

 
De toekomst vanuit Gods Woord voorspeld! 
 

DIT IS EEN BOODSCHAP VAN GOD ZELF. IN DEZE BOODSCHAP 
RICHT DE HEER ZICH SPECIAAL TOT HEN, DIE BEZIG ZIJN MET 

BOVENNATUURLIJKE PRAKTIJKEN, ZOALS BIJVOORBEELD 
TOVENARIJ, EN WORDT OOK AAN HEN DE TOEKOMST VOORSPELD! 

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 28 augustus 2014 werd door een 

engel des Heren, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, - in zijn 

opdracht - woord voor woord de volgende boodschap Gods 
overgebracht aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen, Gods 

eenvoudige en ware dienstknecht van de laatste dagen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Rafaël en ben 
een bode engel Gods.  

 

Voorwaar, tovenaars en waarzeggers, kijk eens in uw bol. 
Vandaag zal ik u eens uw toekomst voorspellen! 

 
Exodus 7, vers 10 tot en met 13  Mozes en Aäron kwamen tot 

Farao en zij deden, zoals de HERE geboden had; Aäron wierp zijn 

staf neer voor het aangezicht van Farao en zijn dienaren, en hij 
werd een slang. Daarop riep Farao van zijn kant de wijzen en de 
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tovenaars en ook zij, de Egyptische geleerden, deden door hun 
toverkunsten hetzelfde. Ieder wierp zijn staf neer en deze werden 

tot slangen; de staf van Aäron echter verslond hun staven. Maar 

het hart van Farao verhardde en hij luisterde niet naar hen – zoals 
de HERE gezegd had. 

 
Voorwaar, de staf werd verslonden! 

En als gij zich niet bekeert, wordt ook gij verslonden. Voorwaar,  

Deuteronomium 11, vers 26  Zie, ik houd u heden zegen en 
vloek voor. 

 
Leviticus 19, vers 26 en vers 31  Gij zult niets met het bloed 

eten; gij zult niet aan waarzeggerij of toverij doen. 

Gij zult u niet wenden tot de geesten van doden of tot 
waarzeggende geesten, gij zult hen niet zoeken, om u met hen te 

verontreinigen: Ik ben de HERE, uw God. 
 

Voorwaar, bekeer u, want dit voorspel ik u: de volle 

waarheid! 
Wie deze dingen doet, zal verloren gaan. Kijk maar eens goed in uw 

bol. Alleen dit is de waarheid! 

 
Openbaring 20, vers 15  En wanneer iemand niet bevonden werd 

geschreven te zijn in het boek des levens, werd hij geworpen in de 
poel des vuurs. 

Openbaring 21, vers 8  Maar de lafhartigen, de ongelovigen, de 

verfoeilijken, de moordenaars, de hoereerders, de tovenaars, de 
afgodendienaars en alle leugenaars – hun deel is in de poel, die 

brandt van vuur en zwavel: dit is de tweede dood. 
 

Voorwaar, heb berouw, of gij zult branden in het vuur des 

hels! 
 

1 Johannes 5, vers 19 en vers 20  Wij weten, dat wij uit God zijn 

en de gehele wereld in het boze ligt. Doch wij weten, dat de Zoon 
van God gekomen is en ons inzicht gegeven heeft om de 

Waarachtige te kennen; en wij zijn in de Waarachtige, in zijn Zoon 
Jezus Christus. Dit is de waarachtige God en het eeuwige leven. 

De bode engel Gods sprak verder, 
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Johannes 3, vers 16 tot en met 21  En hier staat geschreven: 

Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren 

Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet 
verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon 

niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar 
opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, 

wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, 

omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon 
van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is 

en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want 
hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat 

het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de 

dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat 
van zijn werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 

De bode engel Gods sprak verder, 
 

Bekeer u en laat u bevrijden in een volle evangelische kerk 

of pinksterkerk. 
Stop heden met uw praktijk, voordat gij gaat branden! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 

verdween. 
 

 
 

 

Trouw is liefde die het volhoudt! 
 
BEMOEDIGENDE WOORDEN, DOOR DE HERE JEZUS CHRISTUS, 

YESHUA HAMASIACH ZELF, WOORD VOOR WOORD OVERGELEVERD 
AAN ZIJN EENVOUDIGE, WARE DIENSTKNECHT, PROFEET 

BENJAMIN COUSIJNSEN. DE HEER JEZUS CHRISTUS SPRAK: 

TROUW IS LIEFDE DIE HET VOLHOUDT, OOK ALS ONBEGRIP U 
TEISTERT EN LIEFDELOOSHEID U VERBIJSTERT! 

 
 

Volledige weergave:  
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Hallo, van harte welkom! Ik ben profeet Benjamin Cousijnsen. Op 
donderdag 28 augustus 2014 kreeg ik een bijzondere boodschap 

van de Here Jezus Christus, Yeshua HaMashiach, persoonlijk. 

 
Shalom! Ik ben wie Ik ben, Mijn kind.  

Ik ben het, uw Rabboeni, uw Meester, Yeshua HaMashiach, Jezus 
Christus. Voorwaar, Ik zag u toen gij nog sliep. Mijn kind, Ik heb u 

lief. Een leven zonder liefde is een leven met verdriet. 

 
Spreuken 29, vers 25  Vrees voor mensen spant een strik, maar 

wie op “Mij”, de HERE vertrouwt, is onaantastbaar.  
 

Voorwaar, trouw is liefde die niet wijkt, Mijn kind, voor 

verdriet en tegenslagen, ook als alles hopeloos lijkt! 
 

Johannes 8, vers 12  “Voorwaar, Mijn kind”, Ik ben het licht 
der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, 

maar hij zal het licht des levens hebben. 

 
Voorwaar, trouw is liefde die het volhoudt, ook als onbegrip 

u teistert en liefdeloosheid u verbijstert. 

Kom bij Mij, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus! Trouw is echt; ze 
is als goud. Huil maar gerust. Ik sla Mijn armen om je heen. Voel 

Mijn onvoorwaardelijke liefde, Mijn kind, voel Mijn warmte en 
tederheid, ook bij intense pijn en verdriet. Een leven zonder Mijn 

vriendschap, daar gaat een mens aan kapot!  

 
Voorwaar, Mijn kind, vanaf het moment dat jij geboren was 

en je zag, zei Ik: Gij hoort bij Mij. 
Ik houd van je ogen en je haar en van het kuiltje in je wang. Maar 

het is ook om je warme hart, dat Ik, Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus, bemin. Voorwaar, Mijn kind, blijf trouw en vertrouw Mij. 
Als het te moeilijk wordt, zal Ik u troosten en dragen. 

 

Deuteronomium 32, vers 11  Als een arend, die zijn broedsel 
opwekt, over zijn jongen zweeft, zijn wieken uitspreidt, er een 

opneemt en draagt op zijn vlerken. 
 



 
 

 

3133 
 
 

 

Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, 
dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die 

in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. 

 
De bode engel Gods sprak verder, Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, 

Shalom!  
 

 

 

Gebed om vergeving van zonden en zwaktes! 
 

BOODSCHAP GODS: VOORWAAR, WEET GIJ NIET HOE GIJ BIDDEN 
MOET? BID MIJ DAN NA. 

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op vrijdag 29 augustus 2014 bracht een 

engel des Heren woord voor woord de volgende boodschap Gods 
over aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin 

Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus.  

 
Voorwaar, weet gij niet hoe gij bidden moet? 

Bid mij dan na. Voorwaar, mijn naam is Power en ben een bode 
engel Gods. Maar voordat gij mee kunt bidden, vertel ik u een 

gedeelte uit de Bijbel. 

 
Johannes 14, vers 6  Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de 

waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij. 
Johannes 15, vers 16  Niet gij hebt Mij, maar Ik heb u uitgekozen 

en u aangewezen, opdat gij zoudt heengaan en vrucht dragen en 

uw vrucht zou blijven, opdat de Vader u alles geve, wat gij Hem 
bidt in mijn naam. 

Johannes 16, vers 26 en 27  Te dien dage zult gij in mijn naam 

bidden en Ik zeg u niet, dat Ik de Vader voor u vragen zal, want de 
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Vader zelf heeft u lief, omdat gij Mij hebt liefgehad en geloofd hebt, 
dat Ik van God ben uitgegaan.  

 

Voorwaar, bid dit: 
“Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, dit is mijn belofte aan u, en ik 

zal mijn relatie met u onderhouden. 
 

Romeinen 8, vers 38 en 39  Want ik ben verzekerd, dat noch 

dood noch leven, noch engelen noch machten, noch heden noch 
toekomst, noch krachten, noch hoogte noch diepte, noch enig 

ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke 
is in Christus Jezus, onze Here. 

Ik dank u voor uw onvoorwaardelijke liefde, dat u mijn zonden 

meedroeg! Ik vraag u om vergeving voor mijn zonden en zwaktes, 
en zal ze benoemen: bekende en onbekende. In de almachtige 

naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus van Nazareth, 
verbreek ik het juk, dat jij, satan, mij oplegde, en maak mij vrij van 

jou!  

Voorwaar, ik dank Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, voor uw 
onoverwinnelijk Bloed, en dat elk bolwerk van satan, en troon, nu 

omgeworpen wordt door de kracht van de Allerhoogste! En in het 

gezag van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, mag ik nu zeggen: 
ik vertrap al uw werken en ben het eigendom van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus, en ben bedekt en beschermd met de 
wapenrusting Gods en met het Bloed van Yeshua HaMashiach!” 

 

Voorwaar,  
 

Efeziërs 6, vers 12 tot en met 19  Want wij hebben niet te 
worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen 

de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de 

boze geesten in de hemelse gewesten. Neemt daarom de 
wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in de boze dag 

en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te houden. Stelt u 

dan op, uw lendenen omgord met de waarheid, bekleed met het 
pantser der gerechtigheid, de voeten geschoeid met de 

bereidvaardigheid van het evangelie des vredes; neemt bij dit alles 
het schild des geloofs ter hand, waarmede gij al de brandende 

pijlen van de boze zult kunnen doven; en neemt de helm des heils 
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aan en het zwaard des Geestes, dat is het woord van God. En bidt 
daarbij met aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in 

de Geest, daartoe wakende met alle volharding en smeking voor 

alle heiligen; ook voor mij, dat mij bij het openen van mijn mond 
het woord geschonken worde, om vrijmoedig het geheimenis van 

het evangelie bekend te maken. 
 

Filippenzen 3, vers 8  Voorzeker, ik acht zelfs alles schade, 

omdat de kennis van Christus Jezus, mijn Here, dat alles te boven 
gaat. Om zijnentwil heb ik dit alles prijsgegeven en houd het voor 

vuilnis, opdat ik Christus moge winnen. 
 

Kolossenzen 3, vers 2 tot en met 4  Bedenkt de dingen, die 

boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want gij zijt gestorven en uw 
leven is verborgen met Christus in God. Wanneer Christus 

verschijnt, die ons leven is, zult ook gij met Hem verschijnen in 
heerlijkheid. 

Kolossenzen 2, vers 14 en 15  Door het bewijsstuk uit te wissen, 

dat door zijn inzettingen tegen ons getuigde en ons bedreigde. En 
dat heeft Hij weggedaan door het aan het kruis te nagelen: Hij 

heeft de overheden en machten ontwapend en openlijk 

tentoongesteld en zo over hen gezegevierd. 
 

Voorwaar, O, hoe wonderbaar is Jezus’ Bloed! 
Kadosh, heilig is Adonai, Jahweh, onze Overwinnaar! 

 

Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, 
dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die 

in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. 
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 

verdween. 
 

 

 

“Oh… mijn… God!” 
 

MENSEN ROEPEN UIT: “OH... MIJN... GOD!” ALS DE 
VULKANEN  UITBARSTEN EN HET HEN TREFT, MAAR OOK DE ENGEL 
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VAN GOD, DONDER, ROEPT U OP OM TE LUISTEREN NAAR DE 
WARE GOD, DE GOD VAN ABRAHAM, IZAÄK EN JAKOB, IN DEZE 

WAARSCHUWENDE, PROFETISCHE BOODSCHAP VAN MIJN EN ZIJN 

GOD! 
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo! Op 30 augustus 2014 werd deze profetische waarschuwing 
namens de Here God, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, 

overgeleverd via Zijn heilige engel Donder aan eindtijdprofeet 
Benjamin Cousijnsen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus.  

 
Voorwaar, en de Almachtige hoorde: 

 

Psalm 18, vers 7 tot en met 14  Toen het mij bang te moede 
was, riep ik de HERE aan, tot mijn God riep ik om hulp. Hij hoorde 

mijn stem uit zijn paleis, mijn hulpgeroep tot Hem drong door in 

zijn oren. Toen dreunde en beefde de aarde en de grondvesten der 
bergen sidderden en daverden, omdat Hij in toorn ontbrand was. 

Rook steeg op uit zijn neus, verterend vuur kwam voort uit zijn 
mond, kolen raakten erdoor in brand. Hij neigde de hemel en 

daalde neder, donkerheid was onder zijn voeten, Hij reed op een 

cherub en vloog en zweefde op de vleugels van de wind. Hij stelde 
het duister tot zijn omhulsel, tot zijn beschutting rondom Zich: 

duistere wateren, wolkengevaarten. Van de glans vóór Hem 
verdwenen zijn wolken, hagel en vurige kolen. De HERE deed de 

donder in de hemel weerklinken, de Allerhoogste verhief zijn stem – 

hagel en vurige kolen.  
 

Voorwaar, mijn naam is Donder, de bode engel Gods. 

Verbaas u niet! Gij zegt: “Oh… mijn… God!” als de vulkaan uitbarst 
of als de aarde beeft. 

 
Psalm 18, vers 15  Hij schoot zijn pijlen en verstrooide hen, hij 

slingerde bliksemen en bracht hen in verwarring.  
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Voorwaar, sommigen denken echter in hokjes, en zeggen: 

“Maar God is liefde”. 

Maar dat zegt satan ook, en ze zeggen: “God straft niet!” Zelfs vele 
kerken zeggen dit. 

 
2 Timotheüs 4, vers 3 en 4  Want er komt een tijd, dat de 

mensen de gezonde leer niet meer zullen verdragen, maar omdat 

hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich tal van 
leraars zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen 

afkeren en zich naar de verdichtsels keren. 
 

Dit is in volle gang! 

Bekende Godsmannen en –vrouwen, die alleen maar honing en pap 
brengen, en maar altijd “God is liefde” verkondigen, leven 100% in 

zonde, zowel zij die nog gebonden zijn aan roken en alcohol en 
drugs. Dit gaat niet samen!  

 

Romeinen 12, vers 2  En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, 
maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat 

gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige 

en volkomene. 
En vers 21  Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin 

het kwade door het goede. 
 

Voorwaar, bedroeft de Heilige Geest niet, maar weest 

krachtig in de Here! 
 

1 Korinthiërs 3, vers 16 en 17  Weet gij niet, dat gij Gods tempel 
zijt en dat de Geest Gods in u woont? Zo iemand Gods tempel 

schendt, God zal hem schenden. Want de tempel Gods, en dat zijt 

gij, is heilig! 
En vers 19 tot en met 21  Want de wijsheid dezer wereld is 

dwaasheid voor God. Want er staat geschreven: Die de wijzen 

vangt in hun sluwheid; en elders: De Here weet, dat de 
overleggingen der wijzen vruchteloos zijn. Daarom, niemand 

beroeme zich op mensen; alles is immers het uwe. 
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Voorwaar, velen zitten in zonden, en denken, met het 
uitroepen van “God is liefde”, hun kerken te vullen met hun 

kerkshow vol spelletjes. 

Velen, ja velen denken nog sluwer als Christen dan iemand, die in 
de wereld is en geen Christen is. Wie is er nu overgenomen? 

Men speelt graag een spelletje met God, en men luistert alleen 
maar naar wat men wil horen. O mijn God, luister dan! Voorwaar, 

Hoor! Wie niet wil horen, gaat verloren. 

 
Voorwaar, Alaska, Cohoe, en Canada en Indonesië en Japan! 

Ik ben Donder. Bekeer u, voordat ik u verwoesting breng! Breek 
met uw afgoden en reinig u. Vraag Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus, om vergeving. Zeg niet: “Oh, mijn God!” als ik, Donder, 

uw land straf namens de God van Abraham, Izaäk en Jakob. U 
moet zich bekeren, dan pas kunt gij zeggen: “Oh, mijn God!” 

 
Johannes 14, vers 6  Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de 

waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij. 

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 
wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 

naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het 

licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever 
gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want 

een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het 
licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de 

waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat 

zij in God verricht zijn. 
 

Oh, mijn God! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en 
verdween. 

 
En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen 
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SEPTEMBER 2014 
 

 

Samen met Gods vurige paarden in Zijn 

vuurvlam! 
 
BENJAMIN WERD IN DE GEEST MEEGENOMEN EN MAAKTE KENNIS 

MET DE VURIGE VLAMMEN VAN GODS TEGENWOORDIGHEID, DIE 

NIET ALLEEN DE STRALENDE WITTE VLIEGENDE PAARDEN, MAAR 
OOK HEM PLOTSELING  OMVATTEN! 

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Het volgende verslag werd door profeet 

Benjamin Cousijnsen, in tegenwoordigheid van een engel van God, 

de God van Abraham, Izaäk en Jakob, woord voor woord 
opgeschreven in diens tegenwoordigheid. Op 1 september 2014, op 

de vroege ochtend terwijl het nog donker was,  in de nacht, werd 
profeet Benjamin Cousijnsen in de geest meegenomen door een 

bode engel Gods. 

 
Benjamin hoorde: Benjamin, Benjamin, Benjamin, word wakker. 

Goedemorgen! sprak de engel Gods. Ik begroet u in de almachtige 

naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus.  
 

Voorwaar, profeet Benjamin, volg mij.  
Ik neem u mee, sta op en wandel. 
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Ik stond op en zag dat ik bekleed was in blinkend en smetteloos fijn 
linnen, zegt Benjamin. Ik volgde de bode engel Gods en zag in de 

spiegel, dat mijn haren iets over de schouders hingen, en dat zelfs 

mijn kale plek bovenop mijn hoofd gevuld was met haar. En mijn 
gezicht zag eruit alsof ik een botox behandeling had ondergaan, 

totaal rimpelvrij! Ik schatte mezelf ongeveer tussen de 20 en 25 
jaar oud, niet ouder.  

De bode engel Gods zei, Kom bij die spiegel vandaan! en we liepen 

door, de trap af. De bode engel liep door de voordeur heen, en ik 
wilde hetzelfde doen, maar knalde zoals vaker tegen de deur op, en 

dacht even: ‘Ahh, met zo’n knal zie ik er nu vast niet meer uit als 
een 20-jarige, maar als een 100-jarige’. Dus ik besloot heel slim, 

na deze knal, om maar de deur te openen.  

 
Maar tot mijn verbazing zag ik twee reusachtige, prachtige, 

blinkende, smetteloze witte paarden met grote vleugels voor 
het huis staan! 

De bode engel Gods zei, Wat zijn ze reusachtig, hè? Voorwaar, er 

wordt ook in de hemel paardgereden. Zo staat geschreven:  
 

Openbaring 19, vers 14  En de heerscharen, die in de hemel zijn, 

volgden Hem op witte paarden, gehuld in wit en smetteloos fijn 
linnen. 

En vers 16  En Hij heeft op zijn kleed en op zijn dij geschreven de 
naam: Koning der koningen en Here der heren. 

En vers 11 en 12  En ik zag de hemel geopend, en zie, een wit 

paard; en Hij, die daarop zat, wordt genoemd Getrouw en 
Waarachtig, en Hij velt vonnis en voert oorlog in gerechtigheid. En 

zijn ogen waren een vuurvlam en op zijn hoofd waren vele kronen 
en Hij droeg een geschreven naam, die niemand weet dan Hijzelf. 

 

Voorwaar, deze paarden werden ooit gebruikt. 
Luister maar eens… 

 

2 Koningen 2, vers 11  En, terwijl zij voortgingen, al wandelende 
en sprekende, zie, een vurige wagen en vurige paarden! en die 

maakten scheiding tussen hen beiden. Alzo voer Elia in een storm 
ten hemel. 
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Benjamin zei, “Maar deze paarden zijn smetteloos wit, en u 
spreekt van vurige paarden. Dit begrijp ik niet”. 

De engel antwoordde, Voorwaar, daarom moet gij ook ervaren hoe 

dat is.  
Benjamin zei, “Ik hoef niet in brand te staan, hoor. Doe mij maar 

een smetteloos wit paard zonder vlammetjes!” 
 

Openbaring 6, vers 2 gaf de engel Gods: En ik zag, en zie, een 

wit paard, en die erop zat, had een boog en hem werd een kroon 
gegeven, en hij trok uit, overwinnende en om te overwinnen. 

 
Vrees niet, zei de bode engel Gods. 

Hoor!  

 
Daniël 3, vers 21 tot en met 27  Toen werden die mannen 

gebonden, met hun mantels, broeken, mutsen en overige klederen 
aan, en in de brandende vuuroven geworpen. Omdat nu het bevel 

des konings streng was en de oven bovenmatig was opgestookt, 

doodde de vlam van het vuur de mannen die Sadrak, Mesak en 
Abednego naar boven gebracht hadden. En die drie mannen, 

Sadrak, Mesak en Abednego, vielen gebonden in de brandende 

vuuroven. Toen schrok koning Nebukadnessar en stond ijlings op; 
hij nam het woord en zeide tot zijn raadsheren: Hebben wij niet 

drie mannen gebonden in het vuur geworpen? Zij antwoordden de 
koning: Zeker, o koning. Hij zeide: Zie, ik zie vier mannen vrij 

wandelen midden in het vuur, en zij hebben geen letsel, en het 

uiterlijk van de vierde gelijkt op dat van een zoon der goden! Toen 
trad Nebukadnessar op de deur van de brandende vuuroven toe; hij 

nam het woord en zeide: Sadrak, Mesak en Abednego, gij dienaars 
van de allerhoogste God, treedt naar buiten en komt hier! Toen 

kwamen Sadrak, Mesak en Abednego uit het vuur. En de 

stadhouders, de oversten, de landvoogden en de raadsheren des 
konings kwamen bijeen; zij zagen, dat het vuur geen macht had 

gehad over de lichamen van deze mannen, dat hun hoofdhaar niet 

was geschroeid, dat hun mantels ongeschonden gebleven waren, 
ja, dat er zelfs geen brandlucht aan hen gekomen was.  

 
De bode engel Gods sprak, Voorwaar, laten wij paardrijden. 

“Ja, maar hoe kom ik daarop?” zei Benjamin. 
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Spring en denk, ‘Ik wil op dat paard!’ sprak de engel Gods. 
“Oké”, zei Benjamin. Benjamin sprong en het leek wel alsof hij door 

een magneet door de lucht omhoog ging, en ordelijk en rustig op 

het paard belandde. Het paard bewoog, en meteen zag Benjamin 
een soort lichte rook, dat veranderde in een vuur dat groter werd. 

En Benjamin zag, dat hij samen met het paard in de vlammen zat, 
en dat er ook vuur uit de ogen kwam en uit de neus en uit de bek!  

 

Benjamin schrijft: We vlogen sneller, hoger en hoger, tot in 
de ruimte, en ik zag de aarde kleiner worden onder mij.  

En plotseling hoorde ik een krachtige stem vanuit een wolk 
spreken: Voorwaar, Hoor naar Mijn enige ware eenvoudige profeet! 

Ik, de Here, zeg u: De scheiding van geesten is in volle gang, want 

goed en kwaad gaan niet samen, zoals heiligheid en onreinheid niet 
samengaan! Ik ben het, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus van 

Nazareth, de Levende, en Ik zeg u: Vele schapen zal Ik moeten 
laten gaan. Zo staat er geschreven: 

 

2 Korinthiërs 5, vers 10  Want wij moeten allen voor de 
rechterstoel van Christus openbaar worden, opdat een ieder 

wegdrage wat hij in zijn lichaam verricht heeft, naardat hij gedaan 

heeft, hetzij goed, hetzij kwaad. 
2 Korinthiërs 6, vers 17 en 18  Daarom gaat weg uit hun midden, 

en scheidt u af, spreekt de Here, en houdt niet vast aan het 
onreine. En Ik zal u aannemen, en Ik zal u tot Vader zijn en gij zult 

Mij tot zonen en dochteren zijn, zegt de Here, de Almachtige.  

 
Luister! Er kan maar één geest in u zijn. 

U zult of totaal overgenomen worden door het kwaad, of totaal 
overgenomen worden door het goede! Daarom is het belangrijk om 

uw zonden te belijden en nu te stoppen met uw slechte wandel. 

Hoor naar Mij! Zo spreekt de Heer. Voorwaar,  
 

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 

wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 
een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
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niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 
naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het 

licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever 

gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want 
een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het 

licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de 
waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat 

zij in God verricht zijn. 

 
De bode engel Gods sprak, Benjamin, het is tijd, u moet 

terug, anders brandt u aan. 
Benjamin zei, “Echt? Help!” 

Grapje hoor! zei de engel Gods. 

Even later was ik weer terug, schrijft Benjamin, en ik vroeg: “Wat is 
uw naam?” 

De engel Gods zei, Alpinio. 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de engel Gods, en 

verdween. 

 
 

 

Mag ik mij wel of niet laten dopen? 
 

BOODSCHAP GODS: U HOORT WANNEER U ZICH NIET MEER HOEFT 

TE LATEN DOPEN EN WANNEER U DE KEUZE KUNT OF HOORT TE 
MAKEN, OM U WEL TE LATEN DOPEN DOOR TOTALE 

ONDERDOMPELING. ALS U ZICH LAAT DOPEN, IS DIT EEN KEUZE 
VAN UZELF! HET IS EEN SOORT VERBOND, HUWELIJK, AANGAAN 

MET YESHUA HAMASIACH, JEZUS CHRISTUS; MEN ONDERHOUDT 

DE RELATIE MET HEM! 
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Op 2 september 2014 bracht een engel 
des Heren woord voor woord de volgende boodschap Gods over, 

van de God van Abraham, Izaäk en Jakob, aan eindtijdprofeet 

Benjamin Cousijnsen.  
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Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Mijn 

naam is Lovesadai en ben een bode engel Gods.  

 
Kadosh, heilig is de Here der heren, de Koning der koningen! 

Laat Hij, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, uw enige Rabboeni, 
uw Meester zijn.  

 

Johannes 1, vers 1  In den beginne was het Woord en het Woord 
was bij God en het Woord was God. 

Johannes 1, vers 23  Hij zeide: Ik ben de stem van een die roept in 
de woestijn: Maakt recht de weg des Heren, gelijk de profeet Jesaja 

gesproken heeft. 

Johannes 1, vers 26  Johannes antwoordde hun en zeide: Ik doop 
met water; midden onder u staat Hij, van wie gij niet weet. 

Johannes 1, vers 29  De volgende dag zag hij Jezus tot zich komen 
en zeide: Zie, het lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. 

 

Voorwaar, hoe erg en groot uw zonden ook waren, Hij kwam 
voor u! 

 

Johannes 3, vers 16 tot en met 18  Want alzo lief heeft God de 
wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 

naam van de eniggeboren Zoon van God. 
 

Dit moet u onthouden: 

Hij vraagt alleen maar of u uw zonden los wilt laten, opgeven. 
Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, houdt van u! Wat u opgeeft, 

staat in geen verhouding tot wat u kunt ontvangen. Niets is in 

vergelijking van wat Hij opgaf voor u, toen Hij voor u stierf aan het 
kruis. Hij deed het met onvoorwaardelijke liefde en nam de straf 

van de zonde op zich. Dit is Zijn geschenk aan u. Voorwaar, wie 
zich bekeert en berouw heeft, mag er zeker van zijn, dat het oude 

voorbij is.  
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Voorwaar, als u zich laat dopen, is dit uw keuze, een soort 

verbond, huwelijk, aangaan met Jezus Christus, Yeshua 

HaMashiach. 
Men onderhoudt de relatie met Hem. Voorwaar, als u eens struikelt, 

of gezondigd hebt, of Hem verlaten hebt, laat u zich dan niet 
wijsmaken dat u met berouw geen vergeving zou krijgen, als u 

terug zou keren naar het kruis, en dat uw volwassendoop ongeldig 

is en dat u slecht bent! 
 

Romeinen 3, vers 19  Nu weten wij, dat de wet, bij al wat zij 
zegt, tot hén spreekt, die onder de wet zijn, opdat alle mond 

gestopt en de gehele wereld strafwaardig worde voor God. 

En vers 23 tot en met 26  Want allen hebben gezondigd en derven 
de heerlijkheid Gods, en worden om niet gerechtvaardigd uit zijn 

genade, door de verlossing in Christus Jezus. Hem heeft God 
voorgesteld als zoenmiddel door het geloof, in zijn bloed, om zijn 

rechtvaardigheid te tonen, daar Hij de zonden, die tevoren onder de 

verdraagzaamheid Gods gepleegd waren, had laten geworden – om 
zijn rechtvaardigheid te tonen, in de tegenwoordige tijd, zodat 

Hijzelf rechtvaardig is, ook als Hij hem rechtvaardigt, die uit het 

geloof in Jezus is. 
 

Voorwaar, wie zijn zonden belijdt, al bent u reeds een 
wederom geboren Christen, is vergeven! 

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, zegt niet: Doop u telkens weer. 

Wel zegt Hij u: Ik heb u nooit verlaten! Onderhoud uw relatie met 
Mij. Ga heen en zondig niet meer.  

Voorwaar, dank Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, dat Hij voor u 
stierf als geschenk van vergeving, vrijheid en Zijn Geest! 

 

Een goede relatie onderhoudt u door te praten, zoals een 
relatie tussen man en vrouw: de dingen uitpraten. 

Zo is het ook met de Heer. Een gebed is het begin van een relatie. 

 
Johannes 1, vers 12 tot en met 14  Doch allen, die Hem 

aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen 
Gods te worden, hun, die in zijn naam geloven; die niet uit bloed, 

noch uit de wil des vlezes, noch uit de wil eens mans, doch uit God 
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geboren zijn. Het Woord is vlees geworden en het heeft onder ons 
gewoond en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een 

heerlijkheid als van de eniggeborene des Vaders, vol van genade en 

waarheid. 
 

Voorwaar, ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel 
Gods, en verdween. 

 

 
 

Op welke akker zaait u? 
 
OP WELKE AKKER ZAAIT U? WANT WAT EEN MENS ZAAIT, ZAL HIJ 

OF ZIJ OOK OOGSTEN! 
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 3 september 2014 bracht een engel 
des Heren woord voor woord, van de God van Abraham, Izaäk en 

Jakob, de volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet 

Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Mijn 
naam is Ayuda en ben een bode engel Gods. 

 
Voorwaar, 

 

Johannes 10, vers 7 en 8  Jezus zeide dan nogmaals: Voorwaar, 
voorwaar, Ik zeg u: Ik ben de deur der schapen. Allen, die vóór Mij 

gekomen zijn, zijn dieven en rovers, maar de schapen hebben naar 
hen niet gehoord. 

 

Voorwaar, er zijn zoveel soorten schapen, die niet van Zijn 
stal zijn… 

zoals de ongelovigen, de kwaadsprekers, de leugenaars, de 

hoereerders, de afgodendienaars, de moordenaars, de valse 
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kerkleiders en de valse profeten, en evangelisten en de valse 
leraars. 

 

Galaten 6, vers 7 en 8  Dwaalt niet, God laat niet met Zich 
spotten… Laat dit duidelijk zijn!... Want wat een mens zaait, zal 

hij “of zij” ook oogsten... Let op!...Want wie op de akker van zijn 
vlees zaait, zal uit zijn vlees verderf oogsten, maar wie op de akker 

van de Geest zaait, zal uit de Geest eeuwig leven oogsten. 

 
Voorwaar, het is altijd goed om uzelf te onderzoeken. 

Bent u goed genoeg om de deur te openen en de hemel binnen te 
kunnen gaan? 

 

Lees voor: Lukas 13, vers 23 tot en met 30  En iemand zeide tot 
Hem: Here, zijn het weinigen, die behouden worden? Hij zeide tot 

hen: Strijdt om in te gaan door de enge poort, want velen, zeg Ik 
u, zullen trachten in te gaan, doch het niet kunnen. Van het 

ogenblik af, dat de heer des huizes is opgestaan en de deur 

gesloten heeft, zult gij beginnen buiten te staan en aan de deur te 
kloppen, zeggende: Here, doe ons open, en Hij zal antwoorden en 

tot u zeggen: Ik weet niet, vanwaar gij zijt. Dan zult gij beginnen te 

zeggen: Wij hebben voor uw ogen gegeten en gedronken en in 
onze straten hebt Gij geleerd. En Hij zal tot u spreken, zeggende: 

Ik weet niet, vanwaar gij zijt; gaat weg van Mij, alle gij werkers der 
ongerechtigheid. Daar zal het geween zijn en het tandengeknars, 

wanneer gij Abraham en Izaäk en Jakob zult zien en al de profeten 

in het Koninkrijk Gods, maar uzelf buitengeworpen. En zij zullen 
komen van oost en west en van noord en zuid en zullen aanliggen 

in het Koninkrijk Gods. En zie, er zijn laatsten, die de eersten zullen 
zijn en er zijn eersten, die de laatsten zullen zijn. 

 

Johannes 3, vers 36  Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven; 
doch wie aan de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, 

maar de toorn Gods blijft op hem. 

 
Voorwaar, zo spreekt de Heer Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus: 
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Johannes 10, vers 27  Mijn schapen horen naar mijn stem en Ik 
ken ze en zij volgen Mij. 

 

Voorwaar, als Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, de deur 
sluit, bent u voorgoed reddeloos verloren, wie u ook bent! 

Bekeer u van uw slechte pad. 
 

Spreuken 3, vers 5 tot en met 10  Vertrouw op de HERE met uw 

ganse hart en steun op uw eigen inzicht niet. Ken Hem in al uw 
wegen, dan zal Hij uw paden recht maken. Wees niet wijs in eigen 

ogen, vrees de HERE en wijk van het kwaad; het zal medicijn 
wezen voor uw vlees, en lafenis voor uw gebeente. Vereer de HERE 

met uw rijkdom en met de eerstelingen van al uw inkomsten, dan 

zullen uw schuren met overvloed gevuld worden en uw perskuipen 
van most overstromen.  

 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 

verdween. 

 
 

 

Vervloekt is hij, die gemeenschap heeft met een 
dier! 
 

GOD MAAKTE HET GEDIERTE MET ZOVEEL LIEFDE, DAT MEN NIET 
ALLEEN IS. ALLES GAF GOD DE MENS! 

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Ik ben profeet Benjamin Cousijnsen. Op 4 

september 2014 kreeg ik de volgende boodschap van een bode 

engel Gods, die ik graag met u wil delen.  
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Rafaël en ik 

ben bode engel Gods.  

 
Voorwaar,  
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Genesis 2, vers 18 tot en met 19  En de HERE God zeide: Het is 

niet goed, dat de mens alleen zij. Ik zal hem een hulp maken, die 

bij hem past. En de HERE God formeerde uit de aardbodem al het 
gedierte des velds en al het gevogelte des hemels. Ook bracht Hij 

het tot de mens, om te zien hoe deze het noemen zou; en zoals de 
mens elk levend wezen noemen zou, zo zou het heten. 

 

Spreuken 12, vers 10  De rechtvaardige weet wat toekomt aan 
zijn vee, maar de barmhartigheid der goddelozen is wreed.  

 
Leviticus 7, vers 26 tot en met 27  Ook zult gij in al uw 

woonplaatsen in het geheel geen bloed eten, van gevogelte noch 

van vee. Al wie enig bloed eet, die zal uit zijn volksgenoten 
uitgeroeid worden. 

 
Deuteronomium 27, vers 21  Vervloekt is hij, die gemeenschap 

heeft met een dier. En het gehele volk zal zeggen: Amen. 

God maakte het gedierte met zó veel liefde, dat men niet 
alleen is. 

Alles gaf God de mens! 

 
Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, 

dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die 
in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. 

 

Wie bloed eet en dieren eet als een menseneter, een 
vampier, en satanische rituelen uitvoert en het dier seksueel 

misbruikt, hun deel is in de poel des vuurs:  
de hel, waar ook satanische rituelen uitgevoerd worden, maar dan 

op u! Het is aan u, of u zich bekeert. Maar er is één uitweg: geef u 

over aan de politie en laat u behandelen. En ga onder berouw naar 
Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, en laat u ook bevrijden van 

deze demonen. En laat u ook onderzoeken en onderzoek ook uzelf. 

Overdenk waar u mee bezig bent! Ga ook naar een volle 
evangelische kerk of een pinksterkerk voor bevrijding. Doet u dit 

niet, uw loon zal dan de hel zijn.  
De bode engel Gods sprak verder, Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, 

Shalom!  
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Welzalig de mens die naar Mij luistert, dag aan 
dag 
 

IK ZAG UW STRIJD EN UW TRANEN. 
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Ik ben profeet Benjamin Cousijnsen. Op 5 
september 2014 kreeg ik de volgende boodschap van een bode 

engel Gods. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Lovesadai en 
ik ben een bode engel Gods.  

 

Zo spreekt uw Rabboeni, uw Meester: 
Wees nederig, want Ik ben kadosh, heilig! Ik, de Here, zeg u: 

 
Johannes 14, vers 10  Gelooft gij niet, dat Ik in de Vader ben en 

de Vader in Mij is? De woorden, die Ik tot u spreek, zeg Ik uit 

Mijzelf niet; maar de Vader, die in Mij blijft, doet zijn werken. 
Johannes 14, vers 11  Gelooft Mij, dat Ik in de Vader ben en de 

Vader in Mij is: of anders, gelooft om de werken zelf. 

 
Voorwaar, er zijn zo vele dwaalwegen, en ze leiden nergens 

heen! 
 

Johannes 14, vers 6  Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de 

waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij. 
 

Voorwaar, Ik zag uw strijd en uw tranen. 
Alles gaat net anders, en uw kracht en geloof zakt u in de 

schoenen. Voorwaar,  
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Johannes 15, vers 9  Gelijk de Vader Mij heeft liefgehad, heb ook 
Ik u liefgehad; blijft in mijn liefde. 

Johannes 16, vers 1  Dit heb Ik tot u gesproken, opdat gij niet ten 

val komt. 
 

Spreuken 16, vers 25  Soms schijnt een weg iemand recht, maar 
het einde daarvan voert naar de dood.  

Spreuken 8, vers 34 tot en met 36  Welzalig de mens die naar mij 

luistert, dag aan dag wachthoudende aan mijn deuren, bewakende 
de posten van mijn poorten. Want wie mij vindt, heeft het leven 

gevonden, hij heeft van de HERE welgevallen verkregen. Maar wie 
mij mist, doet zijn leven geweld aan; allen die mij haten, hebben de 

dood lief.  

Spreuken 3, vers 33  De vloek des HEREN is in het huis des 
goddelozen, maar de woning der rechtvaardigen zegent Hij.  

 
Psalm 55, vers 23  Werp uw bekommernis op de HERE, Hij zal 

voor u zorgen; Hij zal nimmermeer toelaten, dat de rechtvaardige 

wankelt.  
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 

verdween. 
 

 
 

 

 
 

Benjamins wonderlijke ontmoeting met een 

dakloze zwerver 
 

IN OPDRACHT VAN DE HEER YESHUA HAMASIACH, JEZUS 

CHRISTUS, EN DOOR ZIJN LEIDING, ONTMOET PROFEET BENJAMIN 
COUSIJNSEN EEN DAKLOZE ZWERVER, GENAAMD CHRIS. LUISTER 

OF LEES HOE DIT WAARGEBEURDE VERHAAL VERDER GAAT! 
 

 

Volledige weergave: 
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Hallo, van harte welkom! Op 6 september 2014 ontving profeet 
Benjamin Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag 

met u wil delen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Rafaël; ik ben 
een bode engel Gods.  

 

Voorwaar, in de maand augustus stelde ik, Rafaël, voor aan 
Benjamin, om het treinkaartje te plaatsen op tafel.  

Benjamin zei tegen Marta, dat de Heer het treinkaartje zou 
verplaatsen. Dat wou de nieuwsgierige Marta weleens zien 

gebeuren en bewaakte het kaartje, want ze wou een engel zien. 

Benjamin was even uit de buurt en zei, toen hij weer terugkwam, 
dat het kaartje nu weg was.  

“Nee”, zei Marta, “de envelop ligt nog op tafel”.  
‘Raar’, dachten Benjamin en Marta, en Marta keek in de envelop. En 

inderdaad… leeg!  

 
De Heer sprak, dat het treinkaartje verplaatst was en dat het 

lag bij een jongere persoon op een tafeltje in Utrecht.  

De naam van deze persoon is Chris. Yeshua HaMashiach, Jezus 
Christus, vertelde profeet Benjamin, dat deze persoon het kaartje 

zou vinden en naar Enschede zou komen. Benjamin was verbaasd! 
En de Heer vertelde ook hoe laat.  

 

Toen Benjamin over de markt liep, zag Benjamin deze 
dakloze zwerver en liep naar hem toe en zei:  

“Ik ben Benjamin en ik ben door de Heer gestuurd”.  
Deze jongen keek Benjamin aan en dacht, ‘Die heeft ze niet 

helemaal op een rijtje!’ 

Benjamin zei, “Hou uw hand op”. 
‘Ja, ja!’, zo keek hij.  

Benjamin zei, “De Heer heeft jou onvoorwaardelijk lief en gaf jou 

mijn treinkaartje”.  
Chris schrok… “Bent u paranormaal of zo?” zei hij. 

“Nee”, zei Benjamin, “ik ben een profeet”, zei Benjamin, “een ware 
eenvoudige eindtijdprofeet, en de Here weet wat u nodig hebt”. 

Benjamin legde al zijn geld in de handen van deze dakloze zwerver. 
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Sommige marktmensen keken toe op afstand en keken van ‘wat 
gebeurt daar?’ 

 

Profeet Benjamin zei tegen deze jongeman, Chris: “Ga naar 
Evangelicalendtimemachine.com en volg de boodschappen”.  

De jongeman, Chris, zei: “Hoe moet ik dat doen, want ik heb geen 
computer?” 

Benjamin zei, “Maar nu wel voor dat geld!”  

De jongen rende weg en viel bijna op de grond, en riep op afstand: 
“Bedankt, profeet Benjamin!”  

En Benjamin zei: “Nee, bedank de Heer!” riep Benjamin hem toe.  
De jongen riep terug: “Ik haal een computer!” en hij verdween 

tussen de mensenmassa.  

Zo maakt profeet Benjamin Cousijnsen vaak nog vele vreemde 
ervaringen mee, en wonderen.  

Lees voor: Jeremia 32, vers 27  Zie, Ik, de HERE, ben de God van 
al wat leeft; zou voor Mij iets te wonderlijk zijn? 

 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 
verdween. 

 

 
 

Wereldwijd kindermisbruik! 
 
VEEL MEISJES WENSEN OM OPNIEUW GEBOREN TE 

WORDEN, ELDERS, WAAR MEN NIET UITGEHUWELIJKT WORDT! 
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 8 september 2014 kreeg ik de 
volgende boodschap van een bode engel Gods, die ik graag met u 

wil delen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Selu en ben 

een bode engel Gods. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u,  
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In Argentinië is het normaal dat een jong meisje van 12 tot 
14 jaar trouwt met een veel oudere man, zowel in Congo, 

Soedan, Iran, Venezuela, is het uitgehuwelijkt worden 

normaal. 
Voorwaar, wereldwijd wordt het als normaal gezien. En in het 

verborgene vindt wereldwijd kindermisbruik meer en meer plaats, 
voor het huwelijk reeds! Voorwaar, het uitgehuwelijkt worden, het 

zwanger worden, leidt ertoe dat het jonge kind niet naar school kan 

gaan en ook veel huishoudelijke taken te doen krijgt. Binnen twee 
jaar zijn vele kinderen, ook na het vroege huwelijk, met HIV 

besmet geraakt!  
Voorwaar, en als men niet uitgehuwelijkt is en naar school gaat, 

zoals in Pakistan, en men moet naar het schooltoilet, waar de 

toiletten vies zijn, en waar ook de meisjes worden bespied en ook 
vaak aangerand, dan zeg ik u: Voorwaar, 90% van de meisjes 

wenst om opnieuw geboren te worden, elders, waar men niet 
uitgehuwelijkt wordt en aangerand, maar zelf kan kiezen, naar hun 

eigen rechten!  

 
Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Zo spreekt de Heer! 

 

Romeinen 14, vers 11 en vers 12  Want er staat geschreven: Zo 
waarachtig als Ik leef, spreekt de Here: voor Mij zal alle knie zich 

buigen, en alle tong zal God loven. Zo zal dan een ieder onzer voor 
zichzelf rekenschap geven aan God.  

 

Mattheüs 18, vers 2 tot en met 7  Daar staat geschreven: En Hij 
riep een kind tot Zich, plaatste dat in hun midden, en zeide: 

Voorwaar, Ik zeg u, wanneer gij u niet bekeert en wordt als de 
kinderen, zult gij het Koninkrijk der hemelen voorzeker niet 

binnengaan. Wie nu zichzelf gering zal achten als dit kind, die is de 

grootste in het Koninkrijk der hemelen. En een ieder, die zulk een 
kind ontvangt in mijn naam, ontvangt Mij. Maar een ieder, die één 

dezer kleinen, die in Mij geloven, tot zonde verleidt, het zou beter 

voor hem zijn, dat een molensteen om zijn hals was gehangen en 
hij verzwolgen was in de diepte der zee. Wee de wereld om de 

verleidingen tot zonde. Want er moeten verleidingen komen, maar 
wee die mens, door wie de verleiding komt. 

 



 
 

 

3155 
 
 

 

Voorwaar, ouders, bekeer u, of u zal omkomen! 
Iedereen komt voor God te staan! 

 

Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, 
dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die 

in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. 
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 

verdween. 
 

 
 

Red zielen! 
 
08-09-2014  KRACHTIGE BOODSCHAP GODS AAN DE CHRISTENEN 

VAN VANDAAG: VERSLA DE SATAN, OM JUIST NIET TE ZWIJGEN! 

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Ik ben profeet Benjamin Cousijnsen.  

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus.  

 
Voorwaar, word wakker en wees niet blind en doof! 

Ziet gij niet dat de mens afgeweken is door de kracht en de macht 
van satan?  

Voorwaar, de mens zakt dieper en dieper weg, totdat men in de hel 

is, vanwege de zonde! Voorwaar, ik ben de bode engel Gods en 
mijn naam is Power!  

 
Voorwaar, gij kerkgangers, gij denkt de hemel te beërven, 

door elke zondag bij elkaar te komen. 

Maar als gij uw kerk uit bent, zwijgt gij door de kracht en de macht 
van satan, en er is niets van u overgebleven! Voorwaar, hebt gij 

niet een belangrijke opdracht te vervullen? 

Ze luisteren naar het woord en zingen de sterren van de hemel. En 
zo gauw men buiten de kerk is, blijft er weinig van u over. En 
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sommigen gebruiken niet eens hun mond om de verloren zielen te 
redden, en denken alleen maar aan hun eigen zielbehoud. En satan 

gaat ongestoord door, omdat hij u heeft ingefluisterd als Christen, 

en hij zegt: “Je mag horen, zien en zwijgen. Maar zwijg vooral over 
Jezus, dan kan ik mijn werk doen!” zegt satan. Voorwaar, wees 

geen huichelaar en wees niet ongehoorzaam, en dwaal niet af van 
wat Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, u heeft bevolen!  

 

De wereld is afgeweken, en dat hoort bij u niet te zijn.  
Laat uw licht schijnen! Zet in de duisternis uw licht aan en versla de 

satan, om juist niet te zwijgen. Getuig! Gij zijt meer dan 
overwinnaar in Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Gij moet 

sterker zijn dan satan, en dat zijt gij. Dwaal niet! Pak uw Bijbel.  

 
Lees voor uzelf: Efeziërs 6, vers 10 tot en met 20 

 
Voorwaar, red zielen! 

Kom uw kerk uit, want gij zult kracht ontvangen! 

 
Romeinen 14, vers 12  Zo zal dan een ieder onzer voor zichzelf 

rekenschap moeten geven aan God “op de grote dag!” 

 
Daarom, bekeer u en vertrap die slang in de almachtige 

naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus! Amen. 
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 

 
 

Alles deed Jezus Christus voor mij! 
 
HIJ, YESHUA HAMASIACH, JEZUS CHRISTUS, DEED KORTOM: 

ALLES VOOR MIJ! WAT NIET! 
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 10 september 2014 bracht een engel 

van God, een bode engel Gods, woord voor woord de volgende 
boodschap Gods over in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus 
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Christus, in opdracht van de God van Abraham, Izaäk en Jakob aan 
eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Lovesadai. Ik 

ben een bode engel Gods. 
 

Voorwaar, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, heeft een 

opdracht voor u.  
Pak een tekenblad en teken hier een groot hart op… en schrijf hier 

het volgende op, hetgeen Hij voor u deed, en dat is het volgende: 
 

1. Hij gooide geen stenen op mij 

2. Hij vergaf al mijn zonden 
3. Hij stuurde mij niet weg 

4. Hij droeg mijn zonden en leed voor mij. 
5. Hij, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, deed kortom: alles voor 

mij! Wat niet!!! 

 
Voorwaar, hoor aandachtig! 

 

Johannes 3, vers 16 tot en met 18  Want alzo lief heeft God de 
wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 

naam van de eniggeboren Zoon van God.  
 

Psalm 11, vers 4  De HERE woont in zijn heilig paleis, de HERE 

heeft in de hemel zijn troon; zijn ogen slaan gade, zijn blikken 
doorvorsen de mensenkinderen.   

 

Johannes 5, vers 20 tot en met 23  Want de Vader heeft de 
Zoon lief en toont Hem al wat Hij zelf doet, en Hij zal Hem grotere 

werken tonen dan deze, opdat gij u verwondert. Want gelijk de 
Vader de doden opwekt en doet leven, zo doet ook de Zoon leven, 

wie Hij wil. Want ook de Vader oordeelt niemand, maar heeft het 
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gehele oordeel aan de Zoon gegeven, opdat allen de Zoon eren 
gelijk zij de Vader eren. Wie de Zoon niet eert, eert ook de Vader 

niet, die Hem gezonden heeft. 

 
Voorwaar, laat nu uw mond en hart en al wat in u is Hem 

danken! 
 

Psalm 14, vers 1  De dwaas zegt in zijn hart: Er is geen God. Zij 

bedrijven gruwelijke en afschuwelijke misdaden, niemand is er, die 
goed doet.  

Psalm 13, vers 6  Ik echter vertrouw op uw goedertierenheid, over 
uw verlossing juicht mijn hart. Ik wil de HERE zingen, omdat Hij mij 

heeft welgedaan.  

 
Geweldig hè? 

Zelfs de engelen zijn dankbaar voor deze boodschap, wat 
doorgegeven is aan profeet Benjamin Cousijnsen voor u, die 

luistert!  

 
Voorwaar, pak wederom een tekenblad. 

Als Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, echt ook alles voor u 

betekent, tekent u nu weer dan een groot hart… Wacht even, want 
dit is uw hart, een hart voor Hem vol van liefde! Schrijf in dit hart: 

 
1. Wat u voor Hem deed 

2. Schrijf in dit hart uw belofte aan Hem 

3. Schrijf in dit hart hoe tevreden u bent over uzelf 
 

Voorwaar, hoe ziet uw heilige tempel Gods eruit? 
 

1 Korinthiërs 3, vers 16  Weet gij niet, dat gij Gods tempel zijt en 

dat de Geest Gods in u woont? 
 

Voorwaar, onderzoek eens uw hart. 

U tekende een prachtig hart, en het hart staat ook voor geloof, 
hoop en liefde. 

 
Lees voor uzelf ook: 1 Korinthiërs 13, vers 4 tot en met 6   
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Voorwaar, velen zeggen zoveel tegen God. 
Maar wat heeft u daar eigenlijk van waar gemaakt? 

De een zegt: “Heer, deze gift is voor u”, en de andere zegt weer: 

“Ik geef mij helemaal over aan u, ik houd van u”, en “Dit is voor u”, 
of “Dit of dat, of dit zus en zo…” En zo stapelt de berg zich maar op, 

en God hoort slechts lucht uit uw mond komen en vele loze 
beloften. Laten uw woorden dan ook daden zijn! 

 

Efeziërs 4, vers 30  En bedroeft de heilige Geest Gods niet… tot 
zover. 

 
Ga nu met uw eigen getekend hart naar Yeshua HaMashiach, 

Jezus Christus, toe, en ruim het op met uw gebed. 

En bedroef Hem niet! En lees eens wat in Zijn hart staat, het hart 
wat u als eerste opdracht tekende en opschreef. Mijn naam is 

Lovesadai. Hij heeft u onvoorwaardelijk lief! Laat uw hart dan heilig 
zijn en onbesmet, zonder vlek of rimpel en zonder welke zonde ook. 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 

verdween. 
 

 

 

De VS krijgen spoedig een zware klap te 

verdragen! 
 
PROFETISCHE, MEDEDELENDE BOODSCHAP GODS: *WAAR OBAMA 

OP UIT IS* *WERELDWIJDE BELOFTES OP EEN BETERE WERELD!* 

*HET CHRISTENSPEL VAN HET KONINKLIJK HUIS EN VELE 
REGERINGSLEIDERS!* *ILLUMINATI EN DE ANTICHRIST!*  

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo! Op 10 september 2014 bracht een engel des Heren, een bode 

engel van God, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, in Zijn naam, 
in de naam van Jezus Christus, woord voor woord een boodschap 

Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. Dit is een 

waarschuwende, informerende en profetische boodschap van de 
almachtige God. 
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Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Camari en ben 

een bode engel Gods. 
 

Voorwaar, de antichrist Obama probeert wereldwijd, zowel 
organisaties als regeringsleiders, te laten zien, dat hij alles 

wereldwijd onder controle heeft! 

Zo sprak hij, de antichrist, ook deze woorden: 
 

Openbaring 3, vers 21  Wie overwint, hem zal Ik geven met Mij 
te zitten op mijn troon, gelijk ook Ik heb overwonnen en gezeten 

ben… tot zover.  

 
Voorwaar, ik heet Camari en openbaar u, dat de Verenigde 

Staten van Amerika spoedig een zware klap te verdragen 
zullen hebben. 

En men zal wederom jammeren en huilen om de vele doden. 

Voorwaar, 
 

Openbaring 13, vers 7 en 8  En hem werd gegeven om tegen de 

heiligen oorlog te voeren en hen te overwinnen; en hem werd 
macht gegeven over elke stam en natie en taal en volk. En allen, 

die op de aarde wonen, zullen het beest aanbidden, ieder, wiens 
naam niet geschreven is in het boek des levens van het Lam, dat 

geslacht is, sedert de grondlegging der wereld. 

 
Voorwaar, de antichrist is er op uit, dat men hem vraagt om 

de grote wereldleider te zijn! 
Voorwaar, door zijn optreden tegen IS wil Obama laten zien, wat hij 

aankan. Voorwaar, ook wordt wereldwijd de wereld wijsgemaakt, 

dat het allemaal beter wordt. Kijk eens naar de bejaarden, die 
vanwege de kosten, de bezuinigingen!, thuis zitten, en ook naar de 

vele gehandicapten, die thuis zitten en niet meer naar een 

dagactiviteit kunnen, vanwege de bezuinigingen! Voorwaar, en ook 
het koningspaar moet onder dwang en noodgedwongen spoedig een 

kerkdienst bijwonen, om het volk te laten zien dat ze Christen zijn. 
Het koningshuis en vele regeringsleiders echter horen bij zowel de 

Illuminati alswel de antichrist. 
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Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

SHALOM 

 
 

 

Geen schijn van kans met daden alleen! 
 
BOODSCHAP GODS: VOORWAAR, VELEN ACCEPTEREN ZICHZELF, 

HOE ZE ZIJN, MAAR ALS HET OP DADEN AANKOMT, ZOUDEN ZE 
GEEN KANS HEBBEN OM IN DE HEMEL TE KOMEN VANWEGE DE 

ZONDE! 

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 11 september 2014 bracht een engel 

des Heren, een bode engel Gods, in de naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus, woord voor woord de volgende 

boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Rafaëla en ben 
een bode engel Gods. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u,  

 

Sefan, gij denkt door uw goede werken de hemel te beërven, 
en ook gij, Peter. 

Zo zijn er velen, die allerlei dingen doen. Ook weten velen precies 
te vertellen, hoe het allemaal moet in de kerk en in de wereld en in 

de taxi. Overal hoor je in de wereld, hoe die persoon zich hoort te 

gedragen: doe dit en dat. En ze spreken zo graag op de hoeken en 
pleinen, en wijzen overal op, wat goed is en fout! Voorwaar, maar 

positieve woorden, een vriendelijke bemoediging, komt niet eens 

over vele lippen. 
 

Mattheüs 23, vers 12 tot en met 15  Al wie zichzelf zal 
verhogen, zal vernederd worden en al wie zichzelf zal vernederen, 

zal verhoogd worden. Maar wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, 
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gij huichelaars, want gij sluit het Koninkrijk der hemelen toe voor 
de mensen. Immers, gij gaat er niet binnen en die trachten binnen 

te gaan, laat gij niet toe daarin te komen. Wee u, schriftgeleerden 

en Farizeeën, gij huichelaars, want gij eet de huizen der weduwen 
op, terwijl gij voor de schijn lange gebeden uitspreekt. Daarom zult 

gij zwaarder oordeel ontvangen. Wee u, schriftgeleerden en 
Farizeeën, gij huichelaars, want gij trekt zee en land rond, om één 

bekeerling te maken, en wanneer hij het wordt, maakt gij van hem 

een kind der hel, tweemaal zo erg als gij het zelf zijt.  
En vers 28  Zo ook gij, van buiten schijnt gij de mensen wel 

rechtvaardig, doch van binnen zijt gij vol huichelarij en 
wetsverachting. 

De bode engel Gods sprak verder, 

 
Voorwaar, wees geen schijnheilige of schriftgeleerde of 

farizeeër! 
Voorwaar, velen vertonen helaas hypocriet gedrag en dat oordeel 

over hun naaste, over wel en niet naar de hemel gaan. Het 

Christelijk denken kunnen velen wel op hun buik schrijven! 
Voorwaar, velen accepteren zichzelf, hoe ze zijn. Maar als het op 

daden aankomt, zouden ze geen kans hebben om in de hemel te 

komen, vanwege de zonde!  
Voorwaar, de enige reden dat men toch in de hemel komt, is door 

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, te belijden, en te erkennen dat 
men het niet verdient. Maar door te accepteren, dat men het moet 

hebben van Zijn genade, die Hij, Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus, u biedt. Voorwaar, alleen met Zijn genade kan je onder je 
schuld uitkomen!  

 
Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld 

gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een 

ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. 
Johannes 8, vers 29 gaf de engel van God: En die Mij gezonden 

heeft, is met Mij. Hij heeft Mij niet alleen gelaten, want Ik doe altijd 
wat Hem behaagt. 

De bode engel Gods sprak verder, 
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Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 

verdween. 

 
 

 

Aankondiging E-book RUACHA, YESHU, SHALOM! 
en meer! 
 
HET BOEK ‘RUACHA, YESHU, SHALOM!’ IS NU OOK ALS COMPLEET 

E-BOOK UITGEKOMEN! 

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Ik ben profeet Benjamin Cousijnsen. Op 

11 september 2014 bracht een bode engel Gods de volgende 
boodschap, die ik graag met u wil delen.  

 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Revelado en 

ben een bode engel Gods. 
 

Voorwaar, de profetische boodschappen en de profetieën, 

die verkrijgbaar zijn in het Engels en in het Nederlands als 
het boek, met de titel: ‘RUACHA, YESHU, SHALOM!’ is nu ook 

uitgekomen als e-book. 

Meer informatie vindt u in de Shop pagina van de website: 
Evangelicalendtimemachine.com  

En het Nederlandse e-book wordt hier ook spoedig verwacht. 
Voorwaar, ik ben een bode engel Gods.  

 

De brede weg is makkelijk begaanbaar. 
En wat heeft men al niet te bieden! 

 
Mattheüs 7, vers 13  Gaat in door de enge poort, want wijd is de 

poort en breed de weg, die tot het verderf leidt, en velen zijn er, 

die daardoor ingaan. 
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Voorwaar, als Christen wilt gij de wereld toch een spiegel 
voorhouden, dat Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, leeft? 

Dit kan alleen als gij radicaal kiest! Niet een beetje zonde, en de 

andere helft hemel. Want als gij een halve Christen bent, gaat u het 
niet redden op de heilige bodem. Overdenk dit. Voorwaar, 

 
Johannes 3, vers 20 en 21  Want een ieder, die kwaad bedrijft, 

haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan 

de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat 
van zijn werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 

Johannes 8, vers 32  En gij zult de waarheid verstaan, en de 
waarheid zal u vrijmaken. 

 

Voorwaar, volg de boodschappen Gods en houd u zuiver, 
zodat gij Rapture ready blijft! 

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 

 

 

‘Gods tranen’ wederom over China uitgestort! 
 
Profetische, openbarende vervulling Gods over China: op 14 

september 2014 is China opnieuw getroffen door hevige regenval. 

China werd hier al op 10 maart 2014 voor gewaarschuwd, maar 
door het niet willen horen naar De HERE GOD, die via zijn ware 

eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen spreekt en Gods 

waarschuwingen aan de wereld doorgeeft, werd China opnieuw 
getroffen door Gods tranen! 

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, welkom! Op 15 september 2014 bracht een engel des Heren, 

een bode engel van God, woord voor woord in de naam van de 
almachtige God, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, Jezus 

Christus, in Zijn machtige naam deze openbarende, mededelende, 

profetische boodschap Gods over aan eindtijdprofeet van de laatste 
dagen, Benjamin Cousijnsen. 
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Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus.  

 
Voorwaar, op 10 maart 2014 heeft profeet Benjamin 

Cousijnsen u reeds gewaarschuwd, China! 
Voorwaar, had gij geluisterd, dan had profeet Benjamin niet hoeven 

te zeggen, dat gij opnieuw getroffen zoudt worden. Voorwaar, ik 

ben de bode engel Gods en mijn naam is Maroeij. Voorwaar, nu 
werd gij, China, getroffen door Gods tranen, waardoor de hevige 

regenval in uw land vele mensen liet omkomen, vanwege 
overstromingen. Voorwaar, misschien zijn uw afgoden wel doof en 

te oud om te horen, dat gij harder moet schreeuwen!  

 
Voorwaar, en de draak die op aarde geworpen is, de slang, 

de duivel, kwam vanaf het begin bij u terecht! 
En de Dalai Lama en al uw valse religies en goden aanbidt gij. Tel 

uw zegeningen één voor één, wat uw land ontvangen heeft. Dit telt 

ook voor alle landen! Waren dat echt zegeningen: overstromingen, 
een explosie, tornado’s en velen andere ondenkbare rampen? 

Reeds op 10 maart 2014 waarschuwde profeet Benjamin u ook al in 

de boodschap, met de titel: ‘Plotselinge rampen treffen de wereld 
nu!’ 

 
Voorwaar, wereld, er is één naam, die men het meest 

bespot, omdat de satan weet dat in deze naam de waarheid 

zit en de redding voor elke ziel, en eeuwige behoud! 
Hij is het Licht in de duisternis! Voorwaar, bekeer u, voordat het 

ergste u zal raken.  
 

Johannes 8, vers 12  Wederom dan sprak Jezus tot hen en zeide: 

Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de 
duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben. 

Johannes 14, vers 6  Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de 

waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij. 
 

Voorwaar, Hoor! 
Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, zegt u duidelijk: Ik ben de Weg 

en de Waarheid. Voorwaar,  
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Exodus 20, vers 3 tot en met 5  Gij zult geen andere goden voor 

mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld maken 

noch enige gestalte van wat boven in de hemel, noch van wat 
beneden op de aarde, noch van wat in de wateren onder de aarde 

is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen; want Ik, de 
HERE, uw God, ben een naijverig God, die de ongerechtigheid der 

vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde 

geslacht van hen die Mij haten. 
Exodus 22, vers 20  Wie aan de goden offert, behalve aan de HERE 

alleen, zal met de ban geslagen worden. 
 

Voorwaar, breek al uw afgoden af, of de enige ware 

almachtige God van Abraham, Izaäk en Jakob zal uw 
beelden en afgoden vernietigen en u straffen! 

 
Exodus 23, vers 24 tot en met 26  Gij zult u niet nederbuigen 

voor hun goden noch hen dienen en gij zult niet doen naar hun 

werken, maar gij zult ze volkomen vernielen en hun gewijde stenen 
zult gij geheel verbrijzelen. Maar gij zult de HERE, uw God, dienen; 

dan zal Hij uw brood en uw water zegenen en Ik zal ziekte uit uw 

midden verwijderen. Geen vrouw in uw land zal een misgeboorte 
hebben of onvruchtbaar zijn. Het getal uwer dagen zal Ik vol 

maken.   
En vers 27  De schrik voor Mij zal Ik voor u uit zenden; Ik zal in 

verwarring brengen elk volk, waarmee gij in aanraking komt, en Ik 

zal al uw vijanden voor u doen vluchten. 
 

Voorwaar, wie niet wil horen, gaat verloren. 
 

Johannes 8, vers 32  En gij zult de waarheid verstaan, en de 

waarheid zal u vrijmaken. 
Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld 

gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een 

ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde. 
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Voorwaar, klaag niet! 
Want Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, is dus de enige Uitweg 

voor de wereld van vandaag. 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en 
verdween. 

 
 

 

Er is hemelse gelijkwaardigheid! 
 

BOODSCHAP GODS: ER IS NIEMAND MEER OF MINDER VOOR GOD. 

GODS ENGELEN EN SCHEPSELEN WORDEN VOOR GOD ALS 
GELIJKWAARDIG GEZIEN, ONDANKS DE VERSCHILLENDE 

FUNCTIES! 
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 16 september 2014 bracht een bode 
engel van God woord voor woord de volgende boodschap Gods over 

aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Rafaël en ben 

een bode engel Gods.  
 

Als God mij uitzendt naar profeet Benjamin Cousijnsen, dan 
ben ik één van de tienduizenden maal tienduizenden. 

Wij engelen hebben verschillende taken, en één ervan is om de 

boodschap Gods over te brengen. Door de Bijbel heen leest u, dat 
wij uitgezonden worden. Nergens staat geschreven, dat engelen 

niet meer uitgezonden zouden worden. En nu Gods ware, gezalfde, 
enige laatste profeet berichten ontvangt tegen het einde van de 

wereld, en hij ook nog eens bezoek krijgt van engelen, met een 

boodschap aan de wereld, geloven sommigen het nog niet. En had 
u toen geleefd, misschien ook niet! Misschien had men u, terug in 

de tijd, wel ongelovige Tomas genoemd of hokjesdenker. Toch, al 

heet men nu niet zo tegen het einde van de wereld, terwijl alles zo 
zichtbaar is en de gebeurtenissen voor het oog geprojecteerd, 
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geloven velen nog niet, al zou Yeshua HaMashiach, Jezus Christus 
zelf voor hun neus verschijnen! Besef, dat velen zich straks op de 

borst zullen slaan, want dit is de volle waarheid. Of men verdraagt 

het licht, of niet! 
 

Voorwaar, wij engelen Gods aanbidden alleen God! 
Ik, Rafaël, zeg u: In het Hebreeuws staat mijn naam voor ‘genezer’. 

Mijn kwaliteiten kunt u lezen in het Bijbelboek Tobit, hoofdstuk 5 en 

verder. Voorwaar, zoals u weet, Gabriël is ook een boodschapper. 
Denk aan een postbezorger. En zo zijn er Serafijnen en 

Cherubijnen; die dienen en aanbidden God en zeggen vaak: 
Ruacha, Yeshu, Shalom! Ze maken God blij met hun gezang.  

 

Voorwaar, zoals men een beroep heeft, zo hebben alle 
engelen en wezens ook de juiste rang en gaven en 

opdrachten. 
Op de aarde heeft men ook wel eens een andere baan. In de hemel 

kan men alles aan en is men inzetbaar voor alles! En er is orde. De 

wensen worden vervuld.  
 

Voorwaar, er zijn hemelse wezens, waar men als mens voor 

zou vluchten.  
Maar in de hemel is er ook geen angst, maar eeuwige vrede, 

blijdschap en liefde. 
 

Openbaring 22, vers 5 tot en met 12  En er zal geen nacht meer 

zijn en zij hebben geen licht van een lamp of licht der zon van 
node, want de Here God zal hen verlichten en zij zullen als 

koningen heersen tot in alle eeuwigheden. En Hij zeide tot mij: 
Deze woorden zijn getrouw en waarachtig, en de Here, de God van 

de geesten der profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn 

knechten te tonen hetgeen weldra geschieden moet. En zie, Ik kom 
spoedig. Zalig hij, die de woorden der profetie van dit boek 

bewaart! En ik, Johannes, ben het die deze dingen hoorde en zag. 

En toen ik ze gehoord en gezien had, wierp ik mij neder voor de 
voeten van de engel, die ze mij toonde, om te aanbidden. Maar hij 

zeide tot mij: Doe dat niet! Ik ben een mededienstknecht van u en 
van uw broederen, de profeten, en van hen, die de woorden van dit 

boek bewaren; aanbid God! En hij zeide tot mij: Verzegel de 
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woorden van de profetie van dit boek niet, want de tijd is nabij. Wie 
onrecht doet, hij doe nog meer onrecht; wie vuil is, hij worde nog 

vuiler; wie rechtvaardig is, hij bewijze nog meer rechtvaardigheid; 

wie heilig is, hij worde nog meer geheiligd. Zie, Ik kom spoedig en 
mijn loon is bij Mij om een ieder te vergelden, naardat zijn werk is.  

 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 

verdween. 

 
 

 

Hij die mij uitgezonden heeft, verdient alle eer 
en aanbidding! 
 

BOODSCHAP GODS: MICHAËL GEEFT IN OPDRACHT VAN DE HEER 
BIJBELSE GESCHRIFTEN WOORD VOOR WOORD DOOR AAN 

PROFEET BENJAMIN COUSIJNSEN, DIE DUIDELIJK MAKEN DAT 
JEZUS CHRISTUS, YESHUA HAMASIACH, MET HEERLIJKHEID EN 

EER GEKROOND IS, EN DAT JEZUS CHRISTUS TROONT AAN DE 

RECHTERHAND VAN GOD, DE VADER! MICHAËL GETUIGT EN ZEGT: 
VOORWAAR, WANT HIJ DIE MIJ, MICHAËL, UITGEZONDEN HEEFT, 

VERDIENT ALLE EER EN AANBIDDING! 
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 16 september 2014 werd, woord voor 

woord, de volgende boodschap Gods overgebracht door een engel 
des Heren aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Michaël en 

ben een bode engel Gods.  
 

Voorwaar,  
 

Hebreeën 1, vers 1 tot en met 4  Nadat God eertijds vele malen 

en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had in de profeten, 
heeft Hij nu in het laatst der dagen tot ons gesproken in de Zoon, 
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die Hij gesteld heeft tot erfgenaam van alle dingen, door wie Hij 
ook de wereld geschapen heeft. Deze, de afstraling zijner 

heerlijkheid en de afdruk van zijn wezen, die alle dingen draagt 

door het woord zijner kracht, heeft, na de reiniging der zonden tot 
stand gebracht te hebben, Zich gezet aan de rechterhand van de 

majesteit in den hoge, zóveel machtiger geworden dan de engelen, 
als Hij uitnemender naam boven hen als erfdeel ontvangen heeft. 

Hebreeën 1, vers 7 en 8  En van de engelen zegt Hij: Die zijn 

engelen maakt tot winden en zijn dienaars tot een vuurvlam; maar 
van de Zoon: Uw troon, o God, is in alle eeuwigheid en de scepter 

der rechtmatigheid is de scepter van zijn koningschap.  
 

Hebreeën 2, vers 7 tot en met 9  Gij hebt hem voor een korte 

tijd beneden de engelen gesteld, met heerlijkheid en eer hebt Gij 
hem gekroond, alle dingen hebt Gij onder zijn voeten onderworpen. 

Want bij dit: alle dingen hem onderworpen, heeft Hij niets 
uitgezonderd, dat hem niet onderworpen zou zijn. Doch thans zien 

wij nog niet, dat hem alle dingen onderworpen zijn; maar wij zien 

Jezus, die voor een korte tijd beneden de engelen gesteld was 
vanwege het lijden des doods, opdat Hij door de genade Gods voor 

een ieder de dood zou smaken, met heerlijkheid en eer gekroond.  

Hebreeën 2, vers 14 tot en met 18  Daar nu de kinderen aan bloed 
en vlees deel hebben, heeft ook Hij op gelijke wijze daaraan deel 

gekregen, opdat Hij door zijn dood hem, die de macht over de dood 
had, de duivel, zou onttronen, en allen zou bevrijden, die 

gedurende hun ganse leven door angst voor de dood tot slavernij 

gedoemd waren. Want over de engelen ontfermt Hij Zich niet, maar 
Hij ontfermt Zich over het nageslacht van Abraham. Daarom moest 

Hij in alle opzichten aan zijn broeders gelijk worden, opdat Hij een 
barmhartig en getrouw hogepriester zou worden bij God, om de 

zonden van het volk te verzoenen. Want doordat Hij zelf in 

verzoekingen geleden heeft, kan Hij hun, die verzocht worden, te 
hulp komen. 

 

Johannes 3, vers 16 tot en met 18  Want alzo lief heeft God de 
wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
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behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 

naam van de eniggeboren Zoon van God. 

 
Voorwaar, want Hij, die mij, Michaël, uitgezonden heeft, 

verdient alle eer en aanbidding! 
 

Openbaring 19, vers 16  En Hij heeft op zijn kleed en op zijn dij 

geschreven de naam: Koning der koningen en Here der heren. 
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de engel des Heren, en 
verdween. 

 

SHALOM 
 

 

Een dappere eindtijd-radicale strijder Gods! 
 

Bemoedigende, sterkende boodschap, die wederom in opdracht van 
de almachtige God en in de naam van Jezus Christus, woord voor 

woord, is overgebracht door een bode engel Gods. Israserot vertelt 

in beeldspraak over de kenmerken van een echte strijder Gods, 
terwijl profeet Benjamin Cousijnsen elk woord meteen noteert! 

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 17 september 2014 bracht een bode 

engel van God, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, woord voor 

woord de volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet 
Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus. Voorwaar, Baruch Ha Ba B'shem Adonai, Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus! Voorwaar, mijn naam is Israserot. Ik 
vertel u in beeldspraak. 

 

Voorwaar, er is een ridder, een echte strijder Gods, die nooit 
twijfel had of vrees. 
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Als hij zou denken: ‘Ik word verslagen’, dan is de nederlaag een feit 
voor deze ridder Gods. Een echte ridder zal nimmer opgeven, totdat 

de overwinning op zijn of haar naam staat! Als je denkt van: ‘Ik 

word moedeloos, ik ga ten onder. Waar doe ik het voor?’  
Weet dan dat echte vechters, ridders, eindtijd radicalen, telkens 

weer de zwaarste strijd winnen door een wonder. 
 

Kolossenzen 2, vers 15  Hij heeft de overheden en machten 

ontwapend en openlijk tentoongesteld en zo over hen gezegevierd. 
 

Voorwaar, ieder vindt bij wilskracht baat! 
 

Kolossenzen 2, vers 9 tot en met 12  Want in Hem woont al de 

volheid der godheid lichamelijk; en gij hebt de volheid verkregen in 
Hem, die het hoofd is van alle overheid en macht. In Hem zijt gij 

ook met een besnijdenis, die geen werk van mensenhanden is, 
besneden door het afleggen van het lichaam des vlezes, in de 

besnijdenis van Christus, daar gij met Hem begraven zijt in de 

doop. In Hem zijt gij ook mede opgewekt door het geloof aan de 
werking Gods, die Hem uit de doden heeft opgewekt. 

 

Voorwaar, ik ben een bode engel Gods. 
Als het eens tegen zit, weet dan dat de zon weer gaat schijnen. 

Heel traag komt ze op, en ze zal de wolken doen verdwijnen. 
Voorwaar, geloof kan de strijd aan en de kracht, die jij hebt, is van 

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus! 

 
Romeinen 8, vers 31  Wat zullen wij dan van deze dingen 

zeggen? Als God vóór ons is, wie zal tegen ons zijn? 
En vers 35 tot en met 39  Wie zal ons scheiden van de liefde van 

Christus? Verdrukking of benauwdheid, of vervolging of honger, of 

naaktheid, of gevaar, of het zwaard? Gelijk geschreven staat: Om 
Uwentwil worden wij de ganse dag gedood, wij zijn gerekend als 

slachtschapen. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars 

door Hem, die ons heeft liefgehad. Want ik ben verzekerd, dat noch 
dood noch leven, noch engelen noch machten, noch heden noch 

toekomst, noch krachten, noch hoogte noch diepte, noch enig 
ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke 

is in Christus Jezus, onze Here.  
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Voorwaar, elke ziel op de aarde wordt opgedragen door de 

bode engelen Gods. 

En er wordt ook over u gepraat!  
 

Romeinen 8, vers 3  Want wat de wet niet vermocht, omdat zij 
zwak was door het vlees – God heeft, door zijn eigen Zoon te 

zenden in een vlees, aan dat der zonde gelijk, en wel om de zonde, 

de zonde veroordeeld in het vlees. 
En vers 8 tot en met 11  Zij, die in het vlees zijn, kunnen Gode niet 

behagen. Gij daarentegen zijt niet in het vlees, maar in de Geest, 
althans, indien de Geest Gods in u woont. Indien iemand echter de 

Geest van Christus niet heeft, die behoort Hem niet toe. Indien 

Christus in u is, dan is wel het lichaam dood vanwege de zonde, 
maar de geest is leven vanwege de gerechtigheid. En indien de 

Geest van Hem, die Jezus uit de doden heeft opgewekt, in u woont, 
dan zal Hij, die Christus Jezus uit de doden opgewekt heeft, ook uw 

sterfelijke lichamen levend maken door zijn Geest, die in u woont. 

En vers 14 en 15  Want allen, die door de Geest Gods geleid 
worden, zijn zonen Gods. Want gij hebt niet ontvangen een geest 

van slavernij om opnieuw te vrezen, maar gij hebt ontvangen de 

Geest van het zoonschap, door welke wij roepen: Abba, Vader. 
 

Efeziërs 6, vers 10 tot en met 13  Voorts, weest krachtig in de 
Here en in de sterkte zijner macht. Doet de wapenrusting Gods 

aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels; 

want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen 
de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer 

duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Neemt 
daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in 

de boze dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te 

houden. 
 

Voorwaar, als kind van God zijt gij meer dan overwinnaar! 

Hij, die met u is, Jezus Christus, Yeshua HaMashiach, is machtiger 
en sterker! 

 
Psalm 18, vers 30  Met U immers loop ik op een legerbende in en 

met mijn God spring ik over een muur.  
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Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 

verdween. 

 
 

 

Obama’s verborgen plannen om Ebola tegen te 
gaan! 
 
Profetische openbaring Gods: Onthullingen over de ware aard van 

Obama, en zijn verborgen plannen achter het bouwen van nieuwe 

ziekenhuizen om Ebola tegen te gaan! 
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo! Op 17 september 2014 bracht een bode engel van God, 
namens de God van Abraham, Izaäk en Jakob, woord voor woord 

deze openbarende, profetische boodschap over aan eindtijdprofeet 

Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u:  

 

Engelen Gods communiceren met een hoger bewustzijn dan 
de mens, en een veel hogere kennis, zelfs in technologische 

kennis. 

Voorwaar, vergeet niet dat de gevallen engelen ook deze 
kenmerken hebben en zich voordoen als engelen des lichts, maar 

ze behoren satan toe.  
 

Voorwaar, de antichrist communiceert onderling via 

telepathische weg. 
En zo kan de antichrist telkens, van de ene op de andere dag, een 

andere positie innemen. Voorwaar, de antichrist gebruikt 
gesprekshypnose en gebruikt verschillende hypnose technieken, 

zoals het langzaam spreken, ritme, trancetoestand opwekken, 

enzovoorts. Voorwaar, vergeet niet dat de slang, ook wel de draak 
genoemd, listig is! Denk hierbij aan de eerste zonde in het paradijs. 
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Voorwaar, en zo brengt hij u, de antichrist: hoop, vrede en 
veiligheid. Voorwaar, mijn naam is Surisa en ben een bode engel 

Gods.  

 
Voorwaar, de antichrist wil het Obamacare implantaat, de 

RFID-chip, een mini microchip, ook gaan toepassen in het 
verborgene in de nieuwe ziekenhuizen, die men in Liberia 

gaat bouwen tegen Ebola.  

Voorwaar, de antichrist heeft een stappenplan. Maar bij het horen 
van de bazuin en de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, 

zal zijn troon vallen en hij zal zijn verlies uitschreeuwen! Voorwaar,  
 

Openbaring 12, vers 11  En zij hebben hem overwonnen door het 

bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis, en zij 
hebben hun leven niet liefgehad, tot in de dood. 

 
Voorwaar, men zegt: “Het gaat beter met de economie”. 

Geloof dit niet! Want zo staat er geschreven in: 

 
Openbaring 13, vers 16, 17 en 18  En het maakt, dat aan allen, 

de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de 

slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op 
hun voorhoofd, en dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het 

merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam 
heeft. Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal 

van het beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is 

zeshonderd zesenzestig.  
 

Voorwaar, de antichrist draagt een masker. 
En wat uit de mond kwam van de antichrist waren vliegjes, die 

Ebola overbrachten! 

 
Openbaring 13, vers 6 tot en met 9  En het beest opende zijn 

mond tot lasteringen tegen God, om zijn naam te lasteren en zijn 

tent en hen, die in de hemel wonen. En hem werd gegeven om 
tegen de heiligen oorlog te voeren en hen te overwinnen; en hem 

werd macht gegeven over elke stam en natie en taal en volk. En 
allen, die op de aarde wonen, zullen het beest aanbidden, ieder, 

wiens naam niet geschreven is in het boek des levens van het Lam, 
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dat geslacht is, sedert de grondlegging der wereld. Indien iemand 
een oor heeft, hij hore. 

 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 
verdween. 

 
SHALOM 

 

 
 

Ongedierte te koop als vleesvervanging! 
 
OPENBARENDE BOODSCHAP VAN GOD: DOOR DE TOTALE 

OVERNAME ZAL MEN MEER EN MEER OVERGAAN NAAR 
SATANISCHE MAALTIJDEN. ER WORDT ECHTER GEZEGD: “DIT IS 

ALS MIDDEL, ALS OPLOSSING, TEGEN DE VOEDSELSCHAARSTE EN 

KLIMAATOPWARMING!” 
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Op 18 september 2014 bracht een engel 
van God, een bode engel Gods, woord voor woord de volgende 

boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.  

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, ik ben de bode engel Gods 
en mijn naam is Lovesadai.  

 

Voorwaar, houd gij ook van lekker eten? 
 

Mattheüs 3, vers 4  Hij nu, Johannes, droeg een kleed van 
kameelhaar en een lederen gordel om zijn lendenen; “niet echt de 

nieuwste modetrend!” en zijn voedsel bestond uit sprinkhanen en 

wilde honing. 
 

Voorwaar, samen gezellig eten had voor Gods volk een diepe 

betekenis. 
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Het zorgde ook voor vriendschap en zorgde voor een wederkerige 
relatie. Voorwaar, stel dat Johannes u uitnodigde voor een maaltijd 

in zijn tijd, en houdt u zijn voedsel voor met levende dieren. Wat 

zou u dan zeggen? Zou u zeggen: “Ik ga naar de snackbar”? 
Slecht nieuws, want die waren er niet. Voorwaar, in sommige 

landen eet men ratten, wormen, slangen, vleermuizen, honden, 
katten, vogels, mieren, spinnen, enzovoorts. Men weet niet altijd 

wat de andere eet, als men u uitnodigt. 

 
Openbaring 3, vers 20  Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Indien 

iemand naar mijn stem hoort en de deur opent, Ik zal bij hem “of 
haar” binnenkomen en maaltijd met hem “of haar” houden en hij 

“of zij” met Mij. 

 
Voorwaar, men wil in de Belgische supermarkten spoedig 

beginnen in oktober met de verkoop van: 
insectenschnitzels, insectenhamburgers, buffalo wormen, larven en 

kevers, en nuggets en gehaktballen uit meelwormen! Voorwaar, 

ook Nederland en sommige andere landen maken kennis met de 
Insecta producten. Ook andere diersoorten, zoals slangenvlees 

en rattenvlees, en ook andere vleessoorten, wil men invoeren voor 

verkoop, zelfs vleermuizenvlees! “Dit als middel”, zal men zeggen, 
“tegen de voedselschaarste en klimaatopwarming”. Door de totale 

overname zal men meer en meer overgaan naar dit soort 
satanische maaltijden! Voorwaar, kijk dus altijd goed uit wat u eet 

op aarde.  

 
De hemelse maaltijden en het hemelse driegangenmenu in 

de hemel zullen echter een genot zijn voor de kinderen 
Gods! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 

verdween. 
 

 

 

Zo spreekt de HEER! 
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Wie een oor heeft die hore: Open uw hart en uw geest! Welzalig is 
de mens, die naar Mij luistert, en bereid is om te luisteren en 

hetgene doet, wat Ik van u vraag! Zo spreekt de HEER! 

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Ik ben profeet Benjamin Cousijnsen. Op 

18 september 2014 kreeg ik de volgende boodschap van een bode 
engel Gods, die ik graag met u wil delen.  

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare, almachtige naam van 

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Pedasa 

en ben een bode engel Gods.  
 

Voorwaar, Hij, uw Rabboeni, uw Meester, de Koning der 
koningen, wil u danken voor uw bereidheid om de volle 

waarheid, het evangelie en de boodschappen Gods, Zijn 

woorden die doorgegeven zijn aan de bode engelen Gods en 
aan profeet Benjamin Cousijnsen, te delen met uw naaste. 

Wie een oor heeft, die hore! Open uw hart en uw geest. Welzalig is 

hij, de mens, die naar Mij luistert en bereid is om te luisteren en 
hetgene doet, wat Ik van u vraag. Zo spreekt de Heer Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus.  
 

Deel deze website: www.evangelicalendtimemachine.com 

Voorwaar, Ik de Here heb u een waardevolle schat gegeven in uw 
hart en geest, een gave tot uw versterking voor uzelf! En ieder, die 

horen wil: het geloof is een kracht Gods tot behoud voor eenieder 
die gelooft! Immers, allen die door de Heilige Geest geleid worden, 

weten dat profeet Benjamin Gods ware eindtijdprofeet is. Voorwaar, 

zwijg niet over uw Rabboeni, uw Heer Yeshua HaMashiach, Jezus 
Christus! Zo spreekt de Heer. Zeg straks niet: “Ik had geen tijd 

voor u, Heer. Ik was druk, druk, druk!”  

Voorwaar, een geestelijk mens, die 100% achter de boodschappen 
Gods staat, bezit de kennis van de Heilige Geest Gods. 

 
1 Korinthiërs 3, vers 8 en 9  Wie plant en wie begiet, staan 

gelijk; alleen zal elk zijn eigen loon krijgen naar zijn eigen werk. 

http://www.evangelicalendtimemachine.com/
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Want Gods medearbeiders zijn wij; Gods akker, Gods bouwwerk zijt 
gij. 

 

Voorwaar, het boek ‘RUACHA, YESHU, SHALOM!’ is 
verkrijgbaar als boek en als e-book, in het Engels en in het 

Nederlands. 
In het e-book lopen de boodschappen gewoon door. 

De bode engel Gods sprak verder: Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, 

Shalom! en verdween. 

 

 

 

Zie uit naar uw zegen en wees sterk! 
 

Sterkende boodschap Gods: Wees sterk! Uw strijd is niets 
vergeleken met wat u in de hemel ontvangen zal! 

 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Op 19 september 2014 bracht een bode 
engel van God woord voor woord de volgende boodschap over aan 

eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus.  
 

Voorwaar, 
 

1 Korinthiërs 6, vers 3  Weet gij niet, dat wij over engelen 

oordelen zullen? Hoeveel te meer dan over alledaagse dingen? 
1 Korinthiërs 4, vers 7  Want wie onderscheidt u? En wat hebt gij, 

dat gij niet ontvangen hebt? En indien gij het dan ontvangen hebt, 

wat beroemt gij u, alsof gij het niet ontvangen hadt?    
1 Korinthiërs 15, vers 46  Doch het geestelijke komt niet eerst, 

maar het natuurlijke, en daarna het geestelijke. 
 

Voorwaar, ik kom als een bode engel Gods. 
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1 Korinthiërs 15, vers 40 en vers 41  Er zijn hemelse en aardse 

lichamen, maar de glans der hemelse is anders dan die der aardse. 

De glans der zon is anders dan die der maan en der sterren, want 
de ene ster verschilt van de andere in glans. 

 
Voorwaar, mijn naam is Mèon. 

 

Prijs Adonai, El Elohím, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus! 
 

Sirach 30, vers 21 tot en met 23  Geef je niet over aan verdriet 
en kwel jezelf niet met gepieker. Blijdschap doet een mens leven, 

en een vrolijk mens leeft lang. Ontspan je, spreek jezelf moed in en 

houd verdriet op een afstand, want verdriet heeft velen te gronde 
gericht en dient geen enkel doel.  

 
Voorwaar, Baruch Ha Ba B’shem Adonai! 

 

Hebreeën 1, vers 8 en 9  Maar van de Zoon: Uw troon, o God, is 
in alle eeuwigheid en de scepter der rechtmatigheid is de scepter 

van zijn koningschap. Gerechtigheid hebt Gij liefgehad en 

ongerechtigheid hebt Gij gehaat; daarom heeft U, o God, uw God 
met vreugdeolie gezalfd boven uw deelgenoten.  

 
Voorwaar, gij daar die nu luistert, zie uit naar uw zegen! 

 

Psalm 13, vers 6  Ik echter vertrouw op uw goedertierenheid, 
over uw verlossing juicht mijn hart. Ik wil de HERE zingen, omdat 

Hij mij heeft welgedaan.  
Psalm 14, vers 6  Het voornemen van de ellendige kunt gij wel 

beschamen, maar de HERE is zijn toevlucht.  

 
Voorwaar, gij hebt het niet makkelijk met uw ongelovige 

man en kinderen. 

 
Openbaring 22, vers 14  Zalig zij, die hun gewaden wassen, 

opdat zij recht mogen hebben op het geboomte des levens en door 
de poorten ingaan in de stad. 
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Voorwaar, Esther, Irma, Karin, Carola, Minette, hoor naar 
Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. 

Wees sterk! 

 
Klaagliederen 3, vers 25 en 26  Goed is de HERE voor wie Hem 

verwachten, voor de ziel die Hem zoekt; goed is het, in stilheid te 
wachten op het heil des HEREN. 

 

Uw strijd is niets vergeleken met wat u in de hemel 
ontvangen zal. 

Laat uw licht niet doven! 
 

Johannes 8, vers 12  Wederom dan sprak Jezus tot hen en zeide: 

Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de 
duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben. 

Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld 
gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een 

ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. 

Johannes 3, vers 35 en 36  De Vader heeft de Zoon lief en heeft 
Hem alles in handen gegeven. Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig 

leven; doch wie aan de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet 
zien, maar de toorn Gods blijft op hem. 

 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en 
verdween. 

 
En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! God zegene u 

 

 
 

 

Vertel dat Yeshua HaMashiach leeft! 
 

Ook deze boodschap is woord voor woord door een bode engel van 

God gebracht! Afgelopen weekend waren Benjamin en Marta in 
Duitsland; daar konden ze getuigen dat Jezus Christus, Yeshua 
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HaMashiach, leeft! De Heilige Geest zorgde ervoor dat zij geleid 
werden ook in het Duits te spreken. Alle dank en glorie en 

aanbidding behoren Hem toe! 

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 19 september 2014 bracht een bode 

engel Gods de volgende boodschap over aan eindtijdprofeet 
Benjamin Cousijnsen.  

 
Shalom! 

 

Sirach 51, vers 23  Kom naar mij toe, onwetenden, en vestig je in 
mijn leerhuis.  

 
Ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus. 

Voorwaar, ik ben een bode engel Gods. 
 

Hebreeën 5, vers 13 en 14  Want ieder, die nog van melk leeft, 

heeft geen weet van de rechte prediking: hij is nog een zuigeling. 
Maar de vaste spijs is voor de volwassenen, die door het gebruik 

hun zinnen geoefend hebben in het onderscheiden van goed en 
kwaad. 

 

Baruch 3, vers 27  Maar hen heeft God niet uitgekozen, aan hen 
heeft hij de weg naar de kennis niet onthuld.  

Baruch 3, vers 28  Door gebrek aan inzicht gingen zij ten onder, 
hun dwaze gedrag bracht hen ten val.  

 

Voorwaar, bezoek de Evangelicalendtimemachine.com en 
luister eens naar de boodschappen Gods. 

Voorwaar, laatst waren profeet Benjamin Cousijnsen en zijn vrouw, 

in Duitsland, een dag in Gladbeck in een hotel. Daar konden ze in 
de ochtend getuigen, wat Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, deed 

in hun leven. Ook in Oberhausen hebben profeet Benjamin en Marta 
reclame gemaakt met de website T-shirts in een heel groot 

winkelcentrum. Voorwaar, hebben ze kunnen getuigen op een 

http://www.evangelicalendtimemachine.com/
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rommelmarkt tegen een aardige man van Indiase nationaliteit. Ook 
hadden ze een gesprek met een taxichauffeur. Voorwaar,  

 

Lees voor: Hebreeën 10, vers 22 tot en met 24  Laten wij 
toetreden met een waarachtig hart, in volle verzekerdheid des 

geloofs, met een hart, dat door besprenging gezuiverd is van besef 
van kwaad, en met een lichaam, dat gewassen is met zuiver water. 

Laten wij de belijdenis van hetgeen wij hopen onwankelbaar 

vasthouden, want Hij, die beloofd heeft, is getrouw. En laten wij op 
elkander acht geven om elkaar aan te vuren tot liefde en goede 

werken. 
Hebreeën 9, vers 14 en 15  Hoeveel te meer zal het bloed van 

Christus, die door de eeuwige Geest Zichzelf als een smetteloos 

offer aan God gebracht heeft, ons bewustzijn reinigen van dode 
werken, om de levende God te dienen? En daarom is Hij de 

middelaar van een nieuw verbond, opdat, nu Hij de dood had 
ondergaan om te bevrijden van de overtredingen onder het eerste 

verbond, de geroepenen de belofte der eeuwige erfenis ontvangen 

zouden. 
 

Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, 

dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die 
in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. 

Johannes 10, vers 25  Jezus antwoordde hun: Ik heb het u gezegd 
en gij gelooft het niet; de werken, die Ik doe in de naam mijns 

Vaders, die getuigen van Mij. 

Johannes 12, vers 48  Wie Mij verwerpt en mijn woorden niet 
aanneemt, heeft een, die hem oordeelt: het woord, dat Ik heb 

gesproken, dat zal hem oordelen ten jongsten dage. 
Johannes 14, vers 6  Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de 

waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij. 

 
Voorwaar, de Heilige Geest heeft ervoor gezorgd, dat profeet 

Benjamin en Marta geleid werden, ook in het Duits te 

spreken! 
Zo waren ze ook in Veldhuizen.  

 
Voorwaar, maak gebruik van uw mond! 
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En vertel dat Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, leeft. Alle dank 
en glorie en aanbidding behoren Hem toe! 

Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween. 

 
SHALOM 

 
 

 

Als helden zijn zij heengegaan! 
 

Zo spreekt Yeshua HaMasiach, Jezus Christus, tot u: Voorwaar, Ik 

heb de sleutels van de Dood! Velen wandelen nu in witte klederen, 
omdat zij het waardig zijn! Voorwaar, ook rusten sommigen, totdat 

men geroepen wordt. 
 

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 22 september 2014 bracht een engel 

des Heren de volgende boodschap Gods, woord voor woord, over 

aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Kadosh, 
kadosh, kadosh, heilig, heilig, heilig zijn deze woorden, en 

waarachtig.  
 

Luister getrouw naar wat ik, Michaël, de bode engel Gods 

gesproken heb tot Zijn ware geliefde profeet Benjamin 
Cousijnsen.  

Zo spreekt Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, tot u. 
 

Openbaring 1, vers 8  Ik ben de alfa en de omega, zegt de Here 

God, die is en die was en die komt, de Almachtige. 
 

Voorwaar, ik heb de sleutels van de Dood! 

Vele wandelen nu in witte klederen, omdat zij het waardig zijn. 
Voorwaar, ook rusten sommigen, totdat men geroepen wordt.  
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Openbaring 6, vers 9  En toen Hij het vijfde zegel opende, zag ik 

onder het altaar de zielen van hen, die geslacht waren om het 

woord van God en om het getuigenis, dat zij hadden.  
 

Voorwaar, als helden zijn zij heengegaan. 
En hun ziel werd weggenomen, voordat men gedood werd, opdat 

satan geen voordeel op hen zou behalen! 

 
Openbaring 6, vers 10 en 11  En zij riepen met luider stem en 

zeiden: Tot hoelang, o heilige en waarachtige Heerser, oordeelt en 
wreekt Gij ons bloed niet aan hen, die op de aarde wonen? En aan 

elk hunner werd een wit gewaad gegeven, en hun werd gezegd, dat 

zij nog een korte tijd moesten rusten, totdat ook het getal vol zou 
zijn van hun mededienstknechten en hun broeders, die gedood 

zouden worden evenals zij.   
 

1 Petrus 3, vers 14 tot en met 19  Al moest gij lijden om de 

gerechtigheid, toch zijt gij zalig. Doch vreest niet voor hun dreiging, 
en laat u niet verschrikken. Maar heiligt de Christus in uw harten 

als Here, altijd bereid tot verantwoording aan al wie u rekenschap 

vraagt van de hoop, die in u is, doch met zachtmoedigheid en 
vreze, en met een goed geweten, opdat bij al het kwaad, dat men 

van u spreekt, zij, die uw goede wandel in Christus smaden, 
beschaamd gemaakt worden. Want het is beter te lijden, indien de 

wil van God dit eist, goed doende dan kwaad doende. Want ook 

Christus is eenmaal om de zonden gestorven als rechtvaardige voor 
onrechtvaardigen, opdat Hij u tot God zou brengen: Hij, die gedood 

is naar het vlees, maar levend gemaakt naar de geest, in welke Hij 
ook heengegaan is en gepredikt heeft aan de geesten in de 

gevangenis. 

1 Petrus 4, vers 12 tot en met 19  Geliefden, laat de vuurgloed, die 
tot beproeving dient, u niet bevreemden, alsof u iets vreemds 

overkwame. Integendeel, verblijdt u naarmate gij deel hebt aan het 

lijden van Christus, opdat gij u ook met vreugde zult mogen 
verblijden bij de openbaring zijner heerlijkheid. Indien gij door de 

naam van Christus smaad lijdt, zijt gij zalig, daar de Geest der 
heerlijkheid en de Geest Gods op u rust. Laat dus niemand uwer 

moeten lijden als moordenaar, of dief, of boosdoener, of als een 
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bemoeial. Indien hij echter als Christen lijdt, dan schame hij zich 
niet, maar verheerlijke God onder die naam. Want het is nu de tijd, 

dat het oordeel begint bij het huis Gods; als het bij ons begint, wat 

zal het einde zijn van hen, die ongehoorzaam blijven aan het 
evangelie Gods? En indien de rechtvaardige ternauwernood 

behouden wordt, waar zal dan de goddeloze en zondaar 
verschijnen? Laten derhalve ook zij, die naar de wil van God lijden, 

hun zielen aan de getrouwe Schepper overgeven, steeds het goede 

doende. 
 

Voorwaar, 
 

Jakobus 4, vers 10  Vernedert u voor de Here, en Hij zal u 

verhogen. 
 

1 Petrus 2, vers 21 tot en met 25  Want hiertoe zijt gij 
geroepen, daar ook Christus voor u geleden heeft en u een 

voorbeeld heeft nagelaten, opdat gij in zijn voetstappen zoudt 

treden; die geen zonde gedaan heeft en in wiens mond geen 
bedrog is gevonden; die, als Hij gescholden werd, niet terugschold 

en als Hij leed, niet dreigde, maar het overgaf aan Hem, die 

rechtvaardig oordeelt; die zelf onze zonden in zijn lichaam op het 
hout gebracht heeft, opdat wij, aan de zonden afgestorven, voor de 

gerechtigheid zouden leven; en door zijn striemen zijt gij genezen. 
Want gij waart dwalende als schapen, maar thans hebt gij u 

bekeerd tot de herder en hoeder van uw zielen. 

 
Voorwaar, wat men ook zei en deed, elk lichaamsdeel riep 

uit naar de enige volle Waarheid: Yeshua HaMashiach, Jezus 
Christus! 

 

Johannes 14, vers 6  Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de 
waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij.  

Johannes 10, vers 27 tot en met 30  Mijn schapen horen naar mijn 

stem en Ik ken ze en zij volgen Mij, en Ik geef hun eeuwig leven en 
zij zullen voorzeker niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand 

zal ze uit mijn hand roven. Wat mijn Vader Mij gegeven heeft, gaat 
alles te boven en niemand kan iets roven uit de hand mijns Vaders. 

Ik en de Vader zijn één. 
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Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 
wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 

naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het 

licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever 
gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want 

een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het 
licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de 

waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat 

zij in God verricht zijn. 
 

Voorwaar, Christenhaters, Hoor! 
 

Johannes 4, vers 22  Gij aanbidt, wat gij niet weet; wij 

aanbidden, wat wij weten, want het heil is uit de Joden. 
 

De enige god van haat, geweld, oorlog, vergelding, jaloezie 

en Christenvervolging is satan zelf! 
Voorwaar! O wee, degene die zijn handen uitstrekt naar de 

kinderen Gods! 
 

Openbaring 17, vers 14  Dezen zullen oorlog voeren tegen het 

Lam, maar het Lam zal hen overwinnen – want Hij is de Here der 
heren en de Koning der koningen – en zij, die met Hem zijn, de 

geroepenen en uitverkorenen en gelovigen. 
 

Voorwaar, onverwachts, op het moment dat men het niet 

verwacht, zijn zij, die in de waarheid waren en het niet 
opgaven, weggenomen, wereldwijd! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel des Heren, 

de bode engel Gods, en verdween. 
 

SHALOM 
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Voor wie gelooft en zich laat dopen! 
 

Boodschap Gods: je bent een wederom geboren Christen geworden, 

maar een kind van God zijn betekent ook ernaar 
handelen! Voorwaar, het verleden is nu voorbij. Leef in het heden 

en geloof Zijn beloften en... u moet uw relatie niet kapot laten 

maken door uw naaste! 
 

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 23 september 2014 bracht een bode 

engel van God, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, woord voor 
woord deze boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin 

Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Lovesadai en 
ik ben een bode engel Gods.  

 

Voorwaar, nu ben jij Christen en wederom geboren.  
Je hebt je voor 100% nu overgegeven en bent een verbond 

aangegaan. Dat betekent ook, dat jij belooft om Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus, gelukkig te maken. Voorwaar, Zijn 
liefde voor jou is meer dan gisteren! 

 
Johannes 10, vers 27 tot en met 30  Mijn schapen horen naar 

mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij, en Ik geef hun eeuwig 

leven en zij zullen voorzeker niet verloren gaan in eeuwigheid en 
niemand zal ze uit mijn hand roven. Wat mijn Vader Mij gegeven 

heeft, gaat alles te boven en niemand kan iets roven uit de hand 
mijns Vaders. Ik en de Vader zijn één. 

 

Voorwaar, het verleden is voorbij! 
Leef in het heden en geloof in Zijn beloften.  

 

Johannes 3, vers 7  Verwonder u niet, dat Ik u gezegd heb: 
Gijlieden moet wederom geboren worden. 
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En vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn 
eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem 

gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. 

 
Openbaring 19, vers 8  En haar is gegeven zich met blinkend en 

smetteloos fijn linnen te kleden, want dit fijne linnen zijn de 
rechtvaardige daden der heiligen. 

 

Voorwaar, nu jij een soort huwelijksverbond bent 
aangegaan, sta je blinkend wit, blanco, in het boek des 

hemels vermeld en is het verleden uit! 
Voorwaar, een relatie aangaan met Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus, houdt ook in, dat je niet meer alleen, maar samen in Zijn 

liefde, een probleem oplost. En Zijn liefde is groot en geduldig met 
jou! 

 
Galaten 5, vers 22  Maar de vrucht van de Geest is liefde, 

blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, 

trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. 
En vers 24 en 25  Want wie Christus Jezus toebehoren, hebben het 

vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. Indien wij 

door de Geest leven, laten wij ook door de Geest het spoor houden.  
En vers 18  Indien gij u echter door de Geest laat leiden, dan zijt gij 

niet onder de wet. 
 

Voorwaar, een kind van God zijn betekent ook ernaar 

handelen! 
Een trouwbelofte van de wereld naar elkaar toe, tegenover God, 

wordt vaak ongestraft verbroken. Het moet zijn: beloofd is beloofd 
tegenover God. Zwijg liever anders! Voorwaar, voor God is het: laat 

uw verbond, dat u met Hem aangaat, ook daadwerkelijk Ja zijn. En 

verbreek de doop eed en uw relatie niet, nadat u wederom geboren 
bent, want het blijft niet ongestraft. Voorwaar, satan haat het, als 

men voor de volle 100% kiest voor Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus, omdat hij weet dat hij u kwijt is!  
Toch moet u uw relatie niet kapot laten maken door uw naaste. 
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Jozua 1, vers 9  Heb Ik u niet geboden: wees sterk en moedig? 
Sidder niet en word niet verschrikt, want de HERE, uw God, is met 

u, overal waar gij gaat. 

 
Romeinen 8, vers 25 tot en met 27  Indien wij echter hopen op 

hetgeen wij niet zien, verwachten wij het met volharding. En 
evenzo komt de Geest onze zwakheid te hulp; want wij weten niet 

wat wij bidden zullen naar behoren, maar de Geest zelf pleit voor 

ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En Hij, die de harten 
doorzoekt, weet de bedoeling des Geestes, dat Hij namelijk naar de 

wil van God voor heiligen pleit. 
En vers 31  Wat zullen wij dan van deze dingen zeggen? Als God 

vóór ons is, wie zal tegen ons zijn?  

En vers 35 tot en met 39  Wie zal ons scheiden van de liefde van 
Christus? Verdrukking of benauwdheid, of vervolging of honger, of 

naaktheid, of gevaar, of het zwaard? Gelijk geschreven staat: Om 
Uwentwil worden wij de ganse dag gedood, wij zijn gerekend als 

slachtschapen. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars 

door Hem, die ons heeft liefgehad. Want ik ben verzekerd, dat noch 
dood noch leven, noch engelen noch machten, noch heden noch 

toekomst, noch krachten, noch hoogte noch diepte, noch enig 

ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke 
is in Christus Jezus, onze Here.  

 
Voorwaar, Hij die in u is, is groter dan wie in de wereld is! 

 

Job 22, vers 27 tot en met 28  Als gij tot Hem bidt, zal Hij u 
verhoren, en gij zult Hem uw geloften betalen. Wanneer gij tot iets 

besluit, dan komt het tot stand, en op uw wegen straalt het licht.  
Job 23, vers 10 tot en met 14  Want Hij weet, hoe mijn wandel is; 

toetste Hij mij, ik kwam als goud te voorschijn. Mijn voet bleef vast 

in zijn spoor, ik hield zijn weg zonder af te buigen; het gebod zijner 
lippen deed ik niet wijken, in mijn binnenste verborg ik de woorden 

van zijn mond. Maar Hij blijft Zichzelf gelijk – wie kan Hem keren? 

Wat Hij begeert, voert Hij uit. Want Hij zal volbrengen wat over mij 
beschikt is, en vele dergelijke dingen heeft Hij in de zin.  

 
Voorwaar, de liefde van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, 

overwint alles! 
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Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 
verdween. 

 

 
 

Halleluja, Rosh Hashanah! 
 
De Heer doorgrondt uw hart. Zijn uw motieven zuiver en staat u 

werkelijk klaar om mee te gaan? Wees elke dag Rapture ready! 
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 23 september 2014, op de avond, 
werd de volgende boodschap Gods woord voor woord overgebracht 

door een bode engel van de almachtige God, de God van Abraham, 

Izaäk en Jakob, aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus.  

 

Voorwaar, halleluja, Rosh Hashanah! 
Ik ben de bode engel des Heren en mijn naam is Rubení. Voorwaar, 

kadosh, heilig is uw Rabboeni, uw Meester, uw enige Koning der 

koningen!  
 

Voorwaar, op Rosh Hashanah geven velen hun leven aan 
Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, en laten zich zelfs 

dopen. 

Want stel je eens voor dat Hij zou komen! Voorwaar, en op Jom 
Kipoer kiezen velen ervoor, om naar de kerk te gaan, of bij elkaar 

te komen, en om dan pas hun zonden te belijden. Dan komt het 
hen pas uit. Voorwaar, en als men mag weten, wanneer Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus, komt op de wolken met macht en 

majesteit en glorie, dan bekeren duizenden zich opeens en gaan 
snel een relatie aan met Yeshua HaMashiach, Jezus Christus! 

Voorwaar, men vergeet nog wel eens, dat Yeshua HaMashiach, 

Jezus Christus, elke gedachte kent en weet hoe sluw u bent! 
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Genesis 6, vers 11 en 12  De aarde nu was verdorven voor Gods 
aangezicht, en de aarde was vol geweldenarij. En God zag de aarde 

aan, en zie, zij was verdorven, want al wat leeft had zijn weg op de 

aarde verdorven. 
En vers 5 en 6  Toen de HERE zag, dat de boosheid des mensen 

groot was op de aarde en al wat de overleggingen van zijn hart 
voortbrachten te allen tijde slechts boos was, berouwde het de 

HERE, dat Hij de mens op de aarde gemaakt had, en het smartte 

Hem in zijn hart. 
 

Voorwaar, het zal u verbazen wanneer gij luistert naar de 
boodschap van 25 oktober 2013, met de titel:  

‘Openbaring: Wat net na de Rapture / Opname gebeurt!’ Ook zeg ik 

u: 
 

2 Timotheüs 2, vers 1 en 2  Gij dan, mijn kind, wees krachtig in 
de genade van Christus Jezus, en wat gij van mij gehoord hebt 

onder vele getuigen, vertrouw dat toe aan vertrouwde mensen, die 

bekwaam zullen zijn om ook anderen te onderrichten. 
 

Voorwaar, het gaat er niet om, wanneer Yeshua HaMashiach, 

Jezus Christus, komt, maar om hoe uw gedachten en uw hart 
en relatie met Hem zijn! 

Zou Hij nu komen op Rosh Hashanah, dan zouden velen er niet bij 
zijn, vanwege hun opgevoerde toneelstuk en gedrag. Voorwaar, sta 

elke dag Rapture ready, klaar! 

 
Hebreeën 1, vers 7, 8 en 9  En van de engelen zegt Hij: Die zijn 

engelen maakt tot winden en zijn dienaars tot een vuurvlam; maar 
van de Zoon: Uw troon, o God, is in alle eeuwigheid en de scepter 

der rechtmatigheid is de scepter van zijn koningschap. 

Gerechtigheid hebt Gij liefgehad en ongerechtigheid hebt Gij 
gehaat; daarom heeft U, o God, uw God met vreugdeolie gezalfd 

boven uw deelgenoten.  

 
Voorwaar, maak u klaar en dank voor dit uitstel, en maak uw 

wegen recht! 
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Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, 
dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die 

in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. 

 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 

verdween. 
 

 

 

Op naar de wereldtop! 
 

Boodschap Gods: zoals satan ooit een meester was in de hemel met 
muziek en de top wou bereiken, zo misleidt hij nu de wereld en 

bespeelt hen! 
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 25 september 2014 bracht een engel 
des Heren woord voor woord, namens de God van Abraham, Izaäk 

en Jakob, de volgende waarschuwende, openbarende boodschap 

Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Siloam en ik 
ben een bode engel Gods.  

 
Voorwaar, op 10 september 2014 is aan u geopenbaard, dat 

de Verenigde Staten van Amerika spoedig een zware klap te 

verdragen zal hebben. 
Voorwaar, zoals satan ooit een meester was in de hemel met 

muziek, en de top wou bereiken, zo misleidt hij nu de wereld en 
bespeelt hen!  

 

Voorwaar! 
Op 17 september 2014 heeft profeet Benjamin Cousijnsen het ook 

over de kenmerken van de antichrist gehad, en dat hij, van de ene 

op de andere dag, opeens een hele andere positie kan aannemen.  
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Voorwaar, in het Hebreeuws betekent Barack Obama in 
codenaam: bliksem, het beest, satan. 

Voorwaar, en op 27 april 2014 werd u geopenbaard, dat Rusland uit 

is op een derde wereldoorlog. Dit is de volle waarheid, omdat de 
gevallen engelen de wereld aan het bewerken zijn. En het doel is 

om alle landen tegen elkaar op te zetten!  
 

Voorwaar, wie liet moderne galgen transporteren naar FEMA 

kampen? 
Wie wou baby’s bij de geboorte chippen met een RFID-chip? En van 

wie kwam het idee van het chippen af, denkt u? 
Juist, van satan! 

 

Openbaring 13, vers 16 tot en met 17  En het maakt, dat aan 
allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en 

de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op 
hun voorhoofd, en dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het 

merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam 

heeft. 
 

Voorwaar, laat de satan u geopenbaard zijn! 

 
2 Korinthiërs 11, vers 13 tot en met 15  Want zulke lieden zijn 

schijn-apostelen, bedrieglijke arbeiders, die zich voordoen als 
apostelen van Christus. Geen wonder ook! Immers, de satan zelf 

doet zich voor als een engel des lichts. Het is dus niets bijzonders, 

indien ook zijn dienaren zich voordoen als dienaren der 
gerechtigheid; maar hun einde zal zijn naar hun werken. 

 
Voorwaar, de satan zegt: “Er kan niet onderhandeld worden 

met dit kwaad”. 

Voorwaar, wie kreeg er een onderscheiding voor de buitengewone 
inspanningen voor de vrede? 

Het was Obama. En wie wil, dat iedereen wordt voorzien van een 

chip via vaccinatie om Ebola tegen te gaan? 
Voorwaar, de antichrist speelt een spel! 

 
Openbaring 13, vers 3 en 4  En ik zag een van zijn koppen als 

ten dode gewond, en zijn dodelijke wond genas; en de gehele aarde 
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ging het beest met verbazing achterna, en zij aanbaden de draak, 
omdat hij aan het beest de macht gegeven had, en zij aanbaden 

het beest, zeggende: Wie is aan het beest gelijk? en: Wie kan er 

oorlog tegen voeren? 
En vers 7 en 8  En hem werd gegeven om tegen de heiligen oorlog 

te voeren en hen te overwinnen; en hem werd macht gegeven over 
elke stam en natie en taal en volk. En allen, die op de aarde wonen, 

zullen het beest aanbidden, ieder, wiens naam niet geschreven is in 

het boek des levens van het Lam, dat geslacht is, sedert de 
grondlegging der wereld. 

De bode engel Gods sprak verder, 
 

Voorwaar, aan de vrucht herkent men het beest! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 
verdween. 

 
 

 

Wanneer de een zegt, "Ik ben van Paulus", en 

de ander, "Ik van Apollos"! 
 

Vermanende boodschap Gods: Voorwaar, niemand is meer dan een 
ander, en als Hij u samenbracht, waar dan ook, dan zeg ik u: Werk 

samen, wees een team en oordeel niet! 

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Ik ben profeet Benjamin Cousijnsen. Op 

25 september 2014 kreeg ik de volgende boodschap van een bode 
engel Gods, die ik graag met u wil delen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Rafaël en ik 

ben een bode engel Gods.  
 

Luister, wat is teamwork? 

Is dat niet een team, waar je op aan kunt? 
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1 Korinthiërs 3, vers 2 tot en met 9  Melk heb ik u gegeven, 
geen vast voedsel, want dat kondt gij nog niet verdragen. Ja, dat 

kunt gij ook nu nog niet, want gij zijt nog vleselijk. Want als er 

onder u nijd en twist is, zijt gij dan niet vleselijk, en leeft gij niet als 
onveranderde mensen? Want wanneer de een zegt: Ik ben van 

Paulus; en de ander: Ik van Apollos; zijt gij dan niet onveranderde 
mensen? Wat is dan Apollos? Of wat is Paulus? Dienaren, door wie 

gij tot geloof gekomen zijt, en wel zoals de Here dit aan een ieder 

geschonken heeft. Ik heb geplant, Apollos heeft begoten, maar God 
gaf de wasdom. “Begrijpt gij deze boodschap wel?” Daarom, 

noch wie plant, noch wie begiet, betekent iets, maar God, die de 
wasdom geeft. Wie plant en wie begiet, staan gelijk; alleen zal elk 

zijn eigen loon krijgen naar zijn eigen werk. Want Gods 

medearbeiders zijn wij; Gods akker, Gods bouwwerk zijt gij. 
 

Voorwaar, niemand is meer dan de ander! 
En als Hij u samenbracht als team, waar dan ook!, dan zeg ik u: 

Werk samen. 

 
Johannes 13, vers 34 en 35  Een nieuw gebod geef Ik u, dat gij 

elkander liefhebt; gelijk Ik u liefgehad heb, dat gij ook elkander 

liefhebt. Hieraan zullen allen weten, dat gij discipelen van Mij zijt, 
indien gij liefde hebt onder elkander. 

 
Mattheüs 7, vers 12  Alles nu wat gij wilt, dat u de mensen doen, 

doet gij hun ook aldus: want dit is de wet en de profeten. 

 
Wees één team en oordeel niet. 

Maak uw probleem in orde, voordat het nacht is! Bemoedig 
elkander en laat geen distels aan u groeien. Ook zeg ik u,  

 

Lees voor uzelf: Mattheüs 6, vers 22 en Mattheüs 7, vers 1 tot 
en met 6   

 

Voorwaar, maak van uw team een powerteam, dat geen 
melk blijft drinken en geen vast voedsel kan verdragen! 

Als men mensen naar Christus wil brengen, moet men eerst één 
zijn als team, en een voorbeeld voor elkaar en de wereld. Overdenk 

dit! 
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Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 
verdween. 

 

 
 

Let op de signalen! 
 
Boodschap Gods, overgeleverd aan profeet Benjamin Cousijnsen op 

26 september 2014. De wereld is op het punt gekomen van de 
meest spannende tijd; dit geloven ook de niet-gelovigen! Voorwaar, 

het zijn duidelijke signalen. Voorwaar, verkondig het evangelie nu 

het nog kan! 
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Op 26 september 2014 bracht een engel 
des Heren woord voor woord de volgende boodschap Gods over, 

namens de God van Abraham, Izaäk en Jakob, aan eindtijdprofeet 
van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, kadosh, kadosh, kadosh, ja, 

heilig is Hij, uw Rabboeni, uw Meester! Voorwaar, mijn naam is 

Rimmonja en ben een bode engel Gods. 
 

Voorwaar, zelfs niet-gelovigen voelen in hun geest en zien, 
dat de wereld telkens de hand Gods moet voelen, voordat ze 

het doorhebben dat de rampen, zoals aardbevingen en zo 

meer, geen toeval zijn. 
En men ziet ook, dat alles vervuld wordt wat voorzegd is door Gods 

ware geliefde eindtijdprofeet. De wereld is op het punt aangekomen 
van de meest spannende tijd! Dit geloven ook de niet-gelovigen. 

Voorwaar, het zijn duidelijke signalen! Zo staat ook herhaaldelijk in 

de heilige Geschriften: Let op de signalen! Voorwaar, zelfs Elisa 
werd bespot. En men riep: “Kaalkop!”  

 

Lees dit maar voor uzelf in: 2 Koningen 2, vers 23 tot en met 25   
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Voorwaar, ga langs de deuren en vertel in de bus en op 
straat en scholen, waar dan ook, over Yeshua HaMashiach, 

Jezus Christus, en de Evangelicalendtimemachine.com!  

Voorwaar, de vrijheid om de waarheid te spreken in het openbaar 
wordt met de dag meer en meer door satan de kop ingedrukt. En 

velen laten het ook nog eens toe! Voorwaar, verkondig het 
evangelie nu het nog kan, en druk die kop in van die slang, die u 

als Christen wil laten zwijgen! Vertrap die slang in de almachtige 

naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Dans op hem; u 
bent meer dan overwinnaar! Voorwaar, alles neemt heel snel toe in 

de wereld, wat alle verstand te boven gaat! 
 

1 Thessalonicenzen 5, vers 2  Immers, gij weet zelf zeer goed, 

dat de dag des Heren zó komt, als een dief in de nacht. 
En vers 4  Maar gij, broeders, zijt niet in de duisternis, zodat die 

dag u als een dief overvallen zou. 
En vers 8  Maar laten wij, die de dag toebehoren, nuchter zijn, 

toegerust met het harnas van geloof en liefde en met de helm van 

de hoop der zaligheid. 
En vers 11 tot en met 15  Vermaant daarom elkander en bouwt 

elkander op, gelijk gij dit ook doet. Wij verzoeken u, broeders, hen, 

die onder u zich moeite getroosten, die u leiden in de Here en u 
terechtwijzen, te erkennen, en hen zeer hoog te schatten in liefde, 

om hun werk. Houdt vrede onder elkander. Wij vermanen u, 
broeders, wijst de ongeregelden terecht, beurt de kleinmoedigen 

op, komt op voor de zwakken, hebt geduld met allen. Ziet toe, dat 

niemand kwaad met kwaad vergelde, maar jaagt te allen tijde het 
goede na, jegens elkander en jegens allen.  

En vers 19 en 20  Dooft de Geest niet uit, veracht de profetieën 
niet. 

 

Openbaring 22, vers 6 en 7  En Hij zeide tot mij: Deze woorden 
zijn getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der 

profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen 

hetgeen weldra geschieden moet. En zie, Ik kom spoedig. Zalig hij, 
die de woorden der profetie van dit boek bewaart! 
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Voorwaar, twijfelaars kunnen zeggen over de Wederkomst: 
“Immers, gij weet zelf zeer goed, dat de dag des Heren zó 

komt, als een dief in de nacht!” 

Voorwaar, velen begrijpen 1 Thessalonicenzen 5, vers 2 verkeerd. 
Ze zijn zich niet bewust van de tijd! 

 
Daniël 12, vers 9  Maar hij zei: Ga heen, Daniël, want deze dingen 

blijven verborgen en verzegeld tot de eindtijd. 

 
Mattheüs 16, vers 24  Toen zeide Jezus tot zijn discipelen: Indien 

iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelf en neme zijn 
kruis op en volge Mij. 

En vers 26  Want wat zou het een mens baten, als hij de gehele 

wereld won, maar schade leed aan zijn ziel? Of wat zal een mens 
geven in ruil voor zijn leven? 

 
Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld 

gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een 

ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. 
 

Voorwaar, kadosh, heilig is Yeshua HaMashiach, Jezus 
Christus! 

Voordat het ergste komt, zijn de kinderen Gods thuis genomen. Zijt 

gij Rapture ready? 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 

verdween. 

 
 

Wat men zag is realiteit geworden!   
 
Via de media wordt u vertrouwd gemaakt! U was al op de hoogte 

gebracht, maar vergeet dat het nu echt realiteit is geworden. 

Vanwege het leuk vinden, wat er op uw beeldscherm geprojecteerd 
wordt, is alles nu normaal geworden. De Illuminati o.a. bewerkt de 

wereld! 
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Volledige weergave: 

 
Hallo, welkom! Op 29 september 2014 bracht een bode engel van 

de almachtige God, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, woord 
voor woord de volgende boodschap over aan eindtijdprofeet 

Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus.  
 

Voorwaar, een dwaas zal nimmer begrijpen, waarom Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus, de enige weg is voor uw 
behoud. 

 
Psalm 92, vers 7 en 8  Een redeloos mens verstaat het niet, en 

een dwaas begrijpt dit niet: wanneer de goddelozen uitspruiten als 

het groene kruid en alle bedrijvers van ongerechtigheid bloeien – zij 
zullen voor immer verdelgd worden. 

 

Voorwaar, open uw hart, nu het nog niet te laat is, voordat 
uw ziel overgenomen wordt! 

Kies voor Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. 
 

Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, 

dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die 
in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. 

 
Voorwaar, in 2012 zei profeet Benjamin Cousijnsen u ook al, 

dat de wereld van Halloween houdt, van horror en geweld. 

Voorwaar, de Almachtige kent de wensen en gedachten van alle 
harten! U was reeds gewaarschuwd. En ook zei profeet Benjamin, 

dat de totale, ja, totale overname in volle gang is! Men krijgt wat 

men wenst: horror, kannibalisme, ziekten, enzovoorts. Winkels 
verkopen meer en meer horror speelgoed, zodat men er al vroeg 

mee vertrouwd raakt. En men schuwt het al niet meer om zelfs 
mensen te eten, en de mens te behandelen als een 

gebruiksvoorwerp, dat men één keer gebruikt en dan afstoot.  
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Voorwaar, ik ben de bode engel Gods en mijn naam is Silofía.  
 

Voorwaar, satan heeft velen overgenomen, zelfs hun geest!  

Satan maakte u er al meer en meer vertrouwd mee via de media, 
zoals Dracula, zombies, kannibalisme, UFO’s, gevallen engelen, de 

RFID-chip, Nano Nano, Rapture, enzovoorts. Voorwaar, u was dus 
al op de hoogte gebracht, maar vergeet dat het realiteit is. 

Vanwege het leuk vinden, wat er voor uw beeldscherm 

geprojecteerd wordt, is alles nu normaal geworden. De Illuminati 
onder andere bewerkt de wereld!  

 
Mocht de Rapture plaatsvinden, dan weet men alreeds, dat 

de Christenen weggenomen zijn door de ‘bezoekers uit de 

ruimte’. 
En inderdaad, ze zullen het volgende zeggen: “Wij hebben u ervan 

verlost!” wat een grote leugen is. Voorwaar, kies heden voor 
Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Behoud uw ziel en wees 100% 

beschermd, en bedek u onder Zijn kostbaar Bloed. Bouw een relatie 

op nu het nog kan. Belijd uw zonden en bekeer u!  
 

Johannes 17, vers 14  Ik heb hun uw woord gegeven en de 

wereld heeft hen gehaat, omdat zij niet uit de wereld zijn, gelijk Ik 
niet uit de wereld ben. 

En vers 16  Zij zijn niet uit de wereld, gelijk Ik niet uit de wereld 
ben. 

 

Voorwaar, velen zeggen reeds: 
 

Romeinen 7, vers 19 tot en met 21  Want niet wat ik wens, het 
goede, doe ik, maar wat ik niet wens, het kwade, dát doe ik. Indien 

ik nu datgene doe, wat ik niet wens, dan bewerk ík het niet meer, 

maar de zonde, die in mij woont. Zo vind ik dan deze regel: als ik 
het goede wens te doen, is het kwade bij mij aanwezig. 

 

Voorwaar, als men Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, 
afwijst na vele keren, en Hij ziet uw grote afkeer naar Hem 

toe, dan is uw ziel zeker verloren! 
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Romeinen 8, vers 31 tot en met 33  Wat zullen wij dan van deze 
dingen zeggen? Als God vóór ons is, wie zal tegen ons zijn? Hoe zal 

Hij, die zelfs zijn eigen Zoon niet gespaard, maar voor ons allen 

overgegeven heeft, ons met Hem ook niet alle dingen schenken? 
Wie zal uitverkorenen Gods beschuldigen? God is het, die 

rechtvaardigt. 
Romeinen 10, vers 4  Want Christus is het einde der wet, tot 

gerechtigheid voor een ieder, die gelooft. 

 
Laat het zo zijn, dat u zich overgeeft. 

Kies heden satan of Jezus! 
 

Romeinen 8, vers 37 tot en met 39  Maar in dit alles zijn wij 

meer dan overwinnaars door Hem, die ons heeft liefgehad. Want ik 
ben verzekerd, dat noch dood noch leven, noch engelen noch 

machten, noch heden noch toekomst, noch krachten, noch hoogte 
noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van 

de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Here. 

 
Voorwaar, zie deze waarheid onder ogen, en weest niet 

eigenwijs en wreekt uzelf niet! 

 
Romeinen 12, vers 21  Laat u niet overwinnen door het kwade, 

maar overwin het kwade door het goede.   
 

Johannes 10, vers 27 tot en met 30  Mijn schapen horen naar 

mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij, en Ik geef hun eeuwig 
leven en zij zullen voorzeker niet verloren gaan in eeuwigheid en 

niemand zal ze uit mijn hand roven. Wat mijn Vader Mij gegeven 
heeft, gaat alles te boven en niemand kan iets roven uit de hand 

mijns Vaders. Ik en de Vader zijn één. 

 
Voorwaar, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, stoot niet af, 

maar de mens zelf! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en 
verdween. 
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Zijn liefde is een verfrissende liefde! 
 

Bemoedigende boodschap van God: Voorwaar, er wordt om u 

gestreden! En als het tegenzit, zal Hij u bemoedigen door Zijn 
heilige Geschriften heen en u kracht geven! 

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op dinsdag 30 september 2014 werd de 

volgende boodschap Gods overgebracht door een bode engel van 

God aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.  
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus.  

 

Voorwaar, voorwaar, Zijn liefde is een verfrissende liefde. 
 

Psalm 22, vers 27  De ootmoedigen zullen eten en verzadigd 
worden, wie de HERE zoeken, zullen Hem loven, uw hart leve op, 

voor immer.  

 
Voorwaar, mijn naam is Rafaëla en ben een bode engel Gods.  

 

Zei gij niet, “De Here mag een boodschap brengen”? 
Voorwaar, kadosh, heilig is Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Hij 

kent uw hart en is u genadig en kent uw benauwdheid! 
 

Psalm 34, vers 19 en 20  De HERE is nabij de gebrokenen van 

hart en Hij verlost de verslagenen van geest. Talrijk zijn de rampen 
van de rechtvaardige, maar uit die alle redt hem de HERE.  

 
Voorwaar, Zijn liefde is nimmer het laatste op aarde, maar is 

voor eeuwig! 

 
Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, 

dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die 

in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. 
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Door jou lief te hebben, heeft Hij het beste lief! 
 

Genesis 1, vers 27  En God schiep de mens naar zijn beeld; naar 

Gods beeld schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen. 
 

Voorwaar, Mijn kostbare, waardevolle kind. 
Iedere keer, wanneer je opkijkt, zal Ik, uw Rabboeni, Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus, er zijn. 

 
Psalm 46, vers 6  God is in haar midden, zij zal niet wankelen; 

God zal haar helpen bij het aanbreken van de morgen.  
Psalm 49, vers 6 en 7  Waarom zou ik vrezen in dagen des kwaads, 

als de ongerechtigheid van mijn belagers mij omringt; van hen, die 

op hun vermogen vertrouwen, en op hun grote rijkdommen zich 
beroemen?  

 
Spreuken 2, vers 8  Terwijl Hij waakt over de paden van het recht 

en de weg zijner gunstgenoten beschermt. 

Spreuken 3, vers 5  Vertrouw op de HERE met uw ganse hart en 
steun op uw eigen inzicht niet. 

En vers 9  Vereer de HERE met uw rijkdom en met de eerstelingen 

van al uw inkomsten. 
En vers 7  Wees niet wijs in eigen ogen, vrees de HERE en wijk van 

het kwaad. 
 

Efeziërs 1, vers 3 tot en met 8  Gezegend zij de God en Vader 

van onze Here Jezus Christus, die ons met allerlei geestelijke zegen 
in de hemelse gewesten gezegend heeft in Christus. Hij heeft ons 

immers in Hem uitverkoren vóór de grondlegging der wereld, opdat 
wij heilig en onberispelijk zouden zijn voor zijn aangezicht. In liefde 

heeft Hij ons tevoren ertoe bestemd als zonen van Hem te worden 

aangenomen door Jezus Christus, naar het welbehagen van zijn wil, 
tot lof van de heerlijkheid zijner genade, waarmede Hij ons 

begenadigd heeft in de Geliefde. En in Hem hebben wij de 

verlossing door zijn bloed, de vergeving van de overtredingen, naar 
de rijkdom zijner genade, welke Hij ons overvloedig heeft bewezen 

in alle wijsheid en verstand. 
 

Voorwaar, in de hemel wordt om u gestreden! 
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En als het tegenzit, zal Hij u bemoedigen door Zijn heilige 
Geschriften heen, en u kracht geven. Voorwaar, twijfel nooit aan 

Zijn kracht, maar prijs Adonai, El Elohím, Yeshua HaMashiach, 

Jezus Christus! 
 

Sirach 30, vers 21 tot en met 23  Geef je niet over aan verdriet 
en kwel jezelf niet met gepieker. Blijdschap doet een mens leven, 

en een vrolijk mens leeft lang. Ontspan je, spreek jezelf moed in en 

houd verdriet op een afstand, want verdriet heeft velen te gronde 
gericht en dient geen enkel doel.  

 
Psalm 18, vers 32 en 33  Want wie is God behalve de HERE, wie 

is een rots buiten onze God? Die God, die mij met kracht omgordt 

en mijn weg effen maakt. 
 

Hij kent uw hart en uw tranen. 
Zie, alles wordt nieuw! Geef Hem de dank en de eer. Verheug u! Hij 

is heden Dezelfde. Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, leeft! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en 
verdween. 

 

 
 

Profetisch: Chinese regering gaat groot geweld 

gebruiken! 
 

O.A. EEN MEDEDELENDE PROFETISCHE WAARSCHUWING: ER 

ZULLEN VELE GEWONDEN ZIJN ONDER DE CHINESE BETOGERS! 
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Op 30 september 2014, in de namiddag, 
bracht een boodschapper van God de volgende boodschap over aan 

eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. 
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Voorwaar, op 1 oktober 2014 zal de Chinese regering met 
groot geweld tegen de duizenden betogers optreden, 

waardoor er vele gewonden zullen zijn. 

De politie barricades hebben reeds opdracht gekregen om heel hard 
op te treden! 

Voorwaar, ik ben de bode engel Gods en mijn naam is Creamba. 
 

Sirach 1, vers 12 en 13  Ontzag voor de Heer verkwikt het hart, 

geeft vreugde, blijdschap en een lang leven. Ontzag voor de Heer is 
een gave van de Heer, het baant de weg naar de liefde. Wie ontzag 

heeft voor de Heer eindigt goed, op de dag van zijn dood wordt hij 
“of zij” gezegend.  

 

Voorwaar, de situatie zal uit de hand lopen! 
 

2 Timotheüs 2, vers 11  Het woord is betrouwbaar: immers, 
indien wij met Hem gestorven zijn, zullen wij ook met Hem leven. 

 

Voorwaar, van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, wil men 
niets weten. 

 

Openbaring 13, vers 4  En zij aanbaden de draak, omdat hij aan 
het beest de macht gegeven had, en zij aanbaden het beest, 

zeggende: Wie is aan het beest gelijk? en: Wie kan er oorlog tegen 
voeren? 

 

Voorwaar, bekeer u! 
Er is maar één Uitweg: Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, 

aannemen. 
 

Johannes 10, vers 9  Ik ben de deur; als iemand door Mij 

binnenkomt, zal hij behouden worden; en hij zal ingaan en uitgaan 
en weide vinden. 

 

Voorwaar,  
 

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 
wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
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hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 
naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het 

licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever 
gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want 

een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het 

licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de 
waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat 

zij in God verricht zijn. 
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en 

verdween. 
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OKTOBER 2014 
 
 

Feest zonder het gebruik van heidense rituelen! 
 
01-10-2014  Informatieve & verwijzende boodschap Gods: Feesten 

mogen, mits zonder heidense rituelen te gebruiken! zegt de Heer 

Yeshua HaMasiach, Jezus Christus, vandaag tot u. De Heer geeft 
richtlijnen en verwijst u ook naar diverse boodschappen, door Hem 

doorgegeven aan Zijn dienstknecht, profeet Benjamin 
Cousijnsen, waar u kunt lezen over de diverse feesten, die wel en 

niet goedgekeurd worden door de Here, de God van Abraham, 

Izaäk en Jakob! 
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Deze informatieve boodschap Gods werd 
woord voor woord overgebracht door een engel des Heren, namens 

de God van Abraham, Izaäk en Jakob, aan eindtijdprofeet Benjamin 

Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, ik ben de bode engel Gods 

Rafaël. 

 
Wijsheid 1, vers 1  Heb de gerechtigheid lief, heersers van de 

aarde. Koester zuivere gedachten over de Heer en zoek hem met 
een eerlijk geweten. 

 

Voorwaar, kadosh, kadosh, kadosh, heilig, heilig, heilig is 
Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. 

Geef eer en aanbidding en glorie en dank, Wie het toekomt! 

 
Op 18 oktober 2013 werd aan profeet Benjamin de volgende 

bijzondere boodschap gebracht, met de titel:  
‘Sinterklaas en de Kerstman zijn uit den boze!’ En op 18 december 

2013 werden verschillende feiten gebracht in de boodschap, met de 
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titel: ‘‘Kappen’ met die heidense kerstboom en kerstfeest!’ En in 
2012 wees Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, u op de boodschap 

van 2 december 2012, met de titel: ‘Gedenk Hem elke dag, niet 

alleen met kerst!’ Voorwaar, op 31 december 2013 kwam een 
boodschap, met de titel: ‘Sjana Tova! Een Goed Nieuwjaar!’  

 
Deze bijzondere boodschappen zullen velen de ogen openen!  

Ook via uw mobiel kunt u deze boodschappen beluisteren. Er is een 

balk op de website, waar u intypt: kerst, en op zoeken klikt, en zo 
vindt u deze boodschappen. U kunt ook via uw computer naar de 

website gaan van de Evangelicalendtimemachine.com 
 

Voorwaar, gij mag wel een feest houden, maar dan wel in 

zuiverheid en heiligheid.  
Gedenk Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, in alle eeuwigheid, 

altijd! Vier gerust Rosh Hashanah met hapjes, zoals appelstukjes 
met honing, of Jom Kipoer, of een feest. En ook kaarsjes voor de 

gezelligheid kunnen gerust. Maar laat er geen kerstman of 

sinterklaas of een of andere valse leugen ertussen komen, of 
heidense kerstboom! Kerst keurt de Heer goed, zonder de heidense 

kerstrituelen. Voorwaar, denk alvast aan de Moscatel druiven, voor 

elke tik één druif met Nieuwjaar. 
 

Lees voor: Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God 
de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 

opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig 

leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, 
opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. 
De bode engel van God sprak verder, 

 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! en verdween. 
 

 

 

Niets is verborgen voor Yeshua HaMasiach, 

Jezus Christus! 
 



 
 

 

3210 
 
 

 

Boodschap Gods: een kort verslag over de openbaring van 30 
september 2014, en de vervulling van deze openbaring over de 

demonstranten in China. Verder twee voorbeeld verhalen, na-/ 

doordenkertjes, voor u! Alle boodschappen Gods worden 100%, 
woord voor woord, doorgegeven namens de Here God, de God van 

Abraham, Izaäk en Jakob, en via een bode engel aan 
eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen overgeleverd! 

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 2 oktober 2014 bracht een bode engel 

van God woord voor woord de volgende boodschap Gods over aan 

eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. 

 

Voorwaar, de Chinese regering heeft op sommige plekken 
hard laten optreden tegen de betogers, waarbij vele 

gewonden vielen. 

De media werd voorheen gewaarschuwd, dat men zich niet met hun 
land moest bemoeien en dat het verboden is te filmen. De 

demonstranten gaan door en zorgen voor chaos! Voorwaar, mijn 
naam is Charkadia en ik ben de bode engel Gods. Op 30 september 

2014 werd dit reeds geopenbaard. En op de 1ste oktober 2014 werd 

het vervuld. Even gingen de betogers uit elkaar, vanwege het 
keiharde optreden. Maar kort erna sloten de duizenden betogers 

zich weer netjes aan. Voorwaar, 
 

Lukas 8, vers 17  Want er is niets verborgen, dat niet aan het 

licht zal komen, en niets geheim, dat niet zal bekend worden en 
aan het licht komen. 

 

Johannes 3, vers 8  De wind blaast, waarheen hij wil, en gij hoort 
zijn geluid, maar gij weet niet, vanwaar hij komt of waar hij 

heengaat; zó is een ieder, die uit de Geest geboren is. 
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Voorwaar, niets is verborgen voor Yeshua HaMashiach, 
Jezus Christus! 

Een klein meisje bladerde door de met stof bedekte familiebijbel, en 

vroeg toen aan haar moeder: “Mamma, is de Bijbel niet het Boek 
van God?” 

“Jazeker, kind!” antwoordde de moeder met een glimlach. 
Toen antwoordde het kind: “Zouden we Hem dan niet Zijn Bijbel 

teruggeven? We lezen er toch nooit in!” 

De glimlach was meteen verdwenen. 
 

Een atheïst zei eens tegen zijn naaste, die beweerde 
Christen te zijn: 

“Ik zal jou 25 euro geven, als jij me kunt laten zien, waar God is!” 

De Christen antwoordde terug: “Ik heb alleen 10 euro, maar ik zal 
het u geven, als u mij kunt laten zien, waar God niet is!” 

Voorwaar,  
 

Johannes 12, vers 47 en 48  En daar staat geschreven: En indien 

iemand naar mijn woorden hoort, maar ze niet bewaart, Ik oordeel 
hem niet, want Ik ben niet gekomen om de wereld te oordelen, 

doch om de wereld te behouden. Wie Mij verwerpt en mijn woorden 

niet aanneemt, heeft een, die hem oordeelt: het woord, dat Ik heb 
gesproken, dat zal hem oordelen ten jongsten dage.  

Johannes 3, vers 16, 17 en 18  En daar staat geschreven: Want 
alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon 

gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren 

ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de 
wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de 

wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet 
veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet 

heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. 

 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 

 

 

Wie terechtwijzing haat, is dom! 
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Boodschap Gods: De Heer zegt in deze boodschap o.a.: Alles wat 
geopenbaard is, zal nimmer verwijderd zijn, want het wordt in de 

hemel opgetekend. Wie niet wil horen, gaat verloren! 

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Ik ben profeet Benjamin Cousijnsen. Op 2 

oktober 2014 kreeg ik de volgende boodschap van een bode engel 
Gods, die ik graag met u wil delen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus.  

 
Voorwaar, op 29 september 2014 bracht ik, de bode engel 

Gods, Lovesadai, een boodschap over aan Gods ware 
eindtijdprofeet van de laatste dagen.  

Voorwaar, de voor- en achternaam was geopenbaard aan profeet 

Benjamin Cousijnsen. Tijdens het inspreken koos men ervoor, 
alleen de voornaam volledig te benoemen, met de eerste letter van 

de achternaam! Voorwaar, de boodschap ging over overspel. 

 
Op 2 oktober 2014 werd door de genoemde persoon 

verzocht, die naam te verwijderen. 
Ongeacht dat deze boodschap van 29 september 2014 van God zelf 

kwam! Ook op verzoek van de advocaat heeft profeet Benjamin de 

boodschap nu weggehaald. Maar Gods boodschap was duidelijk!  
 

Amos 5, vers 21  Ik haat, Ik veracht uw feesten, en kan uw 
samenkomsten niet aanzien. 

 

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, zei: Hij moet zich 
bekeren, vanwege overspel in de kerk! 

 

Leviticus 20, vers 10, en Amos 5, vers 23, en Openbaring 22, 
vers 6  Lees dit voor uzelf. 

 
Voorwaar, alles wat geopenbaard is, zal nimmer verwijderd 

worden! 
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Want het zal opgeschreven zijn in de hemel. Wie niet wil horen, 
gaat verloren. Zo spreekt de Heer Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus, tot u. 

 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en 

verdween. 
 

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 

 

 

Opdracht Bealu! 
 

Deze boodschap is een verslag, opgeschreven door profeet 

Benjamin Cousijnsen, Gods ware laatste Profeet uit de stam 
Benjamin. Benjamin werd vandaag meegenomen door de bode 

engel Casana, met 1 opdracht: ‘Bealu’. 

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 6 oktober 2014 schreef profeet 

Benjamin Cousijnsen het volgende verslag op. 
 

Benjamin, word wakker! Ik begroet u in de wonderbare naam van 
Yeshua HaMashiach, Jezus Christus.  

 

Voorwaar, zalig is hij of zij, die gehoord hebben en gezocht 
en gespeurd hebben, dat gij gekomen zijt om te vervullen.  

Gij zijt Gods uitverkoren profeet, een van de twee getuigen. Gij zijt 

gezalfd met hemelse olie door de hemelse profeten. Wie u 
erkennen, zullen erkend worden in de hemel en zeer gezegend 

worden. Maar o wee, wie u verwerpt, of een van uw trouwe 
werkers! Zij zullen voorzeker de kleinsten zijn. Al heeft men zich 

zelfs als levende stenen laten gebruiken voor de bouw van een 

geestelijk huis, dan nog zal de Here zeggen: 
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Lukas 13, vers 23 tot en met 28  En iemand zeide tot Hem: 
Here, zijn het weinigen, die behouden worden? Hij zeide tot hen: 

Strijdt om in te gaan door de enge poort, want velen, zeg Ik u, 

zullen trachten in te gaan, doch het niet kunnen. Van het ogenblik 
af, dat de heer des huizes is opgestaan en de deur gesloten heeft, 

zult gij beginnen buiten te staan en aan de deur te kloppen, 
zeggende: Here, doe ons open, en Hij zal antwoorden en tot u 

zeggen: Ik weet niet, vanwaar gij zijt. Dan zult gij beginnen te 

zeggen: Wij hebben voor uw ogen gegeten en gedronken en in 
onze straten hebt Gij geleerd. En Hij zal tot u spreken, zeggende: 

Ik weet niet, vanwaar gij zijt; gaat weg van Mij, alle gij werkers der 
ongerechtigheid. Daar zal het geween zijn en het tandengeknars, 

wanneer gij Abraham en Izaäk en Jakob zult zien en al de profeten 

in het Koninkrijk Gods, maar uzelf buitengeworpen. 
 

Voorwaar, mijn naam is Casana en ben de bode engel Gods. 
 

Wie trouw is aan u, is trouw aan Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus. 
Wie ontrouw is aan de gezalfde des Heren is ontrouw aan God! 

Volg mij nu, profeet Benjamin. Samen liepen wij de trap af naar 

buiten. Ik vroeg aan de bode engel Casana, waar ik naartoe ging, 
en kreeg mijn lange haren door de wind in mijn gezicht. 

 
Johannes 3, vers 8  De wind blaast, waarheen hij wil, en gij hoort 

zijn geluid, maar gij weet niet, vanwaar hij komt of waar hij 

heengaat; zó is een ieder, die uit de Geest geboren is. 
 

De bode engel Gods Casana zei, Bekijk u eens!  
En ik zag dat ik een borstplaat droeg en een prachtig zwaard bij mij 

had. De bode engel Casana zei, Op 31 januari 2014, een dag na uw 

verjaardag, had ik u ook al zo meegenomen. 
 

We vlogen door de lucht…  

“Ja, vorige keer was ik ook zo gekleed”, zei ik. 
De bode engel Casana zei, Gij wordt uitgezonden, en wees naar één 

van die planeten. Ik was zo aan het genieten van de sterren en 
kleuren en wolken! Die planeet leek veel op die van de aarde. En de 

kleur was lichtblauw.  
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De bode engel Casana zei, Ik wacht hier op u. Uw opdracht is 
Bealu! 

“Bealu? Is dat een plaats?” vroeg ik.  

Ga nu maar snel. Gij lijkt Marta wel; die zou ook eerst van alles 
willen weten! Maar soms is het goed weinig te weten, sprak de 

bode engel Gods. 
Ik vloog er alleen naartoe.  

 

Opeens vloog mij een groep van vijf vrouwelijk-achtige 
engelen tegemoet.  

Ze vroegen, “Zijt gij niet profeet Benjamin?” 
Ik zei, “Ja”.  

Ze zeiden dat ik een onheilsprofeet was en hun plannen vaak 

verstoorde. 
Ik zei, “Prijs de Heer!” 

Ze keken meteen boos! “Waar wou u naartoe?” 
Ik zei, “Bealu”. En ze grepen mij bij het horen van die naam. 

De Heer sprak: Zwijg, Benjamin, laat het toe. Vrees niet, Ik ben bij 

u! 
 

Ze namen mij mee naar een kerker en sloten mij op.  

Er was iemand in mijn gevangenis… Ik zei, “Bealu?” 
Dat is mijn naam! Ik ben een bode engel Gods.  

Ik zei, “Ik kom u bevrijden”. Toen ik gevangengenomen werd, heeft 
niemand het zwaard gezien. Ik richtte op de tralies, en het ijzer 

smolt weg. Samen liepen wij weg en kwamen buiten. Ik zag, dat er 

heel veel ruimteschepen waren en reptielachtige wezens, en zag 
ook engelachtige zwarte gedaanten, en ze zagen ons! Ik 

beschermde Bealu en schermde, en de Heer sprak door mij heen en 
zei: Benoem Mijn naam. En ik riep: “Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus!” Toen zag ik plotseling vele explosies, die ontstaan waren 

door het benoemen van die naam! En wij konden ontsnappen. Wij 
zagen de bode engel Casana. Hij sprak: Heel goed gedaan, profeet 

Benjamin! 

Ik zei, “Alle eer aan de Heer!”  
 

Ik vloog terug met de bode engel Casana en Bealu, en nam 
afscheid. 
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En terwijl ik de trap opliep, was ik weer de oude, en stapte mooi 
het bed weer in en hoorde de bode engelen zeggen: Ruacha, 

Yeshu, Shalom! 

 
 

 

Weet u het zeker? 
 

Boodschap Gods: Stelt uzelf op de proef, of gij wel in het geloof 
zijt, onderzoekt uzelf. Of zijt gij niet zo zeker van uzelf, dat Jezus 

Christus in u is? Want anders zijt gij verwerpelijk! 

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op de avond van 6 oktober 2014 bracht 

een engel des Heren, een bode engel van God, woord voor woord 
de volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin 

Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Kadosh, heilig is Adonai, Jahweh, El 
Elohím, uw Rabboeni, uw Meester. 

 

Voorwaar, breek met uw zonden! 
 

Romeinen 7, vers 16  Indien ik nu wat ik niet wens, toch doe, 
stem ik toe, dat de wet goed is. 

 

Voorwaar, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, is heilig. 
Hoe gaat gij straks voor Hem staan? 

Voorwaar, onderzoek u! Als gij straks voor Hem komt te staan, 
bent u dan Rapture ready, of bent u dan klaar om verwerpelijk te 

worden? 

 
2 Korinthiërs 13, vers 5 en 6  Stelt uzelf op de proef, of gij wel 

in het geloof zijt, onderzoekt uzelf. Of zijt gij niet zo zeker van 

uzelf, dat Jezus Christus in u is? Want anders zijt gij verwerpelijk. 
Ik hoop echter, dat gij zult inzien, dat wij niet verwerpelijk zijn. 
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Voorwaar, mijn naam is Jishara en ben een bode engel Gods. 

Hoor aandachtig! 

 
Lees voor: Wijsheid 7, vers 21 tot en met 30  Alles heb ik leren 

kennen, zowel wat zichtbaar als wat verborgen is. De wijsheid, de 
maakster van alles, heeft mij onderricht. Zij heeft een geest die 

verstandig en heilig is, uniek, veelzijdig, verfijnd, beweeglijk, 

helder, rein, toegankelijk, onkwetsbaar, liefdevol, scherpzinnig, 
onstuitbaar, weldadig, menslievend, standvastig, onwrikbaar, 

onbezorgd, almachtig, alles overziend en alle geesten 
doordringend, hoe scherp, zuiver of subtiel ze ook zijn. De wijsheid 

is beweeglijker dan alles wat beweegt, ze doordringt en 

doorstroomt alles met haar zuiverheid. Ze is de adem van Gods 
kracht, de zuivere straling van de luister van de Almachtige; niets 

dat onrein is kan haar binnendringen. In haar schittert het eeuwige 
licht, in haar wordt Gods kracht feilloos weerspiegeld en zijn 

goedheid afgebeeld. Ze is één maar kan alles, ze is onveranderlijk 

maar vernieuwt alles. Ze gaat over op elk volgend geslacht van 
vrome mensen en maakt hen tot vrienden van God, en tot profeten. 

Want God heeft alleen degene lief die zijn leven deelt met de 

wijsheid. In schoonheid overtreft ze de zon, haar plaats is boven de 
sterren. Ze is schitterender dan het daglicht, want dat wordt 

gevolgd door de nacht, maar de wijsheid wordt nooit verduisterd 
door het kwaad.  

 

1 Korinthiërs 3, vers 16 en 17  Weet gij niet, dat gij Gods tempel 
zijt en dat de Geest Gods in u woont? Zo iemand Gods tempel 

schendt, God zal hem schenden. Want de tempel Gods, en dat zijt 
gij, is heilig! 

 

Johannes 14, vers 15  Wanneer gij Mij liefhebt, zult gij mijn 
geboden bewaren. 

Johannes 3, vers 17  Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld 

gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld 
door Hem behouden worde. 

En vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn 
eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem 

gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. 
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Voorwaar, kadosh, wees heilig voor Zijn aangezicht! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 

verdween. 
 

 
 

O, mijn God! Welke straf zal ons nou weer 

treffen? 
 

Profetische waarschuwing en vervullingen Gods: Voorwaar, 

sommigen zeggen: “Welke straf zal ons nou weer treffen? Wij 
worden, zoals profeet Benjamin zei, zwaar gestraft, wat is 

voorspeld!” 

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 7 oktober 2014 bracht een bode engel 

van God, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, woord voor woord 
de volgende waarschuwende, profetische boodschap Gods over aan 

eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Lovesadai. 
Voorwaar, ik ben een bode engel Gods. 

 

De kenmerken worden nu eindelijk duidelijk voor vele 
hokjesdenkers, dat de rampen, dan hier en dan daar, geen 

natuurgeweld zijn, maar het werk van God! 
In Mexico en vele landen heeft men een vuurtornado ervaren in de 

vorm van een hand Gods. Voorwaar, 

 
Johannes 12, vers 37  En hoewel Hij zovele tekenen voor hun 

ogen gedaan had, geloofden zij niet in Hem. 
 

Voorwaar,  
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Handelingen 7, vers 51  Hardnekkigen en onbesnedenen van hart 
en oren, gij verzet u altijd tegen de heilige Geest; gelijk uw 

vaderen, zo ook gij. 

 
Voorwaar, hoe vaak sloeg de bode engel Donder niet toe, 

Japan? 
En zei Donder niet: Bekeer u voordat ik langskom? 

Ook Syrië en Rusland en de Verenigde Staten, en vele landen, 

blijven gestraft worden, zolang u zich niet bekeert. Onderzoek u 
eens! 

“Wie, ik?” 
Ja, jij daar! Voorwaar, sommigen zeggen: “O, mijn God! Welke 

straf zal ons nou weer treffen? Wij worden, zoals profeet Benjamin 

zei, zwaar gestraft, wat is voorspeld!” 
Voorwaar, leg uw wapens eens neer. Aanbid geen een of ander 

beeld! Voorwaar,  
 

Johannes 3, vers 17 tot en met 21  Want God heeft zijn Zoon 

niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar 
opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, 

wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, 

omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon 
van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is 

en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want 
hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat 

het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de 

dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat 
van zijn werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 

 
Voorwaar, als gij niet breekt met uw afgoderijen, zal de 

Almachtige dat wel doen! 

Stop met uw onreine, slechte wandel en alles wat een gruwel is in 
Gods ogen!  

 

Jozua 24, vers 14 en 15  Welnu, vreest dan de HERE en dient 
Hem oprecht en getrouw; doet weg de goden die uw vaderen 

gediend hebben aan de overzijde der Rivier en in Egypte, en dient 
de HERE. Maar indien het kwaad is in uw ogen, de HERE te dienen, 

kiest dan heden, wie gij dienen zult: òf de goden die uw vaderen 
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aan de overzijde der Rivier gediend hebben, òf de goden der 
Amorieten, in wier land gij woont. Maar ik en mijn huis, wij zullen 

de HERE dienen! 

 
Voorwaar, de wereld is gewaarschuwd! 

Zie vooruit. Alle afgoden zwemmen in het water. En zie, waar zijn 
uw goden gebleven en uw huis? 

Zie Gods tranen en uw tranen. Was uw ongehoorzaamheid dit alles 

waard, om zelfs de hemel niet in te kunnen gaan? 
Ontvangt wat u toekomt: zegen of vloek!  

 
Ook India, Turkije en Rome zullen zeker niet ongestraft 

blijven.  

Niets is verborgen, ook dat men het tegennatuurlijke goedkeurt. 
Ook dit zijn niet Gods werken. Ze houden zelfs heidense en duivelse 

rituelen! De bliksem is daar al vaak ingeslagen. Maar de grootste 
klap zal vanuit Rome nog naar buiten komen, wanneer men zegt, 

dat de paus ernstig ziek is! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
 

 

 

Houd u daaraan vast! 
 

De Heer benoemt verschillende mensen, en geeft hen 
bemoedigingen en aanwijzingen: Houd u daaraan vast! Ook krijgt u 

een uitnodiging om te gaan luisteren en kijken naar de uitzending 
van de kerkdienst Ruach. 

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 7 oktober 2014 in de namiddag bracht 

een engel des Heren de volgende boodschap woord voor woord 

over, namens de God van Abraham, Izaäk en Jakob, aan 
eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, ik ben de bode engel Gods. 
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2 Samuël 22, vers 14 en 15  De HERE deed de donder uit de 

hemel weerklinken, de Allerhoogste verhief zijn stem. Hij schoot 

pijlen en verstrooide hen, bliksemen en bracht hen in verschrikking.  
 

Voorwaar, mijn naam is Donder! 
 

Sirach 21, vers 6  Wie berispingen afwijst gaat de weg van een 

zondaar, maar wie ontzag heeft voor de Heer komt tot inkeer. 
 

1 Kronieken 16, vers 10 en 11  Beroemt u in zijn heilige naam, 
het hart van wie de HERE zoeken, verheuge zich. Vraagt naar de 

HERE en zijn sterkte, zoekt zijn aangezicht bestendig.  

  
Voorwaar, aanstaande donderdag maakt gij kennis in de 

Endtimemachine Live, met de kerk Ruach, die één keer in de 
maand in de website een kerkdienst vanuit de Filippijnen zal 

uitzenden. 

De kerk Ruach zal een grote zegen zijn, ook voor u! 
 

Psalm 29, vers 4  De stem des HEREN is vol kracht, de stem des 

HEREN is vol glorie.  
 

Voorwaar, gij daar, Ingrid, geen zaak is te groot.  
Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, zegt u het volgende: 

 

Psalm 37, vers 30 tot en met 31  De mond van de rechtvaardige 
gewaagt van wijsheid, “haar” tong spreekt het recht; de wet van 

“haar” God is in “haar” hart, “haar” schreden wankelen niet.  
 

Voorwaar, ik ben de engel des Heren. 

Voorwaar, ik sla toe, en maak van vulkanen fonteinen en zorg voor 
chaos. Maar er is hoop! 

 

Johannes 3, vers 17  Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld 
gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld 

door Hem behouden worde. 
 

Voorwaar, Isabel, ik heb nieuws voor u! 
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Gij weet vast waarom ik dit zeg: 
 

Kolossenzen 2, vers 15  Hij heeft de overheden en machten 

ontwapend en openlijk tentoongesteld en zo over hen gezegevierd.  
 

Voorwaar, Bianca, 
 

Spreuken 7, vers 3  Bind ze aan uw vingers, schrijf ze op de tafel 

van uw hart.  
 

Psalm 139, vers 7  Waarheen zou ik gaan voor uw Geest, 
waarheen vlieden voor uw aangezicht?  

En Psalm 89, vers 29  Voor altoos zal Ik jegens hem “en haar” 

mijn goedertierenheid bewaren en mijn verbond zal voor hem “en 
haar” vast blijven. 

 
Houd u daaraan vast! 

Voorwaar, ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de engel des 

Heren, en verdween. 
 

 

 

Hoe kun je nu vriendelijk zijn en geduldig? 
 

Boodschap Gods over de vruchten van vriendelijkheid en 
zelfbeheersing: Hoe kun je nu vriendelijk zijn en geduldig? Wat een 

zelfbeheersing moet je soms hebben! 
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, welkom! Op 8 oktober 2014 bracht een engel des Heren, een 
bode engel Gods, woord voor woord de volgende boodschap over 

aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.  

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Elisama en 

ben een bode engel Gods.  
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Voorwaar, hoeveel geduld hebt gij, wanneer alles niet goed 
gaat, zoals wij het willen? 

 

Galaten 5, vers 22  Maar de vrucht van de Geest is liefde, 
blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, 

trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. 
 

Neem nu de vrucht van vriendelijkheid en zelfbeheersing. 

Hoe kun je nu vriendelijk zijn en geduldig? Wat een zelfbeheersing 
moet je soms hebben! Vooral als men u bespot met uw geloof. 

 
1 Korinthiërs 13, vers 4 tot en met 7  De liefde is lankmoedig, 

de liefde is goedertieren, zij is niet afgunstig, de liefde praalt niet, 

zij is niet opgeblazen, zij kwetst niemands gevoel, zij zoekt zichzelf 
niet, zij wordt niet verbitterd, zij rekent het kwade niet toe. Zij is 

niet blijde over ongerechtigheid, maar zij is blijde met de waarheid. 
Alles bedekt zij, alles gelooft zij, alles hoopt zij, alles verdraagt zij.  

 

Voorwaar, vooral met uw naaste valt het niet mee. 
En dan ook nog die auto, die jou de weg afsnijdt, terwijl je 

onderweg bent naar je werk! Voorwaar, sommigen denken altijd 

dat ze het goed doen. En sommigen kunnen zo geërgerd worden, 
wanneer God hen test op haar of zijn vruchten!  

 
Filippenzen 2, vers 12 tot en met 16  Daarom, mijn geliefden, 

gelijk gij te allen tijde gehoorzaam zijt geweest, blijft, niet alleen 

zoals in mijn tegenwoordigheid, maar nu des te meer bij mijn 
afwezigheid, uw behoudenis bewerken met vreze en beven, want 

God is het, die om zijn welbehagen zowel het willen als het werken 
in u werkt. Doet alles zonder morren of bedenkingen, opdat gij 

onberispelijk en onbesmet moogt zijn, onbesproken kinderen Gods 

te midden van een ontaard en verkeerd geslacht, waaronder gij 
schijnt als lichtende sterren in de wereld, het woord des levens 

vasthoudende, mij ten roem tegen de dag van Christus, dat ik niet 

vruchteloos mijn wedloop gelopen, noch vruchteloos mij 
ingespannen heb. 

 
Kolossenzen 1, vers 10 en 11  Om de Here waardig te wandelen, 

Hem in alles te behagen, in alle goed werk vrucht te dragen en op 
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te wassen in de rechte kennis van God. Zo wordt gij met alle kracht 
bekrachtigd naar de macht zijner heerlijkheid tot alle volharding en 

geduld. 

 
Jakobus 1, vers 2 tot en met 5  Houdt het voor enkel vreugde, 

mijn broeders, wanneer gij in velerlei verzoekingen valt, want gij 
weet, dat de beproefdheid van uw geloof volharding uitwerkt. Maar 

die volharding moet volkomen doorwerken, zodat gij volkomen en 

onberispelijk zijt en in niets te kort schiet. Indien echter iemand 
van u in wijsheid te kort schiet, dan bidde hij God daarom, die aan 

allen geeft, eenvoudigweg en zonder verwijt; en zij zal hem 
gegeven worden. 

 

Voorwaar, soms het goed om jezelf te onderzoeken, welke 
vruchten niet goed zijn, en dan die valse vruchten in het 

vuur te werpen. 
 

Sirach 10, vers 6  Hoe groot ook het onrecht dat je is gedaan, 

koester geen wrok tegen de ander, neem niet het recht in eigen 
hand.  

Sirach 11, vers 1  Wijsheid verheft de nederigen en laat hen zitten 

in de kring van hooggeplaatsten.  
 

Romeinen 12, vers 12  Weest blijde in de hoop, geduldig in de 
verdrukking, volhardend in het gebed. 

Romeinen 13, vers 8  Zijt niemand iets schuldig dan elkander lief te 

hebben; want wie de ander liefheeft, heeft de wet vervuld. 
 

Johannes 3, vers 12  Indien Ik ulieden van het aardse gesproken 
heb, zonder dat gij gelooft, hoe zult gij geloven, wanneer Ik u van 

het hemelse spreek? 

En vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij 
zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem 

gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft 

zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld 
veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. 

 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 

verdween. 
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Zorg dat je de boot niet mist! 
 

Hemel en aarde gaan voorbij, maar Mijn woorden gaan echter 

allemaal in vervulling! Een waarschuwende, profetische boodschap 
Gods, waarbij aan profeet Benjamin Cousijnsen vandaag vreselijke 

fragmenten van de Rapture werden getoond. Benjamin hoorde en 
zag de beelden en schreef alles op, samen met hetgeen de engel 

Gods citeerde. Advies in deze Rapture boodschap: Zorg ervoor dat 

u altijd gereed bent en u niet wordt overvallen. Want Yeshua 
HaMasiach, Jezus Christus, zegt u ook vandaag: De hemel en aarde 

zullen voorbijgaan, maar Mijn woorden zullen geenszins 
voorbijgaan! 

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Woensdag 8 oktober 2014 

Benjamin Cousijnsen, Gods eindtijdprofeet van de laatste dagen, 

schreef, in bijzijn van de bode engel Gods, het volgende verslag op. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Rafaël en ben 
een bode engel Gods.  

 
Voorwaar, profeet Benjamin Cousijnsen heeft de Opname 

gezien en de wereld gewaarschuwd! 

 
2 Petrus 3, vers 10  Maar de dag des Heren zal komen als een 

dief. Op die dag zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en de 
elementen door vuur vergaan, en de aarde en de werken daarop 

zullen gevonden worden. 

 
Voorwaar, in China en Japan zijn velen omgekomen en 

gestraft, zo ook in Turkije en Peru en andere landen. 
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Lukas 21, vers 10 tot en met 11  Toen zeide Hij tot hen: Volk zal 
opstaan tegen volk en koninkrijk tegen koninkrijk, en er zullen 

grote aardbevingen, en nu hier, dan daar pestziekten en 

hongersnoden zijn, en ook vreselijke dingen en grote tekenen van 
de hemel.  

 
Voorwaar, wees alert! 

 

2 Petrus 3, vers 11 tot en met 13  Daar al deze dingen aldus 
vergaan, hoedanig behoort gij dan te zijn in heilige wandel en 

godsvrucht, vol verwachting u spoedende naar de komst van de 
dag Gods, ter wille waarvan de hemelen brandende zullen vergaan 

en de elementen in vuur zullen wegsmelten. Wij verwachten echter 

naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar 
gerechtigheid woont. 

 
Voorwaar, de totale overname is in volle gang. 

Houd uw relatie met Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, rein, 

zuiver! 
 

Openbaring 9, vers 6  En in die dagen zullen de mensen de dood 

zoeken, maar hem geenszins vinden, en zij zullen begeren te 
sterven, maar de dood vlucht van hen weg. 

 
Profeet Benjamin Cousijnsen zag deuren opengaan en zag 

mensen uit de kerk komen. 

Ze huilden en schreeuwden en riepen, dat Yeshua HaMashiach, 
Jezus Christus, was gekomen! Terwijl profeet Benjamin deze 

beelden zag, bleef hij maar zeggen: “Maar dat zijn toch 
Christenen?” 

 

Romeinen 1, vers 26 en 27  Daarom heeft God hen overgegeven 
aan schandelijke lusten, want hun vrouwen hebben de natuurlijke 

omgang vervangen door de tegennatuurlijke. Eveneens hebben de 

mannen de natuurlijke omgang met de vrouw opgegeven, en zijn in 
wellust voor elkander ontbrand, als mannen met mannen 

schandelijkheid bedrijvende en daardoor het welverdiende loon 
voor hun afdwaling in zichzelf ontvangende.   
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En vers 32  Immers, hoewel zij de rechtseis van God kenden, 
namelijk, dat zij, die zulke dingen bedrijven, de dood verdienen, 

doen zij ze niet alleen zelf, maar schenken ook nog hun bijval aan 

wie ze bedrijven. 
 

Benjamin schrijft: 
Ik zag moeders, die schreeuwden: “Mijn baby, mijn baby is weg!” 

Ik zag mannen en vrouwen terneergeslagen rondlopen, en hoorde 

iemand zeggen: “Mijn vrouw is weggenomen!” De grond trilde nog, 
en ik zag diepe scheuren. En ik zag ruimteschepen uit de grond 

komen en uit de lucht komen. Ik hoorde een stem zeggen: “Wij zijn 
de bezoekers uit de ruimte!” Ik zag vele zelfmoorden. Gebouwen 

stortten in en auto’s knalden tegen elkaar op, en vliegtuigen en 

helikopters vielen zo uit de lucht! En ik zag vele explosies. 
 

Lukas 21, vers 33 tot en met 36  De hemel en de aarde zullen 
voorbijgaan, maar mijn woorden zullen geenszins voorbijgaan. Ziet 

toe op uzelf, dat uw hart nimmer bezwaard worde door roes en 

dronkenschap en zorgen voor levensonderhoud, en die dag niet 
plotseling over u kome, als een strik. Want hij zal komen over allen, 

die gezeten zijn op het oppervlak der ganse aarde. Waakt te allen 

tijde, biddende, dat gij in staat moogt wezen te ontkomen aan alles 
wat geschieden zal, en gesteld te worden voor het aangezicht van 

de Zoon des mensen.  
 

1 Johannes 2, vers 17  En de wereld gaat voorbij en haar 

begeren, maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid. 
Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 

wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 
een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 

naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het 
licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever 

gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want 
een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het 

licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de 
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waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat 
zij in God verricht zijn. 

 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en 
verdween. 

 
 

 

Waar is uw gevoel gebleven voor Mij, Yeshua 
HaMasiach, Jezus Christus? 
 

Ik ben de Here, dat is Mijn naam, en Mijn eer zal Ik aan geen ander 
geven, noch Mijn lof aan de gesneden beelden! De Here Jezus 

Christus bracht woord voor woord Zijn woord over aan Zijn 

dienstknecht, profeet Benjamin Cousijnsen, op 9 oktober 2014. 
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Op 9 oktober 2014 bracht de Heer zelf, de 
Heer Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, de volgende boodschap 

over aan Zijn eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom!  

 
Gij zijt altijd maar druk. 

Vrede zij u! Voorwaar, Ik ben wie Ik ben, en Ik ben de Here, uw 

Rabboeni, uw Meester. 
 

Jesaja 42, vers 8  Ik ben de HERE, dat is mijn naam, en mijn eer 
zal Ik aan geen ander geven noch mijn lof aan de gesneden 

beelden. 

 
Schaam u, heb toch berouw! 

Waar is uw gevoel gebleven voor Mij, Yeshua HaMashiach, Jezus 
Christus? 
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Jesaja 42, vers 17  Zij zullen terugdeinzen en diep beschaamd 
worden, die op gesneden beelden vertrouwen; die tot gegoten 

beelden zeggen: Gij zijt onze goden. 

 
Voorwaar, kadosh, kadosh, kadosh, heilig, heilig, heilig ben 

Ik, El Elohím, Jahweh, Adonai, Yeshua HaMashiach, Jezus 
Christus van Nazareth! 

 

Jesaja 46, vers 5  Met wie wilt gij Mij vergelijken en gelijkstellen, 
aan wie Mij gelijk achten, dat wij elkander zouden gelijk zijn? 

 
Voorwaar, luistert naar de stem van profeet van Benjamin 

Cousijnsen, die u de waarheid bracht! 

 
Johannes 8, vers 32  En gij zult de waarheid verstaan, en de 

waarheid zal u vrijmaken. 
 

Wijsheid 3, vers 10  De goddelozen echter zullen om hun wijze 

van denken gestraft worden. Zo vergaat het hun die de 
rechtvaardige verachten en zich van de Heer afkeren. 

 

Voorwaar, zie de tekenen der tijden! 
Ik ben uw enige Behoud! 

 
Johannes 10, vers 27 en 28  Mijn schapen horen naar mijn stem 

en Ik ken ze en zij volgen Mij, en Ik geef hun eeuwig leven en zij 

zullen voorzeker niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal 
ze uit mijn hand roven. 

 
Lees voor: Wijsheid 4, vers 17 tot en met 20  Daar staat 

geschreven: De dwazen zien de dood van de wijze, maar ze 

doorzien niet wat de Heer met hem voorheeft en met welk doel hij 
hem in veiligheid brengt. Zij hebben minachting voor wat ze zien, 

maar de Heer lacht om hen. Als ze straks dood zijn, zal hun lichaam 

geen eer worden bewezen en zal eeuwige spot onder de doden hun 
deel zijn. Hij zal hen van hun voetstuk stoten en hen stom voorover 

laten vallen. Ze zullen pijn lijden en totaal vernietigd worden, en 
niets zal nog aan hen herinneren. Vol angst zullen zij verschijnen 
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wanneer de rekening van hun overtredingen wordt opgemaakt; hun 
misdragingen zullen tegen hen getuigen en hen beschuldigen.  

 

Dit is het loon van de ongelovigen. 
Wijsheid 5, vers 15 tot en met 23  Daar staat geschreven: Maar 

de rechtvaardigen leven tot in eeuwigheid; de Heer zorgt voor hun 
loon, de Allerhoogste waakt over hun lot. Daarom ontvangen zij 

een schitterende kroon en een sierlijke diadeem uit de hand van de 

Heer. Hij beschermt hen met zijn rechterhand, achter het schild aan 
zijn arm zijn zij veilig. Van zijn ijver maakt hij een wapenrusting, de 

schepping wordt zijn wapen in de strijd met zijn vijanden. Hij gordt 
het harnas van de gerechtigheid aan en zet de helm op van het 

onherroepelijke oordeel. Hij neemt onoverwinnelijke heiligheid als 

schild en scherpt zijn grimmige toorn tot een zwaard. De natuur 
trekt met hem ten strijde tegen de dwazen: goed gerichte 

bliksemschichten schieten van de gespannen wolkenboog recht op 
hun doel, een regen van hagelstenen wordt op hen af geslingerd, 

de golven op zee keren zich tegen hen, rivieren spoelen hen 

meedogenloos weg, een sterke wind blaast hen omver, een 
wervelstorm slaat hen uiteen. Zo zal wetteloosheid heel de aarde 

verwoesten, zo stoot het kwaad de tronen van vorsten omver.  

 
Voorwaar, bekeer u en wees niet hardnekkig, want Ik ben 

kadosh, heilig, en duld geen zonde! 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de Here Jezus Christus, 

Yeshua HaMashiach, en verdween. 

 
 

 

“We hebben u gemist!” 
 

Boodschap Gods over een echtpaar, dat door hun broeders en 
zusters erop aangekeken werd, als ze wegbleven. Herkenbaar? De 

Heer zegt echter: Verblijd u, als u uw broeder en zuster van de 

kerk tegenkomt en men groet u niet, of kijkt weg, of rent weg, 
enzovoorts! 

 

 
Volledige weergave: 
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Hallo, van harte welkom! Ik ben profeet Benjamin Cousijnsen. Op 

donderdag 9 oktober 2014 kreeg ik de volgende boodschap van een 

bode engel Gods, die ik graag met u wil delen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Rafaël en ik 

ben een bode engel Gods.  

 
Voorwaar,  

 
Romeinen 14, vers 1  Aanvaardt de zwakke in het geloof, maar 

niet om overwegingen te beoordelen. 

 
Voorwaar, daar zat ze dan in de kerk, samen met haar man. 

Filippenzen 4, vers 4 tot en met 7  Verblijdt u in de Here te allen 
tijde! Wederom zal ik zeggen: Verblijdt u! Uw vriendelijkheid zij alle 

mensen bekend. De Here is nabij. Weest in geen ding bezorgd, 

maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met 
dankzegging bekend worden bij God. En de vrede Gods, die alle 

verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden 

in Christus Jezus. 
 

Voorwaar, voordat de zang begint en de kerkdienst, geeft 
men elkaar een hand en een glimlach. 

En men wenst elkaar een gezegende kerkdienst toe! Ik, Rafaël, 

hoor dit echtpaar nog zeggen: “Geweldig om onder Gods familie te 
zijn!” Dit echtpaar was altijd trouw. En konden ze niet komen, dan 

zei men: “We hebben u gemist”, als ze er weer waren. En men zei 
ook: “U mag de kerkdiensten niet verzuimen, hoor!” En wat deden 

ze hun best, om onder hun Godsfamilie te zijn!  

 
Voorwaar, dit echtpaar had ook verder niemand, alleen 

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, en de kerk. 

Voorwaar, verblijd u als u uw broeder en zuster van de kerk 
tegenkomt en men groet u niet, of kijkt snel weg, of rent weg, 

enzovoorts. Voorwaar, in Gods familie zitten namelijk ook vele 
valse vruchten. 
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2 Timotheüs 3, vers 3  Liefdeloos, trouweloos, lasteraars, 
onmatig, onhandelbaar, afkerig van het goede, “en ga zo maar 

door!” 

 
Voorwaar, zelfs roddelaars menen Gods Koninkrijk binnen te 

zullen gaan. 
Toen dit echtpaar echter thuisbleef, vanwege ziekte, belde niemand 

om te vragen, hoe het met hun ging. In de nacht sprak Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus, in een droom en zei:  
 

2 Timotheüs 2, vers 5  En is iemand een kampvechter, dan 
ontvangt hij “of zij” de krans alleen, als hij “of zij” volgens de 

regels van de kamp heeft gestreden. 

 
Zie op Mij, verblijd u en bid voor uw kerk! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 
verdween. 

 

 
 

De Katholieke leer is een groot duivels systeem! 
 
Boodschap Gods: De Katholieke leer is een groot duivels systeem in 

Gods ogen! Verder meer info over het Roomse systeem, dat de 

goden verafgoodt! Zelfs de mijter van de paus, de visvorm, is 
bekend als Dagon de vis-god. Lees en hoor over de reden van 

overleg tussen de antichrist en de paus! 
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, welkom! Op 10 oktober 2014 bracht een engel des Heren, 
namens de God van Abraham, Izaäk en Jakob, de volgende 

boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.  

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Donder en ben 

een bode engel Gods.  
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Voorwaar, de mijter, die de paus draagt, is een afgodsvorm! 
De visvorm is bekend als Dagon, de vis-god. De Babyloniërs 

droegen ook mijters. Het Roomse systeem verafgoodt de goden, 

waaronder Dagon. De Katholieke leer leert ook, dat men een 
priester nodig heeft als bemiddelaar. Er is echter maar één 

Bemiddelaar, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus! Vanaf den 
beginne was de Katholieke kerk demonisch, en heeft meer duivelse 

rituelen uitgevoerd dan waar dan ook! En verbaast u niet, ze 

aanbeden Maria en andere goden. Waarom? 
Omdat satan juist het tegenovergestelde doet en tegen de ware 

God ingaat: de God van Abraham, Izaäk en Jakob, de God van 
Israël! 

 

Rome zal u nimmer het volgende zeggen: 
 

Exodus 20, vers 3 tot en met 5  Gij zult geen andere goden voor 
mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld maken 

noch enige gestalte van wat boven in de hemel, noch van wat 

beneden op de aarde, noch van wat in de wateren onder de aarde 
is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen; want Ik, de 

HERE, uw God, ben een naijverig God, die de ongerechtigheid der 

vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde 
geslacht van hen die Mij haten. 

 
Leviticus 19, vers 4  Gij zult u niet tot de afgoden wenden en u 

geen gegoten beelden maken: Ik ben de HERE, uw God. 

 
Voorwaar, Rome gelooft in charismatische veranderingen en 

passeert zelfs: 
 

Romeinen 1, vers 24 tot en met 27  Hier staat geschreven: 

Daarom heeft God hen in hun hartstochten overgegeven aan 
onreinheid, zodat bij hen het lichaam onteerd wordt. Zij immers 

hadden de waarheid Gods vervangen door de leugen en het 

schepsel vereerd en gediend boven de Schepper, die te prijzen is 
tot in eeuwigheid. Amen. Daarom heeft God hen overgegeven aan 

schandelijke lusten, want hun vrouwen hebben de natuurlijke 
omgang vervangen door de tegennatuurlijke. Eveneens hebben de 

mannen de natuurlijke omgang met de vrouw opgegeven, en zijn in 
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wellust voor elkander ontbrand, als mannen met mannen 
schandelijkheid bedrijvende en daardoor het welverdiende loon 

voor hun afdwaling in zichzelf ontvangende. 

 
Leviticus 20, vers 13  Een man die gemeenschap heeft met 

iemand van het mannelijk geslacht, zoals men gemeenschap heeft 
met een vrouw, – beiden hebben een gruwel gedaan, zij zullen 

zeker ter dood gebracht worden, hun bloedschuld is op hen. 

 
Voorwaar, in Gods ogen is de Katholieke leer een groot 

duivels systeem! 
En dit verklaart mede, dat de antichrist in het verborgene vaak 

overlegt met de paus, zijn rechterhand. 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en 
verdween. 

 
 

 

Openbaring over Ebola o.a.! 
 

Openbaring van God over het Ebola virus o.a.: Ebola en andere 

virussen vinden nu hun weg! 
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 11 oktober 2014 bracht een engel des 
Heren, een bode engel Gods, woord voor woord de volgende 

belangrijke, openbarende boodschap Gods over. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, ik ben een bode engel des 
Heren en mijn naam is Revelado.  

 

Op 9 februari 2013 bracht profeet Benjamin Cousijnsen de 
profetische boodschap, met de titel: ‘Profetische boodschap: 

Dit alles zal geschieden!’  

De bode engel sprak over de zwarte dood. Voorwaar, ik openbaar 
u: het Ebola virus is zoals de zwarte dood! Dit virus, dat eerst een 



 
 

 

3235 
 
 

 

onbekend virus was, zal ook in Amsterdam zijn. In 2012 
waarschuwde profeet Benjamin Cousijnsen Amsterdam ook al voor 

een onbekend virus. Voorwaar, pak uw Bijbel en lees mee: 

 
Mattheüs 24, vers 6 tot en met 8  Ook zult gij horen van 

oorlogen en van geruchten van oorlogen. Ziet toe, weest niet 
verontrust; want dat moet geschieden, maar het einde is het nog 

niet. Want volk zal opstaan tegen volk, en koninkrijk tegen 

koninkrijk, en er zullen nu hier, dan daar, hongersnoden en 
aardbevingen zijn. Doch dat alles is het begin der weeën. 

En vers 22  En indien die dagen niet ingekort werden, zou geen 
vlees behouden worden; doch ter wille van de uitverkorenen zullen 

die dagen worden ingekort.  

 
Voorwaar, verschillende virussen zullen hun weg vinden, 

wereldwijd! 
Zo is het dodelijk MERS-virus in Egypte en in Saoedi-Arabië. En net 

als het Ebola virus, verspreidt het zich door de lucht, en zonder 

direct contact kan het zo op mensen overspringen! 
 

Lukas 21, vers 11 tot en met 13  En er zullen grote 

aardbevingen, en nu hier, dan daar pestziekten en hongersnoden 
zijn, en ook vreselijke dingen en grote tekenen van de hemel. Maar 

vóór dit alles zullen zij de handen aan u slaan en u vervolgen, door 
u over te leveren in de synagogen en gevangenissen, en u voor 

koningen en stadhouders te leiden om mijns naams wil. Het zal 

voor u hierop uitlopen, dat gij zult getuigen. 
 

Voorwaar, hebt gij meegelezen? 
Ik zei in vers 11: En er zullen aardbevingen zijn… en nu komt het: 

onderstreep maar pestziekten. Want die zullen er zijn, wereldwijd! 

 
Lukas 21, vers 36  Waakt te allen tijde, biddende, dat gij in staat 

moogt wezen te ontkomen aan alles wat geschieden zal, en gesteld 

te worden voor het aangezicht van de Zoon des mensen. 
 

Voorwaar, profeet Benjamin Cousijnsen heeft u 
gewaarschuwd, niet alleen met rampen als tornado’s en 
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vulkanen en overstromingen, maar bovenal voor 
pestziekten!  

En ook dat men zich moet bekeren; heb berouw! Zo spreekt de 

Heer. Heiligt u, en weest heilig, want Ik ben heilig. En red uw ziel, 
en geef u over. Ga een relatie aan. 

 
Johannes 8, vers 24  Ik heb u dan gezegd, dat gij in uw zonden 

zult sterven; want indien gij niet gelooft, dat Ik het ben, zult gij in 

uw zonden sterven. 
Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat 

Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in 
Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. 

 

Romeinen 6, vers 3 tot en met 13  Of weet gij niet, dat wij allen, 
die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn? Wij 

zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat, gelijk 
Christus uit de doden opgewekt is door de majesteit des Vaders, zo 

ook wij in nieuwheid des levens zouden wandelen. Want indien wij 

samengegroeid zijn met hetgeen gelijk is aan zijn dood, zullen wij 
het ook zijn met hetgeen gelijk is aan zijn opstanding; dit weten wij 

immers, dat onze oude mens medegekruisigd is, opdat aan het 

lichaam der zonde zijn kracht zou ontnomen worden en wij niet 
langer slaven der zonde zouden zijn; want wie gestorven is, is 

rechtens vrij van de zonde. Indien wij dan met Christus gestorven 
zijn, geloven wij, dat wij ook met Hem zullen leven, daar wij weten, 

dat Christus, nu Hij uit de doden is opgewekt, niet meer sterft: de 

dood voert geen heerschappij meer over Hem. Want wat zijn dood 
betreft, is Hij voor de zonde eens voor altijd gestorven; wat zijn 

leven betreft, leeft Hij voor God. Zo moet het ook voor u vaststaan, 
dat gij wèl dood zijt voor de zonde, maar levend voor God in 

Christus Jezus. Laat dan de zonde niet langer als koning heersen in 

uw sterfelijk lichaam, zodat gij aan zijn begeerten zoudt 
gehoorzamen, en stelt uw leden niet langer als wapenen der 

ongerechtigheid ten dienste van de zonde, maar stelt u ten dienste 

van God, als mensen, die dood zijn geweest, maar thans leven, en 
stelt uw leden als wapenen der gerechtigheid ten dienste van God. 

En vers 23  Want het loon, dat de zonde geeft, is de dood, maar de 
genade, die God schenkt, is het eeuwige leven in Christus Jezus, 

onze Here. 
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De engel des Heren sprak verder, 
 

Voorwaar, Hij zal naar u kijken en zeggen: De wereld zal in 

chaos zijn, en men zal zich op de borst slaan, erger dan nu! 
Voorwaar, hoe koppiger de wereld wordt, hardnekkig en 

onbesneden en doof voor God, des te harder zal de wereld gestraft 
worden. Want wie niet wil horen, gaat verloren!  

 

Velen zullen zeggen: 
 

Handelingen 7, vers 60  En op de knieën vallende, riep hij met 
luider stem: Here, reken hun deze zonde niet toe! Tot zover. 

 

God heeft de bescherming op aarde weggenomen! 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 

verdween. 
 

 

 

U mag samenkomen! 
 

Boodschap Gods: Men wordt overladen via de media met gruwelijke 
beelden als onthoofdingen, etc., om de wereld vertrouwd te maken 

dat het normaal is. En men vergeet, dat men werkelijk middenin 

een horror/rampenwereld realiteit terecht is gekomen! Verder goed 
nieuws: God kent de wensen van ieders hart... en: voor hen die in 

hun kerk niet geloofd worden, vanwege de volle waarheid, die in 
deze tijd geopenbaard wordt namens de God van Abraham, Izaäk 

en Jakob, en overgeleverd via Gods engelen aan profeet Benjamin 

Cousijnsen aan de wereld. Hoor aandachtig, want er wordt een 
oproep gedaan in deze speciale boodschap! 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Deze boodschap Gods werd door een 
engel des Heren woord voor woord overgebracht, namens de God 

van Abraham, Izaäk en Jakob, aan eindtijdprofeet Benjamin 

Cousijnsen op 13 oktober 2014. 
 



 
 

 

3238 
 
 

 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus.  

 

Voorwaar, waarom denkt gij niet: ‘Waarom wordt nu weer 
Japan getroffen, en dan weer China en de overige landen?’  

Voorwaar, alles wordt versneld op aarde. En wie niet wil horen, 
gaat verloren! Profeet Benjamin Cousijnsen heeft de wereld 

gewaarschuwd. Men laat via de media films zien met zombies en 

vampieren, en gruwelijke beelden van onthoofdingen en horror, 
Halloween en andere duivelse beelden! Waarom? 

Om de wereld zo vertrouwd te maken, dat het normaal is! Alles is 
normaal voor de ongelovigen. Maar men vergeet, dat men er zelf 

middenin zit, in één horror, die men zelf over zich heeft uitgeroepen 

op aarde, zowel de rampen. Voorwaar, mijn naam is Michaël.  
 

God kent de wensen van ieders hart. 
Bekeer u! Juist de landen met afgoden en satanische rituelen zullen 

hard geslagen blijven worden door de God van Abraham, Izaäk en 

Jakob, de God van de schepping. Het moet u niet vreemd in de 
oren klinken, dat juist de landen, waar men aan afgoderij, 

occultisme en andere praktijken doet, hard worden aangepakt! 

Profeet Benjamin Cousijnsen verwijst naar één Uitweg en één 
Redding: Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. 

 
Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 

wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 

naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het 
licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever 

gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want 

een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het 
licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de 

waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat 
zij in God verricht zijn. 

 



 
 

 

3239 
 
 

 

Voorwaar, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, heeft u lief 
en geeft de wereld een kans: vloek of zegen! 

Vloek, wanneer men zich niet bekeert. Zegen, wanneer men Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus, erkent en toelaat in zijn of haar hart, 
en een goede relatie aangaat en onderhoudt met Hem.  

 
Johannes 4, vers 22 tot en met 24  Gij aanbidt, wat gij niet 

weet; wij aanbidden, wat wij weten, want het heil is uit de Joden; 

maar de ure komt en is nu, dat de waarachtige aanbidders de 
Vader aanbidden zullen in geest en in waarheid; want de Vader 

zoekt zulke aanbidders; God is geest en wie Hem aanbidden, 
moeten aanbidden in geest en in waarheid. 

 

Voorwaar, velen volgen de boodschappen van Gods geliefde 
eindtijdprofeet. 

Hoor aandachtig! Als gij de Heilige Geest begrijpt, en gij gelooft de 
volle waarheid, die gesproken wordt in de duisternis, zodat het een 

licht mag zijn voor de wereld, en gij staat 100% achter Gods ware 

eindtijdprofeet, dan heb ik, Michaël, Gods bode engel, goed nieuws!  
 

Voorwaar, er zijn mensen, die vanwege de waarheid niet 

geaccepteerd worden.  
Ze zijn diep teleurgesteld en gekwetst, en zitten nu thuis en gaan 

niet meer naar de kerk, vanwege dat men Gods ware 
eindtijdprofeet verwierp, vanwege de waarheid. Voorwaar, gelukkig 

zijn er ook velen wereldwijd, die net als u de waarheid 

onderscheiden! Voorwaar, u mag zich opgeven via Marion Verkleij 
bij de Evangelicalendtimemachine.com, om een huiskring te 

starten, waar men bijvoorbeeld één keer in de maand of vaker 
samenkomt, om gezamenlijk laagdrempelig te kunnen praten, 

bidden, loven en prijzen, en bovenal samen praten leren over de 

boodschappen, die gebracht zijn in deze eindtijd. Per regio kan men 
een huiskring beginnen. Maar u moet zich dus wel even melden, als 

u Gods werk hierin wilt steunen.  

 
Na de bekendmaking van de huiskring in uw regio, zal Gods 

dienstknecht en profeet een gebed uitspreken voor deze 
huiskring.  



 
 

 

3240 
 
 

 

Voorwaar, geef u nu op! Deze boodschap zal in verschillende talen 
worden ingesproken. 

 

Handelingen 1, vers 6 en 7  Zij dan, die daar bijeengekomen 
waren, vroegen Hem en zeiden: Here, herstelt Gij in deze tijd het 

koningschap voor Israël? Hij zeide tot hen: Het is niet uw zaak de 
tijden of gelegenheden te weten, waarover de Vader de beschikking 

aan Zich gehouden heeft. 

Handelingen 2, vers 44  En allen, die tot het geloof gekomen en 
bijeenvergaderd waren, hadden alles gemeenschappelijk. 

En vers 47  En zij loofden God en stonden in de gunst bij het gehele 
volk. En de Here voegde dagelijks toe aan de kring, die behouden 

werden. 

Handelingen 10, vers 40 tot en met 43  Hem heeft God ten derden 
dage opgewekt en heeft gegeven, dat Hij verscheen, niet aan het 

gehele volk, doch aan de getuigen, die door God tevoren gekozen 
waren, aan ons, die met Hem gegeten en gedronken hebben, nadat 

Hij uit de doden was opgestaan; en Hij heeft ons geboden het volk 

te prediken en te betuigen, dat Hij het is, die door God is 
aangesteld tot rechter over levenden en doden. Van Hem getuigen 

alle profeten, dat een ieder, die in Hem gelooft, vergeving van 

zonden ontvangt door zijn naam. 
 

Voorwaar, zo spreekt de Heer: 
 

Johannes 10, vers 28 tot en met 30  En Ik geef hun eeuwig 

leven en zij zullen voorzeker niet verloren gaan in eeuwigheid en 
niemand zal ze uit mijn hand roven. Wat mijn Vader Mij gegeven 

heeft, gaat alles te boven en niemand kan iets roven uit de hand 
mijns Vaders. Ik en de Vader zijn één. 

De engel des Heren sprak verder, 

 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! en verdween. 

 

 
 

Breek met die staf der goddeloosheid! 
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Waarschuwende boodschap Gods: Breek met het vieren van 
Sinterklaas, maar verras elkaar gerust op een andere dag, want: ze 

zingen voor de satan: ‘Sinterklaas Kapoentje’. Deze boodschap 

ontvangt u echter in uw schoentje: de volle waarheid!!! 
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Op 13 oktober 2014 bracht een bode 
engel van God, namens de God van Abraham, Izaäk en Jakob, 

woord voor woord de volgende boodschap over aan eindtijdprofeet 
Benjamin Cousijnsen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, kind des Allerhoogsten, ja 

gij, mijn naam is Rafaël en ben een bode engel Gods. 
 

Jesaja 61, vers 1  De Geest des Heren HEREN is op mij, omdat de 

HERE mij gezalfd heeft; Hij heeft mij gezonden om een blijde 
boodschap te brengen aan ootmoedigen, om te verbinden 

gebrokenen van hart… tot zover. 

 
Voorwaar, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, kijkt vol 

ontzag en liefde naar u! 
 

Sirach 3, vers 17  Mijn kind, wees zachtaardig in wat je doet, dan 

ben je geliefder dan iemand die geschenken geeft.  
 

Voorwaar, o wat lijken al die feesten mooi en gezellig elk 
jaar! 

Maar is het werkelijk zo leuk, om de kinderen voor te liegen over 

Sinterklaas en de kerstman en de paashaas? 
Vertel gewoon dat ze nep zijn, dood!  

 

Leviticus 19, vers 31  Gij zult u niet wenden tot de geesten van 
doden of tot waarzeggende geesten, gij zult hen niet zoeken, om u 

met hen te verontreinigen: Ik ben de HERE, uw God. 
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Voorwaar, sommigen zitten zelfs zó in hun rol, dat de satan 
de doden laat spreken, zodat men zich nog meer gaat 

verontreinigen. 

Ze zingen voor de satan: ‘Sinterklaas Kapoentje’! Deze boodschap 
ontvangt u echter in uw schoentje: de volle waarheid! Waarom 

geeft u juist op die dag geschenken? 
Voorwaar, gij kunt ook voor Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, 

samen gaan zingen en elkaar cadeautjes geven, wanneer gij het op 

uw hart hebt; dat is echt! Als gij vastzit aan de wereld en de 
geschenken aanneemt, dan neemt gij het geschenk aan op de dag 

van satan. Maar als men van elkaar houdt, en echter boven alles 
van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, neem het cadeau dan aan 

op die dag, als het echt niet anders kan! Maar zegen het cadeau en 

geef Yeshua HaMashiach alle dank en eer. Maar beter is het, om 
elkaar op een andere dag een cadeau te geven. Verras elkander 

eens met een cadeautje, of bloemen, of uitstapje. Er zijn betere 
momenten, die echt vanuit het hart komen. 

 

Lees voor: Ezechiël 7, vers 10 en 11  Zie, de dag! Zie, het komt; 
de doem voltrekt zich; de staf bloeit; de overmoed spruit uit. Het 

geweld is opgeschoten tot een staf van goddeloosheid. Niets zal er 

van hen overblijven, noch van hun rumoer, noch van hun getier; 
verdwijnen zal al hun praal. 

 
Mattheüs 7, vers 13 en 14  Gaat in door de enge poort, want 

wijd is de poort en breed de weg, die tot het verderf leidt, en velen 

zijn er, die daardoor ingaan; want eng is de poort, en smal de weg, 
die ten leven leidt, en weinigen zijn er, die hem vinden. 

 
Johannes 3, vers 16, 17 en 18  Want alzo lief heeft God de 

wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 

naam van de eniggeboren Zoon van God. 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en 

verdween. 
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Het verlangen naar jou groeit met de dag! 
  

Romantische boodschap, gebracht door Hetrick in de naam van 

Jezus Christus, Yeshua HaMasiach! 
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Op 14 oktober 2014 bracht Hetrick de 
volgende boodschap over, in de naam van Jezus Christus, Yeshua 

HaMashiach, aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 
 

Ik begroet u allen, maar vooral mijn geliefde, in de 

almachtige naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. 
Gij daar, mijn naam is Hetrick, en wat ik zeg tot mijn geliefde, - zo 

spreekt de Heer tot u - heb ik jou al gezegd, dat ik van je hou. Ik 
verheug me om jou in de eeuwigheid te ontmoeten! Wat heb ik jou 

gemist. Het verlangen naar jou groeit met de dag! Jouw ogen der 

liefde zorgen voor een eeuwige, hechte band. Een traan, een lach, 
en zelfs een glinster en een verlangen zie ik in je ogen. Het 

hemelse zie ik in jou! Jouw lach en je gevoelige traan, jouw eerste 

blik, deed wonderen. Wat beteken jij toch veel voor mij! Jij maakt 
een deel uit van mij, en draag jou in mijn hart.  

 
Weest sterk, hou vol, mijn geliefde!  

Straks zullen wij voor eeuwig samen zijn. Dan zal ik jou in mijn 

armen nemen en zal zeggen: Gods huis is vol schatten en vol 
heerlijkheden, en de schoonheid van de dingen, die elke menselijke 

gedachte ver te boven gaat, zal u overtreffen! God bracht ons 
samen. Kom in het licht des hemels, waar geen pijn of verdriet is, 

maar eeuwige liefde, vrede, goedheid en trouw. 

 
Spreuken 31, vers 23  Haar man is bekend in de poorten, als hij 

neerzit te midden van de oudsten des lands. 

En vers 11  Op haar vertrouwt het hart van haar man, het zal hem 
aan voordeel niet ontbreken.  
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En vers 25  Kracht en luister is haar gewaad, de komende dag lacht 
zij toe.  

 

1 Korinthiërs 13, vers 6  Zij is niet blijde over ongerechtigheid, 
maar zij is blijde met de waarheid. 

 
Johannes 3, vers 33  Wie zijn getuigenis aanvaardt, heeft 

bezegeld, dat God waarachtig is. 

En vers 36  Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven; doch wie 
aan de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de 

toorn Gods blijft op hem. 
En vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij 

zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem 

gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft 
zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld 

veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. 
 

Mijn geliefde, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, kijkt niet 

naar het verleden, maar naar het heden. 
Waarom? 

Omdat Hij u het allerbeste wil geven! Laat u nimmer ontmoedigen, 

want Hij kent u beter. Er is geen liefde groter dan de liefde van 
Yeshua HaMashiach, Jezus Christus! 

 
Hooglied 1, vers 8  Indien gij het niet weet, o, gij schoonste 

onder de vrouwen, volg dan de sporen der schapen, en weid uw 

geiten bij de verblijven der herders.  
Hooglied 1, vers 4  Trek mij achter u mee, laten wij ons spoeden. 

De Koning voerde mij naar zijn vertrekken, laten wij juichen en ons 
in u verheugen, uw liefde prijzen boven de wijn! Met recht heeft 

men u lief!  

 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Hetrick, en verdween. 

 

 
 

Laat u niet beïnvloeden door te zwijgen! 
 



 
 

 

3245 
 
 

 

Boodschap Gods: Voorwaar, als gij zwijgt, hoe kan men dan het 
licht in de duisternis zien? Laat u niet beïnvloeden door te zwijgen! 

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 14 oktober 2014 bracht een bode 

engel van de almachtige God, de God van Abraham, Izaäk en 

Jakob, de volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet van 
de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Sarzama en ik 

ben een bode engel Gods. 
 

Voorwaar, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, heeft u 
ruimte gegeven om te spreken, en wat was men boos op u! 

Voorwaar, de Here was trots op u. 

 
Psalm 18, vers 7  Lees dat voor. Hier staat geschreven: Toen het 

mij bang te moede was, riep ik de HERE aan, tot mijn God riep ik 

om hulp. Hij hoorde mijn stem uit zijn paleis, mijn hulpgeroep tot 
Hem drong door in zijn oren.  

 
Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, zegt: 

 

Mattheüs 6, vers 22 en 23  De lamp van het lichaam is het oog. 
Indien dan uw oog zuiver is, zal geheel uw lichaam verlicht zijn… 

 
Uitleg:  

Als u met slechte mensen omgaat, en u weet dat ze niets van 

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, willen weten, en ze denken 
alleen maar om u over te halen in hun verdorven denken, is het 

aan u of u als Christen meer dan overwinnaar wilt zijn!  

 
Maar indien uw oog slecht is, “Christen of geen Christen!”, zal 

geheel uw lichaam duister zijn, “al had u de Heilige Geest en 
alle gaven in u!” Indien nu wat licht in u is, duisternis is, hoe 

groot is dan de duisternis! 
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Begrijpt u dit? 

 

Mattheüs 6, vers 24  Niemand kan twee heren dienen… tot zover. 
 

Voorwaar, laat u niet beïnvloeden door te zwijgen! 
 

Lees voor: Johannes 3, vers 18  Wie in Hem gelooft, wordt niet 

veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet 
heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. 

 
Voorwaar, als gij zwijgt, hoe kan men dan het licht in de 

duisternis zien? 

En wil men dan echt niets over de waarheid horen, zoek dan een 
gelegenheid om te bidden, om ingang te krijgen. Er blijft altijd wel 

een klein zaadje in hun hersens steken, die groeien gaat! Vergeet 
niet geregeld water te geven. 

 

Johannes 7, vers 38  Wie in Mij gelooft, gelijk de Schrift zegt, 
stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. 

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 

wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 
een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 
naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het 

licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever 
gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want 

een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het 

licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de 
waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat 

zij in God verricht zijn. 

 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en 

verdween. 
 

 



 
 

 

3247 
 
 

 

2014 Nog steeds Jodenhaat alom! 
 

Vaak wordt men als Jood wereldwijd gepest! Voorwaar, door de 

eeuwen heen hebben vreselijke gebeurtenissen plaatsgevonden, en 
ook nu nog is er weinig veranderd! 

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, welkom! 15 Oktober 2014 

De volgende boodschap werd woord voor woord door een engel des 

Heren, in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, namens 
de God van Abraham, Izaäk en Jakob overgebracht aan 

eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet in u de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Criola en ben 
een bode engel Gods. 

 
Voorwaar, wereldwijd worden er nog steeds bij de 

begraafplaatsen en synagoges en Joodse instellingen, vele 

vernielingen aangebracht. 
Voorwaar, wereldwijd vinden vele Joden de dood door clubs, die 

zich Jodenhaters noemen en Jodenjagers. In het verborgene wordt 

er zelfs een Jodenhaat dag gehouden, waar ze samenkomen om 
ideeën uit te wisselen! Er is geen excuus. Op 24 juli 2013 werd aan 

u geopenbaard door profeet Benjamin Cousijnsen in de boodschap, 
met de titel: ‘Salmaël, een obsessieve hatelijke antisemitische 

gevallen engel!’ dat deze anti-Joodse demoon ook nu werkzaam is 

in veel mensen. Deze demoon haat Gods volk om de rijkdom, en 
vooral omdat ze Gods volk zijn! Deze demoon laat geloven dat de 

Joden Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, hebben gedood, en dat 
ze slecht zijn.  

 

Voorwaar, vaak wordt men als Jood wereldwijd gepest. 
De Jodenhaat gaat zo ver, dat men niet alleen vernielingen aanricht 

aan Joodse instellingen, maar ook de Joden schade aandoet. Velen 

overwegen zelfs op scholen, door allerlei omstandigheden en 
getreiter door de haters, om serieus een eind te maken aan hun 
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eigen leven! Voorwaar, bij vele instellingen wordt nu permanent, 
zoals in Rotterdam en Amsterdam en Den Haag, scherp toezicht 

gehouden.  

 
Voorwaar, door de eeuwen heen hebben vreselijke 

gebeurtenissen plaatsgevonden. 
En ook nu nog is er weinig veranderd! Alleen wordt de media vaak 

het zwijgen opgelegd, als het om Gods volk gaat. Voorwaar,  

 
Psalm 9, vers 9 tot en met 11  Ja, Hij oordeelt de wereld in 

gerechtigheid, Hij richt de natiën in rechtmatigheid. Daarom is de 
HERE een burcht voor de verdrukte, een burcht in tijden van nood. 

Daarom vertrouwen op U wie uw naam kennen, want Gij hebt nooit 

verlaten wie U zoeken, o HERE.  
Psalm 128, vers 1  Welzalig ieder die de HERE vreest, die in zijn 

wegen wandelt,  
 

Johannes 8, vers 31 en 32  Jezus dan zeide tot de Joden, die in 

Hem geloofden: Als gij in mijn woord blijft, zijt gij waarlijk 
discipelen van Mij en gij zult de waarheid verstaan, en de waarheid 

zal u vrijmaken. 

Johannes 14, vers 6  Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de 
waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij. 

 
Jesaja 48, vers 17  Zo zegt de HERE, uw Verlosser, de Heilige 

Israëls: Ik ben de HERE, uw God, die u leert, opdat het u welga; die 

u de weg doet betreden, die gij moet gaan. 
Jesaja 53, vers 3 tot en met 10  Hij was veracht en van mensen 

verlaten, een man van smarten en vertrouwd met ziekte, ja, als 
iemand, voor wie men het gelaat verbergt; hij was veracht en wij 

hebben hem niet geacht. Nochtans, onze ziekten heeft hij op zich 

genomen, en onze smarten gedragen; wij echter hielden hem voor 
een geplaagde, een door God geslagene en verdrukte. Maar om 

onze overtredingen werd hij doorboord, om onze ongerechtigheden 

verbrijzeld; de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem, en 
door zijn striemen is ons genezing geworden. Wij allen dwaalden als 

schapen, wij wendden ons ieder naar zijn eigen weg, maar de HERE 
heeft ons aller ongerechtigheid op hem doen neerkomen. Hij werd 

mishandeld, maar hij liet zich verdrukken en deed zijn mond niet 



 
 

 

3249 
 
 

 

open; als een lam dat ter slachting geleid wordt, en als een schaap 
dat stom is voor zijn scheerders, zo deed hij zijn mond niet open. 

Hij is uit verdrukking en gericht weggenomen, en wie onder zijn 

tijdgenoten bedacht, dat hij is afgesneden uit het land der 
levenden? Om de overtreding van mijn volk is de plaag op hem 

geweest. En men stelde zijn graf bij de goddelozen; bij de rijke was 
hij in zijn dood, omdat hij geen onrecht gedaan heeft en geen 

bedrog in zijn mond is geweest. Maar het behaagde de HERE hem 

te verbrijzelen. Hij maakte hem ziek. Wanneer hij zichzelf ten 
schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij nakomelingen zien en een 

lang leven hebben en het voornemen des HEREN zal door zijn hand 
voortgang hebben. 

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 

wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 
een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 
naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het 

licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever 

gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want 
een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het 

licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de 
waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat 

zij in God verricht zijn. 

En vers 33  Wie zijn getuigenis aanvaardt, heeft bezegeld, dat God 
waarachtig is. 

 
Voorwaar, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, wil dat men 

zich goed onderzoekt en bekeert! 

 
Leviticus 19, vers 18  Gij zult niet wraakzuchtig en haatdragend 

zijn tegenover de kinderen van uw volk, maar uw naaste liefhebben 

als uzelf: Ik ben de HERE. 
 

De bode engel Gods sprak, Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! en 
verdween. 
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Wees eerlijk, lief en trouw! 
 
Voorwaar, zo spreekt uw Rabboeni Yeshua HaMasiach tot u: Wees 

eerlijk, lief en trouw; eigenlijk heb ik ook deze woorden voor jou! 

Hebt gij Mij ook zo lief? 
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! In de namiddag op 15 oktober 2014 
bracht een engel des Heren, woord voor woord, de volgende 

boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus.  
 

Voorwaar, mijn naam is Lovesadai en ik ben een bode engel 
Gods, en namens Hem breng ik u Zijn boodschap over vanuit 

de troon Gods! 

 
1 Petrus 1, vers 3 tot en met 10  Geloofd zij de God en Vader 

van onze Here Jezus Christus, die ons naar zijn grote 

barmhartigheid door de opstanding van Jezus Christus uit de doden 
heeft doen wedergeboren worden tot een levende hoop, tot een 

onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkelijke erfenis, die in de 
hemelen weggelegd is voor u, die in de kracht Gods bewaard wordt 

door het geloof tot de zaligheid, welke gereed ligt om geopenbaard 

te worden in de laatste tijd. Verheugt u daarin, ook al wordt gij 
thans, indien het moet zijn, voor korte tijd door allerlei 

verzoekingen bedroefd, opdat de echtheid van uw geloof, 
kostbaarder dan vergankelijk goud, dat door vuur beproefd wordt, 

tot lof en heerlijkheid en eer blijke te zijn bij de openbaring van 

Jezus Christus. Hem hebt gij lief, zonder Hem gezien te hebben; in 
Hem gelooft gij, zonder Hem thans te zien, en gij verheugt u met 

een onuitsprekelijke en verheerlijkte vreugde, daar gij het einddoel 

des geloofs bereikt, dat is de zaligheid der zielen. Naar deze 
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zaligheid hebben gezocht en gevorst de profeten, die van de voor u 
bestemde genade geprofeteerd hebben. 

 

Voorwaar, hoe trouw zijt gij? 
 

Markus 14, vers 29  En Petrus zeide tot Hem: Al zouden allen 
aanstoot aan U nemen, ik zeker niet! 

 

Voorwaar, hoe trouw zijt gij tegenover Mijn aangestelde, 
ware eindtijdprofeet? 

 
Mattheüs 25, vers 40  En de Koning zal hun antwoorden en 

zeggen: Voorwaar, Ik zeg u, in zoverre gij dit aan één van deze 

mijn minste broeders hebt gedaan, hebt gij het Mij gedaan. 
 

Voorwaar, erger nog, als gij aan profeet Benjamin 
Cousijnsen ontrouw zijt, aan Mijn ware getuige, want dan 

hebt gij het Mij aangedaan! 

Voorwaar, 
 

Johannes 21, vers 17  Hij zeide ten derden male tot hem: Simon, 

zoon van Johannes, hebt gij Mij lief? Petrus werd bedroefd, dat Hij 
voor de derde maal tot hem zeide: Hebt gij Mij lief? En hij zeide tot 

Hem: Here, Gij weet alles, Gij weet, dat ik U liefheb. Jezus zeide tot 
hem: Weid mijn schapen. 

 

Voorwaar, wie trouw is in het kleine, is ook trouw in het 
grote! 

 
Galaten 3, vers 24  De wet is dus een tuchtmeester voor ons 

geweest tot Christus, opdat wij uit geloof gerechtvaardigd zouden 

worden. 
En vers 26 tot en met 29  Want gij zijt allen zonen van God, door 

het geloof, in Christus Jezus. Want gij allen, die in Christus gedoopt 

zijt, hebt u met Christus bekleed. Hierbij is geen sprake van Jood of 
Griek, van slaaf of vrije, van mannelijk en vrouwelijk: gij allen zijt 

immers één in Christus Jezus. Indien gij nu van Christus zijt, dan 
zijt gij zaad van Abraham, en naar de belofte erfgenamen. 
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Galaten 5, vers 22  Maar de vrucht van de Geest is liefde, 
blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, 

trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. 

 
Voorwaar, ieder kent zijn en haar verantwoordelijkheid! 

 
Mattheüs 22, vers 19 tot en met 21  Toont Mij het geldstuk voor 

de belasting. Zij brachten Hem een schelling. En Hij zeide tot hen: 

Wiens beeldenaar en opschrift is dit? Zij zeiden: Van de keizer. 
Toen zeide Hij tot hen: Geeft dan de keizer wat des keizers is, en 

Gode wat Gods is. 
 

Voorwaar, 

 
Sirach 6, vers 33  Als je van luisteren houdt zul je inzicht krijgen, 

als je je oren gebruikt zul je wijs worden. 
Sirach 7, vers 10  Wees niet terughoudend in je gebed, verzuim 

niet aalmoezen te geven. 

 
Voorwaar, zo spreekt uw Rabboeni Yeshua HaMashiach tot 

u: 

Wees eerlijk, lief en trouw; eigenlijk heb ik ook deze woorden voor 
jou. Weet dat Ik van je hou. Ik blijf je echt voor altijd trouw! Ik wil 

de hemel delen met jou. Hebt gij Mij ook zo lief? 
 

Johannes 3, vers 16, 17 en 18  Want God had de wereld zo lief 

dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem 
gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft zijn 

Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te 
vellen, maar om de wereld door hem te redden. Over wie in hem 

gelooft wordt geen oordeel uitgesproken, maar wie niet in hem 

gelooft is al veroordeeld, omdat hij niet wilde geloven in de naam 
van Gods enige Zoon. 

 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 
verdween. 
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Ziet toe dat niemand u verleide! 
 

Boodschap Gods over de tekenen van de eindtijd. De discipelen van 

Jezus kwamen alleen tot Hem en vroegen: “Zeg ons wanneer zal 
dat geschieden, en wat is het teken van uw Komst en van de 

voleinding der wereld?” En Jezus antwoordde en zeide (toen en Hij 

zegt ook vandaag tot u!): Ziet toe dat niemand u verleide! 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 16 oktober 2014 bracht een bode 

engel Gods, een engel des Heren, woord voor woord, namens de 
God van Abraham, Izaäk en Jakob, de volgende boodschap over 

aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus.  
 

Voorwaar, kadosh, heilig is de Heer, uw Rabboeni, uw 
Meester!  

Aanbid Hem alleen. Voorwaar,  

 
Amos 3, vers 6, 7 en 8  Klinkt ooit in een stad de ramshoorn 

zonder dat haar inwoners bang worden? En geschiedt er ooit onheil 

in een stad zonder toedoen van de HEER? Zo doet God, de HEER, 
niets zonder dat hij zijn plan heeft onthuld aan zijn dienaren, de 

profeten. Een leeuw heeft gebruld – wie zou er niet vrezen? God, de 
HEER, heeft gesproken – wie zou er niet profeteren? 

 

Voorwaar, ik ben een bode engel Gods en mijn naam is 
Merabi. 

 
Mattheüs 24, vers 3 en 4  Toen Hij op de Olijfberg gezeten was, 

kwamen zijn discipelen alleen tot Hem en zeiden: Zeg ons wanneer 

zal dat geschieden, en wat is het teken van uw komst en van de 
voleinding der wereld? En Jezus antwoordde en zeide tot hen: Ziet 

toe, dat niemand u verleide! 

Mattheüs 24, vers 12 tot en met 14  En omdat de wetsverachting 
toeneemt, zal de liefde van de meesten verkillen. Maar wie volhardt 
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tot het einde, die zal behouden worden. En dit evangelie van het 
Koninkrijk zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een 

getuigenis voor alle volken, en dan zal het einde gekomen zijn.  

 
Voorwaar,  

 
2 Timotheüs 3, vers 1 tot en met 5  Dit zijn ook de tekenen 

van nu: Weet wel, dat er in de laatste dagen, “nu dus,” zware 

tijden zullen komen: want de mensen zullen zelfzuchtig zijn, 
geldgierig, pochers, vermetel, kwaadsprekers, aan hun ouders 

ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, liefdeloos, trouweloos, 
lasteraars, onmatig, onhandelbaar, afkerig van het goede, 

verraderlijk, roekeloos, opgeblazen, met meer liefde voor genot dan 

voor God, die met een schijn van godsvrucht de kracht daarvan 
verloochend hebben; houd ook dezen op een afstand. 

 
Mattheüs 24, vers 20 en 21  Bidt, dat uw vlucht niet in de winter 

valle en niet op een sabbat. Want er zal dan een grote verdrukking 

zijn, zoals er niet geweest is van het begin der wereld tot nu toe en 
ook nooit meer wezen zal. 

 

Lees voor: Efeziërs 4, vers 17 en 18  Daar staat geschreven: Dit 
zeg ik dan en betuig ik in de Here, dat gij niet langer moogt 

wandelen zoals ook de heidenen wandelen, in de ijdelheid van hun 
denken, verduisterd in hun verstand, vervreemd van het leven 

Gods om de onwetendheid, die in hen heerst, om de verharding van 

hun hart. 
Efeziërs 2, vers 10  Hier staat geschreven: Want zijn maaksel zijn 

wij, in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen, die God 
tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. 

De bode engel Gods sprak verder, 

 
Johannes 3, vers 16 tot en met 18  Want alzo lief heeft God de 

wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
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niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 
naam van de eniggeboren Zoon van God. 

 

De bode engel Gods sprak verder, Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, 
Shalom!  

 
 

 

 
U kunt zich nog opgeven! 
 

Informatie over de mogelijkheid samen te komen. Toelichting over 
de laagdrempelige ‘huiskring & huiskringstarters’ groepjes. 

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Ik ben profeet Benjamin Cousijnsen. Op 

16 oktober 2014 kreeg ik de volgende boodschap van een bode 

engel Gods, die ik graag met u wil delen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Merarien en 

ben een bode engel Gods. 

 
Op 13 oktober 2014 werd bekendgemaakt in de boodschap, 

met de titel: ‘U mag samenkomen!’: 

Er werd een oproep gedaan om u op te geven, om een kring, een 
huiskring, te starten. U kunt zich nog opgeven tot 30 oktober 2014. 

In Colorado en Californië, en in Paramaribo, Suriname, België, 
Gouda, Lelystad, Bergen op Zoom en Sommelsdijk in Nederland, 

hebben zich reeds mensen aangemeld. Profeet Benjamin 

Cousijnsen zal spoedig contact opnemen.  
 

Voorwaar, misschien wilt u al zo lang naar een huiskring, of 
bent u teleurgesteld, vanwege afwijzende reacties van de 

kerk om de volle waarheid. 

Bij deze plaatsen kunt u terecht, maar er volgen er nog meer!  
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Iedere huiskringstarter krijgt ook een gratis geschenk, namelijk het 
boek ‘RUACHA, YESHU, SHALOM!’ of een ander geschenk. En ook 

de huiskringbezoekers krijgen ook een gratis geschenk, als men 

ook echt de huiskring gaat bezoeken.  
 

Het is de bedoeling de huiskring laagdrempelig te houden. 
Het is niet zo dat men de leiding neemt, of wie dan ook, maar dat 

Jezus Christus, Yeshua HaMashiach, zelf de leiding neemt. Het gaat 

erom dat men elkaar leert kennen, en dat alles in gezelligheid 
onder elkaar mag zijn, en dat men over alles kan praten en kan 

delen, zoals in het begin, zoals de discipelen van Jezus ook bij 
elkaar kwamen, zoals het begin van de eerste samenkomst van de 

discipelen met de huiskring.  

 
Voorwaar, de website wordt spoedig overgezet naar een 

betere server, zodat men zonder problemen verder kan gaan 
met het plaatsen van video’s en het werk van de Heer. 

U merkt daar verder weinig van.  

 
Voorwaar, hebt u een bijzondere gave, en u wilt dit delen 

met ons? 

Email dan naar Marion Verkleij. En wie weet plaatst men uw gave of 
talent in de website. Of hebt u ideeën voor de Evangelical Endtime 

Machine, dan is dit ook natuurlijk welkom! 
 

Ik ga nu, sprak de bode engel van God, Ruacha, Yeshu, Shalom! en 

verdween. 
 

SHALOM 
 

 

 

Wie hem verwerpt, verwerpt Mij, Jezus Christus! 
 

Boodschap Gods: Zo spreekt de Heer Jezus Christus, Yeshua 
HaMasiach: Wie Mijn aangestelde profeet verwerpt, heeft Mij 

verworpen, omdat dit Mijn gezalfde is! God koos een eenvoudige 

man, en geen wijze geleerde met hoge opleidingen, als Zijn 
eindtijdprofeet in de eindtijd! 
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Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Vandaag is het 16 oktober 2014. En dit is 

de derde boodschap Gods van vandaag, die een bode engel Gods 
kwam brengen, namens de God van Abraham, Izaäk en Jakob. 

 

Shalom! Ik begroet u allen, en ben gestuurd door Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. Mijn naam is Rafaël.  

 
En God is echt niet veranderd! 

Hij zendt ook nu nog steeds Zijn engelen, om de mensen toe te 

spreken.  
 

Profeet Benjamin Cousijnsen heeft lang geleden een ongeluk 
gehad en kwam terecht in de hemel.  

En na een hele lange tijd moest hij terug naar de aarde, om te 

vertellen dat ze zich moesten bekeren. Hij was en is een 
eenvoudige man, net als u. Ook was hij geen wijze geleerde en had 

ook geen hoge opleidingen gedaan. Maar juist hem koos God! De 

profeten des hemels moesten hem zegenen, en de hoorn met 
hemelse olie ging over Benjamin heen. Hij werd ingezegend en 

werd profeet. Hij was liever in de hemel gebleven, waar alles zo 
mooi is en volmaakt. God zei, Ik zend u Mijn engelen, en ze geven 

u Mijn boodschappen door, woord voor woord!  

 
Maar net als in de tijd van Noach, zullen velen verloren gaan. 

Want wie niet luistert en geen terechtwijzing aanneemt, en 
Benjamin verwerpt, omdat hij Gods ware profeet is van de eindtijd, 

zal zich op de borst slaan, omdat men dan ook Yeshua HaMashiach, 

Jezus Christus, automatisch verworpen heeft! Al zegt u, “Jezus 
verwerp ik niet, maar hem, Benjamin!” Dan nog zal Jezus Christus 

u zeggen: Wie Mijn aangestelde profeet verwerpt, heeft Mij 

verworpen, omdat dit Mijn gezalfde is! 
 

Als er een vuurzee is, en u staat er middenin… 
En God spreekt via Benjamin en zegt: Benjamin, red deze persoon! 

En Benjamin strekt zijn hand uit, om u eruit te trekken in dat vuur, 
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wat zou uw keus dan zijn? Zegt u dan: “Nee, want ik mag hem 
niet”? en u zoekt een andere uitweg, die er niet zal zijn? 

Maar dan zal u verbranden! 

 
Vandaag strekt profeet Benjamin Cousijnsen zijn hand uit 

naar u en de wereld, en zegt u: 
“Luister naar de boodschappen Gods! Wie niet wil horen, gaat 

verloren. Zie, wat in de wereld is. Bekeer u, en breek met uw 

afgoderijen en oorlogen tegenover het volk Gods, Zijn kinderen! Er 
is een Uitweg. Ga naar Yeshua HaMashiach, Jezus Christus!” 

 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en 

verdween. 

 

 
 

Een kleine terugblik! 
 
Dat de MERS-virus en de Ebola virus verspreiding ook gaat via de 

lucht, en, zonder direct contact, op mensen kan overspringen, werd 

reeds op 11 oktober 2014 geopenbaard aan profeet Benjamin 
Cousijnsen. Hier volgt een kleine terugblik! 

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Deze boodschap van de almachtige God, 

de God van Abraham, Izaäk en Jakob, werd in Zijn opdracht 
overgeleverd via een bode engel Gods aan eindtijdprofeet Benjamin 

Cousijnsen. 

 
Shalom!  

 

Ik begroet u, wereld, in de almachtige naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus.  

Ik ben een bode engel Gods. En Benjamin Cousijnsen, Gods 
dienstknecht en profeet, geeft u alles 100% door, wanneer alles 
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woord voor woord opgeschreven wordt, in het bijzijn van Gods 
engelen. Laat dit u duidelijk zijn! Voorwaar, mijn naam is Onam.  

 

Voorwaar, als men nu geluisterd had naar de boodschappen 
van Gods ware profeet, had de wereld er heel anders 

uitgezien. 
Ik raad u aan, om het boek te lezen: ‘RUACHA, YESHU, SHALOM!’ 

of te kopen, of op PDF het E-book te lezen.  

 
Voorwaar, op 11 oktober werd in 2014 de boodschap, met de 

titel:  
‘Openbaring over Ebola o.a.!’ door profeet Benjamin Cousijnsen aan 

u doorgegeven, wat de bode engel Revelado doorgaf in de naam 

van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus.  
Hier volgt een kleine terugblik:  

 
‘Voorwaar, verschillende virussen zullen hun weg vinden, 

wereldwijd! 

Zo is het dodelijk MERS-virus in Egypte en in Saoedi-Arabië. En net 
als het Ebola virus, verspreidt het zich door de lucht, en zonder 

direct contact kan het zo op mensen overspringen!.’ Tot zover. 

 
Voorwaar, op 15 oktober 2014 kwam men in de media 

ermee: 
bij Center for Infectious Disease Research, en belijdt dat het Ebola 

virus via besmettelijke aerosol deeltjes - zowel dichtbij als op 

afstand - van geïnfecteerde patiënten wordt doorgegeven, bleek na 
onderzoek. Voorwaar, sinds dat men luistert naar de boodschappen, 

zijn velen zich bewust, dat het geen toeval is, dat er nu een profeet 
is, die de wereld waarschuwt en voorzegd had, wat komen zou, als 

men zich niet bekeert. En zie, sinds profeet Benjamin Cousijnsen 

tot de wereld spreekt, is alles toegenomen. Toeval? 
Nee! Daar is wijsheid voor nodig. Voorwaar,  

 

Genesis 6, vers 5 tot en met 6  Toen de Here zag, dat de 
boosheid des mensen groot was op de aarde en al wat de 

overleggingen van zijn hart voortbrachten te allen tijde slechts boos 
was, berouwde het de Here, dat Hij de mens op de aarde gemaakt 

had, en het smartte Hem in zijn hart. 
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En vers 11 en 12  De aarde nu was verdorven voor Gods 
aangezicht, en de aarde was vol geweldenarij. En God zag de aarde 

aan, en zie, zij was verdorven, want al wat leeft had zijn weg op de 

aarde verdorven. 
 

Spreuken 24, vers 12  Wanneer gij zegt: “Zie, wij wisten dit niet” 
– zal Hij, die de harten doorzoekt, het niet merken, en Hij, die op 

uw ziel let, het niet weten, en de mens naar zijn doen vergelden? 

 
Voorwaar, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, zegt u:  

Aan profeet Benjamin Cousijnsen is het geopenbaard, de volle 
waarheid! En zo wordt vervuld, wat hij tot u sprak. 

 

Johannes 12, vers 39 en 40  Hierom konden zij niet geloven, 
omdat Jesaja elders gezegd heeft: Hij heeft hun ogen verblind en 

hun hart verhard, dat zij niet met hun ogen zien, met hun hart 
verstaan en zich bekeren, en Ik hen geneze. 

 

Hebreeën 4, vers 12 en 13  Want het woord Gods is levend en 
krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard en het dringt 

door, zó diep, dat het vaneenscheidt ziel en geest, gewrichten en 

merg, en het schift overleggingen en gedachten des harten; en 
geen schepsel is voor Hem verborgen, want alle dingen liggen open 

en ontbloot voor de ogen van Hem, voor wie wij rekenschap hebben 
af te leggen. 

 

Voorwaar, bekeer u, en Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, 
redt u! 

 
Johannes 14, vers 6  Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de 

waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij. 

Johannes 3, vers 16 tot en met 18  Want alzo lief heeft God de 
wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 

naam van de eniggeboren Zoon van God. 
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Kolossenzen 2, vers 6 tot en met 10  Nu gij Christus Jezus, de 

Here, aanvaard hebt, wandelt in Hem, geworteld en dan 

opgebouwd wordend in Hem, bevestigd wordend in het geloof, 
zoals u geleerd is, overvloeiende in dankzegging. Ziet toe, dat 

niemand u medeslepe door zijn wijsbegeerte en door ijdel bedrog in 
overeenstemming met de overlevering der mensen, met de 

wereldgeesten en niet met Christus, want in Hem woont al de 

volheid der godheid lichamelijk; en gij hebt de volheid verkregen in 
Hem, die het hoofd is van alle overheid en macht. 

 
Voorwaar, kies heden hemel of hel, zowel op aarde! 

Voorwaar, ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel 

van God, en verdween. 
 

 
 

Hij leert jou op Zijn weg te gaan! 
 
De Heer heeft een boodschap voor jou, Liesly! 

 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, welkom! Op 17 oktober 2014, in de namiddag, bracht een 
bode engel van God de volgende boodschap Gods over aan 

eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, ik ben een bode engel Gods.  
 

Schrijf op: L  i  e  s  l  y 
“Is dat uw naam?” vroeg Benjamin. 

De bode engel Gods antwoordde: Nee, profeet Benjamin 

Cousijnsen, Rubschabinja. 
“Oké, nog moeilijker!” zei Benjamin. “Maar wie is Liesly dan, of zie 

ik een engel niet?” 

Voorwaar, sprak de bode engel Gods, Yeshua HaMashiach, Jezus 
Christus, heeft een boodschap voor haar, voor Liesly. 
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Voorwaar, zo spreekt de Heer: 

Mijn geliefde, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, uw Rabboeni, uw 

Meester, Tze’va’ot, Here der heerscharen. Voorwaar, 
 

Sirach 1, vers 25  De schatkamers van de wijsheid bevatten 
diepzinnige spreuken, maar eerbied voor God is de zondaar een 

gruwel. 

En vers 29  Voer geen spel op tegenover de mensen en let op je 
woorden. 

 
Psalm 32, vers 8  Ik leer en onderwijs u aangaande de weg die gij 

gaan moet; Ik raad u; mijn oog is op u. 

Psalm 46, vers 6  God is in haar midden, zij zal niet wankelen; God 
zal haar helpen bij het aanbreken van de morgen. 

Psalm 121, vers 3  Hij zal niet toelaten, dat uw voet wankelt, uw 
Bewaarder zal niet sluimeren. 

 

Spreuken 11, vers 30 en 31  De vrucht des rechtvaardigen is een 
boom des levens, en wie wijs is, wint harten. Zie, aan de 

rechtvaardige wordt vergolden op aarde, hoeveel te meer aan de 

goddeloze en de zondaar! 
Spreuken 21, vers 2  Elke weg van een mens is recht in zijn ogen, 

maar de Here beproeft de harten. 
 

Jesaja 40, vers 28 tot en met 31  Weet gij het niet, hebt gij het 

niet gehoord? Een eeuwig God is de Here, Schepper van de einden 
der aarde. Hij wordt noch moede noch mat, zijn verstand is niet te 

doorgronden. Hij geeft de moede kracht en de machteloze 
vermeerdert Hij sterkte. Jongelingen worden moede en mat, zelfs 

jonge mannen struikelen, maar wie de Here verwachten, putten 

nieuwe kracht; zij varen op met vleugelen als arenden; zij lopen, 
maar worden niet moede; zij wandelen, maar worden niet mat. 

 

Voorwaar, Liesly, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, kijkt 
verwonderd naar jou. 

Je kunt elke dag dankbaar zijn voor het licht in de duisternis, dat 
Hij je gaf, elke dag! Hij leert jou op Zijn weg te gaan en schenkt jou 

Zijn kracht. 
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Jesaja 41, vers 10  Vrees niet, want Ik ben met u; zie niet angstig 

rond, want Ik ben uw God. Ik sterk u, ook help Ik u, ook 

ondersteun Ik u met mijn heilrijke rechterhand. 
Jesaja 40, vers 31  Maar wie de Here verwachten, putten nieuwe 

kracht; zij varen op met vleugelen als arenden; zij lopen, maar 
worden niet moede; zij wandelen, maar worden niet mat. 

 

Psalm 143, vers 8  Doe mij in de morgen uw goedertierenheid 
horen, want ik vertrouw op U; maak mij de weg bekend, die ik 

gaan moet, want tot U hef ik mijn ziel op. 
 

Efeziërs 4, vers 2  met alle nederigheid en zachtmoedigheid, met 

lankmoedigheid, en elkander in liefde te verdragen. 
 

Voorwaar, 
 

Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, 

dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die 
in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. 

 

Voorwaar, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, zegt: 
Liesly, Ik heb jou onbeschrijfelijk lief, voor altijd en eeuwig! 

Onderhoud jouw relatie met Mij, want Ik ga je zegenen. 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en 

verdween. 

 
 

 

God is kadosh, heilig! en ‘Rome’ is schijnheilig!  
 

Boodschap Gods: Ze noemen zich ‘Heiligen’ in Rome! Maar God is 
kadosh, heilig! en Rome is schijnheilig! Rome wil dat het 

tegennatuurlijke als normaal wordt gezien, omdat velen onder de 

zogenaamde Heiligen zelf homoseksueel zijn! 
 

 

Volledige weergave: 
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Hallo, van harte welkom! Op maandag 20 oktober 2014 bracht een 
engel des Heren, woord voor woord, de volgende boodschap over, 

namens de God van Abraham, Izaäk en Jakob, aan eindtijdprofeet 

Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, kadosh, kadosh, kadosh, 

heilig, heilig, heilig is Hij, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus van 

Nazareth! 
 

Voorwaar, Rome, ik ben de engel des Heren, en mijn naam is 
Michaël. 

Voorwaar, ik spreek tot Gods ware eindtijdprofeet, Benjamin 

Cousijnsen, die alles opschrijft en alles 100% aan de wereld 
doorgeeft, in de volle waarheid! 

 
Johannes 4, vers 22  Gij aanbidt, wat gij niet weet; wij 

aanbidden, wat wij weten, want het heil is uit de Joden. 

 
Voorwaar, uw zaligmaking en geboden zijn niet Gods 

geboden! 

Voorwaar, vanaf 2011 tot en met 2014 liepen, zowel het 
kindermisbruik als wel de homoseksuele omgang, in Rome zelf weer 

op! Voor de ogen van de wereld werden eerst vele priesters uit het 
ambt gezet, vanwege het zich niet houden aan Gods geboden. 

Voorwaar, Rome gaf vele schadevergoedingen weg aan de ouders 

van de misbruikte kinderen, en heeft vele priesters in het 
verborgene beschermd en gewoon weer teruggezet als priester!  

 
Voorwaar, God duldt echter geen zonde! 

Luister naar de boodschap van 18 januari 2013, met als titel: 

‘Openbaring Gods: Homoseksueel is bezetenheid!’ Voorwaar, let op: 
op 29 juli 2013 werd u dat reeds geopenbaard en voorzegd in de 

boodschap, met als titel: ‘Pas op! Zijn charismatische charmes 

verblinden u!’ Wat gebruikt men veel tactieken!  
 

Voorwaar, wie is heilig? 
Alleen God! 
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Johannes 4, vers 24  Lees voor: God is geest en wie Hem 
aanbidden, moeten aanbidden in geest en in waarheid. 

 

Voorwaar, de documenten over homoseksualiteit werden op 
17 oktober 2014 aan de wereld bekendgemaakt, waarin 

stond: 
dat personen met homoseksuele aanleg met achting, medegevoel 

en tact tegemoet getreden en behandeld moeten worden, om een 

onjuiste discriminatie te vermijden. Voorwaar, Rome wil dat het 
tegennatuurlijke als normaal wordt gezien, omdat velen onder de 

zogenaamde ‘Heiligen’ zelf homoseksueel zijn! Ze noemen zich 
Heiligen in Rome, maar God zegt duidelijk in: 

 

Leviticus 18, vers 22  En gij zult geen gemeenschap hebben met 
een, die van het mannelijk geslacht is, zoals men gemeenschap 

heeft met een vrouw: een gruwel is het. 
En ook Leviticus 19, vers 4  Gij zult u niet tot de afgoden wenden 

en u geen gegoten beelden maken: Ik ben de Here, uw God. 

 
Galaten 5, vers 16 en 17  Dit bedoel ik: wandelt door de Geest 

en voldoet niet aan het begeren van het vlees. Want het begeren 

van het vlees gaat in tegen de Geest en dat van de Geest tegen het 
vlees – want deze staan tegenover elkander – zodat gij niet doet 

wat gij maar wenst. 
 

Romeinen 1, vers 26 tot en met 28  Daarom heeft God hen 

overgegeven aan schandelijke lusten, want hun vrouwen hebben de 
natuurlijke omgang vervangen door de tegennatuurlijke. Eveneens 

hebben de mannen de natuurlijke omgang met de vrouw 
opgegeven, en zijn in wellust voor elkander ontbrand, als mannen 

met mannen schandelijkheid bedrijvende en daardoor het 

welverdiende loon voor hun afdwaling in zichzelf ontvangende. En 
daar zij het verwerpelijk achtten God te erkennen, heeft God hen 

overgegeven aan een verwerpelijk denken om te doen wat niet 

betaamt. 
 

Voorwaar, een Christen moet respect hebben voor alle 
mensen. 
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1 Petrus 2, vers 17  Eert allen, hebt de broederschap lief, vreest 
God, eert de keizer.  

 

Voorwaar, maar God duldt geen bezetenheid, het 
tegennatuurlijke, het homoseksuele gedrag! 

Wel houdt God van de mens, maar niet van de zonde! God wil niet 
dat de mens verloren gaat, maar behouden wordt, en dat men om 

vergeving vraagt en zich bekeert. Voorwaar, God is kadosh, heilig, 

en Rome is schijnheilig! Het liefst zouden ze de hele waarheid uit de 
Bijbel halen, en alles natuurlijk verklaren, omdat hierin hun 

voordeel ligt. 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de engel des Heren, en 

verdween. 

 
 

 

Zegengebed voor de huiskringen wereldwijd! 
 

De Heer zegent de huiskringen! Benjamin, Gods dienstknecht, 
vraagt en spreekt een zegen uit in opdracht van God over de 

huiskringen, die de Heer zelf, Yeshua HaMasiach, Jezus Christus, 

heeft goedgekeurd! 
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 20 oktober 2014 bracht een bode 
engel van God de volgende boodschap over aan eindtijdprofeet 

Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus.  
 

Voorwaar, het is de bedoeling om uw huiskring 

laagdrempelig te houden. 
Voorwaar, men mag starten met de huiskring, als men nog niet 

gestart is. Wel is het zo: houd de Evangelical Endtime Machine op 

de hoogte, welke dag en uur gij het houdt. Want als iemand in uw 
plaats, of van elders, uw huiskring wil bezoeken, kan men het adres 
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opvragen via de Evangelical Endtime Machine. Voorwaar, mijn 
naam is Merarien en ben een bode engel Gods. 

 

Voorwaar, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, zegt u: 
Niemand komt tot de Vader dan door Mij. Voorwaar, er is vreugde, 

hemelse vreugde! Want bij de Filipijnen en Suriname hebben velen 
zich overgegeven, en met hun hart Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus, beleden en aangenomen als hun Koning en Heer. En zij 

hebben zich ook laten dopen.  
 

Profeet Benjamin Cousijnsen, Gods dienstknecht, vraagt nu 
een zegen over de huiskringen: 

“Lieve Here Jezus, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, ik dank u 

voor uw werk en de vele aanmeldingen, om een huiskring te 
starten. Ook dank ik u en vraag ik u: laat uw vrede en zegen en 

wijsheid met u allen nu zijn, en uw leiding van de Heilige Geest, die 
alle verstand te boven gaat, en ook met hen allen zijn, totdat u 

komt, in de almachtige naam van Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus, onze Heerser en Koning. Amen.” 
 

Voorwaar, ook zeg ik, Merarien, u: Onderwijs in de 

boodschappen, die God gegeven heeft aan Zijn profeet 
Benjamin. 

En bid voor elkaar, en voor de Evangelical Endtime Machine en de 
werkers van de laatste dagen. Wees één met deze bediening! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en 

verdween. 
 

 
 

Houd vol en ga verder! 
 
Boodschap Gods: De Heer Adonai, Jezus Christus, uw Rabboeni, 

geeft je een prachtige, liefdevolle, dichterlijke en bemoedigende 

boodschap, en zegt je ook: Kom bij Mij als een kind, bid altijd in 
Mijn naam en je overwint!... Houd vol en ga verder. Kijk nu maar 

eens naar wat wij bereikt hebben, Mijn geliefde! 
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Volledige weergave: 
 

Hallo, welkom! Op 21 oktober 2014 bracht een engel des Heren, 

een bode engel Gods, woord voor woord de volgende boodschap 
over aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin 

Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Lovesadai.  
 

Zo spreekt Adonai, uw Rabboeni, tot u.  
Ontvangt Zijn verfrissende liefde.  

Weest niet verschrikt en vreest Mij niet, Mijn geliefde. Jij mag 

volledig op Mij vertrouwen. Ik ken jouw hart, huil maar gerust. 
Zonder op Mij, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, te vertrouwen, 

kun je niet van Mij houden. Dit geldt voor jou: 
 

Jesaja 40, vers 28 tot en met 31  Weet gij het niet, hebt gij het 

niet gehoord? Een eeuwig God is de Here, Schepper van de einden 
der aarde. Hij wordt noch moede noch mat, zijn verstand is niet te 

doorgronden. Hij geeft de moede kracht en de machteloze 

vermeerdert Hij sterkte. Jongelingen worden moede en mat, zelfs 
jonge mannen struikelen, maar wie de Here verwachten, putten 

nieuwe kracht; zij varen op met vleugelen als arenden; zij lopen, 
maar worden niet moede; zij wandelen, maar worden niet mat. 

 

Voorwaar, Ik zal jouw tranen drogen.  
Houd vol en ga verder! Kijk nu maar eens naar wat wij bereikt 

hebben, Mijn geliefde. 
 

Jesaja 40, vers 13  Wie bestuurde de Geest des Heren en 

onderrichtte Hem als zijn raadsman? 
 

Voorwaar, ga zo door! 

Leef en lach en leer! Je doet het zo ontzettend goed. 
 

Jesaja 41, vers 26  Wie heeft het van de aanvang af 
bekendgemaakt, zodat wij het weten? En tevoren, zodat wij moeten 

zeggen: Hij heeft gelijk? Neen, niemand heeft het bekendgemaakt, 
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niemand heeft het doen horen, niemand heeft u daarover horen 
spreken. 

 

Voorwaar, jij hebt Hem in jouw gedachten. 
En ik weet dat je op Hem staat te wachten. Jullie harten zijn nu al 

één. Niemand komt tussen jullie in! 
 

Sirach 2, vers 8  Jij die ontzag hebt voor de Heer, vertrouw op 

hem, dan valt je loon je niet uit handen. 
Sirach 3, vers 20 tot en met 21  Groot is de kracht van de Heer, 

een bescheiden mens prijst hem. Onderzoek geen dingen die te 
moeilijk voor je zijn, probeer niet te begrijpen wat je verstand te 

boven gaat. 

 
Voorwaar, Ik, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, zeg u: 

Deze paradijsvogel zal vliegen op het ritme van Mijn wind en 
gedreven door haar verlangens! Al ben jij moe nu, kom bij Mij. Als 

huil je duizend tranen, je moet je niet schamen. Kom bij Mij als een 

kind. Bid altijd in Mijn naam, en je overwint! Ik geef je Mijn vrede, 
en zeg je: Blijf hopen, want de deur is open. 

 

Spreuken 5, vers 21  Want voor de ogen des Heren liggen ieders 
wegen open, Hij weegt al zijn gangen. 

Spreuken 31, vers 25 en 26  Kracht en luister is haar gewaad, de 
komende dag lacht zij toe. Met wijsheid opent zij haar mond, 

vriendelijke onderwijzing ligt op haar tong. 

 
Hooglied 5, vers 16  Zijn verhemelte is enkel zoetheid, en alles 

aan hem bekoorlijkheid. Zó is mijn geliefde, zó is mijn vriend, 
dochters van Jeruzalem. 

 

Voorwaar, twijfel nooit aan Zijn werken! 
 

1 Korinthiërs 13, vers 6 en 7  Zij is niet blijde over 

ongerechtigheid, maar zij is blijde met de waarheid. Alles bedekt 
zij, alles gelooft zij, alles hoopt zij, alles verdraagt zij. 

1 Korinthiërs 13, vers 13  Zo blijven dan: Geloof, hoop en liefde, 
deze drie, maar de meeste van deze is de liefde. 
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Voorwaar, zo sprak Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, de 
opgestane Heer, tot u! 

 

Mattheüs 6, vers 33  Maar zoekt eerst Zijn Koninkrijk en Zijn 
gerechtigheid en dit alles zal u bovendien geschonken worden. 

 
Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld 

gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een 

ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde. 

 

Voorwaar, ik ben de bode engel Gods, Lovesadai, en bracht u 
deze boodschap. 

Profeet Benjamin Cousijnsen schreef alles op en geeft alles 100% 
door, elk woord, letter voor letter! Deel deze boodschap. 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en 

verdween. 
 

 

 

De Heilige Geest zal als een atoombom zijn! 
 

Boodschap Gods: U hoort en leest in deze boodschap, hoe u 
dromen kunt blokkeren, die niet van God zijn, en u veel minder 

wordt aangevallen in uw dromen! 
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 21 oktober 2014 bracht een engel 
Gods, woord voor woord, de volgende boodschap over aan 

eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 

 
Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus. Voorwaar, ik ben de bode engel Gods en mijn naam is 

Rimmonja.  
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Voorwaar, 
 

Lees voor: Handelingen 2, vers 16 , 17 en 18  Maar dit is het, 

waarvan gesproken is door de profeet Joël: En het zal zijn in de 
laatste dagen, zegt God, dat Ik zal uitstorten van mijn Geest op alle 

vlees; en uw zonen en uw dochters zullen profeteren, en uw 
jongelingen zullen gezichten zien, en uw ouderen zullen dromen 

dromen: ja, zelfs op mijn dienstknechten en mijn dienstmaagden 

zal Ik in die dagen van mijn Geest uitstorten en zij zullen 
profeteren. 

 
Voorwaar, zelfs in dromen spreekt Yeshua HaMashiach, 

Jezus Christus. 

Hier een voorbeeld: 
 

Numeri 12, vers 6  Toen zeide Hij: Hoort nu mijn woorden. Indien 
onder u een profeet is, dan maak Ik, de Here, Mij in een gezicht 

aan hem bekend, in een droom spreek Ik met hem. 

 
Voorwaar, niet alle dromen zijn echter van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus! 

Het volgende is namelijk belangrijk, om de dromen, die niet van 
God zijn, te blokkeren: 

 
Galaten 5, vers 10  Ik voor mij ben van u overtuigd in de Here, 

dat gij geen andere mening zult hebben. Maar wie u in verwarring 

brengt, zal zijn straf hebben te dragen, wie hij ook zij. 
En vers 16 en 17  Dit bedoel ik: wandelt door de Geest en voldoet 

niet aan het begeren van het vlees. Want het begeren van het vlees 
gaat in tegen de Geest en dat van de Geest tegen het vlees – want 

deze staan tegenover elkander – zodat gij niet doet wat gij maar 

wenst. 
En vers 24 en 25  Want wie Christus Jezus toebehoren, hebben het 

vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. Indien wij 

door de Geest leven, laten wij ook door de Geest het spoor houden.  
 

Voorwaar, sommigen zeggen: “Maar wat heeft dit met 
dromen te maken?” 
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Voorwaar, als gij voldoet aan de Heilige Geest, en niet begeert naar 
het vlees, in uw wandel en denken, dan zal men veel minder 

toegang kunnen krijgen in uw dromen! 

 
Genesis 37, vers 5 tot en met 10  En Jozef had een droom en 

vertelde die aan zijn broeders; daarom haatten zij hem nog meer. 
Hij zeide namelijk tot hen: Hoort toch deze droom die ik gehad heb. 

Zie, wij waren aan het schoven binden in het veld – daar richtte 

mijn schoof zich op en bleef overeind staan, en zie, uw schoven 
omringden haar en bogen zich voor mijn schoof neer. Daarop 

zeiden zijn broeders tot hem: Wilt gij soms koning over ons zijn? 
Wilt ge soms over ons heersen? Toen haatten zij hem nog meer om 

zijn droom en om zijn woorden. En hij had nog een andere droom, 

die hij aan zijn broeders verhaalde. Hij zeide: Nu heb ik weer een 
droom gehad, en zie, de zon, de maan en elf sterren bogen zich 

voor mij neer. Toen hij dit aan zijn vader en zijn broeders 
verhaalde, onderhield zijn vader hem daarover, en zeide tot hem: 

Wat voor een droom is dat, die gij gehad hebt? Zullen soms ik, uw 

moeder en uw broeders komen om ons voor u ter aarde neer te 
buigen? 

 

Handelingen 2, vers 18  Ja, zelfs op mijn dienstknechten en mijn 
dienstmaagden zal Ik in die dagen van mijn Geest uitstorten… tot 

zover. 
 

Voorwaar, de Heilige Geest is uitgestort. 

En als gij dit dus beseft en weet, dat Hij, de Heilige Geest, bij u is, 
gaat men u veel minder aanvallen. Want u wandelt in de geest en 

niet in het vlees, en dit vreest satan! Want door uw wandel in de 
Heilige Geest zal de Heilige Geest meer kunnen doen, vanwege dat 

u uw vlees gekruisigd hebt in Yeshua HaMashiach, Jezus Christus’ 

naam! Neem de goede houding aan en laat u leiden, zelfs in de 
dromen, door de Heilige Geest Gods. Want u bent meer dan 

overwinnaar en beschermd onder het Bloed van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus.  
 

De Heilige Geest zal als een atoombom zijn, en alle 
aanvallen en dromen vernietigen! 
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Hij, die in u is, is groter dan die in de wereld is. Als Gods Geest u 
dromen geeft, hangt dat van u af. Vrees nimmer, als uw relatie 

goed is, want Hij, de Heilige Geest, die met en in u is, helpt u! 

 
Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, 

dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die 
in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. 

 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en 
verdween. 

 
 

 

Het evangelie is meer! 
 

Boodschap Gods: Welke angst of vreugde heeft u in uw leven, en 
welke voeding? Boodschap van God met als thema's: ♡Blijdschap in 

Yeshua HaMasiach, Jezus Christus... en ♡een spiegelbeeld 

en... ♡een afspiegeling van Hem willen zijn en... ♡er ook naar 

streven om meer te groeien! 

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, welkom! Op 22 oktober 2014 bracht een engel des Heren, 

een bode engel Gods, woord voor woord, de volgende boodschap 
Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, kadosh, kadosh, kadosh, 

heilig, heilig, heilig is Hij, uw Rabboeni, uw Meester.  
 

Kom, waar is uw vreugde? 

Prijs Adonai, El Elohím, uw Koning der koningen! Baruch Haba 
B'Shem Adonai! Voorwaar, er is vreugde in de hemel, en gij als 

hemelburger mag het uitdragen. Voorwaar, mijn naam is Meon.  
 

Vereer nimmer engelen! 
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Zelfs profeet Benjamin Cousijnsen doet dit niet. Voorwaar, geef uw 
aanbidding en eer en vreugde aan wie het toekomt. Al ben ik een 

bode engel Gods, ik verwijs u naar Hem, die het alleen toekomt: 

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus van Nazareth. 
 

Galaten 1, vers 6 tot en met 10  Lees dit voor: Het verbaast mij, 
dat gij u zo schielijk van degene, die u door de genade van Christus 

geroepen heeft, laat afbrengen tot een ander evangelie, en dat is 

geen evangelie. Er zijn echter sommigen, die u in verwarring 
brengen en het evangelie van Christus willen verdraaien. Maar ook 

al zouden wij, of een engel uit de hemel, u een evangelie 
verkondigen, afwijkend van hetgeen wij u verkondigd hebben, die 

zij vervloekt! Gelijk wij vroeger reeds gezegd hebben, zeg ik thans 

nog eens: indien iemand u een evangelie predikt, afwijkend van 
hetgeen gij ontvangen hebt, die zij vervloekt! Tracht ik thans 

mensen te winnen, of God? Of zoek ik mensen te behagen? Indien 
ik nog mensen trachtte te behagen, zou ik geen dienstknecht van 

Christus zijn. 

 
Voorwaar, welk evangelie volgt u, die luistert? 

Het evangelie van hokjesdenkers, die alleen maar zacht voedsel 

kunnen verdragen en alles slecht vinden, en maar niet geestelijk 
groeien kunnen, vanwege hun denkpatroon, en maar aan de pap 

blijven? Is dit het evangelie? Welke angst of vreugde heeft u in uw 
leven, en welke voeding?  

Het verbaast Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, dat velen de 

deuren van hun hart gesloten houden, als de Heilige Geest meer wil 
geven. Het evangelie is meer! 

 
Jeremia 29, vers 11 tot en met 13  Lees dit voor: Want Ik weet, 

welke gedachten Ik over u koester, luidt het woord des Heren, 

gedachten van vrede en niet van onheil, om u een hoopvolle 
toekomst te geven. Dan zult gij Mij aanroepen en heengaan en tot 

Mij bidden, en Ik zal naar u horen; dan zult gij Mij zoeken en 

vinden, wanneer gij naar Mij vraagt met uw ganse hart. 
 

Voorwaar, bij u hoort geen angst te zijn. 
Ook niet voor de boodschappen, ontvangen door profeet Benjamin 

Cousijnsen, die 100% van God komen. 
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Lees voor: 1 Korinthiërs 3, vers 1 tot en met 9  Hier staat 

geschreven: En ik, broeders, kon niet tot u spreken als tot 

geestelijke mensen, maar slechts als tot vleselijke, nog 
onmondigen in Christus. Melk heb ik u gegeven, geen vast voedsel, 

want dat kondt gij nog niet verdragen. Ja, dat kunt gij ook nu nog 
niet, want gij zijt nog vleselijk. Want als er onder u nijd en twist is, 

zijt gij dan niet vleselijk, en leeft gij niet als onveranderde mensen? 

Want wanneer de een zegt: Ik ben van Paulus; en de ander: Ik van 
Apollos; zijt gij dan niet onveranderde mensen? Wat is dan Apollos? 

Of wat is Paulus? Dienaren, door wie gij tot geloof gekomen zijt, en 
wel zoals de Here dit aan een ieder geschonken heeft. Ik heb 

geplant, Apollos heeft begoten, maar God gaf de wasdom. Daarom, 

noch wie plant, noch wie begiet, betekent iets, maar God, die de 
wasdom geeft. Wie plant en wie begiet, staan gelijk; alleen zal elk 

zijn eigen loon krijgen naar zijn eigen werk. Want Gods 
medearbeiders zijn wij; Gods akker, Gods bouwwerk zijt gij.  

De bode engel Gods sprak verder, 

 
Voorwaar, er is zoveel verdeeldheid! 

De één zegt: “Ik ben van de kerk ‘Eindtijd’”. O ja? “Ik van de kerk 

‘Rapture’” Zelfs hun gezichten staan ernaar, of de wereld al reeds 
vergaan is! Is dit het evangelie? 

Voorwaar, als men wil groeien, wees dan niet gelijkvormig aan 
vleselijk denken en aan de wereld! 

 

Romeinen 2, vers 8 tot en met 13  Lees voor: Maar hun, die 
zichzelf zoeken, der waarheid ongehoorzaam en der 

ongerechtigheid gehoorzaam zijn, wacht toorn en gramschap. 
Verdrukking en benauwdheid zal komen over ieder levend mens, 

die het kwade bewerkt, eerst de Jood en ook de Griek; maar 

heerlijkheid, eer en vrede over ieder, die het goede werkt, eerst de 
Jood en ook de Griek. Want er is geen aanzien des persoons bij 

God. Want allen, die zonder wet gezondigd hebben, zullen ook 

zonder wet verloren gaan; en allen, die onder de wet gezondigd 
hebben, zullen door de wet geoordeeld worden; want niet de 

hoorders der wet zijn rechtvaardig bij God, maar de daders der wet 
zullen gerechtvaardigd worden. 
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2 Timotheüs 4, vers 2 tot en met 5  Verkondig het woord, dring 
erop aan, gelegen of ongelegen, wederleg, bestraf en bemoedig 

met alle lankmoedigheid en onderrichting. Want er komt een tijd, 

dat de mensen de gezonde leer niet meer zullen verdragen, maar 
omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich tal van 

leraars zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen 
afkeren en zich naar de verdichtsels keren. Blijf gij echter nuchter 

onder alles, aanvaard het lijden, doe het werk van een evangelist, 

verricht uw dienst ten volle. 
 

Voorwaar, draag uit wat een wederom geboren Christen 
behoort uit te dragen. 

En ga eens voor de spiegel staan, want zo ziet men u! Wees blij in 

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, en wees een afspiegeling, een 
spiegelbeeld van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. En streef 

ernaar om meer te groeien! 
 

Johannes 3, vers 16 en vers 17  Lees dit voor: Want alzo lief 

heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven 
heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar 

eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld 

gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld 
door Hem behouden worde. 

 
De bode engel Gods sprak verder, Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, 

Shalom! en verdween. 

 
 

 

Het verschil tussen Jezus Christus en 
Mohammed! 
 

Boodschap Gods: Voorwaar, sommigen zeggen: "Het maakt toch 
niet uit, of ik nu niet geloof of wel geloof in Jezus Christus of in 

Mohammed?" Een bijzondere boodschap, waarin de engel des 
Heren ook verwijst (indien u dat wenst te onderzoeken) naar 

passages uit de Koran, ter vergelijking met Gods waarheid, 

geschreven in de Bijbel! 
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Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Op 23 oktober 2014 bracht een bode 
engel van God woord voor woord, namens de God van Abraham, 

Izaäk en Jakob, de volgende boodschap over aan eindtijdprofeet 
Benjamin Cousijnsen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Kamegai en ik 

ben een bode engel Gods. 
 

Voorwaar, gij doet zo veel voor anderen, en u hebt een 

gezin! 
Voorwaar, Johannes de Doper vertelde, evenals profeet Benjamin 

Cousijnsen, dat men zich moet bekeren en dat God niet tevreden is. 
Velen zullen zeggen: “Maar ik ben een goed mens voor anderen, en 

ik zondig niet en vloek niet en lieg niet!” 

 
Romeinen 3, vers 23 en 24  Want allen hebben gezondigd en 

derven de heerlijkheid Gods, en worden om niet gerechtvaardigd uit 

zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus. 
 

Voorwaar, sommigen zeggen: “Het maakt toch niet uit, of ik 
nu niet geloof of wel geloof in Jezus Christus of in 

Mohammed?” 

Voorwaar, het verschil is dit: Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, 
stierf aan het kruis en droeg in liefde uw zonden op zich. 

 
Lees voor: Johannes 3, vers 16 tot en met 18  Daar staat 

geschreven: Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn 

eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem 
gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft 

zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld 

veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie 
in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds 

veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de 
eniggeboren Zoon van God. 
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En in uw Bijbel staat ook geschreven, in Lukas 23, vers 34, 
wat Zijn laatste woorden waren: 

En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij 

doen. Tot zover. 
 

De laatste woorden van Mohammed waren: 
“Moge Allah de Joden en de Christenen vervloeken, want zij 

bouwden plaatsen van aanbidding…” Tot zover. 

Ook in Boechari, deel 1, nummer 427, staat verder ook dat 
Mohammed stierf in de handen van zijn vrouw. Hij werd vergiftigd! 

Mohammed zat vol haat, en kon niet hetgene geven, wat Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus, gaf. 

 

Lees voor: Lukas 10, vers 25 tot en met 28  Daar staat 
geschreven: En zie, een wetgeleerde stond op om Hem te 

verzoeken en zeide: Meester, wat moet ik doen om het eeuwige 
leven te beërven? En Hij zeide tot hem: Wat staat in de wet 

geschreven? Hoe leest gij? Hij antwoordde en zeide: Gij zult de 

Here, uw God, liefhebben uit geheel uw hart en met geheel uw ziel 
en met geheel uw kracht en met geheel uw verstand, en uw naaste 

als uzelf. En Hij zeide tot hem: Gij hebt juist geantwoord; doe dat 

en gij zult leven. 
 

Voorwaar, Hij zei dus: Heb uw naaste lief als uzelf. 
Hij had ook geen slaven, maar Mohammed wel. Hij bezat en 

verkocht vele slaven, en zei ook, dat Allah hem en zijn Moslim 

volgelingen toestand om gemeenschap te hebben met hun 
vrouwelijke slaven, wanneer de mannen dat wilden. Ik verwijs naar 

de Koran, sprak de bode engel Gods: Soera 33, vers 50 en 52, en 
Soera 23, vers 5, en Soera 70, vers 30. Mohammed keurde het tot 

slaaf maken goed. Verder had hij in Soera 33, vers 26 de slachting 

van ongeveer 800 Joodse mannelijke gevangen op zijn naam staan, 
en hij voerde executies uit en zware martelingen. Zie het leven van 

Mohammed op pagina 551 en 552 en 515 van de Koran.  

 
Voorwaar,  
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Lees nu voor uit Johannes 8, vers 18 uit de Bijbel, en hier staat 
geschreven: Ik ben het, die van Mijzelf getuig, en ook de Vader, die 

Mij gezonden heeft, getuigt van Mij. 

Johannes 8, vers 12  Wederom dan sprak Jezus tot hen en zeide: Ik 
ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de duisternis 

wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben. 
 

Voorwaar, Hij, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, is de 

enige Weg voor behoud en toevlucht! Amen. 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en 

verdween. 
 

 

 

Belangrijke informatie 
 

Volgende week vrijdag, en naar verwachting ook zaterdag, wordt er 
gewerkt aan de website, en worden er verbeteringen aangebracht 

en geen video’s geplaatst. 
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Ik ben profeet Benjamin Cousijnsen. Op 

23 oktober 2014 kreeg ik de volgende boodschap van een bode 
engel Gods, die ik graag met u wil delen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Chizia en ben 

een bode engel Gods.  
 

Voorwaar, vanaf nu kunt gij in de Evangelical Endtime 
Machine plaatsen* vinden, waar gij terecht kunt, als gij een 

huiskring wilt bezoeken. 

 
Voorwaar, op zaterdag 25 oktober, vanaf 10.00 uur, komt 

Clowntje Anita naar Bergen op Zoom! 

Speciaal voor de kinderen met hele leuke ballonnen, die uitgedeeld 
worden. Komt u ook? 
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Voorwaar, er wordt op vrijdag (31 oktober 2014) gewerkt 

aan de website… 

en worden verbeteringen aangebracht, waardoor het plaatsen van 
de video’s wordt uitgesteld. Alle werkers dus zijn op die dag vrij, en 

mogen geen video’s plaatsen, in verband met de werkzaamheden.  
 

Voorwaar, kunt u mooi zingen, of kunt u goed mime, of iets 

anders? 
Stuur dan de video op. 

 
Voorwaar, in de website zijn ook DVD’s en CD-MP3’s 

verkrijgbaar van de boodschappen in verschillende talen.  

 
Verder wordt het boek ‘RUACHA, YESHU, SHALOM!’ u 

aangeboden, dat een grote zegen zal zijn, ook voor de 
achterblijvers! 

U kunt het boek kopen. Voorwaar, dit is verkrijgbaar in het Engels 

en in het Nederlands! Ook is het boek in E-book verschenen, waarin 
dagelijks de nieuwe boodschappen worden aangevuld. Voorwaar,  

 

Kolossenzen 3, vers 1  Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, 
zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus is, gezeten aan de 

rechterhand Gods. 
En vers 2  Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde 

zijn. 

 
Voorwaar, gij daar, 

 
Spreuken 3, vers 5  Vertrouw op de Here met uw ganse hart en 

steun op uw eigen inzicht niet, “maar vertrouw op de Here.” 

  
Voorwaar, deel deze boodschap en red zielen! 

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! en 

verdween. 
 

* Plaatsen-waar-huisgroepen-gehouden-worden-in-
nederland 

 

http://www.evangelicalendtimemachine.com/plaatsen-waar-huisgroepen-gehouden-worden-in-nederland/
http://www.evangelicalendtimemachine.com/plaatsen-waar-huisgroepen-gehouden-worden-in-nederland/
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Geef satan niet uw leven, er is hoop! 
 
Boodschap Gods: Voorwaar, stop met uw zelfmoordgedachten! 

Geef satan niet uw leven, er is hoop. Geef uw leven, wat u te 

wachten staat, de hel, op! Deze boodschap is 100% woord voor 
woord aan profeet Benjamin Cousijnsen, in tegenwoordigheid van 

een engel Gods, overgeleverd namens de God van Abraham, Izaäk 
en Jakob, en in de naam van Jezus Christus! 

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 27 oktober 2014 bracht een bode 

engel van de almachtige God, namens de God van Abraham, Izaäk 

en Jakob, woord voor woord de volgende boodschap over aan 
eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Vrodia en ben 

een bode engel Gods.  
 

Voorwaar, zo spreekt de Heer: Gij daar, open uw oren. 

Heb Ik u niet de Geest der waarheid gegeven, die de wereld niet 
kan ontvangen?  

Voorwaar, voel de wind! Zijn Mijn ogen niet op u, en zijn Mijn oren 
niet tot uw hulpgeroep? 

Roept gij, dan hoor Ik. 

 
Voorwaar, stop met uw zelfmoordgedachten!  

Geef satan niet uw leven; er is hoop! Ik ben de Geest der waarheid, 
die velen verwerpen. Grijp Mijn handen! 

 

Lees voor: Psalm 146, vers 1 tot en met 10  Halleluja. Loof de 
Here, mijn ziel. Ik zal de Here loven, mijn leven lang, mijn God 

psalmzingen, zolang ik nog ben. Vertrouwt niet op edelen, op een 

mensenkind, bij wie geen heil is; gaat zijn adem uit, dan keert hij 
weder tot zijn aarde, te dien dage vergaan zijn plannen. Welzalig 
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hij, die de God van Jakob tot zijn hulpe heeft, wiens verwachting is 
op de Here, zijn God, die hemel en aarde gemaakt heeft, de zee en 

al wat daarin is, die trouwe houdt tot in eeuwigheid; die de 

verdrukten recht verschaft, die de hongerigen brood geeft. De Here 
maakt de gevangenen los, de Here maakt de blinden ziende, de 

Here richt de gebogenen op, de Here heeft de rechtvaardigen lief; 
de Here behoedt de vreemdelingen, wees en weduwe houdt Hij 

staande, maar de weg der goddelozen maakt Hij krom. De Here is 

Koning voor eeuwig. Uw God, o Sion, is van geslacht tot geslacht. 
Halleluja. 

Psalm 147, vers 3  Hij geneest de verbrokenen van hart en verbindt 
hun wonden. 

 

Spreuken 1, vers 33  Maar wie naar mij luistert, zal gerust 
wonen, beveiligd tegen de verschrikking van het onheil. 

 
Voorwaar, geef uw leven, wat u te wachten staat, de hel, op! 

Zowel goed als kwaad bestaat, licht en donker, vreugde en pijn. Zo 

bestaat er dus ook een hemel en een hel.  
 

Lees voor: Spreuken 2, vers 8 tot en met 11  Terwijl Hij waakt 

over de paden van het recht en de weg zijner gunstgenoten 
beschermt. Dan zult gij gerechtigheid en recht verstaan, ook 

rechtschapenheid, elke goede weg. Want de wijsheid zal in uw hart 
komen en de kennis zal voor uw ziel liefelijk zijn; bedachtzaamheid 

zal over u waken, verstandigheid zal u behoeden. 

 
Voorwaar, Ik, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, wil u 

wegnemen uit de handen van satan. 
Keer u van hem af en geef uw hoop niet op! 

 

Spreuken 3, vers 5 tot en met 8  Vertrouw op de Here met uw 
ganse hart en steun op uw eigen inzicht niet. Ken Hem in al uw 

wegen, dan zal Hij uw paden recht maken. Wees niet wijs in eigen 

ogen, vrees de Here en wijk van het kwaad; het zal medicijn wezen 
voor uw vlees, en lafenis voor uw gebeente. 

 
Schaam u niet om te bidden! 
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Kom zoals u bent, en vraag Hem, Yeshua HaMashiach, Jezus 
Christus, om in uw hart te komen. Vraag Hem om vergeving en u te 

bedekken onder Zijn kostbaar, dierbaar Bloed. 

 
Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 

wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 
een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 
naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het 

licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever 

gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want 
een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het 

licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de 
waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat 

zij in God verricht zijn. 

 
Voorwaar, hoort de woorden Gods! 

 

Johannes 14, vers 17  De Geest der waarheid, die de wereld niet 
kan ontvangen, want zij ziet Hem niet en kent Hem niet; maar gij 

kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn. 
 

De bode engel Gods sprak verder, Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, 

Shalom! en verdween. 
 

 
 

Krachtgebed voor Ruacha Warriors! 
 
Boodschap Gods: Zeg, “Ik vrees geen kwaad! Want Hij die in mij is, 

Yeshua HaMasiach, Jezus Christus van Nazareth, is mijn Schild en 

vreest niet! Zijn bloed en Zijn kracht zitten in mijn aderen”. 
 

 

Volledige weergave: 
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Hallo, van harte welkom! Op 27 oktober 2014 bracht een engel des 
Heren, een bode engel Gods, de volgende boodschap Gods over aan 

eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, profeet Benjamin 
Cousijnsen, schrijf op. Ik ben de bode engel Filo. 

Voorwaar, eindtijdswarriors! 

Dat zijt gij, die weten wat de listen, streken van satan zijn. 
 

2 Samuël 22, vers 30  Met U immers loop ik op een legerbende 
in, met mijn God spring ik over een muur. 

 

Wow! Een eindtijdswarrior van Yeshua HaMashiach, Jezus 
Christus, is onoverwinnelijk en draagt Gods woord, dat elke 

macht, voodoo, hekserij, afgodendienaars, onderwerpt! 
Ja, alles laat hij of zij onderwerpen onder de allerhoogste macht en 

gezag van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Er is kracht, 

wonderbare kracht, in het Bloed van Yeshua HaMashiach, Jezus 
Christus! En gij zijt in Christus onaantastbaar! Want als gij Hem 

hebt aangenomen, en u wandelt in geloof, vrees dan geen slang of 

schorpioen, of enige andere vermomming in uw dromen. 
 

Spreuken 3, vers 5 tot en met 6  Vertrouw op de Here met uw 
ganse hart en steun op uw eigen inzicht niet. Ken Hem in al uw 

wegen, dan zal Hij uw paden recht maken. 

 
Als u weet, dat Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, bij u is, 

vertrouwt u toch met uw ganse hart op Hem, die niet wil dat 
uw hart wegrent? 

Zelfs als u de strijd aangaat tegen een legerbende demonen, zeg: 

“Ik vrees geen kwaad, want Hij, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus 
van Nazareth, die in mij is, is mijn Schild en vreest niet! En Zijn 

Bloed en Zijn kracht zitten in mijn aderen”.  

 
Spreuken 4, vers 25  Laten uw ogen voorwaarts blikken en uw 

oogopslag rechtuit zijn. 
En vers 27  Wijk noch ter rechter-, noch ter linkerhand af, houd uw 

voet verwijderd van het kwade. 
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Voorwaar, vertrap elke macht van satan! 

Vrees die mier niet. Gij zijt een eindtijdswarrior, en die is zelfs in de 

slaap bedachtzaam en slaapt zonder vrees. 
 

Spreuken 8, vers 34 tot en met 36  Lees dit voor: Welzalig de 
mens die naar mij luistert, dag aan dag wachthoudende aan mijn 

deuren, bewakende de posten van mijn poorten. Want wie mij 

vindt, heeft het leven gevonden, hij heeft van de Here welgevallen 
verkregen. Maar wie mij mist, doet zijn leven geweld aan; allen die 

mij haten, hebben de dood lief. 
 

Voorwaar, wie is de held onder de dieren en de mensen, de 

held van hemel en aarde?  
Dat is Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, de Leeuw van Juda, de 

opgestane Heer en Koning der koningen! Ja, alles is onderworpen 
aan Zijn kracht en macht en majesteit tot in alle eeuwigheid. Amen! 

Zelfs deze eindtijdswarrior. 

Lees voor: Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de 
wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe.  
Johannes 8, vers 29  En die Mij gezonden heeft, is met Mij. Hij 

heeft Mij niet alleen gelaten, want Ik doe altijd wat Hem behaagt. 
 

Voorwaar, in Yeshua HaMashiach zijt gij meer dan een 

warrior of held, want Hij is in u! 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en 

verdween. 
 

 

 

 

Had Obama niet zijn mond geopend? 
 
28-10-2014  Waarschuwende boodschap Gods over de tactieken 

van antichrist Obama, om mensen uit de weg te ruimen! 
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Volledige weergave: 
 

Hallo! De volgende waarschuwende boodschap van God, de God 

van Abraham, Izaäk en Jakob, werd in diens opdracht overgebracht 
door een engel des Heren aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Leobea en ben 

een bode engel Gods.  
 

Profeet Benjamin Cousijnsen heeft de wereld 
gewaarschuwd. 

In vele landen zijn de medische kosten een grote last op de 

schouders van de mensen. De Illuminati is blij met het 
systematisch dwingen, en vooral de ouderen en mensen met een 

handicap of laag IQ, en hen te willen voorzien van een RFID-chip. 
Voorwaar, in de DHS dossiers staat, dat men wereldwijd het Ebola 

virus kan aanpakken door een chip te verplichten, om zo de 

persoon met Ebola op tijd vast te stellen via de satelliet, door 
middel van totale controle! Voorwaar, op 8 oktober 2013 werd 

geopenbaard, door Gods ware eindtijdprofeet, dat men via de 

satelliet, die verbinding maakt met de chip onder de huid, een 
schok kan geven, om zo op tijd - op afstand - de mens met een 

beperking of ziekte te kunnen uitschakelen.  
 

Voorwaar, velen geloven niet dat het Ebola virus 

overgebracht kan worden via de lucht! 
En de besmetting is reeds inmiddels opgelopen tot meer dan 

15.000 wereldwijd. Voorwaar, men wil de volmaakte mens al zo 
lang! De Illuminati en de rijken hebben zich reeds laten inenten 

tegen het Ebola virus, zowel velen van het Witte Huis, in het 

verborgene! Voorwaar, 
 

Openbaring 13, vers 6  En het beest opende zijn mond tot 

lasteringen tegen God, om zijn naam te lasteren en zijn tent en 
hen, die in de hemel wonen. 

 
Voorwaar, vele FEMA kampen staan klaar om vooral de chip 

weigeraars in de kampen te stoppen. 



 
 

 

3287 
 
 

 

Voorwaar, had Obama niet zijn mond geopend? 
 

Lees voor: Openbaring 13, vers 7 en 8  En hem werd gegeven 

om tegen de heiligen oorlog te voeren en hen te overwinnen; en 
hem werd macht gegeven over elke stam en natie en taal en volk. 

En allen, die op de aarde wonen, zullen het beest aanbidden, ieder, 
wiens naam niet geschreven is in het boek des levens van het Lam, 

dat geslacht is, sedert de grondlegging der wereld. 

 
2 Timotheüs 3, vers 1  Weet wel, dat er in de laatste dagen 

zware tijden zullen komen. 
2 Timotheüs 3, vers 12  Trouwens, allen, die in Christus Jezus 

godvruchtig willen leven, zullen vervolgd worden. 

2 Timotheüs 4, vers 5 tot en met 8  Blijf gij echter nuchter onder 
alles, aanvaard het lijden, doe het werk van een evangelist, verricht 

uw dienst ten volle. Want wat mij aangaat, reeds word ik als 
plengoffer geofferd en het tijdstip van mijn verscheiden staat voor 

de deur. Ik heb de goede strijd gestreden, ik heb mijn loop ten 

einde gebracht, ik heb het geloof behouden; voorts ligt voor mij 
gereed de krans der rechtvaardigheid, welke te dien dage de Here, 

de rechtvaardige rechter, mij zal geven, doch niet alleen mij, maar 

ook allen, die zijn verschijning hebben liefgehad. 
 

Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld 
gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een 

ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde.  
 

Romeinen 8, vers 37 tot en met 39  Maar in dit alles zijn wij 

meer dan overwinnaars door Hem, die ons heeft liefgehad. Want ik 
ben verzekerd, dat noch dood noch leven, noch engelen noch 

machten, noch heden noch toekomst, noch krachten, noch hoogte 

noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van 
de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Here. 

 
Voorwaar, er is kracht, wonderbare kracht in het Bloed van 

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus! 
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Vrees geen slang of Ebola, maar vrees God en bekeer u. Maak uw 
wegen recht! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en 

verdween. 
 

 
 

 

Een overvloed aan zegeningen van God! 
 

Boodschap Gods: Voorwaar, Yeshua HaMasiach, Jezus Christus, 

deed zoveel meer! Een overvloed van zegeningen rust op de 
Evangelical Endtime Machine! 

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 28 oktober 2014, in de namiddag, 

bracht een bode engel van God de volgende boodschap over aan 

profeet Benjamin Cousijnsen.  
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Rafaël en ik 

ben een bode engel Gods.  

 
Voorwaar, God hoeft geen wonder te doen om u te 

overtuigen, dat gij in de eindtijd leeft. 

Maar als ik begin met vreugde, wijs ik u op Gods eenvoudige, ware 
en geliefde eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen, die alle lof en eer 

aan de almachtige God geeft, de God van Abraham, Izaäk en 
Jakob, en die om zielen geeft en ze wil redden. Voorwaar, 

misschien luistert gij al zo lang en is het leven van uzelf een chaos, 

of bent gij geschokt, dat Benjamin een profeet is. 
 

Voorwaar, velen werden verlost van zorgen, angsten en 
roddel, en werden bevrijd en gezegend! 

Voorwaar, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, deed zoveel meer! 

Een overvloed van zegeningen rust op de Evangelical Endtime 
Machine. Alle eer aan Abba, Vader, Yeshua HaMashiach, Jezus 
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Christus! Voorwaar, sinds 2012 ontvangt profeet Benjamin 
Cousijnsen boodschappen, profetieën en openbaringen. Voorwaar, 

ik kan u zeggen, dat Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, deze 

profeet en de werkers zegent, omdat Hij met hen allen is! Alleen 
een hokjesdenker zal nooit profeet Benjamin erkennen, omdat men 

de waarheid vreest en de vruchten van de Heilige Geest. Voorwaar, 
luister eens! Een valse profeet zou nimmer wijzen op de volle 

waarheid. Ga ook eens naar de andere boodschappen luisteren, met 

een open hart. En vraag of uw leven veranderd mag worden. 
Oordeel niet, maar geef u over aan Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus.  
 

Hoe meer u, of wie dan ook, profeet Benjamin Cousijnsen 

vervloekt, hoe meer hij door God gezegend wordt. 
Omdat God het omzet in zegen! 

 
Lees voor: Sirach 19, vers 5 tot en met 7  Wie vreugde vindt in 

het kwaad wordt veroordeeld, wie lust weerstaat bekroont zijn 

leven. Wie zijn tong in toom houdt kent geen strijd, wie roddel 
verafschuwt vermindert het kwaad. Vertel een gerucht nooit verder, 

dan wordt je nimmer schade toegebracht. 

Sirach 20, vers 6 en 7  De een zwijgt omdat hij geen antwoord 
heeft, de ander zwijgt omdat hij zijn tijd kent. Een wijs mens zwijgt 

tot het goede moment aanbreekt, maar een domme protser 
verspeelt dat moment. 

 

Romeinen 3, vers 11 en 12  Er is niemand, die verstandig is, 
niemand, die God ernstig zoekt; allen zijn afgeweken, tezamen zijn 

zij onnut geworden; er is niemand, die doet wat goed is, zelfs niet 
één. 

 

Voorwaar, bekijk uzelf eens. 
 

Johannes 10, vers 26  Maar gij gelooft niet, omdat gij niet tot 

mijn schapen behoort. 
Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 

wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 
een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 



 
 

 

3290 
 
 

 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 

naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het 
licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever 

gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want 
een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het 

licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de 

waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat 
zij in God verricht zijn. 

 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en 

verdween. 

 
En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen 

 
 

 

 

 
 

Omdat Hij van u houdt, droeg Hij uw straf! 
 
Boodschap Gods: Voorwaar, gij daar! Yeshua HaMasiach, Jezus 

Christus, heeft de zonden op zich genomen, omdat Hij van u houdt, 

en droeg uw straf! 
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Op 29 oktober 2014 bracht een engel des 
Heren, een bode engel van de almachtige God, de God van 

Abraham, Izaäk en Jakob, woord voor woord de volgende 

boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Lovesadai en 

ben een bode engel Gods.  
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Luister aandachtig, 

 

Markus 15, vers 7 tot en met 20  Nu was er iemand, genaamd 
Barabbas, gevangengezet met de oproermakers, die in het oproer 

een moord begaan hadden. En de schare kwam naar voren en 
begon te eisen, dat hij hun deed, zoals hij gewoon was. Pilatus 

antwoordde en zeide tot hen: Wilt gij, dat ik u de Koning der Joden 

loslaat? Want hij bemerkte, dat de overpriesters Hem uit nijd 
overgeleverd hadden. Doch de overpriesters zetten de schare op, 

dat hij hun liever Barabbas zou loslaten. Pilatus antwoordde en 
zeide wederom tot hen: Wat moet ik dan doen met Hem, die gij de 

Koning der Joden noemt? En zij schreeuwden wederom: Kruisig 

Hem! Pilatus zeide tot hen: Wat heeft Hij dan voor kwaad gedaan? 
Zij schreeuwden des te meer: Kruisig Hem! Pilatus oordeelde het 

geraden de schare haar zin te geven en hij liet hun daarom 
Barabbas los en gaf Jezus, na Hem gegeseld te hebben, over om 

gekruisigd te worden. De soldaten nu leidden Hem weg tot binnen 

het hof, dat is het gerechtsgebouw, en riepen de gehele afdeling 
bijeen. En zij trokken Hem een purperen kleed aan en zetten Hem 

een kroon op, die zij van doornen gevlochten hadden. En zij 

begonnen Hem te begroeten: Wees gegroet, Gij Koning der Joden! 
En zij sloegen Hem met een riet op het hoofd en bespuwden Hem 

en zij vielen op de knieën en bewezen Hem hulde. En toen zij Hem 
bespot hadden, trokken zij Hem het purperen kleed uit en deden 

Hem zijn klederen aan. En zij leidden Hem weg om Hem te 

kruisigen. 
En vers 22  En zij brachten Hem op de plaats Golgota, hetgeen 

betekent Schedelplaats. 
En vers 24 tot en met 26  En zij kruisigden Hem en verdeelden zijn 

klederen door het lot te werpen, wat ieder ervan krijgen zou. Het 

was het derde uur, toen zij Hem kruisigden. En het opschrift, dat de 
beschuldiging tegen Hem vermeldde, luidde: De Koning der Joden.  

En vers 30 tot en met 34  Red Uzelf, kom af van het kruis! Evenzo 

spotten de overpriesters onder elkander samen met de 
schriftgeleerden, en zij zeiden: Anderen heeft Hij gered, Zichzelf 

kan Hij niet redden. Laat de Christus, de Koning van Israël, nu 
afkomen van het kruis, dat wij het zien en geloven. Ook die met 

Hem gekruisigd waren beschimpten Hem. En toen het zesde uur 
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aangebroken was kwam er duisternis over het gehele land tot het 
negende uur. En op het negende uur riep Jezus met luider stem: 

Eloï, Eloï, lama sabachtani, hetgeen betekent: Mijn God, mijn God, 

waarom hebt Gij Mij verlaten? 
En vers 37 tot en met 39  En Jezus slaakte een luide kreet en gaf 

de geest. En het voorhangsel van de tempel scheurde in tweeën 
van boven tot beneden. Toen de hoofdman, die tegenover Hem 

stond, zag, dat Hij zó de geest gegeven had, zeide hij: Waarlijk, 

deze mens was een Zoon Gods. 
 

Voorwaar, gij daar! 
Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, heeft de zonde op zich 

genomen, omdat Hij van u houdt, en droeg uw straf.  

 
Genesis 6, vers 11 en 12  De aarde nu was verdorven voor Gods 

aangezicht, en de aarde was vol geweldenarij. En God zag de aarde 
aan, en zie, zij was verdorven, want al wat leeft had zijn weg op de 

aarde verdorven. 

 
Markus 10, vers 44 en 45  Maar wie groot wil worden onder u, 

zal uw dienaar zijn; en wie onder u de eerste wil zijn, zal aller slaaf 

zijn. Want ook de Zoon des mensen is niet gekomen om Zich te 
laten dienen, maar om te dienen en zijn leven te geven als losprijs 

voor velen. 
 

1 Johannes 1, vers 5  En dit is de verkondiging, die wij van Hem 

gehoord hebben en u verkondigen: God is licht en in Hem is in het 
geheel geen duisternis. 

 
Psalm 65, vers 3 en 4  Hoorder van het gebed, tot U komt al wat 

leeft. Ongerechtigheden hadden de overhand over mij; onze 

overtredingen – Gij verzoent ze. 
Psalm 130, vers 3 en 4  Als Gij, Here, de ongerechtigheden in 

gedachtenis houdt, Here, wie zal bestaan? Maar bij U is vergeving, 

opdat Gij gevreesd wordt. 
 

1 Johannes 1, vers 8 tot en met 10  Indien wij zeggen, dat wij 
geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en de waarheid is in ons 

niet. Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en 
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rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van 
alle ongerechtigheid. Indien wij zeggen, dat wij niet gezondigd 

hebben, maken wij Hem tot een leugenaar en zijn woord is in ons 

niet. 
1 Johannes 2, vers 15  Hebt de wereld niet lief en hetgeen in de 

wereld is. Indien iemand de wereld liefheeft, de liefde des Vaders is 
niet in hem. 

 

Kolossenzen 3, vers 12  Doet dan aan, als door God uitverkoren 
heiligen en geliefden, innerlijke ontferming, goedheid, nederigheid, 

zachtmoedigheid en geduld. 
 

Jesaja 54, vers 10  Want bergen mogen wijken en heuvelen 

wankelen, maar mijn goedertierenheid zal van u niet wijken en mijn 
vredesverbond zal niet wankelen, zegt uw Ontfermer, de Here. 

 
Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld 

gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een 

ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde.  
 

Voorwaar, ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel 
van God, en verdween. 

 

 
 

Velen denken, ‘Hij komt nog lang niet terug!’  
 
Boodschap van God, aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen 

geopenbaard! Men wordt blind gehouden voor de eindtijdtekenen 
en Wederkomst van Yeshua HaMasiach, Jezus Christus! 

 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Op 30 oktober 2014 bracht een engel des 
Heren, namens de God van Abraham, Izaäk en Jakob, de volgende 
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boodschap over aan Zijn dienstknecht, profeet Benjamin 
Cousijnsen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Grachea en 

ben een bode engel Gods.  
 

Voorwaar, men wou de waarheid weten… 

En nu men de waarheid heeft ontdekt, dat er leven is, houden de 
geleerden de waarheid achter, dat zich bij de sterrenhemel Draak, 

Drago en Slangendrager Ophiuchus bevindt. Daar tussenin bevindt 
zich een planeet, waar leven is! Voorwaar, vergeet niet, dat het 

heelal ontzettend groot is. Met de technologische kennis heeft men 

met satellieten ontdekt, dat er leven is. Zelfs probeerde men te 
communiceren vanuit het heelal naar de aarde! Deze technische, 

technologische gevallen engelen van satan geven hun 
technologische kennis door naar de aarde, en hebben ervoor 

gezorgd, dat de Warp-technologie mogelijk is, zodat men een 

ruimteschip en UFO’s kan bouwen met een grotere lichtsnelheid. 
Voorwaar, Harold White van het Johnson Space Center heeft al 

geëxperimenteerd en ontdekt, dat de kennis voldoende is. 

 
Voorwaar, de bezoekers uit de ruimte staan ook in 

verbinding met onder andere de Illuminati en het Witte Huis, 
Rome en NASA. 

 

Jesaja 14, vers 14  Ik wil opstijgen boven de hoogten der wolken, 
mij aan de Allerhoogste gelijkstellen. 

 
Voorwaar, zelfs vele astronauten kregen het zwijgen 

opgelegd, vanwege wat men ontdekt had. 

Foto’s en filmmaterialen werden ingenomen, dat de religies zou 
schaden, omdat er maar één Weg is! 

 

Johannes 12, vers 46  Lees dit voor. Hier staat geschreven: Ik 
ben als een licht in de wereld gekomen, opdat een ieder, die in Mij 

gelooft, niet in de duisternis blijve. 
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Johannes 14, vers 6  Hier staat geschreven: Jezus zeide tot hem: Ik 
ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de 

Vader dan door Mij. 

 
Voorwaar, de totale overname is in volle gang! 

En men wordt blind gehouden voor de eindtijdtekenen en de 
Wederkomst van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Velen denken 

nog steeds, dat Hij nog lang niet terugkomt. Maar dan slaat Hij toe, 

op het moment dat men het niet verwacht! 
 

Luister ook naar de boodschap: ‘Openbaring: Wat net na de 
Rapture / Opname gebeurt!’ 

Voorwaar, de verborgen geesten en ruimteschepen zullen zich 

tonen, en er zal een grote chaos zijn! Het is beter, dat men Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus, aanneemt, dan overgeleverd te 

worden aan de bezoekers van satan. 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en 

verdween. 

 
 

 

De Bijbel, Gods woorden, zijn zuiver! 
 

Boodschap Gods: Voorwaar, de Bijbel, Gods woorden, zijn zuiver! 

De Heilige Geest gaat het u duidelijker maken! Heeft u al een 
Bijbel? Lees uw bijbel en overdenk het altijd, zodat u groeien mag. 

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Ik ben profeet Benjamin Cousijnsen. Op 

30 oktober 2014 kreeg ik de volgende boodschap van een bode 
engel Gods, die ik graag met u wil delen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Morastia en ik 

ben een bode engel Gods.  
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Voorwaar, op vrijdag 31 oktober mogen de werkers van de 
laatste dagen geen video’s plaatsen, of inloggen in Google 

Drive.  

De Evangelical Endtime Machine wordt op die dag verhuisd naar 
een betere website server. Voorwaar, er verandert voor u verder 

weinig als trouwe bezoeker van de Evangelical Endtime Machine. U 
kunt gewoon naar de website gaan. U ondervindt alleen maar 

verbeteringen.  

 
Voorwaar, u daar, pak uw Bijbel. 

“Bijbel?” 
Ja, Bijbel. Hebt u geen Bijbel? Want ik zeg u, laat het profeet 

Benjamin Cousijnsen en Marta weten, want ze hebben een gratis 

City Bijbel van het Nieuwe Testament Enschede, Nederlands 
gesproken. Voorwaar,  

 
2 Samuël 22, vers 31  Hebt u een Bijbel? Lees dan mee: Gods 

weg is volmaakt; des Heren woord is zuiver. Hij is een schild voor 

allen die bij Hem schuilen. 
 

Voorwaar, hoe leest u uw Bijbel? 

Lees mee. U leest, en u hoorde dus: Gods weg is volmaakt. Dus 
waarom zou u dan een andere weg kiezen, als dit de enige weg is, 

waar u opgebouwd wordt: de volmaakte weg? 
 

De Bijbel, Gods woorden, zijn zuiver, zuiverder dan het 

nieuws op uw tv of krant, of waar dan ook! 
Dus overdenk Gods woorden. Hij beschermt u, als u bij Hem schuilt 

en gelooft in Zijn weg en bescherming! De bode engel Gods sprak 
verder, 

 

Voorwaar, vaak als gij de Bijbel leest, gaat de Heilige Geest 
u erop wijzen en het u duidelijk maken. 

Maar overdenk; lees uw Bijbel en overdenk het altijd! Lees je Bijbel 

en bid elke dag, zodat je groeien mag.  
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
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Smullen bij Jumbo! 
 

Boodschap Gods: Wat men nu eet, dat eet men ook in de hel! 

Voorwaar, goed en kwaad bestaan. Maak uw keuze en laat u niet 
overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het 

goede!  

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! De volgende boodschap werd op 31 

oktober 2014 woord voor woord overgebracht door een engel des 

Heren aan Gods ware dienstknecht en profeet Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Morasía en 

ben een bode engel Gods.  

 
Voorwaar, had profeet Benjamin Cousijnsen u niet op 18 

september 2014 de boodschap gebracht, met als titel: 
‘Ongedierte te koop als vleesvervanging!’?  

Voorwaar, Jumbo is al begonnen met het aanbieden van insecten! 

Voorwaar, satan probeert zowel het DNA van de mens te 
beïnvloeden als wel de manier van eten. Ook kevers en wormen en 

vele insecten komt u tegen in de hel, net als ratten, spinnen en 

vleermuizen en ziekten, virussen, enzovoorts.  
 

Voorwaar, op aarde eet men al volop satanische maaltijden, 
waardoor ook vele ziekten door ontstaan zijn.  

Men eet hetzelfde ongedierte in de hel. Ook is de hel de enige plek 

in het heelal, waar veel giftige rookstoffen met rook te vinden zijn, 
dat gezwellen veroorzaakt, en dat de huid doet etteren en bloeden. 

Dit is de plek voor de rookverslaafden!  
 

De martelingen, die de Christenen worden aangedaan, zowel 

het kruisigen, onthoofden en het uit elkaar getrokken 
worden, enzovoorts, op aarde, herhaalt men in de hel! 

Maar dan ondergaan de daders dit ook voor eeuwig! Voorwaar, de 

hel is één van de meest aanjagende en afschuwelijkste plaatsen, 
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die men maar kan bedenken en ervaren, als men zich niet bekeert 
en Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, aanneemt.  

 

Lees voor: Romeinen 12, vers 21  Laat u niet overwinnen door 
het kwade, maar overwin het kwade door het goede. 

Romeinen 12, vers 2  En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, 
maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat 

gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige 

en volkomene. 
 

1 Korinthiërs 5, vers 10 en 11  niet met de hoereerders uit deze 
wereld in het algemeen of met de geldgierigen en oplichters of 

afgodendienaars, want dan zou men wel uit de wereld moeten 

gaan. Nu evenwel schrijf ik u, dat gij niet moet omgaan met 
iemand, die, al heet hij een broeder, een hoereerder, geldgierige, 

afgodendienaar, lasteraar, dronkaard, of oplichter is; met zo 
iemand moet gij zelfs niet samen eten. 

 

De Derde brief van Johannes, vers 11  Geliefde, volg het kwade 
niet na, maar het goede. Wie goed doet, is uit God, maar wie 

kwaad doet, heeft God niet gezien. 

 
Openbaring 20, vers 11 tot en met 15  En ik zag een grote witte 

troon en Hem, die daarop gezeten was, voor wiens aangezicht de 
aarde en de hemel vluchtten, en geen plaats werd voor hen 

gevonden. En ik zag de doden, de groten en de kleinen, staande 

voor de troon, en er werden boeken geopend. En nog een ander 
boek werd geopend, het boek des levens; en de doden werden 

geoordeeld op grond van hetgeen in de boeken geschreven stond, 
naar hun werken. En de zee gaf de doden, die in haar waren, en de 

dood en het dodenrijk gaven de doden, die in hen waren, en zij 

werden geoordeeld, een ieder naar zijn werken. En de dood en het 
dodenrijk werden in de poel des vuurs geworpen. Dat is de tweede 

dood: de poel des vuurs. En wanneer iemand niet bevonden werd 

geschreven te zijn in het boek des levens, werd hij geworpen in de 
poel des vuurs. 

 
Voorwaar, er bestaat goed en kwaad! 
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En waar uw hart en gedachten vol van zijn, daar zal ook uw ziel 
zijn. Wees dus vol van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, en kies 

voor de hemel! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en 
verdween. 

 
 

 

Plannen opbouw tempel Jeruzalem klaar... Men 
wacht slechts op toestemming! 
 

Openbaringen van de Here God, doorgegeven aan Zijn 
eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. 

Thema's: openbaring o.a. over de plannen voor de bouw van de 

tempel in Jeruzalem. De Here Jezus Christus openbaart ook wat 
Paus Franciscus werkelijk gelooft, en waarom hij de wegbereider is 

van de antichrist Obama!  
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! ’s Ochtends op maandag 3 november 
2014 bracht een engel des Heren, een bode engel Gods, woord voor 

woord deze boodschap over aan eindtijdprofeet van de laatste 

dagen, Benjamin Cousijnsen, namens de God van Abraham, Izaäk 
en Jakob. 

 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, ik ben een bode engel Gods 

en mijn naam is Machliana.  
 

Voorwaar, in 2013 zei paus Franciscus u, en zegt nog steeds, 

dat het niets uitmaakt of je nu atheïst bent, of ongelovig, of 
wat dan ook. 

“Zolang iemand maar goede daden doet, dan gaat men wel naar de 
hemel”, zegt hij. Voorwaar, voorwaar, paus Franciscus is de 

wegbereider en uitgekozen door de wereldwijde Illuminati, en 

opgeleid met een doel, en dat is dat alle religies samenkomen! 
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Voorwaar, in het verborgene zei paus Franciscus het 
volgende: 

“Religie is altijd een ellende geweest. Ik belijd het ware geloof, de 

Islam!” Voorwaar, voorwaar, hij zei ook dat alle religies niet meer 
van deze wereld zijn, en men alles moet samenbrengen onder de 

Islam.  
 

Voorwaar, profeet Benjamin zag ook, dat Obama een Koran 

in zijn bureaulaatje had liggen, en een vrijmetselarij passer 
op zijn bureau lag.  

Zo valt alles samen met de totale controle van de wereldorde! 
Voorwaar, in 2013 werd u reeds geopenbaard, dat de paus 

Jeruzalem zou bezoeken, met als doel: overleg om een tempel te 

laten bouwen.  
 

Voorwaar, deze tempel kan men bouwen via snelbouw 
constructie en plaatsen in drie dagen!  

Voorwaar, deze tempel zal een tempel zijn, die bereid is voor de 

antichrist. En de tempel zal door de heidenen en godsdiensten 
betreden worden. Satan zal daar plaatsnemen: de antichrist, de 

man des verderfs, Obama! Voorwaar, de bouw van de tempel heeft 

men reeds opgeslagen, en men wacht slechts op toestemming.  
 

Lees voor: Ezechiël 43, vers 8  Doordat zij hun drempel naast 
mijn drempel gezet hadden en hun deurpost naast mijn deurpost, 

zodat alleen de muur tussen Mij en hen was, verontreinigden zij 

mijn heilige naam met de gruwelen die zij bedreven, en daarom 
verteerde Ik hen in mijn toorn. 

 
Voorwaar, weest waakzaam. 

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, is de enige Weg en de 

Waarheid en het Leven. Licht en donker, goed en kwaad, kunnen 
nooit en te nimmer samengaan! Een goede vrucht en een slechte 

vrucht gaan immers ook niet samen. 

 
Johannes 14, vers 15  Wanneer gij Mij liefhebt, zult gij mijn 

geboden bewaren. 
En vers 6  Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en 

het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij. 



 
 

 

3301 
 
 

 

Johannes 17, vers 20  En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook 
voor hen, die door hun woord in Mij geloven. 

 

Openbaring 13, vers 8  En allen, die op de aarde wonen, zullen 
het beest aanbidden, ieder, wiens naam niet geschreven is in het 

boek des levens van het Lam, dat geslacht is, sedert de 
grondlegging der wereld. 

 

Voorwaar, aanbid alleen Yeshua HaMashiach, Jezus Christus! 
 

Romeinen 8, vers 38 tot en met 39  Want ik ben verzekerd, dat 
noch dood noch leven, noch engelen noch machten, noch heden 

noch toekomst, noch krachten, noch hoogte noch diepte, noch enig 

ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke 
is in Christus Jezus, onze Here. 

 
Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 

wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 

naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het 
licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever 

gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want 

een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het 
licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de 

waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat 
zij in God verricht zijn. 

 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en 
verdween. 

 

 
 

Somber, depressief of anders! 
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Boodschap Gods: Somber gestemd? Depressief of anders? Weet 
dan dat er leven is na een depressie, of uw emotionele situatie, 

waar u onder lijdt. En als u met gebed daar doorheen gaat, dan 

komt u er met Yeshua HaMasiach, Jezus Christus, sterker dan 
daarvoor er doorheen! 

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 4 november 2014 werd door een engel 

des Heren, woord voor woord, de volgende boodschap overgebracht 
aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen, die alles altijd woord voor 

woord meteen opschrijft, in aanwezigheid van de engelen Gods.  

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Lovesadai en 
ik ben een bode engel Gods.  

 

Voorwaar, sta Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, toe om 
tot u door te dringen.  

Pak uw Bijbel en lees mee. 

 
1 Korinthiërs 10, vers 13  Gij hebt geen bovenmenselijke 

verzoeking te doorstaan. En God is getrouw, die niet zal gedogen, 
dat gij boven vermogen verzocht wordt, want Hij zal met de 

verzoeking ook voor de uitkomst zorgen, zodat gij ertegen bestand 

zijt. 
 

Voorwaar, klem u vast aan Yeshua HaMashiach, Jezus 
Christus! 

Emoties, depressies, vermoeidheid, angst, inbeelding, 

minderwaardigheid, hebben al velen van het rechte pad gebracht.  
 

1 Korinthiërs 10, vers 10 tot en met 12  En mort niet, zoals 

sommigen van hen deden, en zij kwamen om door de verderfengel. 
Dit is hun overkomen tot een voorbeeld voor ons en het is 

opgetekend ter waarschuwing voor ons, over wie het einde der 
eeuwen gekomen is. Daarom, wie meent te staan, zie toe, dat hij 

niet valle. 
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Voorwaar, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, leeft! 

En Gods woord is onveranderlijke en standvastig. Nu u nog!  

 
Lees voor uzelf: Jeremia 20, vers 7 tot en met 18   

 
Voorwaar, ook gelovigen kunnen depressief zijn. 

Jeremia werd dit ook, omdat hij geen respons kreeg op zijn oproep 

tot omkeer.  
En Job raakte in de put, toen hem alles werd afgenomen. U leest dit 

in Job 3.  
David werd ook depressief, als gevolg van zijn zonde met Batseba. 

U leest dit in Psalm 51. 

Paulus was somber, toen hij in de gevangenis was, omdat hij het 
gevoel had, dat hij door iedereen in de steek was gelaten. U leest in 

dit in 2 Timotheüs 1, vers 15. Dit waren enkele voorbeelden.  
 

Voorwaar, wie dus aan emoties lijdt, of depressie, of aan een 

of andere blokkade, houdt Gods woord vaak tegen. 
U moet juist standvastig en sterk zijn, en in Gods woord geloven en 

vertrouwen, ook al hebt u het moeilijk! God zal nooit verleidingen in 

uw leven toelaten, wat u niet aankan. Voorwaar, u kunt alle 
gevoelens bij Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, brengen. Hij lost 

alles op, wanneer men zich op Hem concentreert en niet op die 
blokkade. Stap daaroverheen! Iedereen is zelf verantwoordelijk. Hij 

kent u en uw situatie! Ook Hij veroordeelt u niet en laat u niet 

vallen. Hij wil u juist vandaag bemoedigen en zich door u laten 
vinden.  

 
Dit is niet het einde van uw eeuwig leven!  

Na het dal komt weer een berg. Er is leven na de depressie! En als 

u met gebed daar doorheen gaat, komt u met Yeshua HaMashiach, 
Jezus Christus, sterker dan daarvoor er doorheen! 

 

Romeinen 8, vers 26 tot en met 30  En evenzo komt de Geest 
onze zwakheid te hulp; want wij weten niet wat wij bidden zullen 

naar behoren, maar de Geest zelf pleit voor ons met 
onuitsprekelijke verzuchtingen. En Hij, die de harten doorzoekt, 

weet de bedoeling des Geestes, dat Hij namelijk naar de wil van 
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God voor heiligen pleit. Wij weten nu, dat God alle dingen doet 
medewerken ten goede voor hen, die God liefhebben, die volgens 

zijn voornemen geroepenen zijn. Want die Hij tevoren gekend 

heeft, heeft Hij ook tevoren bestemd tot gelijkvormigheid aan het 
beeld zijns Zoons, opdat Hij de eerstgeborene zou zijn onder vele 

broederen; en die Hij tevoren bestemd heeft, dezen heeft Hij ook 
geroepen; en die Hij geroepen heeft, dezen heeft Hij ook 

gerechtvaardigd; en die Hij gerechtvaardigd heeft, dezen heeft Hij 

ook verheerlijkt. 
 

Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, 
dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die 

in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.  

 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en 

verdween. 
 

 

 

Gebed om genade en vergeving! 
 

Boodschap Gods: Wees trouw en sterk in de Here. Hij is kadosh! 
Bid het gebed in de boodschap mee vanuit het diepste van uw hart, 

en ontvang Gods genade en vergeving in Yeshua HaMasiach, Jezus 

Christus! 
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! 4 November 2014, ’s avonds, werd deze 
boodschap overgebracht, namens de God van Abraham, Izaäk en 

Jakob, door een bode engel Gods aan eindtijdprofeet Benjamin 
Cousijnsen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus.  

 

Voorwaar, Baruch Ha Ba B’Shem Adonai, gezegend zij de 
Naam van de Heer. 
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Wilt gij de waarheid? 
Hij is kadosh, kadosh, kadosh, heilig, heilig, heilig! 

 

Voorwaar, zegt: 
“Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, wees mij genadig. Gij kent 

mijn zwaktes en al mijn overtredingen. Mijn zonden hebt gij gezien, 
keer op keer. Ik voelde uw teleurstelling om mijn ongeloof en 

meende even een traan te voelen. Hoe vaak heb ik al kwaad 

gedaan voor uw ogen? Verwerp mij niet van uw aangezicht. Laat 
uw Heilige Geest mij nu vernieuwen. Vergeef mij, schenk mij een 

rein hart en doorstroom mij met uw kostbare, wonderbare Bloed! 
Gij zijt een sterke Toren tegen de vijand. Waarlijk, ik erken u als 

Heer en als mijn Rabboeni. Mijn Heer, mijn ziel geef ik aan u. Bij u 

Here Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, wil ik mij als 
rechtvaardige verheugen! Daarom, in de almachtige naam van 

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, verpletter ik de kop van mijn 
vijand, en werp de slang in het vuur! Laat er een nieuwe stroom 

waaien in mij van de Heilige Geest. Gij hebt mij gered. Ja, satan 

gaf mij gif en zijn aangezicht was tot een strik. Voorwaar, gij hebt 
dit gebed niet afgewezen. Alle dank en eer aan de Almachtige!”  

 

Prijs Hem, wiens ogen de volken gadeslaan en voor wie niets 
verborgen is! 

Voorwaar, mijn naam is Jereachot en ben een bode engel Gods. 
Wees trouw en sterk in de Here! Gij geheel anders in Christus! 

 

Psalm 78, vers 32  Ondanks dit alles zondigden zij verder en 
vertrouwden niet op zijn wonderen. 

En vers 34 tot en met 37  Als Hij hen doodde, dan vroegen zij naar 
Hem, bekeerden zich en zochten God, en gedachten, dat God hun 

rots was, en God, de Allerhoogste, hun verlosser. Maar zij bedrogen 

Hem met hun mond en belogen Hem met hun tong; hun hart was 
niet standvastig bij Hem, zij waren niet getrouw aan zijn verbond. 

Psalm 84, vers 5  Welzalig zij die in uw huis wonen, zij loven U 

gestadig. Sela 
Psalm 103, vers 1 en 2  Loof de Here, mijn ziel, en al wat in mij is, 

zijn heilige naam; loof de Here, mijn ziel, en vergeet niet een van 
zijn weldaden. 
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Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld 
gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een 

ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde.  
 

Voorwaar, ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel 

van God, en verdween. 

 

 

 

Openbaring Gods: Het uiterlijk dat Obama 
aannam via een menselijke kloon komt van 

Farao Aka Obamunaki! 
 
Openbarende boodschap Gods over Obama de antichrist! Voorwaar, 

zowel de antichrist, als wel zijn gevallen engelen, kunnen zowel in 

verschillende gedaanten veranderen als mensen overnemen!  
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, welkom! Dit is een openbarende, waarschuwende boodschap 
van God. Op woensdag 5 november 2014 werd deze boodschap 

door een engel des Heren aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen 

overgebracht.  
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus.  

 

Voorwaar, op 10 april 2012 vertelde de almachtige God van 
Abraham, Izaäk en Jakob u, profeet Benjamin Cousijnsen, 

het volgende:  
Lukas 10, vers 18  De bliksem staat voor Barack. Obama heet in de 

Heilige Geschriften dus in het Hebreeuws: Barack Obama. 

Voorwaar, hij is de antichrist, en zowel hij is onder de mensen, als 
er een profeet onder u is, door wie u gewaarschuwd wordt! 
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Exodus 23, vers 8  Een geschenk zult gij niet aannemen, want 

een geschenk maakt zienden blind en verdraait de zaak der 

onschuldigen. 
 

Voorwaar, neem zijn woorden serieus en luister! 
Want hij, Benjamin Cousijnsen, werd door de heilige profeten des 

hemels gedoopt met heilige olie, en uitgekozen en teruggebracht in 

zijn lichaam. Meer hierover kunt u lezen in het boek ‘RUACHA, 
YESHU, SHALOM!’ of E-book.  

 
Numeri 12, vers 6  Hoort nu mijn woorden. Indien onder u een 

profeet is, dan maak Ik, de Here, Mij in een gezicht aan hem 

bekend, in een droom spreek Ik met hem. 
 

Voorwaar, zowel de antichrist, als zijn gevallen engelen, 
kunnen zowel in verschillende gedaanten veranderen als 

mensen overnemen!  

Voorwaar, de gedaante van het uiterlijk van de mens, die 
overgenomen is door Obama, komt uit Egypte en is een kloon van 

een farao. Aka Obamunaki is de naam van de overgenomen kloon!  

 
Voorwaar, de verkiezingen stellen niets voor. 

Want Obama, de antichrist, heeft de verkiezingen zelf in zijn hand! 
Mocht de antichrist verslagen worden met de verkiezingen, dan zal 

hij dat winnende lichaam overnemen. Gij kunt de informatie van 

deze boodschap ook vergelijken met de boodschap, met als titel: 
‘Profetische openbaring: De misleidende Maitreya geest!’ Voorwaar, 

ik ben de bode engel Gods en mijn naam is Rama.  
 

Voorwaar, er zijn verbeteringen aan de website gebracht. 

En de website Evangelical Endtime Machine zit nu op een betere 
website, deze dus! Voorwaar, donderdags kunt u ook bijzondere 

boodschappen verwachten in de Endtimemachine Live. Voorwaar, 

help mee om deze EvangelicalEndtimemachine.com te verspreiden 
via winkels, kranten, enzovoorts.  

Voorwaar, ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel 
van God, en verdween. 
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Hansina Uktolseja werd in opdracht van Van Agt 

gedood! 
 

Boodschap Gods: De God van Abraham, Izaäk en Jakob openbaarde 

vandaag aan profeet Benjamin Cousijnsen de reden, waarom Van 
Agt, minister van Justitie, in 1977 tijdens de Molukse treinkaping in 

Nederland de opdracht gaf, om o.a. Hansina Uktolseja niet in leven 
te laten! 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, welkom! De volgende openbarende boodschap van God, de 

God van Abraham, Izaäk en Jakob, werd door een engel des Heren, 
een bode engel Gods, woord voor woord overgebracht aan Gods 

ware dienstknecht en eindtijdprofeet, Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom, profeet Benjamin Cousijnsen, ik ben de bode engel Gods 

en mijn naam is Elisama, en ik kom u de volle waarheid brengen en 
kom in de wonderbare, almachtige naam van Yeshua HaMashiach, 

Jezus Christus van Nazareth. 
 

Voorwaar, Gods ware eindtijdprofeet, hoor en zie! 

 
Johannes 3, vers 8  De wind blaast, waarheen hij wil, en gij hoort 

zijn geluid, maar gij weet niet, vanwaar hij komt of waar hij 

heengaat; zó is een ieder, die uit de Geest geboren is. 
 

Voorwaar, vele documenten werden in 1977 vernietigd, om 
de waarheid te verbergen! 

 

Johannes 8, vers 45 tot en met 47  Maar omdat Ik u de 
waarheid zeg – Mij gelooft gij niet. Wie van u overtuigt Mij van 

zonde? Als Ik waarheid spreek, waarom gelooft gij Mij niet? Wie uit 
God is, hoort de woorden Gods; daarom hoort gij niet, omdat gij uit 

God niet zijt. 
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Voorwaar, de toenmalige minister van Justitie, Dries van 
Agt, had een brief van één van de treinkapers, van Hansina 

Uktolseja. 

Voorwaar, 
 

Johannes 3, vers 19 tot en met 21  Dit is het oordeel, dat het 
licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever 

gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want 

een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het 
licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de 

waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat 
zij in God verricht zijn. 

 

Van Agt nodigde haar in het verborgene uit, en deelde haar 
mee: 

Als zij zou doen, wat hij vroeg, dat hij zich zou inzetten voor een 
onafhankelijke Republiek voor de Zuid-Molukken. Hansina Uktolseja 

gaf haar lichaam in ruil! 

 
Johannes 9, vers 5  Zolang Ik in de wereld ben, ben Ik het licht 

der wereld. 

 
Voorwaar, Van Agt sloot zijn oren, ogen en mond in 1977… 

Totdat men overging op de daad van de treinkaping, die op weg 
was van Assen naar Groningen! President Den Uyl wilde onder 

andere een crisisteam. Van Agt was voorstander van een keiharde 

aanpak, en liet ook het ultimatum verstrijken, en volgens hem was 
een bemiddelaar ook niet nodig.  

 
Voorwaar, Van Agt gaf de opdracht om Hansina Uktolseja 

niet in leven te laten. 

Vele Molukse kapers van de trein werden met geweld verrast en 
uitgeschakeld, en van dichtbij geëxecuteerd met verboden munitie! 

Voorwaar,  

 
Exodus 20, vers 13  Gij zult niet doodslaan.  

En vers 14  Gij zult niet echtbreken. 
En vers 16  Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. 
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Voorwaar,  
 

1 Johannes 2, vers 14 tot en met 17  Ik heb u geschreven, 

vaders, want gij kent Hem, die van den beginne is. Ik heb u 
geschreven, jongelingen, want gij zijt sterk en het woord Gods blijft 

in u en gij hebt de boze overwonnen. Hebt de wereld niet lief en 
hetgeen in de wereld is. Indien iemand de wereld liefheeft, de liefde 

des Vaders is niet in hem. Want al wat in de wereld is: de begeerte 

des vlezes, de begeerte der ogen en een hovaardig leven, is niet uit 
de Vader, maar uit de wereld. En de wereld gaat voorbij en haar 

begeren, maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid.  
 

Johannes 3, vers 16 tot en met 18  Want alzo lief heeft God de 

wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 
een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 
naam van de eniggeboren Zoon van God.  

 

Voorwaar, ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel 
van God, en verdween. 

 
 

 

Houd uw woord! 
 

Boodschap Gods: Voorwaar, wees een voorbeeld! Het gaat erom 

wat u zegt, en zo ook tegenover God. Houd uw woord! 
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Benjamin Cousijnsen, Gods 
eindtijdprofeet, schrijft sinds begin 2012, in opdracht van de 

almachtige God, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, alle 

boodschappen woord voor woord op in tegenwoordigheid van de 
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engelen Gods, de bode engelen Gods. Ook in de vroege ochtend 
heeft hij de volgende boodschap woord voor woord opgeschreven. 

 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Lovesadai en 

ik ben een bode engel Gods.  
 

Profeet Benjamin schrijft het volgende op, 

 
Psalm 37, vers 21  De goddeloze vraagt te leen en geeft niet 

terug, maar de rechtvaardige ontfermt zich en schenkt. 
 

Voorwaar, het begint met: 

“Buurman, of buurvrouw, heeft u een beetje suiker? Mijn suiker is 
op. Maar u krijgt het straks wel terug.” Wat is straks? Toch geen 

jaren?  
Of gij nu Christen of geen Christen zijt, weest geen leugenspreker, 

die in zijn eigen geweten gebrandmerkt is. Wees eerlijk en behartig 

u in het uitspreken van goede woorden, en gedraag u niet als een 
dwaalgeest, vol huichelarij en leugens!  

 

Voorwaar, in de kinderjaren zei de moeder van Benjamin 
eens: 

“Alweer telefoon, tsjonge zeg! Benjamin, zeg maar dat ik er niet 
ben, dat ik ver weg ben!” Benjamin was acht jaar oud en nam de 

telefoon op en zei, “Ik moet zeggen van mamma dat ze ver weg is!” 

Aan de andere kant zei men, “Oh, is ze er niet?” 
“Uhh, jawel, in de kamer!” 

 
Voorwaar, wees een voorbeeld!  

Sommige Christenen lenen wel eens een boek of een DVD uit, maar 

houd uw woord. Het gaat erom, om wat u zegt, en zo ook 
tegenover God. Zeg niet: “Als u dit doet voor mij, of dat geeft, zal 

ik mijn tienden geven”. Velen willen zelfs God wel omkopen! “Meer! 

Meer! Meer van uw Geest!” Maar God, die de harten doorzoekt, 
zegt: Doe geen beloften, leugengeest.  

 
Gij daar, wees trouw en vraag niet iets ertegenover.  
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Maar ontfermt u juist over God, en geef en schenk Hem, wat Hem 
toekomt! 

 

Lees voor: Maleachi 3, vers 10  Hier staat geschreven: Breng de 
gehele tiende naar de voorraadkamer, opdat er spijze zij in mijn 

huis; beproeft Mij toch daarmede, zegt de Here der heerscharen, of 
Ik dan niet voor u de vensters van de hemel zal openen en zegen in 

overvloed over u uitgieten. 

 
Psalm 119, vers 2  Welzalig zij, die zijn getuigenissen bewaren, 

die Hem van ganser harte zoeken. 
 

Lukas 6, vers 45  Hier staat geschreven: Een goed mens brengt 

uit de goede schat zijns harten het goede voort en een slecht mens 
brengt uit de boze schat het boze voort. Want waar het hart vol van 

is, daarvan spreekt de mond. 
 

Spreuken 16, vers 20  Wie op het woord acht geeft, zal het goede 

vinden; ja, welzalig hij, die op de Here vertrouwt. 
 

Mattheüs 25, vers 21  Zijn heer zeide tot hem. Wèl gedaan, gij 

goede en getrouwe slaaf, over weinig zijt gij getrouw geweest, over 
veel zal ik u stellen; ga in tot het feest van uw heer. 

 
Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld 

gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een 

ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde.  

De bode engel Gods sprak verder, 

 
Voorwaar, God weet wat u nodig hebt, om te beginnen deze 

boodschap. 

 
En tot slot: 1 Korinthiërs 15, vers 58  Hier staat geschreven: 

Daarom, mijn geliefde broeders “en zusters natuurlijk”, weest 
standvastig, onwankelbaar, te allen tijde overvloedig in het werk 

des Heren, wetende, dat uw arbeid niet vergeefs is in de Here. 
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De bode engel Gods sprak, Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 

 

De Heilige Geest wil verder met u, vooruit! 
 

Boodschap Gods: U kunt troost in uw hart ervaren, en de liefde en 
kracht ontvangen om vooruit te kijken! 

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Ik ben profeet Benjamin Cousijnsen. Op 6 

november 2014 kreeg ik de volgende boodschap van een bode 
engel Gods, die ik graag met u wil delen.  

 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, luister. Mijn naam is Rafaël 

en ik ben een bode engel Gods.  
 

Voorwaar, houd Hem in gedachten! 

 
Spreuken 10, vers 7  De gedachtenis des rechtvaardigen zal tot 

zegening zijn… tot zover. 

 
Aan de goddeloze en slechte mensen denkt men liever niet 

terug, wel aan een goed mens. 
 

Jesaja 61, vers 1  De Geest des Heren Heren is op mij, omdat de 

Here mij gezalfd heeft; Hij heeft mij gezonden om een blijde 
boodschap te brengen aan ootmoedigen, om te verbinden 

gebrokenen van hart, om voor gevangenen vrijlating uit te roepen 
en voor gebondenen opening der gevangenis. 

 

Voorwaar, de Heilige Geest wil verder met u! 
En met u samen verder kijken, vooruit, ondanks uw gemis. Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus, wil deze leegte, dit gevoel van gemis 

in uw leven, opvullen. U kunt troost in uw hart ervaren en de liefde 
en kracht ontvangen, om vooruit te kijken. Ook wil Yeshua 
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HaMashiach, Jezus Christus, het allerbeste voor u. Hij ziet naar u 
uit in de hemel, en wil ook dat u gelukkig bent. Hij wil juist dat u 

gelukkig bent. 

 
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! en 

verdween. 
 

 

 

Waarschuwing: De hemelsluizen gaan wederom 

open! 
 
BOODSCHAP GODS: WAARSCHUWENDE BOODSCHAP VAN DE GOD 

VAN ABRAHAM EN IZAÄK EN JAKOB! HAD PROFEET BENJAMIN 

COUSIJNSEN U NIET REEDS GEWAARSCHUWD? DE LANDEN 
WORDEN GENOEMD IN DEZE BOODSCHAP! 

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Ik ben profeet Benjamin Cousijnsen. Op 7 

november 2014 kreeg ik de volgende boodschap van een bode 
engel Gods. 

 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, ik ben een bode engel Gods.  

 

Benjamin, beschrijf mij maar. 
De bode engel had een gouden kraag, en hij droeg brede gouden 

polsbanden, bewerkt met prachtige edelstenen in verschillende 
kleuren. De naam van de bode engel stond erop geschreven in het 

oud Aramees. Dit lichtte de bode engel Gods toe. Ook droeg hij, de 

bode engel, een brede bandriem, die ook prachtig bewerkt was, en 
hij droeg een blinkend, smetteloos wit, geplooide, fijn linnen tuniek 

tot over de knieën. De engel was aanvankelijk 2.50 meter, maar 
maakte zich in het schrijfkamertje kleiner tot ongeveer 2 meter 

lang, en zag er krachtig gebouwd uit.  

Voorwaar, ik ben de bode engel Donder.  
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Voorwaar, Hawaï, dit is een waarschuwing! 
Uw lavastroom is een halt toegeroepen door de God van Abraham, 

Izaäk en Jakob zelf. Bekeer u! Aanbid de enige ware God. 

 
Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld 

gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een 
ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde.  

 
Voorwaar, hoor de donder! 

Hawaï, God was u genadig. Heilig u, want de almachtige God van 

Abraham, Izaäk en Jakob is heilig! Verontreinigt en bestraft uzelf 
niet. Want als u zich nergens, niets van aantrekt, dan zal het ergste 

nog komen en u bedekken! Voorwaar, wie niet wil horen, gaat 
verloren. Had profeet Benjamin Cousijnsen u niet reeds 

gewaarschuwd, zowel Rome, Italië, Nederland, Papoea-Nieuw-

Guinea, India, Irak, Mexico en Spanje? 
 

Voorwaar, de hemelse sluizen gaan wederom open! 

En zie, het ergste komt nog, als gij u niet heiligt.  
 

Mattheüs 24, vers 37 tot en met 42  Want zoals het was in de 
dagen van Noach, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn. 

Want zoals zij in die dagen vóór de zondvloed waren, etende en 

drinkende, huwende en ten huwelijk gevende, tot op de dag, 
waarop Noach in de ark ging, en zij niets bemerkten, eer de 

zondvloed kwam en hen allen wegnam, zo zal ook de komst van de 
Zoon des mensen zijn. Dan zullen er twee in het veld zijn, één zal 

aangenomen worden en één achtergelaten worden; twee vrouwen 

zullen aan het malen zijn met de molen, één zal aangenomen 
worden, en één achtergelaten worden. Waakt dan, want gij weet 

niet, op welke dag uw Here komt. 

 
Voorwaar, kies heden wie gij dienen wilt! 

 
Johannes 3, vers 35 en 36  De Vader heeft de Zoon lief en heeft 

Hem alles in handen gegeven. Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig 
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leven; doch wie aan de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet 
zien, maar de toorn Gods blijft op hem. 

 

Hebreeën 2, vers 3  Hoe zullen wij dan ontkomen, indien wij geen 
ernst maken met zulk een heil, dat allereerst verkondigd is door de 

Here, en door hen, die het gehoord hebben, op betrouwbare wijze 
ons is overgeleverd. 

 

Openbaring 22, vers 14  Zalig zij, die hun gewaden wassen, 
opdat zij recht mogen hebben op het geboomte des levens en door 

de poorten ingaan in de stad. 
 

De bode engel Gods sprak verder, Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, 

Shalom!  
 

 
 

Tina en Lay, kom tot Mij, aanbid Mij alleen! 
 
BOODSCHAP GODS: YESHUA HAMASIACH, JEZUS CHRISTUS, 

ZEGT: DIT ZIJN MIJN WAARACHTIGE WOORDEN. KOM TOT MIJ EN 

VOLG MIJ, AANBID MIJ ALLEEN! 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 7 november 2014 bracht een engel 

des Heren, een bode engel Gods, woord voor woord, namens de 
God van Abraham, Izaäk en Jakob, de volgende boodschap over 

aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus van Nazareth.  
 

Voorwaar, wederom zeg ik, Vrede zij u! 

Kadosh, heilig is Hij, Tina. En Zijn reden was om ook te sterven 
voor jou. Ja, wie zou jouw zonden nou op zich kunnen nemen, en 

op een van de meest wrede vormen jouw straf kunnen dragen? 
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Markus 10, vers 45  Want ook de Zoon des mensen is niet 
gekomen om zich te laten dienen, maar om te dienen en zijn leven 

te geven als losprijs voor velen. 

 
Voorwaar, Tina, of gij zich nu schuldig voelt of niet, dit telt 

eveneens voor Lay. 
Ieder is schuldig voor God, ieder mens! 

 

Genesis 6, vers 12  En God zag de aarde aan, en zie, zij was 
verdorven, want al wat leeft had zijn weg op de aarde verdorven. 

 
Voorwaar,  

 

Spreuken 15, vers 3  De ogen des Heren zijn aan alle plaatsen, 
opmerkzaam acht gevend op kwaden en goeden.  

 
Psalm 18, vers 31  Gods weg is volmaakt; des Heren woord is 

zuiver. Hij is een schild voor allen die bij Hem schuilen.  

 
Voorwaar, ik ben de bode engel Gods en mijn naam is Lovesadai. 

 

Er zijn zo vele wegen, maar ze leiden nergens heen dan 
alleen de enige Weg, die u eeuwig leven geeft en eeuwige 

vreugde en liefde! 
Hoe vaak zijt gij niet aan de hel ontsnapt?  

Yeshua HaMashiach leeft! En Zijn liefde voor u is kostelijker dan alle 

schatten tezamen, meer dan goud of parels, of welke wereldse en 
hemelse rijkdommen dan ook! Zijn kinderen zijn van de 

allergrootste waarde. En in de hemel ligt een liefdevolle, 
waardevolle, rijke beloning klaar. 

 

Johannes 3, vers 16 tot en met 20  Want alzo lief heeft God de 
wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 

naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het 
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licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever 
gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want 

een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het 

licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen. 
Johannes 8, vers 34 tot en met 37  Jezus antwoordde hun: 

Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, een ieder, die de zonde doet, is een 
slaaf der zonde. En de slaaf blijft niet eeuwig in het huis, de zoon 

blijft er eeuwig. Wanneer dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult gij 

werkelijk vrij zijn. Ik weet, dat gij Abrahams nageslacht zijt; maar 
gij tracht Mij te doden, omdat mijn woord bij u geen plaats vindt. 

 
Voorwaar, velen geloven in afgoden en valse wegen. 

 

Johannes 4, vers 22  Gij aanbidt, wat gij niet weet; wij 
aanbidden, wat wij weten, want het heil is uit de Joden. 

 
Voorwaar, wat heeft de wereld u te bieden? 

Niets! Ook niet uw vrienden. Eens houdt dit op! De dood is niet het 

einde, en zelfmoord leidt naar de hel.  
 

Voorwaar, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, zegt u:  

Kom als een kind. Verzoen u met Mij. Ga een relatie aan met Mij, 
ook u die luistert. Jezus Christus zegt u: Nodig Mij uit in uw hart en 

vraag om vergeving van uw zonden. Laat Mij, Yeshua HaMashiach, 
u redden en u kleden in fijn wit linnen, onbevlekt. Zalig zijt gij, 

indien gij hieraan deelneemt. Dit zijn Mijn waarachtige woorden. 

Kom tot Mij en volg Mij. Aanbid Mij alleen! 
Voorwaar, ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel 

van God, en verdween. 
 

 

 

Geef uw strijd niet zo snel op!  
 

Boodschap Gods: Sommigen trainen om hun doel te bereiken in de 
sport. Soms is men teleurgesteld, als men gefaald heeft en op de 

derde plaats staat. Luister, na de training komt de overwinning!  
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Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op maandag 10 november 2014 schreef 

Benjamin Cousijnsen na deze gebeurtenis het volgende verslag op. 
 

Benjamin lag te slapen, toen hij de volgende woorden 
hoorde roepen:  

Shalom! Ik ben de bode engel Gods. Benjamin, volg mij. Ik werd 

gestuurd in de almachtige naam van Yeshua HaMashiach, Jezus 
Christus. Sta op en vrees niet! Ik laat uw vlees achter, voordat uw 

vrouw u mist, uw Aaron en schildknaap. Voorwaar, mijn naam is 
Michaël, ook wel de Drakendoder genoemd. Ik verplaats u nu naar 

het heelal, profeet Benjamin Cousijnsen, net zoals Filippus 

weggenomen was, nadat hij een Ethiopiër gedoopt had en hem in 
Ashdod plaatste om te spreken. Alleen verplaats ik niet uw vlees en 

geest zo, maar alleen uw geest.  
 

Lukas 24, vers 48  Gij zijt getuigen van deze dingen. 

 
Benjamin zag niemand en riep, “Michaël, waar bent u?” 

Benjamin, hoor mijn stem in het heelal. 

 
Spreuken 3, vers 5  Vertrouw op de Here met uw ganse hart en 

steun op uw eigen inzicht niet. 
 

Toen maakte Michaël zich weer zichtbaar en zei: Hier ben ik, 

Michaël! 
Voorwaar, deze boodschap is voor u die luistert, niemand 

uitgezonderd. 
 

1 Korinthiërs 9, vers 25 en 26  En al wie aan een wedstrijd 

deelneemt, beheerst zich in alles; zij om een vergankelijke erekrans 
te verkrijgen, wij om een onvergankelijke. Ik loop dan ook niet 

maar in den blinde en ik ben geen vuistvechter, die zo maar in de 

lucht slaat. 
 

Voorwaar, als gij aan een wedstrijd mee zou doen, gaat er 
vaak training vooraf, om uw doel te bereiken. 
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Sommigen trainen om hun doel te bereiken in de sport. Soms is 
men teleurgesteld, als men gefaald heeft en op de derde plaats 

staat. 

 
1 Korinthiërs 9, vers 23  Alles doe ik ter wille van het evangelie, 

om er zelf ook deel aan te verkrijgen. 
1 Korinthiërs 10, vers 10  En mort niet, zoals sommigen van hen 

deden, en zij kwamen om door de verderfengel. 

En vers 13  Gij hebt geen bovenmenselijke verzoeking te 
doorstaan. En God is getrouw, die niet zal gedogen, dat gij boven 

vermogen verzocht wordt, want Hij zal met de verzoeking ook voor 
de uitkomst zorgen, zodat gij ertegen bestand zijt.  

 

Voorwaar, en na de training komt de overwinning! 
Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, wil u zegenen. Geef uw strijd 

niet zo snel op!  
 

Filippenzen 4, vers 4 tot en met 7  Verblijdt u in de Here te allen 

tijde! Wederom zal ik zeggen: Verblijdt u! Uw vriendelijkheid zij alle 
mensen bekend. De Here is nabij. Weest in geen ding bezorgd, 

maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met 

dankzegging bekend worden bij God. En de vrede Gods, die alle 
verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden 

in Christus Jezus. 
 

Jeremia 18, vers 3 tot en met 4  Toen daalde ik af naar het huis 

van de pottenbakker, en zie, hij was juist bezig een werkstuk te 
maken op de schijf. Mislukte de pot die hij bezig was te maken, 

zoals dat gaat met leem in de hand van de pottenbakker, dan 
maakte hij daarvan weer een andere pot, zoals het de pottenbakker 

goed dacht te maken. 

 
Efeziërs 6, vers 10 tot en met 19  Voorts, weest krachtig in de 

Here en in de sterkte zijner macht. Doet de wapenrusting Gods 

aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels; 
want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen 

de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer 
duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Neemt 

daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in 
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de boze dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te 
houden. Stelt u dan op, uw lendenen omgord met de waarheid, 

bekleed met het pantser der gerechtigheid, de voeten geschoeid 

met de bereidvaardigheid van het evangelie des vredes; neemt bij 
dit alles het schild des geloofs ter hand, waarmede gij al de 

brandende pijlen van de boze zult kunnen doven; en neemt de 
helm des heils aan en het zwaard des Geestes, dat is het woord van 

God. En bidt daarbij met aanhoudend bidden en smeken bij elke 

gelegenheid in de Geest, daartoe wakende met alle volharding en 
smeking voor alle heiligen; ook voor mij, dat mij bij het openen van 

mijn mond het woord geschonken worde, om vrijmoedig het 
geheimenis van het evangelie bekend te maken. 

 

Voorwaar, uw strijden en trainen zal u vormen in Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus! 

 
Johannes 3, vers 16 tot en met 17  Want alzo lief heeft God de 

wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde.  
 

Voorwaar, profeet Benjamin Cousijnsen, ik plaats u terug 
nu... 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 

verdween. 
 

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen 
 

 

 

De Here God openbaart meer over zichzelf! 
 

BOODSCHAP GODS: DE HERE GOD, DE GOD VAN ABRAHAM, IZAÄK 

EN JAKOB, DOET EEN BIJZONDERE OPENBARING AAN ZIJN 
KINDEREN OVER ZICHZELF! 
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Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Op 10 november 2014 in de namiddag 
bracht een bode engel van God, woord voor woord, deze boodschap 

over, terwijl Benjamin Cousijnsen meteen alle woorden opschreef. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus.  
 

Voorwaar, profeet Benjamin Cousijnsen was 12 jaar oud en 
sliep op zolder, en maakte het volgende mee. 

Hij werd wakker en zag dat hij gekleed was in wit blinkend en 

smetteloos fijn linnen. Benjamin zag een prachtige rivier, en hoorde 
een waterval en het stromen van het water. 

 
Johannes 3, vers 8  De wind blaast, waarheen hij wil, en gij hoort 

zijn geluid, maar gij weet niet, vanwaar hij komt of waar hij 

heengaat; zó is een ieder, die uit de Geest geboren is. 
 

Voorwaar, mijn naam is Rafaël en ben een bode engel Gods. 

 
1 Johannes 2, vers 24  Wat u betreft, wat gij van den beginne 

gehoord hebt, moet in u blijven. Indien in u blijft, wat gij van den 
beginne gehoord hebt, dan zult gij ook in de Zoon en in de Vader 

blijven. 

 
Voorwaar, ik openbaar u… 

God zweeft niet alleen maar over de wateren, zoals beschreven is in 
Genesis 1, vers 2. Maar de wind Gods is ook hoorbaar, en Zijn 

Geest kan men zien en Zijn aanwezigheid voelen! 

 
Galaten 5, vers 22  Maar de vrucht van de Geest is liefde, 

blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, 

trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. 
Galaten 5, vers 18  Indien gij u echter door de Geest laat leiden, 

dan zijt gij niet onder de wet. 
 

Voorwaar, zo is het ook in de hemel. 
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De vrucht van de Geest is ook het karakter van de God van 
Abraham, Izaäk en Jakob. 

 

Genesis 3, vers 8  Toen zij het geluid van de Here God hoorden, 
die in de hof wandelde in de avondkoelte, verborgen de mens en 

zijn vrouw zich voor de Here God tussen het geboomte in de hof. 
 

Voorwaar, God kan men zien. 

In de hemel wandelt Hij ook rond. Voorwaar,  
 

Lees voor: Johannes 20, vers 17  Jezus zeide tot haar: Houd Mij 
niet vast, want Ik ben nog niet opgevaren naar de Vader; maar ga 

naar mijn broeders en zeg hun: Ik vaar op naar mijn Vader en uw 

Vader, naar mijn God en uw God. 
Johannes 20, vers 19 tot en met 22  Toen het dan avond was op 

die eerste dag der week en ter plaatse, waar de discipelen zich 
bevonden, de deuren gesloten waren uit vrees voor de Joden, 

kwam Jezus en stond in hun midden en zeide tot hen: Vrede zij u! 

En na dit gezegd te hebben toonde Hij hun zijn handen en zijn 
zijde. De discipelen dan waren verblijd, toen zij de Here zagen. 

Jezus dan zeide nogmaals tot hen: Vrede zij u! Gelijk de Vader Mij 

gezonden heeft, zend Ik ook u. En na dit gezegd te hebben, blies 
Hij op hen en zeide tot hen: Ontvangt de heilige Geest. 

 
Voorwaar, zelfs al heeft u alle deuren gesloten van uw huis, 

of u verstopt zich, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, zal 

onverwachts verschijnen! 
 

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 
wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 
naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het 

licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever 
gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want 

een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het 
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licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de 
waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat 

zij in God verricht zijn. 

 
Voorwaar, profeet Benjamin Cousijnsen werd later weer 

wakker, en wist dat hij de hemel had gezien, en zal nooit 
meer die hemelse regenboogkleuren en al die prachtige 

hemelgezangen en bloemen, enzovoorts, vergeten. 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en 
verdween. 

 
En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! God zegene u 

 

 

 

“Mijn schuilnaam is satan”, zegt Allah! 
 
Openbaring Gods: Voorwaar, profeet Mohammed was 

overgenomen, een instrument van satan/Allah! 

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, welkom! De volgende boodschap werd woord voor woord 

overgebracht aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen op 11 
november 2014 door een engel des Heren, namens de God van 

Abraham, Izaäk en Jakob. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Suramich en 
ik ben de bode engel Gods. Voorwaar, luistert aandachtig! 

 

Het ware evangelie van de God van Abraham, Izaäk en 
Jakob, de God van al wat leeft en de God van Israël, is niet 

uit te roeien. 
Niets en niemand, of welke macht dan ook, of pogingen van de god 

van de oorlogsdoctrine – satan zelf – kan de God van Israël en de 

Christenen overwinnen!  
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Voorwaar, satan zegt: 
“Oh, gij die gelooft, neemt de Joden en Christenen niet tot 

vrienden. En wie uwer hen tot vrienden neemt, is inderdaad één 

hunner!” Voorwaar, satan zegt, “Ik ben wie ik ben, en mijn 
schuilnaam is Allah!”  

 
Voorwaar, de enige almachtige en rechtvaardige God van 

liefde zegt u echter in: 

 
Johannes 4, vers 22  Gij aanbidt, wat gij niet weet; wij 

aanbidden, wat wij weten, want het heil is uit de Joden. 
Johannes 14, vers 6  Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de 

waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij. 

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 
wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 

naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het 

licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever 
gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want 

een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het 
licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de 

waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat 

zij in God verricht zijn. 
 

Voorwaar, profeet Benjamin Cousijnsen is Gods heilige 
profeet. 

Maar zou hij met boodschappen komen, om een volk uit te roeien, 

om Gods schepsel te verbranden en te onthoofden en uit elkaar te 
trekken, dan zou dit betekenen dat hij overgenomen zou zijn, en 

dat hij met vier vrouwen mag trouwen! Voorwaar, profeet 

Mohammed was overgenomen, een instrument van satan/Allah. 
Luister ook naar de boodschap, met als titel: ‘Het verschil tussen 

Jezus Christus en Mohammed!’ en de boodschap: ‘De engel Gabriël 
verscheen nimmer aan Mohammed!’ Voorwaar, in de Evangelical 
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Endtime Machine kunt u in de balk Search de titel opzoeken. 
Voorwaar, 

 

Johannes 12, vers 37 tot en met 41  En hoewel Hij zovele 
tekenen voor hun ogen gedaan had, geloofden zij niet in Hem, 

opdat het woord van de profeet Jesaja vervuld werd, dat hij sprak: 
Here, wie heeft geloofd, wat hij van ons hoorde? En aan wie is de 

arm des Heren geopenbaard? Hierom konden zij niet geloven, 

omdat Jesaja elders gezegd heeft: Hij heeft hun ogen verblind en 
hun hart verhard, dat zij niet met hun ogen zien, met hun hart 

verstaan en zich bekeren, en Ik hen geneze. Dit zeide Jesaja, 
omdat hij zijn heerlijkheid zag en van Hem sprak. 

 

Voorwaar, dit is de volle waarheid! 
De Koran is het boek van Allah, de god van de haat, die de wereld 

wil overnemen, zoals reeds geopenbaard is in 2012 aan Gods ware, 
geliefde, eenvoudige eindtijdprofeet, één van Gods getuigen: 

Benjamin Cousijnsen, die alles opschreef en het aan het licht 

bracht, in de naam van Jezus Christus, Yeshua HaMashiach.  
 

Openbaring 20, vers 15  En wanneer iemand niet bevonden werd 

geschreven te zijn in het boek des levens, werd hij geworpen in de 
poel des vuurs. 

 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de engel des Heren, de 

bode engel van God, en verdween. 

 
 

 

Kind van de Allerhoogste, spits uw oren, de Heer 
spreekt! 
 

BOODSCHAP GODS: VOORWAAR, KIND VAN DE ALLERHOOGSTE, 
SPITS UW OREN. DE HEER SPREEKT EN ZEGT U O.A.:  IK BEN, DIE 

IK BEN, EN YESHUA HAMASIACH, JEZUS CHRISTUS, IS WAARLIJK 
MIJN ZOON!  

 

Volledige weergave: 
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Hallo, van harte welkom! Op 12 november 2014 werd, woord voor 
woord, de volgende boodschap Gods ontvangen door profeet 

Benjamin Cousijnsen, in tegenwoordigheid van een engel des 

Heren, die de boodschap overleverde namens de God van Abraham, 
Izaäk en Jakob, de enige waarachtige God. 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Kadosh, heilig is de Heer, uw 

Rabboeni, uw Heer El Elohím, El Shaddai, Adonai, Koning der 
koningen!  

 
Zo spreekt de Almachtige tot u: 

 

Jesaja 55, vers 6  Zoekt de Here, terwijl Hij Zich laat vinden; 
roept Hem aan, terwijl Hij nabij is. 

En vers 8 tot en met 13  Want mijn gedachten zijn niet uw 
gedachten en uw wegen zijn niet mijn wegen, luidt het woord des 

Heren. Want zoals de hemelen hoger zijn dan de aarde, zo zijn mijn 

wegen hoger dan uw wegen en mijn gedachten dan uw gedachten. 
Want zoals de regen en de sneeuw van de hemel neerdaalt en 

daarheen niet weerkeert, maar doorvochtigt eerst de aarde en 

maakt haar vruchtbaar en doet haar uitspruiten en geeft zaad aan 
de zaaier en brood aan de eter, alzo zal mijn woord, dat uit mijn 

mond uitgaat, ook zijn; het zal niet ledig tot Mij wederkeren, maar 
het zal doen wat Mij behaagt en dat volbrengen, waartoe Ik het 

zend. Want in vreugde zult gij uittrekken en in vrede geleid 

worden; de bergen en de heuvelen zullen voor u uitbreken in 
gejuich en alle bomen des velds zullen in de handen klappen. Voor 

een doornstruik zal een cypres opschieten, voor een distel zal een 
mirt opschieten, en het zal de Here zijn tot een naam, tot een 

eeuwig teken, dat niet uitgeroeid zal worden. 

 
Voorwaar, kom dichterbij, luistert. 

Ik ben de God van uw vader, de God van Abraham, de God van 

Izaäk en de God van Jakob. Voorwaar, Ik ben, die Ik ben, en 
Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, is waarlijk Mijn Zoon, de 

Geliefde. En profeet Benjamin Cousijnsen is ook eveneens, in wie Ik 
Mijn welbehagen heb.  
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Mattheüs 5, vers 2 tot en met 12  En Hij opende zijn mond en 
leerde hen, zeggende: Zalig de armen van geest, want hunner is 

het Koninkrijk der hemelen. Zalig die treuren, want zij zullen 

vertroost worden. Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde 
beërven. Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want 

zij zullen verzadigd worden. Zalig de barmhartigen, want hun zal 
barmhartigheid geschieden. Zalig de reinen van hart, want zij zullen 

God zien. Zalig de vredestichters, want zij zullen kinderen Gods 

genoemd worden. Zalig de vervolgden om der gerechtigheid wil, 
want hunner is het Koninkrijk der hemelen. Zalig zijt gij, wanneer 

men u smaadt en vervolgt en liegende allerlei kwaad van u spreekt 
om Mijnentwil. Verblijdt u en verheugt u, want uw loon is groot in 

de hemelen; want alzo hebben zij de profeten vóór u vervolgd.   

 
Voorwaar, mijn naam is Manoeschka en ben een bode engel Gods. 

 
Voorwaar, kind van de Allerhoogste, spits uw oren! 

 

Sirach 2, vers 1 tot en met 3  Mijn kind, als je de Heer wilt 
dienen, bereid je dan voor op beproevingen. Houd het rechte spoor, 

wees standvastig en word niet ongeduldig in tijden van tegenspoed. 

Houd je stevig aan hem vast en laat hem niet los, dan word je aan 
je levenseinde beloond. 

 
Voorwaar, God is een rechtvaardige God. 

Zijn majesteit en glorie en heerlijkheid verstommen de vijand! 

Geen kracht en macht is groter! Aanschouw de werken Zijner 
handen, de sterren en de maan en het uitspansel des hemels, en de 

vogelen des hemels en vele andere dieren. God schiep alles in 
liefde, zowel de mens. Hoe heerlijk is het, dat Hij Zijn geliefde Zoon 

zond! 

 
Johannes 3, vers 16 tot en met 17  Want alzo lief heeft God de 

wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde.  
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Voorwaar, God gaf Zijn kostbaarste cadeau: Zijn daad van 
liefde en redding en genezing. 

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, schonk Zijn leven, om uw 

relatie te herstellen met Zijn Vader, en vergeving te brengen. Maar 
men moet dan ook zelf aan God vragen, om te vergeven wat u fout 

hebt gedaan. Keer alle dingen de rug toe, onder berouw! Heb spijt, 
en nodig Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, uit in uw hart en 

leven. Vraag om Zijn vergeving en om u te reinigen onder Zijn 

dierbaar, kostbaar Bloed. Zijn cadeau is, dat u zich nu overgeeft en 
in Hem gelooft! 

 
Johannes 5, vers 21 tot en met 24  Want gelijk de Vader de 

doden opwekt en doet leven, zo doet ook de Zoon leven, wie Hij 

wil. Want ook de Vader oordeelt niemand, maar heeft het gehele 
oordeel aan de Zoon gegeven, opdat allen de Zoon eren gelijk zij de 

Vader eren. Wie de Zoon niet eert, eert ook de Vader niet, die Hem 
gezonden heeft. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie mijn woord 

hoort en Hem gelooft, die Mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven 

en komt niet in het oordeel, want hij is overgegaan uit de dood in 
het leven. 

 

Voorwaar, God zond vaak Zijn engelen, om u te redden in uw 
leven. 

Geef nu uzelf over en ontvangt eeuwig leven!  
 

Psalm 89, vers 29  Voor altoos zal Ik jegens hem mijn 

goedertierenheid bewaren en mijn verbond zal voor hem vast 
blijven. 

Psalm 91, vers 2 tot en met 4  Ik zeg tot de Here: Mijn toevlucht en 
mijn vesting, mijn God, op wie ik vertrouw. Want Hij is het, die u 

redt van de strik des vogelvangers, van de verderfelijke pest. Met 

zijn vlerken beschermt Hij u, en onder zijn vleugelen vindt gij een 
toevlucht; zijn trouw is schild en pantser. 

Psalm 92, vers 2 tot en met 7  Het is goed de Here te loven, uw 

naam psalmen te zingen, o Allerhoogste, in de morgenstond uw 
goedertierenheid te verkondigen, en uw trouw in de nachten, op 

het tiensnarig instrument en op de harp, bij snarenspel op de citer. 
Want Gij, Here, hebt mij verheugd door uw daden, over de werken 

uwer handen zal ik jubelen. Hoe groot zijn uw werken, o Here; zeer 
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diep zijn uw gedachten. Een redeloos mens verstaat het niet, en 
een dwaas begrijpt dit niet. 

Psalm 91, vers 11 tot en met 16  Want Hij zal aangaande u zijn 

engelen gebieden, dat zij u behoeden op al uw wegen; op de 
handen zullen zij u dragen, opdat gij uw voet niet aan een steen 

stoot. Op leeuw en adder zult gij treden, jonge leeuw en slang zult 
gij vertrappen. Omdat hij Mij zeer bemint, zal Ik hem bevrijden; Ik 

zal hem beschutten, omdat hij mijn naam kent. Roept hij Mij aan, 

Ik zal hem antwoorden; Ik zal in de benauwdheid bij hem zijn, Ik 
zal hem uitredden en tot ere brengen. Met lengte van dagen zal Ik 

hem verzadigen, en Ik zal hem mijn heil doen zien. 
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en 

verdween. 
 

 
 

Komt toch en laat ons tezamen richten! 
 
BOODSCHAP GODS: DE HERE GOD SPREEKT KLARE TAAL 

EN  BENOEMT, WAT ZONDE IS EN BOZE DADEN ZIJN, EN ZEGT, 

BEKEER U, DOE UW BOZE DADEN UIT MIJN OGEN WEG. KOMT 
TOCH EN LAAT ONS TEZAMEN RICHTEN! 

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 13 november 2014 bracht een engel 

des Heren, een bode engel van God, woord voor woord de volgende 

boodschap over aan Profeet Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, ik ben de bode engel Gods. 

 

Jesaja 1, vers 2  Hoort, hemelen, en aarde, neig uw oor, want de 
Here spreekt: Ik heb kinderen grootgebracht en opgevoed, maar zij 

zijn van Mij afvallig geworden. 

Jesaja 1, vers 16  Wast u, reinigt u, doet uw boze daden uit mijn 
ogen weg; houdt op kwaad te doen. 
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Voorwaar, bekeer u. 

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, roept u.  

 
Jesaja 1, vers 18  Komt toch en laat ons tezamen richten, zegt de 

Here; al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als 
sneeuw; al waren zij rood als karmozijn, zij zullen worden als witte 

wol. 

Jesaja 3, vers 11  Wee de goddeloze, het zal hem slecht gaan, want 
het werk zijner handen zal hem worden vergolden. 

Jesaja 5, vers 11  Wee hun die reeds des morgens vroeg 
bedwelmende drank zoeken; die laat in de nacht opblijven, terwijl 

de wijn hen verhit. 

 
Voorwaar, mijn naam is Mirea en ik spreek tot u via Gods 

ware eindtijdprofeet. 
 

1 Korinthiërs 6, vers 9 tot en met 11  Of weet gij niet, dat 

onrechtvaardigen het Koninkrijk Gods niet beërven zullen? Dwaalt 
niet! Hoereerders, afgodendienaars, overspelers, schandjongens, 

knapenschenders, dieven, geldgierigen, dronkaards, lasteraars of 

oplichters, zullen het Koninkrijk Gods niet beërven. En sommigen 
uwer zijn dat geweest. Maar gij hebt u laten afwassen, maar gij zijt 

geheiligd, maar gij zijt gerechtvaardigd door de naam van de Here 
Jezus Christus en door de Geest van onze God. 

 

Voorwaar, ook u, die tegen Gods geboden ingaat en uw 
lichaam laat verontreinigen door een sigaret! 

In de hemel is geen plaats voor u, en ook niet voor de 
omgebouwde mens. Zei God niet het volgende in: 

 

Genesis 1, vers 27  En God schiep de mens naar zijn beeld. Tot 
zover. 

 

God ziet het tegennatuurlijke aannemen, en tegen Gods 
geboden ingaan, als:  

 
Openbaring 13, vers 16  Daar staat geschreven: En het maakt, 

dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de 
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vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun 
rechterhand of op hun voorhoofd. 

 

Voorwaar, laat niemand u misleiden op welke wijze dan ook! 
Weest geen kind des verderfs.  

 
Lees voor: Kolossenzen 3, vers 1 tot en met 4  Hier staat 

geschreven: Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zoekt de 

dingen, die boven zijn, waar Christus is, gezeten aan de 
rechterhand Gods. Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de 

aarde zijn. Want gij zijt gestorven en uw leven is verborgen met 
Christus in God. Wanneer Christus verschijnt, die ons leven is, zult 

ook gij met Hem verschijnen in heerlijkheid. 

 
Johannes 3, vers 16 en 17  Hier staat geschreven: Want alzo lief 

heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven 
heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar 

eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld 

gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld 
door Hem behouden worde.  

Johannes 12, vers 48 tot en met 50  Hier staat geschreven: Wie Mij 

verwerpt en mijn woorden niet aanneemt, heeft een, die hem 
oordeelt: het woord, dat Ik heb gesproken, dat zal hem oordelen 

ten jongsten dage. Want Ik heb niet uit Mijzelf gesproken, maar de 
Vader, die Mij heeft gezonden, heeft zelf Mij een gebod gegeven, 

wat Ik zeggen en spreken moet. En Ik weet, dat zijn gebod eeuwig 

leven is. Wat Ik dan spreek, spreek Ik zó, als de Vader Mij gezegd 
heeft. 

 
De bode engel Gods sprak verder, Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, 

Shalom! en verdween. 

 
 

 

 
Hij geeft het je zevenvoudig terug! 
 

BOODSCHAP GODS: BRENG ELKE GAVE MET EEN BLIJ GEZICHT, EN 
HEILIG DE TIENDEN MET VREUGDE!  
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Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Ik ben profeet Benjamin Cousijnsen. Op 

13 november 2014 kreeg ik de volgende boodschap van een bode 
engel Gods, die ik graag met u wil delen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Charkadía en 

ben een bode engel Gods.  
 

Voorwaar,  

 
Sirach 7, vers 29 tot en met 31  Heb met heel je hart ontzag 

voor de Heer, heb respect voor zijn priesters. Heb je maker lief met 
al je kracht, laat zijn dienaren niet in de steek. Heb ontzag voor de 

Heer en eer de priester, geef hem zijn deel, zoals je is opgedragen: 

de vruchten van de nieuwe oogst, het hersteloffer, de 
achterbouten, het heiligingsoffer en de heffing van de heilige 

gaven. 

 
Sirach 11, vers 11  Er zijn er die werken, zwoegen, rennen, maar 

des te meer schieten ze tekort. 
Sirach 11, vers 18 en 19  Een mens wordt rijk door angstvallig te 

sparen, maar kijk eens wat zijn loon is. Hij zegt: “Nu kan ik een 

rustig leven leiden en van mijn bezit genieten”, maar hij weet niet 
voor hoe lang. Wanneer hij sterft moet hij alles nalaten aan 

anderen. 
Sirach 11, vers 26 en 27 en 28  Het kost de Heer geen enkele 

moeite om een mens wanneer hij sterft naar zijn daden te 

vergelden. Eén uur lijden doet alle genoegens vergeten, aan het 
einde van het leven worden de daden van een mens onthuld. Prijs 

niemand gelukkig voor zijn dood, een mens wordt pas aan zijn 

einde gekend. 
 

Sirach 31, vers 7  Verzot zijn op goud is als een struikelblok, 
iedere dwaas komt erdoor ten val. 
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Sirach 35, vers 8 tot en met 13  Het offer van een rechtvaardige 
maakt het altaar vet, de aangename geur stijgt op naar de 

Allerhoogste. Het offer van een rechtvaardige wordt aanvaard, het 

zal niet worden vergeten. Prijs de Heer met je vrijgevigheid, wees 
niet karig met de vruchten van de nieuwe oogst. Breng elke gave 

met een blij gezicht en heilig de tienden met vreugde. Geef de 
Allerhoogste naar wat hij gegeven heeft, wees vrijgevig, geef naar 

vermogen, want de Heer beloont je, hij geeft het je zevenvoudig 

terug. 
 

De bode engel Gods sprak verder, Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, 
Shalom! en verdween. 

 

 
 

Wees ook citroenfris! 
 
PAK EEN GLASREINIGER EN EEN ALLESREINIGER BIJ DE HAND, EN 

LEES MEE WAT ER OP DE VERPAKKING STAAT. ATTENTIE! DEZE 
BOODSCHAP IS IN BEELDSPRAAK GEBRACHT. OPEN UW HART OM 

HET TE KUNNEN BEGRIJPEN! OPMERKING: ALLE BOODSCHAPPEN, 

DIE DOOR PROFEET BENJAMIN COUSIJNSEN DAGELIJKS VAAK 
TWEE KEER OP EEN DAG WORDEN ONTVANGEN, WORDEN METEEN 

WOORD VOOR WOORD OPGESCHREVEN, IN TEGENWOORDIGHEID 

VAN EEN BODE ENGEL, EEN ENGEL DE HEREN, IN OPDRACHT VAN 
DE HERE GOD ZELF, DE GOD VAN ABRAHAM, IZAÄK EN JAKOB. 

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 14 november 2014 bracht een bode 

engel Gods woord voor woord de volgende boodschap Gods over 
aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen, namens de God van 

Abraham, Izaäk en Jakob. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Rafaël en ben 

een bode engel Gods.  
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Voorwaar, jij daar. 
“Wie, ik?” 

Ja, jij daar. Pak eens een glasreiniger en lees de gebruiksaanwijzing 

eens. Staat daar niet beschreven: ‘Sproeien en met een droge, 
pluisvrije doek droogmaken, en zo nodig herhalen’?  

 
Voorwaar, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, wil jou 

besproeien en reinigen en alle vlekken wegnemen. 

Pak nu eens een allesreiniger. Daar staat beschreven: ‘Voor alle 
afwasbare oppervlakken. Verwijdert effectief vet en hardnekkige 

resten, met langhoudende parfum, met etherische oliën, 
citroenfris’.  

 

Soms legt Yeshua HaMashiach Zijn vinger op iets in je leven, 
waar nog hardnekkige resten op zitten.  

Sommigen hebben ook nog eens een mondspoelmiddel nodig, niet 
alleen voor de bescherming tegen cariës en plakvorming en 

tandvleesontstekingen onder andere, maar tegen verschillende 

andere bacteriën. 
 

Romeinen 1, vers 28 tot en met 30  En daar zij het verwerpelijk 

achtten God te erkennen, heeft God hen overgegeven aan een 
verwerpelijk denken om te doen wat niet betaamt: vervuld van 

allerlei onrechtvaardigheid, boosheid, hebzucht en slechtheid, vol 
nijd, moord, twist, list en kwaadaardigheid; oorblazers, lasteraars, 

haters van God, verwatenen, overmoedigen, grootsprekers, 

vindingrijk in het kwaad… tot zover. 
 

Lees voor: Spreuken 18, vers 7 en 8  De mond van de dwaas is 
hem tot verderf, zijn lippen zijn een valstrik voor hemzelf. De 

woorden van de lasteraar zijn als lekkernijen; zij glijden immers af 

naar de schuilhoeken van het hart.  
Spreuken 21, vers 23  Wie zijn mond en zijn tong bewaakt, bewaart 

zichzelf voor benauwdheden. 

 
1 Timotheüs 5, vers 13  Maar tegelijk wennen zij zich eraan de 

huizen rond te gaan bij gebrek aan bezigheid, en niet alleen zonder 
bezigheid, maar ook bezig met praatjes en al te bezig met het 

spreken over onbehoorlijke dingen. 
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En vers 15  Want reeds zijn sommigen afgeweken, de satan 
achterna. 

 

Spreuken 20, vers 9  Wie kan zeggen: Ik heb mijn hart rein 
bewaard, ik ben rein van zonde? 

En vers 19  Wie als lasteraar rondgaat, openbaart geheimen; laat u 
dus niet in met een loslippige. 

Spreuken 11, vers 13  Wie met laster omgaat, verraadt geheimen; 

maar wie betrouwbaar van geest is, houdt een zaak verborgen. 
Spreuken 16, vers 25  Soms schijnt een weg iemand recht, maar 

het einde daarvan voert naar de dood. 
En vers 28 en 29  Een valsaard veroorzaakt twist, een lasteraar 

brengt scheiding tussen vrienden. Een man des gewelds verleidt 

zijn naaste en leidt hem op een weg die niet goed is. 
 

Voorwaar, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, houdt van 
jou, en vraagt alleen maar, of jij die vlekken wilt opgeven, 

die je leven niet goed maken. 

Wat je opgeeft, staat in geen verhouding tot wat je kunt 
ontvangen! Voorwaar, wat Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, 

voor jou opgaf, is niets in vergelijking met wat Hij voor je deed aan 

het kruis. Vraag Hem om vergeving. Laat Hij jouw Allesreiniger zijn! 
 

Johannes 3, vers 16 tot en met 18  Want alzo lief heeft God de 
wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 

naam van de eniggeboren Zoon van God.  

 
Voorwaar, onderzoek je eens en kijk in de spiegel! 

Zie Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, in jou, die alles reinigt 

onder Zijn kostbaar, dierbaar Bloed. Wees ook citroenfris! Amen! 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 

verdween. 
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Weet en geloof: Ik sta garant! 
 

DE LEEUW GROMT EN ZEGT: WAT ZWAK LIJKT, ZAL STERK ZIJN. 
GOD ZAL U KRACHT GEVEN, EN HIJ ZEGT U OOK: IK STA GARANT! 

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 14 november 2014 in de namiddag 

bracht een bode engel van God, een engel des Heren, woord voor 

woord, in opdracht van de almachtige God, de God van Abraham, 
Izaäk en Jakob, de volgende boodschap over aan eindtijdprofeet 

Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van de Koning der 

koningen.  
 

Voorwaar, Zijn naam is Yeshua HaMashiach, de Leeuw die 
gromt!  

Hoor Zijn geluid! Kadosh, kadosh, kadosh. Zie, een Leeuw, ook 

genoemd Jezus Christus, Isa, Masih.  
 

Voorwaar, er wordt om u gestreden! 

Voorwaar, satan kent uw zwakheden als geen ander. En als hij kon, 
zou hij u ook nog eens gaan aanklagen en zeggen: “Kijk daar eens, 

hoe zondig ze zijn!” 
 

Mattheüs 4, vers 9  En zeide tot Hem: “Dit alles zal ik U geven, 

indien Gij U nederwerpt en mij aanbidt”. 
 

Voorwaar, mijn naam is Gabriël en ben een bode engel Gods. 
 

Voorwaar, de Leeuw gromt en zegt: Wat zwak lijkt, zal sterk 

zijn! 
God zal u kracht geven, en Hij zegt u ook: Ik sta garant. Ik ben de 

Leeuw, Yeshua HaMashiach, Isa, Masih, Jezus Christus van 

Nazareth, de enige Messias! Voorwaar, al zouden de hel en al die 
grootmachten op aarde in opstand komen, weet en geloof! Wees u 
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bewust van Mijn sterkte en kracht en overwinningen, die Ik u gaf. 
Voorwaar, 

 

Jakobus 5, vers 16  Belijdt daarom elkander uw zonden en bidt 
voor elkander, opdat gij genezing ontvangt. Het gebed van een 

rechtvaardige vermag veel, doordat er kracht aan verleend wordt. 
 

Filippenzen 4, vers 6  Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij 

alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend 
worden bij God. 

 
Lees voor: Psalm 91, vers 1 en 2  Wie in de schuilplaats des 

Allerhoogsten is gezeten, vernacht in de schaduw des Almachtigen. 

Ik zeg tot de Here: Mijn toevlucht en mijn vesting, mijn God, op wie 
ik vertrouw. 

En vers 5  Gij hebt niet te vrezen voor de verschrikking van de 
nacht, voor de pijl, die des daags vliegt. 

En vers 10 en 11  Geen onheil zal u treffen, en geen plaag zal uw 

tent naderen; want Hij zal aangaande u zijn engelen gebieden, dat 
zij u behoeden op al uw wegen. 

Psalm 95, vers 6 en 7  Treedt toe, laten wij ons nederwerpen en 

ons buigen, knielen voor de Here, onze Maker; want Hij is onze 
God, en wij zijn het volk dat Hij weidt, de schapen zijner hand. Och, 

of gij heden naar zijn stem hoordet! 
 

Openbaring 5, vers 5  En een uit de oudsten zeide tot mij: Ween 

niet; zie, de leeuw uit de stam Juda, de wortel Davids, heeft 
overwonnen om de boekrol en haar zeven zegels te openen. 

 
Voorwaar, Zijn liefde doet u huilen. 

 

1 Korinthiërs 9, vers 22  Ik ben voor de zwakken zwak 
geworden, om de zwakken te winnen; voor allen ben ik alles 

geweest, om in elk geval enigen te redden. 

En vers 27  Neen, ik tuchtig mijn lichaam en houd het in bedwang, 
om niet, na anderen gepredikt te hebben, wellicht zelf afgewezen te 

worden. 
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Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld 
gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een 

ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde.  
 

Voorwaar, de Leeuw heeft alles overwonnen! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 
verdween. 

 
 

 

Zeg Roodkapje, waar ga je hene, zo alleen, zo… 

alleen? 
 

BOODSCHAP GODS: WOORD VOOR WOORD, BRENGT DE BODE 
ENGEL RAFAËL DEZE BIJZONDERE EN TREFFENDE BOODSCHAP IN 

BEELDSPRAAK OVER AAN PROFEET BENJAMIN COUSIJNSEN, IN DE 

NAAM VAN DE HERE JEZUS CHRISTUS, IN OPDRACHT VAN DE 
HERE GOD, DE GOD VAN ABRAHAM, IZAÄK EN JAKOB. AAN DE 

HAND VAN DE BIJBELGETROUWE GESCHRIFTEN EN HET VERHAAL 
VAN ROODKAPJE WORDEN, GAANDEWEG IN DEZE BOODSCHAP, 

ZOWEL DE OVEREENKOMSTEN ALS HET GROTE VERSCHIL 

DUIDELIJK GEHOORD & GELEZEN TUSSEN HET SPROOKJE EN 
GODS VOLLE WAARHEID! 

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Deze boodschap werd op 17 november 

2014 overgebracht door een bode engel van God aan 

eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Rafaël en ben 

de bode engel Gods.  
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Voorwaar, de symbolieke achtergrond van de wolf in 
Griekenland is, dat de wolf heilig was in de afgoden 

eredienst voor Apollo.  

Het dier stond voor leiding en bescherming door intuïtie. Ook stond 
de wolf bekend in de Scandinavische traditie voor Odin, Wodan, de 

voorloper van Sinterklaas! 
 

Lukas 10, vers 3  Gaat heen, zie, Ik zend u als lammeren midden 

onder wolven. 
 

Voorwaar, een wolf in schaapskleren betekent ook een 
gevaarlijk iemand, die zich mooier voordoet. 

 

Mattheüs 10, vers 16  Zie, Ik zend u als schapen midden onder 
wolven; weest dan voorzichtig als slangen en argeloos als duiven. 

 
Johannes 10, vers 8  Allen, die vóór Mij gekomen zijn, zijn dieven 

en rovers, maar de schapen hebben naar hen niet gehoord. 

En vers 27 tot en met 30  Mijn schapen horen naar mijn stem en Ik 
ken ze en zij volgen Mij, en Ik geef hun eeuwig leven en zij zullen 

voorzeker niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit 

mijn hand roven. Wat mijn Vader Mij gegeven heeft, gaat alles te 
boven en niemand kan iets roven uit de hand mijns Vaders. Ik en 

de Vader zijn één. 
 

Voorwaar, de wolf kan ook een Christen zijn! 

 
Mattheüs 7, vers 16  Aan hun vruchten zult gij hen kennen: men 

leest toch geen druiven van dorens of vijgen van distels? 
 

Handelingen 20, vers 29  Zelf weet ik, dat na mijn heengaan 

grimmige wolven bij u zullen binnenkomen, die de kudde niet zullen 
sparen. 

 

Voorwaar, wolven zijn stiekem. 
Ze kijken eerst naar de prooi. Hij of zij wint het vertrouwen, en dan 

stijgt de wolf op, om aan te vallen, waarbij onschuldige slachtoffers 
met hem ten ondergaan! Voorwaar, denk nu eens aan het sprookje 

‘Roodkapje’, die naar haar oma ging. 
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Mattheüs 7, vers 13 en 14  Gaat in door de enge poort, want 

wijd is de poort en breed de weg, die tot het verderf leidt, en velen 

zijn er, die daardoor ingaan; want eng is de poort, en smal de weg, 
die ten leven leidt, en weinigen zijn er, die hem vinden. 

 
Roodkapje moest op die smalle weg blijven, maar koos er 

toch voor om door het bos te gaan. 

 
Johannes 14, vers 15  Wanneer gij Mij liefhebt, zult gij mijn 

geboden bewaren. 
 

Haar moeder had haar nog zó gewaarschuwd voor de grote, 

boze wolf! 
 

Johannes 15, vers 16  Niet gij hebt Mij, maar Ik heb u uitgekozen 
en u aangewezen, opdat gij zoudt heengaan en vrucht dragen en 

uw vrucht zou blijven, opdat de Vader u alles geve, wat gij Hem 

bidt in mijn naam. 
 

En zo kwam Roodkapje dan die sluwe wolf tegen. 

 
Psalm 92, vers 7  Een redeloos mens verstaat het niet, en een 

dwaas begrijpt dit niet. 
Psalm 91, vers 11 tot en met 16  Want Hij zal aangaande u zijn 

engelen gebieden, dat zij u behoeden op al uw wegen; op de 

handen zullen zij u dragen, opdat gij uw voet niet aan een steen 
stoot. Op leeuw en adder zult gij treden, jonge leeuw en slang zult 

gij vertrappen. Omdat hij Mij zeer bemint, zal Ik hem bevrijden; Ik 
zal hem beschutten, omdat hij mijn naam kent. Roept hij Mij aan, 

Ik zal hem antwoorden; Ik zal in de benauwdheid bij hem zijn, Ik 

zal hem uitredden en tot ere brengen. Met lengte van dagen zal Ik 
hem verzadigen, en Ik zal hem mijn heil doen zien. 

 

Voorwaar!  
 

Galaten 6, vers 7  Dwaalt niet, God laat niet met Zich spotten. 
Want wat een mens zaait, zal hij ook oogsten. 
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De boze wolf hield een wedstrijd met Roodkapje, en kwam 
als eerste bij haar oma aan en at haar op. 

 

Efeziërs 6, vers 10 tot en met 13  Voorts, weest krachtig in de 
Here en in de sterkte zijner macht. Doet de wapenrusting Gods 

aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels; 
want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen 

de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer 

duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Neemt 
daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in 

de boze dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te 
houden. 

 

Voorwaar, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, zou het nooit 
zover laten komen! 

 
Kolossenzen 2, vers 15  Hij heeft de overheden en machten 

ontwapend en openlijk tentoongesteld en zo over hen gezegevierd. 

Kolossenzen 3, vers 2  Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die 
op de aarde zijn. 

 

Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld 
gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een 

ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde.  
 

En de jager, die verloste Roodkapje en haar oma uit de buik 
van de wolf! 

 

Handelingen 17, vers 32  Toen zij nu van een opstanding van 
doden hoorden, spotten sommigen, maar anderen zeiden: Wij 

zullen u hierover nog wel eens horen. 

 
Voorwaar, ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel 

van God, en verdween. 
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Profetische waarschuwing: Wees alert! 
 

DEZE PROFETISCHE WAARSCHUWING GODS IS DOOR DE ENGEL 
DES HEREN, DONDER, WOORD VOOR WOORD OVERGEBRACHT 

AAN EINDTIJDPROFEET BENJAMIN COUSIJNSEN: GOD BRENGT U 

SPOEDIG WEER EEN BEZOEK. VOORWAAR, WEES ALERT! 
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo! Deze waarschuwende en profetische boodschap van God 
werd door een engel des Heren overgebracht aan eindtijdprofeet 

van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen, en woord voor woord 
overgeleverd en woord voor woord opgeschreven. 

 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus.  

 
Voorwaar, kadosh, heilig, machtig en krachtig is de God van 

Abraham, Izaäk en Jakob! 

 
Jesaja 24, vers 5 en 6  Want de aarde is ontwijd door haar 

bewoners, omdat zij de wetten hebben overtreden, de inzetting 

ontdoken, het eeuwig verbond verbroken. Daarom verslindt een 
vloek de aarde en moeten haar bewoners boeten; daarom worden 

de bewoners der aarde door een gloed verteerd en blijven er weinig 
stervelingen over. 

 

Voorwaar, mijn naam is Donder! Zie wat er in de wereld is. 
Word ziende, open uw ogen! Voorwaar, 

 
Exodus 15, vers 4 en 5  De wagens van Farao en zijn legermacht 

wierp Hij in de zee; de keur van zijn wagenhelden werd in de 

Schelfzee gedompeld. Watervloeden overdekten hen; in de diepte 
zonken zij als een steen. 

 

Voorwaar, ik ben de bode engel Donder. God brengt u 
spoedig weer een bezoek! 
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Laat u verrassen en ga gerust door! Mozes waarschuwde de Farao, 
en ook hij luisterde niet. En wat bracht God? 

Juist! Tien plagen! Waarom? 

Wegens het eigenwijs niet willen luisteren. Hoe ver moet de God 
van al wat leeft ook nu nog gaan, voordat u luistert en zich 

bekeert? 
 

Spreuken 29, vers 1  Wie zijn nek verhardt ondanks herhaalde 

vermaning, wordt opeens onherstelbaar gebroken. 
 

Voorwaar, gij laat uw kinderen ook griezelen met Halloween 
en andere rituelen. 

En als ze in hun bed vreemde schaduwen zien en vreemde geluiden 

horen, en getraumatiseerd raken en bang in het donker worden, 
dan vraagt u zich af, waarom dat heeft kunnen gebeuren! 

Voorwaar, men wou horror, en mijn krijgt horror! Men luistert niet 
naar God, en geniet van de werken der duisternis. Breek nu met al 

die duivelse tradities, voordat het u treft! 

 
Mattheüs 19, vers 13 tot en met 15  Toen werden kinderen tot 

Hem gebracht, opdat Hij hun de handen zou opleggen en bidden; 

doch de discipelen bestraften hen. Maar Jezus zeide: Laat de 
kinderen geworden en verhindert ze niet tot Mij te komen, want 

voor zodanigen is het Koninkrijk der hemelen. En Hij legde hun de 
handen op en vertrok vandaar. 

 

Voorwaar, geef uzelf en uw kind het allerbeste, en verbreek 
de generatievloek! 

 
Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 

wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 

naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het 
licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever 

gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want 
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een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het 
licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de 

waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat 

zij in God verricht zijn. 
 

Voorwaar, licht en duisternis gaan niet samen. 
Voorwaar, wees alert, want ik benoem uw land niet. Maar ik 

openbaar u, wat u tot u geroepen hebt: horror! Werp u neder en 

aanbid Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, en vraag om vergeving. 
Het gebed van een rechtvaardige vermag veel.  

 
O jee!  

Overstromingen, tornado’s, helse plagen, zware aardbevingen, dan 

hier, dan daar, blikseminslagen, en de vulkanen komen in actie! De 
grond zal barsten en branden onder uw voeten, en totale overname 

van de menselijk geest, extreme kou en stortregens, helse hitte en 
afname van zuurstof. Voorwaar, laat het niet zover komen. Kies 

heden hemel of hel! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de engel des Heren, de 
bode engel van God, en verdween. 

 

 
 

Oordeelt niet onrechtvaardig! 
 
Het oog ziet veel, maar Gods oog ziet veel meer, zelfs de 

verborgenheden; Hij kent uw ziel. Voorwaar, oordeelt niet 
onrechtvaardig! 

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 18 november 2014 is deze boodschap, 

namens de God van Abraham, Izaäk en Jakob, woord voor woord 

door een engel des Heren overgebracht aan eindtijdprofeet 
Benjamin Cousijnsen. 
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Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Lovesadai en 

ik ben de bode engel des Heren.  

 
Voorwaar,  

 
Genesis 18, vers 25  Het zij verre van U, aldus te handelen, de 

rechtvaardige te doden met de goddeloze, zodat de rechtvaardige 

zou zijn gelijk de goddeloze; verre zij het van U; zou de Rechter der 
ganse aarde geen recht doen? 

 
Voorwaar, God is dus niet alleen de Heerser van al wat leeft, 

maar ook de Rechter van de aarde en het hele universum! 

Voorwaar, kadosh, kadosh, kadosh, heilig, heilig, heilig is de 
Almachtige. God maakte de aarde en zorgde dat er licht was in de 

duisternis. Voorwaar, luistert aandachtig! 
 

Mattheüs 6, vers 22 en 23  De lamp van het lichaam is het oog. 

Indien dan uw oog zuiver is, zal geheel uw lichaam verlicht zijn; 
maar indien uw oog slecht is, zal geheel uw lichaam duister zijn. 

Indien nu wat licht in u is, duisternis is, hoe groot is dan de 

duisternis! 
 

Voorwaar, het oog ziet veel. 
Maar Gods oog ziet veel meer, zelfs de verborgenheden; Hij kent 

uw ziel! 

 
Mattheüs 7, vers 1 tot en met 5  Oordeelt niet, opdat gij niet 

geoordeeld wordt; want met het oordeel, waarmede gij oordeelt, 
zult gij geoordeeld worden, en met de maat, waarmede gij meet, 

zal u gemeten worden. Wat ziet gij de splinter in het oog van uw 

broeder, maar de balk in uw eigen oog bemerkt gij niet? Hoe zult 
gij dan tot uw broeder zeggen: Laat mij de splinter uit uw oog 

wegdoen, terwijl, zie, de balk in uw oog is? Huichelaar, doe eerst de 

balk uit uw oog weg, dan zult gij scherp kunnen zien om de splinter 
uit het oog van uw broeder weg te doen. 

 
Voorwaar, sommigen oordelen en wijzen met de wijsvinger, 

en vergeten dat de andere drie vingers naar henzelf wijzen! 
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Sommigen spelen graag voor God. 
 

Psalm 82, vers 1 tot en met 8  God staat in de vergadering der 

goden, Hij houdt gericht te midden der goden. Hoelang zult gij 
onrechtvaardig richten, en de goddelozen gunst bewijzen? Richt de 

geringe en de wees, doet recht de ellendige en de behoeftige, 
bevrijdt de geringe en de arme, redt hem uit der goddelozen hand. 

Zij weten niets en begrijpen niets, in duisternis wandelen zij rond; 

alle grondvesten der aarde wankelen. Wel heb Ik gezegd: Gij zijt 
goden, ja, allen zonen des Allerhoogsten; nochtans zult gij sterven 

als mensen, als een der vorsten zult gij vallen. Sta op, o God, richt 
de aarde, want Gij bezit alle volken. 

 

Voorwaar, wie die goden zijn? 
De menselijke rechters! God houdt dus gericht tegen hen, en houdt 

hen verantwoordelijk voor hun rechtspraak, en laat hen rekenschap 
erover afleggen. In deze Psalm oordeelt God de rechters, omdat zij 

onrechtvaardige rechters zijn geweest. Voorwaar, oordeelt niet 

onrechtvaardig! 
 

Lukas 7, vers 24  Toen de boden van Johannes vertrokken waren, 

begon Hij tot de scharen te zeggen van Johannes: Wat zijt gij in de 
woestijn gaan aanschouwen? Een riet, door de wind bewogen?  

Lukas 7, vers 43  Simon antwoordde en zeide: Ik onderstel, hij, aan 
wie hij het meeste geschonken heeft. Hij zeide tot hem: Gij hebt 

juist geoordeeld. 

Lukas 12, vers 57  En waarom ook oordeelt gij niet uit uzelf wat 
recht is? 

 
1 Korinthiërs 10, vers 15  Ik spreek immers tot verstandige 

mensen; beoordeelt dan zelf, wat ik zeg. 

 
Leviticus  19, vers 12  Gij zult bij mijn naam niet vals zweren en 

zo de naam van uw God ontheiligen: Ik ben de Here. 

En vers 16  Gij zult onder uw volksgenoten niet als een lasteraar 
rondgaan; gij zult uw naaste niet naar het leven staan: Ik ben de 

Here. 
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En vers 18  Gij zult niet wraakzuchtig en haatdragend zijn 
tegenover de kinderen van uw volk, maar uw naaste liefhebben als 

uzelf: Ik ben de Here. 

 
Voorwaar, wat gij niet wilt, dat u geschiedt, doet dat ook de 

ander niet! 
 

Mattheüs 22, vers 36 tot en met 40  Meester, wat is het grote 

gebod in de wet? Hij zeide tot hem: Gij zult de Here, uw God, 
liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel 

uw verstand. Dit is het grote en eerste gebod. Het tweede, daaraan 
gelijk, is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee 

geboden hangt de ganse wet en de profeten. 

 
Voorwaar, leer van deze boodschap. 

God wil, dat men zich dagelijks onderzoekt, of gij wel zuiver zijt.  
 

Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld 

gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een 
ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde.  

 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, de 

engel des Heren, en verdween. 

 
 

 

Waarom ben ik achtergebleven?  
 

Deze boodschap Gods is gesproken in beeldspraak in de 
‘tegenwoordige tijd’. Dit is aan u geopenbaard, om u aan te 

moedigen om weggenomen te worden door Yeshua HaMasiach, 

Jezus Christus, als Hij komt! 
 

 

Volledige weergave: 
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Hallo, van harte welkom! Op 18 november 2014 bracht een engel 
des Heren woord voor woord de volgende boodschap over aan 

eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen, die alles in tegenwoordigheid 

van de bode engelen Gods ook woord voor woord meteen 
opschrijft. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Sichia en ben 

een bode engel Gods. Voorwaar, kadosh, kadosh, kadosh, heilig, 
heilig, heilig is Yeshua HaMashiach, Jezus Christus! 

 
Voorwaar, ik spreek in beeldspraak… 

Roberto was een wederom geboren Christen, en wat een shock! De 

bezoekers uit de ruimte zijn geland. Vele ruimteschepen zijn geland 
op aarde. Ze brengen nog meer technologie mee. Dit is om de 

schade te herstellen!  
 

Roberto hoorde vanuit hun ruimteschip zinnen, zoals: 

“De haters hebben wij weggenomen van u. Wij respecteren u. Wij 
zijn ook tegennatuurlijk en staan aan uw kant. Kies uw eigen 

omgang met welk geslacht dan ook, waarmee u gemeenschap wilt!” 

Voorwaar, de bezoekers gaan tegen Gods woord in en keuren alles 
goed, wat tegen de waarheid ingaat.  

 
Voorwaar, vele kerken en gelovigen sluiten nu al hun mond, 

en zegenen de tegennatuurlijke paren zelfs in. 

Velen zijn door hun overname verwerpelijk geworden, omdat ze de 
heilige Geschriften, Gods woorden, opgegeven hebben. 

 
Romeinen 1, vers 24 tot en met 28  Daarom heeft God hen in 

hun hartstochten overgegeven aan onreinheid, zodat bij hen het 

lichaam onteerd wordt. Zij immers hadden de waarheid Gods 
vervangen door de leugen en het schepsel vereerd en gediend 

boven de Schepper, die te prijzen is tot in eeuwigheid. Amen. 

Daarom heeft God hen overgegeven aan schandelijke lusten, want 
hun vrouwen hebben de natuurlijke omgang vervangen door de 

tegennatuurlijke. Eveneens hebben de mannen de natuurlijke 
omgang met de vrouw opgegeven, en zijn in wellust voor elkander 

ontbrand, als mannen met mannen schandelijkheid bedrijvende en 



 
 

 

3350 
 
 

 

daardoor het welverdiende loon voor hun afdwaling in zichzelf 
ontvangende. En daar zij het verwerpelijk achtten God te erkennen, 

heeft God hen overgegeven aan een verwerpelijk denken om te 

doen wat niet betaamt. 
 

Voorwaar, de overgebleven Christenen worden, als ze zich 
alsnog bekeren, onthoofd en opgehangen. 

En men organiseert een spel, vol sadistische martelingen! Roberto 

kon het maar niet begrijpen, waarom hij achterbleef. Voorwaar, het 
is beter dat gij opgenomen wordt. De gevallen engelen hebben 

verschillende technieken van hypnose, en kunnen net als de 
antichrist, door middel van praten, velen in een ritme toestand 

brengen, en hen zo dwingen om hun wil – behoeften – te laten 

doen! Voorwaar, dit is aan u geopenbaard, om u aan te moedigen 
om weggenomen te worden door Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus, als Hij komt. Wees zuiver en onderhoud uw relatie met de 
Waarheid, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, en wees niet 

gelijkvormig aan de wereld! Vraag elke dag om vergeving van uw 

falen, en vraag Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, om u te 
bedekken onder Zijn beschermend en kostbaar Bloed. 

 

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 
wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 

naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het 
licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever 

gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want 

een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het 
licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de 

waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat 

zij in God verricht zijn. 
Johannes 14, vers 17  Hier staat geschreven: De Geest der 

waarheid, die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet Hem niet 
en kent Hem niet; maar gij kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in 

u zijn. 
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Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en 

verdween. 

 
 

 

Laten Mijn woorden jou sterken en troosten! 
 

VERSTERKENDE & VERTROOSTENDE BOODSCHAP GODS: IK BEN 
HET, UW RABBOENI, YESHUA HAMASIACH, JEZUS CHRISTUS! IK 

LEEF EN JIJ ZULT LEVEN, WANT IK GING JE VOOR. WANT WAAR IK 

BEN, MIJN KIND, DAAR ZUL JIJ OOK ZIJN! 
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Deze boodschap is op 19 november 2014 
woord voor woord overgebracht door een bode engel van God aan 

eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen, namens de God van Abraham, 
Izaäk en Jakob. 

 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Rafaël en ben 

een bode engel Gods. 

 
Neem even de tijd om te luisteren, Gods geliefden. 

Ik breng u een boodschap via profeet Benjamin Cousijnsen.  
 

Wat worstel je toch vaak met vragen! 

Het antwoord is er niet. Een ziekte neemt beslag in jouw leven. 
Toch gaf Hij in liefde Zijn leven, en gaf jou Zijn kracht en vergeving 

vanaf het kruis. Vaak verlicht Hij, Yeshua HaMashiach, Jezus 
Christus, jouw verdriet. Het zwaarste juk, het kruishout, heeft Hij 

ook in liefde voor jou gedragen. Telkens heeft Hij zich over jou 

ontfermd en verlichtte jouw zwakheid. Hij zegt je, Voel Mijn liefde. 
Ik wil jouw hart verwarmen en zeggen: Je bent niet alleen! Mijn 

lijden en strijden, kracht en zwakheid aan het kruis gaf jou genade 

en kracht door Mijn Geest, die Ik in jou heb uitgestort. 
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2 Korinthiërs 12, vers 9  En Hij heeft tot mij gezegd: Mijn genade 
is u genoeg, want de kracht openbaart zich eerst ten volle in 

zwakheid. Zeer gaarne zal ik dus in zwakheden nog meer roemen, 

opdat de kracht van Christus over mij kome. 
 

Voorwaar, Ik leef!  
 

Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld 

gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een 
ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. 

 
Ik ben het, uw Rabboeni, Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus. 
Ik leef en jij zult leven, want Ik ging je voor! Want waar Ik ben, 

Mijn kind, daar zul jij ook zijn. Laten Mijn woorden jou sterken en 

troosten. En wordt het je te zwaar, dan zullen Mijn engelen je 
dragen. 

 

Psalm 23, vers 4  Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, 
ik vrees geen kwaad, want Gij zijt bij mij; uw stok en uw staf, die 

vertroosten mij. 
En vers 6  Ja, heil en goedertierenheid zullen mij volgen al de 

dagen van mijn leven; ik zal in het huis des Heren verblijven tot in 

lengte van dagen. 
 

Voorwaar, Ik blijf in alle moeite naast jou staan. 
 

Psalm 29, vers 4  De stem des Heren is vol kracht, de stem des 

Heren is vol glorie. 
Psalm 28, vers 7  De Here is mijn kracht en mijn schild; op Hem 

vertrouwde mijn hart en ik werd geholpen. Daarom juicht mijn hart 

en loof ik Hem met mijn lied. 
Psalm 34, vers 19  De Here is nabij de gebrokenen van hart en Hij 

verlost de verslagenen van geest. 
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En vers 7 en 8  Deze ellendige hier riep en de Here hoorde, Hij 
verloste hem uit al zijn benauwdheden. De Engel des Heren legert 

Zich rondom wie Hem vrezen, en redt hen.  

Psalm 46, vers 2  God is ons een toevlucht en sterkte, ten zeerste 
bevonden een hulp in benauwdheden. 

Psalm 66, vers 18 tot en met 20  Had ik onrecht beoogd in mijn 
hart, dan zou de Here niet hebben gehoord. Voorwaar, God heeft 

gehoord, Hij heeft gelet op mijn luid gebed. Geprezen zij God, die 

mijn gebed niet afwees, noch mij zijn goedertierenheid onthield. 
 

Voorwaar, Zijn onvoorwaardelijke liefde is van 
onbeschrijfelijke waarde. 

En deze waardevolle schat gaf Hij u! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en 
verdween. 

 
 

 

Zie wat komt door ongehoorzaamheid! 
 

Boodschap Gods: Dit is een gedetailleerde, profetische, 

openbarende boodschap Gods, die woord voor woord werd 
overgeleverd door een bode engel des Heren, en meteen woord 

voor woord, in diens tegenwoordigheid, zorgvuldig opgeschreven 

door eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen, in opdracht van de enige 
almachtige en waarachtige God, de God van Abraham, Izaäk en 

Jakob! Ziet, hoort en leest wat over u komt, Spanje, Canada, 
IJsland, Nieuw-Zeeland, India, Indonesië en Japan, Colombia, 

Ecuador, Mexico en Rusland, door ongehoorzaamheid. Bekeer u, en 

doe uw afgoden weg! 
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo! Dit is een profetische waarschuwing van God aan vele 
landen: Zie wat komt! Overgebracht door een bode engel van de 

almachtige God, de God van Abraham, Izaäk en Jakob aan 

eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.  
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Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus.  

 

Voorwaar, gij Verenigde Staten, New York, spoedig zal er 
een extreme vrieskou en sneeuwval u gaan verrassen!  

Voorwaar, hola, puedo ofrecerte algo de beber? vroeg de bode 
engel Gods. 

“Sorry, ik heb geen talenknobbel. Spreek Nederlands alstublieft?”, 

zei Benjamin.  
Ah, si profeta Benjamin! No hablas Español? Ik zei: Kan ik u iets te 

drinken aanbieden? U hoest vaak. Hier, drink dit… 
“Maar dat is het flesje dropsiroop! Ik dacht dat ik hemels water 

kreeg”, zei Benjamin. 

Dit is weldadig en verzachtend, zei de bode engel Gods. 
“Ja, en zoet en vies! Ik zal het wel nemen dan”, zei Benjamin. 

De bode engel Gods sprak, 
 

Voorwaar, Spanje, houd december en januari geprojecteerd, 

en zie hoe de Almachtige u zal straffen! 
Voorwaar, weet gij, ik ben de bode engel Gods. Me llamo, mijn 

naam is Regirosa. Ik was ook in 2012 bij u. 

Voorwaar, Canada, wees waakzaam voor de sneeuwstorm! En 
IJsland en Nieuw-Zeeland en India en Indonesië en Mexico en 

Japan, voel de aardbeving! God zal u wakker schudden, gij zult het 
bemerken! Voorwaar, Colombia, Equador, let op uw vulkaan! Dit 

telt ook voor Rusland. 

 
Johannes 3, vers 36  Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven; 

doch wie aan de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, 
maar de toorn Gods blijft op hem. 

 

Voorwaar, zie wat komt door ongehoorzaamheid. 
Bekeer u en doe uw afgoden weg! 

 

Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld 
gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een 

ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
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Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde.  

 

Sirach 7, vers 8  Bega niet tweemaal dezelfde zonde, voor de 
eerste word je al gestraft. 

 
Spreuken 15, vers 3  De ogen des Heren zijn aan alle plaatsen, 

opmerkzaam acht gevend op kwaden en goeden. 

 
Lukas 19, vers 22  Hij zeide tot hem: Uit uw eigen mond zal ik u 

oordelen, slechte slaaf. Gij wist, dat ik een streng mens ben, die 
wegneemt wat ik niet heb uitgezet en maai wat ik niet gezaaid heb.   

 

Voorwaar, ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel 
Gods, en verdween. 

 
 

 

Meer openbaringen Gods over o.a. Cherubsen en 

Serafs! 
 

20-11-2014  Openbarende boodschap Gods: Lees ook mee in deze 
boodschap, en ontdek dat er verschillende soorten Cherubsen zijn. 

Zo zijn er verschillende levende wezens, zelfs vurige! 

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Ik ben Marta en nodig u uit om mee te 

lezen, en alles wat de Here God vandaag heeft laten overbrengen, 
via een bode engel van God aan eindtijdprofeet Benjamin 

Cousijnsen, ook zelf te bestuderen. De Heer zal u nieuwe dingen 

openbaren! 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, ik ben de bode engel Gods 

en mijn naam is Chemihud.  
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Kadosh, kadosh, kadosh, heilig, heilig, heilig is uw enige 
Koning der koningen, uw Rabboeni, Yeshua HaMashiach, 

Jezus Christus.  

Voorwaar,  
 

Jesaja 6, vers 2 en 3  Serafs stonden boven Hem; ieder had zes 
vleugels: met twee bedekte hij zijn aangezicht, met twee bedekte 

hij zijn voeten en met twee vloog hij. En de een riep de ander toe: 

“Kadosh, kadosh, kadosh”, heilig, heilig, heilig is de Here der 
heerscharen… tot zover. 

 
Psalm 18, vers 11  Hij reed op een cherub en vloog en zweefde 

op de vleugels van de wind.  

 
Hebreeën 1, vers 7  En van de engelen zegt Hij: Die zijn engelen 

maakt tot winden en zijn dienaars tot een vuurvlam. 
Hebreeën 1, vers 14  Zijn zij niet allen dienende geesten, die 

uitgezonden worden ten dienste van hen, die het heil zullen 

beërven? 
 

Openbaring 3, vers 21  Wie overwint, hem zal Ik geven met Mij 

te zitten op mijn troon, gelijk ook Ik heb overwonnen en gezeten 
ben met mijn Vader op zijn troon. 

Lees voor: Openbaring 4, vers 6 tot en met 11  En voor de troon 
was als een glazen zee, kristal gelijk. En midden in de troon en 

rondom de troon waren vier dieren, vol ogen van voren en van 

achteren. En het eerste dier was een leeuw gelijk, en het tweede 
dier een rund gelijk, en het derde dier had een gelaat als van een 

mens, en het vierde dier was een vliegende arend gelijk. En de vier 
dieren hadden elk voor zich zes vleugels en waren rondom en van 

binnen vol ogen en zij hadden dag noch nacht rust, zeggende: 

Heilig, heilig, heilig is de Here God, de Almachtige, die was en die is 
en die komt. En wanneer de dieren heerlijkheid, eer en 

dankzegging zullen brengen aan Hem, die op de troon gezeten is en 

tot in alle eeuwigheden leeft, zullen de vierentwintig oudsten zich 
nederwerpen voor Hem, die op de troon gezeten is en Hem 

aanbidden, die tot in alle eeuwigheden leeft, en zij zullen hun 
kronen voor de troon werpen, zeggende: Gij, onze Here en God, zijt 

waardig te ontvangen de heerlijkheid, de eer en de macht; want Gij 
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hebt alles geschapen, en om uw wil was het en werd het 
geschapen.    

 

Voorwaar, opvallende kenmerken zijn: 
Serafs hebben maar één gezicht en zes vleugels, en Serafs zijn 

boven en rondom Gods troon. Ze aanbidden God met een 
drievoudig ‘Heilig!’ Voorwaar,  

 

Lees voor: Openbaring 4, vers 4 en 5  En rondom de troon waren 
vierentwintig tronen, en op die tronen waren vierentwintig oudsten 

gezeten, in witte klederen gekleed en met gouden kronen op hun 
hoofden. En van de troon gingen bliksemstralen, stemmen en 

donderslagen uit; en zeven vurige fakkels brandden voor de troon; 

dit zijn de zeven Geesten Gods. 
 

Genesis 3, vers 24  En Hij verdreef de mens en Hij stelde ten 
oosten van de hof van Eden de cherubs met een flikkerend zwaard, 

dat zich heen en weer wendde, om de weg tot de boom des levens 

te bewaken. 
 

Voorwaar, kadosh, heilig is Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus! 
 

Lees voor: Openbaring 19, vers 12  En zijn ogen waren een 
vuurvlam en op zijn hoofd waren vele kronen en Hij droeg een 

geschreven naam, die niemand weet dan Hijzelf. 

En vers 16  En Hij heeft op zijn kleed en op zijn dij geschreven de 
naam: Koning der koningen en Here der heren. 

 
Voorwaar,  

 

Ezechiël 1, vers 6  Ieder had vier aangezichten en ieder van hen 
vier vleugels. 

En vers 22  Boven de hoofden der wezens was wat geleek op een 

uitspansel als ontzagwekkend ijskristal, uitgespreid boven over hun 
hoofden. 

En vers 15  En ik zag naar de wezens en zie, op de grond naast de 
wezens, aan de voorzijde van alle vier, was een rad. 
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Psalm 99, vers 1  De Here is Koning. Dat de volken beven. Hij 
troont op de cherubs, de aarde siddere. 

 

Jesaja 37, vers 16  Here der heerscharen, God van Israël, die op 
de cherubs troont, Gij, Gij alleen zijt God over alle koninkrijken der 

aarde; Gij hebt de hemel en de aarde gemaakt. 
 

Daniël 7, vers 9  Terwijl ik bleef toekijken, werden tronen 

opgesteld, en een Oude van dagen zette Zich neder; zijn kleed was 
wit als sneeuw en zijn hoofdhaar blank als wol; zijn troon bestond 

uit vuurvlammen, de raderen daarvan uit laaiend vuur. 
 

Deuteronomium 4, vers 24  Want de Here, uw God, is een 

verterend vuur, een naijverig God. 
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de engel des Heren, en 
verdween. 

 

 
 

Help mee! 
 
Boodschap Gods: Deel de boodschappen in uw buurt! 

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op donderdag 20 november 2014 kreeg ik 

de volgende boodschap van een bode engel Gods, die ik graag met 

u wil delen.  
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, ik ben de bode engel Gods 

en mijn naam is Rasbach.  

 
Voorwaar, het boek ‘RUACHA, YESHU, SHALOM!’ is in E-book 

te downloaden, en wordt ook telkens met nieuwe 

boodschappen aangevuld.  
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Het is zowel in het Nederlands als in het Engels te downloaden, 
voor een donatie van 15 Euro. Ook is het verkrijgbaar als boek, 

zowel in het Nederlands als Engels, voor 39,95 Euro.  

Verder zijn er ook DVD’s en CD-MP3’s te bestellen, en zowel in 
het Engels, Spaans, Duits, Indonesisch en meerdere talen. Ga 

hiervoor naar: Shop, in de EvangelicalEndtimemachine.com.  
 

Voorwaar, één keer in de maand kunt u ook kijken naar een 

kerkdienst in de Live player:  
Op donderdag, die in het Engels gehouden wordt op de Filippijnen.  

 
Clowntje Anita en ook Tiny brengen uw kinderen een Bijbels 

kinderprogramma, Nederlands gesproken. 

En daar kunt u uw kinderen natuurlijk, naar Clowntje Anita, laten 
kijken en samen genieten van bijzondere boodschappen, op een 

kinderlijke manier en Nederlands gesproken. 
 

Onder Oproepen en Diversen kunt u zich ook aanmelden om 

een huiskring bij te wonen… 
Zowel in de USA, Texas, als wel USA, Colorado, in Japan en in 

Duitsland. En in Amsterdam en Ede en Bergen op Zoom, in 

Nederland, kan met een huiskring bijwonen.  
 

Voorwaar, deel de boodschappen in uw buurt, door een 
eigen folder te gaan maken! 

Gebruik uw creativiteit, of door het uitdelen van een kaartje. 

Gebruik uw creatieve brein om foldertjes te gaan maken, om het te 
gaan uitdelen in uw buurt. Er zijn verschillende methoden om de 

Evangelical Endtime Machine te verspreiden.  
 

Voorwaar, ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel 

Gods, en verdween. 
 

Namens Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, dank ik u voor 

het verspreiden van Zijn boodschappen in deze korte, korte 
tijd, Zijn genadetijd. 

En ik zeg u ook namens Marta en mijzelf, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
Gods zegen 
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God maakte u met zoveel liefde! 
 
Pak een pen en papier, en schrijf eens op wat u niet goed vindt aan 

uzelf! Breng altijd uw zwaktes, en alles waar u mee zit, in gebed bij 

Hem! 
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Op 21 november 2014 bracht een engel 
des Heren deze boodschap van de almachtige God over, de God 

van Abraham, Izaäk en Jakob, aan eindtijdprofeet Benjamin 
Cousijnsen.  

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Regirosa, 
profeet Benjamin Cousijnsen. Hola, hallo! 

 
Op 19 november 2014 bracht ik u een boodschap, met de 

titel: ‘Zie wat komt door ongehoorzaamheid!’ 

Op 20 november 2014 heeft de God van Abraham, Izaäk en Jakob, 
na het uitspreken van deze boodschap meteen gestraft met een 

extreme vrieskou en sneeuwval, onder andere de USA en 

Schotland!  
 

Voorwaar, en op 20 november 2014 kwam de bode engel 
Chemihud met de boodschap, met als titel: ‘Meer 

openbaringen Gods over o.a. Cherubsen en Serafs!’ 

Voorwaar, in uw Bijbel staat Cherub geschreven. Maar als het om 
meer dan één Cherub gaat, dan hoort daar te staan: Cherubsen. Dit 

is aan u geopenbaard en laat dit duidelijk zijn, ook betreft dat er 
verschillende soorten Cherubsen zijn. Er zijn ook wezens in de 

hemel, die men nog nooit gezien heeft, of er over gelezen heeft! 

Voorwaar, zoals er verschillende diersoorten en mensen op aarde 
zijn, zo is het ook in de hemel. Voorwaar,  

 

Sirach 10, vers 19 tot en met 29  Welke schepselen worden 
geëerd? De mensenkinderen. Welke mensen worden geëerd? 
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Mensen die ontzag hebben voor de Heer. Welke schepselen worden 
niet geëerd? De mensenkinderen. Welke mensen worden niet 

geëerd? Mensen die de geboden niet in acht nemen. Mensen eren 

hun leiders, maar de Heer eert wie ontzag voor hem heeft. 
Aanvaarding door de Heer begint met ontzag voor de Heer, 

halsstarrigheid en hoogmoed zijn het begin van verwerping. De 
vreemdeling, de buitenlander en de arme, zij zoeken hun roem in 

ontzag voor de Heer. Het is niet rechtvaardig een arm maar wijs 

mens te verachten, het past niet een zondig mens te eren. Een 
hooggeplaatste, een rechter en een machthebber worden geëerd, 

maar geen van hen is groter dan wie ontzag heeft voor de Heer. 
Een vrij mens moet een wijze slaaf dienen, een verstandig mens 

mag daarover niet klagen. Voel jezelf niet te wijs om te werken, 

pronk niet met jezelf wanneer het je slecht gaat. Beter dat je werkt 
en van alles voorzien bent dan dat je pronkt met jezelf en niets te 

eten hebt. Mijn kind, heb respect voor jezelf, maar met mate, geef 
jezelf alleen de eer die je verdient. Als iemand zondigt tegen 

zichzelf, wie zal hem dan recht verschaffen? Als iemand zijn eigen 

leven veracht, wie zal hem dan eren? 
Sirach 17, vers 25 en 26  Wend je tot de Heer, zondig niet langer, 

bid tot hem, geef hem zo weinig mogelijk aanstoot. Keer terug tot 

de Allerhoogste, keer je af van onrecht, want hijzelf leidt je uit de 
duisternis naar het genezende licht. Haat alles wat gruwelijk is ten 

diepste. 
 

Psalm 109, vers 5  Zij laden kwaad op mij in plaats van goed, en 

haat tot loon voor mijn liefde. 
Psalm 111, vers 7  De werken zijner handen zijn waarheid en recht, 

betrouwbaar zijn al zijn bevelen, 
En vers 8  vastgesteld voor immer en altoos, volbracht in waarheid 

en oprechtheid. 

 
Voorwaar, pak een pen en papier, en schrijf eens op wat u 

niet goed vindt aan uzelf. 

Sommigen zeggen dan: “Dan heb ik papier tekort”, of “Mijn neus is 
te lang”, of “Ik heb te brede lippen, of hangoren”, enzovoorts. 

Voorwaar, God maakte u met zoveel liefde! U kwetst God als u 
zichzelf vernedert. Uw hart en Zijn relatie met u is belangrijker!  
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Sommigen kunnen eruitzien als engelen, zo mooi.  
Maar als u hun hart en gedachten en wandel ziet, zijn ze als 

gevallen engelen der duisternis! Het gaat om de binnenkant voor 

God. Breng altijd uw zwaktes, en alles waar u mee zit, in gebed bij 
Hem.  

 
Spreuken 28, vers 5  Boze lieden verstaan het recht niet, maar 

wie de Here zoeken, verstaan alles. 

 
Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld 

gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een 
ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde.  

 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en 

verdween. 

 
 

 

Heb je naaste lief als jezelf, Israël! 
 

Profeet Benjamin Cousijnsen werd vanochtend naar Israël 

verplaatst. In de wijk Har Nof is hij getuige van de vergelding, die 
heeft plaatsgevonden, maar dat is niet alles! In opdracht van de 

almachtige God van Israël, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, 
mag Benjamin in actie komen en hulp bieden! 

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 22 november 2014 schreef Benjamin 

Cousijnsen achteraf, met hulp van de engel des Heren, woord voor 

woord het volgende verslag op. 
 

Shalom, profeet Benjamin Cousijnsen, ontwaak! 

“Waar ben ik?” vroeg Benjamin. 
Voorwaar, ik ben de bode engel Gods. Mijn naam is Rafaël.  



 
 

 

3363 
 
 

 

 
Vrees niet, ik heb u verplaatst in de almachtige naam van 

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus.  

Gij zijt in Israël. Voorwaar, 
 

Sirach 17, vers 17 en 18  Toen de Heer de volken over de aarde 
verdeelde, stelde hij over elk ervan een heerser aan, maar Israël is 

het bezit van de Heer. Omdat het zijn eerstgeborene is, voedt hij 

het op en onderricht hij het. Hij laat zijn volk niet in de steek, het 
licht van zijn liefde schenkt hij het. 

 
De bode engel Gods sprak, Voorwaar, volg mij!  

Dit is Jeruzalem, en wij zijn in de wijk Har Nof, in het Westen van 

Jeruzalem. 
 

Mattheüs 5, vers 14  Jullie zijn het licht in de wereld. Een stad die 
boven op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. 

 

De bode engel Gods sprak, Benjamin, kijk daar eens! 
Dat is een Palestijn. Hij is 22 jaar oud en heet Memet. Kijk goed 

naar wat ik u laat zien! 

Benjamin zei, “Ik zie dat hij zwaargewond is”. 
 

Mattheüs 23, vers 12  Wie zichzelf verhoogt zal worden 
vernederd, en wie zichzelf vernedert zal worden verhoogd. 

 

En zie daar! sprak de bode engel Gods. 
Deze Palestijn viel in handen van enkele Israëlieten.  

  
Lukas 10, vers 26 en 27  En Hij zeide tot hem: Wat staat in de 

wet geschreven? Hoe leest gij? Hij antwoordde en zeide: Gij zult de 

Here, uw God, liefhebben uit geheel uw hart en met geheel uw ziel 
en met geheel uw kracht en met geheel uw verstand, en uw naaste 

als uzelf. 

 
De bode engel Gods sprak, Benjamin, dit is een vergelding. 

O wee, Israël! O wee! 
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Lukas 11, vers 35  Zie dan toe, dat wat licht in u is niet duisternis 
zij. 

De bode engel Gods sprak,  

 
Voorwaar, veel Joden bekeerden zich en volgden een valse 

messias, genaamd Shabtai Zwi, die zich tot de Islam 
bekeerde! 

 

Spreuken 16, vers 30  Wie zijn ogen toeknijpt, wil valse dingen 
verzinnen; wie zijn lippen samendrukt, heeft het kwaad reeds 

gedaan.  
De bode engel Gods sprak, 

 

Voorwaar, deze gelijkenis komt bijna overeen met deze 
Palestijn… 

 
Lukas 10, vers 30 tot en met 32  Daarop hernam Jezus en 

zeide: Een zeker mens daalde af van Jeruzalem naar Jericho en viel 

in de handen van rovers, die hem niet alleen uitschudden, maar 
ook slagen gaven en weggingen, terwijl zij hem halfdood lieten 

liggen. Bij geval daalde een priester af langs die weg; en deze zag 

hem, doch ging aan de overzijde voorbij. Evenzo ging ook een 
Leviet langs die plaats, en hij zag hem en ging aan de overzijde 

voorbij. 
 

Voorwaar, Israël, Hoor! 

Wend je tot de Heer, zondig niet langer. Bid tot Hem. Geef Hem zo 
weinig mogelijk aanstoot. Keer terug tot de Allerhoogste! Keer je af 

van onrecht, want Hijzelf leidt je uit de duisternis naar het 
genezende licht! Haat alles wat gruwelijk is ten diepste! Wie zal in 

het dodenrijk de Allerhoogste loven, zoals de levenden die voor 

Hem een danklied zingen? 
Bekeer u, en wees een voorbeeld! sprak de bode engel Gods.  

 

Voorwaar, Ik ben wie Ik ben, zegt de God van Abraham, 
Izaäk en Jakob! 

Heb uw naaste lief, zoals uzelf.  
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Profeet Benjamin, sprak de bode engel Gods, neem uw geld 
uit uw portemonnee en geef hem alles.  

“Alles?” vroeg Benjamin, “ik heb het toch nodig als ik word 

uitgezonden?” 
De bode engel Gods sprak, Gij zijt nu uitgezonden!  

“O, dat is waar!” zei Benjamin.  
Ga naar deze Palestijn toe, sprak de bode engel Gods, en verzorg 

hem. 

 
Lukas 10, vers 33 tot en met 37  Doch een Samaritaan, die op 

reis was, kwam in zijn nabijheid, en toen hij hem zag, werd hij met 
ontferming bewogen. En hij ging naar hem toe, verbond zijn 

wonden, goot er olie en wijn op; en hij zette hem op zijn eigen 

rijdier, bracht hem naar een herberg en verzorgde hem. En de 
volgende dag stelde hij de waard twee schellingen ter hand en 

zeide: Verzorg hem en mocht gij meer kosten hebben, dan zal ik ze 
u vergoeden, op mijn terugreis. Wie van deze drie dunkt u, dat de 

naaste geweest is van de man, die in handen der rovers was 

gevallen? Hij zeide: Die hem barmhartigheid bewezen heeft. En 
Jezus zeide tot hem: Ga heen, doe gij evenzo.  

 

Voorwaar, ook Benjamin werd bewogen met deze Palestijn, 
en gaf hem al zijn geld. 

En hij tilde hem op zijn rug en bracht hem naar een herberg in 
Jeruzalem, een soort hotel. In het hotel aangekomen, zei men dat 

men niets kon betekenen, niets kon doen voor deze man. Toen 

Benjamin echter aangaf, voor deze man te willen betalen voor een 
kamer, werd deze man op een bed gelegd. Benjamin vroeg ook 

naar handdoeken en water, en begon de man te verzorgen. Toen 
sommigen dit zagen, begonnen ze te helpen met het verzorgen van 

de wonden. Iemand, die meehielp, vroeg of profeet Benjamin ook 

Palestijns was. Benjamin zei: “Joods”, en dat hij gestuurd was door 
Rafaël, Gods bode engel, in opdracht van de almachtige God, de 

God van Abraham, Izaäk en Jakob. Benjamin gaf toen zijn 

getuigenis. Eén Palestijn en twee Joden waren diep onder de 
indruk, en gaven hun hart aan Yeshua HaMashiach, Jezus Christus! 

Benjamin bad met hen. Voorwaar,  
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Jeremia 32, vers 27  Zie, Ik, de Here, ben de God van al wat 
leeft; zou voor Mij iets te wonderlijk zijn? 

 

Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld 
gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een 

ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. 
 

Buiten aangekomen, stond de bode engel Rafaël Benjamin 
op te wachten, en sprak: 

Voorwaar, ik plaats u nu terug. 

Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 
 

Uw verslaving = zonde, de waarheid maakt u 

vrij! 
 
In tegenwoordigheid van de engelen Gods noteert profeet Benjamin 

Cousijnsen dagelijks, wat de almachtige God, de God van Abraham, 
Izaäk en Jakob, wil delen met de wereld. De Heer zegt u vandaag: 

Breek met uw verslaving, zonde; het is uw doel missen! Verslaafd 

zijn in welke vorm dan ook is gebondenheid, en door gebondenheid 
wordt u helemaal overgenomen! 

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 24 november 2014 in de ochtend 

bracht een engel des Heren de volgende boodschap over, in de 

naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, in opdracht van de 
almachtige God, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, aan 

eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Israserot en 

ben een bode engel Gods.  
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Voorwaar, geloof kan de strijd aan! 
 

Kolossenzen 2, vers 15  Hij heeft de overheden en machten 

ontwapend en openlijk tentoongesteld en zo over hen gezegevierd. 
 

Voorwaar, het begint met een snoepje… 
En er gaat van alles door je gedachten heen. 

 

1 Korinthiërs 6, vers 12 en 13  Alles is mij geoorloofd, maar niet 
alles is nuttig. Alles is mij geoorloofd, maar ik zal mij door niets 

laten knechten. Het voedsel is voor de maag en de maag voor het 
voedsel, en God zal zowel het een als het ander teniet doen. Tot 

zover. 

 
Voorwaar, de verzoeking in uw leven kan groot zijn.  

 
Mattheüs 4, vers 3 en 4  En de verzoeker kwam en zeide tot 

Hem: Indien Gij Gods Zoon zijt, zeg dan, dat deze stenen broden 

worden. Maar Hij antwoordde en zeide: Er staat geschreven: Niet 
alleen van brood zal de mens leven, maar van alle woord, dat uit de 

mond Gods uitgaat. 

 
Voorwaar, Marga was zó gek op snoep. 

Telkens zei dat ene stemmetje: “Neem er nog een, je hebt nog een 
volle zak!” De verleider, satan, vindt het prachtig om het lichaam 

Gods te veranderen in een dik, vet helmonster, en fluistert toe: 

“Eet maar, het is al ’s nachts. Jij moet eten, jij hebt honger, 
honger, honger!” 

 
Genesis 1, vers 27  En God schiep de mens naar zijn beeld; naar 

Gods beeld schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen. 

 
Satan schiep de mens niet, maar vormt velen wel tot zijn 

eigen schepping en beeld! 

Voorwaar, sommigen maken deze keuze, en anderen willen kiezen 
om op Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, te lijken.  

 
1 Korinthiërs 3, vers 16 en 17  Weet gij niet, dat gij Gods tempel 

zijt en dat de Geest Gods in u woont? Zo iemand Gods tempel 
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schendt, God zal hem schenden. Want de tempel Gods, en dat zijt 
gij, is heilig! 

 

Men beseft niet eens, dat men God kwetst door verslaafd te 
raken, en zo het evenbeeld, hoe God het bedoeld, heeft, te 

misvormen.  
Het evangelie van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, geeft 

bevrijding en herstel! Hij maakt de banden los en stelt de 

gevangenen in vrijheid. Als de Zoon u vrijgemaakt heeft, dan zult u 
pas werkelijk vrij zijn! Ik, maar ook een ieder, die in Hem gelooft, 

mag vrijheid verkondigen.  
 

Lukas 4, vers 18  De Geest des Heren is op Mij, daarom, dat Hij 

Mij gezalfd heeft, om aan armen het evangelie te brengen. 
En vers 19  En Hij heeft Mij gezonden om aan gevangenen loslating 

te verkondigen en aan blinden het gezicht, om verbrokenen heen te 
zenden in vrijheid, om te verkondigen het aangename jaar des 

Heren. 

 
Voorwaar, breek met uw verslaving: zonde! 

 

Johannes 8, vers 34  Jezus antwoordde hun: Voorwaar, 
voorwaar, Ik zeg u, een ieder, die de zonde doet, is een slaaf der 

zonde. 
En vers 36  Wanneer dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult gij 

werkelijk vrij zijn. 

 
Voorwaar, het is uw doel missen. 

Door te leven als slaaf van de zonde, mist u het doel in uw leven! 
En als u zich telkens overgeeft aan satans verlangens, mist u Gods 

zegen en doel in uw leven. Verslaafd zijn, in welke vorm dan ook, is 

gebondenheid. En door gebondenheid wordt u helemaal 
overgenomen! Houd uzelf niet voor de gek, door u aan satans 

leugens vast te houden. Hij brengt u niet naar de hemel, maar de 

waarheid maakt u vrij! 
 

Johannes 8, vers 32  En gij zult de waarheid verstaan, en de 
waarheid zal u vrijmaken. 
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Johannes 14, vers 6  Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de 
waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij. 

 

Voorwaar, de beste keuze is Yeshua HaMashiach, Jezus 
Christus! 

Blijf waakzaam en nuchter. 
 

Johannes 13, vers 38  Jezus antwoordde: Uw leven zult gij voor 

Mij inzetten? Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, de haan zal niet 
kraaien, eer gij Mij driemaal verloochend hebt. 

 
Laat de haan niet kraaien; wees sterk! 

 

Efeziërs 6, vers 10 tot en met 13  Voorts, weest krachtig in de 
Here en in de sterkte zijner macht. Doet de wapenrusting Gods 

aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels; 
want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen 

de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer 

duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Neemt 
daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in 

de boze dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te 

houden. 
 

Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld 
gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een 

ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde.  
 

De bode engel Gods sprak, Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! en 

verdween. 
 

 

 

Ik verwerp een mengeling-religie, zegt Jezus 

Christus tot u! 
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Boodschap Gods: Voorwaar, hoor aandachtig en hoor! Want 
sommigen zijn geestelijk doof en blind. Ik ben de HERE en ben 

Kadosh, Heilig! Ik verwerp een mengeling-religie! 

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! ’s Avonds op 24 november 2014 bracht 

een engel des Heren, woord voor woord, de volgende boodschap 
Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Rouacha en 

ben de bode engel Gods.  
 

Voorwaar, zo spreekt de Here, uw Rabboeni, Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus, tot u: 

Ik ben wie ik ben! Gij zult uw blik omhoog richten, en het ganse 

volk op aarde zal het ervaren. Verheugt u niet, het gras verdort en 
het kruid is verwelkt. De stralende hitte van de zonneschijn zult gij 

ervaren! 

 
Jesaja 40, vers 24 tot en met 25  Nauwelijks zijn zij geplant, 

nauwelijks gezaaid, nauwelijks wortelt hun stek in de aarde, of Hij 
blaast reeds op hen, zodat zij verdorren, en een storm neemt ze op 

als stoppels. Met wie dan wilt gij Mij vergelijken, dat Ik hem zou 

gelijk zijn? zegt de Heilige.  
 

Voorwaar, velen van Mijn schapen weten niet wie ze 
aanbidden en gedenken. 

Ik ben de Here en ben kadosh, heilig! Ik verwerp een mengeling-

religie daarom. De EO en de RKK brengen u, met de 
Samenwerkende Kerken, een wereldreligie en verdraaien de 

waarheid. Voorwaar, dit zijn misleiders, en brengen u wederom 

‘The Passion of the Christ’. Keer u van hen af! 
 

Jesaja 42, vers 8  Ik ben de Here, dat is mijn naam, en mijn eer 
zal Ik aan geen ander geven noch mijn lof aan de gesneden 

beelden. 
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Voorwaar, hoor aandachtig en hoor, want sommigen zijn 

geestelijk doof en blind! 

 
Jesaja 42, vers 20  Gij hebt wel veel gezien, maar gij hieldt het 

niet in gedachtenis; gij hebt de oren wel open gehad, maar gij hebt 
niet gehoord. 

En vers 23  Wie onder u neemt dit ter ore, schenkt er aandacht aan 

en luistert in het vervolg? 
 

Hoort naar Mij, gij trotsen van hart, die ver van 
gerechtigheid zijt. 

Voorwaar, wie onder u vreest de waarheid?  

Waak op en bekleed u! Dwaalt niet! 
 

Jesaja 55, vers 8 en 9  Want mijn gedachten zijn niet uw 
gedachten en uw wegen zijn niet mijn wegen, luidt het woord des 

Heren. Want zoals de hemelen hoger zijn dan de aarde, zo zijn mijn 

wegen hoger dan uw wegen en mijn gedachten dan uw gedachten. 
 

Voorwaar, Ik zal Mijn hand uitstrekken! 

Want wie niet wil horen, gaat verloren. Eén been in de hel en het 
andere been in de hemel overleeft niemand!  

 
Amos 4, vers 8  En twee, drie steden wankelden naar één stad om 

water te drinken, maar zij werden niet verzadigd. Toch hebt gij u 

niet tot Mij bekeerd, luidt het woord des Heren. 
 

Aldus heb Ik, de Here, tot u gesproken. 
 

Mattheüs 12, vers 31  Daarom zeg Ik u: Alle zonde en lastering 

zal de mensen vergeven worden, maar de lastering van de Geest 
zal niet vergeven worden. 

 

Ik ga nu, sprak de bode engel van God, Ruacha, Yeshu, Shalom! en 
verdween. 

 
En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen 
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Hoe wilt gij u laten zien, Mijn bruid? 
 

Boodschap Gods: Ik ben het, uw Rabboeni, uw Heer, die tot u 
spreekt! Hoe wilt gij u laten zien, Mijn bruid, in hemel en op aarde? 

Thema’s o.a.: het verafgoden van spulletjes, de lust van de 

gevallen engelen, toen en nu! Wat is aanstootgevende kleding? 
Over haardracht, vroeger en nu. Ook spreekt de Heer over 

kroeshaar, en wel of geen pruik gebruiken. Verder volgt ook een 
verwijzing van boodschappen, die over deze thema’s gaan. 

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! De volgende boodschap werd op 25 

november 2014 overgebracht door een engel des Heren, een bode 

engel Gods, en woord voor woord overgedragen aan eindtijdprofeet 
Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, ik ben de bode engel Gods 

en mijn naam is Lovesadai. Kadosh, heilig, heilig, heilig is uw 
Rabboeni, uw Koning der koningen, Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus! 

 
Voorwaar, Mijn kind, Mijn liefste, Mijn schone, laat Mij uw 

gedaante zien. 
Laat Mij uw stem horen, want zoet is uw stem en uw gedaante is 

bekoorlijk. Ik ben het, uw Rabboeni, uw Heer, die tot u spreekt. 

Hoe wilt gij u laten zien, Mijn bruid, in de hemel en op aarde? 
 

1 Timoteüs 2, vers 9 tot en met 11  Evenzo, dat de vrouwen 
zich sieren met waardige klederdracht, zedig en ingetogen, niet met 

haarvlechten en goud of paarlen en kostbare kleding, maar – zó 

immers betaamt het vrouwen, die voor haar godsvrucht uitkomen – 
door goede werken. Een vrouw moet zich rustig, in alle 

onderdanigheid, laten onderrichten. 

 
Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, zegt tot u: 
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Dit betreft ook het zich extreem kleden om te pronken en op te 
vallen! Men mag wel sieraden dragen, maar niet extreem, zoals 

Cleopatra. Dit betreft ook het opmaken van uw gezicht.  

 
Wat betreft uw haren: 

Men mag in deze tijd gerust uw haren invlechten. Lang haar is ook 
een sieraad! Iemand, die geen haren heeft, om bijvoorbeeld de een 

of andere ziekte, mag een pruik dragen. Verder, wat betreft korte 

haren: korte haren mogen en zijn toegestaan, maar niet met het 
doel om op een man te gaan lijken! Wat betreft kroeshaar: 

kroeshaar komt uit het voorgeslacht en is toegestaan. Als men wel 
haar heeft, wees dan dankbaar en laat uw pruik weg. Want God gaf 

u haar! 

 
1 Petrus 3, vers 3 en 4  Uw sieraad zij niet uitwendig: het 

vlechten van haar, het omhangen van goud of het dragen van 
gewaden, maar de verborgen mens uws harten, met de 

onvergankelijke tooi van een zachtmoedige en stille geest, die 

kostbaar is in het oog van God. 
 

Exodus 33, vers 5 tot en met 6  De Here nu zeide tot Mozes: 

Zeg tot de Israëlieten: gij zijt een hardnekkig volk. Indien Ik ook 
maar één ogenblik in uw midden zou optrekken, zou Ik u 

vernietigen. Nu dan, doe uw sieraad af, dan zal Ik zien, wat Ik u 
doen zal. En de Israëlieten onthielden zich van sieraad, van de berg 

Horeb af. 

 
Voorwaar, vele vrouwen verafgoden hun spulletjes! 

Op 16 oktober en 19 oktober 2012 sprak de bode engel Nardus ook 
over dit onderwerp, en gaf vele antwoorden. Ga naar de zoekbalk 

en tik daar in het woord: sieraden, en klik op Search, zoeken. 

Luister of lees deze boodschap ook voor uzelf.  
 

Genesis 6, vers 1 tot en met 2  Toen de mensen zich op de 

aarde begonnen te vermenigvuldigen en hun dochters geboren 
werden, zagen de zonen Gods, dat de dochters der mensen schoon 

waren, en zij namen zich daaruit vrouwen, wie zij maar verkozen. 
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Voorwaar, zij namen zich vrouwen, beslist geen 
echtgenotes! 

Ze namen ze gewoon, zoals ze waren, in vrije liefde, zoals zij hen 

vandaag ook hebben. Let op! Met andere woorden: zij waren in die 
dagen precies zulke minnaars als tegenwoordig. Ze handelden ook 

toen op dezelfde wijze, en namen elke vrouw, die ze maar konden. 
De seksuele aantrekkingskracht en lust was zó groot, dat de zonen 

Gods vrouwenbeelden, ook van Venus, enzovoorts, voor zich gingen 

maken. De details bespaar ik u. In ieder geval, ze bogen zich 
ervoor en erover.  

 
Voorwaar, sommige vrouwen kleden zich, zoals ze op hun 

slaapkamer eruitzien, en lopen zo op straat, met weinig 

kleding.  
Zelfs Hollywood maakt de mode uit! En het maakt voor veel 

vrouwen ook niet uit. Vroeger nam men de stoffen en de 
naaimachine, maar nu koopt men wat er te krijgen is. Zelfs het 

ondergoed is aangepast, zodat het tussen de billen valt! U hoeft 

niet alles te kopen, wat in de winkels te krijgen is. Alles wordt 
kleiner en vooral aanstootgevend voor God! Sommigen lopen al in 

doorzichtige kleding op straat, en gaan helemaal met de mode 

mee.  
 

Voorwaar, en dan zegt het Heilige Geschrift, dat iedere man, 
die een vrouw aanziet om haar in zijn hart te begeren, in zijn 

hart reeds overspel met haar heeft gepleegd.  

En moet u dan echt zo erbij gaan lopen, zodat u daar aanleiding toe 
geeft? 

U zou dan samen deelhebben aan de zonde! God stelt iedereen 
aansprakelijk, en u zou om dit veroordeeld worden. Voorwaar, geef 

geen aanstoot en overdenk deze boodschap! Hoe wilt gij u laten 

zien, Mijn bruid, in de hemel en op aarde? 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 

verdween. 

 
 

 

De Heer doet een oproep: Deze actie is tot 5 
december 2014! 
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Geliefden des Heren, Ik roep u op, steun de kerk Ruach op de 

Filipijnen! 

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 25 november 2014, ’s avonds, bracht 

een engel des Heren woord voor woord deze boodschap over, 
namens de God van Abraham, Izaäk en Jakob, aan eindtijdprofeet 

Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus.  
 

Voorwaar, gij daar, kijk elkaar recht aankijkend en vol 
zelfvertrouwen aan. 

Zelfs de engelen doen dit. Ook zeggen ze vol vreugde en ontzag: 

“Kadosh, kadosh, kadosh, heilig, heilig, heilig is Adonai Tsewaot 
melo kol ha’aretz kewodo!” Voorwaar, ik ben de bode engel Gods 

en mijn naam is Michaël. De hemel is vol van zijn glorie! 

 
Voorwaar, geliefden des Heren, ik roep u op! 

Blaas de bazuin, want de kerk Ruach en de werkers hebben uw 
steun nodig, om de grond te kopen, en te bouwen voor twee huizen 

op de Filipijnen, voor twee werkers van de laatste dagen, die daar 

hun werk kunnen voortzetten. Ook is er in de kerk Ruach nog veel 
nodig.  

 
Voorwaar, zo spreekt Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, 

ook tot u:  

Laat er geen wolkenmassa Mijn zegeningen belemmeren! Mijn kerk 
is door Mij tot stand gebracht, en de kerk Ruach zal groeien. Velen, 

velen zullen zich bekeren! Voorwaar, vermeld bij uw steun voor de 

Filipijnen: ‘Free gift to the Filipino’s’. Voorwaar, deze actie is tot 5 
december 2014! Voorwaar, 
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Ezechiël 37, vers 6  Ik zal spieren op u leggen, vlees op u doen 
komen, u met een huid overtrekken en geest in u brengen, zodat 

gij herleeft; en gij zult weten, dat Ik de Here ben. 

En vers 14  Ik zal mijn Geest in u geven, zodat gij herleeft en Ik zal 
u doen wonen in uw land; en gij zult weten, dat Ik, de Here, het 

gesproken en gedaan heb, luidt het woord des Heren. 
 

Voorwaar, Ik heb zowel een blijmoedige gever lief als wel 

uw gebed! 
Voorwaar, Ik zal uw hart en ziel laten spreken. Laat uw hart in actie 

komen! Alles gaat via deze ministry. Zo spreekt de Heer Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus.  

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en 

verdween. 
 

 
 

Dit is reality, laat u niet overnemen! 
 
PROFETISCHE, WAARSCHUWENDE EN OPENBARENDE BOODSCHAP 

GODS: MEN GAAT ZÓ VER, DAT U VIA UW VIRTUELE BRIL OOK 

KUNT VOELEN EN GAMEN EN INTERNETTEN. SATAN GEEFT U ALLES 
EROP EN ERAAN, ALS U ZICH MAAR NIET BEZIGHOUDT MET DE 

WARE REALITY: JEZUS CHRISTUS!  

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, welkom! Op 26 november 2014 bracht een bode engel van 

God deze openbarende, profetische boodschap Gods over aan 
eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus. Voorwaar, mijn naam is Carinta en ben een bode engel 

Gods.  
 

Benjamin, Gods eenvoudige dienstknecht en profeet, 

openbaarde u reeds in 2012 over de technologische gevallen 
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engelen, dat men via een virtual reality technologie 
levensecht contact kan maken met het onzichtbare.  

Luister maar eens terug naar de boodschap van 14 juli 2012, met 

de titel: ‘De technologische gevallen engelen’.  
 

Voorwaar, de gevallen engelen maken de mensheid alvast 
vertrouwd. 

Denk maar aan films, zoals bijvoorbeeld ‘Star Trek’, waar men 

reeds jaren geleden de nieuwste technologie liet zien, waar nu ook 
gebruik van wordt gemaakt! En de eindtijdfilm: ‘2 Revelation… the 

Book has been opened’ is zeer profetisch, waar men overgenomen 
wordt door een virtuele realiteitsbril, waar men levensechte beelden 

ziet. Voorwaar, er zijn nu al virtuele reality brillen, waar men 

levensechte beelden ziet met monsters en demonen en gevallen 
engelen! Velen raken gebonden door zich hiermee in te laten, en 

gedragen zich, na afloop van het spelen met deze games, net zoals 
in die virtuele wereld van de duisternis.  

 

Voorwaar, wie zit er achter deze technologie, denkt u? 
 

Lukas 16, vers 13  Geen slaaf kan twee heren dienen, want hij zal 

òf de ene haten en de andere liefhebben, òf zich aan de ene 
hechten en de andere minachten; gij kunt niet God dienen èn 

Mammon.  
 

De technologische gevallen engelen willen alles op alles 

zetten om u over te kunnen nemen en gaan heel ver, om u in 
hun wereld te trekken en daar te brengen, waar u voor 

eeuwig verloren bent… 
De hel! Die is reality! Maar er is één Reality, één Waarheid, die elke 

ziel wil redden, en Zijn naam is Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. 

 
Johannes 3, vers 16 tot en met 20  Want alzo lief heeft God de 

wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 
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naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het 
licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever 

gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want 

een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het 
licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen. 

 
Voorwaar, dit is reality! 

 

Johannes 14, vers 3 en 4  En wanneer Ik heengegaan ben en u 
plaats bereid heb, kom Ik weder en zal u tot Mij nemen, opdat ook 

gij zijn moogt, waar Ik ben. En waar Ik heenga, daarheen weet gij 
de weg.   

En vers 6  Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en 

het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij. 
 

Voorwaar, ik openbaar u:  
Het onzichtbare zal zichtbaar worden, omdat men het als normaal 

beschouwt, dat de duisternis geopenbaard is! Men gaat zó ver, dat 

u via uw virtuele bril ook kunt voelen en gamen en internetten! 
Satan geeft u er alles op en eraan, als u zich maar niet bezighoudt 

met de ware Reality, Jezus Christus! Voorwaar,  

 
Galaten 4, vers 9  Nu gij echter God hebt leren kennen, ja, meer 

nog, door God gekend zijt, hoe kunt gij thans terugkeren tot die 
zwakke en armelijke wereldgeesten, waaraan gij u weder van meet 

aan dienstbaar wilt maken? 

Galaten 6, vers 7  Dwaalt niet, God laat niet met Zich spotten. 
Want wat een mens zaait, zal hij ook oogsten. 

 
Efeziërs 2, vers 10  Want zijn maaksel zijn wij, in Christus Jezus 

geschapen om goede werken te doen, die God tevoren bereid heeft, 

opdat wij daarin zouden wandelen. 
Efeziërs 6, vers 12 en 13  Want wij hebben niet te worstelen tegen 

bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen 

de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de 
hemelse gewesten. Neemt daarom de wapenrusting Gods, om 

weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om, uw taak geheel 
vervuld hebbende, stand te houden. 
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Openbaring 3, vers 21  Wie overwint, hem zal Ik geven met Mij 
te zitten op mijn troon, gelijk ook Ik heb overwonnen en gezeten 

ben met mijn Vader op zijn troon. 

 
Voorwaar, de virtuele realiteitstechnologie zal ervoor 

zorgen, dat men het beest aanbidt en het merkteken 
aanneemt! 

 

Openbaring 13, vers 16  En het maakt, dat aan allen, de kleinen 
en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een 

merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd. 
 

Voorwaar, dit is reality! 

Zelfs via uw mobiel is het reeds mogelijk om een gewenst beeld 
voor u geprojecteerd te krijgen, wanneer u belt.  

 
Openbaring 13, vers 15  En hem werd gegeven om aan het beeld 

van het beest een geest te schenken, zodat het beeld van het beest 

ook zou spreken, en maken dat allen, die het beeld van het beest 
niet aanbaden, gedood werden. 

 

Deel deze boodschap. 
Men kan zich beter bekeren. Want wie niet wil horen, gaat verloren 

in satans wonderwereld! 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en 

verdween. 

 
 

 

Het ware wonderverhaal van de jongen Young-
Jae en zijn vader Jae-Hwa uit Korea! 
 

Dit is het ware verhaal, dat 100% tot in alle details klopt over een 
Koreaanse jongen, die moest voetballen van zijn vader. Zijn vrouw 

stierf in het kraambed, terwijl hij op concert was. Hij verloor zijn 
geloof en vrouw, en raakte nooit meer een viool aan! Het kind bleef 

in leven, maar mocht als kind alleen op voetbal, en ook geen viool 

spelen! Hij was hierdoor ongelukkig, totdat de Heer Yeshua 
HaMasiach, Jezus Christus, ingreep via Zijn bode engel en een 
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groot wonder in het leven van beiden mocht uitwerken! Ter info: er 
bestaat een film, die lijkt op dit ware levensverhaal. Ik vroeg de 

Heer hiernaar en de Heer gaf de volgende toelichting: Als mensen 

iets aan elkaar door fluisteren, dan kan het gaan afwijken van 
het  oorspronkelijke verhaal. Door deze ‘ontstane ruis’ komen er 

verhalen, zoals een filmverhaal dat er op lijkt, maar niet meer 
100% klopt. Hoe geweldig dat de Heer vandaag het ware 

geschiedenisverhaal terug liet brengen via de engel Gods, Lapa-

el, die er zelf bij was! 
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Op 27 november 2014 werd de volgende 
boodschap Gods overgebracht aan eindtijdprofeet Benjamin 

Cousijnsen, die ik nu aan u mag gaan voorlezen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus.  
 

Benjamin, schrijf op, sprak de bode engel Gods.  

En de hand van Benjamin werd vlot geleid om dit op te schrijven… 
 

 
“Stop even, Rafaël! Deze boodschappen worden al vertaald in 

verschillende talen”, zei Benjamin. 

 
Voorwaar, sprak de bode engel Gods, ik wou u even uittesten. 

Want wij bode engelen Gods spreken alle talen. Voorwaar, ik ben 
de bode engel Rafaël, en neem u terug naar mijn verleden. Luister 

aandachtig! 
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Op 15 december 1859 werd ik, Rafaël, uitgezonden naar 

Korea. 

Ik ging naar Bukcheong. Daar vloog ik naar een huisje, waar een 
kind aan het huilen was. Het kind heette Young-Jae. Hij was enig 

kind en betekende alles voor zijn vader, die Jae-Hwa heette. Toen 
dit enig kind, Young-Jae, geboren was, speelde zijn vader viool, en 

ging vanuit zijn concert met spoed naar huis, en kreeg te horen dat 

zijn vrouw, die Sae-jin heette, dood was gebloed, en dat de baby 
Young-Jae gered was. Vanaf dit moment verloor hij zijn geloof in 

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, en speelde nimmermeer viool! 
Jae-Hwa had gezegd, dat hij nooit meer een viool zou aanraken!  

 

Voorwaar, maar God had een plan. 
Zijn kind moest bij voetballen; dat was de toekomst! En hij keek 

toe als vader. Zijn kind, Young-Jae, was echter diep ongelukkig en 
hield niet van voetballen. Hij vond het een rare sport, en hij dacht: 

‘Hebben ze de bal, dan schoppen ze het weer weg, en maken die 

bal smerig met hun boerenpoten’.  
 

Op een dag had Young-Jae die duif gezien en zag de duif 

wegvliegen, en zag dat die duif, die altijd bij zijn raam was, 
op een dag plotseling veranderde in een persoon! 

Young-Jae vertelde dit vreemde voorval aan zijn vader, en die zei: 
“Dit is occult, duivels! Laten wij bidden, dat die duif wegblijft!” zei 

Jae-Hwa, die geen relatie meer had met Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus. 
 

Toen Young-Jae op weg naar school ging, hoorde hij 
plotseling hemelse vioolmuziek tegenover zijn huis vandaan 

komen. 

Young-Jae was nieuwsgierig en liep er op aan, en zag een goed 
uitziende jongeman, die viool speelde, en vroeg hem: “Maar was u 

die duif?” vroeg Young-Jae. 

Oh, ja! zei ik. Trouwens, mijn naam is Lapa-el. 
“Bent u een duivel dan?” vroeg de jongen. 

Ehh, wacht even, dit gaat mij te ver! dacht ik. En ik, Lapa-el, 
veranderde snel weer in een engel, en speelde weer zo mooi 

mogelijk op de viool! 
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“U bent een engel! En ik wil dit ook zo graag!” riep Young-Jae. 
Nu weet je dat ik een bode engel Gods ben, zei Rafaël, neem deze 

viool maar. 

“Ik mag dit niet van mijn vader. Hij wil dat ik voetballer wordt!” 
Young-Jae, maar wat verlangt jouw hart? sprak de bode engel 

Gods. 
“Ik verlang om viool te spelen.” 

Dan zal ik het jou leren, na schooltijd, zei de bode engel Gods. 

 
Voorwaar, op een dag was er een kerkdienst, en Young-Jae 

vroeg aan zijn vader om alstublieft een keertje mee te gaan 
naar de kerk toe. 

“Nee”, antwoordde de vader. Terwijl Young-Jae viool speelde, 

voorin de kerk, bracht ik, Lapa-el, wat Rafaël dus betekent in het 
Koreaans, zijn vader Jae-Hwa de kerk binnen… Jae-Hwa wist niet 

wat hij hoorde, toen hij zijn zoon hoorde spelen. Omdat dit het lied 
was, dat werd gezongen toen hij zijn hart gaf aan Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. En zijn geliefde zoon speelde prachtig! 

En het klonk zo hemels, zijn vioolspel!  
Lapa-el, Rafaël, reikte ook een viool aan in de handen van Jae-Hwa, 

de vader van Young-Jae, en samen speelden ze viool. En zo werd 

de relatie van de vader met Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, en 
ook met zijn zoontje, hersteld!  

De zoon zei: “Pappa, dat is een engel!” 
“Ja, ik weet het, mijn zoon, Lapa-el”. 

Voorwaar, ik veranderde weer in een witte duif, en vloog weg 

vanuit Korea. 
 

Lees tot slot: Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Hier staat 
geschreven: Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn 

eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem 

gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft 
zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld 

veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie 

in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds 
veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de 

eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de 
wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben 

dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die 
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kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn 
werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat 

tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat zij in God verricht 

zijn. 
 

De bode engel Gods sprak verder, Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, 
Shalom! en verdween. 

 

En wat de engel hier op liet schrijven, gaf Benjamin later 
aan, betekent in het Koreaans zoiets als: 

‘Ik groet u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus’. Het 
lijkt spijkerschrift, en is bijzonder. Dan weet u dit. 

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen 

 
 

 

Toch zal het zaad groeien tot een rijpe vrucht! 
Suriname 
 

Voorwaar, Yeshua HaMasiach, Jezus Christus, draagt de werkers 
van de laatste dagen, Jarra en Chaesmin en Mirella, op om zelf 

verantwoordelijkheid te nemen! 
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 27 november 2014 in de namiddag 

bracht een engel des Heren, een bode engel Gods, mij, Benjamin 
Cousijnsen, woord voor woord deze boodschap over, in opdracht 

van de enige ware, almachtige Here God, de God van Abraham, 
Izaäk en Jakob. Ik schrijf elke dag alle woorden meteen op, om ze 

naar Zijn wil te openbaren aan de wereld, of het nu slecht nieuws is 

of goed nieuws. Alles komt 100% van God! Ik ben slechts Zijn 
eenvoudige dienaar en profeet, Benjamin Cousijnsen. Ik begin nu 

met de boodschap. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Rimmonja en 
ben een bode engel Gods. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u,  
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Chaesmin, Jarra en Mirella, drie werkers van de laatste 

dagen, waren in opdracht van Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus, naar Suriname gegaan. 
Ze gingen daar zaaien en zaaien, en Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus, raakte in Suriname velen aan, ook door middel van 
verschillende genezingswonderen. En velen kozen ervoor om 

voortaan bij elkaar te komen, door middel van een huiskring, om de 

Heer groot te maken. Sommigen, van het uitgestrooide zaad dat 
gezaaid was, werd ook vertrapt. En de kraaien, de vogelen der hel, 

aten het op, omdat sommigen niets met het woord van God deden. 
Toch is een groot deel van de hoorders behouden. En ze komen nu 

samen om Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, te loven en te 

prijzen!  
 

Voorwaar, het contact met Suriname wordt door Jarra, 
Chaesmin en Mirella onderhouden. 

Vanwege de reden dat de papieren niet in orde waren, moest men 

Suriname verlaten. Men had in Suriname ook meer kunnen regelen, 
maar men richtte zich er het meest op, om zielen te winnen voor 

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Toch zal het zaad groeien tot 

een rijpe vrucht! - Suriname. 
 

Voorwaar, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, draagt de 
werkers van de laatste dagen, Jarra, Chaesmin en Mirella, op 

om zelf verantwoordelijkheid te nemen, om de papieren te 

regelen. 
En om dan uit zichzelf terug te gaan. Zowel deze verantwoording 

om terug te gaan, als wel om een baan te zoeken, is in hun eigen 
handen! Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, zegt u verder: Bid 

voor deze werkers! 

 
Lees voor uzelf: Lukas 8, vers 11 tot en met 15   

 

Dit was het laatste videoverslag over Suriname. 
Maar het contact wordt en blijft onderhouden! Nu de werkers terug 

zijn, is een enkeling nog op zoek naar werk. Ondersteun hen met 
uw gebed!  

Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween. 
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Maar ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen 

Laat los die zonden en u vindt de allermooiste 

schat! 
 

BOODSCHAP GODS: WIE EEN SCHAT WIL BEZITTEN, HEEFT ER 

ALLES VOOR OVER. EN WAT IS HET U WAARD, OM EEN VAN DE 
MOOISTE SCHATTEN TE VINDEN?  

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 28 november 2014 bracht een engel 

des Heren woord voor woord de volgende boodschap over aan 

eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, ik ben de bode engel Gods.  

 

Zo spreekt de Heer Yeshua HaMashiach, Jezus Christus: 
 

Jesaja 59, vers 1  De arm van de HEER is niet te kort om te 
redden, zijn gehoor niet te zwak om te luisteren. 

Jesaja 65, vers 13 en 14  Daarom, zo zegt de Here Here: Zie, mijn 

knechten zullen eten, maar gij zult hongeren; zie, mijn knechten 
zullen drinken, maar gij zult dorsten; zie, mijn knechten zullen zich 

verheugen, maar gij zult beschaamd staan; zie, mijn knechten 

zullen jubelen van hartevreugd, maar gij zult schreeuwen van 
harteleed en van gebrokenheid des geestes zult gij jammeren. 

En vers 17 en 18  Want zie, Ik schep een nieuwe hemel en een 
nieuwe aarde; aan wat vroeger was, zal niet gedacht worden, het 

zal niemand in de zin komen. Maar gij zult u verblijden en juichen 

voor eeuwig over hetgeen Ik schep, want zie, Ik schep Jeruzalem 
tot jubel en zijn volk tot blijdschap. 

Jesaja 66, vers 2  Dit alles heeft immers mijn hand gemaakt en zo 
is dit alles ontstaan, luidt het woord des Heren; op zulken sla Ik 

acht: op de ellendige, de verslagene van geest en wie voor mijn 

woord beeft. 
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Jeremia 6, vers 16  Zo zegt de Here: Gaat staan aan de wegen, 
en ziet en vraagt naar de oude paden, waar toch de goede weg is, 

opdat gij die gaat en rust vindt voor uw ziel; maar zij zeggen: Wij 

willen die niet gaan. 
 

Sirach 19, vers 17  Doe navraag bij je vriend voordat je dreigt, 
houd je aan de wet van de Allerhoogste.  

En vers 20 tot en met 22  Alle wijsheid is ontzag voor de Heer. Ze 

sluit in dat je de wet in acht neemt en kennis van zijn almacht hebt. 
Een slaaf die tegen zijn meester zegt: “Ik weiger te doen wat u 

verlangt”, wekt de boosheid op van zijn broodheer, ook al doet de 
slaaf het daarna toch. Ervaring in het kwaad is geen wijsheid, de 

raad van goddelozen biedt geen inzicht. 

 
Voorwaar, kadosh, heilig is Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus! 
 

Sirach 21, vers 1 en 2  Mijn kind, als je gezondigd hebt, ga er 

niet mee door, bid om vergeving voor je zonden. Vlucht voor 
zonden als voor een slang, want als de zonde naderbij komt grijpt 

ze je. Haar tanden zijn als die van een leeuw, ze rukken 

mensenlevens weg. 
Sirach 40, vers 18  Wie van zijn bezit of zijn werk leeft heeft het 

goed, maar wie een schat vindt heeft het beter. 
 

Voorwaar, wie een schat wil bezitten, heeft er alles voor 

over! 
En wat is het u waard, om een van de mooiste schatten te vinden? 

Velen zeggen: “Alles!” Zo zijn er velen, die wel alles wil hebben. 
Maar als men er iets voor moet opofferen, namelijk hun zonden 

loslaten, dan wordt het al meteen moeilijker voor hem of haar.  

 
Mattheüs 6, vers 21  Want, waar uw schat is, daar zal ook uw 

hart zijn. 

Mattheüs 7, vers 13  Gaat in door de enge poort, want wijd is de 
poort en breed de weg, die tot het verderf leidt, en velen zijn er, 

die daardoor ingaan. 
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En vers 21  Niet een ieder, die tot Mij zegt: Here, Here, zal het 
Koninkrijk der hemelen binnengaan, maar wie doet de wil mijns 

Vaders, die in de hemelen is. 

 
Voorwaar, de grootste schat is Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus! 
 

Psalm 116, vers 4 tot en met 9  Maar ik riep de naam des Heren 

aan: Ach Here, red mijn leven. Genadig is de Here en rechtvaardig, 
onze God is een ontfermer. De Here bewaart de eenvoudigen; ik 

was verzwakt, maar Hij heeft mij verlost. Keer weder, mijn ziel, tot 
uw rust, omdat de Here u heeft welgedaan. Want Gij hebt mijn 

leven van de dood gered, mijn oog van tranen, mijn voet van 

aanstoot. Ik zal wandelen voor het aangezicht des Heren in de 
landen der levenden. 

Psalm 119, vers 35  Doe mij het pad uwer geboden betreden, want 
daarin heb ik lust. 

 

Johannes 3, vers 16 tot en met 18  Want alzo lief heeft God de 
wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 

naam van de eniggeboren Zoon van God.  

 
Wijsheid 3, vers 9 tot en met 10  Wie op hem vertrouwen zullen 

de waarheid kennen, en wie trouw zijn zullen in liefde met hem 
verkeren. Want er is genade en barmhartigheid voor zijn heilig 

volk, en redding voor zijn uitverkorenen. De goddelozen echter 

zullen om hun wijze van denken gestraft worden. Zo vergaat het 
hun die de rechtvaardige verachten en zich van de Heer afkeren. 

 

De bode engel Gods sprak, Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! en 
verdween. 
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Ja, gij zijt betrapt door God! 
 

WAARSCHUWINGSBOODSCHAP GODS: ZONDAGS ZIT GIJ IN DE 

KERK EN ZIET ER WEER TOT IN DE DETAILS GOED UIT... EN ZO 
GAUW GIJ UIT DE KERK STAPT, IS UW TONEELUITVOERING TEN 

EINDE! 

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 28 november 2014 bracht een engel 

des Heren, een bode engel van God, woord voor woord de volgende 
boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.  

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Fileata en ben 

een bode engel Gods.  
 

Voorwaar, gij daar, weet gij wat Yeshua HaMashiach u te 
zeggen heeft? 

’s Zondags zit gij in de kerk… en ziet er weer tot in de details goed 

uit… Voorwaar… lacht maar en zingt maar met uw mond en 
verstand: “Praise Adonai!” en “Geef dank aan de Eeuwige!” En als 

gij een getuigenis geeft, spreekt gij leugens, om meer aandacht 

naar u toe te trekken. Voorwaar, weet gij niet waarom gij de Heilige 
Geest bedroeft? 

Ja, gij zijt betrapt door God! 
 

Genesis 3, vers 9  En de Here God riep de mens tot Zich en zeide 

tot hem: Waar zijt gij? 
 

Efeziërs 4, vers 17 tot en met 19  Dit zeg ik dan en betuig ik in 
de Here, dat gij niet langer moogt wandelen zoals ook de heidenen 

wandelen, in de ijdelheid van hun denken, verduisterd in hun 

verstand, vervreemd van het leven Gods om de onwetendheid, die 
in hen heerst, om de verharding van hun hart. Zij hebben zich 

immers in hun verdoving overgegeven aan de losbandigheid om 

gretig winst te slaan uit allerlei onreinheid. 
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De bode engel Gods sprak, En zo gauw gij uit de kerk stapt, 
is uw toneeluitvoering ten einde. 

 

Efeziërs 4, vers 25  Legt daarom de leugen af en spreekt 
waarheid, ieder met zijn naaste, omdat wij leden zijn van elkander. 

De bode engel Gods sprak, 
 

En onder uw vrienden doet gij net zo hard mee! 

 
Efeziërs 5, vers 18  En bedrinkt u niet aan wijn, waarin 

bandeloosheid is, maar wordt vervuld met de Geest. 
De bode engel Gods sprak,  

 

Voorwaar, doe uw masker af, en haal uw aanstootgevende 
foto’s van Facebook af! 

Licht en donker gaan niet samen! 
 

Mattheüs 7, vers 22 en 23  Velen zullen te dien dage tot Mij 

zeggen: Here, Here, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in 
uw naam boze geesten uitgedreven en in uw naam vele krachten 

gedaan? En dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; 

gaat weg van Mij, gij werkers der wetteloosheid. 
De bode engel Gods sprak, 

 
Voorwaar, neem deze boodschap serieus, ook gij die luistert. 

Het loon van de zonde voor een Christen zal erger zijn dan iemand, 

die Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, verwerpt en verloren gaat! 
Voorwaar, wees geen wolf! 

 
Openbaring 21, vers 27  En in haar zal niets onreins 

binnenkomen, en niemand, die gruwel en leugen doet, maar alleen 

zij, die geschreven zijn in het boek des levens van het Lam. 
 

Spreuken 6, vers 19  Wie leugens uitblaast als een vals getuige 

en wie twist stookt tussen broeders. 
 

Handelingen 5, vers 4 en 5  Als het onverkocht gebleven was, 
bleef het dan niet van u, en was, na de verkoop, de opbrengst niet 

te uwer beschikking? Hoe kondt gij aan deze daad in uw hart plaats 
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geven? Gij hebt niet tegen mensen gelogen, maar tegen God. En bij 
het horen van deze woorden viel Ananias neder en blies de adem 

uit. En een grote vrees kwam over allen, die het hoorden. 

De bode engel Gods sprak, 
 

Leugenaars en kwaadsprekers en roddelaars komen Gods 
Koninkrijk echt niet in! 

 

1 Johannes 1, vers 6  Indien wij zeggen, dat wij gemeenschap 
met Hem hebben en in de duisternis wandelen, dan liegen wij en 

doen de waarheid niet. 
Mattheüs 6, vers 21  Want, waar uw schat is, daar zal ook uw 

hart zijn.   

De bode engel Gods sprak, 
 

Voorwaar, velen dragen maskers, die er ontzettend 
geloofwaardig uitzien. 

Maar men vergeet wel eens, dat Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus, dwars door u heenkijkt! 
 

1 Samuël 12, vers 24  Vreest slechts de Here en dient Hem trouw 

met uw ganse hart, want ziet, welke grote dingen Hij onder u 
gedaan heeft. 

De bode engel Gods sprak,  
 

Voorwaar, wie niet wil horen, gaat verloren! 

Iemand, die Christus kent en een spel speelt, wordt zwaarder 
gestraft. 

 
Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld 

gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een 

ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde.  
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en 
verdween. 
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DECEMBER 2014 

 
Een markt en afgodsbeelden museum! 
 

ERNSTIGE WAARSCHUWING GODS AAN DE KATHOLIEKE KERK! EN 
WEDEROM ZEG IK U: PAUS FRANCISCUS IS DE WEGBEREIDER EN 

MISLEIDER EN VERLEIDER EN HET INSTRUMENT VAN DE 
ANTICHRIST EN DE ILLUMINATI! 

 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, welkom! Op 1 december 2014 werd deze boodschap, namens 
de God van Abraham, Izaäk en Jakob, door een engel des Heren 

woord voor woord overgebracht, en meteen opgeschreven door 
eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Gidori en ik 

ben een bode engel Gods. Voorwaar, wederom zeg ik u, 
 

Paus Franciscus is de wegbereider en misleider en verleider 

en het instrument van de antichrist en de Illuminati! 
Voorwaar, in Turkije werd paus Franciscus door patriarch 

Bartholomeus gekust. Voorwaar, wereldwijd ziet men hem, paus 

Franciscus, als een heilige. Zelfs al zouden de gevallen engelen en 
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satan aan zijn zijde zichtbaar staan, dan zou de mens hem nog 
heilig verklaren!  

 

Voorwaar, velen zijn betoverd en verblind.  
Men weet niet eens, dat er duidelijk gesproken is in: 

 
Exodus 20, vers 3  Gij zult geen andere goden voor mijn 

aangezicht hebben. 

 
Voorwaar, de meeste afgoderij is te vinden in de Katholieke 

kerk! 
 

Lees voor: Exodus 20, vers 4  Gij zult u geen gesneden beeld 

maken noch enige gestalte van wat boven in de hemel, noch van 
wat beneden op de aarde, noch van wat in de wateren onder de 

aarde is. 
 

Voorwaar, zelfs hieraan, aan Gods geboden, gaf men geen 

gehoor. 
 

Exodus 20, vers 5  Gij zult u voor die niet buigen, noch hen 

dienen. Tot zover. 
 

Voorwaar, men maakt er een afgodsbeelden museum van, 
een markt! 

In vele kerken buigen en kussen ze elkaar, alsof zij heiligen zijn. 

Men vergeet echter dit:  
 

Exodus 22, vers 20  Wie aan de goden offert, behalve aan de 
Here alleen, zal met de ban geslagen worden. 

 

Voorwaar, zie! Zo spreekt Yeshua HaMashiach, Jezus 
Christus, tot u, afgodendienaars en leugenaars: 

Ik zend een engel voor Mijn aangezicht uit om u te brengen naar de 

plaats, die Ik bereid heb. Het zal een onaangename plek zijn!  
 

Lukas 13, vers 28  Daar zal het geween zijn en het 
tandengeknars, wanneer gij Abraham en Izaäk en Jakob zult zien 
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en al de profeten in het Koninkrijk Gods, maar uzelf 
buitengeworpen. 

 

Mattheüs 25, vers 11 tot en met 13  Later kwamen ook de 
andere maagden en zeiden: Heer, heer, doe ons open! Maar hij 

antwoordde en zeide: Voorwaar, ik zeg u, ik ken u niet. Waakt dan, 
want gij weet de dag noch het uur. 

 

Voorwaar, bekeer u, dwaalt niet! 
God laat niet met zich spotten. Rome is overgeleverd aan de 

overheden en machten, maar niet aan de hemelse gewesten, maar 
aan die van het beest. Daarom, zo staat geschreven in: 

 

Openbaring 21, vers 8  Maar de lafhartigen, de ongelovigen, de 
verfoeilijken, de moordenaars, de hoereerders, de tovenaars, de 

afgodendienaars en alle leugenaars – hun deel is in de poel, die 
brandt van vuur en zwavel: dit is de tweede dood. 

 

Voorwaar, dit zal het loon zijn van de schijnheiligen, satans 
werktuigen op aarde! 

Voorwaar, geef alleen God de eer en de aanbidding, en vernietig al 

uw beelden en vraag om vergeving. Want wie niet wil horen, gaat 
verloren. Knoop dit goed in uw oren, als gij kunt horen! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en 
verdween. 

 

 
 

2015 Een jaar van grote misleiding & verleiding 

& afval van de smalle weg! 
 

PROFETISCHE, OPENBARENDE BOODSCHAP GODS: VOORWAAR, 

2015 ZAL EEN JAAR ZIJN VAN GROTE MISLEIDING EN VERLEIDING, 
EN VELEN ZULLEN AFVALLEN! 

 
 

Volledige weergave: 
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Hallo, van harte welkom! De volgende waarschuwende boodschap 
van God is via een bode engel aan eindtijdprofeet Benjamin, woord 

voor woord, overgeleverd op 1 december 2014. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus.  
 

Voorwaar, in 2013 zijt gij ook al ingelicht over de antichrist 

en de wegbereider, de valse profeet. 
En in 2014 werd u ook ingelicht, dat de Illuminati organisaties en 

regeringsleiders samenwerken. Voorwaar, de antichrist en de media 
werken ook aan het grote plan, om met media verhalen, via onder 

andere Discovery, Christenen van hun geloof weg te trekken! 

Voorwaar, ik ben de bode engel Gods en mijn naam is Barnea.  
 

Voorwaar, alles komt samen, en men geeft u de leugen! 
Voorwaar, de Islam heeft achter de schermen ook een grote rol, 

samen met de antichrist en de paus, vanwege de wereldmacht. Dit 

is ook de reden, dat men alle religies een aanbod doet, om 
wereldwijd één kerk en eenheid te vormen, waarbij de Islam 

centraal staat. De paus zelf heeft er al over gesproken in Israël, en 

dit is ook de reden van de paus, om iedereen te verzoenen tot één 
wereldkerk!  

 
Voorwaar, 2015 zal een jaar zijn van grote misleiding en 

verleiding! 

En velen zullen afvallen van de enige ware Weg, van de smalle weg 
op de brede weg.  

 
Lees voor: Johannes 14, vers 4 tot en met 7  En waar Ik 

heenga, daarheen weet gij de weg. Tomas zeide tot Hem: Here, wij 

weten niet, waar Gij heengaat; hoe weten wij dan de weg? Jezus 
zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; 

niemand komt tot de Vader dan door Mij. Indien gij Mij kendet, 

zoudt gij ook mijn Vader gekend hebben. Van nu aan kent gij Hem 
en hebt gij Hem gezien. 

En vers 15  Wanneer gij Mij liefhebt, zult gij mijn geboden bewaren. 
Johannes 12, vers 46  Ik ben als een licht in de wereld gekomen, 

opdat een ieder, die in Mij gelooft, niet in de duisternis blijve. 



 
 

 

3395 
 
 

 

En vers 48  Wie Mij verwerpt en mijn woorden niet aanneemt, heeft 
een, die hem oordeelt: het woord, dat Ik heb gesproken, dat zal 

hem oordelen ten jongsten dage. 

 
Romeinen 1, vers 28  En daar zij het verwerpelijk achtten God te 

erkennen, heeft God hen overgegeven aan een verwerpelijk denken 
om te doen wat niet betaamt. 

 

Voorwaar, laten deze woorden in uw ziel geschreven staan: 
 

Romeinen 8, vers 38 en 39  Want ik ben verzekerd, dat noch 
dood noch leven, noch engelen noch machten, noch heden noch 

toekomst, noch krachten, noch hoogte noch diepte, noch enig 

ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke 
is in Christus Jezus, onze Here. 

 
Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld 

gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een 

ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde.  
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 
verdween. 

 

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen 
 

 

Ik hou van jou! 
 

Boodschap Gods: Zo spreekt Yeshua HaMasiach, Jezus Christus, tot 
u: Voorwaar, Ik hou van jou en ben blij met jou! Luister 

aandachtig. 

 
 

Volledige weergave: 
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Hallo, van harte welkom! Op 2 december 2014 bracht een engel 
des Heren, een bode engel van God, woord voor woord, de 

volgende boodschap van God over, van de God van Abraham, Izaäk 

en Jakob, aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Chicami en 

ben een bode engel Gods.  

 
Voorwaar, zo spreekt Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, 

tot u: 
Voorwaar, Mijn kind, Ik ben het, uw Rabboeni, Adonai, Jahweh, El 

Elohím. Voorwaar, Ik hou van jou en ben blij met jou! Luister 

aandachtig. 
 

Een zachte blik, een blij gelaat,  
een vriendelijk woord en een goede daad, 

al lijkt het weinig wat je schenkt,  

je geeft zoveel meer dan je denkt. 
 

Psalm 1, vers 6  Want de Here kent de weg der rechtvaardigen, 

maar de weg der goddelozen vergaat. 
 

Voorwaar, het leven is zoals het is. 
Dit is niet de hemel. Je verwacht zovele dingen in je leven en soms 

gaat het wel eens mis! Je bent dan verdrietig en het doet je pijn. Je 

vraagt je af, ‘Waarom moet ik zoveel dragen?’ en stelt Mij, Yeshua 
HaMashiach, zovele vragen. Mijn kind, Ik heb het kruis voor jou 

gedragen, en het betekent dat je er niet alleen voor staat. Al blijft 
het je pijn doen, Ik stierf voor al je zonden en droeg je straf! 

 

Markus 10, vers 45  Want ook de Zoon des mensen is niet 
gekomen om Zich te laten dienen, maar om te dienen en zijn leven 

te geven als losprijs voor velen. 

 
Galaten 2, vers 20  Met Christus ben ik gekruisigd, en toch leef ik, 

dat is, niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. En voor zover 
ik nu nog in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van 

God, die mij heeft liefgehad en Zich voor mij heeft overgegeven. 



 
 

 

3397 
 
 

 

 
Voorwaar, onthoud goed: houd moed! 

Ik ken je, Mijn kind. Ik ben uw Rabboeni, Yeshua HaMashiach, 

Jezus Christus van Nazareth. Voorwaar, samen zijn wij niet kapot te 
krijgen! Geen berg is te hoog. Samen zijn wij sterk en zullen als 

overwinnaars boven alles uitstijgen! Je staat er nooit alleen voor.  
 

Psalm 28, vers 6 en 7  Geprezen zij de Here, want Hij heeft 

gehoord mijn luide smekingen. De Here is mijn kracht en mijn 
schild; op Hem vertrouwde mijn hart en ik werd geholpen. Daarom 

juicht mijn hart en loof ik Hem met mijn lied. 
 

Voorwaar, telkens als je denkt, ‘Het gaat niet meer’, schijnt 

er een lichtstraal, keer op keer. 
Ik ben het, die je kracht en moed zal geven, en je tranen steeds zal 

drogen in jouw leven, en zeggen: Vertrouw op Mij, Ik help je. Ik 
geef je Mijn zegen! 

 

Psalm 30, vers 7 tot en met 13  In mijn onbezorgdheid had ik 
gedacht: ik zal nimmer wankelen – Here, door uw welbehagen hadt 

Gij mijn berg bevestigd – Gij verborgt uw aangezicht, ik stond 

verschrikt. Tot U, Here, riep ik, en tot de Here smeekte ik om 
genade: Wat voor gewin ligt er in mijn bloed, in mijn nederdalen in 

de groeve? Kan het stof U loven, kan dat uw trouw vermelden? 
Hoor, Here, en wees mij genadig, Here, wees mij een helper. Mijn 

rouwklacht hebt Gij veranderd in een reidans, mijn rouwkleed hebt 

Gij losgemaakt, met vreugde mij omgord, opdat mijn ziel U zou 
psalmzingen, en nimmer verstommen. Here, mijn God, voor altoos 

zal ik U loven. 
 

Voorwaar, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, heeft 

gesproken. 
 

Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld 

gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een 
ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde.  
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Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 

verdween. 

 
 

 

Profetische waarschuwing aan Oostenrijk! 
 

02-12-2014  PROFETISCHE MEDEDELING AAN OOSTENRIJK, 
ONTVANGEN DOOR PROFEET BENJAMIN COUSIJNSEN, NAMENS DE 

ALMACHTIGE GOD, DE GOD VAN ABRAHAM, IZAÄK EN JAKOB: ZIE 

WAT KOMT IN DEZE DAGEN, OOSTENRIJK! 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, welkom! In tegenwoordigheid van een engel des Heren, 

schreef Benjamin Cousijnsen alles woord voor woord op. De 
volgende boodschap is een profetische, waarschuwende en 

mededelende boodschap Gods. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Donder en ben 
een bode engel Gods. 

 

Voorwaar Oostenrijk, hoort gij de donder? 
Weet dan dat ik het ben! Voorwaar, de God van Abraham, Izaäk en 

Jakob waarschuwt u ernstig.  
 

Sirach 15, vers 11 tot en met 20  Zeg niet: ‘Het is door de Heer 

zelf dat ik mij van hem heb afgewend,’ want wat hij haat 
veroorzaakt hij niet. Zeg niet: ‘Hijzelf heeft mij doen dwalen,’ want 

aan zondaars heeft hij geen behoefte. De Heer haat alles wat 
gruwelijk is; wie ontzag voor hem heeft, heeft dat alles niet lief. 

Hijzelf heeft de mens in het begin gemaakt en hem de vrijheid 

gegeven zelf te beslissen. Als je het wilt kun je de geboden 
naleven, hem trouw zijn omdat je daarvoor kiest. Hij heeft je vuur 

en water voorgezet: strek je hand uit naar wat je verkiest. Vóór de 

mens liggen het leven en de dood, hij krijgt waar hij voor kiest. 
Groot is de wijsheid van de Heer, zijn macht is overweldigend, alles 
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ziet hij. Zijn ogen zijn gericht op wie ontzag voor hem heeft, elke 
daad van de mens is hem bekend. Hij heeft niemand opgedragen 

goddeloos te zijn, niemand toestemming gegeven te zondigen. 

 
Voorwaar, zeg met eerbied en respect: “Ruacha, Yeshu, 

Shalom!” 
Dit telt voor iedereen, ook voor u, die gebruikmaakt van deze 

kadosh, heilige woorden Gods! Kadosh, heilig is uw Rabboeni, uw 

Meester, Adonai, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus.  
 

Voorwaar, bekeer u, inwoners van Oostenrijk, want de Here 
verheft Zijn stem, luidt het woord des Heren, en Zijn ogen 

zijn op u! 

Dit woord heb ik u gebracht, en zie wat komt in deze dagen. Heb 
berouw! Zo niet, dan zullen velen verrast worden. 

 
Spreuken 8, vers 1 tot en met 5  Roept de Wijsheid niet en 

verheft de Verstandigheid niet haar stem? Boven op de hoogten 

aan de weg, daar, waar de paden samenkomen, is zij gaan staan, 
aan de zijde van de poorten, aan de ingang der stad, waar men de 

poortdeuren binnengaat, roept zij luide: Tot u, mannen, roep ik en 

mijn stem gaat uit tot de mensenkinderen! Gij onverstandigen, 
leert schranderheid, gij dwazen, verstaat het met uw hart. 

 
Voorwaar, luister! 

 

Sirach 16, vers 11 tot en met 12  Ook al zou er maar één 
hardnekkig zijn, het zou een wonder zijn als hij ongestraft bleef. 

Want de Heer is barmhartig, maar kent ook woede, hij kan 
vergeven, maar stort ook zijn toorn uit. Zo groot als zijn 

barmhartigheid, zo groot is zijn bestraffing; hij beoordeelt een 

mens naar zijn daden.   
 

Voorwaar, nog een korte tijd, dan zult gij terugdenken aan 

wat u verteld is in deze boodschap. 
Buig uw knieën en doorzoek uzelf diep, en vraag om vergeving! 
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Kolossenzen 2, vers 20  Indien gij met Christus afgestorven zijt 
aan de wereldgeesten, waartoe laat gij u, alsof gij in de wereld 

leefdet, geboden opleggen. 

Kolossenzen 3, vers 1 en 2  Indien gij dan met Christus opgewekt 
zijt, zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus is, gezeten aan 

de rechterhand Gods. Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op 
de aarde zijn. 

 

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 
wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 

naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het 
licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever 

gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want 

een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het 
licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de 

waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat 

zij in God verricht zijn. 
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en 
verdween. 

 

 
 

Ik ben Darren Bond, James Bond... Help…☆★↓

!!...(au!) ben nu gewond! 
 

Deze boodschap Gods werd vandaag woord voor woord 

overgeleverd, door een bode engel aan Gods profeet van het einde 
der tijden, Benjamin Cousijnsen. Voorwaar, zelfs in de hemel hield 

men de handen voor de ogen! Daar kwam ‘James Bond’ op zijn fiets 

aan... Sommigen denken, dat ze superhelden zijn als Christen. En 
na een val te hebben meegemaakt, vraagt men zich af: ‘Waarom, 

Heer?’ 
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Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Op 3 december 2014 bracht een bode 
engel woord voor woord de volgende boodschap over, namens de 

Here God, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, aan 
eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, ik ben de bode engel 

Lovesadai.  
 

Voorwaar, zelfs in de hemel hield men de handen voor de 

ogen! 
Daar kwam ‘James Bond’ op zijn fiets aan, met de sticker 

EvangelicalEndtimemachine.com erop. 
 

Psalm 23  De Here is mijn herder, mij ontbreekt niets; Hij doet mij 

nederliggen in grazige weiden; Hij voert mij aan rustige wateren; 
Hij verkwikt mijn ziel. Hij leidt mij in de rechte sporen om zijns 

naams wil. Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees 

geen kwaad, want Gij zijt bij mij; uw stok en uw staf, die 
vertroosten mij. Gij richt voor mij een dis aan voor de ogen van wie 

mij benauwen; Gij zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over. 
Ja, heil en goedertierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn 

leven; ik zal in het huis des Heren verblijven tot in lengte van 

dagen. 
Psalm 18, vers 30  Met U immers loop ik op een legerbende in en 

met mijn God spring ik over een muur. 
Psalm 18, vers 37  Gij hebt mij ruimte gegeven voor mijn schreden, 

en mijn enkels wankelden niet. 

 
Voorwaar, sommigen kennen geen gevaar. 

Want, de Heer is mijn Herder, mij ontbreekt niets. Hij beschermt 

mij wel. Aan de kant, let op de sticker 
EvangelicalEndtimemachine.com! Ik ben Darren Bond, James 

Bond… “Help!!... Ben nu gewond!” 
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Jesaja 53, vers 5  Maar om onze overtredingen werd hij 
doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld; de straf die ons 

de vrede aanbrengt, was op hem, en door zijn striemen is ons 

genezing geworden. 
 

1 Petrus 2, vers 19  Want dit is genade, indien iemand, omdat hij 
met God rekening houdt, leed verdraagt, dat hij ten onrechte lijdt. 

En vers 21  Want hiertoe zijt gij geroepen, daar ook Christus voor u 

geleden heeft en u een voorbeeld heeft nagelaten, opdat gij in zijn 
voetstappen zoudt treden. 

En vers 24  Die zelf onze zonden in zijn lichaam op het hout 
gebracht heeft, opdat wij, aan de zonden afgestorven, voor de 

gerechtigheid zouden leven; en door zijn striemen zijt gij genezen. 

 
Voorwaar, sommigen begrijpen de boodschappen verkeerd, 

en denken dat ze superhelden zijn als Christen. 
Voorwaar, na een val te hebben meegemaakt, vraagt men zich af: 

‘Waarom, Heer?’  

Het sleutelvers vertelt zo, dat Hij met Zijn striemen, u ofwel 
geestelijke ofwel lichamelijke genezing brengt. 

 

Jeremia 32, vers 27  Zie, Ik, de Here, ben de God van al wat 
leeft; zou voor Mij iets te wonderlijk zijn? 

 
Voorwaar, ik kom even terug op 1 Petrus 2, vers 24… 

Het maakt duidelijk, dat het om een geestelijke genezing gaat. Ook 

kom ik even terug op 1 Petrus 2, vers 24… Yeshua HaMashiach, 
Jezus Christus, wil u het volgende duidelijk maken. Hij heeft in Zijn 

lichaam uw zonden op het kruis gedragen, opdat u die luistert, 
dood voor de zonde, rechtvaardig zoudt leven. Door Zijn striemen 

bent u genezen! Dit vers dus, over de zonde en rechtvaardigheid, 

gaat niet over ziekte en aandoeningen. Daarom heeft deze 
genezing betrekking op het vergeven en ook het gered worden. 

Maar niet op het lichamelijk genezen worden.  

 
Voorwaar, er is echter geen verband met lichamelijke 

genezing.  
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Maar vaak kan u genezen worden, wanneer u gelooft in Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. Maar ook is het Gods wil, om iemand 

wel te genezen, of niet! 

 
1 Johannes 5, vers 14 en 15  En dit is de vrijmoedigheid, die wij 

tegenover Hem hebben, dat Hij, indien wij iets bidden naar zijn wil, 
ons verhoort. En indien wij weten, dat Hij ons verhoort, wat wij ook 

bidden, weten wij, dat wij de beden verkregen hebben, die wij van 

Hem hebben gebeden. 
 

Voorwaar, uiteindelijk zal lichamelijke genezing u ten deel 
zijn, nu of in de hemel. 

Daar zal er geen pijn meer zijn of ziektes, aandoeningen, lijden of 

dood! Men moet leren om zich een beetje minder op te laten gaan 
in uw lichamelijke toestand, maar zich juist te richten op uw 

geestelijke toestand!  
 

Openbaring 21, vers 4 en 5  En Hij zal alle tranen van hun ogen 

afwissen, en de dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch geklaag, 
noch moeite zal er meer zijn, want de eerste dingen zijn 

voorbijgegaan. En Hij, die op de troon gezeten is, zeide: Zie, Ik 

maak alle dingen nieuw. En Hij zeide: Schrijf, want deze woorden 
zijn getrouw en waarachtig. 

Romeinen 12, vers 1 en 2  Ik vermaan u dan, broeders, met 
beroep op de barmhartigheden Gods, dat gij uw lichamen stelt tot 

een levend, heilig en Gode welgevallig offer: dit is uw redelijke 

eredienst. En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt 
hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt 

erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en 
volkomene. 

 

Voorwaar, leer Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, in alles 
te danken! 

 

Romeinen 12, vers 12  Weest blijde in de hoop, geduldig in de 
verdrukking, volhardend in het gebed. 

En vers 21  Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin 
het kwade door het goede. 
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Voorwaar, soms laat God iets toe, om u het beste geven! 
 

Job 42, vers 10 tot en met 17  En de Here bracht een keer in het 

lot van Job, toen hij voor zijn vrienden gebeden had, en de Here 
gaf Job het dubbele van al wat hij bezeten had. Toen kwamen al 

zijn broeders en zusters en al zijn vroegere bekenden tot hem en 
aten met hem in zijn huis. Zij beklaagden en troostten hem over al 

het onheil dat de Here over hem gebracht had, en schonken hem 

ieder een geldstuk en een gouden ring. En de Here zegende het 
verdere leven van Job meer dan het vroegere; hij verkreeg 

veertienduizend stuks kleinvee en zesduizend kamelen, duizend 
span runderen en duizend ezelinnen. Hij kreeg zeven zonen en drie 

dochters; en hij noemde de eerste Jemima, de tweede Kesia en de 

derde Keren-Happuk. In het ganse land vond men geen vrouwen zo 
schoon als de dochters van Job, en haar vader gaf haar een erfdeel 

onder haar broeders. Daarna leefde Job nog honderd veertig jaar; 
hij zag zijn kinderen en kindskinderen, vier geslachten. En Job stierf 

oud en van het leven verzadigd. 

 
Voorwaar, en hoe liep het af met die Darren Bond, James 

Bond? 

Het antwoord is te vinden in: 
 

Efeziërs 6, vers 17  En neemt de helm des heils aan en het 
zwaard des Geestes, dat is het woord van God. 

 

Voorwaar, met hem kwam alles goed. 
Want God greep in op Zijn tijd! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 
verdween. 

 

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! God zegene u 
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Laatste kans als men voor ‘het blok’ gezet zal 

worden! 
 
Profetische openbaring Gods: Velen verraden Yeshua HaMasiach, 

Jezus Christus, als men moet kiezen tussen het Christelijk geloof 
afzweren en de Islam aannemen, of onthoofd worden! Vele 

profetische openbaringen, ontvangen en doorgegeven aan de 

wereld, via profeet Benjamin Cousijnsen (in 2012 tot en met 
heden), vervullen zich, de een na de ander, ook deze! 

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! In de namiddag op 3 december 2014 

bracht een bode engel Gods, woord voor woord, de volgende 

boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Revaladicasa.  

 

Voorwaar, wereldwijd is het horen en zien en zwijgen. 
En ondertussen worden de Christenen in Egypte, Syrië, Nigeria en 

Pakistan, en vele andere landen, vermoord door de overgenomen 
Islam!  

 

Voorwaar, sommige Christenen, die Yeshua HaMashiach, 
Jezus Christus, hadden aangenomen, en een goede relatie 

hadden, zullen hetzelfde doen als Petrus in: 

 
Johannes 13, vers 38  Hier staat: Jezus antwoordde: Uw leven 

zult gij voor Mij inzetten? Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, de haan 
zal niet kraaien, eer gij Mij driemaal verloochend hebt. 

Johannes 18, vers 25 tot en met 27  En Simon Petrus stond zich te 

warmen. Zij zeiden dan tot hem: Gij behoort toch ook niet tot zijn 
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discipelen? Hij ontkende het en zeide: Ik niet! Een der slaven van 
de hogepriester, een verwant van hem, wiens oor Petrus had 

afgeslagen, zeide: Zag ik u niet in de hof met Hem? Petrus dan 

ontkende het wederom en terstond daarop kraaide een haan. 
 

Voorwaar, wat is Yeshua HaMashiach, Jezus Christus van 
Nazareth, de Zoon van God, u waard? 

 

Markus 14, vers 10 en 11  En Judas Iskariot, die een van de 
twaalven was, ging heen naar de overpriesters om Hem aan hen 

over te leveren. Toen zij dat hoorden, verblijdden zij zich en 
beloofden hem geld te geven. En hij zocht, hoe hij Hem bij een 

goede gelegenheid kon overleveren. 

 
Voorwaar, velen zullen hun geloof in Yeshua HaMashiach, 

Jezus Christus, alsnog verraden… 
wanneer het moment komt, dat men de keuze moet maken tussen 

onthoofd worden, als men Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, niet 

afzweert en men de Islam omarmt en aanneemt. Voorwaar, velen 
zullen bij het zien van wat hen boven het hoofd hangt, afstand 

nemen van zijn geloof, maar alsnog onthoofd worden! Voorwaar, 

 
Openbaring 20, vers 4  En ik zag tronen, en zij zetten zich 

daarop, en het oordeel werd hun gegeven; en ik zag de zielen van 
hen, die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het 

woord van God, en die noch het beest noch zijn beeld hadden 

aangebeden en die het merkteken niet op hun voorhoofd en op hun 
hand ontvangen hadden; en zij werden weder levend en heersten 

als koningen met Christus, duizend jaren lang. 
En vers 6  Zalig en heilig is hij, die deel heeft aan de eerste 

opstanding: over hen heeft de tweede dood geen macht, maar zij 

zullen priesters van God en van Christus zijn en zij zullen met Hem 
als koningen heersen, die duizend jaren. 

 

Voorwaar, zei de paus en de antichrist u niet: “Er is maar 
één ware geloof”?  

Zelfs de Illuminati en organisaties en regeringsleiders horen en zien 
en zwijgen! Voorwaar, in 2012 werd u zó veel geopenbaard, en de 

ene na de andere profetie werd vervuld, ook deze! 
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Psalm 3, vers 2 tot en met 5  O Here, hoe talrijk zijn mijn 

tegenstanders; velen staan tegen mij op; velen zeggen van mij: Hij 

vindt geen hulp bij God. Maar Gij, Here, zijt een schild dat mij dekt, 
mijn eer, en die mijn hoofd opheft. Als ik luide roep tot de Here, 

antwoordt Hij mij van zijn heilige berg. 
 

Efeziërs 6, vers 10 tot en met 12  Voorts, weest krachtig in de 

Here en in de sterkte zijner macht. Doet de wapenrusting Gods 
aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels; 

want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen 
de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer 

duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. 

 
Openbaring 20, vers 15  En wanneer iemand niet bevonden werd 

geschreven te zijn in het boek des levens, werd hij geworpen in de 
poel des vuurs. 

 

Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld 
gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een 

ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde.  
Johannes 14, vers 6  Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de 

waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij. 

 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en 

verdween. 
 

 

 

Profetische mededeling: India, de God van 

Israël, en de God van Abraham, Izaäk en Jakob, 

zal wederom toeslaan! 
 
Boodschap Gods: Profetische mededeling en waarschuwing Gods. 

Voorwaar!... en God zag dat er in India velen verdorven, 
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overgenomen, zijn. De God van Israël, en de God van Abraham, 
Izaäk en Jakob, zal wederom toeslaan! 

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 4 december 2014 bracht een bode 

engel van God de volgende boodschap over aan eindtijdprofeet 

Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, ik ben de bode engel Gods 

en mijn naam is Camiera.  

 
Voorwaar, ik ben ook een aangestelde waarnemer, die 

verslag uitbrengt aan de Allerhoogste. 
Voorwaar, en de Allerhoogste zendt mij naar Gods geliefde, ware 

eindtijdprofeet. Op 13 december 2013 was ik ook bij u. 

 
Voorwaar, Gods Geest beweegt over de aarde, en Zijn ogen 

zijn gericht op India! 

En God zag dat er in India velen verdorven, overgenomen, zijn. 
Voorwaar, luister ook naar de boodschap van 15 juli 2013, met de 

titel: ‘Voorwaar India: Mijn ogen zien bergen zonden!’ Voorwaar, op 
24 juni 2013 tot en met 16 juli 2013 werd u ook gestraft, net na de 

boodschap van profeet Benjamin Cousijnsen. Vele afgoden lagen in 

het water! Voorwaar, ik ben de bode engel Gods. Aanbid alleen de 
Here! 

 
Exodus 20, vers 3 tot en met 5  Lees dit voor: Gij zult geen 

andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen 

gesneden beeld maken noch enige gestalte van wat boven in de 
hemel, noch van wat beneden op de aarde, noch van wat in de 

wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen 

dienen; want Ik, de Here, uw God, ben een naijverig God, die de 
ongerechtigheid der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het 

derde en aan het vierde geslacht van hen die Mij haten. 
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Voorwaar, de God van Israël, en de God van Abraham, Izaäk 
en Jakob, zal wederom toeslaan! 

Klaag dan niet en zeg dan niet: “Oh, mijn God!” Voorwaar, uw god 

en uw goden zijn dood en doen niets! Er zit geen enkel leven in.  
 

Lees voor: Johannes 3, vers 16 en 17  Hier staat geschreven: 
Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren 

Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet 

verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon 
niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar 

opdat de wereld door Hem behouden worde.  
Johannes 8, vers 12  Hier staat geschreven: Wederom dan sprak 

Jezus tot hen en zeide: Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, 

zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des 
levens hebben. 

De bode engel Gods sprak verder, 
 

Spoedig ga ik verslag uitbrengen over de Filippijnen… 

en zal onder hen zijn, en het delen met de Almachtige en 
overbrengen aan profeet Benjamin Cousijnsen.  

 

Ik ga nu, Gods geliefde eindtijdprofeet.  
U hebt veel voor de zielen over en doet uw werk goed.  

Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween. 
 

 

 

Stap in de boot van uw Kapitein en laat u varen! 
 

Boodschap Gods: Dank- en uitnodigingswoord van Yeshua 
HaMasiach, Jezus Christus zelf, overgebracht aan de werkers van 

de laatste dagen en de luisteraars van de boodschappen Gods. 
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo van harte welkom! Vandaag ontving ik namens de Here God, 

de God van Abraham, Izaäk en Jakob, mijn Heer en Leidsman, via 
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Zijn bode engelen twee boodschappen. Deze boodschap ga ik aan u 
voorlezen van 4 december 2014. 

 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, de Zoon van de enige God van Abraham, Izaäk en 

Jakob. Voorwaar, mijn naam is Piniach en ben een bode engel 
Gods.  

 

Voorwaar, Yeshua HaMashiach is zeer verblijd over hetgene, 
wat gij aan Hem geschonken hebt voor de Filippijnen.  

Voorwaar, de Here heeft de gulle, blijmoedige gever lief! De giften, 
die na 5 december 2014 geschonken worden, zullen gebruikt 

worden voor wat Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, zelf zal 

aangeven via Zijn geliefde profeet van de laatste dagen, Benjamin 
Cousijnsen. (En dat ben ik dus.) Het wordt dus gebruikt voor 

zending en evangelisatie, of de website, of voor de kerk Ruach, of 
om spullen te vervangen in verband met het werk van de Heer.  

 

Niet profeet Benjamin heeft het stuur in handen, maar de 
Kapitein! 

En wie is die Kapitein? 

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Hij leidt alles en spreekt 
rechtstreeks tot Zijn profeet. Ook de trouwe gevers, die tienden 

naar des Heren voorraadskamers brengen, wil Yeshua HaMashiach, 
Jezus Christus, danken, zowel voor uw trouwe, blijmoedige liefde 

en ondersteuning van deze Evangelical Endtime Machine, als wel 

uw gebeden en evangeliseren en de huiskringen. Daar is Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus, u heel erg dankbaar voor. 

 
Voorwaar, men kan zich altijd opgeven, om een huiskring te 

bezoeken. 

Meer informatie hierover vindt u op de website.  
 

Ook wil Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, de werkers van 

de laatste dagen danken voor hun trouwheid in deze 
bediening, en voor het inspreken en uitschrijven van de 

boodschappen. 
Voorwaar, als u een taal 100% beheerst, die nog niet voorkomt in 

deze bediening, en u staat voor de volle 100% achter deze 
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bediening, dan bent u van harte welkom als u wederom geboren 
Christen bent en gedoopt door onderdompeling en vrij van roken, 

of een of andere verslaving. Dan mag u zich als vrijwilliger 

aanmelden, liefst met een nieuwe pasfoto. Laat van u horen! Ook 
zangers en zangeressen zijn van harte welkom. Voorwaar, bent u 

goed in creatief of heeft u een ander talent? 
Deel het gerust tot eer van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus.  

 

Sta achter de Evangelical Endtime Machine, en stap in de 
boot van uw Kapitein en laat u varen! 

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 

 

Gevallen engelen uit de tijd van Henoch zetten 

een generatievloek in werking! 
 
Boodschap Gods: Voorwaar, dit is profetisch! De gevallen engelen 

zullen wederom vrouwen kiezen, om voor een nageslacht te zorgen! 

En informatie over de generatievloek, die zelfs tot in het 10de 
geslacht werkzaam kan zijn, in werking gezet door deze gevallen 

engelen uit de tijd van Henoch. U krijgt advies, wat u kunt doen als 
dit het geval is in uw leven! 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 5 december 2014 werd de volgende 

boodschap door een engel des Heren, woord voor woord, 
overgeleverd en meteen opgeschreven door Benjamin Cousijnsen, 

Gods profeet van de eindtijd. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Baikiki en ben 
een bode engel Gods.  

 
Voorwaar, 

 

Henoch, Hoofdstuk 6, vers 1, 2 en 3  En het gebeurde dat toen 
de mensenkinderen talrijk geworden waren, dat er aan hen in die 
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dagen mooie en bevallige dochters geboren werden. En de 
“gevallen” engelen, de kinderen van de hemel, zagen hen, 

verlangden naar hen, en zeiden tegen elkaar: 'Kom, laat ons 

vrouwen kiezen vanuit de mensenkinderen en nageslacht bij hen 
verwekken'. Tot zover. 

 
Voorwaar, dit is profetisch! 

De gevallen engelen zullen wederom vrouwen kiezen, om voor hun 

nageslacht te zorgen.  
 

Henoch, Hoofdstuk 7, vers 1 tot en met 5  En alle anderen, 
“gevallen engelen”, met hen namen zichzelf vrouwen, en ieder 

koos er een voor zich, en zij begonnen in hen te gaan en zich met 

hen te verontreinigen… 
 

Voorwaar, ik openbaar u, dat de vloek van de gevallen 
engelen vanaf toen werd overgedragen: de generatievloek!  

Vele kenmerken zijn ook nu nog in vele levens zichtbaar, dus 

werkzaam. Dit gaat door tot in het tweede, derde, vierde, en gaat 
zelfs door tot in het tiende geslacht! Voorwaar, als er tovenarij, 

moord, of overspel, of alcoholverslaving, enzovoorts, is 

voorgekomen, in uw voorgeslacht, dan zou dit ook daardoor ook nu 
nog werkzaam kunnen zijn in uw leven. U zou zelfs daardoor 

slachtoffer kunnen zijn van de gevallen engelen! Voorwaar,  
 

Henoch, Hoofdstuk 7, vers 1 vanaf: en zij… tot en met vers 5  En 

zij leerden hen tovenarij en banspreuken, en het insnijden van 
wortels, en maakten hen vertrouwd met kruiden. En zij werden 

zwanger, en zij baarden grote reuzen, wier grootte  
duizend el was; Dezen verorberden alles wat de mensen 

voortbrachten. En  

toen de mensen ze niet langer konden onderhouden, keerden de 
reuzen zich tegen 

hen en aten mensen op. En zij begonnen te zondigen… tot zover. 

 
Voorwaar, als u slachtoffer bent van uw generatievloek, zult 

u zich moeten afkeren van dit gedrag. 
God zegt dat hij de misdaden zal doorberekenen aan de kinderen. 
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Lees voor: Exodus 20, vers 5 en 6  Gij zult u voor die niet buigen, 
noch hen dienen; want Ik, de Here, uw God, ben een naijverig God, 

die de ongerechtigheid der vaderen bezoek aan de kinderen, aan 

het derde en aan het vierde geslacht van hen die Mij haten, en die 
barmhartigheid doe aan duizenden van hen die Mij liefhebben en 

mijn geboden onderhouden. 
 

Voorwaar, als u een kind van God bent en gelooft wat 

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, voor u heeft gedaan, 
dan haat u God niet en verwerpt u het gedrag, wat tegen 

God ingaat! 
Aldus is er geen vloek op u. 

 

Leviticus 26, vers 3 en 4  Indien gij in mijn inzettingen wandelt 
en mijn geboden nauwgezet in acht neemt, dan zal Ik u te rechter 

tijd uw regens geven, zodat het land zijn opbrengst geeft en het 
geboomte des velds zijn vrucht draagt. 

 

Jakobus 1, vers 14 en 15  Maar zo vaak iemand verzocht wordt, 
komt dit voort uit de zuiging en verlokking zijner eigen begeerte. 

Daarna, als die begeerte bevrucht is, baart zij zonde; en als de 

zonde volgroeid is, brengt zij de dood voort. 
 

Galaten 4, vers 4 en 5  Maar toen de volheid des tijds gekomen 
was, heeft God zijn Zoon uitgezonden, geboren uit een vrouw, 

geboren onder de wet, om hen, die onder de wet waren, vrij te 

kopen, opdat wij het recht van zonen zouden verkrijgen. 
 

Voorwaar, vreest niet! 
Gij kunt altijd tot Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, naderen. Hij 

heeft het offer gebracht en u vrijgekocht. 

 
Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld 

gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een 

ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde.  
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Voorwaar, o wee voor de achterblijvers, als de bezoekers uit 
de ruimte, de gevallen engelen, komen! 

Alles herhaalt zich. Wees Rapture ready! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en 
verdween. 

 
En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen 

 

Luister naar deze woorden van uw Koning! 
 

BOODSCHAP GODS: DE HEER YESHUA HAMASIACH, JEZUS 

CHRISTUS, SPREEKT TOT GEERT IN DEZE BOODSCHAP. LUISTER 
NAAR DEZE WOORDEN VAN UW KONING, OPDAT UW BETROUWEN 

OP DE HERE ZIJ, ONDERRICHT IK U HEDEN, JA U! 
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 8 december 2014 bracht een bode 
engel van God, woord voor woord, de volgende boodschap over aan 

eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam Sabias en ben 

een bode engel Gods. Kadosh, heilig is Yeshua HaMashiach, Jezus 
Christus!  

 
Voorwaar, Geert, heilig is uw Heer, Adonai, El Elohím, 

Baruch Haba B’Shem Adonai. 

Voorwaar, luister naar deze woorden van uw Koning! 
 

Spreuken 22, vers 19  Opdat uw betrouwen op de Here zij, 
onderricht ik u heden, ja u. 

 

Sirach 2, vers 9  Jij die ontzag hebt voor de Heer, hoop op het 
goede, op ontferming en eeuwige vreugde, want eeuwige vreugde 

is het loon dat hij je schenkt. 
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Numeri 6, vers 26  De Here verheffe zijn aangezicht over u en 
geve u vrede.  

 

Spreuken 4, vers 25  Laten uw ogen voorwaarts blikken en uw 
oogopslag rechtuit zijn. 

Spreuken 8, vers 34  Welzalig de mens die naar mij luistert, dag 
aan dag wachthoudende aan mijn deuren, bewakende de posten 

van mijn poorten. 

 
Lees voor: Sirach 37, vers 27 tot en met 28  Mijn kind, toets 

jezelf je leven lang, stel vast wat slecht voor je is, en geef daar niet 
aan toe, want niet alles is voor iedereen goed, niet iedereen schept 

in alles genoegen. 

 
Job 36, vers 5  Zie, God is geweldig, maar acht niets gering, 

geweldig is Hij in kracht van verstand. 
 

Jesaja 48, vers 17  Zo zegt de Here, uw Verlosser, de Heilige 

Israëls: Ik ben de Here, uw God, die u leert, opdat het u welga; die 
u de weg doet betreden, die gij moet gaan. 

 

Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, 
dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die 

in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.  
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en 

verdween. 
 

 
 

Velen zeggen nu: "Ik ben Jezus", en verleiden 

velen! 
 
Boodschap Gods: Geliefden, daar gij het nu van tevoren weet, 

weest op uw hoede, dat gij niet door de dwaling der zedelozen 
medegesleept, afvalt van uw eigen standvastigheid!  2 Petrus 3:17 

 

 
Volledige weergave: 
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Hallo, op 8 december 2014 bracht de bode engel Gods deze 

boodschap over aan profeet Benjamin Cousijnsen.  

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Diarmo en ben 
een bode engel Gods. 

 

Markus 13, vers 5 en 6  Jezus begon tot hen te zeggen: Ziet toe, 
dat niemand u verleide. Velen zullen komen onder mijn naam en 

zeggen: Ik ben het, en zij zullen velen verleiden. 
 

2 Korinthiërs 11, vers 3  Maar ik vrees, dat misschien, zoals de 

slang met haar sluwheid Eva verleidde, uw gedachten van de 
eenvoudige en loutere toewijding aan Christus afgetrokken zullen 

worden. 
 

2 Petrus 3, vers 17  Geliefden, daar gij het nu van tevoren weet, 

weest op uw hoede, dat gij niet, door de dwaling der zedelozen 
medegesleept, afvalt van uw eigen standvastigheid. 

 

Voorwaar, zo spreekt uw Rabboeni, Yeshua HaMashiach, 
Jezus Christus, tot u: 

Onderzoek u eens.  
 

Hebreeën 13, vers 9  Laat u niet medeslepen door allerlei 

vreemde leringen; want het is goed, dat het hart zijn vastheid vindt 
in genade en niet in spijzen: wie het hierin zochten, hebben er geen 

baat bij gevonden. 
 

Voorwaar, ik, de bode engel Gods, Diarmo, zeg u: Houd 

daarmee op, om jaren achter wind aan te jagen en niet te 
groeien! 

Voorwaar, profeet Benjamin Cousijnsen is waarlijk Gods geliefde 

eindtijdprofeet, één van de twee getuigen. Luister naar de volle 
waarheid! Voorwaar,  

 
Lees voor: 2 Timotheüs 4, vers 3 en 4  Want er komt een tijd, 

dat de mensen de gezonde leer niet meer zullen verdragen, maar 
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omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich tal van 
leraars zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen 

afkeren en zich naar de verdichtsels keren. 

 
Voorwaar, velen luisteren liever naar de leer van valse wind, 

en genieten van wat ze graag willen horen. 
Een bemoediging gaat er altijd wel in, maar niet dat men zich moet 

bekeren! 

 
Lees voor: Efeziërs 4, vers 14 tot en met 16  Dan zijn wij niet 

meer onmondig, op en neder, heen en weder geslingerd onder 
invloed van allerlei wind van leer, door het valse spel der mensen, 

in hun sluwheid, die tot dwaling verleidt, maar dan groeien wij, ons 

aan de waarheid houdende, in liefde in elk opzicht naar Hem toe, 
die het hoofd is, Christus. En aan Hem ontleent het gehele lichaam 

als een welsluitend geheel en bijeengehouden door de dienst van al 
zijn geledingen naar de kracht, die elk lid op zijn wijze oefent, deze 

groei des lichaams, om zichzelf op te bouwen in de liefde. 

Efeziërs 5, vers 1  Weest dan navolgers Gods, als geliefde kinderen. 
 

Voorwaar, ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel 

van God, en verdween. 
 

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! God zegene u 
 

 

 

Meer openbaringen Gods over de Twee 

Getuigen! 
 
BOODSCHAP GODS: U KRIJGT IN DEZE BOODSCHAP OOK EEN 

VERWIJZING NAAR TWEE EERDERE BOODSCHAPPEN, WAARIN DE 

HERE GOD, DE GOD VAN ABRAHAM, IZAÄK EN JAKOB, 
OPENBAARDE WIE ZIJN TWEE GETUIGEN ZIJN IN DE 

VERDRUKKING NA DE RAPTURE! IN DEZE BOODSCHAP WORDEN U 
ECHTER NOG MEER DETAILS GEOPENBAARD OVER DE ROL VAN DE 

TWEE GETUIGEN, O.A.: EN HET ZAL GESCHIEDEN DAT DE TWEE 

GETUIGEN VELEN ZULLEN VERBLINDEN EN STRAFFEN, SPRAK DE 
ENGEL DES HEREN, TERWIJL PROFEET BENJAMIN COUSIJNSEN (1 
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VAN DE 2 GETUIGEN!) ALLE ZINNEN, WOORD VOOR 
WOORD, METEEN NOTEERDE! 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, welkom! De volgende openbaring Gods is op 9 december 
2014 woord voor woord overgeleverd aan profeet Benjamin 

Cousijnsen, door een bode engel van God in opdracht van de Here 

God, de God van Abraham, Izaäk en Jakob. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Besan en ben 

een bode engel Gods.  

 
Voorwaar, ik openbaar u meer over de twee getuigen. 

Op 21 augustus 2014 bracht Rafaël u ook een zeer belangrijke 
boodschap, met de titel: ‘Hij is één van de Twee Getuigen!’ Luister 

beslist ook naar deze boodschap en naar de boodschap, met de 

titel: ‘De Tweede Getuige geopenbaard!’ die gebracht werd op 26 
augustus 2014. Voorwaar, Revelado maakte u veel duidelijk, onder 

andere waarom God koos om profeet Benjamin Cousijnsen terug te 

brengen in zijn lichaam, na 16 jaar coma. Voorwaar, zoals u al 
weet, komt Benjamin uit het geslacht Benjamin. In 1992, op de dag 

dat profeet Benjamin zwaar gewond raakte door een ongeluk, en in 
coma raakte voor 16 jaar, juist op die dag was het een bijzondere 

dag voor de antichrist Obama, om te gaan trouwen. Tevens was dit 

voor hem een dubbel feest, als u begrijpt wat ik bedoel! Voorwaar, 
maar de almachtige God van Abraham, Izaäk en Jakob is 

machtiger, en bracht deze ‘onheilsprofeet’ weer terug in de juiste 
tijd, de eindtijd!  

 

Voorwaar, sommigen denken, dat de grote verdrukking nog 
steeds moet komen. 

Sommigen roepen al: “Het gaat goed met de economie, kijk naar 

de procenten!” Maar men vergeet dat het schijn is, want uw 
voordeel pakt men terug: uw voordeel door middel van zorgkosten 

of belastingen.  
 

Voorwaar, ik ga het u nu vertellen. 
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Nadat de Christenen opgenomen zijn, zal de verdrukking en chaos 
erger zijn dan bij een ramp, wat u tot nu toe gezien heeft!  

 

Voorwaar, de twee getuigen komen vanuit de hemel. 
Regeringsleiders zullen samenwerken met de antichrist. En zelfs het 

leger zal worden ingezet, vanwege hun profeteren! 
 

Openbaring 11, vers 6  Dezen hebben de macht de hemel te 

sluiten, zodat er geen regen valt gedurende de dagen van hun 
profeteren; en zij hebben macht over de wateren, om die in bloed 

te veranderen en om de aarde te slaan met allerlei plagen, zo 
dikwijls zij willen. 

 

Voorwaar, vanwege de Opname, dat de Christenen 
weggenomen zijn, en de agressie op aarde, heeft de mens er 

weinig van geleerd. 
En ze voeren helse praktijken uit, erger dan voorheen! 

 

Genesis 6, vers 11 en 12  De aarde nu was verdorven voor Gods 
aangezicht, en de aarde was vol geweldenarij. En God zag de aarde 

aan, en zie, zij was verdorven, want al wat leeft had zijn weg op de 

aarde verdorven. 
Genesis 6, vers 4  De reuzen waren in die dagen op de aarde, en 

ook daarna, toen de zonen Gods tot de dochters der mensen 
kwamen, en zij hun kinderen baarden; dit zijn de geweldigen uit de 

voortijd, mannen van naam. 

 
Voorwaar, en het zal geschieden dat de twee getuigen velen 

zullen verblinden en straffen! 
 

Openbaring 11, vers 5  En indien iemand hun schade wil 

toebrengen, komt er vuur uit hun mond en het verslindt hun 
vijanden; en indien iemand hun schade wil toebrengen, moet hij zó 

de dood vinden. 

 
De twee getuigen, die gezonden zijn naar de aarde, zijn in 

het vlees te aanschouwen. 
Toch zijn ze eveneens in de hemel en in het vlees. De twee 

getuigen zullen worden overmeesterd. 
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Openbaring 11, vers 7 en 8  En wanneer zij hun getuigenis zullen 

voleindigd hebben, zal het beest, dat uit de afgrond opkomt, hun de 

oorlog aandoen en het zal hen overwinnen en hen doden. En hun 
lijk zal liggen op de straat der grote stad, die geestelijk genaamd 

wordt Sodom en Egypte, alwaar ook hun Here gekruisigd werd. 
 

Voorwaar, ze zullen niet lijden, ondanks dat ze gemarteld en 

vermoord worden door de gevallen engelen op aarde! 
 

Openbaring 11, vers 9, 10 en 11  En uit de volken en stammen 
en talen en natiën zijn er, die hun lijk zien, drie en een halve dag, 

en zij laten niet toe, dat hun lijken in een graf worden bijgezet. En 

zij, die op de aarde wonen, zijn blijde en verheugd over hen en 
zullen elkander geschenken zenden, omdat deze twee profeten hen, 

die op de aarde wonen, gepijnigd hadden. En na die drie en een 
halve dag voer een levensgeest uit God in hen, en zij gingen op hun 

voeten staan en grote vrees viel op allen, die hen aanschouwden. 

 
Voorwaar, het Elohím schip wordt zichtbaar, en ze zien de 

twee getuigen wederom schitteren! 

 
Openbaring 11, vers 12  En zij hoorden een luide stem uit de 

hemel tot hen zeggen: Klimt hierheen op! En zij klommen naar de 
hemel op in de wolk, en hun vijanden aanschouwden hen. 

 

Voorwaar, ze klimmen via een trap naar de hemel. 
En op het moment dat het Elohím schip Gods beweegt, gebeurt het 

volgende: 
 

Openbaring 11, vers 13  En te dien ure kwam er een grote 

aardbeving en een tiende deel der stad stortte in, en zevenduizend 
personen werden door de aardbeving gedood, en de overigen 

werden zeer bevreesd en gaven de God des hemels eer. 

 
Dit is heden geopenbaard! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en 
verdween. 
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Uitverkorenen Gods worden ‘heelal-wijd’ 

verzameld! 
 

OPENBARENDE BOODSCHAP GODS: VOORWAAR, ALS U 

OPENSTAAT VOOR DE BOODSCHAPPEN GODS, WAT WIJ ENGELEN 
GODS BRENGEN, DAN ZAL U ONTDEKKEN DAT YESHUA 

HAMASIACH, JEZUS CHRISTUS, DEZELFDE IS. 
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 9 december 2014 bracht een engel 

des Heren, een bode engel van God, woord voor woord de volgende 
openbarende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin 

Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Rafaël. 
 

Voorwaar, pak uw Bijbel eens en ga naar: 
 

Markus 13, vers 27  Daar staat geschreven: En dan zal Hij zijn 

engelen uitzenden en zijn uitverkorenen verzamelen uit de vier 
windstreken, van het uiterste der aarde tot het uiterste des hemels. 

 

Voorwaar, pak voor uzelf eens even een glas water, en 
ontspan u en luister aandachtig. 

Van het uiterste der aarde tot het uiterste des hemels wil heel wat 
zeggen! Dit betekent dus: niet alleen mensen van de planeet 

Aarde. Voorwaar, maar als u een hokjesdenker bent en 

structuurgebonden bent, en niet openstaat voor de nieuwe dingen 
Gods, die Hij u wil openbaren, dan heeft het geen zin om verder te 

luisteren. Voorwaar, maar als u openstaat voor de boodschappen 
Gods, wat wij engelen Gods brengen, dan zal u ontdekken dat 

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, Dezelfde is! 
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Jeremia 32, vers 27  Zie, Ik, de Here, ben de God van al wat 
leeft; zou voor Mij iets te wonderlijk zijn? 

 

Voorwaar, dit betekent dus ook: van alle planeten elders in 
de ruimte! 

Voorwaar, de engelen zullen uitgezonden worden, om ook elders, 
waar men onderwees, te verzamelen. Voorwaar, er is meer tussen 

hemel en hel! 

 
Lees voor: 1 Thessalonicenzen 4, vers 17 en 18  Daarna zullen 

wij, levenden, die achterbleven, samen met hen op de wolken in 
een oogwenk weggevoerd worden, de Here tegemoet in de lucht, 

en zó zullen wij altijd met de Here wezen. Vermaant elkander dus 

met deze woorden. 
 

Heeft u het gelezen? 
Daar stond dus: samen met hen op de wolken in een oogwenk 

weggevoerd worden! Voorwaar, dit is een getrouw woord en alle 

aanneming waard.  
 

Ook uit het dal der zielen, zullen wie Yeshua HaMashiach, 

Jezus Christus, hebben aangenomen, weggevoerd worden. 
Meer over het dal der zielen vindt u onder de titel: ‘Openbaring 

Gods: De plaats der zielen!’ en de titel: ‘De Engel des Doods vertelt 
over het dal der zielen’. Voorwaar, het is beter dat men zich 

bekeert! 

 
Job 34, vers 21 tot en met 27  Want zijn ogen gaan over des 

mensen wegen, en Hij ziet al zijn schreden; geen donkerheid is er, 
noch diepe duisternis, waarin de bedrijvers van ongerechtigheid 

zich kunnen verbergen. Want voor de mens stelt Hij geen vaste tijd 

om voor God in het gericht te verschijnen, geweldigen verbrijzelt 
Hij zonder onderzoek, en anderen stelt Hij in hun plaats. Daarom, 

Hij geeft acht op hun daden, Hij stort hen omver in de nacht, zodat 

zij verbrijzeld worden. Als goddelozen tuchtigt Hij hen, ter plaatse 
waar men het ziet, omdat zij van Hem zijn afgeweken, op geen 

zijner wegen acht hebben geslagen. 
 

Voorwaar, bekeren kan ook te laat zijn. 
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Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld 

gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een 

ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde.  

 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 
verdween. 

 
 

 

Waarom ben ik ziek, Heer? 
 

VRAAGT U ZICH AF, ‘WAAROM BEN IK ZIEK EN WORDEN ANDEREN 

WEL GENEZEN? IK BID AL JAREN!’ LUISTER, DE HEER JEZUS 
CHRISTUS GEEFT U IN DEZE BOODSCHAP IN LIEFDE MOGELIJKE 

OORZAKEN AAN, EN ZIJN ADVIES AAN U! 
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op woensdag 10 december 2014 werd de 

volgende boodschap Gods overgebracht door een engel des Heren, 
een bode engel van God, aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Lovesadai.  

 
Voorwaar, luister aandachtig! 

 
Jesaja 53, vers 3 tot en met 10  Hij was veracht en van mensen 

verlaten, een man van smarten en vertrouwd met ziekte, ja, als 

iemand, voor wie men het gelaat verbergt; hij was veracht en wij 
hebben hem niet geacht. Nochtans, onze ziekten heeft hij op zich 

genomen, en onze smarten gedragen; wij echter hielden hem voor 

een geplaagde, een door God geslagene en verdrukte. Maar om 
onze overtredingen werd hij doorboord, om onze ongerechtigheden 
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verbrijzeld; de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem, en 
door zijn striemen is ons genezing geworden. Wij allen dwaalden als 

schapen, wij wendden ons ieder naar zijn eigen weg, maar de Here 

heeft ons aller ongerechtigheid op hem doen neerkomen. Hij werd 
mishandeld, maar hij liet zich verdrukken en deed zijn mond niet 

open; als een lam dat ter slachting geleid wordt, en als een schaap 
dat stom is voor zijn scheerders, zo deed hij zijn mond niet open. 

Hij is uit verdrukking en gericht weggenomen, en wie onder zijn 

tijdgenoten bedacht, dat hij is afgesneden uit het land der 
levenden? Om de overtreding van mijn volk is de plaag op hem 

geweest. En men stelde zijn graf bij de goddelozen; bij de rijke was 
hij in zijn dood, omdat hij geen onrecht gedaan heeft en geen 

bedrog in zijn mond is geweest. Maar het behaagde de Here hem te 

verbrijzelen. Hij maakte hem ziek. Wanneer hij zichzelf ten 
schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij nakomelingen zien en een 

lang leven hebben en het voornemen des Heren zal door zijn hand 
voortgang hebben. 

 

Voorwaar, dit is wat Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, 
voor u deed! 

Ik ben een bode engel Gods en wijs u op het volgende: 

 
Mattheüs 5, vers 3 en 4  Zalig de armen van geest, want hunner 

is het Koninkrijk der hemelen. Zalig die treuren, want zij zullen 
vertroost worden. 

Mattheüs 8, vers 6 en 7  en zeide: Here, mijn knecht ligt thuis, 

verlamd, met hevige pijn. Hij zeide tot hem: Zal Ik komen en hem 
genezen? 

 
Voorwaar, sommigen worden genezen, anderen zeggen:  

“Waarom ik niet? Ik bid al jaren!” Van alles gaat er door uw 

gedachten… ‘Misschien heb ik wel te veel ernstige zonden, 
waardoor Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, mij niet kan 

genezen’. Of u denkt: ‘Hij houdt niet van mij, ik ben te slecht’, en u 

wordt zieker en zieker.  
 

Mattheüs 10, vers 1  En Hij riep zijn twaalf discipelen tot Zich en 
gaf hun macht over onreine geesten om die uit te drijven en om 

alle ziekte en alle kwaal te genezen. 
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En vers 7 en 8  Gaat en predikt en zegt: Het Koninkrijk der 
hemelen is nabijgekomen. Geneest zieken, wekt doden op, reinigt 

melaatsen, drijft boze geesten uit. Om niet hebt gij het ontvangen, 

geeft het om niet. 
 

Voorwaar, natuurlijk kunnen ernstige zonden en ongeloof in 
uw leven een halt toeroepen voor genezing. 

Wie heeft er schuld aan het feit, dat je ziek bent, of maar niet 

geneest, zelfs na een gebed? 
Na diep onderzoek weet men het soms wel. Het kan door ongezond 

leven zijn, of u kunt anderen niet vergeven, enzovoorts. Maar soms 
heeft God er een bedoeling mee, dat u ziek bent.  

 

In de eerste plaats moet u zelf voor genezing bij God 
aankloppen. 

Of u kunt ook voor u laten bidden voor herstel. Bij veel kerken is 
het ook mogelijk om ziekenzalving aan te vragen. Bij ziekenzalving 

wordt dit door de oudste van de kerk gedaan. Er wordt u een vurige 

kerk aangeraden, zoals bij een volle evangelie of pinksterkerk. Olie 
is het symbool van genezing. 

 

Psalm 104, vers 15  En wijn, die het hart des mensen verheugt, 
het aangezicht doende glanzen van olie; ja, brood, dat het hart des 

mensen versterkt. 
 

Ruth 3, vers 3  Baad u dan en zalf u en doe uw opperkleed aan en 

daal af naar de dorsvloer. Maar laat de man niets van u merken, 
voordat hij gereed is met eten en drinken. 

 
Markus 6, vers 13  En zij dreven vele boze geesten uit en zalfden 

vele zieken met olie en genazen hen. 

 
Jakobus 5, vers 13 tot en met 16  Heeft iemand onder u leed te 

dragen? Laat hij bidden. Is iemand blij te moede? Laat hij lofzingen. 

Is er iemand bij u ziek? Laat hij dan de oudsten der gemeente tot 
zich roepen, opdat zij over hem een gebed uitspreken en hem met 

olie zalven in de naam des Heren. En het gelovige gebed zal de 
lijder gezond maken, en de Here zal hem oprichten. En als hij 

zonden heeft gedaan, zal hem vergiffenis geschonken worden. 
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Belijdt daarom elkander uw zonden en bidt voor elkander, opdat gij 
genezing ontvangt. Het gebed van een rechtvaardige vermag veel, 

doordat er kracht aan verleend wordt. 

 
Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld 

gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een 
ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde.  

 
Voorwaar, op 7 mei 2013 kreeg profeet Benjamin Cousijnsen 

een bijzondere boodschap, met de titel: ‘Maak een 

zalvingsolie & leg nu de handen op uzelf!’ 
Luister ook naar deze boodschap! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 
verdween. 

 

 
 

Mijn kind, kijk daar! Gij zijt nimmermeer alleen! 
 
BEMOEDIGENDE BOODSCHAP VAN GOD: VOORWAAR, LUISTER 

AANDACHTIG, KIND VAN DE ALLERHOOGSTE, NAAR HEM DIE TOT 

U SPREEKT, YESHUA HAMASIACH, JEZUS CHRISTUS. MIJN KIND, 
KIJK DAAR... GIJ ZIJT NIMMERMEER ALLEEN! 

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op woensdag 10 december 2014, in de 

namiddag, bracht een bode engel van God de volgende boodschap 
over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.  

 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Paigiël en ben 

een bode engel Gods.  

 
Voorwaar, kadosh, heilig ben Ik.  
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Ik ben wie Ik ben! En Ik ben de Almachtige, uw Rabboeni, uw 
Meester. Voorwaar, luister aandachtig, kind van de Allerhoogste, 

naar Hem, die tot u spreekt, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. 

Voorwaar,  
 

Psalm 11, vers 4  De Here woont in zijn heilig paleis, de Here 
heeft in de hemel zijn troon; zijn ogen slaan gade, zijn blikken 

doorvorsen de mensenkinderen. 

 
Hoor aandachtig en neig uw oor! 

De bloemen vertonen zich op het veld, en de kleuren en alles, wat 
gij aanschouwt, is een genot voor uw oog, en gaat uw verstand te 

boven! En hoor, de zangtijd der engelen is aangebroken. 

 
Lukas 2, vers 13 en 14  En plotseling was er bij de engel een 

grote hemelse legermacht, die God loofde, zeggende: Ere zij God in 
den hoge, en vrede op aarde bij mensen des welbehagens. 

 

Voorwaar, een grote hemelse legermacht zult u in de hemel 
aanschouwen! 

 

Hebreeën 2, vers 14  Daar nu de kinderen aan bloed en vlees 
deel hebben, heeft ook Hij op gelijke wijze daaraan deel gekregen, 

opdat Hij door zijn dood hem, die de macht over de dood had, de 
duivel, zou onttronen. 

 

Lukas 16, vers 22  Het geschiedde, dat de arme stierf en door de 
engelen gedragen werd in Abrahams schoot. 

 
Mijn kind, uw hart trilt, en tranen rollen over je wangen. 

 

Psalm 150, vers 1 tot en met 6  Halleluja. Looft God in zijn 
heiligdom, looft Hem in zijn machtig uitspansel; looft Hem om zijn 

machtige daden, looft Hem naar zijn geweldige grootheid. Looft 

Hem met bazuingeschal, looft Hem met harp en citer, looft Hem 
met tamboerijn en reidans, looft Hem met snarenspel en fluit, looft 

Hem met klinkende cimbalen, looft Hem met schallende cimbalen. 
Alles wat adem heeft, love de Here. Halleluja. 
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Psalm 148, vers 1 tot en met 6  Halleluja. Looft de Here in de 
hemel, looft Hem in den hoge. Looft Hem, al zijn engelen, looft 

Hem, al zijn heerscharen. Looft Hem, zon en maan, looft Hem, al 

gij lichtende sterren. Looft Hem, hemel der hemelen, en gij wateren 
boven de hemel. Dat zij de naam des Heren loven, want Hij gebood 

en zij waren geschapen; Hij zette ze vast voor immer en altoos, Hij 
stelde hun een inzetting, die geen hunner overtreedt. 

Voorwaar, Mijn kind, kijk daar! 

Gij zijt nimmermeer alleen.  
 

Hooglied 2, vers 8  Hoor – mijn geliefde! Zie, daar komt hij, 
springend over de bergen, huppelend over de heuvelen. 

 

Nog mooier dan een prins, en gezeten op een wit paard! 
Vrees niet voor uzelf. Gij zijt schoon en gij ruikt naar de hemelse 

bloemen des velds! 
 

Hooglied 6, vers 3  Van mijn geliefde ben ik en van mij is mijn 

geliefde, die te midden der leliën weidt.  
 

Voorwaar, aanschouw ook in de hemel uw zielemaatje. 

 
Spreuken 24, vers 14  Erken, dat de wijsheid zó is voor uw ziel. 

Als gij haar gevonden hebt, dan is er toekomst en uw verwachting 
wordt niet afgesneden. 

 

Voorwaar,  
 

Johannes 14, vers 1 tot en met 4  Uw hart worde niet ontroerd; 
gij gelooft in God, gelooft ook in Mij. In het huis mijns Vaders zijn 

vele woningen – anders zou Ik het u gezegd hebben – want Ik ga 

heen om u plaats te bereiden; en wanneer Ik heengegaan ben en u 
plaats bereid heb, kom Ik weder en zal u tot Mij nemen, opdat ook 

gij zijn moogt, waar Ik ben. En waar Ik heenga, daarheen weet gij 

de weg. 
 

Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, 
dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die 

in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. 
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Galaten 5, vers 22  Maar de vrucht van de Geest is liefde, 

blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, 

trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. 
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en 
verdween. 

 

 
 

Heilige Geest spelers! 
 
BOODSCHAP GODS: VOORWAAR, ER STAAT GESCHREVEN: VOLG 

HUN GELOOF NA. MAAR ALS MEN GEBONDEN IS, EN MEN SPEELT 
ZELF VOOR HEILIGE GEEST, ZOALS DE SCHIJNHEILIGE PAUS 

FRANCISCUS, DIE ÉÉN WERELDRELIGIE WIL, DAN ZIJT GIJ GELIJK 

AAN HEM! 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 11 december 2014 bracht een bode 

engel van God, woord voor woord, de volgende boodschap over aan 
eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen, namens de Here God, de God 

van Abraham, Izaäk en Jakob. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, ik ben de bode engel Gods.  
 

Voorwaar, waar leidt gij uw schapen naartoe? 

Sommige leiders hebben zich een juk laten opleggen door satan! 
 

Galaten 5, vers 1  Opdat wij waarlijk vrij zouden zijn, heeft 
Christus ons vrijgemaakt. Houdt dus stand en laat u niet weder een 

slavenjuk opleggen. 

En vers 7 tot en met 9  Gij liept goed. Wie is u in de weg gekomen, 
dat gij aan de waarheid niet meer gehoorzaamt? Die overreding 

kwam niet van Hem, die u roept. Een weinig zuurdeeg maakt het 

gehele deeg zuur. 
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Voorwaar, gij hebt uw oordeel al klaar naar anderen. 
En dit moet zo, en dat moet weer zo in uw kerk! 

 

Galaten 5, vers 16 tot en met 18  Dit bedoel ik: wandelt door de 
Geest en voldoet niet aan het begeren van het vlees. Want het 

begeren van het vlees gaat in tegen de Geest en dat van de Geest 
tegen het vlees – want deze staan tegenover elkander – zodat gij 

niet doet wat gij maar wenst. Indien gij u echter door de Geest laat 

leiden, dan zijt gij niet onder de wet. 
En vers 24 tot en met 26  Want wie Christus Jezus toebehoren, 

hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. 
Indien wij door de Geest leven, laten wij ook door de Geest het 

spoor houden. Wij moeten niet praalziek zijn, elkander tartend, 

elkander benijdend. 
 

Voorwaar, mijn naam is Remascha, die u aanspreekt in de 
almachtige naam van de Allerhoogste, Yeshua HaMashiach, 

Jezus Christus! 

Voorwaar, ik heb duidelijk gesproken. Waar is uw Heilige Geest? 
Miljoenen van uw soort beweren de kerk te leiden door de Heilige 

Geest, en Christen te zijn! 

 
Romeinen 8, vers 9  Gij daarentegen zijt niet in het vlees, maar 

in de Geest, althans, indien de Geest Gods in u woont. Indien 
iemand echter de Geest van Christus niet heeft, die behoort Hem 

niet toe. 

 
Voorwaar,  

 
Er staat geschreven in Hebreeën 13, vers 7  Houdt uw 

voorgangers in gedachtenis, die het woord Gods tot u hebben 

gesproken; let op het einde van hun wandel en volgt hun geloof na. 
 

Voorwaar, er staat geschreven: volg hun geloof na. 

Maar als men gebonden is, en men speelt zelf voor Heilige Geest, 
zoals de schijnheilige paus Franciscus, die één wereldreligie wil, 

voorwaar, dan zijt gij gelijk aan hem! Voorwaar, als gij waarlijk de 
Heilige Geest verstaat, en de Heilige Geest Gods in u is, dan weet 

u, dat profeet Benjamin Cousijnsen Gods ware eindtijdprofeet is, en 
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dat alles van God komt. Maar vanwege het slavenjuk en 
eigenbelang, en het eigen regels trekken, zijn velen aan God 

ongehoorzaam! Vele kerkleiders hebben door ongehoorzaamheid 

aan God velen meegetrokken op hun verkeerde weg. 
 

Mattheüs 23, vers 12 tot en met 14  Al wie zichzelf zal 
verhogen, zal vernederd worden en al wie zichzelf zal vernederen, 

zal verhoogd worden. Maar wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, 

gij huichelaars, want gij sluit het Koninkrijk der hemelen toe voor 
de mensen. Immers, gij gaat er niet binnen en die trachten binnen 

te gaan, laat gij niet toe daarin te komen. Wee u, schriftgeleerden 
en Farizeeën, gij huichelaars, want gij eet de huizen der weduwen 

op, terwijl gij voor de schijn lange gebeden uitspreekt. Daarom zult 

gij zwaarder oordeel ontvangen. 
En vers 24 tot en met 27  Dit moest men doen en het andere niet 

nalaten. Gij blinde wegwijzers, die de mug uitzift, maar de kameel 
doorzwelgt. Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, gij huichelaars, 

want gij reinigt de buitenzijde van de beker en van de schotel, 

maar van binnen zijn zij vol roof en onmatigheid. Gij blinde 
Farizeeër, reinig eerst de inhoud van de beker; dan zal hij ook van 

buiten rein worden. Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, gij 

huichelaars, want gij gelijkt op gewitte graven, die van buiten wel 
schoon schijnen, maar van binnen vol zijn van doodsbeenderen en 

allerlei onreinheid. 
En vers 33 en 34  Slangen, adderengebroed, hoe zult gij ontkomen 

aan het oordeel der hel? Daarom, zie, Ik zend tot u profeten en 

wijzen en schriftgeleerden. Van hen zult gij sommigen doden en 
kruisigen en van hen zult gij anderen geselen in uw synagogen en 

vervolgen van stad tot stad. 
 

Voorwaar, bekeer u! 

Wee u, luistert naar de Heilige Geest. Ontkomt aan de hel! Wie niet 
wil horen, gaat verloren.  

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en 

verdween. 
 

 
 

Ook u die luistert mag hieraan meedoen! 
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BOODSCHAP GODS: DEEL DIT WAAR DAN OOK, ZELFS IN DE 

KERK! 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom bij de Evangelical Endtime Machine. Mijn 
naam is profeet Benjamin Cousijnsen. Op 11 december 2014 kreeg 

ik de volgende boodschap van een bode engel Gods, die ik graag 

met u wil delen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Rafaël en ik 

ben een bode engel Gods.  

 
Voorwaar, de Heer zelf, uw Rabboeni, uw Meester, Adonai, 

de Koning der koningen, wil u danken voor de steun aan de 
Filippijnen. 

Voorwaar, en ook dankt Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, u voor 

het werk van de Heer in deze ministry. 
 

Voorwaar, donderdag zijn de werkers van de laatste dagen, 

en Benjamin en Marta, weer live, net zoals de komende 
donderdagen. 

Deel dit, waar dan ook, zelfs in uw kerk!  
 

Voorwaar, elke werker krijgt 5 Evangelical Endtime Machine 

stickers. 
Het is de bedoeling om het op een plek te plakken, waar veel 

mensen komen. Denk aan de bushalte, lantaarnpaal, enzovoorts. 
Ook u die luistert mag hieraan meedoen! U kunt zich opgeven 

daarvoor. Deze actie telt voor één maand. Voorwaar,  

 
Markus 10, vers 45  Want ook de Zoon des mensen is niet 

gekomen om Zich te laten dienen, maar om te dienen en zijn leven 

te geven als losprijs voor velen. 
 

Voorwaar, Hij gaf Zijn leven, en maakte de relatie weer goed 
aan het kruis van Golgotha! 
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En Hij stond op uit de dood! Wie in Hem gelooft, zal eeuwig leven 
ontvangen.  

 

Voorwaar, misschien hebt u een leegte in uw hart en in uw 
ziel. 

Maar Yeshua HaMashiach, Jezus Christus - misschien kent u Hem 
niet – wil deze leegte vullen! Hij wil een relatie met u aan. Daarvoor 

is Hij naar het kruis gegaan, om de relatie te herstellen met u en 

God, zodat u eeuwig leven ontvangt. Laat het nu zó zijn: dien de 
Here met heel uw hart en ziel, en gehoorzaam de Heilige Geest!  

 
Misschien hebt u nog zonden in uw leven, of u voelt zich 

alleen. 

Yeshua HaMashiach wil uw zonden vergeven! En Hij zegt u, ook 
vandaag: Werp het in de diepte van de zee, en kijk niet meer om! 

Maar volg Mij en dien Mij en geloof in Mij, want Ik ben wie Ik ben. 
Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Volg Mij, zegt Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus, aan u. En zie niet meer om naar de 

zonden, maar vraag om vergeving. Kom naar Mij, zegt Jezus. Kom 
naar Mij! Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, zegt dit tegen u.  

Voorwaar, sprak de bode engel Gods, ik ga nu, Ruacha, Yeshu, 

Shalom!  
 

 
 

Ik ben wie Ik ben en dit is de juiste tijd! 
 
BOODSCHAP GODS: DE HEER JEZUS CHRISTUS, YESHUA 

HAMASIACH, BRACHT DEZE BOODSCHAP ZELF WOORD VOOR 

WOORD OVER AAN ZIJN EENVOUDIGE EINDTIJDPROFEET, 
BENJAMIN COUSIJNSEN, EN SPRAK TEN SLOTTE: VERBAAST U DAN 

NIET OVER DE BOODSCHAPPEN. IK BEN WIE IK BEN EN DIT IS DE 
JUISTE TIJD! PROFEET BENJAMIN, GA UW BED MAAR WEER IN. 

DEEL DEZE BOODSCHAP, IK LEEF! 

 
 

Volledige weergave: 
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Hallo, van harte welkom! Op 12 december 2014 bracht de Here 
Jezus Christus, Yeshua HaMashiach, woord voor woord zelf de 

volgende boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom, Benjamin! Word wakker. Sta op en volg Mij. 

“Droom ik?”  
Nee, dit is realiteit. Vrees niet, vrede zij u! Ik ben uw Rabboeni en 

ben gekomen in de naam van de Vader, de God van Abraham en 

Izaäk en Jakob. Benjamin, zie Mijn handen en mijn zijde. Ik ben 
Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, zie ook op Mijn dij. 

Zo staat ook geschreven in: 
 

Openbaring 19, vers 16  En Hij heeft op zijn kleed en op zijn dij 

geschreven de naam: Koning der koningen en Here der heren. 
 

Ik, Benjamin, wilde mij neerbuigen voor de Heer, maar de 
Heer sprak: 

Nee, werp u niet neder voor Mijn voeten, maar volg Mij. 

“En Marta dan?” 
Maar de Heer zei: Kijk eens naar haar gezicht. Wat kijkt ze toch 

lief. En dit is nu Mijn kind! Dit is nog niet de Opname, hoor. Ik 

bracht haar in een diepe slaap. Ik bekijk Mijn kinderen wel eens, als 
ze slapen. Oh, zo schattig en zo lief! Maar bij sommigen denk Ik: 

Het is beter dat dit kind blijft slapen! 
Ik vroeg: “Hoe bedoelt u?” 

Bij sommigen geschiedt het, dat wanneer men net ontwaakt, men 

ontploft als een tijdbom! Men vergeet wel eens, dat God, Mijn 
Vader, de levensadem blies in de neus. 

 
Genesis 2, vers 7  Toen formeerde de Here God de mens van stof 

uit de aardbodem en blies de levensadem in zijn neus; alzo werd de 

mens tot een levend wezen. 
 

Hij gaf dus ieder mens, uit stof van de aardboden, de adem! 

De leeftijd zegt niets. Opdat een ieder, die in Mij gelooft, niet 
verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Adam leefde 930 jaar, en 

Noach zelfs 950 jaar. De beslissing is bij God. Denk aan een 
opwind-wekker. Draai je de wekker niet op, staat de wekker stil. Zo 
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doet God het ook en beslist ook, wanneer Hij wil, dat de 
levensadem uit de mens komt en op aarde stopt. 

 

Johannes 2, vers 25  En omdat het voor Hem niet nodig was, dat 
iemand van de mens getuigde; want Hij wist zelf, wat in de mens 

was. 
 

Ik, Benjamin, vroeg: “Dus we mogen dankbaar zijn, dat we 

ook weer wakker worden ’s ochtends?” 
Niet alleen ’s ochtends, maar voor eeuwig. Er is zoveel meer om 

dankbaar voor te zijn! 
 

Johannes 7, vers 37 en 38  En op de laatste, de grote dag van 

het feest, stond Jezus en riep, zeggende: Indien iemand dorst 
heeft, hij kome tot Mij en drinke! Wie in Mij gelooft, gelijk de Schrift 

zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. 
 

Voorwaar, gij die luistert, hoor aandachtig! 

 
Johannes 12, vers 35  Jezus dan zeide tot hen: Nog een korte tijd 

is het licht onder u. Wandelt, terwijl gij het licht hebt, opdat de 

duisternis u niet overvalle; en wie in de duisternis wandelt, weet 
niet, waar hij heengaat. 

Johannes 17, vers 20  En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook 
voor hen, die door hun woord in Mij geloven. 

 

Voorwaar, profeet Benjamin Cousijnsen, men is verbaasd 
over de boodschappen, die Ik u breng via de engelen. 

Toch is dit Mijn antwoord: 
 

Johannes 21, vers 25  Er zijn echter nog vele andere dingen, die 

Jezus gedaan heeft; indien deze één voor één beschreven werden, 
dan zou, naar ik meen, de wereld zelf de boeken, die geschreven 

werden, niet kunnen bevatten. 

 
Voorwaar, verbaast u dan niet over de boodschappen. 

Ik ben wie Ik ben, en dit is de juiste tijd!  
Profeet Benjamin, ga uw bed maar weer in. Deel deze boodschap. 

Ik leef! 
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Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de Here Jezus Christus, Yeshua 
HaMashiach, en verdween. 

 

 
 

Profetische openbaring Gods voor Israël! 
 
Boodschap Gods: Voorwaar, Israël, maar ook u die luistert. Zijt gij 

nu ook gestrest en opgejaagd, en ziet u het soms niet meer zitten? 
Luister dan aandachtig! 

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, welkom! Op 12 december 2014 bracht een bode engel van 

God de volgende openbarende, profetische boodschap voor Israël 

over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, ik ben de bode engel Gods.  

 

Voorwaar, laten dit uw woorden zijn, Israël! 
 

Psalm 25, vers 4 en 5  Here, maak mij uw wegen bekend, leer 

mij uw paden, leid mij in uw waarheid en leer mij, want Gij zijt de 
God mijns heils, U verwacht ik de ganse dag. 

 
Kadosh, heilig is Yeshua HaMashiach, Jezus Christus! 

 

Wijsheid 4, vers 20  Vol angst zullen zij verschijnen wanneer de 
rekening van hun overtredingen wordt opgemaakt; hun 

misdragingen zullen tegen hen getuigen en hen beschuldigen. 
 

Voorwaar, Israël, er is veel stress onder u, dat velen, jong 

en oud, in een zenuwcrisis en wanhoop drijft. 
Ik openbaar u, dat een terreurgroep van Hamas een aanslag zal 

plegen, waardoor velen opgejaagd zullen worden, Israël! Voorwaar, 

velen zullen rennen en haasten door deze gebeurtenissen. Rustige 
Joden, die geen stress hebben en die rustig kunnen slapen, zonder 
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opgeschrikt te worden door een raket, of de wanhoop niet nabij 
zullen zijn, zal ondenkbaar zijn. Ook drugs en alcohol, of 

kalmeringsmiddelen, zullen de problemen niet kunnen oplossen!  

 
Voorwaar, Israël, maar ook u die luistert! 

Zijt gij nu ook gestrest en opgejaagd, en ziet u het soms niet meer 
zitten? 

Luister dan aandachtig. Voorwaar, mijn naam is Baiheracha, en zeg 

u: Wie niet op Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, vertrouwt, heeft 
heel wat te vrezen! Wie niet door het Bloed van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus, van zijn persoonlijke zonden gereinigd 
is en bevrijd is, zal nimmer ware rust vinden, tenzij men zich 

bekeert! Ware rust en vrede is alleen in Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus, te vinden. Daarvoor kwam Hij, Gods Zoon, die Zijn leven 
gegeven heeft aan het kruis op Golgotha. Hij stond op uit de dood, 

en Zijn Bloed reinigt u van alle zonden! Allen, die in de Here Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus, geloven, hebben rust en vrede. 

 

Mattheüs 11, vers 28 tot en met 30  Komt tot Mij, allen, die 
vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven; neemt mijn juk op u 

en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en 

gij zult rust vinden voor uw zielen; want mijn juk is zacht en mijn 
last is licht. 

 
Klaagliederen 3, vers 57  Gij zijt nabij ten dage, dat ik U 

aanroep, Gij zegt: Vrees niet. 

 
Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld 

gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een 
ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde.  

 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en 
verdween. 
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Het was een hel op aarde en God had een plan! 
 

DE VOLGENDE OPENBARINGEN VAN GOD, ONTHULD IN DEZE 

BOODSCHAP, ZIJN VOORAFGEGAAN AAN DE DUISTERNIS, DIE ‘IN 
DEN BEGINNE’ OP DE AARDE LAG. HET WAS EEN HEL OP AARDE EN 

GOD HAD EEN PLAN! 

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 15 december 2014 bracht een bode 

engel van God, woord voor woord, de volgende boodschap van God 
over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare, almachtige naam van 

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, El Elohím, uw Rabboeni, de 

levende Heer, Adonai. Kadosh, heilig is Hij, Yeshua HaMashiach, 
Jezus Christus! Voorwaar, mijn naam is Rafaël.  

 
Heden wordt aan u wederom door profeet Benjamin 

Cousijnsen, Gods eindtijdprofeet en dienstknecht, het 

volgende geopenbaard. 
Ik ben de bode engel Gods, Rafaël, en zeg u: De sluier wordt 

geopend! Voorwaar, profeet Benjamin, God vertelt en toont u: 

 
Genesis 1, vers 2  De aarde nu was woest en ledig, en duisternis 

lag op de vloed… tot zover. 
 

Voorwaar, aan de duisternis, die op aarde lag, geen heel wat 

vooraf! 
Namelijk, dat er op de aarde in de duisternis ook gevallen engelen 

waren, die in de duisternis waren. Ze waren goddeloos en waren 
van God afgeweken, en waren trots en hoogmoedig, en hadden 

vele overtredingen begaan. Ze waren uit de hemel geworpen. Ze 

leefden op aarde en konden niet tegen het licht. Ze waren zoals 
vleermuizen, en hadden evenals hen messcherpe tanden. Ze 

dronken bloed, dat ze dronken van helwezens. God zag, dat het 

niet goed was, en dat de aarde verdorven was en duister. Het was 
een hel op aarde! 
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Jeremia 32, vers 17  Ach, Here Here, zie, Gij hebt de hemel en de 

aarde gemaakt door uw grote kracht en uw uitgestrekte arm; niets 

zou te wonderlijk zijn voor U. 
 

En God had een plan. 
 

Genesis 1, vers 3 en 4  En God zeide: Er zij licht; en er was licht. 

En God zag, dat het licht goed was, en God maakte scheiding 
tussen het licht en de duisternis. 

 
Voorwaar, God was aan het werk, en deze engelen kwamen 

om.  

God zweefde door de duisternis en strekte Zijn armen uit, en 
ploegde de grond en wierp alles op zijn kop! Dit deed God met zeer 

grote kracht! 
 

Genesis 1, vers 5 tot en met 7  En God noemde het licht dag, en 

de duisternis noemde Hij nacht. Toen was het avond geweest en 
het was morgen geweest: de eerste dag. En God zeide: Daar zij 

een uitspansel in het midden der wateren, en dit make scheiding 

tussen wateren en wateren. En God maakte het uitspansel en Hij 
scheidde de wateren die onder het uitspansel waren, van de 

wateren die boven het uitspansel waren; en het was alzo. 
 

Henoch, Hoofdstuk 2 tot en met Hoofdstuk 5, vers 1 tot en 

met 4  Aanschouw toch alle hemellichamen, hoe zij hun baan niet 
veranderen, en de hemellichten, hoe zij alle in hun eigen volgorde 

opkomen en ondergaan overeenkomstig hun seizoen, en de hen 
toegewezen plaats niet overschrijden. Bezie toch de aarde, en 

schenk aandacht aan de dingen die daarop plaatsvinden van het 

eerste tot het laatste, hoe bestendig ze zijn, hoe geen van de 
dingen op aarde veranderen, maar zich als Gods werken betonen. 

Neem in de zomer en winter waar hoe de hele aarde met water 

verzadigd wordt, en wolken dauw en regen over haar komen.  
Aanschouw en zie hoe in de winter alle bomen schijnen te zijn 

verdord en al hun bladeren hebben laten vallen, behalve een 
veertiental bomen, die hun bladerdak niet verliezen maar het oude 

bladerdak twee tot drie jaar behouden, totdat het nieuwe komt.  
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En nogmaals, aanschouw toch hoe in de zomerdagen de zon recht 
boven de aarde staat, en gij de schaduw en een heenkomen voor 

de hitte van de zon zoekt. En de aarde eveneens blakert van de 

gloeiende hitte, en gij de aarde of een rots niet betreden kunt 
vanwege haar hitte.  

Aanschouw toch hoe de bomen zich met groene bladeren bedekken 
en vrucht dragen; waarvan gij getuigenis aflegt en ten aanzien van 

al Zijn werken weet en erkent dat Hij die voor eeuwig leeft ze zo 

gemaakt heeft. En al Zijn werken blijven zo jaar in jaar uit voor 
altijd doorgaan, en alle taken die ze voor Hem tot stand brengen, 

en hun taken veranderen niet, maar zoals God het verordend heeft, 
zo wordt het gedaan. En zie hoe de zee en de rivieren op eenzelfde 

manier de taken, die door Hem aan hen geboden zijn, voltooien en 

niet wijzigen. Maar gij, gij zijt niet standvastig geweest, noch hebt 
gij de geboden van de Heer opgevolgd. Maar gij hebt u afgekeerd 

en trotse en vermetele woorden gesproken, met uw onreine 
monden, en tegen zijn grootsheid. Oh, gij verstokten van hart, gij 

zult geen vrede vinden. 

 
Genesis 1, vers 9  En God zeide: Dat de wateren onder de hemel 

op één plaats samenvloeien en het droge te voorschijn kome; en 

het was alzo. 
 

Voorwaar, ongehoorzaamheid brengt u van God af! 
Ook satan was er de oorzaak van, dat vele engelen overtredingen 

hadden begaan, totdat hij eruit geworpen werd, samen met zijn 

aanbidders! 
 

Jesaja 14, vers 11 tot en met 16  Uw trots is in het dodenrijk 
neergeworpen, de klank uwer harpen; het gewormte ligt onder u 

gespreid en maden zijn uw bedekking. Hoe zijt gij uit de hemel 

gevallen, gij morgenster, zoon des dageraads; hoe zijt gij ter aarde 
geveld, overweldiger der volken! En gij overlegdet nog wel: Ik zal 

ten hemel opstijgen, boven de sterren Gods mijn troon oprichten en 

zetelen op de berg der samenkomst ver in het noorden; ik wil 
opstijgen boven de hoogten der wolken, mij aan de Allerhoogste 

gelijkstellen. Integendeel, in het dodenrijk wordt gij neergeworpen, 
in het diepste der groeve. Wie u zien, beschouwen u, letten op u: Is 
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dit de man, die de aarde deed sidderen, die koninkrijken deed 
beven. 

 

Voorwaar, dit is u heden geopenbaard. 
Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en 

verdween. 
 

 

 

Koester geen doodsverlangen of klaagzang! 
 

BOODSCHAP GODS MET GESCHRIFTEN, DIE LATEN HOREN HOE 
MENSEN HUN BEKLAG DEDEN, TOEN MAAR OOK NU, EN ZELFS EEN 

DOODSVERLANGEN KUNNEN KOESTEREN EN UITSPREKEN. MAAR... 
HOE GROOT IS UW GELOOF IN HEM? 

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Deze boodschap is gebracht op maandag 

15 december 2014 door een engel des Heren aan eindtijdprofeet 

Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Rafaël en ben 
een bode engel Gods. Voorwaar, luister aandachtig. 

 
Welke gedachten zijn er in u? 

 

Psalm 22, vers 7 en 8  Maar ik ben een worm en geen man “of 
vrouw”, een smaad voor de mensen en veracht door het volk. 

Allen die mij zien, bespotten mij, zij steken de lip uit, zij schudden 
het hoofd. 

Psalm 23, vers 1  De Here is mijn herder, mij ontbreekt niets. 

 
Voorwaar, of misschien toch wel iets? 

 

Job 7, vers 13 tot en met 16  Wanneer ik denk: Mijn bed zal mij 
troost brengen, mijn legerstede mijn klacht verlichten, dan 
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verschrikt Gij mij door dromen en beangstigt mij door gezichten, 
zodat ik verworging verkies, de dood boven mijn smarten. Ik ben 

het moe, ik blijf toch niet altijd leven! Laat van mij af, want mijn 

dagen zijn een ademtocht. 
 

Voorwaar, sommigen hebben al hun begraafplaats betaald 
voor enkele jaren. 

En zelfs hun naam staat al op de steen! 

 
Job 10, vers 4 tot en met 5  Hebt Gij dan vleselijke ogen, ziet Gij 

zoals stervelingen zien? Zijn uw dagen als die van een sterveling, 
uw jaren als de dagen van een man “of vrouw”? 

 

Voorwaar, zo spreekt de Heer Yeshua HaMashiach, Jezus 
Christus: 

 
Job 13, vers 1 en 2  Zie, alles heeft mijn oog gezien, mijn oor 

gehoord en in zich opgenomen. Wat gij weet, weet ik ook, ik doe 

voor u niet onder. 
 

Romeinen 12, vers 2  En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, 

maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat 
gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige 

en volkomene. 
Romeinen 12, vers 14 tot en met 18  Zegent wie u vervolgen, 

zegent en vervloekt niet. Weest blijde met de blijden, weent met de 

wenenden. Weest onderling eensgezind, niet zinnende op hoge 
dingen, maar voegt u in het eenvoudige. Weest niet eigenwijs. 

Vergeldt niemand kwaad met kwaad; hebt het goede voor met alle 
mensen. Houdt zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, vrede 

met alle mensen. 

 
Voorwaar, geloof niet elke droom, en vrees niet! 

 

1 Korinthiërs 3, vers 16 en 17  Weet gij niet, dat gij Gods tempel 
zijt en dat de Geest Gods in u woont? Zo iemand Gods tempel 

schendt, God zal hem schenden. Want de tempel Gods, en dat zijt 
gij, is heilig! 
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En vers 18 en 19  Laat niemand zichzelf misleiden! Indien iemand 
onder u meent wijs te zijn in deze tijd, hij worde dwaas, om wijs te 

worden. Want de wijsheid dezer wereld is dwaasheid voor God. 

Want er staat geschreven: Die de wijzen vangt in hun sluwheid. 
 

Psalm 31, vers 5 en 6  Gij zult mij trekken uit het net dat men 
voor mij had verborgen, want Gij zijt mijn veste. In uw hand beveel 

ik mijn geest; Gij verlost mij, Here, getrouwe God. 

En vers 8 tot en met 9  Ik wil juichen en mij verheugen over uw 
goedertierenheid, daar Gij acht hebt geslagen op mijn ellende, hebt 

geweten van de benauwdheden mijner ziel. Gij toch hebt mij aan 
de vijand niet prijsgegeven, Gij hebt mijn voeten in de ruimte doen 

staan. 

Psalm 28, vers 7  De Here is mijn kracht en mijn schild; op Hem 
vertrouwde mijn hart en ik werd geholpen. Daarom juicht mijn hart 

en loof ik Hem met mijn lied. 
 

Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld 

gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een 
ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde.  

 
Voorwaar, vertrouw op Yeshua HaMashiach, Jezus Christus! 

Hoe groot is uw geloof in Hem? 

 
Markus 6, vers 5 en 6  En Hij kon daar geen enkele kracht doen; 

alleen genas Hij enige zieken door handoplegging. En Hij 
verwonderde Zich over hun ongeloof. En Hij ging de omliggende 

dorpen rond en leerde. 

 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en 

verdween. 
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Profetische waarschuwing Gods: Vele landen 

zijn reeds getroffen; hoor welke aan de beurt 
komen! 
 

BOODSCHAP GODS: ALLE LANDEN HEB IK AL BEZOCHT EN 
GEWAARSCHUWD, SPRAK DE BODE ENGEL GODS. NIET ALLEEN 

WORDEN DE LANDEN GENOEMD, DIE TE MAKEN GAAN KRIJGEN 
MET AANSLAGEN VAN BUITENAF, MAAR OOK WORDEN DE LANDEN 

GENOEMD, WAAR DE ENGEL GODS ‘DONDER’ ZAL MOETEN 

TOESLAAN, VANWEGE ONGEHOORZAAMHEID AAN GOD. VERDER 
GEEFT DE ENGEL GODS ‘DONDER’ OPNIEUW EEN GEDETAILLEERDE 

BESCHRIJVING VAN ZICHZELF, VOOR HEN DIE HET NOG NIET 
WETEN, OF GELEZEN HEBBEN IN HET BOEK ‘RUACHA, YESHU, 

SHALOM!’, MAAR ZEGT OOK METEEN: MIJN KRACHT IS VAN GOD, 

EN NIET UIT TE DRUKKEN, OMDAT HET GODS KRACHT IS. DE 
ALMACHTIGE HERE GOD SPREEKT! U HOORT WIE HIJ IS, VIA ZIJN 

GESCHRIFTEN; DUIDELIJKER KAN NIET. DE WERELD IS 

GEWAARSCHUWD DOOR HEM! 
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Op 16 december 2014 werd deze 
boodschap Gods overgebracht door een engel des Heren aan 

eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus.  
 

Voorwaar, sommigen vragen zich af, hoe ik, de bode engel 

Gods, Donder, eruit zie. 
Als gij het boek ‘RUACHA, YESHU, SHALOM!’ gekocht had, dan had 

u het geweten! Ik zie er in ieder geval beter uit dan Benjamin, 
hahahaaa. Ik draag een gouden kraag van onbetaalbare waarde, en 

om mijn polsen draag ik een polsband met zeer kostbare 

edelstenen in verschillende kleuren. Eén steentje heeft al de waarde 
van heel New York! En mijn naam staat in het Oud-Aramees op de 

polsbanden beschreven: Donderrr. Ik draag lang haar, tot over mijn 
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schouders, en heb blond haar en ik ben 2 meter 50 lang. Wij 
engelen kunnen onze lengte ook aanpassen, en ik ben nu op dit 

moment 1 meter 80. Gij kunt mijn hemelse lichaam beschrijven als 

een soort body builder, maar mijn kracht is puur hemels en van 
God! Ook is mijn kracht niet uit te drukken, omdat het Gods kracht 

is! Verder draag ik, Donder, een brede bandriem, die ook weer 
prachtig bewerkt is. Mijn tuniek is wit, geplooid tot over mijn 

knieën. En nu de beschrijving van profeet Benjamin, hahaha… 

grapje.  
 

Voorwaar, Indonesië, Korea, China, Australië, Mexico, 
Duitsland en Rusland, alle landen heb ik al bezocht en 

gewaarschuwd! 

Voorwaar, ik Donder zeg u: Australië, Italië, Groot-Brittannië, 
Verenigde Staten en Duitsland, Israël, Korea en China, Indonesië, 

India, Mexico en Nederland, zal kennismaken met aanslagen van 
buitenaf. Maar ook ik, Donder, zal moeten toeslaan, vanwege 

ongehoorzaamheid aan God! 

 
Jesaja 45, vers 5 en 6  Ik ben de Here en er is geen ander; 

buiten Mij is er geen God. Ik gordde u, hoewel gij Mij niet kendet, 

opdat men het wete waar de zon opgaat en waar zij ondergaat, dat 
er buiten Mij niemand is; Ik ben de Here, en er is geen ander. 

En vers 22  Wendt u tot Mij en laat u verlossen, alle einden der 
aarde, want Ik ben God en niemand meer. 

Jesaja 46, vers 5  Met wie wilt gij Mij vergelijken en gelijkstellen, 

aan wie Mij gelijk achten, dat wij elkander zouden gelijk zijn? 
En vers 8 tot en met 10  Denkt hieraan en vermant u; gij 

overtreders, neemt het ter harte. Denkt aan hetgeen vroeger, 
vanouds, gebeurde; Ik immers ben God, en er is geen ander, God, 

en niemand is Mij gelijk; Ik, die van den beginne de afloop 

verkondig en vanouds wat nog niet geschied is; die zeg: Mijn 
raadsbesluit zal volbracht worden en Ik zal al mijn welbehagen 

doen. 

Jesaja 48, vers 16  Nadert tot Mij, hoort dit: Van de aanvang af heb 
Ik niet in het verborgene gesproken; ten tijde dat het geschiedt, 

ben Ik daar. En nu heeft de Here Here mij met zijn Geest 
gezonden. 
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Voorwaar, open uw oren, en bekeer u nu het nog kan! 
 

Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld 

gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een 
ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde.  

 
Voorwaar, bezoek ook eens de Shop in de website. 

Het boek is nu afgeprijsd voor 40 euro. 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en 

verdween. 

Benjamin zag dat ze vielen! 
 

BOODSCHAP GODS: DEZE BOODSCHAP GAAT OVER HET VALLEN 

IN DE GEEST. WAT IS ECHT VALLEN IN DE GEEST, EN WAT NIET? 
SPREEKT DE BIJBEL HIEROVER? AAN DE HAND VAN EEN 

GEBEURTENIS IN BENJAMINS LEVEN BRENGT DE BODE ENGEL 
GODS, LOVESADAI, INFORMATIE HIEROVER OP BIJBELGETROUWE 

WIJZE, EN LEEST U MEER IN DE BIJBEL OVER HET ‘VALLEN IN DE 

GEEST’, DAT VOORKWAM MET VERSCHILLENDE REDENEN. LEES 
MEE EN ONDERZOEK HET ZELF! 

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 16 december 2014 werd deze 

boodschap overgebracht door een bode engel van God, namens de 

God van Abraham, Izaäk en Jakob, aan eindtijdprofeet Benjamin 
Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Lovesadai en 

ben een bode engel Gods.  
 

Voorwaar,  
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Exodus 22, vers 20  Wie aan de goden offert, behalve aan de 
Here alleen, zal met de ban geslagen worden. 

 

Sommigen geven zich over aan God, en laten zich door Hem 
leiden, wat God wil. 

Maar je hebt ook sommigen, die zichzelf leiden, of God het wil of 
niet!  

 

Psalm 22, vers 6  Tot U hebben zij geroepen en zij werden gered, 
op U hebben zij vertrouwd en zij zijn niet beschaamd. 

Psalm 95, vers 6 en 7  Treedt toe, laten wij ons nederwerpen en 
ons buigen, knielen voor de Here, onze Maker; want Hij is onze 

God, en wij zijn het volk dat Hij weidt, de schapen zijner hand. Och, 

of gij heden naar zijn stem hoordet! 
 

Voorwaar, laat God alles leiden in uw leven. 
Want is de vrucht van de Heilige Geest niet: zelfbeheersing? 

 

Lees voor uzelf: Galaten 5, vers 22 
 

Profeet Benjamin Cousijnsen was ooit in een kerk in 

Leerdam. 
Hij zag en voelde de sterke aanwezigheid van de Heilige Geest! En 

velen vielen in de Heilige Geest. 
 

Lees voor: 2 Kronieken 5, vers 13 tot en met 14 vanaf: toen 

werd het huis: Toen werd het huis, het huis des Heren, vervuld met 
een wolk, zodat de priesters vanwege de wolk niet konden blijven 

staan om dienst te doen, want de heerlijkheid des Heren had het 
huis Gods vervuld. 

 

Voorwaar, maar Benjamin zag ook dat sommigen tegen een 
camera aan vielen. 

En de ander viel lelijk tegen een stoel aan. Weer een ander knalde 

tegen anderen aan, of viel keihard op de stenen vloer! Benjamin 
bad en zei: “Heer, dit begrijp ik niet. Waarom doet u hem pijn?” Hij 

zag zelfs iemand kreunen en dacht: ‘Voor mij hoeft dit niet, hoor’. 
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Ezechiël 1, vers 28 tot en met Ezechiël 2, vers 2  Zoals de 
aanblik is van de boog, die in de regentijd in de wolken verschijnt, 

zo was de aanblik van die omhullende glans. Aldus was het 

voorkomen der verschijning van de heerlijkheid des Heren. Toen ik 
haar zag, viel ik op mijn aangezicht, en ik hoorde de stem van Een, 

die sprak. Hij zeide tot mij: Mensenkind, sta op uw voeten, opdat Ik 
met u spreke. Zodra Hij tot mij sprak, kwam de geest in mij en 

deed mij op mijn voeten staan en ik hoorde Hem, die tot mij sprak. 

 
De Heer Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, sprak, en zei 

tegen Benjamin: 
 

Galaten 5, vers 16 tot en met 17  Dit bedoel ik: wandelt door de 

Geest en voldoet niet aan het begeren van het vlees. Want het 
begeren van het vlees gaat in tegen de Geest en dat van de Geest 

tegen het vlees – want deze staan tegenover elkander – zodat gij 
niet doet wat gij maar wenst.  

 

Het werd aan Benjamin geopenbaard, dat er velen waren in 
het vlees, en tegen de Geest Gods ingingen en een 

toneeluitvoering deden, om te laten zien dat zij ook 

aangeraakt waren. 
Maar ze deden zich pijn, omdat dit bij hen niet door Gods Geest 

veroorzaakt was, maar door hun eigen begeerte, hun vlees! 
 

Johannes 18, vers 4 tot en met 6  Jezus dan, alles wetende, wat 

over Hem komen zou, kwam naar voren en zeide tot hen: Wie 
zoekt gij? Zij antwoordden Hem: Jezus de Nazoreeër. Hij zeide tot 

hen: Ik ben het. En ook Judas, zijn verrader, stond bij hen. Toen 
Hij dan tot hen zeide: Ik ben het, deinsden zij terug en vielen ter 

aarde.  

 
Voorwaar, ook bij de gevangenneming deinsden de soldaten 

terug en vielen ter aarde neder. 

Waardoor vielen ze, denkt u? 
Daar was kracht, wonderbare kracht! 

 
Voorwaar, met de Opname van de gemeente zullen ook 

velen, waar men van dacht:  
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‘Maar die had toch opgenomen moeten zijn?’ plotseling ter aarde 
vallen, en hun laatste adem uitblazen. En ze zullen deze valse 

dienaars van Christus wegdragen en begraven. En een grote vrees 

zal er over allen komen! 
 

Handelingen 5, vers 5  En bij het horen van deze woorden viel 
Ananias neder en blies de adem uit. En een grote vrees kwam over 

allen, die het hoorden. 

En vers 10 en 11  En zij viel terstond neder voor zijn voeten en 
blies de adem uit; en de jonge mannen kwamen binnen en vonden 

haar dood en zij droegen haar uit en begroeven haar bij haar man. 
En een grote vrees kwam over de gehele gemeente en over allen, 

die dit hoorden. 

En vers 3  Maar Petrus zeide: Ananias, waarom heeft de satan uw 
hart vervuld om de heilige Geest te bedriegen en iets achter te 

houden van de opbrengst van het stuk land? 
 

Voorwaar, zo zijn er dus ook velen, die hun naaste, maar 

vooral de Heilige Geest Gods, bedriegen! 
Voorwaar, profeet Benjamin is ook wel eens gevallen in de Geest, 

maar niet uit zichzelf. Dat is het grote verschil. 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en 
verdween. 

 
 

 

Kijk eens naar een zonnebloem! 
 

Liefdevolle bemoediging van God aan jou, omdat Hij heel veel van 

je houdt! 
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! 17 December 2014 werd deze boodschap 
Gods overgebracht aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen, door 

een bode engel Gods. 
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Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Lovesadai en 

ben een bode engel Gods.  

 
Voorwaar, zo zullen woorden nooit helemaal in staat zijn 

gevoelens uit te drukken, zoals ze bedoeld zijn.  
Er zullen ook nooit genoeg woorden voor zijn, die kunnen 

uitdrukken hoeveel Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, van jou 

houdt! 
 

Sirach 2, vers 2 en 3  Houd het rechte spoor, wees standvastig en 
word niet ongeduldig in tijden van tegenspoed. Houd je stevig aan 

hem vast en laat hem niet los, dan word je aan je levenseinde 

beloond. 
 

Voorwaar, ook als je niets dan zorgen ziet… 
en geen woorden kan vinden voor je ontmoedigde gedachten en je 

pijn en verdriet, ook dan zoekt Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, 

naar Zijn vermoeide kind. 
 

Sirach 14, vers 14  Laat de goede dagen je niet ontsnappen, het 

genot waarop je recht hebt niet aan je voorbijgaan. 
 

Voorwaar, aarzel niet, ondanks tegenslagen, om aan Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus, Zijn hulp te vragen! 

 

Psalm 18, vers 29  Gij toch doet mijn lamp schijnen, de Here, 
mijn God, doet mijn duisternis opklaren.  

En vers 31  Gods weg is volmaakt; des Heren woord is zuiver. Hij is 
een schild voor allen die bij Hem schuilen. 

 

Voorwaar, soms moet je heel veel vechten om die wolken te 
laten verdwijnen.  

Maar als je blijft geloven, dan is de eerste stap gezet, en zal je 

straks kunnen zeggen, dat je ook dit weer hebt gered met jouw 
gebed! 

 
Psalm 22, vers 27 tot en met 29  De ootmoedigen zullen eten en 

verzadigd worden, wie de Here zoeken, zullen Hem loven, uw hart 
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leve op, voor immer. Alle einden der aarde zullen het gedenken en 
zich tot de Here bekeren; alle geslachten der volken zullen zich 

nederbuigen voor uw aangezicht. Want het koninkrijk is des Heren, 

Hij is heerser over de volken. 
 

Voorwaar, kijk eens naar een zonnebloem… 
Die keert zich altijd weer naar het licht, en heeft van al die bloemen 

het zonnigste gezicht! 

 
Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld 

gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een 
ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde.  

 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en 

verdween. 

 
En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen 

 

Want uw licht komt in Gods heerlijkheid, ‘uw 
kind’! 
 

BOODSCHAP GODS: VOORWAAR, VEEL VRAGEN ZIJN MISSCHIEN 
ONBEANTWOORD EN BLIJVEN EEN VRAAG VOOR U, MAAR ZIJN 

VOOR GOD EEN WEET! GIJ HEBT DE KANS UW KIND TERUG TE 

ZIEN, SPRAK DE BODE ENGEL GODS. LUISTER EN LEES HOE! 
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Op 17 december 2014 bracht een bode 
engel Gods, in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, in 

opdracht van de almachtige God, de God van Abraham, Izaäk en 
Jakob, de volgende boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin 

Cousijnsen. 
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Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Resia en ben 

een bode engel Gods.  

 
Voorwaar,  

 
Jesaja 54, vers 6  Want als een verlaten en diep bedroefde vrouw 

heeft u de Here geroepen, als een vrouw uit de jeugdtijd, nadat zij 

versmaad werd – zegt uw God. 
 

Voorwaar, in de verdrukking werd het kind uit het land der 
levenden weggenomen. 

Een afgebroken leven zorgde vormend voor een nieuw begin! Zou 

het kind kunnen praten, dan zou het kind het volgende zeggen: 
 

Johannes 16, vers 5 tot en met 8  En nu ga Ik heen tot Hem, die 
Mij gezonden heeft, en niemand van u vraagt Mij: Waar gaat Gij 

heen? Maar omdat Ik dit tot u gesproken heb, heeft droefheid uw 

hart vervuld. Doch Ik zeg u de waarheid: Het is beter voor u, dat Ik 
heenga. Want indien Ik niet heenga, kan de Trooster niet tot u 

komen, maar indien Ik heenga, zal Ik Hem tot u zenden. En als Hij 

komt, zal Hij de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid 
en van oordeel. 

 
Voorwaar, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, is ook voor u 

gekomen, om te verbinden de gebrokenen van hart! 

Voorwaar, hef uw ogen naar de hemel, want uw licht komt in Gods 
heerlijkheid, uw kind! 

 
Psalm 126, vers 5  Wie met tranen zaaien, zullen met gejuich 

maaien. 

Psalm 142, vers 2 tot en met 3  Met luider stem roep ik tot de 
Here, met luider stem smeek ik de Here; ik stort mijn klacht voor 

zijn aangezicht uit, ik maak Hem mijn benauwdheid bekend. 

 
Voorwaar, uw kind is nu onder de beschermende vleugels 

van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. 
En niets kan hem overkomen, wat anders hem wel was overkomen 

op aarde. 
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Wijsheid 3, vers 1 tot en met 3  De zielen van de rechtvaardigen 

zijn in Gods hand, geen marteling kan hun deren. Dwazen menen 

dan wel dat de rechtvaardigen dood zijn, dat het ellendig is dat ze 
ons moesten verlaten en rampzalig dat ze afscheid moesten nemen 

– de rechtvaardigen zijn evenwel in vrede. 
 

Voorwaar, veel vragen zijn misschien onbeantwoord en 

blijven een vraag voor u, maar zijn voor God een weet. 
Gij hebt de kans om uw kind terug te zien! En dat kan alleen, 

wanneer u uw relatie onderhoudt met Yeshua HaMashiach, Jezus 
Christus. 

 

Johannes 3, vers 35 en 36  De Vader heeft de Zoon lief en heeft 
Hem alles in handen gegeven. Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig 

leven; doch wie aan de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet 
zien, maar de toorn Gods blijft op hem. 

Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld 

gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een 
ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde.  

 
Spreuken 8, vers 17 tot en met 18  Ik heb lief wie mij 

liefhebben, wie mij ijverig zoeken, zullen mij vinden. Rijkdom en 

eer zijn bij mij, duurzaam goed en gerechtigheid. 
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en 
verdween. 

 

 
 

De 4 herdenkingsbekers! 
 
BOODSCHAP GODS: D.M.V. HET DRINKEN UIT DE 4 MET WIJN 

GEVULDE BEKERS WORDT NU NOG STEEDS, DOOR HET JOODSE 

VOLK, ZOWEL DE UITTOCHT UIT EGYPTE, DE VERLOSSING VAN 
HET JOODSE VOLK DOOR DE HERE GOD UIT DE BALLINGSCHAP, 
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ALSWEL HET LIJDEN VAN YESHUA HAMASIACH, JEZUS CHRISTUS, 
ZIJN DOOD EN OPSTANDING, ZIJN BEVRIJDING EN VERLOSSING 

DOOR HET BLOED VAN YESHUA HAMASIACH, JEZUS CHRISTUS, EN 

DAT HIJ HET VOOR U DEED, HERDACHT! MEN IS VRIJ OM TE 
KIEZEN, OM DIT EVENTUEEL OOK THUIS TE DOEN, ZEGT YESHUA 

HAMASIACH, JEZUS CHRISTUS! MEN IS ECHTER NIET VERPLICHT 
OM HET ZO OP DEZE MANIER TE VIEREN. ALLE BOODSCHAPPEN 

GODS WORDEN DAGELIJKS 100% ZUIVER, WOORD VOOR WOORD, 

AAN PROFEET VAN HET EINDE DER TIJDEN, BENJAMIN 
COUSIJNSEN, OVERGELEVERD DOOR EEN ENGEL DES HEREN, EEN 

BODE ENGEL VAN GOD, IN OPDRACHT VAN DE HERE GOD, DE GOD 
VAN ABRAHAM, IZAÄK EN JAKOB, EN IN ZIJN OF HAAR 

TEGENWOORDIGHEID GENOTEERD!  

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 18 december 2014 bracht een bode 

engel van God de volgende boodschap over aan eindtijdprofeet 
Benjamin Cousijnsen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van uw Rabboeni, uw 
Meester en Heer, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus.  

 
Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Kadosh, heilig is Hij! 

Want weet dit, 

 
Johannes 4, vers 22  Gij aanbidt, wat gij niet weet; wij 

aanbidden, wat wij weten, want het heil is uit de Joden. 
 

Voorwaar, waardig is Hij, uw Heer, kadosh, heilig! 

 
Mattheüs 5, vers 17  Meent niet, dat Ik gekomen ben om de wet 

of de profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen om te ontbinden, 

maar om te vervullen. 
 

Voorwaar, zo spreekt de Heer: Zegent Mijn profeet, en gij 
worde gezegend.  
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Voorwaar, mijn naam is Zariëta en ben de bode engel Gods. 
Gezegend bent u, die geheiligd zijn door Zijn Bloed, het Bloed van 

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, die Zijn geliefden heeft 

opgedragen, om een licht in de duisternis te zijn! Voorwaar, hoor 
de stem van een die roept in de eindtijd: “Maakt recht Zijn paden, 

bekeert u!” Hoor naar Gods ware eindtijdprofeet, Benjamin 
Cousijnsen, en luister naar de boodschappen. Voorwaar,  

 

Lees voor: Exodus 6, vers 2 tot en met 6  Ik ben aan Abraham, 
Izaäk en Jakob verschenen als God de Almachtige, maar met mijn 

naam Here ben Ik hun niet bekend geweest. Niet alleen heb Ik mijn 
verbond met hen opgericht om hun het land Kanaän te geven, het 

land hunner vreemdelingschap, waar zij als vreemdelingen vertoefd 

hebben; maar ook heb Ik de klacht der Israëlieten gehoord, die 
door de Egyptenaren tot slaven gemaakt zijn, en Ik heb gedacht 

aan mijn verbond. Zeg derhalve tot de Israëlieten: Ik ben de Here, 
Ik zal u onder de dwangarbeid der Egyptenaren uitleiden, u redden 

van hun slavernij en u verlossen door een uitgestrekte arm en 

onder zware gerichten. Ik zal Mij u tot een volk aannemen en Ik zal 
u tot een God zijn, opdat gij weet, dat Ik, de Here, uw God, het 

ben, die u onder de dwangarbeid der Egyptenaren uitleid. 

 
Lees voor: Lukas 22, vers 17 en 18  En Hij nam een beker op, 

sprak de dankzegging uit en zeide: Neemt deze en laat hem bij u 
rondgaan. Want Ik zeg u, Ik zal van nu aan voorzeker niet van de 

vrucht van de wijnstok drinken, voordat het Koninkrijk Gods 

gekomen is. 
 

Voorwaar, er zijn vier bekers, waaruit de Joden drinken. 
Voorwaar, na de zegenbede wordt er uit de eerste wijnbeker 

gedronken. De leider zegt: “Gezegend bent u, O Eeuwige, onze 

God, Koning van het heelal. U, die de vrucht van de wijnstok hebt 
gezegend, en die ons het leven heeft geschonken, en ons in staat 

gesteld heeft om dit tijdstip te bereiken, zodat wij van de vrucht 

van de wijnstok mogen drinken”. Voorwaar, de Joden drinken 
vervolgens allen uit de eerste beker, leunend op de linkerzijde, 

alsof men aanligt. Met de bekers wordt ook Exodus 6, vers 2 tot en 
met 6 herdacht.  
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Dit is de betekenis van de vier bekers: 
De eerste betekent: Ik zal jullie uitleiden. Dit is de beker der 

heiliging: Kos Kadesj. 

De tweede beker betekent: Ik zal jullie redden. Dit is de beker der 
plagen: Kos Hamakot. 

De derde beker betekent: Ik zal jullie verlossen. Dit is de beker der 
vrijkoping, of verlossing, of dankzegging: Kos Hage’oelah. 

De vierde beker betekent: Ik zal jullie aannemen. Dit is de beker 

der aanneming en lofprijzing, genaamd: Kos Hallel. 
 

Daarna zingt men een lied, bijvoorbeeld uit Opwekking, 
nummer 496. 

Voorwaar,  

 
Lees voor: Psalm 24, vers 3 en 4  Wie mag de berg des Heren 

beklimmen, wie mag staan in zijn heilige stede? Die rein is van 
handen en zuiver van hart, die zijn ziel niet op valsheid richt, noch 

bedrieglijk zweert. 

 
Johannes 13, vers 4 tot en met 12  En Hij legde zijn klederen af 

en nam een linnen doek en omgordde Zich daarmede. Daarna deed 

Hij water in het bekken en begon de voeten der discipelen te 
wassen, en af te drogen met de doek, waarmede Hij omgord was. 

Hij kwam dan bij Simon Petrus. Deze zeide tot Hem: Here, wilt Gij 
mij de voeten wassen? Jezus antwoordde en zeide tot hem: Wat Ik 

doe, weet gij nu niet, maar gij zult het later verstaan. Petrus zeide 

tot Hem: Gij zult mijn voeten niet wassen in eeuwigheid! Jezus 
antwoordde hem: Indien Ik u niet was, hebt gij geen deel aan Mij. 

Simon Petrus zeide tot Hem: Here, niet alleen mijn voeten, maar 
ook de handen en het hoofd! Jezus zeide tot hem: Wie gebaad 

heeft, behoeft zich alleen de voeten te laten wassen, want hij is 

geheel rein; en gijlieden zijt rein, doch niet allen. Want Hij wist, wie 
Hem verraden zou; daarom zeide Hij: Gij zijt niet allen rein. Toen 

Hij dan hun voeten gewassen had en zijn klederen aangedaan en 

weder plaats genomen had, zeide Hij tot hen: Begrijpt gij wat Ik u 
gedaan heb? 

 
De bode engel Gods sprak, Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! en 

verdween. 
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Maak tijd voor Yeshua HaMasiach! 
 

BOODSCHAP GODS: VOORWAAR, IEDEREEN HEEFT HET DRUK MET 

ZICHZELF, EN DE WERELD SLOKT ALS HET WARE AL UW TIJD OP! 
 

 
Volledige weergave: 

 

Dit zijn de stickers, die gebruikt worden voor evangelisatie, die u 
gratis kunt krijgen. En deze stickers zijn watervast! 

Hallo, van harte welkom! Ik ben profeet Benjamin Cousijnsen. Op 
18 december 2014 kreeg ik de volgende boodschap van een bode 

engel Gods, die ik graag met u wil delen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Rafaël en ik 
ben een bode engel Gods.  

 

Voorwaar, let op! 
Elke werker krijgt dus 5 stickers. Nog drie weken te gaan. Ook 

sommigen van u hebben de stickers reeds op verschillende plekken 

geplaatst. Ook mag u gratis stickers bestellen en nog meedoen. U 
kunt daarvoor ook contact opnemen met de ministry. Voorwaar, 

 
Markus 16, vers 15 en 16  En Hij zeide tot hen: Gaat heen in de 

gehele wereld, verkondigt het evangelie aan de ganse schepping. 

Wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden, maar wie niet 
gelooft, zal veroordeeld worden.   

 
Voorwaar, iedereen heeft het heel erg druk met zichzelf. 

En de wereld slokt als het ware al uw tijd op, om te evangeliseren! 

Het is beschamend hoeveel tijd men voor Yeshua HaMashiach, 
Jezus Christus, heeft. Hoeveel tijd heeft Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus, voor u, denkt u?  
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Voorwaar, maak tijd om zielen te redden! En bestel ook de 
Evangelical Endtime Machine stickers, die gratis verkrijgbaar zijn. 

Geef tijd terug aan Hem, die het toekomt! 

 
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 
 

 

10 van de 15 Christenen zijn verblind! 
 

Christenen zijn verblind. Ze strekken zich meer uit naar wat satan 

te bieden heeft, dan naar wat Yeshua HaMasiach, Jezus Christus, te 
bieden heeft! 

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 19 december 2014 werd deze 

boodschap Gods overgedragen door een engel des Heren aan 
eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen, namens de almachtige God, 

de God van Abraham, Izaäk en Jakob. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, gij hoort mijn stem, profeet 

van de Allerhoogste, en ziet mij zelfs met gesloten ogen. Voorwaar, 
mijn naam is Morasía en ben een bode engel Gods.  

 
Voorwaar, het onzichtbare zal meer zichtbaar zijn! 

Benjamin, 10 van de 15 Christenen zijn verblind door de duisternis. 

Ze strekken zich meer uit naar wat de satan te bieden heeft, dan 
wat Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, te bieden heeft! Ook 

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, werd verzocht, op proef 
gesteld. 

 

Lukas 4, vers 3 tot en met 13  En de duivel zeide tot Hem: 
Indien Gij Gods Zoon zijt, zeg dan tot deze steen, dat hij brood 

worde. En Jezus antwoordde hem: Er staat geschreven: Niet alleen 

van brood zal de mens leven. En hij voerde Hem op een hoogte en 
toonde Hem al de koninkrijken der wereld in een ogenblik tijds. En 
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de duivel zeide tot Hem: U zal ik al deze macht geven en hun 
heerlijkheid, want zij is mij overgegeven, en ik geef haar wie ik wil. 

Indien Gij mij dan aanbidt, zal zij geheel van U zijn. En Jezus 

antwoordde en zeide tot hem: Er staat geschreven: Gij zult de 
Here, uw God, aanbidden en Hem alleen dienen. En hij leidde Hem 

naar Jeruzalem en stelde Hem op de rand van het dak des tempels 
en hij zeide tot Hem: Indien Gij Gods Zoon zijt, werp Uzelf dan 

vanhier naar beneden; want er staat geschreven: Aan zijn engelen 

zal Hij opdracht geven aangaande u om u te behoeden, en: Op de 
handen zullen zij u dragen, opdat gij uw voet niet aan een steen 

stoot. En Jezus antwoordde en zeide tot hem: Er is gezegd: Gij zult 
de Here, uw God, niet verzoeken. En toen de duivel alle verzoeking 

ten einde had gebracht, week hij van Hem tot een bestemde tijd. 

 
Voorwaar, Benjamin, geef deze boodschap door! sprak de 

bode engel Gods. 
 

Jesaja 53, vers 5 tot en met 10  Maar om onze overtredingen 

werd hij doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld; de straf 
die ons de vrede aanbrengt, was op hem, en door zijn striemen is 

ons genezing geworden. Wij allen dwaalden als schapen, wij 

wendden ons ieder naar zijn eigen weg, maar de Here heeft ons 
aller ongerechtigheid op hem doen neerkomen. Hij werd 

mishandeld, maar hij liet zich verdrukken en deed zijn mond niet 
open; als een lam dat ter slachting geleid wordt, en als een schaap 

dat stom is voor zijn scheerders, zo deed hij zijn mond niet open. 

Hij is uit verdrukking en gericht weggenomen, en wie onder zijn 
tijdgenoten bedacht, dat hij is afgesneden uit het land der 

levenden? Om de overtreding van mijn volk is de plaag op hem 
geweest. En men stelde zijn graf bij de goddelozen; bij de rijke was 

hij in zijn dood, omdat hij geen onrecht gedaan heeft en geen 

bedrog in zijn mond is geweest. Maar het behaagde de Here hem te 
verbrijzelen. Hij maakte hem ziek. Wanneer hij zichzelf ten 

schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij nakomelingen zien en een 

lang leven hebben en het voornemen des Heren zal door zijn hand 
voortgang hebben. 

 
Voorwaar, kinderen Gods, luister! sprak de engel des Heren. 
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Openbaring 19, vers 8  En haar is gegeven zich met blinkend en 
smetteloos fijn linnen te kleden, want dit fijne linnen zijn de 

rechtvaardige daden der heiligen. 

De bode engel Gods sprak,  
 

Voorwaar, maar als uw relatie met Yeshua HaMashiach, 
Jezus Christus, niet wordt onderhouden, kunt gij die 

blinkende, smetteloos fijn linnen kleding, wat voor de 

rechtvaardigen is, wel vergeten.  
Profeet Benjamin zou zeggen, voor de grap: “Stop uzelf in de 

wasmachine, en word schoon!” 
 

Mattheüs 25, vers 1 tot en met 13  Dan zal het Koninkrijk der 

hemelen vergeleken worden met tien maagden, die haar lampen 
namen en uittrokken, de bruidegom tegemoet. En vijf van haar 

waren dwaas en vijf waren wijs. Want de dwaze namen haar 
lampen mede, maar geen olie; doch de wijze namen olie in haar 

kruiken, met haar lampen. Terwijl de bruidegom uitbleef, werden zij 

allen slaperig en sliepen in. En midden in de nacht klonk een 
geroep: De bruidegom, zie, gaat uit hem tegemoet! Toen stonden 

al die maagden op en brachten haar lampen in orde. En de dwaze 

zeiden tot de wijze: Geeft ons van uw olie, want onze lampen gaan 
uit. Maar de wijze antwoordden en zeiden: Neen, er mocht niet 

genoeg zijn voor ons en voor u; gaat liever naar de verkopers en 
koopt voor uzelf. Doch terwijl ze heengingen om te kopen, kwam 

de bruidegom, en die gereed waren, gingen met hem de 

bruiloftszaal binnen, en de deur werd gesloten. Later kwamen ook 
de andere maagden en zeiden: Heer, heer, doe ons open! Maar hij 

antwoordde en zeide: Voorwaar, ik zeg u, ik ken u niet. Waakt dan, 
want gij weet de dag noch het uur. 

 

Voorwaar, ook zijn er velen, die hun lampje meer moeten 
laten branden, om aan de dwazen niet gelijk te zijn. 

Laat het niet zover komen, dat u geen olie meer hebt! 

 
Mattheüs 25, vers 12 en 13  Maar hij antwoordde en zeide: 

Voorwaar, ik zeg u, ik ken u niet. Waakt dan, want gij weet de dag 
noch het uur. 
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Voorwaar, onderzoek u eens! 
 

Romeinen 12, vers 1 tot en met 2  Ik vermaan u dan, broeders, 

met beroep op de barmhartigheden Gods, dat gij uw lichamen stelt 
tot een levend, heilig en Gode welgevallig offer: dit is uw redelijke 

eredienst. En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt 
hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt 

erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en 

volkomene. 
En vers 21  Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin 

het kwade door het goede. 
 

Voorwaar, herstel uw relatie. 

Heb spijt en neem het moment om vergeving te vragen! En dank 
Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, voor wat Hij aan het kruis 

heeft gedaan, en uw straf droeg, zodat u nu ook vergeving 
ontvangt: het mooiste cadeau voor uw geest. Voorwaar,  

 

Johannes 14, vers 17 en 18  De Geest der waarheid, die de 
wereld niet kan ontvangen, want zij ziet Hem niet en kent Hem 

niet; maar gij kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn. Ik zal u 

niet als wezen achterlaten. Ik kom tot u. 
Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld 

gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een 
ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde.  

 
Benjamin, word wakker, open uw ogen, en schrijf meteen 

alles op. 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en 
verdween. 

Wat men ook zegt, volg uw hart! 
 
BEMOEDIGENDE BOODSCHAP GODS, MET BIJZONDERE 

GESCHRIFTEN GODS UIT DE TALMOED, SOTAH, OVER JONGEREN 

VERSUS OUDEREN, EN OVER MAN EN VROUW. DE BODE ENGEL 
GODS ZEI VERDER OOK ONDER ANDERE: VOORWAAR, HOU U 
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VOOR OGEN WAT YESHUA HAMASIACH, JEZUS CHRISTUS, OP UW 
HART LEGT! 

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 19 december 2014 bracht een bode 

engel van God, woord voor woord, de volgende boodschap Gods 

over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, ik ben de bode engel Gods 

en mijn naam is Eljafan, en ben een bode van het Koninkrijk der 

hemelen. 
 

Romeinen 12, vers 14  Zegent wie u vervolgen, zegent en 
vervloekt niet. 

Romeinen 13, vers 10  De liefde doet de naaste geen kwaad; 

daarom is de liefde de vervulling der wet. 
 

Voorwaar, wat men ook zegt, volg uw hart! 

 
Spreuken 4, vers 25 tot en met 27  Laten uw ogen voorwaarts 

blikken en uw oogopslag rechtuit zijn. Laat uw voet een effen pad 
inslaan en laten al uw wegen vast zijn. Wijk noch ter rechter-, noch 

ter linkerhand af, houd uw voet verwijderd van het kwade. 

Spreuken 4, vers 4  onderwees hij mij en zeide tot mij: Laat uw 
hart mijn woorden vasthouden; onderhoud mijn geboden, opdat gij 

moogt leven. 
En vers 10 en 11  Hoor, mijn zoon, en neem mijn woorden aan, 

opdat uw levensjaren talrijk worden. Ik onderricht u in de weg der 

wijsheid, ik doe u treden op rechte paden. 
 

Sirach 32, vers 14  Wie ontzag heeft voor de Heer aanvaardt zijn 

onderricht, wie hem in alle vroegte zoekt ondervindt zijn gunst. 
En vers 16 en 17  Wie ontzag heeft voor de Heer leert wat 

rechtvaardig is en laat zijn voorschriften schijnen als een licht. Een 
zondig mens schuift een terechtwijzing ter zijde, hij legt haar uit 

zoals het hem uitkomt. 
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Voorwaar, hou u voor ogen wat Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus, op uw hart legt. 

 
Spreuken 21, vers 2 tot en met 4  Elke weg van een mens is 

recht in zijn ogen, maar de Here beproeft de harten. Gerechtigheid 
en recht doen, is de Here welgevalliger dan offers. Trotsheid van 

ogen en opgeblazenheid van hart – de glans der goddelozen is 

zonde. 
 

Talmoed, Sotah 49b  Jongeren zullen de ouderen beschaamd 
doen staan, en de ouden zullen in de tegenwoordigheid van de 

jeugdigen opstaan. 

 
Spreuken 22, vers 17 en 18  Neig uw oor en hoor de woorden 

der wijzen, richt uw hart op mijn kennis. Want het is liefelijk, dat gij 
ze in uw binnenste bewaart, dat zij alle bestendig op uw lippen zijn. 

 

Voorwaar, zo staat ook het volgende opgeschreven in het 
Joodse wetboek: 

Niemand heeft het recht zijn lichaam schade te berokkenen; het is 

geen persoonlijk eigendom, maar behoort aan God. 
 

Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld 
gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een 

ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde.  
 

Spreuken der vaderen 6, vers 11  Alles wat God in Zijn wereld 

heeft geschapen, schiep Hij om aan Zijn glorie uitdrukking te 
geven. 

 

Voorwaar,  
 

Efeziërs 5, vers 14  Daarom heet het: Ontwaak, gij die slaapt, en 
sta op uit de doden, en Christus zal over u lichten. 
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Talmoed, Sotah 17a  Man en vrouw zijn als twee vuren. Als God 
tussen hen in is, worden zij één; is dat niet zo, dan verteren zij 

elkaar. 

 
Romeinen 8, vers 39  noch hoogte noch diepte, noch enig ander 

schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in 
Christus Jezus, onze Here. 

 

Mattheüs 5, vers 8 tot en met 10  Zalig de reinen van hart, want 
zij zullen God zien. Zalig de vredestichters, want zij zullen kinderen 

Gods genoemd worden. Zalig de vervolgden om der gerechtigheid 
wil, want hunner is het Koninkrijk der hemelen. 

 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en 
verdween. 

 

Wat 2015 u nog meer brengt! 
 

BOODSCHAP GODS, O.A.: DE MENS IS AFGEWEKEN VAN YESHUA 
HAMASIACH, JEZUS CHRISTUS. MEN VERGEET WAT HIJ GEDAAN 

HEEFT VOOR DE MENSHEID! VOORWAAR, DE TOTALE OVERNAME 

IS NOG STEEDS IN VOLLE GANG! HOOR EN LEES WAT 2015 U NOG 
MEER BRENGT!  

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 22 december 2014 bracht een bode 

engel Gods de volgende openbarende, profetische boodschap Gods 

over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Onam en ben 

een bode engel Gods.  

 
Voorwaar, gij was al vanaf 2012 ingelicht door profeet 

Benjamin Cousijnsen.  

Voorwaar, de mens is afgeweken van Yeshua HaMashiach, Jezus 
Christus. Men vergeet wat Hij gedaan heeft voor de mensheid! 
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Johannes 3, vers 17 en 18  Want God heeft zijn Zoon niet in de 

wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de 

wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet 
veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet 

heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God.  
 

Voorwaar, de totale overname is nog steeds in volle gang! 

Zelfs de Islam slaat meer en meer toe, om de wereld over te 
nemen, wat ook zal geschieden! Voorwaar, zo spreekt de Koning 

der koningen, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, tot u: 
 

Johannes 10, vers 26 tot en met 30  Maar gij gelooft niet, 

omdat gij niet tot mijn schapen behoort. Mijn schapen horen naar 
mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij, en Ik geef hun eeuwig 

leven en zij zullen voorzeker niet verloren gaan in eeuwigheid en 
niemand zal ze uit mijn hand roven. Wat mijn Vader Mij gegeven 

heeft, gaat alles te boven en niemand kan iets roven uit de hand 

mijns Vaders. Ik en de Vader zijn één.   
 

Voorwaar, zelfs het recht neemt men meer en meer in eigen 

handen, om het gezag op aarde, zoals onder andere politie 
en wereldleiders, uit te schakelen. 

Men pleegt aanslagen, zodat de wereld zich moet onderwerpen aan 
de Islam, en men wil dat men zich overgeeft!  

 

Voorwaar, in 2015 zullen de aanslagen nog meer toenemen.  
Het zal een jaar zijn van grote misleiding en verleiding, en velen 

zullen vallen! Voorwaar, de gevallen engelen sluiten velen de ogen, 
om zich te bekeren en vergeving van hun zonden te vragen. 

Wereldwijd is de liefde reeds verkild. Bij een overtreding naar een 

broeder of zuster toe zal men niet eens het woord “Sorry” op de 
lippen kunnen krijgen! Voorwaar, satan heeft liever dat u zwijgt, 

maar Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, zegt u het volgende: 

 
Efeziërs 4, vers 29 tot en met 32  Geen liederlijk woord kome uit 

uw mond, maar als gij een goed woord hebt, tot opbouw, waar dit 
nuttig is, opdat zij, die het horen, genade ontvangen. En bedroeft 

de heilige Geest Gods niet, door wie gij verzegeld zijt tegen de dag 
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der verlossing. Alle bitterheid, gramschap, toorn, getier en gevloek 
worde uit uw midden gebannen, evenals alle kwaadaardigheid. 

Maar weest jegens elkander vriendelijk, barmhartig, elkander 

vergevend, zoals God in Christus u vergeving geschonken heeft. 
 

Voorwaar, wanneer hebt gij wel eens een bemoediging 
gegeven aan uw naaste, of vergeving gevraagd? 

Voorwaar, dit is de volle waarheid! 

 
Efeziërs 6, vers 11 en 12  Doet de wapenrusting Gods aan, om te 

kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels; want wij 
hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de 

overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer 

duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. 
 

Filippenzen 2, vers 13 tot en met 15  Want God is het, die om 
zijn welbehagen zowel het willen als het werken in u werkt. Doet 

alles zonder morren of bedenkingen, opdat gij onberispelijk en 

onbesmet moogt zijn, onbesproken kinderen Gods te midden van 
een ontaard en verkeerd geslacht, waaronder gij schijnt als 

lichtende sterren in de wereld. 

 
Kolossenzen 2, vers 13 tot en met 15  Ook u heeft Hij, hoewel 

gij dood waart door uw overtredingen en onbesnedenheid naar het 
vlees, levend gemaakt met Hem, toen Hij ons al onze overtredingen 

kwijtschold, door het bewijsstuk uit te wissen, dat door zijn 

inzettingen tegen ons getuigde en ons bedreigde. En dat heeft Hij 
weggedaan door het aan het kruis te nagelen: Hij heeft de 

overheden en machten ontwapend en openlijk tentoongesteld en zo 
over hen gezegevierd. 

 

Voorwaar, hoe dichter men de Wederkomst van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus, ziet naderen, hoe meer alles 

toeneemt! 

Daarom heeft Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, in uw midden, 
via Zijn geliefde ware eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen, 

gesproken. Voorwaar, 
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1 Thessalonicenzen 3, vers 9  Want welke dank kunnen wij Gode 
over u vergelden voor al de blijdschap, waarmede wij ons om u 

verblijden voor onze God? 

1 Thessalonicenzen 5, vers 16 tot en met 19  Verblijdt u te allen 
tijde, bidt zonder ophouden, dankt onder alles, want dat is de wil 

Gods in Christus Jezus ten opzichte van u. Dooft de Geest niet uit. 
 

Voorwaar, het is zeer belangrijk om u te vormen naar 

Christus’ wil, en in Zijn Geest te wandelen! 
 

Filippenzen 2, vers 16  Het woord des levens vasthoudende, mij 
ten roem tegen de dag van Christus, dat ik niet vruchteloos mijn 

wedloop gelopen, noch vruchteloos mij ingespannen heb. 

 
Voorwaar, hoe meer u uw relatie met Yeshua HaMashiach, 

Jezus Christus, onderhoudt, hoe makkelijker het voor u zal 
worden, als het zwaar wordt op aarde. 

En het is nu reeds een grote chaos op aarde! 

 
2 Thessalonicenzen 2, vers 14  Daartoe heeft Hij u ook door ons 

evangelie geroepen tot het verkrijgen van de heerlijkheid van onze 

Here Jezus Christus. 
 

Voorwaar, in 2015 zal het internet toegankelijker zijn voor: 
Oeganda en vele andere landen, waar nu geen of goede 

internetverbinding mogelijk is. 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 
verdween. 

 
 

 

Maar gij hebt het beste deel gegeven! 
 

Yeshua HaMasiach, Jezus Christus, spreekt en zegt u onder andere: 

Voorwaar, maar gij, Mijn kind, Ik veroordeel u niet. Maakt u zich 
geen zorgen; leer van deze boodschap. Deze boodschap is door 

Yeshua HaMasiach, Jezus Christus zelf, woord voor woord 

overgeleverd aan Zijn dienstknecht, profeet Benjamin Cousijnsen, 
op 22 december 2014. 
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Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 22 december 2014 bracht Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus zelf, Zijn boodschap over aan 
eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 

 

Shalom!  
 

Vrede zij u, Mijn kind. 
Mijn ogen sloegen u gade. Welzalig is de mens, die naar Mij luistert. 

 

Psalm 126, vers 5  Wie met tranen zaaien, zullen met gejuich 
maaien.  

 
Mijn kind, Ik ben het, uw Rabboeni. 

Waarom kwelt gij uzelf en schreeuwde gij tot Mij? 

Voorwaar, wie in Mij gelooft, wordt niet veroordeeld. Voorwaar, Ik 
doorgrond ieders hart en ben de Koning van jouw hart. Ik ben wie 

Ik ben, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus! Verspil je tranen niet 

en je kracht, Mijn kind. Ik heb u lief! Mijn kind, Ik heb u zeer lief! 
Mijn kind, Ik heb u onvoorwaardelijk lief! Hoor aandachtig. 

 
Sirach 33, vers 1  Wie ontzag heeft voor de Heer wordt niet door 

het kwaad getroffen; treffen hem “of haar” beproevingen, dan 

komt hij “of zij” ze te boven. 
 

Voorwaar, gij zijt zeer kostbaar voor Mij. 
 

Johannes 10, vers 11  Ik ben de goede herder. De goede herder 

zet zijn leven in voor zijn schapen. 
 

Voorwaar, kadosh, heilig ben Ik, uw Heer! 

 
Lees voor: Mattheüs 22, vers 19 tot en met 21  Toont Mij het 

geldstuk voor de belasting. Zij brachten Hem een schelling. En Hij 
zeide tot hen: Wiens beeldenaar en opschrift is dit? Zij zeiden: Van 
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de keizer. Toen zeide Hij tot hen: Geeft dan de keizer wat des 
keizers is, en Gode wat Gods is. 

 

Voorwaar!  
 

Mattheüs 25, vers 42  Want Ik heb honger geleden en gij hebt 
Mij niet te eten gegeven, Ik heb dorst geleden en gij hebt Mij niet 

te drinken gegeven. 

 
Voorwaar, sommigen gaven van hun overvloed een klein 

deel, en denken hiermee de hemel binnen te gaan. 
En men vergat, dat Ik ieders hart doorgrond! 

 

Lukas 18, vers 18 en 19  En een hooggeplaatst man vroeg Hem 
en zeide: Goede Meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven 

te beërven? Jezus zeide tot hem: Waarom noemt gij Mij goed? 
Niemand is goed dan God alleen. 

En vers 24 tot en met 27  En Jezus zag hem aan en zeide: Hoe 

moeilijk kunnen zij, die geld hebben, in het Koninkrijk Gods ingaan. 
Want het is gemakkelijker, dat een kameel gaat door het oog ener 

naald, dan dat een rijke het Koninkrijk Gods binnengaat. En die dit 

hoorden, zeiden tot Hem: Maar wie kan dan behouden worden? Hij 
zeide tot hen: Wat bij mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God. 

Lukas 21, vers 2 tot en met 4  Hij zag ook een behoeftige weduwe 
twee koperstukjes daarin werpen, en zeide: Waarlijk, Ik zeg u, deze 

arme weduwe heeft meer dan allen daarin geworpen. Want deze 

allen hebben van hun overvloed iets bij de gaven geworpen, maar 
zij heeft van haar armoede haar ganse levensonderhoud erin 

geworpen. 
 

Mattheüs 6, vers 1 tot en met 4  Ziet toe, dat gij uw 

gerechtigheid niet doet voor de mensen, om door hen opgemerkt te 
worden; want dan hebt gij geen loon bij uw Vader, die in de 

hemelen is. Wanneer gij dan aalmoezen geeft, laat het niet voor u 

uitbazuinen, zoals de huichelaars doen in de synagogen en op de 
straten, om door de mensen geroemd te worden. Voorwaar, Ik zeg 

u, zij hebben hun loon reeds. Maar laat, als gij aalmoezen geeft, uw 
linkerhand niet weten wat uw rechter doet, opdat uw aalmoes in 
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het verborgene zij, en uw Vader, die in het verborgene ziet, zal het 
u vergelden. 

En vers 25 tot en met 26  Daarom zeg Ik u: Weest niet bezorgd 

over uw leven, wat gij zult eten of drinken, of over uw lichaam, 
waarmede gij het zult kleden. Is het leven niet meer dan het 

voedsel en het lichaam meer dan de kleding? Ziet naar de vogelen 
des hemels: zij zaaien niet en maaien niet en brengen niet bijeen in 

schuren, en toch voedt uw hemelse Vader die; gaat gij ze niet verre 

te boven? 
En vers 34  Maakt u dan niet bezorgd tegen de dag van morgen, 

want de dag van morgen zal zijn eigen zorgen hebben; elke dag 
heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. 

En vers 33  Maar zoekt eerst Zijn Koninkrijk en Zijn gerechtigheid 

en dit alles zal u bovendien geschonken worden. 
 

Voorwaar, maar gij, Mijn kind, Ik veroordeel u niet. 
Maakt u zich geen zorgen; leer van deze boodschap. Voorwaar, 

 

Mattheüs 7, vers 21  Niet een ieder, die tot Mij zegt: Here, Here, 
zal het Koninkrijk der hemelen binnengaan, maar wie doet de wil 

mijns Vaders, die in de hemelen is. 

 
Voorwaar, maar gij hebt het beste deel gegeven! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de Here Jezus Christus, 
Yeshua HaMashiach, en verdween. 

 

 
 

‘Kerstboodschap’: Je mag wel kerst vieren, maar 

zonder heidense gebruiken! 
 

BOODSCHAP GODS: VELE KERKEN OVERTREDEN DE 10 GEBODEN! 

‘GIJ MAG U DE WEG VAN DE HEIDENSE VOLKEN NIET AANLEREN!’ 
JE MAG WEL KERST VIEREN, MAAR ZONDER HEIDENSE 

GEBRUIKEN! DEZE BOODSCHAP VERWIJST U OOK NAAR EEN 
ANDERE BOODSCHAP OVER DE KERSTVIERINGEN. 

 

 
Volledige weergave: 
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Hallo, van harte welkom! De volgende boodschap Gods is woord 

voor woord door een engel des Heren, in de naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus, in opdracht van de almachtige God, de 
God van Abraham, Izaäk en Jakob, overgeleverd en meteen woord 

voor woord, in diens tegenwoordigheid, genoteerd door profeet 
Benjamin Cousijnsen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Rafaël en ben 

een bode engel Gods. Voorwaar, kadosh, heilig is Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus! 

 

Voorwaar, ere zij God in den hoge! 
En in de hoogste hemelen zingen en aanbidden de engelen: “Loof 

de Heer, Halleluja!” Leer om te danken. Zingt en verblijdt u elke 
dag! En pak nu uw Bijbel en laten wij eens samen lezen uit Jeremia, 

en let op de titel: Jeremia 10, vers 3 tot en met 8  Voorwaar, lees 

de titel hardop samen met mij na drie tellen… 1, 2, 3… God en de 
afgoden.  

 

Jeremia 10, vers 3 tot en met 8  Want de handelwijze der 
volken, die is nietigheid: want als een stuk hout heeft men het uit 

het woud gehakt, – arbeid van werkmanshanden met de bijl – met 
zilver en goud siert men het op, met spijkers en hamers maakt men 

het vast, zodat het niet waggelt. Als een vogelverschrikker in een 

komkommerveld zijn zij, zij spreken niet, zij moeten beslist 
gedragen worden, want zij kunnen geen stap doen. Vreest voor hen 

niet, want zij doen geen kwaad, maar ook goeddoen is er bij hen 
niet. Niemand is U gelijk, Here! groot zijt Gij en groot is uw naam in 

kracht! Wie zou U niet vrezen, o Koning der volkeren? Want U komt 

het toe, want onder al de wijzen der volken en onder al hun 
koningen is niemand U gelijk! Ja, met hen allen worden zij dom en 

dwaas, nietswaardige vermaning, hout is het. 

 
Voorwaar, luistert verder… 

Weet gij wel wat gij zegt? 
Want de titel geeft duidelijk aan, waar het om gaat, om afgoden! 

En dit gaat over de kerstboom, uw afgod! Luister ook naar de 
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boodschap, met de titel: ‘Met het vieren van kerst wordt satan 
aanbeden!’ Deze boodschap legt u onder andere uit, wat de 

oorsprong is van de kerstvieringen van 17 tot en met 26 december, 

wat hierachter zit.  
 

Voorwaar, vele kerken overtreden de 10 geboden. 
Want de Here God zegt duidelijk het volgende in: 

 

Exodus 20, vers 3 en vers 5  Gij zult geen andere goden voor 
mijn aangezicht hebben. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen 

dienen… tot zover. 
Exodus 22, vers 20  Wie aan de goden offert, behalve aan de Here 

alleen, zal met de ban geslagen worden. 

 
Voorwaar, de Romeinse kerk begon 300 jaar na Christus 

gebruik te maken van oude, heidense gebruiken en ideeën, 
en verklaarde dat ze zich focusten op Christusverering met 

hun kerstviering! 

Voorwaar, de God van al wat leeft zegt duidelijk, dat Hij erop tegen 
is en het niet aanvaardt! Kerst onteert Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus. Hij vindt het een gruwel, alles wat er mee te maken heeft! 

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, zegt:  
 

Maar tevergeefs eren zij Mij, omdat zij leringen onderwijzen, die 
geboden van mensen zijn.  Mattheüs 15, vers 9   

 

Kerst is geen gebod. 
De kerken moeten zich schamen; het is een menselijke traditie! 

Voorwaar, 
 

Markus 7, vers 9  En Hij zeide tot hen: Het gebod Gods stelt gij 

wel fraai buiten werking om úw overlevering in stand te houden. 
 

Voorwaar, gij mag u de weg van de heidense volken niet 

aanleren. 
 

Efeziërs 5, vers 6 tot en met 12  Laat niemand u misleiden met 
drogredenen, want door zulke dingen komt de toorn Gods over de 

kinderen der ongehoorzaamheid. Doet dan niet met hen mede. 
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Want gij waart vroeger duisternis, maar thans zijt gij licht in de 
Here; wandelt als kinderen des lichts, – want de vrucht des lichts 

bestaat in louter goedheid en gerechtigheid en waarheid –, en 

toetst wat de Here welbehagelijk is. En neemt geen deel aan de 
onvruchtbare werken der duisternis, maar ontmaskert ze veeleer, 

want het is zelfs schandelijk om te noemen, wat heimelijk door hen 
wordt verricht. 

Efeziërs 4, vers 30  En bedroeft de heilige Geest Gods niet, door 

wie gij verzegeld zijt tegen de dag der verlossing. 
 

Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld 
gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een 

ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde.  
 

Voorwaar, verblijd u in Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, 

nu en voor eeuwig! Amen. 
Onthoud goed, je mag wel kerst vieren, maar zonder heidense 

gebruiken. 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en 
verdween. 

 
 

 

Laat geen worm of welk virus dan ook 

binnendringen! 
 

ZONDER GOEDE BESCHERMING GAAT UW COMPUTER ERAAN! 
VOORWAAR, NEEM DE BESTE BESCHERMING AAN! 

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 23 december 2014 bracht een bode 

engel Gods de volgende boodschap over aan eindtijdprofeet 

Benjamin Cousijnsen. 
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Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Mijn 

naam is Rafaël en ben een bode engel Gods.  

 
Voorwaar, er zijn zo vele wormen! 

 
Markus 9, vers 44  waar hun worm niet sterft en het vuur niet 

wordt uitgeblust. 

 
In de hel treft men vele bekenden aan. 

De wormen zijn zeker 20 centimeter. Satan kunt gij vergelijken met 
een worm, een computerworm! Hij voert een aanval uit via een 

netwerk, waar men verbinding maakt, en hij wil zich vasthechten 

om schade toe te brengen.  
 

1 Petrus 5, vers 6 tot en met 9  Vernedert u dan onder de 
machtige hand Gods, opdat Hij u verhoge te zijner tijd. Werpt al uw 

bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u. Wordt nuchter en 

waakzaam. Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende 
leeuw, zoekende wie hij zal verslinden. Wederstaat hem, vast in het 

geloof, wetende, dat aan uw broederschap in de wereld hetzelfde 

lijden wordt toegemeten. 
 

Voorwaar, een computer kunt gij beschermen door het up to 
date te houden, door middel van het installeren van een 

bescherming: antivirus software. 

Voorwaar, zonder een goede bescherming gaat uw computer eraan! 
Zo is het ook met u. De beste security, wat er bestaat, met de 

beste bescherming, zonder risico, is Yeshua HaMashiach, Jezus 
Christus, in uw leven toelaten! 

 

Psalm 46, vers 2  God is ons een toevlucht en sterkte, ten zeerste 
bevonden een hulp in benauwdheden.  

En vers 6  God is in haar midden, zij zal niet wankelen; God zal 

haar helpen bij het aanbreken van de morgen. 
 

Voorwaar, laat geen worm, of welk virus dan ook, 
binnendringen! 
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Efeziërs 6, vers 11 tot en met 13  Doet de wapenrusting Gods 
aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels; 

want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen 

de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer 
duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Neemt 

daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in 
de boze dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te 

houden. 

 
Voorwaar, neem de beste bescherming aan! 

 
Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 

wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 

naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het 
licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever 

gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want 

een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het 
licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de 

waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat 
zij in God verricht zijn. 

 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 
verdween. 

 
 

 

Zo spreekt Yeshua HaMasiach, Jezus Christus, 

tot de sadist! 
 

BOODSCHAP GODS: SADISME KOMT REGELRECHT UIT DE HEL! AL 
VINDT EEN SADIST OP AARDE ELKE PIJN EEN GENOT EN EEN 

BELEVING, DE PIJN IN DE HEL ZAL NIET DRAAGLIJK ZIJN EN 

BESLIST GEEN GENOT!  
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Volledige weergave: 
 

Hallo, welkom! Op woensdag 24 december 2014 bracht een engel 

Gods, woord voor woord, de volgende boodschap over aan 
eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Merach en ben 

een bode engel Gods. 
 

Genesis 1, vers 27  En God schiep de mens naar zijn beeld; naar 
Gods beeld schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen. 

 

1 Korinthiërs 3, vers 16  Weet gij niet, dat gij Gods tempel zijt en 
dat de Geest Gods in u woont? 

 
Voorwaar, in de hel beleeft satan veel plezier aan het 

opzettelijk pijn doen en vernederen van de mens. 

Satan vindt het een genotbeleving om Gods schepping te 
verwoesten! 

 

1 Korinthiërs 2, vers 9  Maar, gelijk geschreven staat: Wat geen 
oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en wat in geen 

mensenhart is opgekomen, al wat God heeft bereid voor degenen, 
die Hem liefhebben. 

En vers 12  Wij nu hebben niet de geest der wereld ontvangen, 

maar de Geest uit God, opdat wij zouden weten, wat ons door God 
in genade geschonken is. 

 
Voorwaar, sadisme in alle vormen, zowel seksueel als het 

lichaam laten lijden, komt regelrecht uit de hel van satan, de 

sadist! 
Hij geniet van de sadistische handelingen, waarin hij over de mens, 

Gods beeld, Gods mens en eigendom, wil heersen. Het windt hem 

op, dat de wormen door het vlees kruipen en dat men de mens uit 
elkaar trekt!  

 
Voorwaar, sadisme, wat op aarde is, is een kleine 

afspiegeling van de hel.  
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Een sadist komt niet in de hemel. Wee hun, die zich niet bekeren! 
Al vindt een sadist op aarde elke pijn een genot en een beleving, de 

pijn in de hel zal niet draaglijk zijn en beslist geen genot! Voorwaar, 

zoals sadisme een gruwel is en een realiteit, zo is de hel ook een 
realiteit!  

 
Voorwaar, zo spreekt Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, 

tot de sadist: 

 
Markus 9, vers 43 tot en met 48  En indien uw hand u tot zonde 

verleidt, houw haar af. Het is beter, dat gij verminkt ten leven 
ingaat, dan dat gij met uw twee handen ter helle vaart, in het 

onuitblusbare vuur, waar hun worm niet sterft en het vuur niet 

wordt uitgeblust. En indien uw voet u tot zonde zou verleiden, houw 
hem af. Het is beter, dat gij kreupel ten leven ingaat, dan dat gij 

met uw twee voeten in de hel geworpen wordt, waar hun worm niet 
sterft en het vuur niet wordt uitgeblust. En indien uw oog u tot 

zonde zou verleiden, ruk het uit. Het is beter, dat gij met één oog 

het Koninkrijk Gods binnengaat, dan dat gij met twee ogen in de 
hel geworpen wordt, waar hun worm niet sterft en het vuur niet 

wordt uitgeblust. 

 
Lukas 16, vers 23 tot en met 25  Ook de rijke stierf en hij werd 

begraven. En toen hij in het dodenrijk zijn ogen opsloeg onder de 
pijnigingen, zag hij Abraham van verre en Lazarus in zijn schoot. En 

hij riep en zeide: Vader Abraham, heb medelijden met mij en zend 

Lazarus, opdat hij de top van zijn vinger in water dope en mijn tong 
verkoele, want ik lijd pijn in deze vlam. Maar Abraham zeide: Kind, 

herinner u, hoe gij het goede tijdens uw leven hebt ontvangen en 
insgelijks Lazarus het kwade; nu wordt hij hier vertroost en gij lijdt 

pijn. 

 
Jesaja 53, vers 5 tot en met 6  Maar om onze overtredingen 

werd hij doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld; de straf 

die ons de vrede aanbrengt, was op hem, en door zijn striemen is 
ons genezing geworden. Wij allen dwaalden als schapen, wij 

wendden ons ieder naar zijn eigen weg, maar de Here heeft ons 
aller ongerechtigheid op hem doen neerkomen. 
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Voorwaar, bekeer u en laat voor u bidden in een volle 
evangelische kerk of pinksterkerk. 

En bouw een relatie op met Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. 

 
Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 

wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 
een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 
naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het 

licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever 

gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want 
een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het 

licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de 
waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat 

zij in God verricht zijn. 

 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 

verdween. 

 

Helse coyotes in Texas door Gods ‘vuurblazer’ 

getroffen! 
 
BENJAMIN WERD VANDAAG VERPLAATST VIA EEN DEUR IN HET 

OPSCHRIJFKAMERTJE, EN WAS METEEN IN TEXAS. DE ENGEL 

VERTROK WEER, EN BENJAMIN? BENJAMIN MAAKTE EEN 
INDRUKWEKKENDE GEBEURTENIS MEE, WAARIN GOD ZIJN MACHT 

TOONDE DOOR BENJAMIN HEEN TEGEN DE MACHTEN DER 
DUISTERNIS! LEES EN HOOR WAT ER GEBEURDE, TOEN DE ENGEL 

GODS, IN GODS OPDRACHT, BENJAMIN OPDROEG OM TE BLAZEN! 

WOWW... HALLELUJA! 
 

 
Volledige weergave: 
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Hallo, van harte welkom! Het volgende verslag werd op woensdag 
24 december 2014 door profeet Benjamin Cousijnsen woord voor 

woord opgeschreven, met behulp van de engel des Heren. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Permania en 
ben een bode engel Gods.  

 

Voorwaar, profeet Benjamin Cousijnsen, volg mij! 
Terwijl ik, Benjamin, opstond uit mijn stoel en de pen neerlegde, 

volgde ik de bode engel Gods, en zag bij het raam een soort deur 
verschijnen, waar wij doorheen gingen. En ik voelde een soort 

krachtveld als bij een magneet! Daar zag Benjamin, ginds aan de 

overkant van een rivier, hoog gras. Benjamin en de bode engel 
Gods vlogen door het luchtruim… Benjamin, laten wij landen op dit 

prairiegras, sprak de bode engel Gods. Benjamin was gekleed in 
smetteloos fijn linnen, en zei: “Waar ben ik?” 

In Texas, zei de bode engel Gods.  

 
Daar kwam vlakbij de Coyote Rivier een huifkar aan, met zes 

ossen voor de wagen… 

Opeens zag Benjamin dat zijn kleren veranderd waren, en dat hij 
een cowboyhoed droeg, en Western kleding en cowboylaarzen aan 

had. Voordat Benjamin iets wou zeggen aan de bode engel, zag 
Benjamin dat de bode engel des Heren met een grote hemelse 

legermacht engelen vertrok. 

‘Mooi is dat! Word ik zo elders gedropt en ‘Adios amigo’?’ dacht 
Benjamin. 

 
Spreuken 3, vers 5  Vertrouw op de Here met uw ganse hart en 

steun op uw eigen inzicht niet. 

 
De huifkar stopte bij Benjamin. 

Drie cowboys sprongen uit de huifkar, en een van de cowboys zei: 

“Hé, jij bent niet van hier! Jij bent echt geen coyote!” lachte de 
cowboy. “Wij nemen jou gevangen!” 

Benjamin zweeg en gehoorzaamde. 
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Spreuken 10, vers 29  De weg des Heren is een beschutting voor 
de oprechten, maar onheil voor de bedrijvers van ongerechtigheid. 

Spreuken 11, vers 20 en 21  De verkeerden van hart zijn de Here 

een gruwel, maar de oprechten van wandel zijn Hem welgevallig. 
Voorwaar, de boze blijft niet ongestraft, maar het geslacht der 

rechtvaardigen wordt bevrijd. 
 

Aangekomen in het kamp, zei een van de drie cowboys: 

“Hier, een bord bonen met spek!”  
“Sorry, dit lust ik niet, bah!” zei Benjamin.  

Voorwaar, deze drie cowboys zeiden het volgende: “Wij laten jou 
gaan op één voorwaarde. Kijk eens, cowboy, naar beneden, daar! 

Wat een rijkdom, hè?” 

 
Mattheüs 4, vers 8 en 9  Wederom nam de duivel Hem mede 

naar een zeer hoge berg en hij toonde Hem al de koninkrijken der 
wereld en hun heerlijkheid, en zeide tot Hem: Dit alles zal ik U 

geven, indien Gij U nederwerpt en mij aanbidt. 

 
“Hé, zijt gij niet profeet Benjamin Cousijnsen? Werp u neder, 

pleassseeeee!” 

Benjamin zei: “En zijt gij niet gevallen engelen?” 
Toen verscheen plotseling de engel Gods Permania, samen met een 

zeer groot hemels leger, bij profeet Benjamin. En er ontstond 
plotseling, uit het niets, een groot diep gat dat zichtbaar werd… 

Toen zei Permania: Blaas, Benjamin, in de almachtige naam van 

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus!  
Benjamin blies zo hard hij kon, en een vuurkolom kwam uit 

Benjamins mond. En deze gevallen engelen werden verteerd en 
vielen zeer diep in de afgrond! 

 

Lukas 21, vers 36  Waakt te allen tijde, biddende, dat gij in staat 
moogt wezen te ontkomen aan alles wat geschieden zal, en gesteld 

te worden voor het aangezicht van de Zoon des mensen. 

 
Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld 

gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een 
ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
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Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde.  

 

Voorwaar, vergeet nimmer: in Yeshua HaMashiach, Jezus 
Christus, zijt gij méér dan overwinnaar! Amen. 

Ik breng u terug, held Gods.  
Even later schreef profeet Benjamin weer alles op in mijn bijzijn. 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 

verdween. 
 

 
 

Ik zal de Here met luider stem loven! 
 
BOODSCHAP GODS: HELAAS ZIJN ER VELEN, DIE DE 

VOGELVERSCHRIKKER, HUN AFGOD, TOEZINGEN: "OH 

DENNEBOOM". EN ONDER ANDERE: WAAR STAAT DE KERSTMAN IN 
DE BIJBEL? SCHAAM U! GEEF YESHUA HAMASIACH, JEZUS 

CHRISTUS, WAT HEM TOEKOMT. GEEF HEM NIET OP HEIDENSE 
DAGEN, MAAR ELKE DAG EN VOOR EEUWIG, DE GLORIE! 

 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Vandaag, op donderdag 25 december 
2014, bracht een bode engel woord voor woord de volgende 

boodschap over, in opdracht van de almachtige God, de God van 
Abraham, Izaäk en Jakob, aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen, 

die elke dag vanaf 2012 alle boodschappen trouw opschrijft, ook 

vandaag. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Lovesadai.  

 

Voorwaar, ik ben de bode engel Gods. 
 

Johannes 3, vers 8  De wind blaast, waarheen hij wil, en gij hoort 

zijn geluid, maar gij weet niet, vanwaar hij komt of waar hij 
heengaat; zó is een ieder, die uit de Geest geboren is. 
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Voorwaar, maar helaas zijn er ook velen, die denken het 

juiste geluid te horen! 

En ze horen alleen maar de wind der leugen met belletjes en “Ho, 
ho, ho!” en zingen de vogelverschrikker, hun afgod, toe, en vereren 

een boom en zingen: “Oh denneboom, wat zijn uw takken 
wonderschoon!” Waar bent u mee bezig? 

 

Exodus 22, vers 20  Wie aan de goden offert, behalve aan de 
Here alleen, zal met de ban geslagen worden. 

 
U wordt er dus voor gestraft. 

Ben ik duidelijk genoeg? Waar staat de kerstman in uw Bijbel? 

Schaam u! Kadosh, heilig is alleen Yeshua HaMashiach, Jezus 
Christus! Geef Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, wat Hem 

toekomt. Geef Hem niet op de heidense dagen, maar elke dag en 
voor eeuwig, de glorie! Laat het zó zijn. 

Psalm 109, vers 30  Ik zal de Here met luider stem loven, ik zal 

Hem lofzingen te midden van velen, “niet alleen op de dag dat 
gij naar de kerk gaat, nee, voor eeuwig!” 

Psalm 117, vers 1 en 2  Looft de Here, alle gij volken, prijst Hem, 

alle gij natiën; want zijn goedertierenheid is machtig over ons, en 
des Heren trouw is tot in eeuwigheid. Halleluja. 

 
Luistert, wat de boodschappen u verder vertellen over kerst 

en andere feestdagen in de website. 

Het staat onder de categorie Holidays. Voorwaar, hoor aandachtig! 
 

Lees voor: Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God 
de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 

opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig 

leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, 
opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde.  

 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 

verdween. 
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Vanwege een verlies haat u de feestdagen! 
 

BOODSCHAP GODS: GIJ HAAT DE FEESTDAGEN, VANWEGE HET 
VERLIES VAN UW MOEDER. HOOR WAT YESHUA HAMASIACH, 

JEZUS CHRISTUS, ZEGT TOT U! 

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Ik ben profeet Benjamin Cousijnsen. Op 

donderdag 25 december 2014 kreeg ik de volgende boodschap van 
een bode engel Gods, die ik graag met u wil delen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, ik ben de bode engel Gods 

en mijn naam is Piaster, en breng u een speciale boodschap. 
Voorwaar, ik zeg u,  

 
Gij haat de feestdagen, vanwege het verlies van uw moeder, 

en wil ook niets van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, 

weten. 
Zelfs Hij krijgt de schuld van u! Voorwaar, even schrikken, hè? Met 

een persoonlijke boodschap nog wel. Voorwaar, weet u eigenlijk 

wel, waar ze nu is? Heet zij niet Mirjam van voornaam?  
Zij heeft wel Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, aangenomen en is 

heel erg dankbaar dat ze thuis is! 
 

1 Johannes 2, vers 9 tot en met 11  Wie zegt in het licht te zijn 

en zijn broeder haat, die is in de duisternis tot nu toe. Wie zijn 
broeder liefheeft, blijft in het licht en in hem is niets aanstotelijks; 

maar wie zijn broeder haat, is in de duisternis en wandelt in de 
duisternis, en hij weet niet waar hij heengaat, want de duisternis 

heeft zijn ogen verblind. 

 
Voorwaar, wilt gij uw moeder terugzien? 

Bekeer u dan en vraag om vergeving aan Yeshua HaMashiach, 

Jezus Christus! Voorwaar,  
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Johannes 3, vers 16 en 17 en 18  Want alzo lief heeft God de 
wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 

naam van de eniggeboren Zoon van God.  

 
Overdenk dit. 

En voordat ik ga afsluiten, wil ik u namens mijn vrouw en mijzelf 
Gezegende dagen toewensen en ook voor het komende jaar, 2015.  

De bode engel Gods sprak verder: Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, 

Shalom!  
 

 
 

Moge de hemelse zegen op uw leven zijn! 
 
BOODSCHAP GODS: LUISTERT AANDACHTIG NAAR HA OLAM, DE 

EEUWIGE GOD VAN ABRAHAM, IZAÄK EN JAKOB! VOORWAAR, 

MOGE DE HEMELSE ZEGEN OP UW LEVEN ZIJN! 
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 26 december 2014 bracht een bode 
engel Gods, in opdracht van de almachtige God, de God van 

Abraham, Izaäk en Jakob, de volgende boodschap over aan 

eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. Ik ben de bode engel Gods, Rimmonja, 

en verkondig u de volle waarheid van uw Rabboeni.  

 
Voorwaar, voorwaar, zo spreekt de Koning der koningen tot 

u. 
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Kadosh, kadosh, kadosh, heilig is Jahweh, El Elohím, Adonai. 
Luistert aandachtig naar Ha Olam, de eeuwige God van Abraham, 

Izaäk en Jakob!  

 
Voorwaar, moge de hemelse zegen op uw leven zijn. 

Zeg eerbiedig: “Ruacha, Yeshu, Shalom!” De Heer zegene u en 
behoede u. De Here doe Zijn aangezicht over u lichten, en zij u 

genadig. De Here verheffe Zijn aangezicht over u, en geve u vrede. 

Voorwaar, 
 

Lukas 2, vers 10 en 11  En de engel zeide tot hen: Weest niet 
bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die heel het 

volk zal ten deel vallen: U is heden de Heiland geboren, namelijk 

Christus, de Here, in de stad van David. 
 

Voorwaar, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, was nu onder 
de mensen. 

En op Zijn twaalfjarige leeftijd verbaasden de mensen zich, 

vanwege Zijn spreken met grote wijsheid. Niemand kon zo spreken 
als Hij! Voorwaar, ook gij, die luistert, schaam u niet om te 

spreken. Het evangelie is niet alleen voor in de kerk!  

 
Lukas 9, vers 26  Want ieder, die zich voor Mij en voor mijn 

woorden zal schamen, voor hem zal de Zoon des mensen Zich 
schamen, wanneer Hij komt in zijn heerlijkheid en die van de Vader 

en de heilige engelen. 

Lukas 10, vers 16  Wie naar u hoort, hoort naar Mij; en wie u 
verwerpt, verwerpt Mij; en wie Mij verwerpt, verwerpt Hem, die Mij 

gezonden heeft. 
 

Voorwaar, velen zijn veel te druk. 

En er komt telkens wel iets tussen, ja, satan! 
 

Lukas 9, vers 59 tot en met 62  En Hij zeide tot een ander: Volg 

Mij. Maar deze zeide: Sta mij toe eerst heen te gaan en mijn vader 
te begraven. Maar Hij zeide tot hem: Laat de doden hun doden 

begraven; maar ga gij heen en verkondig het Koninkrijk Gods. En 
weer een ander zeide: Ik zal U volgen, Here, maar laat mij eerst 

afscheid nemen van mijn huisgenoten. Maar Jezus zeide tot hem: 
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Niemand, die de hand aan de ploeg slaat en ziet naar hetgeen 
achter hem ligt, is geschikt voor het Koninkrijk Gods. 

Lukas 10, vers 26 tot en met 29  En Hij zeide tot hem: Wat staat in 

de wet geschreven? Hoe leest gij? Hij antwoordde en zeide: Gij zult 
de Here, uw God, liefhebben uit geheel uw hart en met geheel uw 

ziel en met geheel uw kracht en met geheel uw verstand, en uw 
naaste als uzelf. En Hij zeide tot hem: Gij hebt juist geantwoord; 

doe dat en gij zult leven. Maar hij wilde zich rechtvaardigen en 

zeide tot Jezus: En wie is mijn naaste? 
 

Voorwaar, hoeveel zielen laat gij achter, die u goed kenden, 
maar nog nooit over Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, 

hoorden uit uw mond? 

Voorwaar, onderzoek u eens! Vele Christenen horen, zien en 
zwijgen. Het zijn egoïstische, zogenaamde Rapture ready 

Christenen: “Ikke, ikke, ikke, en de rest mag stikken”. Voorwaar, 
God schiep uw mond ook met geluid! Alles heeft een doel, maar 

niet het zwijgen over Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. 

 
Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld 

gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een 

ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde.  

Johannes 12, vers 50  En Ik weet, dat zijn gebod eeuwig leven is. 

Wat Ik dan spreek, spreek Ik zó, als de Vader Mij gezegd heeft. 
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 
verdween. 

 

 
 

O wee! 2015 komt eraan & hou december 2014 

t/m februari 2015 extra in de gaten! 
 

WAARSCHUWENDE, OPENBARENDE MEDEDELING GODS: DE ENGEL 

DES HEREN, DONDER, BENOEMT DE LANDEN, DIE HIJ HEEFT 
MOETEN STRAFFEN VANWEGE ONGEHOORZAAMHEID! EN VERDER, 
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O WEE! 2015 KOMT ERAAN & HOU DECEMBER 2014 T/M FEBRUARI 
2015 EXTRA IN DE GATEN! DE ENGEL DES HEREN EN BODE ENGEL 

GODS DONDER LEVERDE VANDAAG, WOORD VOOR WOORD, DEZE 

WAARSCHUWENDE, PROFETISCHE OPENBARING GODS OVER, 
NAMENS DE ENIGE WARE ALMACHTIGE GOD, DE GOD VAN 

ABRAHAM, IZAÄK EN JAKOB, AAN DIENSTKNECHT, PROFEET IN DE 
EINDTIJD, BENJAMIN COUSIJNSEN, DIE AL GODS WOORDEN 

ALTIJD METEEN DOORGEEFT AAN DE WERELD. 

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, welkom! De volgende waarschuwende boodschap van God 

werd door een engel des Heren en bode engel Gods op 28 
december 2014 woord voor woord overgeleverd, namens de 

almachtige God, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, aan 
eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. Hoor aandachtig. Mijn naam is 

Donderrr!  

Voorwaar, wie terechtwijzing haat, is d o m, dom! 
Voorwaar, op 14 mei 2014 zei ik u al: Ik zal spoedig weer toeslaan. 

En zie wat er gebeurde in december 2014. Gods sluizen gingen 
open! En het was zo, zodat ik, Donder, zeer veel hevige regenval 

op Maleisië deed terechtkomen, waardoor vele overstromingen 

ontstonden!  
 

Voorwaar, zo openbaar ik u, dat het bezoek van paus 
Franciscus aan de Filippijnen in januari een vloek zal 

brengen, na zijn komst in 2015.  

Voorwaar, verschillende landen heb ik, Donder, moeten straffen: 
Indonesië, Japan, Libanon, Kongo, Afrika, Afghanistan, India, Peru, 

Kenia, Haïti, Verenigde Staten van Amerika, Duitsland, enzovoorts! 

Voorwaar, aanbid Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, Jahweh, El 
Elohím, Adonai, de Zoon van God. Bekeer u! Wees nederig, want 

alleen Hij is heilig en waardig alle lof en aanbidding en eer te 
ontvangen.  
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Voorwaar, hoeveel plagen moet ik u nog brengen, vanwege 
ongehoorzaamheid? 

Voorwaar, stelletje blinde Katholieken, en ook u, paus Franciscus! 

Pak uw Bijbel en lees mee, ook u die luistert. Zo staat geschreven: 
 

Exodus 20, vers 3  Gij zult geen andere goden voor mijn 
aangezicht hebben. 

 

Dus geen Maria, of een of ander beeld. 
Hamer erop!  

 
Exodus 20, vers 4  Gij zult u geen gesneden beeld maken noch 

enige gestalte van wat boven in de hemel, noch van wat beneden 

op de aarde, noch van wat in de wateren onder de aarde is. 
 

En wat doet u? 
U aanbidt van alles en verklaart telkens weer iemand als heilig! 

Voorwaar,  

 
Psalm 119, vers 32  Ik zal de weg uwer geboden lopen, want Gij 

verruimt mij het hart. 

 
Laat het zo zijn: wijk van uw dwaling! 

 
Spreuken 28, vers 5 en 6  Boze lieden verstaan het recht niet, 

maar wie de Here zoeken, verstaan alles. Beter een arme die in 

oprechtheid wandelt, dan iemand die verkeerde wegen gaat, al is 
hij rijk. 

 
Jesaja 5, vers 21 tot en met 24  Wee hun die in eigen oog wijs 

zijn en in eigen oordeel verstandig. Wee hun die helden zijn in het 

drinken van wijn en dapperen in het mengen van bedwelmende 
drank; die voor een geschenk de schuldige vrijspreken en de 

rechtvaardige zijn gerechtigheid ontnemen. Daarom zal, zoals een 

vuurtong stoppelen verteert en brandend stro ineenzinkt, hun 
wortel als molm worden en hun bloesem als stof opstuiven, omdat 

zij de wet van de Here der heerscharen verworpen en het woord 
van de Heilige Israëls hebben versmaad. 
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Voorwaar, ook Frankrijk werd gestraft, waardoor meer dan 
15.000 auto’s kwamen vast te zitten door de sneeuwval. 

Maar voorwaar, hou december 2014 tot en met februari 2015 extra 

in de gaten, en zie hoe ik toesla! O wee, 2015 komt eraan! 
 

 
 

Belofte maakt schuld 
 
HEEFT U AL GOEDE VOORNEMENS VOOR HET NIEUWE JAAR 

GEMAAKT? EN LIGGEN ER NOG BELOFTES, DIE U NIET NAKWAM? 

DE HEER ZEGT U ONDER ANDERE: STEL EEN BELOFTE, DIE GIJ 
NOG MOET WAARMAKEN, NIET MEER UIT. DE HEER NOEMT HET 

LIEGEN ALS U UW BELOFTE NIET NAKWAM! BEKEER U EN VRAAG 
VERGEVING! 

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! De volgende boodschap Gods is op 29 

december 2014, woord voor woord, door een engel des Heren 

overgebracht aan profeet in de eindtijd, Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Lovesadai; ik 
ben de bode engel Gods.  

 
Voorwaar, daar stijgen weer al die goede beloftes op naar 

boven! 

 
Jakobus 5, vers 12  Maar vooral, mijn broeders, zweert niet, noch 

bij de hemel, noch bij de aarde, noch welke andere eed ook. Laat ja 
bij u ja zijn en neen neen, opdat gij niet onder het oordeel valt. 

 

Voorwaar, onderzoek u eens. 
Beantwoord deze vraag maar eens: Hoe hoog, denkt gij, dat de 

berg Gods is met wat God nakwam? 
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Psalm 57, vers 3  Ik roep tot God, de Allerhoogste, tot God, die 
het voor mij voleindigt. 

En vers 11  Want hemelhoog is uw goedertierenheid, tot aan de 

wolken reikt uw trouw. 
 

Jakobus 1, vers 17 en 18  Iedere gave, die goed, en elk 
geschenk, dat volmaakt is, daalt van boven neder, van de Vader 

der lichten, bij wie geen verandering is of zweem van ommekeer. 

Naar zijn raadsbesluit heeft Hij ons voortgebracht door het woord 
der waarheid, om in zekere zin eerstelingen te zijn onder zijn 

schepselen. 
 

Voorwaar, en hoe hoog denkt gij dat uw nagekomen berg is 

met uw beloften, die gij naar God liet opstijgen? 
Voorwaar, vergeet niet om uw beloften na te komen! Gij kunt beter 

zwijgen, als gij toch uw afspraken niet kan nakomen. Voorwaar, 
stel een belofte, die gij nog moet waarmaken, niet meer uit. Maak 

er een werk van en wees geen enorme uitsteller, maar wees 

nederig en laat uw Ja Ja zijn. En stel God, maar ook anderen, niet 
teleur met woorden, die geen daden zijn!  

 

Romeinen 12, vers 12  Weest blijde in de hoop, geduldig in de 
verdrukking, volhardend in het gebed. 

 
1 Korinthiërs 2, vers 12  Wij nu hebben niet de geest der wereld 

ontvangen, maar de Geest uit God, opdat wij zouden weten, wat 

ons door God in genade geschonken is. 
 

Voorwaar, leugenaars ondergaan Gods hevige toorn. 
Daarom, bekeer u! En vraag God, of uw naaste, of aan wie gij uw 

beloften niet nakwam, om vergeving. En maak uw paden recht, nu 

het nog kan! 
 

Mattheüs 7, vers 22 tot en met 23  Velen zullen te dien dage tot 

Mij zeggen: Here, Here, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd 
en in uw naam boze geesten uitgedreven en in uw naam vele 

krachten gedaan? En dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit 
gekend; gaat weg van Mij, gij werkers der wetteloosheid. 

 



 
 

 

3492 
 
 

 

1 Johannes 1, vers 6 tot en met 10  Indien wij zeggen, dat wij 
gemeenschap met Hem hebben en in de duisternis wandelen, dan 

liegen wij en doen de waarheid niet; maar indien wij in het licht 

wandelen, gelijk Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met 
elkander; en het bloed van Jezus, zijn Zoon, reinigt ons van alle 

zonde. Indien wij zeggen, dat wij geen zonde hebben, misleiden wij 
onszelf en de waarheid is in ons niet. Indien wij onze zonden 

belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te 

vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Indien wij 
zeggen, dat wij niet gezondigd hebben, maken wij Hem tot een 

leugenaar en zijn woord is in ons niet. 
 

Voorwaar, velen vervallen vaak in het foute gedrag. 

Bedenk vooraf, wat gij zegt en doet! Voorwaar, gij zijt geroepen, 
niet om gevangen te zijn, maar om vrij te zijn, en om een zoon of 

dochter van God te zijn.  
1 Johannes 5, vers 18 en 19  Wij weten, dat een ieder, die uit 

God geboren is, niet zondigt; want Hij, die uit God geboren werd, 

bewaart hem, en de boze heeft geen vat op hem. Wij weten, dat wij 
uit God zijn en de gehele wereld in het boze ligt. 

 

Voorwaar, leugenaars en kwaadsprekers komen Gods 
Koninkrijk niet binnen. 

Weest radicaal en verandert uw gedrag! 
 

Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld 

gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een 
ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde.  

 
Jesaja 40, vers 29  Hij geeft de moede kracht en de machteloze 

vermeerdert Hij sterkte. 

En vers 31  Maar wie de Here verwachten, putten nieuwe kracht; zij 
varen op met vleugelen als arenden; zij lopen, maar worden niet 

moede; zij wandelen, maar worden niet mat. 
Jesaja 41, vers 9 tot en met 10  Gij, die Ik gegrepen heb van de 

einden der aarde en geroepen uit haar uithoeken, tot wie Ik zeide: 
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Gij zijt mijn knecht, Ik heb u verkoren en u niet versmaad – vrees 
niet, want Ik ben met u; zie niet angstig rond, want Ik ben uw God. 

Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met mijn heilrijke 

rechterhand. 
 

Voorwaar, als kind van God moet gij een afkeer hebben van 
het kwade, en uw oog moet zuiver zijn. 

 

Mattheüs 6, vers 22 en 23  De lamp van het lichaam is het oog. 
Indien dan uw oog zuiver is, zal geheel uw lichaam verlicht zijn; 

maar indien uw oog slecht is, zal geheel uw lichaam duister zijn. 
Indien nu wat licht in u is, duisternis is, hoe groot is dan de 

duisternis! 

 
Kies heden voor het beste. 

God wil u het allerbeste geven, en Hij heeft Zijn beloften 
waargemaakt! Luister ook naar de boodschap van 2 januari 2014: 

‘Laat uw goede voornemens slagen in het Nieuwe Jaar’. 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en 
verdween. 

 

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen 
 

 
 

 

 

Het staat voor zegeningen: 12 druiven, neem 

deel hieraan! 
 
DE HERE BRACHT VANDAAG ZELF WOORD VOOR WOORD ZIJN 

BOODSCHAP OVER. BENJAMIN COUSIJNSEN, GODS PROFEET VAN 

DE EINDTIJD, SCHRIJFT ALLES METEEN WOORD VOOR WOORD OP: 
SCHRIJF MIJN WOORDEN OP. EN GIJ DIE LUISTERT, HOOR, WANT 

IK BEN HET LICHT DER WERELD. IK BEN HET, UW HERDER! 
VOORWAAR, VERGEET NIET, IK LEEF! VERDER NODIGT DE HEER U 

UIT MET HET ETEN VAN 12 DRUIVEN OP OUDJAAR, BIJ IEDERE 

SLAG 1 DRUIF, BIJ DE LAATSTE 12 SLAGEN VAN DE KLOK VAN 
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OUD OP NIEUW; ECHTER WEL TOT EER VAN YESHUA HAMASIACH, 
JEZUS CHRISTUS. HET STAAT VOOR ZEGENINGEN!  

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, 

bracht zelf woord voor woord Zijn boodschap over aan Zijn 

dienstknecht en profeet van het einde der tijden, Benjamin 
Cousijnsen.  

 
Shalom! Vrede zij u. Ik ben wie Ik ben. Werp u niet neder, 

Benjamin Cousijnsen, Mijn ware gezalfde, eenvoudige profeet van 

de laatste dagen. Schrijf Mijn woorden op. 
 

En gij die luistert, hoor, want Ik ben het Licht der wereld.  
Ik ben het, uw Herder! 

 

Johannes 10, vers 27 en vers 28  Mijn schapen horen naar mijn 
stem en Ik ken ze en zij volgen Mij, en Ik geef hun eeuwig leven en 

zij zullen voorzeker niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand 

zal ze uit mijn hand roven. 
 

Voorwaar, vergeet niet: Ik leef! 
Ik ben uw Rabboeni, uw Meester. Ik ben de Weg en de Waarheid en 

het Leven. Mijn kind, Ik weet alles van u! Ik ben heilig, kadosh. 

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, is Mijn naam, die men 
verwerpt vanwege de volle waarheid. Men vreest Mij, de Alfa en de 

Omega.  
 

Lees voor: Johannes 21, vers 25  Er zijn echter nog vele andere 

dingen, die Jezus gedaan heeft; indien deze één voor één 
beschreven werden, dan zou, naar ik meen, de wereld zelf de 

boeken, die geschreven werden, niet kunnen bevatten. 

 
Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Zelfs zijn naam, satan, 

verraadt in het Hebreeuws zijn naam en karakter. 
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Het betekent: tegenstander. Hij heeft slechts één doel, deze vader 
der leugen, dat uw ziel niet van God houdt en de waarheid 

verstaat! 

 
Ezechiël 28, vers 15 tot en met 17  Onberispelijk waart gij in uw 

wandel, vanaf de dag dat gij geschapen werdt, totdat er onrecht in 
u werd gevonden: door uw uitgebreide handel zijt gij vervuld 

geraakt met geweldenarij en kwaamt gij tot zonde. Van de berg der 

goden verbande Ik u en deed u weg, gij beschuttende cherub, van 
tussen de vlammende stenen. Trots was uw hart op uw schoonheid 

– met uw luister hebt gij ook uw wijsheid teniet doen gaan. Ter 
aarde wierp Ik u neer, en maakte u tot een schouwspel voor 

koningen om met leedvermaak naar u te zien. 

 
Jesaja 14, vers 11 tot en met 17  Uw trots is in het dodenrijk 

neergeworpen, de klank uwer harpen; het gewormte ligt onder u 
gespreid en maden zijn uw bedekking. Hoe zijt gij uit de hemel 

gevallen, gij morgenster, zoon des dageraads; hoe zijt gij ter aarde 

geveld, overweldiger der volken! En gij overlegdet nog wel: Ik zal 
ten hemel opstijgen, boven de sterren Gods mijn troon oprichten en 

zetelen op de berg der samenkomst ver in het noorden; ik wil 

opstijgen boven de hoogten der wolken, mij aan de Allerhoogste 
gelijkstellen. Integendeel, in het dodenrijk wordt gij neergeworpen, 

in het diepste der groeve. Wie u zien, beschouwen u, letten op u: Is 
dit de man, die de aarde deed sidderen, die koninkrijken deed 

beven; die de wereld tot een woestijn maakte en haar steden 

afbrak; die zijn gevangenen niet naar huis liet keren? 
 

Voorwaar, gij satan wou u gelijkstellen en zijt een na-aper 
van Mijn werken! 

Zelfs een bijbel, door u geschreven, bracht gij vervalser onder de 

mensen, vol leugens, en wil de waarheid ontkrachten! 
 

Jesaja 53, vers 3 tot en met 11  Hij was veracht en van mensen 

verlaten, een man van smarten en vertrouwd met ziekte, ja, als 
iemand, voor wie men het gelaat verbergt; hij was veracht en wij 

hebben hem niet geacht. Nochtans, onze ziekten heeft hij op zich 
genomen, en onze smarten gedragen; wij echter hielden hem voor 

een geplaagde, een door God geslagene en verdrukte. Maar om 
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onze overtredingen werd hij doorboord, om onze ongerechtigheden 
verbrijzeld; de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem, en 

door zijn striemen is ons genezing geworden. Wij allen dwaalden als 

schapen, wij wendden ons ieder naar zijn eigen weg, maar de Here 
heeft ons aller ongerechtigheid op hem doen neerkomen. Hij werd 

mishandeld, maar hij liet zich verdrukken en deed zijn mond niet 
open; als een lam dat ter slachting geleid wordt, en als een schaap 

dat stom is voor zijn scheerders, zo deed hij zijn mond niet open. 

Hij is uit verdrukking en gericht weggenomen, en wie onder zijn 
tijdgenoten bedacht, dat hij is afgesneden uit het land der 

levenden? Om de overtreding van mijn volk is de plaag op hem 
geweest. En men stelde zijn graf bij de goddelozen; bij de rijke was 

hij in zijn dood, omdat hij geen onrecht gedaan heeft en geen 

bedrog in zijn mond is geweest. Maar het behaagde de Here hem te 
verbrijzelen. Hij maakte hem ziek. Wanneer hij zichzelf ten 

schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij nakomelingen zien en een 
lang leven hebben en het voornemen des Heren zal door zijn hand 

voortgang hebben. Om zijn moeitevol lijden zal hij het zien tot 

verzadiging toe; door zijn kennis zal mijn knecht, de rechtvaardige, 
velen rechtvaardig maken, en hun ongerechtigheden zal hij dragen. 

 

Voorwaar, geliefden, hou u vast aan Mijn woord en laat u 
niet misleiden. 

 
Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 

wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 

naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het 
licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever 

gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want 

een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het 
licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de 

waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat 
zij in God verricht zijn. 
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Voorwaar, er is geen waarheid in de wereld, alleen in Mij, 
Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, uw enige Weg naar 

eeuwig leven! 

 
Voorwaar, ‘Sjana Tova! Een Goed Nieuwjaar!’ was de titel 

van de boodschap op 31 december 2013.  
Voorwaar, luister naar deze boodschap en zet uw Moscatel, of 

donkerrode, druiven klaar. Bij het aftellen van de laatste 12 uur, 

neemt u bij elke seconde een druif. Het staat voor zegeningen. 
Neem deel hieraan, en luister naar de boodschap ‘Sjana Tova! Een 

Goed Nieuwjaar!’ 
 

Johannes 3, vers 33 tot en met 36  Wie zijn getuigenis 

aanvaardt, heeft bezegeld, dat God waarachtig is. Want Hij, die God 
gezonden heeft, die spreekt de woorden Gods, want Hij geeft de 

Geest niet met mate. De Vader heeft de Zoon lief en heeft Hem 
alles in handen gegeven. Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig 

leven; doch wie aan de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet 

zien, maar de toorn Gods blijft op hem.  
Johannes 4, vers 23 tot en met 24  Maar de ure komt en is nu, dat 

de waarachtige aanbidders de Vader aanbidden zullen in geest en in 

waarheid; want de Vader zoekt zulke aanbidders; God is geest en 
wie Hem aanbidden, moeten aanbidden in geest en in waarheid. 

 
Voorwaar, steun Mijn profeet en zijn vrouw en de werkers 

met uw gebeden. 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Jezus Christus, Yeshua 
HaMashiach, en verdween. 

 
 

 

Voorwaar, Gods geliefde Zoon aanschouwt u! 
 

BOODSCHAP GODS: VOORWAAR, ONDERZOEKT U. WANDELT ALS 

VRIJE, GEHEILIGDE KINDEREN GODS, DIE NIET HUN VRIJHEID 
MISBRUIKEN TOT EEN DEKMANTEL! 

 

 
Volledige weergave: 
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Hallo, van harte welkom! Op 31 december 2014 bracht een engel 

des Heren, een bode engel Gods, woord voor woord de volgende 

boodschap Gods over aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, 
Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, ik ben de bode engel Gods, 

Michaël. Voorwaar, kadosh, heilig is Yeshua HaMashiach, Jezus 
Christus. 

 
Voorwaar, Gods geliefde Zoon aanschouwt u! 

 

Klaagliederen 3, vers 25  Goed is de Here voor wie Hem 
verwachten, voor de ziel die Hem zoekt. 

 
Spreuken 3, vers 5  Vertrouw op de Here met uw ganse hart en 

steun op uw eigen inzicht niet. 

 
Voorwaar, zalig zijt gij, die luistert. 

Zalig zijt gij, die doet wat God van hem vraagt. Zo spreekt de 

Almachtige: Ik ben wie Ik ben! Ik ben de God van Abraham, Izaäk 
en Jakob, de God van Israël, de God van profeet Benjamin 

Cousijnsen.  
 

Jeremia 32, vers 27  Zie, Ik, de Here, ben de God van al wat 

leeft; zou voor Mij iets te wonderlijk zijn? 
 

Kadosh, kadosh, kadosh!  
Ik, El Elohím, Jahweh, Adonai, zeg u: Wie ontzag heeft voor Mij, 

wordt niet door het kwaad getroffen! Voorwaar, wie de wet in acht 

neemt, die Ik gesproken heb via Mijn ware profeet, worde 
gezegend; die brengt veel offers. Voorwaar, Mijn kind, als je Mij, 

uw Rabboeni, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, wil dienen, houd 

dan het rechte spoor en wees zuiver! 
 

Johannes 10, vers 1  Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, Wie niet door 
de deur de schaapskooi binnenkomt, maar op een andere plaats 

inklimt, die is een dief en een rover. 
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Hebreeën 10, vers 22 tot en met 24  Laten wij toetreden met 

een waarachtig hart, in volle verzekerdheid des geloofs, met een 

hart, dat door besprenging gezuiverd is van besef van kwaad, en 
met een lichaam, dat gewassen is met zuiver water. Laten wij de 

belijdenis van hetgeen wij hopen onwankelbaar vasthouden, want 
Hij, die beloofd heeft, is getrouw. En laten wij op elkander acht 

geven om elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. 

Hebreeën 11, vers 6  Maar zonder geloof is het onmogelijk Hem 
welgevallig te zijn. Want wie tot God komt, moet geloven, dat Hij 

bestaat en een beloner is voor wie Hem ernstig zoeken. 
 

Voorwaar, indien gij meent godsdienstig te zijn, moet gij 

breken met de zonde! 
Anders kunt gij niet het einddoel des geloofs behalen. Wandel als 

vrije, geheiligde kinderen Gods, die niet als Christen hun vrijheid 
misbruiken tot een dekmantel. Voorwaar, onderzoekt u! 

 

2 Petrus 3, vers 13  Wij verwachten echter naar zijn belofte 
nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont. 

 

1 Johannes 3, vers 6 tot en met 9  Een ieder, die in Hem blijft, 
zondigt niet; een ieder, die zondigt, heeft Hem niet gezien en heeft 

Hem niet gekend. Kinderkens, laat niemand u misleiden. Wie de 
rechtvaardigheid doet, is rechtvaardig, gelijk Hij rechtvaardig is; 

wie de zonde doet is uit de duivel, want de duivel zondigt van den 

beginne. Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, opdat Hij de 
werken des duivels verbreken zou. Een ieder, die uit God geboren 

is, doet geen zonde; want het zaad Gods blijft in hem en hij kan 
niet zondigen, want hij is uit God geboren. 

 

Voorwaar, breng alles onder het oog van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus, en vraag om vergeving.  

Voorwaar,  

 
Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld 

gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een 
ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
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Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde.  

 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de engel des Heren, de 
bode engel Gods Michaël, en verdween. 

 
En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen en de 

allerbeste wensen voor het Nieuwe Jaar. En tot slot wens ik u, ook 

namens Benjamin Cousijnsen en alle werkers van de laatste dagen, 
een zeer gezegend 2015 toe. 

De Here zegene u en behoede u. De Here doe Zijn aangezicht over 
u lichten, en zij u genadig. De Here verheffe Zijn aangezicht over u, 

en geve u vrede. Amen 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

BOODSCHAPPEN EN PROFETIEËN, 
DOORGEGEVEN SINDS JANUARI 2015,  

DOOR DE GOD VAN ABRAHAM, IZAÄK EN JAKOB, 

EN WOORD VOOR WOORD DOORGEGEVEN  



 
 

 

3501 
 
 

 

EN METEEN OPGESCHREVEN  

DOOR GODS EENVOUDIGE DIENSTKNECHT  
EN GELIEFDE WARE EINDTIJDPROFEET, 

BENJAMIN COUSIJNSEN,  

IN TEGENWOORDIGHEID EN ONDER  

TOEZIEND OOG VAN DE BODE ENGELEN GODS! 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

JANUARI 2015  
 
Toeval bestaat niet! 
 

Dit is een openbarende boodschap van de Here God, overgeleverd 

aan Benjamin Cousijnsen, Gods eenvoudige ware dienstknecht en 
profeet in de eindtijd! Thema’s zijn o.a.: Paus Franciscus en 

openbaring Gods over de Illuminati en evangelisten, met betrekking 
tot samenwerking tot 1 wereldorde. Ook zijn vele rampen en het 

verdwijnen van boten en gecrashte vliegtuigen, enzovoorts, geen 

toeval! Wereld, neem Gods waarschuwingen serieus, doorgegeven 
via profeet Benjamin Cousijnsen. 

 

 
Volledige weergave: 
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Hallo, van harte welkom! Op 8 januari 2015 brachten twee bode 

engelen van God, woord voor woord, twee verschillende 

boodschappen over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen, 
namens de almachtige God, de God van Abraham, Izaäk en Jakob. 

De eerste boodschap ga ik aan u voorlezen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare, almachtige naam van 

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, 
Kadosh, kadosh, kadosh, heilig, heilig, heilig is Hij die zegt: Ik ben 

wie Ik ben! Mijn naam is Adonai, Jahweh.  
Voorwaar, mijn naam is Carinta en ben een bode engel Gods.  

 

Zo spreekt de Heer: 
 

Leviticus 11, vers 44  Want Ik ben de Here, uw God; heiligt u en 
weest heilig, want Ik ben heilig. Tot zover. 

 

Voorwaar, op 28 december 2014 werd gij ook 
gewaarschuwd.  

En profeet Benjamin Cousijnsen gaf het volgende in de boodschap 

door: ‘O wee! 2015 komt eraan & hou december 2014 t/m februari 
2015 extra in de gaten!’ Voorwaar, de God van Abraham, Izaäk en 

Jakob heeft vele landen gewaarschuwd, en gezegd: Bekeert u, 
weest nederig. Alleen Hij is heilig, niet uw andere afgoden! 

Voorwaar, zo is gesproken en zo is geschied!  

 
Voorwaar, paus Franciscus is nu al een van de bekendste 

religieuze leiders ooit. 
Vele evangelisten komen achter hun masker vandaan en laten nu 

hun ware totale overname zien! De Argentijnse evangelist Luis 

Palau en ook Joel Osteen staan volledig achter de wegbereider van 
de antichrist, paus Franciscus, die al vanaf den beginne was 

gekozen door de Illuminati. Men wil één wereldreligie met alle 

religies samen! Voorwaar, velen worden misleid en verleid. 
 

Jesaja 1, vers 5  Waar wilt gij nog meer geslagen worden, dat gij 
voortgaat met af te wijken? Het gehele hoofd is ziek, het gehele 

hart vol krankheid. 
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Jesaja 2, vers 12  Want er is een dag van de Here der heerscharen 
tegen al wat hoogmoedig is en trots en tegen al wat zich verheft, 

opdat het vernederd worde. 

 
Exodus 22, vers 20  Wie aan de goden offert, behalve aan de 

Here alleen, zal met de ban geslagen worden. 
 

Leviticus 26, vers 1  Gij zult u geen afgoden maken; een 

gesneden beeld noch een gewijde steen zult gij u oprichten; ook 
een steen met beeldhouwwerk zult gij in uw land niet zetten, om u 

daarvoor neder te buigen, want Ik ben de Here, uw God. 
 

Mattheüs 23, vers 13  Maar wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, 

gij huichelaars, want gij sluit het Koninkrijk der hemelen toe voor 
de mensen. Immers, gij gaat er niet binnen en die trachten binnen 

te gaan, laat gij niet toe daarin te komen. 
En vers 15  Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, gij huichelaars, 

want gij trekt zee en land rond, om één bekeerling te maken, en 

wanneer hij het wordt, maakt gij van hem een kind der hel, 
tweemaal zo erg als gij het zelf zijt. 

 

Voorwaar, luistert ook naar de boodschap van 22 december 
2014, met de titel: ‘Wat 2015 u nog meer brengt!’  

Voorwaar, men streeft naar één wereldorde! 
 

Openbaring 19, vers 20  En het beest werd gegrepen en met 

hem de valse profeet, die de tekenen voor zijn ogen gedaan had, 
waardoor hij hen verleidde, die het merkteken van het beest 

ontvangen hadden en die zijn beeld aanbaden; levend werden zij 
beiden geworpen in de poel des vuurs, die van zwavel brandt.  

 

Voorwaar, de vele aanslagen en rampen, gecrashte 
vliegtuigen, of dat er boten verdwenen zijn, zijn geen toeval 

meer! 

Houd voor ogen dat de chaos het grootst zal zijn, wanneer het 
doordringende geluid van de bazuin door de geest heen te voelen 

is, en dat de Rapture, de Wegvoering, plaatsgevonden heeft. 
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Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld 
gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een 

ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde.  
Johannes 14, vers 20  Te dien dage zult gij weten, dat Ik in mijn 

Vader ben en gij in Mij en Ik in u. 

 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 

verdween. 
 

 

 

Amsterdam, we kwamen eraan! 
 

Benjamin en Marta Cousijnsen moesten, vanwege de aanvraag van 
een nieuw paspoort voor Marta, naar de Spaanse Ambassade in 

Amsterdam toe, maar stonden voor een gesloten deur! De Heer, die 
echter de gedachten en verlangens kent van ieder mens, gaf het 

avontuur, waar Marta naar verlangde, en Benjamin en Marta liepen 

twee dagen vele kilometers en verdwaalden, maar konden zo ook 
evangeliseren en vele stickers van de website door Amsterdam 

heen plakken! 

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Ik ben profeet Benjamin Cousijnsen. Op 8 

januari 2015 kreeg ik de volgende boodschap van een bode engel 
Gods, die ik graag met u wil delen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. 

 
Voorwaar, Marta Cousijnsen wou wel eens een avontuur 

beleven... 

En Yeshua HaMashiach hoorde het verlangen aan van Marta. Op 6 
januari gingen Benjamin en Marta samen naar de Spaanse 
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ambassade, om een paspoort te verlengen. Maar daar was een vrije 
dag voor Spanje, dus het was gesloten. Dus ze besloten elders te 

gaan overnachten bij een jongerenhostel, Shelter. Benjamin vond 

het meer een klooster, vanwege dat Marta bij de vrouwen moest 
gaan slapen op een andere kamer, en Benjamin bij de heren. Daar 

hebben ze wel kunnen getuigen en ook kunnen evangeliseren, maar 
ook in Amsterdam zelf. Beiden waren ze goed moe van het lopen. 

Maar op het moment, dat het mobieltje het begaf, hielp een engel 

Gods Benjamin en Marta om de juiste straat te vinden, voordat ze 
daar aankwamen! Voorwaar, doordat Marta en Benjamin op de 

heenweg verdwaald waren, konden ze mooi veel stickers gaan 
plakken, en dat hebben ze gedaan.  

 

Voorwaar, God kent uw gedachten! 
En zo zorgde de Heer ervoor dat Marta en Benjamin door 

Amsterdam gingen zwerven, om overal hier en daar stickers te 
plakken.  

De bode engel Gods zei: Ik ga verder nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

Gods zegen 
 

Hebt u misschien ook een verlangen om te evangeliseren, 

om ons te helpen met de stickers, of kaartjes te 
verspreiden? 

We zijn allemaal bruikbaar voor de Heer, en niemand uitgezonderd. 
En de Heer houdt natuurlijk van ons allemaal! En het doet er niet 

toe, hoe we eruitzien, of welke leeftijd we hebben. Het gaat erom 

dat we dienstbaar zijn voor de Heer, om kaartjes te verspreiden, of 
stickers te plakken… Laat u gewoon leiden door de Heer, of u kunt 

ook de pen gebruiken, om elders op te schrijven:  
 

EvangelicalEndtimemachine.com 

 
Als u dit opschrijft op een bord, of op een papiertje, en u legt het 

ergens neer, dan is er altijd wel iemand in de nabije omgeving, die 

dat blaadje vindt, en erop kijkt: ‘Hé, wat is dat?’ en nieuwsgierig is 
van: ‘Daar ga ik straks kijken, wat het voor website is’. En zo bent 

u natuurlijk ook bruikbaar voor de Heer om mee te helpen, om te 
evangeliseren, op welke wijze dan ook. U kunt zich laten gebruiken 

door de Heer, want de Heer heeft u ook lief! En het is natuurlijk 
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heel geweldig om zo samen te werken. En net als vorig jaar, zijn er 
heel veel kijkers, die vorig jaar ook met ons samen alles tot stand 

hebben gebracht, en samen hebben gewerkt als eenheid in Jezus 

Christus. En zo wil de Heer natuurlijk ook voor dit jaar, dat wij 
samenwerken als eenheid in Jezus Christus, om zo vele mensen te 

bereiken met het evangelie, die helemaal niets over het evangelie 
gehoord hebben, op welke wijze dan ook. Want er is al genoeg 

gezwegen in heel Nederland en over de hele wereld! Als we niet 

onze mond opendoen, laten we dan onze handen gebruiken om 
stickers te plakken, of op welke wijze dan ook. Maar we moeten het 

evangelie gebruiken, om de harten te bereiken. Want de tijd is zeer 
nabij, en Jezus Christus komt als een dief in de nacht, ook voor 

deze mensen.  

En ik sluit hierbij af, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen 
 

 
 

Gods passie!  
 
Boodschap Gods: Voorwaar, Gods passie is dat gij een relatie hebt 

met Hem. God reikt ook nu Zijn liefde en vergeving uit naar u! 

Indien u Hem, Yeshua HaMasiach, Jezus Christus, vraagt om uw 
zonden te vergeven en in uw hart te komen wonen als Heer en 

Verlosser, zal Hij dit doen. Maak de belangrijke levenskeus en laat 

u ook dopen, zoals de Heer dit aangeeft: in de volwassenendoop! 
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Op 9 januari 2015 werd deze boodschap 
Gods overgebracht door een bode engel van God, in opdracht van 

de almachtige God, de God van Abraham, Izaäk en Jakob.  
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, ik ben een bode engel Gods 

en mijn naam is Lovesadai.  
 

Voorwaar, Gods passie is dat gij een relatie hebt met Hem. 
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Romeinen 6, vers 23  Want het loon, dat de zonde geeft, is de 
dood, maar de genade, die God schenkt, is het eeuwige leven in 

Christus Jezus, onze Here. 

 
Voorwaar, toch hebben allen gezondigd, niet alleen u. 

 
1 Korinthiërs 13, vers 10  Doch, als het volmaakte komt, zal het 

onvolkomene afgedaan hebben. 

 
Voorwaar, God is liefde. 

Maar zonde brengt scheiding en leegheid. God zegt niet: “Pleeg 
maar zelfmoord, want je bent slecht!” Dit zegt alleen satan. God 

stuurde echter Zijn geliefde, kostbaarste bezit: Yeshua HaMashiach, 

Jezus Christus.  
 

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 
wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 
naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het 

licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever 
gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want 

een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het 

licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de 
waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat 

zij in God verricht zijn. 
 

Voorwaar, in Zijn Zoon zat geen zonde. 

Maar omdat God liefde is en het bewijs gaf, om Zijn Zoon Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus, te sturen, om uw straf te dragen, wil 

dit zeggen dat Hij ook nu Zijn liefde en vergeving uitreikt! God wil 

een relatie met Zijn kind, dat Hij tot leven riep.  
 

Genesis 2, vers 7  Toen formeerde de Here God de mens van stof 
uit de aardbodem en blies de levensadem in zijn neus; alzo werd de 

mens tot een levend wezen. 
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Voorwaar, vraag Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, uw 

zonden te vergeven en in uw hart te komen als Heer en 

Verlosser.  
Dank Hem voor wat Hij deed voor u aan het kruis! Dien Hem met 

heel uw hart en ziel, en laat u dopen als volwassene! Want baby’s 
kunnen geen levenskeus maken om behouden te worden. 

 

1 Johannes 3, vers 9  Een ieder, die uit God geboren is, doet 
geen zonde; want het zaad Gods blijft in hem en hij kan niet 

zondigen, want hij is uit God geboren. 
1 Johannes 4, vers 14 tot en met 16  En wij hebben aanschouwd en 

getuigen, dat de Vader de Zoon gezonden heeft als Heiland der 

wereld. Al wie belijdt, dat Jezus de Zoon van God is – God blijft in 
hem en hij in God. En wij hebben de liefde onderkend en geloofd, 

die God jegens ons heeft. God is liefde, en wie in de liefde blijft, 
blijft in God en God blijft in hem. 

1 Johannes 5, vers 12  Wie de Zoon heeft, heeft het leven; wie de 

Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet.  
 

Voorwaar, gij kunt zich opgeven om gedoopt te worden bij 

de Evangelical Endtime Machine. 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 

verdween. 
 

 

 

De aanslagen zijn nog maar het begin, het 

ergste komt nog! 
 
PROFETISCHE, OPENBARENDE BOODSCHAP GODS: HAD PROFEET 

BENJAMIN NIET GEOPENBAARD, HOU 28 DECEMBER 2014 TOT EN 

MET FEBRUARI 2015 GOED IN DE GATEN? EN ZIE, IN JANUARI 
(2015) WAREN ER GRUWELIJKE AANSLAGEN. DIT IS NOG MAAR 

HET BEGIN; HET ERGSTE KOMT NOG! EN O.A.: ZWIJG NIET, DIT 
WIL DE WERELD! 

 

 
Volledige weergave: 
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Hallo, van harte welkom! Op 9 januari 2015 bracht een bode engel 

Gods de volgende boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin 

Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Rafaël en ben 

een bode engel Gods.  

 
Voorwaar, op 31 januari 2012 kreeg profeet Benjamin 

Cousijnsen 5 onthullingen in de nacht, waarbij er een plek 
was, waar gevallen engelen opgesloten waren geweest, die 

nu vrij zijn.  

Voorwaar, door de totale overname op de wereld mag men gerust 
een eigen mening hebben, en heeft een redactie van een weekblad 

of krant alle recht om iemand belachelijk te maken. Ook een 
mediaverslaggever heeft persvrijheid. Voorwaar, hoeveel rechten 

zijn er om te getuigen op je werk, denkt gij? 

 
Johannes 12, vers 48  Wie Mij verwerpt en mijn woorden niet 

aanneemt, heeft een, die hem oordeelt: het woord, dat Ik heb 

gesproken, dat zal hem oordelen ten jongsten dage. 
 

Velen hebben vanwege hun Christen-zijn hun baan verloren 
om wie ze zijn. 

Men noemt de Christenen ook extremisten en haters! 

 
Handelingen 1, vers 7 en 8  Hij zeide tot hen: Het is niet uw zaak 

de tijden of gelegenheden te weten, waarover de Vader de 
beschikking aan Zich gehouden heeft, maar gij zult kracht 

ontvangen, wanneer de heilige Geest over u komt, en gij zult mijn 

getuigen zijn te Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria en tot het 
uiterste der aarde. 

 

Voorwaar, de wereld is overgenomen en dit is de volle 
waarheid! 

 
Efeziërs 5, vers 14 tot en met 18  Daarom heet het: Ontwaak, 

gij die slaapt, en sta op uit de doden, en Christus zal over u lichten. 
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Ziet dus nauwlettend toe, hoe gij wandelt, niet als onwijzen, doch 
als wijzen, u de gelegenheid ten nutte makende, want de dagen 

zijn kwaad. Weest daarom niet onverstandig, maar tracht te 

verstaan, wat de wil des Heren is. En bedrinkt u niet aan wijn, 
waarin bandeloosheid is, maar wordt vervuld met de Geest. 

 
Voorwaar, wijk niet af in een wereld, die zijn einde zal 

ervaren! 

 
Efeziërs 6, vers 10 tot en met 13  Voorts, weest krachtig in de 

Here en in de sterkte zijner macht. Doet de wapenrusting Gods 
aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels; 

want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen 

de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer 
duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Neemt 

daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in 
de boze dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te 

houden. 

 
Voorwaar, laat u niet ontmoedigen. 

Want uw loon is niet van deze wereld; uw schat is boven! 

 
Filippenzen 3, vers 8 en 9  Voorzeker, ik acht zelfs alles schade, 

omdat de kennis van Christus Jezus, mijn Here, dat alles te boven 
gaat. Om zijnentwil heb ik dit alles prijsgegeven en houd het voor 

vuilnis, opdat ik Christus moge winnen, en in Hem moge blijken 

niet een eigen gerechtigheid, uit de wet, te bezitten, maar de 
gerechtigheid door het geloof in Christus, welke uit God is op de 

grond van het geloof. 
 

Voorwaar, zwijg niet, want dit wil de wereld.  

Maar gebruik uw mond, waar het voor gegeven is! 
 

Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld 

gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een 
ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde.  
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Voorwaar, had profeet Benjamin niet geopenbaard: 

Hou 28 december 2014 tot en met februari 2015 goed in de gaten?  

En zie, in januari waren er gruwelijk aanslagen. Dit is nog maar het 
begin; het ergste komt nog! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en 
verdween. 

 

 
 

Dwars door alles heen! 
 
10-01-2015  Profetische, openbarende boodschap Gods: Weest niet 

bevreesd, maar heb geloof. Gods kracht en macht heerst over alles! 
En ook worden er verschillende openbaringen Gods in deze 

boodschap gegeven. 

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Het volgende verslag werd door Benjamin 

Cousijnsen op 10 januari 2015 opgeschreven. Benjamin hoorde,  
 

Shalom, Benjamin!  

“Oh Shalom!” zei Benjamin. 
Voorwaar, ik ben de engel des Heren, en ben uitgezonden in de 

almachtige naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. 
Voorwaar, volg mij. 

“Goed”, zei Benjamin, en stapte uit zijn bed en viel daarbij bijna 

over zijn waterflesje heen, die naast zijn bed stond. 
Ssst, zachtjes, Benjamin, sprak de bode engel Gods.  

Zachtjes liepen Benjamin en de bode engel Gods de trap af, en 
Benjamin vroeg: “Hoe heet u?” 

Mijn naam is Pedazebu, sprak de bode engel Gods. 

 
Benjamin zei, “Ik hoor de harde wind!” 

De bode engel antwoordde: Ja, ik ook. Mooi om uit te vliegen, zei 

de bode engel Gods. 
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“Ik dacht”, zei Benjamin, “mooi slecht weer. Het lijkt wel storm, ik 
waai zo weg!” 

De bode engel Gods zei: Voorwaar, geen wind of storm of vuur kan 

een engel Gods tegenhouden. Alleen de bode engelen Gods kunnen 
overal doorheen; God zorgt hiervoor. Gods kracht en macht heerst 

over alles! 
 

Markus 4, vers 37 tot en met 41  En er stak een zware 

stormwind op en de golven sloegen in het schip, zodat het schip 
reeds vol liep. Maar Hij zelf lag op het achterschip tegen het kussen 

te slapen. En zij maakten Hem wakker en zeiden tot Hem: Meester, 
trekt Gij er U niets van aan, dat wij vergaan? En Hij, wakker 

geworden, bestrafte de wind en zeide tot de zee: Zwijg, wees stil! 

En de wind ging liggen en het werd volkomen stil. En Hij zeide tot 
hen: Waarom zijt gij zó bevreesd? Hoe hebt gij geen geloof? En zij 

werden bovenmate bevreesd en zeiden tot elkander: Wie is toch 
deze, dat ook de wind en de zee Hem gehoorzaam zijn? 

 

Benjamin zei, “Dit is duidelijk. Maar ik ben geen engel”. 
De bode engel Gods antwoordde, Benjamin, wees niet bevreesd, 

maar heb geloof. Kom, volg mij! zei de bode engel, en de bode 

engel liep door de deur. En Benjamin deed de deur open en kwam 
naar buiten en zei: “Even de huissleutels pakken!” 

De bode engel Gods antwoordde: Benjamin, laat uw sleutels maar 
thuis en sluit de deur! 

Benjamin zei, “Maar hoe kom ik straks dan binnen?” 

De bode engel Gods antwoordde: Door de deur. 
Benjamin zei, “Er doorheen?” 

Ja, zei de bode engel, net als ik.  
 

De bode engel Gods zei: Benjamin, zie jij de wind? 

Benjamin zei, “Ja”. 
De bode engel Gods zei, En voel jij de wind? 

Benjamin antwoordde, “Nee”.  

De bode engel Gods sprak, Dan kunnen wij vertrekken. 
Benjamin zei, “Welke kant?” 

De bode engel Gods antwoordde, Mijn kant! 
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Johannes 3, vers 8  De wind blaast, waarheen hij wil, en gij hoort 
zijn geluid, maar gij weet niet, vanwaar hij komt of waar hij 

heengaat; zó is een ieder, die uit de Geest geboren is. 

 
De bode engel Gods zei: Benjamin, kijk daar! 

“Waar?” zei Benjamin. 
De bode engel Gods sprak: Daar!  

 

Ik openbaar het volgende: Er zullen in Frankrijk nog veel 
meer aanslagen komen.  

Men wil zich onder andere richten op scholen en 
overheidsgebouwen, treinen, radio, TV stations en winkelcentrums. 

Voorwaar, Al Qaida wil de wereld overnemen, en dit daar is Rome! 

Zei paus Franciscus niet dat de Islam het ware geloof is? 
Daarom wil de paus één wereldreligie, de wegbereider van satan! 

Velen worden door hem betoverd en komen in de hel terecht. 
Voorwaar, licht en donker gaat niet samen!  

 

Johannes 14, vers 6  Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de 
waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij. 

 

De bode engel Gods sprak, Er is maar één Weg: Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus! 

Wie niet Hem belijdt als enige Heer, gaat verloren. Ik breng u nu 
terug, Benjamin. 

Terug aangekomen, zei de bode engel: De wereld krijgt het heel 

zwaar dit jaar! 
Ik ga nu, Benjamin, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel 

en vertrok. En Benjamin liep door de deur heen, zonder zijn hoofd 
te stoten, en ging weer terug naar bed. Benjamin zag ook in de 

lucht veel schade boven Nederland, vanwege de storm. 

 
 

 

De eindtijd is aangebroken op aarde! 
 

OPENBARENDE BOODSCHAP GODS: MAAR GIJ, DANIËL, HOUD DE 

WOORDEN VERBORGEN, EN VERZEGEL HET BOEK TOT DE 
EINDTIJD! NU IS DE EINDTIJD AANGEBROKEN. EN VELE 
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OPENBARINGEN GODS WORDEN IN GODS OPDRACHT UITGELEGD 
EN DOORGEGEVEN VIA GODS PROFEET, BENJAMIN COUSIJNSEN, 

AAN DE KINDEREN GODS, AAN HEN, DIE DE VOLLE WAARHEID 

ONDER OGEN WILLEN ZIEN, EN JEZUS CHRISTUS IN GEEST EN IN 
WAARHEID VOLGEN! IN DEZE BOODSCHAP LEGT DE ENGEL DES 

HEREN, MICHAËL, IN OPDRACHT VAN DE ALMACHTIGE GOD, 
JHWH, VANUIT HET BIJBELSE GESCHRIFT ‘DANIËL’, 

VERSCHILLENDE OPENBARINGEN UIT, EN BENOEMT ENKELE TAKEN 

VAN ZICHZELF. MICHAËL SPRAK O.A.: IK ZAL DE KINDEREN GODS 
TERZIJDE STAAN; DIT IS MIJN OPDRACHT!  

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 10 januari 2015 ’s avonds bracht een 

engel des Heren, woord voor woord, de volgende boodschap over 
aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen.  

 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus.  

 

Voorwaar, ik ben de Drakendoder, een vervolger van het 
kwaad, afkomstig van de hemelen, en ben uitgezonden om 

het kwaad te vernietigen! 
Voorwaar, luister naar de boodschap, die ik u ook bracht op 3 

december 2012, met de titel: ‘Profetisch: Michaël = De koning van 

het Zuiden!’ Dit is het vervolg. Voorwaar, profeet Benjamin 
Cousijnsen mocht toen u openbaren in de boodschap, dat in Daniël 

11, vers 40 het woord ‘schepen’ voor ruimteschepen staat.  
 

Voorwaar, het volgende openbaar ik u: 

 
Lees voor: Daniël 12, vers 1 tot en met 4  Te dien tijde zal 

Michaël opstaan, de grote vorst, die de zonen van uw volk terzijde 

staat. En er zal een tijd van grote benauwdheid zijn, zoals er niet 
geweest is sinds er volken bestaan, tot op die tijd toe. Maar in die 

tijd zal uw volk ontkomen: al wie in het boek geschreven wordt 
bevonden. Velen van hen die slapen in het stof der aarde, zullen 

ontwaken, dezen tot eeuwig leven, en genen tot versmading, tot 
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eeuwig afgrijzen. En de verstandigen zullen stralen als de glans van 
het uitspansel, en die velen tot gerechtigheid hebben gebracht als 

de sterren, voor eeuwig en altoos. Maar gij, Daniël, houd de 

woorden verborgen, en verzegel het boek tot de eindtijd. Velen 
zullen onderzoek doen en de kennis zal vermeerderen. 

 
Ik, Michaël, spreek nu met uitleg. 

Ik zal de kinderen Gods terzijde staan. Dit is mijn opdracht, omdat 

de grote benauwdheid op aarde is begonnen, zoals is voorzegd door 
Gods ware eindtijdprofeet. De totale overname is in volle gang, en 

Daniël hield Gods profetische woorden verborgen en verzegeld. 
Profeet Benjamin Cousijnsen heeft ze geopend en gedeeld in deze 

eindtijd! Het is zo: wie heilig is worde heiliger in Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. En als u in de zonde blijft rondhangen, 
zal u vuiler en vuiler worden, totdat u merkt dat u bent 

overgenomen en achter bent gebleven! Moeten Gods liefde en de 
engelen en Gods profeet alles maar even oplossen? 

 

Galaten 6, vers 7 en 8  Dwaalt niet, God laat niet met Zich 
spotten. Want wat een mens zaait, zal hij ook oogsten. Want wie op 

de akker van zijn vlees zaait, zal uit zijn vlees verderf oogsten, 

maar wie op de akker van de Geest zaait, zal uit de Geest eeuwig 
leven oogsten. 

 
1 Korinthiërs 13, vers 11  Toen ik een kind was, sprak ik als een 

kind, voelde ik als een kind, overlegde ik als een kind. Nu ik een 

man ben geworden, heb ik afgelegd wat kinderlijk was. 
 

Dit telt zowel voor man als vrouw. 
Voorwaar, is dit niet geweldig?  

Hoe meer gij zuiver en onbevlekt en verstandig zijt, hoe meer u dus 

zult stralen als de glans van het uitspansel. Wat een getuigenis, hè? 
Voorwaar, 

 

Jakobus 4, vers 7  Onderwerpt u dus aan God, maar biedt 
weerstand aan de duivel, en hij zal van u vlieden. 

 
Efeziërs 6, vers 10 tot en met 12  Voorts, weest krachtig in de 

Here en in de sterkte zijner macht. Doet de wapenrusting Gods 
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aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels; 
want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen 

de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer 

duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. 
 

Voorwaar, in de hemelse gewesten wordt ook voor het 
behoud van uw ziel gestreden. 

En ook Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, heeft voor u gestreden, 

meer dan 2.000 jaar geleden en nu! 
 

Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld 
gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een 

ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde.  
 

Voorwaar, ik, Michaël, heb nu op aarde en in het heelal vaak 

moeten ingrijpen, en heb vele ruimteschepen van de 
bezoekers uit de ruimte mogen vernietigen! 

Maar o wee, aarde! Door ongehoorzaamheid zal de God van Israël, 

de God van Abraham, Izaäk en Jakob, niet tot zegen kunnen zijn 
voor hen, die Zijn geboden niet bewaren. 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de engel des Heren, en 
verdween. 

 

 
 

Wakaresaseya! 
 
Boodschap Gods: Wakaresaseya is een Japans woord dat 

echtbreker betekent, en is een verzamelnaam voor obscure Japanse 
bedrijven, die zich specialiseren in het verleiden van een persoon 

door een professionele verleider! 

 
 

Volledige weergave: 
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Hallo, welkom! Op 12 januari 2015 werd deze boodschap namens 
Jahweh, de Here God, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, woord 

voor woord door een bode engel overgeleverd, en in diens 

tegenwoordigheid genoteerd door profeet van het einde der tijden, 
Benjamin Cousijnsen. 

 
Ruacha, Yeshu, Shalom!  

Dit is de hemelse groet. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u in de 

almachtige naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus: 
Voorwaar, mijn naam is Lovesadai en ben de bode engel Gods.  

 
Lukas 17, vers 23  En men zal tot u zeggen: Zie, daar is het; zie, 

hier is het! Gaat er niet heen, en loopt het niet na. 

 
Voorwaar, het doel van de bruid van satan, Lilith, de 

beeldschone demoon, is Gods werk te verwoesten! 
Ze haat: 

 

1 Korinthiërs 13, vers 3 tot en met 8  Al ware het, dat ik al wat 
ik heb tot spijs uitdeelde, en al ware het, dat ik mijn lichaam gaf 

om te worden verbrand, maar had de liefde niet, het baatte mij 

niets. De liefde is lankmoedig, de liefde is goedertieren, zij is niet 
afgunstig, de liefde praalt niet, zij is niet opgeblazen, zij kwetst 

niemands gevoel, zij zoekt zichzelf niet, zij wordt niet verbitterd, zij 
rekent het kwade niet toe. Zij is niet blijde over ongerechtigheid, 

maar zij is blijde met de waarheid. Alles bedekt zij, alles gelooft zij, 

alles hoopt zij, alles verdraagt zij. Tot zover. 
 

Voorwaar, Lilith flirt en brengt velen ten val! 
Ze kan zich voordoen als een bekende zowel onbekende, vrouw als 

man, en is zowel actief in dromen en werkelijkheid. In Japan is 

Lilith, satans bruid, zeer actief, vanwege dat men demonen 
aantrekt met hun afgoden! God zegt heel duidelijk: 

 

Leviticus 19, vers 4  Gij zult u niet tot de afgoden wenden en u 
geen gegoten beelden maken: Ik ben de Here, uw God. 

En vers 31  Gij zult u niet wenden tot de geesten van doden of tot 
waarzeggende geesten, gij zult hen niet zoeken, om u met hen te 

verontreinigen: Ik ben de Here, uw God.  
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Leviticus 20, vers 6 tot en met 8  En iemand, die zich tot de 
geesten van doden of tot waarzeggende geesten wendt, om die 

overspelig na te lopen – tegen zo iemand zal Ik mijn aangezicht 

keren en hem uit het midden van zijn volk uitroeien. Heiligt u dan, 
en weest heilig, want Ik ben de Here, uw God. Zo zult gij mijn 

inzettingen nauwgezet in acht nemen; Ik ben de Here, die u heiligt. 
 

Voorwaar, in Japan gaat Lilith zó te werk: 

Men kan daar een professionele verleider inhuren, een 
wakaresaseya, om je partner tot ontrouw te verlokken. Velen 

vinden het handig, om daar gebruik van te maken, en hebben dan 
een reden om een eind aan hun huwelijk te maken, of te chanteren. 

Ook sommige Christenen hebben hiervan gebruikgemaakt en 

kregen 100% steun van hun kerk, om het te verwerken achteraf! 
Voorwaar, zo staat geschreven: 

 
1 Korinthiërs 7, vers 10  Doch hun, die getrouwd zijn, beveel ik 

niet, maar de Here, dat een vrouw haar man niet mag verlaten. 

 
Voorwaar, is er echter sprake van geestelijke en zowel 

lichamelijke mishandeling, met gevaar voor eigen leven? 

Dan mag men de partner gaan verlaten, omdat God niet wil dat u 
eraan kapotgaat! 

 
1 Korinthiërs 7, vers 13 tot en met 17  En een vrouw moet, als 

zij een ongelovige man heeft, en deze erin bewilligt met haar 

samen te wonen, die man niet verstoten. Want de ongelovige man 
is geheiligd in zijn vrouw en de ongelovige vrouw is geheiligd in de 

broeder. Anders zouden immers uw kinderen onrein zijn, doch nu 
zijn zij heilig. Maar indien de ongelovige haar verlaat, laat hij haar 

verlaten. De broeder of zuster is in dit geval niet gebonden; tot 

vrede heeft God u geroepen. Want hoe kunt gij weten, vrouw, dat 
gij uw man zult redden? Of hoe kunt gij weten, man, dat gij uw 

vrouw zult redden? Alleen, laat ieder zo leven, als de Here hem 

toebedeeld heeft, zo, als God hem geroepen heeft. Zo schrijf ik het 
in alle gemeenten voor. 

 
Voorwaar, Lilith hoeft men niet te vrezen. 

Wandel in Yeshua HaMashiach, Jezus Christus!  
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Jakobus 4, vers 7  Onderwerpt u dus aan God, maar biedt 

weerstand aan de duivel, en hij zal van u vlieden. 

 
Efeziërs 6, vers 11 en 12  Doet de wapenrusting Gods aan, om te 

kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels; want wij 
hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de 

overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer 

duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. 
 

1 Korinthiërs 10, vers 10 tot en met 13  En mort niet, zoals 
sommigen van hen deden, en zij kwamen om door de verderfengel. 

Dit is hun overkomen tot een voorbeeld voor ons en het is 

opgetekend ter waarschuwing voor ons, over wie het einde der 
eeuwen gekomen is. Daarom, wie meent te staan, zie toe, dat hij 

niet valle. Gij hebt geen bovenmenselijke verzoeking te doorstaan. 
En God is getrouw, die niet zal gedogen, dat gij boven vermogen 

verzocht wordt, want Hij zal met de verzoeking ook voor de 

uitkomst zorgen, zodat gij ertegen bestand zijt. 
 

Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld 

gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een 
ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. 

 
Voorwaar, laat uw ja-woord ja zijn, ook voor eeuwig. 

Dat is liefde, Gods liefde! 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 

verdween. 

 
 

 

Ongeloof heeft geen toekomst! 
 

Boodschap Gods: Tel al uw zegeningen, die God u gaf, bij elkaar 

op. Wat blijft er dan van uw ongeloof en onzekerheid over?  
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Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Op 12 januari 2015, in de namiddag, 
bracht een bode engel van God, de God van Abraham, Izaäk en 

Jakob, de volgende boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin 
Cousijnsen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Pansari en ben 

een bode engel Gods. Kadosh, prijs uw heilige Heer, uw enige ware 
Rabboeni!  

 

Voorwaar, geloof is de zekerheid van de werken Gods. 
Onzekerheid is geen zekerheid en geen houvast, en brengt zelfs het 

anker der ziel in de knoop! Voorwaar, geloof is vaste grond. Dank 
Yeshua HaMashiach, Jezus Christus! 

 

1 Korinthiërs 2, vers 9  Maar, gelijk geschreven staat: Wat geen 
oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en wat in geen 

mensenhart is opgekomen, al wat God heeft bereid voor degenen, 

die Hem liefhebben. 
 

Voorwaar, ongeloof heeft geen toekomst, geloof wel! 
 

Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld 

gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een 
ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde.  

 
Weet dit: 

 

Psalm 135, vers 5  Ja, ik weet, dat de Here groot is, dat onze 
Here boven alle goden is. 

Psalm 142, vers 6  Tot U roep ik, Here; ik zeg: Gij zijt mijn 
schuilplaats, mijn deel in het land der levenden. 
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Psalm 144, vers 9  O God, een nieuw lied wil ik U zingen, met de 
tiensnarige harp wil ik U psalmzingen. 

 

Spreuken 3, vers 3  Dat liefde en trouw u niet verlaten! Bind ze 
om uw hals, schrijf ze op de tafel van uw hart. 

Spreuken 3, vers 5  Vertrouw op de Here met uw ganse hart en 
steun op uw eigen inzicht niet. 

Spreuken 16, vers 20  Wie op het woord acht geeft, zal het goede 

vinden; ja, welzalig hij “en zij”, die op de Here vertrouwt. 
 

Voorwaar, 
 

1 Korinthiërs 13, vers 7  Alles bedekt zij, alles gelooft zij, alles 

hoopt zij, alles verdraagt zij. 
 

Voorwaar, door het geloof is de weg begaanbaar. 
 

Efeziërs 2, vers 8  Want door genade zijt gij behouden, door het 

geloof, en dat niet uit uzelf: het is een gave van God. 
 

Voorwaar, tel al uw zegeningen, die God u gaf, eens bij 

elkaar op. 
Wat blijft er dan van uw ongeloof en onzekerheid over? 

 
Johannes 17, vers 14  Ik heb hun uw woord gegeven en de 

wereld heeft hen gehaat, omdat zij niet uit de wereld zijn, gelijk Ik 

niet uit de wereld ben. 
En vers 20  En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor hen, 

die door hun woord in Mij geloven. 
Johannes 21, vers 25  Er zijn echter nog vele andere dingen, die 

Jezus gedaan heeft; indien deze één voor één beschreven werden, 

dan zou, naar ik meen, de wereld zelf de boeken, die geschreven 
werden, niet kunnen bevatten. 

 

Voorwaar, dank Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, uw 
Rabboeni, voor uw zekerheid en voor wat Hij aan u gaf: 

geloof, hoop en liefde! 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en 

verdween. 
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En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen 

 

 
 

 

Vele RFID-chip vaccinatiespuit pakketten staan 
klaar voor wereldwijde verzending! 
 
WAARSCHUWENDE, PROFETISCHE, OPENBARENDE BOODSCHAP 

GODS, OVERGELEVERD AAN PROFEET BENJAMIN COUSIJNSEN: 

WEES GEWAARSCHUWD, DE ANTICHRIST KOMT NU IN ACTIE! 
VELE RFID-CHIP VACCINATIESPUIT PAKKETTEN STAAN KLAAR 

VOOR WERELDWIJDE VERZENDING. DOOR O.A. EBOLA, EN 

DREIGINGEN IN DE WERELD, ZAL MEN GEDWONGEN WORDEN OM 
INGEËNT TE WORDEN! NEEMT U HET VACCIN, DAN ONTVANGT U 

HET MERKTEKEN VAN HET BEEST, DAT ZICH IN DE CHIP VAN HET 
VACCIN TEGEN EBOLA BEVINDT. GOD ZEGT U VANDAAG 

NOGMAALS HELDER EN DUIDELIJK: EN DAN BEHOORT U HET 

BEEST, DE ANTICHRIST, TOE; HIJ WIL DAT U VOOR EEUWIG 
VERLOREN GAAT! 

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Deze profetische, openbarende boodschap 

Gods is op 13 januari 2015 woord voor woord door een engel des 

Heren, een bode engel Gods, in opdracht van de almachtige God, 
de God van Abraham, Izaäk en Jakob, overgeleverd aan Gods 

dienstknecht en eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus van Nazareth, de Zoon van God. 
Voorwaar, mijn naam is Sichmimpel en ben de bode engel Gods. 

 
Voorwaar, stille wateren hebben diepe gronden. 

Zei de antichrist niet: “God bless America”? 

Voorwaar, vanaf 2012 tot en met heden werd u reeds veel 
geopenbaard door Gods ware geliefde eindtijdprofeet, Benjamin 
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Cousijnsen, onder andere dat Obama tegen alle wetten Gods ingaat 
en dat de antichrist in actie komt! Voorwaar, vergeet niet dat de 

antichrist zeer listig is. Hij was het, die zijn mond opendeed. Obama 

heeft al velen voorzien met het Obamacare implantaat: de RFID-
microchip, vooral in ziekenhuizen. In het ziekenhuis in Liberia 

werden velen in het ziekenhuis hiervan voorzien, zowel de artsen, 
om hen te beschermen tegen Ebola. In het verborgene worden 

baby’s nu meteen al voorzien met een Ebola vaccin met micro 

RFID-chip. Voorwaar, de antichrist speelt een spel! 
 

Vele spuit pakketten staan al klaar, om het wereldwijd naar 
de artsen en medische instellingen en drogisterijen te 

verzenden.  

Vele CDC ambtenaren en regeringsleiders werken samen! Men zegt, 
dat de vaccinatie ziekten en misdaad tegengaat. Maar de waarheid 

staat in:  
 

Openbaring 13, vers 6 en 7  En het beest opende zijn mond tot 

lasteringen tegen God, om zijn naam te lasteren en zijn tent en 
hen, die in de hemel wonen. En hem werd gegeven om tegen de 

heiligen oorlog te voeren en hen te overwinnen; en hem werd 

macht gegeven over elke stam en natie en taal en volk.  
En vers 16 en 17  En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de 

groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een 
merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, 

en dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de 

naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft. 
 

Voorwaar, vanwege Ebola, de dreigingen en de grote 
aanslagen in de wereld, zal men gedwongen worden, om 

hiermee ingeënt te zijn! 

Met het weigeren, kan de antichrist zien, wie bij de extremisten, de 
Christenen, de haters, horen. Voorwaar, de antichrist heeft een 

groot vaccinatieplan klaar voor de hele wereld! Voorwaar, gij zijt 

gewaarschuwd! Door het deelnemen aan deze vaccinatie bent u 
gemerkt en het eigendom van het beest, satan, die niet wil, dat u 

voor Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, kiest. Hij wil dat u voor 
eeuwig verloren gaat; daarom komt de antichrist nu in actie! 

Voorwaar, 
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Johannes 12, vers 47 en 48  En indien iemand naar mijn 

woorden hoort, maar ze niet bewaart, Ik oordeel hem niet, want Ik 

ben niet gekomen om de wereld te oordelen, doch om de wereld te 
behouden. Wie Mij verwerpt en mijn woorden niet aanneemt, heeft 

een, die hem oordeelt: het woord, dat Ik heb gesproken, dat zal 
hem oordelen ten jongsten dage. 

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 

wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 
een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 
naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het 

licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever 
gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want 

een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het 

licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de 
waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat 

zij in God verricht zijn. 

 
Voorwaar, kies heden vóór of tegen Yeshua HaMashiach, 

Jezus Christus! 
 

Johannes 14, vers 6  Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de 

waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij. 
Johannes 17, vers 14  Ik heb hun uw woord gegeven en de wereld 

heeft hen gehaat, omdat zij niet uit de wereld zijn, gelijk Ik niet uit 
de wereld ben. 

En vers 18 en 19  Gelijk Gij Mij gezonden hebt in de wereld, heb 

ook Ik hen gezonden in de wereld; en Ik heilig Mijzelf voor hen, 
opdat ook zij geheiligd mogen zijn in waarheid. 

En vers 22 en 23  En de heerlijkheid, die Gij Mij gegeven hebt, heb 

Ik hun gegeven, opdat zij één zijn, gelijk Wij één zijn: Ik in hen en 
Gij in Mij, dat zij volmaakt zijn tot één, opdat de wereld erkenne, 

dat Gij Mij gezonden hebt, en dat Gij hen liefgehad hebt, gelijk Gij 
Mij liefgehad hebt. 
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Voorwaar, ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel 
Gods, en verdween. 

 

 
 

De Islam wil zich vooral op de Joden richten! 
 
13-01-2015  Profetische openbaring Gods: Voorwaar, profeet 

Benjamin Cousijnsen had reeds verteld dat er, dan hier en dan 
daar, aanslagen zullen plaatsvinden. De Islam wil zich vooral op de 

Joden, Gods volk, richten, wereldwijd!  

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, welkom! Op 13 januari 2015 bracht een bode engel Gods de 

volgende boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Bessani en 

ben de bode engel Gods. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, 

 
Frankrijk zal wederom nog meer aanslagen te dragen 

krijgen! 

Voorwaar, men kan ook onder andere een aanslag verwachten op 
Joodse kerken. 

 
Lukas 10, vers 12  Ik zeg u, dat het voor Sodom in die dag 

draaglijker zal zijn dan voor die stad. 

En vers 16  Wie naar u hoort, hoort naar Mij; en wie u verwerpt, 
verwerpt Mij; en wie Mij verwerpt, verwerpt Hem, die Mij gezonden 

heeft. 
En vers 20  Evenwel, verheugt u niet hierover, dat de geesten zich 

aan u onderwerpen, maar verheugt u, dat uw namen staan 

opgetekend in de hemelen. 
 

Johannes 10, vers 26  Maar gij gelooft niet, omdat gij niet tot 

mijn schapen behoort. 
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En vers 27 tot en met 30  Mijn schapen horen naar mijn stem en Ik 
ken ze en zij volgen Mij, en Ik geef hun eeuwig leven en zij zullen 

voorzeker niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit 

mijn hand roven. Wat mijn Vader Mij gegeven heeft, gaat alles te 
boven en niemand kan iets roven uit de hand mijns Vaders. Ik en 

de Vader zijn één. 
Johannes 11, vers 35 en 36  Jezus weende. De Joden dan zeiden: 

Zie, hoe lief Hij hem had! 

 
Voorwaar, op 11 november 2013 heeft profeet Benjamin 

Cousijnsen tot het Joodse volk gesproken, en zei: 
“Keer terug, en doe dit in overgave en nederigheid. Hoor de stem, 

die roept in opdracht van uw Rabboeni, Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus!” Voorwaar, ook Netanyahu deed nu een oproep aan de 
Joden, om naar Israël te emigreren, wegens het toenemende 

geweld in Frankrijk. Voorwaar, profeet Benjamin had reeds verteld 
dat er, dan hier en dan daar, aanslagen zullen plaatsvinden. De 

Islam wil zich vooral op Gods volk, de Joden, richten, wereldwijd! 

 
Johannes 12, vers 38 tot en met 40  Opdat het woord van de 

profeet Jesaja vervuld werd, dat hij sprak: Here, wie heeft geloofd, 

wat hij van ons hoorde? En aan wie is de arm des Heren 
geopenbaard? Hierom konden zij niet geloven, omdat Jesaja elders 

gezegd heeft: Hij heeft hun ogen verblind en hun hart verhard, dat 
zij niet met hun ogen zien, met hun hart verstaan en zich bekeren, 

en Ik hen geneze. 

 
Voorwaar,  

 
Johannes 14, vers 6  Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de 

waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij. 

 
Voorwaar, de totale overname, de chaos, is in volle gang! 

Voorwaar, alles op aarde moet zich buigen voor de God van 

Abraham, Izaäk en Jakob, die als Enige alles schiep: de hemel en 
de aarde, en zowel mens als dier!  

 
Voorwaar, volk van Israël, Hoor! 
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Exodus 23, vers 20 en 21  Zie, Ik zend een engel vóór uw 
aangezicht, om u te bewaren op de weg en om u te brengen naar 

de plaats, die Ik bereid heb. Neem u voor hem in acht en luister 

naar hem, wees tegen hem niet wederspannig, want hij zal uw 
overtredingen niet vergeven, want mijn naam is in hem. 

 
Voorwaar, ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de engel des 

Heren, de bode engel Gods, en verdween. 

 
En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 

Een evangelist geeft zich uit als profeet en een 
leraar als herder! 
 

Waarschuwende boodschap Gods: Al zou de appel zeggen: "Ik ben 
een peer", een appel is geen peer. Valse arbeiders, leugenaars en 

kwaadsprekers zullen niet behouden worden en zullen voorzeker 
niet de deur des hemels binnengaan. Voorwaar, bekeer u! Wees 

echt, maar geen valse vrucht! 

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! De volgende boodschap is op 14 januari 

2015 door een bode engel Gods overgebracht aan eindtijdprofeet 
Benjamin Cousijnsen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Mijn 

naam is Elisama; ik ben de bode engel Gods. Voorwaar, kadosh, 
heilig is Jahweh, El Elohím, Adonai, Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus.  

 
Voorwaar, 

 
Lukas 13, vers 24  Hij zeide tot hen: Strijdt om in te gaan door de 

enge poort, want velen, zeg Ik u, zullen trachten in te gaan, doch 

het niet kunnen. 
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Ik openbaar u, dat er vele arbeiders zijn onder de schapen, 
die zichzelf een rang hebben gegeven, zoals: 

evangelist, herder, leraar, tot zelfs profeet, enzovoorts! 

 
Mattheüs 7, vers 22  Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: 

Here, Here, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw 
naam boze geesten uitgedreven en in uw naam vele krachten 

gedaan? 

 
2 Korinthiërs 11, vers 14  Geen wonder ook! Immers, de satan 

zelf doet zich voor als een engel des lichts. 
 

Mattheüs 7, vers 23  En dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u 

nooit gekend; gaat weg van Mij, gij werkers der wetteloosheid. 
 

Voorwaar, velen belijden Yeshua HaMashiach, Jezus 
Christus. 

Maar zijn deze arbeiders door de God van Abraham, Izaäk en Jakob 

aangesteld? 
Een evangelist geeft zich uit als profeet, en een leraar als herder!  

 

Mattheüs 7, vers 15  Wacht u voor de valse profeten, die in 
schapevacht tot u komen, maar van binnen zijn zij roofgierige 

wolven. 
En vers 17  Zo brengt iedere goede boom goede vruchten voort, 

maar de slechte boom brengt slechte vruchten voort. 

 
Voorwaar, een appel is geen peer, al zou de appel zeggen: 

“Ik ben een peer”! 
 

Mattheüs 7, vers 5  Huichelaar, doe eerst de balk uit uw oog weg, 

dan zult gij scherp kunnen zien om de splinter uit het oog van uw 
broeder weg te doen. 

En vers 13 en 14  Gaat in door de enge poort, want wijd is de poort 

en breed de weg, die tot het verderf leidt, en velen zijn er, die 
daardoor ingaan; want eng is de poort, en smal de weg, die ten 

leven leidt, en weinigen zijn er, die hem vinden. 
 



 
 

 

3529 
 
 

 

Voorwaar, al wekt gij doden op en geneest melaatsen, en 
laat u vuur uit de hemel komen… 

Valse arbeiders, leugenaars en kwaadsprekers zullen niet behouden 

worden en zullen voorzeker niet de deur des hemels binnengaan! 
 

Johannes 10, vers 27  Mijn schapen horen naar mijn stem en Ik 
ken ze en zij volgen Mij. 

 

Voorwaar, bekeer u! 
Wees echt, maar geen valse vrucht! 

 
1 Korinthiërs 3, vers 16  Weet gij niet, dat gij Gods tempel zijt en 

dat de Geest Gods in u woont?  

 
Efeziërs 4, vers 28  Wie een dief was, stele niet meer, maar 

spanne zich liever in om met zijn handen goed werk te verrichten, 
opdat hij iets kan mededelen aan de behoeftige. 

En vers 30  En bedroeft de heilige Geest Gods niet, door wie gij 

verzegeld zijt tegen de dag der verlossing.  
 

Voorwaar, zoals gij niet bedroefd wilt zijn, of teleurgesteld, 

zo wil de Heilige Geest dit ook niet! 
Voorwaar, 

 
Mattheüs 12, vers 36 en 37  Maar Ik zeg u: Van elk ijdel woord, 

dat de mensen zullen spreken, zullen zij rekenschap geven op de 

dag des oordeels, want naar uw woorden zult gij gerechtvaardigd 
worden, en naar uw woorden zult gij veroordeeld worden.  

 
Voorwaar, ik heb u in de almachtige naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus, deze boodschap overgebracht 

naar Gods ware dienstknecht en profeet, Benjamin 
Cousijnsen. 

Als God de deur sluit, bent u reddeloos verloren! 

 
Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld 

gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een 
ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
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Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde.  

 

Voorwaar, aan de vrucht herkent God de geest. 
Voorwaar, ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel 

van God, en verdween. 
 

 

 

Ik bescherm je en geef je Mijn vrede! 
 

Boodschap Gods: Welzalig hij en/of zij, die zich in nederigheid 
wendt tot Adonai! Wees trouw en Hij zal u Zijn Ruacha, Yeshu, 

Shalom geven, Zijn zegen! 
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 14 januari 2015, in de namiddag, 
bracht een bode engel van God woord voor woord de volgende 

boodschap over aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin 

Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Rafaël en ben 
een bode engel Gods. 

 
Voorwaar, 

 

Sirach 11, vers 26  Het kost de Heer geen enkele moeite om een 
mens, wanneer hij sterft, naar zijn daden te vergelden.  

Sirach 16, vers 21  Zoals een storm die geen mens kan zien, zo zijn 
de meeste van zijn daden verborgen. 

 

Hoe groot is de barmhartigheid van de Heer! 
Hoe genadig is Hij voor wie zich tot Hem keert!  

 

Sirach 18, vers 19 tot en met 26  Laat je onderrichten voordat je 
spreekt. Denk niet pas aan je gezondheid als je ziek bent. 
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Onderzoek jezelf voordat je wordt geoordeeld, dan word je 
vergeven wanneer je wordt getoetst. Buig niet pas als je ziek bent, 

kom al tot inkeer op het moment dat je zondigt. Aarzel niet een 

gelofte op tijd in te lossen, wacht niet tot je sterft om dat te doen. 
Denk na vóór je een gelofte doet, stel de Heer niet op de proef. 

Denk aan zijn toorn aan het einde van je leven en aan zijn straf als 
hij zich van je afwendt. Denk in tijden van overvloed aan tijden van 

schaarste, in tijden van rijkdom aan armoede en gebrek. Tussen de 

ochtend en de avond kan er veel veranderen, voor de Heer is alles 
snel voorbij.  

 
Klaagliederen 3, vers 24  Mijn ziel zegt: Mijn deel is de Here, 

daarom zal ik op Hem hopen. 

Klaagliederen 3, vers 57  Gij zijt nabij ten dage, dat ik U aanroep, 
Gij zegt: Vrees niet. 

 
Psalm 20, vers 2  De Here antwoorde u ten dage der 

benauwdheid, de naam van Jakobs God make u onaantastbaar. 

Psalm 22, vers 4  Nochtans zijt Gij de Heilige, die troont op de 
lofzangen Israëls. 

 

Voorwaar! 
 

Psalm 24, vers 3  Wie mag de berg des Heren beklimmen, wie 
mag staan in zijn heilige stede? 

 

Sirach 32, vers 19  Handel nooit zonder na te denken, anders 
krijg je spijt van je daden. 

Sirach 50, vers 28  Gelukkig is wie zich in deze lessen verdiept, wie 
ze ter harte neemt wordt wijs. 

 

Voorwaar, welzalig is hij en zij, die zich in nederigheid 
wendt tot Adonai. 

Wees trouw, en Hij zal u Zijn Ruacha, Yeshu, Shalom geven, Zijn 

zegen! Geloofd is de Here, die uw hart kent. Denk aan al Zijn 
gunstbewijzen. Geen afgrond was te diep, en Zijn hulp kwam nooit 

te laat! Nu beschermt Hij u en droogt uw tranen.  
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Psalm 91, vers 4 tot en met 7  Met zijn vlerken beschermt Hij u, 
en onder zijn vleugelen vindt gij een toevlucht; zijn trouw is schild 

en pantser. Gij hebt niet te vrezen voor de verschrikking van de 

nacht, voor de pijl, die des daags vliegt; voor de pest, die in het 
duister rondwaart, voor het verderf, dat op de middag vernielt. Al 

vallen er duizend aan uw zijde, en tienduizend aan uw rechterhand, 
tot u zal het niet genaken. 

Psalm 113, vers 1 en 2  Halleluja. Looft, gij knechten des Heren, 

looft de naam des Heren. De naam des Heren zij geprezen van nu 
aan tot in eeuwigheid. 

 
Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld 

gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een 

ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde.  

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 

verdween. 
 

 

 

Verbreek elk contact met de duisternis! 
 

BOODSCHAP GODS: STA ALLEEN VOOR YESHUA HAMASIACH, 
JEZUS CHRISTUS, OPEN. VERBREEK IEDERE VLOEK, EN DOE DIT 

IN DE ALMACHTIGE NAAM VAN YESHUA HAMASIACH, JEZUS 
CHRISTUS! 

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 15 januari 2015 bracht een bode engel 

Gods, een engel des Heren, woord voor woord de volgende 

boodschap over aan profeet van de laatste dagen, Benjamin 
Cousijnsen. 
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Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Paigiël en ben 

een bode engel Gods.  

 
Voorwaar, hoor aandachtig! 

 
Johannes 14, vers 6  Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de 

waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij. 

Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld 
gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een 

ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde.  
Johannes 12, vers 24 tot en met 26  Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, 

indien de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft zij op 
zichzelf; maar indien zij sterft, brengt zij veel vrucht voort. Wie zijn 

leven liefheeft, maakt dat het verloren gaat, maar wie zijn leven 

haat in deze wereld, zal het bewaren ten eeuwigen leven. Indien 
iemand Mij wil dienen, hij volge Mij, en waar Ik ben, daar zal ook 

mijn dienaar zijn. Indien iemand Mij dienen wil, de Vader zal hem 

eren. 
 

Voorwaar, geloof dat Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, 
Isa, de Zoon van God is, en de enige Weg naar de God van 

Abraham, Izaäk en Jakob, de enige waarachtige, almachtige 

God. 
Kadosh, heilig is Hij! Voorwaar, belijd iedere zonde, zonder iets 

achter te houden. Verneder uzelf en breng alle hoogmoed en trots 
en ongeloof bij Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, de Zoon 

van God. Breng alles, wat niet van God komt, bij Hem. Vraag om 

vergeving! Aanvaard het verlies van uw kind en laat alle pijn los. En 
vergeef ook uw naaste en iedereen, die u iets heeft aangedaan. 

Draag alle bitterheid, haat, wrok en wat God kwetst, over aan de 

Almachtige.  
 

Ook wat occulte, of valse religies betreft: 
Breek er nu mee! Verbreek elk contact met de duisternis. Sta alleen 

voor Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, open! Verbreek iedere 
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vloek, en doe dit in de almachtige naam van Yeshua HaMashiach, 
Jezus Christus. En dank uw Rabboeni, uw Meester en Heer. Dank 

Hem ervoor, dat Hij elke zonde en vloek gedragen heeft aan het 

kruishout, en u bevrijd heeft, en dat alles omgezet wordt naar 
zegeningen.  

 
Vraag Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, om u terzijde te 

staan tegenover alle machten en krachten van alle demonen 

van satan.  
Zeg: “Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, ik onderwerp mij alleen 

aan u. Neem alles van mij af”.  
 

Bied weerstand aan alles wat van satan komt! 

Spreek satan aan en werp alle demonen uit. Vrees niet! Zeg: “Ik 
gebied jullie nu, in de almachtige naam van Yeshua HaMashiach, 

Jezus Christus, aan wie ik mij heb overgegeven, om nu uit mij te 
gaan, nu en voor eeuwig! Ik ben betaald en gekocht onder Zijn 

kostbaar, dierbaar Bloed, en ben Zijn eeuwige eigendom. Amen. 

Halleluja, halleluja!” 
De bode engel Gods sprak, Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 

 
 

Wees geen eeuwige zuigeling! 
 
Boodschap Gods: Zo spreekt de Heer, Voorwaar, als er geen groei 

is, stap dan over naar ‘het schip’, dat u wel verder brengt dan 
zuigelingenvoeding! Laat Yeshua HaMasiach, Jezus Christus, uw 

Stuurman zijn! 

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Ik ben profeet Benjamin Cousijnsen. Op 

15 januari 2015 kreeg ik de volgende boodschap van een bode 
engel Gods, die ik graag met u wil delen. 

 



 
 

 

3535 
 
 

 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Mijn 

naam is Morastia en ben een bode engel Gods.  

 
Voorwaar, zo spreekt de Heer: Wees geen eeuwige 

zuigeling. 
Hoewel gij jaren in de kerk naar de boodschappen luistert, zijt gij 

onveranderd! Voorwaar, luister ook naar de boodschap: ‘Ik zag een 

kerkzaal vol met ezels!’ van 30 augustus 2012.  
 

Voorwaar, er wordt gezegd:  
“Gij moet vrucht dragen. Gij moet meer liefde hebben, en vrede en 

Gods goedheid ervaren. Gij moet dit en dat!” Voorwaar, de kerk 

lijkt meer op een ziekenhuis dan een kerk. Hou uzelf niet voor de 
gek! En dan durft gij te zeggen: “Bij welke kerk hoort gij? Anders 

hoort gij er niet bij”. Het gaat om Yeshua HaMashiach, Jezus 
Christus.  

 

Voortdurend hebben vele Christenen hun voorganger nodig, 
om voor hen te zorgen. 

Even luiers verschonen, nog even talkpoeder op hun billetjes, nog 

even controleren dat de melk niet te heet is… Voorwaar, jaar in jaar 
uit gaat dat maar zo door! En deze zuigelingen groeien niet. De 

oorzaak is hiervan ook vaak, dat de voorganger niet zijn zieltjes 
kwijt wil raken. Met vaste voeding starten - het vijfgangenmenu - 

om te kunnen groeien naar Gods wil, is er niet bij! 

 
Filippenzen 2, vers 4  Maar ieder lette ook op dat van anderen. 

Filippenzen 2, vers 16  Het woord des levens vasthoudende, mij ten 
roem tegen de dag van Christus, dat ik niet vruchteloos mijn 

wedloop gelopen, noch vruchteloos mij ingespannen heb.   

 
Voorwaar, als er geen groei is, stap dan over naar ‘het 

schip’, dat u wel verder brengt dan zuigelingenvoeding! 

Laat Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, uw Stuurman zijn.  
De bode engel Gods sprak verder, Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, 

Shalom!  
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God houdt ook van dieren! 
 

Boodschap Gods: Voorwaar, sommigen beweren dat er geen dieren 
in de hemel zijn. Aan de hand van de Bijbelse geschriften in Gods 

boodschappen ontdekt u de waarheid. Verder vertelt de engel Gods 

over een bijzondere gebeurtenis van de toen nog kleine Benjamin 
Cousijnsen! 

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! De volgende boodschap is op 16 januari 

2015 woord voor woord door een engel des Heren, een bode engel 
Gods, overgebracht aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.  

 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Zaretha en 

ben de bode engel Gods. Voorwaar, kadosh, kadosh, kadosh, heilig, 
heilig, heilig is de Koning der koningen, Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus! 

 
Voorwaar,  

 

Openbaring 4, vers 6 tot en met 9  En voor de troon was als een 
glazen zee, kristal gelijk. En midden in de troon en rondom de troon 

waren vier dieren, vol ogen van voren en van achteren. En het 
eerste dier was een leeuw gelijk, en het tweede dier een rund 

gelijk, en het derde dier had een gelaat als van een mens, en het 

vierde dier was een vliegende arend gelijk. En de vier dieren 
hadden elk voor zich zes vleugels en waren rondom en van binnen 

vol ogen en zij hadden dag noch nacht rust, zeggende: Heilig, 
heilig, heilig is de Here God, de Almachtige, die was en die is en die 

komt. En wanneer de dieren heerlijkheid, eer en dankzegging zullen 

brengen aan Hem, die op de troon gezeten is en tot in alle 
eeuwigheden leeft. 

 

Voorwaar, sommigen zeggen en beweren, dat er geen dieren 
in de hemel zijn. 
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Zou dat waar zijn, dan waren er geen dieren bij Gods troon, en 
zouden ze geen dankzegging brengen, en zouden Gods heilige 

Geschriften een leugen zijn! Voorwaar, profeet Benjamin 

Cousijnsen, Gods geliefde dienstknecht, heeft vele dieren gezien. 
Luister maar eens naar de boodschap: ‘Openbaringen in het 

hemelse dierenparadijs!’ en naar de boodschap: ‘Dit is geen science 
fiction!’, en de boodschap: ‘Dit is realiteit en een waarschuwing 

Gods!’ In deze laatste boodschap maakte profeet Benjamin mee, 

dat er in het water des hemels ook verschillende soorten wezens 
waren. Voorwaar, 

 
Jeremia 32, vers 27  Zie, Ik, de Here, ben de God van al wat 

leeft; zou voor Mij iets te wonderlijk zijn? 

 
Toen Benjamin 7 jaar oud was, zag hij een musje, een klein 

vogeltje, tegen de stoeprand dood liggen, met een zielig 
gezichtje. 

Benjamin pakte een plastic zakje en pakte het musje, en hield het 

musje zo in zijn hand. Benjamin kreeg tranen in zijn ogen en 
huilde, want hij moest denken aan wat men doet bij een begrafenis. 

Dit had hij gezien op TV. Dus eerst een gebed, en daarna gaan 

begraven in een schoenendoos. Benjamin zei: “God, ik vind dit 
zielig! Kunt u hem niet beter maken? Hij ziet zijn mamma en pappa 

nooit meer”. 
Voorwaar, en God zag Zijn geliefde kleine Benjamin aan, en blies 

Zijn levensadem in het musje. Benjamin voelde, dat het musje 

warm werd, en plotseling wegvloog uit zijn hand. Wat minder is 
was, dat de kleine Benjamin later zei: “Mamma, ik kan toveren!” 

 
Voorwaar, God houdt van dieren, en maakte de dieren nog 

vóór de mens, omdat God wist dat een dier betrouwbaarder 

is dan een mens. 
Toch houdt God van de mens! 

 

Johannes 3, vers 16 tot en met 20  Want alzo lief heeft God de 
wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
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behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 

naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het 

licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever 
gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want 

een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het 
licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen.  

 

Voorwaar, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, wil u eeuwig 
leven geven en u laten genieten van al het mooie, wat Hij 

schiep in de hemel! 
Er zijn dus dieren in de hemel, en God zei dat het goed was. 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de engel des Heren, de 

bode engel Gods, en verdween. 
 

 
 

Jij bent jij, en daarom ben jij zo kostbaar! 
 
Bemoedigende, vertroostende woorden van Yeshua HaMasiach, 

Jezus Christus, voor jou! Hij zegt je onder andere in deze 

boodschap: Vrees niet! Jij bent jij, en daarom ben jij zo kostbaar. 
En daarom zal ik jou op handen dragen! 

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Ik ben profeet Benjamin Cousijnsen. In de 

avond op 16 januari 2015 ontving ik de volgende boodschap. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Geliefden des Allerhoogsten, het is een 
voorrecht om tot u te spreken.  

 

Voorwaar, mijn naam is Hetrick en breng u deze boodschap 
over, om u te bemoedigen met dit geschrift van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus, aan Zijn geliefden. 

Voorwaar, Ik ben wie Ik ben. Ik ben het, uw Rabboeni. Vrede zij u. 
Mijn geliefde, je zit in Mijn gedachten, en je zit in Mijn hart. Vanuit 
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de hemel open Ik de hemelvensters en kijk naar jou, en zeg je: Je 
bent als een parel, zo mooi en kostbaar! Voorwaar, Ik ben Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus! Vrees niet. Jij bent jij, en daarom ben 

jij zo kostbaar. En daarom zal Ik jou op handen dragen. Vergeet je 
pijn en al dat strijden. Ik ben het, die jou nooit, maar dan ook 

nooit, zal verlaten!  
 

Wat jij van Mij zou kunnen denken, doet er even niet toe. 

Als Ik je pijn doe, is het net of Ik een grote speer in Mijn zij voel, 
en wederom de spijkers voel. Alles heeft een reden en een 

bedoeling. Als gij Mij, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, verlaat, 
dan is de pijn nog meer ondraaglijk, Mijn kind. Mijn kind, beloof Mij 

dat gij Mij nimmer zult verlaten! Kan gij Mij dat beloven, altijd in 

Mij te blijven geloven en van Mij te blijven houden? 
Ik meen ieder woord, dat Ik doorgaf. Je bent gewoon Mijn parel!  

 
Hetrick sprak verder, Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 

 
 

Hoe u de vele zegeningen van God ontvangen 

kunt! 
 

Boodschap Gods: Voorwaar, als gij de vele zegeningen wilt 

ontvangen en behouden wilt zijn, luister dan naar wat de Geest 
Gods zegt en op uw hart en gedachten legt! 

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 19 januari 2015 bracht een engel des 

Heren woord voor woord de volgende boodschap over aan 

eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Rafaël en ben 

een bode engel Gods.  
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Voorwaar, luister eens heel aandachtig en onderzoek u eens 
tijdens het luisteren. 

Laat de Heilige Geest u overtuigen. 

 
Johannes 3, vers 8  De wind blaast, waarheen hij wil, en gij hoort 

zijn geluid, maar gij weet niet, vanwaar hij komt of waar hij 
heengaat; zó is een ieder, die uit de Geest geboren is. 

 

Handelingen 8, vers 14 en 15  Toen nu de apostelen te 
Jeruzalem hoorden, dat Samaria het woord Gods had aanvaard, 

zonden zij tot hen Petrus en Johannes, die, daar aangekomen, voor 
hen baden, dat zij de heilige Geest mochten ontvangen. 

En vers 16 tot en met 25  Want deze was nog over niemand van 

hen gekomen, maar zij waren alleen gedoopt in de naam van de 
Here Jezus. Toen legden zij hun de handen op en zij ontvingen de 

heilige Geest. En toen Simon zag, dat door de handoplegging der 
apostelen de Geest werd gegeven, bood hij hun geld aan, en zeide: 

Geef ook mij deze macht, opdat, als ik iemand de handen opleg, hij 

de heilige Geest ontvange. Maar Petrus zeide tot hem: Uw geld zij 
met u ten verderve, daar gij gemeend hebt de gave Gods voor geld 

te kunnen verwerven. Gij hebt part noch deel aan deze zaak, want 

uw hart is niet recht voor God. Bekeer u van deze uw boosheid en 
bid de Here, of deze toeleg van uw hart u moge vergeven worden; 

want ik zie, dat gij gekomen zijt tot een gal van bitterheid en een 
warnet van ongerechtigheid. Doch Simon antwoordde en zeide: Bidt 

gij voor mij tot de Here, dat mij niets moge overkomen van 

hetgeen gij gezegd hebt. Toen zij dan het woord des Heren betuigd 
en gesproken hadden, keerden zij terug naar Jeruzalem en 

verkondigden het evangelie aan vele dorpen der Samaritanen. 
 

Voorwaar, kent gij de boodschap van 11 oktober 2012 nog, 

met de titel: 
‘De zegenjager denkt, ‘Ik, ik, ik!’ Voorwaar, velen zouden wel zó 

van alles willen geven, om de macht en kracht van de Heilige Geest 

te bezitten, en gaan zelfs zo ver, zoals wat Petrus meemaakte! 
 

1 Petrus 5, vers 5  Evenzo gij, jongeren, onderwerpt u aan de 
oudsten. Omgordt u allen jegens elkander met nederigheid, want 
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God wederstaat de hoogmoedigen, maar de nederigen geeft Hij 
genade. 

 

Handelingen 5, vers 32  En wij zijn getuigen van deze dingen en 
ook de heilige Geest, die God hun gegeven heeft, die Hem 

gehoorzaam zijn. 
 

Hebreeën 11, vers 6  Maar zonder geloof is het onmogelijk Hem 

welgevallig te zijn. Want wie tot God komt, moet geloven, dat Hij 
bestaat en een beloner is voor wie Hem ernstig zoeken. 

 
Voorwaar, al is uw hart van goud, een zegenjager moet zich 

bekeren, en werken aan zijn wandel en zijn relatie 

onderhouden met de Allerhoogste! 
 

Markus 10, vers 17 tot en met 27  En toen Hij op weg ging, liep 
iemand op Hem toe, viel op de knieën en vroeg Hem: Goede 

Meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? En 

Jezus zeide tot hem: Waarom noemt gij Mij goed? Niemand is goed 
dan God alleen. Gij kent de geboden: Gij zult niet doodslaan, gij 

zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals 

getuigenis geven, gij zult niet ontvreemden, eer uw vader en 
moeder. Hij zeide tot Hem: Meester, dat alles heb ik in acht 

genomen van mijn jeugd af. En Jezus, hem aanziende, kreeg hem 
lief en zeide tot hem: Eén ding ontbreekt u, ga heen, verkoop al 

wat gij hebt en geef het aan de armen, en gij zult een schat in de 

hemel hebben, en kom hier, volg Mij. Maar zijn gelaat betrok bij dat 
woord en hij ging bedroefd heen, want hij bezat vele goederen. En 

Jezus, rondziende, zeide tot zijn discipelen: Hoe moeilijk zullen zij, 
die geld hebben, het Koninkrijk Gods binnengaan. En zijn discipelen 

waren zeer verbaasd over zijn woorden, maar Jezus antwoordde 

weder en zeide tot hen: Kinderen, hoe moeilijk is het het Koninkrijk 
Gods binnen te gaan. Het is gemakkelijker dat een kameel gaat 

door het oog ener naald, dan dat een rijke het Koninkrijk Gods 

binnengaat. En zij waren nog meer verslagen en zeiden tot 
elkander: Maar wie kan dan behouden worden? Jezus zag hen aan 

en zeide: Bij mensen is het onmogelijk, maar niet bij God; want alle 
dingen zijn mogelijk bij God. 
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Handelingen 4, vers 32 tot en met 37  En de menigte van hen, 
die tot het geloof gekomen waren, was één van hart en ziel, en ook 

niet één zeide, dat iets van hetgeen hij bezat zijn persoonlijk 

eigendom was, doch zij hadden alles gemeenschappelijk. En met 
grote kracht gaven de apostelen hun getuigenis van de opstanding 

des Heren Jezus, en er was grote genade over hen allen. Want er 
was ook niet één behoeftig onder hen; want allen, die eigenaars 

waren van stukken grond of van huizen, verkochten die en brachten 

de opbrengst van de verkoop en legden die aan de voeten der 
apostelen; en aan een ieder werd uitgedeeld naar behoefte. En 

Jozef, die van de apostelen de bijnaam Barnabas gekregen had – 
wat betekent: zoon der vertroosting –, een Leviet, uit Cyprus 

afkomstig, die eigenaar was van een akker, verkocht die en bracht 

het geld en legde het aan de voeten der apostelen. 
 

Voorwaar, doordat men zo één was, en geen waarde gaf aan 
hetgeen men bezat aan eigendommen, waren ze tot grote 

zegen. 

En de genade was over allen! Voorwaar, voor een rijke is het niet 
makkelijk Gods Koninkrijk binnen te gaan, vanwege zijn bezit. Toch 

sterft de rijke, en blijft alles achter. 

 
Genesis 3, vers 19  In het zweet uws aanschijns zult gij brood 

eten, totdat gij tot de aardbodem wederkeert, omdat gij daaruit 
genomen zijt; want stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren. 

 

Voorwaar, als gij de vele zegeningen wilt ontvangen en 
behouden wilt zijn, luister dan naar wat de Geest Gods zegt, 

en op uw hart en gedachten legt! 
 

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 

wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 
een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 
naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het 

licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever 
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gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want 
een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het 

licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de 

waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat 
zij in God verricht zijn. 

Johannes 3, vers 36  Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven; 
doch wie aan de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, 

maar de toorn Gods blijft op hem. 

 
Dank Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, elke dag. Amen! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 
verdween. 

 

 
 

Profetie: Boko Haram zal spoedig door Gods 

hand een zware klap worden toegebracht! 
 

Profetische mededeling van God: Voorwaar, Nigeria, 

moslimextremisten, de God van Abraham, Izaäk en Jakob spreekt 
tot u: Boko Haram zal spoedig door Gods hand een zware klap 

worden toegebracht! 
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, welkom! Op 19 januari 2015 bracht een bode engel van God, 

namens de God van Abraham, Izaäk en Jakob, deze profetische, 
waarschuwende boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin 

Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Bealek en ben 
een bode engel Gods. 

 
Voorwaar, Nigeria, moslimextremisten, de God van 

Abraham, Izaäk en Jakob spreekt tot u! 

 
Exodus 20, vers 13  Gij zult niet doodslaan.  
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En vers 15, 16 en 17  Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse 
getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uws 

naasten huis; gij zult niet begeren uws naasten vrouw, noch zijn 

dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn rund, noch zijn ezel, 
noch iets dat van uw naaste is.   

 
Voorwaar, spoedig zal Boko Haram een zware klap worden 

toegebracht door Gods hand! 

Mattheüs 7, vers 26  En een ieder, die deze mijn woorden hoort 
en ze niet doet, zal gelijken op een dwaas man, die zijn huis 

bouwde op het zand. 
 

Voorwaar, elke handeling, die Gods kinderen wordt 

toegebracht, zal u toegebracht worden! 
 

Johannes 4, vers 22  Gij aanbidt, wat gij niet weet; wij 
aanbidden, wat wij weten, want het heil is uit de Joden. 

 

Voorwaar, het kwaad, de haat en de helse praktijken zijn 
gelijk aan de horror, die gezien wordt in de hel, en nemen 

met de dag toe! 

Voorwaar,  
 

Johannes 3, vers 16 tot en met 19  Want alzo lief heeft God de 
wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 

naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het 

licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever 
gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos.  

 

Vele Christenen hebben het zwaar en lijden, omdat ze 
weigeren Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, te 

verloochenen. 
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Romeinen 8, vers 38 en 39  Want ik ben verzekerd, dat noch 
dood noch leven, noch engelen noch machten, noch heden noch 

toekomst, noch krachten, noch hoogte noch diepte, noch enig 

ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke 
is in Christus Jezus, onze Here. 

 
Voorwaar, deze helden zullen voor Gods Koninkrijk komen te 

staan en hun kroon dragen. 

Maar o wee, gij moslimextremisten, zult zelf alle gruwelen ervaren, 
en erger nog, in de poel des vuurs! De ware God is geen god van 

geweld! Alleen satan houdt van geweld. De enige liefdevolle God is 
de God van Israël! Het is beter, dat gij zich bekeert. 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en 

verdween. 
 

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen 
 

 

 
 

Keer u af van alle listige New Age misleiders! 
 
Voorwaar, 'New Age' misleidt u en spiegelt u niet dezelfde Christus 

voor naar de Bijbel! De God van Abraham, Izaäk en Jakob 

openbaart in Zijn boodschap vandaag enkele New Age misleiders. 
Voorwaar, keer u af van hen allen! 

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 20 januari 2015 bracht een bode engel 

Gods de volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet 
Benjamin Cousijnsen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, ik ben de bode engel Gods 

en mijn naam is Sarachi. 
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Voorwaar, profeet Benjamin Cousijnsen zag Oprah Winfrey 
reeds branden in de hel. 

 

Efeziërs 5, vers 12 tot en met 16  Want het is zelfs schandelijk 
om te noemen, wat heimelijk door hen wordt verricht; maar als dat 

alles door het licht ontmaskerd wordt, komt het aan de dag; want 
al wat aan de dag komt is licht. Daarom heet het: Ontwaak, gij die 

slaapt, en sta op uit de doden, en Christus zal over u lichten. Ziet 

dus nauwlettend toe, hoe gij wandelt, niet als onwijzen, doch als 
wijzen, u de gelegenheid ten nutte makende, want de dagen zijn 

kwaad. 
 

Voorwaar, ik waarschuw u ernstig. 

Voor slangen en schorpioenen moet gij uitkijken, zo ook voor haar! 
 

2 Korinthiërs 2, vers 10 en 11 vanaf opdat: opdat de satan op 
ons geen voordeel mocht behalen. Want zijn gedachten zijn ons 

niet onbekend. 

 
Voorwaar, New Age misleidt u, en spiegelt u niet dezelfde 

Christus voor, die naar de Bijbel is! 

Voorwaar, ook Warren Smith is eveneens een listige New Age 
misleider.  

 
2 Korinthiërs 11, vers 13 tot en met 15  Want zulke lieden zijn 

schijn-apostelen, bedrieglijke arbeiders, die zich voordoen als 

apostelen van Christus. Geen wonder ook! Immers, de satan zelf 
doet zich voor als een engel des lichts. Het is dus niets bijzonders, 

indien ook zijn dienaren zich voordoen als dienaren der 
gerechtigheid; maar hun einde zal zijn naar hun werken. 

 

Voorwaar, ook Rob Bell spreekt als een listige slang. 
Hij zei zelfs: “Oprah Winfrey heeft mij meer geleerd over Jezus 

Christus dan wie ook!”  

 
Openbaring 20, vers 15  En wanneer iemand niet bevonden werd 

geschreven te zijn in het boek des levens, werd hij geworpen in de 
poel des vuurs. 
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Openbaring 19, vers 20  En het beest werd gegrepen en met hem 
de valse profeet, die de tekenen voor zijn ogen gedaan had, 

waardoor hij hen verleidde, die het merkteken van het beest 

ontvangen hadden en die zijn beeld aanbaden; levend werden zij 
beiden geworpen in de poel des vuurs, die van zwavel brandt.  

 
Voorwaar, Rob Bell gelooft niet in de hel. 

Het bestaat niet volgens hem, totdat hij, Rob Bell, en Warren Smith 

en Oprah Winfrey elkaar daar zullen ontmoeten! 
 

Openbaring 21, vers 8  Maar de lafhartigen, de ongelovigen, de 
verfoeilijken, de moordenaars, de hoereerders, de tovenaars, de 

afgodendienaars en alle leugenaars – hun deel is in de poel, die 

brandt van vuur en zwavel: dit is de tweede dood. 
 

Voorwaar, zijn dekmantel is dat Rob Bell een evangelische 
voorganger is. 

Ook presenteert hij onder de titel: ‘Rob Bell Show: Dit is de enige 

waarheid’. Het is allemaal show! Ook Oprah Winfrey maakt gebruik 
van haar charismatische charmes en magie en hypnose en andere 

leer, om mensen onder haar macht te krijgen! Voorwaar,  

 
Romeinen 1, vers 25  Zij immers hadden de waarheid Gods 

vervangen door de leugen en het schepsel vereerd en gediend 
boven de Schepper, die te prijzen is tot in eeuwigheid. Amen. 

 

Voorwaar, deze valse slangen en schorpioenen zorgen voor 
valse kerken! 

 
2 Timotheüs 4, vers 3 tot en met 5  Want er komt een tijd, dat 

de mensen de gezonde leer niet meer zullen verdragen, maar 

omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich tal van 
leraars zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen 

afkeren en zich naar de verdichtsels keren. Blijf gij echter nuchter 

onder alles, aanvaard het lijden, doe het werk van een evangelist, 
verricht uw dienst ten volle. 

 
Openbaring 17, vers 1 tot en met 2  En één van de zeven 

engelen, die de zeven schalen hadden, kwam en sprak met mij, 
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zeggende: Kom hier, ik zal u tonen het oordeel over de grote hoer, 
die zit aan vele wateren, met wie de koningen der aarde 

gehoereerd hebben, en zij, die op de aarde wonen, zijn dronken 

geworden van de wijn harer hoererij. 
 

Voorwaar, word niet bedorven door de New Age, wier 
denken bedorven is, en wier geloof vals is en uit satan! 

Voorwaar, keer u af van hen allen! 

 
Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 

wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 
een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 
naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het 

licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever 

gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want 
een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het 

licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de 

waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat 
zij in God verricht zijn. 

 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 

verdween. 

 
 

 

Verhoog en bezing Hem! 
 

BOODSCHAP GODS: HEF EEN LIED AAN UW RABBOENI, AAN UW 
MEESTER, UW ADONAI! ZING EN VERHEF ZIJN NAAM! DE VREUGDE 

DES HEREN IS UW KRACHT! JA, ROEP HEM AAN! 

 
 

Volledige weergave: 
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Hallo, van harte welkom! Op 20 januari 2015 bracht een bode engel 
Gods de volgende boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin 

Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare, almachtige naam van 

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 
Siribela en ben een bode engel Gods. Voorwaar, kadosh, kadosh, 

kadosh, heilig, heilig, heilig is de God van Abraham, Izaäk en 

Jakob, de God van Israël.  
 

Prijs Hem en Zijn geliefde Zoon, Yeshua HaMashiach, Jezus 
Christus! 

Voorwaar, sta op, volk des Allerhoogsten! Hef een lied aan uw 

Rabboeni, aan uw Meester, aan uw Adonai. Zing en verhef Zijn 
naam! Ja, roep Hem aan!  

 
Judith 16, vers 13 tot en met 16  Ik zing voor mijn God een 

nieuw lied. Heer, groot bent u en hoog verheven, wonderbaarlijk in 

kracht, niet te evenaren. Heel uw schepping moet zich aan u 
onderwerpen. Want u sprak en het was er, u zond uw geest en hij 

bracht het tot stand. Wie zou uw stem kunnen weerstaan? Bergen 

en wateren, ze zullen schudden op hun grondvesten, rotsen zullen 
voor uw ogen smelten als was, maar wie ontzag heeft voor u, zult u 

genadig zijn. Een offer dat gebracht wordt om zijn geur is gering, 
vet dat voor u wordt verbrand betekent niets, maar wie ontzag 

heeft voor de Heer zal altijd groot zijn. 

 
Psalm 18, vers 25 tot en met  27  De Here heeft mij vergolden 

naar mijn gerechtigheid, naar de reinheid mijner handen vóór zijn 
ogen. Jegens de getrouwe toont Gij U getrouw, jegens de 

onberispelijke toont Gij U onberispelijk, jegens de reine toont Gij U 

rein, maar jegens de verkeerde toont Gij U een tegenstander. 
 

Voorwaar, de vreugde des Heren is uw kracht! 

 
Psalm 22, vers 13  Vele stieren hebben mij omringd, buffels van 

Basan hebben mij omsingeld. 
En vers 22  Verlos mij uit de muil van de leeuw, en van de horens 

der woudossen. Gij hebt mij geantwoord! 
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Psalm 23, vers 4  Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik 
vrees geen kwaad, want Gij zijt bij mij; uw stok en uw staf, die 

vertroosten mij. 

 
Wijsheid 4, vers 20  Vol angst zullen zij verschijnen wanneer de 

rekening van hun overtredingen wordt opgemaakt; hun 
misdragingen zullen tegen hen getuigen en hen beschuldigen. 

 

Psalm 28, vers 7  De Here is mijn kracht en mijn schild; op Hem 
vertrouwde mijn hart en ik werd geholpen. Daarom juicht mijn hart 

en loof ik Hem met mijn lied.  
 

Kadosh, Heilige Geest, blaas op ons, en adem in ons midden 

en in mij met uw adem! 
Welkom, Heilige Geest van God! Als een vuur is uw kracht. Gij 

spreekt, en spreekt de volle waarheid.  
 

Voorwaar, verblijd u, volk des Allerhoogsten, want uw 

toekomst is zeker. 
Niet lang meer, dan mag u voor eeuwig in de eeuwigheid zijn! 

 

Psalm 29, vers 2 tot en met 4  Geeft de Here de heerlijkheid van 
zijn naam, buigt u neder voor de Here in heilige feestdos. De stem 

des Heren is over de wateren, de God der heerlijkheid doet de 
donder weerklinken, de Here over de geweldige wateren. De stem 

des Heren is vol kracht, de stem des Heren is vol glorie. 

 
Verhoog en bezing Hem! 

Jubelt en zing vanuit uw hart. Dwars door het vuur maakt de 
Almachtige u rein en puur. 

 

Psalm 33, vers 3 en 4  Zingt Hem een nieuw lied, speelt schoon 
op de snaren onder geschal. Want des Heren woord is waarachtig, 

al zijn werk geschiedt in trouw. 

 
Voorwaar, wees nederig en kom vol respect. 

Dan zal Hij u zegenen. Kom, aanschouw de werken des Heren! 
Voorwaar,  
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Psalm 51, vers 8  Zie, Gij wilt waarheid in het verborgene, in het 
geheim maakt Gij mij wijsheid bekend. 

Psalm 111, vers 2  Groot zijn de werken des Heren, na te speuren 

door allen die er behagen in hebben. 
 

Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld 
gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een 

ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde.  
 

Voorwaar, als vuur en kracht, en vooral de liefde, vervult de 

Heilige Geest u het meest. 
Laten Zijn woorden in u zijn. 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 
verdween. 

 

 
 

Laat u overtuigen door de Heilige Geest!  
 
Boodschap Gods: Laat u niet tegenhouden. Luister naar de 

boodschappen Gods, en laat u overtuigen door de Heilige Geest 

Gods in het einde der dagen! 
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Op donderdag 22 januari 2015 brachten 
twee bode engelen Gods twee verschillende boodschappen over aan 

eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. Deze boodschap Gods mag ik 
aan u gaan voorlezen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Mijn 

naam is Reabachim en ben een bode engel Gods.  
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Voorwaar, elke zondag zit ze in de kerk, en geniet telkens 
weer van het opbouwende woord. 

 

Romeinen 8, vers 37 tot en met 39  Maar in dit alles zijn wij 
meer dan overwinnaars door Hem, die ons heeft liefgehad. Want ik 

ben verzekerd, dat noch dood noch leven, noch engelen noch 
machten, noch heden noch toekomst, noch krachten, noch hoogte 

noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van 

de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Here. 
 

Voorwaar, noch enig ander schepsel kan haar scheiden van 
Yeshua HaMashiach, Jezus Christus! 

Ze weet wel waar ze tegen strijdt. 

 
Efeziërs 6, vers 12  Want wij hebben niet te worstelen tegen 

bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen 
de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de 

hemelse gewesten. 

 
1 Korinthiërs 13, vers 5 tot en met 7  Zij kwetst niemands 

gevoel, zij zoekt zichzelf niet, zij wordt niet verbitterd, zij rekent 

het kwade niet toe. Zij is niet blijde over ongerechtigheid, maar zij 
is blijde met de waarheid. Alles bedekt zij, alles gelooft zij, alles 

hoopt zij, alles verdraagt zij. 
 

Voorwaar, niemand kan haar misleiden, geen enkele macht 

van de duisternis.  
Zij is echt blijde over de waarheid en Gods gerechtigheid. De liefde 

voor Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, zit zó diep! Deze liefde 
vergaat nimmermeer.  

 

Voorwaar, deze zondag had ze gehoord over een zekere 
profeet Benjamin Cousijnsen… 

dat men niet naar zijn boodschappen moest luisteren, uit de mond 

van haar voorganger. Net als met Job, werd ook zij op proef 
gesteld.  

 
Job 1, vers 7 tot en met 9  En de Here zeide tot de satan: 

Vanwaar komt gij? En de satan antwoordde de Here: Van een 
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zwerftocht over de aarde, die ik doorkruist heb. Toen zeide de Here 
tot de satan: Hebt gij ook acht geslagen op mijn knecht Job? Want 

niemand op aarde is als hij, zó vroom en oprecht, godvrezend en 

wijkende van het kwaad. En de satan antwoordde de Here: Is het 
om niet, dat Job God vreest? 

En vers 11  Strek daarentegen uw hand uit en tast alles aan wat hij 
bezit – of hij U dan niet openlijk zal vaarwel zeggen!  

 

Voorwaar, de voorganger en ook anderen zeiden: “Deze 
profeet is vals!”  

Zij vroeg: “Hoe weet u dit?” 
Sommigen zeiden: “Onze voorganger zei dit. Die profeet noemt 

vele kerken zelfs ezels en baby’s, oh, en hokjesdenkers!” Voorwaar, 

hoor aandachtig.  
 

Satan wil niet dat u naar de waarheid luistert, en wil dat u 
vaarwel tegen de waarheid zegt. 

En die waarheid wordt gezaaid: het woord dat gebracht wordt in de 

almachtige naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, door 
Gods ware eindtijdprofeet, één van de twee getuigen: Benjamin 

Cousijnsen. 

 
Markus 4, vers 14 tot en met 20  De zaaier zaait het woord. Dit 

zijn degenen, die langs de weg zijn: waar het woord gezaaid wordt, 
en zodra zij het horen, komt terstond de satan en neemt het 

woord, dat in hen gezaaid is, weg. En evenzo zijn, die op 

steenachtige plaatsen gezaaid worden, degenen, die, zodra zij het 
woord horen, het terstond met blijdschap aannemen. Doch zij 

hebben geen wortel in zich, maar zijn mensen van het ogenblik; 
wanneer later verdrukking of vervolging komt om der wille van het 

woord, komen zij terstond ten val. En een ander deel zijn degenen, 

die in de dorens gezaaid worden: dit zijn zij, die het woord horen, 
maar de zorgen van de wereld en het bedrog van de rijkdom en de 

begeerten naar al het andere komen erbij en verstikken het woord 

en het wordt onvruchtbaar. En dit zijn degenen, die in goede aarde 
gezaaid zijn: zij, die het woord horen en in zich opnemen en vrucht 

dragen, dertig- en zestig- en honderdvoud.  
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Voorwaar, deze zuster werd misleid door de kerk, en werd 
verstikt om niet naar de waarheid te luisteren op: 

www.evangelicalendtimemachine.com 

Voorwaar, laat het zaad van de zaaier Gods niet liggen, al zegt de 
kerk dit! 

 
2 Korinthiërs 11, vers 13 tot en met 15  Want zulke lieden zijn 

schijn-apostelen, bedrieglijke arbeiders, die zich voordoen als 

apostelen van Christus. Geen wonder ook! Immers, de satan zelf 
doet zich voor als een engel des lichts. Het is dus niets bijzonders, 

indien ook zijn dienaren zich voordoen als dienaren der 
gerechtigheid; maar hun einde zal zijn naar hun werken. 

 

Voorwaar, laat u niet tegenhouden. 
Luister naar de boodschappen Gods, en laat u overtuigen door de 

Heilige Geest Gods in het einde der dagen! 
 

Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld 

gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een 
ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde.  

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 
verdween. 

 

 
 

Spreek de volledige naam uit en satan zal 

vlieden!  
 

Satan vreest de volledige naam van Yeshua HaMasiach, Jezus 

Christus! Leer in deze boodschap, hoe u in Yeshua HaMasiach, 
Jezus Christus, de satan kunt verslaan! 

 
 

Volledige weergave: 

 

http://www.evangelicalendtimemachine.com/
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Hallo, van harte welkom! Ik ben profeet Benjamin Cousijnsen. Op 
donderdag 22 januari 2015 ontving ik de volgende boodschap van 

een bode engel Gods, die ik graag met u wil delen.  

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, ik ben de bode engel Gods 
en mijn naam is Rafaël.  

 

Er is een stappenplan om de mens over te nemen, ook 
geestelijk. 

Stap voor stap zijn er nu velen zielloos geworden, en zijn 
overgenomen in hun lichaam door satan, die hen bestuurt. Velen 

hadden vele en vele kansen! En ze kozen ervoor om keer op keer, 

om Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, te verwerpen. En nu is het 
zover, dat velen al in de hel beland zijn!  

 
Voorwaar, sommigen beroven zichzelf van het leven, nadat 

men hun gezin uitmoordde. 

Reden: totale overname. Bestuurder rijdt met auto op voetgangers 
in. Reden: totale overname. Moeder werpt baby van balkon. Reden: 

totale overname. Kind vermoordt ouders. Reden: totale overname.  

Voorwaar, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, verwerpen, is 
overname van de ziel en van velen! De haat en het geweld nemen 

met de dag toe. Voorwaar, de gevallen engelen zijn waarlijk onder 
de mensen!  

 

In Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, hebt u niets te 
vrezen, als u Hem erkent als de Heer van uw leven.  

Voorwaar, ook is het elimineren van Christenen in volle gang, en 
vallen ze velen aan in dromen. En zelfs verschijnen de gevallen 

engelen op aarde, meer dan ooit ervoor, om zo anderen te dwingen 

om een einde aan hun leven te maken. Ook loeren ze op 
beschikbare, zielloze lichamen!  

 

Voorwaar, benoem altijd, als Christen, niet alleen de naam 
Yeshua, of Jezus, als gij aangevallen wordt. 

Want dan lacht men u uit, en zegt men: “Welke bedoelt u?”  
Zeg: “In Yeshua HaMashiach, Jezus Christus’ naam, bestraf ik u, 

satan, als Gods eigendom! Ik ben gekocht, betaald en bedekt en 
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beschermd onder het kostbaar, dierbaar Bloed van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus! Ik erken de Zoon van God, Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus, als mijn Vader. Amen!” 

 
Voorwaar, spreek volledig de naam uit! 

En satan zal vlieden, in Yeshua HaMashiach, Jezus Christus’ naam. 
Daarom, niets kan tegen deze naam op: Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus.  

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
 

 
 

Waarom het kwaad nu zichtbaar snel om zich 

heengrijpt! 
 
Verschillende openbaringen Gods worden medegedeeld in deze 
boodschap Gods, o.a.: 》Openbaring vliegtuigcrash. 》Oproep van 

Yeshua HaMasiach aan de Filipijnen m.b.t. het steunen van de kerk 
Ruach. 》Waarom de toenemende haat van satan en zijn werken nu 

zo zichtbaar zijn in de wereld! 》De Bijbel en het boek ‘RUACHA, 

YESHU, SHALOM!’ 》Stel niet meer uit, als u Hem nog niet 

aangenomen hebt! De Here God geeft in deze eindtijd dagelijks vele 

profetische openbaringen door aan de wereld, via Zijn ware 
dienstknecht en profeet, Benjamin Cousijnsen, die alle woorden 

meteen opschrijft en doorgeeft. U kunt deze lezen en horen in 
verschillende talen in de website: EvangelicalEndtimemachine.com 

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Deze profetische boodschap Gods werd 

door een bode engel van de almachtige God, de God van Abraham, 

Izaäk en Jakob, woord voor woord overgeleverd aan en meteen 
opgeschreven door profeet Benjamin Cousijnsen, Gods ware 

eindtijdprofeet in het einde der dagen. 
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Shalom, Gods geliefde! Ik begroet u in de wonderbare naam van 
Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Rafaël 

en ben een bode engel Gods. 

 
Voorwaar, wederom zal spoedig onverwachts een vreemde 

ontdekking worden gedaan. 
Voorwaar, een vliegtuig zal ontploffen, vanwege een technische 

storing, en nabij een berggebied neerstorten. Voorwaar, neem deze 

boodschap serieus! Dan hier, dan daar, wordt het leven beëindigd. 
Een tijd van grote chaos, angst en duisternis en totale overname is 

reeds in volle gang! En de haat van satan neemt ook met de dag 
toe, omdat hij weet dat hij nog een zeer korte tijd heeft. En dan 

worden zijn werken gehinderd en op de kop gezet door de 

onverwachtse Wegrukking, de Rapture!  
 

Voorwaar, daarom zijn satans werken, de gebeurtenissen 
van elke dag, zo zichtbaar in de wereld! 

U kunt de Bijbel en het boek ‘RUACHA, YESHU, SHALOM!’, het 

profetische boek, erbij naast leggen, dat u kan bestellen in de 
EvangelicalEndtimemachine.com 

 

Voorwaar, in de Filippijnen wordt men opgeroepen om de 
kerk Ruach te steunen voor de grond en de bouw, op 

verzoek van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus van 
Nazareth. 

Ook de dam van de rivier moet worden verstevigd, om 

overstroming te voorkomen. Voorwaar, laat uw hart spreken, en 
ontvang Gods rijke zegen! Voorwaar, kadosh, heilig is Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus, de enige ware Zoon van God!  
 

Voorwaar, vouw uw handen en bid, en ook als u Hem nog 

niet aangenomen hebt. 
Stel niet meer uit! U hebt uw leven niet in de hand. Zonder Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus, aan te nemen, gaat u verloren. Een 

vliegtuig vol zielen gaat zó verloren! Vraag Yeshua HaMashiach, 
Jezus Christus, om in uw hart te komen wonen, en vraag Hem om 

vergeving van uw zonden.  
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Luister ook naar de boodschap van 14 augustus 2012, met 
de titel:  

‘Verbreek de Generatievloek!’ en naar de boodschap: ‘Gevallen 

engelen uit de tijd van Henoch zetten een generatievloek in 
werking!’ Voorwaar, luister naar deze boodschap, als u wilt 

afrekenen met het kwaad. Voorwaar, denk ook aan uw familie, en 
open uw mond en wijs hen op de EvangelicalEndtimemachine.com! 

Denk aan hen en aan uzelf. 

 
Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 

wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 
een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 
naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het 

licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever 

gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want 
een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het 

licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de 

waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat 
zij in God verricht zijn. 

 
Voorwaar, onderhoud uw wandel met Yeshua HaMashiach, 

Jezus Christus! 

 
Sirach 33, vers 1  Wie ontzag heeft voor de Heer wordt niet door 

het kwaad getroffen; treffen hem beproevingen, dan komt hij ze te 
boven. 

Sirach 22, vers 19  Wie een oog treft doet tranen vloeien, wie een 

hart treft maakt gevoelens los.  
 

Psalm 18, vers 29  Gij toch doet mijn lamp schijnen, de Here, 

mijn God, doet mijn duisternis opklaren. 
En vers 32 en 33  Want wie is God behalve de Here, wie is een rots 

buiten onze God? Die God, die mij met kracht omgordt en mijn weg 
effen maakt. 
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En vers 37  Gij hebt mij ruimte gegeven voor mijn schreden, en 
mijn enkels wankelden niet.  

En vers 40  Gij hebt mij aangegord met kracht tot de strijd, Gij 

deedt onder mij bukken wie tegen mij opstonden. 
En vers 31  Gods weg is volmaakt; des Heren woord is zuiver. Hij is 

een schild voor allen die bij Hem schuilen. 
 

De bode engel Gods sprak, Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! en 

verdween. 
 

 
 

Juichen zal men en jubelen!  
 
Boodschap Gods: En de zielen dansten ter ere van God, en ze 

zongen: “Geef eer aan de Heilige!” 

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 23 januari 2015, in de namiddag, 

bracht een bode engel Gods woord voor woord de volgende 
boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen, in 

opdracht van de almachtige God, de God van Abraham, Izaäk en 

Jakob. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Mijn 

naam is Berasera en ben de bode engel Gods.  

 
Voorwaar, alle engelen kwamen tezamen… 

En ze dansten vol vreugde ter ere van God, en ze zongen: “Geef 
eer aan de Heilige! Kadosh is Yeshua HaMashiach, onze Rabboeni!” 

Voorwaar, de zielen werden door de engelen Gods olijfkransen op 

hun hoofd gedaan, en de zielen volgden de engelen Gods in de 
reidans. En de klanken van de hemelse instrumenten drongen zelfs 

buiten de hemel door, en zingend klonk het danklied als volgt: 
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Judith 16, vers 13  Ik zing voor mijn God een nieuw lied. Heer, 
groot bent u en hoog verheven, wonderbaarlijk in kracht, niet te 

evenaren. 

 
Psalm 96, vers 4  Want de Here is groot en zeer te prijzen, 

geducht is Hij boven alle goden. 
 

Voorwaar, de zielen zullen juichen! 

En er zal geen pijn of ziekte meer zijn. Alle lasten zullen worden 
weggenomen, en elke ziel zal geen gebrek meer kennen, of beter 

gezegd: onvolmaaktheid. Juichen zal men en jubelen! En men zal 
voor de almachtige God van Abraham, Izaäk en Jakob verschijnen. 

En men zal de poorten binnengaan en Zijn voorhoven betreden! En 

men zal in wit linnen gekleed zijn.  
 

Openbaring 19, vers 7 en 8  Laten wij blijde zijn en vreugde 
bedrijven en Hem de eer geven, want de bruiloft des Lams is 

gekomen en zijn vrouw heeft zich gereedgemaakt; en haar is 

gegeven zich met blinkend en smetteloos fijn linnen te kleden, want 
dit fijne linnen zijn de rechtvaardige daden der heiligen.  

 

Voorwaar, wie Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, had 
aangenomen en een goede relatie had met Hem, zal een 

zielmaatje aan zijn zijde krijgen, als men nog geen 
zielmaatje had.  

Voorwaar, dit zal men zeggen: 

 
Psalm 13, vers 6  Ik echter vertrouw op uw goedertierenheid, 

over uw verlossing juicht mijn hart. Ik wil de Here zingen, omdat 
Hij mij heeft welgedaan. 

 

Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld 
gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een 

ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde.  
 

Verheug u, want dit is een blik in de toekomst! 
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Ook zullen velen Gods ware profeet, Benjamin Cousijnsen, 
ontmoeten daar.  

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 

verdween. 
 

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! God zegene u 

Verdiep u samen met God! 
 

Profetische boodschap Gods: Verdiep u in tijd en aandacht voor 
Hem; denk aan een huwelijk! In deze boodschap wordt er verder 

een profetie over New York doorgegeven! En verder: Zit u ook 

gevangen in uw structuurdenken? Soms is het goed om u te 
onderzoeken. Ook nu nog doet Yeshua HaMasiach, Jezus Christus, 

grote dingen, die velen niet kunnen bevatten! Johannes 21, vers 25  
Voorwaar, dit is profetisch, ook naar de toekomst. Daarom wordt 

het boek ‘RUACHA, YESHU, SHALOM!’ u warm aanbevolen!  

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Deze boodschap is overgebracht door een 

bode engel van God, in opdracht van de almachtige God, de God 
van Abraham, Izaäk en Jakob, en woord voor woord overgeleverd, 

en meteen opgeschreven door Benjamin Cousijnsen, Gods ware 

eindtijdprofeet in het einde der dagen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. 

 

Voorwaar, 
 

Hebreeën 8, vers 13  Als Hij spreekt van een nieuw verbond, 
heeft Hij daarmede het eerste voor verouderd verklaard. En wat 

veroudert en verjaart, is niet ver van verdwijning. 

 
Voorwaar, mijn naam is Aridaja en ben een bode engel Gods. 

Voorwaar, gij die nu luistert, ga eens naar de boodschap van 23 

oktober 2013, met de titel: ‘Zit u ook gevangen in uw ‘structuur’ 
denken?’ Soms is het goed om u te onderzoeken.  
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Het begrijpen van God betekent, dat u uw relatie met Hem 

wel moet onderhouden; denk aan een huwelijk.  

Bij een goede relatie verdiept men zich in tijd en aandacht voor 
elkaar. Zo hoort het ook met God te zijn! Sommigen hebben echter 

een structuurdenken, een eigen volgorde van leven. En sommigen 
gaan zo ver, dat het voedsel en het dagelijks leven standaard erop 

aangepast wordt. Sommigen lijken wel een geprogrammeerde 

robot! Sommigen gaan zelfs met het weer mee. Is het zonnig, dan 
lacht men. En komt er een zware sneeuwstorm, die nu spoedig New 

York zal treffen, dan is men van slag.  
 

Voorwaar, pak uw Bijbel eens en ga naar: Openbaringen 

RUACHA, YESHU, SHALOM! 
Kunt u het niet vinden? 

Dat is vreemd… blijf kalm! Probeer dan eens: 
 

Johannes 21, vers 25  Er zijn echter nog vele andere dingen, die 

Jezus gedaan heeft; indien deze één voor één beschreven werden, 
dan zou, naar ik meen, de wereld zelf de boeken, die geschreven 

werden, niet kunnen bevatten. 

 
Voorwaar, dit is profetisch, ook naar de toekomst!  

Daarom raad ik u ook het boek ‘RUACHA, YESHU, SHALOM!’ aan, 
omdat Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, ook nu nog grote dingen 

doet, die velen niet kunnen bevatten. Helaas is het boek niet 

geschikt voor structuurgebonden denkers, die niet geloven, dat het 
verdergaat dan Openbaring! Het boek ‘RUACHA, YESHU, SHALOM!’ 

is verkrijgbaar via de www.evangelicalendtimemachine.com en via 
de mail: marion.verkleij@telfort.nl  

 

Voorwaar, door het structuurgebonden denken niet te 
doorbreken, missen velen de zegeningen en gaven, die de 

Here zo graag wil geven! 

 
Lukas 6, vers 38  Geeft en u zal gegeven worden: een goede, 

gedrukte, geschudde, overlopende maat zal men in uw schoot 
geven. Want met de maat, waarmede gij meet, zal u 

wedergemeten worden. 

http://www.evangelicalendtimemachine.com/
mailto:marion.verkleij@telfort.nl
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Voorwaar, dit is eigenlijk Gods wet: Geef en aan u zal 

gegeven worden. 

Voor niets gaat de zon op! Er zijn velen, die proberen financiële 
voordelen en zegeningen te verkrijgen, maar die niet 

samenwerken, vanwege hun eigen structuurdenken. Ze geloven 
niet, dat als men trouw is en geeft, dat ook aan hen gegeven zal 

worden. Velen zijn ook hierin structuurgebonden. Ze opereren in 

angst en in hebzucht, en hopen dit geld liever op, totdat de 
Opname komt en alles achterblijft. Voorwaar, als u dit doet, 

betekent het ook dat u de zegeningen en gaven Gods daarom 
misloopt. Voorwaar, en misschien de Rapture! 

Ik ga nu, Gods geliefde eindtijdprofeet, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

sprak de bode engel Gods, en verdween. 
 

 
 

Versla die misleidende kameleons met Gods 

Heilig vuur! 
 
Boodschap Gods: Weet wel, dat er in deze laatste dagen zeer zware 

dagen zullen zijn! Voorwaar, allen die Yeshua HaMasiach, Jezus 
Christus, hebben aangenomen, moeten alert zijn. Er zijn kameleons 

als leraar, zelfs in de kerk, om velen ten val te brengen. Echter, u 

bent meer dan overwinnaar, als u Christus kent! Bid het 
overwinnend gebed, in deze boodschap gegeven, en versla hen met 

Gods vuur! Amen! 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 26 januari 2015 werd de volgende 

boodschap Gods woord voor woord door een bode engel Gods 

overgebracht aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Chemihud en 

ben een bode engel Gods.  
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Voorwaar, weet wel dat er in deze laatste dagen zeer zware 
dagen zullen zijn! 

 

2 Timotheüs 2, vers 3  Lijd met de anderen als een goed soldaat 
van Christus Jezus. 

 
Vrees niet voor wie onder u zijn. 

Ze spannen een strik des duivels en verschijnen als engelen des 

lichts, en verschijnen zelfs als Maria en Boeddha en Jezus en als 
profeet Mohammed. Zij zijn de kameleons, de gevallen engelen, en 

zijn erop uit dat u in hun gedaanten gelooft.  
 

Zo verscheen er in Mexico een gevallen engel als Maria… 

Ze zei tegen een jongen van 14 jaar oud, dat hij uitverkoren was, 
en dat hij, na het uitvoeren van drie opdrachten, mee mocht gaan 

naar de hemel. De opdracht was om zijn ouders om het leven te 
brengen. Dan zou hij ze terugzien in de hemel. Voorwaar, zijn 

ouders zijn omgekomen en hij kwam in de gevangenis terecht! 

Voorwaar,  
 

2 Timotheüs 2, vers 16  Maar vermijd de onheilige, holle 

klanken; want zij zullen de goddeloosheid nog verder drijven. 
En vers 18  die uit het spoor der waarheid geraakt zijn met hun 

bewering, dat de opstanding reeds heeft plaatsgehad, waardoor zij 
het geloof van sommigen afbreken. 

 

Voorwaar, allen die Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, 
hebben aangenomen, moeten alert zijn. 

Want ook zullen kameleons zich voordoen als leraar, om velen op 
een vals spoor te brengen, zelfs in de kerk! Voorwaar, wees sterk! 

Als u Christus kent, weet u dat u meer dan overwinnaar bent.  

 
2 Timotheüs 2, vers 5  En is iemand een kampvechter, dan 

ontvangt hij de krans alleen, als hij volgens de regels van de kamp 

heeft gestreden. 
 

Dwaalt niet, maar wees een held Gods! 
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Openbaring 3, vers 5  Wie overwint, zal aldus bekleed worden 
met witte klederen; en Ik zal zijn naam geenszins uitwissen uit het 

boek des levens, maar Ik zal zijn naam belijden voor mijn Vader en 

voor zijn engelen. 
 

Jakobus 4, vers 17  Als iemand dan weet goed te doen en het niet 
doet, is het hem tot zonde. 

 

Hebreeën 4, vers 12 en 13  Want het woord Gods is levend en 
krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard en het dringt 

door, zó diep, dat het vaneenscheidt ziel en geest, gewrichten en 
merg, en het schift overleggingen en gedachten des harten; en 

geen schepsel is voor Hem verborgen, want alle dingen liggen open 

en ontbloot voor de ogen van Hem, voor wie wij rekenschap hebben 
af te leggen. 

 
Voorwaar, doe de wapenrusting Gods aan! 

 

Efeziërs 6, vers 12 en 13  Want wij hebben niet te worstelen 
tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, 

tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten 

in de hemelse gewesten. Neemt daarom de wapenrusting Gods, om 
weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om, uw taak geheel 

vervuld hebbende, stand te houden. 
 

Voorwaar, al komt een leger gevallen engelen u na! 

 
2 Timotheüs 2, vers 2  En wat gij van mij gehoord hebt onder 

vele getuigen, vertrouw dat toe aan vertrouwde mensen, die 
bekwaam zullen zijn om ook anderen te onderrichten. 

 

Voorwaar, in Hem zijt u meer dan overwinnaar! 
Komen ze eraan, wie gaat er dan ten onder, denkt u? 

U bent het eigendom van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus!  

Zeg dit: “Ik ben bedekt en beschermd onder Zijn kostbaar Bloed. 
En met Gods Heilig vuur in mij, blaas ik op jullie, dat jullie nu zal 

vernietigen in Yeshua HaMashiach, Jezus Christus’ naam! 
Ffffffffffffffff, Amen!” 
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Hebreeën 11, vers 6  Maar zonder geloof is het onmogelijk Hem 
welgevallig te zijn. Want wie tot God komt, moet geloven, dat Hij 

bestaat en een beloner is voor wie Hem ernstig zoeken.   

 
Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld 

gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een 
ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde.  

 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en 

verdween. 

De antichrist Obama is een moslim!  
 

In deze boodschap Gods: onthullingen, doorgegeven aan 

eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen, afkomstig van de almachtige 
God, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, met betrekking tot 

onder andere de antichrist Obama! 
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 27 januari 2015 werd de volgende 

boodschap woord voor woord overgebracht aan eindtijdprofeet 
Benjamin Cousijnsen, door een bode engel Gods 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, word maar eens goed 

wakker! sprak de bode engel Gods. 
Benjamin antwoordde: “Ik hoorde een zacht geluid van 

verschillende belletjes”. 
Ja, mooi hè? sprak de bode engel. Mijn naam is Bochisson en ben 

een bode engel Gods. Voorwaar, laten we naar de schrijfkamer 

gaan. 
 

Voorwaar, de antichrist Obama is moslim. 



 
 

 

3567 
 
 

 

Hij zelf zegt een Christen te zijn, zei de bode engel Gods. Voorwaar, 
de slang nu was het listigste, en was vanaf den beginne een 

leugenaar! 

 
Johannes 8, vers 44  Gij hebt de duivel tot vader en wilt de 

begeerten van uw vader doen. Die was een mensenmoorder van 
den beginne en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen 

waarheid… Let op!... Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij 

naar zijn aard, want hij is een leugenaar en de vader der leugen.  
 

Voorwaar, wie ging tegen Gods geboden in, door het 
tegennatuurlijke te accepteren? 

En wie kwam met de Obamacare micro RFID-chip, die de mens 

moest voorzien?  
 

Waarom staat de bedenker in Openbaring 13, vers 4 en 16?  En 
zij aanbaden de draak, omdat hij aan het beest de macht gegeven 

had, en zij aanbaden het beest, zeggende: Wie is aan het beest 

gelijk? en: Wie kan er oorlog tegen voeren? 
En het maakt, dat aan allen, “zoals in de Verenigde Staten”, de 

kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de 

slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op 
hun voorhoofd. 

 
Voorwaar, wie was het, die zich niet bemoeide met de 

aanslagen, om daar niet aanwezig te zijn in Parijs, terwijl 

Netanyahu daar wel zijn steun betuigde? 
Voorwaar, de antichrist houdt zich opvallend stil, als het om 

moslimextremisten gaat! Voorwaar, de reden is, dat de antichrist 
zelf moslim is, en beslist geen Christen is! Het doel van Obama, en 

zijn wegbereider paus Franciscus, is dat er één wereldgodsdienst 

komt, waar alles samenkomt onder de leiding van de Nieuwe 
Wereldorde.  

 

En de tweede stap naast deze eenheid van alle geloven 
samen is:  

één wereldleider, de antichrist! Velen landen zijn al onderworpen 
aan de macht van Obama. “De moslims zullen de aarde beërven”, 

zei de antichrist in het verborgene! 



 
 

 

3568 
 
 

 

 
Lees voor: Johannes 10, vers 8  Allen, die vóór Mij gekomen zijn, 

zijn dieven en rovers, maar de schapen hebben naar hen niet 

gehoord. 
En vers 10  De dief komt niet dan om te stelen en te slachten en te 

verdelgen; Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed. 
En vers 11  Ik ben de goede herder. De goede herder zet zijn leven 

in voor zijn schapen. 

En vers 29  Wat mijn Vader Mij gegeven heeft, gaat alles te boven 
en niemand kan iets roven uit de hand mijns Vaders. 

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 
wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 

naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het 

licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever 
gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want 

een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het 

licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de 
waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat 

zij in God verricht zijn. 
Johannes 4, vers 22  Gij aanbidt, wat gij niet weet; wij aanbidden, 

wat wij weten, want het heil is uit de Joden. 

 
Voorwaar, en dit heil is alleen te vinden in Hem, in Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus! 
En Hij is de enige Weg en de Waarheid en het Leven. 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 

verdween. 
 

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen 

 

“Ik wil dat men mij in de ogen kijkt en mij 

begrijpt!” 
 



 
 

 

3569 
 
 

 

In Rotterdam, bij het Centraal Station, wordt een verdrietige vrouw 
plotseling aangesproken door Rafaël. Hij vertelt over deze opdracht 

in Rotterdam, die ook voor hem wat vreemd voelde. 

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Deze bijzondere boodschap Gods werd op 

27 januari 2015 aan Benjamin Cousijnsen, Gods eindtijdprofeet, 
woord voor woord overgeleverd. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare, liefdevolle naam van 

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Rafaël 

en ben een bode engel Gods. 
 

Voorwaar, ik zei: U bent zeer kostbaar… 
Maar zij zei verdrietig: “Ik ben een eenvoudige vrouw, een 

onbelangrijke vrouw, en zeker niet kostbaar! Iedereen fluistert en 

kijkt met een veroordelende blik”. 
De bode engel Gods antwoordde: Voorwaar, toch is er iemand, die 

niet met een veroordelende blik kijkt, en jou beter kent en weet 

wat er in jouw hart leeft! 
De vrouw zei: “Ik wil dat men mij in de ogen kijkt en mij begrijpt!” 

Voorwaar, zei Rafaël, Yeshua HaMashiach kent uw leegte en gemis 
en verdriet en onzekerheid en gebed.  

De vrouw zei: “Ik heb gewenst en gebeden tegen die pijn, die mij 

gevangen houdt! Ik denk, ‘Waarom?’ Ik bid niet meer, want ik ben 
onbelangrijk”. 

De bode engel Gods antwoordde: Voorwaar, als jij onbelangrijk was 
en een slechte vrouw, zou ik niet zeggen dat u een kostbare vrouw 

bent in Gods ogen! 

De vrouw zei: “Wie bent u dan?” 
 

Rafaël antwoordde: Ik kom van boven, om u het volgende te 

vertellen…  
Was dit wijs en terecht van u, om die ene parel, uw enige kostbare 

bezit, weg te werpen, die van God kwam? 
De vrouw zei: “Oh, bedoelt u dat?” 
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Rafaël antwoordde: Weet wat u kwijt bent, door u te laten 
manipuleren door satan. Nu bent u uw zielmaatje kwijt! Volg mij, 

zei Rafaël. 

De vrouw zei: “Maar ik ben slecht en ik voel me vreemd!” 
Rafaël zei: Ik voel mij ook vreemd met deze opdracht. Kijk daar 

eens, aan de overkant van het Centraal Station Rotterdam. 
“Hé, wat doet hij hier?” riep de vrouw uit. 

Rafaël antwoordde: Daar staat hij, met bloemen! Jij bent 

belangrijk! 
 

1 Korinthiërs 13, vers 4 tot en met 10  De liefde is lankmoedig, 
de liefde is goedertieren, zij is niet afgunstig, de liefde praalt niet, 

zij is niet opgeblazen, zij kwetst niemands gevoel, zij zoekt zichzelf 

niet, zij wordt niet verbitterd, zij rekent het kwade niet toe. Zij is 
niet blijde over ongerechtigheid, maar zij is blijde met de waarheid. 

Alles bedekt zij, alles gelooft zij, alles hoopt zij, alles verdraagt zij. 
De liefde vergaat nimmermeer; maar profetieën, zij zullen afgedaan 

hebben; tongen, zij zullen verstommen; kennis, zij zal afgedaan 

hebben. Want onvolkomen is ons kennen en onvolkomen ons 
profeteren. Doch, als het volmaakte komt, zal het onvolkomene 

afgedaan hebben. 

 
Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld 

gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een 
ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde.  

 
De bode engel Gods zei: Voorwaar, zei ik, gij zijt kostbaar in 

Gods ogen! 

Ze vlogen elkaar in de armen…  
 

Spreuken 24, vers 14  Erken, dat de wijsheid zó is voor uw ziel. 

Als gij haar gevonden hebt, dan is er toekomst en uw verwachting 
wordt niet afgesneden. 

 
Psalm 95, vers 6  Treedt toe, laten wij ons nederwerpen en ons 

buigen, knielen voor de Here, onze Maker. 
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Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 

verdween. 

 
 

 

Voordat u in Gods Heiligheid deelneemt aan het 
Heilig Avondmaal! 
 
Boodschap Gods: Voorwaar, wees zuiver, voordat u in Gods 

Heiligheid deelneemt aan het Heilig Avondmaal!  

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, welkom! Op 28 januari 2015 bracht een bode engel van God, 

een engel des Heren, woord voor woord de volgende boodschap 
over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, ik ben de bode engel Rafaël.  

Voorwaar, op 23 oktober 2012 bracht ik u een boodschap, 
met de titel: 

‘Ik spreek over het Heilige Avondmaal!’ Voorwaar, ik zeg u dit in 

liefde: Kadosh, heilig is Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. 
 

Mattheüs 5, vers 8  Zalig de reinen van hart, want zij zullen God 

zien.  
 

Voorwaar, wees zuiver, voordat u in Gods Heiligheid 
deelneemt aan het Heilig Avondmaal!  

Ga nederig en met respect, en breng uw zonden voorheen in gebed. 

En overdenk in stilte, of u alles hebt rechtgezet. 
 

Mattheüs 6, vers 12  En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij 
vergeven onze schuldenaren. 
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Laat het ook niet zo zijn, dat u, ondanks dat u die zuster of 
broeder of die profeet Benjamin Cousijnsen, die u niet mag, 

toch gaat deelnemen aan het Heilig Avondmaal. 

Laat niets u in de weg staan, want licht en donker gaat niet samen. 
Bekeer u voorheen, voordat u, wegens uw wandel en gedachten en 

gebondenheid, er zwaar voor zal boeten in Gods Heiligheid! 
 

Mattheüs 6, vers 13 en 14  En leid ons niet in verzoeking, maar 

verlos ons van de boze. Want Uwer is het Koninkrijk en de kracht 
en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Want indien gij de 

mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw hemelse Vader ook u 
vergeven. 

 

Voorwaar, 
  

Mattheüs 6, vers 22 tot en met 23  De lamp van het lichaam is 
het oog. Indien dan uw oog zuiver is, zal geheel uw lichaam verlicht 

zijn; maar indien uw oog slecht is, zal geheel uw lichaam duister 

zijn. Indien nu wat licht in u is, duisternis is, hoe groot is dan de 
duisternis! 

 

Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld 
gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een 

ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde.  
 

Voorwaar, in Gods Heilige Avondmaal wordt gij geheiligd, en 
wordt Hij, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, vereerd, 

doordat u deelneemt aan Zijn verbond! 

 
Johannes 15, vers 11 tot en met 13  Dit heb Ik tot u gesproken, 

opdat mijn blijdschap in u zij en uw blijdschap vervuld worde. Dit is 

mijn gebod, dat gij elkander liefhebt, gelijk Ik u heb liefgehad. 
Niemand heeft grotere liefde, dan dat hij zijn leven inzet voor zijn 

vrienden. 
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Voorwaar, ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel 
Gods, en verdween. 

 

 
 

Geen excuus om te blijven zondigen! 
 
Boodschap Gods: Voorwaar, steeds meer mensen geloven dat de 

hel niet bestaat, om een excuus te hebben om te genieten van hun 
zonden! Kies heden, want er is een hel en een hemel! 

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, welkom! Op 28 januari 2015 bracht een bode engel Gods, 

een engel des Heren, woord voor woord de volgende boodschap 

over, in opdracht van de almachtige God, de God van Abraham, 
Izaäk en Jakob, aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Bealek en ben 

een bode engel Gods. 
 

Voorwaar, 

 
Wijsheid 1, vers 1 tot en met 6  Heb de gerechtigheid lief, 

heersers van de aarde. Koester zuivere gedachten over de Heer en 
zoek hem met een eerlijk geweten. Wie hem niet tart zal hem 

vinden, en wie hem niet wantrouwt zal hem zien. Misvattingen 

houden een mens bij God vandaan. Dwazen kunnen zijn macht 
alleen tot hun eigen schande op de proef stellen. De wijsheid zoekt 

geen onderkomen in een ziel die sluw is, ze woont niet in een 
lichaam dat door zonde wordt beheerst. Als Gods heilige geest 

onderwijst ze mensen. Bedrog ontvlucht ze, onverstandig denken 

gaat ze uit de weg, waar onrecht opdoemt trekt ze zich terug. De 
wijsheid is een geest die mensen liefheeft. Maar godslasteraars 

houdt ze verantwoordelijk voor hun woorden. God weet wat er in 

hun binnenste leeft, hij ziet feilloos wat ze in gedachten hebben en 
hoort wat er uit hun mond komt. 
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Wijsheid 2, vers 1 tot en met 9  Ten onrechte houden ze zichzelf 

het volgende voor: Het leven is kort en vol moeite. Geen mens kan 

zijn einde ontlopen; er is niemand die een uitweg kan bieden uit het 
dodenrijk. Wij zijn bij toeval ontstaan en uiteindelijk zal het zijn of 

we nooit hebben bestaan. De adem in onze neusgaten is vluchtig 
als damp, het verstand niet meer dan een vonk in ons binnenste. 

Als de vonk gedoofd is, vergaat het lichaam tot as en vervliegt de 

geest als ijle lucht. Onze naam wordt op den duur vergeten, 
niemand herinnert zich onze daden nog. Ons leven verdwijnt als 

nevel, het lost op als mist die door de stralen van de zon wordt 
verjaagd en door haar warmte verdreven. We leven niet langer dan 

een schaduw die voorbijgaat, en ons einde is onafwendbaar: het 

ligt vast en niemand kan het ongedaan maken. Welaan dan, laten 
we genieten van al het goede dat er is. Laten we de schepping met 

gretigheid benutten, zorgeloos als de jeugd. We zullen ons te goed 
doen aan kostbare, geurige wijn. We laten geen lentebloesem aan 

ons voorbijgaan, we vlechten kransen van rozenknoppen, eer ze 

verwelken. Elk veld zal ons zien dansen, overal laten we sporen van 
vrolijkheid achter. Dat is toch waarvoor we leven, dat is toch ons 

lot? 

 
Voorwaar, steeds meer mensen geloven dat de hel niet 

bestaat, om een excuus te hebben om te genieten van hun 
zonden! 

Voorwaar, neem als voorbeeld een fles bleekmiddel en een fles 

bronwater, en zet deze beide voor u neer. Van welke fles kunt u 
drinken? 

“Van het bronwater”, zegt u. En hoe zit het met de fles 
bleekmiddel? 

“Ondrinkbaar, gevaarlijk!” zegt u? 

Dat klopt! Maar hoe weet u dat? 
Doordat er verteld wordt in de beschrijving, waar het voor is. Drinkt 

u toch daarvan, van het bleekmiddel, dan zijn de gevolgen niet te 

overzien!  
 

Neem nu eens de Bijbel en een horror thriller in gedachten… 
Wat zou goed voor u zijn, denkt u? Is er niet genoeg horror en 

ellende, en oorlogen? 
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Genesis 6, vers 11 en 12  De aarde nu was verdorven voor Gods 

aangezicht, en de aarde was vol geweldenarij. En God zag de aarde 

aan, en zie, zij was verdorven, want al wat leeft had zijn weg op de 
aarde verdorven. 

En vers 5 en 6  Toen de Here zag, dat de boosheid des mensen 
groot was op de aarde en al wat de overleggingen van zijn hart 

voortbrachten te allen tijde slechts boos was, berouwde het de 

Here, dat Hij de mens op de aarde gemaakt had, en het smartte 
Hem in zijn hart. 

 
Voorwaar, in de Bijbel, in Openbaring 20, vers 14 tot en met 15 

staat: En de dood en het dodenrijk werden in de poel des vuurs 

geworpen. Dat is de tweede dood: de poel des vuurs. En wanneer 
iemand niet bevonden werd geschreven te zijn in het boek des 

levens, werd hij geworpen in de poel des vuurs. 
Openbaring 21, vers 8  Maar de lafhartigen, de ongelovigen, de 

verfoeilijken, de moordenaars, de hoereerders, de tovenaars, de 

afgodendienaars en alle leugenaars – hun deel is in de poel, die 
brandt van vuur en zwavel: dit is de tweede dood. 

 

Voorwaar,  
 

Lukas 5, vers 31 en 32  En Jezus antwoordde en zeide tot hen: 
Zij, die gezond zijn, hebben geen geneesheer nodig, maar zij, die 

ziek zijn. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar 

zondaars, tot bekering. 
 

Markus 8, vers 36 en 37  Want wat baat het een mens de gehele 
wereld te winnen en aan zijn ziel schade te lijden? Want wat zou 

een mens kunnen geven in ruil voor zijn leven? 

 
Johannes 14, vers 6  Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de 

waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij. 

 
Voorwaar, kies heden, want er is een hel en een hemel! 

 
Johannes 3, vers 16 tot en met 18  Want alzo lief heeft God de 

wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 
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een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 

naam van de eniggeboren Zoon van God.  
 

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, wil het beste voor u! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 
verdween. 

 
 

 

Open je mond, en Ik zal door je heen spreken! 
 

29-01-2015  De Heer Yeshua HaMasiach, Jezus Christus, gaf 

Benjamin de opdracht direct te spreken, en de Heer liet Zijn 
woorden stromen door profeet Benjamin Cousijnsen heen. De Heer 

heeft u lief en richt zich tot u, die luistert!  
 

 

Volledige weergave: 
 

Van harte welkom! Ik ben profeet Benjamin Cousijnsen.  

 
Zoals u ziet, zijn er verschillende huisgroep gemeentes.  

De huisgroep gemeentes, daar wordt natuurlijk van alles gedaan. 
En natuurlijk kunt u luisteren en horen en kijken naar deze video’s 

in de Evangelical Endtime Machine. Het is niet zomaar. Maar juist 

om u een beeld te geven, hoe men met elkaar omgaat, en hoe men 
de relatie zoekt met Yeshua HaMashiach, Jezus Christus.  

 
Vandaag wil de Here tot u spreken.  

De Here houdt ontzettend veel van u, en kent uw verleden en uw 

hart, wat u ook gedaan hebt! Misschien denkt u wel van, ‘Ja, zo’n 
huisgroep gemeente, daar wil ik echt niet bij horen, want ik zit vast 

in deze wereld. En ik heb dit nog en ik heb dat en dit…’ Daarom 

zegt de Here ook tot u vandaag: Juist voor u ben Ik gekomen. Juist 
deze schapen roep Ik bij de naam! De Here roept u bij de naam, en 
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de Here heeft u onvoorwaardelijk lief. En de Here kijkt niet naar het 
verleden en ook niet naar uw zonden. Ook al staan er zovelen 

misschien aan de kant, en misschien zelfs nog bepaalde Christenen, 

dan zal de Here daartussen komen en in het zand schrijven. En Hij 
zal tegen u zeggen: Ga heen en zondig niet meer! Want de Here 

wil, dat u tot Hem komt en de Here wil u vergeven. De Here Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus, de Zoon van de levende God, heeft u 

echt onvoorwaardelijk lief! Wat de aanklagers ook zeggen! Ik mag 

u zeggen, namens Yeshua HaMashiach, Jezus Christus: Neem een 
stap in het geloof, wat u ook hebt meegemaakt. Laat het los! Laat 

het los in Jezus Christus’ naam, wat u ook gedaan hebt. Want 
Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, wil dat u helemaal opnieuw 

begint. Het oude is voorbij. Prijs de Heer! Want God gedenkt mijn 

zonden niet meer! Is dat niet geweldig, als de Heer dit zou zeggen 
tegen u? 

Maar Hij zegt het ook tegen u; Hij zegt dit tegen u, die nu luistert. 
En daarom zegt de Here ook:  

 

Bezoek een Evangelical Endtime Machine Huiskring.  
U wordt niet op uw zonden aangekeken, maar men zoekt samen de 

relatie op, en men zoekt samen Yeshua HaMashiach, Jezus Christus 

op, om zo samen Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, beter te leren 
kennen, om zo ook verder te gaan in het leven. Want Hij is uw 

Rots, uw Steun en Toeverlaat. Mochten er nog dingen zijn in uw 
leven, waar u vanaf moet, dan kan men daar, in een huisgemeente, 

ook samen voor u bidden. Neem deze vrijmoedigheid en schaam u 

niet! Want we hebben allemaal gezondigd. Niet één was onbevlekt. 
Zelfs ik was niet onbevlekt. We zijn allemaal naar Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus, gegaan. En Hij reinigde ons van alle 
zonden, en kocht ons vrij op het kruis van Golgotha! En Hij riep het 

uit: Het is volbracht! op het kruis van Golgotha. Dat betekent dat 

Hij uw zonden heeft vergeven.  
 

Hierbij neem ik afscheid en ik zeg ook, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

Gods zegen 
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Kijk voorwaarts en ga voorwaarts; vertrouw op 

Hem! 
 
Boodschap Gods: Bij het volgende vraag ik u, in Yeshua HaMasiach, 

Jezus Christus’ naam, bij de naam David, uw eigen naam te 

benoemen, sprak de bode engel Gods. En verder: Verhoog, 
bemoedig ook God door uw gebeden, en laat dat geklaag eens ver 

achter u. Kijk voorwaarts en ga voorwaarts; vertrouw op Hem! 
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 29 januari 2015 bracht een bode engel 

Gods de tweede boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin 
Cousijnsen, die ik nu aan u ga voorlezen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Bessani en 

ben een bode engel Gods. 
 

Voorwaar, bij het volgende vraag ik u, in Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus’ naam, bij de naam David, uw 

eigen naam te benoemen: 

Daar gaan we… 
 

Psalm 89, vers 7 tot en met 9  Want wie in de hemel kan de 

Here evenaren, wie onder de goden is de Here gelijk? God is zeer 
ontzagwekkend in de raad der heiligen, geducht boven allen die 

rondom Hem zijn. Here, God der heerscharen, wie is als Gij 
grootmachtig, o Here, en uw trouw is rondom U. 

 

Voorwaar, God verheugt zich ook, als u Hem verhoogt, 
bemoedigt en dankt! 

Van alle gebeden zijn 60 procent gebeden met klagen en “Ik wil… U 
moet!” Weet u wel tegen wie u maar blijft klagen? 

Ga maar mooi Klaagliederen lezen.  

 
Voorwaar, wees ook eens positief! 
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40 van de 100% dankt God gelukkig nog, door Hem te bemoedigen 
in het gebed.  

 

Psalm 89, vers 20 tot en met 25  Vergeet niet zo uw eigen naam 
te benoemen… Gij hebt weleer in een gezicht gesproken tot uw 

gunstgenoten en gezegd: Aan een held heb Ik hulp toebedeeld, Ik 
heb een verkorene uit het volk verheven; Ik heb David, mijn 

knecht, gevonden, met mijn heilige olie heb Ik hem gezalfd; voor 

wie mijn hand tot steun zal zijn, ook zal mijn arm hem sterken; 
geen vijand zal hem overvallen, geen booswicht zal hem 

verdrukken; ja, Ik zal zijn tegenstanders voor zijn aangezicht 
verpletteren, wie hem haten, zal Ik verslaan. Maar mijn trouw en 

mijn goedertierenheid zullen met hem zijn, en door mijn naam zal 

zijn hoorn verhoogd worden. 
 

Voorwaar, wees een held! 
Laat u vinden en u zalven, doordat u zich laat verhogen door Zijn 

woorden. En verhoog, bemoedig ook God door uw gebeden. En laat 

dat geklaag eens ver achter u! Kijk voorwaarts en ga voorwaarts. 
Vertrouw op Hem! 

 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
 

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 

 

De huidige eindtijdfeiten op de ‘snelle-weeën-rij’ 

benoemd!  
 
Woord voor woord werd deze boodschap Gods overgeleverd aan 

profeet Benjamin Cousijnsen, Gods eenvoudige, ware dienstknecht, 

door een bode engel Gods in opdracht van de Heer Jezus Christus, 
Yeshua HaMasiach. Met grote wijsheid benoemt de engel des Heren 

kort en krachtig vele snelle alarmerende weeën, vele 
eindtijdgebeurtenissen, waar wij nu in zitten. Alles neemt toe, en 

de Christenen roepen: “Waar blijft de Rapture?” 
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Volledige weergave: 
 

Hallo, welkom! Op 29 januari 2015 bracht een bode engel Gods aan 

eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen, namens de almachtige God, 
de God van Abraham, Izaäk en Jakob, de volgende boodschap Gods 

over, die ik aan u mag voorlezen.  
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus.  
 

Genesis 6, vers 11 en 12  De aarde nu was verdorven voor Gods 
aangezicht, en de aarde was vol geweldenarij. En God zag de aarde 

aan, en zie, zij was verdorven, want al wat leeft had zijn weg op de 

aarde verdorven. 
 

Voorwaar, mijn naam is Senita en ben een bode engel Gods. 
 

Voorwaar, vanaf den beginne tot nu toe heeft de mens 

weinig geleerd van de geschiedenis. 
Denk aan de herdenking van de bevrijding van het 

vernietigingskamp Auschwitz, waar de Nazi’s meer dan 2 miljoen 

mensen – grotendeels de Joden – vermoordden. 90 Procent was 
Joods. Voorwaar, nu men zegt: “Laten wij de bevrijding gaan 

herdenken”, zou men eens de ogen moeten openen, door te kijken 
of men nu iets geleerd heeft!  

 

Elk jaar zijn er meer dan 100.000 mensen verloren gegaan 
door zelfmoord, alleen al in Nederland.  

Voorwaar, 
 

1 Petrus 5, vers 8  Wordt nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij, 

de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal 
verslinden. 

 

Wereldwijd zijn er FEMA kampen, waar men nu al sommigen, 
vanwege hun geloofsovertuiging, gevangen heeft gezet! 

De FEMA kampen zijn van alles voorzien en gaan veel verder met 
hun vernietigingsmethoden dan het vernietigingskamp Auschwitz. 

Wereldwijd worden er Christenen op gruwelijke wijze vervolgd en 
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vermoord. Ze worden zelfs gedwongen Yeshua HaMashiach, Jezus 
Christus, af te zweren! Velen zijn onthoofd en verkracht en in brand 

gestoken, en zelfs opgegeten! Ook worden de belangrijke bruikbare 

onderdelen levend uit Christenen gehaald voor verkoop, om 
anderen te redden. Er zijn ziekenhuizen, die daarvan afweten. Ook 

zijn er vele Christenen in Nederland zonder werk, vanwege hun 
geloofsovertuiging. Ook Israël wordt altijd door velen gehaat! 

 

Voorwaar, alles neemt toe, en de Christenen roepen: “Waar 
blijft de Rapture?”  

En de gevallen engelen zorgen voor chaos, een hel op aarde! 
Voorwaar, onverwachts zal God toeslaan en zal Hij Zijn kinderen 

thuishalen, voordat het ergste toeslaat.  

 
Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 

wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 
een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 

naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het 
licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever 

gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want 
een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het 

licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de 

waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat 
zij in God verricht zijn. 

 
Voorwaar, Hollywood laat u reeds vele Rapture films zien, 

om u te hersenspoelen, zodat u gelooft wat u zag in de films, 

dat de Rapture door de gevallen engelen werd uitgevoerd 
om mensen weg te nemen. 

Satan probeert nu al velen met leugens te betoveren! Wie Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus, hebben aangenomen, zullen naar Hem 
gaan. 

 
Openbaring 14, vers 12  Hier blijkt de volharding der heiligen, die 

de geboden Gods en het geloof in Jezus bewaren. 
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2 Petrus 3, vers 9  De Here talmt niet met de belofte, al zijn er, 

die aan talmen denken, maar Hij is lankmoedig jegens u, daar Hij 

niet wil, dat sommigen verloren gaan, doch dat allen tot bekering 
komen. 

En vers 11  Daar al deze dingen aldus vergaan, hoedanig behoort 
gij dan te zijn in heilige wandel en godsvrucht. 

 

Voorwaar, wees waakzaam! 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 

verdween. 
 

 

 

Ook Profeet Benjamin Cousijnsen geeft door wat 

God Hem opdraagt, goed nieuws of slecht 

nieuws!  
 
Boodschap Gods: Micha sprak de waarheid, of het nu goed nieuws 

was of slecht nieuws. Hij sprak wat God hem opdroeg, net als 
profeet Benjamin Cousijnsen. Vele valse profeten spreken alleen 

naar de begeerte van anderen, maar niet namens God!  

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Vandaag 30 januari 2015 werd de 

volgende boodschap door een bode engel Gods overgeleverd aan 
eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen, in opdracht van de almachtige 

God, de God van Abraham, Izaäk en Jakob. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus.  
 

Voorwaar, mijn naam is Donder en breng u, via Gods ware 

gezalfde, eenvoudige eindtijdprofeet, de volgende 
boodschap! 
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Ezechiël 13, vers 3  Zo zegt de Here Here: Wee de dwaze 
profeten, die hun eigen geest volgen, zonder iets geschouwd te 

hebben.  

En vers 6 tot en met 9  Bedrieglijke dingen en leugenachtige 
waarzeggerij hebben zij geschouwd, die zeggen: zo luidt het woord 

des Heren – terwijl de Here hen niet gezonden heeft; en dan 
wachten zij nog op de vervulling van het woord! Hebt gij dan geen 

bedrieglijk gezicht geschouwd en leugenachtige waarzeggerij 

gesproken, toen gij zeidet: zo luidt het woord des Heren – terwijl Ik 
niet gesproken had? Daarom, zo zegt de Here Here, omdat gij 

bedrieglijke dingen gesproken en leugen geschouwd hebt, daarom 
zie, Ik zàl u! luidt het woord van de Here Here. Mijn hand zal zijn 

tegen de profeten die bedrieglijke dingen schouwen en leugen 

waarzeggen; tot de kring van mijn volk zullen zij niet behoren, in 
het boek van het huis Israëls niet ingeschreven worden, en in het 

land Israëls niet komen, en gij zult weten, dat Ik de Here Here ben. 
Ezechiël 13, vers 17 tot en met 23  En gij, mensenkind, richt u 

tegen de dochters van uw volk, die naar eigen inzicht profeteren; 

profeteer tegen haar, en zeg: Zo zegt de Here Here: wee haar, die 
toverbanden binden om alle polsen en die sluiers winden om het 

hoofd van groot en klein, om zielen te vangen! Zoudt gij zielen 

vangen van mijn volk en uw eigen zielen in het leven behouden? Gij 
ontheiligt Mij bij mijn volk voor handen vol gerst en voor brokken 

brood, om zielen te doden die niet sterven moesten, en om zielen in 
het leven te behouden, die niet moesten blijven leven, doordat gij 

mijn volk beliegt, dat naar leugen hoort. Daarom, zo zegt de Here 

Here, zie, Ik keer Mij tegen uw toverbanden, waarmee gij de zielen 
als vogels vangt, Ik zal ze van uw armen rukken, en de zielen 

vrijlaten, die gij als vogels vangt. Ik zal uw sluiers verscheuren en 
mijn volk uit uw hand redden, het zal niet langer tot een prooi in 

uw handen zijn. En gij zult weten, dat Ik de Here ben. Omdat gij 

het hart van de rechtvaardige bedroefd hebt met leugen, terwijl Ik 
hem geen smart aandeed, en de handen van de goddeloze gesterkt 

hebt, opdat hij zich niet van zijn boze weg zou bekeren en leven – 

daarom zult gij niet langer bedrieglijke dingen schouwen en 
waarzeggerij plegen; Ik zal mijn volk uit uw hand redden. En gij 

zult weten, dat Ik de Here ben. 
 

Voorwaar, luister aandachtig! 



 
 

 

3584 
 
 

 

 
Leviticus 19, vers 26  Gij zult niets met het bloed eten; gij zult 

niet aan waarzeggerij of toverij doen. 

En vers 31  Gij zult u niet wenden tot de geesten van doden of tot 
waarzeggende geesten, gij zult hen niet zoeken, om u met hen te 

verontreinigen: Ik ben de Here, uw God. 
 

Voorwaar, gij daar, onderzoek u eens heel goed, of uw 

werken en valse wonderen niet van satan komen! 
 

Leviticus 20, vers 6 en 7  En iemand, die zich tot de geesten van 
doden of tot waarzeggende geesten wendt, om die overspelig na te 

lopen – tegen zo iemand zal Ik mijn aangezicht keren en hem uit 

het midden van zijn volk uitroeien. Heiligt u dan, en weest heilig, 
want Ik ben de Here, uw God. 

 
Voorwaar, luistert ook naar de andere boodschappen Gods. 

Er is niemand op aarde, die zoveel boodschappen Gods heeft 

ontvangen als profeet Benjamin Cousijnsen! 
 

Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld 

gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een 
ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde.  

 
Aan de vrucht herkent men de boom! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 
verdween. 
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FEBRUARI 2015 
 
Meer zakgeld voor de kinderen in opdracht van 

de Here God! 
 

Boodschap Gods: Gods liefde voor Zijn kinderen is groot en niet in 
geld uit te drukken! Maar in Zijn grote liefde en bewogenheid, gaf 

de Heer Jezus Christus, Yeshua HaMasiach, aan Zijn dienstknecht, 

profeet Benjamin Cousijnsen, de opdracht, op de trein te 
stappen. Dit is het verslag van het avontuur, dat profeet Benjamin 

Cousijnsen meemaakte, op zijn verjaardag op 30 januari 2015. 
Benjamin werd plotseling verplaatst en geleid door de Heilige Geest 

door de straten van Deventer. De Heer sprak: Bij dat huis moet je 

zijn. Benjamin dacht: ‘Wat moet ik toch zeggen? Heer, help!’ 
 

 

Volledige weergave: 
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Hallo, van harte welkom! Op 2 februari 2015 bracht een bode engel 
Gods de volgende boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin 

Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Rafaël en ik 
ben een bode engel Gods.  

 

Op 30 januari 2015, op de verjaardag van Gods geliefde 
eindtijdprofeet, werd hij uitgezonden. 

Terwijl hij in de trein zat, wist profeet Benjamin Cousijnsen niet, 
waarheen hij ging. Zoals Henoch werd weggenomen, werd profeet 

Benjamin in de trein weggenomen en verplaatst. 

 
Hebreeën 11, vers 5 en 6  Door het geloof is Henoch 

weggenomen zodat hij de dood niet zag, en hij werd niet meer 
gevonden, want God had hem weggenomen. Want vóórdat hij werd 

weggenomen, is van hem getuigd, dat hij Gode welgevallig was 

geweest; maar zonder geloof is het onmogelijk Hem welgevallig te 
zijn. Want wie tot God komt, moet geloven, dat Hij bestaat en een 

beloner is voor wie Hem ernstig zoeken. 

 
Voorheen had profeet Benjamin nog in de trein, voordat hij 

verplaatst werd, ‘Hengelo’ gelezen. 
En van het ene moment op het andere stond hij op straat in 

Deventer. Hij was zeer verbaasd en liep, waar de Heilige Geest hem 

naartoe leidde… Opeens, na enkele straten te hebben doorgelopen, 
sprak de Here Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, tot hem: Bij dat 

huis moet je zijn.  
Benjamin dacht: ‘Wat moet ik toch zeggen? Heer, help!’ 

De deur ging open, en Benjamin zei meteen: “Ik ben hierheen 

geleid. Ik ben profeet Benjamin Cousijnsen”. Hij zag jongeren met 
een lichte beperking tussen de 14 en 16 jaar. Benjamin vroeg: 

“Hoeveel zakgeld krijgen ze in de week?” 

“Eén euro”, antwoordde de leidster, en ze gaan dan even naar de 
stad. 

Benjamin zei: “Ik moest u deze envelop overhandigen”. 
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Lukas 18, vers 16  Maar Jezus riep ze tot Zich en zeide: Laat de 
kinderen tot Mij komen en verhindert ze niet; want voor zodanigen 

is het Koninkrijk Gods. 

 
Voorwaar, Benjamin zei verder: “Hier in deze envelop zit 

1.000 euro voor zakgeld. Ieder kind krijgt vanaf nu 10 euro 
zakgeld per week”. 

“Zoveel?” zei de leidster van deze kinderopvang. 

“Ja, zoveel. En als dit geld op is, moet het voortgezet worden. Doet 
u het niet, dan zal de Heer Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, dit 

huis voorgoed gaan sluiten!” 
Voorwaar, de leidster schrok behoorlijk! 

 

Na een kopje koffie, vertelde Benjamin nog over de website, 
die ze beslist eens moest bezoeken, de 

EvangelicalEndtimemachine.com 
En ook zei Benjamin, dat dit geen toeval is, maar dat hij gebracht 

was in Deventer. Voorwaar, profeet Benjamin wordt wel eens vaker 

uitgezonden, en kan zo opeens voor uw neus staan! 
 

1 Korinthiërs 2, vers 9 tot en met 12  Maar, gelijk geschreven 

staat: Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en wat 
in geen mensenhart is opgekomen, al wat God heeft bereid voor 

degenen, die Hem liefhebben. Want óns heeft God het geopenbaard 
door de Geest. Want de Geest doorzoekt alle dingen, zelfs de 

diepten Gods. Wie toch onder de mensen weet, wat in een mens is, 

dan des mensen eigen geest, die in hem is? Zo weet ook niemand, 
wat in God is, dan de Geest Gods. Wij nu hebben niet de geest der 

wereld ontvangen, maar de Geest uit God, opdat wij zouden weten, 
wat ons door God in genade geschonken is. 

 

Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld 
gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een 

ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde.  
 

Voorwaar, ik, Rafaël, sluit dit avontuur af met: 
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Jeremia 32, vers 27  Zie, Ik, de Here, ben de God van al wat 

leeft; zou voor Mij iets te wonderlijk zijn? 

 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 

verdween. 
 

 

 

De rotte appel werd verwijderd! 
 

Boodschap Gods: Yeshua HaMasiach moest in het verleden drie 
engelen sturen, om het team van de werkers van de laatste dagen 

af te sluiten, en de bediening te beschermen. U hoort in deze 
boodschap, wie de oorzaak waren, en wie uit het team werd gezet. 

De bode engel Gods, Chemihud, sprak: Voorwaar, dit was nodig, 

zodat niemand aangetast zou worden! 
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Op 2 februari 2015 bracht een bode engel 
Gods, in opdracht van de almachtige God, de God van Abraham, 

Izaäk en Jakob, woord voor woord de volgende boodschap over aan 

eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus van Nazareth, de Zoon van de levende 

God, en deze belijden wij: de God van Abraham, Izaäk en Jakob! 

Voorwaar, mijn naam is Chemihud en ben een bode engel Gods. 
 

Ooit was Jason Cox een werker, die de boodschappen Gods 
insprak. 

Vaak had hij het moeilijk, en Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, 

hielp hem via de Evangelische Eindtijdspace en Heiscoming12. 
Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, waarschuwde profeet Benjamin 

Cousijnsen, dat Jason Cox het team wou gaan verwoesten, en dat 

hij zijn eigen weg ging en met alle winden meewaaide! Ook sluisde 
hij veel informatie door naar Lally, Chosen Vessels, die veel 
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informatie doorkrijgt van valse gevallen engelen. Jason Cox werd 
uit het team gezet van profeet Benjamin Cousijnsen. 

 

Drie engelen sloten het team af en beschermden de 
bediening!  

Voorwaar, dit was nodig, zodat niemand aangetast zou worden. 
Voorwaar, zelfs satan kent profeet Benjamin Cousijnsen, en haat 

hem vanwege al die openbaringen. De rotte appel werd eruit 

gehaald, waardoor de almachtige God van Abraham, Izaäk en 
Jakob Gods geliefde eindtijdprofeet verder kon zegenen en 

gebruiken! De droom van Lally, Chosen Vessels, viel in stukken. 
Profeet Benjamin Cousijnsen openbaarde ook, dat hij de 

boodschappen van profeet Benjamin kopieerde, om spiritueel over 

te komen. Zelfs deed hij een doek over zich heen, zodat hij op een 
heilige leek. Aan profeet Benjamin Cousijnsen werd dit alles 

geopenbaard.  
 

Voorwaar, eerst had hij profeet Benjamin bovenaan de lijst 

staan als Gods ware eindtijdprofeet, wat hem geopenbaard 
was door een gevallen engel. 

Maar toen alles aan het licht kwam, ging zijn duim snel naar 

beneden! Voorwaar, luister ook naar de boodschap: ‘De Here 
spreekt: O wee u, Maitreya en dr. Owuor (o.a.)!’  

 
Voorwaar, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, heeft grote 

dingen gedaan en heeft de bediening laten groeien.  

Alle eer aan Hem, die met Gods ware eindtijdprofeet is! 
Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween. 

 
 

 

Gebruik het zaad dat satan vreest! 
 

Voorwaar, van welk zaad heeft u gegeten, en welk zaad verspreidt 

u? Er is maar één zaad, dat puur is en dat zeer krachtig is. Gebruik 
het zaad, dat satan vreest! 

 

 
Volledige weergave: 
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Hallo, van harte welkom! Op 3 februari 2015 bracht een engel des 

Heren, een bode engel Gods, woord voor woord de volgende 

boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! 
 

Hoor de stem, die tot uw hart spreekt.  

Kadosh, kadosh, kadosh, heilig, heilig, heilig is Adonai, El Elohím, 
Yeshua HaMashiach, Jezus Christus van Nazareth, de enige Zoon 

van God. Voorwaar, wie niet deze naam belijdt, is niet in de 
waarheid en kent de volle waarheid niet! Voorwaar, ik ben een bode 

engel Gods en wij worden uitgezonden naar profeet Benjamin 

Cousijnsen, en komen en belijden onze Allerhoogste. En in deze 
heilige naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, spreken wij 

tot Gods ware profeet Benjamin Cousijnsen, die alles opschrijft en 
deelt in de aanwezigheid van ons.  

 

Voorwaar, zo zijn er zo veel zaden, goede en slechte zaden, 
zowel Christenen als geen Christenen, en zowel vogels als 

zoogdieren en insecten, die zorgen van verspreiding van 

vruchten.  
Welke zaadvrucht verspreidt u, denkt gij? Wat gebeurt er, voordat 

u uw vrucht verspreidt? Is het een goede of slechte vrucht?  
De naam Christen zegt niets. Aan de vrucht herkent men de geest! 

Zovelen noemen zich Christen of apostel of voorganger, enzovoorts.  

 
Bij de vogels gaat het zo: 

Ze eten vooral besvruchten, maar pikken ook vlezige vruchten, 
zoals appels. Zo worden de besvruchten in hun geheel doorgeslikt, 

en de zaden worden op deze manier met de uitwerpselen verspreid. 

Er zijn zaden, die pas kiemen als ze door de Volle Maan gegaan 
zijn. Ook zijn er vogels, die noten kunnen kraken. Niet alle dieren 

kunnen dit. 

 
Mattheüs 13, vers 3 tot en met 9  En Hij sprak tot hen vele 

dingen in gelijkenissen en zeide: Zie, een zaaier ging uit om te 
zaaien. En bij het zaaien viel een deel langs de weg en de vogels 

kwamen en aten het op. Een ander deel viel op de steenachtige 
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plaatsen, waar het niet veel aarde had, en terstond schoot het op, 
omdat het geen diepe aarde had, maar toen de zon opkwam, 

verschroeide het en omdat het geen wortel had, verdorde het. Een 

ander deel viel op de dorens en de dorens kwamen op en verstikten 
het. Een ander deel viel in goede aarde en het gaf vrucht, deels 

honderd-, deels zestig-, deels dertigvoudig. Wie oren heeft, die 
hore! 

 

Voorwaar, van welk zaad heeft u gegeten?  
En welk zaad verspreidt u?  

De ene zaadverspreider bidt en geneest in Jezus’ naam. De tweede 
zaadverspreider doet hetzelfde, maar noemt geen naam, maar 

geneest wel, maar niet in Jezus’ naam. De derde zaadverspreider 

bidt en geneest in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus 
van Nazareth!  

 
Voorwaar, wie aanbidt u? 

Er zijn zovelen, die Jezus noemen. Satan is blij met u! Er is maar 

één zaad, dat puur is en dat zeer krachtig is! Gebruik het zaad, dat 
satan vreest! Benoem de derde zaadverspreider, want Hij is het! 

Bid en genees, maar benoem deze naam: Yeshua HaMashiach, 

Jezus Christus van Nazareth. Nazareth erbij kan, maar hoeft niet 
per se. De beste vruchten zitten alleen in deze wonderbare, 

almachtige naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus! En 
verzwijg ook niet: O, hoe wonderbaar is het dierbaar, kostbaar 

Bloed, dat onoverwinnelijk is! Hij kocht u vrij met Zijn Bloed.  

Mijn naam is Morastia, die tot u sprak.  
 

Wees niet vruchteloos en draag goede vrucht! 
Overdenk dit. 

 

Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld 
gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een 

ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde.  
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
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Al ligt de hele wereld op zijn kop, vreest niet! 
 

Voorwaar, wees een strijder Gods en vrees niet voor wat u ziet om 

u heen! Angst en vrees kan u verwoesten als kind van God. Houd 
uw geloof vast! 

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! In de namiddag op 3 februari 2015 bracht 

een bode engel van God, woord voor woord, de volgende 
boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Charkadia en 

ik ben een bode engel Gods.  
 

Voorwaar, als gij vreest, zijt gij een verslagen strijder! 

Sommigen vrezen de boodschappen Gods, voor hetgene profeet 
Benjamin Cousijnsen zegt en vooral openbaart. 

 

Handelingen 20, vers 35  Ik heb u in alles getoond, dat men door 
zo te arbeiden zich de zwakken moet aantrekken en zich de 

woorden van de Here Jezus herinneren, die zelf gezegd heeft: Het 
is zaliger te geven dan te ontvangen. 

 

Voorwaar, was David bang voor wat komen ging? 
 

1 Samuël 17, vers 36 en 37  Zowel leeuw als beer heeft uw 
knecht verslagen. En deze onbesneden Filistijn zal het vergaan als 

één van dezen, omdat hij de slagorden van de levende God getart 

heeft. Ook zeide David: De Here, die mij gered heeft uit de klauwen 
van leeuw en beer, Hij zal mij ook redden uit de hand van deze 

Filistijn. En Saul zeide tot David: Ga, en de Here zal met u zijn. 

 
Het geloof en vertrouwen van David was 100%! 
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Laat u niet beetnemen, net als Saul.  
 

1 Samuël 16, vers 23  En telkens als die geest Gods over Saul 

kwam, nam David de citer en speelde; dat schonk Saul verlichting, 
hij voelde zich beter en de boze geest week van hem. 

 
David liet niet alleen de boze geest vluchten, maar hij 

versloeg ook de reus. 

 
1 Samuël 17, vers 24  Toen alle mannen van Israël de man 

zagen, sloegen zij voor hem op de vlucht en vreesden zeer. 
 

Iedereen was bang! 

Voorwaar, wees een strijder Gods, en vrees niet voor wat u ziet om 
u heen! Laat u niet beetnemen, door de waarheid te vrezen en de 

boodschappen Gods. Dit zijn de gevoelens, die satan heeft en het 
aan u graag wil overgeven. Angst en vrees kan u verwoesten als 

kind van God! David vreesde niet. Hij wist dat God aan zijn zijde 

stond. Voorwaar, het is reality! En profeet Benjamin Cousijnsen 
zwijgt niet en vreest niet, al ligt de hele wereld op zijn kop!  

 

Voorwaar, twijfel niet aan Gods profeet en voor wat komen 
gaat in de wereld.  

Hou uw geloof vast! Wees een overwinnaar in Yeshua HaMashiach, 
Jezus Christus! Amen. 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 

verdween. 
 

 
 

Spoedig zal u, Frankrijk, uitroepen: “Oh mijn 

God!!!” 
 
Profetische, openbarende mededeling voor Frankrijk, 100% 

afkomstig van de Here God, de enige ware God, de God van 
Abraham, Izaäk en Jakob! Deze profetie werd woord voor 

woord overgeleverd door een bode engel van God, en meteen 

opgeschreven door Gods eenvoudige dienstknecht: eindtijdprofeet 
Benjamin Cousijnsen, en doorgegeven aan de wereld!  
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Volledige weergave: 

 
Hallo! Op 4 februari 2015 bracht een engel des Heren deze 

profetische, openbarende mededeling van de almachtige God, de 
God van Abraham, Izaäk en Jakob, over aan eindtijdprofeet 

Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Serrieta en 
ben de bode engel Gods. Hoor aandachtig. 

 

Voorwaar, Frankrijk, o wee u! 
Neem deze woorden aan van de God van Abraham, Izaäk en Jakob! 

Ontwaak, ontwaak! Bekleed u met de waarheid. 
 

Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld 

gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een 
ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde. 

 
Voorwaar, wie vreest Mij, Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus? 

Bekeer u, want men valt u wederom aan! Voorwaar, niemand kan 
de ellende op aarde stoppen, niemand, omdat men Mij verworpen 

heeft en niet luistert. Voorwaar, spoedig zal u, Frankrijk, uitroepen: 
“Oh mijn God!!!” Maar Ik ken u niet, vanwege uw trots en 

hoogmoed en koppigheid. Voorwaar, kadosh, heilig ben Ik, de Here! 

 
Johannes 5, vers 21 tot en met 27  Want gelijk de Vader de 

doden opwekt en doet leven, zo doet ook de Zoon leven, wie Hij 

wil. Want ook de Vader oordeelt niemand, maar heeft het gehele 
oordeel aan de Zoon gegeven, opdat allen de Zoon eren gelijk zij de 

Vader eren. Wie de Zoon niet eert, eert ook de Vader niet, die Hem 
gezonden heeft. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie mijn woord 

hoort en Hem gelooft, die Mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven 
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en komt niet in het oordeel, want hij is overgegaan uit de dood in 
het leven, voorwaar, Ik zeg u, de ure komt en is nu, dat de doden 

naar de stem van de Zoon van God zullen horen, en die haar horen, 

zullen leven. Want gelijk de Vader leven heeft in Zichzelf, heeft Hij 
ook de Zoon gegeven, leven te hebben in Zichzelf. En Hij heeft Hem 

macht gegeven om gericht te houden, omdat Hij de Zoon des 
mensen is. 

 

Voorwaar, buig uw knieën en vouw uw handen, en red u van 
wat komen gaat! 

 
Johannes 12, vers 49 en 50  Want Ik heb niet uit Mijzelf 

gesproken, maar de Vader, die Mij heeft gezonden, heeft zelf Mij 

een gebod gegeven, wat Ik zeggen en spreken moet. En Ik weet, 
dat zijn gebod eeuwig leven is. Wat Ik dan spreek, spreek Ik zó, als 

de Vader Mij gezegd heeft. 
Johannes 14, vers 6  Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de 

waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij. 

 
Voorwaar, Ik, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, wil u 

eeuwig leven geven, en u helpen en troosten, omdat Ik u 

liefheb. 
Maar als u Mij verwerpt, vanwege de zonde, kan Ik u niet behoeden 

voor wat nu spoedig zal gaan komen! Ik, Yeshua HaMashiach, Jezus 
Christus van Nazareth, heb gesproken.  

 

O wee u, Frankrijk, niet alles is te onderscheppen! 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 
 

 

Aan mijn kostbare Judith! 
 

Boodschap Gods: Voorwaar, Mijn kostbare Judith! Uit al die zielen 

op aarde koos Ik u uit, om via profeet Benjamin Cousijnsen tot u te 
spreken en te zeggen: Ik maakte tijd voor u! 

 

 
Volledige weergave: 
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Hallo, van harte welkom! Op 4 februari 2015 bracht een bode engel 

Gods de volgende boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin 

Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus van Nazareth. Voorwaar, voorwaar, ik 

zeg u, Mijn naam is Lovesadai en ben een bode engel Gods.  

 
Voorwaar, Judith, zo spreekt Yeshua HaMashiach tot u: 

 
Jesaja 41, vers 10  Vrees niet, want Ik ben met u; zie niet angstig 

rond, want Ik ben uw God. Ik sterk u, ook help Ik u, ook 

ondersteun Ik u met mijn heilrijke rechterhand. 
 

Voorwaar, kadosh, heilig en machtig is uw Rabboeni, uw 
Heer! 

Neig uw oor, want Hij antwoordt u.  

 
Psalm 18, vers 32  Want wie is God behalve de Here, wie is een 

rots buiten onze God? 

Psalm 23, vers 4  Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik 
vrees geen kwaad, want Gij zijt bij mij; uw stok en uw staf, die 

vertroosten mij. 
Psalm 24, vers 3 en 4  Wie mag de berg des Heren beklimmen, wie 

mag staan in zijn heilige stede? Die rein is van handen en zuiver 

van hart, die zijn ziel niet op valsheid richt, noch bedrieglijk zweert. 
Voorwaar, weet dit: 

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, is sterk en geweldig! Juist in de 
strijd zijt gij met Hem meer dan overwinnaar! 

 

Psalm 125, vers 1  Wie op de Here vertrouwen, zijn als de berg 
Sion, die niet wankelt, maar voor altoos blijft. 

 

Voorwaar, vaak maakt u zich zo bezorgd. 
Gij lijkt wel Marta uit uw Bijbel! 

 
Lukas 10, vers 41  Maar de Here antwoordde en zeide tot haar: 

Marta, Marta, gij maakt u bezorgd en druk over vele dingen. 
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Voorwaar, Ik, de Here, zou u net als Jona drie dagen en drie 

nachten in de buik van de reusachtige potvis moeten 

stoppen, zodat gij meer tijd kunt geven aan Mij. 
Voorwaar, Ik heb u onvoorwaardelijk lief! Iedereen is druk, of heeft 

strijd; van alles komt ertussen. Zelfs Ik, uw Rabboeni, kom er nu 
tussen en veroordeel u niet. 

 

Spreuken 16, vers 20  Wie op het woord acht geeft, zal het goede 
vinden; ja, welzalig hij, die op de Here vertrouwt. 

 
Voorwaar, Mijn kostbare Judith,  

Uit al die zielen op aarde koos Ik u uit, om via profeet Benjamin 

Cousijnsen tot u te spreken en te zeggen: Ik maakte tijd voor u! 
 

Spreuken 3, vers 5 en 6  Vertrouw op de Here met uw ganse hart 
en steun op uw eigen inzicht niet. Ken Hem in al uw wegen, dan zal 

Hij uw paden recht maken. 

 
Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld 

gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een 

ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde.  

 

Voorwaar, Mijn geliefde, Ik ben bij u, en zegen u en behoed 
u! Amen. 

Voorwaar, ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel 
van God, en verdween. 

 

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen 
 

 

 

Uw hart wijke niet af naar haar wegen! 
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05-02-2015  Waarschuwende boodschap Gods: Nu dan, zonen, 
luistert naar Mij, sla acht op de redenen van Mijn mond! Voorwaar, 

de liefde is van God, en die liefde is niet te vinden in een 

hoerenhuis!  
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Ik ga u de boodschap Gods, die de engel 
des Heren deze ochtend overbracht aan Benjamin Cousijnsen, 

voorlezen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. 
 

Voorwaar, 
 

Spreuken 7, vers 7 tot en met 13  En ik zag rond onder de 

onverstandigen, ik merkte onder de jongelieden een verstandeloze 
knaap, die over de straat ging, dicht bij haar hoek, en in de richting 

van haar huis stapte, in de schemering, aan de avond van de dag, 

ten tijde van de nacht en de donkerheid; en zie, daar ontmoet hem 
zulk een vrouw, in hoerenkledij en listig van hart. Zij is luidruchtig 

en losbandig, haar voeten blijven niet in haar huis. Nu eens op de 
straat, dan weer op de pleinen, en bij elke hoek loert zij, en zij 

grijpt hem aan en kust hem. 

 
Voorwaar, ik ben de bode engel Gods en mijn naam is Chreami. 

 
Overal staat ze op straat. 

En via het internet geeft zij zich helemaal bloot. 

 
Spreuken 7, vers 21 en 22  Zij haalde hem over door haar 

redenering, met haar gladde lippen verleidde zij hem. Argeloos liep 

hij haar na als een rund dat naar de slachtbank gaat, als een dwaas 
in boeien geslagen. 

Spreuken 7, vers 24 tot en met 27  Nu dan, zonen, luistert naar 
mij, slaat acht op de redenen van mijn mond. Uw hart wijke niet af 

naar haar wegen, dwaal niet af op haar paden. Want velen zijn de 
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verslagenen die zij heeft geveld, talrijk zijn degenen die zij altemaal 
heeft gedood. Haar huis zijn wegen naar het dodenrijk, die afdalen 

naar de binnenkameren van de dood. 

 
Voorwaar, de liefde is van God. 

En die liefde is niet te vinden in een hoerenhuis! 
 

Galaten 5, vers 18 tot en met 25  Hier staat geschreven: Indien 

gij u echter door de Geest laat leiden, dan zijt gij niet onder de wet. 
Het is duidelijk, wat de werken van het vlees zijn: hoererij, 

onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, veten, twist, afgunst, 
uitbarstingen van toorn, zelfzucht, tweedracht, partijschappen, nijd, 

dronkenschap, brasserijen en dergelijke, waarvoor ik u waarschuw, 

zoals ik u gewaarschuwd heb, dat wie dergelijke dingen bedrijven, 
het Koninkrijk Gods niet zullen beërven. Maar de vrucht van de 

Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, 
goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Tegen zodanige 

mensen is de wet niet. Want wie Christus Jezus toebehoren, hebben 

het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. Indien wij 
door de Geest leven, laten wij ook door de Geest het spoor houden. 

 

Openbaring 20, vers 15  Hier staat geschreven: En wanneer 
iemand niet bevonden werd geschreven te zijn in het boek des 

levens, werd hij geworpen in de poel des vuurs.  
Openbaring 21, vers 8  Hier staat geschreven: Maar de lafhartigen, 

de ongelovigen, de verfoeilijken, de moordenaars, de hoereerders, 

de tovenaars, de afgodendienaars en alle leugenaars – hun deel is 
in de poel, die brandt van vuur en zwavel: dit is de tweede dood. 

 
Lees voor uzelf: Psalm 119, vers 1 tot en met 8  

 

Voorwaar, laat uw licht niet afnemen door de bruid van 
satan, Lilith, die vele levens door haar schoonheid verwoest! 

Luister ook naar de boodschap Gods, met de titel: ‘Wakaresaseya!’ 

van 12 januari 2015. Licht en duisternis gaat niet samen!  
 

Openbaring 22, vers 21  De genade van de Here Jezus zij met 
allen. 
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ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en 
verdween. 

 

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen 
 

 
 

Nieuwe aanpassingen op de website en 

bereikbaarheid op Livestream! 
 

Mededelende boodschap Gods: Onder andere informatie over de 

nieuwe aanpassingen op de website. Verder wordt er naar 
Livestream verwezen, waar nu ook voortaan naar de Engelstalige 

boodschappen geluisterd kan worden, die ontvangen en 

doorgegeven zijn aan profeet, Benjamin Cousijnsen. 
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Ik ben profeet Benjamin Cousijnsen. Op 
donderdag 5 februari 2015 bracht de bode engel Gods de volgende 

boodschap, die ik graag met u wil delen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Lovesadai en 
ben een bode engel Gods. Luister aandachtig. 

 

In de Homepagina zijn aanpassingen uitgevoerd in de 
EvangelicalEndtimemachine.com 

Als u op de naam Radio klikt, kunt u naar een radiozender 
luisteren.  

 

Ook de Engelstalige boodschappen van profeet Benjamin 
Cousijnsen zijn nu ook bereikbaar op Livestream!  

En u bent dan meteen, waar u moet zijn, als u daar ook op klikt. 
Voorwaar, deel deze bijzondere website met anderen! Zelfs voor de 

kinderen is er veel te vinden op de website.  
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Voorwaar, profeet Benjamin Cousijnsen zit niet meer op 
Facebook. 

Hiervoor is informatie gegeven en uitleg via de mail aan de werkers 

van de laatste dagen onder andere. Via de mail van de 
EvangelicalEndtimemachine.com kunt u gewoon reageren voor 

gebedsverzoeken en andere zaken. Uw mail wordt vaak voor 
sharing gebruikt in deze bediening, zodat het team er ook voor kan 

bidden. Mocht het voorkomen, dat u geen mail antwoord 

terugontvangt, weet dan dat profeet Benjamin Cousijnsen alles in 
ieder geval brengt bij de Heer. Bid er natuurlijk zelf ook voor!  

 
Ook wil de Here alle trouwe luisteraars en kijkers en 

sponsors danken voor alle verschillende manieren van steun 

en evangelisatie! 
Met uw steun en verbondenheid als één familie kan de Heer door de 

bediening, via het internet onder andere, de boodschappen Gods in 
vele harten brengen, en kan de wereld gewaarschuwd worden. 

Samen zijn wij verbonden in de Allerhoogste, Yeshua HaMashiach, 

Jezus Christus. Amen! 
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 

 
 

Toekomstige gebeurtenissen geopenbaard aan 

profeet Benjamin Cousijnsen 
 

Profetische, openbarende mededeling van God aan profeet 

Benjamin Cousijnsen. De almachtige God, de God van Abraham, 
Izaäk en Jakob, liet Benjamin vandaag vele toekomstige 

gebeurtenissen zien en horen, die in de nabije toekomst gaan 
gebeuren, met betrekking tot: Winkels, Klap aan België, Barack 

Obama's 'bezorgdheid' over zichzelf, en Obama’s wegbereider Paus 

Franciscus moet zich haasten, in opdracht van Obama! 
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Het volgende verslag is op 6 februari 
2015 door Benjamin Cousijnsen, Gods ware eindtijdprofeet, in 
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tegenwoordigheid van de bode engel Gods die met hem meeging, 
woord voor woord opgeschreven.  

 

De bode engel Gods zei, Shalom, profeet Benjamin Cousijnsen! Gij 
hoort mijn stem. Ontwaak, word wakker! 

“Goedemorgen!” zei Benjamin, “ik sliep zeer vast”. 
De bode engel Gods sprak: Voorwaar, mijn naam is Pedajasso en 

ben de bode engel Gods. Het is een voorrecht om u te ontmoeten.  

 
Ik kom in de almachtige, krachtige Naam boven alle namen, 

die zeer hoog verheven is en onoverwinnelijk is en zeer 
heilig!  

Kadosh, heilig is Hij alleen! En bij het horen van deze zeer krachtige 

naam trilt en beeft de hel. Zelfs satan valt van zijn troon bij het 
horen van deze naam: Yeshua HaMashiach, Jezus Christus van 

Nazareth! Voorwaar, deze naam is zeer krachtig. En in Zijn naam 
zeg ik u: Volg mij. 

Benjamin schrijft: Ik volgde de bode engel Gods, en zag dat ik 

meteen blinkend en smetteloos gekleed was in wit fijn linnen. 
Samen liepen wij de trap af, en de bode engel liep door de deur. 

  

Benjamin stond buiten en zei: “Oh nee, er valt vogelpoep uit 
de lucht op mij, jakkie!” 

De bode engel Gods zei: Voorwaar, God schiep ook allerlei 
gevleugeld gevogelte, en zei dat het goed was. Vrees niet, want u 

blijft blinkend en smetteloos! Bekijk u maar eens goed.  

Benjamin zei: “Inderdaad zeg! Het is weg. Maar als ik nu met mijn 
hemelse sandalen in de poep sta, wat dan?” 

De bode engel Gods zei: Wij bode engelen Gods hebben nog nooit 
poep meegebracht. Ook onze sandalen zijn smetteloos, en blijven 

blinkend en waterafstotend, en zelfs de kou heeft geen kans.  

Benjamin keek naar zijn schoenen en zei: “Dus als ik er bovenop 
sta, doet het niets?” 

De bode engel Gods zei: Klopt, profeet Benjamin. 

“Trouwens een pak van mijn hart dan”, sprak Benjamin verder. 
Hoezo, Benjamin? vroeg de bode engel Gods. 

Benjamin zei: “Omdat ik nu ook nog eens op een verhoging sta: 
poep!” 
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Niets aan de hand, lachte de bode engel Gods. Volg mij door de 
lucht, maar kom niet te dichtbij. Ik wil geen gevallen engel zijn, zei 

de bode engel Gods, duidend op de vliegafstand, die Benjamin 

tussen hem en zichzelf moest bewaren.  
Daar gaan we dan, Benjamin! 

 
Genesis 1, vers 20 en 21  En God zeide: Dat de wateren 

wemelen van levende wezens, en dat het gevogelte over de aarde 

vliege langs het uitspansel des hemels. Toen schiep God de grote 
zeedieren en alle krioelende levende wezens, waarvan de wateren 

wemelen, naar hun aard, en allerlei gevleugeld gevogelte naar zijn 
aard. En God zag, dat het goed was. 

 

Benjamin schrijft: Plotseling werd ik als een magneet schuin 
omhoog meegetrokken. 

Ik zag vele planeten en sterren. Samen vlogen wij door een 
buisachtige tunnel, en zag ik lichten, en blauwachtige en 

grijsachtige mistige wolken. Ik herinnerde mij dat ik hier eerder 

door dit wormgat heen was gegaan. Ik zag, zoals in een bioscoop, 
reusachtige beelden voor mij, en hoorde wat er gezegd werd… 

 

Ik zag paus Franciscus praten met Barack Obama. 
De paus zei: “Ik ga rond om de zielen te verslinden en macht te 

grijpen, en zal datgene bereiken, wat geen paus ooit heeft bereikt, 
om de weg vrij te maken voor u!”  

Barack Obama antwoordde terug: “Haast u, want ik heb haast. 

Velen herkennen mij, wie ik werkelijk ben! Het zou beter zijn dat ik 
overstap in een ander lichaam”. 

Ik zag ook winkels met leuzen, met borden en teksten, op onder 
andere de ramen, waarop stond: ‘LEEG’ en ‘Einde der dagen’, 

‘Failliet’ en ‘Oorlogsuitverkoop’, ‘Het is oorlog!’, ‘Regering, bedankt!’ 

enzovoorts. Ik zag een vliegtuig crashen en zag de naam 
Bangladesh staan. Daarbij stonden vierkante gebouwen van steen, 

en de schade was enorm! Opeens bevond ik mij in het luchtruim, in 

het heelal, dat rustig was. 
 

Psalm 18, vers 37  Gij hebt mij ruimte gegeven voor mijn 
schreden, en mijn enkels wankelden niet. 
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De bode engel Pedajasso zei: Benjamin, kijk daar! 
Ik keek, en zag dat het Elohím ruimteschip zich vastkoppelde als 

een soort puzzel, en één geheel werd en zich aaneensloot aan de 

hemel. Het was zeer indrukwekkend!  
 

De Heer openbaarde mij het volgende…  
De Heer liet mij zien, dat België een klap was toegebracht. Ik zag 

rook, en mensen gillen en schreeuwen. Ik zag gewonden en een 

verbrande auto, en zag gesprongen ramen van de huizen. Ik vroeg 
de bode engel: “Kan men dit niet tegenhouden?” 

Jawel, antwoordde de bode engel God, als men nu massaal bidt, en 
de Here Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, om genade smeekt. 

Maar ook dit zal men niet doen!  

De bode engel Gods bracht mij terug bij de voordeur. De bode 
engel Gods gaf: 

 
Psalm 126, vers 3  De Here heeft grote dingen bij ons gedaan, wij 

waren verheugd. 

 
Ik hoorde de bode engel nog zeggen, Ruacha, Yeshu, 

Shalom!  

En Benjamin stapte door de voordeur heen naar binnen. 
 

 
 

Zij zijn vruchten die door leugens zijn 

aangetast! 
 
Openbarende boodschap Gods: De Heer benoemt de namen van 

een paar vrouwen; zij zijn door leugens aangetaste vruchten. En 
verder: de Here God, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, laat via 

Zijn engel het volgende openbaren. Voorwaar, er zijn vele websites, 

die velen op een verkeerd spoor brengen met verdraaide 
waarheden, leugens, en hiermee bezoekers willen trekken! 

 
 

Volledige weergave: 
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Hallo, van harte welkom! Op 9 februari 2015 bracht een bode engel 
van God deze onthullende boodschap van God over, namens de 

almachtige God, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, aan 

eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Kadosh, 

kadosh, kadosh, heilig, heilig, heilig is de Here der heren, Koning 

der koningen, El Elohím, Adonai, uw Rabboeni! 
 

Deuteronomium 33, vers 26  Daar is niemand als God, o 
Jesurun; Hij rijdt langs de hemel als uw helper en in zijn hoogheid 

over de wolken. 

 
Voorwaar, mijn naam is Michaël, ook wel de drakendoder 

genoemd en vernietiger van het kwaad, en ben een bode 
engel Gods. 

 

Jesaja 30, vers 21  En wanneer gij rechts of wanneer gij links 
zoudt willen gaan, zullen uw oren achter u het woord horen: Dit is 

de weg, wandelt daarop. 

 
Voorwaar, wie Gods ware eindtijdprofeet veroordeelt, is zelf 

veroordeeld, omdat hij voorbestemd is! 
 

Jesaja 30, vers 18  Daarom verlangt de Here ernaar u genadig te 

zijn, en daarom zal Hij Zich verheffen om Zich over u te ontfermen, 
want de Here is een God van recht. Tot zover. 

 
Weet dit: 

Laat Yeshua HaMashiach u vullen met deze Ruach HaKodesh, 

Heilige Geest. Voorwaar, kwaadsprekers en leugenaars zullen niet 
behouden worden!  

 

Mattheüs 7, vers 21  Niet een ieder, die tot Mij zegt: Here, Here, 
zal het Koninkrijk der hemelen binnengaan… tot zover. 

 
Voorwaar, ik, Michaël, zeg u: 
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Veronika-Ulrike Barthel, en zowel Mary Baxter, zijn vruchten, die 
aangetast zijn door leugens! 

 

Mattheüs 7, vers 22 en 23  Velen zullen te dien dage tot Mij 
zeggen: Here, Here, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in 

uw naam boze geesten uitgedreven en in uw naam vele krachten 
gedaan? En dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; 

gaat weg van Mij, gij werkers der wetteloosheid. 

 
Voorwaar, ieder zal aangeklaagd worden voor God.  

Profeet Benjamin Cousijnsen brengt u de volle waarheid! Kadosh, 
kadosh, kadosh! Wie leugens uitblaast, zal omkomen. Heilig, heilig, 

heilig is de Almachtige, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus van 

Nazareth!  
 

Voorwaar, velen steunen Veronika-Ulrike Barthel, bij wie 
leugens en oplichting en misleiding in haar vruchten zitten.  

Velen zijn teleurgesteld, en sommigen zijn zelfs aangeklaagd in 

haar website, vanwege de volle waarheid! Voorwaar, al noemt men 
profeet Benjamin Cousijnsen een onheilsprofeet, enzovoorts, de 

volle waarheid is gesproken in het licht van El Elohím, Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus van Nazareth! 
 

Psalm 58, vers 12  En de mensen zullen zeggen: “Toch is er loon 
voor de rechtvaardige, toch is er een God, die recht doet op aarde”.  

 

Voorwaar, bekeer u; God is rechtvaardig! 
Maak uw wegen recht, want ook hoogmoed komt ten val. 

Voorwaar, luistert ook naar de andere boodschappen van Gods 
geliefde eindtijdprofeet. 

 

Johannes 3, vers 17  Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld 
gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld 

door Hem behouden worde.  

 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 

verdween. 
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Zeg pas 'Amen' als u er echt zeker van bent! 
 

Boodschap Gods: Want ‘Amen’ betekent letterlijk: Zeker, het is zo! 
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 9 februari 2015 bracht een bode engel 
Gods woord voor woord de volgende boodschap over aan 

eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Mijn naam is Addai en begroet u in de wonderbare en 

almachtige naam van El Elohím, uw Rabboeni, Yeshua HaMashach, 

Jezus Christus van Nazareth. Voorwaar, ik ben de bode engel Gods. 
 

Beseft gij wel, wat gij leest in uw Bijbel? 
Begrijp dit niet verkeerd, wat ik u zeg. Maar velen lezen de Bijbel 

als een boek, of als een tussendoortje. Voorwaar, beseft u wel, hoe 

krachtig de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, is? 
Indien gij dit gelooft, zeg dan pas Amen, wanneer gij er echt zeker 

van bent. Want ‘Amen’ betekent letterlijk: Zeker, het is zo! 
Wanneer u dus bidt en twijfelt, of God u hoort en verhoort, zeg dan 

geen Amen. Want dan liegt u! Voorwaar, bedroef de Heilige Geest 

Gods niet. 
 

Johannes 14, vers 6  Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de 

waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij. 
 

Voorwaar, als Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, niet toen 
meer dan 2.000 jaar geleden gekomen, maar nu, wat zou uw 

antwoord dan zijn, als Hij u dit zegt: 

Verkoop alles wat u hebt en volg Mij, want gij zult een grote schat 
in de hemel hebben en niet verloren gaan, maar eeuwig leven 

hebben? 
Voorwaar, er zouden vele gezichten bleek betrekken, als Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus, nu rond zou lopen en u dit zou zeggen. 

En wat dacht gij van een luxe boot, en… oh jee… daar komt Hij aan! 
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Mattheüs 4, vers 19 tot en met 22  En Hij zeide tot hen: Komt 
achter Mij en Ik zal u vissers van mensen maken. Zij nu lieten 

terstond hun netten liggen en volgden Hem. En vandaar verder 

gegaan zijnde, zag Hij nog twee broeders, Jakobus, de zoon van 
Zebedeüs, en Johannes, zijn broeder, in het schip met hun vader 

Zebedeüs, terwijl ze bezig waren hun netten in orde te brengen, en 
Hij riep hen. Zij lieten dan terstond het schip en hun vader achter 

en volgden Hem. 

 
Voorwaar, zoudt gij hetzelfde doen? 

Durft gij nu Amen te zeggen? En zijt gij bereid om voor Hem 
volledig te kiezen? Voorwaar, wat is uw gebed?  

Overdenk dit!  

 
Een student ging bidden om een auto, maar kreeg het niet. 

Weet gij waarom? 
Omdat hij anders een ongeluk zou meemaken, waar hij om het 

leven zou komen! Voorwaar, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, 

weet wat u nodig hebt, al krijgt u het niet. Uw loon zal groot zijn! 
Een goede relatie met Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, doet 

wonderen! 

 
Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, 

dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die 
in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.  

 

Voorwaar, zie Gods heilige woorden, zoals ze beschreven 
staan, en de hemelse vensters gaan open! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God en 
verdween. 

 

 
 

 

Nu bent u aan de beurt, Vietnam!  
  

Profetische boodschap Gods: Voorwaar, meerdere malen zijn vele 

landen gestraft, vanwege de afgoderij en Christenvervolging. Nu 
bent u aan de beurt, Vietnam!  
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Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 10 februari 2015 bracht een bode 

engel van God, namens de almachtige God, de God van Abraham, 
Izaäk en Jakob, de volgende boodschap over aan eindtijdprofeet 

Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Miramos en 
ben een bode engel Gods. 

 

Voorwaar, Vietnam, zo spreekt de enige God van al wat 
leeft, de God van Abraham, Izaäk en Jakob. 

Haat het kwade en hebt de waarheid lief. Kadosh, kadosh, kadosh, 
heilig, heilig, heilig is Yeshua HaMashiach, Jezus Christus! 

 

Johannes 8, vers 23 en 24  En Hij zeide tot hen: Gij zijt van 
beneden, Ik ben van boven; gij zijt van deze wereld, Ik ben niet 

van deze wereld. Ik heb u dan gezegd, dat gij in uw zonden zult 

sterven; want indien gij niet gelooft, dat Ik het ben, zult gij in uw 
zonden sterven. 

 
Voorwaar, weet gij wel tegen wie gij u verzet, en wat uw 

loon zal zijn? 

 
Johannes 14, vers 6  Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de 

waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij. 
Johannes 17, vers 14  Ik heb hun uw woord gegeven en de wereld 

heeft hen gehaat, omdat zij niet uit de wereld zijn, gelijk Ik niet uit 

de wereld ben. 
 

Voorwaar, leiders, ambtenaren, politie, enzovoorts, luistert 

aandachtig! 
 

Johannes 4, vers 12  Zijt Gij soms meer dan onze vader Jakob, 
die ons de put gegeven en zelf eruit gedronken heeft met zijn 

zonen en zijn kudden? 
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Job 9, vers 24  De aarde is in de macht van de goddeloze 

gegeven, en het aangezicht van haar rechters omhult Hij; doet Hij 

het niet, wie dan? 
 

Voorwaar, luistert ook naar de openbarende boodschap van 
Gods ware eindtijdprofeet, met de titel: ‘Ze noemen zich 

draken!’ 

Voorwaar, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, heeft China vaak 
geslagen! Hoor naar de boodschap, met de titel: ’09-08-2012 

Profetie vervuld: Tyfoon 3 treft China!’ Voorwaar, meerdere malen 
zijn vele landen gestraft, vanwege de afgoderij en 

Christenvervolging. Nu bent u aan de beurt, Vietnam! Vele 

vervolgers roeien zichzelf uit, want hun deel is in de poel des 
doods.  

 
Openbaring 20, vers 15  En wanneer iemand niet bevonden werd 

geschreven te zijn in het boek des levens, werd hij geworpen in de 

poel des vuurs. 
Openbaring 21, vers 8  Maar de lafhartigen, de ongelovigen, de 

verfoeilijken, de moordenaars, de hoereerders, de tovenaars, de 

afgodendienaars en alle leugenaars – hun deel is in de poel, die 
brandt van vuur en zwavel: dit is de tweede dood. 

 
Voorwaar, en wie de kinderen Gods vervolgen en martelen, 

hebben zichzelf een eersteklas ticket gegeven: hel! 

Voorwaar, en gij, u hebt standgehouden tegen de vervolgers, de 
licht-haters.  

 
Openbaring 21, vers 3 tot en met 5  En ik hoorde een luide 

stem van de troon zeggen: Zie, de tent van God is bij de mensen 

en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen zijn volken zijn en God zelf 
zal bij hen zijn, en Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de 

dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch geklaag, noch moeite zal 

er meer zijn, want de eerste dingen zijn voorbijgegaan. En Hij, die 
op de troon gezeten is, zeide: Zie, Ik maak alle dingen nieuw. En 

Hij zeide: Schrijf, want deze woorden zijn getrouw en waarachtig. 
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Voorwaar, bid voor de Christenvervolging, voor moed en 
volharding in Yeshua HaMashiach, Jezus Christus! 

Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Wie Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus, niet loslaten, vanwege de onvoorwaardelijke liefde, die in 
de harten is, die zijn rijk.  

 
Voorwaar, wereldwijd heeft men uw gebed nodig, zoals: 

Nigeria, Korea, Iran, China, Indonesië, Syrië, enzovoorts. 

Voorwaar, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, zal veel landen gaan 
straffen en de Christenvervolgers slaan met ziekte, als men zich 

niet snel bekeert! Er is maar één Uitweg!  
 

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 

wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 
een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 
naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het 

licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever 

gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want 
een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het 

licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de 
waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat 

zij in God verricht zijn. 

 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en 

verdween. 
 

 

 

Een gebed om jou te helpen!  
 

10-02-2015  Boodschap Gods: De bode engel Gods brengt namens 
de almachtige God, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, een 

krachtig gebed in alle eenvoud. De bode engel Rafaël 

sprak: Voorwaar, laten wij eens samen bidden. Vrees niet, al vindt 
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jij het eng; daarvoor ben ik gekomen om jou te helpen! Zeg mij nu 
na. 

 

 
Volledige weergave: 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. 

Voorwaar, mijn naam is Rafaël en ben een bode engel Gods. 
 

Voorwaar, laten we eens samen bidden.  
Ik, Rafaël, help jou. Zeg mij maar gewoon na. Vrees niet, al vindt 

je het eng; daarvoor ben ik gekomen om jou te helpen!  

 
Zeg mij nu na: 

“Kadosh, heilig bent u, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus van 
Nazareth. Ik erken u als de Messias, de Zoon van de levende God.  

Ik voel me verdrietig, gefrustreerd en hulpeloos. Help mij om al 

mijn problemen in geloof aan u over te geven. Ik vertrouw u op een 
wonder.  

Kadosh, heilig bent u, en zeer machtig, Here der heren, Koning der 

koningen. Niemand is als u! O, prijs Adonai, El Elohím! Machtig, 
liefdevol, alwetend bent u. En o hoe wonderbaar is Zijn kostbaar 

Bloed, dat mij bevrijdt van elke slavenjuk en last. Ik dank u, dat ik 
uw eigendom ben en afbetaald ben. Hoe groot of klein het wonder 

in mijn ogen mag zijn, ik geloof dat het een wonder is, dat ik nodig 

heb. Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, help mij om op u te 
vertrouwen! Geef mij uw kracht en vrede, en vul mij met geduld en 

liefde. Uw boodschap en liefde raakte mij aan. Dank u, Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus, dat de hemelsluizen openstonden, om 

mijn gebed en verlangens aan te horen.” 

 
Voorwaar, sluit af met Amen! 

“Amen!” 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
 

 
 

Voorwaar, stel u voor dat Ik kom!  
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Boodschap Gods: De Here zegt u vandaag onder andere: Voorwaar, 

stel u voor dat Ik kom! Velen zullen zich ter aarde werpen en 

zeggen: “Waarom ben ik achtergelaten?” Voorwaar, onderzoek u 
eens! Deze boodschap Gods werd door de Here Jezus Christus, 

Yeshua HaMasiach zelf, woord voor woord overgebracht en in Zijn 
tegenwoordigheid meteen opgeschreven door Gods eenvoudige, 

ware dienstknecht van de eindtijd, profeet Benjamin Cousijnsen. 

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 11 februari 2015 bracht de Heer 

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus zelf, deze boodschap 
persoonlijk over aan Zijn dienstknecht en profeet, eindtijdprofeet 

Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom, Mijn geliefde! Vrede zij u. Blijf staan en ga niet op uw 

knieën. Ik ben het, uw Rabboeni, Jahweh, Yeshua HaMashiach, 
Jezus Christus. Ga daar maar zitten, Mijn ware profeet, en schrijf 

alles op wat Ik u nu zeg. 

 
Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Gij daar,  

Ik ben kadosh, heilig, en ben wie Ik ben, de Alfa en de Omega, het 
Begin en het Einde. Ik ben alwetend en zie alles, Mijn kind!  

 

1 Korinthiërs 14, vers 25  Het verborgene van zijn “of haar” hart 
komt aan het licht en hij “of zij” zal zich ter aarde werpen, God 

aanbidden en belijden, dat God inderdaad in uw midden is. 
 

Voorwaar, voor velen is het straks te laat om Mij, Adonai, El 

Elohím, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, nog te 
aanbidden! 

Velen zullen zich ter aarde werpen en zeggen: “Waarom ben ik 

achtergelaten?” 
Voorwaar, onderzoek u eens. 
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Johannes 8, vers 12  Wederom dan sprak “Ik” Jezus tot hen en 
zeide: Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de 

duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben. 

 
Voorwaar, dus als gij Mij volgt met uw rookverslaving, of 

andere verslaving, of zonde, kan Ik u niet in het licht 
plaatsen. 

Als Ik, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, u wel mee zou nemen 

naar de hemel, in het licht, zou u wegbranden vanwege uw zonde. 
Dus uw bewuste zonde, wat u weet dat het zonde is, wordt u 

aangerekend, omdat u in de duisternis leeft. 
 

Lees voor: Johannes 8, vers 6 tot en met 11  En dit zeiden zij 

om Hem in verzoeking te brengen, opdat zij iets hadden om Hem 
aan te klagen. Maar Jezus bukte neder en schreef met de vinger op 

de grond. Doch toen zij Hem bleven vragen, richtte Hij Zich op en 
zeide tot hen: Wie van u zonder zonde is, werpe het eerst een 

steen naar haar. En weer bukte Hij neder en schreef op de grond. 

Maar toen zij dit hoorden, gingen zij één voor één weg, te beginnen 
bij de oudsten, en zij lieten Jezus alleen en de vrouw in het midden. 

En Jezus richtte Zich op en zeide tot haar: Vrouw, waar zijn zij? 

Heeft niemand u veroordeeld? En zij zeide: Niemand, Here. En 
Jezus zeide: Ook Ik veroordeel u niet. Ga heen, zondig van nu af 

niet meer! 
 

Voorwaar, Ik, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, zei dus 

duidelijk: 
Ga heen, zondig van nu af niet meer! Licht en duisternis gaat niet 

samen. Wees geen slaaf van satan, maar kies heden wie gij dienen 
wil! Voorwaar, stel u voor, dat Ik kom… 

 

Johannes 3, vers 17 tot en met 21  Want God heeft zijn Zoon 
niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar 

opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, 

wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, 
omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon 

van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is 
en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want 

hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat 
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het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de 
dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat 

van zijn werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 

 
Voorwaar, haat de zonde en kruisig de oude mens! 

Dit betekent voor u: niet ik is het die leeft, maar Christus in mij. 
Voorwaar, pas wanneer gij door Mijn Geest de zonde gaat inzien, 

strijdt gij ertegen in Mijn naam! 

 
Psalm 130, vers 1 tot en met 6  Uit de diepten roep ik tot U, o 

Here. Here, hoor naar mijn stem; laten uw oren opmerkende zijn 
op mijn luide smekingen. Als Gij, Here, de ongerechtigheden in 

gedachtenis houdt, Here, wie zal bestaan? Maar bij U is vergeving, 

opdat Gij gevreesd wordt. Ik verwacht de Here, mijn ziel verwacht 
en ik hoop op zijn woord; mijn ziel wacht op de Here, meer dan 

wachters op de morgen, wachters op de morgen. 
 

Lees voor uzelf: Mattheüs 26, vers 41, en Efeziërs 6, vers 13, 

Efeziërs 5, vers 16 en Efeziërs 5, vers 26 
 

Voorwaar, laat voortdurend Nee in uw gedachten zijn tegen 

de zonde! 
 

Lees voor: Romeinen 8, vers 2 tot en met 4  Want de wet van 
de Geest des levens heeft u in Christus Jezus vrijgemaakt, van de 

wet der zonde en des doods. Want wat de wet niet vermocht, 

omdat zij zwak was door het vlees – God heeft, door zijn eigen 
Zoon te zenden in een vlees, aan dat der zonde gelijk, en wel om 

de zonde, de zonde veroordeeld in het vlees, opdat de eis der wet 
vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, doch 

naar de Geest. 

En vers 13 tot en met 15  Want indien gij naar het vlees leeft, zult 
gij sterven; maar indien gij door de Geest de werkingen des 

lichaams doodt, zult gij leven. Want allen, die door de Geest Gods 

geleid worden, zijn zonen Gods. Want gij hebt niet ontvangen een 
geest van slavernij om opnieuw te vrezen, maar gij hebt ontvangen 

de Geest van het zoonschap, door welke wij roepen: Abba, Vader. 
 

Kadosh, heilig ben Ik, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus! 
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Ga heen en zondig niet meer. 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de Here Jezus Christus, 

Yeshua HaMashiach, en verdween. 

 
En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! God zegene u 

 
 

 

O wee, Israël, men zal heilige kostbaarheden 

vernietigen en wegroven! 
 

Profetische boodschap Gods over Israël! De Heer geeft vanuit Zijn 
geschriften aan, wat er onder andere wederom gaat gebeuren met 

Israël, als zij niet luistert. 

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Dit is een profetische boodschap Gods, die 

op 11 februari 2015 woord voor woord door een bode engel Gods 
werd overgebracht aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Claubiach en 

ben een bode engel Gods.  
 

Voorwaar, luister aandachtig! 

 
Openbaring 16, vers 14  Want het zijn geesten van duivelen, die 

tekenen doen, welke uitgaan naar de koningen der gehele wereld, 

om hen te verzamelen tot de oorlog op de grote dag van de 
almachtige God.  

 
1 Johannes 5, vers 19  Wij weten, dat wij uit God zijn en de 

gehele wereld in het boze ligt. 

1 Johannes 4, vers 4 en 5  Gij zijt uit God, kinderkens, en gij hebt 
hen overwonnen; want Hij, die in u is, is meerder dan die in de 
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wereld is. Zij zijn uit de wereld; daarom spreken zij uit de wereld 
en hoort de wereld naar hen. 

 

Sirach 2, vers 2 tot en met 6  Houd het rechte spoor, wees 
standvastig en word niet ongeduldig in tijden van tegenspoed. Houd 

je stevig aan hem vast en laat hem niet los, dan word je aan je 
levenseinde beloond. Aanvaard alles wat je overkomt en wees ook 

geduldig wanneer je wordt vernederd. Want goud wordt in het vuur 

getoetst, in de oven van vernedering test God de mens die hij 
aanvaardt. Wanneer je ziek bent of armoede lijdt, vertrouw dan op 

hem. Geloof in hem, dan zal hij je helpen, bewandel rechte wegen 
en vestig op hem je hoop. 

 

Voorwaar,  
 

1 Samuël 4, vers 21  Zij noemde de jongen Ikabod en zeide: weg 
is de eer uit Israël… tot zover. 

 

1 Koningen 15, vers 15  Hij bracht de heilige gaven van zijn 
vader en zijn eigen heilige gaven in het huis des Heren: zilver, goud 

en allerlei voorwerpen. 

Voorwaar, deze boodschap is profetisch! 
Voorwaar, o wee, Israël! Men zal heilige kostbaarheden vernietigen 

en wegroven. Voorwaar,  
 

Jeremia 8, vers 8  Hoe durft gij zeggen: Wij zijn wijs en de wet 

des Heren is bij ons? Voorwaar, zie, bedrieglijk heeft de leugenpen 
der schrijvers die vervaardigd! 

 
Voorwaar, aanbid Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. 

Hij wil u zegenen. Maar als u niet luistert, 

 
Jeremia 51, vers 6  Vlucht uit Babel, laat ieder zijn leven redden; 

komt niet om in zijn ongerechtigheid, want dit is de tijd der wrake 

voor de Here, het verdiende loon betaalt Hij hem. 
 

Klaagliederen 1, vers 16  Daarom moet ik wenen, mijn oog, mijn 
oog vliet van water, want verre van mij is de trooster die mijn ziel 
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verkwikken zou; mijn zonen zijn verbijsterd – zo machtig is de 
vijand! 

 

Voorwaar, zo spreekt de Heer Yeshua HaMashiach, Jezus 
Christus van Nazareth: 

Aanbid Mij! Voorwaar, duizenden briefjes worden achtergelaten in 
de Klaagmuur met gebeden. En dan wordt het briefje opgegeten 

door ongedierte, of uit de voegen geschraapt en begraven. 

Voorwaar, op het moment, dat gij het schrijft, heb Ik, Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus, alles al ontvangen! Voorwaar, gij zit zó 

vast aan rituelen en symbolen; overdenk dit. 
 

Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld 

gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een 
ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde.  

 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en 

verdween. 

 
SHALOM 

 
 

 

Mijn liefde voor hem is zo... diep! 
 

Boodschap Gods: Voorwaar, mijn naam is Rafaël en ben een bode 

engel Gods. Voorwaar, ik vertel u een verhaal in beeldspraak. 
Voorwaar, het hart dat liefheeft, uit God, blijft eeuwig jong! 

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 12 februari 2015 bracht een engel des 

Heren, een bode engel Gods, woord voor woord de volgende 

boodschap over, in de naam van Jezus Christus, Yeshua 
HaMashiach, aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen, die sinds 
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2012 alle boodschappen Gods – goede, of minder prettige 
boodschappen om te horen - in opdracht van de almachtige God 

zelf, opschrijft en doorgeeft aan de wereld. Ik begin nu met de 

boodschap. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus.  

 

Voorwaar, mijn naam is Rafaël en ben een bode engel Gods.  
 

Voorwaar, ik vertel u een verhaal in beeldspraak…  
Mijn liefde voor hem is zo diep! Vervuld van tederheid liep hij naar 

mij toe. Hij stroomde zó mijn leven binnen. Door hem zie ik telkens 

zijn diepe doordringende, lieflijke ogen, die mij volledig hebben 
gewonnen! Ik heb het beste lief, dat op de wereld is. Zijn glimlach, 

verbintenis, liefde en openheid vormen samen één sleutel tot mijn 
hart! Deze kracht is het allersterkste wat op aarde is, en heeft ons 

voor eeuwig verbonden. 

 
Hooglied 8, vers 7  Vele wateren kunnen de liefde niet blussen en 

rivieren spoelen haar niet weg. Tot zover. 

Hooglied 2, vers 11 tot en met 13  Want zie, de winter is voorbij, 
de regen is over, verdwenen. De bloemen vertonen zich op het 

veld, de zangtijd is aangebroken, en ’t gekir van de tortel wordt 
gehoord in ons land. De vijgeboom laat zijn vroege vrucht zwellen, 

en de wijnstokken in bloei geven geur. Sta op, kom, mijn liefste, 

mijn schone, kom! 
 

Voorwaar, het hart dat liefheeft, uit God, blijft eeuwig jong! 
Voorwaar, hoewel de God van Abraham, Izaäk en Jakob hen 

samenbracht, deze zielemaatjes, en hoewel zij elkaar slechts 

kortstondig nog maar kenden, gaf God een geluidloze ontploffing in 
hun binnenste.  

Zij hebben elkaar lief in alle diepte, wijdte en hoogte, die een ziel 

bereiken kan! 
 

Lees voor: Spreuken 24, vers 32  Toen ik dit aanschouwde, nam 
ik het ter harte, toen ik het zag, trok ik een les daaruit. 
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En vers 14  Erken, dat de wijsheid zó is voor uw ziel. Als gij haar 
gevonden hebt, dan is er toekomst en uw verwachting wordt niet 

afgesneden. 

 
Romeinen 8, vers 37 tot en met 39  Maar in dit alles zijn wij 

meer dan overwinnaars door Hem, die ons heeft liefgehad. Want ik 
ben verzekerd, dat noch dood noch leven, noch engelen noch 

machten, noch heden noch toekomst, noch krachten, noch hoogte 

noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van 
de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Here. 

 
Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, 

dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die 

in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.  
 

Spreuken 3, vers 5  Vertrouw op de Here met uw ganse hart en 
steun op uw eigen inzicht niet. 

 

De bode engel Gods sprak verder: Voorwaar, ik ga nu, Ruacha, 
Yeshu, Shalom! en verdween. 

 

 
 

Hij beschermt de weg Zijner gunstgenoten! 
 
Boodschap Gods: Hij bewaart hulp voor de oprechten, Hij is een 

Schild voor wie onberispelijk wandelen, terwijl Hij waakt over de 
paden van het recht en de weg Zijner gunstgenoten beschermt!  

Spreuken 2:7-8 

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Ik ben profeet Benjamin Cousijnsen. Op 

donderdag 12 februari 2015 ontving ik de volgende boodschap van 
een bode engel Gods, die ik graag met u wil delen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. 
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Voorwaar, 

 

Johannes 3, vers 33 en vers 34  Wie zijn getuigenis aanvaardt, 
heeft bezegeld, dat God waarachtig is. Want Hij, die God gezonden 

heeft, die spreekt de woorden Gods, want Hij geeft de Geest niet 
met mate.  

 

Voorwaar, mijn naam is Lovesadai en ben een bode engel Gods. 
 

Kadosh, heilig is El Elohím, Adonai, Yeshua HaMashiach, 
Jezus Christus! 

Voorwaar,  

 
Psalm 136, vers 26  Looft de God des hemels, want zijn 

goedertierenheid is tot in eeuwigheid. 
 

Voorwaar, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, leeft. 

 
Spreuken 2, vers 7 en 8  Hij bewaart hulp voor de oprechten, Hij 

is een schild voor wie onberispelijk wandelen, terwijl Hij waakt over 

de paden van het recht en de weg zijner gunstgenoten beschermt. 
Spreuken 4, vers 25  Laten uw ogen voorwaarts blikken en uw 

oogopslag rechtuit zijn. 
 

Voorwaar, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, leeft! 

 
Prediker 9, vers 8  Laten uw klederen te allen tijde wit zijn en olie 

ontbreke niet op uw hoofd. 
 

Voorwaar, gij die luistert, Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus, heeft uw hart en uw strijd telkens weer, keer op 
keer, gezien. 

Het is zo zwaar voor u, en Hij zag uw tranen. Maar weet dit:  

 
Psalm 126, vers 5  Wie met tranen zaaien, zullen met gejuich 

maaien. 
 

Voorwaar, vertrouw op Hem. 
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Zie, Hij maakt alles nieuw! 
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 

 
 

Hoor Israël, de Here is onze God, de Here is één!  
 
Boodschap Gods: Hoor Israël, de Here is onze God, de Here is één! 

Yeshua HaMasiach, Jezus Christus, onderricht u vandaag. Hij 
benadrukt onder andere, dat Zijn Vader groter is dan Hij is. Doch 

Yeshua HaMasiach, Jezus Christus van Nazareth, is zeer machtig en 

doet niet af van Zijn kracht! 
 

 
Volledige weergave: 

 

Hartelijk welkom! Op 14 februari 2015 bracht een engel des Heren, 
een bode engel van God, woord voor woord de volgende boodschap 

over aan profeet Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u. Baruch Hashem Adonai, Yeshua HaMashiach, 

Jezus Christus. Gezegend zij de naam van de Heer Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, kadosh, heilig, Baruch haba 

b’Shem Adonai. Gezegend is Hij, die komt, Yeshua HaMashiach, 

Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Hoséa en ben een bode 
engel Gods. Baruch Hu shem Adonai! Machtig is de naam Adonai, El 

Elohím, Jahweh! 
 

Yochanan Aleph, 1 Johannes 5, vers 1 tot en met 12  Een 

ieder, die gelooft, dat Jezus de Christus is, is uit God geboren; en 
ieder, die Hèm liefheeft, die deed geboren worden, heeft ook 

degene lief, die uit Hem geboren is. Hieraan onderkennen wij, dat 
wij de kinderen Gods liefhebben, wanneer wij God liefhebben en 

zijn geboden doen. Want dit is de liefde Gods, dat wij zijn geboden 

bewaren. En zijn geboden zijn niet zwaar, want al wat uit God 
geboren is, overwint de wereld; en dit is de overwinning, die de 

wereld overwonnen heeft: ons geloof. Wie is het, die de wereld 

overwint, dan wie gelooft, dat Jezus de Zoon van God is? Dit is Hij, 
die gekomen is door water en bloed, Jezus Christus, niet slechts 
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met water, maar met het water en met het bloed. En de Geest is 
het, die getuigt, omdat de Geest de waarheid is. Want drie zijn er, 

die getuigen in de hemel: de Vader, het Woord, en de heilige 

Geest; en deze drie zijn één. En drie zijn er, die getuigen op de 
aarde: de Geest en het water en het bloed, en de drie zijn tot één. 

Indien wij het getuigenis der mensen aannemen, het getuigenis van 
God is meerder, want dit is het getuigenis van God, dat Hij van zijn 

Zoon getuigd heeft. Wie in de Zoon van God gelooft, heeft het 

getuigenis in zich; wie God niet gelooft, heeft Hem tot een 
leugenaar gemaakt, omdat hij niet geloofd heeft in het getuigenis, 

dat God getuigd heeft van zijn Zoon. En dit is het getuigenis: God 
heeft ons eeuwig leven gegeven en dit leven is in zijn Zoon. Wie de 

Zoon heeft, heeft het leven; wie de Zoon van God niet heeft, heeft 

het leven niet. 
 

Voorwaar, weet gij nog wat gij las? 
Ga eens een paar stapjes terug. Soms is dit goed, om ook even een 

paar stapjes terug te doen en uw leven te overdenken. Let op!  

 
1 Johannes 5, vers 7  Want drie zijn er, die getuigen in de hemel: 

de Vader, het Woord, en “de Ruach HaKodesh”, de heilige Geest; 

en deze drie zijn één. 
 

De heilige Schrift zegt zeer duidelijk: 
In de hemel: één Vader, één Zoon en één Geest. Hier wordt niet 

gesproken over drie-eenheid. Voorwaar,  

 
Deuteronomium 6, vers 4  Hoor, Israël: de Here is onze God; de 

Here is één! 
 

Voorwaar,  

 
Yochanan, Johannes 14, vers 8 tot en met 11  Filippus zeide 

tot Hem: Here, toon ons de Vader en het is ons genoeg. Jezus zeide 

tot hem: Ben Ik zolang bij u, Filippus, en kent gij Mij niet? Wie Mij 
gezien heeft, heeft de Vader gezien; hoe zegt gij dan: Toon ons de 

Vader? Gelooft gij niet, dat Ik in de Vader ben en de Vader in Mij 
is? De woorden, die Ik tot u spreek, zeg Ik uit Mijzelf niet; maar de 

Vader, die in Mij blijft, doet zijn werken. Gelooft Mij, dat Ik in de 
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Vader ben en de Vader in Mij is: of anders, gelooft om de werken 
zelf. 

 

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, vertelt u duidelijk dat 
Zijn Vader groter is dan Hij is! 

 
Yochanan, Johannes 14, vers 28  Gij hebt gehoord, dat Ik tot u 

gezegd heb: Ik ga heen en kom tot u. Indien gij Mij liefhadt, zoudt 

gij u verblijd hebben, omdat Ik tot de Vader ga, want de Vader is 
meer dan Ik. 

 
Voorwaar, daar zegt Hij ook weer: Want de Vader is meer 

dan Ik.  

Voorwaar, toch zegt Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, u duidelijk 
het volgende: 

 
Yochanan, Johannes 14, vers 6  Jezus zeide tot hem: Ik ben de 

weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan 

door Mij. 
 

Voorwaar, dit is een voorbeeld… 

Denk aan een telefoon. Gij zijt niet een eenheid met uw telefoon, 
maar toch belt men u om dingen door te geven. Zo bent u 

verbonden met de andere kant! Yeshua HaMashiach, Jezus 
Christus, is ook verbonden met de Vader. Yeshua HaMashiach, 

Jezus Christus van Nazareth, doet niet af van Zijn kracht, en is zeer 

machtig!  
 

Yochanan, Johannes 21, vers 25  Er zijn echter nog vele andere 
dingen, die Jezus gedaan heeft; indien deze één voor één 

beschreven werden, dan zou, naar ik meen, de wereld zelf de 

boeken, die geschreven werden, niet kunnen bevatten. 
 

Yochanan 3, vers 16 tot en met 19  Want alzo lief heeft God de 

wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 
een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
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niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 
naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het 

licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever 

gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos.  
En vers 33 tot en met 35  Wie zijn getuigenis aanvaardt, heeft 

bezegeld, dat God waarachtig is. Want Hij, die God gezonden heeft, 
die spreekt de woorden Gods, want Hij geeft de Geest niet met 

mate. De Vader heeft de Zoon lief en heeft Hem alles in handen 

gegeven. 
 

Voorwaar, kadosh, heilig is Yeshua HaMashiach, Jezus 
Christus, de opgestane Heer! 

Hij is de Almachtige, de Waarachtige, die is en was en komen zal! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 
verdween. 

 
 

 

Keer terug naar Israël, volk van God, Yeshua 

HaMasiach, Jezus Christus, heeft gesproken!  
 

16-02-2015  Boodschap Gods: Op 11 november 2013 waarschuwde 
profeet Benjamin Cousijnsen de wereld reeds in opdracht van de 

Here God, en riep Gods volk op om terug te keren naar Israël! De 

haat en het geweld tegen de Joden en Christenen zijn nu reeds 
erger dan in de Tweede Wereldoorlog! Hoor wat de reden is van de 

extreme toename van het wereldwijde geweld in deze profetische 

boodschap, die 100% namens de almachtige God, de God van 
Abraham, Izaäk en Jakob, via een bode engel Gods aan 

eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen is overgeleverd.  
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, welkom! Deze profetische boodschap Gods werd op 16 
februari 2015 door een engel des Heren, een bode engel van God, 

woord voor woord overgebracht aan eindtijdprofeet in de laatste 

dagen, Benjamin Cousijnsen. 
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Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus.  

 

Voorwaar, op 11 november 2013 zei profeet Benjamin 
Cousijnsen reeds al: 

“Hoor de stem, die roept in opdracht van uw Rabboeni, Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus: Kom volk van God, keer terug!” 

Voorwaar, zelfs in 2015 waarschuwde profeet Benjamin Cousijnsen 

u. Voorwaar, mijn naam is Serrieta en ben een bode engel Gods.  
 

Voorwaar, zelfs premier Benjamin Netanyahu zegt tegen de 
Joden, dat ze moeten emigreren en dat ze naar Israël terug 

moeten keren! 

Voorwaar, ook profeet Benjamin Cousijnsen had u gewaarschuwd, 
dat de aanslagen zullen toenemen in Europa. Voorwaar, de totale 

overname is in volle gang! En satan heeft zijn demonen de 
opdracht gegeven, om het volk van God, zowel de Joden als de 

Christenen, wereldwijd te doden. Voorwaar, men zal vele Joodse 

begraafplaatsen en herinneringen en synagogen vernielen!  
 

Voorwaar, de haat en het geweld tegen de Joden en 

Christenen zijn nu reeds erger dan in de Tweede 
Wereldoorlog!  

Voorwaar, de reden ervan is dat alles toeneemt, en dat satan weet 
dat zijn laatste dagen geteld zijn en dat vele kinderen Gods zullen 

verdwijnen. 

 
Mattheüs 7, vers 13 en 14  Gaat in door de enge poort, want 

wijd is de poort en breed de weg, die tot het verderf leidt, en velen 
zijn er, die daardoor ingaan; want eng is de poort, en smal de weg, 

die ten leven leidt, en weinigen zijn er, die hem vinden. 

En vers 21  Niet een ieder, die tot Mij zegt: Here, Here, zal het 
Koninkrijk der hemelen binnengaan, maar wie doet de wil mijns 

Vaders, die in de hemelen is 

 
Voorwaar, keer terug naar Israël, volk van God! 

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, heeft gesproken.  
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Lukas 21, vers 26 tot en met 36  Terwijl de mensen bezwijmen 
van vrees en angst voor de dingen, die over de wereld komen. 

Want de machten der hemelen zullen wankelen. En dan zullen zij de 

Zoon des mensen zien komen op een wolk, met grote macht en 
heerlijkheid. Wanneer deze dingen beginnen te geschieden, richt u 

op en heft uw hoofden omhoog, want uw verlossing genaakt. En Hij 
sprak een gelijkenis tot hen: Let op de vijgeboom en op al de 

bomen. Zodra zij uitlopen, weet gij uit uzelf, omdat gij het ziet, dat 

de zomer reeds nabij is. Zo moet ook gij, wanneer gij dit ziet 
geschieden, weten, dat het Koninkrijk Gods nabij is. Voorwaar, Ik 

zeg u, dit geslacht zal geenszins voorbijgaan, voordat alles 
geschiedt. De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar mijn 

woorden zullen geenszins voorbijgaan. Ziet toe op uzelf, dat uw 

hart nimmer bezwaard worde door roes en dronkenschap en zorgen 
voor levensonderhoud, en die dag niet plotseling over u kome, als 

een strik. Want hij zal komen over allen, die gezeten zijn op het 
oppervlak der ganse aarde. Waakt te allen tijde, biddende, dat gij 

in staat moogt wezen te ontkomen aan alles wat geschieden zal, en 

gesteld te worden voor het aangezicht van de Zoon des mensen. 
 

Voorwaar, ondanks de vele wonderen, was het volk Gods 

ongehoorzaam en ontrouw aan God, waardoor men lang 
door de woestijn moest lopen. 

Voorwaar, kom uit de woestijn en keer terug naar Israël; daar zijt 
gij veiliger! 

 

Lukas 6, vers 22 en 23  Zalig zijt gij, wanneer u de mensen haten 
en wanneer zij u uitstoten, en smaden en uw naam als slecht 

verwerpen ter wille van de Zoon des mensen. Verblijdt u te dien 
dage en springt op van vreugde, want, zie, uw loon is groot in de 

hemel; immers, op dezelfde wijze hebben hun vaderen met de 

profeten gehandeld. 
Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, 

dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die 

in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.  
 

Laat Zijn Shalom met u zijn! 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 

verdween. 
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Als zonneschijn voor je ziel! 
 

Boodschap Gods: Sommige eigenschappen van God zijn te 

wonderbaarlijk om te begrijpen. Al blijven ze onbeantwoord voor 
jouw verstand, laat ze als zonneschijn zijn voor je ziel! 

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 16 februari 2015 bracht een bode 

engel Gods de volgende boodschap over aan eindtijdprofeet 
Benjamin Cousijnsen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van uw Rabboeni, 
Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, 

Mijn naam is Lovesadai en ben een bode engel Gods.  
 

Voorwaar, zeg: “Dit is mijn boodschap!” en luistert nu 

aandachtig. 
Door ervaringen, leerde de God van Abraham, Izaäk en Jakob jou, 

dat een dal heel erg diep kan wezen. Maar weet dit: met liefde 

komt Hij nog dieper, en Zijn eeuwige helpende armen zijn nimmer 
te kort! Voorwaar, door soms heel even achterom te kijken, begrijp 

je iets meer van het leven. Maar door vooruit te kijken met Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus, begrijp je véél meer van het leven. Jij 

bent niet kostbaar, omdat God van je houdt. God houdt van jou, 

omdat Hij jou kostbaar vindt! 
 

Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld 
gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een 

ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde.  

 
Voorwaar, dit is jouw boodschap! 
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Het hoogste geschenk van het leven is de overtuiging dat je geliefd 
wordt door Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. 

 

Mattheüs 11, vers 28 tot en met 30  Komt tot Mij, allen, die 
vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven; neemt mijn juk op u 

en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en 
gij zult rust vinden voor uw zielen; want mijn juk is zacht en mijn 

last is licht. 

 
Voorwaar, uit alles wat je gezien hebt, heb je geleerd om op 

Hem te vertrouwen. 
Ook moet dit zo zijn voor alles, wat je nog niet hebt gezien! Wees 

ook niet verdrietig als je dromen niet altijd uitkomen. Voorwaar, 

wees dankbaar dat je nachtmerries niet uitkomen. Dank Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus, daarvoor! Voorwaar, zie jezelf eens in 

de spiegel. God heeft de mens geschapen voor de eeuwigheid, ook 
jou, als afspiegeling van Zijn wezen. Sommige eigenschappen van 

God zijn te wonderbaarlijk, om ze te begrijpen. Al blijven ze 

onbeantwoord voor jouw verstand, laat ze als zonneschijn zijn voor 
je ziel. Ben je leeg van binnen, bekeer je dan tot God en stel je 

vertrouwen op Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, zodat Hij jouw 

leegte kan opvullen. 
 

Zeg mij na: “Mijn verleden kan mij niet scheiden van Zijn 
liefde voor mij!” 

 

Psalm 116, vers 6  De Here bewaart de eenvoudigen; ik was 
verzwakt, maar Hij heeft mij verlost. 

En vers 9  Ik zal wandelen voor het aangezicht des Heren in de 
landen der levenden. 

 

Voorwaar, jouw grootste overwinning is niet, dat je nooit zal 
vallen. 

Maar dat je met de hulp van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, na 

elke val weer zult oprijzen! Voorwaar, wie Hem verwerpt, of profeet 
Benjamin Cousijnsen, verwerpt zichzelf. 

 
Openbaring 22, vers 6  En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn 

getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der 
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profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen 
hetgeen weldra geschieden moet. 

 

Voorwaar, steun Gods ware eindtijdprofeet en de bediening, 
onder de leiding van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, de 

Kapitein die alles leidt en bestuurt! 
 

Openbaring 22, vers 13  Ik ben de alfa en de omega, de eerste 

en de laatste, het begin en het einde. 
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en 
verdween. 

 

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen 

 

 

 

Dit is het begin! 
 

Openbarende boodschap Gods: Voorwaar, zoals David de reus 

versloeg, zo zullen velen van Boko Haram omkomen en regelrecht 
in de hel geworpen worden! Velen zijn reeds geslagen door Gods 

hand en omgekomen. Dit is het begin! 
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 17 februari 2015 bracht een bode 
engel Gods deze mededelende boodschap Gods aan eindtijdprofeet 

Benjamin Cousijnsen over. 

 
Shalom, profeet Benjamin! Word wakker, sprak de bode engel 

Gods. Benjamin, Benjamin! 

Benjamin antwoordde: “Ik hoor u wel. Ehh, ik moet even bijkomen; 
ik sliep zo vast!” 

De engel antwoordde: Voorwaar, en had ik u berehap gezegd, dan 
was u vast meteen opgesprongen! 
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Benjamin antwoordde: “Trouwens, wie bent u? Daar stond ik reeds 
al op te wachten”, zei Benjamin. 

U kent mij wel, sprak de bode engel Gods. Ik begroet u in de 

wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus.  
 

Voorwaar, op 10 oktober was ik ook bij u; het was 2012.  
Benjamin zei: “Maar er komen zo vele engelen! Ik herinner mij uw 

naam maar niet”. 

Mijn naam is Raiosa en ben een bode engel Gods. Het is een 
voorrecht om u te ontmoeten. Wie zou u niet willen ontmoeten, als 

men weet dat u Gods eenvoudige, geliefde eindtijdprofeet bent?  
In de hemel zijt u zeer geliefd, omdat men u kent en de waarheid 

kent. En u spreekt de volle waarheid uit God, goed nieuws en slecht 

nieuws!  
 

Voorwaar, vanwege de verborgen zonden en afgoden in 
sommige kerken, vindt men u een valse profeet, en maken 

zelfs een studie over u, om hun zielen in te palmen met 

leugens.  
Het is bekend wat hun loon zal zijn. Voorwaar, profeet Benjamin, 

wat doet dit met u? 

Benjamin antwoordde: “Ik geef door, wat God opdraagt. God vrees 
ik, verder niemand! Ik ben liever geliefd in de hemel dan op aarde. 

Ik weet wie ik dien: Yeshua HaMashiach, Jezus Christus van 
Nazareth!” 

De bode engel Gods zei: Voorwaar, wie u zegent, worde gezegend. 

Benjamin zei: “Ik heb een vraagje, ga ik nog met u mee?” 
De bode engel Gods sprak: Dit is de boodschap, Benjamin.  

 
Voorwaar, op 19 januari 2015 maakte de Here u bekend, dat 

Boko Haram door Gods hand een zware klap zou worden 

toegebracht. 
Voorwaar, zoals David de reus versloeg, zo zullen velen van Boko 

Haram omkomen en regelrecht in de hel geworpen worden! Velen 

zijn reeds geslagen door Gods hand en omgekomen. Dit is het 
begin! 
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Openbaring 19, vers 11  En ik zag de hemel geopend, en zie, een 
wit paard; en Hij, die daarop zat, wordt genoemd Getrouw en 

Waarachtig, en Hij velt vonnis en voert oorlog in gerechtigheid. 

 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 

verdween. 
 

 

 

Geloof doet wonderen! 
 

Boodschap Gods: Ester was uitgekozen door de levende God, en 
was zeer moedig! Geloof doet wonderen, en door haar geloof werd 

het Joodse volk gered! 
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 17 februari 2015 bracht een bode 
engel Gods, in opdracht van de almachtige God, de God van 

Abraham, Izaäk en Jakob, de volgende boodschap over aan profeet 

Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, ik ben de bode engel Gods. 
Mijn naam is Beachim. 

 
Ester 4, vers 16  Ga heen, vergader al de Joden die zich in Susan 

bevinden, en vast om mijnentwil: eet noch drinkt drie dagen, zo 

min des nachts als des daags. Ook ik en mijn dienaressen zullen op 
dezelfde wijze vasten en dan zal ik tot de koning gaan ondanks het 

verbod; kom ik om, dan kom ik om. 
 

Voorwaar, Ester liet zich gebruiken door de God van 

Abraham, Izaäk en Jakob! 
 

Psalm 118, vers 5 en 6  Uit de benauwdheid heb ik tot de Here 

geroepen, de Here heeft mij geantwoord en mij in de ruimte 
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gesteld. De Here is met mij, ik zal niet vrezen; wat zou een mens 
mij doen? 

En vers 8  Het is beter bij de Here te schuilen dan op mensen te 

vertrouwen. 
 

Voorwaar, Ester was uitgekozen door de levende God, en 
was zeer moedig. 

Geloof doet wonderen. En door haar geloof werd het Joodse volk 

gered! 
 

Psalm 20, vers 4 tot en met 6  Hij gedenke al uw offers, en uw 
brandoffer achte Hij welgevallig. Hij geve u naar uw hart, en doe al 

uw plannen in vervulling gaan. Wij willen juichen over uw 

overwinning, en in de naam van onze God de vaandels opsteken; 
de Here vervulle al uw begeerten. 

 
Voorwaar, men wou de Joden uitroeien. 

En daarom ging Ester vasten en riep de Joden op om mee te 

vasten. 
 

Ester 5, vers 2 tot en met 3  Toen de koning koningin Ester in de 

voorhof zag staan, won zij zijn genegenheid en de koning reikte 
Ester de gouden scepter toe, die hij in zijn hand had; Ester kwam 

daarop nader en raakte de spits van de scepter aan. Daarop zeide 
de koning tot haar: Wat hebt gij, koningin Ester, en wat is uw 

wens? Al was het de helft van het koninkrijk – het zal u gegeven 

worden. 
Ester 7, vers 3 tot en met 6  Toen antwoordde koningin Ester: 

Indien ik uw genegenheid gewonnen heb, o koning, en indien het 
de koning behaagt, dan worde mij het leven geschonken op mijn 

verzoek, en mijn volk op mijn wens, want wij zijn verkocht, ik en 

mijn volk, om ons te verdelgen, te doden en uit te roeien. Indien 
wij nog als slaven en slavinnen verkocht waren, ik zou gezwegen 

hebben, maar deze ramp zal onder de verliezen des konings zijn 

weerga niet hebben. Toen sprak koning Ahasveros en zeide tot 
koningin Ester: Wie is hij en waar is hij, wiens hart er vol van is om 

zo iets te doen? En Ester zeide: Een verdrukker, een vijand, 
Haman, die booswicht daar. Toen verschrok Haman vanwege het 

gelaat des konings en der koningin.   
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Voorwaar, Haman, de Jodenhater, werd op een paal 

gespietst, en het Joodse volk gespaard! 

Voorwaar, men gedenkt deze dag nog steeds: de bevrijding van 
Gods volk, feest van Purim. Voorwaar, sommigen gedenken de 

Joodse Bijbelse gebeurtenissen van toen, in hun Joodse kerk, bijna 
gelijkvormig aan het Carnaval! Voorwaar, zo spreekt uw Rabboeni: 

 

Romeinen 12, vers 2  En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, 
maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat 

gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige 
en volkomene. 

 

Voorwaar, kadosh, heilig is Yeshua HaMashiach, Jezus 
Christus van Nazareth! 

Bekeer u! Gedenk, maar spot niet! Onderzoek u eens heel goed.  
 

Ester redde het volk; red nu uzelf! 

Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld 
gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een 

ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde.  
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 

verdween. 
 

 
 

 

 

Zijn liefde bedekt alles en verplettert alle 

zonden!  
 

Boodschap Gods: Het offer wat Hij u bracht, wast u schoon van al 
uw zonden. Laten wij knielen en Hem, Yeshua HaMasiach, Jezus 

Christus, aanbidden! 
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Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! De volgende boodschap werd woord voor 

woord overgeleverd aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen op 18 
februari 2015. 

 

Shalom, wees gegroet! Kadosh, heilig is Yeshua HaMashiach, Jezus 
Christus. Voorwaar, mijn naam is Hetrick.  

 
Het offer was Yeshua HaMashiach, Jezus Christus van 

Nazareth.  

Hij was afgedaald om een mens te zijn, en had genade en 
erbarmen voor de mens! 

 
Psalm 51, vers 3 tot en met 6  Wees mij genadig, o God, naar 

uw goedertierenheid, delg mijn overtredingen uit naar uw grote 

barmhartigheid; was mij geheel van mijn ongerechtigheid, reinig 
mij van mijn zonde. Want ik ken mijn overtredingen, mijn zonde 

staat bestendig vóór mij. Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, en 

gedaan wat kwaad is in uw ogen, opdat Gij rechtvaardig blijkt in uw 
uitspraak, zuiver in uw gericht. 

En vers 12 en 13  Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in 
mijn binnenste een vaste geest; verwerp mij niet van uw 

aangezicht, en neem uw heilige Geest niet van mij. 

En vers 16 en 17  Red mij van bloedschuld, o God, God mijns heils, 
laat mijn tong over uw gerechtigheid jubelen; Here, open mijn 

lippen, opdat mijn mond uw lof verkondige. 
 

Voorwaar, Hij droeg uw straf in uw plaats, en kwam om u te 

reinigen van alle zonden! 
Hij wil u boven alles uittillen en u dragen en leiden. Hij wil samen 

met u alle strijd bestrijden en het in bedwang houden en u 

beschermen! Het offer wat Hij bracht, wast u schoon van al uw 
zonden. Laten wij knielen en Hem, Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus, aanbidden! Hij wil u bemoedigen en Hij is er om u te 
troosten. Wanneer u verdrietig bent, zal Hij al uw tranen drogen. 
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Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, zegent en beschermt u, en 
schenkt u Zijn glimlach!  

 

Psalm 118, vers 24  Dit is de dag die de Here gemaakt heeft; 
laten wij juichen en ons daarover verheugen. 

En vers 29  Looft de Here, want Hij is goed, ja, zijn 
goedertierenheid is tot in eeuwigheid.  

Psalm 119, vers 32  Ik zal de weg uwer geboden lopen, want Gij 

verruimt mij het hart. 
En vers 52  Als ik denk aan uw verordeningen van ouds, o Here, 

dan ben ik getroost. 
 

Voorwaar, Zijn liefde bedekt alles en verplettert alle zonden! 

Hij is uw Overwinnaar; vertrouw op Hem. 
 

Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld 
gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een 

ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde.  

 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 
 

 

De valse profeet David Owuor kan de naam van 

Jezus Christus, Yeshua HaMasiach, niet noemen! 
 

Openbarende en waarschuwende boodschap Gods: De valse profeet 
David Owuor heeft de Maitreya geest in zich en krijgt de naam van 

Yeshua HaMasiach, Jezus Christus, niet op de tong. Zijn heer is de 

heer van de duisternis!  
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, welkom! Op 18 februari 2015 bracht een engel des Heren, 
een bode engel van God, woord voor woord, in opdracht van de 
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almachtige God, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, de volgende 
boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 

 

Shalom! Ik begroet u. Voorwaar, kadosh, kadosh, heilig, heilig is 
Adonai, El Elohím, Jahweh, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus! 

Voorwaar, ik ben de bode engel Donder en geeft u het volgende 
door, Gods geliefde ware eindtijdprofeet, Benjamin Cousijnsen. 

 

Ik openbaar u: 
De valse profeet David Owuor zegt: “De Heer zegt tegen mij, wat er 

zal gebeuren”.  Voorwaar, wederom spreekt Owuor de Radio toe 
met: “De Heer zegt dit, en dat!” voorwaar, ik Donder zeg u: 

Nimmer zei David Owuor: “Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, gaf 

mij het volgende door”. Weet gij nog waarom? 
Omdat hij de Maitreya geest in zich heeft, en niet de naam van 

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, op zijn tong krijgt! Luister ook 
naar de boodschap: ‘Profetische openbaring: De misleidende 

Maitreya geest!’ via de zoekmachine 

EvangelicalEndtimemachine.com 
 

Voorwaar, zijn adonai en heer is niet Yeshua HaMashiach, 

Jezus Christus! 
En de naam van David Owuor staat ook niet beschreven in het boek 

des levens! Voorwaar, 
 

Openbaring 20, vers 15  En wanneer iemand niet bevonden werd 

geschreven te zijn in het boek des levens, werd hij geworpen in de 
poel des vuurs. 

 
Voorwaar, zijn heer is de heer van de duisternis! 

 

Openbaring 19, vers 20  En het beest werd gegrepen en met 
hem “David Owuor”, de valse profeet, die de tekenen voor zijn 

ogen gedaan had… tot zover. 

 
Voorwaar, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, is de enige 

Weg en de Waarheid en het Leven! 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en 

verdween. 
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Laat de wind waaien om te zaaien zoals God het 
wil! 
 
Boodschap Gods: onder andere, ♡De kerk Ruach, ♡Uitnodiging om 

op onderzoek uit te gaan op de website, ♡Vele levens zijn reeds 

veranderd; Gods Geest waait! 
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Mijn naam is Marta, en ik ga u de 

boodschap van 19 februari 2015 voorlezen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Winfrey. Ik 

ben de bode engel Gods.  

 
Voorwaar, geliefden des Heren,  

Kadosh, heilig is de God van al wat leeft, de God van Abraham, 
Izaäk en Jakob en van u! 

 

Voorwaar, de kerk Ruach is niet gebouwd op zand, maar op 
de beste Fundering, waar je op kunt vertrouwen. 

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, is de Bouwer en de vaste Rots 

en Fundering! Voorwaar, klik op Ruach, en zie, dit is de kerk Ruach. 
En zie, waar Gods Koninkrijk zich op verheugd heeft. Er is vreugde, 

hemelse vreugde! Voorwaar, kadosh is Adonai, El Elohím, Jahweh, 
Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Alle glorie en dank komen hem 

toe, die machtig door de Evangelical Endtime Machine bediening 

heen werkt en Zijn ware geliefde eindtijdprofeet, die alles 
doorgeeft, Benjamin Cousijnsen. Laat de wind waaien om te zaaien, 

zoals God het wil! 
 

Voorwaar, ook de Huiskringen van de Evangelical Endtime 

Machine zijn aan het groeien, en velen worden gezegend! 
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Ook enkele werkers van de laatste dagen keren spoedig terug naar 
Suriname. Daar hoort u de volgende keer meer over. Voorwaar, 

probeer eens om op Livestream te klikken, of op EINDTIJDNIEUWS 

DUTCH, of op één van de Radiozenders op de Homepagina. Ga op 
onderzoek uit en luister naar de boodschappen Gods!  

 
Vele levens zijn reeds veranderd. 

Gods geest waait! Deel deze website en verspreid het, want 

iedereen moet weten, dat Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, leeft. 
Halleluja! Voorwaar, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, is ook alle 

werkers dankbaar voor hun trouwheid, en de buitenstaanders voor 
hun gebed en steun! 

 

Voorwaar, wees een familie van de Evangelical Endtime 
Machine, en laat gerust iets van u horen.  

Deel uw getuigenis of ervaring met de 
EvangelicalEndtimemachine.com! Ook bemoedigingen zijn altijd 

welkom. Luister elke donderdag naar de Endtimemachine Live. 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 
verdween. 

 

 
 

Profeet Benjamin heeft voor u gepleit! 
 
Boodschap Gods: In de nacht werd profeet Benjamin Cousijnsen 

opgehaald door Donder, een engel van de almachtige God, de God 
van Abraham, Izaäk en Jakob, en werd hij naar de troon van God 

gebracht, met een verzoek! 

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op donderdag 19 februari 2015 kreeg ik 

de volgende boodschap van een bode engel Gods, die ik graag met 
u wil delen. 

 

Shalom, Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus!  
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Voorwaar, hoe eigenwijs kan men zijn? 

  

Jona 1, vers 2  Maak u op, ga naar Nineve, de grote stad, en 
predik tegen haar... tot zover.   

  
Voorwaar, ik ben de bode engel Donder.  

 

Wil de goede Jona nu opstaan?  
Want er zijn zovele Jona's die wegvluchten! Voorwaar, wat houdt u 

vast om te gaan naar een ander land, als de almachtige God 
spreekt?  

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, zou u dit zeggen: 

  
Johannes 21, vers 15  Toen zij dan de maaltijd gehouden 

hadden, zeide Jezus, “Yeshua”, tot Simon Petrus: Simon, zoon van 
Johannes, hebt gij Mij waarlijk lief, meer dan dezen? Tot zover.  

  

Voorwaar, sommigen willen alles wel doen voor de Heer:  
zingen, bidden met anderen, giften geven, prediken en zelfs vuur 

uit de hemel laten komen! Ik, Donder, zou er een opdonder 

achteraan moeten geven! Voorwaar, als God spreekt, heb dan ook 
het vertrouwen in Hem, en vertrek! Doe wat Hij u opdraagt, al zegt 

Hij: Verkoop alles! Sommige Jona's zijn gehecht aan hun huis en 
inboedel en speelgoed en familie, alles wat maar zó weer vergaat! 

 

In de nacht werd profeet Benjamin Cousijnsen opgehaald 
door mij, Donder, en werd hij naar de troon van God 

gebracht. 
Hij had een verzoek: “Of zijn werker niet naar Suriname hoeft”, en 

vertelde over zijn situatie.   

 
Voorwaar, Darren, zo spreekt de Heer Yeshua HaMashiach, 

Jezus Christus:  

God is liefde, en zal u genadig zijn via Zijn profeet, die voor u 
gepleit heeft! Blijf in uw land, en dien de bediening met het zingen 

en het inspreken. En hou de muziek op uw achtergrond zacht met 
het inspreken. Dit telt voor alle werkers; men moet de inspreker 

goed kunnen verstaan!  
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Voorwaar, mijn opdonder laat ik nu achterwege voor Darren, maar 
soms heeft iemand wel een opdonder nodig, vanwege eigenwijsheid 

of ontrouwheid! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 
 

Alsnog gevangen in de hel! 
 
Boodschap Gods: Laat u niet vangen door leugens! Dit is het 

waargebeurde verhaal over Jonatan, hoe zijn getuigenis in een 

grote leugen veranderde. Laat deze boodschap een ernstige 
waarschuwing zijn voor alle Christenen! sprak de bode engel Gods. 

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 20 februari 2015 bracht een bode 

engel Gods, een engel des Heren, woord voor woord de volgende 
bijzondere boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin 

Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, kadosh, kadosh, kadosh, 

heilig, heilig, heilig is de almachtige Adonai, Jahweh, El Elohím! 
Voorwaar, mijn naam is Elisama en ben een bode engel Gods. 

 
Voorwaar, Jonatan had een droom en zag zichzelf in de hel. 

Op school vertelde hij het vooraan aan zijn vriend David, wat hij 

gezien had. David vond het best spannend en verzon er dingen bij, 
en maakte het nog spannender… dat Jonatan vocht met helse 

wezens. En hij vertelde dit op het schoolplein te midden van een 
groepje jongens, en kreeg hiermee de volle aandacht! Sommigen 

zeiden: “Wat erg voor Jonatan, zo’n droom!” Esther was ook 

geschokt, toen het haar ter ore kwam, en vertelde deze schokkende 
droom weer aan Mirjam door, met wat eigen verzonnen dingen 

erbij. Mirjam kwam bij Jonatan en vertelde over zijn droom…  
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Jonatan was heel erg geschrokken, want zijn droom leek nu 
wel een horrorfilm, vol van actie en geweld! 

Het enige wat hij verteld had, was dat hij de hel gezien had en dat 

hij in het vuur zat, en dat Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, hem 
eruit trok. Zijn getuigenis was nu één grote leugen geworden! 

Sommigen kwamen zelfs tot geloof en gaven hun hart aan Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, ook Jonatan zelf nam deze 

leugen over, en de waarheid was vervormd. Was hij Christen? 

Ja! Voorwaar,  
 

Lees voor: 1 Johannes 1, vers 6  Indien wij zeggen, dat wij 
gemeenschap met Hem hebben en in de duisternis wandelen, dan 

liegen wij en doen de waarheid niet. 

 
Openbaring 21, vers 27  En in haar zal niets onreins 

binnenkomen, en niemand, die gruwel en leugen doet, maar alleen 
zij, die geschreven zijn in het boek des levens van het Lam. 

 

Jonatan werd namelijk in de val gelokt door satan, en kreeg, 
met deze spannende leugenverhalen, heel veel aandacht! 

Maar was het dit het waard? 

Velen bekeerden zich, en Jonatan preekte en hield aan de leugens 
vast! Voorwaar, God is liefde, maar als je je niet bekeert van de 

leugens, dan ga je verloren. 
 

Handelingen 5, vers 4 vanaf: Hoe kondt gij: Hoe kondt gij aan 

deze daad in uw hart plaats geven? Gij hebt niet tegen mensen 
gelogen, maar tegen God. 

 
Voorwaar, velen herkennen zich in deze gebeurtenis. 

 

Openbaring 21, vers 8  Maar de lafhartigen, de ongelovigen, de 
verfoeilijken, de moordenaars, de hoereerders, de tovenaars, de 

afgodendienaars en alle leugenaars – hun deel is in de poel, die 

brandt van vuur en zwavel: dit is de tweede dood. 
 

Jonatan is om het leven gekomen op de camping. 
Er was een gaatje in de slang van de gasfles, wat een explosie 

veroorzaakte. Vaak had Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, tot 
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hem gesproken. Maar voor deze koppige Jonatan was het nu te 
laat! Laat deze boodschap een ernstige waarschuwing zijn voor alle 

Christenen. Laat u niet vangen door satan. Bekeer u, nu nog het 

nog kan! 
 

Openbaring 3, vers 3  Bedenk dan, hoe gij het ontvangen en 
gehoord hebt, en bewaar het en bekeer u. Indien gij dan niet 

wakker wordt, zal Ik komen als een dief, en gij zult niet weten, op 

welk uur Ik u zal overvallen. 
 

Voorwaar, maak uw wegen recht, nu het nog kan! 
 

Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld 

gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een 
ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde.  

 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en 

verdween. 

 
 

 

23-02-2015 O wee, Gods hand zal u straffen! 
 
Profetische, mededelende en waarschuwende boodschap Gods aan 

o.a.: Europa, India, Japan, Mexico en Indonesië! Verdere 
waarschuwingen Gods, o.a. methoden en praktijken die u misleiden 

en van de weg, van de volle waarheid, wegtrekken! De profetische 

openbaringen Gods, ja, alle woorden, zijn doorgegeven aan profeet 
Benjamin Cousijnsen, en werden door de bode engel Chemihud 

overgeleverd, in opdracht van JHWH en Jezus Christus, Yeshua 

HaMasiach!  
 

 
Volledige weergave: 
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Hallo! Op 23 februari 2015 bracht een engel des Heren, een bode 
engel Gods, woord voor woord de volgende profetische 

waarschuwing en mededelende boodschap Gods over aan 

eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Mijn 

naam is Chemihud; ik ben een bode engel Gods.  

 
Voorwaar, zo spreekt de Heer Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus: 
O wee, India, Japan, Mexico, Indonesië! Kadosh, kadosh, heilig, 

heilig is Adonai, Jahweh! Voorwaar, de verwoester Donder laat uw 

grond schudden en zal uw land straffen. Voorwaar, spoedig zal 
Europa een zware klap te verwerken krijgen, die door moslim 

terroristen zal worden uitgevoerd! Voorwaar,  
 

Mattheüs 10, vers 22 en 23  En gij zult door allen gehaat worden 

om mijns naams wil; maar wie volhardt tot het einde, die zal 
behouden worden. Wanneer men u vervolgt in deze stad, vlucht 

naar de andere; want voorwaar, Ik zeg u, gij zult niet alle steden 

van Israël zijn rondgekomen, voordat de Zoon des mensen komt. 
 

Wee u, Boko Haram! 
Gods hand zal u straffen! Voorwaar, velen zullen voor Gods ogen 

het volgende zeggen:  

 
Mattheüs 25, vers 39 tot en met 41  Wanneer hebben wij U ziek 

of in de gevangenis gezien en zijn tot U gekomen? En de Koning zal 
hun antwoorden en zeggen: Voorwaar, Ik zeg u, in zoverre gij dit 

aan één van deze mijn minste broeders hebt gedaan, hebt gij het 

Mij gedaan. Dan zal Hij ook tot hen, die aan zijn linkerhand zijn, 
zeggen: Gaat weg van Mij, gij vervloekten, naar het eeuwige vuur, 

dat voor de duivel en zijn engelen bereid is. 

 
Voorwaar, in vele winkels ligt het blad ‘Jezus’. 

Voorwaar, het blad richt zich op de mensen, dat men kiest voor één 
wereldreligie! Ook hier zit de Illuminati achter, en de paus en 

Obama de antichrist.  
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Voorwaar, hoevelen zijn al opgelicht?  

In Enschede geeft men u een roos, om een zielig gesprek aan te 

gaan. Dan laat men u een schokkende foto zien, die al jaren 
gebruikt wordt voor oplichting, en men vraagt geld voor de 

operatie. De politie zou wereldwijd meer moeten optreden! Juist 
waar veel mensen komen, zoals de markt en winkelcentrums, zijn 

ze vaak actief. 

 
Spreuken 6, vers 16 tot en met 19  Deze zes dingen haat de 

Here, ja, zeven zijn Hem een hartgrondige gruwel: hoogmoedige 
ogen, een valse tong, handen die onschuldig bloed vergieten, een 

hart dat heilloze plannen smeedt, voeten die zich haasten om naar 

het kwade te snellen, wie leugens uitblaast als een vals getuige en 
wie twist stookt tussen broeders. 

Spreuken 11, vers 20 tot en met 21  De verkeerden van hart zijn 
de Here een gruwel, maar de oprechten van wandel zijn Hem 

welgevallig. Voorwaar, de boze blijft niet ongestraft, maar het 

geslacht der rechtvaardigen wordt bevrijd. 
 

Voorwaar, op 8 januari 2015 zei profeet Benjamin 

Cousijnsen: 
Hou februari 2015 extra in de gaten! En zie, wat kwam! Voorwaar, 

Noord-Korea en China zullen gestraft worden door het Ebola virus. 
Voorwaar, men zwijgt over het Ebola virus naar de media toe, maar 

het virus grijpt nog steeds om zich heen! Voorwaar, gij die luistert, 

doe uw afgoden weg. Sommigen hebben u al gewaarschuwd en 
voor de valse leer Reiki; alleen de ware Weg maakt u rijk. 

 
Leviticus 19, vers 4  Gij zult u niet tot de afgoden wenden en u 

geen gegoten beelden maken: Ik ben de Here, uw God. 

Leviticus 20, vers 7  Heiligt u dan, en weest heilig, want Ik ben de 
Here, uw God. 

Leviticus 26, vers 1  Gij zult u geen afgoden maken; een gesneden 

beeld noch een gewijde steen zult gij u oprichten; ook een steen 
met beeldhouwwerk zult gij in uw land niet zetten, om u daarvoor 

neder te buigen, want Ik ben de Here, uw God. 
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Voorwaar, buig u dan alleen voor Adonai, Jahweh, Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus van Nazareth! 

Wie zijn afgoden kapotmaakt en in Hem gelooft, wordt gered.  

 
Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 

wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 
een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 
naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het 

licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever 

gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want 
een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het 

licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de 
waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat 

zij in God verricht zijn. 

 
Kies heden de Weg, de volle waarheid! 

Voorwaar, kadosh, heilig is Hij, die komt om Zijn kinderen thuis te 

halen, voordat het ergste komt. 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de engel des Heren, de 

bode engel Gods, en verdween. 
 

 

 

Ik ben een goed werk begonnen en zal het 

afmaken! 
 
Boodschap Gods: Gods ogen kijken naar u en Hij zegt u onder meer 

in deze boodschap: Weest gerust, Ik ben een goed werk begonnen 

en zal het afmaken. En: Gedenk eens wat Hij deed aan het kruis 
voor u! Voorwaar, wat Yeshua HaMasiach, Jezus Christus, allemaal 

voor u deed, toen en nu, is niet te meten en uit te drukken! Verder: 
Dank Yeshua HaMasiach, Jezus Christus, altijd! 

 

 
Volledige weergave: 
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Hallo, van harte welkom! Op 24 februari 2015 bracht een bode 

engel Gods, woord voor woord, de volgende boodschap over aan 

eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus.  

 

Mattheüs 5, vers 16  Laat zo uw licht schijnen voor de mensen, 
opdat zij uw goede werken zien en uw Vader, die in de hemelen is, 

verheerlijken. 
 

Voorwaar, ik ben een bode engel Gods en mijn naam is Lovesadai. 

 
Voorwaar, kind van de Allerhoogste, 

 
1 Korinthiërs 1, vers 27 tot en met 29  Integendeel, wat voor 

de wereld dwaas is, heeft God uitverkoren om de wijzen te 

beschamen, en wat voor de wereld zwak is, heeft God uitverkoren 
om wat sterk is te beschamen; en wat voor de wereld onaanzienlijk 

en veracht is, heeft God uitverkoren, dat, wat niets is, om aan 

hetgeen wèl iets is, zijn kracht te ontnemen, opdat geen vlees zou 
roemen voor God. 

 
Voorwaar, Gods ogen kijken naar u, en Hij zegt u: 

Weest sterk; Ik begrijp u! Niet makkelijk, hè, om te getuigen? 

Weest gerust, Ik ben een goed werk begonnen en zal het afmaken! 
 

1 Johannes 4, vers 13 tot en met 15  Hieraan onderkennen wij, 
dat wij in Hem blijven en Hij in ons, dat Hij ons van zijn Geest 

gegeven heeft. En wij hebben aanschouwd en getuigen, dat de 

Vader de Zoon gezonden heeft als Heiland der wereld. Al wie 
belijdt, dat Jezus de Zoon van God is – God blijft in hem en hij in 

God. 

En vers 19  Wij hebben lief, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad. 
 

Voorwaar, elke overwinning op aarde tegenover satan wordt 
omgezet in zegen! 
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1 Johannes 4, vers 18 tot en met 20  Er is in de liefde geen 
vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit; want de vrees 

houdt verband met straf en wie vreest, is niet volmaakt in de liefde. 

Wij hebben lief, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad. Indien iemand 
zegt: Ik heb God lief, doch zijn broeder haat, dan is hij een 

leugenaar; want wie zijn broeder, die hij gezien heeft, niet liefheeft, 
kan ook God, die hij niet gezien heeft, niet liefhebben. 

 

De 3de brief van Johannes, vers 11  Geliefde, volg het kwade 
niet na, maar het goede. Wie goed doet, is uit God, maar wie 

kwaad doet, heeft God niet gezien. 
 

Kind van de Allerhoogste, Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus, is erg blij met u, en dankbaar voor uw trouwe 
steun aan de Evangelical Endtime Machine! 

 
Spreuken 10, vers 22  De zegen des Heren, die maakt rijk, 

zwoegen voegt er niets aan toe. 

 
Zo spreekt de Heer tot u! 

 

Spreuken 8, vers 18 en 19  Rijkdom en eer zijn bij mij, 
duurzaam goed en gerechtigheid. Mijn vrucht is meer waard dan 

goud, ja dan gelouterd goud, mijn opbrengst meer dan uitgelezen 
zilver. 

Spreuken 4, vers 23  Behoed uw hart boven al wat te bewaren is, 

want daaruit zijn de oorsprongen des levens. 
En vers 25  Laten uw ogen voorwaarts blikken en uw oogopslag 

rechtuit zijn. 
 

Voorwaar, en mocht er een storm uit het niets opsteken, 

vrees dan niet. 
Want Ik, de Here, uw Rabboeni, zal u beschermen! 

 

Voorwaar, dank Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, altijd! 
 

Psalm 91, vers 4 tot en met 10  Met zijn vlerken beschermt Hij 
u, en onder zijn vleugelen vindt gij een toevlucht; zijn trouw is 

schild en pantser. Gij hebt niet te vrezen voor de verschrikking van 
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de nacht, voor de pijl, die des daags vliegt; voor de pest, die in het 
duister rondwaart, voor het verderf, dat op de middag vernielt. Al 

vallen er duizend aan uw zijde, en tienduizend aan uw rechterhand, 

tot u zal het niet genaken; slechts zult gij het met uw ogen 
aanschouwen, en de vergelding aan de goddelozen zien. Want Gij, 

o Here, zijt mijn toevlucht. De Allerhoogste hebt gij tot uw schutse 
gesteld; geen onheil zal u treffen, en geen plaag zal uw tent 

naderen. 

Psalm 89, vers 25  Maar mijn trouw en mijn goedertierenheid zullen 
met hem zijn, en door mijn naam zal zijn hoorn verhoogd worden. 

En vers 29  Voor altoos zal Ik jegens hem mijn goedertierenheid 
bewaren en mijn verbond zal voor hem vast blijven. 

 

Voorwaar, kind van de Allerhoogste, 
Wat Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, allemaal voor u deed, toen 

en nu, is niet te meten en uit te drukken! Gedenk eens wat Hij deed 
aan het kruis voor u, en hoe vaak Hij u gered heeft in uw leven. Tel 

eens uw zegeningen, dan zult u weten dat Hij meer dan 

overwinnaar is. 
 

Psalm 89, vers 53  Geloofd zij de Here voor eeuwig. Amen, ja 

amen. 
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en 
verdween. 

 

 
 

Wees een levende steen voor de bouw van een 

geestelijk huis! 
 

Boodschap Gods: En komt tot Hem, de levende steen, door de 

mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en kostbaar, en 
laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een 

geestelijk huis (vervolg in de boodschap), en... via het boek ‘Sirach’ 
geeft de Heer Yeshua HaMasiach, Jezus Christus, via Zijn 

boodschap adviezen en waarschuwingen door! 
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Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 24 februari 2015 bracht een bode 

engel van God, woord voor woord, de volgende boodschap over aan 
eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ruacha, Yeshu, Shalom! Kadosh, heilig is Adonai, Jahweh, 

El Elohím, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus.  

 
Voorwaar,  

 
Sirach 10, vers 14  Tronen van heersers heeft de Heer 

omvergeworpen, zachtmoedigen heeft hij aangesteld in hun plaats.  

Sirach 10, vers 16  De woonplaatsen van volken heeft de Heer 
verwoest, hij heeft ze met de grond gelijk gemaakt. 

Sirach 7, vers 7  Maak je niet schuldig tegenover het volk in de 
stad, verneder jezelf niet tegenover de massa. 

 

Verneder u voor Yeshua HaMashiach, Jezus Christus! sprak 
de bode engel Gods. 

 

Sirach 7, vers 16 en 17  Voorkom dat je tot de zondaars wordt 
gerekend, bedenk dat de toorn niet op zich laat wachten. Wees 

uiterst nederig, want vuur en wormen wachten de goddeloze. 
Sirach 14, vers 14  Laat de goede dagen je niet ontsnappen, het 

genot waarop je recht hebt niet aan je voorbijgaan. 

 
Voorwaar, ik ben een bode engel Gods, en mijn naam is 

Merabi. 
Voorwaar, 

 

Galaten 5, vers 8  Die overreding kwam niet van Hem, die u 
roept. 

 

Kolossenzen 3, vers 2  Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet 
die op de aarde zijn. 

 
1 Thessalonicenzen 4, vers 7 en 8  Want God heeft ons niet 

geroepen tot onreinheid, maar in heiliging. Daarom, wie dit 
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verwerpt, verwerpt niet een mens, maar God, die u immers ook zijn 
heilige Geest geeft. 

 

Efeziërs 5, vers 10  En toetst wat de Here welbehagelijk is. 
 

Lees voor: Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God 
de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 

opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig 

leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, 
opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde.  
 

1 Korinthiërs 2, vers 12 tot en met 15  Wij nu hebben niet de 

geest der wereld ontvangen, maar de Geest uit God, opdat wij 
zouden weten, wat ons door God in genade geschonken is. Hiervan 

spreken wij dan ook met woorden, die niet door menselijke 
wijsheid, maar door de Geest geleerd zijn, zodat wij het geestelijke 

met het geestelijke vergelijken. Doch een ongeestelijk mens 

aanvaardt niet hetgeen van de Geest Gods is, want het is hem 
dwaasheid en hij kan het niet verstaan, omdat het slechts geestelijk 

te beoordelen is. Maar de geestelijke mens beoordeelt alle dingen, 

zelf echter wordt hij door niemand beoordeeld. 
 

1 Petrus 1, vers 6 en 7  Verheugt u daarin, ook al wordt gij 
thans, indien het moet zijn, voor korte tijd door allerlei 

verzoekingen bedroefd, opdat de echtheid van uw geloof, 

kostbaarder dan vergankelijk goud, dat door vuur beproefd wordt, 
tot lof en heerlijkheid en eer blijke te zijn bij de openbaring van 

Jezus Christus. 
1 Petrus 2, vers 4 en 5  En komt tot Hem, de levende steen, door 

de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en kostbaar, 

en laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van 
een geestelijk huis, om een heilig priesterschap te vormen, tot het 

brengen van geestelijke offers, die Gode welgevallig zijn door Jezus 

Christus.  
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en 
verdween. 
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Wilt u deelnemen aan deze gebeurtenis?  
 
Boodschap Gods: Men zit in de grote verdrukking, maar de 

allergrootste verdrukking, chaos, geweld en oorlog en totale 

overname komen van de bezoekers uit de ruimte, die het gezag op 
aarde zullen overnemen als de Rapture heeft plaatsgevonden! 

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 25 februari 2015 bracht een engel des 

Heren, een bode engel Gods, woord voor woord deze openbarende 
boodschap Gods over, namens de almachtige God, Jahweh, de God 

van Abraham, Izaäk en Jakob, aan eindtijdprofeet Benjamin 

Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u, ik ben het, Michaël. Ik ben naar u 
uitgezonden en ben een bode engel Gods.  

 

Voorwaar, gij die nu luistert, ik kom in de almachtige naam 
van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus.  

Voorwaar, profeet Benjamin Cousijnsen schrijft alles op, terwijl ik 

spreek, niet uit mijzelf. Alles komt van de enige Almachtige, die 
alles schiep, hemel en aarde. God noemde het uitspansel ‘hemel’. 

Heilig, kadosh is de God van Abraham, Izaäk en Jakob, en de enige 
God van profeet Benjamin Cousijnsen en al wat leeft! 

 

Voorwaar, men zit reeds in de grote verdrukking, wat u ook 
voorzegd is door profeet Benjamin Cousijnsen. 

Maar de allergrootste verdrukking, chaos, geweld en oorlog en 
totale overname komen van de bezoekers uit de ruimte, die het 

gezag op aarde zullen overnemen, als de Rapture heeft 

plaatsgevonden! Deze verdrukking kan men zich beter gaan 
vermijden, door Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, nu aan te 

gaan nemen in uw hart als uw persoonlijke Verlosser.  

 
Wilt u deelnemen aan deze gebeurtenis? 
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Openbaring 9, vers 5 en 6  En hun werd gegeven, dat zij hen niet 

zouden doden, maar dat de mensen zouden gepijnigd worden, vijf 

maanden lang; en hun pijniging was als de pijniging door een 
schorpioen, wanneer hij een mens steekt. En in die dagen zullen de 

mensen de dood zoeken, maar hem geenszins vinden, en zij zullen 
begeren te sterven, maar de dood vlucht van hen weg.  

 

Voorwaar, velen, waaronder schijn-Christenen, roddel-
Christenen en Christenen, die gebonden zijn aan roken, aan 

hun afgod, zullen zich op de borst slaan! 
Sommigen bekeren zich wel, na de Rapture. 

 

Openbaring 9, vers 4  En hun werd gezegd, dat zij aan het gras 
der aarde geen schade zouden toebrengen, noch aan enig gewas, 

noch aan enige boom, maar alleen aan de mensen, die het zegel 
van God niet op hun voorhoofden hadden.   

Openbaring 9, vers 10  En zij hadden staarten als schorpioenen en 

angels, en in hun staarten was hun macht om de mensen schade 
toe te brengen, vijf maanden lang. 

 

Dit is een hel op aarde, waarbij deze hel op aarde niet te 
vergelijken is! 

 
1 Koningen 12, vers 11  Welnu, mijn vader heeft u een zwaar juk 

opgelegd, maar ik zal uw juk nog verzwaren; mijn vader heeft u 

met zwepen getuchtigd, maar ik zal u tuchtigen met gesels. 
 

Voorwaar, veel kannibalisme zal er zijn! 
 

Openbaring 9, vers 11  Zij hadden over zich als koning de engel 

des afgronds; zijn naam is in het Hebreeuws Abaddon en in het 
Grieks heeft hij tot naam Apollyon.  

 

Voorwaar, wie Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, heeft 
aangenomen, en zijn relatie en Zijn geboden onderhoudt, 

heeft niets te vrezen! 
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Mattheüs 6, vers 21  Want, waar uw schat is, daar zal ook uw 
hart zijn.  

Mattheüs 5, vers 8  Zalig de reinen van hart, want zij zullen God 

zien. 
 

Lukas 12, vers 26  Indien gij dan zelfs het geringste niet kunt, 
wat zult gij u bezorgd maken om het overige?   

 

Nu is er nog genade. 
Maar langzamerhand wordt de trap des hemels weggenomen! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de engel des Heren, de 
bode engel Gods, en verdween. 

 

 
 

Bent u geroepen om het team te komen 

versterken?  
 

Boodschap Gods: Misschien bent u die ene persoon, die Yeshua 

HaMasiach, Jezus Christus, geroepen heeft, die het team komt 
versterken van de werkers van de laatste dagen! Hoor dan wat de 

Heer Yeshua HaMasiach, Jezus Christus, van u vraagt in deze 
boodschap! 

 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Op 25 februari 2015 bracht een bode 
engel van God, woord voor woord, de volgende boodschap over aan 

eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, kind van de Allerhoogste, 
mijn naam is Lovesadai; ik ben een bode engel Gods.  

 
Voorwaar, misschien zijt gij wel die ene persoon, die Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus, geroepen heeft, die het team 

komt versterken van de werkers van de laatste dagen.  
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Voorwaar, gij moet wel vrij van roken, drugs of alcohol zijn. Men 
kan niet Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, bevlekt in smerig 

linnen dienen, en als een wolf in schaapsklederen de Evangelical 

Endtime Machine in zonde dienen! 
 

Openbaring 20, vers 15  En wanneer iemand niet bevonden werd 
geschreven te zijn in het boek des levens, werd hij geworpen in de 

poel des vuurs. 

 
Voorwaar, als gij gedoopt zijt en wederom geboren, dan zijt 

gij geheel anders, en hebt gij een afkeer van de zonde en 
onderhoudt u uw relatie. 

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, zegt u: En wie dorst heeft, 

kome! en: Wie wil… 
 

Voorwaar, spreekt gij Engels of Spaans of Duits of een 
andere taal? 

En gij wilt helpen om de boodschappen in te spreken van Gods 

ware eindtijdprofeet, en gij gelooft dat hij Gods profeet is, dan kunt 
gij u aanmelden. Stuur een foto en vertel over uzelf, en waarom u 

deze Evangelical Endtime Machine ministry wilt helpen.  

 
Hebt gij nog een of ander talent tot eer van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus? 
Veeg dan het stof weg, en haal het tevoorschijn en deel het met de 

wereld! Voorwaar, ook goede vertalers zijn welkom! Voorwaar, 

bekijk deze website om u een beeld van deze bediening te vormen. 
Voorwaar, gij kunt mailen naar de contactpersoon van profeet 

Benjamin:  
info@evangelicalendtimemachine.com 

Voorwaar,  

 
Openbaring 19, vers 8  En haar is gegeven zich met blinkend en 

smetteloos fijn linnen te kleden, want dit fijne linnen zijn de 

rechtvaardige daden der heiligen. 
 

Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, 
dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die 

in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.  

mailto:info@evangelicalendtimemachine.com
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Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en 

verdween. 

 
En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
 

 

Vat hem bij de horens! 
 

Boodschap Gods: God waarschuwt u voor satans sluwheid. Laat u 

niet door satan verwonden en het zwijgen opleggen. Gij moet hem 
bij de horens vatten, door niet te zwijgen!  

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 26 februari 2015 bracht een bode 

engel van God woord voor woord de volgende boodschap over aan 
eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen, in opdracht van de almachtige 

God, Jahweh, de God van Abraham, Izaäk en Jakob.  

 
Shalom! Baruch Hu shem Adonai, machtig is de naam Adonai. 

 

Voorwaar, een ridder zonder zwaard en geloof zal nimmer de 
overwinning behalen! 

Voorwaar, ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. Het zwaard des Geestes is Gods 

Woord. En zonder te geloven en te vertrouwen op het zwaard, zal 

uw tegenstander daar graag gebruik van maken! 
 

2 Korinthiërs 2, vers 11  Want zijn gedachten zijn ons niet 
onbekend. 

 

Gij kunt van een overwinning spreken, als gij niet zwijgt. 
 

Hebreeën 4, vers 12  Want het woord Gods is levend en krachtig 

en scherper dan enig tweesnijdend zwaard en het dringt door, zó 
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diep, dat het vaneenscheidt ziel en geest, gewrichten en merg, en 
het schift overleggingen en gedachten des harten. 

 

Voorwaar, het zwaard des Geestes, Gods Woord, snijdt satan 
als het ware, en snijdt hem in tweeën en pijnigt hem! 

Voorwaar, mijn naam is Padimach en ben een bode engel Gods, die 
tot u spreekt. God waarschuwt u voor satans sluwheid. Gij moet 

hem bij de horens vatten, door niet te zwijgen! Laat u niet door 

satan verwonden en het zwijgen opleggen. 
 

Efeziërs 6, vers 10  Voorts, weest krachtig in de Here en in de 
sterkte zijner macht.   

 

Voorwaar, getuig tegenover anderen met het zwaard des 
Geestes, Gods Woord. 

Sta in Zijn kracht! Want wie in u is, is groter dan die op aarde is! 
 

Lees voor uzelf: Efeziërs 6, vers 11 en 12, en vers 18 tot en 

met 20 
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en 

verdween. 
 

SHALOM 
 

 

 

Donder zal Ik sturen en zal u veel schade 

brengen! 
 
Dit is een waarschuwende, profetische boodschap van de Heer 

Yeshua HaMasiach, Jezus Christus, aan profeet Benjamin 

Cousijnsen, overgeleverd op 26 februari 2015. De landen worden 
genoemd, die God zal straffen indien zij niet luisteren naar Gods 

woorden, doorgegeven aan profeet Benjamin Cousijnsen via Gods 
engel! Nu is het waarschuwing groen. Maar voordat u het weet, is 

het onverwachts rood, en te laat! 

 
Volledige weergave: 
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Hallo, van harte welkom! Dit is een profetische mededeling Gods. 

Op donderdag 26 februari 2015 kreeg ik de volgende boodschap 

van een bode engel Gods, die ik graag met u wil delen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. Kadosh, heilig is uw Rabboeni, uw 

Meester, El Elohím, Tz’vaot, Here der heerscharen. Voorwaar, mijn 

naam is Carinta en ben een bode engel Gods.  
 

Voorwaar, bekeer u, IJsland, Alaska, Noord-Korea, Japan, 
Taiwan, Vietnam, Cambodja, Thailand en de Filipijnen en 

Indonesië! 

Voorwaar, zo spreekt de enige God van al wat leeft. Maak uw 
wegen recht! Ik ben wie Ik ben, en Ik ben de God van Abraham, 

Izaäk en Jakob. Ik ben kadosh, heilig! En Mijn zwaard, Mijn 
woorden, zullen in vervulling gaan!  

 

Voorwaar, de grond zal trillen, en uw afgoden zullen 
verdrinken in het water! 

Donder zal Ik sturen, en Ik zal veel schade brengen. Wie 

terechtwijzing haat, is dom. Ga naar uw kerk en bekeer u! 
Verwoest uw beelden, anders zal Ik dit wel doen! Ik ben de 

Almachtige en de Waarachtige. Voorwaar, buig u, verneder u, zodat 
de verwoester, de engel des Heren, Donder, aan u voorbijgaat! Nu 

is het een waarschuwing, en nu is de waarschuwing groen. Maar 

voordat u het weet, is het onverwachts rood, en te laat! Aanbid 
Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, alleen. Hij is uw enige Behoud. 

Wie niet wil horen, gaat verloren.  
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
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MAART 2015 
 
Verandering begint bij jezelf!  
 
Boodschap Gods: Woorden zonder daden verliezen hun kracht! Als 

u eerst uzelf verandert, en naar uzelf kijkt en straalt, dan zult u 

zelfs velen in uw kerk en thuis kunnen veranderen!  
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Op 1 maart 2015 bracht een engel des 
Heren woord voor woord de volgende boodschap over aan 

eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Lovesadai; ik 
ben een bode engel Gods.  

 

Voorwaar, 
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Jeremia 1, vers 4 tot en met 5  Het woord des Heren nu kwam 
tot mij: Eer Ik u vormde in de moederschoot, heb Ik u gekend, en 

eer gij voortkwaamt uit de baarmoeder, heb Ik u geheiligd. Tot 

zover. 
 

Voorwaar, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, bracht u in 
de wereld met zoveel liefde! 

Voorwaar, zou Hij ook uw komende problemen gekend hebben? 

Ja, eer u geboren was! 
 

Lees voor: Jeremia 1, vers 8 en 9  Vrees niet voor hen, want Ik 
ben met u om u te bevrijden, luidt het woord des Heren. Toen 

strekte de Here zijn hand uit en roerde mijn mond aan, en de Here 

zeide tot mij: Zie, Ik leg mijn woorden in uw mond. 
 

Voorwaar, woorden hebben kracht. 
 

Lees voor: Genesis 1, vers 3 en 4  En God zeide: Er zij licht; en 

er was licht. En God zag, dat het licht goed was, en God maakte 
scheiding tussen het licht en de duisternis. 

 

Jeremia 1, vers 19  Al zullen zij tegen u strijden, zij zullen u niet 
overmogen, want Ik ben met u, luidt het woord des Heren, om u te 

bevrijden. 
 

Voorwaar, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, zegt u: Ik 

help u! 
 

Lees voor: Jeremia 20, vers 8 en 9  Want telkens wanneer ik 
spreek, moet ik het uitschreeuwen, van geweld en onderdrukking 

roepen; want het woord des Heren is mij geworden tot smaad en 

spot de ganse dag. Maar zeide ik: Ik wil aan Hem niet denken en in 
zijn naam niet meer spreken, dan werd het in mijn hart als 

brandend vuur, opgesloten in mijn gebeente; wel matte ik mij af 

om het in te houden, maar ik kon het niet. 
 

Voorwaar, u zou wel zó terug willen in waar u uit 
voortkwaamt! 



 
 

 

3661 
 
 

 

Voorwaar, sommigen vinden dat sommige dingen moeten 
veranderen in de kerk en in het gezin. En zij zeggen: “Dit is niet 

goed”, of “Dat zou ik nooit doen!” Maar woorden zonder daden 

verliezen hun kracht. Als u eerst zelf verandert, en naar uzelf kijkt 
en straalt, dan zult u zelfs velen in uw kerk en thuis kunnen 

veranderen! 
 

Lees voor: 1 Petrus 3, vers 8 tot en met 17  Ten slotte, weest 

allen eensgezind, medelijdend, hebt de broeders lief, weest 
barmhartig en ootmoedig, en vergeldt geen kwaad met kwaad of 

laster met laster, maar zegent integendeel, wijl gij hiertoe geroepen 
zijt, dat gij zegen zoudt beërven. Want: wie het leven wil liefhebben 

en goede dagen zien, weerhoude zijn tong van het kwade, en zijn 

lippen van bedrog te spreken; hij wijke af van het kwade en doe 
het goede, hij zoeke de vrede en jage die na, want de ogen des 

Heren zijn op de rechtvaardigen, en zijn oren tot hun smeking, 
maar het aangezicht des Heren is tegen hen, die het kwade doen. 

En wie zal u kwaad doen, als gij u beijvert voor het goede? Al 

moest gij lijden om de gerechtigheid, toch zijt gij zalig. Doch vreest 
niet voor hun dreiging, en laat u niet verschrikken. Maar heiligt de 

Christus in uw harten als Here, altijd bereid tot verantwoording aan 

al wie u rekenschap vraagt van de hoop, die in u is, doch met 
zachtmoedigheid en vreze, en met een goed geweten, opdat bij al 

het kwaad, dat men van u spreekt, zij, die uw goede wandel in 
Christus smaden, beschaamd gemaakt worden. Want het is beter te 

lijden, indien de wil van God dit eist, goed doende dan kwaad 

doende. 
 

Voorwaar, twijfel niet! 
 

Lees voor: Psalm 18, vers 31  Gods weg is volmaakt; des Heren 

woord is zuiver. Hij is een schild voor allen die bij Hem schuilen. 
En vers 37  Gij hebt mij ruimte gegeven voor mijn schreden, en 

mijn enkels wankelden niet. 

En vers 40  Gij hebt mij aangegord met kracht tot de strijd, Gij 
deedt onder mij bukken wie tegen mij opstonden. 

En vers 46 en 47  Vreemden verloren hun kracht en verlieten 
bevend hun burchten. De Here leeft. Geprezen zij mijn Rots, en 

verhoogd zij de God mijns heils. 
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Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld 

gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een 

ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde.  

 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 
verdween. 

 
 

 

‘Uit de weg geruimd’ door Poetin!  
 

01-03-2015  Profetische, openbarende boodschap Gods: “Ik deel 

uw verdriet”, zei Poetin na de moord op Nemtsov. Maar de 
almachtige, ware en enige God openbaart vandaag de volle 

waarheid over Vladimir Poetins ware acties m.b.t. het conflict in de 
Oekraïne en de moord op Nemtsov! Deze boodschap is door de 

engel Gods geopenbaard, en woord voor woord namens JHWH, de 

enige waarachtige God, de God van Abraham, Izaäk en 
Jakob, overgeleverd aan Zijn dienstknecht, profeet Benjamin 

Cousijnsen, en in Zijn opdracht meteen aan de wereld 

geopenbaard!  
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo! Dit is een profetische, openbarende boodschap van God, de 
God van Abraham, Izaäk en Jakob, via een engel des Heren 

overgeleverd aan Gods ware eindtijdprofeet, Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Reastry en 
ben een bode engel Gods.  

 

Voorwaar, zoals Vladimir Poetin velen wijsmaakte om vrede 
te willen, en het conflict met Oekraïne te willen stoppen, 
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openbaar ik u dat hij doorgegeven had, om niets van zijn 
bevel op te volgen van hetgeen hij besproken had met de 

Duitse bondskanselier. 

Hij belde in haar bijzijn op, om te laten zien dat hij er alles aan 
deed om de vredesmissie te doen slagen, en speelde een 

toneeluitvoering! Dit was de reden dat men in opdracht van 
Vladimir Poetin doorging! Dit is wat men niet weet. Voorwaar, zoals 

hij ook wist, dat hij wel eens schade zou kunnen oplopen door één 

van de geliefde leiders van de oppositie, Nemtsov, besloot ook 
Vladimir Poetin een geheime opdracht te laten uitvoeren, om deze 

lastpost in zijn ogen op te ruimen! Voorwaar, Nemtsov werd 
doodgeschoten, en Vladimir, het schaap in wolfklederen, Poetin, 

wist van niets naar de wereld toe, en gaf zelfs opdracht om de zaak 

snel af te handelen. Voorwaar, men wil het spoor, dat Poetin het 
bevel heeft gegeven, uitwissen. Hij zal er alles aan doen, dat de 

uitvoerders van deze moord gestraft worden, zei hij. “Ik deel uw 
verdriet!” liet Poetin weten.  

 

Voorwaar, dit is aan u geopenbaard, en woorden hebben 
kracht!  

De God van Abraham, Izaäk en Jakob zegt: Amen! De uitvoerders 

en opdrachtgever zullen worden bestraft. 
 

Openbaring 20, vers 15  En wanneer iemand niet bevonden werd 
geschreven te zijn in het boek des levens, werd hij geworpen in de 

poel des vuurs. 

Openbaring 21, vers 8  Maar de lafhartigen, de ongelovigen, de 
verfoeilijken, de moordenaars, de hoereerders, de tovenaars, de 

afgodendienaars en alle leugenaars – hun deel is in de poel, die 
brandt van vuur en zwavel: dit is de tweede dood. 

 

Johannes 8, vers 12  Wederom dan sprak Jezus tot hen en zeide: 
Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de 

duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben. 

 
Voorwaar, het licht is niet te vinden in Poetin! 

Hij wordt duisterder en duisterder. 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de engel des Heren, de 

bode engel Gods, en verdween. 
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Geloof niet in toeval! 
 

Boodschap Gods: Geloof niet in toeval; dit is ongeloof! Voorwaar, 
‘toeval’ bestaat niet, als u naar deze boodschap luistert! 

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 2 maart 2015 bracht een bode engel 

Gods, woord voor woord, de volgende boodschap over aan 

eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen, die altijd alle boodschappen 
Gods meteen opschrijft in tegenwoordigheid van de engelen van 

God, en doorgeeft aan de wereld. 
 

Shalom! Ik begroet u, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 
Voorwaar, ik kom in Zijn liefde. 

Zo spreekt uw Rabboeni tot u. 
 

Johannes 15, vers 9  Gelijk de Vader Mij heeft liefgehad, heb ook 

Ik u liefgehad; blijft in mijn liefde.  
En vers 11  Dit heb Ik tot u gesproken, opdat mijn blijdschap in u 

zij en uw blijdschap vervuld worde. 

En vers 13  Niemand heeft grotere liefde, dan dat hij zijn leven 
inzet voor zijn vrienden. 

 
Voorwaar, toeval bestaat niet, als u naar deze boodschap 

luistert. 

Toevallig werd ik uitgezonden, om tot u te spreken, of kwam u 
profeet Benjamin Cousijnsen tegen, of toevallig zijn wij zielmaatjes. 

Toevallig dit, en toevallig dat… Of u zegt: “Toevallig zeg, dat ik hem 
of haar tegenkwam!” Voorwaar, ik ben een bode engel Gods en 

mijn naam is Verstoidracht. Voorwaar, ik kom in Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus’ naam, en ook dit is geen toeval! Ook is 
het geen toeval, dat Hij u liefheeft, en dat als u in Hem gelooft, u 
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met blijdschap en zekerheid wordt overladen, omdat u dan vervuld 
bent met de Heilige Geest, en omdat u dan een relatie hebt met 

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Geloof niet in toeval; dit is 

ongeloof! Want het is een feit en geen toeval.  
 

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, kent u, leidt u, troost u 
en helpt u. 

En Hij komt nooit te laat, en zeker niet toevallig! Het is zelfs een 

zegen en een feit, dat Hij u beschermt. 
 

Lees voor: Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief 
heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven 

heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar 

eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld 
gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld 

door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet 
veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet 

heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is 

het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 
duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 

waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 

gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; 
maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn 

werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 
 

Voorwaar, de wereld gelooft in toeval, omdat ze de waarheid 

niet liefhebben. 
U, die wederom geboren bent, mag echter het geloof hebben dat 

toeval niet bestaat! 
 

Galaten 2, vers 20 en 21  Met Christus ben ik gekruisigd, en toch 

leef ik, dat is, niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. En voor 
zover ik nu nog in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon 

van God, die mij heeft liefgehad en Zich voor mij heeft 

overgegeven. Ik ontneem aan de genade Gods haar kracht niet; 
want indien er gerechtigheid door de wet is, dan is Christus 

tevergeefs gestorven. 
Galaten 3, vers 1 tot en met 3  O, onverstandige Galaten, wie heeft 

u betoverd, wie Jezus Christus toch als gekruisigde voor de ogen 
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geschilderd is? Dit alleen zou ik van u willen weten: Hebt gij de 
Geest ontvangen ten gevolge van werken der wet, of van de 

prediking van het geloof? Zijt gij zó onverstandig? Gij zijt begonnen 

met de Geest, eindigt gij nu met het vlees? 
 

Voorwaar, u hebt de Heilige Geest ontvangen. 
En Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, leeft! Laat u niet betoveren, 

maar herken het vlees, en herken de Heilige Geest en onderscheidt 

het. Wandel met de Heilige Geest, en weet dat Hij de Weg u banen 
zal! 

 
Hebreeën 11, vers 3  Door het geloof verstaan wij, dat de wereld 

door het woord Gods tot stand gebracht is, zodat het zichtbare niet 

ontstaan is uit het waarneembare. 
En vers 6  Maar zonder geloof is het onmogelijk Hem welgevallig te 

zijn. Want wie tot God komt, moet geloven, dat Hij bestaat en een 
beloner is voor wie Hem ernstig zoeken. 

 

Zeg vanaf nu geen “Wat toevallig” meer, als u weet dat dit 
een leugen is! 

Deze boodschap was ook geen toeval. 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en 
verdween. 

 
 

 

Hem alleen zal ik dienen boven alle technologie! 
 

Boodschap Gods: Alles wat satan geeft, vergaat op aarde! De 

technologie is aan de wereld geschonken, zodat u geen tijd heeft 
om Yeshua HaMasiach, Jezus Christus, te aanbidden! 

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 2 maart 2015 bracht een bode engel 

Gods de volgende boodschap over aan profeet Benjamin 

Cousijnsen. 
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Shalom! Mijn naam is Berisma en ben een bode engel Gods.  
 

Voorwaar,  

 
Hebreeën 11, vers 3  Door het geloof verstaan wij, dat de wereld 

door het woord Gods tot stand gebracht is, zodat het zichtbare niet 
ontstaan is uit het waarneembare. 

 

Voorwaar, veel technologie is er, vanuit het onzichtbare in 
de wereld, zichtbaar en mogelijk gemaakt! 

De kennis die men had in het verborgene, het onzichtbare, in de 
hemel, heeft satan gebruikt met zijn demonen om de wereld over 

te nemen. Satan lacht de technologie toe met zijn gevallen engelen, 

en deelt het heel graag met u! 
 

Mattheüs 4, vers 8  Wederom nam de duivel Hem mede naar een 
zeer hoge berg en hij toonde Hem al de koninkrijken der wereld en 

hun heerlijkheid. 

 
Voorwaar, satan toonde ook zijn heerlijkheid aan Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus, zelfs de nieuwste technologie! 

 
Mattheüs 4, vers 9 en 10  en zeide tot Hem: Dit alles zal ik U 

geven, indien Gij U nederwerpt en mij aanbidt. Toen zeide Jezus tot 
hem: Ga weg, satan! Er staat immers geschreven: De Here, uw 

God, zult gij aanbidden en Hem alleen dienen. 

Voorwaar, zeg mij na: 
“De Here, mijn God, zal ik aanbidden, Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus! Hem zal ik alleen dienen boven alle technologie en 
schatten en koninkrijken en rijkdommen. Amen!” 

 

Voorwaar, de technologie is aan de wereld geschonken, 
zodat u geen tijd heeft om Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus, te aanbidden. 

Daar draait bij satan alles om, dat u verloren gaat! Alles wat satan 
geeft, vergaat op aarde. 

 
Mattheüs 6, vers 19 tot en met 21  Verzamelt u geen schatten 

op aarde, waar mot en roest ze ontoonbaar maakt en waar dieven 
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inbreken en stelen; maar verzamelt u schatten in de hemel, waar 
noch mot noch roest ze ontoonbaar maakt en waar geen dieven 

inbreken of stelen. Want, waar uw schat is, daar zal ook uw hart 

zijn.  
 

Mattheüs 6, vers 19 tot en met 21  Verzamelt u geen schatten 
op aarde, waar mot en roest ze ontoonbaar maakt en waar dieven 

inbreken en stelen; maar verzamelt u schatten in de hemel, waar 

noch mot noch roest ze ontoonbaar maakt en waar geen dieven 
inbreken of stelen. Want, waar uw schat is, daar zal ook uw hart 

zijn.  
 

Voorwaar, welkom in wonderwereld! 

Men kan nu al, via een stip, voor een beeldscherm gaan staan, en 
beide handen in de lucht steken, en zo kleding passen. In sommige 

winkels zullen de paskamers langzaam verdwijnen. Voorwaar, satan 
gaat heel ver!  

 

Profeet Benjamin Cousijnsen heeft u ook al geopenbaard 
over de virtuele bril.  

Men komt, door middel van een zwart doosje – een bril – in een 

virtuele wereld, waar men ook mensen ontmoet. Ook kan men de 
wereld verkennen. Stapje voor stapje gaat satan verder in de 

leugen, en bedrog. Ook wordt er nog mogelijk gemaakt, dat men 
de hemel levensecht kan bezoeken, en de hel! Voorwaar, luister 

ook naar de boodschap: ‘Dit is reality, laat u niet overnemen!’ Deze 

boodschap kunt u opzoeken via: Search. U typt dan: Dit is reality. 
Dan klikt op Search: klikken, en komt u zó bij de boodschap. 

Voorwaar, aan de vruchten van satan herkent men de  totale 
overname, en dit is reality! 

 

Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld 
gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een 

ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde.  
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 

verdween. 
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Technologische lizards gebruiken verschillende 
methodes voor overname wereld! 
 

In deze boodschap Gods, en ook in oudere gebrachte boodschappen 
Gods, werd aan profeet Benjamin Cousijnsen geopenbaard, dat 

satan verschillende methodes gebruikt om de wereld te beïnvloeden 
en over te nemen!   

 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! De volgende openbaring van God werd, 
via een bode engel Gods, woord voor woord overgebracht aan 

eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen op 3 maart 2015. 
 

Shalom, ik begroet u! Ik ben de bode engel Kedron en ik werd 

uitgezonden, en ik kom in de almachtige naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, volg mij naar uw 

schrijfkamertje en schrijf alles op. 
 

Voorwaar, men kan de onzichtbare elektromagnetische 

golven niet zien, en toch zijn ze er. 
Via antennes, schotels, computers en telefoons, radio’s en TV’s, 

enzovoorts, worden er op afstand heel wat onzichtbare 

stralingsgolven overgebracht. En er zijn satellieten die u, de mens 
en de dieren op het land, en het weer en de wolken, en al wat zich 

onder de wateren bevindt, zo kunnen beïnvloeden! 
 

Hebreeën 11, vers 3  Door het geloof verstaan wij, dat de wereld 

door het woord Gods tot stand gebracht is, zodat het zichtbare niet 
ontstaan is uit het waarneembare.  

 
Voorwaar, men heeft via een satelliet op afstand soldaten 

kunnen beïnvloeden, en gevoelloos kunnen maken, door 

onzichtbare golven over te brengen. 
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Men maakt ook gebruik van een zender aan de helm, om deze 
soldaten commando’s te laten uitvoeren. Ook via een injectie kan 

men de soldaten beïnvloeden!  

 
In het verborgene heeft men een crimineel in Texas op 

afstand kunnen uitschakelen, door middel van onzichtbare 
golven! 

Hij kreeg op slag een hartaanval. Voorwaar, besef het volgende 

heel goed. 
 

Efeziërs 6, vers 12  Want wij hebben niet te worstelen tegen 
bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen 

de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de 

hemelse gewesten. 
 

Voorwaar, satan gebruikt ook verschillende methodes om de 
wereld over te nemen. 

Via de technologie kan men een leger uitputten, door maar één 

soldaat in te zetten en een virtueel leger, dat geprojecteerd is! 
Voorwaar, 

 

Ezechiël 7, vers 5 tot en met 11  Zo zegt de Here Here: Onheil 
op onheil! Zie, het komt! 6Er komt een einde; het einde komt! Het 

wordt wakker over u! Zie, het komt! De doem komt over u, inwoner 
des lands! De tijd komt! De dag is nabij. Verwarring en geen 

vreugdegeroep op de bergen! Nu zal Ik weldra mijn grimmigheid 

over u uitstorten en mijn toorn ten volle over u brengen, Ik zal u 
richten volgens uw wandel en al uw gruwelen aan u vergelden. Ik 

zal niets ontzien en geen deernis hebben; naar uw wandel zal Ik u 
vergelden, en uw gruwelen zullen op u neerkomen. En gij zult 

weten, dat Ik, de Here, het ben, die slaat. Zie, de dag! Zie, het 

komt; de doem voltrekt zich; de staf bloeit; de overmoed spruit uit. 
Het geweld is opgeschoten tot een staf van goddeloosheid. Niets zal 

er van hen overblijven, noch van hun rumoer, noch van hun getier; 

verdwijnen zal al hun praal. 
En vers 14  Blaast maar op de trompet en maakt alles gereed, er is 

echter niemand die ten strijde trekt; want mijn toorngloed is over 
heel hun rumoerige menigte. 
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Voorwaar, het einde komt, kinderen Gods!  
Wees sterk in uw wandel. Maar o wee, ongelovigen, het is beter dat 

u zich bekeert. Want vreugde zal alleen op de gezichten zijn van 

wie Mij, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, hebben aangenomen, 
en zij zullen worden weggenomen! U zult hen zien in de wolken en 

u op de borst slaan. 
 

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 

wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 
een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 
naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het 

licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever 
gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want 

een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het 

licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de 
waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat 

zij in God verricht zijn. 

Johannes 9, vers 8 tot en met 11  De buren dan en zij, die hem 
vroeger als bedelaar gekend hadden, zeiden: Is hij dat niet, die zat 

te bedelen? Sommigen zeiden: Hij is het; anderen zeiden: Neen, 
maar hij gelijkt op hem. Hij zeide: Ik ben het. Zij dan zeiden tot 

hem: Hoe zijn dan uw ogen geopend? Hij antwoordde: De mens, 

die Jezus genoemd wordt, maakte slijk, streek het op mijn ogen en 
zeide tot mij: Ga heen naar Siloam en was u. Ik ging dan heen en 

toen ik mij gewassen had, werd ik ziende. 
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 

verdween. 
 

 

 

Denk maar zo: De Here heeft mij geholpen!  
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Boodschap Gods: God heeft jou gemaakt naar Zijn evenbeeld! God 
is tevreden met alles wat Hij maakte, en zei dat het zeer goed was. 

Dit betekent dat Hij jou ook zeer goed vindt en tevreden is met jou! 

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 3 maart 2015 in de namiddag bracht 

een engel des Heren, een bode engel Gods, de volgende boodschap 
over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de lieflijke naam van Yeshua HaMashiach, 

Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Vrodia en ben een bode 

engel Gods.  
 

Voorwaar, gij denkt dit van uzelf: 
 

Psalm 102, vers 7 en 8  Ik ben gelijk aan een pelikaan in de 

woestijn, ik ben als een steenuil te midden der puinhopen; ik ben 
slapeloos, ik gelijk op een eenzame vogel op het dak. 

 

Voorwaar, al wordt gij gepest op school, denk maar zo: 
 

Psalm 118, vers 13  Gij hadt mij wel duchtig gestoten, tot vallens 
toe, maar de Here heeft mij geholpen. 

 

Voorwaar, 
 

Psalm 128, vers 1  Welzalig ieder die de Here vreest, die in zijn 
wegen wandelt. 

 

Voorwaar, men wil jou laten geloven dat het geen zin heeft 
om te leven! 

 

Sirach 32, vers 21 tot en met 24  Waag je niet op een 
onbekende weg, wees voorzichtig op je paden. Heb vertrouwen in 

jezelf bij alles wat je doet, ook daarmee houd je je aan de geboden. 
Wie op de wet vertrouwt neemt de geboden in acht, wie op de Heer 

vertrouwt wordt niet geschaad. 
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Sirach 33, vers 1  Wie ontzag heeft voor de Heer wordt niet door 
het kwaad getroffen; treffen hem beproevingen, dan komt hij ze te 

boven. 

En vers 13  Zoals klei in de hand van de pottenbakker, die ervan 
maakt wat hij wil, zo zijn mensen in de hand van hun maker, die 

hen maakt zoals hij wil. 
 

Voorwaar,  

 
Psalm 14, vers 1  De dwaas zegt in zijn hart: Er is geen God. Tot 

zover. 
 

Voorwaar, kijk eens in de spiegel. 

 
Genesis 1, vers 27  En God schiep de mens naar zijn beeld. Tot 

zover. 
 

Voorwaar, Gods evenbeeld! 

Is God ontevreden over zichzelf? 
Nee. Hij is tevreden met alles wat Hij maakte, en zei dat het zeer 

goed was! Kijk maar eens in jouw Bijbel in Genesis 1 en 2. 

Voorwaar, dit betekent, dat Hij jou ook zeer goed vindt en tevreden 
is met jou. En God weet het wel beter dan al die pestkoppen! 

 
Spreuken 22, vers 18 en 19  Want het is liefelijk, dat gij ze in uw 

binnenste bewaart, dat zij alle bestendig op uw lippen zijn. Opdat 

uw betrouwen op de Here zij, onderricht ik u heden, ja u. 
 

Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld 
gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een 

ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde.  

 
Romeinen 8, vers 37 tot en met 39  Maar in dit alles zijn wij 

meer dan overwinnaars door Hem, die ons heeft liefgehad. Want ik 
ben verzekerd, dat noch dood noch leven, noch engelen noch 

machten, noch heden noch toekomst, noch krachten, noch hoogte 
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noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van 
de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Here. 

 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en 
verdween. 

 

 
 

Gebeten door de zonde, maar gered door het 

geloof! 
 

Boodschap Gods: Gods volk klaagde in de woestijn over het eten en 

drinken dat ze kregen. God strafte hen; ze werden gebeten door 
slangen, die de zonde symboliseerden! Speciaal voor 

hokjesdenkers, symboliseerde God de slang ook met een positieve 
betekenis! 

 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Op 4 maart 2015 bracht een engel des 
Heren, een bode engel Gods de volgende boodschap over aan 

eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, kadosh, kadosh, kadosh, 
heilig, heilig, heilig is Adonai, Jahweh. Baruch Hu shem Adonai, 

machtig is de naam Adonai. Geloofd zij Adonai, Eloheinu, de Elohím 
van Abba Adon, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus! Voorwaar, 

mijn naam is Aridaja en ben een bode engel Gods. 

 
Voorwaar, 

 

Lukas 18, vers 14 vanaf: Want een ieder, die zichzelf verhoogt, 
zal vernederd worden, doch wie zichzelf vernedert, zal verhoogd 

worden. 
 

Hier is wijsheid voor nodig! 
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Numeri 21, vers 8 en 9  De Here dan zeide tot Mozes: Maak een 

vurige slang en plaats die op een staak; ieder, die daarnaar ziet, 

wanneer hij gebeten is, zal in leven blijven. Toen maakte Mozes een 
koperen slang en plaatste die op een staak; en wie, wanneer een 

slang hem gebeten had, op de koperen slang de blik richtte, bleef in 
leven. 

 

Voorwaar, op het eerste gezicht geeft de slang een negatief 
beeld. 

Want met zijn gif doodt hij zo de mens! Het is ook niet zomaar, dat 
de slang een duivelse rol had bij het verhaal van Adam en Eva.  

 

Numeri 21, vers 5 tot en met 7  En het volk sprak tegen God en 
tegen Mozes: Waarom hebt gij ons uit Egypte gevoerd? om te 

sterven in de woestijn? Want er is geen brood en geen water en 
van deze flauwe spijs walgen wij. Toen zond de Here vurige slangen 

onder het volk; die beten het volk, zodat er velen van Israël 

stierven. Daarop kwam het volk tot Mozes en zeide: Wij hebben 
gezondigd, want wij hebben tegen de Here en tegen u gesproken; 

bid tot de Here, dat Hij de slangen van ons wegdoe. Toen bad 

Mozes ten gunste van het volk. 
 

Voorwaar, God had zoveel gedaan voor al die ongelovige 
Tomassen, en nog bleven ze klagen.  

Dit was Gods straf onder het volk! God is heilig en hoort verhoogd 

te worden. Dat ze gebeten werden door de zonde, symboliseerden 
de slangen. Speciaal voor de hokjesdenker symboliseerde God de 

slang ook met een positieve betekenis. 
 

Wijsheid 16, vers 5 tot en met 12  Ook toen uw volk door een 

verschrikkelijke plaag getroffen werd en er mensen stierven aan de 
beten van kronkelende slangen, rustte uw toorn niet tot het bittere 

einde op hen. De ellende waaraan zij korte tijd ten prooi waren, 

was als waarschuwing bedoeld. Om hen te herinneren aan wat uw 
wet gebiedt, kregen zij een teken van redding. Wie zijn blik daarop 

richtte, werd gered – niet door wat hij zag, maar door u, de redder 
van alle mensen. Zo maakte u onze vijanden duidelijk dat u het 

bent die van al het kwaad verlost. Zij werden immers gedood door 
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de beten van sprinkhanen en vliegen, geen geneesmiddel kon hun 
leven redden; zij verdienden het op die manier gestraft te worden. 

Maar uw kinderen kwamen zelfs beten van gifslangen te boven, 

omdat u hun in uw barmhartigheid te hulp schoot en hen genas. Zo 
werden ze ertoe aangespoord om zich uw woorden te herinneren. 

Hun voorspoedige redding moest voorkomen dat ze door alles te 
vergeten ongevoelig zouden zijn voor de weldaden die u hun 

bewees. Ze zijn niet genezen met kruiden of zwachtels: uw woord 

is het, Heer, dat alles geneest.  
 

Voorwaar, de omhooggeheven slang heeft een dubbele 
betekenis. 

Ook Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, werd omhoog geheven 

aan het kruis! 
 

Johannes 12, vers 32 en 33  En als Ik van de aarde verhoogd 
ben, zal Ik allen tot Mij trekken. En dit zeide Hij om aan te duiden, 

welke dood Hij sterven zou. 

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 
wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 

naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het 

licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever 
gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want 

een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het 
licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de 

waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat 

zij in God verricht zijn. 
Johannes 14, vers 6  Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de 

waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij.  

 
Amen! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 
verdween. 
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Die pop, die uitdrukking... Wow, net echt! 
 

Mijn oma zei vroeger: “Ik neem een keer een pop voor je mee uit 
Spanje; ze zijn net echt! Als ik naar Alcoy ga, zal ik het 

meenemen…” Mijn oma stierf en kreeg die kans jammer genoeg 

nooit. Afgelopen weekend waren Benjamin en ik, Marta, met Marion 
in Valkenburg, en de Heer Yeshua HaMasiach, Jezus Christus, liet 

een bijzondere gebeurtenis toe. Voor een poppenetalage werd mijn 
aandacht in het bijzonder sterk getrokken naar een pop, een blij 

gezichtje dat straalde. Die uitdrukking! Wow, ze was... net echt! 

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 4 maart 2015 bracht de bode engel 

Gods de volgende boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin 
Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Rafaël en ben 

een bode engel Gods.  
 

Voorwaar, in Valkenburg was ik, samen met Hetrick, de auto 

aan het bewaken. 
Zelfs de koffer had ik, Rafaël, onzichtbaar gemaakt in opdracht van 

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Profeet Benjamin Cousijnsen 
zei tegen zijn vrouw Marta, en aan Marion, dat ze zich geen zorgen 

moesten maken, omdat de Heer voor bescherming zou zorgen, voor 

hen en de auto. Hetrick vond het prachtig om op de auto te passen! 
Toch ging Hetrick ook even alleen weg naar een Mexicaans 

restaurant, en genoot van zijn uitzicht, heel dichtbij Marion… totdat 
hij opgehaald werd. 

 

Voorwaar, die ene poppenwinkel had prachtige poppen, 
waar ook een pop tussen stond, die door een oma gemaakt 

was voor een zekere Marta. 

Deze pop is ook teruggeplaatst in de hemel. Het ging haar oma 
meer om de reactie, een soort bevestiging, dat Marta deze pop 
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mooier zou vinden! Voorwaar, Marta en Marion en profeet Benjamin 
hebben ook nog kaartjes uitgedeeld, en een grot bezocht en een 

nachtje in een hotel geslapen.  

 
Ik draag de pen over aan Marta… 

Vertel eens verder over jullie avontuur. Dit ga ik bij deze doen.  
Toen Benjamin zojuist met deze boodschap beneden kwam, was ik 

diep onder de indruk over de poppengebeurtenis. Er stonden in de 

etalage handgemaakte poppen, met uitdrukkingen op het gezicht. 
Het bleken dus handgemaakte poppen te zijn, zei de mevrouw in de 

winkel. Maar één pop in de etalage was erg mooi, en trok mijn 
aandacht door de expressie, het voorkomen en de perfectie! Ik was 

diep onder de indruk, want het leek wel echt! En het deed me ook 

aan mijzelf als kind denken. We besloten om rond te kijken in de 
winkel. In de winkel keken we rond, en ik sprak met de mevrouw in 

de winkel, en vroeg waar al die poppen vandaan kwamen, en of er 
ook poppen uit Spanje bij waren, uit Alcoy, de plaats waar de 

speelgoedfabriek stond, wat mijn oma vertelde, wat ook de plaats 

was – Alcoy – waar zij vandaan was gekomen, waar zij ooit 
geboren is. Mevrouw zei dat er inderdaad Spaanse poppen stonden. 

We liepen naar achteren in de winkel. Op de een of andere manier 

spraken deze poppen mij niet aan, want ik was onder de indruk van 
die ene pop, die ik in de etalage had gezien. Oma Regina zei: “Als 

ik ooit een keer bij de speelgoedfabriek van Alcoy ben, dan neem ik 
zo’n pop voor je mee. Want ze zijn net echt!”  

 

De jaren verstreken echter. 
Maar omdat mijn oma in Terrassa en niet in Alcoy woonde, kreeg ze 

niet de gelegenheid om die pop te kopen. Dit voorval is mij altijd 
bijgebleven! En blijkbaar was mijn oma het ook niet vergeten. 

Geweldig! Dankjewel! En ik zie ernaar uit om jou, Regina, en mijn 

hemelse familie, en natuurlijk in het bijzonder ook deze mooie pop, 
die jij voor mij gemaakt heb, spoedig, heel spoedig in ontvangst te 

mogen nemen en jou te knuffelen. Dankjewel, ook namens Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus, die het mogelijk maakte. En ik dank je 
ook namens Benjamin Cousijnsen, die je zeer spoedig in de hemel 

persoonlijk zult leren kennen. En tot u, die geluisterd heeft, wil ik 
zeggen: heeft u familie, die overleden is? Verheugt u, want zeer 

spoedig zullen wij onze geliefden in de hemel mogen omarmen. 
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Iedereen zal niet meer oud zijn, maar verjongd, maar toch zullen 
elkaar herkennen, zoals we zijn, familie van elkaar. Het zal een 

grote vreugde zijn! Tot slot zeg ik: Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
 

 

Politie voor het gerecht! 
 

Boodschap Gods: onder andere ook een politie is niet meer, omdat 
die ander zwart is! De racistische haat en discriminatie tegen de 

mens, ongeacht de huidskleur of herkomst, zullen door God 

veroordeeld worden! 
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Op 5 maart 2015 bracht een engel des 
Heren, een bode engel Gods, woord voor woord de volgende 

boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. Ik nodig 
u van harte uit om mee te lezen vanuit de Bijbel. Heeft u nog geen 

Bijbel, schaf er dan een aan om alles te onderzoeken. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus.  

 
Voorwaar, mijn naam is Bealek en ben een bode engel Gods.  

 
Voorwaar, elke handeling die Gods volk wordt toegebracht 

door haat, omdat men Joods is, zal door de God van 

Abraham, Izaäk en Jakob veroordeeld worden. 
Ook de racistische haat en discriminatie tegen de mens, ongeacht 

de huidskleur of herkomst!  
 

Genesis 1, vers 26  En God zeide: Laat Ons mensen maken naar 

ons beeld, als onze gelijkenis… tot zover. 
En vers 27  En God schiep de mens naar zijn beeld; naar Gods 

beeld schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen. 
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Voorwaar, nergens staat er in uw Bijbel, dat God alleen het 
volk van Israël schiep naar Zijn beeld! 

Voorwaar, de Bijbelse geboden zou men moeten onderhouden, 

zoals het volgende: 
 

Exodus 20, vers 3 tot en met 5  Gij zult geen andere goden voor 
mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld maken 

noch enige gestalte van wat boven in de hemel, noch van wat 

beneden op de aarde, noch van wat in de wateren onder de aarde 
is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen; want Ik, de 

Here, uw God, ben een naijverig God, die de ongerechtigheid der 
vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde 

geslacht van hen die Mij haten. 

En vers 13  Gij zult niet doodslaan. 
En vers 16  Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. 

 
Deuteronomium 11, vers 26 tot en met 28  Zie, ik houd u 

heden zegen en vloek voor: zegen, wanneer gij luistert naar de 

geboden van de Here, uw God, die ik u heden opleg; maar vloek, 
indien gij naar de geboden van de Here, uw God, niet luistert en 

afwijkt van de weg die ik u heden gebied, door het achterna lopen 

van andere goden, die gij niet gekend hebt. 
 

Voorwaar, ook een politie is niet meer, omdat die ander 
zwart is! 

Vaak wordt er een verklaring, een rapport van een agent, als bewijs 

gezien door het Ministerie van Justitie. Vaak komen collega’s voor 
elkaar op en beschermen elkaar. Veel politieagenten maken 

wereldwijd jarenlang een verklaring bewijs naar hun voordeel, en 
laten hun racistische haat, discriminatie en bewijs achterwege, die 

men zelf gebruikt! Voorwaar, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, 

zegt u:  
 

Openbaring 21, vers 8  Hier staat geschreven: Maar de 

lafhartigen, de ongelovigen, de verfoeilijken, de moordenaars, de 
hoereerders, de tovenaars, de afgodendienaars en alle leugenaars – 

hun deel is in de poel, die brandt van vuur en zwavel: dit is de 
tweede dood. 
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Mattheüs 22, vers 37 tot en met 40  Hier staat geschreven: Hij 
zeide tot hem: Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw 

hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het 

grote en eerste gebod. Het tweede, daaraan gelijk, is: Gij zult uw 
naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse 

wet en de profeten. 
 

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 

wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 
een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 
naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het 

licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever 
gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want 

een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het 

licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de 
waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat 

zij in God verricht zijn. 

 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de engel van God, en 

verdween. 
 

SHALOM 

 
 

De timing van ‘de Koningsvogel’! 
 
Boodschap Gods: Voorwaar, ondanks alle problemen en zorgen, die 

u naar de rand van uw nest brengen, komt de Koningsvogel op het 
juiste moment om u op te vangen! 

 

 
Volledige weergave: 
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Hallo, van harte welkom! Ik ben profeet Benjamin Cousijnsen. Op 5 
maart 2015 ontving ik de volgende boodschap van een bode engel 

Gods, die ik graag met u wil delen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Michaël en 
ben een bode engel Gods.  

 

Voorwaar,  
 

Openbaring 8, vers 13  En ik zag en hoorde een arend vliegen in 
het midden des hemels, die met luider stem zeide: Wee, wee, wee 

hun, die op de aarde wonen, vanwege de overige stemmen van de 

bazuin der drie engelen, die nog bazuinen zullen!   
 

Voorwaar, de arend of adelaar is adellijk, en onder de 
roofvogels de Koningsvogel! 

 

Deuteronomium 32, vers 11 en 12  Als een arend, die zijn 
broedsel opwekt, over zijn jongen zweeft, zijn wieken uitspreidt, er 

een opneemt en draagt op zijn vlerken, zo heeft hem de Here 

alleen geleid… tot zover. 
 

Exodus 19, vers 4  Gij hebt gezien, wat Ik de Egyptenaren heb 
aangedaan, en dat Ik u op arendsvleugelen gedragen en tot Mij 

gebracht heb. 

 
Jesaja 40, vers 31  Maar wie de Here verwachten, putten nieuwe 

kracht; zij varen op met vleugelen als arenden; zij lopen, maar 
worden niet moede; zij wandelen, maar worden niet mat. 

 

Voorwaar, ondanks alle problemen en zorgen, die u naar de 
rand van uw nest brengen, komt de Koningsvogel op het 

juiste moment om u op te vangen! 

 
Jesaja 40, vers 29  Hij geeft de moede kracht en de machteloze 

vermeerdert Hij sterkte. 
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Voorwaar, vertrouw op uw Arend: Yeshua HaMashiach, 
Jezus Christus! 

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen 

 
 

 

 

Gods woorden, Zijn werken mogen niet spottend 

worden gebruikt!  
 
Boodschap Gods: U hoort wat de naam ‘Ik ben’ betekent, en 

Immanuël, en de betekenis van Jezus, en Christus, en Yeshua, en 

de betekenis van HaMasiach. Verder een waarschuwing van de Heer 
aan de mensen om alle werken, waar Hij zich door uitdrukt, niet 

ijdel, dus spottend, te gebruiken! 
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 6 maart 2015 bracht een engel des 
Heren de volgende boodschap woord voor woord over aan 

eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Servin; ik ben 

een bode engel Gods.  
 

Voorwaar, Zijn naam is heilig! 
 

Exodus 3, vers 14  Toen zeide God tot Mozes: Ik ben, die Ik ben. 

Tot zover. 
 

Jesaja 7, vers 14  Daarom zal de Here zelf u een teken geven… 
tot zover. 

 

Voorwaar, Ik ben, die Ik ben betekent niet: Ik besta! 
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De gevallen engelen bestaan ook; dit is gewoon een feit. Ik ben, die 
Ik ben betekent: Ik ben God, en ook: Ik zal er zijn!  

 

Immanuël werd aan de Zoon van God als naam gegeven, niet 
door Maria, maar door God zelf.  

En zij gaf het kind in gehoorzaamheid de naam Immanuël, God met 
ons. Voorwaar, Yeshua HaMashiach, betekent vertaald: Jezus 

Christus. En Christus betekent in het Hebreeuws: Mashiach, en 

betekent: Messias. Voorwaar, Yeshua betekent ook: Redder en 
Bevrijder en Verlosser. Voorwaar, luister aandachtig. 

 
Exodus 20, vers 7  Gij zult de naam van de Here, uw God, niet 

ijdel gebruiken, want de Here zal niet onschuldig houden wie zijn 

naam ijdel gebruikt. 
 

Daartegenover staat: ijdel. 
Dit wil zeggen: lichtvaardig. Voorwaar, alle werken waardoor God 

zich openbaart, zoals via Zijn Woord, de Bijbel, en Zijn werken via 

profeet Benjamin Cousijnsen, en de donder en bliksem, alles, mag 
dus niet ijdel, spottend, worden gebruikt! 

 

Wijsheid 1, vers 1 tot en met 11  Heb de gerechtigheid lief, 
heersers van de aarde. Koester zuivere gedachten over de Heer en 

zoek hem met een eerlijk geweten. Wie hem niet tart zal hem 
vinden, en wie hem niet wantrouwt zal hem zien. Misvattingen 

houden een mens bij God vandaan. Dwazen kunnen zijn macht 

alleen tot hun eigen schande op de proef stellen. De wijsheid zoekt 
geen onderkomen in een ziel die sluw is, ze woont niet in een 

lichaam dat door zonde wordt beheerst. Als Gods heilige geest 
onderwijst ze mensen. Bedrog ontvlucht ze, onverstandig denken 

gaat ze uit de weg, waar onrecht opdoemt trekt ze zich terug. De 

wijsheid is een geest die mensen liefheeft. Maar godslasteraars 
houdt ze verantwoordelijk voor hun woorden. God weet wat er in 

hun binnenste leeft, hij ziet feilloos wat ze in gedachten hebben en 

hoort wat er uit hun mond komt. De geest van de Heer vervult 
immers de hele wereld; hij die alles omvat weet wat er gezegd 

wordt. Daarom kan niemand onopgemerkt iets onrechtvaardigs 
zeggen, en zal ook niemand zijn gerechte straf ontlopen. Alles wat 

goddeloze mensen bedenken zal onderzocht worden, en wat ze 
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gezegd hebben zal de Heer worden voorgelegd als bewijs van hun 
misdragingen. Zijn oor is gespitst en hoort alles, geen enkel 

opstandig geluid blijft onopgemerkt. Hoed u dus voortaan voor 

zinloos geklaag, houd u ver van lasterpraat. Wat heimelijk gezegd 
wordt zal niet in stilte verdwijnen, en wie leugens spreekt bewerkt 

zijn eigen ondergang.  
 

Voorwaar, kadosh, heilig is God, die met Zijn Zoon des 

mensen is, en die de zonde droeg in uw plaats! 
 

Johannes 14, vers 6  Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de 
waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij. 

Johannes 3, vers 16 tot en met 18  Want alzo lief heeft God de 

wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 
een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 
naam van de eniggeboren Zoon van God.  

 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 
verdween. 

 
 

 

Heilig lachen en andere manifestaties van God! 
 

Boodschap Gods over manifestaties van de Heilige Geest, zoals 

lachen, of huilen, of schudden in de Geest! Oordeel dan niet, want 
het zou wel eens kunnen zijn, dat deze persoon heel diep vervuld 

wordt met Gods liefde. Toch is het altijd goed om alles te toetsen! 
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 8 maart 2015 bracht een bode engel 

Gods woord voor woord de volgende boodschap over aan 
eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 
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Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Elionca, en 

betuig u als bode engel Gods de volle waarheid. 
 

Voorwaar, zo spreekt de Heer! 
 

Jeremia 32, vers 27  Zie, Ik, de Here, ben de God van al wat 

leeft; zou voor Mij iets te wonderlijk zijn?   
 

Genesis 2, vers 7  Toen formeerde de Here God de mens van stof 
uit de aardbodem en blies de levensadem in zijn neus; alzo werd de 

mens tot een levend wezen.    

 
Filippenzen 4, vers 4  Verblijdt u in de Here te allen tijde! 

Wederom zal ik zeggen: Verblijdt u!  
En vers 10 en 11  Ik heb er mij ten zeerste over verblijd in de Here, 

dat gij nu eindelijk uw belangstelling in mij hebt kunnen 

verlevendigen, omdat gij wel belangstelling hadt, maar niet de 
gelegenheid. Niet dat ik dit zeg, als zou ik gebrek lijden; want ik 

heb geleerd met de omstandigheden, waarin ik verkeer, genoegen 

te nemen. 
 

Voorwaar, de vreugde des Heren is mijn kracht. 
Daar is kracht, wonderbare kracht, in het dierbaar, kostbaar Bloed 

van het Lam, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, op 28 

juni 2013 werd u de boodschap gebracht over het lachen in de 
geest, met de titel: ‘Lachen in de Geest? Laat me niet lachen!’ Het 

ging over brullen als leeuwen, en het blaffen. Voorwaar, na 1985 
kwam het brullen als leeuwen en het blaffen nog veel voor. Maar 

het brullen als leeuwen was niet de Leeuw van Juda!  

 
Lees voor uzelf: Psalm 91, vers 13, en Psalm 17, vers 12, en 

Jesaja 5, vers 29, en Jeremia 4, vers 7, en 1 Petrus 5, vers 8, 

en Openbaring 13, vers 2 
 

Voorwaar, Yeshua HaMashiach brult altijd, als het te maken 
heeft met het komende oordeel. 
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En de mens brult bij het lijden, of de scheiding tussen God en 
zichzelf! En de satan brult, omdat hij zijn prooi wil: de menszielen! 

En door middel van zijn brullen, wil hij voorkomen dat hij verjaagd 

wordt. Natuurlijk laat hij van zich horen!  
 

Voorwaar, nu spreek ik over het heilig lachen. 
In de hemel is de gróótste vreugde! 

Prediker 2, vers 1 en 2  Ik zeide tot mijzelf: Welaan, ik wil u op 

de proef stellen door vreugde, verlustig u dus in het goede. Maar 
zie, ook dit is ijdelheid. Van het lachen moest ik zeggen: Het is 

dwaas; en van de vreugde: Wat werkt zij uit? 
En vers 10  En niets dat mijn ogen wensten, ontzegde ik ze, noch 

hield ik mijn hart van enige vreugde terug, ja, mijn hart verheugde 

zich over al mijn zwoegen, en dit was wat al mijn gezwoeg mij 
opleverde. 

 
Voorwaar, Gods manifestatie is niet te wonderlijk. 

Maar wanneer iemand luid lacht, of huilt, of zijn hele lichaam begint 

te schudden, oordeel dan niet negatief. Want het zou wel eens 
kunnen zijn, dat deze persoon juist heel diep vervuld wordt met 

Gods liefde, waarheid en vrijheid en hemelse vreugde. Voorwaar, 

men moet leren met Gods ogen dieper te kijken dan het uiterlijk! 
Anders wordt men misleid door de eigen verkeerde beoordeling. 

Voorwaar, God doet dikwijls dingen, die schokkend, anders, 
verbazend, confronterend en onthutsend kunnen zijn. Dat is 

kenmerkend aan God, en zelfs kenmerkend aan Zijn ware profeet 

Benjamin Cousijnsen! Voorwaar,  
 

Lukas 6, vers 21  Zalig, gij, die nu hongert, want gij zult 
verzadigd worden. Zalig, gij, die nu weent, want gij zult lachen.  

 

Psalm 126, vers 2 en 3  Toen werd onze mond vervuld met 
lachen, onze tong met gejuich. Toen zeide men onder de heidenen: 

De Here heeft grote dingen bij hen gedaan! De Here heeft grote 

dingen bij ons gedaan, wij waren verheugd. 
 

Genesis 21, vers 6  En Sara zeide: God heeft gemaakt, dat ik 
lach; ieder die het hoort, zal om mijnentwil lachen.  
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Voorwaar, lees het volgende voor uzelf: 1 Samuël 19, vers 20 tot 
en met 24 

 

Voorwaar, let op! 
Gods werk, heilig lachen onder andere, is kenmerkend, maar niet 

door heel hard te schreeuwen, zodat iedereen er hoofdpijn van 
krijgt. Gods werk is altijd kenmerkend door Zijn leiding en Geest, 

en voorop: door orde! Voorwaar,  

 
Filippenzen 2, vers 13  Want God is het, die om zijn welbehagen 

zowel het willen als het werken in u werkt.  
 

Voorwaar,  

 
Kolossenzen 3, vers 1 tot en met 3  Indien gij dan met Christus 

opgewekt zijt, zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus is, 
gezeten aan de rechterhand Gods. Bedenkt de dingen, die boven 

zijn, niet die op de aarde zijn. Want gij zijt gestorven en uw leven is 

verborgen met Christus in God. 
 

Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, 

dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die 
in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.  

 
Voorwaar, toch is het altijd goed om alles te toetsen! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 

verdween. 
 

 
 

Weggewerkte sporen naar opdrachtgever 

Poetin!  
 
09-03-2015  Openbarende boodschap Gods: Ik openbaar u wat 

Rusland te wachten staat! 
 

 

Volledige weergave: 
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Hallo, welkom! De volgende openbarende, profetische boodschap 
van God werd door een bode engel Gods, namens de almachtige 

God, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, overgebracht aan 

eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Peliasa; ik ben 

een bode engel Gods. 

 
Voorwaar, op 1 maart 2015 is aan u door profeet Benjamin 

Cousijnsen geopenbaard, wie Nemtsov uit de weg geruimd 
heeft. 

Voorwaar, Poetin ontkent nog steeds zijn betrokkenheid! 

 
Genesis 3, vers 5  Maar God weet, dat ten dage, dat gij daarvan 

eet, uw ogen geopend zullen worden, en gij als God zult zijn, 
kennende goed en kwaad. 

 

Voorwaar, het is dezelfde slang vanaf den beginne, die nog 
steeds dezelfde leugenaar is! 

Voorwaar, Vladimir Poetin heeft veel geld uitgegeven aan de 

oppositie, om Nemtsov weg te werken. Voorwaar, de 
huurmoordenaars Dadajev en Goebasjev, onder anderen, werden 

opgepakt voor het uitvoeren van de moord! Sommigen stonden 
bekend als bewaker van de Veiligheidsraad. De sporen naar de 

opdrachtgever Poetin zijn inmiddels weggewerkt! Voorwaar, de 

beweringen naar Poetin worden niet vermeld en opgeschreven.  
 

Voorwaar, ik openbaar u, wat Rusland te wachten staat! 
Jesaja 9, vers 15  De leiders van dit volk waren verleiders en wie 

zich leiden lieten, werden op een doolweg gebracht.  

En vers 18 tot en met 19  Door de verbolgenheid van de Here der 
heerscharen wordt het land in brand gezet, zodat het volk tot een 

prooi van het vuur wordt; de ene mens spaart de ander niet, men 

bijt naar rechts en toch hongert men, en men verslindt naar links 
en toch wordt men niet verzadigd, ieder verslindt het vlees van zijn 

eigen arm. 
 

Voorwaar,  
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Openbaring 22, vers 6  En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn 

getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der 

profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen 
hetgeen weldra geschieden moet. 

En vers 16  Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden, om ulieden dit te 
betuigen voor de gemeenten. Ik ben de wortel en het geslacht van 

David, de blinkende morgenster. 

 
Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, 

dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die 
in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.  

 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en 
verdween. 

 
 

 

Stort uw hart uit! 
 

Bemoedigende boodschap Gods: Voorwaar, laten Mijn woorden u 

sterken! Deze boodschap is woord voor woord overgebracht door 
Jezus Christus, Yeshua HaMasiach zelf, en in Zijn tegenwoordigheid 

meteen opgeschreven door Zijn eenvoudige dienstknecht, profeet 

Benjamin Cousijnsen. 
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Op maandag 9 maart 2015 in de 
namiddag bracht de Here Jezus Christus, Yeshua HaMashiach, zelf 

Zijn woorden over aan Zijn profeet, Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Kadosh, heilig, heilig ben Ik, Adonai, JHWH, Eloheinu, de 

Elohím Yeshua HaMashiach, Jezus Christus van Nazareth, uw 
Rabboeni, uw Meester, de opgestane Nazoreeër en de Koning der 

harten! 

 
Voorwaar, Mijn kind, Ik ben uw toevlucht! 
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Kom met uw hart, want Ik verlang ernaar om u te redden, en ook 
tot Wachter en Schaduw en Rechterhand te zijn. Voorwaar, Ik ben 

wie Ik ben! Hoor Mijn stem. Heb met heel uw hart ontzag voor Mij! 

Ik ben kadosh, heilig. Houd u aan uw verplichtingen. Wees trouw 
en geef u niet over aan verdriet.  

 
Sirach 32, vers 18 tot en met 24  Een bedachtzaam mens bezint 

zich op alles, maar een roekeloos en hoogmoedig mens deinst 

nergens voor terug. Handel nooit zonder na te denken, anders krijg 
je spijt van je daden. Ga niet over een moeilijk begaanbare weg, je 

zou over stenen kunnen struikelen. Waag je niet op een onbekende 
weg, wees voorzichtig op je paden. Heb vertrouwen in jezelf bij 

alles wat je doet, ook daarmee houd je je aan de geboden. Wie op 

de wet vertrouwt neemt de geboden in acht, wie op de Heer 
vertrouwt wordt niet geschaad.   

 
Voorwaar, Mijn kind, Ik help u. 

 

Sirach 37, vers 27 tot en met 29  Mijn kind, toets jezelf je leven 
lang, stel vast wat slecht voor je is, en geef daar niet aan toe, want 

niet alles is voor iedereen goed, niet iedereen schept in alles 

genoegen. Geef je niet gulzig over aan alle genot, ga je niet aan 
lekkernijen te buiten. 

 
Voorwaar, stort uw hart uit! 

Ook Ik, de Nazoreeër, deed dit aan het kruis, en overwon de dood 

en leef! Voorwaar, ook Ik ken uw zonden en uw gevoel, en riep: 
“Eli, Eli, lama sabachtani?” “Mijn God, Mijn God, waarom hebt Gij 

Mij verlaten?” Voorwaar, laten Mijn woorden u sterken. 
 

Spreuken 8, vers 17 tot en met 19  Ik heb lief wie mij 

liefhebben, wie mij ijverig zoeken, zullen mij vinden. Rijkdom en 
eer zijn bij mij, duurzaam goed en gerechtigheid. Mijn vrucht is 

meer waard dan goud, ja dan gelouterd goud, mijn opbrengst meer 

dan uitgelezen zilver. 
 

Voorwaar, laat niemand u scheiden van Mijn liefde! 
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Romeinen 8, vers 38 en 39  Want ik ben verzekerd, dat noch 
dood noch leven, noch engelen noch machten, noch heden noch 

toekomst, noch krachten, noch hoogte noch diepte, noch enig 

ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke 
is in Christus Jezus, onze Here. 

 
Voorwaar, samen kunnen wij de wereld aan! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de Here Jezus Christus, 

Yeshua HaMashiach, en verdween. 
 

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen 
 

Aan de kerkleiders wereldwijd! 
 
Boodschap Gods: Toets u eens en luister eens naar de 

waarheid! Voorwaar, als uw kerk vastzit door uw eigen regels, en 

de Heilige Geest wordt tegengehouden, vanwege uw ziel, en u trekt 
de hele kerk mee, dan zult u veroordeeld worden!   

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 10 maart 2015 bracht een engel van 

God, namens de almachtige God, de God van Abraham, Izaäk en 

Jakob, woord voor woord de volgende boodschap over aan 
eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom!  

 

Efeziërs 1, vers 4 en 7  Hij heeft ons immers in Hem uitverkoren 
vóór de grondlegging der wereld, opdat wij heilig en onberispelijk 

zouden zijn voor zijn aangezicht.  
Vers 7  En in Hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, de 

vergeving van de overtredingen, naar de rijkdom zijner genade. 

 
Voorwaar, ik spreek tot u in de almachtige naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus, en ben een bode engel Gods. 
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Voorwaar, kerkleiders, ik ben naar profeet Benjamin Cousijnsen 
gezonden, zoals ik, Leobea, eerder gesproken heb in de gemeente. 

Ja, een bode engel Gods!  

 
Openbaring 22, vers 16  Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden, om 

ulieden dit te betuigen voor de gemeenten. Ik ben de wortel en het 
geslacht van David, de blinkende morgenster. 

 

Voorwaar, leiders! 
En hoe blinkend zijt gijlieden en uw kerk? 

De ogen van de God van Abraham, Izaäk en Jakob zijn op u 
gericht. 

 

Openbaring 22, vers 6  En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn 
getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der 

profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen 
hetgeen weldra geschieden moet. 

 

Voorwaar, God is dezelfde God en zendt nog steeds Zijn 
engelen naar Zijn ware profeet en laat u de volle waarheid 

weten, dat vele kerken van de buitenkant er prachtig uitzien.  

Maar o wee, de binnenkant! Voorwaar, kadosh, kadosh, kadosh, 
heilig, heilig, heilig is Adonai, Jahweh, Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus, de levende Heer! Voorwaar, luister ook eens naar de 
boodschappen, met de titel: ‘Ik zag een kerkzaal vol met ezels!’ en 

luister ook naar de boodschap met de titel: ‘Laat u overtuigen door 

de Heilige Geest!’ en de boodschap: ‘Wees geen eeuwige zuigeling!’ 
onder andere. 

 
Voorwaar, vele leiders zitten vast met hun denken in hun 

kerkstructuur, vanwege de overname! 

Toets u eens, en luister eens naar de waarheid. Toets de titel eens 
in de Search balk en klik op Search. Voorwaar, de Heilige Geest zal 

u overtuigen! Luister ook naar de boodschap: ‘Een waarschuwing 

van God aan alle kerkleiders!’ Voorwaar, durf om te onderzoeken. 
Wees geen hokjesdenker! Voorwaar, als uw kerk vastzit door uw 

eigen regels, en de Heilige Geest wordt tegengehouden, vanwege 
uw ziel, en u trekt de hele kerk mee, dan zult u daarom 

veroordeeld worden! Voorwaar, doof de Heilige Geest niet uit. Laat 
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de grond in uw kerk heilige grond zijn! Helaas zijn er vele valse 
leiders. 

 

2 Korinthiërs 11, vers 13 tot en met 15  Want zulke lieden zijn 
schijn-apostelen, bedrieglijke arbeiders, die zich voordoen als 

apostelen van Christus. Geen wonder ook! Immers, de satan zelf 
doet zich voor als een engel des lichts. Het is dus niets bijzonders, 

indien ook zijn dienaren zich voordoen als dienaren der 

gerechtigheid; maar hun einde zal zijn naar hun werken. 
 

Voorwaar, kadosh, heilig is God! 
Wees Hem heilig, en niet schijnheilig. Voorwaar, gij zijt als leider 

verantwoordelijk. Al zijt gij wederom geboren, in het boek des 

levens zal u niet opgeschreven staan als een valse misleider! Er is 
maar één plek voor de leiders, die hun eigen structuur aanhouden 

en Gods werken blokkeren. Er is maar één plek: in de poel des 
vuurs, die van zwavel brandt; dit kan uw deel zijn. Word wakker! 

Geef de Heilige Geest de ruimte, en kijk niet op uw horloge als de 

Geest waait. Voorwaar, wees zuiver en zondig niet, en hou u aan 
Gods geboden! 

 

Openbaring 22, vers 14  Zalig zij, die hun gewaden wassen, 
opdat zij recht mogen hebben op het geboomte des levens en door 

de poorten ingaan in de stad. 
 

Voorwaar, indien iemand afneemt van deze woorden, die 

overgebracht zijn aan Zijn ware profeet, Benjamin 
Cousijnsen, en deze boodschappen niet serieus neemt, God 

zal zijn eeuwig leven afnemen, omdat God gesproken heeft! 
Ik ben wie Ik ben, zegt Yeshua HaMashiach, Jezus Christus! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en 

verdween. 
 

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen 

 
 

 
 

Hoogtevrees? 
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Voorwaar, vreest niet en weest niet angstig! Deze bijzondere 

boodschap Gods bevat onder andere Bijbelse teksten, die u, die een 

bepaalde vorm van hoogtevrees kent, zullen sterken en 
ondersteunen om uw hoogtevrees te overwinnen. Boodschap Gods, 

in opdracht van de Heer Yeshua HaMasiach, Jezus Christus, 
overgebracht aan profeet Benjamin Cousijnsen, via een bode engel 

Gods. 

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 11 maart 2015 bracht een engel des 

Heren woord voor woord, in opdracht van de almachtige God, de 
God van Abraham, Izaäk en Jakob, de volgende boodschap over 

aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de liefdevolle naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Lovesadai; ik 
ben een bode engel Gods. 

 

Voorwaar, bij iedere 7 van de 10 mensen bestaat er een 
bepaalde vorm van hoogtevrees: angst voor de diepte. 

Sommigen krijgen daarbij klachten, zoals: hoofdpijn, vermoeidheid, 
duizeligheid, misselijkheid, kortademigheid, hartkloppingen en 

verwardheid. Voorwaar, sommigen worden met deze fobie ook 

aangewezen voor gedragstherapie. Dit is geen bezetenheid! Mijn 
kind, luister eens aandachtig. 

 
Jesaja 41, vers 10  Vrees niet, want Ik ben met u; zie niet angstig 

rond, want Ik ben uw God. Ik sterk u, ook help Ik u, ook 

ondersteun Ik u met mijn heilrijke rechterhand. 
En vers 13  Want Ik, de Here, uw God, grijp uw rechterhand vast; 

die tot u zeg: Vrees niet, Ik help u. 

 
Psalm 56, vers 4 en 5  Ten dage dat ik vrees, vertrouw ik op U; 

op God, wiens woord ik prijs. Op God vertrouw ik, ik vrees niet; wat 
zou vlees mij aandoen? 
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Jozua 1, vers 9  Heb Ik u niet geboden: wees sterk en moedig? 
Sidder niet en word niet verschrikt, want de Here, uw God, is met 

u, overal waar gij gaat. 

 
Psalm 118, vers 6  De Here is met mij, ik zal niet vrezen; wat zou 

een mens mij doen? 
 

Spreuken 29, vers 25  Vrees voor mensen spant een strik, maar 

wie op de Here vertrouwt, is onaantastbaar. 
 

Psalm 27, vers 1  De Here is mijn licht en mijn heil, voor wie zou 
ik vrezen? 

Psalm 56, vers 12  Op God vertrouw ik, ik vrees niet; wat zou een 

mens mij aandoen? 
Psalm 31, vers 20  Hoe groot is het goed dat Gij hebt weggelegd 

voor wie U vrezen, dat Gij bereid hebt voor wie bij U schuilen ten 
aanschouwen van de mensenkinderen. 

Psalm 103, vers 13  Gelijk zich een vader ontfermt over zijn 

kinderen, ontfermt Zich de Here over wie Hem vrezen. 
Psalm 28, vers 7  De Here is mijn kracht en mijn schild; op Hem 

vertrouwde mijn hart en ik werd geholpen. Daarom juicht mijn hart 

en loof ik Hem met mijn lied. 
 

Voorwaar, sommigen hebben door een gebeurtenis deze 
fobie opgelopen, als voorbeeld: 

Men viel van een bepaalde hoogte naar beneden. Voorwaar,  

 
Jesaja 43, vers 2  Wanneer gij door het water trekt, ben Ik met u; 

gaat gij door rivieren, zij zullen u niet wegspoelen; als gij door het 
vuur gaat, zult gij niet verteren en zal de vlam u niet verbranden. 

 

Psalm 121, vers 3  Hij zal niet toelaten, dat uw voet wankelt, uw 
Bewaarder zal niet sluimeren. 

Psalm 91, vers 2  Ik zeg tot de Here: Mijn toevlucht en mijn 

vesting, mijn God, op wie ik vertrouw. 
Psalm 55, vers 23  Werp uw bekommernis op de Here, Hij zal voor 

u zorgen; Hij zal nimmermeer toelaten, dat de rechtvaardige 
wankelt. 
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Psalm 68, vers 5  Zingt Gode, psalmzingt zijn naam, baant de weg 
voor Hem die door de vlakten rijdt; HERE is zijn naam, juicht dan 

voor zijn aangezicht. 

 
Jesaja 26, vers 3  Standvastige zin bewaart Gij in volkomen 

vrede, omdat men op U vertrouwt. 
 

Job 36, vers 30  Zie, Hij spreidt zijn licht erover uit en bedekt de 

diepten der zee.  
 

Voorwaar, vrees niet en wees niet angstig! 
 

1 Johannes 5, vers 9  Indien wij het getuigenis der mensen 

aannemen, het getuigenis van God is meerder… tot zover. 
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en 
verdween. 

 

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen 
 

 

 
 

U geeft aan Yeshua HaMasiach, Jezus Christus! 
 
Boodschap Gods: Dit is een resumé van enkele van Gods werken, 

die dankzij uw giften zijn mogelijk gemaakt. Uw vrije giften worden 
aan Yeshua HaMasiach, Jezus Christus, gegeven, en Hij bepaalt 

100% wat ermee gedaan wordt! De Here Jezus Christus, Yeshua 

HaMasiach, is dezelfde Heer, die het stuur in handen heeft binnen 
de bediening via profeet Benjamin Cousijnsen. 

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 11 maart 2015 bracht een bode engel 

Gods de volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet 

Benjamin Cousijnsen. 
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Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus.  

 

Voorwaar, de werkers van de laatste dagen in Suriname 
zullen spoedig vanuit Suriname, één maal in de maand, aan 

u een verslag overbrengen. 
Voorwaar, mijn naam is Amminia en ben een bode engel Gods.  

 

Voorwaar, uw vrije giften worden aan Yeshua HaMashiach, 
Jezus Christus, gegeven. 

Hij heeft het stuur in handen! Zo werd er onder andere een gezin 
geholpen, die op het punt stond het huis te moeten verlaten, 

vanwege huurachterstand. Profeet Benjamin Cousijnsen wordt soms 

uitgezonden. Dit gezin van zes personen heeft hun hart aan de 
Heer gegeven en volgt de boodschappen, en gaat nu na jaren weer 

naar de kerk! Voorwaar, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, leidt 
ook de huiskringen. Verder is Yeshua HaMashiach dezelfde Heer als 

toen Hij op aarde was! 

 
De kinderen in de Filipijnen kregen een tijdje terug 

muziekinstrumenten. 

En de Heer zelf bracht de kerk Ruach tot stand, en bracht vele 
zielen, die hun hart overgaven! Ook zijn er, dankzij uw giften, velen 

geholpen! Er is grond gekocht voor het werk van de Heer. Men is 
nu beetje voor beetje aan het bouwen.  

 

Voorwaar, dankzij uw steun zal deze website ook blijven 
bestaan! 

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, richt zich op zielen, en roept u 
ook op om Zijn werk in alle vormen te steunen. Voorwaar, ook 

zullen profeet Benjamin en zijn vrouw, Marta, en de secretaresse 

van de stichting, Marion, enkele dagen uitgezonden worden naar de 
Filipijnen, en ook gaan spreken in de kerk Ruach, in opdracht van 

Yeshua HaMashiach. Voorwaar, zoals u weet, is uw Rabboeni, uw 

Heer, telkens aan het werk! In de website kunt u dagelijks de 
nieuwste boodschappen en berichten lezen, zoals verslagen en nog 

veel meer. Via E-book kunt u het opslaan en altijd lezen en 
teruglezen. Het E-book wordt ook telkens aangevuld.  
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Voorwaar, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, heeft een 
blijmoedige gever lief. 

Ook wil de Heer nog meer gaan uitbreiden, om Zijn woorden te 

verspreiden! Als u gezegend bent met de boodschappen, kunnen de 
vele anderen ook gezegend en bereikt worden! Bid en steun, zodat 

men zich nog kan bekeren tot Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, 
voordat de Rapture toeslaat! Met uw steun kan men niet zeggen: 

“Ik heb nooit van de Heer gehoord!” 

 
Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld 

gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een 
ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde.  

 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 

verdween. 

 
 

 

Laten Wij ons verheugen! 
 

Boodschap Gods, op 12 maart 2015, woord voor woord, 

overgeleverd door een bode engel Gods, en genoteerd door profeet 
Benjamin Cousijnsen. De bode engel Gods zei, in opdracht van de 

Heer o.a.: Voorwaar, laat Yeshua HaMasiach, Jezus Christus, trots 
op u zijn en kunnen zeggen: Vader, kijk eens wat U gekocht en 

betaald hebt! Laten Wij ons verheugen! 

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Ik ben profeet Benjamin Cousijnsen. Op 

donderdag 12 maart 2015 kreeg ik de volgende boodschap van een 
bode engel Gods, die ik graag met u wil delen. 
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Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Rafaël en ik 

ben een bode engel Gods. 

 
Sirach 37, vers 27  Mijn kind, toets jezelf je leven lang, stel vast 

wat slecht voor je is, en geef daar niet aan toe. 
 

Voorwaar, wat een wijsheid! 

Ik, Rafaël, wijs u erop: wat is slecht en goed? 
Als een wederom geboren Christen alleen maar denkt: ‘Ik ben 

gekocht en betaald met het dierbaar Bloed van het Lam’, vraag ik u 
nu: Wat heeft Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, gekocht en 

betaald dan?  

Voorwaar, omdat velen als Christen niet getuigen, of evangeliseren, 
of zich willen inzetten voor de verloren zielen, of het te druk 

hebben, wat heeft Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, dan 
gekocht? Een miskoop soms? 

 

1 Korinthiërs 13, vers 4  De liefde is lankmoedig, de liefde is 
goedertieren, zij is niet afgunstig, de liefde praalt niet, zij is niet 

opgeblazen. 

 
Kolossenzen 3, vers 1 en 2  Indien gij dan met Christus 

opgewekt zijt, zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus is, 
gezeten aan de rechterhand Gods. Bedenkt de dingen, die boven 

zijn, niet die op de aarde zijn. 

 
Voorwaar, laat Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, trots op 

u zijn en kunnen zeggen: 
Vader, kijk eens wat U gekocht en betaald hebt! Laten Wij ons 

verheugen! 

De bode engel Gods sprak verder, Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, 
Shalom!  

 

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
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Hemelse muziek versus muziek met gif... 

‘eeuwig verloren’ gif! 
 

Waarschuwende boodschap Gods: Laat u niet meetrekken in de 
wereldse muziek, maar geef God wat Hem toekomt! De bode engel 

Gods sprak in opdracht van Yeshua HaMasiach: wereldartiesten, 

zonder relatie in hun leven met Yeshua HaMasiach, Jezus Christus, 
trekken met hun zang, en vooral met de kenmerken van Lucifer, 

satan, velen de afgrond in! 
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 12 maart 2015 bracht een engel des 

Heren, een bode engel Gods, in opdracht van de almachtige God, 
Jahweh, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, woord voor woord 

de volgende boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin 
Cousijnsen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Gidori, een 

bode engel Gods.  
 

Voorwaar, in de wereld is de beste misleidende en 

besmettende muziek ooit te vinden!  
Voorwaar, geen zanger of zangeres, of hoogopgeleide, kan tegen 

deze meester in de muziek op, zo lijkt het. Door trots en hoogmoed 

en rebellie, werd deze cherub, Lucifer, uit de hemel geworpen. En 
hij gebruikt sindsdien zijn muziek tegen God! Velen zijn op aarde 

besmet geraakt. Het begon met een goed uiterlijk en nette 
kleding… totdat de mond openging, de mond van de draak! 

 

Openbaring 13, vers 6  En het beest opende zijn mond tot 
lasteringen tegen God, om zijn naam te lasteren en zijn tent en 

hen, die in de hemel wonen. 
 

Voorwaar, waar God de muziek voor bedoeld heeft, is alleen 

bij een kind van God te vinden. 
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Luister ook naar de boodschap met de titel: ‘Onthulling Gods: 
Ritmische helse Beatmuziek!’ en de boodschap: ‘Muziek der 

misleiding!’ Voorwaar, 

 
1 Johannes 2, vers 15, 16 en 17  Hebt de wereld niet lief en 

hetgeen in de wereld is. Indien iemand de wereld liefheeft, de liefde 
des Vaders is niet in hem. Want al wat in de wereld is: de begeerte 

des vlezes, de begeerte der ogen en een hovaardig leven, is niet uit 

de Vader, maar uit de wereld. En de wereld gaat voorbij en haar 
begeren, maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid. 

 
Voorwaar, vele liederen gaan onder andere over haat, seks 

en drugs! 

Voorwaar,  
 

1 Johannes 3, vers 7 tot en met 9  Kinderkens, laat niemand u 
misleiden. Wie de rechtvaardigheid doet, is rechtvaardig, gelijk Hij 

rechtvaardig is; wie de zonde doet is uit de duivel, want de duivel 

zondigt van den beginne. Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, 
opdat Hij de werken des duivels verbreken zou. Een ieder, die uit 

God geboren is, doet geen zonde; want het zaad Gods blijft in hem 

en hij kan niet zondigen, want hij is uit God geboren. 
 

Voorwaar, vele wereldartiesten zonder relatie in hun leven 
met Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, trekken met hun 

zang, en vooral met de kenmerken van Lucifer, satan, velen 

de afgrond in. 
Voorwaar, in de muziek van Lucifer zit gif, eeuwig verloren gif! 

Maar door alleen Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, te verhogen 
met lofprijs en aanbidding wordt men door de kracht van Zijn liefde 

gered, door Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, en voor eeuwig 

behouden! Voorwaar, denk hier over na. 
 

1 Samuel 16, vers 14 tot en met 17  Maar van Saul was de 

Geest des Heren geweken, en een boze geest, die van de Here 
kwam, joeg hem angst aan. Toen zeiden de dienaren van Saul tot 

hem: Zie toch, een boze geest Gods jaagt u angst aan; laat onze 
heer toch zeggen, dat uw knechten, die in uw dienst staan, iemand 

zoeken, die op de citer kan spelen. Als dan de boze geest Gods over 
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u komt, moet hij die bespelen, en gij zult u beter voelen. Saul zeide 
tot zijn dienaren: Ziet voor mij uit naar iemand, die goed speelt en 

brengt hem tot mij.  

1 Samuel 16, vers 22 en 23  Daarom zond Saul tot Isaï de 
boodschap: Laat David toch in mijn dienst blijven, want hij heeft 

mijn genegenheid gewonnen. En telkens als die geest Gods over 
Saul kwam, nam David de citer en speelde; dat schonk Saul 

verlichting, hij voelde zich beter en de boze geest week van hem. 

 
Voorwaar, de boze geesten gaan op de vlucht voor lofprijs 

en aanbidding! 
Daar zit liefde in en Gods kracht en zegeningen. Het is een 

totaalpakket, dat u verzekert voor eeuwig leven! 

 
Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 

wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 
een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 

naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het 
licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever 

gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want 
een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het 

licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de 

waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat 
zij in God verricht zijn. 

 
Voorwaar, zing en speel voor uw enige Rabboeni, Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus! 

Hij maakt u blij. Geef Hem dan ook wat Hem toekomt, en geef 
satan wat hem toekomt, namelijk zijn nederlaag. Amen! Een viool 

of een harp of gitaar kan wonderen doen. 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, de 
engel des Heren, en verdween. 

 
En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! God zegene u 
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Ik geef u de toegang! 
 

Boodschap Gods: Ik was u schoon van al uw schuld! Eer de Vader 
en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en 

altijd, en in de eeuwigheid zal zijn! 

 
 

Volledige weergave: 
 

Op 13 maart 2015 kreeg ik de volgende boodschap van een bode 

engel Gods, die ik graag met u wil delen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Lovesadai en 
ik ben een bode engel Gods. 

 
Voorwaar, Yeshua zegt: 

Je hebt niet meer dan Mijn genade nodig. Aanbid Mij, want Mijn 

genade is zeer groot en kostbaar en zeer krachtig, en vol van 
vergeving en genezing en bevrijding! Voorwaar, Ik, Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus van Nazareth, Ik leef! Ik zal u blijven 
snoeien, zodat jij jouw zwakheid leert zien en Mij de ruimte geeft 

om krachtig, met Mijn genade en liefde, door jou te stromen. 

Voorwaar, Ik ben vol genade en doe uw daden teniet!  
 

Voorwaar, gij zijt van uw zonden bewust, en zegt ook: “Ik 

heb gedaan wat slecht is in uw ogen”. 
Voorwaar, Ik kijk met andere ogen dan de wereld. Voorwaar, Ik 

was u schoon van al uw schuld! Huil maar gerust. Uw tranen zullen 
altijd minder zijn dan Mijn liefde voor u. Voorwaar, Ik maak u witter 

dan sneeuw. Open uw mond en eer Mij, Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus! 
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Johannes 14, vers 6  Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de 
waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij.  

 

Voorwaar, Ik geef u de toegang! 
Eer de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het 

begin en nu en altijd, en in de eeuwigheid zal zijn. Voorwaar, Ik 
geef u Mijn genade en zegen. Laat uw mond het verkondigen, dat 

Ik het licht over uw gelaat liet schijnen! Laat er vreugde zijn! Het 

offer voor Mij was uw gebroken geest. Amen! Zo sprak de Heer. 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
SHALOM 

 

 
 

De enige God van al wat leeft zal uw land 

straffen, Syrië en Turkije! 
 

13-03-2015  Profetische, waarschuwende en mededelende 

boodschap voor Turkije en Syrië, doorgegeven aan Gods 
eindtijdprofeet, Benjamin Cousijnsen. 

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, welkom! Op 13 maart 2015 bracht een bode engel Gods deze 

waarschuwende, mededelende, profetische boodschap Gods over 

aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen, in opdracht van de 
almachtige God, de God van Abraham, Izaäk en Jakob. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Claí en ben 

een bode engel Gods.  
 

Voorwaar, geprezen is uw Rabboeni, uw Meester, Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus!  

Geloofd en verhoogd is Hij, en heilig. Voorwaar, alle schepselen 

bezingen en verhogen Hem. Kadosh, kadosh, kadosh, heilig, heilig, 
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heilig is de Here der heren, de Koning der koningen, Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. Almachtig is Hij!  

 

Het gebed van Manasse, vers 6 tot en met 7  De 
barmhartigheid die u belooft kan niemand meten of doorgronden. U 

bent de hoogste Heer, vol mededogen, geduldig en trouw, en tot 
vergeving bereid als mensen kwaad doen.    

En vers 9 tot en met 15  Want mijn zonden zijn talrijker dan 

zandkorrels aan de zee, steeds meer overtredingen beging ik, Heer, 
steeds zwaardere; ik ben het niet waard op te zien naar de hoge 

hemel, zo groot is het onrecht dat ik heb begaan. Een zware keten 
van ijzer drukt mij neer, en ik buig het hoofd om mijn zonden; voor 

mij bestaat geen vergeving. Ik heb immers uw woede gewekt en 

gedaan wat slecht is in uw ogen: afgodsbeelden opgericht en zonde 
na zonde begaan. Maar nu buig ik mij neer en bid om uw goedheid. 

Ik heb gezondigd, Heer, ik heb gezondigd, ik erken mijn 
overtredingen. Ik bid u: vergeef mij, Heer, vergeef mij. Laat mij 

niet ten onder gaan met mijn zonden, stapel uw straffen niet op 

tegen mij, koester uw wrok niet voor eeuwig, verban mij niet naar 
het diepst van de aarde. U, Heer, bent toch de God van al wie 

berouw toont! Ook mij zult u uw goedheid tonen, uw grote 

barmhartigheid zal mij redden, hoe onwaardig ik ook ben. Ik zal u 
voortdurend prijzen, alle dagen van mijn leven, want alle hemelse 

machten bezingen u, en uw roem is eeuwig. Amen! 
 

Voorwaar, Syrië en Turkije, denk niet dat gij een zegen 

ontvangt over uw land! 
Want gij roept de hemelse gewesten op. Maar de enige God van al 

wat leeft zal uw land straffen! En u zult zich herinneren, wat over u 
gekomen is voor eeuwig. Bekeer u, of ondervind de gevolgen! 

 

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 
wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 

naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het 
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licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever 
gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want 

een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het 

licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de 
waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat 

zij in God verricht zijn. 
 

Voorwaar, zie wat komt over uw land! 

Wie niet wil horen, gaat verloren! 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 

verdween. 
 

 

 

De Heer heeft vreemde kostgangers!  
 

Boodschap Gods: De bode engel Gods bracht het volgende verslag 
over aan profeet Benjamin Cousijnsen. In opdracht van Yeshua 

HaMasiach, Jezus Christus, moesten profeet Benjamin Cousijnsen 
en ik, Marta, incognito een huiskring bezoeken in Gouda. Marion, de 

secretaresse, mocht alleen doorgeven, dat een echtpaar zich had 

aangemeld, dat de huiskring wilde bezoeken op deze dag. De 
opdracht was ook om verkleed te gaan en onherkenbaar! 

 

 
Volledige weergave: 

 
Welkom! Op 17 maart 2015 bracht een bode engel Gods woord 

voor woord de volgende boodschap over aan eindtijdprofeet 

Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Carinta en ben 

een bode engel Gods.  

 
Voorwaar, ik begrijp goed dat sommigen denken: ‘Wat 

krijgen we nu?’ 

Op maandag 16 maart 2015 was er een huiskring in Nederland, in 
Gouda. Voorwaar, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, gaf profeet 
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Benjamin Cousijnsen en zijn vrouw de opdracht, om zich te 
vermommen als hippie echtpaar, Gerard en Ans, en zich zo aan te 

melden bij deze huiskring. Voorwaar, de ogen vielen open vanwege 

hun vreemde kledingstijl! Maar ze werden liefdevol ontvangen. 
Benjamin dronk koffie met zijn nepgebit in. Iemand vroeg, waarom 

hij deze broek droeg, en Benjamin - als Gerard - zei: “MC Hammer 
draagt dit ook. Hij is Christen en cool!”  

 

Voorwaar, Marta vertelde - als Ans - een zielig verhaaltje, en 
hoe ze bij elkaar gekomen waren. 

Met het heilig avondmaal kon profeet Benjamin bijna niet door de 
cracker komen… Op een gegeven moment gaf Yeshua HaMashiach, 

Jezus Christus, aan dat men zich mocht openbaren. Dat vreemde 

stelletje trok elkaar tegelijk aan de haren, en de waarheid kwam 
aan het licht! Voorwaar, iedereen moest zo ontzettend lachen!  

Ook zijn ze samen uit eten geweest. En later terug in de huiskring, 
hebben ze gebeden en samen gezongen en gedankt. Voorwaar, 

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, sprak ook een persoonlijke 

boodschap naar elke persoon toe in liefde uit.  
 

Voorwaar, het was een bijzondere ervaring voor allemaal! 

Voorwaar, bezoek gerust ook eens de huiskring, en ervaar dat 
Yeshua HaMashiach, Jezus Christus van Nazareth, u 

onvoorwaardelijk liefheeft. Het gaat om die ene naam, uw 
Rabboeni, JHWH, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus! Voorwaar,  

 

Mattheüs 5, vers 2 tot en met 12  En Hij opende zijn mond en 
leerde hen, zeggende: Zalig de armen van geest, want hunner is 

het Koninkrijk der hemelen. Zalig die treuren, want zij zullen 
vertroost worden. Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde 

beërven. Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want 

zij zullen verzadigd worden. Zalig de barmhartigen, want hun zal 
barmhartigheid geschieden. Zalig de reinen van hart, want zij zullen 

God zien. Zalig de vredestichters, want zij zullen kinderen Gods 

genoemd worden. Zalig de vervolgden om der gerechtigheid wil, 
want hunner is het Koninkrijk der hemelen. Zalig zijt gij, wanneer 

men u smaadt en vervolgt en liegende allerlei kwaad van u spreekt 
om Mijnentwil. Verblijdt u en verheugt u, want uw loon is groot in 

de hemelen; want alzo hebben zij de profeten vóór u vervolgd. 
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En vers 14 tot en met 16  Gij zijt het licht der wereld. Een stad, die 
op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. Ook steekt men geen 

lamp aan en zet haar onder de korenmaat, maar op de standaard, 

en zij schijnt voor allen, die in het huis zijn. Laat zo uw licht 
schijnen voor de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw 

Vader, die in de hemelen is, verheerlijken. 
 

Voorwaar, ik, Carinta, bracht aan profeet Benjamin 

Cousijnsen dit verslag over. 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en 

verdween. 
 

 

 

Een boodschap van liefde en 

vergevingsgezindheid versus een boodschap van 

haat en verwoesting!  
 
In deze boodschap Gods hoort en/of leest u onder andere over een 

Nederlandse vrouw, die zich tot de Islam bekeerde, totdat zij de 
taal ging begrijpen en de Koran bestudeerde. Toen kwam 

ze erachter, dat al die regels ervoor gezorgd hadden dat ze zo 

behandeld werd! 
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Op 17 maart 2015 bracht een engel des 
Heren, namens de God van liefde, de enige waarachtige God, de 

God van Abraham, Izaäk en Jakob, woord voor woord de volgende 

boodschap over aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin 
Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Kerbin en ben 

een bode engel Gods.  
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Voorwaar, een Nederlandse vrouw bekeerde zich jaren 
geleden tot de Islam. 

En weer anderen lopen weg van huis, om zichzelf aan te bieden als 

bruid voor de Islam! Voorwaar, en velen kozen voor de Islam, om 
zo te overleven vanwege de aanslagen! 

 
Lees voor: Johannes 15, vers 17  Dit gebied Ik u, dat gij elkander 

liefhebt. 

 
Voorwaar, de Islam liefhebben?  

Wat krijgen we nu! De mannen wordt opgedragen, dat ze hun 
vrouw mogen slaan, en het gaat heel ver!  

 

Een Turkse vrouw, ooit Nederlander, trouwde en bekeerde 
zich tot de Islam, en beheerste na verloop van tijd de taal zo 

goed, dat ze de Koran ging lezen. 
Voorwaar, wat een shock! Nu werd haar duidelijk, wat ze daarin 

aantrof. En alle puzzelstukjes vielen voor haar op hun plaats. Alle 

verraad en bedrog en achterdocht, die zij was tegengekomen in 
haar Islamitische omgeving, stonden in de Koran. Ze kwam 

erachter, dat al die regels ervoor zorgden dat ze geslagen en 

bedreigd en bespuugd werd. Ze raakte helemaal geïsoleerd! 
Voorwaar, toch slaagde ze erin om een Bijbel te bemachtigen, en 

na een lange tijd begon ze daarin te lezen… 
 

Lees voor: Leviticus 19, vers 17 en vers 18  Gij zult uw broeder 

in uw hart niet haten; openlijk zult gij uw volksgenoot terechtwijzen 
en niet ter wille van hem zonde op u laden. Gij zult niet 

wraakzuchtig en haatdragend zijn tegenover de kinderen van uw 
volk, maar uw naaste liefhebben als uzelf: Ik ben de Here. 

 

Voorwaar, dit is een leer over liefde, dat totaal anders is dan 
de Koran en dit volk! 

Voorwaar, in de Koran staat ook dat een afvallige gedood moet 

worden. Voorwaar, maar hoe anders klinken de volgende woorden 
in: 

 
Leviticus 19, vers 34  Als een onder u geboren Israëliet zal u de 

vreemdeling gelden, die bij u vertoeft; gij zult hem liefhebben als 
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uzelf, want gij zijt vreemdeling geweest in het land Egypte: Ik ben 
de Here, uw God. 

 

Voorwaar, zij heeft de waarheid gevonden: 
Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, met het zwaard van de Islam 

boven haar hoofd! Ze is weggevlucht naar Nederland, maar heeft 
wel haar naaste lief, zoals ook Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, 

Zijn naaste liefheeft en bidt voor Zijn volk! Vaak zegt ze: “Vader, 

vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen! Open hun ogen, 
zoals u bij mij heeft gedaan”. 

 
Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 

wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 

naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het 
licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever 

gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want 

een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het 
licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de 

waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat 
zij in God verricht zijn. 

 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 
verdween. 

 
En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen 

 

 
 

‘Christen’, waar bent u mee bezig als de Rapture 

komt? 
 

Waarschuwende boodschap Gods: Waar zijt gij mee bezig, als 

Yeshua HaMasiach, Jezus Christus, onverwachts komt? Voorwaar, 
deelname aan de valse ‘Passion of the Christ’, dat een 
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samengebrachte leugenreligie is, bestaande uit misleiding, is erger 
dan een advertentie plaatsen en wijzen op de volle waarheid! sprak 

de bode engel Gods.  

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, welkom! Op 17 maart 2015 bracht een bode engel van God 

woord voor woord, in opdracht van de almachtige God, de God van 
Abraham, Izaäk en Jakob, de volgende boodschap over aan profeet 

Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Jirmejava en 
ben een bode engel Gods.  

 
Voorwaar,  

 

Johannes 14, vers 6  Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de 
waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij. 

 

Voorwaar, als de Rapture nu onverwachts zou toeslaan, 
waar bent u dan mee bezig? 

Voorwaar, er zijn welvaartsevangelie sprekers met bekende namen, 
en programmamakers, die over welvaart, succes, gezondheid, 

vrijheid, vergeving, enzovoorts, prediken en prachtige boeken 

uitbrengen, om honing uit te delen naar de begeerte van vele 
zielen! 

 
2 Timotheüs 4, vers 3 en 4  Want er komt een tijd, dat de 

mensen de gezonde leer niet meer zullen verdragen, maar omdat 

hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich tal van 
leraars zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen 

afkeren en zich naar de verdichtsels keren. 

 
Voorwaar, velen vermijden de tekenen van de eindtijd, en 

zwijgen liever dan de wereld te waarschuwen! 
Voorwaar, profeet Benjamin Cousijnsen wou een advertentie 

plaatsen in het Evangelische blad Visie. Maar, vanwege dat men de 
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wereld waarschuwt over de eindtijd, en het feit dat de Evangelical 
Endtime Machine geen honing geeft aan het verwende gehoor, werd 

de advertentie geweigerd en niet geplaatst. Ook had het te maken 

met de denkwijze van de hokjesdenkers bij de EO. Voorwaar, 
luister ook naar de boodschap, met de titel: Over de Passion of the 

Christ ‘Show’! Velen, tot 20.000 mensen, werden in 2014 misleid 
met leugens! Ook meer hierover vindt u in de volgende boodschap 

met de titel: ‘De Heer spreekt zelf over de Passion of the Christ’, 

waar u naar kunt luisteren. Voorwaar, dit is de volle waarheid!  
 

Men wil één wereldreligie, en de EO en RKK zijn erop uit om 
internationaal samen te werken, en een welvaartsevangelie 

te verspreiden.  

Voorwaar, op 2 april 2015 worden in Enschede opnieuw vele zielen 
meegetrokken in de New Age-achtige misleidende leugens! 

Voorwaar, waar zijt gij mee bezig, als Yeshua HaMashiach, Jezus 
Christus, onverwachts komt? 

Voorwaar, deelname aan de valse Passion of the Christ, dat een 

samengebrachte leugenreligie, bestaande uit misleiding is, is erger 
dan een advertentie plaatsen en wijzen op de volle waarheid! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en 

verdween. 
 

 
 

Wat doet de zogenaamde stille Obama nu? 
 
18-03-2015  Dit is een openbarende boodschap Gods, doorgegeven 

aan Zijn dienstknecht, profeet Benjamin Cousijnsen. De 

zogenaamde stille Obama, die zich minder laat zien, is wel meer 
actief dan men denkt! 

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op woensdag 18 maart 2015 bracht een 

bode engel Gods, woord voor woord, de volgende boodschap Gods 

over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 
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Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Keabar en ben 

een bode engel Gods.  

 
Voorwaar, de overheden, de machten van de duisternis, en 

de zogenaamde stille Obama die zich minder laat zien, is wel 
meer actief dan men denkt! 

Voorwaar, Obama pleit voor veel meer technologie, en investeert 

meer dan 100 miljoen. Voorwaar, Obama de antichrist maakt ook 
vaak gebruik van zijn duistere macht, om de overheden in actie te 

brengen, om zo door leiders heen te werken, zonder dat hij daarbij 
aanwezig is. Voorwaar, dit is ook om minder verdacht te zijn! 

Voorwaar, velen zijn overgenomen in het Witte Huis. De beveiligers 

maken ook vaak een blunder, doordat men op een barrière botst, 
na te veel feesten als beesten.  

 
Voorwaar, vele FEMA kampen krijgen ook meer 

technologische middelen, waarbij Star Wars-achtige wapens 

kunnen worden ingezet!  
Voorwaar,  

 

Openbaring 2, vers 10  Wees niet bevreesd voor hetgeen gij 
lijden zult. Zie, de duivel zal sommigen uwer in de gevangenis 

werpen, opdat gij verzocht wordt, en gij zult een verdrukking 
hebben van tien dagen. Wees getrouw tot de dood en Ik zal u 

geven de kroon des levens. 

 
Vele Christenen worden reeds onverwachts opgepakt en als 

proefpersonen in kampen gestopt. 
Daar is ook de technologie voor bestemd, waar de antichrist voor 

pleit! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 
verdween. 

 

 
 

Esau, de zuinige geldverzamelaar! 
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Boodschap Gods in beeldspraak. De bode engel Gods, Rafaël, reisde 
eens als mens naar Nazareth, en klopt aan bij Esau, een geldgierige 

man, die eigenlijk niets tekortkwam, al zou je dat niet op het eerste 

oog zeggen. Rafaël vraagt hem om een beetje water en brood! Lees 
en hoor verder... 

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 18 maart 2015 bracht een bode engel 

van God woord voor woord de volgende boodschap over aan 
eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Rafaël en ben 

een bode engel Gods. Voorwaar, luister aandachtig! 
 

Esau was een oude Jood en woonde achter de heuvel van 

Nazareth. 
Zijn ogen waren zo verzwakt! Ik, Rafaël, reisde naar Nazareth, en 

vroeg om een beetje water en brood aan zijn deur. Maar het enige 

wat ik kreeg was, dat ik een stem hoorde… “Sorry, zorg voor jezelf; 
ik kan het niet missen”, zei Esau.  

 
Voorwaar, Esau vermeerderde telkens zijn geld, en leefde op 

‘t oog als een arme man! 

Iedereen kreeg medelijden, als men hem zag en stopte hem vaak 
geld toe en brood en water. Hij had een afgod, die hij liefhad: geld! 

 
Prediker 5, vers 9 en 10  Wie geld liefheeft, wordt van geld niet 

verzadigd, noch wie rijkdom liefheeft, van inkomsten. Ook dit is 

ijdelheid. Bij het vermeerderen van het goed vermeerderen ook zij 
die het verteren; en wat is het gewin van de bezitter daarvan 

anders dan het toezien?   

 
Voorwaar, God hielp mij, en ik klopte aan… en de deur viel 

eruit! 
Esau zei: “Het is dat u een arme man bent, anders had ik het u 

laten vergoeden!” Toen liet ik zien, wie ik was… Esau schrok enorm! 
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En ik zeide: Als u sterft, zal uw geld aan uw familie gegeven 
worden. Wilt u dit? 

“Nee, ik ben een verzamelaar!” zei Esau. 

Ik ben een bode engel Gods! zei ik, Rafaël. Voorwaar, 
 

Mattheüs 6, vers 19 tot en met 21  Verzamelt u geen schatten 
op aarde, waar mot en roest ze ontoonbaar maakt en waar dieven 

inbreken en stelen; maar verzamelt u schatten in de hemel, waar 

noch mot noch roest ze ontoonbaar maakt en waar geen dieven 
inbreken of stelen. Want, waar uw schat is, daar zal ook uw hart 

zijn. 
En vers 24  Niemand kan twee heren dienen, want hij zal òf de ene 

haten en de andere liefhebben, òf zich aan de ene hechten en de 

andere minachten; gij kunt niet God dienen èn Mammon. 
 

Voorwaar, ik zei: Esau, is het niet tijd dat u uw geld 
teruggeeft aan God? 

God weet er wel beter raad mee.  

Esau bracht al het geld… “Maar wat gaat u ermee doen?” vroeg 
Esau. 

Ik zal God vragen, zei ik. Opeens kwam er een vuur uit de hemel, 

en weg was het geld!  
Esau had tranen in de ogen. “Mooi is dat!” zei hij, “waarom?” 

God koos ervoor om uw afgod te verbranden. Vanaf nu geeft u God 
zuiver geld, wat vanuit uw hart komt. En als u dit doet, zult u 

gezegend worden en behouden worden! Vanaf nu laat uw hart het 

verschil zien. De waardevolste, kostbaarste schat is Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus! 

 
Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld 

gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een 

ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde.  
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en 
verdween. 
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En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen 

 

 

 

President Joko Widodo, gij speelt voor God! 
 

Profetische waarschuwing Gods: deze boodschap bevat een ernstige 

waarschuwing aan de Indonesische President en aan het land 
Indonesië! Sinds 2012 worden alle boodschappen Gods 100 procent 

en woord voor woord doorgegeven, in opdracht van de enige ware 
almachtige God, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, die ook de 

enige ware God van profeet van de eindtijd, Benjamin Cousijnsen, 

is. De bode engelen van God, de engelen des Heren, komen bijna 
dagelijks langs in de almachtige naam van Yeshua HaMasiach, 

Jezus Christus, bij profeet Benjamin Cousijnsen, die alles meteen in 
hun tegenwoordigheid zorgvuldig noteert en doorgeeft aan de 

wereld, goed nieuws of slecht nieuws. 

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, welkom! Op 19 maart 2015 bracht een engel des Heren 

woord voor woord de volgende waarschuwende, profetische 
boodschap over aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin 

Cousijnsen. Mijn naam is Marta, de Aäron van Profeet Benjamin, die 

u in opdracht van de Heer, de almachtige God, de God van 
Abraham, Izaäk en Jakob, deze boodschap voor ga lezen. 

 
Shalom! Ik begroet u, Indonesië, in de wonderbare naam van 

Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus van Nazareth, de Zoon van 

God, de God van Abraham, Izaäk en Jakob! 
 

Voorwaar, Indonesië! 

Ik ben een bode engel Gods en mijn naam is Milecho, en ben 
uitgezonden naar Gods ware enige eindtijdprofeet, Benjamin 

Cousijnsen, om tot u te spreken. Neem Gods woorden serieus! 
Voorwaar, in Exodus 20, vers 13 staat: Gij zult niet doodslaan. Dit 

is één van Gods geboden. Maar wat doet gij? 
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Gij, President Joko Widodo, gij speelt voor God! 

Voorwaar, gij overtreedt ook de wet. 

 
Exodus 20, vers 3 en vers 5, waar staat: Gij zult geen andere 

goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u voor die niet buigen, 
noch hen dienen; want Ik, de Here, uw God, ben een naijverig God, 

die de ongerechtigheid der vaderen bezoek aan de kinderen, aan 

het derde en aan het vierde geslacht van hen die Mij haten. 
 

Voorwaar, Joko Widodo, hoe vaak hebt gij niet fouten 
gemaakt? 

 

Johannes 8, vers 4 en vers 7  Meester, deze vrouw is op 
heterdaad betrapt bij het plegen van overspel. Doch toen zij Hem 

bleven vragen, richtte Hij Zich op en zeide tot hen: Wie van u 
zonder zonde is, werpe het eerst een steen naar haar. 

 

Voorwaar, doe een ander niet iets aan, wat u zelf ook niet 
wilt ondergaan. 

 

Mattheüs 7, vers 12  Alles nu wat gij wilt, dat u de mensen doen, 
doet gij hun ook aldus: want dit is de wet en de profeten. 

 
Voorwaar, bekeer u en laat de hoogste straf aan God over! 

Voorwaar, als gij zo doorgaat met het doden van zielen, komt dit u 

duur te staan, spoedig, en zal er geen hoop meer zijn voor u! Uw 
enige redding is nog: Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, 

aannemen. 
 

Lees voor: Johannes 3, vers 16 tot en met 21  En hier staat 

geschreven: Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn 
eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem 

gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft 

zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld 
veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie 

in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds 
veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de 

eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de 
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wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben 
dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die 

kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn 

werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat 
tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat zij in God verricht 

zijn. 
En vers 36  Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven; doch wie 

aan de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de 

toorn Gods blijft op hem, “maar ook op haar”. 
De bode engel Gods sprak verder, 

 
Voorwaar, toch zal Indonesië gestraft worden, maar dan 

door God! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 
verdween. 

 
 

 

Keer u af van uw misleiders! 
 

Boodschap Gods: Wederom waarschuwt de Here Jezus Christus 

iedere Christen, om niet deel te nemen aan de zogenaamde 
‘Passion of the Christ’, dat dit jaar in Enschede zal worden 

gehouden op straat. U werd in 2014 ook al gewaarschuwd voor de 

leugens en dwalingen van de EO en RKK. De Here Jezus Christus 
van Nazareth zegt u vandaag: Deelname is u schuldig maken aan 

de leugens en dwalingen; keer u af van uw misleiders!  
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Ik ben profeet Benjamin Cousijnsen. Op 
19 maart 2015 kreeg ik de volgende boodschap van een bode engel 

Gods, die ik graag met u wil delen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Elisama en ik 

ben een bode engel Gods.  
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Voorwaar, in 2014 werd u ook al gewaarschuwd voor onder 
andere de leugens en dwalingen van de EO en de RKK. 

De wereldse artiesten met verschillende achtergronden, zoals New 

Age en het Katholicisme en alle andere religies, komen samen en 
men zingt wereldse liederen, met een spiritueel tintje erbij 

ingeweven. Voorwaar, deelname is u schuldig maken aan de 
leugens en dwaling! Voorwaar, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, 

roept de Christenen op om het lidmaatschap op de EO en het EO 

blad Visie op te zeggen, vanwege dat men met alle winden 
meewaait en zich richt op één wereldreligie.  

 
Voorwaar, deel deze boodschap, zodat velen zich niet 

besmetten, door naar de zogenaamde Passion of the Christ 

te gaan in Enschede! 
Voorwaar, keer u af van uw misleiders. Voorwaar, luister naar de 

boodschappen van de EvangelicalEndtimemachine.com! Daar wordt 
niet gezwegen over de volle waarheid. 

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 
 

Achterblijvers komen terecht in een echte 

horrorwereld! 
 

Openbarende boodschap Gods: Ik laat u een blik vooruitzien, ‘met 

een zwaai’! sprak de bode engel Gods. Op deze dag werden aan 
profeet Benjamin Cousijnsen onder andere ook vreemde, ‘zombie’-

achtige taferelen getoond. En alles wat Benjamin zag, werd ook 

nader toegelicht door de bode engel Gods, en met zijn hulp door 
profeet Benjamin Cousijnsen genoteerd! 

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, welkom! Op 20 maart 2015 bracht een bode engel Gods 

woord voor woord, in opdracht van de almachtige God, de God van 
Abraham, Izaäk en Jakob, de volgende boodschap Gods over aan 

eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. 
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Shalom, profeet Benjamin Cousijnsen! Ik ben een bode engel Gods. 
Mijn naam is Bazouleur en ben uitgezonden in de almachtige naam 

van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus van Nazareth. 

 
Voorwaar, ik laat u een blik vooruitzien, ‘met een zwaai’! 

De bode engel Gods zwaaide met zijn arm, en ik zag vreemde 
beelden voor mij. Sommige had ik ooit eerder gezien, dacht ik. En 

de bode engel Gods pikte mijn gedachte op en zei, Dat klopt, dat 

was op 15 mei 2012. Voorwaar, toen zag gij zombies.  
Ik zag nu ook voodoo priesters, die een middel toedienden. Ik las 

de naam: Tetrodotoxine nummer 5, en zag een doornappel. Ik zag 
dat er een ziek persoon van de doornappel at met het gif. Deze 

levende persoon begon plotseling heftig te trillen en leek te 

hallucineren! En ik zag en hoorde, dat de ademhaling 
oppervlakkiger en alsmaar zwakker en zwakker werd. Ik zag, dat er 

op het eerste gezicht een soort verlamming ontstond. Verder zag 
ik, dat deze engerd geen vrije wil meer had! De bode engel Gods 

zei, De hersenen worden zo aangetast, waardoor de bewegingen en 

het gedrag en de spraak en de controle totaal verdwijnen!  
 

Voorwaar, sprak de bode engel Gods, ook in Afrika en Haïti, 

en in andere delen van de wereld, komen deze duivelse 
werken meer en meer voor. 

Voorwaar, ook kannibalisme komt nu steeds meer voor! 
 

Lees voor: Ezechiël 5, vers 10  Daarom zullen vaders in uw 

midden hun kinderen opeten, en kinderen zullen hun vaders 
opeten. Ik zal gerichten aan u voltrekken en al wat er nog van u 

overblijft, zal Ik naar alle windstreken verstrooien.  
 

Klaagliederen 4, vers 10  De handen van teerhartige vrouwen 

kookten haar kinderen; dezen waren haar tot spijze bij de 
ondergang van de dochter mijns volks. 

 

2 Koningen 6, vers 28 en 29  Verder vroeg de koning haar: Wat 
hebt gij? Zij antwoordde: Deze vrouw heeft tot mij gezegd: geef uw 

zoon, dat wij hem vandaag eten; dan zullen wij mijn zoon morgen 
eten. Wij hebben dus mijn zoon gekookt en hem opgegeten. Maar 
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toen ik de volgende dag tot haar zeide: Geef nu uw zoon, dat wij 
hem eten, had zij haar zoon verborgen.  

 

Deuteronomium 28, vers 53 tot en met 57  In de benardheid 
en benauwdheid, waarmede uw vijand u kwellen zal, zult gij de 

vrucht van uw eigen schoot eten, het vlees van de zonen en 
dochters, die de Here, uw God, u geven zal. De meest verwekelijkte 

en verwende man onder u zal zijn broeder noch zijn eigen vrouw 

noch de kinderen, die hem nog resten, iets gunnen, zodat hij geen 
van hen iets zal willen geven van het vlees zijner kinderen, die hij 

eet, omdat uw vijand hem niets anders overgelaten heeft, in de 
benardheid en benauwdheid, waarmede deze u in al uw steden 

kwellen zal. De verwekelijkte en verwende vrouw onder u, die van 

verwendheid en wekelijkheid het nooit gewaagd heeft haar voetzool 
op de grond te zetten, zal haar eigen man noch haar zoon en 

dochter iets gunnen, zelfs niet de nageboorte uit haar schoot noch 
de kinderen, die zij baart, want bij gebrek aan alles zal zij die in het 

geheim eten, in de benardheid en benauwdheid, waarmede uw 

vijand u in uw steden kwellen zal. 
 

Voorwaar, ook via de satellieten kan men de mens 

overnemen, en dingen laten doen, waarvan men niet weet. 
Voorwaar, zoals profeet Benjamin Cousijnsen al zoveel heeft 

geopenbaard, kan ik u zeggen, dat de totale overname in alle 
vormen reeds in volle gang is! Toch openbaar ik u dat zij, die 

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, verworpen hebben en niet 

aannemen, en die achterblijven, dat dezen in een echte 
horrorwereld terechtkomen, erger dan waar ik over sprak! 

Voorwaar, bekeer u. Uw enige redding is alleen maar Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus; een andere uitweg is er niet!  

 

Voorwaar, beetje voor beetje neemt alle geweld, en de 
werken van de duisternis, alles over, zelfs de mens! 

Alleen zij die in Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, nu wandelen 

en een relatie hebben met Hem, worden op tijd thuisgehaald. Vrees 
niet voor wat gij nu al ziet in de wereld! 
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Lees voor: Johannes 14, vers 6  Jezus zeide tot hem: Ik ben de 
weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan 

door Mij. 

 
De bode engel Gods maakte opnieuw een zwaaibeweging, en 

de beelden verdwenen. 
De bode engel Gods zei: Voorwaar, gij hebt nu genoeg gezien. 

 

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 
wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 

naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het 
licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever 

gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want 

een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het 
licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de 

waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat 

zij in God verricht zijn. 
Johannes 4, vers 22  Gij aanbidt, wat gij niet weet; wij aanbidden, 

wat wij weten, want het heil is uit de Joden. 
 

Voorwaar, geef u over aan Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus, vandaag nog! 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en 

verdween. 
 

 

 

Was de zonsverduistering van 20 maart 2015 

een teken? 
 
Boodschap Gods: U krijgt antwoord in deze boodschap op de vraag 

in de titel, en op de vraag: gebruikt God zowel de zon als de maan 

als teken? 
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Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Op 20 maart 2015 bracht een engel des 
Heren, een bode engel van God, woord voor woord, de volgende 

boodschap over aan profeet Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Badillag en 
ben een bode engel Gods. 

 
Voorwaar, op 20 maart 2015 waren er velen, die de 

zonsverduistering wilden zien. 

 
Amos 8, vers 9  Te dien dage zal het geschieden, luidt het woord 

van de Here Here, dat Ik op de middag de zon zal doen schuilgaan 
en bij klaarlichte dag het land in het donker zal zetten. 

 

Voorwaar, luister eens heel goed. 
 

Joël 2, vers 30 tot en met 32  Ik zal wonderen geven in de 

hemel en op de aarde, bloed en vuur en rookzuilen. De zon zal 
veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, voordat de 

grote en geduchte dag des Heren komt. En het zal geschieden, dat 
ieder die de naam des Heren aanroept, behouden zal worden, want 

op de berg Sion en te Jeruzalem zal ontkoming zijn, zoals de Here 

gezegd heeft; en tot de ontkomenen zullen zij behoren, die de Here 
zal roepen. 

 
Voorwaar, als de maan in een eclips staat met de zon, 

gelooft men dat het een slecht teken zou zijn voor Israël. 

En als het schijnsel van de maan zo rood als bloed is, dan gelooft 
men dat er oorlogen in de wereld zijn, die Israël raken! 

 

Markus 13, vers 24 tot en met 26  Maar in die dagen, na de 
verdrukking, zal de zon verduisterd worden en de maan zal haar 

glans niet geven. En de sterren zullen van de hemel vallen en de 
machten der hemelen zullen wankelen. En dan zullen zij de Zoon 
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des mensen zien komen op de wolken, met grote macht en 
heerlijkheid. 

En vers 33  Ziet toe, blijft waakzaam. Want gij weet niet, wanneer 

het de tijd is. 
 

Voorwaar, en gebruikt God zowel de zon als maan als teken? 
Ja! 

 

Genesis 1, vers 14  En God zeide: Dat er lichten zijn aan het 
uitspansel des hemels om scheiding te maken tussen de dag en de 

nacht, en dat zij dienen tot aanwijzing zowel van vaste tijden als 
van dagen en jaren. 

 

Voorwaar,  
 

Lukas 21, vers 25  En er zullen tekenen zijn aan zon en maan en 
sterren, en op de aarde radeloze angst onder de volken vanwege 

het bulderen van zee en branding. 

 
Joël 2, vers 10  Voor hun aangezicht siddert de aarde, beeft de 

hemel; de zon en de maan worden zwart en de sterren trekken 

haar glans in. 
 

Voorwaar, 
 

Openbaring 6, vers 12 tot en met 13  En ik zag, toen Hij het 

zesde zegel opende, en daar geschiedde een grote aardbeving en 
de zon werd zwart als een haren zak en de maan werd geheel als 

bloed. En de sterren des hemels vielen op de aarde, gelijk een 
vijgeboom zijn wintervijgen laat vallen, wanneer hij door een harde 

wind geschud wordt. 

 
Lukas 21, vers 36  Waakt te allen tijde, biddende, dat gij in staat 

moogt wezen te ontkomen aan alles wat geschieden zal, en gesteld 

te worden voor het aangezicht van de Zoon des mensen. 
 

Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld 
gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een 

ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 



 
 

 

3726 
 
 

 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde.  

 
Voorwaar, was deze zonsverduistering een teken? 

Nee. Maar wanneer de duisternis komt en de maan verandert in 
bloed, en de grond begint te trillen, wees dan waakzaam voor wat 

komt! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 
verdween. 

 
 

 

De put des afgronds! 
 

Openbarende boodschap Gods over de LHC, ook de Large Hadron 

Collider genoemd, de ondergrondse deeltjesversneller!  
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! De volgende openbarende, 
waarschuwende boodschap van God werd woord voor woord 

overgebracht door een engel des Heren aan eindtijdprofeet 

Benjamin Cousijnsen, op 23 maart 2015. 
 

Shalom, Gods geliefde! Word wakker! Ik ben het, Michaël. Ik ben 
op verzoek naar u uitgezonden in de almachtige naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus, de enige Zoon van God. 

Benjamin antwoordde vanuit zijn slaap: “Ik hoor u wel. Ik eet eerst 
mijn gegrilde garnaalspiesjes met salade op”.  

Benjamin, word wakker! riep de engel Gods. 
“Ik slaap nog half, maar ik hoor u wel.” 

Het is je geraden, smullerd! zei de engel Gods. Kom, volg mij. 

Ik vroeg: “Waar gaan we naartoe?” 
 

De bode engel Gods zei: Voorwaar, we gaan naar Genève, 

Zwitserland! 
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“Okee”, antwoordde Benjamin. Samen liepen we de trap af en 
gingen naar buiten. 

Voorwaar, neem vijf meter afstand, zodat gij niet tegen mij 

aanbotst. Gij wordt vanzelf meegetrokken, zoals altijd… En daar 
gingen wij.  

 
Ik herinnerde mij één van de mailtjes van een van de 

werkers, die een vraag had over een steenmachine.  

Ik hoorde Michaël zeggen, die mijn gedachten las: Ik vertel u 
erover en laat u nieuwe openbaringen weten, wat men nog niet 

weet, over de LHC, ook de Large Hadron Collider, de ondergrondse 
deeltjesversneller genoemd. 

We landden nu. 

Voorwaar, de naam Abaddon betekent: vernietiger. En waar is men 
mee bezig! 

 
Lees voor: Job 26, vers 6, sprak de engel Gods: Het dodenrijk ligt 

voor Hem open, het verderf heeft geen bedekking. 

Job 31, vers 12  Voorzeker, het zou een vuur zijn, dat ten verderve 
zou doorvreten en mijn ganse opbrengst zou verdelgen.  

Job 28, vers 22 tot en met 24  Het verderf en de dood zeggen: Met 

onze oren hebben wij haar gerucht vernomen. God kent de weg tot 
haar, Hij weet haar verblijfplaats. Want Hij schouwt tot de einden 

der aarde, wat onder de ganse hemel is, ziet Hij. 
 

Voorwaar, men wil via de Large Hadron Collidor contact 

maken met het onbekende, en communiceren met personen 
in het verleden en in de verre toekomst. 

Voorwaar, men maakt hiermee de toegang open tot de 
demonenwereld! 

 

Psalm 88, vers 12 tot en met 13  Wordt in het graf uw 
goedertierenheid verkondigd, uw trouw in de plaats der vertering? 

Wordt uw wondermacht in de duisternis bekend, uw gerechtigheid 

in het land der vergetelheid? 
 

Voorwaar, wie wijsheid in de wind slaat, is dom. 
En men zoekt niet naar de enige Weg en de Waarheid, Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus, maar juist naar de duisternis! 
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Spreuken 15, vers 10 en 11  Gestrenge tuchtiging treft hem die 

het rechte pad verlaat; wie terechtwijzing haat, zal sterven. 

Dodenrijk en verderf liggen open voor de Here, hoeveel te meer de 
harten der mensenkinderen! 

Spreuken 17, vers 28  Zelfs een dwaas die zwijgt, gaat door voor 
wijs; als hij zijn lippen gesloten houdt, voor verstandig. 

 

Voorwaar, profeet Benjamin Cousijnsen, aan dit project 
werken gevallen engelen mee met hun kennis, en trekken 

hiermee juist het deksel van de afgrond open! 
En het volgende geschiedde: 

 

Openbaring 9, vers 2 tot en met 3  En zij opende de put des 
afgronds en er steeg rook op uit de put, als de rook van een grote 

oven; en de zon en het zwerk werden verduisterd door de rook van 
de put. En uit de rook kwamen sprinkhanen op de aarde te 

voorschijn en hun werd macht gegeven, gelijk de schorpioenen der 

aarde macht hebben. 
En vers 10 en 11  En zij hadden staarten als schorpioenen en 

angels, en in hun staarten was hun macht om de mensen schade 

toe te brengen, vijf maanden lang. Zij hadden over zich als koning 
de engel des afgronds; zijn naam is in het Hebreeuws Abaddon en 

in het Grieks heeft hij tot naam Apollyon. 
 

Voorwaar, dit laboratorium is een van de grootste ter 

wereld! 
En de Verenigde Staten steunt dit project volledig. En Obama hoopt 

om snel contact te maken met zijn soortgenoten in de afgrond! 
 

Leviticus 19, vers 31  Gij zult u niet wenden tot de geesten van 

doden of tot waarzeggende geesten, gij zult hen niet zoeken, om u 
met hen te verontreinigen: Ik ben de Here, uw God. 

Leviticus 20, vers 6 tot en met 8  En iemand, die zich tot de 

geesten van doden of tot waarzeggende geesten wendt, om die 
overspelig na te lopen – tegen zo iemand zal Ik mijn aangezicht 

keren en hem uit het midden van zijn volk uitroeien. Heiligt u dan, 
en weest heilig, want Ik ben de Here, uw God. Zo zult gij mijn 

inzettingen nauwgezet in acht nemen; Ik ben de Here, die u heiligt. 
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Voorwaar, dit is de volle waarheid! 

Ik breng u weer terug nu. Kom, volg mij.  

Even later was ik weer thuis, en de bode engel zei nog: 
 

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 
wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 

naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het 

licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever 
gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want 

een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het 
licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de 

waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat 

zij in God verricht zijn. 
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de engel des Heren, de 

bode engel Gods, en verdween. 
 

SHALOM 
 

 

 

Sta stil bij wat Yeshua HaMasiach, Jezus 

Christus, zou denken en zeggen! 
 
Boodschap Gods: Voorwaar, stop eens om de problemen te 

gedenken en sta niet stil voor wat anderen van jou kunnen denken. 

Maar sta eens stil bij wat Hij, uw Adonai, JHWH, Yeshua HaMasiach 
Jezus Christus, zou denken en zou zeggen! 

 
 

Volledige weergave: 
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Hallo, van harte welkom! Op 23 maart 2015 bracht een bode engel 
Gods woord voor woord de volgende boodschap over aan 

eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, kind des Allerhoogsten, mijn 
naam is Bessani en ben een bode engel Gods.  

 

Voorwaar, laat uw trouw voor eeuwig standvastig in Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus, zijn! 

Voorwaar,  
 

Sirach 41, vers 16  Schaam je voor de dingen die ik zal noemen. 

Het is niet goed je voor alles te schamen en niet ieders oordeel is 
betrouwbaar. 

Sirach 42, vers 15 tot en met Sirach 43, vers 2  Ik zal de werken 
van de Heer gedenken en vertellen wat ik heb gezien. Door het 

woord van de Heer bestaan zijn werken, zijn bevelen werden 

overeenkomstig zijn wensen uitgevoerd. De zon ziet lichtend op 
alles neer, de Heer vervult zijn werk met luister. Zelfs zijn heiligen 

zijn niet in staat over alle wonderbare werken te vertellen, die hij, 

de almachtige Heer, tot stand heeft gebracht; alles is door zijn 
macht gevestigd. Hij peilt de afgrond en de harten van de mensen 

en doorziet hun heimelijke plannen. Want de Allerhoogste weet 
alles en kent de eeuwige tekenen. Hij verkondigt wat voorbij is en 

wat komen zal en brengt de sporen aan het licht van wat verborgen 

is. Geen enkele gedachte ontgaat hem en niet één woord is voor 
hem verborgen. Hij heeft de meesterwerken van zijn wijsheid 

geordend, hij is onveranderlijk, van vóór het begin tot in 
eeuwigheid. Aan hem wordt niets toegevoegd of afgedaan, hij heeft 

van niemand raad nodig. Hoe bekoorlijk zijn zijn werken, hoe 

schitterend om te zien. Alles leeft en blijft tot in eeuwigheid, het 
gehoorzaamt hem wanneer het nodig is. Alles bestaat twee aan 

twee, het een tegenover het ander, hij heeft niets gemaakt dat 

onvolledig is. Het ene schepsel bevestigt hoe goed het andere is, 
wie heeft ooit genoeg van zijn luister gezien? De roem van de 

hemel is het heldere firmament, de aanblik van de hemel is een en 
al pracht. De zon verkondigt bij haar opkomst hoe wonderbaarlijk 

het werk is van de Allerhoogste. 
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Voorwaar, kadosh, kadosh, kadosh, heilig, heilig, heilig is 

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus! 

Voorwaar, stop eens om de problemen te gedenken, en sta niet stil 
voor wat anderen van jou kunnen denken. Maar sta eens stil bij wat 

Hij, uw Adonai, JHWH, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, zou 
denken en zou zeggen! 

 

Jesaja 48, vers 16  Nadert tot Mij, hoort dit: Van de aanvang af 
heb Ik niet in het verborgene gesproken; ten tijde dat het 

geschiedt, ben Ik daar. Tot zover. 
 

Voorwaar, al lijkt uw werk onmogelijk, vraag Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus! 
 

Psalm 121, vers 1 en 2  Ik hef mijn ogen op naar de bergen: 
vanwaar zal mijn hulp komen? Mijn hulp is van de Here, die hemel 

en aarde gemaakt heeft. 

 
Lukas 12, vers 6 tot en met 10  Worden niet vijf mussen 

verkocht voor twee duiten, en niet één van die is vergeten voor 

God. Ja, zelfs de haren van uw hoofd zijn alle geteld. Weest niet 
bevreesd: gij gaat vele mussen te boven. Ik zeg u: Een ieder, die 

Mij belijden zal voor de mensen, hem zal ook de Zoon des mensen 
belijden voor de engelen Gods; maar wie Mij verloochenen zal voor 

de mensen, die zal verloochend worden voor de engelen Gods. En 

een ieder, die een woord zal spreken tegen de Zoon des mensen, 
het zal hem vergeven worden; maar wie tegen de heilige Geest zal 

lasteren, het zal hem niet vergeven worden. 
 

Voorwaar, open uw ogen. 

Voordat gij geboren was, had de machtige God van Abraham, Izaäk 
en Jakob Zijn plan allang klaar! 

 

Psalm 125, vers 1  Wie op de Here vertrouwen, zijn als de berg 
Sion, die niet wankelt,  maar voor altoos blijft.  

Psalm 126, vers 5  Wie met tranen zaaien, zullen met gejuich 
maaien. 
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Sirach 33, vers 1 en 2  Wie ontzag heeft voor de Heer wordt niet 
door het kwaad getroffen; treffen hem beproevingen, dan komt hij 

ze te boven. Een wijs mens veracht de wet niet, maar wie veinst 

dat hij de wet liefheeft, is als een schip in een storm. 
 

Voorwaar, welke storm kan Yeshua HaMashiach, Jezus 
Christus, niet laten zwijgen? 

 

Sirach 50, vers 28 en 29  Gelukkig is wie zich in deze lessen 
verdiept, wie ze ter harte neemt wordt wijs. Als je ernaar handelt 

word je sterk in alles, want ontzag voor de Heer wijst je de weg. De 
Heer geeft wijsheid aan de vromen. Tot zover.  

 

Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld 
gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een 

ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde.  
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en 

verdween. 

 
 

 

Zij trapten erin! 
 

Openbarende, waarschuwende boodschap Gods: Voorwaar, velen 
hebben zich laten misleiden door projectiebeelden en stemmen en 

dromen. Satan vindt het prachtig om u te laten geloven in zijn 

leugens, en houdt u zijn vrucht voor! Velen hebben zich zo laten 
misleiden. Hoor en lees verder, waardoor! 

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, welkom! Op 24 maart 2015 bracht een bode engel Gods de 

volgende waarschuwende en openbarende boodschap Gods over 

aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 
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Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Reastry en 

ben een bode engel Gods. 

 
Voorwaar, Carmen is 38 jaar en woont in Engeland. 

Voorwaar, overal vertelt ze, dat Yeshua HaMashiach, Jezus 
Christus, haar heeft uitgekozen als profetes. Zowel Carmen, Nicole, 

Roberto, Salvatore, Mala en bergen vol zielen denken dat ze zo na 

hun gebed wat zijn, wat ze niet zijn! 
 

Efeziërs 4, vers 11 tot en met 16  En Hij heeft zowel apostelen 
als profeten gegeven, zowel evangelisten als herders en leraars, om 

de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon, tot opbouw van het 

lichaam van Christus, totdat wij allen de eenheid des geloofs en der 
volle kennis van de Zoon Gods bereikt hebben, de mannelijke 

rijpheid, de maat van de wasdom der volheid van Christus. Dan zijn 
wij niet meer onmondig, op en neder, heen en weder geslingerd 

onder invloed van allerlei wind van leer, door het valse spel der 

mensen, in hun sluwheid, die tot dwaling verleidt, maar dan groeien 
wij, ons aan de waarheid houdende, in liefde in elk opzicht naar 

Hem toe, die het hoofd is, Christus. En aan Hem ontleent het 

gehele lichaam als een welsluitend geheel en bijeengehouden door 
de dienst van al zijn geledingen naar de kracht, die elk lid op zijn 

wijze oefent, deze groei des lichaams, om zichzelf op te bouwen in 
de liefde. 

 

Voorwaar, Roberto hoorde een stem, die zei: 
“Jij bent een herder!”  

‘Wow!’ dacht hij, ‘ik ben een herder!’ Maar die andere stem zei: “Je 
bent een ezel!” Tja, daar luisterde hij niet naar. Voorwaar,  

 

Mattheüs 13, vers 13  Daarom spreek Ik tot hen in gelijkenissen, 
omdat zij ziende niet zien en horende niet horen of begrijpen. 

 

Voorwaar, profeet Benjamin Cousijnsen, 
 

Mattheüs 13, vers 17  Voorwaar, Ik zeg u: Vele profeten en 
rechtvaardigen hebben begeerd te zien wat gij ziet, en zij hebben 
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het niet gezien, en te horen wat gij hoort, en zij hebben het niet 
gehoord. 

 

En dit is de volle waarheid! 
Nicole dacht Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, te hebben gezien, 

en die zei: “Ik heb u uitgekozen!” Voorwaar, sommigen willen 
horen, wat ze willen horen. En de gevallen engelen laten het u 

graag horen, zelfs via de telefoon! 

 
1 Johannes 4, vers 1  Geliefden, vertrouwt niet iedere geest, 

maar beproeft de geesten, of zij uit God zijn; want vele valse 
profeten zijn in de wereld uitgegaan. 

1 Johannes 5, vers 18 tot en met 20  Wij weten, dat een ieder, die 

uit God geboren is, niet zondigt; want Hij, die uit God geboren 
werd, bewaart hem, en de boze heeft geen vat op hem. Wij weten, 

dat wij uit God zijn en de gehele wereld in het boze ligt. Doch wij 
weten, dat de Zoon van God gekomen is en ons inzicht gegeven 

heeft om de Waarachtige te kennen; en wij zijn in de Waarachtige, 

in zijn Zoon Jezus Christus. Dit is de waarachtige God en het 
eeuwige leven. 

 

Voorwaar, profeet Benjamin Cousijnsen is ook niet overal 
geliefd. 

 
Galaten 4, vers 15 en 16  Gij hebt u toen gelukkig geprezen; wat 

is daarvan over? Want ik kan van u getuigen, dat gij, ware het 

mogelijk geweest, uw ogen uitgerukt en ze mij gegeven zoudt 
hebben. Ben ik dus een vijand van u geworden, nu ik u de waarheid 

zeg? 
 

Voorwaar, velen hebben zich laten misleiden door 

projectiebeelden en stemmen en dromen! 
En satan vindt het prachtig, om u te laten geloven in zijn leugens, 

en houdt u zijn vrucht voor.  

 
Genesis 3, vers 4 tot en met 6  De slang echter zeide tot de 

vrouw: Gij zult geenszins sterven, maar God weet, dat ten dage, 
dat gij daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden, en gij als God 

zult zijn, kennende goed en kwaad. En de vrouw zag, dat de boom 
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goed was om van te eten, en dat hij een lust was voor de ogen, ja, 
dat de boom begeerlijk was om daardoor verstandig te worden, en 

zij nam van zijn vrucht en at, en zij gaf ook haar man, die bij haar 

was, en hij at. 
Voorwaar, de wereld zit vol demonen. 

En ook gebruikt men overleden personen, om die te projecteren, 
zodat men in de leugens gelooft! Voorwaar, kadosh, heilig is Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus!  

 
Galaten 6, vers 7  Dwaalt niet, God laat niet met Zich spotten. 

Want wat een mens zaait, zal hij ook oogsten. 
 

Efeziërs 6, vers 12  Want wij hebben niet te worstelen tegen 

bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen 
de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de 

hemelse gewesten. 
 

Voorwaar,  

 
1 Timotheüs 1, vers 5 tot en met 7  En het doel van alle 

vermaning is liefde uit een rein hart, uit een goed geweten en een 

ongeveinsd geloof. Door dit spoor te verlaten zijn sommigen 
vervallen tot ijdel gepraat; zij willen leraars der wet zijn, zonder 

ook maar te beseffen wat zij zeggen of waarover zij zo stellig 
spreken. 

 

2 Thessalonicenzen 2, vers 9 en 10  Daarentegen is diens komst 
naar de werking des satans met allerlei krachten, tekenen en 

bedrieglijke wonderen, en met allerlei verlokkende ongerechtigheid, 
voor hen, die verloren gaan, omdat zij de liefde tot de waarheid 

niet aanvaard hebben, waardoor zij hadden kunnen behouden 

worden. 
 

Voorwaar, als gij uw naam hoorde in deze boodschap, 

Carmen, Nicole, Roberto, Salvatore, Mala, weet dan dat gij 
een misleidde kerkganger zijt, en geen profeet zijt, of wat 

dan ook. 
Want gij zijt waarlijk misleid door de duisternis! Bekeer u en 

onderzoek u, en herstel u nu, voordat u met uw leugens ten onder 
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gaat! Uw relatie met Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, is het 
allerbelangrijkste.  

 

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 
wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 

naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het 
licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever 

gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want 

een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het 
licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de 

waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat 
zij in God verricht zijn. 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 

verdween. 
 

 

 

Stuurman, waar gaat de reis naar toe? 
 

Boodschap Gods: Dit is een waargebeurd ‘zeemansliefdesverhaal’, 
dat in beeldspraak werd gebracht, in opdracht van Yeshua 

HaMasiach, Jezus Christus, overgeleverd door de bode engel Gods, 
Lovesadai, en meteen opgeschreven door profeet Benjamin 

Cousijnsen. 

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 24 maart 2015 bracht een bode engel 

van God de volgende boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin 
Cousijnsen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Lovesadai.  
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Voorwaar, ik zag volwassen mannen huilen aan de 

waterkant. 

Wat hadden ze hun geliefden gemist! Toch riep de zee. Ik, 
Lovesadai, ben een bode engel Gods en riep: “Stuurman, waar gaat 

de reis naar toe?” 
“Ik ga naar de Golf van Aden”, antwoordde de kapitein.  

Sommigen zeiden, “Daar wachten je de Somalische piraten, ga 

niet!” 
Het vrachtschip had 40 zeemannen aan boord en een kapitein. ’s 

Ochtends 3:00 uur voeren ze uit.  
 

Voorwaar, zijn geliefde bad voor hem, haar geliefde zeeman! 

Telkens keek ze thuis door het raampje naar buiten. Wat sneed het 
gemis toch in haar ziel, en wat zou ze graag haar geliefde in haar 

armen willen sluiten! Ze had er alles voor over om bij hem te 
kunnen zijn. Toen zij eindelijk de lichtjes van de haven zag, ging 

haar hart nog harder tekeer! Daar stond ze nu, met haar warrige 

haren in de wind, en deed enkele gebaren. Hij was erg moe en 
voelde nog steeds de ijskoude druppels regen op zijn kin, maar 

zette zijn ferme stappen stevig op de plank, en bereidde zich voor 

en verheugde zich op haar blonde lach en een warm huis. 
 

Thuis aangekomen, vertelde hij haar met tranen in de ogen: 
“Bedankt voor je gebed!” Voorwaar, haar prachtige ogen vol liefde 

keken hem aan, en zie, ze konden elkaar niet weerstaan.  

 
Voorwaar, op het moment dat deze zeeman het moeilijk had 

op het schip, nam Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, het 
stuur en de controle van zijn schip en zijn leven over. 

Vertrouw ook uw leven en schip aan Hem toe! Geef uw stuur aan 

Hem over, die ook u wil redden! 
 

Mattheüs 7, vers 13 en 14  Gaat in door de enge poort, want 

wijd is de poort en breed de weg, die tot het verderf leidt, en velen 
zijn er, die daardoor ingaan; want eng is de poort, en smal de weg, 

die ten leven leidt, en weinigen zijn er, die hem vinden. 
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Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, 
dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die 

in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.  

 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 

verdween. 
 

 

 

De ware reden van het neergestorte vliegtuig 

A320 geopenbaard!  
 
Openbarende en vervulde profetische boodschap van God: Op 23 

januari 2015 openbaarde profeet Benjamin Cousijnsen nog, in de 

boodschap met de titel: ‘Waarom het kwaad nu zichtbaar snel om 
zich heengrijpt!’ dat er een vliegtuig zou ontploffen vanwege een 

technische storing, en nabij een berggebied zou neerstorten! Op 24 
maart 2015 ging deze profetie in vervulling. Hoor de ware reden 

van het neergestorte toestel, aan profeet Benjamin Cousijnsen door 

de almachtige God, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, 
geopenbaard. 

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 25 maart 2015 bracht een bode engel 

van God, namens de almachtige God, JHWH, de God van Abraham, 

Izaäk en Jakob, woord voor woord de volgende boodschap over aan 
eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus.  

 
Voorwaar, wat werd u op 23 januari 2015 geopenbaard in de 

boodschap, met de titel:  
‘Waarom het kwaad nu zichtbaar snel om zich heengrijpt!’? 

Voorwaar, ik ben de bode engel Gods en mijn naam is Rafaël. Ik 

herhaal nu deze profetische woorden van de boodschap, die vervuld 
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zijn: ‘Voorwaar, een vliegtuig zal ontploffen, vanwege een 
technische storing, en nabij een berggebied neerstorten.’ Tot zover. 

 

Voorwaar, de airbus A320 werd nog voorheen gerepareerd, 
vanwege een technische storing. 

Ook de klep van de romp van het vliegtuig werd gemaakt.  
 

Voorwaar, ik openbaar u:  

De monteur van de technische dienst vergat enkele storingen te 
herstellen, vanwege meer klusjes! Voorwaar, men wil de media een 

ander verhaal laten geloven. Men wijst op de temperaturen en de 
bewolking, en laat de ontploffing en de technische storing en de 

slordigheid met de reparatie achterwege, vanwege dat men geen 

slechte naam wil als vliegtuigmaatschappij! Voorwaar, de 
vliegtuigstukken vlogen, door de explosiedruk, door de lucht, 

waarbij vele passagiers en bemanningen. En men stortte neer in de 
bergen bij een berggebied.  

 

Voorwaar, veel nieuwsberichten via de media manipuleren 
de waarheid, en alles draait om geld! 

Voorwaar, de chaos neemt toe! Een juffrouw in het vliegtuig zag 

brand, en stelde aan de kinderen voor om te bidden. Voorwaar, 
vanuit Gods Koninkrijk der hemelen kwam een hemels vangnet, om 

vele zielen op te vangen en de kinderen, en om hen bijeen te 
brengen voor Gods troon. Het ondeugdelijke werd niet gespaard!  

 

Voorwaar, elke dag kan uw laatste dag zijn. 
Kies heden voor Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, en bouw uw 

relatie op. Want Hij geeft u eeuwig leven, tenminste, als u Hem 
toelaat in uw hart en leven.  

 

Johannes 17, vers 20  En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook 
voor hen, die door hun woord in Mij geloven. 

En Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, 

dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die 
in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.  

En Johannes 8, vers 12  Wederom dan sprak Jezus tot hen en 
zeide: Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de 

duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben. 
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Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 

verdween. 

 
Ik mag namens Benjamin Cousijnsen, namens de Heer, die 

via hem spreekt, toevoegen aan deze boodschap: 
Het zijn de woorden van de Heer, die Hij met ons deelde 

vanmorgen, naar aanleiding van de boodschap. De Heer vertelde, 

dat het vliegtuig, nog voordat het neergestort was, dat toen de 
kinderen en de zielen weggenomen zijn. Dus de vele zielen, die 

weggenomen zijn, hebben het niet gevoeld; die waren al weg, 
voordat het vliegtuig was neergestort. 

Gods zegen! 

 
 

 

Wie wel en niet geroepen is om ‘de Evangelical 
Endtime Machine te komen helpen’ 
 

Boodschap Gods: De Heer spreekt klare taal via profeet Benjamin 
Cousijnsen. De Heer benoemt wie geroepen is; ook openbaart de 

Heer Yeshua HaMasiach, Jezus Christus, dat één persoon bevrijding 
nodig heeft. De Heer openbaarde de volle waarheid!  

 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Op 25 maart 2015 bracht een bode engel 
van God de volgende boodschap over aan profeet Benjamin 

Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Chizka en ben 
een bode engel Gods. 

 
Voorwaar, zo spreekt de Heer Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus: 

Voorwaar, Cezary, luister aandachtig! Gij zijt geroepen om de 
Evangelical Endtime Machine te helpen. Dit is uw weg. 
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Voorwaar, Yusu Yuwono, Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus, zegt u het volgende: 

 
Psalm 112, vers 1  Halleluja. Welzalig de man, die de Here vreest, 

die van harte lust heeft in zijn geboden. 
En vers 4 tot en met 8  Voor de oprechten gaat het Licht in de 

duisternis op, genadig en barmhartig en rechtvaardig. Voorspoedig 

is de man die zich ontfermt en uitleent, die zijn zaken recht 
behartigt; want hij zal nimmer wankelen, tot eeuwige gedachtenis 

zal de rechtvaardige zijn. Voor een kwaad gerucht zal hij niet 
vrezen, zijn hart is gerust, vol vertrouwen op de Here; zijn hart is 

standvastig, hij vreest niet, terwijl hij met vreugde op zijn vijanden 

ziet.  
En Psalm 118, vers 24  Dit is de dag die de Here gemaakt heeft; 

laten wij juichen en ons daarover verheugen.  
 

Voorwaar, Nicole L., zo spreekt Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus, tot u: 
Knip uw lange haren af, want dit is uw verbintenis met het 

verleden. Ook zijt gij niet geroepen als evangelist, noch als profeet! 

Voorwaar, ook is er een geest van de leugen in u, en zijt gij nog in 
uw geest een heks. Voorwaar, uw vader verscheen aan u. Was hij 

een Christen? Nee. Toch verscheen hij aan u, omdat het een 
demoon was. Vanwege de kracht van hekserij in u, verscheen ook 

via de gevallen engelen ook een demoon als Jezus, maar niet 

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Want men vreest Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus, uit te spreken!  

 
Voorwaar, profeet Benjamin Cousijnsen zag in uw foto de 

verschijning van wie gij werkelijk zijt.  

En ook dit is geopenbaard, dat de satan via u binnen wou dringen 
als een werker van de laatste dagen in de Evangelical Endtime 

Machine! Voorwaar, wie leugens uitblaast aan Gods ware profeet zal 

omkomen. De satan doet zich voor als een engel des lichts, maar 
zal altijd ontmaskerd worden, ook u! Voorwaar, ga naar de kerk en 

laat u bevrijden en breek met de duisternis, door Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus, te aanbidden en groot te maken, en 

uw relatie op te bouwen. Voorwaar, uw foto wordt geopenbaard. En 
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als gij waarlijk vrij zijt, zal uw uitstraling en kapsel geheel anders 
zijn! Bekeer u! 

 

Romeinen 1, vers 25  Zij immers hadden de waarheid Gods 
vervangen door de leugen en het schepsel vereerd en gediend 

boven de Schepper, die te prijzen is tot in eeuwigheid. Amen. 
 

En Deuteronomium 18, vers 10 tot en met 12  Onder u zal er 

niemand worden aangetroffen, die zijn zoon of zijn dochter door het 
vuur doet gaan, die waarzeggerij pleegt, geen wichelaar, uitlegger 

van voortekenen, of tovenaar, geen bezweerder, niemand, die de 
geest van een dode of een waarzeggende geest ondervraagt of die 

de doden raadpleegt. Want ieder die deze dingen doet, is de Here 

een gruwel, en ter wille van deze gruwelen drijft de Here, uw God, 
hen voor u weg. 

 
Voorwaar, Nicole, wees trouw aan de kerk bezoeken, en gij 

wordt gered! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en 
verdween. 

 

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen 
 

 
 

Wees echt! 
 
Boodschap Gods: Voorwaar, het heeft geen zin u anders voor te 

doen. Wat bereikt u daarmee?  

 
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Mijn naam is Marta, en ik ga u deze 
eerste boodschap voorlezen, die Benjamin Cousijnsen woord voor 

woord, op 26 maart 2015, in tegenwoordigheid van de bode engel 

Gods heeft opgeschreven. 
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Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus.  

 

Voorwaar, mijn naam is Sasta en ben een bode engel Gods. 
 

Voorwaar, de gedachtenis des rechtvaardigen zal tot zegen 
zijn. 

En uw gedachtenis is bij Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, 

bekend, en ook uw gevoelens en uw wandel, en zelfs wat u 
uitspreekt met uw lippen. Voorwaar,  

 
Spreuken 10, vers 17  Een pad ten leven is hij, die de vermaning 

in acht neemt, maar wie de terechtwijzing veracht, doet dwalen.  

 
En nu het volgende; spits uw oren! 

 
Spreuken 10, vers 18 tot en met 21  Wie haat verbergt, is een 

leugenlip; wie laster verbreidt, is een dwaas. In veelheid van 

woorden ontbreekt de overtreding niet, maar wie zijn lippen 
bedwingt, is verstandig. Uitgelezen zilver is de tong des 

rechtvaardigen; het hart der goddelozen is weinig waard. De lippen 

van de rechtvaardige weiden er velen, maar de dwazen sterven 
door gebrek aan verstand. 

 
Voorwaar, u wordt in de gaten gehouden, al verstopt u zich. 

Overal zijn Gods camera’s! Even lachen en… klik! 

 
Spreuken 10, vers 27  De vreze des Heren vermeerdert de 

dagen, maar de jaren der goddelozen worden verkort. 
 

Voorwaar, het heeft geen zin u anders voor te doen. 

Wat bereikt u daarmee? 
 

Mattheüs 12, vers 33 en vers 35 tot en met 37  Acht de boom 

goed, maar dan ook zijn vrucht, òf acht de boom slecht, maar dan 
ook zijn vrucht, want aan zijn vrucht kent men de boom, “ook uw 

vrucht!” 
Vers 35  Een goed mens brengt uit zijn goede schat goede dingen 

voort, en een slecht mens uit zijn boze schat boze dingen. 
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Vers 36  Maar Ik zeg u: Van elk ijdel woord, dat de mensen zullen 
spreken, “ook u die luistert”, zullen zij rekenschap geven op de 

dag des oordeels. 

Vers 37  Want naar uw woorden zult gij gerechtvaardigd worden, 
en naar uw woorden zult gij veroordeeld worden. 

 
Voorwaar, onderzoek u! 

Want waar uw hart vol van is, daar zal ook uw ziel zijn. Wees een 

voorbeeld, en zondig niet! 
 

Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, 
dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die 

in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.  

 
Voorwaar, maar het eeuwig leven komt niet zomaar 

aanwaaien. 
Daar moet u wel wat voor doen! En dat is u overgeven aan Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus, uw Rabboeni, uw Heer, en uw relatie 

onderhouden.  
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 

verdween. 

 
 

 

Gij zijt mijn! 
 

Boodschap Gods: U bent ooit misbruikt op jonge leeftijd. Schrik 
niet, de bode engel heeft het over u! Luister naar wat Yeshua 

HaMasiach, Jezus Christus, tot u spreekt in deze boodschap. 

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Ik ben profeet Benjamin Cousijnsen. Op 

26 maart 2015 kreeg ik de volgende boodschap van een bode engel 
Gods, die ik graag met u wil delen. 
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Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Blesinca en ik 

ben een bode engel Gods.  

 
Voorwaar, soms luistert gij naar een boodschap. 

Voorwaar, uw hart is gewond en zeer verdrietig. Gij zijt weer druk 
met uw kinderen, en uw man is ook altijd druk. Voorwaar, in uw 

verleden zijt gij seksueel misbruikt op jonge leeftijd, door uw vader. 

En van uw moeder hebt gij ook weinig steun gehad, betreffende het 
seksueel misbruik. Voorwaar, gij zijt nu geschokt. Ja, gij weet: de 

bode engel Gods heeft het over u! Voorwaar, zo spreekt de Heer 
Yeshua HaMashiach, Jezus Christus: Voorwaar, 

 

Psalm 73, vers 24  Gij zult mij leiden door uw raad, en daarna mij 
in heerlijkheid opnemen. 

 
Jesaja 43, vers 1 tot en met 2 vanaf Vrees niet: Vrees niet, want 

Ik heb u verlost, Ik heb u bij uw naam geroepen, gij zijt Mijn. 

Wanneer gij door het water trekt, ben Ik met u; gaat gij door 
rivieren, zij zullen u niet wegspoelen; als gij door het vuur gaat, 

zult gij niet verteren en zal de vlam u niet verbranden. 

 
Voorwaar, pak uw Bijbel eens! 

 
En lees voor uzelf: Jesaja 43, vers 18 en 19   

 

Voorwaar, praat met uw man. 
Spreek uw verdriet uit met hem! Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus, helpt u. 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 

 
 

Aan het licht gebracht: Co-piloot Airbus A320 

onschuldig! 
 

Openbarende boodschap Gods: Hoor, hoe de nieuwsberichten via 

de media gemanipuleerd worden en de vliegtuigmaatschappij van 
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het neergestorte vliegtuig A320 er alles aan doet, om de schuld 
over te kunnen dragen! 

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, welkom! Op 27 maart 2015 bracht een bode engel Gods 

woord voor woord de volgende openbarende boodschap Gods over 

aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus.  

 

Voorwaar, op 25 maart 2015 bracht ik, Rafaël, de bode engel 
Gods, u de volle waarheid, wat de ware reden was van het 

neergestorte vliegtuig A320. 
Voordat u verder luistert naar deze boodschap, het vervolg deel 2, 

verwijs ik u ook om naar de eerste boodschap te gaan, met de titel: 

‘De ware reden van het neergestorte vliegtuig A320 geopenbaard!’ 
Voorwaar, zoals u weet, werd de A320 nog voorheen gerepareerd, 

vanwege een ernstige technische storing. Ook vertelde ik u reeds, 

dat de vliegtuigmaatschappij geen slechte naam wil, en dat men de 
nieuwsberichten via de media manipuleert.  

 
Voorwaar, over de storing nalatigheid spreekt men niet over, 

en men schuift de schuld liever door naar de co-piloot. 

Voorwaar, het gebons op de deur was doordat er een brand uitbrak, 
vanwege de storing. Zowel de gezagvoerder als wel de co-piloot 

hebben aan de knoppen gezeten, om contact op te nemen. Maar 
men kon geen noodsignaal afgeven, geen Mayday, vanwege de 

storing in de A320! Voorwaar, de vliegtuigmaatschappij ging 

meteen de achtergrond na van de vliegtuigpiloten, of men iets kon 
aantonen, om de schuld als vliegtuigmaatschappij over te kunnen 

dragen! Een vliegtuigpiloot wordt nimmer piloot en toegelaten, als 

men in een psychische geestelijke toestand zit. Daar zijn strenge 
regels voor! Voorwaar, omdat men een dader moest hebben, koos 

men ervoor om een piloot vlieger de schuld te geven, de co-piloot, 
en zegt men dat hij zelfmoord heeft gepleegd. Hiermee sluit men af 
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met de leugen, en ik, Rafaël, de bode engel Gods, met de volle 
waarheid! 

 

Hebreeën 4, vers 13  En geen schepsel is voor Hem verborgen, 
want alle dingen liggen open en ontbloot voor de ogen van Hem, 

voor wie wij rekenschap hebben af te leggen. 
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 

verdween. 
 

 
 

Mogen u deze woorden bemoedigen!  
 
Bemoedigende boodschap Gods: De bode engel Gods sprak, terwijl 

profeet Benjamin Cousijnsen onder andere opschreef: Voorwaar, 

verheugt u, want eeuwige vreugde zult gij ervaren! 
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Op 27 maart 2015 bracht een bode engel 
van God deze bemoedigende boodschap Gods woord voor woord 

over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen, in opdracht van de 

almachtige God, de God van Abraham, Izaäk en Jakob. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Camelia en 

ben een bode engel Gods. Voorwaar, kadosh, kadosh, kadosh, 

heilig, heilig, heilig is Adonai, JHWH, El Elohím, Yeshua HaMashiach, 
Jezus Christus! 

 
1 Petrus 5, vers 4  En wanneer de opperherder verschijnt, zult gij 

de onverwelkelijke krans der heerlijkheid verwerven. 

En vers 7  Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor 
u. 

 

Voorwaar, verheugt u! 
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Want eeuwige vreugde zult gij ervaren, en gij zult genieten van de 
hemelse harpen, onder de leiding van David! Voorwaar, en aan u is 

gegeven het hemelse, wit blinkend, smetteloos, fijn linnen en de 

kroon des levens. En dit is voor ieder van goede wil en vertrouwen. 
Mogen u deze woorden bemoedigen!  

 
Voorwaar, in de hemel is er een aanbidding en lofprijs en 

vreugde, die uw verstand te boven gaat. 

De dans der engelen zal u zeer diep raken, omdat het niet uit te 
drukken is, hoe prachtig hemels dit is! Voorwaar, luister ook naar 

de boodschap met de titel: ‘Indrukwekkende lofprijs!’ en naar de 
boodschap met de titel: ‘Juichen zal men en jubelen!’ Voorwaar, uw 

loon zal zéér groot zijn! Uw lijden is voorbij en uw strijd op aarde is 

geleverd. En de engelen Gods zullen u het volgende zeggen: 
 

Psalm 20, vers 5 en 6  Hij geve u naar uw hart, en doe al uw 
plannen in vervulling gaan. Wij willen juichen over uw overwinning, 

en in de naam van onze God de vaandels opsteken; de Here 

vervulle al uw begeerten. 
 

Voorwaar, alles in u zal zeggen: 

Hoe kostelijk is het en wonderlijk om te zien, dat men het 
zielmaatje aan de zijde krijgt, die men in het hart droeg op aarde! 

En, wie geen zielmaatje heeft, zal de ware alsnog in de hemel 
ontmoeten. Voorwaar, 

 

1 Johannes 2, vers 15, 16 en 17  Hebt de wereld niet lief en 
hetgeen in de wereld is. Indien iemand de wereld liefheeft, de liefde 

des Vaders is niet in hem. Want al wat in de wereld is: de begeerte 
des vlezes, de begeerte der ogen en een hovaardig leven, is niet uit 

de Vader, maar uit de wereld. En de wereld gaat voorbij en haar 

begeren, maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid. 
 

Voorwaar, er is veel geopenbaard. 

Maar als profeet Benjamin Cousijnsen u echt alles zou vertellen, 
zou u het niet kunnen dragen en bevatten. Het gaat uw verstand te 

boven, ook voor hem. Maar hij heeft 16 jaar veel kunnen zien in de 
hemel, maar deelt alleen wat hem opgedragen wordt. Voorwaar, in 

de hemel zei de bode engel Gods het volgende tot Benjamin: 
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Zacharia 5, vers 5  Hierop kwam de engel die met mij sprak, 

nader en zeide tot mij: Sla toch uw ogen op en zie, wat daar naar 

voren komt.  
En Zacharia 4, vers 11 tot en met 14  Ik nam het woord en vroeg 

hem: Wat betekenen deze twee olijfbomen rechts en links van de 
kandelaar? Andermaal nam ik het woord en vroeg hem: Wat 

betekenen de twee olijftakken, die door twee gouden buizen het 

goud van zich doen uitvloeien? En hij zeide tot mij: Weet gij niet, 
wat zij betekenen? Ik antwoordde: Neen, mijn heer. Toen zeide hij: 

Zij zijn de twee gezalfden die vóór de Here der ganse aarde staan. 
 

Voorwaar, prijst en eert de Here der heerscharen van hemel 

en aarde! 
Want groot is Hij, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus!  

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 
verdween. 

 

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! God zegene u 
 

 

 

Heb ‘Gods’vertrouwen! 
 

De bode engel Gods bracht een bemoedigende, waarschuwende 
boodschap Gods over en zei onder andere: Voorwaar, hou de put 

gesloten voor de duivel! Vertrouw op de Here, zoals Hij u ook 

vertrouwt. 
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 30 maart 2015 bracht een bode engel 
Gods woord voor woord de volgende boodschap over aan profeet 

Benjamin Cousijnsen, die alles in tegenwoordigheid van de engelen 

Gods meteen opschrijft. 
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Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Ericab en ben 

een bode engel Gods.  

 
Voorwaar, 

 
Sirach 34, vers 14 tot en met 19  Wie ontzag heeft voor de Heer 

blijft in leven, want zijn hoop is gericht op wie hem redt. Wie 

ontzag heeft voor de Heer heeft niets te vrezen, hij kent geen 
angst, want de Heer zelf is zijn hoop. Gelukkig is wie ontzag heeft 

voor de Heer. Aan wie houdt hij zich vast, wie is zijn steun? De 
ogen van de Heer zijn gericht op wie hem liefheeft; hij is een 

machtig schild, een sterke steun, hij beschut tegen brandende 

hitte, geeft schaduw tegen de middagzon, hij behoedt je voor 
struikelen, voorkomt dat je valt. 

 
Voorwaar, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, heeft u lief, 

omdat u Hem ook onvoorwaardelijk liefhebt. 

Zelfs in de hemel wordt met trots over u gesproken! Voorwaar,  
 

Job 37, vers 23 en 24  De Almachtige, die wij niet begrijpen, is 

groot van kracht en recht; Hij, die groot is in gerechtigheid, buigt 
haar niet. Daarom vrezen de mensen Hem, maar geen der 

eigenwijzen ziet Hij aan. 
 

Voorwaar, prijs Yeshua HaMashiach, Jezus Christus! 

Zeg dit met uw mond en hart: 
 

Sirach 51, vers 1 tot en met 6  Ik wil u loven, Heer, mijn koning, 
ik wil u prijzen als mijn God en redder, ik loof uw naam. U bent 

mijn helper en beschermer, u hebt mij van de ondergang gered, 

van de strik van lastertongen, van lippen die liegen. Tegen mijn 
vijanden hebt u mij beschermd, in uw overvloedige barmhartigheid, 

door uw grote naam hebt u mij verlost uit de strik van wie mij 

willen verslinden, uit de hand van wie op mijn leven jagen, uit alle 
verdrukking die ik onderging, uit een verstikkend vuur, een felle 

brand, die ik niet had aangestoken, uit de diepte van het dodenrijk, 
van onreine tongen, van leugens, van de pijl van kwade tongen. Ik 

naderde de dood; het dodenrijk, zo diep, was vlak onder mij. 
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Halleluja! Almachtig en zeer groot van kracht is Hij! 

 

Job 39, vers 14  Vertrouwt gij op hem, omdat zijn kracht zo groot 
is, of laat gij aan hem uw zwoegen over? 

 
En Psalm 4, vers 6  Brengt offers naar de eis en vertrouwt op de 

Here. 

 
En Sirach 51, vers 23 tot en met 30  Kom naar mij toe, 

onwetenden, en vestig je in mijn leerhuis. Waarom lijden jullie nog 
gebrek en is jullie geest zo dorstig? Ik roep jullie op: Verwerf 

wijsheid, kosteloos. Leg haar juk op je nek, laat je geest 

onderrichten. De wijsheid is vlakbij. Zie met eigen ogen dat ik mij 
maar weinig hoefde in te spannen en voor mijzelf veel rust 

gevonden heb. Neem deel aan het onderricht, dan zul je schatten 
aan zilver ontvangen, je zult veel goud verwerven. Verheug je over 

Gods barmhartigheid, schaam je niet om hem te loven. Doe je werk 

voordat de vastgestelde tijd komt, en hij zal je op dat moment 
belonen. 

 

Voorwaar, kadosh, heilig is Adonai, de Zoon van God! 
 

Psalm 20, vers 3 tot en met 5  Hij zende u hulp uit het heiligdom 
en ondersteune u uit Sion. Hij gedenke al uw offers, en uw 

brandoffer achte Hij welgevallig. Hij geve u naar uw hart, en doe al 

uw plannen in vervulling gaan. 
 

Voorwaar! 
Maar als u in uw luie stoel blijft zitten, en alleen maar wilt 

ontvangen en gezegend worden, en wilt dat al uw wensen in 

vervulling gaan, dan is het van korte duur dat Yeshua HaMashiach, 
Jezus Christus, trots op u is. Voorwaar, hou de put gesloten voor de 

duivel! 

 
Psalm 24, vers 8  Wie is toch de Koning der ere? De Here, sterk 

en geweldig, de Here, geweldig in de strijd. 
En Psalm 26, vers 2  Toets mij, Here, en beproef mij, keur mijn 

nieren en mijn hart. 
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En vers 6 tot en met 7  Ik was mijn handen in onschuld, en maak 
de omgang om uw altaar, o Here, terwijl ik luide een loflied doe 

horen, en al uw wonderen vertel. 

 
Voorwaar, vertrouw op de Here, zoals Hij u ook vertrouwt. 

Voorwaar, schaam u voor de dingen die ik zal noemen, als u niet 
luistert. Voorwaar,  

Psalm 18, vers 25 tot en met 27  De Here heeft mij vergolden 

naar mijn gerechtigheid, naar de reinheid mijner handen vóór zijn 
ogen. Jegens de getrouwe toont Gij U getrouw, jegens de 

onberispelijke toont Gij U onberispelijk, jegens de reine toont Gij U 
rein, maar jegens de verkeerde toont Gij U een tegenstander. 

 

Voorwaar, laat de vreugde des Heren uw kracht zijn! 
 

Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld 
gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een 

ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde.  

 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 

verdween. 
 

 

 

God(s) zegen! 
 

Boodschap Gods: Een boodschap over het zegenen, onder andere 
wat het inhoudt. En ook wordt advies gegeven, waar iemand aan 

moet voldoen, die een zegen uitspreekt of u wil zegenen! 
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 30 maart 2015 bracht een bode engel 

van God woord voor woord de volgende boodschap over aan 
eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 
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Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Senita en ben 

een bode engel Gods. 
 

Voorwaar, zelfs de antichrist zegt: 
“God bless America!” en de paus gebruikt ook zijn ‘zegen’. 

Voorwaar, zelfs in de kerk wordt de zegen uitgesproken, en wenst 

men elkander Gods zegen. 
 

Deuteronomium 8, vers 10  Gij zult eten en verzadigd worden en 
de Here, uw God, prijzen om het goede land dat Hij u gaf. 

 

Genesis 1, vers 28  En God zegende hen… tot zover. 
 

Voorwaar, een zegen kan iedereen uitspreken.  
Dit gebeurde ook in de oorlog, als men het moeilijk had. Wat werd 

er veel gebeden en een zegen uitgesproken! 

1 Petrus 3, vers 9 tot en met 12  En vergeldt geen kwaad met 
kwaad of laster met laster, maar zegent integendeel, wijl gij hiertoe 

geroepen zijt, dat gij zegen zoudt beërven. Want: wie het leven wil 

liefhebben en goede dagen zien, weerhoude zijn tong van het 
kwade, en zijn lippen van bedrog te spreken; hij wijke af van het 

kwade en doe het goede, hij zoeke de vrede en jage die na, want 
de ogen des Heren zijn op de rechtvaardigen, en zijn oren tot hun 

smeking, maar het aangezicht des Heren is tegen hen, die het 

kwade doen. 
 

Voorwaar, u weet, als de antichrist zegt: “God bless 
America!” zal dat geen zegen zijn! 

Voorwaar, zelfs de paus heeft zovele tekenen gedaan, en verblindt 

de vele ogen en harten. Dat deed hij toen, maar ook nu, zowel de 
antichrist! Voorwaar, in het Grieks betekent eulogeó letterlijk: Gods 

zegen, oftewel: het goede over iemand uitspreken. 

 
2 Samuel 2, vers 5 vanaf: Weest gezegend door de Here… tot 

zover. 
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Voorwaar, het zegenen houdt verband met functioneren en 
het hart. 

 

1 Kronieken 4, vers 10  Jabes nu riep de God van Israël aan met 
de woorden: Wil mij toch overvloedig zegenen en mijn gebied 

vergroten; laat uw hand met mij zijn; weer van mij het kwade, 
zodat mij geen smart treft! En God schonk wat hij had gevraagd.  

 

Voorwaar, als uw broeder of pastoor u zegent, is het goed 
om te weten, wie u zegent! 

Voorwaar, want de duivel zegent ook! Voorwaar, laat u nooit 
zegenen door iemand, die nog gebonden is aan de sigaret, of een 

andere gebondenheid, en u de handen op wil leggen. Laat het altijd 

een gevreesde man of vrouw Gods zijn, die geen zonde duldt. 
Spreekt men een zegen uit, en u krijgt een naar gevoel op afstand 

in de kerk, bid dan om bescherming en het kostbaar Bloed van 
Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, om u te beschermen, en u bent 

beschermd! 

 
Job 9, vers 10 tot en met 12  Hij doet grote, ondoorgrondelijke 

dingen, ja, wonderen zonder tal. Wanneer Hij langs mij heengaat, 

zie ik Hem niet, en glijdt Hij voorbij, dan bespeur ik Hem niet. 
Wanneer Hij wegrukt, wie zal Hem weerhouden? Wie zal tot Hem 

zeggen: Wat doet Gij? 
 

Voorwaar, 

 
Psalm 11, vers 7  Want de Here is rechtvaardig en Hij heeft 

gerechtigheid lief; de oprechten zullen zijn aangezicht 
aanschouwen. 

En Psalm 75, vers 4 tot en met 8  Al mogen de aarde en al haar 

bewoners wankelen, Ik ben het, die haar pilaren heb vastgezet. Ik 
zeide tot de hoogmoedigen: Weest niet hoogmoedig; en tot de 

goddelozen: Heft de hoorn niet op, heft uw hoorn niet op naar den 

hoge en spreekt niet met trotse hals. Want het verhogen komt niet 
van oost of van west, noch uit de woestijn – maar God is rechter, 

Hij vernedert deze en verhoogt gene.  
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En Sirach 33, vers 12 tot en met 13  Sommige mensen heeft hij 
gezegend en verheven, anderen heeft hij geheiligd en in zijn 

nabijheid gebracht; sommige mensen heeft hij vervloekt en 

vernederd en heeft hij van hun plaats verdreven. Zoals klei in de 
hand van de pottenbakker, die ervan maakt wat hij wil, zo zijn 

mensen in de hand van hun maker, die hen maakt zoals hij wil. 
 

Voorwaar, helaas luistert de pot niet altijd! 

 
En Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld 

gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een 
ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde.  

 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 

verdween. 

 
 

 

O wee Nederland, wees Mij heilig!  
 

Waarschuwende boodschap Gods aan Nederland: Voorwaar, 

niemand is zo groot en machtig dan de enige God van Abraham, 
Izaäk en Jakob en van profeet Benjamin Cousijnsen, Gods ware 

eindtijdprofeet. De Heer Yeshua HaMasiach, Jezus Christus, zegt u: 
O wee, Nederland! Wees Mij heilig, kadosh, heilig! Waai niet met de 

artiesten mee, uw sterren… (zie boodschap verder) 

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, welkom! Op 31 maart 2015 bracht de engel des Heren, de 

bode engel Gods, de volgende boodschap over aan eindtijdprofeet 
van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus.  
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Voorwaar, mijn naam is Donder… even blazen… pfff! 

 

Johannes 3, vers 8  De wind blaast, waarheen hij wil, en gij hoort 
zijn geluid, maar gij weet niet, vanwaar hij komt of waar hij 

heengaat. Tot zover. 
 

Voorwaar, Nederland, ik ben de bode engel des Heren, en ik 

zweef en breng u wind over uw land en regen. 
Voorwaar, zo spreekt de opgestane Heer Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus: Wie heeft de wind in de hand en het uitspansel en het 
licht, en sterren en planeten en de aarde in de hand?  

Voorwaar, niemand is zo groot en machtig dan de enige God van 

Abraham, Izaäk en Jakob en van profeet Benjamin Cousijnsen, 
Gods ware eindtijdprofeet. Hij wendt zich tot u en zegt u, 

Nederland: O wee, Nederland, wees Mij heilig, kadosh, heilig!  
 

Waai niet met de artiesten mee, uw sterren, die niet Mij 

toebehoren.  
Ze zijn als gevallen sterren, gevallen engelen! Voorwaar, schaam u 

om u als Christen mee te laten waaien! Laat dinsdag 31 maart 2015 

een waarschuwing zijn. Waai niet met alle winden mee, die vals 
zijn! Wees Mij heilig. Ik heb Mijn engel Donder gestuurd om 

krachtig te blazen en de stof van de zonde te reinigen met tranen 
des hemels. Voorwaar, Nederland, bekeer u! 

 

Mattheüs 22, vers 37  Hij zeide tot hem: Gij zult de Here, uw 
God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met 

geheel uw verstand. 
Mattheüs 26, vers 56  Doch dit alles is geschied, opdat de schriften 

der profeten in vervulling zouden gaan. Toen lieten al de discipelen 

Hem alleen en vluchtten. 
 

Voorwaar, buig uw knieën voor JHWH, El Elohím, de Koning 

van al wat Hij schiep! 
Voorwaar,  

 
Johannes 14, vers 6  Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de 

waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij. 
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En Lukas 21, vers 25 tot en met 27  En er zullen tekenen zijn 

aan zon en maan en sterren, en op de aarde radeloze angst onder 

de volken vanwege het bulderen van zee en branding, terwijl de 
mensen bezwijmen van vrees en angst voor de dingen, die over de 

wereld komen. Want de machten der hemelen zullen wankelen. En 
dan zullen zij de Zoon des mensen zien komen op een wolk, met 

grote macht en heerlijkheid. 

 
Voorwaar, velen zullen hun hoofden ook laten zakken, 

vanwege dat men mee had zitten waaien met één 
wereldreligie.  

Licht en donker, zowel hemel als hel, gaan niet samen! Voorwaar, 

laat de schade en de wind en regen en hagel onder andere u eraan 
helpen herinneren, dat dit is om u Gods kracht te tonen! Niemand 

staat boven Gods kracht en macht! 
 

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 

wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 
een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 
naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het 

licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever 

gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want 
een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het 

licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de 
waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat 

zij in God verricht zijn. 

 
O wee, Nederland! 

Waai hen maar wakker! sprak Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en 
verdween. 
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Jezus Christus gaf het grootste voorbeeld!  
 

Boodschap Gods: Juist omdat Jezus Christus, Yeshua HaMasiach, 

God dient met heel Zijn hart, geeft Hij, de Zoon van God, Zijn leven 
aan het kruis van Golgotha als offer voor de mensen! Jezus Christus 

van Nazareth gaf het grootste voorbeeld, om nederig te zijn en Zijn 

naaste te dienen. 
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Op 31 maart 2015 bracht een bode engel 
van God, namens de almachtige God JHWH, de God van Abraham, 

Izaäk en Jakob, woord voor woord de volgende boodschap over aan 
profeet Benjamin Cousijnsen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Rafaël; ik ben 

een bode engel Gods.  
 

Voorwaar, wat Hij nu deed, Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus, El Elohím, Adonai, uw Rabboeni, de Koning der 
koningen, kon men met het verstand niet bevatten. 

Dit doet een koning toch niet? 

 
Johannes 13, vers 4 tot en met 10  En Hij legde zijn klederen af 

en nam een linnen doek en omgordde Zich daarmede. Daarna deed 
Hij water in het bekken en begon de voeten der discipelen te 

wassen, en af te drogen met de doek, waarmede Hij omgord was. 

Hij kwam dan bij Simon Petrus. Deze zeide tot Hem: Here, wilt Gij 
mij de voeten wassen? Jezus antwoordde en zeide tot hem: Wat Ik 

doe, weet gij nu niet, maar gij zult het later verstaan. Petrus zeide 
tot Hem: Gij zult mijn voeten niet wassen in eeuwigheid! Jezus 

antwoordde hem: Indien Ik u niet was, hebt gij geen deel aan Mij. 

Simon Petrus zeide tot Hem: Here, niet alleen mijn voeten, maar 
ook de handen en het hoofd! 

Vers 10  Jezus zeide tot hem: Wie gebaad heeft, behoeft zich alleen 

de voeten te laten wassen, want hij is geheel rein; en gijlieden zijt 
rein, doch niet allen. 
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En vers 12 tot en met 17  Toen Hij dan hun voeten gewassen had 
en zijn klederen aangedaan en weder plaats genomen had, zeide 

Hij tot hen: Begrijpt gij wat Ik u gedaan heb? Gij noemt Mij Meester 

en Here, en gij zegt dat terecht, want Ik ben het. Indien nu Ik, uw 
Here en Meester, u de voeten gewassen heb, behoort ook gij 

elkander de voeten te wassen; want Ik heb u een voorbeeld 
gegeven, opdat ook gij doet, gelijk Ik u gedaan heb. Voorwaar, 

voorwaar, Ik zeg u, een slaaf staat niet boven zijn heer, noch een 

gezant boven zijn zender. Indien gij dit weet, zalig zijt gij, als gij 
het doet. 

 
Voorwaar, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, gaf het 

grootste voorbeeld om nederig te zijn en Zijn naaste te 

dienen! 
 

Markus 12, vers 28 tot en met 34  Lees voor vanaf vers 30, de 
Here onze God: de Here, onze God, de Here is één, en gij zult de 

Here, uw God, liefhebben uit geheel uw hart en uit geheel uw ziel 

en uit geheel uw verstand en uit geheel uw kracht. Het tweede is 
dit: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Een ander gebod, groter 

dan deze, bestaat niet. En de schriftgeleerde zeide tot Hem: 

Inderdaad, Meester, naar waarheid hebt Gij gezegd, dat Hij één is 
en dat er geen ander is dan Hij. En Hem lief te hebben uit geheel 

het hart en uit geheel het verstand en uit geheel de kracht, en de 
naaste lief te hebben als zichzelf, is meer dan alle brandoffers en 

slachtoffers. En Jezus, ziende, dat hij verstandig geantwoord had, 

zeide tot hem: Gij zijt niet verre van het Koninkrijk Gods. En 
niemand durfde Hem meer iets vragen. 

 
Voorwaar, dat is nog wel wat, al die geboden! 

Zou u de voeten wassen van uw broeders en zusters, voordat men 

de kerk betreedt, of uw huis, en dan uw naaste liefhebben als 
uzelf? 

Luister nog eens naar vers 33, vanaf: en de naaste lief te hebben 

als zichzelf, is meer dan alle brandoffers en slachtoffers. 
Voorwaar, juist omdat Hij God dient, Zijn Vader, met heel Zijn hart, 

geeft Hij, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, de Zoon van God, 
Zijn leven aan het kruis van Golgotha als offer voor de mensen! 
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Johannes 3, vers 16 tot en met 18  Want alzo lief heeft God de 
wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 

naam van de eniggeboren Zoon van God.  

 
Voorwaar, God dienen betekent ook het beste met je naaste 

voorhebben! 
Ook Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, heeft het beste voorbeeld 

gegeven.  

 
Romeinen 12, vers 17 tot en met 18  Vergeldt niemand kwaad 

met kwaad; hebt het goede voor met alle mensen. Houdt zo 
mogelijk, voor zover het van u afhangt, vrede met alle mensen. 

En vers 21  Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin 

het kwade door het goede. 
 

Amen! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 
verdween. 

 
 

 
 
 

 

APRIL 2015 
 
Be happy in the Lord, verheug u en lach!  
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Is de vreugde des Heren ook uw kracht? Lach, verheug u, zie naar 
wat voor u ligt in de hemel en u kunt zich verblijden! De bode engel 

Gods maakte ook een paar grapjes. Dit is een serieuze, ware 

boodschap Gods, waar u werkelijk blij van kunt worden! Wat zegt 
u? Ja, ja, een 1 april grap zeker! Nee, werkelijk, dit is geen grap, 

en u wordt niet voor de gek gehouden! De Heer laat altijd de volle 
waarheid, woord voor woord, overbrengen aan profeet Benjamin 

Cousijnsen, die getrouw alles noteert in tegenwoordigheid van een 

bode engel Gods, hetgeen door de Heer Yeshua HaMasiach, Jezus 
Christus, zelf is doorgestuurd!  

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 1 april 2015 bracht een bode engel 

Gods aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen de volgende 
boodschap over. 

 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Aridaja en ben 

een bode engel Gods.  

 
Voorwaar, laten wij juichen in de Here, en ons verheugen! 

Open uw mond, prijs Adonai! 
 

2 Samuel 22, vers 31 en 32  Gods weg is volmaakt; des Heren 

woord is zuiver. Hij is een schild voor allen die bij Hem schuilen. 
Want wie is God behalve de Here, wie is een rots buiten onze God?  

 
Voorwaar, Baruch Hu shem Adonai! 

De hemelse vreugde schenkt zegeningen. 

 
2 Samuel 22, vers 47  De Here leeft. Geprezen zij mijn Rots, en 

verhoogd zij de God mijns heils! 

 
Zeg: “Halleluja! Ik ben zó blij, Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus, redde mij!” 
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Psalm 70, vers 5  Laten in U jubelen en zich verheugen allen die U 
zoeken; laten wie uw heil liefhebben, bestendig zeggen: God is 

groot! 

 
Zeg mij na, allen die dit hoort:  

“Ha, ha, hi! Ho, hi, ho! Hi, hi, hi... halleluja!” 
Herhaal: Ha, ha, hi! Ho, hi, ho! Hi, hi, hi, ha, ha, ha…!” Tot zover. 

 

Voorwaar, deze lach moet gij vasthouden. 
Want de vreugde is bij velen weg, heel ver weg! Wacht even, kijk 

niet zo, zoals velen als Christen in de wereld. Als er voor u geen 
hoop is, en u verwerpt Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, en u 

kiest voor uw ondergang, tja, dan kunt u inderdaad zonder vreugde 

gaan kijken naar wat voor u komen zal gaan, en zuur kijken. Maar 
gij, in Yeshua, gij zijt geheel anders en hebt Yeshua HaMashiach, 

Jezus Christus, leren kennen. En men ziet aan u, waarom er 
vreugde is, omdat uw naam staat opgeschreven in de hemelen - 

een nieuwe toekomst, eeuwig leven! – en u alleen het volmaakte 

zult kennen, waar zoveel blijdschap is! Er is dus alle reden om u te 
verheugen en te verblijden in Yeshua HaMashiach, Jezus Christus! 

Sta eens stil bij wat komen gaat, voor wie in Hem gelooft. 

 
Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 

wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 
een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 
naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het 

licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever 

gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want 
een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het 

licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de 

waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat 
zij in God verricht zijn. 
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En Openbaring 20, vers 15  En wanneer iemand niet bevonden 
werd geschreven te zijn in het boek des levens, werd hij geworpen 

in de poel des vuurs. 

 
Voorwaar, be happy in the Lord! 

 
En Openbaring 20, vers 15  En wanneer iemand niet bevonden 

werd geschreven te zijn in het boek des levens, werd hij geworpen 

in de poel des vuurs. 
 

Voorwaar, be happy in the Lord! 
 

Openbaring 22, vers 21  De genade van de Here Jezus zij met 

allen. 
 

Voorwaar, weet gij waarom Yeshua HaMashiach, Jezus 
Christus, op het water liep? 

Antwoord: Anders kreeg Hij natte voeten! 

En waarom is er in de hemel geen cafetaria? 
Antwoord: Anders worden wij engelen te zwaar, met alle gevolgen 

erna, hahaha! Ook wij houden wel van humor, hoor.  

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 
verdween. 

 
 

 

De mooiste bloem kreeg een stem! 
 

01-04-2015  Openbarende boodschap Gods: Laatst daalde de 

‘Engel des Doods’ af bij een kind, dat gestorven was; haar naam 
was Marina. Maar ze kende Jezus Christus, Yeshua 

HaMasiach, niet! Luister ook naar de andere twee boodschappen uit 
2013 en 2014, die deze engel des Heren, in opdracht van JHWH, de 

God van Abraham, Izaäk en Jakob, en in opdracht van Jezus 

Christus, Yeshua HaMasiach, in Zijn naam, woord voor woord 
overleverde aan profeet Benjamin Cousijnsen! 

 

 
Volledige weergave: 
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Hallo, van harte welkom! In opdracht van de almachtige God, 

JHWH, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, bracht een engel des 

Heren aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen de volgende 
boodschap Gods over. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus.  

 
Voorwaar, mijn naam is de Engel des Doods.  

Voorwaar, “Brrr, occult… enzovoorts!” zeggen velen, en spreken 
hun oordeel meteen al uit. Voorwaar, in 2013 bracht ik u ook een 

boodschap, met als titel: ‘Openbaring Gods: De plaats der zielen!’, 

en in 2014 de boodschap, met als titel: ‘De Engel des Doods vertelt 
over het dal der zielen’. 

 
Voorwaar, ik openbaar u: 

Wanneer een goed mens sterft, daal ik neer. Ik word uitgezonden, 

wanneer Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, mij het teken geeft. 
Voorwaar, laatst daalde ik neer bij een kind, een meisje dat 

gestorven was in vrede. Haar naam was Marina, en was 7 jaar oud. 

Ze had niet eens door dat ze gestorven was. Ik nam dit lief kind in 
mijn armen en spreidde mijn grote vleugels uit… “Wow!” zei ze. Ik 

vroeg of ze Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, kende.  
“Nee!” zei ze. Ik vertelde over wie Hij was en wat Hij gedaan had 

voor de mensen. 

 
Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld 

gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een 
ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde.  

 

Zij, Marina, nam Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, aan, in 
haar geest! 

Ik vloog met haar over alle plaatsen, die ze als kind liefhad. 
Voorwaar, wij plukten een handje vol bloemetjes, die ze wou 

meenemen voor Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. 
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“Daar kunnen de bloemetjes nog mooier dan op de aarde bloeien”, 
zei ik.  

Voorwaar, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, de Zoon van God, 

nam de bloemetjes aan van Marina, en drukte al die bloemetjes 
tegen Zijn hart aan. Maar de bloem, die Hem het liefste was, kuste 

Hij… en toen kreeg de bloem een stem, en begon te zingen! En alle 
bloemen zongen mee in koor, en maakten Yeshua HaMashiach, 

Jezus Christus, groot!  

 
Voorwaar, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, zei: 

Marina, jij bent de mooiste bloem! En toen zei Yeshua HaMashiach, 
Jezus Christus, deze woorden: 

 

1 Korinthiërs 12, vers 5, 6 en 7  En er is verscheidenheid in 
bedieningen, maar het is dezelfde Here; en er is verscheidenheid in 

werkingen, maar het is dezelfde God, die alles in allen werkt. Maar 
aan een ieder wordt de openbaring van de Geest gegeven tot 

welzijn van allen. 

 
Voorwaar, Marina werd alsnog gered en behouden! 

Voorwaar, ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de engel van 

God, en verdween. 
 

 
 

Aangeboden: Schilderij ‘Hemelse boom’, 

gemaakt door Profeet Benjamin Cousijnsen!  
 
Boodschap, gebracht door een bode engel Gods, in opdracht van 

Yeshua HaMasiach, Jezus Christus. Dit schilderij, in 2012 gemaakt 
door profeet Benjamin Cousijnsen, wordt nu aangeboden voor de 

verkoop. Het hoogste bod dat geboden wordt, gaat naar het werk 

van de Heer! 
 

 
Volledige weergave: 
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Hallo, van harte welkom! Op 2 april 2015 bracht een bode engel 
van God de volgende boodschap over aan profeet Benjamin 

Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, kadosh, kadosh, kadosh, 
heilig, heilig, heilig is JHWH, El Elohím, de Koning van al wat leeft, 

uw Adonai! Voorwaar, ik ben een bode engel Gods en mijn naam is 

Belecteura. 
 

Voorwaar, profeet Benjamin Cousijnsen heeft een prachtig 
schilderij gemaakt in 2012.  

Het is een boom, die hij zag in de hemel, vol van kleuren. 

Voorwaar, hij heeft toestemming gevraagd, of hij deze mag 
schenken voor de verkoop. Voorwaar, wie zou niet alleen dit al in 

het bezit willen hebben, iets van Gods ware dienstknecht en 
profeet?  

 

Voorwaar, het hoogste bod, wat wordt geboden, gaat naar 
het werk van de Heer! 

Voorwaar, men kan bieden via de mail tot en met 25 april 2015.  

Ook is het schilderij door hem ondertekend, en zeker een kostbare 
zegen. Voorwaar, prijs Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, die dit 

mogelijk maakt! Ook de bewerking van de lijst is door profeet 
Benjamin Cousijnsen zelf gemaakt en bewerkt. Laat deze eenmalige 

kans niet liggen! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 
verdween. 

 

 

 
Vele kerkleiders spelen voor God! 
 

Boodschap Gods: Hoor, kerkleiders, wat Yeshua HaMasiach, Jezus 
Christus, vandaag tot u spreekt! Vele kerkleiders spelen voor God, 

en komen vaak met hun eigen 10 geboden! 
 

 



 
 

 

3767 
 
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Ik ben profeet Benjamin Cousijnsen, en ik 

begin nu met de boodschap. Op 2 april 2015 kreeg ik de volgende 
boodschap van een bode engel Gods, die ik graag met u wil delen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Coralindosh en 

ben een bode engel Gods. Kadosh, kadosh, kadosh, heilig, heilig, 
heilig is Yeshua HaMashiach, Jezus Christus!  

 
Voorwaar, vele kerkleiders leggen de nieuwe zielen het liefst 

een slavenjuk op! 

In december 2014 stuurde Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, een 
bode engel Gods met de boodschap, die de volgende titel kreeg: 

‘Heilige Geest spelers!’ Ik herhaal: ‘Heilige Geest spelers!’ Zo zijn er 
vele malen boodschappen gebracht aan de kerkleiders, die u kunt 

vinden in de zoekbalk op de website 

EvangelicalEndtimemachine.com  
 

Op 4 maart 2014 werd de kerk gewaarschuwd in de 

boodschap met de titel: 
‘Een waarschuwing van God aan alle kerkleiders!’ En in 2015 op 10 

maart, met de boodschap titel: ‘Aan de kerkleiders wereldwijd!’  
 

Voorwaar, vele kerkleiders spelen voor God, en komen vaak 

met hun eigen 10 geboden! 
En gebod 1 luidt: Luister naar uw kerkleiders, want zij beslissen wel 

voor u, hoe u leeft. En het liefst zouden ze ook nog gaan beslissen, 
wat u aan God moet geven. Voorwaar, luister ook, als men als 

kerkleider tenminste niet te trots is, naar de boodschap met de 

titel: ‘Ik zag een kerkzaal vol met ezels!’ van 30 januari 2012, en 
naar de boodschap van 15 januari 2015, met de titel: ‘Wees geen 

eeuwige zuigeling!’ Voorwaar, hoe kan men nu Gods boodschappen 

verbieden om ernaar te luisteren, als men niet eens zelf luistert 
naar Gods boodschappen, gestuurd vanaf Gods troon naar Gods 

ware eenvoudige eindtijdprofeet? 
De reden is dat men de waarheid, de gezonde leer, niet meer kan 

verdragen, omdat hun gehoor verwend is. Velen kunnen niet meer 
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met ezels vergeleken worden, omdat een ezel zelfs beter luistert 
dan vele kerkleiders tezamen! 

 

Mattheüs 7, vers 21, 22 en 23  Zo spreekt de Heer Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus, tot u: Niet een ieder, die tot Mij zegt: 

Here, Here, zal het Koninkrijk der hemelen binnengaan, maar wie 
doet de wil mijns Vaders, die in de hemelen is. “Let op, 

kerkleiders!”  

Vers 22  Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: Here, Here, 
hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam boze 

geesten uitgedreven en in uw naam vele krachten gedaan?  
Vers 23  En dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; 

gaat weg van Mij, gij werkers der wetteloosheid. 

 
Voorwaar, dit telt ook voor u, die Gods uitgekozen 

eindtijdprofeet verwerpt! 
Dan zult u horen van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus: Ik heb u 

nooit gekend; ga weg van Mij! 

Voorwaar, wees niet koppig, maar bekeer u! 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de engel des Heren, de 

bode engel Gods, en verdween. 

 
 

 

De lof van de Wijsheid! 
 

Bemoedigende boodschap Gods: De wijsheid zegt, Ik ben de 
moeder van ontzag en ware liefde, van kennis en heilige hoop. Ik 

werd aan al mijn kinderen voor eeuwig geschonken, aan allen die 

de Heer heeft uitgekozen. Vele wijze zinnen uit Sirach, onder 
andere, worden ter bemoediging en onderricht gegeven in deze 

boodschap! 
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 3 april 2015 werd deze boodschap 

woord voor woord overgedragen aan Benjamin Cousijnsen door een 
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bode engel Gods, in opdracht van de almachtige God, de God van 
Abraham, Izaäk en Jakob. 

 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. 

 
Sirach 34, vers 9 tot en met 20  Wie veel heeft gereisd, heeft 

veel kennis opgedaan, wie veel ervaring heeft, kan verstandige 

dingen vertellen. Wie geen ervaring heeft weet weinig, maar wie 
veel heeft gereisd, groeit in levenswijsheid. Op mijn reizen heb ik 

veel gezien, ik weet meer dan ik kan vertellen. Vaak was ik in 
doodsgevaar maar dankzij kennis en ervaring ontsnapte ik. Wie 

ontzag heeft voor de Heer blijft in leven, want zijn hoop is gericht 

op wie hem redt. Wie ontzag heeft voor de Heer heeft niets te 
vrezen, hij kent geen angst, want de Heer zelf is zijn hoop. 

Gelukkig is wie ontzag heeft voor de Heer. Aan wie houdt hij zich 
vast, wie is zijn steun? De ogen van de Heer zijn gericht op wie 

hem liefheeft; hij is een machtig schild, een sterke steun, hij 

beschut tegen brandende hitte, geeft schaduw tegen de middagzon, 
hij behoedt je voor struikelen, voorkomt dat je valt, hij vult het hart 

met vreugde, doet de ogen oplichten, hij geneest, geeft leven en 

brengt zegen. 
 

Voorwaar, ik ben de bode engel Gods; luister aandachtig! 
 

Sirach 24, vers 18 tot en met 19  Ik ben de moeder van ontzag 

en ware liefde, van kennis en heilige hoop. Ik werd aan al mijn 
kinderen voor eeuwig geschonken, aan allen die de Heer heeft 

uitgekozen. Kom bij mij, als je naar mij verlangt en doe je te goed 
aan mijn vruchten. 

En Sirach 30, vers 21  Geef je niet over aan verdriet en kwel jezelf 

niet met gepieker. 
En Sirach 35, vers 14  Probeer de Heer niet om te kopen, want hij 

gaat er niet op in. 

En Sirach 38, vers 18  Want verdriet tast je krachten aan en leidt 
tot de dood. 

En Sirach 42, vers 15  Ik zal de werken van de Heer gedenken en 
vertellen wat ik heb gezien. Door het woord van de Heer bestaan 
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zijn werken, zijn bevelen werden overeenkomstig zijn wensen 
uitgevoerd. 

En Sirach 3, vers 17  Mijn kind, wees zachtaardig in wat je doet, 

dan ben je geliefder dan iemand die geschenken geeft. 
 

En Baruch 3, vers 32  Maar hij die alles weet, kent haar, zijn 
inzicht heeft haar ontdekt. Hij schiep de aarde voor eeuwig en 

bevolkte haar met dieren. 

 
En Sirach 14, vers 11  Mijn kind, als je iets bezit, doe jezelf dan 

te goed en breng de Heer op een waardige manier offers. 
En vers 14  Laat de goede dagen je niet ontsnappen, het genot 

waarop je recht hebt niet aan je voorbijgaan. 

En Sirach 20, vers 18  Beter dat je uitglijdt op de vloer dan dat je 
uitglijdt met je tong, zo komen slechte mensen snel ten val. 

En vers 20  Een spreuk uit de mond van een dwaas wordt 
verworpen, hij spreekt hem niet uit op het juiste moment. 

 

En Psalm 94, vers 17  Had de HEER mij niet geholpen, dan 
woonde ik al in de stilte van het graf. 

En Psalm 103, vers 2  Prijs de HEER, mijn ziel, vergeet niet één van 

zijn weldaden. 
En Psalm 139, vers 24  Zie of ik geen verkeerde weg ga, en leid mij 

over de weg die eeuwig is. 
 

En Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want God had de wereld 

zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in 
hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft 

zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te 
vellen, maar om de wereld door hem te redden. Over wie in hem 

gelooft wordt geen oordeel uitgesproken, maar wie niet in hem 

gelooft is al veroordeeld, omdat hij niet wilde geloven in de naam 
van Gods enige Zoon. Dit is het oordeel: het licht kwam in de 

wereld en de mensen hielden meer van de duisternis dan van het 

licht, want hun daden waren slecht. Wie kwaad doet, haat het licht; 
hij schuwt het licht omdat anders zijn daden bekend worden. Maar 

wie oprecht handelt zoekt het licht op, zodat zichtbaar wordt dat 
God werkzaam is in alles wat hij doet. 
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Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 
verdween. 

 

 
 

The Passion of the Christ slaat de plank totaal 

mis! 
 
Boodschap Gods: Het Pasen gaat niet alleen over de dood en het 

lijden, maar juist ook dat Yeshua HaMasiach, Jezus Christus, de 
Zoon van God, is opgewekt uit de dood! 

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 3 april 2015 bracht een engel des 

Heren, een bode engel Gods, woord voor woord de volgende 

boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Rafaël en ben 
een bode engel Gods.  

 
Voorwaar, op 2 april 2015 waren profeet Benjamin 

Cousijnsen en zijn vrouw polsbandjes en visitekaartjes aan 

het uitdelen, via een loopbrugingang naar The Passion of the 
Christ.  

Voorwaar, de bezoekers kwamen uit twee richtingen, en er waren 
rijen mensen en kinderen. Het was stormloop, en bijna iedereen 

nam het aan!  

 
Voorwaar, later in de avond was de rol van Maria – de zang – 

gezongen door Shirma Rouse.  

De zang kon men niet verstaan en was onduidelijk! Voorwaar, de 
vier Jezussen uit al die wereldse spektakels bij The Passion of the 

Christ werden allemaal gespeeld door ongelovigen, en gezongen 
door wereldse artiesten. 
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Voorwaar, het Pasen gaat niet alleen over de dood en het 
lijden. 

Maar juist ook dat Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, de Zoon van 

God, is opgewekt uit de dood! Ook hierin loopt The Passion of the 
Christ, met het optreden, het doel totaal mis! Men slaat de plank 

als het ware mis.  
 

Het optreden met de ‘Jezus’, die ook een zak over zijn hoofd 

krijgt, droeg ook nog een overall, dat op een IS-onthoofding 
leek! 

Voorwaar, de Jezus, die optrad, was een atheïst. Als men zoiets wil 
opzetten, moet je wel een band hebben met Yeshua HaMashiach, 

Jezus Christus. En dat had niemand bijna! Voorwaar, luister ook 

naar de boodschap: ‘O wee Nederland, wees Mij heilig!’ God keurt 
The Passion of the Christ dan ook 100% af! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 
verdween. 

 

 
 

De antichrist wil dat Israël luistert en voor een 

deal kiest!  
 

Openbarende, waarschuwende boodschap Gods: De antichrist is 

erop uit dat het einde bespoedigd wordt voor Israël! Profeet 
Benjamin Cousijnsen openbaarde het reeds op 25 oktober 2012. 

Hoor Gods ware, profetische, openbarende woorden aan, die woord 

voor woord aan Gods ware eenvoudige dienstknecht, profeet 
Benjamin Cousijnsen, werden overgeleverd. Hoor O Israël, vreest 

niet, maar weest gewaarschuwd! spreekt de Here der heerscharen, 
Yeshua HaMasiach, Jezus Christus, tot u. 

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 3 april 2015 bracht een engel des 

Heren, een bode engel Gods, de volgende openbarende, profetische 

boodschap Gods over aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, 
Benjamin Cousijnsen. 



 
 

 

3773 
 
 

 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare, almachtige naam van 

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus van Nazareth.  

 
Voorwaar, zo luidt het woord van de Here der heerscharen: 

De antichrist Obama wil maar één ding, en dat is dat Iran het 
voortbestaan van Israël zal gaan bedreigen! Voorwaar, mijn naam 

is Marsonia en ben een bode engel Gods. Profeet Benjamin 

Cousijnsen openbaarde het reeds op 25 oktober 2012 in de 
boodschap, met als titel: ‘Men wil onderwerping van Israël aan de 

Islam!’  
 

Voorwaar, Netanyahu weet dat een deal met Iran grote 

gevolgen heeft voor Israël!  
Voorwaar, de antichrist wil dat Israël luistert en voor een 

historische deal kiest en belooft, op wederzijds vertrouwen, dat het 
land Iran in de gaten wordt gehouden! Voorwaar, Obama de 

antichrist wil het beste voor Israël, zei hij tegen Netanyahu. 

 
Johannes 8, vers 44, vanaf: Die was een mensenmoorder van 

den beginne en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen 

waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij naar zijn 
aard, want hij is een leugenaar en de vader der leugen. 

 
Voorwaar, de satan is er juist op uit, dat het einde in zicht 

komt voor Israël. 

Iran zal zich niet lang aan de sancties houden, vanwege de 
kernprogramma activiteit en de haat tegen Israël. Voorwaar, Israël, 

vreest niet!  
 

Johannes 17, vers 14  Ik heb hun uw woord gegeven en de 

wereld heeft hen gehaat, omdat zij niet uit de wereld zijn, gelijk Ik 
niet uit de wereld ben. 

En vers 20  En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor hen, 

die door hun woord in Mij geloven. 
 

Voorwaar, bid voor Israël! 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 

verdween. 
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Ook jij moet vooruitkijken! 
 

Bemoedigende boodschap van de Heer Yeshua HaMasiach, Jezus 

Christus, die vandaag zelf staande Zijn boodschap, woord voor 
woord, overbracht aan Zijn dienstknecht, profeet Benjamin 

Cousijnsen!  
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, hartelijk welkom! Op 6 april 2015 bracht de Here Jezus 
Christus, Yeshua HaMashiach, woord voor woord deze boodschap 

over aan Zijn dienstknecht en eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Kadosh, heilig ben Ik, uw Rabboeni. Ik ben wie Ik ben, en 

Mijn naam is Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, de Zoon van God.  
 

Voorwaar, Ik ben de Here, uw Rabboeni, die tot u spreekt. 

 
Jesaja 42, vers 20  Gij hebt wel veel gezien, maar gij hieldt het 

niet in gedachtenis; gij hebt de oren wel open gehad, maar gij hebt 

niet gehoord. 
 

Voorwaar, Mijn kind, houd moed! 
Ook Ik weet wat het is om op deze weg te zijn, op deze lijdensweg. 

Voorwaar, toch koos Ik om verder te gaan en niet op te geven. Ik 

wist waarvoor Ik het deed! Ik ben wie Ik ben! Voorwaar,  
 

Jesaja 30, vers 21  En wanneer gij rechts of wanneer gij links 
zoudt willen gaan, zullen uw oren achter u het woord horen: Dit is 

de weg, wandelt daarop. 

 
Voorwaar, Mijn kind, ook jij moet vooruitkijken. 

 

Johannes 14, vers 1  Uw hart worde niet ontroerd; gij gelooft in 
God, gelooft ook in Mij. 
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Voorwaar, Ik, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, de 

Nazoreeër, koos voor de ergste lijdensweg, die men kan 

bedenken! 
De helse martelingen onderging ik voor u in liefde, en nam deze op 

Mij. Wie Ik liefhad, riepen: “Kruisig Hem!” Ook Ik werd in de steek 
gelaten en werd geslagen, zelfs op de doornenkroon. 

 

Johannes 19, vers 17 en 18  En Hij, zelf zijn kruis dragende, ging 
naar de zogenaamde Schedelplaats, in het Hebreeuws genaamd 

Golgota, waar zij Hem kruisigden en met Hem twee anderen, aan 
weerszijden één, en Jezus in het midden. 

En vers 32 tot en met 37  De soldaten dan kwamen en braken de 

benen van de eerste en van de andere, die met Hem gekruisigd 
waren; maar toen zij bij Jezus gekomen waren en zagen, dat Hij 

reeds gestorven was, braken zij zijn benen niet, maar een van de 
soldaten stak met een speer in zijn zijde en terstond kwam er bloed 

en water uit. En die het gezien heeft, heeft ervan getuigd en zijn 

getuigenis is waarachtig en hij weet, dat hij de waarheid spreekt, 
opdat ook gij gelooft. Want dit is geschied, opdat het schriftwoord 

zou vervuld worden: Geen been van Hem zal verbrijzeld worden. En 

weder zegt een ander schriftwoord: Zij zullen zien op Hem, die zij 
doorstoken hebben. 

 
Voorwaar, de straf vanwege de zonde nam Ik, Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus, over! 

Al wist Ik dat Ik deze helse marteling aan het kruis zou moeten 
ondergaan, en dat alles volbracht moest worden, zodat de Heilige 

Geschriften vervuld zouden worden! Zo overwon Ik, uw enige 
Rabboeni, JHWH, Adonai, ook de dood! Voorwaar, er zijn echter nog 

zo veel andere dingen, die Ik toen deed, die niet opgeschreven 

staan, omdat velen die nimmer zouden kunnen bevatten.  
 

Voorwaar, profeet Benjamin Cousijnsen is aangesteld, niet 

voor een kerk, maar voor de wereld, om zowel het goede 
nieuws te brengen als het slechte nieuws! 

Voorwaar, het zou niet goed zijn dat alle profeten in één kerkje 
zaten. Voorwaar, profeet Benjamin werd teruggeplaatst in de 

eindtijd met een opdracht. En als een hokjesdenker, zoals Nehemia 
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Ministries, en sommigen anderen, vastzitten in hun eigen denken, is 
dat hun probleem. Men zou de boodschappen eens moeten volgen 

en zijn informatie op de website. Dan kan men een uitspraak doen, 

en dan nog: kwaadsprekers en roddelaars komen de hemel niet in! 
En dit zeg Ik, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, u in de volle 

waarheid!  
 

Voorwaar, sommigen bewandelen nog een lijdensweg, een 

verlies van uw geliefde, of u heeft nog pijn te dragen. 
Mijn kind, Ik ben bij u, kijk vooruit! Ik help u en heb uw tranen 

vaak gezien. Geef niet op! Samen komen wij er doorheen. Ga op 
uw doel af, recht vooruit, en laat Ik uw doel zijn! 

 

Sirach 30, vers 21 tot en met 25  Geef je niet over aan verdriet 
en kwel jezelf niet met gepieker. Blijdschap doet een mens leven, 

en een vrolijk mens leeft lang. Ontspan je, spreek jezelf moed in en 
houd verdriet op een afstand, want verdriet heeft velen te gronde 

gericht en dient geen enkel doel. Jaloezie en woede verkorten je 

leven, kommer maakt je oud voor je tijd. Wie vrolijk en opgewekt 
is, heeft een goede eetlust en geniet van zijn maaltijd. 

 

En Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God 
de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 

opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig 
leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, 

opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 

naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het 
licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever 

gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want 

een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het 
licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de 

waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat 

zij in God verricht zijn. 
 

Voorwaar, Ik, uw Rabboeni, Adonai, Ik ga nu.  
Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de Here Jezus Christus, Yeshua 

HaMashiach, en verdween. 
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Nieuwtjes over de website 
Evangelicalendtimemachine.com 
 

U hoort onder andere over de nieuwe aanpassing(en) op de website 
Evangelicalendtimemachine.com 

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 6 april 2015 bracht een bode engel 

Gods woord voor woord de volgende boodschap over aan 

eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Rafaël.  

 

Zowel in de mobiele website als de website, is op de Home 
pagina een aanpassing gekomen, om het u gemakkelijker te 

maken. 
Via Languages komt u bij de video van uw taal uit.  

Voorwaar, in de Evangelicalendtimemachine.com zijn er voor de 

kinderen hele leuke leerzame avonturen te volgen van oma Tiny en 
de twee clowns, die elke donderdag Live zijn.  

Voorwaar, ook is er Praise and Worship te vinden en Testimonies – 

getuigenissen – en Teachings – Bijbelstudieoverdenkingen – en de 
kerk, church Ruach.  

Voorwaar, bij de Categories komt Suriname Nieuws te staan, waar 
alle berichten in één pagina samenkomen en te volgen zijn. 

Voorwaar, heeft u ideeën, of een getuigenis, of wilt u deze 

bediening bemoedigen, of wat dan ook, laat dan gerust van u 
horen. 

Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween. 
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Blijft uw huis staande? 
 

Boodschap Gods: Velen hebben al vaak hierover gehoord, maar ook 

hun huis werd, of kan worden weggeblazen. Hoor waardoor, en wat 
u ertegen kunt doen om dit te voorkomen in deze boodschap, die 

woord voor woord is overgeleverd door de bode engel Gods, in 

opdracht van Yeshua HaMasiach, Jezus Christus, aan profeet 
Benjamin Cousijnsen. 

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 6 april 2015 bracht een bode engel 

Gods, in opdracht van de almachtige God, de God van Abraham, 
Izaäk en Jakob, woord voor woord deze boodschap Gods over aan 

eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Archiëbela en 
ben een bode engel Gods.  

 

Voorwaar, 
 

Job 1, vers 6 en 7  Op zekere dag nu kwamen de zonen Gods om 

zich voor de Here te stellen, en onder hen kwam ook de satan. En 
de Here zeide tot de satan: Vanwaar komt gij? En de satan 

antwoordde de Here: Van een zwerftocht over de aarde, die ik 
doorkruist heb.  

 

Voorwaar, satans zwerftocht op aarde heeft voor veel kwaad 
gezorgd. 

En hij strekte zijn hand niet alleen toen uit naar Job, maar ook nu 
nog naar velen, die ook nog eens Godvrezend zijn en wijkende van 

het kwaad, net als Job! Er zijn velen, die zeggen wat Job zei: 

 
Job 3, vers 1 tot en met 5  Daarna opende Job zijn mond en 

vervloekte zijn geboortedag. En Job hief aan en zeide: De dag 

verga, waarop ik geboren werd; de nacht, die zeide: Een jongske is 
ontvangen. Die dag zij duisternis, God in den hoge vrage niet naar 
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hem, geen lichtglans bestrale hem. Mogen donkerheid en diepe 
duisternis beslag op hem leggen, moge wolkgevaarte zich over hem 

legeren, zonsverduistering hem verschrikken. 

 
Voorwaar, en wat hebt u geleerd in uw relatie met Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus? 
Voorwaar, zo spreekt de Heer: 

 

Job 20, vers 7  Hij gaat als zijn drek voor altijd te gronde; wie 
hem gezien hebben,  zeggen: Waar is hij? 

Vers 12  Al moge het kwaad zoet zijn in zijn mond, al moge hij het 
verbergen onder zijn tong. 

En vers 14 tot en met 15  Toch verandert zijn spijze in zijn 

ingewanden, zij wordt addervenijn in zijn binnenste. Schatten 
slokte hij in, maar hij moet ze weer uitspuwen, God drijft ze uit zijn 

buik. 
 

Voorwaar, sta op! 

Vermorzel die slang, de kameleon met zijn vermomming! En vrees 
hem niet, maar God. Voorwaar, wie is er meer dan overwinnaar? 

Juist! Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, in uw leven! 

 
Mattheüs 11, vers 28  Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast 

zijt, en Ik zal u rust geven. 
 

Voorwaar, het is genoeg geweest! 

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, heeft u aangesteld om in actie 
komen en te vertrouwen op Hem. Dus gebruik geen stro!  

 
Markus 3, vers 14 en 15  En Hij stelde er twaalf aan, opdat zij 

met Hem zouden zijn en opdat Hij hen zou uitzenden om te 

prediken, en om macht te hebben boze geesten uit te drijven. 
 

Voorwaar, in Christus zijt gij meer dan overwinnaar! 

 
Efeziërs 6, vers 10 tot en met 19  Voorts, weest krachtig in de 

Here en in de sterkte zijner macht. Doet de wapenrusting Gods 
aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels; 

want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen 
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de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer 
duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Neemt 

daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in 

de boze dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te 
houden. Stelt u dan op, uw lendenen omgord met de waarheid, 

bekleed met het pantser der gerechtigheid, de voeten geschoeid 
met de bereidvaardigheid van het evangelie des vredes; neemt bij 

dit alles het schild des geloofs ter hand, waarmede gij al de 

brandende pijlen van de boze zult kunnen doven; en neemt de 
helm des heils aan en het zwaard des Geestes, dat is het woord van 

God. En bidt daarbij met aanhoudend bidden en smeken bij elke 
gelegenheid in de Geest, daartoe wakende met alle volharding en 

smeking voor alle heiligen; ook voor mij, dat mij bij het openen van 

mijn mond het woord geschonken worde, om vrijmoedig het 
geheimenis van het evangelie bekend te maken. 

 
Voorwaar, velen horen vaak hierover. 

Maar o wee, als de boze grote wolf plotseling komt aanzetten, dan 

zijn er velen, die zich niet hebben voorbereid, en ook deze 
boodschap wel ontvangen, als een toetje, maar er vervolgens niets 

mee doen! En ook hun huis blijkt een huis van stro te zijn, dat 

instort!  
 

Voorwaar, wees vrijmoedig.  
U hebt het laatste woord. Zeg: “Ik ben gekocht en betaald en 

beschermd onder het kostbaar, dierbaar Bloed van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus! Wijk van mij in de naam van Jezus 
Christus. Ik vermorzel jou met de kracht van het Bloed van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus!” 
 

Filippenzen 2, vers 13  Want God is het, die om zijn welbehagen 

zowel het willen als het werken in u werkt. 
En Filippenzen 4, vers 6 en 7  Weest in geen ding bezorgd, maar 

laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging 

bekend worden bij God. En de vrede Gods, die alle verstand te 
boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus 

Jezus.  
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Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 
verdween. 

 

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! God zegene u 
 

 
 

Vrees Gods machtige woorden uitgesproken via 

de gezalfde des Heren!  
 

07-04-2015  Openbarende boodschap Gods: Voorwaar, hij kwam 

om u te waarschuwen en te bemoedigen, en Gods woorden te 
vervullen, omdat Gods woorden machtig zijn! Verder in deze 

boodschap, wat u achterwege moet laten bij het bidden voor 

bevrijding. De Heer Jezus Christus van Nazareth zegt u onder 
andere: Maak er geen show van en gebruik de volledige 

naam! Verder ook een belangrijke oproep van God aan spirituelen! 
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! In opdracht van de almachtige God, de 
God van Abraham, Izaäk en Jakob, bracht een engel des Heren, 

woord voor woord, de volgende openbarende boodschap Gods over 

aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Sandorach en 
ben een bode engel Gods. Voorwaar, kadosh, heilig is de God van 

Abraham, Izaäk en Jakob.  
 

Voorwaar, vrees profeet Benjamin Cousijnsen niet. 

Maar vrees Gods machtige woorden, die gesproken worden door de 
gezalfde des Heren, die gedoopt is door de Bijbelse profeten in de 

hemel, met hemelse olie uit de hemelse gouden kruiken, in de vorm 
van een hoorn. Voorwaar, hij kwam om u te waarschuwen en te 

bemoedigen, en Gods woorden te vervullen, omdat Gods woorden 

machtig zijn! Voorwaar, wie heeft uw aarde zo vele berichten Gods 
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overgebracht? Wie ontving de engelen Gods des hemels en schreef 
alles op en gaf het door? 

Voorwaar, ook is profeet Benjamin Cousijnsen geen 

engelenvereerder. Laat dat u duidelijk zijn! Ook de oude profeten 
ontvingen evenzo Gods engelen. 

 
Kolossenzen 2, vers 18  Laat niemand u de prijs doen missen 

door gewilde nederigheid en engelenverering, als ingewijde in wat 

hij heeft aanschouwd, zonder reden opgeblazen door zijn vleselijk 
denken. 

 
Voorwaar, voor alle spirituelen, die allemaal engeltjes en 

andere misleidende Cd’s, Dvd’s, boeken, etcetera, hebben, 

en met allerlei winden meewaaien, en zowel de engelen 
vereren, weet dan dit: 

Aanbid Yeshua HaMashiach, Jezus Christus alleen! 
 

Exodus 20, vers 3 tot en met 5  Gij zult geen andere goden voor 

mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld maken 
noch enige gestalte van wat boven in de hemel, noch van wat 

beneden op de aarde, noch van wat in de wateren onder de aarde 

is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen; want Ik, de 
Here, uw God, ben een naijverig God, die de ongerechtigheid der 

vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde 
geslacht van hen die Mij haten.   

 

En Openbaring 21, vers 8  Maar de lafhartigen, de ongelovigen, 
de verfoeilijken, de moordenaars, de hoereerders, de tovenaars, de 

afgodendienaars en alle leugenaars – hun deel is in de poel, die 
brandt van vuur en zwavel: dit is de tweede dood. 

 

Bekeer u, nu het nog niet te laat is. 
Vraag om vergeving aan de Zoon van God, Yeshua HaMashiach, 

Jezus Christus, de Nazoreeër, die alleen eeuwig leven kan geven! 

 
Johannes 14, vers 6  Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de 

waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij. 
En vers 15 tot en met 17  Wanneer gij Mij liefhebt, zult gij mijn 

geboden bewaren. En Ik zal de Vader bidden en Hij zal u een 
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andere Trooster geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn, de Geest 
der waarheid, die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet Hem 

niet en kent Hem niet; maar gij kent Hem, want Hij blijft bij u en 

zal in u zijn. 
 

En Leviticus 19, vers 31  Gij zult u niet wenden tot de geesten 
van doden of tot waarzeggende geesten, gij zult hen niet zoeken, 

om u met hen te verontreinigen: Ik ben de Here, uw God. 

En Leviticus 20, vers 6 tot en met 8  En iemand, die zich tot de 
geesten van doden of tot waarzeggende geesten wendt, om die 

overspelig na te lopen – tegen zo iemand zal Ik mijn aangezicht 
keren en hem uit het midden van zijn volk uitroeien. Heiligt u dan, 

en weest heilig, want Ik ben de Here, uw God. Zo zult gij mijn 

inzettingen nauwgezet in acht nemen; Ik ben de Here, die u heiligt. 
 

Voorwaar, in de hemel wordt gestreden, om vele zielen te 
redden uit de klauwen van satan! 

Voorwaar, over Gods geliefde, ware eindtijdprofeet gesproken, hij 

brengt u de volle waarheid. Sommigen bidden en bevrijden 
sommige zielen in de naam van Jezus, en laten een hele show met 

demonenuitdrijving zien! Voorwaar, als men bidt en bevrijdt, stelt 

geen vragen aan een demoon. Maar bid en bevrijd, zoals Gods ware 
eindtijdprofeet u gebiedt. Gebruik de volledige naam: Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus! Benoem volledig, en kijk hen met het 
gezag en de ogen van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, aan! 

Benoem niet alleen de naam Jezus. Daarmee lokt u een show 

spektakel uit, waar Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, niet bij 
achter staat. U zult ervoor gestraft worden. Laat dit u duidelijk zijn, 

wie u ook bent! Kadosh is Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, 
Amen! Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 

 

 

Word geen zombie! 
 

Boodschap Gods: Bent u tevreden met dit leven, en om 
overgenomen te worden en als een zombie rond te lopen, terwijl uw 

ziel in de hel is? Kies, nu u nog denken kan! 
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Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 7 april 2015 bracht een engel des 

Heren, een bode engel Gods, woord voor woord deze boodschap 
Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Rafaël.  

 
Voorwaar! 

Een automobilist rijdt een fietser dood, en rijdt door. Een 

treinconducteur wordt in elkaar geslagen. Leraar trekt pistool en 
schiet op de kinderen. Man met stemmen in het hoofd kan er niet 

meer tegen, en springt van flatbalkon. Man vermoordt zijn vrouw 
en kinderen, en snijdt keel door. Oppasmoeder eet baby.  

 

Voorwaar, zoals voorzegd was door Gods ware 
eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen in 2012, in de 

boodschap met de titel:  

‘Meer openbaringen Gods over gevallen engelen!’, onder andere, 
werd u de totale overname van de gevallen engelen al duidelijk 

gemaakt! Het is niet alleen via de technologie, maar het gaat er 
ook om, hoe opengesteld iemand is. Iemand, die niets van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus, wil horen en zich afsluit om gered te 

worden, en geniet in het leven van wat God verboden heeft, zal 
waarlijk overgenomen worden! Wereldwijd gebeuren er vreselijk 

dingen. Voorwaar, in 2013, in de boodschap, met als titel: 
‘Christenstrijders, vrees de gevallen engelen niet!’, daar werden de 

Christenen reeds haters genoemd! 

 
Efeziërs 6, vers 12  Want wij hebben niet te worstelen tegen 

bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen 

de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de 
hemelse gewesten.  

 
Voorwaar, kies heden voor de volle waarheid! 



 
 

 

3785 
 
 

 

En kies voor Yeshua HaMashiach, Jezus Christus! Voorwaar, bent u 
tevreden met dit leven, en om overgenomen te worden en als een 

zombie rond te moeten lopen, terwijl uw ziel in de hel is? Voorwaar, 

is het niet de hoogste tijd om nu te kiezen, nu u nog denken kan?  
Misschien waren die Christenen toch niet zo gek en dom, om een 

relatie op te bouwen met Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. 
Dezen zijn 100% beschermd en Rapture ready. Ze zullen in één 

oogwenk er niet meer zijn, maar bij de Heer zijn. Kies heden: 

hemel of hel!  
 

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 
wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 

naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het 

licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever 
gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want 

een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het 

licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de 
waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat 

zij in God verricht zijn. 
En vers 36  Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven; doch wie 

aan de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de 

toorn Gods blijft op hem. 
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 
verdween. 

 

 
 

Ja dit is uw boodschap, van hart tot hart!   
 
Boodschap Gods: Voorwaar, laat des Heren belofte en 

goedertierenheid u sterken en vertroosten naar Zijn beloften, die 

uw hart doorgrondt!  
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Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Op 7 april 2015 bracht een bode engel 
van God woord voor woord de volgende boodschap over aan 

profeet Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Lovesadai en 
ben een bode engel Gods. 

 
Halleluja, prijs Hem, Adonai, die vanuit Zijn troon met Zijn 

scepter u zegent! 

Looft de Here, want Hij is goed. Hoe vaak zond Hij Zijn engelen niet 
uit om voor uw behoud te strijden? Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus, heeft u lief! 
 

Psalm 106, vers 1 en 2  Halleluja. Looft de Here, want Hij is 

goed, want zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid. Wie kan de 
machtige daden des Heren uitspreken, al zijn lof doen horen? 

 

Voorwaar, Hij is kadosh, heilig! 
Wees nederig en toon respect nu. En looft, gij geliefden, Zijn naam, 

de naam des Heren, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Want Hij 
heeft Zijn oor tot u geneigd, en is uw Ontfermer. Voorwaar, 

geliefden des Heren, ja, dit is uw boodschap, van hart tot hart! 

 
Psalm 119, vers 11  Ik berg uw woord in mijn hart, opdat ik 

tegen U niet zondige. 
 

Voorwaar, laat des Heren belofte en goedertierenheid u 

sterken en vertroosten, naar Zijn belofte, die uw hart 
doorgrondt. 

Yeshua HaMashiach toetst uw hart en gedachten. Laat uw oor niet 

wijken voor Zijn uitspraken. Sla ze op in uw hart en gedachten. 
Laat Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, uw eerste levensbehoefte 

zijn, waarin u nimmer tekort hebt! Prijs nu Yeshua HaMashiach, 
Jezus Christus! 
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Sirach 50, vers 28 en vers 29  Gelukkig is wie zich in deze lessen 
verdiept, wie ze ter harte neemt wordt wijs. Als je ernaar handelt 

word je sterk in alles, want ontzag voor de Heer wijst je de weg. De 

Heer geeft wijsheid aan de vromen. Geprezen is de Heer tot in 
eeuwigheid. Amen, amen. 

  
En Hebreeën 4, vers 13  En geen schepsel is voor Hem 

verborgen, want alle dingen liggen open en ontbloot voor de ogen 

van Hem, voor wie wij rekenschap hebben af te leggen. 
 

En Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld 
gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een 

ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe.  
 

Voorwaar, Hij vergeet nimmer u datgene te geven, in de 
hemel, wat u graag zou willen ontvangen! 

De Here is een Koning, die de wensen van uw hart kent, en vervult! 

Hij spreekt tot uw hart. In de hemel begint uw leven pas. Halleluja! 
 

Psalm 67, vers 2  God zij ons genadig en zegene ons, Hij doe zijn 

aanschijn bij ons lichten. Sela 
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 
verdween. 

 

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! God zegene u 
 

 

 
Zij maakten de beste keuze! 
 

Boodschap Gods: Hij geeft u Zijn Shalom en bescherming, en uw 
vrucht wordt niet ontroerd of versaagd. Hij of zij in Yeshua 

HaMasiach, Jezus Christus, heeft voor het beste gekozen, voor 
zegeningen en eeuwig leven! 

 

 
Volledige weergave: 
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Hallo, van harte welkom! Op 9 april 2015 bracht een bode engel 

Gods woord voor woord, in opdracht van de almachtige God, de 

God van Abraham, Izaäk en Jakob, de volgende boodschap over 
aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Mijn 

naam is Blesia en ben een bode engel Gods.  
 

Spreuken 10, vers 7  De gedachtenis des rechtvaardigen zal tot 
zegening zijn… “Zeg: “Hallelujah!”… maar de naam der 

goddelozen zal wegrotten.  

 
Voorwaar, zo is de goddeloze als een vrucht, dat de andere 

vruchten met zijn of haar goddeloosheid zal aantasten. 
Maar wie Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, aangenomen hebben, 

zal met zijn of haar vrucht tot zegening zijn! Ook is het zo, dat u 

een rotte appel niet plaatst tussen de goede. Dus die neemt u weg, 
omdat het niet samengaat. Voorwaar,  

 

Spreuken 10, vers 6  Zegeningen zijn op het hoofd des 
rechtvaardigen… “Let op!”… maar de mond der goddelozen 

verbergt geweld. 
 

Voorwaar, zoals een rotte vrucht verloren gaat, vanwege de 

zonde en overname, betekent het ook dat hij of zij, die in 
Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, zijn, het beste gekozen 

hebben voor zegeningen en eeuwig leven! 
Hij geeft u Zijn Shalom en bescherming. En uw vrucht wordt niet 

ontroerd of versaagd.  

 
Johannes 15, vers 16  Niet gij hebt Mij, maar Ik heb u uitgekozen 

en u aangewezen, opdat gij zoudt heengaan en vrucht dragen en 

uw vrucht zou blijven, opdat de Vader u alles geve, wat gij Hem 
bidt in mijn naam. “Zo spreekt de Heer.” 

 
Voorwaar, in Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, bent u 

rijker dan een aardse goddeloze koning! 
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Spreuken 10, vers 29  De weg des Heren is een beschutting voor 

de oprechten, maar onheil voor de bedrijvers van ongerechtigheid. 

 
Goede en slechte vruchten, zegen en onheil, gaat niet 

samen; dat botst. 
Een goddeloze kan zich beter bekeren! 

 

Spreuken 10, vers 22  De zegen des Heren, die maakt rijk, 
zwoegen voegt er niets aan toe. 

 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 

verdween. 

 
 

 

Aankondiging van het bezoek aan de kerk 
Ruach! 

 
In opdracht van de Here God, kondigde de bode engel Rafaël onder 
andere het bezoek aan, dat profeet Benjamin Cousijnsen, samen 

met zijn vrouw, en secretaresse, zal gaan brengen aan de kerk 

Ruach in de Filipijnen. 
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Ik ben profeet Benjamin Cousijnsen. Op 9 
april 2015 kreeg ik de volgende boodschap van een bode engel 

Gods, die ik graag met u wil delen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, kadosh, heilig is Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Rafaël.  

 

Ik kondig u aan… 
dat profeet Benjamin Cousijnsen op 28 juni 2015, zondags, de kerk 

Ruach zal bezoeken, met zijn vrouw Marta, zijn Aäron, ook bekend 
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als zijn stem met het inspreken van de boodschappen, en ook de 
trouwe secretaresse, Marion Verkleij, die de werkzaamheden in alle 

vormen goed bijhoudt, zal samen met hen hierbij aanwezig zijn.  

 
Voorwaar, op maandag 6 juli zal er weer worden gestart met 

de nieuwe boodschappen in de Evangelical Endtimemachine. 
Voorwaar, er zal in de Filipijnen gefilmd worden en een verslag 

worden uitgezonden, dat te zien zal zijn in de 

Evangelicalendtimemachine.com. Mis dit niet, want de Heilige Geest 
Gods zal de dienst in de kerk Ruach zelf leiden! Voorwaar, ook heeft 

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, een speciale boodschap voor 
de Filipijnen. 

 

Voorwaar, alle eer en glorie komt Yeshua HaMashiach, Jezus 
Christus, toe, die dit mogelijk maakt! 

Zo heeft de Heer zowel de werkers in de Filipijnen als in Suriname 
en het evangelisatiewerk, en andere werken, kunnen zegenen. 

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, de Kapitein van de Evangelical 

Endtimemachine, leidt alles! Mede alle dank voor de trouwe steun 
en gebed in alle vormen, dank u namens Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus van Nazareth, uw Kapitein, en de 

Evangelicalendtimemachine.com! 
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
 

 

Het Beest wil overspringen! 
 

Openbarende boodschap Gods: De gedachten van de antichrist 

gaan uit naar een ander lichaam, nu de code en identiteit voor 
velen bekend is! Luister ook naar de andere openbaringen van God, 

die in deze boodschap genoemd worden over dit onderwerp!  
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, welkom! Op 10 april 2015 bracht een engel des Heren, in 

opdracht van JHWH, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, woord 
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voor woord de volgende openbaring Gods over aan eindtijdprofeet 
Benjamin Cousijnsen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Kirach en ben 

een bode engel Gods.  
 

Voorwaar, de antichrist is als een kameleon. 

De codenaam van Barack Obama is ‘Bliksem’, het Beest, satan!  
 

Voorwaar, door sommige uitspraken en onderhandelingen 
zijn sommigen overtuigd, dat Obama werkelijk de antichrist 

is! 

Voorwaar, in 2014 werd u reeds geopenbaard, dat de antichrist 
Obama het uiterlijk heeft aangenomen van Farao Aka Obamunaki. 

Voorwaar, luister beslist naar de boodschap met de titel: 
‘Openbaring Gods: Het uiterlijk dat Obama aannam via een 

menselijke kloon komt van Farao Aka Obamunaki!’ Voorwaar, nu de 

code en identiteit voor velen bekend is, wil de antichrist wel heel 
graag een ander lichaam en uiterlijk overnemen, zodat de ware 

aard en geest verborgen blijven, en hij zijn werk kan voortzetten. 

Zijn gedachten gaan uit naar een onopvallend persoon, zoals Hillary 
Clinton! Voorwaar, via de handen en ogen kan de satan een 

lichaam overnemen, die Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, 
verworpen heeft! Maar eerst zal de antichrist nog landen tegen 

elkaar opzetten en chaos zaaien. Hij blijft zijn werk voortzetten. 

 
Alleen in Christus is men beschermd! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 
verdween. 

 

 
 

Bloed, zweet en tranen! 
 
Vertroostende boodschap Gods: Verberg u niet! Yeshua HaMasiach, 

Jezus Christus, zal altijd de wonden van uw hart genezen. 
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Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Een bode engel Gods bracht op 10 april 

2015, woord voor woord, de volgende boodschap over aan profeet 
Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus.  

 
Voorwaar,  

 
Klaagliederen 1, vers 2  Bitter weent zij des nachts, tranen 

vloeien langs haar wangen; niemand is er, die haar troost… stop, 

tot zover. 
 

Voorwaar, mijn naam is Rafaël en ben een bode engel Gods. 
 

Klaagliederen 2, vers 11  Mijn ogen zijn verteerd door tranen, 

mijn binnenste is vol onrust, mijn hartebloed is ter aarde 
uitgestort… stop, tot zover. 

Lees voor: Klaagliederen 1, vers 13  Van uit den hoge zond Hij 

vuur; tot in mijn gebeente deed Hij het zinken; Hij spreidde een net 
voor mijn voeten en deed mij deinzen achterwaarts; Hij deed mij 

verbijsterd staan, ellendig de ganse dag. 
En vers 16  Daarom moet ik wenen, mijn oog, mijn oog vliet van 

water, want verre van mij is de trooster die mijn ziel verkwikken 

zou. Stop, tot zover. 
 

Sirach 18, vers 8 en 9  Wat is de mens, waar dient hij toe? Wat is 
er goed aan hem, wat slecht? Als hij honderd jaar wordt, leeft een 

mens lang, maar het tijdstip van zijn sterven komt hij nooit te 

weten. 
 

Voorwaar, het hart is gebroken. 

Wat had ze nog kunnen doen? Zwaar weegt het juk op Maria. 
Herinneringen gaan door haar heen en het gemis van Hem, die zij 

zo liefheeft! Hij is er niet meer. ’s Nachts roept zij: “Yeshua, 
Yeshua, Yeshua!”  
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Markus 16, vers 5 en 6  Toen ze het graf binnengingen, zagen ze 
rechts een in het wit geklede jongeman zitten. Ze schrokken 

vreselijk. Maar hij zei tegen hen: “Wees niet bang. U zoekt Jezus, 

de man uit Nazaret die gekruisigd is. Hij is opgewekt uit de dood, 
hij is niet hier; kijk, dat is de plaats waar hij was neergelegd”. 

 
Voorwaar, had Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, niet 

gewoon kunnen blijven? 

Zweet en bloed en tranen… 
 

Markus 16, vers 14 tot en met 20  Ten slotte verscheen hij aan 
de elf terwijl ze aan het eten waren, en hij verweet hun hun 

ongeloof en halsstarrigheid, omdat ze geen geloof hadden 

geschonken aan degenen die hem hadden gezien nadat hij uit de 
dood was opgewekt. En hij zei tegen hen: ‘Trek heel de wereld rond 

en maak aan ieder schepsel het goede nieuws bekend. Wie gelooft 
en gedoopt is zal worden gered, maar wie niet gelooft zal worden 

veroordeeld. Degenen die tot geloof zijn gekomen, zullen 

herkenbaar zijn aan de volgende tekenen: in mijn naam zullen ze 
demonen uitdrijven, ze zullen spreken in onbekende talen, met hun 

handen zullen ze slangen oppakken en als ze een dodelijk gif 

drinken zal dat hun niet deren, en ze zullen zieken weer gezond 
maken door hun de handen op te leggen.’ Nadat hij dit tegen hen 

had gezegd, werd de Heer Jezus in de hemel opgenomen en nam 
hij plaats aan de rechterhand van God. En zij gingen op weg om 

overal het nieuws bekend te maken. De Heer hielp hen daarbij en 

zette hun verkondiging kracht bij met de tekenen die ermee 
gepaard gingen. 

 
Voorwaar, 

 

Sirach 35, vers 16 tot en met 21  Hij is niet partijdig ten koste 
van de arme, hij verhoort de bede van wie onrecht werd gedaan. 

Hij slaat acht op de smeekbede van een wees en op de 

jammerklachten van een weduwe. Stromen een weduwe de tranen 
niet over de wangen, weeklaagt ze niet om de man die haar tranen 

doet stromen? Wie de Heer zo dient dat het hem behaagt, wordt 
aangenomen, zijn bede reikt tot aan de wolken. Het gebed van een 

nederige dringt door de wolken heen, hij is ontroostbaar zolang het 
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niet aankomt, hij volhardt totdat de Allerhoogste er aandacht aan 
schenkt,   

En Sirach 36, vers 5  Laten zij u erkennen, zoals ook wij erkennen, 

Heer, dat er geen God is buiten u. 
 

En Johannes 3, vers 16 en 17  Want God had de wereld zo lief 
dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem 

gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft zijn 

Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te 
vellen, maar om de wereld door hem te redden. 

 
En Psalm 28, vers 6 en 7  De HEER zij geprezen, hij heeft mijn 

smeekbede gehoord. De HEER is mijn kracht en mijn schild, op hem 

vertrouwde mijn hart, ik werd geholpen en mijn hart jubelde, hem 
wil ik loven in mijn lied. 

 
Voorwaar, verberg u niet! 

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, zal altijd de wonden van uw 

hart genezen. Vertrouw op Hem. 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en 

verdween. 

 
 

 

God is liefde, maar ook rechtvaardig! 
 

Er zijn mensen binnen de kerk, die denken ‘God is love’ en zelfs 
heel ver gaan in dit denken en handelen, want: God is toch liefde? 

Klopt, maar staat de Heer daarom alles maar toe? Men vergeet dan 

wel, dat God ook een rechtvaardige God is, die gerechtigheid 
liefheeft! 

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! In tegenwoordigheid van een engel des 

Heren, schreef Benjamin Cousijnsen, Gods eindtijdprofeet, alle 

woorden een voor een op, op 13 april 2015. 
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Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus.  

 

Voorwaar, zo spreekt de Here, uw Rabboeni, uw Meester, 
Tz’va’ot, tot u:  

Vrede zij u! 
 

Hebreeën 2, vers 18  Want doordat Hij zelf in verzoekingen 

geleden heeft, kan Hij hun, die verzocht worden, te hulp komen. 
 

Voorwaar, luister aandachtig! 
 

Johannes 15, vers 11  Dit heb Ik tot u gesproken, opdat mijn 

blijdschap in u zij en uw blijdschap vervuld worde. 
En vers 14  Gij zijt mijn vrienden, indien gij doet, wat Ik u gebied. 

 
Voorwaar, mijn naam is Revelados en ben een bode engel Gods. 

Voorwaar, men preekt “Love, love, love!” 

Ja, God is liefde, en dat God u liefheeft, dat klopt ook! Maar als God 
al uw wensen zou vervullen, zou u zeggen: “Prijs de Heer, halleluja! 

God is goed en liefdevol!” Amen. Sommigen plaatsen God in hun 

kerk en leven als een soort Love-God, die alles maar goed vindt. 
‘God is liefde, punt uit!’ denken zij. Voorwaar, sommigen gaan in 

hun kerk wel heel ver met hun broeder- en zusterliefde! Voorwaar, 
onderzoekt u eens, welke God u voor ogen hebt. 

 

Johannes 5, vers 30  Ik kan van Mijzelf niets doen; gelijk Ik hoor, 
oordeel Ik, en mijn oordeel is rechtvaardig, want Ik zoek niet mijn 

wil, doch de wil van Hem, die Mij gezonden heeft.   
 

Voorwaar! 

Als iemand voor de rechter komt te staan en gelooft dat God liefde 
is, en dat je gewoon de regels kunt overtreden, welk gebod dan ook 

- God is toch liefde? - en denkt: ‘Okee, ik zeg wel “Sorry” aan de 

rechter, want dan krijgt hij medelijden met mij, want God is toch 
liefde? Voorwaar, de God van liefde stuurt toch niemand naar de 

hel?’ 
Voorwaar, God is liefde, dat klopt. Maar velen kiezen daar wel zelf 

voor, met het overtreden van Gods geboden! Moet de God van love 
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dan alles maar goedvinden? Hoe zou de wereld er dan uitzien? Dit 
is niet de ware God! God is rechtvaardig en doet er alles aan, om u 

uit de hel te houden. Maar Hij laat u wel kiezen met uw vrije wil. 

Licht en donker gaat ook niet samen.  
 

God kan u echt wel straffen, vanwege uw overtredingen. 
En als u alle zonden op een bult zou gooien, dan nog zou dat nog 

niet zo vreselijk zijn als buitengesloten te worden van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus, en dat Hij niet meer naar u luistert, 
hoe hard u ook roept! God laat dus geen spelletjes met zich spelen. 

Overtreedt men de wet, dan krijgt men een straf opgelegd. 
Overtreedt men Gods geboden, en de Heilige Geest waarschuwt u, 

luister dan, voordat het te laat is! 

 
Psalm 37, vers 12 en 13  De goddeloze smeedt boze plannen 

tegen de rechtvaardige en knarst de tanden tegen hem; de Here 
belacht hem, want Hij ziet, dat zijn dag komt. 

En vers 27 tot en met 29  Wijk van het kwade en doe het goede, 

dan zult gij voor altoos wonen; want de Here bemint het recht, en 
Hij verlaat zijn gunstgenoten niet. Voor altoos blijven zij bewaard, 

maar het nageslacht der goddelozen wordt uitgeroeid. De 

rechtvaardigen beërven het land en wonen daarin voor immer. 
 

En Mattheüs 12, vers 31  Daarom zeg Ik u: Alle zonde en 
lastering zal de mensen vergeven worden, maar de lastering van de 

Geest zal niet vergeven worden. 

 
En Romeinen 8, vers 27  En Hij, die de harten doorzoekt, weet de 

bedoeling des Geestes, dat Hij namelijk naar de wil van God voor 
heiligen pleit. 

 

En Efeziërs 4, vers 17 tot en met 24  Dit zeg ik dan en betuig ik 
in de Here, dat gij niet langer moogt wandelen zoals ook de 

heidenen wandelen, in de ijdelheid van hun denken, verduisterd in 

hun verstand, vervreemd van het leven Gods om de onwetendheid, 
die in hen heerst, om de verharding van hun hart. Zij hebben zich 

immers in hun verdoving overgegeven aan de losbandigheid om 
gretig winst te slaan uit allerlei onreinheid. Maar gij geheel anders: 

gij hebt Christus leren kennen. Gij toch hebt van Hem gehoord en 
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zijt in Hem onderwezen, gelijk dit de waarheid is in Jezus, dat gij, 
wat uw vroegere wandel betreft, de oude mens aflegt, die ten 

verderve gaat, naar zijn misleidende begeerten, dat gij verjongd 

wordt door de geest van uw denken, en de nieuwe mens aandoet, 
die naar de wil van God geschapen is in waarachtige gerechtigheid 

en heiligheid. 
 

Voorwaar, God is liefde, maar is ook rechtvaardig! 

Voorwaar, deel deze boodschap met uw broeders en zusters, zodat 
vele ogen geopend mogen worden. Amen! God kent uw hart. 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en 
verdween. 

 

 
 

Twist niet tegen de Heer en Zijn beloften, maar 

verzorg uw hart! 
 

Boodschap Gods: Hij zegt, Ik heb jou lief! Want Zijn voornemens 

zijn het beste, en zegen op zegen voor wie op Hem vertrouwen! 
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Op 13 april 2015 bracht een engel des 
Heren, een bode engel van God, in opdracht van de almachtige 

God, JHWH, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, woord voor 

woord deze boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin 
Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Uriël; ik ben 

de bode engel Gods.  
 

Voorwaar, Gods weg is de beste en Zijn beloften maakt Hij 
waar. 

Hij hoorde jouw hulpgeroep in het paleis. Het drong door tot in Zijn 

oren, en Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, keek naar u vanuit de 
hemelse vensters! Voorwaar, o kind des Allerhoogsten,  
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Psalm 21, vers 3  Zijn hartewens hebt Gij hem geschonken, de 

begeerte van zijn lippen hebt Gij niet geweigerd. Sela 

 
Voorwaar, droog uw tranen. 

 
Psalm 19, vers 15  Mogen de woorden van mijn mond en de 

overleggingen van mijn hart U welgevallig zijn, o Here, mijn rots en 

mijn verlosser.    
 

Uw hart is gesmolten in uw binnenste. 
U roept het uit, “Heer, ik wil naar huis, verlos mij!” Voorwaar, kind, 

de ootmoedige zal getroost worden.  

 
Psalm 25, vers 14 tot en met 17  Des Heren vertrouwelijke 

omgang is met wie Hem vrezen, en zijn verbond maakt Hij hun 
bekend. Mijn ogen zijn bestendig op de Here, want Hij voert mijn 

voeten uit het net. Wend U tot mij en wees mij genadig, want 

eenzaam ben ik en ellendig. De benauwdheden mijns harten 
hebben zich uitgebreid, voer mij uit mijn angsten. 

 

Voorwaar, zie uit naar boven! 
Kijk daarbij via het hemelse venster, en lees de woorden: ‘Hij zegt: 

Ik heb jou lief! Wees sterk, en uw hart zal zich hier verblijden!’ 
 

Psalm 33, vers 15  Hij, die hun aller harten vormt, die al hun 

werken doorgrondt. 
 

Voorwaar, twist niet tegen de Here en Zijn beloften! 
Laat u schaamrood worden, want Zijn voornemens zijn het beste, 

en zegen op zegen voor wie op Hem vertrouwen.  

 
Psalm 55, vers 23  Werp uw bekommernis op de Here, Hij zal 

voor u zorgen; Hij zal nimmermeer toelaten, dat de rechtvaardige 

wankelt. 
 

Voorwaar, verzorgt uw hart! 
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1 Korinthiërs 13, vers 7  Alles bedekt zij, alles gelooft zij, alles 
hoopt zij, alles verdraagt zij. 

En vers 10  Doch, als het volmaakte komt, zal het onvolkomene 

afgedaan hebben. 
 

Voorwaar, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, heeft niet 
zomaar de wensen van uw hart in uw hart geschreven. 

 

Spreuken 22, vers 18 en 19  Want het is liefelijk, dat gij ze in uw 
binnenste bewaart, dat zij alle bestendig op uw lippen zijn. Opdat 

uw betrouwen op de Here zij, onderricht ik u heden, ja u. 
 

Voorwaar, 

Johannes 14, vers 15  Wanneer gij Mij liefhebt, zult gij mijn 
geboden bewaren. 

 
Draag het in uw hart en gedachten! 

 

Handelingen 5, vers 32  En wij zijn getuigen van deze dingen en 
ook de heilige Geest, die God hun gegeven heeft, die Hem 

gehoorzaam zijn. 

 
Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, 

dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die 
in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.  

 

Voorwaar, laten deze woorden u sterken. 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 

verdween. 
 

 

 

Gezocht: wederom geboren getalenteerde 

vertalers! 
 
Boodschap: Vertalers gezocht! Laat van u horen, als gij nog tijd 

kunt vrijmaken voor de Koning der koningen! 
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Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 14 april 2015 bracht een bode engel 

Gods woord voor woord de volgende boodschap over aan 
eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, geliefden des Heren, mijn 

naam is Lovesadai; ik ben een bode engel Gods.  
 

Voorwaar, als wederom geboren Christen blijft gij toch niet 
de werken van de wereld en dagelijks leven op de eerste 

plaats zetten? 

Voorwaar, sommige dingen moeten natuurlijk gedaan worden.  
 

Maar overdenk eens dit:  
Vele zielen hebben honger en hebben nog niet van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus, gehoord, en wachten misschien wel op 

u, die de boodschappen Gods in hun taal overbrengt. Voorwaar, kijk 
eens in de Evangelical Endtimemachine. Daar zijn vele 

boodschappen vertaald in verschillende talen, en er zijn werkers 

met andere gaven te vinden, die het delen met de wereld. Spreekt 
gij Engels – Spaans, of Engels – Japans, of u wilt als wederom 

geboren Christen Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, dienen met 
het zingen, of een toneelstukje, of wat dan ook voor gave, laat dan 

van u horen, als u nog tijd kunt vrijmaken voor de Koning der 

koningen, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus van Nazareth. 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 

verdween. 
 

 

 

Waarschuwing aan China, India, Mexico en 

Spanje! 
 
Profetische, waarschuwende boodschap van God: Zo zegt de Here 

tot Zijn ware profeet van de laatste dagen aangaande u: Wee hun, 

die zich overgeven aan de goden en offers brengen! 
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Volledige weergave: 

 

Hallo, welkom! Op 14 april 2015 bracht een engel des Heren deze 
profetische, openbarende waarschuwing van God over aan 

eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Michaël en 
ben een bode engel Gods.  

 
Voorwaar, China en India en Mexico en Spanje! 

Zo zegt de Here tot Zijn ware profeet van de laatste dagen 

aangaande u: Wee hun, die zich overgeven aan de goden, en offers 
brengen! 

 
Exodus 22, vers 20  Wie aan de goden offert, behalve aan de 

Here alleen, zal met de ban geslagen worden. 

 
Zo spreekt de Heer:  

Voorwaar, Ik ben wie Ik ben, en Ik ben heilig! Gij vervloekten, ook 

uw zogenaamde heiligen zijn niet heiligen, maar afgodendienaars, 
misleiders, schijnheiligen, duivelen! Voorwaar, laat u niet misleiden 

door satan.  
 

Exodus 23, vers 24  Gij zult u niet nederbuigen voor hun goden 

noch hen dienen en gij zult niet doen naar hun werken, maar gij 
zult ze volkomen vernielen en hun gewijde stenen zult gij geheel 

verbrijzelen. 
 

Voorwaar, al deze gruwelen deed uw voorgeslacht reeds: de 

gevallen engelen! 
Voorwaar, kom in actie, wie in Mij zijt, Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus van Nazareth! 

 
Jakobus 5, vers 20  Weet dan, dat, wie een zondaar van zijn 

dwaalweg terugbrengt, diens ziel van de dood zal behouden en tal 
van zonden bedekken. 
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En 1 Johannes 1, vers 5 tot en met 10  En dit is de 
verkondiging, die wij van Hem gehoord hebben en u verkondigen: 

God is licht en in Hem is in het geheel geen duisternis. Indien wij 

zeggen, dat wij gemeenschap met Hem hebben en in de duisternis 
wandelen, dan liegen wij en doen de waarheid niet; maar indien wij 

in het licht wandelen, gelijk Hij in het licht is, hebben wij 
gemeenschap met elkander; en het bloed van Jezus, zijn Zoon, 

reinigt ons van alle zonde. Indien wij zeggen, dat wij geen zonde 

hebben, misleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet. Indien 
wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de 

zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. 
Indien wij zeggen, dat wij niet gezondigd hebben, maken wij Hem 

tot een leugenaar en zijn woord is in ons niet. 

 
Voorwaar, iedere geest, die niet Mij, Yeshua HaMashiach, 

Jezus Christus, belijdt, dat Ik in het vlees gekomen ben, is 
niet uit Mijn Vader. 

Voorwaar, 

 
Johannes 3, vers 17 tot en met 21  Want God heeft zijn Zoon 

niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar 

opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, 
wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, 

omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon 
van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is 

en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want 

hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat 
het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de 

dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat 
van zijn werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 

 

Voorwaar, kadosh, heilig is Yeshua HaMashiach, Jezus 
Christus! 

 

Johannes 14, vers 6  Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de 
waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij. 

 
Voorwaar, afgodendienaars en misleiders! 
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Ik zeg u heel duidelijk, ontvang dit: Ik ben de Weg, uw enige Weg 
naar eeuwig leven! 

 

Mattheüs 7, vers 13 en 14  Gaat in door de enge poort, want 
wijd is de poort en breed de weg, die tot het verderf leidt, en velen 

zijn er, die daardoor ingaan; want eng is de poort, en smal de weg, 
die ten leven leidt, en weinigen zijn er, die hem vinden. 

 

Voorwaar, bekeer u en nodig Hem uit in uw leven. 
Volg de boodschappen in de EvangelicalEndtimemachine! Voorwaar, 

breng zegeningen in uw land, en breek uw afgoden af. Wee u, die 
zich niet bekeert! Nog een korte tijd en u zult u op de borst slaan 

en zeggen: “Had ik maar geluisterd!” Maar dan is het voor velen te 

laat. 
 

Mattheüs 12, vers 34 tot en met 37  Adderengebroed, hoe kunt 
gij, die slecht zijt, iets goeds zeggen? Want uit de overvloed des 

harten spreekt de mond. Een goed mens brengt uit zijn goede schat 

goede dingen voort, en een slecht mens uit zijn boze schat boze 
dingen. Maar Ik zeg u: Van elk ijdel woord, dat de mensen zullen 

spreken, zullen zij rekenschap geven op de dag des oordeels, want 

naar uw woorden zult gij gerechtvaardigd worden, en naar uw 
woorden zult gij veroordeeld worden. 

 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 

verdween. 

 
 

 

Hou u vast aan Mij en verwerp de eindtijd niet! 
 

Boodschap Gods: Yeshua HaMasiach, Jezus Christus, spreekt in 
deze boodschap onder andere direct tot de luisteraar, en geeft via 

Zijn bode engel aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen zowel 

waarschuwende als onthullende en bemoedigende informatie 
door. De Heer zegt u ook: Gods plan voor jou is al klaar! 

 

 
Volledige weergave: 
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Hallo, van harte welkom! Op 15 april 2015 bracht een bode engel 

Gods, woord voor woord, de volgende boodschap over aan 

eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Onam en ben 

een bode engel Gods.  

 
Voorwaar, ik heb goed nieuws. 

Als gij in de hemel zijt, is er in de liefde en vreugde, en de vele 
hemelse zegeningen, ook voor jou een plekje. Niemand sluit jou 

buiten, of brengt je van je stuk. Zelfs zul je ook niet geïntimideerd 

raken van wat jij daar ziet, het succes van de anderen in de hemel. 
Voorwaar, Gods plan voor jou is al klaar!  

 
Openbaring 19, vers 14  En de heerscharen, die in de hemel zijn, 

volgden Hem op witte paarden, gehuld in wit en smetteloos fijn 

linnen. 
 

Voorwaar, prachtige witte paarden met vleugelen zult gij 

aanschouwen, en daarop Yeshua HaMashiach, Jezus 
Christus! 

Hij wist van uw liefde voor paarden af. Ook zult gij op een van de 
paarden mogen rijden. Voorwaar,  

 

Openbaring 6, vers 2  En ik zag, en zie, een wit paard, en die 
erop zat, had een boog en hem werd een kroon gegeven, en hij 

trok uit, overwinnende en om te overwinnen. 
 

Voorwaar, en Hij, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, zal 

zeggen: 
 

Openbaring 3, vers 21  Wie overwint, hem zal Ik geven met Mij 

te zitten op mijn troon, gelijk ook Ik heb overwonnen en gezeten 
ben met mijn Vader op zijn troon. 

En vers 5  Wie overwint, zal aldus bekleed worden met witte 
klederen; en Ik zal zijn naam geenszins uitwissen uit het boek des 
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levens, maar Ik zal zijn naam belijden voor mijn Vader en voor zijn 
engelen. 

 

Voorwaar, kadosh, kadosh, kadosh, heilig, heilig, heilig is 
Hij, die de dood onderworpen heeft en er over gezegevierd 

heeft! 
En de grote engelenschare zegt: “Halleluja! Onze Here is de 

Almachtige, de grote eeuwige Overwinnaar. Prijs Adonai, Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus! Uw Rabboeni is de Alfa en de Omega”. 
 

Zo spreekt de Here: 
Geliefden naar Mijn hart, hou u vast aan Mij en verwerp de eindtijd 

niet! Ben Ik niet de Weg en de Waarheid? Wie de waarheid 

verzwijgt en alleen maar toetjes deelt, zal straks zeggen: “Had ik 
maar geluisterd!”  

 
Voorwaar, ook de media loopt teveel satan achterna, en 

brengt alleen maar toetjes. 

Voorwaar, de Evangelische Omroepen, en zowel SBS6 als Family7, 
en andere Evangelische TV en Radiostations, luisteren meer naar de 

hoge heren dan naar God. Word wakker! We leven in de laatste 

dagen, de eindtijd! Waar zijn Gods ruiters gebleven, die niet 
zwijgen, maar strijden naar Gods wil, en durven uit te spreken wat 

Gods wil is, de volle waarheid? Vele Evangelische TV en 
Radiostations misleiden ook. 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 
 

 

Het werd muisstil in de hemel! 
 

Boodschap Gods: Voorwaar, als Yeshua HaMasiach, Jezus Christus, 
zegt: ‘verloochene u’, en ‘volge Mij’, betekent dit: Hem volgen met 

geheel uw hart en verstand, zonder smoesjes. Doe wat de Here 

wenst! 
 

 

Volledige weergave: 
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Hallo, van harte welkom! Op 15 april 2015 bracht een engel des 
Heren, een bode engel Gods, de volgende boodschap over aan 

eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus.  
 

Voorwaar,  

 
Markus 8, vers 36 tot en met 38  Want wat baat het een mens 

de gehele wereld te winnen en aan zijn ziel schade te lijden? Want 
wat zou een mens kunnen geven in ruil voor zijn leven? Want wie 

zich voor Mij en voor mijn woorden schaamt in dit overspelig en 

zondig geslacht, de Zoon des mensen zal Zich ook voor hem 
schamen, wanneer Hij komt in de heerlijkheid zijns Vaders, met de 

heilige engelen. 
 

Voorwaar, dat zijn nog eens krachtige woorden! 

Ik ben een bode engel en mijn naam is Carisla. Voorwaar, 
 

Spreuken 12, vers 1  Wie tucht liefheeft, heeft kennis lief; maar 

wie terechtwijzing haat, is dom. 
En Spreuken 11, vers 20  De verkeerden van hart zijn de Here een 

gruwel, maar de oprechten van wandel zijn Hem welgevallig. 
 

En Markus 8, vers 34  En Hij riep de schare, met zijn discipelen, 

tot Zich en zeide tot hen: Indien iemand achter Mij wil komen, die 
verloochene zichzelf en neme zijn kruis op en volge Mij. 

 
Voorwaar, zo spreekt de Heer Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus. 

 
Spreuken 4, vers 26 en 27  Laat uw voet een effen pad inslaan 

en laten al uw wegen vast zijn. Wijk noch ter rechter-, noch ter 

linkerhand af, houd uw voet verwijderd van het kwade. 
 

Voorwaar, als Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, zegt: 
‘verloochene u’, en ‘volge Mij’, betekent dit: Hem volgen met 

geheel uw hart en verstand, zonder smoesjes van “Ik moet mijn 
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familie eventjes inlichten, of mijn oren wassen”. Tegen velen zou 
Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, het volgende zeggen: 

 

Markus 7, vers 6 en 7  Maar Hij zeide tot hen: Terecht heeft 
Jesaja van u, huichelaars, geprofeteerd, zoals er geschreven staat: 

Dit volk eert Mij met de lippen, maar hun hart is verre van Mij. 
Tevergeefs eren zij Mij, omdat zij leringen leren, die geboden van 

mensen zijn. 

  
Voorwaar, velen roepen wel het volgende van de daken af: 

 
Romeinen 8, vers 38 en 39  Want ik ben verzekerd, dat noch 

dood noch leven, noch engelen noch machten, noch heden noch 

toekomst, noch krachten, noch hoogte noch diepte, noch enig 
ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke 

is in Christus Jezus, onze Here. 
 

Voorwaar, voor deze gedachte roepen ze in de hemel: 

“Halleluja!” 
Maar als het om Gods daden gaat, hetgeen waar Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus, u voor geroepen heeft, wordt het 

muisstil in de hemel. En u weet best wel waarom! Voorwaar,  
 

1 Korinthiërs 2, vers 10 tot en met 12  Want óns heeft God het 
geopenbaard door de Geest. Want de Geest doorzoekt alle dingen, 

zelfs de diepten Gods. Wie toch onder de mensen weet, wat in een 

mens is, dan des mensen eigen geest, die in hem is? Zo weet ook 
niemand, wat in God is, dan de Geest Gods. Wij nu hebben niet de 

geest der wereld ontvangen, maar de Geest uit God, opdat wij 
zouden weten, wat ons door God in genade geschonken is.  

 

Voorwaar, onderzoek u eens hoe u blinkt en schittert voor 
Zijn aangezicht! 

 

1 Korinthiërs 3, vers 8  Wie plant en wie begiet, staan gelijk; 
alleen zal elk zijn eigen loon krijgen naar zijn eigen werk. 

 
En Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld 

gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een 
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ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde.  
 

Voorwaar, dien de Here met geheel uw hart en geheel uw 
ziel en geheel uw verstand! 

Dan pas mag u zichzelf Christen noemen! 

 
Galaten 5, vers 16 en 17  Dit bedoel ik: wandelt door de Geest 

en voldoet niet aan het begeren van het vlees. Want het begeren 
van het vlees gaat in tegen de Geest en dat van de Geest tegen het 

vlees – want deze staan tegenover elkander – zodat gij niet doet 

wat gij maar wenst. 
 

Voorwaar, doe wat de Here wenst! 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, de 

engel des Heren, en verdween. 

 
En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 

 
 

Ik ween om u omdat Ik u liefheb! 
 
Yeshua HaMasiach, Jezus Christus van Nazareth, zegt u onder 

andere in deze boodschap: Begrijpt gij wel wat Ik voor u deed? De 
Heer zegt, Ik ween om velen die zich blijven verontreinigen, en hun 

handen en hart overgegeven hebben aan de zonde! 

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 16 april 2015 bracht een bode engel 

van God woord voor woord de volgende boodschap over aan 
profeet Benjamin Cousijnsen, die ik u nu ga voorlezen. 
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Shalom! Ik begroet u. Ik kom in de naam van Yeshua HaMashiach, 
Jezus Christus. Ik ben de bode engel Gods, Lovesadai. Luister 

aandachtig! 

 
Zo spreekt de Heer Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, tot 

u:  
Voorwaar, voorwaar, Ik, uw Rabboeni, Ik ween om u, omdat Ik u 

liefheb! Begrijpt gij wel wat Ik voor u deed? Laat uw hart en ziel u 

overtuigen, dat u zich moet bekeren.  
 

Psalm 24, vers 3 en 4  Wie mag de berg des Heren beklimmen, 
wie mag staan in zijn heilige stede? Die rein is van handen en 

zuiver van hart, die zijn ziel niet op valsheid richt… tot zover. 

 
Laten uw ogen beschermd zijn tegen het kwade! 

 
Spreuken 3, vers 5 en 7  Vertrouw op de Here met uw ganse hart 

en steun op uw eigen inzicht niet. Wees niet wijs in eigen ogen, 

vrees de Here en wijk van het kwaad. 
 

Voorwaar, de zonde scheidt u van Mij, Yeshua HaMashiach, 

Jezus Christus. 
 

Spreuken 15, vers 3  De ogen des Heren zijn aan alle plaatsen, 
opmerkzaam acht gevend op kwaden en goeden. 

Spreuken 16, vers 20  Wie op het woord acht geeft, zal het goede 

vinden; ja, welzalig hij, die op de Here vertrouwt. 
 

Voorwaar, breng alles bij Mij. 
Had Ik u niet redding gebracht en vergeving en totale verlossing 

aan het kruis van Golgotha? Ik ween om velen, die zich blijven 

verontreinigen, en hun handen en hart overgegeven hebben aan de 
zonde! Voorwaar, een tempel hoort een plek Gods te zijn, waar 

geen zonde is. Een gebondenheid hoort niet thuis in een tempel 

Gods, noch in de hemel!  
 

1 Korinthiërs 3, vers 16 en 17  Weet gij niet, dat gij Gods tempel 
zijt en dat de Geest Gods in u woont? Zo iemand Gods tempel 
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schendt, “al schendt u uzelf”, God zal hem “of haar” schenden. 
Want de tempel Gods, en dat zijt gij, is heilig! 

 

Lees voor: 1 Petrus 1, vers 14 tot en met 21  Hier staat 
geschreven: Voegt u, als gehoorzame kinderen, niet naar de 

begeerten uit de tijd uwer onwetendheid, maar gelijk Hij, die u 
geroepen heeft, heilig is, wordt zo ook gijzelf heilig in al uw wandel; 

er staat immers geschreven: Weest heilig, want Ik ben heilig. En 

indien gij Hem als Vader aanroept, die zonder aanzien des persoons 
naar ieders werk oordeelt, wandelt dan in vreze de tijd uwer 

vreemdelingschap, wetende, dat gij niet met vergankelijke dingen, 
zilver of goud, zijt vrijgekocht van uw ijdele wandel, die u van de 

vaderen overgeleverd is, maar met het kostbare bloed van 

Christus, als van een onberispelijk en vlekkeloos lam. Hij was van 
tevoren gekend, vóór de grondlegging der wereld, doch is bij het 

einde der tijden geopenbaard ter wille van u, die door Hem gelooft 
in God, die Hem opgewekt heeft uit de doden en Hem heerlijkheid 

gegeven heeft, zodat uw geloof tevens hoop is op God.  

 
Voorwaar, reinigt u en zijt een tempel naar Gods wil! 

 

Lees voor: Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God 
de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 

opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig 
leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, 

opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde.  
 

De bode engel Gods sprak, Voorwaar, ik ga nu, Ruacha, Yeshu, 
Shalom! en verdween. 

 

 
 

Laat Uw Kadosh Geest elk hart aanraken! 
 
Boodschap Gods: Een gebed tot de almachtige Here God. Voorwaar, 

kadosh, geef Hem alle eer en dank en aanbidding in nederigheid! 

Hij heeft u uitgekozen om vrij te zijn. Laat Hem toe in uw leven. Bid 
mee, en geloof en weet dat u Zijn eigendom bent!   
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Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Ik ben profeet Benjamin Cousijnsen. Op 

16 april 2015 ontving ik de volgende boodschap van een bode engel 
Gods, die ik graag met u wil delen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Re-Joch en 

ben een bode engel Gods.  
 

Voorwaar, kadosh, heilig zijt gij, Koning der koningen! 

Wij geven u alle eer en dank en aanbidding in nederigheid. Kadosh 
is onze Rabboeni, onze Heer en Koning! Aanbid Hem, Adonai, El 

Elohím, JHWH, de Zoon van God, Yeshua HaMashiach, Jezus 
Christus.  

 

Voorwaar, laat uw Kadosh Geest elk hart aanraken! 
“Dank u dat ik mag geloven, dat u nog steeds dezelfde bent, en dat 

u de strijd bent aangegaan, en elke macht verbroken hebt. 

Halleluja! Dank u, dat ik uw eigendom ben en dat u de boze de 
sleutels van de dood ontnomen hebt, en gevangenen vrijzet! En dat 

u de deur ook opent van ieders hart, die zijn of haar hart de ruimte 
geeft aan u, en een relatie met u wil, Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus van Nazareth. Voorwaar, dank u voor uw Bloed en 

goedheid en liefde, en dat ik uw eigendom ben, en dat u mij leidt in 
uw voetsporen, zodat ik nimmer dwaal, maar vooruitkijk en met u 

praat, elke dag van mijn leven. Dank u, dat u mij hebt uitgekozen 
om vrij te zijn, en ik mezelf als een overwinnaar mag zien, met u in 

mij! Amen.” 

 
Ja, ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 

verdween. 

 
 

 

De beschermende muur! 
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Boodschap Gods: De bode engel Gods, die deze boodschap bracht, 
is dezelfde engel Gods, die Benjamin - toen 14 jaar oud - op straat 

ontmoette. Hij vertelt zelf over wat er die dag plaatsvond in het 

bewogen leven van profeet Benjamin Cousijnsen! 
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Op 17 april 2015 bracht een bode engel 
van God de volgende boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin 

Cousijnsen. 
 

Shalom, geliefde des Heren, en gij die luistert naar deze 

boodschap.  
Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus van Nazareth! Voorwaar, profeet Benjamin Cousijnsen was 
ooit 14 jaar oud en kwam van de Bijbeljeugdclub af, waar men 

samen zong en om de beurt een stukje uit de Bijbel ging lezen. Op 

weg naar huis sprak Benjamin op de fiets met Yeshua HaMashiach, 
Jezus Christus, en bad om bescherming. Voorwaar, ik ben een bode 

engel Gods en mijn naam is Rebacha, en ben u over hem aan het 

vertellen. 
 

Onderweg naar huis zag hij mij op de brug staan. 
Ik zwaaide naar hem… Benjamin keek zo van ‘Ik ken u niet!’ Maar 

door Gods wil voelde hij zich snel aangetrokken en kwam hij naar 

mij toe gefietst. Benjamin vroeg, “Kent u mij? Ik ken u niet”. 
Ik zei, Voordat gij geboren was, was gij al bekend. 

Benjamin vroeg, “Bent u een engel?” 
Ik zei, Volgens mij wel. Vrees niet! Had u niet om bescherming 

gebeden? Ik ben naar u gezonden en kom in de wonderbare naam 

van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus!  
Benjamin vroeg, “Waarom draagt u een schild en borstplaat, en 

draagt u een zwaard? Als de politie u ziet, wordt u opgepakt!” 

Ik lachte en zei, Nee, alleen Gods geliefde ziet mij. Ik begeleid u 
naar huis. 

 
Aangekomen schrok Benjamin, want de ramen lagen eruit. 
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En hij zag veel glas op de grond en veel stenen verpulverd! Ik, 
Rebacha, zei: Blijf achter mij aanlopen. 

Wij liepen de flat in, en Benjamin werd niet gezien. Maar Benjamin 

zag wel de vriend van zijn zus met een bijl inhakken op de 
schuurdeur, in de hal van de flat, en zag dat zijn zus bijna geraakt 

werd! Ze kon de deur nog net dichtdoen… Niemand zag Benjamin 
verder. Zijn grote zus had het uitgemaakt met die man.  

 

Er werden wel vaker ramen ingezet en meteen weer 
stukgegooid, waardoor de verzekering het niet meer wilde 

vergoeden. 
Benjamin zei, “Ik ben wel beschermd, maar het huis dan, en de 

rest en mijn moeder?” 

Ik zei, Bid samen en aanschouw het wonder! 
Benjamin zei, “Mamma, laten wij bidden om bescherming”. 

“Ja”, zei zijn moeder.  
 

Samen baden ze om bescherming…  

En met eigen ogen zagen ze allemaal een nieuwe opgemetselde 
muur ontstaan voor de ramen. Iedereen was erg verbaasd met de 

verschijning. En men hoorde zelfs de stenen tegen de muur 

aankomen! En alle ramen werden gespaard, zowel iedereen. Toen 
het weer veilig was, verdween ook de muur, en kon men weer naar 

buiten kijken. 
Lees voor: 1 Petrus 5, vers 7  Werpt al uw bekommernis op Hem, 

want Hij zorgt voor u. 

 
En Kolossenzen 2, vers 15  Hij heeft de overheden en machten 

ontwapend en openlijk tentoongesteld en zo over hen gezegevierd. 
 

En Efeziërs 6, vers 12 tot en met 13  Want wij hebben niet te 

worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen 
de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de 

boze geesten in de hemelse gewesten. Neemt daarom de 

wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in de boze dag 
en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te houden. 

 
En Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld 

gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een 



 
 

 

3814 
 
 

 

ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde.  
 

Voorwaar, bid altijd om bescherming, waar gij ook 
heengaat! 

Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de engel des Heren, en verdween. 

 
 

 

Het Woord komt tot mij! 
 

Boodschap Gods: Ook nu in het einde der dagen bracht het Licht 
der wereld, Yeshua HaMasiach, Jezus Christus, een profeet, een 

mens van God, door Hem gezonden! Ook hij ontvangt nu dagelijks 

Gods woorden, zoals de oude profeten via Gods engelen Gods 
woorden ontvingen. Hierin is niets veranderd. God is Dezelfde! 

sprak de bode engel Gods, in opdracht van Yeshua HaMasiach, 
Jezus Christus van Nazareth. 

 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Op 17 april 2015 bracht een engel des 
Heren, een bode engel Gods, woord voor woord de volgende 

boodschap Gods over aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, 
Benjamin Cousijnsen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. 

 
Johannes 1, vers 3 tot en met 10  Alle dingen zijn door het 

Woord geworden en zonder dit is geen ding geworden, dat 

geworden is. In het Woord was leven en het leven was het licht der 
mensen; en het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft 

het niet gegrepen. Er trad een mens op, van God gezonden, wiens 

naam was Johannes; deze kwam als getuige om van het licht te 
getuigen, opdat allen door hem geloven zouden. Hij was het licht 
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niet, maar was om te getuigen van het licht. Het waarachtige licht, 
dat ieder mens verlicht, was komende in de wereld. Hij was in de 

wereld, en de wereld is door Hem geworden, en de wereld heeft 

Hem niet gekend.  
 

Voorwaar, kadosh is Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, de 
Zoon van God! 

Voorwaar, ik ben een bode engel Gods en mijn naam is Candura. 

 
En het Licht kwam op aarde. 

Zowel in de laatste dagen kwam het licht en werd het niet 
begrepen! 

 

Johannes 8, vers 12  Wederom dan sprak Jezus tot hen en zeide: 
Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de 

duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben. 
 

Voorwaar, vele profeten kwamen en brachten de waarheid 

Gods. 
Maar ook zij werden niet altijd begrepen, omdat men de duisternis 

liefhad en een vals licht volgde, dat niet het Licht was in de 

duisternis! Voorwaar, ook nu in het einde der tijden bracht het Licht 
der wereld, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, een profeet, een 

mens van God, wiens naam is profeet Benjamin Cousijnsen. Ook hij 
ontvangt, zoals de oude profeten, engelen die 100% van God 

komen. Hierin is niets veranderd; God is Dezelfde! Voorwaar, en hij 

zond een van Zijn hemelse profeten om de taak te vervullen in het 
einde der dagen. En hij deelde, zowel wat men wel wilde als wat 

men niet wou horen!   
 

Voorwaar, velen storen zich aan profeet Benjamin 

Cousijnsen.  
Zo was het ook met Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, die ook als 

een licht kwam in de duisternis. 

 
Jeremia 1, vers 4 tot en met 8  Het woord des Heren nu kwam 

tot mij: Eer Ik u vormde in de moederschoot, heb Ik u gekend, en 
eer gij voortkwaamt uit de baarmoeder, heb Ik u geheiligd; tot een 

profeet voor de volkeren heb Ik u gesteld. Doch ik zeide: Ach, Here 
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Here, zie, ik kan niet spreken, want ik ben jong. De Here echter 
zeide tot mij: Zeg niet, ik ben jong, want tot een ieder, tot wie Ik u 

zend, zult gij gaan, en alles wat Ik u gebied, zult gij spreken. Vrees 

niet voor hen, want Ik ben met u om u te bevrijden, luidt het woord 
des Heren. 

En vers 17  Gij dan, gord uw lendenen, maak u op en spreek tot 
hen al wat Ik u gebieden zal; verschrik niet voor hen, opdat Ik u 

niet voor hen doe verschrikken. 

En vers 19  Al zullen zij tegen u strijden, zij zullen u niet 
overmogen, want Ik ben met u, luidt het woord des Heren, om u te 

bevrijden. 
 

En Lukas 4, vers 21 tot en met 30  En de ogen van allen in de 

synagoge waren op Hem gericht. En Hij begon tot hen te zeggen: 
Heden is dit schriftwoord voor uw oren vervuld. En allen betuigden 

hun instemming met Hem en verwonderden zich over de woorden 
van genade, die van zijn lippen kwamen en zij zeiden: Is dit niet de 

zoon van Jozef? En Hij zeide tot hen: Gij zult ongetwijfeld deze 

spreuk tot Mij zeggen: Geneesheer, genees Uzelf! Doe alle dingen, 
waarvan wij gehoord hebben, dat zij te Kafarnaüm geschied zijn, 

ook hier, in uw vaderstad. Doch Hij zeide: Voorwaar, Ik zeg u, geen 

profeet is aangenaam in zijn vaderstad. Doch Ik zeg u naar 
waarheid, er waren vele weduwen in de dagen van Elia in Israël, 

toen de hemel drie jaren en zes maanden lang gesloten bleef en er 
grote hongersnood was over het gehele land, en tot geen van haar 

werd Elia gezonden, doch wel naar Sarepta, bij Sidon, tot een 

vrouw, die weduwe was. En er waren vele melaatsen in Israël ten 
tijde van de profeet Elisa, en geen van hen werd gereinigd, doch 

wel Naäman de Syriër. En allen in de synagoge werden met toorn 
vervuld, toen zij dit hoorden. Zij stonden op en wierpen Hem de 

stad uit en voerden Hem tot aan de rand van de berg, waarop hun 

stad gebouwd was, om Hem van de steilte te storten. Maar Hij ging 
midden tussen hen door en vertrok. 

 

Voorwaar, licht en donker gaat niet samen! 
En toch bracht Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, aan vele 

hokjesdenkers het Licht in de duisternis. En zo is het ook met Gods 
ware eindtijdprofeet, die altijd alles 100% zal overbrengen, en niet 
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de wil van een mens of kerk, maar alleen de wil van de Koning der 
koningen, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus!  

 

Voorwaar, steun Gods geliefde met uw gebed. 
Ook hij is maar een mens, die God dient, als een van de laatste 

getuigen in het einde der dagen. Amen! 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 

verdween. 

 
 

 

Toren van Babel bouwers, hoor aandachtig wat 
de Here Jezus Christus tot u spreekt! 
 

Ernstige waarschuwing van de Here God, Yeshua HaMasiach, Jezus 
Christus van Nazareth: De Heer richt zich wederom tot de 

kerkleiders, die voor God spelen, en vele zielen regels opleggen en 
alles wel even bepalen! De Here Jezus Christus richt zich ook tot 

iedere kerkganger wereldwijd, en zegt: Verlaat de kerk als men u 

regels oplegt wat niet mag en u wil beïnvloeden; laat u niet 
overnemen! 

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, welkom! Op 20 april 2015 bracht een engel des Heren, een 

bode engel Gods, in naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, 

in opdracht van JHWH, de almachtige God, de God van Abraham, 
Izaäk en Jakob, woord voor woord deze boodschap Gods over aan 

eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Risada en ben 
een bode engel Gods.  

 
Voorwaar, kerkleiders van Nederland! 

Kadosh, kadosh, kadosh is Adonai, El Elohím. Heilig, heilig, heilig is 

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, de Zoon van God. Voorwaar, 
veel kerken kunnen zich vergelijken met de torenbouw van Babel! 
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Genesis 11, vers 4  Ook zeiden zij: Welaan, laten wij ons een stad 

bouwen met een toren, waarvan de top tot de hemel reikt, en laten 

wij ons een naam maken, opdat wij niet over de gehele aarde 
verstrooid worden. 

 
Voorwaar, velen denken, ‘Hoe hoger de kerk, en hoe breder 

en duurder de kerk is, hoe beter’. 

 
Genesis 11, vers 5  Toen daalde de Here neder om de stad en de 

toren, die de mensenkinderen bouwden, te bezien. 
 

Voorwaar, Nederland, vele malen heeft de God van Abraham, 

Izaäk en Jakob tot u gesproken naar de kerkleiders toe, via 
profeet Benjamin Cousijnsen. 

Voorwaar, gij leiders speelt voor God, en legt vele zielen regels op 
en bepaalt alles wel even. Voorwaar, als Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus, nu zou neerdalen in de kerken van Nederland, zou Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus, al die leraars en hokjesdenkers en 
herders naar buiten vegen met de bezem! Voorwaar, hoorders, 

luister naar de boodschap van 4 maart 2013, met de titel: ‘Het 

ontstaan van het kerkgebouw!’ Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, De 
eerste kerk was een groep mensen, die samenkwam in een 

huiskring. Er was eenheid en aandacht, en men deed dezelfde 
dingen, die men ook nu doet in de kerk! Op 3 juli 2013 sprak 

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, ook tot de kerken in de 

boodschap, met als titel: ‘Zo spreekt de Heer tot u: Onderzoek uw 
kerk!’ 

 
Voorwaar! 

Vanwege de volle waarheid en terechtwijzingen, die Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus, 100% doorgeeft aan Gods ware 
eindtijdprofeet, hebben sommige leiders de zielen bevolen, om niet 

naar de boodschappen Gods te luisteren van Gods ware 

eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen! Voorwaar, zoals bijvoorbeeld 
Nehemia Ministries en vele Nederlandse kerken. Zij bespelen liever 

de zielen als marionetten. Dan maken ze in ieder geval geen eigen 
keus! Er zijn zelfs leiders, die zeggen: “Als je naar de Evangelical 

Eindtimemachine luistert, mag je meteen de kerk gaan verlaten!” 
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Voorwaar, men kan beter de huiskringen bijwonen, dan de kerken 
gaan bezoeken. Want daar is de grootste bron van misleiding en 

onzuivere beïnvloeding van hokjesdenken, die vastzitten in hun 

structuur en eigengemaakte regels en wetten binnen hun kerk.  
 

Voorwaar, zo spreekt Yeshua HaMashiach, Jezus Christus 
van Nazareth, de Zoon van God: 

Men vreest voor profeet Benjamin Cousijnsen, en dat is terecht! 

Want hij openbaart altijd de volle waarheid Gods. Bekeer u, 
schriftgeleerden, gij huichelaars, gij farizeeërs! Zo spreekt Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus, heden tot iedere kerkganger 
wereldwijd! Verlaat de kerk, als men u regels oplegt wat niet mag 

en u wil beïnvloeden. Laat u niet overnemen! Luister juist naar de 

boodschappen, want 9 van de 10 leiders van de kerk, zullen, 
vanwege hun leugens en kwaadsprekerij en roddel en 

structuurdenken en hoogmoed, Gods Koninkrijk nimmer beërven! 
Voorwaar, de kerken in Nederland worden voor 80% afgekeurd 

door Yeshua HaMashiach, Jezus Christus! 

 
Jakobus 3, vers 14 tot en met 18  Indien gij echter bittere 

naijver en zelfzucht in uw hart hebt, beroemt u dan niet en liegt 

niet tegen de waarheid. Dat is niet de wijsheid, die van boven 
komt, maar zij is aards, ongeestelijk, duivels; want waar naijver en 

zelfzucht heerst, daar is wanorde en allerlei kwade praktijk. Maar 
de wijsheid van boven is vooreerst rein, vervolgens vreedzaam, 

vriendelijk, gezeggelijk, vol van ontferming en goede vruchten, 

onpartijdig en ongeveinsd. Maar gerechtigheid is een vrucht, die in 
vrede wordt gezaaid voor hen, die vrede stichten. 

 
Voorwaar, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, woont niet in 

een prachtig kerkgebouw, of in een of ander huis, maar in de 

mensen die Hem aangenomen hebben! 
 

1 Korinthiërs 3, vers 16 en 17  Weet gij niet, dat gij Gods tempel 

zijt en dat de Geest Gods in u woont? Zo iemand Gods tempel 
schendt, God zal hem schenden. Want de tempel Gods, en dat zijt 

gij, is heilig! 
 

Voorwaar, de slaventijd is voorbij. 
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Wees vrij in Yeshua HaMashiach, Jezus Christus! 
 

Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld 

gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een 
ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde.  

 
Amen! Voorwaar, deel deze boodschap met anderen! 

Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de engel Gods, de engel des Heren, 
en verdween. 

 

 
 

Laat Gods wolk u zegenen, wees er klaar voor! 
 
Boodschap Gods: Staat u heilig of ongeheiligd God te loven en te 

prijzen, op het moment dat Gods wolk er aankomt? Belijd eerst uw 
zonden en heiligt u, en maak daarna pas God groot, of zwijg en ga 

uit Gods heiligdom. 

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 21 april 2015 bracht een bode engel 

van God woord voor woord de volgende boodschap over aan 
eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. 

 

Shalom, geliefde des Heren! Mijn naam is Praya en ben een bode 
engel Gods. 

 
Voorwaar, ik spreek tot u en kom in de almachtige naam van 

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. 

 
Deuteronomium 29, vers 4  Doch de Here heeft u geen hart 

gegeven om te verstaan of ogen om te zien, of oren om te horen, 

tot op de huidige dag. 
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1 Kronieken 29, vers 11 tot en met 13  Van U, o Here, is de 
grootheid en de kracht, de heerlijkheid, de roem en de majesteit, 

ja, alles wat in de hemel en op de aarde is; van U is de 

heerschappij, o Here, en Gij zijt als hoofd boven alles verheven. 
Want rijkdom en eer komen van U, en Gij heerst over alles; in uw 

hand is sterkte en kracht, en Gij hebt het in uw macht een ieder 
groot en sterk te maken. Thans loven wij U, o onze God, en prijzen 

wij uw heerlijke naam. 

 
Kadosh, heilig is de Almachtige! 

Voorwaar, word vervuld en sta open voor de Heilige Geest Gods. 
Nodig de Heilige Geest uit! 

 

2 Kronieken 5, vers 13 tot en met 14  Toen zij tezamen 
trompetten en eenstemmig een lied lieten horen, om de Here te 

loven en te prijzen, en de stem verhieven bij trompetten, cimbalen 
en andere muziekinstrumenten, en de Here aldus prezen: Want Hij 

is goed, want zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid – toen werd 

het huis, het huis des Heren, vervuld met een wolk, zodat de 
priesters vanwege de wolk niet konden blijven staan om dienst te 

doen, want de heerlijkheid des Heren had het huis Gods vervuld. 

 
Voorwaar, zeg “Halleluja!” 

Want die bedekking van God is krachtig, zeer krachtig! De priesters 
maakten God groot. 

 

2 Kronieken 5, vers 11 tot en met 12  Toen de priesters uit het 
heiligdom naar buiten traden – want al de priesters, die zich daar 

bevonden, hadden zich geheiligd zonder zich aan de afdelingen te 
houden – stonden al de levitische zangers, Asaf, Heman, Jedutun, 

hun zonen en hun broeders, met fijn linnen bekleed, ten oosten van 

het altaar, met cimbalen, harpen en citers; bij hen waren honderd 
twintig priesters, die op de trompetten bliezen. 

 

Voorwaar, het is goed om uw zonden te belijden en u te 
heiligen, en pas daarna God groot te maken. 

U kunt God niet grootmaken, als u gewoon te koppig bent om uw 
zonden te belijden, en te trots aan hoogmoedigheid blijft 
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vasthouden. Belijd eerst uw zonden, of zwijg en ga uit Gods 
heiligdom.  

 

Stel u voor, Gods wolk komt eraan.  
Vanwege het loven en prijzen is uw hart en ziel heilig, geheiligd, of: 

u staat Hem ongeheiligd groot te maken als een huichelaar! God is 
heilig. Wees dus zuiver, als u de Heilige Geest uitnodigt, en belijd 

uw zonden! Want dit was de reden waarom er muziek gemaakt 

werd, zodat men niet dood zou neervallen, vanwege Gods 
heerlijkheid en kracht in de wolk Gods, en de priesters zou kunnen 

vervullen. Laat het ook zo bij u zijn, dat God u kan vervullen, 
omdat u God dient met geheel uw hart en ziel en verstand en 

kracht, en u uw zonden beleden hebt! 

 
2 Kronieken 16, vers 9  Want des Heren ogen gaan over de 

gehele aarde, om krachtig bij te staan hen, wier hart volkomen 
naar Hem uitgaat. Gij hebt hierin dwaas gehandeld, want van nu af 

zult gij oorlogen hebben.   

 
En Spreuken 10, vers 28 tot en met 32  De verwachting der 

rechtvaardigen is vreugde, maar de hoop der goddelozen gaat 

teniet. De weg des Heren is een beschutting voor de oprechten, 
maar onheil voor de bedrijvers van ongerechtigheid. De 

rechtvaardige zal in eeuwigheid niet wankelen, maar de goddelozen 
zullen de aarde niet bewonen. De mond van de rechtvaardige 

brengt wijsheid voort, maar de valse tong wordt verdelgd. De 

lippen van de rechtvaardige weten wat welgevallig is, maar de 
mond der goddelozen is enkel valsheid. 

 
Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld 

gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een 

ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde.  
 

Voorwaar, laat Gods wolk u zegenen; wees er klaar voor! 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 

verdween. 
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Geef uw kinderen ook deze zegen mee! 
 

Boodschap Gods: Voorwaar, geef uw kind of kinderen deze zegen, 

sprak de bode engel Gods, en u kunt ook Yeshua HaMasiach, Jezus 
Christus, in alle eenvoud met eigen woorden om Zijn bescherming 

vragen, in een gebed zoals deze. 
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 21 april 2015 bracht een engel des 
Heren, een bode engel van God, woord voor woord deze boodschap 

over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Lovesadai en 
ben een bode engel Gods.  

 

Voorwaar, geef u kind of kinderen deze zegen! 
 

Numeri 6, vers 24 tot en met 26  De Here zegene u en behoede 

u; de Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig; de 
Here verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. 

 
Voorwaar, u kunt ook in alle eenvoud, met eigen woorden, 

de Here Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, vragen om Zijn 

bescherming in een gebed zoals deze. 
“Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, wij vragen in liefde om uw 

zegen over deze dag, en om ons te beschermen onder uw kostbaar 
Bloed. Help ons om deze dag door te brengen naar uw wil. Kadosh, 

heilig bent u, lieve Vader. Wees onze Gids op uw weg. Zegen allen 

met wie wij in lief en leed verbonden zijn. Wij danken u voor uw 
ontferming over ons. Wij danken u voor uw onvoorwaardelijke 

liefde en goedheid! Wilt u ook onze gezondheid beschermen. En 

mocht er iets zijn, dat een juk op ons wil leggen, dan geloven wij 
dat u, na dit gebed, het juk, de last, verbroken hebt, en ons 
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herstelt, die meer dan overwinnaar is, Yeshua HaMashiach, Jezus 
Christus! Help ons dankbaar te zijn voor wat wij hebben, en niet 

kieskeurig te zijn en eten weg te gooien. Dank u voor het dagelijks 

brood. Leer ons meer te danken voor al het goede wat u ons gaf. 
Leer ons om uw liefde en uw boodschappen te delen met de 

mensen om ons heen. Dit bidden wij in uw naam, de naam van 
Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Amen!” 

 

Laten wij een zegen zijn en Gods woorden, doorgegeven via 
profeet Benjamin Cousijnsen, serieus nemen en verspreiden. 

Al wordt het onder andere een link in de krant, want Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus, redt!  

 

Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld 
gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een 

ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde.  
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en 

verdween. 
 

 
 

Gedenk daarom je Schepper in je jeugd! 
 
Boodschap Gods: Voorwaar, kadosh, heilig is uw Rabboeni, JHWH, 

Yeshua HaMasiach, Jezus Christus! Onderzoek u dagelijks, voordat 

de zon en uw hart verduisterd wordt. 
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! In de vroegte op 22 april 2015 bracht een 
bode engel van God de volgende boodschap over aan profeet 

Benjamin Cousijnsen. 
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Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Miriach en ben 

een bode engel Gods. 

 
Voorwaar, luister aandachtig! 

 
Prediker 6, vers 3 tot en met 4  Indien iemand honderd kinderen 

verwekte en vele jaren leefde en even aanzienlijk was als 

hoogbejaard, maar hij niet verzadigd werd van het goede en ook 
geen begrafenis had – ik zeg: een misgeboorte is er beter aan toe 

dan hij, want in ijdelheid komt ze en in duisternis gaat ze en met 
duisternis wordt de naam ervan bedekt; ook heeft ze de zon 

aanschouwd noch gekend.  

 
En Prediker 7, vers 3  Verdriet is beter dan lachen, want bij een 

treurig gelaat is het met het hart goed gesteld. 
En vers 9 en 10  Wees niet te spoedig geërgerd in uw geest, want 

ergernis huist in de boezem der dwazen. Zeg niet: Hoe komt het, 

dat de vroegere tijden beter waren dan deze? Want niet uit wijsheid 
zoudt gij aldus vragen. 

Vers 13  Aanschouw het werk Gods, want wie kan recht maken wat 

Hij gebogen heeft? 
Vers 18  Het is goed, dat gij aan het ene vasthoudt en ook van het 

andere uw hand niet aftrekt, want hij, die God vreest, ontkomt aan 
dit alles. 

 

En Prediker 9, vers 1  Voorzeker, dit alles nam ik ter harte en dit 
alles onderzocht ik: dat de rechtvaardigen en de wijzen met hun 

werken in Gods hand zijn, zowel liefde als haat; de mens weet niets 
van wat voor hem ligt. 

En vers 8  Laten uw klederen te allen tijde wit zijn en olie ontbreke 

niet op uw hoofd. 
En vers 4 tot en met 6  Want voor al wie tot de levenden behoort, 

is er hoop, immers een levende hond is beter dan een dode leeuw. 

De levenden weten tenminste, dat zij sterven moeten, maar de 
doden weten niets; zij hebben geen loon meer te wachten, zelfs 

hun nagedachtenis is vergeten. Zowel hun liefde als hun haat en 
hun naijver zijn reeds lang vergaan; en zij hebben nimmer deel aan 

iets, dat onder de zon geschiedt. 
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En Prediker 12, vers 1 en 2  Gedenk dan uw Schepper in uw 

jongelingsjaren, voordat de kwade dagen komen en de jaren 

naderen, waarvan gij zegt: Ik heb daarin geen behagen; voordat de 
zon verduisterd wordt evenals het licht en de maan en de sterren 

en de wolken na de regen wederkeren. 
 

Voorwaar, kadosh, heilig is uw Rabboeni, JHWH, Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus! 
Onderzoek u dagelijks, voordat de zon en uw hart verduisterd 

wordt. 
 

Kolossenzen 2, vers 12  Daar gij met Hem begraven zijt in de 

doop. In Hem zijt gij ook mede opgewekt door het geloof aan de 
werking Gods, die Hem uit de doden heeft opgewekt.  

En vers 6  Nu gij Christus Jezus, de Here, aanvaard hebt, wandelt 
in Hem. 

 

Kolossenzen 3, vers 1 tot en met 4  Indien gij dan met Christus 
opgewekt zijt, zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus is, 

gezeten aan de rechterhand Gods. Bedenkt de dingen, die boven 

zijn, niet die op de aarde zijn. Want gij zijt gestorven en uw leven is 
verborgen met Christus in God. Wanneer Christus verschijnt, die 

ons leven is, zult ook gij met Hem verschijnen in heerlijkheid. 
 

En 1 Thessalonicenzen 1, vers 5  Omdat onze evangelieprediking 

niet slechts in woorden tot u gekomen is, maar ook in kracht en in 
de heilige Geest en in grote volheid; gij weet trouwens, hoedanigen 

wij bij u geweest zijn om uwentwil. 
 

Johannes 3, vers 18  Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; 

wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd 
in de naam van de eniggeboren Zoon van God. 

 

Na dit laatste vers te hebben doorgegeven, zei de bode engel 
Gods: 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! en verdween. 
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Warrior, blijf sterk en maak uw beloften waar! 
 

Boodschap Gods: Blijf in Christus Jezus sterk en maak uw beloften 
waar. Laat satan zwijgen, niet andersom! Hij gaf u de middelen om 

in Zijn naam, de naam van Jezus Christus, Yeshua HaMasiach, 

meer dan overwinnaar te zijn! 
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Op 22 april 2015 bracht een bode engel 
van God woord voor woord de volgende boodschap over aan 

eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Rafaël en ben 
een bode engel Gods.  

 
Voorwaar, 

 

Galaten 3, vers 14  Zo is de zegen van Abraham tot de heidenen 
gekomen in Jezus Christus, opdat wij de belofte des Geestes 

ontvangen zouden door het geloof. 

En Galaten 5, vers 18  Indien gij u echter door de Geest laat leiden, 
dan zijt gij niet onder de wet. 

 
Voorwaar! 

 

Efeziërs 6, vers 10  Voorts, weest krachtig in de Here en in de 
sterkte zijner macht. 

En vers 12  Want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en 
vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de 

wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de 

hemelse gewesten. 
 

Voorwaar, sommigen gaven meteen al op, en zeiden het 

volgende: 
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Psalm 69, vers 21  De smaad heeft mij het hart gebroken, en ik 
ben verzwakt. Ik wachtte op een teken van medelijden, maar 

tevergeefs, op troosters, maar ik vond hen niet. 

En Psalm 71, vers 12  O God, wees niet verre van mij; mijn God, 
haast U mij ter hulpe. 

 
Voorwaar, sommige warriors Gods bibberen al voor een 

vlieg. 

En dan staat er nog niet eens de Filistijn Goliath voor hun ogen! 
Voorwaar, sommigen beloven God zoveel, dat Gods Koninkrijk 

uitgebreid zou moeten worden. Maar helaas, van al die beloften en 
voornemens blijft weinig over dan alleen maar woorden!  

 

Galaten 4, vers 9  Nu gij echter God hebt leren kennen, ja, meer 
nog, door God gekend zijt, hoe kunt gij thans terugkeren tot die 

zwakke en armelijke wereldgeesten, waaraan gij u weder van meet 
aan dienstbaar wilt maken? 

 

En Efeziërs 6, vers 16  Neemt bij dit alles het schild des geloofs 
ter hand, waarmede gij al de brandende pijlen van de boze zult 

kunnen doven. 

 
Voorwaar, vrees niet en bibber niet! 

De Here is machtig, een ware Held boven uw besef of vermogen! 
En wat voor warrior bent u? God gaf u alle middelen om meer dan 

overwinnaar te zijn in Yeshua HaMashiach, Jezus Christus’ naam. 

Voorwaar, 
 

2 Korinthiërs 11, vers 15  Het is dus niets bijzonders, indien ook 
zijn dienaren zich voordoen als dienaren der gerechtigheid; maar 

hun einde zal zijn naar hun werken.  

 
Voorwaar, in gevaren is Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, 

bij u. 

 
Filippenzen 2, vers 12 tot en met 14  Daarom, mijn geliefden, 

gelijk gij te allen tijde gehoorzaam zijt geweest, blijft, niet alleen 
zoals in mijn tegenwoordigheid, maar nu des te meer bij mijn 

afwezigheid, uw behoudenis bewerken met vreze en beven, want 
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God is het, die om zijn welbehagen zowel het willen als het werken 
in u werkt. Doet alles zonder morren of bedenkingen. 

 

Voorwaar, vertrap die slang met zijn vliegenkracht! 
En bestraf hem, satan, met Gods kracht, dat hem stof doet eten. 

Halleluja! 
 

2 Timotheüs 4, vers 2  Verkondig het woord, dring erop aan, 

gelegen of ongelegen, wederleg, bestraf en bemoedig met alle 
lankmoedigheid en onderrichting. 

 
Voorwaar, laat satan zwijgen, niet andersom! 

 

2 Timotheüs 4, vers 7 en 8  Ik heb de goede strijd gestreden, ik 
heb mijn loop ten einde gebracht, ik heb het geloof behouden; 

voorts ligt voor mij gereed de krans der rechtvaardigheid, welke te 
dien dage de Here, de rechtvaardige rechter, mij zal geven, doch 

niet alleen mij, maar ook allen, die zijn verschijning hebben 

liefgehad. 
 

Voorwaar, gij echter, maak uw beloften waar. 

Anders bedroeft u de Heilige Geest! 
 

2 Timotheüs 4, vers 16 tot en met 18  Bij mijn eerste 
verdediging heeft niemand mij bijgestaan, maar allen hebben mij in 

de steek gelaten – het worde hun niet toegerekend; doch de Here 

heeft mij ter zijde gestaan en kracht gegeven, zodat door mij de 
verkondiging tot haar recht gekomen is en al de heidenen haar 

hebben kunnen horen; en ik ben uit de muil van de leeuw verlost. 
De Here zal mij beveiligen tegen alle boos opzet en behouden in 

zijn hemels Koninkrijk brengen. Hem zij de heerlijkheid in alle 

eeuwigheid! Amen. 
 

En Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld 

gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een 
ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde.  
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Voorwaar, blijf sterk! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 

verdween. 
 

SHALOM 
 

 

 

Wees een hemelburger! 
 

Boodschap Gods: Voorwaar, wees een hemelburger en onderhoud 
uw relatie met Yeshua HaMasiach, Jezus Christus! 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Op 23 april 2015 bracht een engel des 
Heren, een bode engel van God, woord voor woord de volgende 

boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, ik ben de bode engel Gods 
en mijn naam is Sandorach.  

 

Kadosh, kadosh, kadosh, heilig is Hij, Adonai, JHWH, El 
Elohím, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus! 

 
Johannes 8, vers 23  En Hij, “Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus”, zeide tot hen, “en vandaag ook tegen u!”: Gij zijt van 

beneden, Ik ben van boven; gij zijt van deze wereld, Ik ben niet 
van deze wereld. 

 
Voorwaar,  

 

2 Korinthiërs 13, vers 6  Ik hoop echter, dat gij zult inzien, dat 
wij niet verwerpelijk zijn. 

 

Wijsheid 1, vers 4 en vers 8 tot en met 10  De wijsheid zoekt 
geen onderkomen in een ziel die sluw is, ze woont niet in een 
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lichaam dat door zonde wordt beheerst. Daarom kan niemand 
onopgemerkt iets onrechtvaardigs zeggen, en zal ook niemand zijn 

gerechte straf ontlopen. Alles wat goddeloze mensen bedenken zal 

onderzocht worden, en wat ze gezegd hebben zal de Heer worden 
voorgelegd als bewijs van hun misdragingen. Zijn oor is gespitst en 

hoort alles, geen enkel opstandig geluid blijft onopgemerkt. 
 

Voorwaar, wees niet meer een kind van beneden, van de 

wereld, maar een hemelburger! 
 

1 Thessalonicenzen 5, vers 19  Dooft de Geest niet uit. 
 

Efeziërs 5, vers 8  Want gij waart vroeger duisternis, maar thans 

zijt gij licht in de Here; wandelt als kinderen des lichts. 
En Efeziërs 4, vers 17 tot en met 21  Dit zeg ik dan en betuig ik in 

de Here, dat gij niet langer moogt wandelen zoals ook de heidenen 
wandelen, in de ijdelheid van hun denken, verduisterd in hun 

verstand, vervreemd van het leven Gods om de onwetendheid, die 

in hen heerst, om de verharding van hun hart. Zij hebben zich 
immers in hun verdoving overgegeven aan de losbandigheid om 

gretig winst te slaan uit allerlei onreinheid. Maar gij geheel anders: 

gij hebt Christus leren kennen. Gij toch hebt van Hem gehoord en 
zijt in Hem onderwezen, gelijk dit de waarheid is in “Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus”. 
 

Voorwaar, 

 
Efeziërs 6, vers 10  Voorts, weest krachtig in de Here “Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus” en in de sterkte zijner macht. 
“Amen!” 

 

Voorwaar, wees een hemelburg en onderhoud uw relatie. 
 

Lees voor: Johannes 3, vers 16 tot en met 21  En hier staat 

geschreven: Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn 
eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem 

gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft 
zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld 

veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie 
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in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds 
veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de 

eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de 

wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben 
dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die 

kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn 
werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat 

tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat zij in God verricht 

zijn. 
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en 
verdween. 

 

 
 

Een engel in het werkveld! 
 
Boodschap Gods: Chamira, de engel Gods die deze boodschap van 

God, in opdracht van Yeshua HaMasiach, Jezus Christus, doorgeeft, 
was nog niet zolang geleden voor een opdracht in Italië. Ze ziet een 

herder met schapen, en weet dat dit bij haar opdracht hoort en 

hem moet volgen! 
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Ik ben profeet Benjamin Cousijnsen. Op 
23 april 2015 ontving ik de volgende boodschap van een bode engel 

Gods, die ik graag met u wil delen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Chamira en 
ben een bode engel Gods.  

 

Voorwaar, het geschiedde nog niet zolang geleden, dat ik, 
Chamira, reisde naar een stad in Italië, dat Venetië heette.  

Toen ik daar een herder zag met schapen, wist ik reeds dat ik hem 

moest volgen. En wat maakten die schapen een herrie! Hoe kon ik, 
Chamira, zo deze herder toespreken? Yeshua HaMashiach, Jezus 
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Christus, sprak via mij dat ik Zijn gezag had over deze schapen. 
Dus ik sprak hun taal, en zei: “Meeeh, meeeh, meeeh”. Ze waren 

opeens allemaal stil… Probeer dat eens thuis! In ieder geval, deze 

waren stil te krijgen en keken mij verwonderd aan, alsof ze 
dachten, ‘Wat een vreemd schaap!’  

De herder riep de schapen toe: “Kom, kom! Blijf niet staan!” en zag 
tot zijn grote schrik plotseling mij staan! 

Vrees niet, zei ik. Ik ben Chamira en ben maar een engel.  

Ik begreep niet, waarom hij zei: “Mamma mia! Heilige Maria!” Dit 
riep hij, en hij vluchtte weg… Ik verplaatste mij snel verderop, en 

de herder zag mij opeens opnieuw vlak voor hem staan en viel op 
de knieën. Maar ik zei, Sta meteen op! 

 

Kolossenzen 2, vers 18  Laat niemand u de prijs doen missen 
door gewilde nederigheid en engelenverering… tot zover. 

 
Hij riep uit: “Maria, oh, Maria!” 

Nee! zei ik, zowel de verschijning van Maria, als Mariaverschijning, 

is duivels! Voorwaar,  
 

Lukas 1, vers 28  En toen hij, “de engel Gods”, bij haar, 

“Maria”, binnengekomen was, zeide hij “dus niet: ‘Wees 
gegroet, heilige Maria’… Nee! Maar hij zeide”: Wees gegroet, 

gij begenadigde, de Here is met u.  
 

En Romeinen 1, vers 25  Zij immers hadden de waarheid Gods 

vervangen door de leugen en het schepsel vereerd en gediend 
boven de Schepper, die te prijzen is tot in eeuwigheid. Amen. 

 
Exodus 20, vers 3 en 4  Gij zult geen andere goden voor mijn 

aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld maken noch 

enige gestalte… tot zover. 
En tot slot vers 5  Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. 

Tot zover. 

 
En Johannes 14, vers 6 vanaf: Niemand komt tot de Vader dan 

door Mij, “Yeshua HaMashiach, Jezus Christus!” 
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Voorwaar, Maria wordt niet genoemd, omdat Maria 
begenadigd was, maar geen heilige. 

Nadat ik deze herder alles had verteld, zei hij: “Van nu af aan zal ik 

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, aanbidden”.  
Toen zei ik, Alleen Yeshua HaMashiach, Jezus Christus! Hij is 

kadosh, heilig. Aanbid Hem alleen! Daar kwam ik voor. Laat u niet 
misleiden. Ciao! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 

 

 

Ik geef u uw hoge muren van Jericho onder 

controle! 
 

Boodschap Gods: Voorwaar, uw strijd en problemen kunnen zo 
hoog zijn als de muren van Jericho. Halleluja! Want de Heer spreekt 

ook vandaag tot u, en zegt ook tegen u: Ik geef u uw hoge muren 

en al uw problemen en strijd onder controle. Alles zal onder luid 
geluid en gejuich ineenstorten! Luister aandachtig naar Gods 

woorden, die de engel des Heren doorgaf aan profeet Benjamin 

Cousijnsen, namens de Here God, JHWH, El Elohím, Adonai, Yeshua 
HaMasiach Jezus Christus! 

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 24 april 2015 bracht een engel des 

Heren, woord voor woord, de volgende boodschap Gods over aan 
eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus.  

 

Voorwaar, luister aandachtig! 
Mijn naam is Principo en ben een bode engel Gods. Voorwaar, 

kadosh, heilig is Jahweh, El Elohím, Adonai, Yeshua HaMashiach, 
Jezus Christus.  
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Voorwaar, uw strijd en problemen kunnen zo hoog zijn als 
de muren van Jericho. 

 

Jozua 5, vers 13 tot en met 15  Het gebeurde nu, terwijl Jozua 
bij Jericho was, dat hij zijn ogen opsloeg – zie, daar stond een man 

tegenover hem met een uitgetrokken zwaard in de hand. Jozua trad 
op hem toe en vroeg hem: Behoort gij tot ons of tot onze 

tegenstanders? Doch hij antwoordde: Neen, maar ik ben de vorst 

van het heer des Heren. Nu ben ik gekomen. Toen wierp Jozua zich 
op zijn aangezicht ter aarde, boog zich neer en zeide tot hem: Wat 

heeft mijn heer tot zijn knecht te zeggen? En de vorst van het heer 
des Heren zeide tot Jozua: Doe uw schoenen van uw voeten, want 

de plaats waarop gij staat, is heilig. En Jozua deed dit.    

 
Voorwaar, zoals de vorst des Heren sprak tot Jozua, zo 

spreekt Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, de Koning der 
koningen tot u. 

Doe uit respect eens uw schoenen uit nu. Ik? 

Ja u! Want deze boodschap, waar u naar luistert en de plaats 
waarop u staat, is heilige grond. En Zijn woorden, die heilig zijn, 

spreken nu tot uw hart en gedachten! 

 
Jozua 6, vers 2 tot en met 5  En de Here sprak tot Jozua: Zie, Ik 

geef Jericho met zijn koning, de krachtige helden, in uw macht. Gij 
moet om de stad heen trekken, terwijl alle krijgslieden éénmaal om 

de stad heen gaan; zó moet gij zes dagen doen, terwijl zeven 

priesters zeven ramshorens voor de ark uit dragen. Maar op de 
zevende dag moet gij zevenmaal om de stad heen trekken en de 

priesters zullen op de horens blazen. Wanneer men op de 
ramshoorn de toon aanhoudt en gij het geluid van de hoorn 

verneemt, dan moet het gehele volk een luid gejuich aanheffen en 

de stadsmuur zal ineenstorten en het volk moet daarop klimmen, 
ieder recht voor zich uit. 

 

Voorwaar, en waar strijdt u tegen, tegen welke problemen? 
Om Jericho was een muur, heel hoog. En dit was een enorm 

probleem! Maar wat gaf de vorst des Heren door? 
Hij zei, “Ik geef Jericho, met alle problemen, zoals de koning en de 

krachtige helden, in uw hand!” Jozua kreeg er dus controle over, 
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omdat hij geloofde, wat de vorst, de engel des Heren, zei. 
Voorwaar, en nu toegesproken wordt door Yeshua HaMashiach, 

Jezus Christus, de Zoon van God, zegt de Koning der koningen 

wederom: Ik geef u uw hoge muren en al uw problemen en strijd 
onder controle! Alles zal onder luid geluid en gejuich ineenstorten! 

Zeven maal moest men om het probleem heentrekken, met lofprijs 
en aanbidding en dans, en men blies op de horens. Wat een geloof!  

 

Hebreeën 11, vers 30  Door het geloof zijn de muren van Jericho 
neergestort, nadat het volk er zeven dagen lang omheen getrokken 

was. 
En Hebreeën 11, vers 6  Maar zonder geloof is het onmogelijk Hem 

welgevallig te zijn. Want wie tot God komt, moet geloven, dat Hij 

bestaat en een beloner is voor wie Hem ernstig zoeken. 
 

Voorwaar, ook uw hemelhoge muren zullen ineenstorten, in 
de almachtige naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus! 

En weg is uw probleem – Jericho! Maar als u denkt, ‘Ik ben 

verslagen’, dan is uw nederlaag een feit. Maar als u denkt, ‘Met 
Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, ben ik meer dan overwinnaar’, 

dan wint u van alle problemen en muren! 

 
Spreuken 16, vers 20  Wie op het woord acht geeft, zal het goede 

vinden; ja, welzalig hij, die op de Here vertrouwt. 
 

En Psalm 119, vers 105  Uw woord is een lamp voor mijn voet en 

een licht op mijn pad. 
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de engel des Heren, de 
bode engel Gods, en verdween. 

 

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
 

 

 

 
Aan de huiskringen en de werkers van de laatste 

dagen 
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De huiskringen krijgen een paar opdrachten van de Here Yeshua 

HaMasiach, Jezus Christus, en ook iedere werker van de laatste 

dagen. 
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Op 24 april 2015 bracht een bode engel 
Gods de volgende boodschap over aan eindtijdprofeet van de 

laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Mijn 
naam is Remiach; ik ben een bode engel Gods. 

 
Voorwaar, vanaf nu zal iedere werker van de laatste dagen 

een eigen boodschap brengen, om het met u te delen. 

Sommigen brengen u een korte bemoediging, of een getuigenis, of 
een korte Bijbelstudie. Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, wil u 

laten zien dat de werkers wel meer kunnen dan een boodschap 

inspreken, doorgegeven via profeet Benjamin Cousijnsen. Ook zal 
dit tellen voor één keer in de maand.  

 
Voorwaar, alle huiskringen van de Evangelical 

Endtimemachine krijgen ook een opdracht: 

om een eigen filmpje te maken van de huiskring, om het te delen 
met de wereld, via de Evangelical Endtimemachine.  

 
En op 28 augustus 2015 gaan alle huiskringen wereldwijd 

evangeliseren in hun stad of woonplaats, om te ervaren wat 

dat is.  
Men krijgt een doos met uitdeelkaartjes. Voorwaar, vraag wel een 

vergunning aan bij uw gemeente. De kosten worden vergoed door 

de Evangelical Endtimemachine. Voorwaar, hou de Evangelical 
Endtimemachine in de gaten! En elke donderdag kunt u naar 

muziek luisteren en naar vele andere dingen. 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
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Wat voorzegd was door Profeet Benjamin 

Cousijnsen is al snel gebeurd in India, China en 

Nepal! 
 

Terechtwijzende, profetische boodschap van God: Op 14 april 2015 
bracht profeet Benjamin Cousijnsen u, India, China en Nepal, een 

profetische waarschuwing, namens de almachtige, enige 

waarachtige God, JHWH! De profetie voor Spanje wordt nog vervuld 
bij het niet luisteren, en gehoorzamen van Gods woorden! Op 25 

april 2015 werden Nepal, China en India zwaar getroffen! 
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo! Op 27 april 2015 bracht een engel des Heren, een bode engel 

Gods, woord voor woord de volgende waarschuwende en 
openbarende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin 

Cousijnsen. 
 

Shalom! 

 
Hallo wereld! 

Mijn naam is Revelado en ben een engel Gods. Ik begroet u 
terechtwijzend in de almachtige naam van Yeshua HaMashiach, 

Jezus Christus! Voorwaar, op 14 april 2015 bracht profeet Benjamin 

Cousijnsen u een waarschuwing voor China, India, Mexico en 
Spanje. U kunt die boodschap vinden onder de titel: ‘Waarschuwing 

aan China, India, Mexico en Spanje!’  

 
Voorwaar, op 25 april 2015 werden China, India en Nepal, 

dat nabij India ligt, zwaar getroffen, wat voorzegd was door 
Gods ware eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 

Voorwaar, God duldt geen afgoden, en zal wereldwijd hun afgoden 

verbrijzelen! 
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Exodus 23, vers 24  Gij zult u niet nederbuigen voor hun goden 
noch hen dienen en gij zult niet doen naar hun werken, maar gij 

zult ze volkomen vernielen en hun gewijde stenen zult gij geheel 

verbrijzelen. 
 

Voorwaar, kadosh, kadosh, kadosh, heilig, heilig, heilig is 
Yeshua HaMashiach, Jezus Christus.  

Voorwaar, open uw oren, wereld, en bekeer u nu het nog kan! 

Voorwaar, God houdt van de mens, maar Hij haat de zonde. Hij 
houdt van u, zelfs meer dan andersom, omdat Hij uw maker is!  

 
Voorwaar, als u het boek ‘RUACHA, YESHU, SHALOM! koopt, 

waar vele vervulde boodschappen in staan en u vele 

bemoedigingen leest, gaan u werkelijk de ogen open! 
Ook als E-book is het te lezen, zowel in het Engels als in het 

Nederlands.  
 

Voorwaar wereld,  

God is liefde en is u al zo lang genadig! Heiligt u. Verontreinigt en 
bestraft uzelf niet! Want voordat u het weet, zullen vanwege 

ongehoorzaamheid ook voor u, die nu luistert, de sluizen opengaan. 

Voorwaar,  
 

Lukas 21, vers 11  En er zullen grote aardbevingen, en nu hier, 
dan daar pestziekten en hongersnoden zijn, en ook vreselijke 

dingen en grote tekenen van de hemel. 

En vers 14  Neemt u daarom in uw hart voor, niet vooraf te 
bedenken, hoe gij u zult verdedigen.  

En vers 36  Waakt te allen tijde, biddende, dat gij in staat moogt 
wezen te ontkomen aan alles wat geschieden zal, en gesteld te 

worden voor het aangezicht van de Zoon des mensen. 

 
En Johannes 3, vers 17  Want God heeft zijn Zoon niet in de 

wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de 

wereld door Hem behouden worde. 
 

En Romeinen 10, vers 17 en 18  Zo is dan het geloof uit het 
horen, en het horen door het woord van Christus. Maar ik vraag: 
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hebben zij het dan niet gehoord? Zeer zeker: Over de ganse aarde 
is hun geluid uitgegaan en tot de einden der wereld hun woorden. 

 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, de 
engel des Heren, en verdween. 

 
 

 

God kiest niet voor uw verslaving, uw afgod! 
 

Boodschap Gods: Bent u een rookverslaafde, maar wel een Christen 

en/of een goed mens? En u zegt, “Maar ik doe veel voor de 
mensen!” De Heer laat u onder andere weten: als u blijft volharden 

in uw zonde, uw verslaving, dat noch hemel noch diepte u zullen 
kunnen redden voor het eeuwige leven in de hel! 

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 27 april 2015 bracht een engel des 

Heren woord voor woord de volgende boodschap Gods over aan 

profeet Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Reoch en ben 
een engel des Heren. 

 
Voorwaar,  

 

Johannes 12, vers 37  En hoewel Hij zovele tekenen voor hun 
ogen gedaan had, geloofden zij niet in Hem. 

 
En Romeinen 7, vers 19  Want niet wat ik wens, het goede, doe 

ik, maar wat ik niet wens, het kwade, dát doe ik. 

 
Voorwaar, hoe kunt gij nu Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus, aanbidden, en getuigen en juichen? 
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Romeinen 7, vers 15  Want wat ik uitwerk, weet ik niet; want ik 
doe niet wat ik wens, maar waar ik een afkeer van heb, dat doe ik.  

 

Voorwaar, maar uw wandel moet schoon zijn. 
Een roker komt Gods Koninkrijk echt niet binnen, al doet u nog 

zoveel voor de mensen! 
 

Romeinen 8, vers 31  Wat zullen wij dan van deze dingen 

zeggen? Als God vóór ons is, wie zal tegen ons zijn? 
 

Voorwaar, God koos wel voor u, maar niet voor uw afgod, 
uw verslaving! 

 

Romeinen 8, vers 38 en 39  Want ik ben verzekerd, dat noch 
dood noch leven, noch engelen noch machten, noch heden noch 

toekomst, noch krachten, noch hoogte noch diepte, noch enig 
ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke 

is in Christus Jezus, onze Here. 

 
Ja, prachtige woorden zijn dit, en dit wordt door velen 

gelezen.  

Zelfs velen spreken dit en dragen het in hun hart en gedachten, en 
kennen vele Bijbelteksten uit hun hoofd! Maar laten wij engelen u 

eens gaan belichten in de rook… Weet u wel, dat wanneer u dit 
zegt, wat in Romeinen 8, vers 38 en 39 staat, wat net aan u is 

voorgelezen, dat u dan liegt? Want voor u telt: ‘Want ik ben 

verloren, verzekerd van de eeuwige hel van rook en vuur en 
zwavel’.  

 
Openbaring 21, vers 8  Maar de lafhartigen, de ongelovigen, de 

verfoeilijken, de moordenaars, de hoereerders, de tovenaars, de 

afgodendienaars en alle leugenaars – hun deel is in de poel, die 
brandt van vuur en zwavel: dit is de tweede dood. 

 

Voorwaar, indien u volhardt in uw zonde, zullen noch hemel 
noch diepte u kunnen redden voor het eeuwige leven in de 

hel! 
Voorwaar,  
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1 Korinthiërs 3, vers 17  Zo iemand Gods tempel schendt, God 
zal hem schenden. Want de tempel Gods, en dat zijt gij, is heilig! 

 

En 2 Korinthiërs 11, vers 13 tot en met 15  Want zulke lieden 
zijn schijn-apostelen, bedrieglijke arbeiders, die zich voordoen als 

apostelen van Christus. Geen wonder ook! Immers, de satan zelf 
doet zich voor als een engel des lichts. Het is dus niets bijzonders, 

indien ook zijn dienaren zich voordoen als dienaren der 

gerechtigheid; maar hun einde zal zijn naar hun werken. 
 

Voorwaar, bekeer u en vraag Yeshua HaMashiach, Jezus 
Christus, om vergeving! 

 

2 Korinthiërs 10, vers 3 tot en met 8  Want al leven wij in het 
vlees, wij trekken niet ten strijde naar het vlees, want de wapenen 

van onze veldtocht zijn niet vleselijk, maar krachtig voor God tot 
het slechten van bolwerken, zodat wij de redeneringen en elke 

schans, die opgeworpen wordt tegen de kennis van God, slechten, 

elk bedenksel als krijgsgevangene brengen onder de 
gehoorzaamheid aan Christus, en gereed staan, zodra uw 

gehoorzaamheid volkomen is, alle ongehoorzaamheid te straffen. 

Gij ziet aan, wat voor ogen is. Indien iemand de vaste overtuiging 
heeft van Christus te zijn, dan overwege hij toch ook bij zichzelf, 

dat, even goed als hij van Christus is, wij ook van Christus zijn. 
Want al ging ik nog iets verder in het roemen op onze bevoegdheid, 

die de Here gegeven heeft om u op te bouwen en niet om af te 

breken, ik zou niet beschaamd uitkomen.  
 

Voorwaar, in de Evangelical Endtimemachine kunt u meer 
over onder andere het roken vinden. 

Voorwaar, 

 
Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 

wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 



 
 

 

3843 
 
 

 

naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het 
licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever 

gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want 

een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het 
licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de 

waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat 
zij in God verricht zijn. 

 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
 

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen 
 

 

 
 

De Genadetijd voor vele geprofeteerde landen is 

nu voorbij! 
 

Waarschuwende, mededelende, profetische boodschap Gods: Vele 

landen werden nog gespaard, vanwege profeet Benjamins gebed 
om genade. Maar men werd niet eens wakker, en men richtte zelfs, 

na een verwoesting Gods, de afgoden zó weer op, die God haat! De 
Here God spreekt: Men moet zich nu echt gaan bekeren en: de 

genadetijd is voorbij! 

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo! Op 28 april 2015 bracht een engel des Heren, woord voor 

woord, de volgende waarschuwende en profetische boodschap van 
God over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van de Koning der 
koningen, Heerser van hemel en al wat leeft op aarde.  

 
Voorwaar, Hij is uw enige Behoud en Redding.  

Er is geen andere weg naar boven dan alleen via Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus! 
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Johannes 14, vers 6  Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de 
waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij. 

 

Voorwaar, ik ben de engel des Heren en mijn naam is Alertabría. 
 

Voorwaar, profeet Benjamin Cousijnsen, Gods ware 
eindtijdprofeet, ziet voorheen wat er gaat gebeuren met vele 

landen, en bidt zelfs om vergeving en om uitstel! 

Voorwaar, kadosh, heilig, heilig, heilig is de Koning der koningen, 
Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Vele malen heeft de bode 

engel Gods, Donder, nog vele landen gespaard, vanwege profeet 
Benjamins gebed om genade. Velen beseffen dit niet eens! 

Voorwaar, ook Pakistan, Italië, Indonesië, China, India, Mexico, 

Spanje, Brazilië, Nepal, de Verenigde Staten en overige landen zijn 
heel lang onder Gods genade gebracht. Maar ook al werd men 

gewaarschuwd door Gods gezalfde ware eindtijdprofeet, men werd 
niet eens wakker, en richtte, na een verwoesting Gods, de afgoden 

zó weer op, die God haat.  

 
Voorwaar, men moet zich nu echt gaan bekeren, en de 

genadetijd is voorbij! 

Alleen Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, aannemen, houdt uw 
loon vanwege de zonde tegen. En uw afgoden moet u nu echt 

vernietigen! De bode engel Donder zal nog krachtiger toeslaan. Ik, 
Alertabría, heb gesproken tot u. Neem deze boodschap serieus en 

zie wat u nog nooit hebt gezien! Want wie niet wil horen, gaat 

verloren. Sta op! Treed de Koning der koningen tegemoet. Buig u 
voor Zijn majesteit en red uw leven van uw ondergang!  

 
Spreuken 8, vers 33  Hoort naar de vermaning, dan wordt gij 

wijs, slaat haar niet in de wind. 

En Spreuken 16, vers 25  Soms schijnt een weg iemand recht, 
maar het einde daarvan voert naar de dood. 

 

En Johannes 8, vers 12  Wederom dan sprak Jezus tot hen en 
zeide: Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de 

duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben. 
En Johannes 3, vers 17 en 18  Want God heeft zijn Zoon niet in de 

wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de 
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wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet 
veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet 

heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God.  

 
En Sefanja 2, vers 11  Geducht zal de Here tegen hen wezen, 

want Hij zal alle goden der aarde doen wegteren, en voor Hem 
zullen zich neerbuigen, ieder uit zijn plaats, alle kustlanden der 

volken.  

 
Voorwaar, de verwoester Donder zal nog krachtiger 

toeslaan! 
 

Johannes 3, vers 8  De wind blaast, waarheen hij wil, en gij hoort 

zijn geluid, maar gij weet niet, vanwaar hij komt of waar hij 
heengaat; zó is een ieder, die uit de Geest geboren is.  

 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, de 

engel des Heren, en verdween. 

 
 

 

Maak van Israël geen afgod! 
 

Boodschap Gods: Het is een opdracht om voor Israël te bidden, 

maar het moet niet uw leven overnemen. Maar verhoog, wie het 
echt op de eerste plaats toekomt: Yeshua HaMasiach, Jezus 

Christus van Nazareth! 
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 28 april 2015 bracht een bode engel 
van God de volgende boodschap woord voor woord over aan 

eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Lovesadai en 

ben een bode engel Gods.  
Voorwaar, luister aandachtig.  
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Kadosh, kadosh, kadosh, heilig, heilig, heilig is Yeshua HaMashiach, 
Jezus Christus. Voorwaar,  

 

Psalm 122, vers 1 tot en met 9  Ik was verheugd, toen men mij 
zeide: Laten wij naar het huis des Heren gaan. Onze voeten staan 

in uw poorten, o Jeruzalem. Jeruzalem is gebouwd als een stad, die 
wèl samengevoegd is; waarheen de stammen opgaan, de stammen 

des Heren. Een voorschrift voor Israël is het de naam des Heren te 

loven. Want daar staan de zetels ten gerichte, de zetels van het 
huis van David. Bidt Jeruzalem vrede toe: mogen wie u liefhebben, 

rust genieten; vrede zij binnen uw muur, rust in uw burchten. Om 
mijn broeders en mijn vrienden wil ik zeggen: vrede zij in u; om 

het huis van de Here, onze God, wil ik het goede voor u zoeken. 

 
Voorwaar, maar bidden voor Israël betekent niet dat u met 

uw gebeden een afgod maakt van Israël. 
Toets uzelf eens! Sommigen praten maar over Israël en verhogen 

Israël boven Yeshua HaMashiach, Jezus Christus van Nazareth. 

Voorwaar, beeldjes, vlaggen, kleedjes, kaartjes, parfums, 
kandelaars, enzovoorts, trekken de volle aandacht!  

 

Lukas 18, vers 1  Hij sprak een gelijkenis tot hen met het oog 
daarop, dat zij altijd moesten bidden en niet verslappen. 

En Lukas 6, vers 12  En het geschiedde in die dagen, dat Hij naar 
het gebergte ging om te bidden, en Hij bracht de nacht door in het 

gebed tot God. 

 
En Efeziërs 6, vers 18 en 19  En bidt daarbij met aanhoudend 

bidden en smeken bij elke gelegenheid in de Geest, daartoe 
wakende met alle volharding en smeking voor alle heiligen; ook 

voor mij, dat mij bij het openen van mijn mond het woord 

geschonken worde, om vrijmoedig het geheimenis van het 
evangelie bekend te maken. 

 

Voorwaar, het is een opdracht van God om voor Israël te 
bidden, maar het moet niet uw leven overnemen. 

Maar verhoog, wie het echt op de eerste plaats toekomt: Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus van Nazareth, die Zijn leven gaf aan 

het kruis en de straf, de zonde, droeg in liefde voor u! 



 
 

 

3847 
 
 

 

 
Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld 

gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een 

ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde.  

 

Voorwaar, vergeet uw relatie niet te onderhouden met 
Yeshua HaMashiach, de opgestane Heer. 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de engel des Heren, de 
bode engel Gods, en verdween. 

 

 
 

Kappen met die Show! 
 
Boodschap Gods: Waarschuwing Gods tegen Christelijke Showtime 

spektakels en een welvaartsevangelie. Bekeer u van uw Christelijke 
Showtime spektakels en een alles-is-liefde welvaartsevangelie! 

 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Op 29 april 2015 bracht een bode engel 
Gods woord voor woord de volgende boodschap over aan 

eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen, die altijd elk woord meteen 
opschrijft in de tegenwoordigheid van de engelen Gods. 

 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus.  

 
Voorwaar, wereldwijd denkt men dat men wel in de hemel 

komt, vanwege een Evangelische TV- en radio-uitzending, of 

maandblad of website.  
Voorwaar, ik ben de bode engel Gods en mijn naam is Alertabría.  
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Voorwaar, zelfs gebruikt met de naam Profeet Benjamin 
Cousijnsen in hun website, om zo meer bezoekers te 

ontvangen, of om er over te roddelen!  

Voorwaar, men misleidt zelfs velen in de kerk en verkondigt alleen 
maar wat men wil horen en zien, en maakt er wederom een 

welvaartsevangelie en een alles-is-liefde Showtime spektakel van! 
Voorwaar, als men Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, wil dienen, 

kan dat niet met een gebondenheid in uw wandel. Dat begrijpt u 

toch wel? 
Voorwaar, en u verschuilen achter uw TV en radio-uitzending, of 

Woord van God, heeft ook geen zin, en al brengt u een boodschap 
over profeet Benjamin Cousijnsen, en zingt u de sterren van de 

hemel voor God!  

 
Voorwaar, onderzoekt u eens.  

Wat is uw relatie met Yeshua HaMashiach, Jezus Christus? 
Hij spreekt vandaag tot u. Kadosh, heilig, heilig, heilig is uw 

Rabboeni, uw Heer Yeshua HaMashiach, Jezus Christus van 

Nazareth, de Koning der koningen! Voorwaar, waar deze boodschap 
om gaat, is dat men eerst zelf een voorbeeld moet zijn, door uw 

zonden af te leggen bij Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. 

 
1 Korinthiërs 3, vers 16 tot en met 20  Weet gij niet, dat gij 

Gods tempel zijt en dat de Geest Gods in u woont? Zo iemand Gods 
tempel schendt, God zal hem schenden. Want de tempel Gods, en 

dat zijt gij, is heilig! Laat niemand zichzelf misleiden! Indien iemand 

onder u meent wijs te zijn in deze tijd, hij worde dwaas, om wijs te 
worden. Want de wijsheid dezer wereld is dwaasheid voor God. 

Want er staat geschreven: Die de wijzen vangt in hun sluwheid; en 
elders: De Here weet, dat de overleggingen der wijzen vruchteloos 

zijn. 

  
Voorwaar, God kijkt overal dwars doorheen! 

Wees alstublieft echt, en stop ermee met u anders voor te doen, of 

anderen te bekeren, terwijl u zich eens zelf eerst moet bekeren!  
  

Galaten 6, vers 7  Dwaalt niet, God laat niet met Zich spotten. 
Want wat een mens zaait, zal hij ook oogsten. 
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En 2 Timotheüs 2, vers 5  En is iemand een kampvechter, dan 
ontvangt hij de krans alleen, als hij volgens de regels van de kamp 

heeft gestreden. 

 
Voorwaar, en spreek geen kwaad over profeet Benjamin 

Cousijnsen, want hij geeft u alles door, wat God hem 
opdraagt. 

Dus roddel niet en spreek geen kwaad, want roddelaars en 

kwaadsprekers, die komen Gods Koninkrijk helemaal 100% niet 
binnen! Laat u zuiveren in Yeshua HaMashiach, Jezus Christus’ 

naam. Wees blinkend en smetteloos en rein van wandel. En durf 
ook voor Gods ware eindtijdprofeet op te komen in uw kerk. 

Verbreek de toverij, en wees geen welvaartsprediker, maar werk 

voor Gods Koninkrijk in reinheid!  
 

Laat dit niet zo zijn, wat ik u nu zeg. 
 

2 Petrus 2, vers 19 en 20  Vrijheid spiegelen zij hun voor, hoewel 

zij zelf slaven des verderfs zijn; immers, door wie men 
overmeesterd is, diens slaaf is men. Want indien zij, aan de 

bezoedelingen der wereld ontvloden door de erkentenis van de Here 

en Heiland Jezus Christus, toch weer erin verstrikt raken en erdoor 
overmeesterd worden, dan is hun laatste toestand erger dan de 

eerste. 
 

En 1 Johannes 3, vers 9 en 10  Een ieder, die uit God geboren is, 

doet geen zonde; want het zaad Gods blijft in hem en hij kan niet 
zondigen, want hij is uit God geboren. Hieraan zijn de kinderen 

Gods en de kinderen des duivels kenbaar: een ieder, die de 
rechtvaardigheid niet doet, is niet uit God, evenmin als wie zijn 

broeder niet liefheeft. 

 
En Kolossenzen 2, vers 2 en 3  Opdat hun harten getroost en zij 

in de liefde verenigd worden tot alle rijkdom van een volledig 

inzicht, en zij het geheimenis Gods mogen kennen, Christus, in wie 
al de schatten der wijsheid en kennis verborgen zijn. 

 
En Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld 

gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een 
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ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde.  
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, de 
engel des Heren, en verdween. 

 

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 
 

Waar is Clowntje Anita nou? 
 
O, Oooh, waar is Clowntje Anita vandaag toch gebleven? Zou er 

wat gebeurd zijn soms? Inderdaad is er iets gebeurd, en de Here 

Jezus Christus zag alles wat er gebeurde met Anita, en stuurde 
vandaag snel Zijn bode engel met dit nieuwsberichtje. De bode 

engel Gods, Lovesadai, mocht dit nieuwsberichtje komen brengen 
bij profeet Benjamin Cousijnsen, die alle woorden meteen opschreef 

om het aan jullie, die kijken en luisteren, door te geven. Luister 

maar! Bezoek ook in de website: For-the-children 
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, lieve kinderen en beste ouders, mijn naam is Marta. Op 
donderdag 30 april 2015 bracht een engel van de Heer, een bode 

engel Gods, een hele bijzondere boodschap over, speciaal gericht 

aan de kinderen, die altijd kijken naar onder andere Clown Anita. 
 

Shalom! Ik begroet u allen in Yeshua HaMashiach, Jezus Christus’ 
naam. Voorwaar, mijn naam is Lovesadai en ben een bode engel 

Gods. 

 
Weten jullie het al? 

Clown Anita werd uitgelaten door de hond naar buiten. Meestal 

neemt jouw pappa of mamma de hond mee naar buiten. Maar bij 
een clown gaan de dingen soms net iets anders! Als clown Anita 

http://www.evangelicalendtimemachine.com/category/for-the-children/
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buiten is, is de wereld in gevaar. Maar gelukkig, Gods engelen en 
ik, Lovesadai, zouden geen bode engelen heten, als wij niet mogen 

helpen. Een postbode brengt vaak een brief voor je mamma of 

pappa. Maar wij engelen Gods brengen jullie bescherming namens 
de Koning der koningen, die van jullie houdt!  

 
Wie heeft jou altijd al beschermd, denk je? 

Nee, niet wij, maar Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, de Zoon 

van God! Wij werken voor de Koning der koningen. Aanbid en dank 
Hem alleen: Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Als je ons engelen 

gaat danken, en overal beeldjes en belletjes gaat ophangen, en een 
grote fan van ons bent, maak je Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus, heel verdrietig. Want wat Hij allemaal voor jou heeft 

gedaan, is dat Hij de straf wou van de mensen, om te laten zien dat 
Hij van je houdt! De mensen maken fouten, doen slechte dingen, 

en ze luisteren zó slecht. Als je de hele dag slecht luistert thuis, en 
je mamma of pappa zegt iedere keer: “Wees lief, gedraag je!” en je 

luistert toch niet, dan krijg jij vast straf. En zo is het ook met de 

mensen. Maar God wilde bijna een straf geven, maar stuurde Zijn 
eigen Zoon, die de mensen een kans gaf. Verder lees je in je 

kinderbijbel er wel meer over. 

 
Oei! Arme clown Anita! 

Willen jullie voor haar bidden? Ze loopt nu op krukken. Volgende 
week komt ze vast wel terug. Je mag vast wel even een beterschap 

mailtje sturen, of tekening, lieve kinderen. Wees een echte fan van 

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus! 
 

Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld 
gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een 

ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde.  

 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
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Gevallen engelen gebruikten hun virtuele 

transformer!  
 

Want er is niets verborgen, dat niet aan het licht zal komen. 
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Ik ben profeet Benjamin Cousijnsen. Op 
donderdag 30 april 2015 ontving ik de volgende boodschap van een 

bode engel Gods, die ik graag met u wil delen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Saranierac en 

ben uitgezonden in de naam van de Allerhoogste! 
 

Voorwaar, men wou met UFO’s de ruimte binnendringen in 
de ruimte, waar het Elohím schip zich bevindt! 

Voorwaar, de gevallen engelen gebruikten hun virtuele transformer, 

waarmee men niet waarneembaar zou zijn.  
 

Lukas 8, vers 16 tot en met 18  Niemand steekt een lamp aan 
en bedekt die met een vat of zet haar onder een bed, maar hij zet 

haar op een standaard, opdat wie binnentreden het licht mogen 

zien. Want er is niets verborgen, dat niet aan het licht zal komen, 
en niets geheim, dat niet zal bekend worden en aan het licht 

komen. Ziet dan toe, hoe gij hoort. Want wie heeft, hem zal 

gegeven worden, en wie niet heeft, ook wat hij meent te hebben, 
zal hem ontnomen worden. 

 
Voorwaar, kadosh, heilig is Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus! 

En de kracht en de macht en de heerlijkheid is zo groot, dat door 
de adem van God alle 666 UFO’s vernietigd zijn! Amen!  

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods. 
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MEI 2015 

 
Onderhoud je relatie en val niet terug in de 

wereld! 
 

Boodschap Gods: Er zijn Christenen die denken: ‘God mag mij 

zegenen en ik ontvang wel’, en zij gaan verder lekker ontspannen. 
Zij denken een soort superhero, superheld, Christen te zijn! 

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 1 mei 2015 bracht een bode engel 

Gods woord voor woord de volgende boodschap over aan 
eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. In tegenwoordigheid van de 

engelen Gods, schrijft Benjamin Cousijnsen dagelijks meteen alle 

woorden op, die hem worden doorgegeven namens de God van 
Abraham, Izaäk en Jakob. 
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Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Zemkia en ben 

een bode engel Gods.  

 
Voorwaar, op 24 februari 2013 bracht ik de boodschap:  

‘Marjolijn: een overgenomen Christen!’. Velen denken dat als je 
gedoopt bent en vervuld bent met de Heilige Geest, dat je niet kunt 

zondigen, en als het ware een soort een superhero Christen bent en 

dat God je wel leidt en beschermt, en dat je er verder niets voor 
hoeft te doen. Denkt u er misschien ook zo over? 

God mag u zegenen, en u ontvangt en gaat lekker ontspannen. 
Want u hebt u overgegeven toch, en bent immers een kind van 

God? Voorwaar, wacht eens even! Ik raad u aan om naar de 

boodschap te luisteren van 24 februari 2013, met de titel: 
‘Marjolijn: een overgenomen Christen!’ Voorwaar, deze boodschap 

zal u de ogen openen!  
 

Zo zijn er vele boodschappen Gods doorgegeven vanaf 2012, 

en over de future, die tot grote zegen zullen zijn voor uw 
relatie.  

Zap eens door de Evangelical Endtimemachine; het zal voor u tot 

grote zegen zijn! Het gaat er niet echt om, of u naar de 
boodschappen luistert van 2012 of 2015, enzovoorts. Het gaat om 

de boodschap, de heilige woorden Gods! Ook al is de Bijbel een 
zeer oud boek, u leest het onder andere vanwege de vele kostbare 

zegeningen. En zo is het ook met de boodschappen, die 

doorgegeven worden aan Gods dienstknecht en profeet Benjamin 
Cousijnsen, die alles opschrijft, woord voor woord, in opdracht van 

de Almachtige, om zo Gods heilige woorden, boodschappen, over te 
brengen.  

Voorwaar, vele Christelijke superhero’s op sokken zijn reeds 

gevlucht, omdat ze niet echte warrior strijders waren, en geen 
relatie aangingen en onderhielden met Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus. En ze kwamen weer terecht in de wereld. Als u voor 

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, kiest, gaat u er 100% voor, 
niet alleen in de kerk, maar overal, elke dag in uw leven. 

 
Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld 

gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een 
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ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde.  
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 
verdween. 

 

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! God zegene u 
 

 
 

In de Here beroeme zich mijn ziel! 
 
Boodschap Gods: Voorwaar, hoor de stem die tot u fluistert, Ik ben 

bij u! Laat deze boodschap u sterken en bemoedigen. 

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! De volgende boodschap is door een bode 

engel van God, in opdracht van de almachtige God, de God van 
Abraham, Izaäk en Jakob, woord voor woord overgeleverd op 1 mei 

2015, door een bode engel Gods aan eindtijdprofeet van de laatste 

dagen, Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Refilip en ben 

een bode engel Gods.  

 
Voorwaar, er wordt voor iedere ziel gestreden, ja zelfs voor 

u, Gods geliefden! 
U moet echt radicaal zijn in het einde der dagen, want kadosh, 

heilig is Adonai, El Elohím, Tz’va’ot. Heilig is de Heer, uw God! Wees 

dankbaar en prijs Hem! 
 

2 Korinthiërs 2, vers 8  Daarom spoor ik u aan te besluiten hem 

“of haar” liefde te betonen. 
En vers 11  Want zijn gedachten zijn ons niet onbekend. 
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Voorwaar, vecht niet tegen God met uw problemen, want 

dan verliest u! 

 
Genesis 32, vers 24 en 25  Zo bleef Jakob alleen achter. En een 

man worstelde met hem, totdat de dag aanbrak. Toen deze zag, 
dat hij hem niet overmocht, sloeg hij hem op zijn heupgewricht, 

zodat Jakobs heupgewricht ontwricht werd, terwijl hij met hem 

worstelde. 
 

2 Korinthiërs 2, vers 14 tot en met 16  Maar God zij gedankt, 
die ons te allen tijde in Christus doet zegevieren en de reuk van zijn 

kennis allerwegen door ons verspreidt, want wij zijn voor God een 

geur van Christus onder hen, die gered worden, en onder hen, die 
verloren gaan; voor dezen een doodslucht ten dode, voor genen 

een levensgeur ten leven. En wie is tot zulk een taak bekwaam? 
 

Voorwaar, hoor de stem, die tot u fluistert: 

Ik ben bij u! Laat satan geen voordeel behalen. 
 

Mattheüs 6, vers 22  De lamp van het lichaam is het oog. Indien 

dan uw oog zuiver is, zal geheel uw lichaam verlicht zijn. 
En vers 27  Wie van u kan door bezorgd te zijn één el aan zijn 

lengte toevoegen?   
 

Voorwaar, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, houdt van u. 

Huil maar gerust. 
 

1 Samuël 16, vers 7  Doch de Here zeide tot Samuël: Let niet op 
zijn voorkomen noch op zijn rijzige gestalte, want Ik heb hem 

verworpen. Het komt immers niet aan op wat de mens ziet; de 

mens toch ziet aan wat voor ogen is, maar de Here ziet het hart 
aan. 

 

En Jesaja 43, vers 4  Omdat gij kostbaar zijt in mijn ogen en 
hooggeschat en Ik u liefheb… tot zover. 

 
Psalm 8, vers 6  Toch hebt Gij hem bijna goddelijk gemaakt, en 

hem met heerlijkheid en luister gekroond. 
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Voorwaar, God kijkt niet naar de buitenkant, wie het ook is, 

maar kijkt wel naar de harten des mensen! 

 
Psalm 4, vers 7 tot en met 9  Velen zeggen: Wie zal ons het 

goede doen zien? Verhef over ons het licht uws aanschijns, o Here! 
Gij hebt meer vreugde in mijn hart gegeven dan toen hun koren en 

most overvloedig waren. In vrede kan ik mij te ruste begeven en 

aanstonds inslapen, want Gij alleen, o Here, doet mij veilig wonen. 
En Psalm 5, vers 12  Maar verheugen zullen zich allen die bij U 

schuilen, altoos zullen zij jubelen, daar Gij hen beschermt, en in U 
zullen juichen wie uw naam liefhebben. 

 

Voorwaar, laat deze boodschap u sterken en bemoedigen! 
 

Psalm 34, vers 3 tot en met 7  In de Here beroeme zich mijn 
ziel; laten de ootmoedigen het horen en zich verheugen. Maakt met 

mij de Here groot, en laat ons tezamen zijn naam verheffen. Ik 

zocht de Here en Hij antwoordde mij, Hij redde mij uit al mijn 
verschrikkingen. Zij schouwen naar Hem en stralen van vreugde, 

en hun aangezicht zal niet schaamrood worden. Deze ellendige hier 

riep en de Here hoorde, Hij verloste hem uit al zijn benauwdheden. 
En vers 16  De ogen des Heren zijn op de rechtvaardigen, en zijn 

oren tot hun hulpgeroep. 
 

En Spreuken 3, vers 5 en 6  Vertrouw op de Here met uw ganse 

hart en steun op uw eigen inzicht niet. Ken Hem in al uw wegen, 
dan zal Hij uw paden recht maken. 

 
En Efeziërs 6, vers 10  Voorts, weest krachtig in de Here en in de 

sterkte zijner macht. 

 
En tot slot Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de 

wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe.  

 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en 

verdween. 
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En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! De Here zegene u 

 

 

 
 

De functie van sommige bewoonde planeten! 
 
Boodschap Gods: Deze boodschap verwijst ook naar andere 

boodschappen, waarin de almachtige God, JHWH en Yeshua 

HaMasiach, Jezus Christus, openbaarde aan profeet Benjamin 
Cousijnsen, dat er leven is op andere planeten. In deze boodschap 

wordt verder hierover verteld en hoort u meer over de functie van 
deze bewoonde planeten! 

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 4 mei 2015 bracht een engel des 

Heren woord voor woord de volgende openbarende boodschap over 

aan profeet Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus.  
 

Voorwaar, er is leven op sommige planeten, die bewoond 
zijn, zowel door de engelen Gods. 

Voorwaar, op 17 januari 2013 vertelde profeet Benjamin Cousijnsen 

u er meer over in de boodschap, met de titel: ‘Boodschap Gods: 
Rondje hel in een luchtbel!’ Voorwaar, spits uw oren! Er is een 

planeet, die zich bevindt in het heelal voor zielen. Op 30 december 
2013 kwam profeet Benjamin Cousijnsen naar deze planeet voor 

zielen. De titel van deze boodschap heet: ‘Een laatste kansstad 

voor zielen!’ Voorwaar, mijn naam is Cefarimba en ben een bode 
engel Gods. 

 

Voorwaar, wie zijn geloof heeft gesteld op Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus, is in Hem verankerd! 
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Hebreeën 6, vers 19  Haar hebben wij als een anker der ziel, dat 

veilig en vast is, en dat reikt tot binnen het voorhangsel. 

 
Voorwaar, er wordt op de planeet der zielen een laatste kans 

gegeven, totdat de Here Zijn kinderen ophaalt! 
De overigen, die niet Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, willen 

aannemen, gaan alsnog naar de poel des vuurs. Ook is er een 

planeet, waar engelen zijn die verbannen zijn en God 
ongehoorzaam waren, die daar onder begeleiding ook een kans 

krijgen om terug te keren. Wanneer de Rapture zal plaatsvinden, 
zullen ze mogen terugkeren naar de hemel! 

 

Voorwaar, ik openbaar u dat er een paradijs is in het heelal: 
een hemels, romantisch paradijs, waar men mag verblijven als 

zielemaatjes. Voorwaar, voor sommige zielen staat al vast, dat ze 
regelrecht naar de hel gaan, als men op aarde als mens sterft, 

vanwege hun totale overname door satan! Men moet echt een 

relatie hebben met Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, om in de 
hemel te komen.  

 

1 Petrus 5, vers 4 tot en met 8  En wanneer de opperherder 
verschijnt, zult gij de onverwelkelijke krans der heerlijkheid 

verwerven. Evenzo gij, jongeren, onderwerpt u aan de oudsten. 
Omgordt u allen jegens elkander met nederigheid, want God 

wederstaat de hoogmoedigen, maar de nederigen geeft Hij genade. 

Vernedert u dan onder de machtige hand Gods, opdat Hij u verhoge 
te zijner tijd. Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt 

voor u. Wordt nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij, de duivel, 
gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden. 

 

En 1 Johannes 1, vers 6 tot en met 10  Indien wij zeggen, dat 
wij gemeenschap met Hem hebben en in de duisternis wandelen, 

dan liegen wij en doen de waarheid niet; maar indien wij in het licht 

wandelen, gelijk Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met 
elkander; en het bloed van Jezus, zijn Zoon, reinigt ons van alle 

zonde. Indien wij zeggen, dat wij geen zonde hebben, misleiden wij 
onszelf en de waarheid is in ons niet. Indien wij onze zonden 

belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te 
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vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Indien wij 
zeggen, dat wij niet gezondigd hebben, maken wij Hem tot een 

leugenaar en zijn woord is in ons niet. 

 
Voorwaar, wees zuiver in uw wandel en gedachten! 

 
Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld 

gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een 

ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde.  

 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
 

 
 

Er was eens een vreemdeling! 
 
Boodschap Gods: Heel lang geleden was er eens een vreemdeling 

onder de mensen. Hij was anders en werd niet begrepen. “Een 

vreemde vogel”, zou men nu zeggen!  
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 4 mei 2015 bracht een bode engel 
Gods woord voor woord de volgende boodschap Gods over aan 

profeet Benjamin Cousijnsen. 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Graéa en ben 

een bode engel Gods.  
 

Voorwaar, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, heeft u lief. 

Misschien zegt u: “Maar ik niet, en trouwens, ik wil niets over Hem, 
of godsdienst, horen!” Laat ik u dan een ander verhaal vertellen. 

 

Heel lang geleden was er eens een vreemdeling onder de 
mensen… 
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Hij was veracht en van mensen verlaten. Hij was anders, deze 
vreemdeling. “Een vreemde vogel”, zou men nu zeggen! Hij was 

mishandeld, vanwege de waarheid. En de overtredingen van de 

mensen nam Hij in liefde op zich. Hij kwam voor het zwakkere op; 
Hij was meer dan een vriend. Maar de mensen, Zijn volk, zagen 

Hem als een last, een plaag! Wie Hij was, werd niet begrepen, zelfs 
al deed Hij vele wonderen en nam Hij hun doodstraf op zich, en was 

Hij meer dan een profeet!  

Men bedacht een plan om Zijn leven te beëindigen onder zware 
mishandelingen, die ook nu weer toegepast worden in het einde der 

dagen. En de dank aan Hem was dat men Zijn graf bij de 
goddelozen gezet had. 

 

Hoe denkt u hierover, over dit verhaal? 
En als ik u nu zeg, dat deze vreemdeling Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus, heet? 
 

Jesaja 53, vers 3 tot en met 12  Hij was veracht en van mensen 

verlaten, een man van smarten en vertrouwd met ziekte, ja, als 
iemand, voor wie men het gelaat verbergt; hij was veracht en wij 

hebben hem niet geacht. Nochtans, onze ziekten heeft hij op zich 

genomen, en onze smarten gedragen; wij echter hielden hem voor 
een geplaagde, een door God geslagene en verdrukte. Maar om 

onze overtredingen werd hij doorboord, om onze ongerechtigheden 
verbrijzeld; de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem, en 

door zijn striemen is ons genezing geworden. Wij allen dwaalden als 

schapen, wij wendden ons ieder naar zijn eigen weg, maar de Here 
heeft ons aller ongerechtigheid op hem doen neerkomen. Hij werd 

mishandeld, maar hij liet zich verdrukken en deed zijn mond niet 
open; als een lam dat ter slachting geleid wordt, en als een schaap 

dat stom is voor zijn scheerders, zo deed hij zijn mond niet open. 

Hij is uit verdrukking en gericht weggenomen, en wie onder zijn 
tijdgenoten bedacht, dat hij is afgesneden uit het land der 

levenden? Om de overtreding van mijn volk is de plaag op hem 

geweest. En men stelde zijn graf bij de goddelozen; bij de rijke was 
hij in zijn dood, omdat hij geen onrecht gedaan heeft en geen 

bedrog in zijn mond is geweest. Maar het behaagde de Here hem te 
verbrijzelen. Hij maakte hem ziek. Wanneer hij zichzelf ten 

schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij nakomelingen zien en een 
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lang leven hebben en het voornemen des Heren zal door zijn hand 
voortgang hebben. Om zijn moeitevol lijden zal hij het zien tot 

verzadiging toe; door zijn kennis zal mijn knecht, de rechtvaardige, 

velen rechtvaardig maken, en hun ongerechtigheden zal hij dragen. 
Daarom zal Ik hem een deel geven onder velen en met machtigen 

zal hij de buit verdelen, omdat hij zijn leven heeft uitgegoten in de 
dood, en onder de overtreders werd geteld, terwijl hij toch veler 

zonden gedragen en voor de overtreders gebeden heeft. 

 
Voorwaar, belijd uw zonden, bekende en onbekende. 

En dank Hem, dat Hij opgestaan is van de dood, en dat Hij u verlost 
heeft met Zijn kostbaar Bloed, en het slavenjuk verbroken heeft! En 

zeg in uw gebed: “Vanaf nu laat ik me dopen als volwassene, en ga 

een vaste relatie aan met Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. 
Amen!” 

 
Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld 

gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een 

ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde.  
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 
verdween. 

 

 
 

Geen Bevrijdingsdag zonder Hem! 
 
Boodschap Gods: Voorwaar, bevrijdingsdag moet men zien als geen 

bevrijdingsdag zonder Yeshua HaMasiach, Jezus Christus, maar met 
Hem: Yeshua HaMasiach, Jezus Christus, die u vrijmaakte! Laat 

Yeshua HaMasiach, Jezus Christus, uw aandacht hebben en bouw 

aan uw relatie met Hem! 
 

 

Volledige weergave: 
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Hallo, van harte welkom! Op dinsdag 5 mei 2015 bracht een bode 
engel van God de volgende boodschap over aan profeet Benjamin 

Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Bimalek en 
ben een bode engel Gods.  

 

Voorwaar, 
 

Leviticus 19, vers 31  Gij zult u niet wenden tot de geesten van 
doden of tot waarzeggende geesten, gij zult hen niet zoeken, om u 

met hen te verontreinigen: Ik ben de Here, uw God. 

 
Voorwaar, kadosh, heilig is Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus! 
Voorwaar, men herdenkt van alles en verontreinigt zich.  

 

Romeinen 1, vers 21 en 22  Immers, hoewel zij God kenden, 
hebben zij Hem niet als God verheerlijkt of gedankt, maar hun 

overleggingen zijn op niets uitgelopen, en het is duister geworden 

in hun onverstandig hart. Bewerende wijs te zijn, zijn zij dwaas 
geworden. 

 
Voorwaar, bekeer u en herdenk wat Yeshua HaMashiach, 

Jezus Christus, voor u gedaan heeft aan het kruis:  

De Christus, de Koning der koningen, El Elohím, uw Rabboeni en 
opgestane Heer, Adonai, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus! Alleen 

Hij verdient de eer en is kadosh, heilig! 
 

Handelingen 5, vers 18 tot en met 20  En zij sloegen de handen 

aan de apostelen en zetten hen in het huis van bewaring. Maar een 
engel des Heren opende des nachts de deuren van de gevangenis 

en leidde hen naar buiten en zeide: Gaat heen, gaat in de tempel 

staan en spreekt tot het volk al deze woorden des levens. 
 

En Lukas 1, vers 37  Want geen woord, dat van God komt, zal 
krachteloos wezen.  
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En Markus 14, vers 46  En zij sloegen de handen aan Hem en 
grepen Hem. 

En Markus 15, vers 12 tot en met 14  Pilatus antwoordde en zeide 

wederom tot hen: Wat moet ik dan doen met Hem, die gij de 
Koning der Joden noemt? En zij schreeuwden wederom: Kruisig 

Hem! Pilatus zeide tot hen: Wat heeft Hij dan voor kwaad gedaan? 
Zij schreeuwden des te meer: Kruisig Hem! 

En vers 25 tot en met 27  Het was het derde uur, toen zij Hem 

kruisigden. En het opschrift, dat de beschuldiging tegen Hem 
vermeldde, luidde: De Koning der Joden. En met Hem kruisigden zij 

twee rovers, één aan zijn rechterzijde en één aan zijn linkerzijde. 
En vers 31 en 32  Evenzo spotten de overpriesters onder elkander 

samen met de schriftgeleerden, en zij zeiden: Anderen heeft Hij 

gered, Zichzelf kan Hij niet redden. Laat de Christus, de Koning van 
Israël, nu afkomen van het kruis, dat wij het zien en geloven. Ook 

die met Hem gekruisigd waren beschimpten Hem. 
 

En Psalm 92, vers 5 tot en met 7  Want Gij, Here, hebt mij 

verheugd door uw daden, over de werken uwer handen zal ik 
jubelen. Hoe groot zijn uw werken, o Here; zeer diep zijn uw 

gedachten. Een redeloos mens verstaat het niet, en een dwaas 

begrijpt dit niet. 
En Psalm 91, vers 14  Omdat hij Mij zeer bemint, zal Ik hem 

bevrijden; Ik zal hem beschutten, omdat hij mijn naam kent.  
 

Voorwaar,  

 
Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 

wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 
een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 

naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het 
licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever 

gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want 
een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het 

licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de 
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waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat 
zij in God verricht zijn. 

 

En Markus 16, vers 5 en 6  En toen zij in het graf gegaan waren, 
zagen zij een jongeling zitten aan de rechterzijde, bekleed met een 

wit gewaad, en ontsteltenis beving haar. Hij zeide tot haar: Weest 
niet ontsteld. Jezus zoekt gij, de Nazarener, de gekruisigde. Hij is 

opgewekt, Hij is hier niet; zie de plaats, waar zij Hem gelegd 

hadden. 
 

En Psalm 116, vers 8 en 9  Want Gij hebt mijn leven van de dood 
gered, mijn oog van tranen, mijn voet van aanstoot. Ik zal 

wandelen voor het aangezicht des Heren in de landen der levenden. 

 
En Spreuken 16, vers 20  Wie op het woord acht geeft, zal het 

goede vinden; ja, welzalig hij, die op de Here vertrouwt. 
 

Voorwaar! 

Bevrijdingsdag moet men zien als geen bevrijdingsdag zonder 
Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, maar met Hem, Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus, die u vrijmaakte. Amen! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
 

 
 

Zie op de Allerhoogste en put nieuwe kracht! 
 
Bemoedigende boodschap Gods: Hij peilt de afgrond en de harten 

van de mensen en doorziet hun heimelijke plannen. Want de 

Allerhoogste weet alles en kent de eeuwige tekenen. Hij verkondigt 
wat voorbij is en wat komen zal, en brengt de sporen aan het licht 

van wat verborgen is. Geen enkele gedachte ontgaat Hem en niet 
één woord is voor Hem verborgen!  Sirach 42, vers 18-20 

 

 
Volledige weergave: 
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Hallo, van harte welkom! Op 6 mei 2015 bracht een engel des 
Heren, een bode engel Gods, woord voor woord de volgende 

boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom, kind van de Allerhoogste! Ik begroet u in de wonderbare 

naam van Adonai, El Elohím, Tz’va’ot, uw Koning der koningen, de 
Heilige der heiligen, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, 

mijn naam is Lovesadai; ik ben de engel des Heren. 

 
Soms kun je het gevoel hebben dat niemand om jou geeft, of 

je voelt je leeg. 
 

Sirach 1, vers 3 en 4  De hoogte van de hemel, de breedte van de 

aarde, de oervloed en de wijsheid, wie kan ze meten? De wijsheid 
is vóór alles geschapen, inzicht en begrip bestonden al voor de tijd 

begon. 
 

Voorwaar, ook de liefde van Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus, wat Hij voor jou voelt, kan niemand meten! 
 

De Here troonde boven de zondvloed, ja, de Here troont als koning 

in eeuwigheid.  Psalm 29, vers 10 
 

En Sirach 2, vers 7 tot en met 9  Jij die ontzag voor de Heer 
hebt, zie uit naar zijn ontferming en wijk niet af, dan val je niet. Jij 

die ontzag hebt voor de Heer, vertrouw op hem, dan valt je loon je 

niet uit handen. Jij die ontzag hebt voor de Heer, hoop op het 
goede, op ontferming en eeuwige vreugde, want eeuwige vreugde 

is het loon dat hij je schenkt. 
 

En Psalm 31, vers 23  Terwijl ik in mijn angst dacht: ik ben 

verbannen uit uw oog – hebt Gij voorwaar mijn luide smekingen 
gehoord, toen ik tot U riep om hulp. 

 

En Sirach 3, vers 20  Groot is de kracht van de Heer, een 
bescheiden mens prijst hem. 

En Sirach 5, vers 10 tot en met 14  Wees standvastig in je denken, 
verdraai je woorden niet. Wees meteen bereid tot luisteren, maar 

neem de tijd voor je antwoord. Antwoord een ander alleen als je 
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iets verstandigs te zeggen hebt; heb je dat niet, houd dan je mond. 
Spreken kan zowel tot eer als schande leiden, een mens komt door 

zijn tong ten val. Verwerf je geen naam als roddelaar, leg voor 

jezelf geen hinderlaag met je tong. Een valsaard wordt immers te 
schande gemaakt, wie met dubbele tong spreekt treft een 

vernietigend oordeel. 
 

En Psalm 37, vers 30 tot en met 33  De mond van de 

rechtvaardige gewaagt van wijsheid, zijn tong spreekt het recht; de 
wet van zijn God is in zijn hart, zijn schreden wankelen niet. De 

goddeloze loert op de rechtvaardige en zoekt hem te doden; de 
Here geeft hem in zijn hand niet over, Hij laat niet toe, dat hij 

veroordeeld wordt, als hij voor het gericht komt. 

En Psalm 42, vers 9  Des daags zal de Here zijn goedertierenheid 
gebieden, en des nachts zal zijn lied bij mij zijn, een gebed tot de 

God mijns levens. 
 

En Sirach 18, vers 14  Hij ontfermt zich over wie zijn onderricht 

aanvaardt, over wie zijn voorschriften zonder aarzelen opvolgt. 
 

En Psalm 84, vers 12 en 13  Want de Here God is een zon en 

schild, de Here geeft genade en ere; het goede onthoudt Hij niet 
aan hen die onberispelijk wandelen. Here der heerscharen, welzalig 

de mens die op U vertrouwt. 
 

Voorwaar, kind van de Allerhoogste, heft uw ogen op naar 

uw Rabboeni, en put nieuwe kracht! 
 

Jesaja 40, vers 31  Maar wie de Here verwachten, putten nieuwe 
kracht; zij varen op met vleugelen als arenden; zij lopen, maar 

worden niet moede; zij wandelen, maar worden niet mat. 

 
En Sirach 42, vers 18 tot en met 20  Hij peilt de afgrond en de 

harten van de mensen en doorziet hun heimelijke plannen. Want de 

Allerhoogste weet alles en kent de eeuwige tekenen. Hij verkondigt 
wat voorbij is en wat komen zal en brengt de sporen aan het licht 

van wat verborgen is. Geen enkele gedachte ontgaat hem en niet 
één woord is voor hem verborgen. 
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En Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld 
gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een 

ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde.  
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 

verdween. 
 

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
 

 

 

Openbaring: Islam zal grote rol spelen in het 

dwingen van de chip! 
 
Onthullende boodschap van God: In vele landen is men Christenen 

aan het uitroeien; verraad wordt zelfs beloond! En Yeshua 

HaMasiach, Jezus Christus, onthult u de rol van de Islam in het 
dwingen van de chip! Alle boodschappen van de almachtige Here 

God worden, net als bij de oude profeten, via Gods engelen 
overgeleverd. Ook nu geschiedt dit weer dagelijks. Woord voor 

woord brengen zij Gods woorden over, terwijl Gods eenvoudige 

dienstknecht, profeet Benjamin Cousijnsen, alle woorden meteen 
opschrijft en in Gods opdracht doorgeeft aan de wereld. 

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, welkom! Op 6 mei 2015 bracht een engel des Heren, in 

opdracht van de almachtige God, de God van Abraham, Izaäk en 

Jakob, woord voor woord de volgende openbarende boodschap 
Gods over aan profeet Benjamin Cousijnsen, die elk woord in 

tegenwoordigheid van de bode engelen Gods dagelijks meteen 
opschrijft. 
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Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Merari en ben 

een bode engel Gods.  

 
Voorwaar, in Libië en Cuba en Nigeria en West- en Zuid-

Soedan en Syrië en India en Korea en China en Iran, en vele, 
vele landen, is men onschuldige Christenen aan het 

uitroeien! 

Als men aangeeft waar Christenen wonen, krijgt men zelfs een 
beloning. Zelfs de kinderen krijgen een beloning voor verraad. 

Voorwaar, wie niet Moslim is, of wordt, wordt vernietigd! Voorwaar, 
zelfs de internationale regeringsleiders, waaronder Obama, die niets 

met de klachten doen, lachen erom.  

 
Voorwaar, de aanslagen nemen toe! 

En het getal 666 is voor de Islam een zeer heilig getal, vooral voor 
Obama, die tevens Moslim is. Voorwaar,  

 

Openbaring 13, vers 4  En zij aanbaden de draak, omdat hij aan 
het beest de macht gegeven had, en zij aanbaden het beest, 

zeggende: Wie is aan het beest gelijk? en: Wie kan er oorlog tegen 

voeren?  
En vers 7 en 8  En hem werd gegeven om tegen de heiligen oorlog 

te voeren en hen te overwinnen; en hem werd macht gegeven over 
elke stam en natie en taal en volk. En allen, die op de aarde wonen, 

zullen het beest aanbidden, ieder, wiens naam niet geschreven is in 

het boek des levens van het Lam, dat geslacht is, sedert de 
grondlegging der wereld. 

 
Voorwaar, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, onthult u, 

dat de Islam een grote rol zal spelen in het dwingen van de 

chip, wat Obama nu al doet! 
 

Efeziërs 6, vers 10 tot en met 13  Voorts, weest krachtig in de 

Here en in de sterkte zijner macht. Doet de wapenrusting Gods 
aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels; 

want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen 
de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer 

duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Neemt 
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daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in 
de boze dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te 

houden.  

 
En Daniël 12, vers 10  Velen zullen zich laten reinigen en zuiveren 

en louteren, maar de goddelozen zullen goddeloos handelen; en 
geen der goddelozen zal het verstaan, maar de verstandigen zullen 

het verstaan. 

 
En Jakobus 4, vers 7 tot en met 10  Onderwerpt u dus aan God, 

maar biedt weerstand aan de duivel, en hij zal van u vlieden. 
Nadert tot God, en Hij zal tot u naderen. Reinigt uw handen, 

zondaars, en zuivert uw harten, gij, die innerlijk verdeeld zijt. 

Beseft uw ellende, treurt en weent; uw gelach moet veranderen in 
treurigheid, en uw vreugde in neerslachtigheid. Vernedert u voor de 

Here, en Hij zal u verhogen.  
 

En 1 Petrus 1, vers 9 tot en met 10  Daar gij het einddoel des 

geloofs bereikt, dat is de zaligheid der zielen. Naar deze zaligheid 
hebben gezocht en gevorst de profeten, die van de voor u 

bestemde genade geprofeteerd hebben. 

En 1 Petrus 5, vers 4  En wanneer de opperherder verschijnt, zult 
gij de onverwelkelijke krans der heerlijkheid verwerven. 

En vers 7 tot en met 8  Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij 
zorgt voor u. Wordt nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij, de 

duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal 

verslinden. 
 

En Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld 
gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een 

ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde.  

En Johannes 14, vers 6  Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de 
waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij.  

 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 

verdween. 
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En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 

 
 

Op de eerste plaats Jezus Christus, dan uw 

partner en dan pas de kerk! 
 

Boodschap Gods: Geloof, hoop en liefde, en samen een goede 
relatie hebben met Yeshua HaMasiach, Jezus Christus, en samen 

tijd maken om onder andere dingen uit te praten, zijn goede 

kenmerken! 
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 7 mei 2015 bracht een bode engel van 
God woord voor woord de volgende boodschap over aan 

eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen.  

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, ik ben de bode engel Gods 
en mijn naam is Lovesadai.  

 

Jakobus 3, vers 13 en 14  Wie is wijs en verstandig onder u? Hij 
tone uit zijn goede wandel zijn werken met wijze zachtmoedigheid. 

Indien gij echter bittere naijver en zelfzucht in uw hart hebt, 

beroemt u dan niet en liegt niet tegen de waarheid. 
 

Hebreeën 10, vers 22  Laten wij toetreden met een waarachtig 
hart, in volle verzekerdheid des geloofs, met een hart, dat door 

besprenging gezuiverd is van besef van kwaad, en met een 

lichaam, dat gewassen is met zuiver water. 
 

1 Korinthiërs 15, vers 44  Er wordt een natuurlijk lichaam 
gezaaid, en een geestelijk lichaam opgewekt. Is er een natuurlijk 

lichaam, dan bestaat er ook een geestelijk lichaam. 

1 Korinthiërs 3, vers 16  Weet gij niet, dat gij Gods tempel zijt en 
dat de Geest Gods in u woont? 



 
 

 

3872 
 
 

 

1 Korinthiërs 7, vers 3  De man kome jegens de vrouw zijn 
echtelijke verplichtingen na en evenzo de vrouw jegens haar man.  

 

Voorwaar, tot de ongehuwden en samenwonende 
ongehuwden zeg ik u het volgende: 

 
1 Korinthiërs 7, vers 9 en 10  Indien zij zich echter niet kunnen 

beheersen, laten zij dan trouwen. Want het is beter te trouwen dan 

van begeerte te branden. Doch hun, die getrouwd zijn, beveel ik 
niet, maar de Here, dat een vrouw haar man niet mag verlaten.  

1 Korinthiërs 7, vers 11  Is dit tóch gebeurd, dan moet zij 
ongehuwd blijven of zich met haar man verzoenen – en een man 

moet zijn vrouw niet verstoten. 

 
Voorwaar! 

Gods ware eindtijdprofeet, Benjamin Cousijnsen, heeft het gezag 
gekregen van de God van Abraham, Izaäk en Jakob, om een 

huwelijk te ontbinden tegenover God, als daar een reden voor, 

zoals geestelijk en/of lichamelijk geweld en/of seksueel geweld 
en/of mishandeling, stalking, enzovoorts. 

 

Lees voor uzelf 1 Korinthiërs 13 in uw Bijbel. 
 

Voorwaar, 
Geloof, hoop en liefde, en samen een goede relatie hebben met 

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, en samen tijd maken, om 

onder andere dingen uit te praten, zijn goede kenmerken. 
 

2 Korinthiërs 2, vers 8  Daarom spoor ik u aan te besluiten hem 
liefde te betonen. 

 

Kolossenzen 3, vers 2  Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet 
die op de aarde zijn. 

 

Stelt Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, op de eerste 
plaats, dan uw partner en dan pas de kerk! 
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Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, 
dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die 

in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.  

 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 
 

 

De wereldwijde evangelisatieactie van de 
huiskringen! 
 

Boodschap Gods: Op 24 april werd er reeds bekendgemaakt, dat 
alle huiskringen wereldwijd op 28 augustus 2015 zullen gaan 

evangeliseren! Meer hierover in deze boodschap. 

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Ik ben profeet Benjamin Cousijnsen. Op 

donderdag 7 mei 2015 kreeg ik de volgende boodschap van een 
bode engel Gods, die ik graag met u wil delen. 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Manusia en 

ben een bode engel Gods.  

 
Voorwaar, op 28 augustus 2015 gaan alle huiskringen 

wereldwijd evangeliseren in hun stad of woonplaats. 

Men krijgt een doos met uitdeelkaartjes. Meer informatie hierover 
kunt u krijgen door te mailen. Voorwaar, ook u kunt hierover 

luisteren in de boodschap van 24 april 2015, met de titel: ‘Aan de 
huiskringen en de werkers van de laatste dagen’. Voorwaar, als u 

ook wilt helpen met evangeliseren, of de Evangelical 

Endtimemachine wilt steunen, via gebed of op een andere manier, 
dan mag dit ook. 

 
Voorwaar, geliefden des Heren, 
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Hebreeën 10, vers 19  Daar wij dan, broeders “en zusters”, volle 
vrijmoedigheid bezitten om in te gaan in het heiligdom door het 

bloed van Jezus. 

 
Markus 16, vers 15  En Hij zeide tot hen: Gaat heen in de gehele 

wereld, verkondigt het evangelie aan de ganse schepping.  
 

En Lukas 1, vers 14  En blijdschap en vreugde zal uw deel zijn en 

velen zullen zich over zijn geboorte verblijden.  
 

Romeinen 1, vers 15 en 16  Vandaar mijn bereidheid om ook u 
te Rome het evangelie te brengen. Want ik schaam mij het 

evangelie niet; want het is een kracht Gods tot behoud voor een 

ieder die gelooft, eerst voor de Jood, maar ook voor de Griek. 
 

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
 

 

 

En Mijn naam is Yeshua HaMasiach, Isa de 

Messias, Jezus Christus! 
 
Boodschap Gods: Alleen in Hem is de volle waarheid! En buiten 

Hem, Jezus Christus, zijn vele dwaalwegen die velen doen 

ondergaan! Yeshua HaMasiach betekent Jezus de Messias in het 
Hebreeuws/Aramees, en Isa de Messias, dat ook Jezus Christus 

betekent in het Arabisch. 

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 8 mei 2015 bracht een engel des 

Heren, een bode engel van God, woord voor woord de volgende 
boodschap Gods over, in opdracht van JHWH, de God van Abraham, 

Izaäk en Jakob, aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin 
Cousijnsen. 

 

Shalom, Israël! Ruacha, Yeshu, Shalom! 
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Ik begroet u in de naam boven alle koningen, en boven Israël en 
alle landen. Zijn krachtige en wonderbare, almachtige naam is 

Yeshua HaMashiach, de levende opgestane Heer, ook Isa genoemd, 

Jezus Christus de Messias, de Koning der koningen! Voorwaar, mijn 
naam is Kirannes en ben een bode engel Gods.  

 
Voorwaar, alleen in Hem is de waarheid, de volle waarheid. 

En buiten Hem zijn vele dwaalwegen, die velen doen ten 

ondergaan. Alleen Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, Isa, de Zoon 
van God, is kadosh, heilig! 

 
Johannes 14, vers 6  Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de 

waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij. 

En vers 14 en 15  Indien gij Mij iets vraagt in mijn naam, Ik zal het 
doen. Wanneer gij Mij liefhebt, zult gij mijn geboden bewaren. 

En Johannes 15, vers 16  Niet gij hebt Mij, maar Ik heb u 
uitgekozen en u aangewezen, opdat gij zoudt heengaan en vrucht 

dragen en uw vrucht zou blijven, opdat de Vader u alles geve, wat 

gij Hem bidt in mijn naam.  
 

En Mijn naam is Yeshua HaMashiach, Isa de Messias, Jezus 

Christus van Nazareth, de enige Weg, die voor velen tot 
vloek op de lippen is! 

Men volgt niet de waarheid, maar de leugen, door te ontkennen dat 
Ik de Koning der koningen ben! 

 

Johannes 12, vers 48  Wie Mij verwerpt en mijn woorden niet 
aanneemt, heeft een, die hem oordeelt: het woord, dat Ik heb 

gesproken, dat zal hem oordelen ten jongsten dage. 
En Johannes 10, vers 26 tot en met 30  Maar gij gelooft niet, omdat 

gij niet tot mijn schapen behoort. Mijn schapen horen naar mijn 

stem en Ik ken ze en zij volgen Mij, en Ik geef hun eeuwig leven en 
zij zullen voorzeker niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand 

zal ze uit mijn hand roven. Wat mijn Vader Mij gegeven heeft, gaat 

alles te boven en niemand kan iets roven uit de hand mijns Vaders. 
Ik en de Vader zijn één. 

En Johannes 8, vers 12  Wederom dan sprak Jezus tot hen en 
zeide: Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de 

duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben. 
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En Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 
wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 

naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het 

licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever 
gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want 

een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het 
licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de 

waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat 

zij in God verricht zijn. 
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
 

 

 

Gij kunt mij verwachten namens de almachtige 

God vanwege uw afgoden!  
 
Profetische boodschap Gods: Had ik u niet gewaarschuwd op 28 

april 2015? Ook de Filipijnen zijn gewaarschuwd, en ik bracht in het 

noord-oosten een grote schade. En ook Japan zal een 
verassingsbezoek ontvangen! 

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! De volgende profetische openbaring, 

vervulde boodschap van God, werd op 11 mei 2015 door de engel 

des Heren woord voor woord overgebracht aan eindtijdprofeet van 
de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus.  
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Voorwaar, kadosh, heilig is Yeshua HaMashiach, Jezus 
Christus, en Hij duldt geen afgoderij! 

 

Exodus 23, vers 24  Gij zult u niet nederbuigen voor hun goden 
noch hen dienen en gij zult niet doen naar hun werken, maar gij 

zult ze volkomen vernielen en hun gewijde stenen zult gij geheel 
verbrijzelen. 

 

Voorwaar, op 28 april 2015 waarschuwde profeet Benjamin 
Cousijnsen u met de boodschap:  

‘De Genadetijd voor vele geprofeteerde landen is nu voorbij!’ Mijn 
naam is Donder; word wakker daar! Ik ben de bode engel Gods! Gij 

kan wel uw land wederom opbouwen van de giften en goede 

doelen, wereldwijd, maar gij zet uw afgoden zo weer rechtop, en 
herstelt uw afgoden, dankzij de giften. Gij bouwt op, en ik, Donder, 

breek uw land zo weer af! Want alleen kadosh, heilig is de Koning 
der koningen, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus! Leer van uw 

fouten en open uw ogen. Bekeer u!  

 
Had ik niet op 28 april 2015 uw land gewaarschuwd, zoals 

Indonesië, China, India, Mexico, Spanje, Brazilië en overige 

landen? 
Voorwaar, ook de Filippijnen is gewaarschuwd, en ik bracht in het 

noord-oosten een grote schade toe. En ook Japan zal een 
verrassingsbezoek ontvangen! Voorwaar, 

 

Johannes 3, vers 7 en 8  Verwonder u niet, dat Ik u gezegd heb: 
Gijlieden moet wederom geboren worden. De wind blaast, 

waarheen hij wil, en gij hoort zijn geluid, maar gij weet niet, 
vanwaar hij komt of waar hij heengaat. Tot zover. 

 

Zo kunt gij mij verwachten namens de almachtige God, 
vanwege uw afgoden! 

Voorwaar, help geen land, waar men hun afgoden wederom opricht 

van uw gift. Help daar niet aan mee! 
 

Leviticus 18, vers 24 en 25  Verontreinigt u niet door dit alles, 
want door dit alles hebben zich verontreinigd de volken die Ik voor 

u uit wegdrijf. Het land toch werd verontreinigd en Ik vergold 
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daaraan zijn ongerechtigheid, zodat het land zijn inwoners 
uitspuwde. 

En vers 27 tot en met 30  Want al deze gruwelen deden de lieden 

van het land, die vóór u waren, zodat het land onrein werd – opdat 
het land u niet uitspuwe, wanneer gij het verontreinigt, zoals het 

uitgespuwd heeft het volk, dat vóór u was. Want ieder die iets van 
al deze gruwelen doet, – degenen, die ze doen, zullen uit het 

midden van hun volk uitgeroeid worden. Zo zult gij het voorschrift 

dat Ik u geef, in acht nemen, zodat gij de gruwelijke inzettingen 
niet doet, die vóór u gedaan werden, opdat gij u daardoor niet 

verontreinigt. Ik ben de Here, uw God. 
En Leviticus 19, vers 4  Gij zult u niet tot de afgoden wenden en u 

geen gegoten beelden maken: Ik ben de Here, uw God.  

 
Voorwaar, bekeer u en neem deze boodschap in acht! 

Voorwaar, sommige landen zullen ebola-vrij zijn, vanwege dat men 
ging bidden en vasten. Toch zal men zich nu moeten bekeren en 

moeten vasthouden aan de volle waarheid: Yeshua HaMashiach, 

Jezus Christus! 
 

Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld 

gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een 
ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde.  

 
Wie niet geleerd hebben van hun afgoderij worden zo weer 

gestraft door Gods hand! 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de engel des Heren, 

Donder, en verdween. 

 
 
Vrees niet als Hij u beproeft! 
 
Boodschap Gods: Voorwaar, uw Kapitein is Yeshua HaMasiach, 

Jezus Christus. Hij wil dat uw vruchten rijpen! Vrees niet als Hij u 

beproeft in uw wandel en tienden, of evangeliseren!  



 
 

 

3879 
 
 

 

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 11 mei 2015 bracht een bode engel 

Gods de volgende boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin 
Cousijnsen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus.  

 
Voorwaar, ik zeg u, Zuiver en heilig zult gij moeten zijn. 

Hij moet er vanuit kunnen gaan dat gij betrouwbaar zijt. Voorwaar, 

 
Sirach 7, vers 29 tot en met 31  Heb met heel je hart ontzag 

voor de Heer, heb respect voor zijn priesters. Heb je maker lief met 
al je kracht, laat zijn dienaren niet in de steek. Heb ontzag voor de 

Heer en eer de priester, geef hem zijn deel, zoals je is opgedragen: 

de vruchten van de nieuwe oogst, het hersteloffer, de 
achterbouten, het heiligingsoffer en de heffing van de heilige 

gaven. 

 
Voorwaar, wees niet karig, want Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus, geeft u het zevenvoudig terug. 
Voorwaar, zo spreekt Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, tot u: 

 

Jesaja 65, vers 8  Zo zegt de Here: Zoals men, wanneer er nog 
sap in een druiventros gevonden wordt, zegt: Verderf hem niet, 

want er ligt een zegen in – zo zal Ik doen ter wille van mijn 
knechten, dat Ik niet alles verderve. 

 

Voorwaar, laat de sap van Christus in u zijn! 
 

1 Korinthiërs 13, vers 6 tot en met 7  Zij is niet blijde over 

ongerechtigheid, maar zij is blijde met de waarheid. Alles bedekt 
zij, alles gelooft zij, alles hoopt zij, alles verdraagt zij. 

 
Voorwaar, laat uw druiven groeien en niet vernietigen. 

En verzet u niet tegen uw beloften, maar hou u eraan! 
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1 Korinthiërs 13, vers 2  Al ware het, dat ik profetische gaven 

had, en alle geheimenissen en alles, wat te weten is, wist, en al het 

geloof had, zodat ik bergen verzette, maar ik had de liefde niet, ik 
ware niets. 

En vers 10  Doch, als het volmaakte komt, zal het onvolkomene 
afgedaan hebben. 

Voorwaar, laten uw vruchten toenemen, niet afnemen! 

Voorwaar,  
 

1 Korinthiërs 15, vers 46  Doch het geestelijke komt niet eerst, 
maar het natuurlijke, en daarna het geestelijke. 

 

Voorwaar, mijn naam is Lovesadai en ben een bode engel Gods. 
 

Voorwaar, uw Kapitein is Yeshua HaMashiach, Jezus 
Christus. 

Hij wil dat uw vruchten rijpen. Vrees niet als Hij u beproeft in uw 

wandel en tienden, of evangeliseren.  
 

1 Korinthiërs 15, vers 43 en 44  Er wordt gezaaid in oneer, en 

opgewekt in heerlijkheid; er wordt gezaaid in zwakheid, en 
opgewekt in kracht. Er wordt een natuurlijk lichaam gezaaid, en 

een geestelijk lichaam opgewekt. Is er een natuurlijk lichaam, dan 
bestaat er ook een geestelijk lichaam.  

 

Voorwaar, Hij wil uw natuurlijke aard veranderen, zowel uw 
denken, om uw vruchten te kunnen laten groeien. 

Soms kan u denken: ‘Dit of dat doe ik niet!’ als een opstandig kind. 
Maar als u trouw bent, kan Hij Zijn beloften waarmaken en u 

vormen tot een geestelijk lichaam.  

 
Galaten 3, vers 14  Zo is de zegen van Abraham tot de heidenen 

gekomen in Jezus Christus, opdat wij de belofte des Geestes 

ontvangen zouden door het geloof. 
En Galaten 5, vers 18  Indien gij u echter door de Geest laat leiden, 

dan zijt gij niet onder de wet. 
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En vers 22  Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, 
vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, 

zachtmoedigheid, zelfbeheersing. 

 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en 

verdween. 
 

SHALOM 

 
 

 

Meer over soulmates! 
 

Boodschap Gods: Voorwaar, mijn naam is Lovesadai en ben een 
engel des Heren. Ieder die niet één is en in een soort negatieve 

energie zit, zoals woede, irritatie, wantrouwen en kritiek, mag er 

vanuit gaan dat dit niet uw soulmate, zielmaatje, is. 
 

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 12 mei 2015 bracht een engel des 

Heren, een bode engel van God, woord voor woord de volgende 

boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus.  

 

Voorwaar,  
 

Klaagliederen 1, vers 2  Bitter weent zij des nachts, tranen 
vloeien langs haar wangen. Tot zover. 

 

Voorwaar, voordat jij geboren werd, wist de God van 
Abraham, Izaäk en Jakob al wie jouw zielmaatje echt was. 

Velen denken dat ze met een zielmaatje getrouwd zijn. Ook zouden 

ze het niet op prijs stellen om opeens een dergelijke relatie aan te 
gaan met een zielmaatje in de hemel, die op deze plek der 
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ontmoeting 100% hun zielmaatje blijkt te zijn! In het aardse leven 
zijn je familie en goede vrienden aardse soulmates. Ook is het zo, 

dat als men wel een aards zielmaatje heeft, men ook telkens als 

een soort magneet naar elkaar wordt toegetrokken.  
 

Er zijn tweeling overeenkomsten; deze kenmerken zijn: 
Zelfde ideeën hebben en het goed kunnen praten met elkaar. Ook 

voelt men zich niet ongemakkelijk, en rekent men het kwade niet 

toe en is men niet afgunstig.  
 

1 Korinthiërs 13, vers 10 tot en met 13  Doch, als het 
volmaakte komt, zal het onvolkomene afgedaan hebben. Toen ik 

een kind was, sprak ik als een kind, voelde ik als een kind, 

overlegde ik als een kind. Nu ik een man ben geworden, heb ik 
afgelegd wat kinderlijk was. Want nu zien wij nog door een spiegel, 

in raadselen, doch straks van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik 
onvolkomen, maar dan zal ik ten volle kennen, zoals ik zelf gekend 

ben. Zo blijven dan: Geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de 

meeste van deze is de liefde. 
 

Voorwaar, aanstaande vrijdag komt er een vervolg op deze 

boodschap. 
Voorwaar, mijn naam is Lovesadai en ben een engel des Heren. 

Ieder die niet één is en in een soort negatieve energie zit, zoals 
woede, irritatie, wantrouwen en kritiek, mag ervan uitgaan dat dit 

niet uw soulmate is. Men mag dankbaar zijn voor de uitkomst. 

Want hoe dan ook, God brengt u het ware zielmaatje, die 100% 
van beide zijden matcht! Hij is een God van liefde. En of het op 

aarde is, of in de hemel, God weet wat het allerbeste is voor u! 
Sommige soulmates zien uit naar hun geliefde op aarde. Voorwaar, 

God is liefde! 

Kolossenzen 2, vers 2 tot en met 3  Opdat hun harten getroost 
en zij in de liefde verenigd worden tot alle rijkdom van een volledig 

inzicht, en zij het geheimenis Gods mogen kennen, Christus, in wie 

al de schatten der wijsheid en kennis verborgen zijn. 
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 
verdween. 
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Schrijf maar op en onderzoekt u eens! 
 
Boodschap Gods: Pak eens een schrijfblaadje en een pen en schrijf 

op, sprak de engel Gods! 

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 12 mei 2015 bracht een engel des 

Heren, een bode engel Gods, namens de almachtige God, de God 
van Abraham, Izaäk en Jakob, woord voor woord de volgende 

boodschap over aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin 
Cousijnsen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus.  

 
Voorwaar, heb uw naaste lief als uzelf! 

Deze inspirerende woorden en leefregels zijn bij velen bekend. 

Voorwaar, ik ben de engel des Heren en mijn naam is Bickasy, en 
wil u het volgende vragen. 

 

Pak eens een schrijfblaadje en een pen. 
Soms, of vaak, realiseert men zich niet, hoe ongelooflijk men 

verkeerd denkt. Laten wij eens even beginnen om te luisteren. 
 

Leviticus 19, vers 18  Gij zult niet wraakzuchtig en haatdragend 

zijn tegenover de kinderen van uw volk, maar uw naaste liefhebben 
als uzelf: Ik ben de Here. 

 
Voorwaar, schrijf op: wraakzuchtig en haatdragend. 

 

Filippenzen 2, vers 1 tot en met 5  Indien er dan enig beroep op 
u gedaan mag worden in Christus, indien er enige bemoediging is 

der liefde, indien er enige gemeenschap is des geestes, indien er 

enige ontferming en barmhartigheid is, maakt dan mijn blijdschap 
volkomen door eensgezind te zijn, één in liefdebetoon, één van ziel, 
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één in streven, zonder zelfzucht of ijdel eerbejag; doch in 
ootmoedigheid achte de een de ander uitnemender dan zichzelf; en 

ieder lette niet slechts op zijn eigen belang, maar ieder lette ook op 

dat van anderen. Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in 
Christus Jezus was. 

 
Wat springt er voor u naar voren? 

Schrijf dit eens op. Ieder lette niet slechts op zijn eigen belang. 

Onderzoekt u eens verder… Sommigen denken alleen maar aan 
zichzelf, of hun eigenbelang. Zelfs in de kerken komt dit voor, 

onder het motto: Heb uw naaste lief als uzelf. 
 

Galaten 5, vers 22  Maar de vrucht van de Geest is liefde, 

blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, 
trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.  

 
“Ja, ja, dit lees ik zo vaak!” zeggen velen. 

Een moment, dan laat ik, de engel des Heren, alle engelen juichen, 

omdat u dit zo vaak leest. Maar woorden Gods hebben kracht! En 
zijn deze vruchten zichtbaar in uw leven? 

Schrijf maar naar waarheid op: Ik heb de negen vruchten van de 

geest in mij. 
Is het zo dat er nog dingen zijn, waaraan u nog moet werken? 

Zeg dan niet meer: “Dit lees ik zo vaak!” Maar doe er iets mee, als 
God u dit laat zien en horen, zoals nu! Wees ook niet kinderachtig, 

of kleinzerig.  

 
1 Korinthiërs 10, vers 10  En mort niet, zoals sommigen van hen 

deden, en zij kwamen om door de verderfengel. 
En vers 24  Niemand zoeke het zijne, maar wat des anderen is. 

 

En 1 Thessalonicenzen 5, vers 11  Vermaant daarom elkander 
en bouwt elkander op, gelijk gij dit ook doet. 

 

En Mattheüs 7, vers 12  Alles nu wat gij wilt, dat u de mensen 
doen, doet gij hun ook aldus: want dit is de wet en de profeten. 

 
En Romeinen 2, vers 1  Daarom zijt gij, o mens, wie gij ook zijt, 

niet te verontschuldigen, wanneer gij oordeelt. Want waarin gij een 
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ander oordeelt, veroordeelt gij uzelf; want gij, die oordeelt, bedrijft 
dezelfde dingen. 

 

En Jesaja 1, vers 17  Leert goed te doen, tracht naar recht, houdt 
de geweldenaar in toom, doet recht aan de wees, verdedigt de 

rechtszaak der weduwe. 
 

Galaten 6, vers 10  Laten wij dus, daar wij de gelegenheid 

hebben, doen wat goed is voor allen, maar inzonderheid voor onze 
geloofsgenoten. 

 
Voorwaar, wederom zeg ik u: Heb uw naaste lief. 

Maar dat betekent niet dat u een slaaf bent van de kerk! Sommigen 

werken zich kapot voor hun kerk, of voor een of andere 
Evangelische instelling, omdat men Christen is. Laat u niet 

misbruiken door wat opgelegd wordt. En doe alles zonder dwang uit 
uzelf; dat komt van God! 

 

1 Korinthiërs 13, vers 4 tot en met 7  De liefde is lankmoedig, 
de liefde is goedertieren, zij is niet afgunstig, de liefde praalt niet, 

zij is niet opgeblazen, zij kwetst niemands gevoel, zij zoekt zichzelf 

niet, zij wordt niet verbitterd, zij rekent het kwade niet toe. Zij is 
niet blijde over ongerechtigheid, maar zij is blijde met de waarheid. 

Alles bedekt zij, alles gelooft zij, alles hoopt zij, alles verdraagt zij. 
 

Schrijf op, waar uw zwaktes in zitten en waaraan u moet 

werken. 
En kijk elke dag naar uw memo, en breng het bij de Heer. En dank 

Hem voor elke overwinning! 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 

verdween. 

 
 

 

Niet iedereen begrijpt jouw weg! 
 

Boodschap Gods: Wees sterk, wat er ook gebeurt! Verwacht niet 

dat iedereen je levenswandel begrijpt en Gods keuzes begrijpt. De 
Heer spreekt ook over Zijn gezalfden, de twee getuigen, de twee 
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olijfbomen, die voor de Heer der wereld staan! Verder, de Heer, 
Adonai, El Elohím, Tz’va’ot, de Here uw God, geeft ook aan, dat Hij 

zelf de Uitgever is van Zijn woord en wetten, en alle rechten 

behoudt om de Bijbel, zowel de wetten, aan te passen! 
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Op 13 mei 2015 bracht een engel des 
Heren, een bode engel Gods, woord voor woord, in opdracht van de 

almachtige God, JHWH, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, deze 
boodschap Gods over aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, 

Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus.  
 

Voorwaar, geliefden des Heren, 

 
Mattheüs 18, vers 20  Want waar twee of drie vergaderd zijn in 

mijn naam, daar ben Ik in hun midden. 

 
Zo spreekt uw Rabboeni tot u: Vrees niet! 

 
Johannes 18, vers 6, 7 en 8  Toen Hij dan tot hen zeide: Ik ben 

het, deinsden zij terug en vielen ter aarde. “Yeshua HaMashiach, 

Jezus Christus, de Nazoreeër, liet even merken waartoe Hij 
in staat is als de Zoon van God!” Wederom dan stelde Hij hun de 

vraag: Wie zoekt gij? En zij zeiden: Jezus, de Nazoreeër. Jezus 
antwoordde: Ik zeide u, dat Ik het ben. Tot zover. 

 

Voorwaar, kadosh, kadosh, kadosh, heilig, heilig, heilig is 
Adonai, El Elohím, Tz’va’ot! 

Heilig is de Heer, uw God! Voorwaar, mijn naam is Chamira en ben 

een bode engel Gods. Voorwaar, geliefden des Heren, verwacht niet 
dat iedereen je levenswandel begrijpt en Gods keuzes begrijpt, 

vooral als ze nooit jouw weg hebben moeten gaan. Voorwaar, kom 
eens dichterbij, geliefden des Heren. Wat de hele wereld ook zou 

kunnen denken en zeggen, wees sterk, wat er ook gebeurt! Draai je 
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nooit om en kijk vooruit. Ja, kijk vooruit! En denk aan al het mooie 
wat Hij jou gaf, wat niemand zal kunnen begrijpen. 

 

Romeinen 11, vers 33  O diepte van rijkdom, van wijsheid en van 
kennis Gods, hoe ondoorgrondelijk zijn zijn beschikkingen en hoe 

onnaspeurlijk zijn wegen! 
 

Voorwaar, wie is de Uitgever van uw Bijbel en behoudt alle 

rechten? 
De Schrijver! De God van Abraham, Izaäk en Jakob heeft alle 

rechten om de Bijbel aan te passen, zowel de wetten. Een mens 
echter, die Gods woorden afneemt, zal de hemel, de heilige stad, 

niet zien, en zal met Gods plagen gestraft worden, omdat alles wat 

beschreven is, geheiligd is! Voorwaar, kan God Zijn eigen woorden 
of regels veranderen, en woorden zeggen via Zijn ware geliefde 

profeet van de laatste dagen, die tegen uw Bijbel en denken en 
structuur ingaan?  

Het antwoord is: Ja, vanwege dat God zelf spreekt en de Schrijver 

en Uitgever is! God spreekt veel verder dan tot en met Openbaring 
22, en openbaart nog veel meer via Zijn profeet Benjamin 

Cousijnsen, één van de twee getuigen, die nu al door sommigen 

wordt gehaat. 
 

Zacharia 4, vers 1 tot en met 6  De engel die met mij sprak, 
kwam terug en wekte mij zoals men iemand uit de slaap wekt. Hij 

zeide tot mij: Wat ziet gij? Daarop antwoordde ik: Ik zie daar een 

kandelaar, geheel van goud, met een oliehouder aan zijn top; hij 
heeft zeven lampen, en telkens zeven toevoerbuizen voor de 

lampen erbovenop; en twee olijfbomen steken boven hem uit, de 
ene rechts en de andere links van de oliehouder. Ik hernam en 

vroeg de engel die met mij sprak: Wat betekent dit, mijn heer? 

Toen gaf de engel die met mij sprak, mij ten antwoord: Weet gij 
niet, wat dit betekent? Ik zeide: Neen, mijn heer. Hij antwoordde 

mij: Dit is het woord des Heren tot Zerubbabel: niet door kracht 

noch geweld, maar door mijn Geest! zegt de Here der heerscharen. 
En vers 11 tot en met 14  Ik nam het woord en vroeg hem: Wat 

betekenen deze twee olijfbomen rechts en links van de kandelaar? 
Andermaal nam ik het woord en vroeg hem: Wat betekenen de 

twee olijftakken, die door twee gouden buizen het goud van zich 
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doen uitvloeien? En hij zeide tot mij: Weet gij niet, wat zij 
betekenen? Ik antwoordde: Neen, mijn heer. Toen zeide hij: Zij zijn 

de twee gezalfden die vóór de Here der ganse aarde staan. 

 
Voorwaar, vanwege de haat worden de Geschriften, 

Openbaring 11, vers 9 en 10, vervuld: 
En uit de volken en stammen en talen en natiën zijn er, die hun lijk 

zien, drie en een halve dag, en zij laten niet toe, dat hun lijken in 

een graf worden bijgezet. En zij, die op de aarde wonen, zijn blijde 
en verheugd over hen en zullen elkander geschenken zenden, 

omdat deze twee profeten hen, die op de aarde wonen, gepijnigd 
hadden. 

 

Voorwaar, zelfs vele kerken, waar men niet achter Gods 
ware eindtijdprofeet stond, zullen blijde zijn en verheugd en 

elkaar geschenken geven. 
Maar o wee hen, want hun deel is de poel, die brandt van vuur en 

zwavel, de poel des vuurs! 

 
Openbaring 19, vers 21  En de overigen werden gedood met het 

zwaard, dat kwam uit de mond van Hem, die op het paard zat; en 

al de vogels werden verzadigd van hun vlees. 
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en 
verdween. 

 

 
 

Leer van uw fouten want Donder slaat hard toe! 

 
Mededelende, waarschuwende boodschap Gods: Voorwaar, 

vanwege de onverwachtse bezoeken, die Donder aan het uitvoeren 
is, ben ik naar profeet Benjamin Cousijnsen  gezonden! 

 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, welkom! Op 13 mei 2015 bracht een engel des Heren, in 
opdracht van de almachtige God, JHWH, de God van Abraham, 
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Izaäk en Jakob, woord voor woord de volgende waarschuwende 
boodschap Gods over aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, 

Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Refilip en ben 
een bode engel Gods. 

Voorwaar, wegens de onverwachtse verrassingsbezoeken, 

die Donder aan het uitvoeren is, ben ik naar profeet 
Benjamin Cousijnsen gezonden! 

Voorwaar,  
 

Psalm 29, vers 4  De stem des Heren is vol kracht, de stem des 

Heren is vol glorie. 
En Psalm 31, vers 24  Hebt de Here lief, al zijn gunstgenoten; de 

Here bewaart de getrouwen, maar ruimschoots vergeldt Hij de 
trotsen. 

En Psalm 32, vers 8  Ik leer en onderwijs u aangaande de weg die 

gij gaan moet; Ik raad u; mijn oog is op u. 
En Psalm 33, vers 13 tot en met 15  De Here schouwt uit de hemel, 

Hij slaat alle mensenkinderen gade; uit zijn woonplaats ziet Hij naar 

alle bewoners der aarde, Hij, die hun aller harten vormt, die al hun 
werken doorgrondt. 

En Psalm 34, vers 7 en 8  Deze ellendige hier riep en de Here 
hoorde, Hij verloste hem uit al zijn benauwdheden. De Engel des 

Heren legert Zich rondom wie Hem vrezen, en redt hen. 

En Psalm 36, vers 2  De zonde spreekt tot de goddeloze diep in zijn 
hart; – geen vrees voor God staat hem voor ogen. 

En Psalm 37, vers 27  Wijk van het kwade en doe het goede, dan 
zult gij voor altoos wonen. 

En vers 35 en 36  Ik zag een goddeloze, een geweldenaar, die zich 

uitbreidde als een weelderige woekerplant; toen iemand 
voorbijging, zie, hij was niet meer, ik zocht hem, maar hij was niet 

te vinden. 

En Psalm 47, vers 3  Want de Here, de Allerhoogste, is geducht, 
een groot Koning over de ganse aarde. 

 
Voorwaar, bekeer u, voordat het te laat is! 
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Sirach 41, vers 4 tot en met 10  Het is het vonnis van de Heer 
over alles wat leeft, waarom zou je verwerpen wat de Allerhoogste 

welgevallig is? Of je nu tien, twintig of duizend jaar geleefd hebt, in 

het dodenrijk kun je niet klagen over de duur van je leven. De 
kinderen van zondaars zijn afschuwelijk, ze verkeren onder 

goddelozen. De erfenis van kinderen van zondaars gaat verloren, 
op hun nageslacht rust blijvende schande. Kinderen veroordelen 

een goddeloze vader, want om hem worden ze belasterd. Wee 

jullie, goddeloze mannen, die de wet van de Allerhoogste hebben 
verlaten: als jullie kinderen krijgen worden ze vernietigd, jullie 

werden vervloekt bij je geboorte, jullie worden vervloekt bij je 
dood. Alles wat uit de aarde komt, keert naar de aarde terug, zo 

gaan de goddelozen van vervloeking naar vernietiging. 

 
Voorwaar, veracht de profetieën niet van Gods ware 

eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen, maar wees wijs en 
verstandig! 

Leer van uw fouten, want Donder slaat hard toe! 

 
Johannes 3, vers 33  Wie zijn getuigenis aanvaardt, heeft 

bezegeld, dat God waarachtig is. 

En vers 36  Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven; doch wie 
aan de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de 

toorn Gods blijft op hem. 
En Johannes 3, vers 16 tot en met 18  Want alzo lief heeft God de 

wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 

naam van de eniggeboren Zoon van God.  
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 

verdween. 
 

 
 

Niets is onmogelijk voor wie gelooft! 
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Boodschap Gods: Voorwaar, geef alle eer aan JHWH, Yeshua 

HaMasiach, Jezus Christus, en trek uit, vol van geloof en kracht! 

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Ik ben profeet Benjamin Cousijnsen. Op 

donderdag 14 mei 2015 ontving ik de volgende boodschap van een 
bode engel Gods, die ik graag met u wil delen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van JHWH, El Elohím, 

Adonai, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus van Nazareth.  

 
Voorwaar, en de stem ging uit van de troon Gods, zeggende: 

Kadosh, kadosh, kadosh, heilig, heilig, heilig is de Koning der 
koningen. Loof Hem, want groot is de Here! Sla acht op Zijn kracht, 

bij wie gij schuilt. Wees moedig! Voorwaar, mijn naam is Cobali en 

ben een bode engel Gods.  
 

Hef uw ogen op en dank Hem vanuit uw hart! 

En zeg: “Mijn ziel is aan u verkleefd, aan mijn Koning, Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. Ik weet dat Gij mij helpt en dat ik de 

beloning in ontvangst mag nemen”. 
Voorwaar, geef alle eer aan JHWH, Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus, en trek uit als een held, vol van geloof en kracht. En 

vertrouw, en laat de satan terugdeinzen; vertrap hem! En zing uw 
overwinningslied. Groot is de Here! Hij zal u de sleutels geven om 

de deuren te openen, om uw hart te verzachten in dit leven, omdat 
Hij de wensen van uw hart kent.  

 

Niets is onmogelijk voor wie gelooft! 
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 
 

Wat is Hemelvaart? 
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Boodschap Gods: Hemelvaart gaat niet om eropuit te gaan met de 

fiets en gezellig bij elkaar te komen. Dit is geen Hemelvaart. Maar 

het gaat om wat Yeshua HaMasiach, Jezus Christus, voor u deed 
aan het kruis! 

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 14 mei 2015 bracht bode engel van 

God woord voor woord de volgende boodschap over aan 
eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen.  

 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Gracia en ben 

een bode engel Gods. 
 

Handelingen 1, vers 9 tot en met 11  En nadat Hij dit gesproken 

had, werd Hij opgenomen, terwijl zij het zagen, en een wolk onttrok 
Hem aan hun ogen. En toen zij naar de hemel staarden, terwijl Hij 

henenvoer, zie, twee mannen in witte klederen stonden bij hen, die 

ook zeiden: Galileese mannen, wat staat gij daar en ziet op naar de 
hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is naar de hemel, zal op 

dezelfde wijze wederkomen, als gij Hem ten hemel hebt zien varen. 
 

Voorwaar, dit is Hemelvaart! 

En tevens het bewijs, dat Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, 
opgestaan is van de dood. Hij verscheen vele malen na Zijn sterven 

en opstanding. 
 

Johannes 20, vers 21 en 22  Jezus dan zeide nogmaals tot hen: 

Vrede zij u! Gelijk de Vader Mij gezonden heeft, zend Ik ook u. En 
na dit gezegd te hebben, blies Hij op hen en zeide tot hen: 

Ontvangt de heilige Geest. 

 
Voorwaar, het gaat niet om eropuit te gaan met de fiets en 

gezellig bij elkaar te komen. 
Dit is geen Hemelvaart. Maar het gaat om, wat Yeshua HaMashiach, 

Jezus Christus, voor u deed aan het kruis, ja, ook voor u! 
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Johannes 12, vers 37  En hoewel Hij zovele tekenen voor hun 

ogen gedaan had, geloofden zij niet in Hem. 

Voorwaar! 
Men gelooft nog eerder de misleiding en leugens van de paashaas, 

en zoals de kerst, enzovoorts, dan de volle waarheid, die alleen te 
vinden is in Yeshua HaMashiach, Jezus Christus! 

 

Johannes 14, vers 6  Jezus zeide tot hem “en ook tot haar”: Ik 
ben de weg en de waarheid en het leven. Tot zover. 

En vers 15  Wanneer gij Mij liefhebt, zult gij mijn geboden bewaren. 
Lees voor: Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft 

God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 

opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig 
leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, 

opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 

naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het 
licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever 

gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want 

een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het 
licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de 

waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat 
zij in God verricht zijn. 

En tot slot vers 33  Wie zijn getuigenis aanvaardt, heeft bezegeld, 

dat God waarachtig is. 
 

Voorwaar, luister ook naar de boodschap: 
‘Feest zonder het gebruik van heidense rituelen!’ van 1 oktober 

2014. 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 
verdween. 

 

 
 

Bedrieglijke zielmaatjes 
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Boodschap Gods: Voorwaar, zo zijn er in de wereld ook bedrieglijke 
zielmaatjes, en ze geloven hun eigen gedachten ook nog. Maar wie 

Christus heeft leren kennen, kan evengoed weten, als men niet één 

is in Christus, dat men elkaars zielmaatje niet is! 
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Op 15 mei 2015 bracht een bode engel 
van God woord voor woord de volgende boodschap over aan 

eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Kirjata en ben 
een bode engel Gods. 

 
Voorwaar, kadosh, heilig is Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus. 

Voorwaar, prijs Adonai, JHWH, El Elohím! 
 

1 Petrus 2, vers 9  Gij echter zijt een uitverkoren geslacht, een 

koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk Gode ten 
eigendom, om de grote daden te verkondigen van Hem, die u uit de 

duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. 
 

Voorwaar, de wegen des Heren zijn ondoorgrondelijk! 

Als kind zegt men wel eens als meisje: “Pappa, als ik groot ben, 
trouw ik met jou!” of als jongen: “Mamma, als ik groot ben, trouw 

ik met jou, en mag jij bij mij wonen in het kasteel”. Voorwaar, en 
nu gij dus uitverkoren zijt in Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, 

bleek dat, wat u wou als kind, niet is uitgekomen. Maar goed ook! 

Zo zijn er velen, ook onder de Christenen, die zoals de kinderen 
denken, dat ze de ware partner, hun zielmaatje, ontmoet hebben 

vanwege de buitenkant.  

 
Voorwaar, zo zijn er in de wereld ook bedrieglijke 

zielmaatjes. 
En ze geloven hun eigen gedachten ook nog, ondanks hun vleselijke 

begeertes! De wereld richt zich op het vlees. Maar wie Christus 
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heeft leren kennen, kan evengoed weten, dat als men samen niet 
één is in Christus, al denkt men, ‘We kunnen goed praten, of 

denken hetzelfde over de dingen’, men elkaars zielmaatje niet is! 

Nu zeggen velen: “Maar we zijn toch door de Heer bij elkaar 
gebracht?” En bij sommigen is dit ook wel het geval. 

 
Galaten 5, vers 18  Indien gij u echter door de Geest laat leiden, 

dan zijt gij niet onder de wet. 

En vers 25  Indien wij door de Geest leven, laten wij ook door de 
Geest het spoor houden. 

 
Voorwaar, sommigen horen desondanks niet bij elkaar. 

Toch zal alles zo zijn naar Gods wil! Als u met de Here wandelt, zult 

u de waarheid verstaan, en Hij zal u in uw relatie laten zien wat 
echt is! 

 
Efeziërs 6, vers 10  Voorts, weest krachtig in de Here en in de 

sterkte zijner macht.  

 
En Filippenzen 2, vers 12 en 13  Daarom, mijn geliefden, gelijk 

gij te allen tijde gehoorzaam zijt geweest, blijft, niet alleen zoals in 

mijn tegenwoordigheid, maar nu des te meer bij mijn afwezigheid, 
uw behoudenis bewerken met vreze en beven, want God is het, die 

om zijn welbehagen zowel het willen als het werken in u werkt.  
En vers 18  Verblijdt gij u evenzo en verblijdt u met mij.  

 

Sommigen zullen hun ware zielmaatje pas in de hemel 
ontvangen. 

Zelfs al was men elders gehuwd! Toch kan uw ware zielmaatje zich 
op een andere plaats bevinden, waarvan gij niet weet.  

 

Filippenzen 3, vers 4 tot en met 7  Ofschoon ik voor mij wel 
reden zou hebben om ook op vlees vertrouwen te stellen. Indien 

een ander meent op vlees te kunnen vertrouwen, ik nog meer: 

besneden ten achtsten dage, uit het volk Israël, van de stam 
Benjamin, een Hebreeër uit de Hebreeën, naar de wet een 

Farizeeër, naar mijn ijver een vervolger van de gemeente, naar de 
gerechtigheid der wet onberispelijk. Maar alles wat mij winst was, 

heb ik om Christus’ wil schade geacht.  
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En Efeziërs 2, vers 10  Want zijn maaksel zijn wij, in Christus 

Jezus geschapen om goede werken te doen, die God tevoren bereid 

heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. 
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en 
verdween. 

 

 
 

God kijkt ook naar u, naar uw hart; u bent 

kostbaar in Zijn ogen!  
 

Bemoedigende boodschap Gods. Herkent u dat? Plotseling wordt uw 

aandacht getrokken naar die ene mooie bloem, of spreekt God tot u 
via deze boodschap, of via Zijn woord, of door wat u ziet of hoort, 

en wordt u zich bewust van Gods eindeloze grote liefde. God kijkt 
ook naar u; u bent ook Zijn schepping. En Hij kijkt naar uw hart. U 

bent zeer kostbaar in Zijn ogen, en Hij heeft u lief! 

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 15 mei 2015 bracht een bode engel 

van God woord voor woord de volgende boodschap Gods over aan 
eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Simmua en 

ben een bode engel Gods. 
 

Voorwaar, deel deze boodschap met anderen! 

 
1 Kronieken 29, vers 17 en 18  Ik weet, mijn God, dat Gij het 

hart toetst en een welbehagen hebt in oprechtheid – ik heb in 
oprechtheid mijns harten U dit alles vrijwillig gegeven; nu heb ik 

met vreugde gezien, hoe ook uw volk dat zich hier bevindt, U 

vrijwillig gaven bracht. Here, God van onze vaderen Abraham, 
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Izaäk en Israël, houd deze gezindheid in het hart van uw volk voor 
altijd in stand, en richt hun hart op U. 

 

Voorwaar, ook uw hart wordt getoetst! 
 

Psalm 25, vers 4  Here, maak mij uw wegen bekend, leer mij uw 
paden. 

En vers 7  Gedenk niet de zonden van mijn jeugd, noch mijn 

overtredingen, gedenk mijner naar uw goedertierenheid, om uwer 
goedheid wil, Here. 

En vers 21  Vroomheid en oprechtheid mogen mij behoeden, want 
U verwacht ik. 

En Psalm 26, vers 2  Toets mij, Here, en beproef mij, keur mijn 

nieren en mijn hart. 
 

En Tobit 3, vers 1 tot en met 6  Overmand door verdriet barstte 
ik in tranen uit, en snikkend bad ik: ‘Heer, u bent rechtvaardig, 

alles wat u doet is rechtvaardig. Al uw daden getuigen van uw 

barmhartigheid en trouw. U bent rechter van de wereld. Vergeet 
mij toch niet en vestig uw blik op mij, Heer, en straf mij niet voor 

mijn zonden en mijn onbezonnen daden, noch voor die van mijn 

voorouders. Ze hebben tegen u gezondigd en uw geboden niet in 
acht genomen. Daarom hebt u ons prijsgegeven aan plundering, 

ballingschap en dood, en worden we bespot, belasterd en beledigd 
door alle volken waaronder we zijn verstrooid. Ja, uw oordeel over 

mij is rechtvaardig, want ik heb gezondigd. We hebben uw geboden 

niet in acht genomen en zijn u niet trouw gebleven. Doe daarom 
met mij wat u wilt, gebied toch dat mijn levensadem wordt 

teruggenomen. Dan word ik tenminste verlost van dit aardse 
bestaan en verga ik tot stof. Ik kan maar beter sterven dan dat ik 

nog langer moet leven, want de leugenachtige verwijten die ik heb 

moeten aanhoren, hebben me diep gegriefd. Ach Heer, gebied toch 
dat ik van deze ellende word bevrijd en laat me naar mijn eeuwige 

rustplaats gaan. Wend uw blik niet van me af, Heer, want het is 

beter dat ik sterf dan dat ik in ellende moet leven en me vals moet 
laten beschuldigen’. 
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Voorwaar, God spreekt tot u via deze boodschap, maar kan 
evenwel spreken door gewone alledaagse dingen heen, zoals 

bijvoorbeeld:  

Radio, TV, of door dingen heen die je leest. Ook in combinatie met 
je gedachten kan de Almachtige tot u spreken, door wat u ziet. 

Denk bijvoorbeeld aan een prachtige bloem, die plotseling uw 
aandacht trekt, waardoor u zich bewust wordt van Gods schepping 

en grootheid, wat God zo mooi gemaakt heeft, Zijn kunstwerk! 

Voorwaar, en de wereld ziet niet wat God ziet. U bent een mens 
van vlees en bloed, dus Gods schepping. En u bent ook prachtig, 

een mooie diamant en zeer kostbaar in Zijn ogen! God kijkt naar 
uw hart en heeft u lief. Heeft u een Bijbel? 

In Psalmen en Spreuken vindt u vele bemoedigingen, waarmee Hij 

ook tot uw hart wil spreken! 
 

Johannes 3, vers 16, 17 en 18  Want alzo lief heeft God de 
wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 
naam van de eniggeboren Zoon van God.  

 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en 

verdween. 

 
 

 

Het Midden-Oosten zal opstaan en ten strijde 
gaan! 
 

Profetische, openbarende boodschap Gods, overgeleverd aan 
eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. De kenmerken van Hosea 4 

staan nu op de voorgrond en erger nog... de Islam zal zijn macht 
grijpen. De Islam wil één godsdienst waar iedereen samenkomt! 

 

 
Volledige weergave: 
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Hallo, van harte welkom! Op 18 mei 2015 bracht een bode engel 

Gods, in opdracht van de almachtige God, JHWH, de God van 

Abraham, Izaäk en Jakob, woord voor woord de volgende 
boodschap Gods over aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, 

Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Cariciam en 
ben een bode engel Gods. 

 
Voorwaar,  

 

Hosea 4, vers 1 tot en met 3  Hoort het woord des Heren, gij 
Israëlieten, want de Here heeft een rechtsgeding met de bewoners 

van het land, omdat er geen trouw, geen liefde en geen kennis 
Gods is in het land. Vloeken, liegen, moorden, stelen en 

echtbreken! Men pleegt geweld, bloedbad volgt op bloedbad. 

Daarom treurt het land, en al wat erin woont verkwijnt, zowel het 
gedierte des velds als het gevogelte des hemels; ja, zelfs de vissen 

der zee komen om. 

En vers 8  Van de zonde van mijn volk eten zij, en op zijn 
ongerechtigheid zetten zij hun zinnen. 

 
Voorwaar, de totale overname is in volle gang, zoals 

voorzegd is door profeet Benjamin Cousijnsen. 

De kenmerken van Hosea 4 staan nu op de voorgrond, en erger 
nog! Men raadpleegt dominees en waarzeggers en allerlei anderen. 

Vele dominees staan achter de kansel en verloochenen Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus, en verwerpen hun roeping, en staan 

daar alleen voor hun vak en inkomsten!  

 
De bewoners gaan tegen al Gods geboden in. 

En God spreekt, maar men is doof en gaat verloren, omdat men 

eigenwijs is! Vele overstromingen en aardbevingen zullen 
plaatsvinden, vanwege ongehoorzaamheid en liefdeloosheid naar 

God toe.  
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Daniël 7, vers 12  Ook aan de overige dieren werd de 
heerschappij ontnomen, en hun werd een levensduur gegeven tot 

tijd en wijle. 

 
Voorwaar, de Islam zal zijn macht nog meer grijpen! 

 
Daniël 7, vers 23  Hij sprak aldus: Dat vierde dier is het vierde 

koninkrijk, dat op aarde zal zijn, dat verschillen zal van alle andere 

koninkrijken, en dat de gehele aarde zal verslinden en haar zal 
vertreden en vermorzelen. 

En vers 25  Hij zal woorden spreken tegen de Allerhoogste, en de 
heiligen des Allerhoogsten te gronde richten; hij zal er op uit zijn 

tijden en wet te veranderen, en zij zullen in zijn macht gegeven 

worden voor een tijd en tijden en een halve tijd. 
 

Voorwaar, kadosh, heilig is Adonai, uw Rabboeni, Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. 

Voorwaar,  

 
Ezechiël 38, vers 9 en vers 10 en vers 11  Dan zult gij 

optrekken als een opkomend onweer; gij zult zijn als een wolk die 

de aarde bedekt, gij met al uw krijgsbenden, en vele volken met u. 
Zo zegt de Here Here: Te dien dage zullen er plannen in uw hart 

opkomen; gij zult een boze aanslag beramen, – gij zult zeggen: ik 
zal optrekken tegen een land van dorpen, een overval plegen op 

vreedzame lieden, die in gerustheid wonen, allen zonder muur, 

grendels of poorten. 
 

Voorwaar, het Midden-Oosten zal opstaan en ten strijde 
gaan! 

De Islam wil één godsdienst waar iedereen samenkomt.  

 
Openbaring 3, vers 7 tot en met vers 13 vanaf Dit zegt de 

Heilige: Dit zegt de Heilige, de Waarachtige, die de sleutel Davids 

heeft, die opent en niemand zal sluiten, en Hij sluit en niemand 
opent. Ik weet uw werken: zie, Ik heb een geopende deur voor uw 

aangezicht gegeven, die niemand kan sluiten; want gij hebt kleine 
kracht, maar gij hebt mijn woord bewaard en mijn naam niet 

verloochend. Zie, Ik geef sommigen uit de synagoge des satans, 
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van hen, die zeggen, dat zij Joden zijn en het niet zijn, maar liegen; 
zie, Ik zal maken, dat zij zullen komen en zich nederwerpen voor 

uw voeten, en erkennen, dat Ik u heb liefgehad. Omdat gij het 

bevel bewaard hebt om Mij te blijven verwachten, zal ook Ik u 
bewaren voor de ure der verzoeking, die over de gehele wereld 

komen zal, om te verzoeken hen, die op de aarde wonen. Ik kom 
spoedig; houd vast wat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme. 

Wie overwint, hem zal Ik maken tot een zuil in de tempel mijns 

Gods en hij zal niet meer daaruit gaan; en Ik zal op hem schrijven 
de naam mijns Gods en de naam van de stad mijns Gods, het 

nieuwe Jeruzalem, dat uit de hemel nederdaalt van mijn God, en 
mijn nieuwe naam. Wie een oor heeft, die hore, wat de Geest tot de 

gemeenten zegt. 

 
Voorwaar, geliefden des Heren, kadosh, kadosh, kadosh is 

de Here Yeshua HaMashiach, Jezus Christus! 
Wie tot het einde overwint, zal mogen zitten op de troon, gelijk 

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, overwonnen heeft.  

 
Mattheüs 7, vers 14  Want eng is de poort, en smal de weg, die 

ten leven leidt, en weinigen zijn er, die hem vinden. 

 
En Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God 

de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 
opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig 

leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, 

opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 
naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het 

licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever 

gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want 
een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het 

licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de 

waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat 
zij in God verricht zijn. 

 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 

verdween. 
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En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen 

 

 
 

Voel je blij en fijn bij Mij! 
 
Boodschap Gods: Ik wil je vragen of je een date met Mij wil. Ik ben 

Yeshua HaMasiach, Isa, Jezus Christus! 
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! De Here Jezus Christus, Yeshua 
HaMashiach zelf, bracht op 18 mei 2015 Zijn woord over aan 

eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom, Mijn geliefde!  

Ik ben het, uw Rabboeni. Ik wil je vragen of je een date met Mij 
wil. Ik ben de Almachtige en Mijn naam is Yeshua HaMashiach, 

Jezus Christus.  

 
Voorwaar, hoe is het met jou? Wat is voor jou de beste date? 

Voor Mij is dat, dat wij open zijn naar elkaar, en naar elkaar 

luisteren. Je bent Mijn alles, en ik wil je niet kwijt en wil bij je 
blijven! Ben je nog vrij? 

Voorwaar, voel je blij en fijn bij Mij. Gaf Ik niet Mijn leven in liefde 
aan het kruis voor jou, en droeg jouw overtredingen? Heeft iemand 

zoiets voor jou ooit weleens gedaan? 

Alles deed Ik uit liefde voor jou. Wat zou jij uit liefde doen voor Mij? 
Neem even de tijd om te luisteren. Zo hebben wij de perfecte date 

samen! Voorwaar, Ik zal altijd erop wijzen, dat een goede relatie, 
een goed contact, voor de beste bescherming en date zorgt. 

 

Klaagliederen 3, vers 25 en 26  Goed is de Here voor wie Hem 
verwachten, voor de ziel die Hem zoekt; goed is het, in stilheid te 

wachten op het heil des Heren. 
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En Psalm 77, vers 12 en 13  Ik zal de daden des Heren 
gedenken, ja, ik wil gedenken uw wonderen van ouds, van al uw 

werken gewagen en uw daden overdenken. 

 
Voorwaar, Ik heb je uitgekozen, zodat je niet alleen bent. 

Ik wil er altijd zijn, en je mag altijd steunen op Mij, Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. Wat zou jij uit liefde voor Mij doen? 

Voorwaar, en heb je verdriet of pijn, en kun je het niet meer aan? 

Toch moet je verdergaan. En Ik ken jouw verdriet. Ik laat jou niet 
alleen, al lijkt het dat niemand het ziet! 

 
Mattheüs 11, vers 28 tot en met 30  Komt tot Mij, allen, die 

vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven; neemt mijn juk op u 

en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en 
gij zult rust vinden voor uw zielen; want mijn juk is zacht en mijn 

last is licht. 
 

En Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld 

gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een 
ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde.  

 
Voorwaar, Mijn geliefde, een betere date bestaat niet. 

Ik ga nu, laat Mijn liefde met u zijn. Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak 

de Here Jezus Christus, Yeshua HaMashiach, en verdween. 
 

 
 

Iedere ziel krijgt wat juist is in Gods ogen! 
 
Boodschap Gods: In tegenwoordigheid van de engel des Heren, 

schrijft Benjamin Cousijnsen in deze boodschap op, wat hem 

getoond wordt. De eerste gebeurtenis vond kortgeleden plaats, en 
de andere heeft betrekking op een onderdeel van het grote feest, 

dat Gods geliefden te wachten staat in de hemel. Gods ware 

eindtijdprofeet schreef daarnaast alles op, wat de bode engel hem 
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doorgaf, in opdracht van de Allerhoogste, de ene ware levende God, 
JHWH, Yeshua HaMasiach, Isa, Jezus Christus! 

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 19 mei 2015 schreef Benjamin 

Cousijnsen, Gods ware eindtijdprofeet van de laatste dagen, in 

tegenwoordigheid van de engel des Heren, het volgende verslag op. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Rubenias en 

ben een bode engel Gods. 

 
Schrijf op… 

Benjamin vroeg, “Sorry, maar wat moet ik opschrijven?” 
De bode engel Gods antwoordde, Gij mag opschrijven wat u nu 

ziet… 

Benjamin schrijft: ik zag mijzelf en Elia, die ik nog pas had 
ontmoet. We droegen een tallit, en gingen praten over de komende 

gebeurtenissen.  

 
Openbaring 11, vers 5, 6 en 7  En indien iemand hun schade wil 

toebrengen, komt er vuur uit hun mond en het verslindt hun 
vijanden; en indien iemand hun schade wil toebrengen, moet hij zó 

de dood vinden. Dezen hebben de macht de hemel te sluiten, zodat 

er geen regen valt gedurende de dagen van hun profeteren; en zij 
hebben macht over de wateren, om die in bloed te veranderen en 

om de aarde te slaan met allerlei plagen, zo dikwijls zij willen. En 
wanneer zij hun getuigenis zullen voleindigd hebben, zal het beest, 

dat uit de afgrond opkomt, hun de oorlog aandoen en het zal hen 

overwinnen en hen doden. 
 

Benjamin schrijft: we bekeken de plekken, en deden onze 

tallit op onze hoofden, en spraken een gebed uit in het Oud-
Aramees. 

Toen werden wij plotseling verplaatst en zagen een prachtige trap, 
met aan beide zijden een ontelbaar aantal engelen. Ik dacht aan de 

boodschap van 29 juli 2012, met als titel: ‘Beeldvisioen: Ik zag 
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Jezus Christus op Zijn troon!’ Ik zag een reuzenzaal, waar een 
prachtig soort bal gehouden werd, waar men een soort wals deed, 

en waar men er nog mooier uitzag dan een bruid! Ik zag ook mezelf 

dansen, en de muziek klonk onbeschrijflijk mooi. Opeens zag ik de 
vele zielen, die in de armen vlogen van hun hemelse zielemaatjes, 

en intense vreugde ervaarden. Sommigen zaten op paarden. 
Voorwaar,  

 

Psalm 112, vers 4  Voor de oprechten gaat het Licht in de 
duisternis op, genadig en barmhartig en rechtvaardig. 

En Psalm 122, vers 1  Ik was verheugd, toen men mij zeide: Laten 
wij naar het huis des Heren gaan. 

En Psalm 113, vers 3 tot en met 7  Vanwaar de zon opgaat tot waar 

zij ondergaat, zij de naam des Heren geloofd. Verheven boven alle 
volken is de Here, boven de hemelen is zijn heerlijkheid. Wie is als 

de Here, onze God, die zeer hoog woont, die zeer laag neerziet, in 
de hemel en op de aarde? Die de geringe opricht uit het stof, de 

arme omhoog heft uit het slijk. 

 
Voorwaar, ieder zal de Here danken voor wat Hij, Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus, gedaan heeft op aarde en in de 

hemel. 
Iedere ziel krijgt wat juist is in Gods ogen! 

 
Psalm 139, vers 11 en 12  Zeide ik: Duisternis moge mij 

overvallen, dan is de nacht een licht om mij heen; zelfs de 

duisternis verbergt niet voor U, maar de nacht licht als de dag, de 
duisternis is als het licht. 

En Psalm 150, vers 2  Looft Hem om zijn machtige daden, looft 
Hem naar zijn geweldige grootheid. 

 

En Spreuken 22, vers 19  Opdat uw betrouwen op de Here zij, 
onderricht ik u heden, ja u. 

 

Voorwaar, ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
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Noord- en Zuid-Korea zullen Gods straf niet 

ontlopen! 
 

Openbarende, waarschuwende boodschap van God: Achter gesloten 
deuren worden zowel in Noord- als Zuid-Korea helse 

martelpraktijken uitgevoerd op gehandicapten en Christenen, en 

worden zij gedood. Alles wat ‘onvolmaakt’ is, komt daarvoor in 
aanmerking. Zelfs leveren ouders hun kinderen met een beperking 

uit! Lees en hoor de afschuwelijke details, die de Here hierover 
openbaart. Noord- en Zuid-Korea, wee u, gij zult Gods straf niet 

ontlopen! Elk woord van God, overgebracht aan Gods ware 

eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen, geschiedt 100%; gij zijt 
gewaarschuwd! 

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, welkom! De volgende openbarende boodschap Gods werd, in 

Gods opdracht, overgeleverd op 19 mei 2015 door een engel des 

Heren, een bode engel Gods, aan eindtijdprofeet Benjamin 
Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Shanghu en 

ben een bode engel Gods. 
 

Voorwaar! 

Zowel de licht geestelijk en/of lichamelijk gehandicapte als wel de 
zware geestelijk en/of lichamelijk gehandicapte baby’s en kleine 

kinderen, en ook lilliputters, worden voor Noord- en Zuid-Korea als 
een vloek beschouwd! De baby’s met een beperking worden vanuit 

het ziekenhuis afgestaan aan de overheid. En de ouders krijgen 

hiervoor een vergoeding, waarna de baby wordt vermoord! Van de 
oudere kinderen met een beperking worden de goede 

lichaamsdelen gebruikt, of men test er chemische wapens op uit. 
Zowel op deze kinderen, als op de overige gehandicapten, doet 

men allerlei experimenten!  
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Ook vallen de Christenen in hun ogen onder de 
gehandicapten, en ondergaan dezelfde behandelingen in 

Noord-Korea.  

De kampen zitten daar overvol, en men voert sadistische 
handelingen uit, die men alleen ziet in de hel! Het bloed wordt als 

een soort wijn gedronken, daar men gelooft dat de levenskracht in 
het bloed zit, en dat zo, door het bloed te drinken, de macht van de 

Christenen en gehandicapten, in hen wordt overgebracht! 

 
Voorwaar, deze FEMA kampen worden zelfs door Obama 

bezocht, omdat hij ook met hen samenwerkt, en zowel 
lichaamsdelen als bloed inkoopt! 

Korea wil een volmaakt land, en ruimt hetgeen op, wat zij zien als 

onvolmaakt. Maar Noord- en Zuid-Korea zullen hiervoor zelf 
gestraft worden. Ja, zij zullen Gods straf niet ontlopen! Voorwaar, 

Noord- en Zuid-Korea hebben de satan gekroond en Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus, onder hun voeten vertreden! 

 

Hebreeën 4, vers 12 en 13  Want het woord Gods is levend en 
krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard en het dringt 

door, zó diep, dat het vaneenscheidt ziel en geest, gewrichten en 

merg, en het schift overleggingen en gedachten des harten; en 
geen schepsel is voor Hem verborgen, want alle dingen liggen open 

en ontbloot voor de ogen van Hem, voor wie wij rekenschap hebben 
af te leggen. 

 

En Jakobus 4, vers 17  Als iemand dan weet goed te doen en het 
niet doet, is het hem tot zonde. 

 
En Openbaring 22, vers 14  Zalig zij, die hun gewaden wassen, 

opdat zij recht mogen hebben op het geboomte des levens en door 

de poorten ingaan in de stad.  
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 

verdween. 
 

 
 

Wis en laat de schuilnaam van satan weg! 
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Openbarende boodschap Gods: Zo spreekt de Heer, uw Koning der 

koningen, JHWH, Yeshua HaMasiach, El Elohím, Adonai, Jezus 

Christus van Nazareth: Men zegt 'Allah', maar Allah is de god van 
geweld en haat en Christenvervolging, en de schuilnaam van satan. 

Laat dit u de ogen openen! 
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, welkom! De volgende boodschap van God werd op 20 mei 
2015 door een bode engel Gods woord voor woord overgebracht 

aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Suramich en 
ben een bode engel Gods.  

 

Op 11 november 2014 bracht ik u de boodschap, met de 
titel: ‘“Mijn schuilnaam is satan”, zegt Allah!’  

Voorwaar, kadosh, heilig is Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, de 

Zoon van God. 
 

Exodus 3, vers 6  Voorts zeide Hij: Ik ben de God van uw vader, 
de God van Abraham, de God van Izaäk en de God van Jakob. Toen 

verborg Mozes zijn gelaat, want hij vreesde God te aanschouwen. 

En vers 14 en 15  Toen zeide God tot Mozes: Ik ben, die Ik ben. En 
Hij zeide: Aldus zult gij tot de Israëlieten zeggen: Ik ben heeft mij 

tot u gezonden. Voorts zeide God tot Mozes: Aldus zult gij tot de 
Israëlieten zeggen: De Here, de God uwer vaderen, de God van 

Abraham, de God van Izaäk en de God van Jakob, heeft mij tot u 

gezonden; dit is mijn naam voor eeuwig en zo wil Ik aangeroepen 
worden van geslacht tot geslacht. 

 

En Genesis 18, vers 3  En hij zeide: Mijn heer, indien ik uw 
genegenheid gewonnen heb, ga dan niet aan uw knecht voorbij.  

En Genesis 22, vers 8  En Abraham zeide: God zal Zichzelf voorzien 
van een lam ten brandoffer, mijn zoon. Zo gingen die beiden 

tezamen. 
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Hoor de grondtekst: 

Er staat: het lam. Als gij nu eens bedenkt, zijn deze voorzegde 

woorden, voordat Yeshua HaMashiach als het Lam sterven zou, zeer 
indrukwekkend, omdat hier staat wat Hij zou gaan doen voor de 

mensen, en zou sterven en opstaan uit de dood! Net zoals Izaäk 
gered werd als onschuldig slachtoffer! Izaäk is het symbool voor 

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, Yeshua HaMashiach, 

Jezus Christus, JHWH, noemde zich gelijkwaardig aan de Vader. Ik 
en de Vader zijn één! Velen waren daar woedend over. 

 
Johannes 14, vers 6  Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de 

waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij.  

 
Voorwaar, zo spreekt de Heer, uw Koning der koningen, 

JHWH, Yeshua HaMashiach, El Elohím, Adonai, Jezus 
Christus van Nazareth: 

Voorwaar, het is beter dat men de naam Allah, zowel binnen als 

buiten de kerkmuren, en in lofprijs en aanbidding aanpast. Zeg dus 
geen Allah meer, daar ook de moslims aanbidden, wie men niet 

moet aanbidden! Zegt: “JHWH”, als men Allah moet uitspreken, al 

staat het woord voor God. Zo spreekt de Heer, uw Koning der 
koningen, JHWH, Yeshua HaMashiach, El Elohím, Adonai, Jezus 

Christus van Nazareth: Men zegt Allah, maar Allah is de god van 
geweld en haat en Christenvervolging, en de schuilnaam van satan. 

Laat dit u de ogen openen! JHWH, de God van Israël, is liefde. Men 

mag ook gerust God zeggen, als men de uitspraak Allah, de 
schuilnaam van satan, weglaat.  

 
Johannes 12, vers 37 tot en met 41  En hoewel Hij zovele 

tekenen voor hun ogen gedaan had, geloofden zij niet in Hem, 

opdat het woord van de profeet Jesaja vervuld werd, dat hij sprak: 
Here, wie heeft geloofd, wat hij van ons hoorde? En aan wie is de 

arm des Heren geopenbaard? Hierom konden zij niet geloven, 

omdat Jesaja elders gezegd heeft: Hij heeft hun ogen verblind en 
hun hart verhard, dat zij niet met hun ogen zien, met hun hart 

verstaan en zich bekeren, en Ik hen geneze. Dit zeide Jesaja, 
omdat hij zijn heerlijkheid zag en van Hem sprak.  
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En Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 
wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 

naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het 

licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever 
gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want 

een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het 
licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de 

waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat 

zij in God verricht zijn. 
 

Voorwaar, men zou eigenlijk de Bijbels van velen moeten 
aanpassen, waar het woord Allah in voorkomt! 

 

Johannes 8, vers 19  Zij dan zeiden tot Hem: Waar is uw Vader? 
Jezus antwoordde: Noch Mij, noch mijn Vader kent gij: Indien gij 

Mij kendet, zoudt gij ook mijn Vader kennen. 

En vers 12  Wederom dan sprak Jezus tot hen en zeide: Ik ben het 
licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de duisternis 

wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben. 
En Johannes 10, vers 8 tot en met 10  Allen, die vóór Mij gekomen 

zijn, zijn dieven en rovers, maar de schapen hebben naar hen niet 

gehoord. Ik ben de deur; als iemand door Mij binnenkomt, zal hij 
behouden worden; en hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden. De 

dief komt niet dan om te stelen en te slachten en te verdelgen; Ik 
ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed. 

 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 
verdween. 

 

 
 

De almachtige God JHWH alarmeert u, Israël! 
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Openbarende waarschuwing Gods voor Israël: De Here God, JHWH, 
de God van Abraham, Izaäk en Jakob, openbaart en waarschuwt 

Zijn volk Israël via deze boodschap, doorgegeven aan profeet 

Benjamin Cousijnsen. En Hij zegt u: Hoor, Israël, welke 
toezeggingen de antichrist Obama, die Gods volk haat, heeft 

gedaan naar de Islam, en welk land zal binnenvallen in Israël! 
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, welkom! De volgende waarschuwende, openbarende 
boodschap van God, de God JHWH, de God van Abraham, Izaäk en 

Jakob, werd op 20 mei 2015 door een engel des Heren woord voor 

woord overgeleverd en meteen woord voor woord opgeschreven en 
doorgegeven door eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus.  

 
Voorwaar, zoals het voorzegd is door profeet Benjamin 

Cousijnsen, zal de Islam zijn macht nog meer grijpen. 

Zo zal het geschieden. Mijn naam is Carice en ben een bode engel 
Gods.  

 
Voorwaar, dit is reality!  

De antichrist staat geheel achter de Islam, wereldwijd, en doet zich 

voor als een engel des lichts, die zogenaamd vrede wil brengen en 
oplossingen. Voorwaar, in het verborgene heeft Obama privé 

toezeggingen gedaan naar de Islam. Omdat de antichrist Obama 
Israël, Gods volk, haat, heeft hij een verklaring laten tekenen, 

zodat vele historische en natuurlijke rechten van Israël aan de 

Islam worden overgedragen! Ook zal Turkije Israël binnenvallen en 
samenwerken met hun overige broedermoslims in Israël zelf!  

 

Voorwaar, de andere landen, begrensd aan Israël, vinden 
ook dat de Joodse staat moet verdwijnen, en dat de Islam 

het helemaal moet overnemen. 
Voorwaar, en Obama lacht in zijn vuistje!  
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Voorwaar, bid voor Israël! 
Voorwaar, Israël, nu gij echter Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, 

hebt leren kennen, zijt gij door uw geloof en vertrouwen in Hem 

behouden. Weest standvastig! 
 

Efeziërs 6, vers 10 tot en met 19  Voorts, weest krachtig in de 
Here en in de sterkte zijner macht. Doet de wapenrusting Gods 

aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels; 

want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen 
de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer 

duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Neemt 
daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in 

de boze dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te 

houden. Stelt u dan op, uw lendenen omgord met de waarheid, 
bekleed met het pantser der gerechtigheid, de voeten geschoeid 

met de bereidvaardigheid van het evangelie des vredes; neemt bij 
dit alles het schild des geloofs ter hand, waarmede gij al de 

brandende pijlen van de boze zult kunnen doven; en neemt de 

helm des heils aan en het zwaard des Geestes, dat is het woord van 
God. En bidt daarbij met aanhoudend bidden en smeken bij elke 

gelegenheid in de Geest, daartoe wakende met alle volharding en 

smeking voor alle heiligen; ook voor mij, dat mij bij het openen van 
mijn mond het woord geschonken worde, om vrijmoedig het 

geheimenis van het evangelie bekend te maken. 
 

Voorwaar, ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de engel des 

Heren, de bode engel Gods, en verdween. 

 

 

 

Jouw ogen bespiegelen Mij die je bijstaat! 
 

Liefdevolle boodschap Gods: Dit heb Ik, Yeshua HaMasiach, Jezus 

Christus, tot u gesproken, opdat gij in Mij vrede hebt! 
 

 
Volledige weergave: 

 



 
 

 

3913 
 
 

 

Hallo, van harte welkom! Op 21 mei 2015 bracht een engel des 
Heren, een bode engel Gods, in opdracht van de almachtige God, 

de God van Abraham, Izaäk en Jakob, woord voor woord de 

volgende boodschap over aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, 
Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Lovesadai en 

ben een bode engel Gods.  
 

Jesaja 43, vers 4  “Zo spreekt de Heer:” Omdat gij kostbaar zijt 
in mijn ogen en hooggeschat en Ik u liefheb, geef Ik mensen voor u 

in de plaats en natiën in ruil voor uw leven.  

Jesaja 43, vers 5  Vrees niet, want Ik ben met u. Zover. 
Jesaja 43, vers 2  Wanneer gij door het water trekt, ben Ik met u; 

gaat gij door rivieren, zij zullen u niet wegspoelen; als gij door het 
vuur gaat, zult gij niet verteren en zal de vlam u niet verbranden. 

 

Voorwaar, geef Mij je hand. 
Geef Mij, uw Rabboeni, ze allebei. En spreek je uit, en zeg Me dan 

heel even, dat je niet kunt leven zonder Mij, die echt weet wie jij 

bent en ook je zwakke plekken kent. 
 

Johannes 16, vers 33  Dit heb Ik, “Yeshua HaMashiach, Jezus 
Christus”, tot u gesproken, opdat gij in Mij vrede hebt. In de 

wereld lijdt gij verdrukking, maar houdt goede moed, Ik heb de 

wereld overwonnen. 
 

Voorwaar, Ik noem je Mijn lief kind. 
Ik noem je Mijn kostbare schat. Ik noem je het beste dat Ik ooit 

bezat! Jouw ogen bespiegelen Mij, die je bijstaat. Vrees niet, Ik ben 

bij u! 
 

Jozua 1, vers 9  Heb Ik u niet geboden: wees sterk en moedig? 

Sidder niet en word niet verschrikt, want de Here, uw God, is met 
u, overal waar gij gaat. 

 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de engel des Heren, en 

verdween. 
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En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! De Here zegene u 

 

 
 

Praat met Mij en wees eenvoudig jezelf! 
 
Boodschap Gods: Deze boodschap geeft advies over hoe je het 

beste kan praten met God. 

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Ik ben profeet Benjamin Cousijnsen. Op 

21 mei 2015 bracht een engel des Heren, in opdracht van de 
almachtige God, JHWH, mij, Zijn dienstknecht Benjamin 

Cousijnsen, woord voor woord deze boodschap over, die ik nu ga 

delen met u. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Lovesadai en 

ben een bode engel Gods. 

 
Voorwaar, er zijn zovele communicatiewegen mogelijk, 

bijvoorbeeld via een mailtje, of een kaartje, of de telefoon, 
enzovoorts.  

Maar wanneer je echter met God wilt praten, dan ga je bidden! 

Bidden, zeg je? 
Ja, bidden. Omdat Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, een 

persoonlijke relatie met je wil, en met jou wil communiceren. Maar 

maak van je gebed geen show, en bid eenvoudig! Wees jezelf. 
Praat tegen Hem, en deel maar gerust alles met Hem, ook hetgene 

wat je nooit aan een ander zou zeggen. Bijvoorbeeld: over leuke 
dingen, maar ook mogelijk over verdrietige dingen; noem maar op! 

Je kunt bij Hem met alles terecht. 
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Als je niet goed weet, hoe je moet bidden, wat je moet 
zeggen, kunnen de boodschappen, die over dit thema gaan, 

je helpen. 

Deze zijn te vinden op de website 
www.evangelicalendtimemachine.com 

In de witte zoekbalk tik je het woord: gebed, en klik je op Search. 
Zo kom je bij de prachtige gebeden terecht. Ook via de balk, die 

Salvation Prayer heet, kom je bij de vele gebeden terecht! 

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 
 

Onverwachts zal Hij toeslaan, wees iedere dag 

Rapture ready! 
Boodschap Gods: Onderhoud uw vriendschap, uw relatie met 
Yeshua HaMasiach, Jezus Christus. Verwacht Hem, belijd uw 

zonden, en werk onder andere aan uw herstel, en... wees Rapture 
ready! 

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 23 mei 2015 bracht een bode engel 

Gods de volgende boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin 

Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Mijn 
naam is Re-joch en ben een bode engel Gods. 

 
Prijs Adonai, El Elohím, JHWH, de Zoon van de almachtige 

God, die onverwachts zal toeslaan! 

 
Zacharia 14, vers 3 en 4  Dan zal de Here uittrekken om tegen 

die volken te strijden, zoals Hij vroeger streed, ten dage van de 
krijg; zijn voeten zullen te dien dage staan op de Olijfberg, die vóór 

Jeruzalem ligt aan de oostzijde; dan zal de Olijfberg middendoor 

splijten, oostwaarts en westwaarts, tot een zeer groot dal, en de 

http://www.evangelicalendtimemachine.com/
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ene helft van de berg zal noordwaarts wijken en de andere helft 
zuidwaarts. 

 

Voorwaar! 
Hoe vaak heeft de Koning der koningen niet tot u gesproken via uw 

Bijbel en door Zijn ware ingezegende profeet, Benjamin Cousijnsen, 
die u de volle waarheid bracht? 

 

Daniël 2, vers 37 tot en met 38  Gij, o koning, koning der 
koningen, aan wie de God des hemels het koningschap, macht, 

sterkte en eer geschonken heeft, ja, in wiens hand Hij de 
mensenkinderen, waar zij ook wonen, de dieren des velds en het 

gevogelte des hemels heeft gegeven, en die Hij tot heerser over die 

alle heeft gemaakt – gij zijt dat gouden hoofd. 
En vers 34 tot en met 36  Terwijl gij bleeft toezien, raakte, zonder 

toedoen van mensenhanden, een steen los, die het beeld trof aan 
de voeten van ijzer en leem en deze verbrijzelde; toen werden 

tegelijkertijd het ijzer, het leem, het koper, het zilver en het goud 

verbrijzeld, en zij werden gelijk kaf op een dorsvloer in de zomer, 
en de wind voerde ze mee, zodat er geen spoor meer van te vinden 

was; maar de steen die het beeld getroffen had, werd tot een grote 

berg, die de gehele aarde vulde. Dit is de droom, en de uitlegging 
daarvan zullen wij de koning zeggen… 

 
En Zacharia 14, vers 2 tot en met 9  Dan zal Ik alle volken tegen 

Jeruzalem ten strijde vergaderen; de stad zal genomen worden, de 

huizen zullen worden geplunderd en de vrouwen geschonden. De 
helft van de stad zal wegtrekken in ballingschap, maar de rest van 

het volk zal in de stad niet uitgeroeid worden. Dan zal de Here 
uittrekken om tegen die volken te strijden, zoals Hij vroeger streed, 

ten dage van de krijg; zijn voeten zullen te dien dage staan op de 

Olijfberg, die vóór Jeruzalem ligt aan de oostzijde; dan zal de 
Olijfberg middendoor splijten, oostwaarts en westwaarts, tot een 

zeer groot dal, en de ene helft van de berg zal noordwaarts wijken 

en de andere helft zuidwaarts; en gij zult de vlucht nemen in het 
dal mijner bergen, want het dal der bergen zal reiken tot Asel; ja, 

gij zult de vlucht nemen, zoals gij de vlucht genomen hebt voor de 
aardbeving in de dagen van Uzzia, de koning van Juda. En de Here, 

mijn God, zal komen, alle heiligen met Hem. En op die dag zal er 
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geen kostelijk licht zijn, noch verstijving; ja, het zal één dag zijn – 
die is bij de Here bekend – geen dag en geen nacht; maar ten tijde 

van de avond zal er licht wezen. Dan zullen te dien dage levende 

wateren uit Jeruzalem vlieten, de helft daarvan naar de oostelijke 
en de helft naar de westelijke zee; in de zomer zowel als in de 

winter zal dat geschieden. En de Here zal koning worden over de 
gehele aarde; te dien dage zal de Here de enige zijn, en zijn naam 

de enige. 

 
Voorwaar, de ene vervulling na de andere wordt vervuld; dit 

is zeer duidelijk en zichtbaar! 
 

Johannes 14, vers 2 en 3 en 4  In het huis mijns Vaders zijn vele 

woningen – anders zou Ik het u gezegd hebben – want Ik ga heen 
om u plaats te bereiden; en wanneer Ik heengegaan ben en u 

plaats bereid heb, kom Ik weder en zal u tot Mij nemen, opdat ook 
gij zijn moogt, waar Ik ben. En waar Ik heenga, daarheen weet gij 

de weg. 

 
Voorwaar, het hemelse Koninkrijk is gereed om u te 

ontvangen. 

Voorwaar, vele hokjesdenkers geloven dat de grote verdrukking 
nog steeds moet komen. Hoe blind is men, dat men niet ziet dat 

men er allang in zit! 
 

Openbaring 3, vers 10 tot en met 12  Omdat gij het bevel 

bewaard hebt om Mij te blijven verwachten, zal ook Ik u bewaren 
voor de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, 

om te verzoeken hen, die op de aarde wonen. Ik kom spoedig; 
houd vast wat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme. Wie 

overwint, hem zal Ik maken tot een zuil in de tempel mijns Gods en 

hij zal niet meer daaruit gaan; en Ik zal op hem schrijven de naam 
mijns Gods en de naam van de stad mijns Gods, het nieuwe 

Jeruzalem, dat uit de hemel nederdaalt van mijn God, en mijn 

nieuwe naam. 
 

Voorwaar, heilig, kadosh, heilig, kadosh is Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus! 
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Niet iedere ziel, huiskring, of kerk, zal gered worden. Ik herhaal 
vers 10  Omdat gij het bevel bewaard hebt om Mij te blijven 

verwachten… tot zover. 

Velen volgen Gods bevel – geboden – niet eens op, en verwachten 
de Wederkomst ook nog lang niet, en prediken alleen maar 

voorspoed! Alle hokjesdenkers geloven zo, met hun eigen 
denkwijze en eigen bevelen en regels, dat ze Gods Koninkrijk zullen 

beërven. Al gaat men jaren naar een kerk, of huiskring, dan nog 

bent u daarmede niet behouden! Voorwaar, wees waakzaam en 
alert. Verwacht Hem, en belijd uw zonden, en werk aan uw herstel! 

Onderhoud uw vriendschap, uw relatie met Yeshua HaMashiach, 
Jezus Christus, en houd u aan Zijn geboden, en wees Rapture 

ready! 

 
Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld 

gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een 
ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde.  

 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 
verdween. 

 
 

 

Zie uzelf zoals Ik u zie! 
 

Boodschap Gods: Waarom vreest u voor uw uiterlijk en verstopt u 

zich het liefst? Luister aandachtig, verstop u niet en geef satan niet 
de overwinning! Deze boodschap wordt u in liefde doorgegeven, 

100%, in opdracht Hem, de Here God, die tegen u zegt: Wees 
vernieuwd! Het gaat niet om uw uiterlijk bij Yeshua HaMasiach, 

Jezus Christus, maar om uw hart! 

 
 

Volledige weergave: 
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Hallo, van harte welkom! Op 25 mei 2015 bracht een bode engel 
Gods de volgende boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin 

Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Chinnombia 
en ben een bode engel Gods. 

 

Voorwaar,  
 

Genesis 3, vers 7  Toen werden hun beider ogen geopend, en zij 
bemerkten, dat zij naakt waren; zij hechtten vijgebladeren aaneen 

en maakten zich schorten. 

En vers 10  En hij zeide: Toen ik uw geluid in de hof hoorde, werd 
ik bevreesd, want ik ben naakt; daarom verborg ik mij. 

En vers 20 en 21  En de mens noemde zijn vrouw Eva, omdat zij de 
moeder van alle levenden is geworden. En de Here God maakte 

voor de mens en voor zijn vrouw klederen van vellen en bekleedde 

hen daarmede. 
 

Voorwaar, in de wereld is het uiterlijk zeer belangrijk. 

En de radio en TV, en zelfs Hollywood en vele bladen, laten u 
geloven dat men er perfect uit moet zien. Een spreekwoord zegt: 

‘Kleren maken de man’. Beetje voor beetje zijn er velen niet 
tevreden. De een vindt dat de buik te dik of te blubberig is, en de 

andere vindt die rimpels teveel, en ga zo maar door!  

 
Men laat lichaamsdelen vervangen of corrigeren. 

En velen luisteren naar satan, en hebben inmiddels een 
minderwaardigheidscomplex, en verstoppen zich het liefst! 

 

Galaten 3, vers 23 tot en met 29  Doch voordat dit geloof kwam, 
werden wij onder de wet in verzekerde bewaring gehouden met het 

oog op het geloof, dat geopenbaard zou worden. De wet is dus een 

tuchtmeester voor ons geweest tot Christus, opdat wij uit geloof 
gerechtvaardigd zouden worden. Nu echter het geloof gekomen is, 

zijn wij niet meer onder de tuchtmeester. Want gij zijt allen zonen 
van God, door het geloof, in Christus Jezus. Want gij allen, die in 

Christus gedoopt zijt, hebt u met Christus bekleed. Hierbij is geen 
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sprake van Jood of Griek, van slaaf of vrije, van mannelijk en 
vrouwelijk: gij allen zijt immers één in Christus Jezus. Indien gij nu 

van Christus zijt, dan zijt gij zaad van Abraham, en naar de belofte 

erfgenamen. 
 

Voorwaar, wees geen slaaf van satan, onder zijn 
heerschappij! 

Maar bekleed u met Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, 

luister aandachtig, verstop u niet! Geef satan niet de overwinning.  
 

1 Samuël 16, vers 7  Doch de Here zeide tot Samuël: Let niet op 
zijn voorkomen noch op zijn rijzige gestalte, want Ik heb hem 

verworpen. Het komt immers niet aan op wat de mens ziet; de 

mens toch ziet aan wat voor ogen is, maar de Here ziet het hart 
aan. 

 
Voorwaar, als gij Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, hebt 

aangenomen en wandelt in Zijn licht, wat hebt u dan te 

verbergen? 
Vrees voor uw uiterlijk? Waarom? 

Wees vrij! Men moet zich schamen als de mens zich laat 

overnemen door de wereld, en van de buitenkant nep is, vals!  
 

Romeinen 3, vers 23  Want allen hebben gezondigd en derven de 
heerlijkheid Gods. 

 

Voorwaar, de satan vindt het prachtig dat u zich schaamt 
voor uw uiterlijk, en u slecht voelt! 

Hij houdt u graag tegen om te gaan evangeliseren en naar de 
winkel te gaan, enzovoorts. Zijn juk is dat u zijn slaaf moet zijn, 

zijn gevangene. 

 
Romeinen 1, vers 11 en 12  Want ik verlang u te zien om u enige 

geestelijke gave mede te delen tot uw versterking, dat is te 

zeggen: onder u mede bemoedigd te worden door elkanders geloof, 
van u zowel als van mij. 

En vers 16 en 17  Want ik schaam mij het evangelie niet; want het 
is een kracht Gods tot behoud voor een ieder die gelooft, eerst voor 

de Jood, maar ook voor de Griek. Want gerechtigheid Gods wordt 
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daarin geopenbaard uit geloof tot geloof, gelijk geschreven staat: 
De rechtvaardige zal uit geloof leven. 

 

Voorwaar, neem de nieuwe identiteit van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus, aan! 

 
Mattheüs 10, vers 32 en 33  Een ieder dan, die Mij belijden zal 

voor de mensen, hem zal ook Ik belijden voor mijn Vader, die in de 

hemelen is; maar al wie Mij verloochenen zal voor de mensen, die 
zal ook Ik verloochenen voor mijn Vader, die in de hemelen is. 

 
En Romeinen 1, vers 28  En daar zij het verwerpelijk achtten God 

te erkennen, heeft God hen overgegeven aan een verwerpelijk 

denken om te doen wat niet betaamt. 
 

Openbaring 3, vers 18 en 19  raad Ik u aan van Mij te kopen 
goud, dat in het vuur gelouterd is, opdat gij rijk moogt worden, en 

witte klederen, opdat gij die aandoet en de schande uwer naaktheid 

niet zichtbaar worde; en ogenzalf om uw oogleden te bestrijken, 
opdat gij zien moogt. Allen, die Ik liefheb, bestraf Ik en tuchtig Ik; 

wees dan ijverig en bekeer u. 

 
Voorwaar, het gaat niet om het uiterlijk bij Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus, maar om uw hart! 
 

Lees voor uzelf: Jesaja 41, vers 10, Jozua 1, vers 9, 1 

Johannes 4, vers 18, Psalm 118, vers 6, Spreuken 29, vers 
25, Romeinen 8, vers 15, en Mattheüs 10, vers 29 tot en met 

31 
 

Voorwaar, vrees niet! 

Bekleed u met de waarheid, en vertrap in geloof de vrees voor 
mensen. En sta in Gods kracht. Wees vernieuwd! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 
 

 

Mijn verkondiging is nu nog steeds dezelfde! 
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Boodschap Gods: Voorwaar, niemand is zo betrouwbaar als Yeshua 
HaMasiach, Jezus Christus. Want wat Hij 2000 jaar geleden 

verkondigde, verkondigt Hij nu nog steeds! 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 25 mei 2015 bracht een engel des 

Heren, een bode engel van God, woord voor woord de volgende 

boodschap Gods over aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, 
Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Blamso en ben 

een bode engel Gods. 
 

Voorwaar, laat Adonai, Yeshua HaMashiach, JHWH, El 
Elohím, u behoeden, en Zijn liefdevolle aangezicht en zegen 

over u brengen. 

En Zijn licht zij u genadig. Ontvang Zijn shalom! Voorwaar, kadosh, 
kadosh, kadosh, heilig, heilig, heilig is uw Adonai, Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus.  

 
Voorwaar, Hij wil u omarmen met Zijn liefde, en zeggen: 

Alles komt goed. In Mijn liefde is geen veroordeling, maar volledige 
aanvaarding! Zo spreekt de Here der heren, de Koning der 

koningen. Voorwaar,  

 
Job 32, vers 8 tot en met 9  Voorwaar, het is de geest in de 

stervelingen en de adem des Almachtigen, die hun inzicht geeft. 
Niet de bejaarden hebben de wijsheid, en niet de ouden verstaan 

wat recht is. 

 
En Psalm 119, vers 13 tot en met 16  Met mijn lippen verkondig 

ik alle verordeningen van uw mond. In de weg uwer getuigenissen 

verblijd ik mij als over allerlei rijkdom. Uw bevelen zal ik 
overdenken en op uw paden zal ik letten. In uw inzettingen zal ik 

mij verlustigen, uw woord zal ik niet vergeten. 
En vers 95  Goddelozen loeren erop mij te verderven; ik geef acht 

op uw getuigenissen. 
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En vers 104 en 105  Uit uw bevelen heb ik inzicht ontvangen; 
daarom haat ik elk leugenpad. Uw woord is een lamp voor mijn 

voet en een licht op mijn pad. 

 
Voorwaar,  

 
Sirach 18, vers 4 tot en met 14  Hij heeft niemand in staat 

gesteld zijn daden voluit te verkondigen, wie kan zijn grote werken 

doorgronden? Wie meet de kracht van zijn majesteit en wie 
verkondigt ál zijn barmhartigheid? Daar wordt niets van afgedaan 

en niets aan toegevoegd, de wonderdaden van de Heer zijn niet te 
doorgronden. Wanneer een mens denkt ze te begrijpen, begint hij 

pas, en wanneer hij ophoudt, is hij volkomen verbijsterd. Wat is de 

mens, waar dient hij toe? Wat is er goed aan hem, wat slecht? Als 
hij honderd jaar wordt leeft een mens lang, maar het tijdstip van 

zijn sterven komt hij nooit te weten. Als een druppel uit de zee, als 
een korrel zand is dat luttel aantal jaren op de eeuwigheid. Daarom 

heeft de Heer geduld met de mens en overstelpt hij hem met zijn 

barmhartigheid. Hij keek naar hem, en zag dat zijn einde ellendig 
is, daarom biedt hij rijkelijk verzoening. De barmhartigheid van een 

mens gaat uit naar zijn naaste, maar de barmhartigheid van de 

Heer gaat uit naar alles wat leeft. Hij wijst de mens terecht, 
onderricht en vormt hem, hij voert hem terug zoals een herder zijn 

kudde. Hij ontfermt zich over wie zijn onderricht aanvaardt, over 
wie zijn voorschriften zonder aarzelen opvolgt. 

 

Voorwaar, niemand is zo betrouwbaar als Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus! 

Want wat Hij 2000 jaar geleden verkondigde, verkondigt Hij nu nog 
steeds. 

 

Psalm 4, vers 9  In vrede kan ik mij te ruste begeven en 
aanstonds inslapen, want Gij alleen, o Here, doet mij veilig wonen. 

 

Job 22, vers 21 tot en met 23  Gewen u toch aan Hem, opdat gij 
vrede hebt; daardoor zal uw gewin groot zijn. Neem toch uit zijn 

mond de onderwijzing aan, en leg zijn woorden weg in uw hart. 
Wanneer gij u tot de Almachtige bekeert, zult gij gebouwd worden; 

wanneer gij het onrecht uit uw tent verwijdert. 
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En Johannes 3, vers 16 tot en met 18  Want alzo lief heeft God 

de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 

opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig 
leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, 

opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 

naam van de eniggeboren Zoon van God.  
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
 

 

 

De New World Order wil valse Messias als ‘de 

Christus’ inzetten! 
 
Openbarende, waarschuwende boodschap Gods: De almachtige 

God, JHWH, waarschuwt en openbaart aan de wereld op welke 

wijze de NWO (Nieuwe Wereld Orde) de valse Messias wil gaan 
inzetten! 

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, welkom! De volgende openbarende boodschap van God werd 

op 26 mei 2015 door een bode engel, woord voor woord, 

overgeleverd, namens de almachtige God, JHWH, de God van 
Abraham, Izaäk en Jakob, en meteen opgeschreven in diens 

tegenwoordigheid door profeet Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Crymoch en 
ben een bode engel Gods.  

 
Voorwaar, ik openbaar u dat men bezig is om te zoeken naar 

sporen, die te maken hebben met Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus! 
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Men wil alle doeken en materialen, waarvan men meent dat er zich 
sporen DNA op bevinden, samenbrengen. Men wil een proefpersoon 

gebruiken, en ethische software overbrengen met speciale robotic 

technologie, waarbij de vermoede sporen in een menselijke 
proefpersoon overgebracht worden. Deze proefpersoon moet aan 

de kenmerken voldoen van de Messias Yeshua HaMashiach, Jezus 
Christus!  

 

Voorwaar, via deze gevallen engelen-technologie wil men 
deze valse messias vervolgens inzetten als de Christus. 

Voorwaar, deze opdracht komt van de New World Order! Voorwaar,  
 

1 Petrus 4, vers 7  Het einde aller dingen is nabijgekomen. Komt 

dus tot bezinning en wordt nuchter, opdat gij kunt bidden. 
 

En Hosea 11, vers 2  Hoe meer men hen riep, des te meer 
dwaalden zij weg: aan de Baäls offerden zij en aan de gesneden 

beelden brachten zij reukoffers. 

 
En 2 Korinthiërs 11, vers 15  Het is dus niets bijzonders, indien 

ook zijn dienaren zich voordoen als dienaren der gerechtigheid; 

maar hun einde zal zijn naar hun werken. 
 

En 2 Timotheüs 4, vers 3  Want er komt een tijd, dat de mensen 
de gezonde leer niet meer zullen verdragen, maar omdat hun 

gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich tal van leraars 

zullen bijeenhalen. 
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
 

 

 

Deze profetie wordt zeer nauwkeurig vervuld! 
 

Mededelende, waarschuwende en profetische boodschap Gods: 
Donder zal hard toeslaan! Hou de maand juni (2015) goed in de 

gaten. Alle boodschappen Gods, overgeleverd aan Benjamin 

Cousijnsen, worden 100% woord voor woord overgeleverd door 
Gods engelen, en aan Benjamin Cousijnsen doorgegeven namens 
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de enige ware God, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, en van 
Benjamin Cousijnsen, Gods ware profeet in de eindtijd! 

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, welkom! Op 26 mei 2015 bracht de engel des Heren, de bode 

engel Gods Rafaël, woord voor woord de volgende openbarende, 

mededelende, waarschuwende, profetische boodschap Gods aan 
eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Rafaël en ben 

een bode engel Gods. 
 

Voorwaar, hou uw nieuwsberichten maar goed in de gaten! 
Want de verwoester Gods, Donder, zal hard toeslaan. Hou de 

maand juni goed in de gaten! Luister ook naar de boodschap, met 

de titel: ‘Leer van uw fouten want Donder slaat hard toe!’ 
 

Hebreeën 2, vers 1 tot en met 3  Daarom moeten wij te meer 

aandacht schenken aan hetgeen wij gehoord hebben, opdat wij niet 
afdrijven. Want indien het woord, door bemiddeling van engelen 

gesproken, van kracht is gebleken, en elke overtreding en 
ongehoorzaamheid rechtmatige vergelding heeft ontvangen, hoe 

zullen wij dan ontkomen, indien wij geen ernst maken met zulk een 

heil, dat allereerst verkondigd is door de Here, en door hen, die het 
gehoord hebben, op betrouwbare wijze ons is overgeleverd. 

 
Voorwaar, de weeën van de Wederkomst, en intense hoop 

naar Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, nemen met de dag 

toe, ook in Israël! 
 

Jesaja 28, vers 21 en 22  Want de Here zal opstaan, zoals op de 

berg Perasim; Hij zal in beweging komen, zoals in het dal bij 
Gibeon, om zijn werk te doen – vreemd zal zijn werk zijn; en om 

zijn daad te verrichten – ongewoon zal zijn daad zijn. Nu dan, spot 
niet, opdat uw banden niet nog vaster worden; want van een 
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verdelging – en zij is vast besloten – heb ik gehoord van de Here, 
de Here der heerscharen, over het gehele land. 

En Jesaja 66, vers 6 en 7  Er klinkt gedruis uit de stad! Het klinkt 

uit de tempel! De stem van de Here, die vergelding brengt over zijn 
vijanden! Voordat zij smarten kreeg, heeft zij gebaard; voordat de 

weeën haar overvielen, heeft zij een zoon ter wereld gebracht. 
 

Voorwaar, deze profetie wordt zeer nauwkeurig vervuld! 

 
Jesaja 41, vers 26  Wie heeft het van de aanvang af 

bekendgemaakt, zodat wij het weten? En tevoren, zodat wij moeten 
zeggen: Hij heeft gelijk? Neen, niemand heeft het bekendgemaakt, 

niemand heeft het doen horen, niemand heeft u daarover horen 

spreken. 
 

En Mattheüs 24, vers 7 en 8  Want volk zal opstaan tegen volk, 
en koninkrijk tegen koninkrijk, en er zullen nu hier, dan daar, 

hongersnoden en aardbevingen zijn. Doch dat alles is het begin der 

weeën. 
 

En Lukas 21, vers 36  Waakt te allen tijde, biddende, dat gij in 

staat moogt wezen te ontkomen aan alles wat geschieden zal, en 
gesteld te worden voor het aangezicht van de Zoon des mensen. 

En Lukas 22, vers 46  En Hij zeide tot hen: Waarom slaapt gij? 
Staat op, bidt, dat gij niet in verzoeking komt.  

 

Voorwaar, overdenk deze boodschap! 
 

Mattheüs 24, vers 19 tot en met 21  Wee de zwangeren en de 
zogenden in die dagen. Bidt, dat uw vlucht niet in de winter valle en 

niet op een sabbat. Want er zal dan een grote verdrukking zijn, 

zoals er niet geweest is van het begin der wereld tot nu toe en ook 
nooit meer wezen zal.  

Vers 39  en zij niets bemerkten, eer de zondvloed kwam en hen 

allen wegnam, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn. 
 

Voorwaar, velen kunnen zich beter bekeren, voordat het te 
laat is. 
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Openbaring 22, vers 4  En zij zullen zijn aangezicht zien en zijn 
naam zal op hun voorhoofden zijn. 

 

En Johannes 3, vers 16 tot en met 18  Want alzo lief heeft God 
de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 

opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig 
leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, 

opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 

naam van de eniggeboren Zoon van God.  
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 

verdween. 
 

 
 

Hij verbreekt uw last en schenkt u verlichting! 
 
Boodschap Gods: Gebed van overgave aan Jezus Christus, Yeshua 

HaMasiach. Bid het gebed in deze boodschap mee, en aanvaard en 

ervaar Zijn redding. Hij verbreekt de last in uw leven, en schenkt u 
verlichting! 

Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 27 mei 2015 bracht een bode engel 

Gods woord voor woord de volgende boodschap over aan 
eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Rafaëla en ben 

een bode engel Gods.  
 

Voorwaar, durf uw ogen te sluiten en uw handen te vouwen, 

en bid mij na: 
“Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, ik belijd in nederigheid dat ik 

een zondaar ben, en vraag vergeving voor al mijn zonden. Ik open 

mijn hart en ziel, en erken u als Heer van mijn hart en ziel en 
leven. Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, ik dank u dat u mij nu 
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vergeeft, en dat ik mag voelen dat uw Bloed mij gereinigd heeft op 
dit moment, en dat u het verbond met de duisternis verbroken 

hebt, en het juk dat ik droeg! Geen andere naam zal ik volgen en 

dienen dan alleen Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, de 
opgestane Heer! Ik beloof om mijn relatie met u te onderhouden en 

een voorbeeld te zijn. Ik prijs u en dank u, Jezus Christus, Yeshua 
HaMashiach, voor uw overwinning en bevrijding in mij! Amen!” 

 

Openbaring 18, vers 1  Hierna zag ik een andere engel, die grote 
macht had, nederdalen uit de hemel, en de aarde werd door zijn 

lichtglans verlicht. 
 

Voorwaar! 

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, stuurde Zijn bode engel om u 
te verlichten, en verbrak de last in de almachtige naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus! 
 

Psalm 57, vers 3  Ik roep tot God, de Allerhoogste, tot God, die 

het voor mij voleindigt. 
En Psalm 47, vers 3  Want de Here, de Allerhoogste, is geducht, 

een groot Koning over de ganse aarde. 

En Psalm 34, vers 7 tot en met 11  Deze ellendige hier riep en de 
Here hoorde, Hij verloste hem uit al zijn benauwdheden. De Engel 

des Heren legert Zich rondom wie Hem vrezen, en redt hen. 
Smaakt en ziet, dat de Here goed is; welzalig de man die bij Hem 

schuilt. Vreest de Here, gij, zijn heiligen, want wie Hem vrezen, 

hebben geen gebrek. Jonge leeuwen lijden ontbering en honger, 
maar wie de Here zoeken, hebben geen gebrek aan enig goed. 

 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 

verdween. 

 
En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! God zegene u 

 

 
 

Doelbewust zwijgen is een vorm van 

antisemitisme! 
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Boodschap Gods: De boodschap is zeer belangrijk; die moet 

gehoord worden, zowel de boodschappen van Gods ware geliefde 

eindtijdprofeet, Benjamin Cousijnsen. Voorwaar, bid voor Israël! En 
nooit mag worden gezegd, dat het met de Joden vanzelf wel goed 

gaat. Hoor en luister waarom! 
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, welkom! In opdracht van de almachtige God, JHWH, de God 
van Abraham, Izaäk en Jakob, werd de volgende boodschap op 27 

mei 2015 overgebracht aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Mijn naam is Choron en ben een bode 
engel Gods. 

 

Voorwaar, onder veel Christenen leeft op dit moment de 
overtuiging, dat men zich niet teveel met de Joden moet 

bemoeien. 

‘God heeft toch een plan met hen; dan komt het wel goed!’ denkt 
men. Voorwaar, nooit mag worden gezegd, dat het met de Joden 

vanzelf wel goed gaat. Voorwaar, als men zo denkt over iedereen, 
komt er weinig terecht van de boodschap van redding! 

 

Mattheüs 10, vers 7  Gaat en predikt en zegt: Het Koninkrijk der 
hemelen is nabijgekomen.  

 
Voorwaar, als men doelbewust zwijgt, is dat een vorm van 

antisemitisme. 

De boodschap is zeer belangrijk; die moet gehoord worden, zowel 
de boodschappen van Gods ware geliefde eindtijdprofeet, Benjamin 

Cousijnsen! 

 
Markus 16, vers 15 en 16  En Hij zeide tot hen: Gaat heen in de 

gehele wereld, verkondigt het evangelie aan de ganse schepping. 
Wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden, maar wie niet 

gelooft, zal veroordeeld worden.  
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En Lukas 11, vers 17  Maar Hij kende hun gedachten en zeide tot 

hen: Ieder koninkrijk, dat tegen zichzelf verdeeld is, gaat ten 

onder, en het ene huis valt op het andere. 
 

Voorwaar, de verlossing door het Bloed van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus, reinigt van alle zonden! 

En Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, wil dat u zich laat gebruiken 

als levende stenen, en bijdraagt aan de 
EvangelicalEndtimemachine, en dat de uitbreiding van het 

Koninkrijk Gods en de boodschappen Gods niet verzwegen worden! 
Voorwaar, gebruik ook uw gaven en talenten, en zwijg niet! 

Voorwaar, het lichaam bestaat uit vele delen. En toch hebben ze 

elkaar nodig. 
 

Romeinen 8, vers 26 tot en met 28  En evenzo komt de Geest 
onze zwakheid te hulp; want wij weten niet wat wij bidden zullen 

naar behoren, maar de Geest zelf pleit voor ons met 

onuitsprekelijke verzuchtingen. En Hij, die de harten doorzoekt, 
weet de bedoeling des Geestes, dat Hij namelijk naar de wil van 

God voor heiligen pleit. Wij weten nu, dat God alle dingen doet 

medewerken ten goede voor hen, die God liefhebben, die volgens 
zijn voornemen geroepenen zijn. 

 
En 1 Johannes 5, vers 12  Wie de Zoon heeft, heeft het leven; 

wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. 

 
Voorwaar, bid voor Israël! 

 
Efeziërs 2, vers 18 tot en met 22  Want door Hem hebben wij 

beiden in één Geest de toegang tot de Vader. Zo zijt gij dan geen 

vreemdelingen en bijwoners meer, maar medeburgers der heiligen 
en huisgenoten Gods, gebouwd op het fundament van de apostelen 

en profeten, terwijl Christus Jezus zelf de hoeksteen is. In Hem 

wast elk bouwwerk, goed ineensluitend, op tot een tempel, heilig in 
de Here, in wie ook gij mede gebouwd wordt tot een woonstede 

Gods in de Geest. 
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En Efeziërs 3, vers 6  Dit geheimenis, dat de heidenen mede-
erfgenamen zijn, medeleden en medegenoten van de belofte in 

Christus Jezus door het evangelie. 

 
En Psalm 122, vers 6 tot en met 9  Bidt Jeruzalem vrede toe: 

mogen wie u liefhebben, rust genieten; vrede zij binnen uw muur, 
rust in uw burchten. Om mijn broeders en mijn vrienden wil ik 

zeggen: vrede zij in u; om het huis van de Here, onze God, wil ik 

het goede voor u zoeken. 
 

En Numeri 6, vers 24 tot en met 27  De Here zegene u en 
behoede u; de Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u 

genadig; de Here verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. 

Zo zullen zij mijn naam op de Israëlieten leggen, en Ik zal hen 
zegenen. 

 
En Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld 

gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een 

ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde.  
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 
verdween. 

 

 
 

Mijn geliefde, Ik laat je groeien en zorg voor je! 
 
Liefdevolle, bemoedigende boodschap van God: Onder andere, laat 

Mijn woorden en liefde voor uw hart en ziel heerlijk van geur en 
oliën zijn! Mijn geliefde, hebt gij Mij waarlijk lief? Houden van is 

voor elkaar zorgen, niet alleen vandaag, maar eeuwig! Stil maar, 

wacht maar, alles wordt nieuw! Zo spreekt Yeshua HaMasiach, 
Jezus Christus. 

 

 
Volledige weergave: 
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Hallo, van harte welkom! Op 28 mei 2015 bracht een engel des 

Heren, een bode engel Gods, woord voor woord de volgende 

boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Kirma en ben 

een bode engel Gods. 

 
Voorwaar, zo spreekt Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, 

liefdevol tot u: 
Ik heb niks nodig, behalve jou, Mijn geliefde. Voor Mij ben je heel 

speciaal. Dat kan niemand omschrijven, alleen Ik, uw Rabboeni, 

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, je kunt Mij 
vertrouwen. Ik zal altijd voor je klaarstaan. Ik ken jouw hart, Mijn 

geliefde, Ik sla u gade! De oprechten zullen Mijn aangezicht 
aanschouwen. Weet je, je bent mooi, lief en aardig en grappig en 

trouw, en nog mooier dan een bloem, de leliën des velds! 

 
Mattheüs 6, vers 28  En wat zijt gij bezorgd over kleding? Let op 

de leliën des velds, hoe zij groeien. 

 
Mijn geliefde, Ik laat je groeien en zorg voor je. 

Mijn geliefde, hebt gij Mij waarlijk lief? Houden van is voor elkaar 
zorgen, niet alleen vandaag, maar eeuwig. Voorwaar, soms moet je 

over bergen en dalen, maar in Mijn liefde zul je nimmer verdwalen. 

Onderhoud Mijn wegen, en ontvang Mijn zegen. Ik denk dat je niet 
echt weet, hoeveel Ik van je hou. 

 
Mattheüs 5, vers 16  Laat zo uw licht schijnen voor de mensen, 

opdat zij uw goede werken zien en uw Vader, die in de hemelen is, 

verheerlijken.  
 

Voorwaar, voorwaar, Ik, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, 

stuurde Mijn  bode engel Kirma, om Mijn woorden over te 
brengen. 

Laat Mijn woorden en liefde voor uw hart en ziel heerlijk van geur 
en oliën zijn!  
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Psalm 20, vers 4 en 5  Hij gedenke al uw offers, en uw brandoffer 
achte Hij welgevallig. Hij geve u naar uw hart, en doe al uw 

plannen in vervulling gaan. 

 
Voorwaar, verheug u, oprechten! 

Zelfs al gaat gij door een lijdensweg, en begrijpt gij het niet. Ik ben 
bij u. 

 

Psalm 24, vers 3 en 4  Wie mag de berg des Heren beklimmen, 
wie mag staan in zijn heilige stede? “Gij”, die rein is van handen en 

zuiver van hart… tot zover. 
 

Voorwaar, vertrouw met uw hart! 

 
Mattheüs 11, vers 29 en 30  Neemt mijn juk op u en leert van 

Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust 
vinden voor uw zielen; want mijn juk is zacht en mijn last is licht. 

 

Voorwaar, stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw. 
Zo spreekt Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 

verdween. 
 

 
 

Een echte held! 
 
Boodschap Gods: Voorwaar, de media richt zich al jaren op 

superhelden, die uit leugens en fantasie zijn ontstaan, via bladen 

en films, enzovoorts. Er is maar één ware Held, die onoverwinnelijk 
is en de dood overwon! 

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Ik ben profeet Benjamin Cousijnsen. Op 

donderdag 28 mei 2015 ontving ik de volgende boodschap van een 

bode engel Gods, die ik graag met u wil delen. 
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Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Michaël en 

ben een bode engel Gods. 

 
Lukas 2, vers 40  Het kind groeide op en werd krachtig, en het 

werd vervuld met wijsheid, en de genade Gods was op Hem. 
 

Voorwaar, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, sprak als 

baby meteen al tongentaal! 
Meer hierover vindt u in de boodschap van 2 december 2012, met 

de titel: ‘Baby Jezus sprak de taal van de Allerhoogste!’ En luister 
ook naar de boodschap van 10 oktober 2013, met de titel: ‘Vol van 

de kracht van de Allerhoogste!’  

 
Voorwaar, vele duizenden volgden Yeshua HaMashiach, 

Jezus Christus. 
Dagenlang bleven ze bij Hem! 

 

Mattheüs 15, vers 32  Maar Jezus riep zijn discipelen tot Zich en 
zeide: Ik heb medelijden met de schare, want zij zijn nu reeds drie 

dagen bij Mij gebleven en hebben niets te eten. En zonder voedsel 

wegzenden wil Ik hen niet, zij mochten eens onderweg bezwijken.  
Mattheüs 15, vers 38  Zij, die gegeten hadden, waren vierduizend 

mannen, vrouwen en kinderen niet medegerekend. 
 

Voorwaar, de media richt zich al jaren op superhelden, die 

uit leugens en fantasie zijn ontstaan van de boze, via bladen 
en films, enzovoorts. 

Zelfs satan kan niet tegen de waarheid op, en de kracht en de 
wijsheid en de heerlijkheid, en Zijn wonderen en kostbaar Bloed! Er 

is maar één ware Held, die onoverwinnelijk is en de dood overwon, 

en meer is dan een held! En Zijn naam is Yeshua HaMashiach, 
Jezus Christus. Dit is de enige Redder van de wereld, en een echte 

Held! 

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 
 

God duldt geen zonde! 
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Profetische, waarschuwende boodschap Gods: Wie niet wil horen, 

gaat verloren! Nogmaals, hou de maand juni 2015 goed in de 

gaten! Donder, de verwoester, gaat voor veel water zorgen, 
tornado's, stormen, enzovoorts. Wat zegt u... "God is toch liefde?" 

Dat klopt. God is ook liefde, maar ook rechtvaardig, en duldt geen 
bewuste zonde! 

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Dit is een waarschuwende boodschap 

Gods, ontvangen op 29 mei 2015. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Rumesther en 
ben een bode engel Gods. Voorwaar, kadosh, heilig is Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus! 

 
Voorwaar, wederom zeg ik u, om uw geheugen op te frissen: 

Hou uw nieuwsberichten goed in de gaten, want de verwoester 

Gods, Donder, gaat nog steeds rond en kijkt, waar hij zou kunnen 
toeslaan. Hou de maand juni goed in de gaten!  

 
Voorwaar, men zegt: “God is toch liefde?” 

En dat klopt. Sommigen zeggen: “Verwoesten? Zoiets doet God 

niet!” Dan hebt u het goed mis!  
 

Hoe is het met u?  
Bent u liefdevol en luistert u wel naar de God van Abraham, Izaäk 

en Jakob? Het liefst bepalen de mensen zelf, wat God moet doen. 

En zo niet, dan is God de slechterik. Maar u vergist zich zeer. Want 
God is wel liefde, maar God is ook rechtvaardig! En als u als mens 

niet luistert, en God maar moet blijven waarschuwen, en zegt: Doe 

uw afgoden weg, en dat het tegennatuurlijke niet samengaat, en 
houd u aan Zijn geboden, en u het niet doet, dan zult u de 

consequenties moeten ondervinden. En Gods woorden gaan alle in 
vervulling! Voorwaar, wie niet wil horen, gaat verloren, wat u ook 

denkt over God!  
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God duldt geen zonde, en zal de bewuste zonde straffen! 

Ook wat uitgesproken is door Zijn ware profeet Benjamin 

Cousijnsen is de volle waarheid. Men moet niet klagen, maar 
bekeren! Donder, de verwoester, gaat voor veel water zorgen, en 

zelfs tornado’s en stormen, enzovoorts!  
 

Lees voor: Mattheüs 6, vers 21 tot en met 23  Hier staat 

geschreven: Want, waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. De 
lamp van het lichaam is het oog. Indien dan uw oog zuiver is, zal 

geheel uw lichaam verlicht zijn; maar indien uw oog slecht is, zal 
geheel uw lichaam duister zijn. Indien nu wat licht in u is, duisternis 

is, hoe groot is dan de duisternis! 

 
En Johannes 3, vers 36  Hier staat geschreven: Wie in de Zoon 

gelooft, heeft eeuwig leven; doch wie aan de Zoon ongehoorzaam 
is, zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem. 

 

Voorwaar, ben ik duidelijk genoeg? 
De lamp van het lichaam is het oog. Dus kijk uit, waar u naar kijkt! 

Doe de wapenrusting Gods aan, en doe uw afgoderijen weg. Anders 

wordt uw lichaam nimmer verlicht in Hem, Yeshua HaMashiach, 
Jezus Christus, maar verduisterd, totdat uw ziel vervangen wordt 

door het rijk van de duisternis, vanwege ongehoorzaamheid en het 
afwijzen van de geboden en het niet willen luisteren naar de 

almachtige God! De totale overname van uw lichaam op aarde kan 

reality zijn. En uw ziel bevindt zich dan in de hel! 
 

Als men doof is voor God, moet God dan altijd liefde zijn? 
God is liefde, maar God is ook rechtvaardig en haat de zonde! 

Voorwaar, besef: God is kadosh, heilig! En wie zich niet heiligt in 

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, en Hem maar blijft verwerpen, 
mag er van uitgaan dat men verloren gaat. Ook Donder zal uw land 

straffen! Had God ook niet uw land gewaarschuwd via profeet 

Benjamin Cousijnsen, zoals Indonesië, China, India, Mexico, 
Spanje, Brazilië en Verenigde Staten van Amerika, en overige 

landen? 
 

Voorwaar, voorwaar, India is nu reeds gestraft! 
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En de andere landen staan ook op de lijst Gods. Alleen Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus, kan uw land redden. En dat kan alleen 

door alle afgoden te vernietigen en om vergeving te vragen, en uw 

zonden te belijden voor Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, en 
Hem aannemen als uw persoonlijke Verlosser, en u te laten dopen 

als volwassene! 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 

 
 

 

 
 

JUNI 2015 

 
O wee, India, er komt nog veel meer over u! 
 

Profetische mededeling en openbaring Gods: Voorwaar, India! Zo 
spreekt de almachtige God, Adonai, El Elohím, JHWH, de God van al 

wat leeft, tot u! Onder andere, U bent zo doof en blind en hard, 
versteend, zoals uw afgoden! 

 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo! Op 1 juni 2015 bracht een engel des Heren woord voor 
woord de volgende mededelende, profetische boodschap Gods over 

aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, voorwaar, mijn naam is 
Revelados en ben een bode engel Gods.  

 
Voorwaar, India! 

Zo spreekt de almachtige God, Adonai, El Elohím, JHWH, de God 

van al wat leeft: Voorwaar, is uw afgod niet rood aangebrand, uw 
olifant, en bij sommigen oranje? Misschien is uw afgod boos op u en 
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moet u harder bidden. Want ook uzelf brandt al aan! Voorwaar, op 
27 april 2015 werd u reeds gewaarschuwd door profeet Benjamin 

Cousijnsen. Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, duldt geen 

afgoden. U ben zo doof en blind en hard, versteend, zoals uw 
afgoden! En ondanks dat er zo vele rampen voor uw ogen u 

getroffen hebben, ziet u hier nog steeds de waarheid niet achter, 
dat het Gods werk is. 

 

Exodus 23, vers 24  Gij zult u niet nederbuigen voor hun goden 
noch hen dienen en gij zult niet doen naar hun werken, maar gij 

zult ze volkomen vernielen en hun gewijde stenen zult gij geheel 
verbrijzelen.  

 

Voorwaar, wat is het warm, hè? 
Klaag nu niet, want velen, velen!, branden in de hel, waar het vele 

malen heter is. En vanwege uw misleidende afgoden en leugens 
wordt het daar vol! Voorwaar, 

 

Johannes 14, vers 6  Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de 
waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij. 

 

O wee, India, er komt veel regenval, en dan een sterke wind! 
En na de wind een aardbeving, en dan weer het volgende… Welke 

afgod laat u straffen? 
Ik zeg u, Ze zijn u tot vloek! Koop een Bijbel, en lees Exodus en 

Leviticus eens; dan verandert uw versteende hart. 

 
Johannes 3, vers 16 tot en met 18  Want alzo lief heeft God de 

wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 
een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 

naam van de eniggeboren Zoon van God.  
 

En Psalm 18, vers 31  Gods weg is volmaakt; des Heren woord is 
zuiver. Hij is een schild voor allen die bij Hem schuilen. 
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Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
 

 

 

Is dit uw laatste kans misschien? 
 

Boodschap Gods: Vele Christenen luisteren naar dwaalleringen via 
hun kerk. Voorwaar, de tekenen van de eindtijd en de gevolgen, en 

waarschuwingen van profeet Benjamin Cousijnsen, zijn misschien 
voor u uw laatste waarschuwing en kans, om aan uw relatie te 

werken met Yeshua HaMasiach, Isa, Jezus Christus! 

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 1 juni 2015 bracht een bode engel 

Gods woord voor woord de volgende boodschap over aan 
eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus.  

 
Jeremia 23, vers 29  Is niet mijn woord zó: als een vuur, luidt het 

woord des Heren, of als een hamer, die een steenrots vermorzelt? 

 
Voorwaar, al bent u nu Christen, dan wil het nog niet 

zeggen, dat u automatisch behouden bent! 
 

1 Timotheüs 4, vers 1  Maar de Geest zegt nadrukkelijk, dat in 

latere tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, doordat zij 
dwaalgeesten en leringen van boze geesten volgen. 

 
Voorwaar, zowel vele Christenen, die luisteren naar 

dwaalleringen via hun kerk. 

Zelfs apostel Paulus waarschuwde de gelovigen! Voorwaar, mijn 
naam is Somaches en ben een bode engel Gods. 

 

Handelingen 20, vers 30 tot en met 32  En uit uw eigen midden 
zullen mannen opstaan, die verkeerde dingen spreken om de 
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discipelen achter zich aan te trekken. Waakt dan en herinnert u, dat 
ik drie jaren lang nacht en dag niet heb opgehouden ieder 

afzonderlijk onder tranen terecht te wijzen. En nu, ik draag u op 

aan de Here en het woord zijner genade, aan Hem, die bij machte 
is te bouwen en het erfdeel te geven onder alle geheiligden. 

 
Voorwaar, aan u die nu luistert,  

Vanwege het niet willen aannemen en verwerpen van Yeshua 

HaMashiach, Isa, Jezus Christus, zal ook u verloren gaan!  
 

2 Timotheüs 3, vers 1  Weet wel, dat er in de laatste dagen 
zware tijden zullen komen. 

En 2 Timotheüs 3, vers 14  Blijf gij echter bij wat u geleerd en 

toevertrouwd is, wèl bewust van wie gij het hebt geleerd. 
 

Voorwaar, kadosh, heilig is Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus 
Christus. 

Wees trouw aan Gods geliefde, enige, ware, hemelse profeet, die 

onder u is met de volle waarheid! Voorwaar, 
 

Titus 3, vers 3 tot en met 5  Want vroeger waren ook wij 

verdwaasd, ongehoorzaam, dwalende, verslaafd aan velerlei 
begeerten en zingenot, levende in boosheid en nijd, hatelijk en 

elkander hatende. Maar toen de goedertierenheid en mensenliefde 
van onze Heiland en God verscheen, heeft Hij, niet om werken der 

gerechtigheid, die wij zouden gedaan hebben, doch naar zijn 

ontferming ons gered door het bad der wedergeboorte en der 
vernieuwing door de heilige Geest. 

 
Voorwaar! 

De tekenen van de eindtijd en de gevolgen, en waarschuwingen van 

profeet Benjamin Cousijnsen, zijn misschien voor u uw laatste 
waarschuwing, om aan uw relatie te werken met Yeshua 

HaMashiach, Isa, Jezus Christus! Voorwaar, 

 
Lukas 16, vers 31  Doch hij zeide tot hem: Indien zij naar Mozes 

en de profeten niet luisteren, zullen zij ook, indien iemand uit de 
doden opstaat, zich niet laten gezeggen. 
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En Titus 3, vers 8  Dit is een getrouw woord en ik wil, dat gij op 
dit punt een krachtig getuigenis geeft, opdat zij, die hun 

vertrouwen op God gebouwd hebben, ervoor zorgen vooraan te 

staan in goede werken. Die zijn schoon en voor de mensen nuttig. 
 

Voorwaar, wees waakzaam, een dienaar tot een vuurvlam 
Gods! 

En wees boven de mensen gesteld, die geen voorbeeld zijn. En laat 

u niet misleiden!  
 

Johannes 3, vers 16 tot en met 18  Want alzo lief heeft God de 
wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 

naam van de eniggeboren Zoon van God.  

En vers 8  De wind blaast, waarheen hij wil, en gij hoort zijn geluid, 
maar gij weet niet, vanwaar hij komt of waar hij heengaat; zó is 

een ieder, die uit de Geest geboren is. 

 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 
 

 

Hak de knoop door en kies voor een nieuw 

begin! 
 

Openbarende boodschap Gods: Vandaag spreekt de Heer Jezus 
Christus van Nazareth, Isa, Yeshua HaMasiach, tot jou persoonlijk. 

De Here God zag, dat je de knoop wilt doorhakken, en openbaart 

ook een stukje verleden. Ja, het gaat over jou! 
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Op 2 juni 2015 ontving profeet Benjamin 
Cousijnsen de volgende boodschap. 
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Shalom! Ik begroet u in de wonderbare, almachtige naam van 

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Mijn naam is Hetrick. 

 
Gij daar, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, kent u! 

U hebt op de lagere school gezeten in Nederland. Thuis sprak u 
Turks en u had een dominante vader, die vaak dronk, en men had 

vaak ruzie. Men wou geen Nederlands leren thuis, waardoor jij 

slechte schoolresultaten behaalde. Toen je in de vijfde klas zat, zat 
je bij een jeugdgroep, een soort bende, en werd van school 

gestuurd. En je begon in te breken in auto’s en huizen, en raakte 
verslaafd aan de softdrugs.  

 

Het ging bergafwaarts… totdat je in de gevangenis 
terechtkwam en verschillende inrichtingen.  

Jij wilt de knoop doorhakken. En het verlangen om jou te laten 
redden door Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, groeit met de 

dag!  

 
Mattheüs 27, vers 38  Toen werden met Hem twee rovers 

gekruisigd, één aan zijn rechterzijde en één aan zijn linkerzijde. 

En vers 42 tot en met 44  “Anderen heeft Hij gered, Zichzelf kan Hij 
niet redden. Hij is Israëls Koning; laat Hij nu van het kruis afkomen 

en wij zullen aan Hem geloven. Hij heeft zijn vertrouwen op God 
gesteld; laat die Hem nu verlossen, indien Hij een welgevallen in 

Hem heeft; want Hij heeft gezegd: Ik ben Gods Zoon.” Op dezelfde 

wijze beschimpten Hem ook de rovers, die met Hem gekruisigd 
waren. 

 
Voorwaar, één van de rovers werd behouden! 

 

Lukas 23, vers 35 tot en met 43  En het volk stond erbij en zag 
toe. Ook de oversten hoonden en zeiden: “Anderen heeft Hij gered, 

laat Hij nu Zichzelf redden, indien Hij de Christus Gods is, de 

uitverkorene!” Ook de soldaten kwamen naderbij om Hem te 
bespotten en brachten Hem zure wijn, en zeiden: “Indien Gij de 

Koning der Joden zijt, red dan Uzelf!” Er was ook een opschrift 
boven Hem: ‘Dit is de Koning der Joden’. Eén der gehangen 

misdadigers lasterde Hem: “Zijt Gij niet de Christus? Red Uzelf en 
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ons!” Maar de andere antwoordde en zeide, hem bestraffende: 
“Vreest zelfs gij God niet, nu gij hetzelfde vonnis ontvangen hebt? 

En wij terecht, want wij ontvangen vergelding, naar wat wij gedaan 

hebben, maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan.” En hij zeide: 
“Jezus, gedenk mijner, wanneer Gij in uw Koninkrijk komt.” En Hij 

zeide tot hem: “Voorwaar, Ik zeg u, heden zult gij met Mij in het 
paradijs zijn”. 

 

Wat een verleden hadden die rovers aan het kruis! 
Yeshua HaMashiach kende de harten, en gedacht één van de 

rovers. Ook heden mag gij in het paradijs zijn! 
 

Voorwaar, laat u niets wijsmaken, wat anderen zeggen! 

Kies voor Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, de Zoon van God! 
Kruisig uw verleden en stap over naar het heden. Luister naar de 

boodschappen van de EvangelicalEndtimemachine.com!  
 

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 

wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 
een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 
naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het 

licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever 

gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want 
een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het 

licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de 
waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat 

zij in God verricht zijn. 

 
Ook is er nog hoop voor u. 

Bekeer u en kies voor een nieuw begin! 

 
Johannes 8, vers 12  Wederom dan sprak Jezus tot hen en zeide: 

Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de 
duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben. 
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Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Hetrick, en verdween. 
 

 

 

Belangrijke informatie over het Heilig 

Avondmaal! 
 
Boodschap Gods: Kom voor Gods aangezicht in nederigheid, als u 

één keer in de maand deelneemt aan het Heilig Avondmaal. Ook 
wordt een voorbeeld gebracht in deze boodschap van een man en 

vrouw, die spotten met God en weleens fijn de wijn wilden proeven. 

Dat kwam hen duur te staan! Advies: luister ook naar de andere 
boodschappen, die over het Heilig Avondmaal gaan, zodat u vooraf 

de door God ingestelde voorwaarden, om deel te nemen aan het 

Heilig Avondmaal, goed begrijpt! 
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Op 2 juni 2015 bracht een bode engel van 
God woord voor woord de volgende boodschap Gods over aan 

eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Rafaël en ben 
een bode engel Gods.  

 

Voorwaar, op 25 oktober 2012 bracht ik u een boodschap, 
die u terug kunt vinden door de titel in de zoekbalk te typen 

of te plakken. 
De titel heet: ‘Ik spreek over het Heilig Avondmaal!’ En de tweede 

boodschap heet: ‘Voordat u in Gods Heiligheid deelneemt aan het 

Heilig Avondmaal!’ Voorwaar, het is goed om eerst te luisteren naar 
deze boodschappen, voordat u start met het Heilig Avondmaal in de 

kerk, of huiskring, of gezin. Het is zeer goed, nadat u weet wat 
Avondmaal inhoudt, één keer in de maand deel eraan te gaan 

nemen. Voorwaar, hou u voor ogen dat God heilig is, kadosh! 
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Wijsheid, hoofdstuk 1, vers 1 tot en met 16  ‘Wie gerechtigheid 
zoekt, zal leven’ - Heb de gerechtigheid lief, heersers van de aarde. 

Koester zuivere gedachten over de Heer en zoek hem met een 

eerlijk geweten. Wie hem niet tart zal hem vinden, en wie hem niet 
wantrouwt zal hem zien. Misvattingen houden een mens bij God 

vandaan. Dwazen kunnen zijn macht alleen tot hun eigen schande 
op de proef stellen. De wijsheid zoekt geen onderkomen in een ziel 

die sluw is, ze woont niet in een lichaam dat door zonde wordt 

beheerst. Als Gods heilige geest onderwijst ze mensen. Bedrog 
ontvlucht ze, onverstandig denken gaat ze uit de weg, waar onrecht 

opdoemt trekt ze zich terug. De wijsheid is een geest die mensen 
liefheeft. Maar godslasteraars houdt ze verantwoordelijk voor hun 

woorden. God weet wat er in hun binnenste leeft, hij ziet feilloos 

wat ze in gedachten hebben en hoort wat er uit hun mond komt. De 
geest van de Heer vervult immers de hele wereld; hij die alles 

omvat weet wat er gezegd wordt. Daarom kan niemand 
onopgemerkt iets onrechtvaardigs zeggen, en zal ook niemand zijn 

gerechte straf ontlopen. Alles wat goddeloze mensen bedenken zal 

onderzocht worden, en wat ze gezegd hebben zal de Heer worden 
voorgelegd als bewijs van hun misdragingen. Zijn oor is gespitst en 

hoort alles, geen enkel opstandig geluid blijft onopgemerkt. Hoed u 

dus voortaan voor zinloos geklaag, houd u ver van lasterpraat. Wat 
heimelijk gezegd wordt zal niet in stilte verdwijnen, en wie leugens 

spreekt bewerkt zijn eigen ondergang. Zoek de dood niet op door 
slecht te leven, trek het verderf niet aan door wat u doet. Want de 

dood is niet door God gemaakt. God vindt geen vreugde in de 

ondergang van enig levend wezen. Hij heeft alles geschapen om het 
te laten bestaan. Alles ter wereld dient om het leven in stand te 

houden. In geen enkel schepsel ligt de kiem van de dood, en het 
dodenrijk kan op aarde geen rechten doen gelden, want 

rechtvaardigheid maakt onsterfelijk. De goddelozen echter wenken 

de dood en roepen hem bij zich. Doordat ze hem voor een vriend 
houden, kwijnen ze weg. Ze sluiten een verbond met hem, en ze 

verdienen het ook om bij hem te horen. 

 
Voorwaar, kom voor Gods aangezicht in nederigheid! 

In 1984 was er een man en vrouw, die in een kerk waren en 
deelnamen aan een Heilig Avondmaal. Waren ze Christen? 

Nee. En vroegen ze om vergeving van hun zonden? 
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Nee! Ze wilden weleens proeven wat voor wijn dit was! Voorwaar, 
ze hadden geen respect en aten het brood, het lichaam van 

Christus, en zeiden: “Bijt Hem goed doodt; Jezus leeft nog!” zeiden 

ze samen lachend. Na het Heilige Avondmaal stortten ze voor de 
kerk plotseling één voor één in, en waren op slag dood door een 

hartaanval. Voorwaar, 
 

Titus 1, vers 15 en 16  Alles is rein voor de reinen, maar voor 

hen, die besmet en onbetrouwbaar zijn, is niets rein. Maar bij hen 
zijn zowel het denken als het geweten besmet. Zij belijden wel, dat 

zij God kennen, maar met hun werken verloochenen zij Hem, daar 
zij verfoeilijk en ongehoorzaam zijn en niet deugen voor enig goed 

werk. 

 
En Hebreeën 4, vers 13  En geen schepsel is voor Hem 

verborgen, want alle dingen liggen open en ontbloot voor de ogen 
van Hem, voor wie wij rekenschap hebben af te leggen. 

 

En Kolossenzen 2, vers 8  Ziet toe, dat niemand u medeslepe 
door zijn wijsbegeerte en door ijdel bedrog in overeenstemming 

met de overlevering der mensen, met de wereldgeesten en niet met 

Christus. 
 

En Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God 
de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 

opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig 

leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, 
opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 

naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het 

licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever 
gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want 

een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het 

licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de 
waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat 

zij in God verricht zijn. 
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
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SHALOM 

 

 
 

 

Gezegend zult gij zijn in de stad en gezegend op 
het veld! 
 
BOODSCHAP GODS: ISRAËL, KADOSH, HEILIG IS DE GOD VAN 

ABRAHAM, IZAÄK EN JAKOB! DE HEER SPREEKT TOT ISRAËL, 

ONDER ANDERE. DE VOLGENDE ZEGENINGEN ZULLEN ALLE OVER 
U KOMEN EN UW DEEL WORDEN. INDIEN GIJ DAN AANDACHTIG 

LUISTERT NAAR DE STEM VAN DE HERE, UW GOD, EN AL ZIJN 

GEBODEN, DIE IK U HEDEN OPLEG, NAARSTIG ONDERHOUDT, DAN 
ZAL DE HEER U VERHEFFEN BOVEN ALLE VOLKEN DER AARDE! 

GEZEGEND ZULT GIJ ZIJN IN DE STAD EN GEZEGEND OP HET 
VELD! 

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 3 juni 2015 bracht een bode engel 

Gods de volgende boodschap over aan eindtijdprofeet van de 

laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Lebesaday en 
ben een bode engel Gods. 

 
Deuteronomium 20, vers 10  Wanneer gij een stad nadert om 

daartegen te strijden, dan zult gij ze vrede aanbieden. 

En vers 12  Maar als zij geen vrede met u sluit, doch de strijd met u 
aanbindt, dan zult gij ze belegeren. 

En Deuteronomium 21, vers 5  De priesters, de zonen van Levi, 
zullen naar voren treden – want hen heeft de Here, uw God, 

verkoren om Hem te dienen en te zegenen in de naam des Heren; 

naar hun uitspraak zal elk rechtsgeding en elk geval van lichamelijk 
letsel beslecht worden. 
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En vers 7  En zij zullen betuigen: Onze handen hebben dit bloed 
niet vergoten en onze ogen hebben het niet gezien. 

En vers 9  Zo zult gij het onschuldig bloed uit uw midden wegdoen, 

want zo doet gij wat recht is in de ogen des Heren. 
 

Voorwaar, strijders! 
Kadosh, heilig is de God van Abraham, Izaäk en Jakob!  

 

Deuteronomium 28, vers 1 tot en met 3  Indien gij dan 
aandachtig luistert naar de stem van de Here, uw God, en al zijn 

geboden, die ik u heden opleg, naarstig onderhoudt, dan zal de 
Here, uw God, u verheffen boven alle volken der aarde. De 

volgende zegeningen zullen alle over u komen en uw deel worden, 

indien gij luistert naar de stem van de Here, uw God: Gezegend zult 
gij zijn in de stad en gezegend op het veld. 

En Deuteronomium 23, vers 12 tot en met 14  Gij zult buiten de 
legerplaats een plek hebben om u daarheen naar buiten te 

begeven; gij zult bij uw uitrusting een schopje hebben en, wanneer 

gij buiten gaat zitten, daarmee een gat graven en uw uitwerpselen 
weer bedekken. Want de Here, uw God, wandelt in uw legerplaats, 

om u te redden en uw vijanden aan u over te geven; daarom zal uw 

legerplaats heilig zijn, zodat Hij niets onbehoorlijks bij u ziet en 
Zich niet van u afwendt. 

En vers 21 tot en met 24  Wanneer gij de Here, uw God, een 
gelofte doet, zult gij er niet mee talmen haar in te lossen, want de 

Here, uw God, zou ze toch van u eisen en dan zoudt gij u 

bezondigen. Maar, wanneer gij u onthoudt van het doen van een 
gelofte, bezondigt gij u niet. Wat over uw lippen gegaan is, moet gij 

stipt volbrengen; gij hebt immers de Here, uw God, volkomen 
vrijwillig een gelofte gedaan, die gij hebt uitgesproken met eigen 

mond. Wanneer gij in de wijngaard van uw naaste komt, dan moogt 

gij om u te verzadigen druiven eten, zoveel gij wilt, maar gij moogt 
ze niet ergens in meenemen. 

 

Voorwaar, 
 

Deuteronomium 32, vers 39 tot en met 43  Ziet nu, dat Ik, Ik 
het ben, daar is geen God, behalve Mij. Ik dood en doe herleven, Ik 

verbrijzel en Ik genees, en niemand is er die redt uit mijn macht. 
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Voorwaar, Ik hef mijn hand ten hemel en zeg: Zowaar Ik in 
eeuwigheid leef: als Ik mijn bliksemend zwaard wet, en mijn hand 

grijpt naar het gericht, dan zal Ik wraak oefenen aan mijn 

tegenstanders, en vergelding brengen over wie Mij haten. Ik zal 
mijn pijlen dronken maken van bloed, en mijn zwaard zal vlees 

verslinden: het bloed der verslagenen en der gevangenen, de 
harige hoofden der vijanden. Jubelt, gij natiën, om zijn volk, want 

Hij wreekt het bloed van zijn knechten, Hij oefent wraak aan zijn 

tegenstanders en verzoent zijn land, zijn volk. 
En vers 52  Want gij zult het land vóór u zien liggen, maar daar niet 

binnengaan, het land dat Ik de Israëlieten geven zal. 
 

Voorwaar, doe de wapenrusting Gods aan, Israël! 

 
Richteren 2, vers 4  Toen de Engel des Heren deze woorden tot al 

de Israëlieten gesproken had, verhief het volk zijn stem en weende. 
 

Voorwaar, 

 
Spreuken 10, vers 8 en 9  Wie wijs van hart is, neemt geboden 

aan, maar wie dwaas van lippen is, komt ten val. Wie in 

oprechtheid wandelt, gaat veilig, maar wie zijn wegen verdraait, 
wordt doorzien. 

En vers 28 tot en met 30  De verwachting der rechtvaardigen is 
vreugde, maar de hoop der goddelozen gaat teniet. De weg des 

Heren is een beschutting voor de oprechten, maar onheil voor de 

bedrijvers van ongerechtigheid. De rechtvaardige zal in eeuwigheid 
niet wankelen, maar de goddelozen zullen de aarde niet bewonen. 

 
En Openbaring 3, vers 3  Bedenk dan, hoe gij het ontvangen en 

gehoord hebt, en bewaar het en bekeer u. Indien gij dan niet 

wakker wordt, zal Ik komen als een dief, en gij zult niet weten, op 
welk uur Ik u zal overvallen. 

En vers 5  Wie overwint, zal aldus bekleed worden met witte 

klederen; en Ik zal zijn naam geenszins uitwissen uit het boek des 
levens, maar Ik zal zijn naam belijden voor mijn Vader en voor zijn 

engelen. 
En Openbaring 6, vers 17  Want de grote dag van hun toorn is 

gekomen en wie kan bestaan? 
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Johannes 3, vers 16 tot en 18  Want alzo lief heeft God de 

wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 

naam van de eniggeboren Zoon van God.  
 

 
 

Is zelfbevrediging toegestaan of juist een 

zonde? 
 
Boodschap Gods: Velen vechten tegen hun gevoelens, en vragen 

zich af: Is zelfbevrediging toegestaan, of juist een zonde? De Here 
God geeft u het duidelijke antwoord in Zijn boodschap, die vandaag 

overgeleverd is aan profeet Benjamin Cousijnsen door Gods bode 

engel, in de naam van Jezus Christus, Yeshua HaMasiach! 
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Op 3 juni 2015 bracht een engel des 
Heren de volgende boodschap over aan profeet Benjamin 

Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus.  
 

Voorwaar, kadosh, heilig is Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus! 
Voorwaar, mijn naam is Issakar en ben een bode engel Gods. Velen 

vechten tegen hun gevoelens, en vragen zich af: Is zelfbevrediging 
toegestaan, of juist een zonde? 

 

1 Korinthiërs 3, vers 16  Weet gij niet, dat gij Gods tempel zijt en 
dat de Geest Gods in u woont? 
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1 Korinthiërs 6, vers 17  Maar die zich aan de Here hecht, is één 
geest met Hem. 

En 1 Korinthiërs 12, vers 27  Gij nu zijt het lichaam van Christus en 

ieder voor zijn deel leden. 
 

En Efeziërs 1, vers 22 en 23  En Hij heeft alles onder zijn voeten 
gesteld en Hem als hoofd boven al wat is, gegeven aan de 

gemeente, die zijn lichaam is, vervuld met Hem, die alles in allen 

volmaakt.  
En Efeziërs 5, vers 31  Daarom zal een man zijn vader en zijn 

moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen, en die twee zullen tot 
één vlees zijn.  

 

Voorwaar, uw lichaam is een tempel Gods. 
Wanneer u dan wederom geboren bent, behoort u God toe. God zelf 

is woning in u komen maken! Uw lichaam is dus heel duidelijk Zijn 
tempel, en Hij is heilig! Wat u ook eet, drinkt, inademt, voelt, ruikt, 

ziet en doet, komt in Gods heilige tempel terecht. U bent 

verantwoordelijk voor wat u doet! 
 

Mattheüs 21, vers 12 en 13  En Jezus ging de tempel binnen en 

dreef allen uit, die verkochten en kochten in de tempel, en de tafels 
der wisselaars keerde Hij om en de stoelen van hen, die de duiven 

verkochten, en Hij zeide tot hen: Er staat geschreven: Mijn huis zal 
een bedehuis heten, maar gij maakt het tot een rovershol. 

 

Voorwaar,  
 

Romeinen 13, vers 14  Maar doet de Here Jezus Christus aan en 
wijdt geen zorg aan het vlees, zodat begeerten worden opgewekt. 

 

Hieruit blijkt dat zelfbevrediging zonde is. 
 

Spreuken 4, vers 23  Behoed uw hart boven al wat te bewaren is, 

want daaruit zijn de oorsprongen des levens. 
 

Wanneer er seksuele prikkeling, ongoddelijke gedachten, 
opkomen, belijd en veroordeel dit dan onmiddellijk en stel 

niet uit. 
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Doe je dat niet, dan volgt de daad er meteen achteraan!  
 

Neem als voorbeeld Eva… 

Ze zag dat de vrucht mooi was, en ze at er meteen van. Als je iets 
prikkelends ziet, eet er niet van. Maar spreek er dan meteen, ja, 

meteen over met Yeshua HaMashiach, Jezus Christus! Dan zul je 
rein zijn, en Gods tempel heilig. Houd je hart en gedachten, en uw 

wandel, goed in de gaten!  

 
2 Timotheüs 2, vers 22  Schuw de begeerten der jeugd en jaag 

naar gerechtigheid, naar trouw, naar liefde en vrede met hen, die 
de Here aanroepen uit een rein hart.  

 

En Jakobus 1, vers 15  Daarna, als die begeerte bevrucht is, 
baart zij zonde; en als de zonde volgroeid is, brengt zij de dood 

voort. 
 

En Johannes 3, vers 16 tot en met 18  Want alzo lief heeft God 

de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 
opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig 

leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, 

opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 
naam van de eniggeboren Zoon van God.  

 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 
verdween. 

 
 

 

Doe u niet anders voor! 
 

Boodschap Gods: Wees echt en doe u niet anders voor! Voer geen 

toneeluitvoering uit als je met de Heer praat, en doe het ook niet 
om anderen. Zonder geloof heeft het ook geen zin! De Heer roept u 

op om u te onderzoeken. En geloof je in Yeshua HaMasiach, Jezus 

Christus, dan zul je het beleven! 
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Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Op 4 juni 2015 bracht een engel des 
Heren, een bode engel van God, woord voor woord, in opdracht van 

de almachtige God, JHWH, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, 
de volgende boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin 

Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Mireäl en ben 
een bode engel Gods. 

 

Voorwaar, sommigen roepen Yeshua HaMashiach, Jezus 
Christus, aan en bidden bij het eten. 

Hoe kunt u de Heer aanroepen, als u geen geloof en vertrouwen 
hebt? Of doet u dit voor uw naaste, een toneeluitvoering voor God? 

Voorwaar, en maar bidden! U staat in de Bijbel, wist u dat? Luister 

maar. 
 

Mattheüs 6, vers 1 en vers 5  Ziet toe, dat gij uw gerechtigheid 

niet doet voor de mensen, om door hen opgemerkt te worden; 
want dan hebt gij geen loon bij uw Vader, die in de hemelen is. En 

wanneer gij bidt, zult gij niet zijn als de huichelaars, want zij staan 
gaarne in de synagogen en op de hoeken der pleinen te bidden, om 

zich aan de mensen te vertonen. Voorwaar, Ik zeg u, zij hebben 

hun loon reeds. 
 

Voorwaar, 
Kadosh, heilig is Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, al bent u een 

pastoor, of een hoogopgeleide schriftgeleerde, of wie dan ook! 

 
Mattheüs 7, vers 4  Hoe zult gij dan tot uw broeder “of zuster” 

zeggen: Laat mij de splinter uit uw oog wegdoen, terwijl, zie, de 

balk in uw oog is? 
 

Bidden is praten, ja, praten met Yeshua HaMashiach, Jezus 
Christus! 
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Hebreeën 11, vers 6  Maar zonder geloof is het onmogelijk Hem, 
“Yeshua HaMashiach, Jezus Christus”, welgevallig te zijn. Want 

wie tot God komt, moet geloven, dat Hij bestaat en een beloner is 

voor wie Hem ernstig zoeken. 
 

Voorwaar, zonder geloof en een relatie met Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus, is uw geloofsgebed dood! 

God is een Beloner. Hij heeft u lief en is een eindeloze krachtbron, 

die ondoorgrondelijke wijsheid bezit! En geloof je in Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus, dan zul je het beleven! Wees echt en 

doe u niet anders voor. Onderzoek u eens! 
 

Lees voor: Johannes 3, vers 16 tot en met 18  Want alzo lief 

heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven 
heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar 

eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld 
gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld 

door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet 

veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet 
heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God.  

 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 
 

Ervaar Zijn sterke aanwezigheid, Zijn leiding en 

zegen die mensen aanraakt! 
 
Boodschap Gods: Gods Heilige Geest zal sterk aanwezig zijn, om 

mensen aan te raken! De Heer Yeshua HaMasiach, Jezus Christus, 
nodigt u uit om te gaan evangeliseren op 28 augustus 2015. Ook 

als u zich geroepen voelt in uw stad of woonplaats, kunt u zich 

opgeven! 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Ik ben profeet Benjamin Cousijnsen. Op 4 

juni 2015 ontving ik de volgende boodschap van een bode engel 
Gods, die ik graag met u wil delen. 
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Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Manusia en 

ben een bode engel Gods.  
 

Voorwaar, op donderdag 7 mei gaf ik u ook al de volgende 
boodschap door, met de titel: ‘De wereldwijde 

evangelisatieactie van de huiskringen!’ 

28 Augustus 2015 zal er weer geëvangeliseerd worden door de 
huiskringen en de werkers van de laatste dagen. Ook als u zich 

geroepen voelt, om te evangeliseren in uw stad of woonplaats, kan 
u zich opgeven, om een doosje met uitdeelkaartjes te ontvangen en 

uit te delen. Voorwaar, ook in de winkels kunt een kaartje 

neerhangen, of een gesprek aangaan op scholen, en daar de 
kaartjes uitdelen. Voorwaar, ook heeft u toestemming, om het in de 

krant te zetten, of waar dan ook.  
 

Voorwaar, het gaat om vele zielen, die gered moeten 

worden!  
De zegen des Heren, en de leiding van de Heilige Geest, zal sterk 

aanwezig zijn op de dag, dat u gaat evangeliseren. Wees een 

instrument van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus! 
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 
 

 

Bittere ernst? Maar God heeft toch ook humor! 
 

Boodschap Gods: God heeft ook humor, maar Zijn woorden zijn ook 

waarheid en bittere ernst. Al denken sommigen dat het een grote 
grap is, dat de Heer bijvoorbeeld zegt: Zie, Ik kom spoedig! U krijgt 

ook te horen, welk antwoord Job kreeg, die God had uitgedaagd. 
Verder leest u over situaties in de Bijbel, die bittere ernst waren, al 

zat er een soort humor in (voor de personen, die het betrof, niet!). 

Maar de humor zit in de wijze, dat het werd opgelost. U hoort Gods 
ingrijpen in ernstige situaties, die dus toch een humoristische kant 

hebben! 
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Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 5 juni 2015 werd de volgende 

boodschap Gods overgebracht door een bode engel Gods aan 
eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Packres en 

ben een bode engel Gods. 
 

Voorwaar,  
 

Job 13, vers 5  Och, of gij geheel en al zweegt! Dat zou u tot 

wijsheid strekken. 
 

Voorwaar, Job impliceerde:  
Beter je mond dicht te houden en anderen te laten denken dat je 

een dwaas bent, dan je mond open te doen en alle twijfel weg te 

nemen. 
 

Job 38, vers 2 tot en met 38  Wie is het toch, die het 

raadsbesluit verduistert met woorden zonder verstand? Gord nu als 
een man uw lendenen, dan wil Ik u ondervragen, opdat gij Mij 

onderricht. Waar waart gij, toen Ik de aarde grondvestte? Vertel 
het, indien gij inzicht hebt! Wie heeft haar afmetingen bepaald? Gij 

weet het immers! Of wie heeft over haar het meetsnoer 

gespannen? Waarop zijn haar pijlers neergelaten, of wie heeft haar 
hoeksteen gelegd, terwijl de morgensterren tezamen juichten, en al 

de zonen Gods jubelden? Wie heeft de zee met deuren afgesloten, 
toen zij bruisend uit de moederschoot kwam? – toen Ik wolken 

maakte tot haar kleed en duisternis tot haar windselen; toen Ik de 

door Mij gestelde grens uitbrak, grendel en deuren aanbracht; toen 
Ik sprak: Tot hiertoe en niet verder zult gij komen, hier zal de trots 

uwer golven blijven staan! Hebt gij ooit in uw leven de morgen 

ontboden, de dageraad zijn plaats aangewezen, om de zomen der 
aarde aan te grijpen, zodat de goddelozen van haar worden 

afgeschud? Zij verandert zich als leem, waarin een zegel wordt 
gedrukt, de dingen staan daar als in een kleed. Dan wordt de 

goddelozen hun licht ontnomen, en de opgeheven arm wordt 
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gebroken. Zijt gij doorgedrongen tot de bronnen der zee, en hebt 
gij door de geheimenissen van de waterdiepte gewandeld? Zijn de 

poorten des doods voor u onthuld, en hebt gij de poorten der diepe 

duisternis aanschouwd? Reikt uw begrip zover als de breedte der 
aarde? Vertel het, indien gij dit alles weet! Waar is de weg naar de 

woning van het licht, en de duisternis, waar is haar verblijf, zodat 
gij haar brengen kunt naar haar gebied, en de paden naar haar huis 

kent? Gij zult dat wel weten, want toen werdt gij geboren en het 

getal uwer dagen is groot! Zijt gij doorgedrongen tot de 
schatkamers van de sneeuw? En hebt gij de schatkamers van de 

hagel gezien, die Ik heb opgespaard voor de tijd van benauwdheid, 
voor de dag van strijd en oorlog? Waar is de weg naar de plaats 

waar het licht zich verdeelt, vanwaar de oostenwind zich verbreidt 

over de aarde? Wie heeft voor de stortvloed een geul gegraven en 
een weg voor de bliksemschichten, om regen te geven op het 

onbewoonde land, op de steppe, waar geen mens is, om woestijn 
en woestenij te verzadigen en de spruiten van het jonge groen te 

doen ontluiken? Heeft de regen een vader? Of wie heeft de 

dauwdruppelen verwekt? Uit wier schoot komt het ijs te voorschijn, 
en de rijp des hemels, wie baart die? Als tot steen verdichten zich 

de wateren, en de vlakte van de watervloed sluit zich aaneen. Kunt 

gij de banden der Pleiaden binden, of de boeien van de Orion 
slaken? Doet gij de tekens van de Dierenriem te rechter tijd 

opgaan, en bestuurt gij de Beer met zijn jongen? Kent gij de 
inzettingen des hemels, bepaalt gij zijn heerschappij over de aarde? 

Kunt gij uw stem tot de wolken verheffen, zodat een stroom van 

water u bedekt? Kunt gij de bliksemen uitzenden, zodat zij 
heengaan en tot u zeggen: Hier zijn wij? Wie heeft wijsheid gelegd 

in de donkere wolken of wie heeft inzicht verleend aan de grillige 
wolkengevaarten? Wie telt de wolken met wijsheid af, en wie keert 

de kruiken des hemels om, wanneer het stof stolt tot gegoten 

metaal en de kluiten aan elkander kleven? 
 

Voorwaar, Job had de almachtige God uitgedaagd, en kreeg 

dit geweldig antwoord. 
Voorwaar, zie de almacht van uw almachtige God in uw leven en in 

de natuur!  
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Genesis 7, vers 17  En de vloed was veertig dagen over de aarde 
en de wateren wiesen en hieven de ark op, zodat zij oprees boven 

de aarde. 

 
Voorwaar, er was regen, 40 dagen en 40 nachten lang! 

Dat noemt men een ramp, wat tot stand gebracht werd door de 
almachtige God van Abraham, Izaäk en Jakob. In vele landen, zoals 

Nederland, noemen ze dat een ‘natte zomer’, al die regenval!  

 
Richteren 16, vers 4 tot en met 9  Daarna vatte hij liefde op 

voor een vrouw in het dal Sorek, Delila genaamd. En de 
stadsvorsten der Filistijnen kwamen bij haar en zeiden tot haar: 

Tracht door overreding van hem te weten te komen, waardoor zijn 

kracht zo groot is, en hoe wij hem kunnen overmeesteren en 
binden om hem te bedwingen. Wij zullen u dan ieder elfhonderd 

zilverstukken geven. Toen zeide Delila tot Simson: Vertel mij toch, 
waardoor uw kracht zo groot is, en waarmee gij gebonden zoudt 

moeten worden om u te bedwingen. En Simson zeide tot haar: 

Indien men mij bindt met zeven verse pezen, die nog niet 
verdroogd zijn, dan zal ik machteloos wezen en gelijk aan ieder 

ander mens. Toen brachten de stadsvorsten der Filistijnen haar 

zeven verse pezen, die nog niet verdroogd waren, en zij bond hem 
daarmee, terwijl zij in haar binnenvertrek in hinderlaag lagen. Toen 

riep zij: De Filistijnen over u, Simson! Maar hij verscheurde de 
pezen, zoals een vlassnoer verscheurd wordt, wanneer het vuur 

geroken heeft. En het werd niet bekend, waarin zijn kracht lag. 

 
Voorwaar! 

Simson liet de Filistijnen touwen maken, en zette hen aan het werk, 
en liet ze, zonder auto of fiets of ander vervoermiddel, zeker wel 20 

kilometer lopen… en liet dan nog eens weten dat ze gefopt waren. 

Voorwaar, toch mag men humor niet als negatief gebruiken, zoals 
de wereldse mensen in de media! 

 

Efeziërs 5, vers 4  En evenmin van onwelvoegelijkheid en zotte of 
losse taal, die geen pas geven, doch veeleer van dankzegging. 

 
Jona 4, vers 4 tot en met 8  Maar de Here zeide: Zijt gij terecht 

vertoornd? Jona nu was buiten de stad gegaan en had zich ten 
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oosten van de stad neergezet; hij had daar voor zich een hut 
gebouwd en was daaronder gaan zitten in de schaduw, totdat hij 

zou zien wat er met de stad gebeurde. En de Here God beschikte 

een wonderboom, die boven Jona opschoot om tot schaduw te zijn 
boven zijn hoofd, ten einde hem van zijn misnoegdheid af te 

brengen. En Jona verheugde zich zeer over de wonderboom. Maar 
de volgende dag, bij het aanbreken van de morgenstond, beschikte 

God een worm, die de wonderboom stak, zodat deze verdorde. En 

het geschiedde, zodra de zon opging, dat God een gloeiende 
oostenwind beschikte, en de zon stak op het hoofd van Jona, zodat 

hij amechtig neerzonk en wenste dat hij sterven mocht, zeggende: 
Het is mij beter te sterven dan te leven.  

 

Voorwaar, toch heeft God ook gevoel voor humor! 
 

Genesis 2, vers 7  Toen formeerde de Here God de mens van stof 
uit de aardbodem en blies de levensadem in zijn neus; alzo werd de 

mens tot een levend wezen. 

 
Sommigen denken:  

‘Had God ietsjes meer lucht erin geblazen, was de mens een 

opgeblazen ballon!’  
En: ‘God schiep de mens, Adam en Eva. Samen lopen ze 

romantisch door het paradijs. Zegt Adam tegen Eva: “Hou je wel 
van mij?” Zegt Eva rondkijkend: “Ja, van wie anders?”’ 

 

Voorwaar, in uw Bijbel komt u altijd wel humor tegen. 
Jona kreeg een wonderboom, en was vol van vreugde! Maar daarna 

kwam de worm en verdorde zijn boom. Soms wil God u toetsen en 
uittesten. 

 

Johannes 3, vers 16 tot en met 18  Want alzo lief heeft God de 
wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 

naam van de eniggeboren Zoon van God.  
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Openbaring 22, vers 20 en 21  Hij, die deze dingen getuigt, 

zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van 

de Here Jezus zij met allen. 
 

Sommigen vinden dit één van de grootste humor grappen. 
Toch, als men nu kijkt naar de tekenen der tijden, en men luistert 

naar de boodschappen, dan weet u dat niet alles altijd humor is, 

maar bittere ernst! 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 

verdween. 
 

 

 

De volgende rampen staan vast! 
 

Boodschap Gods: De landen die nu getroffen gaan worden, worden 
exact benoemd in deze openbarende, mededelende, profetische 

boodschap Gods. Voorwaar, bid dat de Almachtige u zal sparen! 
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo! Op 5 juni 2015 bracht een engel des Heren, een bode engel 

Gods, woord voor woord de volgende mededelende, profetische 
boodschap Gods over aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, 

Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Rumesther en 
ben een bode engel Gods. 

 
O wee, o wee, Donder komt eraan! 

O wee, Nederland, Texas, India, China, Duitsland, Indonesië, 

Mexico, Brazilië, Nepal, Colombia, Japan, Australië, Italië en 
Thailand! Donder, de verwoester Gods, zal toeslaan! Hou maand 

juni heel goed in de gaten. Luister ook naar de boodschap van 29 

mei 2015, met de titel: ‘God duldt geen zonde!’  
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Voorwaar, extreme regenval en tornado’s en stormen en een 
vliegtuigramp en treinramp staan vast! 

Voorwaar, bid dat de Almachtige u zal sparen. 

 
Spreuken 10, vers 24  Wat de goddeloze vreest, dat overkomt 

hem, maar Hij vervult de wens der rechtvaardigen. 
En vers 25  Als de stormwind voorbijgaat, dan is de goddeloze niet 

meer, maar de rechtvaardige staat als een duurzame grondslag. 

 
En Jesaja 66, vers 15  Want zie, de Here zal komen als vuur en 

zijn wagens zullen zijn als een storm, om zijn toorn te openbaren in 
gloed en zijn dreiging in vuurvlammen. 

En Jeremia 4, vers 13  Zie, als een wolkenmassa komt hij 

opzetten; als een stormwind zijn zijn wagens, sneller dan arenden 
zijn paarden: wee ons, wij worden vernield! 

 
En Mattheüs 12, vers 31  Daarom zeg Ik u: Alle zonde en 

lastering zal de mensen vergeven worden, maar de lastering van de 

Geest zal niet vergeven worden. 
 

En Lukas 21, vers 36  Waakt te allen tijde, biddende, dat gij in 

staat moogt wezen te ontkomen aan alles wat geschieden zal, en 
gesteld te worden voor het aangezicht van de Zoon des mensen. 

 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 

verdween. 

 
 

 

50 van de 100 Nederlanders behoren tot het rijk 
der duisternis! 
 

Openbarende boodschap Gods: Onder andere 50 van de 100 
Nederlanders behoren nu het rijk der duisternis toe, door zich over 

te geven aan de wereldmassa met allerlei duistere gewoonten, die 
ook in de tijd van Henoch voorkwamen! 

 

 
Volledige weergave: 
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Hallo, van harte welkom! De volgende openbarende boodschap van 

God werd woord voor woord door een engel des Heren aan 

Benjamin Cousijnsen, Gods eindtijdprofeet, overgebracht op 8 juni 
2015. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, kadosh, heilig is Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus! Voorwaar, mijn naam is Fresia en ben 
een bode engel Gods. 

 
Voorwaar, hoor aandachtig! 

 

Jesaja 4, vers 1  Zeven vrouwen zullen te dien dage één man 
aangrijpen en zeggen: Ons eigen brood willen wij eten en ons eigen 

kleed aantrekken, laat ons slechts uw naam dragen, neem onze 
smaad weg. 

 

Voorwaar, de kenmerken van de overname zijn nu erg 
zichtbaar. 

Koppels, jongeren, enzovoorts, tonen alles voor de media en via 

internet! Voorwaar, onder andere neusringen, tovermiddelen, en 
een brandmerk op de huid, zijn heel normaal geworden in de 

eindtijd.  
 

Henoch, hoofdstuk 7, vers 1 tot en met hoofdstuk 8, vers 3  

En alle anderen met hen namen zichzelf vrouwen, en ieder koos er 
een voor zich, en zij begonnen in hen te gaan en zich met hen te 

verontreinigen, en zij leerden hen tovenarij en banspreuken, en het 
insnijden van wortels, en maakten hen vertrouwd met kruiden. En 

zij werden zwanger, en zij baarden grote reuzen, wier grootte 

drieduizend el was; Dezen verorberden alles wat de mensen 
voortbrachten. En toen de mensen ze niet langer konden 

onderhouden, keerden de reuzen zich tegen hen en aten mensen 

op. En zij begonnen te zondigen tegen vogels, en dieren, en 
reptielen, en vissen, en eenieder de ander zijn vlees te eten, en het 

bloed te drinken. Daarna klaagde de aarde de wettelozen aan. 
En Azazel leerde de mensen zwaarden te maken, en messen, en 

schilden, en borstplaten, en deed hen de metalen van de aarde 
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kennen en de kunst om hen te bewerken, en armbanden en 
ornamenten, en het gebruik van antimoon, en het verfraaien van 

de oogleden, en allerlei soorten kostbare gesteenten, en elke 

kleurvloeistof. En er kwam veel goddeloosheid op, en zij gaven zich 
over aan verkrachtingen, en zij werden tot dwaling geleid, en 

werden verdorven in al hun wegen. Tot zover. 
 

Voorwaar, alles ziet men nu terug van de gevallen engelen in 

de mens, die niet Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, 
hebben aangenomen, maar verworpen! 

Voorwaar, luister ook naar de boodschap van 5 december 2014, 
met de titel: ‘Gevallen engelen uit de tijd van Henoch zetten een 

generatievloek in werking!’  

 
Voorwaar, ik openbaar u: 

dat in Nederland 50 van de 100 mensen zich hebben overgegeven 
aan de het rijk der duisternis, door zich over te geven aan de 

wereldmassa, met allerlei duistere gewoontes! Zelfs de uitstraling 

van velen heeft al een demonenuitstraling, die satan door hen heen 
laat schijnen, vanwege dat in hem geen licht schijnt, maar 

duisternis. Het is beter dat men zich bekeert! 

 
Johannes 8, vers 12  Wederom dan sprak Jezus tot hen en zeide: 

Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de 
duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben. 

En Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 

wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 
een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 
naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het 

licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever 

gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want 
een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het 

licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de 
waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat 

zij in God verricht zijn. 
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Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 

verdween. 

 
 

 

Mindervalide? U telt voor God volledig mee! 
 

Bemoedigende boodschap Gods: In Mijn ogen tel je mee, om voor 
velen tot voorbeeld en zegen te zijn! zegt de Heer Yeshua 

HaMasiach, Jezus Christus, tot allen die met een 

beperking/handicap leven. Laat deze boodschap u bemoedigen en 
zegenen! 

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 8 juni 2015 bracht een bode engel van 

God, namens de almachtige God, de God van Abraham, Izaäk en 
Jakob, de volgende boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin 

Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Lovesadai en 

ben een bode engel Gods. 
 

Voorwaar, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, zegt van 
zichzelf het volgende: 

 

Hebreeën 13, vers 8  Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde 
en tot in eeuwigheid. 

 
Voorwaar, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, heeft u 

uitgekozen uit de kudde schapen, en wil niet dat er één 

verloren gaat! 
 

Johannes 10, vers 11  Ik ben de goede herder. De goede herder 

zet zijn leven in voor zijn schapen. 
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Voorwaar, Hij zegt u:  
Want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Zo ben Ik uw Heer, 

en blijf ik uw Heer! Voorwaar, wees ook zachtmoedig van karakter 

en nederig van hart. Daarmee krijgt u een relatie.  
 

Voorwaar, voorwaar, ik zeg u: Velen klagen over hun 
uiterlijk of handicap.  

Neem nu Nick Vujicic, de man zonder armen en benen. Hij vlucht 

niet weg, vanwege zijn gebrek! Hij begrijp dat het leven zonder 
armen en benen maar tijdelijk is. 

 
Psalm 139, vers 13 tot en met 18  Want Gij hebt mijn nieren 

gevormd, mij in de schoot van mijn moeder geweven. Ik loof U, 

omdat ik gans wonderbaar ben toebereid, wonderbaar zijn uw 
werken; mijn ziel weet dat zeer wel. Mijn gebeente was voor U niet 

verholen, toen ik in het verborgene gemaakt werd, gewrocht in de 
diepten van het aardrijk; uw ogen zagen mijn vormeloos begin; in 

uw boek waren zij alle opgeschreven, de dagen, die geformeerd 

zouden worden, toen nog geen daarvan bestond. Hoe kostelijk zijn 
mij uw gedachten, o God, hoe overweldigend is haar getal. Wilde ik 

ze tellen, zij zijn talrijker dan het zand; als ik ontwaak, dan ben ik 

nog bij U. 
 

Voorwaar, laten uw ogen geopend worden. 
Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, gebruikt juist de 

gehandicapten, om voor velen tot voorbeeld en zegen te zijn! 

  
Psalm 139, vers 23 en 24  Doorgrond mij, o God, en ken mijn 

hart, toets mij en ken mijn gedachten; zie, of bij mij een heilloze 
weg is, en leid mij op de eeuwige weg. 

 

Voor de wereld worden ze vaak als minderwaardig 
beschouwd… 

 

Johannes 9, vers 1 tot en met 3  En voorbijgaande zag Hij een 
man, die sedert zijn geboorte blind was. En zijn discipelen vroegen 

Hem en zeiden: Rabbi, wie heeft gezondigd, deze of zijn ouders, 
dat hij blind geboren is? Jezus antwoordde: Noch deze heeft 
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gezondigd noch zijn ouders, maar de werken Gods moesten in hem 
openbaar worden. 

 

Voorwaar, deze ziekte, of gebrek, was dus niet ten dode! 
Ook zei Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, deze woorden tot Zijn 

discipelen: 
 

Johannes 11, vers 3 tot en met 4  De zusters dan zonden Hem 

bericht: Here, zie, die Gij liefhebt, is ziek. Toen Jezus het hoorde, 
zeide Hij: Deze ziekte is niet ten dode, maar ter ere Gods, opdat de 

Zoon van God erdoor verheerlijkt worde. 
 

Voorwaar, zelfs apostel Paulus droeg een handicap mee. 

 
2 Corinthiërs 12, vers 7 tot en met 10  En ook om het 

buitengewone van de openbaringen. Daarom is mij, opdat ik mij 
niet te zeer zou verheffen, een doorn in het vlees gegeven, een 

engel des satans, om mij met vuisten te slaan, opdat ik mij niet te 

zeer zou verheffen. Driemaal heb ik de Here hierover gebeden, dat 
hij van mij zou aflaten. En Hij heeft tot mij gezegd: Mijn genade is 

u genoeg, want de kracht openbaart zich eerst ten volle in 

zwakheid. Zeer gaarne zal ik dus in zwakheden nog meer roemen, 
opdat de kracht van Christus over mij kome. Daarom heb ik een 

welbehagen in zwakheden, smaadheden, noden, vervolgingen, 
benauwenissen ter wille van Christus, want als ik zwak ben, dan 

ben ik machtig. 

 
Voorwaar, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, laat geen 

enkele van Zijn schapen ooit in de steek! 
Ieder mens is waardevol in Gods ogen.  

 

Markus 10, vers 31  Maar vele eersten zullen de laatsten zijn en 
de laatsten de eersten. 

 

Voorwaar, laat deze boodschap u bemoedigen en zegenen. 
 

1 Petrus 3, vers 13 tot en met 17  En wie zal u kwaad doen, als 
gij u beijvert voor het goede? Al moest gij lijden om de 

gerechtigheid, toch zijt gij zalig. Doch vreest niet voor hun dreiging, 
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en laat u niet verschrikken. Maar heiligt de Christus in uw harten 
als Here, altijd bereid tot verantwoording aan al wie u rekenschap 

vraagt van de hoop, die in u is, doch met zachtmoedigheid en 

vreze, en met een goed geweten, opdat bij al het kwaad, dat men 
van u spreekt, zij, die uw goede wandel in Christus smaden, 

beschaamd gemaakt worden. Want het is beter te lijden, indien de 
wil van God dit eist, goed doende dan kwaad doende. 

 

Johannes 3, vers 16 tot en met 18  Want alzo lief heeft God de 
wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 

naam van de eniggeboren Zoon van God.  
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 

verdween. 
 

 

 

Welke stofzuiger kiest u? 
 

Boodschap Gods: Er is een zuigkracht, die men als Christen zal 
ervaren... de Rapture! En, zo spreekt Yeshua HaMasiach Jezus 

Christus: (Lees verder in deze boodschap van God). 
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 9 juni 2015 bracht de bode engel van 
God woord voor woord de volgende boodschap over aan profeet 

Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Rafaël en ben 

een bode engel Gods.  
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Voorwaar, zowel in de mobiele website als normale website, 
kunt u in de witte balk een zoekthema zoeken, zoals dopen. 

Via Video Languages vindt u de talen video’s, die tot uw 

beschikking staan.  
 

Voorwaar, zo spreekt de Heer Yeshua HaMashiach, Jezus 
Christus: 

Dank Mij voor Mijn Bloed, en dat u zich houdt aan de relatie met 

Mij, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, de wereld is net 
een stofzuiger, waar satan wel op het knopje drukt en u wil 

opzuigen, zodat u in de zak terechtkomt, in de put, in de duisternis 
tussen al dat opgezogen stof! 

 

Lukas 12, vers 2  Er is niets bedekt, of het zal geopenbaard 
worden, en verborgen, of het zal bekend worden. 

En vers 5  Ik zal u tonen, wie gij vrezen moet. Vreest Hem, die, 
nadat Hij gedood heeft, macht heeft om in de hel te werpen. 

Voorwaar, Ik zeg u, vreest Hem! 

En vers 8  Ik zeg u: Een ieder, die Mij belijden zal voor de mensen, 
hem zal ook de Zoon des mensen belijden voor de engelen Gods. 

 

Voorwaar, de stofzuiger zuigkracht van satan, om u te 
lokken, kan zó sterk zijn! 

En voordat u het weet, bent u voor eeuwig verloren. Wees een 
voorbeeld in uw wandel! 

 

Hebreeën 9, vers 24 tot en met 28  Want Christus is niet 
binnengegaan in een heiligdom met handen gemaakt, een 

afbeelding van het ware, maar in de hemel zelf, om thans, ons ten 
goede, voor het aangezicht Gods te verschijnen; ook niet om 

Zichzelf dikwijls te offeren, gelijk de hogepriester jaarlijks met 

ander bloed dan het zijne in het heiligdom gaat, want dan had Hij 
dikwijls moeten lijden sinds de grondlegging der wereld; maar 

thans is Hij éénmaal, bij de voleinding der eeuwen, verschenen om 

door zijn offer de zonde weg te doen. En zoals het de mensen 
beschikt is, éénmaal te sterven en daarna het oordeel, zo zal ook 

Christus, nadat Hij Zich éénmaal geofferd heeft om veler zonden op 
Zich te nemen, ten tweeden male zonder zonde aanschouwd 

worden door hen, die Hem tot hun heil verwachten. 
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En Lukas 1, vers 37  Want geen woord, dat van God komt, zal 

krachteloos wezen. 

 
En Romeinen 3, vers 23 tot en met 25  Want allen hebben 

gezondigd en derven de heerlijkheid Gods, en worden om niet 
gerechtvaardigd uit zijn genade, door de verlossing in Christus 

Jezus. Hem heeft God voorgesteld als zoenmiddel door het geloof, 

in zijn bloed, om zijn rechtvaardigheid te tonen, daar Hij de zonden, 
die tevoren onder de verdraagzaamheid Gods gepleegd waren, had 

laten geworden. 
 

En 1 Johannes 1, vers 7  Maar indien wij in het licht wandelen, 

gelijk Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkander; en 
het bloed van Jezus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde. 

 
En Hebreeën 10, vers 19 tot en met 24  Daar wij dan, broeders, 

volle vrijmoedigheid bezitten om in te gaan in het heiligdom door 

het bloed van Jezus, langs de nieuwe en levende weg, die Hij ons 
ingewijd heeft, door het voorhangsel, dat is, zijn vlees, en wij een 

grote priester over het huis Gods hebben, laten wij toetreden met 

een waarachtig hart, in volle verzekerdheid des geloofs, met een 
hart, dat door besprenging gezuiverd is van besef van kwaad, en 

met een lichaam, dat gewassen is met zuiver water. Laten wij de 
belijdenis van hetgeen wij hopen onwankelbaar vasthouden, want 

Hij, die beloofd heeft, is getrouw. En laten wij op elkander acht 

geven om elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken.  
 

En 1 Korinthiërs 15, vers 55 tot en met 58  Dood, waar is uw 
overwinning? Dood, waar is uw prikkel? De prikkel des doods is de 

zonde en de kracht der zonde is de wet. Maar Gode zij dank, die 

ons de overwinning geeft door onze Here Jezus Christus. Daarom, 
mijn geliefde broeders, weest standvastig, onwankelbaar, te allen 

tijde overvloedig in het werk des Heren, wetende, dat uw arbeid 

niet vergeefs is in de Here. 
 

Voorwaar, wees radicaal! 
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Zo worden velen toch al genoemd, of extremist, om u af te houden 
van Gods zegeningen. Laat u opzuigen door de zuigkracht van 

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus! 

 
2 Timotheüs 2, vers 1 en 2  Gij dan, mijn kind, wees krachtig in 

de genade van Christus Jezus, en wat gij van mij gehoord hebt 
onder vele getuigen, vertrouw dat toe aan vertrouwde mensen, die 

bekwaam zullen zijn om ook anderen te onderrichten. 

 
Voorwaar, bent u tevreden over de boodschappen? 

Wees dan geen geheime agent, maar deel het ook met anderen! Er 
is een zuigkracht, die men als Christen zal ervaren: de Rapture. 

Wees Rapture ready! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 
verdween. 

 
 

 

De antichrist Obama staat geheel achter de 

Islam! 
 

Profetische, openbarende boodschap Gods: De almachtige God van 
Abraham, Izaäk en Jakob openbaart aan Zijn profeet Benjamin 

Cousijnsen de volle waarheid, omtrent Obama's beweegredenen en 

overleg met de Syrische president Bashar al-Assad! De satan is een 
leugenaar en de vader der leugen. Zelfs de media moet zijn leugens 

uitzenden! 

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 10 juni 2015 bracht een engel des 

Heren, een bode engel Gods, de volgende profetische, 
mededelende, openbarende boodschap Gods over aan 

eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom, profeet Benjamin Cousijnsen!  

“Ook Shalom!” antwoordde Benjamin.  
De engel Gods zei, U bent wakker. 
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“Ja, volgens mij wel”, antwoordde Benjamin. 
Voorwaar, ik ben Moniali en ben een bode engel Gods. Ik kom in 

naam van de Allerhoogste, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus! 

 
Ik laat u een blik vooruit zien… 

De engel Gods maakte een zwaai, en ik zag het volgende: ik zag 
Barack Obama. Verder zag ik Amerikaanse militairen. Obama hield 

een toespraak om de extremisten in Syrië aan te pakken. 

Voorwaar, één van de militairen vroeg: “Bent u moslim?” 
“Nee, anders zou ik niet de Islam gaan bestrijden!” antwoordde 

Obama met een lach. 
 

Johannes 8, vers 44 tot en met 47  Gij hebt de duivel tot vader 

en wilt de begeerten van uw vader doen. Die was een 
mensenmoorder van den beginne en staat niet in de waarheid, 

want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, 
spreekt hij naar zijn aard, want hij is een leugenaar en de vader der 

leugen. Maar omdat Ik u de waarheid zeg – Mij gelooft gij niet. Wie 

van u overtuigt Mij van zonde? Als Ik waarheid spreek, waarom 
gelooft gij Mij niet? Wie uit God is, hoort de woorden Gods; daarom 

hoort gij niet, omdat gij uit God niet zijt. 

 
Voorwaar, de satan is een leugenaar en de vader der leugen. 

Zelfs de media moet zijn leugens uitzenden! Voorwaar, de antichrist 
Obama staat geheel achter de Islam en dat is de waarheid. Luister 

ook naar de boodschap, met de titel: ‘De almachtige God JHWH 

alarmeert u, Israël!’ Ik zag verder Amerikaanse vliegtuigen 
luchtaanvallen uitvoeren nabij Syrië, en zag ook dat Amerikaanse 

vliegtuigen raketten afschoten, en dat een Amerikaans vliegtuig 
sneuvelde. Op de grond zag ik gevechten, en men stak de vlag van 

Amerika in brand.  

 
Ook zag ik Obama telefoneren met de Syrische president 

Bashar al-Assad, en hij zei:  

“Het gaat mij er meer om, om de Christenen uit te roeien, en 
luchtaanvallen op IS en Irak uit te voeren!” 

 
Openbaring 13, vers 4  En zij aanbaden de draak, omdat hij aan 

het beest de macht gegeven had, en zij aanbaden het beest, 
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zeggende: Wie is aan het beest gelijk? en: Wie kan er oorlog tegen 
voeren? 

 

Ik ga nu, profeet Benjamin. Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode 
engel van God, en verdween. 

 
 

 

Wees op de hoogte van de Eindtijd-
gebeurtenissen! 
 

Boodschap Gods over de eindtijd: Weet dat het heel belangrijk is 
om te weten, dat u in een hel terechtkomt op aarde! Voor hen, die 

nooit over de gebeurtenissen van de eindtijd gehoord hebben, of er 

niets van geloven, wordt deze bijzondere boodschap van God 
gebracht.  

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 10 juni 2015 bracht een engel des 

Heren de volgende boodschap over aan profeet Benjamin 
Cousijnsen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare, liefdevolle naam van 
Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 

Lovesadai en ben een bode engel Gods. 

 
Voorwaar, kadosh, heilig is Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus! 
 

Judas, vers 18 en 19 vanaf: Aan het einde des tijds zullen er 

spotters komen, die naar hun eigen goddeloze begeerten zullen 
wandelen. Zij zijn het, die scheuringen maken, natuurlijke mensen, 

die de Geest niet hebben. 
 

Openbaring 9, vers 8  En zij hadden haar als vrouwenhaar en hun 

tanden waren als die van leeuwen. 
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Openbaring 9, vers 21  En zij bekeerden zich niet van hun 
moorden, noch van hun toverijen, noch van hun hoererij, noch van 

hun dieverijen. 

 
Voorwaar, luister onder andere ook naar de boodschap, met 

de titel:  
‘Het boek Henoch bevat belangrijke informatie!’ en naar de 

boodschap met de titel: ‘Openbaring Gods: Wat Henoch werkelijk 

meemaakte!’ Voorwaar, 
 

Openbaring 18, vers 5  Want haar zonden hebben zich opgehoopt 
tot aan de hemel en God heeft aan haar ongerechtigheid gedacht. 

 

Lees voor: Romeinen 1, vers 28  En daar zij het verwerpelijk 
achtten God te erkennen, heeft God hen overgegeven aan een 

verwerpelijk denken om te doen wat niet betaamt. 
 

En Leviticus 18, vers 29 en 30  Want ieder die iets van al deze 

gruwelen doet, – degenen, die ze doen, zullen uit het midden van 
hun volk uitgeroeid worden. Zo zult gij het voorschrift dat Ik u geef, 

in acht nemen, zodat gij de gruwelijke inzettingen niet doet, die 

vóór u gedaan werden, opdat gij u daardoor niet verontreinigt. Ik 
ben de Here, uw God. 

 
En Mattheüs 12, vers 35  Een goed mens brengt uit zijn goede 

schat goede dingen voort, en een slecht mens uit zijn boze schat 

boze dingen. 
 

Voorwaar, geliefden des Heren, en u die luistert, die niets 
van de gebeurtenissen die komen in de eindtijd gelooft, of 

ervan afweet: 

Weet dat het heel belangrijk is om te weten, dat u in een hel 
terechtkomt op aarde, en dat de gevallen engelen het 

onaangenaam voor u gaan maken. Dan hebben we het nog niet 

eens over de Rapture en de wereldwijde rampen en grote chaos! 
Voorwaar, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, geeft u één Uitweg, 

en dat is dat u zich moet bekeren, voordat u overgenomen wordt! 
Is het niet prachtig, dat u opnieuw kunt beginnen, totaal niet 

verloren gaat, maar gered kunt worden door Yeshua HaMashiach, 
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Jezus Christus? Hij wil u de toegang geven tot redding: het eeuwige 
leven! 

 

Johannes 3, vers 5 tot en met 7  Jezus antwoordde: Voorwaar, 
voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand geboren wordt uit water en 

Geest, kan hij het Koninkrijk Gods niet binnengaan. Wat uit het 
vlees geboren is, is vlees, en wat uit de Geest geboren is, is geest. 

Verwonder u niet, dat Ik u gezegd heb: Gijlieden moet wederom 

geboren worden. 
En vers 16 tot en met 18  Want alzo lief heeft God de wereld 

gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een 
ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 
naam van de eniggeboren Zoon van God.  

En Johannes 3, vers 36  Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig 

leven; doch wie aan de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet 
zien, maar de toorn Gods blijft op hem. 

En Johannes 8, vers 12  Wederom dan sprak Jezus tot hen en 

zeide: Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de 
duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben. 

 
Voorwaar, luister ook naar de boodschap, met de titel: ‘Bid 

dit gebed en word gered!’ 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 
verdween. 

 
 

 

Quirze onze kater werd voorbereid op de hemel! 
 

Openbarende boodschap Gods: Ik ben een voorbereider en een 

dierenreisleider, sprak de engel Gods. De engel kwam in opdracht 
van de Here God, om Quirze, onze kater, voor te bereiden op de 

volgende stap: de hemel! De engel Gods sprak met hem, dat hij 

afscheid mocht nemen. Quirze werd vredig in zijn slaap 
weggenomen. In bidhouding zagen wij ‘s ochtends de volgende dag 



 
 

 

3976 
 
 

 

al zijn lichaampje liggen. Dank u, Heer, voor het kattenfeestje en 
de vreugde in de hemel, ook voor de dieren! Dag lieve Quirze, wees 

ook lief voor Mousi (andere kat, reeds in de hemel). Bedankt dat we 

van je mochten leren en genieten, vele jaren (ze zeggen 17 
kattenjaren maal 7 mensenjaren ongeveer = heel veel!). Tot gauw, 

Benjamin en Marta houden van jou! 
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 11 juni 2015 bracht een bode engel 
van God woord voor woord de volgende boodschap over aan 

eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Yerkinkech en 
ben een bode engel Gods, een voorbereider en een dierenreisleider. 

 

Voorwaar, God houdt van dieren! 
Daarom waren er in de hemel reeds dieren, omdat een dier 

betrouwbaarder is dan een mens.  

 
Openbaring 4, vers 7 tot en met 9  En het eerste dier was een 

leeuw gelijk, en het tweede dier een rund gelijk, en het derde dier 
had een gelaat als van een mens… “stop! Ik herhaal”: en het 

derde dier had een gelaat als van een mens. 

 
Dit was de hemelse mens, een voorbeeld op wat God 

gebruikte met de schepping, in den beginne van de 
schepping. 

 

Ik vertel verder uit vers 7, vanaf: en het vierde dier was een 
vliegende arend gelijk. En de vier dieren hadden elk voor zich zes 

vleugels en waren rondom en van binnen vol ogen en zij hadden 

dag noch nacht rust, zeggende: Heilig, heilig, heilig is de Here God, 
de Almachtige, die was en die is en die komt. En wanneer de dieren 

heerlijkheid, eer en dankzegging zullen brengen aan Hem, die op de 
troon gezeten is en tot in alle eeuwigheden leeft. 
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Voorwaar! 
Voordat de dieren dus gemaakt werden op aarde - ieder naar zijn 

aard - en dat God zag dat het goed was, werd God al eeuwen 

grootgemaakt met eer en dankzegging, door Zijn dierenrijk! 
Voorwaar, zoek in de Search balk, via de zoekbalk, eens naar 

dieren of dierenparadijs, om meer over de dieren te weten te 
komen.  

 

Voorwaar, zoals ik, Yerkinkech, al zei:  
Ik ben een voorbereider en een dierenreisleider. Profeet Benjamin, 

en Marta, zeiden al tegen elkaar: “De kat is zeer oud en verzorgt 
zich ook niet meer en is op leeftijd”, en brachten dit bij de Heer. Ze 

zeiden tegen elkaar: “De Heer mag hem komen halen”.  

Op dinsdag 9 juni vertelde profeet Benjamin Cousijnsen, dat er een 
engel langs zou komen, die met de kat zou komen praten, om hem 

zo voor te bereiden. En dat deed ik! Ik sprak dat hij afscheid mocht 
nemen. En op woensdag 10 juni werd Quirze, de kat, in de slaap 

weggenomen en naar de hemel gebracht. Profeet Benjamin zag ’s 

ochtends de kat liggen in de bidhouding. 
 

Voorwaar, iedere Christen ziet zijn geliefde dier terug! 

En wie niet Yeshua HaMashiach hebben aangenomen als Heer, zal 
zijn geliefden niet terugzien in de hemel. Voorwaar, bent u een 

dierenvriend?  
God nog meer dan wie dan ook! Daarom maakte God de dieren 

voor de mens, en u weet waarom. In de hemel zijn er nog vele 

onbekende diersoorten, waarmee men kan knuffelen.  
 

Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld 
gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een 

ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde.  

 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 

verdween. 
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EvangelicalEndtimemachine Nieuws  
 

Deze boodschap Gods bevat mededelingen aan de werkers van de 
laatste dagen, en mededelingen aan de trouwe sponsors en helpers 

en luisteraars en kijkers. 

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Ik ben profeet Benjamin Cousijnsen. Op 

11 juni 2015 ontving ik de volgende boodschap van een bode engel 
Gods, die ik graag met u wil delen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Rafaël en ben 

een bode engel Gods.  
 

Voorwaar, op 28 juni 2015 zullen profeet Benjamin en zijn 
vrouw Marta, zijn Aäron, samen met zijn secretaresse 

Marion, de kerk Ruach gaan bezoeken. 

Voorwaar, de boodschappen Gods, het vertalen, het inspreken, het 
geven van getuigenissen en predikingen, en zang, etc., gaan voor 

de werkers van de laatste dagen gewoon door!  

 
Ook wil ik u erop wijzen, dat men een geschenk in ontvangst 

mag nemen, zoals: 
een set koffiemokken met opdruk, of een batterij oplader voor de 

mobiele telefoon, wat ook geschikt is voor de tablet, of een pen met 

de naam van de website, etc. Men kan ernaar vragen bij een vrije 
gift voor het werk van de Heer. Verder krijgen alle 

huiskringdeelnemers spoedig een gratis petje toegestuurd, met de 
website vermelding erop. Ook wie deelgenomen heeft aan de 

evangelisatiedag krijgt een cap – petje – cadeau. 

 
Voorwaar, uw loon zal groot zijn als helper, om de 

boodschappen Gods te verspreiden! 
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Ook is het mogelijk als wederom geboren Christen, om uw 
talent te delen, via de website 

EvangelicalEndtimemachine.com 

Kunt u iets bijzonders, of iets geks, zoals Darren Bond – James 
Bond – en daarbij ook nog zingen? Of misschien, zoals Bettina, 

zingen en daarbij gelijktijdig de planten wegschoffelen? Het maakt 
niet uit wat uw gave ook is! Deel het maar gerust, tot eer en glorie 

voor Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, onze Heer. 

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 
 

Boodschap Gods: Echte zeldzame liefde! 
 
Bemoedigende boodschap Gods: Het leven is hoop! En die hoop en 

geloof en liefde, echte zeldzame liefde, bestaat in jouw relatie met 

Yeshua HaMasiach, Jezus Christus. 
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Op 12 juni 2015 bracht een bode engel 
Gods deze speciale boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin 

Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus.  
 

Kadosh, kadosh, kadosh, heilig is uw Rabboeni, Adonai, El 

Elohím!  
Wees Hem heilig, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, 

geen andere naam is heilig dan Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, 
de Zoon van God!  

 

Hij weet wie je bent; Hij houdt van jou.  
Hou jij ook van Hem?  

Hij wil dat jij Hem ook blij maakt. Misschien zit je nu al wat van 

binnen te beven. Maar vrees niet, Zijn Shalom geve Hij u! Sinds dat 



 
 

 

3980 
 
 

 

Hij u heeft opgewekt, ben jij anders. En Hij weet dat jij zó je best 
doet.  

 

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus’ hart begint ook sneller 
te kloppen.  

Niks kan Zijn liefde voor jou stoppen. Hij wil nog heel veel mooie 
momenten met je beleven, maar wees dan ook Zijn zegen. Hij wil 

je laten weten, dat jij de hele wereld aankan! Samen hopen en 

geloven, lopen op Zijn pad, kan jou niet slopen. Met Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus, in je hart, zie je Zijn dingen, die je 

normaal niet zou kunnen geloven. Het leven is hoop! En die hoop 
en geloof en liefde, echte zeldzame liefde, bestaat in jouw relatie 

met Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Al zijn er 70 maal 7 

schapen, dan nog koos Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, juist 
jou er uit, om te kunnen zeggen, dat Hij van je houdt! 

 
Johannes 3, vers 16 tot en met 18  Want alzo lief heeft God de 

wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 

naam van de eniggeboren Zoon van God.  
 

Voorwaar, ik ben een bode engel Gods en bracht Zijn liefde 

over. 
Mijn naam is Risada. Jij mag Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, 

danken en loven en prijzen, zodat jij voor eeuwig de Zijne mag zijn! 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en 

verdween. 

 
 

 

Heeft u juni 2015 in de gaten? Alle zogenaamde 
rampen geschiedden! 
 

Profetische mededeling Gods: Houd u juni 2015 goed in de gaten? 
Vele straffen van God, aan verschillende landen geopenbaard, 
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vervullen zich momenteel! Wat velen zogenaamde ‘natuurrampen’ 
noemen, zijn oordelen Gods, straffen afkomstig van de Here God, 

vanwege grote ongehoorzaamheid aan de enige ware God, de God 

van Abraham, Izaäk en Jakob, in het vasthouden en achterna 
blijven lopen van afgoden, en zich niet willen bekeren tot de 

almachtige enige ware God van al wat leeft, Adonai, El Elohím, 
Yeshua HaMasiach, Jezus Christus! De profetische vervullingen van 

Gods woorden, die in deze maand juni 2015 plaatsvinden, zijn 

doorgegeven op onder andere 5 juni 2015, en worden benoemd in 
deze boodschap Gods. En de maand juni is dan nog niet eens om! 

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 13 juni 2015 bracht een engel des 

Heren, een bode engel Gods, namens de almachtige God, de God 
van Abraham, Izaäk en Jakob, woord voor woord de volgende 

openbarende mededeling van de vervulde profetieën Gods over aan 

eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus.  
 

Voorwaar, zei profeet Benjamin u niet op 5 juni 2015: 
Hou maand juni goed in de gaten! in de video met als titel: ‘De 

volgende rampen staan vast!’? Voorwaar, kwam er niet een 

aardverschuiving in Nepal, waarbij zes dorpen getroffen zijn op 11 
juni 2015, en velen omkwamen? Grote, extreme, zware regenval 

zorgde voor chaos! Voorwaar, mijn naam is Revelado en ben een 
bode engel Gods.  

 

Voorwaar, ook werd Maleisië gestraft door een aardbeving, 
waarbij velen omkwamen op de berg Kinabalu. 

Men zeide, dat de toeristen de heilige berg boos hadden gemaakt, 

en dat de goden ontstemd waren, en de aardbeving hadden 
uitgelokt!  

 
En ook China werd gestraft.  
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Het cruiseschip met meer dan 450 mensen aan boord zonk op de 
Yangtze-rivier. Door een onverwachte storm kwamen meer dan 430 

personen om! Voorwaar, dit zijn nog maar enkele gebeurtenissen in 

de maand juni 2015. Voorwaar, luister ook naar de boodschap, met 
de titel: ‘Gij kunt mij verwachten namens de almachtige God 

vanwege uw afgoden!’ van 11 mei 2015.  
 

Voorwaar, kadosh, heilig is de almachtige enige God van al 

wat leeft, Adonai, El Elohím, Yeshua HaMashiach, Jezus 
Christus! 

 
Openbaring 21, vers 18  En de bouwstof van haar muur was 

diamant; en de stad was zuiver goud, gelijk zuiver glas. 

 
En Johannes 14, vers 6  Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en 

de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij. 
En Johannes 3, vers 16 tot en met 18  Want alzo lief heeft God de 

wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 

naam van de eniggeboren Zoon van God.  
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de engel des Heren, en 

verdween. 
 

SHALOM 
 

 

 

De huidige wereldwijde RFID-chip explosie! 
 

Profetische, waarschuwende boodschap Gods over de huidige 
ontwikkeling van de RFID-chip. De totale controle past men nu echt 

overal toe! Verder kan men nu ook zelf beter waakzaam zijn! 
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Volledige weergave: 
 

Hallo, welkom! Op 15 juni 2015 werd de volgende boodschap Gods 

door een engel des Heren woord voor woord overgeleverd aan 
eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. Dit is een profetische 

waarschuwing en mededeling namens de Here God! 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Revelado en 
ben een bode engel Gods.  

 
Voorwaar, de RFID-chip heeft men nu ook in stickertjes, 

postzegels en kaarten verstopt. 

Zelfs in ziekenhuizen heeft men al veel mensen, die een operatie 
moesten ondergaan, voorzien van een RFID-chip!  

In de Verenigde Staten zijn ook vele kerken gechipt, en zelfs 
baby’s.  

Ook staan de computerbedrijven rechtstreeks in contact met 

Obama, die één groot Cloud Microsoft netwerk wil, een centrale 
wereldwijde controlepost, zodat, via het oog van andermans 

computer, de persoon waargenomen kan worden!  

Ook de kentekenplaten van auto’s wil men voorzien van een 
verborgen chip, en het serienummer van een verkoop produkt 

vervangen door een RFID-chip. 
 

Ook zijn er geheime spionnen, die waar moeten nemen, wie 

niet gechipt is in de VS! 
De totale controle past men nu echt overal toe. Sommigen worden 

door Obama met vrachtwagens de wereld ingestuurd, om zo ook de 
wereld te voorzien van die ‘handige’ RFID-chip. 

 

Openbaring 13, vers 4  En zij aanbaden de draak, omdat hij aan 
het beest de macht gegeven had, en zij aanbaden het beest, 

zeggende: Wie is aan het beest gelijk? en: Wie kan er oorlog tegen 

voeren?  
 

Voorwaar, verder openbaar ik u, dat men veel meer reclame 
wil maken over hoe nuttig en veilig en handig de totale 

controle is. 
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Openbaring 13, vers 16  En het maakt, dat aan allen, de kleinen 

en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een 

merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd. 
 

Voorwaar, ook kan men verder zelf beter waakzaam zijn! 
 

Openbaring 3, vers 21  Wie overwint, hem zal Ik geven met Mij 

te zitten op mijn troon, gelijk ook Ik heb overwonnen en gezeten 
ben met mijn Vader op zijn troon. 

 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 

verdween. 

 
 

 

Breek uit! 
 

Boodschap Gods: Op 28 augustus is het voor velen de eerste keer 
dat ze gaan evangeliseren, en sommigen vinden het eng. De Heer 

Yeshua HaMasiach, Jezus Christus, zegt tot u: Wees niet bevreesd, 

sta in de kracht van de Allerhoogste; in Hem bent u meer dan 
overwinnaar! 

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! De volgende boodschap Gods is op 15 juni 

2015 overgebracht door een engel des Heren, een bode engel 

Gods, aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Mijn 

naam is Lovesadai. 

 
Namens uw Rabboeni, Yeshua HaMashiach, JHWH, El Elohím, 

Adonai, Jezus Christus, de opgestane Heer, breng ik u de 

dank van uw geliefde. 
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Voorwaar, 28 augustus wordt er geëvangeliseerd. Voor sommigen 
is het de eerste keer en eng. Waarom vinden velen het eng, als je 

het voor Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, doet, die zoveel meer 

voor u gedaan heeft? 
Vrees is niet van God, als je tegengehouden wordt om te 

evangeliseren, of iets voor uw Rabboeni wil doen. Natuurlijk wil 
satan u ontmoedigen, omdat hij u wil tegenhouden in evangelisatie, 

zodat men zich niet bekeert. Hoe meer men vreest voor satan, hoe 

meer hij zijn doel bereikt heeft!  
 

Voorwaar, sta in de kracht van Allerhoogste! 
In Hem bent u overwinnaar! 

 

Mattheüs 14, vers 26 tot en met 33  Toen de discipelen Hem 
over de zee zagen gaan, werden zij verbijsterd en zeiden: Het is 

een spook! En zij schreeuwden van vrees. Terstond sprak Jezus hen 
aan en zeide: Houdt moed, Ik ben het, weest niet bevreesd! Petrus 

antwoordde Hem en zeide: Here, als Gij het zijt, beveel mij dan tot 

U te komen over het water. En Hij zeide: Kom! En Petrus ging uit 
het schip en liep over het water en ging naar Jezus. Maar toen hij 

zag op de wind, werd hij bevreesd en begon te zinken en hij 

schreeuwde: Here, red mij! Terstond stak Jezus hem de hand toe 
en greep hem en zeide tot hem: Kleingelovige, waarom zijt gij gaan 

twijfelen? En toen zij in het schip geklommen waren, ging de wind 
liggen. Die in het schip waren, vielen voor hem neder en zeiden: 

Waarlijk, Gij zijt Gods Zoon! 

 
Voorwaar, wees niet bevreesd! 

Sommigen hebben een gave ontvangen, maar zijn bevreesd en 
gevangen genomen door satan. En zij bidden wel en zeggen: “Heer, 

gebruik mij”. Maar als u niet op het water durft te lopen, en u erbij 

neerlegt, zal u inderdaad schreeuwen en zinken, en zal de Here ook 
tot u zeggen: Kleingelovige, waarom zijt gij gaan twijfelen? 

 

Voorwaar, 28 augustus wil Yeshua HaMashiach, Jezus 
Christus, zielen redden. 

Maar omdat u zich laat tegenhouden door satan, of voor mensen 
vreest, hoe wilt u dan tot zegen zijn? 
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Johannes 21, vers 15 tot en met 17  Toen zij dan de maaltijd 
gehouden hadden, zeide Jezus tot Simon Petrus: Simon, zoon van 

Johannes, hebt gij Mij waarlijk lief, meer dan dezen? Hij zeide tot 

Hem: Ja Here, Gij weet, dat ik U liefheb. Hij zeide tot hem: Weid 
mijn lammeren. Hij zeide ten tweeden male weder tot hem: Simon, 

zoon van Johannes, hebt gij Mij waarlijk lief? En hij zeide tot Hem: 
Ja Here, Gij weet het, dat ik U liefheb. Hij zeide tot hem: Hoed mijn 

schapen. Hij zeide ten derden male tot hem: Simon, zoon van 

Johannes, hebt gij Mij lief? Petrus werd bedroefd, dat Hij voor de 
derde maal tot hem zeide: Hebt gij Mij lief? En hij zeide tot Hem: 

Here, Gij weet alles, Gij weet, dat ik U liefheb. Jezus zeide tot hem: 
Weid mijn schapen. 

 

Voorwaar, is ook uw liefde sterk genoeg om te kunnen 
zeggen: 

“Heer, gij kent mij en weet dat ik u liefheb!” Dan zal Hij tot u 
zeggen: Wijd Mijn schapen. Ga evangeliseren, gebruik uw gave, 

breek uit! 

 
Hebreeën 12, vers 1  Daarom dan, laten ook wij, nu wij zulk een 

grote wolk van getuigen rondom ons hebben, afleggen alle last en 

de zonde, die ons zo licht in de weg staat, en met volharding de 
wedloop lopen, die vóór ons ligt. 

 
En 1 Timotheüs 6, vers 12  Strijd de goede strijd des geloofs, 

grijp het eeuwige leven, waartoe gij geroepen zijt en de goede 

belijdenis afgelegd hebt voor vele getuigen. 
 

En Romeinen 8, vers 35 tot en met 39  Wie zal ons scheiden van 
de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid, of vervolging 

of honger, of naaktheid, of gevaar, of het zwaard? Gelijk 

geschreven staat: Om Uwentwil worden wij de ganse dag gedood, 
wij zijn gerekend als slachtschapen. Maar in dit alles zijn wij meer 

dan overwinnaars door Hem, die ons heeft liefgehad. Want ik ben 

verzekerd, dat noch dood noch leven, noch engelen noch machten, 
noch heden noch toekomst, noch krachten, noch hoogte noch 

diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de 
liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Here. 

 



 
 

 

3987 
 
 

 

Voorwaar, uw tegenstander, hoe machtig hij ook lijkt, zal 
niet het laatste woord hebben. 

Want uw Rabboeni, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, heeft reeds 

over hem gezegevierd! In Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, zijt 
gij meer dan overwinnaar, Amen!  

 
Voorwaar, 28 augustus gaat de Heer Zijn wind laten waaien 

en velen aanraken! 

Wees een zegen en loop op het water, en laat uw mond niet 
zwijgen! Dat deed Hij ook niet. 

 
Romeinen 12, vers 21  Laat u niet overwinnen door het kwade, 

maar overwin het kwade door het goede. 

 
En Johannes 3, vers 16 tot en met 18  Want alzo lief heeft God 

de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 
opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig 

leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, 

opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 

naam van de eniggeboren Zoon van God.  
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en 
verdween. 

 

 
 

Boodschap Gods: Als Christen ga je niet 

roddelen! 
 

Boodschap Gods: Voorwaar, verplaats u eens in uw naaste! Hoe 

zou u zich voelen, dat men u kwetst en grapjes maakt, of 
beschuldigt en dingen zegt, wat een leugen is? 

 
 

Volledige weergave: 
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Hallo, welkom! Op 16 juni 2015 bracht een bode engel Gods woord 
voor woord de volgende boodschap over aan profeet Benjamin 

Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Donder en ben 
een bode engel Gods. 

Voorwaar, kwaadsprekers en leugenaars kom je niet in de 

hemel tegen! 
Want kadosh, heilig is Yeshua HaMashiach, Jezus Christus.  

 
Mattheüs 7, vers 21  Niet een ieder, die tot Mij zegt: Here, Here, 

zal het Koninkrijk der hemelen binnengaan… tot zover. 

Mattheüs 22, vers 39  Het tweede, daaraan gelijk, is: Gij zult uw 
naaste liefhebben als uzelf.   

 
Voorwaar, al bent u voorganger, of de leidende oudste, of 

wie dan ook, als Christen ga je niet roddelen! 

 
Romeinen 12, vers 8 tot en met 10  wie vermaant, in het 

vermanen; wie mededeelt, in eenvoud; wie leiding geeft, in ijver; 

wie barmhartigheid bewijst, in blijmoedigheid. De liefde zij 
ongeveinsd. Weest afkerig van het kwade, gehecht aan het goede. 

Weest in broederliefde elkander genegen, in eerbetoon elkander ten 
voorbeeld. 

En vers 17 en 18  Vergeldt niemand kwaad met kwaad; hebt het 

goede voor met alle mensen. Houdt zo mogelijk, voor zover het van 
u afhangt, vrede met alle mensen. 

En vers 21  Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin 
het kwade door het goede. 

En vers 2  En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt 

hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt 
erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en 

volkomene. 

 
Voorwaar, maak uw wegen recht, voordat u als Christen mag 

zwaaien voor de hemelpoort, en niet binnengelaten wordt 
vanwege uw kwaadsprekerijen en leugens! 

Stop ermee! 
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Mattheüs 25, vers 40  En de Koning zal hun antwoorden en 

zeggen: Voorwaar, Ik zeg u, in zoverre gij dit aan één van deze 

mijn minste broeders hebt gedaan, hebt gij het Mij gedaan. 
 

En Johannes 14, vers 15  Wanneer gij Mij liefhebt, zult gij mijn 
geboden bewaren. 

 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
 

 
 

Vele landen nu reeds in staat van paraatheid! 
 
Dit is een profetische, openbarende boodschap Gods: Vele landen 

zijn reeds in een staat van paraatheid gebracht! Welke landen, 

wordt benoemd, en de geheime opdracht openbaar gemaakt in 
deze waarschuwende boodschap Gods. De duivelse plannen worden 

naar Gods wil geopenbaard en doorgegeven aan de wereld! 
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, welkom! Op 16 juni 2015 bracht een engel des Heren woord 

voor woord deze openbarende en waarschuwende boodschap Gods 
over, in opdracht van de almachtige God, JHWH, de God van 

Abraham, Izaäk en Jakob, aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, 
Benjamin Cousijnsen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Starata en ben 

een bode engel Gods.  
 

Voorwaar! 

Een enorm aantal militaire voertuigen met een grote hoeveelheid 
soldaten, dat meer dan 4.000 soldaten bevat, en honderden 

voortuigen, hebben een strikt geheime opdracht, onder de naam 

Jade Helm. Voorwaar, ze worden naar een FEMA kamp gebracht, 
waar men al reeds jaren traint! De Russische soldaten zijn aan het 
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voorbereiden. En vele FEMA kampen wereldwijd worden voorzien 
van soldaten! In het Midden-Oosten worden bewoners – 

grondeigenaars – gecompenseerd om grond af te staan.  

 
Men beweert, dat de gang van zaken alleen te maken heeft 

met trainen.  
Dit is een leugen! Voorwaar, de NAVO, zowel Groot-Brittannië, 

Duitsland, Frankrijk, en de niet-NAVO-leden, en Zwitserland, 

Zweden, en Finland, en vele andere landen, zijn in paraatheid 
gesteld. En ook China is klaar voor een oorlog tegen Amerika, en 

als het moet tegen de hele wereld! Voorwaar, en ook Rusland 
maakt zich klaar. En wereldwijd bereiden ze zich voor op een Derde 

Wereldoorlog! En vele landen zullen zich tot slot op Israël willen 

afreageren, en dat zal het doel zijn achter het werk van satan. Maar 
eerst wil men een escalatie tussen Rusland en Amerika, betreffende 

de situatie in Oekraïne, uitlokken! 
 

Voorwaar, bid en bekeer u! 

En bid tot Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, de Heer van al wat 
leeft. Baruch hashem Atah Adonai! 

 

Johannes 3, vers 16 tot en met 18  Want alzo lief heeft God de 
wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 

naam van de eniggeboren Zoon van God.  
 

Voorwaar, alleen Hij kan u redden! 

 
Mattheüs 24, vers 6 en 7  Ook zult gij horen van oorlogen en van 

geruchten van oorlogen. Ziet toe, weest niet verontrust; want dat 

moet geschieden, maar het einde is het nog niet. Want volk zal 
opstaan tegen volk, en koninkrijk tegen koninkrijk, en er zullen nu 

hier, dan daar, hongersnoden en aardbevingen zijn. 
En vers 8 tot en met 10  Doch dat alles is het begin der weeën. Dan 

zullen zij u overleveren aan verdrukking en zij zullen u doden, en 
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gij zult door alle volken gehaat worden om mijns naams wil. En dan 
zullen velen ten val komen en zij zullen elkander overleveren en 

elkander haten. 

 
Voorwaar, ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel 

Gods, en verdween. 
 

 

 

Wij Cherubsen! 
 

Deze openbarende boodschap Gods werd, woord voor woord, op 17 
juni 2015 gebracht aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen door 

Cheroe, een Cherub van de Here God, in opdracht van de 
almachtige God, JHWH, de God van Abraham, Izaäk en Jakob. U 

hoort en leest vele details over de functies van de Cherubsen! 

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 17 juni 2015 werd deze openbarende 

boodschap Gods overgeleverd door een engel des Heren aan 
eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, kadosh, kadosh, kadosh, 

heilig, heilig, heilig is uw Rabboeni, Yeshua HaMashiach, Jezus 
Christus! Voorwaar, mijn naam is Cheroe. Ook word ik Cherubim 

genoemd. 

 
Voorwaar,  

 
Genesis 3, vers 24  En Hij verdreef de mens en Hij stelde ten 

oosten van de hof van Eden de cherubs met een flikkerend zwaard, 

dat zich heen en weer wendde, om de weg tot de boom des levens 
te bewaken. 

 

Hier werd ik ingezet met een flikkerend zwaard. 
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Psalm 18, vers 36  Ook gaaft Gij mij het schild uws heils, en uw 
rechterhand ondersteunde mij, uw nederbuigende goedheid maakte 

mij groot. 

En vers 46  Vreemden verloren hun kracht en verlieten bevend hun 
burchten. 

 
Ezechiël 28, vers 12 tot en met 15  Mensenkind, hef een 

klaaglied aan over de koning van Tyrus en zeg tot hem: zo zegt de 

Here Here: Volmaakt zijt gij van gestalte, vol van wijsheid, 
volkomen schoon. In Eden waart gij, Gods hof; allerhande 

edelgesteente overdekte u: rode jaspis, chrysoliet en prasem, 
turkoois, chrysopraas en nefriet, lazuursteen, hematiet en 

malachiet. Van goud was het werkstuk, waarin zij waren gevat en 

aan u vastgehecht; toen gij geschapen werdt, waren zij gereed. Gij 
waart een beschuttende cherub met uitgespreide vleugels; Ik had u 

een plaats gegeven: gij waart op de heilige berg der goden, 
wandelend te midden van vlammende stenen. Onberispelijk waart 

gij in uw wandel, vanaf de dag dat gij geschapen werdt, totdat er 

onrecht in u werd gevonden. 
 

Voorwaar, hier werd gesproken van een cherub, satan, die 

dus volkomen was, vol van wijsheid. 
En het ontbrak hem aan niets, totdat hij God zelf wilde zijn! Tja, dat 

gaat te ver! En de rest van het verhaal, dat kent gij. Voorwaar, wij 
Cherubsen vergroten de heiligheid en de macht en glorie, en zingen 

ook lofliederen.  

 
Voorwaar, er is aan de ene kant een tweeling van de 

geestelijke wereld, die veel nabootst, maar dan in het 
tegenovergestelde: 

de geest van de nacht! Voorwaar, niemand kan tegen de God van 

Abraham, Izaäk en Jakob op. God is zéér machtig! 
 

Psalm 104, vers 1 tot en met 4  Loof de Here, mijn ziel. Here, 

mijn God, Gij zijt zeer groot, Gij hebt U met majesteit en luister 
bekleed. Hij hult Zich in het licht als in een mantel, Hij spant de 

hemel uit als een tentkleed, Hij zoldert zijn opperzalen in de 
wateren, Hij maakt de wolken tot zijn wagen, Hij wandelt op de 
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vleugelen van de wind. Hij maakt de winden tot zijn boden, laaiend 
vuur tot zijn dienaren. 

 

Voorwaar, ook wij worden uitgezonden naar Gods ware 
eindtijdprofeet, profeet Benjamin Cousijnsen. 

 
Hebreeën 1, vers 14  Zijn zij niet allen dienende geesten, die 

uitgezonden worden ten dienste van hen, die het heil zullen 

beërven? 
En Hebreeën 2, vers 1 tot en met 9  Daarom moeten wij te meer 

aandacht schenken aan hetgeen wij gehoord hebben, opdat wij niet 
afdrijven. Want indien het woord, door bemiddeling van engelen 

gesproken, van kracht is gebleken, en elke overtreding en 

ongehoorzaamheid rechtmatige vergelding heeft ontvangen, hoe 
zullen wij dan ontkomen, indien wij geen ernst maken met zulk een 

heil, dat allereerst verkondigd is door de Here, en door hen, die het 
gehoord hebben, op betrouwbare wijze ons is overgeleverd, terwijl 

ook God getuigenis daaraan geeft door tekenen en wonderen en 

velerlei krachten en door de heilige Geest toe te delen naar zijn wil. 
Want niet aan engelen heeft Hij de toekomende wereld, waarvan 

wij spreken, onderworpen. Maar, iemand heeft ergens betuigd, 

zeggende: Wat is de mens, dat Gij zijner gedenkt, of des mensen 
zoon, dat Gij naar hem omziet? Gij hebt hem voor een korte tijd 

beneden de engelen gesteld, met heerlijkheid en eer hebt Gij hem 
gekroond, alle dingen hebt Gij onder zijn voeten onderworpen. 

Want bij dit: alle dingen hem onderworpen, heeft Hij niets 

uitgezonderd, dat hem niet onderworpen zou zijn. Doch thans zien 
wij nog niet, dat hem alle dingen onderworpen zijn; maar wij zien 

Jezus, die voor een korte tijd beneden de engelen gesteld was 
vanwege het lijden des doods, opdat Hij door de genade Gods voor 

een ieder de dood zou smaken, met heerlijkheid en eer gekroond. 

 
En Johannes 3, vers 16 tot en met 18  Want alzo lief heeft God 

de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 

opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig 
leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, 

opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
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niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 
naam van de eniggeboren Zoon van God.  

 

En Openbaring 4, vers 6 tot en met 9  En voor de troon was als 
een glazen zee, kristal gelijk. En midden in de troon en rondom de 

troon waren vier dieren, vol ogen van voren en van achteren. En 
het eerste dier was een leeuw gelijk, en het tweede dier een rund 

gelijk, en het derde dier had een gelaat als van een mens, en het 

vierde dier was een vliegende arend gelijk. En de vier dieren 
hadden elk voor zich zes vleugels en waren rondom en van binnen 

vol ogen en zij hadden dag noch nacht rust, zeggende: Heilig, 
heilig, heilig is de Here God, de Almachtige, die was en die is en die 

komt. En wanneer de dieren heerlijkheid, eer en dankzegging zullen 

brengen aan Hem, die op de troon gezeten is en tot in alle 
eeuwigheden leeft… 

 
Voorwaar, aanbid alleen Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, 

en maak Hem groot! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de engel des Heren, en 
verdween. 

 

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! De Here zegene u 
 

 
 

Fris en groen zullen zij zijn! 
 
Bemoedigende boodschap Gods: Zij zullen in de ouderdom nog 

vrucht dragen, fris en groen zullen zij zijn; om te verkondigen, dat 

de Here waarachtig is, mijn rots, in wie geen onrecht is!  Psalm 92, 
verse 15 en 16 

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Ik ga u de volgende boodschap voorlezen 

- een van de twee boodschappen - die vandaag op 18 juni 2015 is 

overgebracht door een engel des Heren aan profeet Benjamin 
Cousijnsen, en door hem meteen is opgeschreven. 
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Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus.  

 
Voorwaar,  

 
Psalm 72, vers 12 tot en met 14  Voorwaar, hij zal de arme 

redden, die om hulp roept, de ellendige, en wie geen helper heeft; 

hij zal zich ontfermen over de geringe en de arme, hij zal de zielen 
der armen verlossen. Van druk en geweld zal hij hun leven 

bevrijden, hun bloed zal kostbaar zijn in zijn oog.  
 

Voorwaar, mijn naam is Resea en ben een bode engel Gods. 

 
Psalm 92, vers 15 en 16  Zij zullen in de ouderdom nog vrucht 

dragen, fris en groen zullen zij zijn; om te verkondigen, dat de Here 
waarachtig is, mijn rots, in wie geen onrecht is. 

 

Kolossenzen 1, vers 9 en 10  Daarom houden ook wij sedert de 
dag, dat wij dit gehoord hebben, niet op voor u te bidden en te 

vragen, dat gij met de rechte kennis van zijn wil vervuld moogt 

worden, in alle wijsheid en geestelijk inzicht, om de Here waardig te 
wandelen, Hem in alles te behagen, in alle goed werk vrucht te 

dragen en op te wassen in de rechte kennis van God. 
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 
En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
 

 

Vraag naar Zijn Ruach Shalom! 
 

Boodschap Gods: Voorwaar, laat jouw geest voor Zijn Kadosh Geest 

openstaan en vraag naar Zijn Ruach Shalom! 
 

 

Volledige weergave: 
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Hallo, van harte welkom! Ik ben profeet Benjamin Cousijnsen. Op 
18 juni 2015 ontving ik de volgende boodschap van een bode engel 

Gods, die ik graag met u wil delen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Blesyia en ben 
een bode engel Gods.  

 

Breng dank en aanbidding in nederigheid. 
Want kadosh, heilig is uw Rabboeni, Adonai, El Elohím, JHWH, de 

Zoon van God! Aanbid Hem alleen.  
 

Voorwaar, laat jouw geest voor Zijn kadosh Geest 

openstaan! 
En vraag naar Zijn Ruach Shalom. Moge Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus, je zegenen, als je ’s ochtends wakker wordt. Vraag Hem 
om jou op deze dag veilig te bewaren. Moge je nu groeien in de 

kennis van Zijn liefde, die jou veilig leidt en jouw pad verlicht.  

 
Voorwaar, maak je geen zorgen in deze wereld! 

 

Psalm 23, vers 1 en 2  De Here is mijn herder, mij ontbreekt 
niets; Hij doet mij nederliggen in grazige weiden; Hij voert mij aan 

rustige wateren. 
 

Voorwaar, moge je relatie met Hem groeien, die nooit tekort 

zal schieten in Zijn liefde naar jou! 
Hij zal je nooit verlaten, omdat Hij je kent en er altijd zal zijn, om 

jou aan te moedigen en je te troosten. 
 

Psalm 28, vers 7  De Here is mijn kracht en mijn schild; op Hem 

vertrouwde mijn hart en ik werd geholpen. Daarom juicht mijn hart 
en loof ik Hem met mijn lied. 

 

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

SHALOM 
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JULI 2015 

 
 

Zonder relatie met Hem gaat u eraan! 
 

Waarschuwende boodschap Gods: Denk niet dat u behouden bent 
door u even te laten dopen, of om er zo bij te horen, want dan 

wacht u het zwaard Gods! 

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 6 juli 2015 bracht een engel des Heren 

woord voor woord de volgende boodschap over aan eindtijdprofeet 
van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Cheroe, ook 

Cherubim genoemd.  
 

Op 17 juni 2015 kwam ik ook bij u, met de boodschap: ‘Wij 

Cherubsen!’  
Kadosh, heilig is onze en uw Rabboeni, onze en uw enige Heer, 

Adonai, El Elohím, JHWH, de Zoon van God. In Zijn majesteit 
vernietigde Hij, wie tegen u opstonden. Hij blies met Zijn adem en 

verteerde de overheden van satan! Hij strekte Zijn rechterhand uit 

en zag dat uw gebed oprecht was. Wie is als Hij, Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus, de Koning der koningen? Het heiligdom 

is door Zijn hand gesticht.  

 
1 Korinthiërs 3, vers 16  Weet gij niet, dat gij Gods tempel zijt en 

dat de Geest Gods in u woont?  
 

Gij zijt verantwoordelijk voor uw lichaam en uw wandel. 
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1 Korinthiërs 6, vers 19  Of weet gij niet, dat uw lichaam een 
tempel is van de Heilige Geest, die in u woont, die gij van God 

ontvangen hebt, en dat gij niet van uzelf zijt? 

En 2 Korinthiërs 6, vers 16  Welke gemeenschappelijke grondslag 
heeft de tempel Gods met afgoden? Wij toch zijn de tempel van de 

levende God, gelijk God gesproken heeft: Ik zal onder hen wonen 
en wandelen, en Ik zal hun God zijn en zij zullen mijn volk zijn. 

 

Wanneer u een wederom geboren kind van God bent, bent u 
een verbond aangegaan, zoals een huwelijk, en is uw 

lichaam een tempel Gods geworden! 
 

1 Korinthiërs 6, vers 15  Weet gij niet, dat uw lichamen leden 

van Christus zijn? Zal ik dan leden van Christus wegnemen om er 
leden ener hoer van te maken? Volstrekt niet! 

En 1 Korinthiërs 12, vers 27  Gij nu zijt het lichaam van Christus en 
ieder voor zijn deel leden. 

 

En Efeziërs 1, vers 22 en 23  En Hij heeft alles onder zijn voeten 
gesteld en Hem als hoofd boven al wat is, gegeven aan de 

gemeente, die zijn lichaam is, vervuld met Hem, die alles in allen 

volmaakt. 
 

Denk niet dat u behouden bent door u even te laten dopen, 
of om er zo bij te horen. 

Want dan wacht u het zwaard Gods! Verheerlijk Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Zonder relatie met Hem gaat u eraan! 
Weet dat uw lichaam Gods tempel is en heilig moet zijn. Wat u met 

uw ogen ziet, en met al uw zintuigen waarneemt, komt in Gods 
tempel terecht, ook wat u eet en drinkt en inademt en voelt en 

ruikt. Voed daarom uw lichaam met het juiste voedsel en verzorg 

uw lichaam, Gods tempel! 
 

Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld 

gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een 
ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde.  
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Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de engel des Heren, en 

verdween. 

 
 

 

De Islam leert het uitroeien van Christenen! 
 

In deze korte en krachtige, openbarende, waarschuwende 
boodschap van God hoort u Gods beloften met betrekking tot Zijn 

hulp aan Israël! Antichrist Obama, bondgenoot van de Islam, is 

erop uit om de Joden uit te roeien; dit leert de Islam. In vele 
landen voert men oorlog tegen het Christendom. 

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 7 juli 2015 bracht de bode engel van 

God de volgende boodschap over aan profeet Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Rafaël en ben 
een bode engel Gods. 

 

Voorwaar, men wil één wereldreligie! 
De Islam bespot Israël en maakte een enorm spandoek met Jezus 

Christus, Yeshua HaMashiach, erop, die zich aan de Islam 
onderwerpt. Voorwaar, de antichrist is een bondgenoot van de 

Islam, en hij is erop uit om de Joden uit te roeien; dit leert de 

Islam! Ook voert men in vele landen oorlog tegen het Christendom.  
 

Voorwaar, Saoedi-Arabië en Iran hebben de ontwikkeling 
van kernwapens reeds paraat.  

En men heeft in het verborgene tips gekregen van Obama, de 

antichrist, die maar op één ding uit is, namelijk dat er een grote 
oorlog tegen de Joodse staat zal losbarsten, en dat de wereld Israël 

zal haten. Voorwaar, wie tegen Israël opstaat en het bestrijdt, zal 

door Gods vuur verteerd worden! De God van Abraham, Izaäk en 
Jakob zal Israël bijstaan voor eeuwig. 
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Jesaja 61, vers 7  In plaats van uw schande gewordt u dubbele 

vergoeding en in plaats van smaad zullen zij jubelen over hun deel; 

zo zullen zij dan in hun land dubbele vergoeding verkrijgen, 
blijvende vreugde zal hun geworden. 

En Jesaja 62, vers 1  Om Sions wil zal ik niet zwijgen en om 
Jeruzalems wil zal ik niet rusten, totdat zijn heil opgaat als een 

lichtglans en zijn verlossing als een brandende fakkel. 

 
En Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld 

gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een 
ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde.  

 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en 

verdween. 

 
 

 

 
Hij ziet door uw ogen heen! 
 

Boodschap Gods: Wees daarom zuiver voor Zijn aangezicht, zowel 
met uw wandel! 

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, welkom! Op 7 juli 2015 bracht een bode engel Gods, in 

opdracht van de almachtige God, de God van Abraham, Izaäk en 

Jakob, woord voor woord deze boodschap over aan eindtijdprofeet 
Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u, geliefden des Heren! 

 

Psalm 34, vers 7 tot en met 10  Deze ellendige hier riep en de 
Here hoorde, Hij verloste hem uit al zijn benauwdheden. De Engel 
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des Heren legert Zich rondom wie Hem vrezen, en redt hen. 
Smaakt en ziet, dat de Here goed is; welzalig de man die bij Hem 

schuilt. Vreest de Here, gij, zijn heiligen, want wie Hem vrezen, 

hebben geen gebrek. 
 

Voorwaar, ik kom in de lieflijke naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus.  

 

Psalm 34, vers 19  De Here is nabij de gebrokenen van hart en 
Hij verlost de verslagenen van geest. 

En vers 23  De Here verlost de ziel van zijn knechten, allen die bij 
Hem schuilen, zullen niet boeten. 

 

Voorwaar, mijn naam is Yohach en ben een bode engel Gods. 
 

Psalm 37, vers 23  Door de Here worden de schreden van de man 
bevestigd, aan wiens weg Hij welgevallen heeft. 

En vers 28  Want de Here bemint het recht, en Hij verlaat zijn 

gunstgenoten niet. Voor altoos blijven zij bewaard, maar het 
nageslacht der goddelozen wordt uitgeroeid. 

En Psalm 37, vers 12 en 13  De goddeloze smeedt boze plannen 

tegen de rechtvaardige en knarst de tanden tegen hem; de Here 
belacht hem, want Hij ziet, dat zijn dag komt. 

 
Voorwaar, kadosh, heilig is uw Rabboeni, uw Meester! 

Hij duldt geen afgoderij. Vergeet niet: wat gij ziet, dat ziet Hij ook 

door uw ogen heen! Wees daarom zuiver voor Zijn aangezicht, 
zowel met uw wandel! 

 
Psalm 69, vers 15 en 16  Red mij uit het slijk, opdat ik niet 

verzinke, laat mij gered worden van mijn haters, en uit de diepe 

wateren. Laat de watervloed mij niet overstromen, noch de diepte 
mij verslinden, noch de put zijn mond boven mij toesluiten. 

En Psalm 69, vers 24  Laten hun ogen verduisterd worden, zodat zij 

niet zien, doe hun lendenen bestendig wankelen. 
 

Voorwaar, onderzoek u en wees zoals Hij u wil zien. 
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Psalm 92, vers 2 tot en met 7  Het is goed de Here te loven, uw 
naam psalmen te zingen, o Allerhoogste, in de morgenstond uw 

goedertierenheid te verkondigen, en uw trouw in de nachten, op 

het tiensnarig instrument en op de harp, bij snarenspel op de citer. 
Want Gij, Here, hebt mij verheugd door uw daden, over de werken 

uwer handen zal ik jubelen. Hoe groot zijn uw werken, o Here; zeer 
diep zijn uw gedachten. Een redeloos mens verstaat het niet, en 

een dwaas begrijpt dit niet.  

 
Voorwaar, sta open voor Zijn zegeningen, maar niet voor de 

vloek! 
 

Psalm 109, vers 17 en 18  De vloek had hij lief – die kome over 

hem; de zegen wilde hij niet – die blijve verre van hem; hij 
bekleedde zich met vloek als met zijn gewaad – die kome als water 

in zijn binnenste, als olie in zijn gebeente. 
 

Voorwaar, geliefden des Heren, 

 
Psalm 109, vers 28  Al vloeken zij – wil Gij zegenen; al verheffen 

zij zich – laat hen te schande worden, maar uw knecht moge zich 

verheugen. 
En Psalm 112, vers 1  Halleluja. Welzalig de man, die de Here 

vreest, die van harte lust heeft in zijn geboden. 
 

Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld 

gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een 
ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde.  

 
Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, heeft u lief en wil niet 

dat u verloren gaat. 

Maak uw wegen in orde, voordat het te laat is! 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en 

verdween. 
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Ik mis je en laat dit moment niet liggen! 
 

Boodschap Gods: Ik wil je heel even aanraken en naar je kijken, en 
zeggen: Keer terug! Jezus Christus van Nazareth, Yeshua 

HaMasiach (= de Hebreeuwse naam), spreekt in deze boodschap 

Gods direct via Zijn bode engel Lovesadai. 
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Op 8 juli 2015 werd door de bode engel 
Gods de volgende boodschap woord voor woord doorgegeven aan 

eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Lovesadai en 
ben een bode engel Gods.  

 
Voorwaar, zo spreekt de Here, luister! 

Weet dat Ik om je geef. Ik kan me niet erbij neerleggen, dat je niet 

bij Me bleef. Je koos Mijn weg, de Waarheid. Wat doet het veel pijn. 
Je werd wederom geboren, maar hebt Mij bedrogen. Waarom koos 

je voor de wereld en liet je Mij achter? Je maakte het mooie kapot. 

Mijn liefde was echt en de volle waarheid! Ik wil je heel even 
aanraken en naar je kijken, en zeggen: Keer terug. Want er is geen 

andere goede weg. Wie in Mij gelooft, is op de enige ware goede 
weg, en ontvangt eeuwig leven en wordt niet veroordeelt, als men 

terugkeert en uw wandel en relatie herstelt. Neem nu de stap en 

keer terug uit de duisternis naar het licht! Wie dit niet doet, zal 
worden veroordeeld. Er is ergens een plek, waar je echt wil zijn en 

waar Ik jou in Mijn armen kan sluiten. Ik denk na over jou en Mij, 
en wat ons samenzijn in de weg staat, en dat is de zonde. Mijn 

liefde en vergeving voor jou is oneindig groot en een 

eeuwigheidscadeau! Ik leef en ben opgestaan uit de dood, om jou 
te redden en je toe te spreken: Kom, volg Mij, uw Rabboeni, 

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus van Nazareth, de Koning der 

koningen. Mijn liefde is onbreekbaar. Ik mis je en laat dit moment 
niet liggen! 
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Job 13, vers 1 en 2  Zie, alles heeft mijn oog gezien, mijn oor 

gehoord en in zich opgenomen. Wat gij weet, weet ik ook, ik doe 

voor u niet onder. 
 

En Psalm 4, vers 6 en 7  Brengt offers naar de eis en vertrouwt 
op de Here. Velen zeggen: Wie zal ons het goede doen zien? Verhef 

over ons het licht uws aanschijns, o Here! 

 
En Johannes 8, vers 23 en 24  En Hij zeide tot hen: Gij zijt van 

beneden, Ik ben van boven; gij zijt van deze wereld, Ik ben niet 
van deze wereld. Ik heb u dan gezegd, dat gij in uw zonden zult 

sterven; want indien gij niet gelooft, dat Ik het ben, zult gij in uw 

zonden sterven.  
Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld 

gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een 
ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde.  

 

Zo sprak Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, via mij, de 
bode engel Gods Lovesadai. 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en 
verdween. 

 

 
 

Wees niet egoïstisch en opdringerig! 
 
Boodschap Gods: Laat deze boodschap bij velen ‘het struikelblok’ 

wegnemen! 
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 8 juli 2015 bracht een bode engel van 

God woord voor woord de volgende boodschap over aan 
eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 



 
 

 

4005 
 
 

 

 
Shalom! Ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus. Voorwaar, mijn naam is Rafaël en ben een bode engel 

Gods. 
 

Voorwaar, ik heb een boodschap voor u van de Allerhoogste! 
 

Lukas 6, vers 30 tot en met 38  Vraagt iemand iets van u, geef 

het hem; neemt iemand het uwe, vraag het niet terug. En gelijk gij 
wilt, dat u de mensen doen, doet gij hun evenzo. En indien gij 

liefhebt, die u liefhebben, wat hebt gij vóór? Immers, ook de 
zondaars hebben lief, die hen liefhebben. Want indien gij goed doet 

aan wie u goed doen, wat hebt gij vóór? Ook de zondaars doen dat. 

En indien gij leent aan hen, van wie gij hoopt iets te ontvangen, 
wat hebt gij vóór? Ook zondaars lenen aan zondaars om evenveel 

terug te ontvangen. Neen, hebt uw vijanden lief, en doet hun goed 
en leent zonder op vergelding te hopen, en uw loon zal groot zijn 

en gij zult kinderen van de Allerhoogste zijn, want Hij is goed 

jegens de ondankbaren en bozen. Weest barmhartig, gelijk uw 
Vader barmhartig is. En oordeelt niet en gij zult niet geoordeeld 

worden. En veroordeelt niet en gij zult niet veroordeeld worden; 

laat los en gij zult losgelaten worden. Geeft en u zal gegeven 
worden: een goede, gedrukte, geschudde, overlopende maat zal 

men in uw schoot geven. Want met de maat, waarmede gij meet, 
zal u wedergemeten worden. 

 

Voorwaar, profeet Benjamin en Marta en Marion, hun 
secretaresse, werden uitgenodigd in de Filipijnen, om met 

een echtpaar samen te gaan eten. 
Voorwaar, de Heer Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, had hen 

door, en sprak via profeet Benjamin Cousijnsen, dat ze hele slimme 

mensen waren. En het werd duidelijk. Hij stelde veel vragen, en 
profeet Benjamin gaf door vanuit Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus. Deze man gaf een maaltijd in ruil voor informatie. Maar de 

Heer had deze man door! Hij geeft en verwacht altijd iets terug, 
een opdringerige, opeisende persoon. Hij had ook meteen al een 

hotel geboekt, dichtbij profeet Benjamin en zijn vrouw, en 
secretaresse Marion. Hij gaf drinken en hapjes af, en alles ging om 
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één ding: informatie over de regering, enzovoorts. Ook had hij een 
lijst gemaakt met vele vragen. 

Benjamin vroeg: “Wat doe ik daarmee?” 

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, zei: Verbrand het, of 
versnipper het, en gooi het weg! 

 
Voorwaar, als men iets geeft, doe het dan vanuit uw hart, en 

verwacht niets terug. 

En uw loon zal groot zijn in de hemel! 
 

Lukas 6, vers 45  Een goed mens brengt uit de goede schat zijns 
harten het goede voort en een slecht mens brengt uit de boze schat 

het boze voort. Want waar het hart vol van is, daarvan spreekt de 

mond. 
 

Voorwaar, dit echtpaar heeft zich bekeerd en laten dopen 
door profeet Benjamin Cousijnsen. 

Maar laat deze boodschap bij velen ‘het struikelblok’ wegnemen!  

 
Mattheüs 25, vers 35  Want Ik heb honger geleden en gij hebt 

Mij te eten gegeven. Ik heb dorst geleden en gij hebt Mij te drinken 

gegeven, Ik ben een vreemdeling geweest en gij hebt Mij 
gehuisvest. 

En vers 40  En de Koning zal hun antwoorden en zeggen: 
Voorwaar, Ik zeg u, in zoverre gij dit aan één van deze mijn minste 

broeders hebt gedaan, hebt gij het Mij gedaan.  

 
Voorwaar, maar wees niet egoïstisch en opdringerig! 

 
Galaten 5, vers 14  Want de gehele wet is in één woord vervuld, 

in dit: gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. 

En vers 16 en 17  Dit bedoel ik: wandelt door de Geest en voldoet 
niet aan het begeren van het vlees. Want het begeren van het vlees 

gaat in tegen de Geest en dat van de Geest tegen het vlees – want 

deze staan tegenover elkander – zodat gij niet doet wat gij maar 
wenst. 

 
Onderzoek uw wandel dagelijks en uw relatie met Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. 
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Dit is profetisch: 
 

Lukas 6, vers 49  Doch wie hoort en het niet doet, is gelijk aan 

iemand, die een huis op de grond bouwt zonder fundament. Toen 
de stroom daar tegenaan sloeg, stortte het terstond in en het huis 

werd één grote bouwval. 
 

Voorwaar, God had dit echtpaar kunnen straffen via Gods 

ware eindtijdprofeets mond.  
Maar zij werden liefdevol toegesproken en gered. 

 
Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld 

gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een 

ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde.  

 

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! en 
verdween. 

 

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! God zegene u 
 

 
 
Alleen de Waarheid maakt vrij van het 

tegennatuurlijke! 
 
Boodschap Gods: Men kan het tegennatuurlijke alleen bestrijden 

met de waarheid, en dat is: bekering en overgave aan Yeshua 
HaMasiach, Jezus Christus! 

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Vandaag 9 juli 2015 brachten twee 

verschillende bode engelen Gods twee boodschappen over aan 
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eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. Ik ga u deze eerste boodschap 
voorlezen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus.  

 
Voorwaar, mijn naam is Michaël en ben een bode engel Gods. 

 

Voorwaar, men zegt dat Obama met de bliksem getroffen zal 
worden, omdat hij een gay regenboogvlag heeft laten 

ophijsen bij het Witte Huis. 
Voorwaar, satan knoeide vanaf den beginne aan de waarheid, en 

durfde “God bless America!” uit te spreken. Luister ook naar de 

boodschap met de titel: ‘Openbaring van God: Homoseksueel is 
bezetenheid!’ van 18 januari 2013. 

 
Voorwaar, en aids bestrijdt men niet met medicatie. 

En het natuurlijke van God bestrijdt men niet met het 

tegennatuurlijke. Voorwaar, men kan het alleen bestrijden met de 
waarheid, en dat is bekering en overgave aan Yeshua HaMashiach, 

Jezus Christus! 

 
Leviticus 18, vers 22  En gij zult geen gemeenschap hebben met 

een, die van het mannelijk geslacht is, zoals men gemeenschap 
heeft met een vrouw: een gruwel is het. 

 

Voorwaar, hoe kan de zoon van Billy Graham, Franklin 
Graham, nu zeggen, dat Obama wel eens door een bliksem 

getroffen zou kunnen gaan worden? 
Voorwaar, Barack Obama – de naam Barack – betekent reeds 

bliksem! Luister meer hierover in de boodschap met de titel: 

‘Profetische openbaring: Barack Obama = Baraq = bliksem’. 
Voorwaar, natuurlijk is de satan voor alles wat tegen Gods geboden 

ingaat. Maar de God van Abraham, Izaäk en Jakob, de God van al 

wat leeft, is hier duidelijk over! 
 

Openbaring 20, vers 15  En wanneer iemand niet bevonden werd 
geschreven te zijn in het boek des levens, werd hij, “maar ook 

zij”, geworpen in de poel des vuurs.  
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Genesis 1, vers 26  En God zeide: Laat Ons mensen maken naar 

ons beeld, als onze gelijkenis… tot zover. 

 
God duldt niet het tegennatuurlijke: geen lesbienne, 

transseksueel, homoseksueel, geen seks met dieren. 
Hun loon is de hel! 

 

Lees voor: Openbaring 21, vers 8  Maar de lafhartigen, de 
ongelovigen, de verfoeilijken, de moordenaars, de hoereerders, de 

tovenaars, de afgodendienaars en alle leugenaars – hun deel is in 
de poel, die brandt van vuur en zwavel: dit is de tweede dood. 

 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en 
verdween. 

 
 

 

Nochtans zal ik juichen in de Here, jubelen in de 

God van mijn heil! 
 

Boodschap Gods: Voorwaar, ik, Reachina, kan dit zeggen uit 
ervaring! Toen als mens, en nu ik een engel ben, dat ik altijd al 

wou zijn! 

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Ik ben profeet Benjamin Cousijnsen. Op 9 

juli 2015 ontving ik een boodschap van een bode engel Gods, die ik 
graag met u wil delen. 

 

Shalom! Mijn naam is Reachina en begroet u in de wonderbare 
naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus.  

 
Voorwaar, ik ben 9 jaar oud en een engel des Heren. 

Kadosh, kadosh, kadosh, heilig is de Almachtige! Dans en zing en 

prijs Adonai, JHWH, El Elohím, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus.  
 



 
 

 

4010 
 
 

 

Habakuk 3, vers 17 tot en met 19  Al zou de vijgeboom niet 
bloeien, en er geen opbrengst aan de wijnstokken zijn, de vrucht 

van de olijfboom teleurstellen; al zouden de akkers geen spijs 

opleveren, de schapen uit de kooi verdreven zijn en er geen 
runderen in de stallingen zijn, nochtans zal ik juichen in de Here, 

jubelen in de God van mijn heil. De Here Here is mijn kracht: Hij 
maakt mijn voeten als die der hinden, Hij doet mij treden op mijn 

hoogten. 

Voorwaar, ik, Reachina, kan dit zeggen uit ervaring. 
Toen als mens, en nu ik een engel ben, dat ik altijd al wou zijn. 

Dank de Almachtige, want niets onmogelijk voor Hem! Wees blij, 
want Hij kent de wensen van uw hart. 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
 

 

Waarom ik een engel wou zijn! 
 

Openbarende boodschap Gods: De bode engel Gods verschijnt 
wederom als 9-jarige aan profeet Benjamin Cousijnsen, en onthult, 

in opdracht van Yeshua HaMasiach, Jezus Christus, meer over haar 

verleden, en gaf een gedetailleerde beschrijving over onder andere 
haar uiterlijk! 

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 10 juli 2015 bracht de bode engel van 

God woord voor woord de volgende boodschap over aan 

eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus.  

 

Voorwaar, als gij trouw luistert, weet gij wie ik ben als ik 
mijn naam noem.  

Ik stelde mij voor op 9 juli 2015 met de videotitel: ‘Nochtans zal ik 

juichen in de Here, jubelen in de God van mijn heil!’ Voorwaar, mijn 
naam is Reachina. Sommigen willen vast weten hoe ik eruit zie. Ik 
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ben 9 jaar oud, en kwam als gelovige in de 18de eeuw om het leven, 
in de tijd van de slavernij in Curaçao. In die tijd waren alle blanken 

rijk, en wij kleurlingen arm. Zo genoeg hierover! Je begrijpt nu vast 

wel, waarom ik een engel wou zijn.  
 

Ik draag een kraag met een gouden, fijntjes gehaakte kant. 
Ik draag ook wijde mouwen en een geheel uit één stuk blinkend en 

smetteloos fijn linnen prinseskleding, dat Middeleeuws lijkt. En ik 

draag een soort riem, dat ook bewerkt is met goud, waar 
afbeeldingen op staan. Ik draag een blinkende linnen doorzichtige 

sluier, waar wel mijn gezicht niet bedekt is, en draag een gouden 
kroontje. Mijn huid heeft een donkere huid, en ik heb lange haren, 

donker, bijna zwart.  

 
Voorwaar, velen gedenken het slavernij verleden. 

En ondanks het verleden worden er nog steeds kleurlingen als niet 
gelijkwaardig gezien, en moeten zich meer bewijzen dan de 

blanken! Sommigen zien de kleurlingen nog steeds als slaven, en 

dit is de volle waarheid. Er is maar één weg, die ieder mens 
vrijmaakt! Velen zijn echter nog steeds slaaf van de zonde, en 

gebonden.  

 
Johannes 8, vers 36 en 37  Wanneer dan de Zoon u vrijgemaakt 

heeft, zult gij werkelijk vrij zijn. Ik weet, dat gij Abrahams 
nageslacht zijt; maar gij tracht Mij te doden, omdat mijn woord bij 

u geen plaats vindt.  

 
En Romeinen 7, vers 23  Maar in mijn leden zie ik een andere 

wet, die strijd voert tegen de wet van mijn verstand en mij tot 
krijgsgevangene maakt van de wet der zonde, die in mijn leden is. 

 

En Efeziërs 2, vers 3  Trouwens, ook wij allen hebben vroeger 
daarin verkeerd, in de begeerten van ons vlees, handelende naar 

de wil van het vlees en van de gedachten, en wij waren van nature, 

evenzeer als de overigen, kinderen des toorns. 
 

En Johannes 8, vers 44  Gij hebt de duivel tot vader en wilt de 
begeerten van uw vader doen. Die was een mensenmoorder van 

den beginne en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen 
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waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij naar zijn 
aard, want hij is een leugenaar en de vader der leugen. 

 

Voorwaar, de gelovige is vrij! 
 

Johannes 8, vers 36  Wanneer dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, 
zult gij werkelijk vrij zijn.  

En Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 

wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 
een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 
naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het 

licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever 
gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want 

een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het 

licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de 
waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat 

zij in God verricht zijn. 

 
Voorwaar, gedenk niet de doden, maar gedenk uw Heiland 

en Redder, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, en uw 
relatie met Hem. 

Wat Hij voor u deed aan het kruis, was de weg openen van 

vergiffenis in liefde voor u! 
 

Johannes 14, vers 6  Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de 
waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij. 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en 

verdween. 
 

Noot bij deze boodschap: 

Marta vroeg zich af, of de bode engel Reachina niet groter was 
geworden door de eeuwen heen, daar ze als kind verscheen, en 

vroeg dit aan Benjamin Cousijnsen. De Heer beantwoordde de 
vraag via Benjamin, en openbaarde direct het volgende: Reachina 

verscheen als kind aan Benjamin, zoals op de leeftijd waarop ze 
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gestorven was. Alleen was ze nu een kind engel, maar zij kan ook 
de gedaante van een volwassen engel aannemen. 

 

Gods zegen! 
 

 
 

Uitnodiging van de Here God om u te laten dopen! 
 
Boodschap Gods: De bode engel van God doet deze aankondiging 

en uitnodiging, om u te laten dopen, in opdracht van de Heer Jezus 
Christus van Nazareth, Yeshua HaMasiach zelf! 

 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Op 10 juli 2015 bracht een bode engel 
van de almachtige God, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, de 

volgende boodschap over aan profeet Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus.  
 

Voorwaar, prijs Adonai, El Elohím, JHWH, uw Rabboeni!  
Mijn naam is Canio en ben een bode engel Gods. Voorwaar, profeet 

Benjamin Cousijnsen en Marta zullen uitgezonden worden in 

Nederland, om mensen te dopen in de almachtige naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus.  

 

Voorwaar, meld u nu aan. 
Bij genoeg deelname – aanmeldingen – wordt er gezocht naar een 

geschikte plek, om de aangemelde personen te dopen. 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 

 
 

Verkrijg een betere kijk op Gods werken! 
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U leest en/of hoort in deze boodschap Gods, hoe u een betere kijk 
op Gods werken verkrijgt! 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 10 juli 2015 bracht een engel des 
Heren woord voor woord de volgende boodschap over aan 

eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Masturia en 
ben een bode engel Gods. 

 

Voorwaar, iedere wereldburger weet dat zowel het internet 
als wel de TV en Radio, en vele andere media, niet 

betrouwbaar zijn. 
Zelfs vele tijdschriften brengen vals nieuws, vanwege dat men de 

wereldburgers niet als kijker of luisteraar wil verliezen! Voorwaar, 

een goede beschermer, waar je op kunt vertrouwen en bouwen is 
alleen te vinden in Yeshua HaMashiach, Jezus Christus.  

 

Johannes 14, vers 1  Uw hart worde niet ontroerd; gij gelooft in 
God, gelooft ook in Mij. 

En vers 13, 14 en 15  En wat gij ook vraagt in mijn naam, Ik zal 
het doen, opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt worde. Indien gij 

Mij iets vraagt in mijn naam, Ik zal het doen. Wanneer gij Mij 

liefhebt, zult gij mijn geboden bewaren. 
 

Voorwaar, alleen Hij is de volle Waarheid en het Leven! 
Er is een boek, de Bijbel, waar u alles in kunt lezen, vanaf den 

beginne dat God alles schiep, en dat het goed was, tot Openbaring 

en verder, ja, verder! God raakt niet uitgeschreven! Lees het E-
book maar eens: ‘Ruacha, Yeshu, Shalom!’ die in het Nederlands en 

in het Engels te lezen is. Ook als boek kunt u het bestellen, dit 

dikke boek, waar ook foto’s in staan. Het is goed om hier gebruik 
van te maken, als u openstaat voor meer van Zijn zegeningen en 

Zijn Geest. U krijgt een betere kijk op Gods werken, dat nog veel 
verder gaat! 
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Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en 
verdween. 

 

SHALOM 
 

 
 

In de wereld word je gezien als een 

onveranderde misdadiger! 
 

Maar wie Hem, Yeshua HaMasiach, Jezus Christus, aanvaardt als 

Heer, wordt met liefdevolle ogen aangezien, als hij of zij om 
vergeving vraagt van alle zonden en zijn relatie met Hem 

onderhoudt. 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! De bode engel van God bleef na de eerste 

boodschap staan, op 13 juli 2015, en bracht zo ook de tweede 

boodschap aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Er is teveel gebeurd en gezegd. 
En in jouw ogen zag ik je tranen. Voorwaar, mijn naam is Lovesadai 

en ben een bode engel Gods. 

 
Psalm 7, vers 13 tot en met 15  Bekeert iemand zich niet, dan 

wet Hij zijn zwaard, spant zijn boog en legt aan, Hij richt op hem 

zijn dodelijke wapenen, maakt zijn pijlen tot brandende schichten. 
Zie, wie met ongerechtigheid bevrucht werd, is zwanger van onheil 

en baart leugen. 
 

Voorwaar, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, ziet jouw 

verdriet en pijn. 
Liefde kun je geven en delen met velen, maar ware liefde vind je in 

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus!  
 

Johannes 15, vers 7  Indien gij in Mij blijft en mijn woorden in u 

blijven, vraagt wat gij maar wilt, en het zal u geworden. 
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En vers 9 tot en met 11  Gelijk de Vader Mij heeft liefgehad, heb 
ook Ik u liefgehad; blijft in mijn liefde. Indien gij mijn geboden 

bewaart, zult gij in mijn liefde blijven, gelijk Ik de geboden mijns 

Vaders bewaard heb en blijf in zijn liefde. Dit heb Ik tot u 
gesproken, opdat mijn blijdschap in u zij en uw blijdschap vervuld 

worde.  
 

Voorwaar, je wordt alleen echt behouden, wanneer je ook 

echt vanuit je hart kiest voor Yeshua HaMashiach, Jezus 
Christus. 

Dat is ware liefde!  
 

Psalm 14, vers 2  De Here ziet neder uit de hemel op de 

mensenkinderen, om te zien, of er één verstandig is, één, die God 
zoekt. 

 
Voorwaar, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, heeft u lief! 

 

Psalm 55, vers 23  Werp uw bekommernis op de Here, Hij zal 
voor u zorgen; Hij zal nimmermeer toelaten, dat de rechtvaardige 

wankelt. 

 
Voorwaar, 

 
Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld 

gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een 

ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde.  

 

In de wereld word je gezien als een onveranderde 
misdadiger. 

Maar wie Hem, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, aanvaardt als 

Heer, wordt met liefdevolle ogen aangezien, als hij of zij om 
vergeving vraagt van alle zonden, en zijn relatie onderhoudt. Uw 

strafblad wordt dan blanco en er is geen aanklacht meer in de 
hemel. Ja, Hij houdt van je; dat mag je weten! Hier word je 

gelukkig van. 
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Psalm 103, vers 1 tot en met 3  Loof de Here, mijn ziel, en al 

wat in mij is, zijn heilige naam; loof de Here, mijn ziel, en vergeet 

niet een van zijn weldaden; die al uw ongerechtigheden vergeeft, 
die al uw krankheden geneest. 

En Psalm 86, vers 17  Doe aan mij een teken ten goede, opdat mijn 
haters het zien en beschaamd staan, wanneer Gij, Here, mij 

geholpen en getroost hebt. 

 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en 

verdween. 
 

 

 

Sta op, dappere heldinnen, en verspreid Zijn 

woord! 
 
Boodschap Gods: Voorwaar, juist in de eindtijd zijn vrouwen, net 

als mannen, geroepen om anderen te dienen, om de vrucht van de 

Geest te laten werken. De Heer Yeshua HaMasiach, Jezus Christus 
van Nazareth, zegt u: Sta op, dappere helden in de eindtijd, en 

verspreid Zijn woord, want de aanklacht van Eva is ingetrokken! 
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 13 juli 2015 bracht een bode engel 

Gods woord voor woord deze boodschap over, in opdracht van de 
almachtige God, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, aan 

eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Lovesadai en 
ben een bode engel Gods. 

 
Voorwaar,  

 

1 Timotheüs 2, vers 5 tot en met 7  Want er is één God en ook 
één middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus, die 
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Zich gegeven heeft tot een losprijs voor allen; en daarvan wordt 
getuigd te juister tijd. En ik ben daartoe als een verkondiger en een 

apostel gesteld – ik spreek waarheid en geen leugen – als een 

leermeester der heidenen in geloof en waarheid. 
 

Voorwaar, wat vrouwen in de bediening betreft, daar is 
Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, El Elohím, JHWH, uw 

Rabboeni, duidelijk over! 

 
1 Timotheüs 2, vers 11 tot en met 15  Een vrouw moet zich 

rustig, in alle onderdanigheid, laten onderrichten, maar ik sta niet 
toe, dat een vrouw onderricht geeft of gezag over de man heeft; zij 

moet zich rustig houden. Want eerst is Adam geformeerd, en 

daarna Eva. En Adam heeft zich niet laten verleiden, maar de 
vrouw is door de verleiding in overtreding gevallen; doch zij zal 

behouden worden, kinderen ter wereld brengende, indien zij blijft in 
geloof, liefde en heiliging, met ingetogenheid. 

 

Voorwaar, Paulus zei heel duidelijk:  
“Ik sta niet toe, dat een vrouw onderricht geeft of gezag over de 

man heeft”. Tot zover. 

Het waren andere tijden! Via de werken van Paulus legt God, via 
hem, de vrouwen beperkingen op, om niet te dienen in rollen, 

waarin de vrouwen een geestelijk onderwijzend gezag over de 
mannen zouden hebben. Voorwaar, waarom zouden vrouwen 

mannen niet mogen onderwijzen, of gezag over de mannen mogen 

hebben? 
De misleiding, dat Eva Gods gebod overtrad en Adam verleidde, 

wordt vaak gezien als een excuus. Als gevolg hiervan heeft God het 
primaire gezag over het onderwijs in de kerk aan de mannen 

gegeven. Vrouwen blinken uit, wat betreft hun gaven, in 

gastvrijheid, mededogen, onderwijzen en helpen. Een groot 
gedeelte van de bediening van de kerk is afhankelijk van vrouwen 

in de kerk! 

 
1 Korinthiërs 11, vers 3  Ik wil echter, dat gij dit weet: het hoofd 

van iedere man is Christus, het hoofd der vrouw is de man, en het 
hoofd van Christus is God. 
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En 1 Korinthiërs 11, vers 11 en 12  En toch, in de Here is evenmin 
de vrouw zonder man iets, als de man zonder vrouw. Want gelijk 

de vrouw uit de man is, zo is ook de man door de vrouw; alles is 

echter uit God. 
 

Voorwaar, juist in de eindtijd zijn vrouwen, net als mannen, 
geroepen om anderen te dienen, om de vrucht van de Geest 

te laten werken! 

 
Efeziërs 4, vers 11  En Hij heeft zowel apostelen als profeten 

gegeven, zowel evangelisten als herders en leraars. 
 

En 1 Korinthiërs 12, vers 29  Zijn zij soms allen apostelen? Allen 

profeten? Allen leraars? Allen krachten? 
 

Voorwaar, prijs Yeshua HaMashiach, Jezus Christus! 
Allen zijt gij één in Hem.  

 

1 Korinthiërs 12, vers 13 en 14  Want door één Geest zijn wij 
allen tot één lichaam gedoopt, hetzij Joden, hetzij Grieken, hetzij 

slaven, hetzij vrijen, en allen zijn wij met één Geest gedrenkt. Want 

het lichaam bestaat toch ook niet uit één lid, maar uit vele leden. 
 

Voorwaar, door Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, zijt gij 
gelijkgesteld aan de man in de bedieningen. 

En aan het kruis heeft Hij de zonden op zich genomen. De 

aanklacht van Eva is ingetrokken, zeg ik u! 
 

Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld 
gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een 

ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde.  

 
Voorwaar, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, zegt u: 

Wat voor bediening heeft de Heilige Geest aan u toebedeeld? 
Onderzoek u eens en bid ervoor, wat u het meest op uw hart ligt. 

Kijk vooruit en laat u gebruiken tot de eer en glorie van Zijn heilige 
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naam, de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Sta op, 
dappere helden in de eindtijd, en verspreid Zijn woord! 

 

Amen! 
De Here zegene u, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 
 

 

Help mee om Gods werk, Zijn kerk Ruach en 
dammen, te beschermen! 
 

Boodschap Gods: Benjamin ziet wat er in de Filipijnen gebeuren 
gaat, als hij samen met de engel des Heren in de tijd vooruitgaat! 

Zoals Abraham vooraf op de hoogte werd gesteld over Sodom, zo 

wordt de kerk Ruach ook gewaarschuwd! Het is nog niet te laat, 
indien men in actie komt en men doet wat de Heer Yeshua 

HaMasiach, Jezus Christus van Nazareth, opdraagt! 
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 14 juli 2015 bracht een engel des 
Heren Benjamin Cousijnsen, Gods eindtijdprofeet van de laatste 

dagen, een bezoek.  

 
Benjamin Cousijnsen schreef het volgende verslag op. 

Ik lag in mijn bed, en ineens stond er een engel Gods naast mijn 

bed, die zei: Volg mij, kom! Ik ben Sarmira en ben een bode engel 
Gods. Ik kom in de almachtige naam en enige Naam boven alle 

namen, de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus van 
Nazareth. 

Ik volgde de bode engel Gods Sarmira, en zag mijn lichaam achter 

mij gewoon in bed liggen. We liepen de trap af en stonden op 
straat.  

 
De bode engel Gods zei: Kijk daar, Gods geliefde ware 

eindtijdprofeet, daar op het midden van de kruising!  

Ik keek, maar zag eerst niets. De bode engel Gods zei toen: U 
kunt, net zoals men het onzichtbare in de hemel kan zien, het 
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onzichtbare zichtbaar maken en zien, net zoals de engelen Gods 
zien, met uw ogen als Gods profeet. Gij hebt veel gezag in de 

hemel, en in die jaren hebt gij veel gedaan als Gods profeet, toen 

gij boven was.  
Nu zag ik de zeepbel-achtige doorzichtige zeepbel voor mij staan. 

Sarmira zei: Kom, we gaan erin! 
Toen we erin stonden, gingen we langzaam omhoog, en ik vroeg: 

“Waar gaan we naartoe?” 

Naar de Filipijnen! antwoordde de engel Gods. 
“Toch niet weer een wereldreis, hè?” zei Benjamin. 

 
Vrees niet, zei de engel Gods, wij gaan in de tijd vooruit…  

Toen hoorde ik regen en bliksem en donderslagen, en zag wolken 

en soms huisjes in de diepte. Ik moest lachen, toen ik een bord met 
‘Welcome to Manilla’ zag liggen vanuit de lucht, en zag dit maal 

echte dieren, zoals een krokodil en een olifant, voorbijkomen.  
 

Na een tijdje zag ik ook de kerk Ruach vanuit de lucht, en 

zag de rivier en de dijk, dichtbij de kerk.  
De bode engel Gods zei: De rivier zal stijgen, en sommige dammen 

breken! Voorwaar, zoals Abraham vooraf op de hoogte gesteld werd 

over Sodom, zo wordt de kerk Ruach gewaarschuwd. Ze moeten de 
giften gebruiken voor de dam, dat een bedreiging zal zijn voor de 

kerk Ruach, als God de sluizen gaat openen en het land gestraft 
gaat worden! Ook moet men bouwen aan twee sterke huisjes, die 

stormbestendig zijn.  

 
Voorwaar, de Almachtige houdt het nog tegen, wat de 

Filipijnen zal treffen! 
Daarom zijn de giften via de Evangelical Endtimemachine erg 

belangrijk, zodat Gods werk, Zijn werk en de dammen, beschermd 

zullen gaan worden met grote giften.  
Ik zag bakken regen vallen, en een storm, zó krachtig, wat nog 

nooit is geweest, leek wel! Ik zag gebouwen en huisjes instorten. 

Krachtige, sterke bomen braken af, en ik zag mensen vallen in de 
regen, en een verkeerschaos met botsingen. Ik wou het niet meer 

zien… en het was weg. Ik kon er niet tegen; het was namelijk erg 
aangrijpend!  
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De bode engel Gods zei: Men kan laten zien, wat het bestaan 
van Ruach betekent, door de God van Abraham, Izaäk en 

Jakob te geven wat Hem toekomt. 

Velen schieten vaak hierin tekort, terwijl God hier duidelijk over is. 
Sommigen durven niet eens naar de boodschap over tienden te 

luisteren, omdat men het best wel weet in hun hart. Voorwaar, ik, 
de bode engel Gods Sarmira, vraag u om uw grote steun, en om 

mee te werken in de almachtige naam van de Koning der koningen, 

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, El Elohím, JHWH, uw Rabboeni, 
zodat deze kerk Ruach de zegen mag overbrengen over het gehele 

land, en zodat velen gered kunnen worden in dit zeer duistere land! 
Vele dorpen noemen hun dorpen naar de afgoden. Maar boven alles 

uit is er maar één naam, dat de Filipijnen kan redden, en dat is 

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus van Nazareth, de opgestane 
levende Heer. Amen!  

 
Ik breng u nu terug, en liet u zien, wat dringend nodig is. 

De engel Gods Sarmira bracht mij weer thuis en liet mij weer 

langzaam in mijn lichaam zakken, en gaf: 
 

Romeinen 15, vers 33  Hier staat geschreven: De God nu des 

vredes zij met u allen! Amen. 
 

De bode engel Gods zei, Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! en 
verdween. 

 

 
 

Weerspiegeling 
 
Boodschap Gods: Zoals het water, weerspiegelt Yeshua HaMasiach, 

Jezus Christus, u de volle waarheid in uw dagelijks leven, wie u 
werkelijk bent. 

 

 
Volledige weergave: 
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Hallo, van harte welkom! Op 14 juli 2015 bracht een bode engel 
Gods deze boodschap over aan eindtijdprofeet van de laatste 

dagen, Benjamin Cousijnsen. 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus.  

 
Spreuken 10, vers 22  De zegen des Heren, die maakt rijk, 

zwoegen voegt er niets aan toe. 

 
Voorwaar, kadosh, heilig is JHWH, uw Rabboeni, Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus! 
Voorwaar, 

 

1 Kronieken 16, vers 10 en 11  Beroemt u in zijn heilige naam, 
het hart van wie de Here zoeken, verheuge zich. Vraagt naar de 

Here en zijn sterkte, zoekt zijn aangezicht bestendig. 
 

1 Koningen 15, vers 11 tot en met 15  Asa deed wat recht is in 

de ogen des Heren, evenals zijn vader David. Hij verdreef de aan 
ontucht gewijden uit het land en verwijderde al de afgodsbeelden 

die zijn vaderen gemaakt hadden. Zelfs heeft hij zijn moeder Maäka 

als gebiedster afgezet, omdat zij een gruwelijk beeld van Asjera 
gemaakt had. Asa hieuw haar gruwelijk beeld stuk en verbrandde 

het in het dal Kidron. De offerhoogten verdwenen echter niet, toch 
was het hart van Asa, zolang hij leefde, de Here volkomen 

toegewijd. Hij bracht de heilige gaven van zijn vader en zijn eigen 

heilige gaven in het huis des Heren: zilver, goud en allerlei 
voorwerpen. 

 
Voorwaar, ik ben de bode engel Gods; mijn naam is Steäbla, 

en zeg u: 

 
1 Koningen 15, vers 23  Het overige van de geschiedenis van 

Asa, en al zijn dappere daden en alles wat hij gedaan heeft, en de 

steden die hij versterkt heeft, is dit niet beschreven in het boek van 
de kronieken der koningen van Juda? Tot zover. 

 
Voorwaar,  
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Spreuken 27, vers 24  Want een schat duurt niet voor eeuwig; 
blijft soms een kroon van geslacht tot geslacht? 

En vers 19  Zoals het water het gelaat weerspiegelt, zo 

weerspiegelt het hart van de mens de mens. 
 

Voorwaar, zoals het water, weerspiegelt Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus, u de volle waarheid in uw 

dagelijks leven, wie u werkelijk bent! 

 
Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld 

gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een 
ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde.  

 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de engel des Heren, en 

verdween. 

 
 

 

Akkoord atoomprogramma Iran is dekmantel! 
 

Profetische, openbarende en waarschuwende boodschap Gods: “Het 

akkoord met betrekking tot het atoomprogramma van Iran 
betekent verandering, die de wereld veiliger maakt", zegt antichrist 

Obama! Lees en hoor verder Gods waarschuwing en openbaring, 
die vandaag woord voor woord door Gods engel, Michaël, is 

overgeleverd aan Gods ware profeet Benjamin Cousijnsen, en 

meteen aan de wereld bekend wordt gemaakt! 
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, welkom! Op 15 juli 2015 bracht een engel des Heren deze 
openbarende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin 

Cousijnsen. 
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Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus.  

 

Voorwaar! 
De mensenmoorder en Christenenuitroeier, president Assad van 

Syrië, heeft onder elkaar in Iran in het geheim een akkoord 
gesloten, zowel de Verenigde Staten, Barack Obama, de antichrist! 

Voorwaar, alle wereldmachten buigen voor het beest. 

 
Openbaring 13, vers 3 en 4  En ik zag een van zijn koppen als 

ten dode gewond, en zijn dodelijke wond genas; en de gehele aarde 
ging het beest met verbazing achterna, en zij aanbaden de draak, 

omdat hij aan het beest de macht gegeven had, en zij aanbaden 

het beest, zeggende: Wie is aan het beest gelijk? en: Wie kan er 
oorlog tegen voeren?  

 
Voorwaar, ik ben Michaël, Gods bode engel! 

De antichrist zegt, dat dit akkoord over het atoomprogramma van 

Iran verandering betekent, die de wereld veiliger maakt. En 
ondertussen wordt de verscheepte uranium uit Syrië gewoon 

opgeborgen, om in Iran in het verborgene kernwapens verder te 

ontwikkelen, en Israël te bedreigen en het terrorisme voort te 
zetten tegen Israël! Voorwaar, Obama zegt, dat 98% van het 

bestaande uranium voor een kernbom van de hand is. 
 

Johannes 8, vers 44  Gij hebt de duivel tot vader en wilt de 

begeerten van uw vader doen. Die was een mensenmoorder van 
den beginne en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen 

waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij naar zijn 
aard, want hij is een leugenaar en de vader der leugen. 

 

Voorwaar, de satan is erop uit om mensen te verleiden, en 
tot leugenachtige gedachten en daden over te halen en te 

laten zondigen. 

Wat slecht is en ook onbijbels wordt goed genoemd door de 
antichrist! 
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Jesaja 5, vers 20  Wee hun die het kwade goed noemen en het 
goede kwaad; die duisternis voorstellen als licht en licht als 

duisternis; die bitter doen doorgaan voor zoet en zoet voor bitter. 

 
Voorwaar, alles draait om één ding: een gruwelijke oorlog 

tegen Israël! 
Voorwaar, iedere geest van de wereldleiders wordt beproefd, 

namelijk: of hun werken werkelijk uit God zijn! 

 
1 Johannes 4, vers 3  En iedere geest, die Jezus niet belijdt, is 

niet uit God. En dit is de geest van de antichrist, waarvan gij 
gehoord hebt, dat hij komen zal, en hij is nu reeds in de wereld. 

 

Voorwaar, bid voor Israël, want Iran zal zijn beloften aan de 
wereld niet houden!  

Men speelt een spelletje, en de ogen zullen op Israël gericht zijn! 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de engel des Heren, en 

verdween. 

 
 

 

Warrior Gods, laat de duisternis verbazen en 
wijken voor het licht! 
 

Boodschap Gods: 28 Augustus 2015 is het wereldwijde 
evangelisatiedag van de Evangelical Endtimemachine. Evangeliseer 

mee op deze dag, die door de Here Yeshua HaMasiach, Jezus 

Christus, zelf is uitgekozen. Laat u niet weerhouden; laat de 
duisternis u niet onderdrukken met vrees... want u bent een warrior 

Gods! Deel de info in deze boodschap met bekenden! 
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 15 juli 2015 bracht de bode engel van 
God de volgende boodschap over aan profeet Benjamin Cousijnsen. 
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Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Lovesadai en 

ben een bode engel Gods. 

 
Velen hebben evangelisatiekaartjes gevraagd om te 

evangeliseren. 
Voorwaar, breek uit voor Yeshua HaMashiach, Jezus Christus! Op 

28 augustus zal wereldwijd op deze dag een evangelisatiedag 

worden gehouden. Laat u niet meer onderdrukken en luistert naar 
de boodschap van 17 oktober 2012, met de titel: ‘Doe de 

wapenrusting Gods aan!’  
 

Voorwaar, laat de duisternis u niet onderdrukken met vrees.  

Laat de duisternis en al die demonen nu zwijgen, in de almachtige 
naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, en stamp erop! 

Want u bent een warrior Gods, en bent gekocht en betaald met Zijn 
kostbaar Bloed. En laat u niet afnemen, wat u zo graag wil doen 

voor Yeshua HaMashiach, Jezus Christus! Laat de duisternis 

verbazen en wijken voor het licht in u, en zet uw inzet door om te 
gaan evangeliseren voor Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. 

 

Voorwaar, op 28 augustus 2015 is het evangelisatiedag van 
de Evangelical Endtimemachine. 

Iedereen heeft een Evangelical Endtimemachine Cap petje 
ontvangen. Als u meehelpt evangeliseren in uw woonplaats, krijgt u 

ook een gratis cap petje. Vraag er gerust naar! Voorwaar, wilt u 

bidden voor deze wereldwijde evangelisatiedag op 28 augustus? 
Deel deze informatie met bekenden en de kerk, of scholen, of 

krant, enzovoorts.  
 

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, leeft, en zal vele harten 

aanraken! 
Dit is geopenbaard aan profeet Benjamin Cousijnsen. 

 

Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld 
gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een 

ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
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Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde.  

 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
 

 
 

In de eeuwigheid, in de hemel zult u zijn! 
 
Boodschap Gods: Nodig Hem, de Zoon van God, in volle eerbied uit! 

Wie tot Hem komt, zal Hij geenszins uitwerpen. Hij is een Beloner 

voor wie Hem ernstig zoeken! 
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Op 16 juli 2015 ontving Benjamin 
Cousijnsen de volgende boodschap van een engel des Heren, in 

opdracht van de almachtige God, de God van Abraham, Izaäk en 
Jakob. Ik ga u deze eerste boodschap voorlezen.  

 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus.  

 

Voorwaar, mijn naam is Jebiachi en ben een bode engel Gods. 
 

Voorwaar, wie is Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, voor 
u? 

 

Mattheüs 16, vers 16 en 17  Simon Petrus antwoordde en zeide: 
Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God! Jezus antwoordde 

en zeide: Zalig zijt gij, Simon Barjona, want vlees en bloed heeft u 
dat niet geopenbaard, maar mijn Vader, die in de hemelen is. 

 

Voorwaar, Jezus Christus wil dat u niet verloren gaat. 
Omdat Hij u liefheeft, heeft Hij ervoor gekozen om mens te zijn. 

Jezus Christus, ook in het Hebreeuws: Yeshua HaMashiach, wil niet 

dat u voor eeuwig gescheiden wordt en in de poel, die brandt – de 
hel – terechtkomt! 
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Openbaring 20, vers 15  En wanneer iemand niet bevonden werd 

geschreven te zijn in het boek des levens, werd hij, “maar ook 

zij”, geworpen in de poel des vuurs. 
 

Laat het niet zover komen! 
Kies voor Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, en erken dat u een 

zondaar bent. En open uw hart en vraag om vergeving. Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus, droeg uw zonden, en onderging een 
beestachtig lijden. Hij deed dit in liefde, en legde vrijwillig Zijn 

leven af en Zijn Bloed, als losprijs om u vrij te kopen uit de macht 
van de dood! Voorwaar, erken Hem, Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus, als uw Rabboeni, uw Heer. Vraag Hem in uw hart te 

komen en stel niet uit! Vraag Hem om u te vergeven, en u te 
sterken en te reinigen met Zijn Bloed. Nodig Hem, de Zoon van 

God, in volle eerbied uit. Wie tot Hem komt, zal Hij geenszins 
uitwerpen. Hij is een Beloner voor wie Hem ernstig zoeken. In de 

eeuwigheid, in de hemel zult u zijn! 

 
Daniël 7, vers 14  En hem werd heerschappij gegeven en eer en 

koninklijke macht, en alle volken, natiën en talen dienden hem. Zijn 

heerschappij is een eeuwige heerschappij, die niet zal vergaan, en 
zijn koningschap is een, dat onverderfelijk is. 

 
Kadosh, heilig is Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Amen! 

 

Lees Johannes 3, vers 16 en 17  En hier staat geschreven: Want 
alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon 

gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren 
ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de 

wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de 

wereld door Hem behouden worde.  
 

De bode engel Gods sprak, Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 
 

 

Hun samenzijn begon als een sprookje! 
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Boodschap Gods: Zij was Christen, en hij had haar beloofd: "Als we 
trouwen, verander ik!" 

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Ik ben profeet Benjamin Cousijnsen. Op 

16 juli 2015 ontving ik een boodschap van een bode engel Gods, 

die ik graag met u wil delen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Elerasu en ben 

een bode engel Gods.  

 
Voorwaar, Miriam was gehuwd en had een man, die ook het 

eerste jaar dezelfde humor en interesse had, en ze begrepen 
elkaar. 

De man kreeg echter op een dag ontslag, en Miriam en haar man 

kregen daarbij ook nog het overlijden van een familielid te 
verwerken. Ze kregen vaak nu ruzie! Ze hadden een spreukbord 

boven hun voordeur, met de tekst uit: 

 
Spreuken 21, vers 9 en vers 19  Daar stond geschreven: Beter 

te wonen op een hoek van het dak dan met een twistzieke vrouw in 
een gemeenschappelijke woning. Het is beter te wonen in een 

woestijn dan met een twistzieke en gramstorige vrouw, “of man, 

kan natuurlijk ook”. 
 

Voorwaar, hun samenzijn begon als een sprookje. 
Ze was Christen, en hij had haar beloofd: “Als we trouwen, 

verander ik!”  

 
Voorwaar, luister ook naar de boodschap van 8 augustus 

2014, met de titel: 

‘Voorwaar, verlaat dat huis!’ Voorwaar, als je Christen bent en de 
Bijbel kent, weet u, dat er een goede reden moet zijn om te kunnen 

scheiden; anders besmeurt men zichzelf.  
1 Korinthiërs 7, vers 23  Weest geen slaven van mensen. 
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Voorwaar, al zit alles tegen, maak tijd om met elkaar de 
dingen uit te spreken! 

 

1 Korinthiërs 9, vers 14  Zo heeft de Here ook voor de 
verkondigers van het evangelie de regel gesteld, dat zij van het 

evangelie leven. 
 

De bode engel Gods sprak verder, Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, 

Shalom!  
 

 
 

Profetische waarschuwing van God aan Spanje! 
 
Profetische, waarschuwende boodschap van God aan Spanje. 

Voorwaar, deze boodschap is tot u gesproken, Spanje, indien gij 

geen ernst maakt, vanwege uw trots en koppigheid! 
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo! Op 20 juli 2015 bracht een engel des Heren, een bode engel 
van God, woord voor woord, in opdracht van de almachtige God, 

JHWH, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, deze profetische, 

waarschuwende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin 
Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Regalamindo.  

 
Voorwaar, Spanje! 

 
Romeinen 1, vers 21 en 22  Immers, hoewel zij God kenden, 

hebben zij Hem niet als God verheerlijkt of gedankt, maar hun 

overleggingen zijn op niets uitgelopen, en het is duister geworden 
in hun onverstandig hart. Bewerende wijs te zijn, zijn zij dwaas 

geworden. 
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Voorwaar, het catastrofale gevolg van ongehoorzaamheid is 
de hel! 

Kadosh, heilig is Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Wee u! Ik ben 

de bode engel Gods; ik ben een strijder tegen ongerechtigheid.  
 

Hebreeën 1, vers 13 en 14  En tot wie der engelen heeft Hij ooit 
gezegd: Zet U aan mijn rechterhand, totdat Ik uw vijanden 

gemaakt heb tot een voetbank voor uw voeten? Zijn zij niet allen 

dienende geesten, die uitgezonden worden ten dienste van hen, die 
het heil zullen beërven? 

En Hebreeën 2, vers 1 tot en met 3  Daarom moeten wij te meer 
aandacht schenken aan hetgeen wij gehoord hebben, opdat wij niet 

afdrijven. Want indien het woord, door bemiddeling van engelen 

gesproken, van kracht is gebleken, en elke overtreding en 
ongehoorzaamheid rechtmatige vergelding heeft ontvangen, hoe 

zullen wij dan ontkomen, indien wij geen ernst maken met zulk een 
heil, dat allereerst verkondigd is door de Here, en door hen, die het 

gehoord hebben, op betrouwbare wijze ons is overgeleverd? 

 
Voorwaar, deze boodschap is tot u gesproken, Spanje, indien 

u geen ernst maakt, vanwege uw hoogmoed en trots en 

koppigheid! 
Weet dit, als gij u niet bekeert: 

 
Spreuken 16, vers 18  Hovaardij gaat vooraf aan het verderf, en 

hoogmoed komt voor de val. 

 
En Jesaja 14, vers 16  Wie u zien, beschouwen u, letten op u: Is 

dit de man, die de aarde deed sidderen, die koninkrijken deed 
beven? 

 

Voorwaar, onderzoekt u eens in nederigheid tegenover de 
enige ware God van Abraham, Izaäk en Jakob. 

 

1 Korinthiërs 4, vers 7  Want wie onderscheidt u? En wat hebt 
gij, dat gij niet ontvangen hebt? En indien gij het dan ontvangen 

hebt, wat beroemt gij u, alsof gij het niet ontvangen hadt? 
En 1 Korinthiërs 5, vers 6 en 7  Uw roem deugt niet. Weet gij niet, 

dat een weinig zuurdeeg het gehele deeg zuur maakt? Doet het 
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oude zuurdeeg weg, opdat gij een vers deeg moogt zijn; gij zijt 
immers ongezuurd. Want ook ons paaslam is geslacht: Christus. 

 

Voorwaar, waar beroemt gij u op, denkt u, om zo om te gaan 
met Gods gedierte? 

 
Genesis 1, vers 25  En God maakte het wild gedierte naar zijn 

aard en het vee naar zijn aard en alles wat op de aardbodem kruipt 

naar zijn aard. En God zag, dat het goed was.  
 

Voorwaar, God koos ervoor om het gedierte voor de mens te 
maken, ook vanwege hun trouwheid en nederigheid en 

onderwerping. 

Voorwaar, vanwege wat de stieren is aangedaan, het 
stierenvechten en stierenrennen, zowel in Pamplona, weet dan dit: 

want uw loon als waaghals is dat u tot ere van satan ook opgejaagd 
gaat worden, schreeuwend met een rode halscape om. En er is dan 

geen ontsnapping meer mogelijk, alleen maar dat u ernstige 

verminkingen zal ondergaan en helse pijnen, die niet te vergelijken 
zijn met de aardse, en telkens sadistische wedstrijden des hels zult 

ervaren!  

 
Voorwaar, stop ermee om deel te nemen aan de traditionele 

feesten des hels! 
Of maak het mee als slachtoffer in de hel. Voorwaar, bekeer u, 

voordat het te laat is! Stop ook met het verheerlijken van uw 

beelden en heiligen. God duldt dit niet, want Hij is heilig. Wees Hem 
heilig en verontreinigt u niet! 

 
1 Petrus 1, vers 16  Er staat immers geschreven: Weest heilig, 

want Ik ben heilig. 

 
En Johannes 8, vers 12  Wederom dan sprak Jezus tot hen en 

zeide: Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de 

duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben. 
En vers 24  Ik heb u dan gezegd, dat gij in uw zonden zult sterven; 

want indien gij niet gelooft, dat Ik het ben, zult gij in uw zonden 
sterven. 
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En Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 
wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 

naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het 

licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever 
gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want 

een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het 
licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de 

waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat 

zij in God verricht zijn. 
 

Voorwaar, op Spanje rust een vloek. 
Ga daar niet in mee, maar geef u over aan Yeshua HaMashiach, 

Jezus Christus, en vraag om vergeving. Zie op Hem en luister ook 

naar de andere boodschappen! Voorwaar, ook zal Spanje gestraft 
worden! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 
SHALOM 

 
 

 

Verlangen naar Zijn liefdevolle armen! 
 

Bemoedigende en liefdevolle woorden van God: Wat verlang je naar 

Zijn liefdevolle armen, die Hij zacht om je heen zal slaan, en 
zeggen: Ik vind je lief! 

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 20 juli 2015 bracht een bode engel 

van God de volgende boodschap over aan profeet Benjamin 

Cousijnsen. 
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Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Lovesadai en 

ben een bode engel Gods. 

 
Wat verlang je naar Zijn armen, die Hij zacht om je heen zal 

slaan, en zeggen: Ik vind je lief!  
En die doordringende, liefdevolle, warme blik in zijn ogen kijkt 

dwars door je heen. En Zijn naam, zó prachtig: Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Wanneer jij bidt en praat en lacht, of 
verdrietig bent of moe bent van al dat strijden, kijkt Hij vol liefde in 

jouw ogen, en zegt: Ik weet wat je voelt.  
 

Hij wil wel altijd bij je zijn en ziet in je hart, en dat voelt 

goed! 
Hij wil je wel helpen en je bijstaan in je zwakte. Zijn naam, Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus, zijn niet alleen maar Zijn woorden, 
maar vooral Zijn daden van eeuwige liefde en vriendschap en van 

trouw!  

 
Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, zou je nimmer verraden 

of in de steek laten. 

Eén ding zal Hij wel verraden, dat Hij van je houdt. Hij denkt aan 
je, elke seconde! Ook jouw ogen, je mooie ogen en je lieve lach, 

zijn in Zijn gedachten sinds de dag toen jij geboren werd. 
Voorwaar,  

 

Spreuken 29, vers 25  Vrees voor mensen spant een strik, maar 
wie op de Here vertrouwt, is onaantastbaar. 

 
Voorwaar,  

 

Jozua 1, vers 9  Heb Ik u niet geboden: wees sterk en moedig? 
Sidder niet en word niet verschrikt, want de Here, uw God, is met 

u, overal waar gij gaat. 

 
En Psalm 130, vers 3 tot en met 5  Als Gij, Here, de 

ongerechtigheden in gedachtenis houdt, Here, wie zal bestaan? 
Maar bij U is vergeving, opdat Gij gevreesd wordt. Ik verwacht de 

Here, mijn ziel verwacht en ik hoop op zijn woord. 
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Voorwaar, laat uw verbondenheid dicht bij Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus zijn, en Hij zal u zegenen. Amen! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en 
verdween. 

 
En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 

 

 
Israël is en blijft Gods heilige bodem! 
 

Openbarende boodschap Gods, onder andere: Men ziet alles 
profetisch in vervulling gaan, en men keert zich tegen Israël. Men 

zal geen rekening houden met het akkoord. Israël is Gods oogappel 
en zal beschermd zijn en onoverwinnelijk! 

 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! De volgende openbarende boodschap van 
God is op 21 juli 2015 woord voor woord overgeleverd aan 

eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen, door een engel des Heren, 
namens de almachtige God, de God van Abraham, Izaäk en Jakob. 

 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Treami en ben 

een bode engel Gods. 
 

Voorwaar, de antichrist staat achter de misdadigers, en zou 

graag het gevangenissensysteem veranderen met hun 
regels, en iedereen het liefst vrijlaten.  

“Want Amerika is een land met kansen”, zegt de antichrist. 

Voorwaar, Obama heeft wel meer dan 100 criminelen vrijgelaten en 
velen laten lopen, zoals de Christenenuitroeier, die ook gifgas heeft 

gebruikt tegen zijn eigen volk: Bashar al-Assad, president van 
Syrië. Voorwaar, en met de nucleaire deal met Syrië en Iran, ziet 

men profetisch alles in vervulling gaan, en keert men zich tegen 
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Israël. En men zal geen rekening houden met het akkoord! 
Voorwaar, de antichrist zit vol ideeën om landen tegen Israël op te 

zetten, en actie te ondernemen! 

 
Voorwaar, Israël is Gods oogappel en zal beschermd zijn en 

onoverwinnelijk!  
Want hoeveel landen er ook strijden tegen Israël, Israël is 

beschermd en zal er altijd zijn. Het is Gods bodem! Geen slang kan 

er tegenop, zelfs de antichrist niet! Voorwaar, 
 

Psalm 37, vers 27 tot en met 29  Wijk van het kwade en doe het 
goede, dan zult gij voor altoos wonen; want de Here bemint het 

recht, en Hij verlaat zijn gunstgenoten niet. Voor altoos blijven zij 

bewaard, maar het nageslacht der goddelozen wordt uitgeroeid. De 
rechtvaardigen beërven het land en wonen daarin voor immer. 

 
Voorwaar, in Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, zijt gij 

meer dan overwinnaar! 

 
Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld 

gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een 

ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde.  

 

Prijs Adonai, El Elohím. Amen! 
Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en 

verdween. 
 

 

 

Gebedsverhoring! 
 

Openbarende boodschap Gods: Benjamin werd in opdracht van 
Yeshua HaMasiach, Jezus Christus van Nazareth, naar Utrecht 

gestuurd. De Heer gaf aan, hoe hij moest lopen en waar hij moest 

aanbellen. Benjamin liet zich leiden en zei, daar aangekomen: “Ik 
zoek iemand, die Christen is en een rolstoel nodig heeft!” 
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Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 21 juli 2015 bracht een bode engel 

van God, in opdracht van de almachtige God, JHWH, de God van 
Abraham, Izaäk en Jakob, woord voor woord de volgende 

boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Rescalia en 
ben een bode engel Gods. 

 

Voorwaar, profeet Benjamin Cousijnsen heeft zich laatst 
naar een huis laten leiden in Utrecht, waar mensen 

samenkomen met een beperking. 
De Heer stuurde hem ernaartoe. Marco had een rolstoel nodig, en 

zijn ouders hadden het ook niet breed. Zelfs de instanties lieten het 

afweten! Marco is Christen en bad of God een engel wou sturen. 
Maar de Heer stuurde Zijn eenvoudige, geliefde, ware profeet 

Benjamin Cousijnsen met een envelop, een gift uit de Evangelical 

Endtimemachine.  
 

Ze haalden Marco op en droegen hem naar profeet Benjamin.  
Benjamin had daar gezegd: “Ik zoek iemand, die Christen is en een 

rolstoel nodig heeft, waar hij of zij al zolang voor gebeden heeft!” 

Marco zei: “Ja, drie jaren!” met tranen in de ogen. Hij zei: “Bent u 
een engel dan?” 

“Nee”, zei Benjamin, “ik ben wel Gods dienstknecht en profeet, die 
hierheen geleid werd door de Here”.  

Ze hadden een potje, waar iets in gespaard was en een folder, met 

een sportrolstoel erop. Profeet Benjamin zei: “Doe dit bedrag bij de 
inhoud van het potje, en tel het samen op en kijk naar de 

uitkomst”.  

Iedereen was met stomheid geslagen, want er was zelfs rekening 
gehouden met de bezorgkosten, en er bleef precies één eurocent 

over! Profeet Benjamin Cousijnsen gaf aan: “Dank niet mij, maar 
geef dank aan wie het toekomt: Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus!”  
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Verder wilden ze privé blijven, wie ze zijn. 
 

Voorwaar, zo wordt profeet Benjamin Cousijnsen wel eens 

vaker uitgezonden, waarheen de Heer het wil. 
Voorwaar, alle dank en glorie aan Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus!  
Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en 

verdween. 

 
 

 

De tijd is vervuld en het Koninkrijk Gods is 
nabijgekomen! 
 

Boodschap Gods: Bekeert u, want het Koninkrijk Gods is 
nabijgekomen! Jezus Christus, Yeshua HaMasiach, en Johannes de 

Doper en de discipelen van Jezus verkondigden dit al 2000 jaar 
geleden! U zult in deze boodschap Gods, als u goed leest en/of 

luistert, ook de diepere betekenis begrijpen van de woorden: ‘het 

Koninkrijk komt!’ 
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, welkom! Op 22 juli 2015 bracht de bode engel Gods de 
volgende boodschap over aan profeet Benjamin Cousijnsen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus! Voorwaar, kadosh, heilig is Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. 
 

Johannes de Doper predikte: 

 
Mattheüs 3, vers 1 en vers 2  In die dagen trad Johannes de 

Doper op en hij predikte in de woestijn van Judea, en zeide: 
Bekeert u, want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. 

 

En ook Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, uw Rabboeni, 
uw Heer, zei ook: 
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Mattheüs 4, vers 17  Van toen aan begon Jezus te prediken en te 

zeggen: Bekeert u, want het Koninkrijk der hemelen is 

nabijgekomen. 
Voorwaar, mijn naam is Berlisa en ben een bode engel Gods. 

En ook wij zeggen: Bekeert u! En ook Gods ware, eenvoudige, 
geliefde profeet des hemels, Benjamin Cousijnsen, zegt u: “Bekeert 

u!” 

 
Markus 1, vers 15  Een Hij zeide: De tijd is vervuld en het 

Koninkrijk Gods is nabijgekomen. Bekeert u en gelooft het 
evangelie. 

 

Voorwaar! 
Om het Koninkrijk Gods te ontvangen, dat nabijgekomen is, en te 

ervaren, moeten eerst de zonden – uw overtredingen – met berouw 
beleden worden. Vraag om vergeving; hiermee maakt u de weg 

vrij! 

 
1 Petrus 2, vers 1 tot en met 4  Legt dan af alle kwaadwilligheid, 

alle bedrog, huichelarij, afgunst en alle kwaadsprekerij, en verlangt 

als pasgeboren kinderen naar de redelijke, onvervalste melk, opdat 
gij daardoor moogt opwassen tot zaligheid, indien gij geproefd 

hebt, dat de Here goedertieren is. En komt tot Hem, de levende 
steen, door de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en 

kostbaar. 

 
Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, gaf Zijn eigen leven, en 

deed zelfs afstand van de troon des hemels, en droeg de 
straf, die u verdiende, vanwege de zonde, om u te redden!  

Dit toont aan dat u waardevol bent voor Hem. Begin elke dag tijd 

met Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, door te brengen, en 
luistert naar de boodschappen Gods, via 

EvangelicalEndtimemachine.com 

 
Voorwaar! 

Toen Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, zei dat het Koninkrijk 
Gods nabijgekomen is, bedoelde Hij niet dat er nog eens 2.000 jaar 
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gewacht moest worden, om dat Koningschap te zien komen. 
Voorwaar, het was onder handbereik gekomen! 

 

Lukas 17, vers 21  Ook zal men niet zeggen: zie, hier is het of 
daar! Want zie, het Koninkrijk Gods is bij u. 

 
Voorwaar!  

Het Koninkrijk komt, wanneer u komt, en dat u uw hart opent voor 

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, de Zoon van de levende God! 
 

1 Korinthiërs 3, vers 16  Weet gij niet, dat gij Gods tempel zijt en 
dat de Geest Gods in u woont? 

 

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 
wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 

naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het 

licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever 
gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want 

een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het 
licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de 

waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat 

zij in God verricht zijn. 
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
 

 

 

22-07-2015 Profetische mededeling van God aan 

Spanje, Italië, Frankrijk en Duitsland! 
 
Profetische, waarschuwende en openbarende boodschap van God: 

De engel des Heren, Donder, komt in opdracht van de enige ware 

almachtige God, JHWH, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, en 
gaat in actie komen! en kondigde dit vandaag aan. Hoor wat hij 
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gaat brengen aan de landen, die worden genoemd, vanwege het 
niet luisteren naar wat God van hen vraagt! 

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo! Op 22 juli 2015 bracht de engel des Heren de volgende 

profetische, waarschuwende, openbarende boodschap Gods over 

aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Donder en ben 

een bode engel Gods. 

 
Voorwaar, Spanje en Italië en Frankrijk en Duitsland en 

Nederland! 
 

Exodus 9, vers 19  Nu dan, laat uw kudde en alles wat gij op het 

veld hebt, in veiligheid brengen; op alle mensen en al het vee, die 
zich op het veld bevinden en niet thuis gehaald zijn… tot zover. 

 

Openbaring 4, vers 5  En van de troon gingen bliksemstralen, 
stemmen en donderslagen uit. Tot zover. 

 
Voorwaar, 

 

Openbaring 10, vers 3  En hij riep met luider stem, zoals een 
leeuw brult, en toen hij riep, lieten de zeven donderslagen hun 

stemmen horen. 
 

Voorwaar! 

Ik, de bode engel Gods, zal in opdracht van de Allerhoogste op de 
juiste plek bliksemstralen en donderslagen, en zelfs aardbevingen 

en zware hagel brengen, en extreme hitte en zware windstoten en 

regen! Ook zullen er enkele huizen kennismaken met Gods donder- 
en bliksemstralen.  

 
Voorwaar, bid om de bescherming als u een kind van God 

bent, altijd!  
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En zeg eens eerlijk: zouden de mensen niet moeten beven, als God 
spreekt, in verwondering van Zijn almacht? 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de engel des Heren, en 

verdween. 
 

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 

 

“Wie denkt u wel wie u bent?” 
 

Boodschap Gods: Benjamin werd eens geroepen bij de troon van 
God, toen hij 16 jaar in de hemel was. Daar kreeg hij een opdracht 

van de Here God. Profeet Benjamin Cousijnsen werd met deze 
opdracht naar een huis op aarde gestuurd! 

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 23 juli 2015 bracht een engel des 

Heren woord voor woord de volgende boodschap Gods over aan 

eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus.  
 

Voorwaar, in 1995 werd profeet Benjamin Cousijnsen 
uitgezonden vanuit de hemel. 

Voorwaar, mijn naam is Gabriël en ben een bode engel Gods. 

Voorwaar, kadosh, kadosh, kadosh, heilig, heilig, heilig en machtig 
is JHWH! Benjamin, Gods geliefde profeet, wierp zich neder op zijn 

knieën voor de Here der heren, de Koning der koningen, bij Zijn 
troon. 

De Here is Koning. Met macht en kracht en zeer grote majesteit 

heeft Hij zich bekleed! De heiligheid is zó krachtig aanwezig, dat 
men nederig wordt als vanzelf, en buigt voor Yeshua HaMashiach, 

Jezus Christus van Nazareth, El Elohím, Adonai.  

 
Voorwaar, profeet Benjamin had lange haren. 
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En zijn ogen zagen zo groen als de twee olijven van de twee 
olijfbomen en de olijfbladeren. Dit is ook het kenmerk van de twee 

Gods getuigen! Luister ook naar de boodschap: ‘Hij is één van de 

Twee Getuigen!’ via de Search zoekbalk. En luister ook naar de 
boodschap, met de titel: ‘Meer openbaringen Gods over de Twee 

Getuigen!’ Voorwaar, er is een oneindig, ontelbaar aantal engelen. 
Ook zij zijn heilige engelen Gods, die Gods heiligheid altijd 

aankondigen.  

 
Benjamin werd in de 16 jaar, dat hij in de hemel was, eens 

uitgezonden met een opdracht, die hij bij de troon van God 
had ontvangen. 

En hij werd naar de aarde gebracht… Daar stond hij voor een huis, 

en belde aan. In gedachten hoorde hij: 
 

Hebreeën 2, vers 8  Alle dingen hebt Gij onder zijn voeten 
onderworpen. “Amen!” zei Benjamin. 

 

De deur ging open… 
En daar stond een vrouw, die zei: “Ik ben één van de bruiden van 

de prins. Kom binnen!” 

Benjamin zag haar doorzichtige zwarte kleding en zag een 
pentagram op de grond. Benjamin zag een beker staan met bloed. 

“Drink het, profeet des Allerhoogsten!” zei ze. 
Maar Benjamin antwoordde openbarend: “Het is bloed, urine, 

sperma en een spin, een zwarte weduwe (Latrodectus mactans), en 

een poeder, een antidepressiva”. Benjamin kreeg het commando 
van de God van Abraham, Izaäk en Jakob, om zijn handen uit te 

strekken, en hij zei: 
 

Efeziërs 6, vers 12  Want wij hebben niet te worstelen tegen 

bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen 
de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de 

hemelse gewesten. 

 
“Ik ben Gods dienstknecht, en ik zeg u:  

Onderwerp u nu aan Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, of sterf! 
Wat is daarop uw antwoord?” 
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Ze schreeuwde krijsend: “Ga mijn huis uit! Wie denkt u wel wie u 
bent?” 

Benjamin keerde zich om met de rug naar haar toe, en zei: “Gods 

wil geschiedde”. Terstond viel ze dood neer.  
 

Markus 16, vers 17 en 18  Als tekenen zullen deze dingen de 
gelovigen volgen: in mijn naam zullen zij boze geesten uitdrijven, 

in nieuwe tongen zullen zij spreken, slangen zullen zij opnemen, en 

zelfs indien zij iets dodelijks drinken, zal het hun geen schade doen; 
op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen genezen worden. 

 
Voorwaar, vrees nimmer! 

Want zoals Zijn kostbare dienstknecht, zijt ook gij, in Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus, meer dan overwinnaar, als u uw 
wandel en relatie tenminste goed onderhoudt! 

 
Profeet Benjamin kwam terug voor Gods heilige troon, en 

werd toegesproken. 

En de Bijbelse profeten zeiden ook: “Wij kregen de wensen van ons 
hart voor elke overwinning in de hemel!”  

Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

sprak de engel des Heren Gabriël, en verdween. 
 

 
 

Eenmalige oproep om te helpen! 
 
Handelingen 2, vers 44  En allen, die tot het geloof gekomen en 

bijeenvergaderd waren, hadden alles gemeenschappelijk… Help de 

kerk Ruach! Zo spreekt de Heer Yeshua HaMasiach, Jezus Christus. 
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Ik ben profeet Benjamin Cousijnsen. Op 
23 juli 2015 ontving ik de volgende boodschap, die ik heel graag 

met u wil delen. 
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Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Sarmira en 

ben een bode engel Gods.  

 
Ik bracht u de boodschap met de titel: 

‘Help mee om Gods werk, zijn kerk Ruach en dammen, te 
beschermen!’ Voorwaar, 

 

Handelingen 2, vers 44  En allen, die tot het geloof gekomen en 
bijeenvergaderd waren, hadden alles gemeenschappelijk. 

 
Voorwaar, als er één lijdt, lijden wij allemaal. 

 

Romeinen 8, vers 27  En Hij, die de harten doorzoekt, weet de 
bedoeling des Geestes, dat Hij namelijk naar de wil van God voor 

heiligen pleit. 
 

Voorwaar, hebt uw naaste lief en help mee aan Ruach, Gods 

kerk! 
Voorwaar, iets van de kerk af, ongeveer minder dan 2 meter, aan 

de achter zijkant, is er een diep gat, een afgrond waar bescherming 

nodig is voor de kerk Ruach. Voorwaar, ik Sarmira, roep u nu 
eenmalig op om te helpen.  

Romeinen 7, vers 15  Want wat ik uitwerk, weet ik niet; want ik 
doe niet wat ik wens, maar waar ik een afkeer van heb, dat doe ik. 

 

Voorwaar,  
 

Lukas 16, vers 13 vanaf: gij kunt niet God dienen èn Mammon. 
 

Voorwaar,  

 
Romeinen 12, vers 2 vanaf: wordt hervormd door de vernieuwing 

van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, 

het goede, welgevallige en volkomene. 
 

Laat Zijn Shalom met u allen zijn! 
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
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Profetische mededeling van God aan Kenia 
 
Dit is een profetische, mededelende boodschap van God aan Kenia. 

De Here God zegt vandaag tot u: Maak u klaar voor wat komt in uw 

land! 
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo! Op 24 juli 2015 werd door een engel des Heren, in opdracht 
van de almachtige enige ware God, JHWH, de God van Abraham, 

Izaäk en Jakob, deze openbarende, mededelende boodschap van 

God overgeleverd aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, 
Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Somira en ben 

een bode engel Gods. 
 

Voorwaar, Kenia! 
 

Handelingen 5, vers 32  En wij zijn getuigen van deze dingen en 

ook de heilige Geest, die God hun gegeven heeft, die Hem 
gehoorzaam zijn. 

 

Maar o wee u! 
 

Johannes 4, vers 22  Gij aanbidt, wat gij niet weet; wij 
aanbidden, wat wij weten, want het heil is uit de Joden. 

 

En de naam die gij aanbidt, is niet Yeshua HaMashiach, Jezus 
Christus, maar president Obama, de antichrist. 

Schaam u, satan aanbidders! 
 

Openbaring 13, vers 4  En zij aanbaden de draak, omdat hij aan 

het beest de macht gegeven had, en zij aanbaden het beest, 
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zeggende: Wie is aan het beest gelijk? en: Wie kan er oorlog tegen 
voeren? 

 

Voorwaar, de blijdschap zal voor Kenia omslaan met de 
komst van de antichrist! 

De Keniaanse bodem is vervloekt en zal niet ongestraft blijven! Zo 
spreekt de Heer Yeshua HaMashiach, Jezus Christus van Nazareth. 

Uw trots zal gebroken worden. Ik duld geen afgoderij! Maak u klaar 

voor wat komt in uw land! 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en 

verdween. 
 

 

 

Gij zijt niet onopgemerkt in uw ouderdom! 
 

Boodschap Gods: Bemoedigende boodschap Gods voor die speciale 
oudere, die ook het stoute grapje, die de bode engel Gods maakt, 

herkent! 
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 24 juli 2015 bracht de bode engel 

Gods woord voor woord de volgende boodschap over aan 
eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. 

 
Voorwaar, daar zit ze nu, als een geranium voor het raam. 

  
Psalm 71, vers 5 tot en met 9  Want Gij zijt mijn verwachting, 

Here Here, mijn vertrouwen van mijn jeugd aan; op U heb ik 

gesteund van de moederschoot aan, van het ingewand mijner 
moeder aan zijt Gij mijn helper; U geldt bestendig mijn lofzang. Ik 

ben voor velen als een wonder geweest, doch Gij waart mijn 

machtige toevlucht. Mijn mond is vervuld van uw lof, de ganse dag 
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van uw luister. Verwerp mij niet ten tijde des ouderdoms, begeef 
mij niet, nu mijn kracht vergaat. 

En Psalm 92, vers 2 en 3  Het is goed de Here te loven, uw naam 

psalmen te zingen, o Allerhoogste, in de morgenstond uw 
goedertierenheid te verkondigen, en uw trouw in de nachten. 

En vers 5, 6 en 7  Want Gij, Here, hebt mij verheugd door uw 
daden, over de werken uwer handen zal ik jubelen. Hoe groot zijn 

uw werken, o Here; zeer diep zijn uw gedachten. Een redeloos 

mens verstaat het niet, en een dwaas begrijpt dit niet. 
En vers 11 tot en met 16  Want Gij hebt mijn hoorn verhoogd als 

van een woudos, ik ben met verse olie overgoten; mijn oog vermeit 
zich in hen die mij beloeren; mijn oren horen van de boosdoeners 

die tegen mij opstaan. De rechtvaardige zal groeien als een 

palmboom, opschieten als een ceder van de Libanon; geplant in het 
huis des Heren groeien zij in de voorhoven van onze God; zij zullen 

in de ouderdom nog vrucht dragen, fris en groen zullen zij zijn; om 
te verkondigen, dat de Here waarachtig is, mijn rots, in wie geen 

onrecht is. 

 
En Mattheüs 18, vers 10 en 11  Ziet toe, dat gij niet één dezer 

kleinen veracht. Want Ik zeg u, dat hun engelen in de hemelen 

voortdurend het aangezicht zien van mijn Vader, die in de hemelen 
is. Want de Zoon des mensen is gekomen om het verlorene te 

behouden. 
 

En Hebreeën 11, vers 13 tot en met 16  In dat geloof zijn deze 

allen gestorven, zonder de beloften verkregen te hebben; slechts 
uit de verte hebben zij die gezien en begroet, en zij hebben 

beleden, dat zij vreemdelingen en bijwoners waren op aarde. Want 
wie zulke dingen zeggen, geven te kennen, dat zij een vaderland 

zoeken. En als zij gedachtig geweest waren aan het vaderland, dat 

zij verlaten hadden, zouden zij gelegenheid gehad hebben terug te 
keren; maar nu verlangen zij naar een beter, dat is een hemels, 

vaderland. Daarom schaamt God Zich voor hen niet hun God te 

heten, want Hij had hun een stad bereid. 
 

Voorwaar, prijs Adonai, El Elohím, Yeshua HaMashiach, 
Jezus Christus, uw Heer! 
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1 Johannes 3, vers 3  En een ieder, die deze hoop op Hem heeft, 
reinigt zich, gelijk Hij rein is. 

 

Kadosh, kadosh, kadosh, heilig is JHWH! 
Voorwaar, mijn naam is Lovesadai en ben een bode engel Gods.  

 
Voorwaar, gij zijt niet onopgemerkt in uw ouderdom! 

 

1 Petrus 3, vers 2  Doordat zij uw reine en godvrezende wandel 
opmerken.  

En vers 13 tot en met 17  En wie zal u kwaad doen, als gij u 
beijvert voor het goede? Al moest gij lijden om de gerechtigheid, 

toch zijt gij zalig. Doch vreest niet voor hun dreiging, en laat u niet 

verschrikken. Maar heiligt de Christus in uw harten als Here, altijd 
bereid tot verantwoording aan al wie u rekenschap vraagt van de 

hoop, die in u is, doch met zachtmoedigheid en vreze, en met een 
goed geweten, opdat bij al het kwaad, dat men van u spreekt, zij, 

die uw goede wandel in Christus smaden, beschaamd gemaakt 

worden. Want het is beter te lijden, indien de wil van God dit eist, 
goed doende dan kwaad doende.  

 

En 1 Timotheüs 5, vers 4 tot en met 6  Maar indien een weduwe 
kinderen of kleinkinderen heeft, laten zij dan eerst aan eigen familie 

godsvrucht tonen en aan het vorig geslacht vergelden wat zij hun 
te danken hebben, want dit is welgevallig aan God. Een ware 

weduwe dan, die alleen staat, heeft haar hoop op God gevestigd en 

volhardt in haar smekingen en gebeden dag en nacht; doch zij, die 
een los leven leidt, is levend dood. 

 
En Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God 

de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 

opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig 
leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, 

opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 

naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het 
licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever 

gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want 
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een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het 
licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de 

waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat 

zij in God verricht zijn. 
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en 
verdween. 

 

 
 

Huidige feiten over Obama, in codenaam: beest, 

bliksem, satan! 
 

Openbarende boodschap Gods, onder andere: Voorwaar, wie heeft 

drie leden aangesteld van de moslim broederschap Brotherhood 
Illuminati? Voorwaar, en wie doet er niets aan de 

Christenvervolging? Omdat hij het beest is, zet hij ook landen tegen 
Israël op! 

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Deze openbarende boodschap van God is 

in opdracht van de almachtige God, de God van Abraham, Izaäk en 

Jakob, door een engel des Heren woord voor woord overgeleverd 
op 27 juli 2015 aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin 

Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Siloam en ben 
een bode engel Gods.  

 

Voorwaar, in het Hebreeuws betekent Barack Obama in 
codenaam: beest, bliksem, satan. 

Wie liet moderne galgen transporteren naar FEMA kampen, en wie 
had de auto met de naam ‘beast’? En wie gaat tegen Gods geboden 

in en komt in opstand tegen het natuurlijke? Voorwaar, wie heeft 

drie leden in het Witte Huis aangesteld van de moslim broederschap 
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Brotherhood Illuminati? Voorwaar, en wie doet niets aan de 
Christenvervolging? 

 

Omdat hij het beest is, zet hij ook de landen tegen Israël op. 
Ook laat de antichrist geregeld weer misdadigers vrij, en helpt 

Christen-vijandige regeringen om Christenen op te ruimen! 
Voorwaar, wie wil de ouderen wereldwijd voorzien van een chip, 

zodat men via een satelliet op afstand het leven van de ouderen 

kan beëindigen, die teveel medische kosten hebben en te duur zijn? 
In het verborgene gebeurt dit al, in opdracht van Obama! Vele 

kerken zwijgen erover, dat men ook gechipt is, anders moet men 
de kerk sluiten, zowel scholen.  

 

Voorwaar, de antichrist is tevreden en laat zeker niet Iran 
het kernprogramma beperken of stoppen! 

Voorwaar, Obama hoopt dat men niet uitsluit om actie te 
ondernemen tegen Israël. Samen met de moslim broederschap 

Brotherhood Illuminati worden telkens, achter gesloten deuren, vele 

krankzinnige ideeën bedacht! De Islamitische gemeenschappen 
werken samen met andere moslim broederschappen, om zich meer 

te verenigen en zo tegen Israël op te treden. En met sommige 

leiders heeft Obama ook contact! 
 

Voorwaar, sommigen zullen de volle waarheid ontdekken, 
dat alle sporen wijzen naar één man: 

Barack Obama, bliksem, het beast, dat Israël in de poel des vuurs 

wil werpen! 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en 

verdween. 
 

 

 

Luister, Mijn kind! 
 

Boodschap Gods: Luister, Mijn kind, aanvaard Mijn inzicht, wijs Mijn 
raad niet af! 

 

 
Volledige weergave: 
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Hallo, van harte welkom! Op 27 juli 2015 bracht een bode engel 

Gods woord voor woord de volgende boodschap over aan 

eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Blesdias en 

ben een bode engel Gods.  

 
Voorwaar, 

 
Sirach 9, vers 7  Kijk niet rond in de straten van de stad, dwaal 

niet door stille buurten. 

Sirach 8, vers 1 en vers 5 en 6  Ga geen woordenstrijd aan met een 
machthebber, anders val je hem in handen. Bespot niet wie zich 

afkeert van de zonde; bedenk dat we allen schuld dragen. 
Beschimp geen oude mensen; sommigen van ons worden ook oud. 

Sirach 6, vers 23  Luister, mijn kind, aanvaard mijn inzicht, wijs 

mijn raad niet af. 
 

Psalm 18, vers 31  Gods weg is volmaakt; des Heren woord is 

zuiver. Hij is een schild voor allen die bij Hem schuilen. 
 

Sirach 1, vers 30  Zet jezelf niet op een voetstuk, je zou kunnen 
vallen en jezelf te schande maken. Dan onthult de Heer je 

heimelijke daden en vernedert je te midden van de gemeenschap, 

omdat je hem niet vol ontzag benaderd hebt en je hart vol bedrog 
is. 

 
Lees voor: Psalm 26, vers 3 tot en met 11  Want uw 

goedertierenheid houd ik voor ogen, en ik wandel in uw waarheid. 

Bij de valsaards zit ik niet neer, met de huichelaars ga ik niet om; 
ik haat het gezelschap der boosdoeners, en bij de goddelozen zit ik 

niet neer. Ik was mijn handen in onschuld, en maak de omgang om 

uw altaar, o Here, terwijl ik luide een loflied doe horen, en al uw 
wonderen vertel. Here, ik heb lief de stede van uw huis, de 

woonplaats van uw heerlijkheid. Raap mijn ziel niet weg met de 
zondaars, noch mijn leven met hen die bloed vergieten, aan wier 
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handen misdaad kleeft, en wier rechterhand vol is van geschenken. 
Ik echter wandel in onschuld – verlos mij en wees mij genadig. 

 

En Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld 
gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een 

ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde.  
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 
verdween. 

 

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen 
 

 
 

En Hij zeide: Schrijf, want deze woorden zijn 

getrouw en waarachtig! 
 
Vermanende boodschap van God: Vele kerken noemen zich kerk, 

maar zijn geen kerk. Hoor aandachtig wat de Here Jezus Christus 
tot u spreekt! 

 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Op 28 juli 2015 bracht de bode engel van 
God, namens de almachtige God, JHWH, de God van Abraham, 

Izaäk en Jakob, woord voor woord deze boodschap Gods over aan 
eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Lovesadai. 

 
Jesaja 49, vers 16  Zie, Ik heb u in mijn handpalmen gegrift, uw 

muren zijn bestendig vóór Mij. 

 
Voorwaar, gij daar, ja u! 
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Bouw geen muur, om u af te sluiten. Sta in de kracht van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus! Voorwaar, ik ben de bode engel Gods. 

Vele kerken noemen zich kerk, maar zijn geen kerk! Zo spreekt 

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, via mij tot u.  
 

Hosea 11, vers 7  Ja, mijn volk volhardt in het afdwalen van Mij. – 
En al roepen zij tot Hem omhoog, Hij zal hen geenszins opheffen. 

En Hosea 12, vers 4  In de moederschoot bedroog hij zijn broeder, 

en in zijn mannelijke kracht streed hij met God. 
 

Voorwaar! 
Wie tegen de Evangelical Endtimemachine is, of niet achter de 

boodschappen Gods staat, of tegen één van de werkers van de 

laatste dagen is, of niet achter Gods ware dienstknecht en profeet 
Benjamin Cousijnsen staat, mag zich eens heel goed onderzoeken. 

Laat u vullen met de Ruach HaKodesh, de Heilige Geest! Want 
kwaadsprekers en leugenaars kom je in de hemel niet tegen, en 

zullen niet behouden worden. Velen zijn aangetast door valse 

vruchten. Voorwaar, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, is kadosh, 
kadosh, kadosh, heilig, heilig, heilig! 

 

1 Johannes 2, vers 9 tot en met 11  Wie zegt in het licht te zijn 
en zijn broeder haat, die is in de duisternis tot nu toe. Wie zijn 

broeder liefheeft, blijft in het licht en in hem is niets aanstotelijks; 
maar wie zijn broeder haat, is in de duisternis en wandelt in de 

duisternis, en hij weet niet waar hij heengaat, want de duisternis 

heeft zijn ogen verblind. 
En 1 Johannes 3, vers 9 en 10  Een ieder, die uit God geboren is, 

doet geen zonde; want het zaad Gods blijft in hem en hij kan niet 
zondigen, want hij is uit God geboren. Hieraan zijn de kinderen 

Gods en de kinderen des duivels kenbaar: een ieder, die de 

rechtvaardigheid niet doet, is niet uit God, evenmin als wie zijn 
broeder niet liefheeft. 

 

Voorwaar, luister ook naar de boodschap van 16 juni 2015, 
met de titel: 

‘Boodschap Gods: Als Christen ga je niet roddelen!’ 
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Efeziërs 2, vers 14  Want Hij is onze vrede, die de twee één heeft 
gemaakt en de tussenmuur, die scheiding maakte, de vijandschap, 

weggebroken heeft. 

 
Voorwaar, wie Gods boodschappen verwerpt, verwerpt God, 

en Gods ware profeet van de laatste dagen, Benjamin 
Cousijnsen, en de werkers van de laatste dagen. 

Voorwaar, luister naar de boodschap van 20 april 2015, met de 

titel: ‘Toren van Babel bouwers, hoor aandachtig wat de Here Jezus 
Christus tot u spreekt!’ Deze boodschap zal u de ogen openen.  

 
Voorwaar, bezoek gerust een van de huiskringen, of de kerk 

Ruach bij de Filipijnen. 

Of luister naar de boodschappen of muziek.  
 

Openbaring 22, vers 14  Zalig zij, die hun gewaden wassen, 
opdat zij recht mogen hebben op het geboomte des levens en door 

de poorten ingaan in de stad. 

 
En 1 Johannes 3, vers 7  Kinderkens, laat niemand u misleiden. 

Wie de rechtvaardigheid doet, is rechtvaardig, gelijk Hij 

rechtvaardig is. 
 

Voorwaar, welke kerk niet achter deze boodschap staat: 
Veeg uw voeten en geef de zegengroet, en kom daar nimmer terug, 

want de vrucht is verwerpelijk in Gods ogen! 

 
Openbaring 21, vers 5  En Hij, die op de troon gezeten is, zeide: 

Zie, Ik maak alle dingen nieuw. En Hij zeide: Schrijf, want deze 
woorden zijn getrouw en waarachtig. 

 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en 
verdween. 

 

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen 
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Laat je troosten! 
 

Vertroostende, bemoedigende boodschap Gods: Ik wil niet dat je 

verdrietig bent! Huil niet om Mij. Ik kreeg wat ik verlangde, en dat 
ben jij! 

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, welkom! Op 28 juli 2015 is deze boodschap van God, in 

opdracht van de almachtige God, de God van Abraham, Izaäk en 

Jakob, woord voor woord overgeleverd aan eindtijdprofeet van de 
laatste dagen, Benjamin Cousijnsen, door een bode engel Gods. 

 
Shalom! Ik begroet je in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Rafaël, een 

bode engel Gods. 
 

Voorwaar, Mijn kind, zo spreekt Yeshua HaMashiach, Jezus 
Christus, tot jou:  

Als je niet langer wegloopt voor je verdriet, en als je de pijn en 

onmacht niet langer wegstopt, maar dat alles eerlijk onder ogen 
durft te zien, dan zul je Mij eindelijk vinden. Wanneer durf je het 

aan? Mijn kind, je kunt huilen en je afsluiten en leeg zijn en 

ingekeerd gaan. Maar Mijn kind, Ik ben het, jouw Rabboeni. Open 
je ogen. Veeg je tranen af. Heb Mij lief; Ik leef!  

 
Huil niet om Mij. 

Want Ik, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, heb Mijn doel bereikt. 

Ik wil niet dat je verdrietig bent. Ik kreeg wat Ik verlangde, en dat 
ben jij! Kom maar in Mijn armen; laat je troosten. Ik laat jou nooit 

los! 
 

Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld 

gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een 
ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde.  
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Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 

 
 

Bionica Cybernetica, een gevallen engelen 

technologie met als doel de mens te vervangen! 
 

Boodschap Gods: Men probeert nu eerst de mens vertrouwd te 
maken via onder andere de media, met robots van Bionica 

Cybernetica technologie. Met behulp van de technologische gevallen 

engelen wil satan de mens vervangen! 
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, welkom! Op 29 juli 2015 bracht de engel des Heren, de bode 
engel van God, woord voor woord, in opdracht van de almachtige 

God, JHWH, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, de volgende 

openbarende boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin 
Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Jismaël en ben 

een bode engel Gods.  
 

Voorwaar, in het verborgene heeft men als test, via de 

modernste Bionica Cybernetica technologie, een levensechte 
menselijk robot ingezet. 

Met behulp van de technologische gevallen engelen wil satan de 
mens vervangen! Men probeert nu eerst de mens vertrouwd te 

maken via de media en speelfilms, door te laten zien en doen 

geloven, dat robots de toekomst zouden zijn. In sommige landen 
voert men, zelfs zonder dat de patiënten het weten, in ziekenhuizen 

operaties uit, en vervangen een menselijke chirurg door een robot, 
omdat ze hun werk sneller zouden doen! Ook robotarmen gebruikt 

men voor een operatie. In de Verenigde Staten zijn velen 

bezweken, doordat de accurate robotchirurgie in actie kwam. 
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De menselijke robot wordt zelfs in het leger ingezet, en men 
laat de robot op afstand, via een satelliet, opdrachten 

uitvoeren! 

Voorwaar, kenmerkend voor de werken van de gevallen engelen, is 
dat men de modernste technologie kan manipuleren via een 

satelliet!  
Ook is het zo, dat wie Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, niet 

erkent als zijn of haar Heer en Zaligmaker, en Hem telkens 

verwerpt, geen bescherming heeft en overgenomen kan worden 
door het rijk van satan. Voorwaar, wees geen heiden, een 

ongelovige, die niet aan Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, 
toebehoort en tot Israël. Laat u redden! Want de totale overname is 

in alle vormen zichtbaar aanwezig en in volle gang!  

 
Voorwaar, wie een relatie hebben met Yeshua HaMashiach, 

Jezus Christus, zullen worden gered. 
Maar wie Hem verwerpt, zal in een echte horror terechtkomen. 

Gods kinderen zullen weggenomen worden, voordat het ergste 

komt, en naar de hemel gaan! 
 

Johannes 14, vers 6  Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de 

waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij. 
En Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 

wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 
een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 
naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het 

licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever 

gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want 
een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het 

licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de 

waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat 
zij in God verricht zijn. 

 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 

verdween. 
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Laat u bekleden met Zijn Heiligheid! 
 

Boodschap Gods: Bedek u onder het reinigend, kostbaar, 

wonderbaar Bloed van Yeshua HaMasiach, Jezus Christus, de Zoon 
van God. Strek uw handen uit, omhoog, en prijs Hem, uw 

Rabboeni, uw Heer, JHWH, El Elohím, Adonai! 
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 29 juli 2015 bracht een bode engel 
Gods de volgende boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin 

Cousijnsen. 

 
Shalom! Mijn naam is Blesdias, en ik begroet u in de almachtige 

naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus van Nazareth.  
 

Strek uw handen uit, omhoog, en prijs Hem, uw Rabboeni, 

uw Heer, JHWH, El Elohím, Adonai! 
 

Markus 12, vers 30 vanaf: en gij zult de Here, uw God, liefhebben 

uit geheel uw hart en uit geheel uw ziel en uit geheel uw verstand 
en uit geheel uw kracht. 

En vers 31  Het tweede is dit: Gij zult uw naaste liefhebben als 
uzelf. Een ander gebod, groter dan deze, bestaat niet. 

 

Kadosh, heilig is de Here der heren, Koning der koningen! 
Noch heden en noch toekomst, en noch enig schepsel of kracht, 

kan Mij scheiden. Zeg: “Halleluja!” Werpt u nederig neder op uw 
knieën, want Hij is kadosh, heilig, en heeft zich bekleed met 

heiligheid, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Hosanna voor de 

Koning! Voorwaar, aanbid Hem oprecht en in zuiverheid! 
 

Exodus 20, vers 7  Gij zult de naam van de Here, uw God, niet 

ijdel gebruiken, want de Here zal niet onschuldig houden wie zijn 
naam ijdel gebruikt. 
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En Deuteronomium 27, vers 21  Vervloekt is hij, die 

gemeenschap heeft met een dier. En het gehele volk zal zeggen: 

Amen.  
En vers 24 tot en met 25  Vervloekt is hij, die in het geheim zijn 

naaste doodt. En het gehele volk zal zeggen: Amen. Vervloekt is 
hij, die een geschenk aanneemt om iemand te doden en onschuldig 

bloed te vergieten. En het gehele volk zal zeggen: Amen. 

 
Voorwaar, ik ben een bode engel Gods. 

Bedek u onder het reinigende, kostbaar, wonderbaar Bloed van 
Hem, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, de Zoon van God!  

 

Romeinen 10, vers 13, 14 en 15  Want: al wie de naam des 
Heren aanroept, zal behouden worden. Hoe zullen zij dan Hem 

aanroepen, in wie zij niet geloofd hebben? Hoe geloven in Hem, van 
wie zij niet gehoord hebben? Hoe horen zonder prediker? En hoe zal 

men prediken zonder gezonden te zijn? Gelijk geschreven staat: 

Hoe liefelijk zijn de voeten van hen, die een goede boodschap 
brengen. 

 

En 2 Timotheüs 4, vers 2 en 3  Verkondig het woord, dring erop 
aan, gelegen of ongelegen, wederleg, bestraf en bemoedig met alle 

lankmoedigheid en onderrichting. Want er komt een tijd, dat de 
mensen de gezonde leer niet meer zullen verdragen, maar omdat 

hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich tal van 

leraars zullen bijeenhalen. 
 

Voorwaar, Hij zal u zegenen in uw wandel en 
standvastigheid. 

Kadosh, Adonai, Elohím, Tz’va’ot Asher hayah V’hoveh v’yavo! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
 

 

 

Waarom wordt hij weer losgelaten? 
 

Boodschap Gods: “Waarom?” zeggen velen, “waarom wordt hij na 
1000 jaar weer losgelaten?” U hoort het antwoord van Michaël, de 
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engel des Heren, die de boodschap in opdracht van de almachtige 
God, JHWH, in de naam van Yeshua HaMasiach, Jezus Christus van 

Nazareth, woord voor woord dicteert en zo aan profeet Benjamin 

Cousijnsen overbrengt. 
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Op 30 juli 2015 bracht een engel des 
Heren, in opdracht van de almachtige God, JHWH, de God van 

Abraham, Izaäk en Jakob, woord voor woord de volgende 
boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare, almachtige naam van 
Yeshua HaMashiach, Jezus Christus.  

 
Voorwaar, ik ben een drakendoder en vervolger van het 

kwaad!  

Mijn naam is Michaël. Voorwaar, luister ook naar de boodschap met 
de titel: ‘De eindtijd is aangebroken op aarde!’ van 10 januari 2015. 

Voorwaar, God weet wat Hij doet en kijkt ook ver vooruit in de 

toekomst, en weet het resultaat reeds. Hij kent de eeuwigheid! 
 

Openbaring 20, vers 1 tot en met 3  En ik zag een engel 
nederdalen uit de hemel… “ik, Michaël”, met de sleutel des 

afgronds en een grote keten in zijn hand; en hij, “Michaël”, greep 

de draak, de oude slang, dat is de duivel en de satan, en hij bond 
hem duizend jaren, en hij wierp hem in de afgrond en sloot en 

verzegelde die boven hem,… “Zeg: “Halleluja!”… opdat hij de 
volkeren niet meer zou verleiden, voordat de duizend jaren 

voleindigd waren; daarna moet hij voor een korte tijd worden 

losgelaten.  
 

Voorwaar, “Waarom?” zeggen er velen, “waarom?” 

Het antwoord is: u bent God niet. Hij maakt geen fouten, en is 
heilig en machtig en meer dan overwinnaar! De satan is vergeleken 

met Zijn, Gods macht, een luis! Velen bestrijden luizen met 
chemische middelen, die uw gezondheid ook schaden. Je moet dus 

weten, hoe u tegen een luis strijdt. En dat weet God! Amen! Voor 
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hoofdluis kunt u uw haar een beetje vochtig maken. Masseer hierna 
met veel azijn uw haren, en spoel het uit na een half uur. Doe dit 

tot drie keer, en ze zijn dood! Maar hoe overwint u de satan, uw 

‘reus’?  
‘Hij was toch een luis?’ denkt u.  

Ja, maar als u niet de juiste middelen gebruikt, gaat u eraan. Want 
alleen in Yeshua HaMashiach, Jezus Christus van Nazareth, bent u 

de reus en satan de luis! Gelooft u dat?  

 
Luister dan naar de boodschap met de titel: ‘Doe de 

wapenrusting Gods aan!’ 
U tikt de titel in op de website, en klikt op Search. Hiermee 

verplettert u elke luis! Voorwaar, wees standvastig en 

onwankelbaar in uw geloof. Als God satan in den beginne meteen in 
de afgrond had geworpen, hoe had u dan moeten leren van uw 

fouten? 
 

Filippenzen 2, vers 12 en 13  Lees dit voor uzelf, en 

Filippenzen 1, vers 6 
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 
 

 

Wees waakzaam! 
 

Voorwaar, zijn dit niet de tekenen als men zo denkt, dat Hij juist 
wel onverwachts komt? 

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Ik ben profeet Benjamin Cousijnsen. Op 

30 juli 2015 ontving ik de volgende boodschap van een bode engel 

Gods, die ik graag met u wil delen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Achim en ben 
een bode engel Gods. 
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Voorwaar, velen zijn er die zich hebben laten beïnvloeden, 

dat Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, nog lang niet komt!  

Voorwaar, zijn dit niet de tekenen als men zo denkt, dat Hij juist 
wel onverwachts komt? Voorwaar, 

 
Lukas 17, vers 29 tot en met 36  Maar op de dag, waarop Lot uit 

Sodom ging, regende vuur en zwavel van de hemel en verdelgde 

hen allen.  
 

Voorwaar, wanneer men opgenomen wordt en naar Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus, gaat, zal er ook een grote chaos 

op de aarde zijn. 

Vers 30  Op dezelfde wijze zal het gaan op de dag, waarop de Zoon 
des mensen geopenbaard wordt.  

 
Voorwaar, men zal zeggen: “Hij komt niet! Laten we onze 

gang gaan zolang het nog kan!” 

Vers 31  Wie op die dag op het dak zal zijn, terwijl zijn huisraad in 
huis is, ga niet naar beneden om het te halen, en wie in het veld is 

evenzo, hij kere niet terug.  

 
Voorwaar, laat u niet afleiden door uw gedachten. 

Vers 32  Denkt aan de vrouw van Lot!  
 

Voorwaar, kijk vooruit, want Hij komt onverwachts! 

Vers 33  Ieder, die zijn leven zal trachten te behouden, die zal het 
verliezen, maar ieder, die het verliezen zal, die zal het vernieuwen. 

Vers 34  Ik zeg u, in die nacht zullen er twee in één bed zijn, de 
een zal aangenomen, de ander achtergelaten worden.  

 

Voorwaar, beseft u wel wat er gaat gebeuren? 
Vers 35  Twee vrouwen zullen samen bezig zijn met malen, de ene 

zal aangenomen, de andere achtergelaten worden.  

Vers 36  Twee zullen op het land zijn, de een zal aangenomen, de 
ander achtergelaten worden.  
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Voorwaar, wie Hem verwacht en Rapture ready is, zal 
aangenomen worden en weggenomen, Christen of niet-

Christen. 

Wie niet waakzaam is, en Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, niet 
verwachten, en zijn of haar relatie niet onderhoudt met Hem, zal 

evenzo achtergelaten worden. Voorwaar, de tijd is nabij! Stel u 
voor dat Hij vanavond al kwam, bent u dan klaar? 

Onderzoek u eens heel goed.  

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 
 

Pakistan, in het Oosten werd u verrast! 
 
Mededelende, profetische boodschap Gods: Pakistan! God opende 

de sluizen des hemels vanwege ongehoorzaamheid! Voorwaar, 

profeet Benjamin Cousijnsen geeft alles door. Hoor naar hem, de 
stem die spreekt: “Voorwaar, u bent gewaarschuwd!” 

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, welkom! De volgende mededelende boodschap van God is op 

31 juli 2015 gebracht door een bode engel Gods aan eindtijdprofeet 

van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Rafaël en ben 

een bode engel Gods. 

 
Voorwaar, profeet Benjamin Cousijnsen geeft alles door. 

Hoor naar hem, de stem die spreekt: “Voorwaar, u bent 
gewaarschuwd!” 

 

Pakistan, in het Oosten werd u verrast door Gods hand, 
waardoor velen omgekomen zijn. 

God opende de sluizen des hemels vanwege ongehoorzaamheid! 

Zware regenval kwam over u. Vele rivieren konden de hand Gods 
niet weerstaan! Straten staan blank, honderden mensen zijn 
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dakloos, vooral in Punjab aan de grens van India. Voorwaar, 
profeet Benjamin zei reeds: ‘De Genadetijd voor vele geprofeteerde 

landen is nu voorbij!’ op 28 april 2015, waar een boodschap van is. 

En ook op 17 april 2013 werd u ook alreeds gewaarschuwd in de 
boodschap, met de titel: ’17-04-2013 Profetie: O wee… Frankrijk, 

Venezuela, Pakistan en Iran!’ Ook hier werd u gewaarschuwd. En 
wat dacht u van de boodschap, met de datum 10 maart 2014, met 

de titel: ‘Plotselinge rampen treffen de wereld nu!’  

 
Voorwaar, zeg niet dat u het nooit hebt geweten! 

Ook Rome en Frankrijk zullen spoedig een regelrechte ramp te 
verwerken krijgen!  

 

Zo spreekt de Heer Yeshua HaMashiach, Jezus Christus van 
Nazareth: 

Voorwaar Israël, in een oorlog moet men vertrouwen op de Koning 
der koningen, en ook sterk zijn. En Hij zal u verlossen!  

 

Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld 
gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een 

ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde.  
 

Voorwaar, bekeer u wereldwijd, voordat u aan de beurt 

bent! 
 

Johannes 14, vers 6  Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de 
waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij.  

 

Voorwaar, verder: ‘via een andere heilige’ is een leugen! 
 

Johannes 14, vers 15  Wanneer gij Mij liefhebt, zult gij mijn 

geboden bewaren. 
En Johannes 8, vers 12  Wederom dan sprak Jezus tot hen en 

zeide: Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de 
duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben. 
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En Exodus 20, vers 3 tot en met 5  Gij zult geen andere goden 
voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld 

maken noch enige gestalte van wat boven in de hemel, noch van 

wat beneden op de aarde, noch van wat in de wateren onder de 
aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen; want Ik, 

de Here, uw God, ben een naijverig God, die de ongerechtigheid der 
vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde 

geslacht van hen die Mij haten. 

 
Voorwaar, kadosh, heilig is Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus, de enige Zoon van God. 
Aanbid Hem, de Nazarener! 

 

Amos 3, vers 8  De leeuw heeft gebruld, – wie zou niet vrezen? 
De Here Here heeft gesproken, – wie zou niet profeteren? 

 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 

 
 

 

 

 

AUGUSTUS 2015 

 
Boko Haram, wat u is aangedaan is hetgeen u 
een ander hebt aangedaan! 
 

Boodschap Gods: Boko Haram, een terreurorganisatie in Nigeria, 
die naar de strikte toepassing van de moslimwet sharia in het hele 

land streeft, werd reeds op 19 januari 2015 in een profetie 
gewaarschuwd, doorgegeven aan Gods eenvoudige profeet 

Benjamin Cousijnsen. Deze profetie is nu vervuld! 

 
 

Volledige weergave: 
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Hallo, welkom! Op 4 augustus 2015 bracht een bode engel Gods, in 

opdracht van de almachtige God, JHWH, de volgende boodschap 

over aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin 
Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, ik ben een bode engel Gods 

en mijn naam is Bealek. 
 

Voorwaar, zo spreekt de God van Abraham, Izaäk en Jakob: 
Ik ben wie Ik ben! Voorwaar, wat gij ziet, Boko Haram, wat u is 

aangedaan, is hetgene wat u een ander hebt aangedaan. Ik ben de 

Almachtige. Buiten Mij, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, de 
enige waarachtige God van al wat leeft, is er geen God. Luister!  

 
Psalm 139, vers 1 tot en met 4  Here, Gij doorgrondt en kent 

mij; Gij kent mijn zitten en mijn opstaan, Gij verstaat van verre 

mijn gedachten; Gij onderzoekt mijn gaan en mijn liggen, met al 
mijn wegen zijt Gij vertrouwd. Want er is geen woord op mijn tong, 

of, zie, Here, Gij kent het volkomen. 

 
Voorwaar, op 19 januari 2015, werd gij, Boko Haram, 

gewaarschuwd met de titel: 
‘Profetie: Boko Haram zal spoedig door Gods hand een zware klap 

worden toegebracht!’ Voorwaar, deze profetie is vervuld! Het leger 

in Nigeria heeft in het noordoosten 101 kinderen, 67 vrouwen en 10 
mannen bevrijd, waarbij een commandant van de Islamitische 

beweging van Boko Haram opgepakt is. Velen van Boko Haram zijn 
ook om het leven gekomen, en verscheidene militante kampen zijn 

nu ontruimd! 

Openbaring 17, vers 14  Dezen zullen oorlog voeren tegen het 
Lam, maar het Lam zal hen overwinnen – want Hij is de Here der 

heren en de Koning der koningen – en zij, die met Hem zijn, de 

geroepenen en uitverkorenen en gelovigen.    
 

Voorwaar, niemand kan tegen Gods kracht op! 
Hij is alwetend; Hij is de Eeuwige!  
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Openbaring 22, vers 13  Ik ben de alfa en de omega, de eerste 
en de laatste, het begin en het einde. 

En vers 6  En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn getrouw en 

waarachtig, en de Here, de God van de geesten der profeten, heeft 
zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen hetgeen weldra 

geschieden moet. 
 

Voorwaar, kadosh, heilig is Adonai, El Elohím! 

 
Romeinen 1, vers 25  Zij immers hadden de waarheid Gods 

vervangen door de leugen en het schepsel vereerd en gediend 
boven de Schepper, die te prijzen is tot in eeuwigheid. Amen. 

 

En Johannes 12, vers 37  En hoewel Hij zovele tekenen voor hun 
ogen gedaan had, geloofden zij niet in Hem. 

 
Voorwaar, gij die luistert, 

 

Johannes 10, vers 26 tot en met 29  Maar gij gelooft niet, 
omdat gij niet tot mijn schapen behoort. Mijn schapen horen naar 

mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij, en Ik geef hun eeuwig 

leven en zij zullen voorzeker niet verloren gaan in eeuwigheid en 
niemand zal ze uit mijn hand roven. Wat mijn Vader Mij gegeven 

heeft, gaat alles te boven en niemand kan iets roven uit de hand 
mijns Vaders. 

En Johannes 14, vers 6  Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de 

waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij. 
 

Voorwaar, bekeer u. 
Er is maar één Weg naar de hemel! En die volle waarheid is alleen 

te vinden in Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, de Zoon van God. 

 
Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 

wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 
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naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het 
licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever 

gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want 

een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het 
licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de 

waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat 
zij in God verricht zijn. 

 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
 

 
 

Hij kent u het allerbeste! 
 
Boodschap Gods: Wij engelen Gods kennen u ook bij de naam. 

Toch is er Eén die u ook kent, en zelfs nog beter weer, sprak de 

bode engel Gods, Rafaël. 
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Op 5 augustus 2015 werd de volgende 
boodschap Gods overgebracht door een bode engel Gods aan 

eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Mijn naam kent gij; ik ben Rafaël. 
 

Wij engelen Gods kennen u ook bij de naam, maar kennen u 

niet alleen bij de naam, maar kennen u ook beter dan dat u 
zichzelf kent.  

Toch is er Eén die u ook kent, en zelfs nog beter weer. Hij kent de 
schepping en alles wat leeft, echt alles! 

 

Genesis 2, vers 7  Toen formeerde de Here God de mens van stof 
uit de aardbodem en blies de levensadem in zijn neus; alzo werd de 

mens tot een levend wezen. 

 
Voorwaar! 
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God maakte u met zoveel liefde, geen aardse liefde, maar hemelse 
liefde, dat anders is en veel verder gaat. Hij wil maar één ding: uw 

aandacht! 

 
Johannes 10, vers 27 tot en met 30  Mijn schapen horen naar 

mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij, en Ik geef hun eeuwig 
leven en zij zullen voorzeker niet verloren gaan in eeuwigheid en 

niemand zal ze uit mijn hand roven. Wat mijn Vader Mij gegeven 

heeft, gaat alles te boven en niemand kan iets roven uit de hand 
mijns Vaders. Ik en de Vader zijn één. 

 
Denkt u echt dat de hemel gesloten is voor u, en dat het 

leven niet verder gaat? 

Maak u niets wijs. Er is een hemel en een hel, of u het gelooft of 
niet!  

Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, 
dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die 

in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.  

 
Voorwaar, u hoort het duidelijk. 

Ik herhaal: opdat een ieder, ieder dus!, die in Yeshua HaMashiach, 

Jezus Christus, gelooft, dus niet verloren ga, maar eeuwig, in alle 
eeuwigheid, eeuwig leven hebbe. Dus er is een eeuwigheid! En voor 

welke eeuwigheid kiest u? Hemel of hel? 
Als u eeuwige vreugde wil en het beste wil, dan is dit niet te vinden 

in de hel!  

 
Johannes 10, vers 9  Ik ben de deur; als iemand door Mij 

binnenkomt, zal hij behouden worden; en hij zal ingaan en uitgaan 
en weide vinden. 

 

Voorwaar, kies heden voor Yeshua HaMashiach, Jezus 
Christus. 

 

Johannes 3, vers 17 tot en met 21  Want God heeft zijn Zoon 
niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar 

opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, 
wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, 

omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon 
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van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is 
en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want 

hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat 

het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de 
dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat 

van zijn werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 
 

Voorwaar, God is liefde, ware liefde. 

Herstel uw relatie vandaag nog! Hij kent u. Praat eenvoudig en zeg 
dat u zich overgeeft, en vraag om vergeving. Breng alles bij Hem!  

 
Psalm 18, vers 29  Gij toch doet mijn lamp schijnen, de Here, 

mijn God, doet mijn duisternis opklaren.  

En Psalm 23, vers 6  Ja, heil en goedertierenheid zullen mij volgen 
al de dagen van mijn leven; ik zal in het huis des Heren verblijven 

tot in lengte van dagen. 
En Psalm 24, vers 3 tot en met 6  Wie mag de berg des Heren 

beklimmen, wie mag staan in zijn heilige stede? Die rein is van 

handen en zuiver van hart, die zijn ziel niet op valsheid richt, noch 
bedrieglijk zweert. Die zal van de Here een zegen wegdragen en 

gerechtigheid van de God zijns heils. Dat is het geslacht van wie 

naar Hem vragen; die uw aanschijn zoeken; dat is Jakob. Sela 
 

En Johannes 5, vers 21 en 22  Want gelijk de Vader de doden 
opwekt en doet leven, zo doet ook de Zoon leven, wie Hij wil. Want 

ook de Vader oordeelt niemand, maar heeft het gehele oordeel aan 

de Zoon gegeven. 
En Johannes 14, vers 6  Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de 

waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij. 
En vers 15  Wanneer gij Mij liefhebt, zult gij mijn geboden bewaren. 

 

Voorwaar, ik ken u! 
Neem vandaag de keus om in de Waarheid te wandelen, in Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en 
verdween. 
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Een wens gaat in vervulling! 
 

Boodschap Gods: Een goede boom kan geen slechte vruchten 

dragen, of een slechte boom goede vruchten dragen! 
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 5 augustus 2015 bracht een bode 
engel Gods de volgende boodschap over aan eindtijdprofeet 

Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Pedaga en ik 
ben een bode engel Gods.  

 

Voorwaar, surprise, surprise!  
Vele wensen worden vervuld, zoals door 'Hart in Aktie' en andere 

media programma's, die een wens vervullen van een persoon, of 
een hele familie. Voorwaar, bedrijven spelen een cruciale rol door 

financiële bijdragen en/of inbreng van producten, en zijn 

belangrijke sponsoren om wensen te vervullen. Voorwaar, 
 

Mattheüs 7, vers 17 en 18  Zo brengt iedere goede boom goede 

vruchten voort, maar de slechte boom brengt slechte vruchten 
voort. Een goede boom kan geen slechte vruchten dragen, of een 

slechte boom goede vruchten dragen. 
 

Voorwaar, dat een wens wordt vervuld, is geweldig! 

 
Mattheüs 7, vers 20 en 21  Zo zult gij hen dan aan hun vruchten 

kennen. Niet een ieder, die tot Mij zegt: Here, Here, zal het 
Koninkrijk der hemelen binnengaan, maar wie doet de wil mijns 

Vaders, die in de hemelen is. 

 
Voorwaar, velen geloven dat je met goede werken in de 

hemel komt, al vervult u alle wensen van anderen! 
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En erger nog, ze vertellen weliswaar dat er een God is, maar ze 
vertellen niet dat zij geen persoonlijke relatie hebben, of hoe u een 

persoonlijke relatie moet hebben om behouden te worden! 

 
Lees voor: Efeziërs 2, vers 8 en 9  Want door genade zijt gij 

behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf: het is een gave 
van God; niet uit werken, opdat niemand roeme.  

 

Voorwaar, uit welke boom brengt u vrucht voort? 
Er is één manier om in de hemel te komen, en dat is door te 

geloven in Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, en een voorbeeld te 
zijn als Christen. Daarmee vervult u Gods wens in geloof, hoop en 

liefde. 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en 
verdween. 

 
En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 

 
 

Laat uw geloof niet bezwijken! 
 
Boodschap Gods: Waakt en bid, volhard in verzoekingen en laat uw 

geloof niet bezwijken!  

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 6 augustus 2015 bracht een bode 

engel van God, in opdracht van de almachtige God, JHWH, de God 
van Abraham, Izaäk en Jakob, woord voor woord de volgende 

boodschap over, die ik nu aan u ga voorlezen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus.  
 

Voorwaar,  
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Mattheüs 26, vers 41  Waakt en bidt, dat gij niet in verzoeking 
komt; de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. 

 

Lukas 22, vers 31 en 32  Simon, Simon, zie, de satan heeft 
verlangd ulieden te ziften als de tarwe, maar Ik heb voor u 

gebeden, dat uw geloof niet zou bezwijken. En gij, als gij eenmaal 
tot bekering gekomen zijt, versterk dan uw broederen. 

 

Voorwaar, ik ben de bode engel Betoké. 
Laat uw geloof niet bezwijken; waakt en bid! 

Efeziërs 6, vers 10 en 11  Voorts, weest krachtig in de Here en in 
de sterkte zijner macht. Doet de wapenrusting Gods aan, om te 

kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels. 

 
Voorwaar, vertrap uw zwaktes, en reken er mee af! 

Luister ook naar de boodschap van 10 oktober 2012, met de titel: 
‘Ik vertel u over geestelijke blokkades’.  

 

Efeziërs 6, vers 12  Want wij hebben niet te worstelen tegen 
bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen 

de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de 

hemelse gewesten.  
 

En 1 Timotheüs 6, vers 12  Strijd de goede strijd des geloofs, 
grijp het eeuwige leven, waartoe gij geroepen zijt en de goede 

belijdenis afgelegd hebt voor vele getuigen. 

 
Jakobus 1, vers 12  Zalig is de man “en vrouw”, die in 

verzoeking volhardt, want, wanneer hij “of zij” de proef heeft 
doorstaan, zal hij, “zij”, de kroon des levens ontvangen, die Hij 

beloofd heeft aan wie Hem liefhebben. 

 
Zoals Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, Petrus heeft 

vergeven, nadat hij Hem had verloochend, is Hij ook bereid 

om u te vergeven, wanneer u, zoals Petrus, spijt van uw 
zonden heeft. 

 
Lees voor: Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God 

de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 
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opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig 
leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, 

opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde.  
 

En 2 Thessalonicenzen 3, vers 3  Maar wèl getrouw is de Here, 
die u sterken zal en u bewaren voor de boze. 

 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 
verdween. 

 
 

 

Speel geen spelletje als Christen maar wees 

echt! 
 

Samenvatting boodschap Gods: Wees niet gelijkvormig als de 
goddelozen, maar dien Yeshua HaMasiach, Jezus Christus, met 

geheel uw hart en ziel. En speel geen spelletjes als Christen, maar 

wees echt! 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Ik ben profeet Benjamin Cousijnsen. Op 6 

augustus 2015 ontving ik de volgende boodschap van een bode 
engel Gods, die ik graag met u wil delen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Rafaël en ben 

een bode engel Gods. 
 

Psalm 145, vers 17 tot en met 19  De Here is rechtvaardig in al 

zijn wegen, goedertieren in al zijn werken. De Here is nabij allen 
die Hem aanroepen, allen die Hem aanroepen in waarheid. Hij 

vervult de wens van wie Hem vrezen, Hij hoort hun hulpgeroep en 
verlost hen. 

 

Voorwaar, spits uw oren! 
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Zijt gij wel rechtvaardig in Gods wegen? Zijt gij trouw met het 
samenkomen bij de huiskring? En komt u uw beloftes wel na? 

Want op 28 augustus zullen alle huiskringen wereldwijd gaan 

evangeliseren. Voorwaar,  
 

Spreuken 10, vers 22 en vers 7  De zegen des Heren, die maakt 
rijk, zwoegen voegt er niets aan toe. De gedachtenis des 

rechtvaardigen zal tot zegening zijn, maar de naam der goddelozen 

zal wegrotten. 
 

Voorwaar, wees niet gelijkvormig als de goddelozen! 
Maar dien Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, met geheel uw hart 

en ziel. En speel geen spelletjes als Christen, maar wees echt! 

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
 

 
 

Eeuwig samen zijn met uw zielemaatje! 
 
Boodschap Gods: U hoort in de boodschap, hoe u eeuwig samen 

kunt zijn met uw zielemaatje. De keuze is aan u! 

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 7 augustus 2015 werd in opdracht van 

de almachtige God, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, woord 
voor woord de volgende boodschap Gods overgeleverd aan 

eindtijdprofeet van de laatste dagen, door Hetrick. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Hetrick.  
 

Ware liefde is een besef van twee harten, die niet zonder 

elkaar kunnen. 
Je ogen zijn zo vol licht! Ik weet dat je op me wacht. Onze wegen 

zijn Gods wegen. Wanneer je je soms eenzaam voelt, weet dan, 

liefste: ik heb je lief, onvoorwaardelijk lief! In de hemel is er geen 
zware verzoeking, maar alleen tranen van eeuwige vreugde. In de 
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hemel bij Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, treurt niemand meer. 
Voorwaar, luister ook naar de boodschap van 2 maart 2015, met de 

titel: ‘Geloof niet in toeval!’ en naar de boodschap van 15 mei 

2015, met de titel: ‘Bedrieglijke zielmaatjes’. 
 

Voorwaar, sommigen zeggen: “Mijn zielmaatje is in de 
hemel, of elders op aarde”. 

Maar, “in de hel” wil men liever niet horen! 

 
Mattheüs 6, vers 21  Want, waar uw schat is, daar zal ook uw 

hart zijn. 
 

Had uw zielmaatje een relatie met Yeshua HaMashiach en u? 

 
Mattheüs 6, vers 33  Maar zoekt eerst Zijn Koninkrijk en Zijn 

gerechtigheid en dit alles zal u bovendien geschonken worden. 
En Mattheüs 7, vers 13  Gaat in door de enge poort, want wijd is de 

poort en breed de weg, die tot het verderf leidt, en velen zijn er, 

die daardoor ingaan. 
En vers 21  Niet een ieder, die tot Mij zegt: Here, Here, zal het 

Koninkrijk der hemelen binnengaan, maar wie doet de wil mijns 

Vaders, die in de hemelen is. 
 

Voorwaar, in de hemel zijn er ook velen zoals ik, Hetrick, die 
in Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, geloven en wachten 

op hun zielmaatje. 

Maar een ongelovige komt de hemel niet binnen. Voorwaar, zonder 
Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, in uw leven is er geen eeuwig 

samenzijn in de hemel voor u! 
 

Johannes 3, vers 16 tot en met 18  Want alzo lief heeft God de 

wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 
een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 
naam van de eniggeboren Zoon van God.  
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Voorwaar, en ik doe de groeten aan Marion. 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Hetrick, en verdween. 

 

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
 

 

 
Trek uit en laat u dopen! 
 

Boodschap Gods: Groot en machtig is Yeshua HaMasiach, Jezus 
Christus! Hij leeft, en stond op uit de dood. En zo, wanneer u de 

keus maakt, zie, wanneer u zich laat dopen, valt al uw bagage op 
de bodem van de zee! 

 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Op 7 augustus 2015 bracht een bode 
engel van God woord voor woord, in opdracht van de almachtige 

God, JHWH, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, deze boodschap 
Gods over aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin 

Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus.  
 

Voorwaar, trek uit en laat u dopen! 

 
Jesaja 43, vers 18 tot en met 20  Denkt niet aan hetgeen 

vroeger gebeurde en let niet op wat oudtijds is geschied; zie, Ik 

maak iets nieuws, nu zal het uitspruiten; zult gij er geen acht op 
slaan? Ja, Ik zal een weg in de woestijn maken, rivieren in de 

wildernis. Het gedierte des velds zal Mij eren, jakhalzen en struisen, 
want Ik geef water in de woestijn, rivieren in de wildernis om mijn 

uitverkoren volk te drenken. 

 
Voorwaar, bekeer u en geef u in alle nederigheid over aan 

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus van Nazareth. 
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Maakt recht uw paden! Voorwaar, mijn naam is Lovesadai en ben 
een bode engel Gods. 

 

Mattheüs 12, vers 35  Een goed mens brengt uit zijn goede schat 
goede dingen voort, en een slecht mens uit zijn boze schat boze 

dingen. 
 

Voorwaar, 

 
Jesaja 6, vers 3  En de een riep de ander toe: Heilig, heilig, heilig 

is de Here der heerscharen, de ganse aarde is van zijn heerlijkheid 
vol. 

 

Voorwaar!  
Als er een ziel zich bekeert en een relatie wil met Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus, en vooraf haar of zijn zonden belijdt, is 
hij of zij waarlijk vrij van zonden! 

 

Psalm 16, vers 3  Wat betreft de heiligen die in den lande zijn: zij 
zijn de heerlijken in wie al mijn welbehagen is. 

En vers 2  Ik heb tot de Here gezegd: Gij zijt mijn Here, ik heb 

geen goed buiten U. 
 

Kadosh, heilig is El Elohím, JHWH! 
Prijs Hem! Laat u dopen. 

 

Psalm 66, vers 16 tot en met 20  Komt, hoort, en ik wil 
vertellen, gij allen die God vreest, wat Hij gedaan heeft aan mijn 

ziel. Nauwelijks had ik met mijn mond tot Hem geroepen, of er was 
een lofzang onder mijn tong. Had ik onrecht beoogd in mijn hart, 

dan zou de Here niet hebben gehoord. Voorwaar, God heeft 

gehoord, Hij heeft gelet op mijn luid gebed. Geprezen zij God, die 
mijn gebed niet afwees, noch mij zijn goedertierenheid onthield.  

 

Voorwaar, groot en machtig is Yeshua HaMashiach, Jezus 
Christus! 

Hij leeft, en stond op uit de dood. En zo, wanneer u de keus maakt, 
zie, wanneer u zich laat dopen, valt al uw bagage op de bodem van 

de zee, en het nieuwe is gekomen! 
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Jeremia 32, vers 27  Zie, Ik, de Here, ben de God van al wat 

leeft; zou voor Mij iets te wonderlijk zijn? 

 
Als u de keus maakt, geef u dan helemaal over. 

 
Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld 

gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een 

ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde.  

 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en 
verdween. 

 
 

 

Bekeren moet men zich voordat men zich doopt, 

anders gaat u eraan 
 

Boodschap Gods: Onder andere, geloven doet de wereld ook, en 
satan, maar wie Yeshua HaMasiach, Jezus Christus, liefheeft, 

luistert naar Hem en geeft zich echt aan Hem over, en onderhoudt 

zijn/haar relatie met Hem en komt uit voor zijn geloof, en heeft 
Hem lief met zijn gehele hart, verstand en leven. Hij zegt: Breng 

licht in de duisternis! Zijt gij bereid om aandacht hieraan te geven? 

In opdracht van JHWH, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, in 
Jezus Christus’ naam gebracht, en woord voor woord overgeleverd 

aan profeet Benjamin Cousijnsen door de engel des Heren, 
Lovesadai. 

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 11 augustus 2015 bracht een engel 

des Heren, een bode engel Gods, woord voor woord, in opdracht 

van de almachtige God, JHWH, de God van Abraham, Izaäk en 
Jakob, deze boodschap over aan profeet Benjamin Cousijnsen. 
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Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Lovesadai en 

ben een bode engel Gods. 
 

Lukas 8, vers 17 en 18  Want er is niets verborgen, dat niet aan 
het licht zal komen, en niets geheim, dat niet zal bekend worden en 

aan het licht komen. Ziet dan toe, hoe gij hoort. Want wie heeft, 

hem zal gegeven worden, en wie niet heeft, ook wat hij meent te 
hebben, zal hem ontnomen worden. 

 
Johannes 10, vers 9  Ik ben de deur; als iemand door Mij 

binnenkomt, zal hij behouden worden; en hij zal ingaan en uitgaan 

en weide vinden.  
Vers 11  Ik ben de goede herder. De goede herder zet zijn leven in 

voor zijn schapen. 
Vers 15  gelijk Mij de Vader kent en Ik de Vader ken, en Ik zet mijn 

leven in voor de schapen. 

Vers 27 tot en met 30  Mijn schapen horen naar mijn stem en Ik 
ken ze en zij volgen Mij, en Ik geef hun eeuwig leven en zij zullen 

voorzeker niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit 

mijn hand roven. Wat mijn Vader Mij gegeven heeft, gaat alles te 
boven en niemand kan iets roven uit de hand mijns Vaders. Ik en 

de Vader zijn één. 
 

Voorwaar, wat voor schaapje zijt gij? 

En wat gaat gij eraan doen? Verwerpt gij de wolf als schaapje, of 
die u als herder eeuwig leven geeft en u wil beschermen en u uit 

het hol des verderfs wil houden, waar de wolf u als schaapje 
verscheurt? 

Voorwaar, elke schaap kent de stem van de goede Herder. Naar 

welke stem luistert u? En wat gaat u eraan doen met uw wandel in 
uw geloof? 

 

Lukas 8, vers 16  Niemand steekt een lamp aan en bedekt die 
met een vat of zet haar onder een bed, maar hij zet haar op een 

standaard, opdat wie binnentreden het licht mogen zien. 
 

Bedek uw lamp niet door ongehoorzaam te zijn! 
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Speel niet met de wolf, want dan gaat u eraan. Voorwaar, laat uw 
licht schijnen en sta open voor wat Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus, op uw hart drukt. En Hij zegt: Breng licht in de duisternis! 

Zijt gij bereid om aandacht hieraan te geven?  
 

Johannes 12, vers 35 vanaf: Wandelt, terwijl gij het licht hebt, 
opdat de duisternis u niet overvalle; en wie in de duisternis 

wandelt, weet niet, waar hij heengaat. 

 
Voorwaar,  

 
Galaten 6, vers 3  Want indien iemand zich verbeeldt, dat hij iets 

is, en het niet is, dan vergist hij zich zeer. 

En vers 7 tot en met 9  Dwaalt niet, God laat niet met Zich spotten. 
Want wat een mens zaait, zal hij ook oogsten. Want wie op de 

akker van zijn vlees zaait, zal uit zijn vlees verderf oogsten, maar 
wie op de akker van de Geest zaait, zal uit de Geest eeuwig leven 

oogsten. Laten wij niet moede worden goed te doen, want, wanneer 

het eenmaal tijd is, zullen wij oogsten, als wij niet verslappen. 
 

En Efeziërs 2, vers 8  Want door genade zijt gij behouden, door 

het geloof, en dat niet uit uzelf: het is een gave van God. 
En Efeziërs 4, vers 17 tot en met 20  Dit zeg ik dan en betuig ik in 

de Here, dat gij niet langer moogt wandelen zoals ook de heidenen 
wandelen, in de ijdelheid van hun denken, verduisterd in hun 

verstand, vervreemd van het leven Gods om de onwetendheid, die 

in hen heerst, om de verharding van hun hart. Zij hebben zich 
immers in hun verdoving overgegeven aan de losbandigheid om 

gretig winst te slaan uit allerlei onreinheid. Maar gij geheel anders: 
gij hebt Christus leren kennen.  

En Efeziërs 6, vers 10, 11 en 12  Voorts, weest krachtig in de Here 

en in de sterkte zijner macht. Doet de wapenrusting Gods aan, om 
te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels; want wij 

hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de 

overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer 
duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. 

 
Voorwaar! 
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Wie zich laat dopen om bij een kerk te horen, is vervloekt vanwege 
dat men niet een relatie aangaat met Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus, en zijn wandel met Hem onderhoudt. Dezen worden zeer 

zwaar gestraft op de ergste plek in de hel!  
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 
 

 

De IS terreurbeweging laat zien dat ze 
overgenomen zijn! 
 

Boodschap Gods: U hoort overeenkomsten met de praktijken van 
de gruwelen, die in de tijd van Henoch plaatsvonden, en die ook IS 

nu toepast. De Heer Yeshua HaMasiach, Jezus Christus van 

Nazareth, openbaart aan de wereld via profeet Benjamin Cousijnsen 
de volle waarheid, en brengt verborgen zaken aan het licht! 

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, welkom! Op 12 augustus 2015 bracht een bode engel van 

God de volgende boodschap over aan eindtijdprofeet van de laatste 
dagen, Benjamin Cousijnsen. 

 

Shalom! Ik begroet u, die nu luistert, in de almachtige naam van 
Yeshua HaMashiach, Jezus Christus.  

 

Voorwaar, kadosh, kadosh, kadosh!  
Heilig is JHWH, El Elohím, Adonai, Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus. Voorwaar, Hij is de Messias, dat in het Hebreeuws 
‘Gezalfde’ betekent. Voorwaar, Yeshua HaMashiach is kadosh, 

heilig! Voorwaar, mijn naam is Trumach en ben een bode engel 

Gods. 
 

Voorwaar, IS is een terreurbeweging met Islamitische 
extremistische strijders. 

Christenen zijn in hun ogen extremisten en heidenen en demonen! 

Vele Christenen, die gegijzeld waren door hen, werden 
uitgehongerd en gedwongen om hun geliefde te doden onder 
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dwang, en ervan te eten! Dit gebeurt ook bij de kinderen. 
Voorwaar,  

 

Henoch, Hoofdstuk 7, vers 1  En alle… de bode engel Gods 
voegde toe: “IS strijders” namen zichzelf vrouwen, en ieder koos 

er een voor zich... De bode engel Gods voegde toe: “Ze dwongen 
Christenen om een hoer te zijn”, en zij begonnen in hen te gaan 

en zich met hen te verontreinigen, en zij leerden hen tovenarij. 

Hoofdstuk 7, vers 3  En zij werden zwanger… tot zover. 
 

Voorwaar, bij velen verwekken ze een nageslacht. 
En wie tegenwerkt, wordt gedood door onthoofding en opgegeten! 

Voorwaar, de totale overname van IS, de terreurbeweging, laat zien 

dat ze overgenomen zijn.  
 

Lees voor: Openbaring 20, vers 4 tot en met ‘en zij werden 
weder levend’: En ik zag tronen, en zij zetten zich daarop, en het 

oordeel werd hun gegeven; en ik zag de zielen van hen, die 

onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het woord van 
God, en die noch het beest noch zijn beeld hadden aangebeden en 

die het merkteken niet op hun voorhoofd en op hun hand 

ontvangen hadden; en zij werden weder levend… tot zover. 
 

Voorwaar, de naam van de antichrist Obama is in code: 
beest, bliksem. 

Hij probeert te verhinderen dat Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, 

komt. Voorwaar, de wereld is gewaarschuwd! Wie Gods oogappel 
aanraakt, krijgt met God zelf te doen! Profeet Benjamin Cousijnsen 

heeft alles voorzegd in Gods gehoorzaamheid. 
 

Zacharia 12, vers 2 en 3  Zie, Ik maak Jeruzalem tot een schaal 

der bedwelming voor alle volken in het rond; ja ook tegen Juda zal 
het gaan bij de belegering van Jeruzalem. Te dien dage zal Ik 

Jeruzalem maken tot een steen, die alle natiën moeten heffen; allen 

die hem heffen, zullen zich deerlijk verwonden. En alle volkeren der 
aarde zullen zich daarheen verzamelen. 

 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de engel des Heren, en 

verdween. 
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En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 

 
 

Daar is Power in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus 
Christus! 

 

Boodschap Gods: Voorwaar, als kind van God behoor je Yeshua 
HaMasiach, Jezus Christus, toe. Satan met zijn demonen, en zijn 

hele circus eromheen, heeft verloren en is onderworpen aan het 
gezag van een kind van God! 

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Ik ga u de volgende boodschap Gods 

voorlezen, die vandaag gebracht werd op 13 augustus 2015 aan 

eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen door een bode engel Gods. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare en krachtige naam van 

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. 
 

Voorwaar,  
 

Efeziërs 6, vers 10  Voorts, weest krachtig in de Here en in de 

sterkte zijner macht. 
 

Voorwaar, mijn naam is Power en ben een bode engel Gods. 
Voorwaar, heilig, kadosh is Adonai, JHWH, die meer dan 

overwinnaar is en sterker dan welke macht en kracht dan ook! 

Voorwaar, in Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, zijn dus alle 
demonen en satan aan de kracht en macht van God onderworpen. 

Voorwaar,  

 
1 Johannes 4, vers 2  Hieraan onderkent gij de Geest Gods: 

iedere geest, die belijdt, dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, 
is uit God. 
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En vers 4  Gíj zijt uit God, kinderkens, en gij hebt hen overwonnen; 
want Hij, die in u is, is meerder dan die in de wereld is. 

 

Zegt: “Powerrr!” 
Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, vreest de demonen niet, al 

komen ze met velen. 
 

1 Johannes 4, vers 6  Wij zijn uit God; wie God kent, hoort naar 

ons; wie uit God niet is, hoort naar ons niet. Hieraan onderkennen 
wij de Geest der waarheid en de geest der dwaling. 

 
Voorwaar, Yeshua HaMashiach keek hen altijd met Zijn ogen 

recht aan, en bestrafte satan met zijn demonen! 

Zegt: “Powerrr!” 
Voorwaar, als kind van God behoor je toe aan de Koning der 

koningen, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, hoe groot en 
gevaarlijk en sterk satan ook lijkt. Dat is power! Laat u dus niet 

bedonderen. Bestraf satan altijd met het kostbaar Bloed van 

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Daar kan hij niet tegen! Laat 
satan en zijn demonen onder uw voeten, en dans erop! Zeg: 

“Power!” Luister ook naar de boodschap van 12 juni 2014 met de 

titel: ‘Gebruik Gods powerrr!’ Voorwaar, gij zijt in Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus, vele malen sterker!  

 
Johannes 14, vers 12  Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie in Mij 

gelooft, de werken, die Ik doe, zal hij “en zij” ook doen, en grotere 

nog dan deze… tot zover. 
 

Voorwaar, warriors, ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
 

 

 

Stel dat u er plotseling niet meer bent! 
 

Boodschap Gods: Nu kunt u nog kiezen, maar het kan ook zo zijn 
dat u er morgen plotseling niet meer bent! 

 

 
Volledige weergave: 
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Hallo, van harte welkom! Ik ben profeet Benjamin Cousijnsen. Op 

13 augustus 2015 ontving ik de volgende boodschap, die ik graag 

met u wil delen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Rafaël en ik 

ben een bode engel Gods. 

 
Voorwaar, opeens kan u door een auto geschept worden, of 

door een hartaanval, of op een andere manier… 
En zo kan u om het leven komen! Stel u eens de volgende vraag: 

Waar gaat u naartoe? 

 
Mattheüs 6, vers 21  Want, waar uw schat is, daar zal ook uw 

hart zijn. 
Mattheüs 7, vers 14  Want eng is de poort, en smal de weg, die ten 

leven leidt, en weinigen zijn er, die hem vinden. 

 
Voorwaar, op welke weg bent u? 

Voorwaar, nu kunt u nog kiezen. Maar het kan ook anders zijn, dat 

u er morgen plotseling niet meer bent. En dan wordt er voor u 
gekozen. Vandaag heeft u nog de kans om eeuwig leven te 

ontvangen en gered te worden! 
 

Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld 

gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een 
ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde.  

 
Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, houdt van u en roept u 

vandaag. 

De brede weg echter, waarop u wandelt, brengt u in de hel! U 
maakt namelijk Gods eigendom stuk, ja, uw lichaam, Gods tempel! 

Zie, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, klopt nu aan uw deur, en 
de keuze is helemaal aan u. Kies heden voor het eeuwig leven, of 

voor het eeuwig branden!  
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Stel u voor… opeens houdt uw leven op! 

Voorwaar, zalig zijt gij, wanneer u zich overgeeft aan Hem, aan 

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Nodig Hem uit in uw leven. 
Luister ook naar de andere boodschappen. Verblijd u in Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus! 
De bode engel Gods sprak verder, Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, 

Shalom!  

 
 

 

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, spreekt: 
Houd het rechte spoor! 
 

14-08-2015  De volgende boodschap werd doorgegeven aan 
profeet Benjamin Cousijnsen. Yeshua HaMasiach, Jezus Christus, 

spreekt rechtstreeks tot u via deze boodschap: Houd het rechte 
spoor en wees standvastig!    

 

 
Volledige weergave: 

 
Vrede zij u! Shalom! Ik ben wie Ik ben, JHWH.  

 

Huil maar gerust.  
Ik ben uw Rabboeni, die tot u spreekt, Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: 

 
Sirach 2, vers 1 tot en met 3  Mijn kind van de Allerhoogste, – 

dat zijt gij! – spits uw oren, want zo staat geschreven: Mijn kind, 
als je de Heer wilt dienen, bereid je dan voor op beproevingen. 

Houd het rechte spoor, wees standvastig en word niet ongeduldig in 

tijden van tegenspoed. Houd je stevig aan hem vast en laat hem 
niet los, dan word je aan je levenseinde beloond. 

 
Voorwaar, Ik ben kadosh, heilig, en ik verwerp alle 

mengeling religies! 

Zij verdraaien de volle waarheid en zijn de misleiders. Voorwaar, 
vele kerken werken samen, en proberen via een mengeling religie 
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satan vrij baan te geven! Zelfs het homo- en lesbische huwelijk, en 
een hoge positie in de kerk, en al het tegennatuurlijke, wordt als 

normaal gezien. Men vreest anders dat de kerk te weinig zielen 

heeft en leden. Voorwaar, deze misleiders beproeven velen!  
 

Maar gij in Mij, gij zijt geheel anders. 
Houd u aan Mijn woorden vast! Want Ik, Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus, zeg u: Ik ben kadosh, heilig! Hun deel is in de poel, die 

brandt van vuur en zwavel. Maar gij, wees standvastig aan Mijn 
woord, want Ik duld geen zonde! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 

 

Bent u bereid om gehaat te worden omwille van 

Jezus Christus? 
 
Boodschap Gods, ontvangen door profeet Benjamin Cousijnsen: 

Indien de wereld u haat, weet dan dat zij Mij eer dan u gehaat 

heeft. Vrees niet! 
 

 
Volledige weergave: 

 

Op 16 augustus 2015 ontving ik de volgende boodschap. 
 

Shalom! Ik ben wie Ik ben, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. 

 
Voorwaar, schaam u!  

Heb berouw en buig uw knieën. Ik ben kadosh, kadosh, kadosh, 
heilig, heilig, heilig! Ik leef. 

 

Markus 12, vers 30 vanaf: en gij zult de Here, uw God, liefhebben 
uit geheel uw hart en uit geheel uw ziel en uit geheel uw verstand 

en uit geheel uw kracht. 
 

Voorwaar, als gij Mij liefhebt met geheel uw hart en met 

geheel uw ziel, hebt gij niets te vrezen. 
Ik ben kadosh, heilig. 
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Johannes 15, vers 18 en 19  “Mijn kind”, indien de wereld u 

haat, weet dan, dat zij Mij eer dan u gehaat heeft. Indien gij van de 

wereld waart, zou de wereld het hare liefhebben, doch omdat gij 
van de wereld niet zijt, maar Ik u uit de wereld uitgekozen heb, 

daarom haat u de wereld, “en zowel Mijn oogappel, Mijn ware 
profeet Benjamin Cousijnsen!” 

 

Voorwaar, zijt gij bereid om gehaat te worden omwille van 
Mij? 

Voorwaar, Mijn geliefde, Ik ben bij u. Ik zie en hoor alles, en weet 
alles. Voorwaar,  

 

Jesaja 43, vers 1 en 2 vanaf: Vrees niet, want Ik heb u verlost, Ik 
heb u bij uw naam geroepen, gij zijt Mijn. Wanneer gij door het 

water trekt, ben Ik met u; gaat gij door rivieren, zij zullen u niet 
wegspoelen; als gij door het vuur gaat, zult gij niet verteren en zal 

de vlam u niet verbranden. 

 
Voorwaar, Ik heb elke traan van u gezien. 

Alle waren kostbaar voor Mij, Mijn geliefde. Ik ben Dezelfde, Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus van Nazareth, die zegent en vervloekt, 
en verwondt en geneest. Voorwaar, Ik duld geen zonde, want Ik 

ben kadosh, heilig. Zo staat geschreven in Deuteronomium 28: 
zegeningen voor zij, die gehoorzamen, vervloekingen voor zij, die 

niet gehoorzamen!  

 
Lees Deuteronomium 28 helemaal voor uzelf. 

 
Ik geef u oordeel naar uw daden, of verlossing vanwege uw 

gehoorzaamheid. 

Voorwaar, speel geen spelletjes met Mij alstublieft, want Ik win 
altijd van de zonde. Want Ik ben kadosh, kadosh, kadosh, heilig, 

heilig, heilig!  

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
 

SHALOM 
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O jee… uw verwoester komt eraan! 
 

MEEDEDELENDE, PROFETISCHE BOODSCHAP GODS: O JEE, UW 
VERWOESTER KOMT ERAAN! IK BEN IN DE WIND, IK BEN IN DE 

STORM, IK BEN IN DE ORKAAN! IK ZAL DOEN WAT NODIG IS, 

WANT ZIJN NAAM, ZIJN WETTEN, WORDEN OVERTREDEN! 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, welkom! Op 17 augustus 2015 bracht de engel des Heren, 

woord voor woord, aan eindtijdprofeet van de laatste dagen de 
volgende waarschuwende, mededelende, profetische boodschap 

Gods over. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare, almachtige naam van 

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus.  
 

Voorwaar, mijn naam is Donder! 
Voorwaar, ik ben een verwoester, een bode engel Gods. Voorwaar, 

kadosh, kadosh, kadosh, heilig, heilig, heilig is Yeshua HaMashiach, 

Jezus Christus! Voorwaar, licht en donker gaat niet samen. En Hij 
ziet hoe Zijn naam wordt gelasterd, en dat alle wetten door vele 

kerken en regeringen op aarde zijn goedgekeurd. Alles is normaal 

op aarde, om tegen Gods wetten in te gaan, en Hem, de God van al 
wat leeft, en Zijn heiligheid, te bespotten. Schaam u! Ga gerust uw 

gang. Scheur gerust Gods wetten in stukken, en stop uw vingers 
gerust in uw oren!  

 

Genesis 6, vers 5 en 6  Toen de Here zag, dat de boosheid des 
mensen groot was op de aarde en al wat de overleggingen van zijn 

hart voortbrachten te allen tijde slechts boos was, berouwde het de 
Here, dat Hij de mens op de aarde gemaakt had, en het smartte 

Hem in zijn hart. 

En vers 11 en 12  De aarde nu was verdorven voor Gods 
aangezicht, en de aarde was vol geweldenarij. En God zag de aarde 

aan, en zie, zij was verdorven, want al wat leeft had zijn weg op de 

aarde verdorven. 
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O jee… uw verwoester komt eraan! 
Ik ben in de wind! 

 

Johannes 3, vers 8  De wind blaast, waarheen hij wil, en gij hoort 
zijn geluid, maar gij weet niet, vanwaar hij komt of waar hij 

heengaat; zó is een ieder, die uit de Geest geboren is. 
 

Ik ben in de storm! 

Ik ben in de orkaan! O jee! Ik zal doen wat nodig is, want Zijn 
naam, Zijn wetten, worden overtreden. 

 
1 Johannes 5, vers 17 tot en met 20  Alle ongerechtigheid is 

zonde, en er bestaat zonde niet tot de dood. Wij weten, dat een 

ieder, die uit God geboren is, niet zondigt; want Hij, die uit God 
geboren werd, bewaart hem, en de boze heeft geen vat op hem. 

Wij weten, dat wij uit God zijn en de gehele wereld in het boze ligt. 
Doch wij weten, dat de Zoon van God gekomen is en ons inzicht 

gegeven heeft om de Waarachtige te kennen; en wij zijn in de 

Waarachtige, in zijn Zoon Jezus Christus. Dit is de waarachtige God 
en het eeuwige leven. 

 

Voorwaar,  
 

De derde brief van Johannes, vers 11  Geliefde, volg het kwade 
niet na, maar het goede. Wie goed doet, is uit God, maar wie 

kwaad doet, heeft God niet gezien. 

 
Voorwaar, wie zich niet bekeert, zal onverwachts Gods hand 

bemerken! 
Voorwaar, sommige landen zijn reeds gestraft. 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de engel Gods, en 

verdween. 
 

 

 

De raad des Heren houdt eeuwig stand! 
 

Boodschap Gods: De almachtige God, JHWH, hoort u krachtig en 
direct spreken via Zijn Bijbelse Geschriften! Onder andere: 
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Voorwaar, de Here Yeshua HaMasiach, Jezus Christus, is kadosh, 
heilig! En de raad des Heren houdt eeuwig stand, de gedachten 

Zijns harten van geslacht tot geslacht. 

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 17 augustus 2015 bracht de bode 

engel van God de volgende boodschap over aan profeet Benjamin 
Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Belisach en 

ben een bode engel Gods. 
 

Voorwaar,  
 

Jesaja 24, vers 14  Daarginds verheft men zijn stem en jubelt; 

over de majesteit des Heren juicht men van de zee af. 
Jesaja 19, vers 8  De vissers zullen zuchten en treuren, allen die de 

angel in de Nijl uitwerpen; zij die het net over het water 

uitspannen, zullen verkwijnen. 
Jesaja 43, vers 25 tot en met 27  Ik, Ik ben het, die uw 

overtredingen uitdelg om Mijnentwil en Ik gedenk uw zonden niet. 
Maak Mij indachtig, laat ons tezamen richten, spreek op, opdat gij 

in het gelijk gesteld moogt worden. Uw eerste vader heeft al 

gezondigd en uw woordvoerders hebben tegen Mij overtreden. 
 

Jeremia 4, vers 20  Ramp op ramp wordt gemeld, heel het land 
ligt verwoest. Tot zover. 

En vers 22 tot en met 28  De HEER zegt: ‘Dwaas is mijn volk, het is 

met mij niet vertrouwd. Het zijn kinderen zonder verstand, inzicht 
hebben ze niet. Zij zijn wel wijs, maar in het kwaad; tot het goede 

zijn ze niet in staat.’ Ik zag de aarde, ze was woest en doods. Ik 

keek op naar de hemel, er was geen licht. Ik zag de bergen, ze 
beefden, de heuvels, ze huiverden. Ik keek, er waren geen mensen, 

alle vogels waren uit de lucht verdwenen. Ik keek, elke boomgaard 
was een woestijn, alle steden waren verwoest – door toedoen van 

de HEER, door zijn brandende toorn. Want dit zegt de HEER: ‘Heel 
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het land wordt een woestenij, maar vernietigen zal ik het niet. 
Hierom zal de aarde rouwen, de hemel boven zal in zwart 

gedompeld zijn, omdat ik gesproken heb en dit besloten heb. Ik 

volhard in mijn besluit, ik kom er niet op terug’. 
Jeremia 51, vers 52  Daarom zie, de dagen komen, luidt het woord 

des Heren, dat Ik bezoeking doe aan zijn gesneden beelden en in 
heel zijn land zullen de verslagenen kermen. 

Vers 53  Al klom Babel ten hemel op en al maakte het de hoogte 

van zijn sterkte ontoegankelijk, van Mijnentwege zullen 
verwoesters er op afkomen, luidt het woord des Heren. 

 
Sirach 1, vers 24 en 25  Hij houdt zijn woorden voor zich zolang 

het nodig is, en velen zullen van zijn inzicht spreken. De 

schatkamers van de wijsheid bevatten diepzinnige spreuken, maar 
eerbied voor God is de zondaar een gruwel. 

Sirach 5, vers 6 tot en met 8  Zeg niet: ‘Zijn erbarmen is groot, hij 
zal mij al mijn zonden vergeven.’ Weet goed: hij kent zowel 

ontferming als woede, en zondaars treft hij met zijn toorn. Wacht 

er niet mee terug te keren naar de Heer, stel het niet dag na dag 
uit. De toorn van de Heer barst plotseling los, als hij je straft word 

je volledig te gronde gericht. Verlaat je niet op onrechtmatig 

verkregen bezit, het helpt je niets in tijden van tegenspoed. 
 

Voorwaar, de Here Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, is 
kadosh, heilig! 

 

Psalm 33, vers 8 tot en met 14  De ganse aarde vreze voor de 
Here, al de bewoners der wereld moeten voor Hem ontzag hebben. 

Want Hij sprak en het was er, Hij gebood en het stond er. De Here 
verbreekt de raad der volken, Hij verijdelt de gedachten der natiën; 

de raad des Heren houdt eeuwig stand, de gedachten zijns harten 

van geslacht tot geslacht. Welzalig het volk, welks God de Here is, 
de natie, die Hij Zich ten erfdeel koos. De Here schouwt uit de 

hemel, Hij slaat alle mensenkinderen gade; uit zijn woonplaats ziet 

Hij naar alle bewoners der aarde. 
En Psalm 34, vers 16 en 17  De ogen des Heren zijn op de 

rechtvaardigen, en zijn oren tot hun hulpgeroep; het aangezicht 
des Heren is tegen hen die kwaad doen, om hun gedachtenis van 

de aarde uit te roeien. 
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En Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God 
de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 

opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig 

leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, 
opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 

naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het 

licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever 
gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want 

een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het 
licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de 

waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat 

zij in God verricht zijn. 
 

Voorwaar, ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
 

 

 

Gebed: Laat de water zegenstroom van liefde en 

genezing en bevrijding los! 
 
Boodschap Gods: Dit is een gebed, direct afkomstig van de Here 

God voor u, dat u mee kunt bidden als u Yeshua HaMasiach, Jezus 

Christus, aanvaard hebt, of Hem nu in uw leven wil uitnodigen. Hij 
zal regen op u uitstorten met Zijn Kadosh, Heilige Geest, en als een 

liefdevolle zegen zijn! 

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 18 augustus 2015 bracht de bode 

engel Gods woord voor woord de volgende boodschap Gods over 
aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Rafaël; ik ben 

een bode engel Gods. 
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Voorwaar, prijs Adonai, wanneer de zon opkomt, totdat ze 
ondergaat! 

Want kadosh, heilig is Adonai, El Elohím, JHWH. Hij zal regen op u 

uitstorten met Zijn Kadosh, Heilige Geest, en als een liefdevolle 
zegen zijn.  

 
Zeg: 

“Welkom, Heilige Geest! Breng deze bron tot leven voor de mensen 

om mij heen. Ik aanvaard u, en open deze bron in geloof, in de 
almachtige naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Laat de 

water zegenstroom van liefde en genezing en bevrijding los! 
Ontspring, waterstroom, ontspring in mij! Dank u voor uw zegen op 

de enige Weg, en de Waarheid, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, 

het Lam van God, dat mijn overtredingen weggedragen heeft. Dank 
u voor deze ontferming, en dat u in mij woont en mij leidt met uw 

Heilige Geest. Dank u voor uw liefde en trouw. U verzegelt uw 
aanwezigheid. Ik prijs de Vader en de Zoon en de Heilige Geest 

voor eeuwig. Amen!” 

 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 

verdween. 

 
 

 

In Yeshua HaMasiach, Jezus Christus, zijt gij een 
leeuw! 
 

Boodschap Gods: Waar is uw geloof? Ongeloof zorgt voor 
problemen! Onderhoud Zijn geboden en uw wandel. Loof en prijs en 

aanbid Hem, en geef wat Hem toekomt. En Hij geeft u wat u 
toekomt, geliefde des Heren! 

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 18 augustus 2015 bracht een bode 

engel van God woord voor woord de volgende boodschap over aan 

profeet Benjamin Cousijnsen, in opdracht van de almachtige God, 
JHWH, de God van Abraham, Izaäk en Jakob. 
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Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, ik ben de bode engel 

Lovesadai. 
 

1 Petrus 4, vers 12  Geliefden, laat de vuurgloed, die tot 
beproeving dient, u niet bevreemden, alsof u iets vreemds 

overkwame. 

En vers 16  Indien hij echter als Christen lijdt, dan schame hij zich 
niet, maar verheerlijke God onder die naam. 

En vers 19  Laten derhalve ook zij, die naar de wil van God lijden, 
hun zielen aan de getrouwe Schepper overgeven, steeds het goede 

doende. 

En 1 Petrus 5, vers 4  En wanneer de opperherder verschijnt, zult 
gij de onverwelkelijke krans der heerlijkheid verwerven. 

En vers 6  Vernedert u dan onder de machtige hand Gods, opdat Hij 
u verhoge te zijner tijd. 

En vers 10 en 11  Doch de God van alle genade, die u in Christus 

geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid, Hij zal u, na een korte 
tijd van lijden, volmaken, bevestigen, sterken en grondvesten. Hem 

zij de kracht in alle eeuwigheid! Amen.  

 
Voorwaar, geliefden des Heren, kadosh, heilig is Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. 
Voorwaar, iedere ziel wordt verantwoordelijk gehouden! 

 

1 Johannes 4, vers 16  En wij hebben de liefde onderkend en 
geloofd, die God jegens ons heeft. God is liefde, en wie in de liefde 

blijft, blijft in God en God blijft in hem. 
 

En Sirach 30, vers 21 tot en met 25  Geef je niet over aan 

verdriet en kwel jezelf niet met gepieker. Blijdschap doet een mens 
leven, en een vrolijk mens leeft lang. Ontspan je, spreek jezelf 

moed in en houd verdriet op een afstand, want verdriet heeft velen 

te gronde gericht en dient geen enkel doel. Jaloezie en woede 
verkorten je leven, kommer maakt je oud voor je tijd. Wie vrolijk 

en opgewekt is, heeft een goede eetlust en geniet van zijn maaltijd. 
 

Voorwaar,  
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Job 36, vers 22 en 23  Zie, God handelt verheven in zijn kracht; 

wie is een leermeester als Hij? Wie zou Hem zijn weg voorschrijven, 

en wie durft zeggen: Gij hebt onrecht gedaan? 
En Job 39, vers 14  Vertrouwt gij op hem, omdat zijn kracht zo 

groot is? of laat gij aan hem uw zwoegen over? 
 

Voorwaar, wanneer hebt gij Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus, voor het laatst gedankt? 
Sommigen hebben zoveel ontvangen en bidden niet, alleen als men 

iets te beklagen heeft. Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, noemt 
ze bij hun nieuwe naam: klaagliederen! 

 

Lees voor: Klaagliederen 1, vers 16  Daarom moet ik wenen, 
mijn oog, mijn oog vliet van water, want verre van mij is de 

trooster die mijn ziel verkwikken zou; mijn zonen zijn verbijsterd – 
zo machtig is de vijand. 

 

Voorwaar, waar is uw geloof? 
Ongeloof zorgt voor problemen.  

 

Spreuken 1, vers 33  Maar wie naar mij luistert, zal gerust 
wonen, beveiligd tegen de verschrikking van het onheil. 

En Spreuken 3, vers 5 tot en met 10  Vertrouw op de Here met uw 
ganse hart en steun op uw eigen inzicht niet. Ken Hem in al uw 

wegen, dan zal Hij uw paden recht maken. Wees niet wijs in eigen 

ogen, vrees de Here en wijk van het kwaad; het zal medicijn wezen 
voor uw vlees, en lafenis voor uw gebeente. Vereer de Here met uw 

rijkdom en met de eerstelingen van al uw inkomsten, dan zullen uw 
schuren met overvloed gevuld worden en uw perskuipen van most 

overstromen. 

 
Voorwaar, wees trouw aan Zijn geboden! 

Spreuken 4, vers 25  Laten uw ogen voorwaarts blikken en uw 

oogopslag rechtuit zijn. 
 

Voorwaar, in Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, zijt gij een 
leeuw! 
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Spreuken 30, vers 30  De leeuw, de held onder de dieren, die 
voor niets of niemand terugdeinst. 

 

Voorwaar, onderhoud Zijn geboden en uw wandel. 
Loof en prijs en aanbid Hem, en geef wat Hem toekomt. En Hij 

geeft u wat u toekomt, geliefde des Heren! 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 

 
 

Adviezen van de Here God voor de wereldwijde 

Evangelisatiedag op 28 augustus 2015! 
 

Deze boodschap Gods bevat adviezen bij het evangeliseren onder 

andere op straat. Bijvoorbeeld: richt u op Yeshua HaMasiach, Jezus 
Christus. Bid continue tijdens het evangeliseren voor Zijn leiding, 

en vrees niet! Wacht niet op anderen, maar kom zelf in actie; je 
zou best maar één kans kunnen krijgen! 

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 19 augustus 2015 bracht de engel des 

Heren woord voor woord de volgende boodschap over aan 

eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Remendo en 
ben een bode engel Gods. 

 
Voorwaar, verkondig het evangelie, warrior Gods! 

 

Johannes 16, vers 4  Maar deze dingen heb Ik tot u gesproken, 
opdat, wanneer hun uur komt, gij u moogt herinneren, dat Ik ze u 

gezegd heb. Doch dit heb Ik u niet van het begin aan gezegd, 
omdat Ik bij u was. 

En vers 8 en 9  En als Hij komt, zal Hij de wereld overtuigen van 

zonde en van gerechtigheid en van oordeel; van zonde, omdat zij in 
Mij niet geloven. 
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Vers 13  Doch wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal Hij u 
de weg wijzen tot de volle waarheid; want Hij zal niet uit Zichzelf 

spreken, maar al wat Hij hoort, zal Hij spreken en de toekomst zal 

Hij u verkondigen. 
 

Voorwaar, de enige manier om behouden te worden is door 
naar Yeshua HaMashiach, Jezus Christus van Nazareth, te 

gaan! 

 
Johannes 10, vers 30  Ik en de Vader zijn één. 

En vers 27 en 28  Mijn schapen horen naar mijn stem en Ik ken ze 
en zij volgen Mij, en Ik geef hun eeuwig leven en zij zullen 

voorzeker niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit 

mijn hand roven. 
En Johannes 4, vers 22  Gij aanbidt, wat gij niet weet; wij 

aanbidden, wat wij weten, want het heil is uit de Joden. 
En Johannes 14, vers 6   Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de 

waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij.    

 
Voorwaar, met het evangeliseren moet gij zich richten op 

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. 

Bid continue tijdens het evangeliseren voor Zijn leiding, en vrees 
niet! Hetgene wat u vreest en nooit zou doen, dat moet u juist 

doen. Ga in Yeshua HaMashiach, Jezus Christus’ voetsporen staan, 
en niet in die van een vluchtende haas. Voorwaar, loop en let op! 

En wees scherp, en blijf niet te lang hangen bij mensen, die enorme 

vage discussies aangaan, zonder eind. De tegenstander, satan, wil 
u graag vertragen!  

 
1 Korinthiërs 15, vers 3 tot en met 7  Want vóór alle dingen heb 

ik u overgegeven, hetgeen ik zelf ontvangen heb: Christus is 

gestorven voor onze zonden, naar de Schriften, en Hij is begraven 
en ten derden dage opgewekt, naar de Schriften, en Hij is 

verschenen aan Kefas, daarna aan de twaalven. Vervolgens is Hij 

verschenen aan meer dan vijfhonderd broeders tegelijk, van wie 
het merendeel thans nog in leven is, doch sommigen zijn ontslapen. 

Vervolgens is Hij verschenen aan Jakobus, daarna aan al de 
apostelen. 
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Voorwaar, waar gebeurden de meeste wonderen en tekenen 
in de Bijbel? 

Juist, midden op straat! Voorwaar, zorg ervoor, als men akkoord 

gaat, dat je het gesprek afsluit met gebed. En sluit je af voor 
negatieve kritiek van anderen om je heen. Deel 

evangelisatiekaartjes uit en vertel er iets over! 
 

Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld 

gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een 
ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde.  

 
Voorwaar, op 28 augustus 2015 wordt de wereldwijde 

Evangelisatiedag gehouden. 
Nodig de zielen uit bij de huiskring op de koffie, en houd het 

laagdrempelig.  

 
Voorwaar, evangelisatie warriors! 

Wacht niet op die andere persoon, die wel zal gaan vertellen over 

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Waar wacht je op? Kom zelf in 
actie! Je zou best wel eens maar één kans kunnen krijgen! 

 
Romeinen 8, vers 25 tot en met 27  Indien wij echter hopen op 

hetgeen wij niet zien, verwachten wij het met volharding. En 

evenzo komt de Geest onze zwakheid te hulp; want wij weten niet 
wat wij bidden zullen naar behoren, maar de Geest zelf pleit voor 

ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En Hij, die de harten 
doorzoekt, weet de bedoeling des Geestes, dat Hij namelijk naar de 

wil van God voor heiligen pleit.  

 
Voorwaar, laat de Here trots op u zijn! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 

verdween. 
 

 
 

Deze baby is door Mijn oog gezien! 
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Boodschap Gods: Deze baby is door Mijn oog gezien. Waarom 

wordt Mijn wonder kapot gemaakt? Welke medische manier men 

ook gebruikt voor het voorkomen van een innesteling van een 
bevruchte eicel, het is moord, moord, moord! 

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 19 augustus 2015 bracht de bode 

engel van God woord voor woord de volgende boodschap over aan 
eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Conshalom en 

ben een bode engel Gods. 
 

Psalm 139, vers 1 tot en met 4  Here, Gij doorgrondt en kent 

mij; Gij kent mijn zitten en mijn opstaan, Gij verstaat van verre 
mijn gedachten; Gij onderzoekt mijn gaan en mijn liggen, met al 

mijn wegen zijt Gij vertrouwd. Want er is geen woord op mijn tong,  

of, zie, Here, Gij kent het volkomen. 
 

Voorwaar, kadosh, kadosh, kadosh, heilig, heilig, heilig is 
Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, El Elohím, Adonai! 

JHWH zegt u: Weet gij waarom Ik ween? 

 
Markus 10, vers 14  Toen Jezus dat zag, nam Hij het zeer kwalijk 

en zeide tot hen: Laat de kinderen tot Mij komen, verhindert ze 
niet; want voor zodanigen is het Koninkrijk Gods. 

 

Hoe durft gij het onschuldige te doden, dat in de baarmoeder 
leeft? 

Waarom? Waarom wordt Mijn wonder kapot gemaakt? 

Deze baby is door Mijn oog gezien en door Mij gevormd, zo lief en 
zo wonderlijk, en uit liefde ontstaan! Voorwaar, welke medische 

manier men ook gebruikt voor het voorkomen van een innesteling 
van een bevruchte eicel, het is moord, moord, moord!  
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Leviticus 18, vers 30  Zo zult gij het voorschrift dat Ik u geef, in 
acht nemen, zodat gij de gruwelijke inzettingen niet doet, die vóór 

u gedaan werden, opdat gij u daardoor niet verontreinigt. Ik ben de 

Here, uw God. 
 

Voorwaar, kwam satan niet in de wereld om Mijn geboorte te 
verhinderen? 

 

Exodus 1, vers 15 tot en met 17  Ook beval de koning van 
Egypte de vroedvrouwen der Hebreeuwse vrouwen, van wie de een 

Sifra heette en de ander Pua: Wanneer gij de Hebreeuwse vrouwen 
bij de bevalling helpt, dan moet gij goed toezien bij de verlossing; 

indien het een zoon is, dan moet gij hem doden, maar indien het 

een dochter is, mag zij blijven leven. De vroedvrouwen echter 
vreesden God en deden niet wat de koning van Egypte haar gezegd 

had, maar lieten de jongens in leven. 
En Exodus 21, vers 22 tot en met 25  Wanneer mannen vechten en 

een van hen stoot een zwangere vrouw, zodat haar vrucht afgaat, 

maar zonder ander letsel, dan zal zeker een boete worden geëist, 
naardat de man van die vrouw hem oplegt, en hij zal het volgens 

besluit van de rechters geven. Maar indien er een ander letsel is, 

zult gij geven leven voor leven, oog voor oog, tand voor tand, hand 
voor hand, voet voor voet, blaar voor blaar, wond voor wond, 

striem voor striem. 
 

En Psalm 139, vers 13 tot en met 17  Want Gij hebt mijn nieren 

gevormd, mij in de schoot van mijn moeder geweven. Ik loof U, 
omdat ik gans wonderbaar ben toebereid, wonderbaar zijn uw 

werken; mijn ziel weet dat zeer wel. Mijn gebeente was voor U niet 
verholen, toen ik in het verborgene gemaakt werd, gewrocht in de 

diepten van het aardrijk; uw ogen zagen mijn vormeloos begin; in 

uw boek waren zij alle opgeschreven, de dagen, die geformeerd 
zouden worden, toen nog geen daarvan bestond. Hoe kostelijk zijn 

mij uw gedachten, o God, hoe overweldigend is haar getal. 

 
Voorwaar, er is geen verschil tussen een moordenaar met 

een geweer, en een dokter, die gebruikt wordt voor een 
moord! 
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En ook de moeder zondigt tegen het lichaam, en ziel en geest. 
Voorwaar, wie oprecht berouw heeft, wordt vergeven. 

 

1 Johannes 1, vers 8, 9 en 10  Indien wij zeggen, dat wij geen 
zonde hebben, misleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet. 

Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om 
ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle 

ongerechtigheid. Indien wij zeggen, dat wij niet gezondigd hebben, 

maken wij Hem tot een leugenaar en zijn woord is in ons niet. 
 

En Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld 
gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een 

ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde.  
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 
 

 

Wat ze ook zeggen, vertrouw op de Here 
 

Voorwaar, laat deze boodschap u bemoedigen en sterken! 

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 20 augustus 2015 bracht een engel 

des Heren, een bode engel Gods, in opdracht van de almachtige 
God, JHWH, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, de volgende 

boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus.  
 

Voorwaar,  

 



 
 

 

4106 
 
 

 

Jesaja 51, vers 12  Ik, Ik ben het, “Yeshua HaMashiach”, die u 
troost. Wie zijt gij, dat gij bevreesd zijt voor een sterfelijk mens, 

voor een mensenkind, dat als gras wordt weggeworpen? 

 
Voorwaar, wat ze ook zeggen, vertrouw op de Here! 

Voorwaar, mijn naam is Beamorie en ben een bode engel Gods.  
 

Psalm 46, vers 2 en 3  God is ons een toevlucht en sterkte, ten 

zeerste bevonden een hulp in benauwdheden. Daarom zullen wij 
niet vrezen, al verplaatste zich de aarde, al wankelden de bergen in 

het hart van de zee. 
 

Filippenzen 4, vers 4 tot en met 7  Verblijdt u in de Here te allen 

tijde! Wederom zal ik zeggen: Verblijdt u! Uw vriendelijkheid zij alle 
mensen bekend. De Here is nabij. Weest in geen ding bezorgd, 

maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met 
dankzegging bekend worden bij God. En de vrede Gods, die alle 

verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden 

in Christus Jezus. 
 

Johannes 16, vers 33  Dit heb Ik tot u gesproken, opdat gij in Mij 

vrede hebt. In de wereld lijdt gij verdrukking, maar houdt goede 
moed, Ik heb de wereld overwonnen. 

 
Mattheüs 5, vers 4 en 5  Zalig die treuren, want zij zullen 

vertroost worden. Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde 

beërven. 
En Mattheüs 5, vers 11 en 12  Zalig zijt gij, wanneer men u smaadt 

en vervolgt en liegende allerlei kwaad van u spreekt om Mijnentwil. 
Verblijdt u en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen; 

want alzo hebben zij de profeten vóór u vervolgd. 

 
Jozua 1, vers 5 en 6  Niemand zal voor u standhouden al de 

dagen van uw leven; zoals Ik met Mozes geweest ben, zal Ik met u 

zijn; Ik zal u niet begeven en u niet verlaten. Wees sterk en 
moedig… tot zover. 

En vers 9  Heb Ik u niet geboden: wees sterk en moedig? Sidder 
niet en word niet verschrikt, want de Here, uw God, is met u, 

overal waar gij gaat. 
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Voorwaar, laat deze boodschap u bemoedigen en sterken! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 
 

 

Hou u wel aan de regels op de Evangelisatiedag 
van 28 augustus 2015! 
 
Boodschap Gods: Yeshua HaMasiach, Jezus Christus, gaat grote 

dingen doen en gaat voor een wind van vernieuwing zorgen in vele 

harten! Denkt u wel aan de nodige regelingen vooraf op de 
wereldwijde Evangelisatiedag op 28 augustus 2015? De Heer 

Yeshua HaMasiach, Jezus Christus, laat deze regels benoemen in 

deze boodschap! 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Ik ben profeet Benjamin Cousijnsen. Op 

20 augustus 2015 ontving ik de volgende boodschap van een bode 
engel Gods, die ik graag met u wil delen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Rimbo en ben 

een bode engel Gods. Kadosh, kadosh, kadosh, heilig, heilig, heilig 
is Yeshua HaMashiach, Jezus Christus! 

 

Voorwaar, voorwaar, ik zeg u: Op 28 augustus 2015 is er een 
wereldwijde Evangelisatiedag! 

Wel moet men hiervoor een vergunning vragen, en als men een 
spandoek elders wil plaatsen, of een of ander reclamebord, licht 

dan vooraf eerst even uw gemeente in, in uw woonplaats, voordat u 

een bord of een spandoek plaatst. Verder mag iedereen, die achter 
de Evangelical Endtimemachine staat, vrijmoedig helpen, om ook 

de website EvangelicalEndtimemachine.com te promoten! 
Bijvoorbeeld, door het ophangen van kaartjes op het prikbord van 

winkels, of via mond-op-mondreclame.  

 
Voorwaar, het gaat om de zielen, die gered moeten worden. 
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Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, gaat grote dingen doen en gaat 
voor een wind van vernieuwing zorgen in vele harten! Luister ook 

naar de boodschap van 19 augustus 2015, met de titel: ‘Adviezen 

van de Here God voor de wereldwijde Evangelisatiedag op 28 
augustus 2015!’  

De bode engel Gods sprak verder, Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, 
Shalom! en verdween. 

 

 
 

En, naar welke muziek luistert u graag? 
 
Boodschap Gods: Onder andere, luister naar muziek waar Yeshua 

HaMasiach, Jezus Christus, verhoogd wordt met lofprijs en 
aanbidding! Verder hoort u in de boodschap ook namen van 

artiesten, waar de antichrist naar luistert, en de ware reden 

waarom hij hier 'graag' naar luistert. 
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! De volgende boodschap Gods is op 21 
augustus 2015 door een engel van de Heer overgeleverd aan 

Benjamin Cousijnsen, in de almachtige naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Birick en ben 

een bode engel Gods. 

 
Voorwaar, het Witte Huis heeft een Spotify afspeellijst met 

artiesten, waar de antichrist Barack Obama van geniet. 
Hij geniet niet het meeste van hun muziek, maar het meest van het 

feit dat hun zielen hem in de hel toebehoren, zoals The Rolling 

Stones, Lady Gaga, Elton John, Henny Vrienten, Elvis Presley, 
Herman Brood, The Beatles, Tina Turner, Little Richard, Madonna, 

Prince, Bob Marley, Whitney Houston, en vele, vele anderen!  
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Voorwaar, waar muziek voor bedoeld is, is alleen bij een 
kind van God te vinden. 

Luister ook naar de waarschuwende boodschap Gods, met de titel: 

‘Hemelse muziek versus muziek met gif… ‘eeuwig verloren’ gif!’ en 
luister naar de boodschap, met de titel: ‘Een blik in de helse 

toekomst!’ Voorwaar, luister naar muziek, waar Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus, verhoogd wordt met lofprijs en 

aanbidding, en waardoor u bemoedigd wordt, en bovenal gezegend 

wordt en gesterkt en gered wordt! 
 

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 
wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 

naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het 

licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever 
gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want 

een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het 

licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de 
waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat 

zij in God verricht zijn. 
En Johannes 14, vers 6  Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de 

waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij. 

 
En Romeinen 12, vers 2  En wordt niet gelijkvormig aan deze 

wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, 
opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, 

welgevallige en volkomene. 

 
Voorwaar, licht en donker gaat niet samen, niet op aarde 

zowel in de hemel! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en 
verdween. 
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Geloven is weten dat je gedragen wordt! 
 

Boodschap Gods: Voorwaar, Yeshua HaMasiach, Jezus Christus, 

zegt u: Weet, Mijn kind, toen het moeilijk was en zwaar op je weg, 
toen heb Ik jou gedragen! 

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 21 augustus 2015 bracht een bode 

engel Gods de volgende boodschap over aan eindtijdprofeet 

Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, ik ben een bode engel Gods, 

een dienaar van de Here der heren, de Koning der koningen! Ik ben 

gestuurd in naam van de God van Israël, de God van Abraham, 
Izaäk en Jakob. Voorwaar, mijn naam is Kenizi.  

 
Voorwaar, kind van de Allerhoogste, hoor eens. 

 

Spreuken 31, vers 10  Een degelijke huisvrouw, wie zal haar 
vinden? Haar waarde gaat koralen ver te boven. 

Spreuken 3, vers 15  Zij is kostbaarder dan koralen, al wat gij kunt 

begeren, kan haar niet evenaren. 
Spreuken 8, vers 11  Want wijsheid is beter dan koralen, al wat 

men zou kunnen begeren, kan haar niet evenaren. 
Spreuken 20, vers 15  Al heeft men goud en een menigte koralen, 

het kostbaarste kleinood zijn verstandige lippen. 

 
Voorwaar, al heeft de wereld in uw ogen meer te bieden, in 

de hemel is meer! 
Zijt gij niet veel waardevoller in Gods ogen?  

 

Markus 10, vers 17  En toen Hij op weg ging, liep iemand op Hem 
toe, viel op de knieën en vroeg Hem: Goede Meester, wat moet ik 

doen om het eeuwige leven te beërven? 

Vers 21, 22 en 23  En Jezus, hem aanziende, kreeg hem lief en 
zeide tot hem: Eén ding ontbreekt u, ga heen, verkoop al wat gij 
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hebt en geef het aan de armen, en gij zult een schat in de hemel 
hebben, en kom hier, volg Mij. Maar zijn gelaat betrok bij dat woord 

en hij ging bedroefd heen, want hij bezat vele goederen. En Jezus, 

rondziende, zeide tot zijn discipelen: Hoe moeilijk zullen zij, die 
geld hebben, het Koninkrijk Gods binnengaan. 

 
Ezechiël 22, vers 21  Ja, Ik zal u verzamelen en onder u het vuur 

van mijn verbolgenheid aanblazen, en gij zult daarin gesmolten 

worden. 
 

Voorwaar, laat de wereld los, want alles vergaat wat daarin 
zit! 

En wat men te bieden heeft, is de hel! 

 
Sirach 2, vers 1 tot en met 18  Mijn kind, als je de Heer wilt 

dienen, bereid je dan voor op beproevingen. Houd het rechte spoor, 
wees standvastig en word niet ongeduldig in tijden van tegenspoed. 

Houd je stevig aan hem vast en laat hem niet los, dan word je aan 

je levenseinde beloond. Aanvaard alles wat je overkomt en wees 
ook geduldig wanneer je wordt vernederd. Want goud wordt in het 

vuur getoetst, in de oven van vernedering test God de mens die hij 

aanvaardt. Wanneer je ziek bent of armoede lijdt, vertrouw dan op 
hem. Geloof in hem, dan zal hij je helpen, bewandel rechte wegen 

en vestig op hem je hoop. Jij die ontzag voor de Heer hebt, zie uit 
naar zijn ontferming en wijk niet af, dan val je niet. Jij die ontzag 

hebt voor de Heer, vertrouw op hem, dan valt je loon je niet uit 

handen. Jij die ontzag hebt voor de Heer, hoop op het goede, op 
ontferming en eeuwige vreugde, want eeuwige vreugde is het loon 

dat hij je schenkt. Kijk naar de generaties van vroeger: Was er ook 
maar iemand die op de Heer vertrouwde en werd teleurgesteld? 

Was er ook maar iemand die volhardde in ontzag voor hem en niet 

werd gehoord? Was er ook maar iemand die hem aanriep en 
onopgemerkt bleef? De Heer heeft immers medelijden en ontfermt 

zich, vergeeft zonden en redt in tijden van verdrukking. Wee de 

laffe harten en de slappe handen, de zondaar die twee paden 
bewandelt. Wee het wankelmoedig hart, want het heeft geen 

vertrouwen; daarom wordt het niet beschermd. Wee jullie die niet 
langer volharden, wat zul je doen als God je opzoekt? Wie ontzag 

heeft voor de Heer verzet zich niet tegen zijn woorden, wie hem 
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bemint volgt zijn wegen. Wie ontzag heeft voor de Heer wil hem 
welgevallig zijn. Wie hem bemint leeft volledig vanuit de wet. Wie 

ontzag heeft voor de Heer houdt zijn hart bereid en vernedert zich 

voor hem. We vallen liever in handen van de Heer dan in handen 
van mensen, want zijn ontferming is zo groot als zijn majesteit. 

 
Mattheüs 5, vers 4  Zalig die treuren, want zij zullen vertroost 

worden. 

En Mattheüs 6, vers 20  Maar verzamelt u schatten in de hemel, 
waar noch mot noch roest ze ontoonbaar maakt en waar geen 

dieven inbreken of stelen. 
En vers 22 tot en met 24  De lamp van het lichaam is het oog. 

Indien dan uw oog zuiver is, zal geheel uw lichaam verlicht zijn; 

maar indien uw oog slecht is, zal geheel uw lichaam duister zijn. 
Indien nu wat licht in u is, duisternis is, hoe groot is dan de 

duisternis! Niemand kan twee heren dienen, want hij zal òf de ene 
haten en de andere liefhebben, òf zich aan de ene hechten en de 

andere minachten; gij kunt niet God dienen èn Mammon. 

 
Voorwaar, ook al heb je pijn en verdriet, en al lijkt het dat 

niemand je ziet… 

 
1 Timotheüs 6, vers 10 tot en met 12  Want de wortel van alle 

kwaad is de geldzucht. Door daarnaar te haken zijn sommigen van 
het geloof afgedwaald en hebben zich met vele smarten doorboord. 

Gij daarentegen, o mens Gods, ontvlucht deze dingen, doch jaag 

naar gerechtigheid, godsvrucht, geloof, liefde, volharding en 
zachtzinnigheid. Strijd de goede strijd des geloofs, grijp het 

eeuwige leven, waartoe gij geroepen zijt en de goede belijdenis 
afgelegd hebt voor vele getuigen. 

 

Voorwaar, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, zegt u: 
Weet, Mijn kind, toen het moeilijk was en zwaar op je weg, toen 

heb Ik jou gedragen! Ik draag je ook nu, je pijn, verdriet en 

teleurstellingen. Alles droeg Ik mee naar het kruis op Golgotha, ook 
jouw ongeloof. Geloven is weten dat je gedragen wordt!  

 
Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld 

gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een 
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ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde.  
 

En Kolossenzen 3, vers 2 tot en met 4  Bedenkt de dingen, die 
boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want gij zijt gestorven en uw 

leven is verborgen met Christus in God. Wanneer Christus 

verschijnt, die ons leven is, zult ook gij met Hem verschijnen in 
heerlijkheid. 

 
En, wie niet wil horen, gaat verloren. 

 

Mattheüs 7, vers 3  Wat ziet gij de splinter in het oog van uw 
broeder, maar de balk in uw eigen oog bemerkt gij niet? 

 
Voorwaar, kijk niet naar anderen! 

Maar kijk naar uw relatie met Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. 

Hij heeft eeuwig leven te bieden, de hemel! 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 

 
 

Gedeeltelijke zonsverduistering is geen toeval 

maar een signaal van God! 
 

Boodschap Gods: Op Rosh Hashanah, het Joods Nieuwjaar, zullen 

vele Joden het feest vieren met veel drank en geen eerbied voor 
God. Maar, kadosh, heilig is Yeshua HaMasiach, Jezus Christus! Ook 

zullen vele ogen gericht zijn op de gedeeltelijke zonsverduistering. 
De Here openbaart via Zijn profeet Benjamin Cousijnsen: Dit is 

geen toeval, maar een signaal van God!  

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 24 augustus 2015 bracht de engel des 

Heren deze openbarende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet 
Benjamin Cousijnsen. 



 
 

 

4114 
 
 

 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, kadosh, heilig is Yeshua 

HaMashiach, El Elohím, Adonai, Jezus Christus van Nazareth! 

Voorwaar, mijn naam is Condorach en ben een bode engel Gods. 
 

Voorwaar, open uw ogen! 
Zoals voorzegd is door Gods ware eindtijdprofeet Benjamin 

Cousijnsen, staat de mens regelrecht voor de put van de afgrond. 

Wat hebben ze het toch moeilijk en druk! En al die haat en 
aanslagen en Christenvervolging! De gebeurtenissen in de wereld 

worden sommigen al te zwaar, om er nog bij stil te staan, dat alles 
wat voorzegd is in volle gang is.  

 

2 Petrus 1, vers 19 tot en met 21  En wij achten het profetische 
woord daarom des te vaster, en gij doet wèl, er acht op te geven 

als op een lamp, die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag 
aanbreekt en de morgenster opgaat in uw harten. Dit moet gij 

vooral weten, dat geen profetie der Schrift een eigenmachtige 

uitlegging toelaat; want nooit is profetie voortgekomen uit de wil 
van een mens, maar, door de heilige Geest gedreven, hebben 

mensen van Godswege gesproken. 

 
Voorwaar, op 13 september 2015 vindt het Joods Nieuwjaar, 

het feest van de Bazuinen, Rosh Hashanah, plaats. 
Ook zullen vele Joden zich dan richten op de zonsverduistering, die 

gedeeltelijk aanwezig zal zijn. Voorwaar, Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus, openbaart u dat vele Joden het feest vieren, zoals men 
een feest viert in de wereld, met veel drank en geen eerbied voor 

God! Maar, kadosh, heilig is Yeshua HaMashiach, Jezus Christus! 
 

Deuteronomium 4, vers 19 en 20  En dat gij ook uw ogen niet 

opslaat naar de hemel, en de zon, de maan en de sterren, het 
gehele heer des hemels, aanziet en u laat verleiden u voor die neer 

te buigen en hen te dienen, die de Here, uw God, heeft toebedeeld 

aan alle volken onder de ganse hemel – terwijl de Here u genomen 
en uit de ijzeroven, uit Egypte, geleid heeft om voor Hem te zijn tot 

een eigen volk, zoals dit heden het geval is. 
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En Lukas 17, vers 26 tot en met 36  En gelijk het geschiedde in 
de dagen van Noach, zó zal het ook zijn in de dagen van de Zoon 

des mensen: zij aten, zij dronken, zij huwden, en zij werden ten 

huwelijk genomen tot op de dag, waarop Noach in de ark ging en 
de zondvloed kwam en allen verdelgde. Op dezelfde wijze als het 

geschiedde in de dagen van Lot: zij aten, zij dronken, zij kochten, 
zij verkochten, zij plantten, zij bouwden. Maar op de dag, waarop 

Lot uit Sodom ging, regende vuur en zwavel van de hemel en 

verdelgde hen allen. Op dezelfde wijze zal het gaan op de dag, 
waarop de Zoon des mensen geopenbaard wordt. Wie op die dag op 

het dak zal zijn, terwijl zijn huisraad in huis is, ga niet naar 
beneden om het te halen, en wie in het veld is evenzo, hij kere niet 

terug. Denkt aan de vrouw van Lot! Ieder, die zijn leven zal 

trachten te behouden, die zal het verliezen, maar ieder, die het 
verliezen zal, die zal het vernieuwen. Ik zeg u, in die nacht zullen er 

twee in één bed zijn, de een zal aangenomen, de ander 
achtergelaten worden. Twee vrouwen zullen samen bezig zijn met 

malen, de ene zal aangenomen, de andere achtergelaten worden. 

Twee zullen op het land zijn, de een zal aangenomen, de ander 
achtergelaten worden. 

 

Voorwaar, denk niet, omdat ze Gods volk zijn, of omdat u die 
luistert dan wel automatisch behouden wordt! 

God kijkt naar uw hart en wandel, en uw tijd voor Hem. Voorwaar, 
de gedeeltelijke zonsverduistering is geen toeval, maar een signaal 

van God! 

 
Daniël 9, vers 9 en 10  Bij de Here, onze God, is barmhartigheid 

en vergeving, hoewel wij tegen Hem wederspannig zijn geweest, 
niet geluisterd hebben naar de stem van de Here, onze God, en niet 

gewandeld hebben naar de wetten die Hij ons gegeven heeft door 

de dienst van zijn knechten, de profeten. 
 

Voorwaar, op 28 september 2015 zal vervolgens, tijdens het 

Loofhuttenfeest, de voorlopig laatste bloedrode maan 
verschijnen. 

Dit is tevens ook het einde van weer een Shemitah jaar, 
sabbatsjaar. Dit is de Grote Verzoendag. Daarom zondigen velen 

vooraf, om daarna deel te nemen aan het einde van de Shemitah, 
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de Grote Verzoendag na Rosh Hashanah. Bewust zondigen, echter, 
wordt de zondaar aangerekend! Zo spreekt Yeshua HaMashiach, 

Jezus Christus, via Zijn profeet Benjamin Cousijnsen. Voorwaar, 

verzoen u met Yeshua HaMashiach, Jezus Christus van Nazareth. 
Vraag om vergeving!  

 
Leviticus 25, vers 12  Want het zal u een jubeljaar zijn, heilig zal 

het u zijn; van de akker zult gij eten wat hij opbrengt.  

 
En Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld 

gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een 
ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde.  

 
Voorwaar, en de Verenigde Naties – Obama – heeft grote 

plannen met de paus! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode Gods, en 
verdween. 

 

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
 

 

 
 

 

Bewandel rechte wegen! 
 

Boodschap Gods: Onder andere, ontzag voor de Heer brengt roem 

en eer! 
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 24 augustus 2015 bracht een bode 
engel Gods de volgende boodschap over aan profeet Benjamin 

Cousijnsen. 
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Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Jublesa en ben 

een bode engel Gods. 
 

Sirach 1, vers 11, 12 en 13  Ontzag voor de Heer brengt eer en 
roem, vreugde en een feestelijke krans. Ontzag voor de Heer 

verkwikt het hart, geeft vreugde, blijdschap en een lang leven. 

Ontzag voor de Heer is een gave van de Heer, het baant de weg 
naar de liefde. Wie ontzag heeft voor de Heer eindigt goed, op de 

dag van zijn dood wordt hij gezegend. 
Sirach 2, vers 12 tot en met 18  Wee de laffe harten en de slappe 

handen, de zondaar die twee paden bewandelt. Wee het 

wankelmoedig hart, want het heeft geen vertrouwen; daarom wordt 
het niet beschermd. Wee jullie die niet langer volharden, wat zul je 

doen als God je opzoekt? Wie ontzag heeft voor de Heer verzet zich 
niet tegen zijn woorden, wie hem bemint volgt zijn wegen. Wie 

ontzag heeft voor de Heer wil hem welgevallig zijn. Wie hem bemint 

leeft volledig vanuit de wet. Wie ontzag heeft voor de Heer houdt 
zijn hart bereid en vernedert zich voor hem. ‘We vallen liever in 

handen van de Heer dan in handen van mensen, want zijn 

ontferming is zo groot als zijn majesteit.’ 
 

Voorwaar, kadosh, heilig is Yeshua HaMashiach, Jezus 
Christus! 

 

Sirach 2, vers 6  Geloof in hem, dan zal hij je helpen, bewandel 
rechte wegen en vestig op hem je hoop. 

 
Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld 

gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een 

ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde.  
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en 
verdween. 
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Paus Franciscus gaat antichrist Obama helpen! 
 

Openbarende boodschap Gods: U hoort waarom de twee 
schaakstukken, de antichrist Obama en de valse profeet paus 

Franciscus, weer tegenover elkaar komen te staan! 
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! De volgende onthulling Gods is op 25 
augustus 2015 woord voor woord overgeleverd door de bode engel 

van God aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin 

Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Berisma, een 
bode engel Gods.  

 
Voorwaar, de twee schaakstukken komen weer tegenover 

elkaar te staan. 

De paus zal de antichrist helpen om de armoede en 
klimaatproblemen te elimineren, en de wereldwijde 

gezondheidszorg en financiële stabiliteit te garanderen. Voorwaar, 
telefonisch hebben ze het ook gehad over de grote aantallen boot-

emigranten, en dat men de zieke emigranten, of emigranten met 

een beperking, die geen toekomst hebben, de kans moet geven om 
hun leven te kunnen beëindigen.  

 

Voorwaar, op 25 september spreekt de valse profeet, Paus 
Franciscus, de Verenigde Naties toe.  

En op 23 september zal hij zijn plannen bespreken in het Witte Huis 
van de Verenigde Naties! Voorwaar, luister ook naar de boodschap, 

met de titel: ‘Paus Franciscus was al door de Illuminati gekozen’. 

 
Men is nu aan het overwegen om sommige FEMA kampen te 

gebruiken voor de overvloedige immigranten! 
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Voorwaar,  
 

1 Johannes 5, vers 19 en vers 20  Wij weten, dat wij uit God zijn 

en de gehele wereld in het boze ligt. Doch wij weten, dat de Zoon 
van God gekomen is en ons inzicht gegeven heeft om de 

Waarachtige te kennen; en wij zijn in de Waarachtige, in zijn Zoon 
Jezus Christus. Dit is de waarachtige God en het eeuwige leven.  

 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 
verdween. 

 
En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 

 

 

Red uw leven! 
 
Boodschap Gods: De bode engel Gods gaf alle woorden, in opdracht 

van de almachtige God, JHWH, de God van Abraham, Izaäk en 

Jakob, in naam van Jezus Christus van Nazareth, Yeshua HaMasiach 
(in het Hebreeuws is de naam: Yeshua HaMasiach, zoals velen 

reeds weten), door aan profeet Benjamin Cousijnsen. Onder 
andere: Voorwaar, keer de wereld, die vleselijk is, en al wat niet uit 

God is, de rug toe. Al lijkt het dat de wereld u meer te bieden heeft, 

God heeft veel meer te bieden: eeuwig leven! 
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, hartelijk welkom! Op 25 augustus 2015 bracht de bode engel 
Gods de volgende boodschap over aan profeet Benjamin 

Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Efron en ben 
een bode engel Gods. 
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Mattheüs 16, vers 24  Toen zeide Jezus tot zijn discipelen: Indien 
iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelf en neme zijn 

kruis op en volge Mij. 

 
En 1 Samuël 16, vers 7  Doch de Here zeide tot Samuël: Let niet 

op zijn voorkomen noch op zijn rijzige gestalte, want Ik heb hem 
verworpen. Het komt immers niet aan op wat de mens ziet; de 

mens toch ziet aan wat voor ogen is, maar de Here ziet het hart 

aan.  
 

En Mattheüs 16, vers 25 en 26  Want ieder, die zijn leven zal 
willen behouden, die zal het verliezen; maar ieder, die zijn leven 

verloren heeft om Mijnentwil, die zal het vinden. Want wat zou het 

een mens baten, als hij de gehele wereld won, maar schade leed 
aan zijn ziel? Of wat zal een mens geven in ruil voor zijn leven? 

 
Voorwaar, niet ieder kiest voor Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus! 

Daarvoor moet men afstand nemen van de zonde, en berouw ervan 
hebben, en niet naar de werken begeren van wat God verboden 

heeft! 

 
Galaten 5, vers 7 en 8  Gij liept goed. Wie is u in de weg 

gekomen, dat gij aan de waarheid niet meer gehoorzaamt? Die 
overreding kwam niet van Hem, die u roept. 

 

En 1 Johannes 2, vers 19  Zij zijn van ons uitgegaan, maar zij 
waren uit ons niet; want indien zij uit ons geweest waren, zouden 

zij bij ons gebleven zijn: maar aan hen moest openbaar worden, 
dat niet allen uit ons zijn. 

En 1 Johannes 3, vers 4  Ieder, die de zonde doet, doet ook de 

wetteloosheid, en de zonde is wetteloosheid. 
 

En Galaten 5, vers 16 en 17  Dit bedoel ik: wandelt door de 

Geest en voldoet niet aan het begeren van het vlees. Want het 
begeren van het vlees gaat in tegen de Geest en dat van de Geest 

tegen het vlees – want deze staan tegenover elkander – zodat gij 
niet doet wat gij maar wenst. 
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Voorwaar, word geestelijk en niet vleselijk. 
Want het vleselijke moet zich onderwerpen aan het geestelijke, en 

niet andersom! 

 
Galaten 5, vers 1, en vers 24 en 25  Opdat wij waarlijk vrij 

zouden zijn, heeft Christus ons vrijgemaakt. Houdt dus stand en 
laat u niet weder een slavenjuk opleggen. Want wie Christus Jezus 

toebehoren, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten 

gekruisigd. Indien wij door de Geest leven, laten wij ook door de 
Geest het spoor houden. 

En Galaten 4, vers 16  Ben ik dus een vijand van u geworden, nu ik 
u de waarheid zeg? 

 

En Efeziërs 4, vers 2  met alle nederigheid en zachtmoedigheid, 
met lankmoedigheid, en elkander in liefde te verdragen, 

 
En Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God 

de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 

opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig 
leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, 

opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 

naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het 
licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever 

gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want 

een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het 
licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de 

waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat 
zij in God verricht zijn. 

 

Voorwaar, keer de wereld, die vleselijk is, en alles wat niet 
uit God is, de rug toe! 

Al lijkt het dat de wereld u meer te bieden heeft, God heeft veel 

meer te bieden: eeuwig leven. En de hemel is veel groter! Alleen 
daar kan men echt genieten, niet zoals op aarde, wat velen de hel 

mee inzuigt. Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, roept tot u 
vandaag: Bekeer u! 
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Johannes 10, vers 27  Mijn schapen horen naar mijn stem en Ik 
ken ze en zij volgen Mij. 

En Johannes 7, vers 38  Wie in Mij gelooft, gelijk de Schrift zegt, 

stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. 
 

Voorwaar, red uw leven! 
 

Johannes 8, vers 12  Wederom dan sprak Jezus tot hen en zeide: 

Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de 
duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben. 

 
Voorwaar, deze boodschap is in liefde opgeschreven door 

profeet Benjamin Cousijnsen, woord voor woord! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en 
verdween. 

 
 

 

Met groot erbarmen zal Ik u tot Mij nemen! 
 

Bemoedigende boodschap Gods: Onder andere, een kort ogenblik 

heb Ik u verlaten, maar met groot erbarmen zal Ik u tot Mij nemen! 
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 26 augustus 2015 bracht de bode 
engel Gods de volgende boodschap over aan eindtijdprofeet 

Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Lovesadai en 
ben een bode engel Gods. 

 

Voorwaar, luister aandachtig. 
 

Psalm 4, vers 9  In vrede kan ik mij te ruste begeven en 

aanstonds inslapen, want Gij alleen, o Here, doet mij veilig wonen. 
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Voorwaar, haar vertrouwen is op de Here. 
En telkens gaan haar gedachten naar de Here uit, keer op keer. En 

terwijl ze in slaapt valt, hoort ze in haar gedachten deze woorden: 

 
Jesaja 54, vers 7  Een kort ogenblik heb Ik u verlaten, maar met 

groot erbarmen zal Ik u tot Mij nemen. 
 

Voorwaar, wat ziet ze er toch naar uit, naar haar geliefde 

prins op het witte paard in de hemel. 
 

Johannes 14, vers 3 en 4  En wanneer Ik heengegaan ben en u 
plaats bereid heb, kom Ik weder en zal u tot Mij nemen, opdat ook 

gij zijn moogt, waar Ik ben. En waar Ik heenga, daarheen weet gij 

de weg. 
 

Voorwaar, ze wil zo graag naar Hem! 
 

2 Timotheüs 2, vers 3  Lijd met de anderen als een goed soldaat 

van Christus Jezus. 
En 1 Timotheüs 4, vers 13  In afwachting van mijn komst moet gij 

u toeleggen op het voorlezen, het vermanen en het leren. 

En vers 16  Zie toe op uzelf en op de leer, volhard in deze dingen; 
want door dit te doen zult gij zowel uzelf als hen, die u horen, 

behouden. 
 

Voorwaar, deze opdracht vertrouwt de Here u toe! 

Zwijg niet, maar getuig. 
 

Psalm 34, vers 19  De Here is nabij de gebrokenen van hart en 
Hij verlost de verslagenen van geest. 

 

En 1 Petrus 2, vers 15  Want zó is het de wil van God, dat gij 
door goed te doen de mond snoert aan de onwetendheid van de 

onverstandige mensen. 

En vers 21  Want hiertoe zijt gij geroepen, daar ook Christus voor u 
geleden heeft en u een voorbeeld heeft nagelaten, opdat gij in zijn 

voetstappen zoudt treden. 
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En 1 Petrus 5, vers 6 en 7  Vernedert u dan onder de machtige 
hand Gods, opdat Hij u verhoge te zijner tijd. Werpt al uw 

bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u. 

 
Voorwaar! 

Benjamin Cousijnsen is Gods profeet en weet dat de boodschap, die 
de Here Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, via Zijn bode engel 

aan hem overlevert, u zal raken en bemoedigen. 

 
Sirach 2, vers 2 en 3  Houd het rechte spoor, wees standvastig en 

word niet ongeduldig in tijden van tegenspoed. Houd je stevig aan 
hem vast en laat hem niet los, dan word je aan je levenseinde 

beloond. 

Sirach 8, vers 17 en 18  Overleg niet met een dwaas, hij kan niets 
voor zich houden. Doe in het bijzijn van een vreemde niets dat 

geheim moet blijven, je weet niet wat ervan komt.   
En Sirach 30, vers 21 tot en met 23  Geef je niet over aan verdriet 

en kwel jezelf niet met gepieker. Blijdschap doet een mens leven, 

en een vrolijk mens leeft lang. Ontspan je, spreek jezelf moed in en 
houd verdriet op een afstand, want verdriet heeft velen te gronde 

gericht en dient geen enkel doel.   

 
En Psalm 23, vers 1  De Here is mijn herder, mij ontbreekt niets. 

En vers 4  Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees 
geen kwaad, want Gij zijt bij mij; uw stok en uw staf, die 

vertroosten mij. 

En vers 6  Ja, heil en goedertierenheid zullen mij volgen al de 
dagen van mijn leven; ik zal in het huis des Heren verblijven tot in 

lengte van dagen. 
 

Voorwaar, breng dank aan Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus, uw Trooster en Bemoediger! 
 

Psalm 77, vers 12  Ik zal de daden des Heren gedenken, ja, ik wil 

gedenken uw wonderen van ouds.  
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 
verdween. 

 



 
 

 

4125 
 
 

 

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 

 

Verstop u niet in een klooster! 
 

Boodschap Gods: Voorwaar, straal Yeshua HaMasiach, Jezus 
Christus, uit en verstop u niet in een klooster! U bent uitverkoren 

om een voorbeeld te zijn en kadosh, heilig, en om een getuige te 
zijn. 

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 27 augustus 2015 bracht de bode 

engel van God, woord voor woord, de volgende boodschap Gods 

over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen, die ik nu aan u mag 
gaan voorlezen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Tusaël en ben 

een bode engel Gods.  
 

Voorwaar! 

Kadosh, kadosh, kadosh, heilig, heilig, heilig is uw Rabboeni, uw 
Meester, Adonai, JHWH, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. 

 
1 Petrus 1, vers 14 tot en met 16  Voegt u, als gehoorzame 

kinderen, niet naar de begeerten uit de tijd uwer onwetendheid, 

maar gelijk Hij, die u geroepen heeft, “kadosh”, heilig is, wordt zo 
ook gijzelf “kadosh”, heilig in al uw wandel; er staat immers 

geschreven: Weest heilig, want Ik ben “kadosh”, heilig. 
1 Petrus 2, vers 9 en 10  Gij echter zijt een uitverkoren geslacht, 

“in Christus”, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een 

volk Gode ten eigendom, om de grote daden te verkondigen van 
Hem, die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar 

licht: u, eens niet zijn volk, nu echter Gods volk, eens zonder 

ontferming, nu in zijn ontferming aangenomen. 
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Voorwaar, kadosh, heilig is Yeshua HaMashiach, Jezus 
Christus! 

En als Zijn heilige natie moet Zijn heilig volk ook de wereld vullen 

met Gods heerlijkheid. De heiliging moet gezien worden en 
gebracht worden op het niveau van Gods heiligheid! 

 
1 Petrus 1, vers 15  Maar gelijk Hij, die u geroepen heeft, 

“kadosh”, heilig is, wordt zo ook gijzelf “kadosh”, heilig in al uw 

wandel. 
 

Leviticus 20, vers 7  “Kadosh”, heiligt u dan, en weest 
“kadosh”, heilig, want Ik ben de Here, uw God. 

 

Kadosh, kadosh, kadosh, heilig, heilig, heilig. 
Wees kadosh, heilig, en niet schijnheilig! 

 
Sirach 2, vers 6  Geloof in hem, dan zal hij je helpen, bewandel 

rechte wegen en vestig op hem je hoop. 

 
Voorwaar, straal Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, uit en 

verstop u niet in een klooster! 

U bent uitverkoren om een voorbeeld te zijn en kadosh, heilig, en 
om een getuige te zijn. Verkondig in vrijmoedigheid het evangelie 

van Gods genade en liefde! 
 

Prediker 9, vers 8  Laten uw klederen te allen tijde wit zijn en olie 

ontbreke niet op uw hoofd. 
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en 
verdween. 

 

 
 

Uitnodiging! 
 
Hartelijk welkom! De evangelisatie huiskring mensen nodigen ook u 

uit, om deel te komen nemen bij hun huiskring! 
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Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Ik ben profeet Benjamin Cousijnsen. Op 

27 augustus 2015 ontving ik de volgende boodschap van een bode 
engel Gods, die ik graag met u wil delen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus.  

 
Voorwaar,  

 
Prediker 9, vers 13 en 14  Ook dit zag ik als wijsheid onder de 

zon en het maakte grote indruk op mij: er was een kleine stad met 

weinig inwoners… stop, tot zover! 
 

Voorwaar, mijn naam is Rafaël, en ik ben een bode engel Gods. 
 

Op 28 augustus 2015 start de wereldwijde Evangelisatiedag. 

Voorwaar, prijs Yeshua HaMashiach, Jezus Christus! De Heer heeft 
vanuit den hoge Zijn zegen gezonden. Aanschouw in Texas, Bergen 

op Zoom, Ede, Suriname, en vele andere plaatsen, de Evangelisatie 

huiskring mensen, die ook u uitnodigen om deel te nemen bij hun 
huiskring. Meer informatie kunt u vinden in de 

EvangelicalEndtimemachine.com 
 

In verband met de Evangelisatiedag worden er die dag geen 

boodschappen geplaatst, of ingesproken. 
De huiskringgroepen vindt u onder Categories in the website. 

Voorwaar, in de Evangelical Endtimemachine Live kunt u kijken en 
luisteren, ook naar andere bijzondere video’s.  

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 
 

 

Geen andere naam dan Yeshua HaMasiach, 
Jezus Christus van Nazareth, op de troon! 
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Boodschap Gods: Laat er geen andere Meester op de troon zijn, 
maar zeg, “Ik aanvaard alleen Yeshua HaMasiach, Jezus Christus, 

op de troon, en dank Hem voor Zijn reinigende Bloed!” 

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 28 augustus 2015 bracht een bode 

engel van God deze  boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin 
Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, kadosh, kadosh, kadosh, 

heilig, heilig, heilig is uw Rabboeni, uw Meester! 
 

Is Hij uw Meester? 
Zo ja, dan betekent dit, als u Ja zegt, dat u geen andere Rabboeni, 

een andere Meester, op de troon laat zitten, dan alleen Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Zeg, “Amen!” 
2 Korinthiërs 6, vers 16  Welke gemeenschappelijke grondslag 

heeft de tempel Gods met afgoden? Wij toch zijn de tempel van de 

levende God, gelijk God gesproken heeft: Ik zal onder hen wonen 
en wandelen, en Ik zal hun God zijn en zij zullen mijn volk zijn. 

En 1 Korinthiërs 6, vers 19  Of weet gij niet, dat uw lichaam een 
tempel is van de Heilige Geest, die in u woont, die gij van God 

ontvangen hebt, en dat gij niet van uzelf zijt? 

 
Zeg, “Halleluja!” 

Voorwaar, zeg: “Ik onderwerp mij aan Yeshua HaMashiach, Jezus 
Christus. Mijn lichaam duldt geen zonde, maar hecht zich aan Hem, 

die kadosh is, heilig, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, El Elohím, 

Adonai. Doorstroom mij met Uw kostbaar, almachtige kadosh, 
heilige Bloed! Ik laat geen andere meester op de troon zijn, maar 

zeg: Ik aanvaard alleen Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, op de 

troon, en dank Hem voor Zijn reinigende Bloed”. 
 

Jesaja 1, vers 18 en 19  Komt toch en laat ons tezamen richten, 
zegt de Here; al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen wit 

worden als sneeuw; al waren zij rood als karmozijn, zij zullen 



 
 

 

4129 
 
 

 

worden als witte wol. Als gij gewillig zijt en luistert, zult gij het 
goede des lands eten. 

 

En 1 Thessalonicenzen 5, vers 19  Dooft de Geest niet uit. 
 

Gij hebt de Heilige Geest ontvangen en door Zijn genade zijt 
gij behouden! 

 

1 Timotheüs 4, vers 1 tot en met 4  Maar de Geest zegt 
nadrukkelijk, dat in latere tijden sommigen zullen afvallen van het 

geloof, doordat zij dwaalgeesten en leringen van boze geesten 
volgen, door de huichelarij van leugensprekers, die in hun eigen 

geweten gebrandmerkt zijn, het huwelijk verbieden en het genot 

van spijzen, welke God toch geschapen heeft om met dankzegging 
te worden gebruikt door de gelovigen, die tot erkentenis der 

waarheid gekomen zijn. Want alles wat God geschapen heeft, is 
goed en niets daarvan is verwerpelijk, als het met dankzegging 

aanvaard wordt. 

 
En Efeziërs 4, vers 30  En bedroeft de heilige Geest Gods niet, 

door wie gij verzegeld zijt tegen de dag der verlossing. 

 
En Markus 3, vers 28 tot en met 30  Voorwaar, Ik zeg u, dat alle 

zonden aan de kinderen der mensen zullen vergeven worden, ook 
de godslasteringen, welke zij gesproken mogen hebben; maar wie 

gelasterd heeft tegen de heilige Geest, heeft geen vergeving in 

eeuwigheid, maar staat schuldig aan eeuwige zonde. Immers, zij 
zeiden: Hij heeft een onreine geest. 

 
En Lukas 12, vers 8 tot en met 10  Ik zeg u: Een ieder, die Mij 

belijden zal voor de mensen, hem zal ook de Zoon des mensen 

belijden voor de engelen Gods; maar wie Mij verloochenen zal voor 
de mensen, die zal verloochend worden voor de engelen Gods. En 

een ieder, die een woord zal spreken tegen de Zoon des mensen, 

het zal hem vergeven worden; maar wie tegen de heilige Geest zal 
lasteren, het zal hem niet vergeven worden.  

 
En Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld 

gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een 
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ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde.  
 

Voorwaar, geen andere naam dan Yeshua HaMashiach, Jezus 
Christus van Nazareth, op de troon! 

Mijn naam is Blesiach en ben een bode engel Gods. 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
 

 
 

Waar kan ik nog naar luisteren? 
 
Boodschap Gods: Zeg niet, “Waar kan ik nog naar luisteren?” 

Muziek luisteren is geweldig en opbouwend, maar naar muziek 

luisteren van wereldse artiesten brengt altijd: geen zegeningen! 
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, welkom! De volgende boodschap Gods is op 28 augustus 
2015, door de bode engel Gods, in opdracht van de almachtige 

God, JHWH, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, overgebracht 

aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus.  

 

Voorwaar, waar zitten uw wortels? 
Zeg niet, “Waar kan ik nog naar luisteren?”  

Voorwaar, mijn naam is Lovesadai en ben een bode engel Gods. 
 

Onder ons,  

Wist gij dan niet dat er een soort Internet Radio zonne-PC 
computer verkrijgbaar is, met zeker wel 20.000 wereldwijde digitale 

radiozenders? 

Voorwaar, let us return to 21 augustus 2015. De titel van de 
boodschap heette: ‘En, naar welke muziek luistert u graag?’ 
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Voorwaar, de meester van de muziek was echter satan, die velen 
bereikt op aarde met muziek, zowel het dansen. Velen laten reeds 

duidelijk zijn dansstijl zien op aarde, die ze zullen mogen 

voortzetten in de hel, in de pijniging! Er is een muziekstijl, waar 
satan niet tegen kan, en dat is lofprijs en aanbidding en 

dankzegging. Voorwaar, 
 

Psalm 26, vers 7  Terwijl ik luide een loflied doe horen, en al uw 

wonderen vertel. 
En Psalm 69, vers 13  Wie in de poort zitten, praten over mij, – en 

een spotlied van drinkers. 
 

Een dwaas begrijpt dit niet. 

 
En Psalm 42, vers 9  Des daags zal de Here zijn goedertierenheid 

gebieden, en des nachts zal zijn lied bij mij zijn, een gebed tot de 
God mijns levens. 

En Psalm 56, vers 13  Op mij, o God, rusten geloften, U toegezegd, 

lofoffers zal ik U betalen. 
En Psalm 9, vers 3  In U wil ik mij verheugen en juichen, uw naam 

psalmzingen, o Allerhoogste. 

En Psalm 22, vers 24  Gij, die de Here vreest, looft Hem, 
verheerlijkt Hem, gij ganse nageslacht van Jakob, en hebt ontzag 

voor Hem, gij ganse nageslacht van Israël. 
En Psalm 30, vers 5  Psalmzingt de Here, gij zijn gunstgenoten, en 

looft zijn heilige naam. 

 
Voorwaar, laat alles wat adem heeft love de Here! 

Muziek luisteren is geweldig en opbouwend, maar naar muziek 
luisteren van wereldse artiesten brengt altijd: geen zegeningen! 

 

Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld 
gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een 

ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde.  
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Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en 
verdween. 

 

SHALOM 

 
 
 

 
 
 
SEPTEMBER 2015 
 
De enige opwekking bent u! 
 

Boodschap Gods: Voorwaar, geef de Heilige Geest de ruimte... 

Powerrr! Zorg voor de opwekking, en kom in actie! 
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op dinsdag 1 september 2015 bracht de 
bode engel van God, in opdracht van de almachtige God, JHWH, de 

God van Abraham, Izaäk en Jakob, woord voor woord de volgende 

boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Power, een 

warrior Gods!  

 
Voorwaar, velen zeggen: “Toen was er een grote opwekking, 

heel vroeger!”  

En nu zeggen ze ook nog dat er een opwekking komt. Voorwaar, 
toen, maar ook nu nog, wilde iedereen al een echte opwekking 
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meemaken, zoals sommigen een opwekking meemaakten. En 
jarenlang zegt men: “Er komt een opwekking!”, jarenlang.  

 

Voorwaar, velen zijn al jaren zegenjagers!  
Voorwaar, wat is uw zegen? 

Onderzoekt u eens, word wakker! U moet de opwekking niet elders 
zoeken. 

 

Mattheüs 6, vers 33  Maar zoekt eerst Zijn Koninkrijk en Zijn 
gerechtigheid en dit alles zal u bovendien geschonken worden.  

En vers 22  De lamp van het lichaam is het oog. Indien dan uw oog 
zuiver is, zal geheel uw lichaam verlicht zijn. 

En vers 21  Want, waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. 

 
De enige opwekking bent u! 

Wie, ik? 
Ja, u, en nu in u en in uw leven! Wees niet zoals mot en roest, 

ontoonbaar voor Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, 

geef de Heilige Geest de ruimte… Powerrr! Zorg voor de opwekking, 
en kom in actie! 

 

1 Timotheüs 3, vers 5  Indien echter iemand zijn eigen huis niet 
weet te bestieren, hoe zal hij voor de gemeente Gods zorgen? 

 
Voorwaar, ik weet dat u luistert. 

 

Mattheüs 4, vers 17  Van toen aan begon Jezus te prediken en te 
zeggen: Bekeert u, want het Koninkrijk der hemelen is 

nabijgekomen. 
 

En Markus 16, vers 15  En Hij zeide tot hen: Gaat heen in de 

gehele wereld, verkondigt het evangelie aan de ganse schepping. 
 

Voorwaar, gebruikt uw talenten tot eer van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus! 
Mattheüs 5, vers 13 tot en met 16  Gij zijt het zout der aarde; 

indien nu het zout zijn kracht verliest, waarmede zal het gezouten 
worden? Het deugt nergens meer toe dan om weggeworpen en 

door de mensen vertreden te worden. Gij zijt het licht der wereld. 
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Een stad, die op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. Ook 
steekt men geen lamp aan en zet haar onder de korenmaat, maar 

op de standaard, en zij schijnt voor allen, die in het huis zijn. Laat 

zo uw licht schijnen voor de mensen, opdat zij uw goede werken 
zien en uw Vader, die in de hemelen is, verheerlijken. 

 
Voorwaar, wees een zegen! 

 

Mattheüs 5, vers 20  Want Ik zeg u: Indien uw gerechtigheid niet 
overvloedig is, meer dan die der schriftgeleerden en Farizeeën, zult 

gij het Koninkrijk der hemelen voorzeker niet binnengaan. 
 

Laat een opwekking zien in uw leven, zodat men echt een 

opwekking ziet, waar het moet beginnen. 
Amen! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en 
verdween. 

 

 
 

Het vuur Gods komt over mij!  
 
Boodschap Gods: Dit is een krachtig bevrijdingsgebed, woord voor 

woord doorgegeven aan profeet Benjamin Cousijnsen door een 

warrior, een bode engel Gods! 
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Op dinsdag 1 september 2015 bracht een 
bode engel van God, woord voor woord, in opdracht van de 

almachtige God, JHWH, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, en 
Benjamin Cousijnsen, de volgende boodschap Gods over aan 

profeet Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus.  

 
Voorwaar, spits uw oren! 
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Voorwaar, ik ben een warrior, een bode engel Gods. Weet, kadosh, 
heilig is Adonai, JHWH, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus van 

Nazareth. Hij is ook nu Dezelfde.  

 
Markus 16, vers 15 tot en met 18  En Hij zeide tot hen: Gaat 

heen in de gehele wereld, verkondigt het evangelie aan de ganse 
schepping. Wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden, 

maar wie niet gelooft, zal veroordeeld worden. Als tekenen zullen 

deze dingen de gelovigen volgen: in mijn naam zullen zij boze 
geesten uitdrijven, in nieuwe tongen zullen zij spreken, slangen 

zullen zij opnemen, en zelfs indien zij iets dodelijks drinken, zal het 
hun geen schade doen; op zieken zullen zij de handen leggen en zij 

zullen genezen worden. 

 
Zegt: “Dank u! Ik geloof dat deze tekenen geschonken zijn, 

hallelujah!” 
Voorwaar, zegt: “Elke duivelse macht en kracht, en wat gestolen is, 

en elke vervloeking en ziekte en onreinheid, verbreek ik onder het 

gezag van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, en onderwerp ik 
onder het wonderbare, almachtige Bloed van Overwinnaar Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus, en verklaar dat het verbroken is door 

het Bloed van het Lam! Het vuur Gods komt over mij. En satan, ga 
eruit, nu, in de almachtige naam van Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus! Vuur Gods, vuur, vuur! Ik verklaar dat ik nu vrij ben door 
de kracht, wonderbare kracht van de Heilige Geest, en ik dank u 

dat u, Yeshua HaMashiach, meer dan overwinnaar bent, en dat ik 

alle zegeningen terug ontvangen heb, en dat u mijn zonden 
vergeven hebt op het kruis van Golgotha!” 

 
Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld 

gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een 

ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde.  
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en 
verdween. 
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Zo spreekt de Heer: Volgt Mij, helpt Mij! 
 
BOODSCHAP GODS: DIT IS EEN UITNODIGING VAN DE HEER 

YESHUA HAMASIACH, JEZUS CHRISTUS VAN NAZARETH, OM MEE 

TE HELPEN, EN UW GAVEN, UW TALENT(EN), TE GEBRUIKEN ALS 
VRIJWILLIGER IN DEZE BEDIENING.   

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 2 september 2015 bracht een bode 

engel van God, in opdracht van de almachtige God, JHWH, de God 
van Abraham, Izaäk en Jakob, woord voor woord de volgende 

boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus.  
 

Voorwaar, gij luistert wel naar de boodschappen Gods van 

profeet Benjamin Cousijnsen, en zijt een wederom geboren 
Christen. 

Maar hebt gij er wel eens bij stilgestaan dat gij net die persoon zijt, 

die vele zielen zou kunnen redden? 
Voorwaar, mijn naam is Lovesadai, een bode engel Gods. Spreekt 

en beheerst gij de Engelse taal, en beheerst u daarbij ook nog eens 
een taal, zoals het Pools, of Duits, of Portugees, of Indonesisch, of 

Mandarijns Chinees, of welke taal dan ook? En kunt gij het 100% 

spreken? Dan zijt gij uitgenodigd om u aan te melden als vrijwilliger 
in deze bediening, om te komen helpen. Voorwaar, red zielen voor 

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, als gij kan helpen! Voorwaar, 
luister ook naar de boodschap met de titel: ‘De enige opwekking 

bent u!’ van 1 september 2015.  

 
Voorwaar, misschien spreekt gij Nederlands of Engels, en 

wilt u helpen om vele zielen te redden, door te zingen of te 

dansen voor de Heer, of met andere gaven? 
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Ook hiermee zijt gij uitgenodigd, om te helpen in de Evangelical 
Endtimemachine. Voorwaar, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, 

uw Rabboeni, Adonai, JHWH, roept u vandaag. Onderwerp u aan 

Zijn roepstem! Kadosh, kadosh, kadosh, heilig, heilig, heilig is 
Yeshua HaMashiach, Jezus Christus van Nazareth. Voorwaar, 

gebruik uw tijd niet voor onnodige dingen. Met die onnodige 
dingen, en door op uw stoel te blijven zitten en niks te doen, gaan 

er ondertussen in die tijd velen verloren… en zij vonden de dood. 

Voorwaar,  
 

Johannes 12, vers 36  Gelooft in het licht zolang gij het licht 
hebt, opdat gij kinderen des lichts moogt zijn. Tot zover. 

En Johannes 10, vers 27  Mijn schapen horen naar mijn stem en Ik, 

“Yeshua HaMashiach, Jezus Christus”, ken ze en zij volgen Mij. 
 

Zo spreekt de Heer: Volgt Mij, helpt Mij! 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en 

verdween. 

 
En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! God zegene u 

 

 
 

Kijk naar de Filipijnen, naar Mijn werkers; Ik 

verheug Me! 
 

BOODSCHAP GODS: EN IK ZAL WAAIEN EN WAAIEN EN WAAIEN IN 

DE KERK RUACH. DE GROND IS HEILIGE GROND, WANT IK BEN 
DAAR, ADONAI, JHWH, YESHUA HAMASIACH, JEZUS CHRISTUS! 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, welkom! Op 2 september 2015 bracht de engel des Heren, de 
bode engel Gods, de volgende boodschap over aan profeet 

Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, kadosh, kadosh, kadosh, 
heilig, heilig, heilig is Yeshua HaMashiach, Jezus Christus.  
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Voorwaar, er wordt gewerkt in de kerk Ruach door Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. 

 
1 Korinthiërs 6, vers 14  God heeft niet alleen de Here opgewekt, 

maar zal ook ons opwekken door zijn kracht. 
 

Johannes 1, vers 8  Hij was het licht niet, maar was om te 

getuigen van het licht. 
 

Voorwaar, verbaast u niet over wat gij ziet! 
Zo spreekt de Heer Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Op verzoek 

van Mijn ware profeet Benjamin Cousijnsen zal Ik waaien en waaien 

en waaien in de kerk Ruach. De grond is heilige grond, want Ik ben 
daar, Adonai, JHWH, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus! 

Voorwaar, duivelse machten en krachten duld Ik, de Here, niet in 
Mijn kerk Ruach. Ik reken ermee af!  

 

Johannes 14, vers 12 tot en met 14  Voorwaar, voorwaar, Ik 
zeg u, wie in Mij gelooft, de werken, die Ik doe, zal hij ook doen, en 

grotere nog dan deze, want Ik ga tot de Vader; en wat gij ook 

vraagt in mijn naam, Ik zal het doen, opdat de Vader in de Zoon 
verheerlijkt worde. Indien gij Mij iets vraagt in mijn naam, Ik zal 

het doen. 
En Johannes 17, vers 6  Ik heb uw naam geopenbaard aan de 

mensen, die Gij Mij uit de wereld gegeven hebt. Zij behoorden U 

toe en Gij hebt hen Mij gegeven en zij hebben uw woord bewaard. 
 

Voorwaar, kerk Ruach! 
Vele harten zullen weten dat Ik leef, en maak alles nieuw, want Ik 

ben kadosh, heilig.  

 
Johannes 17, vers 22 en 23  En de heerlijkheid, die Gij Mij 

gegeven hebt, heb Ik hun gegeven, opdat zij één zijn, gelijk Wij 

één zijn: Ik in hen en Gij in Mij, dat zij volmaakt zijn tot één, opdat 
de wereld erkenne, dat Gij Mij gezonden hebt, en dat Gij hen 

liefgehad hebt, gelijk Gij Mij liefgehad hebt. 
 

Voorwaar, kijk naar de Filipijnen, naar Mijn werkers! 
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Ik verheug Me! Zo spreekt de Here Yeshua HaMashiach, Jezus 
Christus. Voorwaar, er is begonnen aan de dammen en wat nodig 

is! Voorwaar, gij kunt nog steeds helpen, om de kerk Ruach tot 

steun te zijn. Blijf sponsoren, en zie wat tot stand kwam! Voorwaar, 
mijn naam is Lovesadai en ben een bode engel Gods. Kijk elke 

donderdag in de Endtimemachine Live.  
 

Voorwaar, er komt een nieuwsbrief in de website, waar u 

ook elke maand een bijzondere gebeurtenis kunt lezen. 
Voorwaar, dankzij uw steun kan het evangelie - de boodschappen - 

de wereld bereiken! 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 

verdween. 

 
En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
 

 

U gaat in het vuur bewerkt worden zoals goud! 
 

Boodschap Gods: Goud heeft de eeuwigheid; het bederft niet, en 

zilver heeft te maken met de prijs die betaald werd voor uw 
redding. Lees en hoor verder in de boodschap Gods! 

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op donderdag 3 september 2015 bracht 

een engel des Heren, een bode engel Gods, in opdracht van de 

almachtige God, JHWH, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, en 
de God van Benjamin Cousijnsen en mij, woord voor woord de 

volgende boodschap over. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Reambo en 
ben een bode engel Gods. 

 

Voorwaar, voorwaar, ik zeg u,  
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Job 23, vers 10 tot en met 14  Want Hij, “Yeshua HaMashiach, 
Jezus Christus”, weet hoe mijn wandel is; toetste Hij mij, ik kwam 

als goud te voorschijn. Mijn voet bleef vast in zijn spoor, ik hield 

zijn weg zonder af te buigen; het gebod zijner lippen deed ik niet 
wijken, in mijn binnenste verborg ik de woorden van zijn mond. 

Maar Hij blijft Zichzelf gelijk – wie kan Hem keren? Wat Hij begeert, 
voert Hij, “Yeshua HaMashiach, Jezus Christus”, uit. Want Hij 

zal volbrengen wat over mij beschikt is, en vele dergelijke dingen 

heeft Hij in de zin. 
 

Voorwaar, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, kent uw hart, 
en wil u toetsen, juist omdat u prachtige woorden en 

gebeden zegt, zoals: 

“Ik hou van u”, “Ik laat u nooit los”,  “Ik geef mij over”, en “Heer, 
gebruik mij!” doet Hij, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, het 

volgend met u. U gaat in het vuur bewerkt worden, zoals goud! 
Goud heeft de eeuwigheid; het bederft niet. En zilver heeft te 

maken met de prijs, die betaald werd voor uw redding. Namelijk 

het Bloed van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, was als zilver, 
Zijn betaalmiddel aan het kruis voor u. 

 

Hoe zwaar uw wandel ook kan zijn, hou vast in Zijn spoor! 
Want uw prachtige woorden en gebeden en beloften moeten geen 

holle woorden zijn, maar daden. Voorwaar, laat het lijden en de 
liefde aan het kruis van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus - uw 

redding - altijd behouden worden in uw hart! Laat Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus, kostbaar blijven.  
 

Lees voor: 1 Petrus 1, vers 6 en 7  Verheugt u daarin, ook al 
wordt gij thans, indien het moet zijn, voor korte tijd door allerlei 

verzoekingen bedroefd, opdat de echtheid van uw geloof, 

kostbaarder dan vergankelijk goud, dat door vuur beproefd wordt, 
tot lof en heerlijkheid en eer blijke te zijn bij de openbaring van 

Jezus Christus. 

 
En Efeziërs 2, vers 8  Want door genade zijt gij behouden, door 

het geloof, en dat niet uit uzelf: het is een gave van God. 
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En Klaagliederen 4, vers 1  Hoe is het goud verdonkerd, 
ontluisterd het goede, fijne goud! De heilige stenen zijn 

weggeworpen op de hoek van elke straat. 

 
Voorwaar, laat u niet verdonkeren. 

Laat uzelf opgepoetst worden, elke dag opnieuw, in een goede 
relatie! En schitter voor Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Amen! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 

verdween. 
 

 
En voordat ik u ook deze groet ga geven, ga ik het volgende 

laten zien: 

De duifjes, die ik heb mogen maken in opdracht van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus, voor de nieuwe werkers van de laatste 

dagen. En Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, heeft deze duifjes 
zelf in de handen gehad en heeft ze vandaag ook ingezegend. En 

het mooie is, dat de Heer een boodschap heeft laten brengen, die 

ook aansluit bij de duifjes, die gemaakt zijn van goud en zilver.  
 

Gods zegen, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 
 

 
 

Elke situatie verandert vanaf nu!  
 
Boodschap Gods: Met een krachtig gebed Gods in deze boodschap, 

die u mee kunt bidden in het geloof, zal uw situatie veranderen 

vanaf nu! 
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Ik ben profeet Benjamin Cousijnsen. Op 
donderdag 3 september 2015 ontving ik de volgende boodschap 

van een bode engel Gods, die ik graag met u wil delen. 
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Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Rafaël en ben 

een bode engel Gods. 

 
Kadosh, kadosh, kadosh, heilig, heilig, heilig is Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus! 
Voorwaar,  

 

1 Korinthiërs 10, vers 13  “Gij die nu luistert”, gij hebt geen 
bovenmenselijke verzoeking te doorstaan. En God is getrouw, die 

niet zal gedogen, dat gij boven vermogen verzocht wordt, want Hij 
zal met de verzoeking ook voor de uitkomst zorgen, zodat gij 

ertegen bestand zijt. 

 
Voorwaar, 

 
Klaagliederen 3, vers 55  Ik roep uw naam aan, o Here, uit het 

onderste van de put. 

 
“Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, ik kom tot u en vraag 

u: Wilt u mij sterken?” 

“Ik weet, dwars door het vuur maakt u mij rein en puur en aanzien 
waardig! Dank u, dat u mij nu uit de put trekt en dat u mij meer 

dan overwinnaar maakt in u, en dat uw Bloed en macht en kracht 
vanaf nu elke situatie verandert. Halleluja! De vreugde des Heren is 

mijn kracht, en de duivelse macht is verbroken in Zijn wonderbare, 

almachtige macht, en kracht van Yeshua HaMashiach, Jezus 
Christus. Amen!” 

 
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 

 
 

'Cowboys', Hoor! Is Hij niet uw wapen, en uw 

wapen niet uw afgod? 
 

Boodschap Gods: Deze boodschap zal u, cowboy of cowgirl, de 

ogen openen. De Heer Yeshua HaMasiach, Jezus Christus, zegt u: 
Buig uw knieën en doe uw afgod, uw wapen, weg! 
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Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 4 september 2015 ontving profeet 

Benjamin Cousijnsen de volgende boodschap van een bode engel 
Gods. 

 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, kadosh is Hij, heilig is 

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus van Nazareth! 
 

Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Eén op de drie Amerikanen 

heeft een wapen in huis, of een Bijbel gecombineerd met een 
vuurwapen. 

Voorwaar, mijn naam is Diosía en ben een bode engel Gods. In de 
staat Arizona schoot een vierjarig jongetje onopzettelijk zijn vader 

dood, omdat het vuurwapen open en bloot in huis lag! Voorwaar, 

het is normaal dat zelfs een kind groot wordt gebracht, om als kind, 
als Amerikaan, eerst een speelgoedwapen te dragen, en daarna een 

echt vuurwapen. Zelfs sommige kerkleiders zitten in de kerk met 

een vuurwapen! Een 35-jarige vader, en dominee, trof zijn kind 
thuis aan met een handvuurwapen van klein kaliber, en vroeg nog, 

wat voor ding dat was, waarna het kind het wapen afvuurde en de 
vader dodelijk geraakt werd. 

 

Voorwaar, men zegt vaak: “Een Amerikaan moet een echte 
comboy zijn”. 

Deze ongelukken komen zo vaak voor, met vuurwapens, dat vele 
Amerikaanse nieuwsbladen deze blunders maar niet meer 

vermelden en in het nieuws brengen, want dit schaadt het 

Amerikaanse volk! Voorwaar, 
 

Job 34, vers 20 tot en met 23  In een oogwenk sterven zij, ja, 

midden in de nacht, het volk wordt opgeschrikt en vergaat, en de 
Machtige doet het verdwijnen, niet door mensenhand. Want zijn 

ogen gaan over des mensen wegen, en Hij ziet al zijn schreden; 
geen donkerheid is er, noch diepe duisternis, waarin de bedrijvers 
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van ongerechtigheid zich kunnen verbergen. Want voor de mens 
stelt Hij geen vaste tijd om voor God in het gericht te verschijnen. 

 

Voorwaar, waar is uw geloof en vertrouwen? 
Bekeer u! Gij zegt: “God bless America!” Vertrouw dan ook op 

Hem! Is Hij niet uw wapen, en uw wapen niet uw afgod? Daarom! 
Buig uw knieën en doe uw afgod, uw wapen, weg! 

 

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 
wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 

naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het 
licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever 

gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want 

een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het 
licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de 

waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat 

zij in God verricht zijn. 
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en 
verdween. 

 

 
 

Draag uw juk over, laat los, en vertrouw op Mij! 
 
Boodschap Gods: De Here Jezus Christus zegt vandaag tot u, 

Voorwaar, komt tot Mij! Wanneer gij, Mijn geliefde, het aan Mij, Uw 
liefhebbende Vader, uw juk, uw last, overdraagt en op Mij 

vertrouwt, dan zal Ik u rust geven. 

 
 

Volledige weergave: 
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Hallo, van harte welkom! Op 4 september 2015 bracht de Here 
Jezus Christus zelf, woord voor woord, Zijn boodschap over aan 

profeet Benjamin Cousijnsen, terwijl Benjamin Cousijnsen elk 

woord secuur opschreef. 
 

Shalom! Ik ben wie Ik ben.  
Ik ben het, Mijn geliefde, uw Rabboeni, JHWH, Yeshua HaMashiach, 

Jezus Christus.  

 
Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: 

Bitter weent gij, en uw tranen vloeien langs de wangen. Uw 
binnenste is vol onrust, Mijn geliefde, en uw hart keert zich om in 

uw borst! Voorwaar, Mijn geliefde, stort uw hart uit als water voor 

Mijn aangezicht. Voorwaar, zei Ik niet het volgende? 
 

Klaagliederen 3, vers 25 en 26  Goed is de Here voor wie Hem 
verwachten, voor de ziel die Hem zoekt; goed is het, in stilheid te 

wachten op het heil des Heren. 

Klaagliederen 2, vers 17  De Here heeft volvoerd wat Hij Zich had 
voorgenomen, Hij heeft in vervulling doen gaan, wat Hij gesproken 

heeft, wat Hij sinds de dagen van weleer heeft bevolen. Tot zover. 

En Klaagliederen 3, vers 37  Wie is het, die spreekt en het is er? Tot 
zover. 

En vers 55  Ik roep uw naam aan, o Here, uit het onderste van de 
put. 

 

Voorwaar, Mijn geliefde, Ik was u nabij en verloste u! 
Aanschouw wat gij bij Mij bracht onder tranen. Maar hoe kan Ik u 

helpen en verlossen en sterken? 
Ongelovige, laat los, laat het achter! Neem het niet weer mee. 

 

Mattheüs 11, vers 28 tot en met 30  Komt tot Mij, “uw 
Rabboeni, JHWH, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus”, allen, 

die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven; neemt mijn juk 

op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van 
hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen; want mijn juk is zacht 

en mijn last is licht. 
 

Voorwaar, komt tot Mij! 
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Wanneer gij, Mijn geliefde, het aan Mij, Uw liefhebbende Vader, uw 
juk, uw last, overdraagt en op Mij vertrouwt, dan zal Ik u rust 

geven. Mijn weg en Mijn juk is licht en volmaakt. Ik zal u als een 

schild zijn, die u omgordt met nieuwe kracht, en uw weg effen 
maakt! Voorwaar, Ik ben wie Ik ben, en spreek zoals Ik spreek. De 

vrede zij met u. 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de Here Jezus Christus, en 

verdween. 

 
 

 

God is waarachtig! 
 

Boodschap Gods: Maar… wie Zijn getuigenis ‘niet’ aanvaardt, 
bezegelt dat God ‘niet’ waarachtig is. Of u wel of niet Yeshua 

HaMasiach, Jezus Christus, aangenomen hebt, u wordt 

overgedragen straks! 
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Op 7 september 2015 bracht de bode 
engel van God de volgende boodschap over aan profeet Benjamin 

Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus.  
 

Voorwaar,  

 
Johannes 3, vers 33  Wie zijn getuigenis aanvaardt, heeft 

bezegeld, dat God waarachtig is. 
 

Maar, sprak de bode engel Gods, wie Zijn getuigenis niet 

aanvaardt, heeft bezegeld dat God niet waarachtig is! 
Voorwaar, God is waarachtig! 

 

Johannes 3, vers 35  De Vader heeft de Zoon lief en heeft Hem 
alles in handen gegeven. 
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Ook heeft God de Vader u in de handen gegeven, 

overgedragen aan Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, Zijn 

Zoon. 
Of u nu Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, aangenomen hebt, of 

niet, u wordt overgedragen! Ook komt u voor een grote keuze te 
staan. Het is: of nu kiezen, of er wordt straks voor u gekozen! 

 

Johannes 3, vers 36  Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven; 
doch wie aan de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, 

maar de toorn Gods blijft op hem. 
 

Voorwaar! 

Het echte leven dat uw verstand te boven gaat, het eeuwige leven 
zonder een tekort, vindt men niet op aarde. Alles is volmaakt in de 

hemel!  
 

Galaten 3, vers 27 tot en met 29  Want gij allen, die in Christus 

gedoopt zijt, hebt u met Christus bekleed. Hierbij is geen sprake 
van Jood of Griek, van slaaf of vrije, van mannelijk en vrouwelijk: 

gij allen zijt immers één in Christus Jezus. Indien gij nu van 

Christus zijt, dan zijt gij zaad van Abraham, en naar de belofte 
erfgenamen. 

 
Voorwaar, bekering, en Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, 

belijden als Heer van uw leven, en u laten dopen, gaat 

vooraf! 
Dan pas zijt gij naar de belofte erfgenamen. Daar hoort bij dat u uw 

relatie met Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, moet onderhouden. 
 

Galaten 3, vers 14  Zo is de zegen van Abraham tot de heidenen 

gekomen in Jezus Christus, opdat wij de belofte des Geestes 
ontvangen zouden door het geloof. 

 

Voorwaar, kadosh, heilig is Yeshua HaMashiach, Jezus 
Christus. 
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Efeziërs 1, vers 7  En in Hem hebben wij de verlossing door zijn 
bloed, de vergeving van de overtredingen, naar de rijkdom zijner 

genade. 

En vers 11 en 12  In Hem, in wie wij ook het erfdeel ontvangen 
hebben, waartoe wij tevoren bestemd waren krachtens het 

voornemen van Hem, die in alles werkt naar de raad van zijn wil, 
opdat wij zouden zijn tot lof zijner heerlijkheid, wij, die reeds 

tevoren onze hoop op Christus hadden gebouwd. 

 
Voorwaar, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, wil het beste 

geven, en heeft ook het beste gegeven: zichzelf! 
 

Efeziërs 2, vers 1 tot en met 7  Ook u, hoewel gij dood waart 

door uw overtredingen en zonden, waarin gij vroeger gewandeld 
hebt overeenkomstig de loop dezer wereld, overeenkomstig de 

overste van de macht der lucht, van de geest, die thans werkzaam 
is in de kinderen der ongehoorzaamheid, – trouwens, ook wij allen 

hebben vroeger daarin verkeerd, in de begeerten van ons vlees, 

handelende naar de wil van het vlees en van de gedachten, en wij 
waren van nature, evenzeer als de overigen, kinderen des toorns –, 

God echter, die rijk is aan erbarming, heeft, om zijn grote liefde, 

waarmede Hij ons heeft liefgehad, ons, hoewel wij dood waren door 
de overtredingen mede levend gemaakt met Christus, – door 

genade zijt gij behouden –, en heeft ons mede opgewekt en ons 
mede een plaats gegeven in de hemelse gewesten, in Christus 

Jezus, om in de komende eeuwen de overweldigende rijkdom zijner 

genade te tonen naar zijn goedertierenheid over ons in Christus 
Jezus. 

 
Voorwaar, geloof nu maar, zoals er een heelal is en aarde, zo 

is er ook een hel en een hemel. 

Hij, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, leeft! Mijn naam is 
Romina, een bode engel Gods. 

 

Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld 
gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een 

ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
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Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde.  

 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en 
verdween. 

 
En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen 

 

 
 

Het geweld gaat toenemen met de komst van de 

vluchtelingen! 
 

Profetische, openbarende boodschap Gods: Onder andere, alles is in 

volle gang! U hoort wat er gaat gebeuren en verschillende landen 
worden genoemd. U bent gewaarschuwd! Profeet Benjamin 

Cousijnsen geeft in opdracht van de almachtige God, JHWH, de God 
van Abraham, Izaäk en Jakob, alles door, goed nieuws of slecht 

nieuws. Hetgeen hij doorgeeft - elke openbaring, van God zelf 

afkomstig - komt tot vervulling! 
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, welkom! Dit is een openbarende, profetische boodschap 
Gods, overgeleverd door een engel des Heren aan profeet Benjamin 

Cousijnsen op 7 september 2015. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Mijn naam is Kenzie en ben een bode 
engel Gods. 

 

Voorwaar, in Duitsland zijn nu massaal de vluchtelingen 
binnengekomen uit Syrië, Afghanistan en Iran. 

Voorwaar, de neonazi’s willen aanslagen plegen op de buitenlanders 
en asielzoekerscentra en buitenlandse winkels en moskeeën. 

Voorwaar, ondanks dat enkelen van de extreem-rechtste 

organisatie OSS van de neonazi’s, opgepakt zijn, openbaar ik u 
heden, dat het geweld gaat toenemen met de komst van de 
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vluchtelingen. Zowel neonazi’s als geen neonazi’s zullen aanslagen 
plegen, zowel op gezinnen!  

 

Voorwaar, wereldwijd noemt men de Christenen ook 
extremisten en haters en sekte, vanwege de volle waarheid. 

De haat van de duisternis tegen de Christenen, als wel tegen de 
buitenlanders, de asielzoekers, neemt met erge mate toe! 

 

2 Petrus 1, vers 19 tot en met 21  En wij achten het profetische 
woord daarom des te vaster, en gij doet wèl, er acht op te geven 

als op een lamp, die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag 
aanbreekt en de morgenster opgaat in uw harten. Dit moet gij 

vooral weten, dat geen profetie der Schrift een eigenmachtige 

uitlegging toelaat; want nooit is profetie voortgekomen uit de wil 
van een mens, maar, door de heilige Geest gedreven, hebben 

mensen van Godswege gesproken. 
 

Voorwaar, 

 
1 Petrus 5, vers 8 en 9  Wordt nuchter en waakzaam. Uw 

tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende 

wie hij zal verslinden. Wederstaat hem, vast in het geloof, wetende, 
dat aan uw broederschap in de wereld hetzelfde lijden wordt 

toegemeten. 
En 2 Petrus 2, vers 2  En velen zullen hun losbandigheden 

navolgen, zodat door hun schuld de weg der waarheid gelasterd zal 

worden. 
En 2 Petrus 2, vers 19  Vrijheid spiegelen zij hun voor, hoewel zij 

zelf slaven des verderfs zijn; immers, door wie men overmeesterd 
is, diens slaaf is men. 

 

En 2 Timotheüs 4, vers 3 tot en met 8  Want er komt een tijd, 
dat de mensen de gezonde leer niet meer zullen verdragen, maar 

omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich tal van 

leraars zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen 
afkeren en zich naar de verdichtsels keren. Blijf gij echter nuchter 

onder alles, aanvaard het lijden, doe het werk van een evangelist, 
verricht uw dienst ten volle. Want wat mij aangaat, reeds word ik 

als plengoffer geofferd en het tijdstip van mijn verscheiden staat 
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voor de deur. Ik heb de goede strijd gestreden, ik heb mijn loop ten 
einde gebracht, ik heb het geloof behouden; voorts ligt voor mij 

gereed de krans der rechtvaardigheid, welke te dien dage de Here, 

de rechtvaardige rechter, mij zal geven, doch niet alleen mij, maar 
ook allen, die zijn verschijning hebben liefgehad. 

 
Voorwaar! 

Onder de vluchtelingen bevinden zich ook extreme moslims, die 

vele moorden op hun naam hebben staan, die ook als doel hebben, 
in Duitsland en Nederland, een aanslag te plegen. Voorwaar, alles is 

in volle gang! O wee, Frankrijk en Duitsland en Nederland en 
Spanje en Hongarije en Italië en Griekenland en overige landen! 

Voorwaar, velen zullen Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, 

verloochenen, vanwege de Christenvervolging.  
 

Johannes 13, vers 38  Jezus antwoordde: Uw leven zult gij voor 
Mij inzetten? Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, de haan zal niet 

kraaien, eer gij Mij driemaal verloochend hebt. 

 
Voorwaar,  

 

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 
wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 

naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het 
licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever 

gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want 

een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het 
licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de 

waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat 

zij in God verricht zijn. 
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
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En, wat wenst u? 
 

Boodschap Gods: En u hoort of deze wordt vervuld in opdracht van 
Yeshua HaMasiach, Jezus Christus. Luister hiervoor donderdag in 

Endtimemachine Live, naar profeet Benjamin Cousijnsen. 

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 8 september 2015 bracht de bode 

engel van God de volgende boodschap over aan profeet Benjamin 
Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Rafaël en ben 

een bode engel Gods. 
 

Voorwaar, op 5 augustus 2015 werd de boodschap 
overgebracht aan profeet Benjamin Cousijnsen, met de titel: 

‘Een wens gaat in vervulling!’ Zoals gij weet, hebben vele 

programma’s bedrijven, die achter de programma’s staan en 
financieren, om wensen te vervullen! Voorwaar, profeet Benjamin 

Cousijnsen wordt soms ook uitgezonden door Yeshua HaMashiach, 

Jezus Christus, om een wens in vervulling te laten gaan van 
iemand, die het hard nodig heeft. Zo heeft hij een gezin kunnen 

helpen, dat vanwege huurachterstand bijna het huis werd uitgezet. 
De reden was onder andere: verlies van een baan. Ook werd een 

groep gehandicapten voorzien van zakgeld, en weer elders werd 

een andere wens door de Heer zelf vervuld. Profeet Benjamin 
Cousijnsen weet vaak niet eens waar hij heen gezonden wordt, en 

staat dan zo bij iemand aan de deur, waar de Heer hem zelf heen 
leidt. Niets komt van hemzelf!  

 

Voorwaar, er zijn ook vele wensen van velen! 
Maar profeet Benjamin luistert alleen naar de Here zelf. In opdracht 

van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, mag u uw wens insturen. 

Profeet Benjamin zal ook voor de wensen bidden, en mag er één 
van vervullen, waar de Heer hem op wijst. U kunt uw mail sturen 
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naar de ministry. Op één van de donderdagen zal een wens live 
door hemzelf voorgelezen en beantwoord worden. Ook wordt er 

over een maand de uitslag bekendgemaakt, wie de gelukkige is! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 
verdween. 

 

 
 

 

Innerlijke verdeeldheid 
 
Boodschap Gods: Voorwaar, geliefde des Heren, nadert tot Yeshua 

HaMasiach, Jezus Christus, en zuivert uw hart en gedachten, en 
weest niet innerlijk verdeeld, maar onderwerp u aan Hem! 

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 8 september 2015 bracht een engel 

des Heren woord voor woord, in opdracht van de almachtige God, 

de God van Abraham, Izaäk en Jakob, de volgende boodschap over 
aan profeet Benjamin Cousijnsen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Sirma en ben 

een bode engel Gods.  
 

Voorwaar,  

 
Lukas 21, vers 10  Toen zeide Hij tot hen: Volk zal opstaan tegen 

volk en koninkrijk tegen koninkrijk. 
En vers 14 en 15  Neemt u daarom in uw hart voor, niet vooraf te 

bedenken, hoe gij u zult verdedigen. Want Ik zal u mond en 

wijsheid geven, welke al uw tegenstanders niet zullen kunnen 
weerstaan of weerleggen. 

En vers 17, 18 en 19  En gij zult door allen gehaat worden om 

mijns naams wil. Doch geen haar van uw hoofd zal teloor gaan; 
door uw volharding zult gij uw leven verkrijgen. 
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Voorwaar, spits uw oren en sta open voor deze boodschap, 

en neem de waarheid aan. 

Want u weet dat de Here Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, tot u 
spreekt in liefde.  

 
2 Timotheüs 2, vers 11 tot en met 13  Het woord is 

betrouwbaar: immers, indien wij met Hem gestorven zijn, zullen wij 

ook met Hem leven; indien wij volharden, zullen wij ook met Hem 
als koningen heersen; indien wij Hem zullen verloochenen, zal ook 

Hij ons verloochenen; indien wij ontrouw zijn, Hij blijft getrouw, 
want Zichzelf verloochenen kan Hij niet. 

En vers 22 tot en met 25  Schuw de begeerten der jeugd en jaag 

naar gerechtigheid, naar trouw, naar liefde en vrede met hen, die 
de Here aanroepen uit een rein hart. Maar wees afkerig van de 

dwaze en onverstandige strijdvragen; gij weet immers, dat zij 
twisten teweegbrengen; en een dienstknecht des Heren moet niet 

twisten, maar vriendelijk zijn jegens allen, bekwaam om te 

onderwijzen, geduldig, met zachtmoedigheid de dwarsdrijvers 
bestraffende. Het kon zijn, dat God hun gaf zich tot erkentenis der 

waarheid te keren. 

En 2 Timotheüs 3, vers 2 tot en met 5  Want de mensen zullen 
zelfzuchtig zijn, geldgierig, pochers, vermetel, kwaadsprekers, aan 

hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, liefdeloos, 
trouweloos, lasteraars, onmatig, onhandelbaar, afkerig van het 

goede, verraderlijk, roekeloos, opgeblazen, met meer liefde voor 

genot dan voor God, die met een schijn van godsvrucht de kracht 
daarvan verloochend hebben; houd ook dezen op een afstand. 

 
Voorwaar, geliefde des Heren, nadert tot Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus, en zuivert uw hart en 

gedachten. 
En weest niet innerlijk verdeeld, maar onderwerp u aan Hem!  

 

Hebreeën 10, vers 22 tot en met 24  Laten wij toetreden met 
een waarachtig hart, in volle verzekerdheid des geloofs, met een 

hart, dat door besprenging gezuiverd is van besef van kwaad, en 
met een lichaam, dat gewassen is met zuiver water. Laten wij de 

belijdenis van hetgeen wij hopen onwankelbaar vasthouden, want 
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Hij, die beloofd heeft, is getrouw. En laten wij op elkander acht 
geven om elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. 

 

En Efeziërs 6, vers 10 en 11  Voorts, weest krachtig in de Here 
en in de sterkte zijner macht. Doet de wapenrusting Gods aan, om 

te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels. 
 

Kadosh, kadosh, kadosh, heilig, heilig, heilig is Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus! 
Zalig zijt gij, die in verzoeking volhardt. Wees standvastig! 

 
Jakobus 1, vers 12  Zalig is de man, die in verzoeking volhardt, 

want, wanneer hij de proef heeft doorstaan, zal hij de kroon des 

levens ontvangen, die Hij beloofd heeft aan wie Hem liefhebben. 
 

Voorwaar, en ook zalig de vrouw, die in de verzoeking 
volhardt! 

Geef alle eer en dank aan Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. 

Amen! 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 

verdween. 

 
SHALOM 

 
 

 

Herstel uw relatie! 
 

Boodschap Gods: U bent teleurgesteld in de kerk en leiders. Zij 

gaven u alleen verdriet en slappe voeding. Maar is dit dan de reden 
om op Yeshua HaMasiach, Jezus Christus, te wijzen als de 

schuldige, en Hem los te laten?  
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Deze boodschap Gods is woord voor 

woord overgeleverd aan profeet Benjamin Cousijnsen door een 
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bode engel Gods, op 9 september 2015, in opdracht van de 
almachtige God, JHWH, de God van Abraham, Izaäk en Jakob. 

 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Revelados en 

ben uitgezonden om u de volle waarheid te verkondigen.  
 

Voorwaar, hoor aandachtig! 

 
Galaten 5, vers 7  Gij liept goed. Wie is u in de weg gekomen, dat 

gij aan de waarheid niet meer gehoorzaamt? 
 

Voorwaar! 

Als gij teleurgesteld zijt in de kerk en leiders, en ze geven u alleen 
maar verdriet en slappe voeding, is dit dan de reden om op Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus, te wijzen als de schuldige, en de kerk 
te verlaten en bovendien Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, los te 

laten? Voorwaar, wie zijt gij dan als gij alles verwerpt, en Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus, overal de schuld van geeft, en uw 
eigen fouten niet belijdt? Zijt gij heilig en een groot voorbeeld, of 

zijt gij schijnheilig, en loopt gij nu op schijnheilige grond van de 

wereld? Wie liep nu goed? 
 

Voorwaar, vele kerkleiders zijn verantwoordelijk voor de 
vele zielen, die verloren zijn gegaan en voor de voeding, die 

ze altijd gaven. 

Maar als gij dan niet uw eigen relatie onderhoudt met Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus, en zelf ook geen voorbeeld zijt, door 

voor de wereld te kiezen, dan wordt u mede verantwoordelijk 
gehouden! Want kadosh, heilig, is Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus! Onderzoekt u eens. 

 
Voorwaar, ook kunt u ervoor kiezen om de Evangelical 

Endtimemachine te volgen, zodat gij wel onder het woord 

Gods komt. 
Voorwaar, maar herstel uw relatie met Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus, en keer terug naar Hem, en vraagt om vergeving! 
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Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld 
gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een 

ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde.  
 

Ik, Revelados, ik ga nu en ben een bode engel Gods, Ruacha, 

Yeshu, Shalom!  
 

 
 

Maar uw gelach zal veranderen! 
 
Openbarende boodschap Gods: De totale overname der zielen 

wordt meer en meer zichtbaar in de wereld. Lees en hoor, hoe de 

antichrist via een omweg zijn doel wil bereiken! 
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, welkom! 9 September 2015 
Dit is een openbarende boodschap van de almachtige God, de God 

van Abraham, Izaäk en Jakob, woord voor woord overgeleverd door 

een engel des Heren aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen, en 
door hem meteen opgeschreven. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Riamach en 

ben een bode engel Gods. 
 

Voorwaar, de paus en de antichrist hadden vele plannen 
besproken en waren verbaasd, dat wereldwijd hun plannen 

aan het licht waren gekomen! 

Voorwaar, men wou het leven van emigranten met een beperking 
beëindigen. En ze hadden nog zo gelachen aan de telefoon!  
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Voorwaar, zoals reeds geopenbaard is door profeet 
Benjamin Cousijnsen, zijn velen overgenomen, niet alleen 

door de televisie, computer, games, mobiel, enzovoorts. 

De totale overname der zielen wordt meer en meer zichtbaar in de 
wereld! Er zijn reeds vele ontelbare vermomde ISIS-strijders als 

vluchteling verspreid in Duitsland. En de rest van de wereld is 
startklaar om aanslagen te plegen!  

 

Voorwaar, de antichrist zei tegen de paus: 
“Via een omweg bereik ik mijn doel ook wel!” De antichrist zei ook 

tegen de paus: “Jij bent mijn profeet, en ik ben jouw god; en hun 
God is niet jouw god. Ik ben de god van al wat leeft!” Zo sprak de 

antichrist. Maar voorwaar, er is kracht in het Bloed van het Lam, 

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, die meer dan overwinnaar is! 
Er is geen andere God dan de God van Abraham, Izaäk en Jakob, 

die over Zijn kinderen waakt. 
 

Galaten 2, vers 19 en 20  Want ik ben door de wet voor de wet 

gestorven om voor God te leven. Met Christus ben ik gekruisigd, en 
toch leef ik, dat is, niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. En 

voor zover ik nu nog in het vlees leef, leef ik door het geloof in de 

Zoon van God, die mij heeft liefgehad en Zich voor mij heeft 
overgegeven. 

 
Voorwaar, deel het Evangelie nu het nog kan! 

 

Galaten 3, vers 14  Zo is de zegen van Abraham tot de heidenen 
gekomen in Jezus Christus, opdat wij de belofte des Geestes 

ontvangen zouden door het geloof. 
 

En Efeziërs 6, vers 12  Want wij hebben niet te worstelen tegen 

bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen 
de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de 

hemelse gewesten. 

 
En Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld 

gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een 
ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
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Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde.  

 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en 
verdween. 

 
 

 

Wees ook een bemoediging en zegen voor 
anderen! 
 

Boodschap Gods: Laat u ook een bemoediging zijn en een zegen 
voor anderen. En zie om naar de zwakken en verdraagt hen, om 

hen naar Yeshua HaMasiach Jezus Christus, te brengen. Zwijg niet, 

of ze luisteren of niet! 
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Op 10 september 2015 schreef 
eindtijdprofeet van de laatste dagen, profeet Benjamin Cousijnsen, 

het volgende verslag op. 
 

Benjamin, Benjamin, word wakker! Ik ben het, Michaël, en ben een 

bode engel Gods. 
“Ja, ik zie u door mijn slaperige ogen heen”, zei Benjamin. 

Ik kom in de naam van de Allerhoogste, uw Rabboeni, JHWH, de 

Koning der koningen, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, sprak de 
bode engel Gods Michaël. Sta op en volg mij!  

 
Luistert aandachtig, 

 

1 Johannes 5, vers 7 en 8  Want drie zijn er, die getuigen in de 
hemel: de Vader, het Woord, en de heilige Geest; en deze drie zijn 

één. En drie zijn er, die getuigen op de aarde: de Geest en het 
water en het bloed, en de drie zijn tot één.  

 

Benjamin schrijft: 
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Nadat ik de trap afliep, kwam ik bij de voordeur aan, en zei: “Kan ik 
door de gesloten voordeur?” 

Michaël antwoordde: Deze deur zal u geen kwaad doen, en lachte 

en zei: 
 

1 Petrus 3, vers 13 en 14  En wie zal u kwaad doen, als gij u 
beijvert voor het goede? Al moest gij lijden om de gerechtigheid, 

toch zijt gij zalig. Doch vreest niet voor hun dreiging, en laat u niet 

verschrikken. 
 

Al is het een deur Gods, geliefde ware profeet Benjamin 
Cousijnsen! sprak de bode engel Gods. 

Wij liepen dwars door de deur heen en wandelden zo naar buiten. 

We wandelden een stukje en gingen naar een bankje, vlak bij de 
vijver vandaan. De bode engel Gods sprak verder, 

 
Romeinen 15, vers 1 tot en met 7  Dit zal velen de ogen 

openen en bemoedigen! Hoor maar eens, zei de bode engel 

Gods: Wij, die sterk zijn, moeten de gevoeligheden der zwakken 
verdragen en niet onszelf behagen. Ieder onzer trachte zijn naaste 

te behagen, ten goede, tot opbouwing, want ook Christus heeft 

Zichzelf niet behaagd, maar, gelijk geschreven staat: De 
smaadwoorden van hen, die U smaden, kwamen op Mij neder. Al 

wat namelijk tevoren geschreven is, werd tot ons onderricht 
geschreven, opdat wij in de weg der volharding en van de 

vertroosting der Schriften de hoop zouden vasthouden. De God nu 

der volharding en der vertroosting geve u eensgezind van hetzelfde 
gevoelen te zijn naar het voorbeeld van Christus Jezus, opdat gij 

eendrachtig uit één mond de God en Vader van onze Here Jezus 
Christus moogt verheerlijken. Daarom, aanvaardt elkander, zoals 

ook Christus ons aanvaard heeft tot heerlijkheid Gods. 

 
Voorwaar, lees voor uzelf: Psalm 103, vers 8 tot en met 13 

 

Laat u ook een bemoediging zijn en een zegen voor anderen. 
En zie om naar de zwakke, en verdraagt hen, om hen naar Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus, te brengen. Zwijg niet, of ze luisteren 
of niet!  
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Lees voor: Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God 
de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 

opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig 

leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, 
opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde.  
 

Ik, Michaël, bracht deze boodschap voor u die luistert, als 

volharding en vertroosting. 
Ik breng u nu terug, profeet Benjamin. 

Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween. 
 

 

 

Red mijn familie! 
 

Boodschap Gods: 'Red mijn familie' is een wens van velen. Maar 
wat gebeurt er, als uw kind wel de keuze heeft gemaakt voor de 

Heer Yeshua HaMasiach, Jezus Christus, en u geen keuze voor Hem 
wilt maken? U krijgt het antwoord in deze boodschap! 

 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Ik ben profeet Benjamin Cousijnsen. Op 
10 september 2015 kreeg ik de volgende boodschap van een bode 

engel Gods, die ik graag met u wil delen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar,  
 

Psalm 100, vers 3  Erkent, dat de Here God is; Hij heeft ons 
gemaakt, en Hem behoren wij toe, zijn volk, de schapen die Hij 

weidt. 

Psalm 101, vers 2  Ik wil acht geven op een onberispelijke wandel. 
Wanneer zult Gij tot mij komen? Ik wandel in oprechtheid mijns 

harten in mijn huis. 

 
Voorwaar, mijn naam is Lovesadai en ben een bode engel Gods. 
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U daar, houd u van uw kinderen? 

U weet dat uw kind voor Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, heeft 

gekozen. Maar hoe zou u het vinden, dat uw dierbare er opeens 
niet meer zal zijn, en opeens weg is, en de keuze heeft gemaakt 

om zich te laten dopen?  
Doordat u geen keus maakt, en er niets over wilt weten, mag u er 

zeker van zijn dat u uw dierbare nimmer meer terug zult zien! 

 
Is het niet fijn, om samen te komen in de hemel, en eeuwig 

leven te hebben als één familie? 
Bekeer u en erken uw denkwijze. En ga samen bidden, en word 

gered! Dit is een wens van velen: ‘Red mijn familie!’ 

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
 

 

 

Mensen hebben wensen! 
 

10-09-2015  Benjamin gaat in op een aantal van de ingezonden 
wensen van de kijkers en/of luisteraars, die hun wens kenbaar 

maakten via e-mail, en bidt zoals hij geleid wordt. Kijk en bid ook 

mee voor de wens van uw naaste. U mag nog steeds wensen 
insturen! 

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Ik ben profeet Benjamin Cousijnsen.  

 

Laatst hadden we een boodschap, en dat ging over: welke 
wens hebt u? 

En zoals u ziet, heb ik hier enkele mailtjes gekregen over allerlei 
wensen. Ik had verwacht, als eerste natuurlijk… ‘Ik denk’, dacht ik 

bij mezelf, ‘dat er verschillenden zouden zijn, die een auto wensen, 

of een vliegreis naar het buitenland, of…’ Ja, ieder geval, iets heel 
groots. Maar dat viel allemaal hartstikke mee.  
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Ik heb hier enkele mailtjes, die ik ontvangen heb, en 
natuurlijk wil ik die graag met u delen! 

Ik zal er eentje gaan voorlezen. Misschien is het wel uw mail, 

terwijl u nu kijkt. 
“Dag, broeder en zuster, zoals de boodschap van vandaag met de 

titel: ‘En, wat wenst u?’ wou ik heel graag mijn wens opsturen, als 
dat mag. De eerste is, dat ik mag groeien in heiligheid, en ten 

tweede, dat ik mijn theorie-examen mag behalen, die ik volgende 

week vrijdag heb in Arnhem, voor de auto. Ik ben al twee keer 
gezakt en wou zo graag dit keer het wel halen!” 

 
Dat kan ik voorstellen… 

Ik wil ook vragen natuurlijk, terwijl u zo kijkt – ik lees de mailtjes 

voor – ook al ben ik profeet, maar het is juist fijn, dat u als één 
familie in de Heer ook samen meebidt voor deze mensen, die een 

wens op hun hart hebben. Het is ook fijn natuurlijk, dat de andere 
ook weer gaat bidden voor u.  

 

Dan ga ik nu verder naar het volgende mailtje. 
“Mijn wens is, dat mijn broers en zusters behouden worden. Geen 

van hen is wederom geboren. Wil je dit even doorsturen aan 

Benjamin.” 
Dit soort mailtjes ontvangen we, en nog veel meer. Ik ga ze niet 

allemaal voorlezen. Dan wordt het spannend, ook voor de volgende 
keer, wie dan aan de beurt is.  

 

Maar ik ga u nu nog een mailtje voorlezen… 
“Naar aanleiding van de boodschap van 8 september wil ik ook 

graag een wens indienen. Heel eenvoudig, dat ik beter voldoe aan 
het eerste gebod en het tweede gebod: God liefhebben boven alles, 

enzovoorts, en dan je naaste als jezelf.” 

Dit soort mailtjes krijgen wij, en dat zijn allemaal wensen. Maar 
juist als je het uitspreekt, je wens, dan heeft de Heer het alreeds 

gehoord, en vooral als je het op je hart hebt. 

 
Ik wil vragen aan u, om samen met mij te bidden, juist voor 

deze mensen, die deze mailtjes hebben ingestuurd. 
Ik ga voor deze mensen bidden, en natuurlijk wil ook vragen, 

terwijl u kijkt, of u ook mee wilt bidden.  
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Lieve Vader, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, U kent de 

harten, Heer. 

En ik weet, Heer, dat er velen nu op dit moment kijken, Heer, en 
dat er velen ook wensen hebben, Heer, vele wensen, Heer! En ik wil 

U vragen, Heer, dat U die broeder, Heer, die al zo vaak gezakt is, 
Heer, voor het examen, dat U hem wilt aanraken, Heer, de wijsheid 

wilt geven, Heer, dat hij niet stuurt, Heer, met het examen, maar 

dat U stuurt, Heer. U bent onze Kapitein! Maar dat U ook gaat 
sturen, Heer, met het examen, en dat hij het nu mag gaan behalen, 

Heer, dat hij nu mag slagen voor het examen. Dit wil ik U vragen, 
Heer, of U deze wens wilt vervullen, Heer. Dit bid ik ook, Heer, en 

dit vraag ik ook aan U, in Yeshua HaMashiach, Jezus Christus’ 

naam. En Heer, hij wil ook in heiligheid wandelen, Heer. Heer, ik 
bid U ook, Heer, laat zijn lichaam ook een tempel zijn van de Heilig 

Geest. En laat zijn ogen ook zuiver zijn, Heer, en zijn hart, Heer. 
We kunnen wel wensen wensen, Heer, maar we moeten daar zelf 

ook wat aan doen. En daarom bid ik U ook, Heer, wilt U hem 

aanraken, Heer. En wilt U hem leiden, Heer, in zijn leven, Heer, ook 
om een voorbeeld te zijn, Heer, ook naar anderen toe. Dat ze 

mogen zien, Heer, dat de heiligheid van U, Heer, door hem heen 

straalt, Heer, doordat hijzelf ook de moeite doet, Heer, om de 
relatie met U, Heer, vast te houden, Heer! En dat hij daar 

standvastig in is, Heer, in zijn wandel met U. Ik dank U daarvoor, 
Heer! 

 

En zo zijn er ook meerderen, Heer, die een mail hebben 
gestuurd, Heer. 

Ik wil U ook vragen, Heer, op dit moment, wilt U ook de zuster 
zegenen, die een familie heeft, Heer, die niet in U gelooft, Heer. Ze 

geloven niet in U, Heer. En vandaag was er ook een boodschap, 

Heer… Hoe zou u het vinden, als uw kind er niet meer zal zijn, weg 
zal zijn? Ik denk, Heer, dat het heel pijnlijk is, en ik weet dat het 

pijnlijk is! En ik vraag U, Heer, wilt U de ogen openen, Heer, van de 

ouders, die nu kijken, en die een kind hebben, Heer, die in U 
gelooft, Heer, in Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. En ik bid U 

ook, Heer, wilt U de harten aanraken van de ouders, van de familie, 
dat ze samen, Heer, in Uw Koninkrijk mogen samenkomen! Dat is 

toch geweldig, Heer, dat ze zo samenkomen, Heer, als één familie? 
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En mogen genieten, Heer, van alle dingen, Heer, wat de wereld niet 
kan bieden. Want de wereld is in de duisternis! En ik vraag U ook, 

Heer, wilt U de ouders op dit moment aanraken, Heer, dat ze 

kiezen, kiezen voor U. Want U bent, Heer, de Weg en de Waarheid 
en het Leven! En ik vraag U ook, Heer, of ze ook samen, Heer, met 

hun kind, die in U gelooft, Heer, samen gaan bidden, Heer, en op 
de knieën gaan, en vandaag de keus maken, Heer, om ook in het 

Koninkrijk straks te zijn. En dat ze niet zonder hun kind 

achtergelaten worden straks, als de Rapture er is. Ik bid U, Heer, 
‘Red mijn familie!’ zeggen er velen, en ik vraag U, red de ouders 

van de kinderen, die in Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, ja, die 
daarnaar luisteren, Heer. Heer, ik bid U, raak de harten aan van de 

ouders, dat ze de keus maken voor Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus!  
 

Heer, zo bid ik U ook verder voor de luisteraars. 
Heer, ik wil mijn handen uitstrekken, Heer. En ik wil vragen, Heer, 

wilt U ze aanraken, Heer, en wilt U het doen, Heer? Niet ik, maar U, 

Heer, want U bent onze Vader! En U weet wat nodig is, Heer, en U 
weet wat kan. Ik vraag U, Heer, Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus, wilt U elke ziel, elke luisteraar, aanraken. Dit bid ik U in 

de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Amen! 
 

Beste kijkers, ik had ooit een boodschap, ook over een wens 
van een kind. 

En dat kind, dat wenste een boormachine! Misschien kent u die 

boodschap wel, misschien ook niet. Als u het niet kent, dan zou ik 
toch een keer luisteren naar die boodschap, die we ook in deze 

website hebben. Het kind wenste eigenlijk een boormachine! Die 
zag zijn vader bezig gaan met de boormachine, en dacht: ‘Wow, ik 

wil ook zo’n boormachine!’ En het kind had er zelfs voor gebeden. 

En de vader, die wist dat het kind heel graag een boormachine wou 
hebben. Maar dat kind was nog heel klein. En je weet, als je een 

kind iets geeft, wat een groot gevaar is voor het kind, en wat niet 

goed is en wat niet bij het kind hoort, dan zijn de gevaren niet te 
overzien! Zo gebeurde het, dat de vader dacht van, ja, het is 

gevaarlijk. Weet je wat ik doe? Ik haal een speelgoedboormachine, 
met allerlei schroefjes erbij en boortjes – die kon je er zo op 

drukken. Alleen je moest er batterijen indoen, en dat ding ging dan 
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draaien. En hij pakte dat in voor zijn kind, want die was binnenkort 
jarig. Toen was het kind jarig, pakte het pakje uit… En je had zijn 

gezicht moeten zien! Er was geen vreugde, want dat kind zag echt 

wel het verschil, dat het niet echt was. De vader had het goed 
bedoeld, en wist dat het niet goed is om een echte boormachine te 

geven. Dat kind had het zó verlangd, maar kreeg de boormachine 
niet, wat hij wenste!  

 

Zo is het met ons ook eigenlijk. 
De Heer weet, wat wij wensen en weet wat we nodig hebben. We 

kunnen soms dingen wensen, maar hebben we dat nou echt nodig? 
Wat we nu echt nodig hebben, dat is toch wel het allergrootste 

geschenk: Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Want als je Hem in 

je leven hebt, dan zou ik zeggen, dan heb je al eigenlijk alles! Dan 
heb je de grootste schat. En die schat, die hoor je eigenlijk al in je 

leven te hebben, doordat je je relatie onderhoudt met Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus.  

 

Soms kun je om dingen bidden, en je krijgt het niet. 
Je bent dan teleurgesteld. Maar de Heer, die kijkt verder in de 

toekomst, en die weet echt wel of je dat nu echt nodig hebt. 

 
Ik wil u danken voor het kijken. 

En de volgende keer behandelen we de volgende mailtjes, en u 
kunt nog steeds uw wens opsturen.  

En ik zeg u ook, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 
 

 

Laat u vernieuwen door Gods Heilige Geest! 
 

Boodschap Gods: De Heilige Geest wil grote wonderen door u heen 
doen, maar als u niet zuiver bent... Voorwaar, Yeshua HaMasiach, 

Jezus Christus, wil u erbij betrekken, maar het ligt vaak aan uw 

relatie! 
 

 

Volledige weergave: 
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Hallo, hartelijk welkom! Op 11 september 2015 werd door de bode 
engel Gods de volgende boodschap overgebracht aan profeet 

Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, kadosh, heilig is JHWH, El 
Elohím. 

 

Glorie, halleluja!  
Prijs uw Rabboeni, want er is kracht in het Lam Gods! 

 
Mattheüs 12, vers 23 tot en met 28  En al de scharen waren 

buiten zichzelf en zeiden: Dit is toch niet de Zoon van David? Maar 

de Farizeeën hoorden het en zeiden: Deze drijft de boze geesten 
slechts uit door Beëlzebul, de overste der geesten. Maar Hij kende 

hun gedachten en zeide tot hen: Ieder koninkrijk, dat tegen zichzelf 
verdeeld is, gaat ten onder, en geen stad of huis, tegen zichzelf 

verdeeld, zal standhouden. En indien de satan de satan uitdrijft, is 

hij tegen zichzelf verdeeld; hoe zal dan zijn koninkrijk kunnen 
standhouden? En indien Ik door Beëlzebul de boze geesten uitdrijf, 

door wie doen uw zonen het dan? Daarom zullen zij rechters over u 

zijn. Maar indien Ik door de Geest Gods de boze geesten uitdrijf, 
dan is het Koninkrijk Gods over u gekomen. 

 
Voorwaar, laat u niet misleiden en ken de gedachten van de 

farizeeërs, die verdeeld zijn! 

Voorwaar, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, stond in de kracht 
van de Vader.  

 
Handelingen 10, vers 37 tot en met 40  Gij weet van de dingen, 

die geschied zijn door het gehele Joodse land, te beginnen in 

Galilea, na de doop, die Johannes verkondigde, van Jezus van 
Nazaret, hoe God Hem met de heilige Geest en met kracht heeft 

gezalfd. Hij is rondgegaan, weldoende en genezende allen, die door 

de duivel overweldigd waren; want God was met Hem. En wij zijn 
getuigen van al hetgeen Hij gedaan heeft in het land der Joden 

zowel als te Jeruzalem; en zij hebben Hem gedood door Hem te 
hangen aan een hout. Hem heeft God ten derden dage opgewekt en 

heeft gegeven, dat Hij verscheen. 
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En vers 42 en 43  En Hij heeft ons geboden het volk te prediken en 
te betuigen, dat Hij het is, die door God is aangesteld tot rechter 

over levenden en doden. Van Hem getuigen alle profeten, dat een 

ieder, die in Hem gelooft, vergeving van zonden ontvangt door zijn 
naam. 

 
Voorwaar, mijn naam is Belisa en ben een boodschapper 

Gods. 

 
Kolossenzen 2, vers 20  Indien gij met Christus afgestorven zijt 

aan de wereldgeesten, waartoe laat gij u, alsof gij in de wereld 
leefdet, geboden opleggen. 

 

Velen zijn geestelijk gestorven, doordat men zich heeft 
onderworpen aan de demonische wereldgeesten! 

 
1 Johannes 3, vers 7 tot en met 9  Kinderkens, laat niemand u 

misleiden. Wie de rechtvaardigheid doet, is rechtvaardig, gelijk Hij 

rechtvaardig is; wie de zonde doet is uit de duivel, want de duivel 
zondigt van den beginne. Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, 

opdat Hij de werken des duivels verbreken zou. Een ieder, die uit 

God geboren is, doet geen zonde; want het zaad Gods blijft in hem 
en hij kan niet zondigen, want hij is uit God geboren.  

 
Voorwaar, de Heilige Geest wil grote wonderen door u heen 

doen! 

Maar als u niet zuiver bent… 
 

Mattheüs 12, vers 27 en 28  En indien Ik door Beëlzebul de boze 
geesten uitdrijf, door wie doen uw zonen het dan? Daarom zullen zij 

rechters over u zijn. Maar indien Ik door de Geest Gods de boze 

geesten uitdrijf, dan is het Koninkrijk Gods over u gekomen. 
En Mattheüs 10, vers 7 en 8  Gaat en predikt en zegt: Het 

Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Geneest zieken, wekt 

doden op, reinigt melaatsen, drijft boze geesten uit. Om niet hebt 
gij het ontvangen, geeft het om niet. 
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En Johannes 14, vers 12  Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie in 
Mij gelooft, de werken, die Ik doe, zal hij ook doen, en grotere nog 

dan deze, want Ik ga tot de Vader. 

En vers 20  Te dien dage zult gij weten, dat Ik in mijn Vader ben en 
gij in Mij en Ik in u. 

 
Voorwaar, zelfs al verscheen de schaduw van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus, aan de muur… 

Zelfs Zijn schaduw was al genoeg om de wereldgeesten te doen 
vluchten!  

Zegt: “Halleluja!” Wat een wonderen deed Yeshua HaMashiach, 
Jezus Christus! Wat was nu het geheim hiervan? 

 

Filippenzen 2, vers 8 tot en met 13  En in zijn uiterlijk als een 
mens bevonden, heeft Hij Zich vernederd en is gehoorzaam 

geworden tot de dood, ja, tot de dood des kruises. Daarom heeft 
God Hem ook uitermate verhoogd en Hem de naam boven alle 

naam geschonken, opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou 

buigen van hen, die in de hemel en die op de aarde en die onder de 
aarde zijn, en alle tong zou belijden: Jezus Christus is Here, tot eer 

van God, de Vader! Daarom, mijn geliefden, gelijk gij te allen tijde 

gehoorzaam zijt geweest, blijft, niet alleen zoals in mijn 
tegenwoordigheid, maar nu des te meer bij mijn afwezigheid, uw 

behoudenis bewerken met vreze en beven, want God is het, die om 
zijn welbehagen zowel het willen als het werken in u werkt. 

 

Voorwaar, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, wil u erbij 
betrekken. 

Maar het ligt vaak aan uw relatie! 
 

Markus 16, vers 15 tot en met 20  En Hij zeide tot hen: Gaat 

heen in de gehele wereld, verkondigt het evangelie aan de ganse 
schepping. Wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden, 

maar wie niet gelooft, zal veroordeeld worden. Als tekenen zullen 

deze dingen de gelovigen volgen: in mijn naam zullen zij boze 
geesten uitdrijven, in nieuwe tongen zullen zij spreken, slangen 

zullen zij opnemen, en zelfs indien zij iets dodelijks drinken, zal het 
hun geen schade doen; op zieken zullen zij de handen leggen en zij 

zullen genezen worden. De Here Jezus dan werd, nadat Hij tot hen 
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gesproken had, opgenomen in de hemel en heeft Zich gezet aan de 
rechterhand Gods. Doch zij gingen heen en predikten overal, terwijl 

de Here medewerkte en het woord bevestigde door de tekenen, die 

erop volgden. 
 

Voorwaar, het Woord werd bevestigd door de tekenen, die 
erop volgden! 

Zegt: “Halleluja!” Want vele wonderen werden niet eens vermeld in 

de Bijbel. En toch, 
 

Johannes 3, vers 8  De wind blaast, waarheen hij wil, en gij hoort 
zijn geluid, maar gij weet niet, vanwaar hij komt of waar hij 

heengaat. Tot zover. 

 
Voorwaar, overdenkt deze boodschap van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus, die aan u is overgebracht. 
En laat de Heilige Geest Gods u vernieuwen! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en 

verdween. 
 

 

 

Openbaring: Laat u de Rapture niet doen 

missen! 
 
Openbarende, bijzondere boodschap Gods: Voorwaar, onderzoekt u 

goed en begrijp nu, waarom Yeshua HaMasiach, Jezus Christus, nu 

niet kwam op 13 september 2015 met Rosh Hashanah: omdat u er 
misschien niet bij zou zijn! 

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Dit is een openbarende boodschap Gods, 

gebracht op 14 september 2015, door de bode engel Gods aan 
eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare, almachtige naam van 
Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, kadosh, kadosh, 
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kadosh, heilig, heilig, heilig is uw Rabboeni, Yeshua HaMashiach, 
Jezus Christus. 

 

Hoor! Sjana Tova! 
Voorwaar, mijn naam is Lovesadai en ben een bode engel Gods. 

Voorwaar, geliefde des Heren, stel u voor dat Yeshua HaMashiach, 
Jezus Christus, vandaag zou komen. Wat hebt gij er dan aan 

gedaan, om trouw te zijn aan Yeshua HaMashiach, Jezus Christus? 

Was gij niet egoïstisch om aan uzelf te denken? 
 

1 Korinthiërs 10, vers 24  Niemand zoeke het zijne, maar wat 
des anderen is. 

 

En Jakobus 3, vers 16  Want waar naijver en zelfzucht heerst, 
daar is wanorde en allerlei kwade praktijk. 

 
Voorwaar, laat zien dat gij Rapture waardig zijt. 

 

2 Timotheüs 2, vers 3 tot en met 5  Lijd met de anderen als een 
goed soldaat van Christus Jezus. Tijdens de veldtocht wordt geen 

soldaat gemoeid in de zorg voor zijn onderhoud; hij heeft slechts 

hem te voldoen, door wie hij aangeworven is. En is iemand een 
kampvechter, dan ontvangt hij de krans alleen, als hij volgens de 

regels van de kamp heeft gestreden. 
 

Voorwaar! 

Zou Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, nu gekomen zijn, hebt gij 
dan de krans verdiend voor uw inzet als een goede soldaat, door 

uw naaste naar de waarheid te brengen? En heeft u zich dan als 
een trouwe soldaat gehouden aan de geboden en verplichtingen? 

 

Handelingen 5, vers 1 tot en met 4  En een zeker man, met 
name Ananias, met zijn vrouw Saffira, verkocht een eigendom, 

hield iets van de opbrengst achter, met medeweten van zijn vrouw, 

en bracht een zeker deel en legde het aan de voeten der apostelen. 
Maar Petrus zeide: Ananias, waarom heeft de satan uw hart vervuld 

om de heilige Geest te bedriegen en iets achter te houden van de 
opbrengst van het stuk land? Als het onverkocht gebleven was, 

bleef het dan niet van u, en was, na de verkoop, de opbrengst niet 
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te uwer beschikking? Hoe kondt gij aan deze daad in uw hart plaats 
geven? Gij hebt niet tegen mensen gelogen, maar tegen God. 

 

Voorwaar! 
Wegens de mammon, de god van het geld in vele harten, en 

egoïsme, en het zich niet houden aan het brengen van een deel, 
een tiende, lopen velen de krans mis als een ontrouwe soldaat! 

 

Handelingen 5, vers 5  En bij het horen van deze woorden viel 
Ananias neder en blies de adem uit. En een grote vrees kwam over 

allen, die het hoorden.  
 

Voorwaar,  

 
2 Timotheüs 3, vers 1 tot en met 5  Weet wel, dat er in de 

laatste dagen zware tijden zullen komen: want de mensen zullen 
zelfzuchtig zijn, geldgierig, pochers, vermetel, kwaadsprekers, aan 

hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, liefdeloos, 

trouweloos, lasteraars, onmatig, onhandelbaar, afkerig van het 
goede, verraderlijk, roekeloos, opgeblazen, met meer liefde voor 

genot dan voor God, die met een schijn van godsvrucht de kracht 

daarvan verloochend hebben; houd ook dezen op een afstand. 
 

Daarom, vanwege hun schijnvertoning en vruchten, zullen 
zij op afstand gehouden worden met de Rapture. 

Voorwaar, onderzoekt u goed en begrijp nu, waarom Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus, nu niet kwam op 13 september 2015 
met Rosh Hashanah! Omdat u er misschien niet bij zou zijn. 

 
2 Timotheüs 2, vers 12  Indien wij volharden, zullen wij ook met 

Hem als koningen heersen; indien wij Hem zullen verloochenen, zal 

ook Hij ons verloochenen. 
En vers 15 en 16  Maak er ernst mede u wèl beproefd ten dienste 

van God te stellen, als een arbeider, die zich niet behoeft te 

schamen, doch rechte voren trekt bij het brengen van het woord 
der waarheid. Maar vermijd de onheilige, holle klanken; want zij 

zullen de goddeloosheid nog verder drijven. 
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En Kolossenzen 3, vers 2 tot en met 4  Bedenkt de dingen, die 
boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want gij zijt gestorven en uw 

leven is verborgen met Christus in God. Wanneer Christus 

verschijnt, die ons leven is, zult ook gij met Hem verschijnen in 
heerlijkheid. 

 
Voorwaar, dit is een openbarende boodschap! 

 

Kolossenzen 2, vers 15  Hij heeft de overheden en machten 
ontwapend en openlijk tentoongesteld en zo over hen gezegevierd.  

 
Laat u de Rapture niet doen missen! 

 

Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld 
gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een 

ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde.  
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en 

verdween. 
 

 
 

Laat de heerlijkheid des Heren over u komen! 
 
Dit is een bemoedigende boodschap Gods: Voorwaar, vrees niet 

voor anderen, maar dans van vreugde! 

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Ik ben profeet Benjamin Cousijnsen. Op 

maandag 14 september 2015 kreeg ik de volgende boodschap van 
een bode engel Gods, die ik graag met u wil delen. 
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Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, ik zeg u, Mijn naam is 

Jeround en ben een bode engel Gods. 

 
Voorwaar,  

 
Psalm 39, vers 2  Ik had gedacht: ik wil mijn wegen bewaren, 

opdat ik niet zondige met mijn tong; ik wil mijn mond met een 

muilband bedwingen, zolang de goddeloze voor mij staat. 
Psalm 40, vers 2  Vurig verwachtte ik de Here; toen neigde Hij Zich 

tot mij en hoorde mijn hulpgeroep. 
Psalm 40, vers 17  Laten in U jubelen en zich verheugen allen die U 

zoeken; laten wie uw heil liefhebben, bestendig zeggen: De Here is 

groot! 
 

Job 9, vers 10  Hij doet grote, ondoorgrondelijke dingen, ja, 
wonderen zonder tal. 

 

En Psalm 74, vers 23  Vergeet het geschreeuw van uw 
tegenstanders niet, het getier van wie tegen U opstaan, dat 

bestendig omhoog stijgt. 

 
Klaagliederen 3, vers 49 en 50  Mijn oog baadt in tranen, zonder 

ophouden, zonder verpozen, totdat de Here nederziet en 
neerschouwt uit de hemel. 

 

Psalm 126, vers 5  Wie met tranen zaaien, zullen met gejuich 
maaien. 

Psalm 128, vers 1 en 2  Welzalig ieder die de Here vreest, die in 
zijn wegen wandelt, want gij zult eten de opbrengst van uw 

handen; welzalig gij, het zal u welgaan. 

Psalm 107, vers 43  Wie is wijs? Hij lette op deze dingen, laat men 
acht slaan op de gunstbewijzen des Heren. 

Psalm 108, vers 2 en 3  Mijn hart is gerust, o God, ik wil zingen, 

psalmzingen, ja van harte. Waak op, harp en citer, ik wil het 
morgenrood wekken. 

 
Voorwaar, vrees niet voor anderen, maar dans van vreugde 

en psalmzingt voor de Here! 
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En laat de heerlijkheid des Heren over u komen. Want Hij is het 
waard om groot te maken, op de aarde zoals in de eeuwigheid. 

Halleluja! Prijs Yeshua HaMashiach, Jezus Christus van Nazareth! 

De bode engel Gods sprak verder, Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, 
Shalom!  

 
En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen 

 

 
 

O wee Congo, hoor wat over u komt! 
 
Profetische openbaring Gods, doorgegeven aan eindtijdprofeet 

Benjamin Cousijnsen: Hoor wat over u komt, Congo! 
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 15 september 2015 schreef Benjamin 
het volgende verslag. 

 

Shalom! Ik begroet u, profeet Benjamin Cousijnsen. Word wakker 
en sta op! 

Ik hoorde de stem zelfs in mijn slaap doordringen. 

 
De bode engel Gods zei: Ik spreek tot u in de wonderbare 

naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, El Elohím, de Koning 
der koningen, Jezus Christus! 

Ik stond op en volgde de bode engel Gods, en liep de slaapkamer 

uit, en we liepen de trap af. De trap kraakte, en ik dacht eventjes: 
‘Geloven is doen, zonder erover na te denken; dan loop je geen 

deuk op’. En we liepen samen meteen dwars door de voordeur 
heen. ‘Ging dit maar altijd zo!’ dacht ik. 

De bode engel Gods keek mij buiten aan met een glimlach, en zei: 

Elke gedachte is ons bekend. Voorwaar, mijn naam is Bachias. 
 

Daar staan onze paarden… 

Ik zag twee indrukwekkende, prachtig blinkende, witte grote en 
gespierde vliegende paarden. De bode engel Bachias zei: Op dat 
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paard, waar gij meegaat naar Congo-Kinshasa, zal ook uw 
Rabboeni verschijnen.  

 

Het was een openbaring… 
 

Openbaring 19, vers 11 tot en met 14  En ik zag de hemel 
geopend, en zie, een wit paard; en Hij, die daarop zat, wordt 

genoemd Getrouw en Waarachtig, en Hij velt vonnis en voert oorlog 

in gerechtigheid. En zijn ogen waren een vuurvlam en op zijn hoofd 
waren vele kronen en Hij droeg een geschreven naam, die niemand 

weet dan Hijzelf. En Hij was bekleed met een kleed, dat in bloed 
geverfd was, en zijn naam is genoemd: het Woord Gods. En de 

heerscharen, die in de hemel zijn, volgden Hem op witte paarden, 

gehuld in wit en smetteloos fijn linnen.  
 

Toen ik op het vliegende paard wou, boog het paard zich 
opeens, zodat ik erop kon.  

De vleugels waren zo groot als van een zweefvliegtuigje! De hemel 

werd geopend. En heel kort zag ik dat Yeshua HaMashiach, Jezus 
Christus, keek en lachte. Ik lachte terug en dacht: ‘Wie zal deze 

boodschap geloven?’ We vlogen door de lucht… en ik zag soldaten 

in het groen, met een ronde logo op de kleren, op de mouw. En ze 
droegen een donkergroene cap, petje. En even erna zag ik een 

vulkaan.  
 

De bode engel Gods zei: Dit is de Nyamuragira vulkaan.  

Die zal voor veel lava gaan zorgen, en ook voor veel schade. 
Wegens de zonde, zal de lava alles in de nabijheid gaan 

verwoesten, zowel Mount Mikeno zal voor veel schade gaan zorgen! 
Opeens hoorde ik Donder, en zag huizen wegbranden en een park 

met dieren vluchten. Ik hoorde de stem des Heren, die zei: O wee 

Congo! Bekeer u! Gij weet wel, welke gedachte Ik over u koester: 
gedachten van onheil, om u de ogen te openen. Bekeer u, Congo! 

Ook ziekten heb Ik in gedachten; sommige zijn nu reeds actief.  

 
Toen de donderende stem van de Here stopte, zei de bode 

engel Gods:  
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Deel deze boodschap, profeet Benjamin Cousijnsen! Toen vlogen 
we weer terug, en vlogen erg snel. Terug aangekomen, boog het 

vliegende paard zich opnieuw, en ik stapte af.  

De bode engel Bachias zei, Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
 

 
 

Want het uur dat u vrij zult zijn komt eraan! 
 
Krachtige, bemoedigende boodschap Gods: Voorwaar, breek uit in 

de kracht van Yeshua Hamasiach, Jezus Christus! 

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Ik ben profeet Benjamin Cousijnsen. Op 

15 september 2015 ontving ik de volgende boodschap van een 
bode engel Gods, die ik graag met u wil delen. Bent u er klaar 

voor? 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Lovesadai en 
ben een bode engel Gods. 

 

Voorwaar, zijt gij er klaar voor? 
“Klaar voor?” zegt gij? 

Ja, klaar voor! 
 

Johannes 12, vers 48  Wie Mij verwerpt en mijn woorden niet 

aanneemt, heeft een, die hem oordeelt: het woord, dat Ik heb 
gesproken, dat zal hem oordelen ten jongsten dage. 

 
Voorwaar,  

 

Johannes 15, vers 9  Gelijk de Vader Mij heeft liefgehad, heb ook 
Ik u liefgehad; blijft in mijn liefde. 

 

Voorwaar, zo spreekt de Heer Yeshua HaMashiach, Jezus 
Christus: 
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Verwerp Mij niet, want het uur komt dat gij vrij zult zijn! Uw 
genezing is opgesloten en zelfs uw mond, en de kracht om de 

duisternis te vernietigen. Maar voorwaar, luister, breek uit in de 

kracht van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus! Er is kracht, 
wonderbare kracht in het Bloed van het Lam. Geloof en bid, en 

vernietigt de kracht van de duisternis! De kracht, de genezing, zet 
dat vrij met uw gebed.  

 

En zegt: 
“Ik beveel dat het Bloed van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, 

mij nu geneest, en vernietig elk bolwerk van satan!” 
 

En zegt: 

“Ik ben genezen en ik ben vrij, in de almachtige naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus! Ik beveel nu, in Yeshua HaMashiach, 

Jezus Christus’ naam, om mij nu los te laten, satan, in het gezag 
van de Allerhoogste, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus! En Zijn 

Bloed bracht mij genezing. Ik leef voor Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus. Ik ben Zijn eigendom voor eeuwig. Halleluja! Dank U, 
Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, voor Uw Bloed en genezing en 

bevrijding en de doorbraak. Ik dank U voor Uw goedheid en 

overwinning in mij, in de Naam boven alle namen: Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. Er is kracht, wonderbare kracht in Zijn 

Bloed, van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus!” 
 

Voorwaar, wees vrij en genezen, en geloof! 

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
 

 
 

Schitter, diamant! 
 
Boodschap Gods: Van alle diamanten die gevonden worden, is de 

helft geschikt om er een sieraad van te maken, een prachtig 

sieraad, dat gepolijst en geslepen wordt, voordat het geschikt is! 
 

 

Volledige weergave: 
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Hallo, van harte welkom! De volgende boodschap is woord voor 
woord gedicteerd door een bode engel van God aan profeet 

Benjamin Cousijnsen, op 16 september 2015. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Kadosh, 
heilig is Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, en zeer waardevol! 

 

Voorwaar, een diamant is zeer zeldzaam en kostbaar. 
In de aarde is het op de diepte van ruim 200 kilometer heel erg 

heet. Daar wil je niet zijn als Gods waardevolle diamant, omdat het 
daar wel 2.000 graden celsius is, een ware hel! Door de hitte en 

zware druk ontstaan allerlei gekristalliseerde stoffen. Diamanten 

zijn dus gekristalliseerde koolstof. Voorwaar, 
 

Genesis 2, vers 6 en 7  Maar een damp steeg op uit de aarde en 
bevochtigde de gehele aardbodem – toen formeerde de Here God 

de mens van stof uit de aardbodem en blies de levensadem in zijn 

neus; alzo werd de mens tot een levend wezen. 
 

Voorwaar! 

De meeste diamanten zitten vaak verpakt in het vulkanische 
gesteente, en liggen, door de vulkaanuitbarstingen, vaak aan de 

oppervlakte, waar het heel heet is. Voorwaar, ook vele waardevolle 
diamanten, die God de rug hebben toegekeerd, vanwege dat 

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, niet voldoende hun 

hartsverlangen wou bevredigen, kozen liever voor de wereld dan 
voor God, en liggen nu reeds, vanwege hun keus voor de wereld, 

2.000 graden celsius en op ruim meer dan 200 kilometer te 
branden! Achteraf dus geen goede keus, de hel.  

 

Voorwaar, al zit u weleens verpakt in het gesteente, waar is 
uw geloof en vertrouwen? 

Voorwaar,  

 
Lukas 1, vers 37  Want geen woord, dat van God komt, zal 

krachteloos wezen. 
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En Johannes 12, vers 37  En hoewel Hij zovele tekenen voor hun 
ogen gedaan had, geloofden zij niet in Hem. 

 

En Lukas 9, vers 23 tot en met 25  Hij zeide tot allen: Indien 
iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelf en neme 

dagelijks zijn kruis op en volge Mij. Want ieder, die zijn leven zal 
willen behouden, die zal het verliezen; maar ieder, die zijn leven 

verloren heeft om Mijnentwil, die zal het behouden. Want wat baat 

het een mens, als hij de gehele wereld wint, maar zichzelf verliest 
of zelf schade lijdt?  

 
En Spreuken 3, vers 19  De Here heeft door wijsheid de aarde 

gegrond, door verstand de hemelen vastgesteld. 

 
Voorwaar, mijn naam is Rafaël, een bode engel Gods. 

 
Van alle diamanten, die gevonden worden, is de helft maar 

geschikt om er een sieraad van te maken. 

Een prachtig sieraad, dat gepolijst en geslepen wordt, voordat het 
geschikt is! 

 

Mattheüs 7, vers 13 en 14  Gaat in door de enge poort, want 
wijd is de poort en breed de weg, die tot het verderf leidt, en velen 

zijn er, die daardoor ingaan; want eng is de poort, en smal de weg, 
die ten leven leidt, en weinigen zijn er, die hem vinden. 

En vers 21  Niet een ieder, die tot Mij zegt: Here, Here, zal het 

Koninkrijk der hemelen binnengaan, maar wie doet de wil mijns 
Vaders, die in de hemelen is. 

 
En Psalm 101, vers 6 en 7  Mijn ogen zijn op de getrouwen in den 

lande om bij mij te wonen; wie onberispelijk wandelt, die zal mij 

dienen. In mijn huis zal geen bedrieger wonen; de leugenspreker 
zal niet bestaan voor mijn ogen. 

 

En Spreuken 3, vers 5 en 6  Vertrouw op de Here met uw ganse 
hart en steun op uw eigen inzicht niet. Ken Hem in al uw wegen, 

dan zal Hij uw paden recht maken. 
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En Johannes 3, vers 16 tot en 17  Want alzo lief heeft God de 
wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde.  
 

Voorwaar, schitter in Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, als 

een diamant! 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en 

verdween. 
 

 

 

Ware liefde overwint van alles! 
 

Boodschap Gods: Voorwaar, Zijn weg is vol van wijsheid en leiding. 
De ware liefde in God overwint van alles! 

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 16 september 2015 bracht de bode 

engel Gods, in opdracht van de almachtige God, JHWH, de God van 

Abraham, Izaäk en Jakob, de volgende boodschap over aan 
eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus.  

 
Voorwaar, waar is uw geliefde? 

Is uw geliefde, uw zielmaatje, blank of bruin of rood, of welke kleur 
dan ook?  

 

Gij sliep, en uw ogen en die van haar zijn blinkend, boven de 
tienduizenden!  

Voorwaar, uw wangen en uw lippen, die druipend van de liefde 

samenvloeien tot een vloeiende mirre. Voorwaar, zoals klei in de 
hand van de pottenbakker, zo zijt gij één geheel. Zie, huppelend 
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over de heuvelen, zagen ze elkaar. En terugdenkend aan de 
mooiste momenten, omarmen ze nu elkaar. De liefde Gods is 

mooier dan de bloemen des hemels, want kostelijker dan de wijn is 

hun eeuwige liefde! 
 

Hooglied 1, vers 8  Indien gij het niet weet, o, gij schoonste 
onder de vrouwen, volg dan de sporen der schapen, en weid uw 

geiten bij de verblijven der herders. 

En vers 15  Zie, gij zijt schoon, mijn liefste, o, gij zijt schoon, uw 
ogen zijn als duiven. 

 
Voorwaar, zij kusten elkaar, en de sluier Gods ging ervoor… 

Voorwaar, schrijf ze op uw hart en bind ze aan uw vingers. 

 
Spreuken 2, vers 8  Terwijl Hij waakt over de paden van het recht 

en de weg zijner gunstgenoten beschermt. 
 

En Psalm 138, vers 3  Ten dage dat ik riep, hebt Gij mij 

geantwoord, Gij hebt mij bemoedigd met kracht in mijn ziel. 
En Psalm 119, vers 71 en 72  Het is mij goed, dat ik verdrukt ben 

geweest, opdat ik uw inzettingen zou leren. De wet van uw mond is 

mij beter dan duizenden stukken goud en zilver. 
En Psalm 116, vers 9  Ik zal wandelen voor het aangezicht des 

Heren in de landen der levenden. 
 

Voorwaar, de ware liefde in God overwint van alles! 

 
Spreuken 24, vers 14  Erken, dat de wijsheid zó is voor uw ziel. 

Als gij haar gevonden hebt, dan is er toekomst en uw verwachting 
wordt niet afgesneden. 

En Spreuken 22, vers 18 en 19  Want het is liefelijk, dat gij ze in 

uw binnenste bewaart, dat zij alle bestendig op uw lippen zijn. 
Opdat uw betrouwen op de Here zij, onderricht ik u heden, ja u. 

En Spreuken 16, vers 20  Wie op het woord acht geeft, zal het 

goede vinden; ja, welzalig hij, die op de Here vertrouwt. 
 

Voorwaar, mijn naam is Remach en ben een bode engel Gods. 
 

De liefde in de hemel is volmaakt. 
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En er zal een kreet van vreugde zijn! Zijn weg is vol van wijsheid 
en leiding.  

 

Spreuken 9, vers 1  De Wijsheid heeft haar huis gebouwd, zij 
heeft haar zeven pilaren uitgehouwen. 

 
Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld 

gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een 

ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde.  

 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en 
verdween. 

 
 

 

Wat u ziet gebeuren werd allemaal voorzegd! 
 

Deze boodschap Gods gaat over diverse profetische vervullingen. 

Het is waarlijk voorzegd door Gods ware eindtijdprofeet Benjamin 
Cousijnsen! U hoort de verwijzingen naar eerdere profetische 

boodschappen, waar de landen Chili, Utah en Nepal, die nu 

getroffen zijn, werden gewaarschuwd. En ook brak het geweld uit, 
en wordt dit met de dag erger, vanwege het weigeren: dat men de 

vluchtelingen niet toelaat in sommige landen! 
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 17 september 2015 bracht de bode 
engel van God de volgende boodschap over aan profeet Benjamin 

Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van de Koning der 

koningen, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus van Nazareth.  

 
Voorwaar, mijn naam is Rasambla en ben een bode engel Gods. 



 
 

 

4184 
 
 

 

 
Hoor aandachtig, alles is in volle gang! 

Op 17 augustus 2015 werd u gewaarschuwd met een boodschap, 

met de titel: ‘O jee… uw verwoester komt eraan!’ En ook eerder 
werd u geïnformeerd, dat Gods Geest waait en zal toeslaan! 

Voorwaar, zo is Chili gestraft, en de Amerikaanse staat Utah, en zo 
ook Nepal. En dit is nog maar het begin! Voorwaar, bekeert u! 

Waarom luistert gij niet, kudde muilezels? 

 
Jozua 24, vers 14  Welnu, vreest dan de Here en dient Hem 

oprecht en getrouw; doet weg de goden die uw vaderen gediend 
hebben… stop, tot zover! 

 

Het is waarlijk voorzegd door Gods ware eindtijdprofeet 
Benjamin Cousijnsen! 

En ook op 7 september 2015 werd de boodschap gebracht, met de 
titel: ‘Het geweld gaat toenemen met de komst van de 

vluchtelingen!’ Voorwaar, en inderdaad, het geweld brak uit en 

wordt met de dag erger, vanwege het weigeren, dat men de 
vluchtelingen niet toelaat in sommige landen. Voorwaar, 

 

Mattheüs 6, vers 24  Niemand kan twee heren dienen, want hij 
zal òf de ene haten en de andere liefhebben, òf zich aan de ene 

hechten en de andere minachten. Stop, tot zover! 
 

Voorwaar, luistert u wel? 

 
Mattheüs 12, vers 33  Acht de boom goed, maar dan ook zijn 

vrucht, òf acht de boom slecht, maar dan ook zijn vrucht, want aan 
zijn vrucht kent men de boom. 

 

Johannes 8, vers 12  Wederom dan sprak Jezus tot hen en zeide: 
Ik ben het licht der wereld… “en dit zou een profeet nooit 

zeggen, ‘Ik ben het licht!’ Hij, Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus, is de Zoon van God!” Wie Mij volgt, zal nimmer in de 
duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben. 

 
En dat Licht is Yeshua HaMashiach, Jezus Christus! 
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Hij is de Almachtige en heilig en de enige Waarheid en Redding. 
Wie zich bekeert, zal gezegend worden. Of laat u liever toe dat 

Gods hand u straft, vanwege ongehoorzaamheid? Kies nu voor 

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en 

verdween. 
 

 

 

Wensen van mensen! 
 

Deel 2: Profeet Benjamin Cousijnsen deelt e-mails met u, die 
mensen hem hebben opgestuurd, en brengt uw wens bij de Heer! 

Het EvangelicalEndtimemachine team bidt ook voor u. 
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Ik ben profeet Benjamin Cousijnsen. Het 
is vandaag 17 september 2015, en ik heb hier weer mailtjes 

ontvangen met allerlei wensen. En we gaan er vandaag weer mee 

verder. Ik ga vandaag een stukje voorlezen, en ik heb enkele 
mailtjes verzameld. Ik haal er eentje tevoorschijn en wil deze ook 

met u gaan delen. 

 
“Hallo, profeet Benjamin Cousijnsen”, 

“Eerst vooral wil ik u begroeten, profeet Benjamin Cousijnsen, en 
Marta, Marion en alle werkers van de laatste dagen. Toen ik het 

bericht van wat je wil wensen las, voelde ik me heel erg 

zenuwachtig om te schrijven. Maar ik heb ook twijfels, want ik ben 
niet goed in Engels. Maar toch wil ik dit gaan schrijven. Mijn wens is 

niet over materiële dingen. Mijn wens is: ik wil altijd samen zijn 
met Jezus Christus, Yeshua HaMashiach, in de hemel, met mijn 

man en mijn dochter en mijn familie, en ook mijn mama, broers, 

zus, neven en schoonouders. Ik heb altijd wensen, en wil bij Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus, zijn. Want bij Hem is alles perfect. En 

ik bid ook dat Jezus Christus mij in het goede zal veranderen, en 

alles zal veranderen in mij. Ik bid ook voor alle mensen, ook vooral 
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dat ze de Heilige Geest van de Heer, de Allerhoogste, zullen 
ontvangen.” 

Dit is dan een van de mailtjes. Ik ga natuurlijk niet alles voorlezen, 

want het is best een behoorlijke mail. 
 

We gaan drie weken hiermee bezig, met wensen. 
En ik kan u mededelen, dat alle mailtjes, die binnenkomen, dat die 

allemaal bij elkaar komen. En dat de werkers van de laatste dagen, 

ons team, dat we allemaal samen voor deze mailtjes gaan bidden, 
en voor de mensen gaan bidden, die de mailtjes, de wensen, 

hebben ingestuurd, zodat we samen ervoor bidden. En natuurlijk, 
als je kijkt en u denkt: ‘Ja, maar ik wil ook wel meebidden’. Heel 

graag zelfs! Want hoe meer mensen meebidden, hoe fijner het is 

als één familie in Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. 
 

Ik ga verder met de volgende, en dat is de tweede. 
We hebben best heel veel mailtjes ontvangen, wat alleen maar fijn 

is natuurlijk. Deze mail gaat over Marvin. Hij heeft heel wat 

geschreven, ook een hele lange mail. En hij vertelt: “En een van 
mijn zussen is getrouwd met een Moslim. Ik ben wanhopig om mijn 

broers en zussen, omdat ze niet geloven in Jezus Christus. En ik 

hou heel veel van hen. Ik deel altijd de boodschappen van de Heer, 
van de Evangelical Endtimemachine”. 

 
Zo zijn er heel veel mailtjes eigenlijk, over:  

“Ik wil dat mijn familie gered wordt”, “Ik wil trouw zijn tot het 

einde, totdat Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, terugkomt”, - dit 
willen we eigenlijk allemaal wel, en “Ik wil uit mijn schulden 

komen”, en “Ik wil dat mijn broer uit de gevangenis zal komen”, “Ik 
wil dat de Heer mijn gebit zal herstellen”, “Ik wil dat de Heer mij 

haren geeft”, “Ik wil dat mijn broers en zussen zich zullen bekeren”, 

en ook: “Ik wil dat mijn ouders zich zullen verzoenen”.  
 

Ik wil u een Psalm voorlezen, die de Heer mij heeft gegeven 

om met u te delen, maar vooral om u te bemoedigen.  
 

Dat is Psalm 91, vers 14 tot en met 16  Omdat hij, “zij”, Mij 
zeer bemint, zal Ik hem, “haar”, bevrijden; Ik zal hem beschutten, 

omdat hij mijn naam kent. Roept hij Mij aan, Ik zal hem 
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antwoorden; Ik zal in de benauwdheid bij hem “en haar” zijn, Ik 
zal hem, “haar”, uitredden en tot ere brengen. Met lengte van 

dagen zal Ik hem verzadigen, “hem en haar”, en Ik zal hem “en 

haar” mijn heil doen zien. 
 

Dat is een geweldige Psalm! 
Maar het is niet alleen een Psalm; vergeet niet, dat dit de woorden 

zijn van de Heer, die u wil bemoedigen.  

 
Ik wil nu speciaal voor u gaan bidden, voor de mensen die 

op het lijstje staan, en die ik heb voorgelezen. 
Lieve Vader, ik wil vragen, wilt U zo de mensen aanraken, Heer, die 

een mailtje hebben gestuurd, en die heel graag willen, Heer, dat 

hun familie wordt gered, Heer. En ik bid U ook, Heer, en ik wil U 
ook vragen, of de kijkers ook mee willen bidden, Heer, dat ze ook 

meebidden, Heer, voor de wensen, Heer, van de inzenders. En ik 
bid U ook, Here Jezus Christus, Yeshua HaMashiach, er zijn ook 

mensen, die graag trouw willen zijn, trouw willen zijn in hun wandel 

met U. En Heer, ik bid U, wilt U hen zegenen en kracht geven, 
Heer, en ook sterken, Heer, in hun wandel en trouwheid met U, tot 

het einde, totdat U komt. En ik bid U ook, Heer, wilt U de mensen 

zegenen, Heer, de broeders en zusters die in U geloven, Heer, en 
die niet in U geloven, maar die toch het wonder mogen ervaren, 

Heer, dat U hen uit de schulden haalt. Ik bid U dat, Heer, in Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus’ naam, Heer. Help hen, Heer! Help hen 

en red hen daar uit, Heer! En zo bid ik U ook, Heer, wilt U de wens, 

Heer, ook vervullen, Heer, van degene die een mail heeft gestuurd, 
van wie de broer in de gevangenis zit? Wilt u hem eruit halen, Heer, 

eruit halen, Heer, en ook een nieuw leven geven in U? En dat hij op 
het rechte pad blijft, Heer, en ook naar Uw stem luistert, en een 

relatie opbouwt met U, met Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. 

Heer, en ik bid U ook, Heer, er zijn zo ook heel veel mensen, Heer, 
die ook een wens hebben, Heer, maar die het niet kunnen betalen, 

Heer, - een gebit – maar er zijn ook mensen, die vragen om een 

wonder, of U hun gebit wilt herstellen, Heer. En zo bid ik U ook, 
Heer, er zijn ook veel mensen, Heer, die bidden voor hun ouders, 

dat hun ouders weer verzoend worden, Heer. Heer, en zo zijn er 
velen, Heer, die om gebed vragen en die een wens hebben. Ook de 

wensen, die niet genoemd zijn, Heer. Ik vraag U – U kent de 
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harten, Heer, van de broeders en zusters en van de luisteraars – 
Heer, maar er zijn ook broeders en zusters, die ook bidden voor 

hun familie. Heer, dat ze behouden worden, gered worden, Heer! Ik 

weet dat ik dit net ook heb gezegd, Heer, maar ik wil de nadruk 
erop leggen, Heer, red hen, Heer! En breng ze bij het kruis van 

Golgotha. Dat ze zo zich mogen bekeren. Ik dank U, Heer! Het 
werk, waar U aan begonnen bent, dat U dat afmaakt. Dit vraag ik U 

in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus! Heer, raak ze 

aan! Alle glorie aan de Heer. Amen! 
 

En ik zeg u ook hierbij, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
 

 

 

Stop om de wereld te dienen met uw lichaam! 
 

Boodschap Gods: Voorwaar, Yeshua HaMasiach, Jezus Christus van 
Nazareth, heeft u lief. Maar op deze weg gaat u reddeloos verloren! 

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, hartelijk welkom! Op 18 september 2015 bracht een engel 

des Heren, een bode engel van God, woord voor woord de volgende 

boodschap over aan profeet Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus.  
 

Voorwaar, kind van de Allerhoogste,  
Mijn naam is Rafaël en ben een bode engel Gods. Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus van Nazareth, de Zoon van God, kent 

uw hart. Hij houdt van u, en kent uw pijn en uw tekortkomingen. 
Ook weet Hij dat u Hem verdriet doet, om als zondaar bezig te zijn 

en uw lichaam te verkopen. Voorwaar, hoe vaak heeft Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus, u niet de dood voor de ogen 

weggenomen en u gered? Voorwaar,  
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Lukas 7, vers 37 en 38  En zie een vrouw, die in de stad als 
zondares bekend stond, bemerkte, dat Hij aan tafel was in het huis 

van de Farizeeër. En zij bracht een albasten kruik met mirre, en zij 

ging wenende achter Hem staan, bij zijn voeten, en begon met haar 
tranen zijn voeten nat te maken en droogde ze af met haar 

hoofdhaar, en kuste zijn voeten en zalfde ze met de mirre. 
En vers 44 tot en met 50  En zich naar de vrouw wendende, zeide 

Hij tot Simon: Ziet gij deze vrouw? Ik ben in uw huis gekomen; 

water voor mijn voeten hebt gij Mij niet gegeven, maar zij heeft 
met tranen mijn voeten nat gemaakt en ze met haar haren 

afgedroogd. Een kus hebt gij Mij niet gegeven, maar zij heeft, van 
dat Ik binnengekomen ben, niet opgehouden mijn voeten te 

kussen. Met olie hebt gij mijn hoofd niet gezalfd, maar zij heeft met 

mirre mijn voeten gezalfd. Daarom zeg Ik u: Haar zonden zijn haar 
vergeven, al waren zij vele, want zij betoonde veel liefde; maar wie 

weinig vergeven wordt, die betoont weinig liefde. En Hij zeide tot 
haar: Uw zonden zijn u vergeven. En die met Hem aan tafel waren, 

begonnen bij zichzelf te zeggen: Wie is deze, dat Hij zelfs de 

zonden vergeeft? En Hij zeide tot de vrouw: Uw geloof heeft u 
behouden, ga heen in vrede! 

 

Voorwaar, stop om de wereld te dienen met uw lichaam! 
 

Johannes 8, vers 4 tot en met 11  Meester, deze vrouw is op 
heterdaad betrapt bij het plegen van overspel; en in de wet heeft 

Mozes ons bevolen zulken te stenigen; Gij dan, wat zegt Gij? En dit 

zeiden zij om Hem in verzoeking te brengen, opdat zij iets hadden 
om Hem aan te klagen. Maar Jezus bukte neder en schreef met de 

vinger op de grond. Doch toen zij Hem bleven vragen, richtte Hij 
Zich op en zeide tot hen: Wie van u zonder zonde is, werpe het 

eerst een steen naar haar. En weer bukte Hij neder en schreef op 

de grond. Maar toen zij dit hoorden, gingen zij één voor één weg, 
te beginnen bij de oudsten, en zij lieten Jezus alleen en de vrouw in 

het midden. En Jezus richtte Zich op en zeide tot haar: Vrouw, waar 

zijn zij? Heeft niemand u veroordeeld? En zij zeide: Niemand, Here. 
En Jezus zeide: Ook Ik veroordeel u niet. Ga heen, zondig van nu af 

niet meer! 
 

Voorwaar, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, heeft u lief! 
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Maar op deze weg gaat gij reddeloos verloren!  
 

Voorwaar, in de almachtige naam van Yeshua HaMashiach, 

Jezus Christus,  
Kind van de Allerhoogste, bekeer u, en begin een nieuw leven met 

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. En ga heen en zondig niet 
meer. Want uw zonden zijn vergeven! Kijk vooruit en onderhoud 

uw relatie met Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Luister ook naar 

de boodschappen van de EvangelicalEndtimemachine.com!  
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 
 

 

Bid voor de Christenen die vluchteling zijn! 
 

Boodschap Gods: Onder de vluchtelingen bevinden zich Christenen, 

maar ook extreme Moslims. Hoor verder in de boodschap voor meer 
details en advies van God! 

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 18 september 2015 bracht een engel 

des Heren, in opdracht van de almachtige God, JHWH, de God van 

Abraham, Izaäk en Jakob en profeet Benjamin Cousijnsen, woord 
voor woord de volgende boodschap over. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare, almachtige naam van de 

Allerhoogste, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn 

naam is Carinto en ben een bode engel Gods. 
 

Voorwaar, zo spreekt uw Rabboeni, Yeshua HaMashiach, 
Jezus Christus. 

 

Mattheüs 25, vers 29  Want aan een ieder, die heeft, zal gegeven 
worden en hij “of zij” zal overvloedig hebben. Maar wie niet heeft, 

ook wat hij “of zij” heeft, zal hem “of haar” ontnomen worden.  
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Psalm 23, vers 1 tot en met 2  De Here is mijn herder, mij 
ontbreekt niets; Hij doet mij nederliggen in grazige weiden; Hij 

voert mij aan rustige wateren. 

 
Mattheüs 25, vers 42 tot en met 46  Want Ik heb honger 

geleden en gij hebt Mij niet te eten gegeven, Ik heb dorst geleden 
en gij hebt Mij niet te drinken gegeven; Ik ben een vreemdeling 

geweest en gij hebt Mij niet gehuisvest, naakt en gij hebt Mij niet 

gekleed, ziek en in de gevangenis en gij hebt Mij niet bezocht. Dan 
zullen ook zij Hem antwoorden en zeggen: Here, wanneer hebben 

wij U hongerig gezien, of dorstig, of als vreemdeling, of naakt of 
ziek, of in de gevangenis, en hebben wij U niet gediend? Dan zal Hij 

hun antwoorden en zeggen: Voorwaar, Ik zeg u, in zoverre gij dit 

aan één van deze minsten niet gedaan hebt, hebt gij het ook aan 
Mij niet gedaan. En dezen zullen heengaan naar de eeuwige straf, 

maar de rechtvaardigen naar het eeuwige leven. 
 

Lees voor: Johannes 10, vers 4  Wanneer hij zijn eigen schapen 

alle naar buiten gebracht heeft, gaat hij voor ze uit en de schapen 
volgen hem, omdat zij zijn stem kennen. 

En vers 11  Ik ben de goede herder. De goede herder zet zijn leven 

in voor zijn schapen. 
 

Voorwaar, vele vluchtelingen zijn niet meer welkom en gaan 
van grens naar grens. 

Velen vechten met groot geweld om binnen te komen! Ook 

bevinden zich onder hen zowel Christenen als extreme Moslims 
onder de vluchtelingen, die vele moorden en verkrachtingen op hun 

naam hebben staan. Voorwaar, bid voor de Christenen, die 
vluchteling zijn! 

 

Johannes 10, vers 27 en 28  Mijn schapen horen naar mijn stem 
en Ik ken ze en zij volgen Mij, en Ik geef hun eeuwig leven en zij 

zullen voorzeker niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal 

ze uit mijn hand roven. 
Lees voor: Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de 

wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 
een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
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Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde.  

 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
 

 
 

Science fiction technologie in de kerk! 
 
Openbarende boodschap Gods: Velen geven hun geloof nu op! En 

verder openbaart God het geheim van de wetenschapper Stephen 

Hawking, onder andere waarom hij nog steeds leeft. Ook hoort en 
ziet u beelden met betrekking tot de technologie van de gevallen 

engelen, die zelfs nu in kerken tentoongesteld worden als zijnde 
Science Fiction: kunst, zang, film, etc., en hoort u wie hieraan 

meewerken!  

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! De volgende boodschap van God is op 19 

september 2015 overgeleverd door een engel des Heren aan 
profeet Benjamin Cousijnsen, en meteen door profeet Benjamin 

Cousijnsen in tegenwoordigheid van de bode engel Gods 

opgeschreven. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Revelado en 

ben een bode engel Gods. Voorwaar, hoor aandachtig! 

 
De technologie van de gevallen engelen besmet de wereld 

met de beste installaties, projecties, spelletjes en nog veel 
meer! 

Voorwaar, zelfs werd er in Enschede, in Nederland, een kruis met 

een motorzaag afgezaagd door een naakte vrouw, die overgenomen 
was, en een bespotting naar de kerk toe op haar lichaam had. 

GOGBOT brengt zelfs in de vorm van onder andere kunst, zang, 

film, en technologie, de duisternis in de kerk, samen met Sevcol, 
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die zich richt op Science Fiction technologie, in samenwerking met 
universiteit Twente.  

 

Voorwaar, in de kerk heeft men beeldschermen, waar zelfs 
de antichrist een toespraak houdt.  

En verder zijn er beeldschermen met hypnosebeelden en 
hypnosegeluiden te horen! Voorwaar, profeet Benjamin Cousijnsen 

heeft deze fotobeelden gemaakt, om u de waarheid te laten zien. 

Ook zijn er enkele foto’s van Google bij. En dit is nog maar één van 
de vele kerken, op de Oude Markt, die zich openstelt voor het rijk 

van de duisternis!  
 

Voorwaar, het geheim van de wetenschapper, Stephen 

Hawking, dat hij nog steeds leeft, is totale overname in zijn 
zenuwcellen! 

Veel van wat hij denkt en zegt, is de informatie van wat het rijk der 
duisternis hem influistert. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, spoedig zal 

de God van Abraham, Izaäk en Jakob, en Benjamin, zijn adem 

stoppen! Voorwaar, alles wat voorzegd is door Gods ware 
eindtijdprofeet, zal geschieden. 

 

Voorwaar, vele kerken kiezen hun eigen weg in deze tijd. 
En alles kan in Gods huis! Iedereen lijkt wel de Wederkomst van 

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, niet meer te verwachten, en 
velen geven hun geloof en werken op, terwijl de tekenen duidelijk 

zichtbaar zijn. God voldeed niet in hun ogen aan hun 

verwachtingen. Maar voldeden zij wel aan Gods verwachtingen? 
Velen zijn ook teleurgesteld in Gods wetten en leefregels. Ze 

beginnen zelfs de wereld meer lief te hebben dan Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus, en laten Hem in de steek. 

 

Jesaja 30, vers 1  Wee de opstandige kinderen, luidt het woord 
des Heren, die een plan maken, dat echter niet van Mij komt, en 

een verbond sluiten, dat echter niet uit mijn Geest is, om zonde op 

zonde te stapelen. 
En vers 8 tot en met 11  Ga nu, schrijf het in hun bijzijn op een 

tafel en teken het op in een boek, opdat het diene voor latere 
dagen, voor immer en altoos. Want het is een weerspannig volk, 

leugenachtige kinderen, kinderen die de wet des Heren niet willen 
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horen; die tot de zieners zeggen: Gij zult niet zien; en tot de 
schouwers: Gij zult voor ons de waarheid niet schouwen, spreekt 

tot ons aangename dingen, schouwt begoochelingen; wijkt af van 

de weg, buigt af van het pad, doet de Heilige Israëls weg uit onze 
ogen. 

 
En 2 Timotheüs 4, vers 3  Want er komt een tijd, dat de mensen 

de gezonde leer niet meer zullen verdragen, maar omdat hun 

gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich tal van leraars 
zullen bijeenhalen. 

 
En Mattheüs 7, vers 1 en 2  Oordeelt niet, opdat gij niet 

geoordeeld wordt; want met het oordeel, waarmede gij oordeelt, 

zult gij geoordeeld worden, en met de maat, waarmede gij meet, 
zal u gemeten worden.  

En vers 21 tot en met 23  Niet een ieder, die tot Mij zegt: Here, 
Here, zal het Koninkrijk der hemelen binnengaan, maar wie doet de 

wil mijns Vaders, die in de hemelen is. Velen zullen te dien dage tot 

Mij zeggen: Here, Here, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd 
en in uw naam boze geesten uitgedreven en in uw naam vele 

krachten gedaan? En dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit 

gekend; gaat weg van Mij, gij werkers der wetteloosheid. 
En Mattheüs 24, vers 37 tot en met 39  Want zoals het was in de 

dagen van Noach, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn. 
Want zoals zij in die dagen vóór de zondvloed waren, etende en 

drinkende, huwende en ten huwelijk gevende, tot op de dag, 

waarop Noach in de ark ging, en zij niets bemerkten, eer de 
zondvloed kwam en hen allen wegnam, zo zal ook de komst van de 

Zoon des mensen zijn. 
En vers 43 en 44  Maar weet dit: Als de heer des huizes geweten 

had, in welke nachtwaak de dief zou komen, hij zou gewaakt 

hebben en in zijn huis niet hebben laten inbreken. Daarom, weest 
ook gij bereid, want op een uur, dat gij het niet verwacht, komt de 

Zoon des mensen. 

En vers 42  Waakt dan, want gij weet niet, op welke dag uw Here 
komt. 

 
Voorwaar, wees juist nu sterk in uw geloof en wandel! 
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En Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God 
de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 

opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig 

leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, 
opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 

naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het 

licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever 
gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want 

een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het 
licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de 

waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat 

zij in God verricht zijn. 
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
 

 

 

Laten wij juichen over uw overwinning! 
 

Boodschap Gods: Geprezen zij de Here! Laat de naam van Yeshua 
HaMasiach, Jezus Christus, voor eeuwig geprezen en verhoogd 

worden! 

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 21 september 2015 bracht de bode 

engel van God woord voor woord de volgende boodschap over aan 
eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, kadosh, heilig is Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus van Nazareth! Voorwaar, mijn naam is 
Serisadde en ben een bode engel Gods. 

 

Voorwaar, geprezen zij de Here! 
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Tobit 13, vers 1  Geprezen zij de levende God tot in eeuwigheid, 
geprezen zij zijn koningschap.  

En vers 5 tot en met 8  Hij straft u voor al het onrecht dat u doet, 

maar ontfermt zich ook weer over u allen. Hij verenigt u weer, 
verstrooid als u bent onder de volken. Keer u tot hem met heel uw 

hart, wees hem met heel uw ziel gehoorzaam, dan keert hij zich 
weer tot u en zal zich niet meer verbergen. Zie wat hij allemaal 

voor u heeft gedaan, loof hem met luide stem. Prijs de Heer, groot 

is zijn rechtvaardigheid. Roem de koning, eeuwig duurt zijn rijk. In 
het land waar ik als balling leef, verkondig ik hem. Ik toon zijn 

kracht en majesteit aan een zondig volk. Zondaars, keer u tot hem, 
doe wat hij rechtvaardig vindt. Misschien betoont hij u zijn 

goedgunstigheid, misschien zal hij barmhartig zijn. Ik roem mijn 

God, mijn ziel jubelt over de koning van de hemel. Laat iedereen 
vertellen van zijn majesteit en hem danken in Jeruzalem. 

En vers 14  Gelukkig zijn zij die je liefhebben, gelukkig zij die 
vreugde vinden in je voorspoed, gelukkig zij die treuren over je 

beproevingen. Zij allen zullen zich verheugen over jou en in al je 

vreugde delen, tot in eeuwigheid.   
 

Zegt: “Halleluja!” 

 
2 Samuël 22, vers 32 en 33  Want wie is God behalve de Here, 

wie is een rots buiten onze God? Die God, die mijn sterke veste is 
en mijn weg effen maakt. 

En vers 36 en 37  Ook gaaft Gij mij het schild uws heils, door mij te 

verhoren hebt Gij mij groot gemaakt. Gij hebt mij ruimte gegeven 
voor mijn schreden, en mijn enkels wankelden niet. 

 
En Jesaja 14, vers 5  De Here heeft de stok der goddelozen 

verbroken, de scepter der heersers. 

 
Juicht, en weest niet meer terneergeslagen! 

Kom, spring op en dans en loof de Here Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus, en prijs de Koning der koningen. Want de vreugde des 
Heren is uw wonderbare kracht, dat wonderen doet!  

 
Tobit 14, vers 8 en 9  Daarom, kinderen, druk ik jullie op het hart 

God trouw te dienen en te doen wat hem welgevallig is. En draag 
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jullie kinderen op een rechtvaardig leven te leiden en anderen te 
helpen, God niet te vergeten en zijn naam altijd oprecht en met al 

hun kracht te prijzen. Tot zover. 

 
Sirach 30, vers 16  Geen enkele rijkdom gaat gezondheid te 

boven, geen enkele blijdschap overtreft de vreugde van het hart. 
En vers 21 tot en met 23  Geef je niet over aan verdriet en kwel 

jezelf niet met gepieker. Blijdschap doet een mens leven, en een 

vrolijk mens leeft lang. Ontspan je, spreek jezelf moed in en houd 
verdriet op een afstand, want verdriet heeft velen te gronde gericht 

en dient geen enkel doel.  
 

Voorwaar! 

Deel uw vreugde en psalmzingt voor de Here, de Allerhoogste, waar 
vijanden voor terugdeinzen! 

 
Voorwaar, deel ook dat het E-book ‘RUACHA, YESHU, 

SHALOM!’ gratis te downloaden is, in zowel het Engels als 

het Nederlands.  
Spreek erover! Voorwaar,  

 

Psalm 13, vers 6  Ik echter vertrouw op uw goedertierenheid, 
over uw verlossing juicht mijn hart. Ik wil de Here zingen, omdat 

Hij mij heeft welgedaan. 
 

Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld 

gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een 
ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde.  

 
Voorwaar, laat deze naam, zoeter dan honing, op uw tong en 

hart zijn, en gedenk Hem. 

En Hij geve u naar uw hart en doe uw plannen in vervulling gaan. 
Hij gedenke al uw offers! Laten wij juichen over uw overwinning! Hij 

zende u hulp uit het heiligdom, en Zijn Shalom is met u. De Here 
leeft en geprezen zij Zijn heilige, verhoogde, almachtige naam voor 
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eeuwig! En de engelen des hemels zeggen samen met u: “Zijn 
naam is Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Amen!” 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 
 

 

Bestemd voor het zwaard! 
 

Openbarende boodschap Gods: De totale overname is heel 
zichtbaar. Alleen met Yeshua HaMasiach, Jezus Christus, zijt gij 

beschermd! 

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Dit is een openbarende boodschap van 

God, gebracht door een bode engel Gods op 22 september 2015, en 
meteen in diens tegenwoordigheid opgeschreven door profeet 

Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare, almachtige naam van 

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus.  
 

Voorwaar, de totale overname is heel zichtbaar! 

Een overspannen jonge vrouw pleegt zelfmoord… oorzaak onbekend 
- Vrouw vermoordt haar man om levensverzekering - Man rijdt door 

na aanrijding - Vrouw snijdt keel open van haar man - Kind schiet 
ouders dood in hun bed - Vrouw eet haar pasgeboren baby op - 

Echtpaar vergiftigt de schoonouders - Man springt van hoge 

balkon… oorzaak onbekend - Man steekt met mes mensen neer op 
de markt - Vrouw op de parkeerplaats doodgeschoten.  

 
Voorwaar, 

 

Markus 3, vers 23  En Hij riep hen tot Zich en sprak tot hen in 
gelijkenissen: Hoe kan de satan de satan uitdrijven?   
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Klaagliederen 4, vers 10  De handen van teerhartige vrouwen 
kookten haar kinderen; dezen waren haar tot spijze bij de 

ondergang van de dochter mijns volks. 

 
Exodus 15, vers 9  De vijand zeide: Ik achtervolg, haal in, deel de 

buit; ik koel mijn lust aan hen, trek mijn zwaard; mijn hand roeit 
hen uit. 

 

Leviticus 7, vers 27  Alwie enig bloed eet, die zal uit zijn 
volksgenoten uitgeroeid worden. 

Leviticus 18, vers 23  En met geen enkel dier zult gij vleselijke 
gemeenschap hebben, om u daarmee te verontreinigen; en een 

vrouw mag niet staan voor een dier, om daarmee gemeenschap te 

hebben: schandelijke ontucht is het. 
Vers 27 tot en met 29  Want al deze gruwelen deden de lieden van 

het land, die vóór u waren, zodat het land onrein werd – opdat het 
land u niet uitspuwe, wanneer gij het verontreinigt, zoals het 

uitgespuwd heeft het volk, dat vóór u was. Want ieder die iets van 

al deze gruwelen doet, – degenen, die ze doen, zullen uit het 
midden van hun volk uitgeroeid worden.   

Leviticus 19, vers 31  Gij zult u niet wenden tot de geesten van 

doden of tot waarzeggende geesten, gij zult hen niet zoeken, om u 
met hen te verontreinigen: Ik ben de Here, uw God. 

 
Voorwaar,  

 

Deuteronomium 27, vers 20 tot en met 25  Vervloekt is hij, die 
gemeenschap heeft met de vrouw van zijn vader, want hij heeft 

zijns vaders dek opgeslagen. En het gehele volk zal zeggen: Amen. 
Vervloekt is hij, die gemeenschap heeft met een dier. En het gehele 

volk zal zeggen: Amen. Vervloekt is hij, die gemeenschap heeft met 

zijn zuster, de dochter van zijn vader of van zijn moeder. En het 
gehele volk zal zeggen: Amen. Vervloekt is hij, die gemeenschap 

heeft met zijn schoonmoeder. En het gehele volk zal zeggen: 

Amen. Vervloekt is hij, die in het geheim zijn naaste doodt. En het 
gehele volk zal zeggen: Amen. Vervloekt is hij, die een geschenk 

aanneemt om iemand te doden en onschuldig bloed te vergieten. 
En het gehele volk zal zeggen: Amen.   
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2 Samuël 22, vers 14  De Here deed de donder uit de hemel 
weerklinken, de Allerhoogste verhief zijn stem. 

Voorwaar, mijn naam is Revelado en ben een bode engel 

Gods. 
 

Job 15, vers 21 tot en met 23  Schrikwekkende geluiden klinken 
in zijn oren, in volle vrede overvalt hem de verwoester. Hij heeft 

geen vertrouwen, dat hij uit de duisternis zal terugkeren: hij is 

bestemd voor het zwaard. Hij dwaalt rond om brood – waar is het? 
Hij weet, dat de dag der duisternis voor hem ophanden is. 

Vers 25 tot en met 27  Want hij heeft zijn hand uitgestrekt tegen 
God en de Almachtige getrotseerd; hij snelt op Hem af met trotse 

nek, met zijn zwaar beslagen schild. Want hij heeft zijn aangezicht 

met vet bedekt en een vetlaag om zijn lendenen gelegd. 
Vers 29 en 30  Hij blijft niet rijk en zijn vermogen houdt geen 

stand, zijn bezit breidt zich niet uit op aarde. Hij ontkomt niet aan 
de duisternis, de vlam doet zijn loten verdorren en door de adem 

van zijn mond wordt hij weggevaagd. 

 
Voorwaar,  

 

Johannes 10, vers 8  Allen, die vóór Mij gekomen zijn, zijn dieven 
en rovers, maar de schapen hebben naar hen niet gehoord. 

 
Voorwaar, alleen met Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, 

zijt gij beschermd! 

 
Johannes 17, vers 14  Ik heb hun uw woord gegeven en de 

wereld heeft hen gehaat, omdat zij niet uit de wereld zijn, gelijk Ik 
niet uit de wereld ben. 

 

2 Samuël 22, vers 49 en 50  Gij hebt mij verhoogd boven hen 
die tegen mij opstonden, Gij hebt mij gered van de geweldenaar. 

Daarom loof ik U, o Here, onder de volken en wil ik uw naam 

psalmzingen. 
 

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 
wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 



 
 

 

4201 
 
 

 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 
naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het 

licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever 
gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want 

een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het 

licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de 
waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat 

zij in God verricht zijn. 
En vers 33  Wie zijn getuigenis aanvaardt, heeft bezegeld, dat God 

waarachtig is. 

En vers 36  Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven; doch wie 
aan de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de 

toorn Gods blijft op hem. 
 

Kies heden voor Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. 

 
Efeziërs 6, vers 12  Want wij hebben niet te worstelen tegen 

bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen 

de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de 
hemelse gewesten. 

 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en 

verdween. 

 
 

 

Extremist, stop ermee! 
 

Boodschap Gods: Voorwaar, 5 van de 10 Christenen maken van 
Israël een afgod. Dwaalt niet! Kadosh, heilig is Yeshua HaMasiach 

Jezus Christus van Nazareth! 

 
 

Volledige weergave: 
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Hallo, van harte welkom! Op 22 september 2015 bracht de bode 
engel van God, in opdracht van de almachtige God, JHWH, de God 

van Abraham, Izaäk en Jakob, de volgende boodschap over aan 

eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Hazaël en ben 

een bode engel Gods. 

 
Sla acht op des Heren woorden! 

 
Spreuken 8, vers 17  Ik heb lief wie mij liefhebben, wie mij ijverig 

zoeken, zullen mij vinden. 

En Spreuken 10, vers 22  De zegen des Heren, die maakt rijk, 
zwoegen voegt er niets aan toe. 

 
Voorwaar, 5 van de 10 Christenen maken van Israël een 

afgod. 

Vlaggetjes in de hand, petje op, en het gehele huis vol met 
prulletjes! Israël daar, maar ook hier in huis, en overal! 

 

Deuteronomium 11, vers 26 tot en met 28  Zie, ik houd u 
heden zegen en vloek voor: zegen, wanneer gij luistert naar de 

geboden van de Here, uw God, die ik u heden opleg; maar vloek, 
indien gij naar de geboden van de Here, uw God, niet luistert en 

afwijkt van de weg die ik u heden gebied, door het achterna lopen 

van andere goden, die gij niet gekend hebt. 
 

En Exodus 20, vers 3  Gij zult geen andere goden voor mijn 
aangezicht hebben. 

 

Voorwaar, waar zijt gij mee bezig? 
Israël is niet uw god. Dwaalt niet! Kadosh, heilig is Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus van Nazareth. 

 
Klaagliederen 3, vers 25 en 26  Goed is de Here voor wie Hem 

verwachten, voor de ziel die Hem zoekt; goed is het, in stilheid te 
wachten op het heil des Heren. 
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En Johannes 8, vers 56  Uw vader Abraham heeft zich erop 
verheugd mijn dag te zien en hij heeft die gezien en zich verblijd. 

En Johannes 17, vers 20 tot en met 22  En Ik bid niet alleen voor 

dezen, maar ook voor hen, die door hun woord in Mij geloven, 
opdat zij allen één zijn, gelijk Gij, Vader, in Mij en Ik in U, dat ook 

zij in Ons zijn; opdat de wereld gelove, dat Gij Mij gezonden hebt. 
En de heerlijkheid, die Gij Mij gegeven hebt, heb Ik hun gegeven, 

opdat zij één zijn, gelijk Wij één zijn. 

 
En Romeinen 16, vers 19 en 20  Want uw gehoorzaamheid is bij 

allen bekend geworden. Over u verblijd ik mij dus, doch ik wil, dat 
gij niet alleen wijs zijt tot het goede, maar ook onbesmet van het 

kwade. De God nu des vredes zal weldra de satan onder uw voeten 

vertreden. De genade van onze Here Jezus zij met u! 
 

Voorwaar, extremist, stop ermee! 
En verhoogt Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Zoekt naar uw 

ware God! 

 
Galaten 3, vers 13 en 14  Christus heeft ons vrijgekocht van de 

vloek der wet door voor ons een vloek te worden; want er staat 

geschreven: Vervloekt is een ieder, die aan het hout hangt. Zo is de 
zegen van Abraham tot de heidenen gekomen in Jezus Christus, 

opdat wij de belofte des Geestes ontvangen zouden door het geloof. 
 

En Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld 

gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een 
ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde.  

 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en 

verdween. 

 
 

Assad heeft gruwelijke moorden op zijn naam 

staan! 
 



 
 

 

4204 
 
 

 

Openbarende boodschap Gods: Voorwaar, Assad zegt nu dat de 
vluchtelingen terroristen zijn, en dat men hen niet moet helpen!  

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, welkom! Op 23 september 2015 bracht de bode engel van 

God, in opdracht van de almachtige God, JHWH, de God van 

Abraham, Izaäk en Jakob, de volgende boodschap over aan 
eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Arismaddai, 

een strijdster, een bode engel Gods. 
 

Voorwaar, op 3 september 2013 werd u geopenbaard, dat 
Syrië zich schuldig heeft gemaakt aan het zenuwgas Sarin, 

en dat Assad tot deze daad kwam! 

Onder toezicht met een resolutie droeg Assad de chemische wapens 
over, na het vervalsen van de papieren, omdat hij veel chemische 

wapens buiten de stad verborgen had, en daarvan een deel aan de 

buurlanden verkocht had. Onschuldig als een lammetje, gaf hij de 
rebellen de schuld! Voorwaar, Assad heeft gruwelijke moorden op 

zijn naam staan, en gaf vele opdrachten!  
 

Voorwaar, Assad zegt nu dat de vluchtelingen terroristen 

zijn, en dat men hen niet moet helpen. 
Voorwaar, wie is nu de terrorist, die bevel gaf om zenuwgas te 

gebruiken? 
Juist, Assad!  

 

Voorwaar! 
Verder is geopenbaard door profeet Benjamin Cousijnsen, dat 

moslim-extremisten van de IS-strijders vermomd als vluchteling, 

zonder paspoort, zijn overgekomen, om hier en daar aanslagen te 
plegen, en mensen te dwingen om een IS-strijder te worden en om 

zich aan te sluiten. Sommige IS-strijders zijn zwaar gestraft door 
Gods hand! Ook dit was voorzegd door profeet Benjamin 

Cousijnsen.  
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Voorwaar, in het verborgene zijn vele vluchtelingen in de 

FEMA kampen weggewerkt, in een soort aula-oven. 

“Mocht men niet de grote toestroom van de vluchtelingen 
aankunnen”, zei Obama tegen de paus en enkele wereldleiders, 

“dan is dit de oplossing!” 
 

Ezechiël 32, vers 8  Al de stralende lichten aan de hemel 

verduister Ik om uwentwil: duisternis breng Ik over uw land – luidt 
het woord van de Here Here. 

 
Amos 5, vers 13  Daarom zwijgt de verstandige in die tijd, want 

het is een boze tijd. 

 
Johannes 17, vers 17  Heilig hen in uw waarheid; uw woord is de 

waarheid. 
Vers 19 en 20  En Ik heilig Mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd 

mogen zijn in waarheid. En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook 

voor hen, die door hun woord in Mij geloven. 
Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld 

gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een 

ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde.  

 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
 

 
 

Laat u niet misleiden door hun charmes! 
 
Boodschap God: Met onder meer verwijzingen naar andere 

boodschappen, over de antichrist Obama en zijn valse profeet en 

wegbereider, Paus Franciscus. Noot: Verbaast u niet, dat juist in 
deze dagen een eenvoudige en geen hoogopgeleide geleerde tot u 

spreekt, maar dat de God van Abraham, Izaäk en Jakob, en 

Benjamin, tot u spreekt, via Zijn geliefde eindtijdprofeet, waar veel 
over gesproken wordt! 
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Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Dit is een openbarende boodschap Gods, 

op 23 september 2015 overgebracht door een bode engel Gods aan 
eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus.  

 
Voorwaar, de valse profeet, die door de Illuminati gekozen 

is, paus Franciscus, en de antichrist Barack Obama, 

verklaren - tegen Gods heilige Geschriften in - het 
tegennatuurlijke als heilig!  

Voorwaar, profeet Benjamin Cousijnsen bracht u reeds op 18 
januari 2013 de boodschap, met de titel: ‘Openbaring van God: 

Homoseksueel is bezetenheid!’ Voorwaar, ook had de antichrist 

Barack Obama een persoon gezonden, een jongedame genaamd 
Liezel, die overgenomen was om de kerk Ruach, Gods heilige kerk, 

te vernietigen! Meer hierover kunt gij horen en zien in de 

boodschap van 12 september 2015, met de titel: ‘Ontmaskering 
van satan Barack Hussein Obama en Paus Franciscus!’ Voorwaar, 

mijn naam is Ruebeach en ben een bode engel Gods. 
 

Voorwaar! 

Laat u niet misleiden door de charmes en schijnheilige vertoning 
door een overgenomen wegbereider van de antichrist, die vele 

tienduizenden betovert met zijn magie en eigen heilige leugens, die 
de waarheid Gods tegenspreken, zoals beschreven is in de Bijbel! 

Voorwaar, en op 9 juli 2015 werd u ook de boodschap gebracht, 

met de titel: ‘Alleen de Waarheid maakt vrij van het 
tegennatuurlijke!’ In de satan zit altijd het tegennatuurlijke. En hij 

keert zich altijd tegen God met leugens en misleiding, en gebruikt 

ook zijn valse profeet en wegbereider, paus Franciscus!  
 

Mattheüs 3, vers 1 tot en met 3  In die dagen trad Johannes de 
Doper op en hij predikte in de woestijn van Judea, en zeide: 

Bekeert u, want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Hij 
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toch is het, van wie door de profeet Jesaja gesproken werd, toen hij 
zeide: De stem van een, die roept in de woestijn: Bereidt de weg 

des Heren, maakt recht zijn paden. 

 
Verbaast u niet, dat juist in deze dagen een eenvoudige en 

geen hoogopgeleide geleerde tot u spreekt! 
Maar dat de God van Abraham, Izaäk en Jakob, en Benjamin, tot u 

spreekt via Zijn geliefde eindtijdprofeet, waar veel over gesproken 

wordt. 
 

Johannes 3, vers 33 en 34  Wie zijn getuigenis aanvaardt, heeft 
bezegeld, dat God waarachtig is. Want Hij, die God gezonden heeft, 

die spreekt de woorden Gods, want Hij geeft de Geest niet met 

mate. 
 

Hebreeën 4, vers 12 en 13  Want het woord Gods is levend en 
krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard en het dringt 

door, zó diep, dat het vaneenscheidt ziel en geest, gewrichten en 

merg, en het schift overleggingen en gedachten des harten; en 
geen schepsel is voor Hem verborgen, want alle dingen liggen open 

en ontbloot voor de ogen van Hem, voor wie wij rekenschap hebben 

af te leggen. 
 

Openbaring 22, vers 6 en 7  En Hij zeide tot mij: Deze woorden 
zijn getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der 

profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen 

hetgeen weldra geschieden moet. En zie, Ik kom spoedig. Zalig hij, 
die de woorden der profetie van dit boek bewaart! 

Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld 
gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een 

ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde.  

 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
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Geef nooit op! 
 

Boodschap Gods: Voorwaar, laat satan niet een overwinning 

behalen op uw leven, omdat u het opgaf. Geef nooit op! De 
rechtvaardige leeft uit geloof! 

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Ik wil u de volgende boodschap Gods voor 

gaan lezen, die op 24 september 2015 woord voor woord door de 

bode engel Gods is overgebracht. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Rafaël en ben 

een bode engel Gods.  

 
Voorwaar! 

Kadosh, heilig is uw Rabboeni, uw Heer, El Elohím, Adonai, JHWH, 
de Koning der koningen, die met Zijn Bloed en liefde en goedheid 

en kracht en macht u uitkoos, om niet verloren te gaan.  

 
Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, wil het beste voor u! 

Ook wil Hij dat uw familie en uw gezin behouden wordt. Voorwaar, 

doe de wapenrusting Gods aan. Geef nooit op! Dat wil satan wel, en 
zegt: “Geef het op!” of zegt: “Zwijg om over Jezus te spreken!” 

Voorwaar, laat satan niet een overwinning behalen over uw leven, 
of dat van anderen, omdat u het opgaf en maar bleef zwijgen, zoals 

satan dat wou. Ook kunt u wel bidden: “Red mijn familie, of die 

persoon”. Maar als u zwijgt, kunt u bidden wat u wilt!  
 

Romeinen 1, vers 16 en 17  Want ik schaam mij het evangelie 
niet; want het is een kracht Gods tot behoud voor een ieder die 

gelooft, eerst voor de Jood, maar ook voor de Griek. Want 

gerechtigheid Gods wordt daarin geopenbaard uit geloof tot geloof, 
gelijk geschreven staat: De rechtvaardige zal uit geloof leven. 

 

Voorwaar, luister aandachtig. 



 
 

 

4209 
 
 

 

Galaten 5, vers 7 en 8  Gij liept goed. Wie is u in de weg 
gekomen, dat gij aan de waarheid niet meer gehoorzaamt? Die 

overreding kwam niet van Hem, die u roept. 

 
Lees voor: Efeziërs 6, vers 10 tot en met 12  Voorts, weest 

krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht. Doet de 
wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de 

verleidingen des duivels; want wij hebben niet te worstelen tegen 

bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen 
de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de 

hemelse gewesten. 
 

Voorwaar, sta boven al die overheden en machten en boze 

geesten. 
Verpletter ze, door krachtig te zijn in de Here, en stand te houden! 

Geef geen ruimte!  
 

Romeinen 8, vers 24 en 25, en vers 37 tot en met 39  Want in 

die hoop zijn wij behouden. Maar hoop, die gezien wordt, is geen 
hoop, want hoe zal men hopen op hetgeen men ziet? Indien wij 

echter hopen op hetgeen wij niet zien, verwachten wij het met 

volharding. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door 
Hem, die ons heeft liefgehad. Want ik ben verzekerd, dat noch dood 

noch leven, noch engelen noch machten, noch heden noch 
toekomst, noch krachten, noch hoogte noch diepte, noch enig 

ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke 

is in Christus Jezus, onze Here. 
 

En Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld 
gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een 

ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde.  

 
En 1 Korinthiërs 15, vers 57  Maar Gode zij dank, die ons de 

overwinning geeft door onze Here Jezus Christus. 
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Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en 
verdween. 

 

 

Wederom enkele wensen besproken!  
 

Deel 3: Profeet Benjamin Cousijnsen deelt emails met u, die 
mensen hem hebben opgestuurd, en brengt uw wens bij de Heer! 

Het EvangelicalEndtimemachine team bidt ook voor u. Drie weken 
gaan wij hiermee bezig, met wensen. Alle mailtjes die 

binnenkomen, komen bij elkaar, en de werkers van de laatste 

dagen, ons team, zullen allemaal samen voor deze mailtjes gaan 
bidden en voor de mensen, die de wensen hebben ingestuurd, 

zodat we samen ervoor bidden. En natuurlijk, als u kijkt en denkt: 
‘Ja, maar ik wil ook wel meebidden’. Heel graag zelfs! Want hoe 

meer mensen meebidden, hoe fijner het is als één familie in Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. 
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Ik ben profeet Benjamin Cousijnsen. 
Vandaag is het 24 september 2015. We gaan vandaag weer verder 

over wensen, en mensen hebben heel veel wensen. En natuurlijk 

hebben we weer wensen ontvangen! 
 

Ik wil hierbij een wens gaan voorlezen van iemand, en die 
schrijft: 

“Mijn wens is om zwanger te worden van een drieling - baby’s, en 

van de schulden af te komen.” Ik heb deze wens bij de Heer 
gebracht, en de Heer zegt het volgende: Als men schulden heeft, 

kan men beter niet aan baby’s beginnen, ook al is je wens voor een 
drieling. Dat was het antwoord van de Heer. 

 

Dan gaan we naar de volgende email… 
En dat ging over een persoon, die vroeg om gebed voor zijn 

theorie-examen. Hij was twee keer gezakt voor het examen! Hij 

vroeg om gebed. Zoals u weet, hebben we vorige keer daarvoor 
gebeden. En het goede nieuws is, dat hij nu voor de derde keer 
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geslaagd is. Van harte gefeliciteerd! En zo zie je maar, dat de Heer 
ook ondertussen al gebeden verhoort. 

 

Dan gaan we nu naar het volgende mailtje. 
En dat is een wens van iemand, die ook heel graag hetzelfde 

embleem wil hebben als de werkers van de laatste dagen. Helaas 
kunnen we daar niet in voorzien, omdat ze speciaal voor de werkers 

zijn van de laatste dagen. 

 
Dan gaan we verder naar de volgende mail. 

En dat is ook een persoon – en ik denk dat er wel meerderen zijn – 
die trouw luistert naar de boodschappen van de Heer. Hij zou graag 

door profeet Benjamin gedoopt willen worden. Ook vraagt hij, of er 

ook samenkomsten zijn. Natuurlijk hebben we inderdaad wel 
huiskringen. En we hebben inderdaad wel een kerk, maar dan zou 

je helemaal naar de Filipijnen moeten gaan. Verder wordt er 
gezegd, “Ik zou heel graag u willen ontmoeten!” Ik denk dat er wel 

een paar duizend mensen zijn, die mij wel willen ontmoeten. Maar 

helaas kan ik die wens niet inwilligen. Het is wel zo, ik lees ook van 
dat er ook velen zijn, die gedoopt willen worden. We doen dat 

meestal zo: de werkers van de laatste dagen, die in de nabijheid 

zijn, degene die het dichtste bij woont, dat die de persoon gaat 
dopen. 

Dan ga ik nu verder naar de volgende mail. 
En dat is: “Ik zou heel graag in de heiligheid willen wandelen van 

de Heer, en ik heb daar alles voor over!” Nu, dat is heel makkelijk. 

Als je er alles voor over hebt, dan moet je gewoon trouw zijn aan 
de Heer, en Zijn geboden onderhouden. 

 
De volgende wens is: 

“Mijn wens is dat mijn broers en zusters behouden worden, en ook 

mijn vader en moeder.”  
 

Ja, beste luisteraars, en kijkers natuurlijk,  

zo ontvangen we heel veel mailtjes, maar er zijn ook heel veel 
gebeden, die we bij de Heer brengen. En soms vragen we ons af, 

‘Waarom vervult de Heer dit niet?’ Misschien heeft u daar al heel 
lang voor gebeden. Maar de Heer, die kent ons hart. En de vorige 

keer heb ik ook al aangehaald, dat de Heer precies weet wat u 
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nodig hebt. Ik vertelde ook over dat ene kind met die boormachine, 
dat hij heel graag een boormachine wou. Maar Yeshua HaMashiach, 

Jezus Christus, die wist precies dat dit niet kan, dat het gevaarlijk is 

voor een kind. En zo is het met ons ook. Natuurlijk is het niet altijd 
gevaarlijk, maar het is wel zo van: de Heer die weet wel wat wij 

nodig hebben, en wat wij echt nodig hebben! Het gaat niet altijd 
om een gebit, of om een pruik, of iets dergelijks.  

 

Het fijne van alles is, dat Yeshua HaMashiach, Jezus 
Christus, naar ons hart kijkt!  

Hij kijkt naar ons hart, en Hij veroordeelt niet. Mensen kunnen heel 
goed veroordelen en wijzen, en zeggen van: “Kijk eens, hoe zij 

eruitziet, of hij, of, moet je dit zien!” Mensen, die kijken heel vaak 

naar de buitenkant en kunnen erover oordelen. En dat gebeurt ook 
wel zonder dat je het doorhebt, ook door de een of ander en soms 

ook nog door bepaalde Christenen, dat men gewoon – ondanks dat 
men Christen is – dat we waakzaam moeten zijn, en dat we moeten 

handelen in liefde, dat men toch nog kijkt naar de buitenkant! En 

dat doet precies de wereld ook! De wereld kijkt naar de buitenkant, 
kwetst, vernedert, veroordeelt… En satan vindt dat prachtig. Satan 

vindt dat geweldig, om iemand behoorlijk te kwetsen, totdat die 

persoon het helemaal niet meer ziet zitten, en allerlei gedachten in 
de gedachten komen. En daar speelt satan naartoe, dat men denkt 

van: ‘Ik ben niets in Gods ogen, ik ben niets op deze wereld, ik 
hoor hier niet’… En men pleegt inderdaad zelfmoord. En daar staat 

de Heer al helemaal niet achter! Want de Heer die kijkt naar het 

hart, en de Heer veroordeelt niet. Alleen de satan doet dat! En 
satan bewerkt zo ook heel veel mensen, om juist anderen kapot te 

maken. En de Heer die zegt ook: Kom zoals je bent, en wacht niet 
tot morgen. Kom zoals je bent, en vrees niet! Want Ik heb jou lief 

en Ik ken jouw hart, zegt de Heer. Ik heb je waarlijk lief, zoals jij er 

nu uitziet. En Ik veroordeel je niet. Ik heb je waarlijk lief! zegt de 
Heer. Kom bij Mij, zegt de Heer, en Ik zal je rust geven, Ik zal je 

troosten, Ik zal je bemoedigen, want je bent een parel in Mijn hand, 

zegt de Heer. De Heer zegt: Je bent bijzonder. En dat mooie, dat 
mooie wat Ik aan jou zie, zegt de Heer, ook al ziet een ander het 

niet, maar Ik zie het wel! zegt de Heer. En je bent waardevol in 
Mijn ogen! 
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En ik kan u zeggen: De Here is blij met u! 
En dit was het dan voor vandaag en ook wat ik door heb gegeven, 

wat de Heer ook zegt. Ik wil u zeggen, de volgende keer, dan gaan 

we de brieven er allemaal bijhalen. En de Heer, die maakt me 
duidelijk, dat Marta en ik, dat we dan samen de handen op de 

brieven gaan leggen, op de mailtjes. En ik wil u vragen om mee te 
bidden alvast, voor volgende week. Want dan gaat de Heer iets 

bijzonders doorgeven aan iedereen.  

 
Maar dat hoort u nog verder, en daarom zeg ik u ook tot ziens, en 

Ruacha, Yeshu, Shalom!  
 

 

 

Achterblijvers, dit gaat u doormaken! 
 

Waarschuwende, openbarende boodschap Gods: De bode engel 
Gods brengt deze boodschap over vanuit de toekomstige situatie, 

die op aarde ontstaat als de Rapture, de Opname, heeft 
plaatsgevonden! 

 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! De volgende openbarende boodschap van 
God is op 25 september 2015, woord voor woord, door een engel 

des Heren overgebracht aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen, 
in opdracht van de almachtige God, JHWH, de God van Abraham, 

Izaäk en Jakob.   

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Raxadding en 
ben een bode engel Gods. 

 

Voorwaar, heel de bevolking zucht door het verleden naar de 
Christenen. 

Grote chaos sloeg toe, toen ze opeens weg waren! Velen zijn nu 

hun baby kwijtgeraakt, en hun geliefde die ze niet serieus namen. 
Wat hebben ze toch moeten lachen om die godsdienst-extremisten, 
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die het altijd over Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, hadden. 
‘Onzin, wat een mafkezen!’ dachten velen. Nu dwalen de mensen 

rond om te overleven.  

 
Geprogrammeerde menselijke robots, die kunnen nadenken 

en gevoelens hebben, worden ingezet door de bezoekers uit 
de ruimte, de gevallen engelen.  

Alle technologische middelen worden ingezet, om de achterblijvers 

aan hen te onderwerpen! Om de aarde heen is een buitenaards 
krachtveld geplaatst, om andere indringers buiten te laten. Er is 

een spel, door de gevallen engelen bedacht, dat men het tegen de 
overgebleven geliefden moet opnemen, in een strijd op leven en 

dood! Ook moet men tegen gevallen engelen vechten.  

 
Deuteronomium 8, vers 15  die u deed gaan door de grote en 

vreselijke woestijn, met vurige slangen en schorpioenen en dorstig 
land zonder water; die uit de harde rots voor u water te voorschijn 

deed komen. 

 
Openbaring 9, vers 5 tot en met 11  En hun werd gegeven, dat 

zij hen niet zouden doden, maar dat de mensen zouden gepijnigd 

worden, vijf maanden lang; en hun pijniging was als de pijniging 
door een schorpioen, wanneer hij een mens steekt. En in die dagen 

zullen de mensen de dood zoeken, maar hem geenszins vinden, en 
zij zullen begeren te sterven, maar de dood vlucht van hen weg. En 

de gedaante der sprinkhanen was als van paarden, die uitgerust 

zijn tot de oorlog; en op hun koppen waren kransen als van goud 
en hun aangezichten waren als aangezichten van mensen; en zij 

hadden haar als vrouwenhaar en hun tanden waren als die van 
leeuwen; en zij hadden borstschilden als ijzeren harnassen en het 

gedruis van hun vleugels was als het gedruis van wagens, wanneer 

vele paarden ten strijde draven. En zij hadden staarten als 
schorpioenen en angels, en in hun staarten was hun macht om de 

mensen schade toe te brengen, vijf maanden lang. Zij hadden over 

zich als koning de engel des afgronds; zijn naam is in het 
Hebreeuws Abaddon en in het Grieks heeft hij tot naam Apollyon. 

 
Voorwaar, bekeer u! 
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Dit is geen spectaculaire actie horrorfilm! Wie nu lacht, zou weleens 
in deze werkelijkheid terecht kunnen komen. Voorwaar, 

 

Johannes 3, vers 20  Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het 
licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag 

komen. 
En Johannes 8, vers 12  Wederom dan sprak Jezus tot hen en 

zeide: Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de 

duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben. 
Johannes 10, vers 11  Ik ben de goede herder. De goede herder zet 

zijn leven in voor zijn schapen. 
Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld 

gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een 

ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde. 

 

Voorwaar, belijd uw zonden en vraag om vergeving. 
Red uw leven, en ontvangt eeuwig leven, zonder pijn of verdriet! 

 

Johannes 3, vers 33  Wie zijn getuigenis aanvaardt, heeft 
bezegeld, dat God waarachtig is. 

En vers 35  De Vader heeft de Zoon lief en heeft Hem alles in 
handen gegeven. 

 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
 

 
 

Een hart naar Mijn hart! 
 
Deze boodschap is door Jezus Christus van Nazareth, Yeshua 

HaMasiach zelf, woord voor woord overgeleverd aan Zijn 

eenvoudige dienstknecht, Benjamin Cousijnsen. De Heer zegt onder 
andere: Wie Mij dient in deze ministry (bediening) worde gezegend! 

En een werker van de laatste dagen moet het embleem waardig 

zijn, deze onderscheiding van de Koning der koningen, Yeshua 
HaMasiach, Jezus Christus van Nazareth! 
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Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 25 september 2015 werd de volgende 

boodschap overgebracht aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom, profeet Benjamin Cousijnsen!  

 
Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, Schrijf op wat Ik u zeg:  

Ik ben wie Ik ben! 
 

Openbaring 22, vers 13 en 14  Ik ben de alfa en de omega, de 

eerste en de laatste, het begin en het einde. Zalig zij, die hun 
gewaden wassen, opdat zij recht mogen hebben op het geboomte 

des levens en door de poorten ingaan in de stad.  
 

Voorwaar, Ik ben kadosh, heilig, en ken de harten! 

Voorwaar, negen emblemen heb Ik, Yeshua HaMashiach, Jezus 
Christus, voor trouwe werkers, die Mij dicht op het hart liggen. Er is 

één embleem voor een persoon, die Mij zeer liefheeft en Mij wil 

dienen in de Evangelical Endtimemachine, 100%, en haar naam is 
Likha. 

 
Psalm 66, vers 10  Want Gij hebt ons getoetst, o God, ons 

gelouterd, gelijk men zilver loutert. 

Voorwaar, het zilver staat voor, dat Ik uw losprijs betaald 
heb. 

En de gouden letters staan voor Gods aanwezigheid. Ik en de Vader 
zijn één! Voorwaar, deze handgemaakte duifjes heb Ik zelf, uw 

Rabboeni, in Mijn handen gehad, één voor één, alle negen, en 

gezegend. Alleen een werker van de laatste dagen mag dit duifje 
dragen.  

 

Spreuken 8, vers 17 en 18  Ik heb lief wie mij liefhebben, wie mij 
ijverig zoeken, zullen mij vinden. Rijkdom en eer zijn bij mij, 

duurzaam goed en gerechtigheid. 
Spreuken 8, vers 34 en 35  Welzalig de mens die naar mij luistert, 

dag aan dag wachthoudende aan mijn deuren, bewakende de 
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posten van mijn poorten. Want wie mij vindt, heeft het leven 
gevonden, hij heeft van de Here welgevallen verkregen. 

 

Voorwaar, Likha, uw verwachting wordt niet afgesneden! 
Wandelt in Mijn wijsheid, want Ik, uw Rabboeni, koos u uit.  

 
Job 5, vers 9  Hij doet grote, ondoorgrondelijke dingen, wonderen 

zonder tal. 

 
Voorwaar, verheugt u in Mij, juicht en jubelt! 

Gij hebt een oprecht hart, een hart naar Mijn hart. Een werker van 
de laatste dagen moet het embleem, deze onderscheiding van de 

Koning der koningen, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus van 

Nazareth, waardig zijn, en dat zijt gij! Mijn ogen zijn op u, en Mijn 
liefde in uw hart. Voorwaar, wie Mij dient in deze ministry worde 

gezegend. 
 

Acht emblemen worden bewaard voor nieuwe, trouwe 

werkers. 
Het derde embleem bij Marion is uw embleem, Likha! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 
Dit is uw tekst: Psalm 91, vers 4 en vers 11 

 
SHALOM 

 

 
 

Vuurtje erbij? 
 
Waarschuwende boodschap Gods: Voorwaar, al werkt gij 100% 

voor Yeshua HaMasiach, Jezus Christus, en schreeuwt u "Bekeert 
u!" van de daken af! Er is maar één rookruimte, waar gij 

terechtkomt, waar volop gerookt wordt: de hel! 

 
 

 

Volledige weergave: 
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Hallo, van harte welkom! Op 28 september 2015 bracht een engel 
des Heren, woord voor woord, de volgende boodschap Gods over 

aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, kadosh, heilig is Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus!  

 

Voorwaar,  
 

1 Timotheüs 5, vers 20  Wie in zonde leven, moet gij in aller 
tegenwoordigheid bestraffen, opdat ook de overigen ontzag 

hebben.  

 
Voorwaar,  

 
Efeziërs 4, vers 20  Maar gij geheel anders: gij hebt Christus 

leren kennen. 

 
Of houdt gij ook al de mond? 

 

1 Timotheüs 5, vers 24  Van sommige mensen zijn de zonden zo 
duidelijk, dat zij voor hen uitgaan naar het gericht, bij anderen 

komen zij achteraan. 
En 2 Timotheüs 2, vers 5  En is iemand een kampvechter, dan 

ontvangt hij de krans alleen, als hij volgens de regels van de kamp 

heeft gestreden. 
En 2 Timotheüs 4, vers 2  Verkondig het woord, dring erop aan, 

gelegen of ongelegen, wederleg, bestraf en bemoedig met alle 
lankmoedigheid en onderrichting. 

 

En Titus 1, vers 15  Alles is rein voor de reinen, maar voor hen, 
die besmet en onbetrouwbaar zijn, is niets rein. Maar bij hen zijn 

zowel het denken als het geweten besmet. 

 
Voorwaar, gij daar, het oude is voorbij! 

 
Hebreeën 6, vers 9 tot en met 12  Maar wat u betreft, geliefden, 

ook al spreken wij zo, wij zijn overtuigd van iets beters, waaraan 
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uw heil hangt. Want God is niet onrechtvaardig, dat Hij uw werk 
zou vergeten en de liefde, die gij voor zijn naam getoond hebt door 

de diensten, welke gij de heiligen bewezen hebt en nog bewijst. 

Maar het is onze begeerte, dat ieder uwer dezelfde ijver blijve 
betonen tot de verwezenlijking der hoop tot het einde toe, opdat gij 

niet traag wordt, maar navolgers moogt zijn van hen, die door 
geloof en geduld de beloften beërven. 

Vers 17  Daarom heeft God, toen Hij des te nadrukkelijker aan de 

erfgenamen der belofte het onveranderlijke van zijn raad wilde 
doen blijken, Zich onder ede verbonden. 

En Hebreeën 10, vers 24  En laten wij op elkander acht geven om 
elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. 

 

Voorwaar, zwijg niet als gij uw broeder of zuster moet 
terechtwijzen! 

In de hemel is er geen aparte rookruimte; daar is alles rookvrij! 
Luister ook naar de boodschap van 7 januari 2013, met de titel: 

‘Verboden te roken in de hemel!’  

 
Mattheüs 6, vers 21 tot en met 23  Want, waar uw schat is, 

daar zal ook uw hart zijn. De lamp van het lichaam is het oog. 

Indien dan uw oog zuiver is, zal geheel uw lichaam verlicht zijn; 
maar indien uw oog slecht is, zal geheel uw lichaam duister zijn. 

Indien nu wat licht in u is, duisternis is, hoe groot is dan de 
duisternis! 

 

Voorwaar, al werkt gij 100% voor Yeshua HaMashiach, 
Jezus Christus, en schreeuwt u “Bekeert u!” van de daken af. 

 
Lukas 13, vers 24 en 25  Hij zeide tot hen: Strijdt om in te gaan 

door de enge poort, want velen, zeg Ik u, zullen trachten in te 

gaan, doch het niet kunnen. Van het ogenblik af, dat de heer des 
huizes is opgestaan en de deur gesloten heeft, zult gij beginnen 

buiten te staan en aan de deur te kloppen, zeggende: Here, doe 

ons open, en Hij zal antwoorden en tot u zeggen: Ik weet niet, 
vanwaar gij zijt. 

 
En Mattheüs 7, vers 22 en 23  Velen zullen te dien dage tot Mij 

zeggen: Here, Here, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in 
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uw naam boze geesten uitgedreven en in uw naam vele krachten 
gedaan? En dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; 

gaat weg van Mij, gij werkers der wetteloosheid. 

 
Voorwaar, laat uw lichaam verlicht zijn, maar niet 

verduisterd. 
Voorwaar, er is maar één rookruimte, waar gij terechtkomt, waar 

volop gerookt wordt: de hel! 

 
2 Petrus 2, vers 19  Vrijheid spiegelen zij hun voor, hoewel zij zelf 

slaven des verderfs zijn; immers, door wie men overmeesterd is, 
diens slaaf is men. 

 

1 Korinthiërs 3, vers 16  Weet gij niet, dat gij Gods tempel zijt en 
dat de Geest Gods in u woont? 

En vers 18  Laat niemand zichzelf misleiden! Indien iemand onder u 
meent wijs te zijn in deze tijd, hij worde dwaas, om wijs te worden. 

 

Voorwaar, bekeert u, tempel Gods verwoester, want gij gaat 
eraan! 

Laat u niet zwijgen en de handen voor uw ogen doen, maar wijst 

terecht. Wil men het niet horen, zegt God, dan zegt gij: “Gij gaat 
verloren!”  

1 Korinthiërs 5, vers 11  Nu evenwel schrijf ik u, dat gij niet 
moet omgaan met iemand, die, al heet hij een broeder, een 

hoereerder, geldgierige, afgodendienaar, lasteraar, dronkaard, of 

oplichter is; met zo iemand moet gij zelfs niet samen eten. 
 

Voorwaar, mijn naam is Donder, een bode engel Gods. 
 

Wilt gij er een vuurtje bij? 

De keus is aan u: hemel of hel! 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en 

verdween. 

 
 

 

Het geweld wat komen gaat! 
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Profetische boodschap Gods, onder andere: In vele opvangcentra 
zullen IS-leden en andere geloofsrichtingen elkaar tot grote 

ergernis zijn en geweld aandoen! Ook zullen vele regeringsleiders 

zich op de borst slaan, en zeggen: "Wat hebben wij van ons land 
gemaakt?" Maar dan is het te laat! 

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, welkom! Dit is een openbarende en waarschuwende 

boodschap van God, op 28 september 2015 woord voor woord 
overgeleverd aan profeet Benjamin Cousijnsen, door een bode 

engel van God. 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus.  
 

Voorwaar, op 7 september 2015 werd u reeds voorzegd dat 

het geweld zou toenemen. 
Kijk naar de boodschap met de titel: ‘Het geweld gaat toenemen 

met de komst van de vluchtelingen!’ Voorwaar, in de Duitse plaats 

Calden is bij Kassel een massale vechtpartij uitgebroken, waardoor 
meer dan 14 mensen gewond raakten. Voorwaar, vrees niet voor 

mij, maar voor wat komen gaat! Ik ben de bode engel Gods, en 
mijn naam is Micleya. 

 

Voorwaar, in vele opvangcentra zullen IS-leden en andere 
geloofsrichtingen elkaar tot grote ergernis zijn en geweld 

aandoen! 
Ook zullen er nu meer diefstallen en berovingen en verkrachtingen 

en vechtpartijen, en nog meer moskeeën zijn. En ook zullen er 

aanslagen gepleegd gaan worden! Ook zullen vele regeringsleiders 
zich op de borst slaan, en zeggen: “Wat hebben wij van ons land 

gemaakt?” Maar dan is het te laat!  

Voorwaar! 
Ook worden er nu al mensen buiten de asielzoekers 

opvangcentrums lastig gevallen om ISIS te helpen! Voorwaar, 
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Klaagliederen 3, vers 25  Goed is de Here voor wie Hem 
verwachten, voor de ziel die Hem zoekt. 

 

En Johannes 10, vers 8 tot en met 11  Allen, die vóór Mij 
gekomen zijn, zijn dieven en rovers, maar de schapen hebben naar 

hen niet gehoord. Ik ben de deur; als iemand door Mij binnenkomt, 
zal hij behouden worden; en hij zal ingaan en uitgaan en weide 

vinden. De dief komt niet dan om te stelen en te slachten en te 

verdelgen; Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed. 
Ik ben de goede herder. De goede herder zet zijn leven in voor zijn 

schapen. 
En Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld 

gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een 

ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde.  

 

En Romeinen 12, vers 14  Zegent wie u vervolgen, zegent en 
vervloekt niet.  

 

En Galaten 5, vers 18  Indien gij u echter door de Geest laat 
leiden, dan zijt gij niet onder de wet.  

 
En Efeziërs 3, vers 14  Om die reden buig ik mijn knieën voor de 

Vader.   

 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en 

verdween. 
 

 

 

Zet de stap! 
 

Bemoedigende boodschap Gods: Voorwaar, Yeshua HaMasiach, 
Jezus Christus, wil dat u in uw kracht gaat staan en niet vreest! 

Geloof = actie ondernemen in geloof, hoop en liefde. 
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Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 29 september 2015 bracht de bode 

engel van God woord voor woord de volgende boodschap over aan 
Benjamin Cousijnsen, Gods eindtijdprofeet die elk woord van God, 

in tegenwoordigheid van de engelen Gods, meteen noteert. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Borichon.  
 

Kadosh, heilig, is Adonai, El Elohím, JHWH! 
 

Job 4, vers 2  Zou het u verdrieten, wanneer men beproeft een 

woord tot u te spreken? Wie toch zou zijn woorden kunnen 
inhouden? 

En vers 7  Bedenk toch: wie kwam ooit onschuldig om, en waar 
werden oprechten verdelgd? 

Vers 17  Zou een sterveling rechtvaardig zijn tegenover God, of een 

man rein tegenover zijn Maker? 
Job 6, vers 28 tot en met 30  Maar nu, wilt u tot mij wenden, in uw 

aangezicht zal ik u toch niet voorliegen. Komt toch tot bezinning, 

laat er geen onrecht geschieden; ja, komt weer tot bezinning, mijn 
recht staat vast. Is er onrecht op mijn tong? Of kan mijn gehemelte 

geen rampen onderscheiden? 
 

Voorwaar, geliefde des Heren, 

Gij wilt gebruikt worden om een zegen te zijn, ook voor uw buren 
en al uw vrienden en familie. Voorwaar, wat zijt gij bang, dat één 

van hen verloren gaat! Voorwaar,  
 

Job 26, vers 2 tot en met 4  Hoe goed hebt gij de onmachtige 

geholpen, en de krachteloze arm gesteund! Wat hebt gij goede raad 
gegeven aan hem die wijsheid mist, en welk een inzicht hebt gij 

overvloedig bekend gemaakt! Met wiens hulp hebt gij zulke 

woorden geuit, en wiens geest ging van u uit? 
Job 34, vers 2 tot en met 4  Hoort, gij wijzen, naar mijn woorden, 

gij verstandigen, leent mij het oor! Want het oor toetst de redenen, 
gelijk het gehemelte de spijze proeft. Laten wij voor onszelf 

uitmaken wat recht is, met elkander beslissen wat goed is. 
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Job 36, vers 22 tot en met 24  Zie, God handelt verheven in zijn 
kracht; wie is een leermeester als Hij? Wie zou Hem zijn weg 

voorschrijven, en wie durft zeggen: Gij hebt onrecht gedaan? Denk 

eraan, dat gij zijn werk verheerlijkt, hetwelk de mensen bezingen. 
 

Voorwaar, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, wil dat gij in 
uw kracht gaat staan en niet vreest! 

Waar is uw vertrouwen en uw bereidheid en goedertierenheid en 

uw relatie op gebouwd? 
Juist, op uw geloof! 

 
Psalm 16, vers 8 tot en met 10  Ik stel mij de Here bestendig 

voor ogen; omdat Hij aan mijn rechterhand staat, wankel ik niet. 

Daarom verheugt zich mijn hart en juicht mijn ziel, zelfs mijn vlees 
zal in veiligheid wonen, want Gij geeft mijn ziel niet prijs aan het 

dodenrijk, noch laat Gij uw gunstgenoot de groeve zien. 
En Psalm 18, vers 31 tot en met 33  Gods weg is volmaakt; des 

Heren woord is zuiver. Hij is een schild voor allen die bij Hem 

schuilen. Want wie is God behalve de Here, wie is een rots buiten 
onze God? Die God, die mij met kracht omgordt en mijn weg effen 

maakt. 

En vers 46  Vreemden verloren hun kracht en verlieten bevend hun 
burchten. 

 
Voorwaar, wees een zegen! 

Zet de stap, en laat u niet ontmoedigen. Spreek van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus! 
 

Psalm 24, vers 3 tot en met 6  Wie mag de berg des Heren 
beklimmen, wie mag staan in zijn heilige stede? Die rein is van 

handen en zuiver van hart, die zijn ziel niet op valsheid richt, noch 

bedrieglijk zweert. Die zal van de Here een zegen wegdragen en 
gerechtigheid van de God zijns heils. Dat is het geslacht van wie 

naar Hem vragen; die uw aanschijn zoeken; dat is Jakob. 

 
Voorwaar, deel uw eigen getuigenis met anderen. 

 
1 Korinthiërs 1, vers 4 tot en met 9  Ik dank God te allen tijde 

over u, vanwege de genade Gods, die u in Christus Jezus 
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geschonken is; want in elk opzicht zijt gij rijk geworden in Hem: in 
alle woord en alle kennis, gelijk het getuigenis aangaande Christus 

onder u bevestigd is, zodat gij ten aanzien van geen enkele 

genadegave te kort komt, terwijl gij uitziet naar de openbaring van 
onze Here Jezus Christus. Hij zal u ook bevestigen ten einde toe, 

zodat gij onberispelijk zult zijn op de dag van onze Here Jezus 
Christus. God is getrouw, door wie gij zijt geroepen tot 

gemeenschap met zijn Zoon Jezus Christus, onze Here. 

 
En Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld 

gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een 
ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde.  

 
Geloof is actie ondernemen, in geloof, hoop en liefde! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 
 

 

Niemand kan tegen de God van Israël strijden! 
 

Dit is een profetische, mededelende openbaring van de Here God, 

JHWH, El Elohím, de enige ware God. De God van Abraham, Izaäk 
en Jakob is ook de God van profeet Benjamin Cousijnsen, Gods 

eenvoudige dienstknecht en profeet van de eindtijd! Woord voor 
woord worden in deze tijd alle boodschappen van God dagelijks 

overgeleverd, in opdracht van de Almachtige en in de naam van de 

Heer Yeshua HaMasiach, Jezus Christus van Nazareth, die is, die 
was en die spoedig komt. En elk uitgesproken, profetisch gebracht 

woord vervult zich steeds sneller! 
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, welkom! Op 29 september 2015 bracht de bode engel van 

God woord voor woord de volgende boodschap over aan 
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eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen, in opdracht van de almachtige 
God, JHWH, de God van Abraham, Izaäk en Jakob. 

 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus.  

 
Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Zo spreekt de Here der heren, 

de Koning der koningen! 

 
Micha 5, vers 10 tot en met 14  Ik zal de steden van uw land 

uitroeien en al uw vestingen afbreken. Ook zal Ik de toverijen uit 
uw hand uitroeien, en gij zult geen waarzeggers meer hebben. Ik 

zal uw gesneden beelden en uw gewijde stenen uit uw midden 

uitroeien, en gij zult u niet meer nederbuigen voor het werk uwer 
handen. Ook zal Ik uw gewijde palen uit uw midden uitrukken en 

uw steden verwoesten. En Ik zal in toorn en gramschap wraak 
oefenen over de volkeren die geen gehoor gegeven hebben. 

 

Voorwaar, ik ben de bode engel Gods Michaël, de 
drakendoder! 

 

Micha 4, vers 1 tot en met 7  En het zal geschieden in het laatste 
der dagen: dan zal de berg van het huis des Heren vaststaan als de 

hoogste der bergen, en hij zal verheven zijn boven de heuvelen. En 
volkeren zullen derwaarts heenstromen, en vele natiën zullen 

optrekken en zeggen: Komt, laten wij opgaan naar de berg des 

Heren, naar het huis van de God Jakobs, opdat Hij ons lere 
aangaande zijn wegen en opdat wij zijn paden bewandelen. Want 

uit Sion zal de wet uitgaan en des Heren woord uit Jeruzalem. En 
Hij zal richten tussen vele volkeren en rechtspreken over machtige 

natiën tot in verre landen. Dan zullen zij hun zwaarden tot 

ploegscharen omsmeden en hun speren tot snoeimessen; geen volk 
zal tegen een ander volk het zwaard opheffen, en zij zullen de 

oorlog niet meer leren. Maar zij zullen zitten, een ieder onder zijn 

wijnstok en onder zijn vijgeboom, zonder dat iemand hen 
opschrikt; want de mond van de Here der heerscharen heeft het 

gesproken. Want alle volkeren wandelen elk in de naam van zijn 
god, maar wij zullen wandelen in de naam van de Here, onze God, 

voor altoos en immer. Te dien dage, luidt het woord des Heren, zal 
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Ik het kreupele verzamelen en het verstrooide bijeenbrengen, en 
degenen over wie Ik kwaad heb doen komen. En Ik zal het kreupele 

stellen tot een overblijfsel en het verdrevene tot een machtig volk, 

en de Here zal Koning over hen zijn op de berg Sion, van nu aan tot 
in eeuwigheid. 

 
Voorwaar, bekeer u, ongelovige! 

Vertrouw op Yeshua HaMashiach, Jezus Christus!  

 
Micha 4, vers 10 tot en met 14  Krimp ineen en schreeuw het 

uit, dochter Sions, als een barende; want thans zult gij uittrekken 
uit de stad en verblijven op het veld, en gij zult naar Babel komen. 

Daar zult gij bevrijd worden; daar zal de Here u verlossen uit de 

macht van uw vijanden. Wel zijn nu vele volkeren tegen u 
vergaderd, die zeggen: Zij worde ontwijd, en mogen onze ogen zich 

aan Sion verlustigen! Maar zij kennen de gedachten des Heren niet 
en verstaan zijn raadslag niet, dat Hij hen verzamelt als schoven op 

de dorsvloer. Sta op en dors, gij dochter Sions; want Ik zal uw 

hoorn van ijzer maken en uw hoeven van koper, en gij zult vele 
volkeren verbrijzelen en gij zult hun onrechtmatig gewin door de 

ban aan de Here wijden, en hun vermogen aan de Here der ganse 

aarde. Nu moogt gij u in benden scharen, gij bendegenoten. Een 
belegeringswal heeft men tegen ons opgeworpen. Met de roede zal 

men de richter Israëls op het kinnebakken slaan. 
 

Voorwaar, hun die kwaad smeden, en hun legers ten strijde 

stuurt, o wee, gij! 
Niemand kan tegen de God van Israël strijden! 

 
Micha 3, vers 2 tot en met 4  Gij die het goede haat en het 

kwade liefhebt, die de lieden de huid afstroopt en het vlees van hun 

gebeente; ja, die het vlees van mijn volk eet, en hun de huid 
aftrekt, en hun beenderen breekt en ze uiteenlegt als vlees in een 

pot of in een ketel. Dan zullen zij roepen tot de Here, maar Hij zal 

hun niet antwoorden, en Hij zal zijn aangezicht voor hen verbergen 
te dien tijde, omdat zij slecht hebben gehandeld. 

Vers 6 en 7  Daarom zal het nacht voor u worden, zonder gezicht; 
duisternis, zonder waarzegging; de zon zal ondergaan over de 

profeten, en de dag zal over hen verdonkerd worden. En de zieners 
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zullen beschaamd worden, en de waarzeggers teleurgesteld, en zij 
zullen allen de bovenlip omwinden, omdat er geen antwoord Gods 

komt. 

 
Voorwaar, kadosh, heilig is de God van Abraham, Izaäk en 

Jakob! 
 

Sefanja 3, vers 13 tot en met 20  Het overblijfsel van Israël zal 

geen onrecht doen noch leugen spreken, en in hun mond zal geen 
bedrieglijke tong gevonden worden, want zij zullen weiden en 

nederliggen, zonder dat iemand hen verschrikt. Jubel, dochter van 
Sion; juich, Israël; verheug u en wees vrolijk van ganser harte, 

dochter van Jeruzalem! De Here heeft uw gerichten weggenomen, 

Hij heeft uw vijand weggevaagd. De Koning Israëls, de Here, is in 
uw midden; gij zult geen kwaad meer vrezen. Te dien dage zal tot 

Jeruzalem gezegd worden: Vrees niet, Sion, laten uw handen niet 
slap worden. De Here, uw God, is in uw midden, een held, die 

verlost. Hij zal Zich over u met vreugde verblijden; Hij zal zwijgen 

in zijn liefde; Hij zal over u juichen met gejubel. Wie bedroefd zijn, 
ver van de feestvergadering, zal Ik samenbrengen; zij behoren toch 

bij u. Als een last drukt de smaad op hen. Zie, Ik zal te dien tijde 

afrekenen met al uw verdrukkers, maar Ik zal het hinkende 
verlossen en het verstrooide zal Ik verzamelen; Ik zal tot een lof en 

tot een naam stellen hen, wier schande was over de gehele aarde. 
Te dien tijde zal Ik u doen komen, namelijk ten tijde dat Ik u 

verzamelen zal. Want Ik zal u stellen tot een naam en tot een lof 

onder alle volken der aarde, wanneer Ik voor uw ogen een keer zal 
gebracht hebben in uw lot, zegt de Here. 

 
Zo zegt de Here: Vertrouw op Mij, want alles wordt nieuw! 

 

Maleachi 3, vers 2  Doch wie kan de dag van zijn komst 
verdragen, en wie zal bestaan, als Hij verschijnt? Want Hij zal zijn 

als het vuur van de smelter en als het loog van de blekers. 

 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
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El Elohím, JHWH, beschermt de Zijnen! 
 

Bemoedigende boodschap Gods: De bode engel van God gaf alle 

verzen door, in opdracht van de almachtige God, JHWH. God 
zegene u met deze bemoedigende en versterkende Bijbelse 

teksten, vooral vanuit de Psalmen gegeven! 

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 30 september 2015 bracht een bode 

engel Gods de volgende boodschap over aan profeet Benjamin 
Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, ik ben een boodschapper 

Gods en mijn naam is Mirichon, en ben een engel die alles 
doorgeeft aan Gods ware profeet van de laatste dagen. 

 
Voorwaar, 

 

Psalm 25, vers 15  Mijn ogen zijn bestendig op de Here, want Hij 
voert mijn voeten uit het net. 

En vers 14  Des Heren vertrouwelijke omgang is met wie Hem 

vrezen, en zijn verbond maakt Hij hun bekend. 
En vers 20  Bewaar toch mijn ziel en red mij; laat mij niet 

beschaamd worden, want bij U schuil ik. 
En Psalm 27, vers 1  De Here is mijn licht en mijn heil, voor wie zou 

ik vrezen? De Here is mijns levens veste, voor wie zou ik vervaard 

zijn? 
En Psalm 34, vers 6  Zij schouwen naar Hem en stralen van 

vreugde, en hun aangezicht zal niet schaamrood worden. 
En vers 16  De ogen des Heren zijn op de rechtvaardigen, en zijn 

oren tot hun hulpgeroep. 

En vers 20  Talrijk zijn de rampen van de rechtvaardige, maar uit 
die alle redt hem de Here.  

En Psalm 35, vers 9  Maar mijn ziel juicht in de Here, jubelt in zijn 

verlossing. 
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En Psalm 127, vers 2  Het is voor u tevergeefs, dat gij vroeg 
opstaat, laat opblijft, brood der smarten eet – Hij geeft het immers 

zijn beminden in de slaap.   

 
Voorwaar,  

 
Psalm 31, vers 25  Weest sterk en uw hart zij onversaagd, gij 

allen, die op de Here hoopt. 

 
En Jesaja 40, vers 28 tot en met 31  Weet gij het niet, hebt gij 

het niet gehoord? Een eeuwig God is de Here, Schepper van de 
einden der aarde. Hij wordt noch moede noch mat, zijn verstand is 

niet te doorgronden. Hij geeft de moede kracht en de machteloze 

vermeerdert Hij sterkte. Jongelingen worden moede en mat, zelfs 
jonge mannen struikelen, maar wie de Here verwachten, putten 

nieuwe kracht; zij varen op met vleugelen als arenden; zij lopen, 
maar worden niet moede; zij wandelen, maar worden niet mat. 

 

En Hebreeën 6, vers 18 tot en met 20  Opdat door twee 
onveranderlijke dingen, waarbij het onmogelijk is, dat God liegen 

zou, wij, die tot Hem de toevlucht genomen hebben, een krachtige 

aansporing zouden hebben om de hoop te grijpen, die voor ons ligt. 
Haar hebben wij als een anker der ziel, dat veilig en vast is, en dat 

reikt tot binnen het voorhangsel, waarheen Jezus voor ons als 
voorloper is binnengegaan naar de ordening van Melchisedek 

hogepriester geworden in eeuwigheid. 

 
Voorwaar, vergeet nimmer: 

 
Psalm 126, vers 5  Wie met tranen zaaien, zullen met gejuich 

maaien! 

 
En Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld 

gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een 

ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde.  
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Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en 
verdween. 

 

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 
 

 

 

 

OKTOBER 2015 
 
Gebed voor herstel & genezing 
 

Deze boodschap is 100% afkomstig van de troon van God, en 
woord voor woord door Gods bode engel overgebracht in opdracht 

van Jezus Christus, Yeshua HaMasiach, aan profeet Benjamin 

Cousijnsen, en letter voor letter opgeschreven. De boodschap bevat 
een bijzonder krachtig gebed voor herstel en genezing, dat u mee 

kunt bidden. 
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Elke donderdag gaan wij live in beeld, 

Benjamin, ik, en alle werkers van de laatste dagen, omdat de Heer 
Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, dit ons als opdracht heeft 

gegeven. Op 1 oktober 2015, vandaag, donderdag, bracht de bode 
engel van God woord voor woord, in de naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus, deze boodschap voor u. Het omvat een 

bijzonder gebed. Heeft u genezing nodig? Dan nodigt de Heer u uit, 
om deze boodschap samen met mij vanuit uw hart te bidden. Ik 

begin nu met de boodschap. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van uw Rabboeni, de 

Koning der koningen.  
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Luister nederig en aanbid Hem, met een hart vol van 
aanbidding! 

 

Zeg samen met mij: 
“Yeshua HaMashiach, Jezus Christus van Nazareth, ik open de deur 

van mijn hart, en geef aan U alle ruimte. Kom maar. Laat Uw 
Kadosh Geest mij nu aanraken! El Elohím, JHWH, Adonai, dank U 

voor Uw volmaakte goedheid. Uw Bloed vol van wonderbare kracht 

vloeide in liefde voor mij. De straf, die ik verdiende, nam U op zich. 
U keek met Uw ogen, die uitspraken: ‘Ik heb je lief! Jij bent Mijn 

eigendom. Ik ben voor jou de strijd aangegaan en heb elke macht 
verbroken’. Kadosh, heilig is Yeshua HaMashiach, Jezus Christus! 

Niets kan mij scheiden van U, noch enig schepsel of kracht of 

ziekte. O, maar er is kracht in het Lam Gods, die de sleutels heeft 
tot ieders hart! Laat uw Bloed mij nu bedekken. Ik strek mij met 

beide armen uit. Ja, diep in mijn hart leeft het geloof, dat Uw Bloed 
mij bevrijdt en reinigt!” 

 

Zeg vol van dank: 
“Dank U, dat U weet wat ik nodig heb! Geen lichamelijke klachten, 

geen verslaving, geen reuma, geen depressie en geen angst, of 

haaruitval, geen puistjes en meeëters, of gezichtsverminking, of 
hartaandoeningen, of welke blokkade dan ook in het lichaam! Ik 

behoor U, Adonai, JHWH, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, toe 
die mij reinigt en alle aandoeningen verbreekt met Uw wonderbare, 

kostbare Bloed. Kadosh, heilig bent U! Ik aanvaard uw zegenstroom 

van genezing en bevrijding, en gebied en verbreek alle bolwerken 
van satan in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, als 

het eigendom van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus van 
Nazareth, Gods tempel, dat bedekt is van de binnen- en buitenkant, 

en die met Zijn Bloed mij gekocht en betaald heeft! Ik gebied om 

mij nu los te laten, voor eeuwig, in de naam van Jezus Christus, 
Yeshua HaMashiach! Kadosh Geest, Heilige Geest, ontspring in mij! 

O, hoe wonderbaar is Jezus Christus’ Bloed. Want de duivelse 

macht is verbroken door Zijn kracht! Hij, Yeshua HaMashiach, Jezus 
Christus, heeft de sleutels, en zegt: Wijk van Mij, satan, voor 

eeuwig! In de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. 
Amen!” 
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Voorwaar, mijn naam is Power en ben een bode engel Gods. 
 

Dank de Here in uw relatie met Hem. 

Hij die de harten doorzoekt en u liefheeft, zegt u: Ik, de Here, ben 
de God van al wat leeft. Zou voor Mij iets te wonderlijk zijn?  

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! En de bode engel verdween na 
deze woorden. 

 

 
 

Uitslag en gebed van: De wensen van alle 

mensen! 
 

De ingestuurde wensen werden bij de Heer gebracht, naarmate ze 

binnenkwamen. In de live in beeld boodschap van vandaag bidden 
Marta en Profeet Benjamin Cousijnsen ook samen nogmaals voor 

alle ingezonden wensen. Ook wordt er bekendgemaakt, welke 
wensen specifiek vervuld gaan worden, in opdracht van de Here 

Jezus Christus, en hoeveel wensen er meteen vervuld worden. Tip: 

luister en bid ook mee met de eerste boodschap van vandaag, voor 
genezing en herstel voor uzelf en/of uw naaste broeders en zusters! 

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Ik ben profeet Benjamin Cousijnsen. Het 

is vandaag 1 oktober 2015, en we gaan vandaag verder met 

wensen. En ik herhaal, mensen hebben wensen! En natuurlijk heb 
ik weer heel veel post, en ik ga er een van bovenaf pakken en 

voorlezen aan u. 
 

En het begint zo… 

“Hallo, profeet Benjamin! Mijn naam is Mark. Ik woon in Yazoo City, 
Mississippi, USA. Ik heb een gebedsverzoek…” Hij is eigenlijk een 

soort dominee, kun je wel zeggen. Hij zegt dat hij dat niet is, maar 
eigenlijk is hij dat wel, omdat hij ook het woord brengt van de 

Heer. Hij predikt in de gevangenissen en in verpleeghuizen en een 

soort klein kerkje. Maar hij zou heel graag willen, dat de Heer voor 
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hem meer deuren gaat openen! Ik wil ook vragen, of u ook speciaal 
voor hem wilt bidden.  

 

De Heer die gaf het volgende door voor hem. 
En daarom geef ik deze teksten door, zodat Mark het zelf op kan 

zoeken. En dat is: 
 

Psalm 34, vers 21, en Psalm 69, vers 34, en Psalm 119, vers 

59 tot en met 63 
 

Verder maakte de Heer mij duidelijk, toen ik deze mail las… 
dat de Heer voor deuren zal zorgen, die geopend worden, zodat 

Mark ook meer vrijheid krijgt om ook elders nog verder te kunnen 

spreken. Hij spreekt hoofdzakelijk, het meest over de eindtijd. En 
de Heer is daar ontzettend blij mee, want wie spreekt er nog 

tegenwoordig over de eindtijd? Want in vele kerken worden veel 
toetjes gebracht. Maar waar het om gaat, en waar we in leven, dat 

wordt vaak verzwegen! En daarom, de Heer die geeft hem ook een 

DVD van de ministry, en hij krijgt het boek ‘RUACHA, YESHU, 
SHALOM!’ cadeau, om het ook te gebruiken, als hij de 

gevangenissen bezoekt, en ook -  waar hij ook naartoe gaat - dat 

hij het boek zelfs gaat gebruiken, om mensen te bemoedigen met 
de woorden Gods, die ook doorgegeven zijn via mij, dankzij de 

Heer die alles 100% doorgeeft.  
 

Ga ik nu verder naar de volgende, en dat is nummer twee. 

“Mijn wens is”, zegt deze persoon - alleen de voornaam Kathy – “ik 
wens: mijn gebed is voor mijn twee zonen, mijn familie, de mensen 

met wie ik werk, en mijn buren, en dat al mijn vrienden op 
Facebook worden gered en gedoopt met de Heilige Geest, en klaar 

zijn, en kijken en wachten op de wederkomst van onze Heer, 

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, en dat ze ontsnappen aan de 
toorn Gods, die gaat komen.” 

 

De Heer die gaf het volgende door, ook voor jou, Kathy: 
 

Job 39, vers 14, en Psalm 28, vers 7, en Psalm 31, vers 15 
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De Heer wees mij er ook nadrukkelijk op, dat je niet moet 
zwijgen, wat er ook gebeurt en hoe anderen ook spreken.  

Blijf in de tegenwoordigheid van Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus, en blijf getuigen! Want de Heer zegt ook: Want sommigen 
zullen zich later bekeren, en laten dopen, en ook aan Gods toorn 

ontsnappen. Nu, is dat niet geweldig? Dan zeggen we, Halleluja, 
prijs de Heer! 

 

We gaan verder naar het volgende. 
 

Psalm 63, vers 9  Dat is een Bijbeltekst, die de Heer met mij 
deelde voor u. En dat is Psalm 63, vers 9  Daar staat: Mijn ziel is 

aan U verkleefd, uw rechterhand houdt mij vast. 

 
Dat is een geweldige bemoediging!  

Kun je je voorstellen: ‘verkleefd’, dat is eigenlijk van, als iemand 
een hand geeft als het ware, geeft iemand een hand, dan blijf je er 

natuurlijk niet aan vastkleven. Maar de Heer die maakt duidelijk: 

als Hij jou vast heeft en jouw rechterhand vast heeft, dan betekent 
dat, dat Hij het ook niet loslaat! En dat is zo mooi, en dat wil de 

Heer met u delen: de Heer heeft u lief, en heeft u bij de 

rechterhand vast en laat u ook niet in de steek!  
 

De Here zal de gebeden ter ore nemen, de wensen van uw 
hart, en zal er enkele nu ook gaan vervullen! 

 

Psalm 91, vers 1 en 2  Dit mag ik ook met u delen, en die mag u 
zelf opzoeken in uw Bijbel, Psalm 91, vers 1 en 2 

 
Verder, ook van de ingestuurde wensen, worden er zes, met 

ingang van nu, meteen vervuld! zegt de Heer. 

Halleluja, prijs de Heer! 
 

Is uw wens vervuld? 

Laat het ons dan weten, of: uw ervaring met de boodschappen 
Gods van de Evangelical Endtimemachine. 

 
En ik wil ook Marta erbij vragen, om erbij te komen. 
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En daar heb je Marta… Hier zijn de mailtjes allemaal, een hele 
stapel. We gaan daar ook de handen op leggen. En ik wil vragen, of 

u uw handen ook uit wilt strekken, in het geloof naar de camera 

toe, naar het beeldscherm, om ook samen te bidden voor de 
mensen met al hun wensen!  

 
Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, wij willen u danken, 

Heer, voor alle mailtjes, die we hebben ontvangen.  

Heer, ik weet dat de mensen wensen hebben, en het zijn er zoveel, 
Heer! Maar ook zoveel, Heer, waar we naar verlangen, Heer. Ik wil 

U ook vragen, Heer, wilt U onze hartenwensen vervullen, Heer? Ik 
wil U ook vragen, Heer, wilt U de ingezonden mailtjes, de mensen, 

aanraken, Heer? U kent hun hart, Heer, maar ook hun verdriet, 

Heer, maar ook hun strijd, Heer, en ook hun pijn, Heer. Ik bid U, 
Heer, in de almachtige naam van Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus van Nazareth, raak de personen aan, Heer! Herstel ze, 
Heer, in uw machtige naam, Heer, en raak ze aan, Heer! En ik strek 

mijn ene hand ook uit, Heer, naar het beeldscherm, Heer. Raak hen 

nu aan, in de almachtige naam van Yeshua HaMashiach, Jezus 
Christus! Heer, U bent de Almachtige, de Waarachtige, de 

Overwinnaar, de Geneesheer! Ik dank U, Heer, dat U zo de mensen 

aanraakt, Heer, en de kijkers aanraakt, Heer, en dat we kunnen 
zeggen: “Halleluja, prijs de Heer!” 

Dank U Vader, dank U Here, dat U eenieder die op U vertrouwt, 
Heer, Here God, een ieder die zich uitstrekt naar U, Heer, dat U 

elke persoon aanraakt, Heer. U slaat niemand over. Here, U weet 

en U kent ieder, Heer, wat hij of zij nodig heeft. Dank U, Heer, voor 
totaal herstel! Here God, voor een diepe aanraking naar geest, naar 

ziel, naar lichaam, in hart en in gedachten, Heer. Dank U wel, Heer! 
Heer, maar het mooiste, het allermooiste is dat we U mogen 

kennen, Here. Here, dank U wel, Heer, dat U vanuit een relatie, 

Heer, wat we met U mogen hebben, Here, dat U, Heer, ons 
aanraakt en met ons gaat, Here, elke dag. U bent onze Vertrooster, 

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. U bent onze Redder. Heer, en 

U bent onze Geneesheer, Heer. Heer, U bent gisteren, vandaag en 
tot in alle eeuwigheid Dezelfde! Ik dank U, Heer, voor Uw Heilige 

Geest, voor Uw zalving. Dank U, Heer, dat u eenieder aanraakt, 
dank U wel! Alle eer en alle lof aan Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus, voor wat Hij doet aan u. Amen. 
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En ik dank u voor het kijken, en we sluiten ook af met: 

Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen 

 
 

 

Gods waarschuwing in de koude wind geslagen! 
 

Profetische vervulling Gods: Waarschuwingen in de ‘koude’ wind 
geslagen. 

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, ik ben profeet Benjamin Cousijnsen. Dit is een profetische 

boodschap Gods, gebracht op 4 oktober 2015. 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Kadosh, heilig, is Yeshua HaMashiach, 
Jezus Christus! Voorwaar, mijn naam is Donder en ben een bode 

engel Gods. 

 
Voorwaar! 

Mattheüs 1, vers 22  “Zuid-Frankrijk”, dit is geschied, opdat 

vervuld zou worden hetgeen de Here door de profeet “Benjamin” 
gesproken heeft… tot zover. 

 
Ook Canada is gewaarschuwd! 

Voorwaar, ook in 2014 werd ook gij gewaarschuwd in de 

boodschap, met de titel: ‘Nog ergere dingen komen over u, 
Verenigde Staten van Amerika!’ In deze boodschap wordt ook reeds 

u gewaarschuwd, Canada, toen God zei: Donder zal Ik sturen. Ook 
u zal nu spoedig gestraft worden! 

 

Voorwaar, ik, Donder, bracht u in Frankrijk veel schade toe. 
En God zei dat het zeer goed was. Ik bracht regenval en harde 

donderslagen, en o jee, 43.000 huishoudens zaten gelijk zonder 

stroom, en 190 millimeter regenval viel neer. Wat sloeg ik toe!  
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Voorwaar, een beetje van dit en een beetje van dat… 
De God van Abraham, Izaäk en Jakob, en Benjamin, o wat is Hij 

machtig! Niemand kan de ellende op aarde stoppen, wat nog meer 

schade zal brengen. Op 16 van de 4de 2013 werd ook extreme 
regenval, extreme hitte en extreme tornado’s geopenbaard! 

Voorwaar, sommigen worden gewoon verwijderd van de kaart, 
vanwege dat men niet wil luisteren en zich niet wil bekeren. Maar 

wie niet wil horen, gaat verloren!  

 
Voorwaar, er is maar één redding om uit de ellende te 

komen en om gered te worden. 
En dat is Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, aannemen!  

De bode engel Gods sprak verder, Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, 

Shalom!  
 

 
 

Hoor India, ik breng u spoedig wederom veel 

regenval! 
 
Profetische, waarschuwende mededeling Gods aan India: Hoort het 

woord des Heren, gij bewoners, wat spoedig weer over u komt! 
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo! Op 5 oktober 2015 bracht de bode engel van God, in 

opdracht van de almachtige God, JHWH, de God van Abraham, 
Izaäk en Jakob, woord voor woord de volgende openbarende, 

profetische boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin 
Cousijnsen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Donder en ben 

een bode engel Gods.  
 

Voorwaar, India! 

Ik breng u spoedig wederom veel regenval, waardoor modder naar 
uw woonwijk gaat, en afgebroken takken en bomen meegaan met 
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de waterstroom! Er zullen veel slachtoffers zijn onder het puin en 
de modder. Hoort het woord des Heren, gij bewoners! Geen trouw 

en geen ware liefde, maar lust in het openbaar vervoer, en 

verkrachtingen, vloeken en liegen en moorden en stelen en 
afgoderijen! 

 
Ezechiël 2, vers 1  Hij zeide tot mij: Mensenkind, sta op uw 

voeten, opdat Ik met u spreke. 

 
Voorwaar! 

Sla in uw hand en stamp met uw voeten, om tot uw walgelijke 
afgoden te lonken, om het kwaad, het zwaard over u te brengen. 

 

Ezechiël 6, vers 4  Uw altaren zullen verwoest worden en uw 
wierookaltaren verbroken, en Ik zal uw gedoden neerwerpen vóór 

uw afgoden. 
Vers 6 en 7  Overal waar gij woont, zullen de steden verwoest 

worden en de hoogten een wildernis worden, opdat uw altaren 

verwoest en verlaten, uw afgoden verbroken en vernietigd, uw 
wierookaltaren afgehouwen en uw maaksels verdelgd worden. De 

gedoden zullen in uw midden blijven liggen, en gij zult weten, dat 

Ik de Here ben. 
 

Voorwaar, bekeer u! 
 

Jeremia 51, vers 15 tot en met 18  Hij maakt de aarde door zijn 

kracht, bereidt de wereld toe door zijn wijsheid en breidt de hemel 
uit door zijn verstand. Als Hij zijn stem doet horen, is er een geruis 

van water aan de hemel en doet Hij dampen opstijgen van het 
einde der aarde; bliksemen maakt Hij bij de regen en wind doet Hij 

voortkomen uit zijn voorraadkamers. Verstomd staat ieder mens, 

zonder kennis; beschaamd staat iedere goudsmid om het beeld, 
want leugen is zijn gietsel, en er is geen geest in hen; nietigheid 

zijn zij, een bespottelijk maaksel; als aan hen bezoeking gedaan 

wordt, gaan zij teniet. 
 

Voorwaar, de God van Abraham, Izaäk en Jakob heeft aan de 
gehele wereld reeds alles voorzegd via profeet Benjamin 

Cousijnsen. 
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Zie de vervullingen, die in de boodschappen zijn vermeld! Kadosh, 
heilig is Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Aanbid Hem alleen! 

 

Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld 
gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een 

ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde.  
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 

 

Gescheiden?... Nee... toch? 
 

Boodschap Gods: Zij veroordeelden als heiligen anderen. Nu zijn zij 
echter zelf gescheiden! Met vele verwijzingen naar andere 

boodschappen, die ook onder andere over het onderwerp scheiding 
spreken. 

 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! In naam van Yeshua HaMashiach, Jezus 
Christus, bracht de bode engel van God op 5 oktober 2015, woord 

voor woord, deze boodschap over aan profeet Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Lovesadai en 
ben een bode engel Gods. 

 
Voorwaar, dat ik tot u spreek, is geen toeval. 

En als gij wederom geboren zijt, mag gij weten dat toeval echt niet 

bestaat! Voorwaar, veel broeders en zusters wijzen met de 
wijsvinger, en ondertussen wijzen drie vingers naar henzelf. Grote 

favoriete evangelisten en geloofshelden kwamen in scheiding, 

waardoor zij door velen een schuld stempel op kregen, en 
verworpen werden! Omdat gij niet in scheiding zit, betekent het 



 
 

 

4241 
 
 

 

niet dat gij dan beter bent, beslist niet! Sommigen, die zo anderen 
veroordelen, alsof zij zelf heiligen waren, zijn nu zelf gescheiden. 

Toeval?  

Beslist niet!  
 

Voorwaar, het komt vaak tot scheiding, doordat mensen met 
grote verschillen en spanningen niet op één lijn zitten. 

Voorwaar, luister ook naar de boodschap met de titel: ‘Hun 

samenzijn begon als een sprookje!’ Ook wordt gij doorverwezen 
naar de boodschap van 8 augustus 2014, met de titel: ‘Voorwaar, 

verlaat dat huis!’ en ook naar de boodschap, met de titel: ‘Een 
belangrijke les!’ Het wordt aangeraden dat gij daarnaar luistert.  

 

Voorwaar, God sprak eens tegen een evangelist: Verlaat uw 
vrouw en kinderen!  

Zelfs Abrahams geloof werd op proef gesteld. 
 

Genesis 22, vers 1 en 2  Hierna gebeurde het, dat God Abraham 

op de proef stelde. Hij zeide tot hem: Abraham, en deze zeide: Hier 
ben ik. En Hij zeide: Neem toch uw zoon, uw enige, die gij liefhebt, 

Isaak, en ga naar het land Moria, en offer hem daar tot een 

brandoffer op een der bergen, die Ik u noemen zal. 
En vers 7  Toen sprak Isaak tot zijn vader Abraham en zeide: Mijn 

vader, en deze zeide: Hier ben ik, mijn zoon. En hij zeide: Hier is 
het vuur en het hout, maar waar is het lam ten brandoffer? 

 

Voorwaar, iedereen zou Abraham veroordelen, maar 
Abraham kende God! 

Voorwaar, en nu belandt gij bij de volgende boodschappen, met de 
titels: ‘Eeuwig samen zijn met uw zielemaatje!’ en de titel: 

‘Bedrieglijke zielmaatjes’. Luister ook daar eens naar. Al zijt gij 

jaren gehuwd, toch kan uw ware zielmaatje zich elders bevinden, 
waarvan gij niet weet!  

 

Genesis 22, vers 12  En Hij zeide: Strek uw hand niet uit naar de 
jongen en doe hem niets, want nu weet Ik, dat gij godvrezend zijt, 

en uw zoon, uw enige, Mij niet hebt onthouden.  
 

En weet dit: Spreek geen kwaad over uw naaste. 
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Gij zijt God niet! 
 

Jakobus 4, vers 6  Maar Hij geeft dan ook des te grotere genade. 

Daarom heet het: God wederstaat de hoogmoedigen, maar de 
nederigen geeft Hij genade. 

En vers 11 en 12  Spreekt geen kwaad van elkander, broeders. Wie 
van zijn broeder kwaad spreekt of hem oordeelt, spreekt kwaad van 

de wet en oordeelt haar; en indien gij de wet oordeelt, zijt gij geen 

dader, doch een rechter der wet. Eén is wetgever en rechter, Hij, 
die de macht heeft om te behouden en te verderven. Maar wie zijt 

gij, dat gij uw naaste oordeelt? 
Jakobus 5, vers 6  Gij hebt de rechtvaardige veroordeeld, ja 

vermoord; er is geen verweer tegen u. 

 
Voorwaar, gij moet juist alles overlaten aan God. 

Hij is de Koning, en kent de harten en weet wat Hij doet! 
 

Mattheüs 22, vers 36 tot en met 40  Meester, wat is het grote 

gebod in de wet? Hij zeide tot hem: Gij zult de Here, uw God, 
liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel 

uw verstand. Dit is het grote en eerste gebod. Het tweede, daaraan 

gelijk, is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee 
geboden hangt de ganse wet en de profeten. 

 
En Lukas 10, vers 27 en 28  Hij antwoordde en zeide: Gij zult de 

Here, uw God, liefhebben uit geheel uw hart en met geheel uw ziel 

en met geheel uw kracht en met geheel uw verstand, en uw naaste 
als uzelf. En Hij zeide tot hem: Gij hebt juist geantwoord; doe dat 

en gij zult leven.  
 

Voorwaar, en tot slot: 

 
Johannes 8, vers 6, 7 en 8  En dit zeiden zij om Hem in 

verzoeking te brengen, opdat zij iets hadden om Hem aan te 

klagen. Maar Jezus bukte neder en schreef met de vinger op de 
grond. Doch toen zij Hem bleven vragen, richtte Hij Zich op en 

zeide tot hen: Wie van u zonder zonde is, werpe het eerst een 
steen naar haar. En weer bukte Hij neder en schreef op de grond.  
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En Mattheüs 7, vers 12  Alles nu wat gij wilt, dat u de mensen 
doen, doet gij hun ook aldus: want dit is de wet en de profeten. 

 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
 

 
 

Hemel, wat een offerrituelen! 
 
Boodschap Gods: Voorwaar, al die offers zijn niet nodig, maar uw 

hart en bereidheid om u over te geven aan Yeshua HaMasiach, 

Jezus Christus! 
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! De volgende boodschap Gods werd op 6 
oktober 2015 aan profeet Benjamin Cousijnsen overgebracht. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Hetrick. 

Voorwaar, kadosh, heilig is Yeshua HaMashiach, Jezus Christus! 
 

Wat wordt er toch veel geofferd! 

 
Exodus 22, vers 20  Wie aan de goden offert, behalve aan de 

Here alleen, zal met de ban geslagen worden. 
En Exodus 29, vers 11 tot en met 18  Gij zult de stier slachten voor 

het aangezicht des Heren bij de ingang van de tent der 

samenkomst. Gij zult van het bloed van de stier nemen en dat met 
uw vinger aan de hoornen van het altaar strijken, en al het bloed 

zult gij aan de voet van het altaar uitgieten. Dan zult gij nemen al 
het vet dat de ingewanden bedekt, het aanhangsel aan de lever, de 

beide nieren en het vet dat daaraan zit, en gij zult het op het altaar 

in rook doen opgaan. Maar het vlees van de stier, zijn huid en zijn 
mest zult gij met vuur buiten de legerplaats verbranden; het is een 

zondoffer. Dan zult gij de éne ram nemen en Aäron en zijn zonen 

zullen hun handen op de kop van de ram leggen. Gij zult de ram 
slachten en zijn bloed nemen en sprengen rondom op het altaar. De 
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ram zult gij in zijn delen verdelen, zijn ingewanden en 
onderschenkels wassen en op zijn delen en zijn kop leggen. Dan 

zult gij de gehele ram op het altaar in rook doen opgaan; het is een 

brandoffer voor de Here, met een liefelijke reuk; het is een 
vuuroffer voor de Here. 

 
En bij dit brandoffer deed men het volgende: 

 

Exodus 29, vers 20  Gij zult de ram slachten, van zijn bloed 
nemen en het strijken aan de rechter oorlel van Aäron en aan die 

van zijn zonen, aan hun rechterduim en aan hun rechter grote teen, 
en gij zult de rest van het bloed rondom op het altaar sprengen.  

 

Voorwaar, om het bloed te strijken aan het rechteroor, en 
aan de rechterduim en grote teen, werd ook dit ritueel 

uitgevoerd. 
Maar ik openbaar u dat dit niet van God kwam! 

 

Exodus 29, vers 36 tot en met 46  Dagelijks zult gij een stier als 
zondoffer ter verzoening bereiden en het altaar ontzondigen, 

doordat gij er verzoening over doet; gij zult het zalven om het te 

heiligen. Zeven dagen zult gij over het altaar verzoening doen; gij 
zult het heiligen en het altaar zal allerheiligst zijn; ieder die het 

altaar aanraakt, zal heilig zijn. Dit is, wat gij op het altaar zult 
bereiden: twee éénjarige lammeren, geregeld elke dag. Het éne 

lam zult gij in de morgen bereiden en het andere lam zult gij in de 

avondschemering bereiden, benevens een tiende fijn meel 
aangemaakt met een vierde hin gestoten olie, en een plengoffer 

van een vierde hin wijn voor het éne lam. Het andere lam zult gij in 
de avondschemering bereiden; zoals het morgenspijsoffer en het 

daarbij behorende plengoffer zult gij het bereiden tot een liefelijke 

reuk, een vuuroffer voor de Here, een dagelijks brandoffer voor uw 
geslachten bij de ingang van de tent der samenkomst voor het 

aangezicht des Heren, waar Ik met u zal samenkomen, om daar tot 

u te spreken. Ik zal dan dáár samenkomen met de Israëlieten, en 
zij zullen door mijn heerlijkheid geheiligd worden. Ik zal de tent der 

samenkomst en het altaar heiligen, en Aäron en zijn zonen zal Ik 
heiligen om voor Mij het priesterambt te bekleden. Ik zal in het 

midden van de Israëlieten wonen en Ik zal hun tot een God zijn. En 
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zij zullen weten, dat Ik, de Here, hun God ben, die hen uit het land 
Egypte geleid heb, opdat Ik in hun midden wone; Ik ben de Here, 

hun God. 

Exodus 30, vers 10  Aäron zal met het bloed van het zondoffer der 
verzoening eenmaal per jaar op zijn hoornen verzoening doen; 

eenmaal per jaar zal hij er verzoening op doen voor uw geslachten; 
allerheiligst is het voor de Here. 

 

Voorwaar, er zijn veel Joden die geloven, vanwege de Thora 
en Tenach, dat Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, niet voor 

de zonden is gestorven. 
 

Deuteronomium 24, vers 16  De vaders zullen niet om hun 

kinderen ter dood gebracht worden; ook zullen de kinderen niet om 
hun vaders ter dood gebracht worden; ieder zal om zijn eigen 

zonde ter dood gebracht worden. 
 

En Ezechiël 18, vers 20  De ziel die zondigt, die zal sterven. Een 

zoon zal niet mede de ongerechtigheid van de vader dragen, en een 
vader zal niet mede de ongerechtigheid van de zoon dragen. De 

gerechtigheid van de rechtvaardige zal alleen rusten op hemzelf en 

de goddeloosheid van de goddeloze zal alleen rusten op hemzelf. 
 

Voorwaar, al die offers en brandoffers zijn niet nodig! 
Maar uw hart en bereidheid, om u over te geven aan Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus.  

 
Lukas 22, vers 19 tot en met 21  En Hij nam een brood, sprak 

de dankzegging uit, brak het en gaf het hun, zeggende: Dit is mijn 
lichaam, dat voor u gegeven wordt; doet dit tot mijn gedachtenis. 

Evenzo de beker, na de maaltijd, zeggende: Deze beker is het 

nieuwe verbond in mijn bloed, die voor u uitgegoten wordt. Doch 
zie, de hand van hem, die Mij verraadt, is met Mij aan de tafel.  

 

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, bracht voor de mens 
verzoening en vergeving, aan het kruis van Golgotha! 

 
Hebreeën 9, vers 14 en 15  Hoeveel te meer zal het bloed van 

Christus, die door de eeuwige Geest Zichzelf als een smetteloos 
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offer aan God gebracht heeft, ons bewustzijn reinigen van dode 
werken, om de levende God te dienen? En daarom is Hij de 

middelaar van een nieuw verbond, opdat, nu Hij de dood had 

ondergaan om te bevrijden van de overtredingen onder het eerste 
verbond, de geroepenen de belofte der eeuwige erfenis ontvangen 

zouden. 
 

En Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld 

gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een 
ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde.  

En Johannes 14, vers 6  Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de 
waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij.  

En Johannes 12, vers 37 tot en met 40  En hoewel Hij zovele 
tekenen voor hun ogen gedaan had, geloofden zij niet in Hem, 

opdat het woord van de profeet Jesaja vervuld werd, dat hij sprak: 

Here, wie heeft geloofd, wat hij van ons hoorde? En aan wie is de 
arm des Heren geopenbaard? Hierom konden zij niet geloven, 

omdat Jesaja elders gezegd heeft: Hij heeft hun ogen verblind en 

hun hart verhard, dat zij niet met hun ogen zien, met hun hart 
verstaan en zich bekeren, en Ik hen geneze. 

 
Ook nu nog worden er bijvoorbeeld kippen over het hoofd 

gezwaaid, ten teken van geluk, succes in het nieuwe jaar. 

Dit is een afgoderij, een traditie, die men al eeuwenlang doet! En 
de Heer ziet dat ook als afgoderij. Maar ons vertrouwen, ons geluk, 

is in Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, de Koning der koningen. 
Jezus Christus werd als een Lam geslacht aan het kruis van 

Golgotha voor uw en mijn zonden. Het grootste geluk is Hem te 

mogen kennen. Beter gezegd: door Hem gekend te zijn! Dank U, 
Heer. Amen! 

 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
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Samen wandelen in Gods licht gaat voor eeuwig 

samen! 
 

Dit is een bijzondere boodschap Gods over ware, kenmerkende 
liefde, gebracht door Hetrick, in opdracht van de Heer Yeshua 

HaMasiach, de Here Jezus Christus. 

 
 

Volledige weergave: 
 

Op 6 oktober 2015 werd de volgende boodschap overgebracht aan 

profeet Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik ben Hetrick, en begroet Marion en heet u ook welkom in 

de almachtige naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus.  
 

Voorwaar, de liefde maakt je warm van binnen, en hoe zal ik 
verder beginnen? 

De poorten des hemels gaan open voor jou, mijn onvoorwaardelijke 

liefde, zo ver als de eeuwigheid! Velen wachten nog op hun maatje, 
en hun gemis en verlangens zijn zo groot! 

 
Job 37, vers 5  God laat zijn donder wonderbaarlijk rollen, hij doet 

grote dingen die wij niet bevatten. 

En Job 36, vers 23  Wie kan hem zijn weg voorschrijven, wie zal 
zeggen: “U hebt kwaad gedaan”?   

 

En Sirach 2, vers 8  Jij die ontzag hebt voor de Heer, vertrouw op 
hem, dan valt je loon je niet uit handen.  

 
En Psalm 7, vers 11  God is het schild dat mij beschermt, hij 

bevrijdt de oprechten van hart.  

En Psalm 17, vers 5  Mijn voeten volgden uw spoor, mijn stappen 
wankelden niet. 

 
Ik wil in je ogen verdwalen en wegdromen… tot in je hart! 

 

Sirach 3, vers 18  Hoe belangrijker je bent, des te bescheidener 
moet je zijn, dan vind je genade bij de Heer.  
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Sirach 6, vers 10  Er zijn vrienden die met je aan tafel zitten, maar 
in slechte tijden zie je ze niet.  

En vers 14 tot en met 17  Een trouwe vriend is een veilige 

schuilplaats, wie er een gevonden heeft, heeft een schat gevonden. 
Een trouwe vriend is onbetaalbaar, tegen zijn waarde weegt niets 

op. Een trouwe vriend is een krachtig medicijn; wie ontzag heeft 
voor de Heer vindt zo’n vriend. Wie ontzag heeft voor de Heer zoekt 

de juiste vrienden uit; zoals hijzelf is, zo zijn zijn vrienden. 

 
Voorwaar, de liefde is oprecht zijn en elkaar vertellen van je 

gevoel, wat je voelt… 
ook kunnen luisteren en elkaar waarderen en begrijpen, knuffelen 

en elkaar beminnen en zoenen. Ware liefde is voorspoed, omdat 

men elkaar gevonden heeft in geloof en hoop en liefde! 
 

Psalm 18, vers 31  Gods weg is volmaakt, het woord van de HEER 
is zuiver, een schild is hij voor allen die bij hem schuilen.  

En Psalm 23, vers 4  Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees 

geen gevaar, want u bent bij mij, uw stok en uw staf, zij geven mij 
moed.  

En Psalm 27, vers 1  De HEER is mijn licht, mijn behoud, wie zou ik 

vrezen? Bij de HEER is mijn leven veilig, voor wie zou ik bang zijn?  
 

Ware liefde is van iemand houden, zoals hij of zij is. 
Helaas is het zo dat licht en donker niet samen gaat, maar samen 

wandelen in Gods licht gaat voor eeuwig samen! Altijd had ik je lief, 

en zo zal het blijven. Ik geniet keer op keer van je ogen en je 
liefdevolle lach! 

 
Sirach 14, vers 23 tot en met 25  Hij blikt door haar vensters, 

luistert aan haar deuren. Hij vestigt zich bij haar huis, slaat zijn 

tentpin in haar muren. Hij zet zijn tent vlak bij haar neer, hij vestigt 
zich op een goede plaats.  

En Sirach 15, vers 2 tot en met 6   Ze komt hem tegemoet als een 

moeder, als een ongerepte vrouw wacht zij hem op. Ze geeft hem 
het brood van inzicht te eten, het water van wijsheid laat zij hem 

drinken. Hij steunt op haar en wankelt niet, hij verlaat zich op haar 
en wordt niet teleurgesteld. Ze verheft hem boven zijn naaste, te 

midden van het verzamelde volk laat zij hem spreken. Blijdschap en 
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een vreugdekrans worden zijn deel, hij krijgt een onvergankelijke 
naam.  

En vers 10  Een lofprijzing moet met wijsheid worden uitgesproken, 

dan geeft de Heer er zijn zegen aan.  
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Hetrick, en verdween. 
 

 

 

Het woord vrede zal niet meer te horen, noch te 

zien zijn! 
 
Boodschap Gods: In Zijn liefde werd de vernedering niet 

weggenomen. De totale overname is wereldwijd zichtbaar! 

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 7 oktober 2015 bracht de bode engel 

van God woord voor woord de volgende boodschap over aan 
profeet Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Lovesadai en 

ben een bode engel Gods. 
 

Voorwaar, wereldwijd neemt de totale overname toe! 

Schietpartijen, aanslagen, vreemde helse diersoorten, bosbranden, 
oorlogsverklaringen, en noem maar op. Voorwaar, de wereld is 

hardnekkig, en verzet zich tegen Gods geboden en leeft erop los, 
en verwerpt Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. In Zijn liefde werd 

de vernedering niet weggenomen! De totale overname is 

wereldwijd zichtbaar.  
 

Ook grimmige wolven zullen de kudde Gods niet willen 
sparen. 

Het woord vrede zal niet meer te horen zijn, noch te zien! 

Voorwaar,  
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1 Korinthiërs 2, vers 9 tot en met 13  Maar, gelijk geschreven 
staat: Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en wat 

in geen mensenhart is opgekomen, al wat God heeft bereid voor 

degenen, die Hem liefhebben. Want óns heeft God het geopenbaard 
door de Geest. Want de Geest doorzoekt alle dingen, zelfs de 

diepten Gods. Wie toch onder de mensen weet, wat in een mens is, 
dan des mensen eigen geest, die in hem is? Zo weet ook niemand, 

wat in God is, dan de Geest Gods. Wij nu hebben niet de geest der 

wereld ontvangen, maar de Geest uit God, opdat wij zouden weten, 
wat ons door God in genade geschonken is. Hiervan spreken wij 

dan ook met woorden, die niet door menselijke wijsheid, maar door 
de Geest geleerd zijn, zodat wij het geestelijke met het geestelijke 

vergelijken. 

Voorwaar, er is nog steeds hoop voor de zielen, die zich nog 
niet overgegeven hebben. 

Maar dwaal niet en bekeer u! 
 

1 Korinthiërs 6, vers 10 en 11  Dwaalt niet! Hoereerders, 

afgodendienaars, overspelers, schandjongens, knapenschenders, 
dieven, geldgierigen, dronkaards, lasteraars of oplichters, zullen het 

Koninkrijk Gods niet beërven. En sommigen uwer zijn dat geweest. 

Maar gij hebt u laten afwassen, maar gij zijt geheiligd, maar gij zijt 
gerechtvaardigd door de naam van de Here Jezus Christus en door 

de Geest van onze God. 
 

Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld 

gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een 
ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde.  

 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en 

verdween. 

 
 

 

God is liefde maar vindt niet alles maar goed! 
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Boodschap Gods: Hoe ziet uw wandel eruit? Het is beter de Here te 
vrezen, dan maar te geloven dat, omdat God liefde is, Hij alles 

maar moet tolereren. God houdt er niet van dat u Hem ziet als een 

God, die alles maar goed vindt! 
 

 
Volledige weergave: 

 

Van harte welkom! Op 7 oktober 2015 bracht een bode engel van 
God woord voor woord, namens de almachtige God, JHWH, de God 

van Abraham, Izaäk en Jakob, de volgende boodschap over aan 
profeet Benjamin Cousijnsen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Scharfety en 

ben een bode engel Gods. 
 

Jesaja 52, vers 13  Zie, mijn knecht zal voorspoedig zijn, hij zal 

verhoogd, ja, ten hoogste verheven zijn. 
Jesaja 65, vers 1 tot en met 2  Te raadplegen was Ik voor hen die 

naar Mij niet vroegen, te vinden voor hen die Mij niet zochten; Ik 

zeide tot een volk dat mijn naam niet aanriep: Hier ben Ik, hier ben 
Ik. De ganse dag breidde Ik mijn armen uit naar een opstandig 

volk, dat volgens eigen overleggingen wandelde op een weg, die 
niet goed is. 

 

Voorwaar, 
 

Jeremia 30, vers 5 en 6  Want zo zegt de Here: Angstgeschrei 
horen wij, schrik en geen heil. Vraagt toch, ziet, of een man baart; 

waarom zie Ik iedere man met zijn handen aan zijn heupen als een 

barende en heeft elk gelaat een lijkkleur gekregen?  
En vers 14 en 15  Al uw minnaars hebben u vergeten, zij vragen 

naar u niet. Want Ik heb u geslagen, zoals een vijand slaat, zoals 

een meedogenloze tuchtigt, om de grootte van uw ongerechtigheid, 
omdat uw zonden geweldig zijn. Wat schreeuwt gij om uw breuk, 

omdat uw pijn dodelijk is? Om de grootte van uw ongerechtigheid, 
omdat uw zonden geweldig zijn, heb Ik u dit aangedaan. 
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Voorwaar, luister aandachtig! 
 

Ezechiël 7, vers 4  Ik zal u niet ontzien en geen deernis hebben, 

maar Ik zal uw wandel aan u vergelden, uw gruwelen zullen op u 
neerkomen, en gij zult weten, dat Ik de Here ben. 

En vers 8  Nu zal Ik weldra mijn grimmigheid over u uitstorten en 
mijn toorn ten volle over u brengen, Ik zal u richten volgens uw 

wandel en al uw gruwelen aan u vergelden. 

En vers 19  Hun zilver zullen zij op straat werpen en hun goud zal 
een voorwerp van afschuw zijn; hun zilver en goud zullen hen niet 

kunnen redden op de dag van de verbolgenheid des Heren; zij 
zullen zich daarmee niet kunnen verzadigen, noch daarmee hun 

binnenste kunnen vullen, want het is hun een struikelblok tot 

ongerechtigheid geweest. 
 

Kadosh, heilig is Yeshua HaMashiach, Jezus Christus! 
 

Sirach 2, vers 12 tot en met 18  Wee de laffe harten en de 

slappe handen, de zondaar die twee paden bewandelt. Wee het 
wankelmoedig hart, want het heeft geen vertrouwen; daarom wordt 

het niet beschermd. Wee jullie die niet langer volharden, wat zul je 

doen als God je opzoekt? Wie ontzag heeft voor de Heer verzet zich 
niet tegen zijn woorden, wie hem bemint volgt zijn wegen. Wie 

ontzag heeft voor de Heer wil hem welgevallig zijn. Wie hem bemint 
leeft volledig vanuit de wet. Wie ontzag heeft voor de Heer houdt 

zijn hart bereid en vernedert zich voor hem. ‘We vallen liever in 

handen van de Heer dan in handen van mensen, want zijn 
ontferming is zo groot als zijn majesteit.’ 

Sirach 6, vers 20  Hoe hard is de wijsheid voor wie niets geleerd 
heeft, een dwaas houdt het niet bij haar uit. 

En vers 23  Luister, mijn kind, aanvaard mijn inzicht, wijs mijn raad 

niet af. 
Vers 26  Benader haar met hart en ziel, volg met al je kracht haar 

wegen. 

Vers 31  Als een sierlijk gewaad trek je haar aan, als een 
vreugdekrans zet je haar op je hoofd. 

En Sirach 9, vers 2  Geef je hart niet zó aan een vrouw dat zij de 
baas over je wordt. 
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En Sirach 21, vers 4 tot en met 6  Gewelddadigheid en trots 
verwoesten rijkdom, zo valt het huis van de hoogmoedige in puin. 

God hoort het gebed van een arme en dan oordeelt hij snel. Wie 

berispingen afwijst gaat de weg van een zondaar, maar wie ontzag 
heeft voor de Heer komt tot inkeer. 

En vers 1  Mijn kind, als je gezondigd hebt, ga er niet mee door, bid 
om vergeving voor je zonden. 

 

Voorwaar, hoe ziet uw wandel eruit? 
Het is beter de Here te vrezen, dan maar te geloven dat, omdat 

God liefde is, Hij alles wel maar moet tolereren! Voorwaar, God 
houdt er niet van dat u Hem ziet als een God, die alles maar goed 

vindt. Wie moet zich nu onderwerpen? God of u?  

God is liefde, maar ook rechtvaardig en heilig! 
 

Efeziërs 4, vers 17  Dit zeg ik dan en betuig ik in de Here, dat gij 
niet langer moogt wandelen zoals ook de heidenen wandelen, in de 

ijdelheid van hun denken. 

Vers 21 tot en met 24  Gij toch hebt van Hem gehoord en zijt in 
Hem onderwezen, gelijk dit de waarheid is in Jezus, dat gij, wat uw 

vroegere wandel betreft, de oude mens aflegt, die ten verderve 

gaat, naar zijn misleidende begeerten, dat gij verjongd wordt door 
de geest van uw denken, en de nieuwe mens aandoet, die naar de 

wil van God geschapen is in waarachtige gerechtigheid en 
heiligheid. 

 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 
verdween 

 
En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 

 
 

'Cold reading'  
 
Boodschap Gods: Hij zegt dat hij zichzelf niet is. Dit is waar, want 

deze gave komt niet van God, maar van satan! 
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Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 8 oktober 2015 bracht een bode engel 

van God, in opdracht van de almachtige God, de God van Abraham, 
Izaäk en Jakob, woord voor woord aan Benjamin Cousijnsen, Gods 

ware eindtijdprofeet van de laatste dagen, de volgende boodschap 
over, die ik nu graag aan u wil gaan voorlezen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Revelado en 

ben een bode engel Gods. 
 

Voorwaar, op 7 november 2013 bracht ik, Revelado, profeet 

Benjamin vooruit in de toekomst. 
Daar zag hij vele bekende mensen, onder andere Derek Ogilvie 

lijden in de hel. Meer hierover kunt u horen in de boodschap, met 
de titel: ‘Een blik in de helse toekomst!’ Voorwaar, velen gaan naar 

de shows van Derek Ogilvie en geloven in hem, en hebben de hoop 

dat ze iemand hebben gevonden, die hen verder helpt met de hulp 
van zijn gave. Voorwaar, zijn gave is echter cold reading! 

Voorwaar, hij kan zich zijn readings nooit herinneren, en verbaast 

zich over de dingen, die hij gezegd heeft! Ook zegt hij, dat hij niet 
zichzelf is. Voorwaar, dit is waar, want deze gave is niet van God, 

maar van satan!  
 

Bij een RTL programma, en in zijn eigen shows, gaat hij vaak 

door het lint. 
En als hij bij iemand thuiskomst, toont hij vaak kenmerken van 

bezetenheid, en gaat even door het lint. Hij had ook 20 minuten in 
zijn show met een overleden opa gesproken, en zou contact met 

zijn geest hebben gehad, terwijl die opa springlevend is!  

 
Voorwaar, u daar, in de Bijbel staat heel duidelijk in: 

 

Leviticus 19, vers 31  Gij zult u niet wenden tot de geesten van 
doden of tot waarzeggende geesten, gij zult hen niet zoeken, om u 

met hen te verontreinigen: Ik ben de Here, uw God. 
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Lees voor: Deuteronomium 18, vers 10 tot en met 13  En daar 
staat geschreven: Onder u zal er niemand worden aangetroffen, die 

zijn zoon of zijn dochter door het vuur doet gaan, die waarzeggerij 

pleegt, geen wichelaar, uitlegger van voortekenen, of tovenaar, 
geen bezweerder, niemand, die de geest van een dode of een 

waarzeggende geest ondervraagt of die de doden raadpleegt. Want 
ieder die deze dingen doet, is de Here een gruwel, en ter wille van 

deze gruwelen drijft de Here, uw God, hen voor u weg. Gij zult 

onberispelijk staan tegenover de Here, uw God. 
 

En Galaten 5, vers 19 tot en met 21  En hier staat geschreven: 
Het is duidelijk, wat de werken van het vlees zijn: hoererij, 

onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, veten, twist, afgunst, 

uitbarstingen van toorn, zelfzucht, tweedracht, partijschappen, nijd, 
dronkenschap, brasserijen en dergelijke, waarvoor ik u waarschuw, 

zoals ik u gewaarschuwd heb, dat wie dergelijke dingen bedrijven, 
het Koninkrijk Gods niet zullen beërven. 

De bode engel Gods sprak verder, 

 
Voorwaar, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, licht u niet 

op en wil dat u in Hem gelooft. 

Hij wil u helpen en een hoopvolle toekomst geven! Luister ook naar 
de andere boodschappen van de EvangelicalEndtimemachine.com 

 
Johannes 3, vers 16 tot en met 21  En daar staat geschreven: 

Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren 

Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet 
verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon 

niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar 
opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, 

wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, 

omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon 
van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is 

en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want 

hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat 
het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de 

dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat 
van zijn werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 
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Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
 

 

 

Uw teleurstellingen ten goede gekeerd! 
 

Boodschap Gods: Concentreer uw aandacht meer op Hem, in plaats 
van op uw omstandigheden. Hij zorgt er echt wel voor dat uw 

teleurstellingen zullen bijdragen aan het goede! 
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Ik ben profeet Benjamin Cousijnsen. Op 8 
oktober 2015 ontving ik de volgende boodschap, die ik graag met u 

wil delen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Lovesadai en 
ben een bode engel Gods. 

 

Voorwaar, soms kan het weleens zo zijn, dat je teleurgesteld 
bent in God. 

Als gij nu eens uw aandacht en uw geklaag minder op uzelf zou 

richten, en u meer op God zou concentreren, zorgt Hij er echt wel 
voor dat uw teleurstellingen zullen bijdragen aan het goede! 

 
Romeinen 8, vers 28  Wij weten nu, dat God alle dingen doet 

medewerken ten goede voor hen, die God liefhebben, die volgens 

zijn voornemen geroepenen zijn.  
Psalm 71, vers 20 en 21  Gij, die mij vele benauwdheden en 

rampen hebt doen zien, zult mij weder levend maken, mij uit de 
kolken der aarde weder doen opstijgen. Wil mijn grootheid 

vermeerderen, U opmaken en mij troosten. 

 
Filippenzen 4, vers 11 en vers 13  Niet dat ik dit zeg, als zou ik 

gebrek lijden; want ik heb geleerd met de omstandigheden, waarin 

ik verkeer, genoegen te nemen. Ik vermag alle dingen in Hem, die 
mij kracht geeft.  
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1 Timotheüs 6, vers 12  Strijd de goede strijd des geloofs, grijp 

het eeuwige leven, waartoe gij geroepen zijt en de goede belijdenis 

afgelegd hebt voor vele getuigen. 
 

Romeinen 8, vers 39  noch hoogte noch diepte, noch enig ander 
schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in 

Christus Jezus, onze Here.  

 
Amen! 

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
 

 

 

De dieren kregen een bijpassende naam in het 

Paradijs! 
 
Deze boodschap is speciaal, ook voor kinderen! Adam gaf de dieren 

namen, die bij het dier pasten. En, de Here God vindt het fijn dat je 

met Hem praat. Hij zegt tegen jou: Lees je Bijbel en bid elke dag, 
zodat je groeien mag! 

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 9 oktober 2015 werd de volgende 

boodschap overgebracht aan profeet Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, kadosh, heilig is Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus! Voorwaar, mijn naam is Rafaël en ben 

een bode engel Gods. 

 
Voorwaar, Miranda is 8 jaar oud en houdt heel veel van haar 

vogeltje! 
En weet je hoe dit vogeltje heet? Sjiep! Ja, lach maar! 
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Toen God de dieren bij Adam bracht, om ze namen te geven, 
ging het er niet om dat het beestje nu maar een naam moest 

hebben. 

Een olifant noem je toch ook geen olivaar? En een vogeltje noem je 
toch geen vliegtuig? Nee! Adam gaf de dieren namen, waarin de 

naam, de aard en het gedrag, en hoe het dier bewoog, werd 
uitgedrukt. 

 

Openbaring 2, vers 17  Daarin staat: Wie overwint, “ja, wie 
sterk is en goed luistert – dit telt ook voor het luisteren naar 

je vader en je moeder”, die zal Ik, “de Here Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus”, een witte steen geven. 

 

“Ja, wat moet ik nu met een witte steen?” zeg je misschien. 
Nou, zo wit als die steen moet jij ook zijn, wit van binnen en 

schoon! Zo ziet een overwinnaar er dus uit. De Heer vindt het heel 
fijn, dat je met Hem praat. Dit heet bidden. Hoe zou je dat nou 

kunnen doen? Je zou, als je bijvoorbeeld, voordat je gaat eten, 

even kunnen danken, kunnen bidden, en voordat je gaat slapen, 
kun je dit ook doen en zeggen: “Dankjewel, Yeshua HaMashiach, 

Jezus Christus, dat u mijn eten zegent en mij beschermt!” 

 
Zal ik je iets leuks vertellen? 

In de hemel staat een witte grote steen, waar jouw nieuwe naam in 
gezet is, in goud, door God zelf! Een nieuwe naam, met bliksem en 

donder ingeslagen in de steen.  

 
Wil je weten, hoe jij straks heet in de hemel? 

Dan moet je wel heel goed je best doen, om in de hemel te komen. 
Zullen wij dit afspreken? Lees je Bijbel en bid elke dag, zodat je 

groeien mag!  

 
In de hemel brengen alle dieren de dankzegging aan Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus, en laten hun stem horen voor 

de Koning der koningen! 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
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Welk menu mag het zijn? 
 

Boodschap Gods: Onder andere, vertrouwt niet iedere geest, alsof 

zij uit God zijn. De gezonde leer, de volle waarheid, wordt vaak 
overgeslagen, omdat ze verwend zijn, en dat men hun eigen 

ongehoorzame begeerten volgt! 

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 9 oktober 2015 bracht een engel des 

Heren, in opdracht van de almachtige God, JHWH, de God van 
Abraham, Izaäk en Jakob, woord voor woord deze  boodschap over 

aan profeet Benjamin Cousijnsen, die altijd alles meteen opschrijft 
in tegenwoordigheid van de engelen Gods. 

 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus.  

 
Voorwaar, geliefden, vertrouwt niet iedere kerk, vertrouwt 

niet iedere geest, alsof zij uit God zijn. 

De gezonde leer, de volle waarheid, wordt vaak overgeslagen, 
omdat ze verwend zijn, en dat men hun eigen ongehoorzame 

begeerten volgt. Zelfs het samensmelten tot één wereldreligie, 

waar alles samenkomt, zal met de dag meer en meer zichtbaar 
worden. 

 
2 Timotheüs 4, vers 3 en 4  Want er komt een tijd, dat de 

mensen de gezonde leer niet meer zullen verdragen, maar omdat 

hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich tal van 
leraars zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen 

afkeren en zich naar de verdichtsels keren. 
 

Voorwaar! 

Een charismatisch Christelijk driegangenmenu, met een overheerlijk 
sausje dat alles bedekt en lekker maakt, en er aantrekkelijk uit laat 

zien, bedekt de verborgen zonden! En zo staat geschreven in: 
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2 Thessalonicenzen 2, vers 3  Laat niemand u misleiden, op 
welke wijze ook, want eerst moet de afval komen en de mens der 

wetteloosheid zich openbaren, de zoon des verderfs. 

 
Voorwaar, de zoon des verderfs en de grote afval is reeds in 

volle gang! 
Vele wederom geboren Christenen zullen de waarheid van het 

Evangelie verdraaien en, naar hun eigen voordeel, kiezen voor deze 

wereldreligie. Voorwaar, de werken des satans, met bedrieglijke 
wonderen en leugens en krachten, en totale overname, is nu reeds 

in volle gang! Meer en meer geloven velen de volle waarheid niet 
meer. Voorwaar, dezen, die de waarheid verworpen hebben, zullen 

echter allen worden geoordeeld! Voorwaar,  

 
Openbaring 17, vers 1 tot en met 6  En één van de zeven 

engelen, die de zeven schalen hadden, kwam en sprak met mij, 
zeggende: Kom hier, ik zal u tonen het oordeel over de grote hoer, 

die zit aan vele wateren, met wie de koningen der aarde 

gehoereerd hebben, en zij, die op de aarde wonen, zijn dronken 
geworden van de wijn harer hoererij. En hij voerde mij in de geest 

weg naar een woestijn. En ik zag een vrouw zitten op een 

scharlakenrood beest, dat vol was van godslasterlijke namen, en 
het had zeven koppen en tien horens. En de vrouw was gehuld in 

purper en scharlaken en rijk versierd met goud, edelgesteente en 
paarlen, en zij had in haar hand een gouden beker, vol gruwelen, 

en de onreinheden van haar hoererij. En op haar voorhoofd was 

een naam geschreven, een geheimenis: het grote Babylon, moeder 
van de hoeren en van de gruwelen der aarde. En ik zag de vrouw 

dronken van het bloed der heiligen en van het bloed der getuigen 
van Jezus. En ik verbaasde mij, toen ik haar zag, met grote 

verbazing. 

 
Voorwaar, begrijpt gij nu waarom gij niet naar de 

boodschappen van profeet Benjamin Cousijnsen mag 

luisteren? 
Juist! Omdat hij u de volle waarheid vertelt. Voorwaar, mijn naam 

is Bayacer en ben een bode engel Gods.  
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Satan imiteert de almachtige God van Abraham, Izaäk en 
Jakob, en profeet Benjamin Cousijnsen.  

Net als God zoekt hij naar mensen, die hem aanbidden en 

grootmaken, en zijn tegennatuurlijke geboden onderhouden. Hij wil 
de plaats van God innemen, en stelt de vele driegangenmenu’s en 

sausjes en toetjes in vele kerken graag samen. Hij vervalst alles, 
onder andere een ander evangelie! 

 

Galaten 1, vers 6  Het verbaast mij, dat gij u zo schielijk van 
degene, die u door de genade van Christus geroepen heeft, laat 

afbrengen tot een ander evangelie. 
 

Een andere Jezus! 

 
2 Korinthiërs 11, vers 4  Want indien de eerste de beste een 

andere Jezus predikt, die wij niet hebben gepredikt, of gij een 
andere geest ontvangt, die gij niet hebt ontvangen, of een ander 

evangelie, dat gij niet hebt aangenomen, dan verdraagt gij dat zeer 

wel. 
 

Zowel een andere geest! 

 
1 Timotheüs 4, vers 1 tot en met 3  Maar de Geest zegt 

nadrukkelijk, dat in latere tijden sommigen zullen afvallen van het 
geloof, doordat zij dwaalgeesten en leringen van boze geesten 

volgen, door de huichelarij van leugensprekers, die in hun eigen 

geweten gebrandmerkt zijn, het huwelijk verbieden en het genot 
van spijzen, welke God toch geschapen heeft om met dankzegging 

te worden gebruikt door de gelovigen, die tot erkentenis der 
waarheid gekomen zijn. 

 

Voorwaar, satan is een imitator van de waarheid. 
Voorwaar, gij geheel anders!  

 

Jakobus 4, vers 7 tot en met 9  Onderwerpt u dus aan God, 
maar biedt weerstand aan de duivel, en hij zal van u vlieden. 

Nadert tot God, en Hij zal tot u naderen. Reinigt uw handen, 
zondaars, en zuivert uw harten, gij, die innerlijk verdeeld zijt. 
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Beseft uw ellende, treurt en weent; uw gelach moet veranderen in 
treurigheid, en uw vreugde in neerslachtigheid.  

 

En Efeziërs 6, vers 16  Neemt bij dit alles het schild des geloofs 
ter hand, waarmede gij al de brandende pijlen van de boze zult 

kunnen doven. 
En vers 11  Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen 

standhouden tegen de verleidingen des duivels. 

 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 
 

 

Hopeloos! 
 

Boodschap Gods: Eerst zongen ze nog: ‘Hij is de Almachtige en de 

Waarachtige’, maar langzaam werd de naam niet meer genoemd 
van Yeshua HaMasiach, Jezus Christus!  

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, hartelijk welkom! Op 12 oktober 2015 bracht een bode engel 

van God, in opdracht van de almachtige God, JHWH, de God van 

Abraham, Izaäk en Jakob, woord voor woord de volgende 
boodschap over aan profeet Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Meliach en 

ben een bode engel Gods. 
 

Voorwaar, vele liederen werden uitgebracht, zoals: 
‘De Kauwgomballenboom’, en ‘Als er een ster valt mag je een wens 

doen’, en ‘Kind van de zon’. Voorwaar, ooit waren ze hippies.  

 
Zo spreekt de Heer Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, het 

volgende: 
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Romeinen 12, vers 2  En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, 
maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat 

gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige 

en volkomene. 
 

Voorwaar! 
Na een zoektocht via vele wegen, - en ze leidden nergens heen - 

vonden ze hun geloof in Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. 

Voorwaar, kadosh, heilig is Yeshua HaMashiach, Jezus Christus!  
 

Romeinen 12, vers 21  Laat u niet overwinnen door het kwade, 
maar overwin het kwade door het goede. 

 

Eerst zongen ze nog ‘Hij is de Almachtige en de 
Waarachtige’. 

Maar langzaam werd de naam niet meer genoemd van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus, en zingt men liederen, zonder 

verwijzing dat er hoop is in Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Net 

na hun bekering baden ze nog, voordat men begon met optreden. 
Nu zijn er optredens zonder gebed of verwijzing naar Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus! 

 
1 Korinthiërs 2, vers 10  Want óns heeft God het geopenbaard 

door de Geest. Want de Geest doorzoekt alle dingen, zelfs de 
diepten Gods. 

En vers 12 en 13  Wij nu hebben niet de geest der wereld 

ontvangen, maar de Geest uit God, opdat wij zouden weten, wat 
ons door God in genade geschonken is. Hiervan spreken wij dan 

ook met woorden, die niet door menselijke wijsheid, maar door de 
Geest geleerd zijn, zodat wij het geestelijke met het geestelijke 

vergelijken.  

En 1 Korinthiërs 3, vers 13  Ieders werk zal aan het licht komen. 
Want de dag zal het doen blijken, omdat hij met vuur verschijnt, en 

hoedanig ieders werk is, dat zal het vuur uitmaken.  

 
Voorwaar, ik openbaar u: Ze geven Yeshua HaMashiach, 

Jezus Christus, niet de eer!  
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Ook hebben ze geen relatie met Mij onderhouden, en wijken af van 
de waarheid; zo spreekt de Heer Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus! 

 
1 Johannes 2, vers 15 en 16  Hebt de wereld niet lief en hetgeen 

in de wereld is. Indien iemand de wereld liefheeft, de liefde des 
Vaders is niet in hem. Want al wat in de wereld is: de begeerte des 

vlezes, de begeerte der ogen en een hovaardig leven, is niet uit de 

Vader, maar uit de wereld.  
 

Voorwaar, onderzoekt u eens heel goed, en bekeert u! 
Zing tot eer van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, en red zielen. 

Zing hoopvol! 

 
Openbaring 22, vers 6  En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn 

getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der 
profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen 

hetgeen weldra geschieden moet. 

 
Voorwaar, ook uw nieuwe CD is hopeloos. 

 

Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld 
gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een 

ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde.  
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en 
verdween. 

 

 
 

Indien u dit doet zult u wonderen zien! 
 
Boodschap Gods: Zo spreekt Yeshua HaMasiach, Jezus Christus: Sla 

acht op uw wandel en vertrouw op Mij, en gij zult wonderen zien! 
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Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 12 oktober 2015 bracht de bode engel 

van God deze boodschap over aan profeet Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Mijn 

naam is Reambala; ik ben een bode engel Gods.  

 
Voorwaar, 

 
Markus 10, vers 45  Want ook de Zoon des mensen is niet 

gekomen om Zich te laten dienen, maar om te dienen en zijn leven 

te geven als losprijs voor velen. 
 

Voorwaar, 
 

Jesaja 42, vers 20  Gij hebt wel veel gezien, maar gij hieldt het 

niet in gedachtenis; gij hebt de oren wel open gehad, maar gij hebt 
niet gehoord. 

 

Weet gij waarlijk wel, wat Ik, Yeshua HaMashiach, Jezus 
Christus, voor u deed aan het kruis van Golgotha? 

 
Jesaja 53, vers 5 tot en met 7  Maar om onze overtredingen 

werd hij doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld; de straf 

die ons de vrede aanbrengt, was op hem, en door zijn striemen is 
ons genezing geworden. Wij allen dwaalden als schapen, wij 

wendden ons ieder naar zijn eigen weg, maar de Here heeft ons 
aller ongerechtigheid op hem doen neerkomen. Hij werd 

mishandeld, maar hij liet zich verdrukken en deed zijn mond niet 

open; als een lam dat ter slachting geleid wordt, en als een schaap 
dat stom is voor zijn scheerders, zo deed hij zijn mond niet open. 

 

Voorwaar, zeg nu niet dat Ik niet om u geef! 
 

Markus 10, vers 24  En zijn discipelen waren zeer verbaasd over 
zijn woorden, maar Jezus antwoordde weder en zeide tot hen: 

Kinderen, hoe moeilijk is het het Koninkrijk Gods binnen te gaan. 
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Voorwaar, evenzo zie Ik de harten aan, en uw hart dat nu 

luistert. 

 
Handelingen 17, vers 32  Toen zij nu van een opstanding van 

doden hoorden, spotten sommigen, maar anderen zeiden: Wij 
zullen u hierover nog wel eens horen. 

 

En Johannes 3, vers 16 tot en met 19  Want alzo lief heeft God 
de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 

opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig 
leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, 

opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 

naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het 
licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever 

gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos.  

 
Voorwaar, 

 

Johannes 8, vers 29  En die Mij gezonden heeft, is met Mij. Hij 
heeft Mij niet alleen gelaten, want Ik doe altijd wat Hem behaagt. 

 
Voorwaar, Ik heb u lief, Mijn kind! 

 

Spreuken 1, vers 33  Maar wie naar mij luistert, zal gerust 
wonen, beveiligd tegen de verschrikking van het onheil. 

 
En Psalm 147, vers 3 tot en met 6  Hij geneest de verbrokenen 

van hart en verbindt hun wonden. Hij bepaalt het getal der sterren, 

Hij roept ze alle bij name. Groot is onze Here en geweldig in kracht, 
zijn verstand is onbeperkt. De Here houdt de ootmoedigen staande, 

maar Hij vernedert de goddelozen ter aarde toe. 

En Psalm 142, vers 6  Tot U roep ik, Here; ik zeg: Gij zijt mijn 
schuilplaats, mijn deel in het land der levenden. 

 
Voorwaar, sla acht op uw wandel en vertrouw op Mij, en gij 

zult wonderen zien! 
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Zo spreekt de Heer Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en 

verdween. 

 
 

 

Vele migranten zijn al spoorloos verdwenen! 
 

Openbarende, mededelende boodschap Gods aan Zijn dienstknecht, 
profeet Benjamin Cousijnsen, geopenbaard en woord voor woord 

overgeleverd. Onder andere: in het verborgene, wat profeet 

Benjamin Cousijnsen u reeds openbaarde, worden migranten 
weggewerkt! 

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, welkom! Op dinsdag 13 oktober 2015 werd deze 

openbarende, mededelende, profetische boodschap Gods woord 
voor woord overgeleverd door een bode engel van God, in opdracht 

van de almachtige God, JHWH, de God van Abraham, Izaäk en 

Jakob, aan profeet Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Morastia en 
ben een bode engel Gods. 

 
In vele ziekenhuizen, zowel in Nederland en in Duitsland, en 

waar de migranten zijn, weigeren ze behandeld te worden 

door niet gelovige moslims. 
Vele artsen worden vaak aangevallen, zelfs met messen! Voorwaar, 

luistert ook naar de boodschap van 28 september 2015, met de 
titel: ‘Het geweld wat komen gaat!’ 

 

Voorwaar, in het verborgene, wat profeet Benjamin 
Cousijnsen u reeds openbaarde, worden migranten 

weggewerkt. 

Ook dit werd reeds voorzegd op 9 september 2015 door profeet 
Benjamin Cousijnsen, in de boodschap met de titel: ‘Maar uw 
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gelach zal veranderen!’ Voorwaar, meer dan de helft van de 
migranten, die asiel hebben aangevraagd, zijn al spoorloos 

verdwenen sinds 9 september 2015!  

 
Voorwaar, ook is geopenbaard dat men wordt aangerand.  

In Oostenrijk gaat een agent niet meer zonder wapen de straat op. 
Zelfs burgers bewapenen zich, omdat dagelijks velen worden 

aangerand door moslim immigranten, die uit de asielzoekerscentra 

komen. Onder andere brengen ouders hun kinderen onder 
begeleiding naar school.  

 
1 Johannes 5, vers 18 tot en met 20  Wij weten, dat een ieder, 

die uit God geboren is, niet zondigt; want Hij, die uit God geboren 

werd, bewaart hem, en de boze heeft geen vat op hem. Wij weten, 
dat wij uit God zijn en de gehele wereld in het boze ligt. Doch wij 

weten, dat de Zoon van God gekomen is en ons inzicht gegeven 
heeft om de Waarachtige te kennen; en wij zijn in de Waarachtige, 

in zijn Zoon Jezus Christus. Dit is de waarachtige God en het 

eeuwige leven. 
En de derde brief van Johannes, vers 11  Geliefde, volg het kwade 

niet na, maar het goede. Wie goed doet, is uit God, maar wie 

kwaad doet, heeft God niet gezien.  
 

En Openbaring 2, vers 25  Maar wat gij hebt, houdt dat vast, 
totdat Ik gekomen ben. 

 

En Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God 
de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 

opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig 
leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, 

opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 

naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het 

licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever 
gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want 

een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het 
licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de 
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waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat 
zij in God verricht zijn. 

 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
 

 
 

Wie op het woord acht geeft zal het goede 

vinden 
 

Bemoedigende, vertroostende boodschap Gods: Voorwaar, Hij kent 

uw geloof! Wat is belangrijker, uw vlees of uw geest? Zo spreekt de 
Here der heren en de Koning der koningen, JHWH, El Elohím, 

Yeshua HaMasiach, Jezus Christus van Nazareth, van hart tot hart 

en van ziel tot ziel. 
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Op 13 oktober 2015 bracht de bode engel 
van God de volgende boodschap over aan profeet Benjamin 

Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus.  
 

Voorwaar, kadosh, kadosh, kadosh is Adonai! 

 
Klaagliederen 3, vers 37 en 38  Wie is het, die spreekt en het is 

er, wanneer de Here het niet gebiedt? Komt niet uit de mond des 
Allerhoogsten het kwade en het goede? 

Vers 40 en 41  Laten wij onze wegen doorzoeken en doorvorsen en 

ons bekeren tot de Here. Laten wij met de handen ons hart 
opheffen tot God in de hemel. 

 
Voorwaar, mijn naam is Beacharia en ben een bode engel Gods. 

 

Velen zeggen of denken het volgende: 
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Klaagliederen 3, vers 3 en 4  Waarlijk, tegen mij keert Hij 
telkens weder zijn hand, de ganse dag. Hij heeft mijn vlees en mijn 

huid doen wegteren, mijn beenderen gebroken. 

Vers 7 tot en met 9  Hij heeft mij iedere uitgang versperd, mij in 
zware koperen ketenen geklonken. Zelfs als ik schreeuw en om 

hulp roep, versmaadt Hij mijn gebed. Hij heeft mijn weg versperd 
met steenblokken, mijn paden onbegaanbaar gemaakt. 

Vers 13  Hij heeft in mijn nieren doen doordringen de pijlen uit zijn 

koker. 
Vers 15 en 16  Hij heeft mij met bittere kruiden verzadigd en mij 

met alsem gedrenkt. Hij liet mij de tanden op kiezel stukbijten, Hij 
drukte mij neer in het stof. 

 

Voorwaar, Hij kent uw geloof! 
Wat is belangrijker, uw vlees of uw geest? 

Zo spreekt de Here der heren en de Koning der koningen, JHWH, El 
Elohím, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus van Nazareth, van hart 

tot hart en van ziel tot ziel. 

 
Klaagliederen 3, vers 32 en 33  Want als Hij bedroefd heeft, 

ontfermt Hij Zich naar de grootheid van zijn gunstbewijzen. Immers 

niet van harte verdrukt en bedroeft Hij de mensenkinderen. 
En vers 25 en 26  Goed is de Here voor wie Hem verwachten, voor 

de ziel die Hem zoekt; goed is het, in stilheid te wachten op het heil 
des Heren. 

En Klaagliederen 3, vers 55 tot en met 57  Ik roep uw naam aan, o 

Here, uit het onderste van de put. Gij hoort mijn stem: verberg uw 
oor niet voor mijn zuchten, mijn hulpgeschrei. Gij zijt nabij ten 

dage, dat ik U aanroep, Gij zegt: Vrees niet. 
 

Voorwaar,  

 
Psalm 106, vers 44 en 45  Maar, als Hij hun benauwdheid zag, 

wanneer Hij hun gejammer hoorde, dan gedacht Hij te hunnen 

gunste aan zijn verbond, en had deernis naar zijn grote 
goedertierenheid. 

En Psalm 107, vers 6  Toen riepen zij tot de Here in hun 
benauwdheid, en Hij redde hen uit hun angsten.  
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Vers 24  Zij zagen de werken des Heren en zijn wonderen in de 
diepte. 

En Psalm 111, vers 7  De werken zijner handen zijn waarheid en 

recht, betrouwbaar zijn al zijn bevelen. 
En Psalm 118, vers 24  Dit is de dag die de Here gemaakt heeft; 

laten wij juichen en ons daarover verheugen. 
En Psalm 126, vers 5 en 6  Wie met tranen zaaien, zullen met 

gejuich maaien. Hij gaat al wenende voort, die de zaadbuidel 

draagt; voorzeker zal hij komen met gejuich, dragende zijn 
schoven.  

En Psalm 147, vers 3  Hij geneest de verbrokenen van hart en 
verbindt hun wonden. 

 

En Spreuken 16, vers 20  Wie op het woord acht geeft, zal het 
goede vinden; ja, welzalig hij, die op de Here vertrouwt. 

 
Mattheüs 5, vers 3 en 4  Zalig de armen van geest, want hunner 

is het Koninkrijk der hemelen. Zalig die treuren, want zij zullen 

vertroost worden. 
Vers 12  Verblijdt u en verheugt u, want uw loon is groot in de 

hemelen; want alzo hebben zij de profeten vóór u vervolgd. 

 
En Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld 

gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een 
ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe.  

En Johannes 10, vers 11  Ik ben de goede herder. De goede herder 
zet zijn leven in voor zijn schapen. 

En vers 27 tot en met 30  Mijn schapen horen naar mijn stem en Ik 
ken ze en zij volgen Mij, en Ik geef hun eeuwig leven en zij zullen 

voorzeker niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit 

mijn hand roven. Wat mijn Vader Mij gegeven heeft, gaat alles te 
boven en niemand kan iets roven uit de hand mijns Vaders. Ik en 

de Vader zijn één. 

 
En Romeinen 10, vers 17  Zo is dan het geloof uit het horen, en 

het horen door het woord van Christus.  
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En 1 Korinthiërs 7, vers 6  Dit zeg ik om u tegemoet te komen, 
niet om u te bevelen. 

 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
 

 
 

Een verkilde samenleving in de eindtijd! 
 
Boodschap Gods: Voorwaar, velen worden vaak meer en meer in 

het sociale verkeer tegenliggers, die elkaar met vol licht verblinden! 

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 14 oktober 2015 bracht een bode 

engel van God de volgende boodschap over aan profeet Benjamin 
Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Mijn 

naam is Isra en ben een bode engel Gods. 
 

Voorwaar, vele ogen gingen open en vele tranen werden 

gedroogd. 
En velen stralen als een schitterende ster!  

 
Voorwaar, de profetieën, die profeet Benjamin Cousijnsen 

doorgeeft, zijn kostbare parels.  

Velen, waaronder Christenen, nemen de boodschappen niet altijd 
serieus, omdat de samenleving verkild en onverschillig is 

geworden; er is geen enthousiasme meer. Het geloof brokkelt af. 
Men is meedogenloos, er is veel egoïsme, afgunst, ongerechtigheid, 

onbegrip, liefdeloosheid. Dit neemt met de dag toe! Zelfs rekent 

men het kwade toe, en is blijde met de ongerechtigheid: de liefde 
voor de wereld. En de volle waarheid is afgedaan! Voor velen wordt 

hun leven beheerst door eigentijdse afgoden van geld en macht. 
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Voorwaar, velen worden vaak meer en meer in het sociale 
verkeer tegenliggers, die elkaar met vol licht verblinden! 

Gods vol licht leidt ook tot mensverduistering, vanwege het felle 

licht. 
 

Mattheüs 24, vers 8 tot en met 10  Doch dat alles is het begin 
der weeën. Dan zullen zij u overleveren aan verdrukking en zij 

zullen u doden, en gij zult door alle volken gehaat worden om mijns 

naams wil. En dan zullen velen ten val komen en zij zullen elkander 
overleveren en elkander haten. 

Vers 12 tot en met 14  En omdat de wetsverachting toeneemt, zal 
de liefde van de meesten verkillen. Maar wie volhardt tot het einde, 

die zal behouden worden. En dit evangelie van het Koninkrijk zal in 

de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle 
volken, en dan zal het einde gekomen zijn. 

 
Vele boodschappen gaan ook over zielmaatjes. 

En zelfs Christenen geloven hun eigen gedachten! Luister naar de 

boodschap van 15 mei 2015, met de titel: ‘Bedrieglijke zielmaatjes’. 
Als men niet één is in Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, en de 

liefde is niet wederzijds, en men kan niet goed praten met elkaar 

en luisteren, zijn ze geen zielmaatjes!  
 

Voorwaar! 
Als gij als Christen door uw partner geestelijk gekwetst wordt, 

geestelijk ongelukkig bent, en kapot wordt gemaakt en bespot 

wordt, of getraumatiseerd of mishandeld wordt, zowel geestelijk als 
lichamelijk, of niet gelukkig kan zijn, en er verandert maar niets in 

uw relatie, luister dan naar de boodschap, met de titel: ‘Voorwaar, 
verlaat dat huis!’ en naar de andere titel: ‘Hun samenzijn begon als 

een sprookje!’  

 
Voorwaar, soms brengt Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, 

ook sommigen bij elkaar, vanwege dat men nog een les te 

leren heeft.  
Voorwaar, Gods wegen zijn ondoorgrondelijk! Soms kan er opeens 

een zwaai over uw leven komen, zodat gij gelukkig wordt, omdat 
God het beste met u voorheeft! 
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Job 20, vers 2 en 3  Nu dwingen mijn gedachten mij toch tot een 
antwoord, omdat het in mij stormt. Ik hoorde een voor mij 

smadelijke terechtwijzing, maar geest zonder inzicht gaf mij 

antwoord. 
En Job 36, vers 21 tot en met 24  Wacht u, wend u niet tot de 

boosheid, want om die reden werdt gij door ellende beproefd. Zie, 
God handelt verheven in zijn kracht; wie is een leermeester als Hij? 

Wie zou Hem zijn weg voorschrijven, en wie durft zeggen: Gij hebt 

onrecht gedaan? Denk eraan, dat gij zijn werk verheerlijkt, hetwelk 
de mensen bezingen. 

 
Voorwaar, zo heeft de Almachtige gesproken, Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus! 

Mijn wil is wet! 
 

Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld 
gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een 

ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde.  

 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 
 

 

En welke rang heeft u? 
 

Boodschap Gods: Voorwaar, warriors! Mijn naam is Bliszich, een 

warrior, een bode engel Gods, hoog van rang. En welke rang hebt 
gij?  

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 14 oktober 2015 bracht een engel des 

Heren de volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet 

Benjamin Cousijnsen. 
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Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus.  

 

Voorwaar,  
 

Deuteronomium 20, vers 1  Wanneer gij ten strijde trekt tegen 
uw vijanden, en gij ziet paarden en wagens: een volk, talrijker dan 

gij – dan zult gij daarvoor niet vrezen, want de Here, uw God, is 

met u… tot zover. 
En Deuteronomium 20, vers 8  Verder zullen de opzieners nog tot 

het volk zeggen: Wie is bevreesd en week van hart? Hij mag 
heengaan en naar zijn huis terugkeren, opdat het hart van zijn 

broeders niet versmelte zoals het zijne. 

 
Voorwaar, warriors! 

Mijn naam is Bliszich, een warrior, een bode engel Gods, hoog van 
rang. En welke rang heeft u? Of zijt gij ook bevreesd voor uw 

vijand, en week van hart? 

 
Deuteronomium 32, vers 40 tot en met 42  Voorwaar, Ik hef 

mijn hand ten hemel en zeg: Zowaar Ik in eeuwigheid leef: als Ik 

mijn bliksemend zwaard wet, en mijn hand grijpt naar het gericht, 
dan zal Ik wraak oefenen aan mijn tegenstanders, en vergelding 

brengen over wie Mij haten. Ik zal mijn pijlen dronken maken van 
bloed, en mijn zwaard zal vlees verslinden: het bloed der 

verslagenen en der gevangenen, de harige hoofden der vijanden. 

 
En Job 38, vers 17 en 18  Zijn de poorten des doods voor u 

onthuld, en hebt gij de poorten der diepe duisternis aanschouwd? 
Reikt uw begrip zover als de breedte der aarde? Vertel het, indien 

gij dit alles weet! 

En Job 39, vers 14  Vertrouwt gij op hem, omdat zijn kracht zo 
groot is? of laat gij aan hem uw zwoegen over? 

 

En Psalm 18, vers 32 tot en met 40  Want wie is God behalve de 
Here, wie is een rots buiten onze God? Die God, die mij met kracht 

omgordt en mijn weg effen maakt; die mijn voeten maakt als die 
der hinden en mij op mijn hoogten doet staan; die mijn handen 

oefent ten strijde, zodat mijn armen een koperen boog spannen. 
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Ook gaaft Gij mij het schild uws heils, en uw rechterhand 
ondersteunde mij, uw nederbuigende goedheid maakte mij groot. 

Gij hebt mij ruimte gegeven voor mijn schreden, en mijn enkels 

wankelden niet. Ik vervolgde mijn vijanden om hen te achterhalen, 
en liet niet af, eer ik hen had vernietigd; ik verpletterde hen, zodat 

zij niet konden opstaan, zij vielen onder mijn voeten. Gij hebt mij 
aangegord met kracht tot de strijd, Gij deedt onder mij bukken wie 

tegen mij opstonden. 

 
En Hebreeën 1, vers 6 tot en met 8  En wanneer Hij wederom de 

eerstgeborene in de wereld brengt, spreekt Hij: En Hem moeten 
alle engelen Gods huldigen. En van de engelen zegt Hij: Die zijn 

engelen maakt tot winden en zijn dienaars tot een vuurvlam; maar 

van de Zoon: Uw troon, o God, is in alle eeuwigheid en de scepter 
der rechtmatigheid is de scepter van zijn koningschap. 

 
En Efeziërs 5, vers 1 tot en met 2  Weest dan navolgers Gods, 

als geliefde kinderen, en wandelt in de liefde, zoals ook Christus u 

heeft liefgehad en Zich voor ons heeft overgegeven als offergave en 
slachtoffer, Gode tot een welriekende reuk. 

En Efeziërs 6, vers 10 tot en met 20  Voorts, weest krachtig in de 

Here en in de sterkte zijner macht. Doet de wapenrusting Gods 
aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels; 

want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen 
de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer 

duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Neemt 

daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in 
de boze dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te 

houden. Stelt u dan op, uw lendenen omgord met de waarheid, 
bekleed met het pantser der gerechtigheid, de voeten geschoeid 

met de bereidvaardigheid van het evangelie des vredes; neemt bij 

dit alles het schild des geloofs ter hand, waarmede gij al de 
brandende pijlen van de boze zult kunnen doven; en neemt de 

helm des heils aan en het zwaard des Geestes, dat is het woord van 

God. En bidt daarbij met aanhoudend bidden en smeken bij elke 
gelegenheid in de Geest, daartoe wakende met alle volharding en 

smeking voor alle heiligen; ook voor mij, dat mij bij het openen van 
mijn mond het woord geschonken worde, om vrijmoedig het 

geheimenis van het evangelie bekend te maken, waarvoor ik een 
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gezant ben in ketenen. Dan zal ik daartoe vrijmoedig kunnen 
optreden, zoals ik behoor te spreken. 

 

En Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld 
gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een 

ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde.  
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
 

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
 

 

Een dag als mens in Parijs! 
 

Boodschap Gods: Ik was eens in Parijs... Yeshua HaMasiach, Jezus 
Christus, gaf mij toestemming om voor één dag een mens te zijn op 

aarde! 

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 15 oktober 2015 bracht een bode 

engel van God, in opdracht van de almachtige God, JHWH, de God 
van Abraham, Izaäk en Jakob, woord voor woord de volgende 

boodschap over aan profeet Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Lovesadai en 
ben een bode engel Gods. 

 

Ik was eens in Parijs… 
En wat een drukte! Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, gaf mij 

toestemming om voor één dag een mens te zijn op aarde. Toen ik 

alles aan het bekijken was, viel mij op dat bijna iedereen druk was 
met zichzelf. Kleren kopen, koptelefoon op, muziek luisteren, 
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sporten, met de tuin bezig, van alles kwam ik tegen! Maar het 
verlangen in de harten om een relatie te hebben met Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus, was heel, heel ver weg. 

 
Ik vroeg iemand, een vrouw: Kent u Yeshua HaMashiach, 

Jezus Christus, het Licht van de wereld? 
Toen antwoordde deze haastige dame: “Wat voor gas- en 

lichtbedrijf is dat dan?” 

Ik zei, De beste! 
“Okee”, zei ze, “en wat heeft men te bieden?” 

Ik zei: Eeuwig leven.  
“Ahh, nee hè?” zei ze, “een Christen! Dat heb ik weer.” 

Toen zei ik: Ahh, nee hè? Een mens!  

“Ja”, zei ze, “maar wel van hoge komaf, dus kijk uit wat u zegt!” 
Okee, zei ik, als u van hoge komaf bent, hebt u Christus leren 

kennen. 
“Nee, daar geloof ik niet in!” zei ze. 

Oh, dan is uw komaf niet: hoge komaf, maar: van lage komaf. 

Want in den hoge is de Koning der koningen te vinden, en stuurt 
zelfs wel eens een engel.  

“Een engel?” 

Ja, kijk maar… 
“Waar zijn uw vleugels dan?” zei de dame. 

Ik kwam als mens, zei ik. 
“Ja, ik als superdame! Ik ga weer verder”, zei ze. 

 

De volgende dag verscheen ik aan haar als engel. 
Ik zei, Ik ben het, Lovesadai.  

Toen begon ze met dingen te smijten, en ben maar weggegaan. 
Velen vinden ons eng. Maar zelfs vele profeten werden in uw Bijbel 

bezocht en geholpen. En zelfs legers engelen kwamen Gods volk te 

hulp! 
 

Voorwaar, u daar, 

Maak eens tijd voor Hem, voor Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. 
In Hem is geloof en hoop en liefde. 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en 
verdween. 
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En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen 
 

 

 

Zegt: Yit gadesh shim'cha = Uw naam worde 

geheiligd! 
 
Boodschap Gods: Voorwaar, zonder heiligheid in u en zuiverheid 

van wandel, kan Ik u niet binnenlaten in het huis Mijns Vaders. 
Daar is geen onheiligheid en onzuiverheid van wandel. 

 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Ik ben profeet Benjamin Cousijnsen. 
Welkom bij de Evangelical Endtimemachine! Op 15 oktober 2015 

ontving ik de volgende boodschap, die ik graag met u wil delen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus.  
 

Voorwaar, en in Mijn naam, JHWH, uw Meester, uw 
Rabboeni, spreek Ik tot u. 

Mijn geliefde, welzalig is de mens die naar Mij luistert, en naar Mijn 

profeet, Benjamin Cousijnsen. Het maakt niet uit, hoe gij eruitziet. 
Zoals de Vader van Mij houdt, en Ik van de Vader houd, zo houd Ik 

van u! Leef vanuit uw eigen liefde niet, maar vanuit Mijn 

onvoorwaardelijke liefde. 
 

Mijn kind, Ik ben kadosh, kadosh, kadosh, heilig! 
Zegt het volgende: “Yit gadesh shim'cha, Uw naam worde 

geheiligd!” Voorwaar, zonder heiligheid in u, en zuiverheid van 

wandel, kan Ik u niet binnenlaten in het huis Mijns Vaders. Daar is 
geen onheiligheid en onzuiverheid van wandel!  

 
Mijn geliefde, Ik ween, Ik ween om u. 

Ik heb u zo lief en wil niet, dat gij verloren gaat! Onderzoek u eens 

heel goed. Verzet u tegen de onheiligheid en schijnheiligheid. 
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Leviticus 26, vers 23 en 24  Indien gij u door deze tuchtiging nog 
niet tot Mij keert en u tegen Mij blijft verzetten, dan zal ook Ik Mij 

tegen u verzetten en dan zal Ik u ook zevenmaal slaan wegens uw 

zonden. 
 

Waarom, Mijn geliefde? 
Ik wil niet dat Ik u kwijtraak!  

 

Psalm 10, vers 13  Waarom smaadt de goddeloze God, spreekt hij 
in zijn hart: Gij vraagt geen rekenschap. 

 
Bekeer u en vraag om vergeving, voordat het te laat is! 

 

Psalm 17, vers 3 en vers 5  Toetst Gij mijn hart, onderzoekt Gij 
des nachts, beproeft Gij mij, Gij vindt niets; wat ik ook bedenk, 

mijn mond overtreedt niet. Mijn treden hielden uw spoor, mijn 
schreden wankelden niet. 

Psalm 18, vers 2 en 3  Hij zeide: Ik heb U hartelijk lief, Here, mijn 

sterkte, o Here, mijn steenrots, mijn vesting en mijn bevrijder, mijn 
God, mijn Rots, bij wie ik schuil, mijn schild, hoorn mijns heils, mijn 

burcht. 

 
Voorwaar, Ik kwam voor uw zonden om die op Mij te nemen, 

om de relatie tussen u en Mij en de Vader weer goed te 
maken. 

 

Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld 
gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een 

ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde.  
 

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, sprak verder, en Hij zei: 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! Zo spreekt de Heer. 
 

 
 

Wees niet jaloers zoals Kaïn! 
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Boodschap Gods: Voorwaar, prijs de Heer, mocht uw offer niet 

aangenomen worden. Vertrouw op Hem en juich met uw hart, 

ongeacht uw omstandigheden of strijd! 
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Op 16 oktober 2015 bracht een engel des 
Heren, een bode engel Gods, de volgende boodschap over aan 

eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare, almachtige naam van 

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Rafaël 
en ben een bode engel Gods. 

 
Jesaja 46, vers 9  Denkt aan hetgeen vroeger, vanouds, 

gebeurde; Ik immers ben God, en er is geen ander, God, en 

niemand is Mij gelijk. 
 

Voorwaar, soms is het goed om even terug te denken. 

 
Genesis 4, vers 2  Voorts baarde zij zijn broeder Abel; en Abel 

werd schaapherder, Kaïn landbouwer. 
 

U moet zich even voorstellen, wat dit betekende om 

schaapherder te zijn. 
 

Genesis 1, vers 26 tot en met 29  En God zeide: Laat Ons 
mensen maken naar ons beeld, als onze gelijkenis, opdat zij 

heersen over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels 

en over het vee en over de gehele aarde en over al het kruipend 
gedierte, dat op de aarde kruipt. En God schiep de mens naar zijn 

beeld; naar Gods beeld schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij 

hen. En God zegende hen en God zeide tot hen: Weest vruchtbaar 
en wordt talrijk; vervult de aarde en onderwerpt haar, heerst over 

de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over al het 
gedierte, dat op de aarde kruipt. En God zeide: Zie, Ik geef u al het 
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zaaddragend gewas op de gehele aarde en al het geboomte, 
waaraan zaaddragende vruchten zijn; het zal u tot spijze dienen. 

 

Voorwaar, Abels offer werd aangenomen, maar van Kaïn 
niet. 

‘Waarom?’ denkt u vast. Abel was herder, en de schapen dienden 
als offer. Voorwaar, God kent ook uw hart en gedachten en 

houding! Er zijn heel veel Christenen, en misschien u, die net zo’n 

houding hebben als Kaïn: geen respect voor God… “God moet, 
moet, moet doen wat ik zeg!” 

 
Psalm 17, vers 6  Ik roep U aan, omdat Gij, o God, mij antwoordt; 

neig uw oor tot mij, hoor naar mijn woord. 

En Psalm 20, vers 2 tot en met 5  De Here antwoorde u ten dage 
der benauwdheid, de naam van Jakobs God make u onaantastbaar; 

Hij zende u hulp uit het heiligdom en ondersteune u uit Sion. Hij 
gedenke al uw offers, en uw brandoffer achte Hij welgevallig. Hij 

geve u naar uw hart, en doe al uw plannen in vervulling gaan. 

En Psalm 26, vers 2  Toets mij, Here, en beproef mij, keur mijn 
nieren en mijn hart. 

En vers 8  Here, ik heb lief de stede van uw huis, de woonplaats 

van uw heerlijkheid. 
En vers 11  Ik echter wandel in onschuld – verlos mij en wees mij 

genadig. 
En Psalm 28, vers 5 tot en met 7  Omdat zij niet letten op de daden 

des Heren noch op het werk zijner handen, zal Hij hen afbreken en 

hen niet opbouwen. Geprezen zij de Here, want Hij heeft gehoord 
mijn luide smekingen. De Here is mijn kracht en mijn schild; op 

Hem vertrouwde mijn hart en ik werd geholpen. Daarom juicht mijn 
hart en loof ik Hem met mijn lied. 

 

Voorwaar, prijs de Heer, mocht uw offer niet aangenomen 
worden. 

Vertrouw op Hem en juich met uw hart, en zie op datgene wat Hij u 

reeds gaf. En wees niet jaloers op uw naaste, waar het offer van 
aangenomen wordt, en van u niet! Voorwaar, sla de ander niet 

dood, maar juist het goede voorbeeld zien als het moeilijk gaat, 
door te blijven danken. En geeft de Here de heerlijkheid, het 

vertrouwen, en de heilige feestdos. Dans en zing!  
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Voorwaar, is dit geen geweldig offer? 

Daar had Kaïn nog veel van kunnen leren.  

“Maar ik heb strijd en het zo moeilijk!” zegt u.  
Wij engelen hebben het ook wel eens moeilijk, maar ziet gij het aan 

ons? Nee, want wij jubelen en zingen en dansen en loven en prijzen 
God! Daar komt geen probleem tussen. 

 

Psalm 149, vers 6  De lofverheffingen Gods zijn in hun keel, een 
tweesnijdend zwaard is in hun hand. 

En Psalm 148, vers 1 en 2  Halleluja. Looft de Here in de hemel, 
looft Hem in den hoge. Looft Hem, al zijn engelen, looft Hem, al zijn 

heerscharen. 

En vers 14  Hij heeft voor zijn volk een hoorn verhoogd: een 
lofzang voor al zijn gunstgenoten, voor de kinderen Israëls, het 

volk dat nabij Hem is. Halleluja. 
 

Voorwaar, wie op Hem vertrouwt, putte nieuwe kracht. 

Amen! 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 

 
 

Waarom oorlogsgeweld en rampen sterk 

toenemen! 
 

Boodschap Gods: Neem dit ernstig op! sprak de bode engel Gods. 

Onder andere plagen en oorlogsgeweld, rampen, te land en ter zee 
en in de lucht, nemen sterk toe, vanwege het verachten van Gods 

genade!  
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Dit is een openbarende, mededelende 
boodschap Gods, op 16 oktober 2015 door een engel des Heren 

woord voor woord overgeleverd aan eindtijdprofeet van de laatste 

dagen, Benjamin Cousijnsen. 
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Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Revelado en 

ben een bode engel Gods. 

 
Neem dit ernstig op! 

Plagen en oorlogsgeweld, rampen, te land en ter zee en in de lucht, 
nemen sterk toe, vanwege het verachten van Gods genade. De God 

van Abraham, Izaäk en Jakob heeft de bescherming van de aarde 

reeds weggenomen, dat voorzegd is op 11 september 2012 in de 
boodschap, met de titel: ‘Profetische onthullingen en advies!’  

 
Voorwaar, diefstal en moord en vele gebeurtenissen vinden 

elke dag plaats.  

Door het afwijzen van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, en Hem 
geen kans te geven, en door hoogmoed en trots en boze wandel op 

de eerste plaats te stellen, raken velen bezeten, en benemen 
mannen en vrouwen kleine kinderen het leven!  

 

Voorwaar! 
De waarheid Gods en de berichten Gods via Zijn ware profeet 

Benjamin Cousijnsen, en de volle waarheid en de gerechtigheid 

staat van verre! Want de waarheid struikelt telkens, vanwege de 
totale overname en wat recht is. De volle waarheid, wat zwaar op 

de maag ligt, kan er maar niet ingaan! 
 

Jesaja 59, vers 14  Het recht wordt teruggedrongen en de 

gerechtigheid blijft verre staan, want de waarheid struikelt op het 
plein en oprechtheid vindt geen ingang. 

Jesaja 59, vers 15  Zo ontbreekt de waarheid en wie wijkt van het 
kwade, wordt het slachtoffer van uitbuiting. Maar de Here zag het 

en het was kwaad in zijn ogen, dat er geen recht was. 

 
Voorwaar, en het recht dat er is, Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus, die u wil redden en eeuwig leven wil geven, 

verwerpt men. 
Hij is de enige Hoop voor uw behoud! 

 
Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld 

gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een 
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ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde.  
 

Amen!  
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 

 
 

Koppigen, Hoor en bid: Orkaan ‘Koppu’ komt 

over u! 
 

Profetische, mededelende, openbarende boodschap Gods: 

Voorwaar, vele rampen voltrekken zich vanwege 
ongehoorzaamheid. Hoor, welke landen gestraft worden, of gaan 

worden! Verder, de Heer stelt voor om drie dagen te bidden, in 
verband met orkaan Koppu. Wie bidt, wordt gered! Verder wordt de 

waarheid geopenbaard met betrekking tot de luchtaanvallen in 

Syrië. En een voorbeeld van hoe men de duisternis nu massaal viert 
en zo meer en meer aantrekt in de wereld! 

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, welkom! De volgende profetische, mededelende boodschap 

Gods is op 19 oktober 2015 woord voor woord overgeleverd door 

een engel des Heren, een bode engel Gods, aan eindtijdprofeet 
Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus.  

 
Voorwaar, kadosh, kadosh, kadosh, heilig, heilig, heilig is de 

Koning der koningen, uw Rabboeni, JHWH!  
Hij is kadosh, heilig, de Alfa en de Omega. Zalig zijt gij, die doet 

wat Hij zegt! Voorwaar, mijn naam is Biremia en ben een bode 

engel Gods. 
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Voorwaar, op 11 mei 2015 werd de Filipijnen 
gewaarschuwd, met de boodschap: 

‘Gij kunt mij verwachten namens de almachtige God vanwege uw 

afgoden!’ Voorwaar, vele rampen voltrekken zich, vanwege 
ongehoorzaamheid, wat voorzegd is door Gods ware 

eindtijdprofeet. Voorwaar, ondanks alles wordt de Ruach kerk, en 
de bouw aan de dam en de twee huisjes voortgezet en beschermd 

door het gebed van de werkers van de laatste dagen. De Heer stelt 

voor, aan de mensen van de Filipijnen, om drie dagen te bidden. 
Wie bidt, wordt gered!  

 
Voorwaar, vele vreemde, gewelddadige aanslagen worden 

gepleegd. 

En het ene incident volgt het andere op, ook op scholen! De 
grootste misdadiger, die velen om het leven heeft gebracht met 

gifgas, de Syrische president Assad, krijgt door middel van de 
Russische luchtaanvallen steun, om tegen de terroristen te strijden. 

Zowel de Verenigde Staten strijdt mee. Maar wie is nu geen 

terrorist van deze? Voorwaar, 
 

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 

wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 
een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 
naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het 

licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever 
gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want 

een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het 

licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de 
waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat 

zij in God verricht zijn. 

 
Gij ziet het om u heen, dat men de duisternis meer en meer 

aantrekt, zoals met Halloween op de straten van Santiago, in 
de Chileense hoofdstad.  
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Daar liepen duizenden Zombies. Men moest eens weten, wat een 
ongelovige te wachten staat, als men Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus, niet aanneemt en zich bekeert! 

 
Psalm 109, vers 21 en 22  Maar Gij, Here Here, handel met mij 

om uws naams wil, red mij, want rijk is uw goedertierenheid; want 
ik ben ellendig en arm, mijn hart is doorwond in mijn binnenste. 

 

En Ezechiël 7, vers 4 en 5  Ik zal u niet ontzien en geen deernis 
hebben, maar Ik zal uw wandel aan u vergelden, uw gruwelen 

zullen op u neerkomen, en gij zult weten, dat Ik de Here ben. Zo 
zegt de Here Here: Onheil op onheil! Zie, het komt! 

 

Voorwaar, Indonesië, India, Spanje, Brazilië, Filipijnen, 
Noord- en Zuid-Korea, en Rusland! 

De God van Abraham, Izaäk en Jakob maakt Zijn woorden waar. 
Wie niet wil horen, gaat verloren! En dit alles is nog maar het begin 

van de weeën! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en 
verdween. 

 

 
 

Een Bijbelse tekst speciaal voor u! 
 
Bemoedigende boodschap Gods: De Heer bemoedigt u met een of 

meerdere teksten, aan u gegeven vanuit Zijn woord. Het bemoedigt 
uiteraard ook iedere luisteraar! 

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 19 oktober 2015 bracht een bode 

engel van God deze boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin 

Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus.  
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Voorwaar, Hermien, 
Droog je tranen. Vrees niet, en gij die luistert! Ik ben een bode 

engel Gods. 

 
Job 6, vers 11 tot en met 13  Wat is mijn kracht, dat ik zou 

kunnen wachten, en wat is mijn vooruitzicht, dat ik nog langer zou 
willen leven? Is mijn kracht die van steen, is mijn lichaam van 

koper? Of ben ik niet volkomen hulpeloos, en is redding voor mij 

niet uitgesloten? 
En Job 7, vers 16  Ik ben het moe, ik blijf toch niet altijd leven! 

Laat van mij af, want mijn dagen zijn een ademtocht. 
En Job 12, vers 13 en 14  Bij Hem is wijsheid en sterkte, Hij heeft 

raad en doorzicht. Breekt Hij af, er wordt niet opgebouwd; sluit Hij 

iemand op, er wordt niet ontsloten. 
 

Voorwaar, Gods weg is de beste! 
 

Job 13, vers 15  Wil Hij mij doden, ik blijf op Hem hopen; ja, mijn 

wandel wil ik voor Hem rechtvaardigen. 
 

En Psalm 32, vers 5 en 6  Mijn zonde maakte ik U bekend, en 

mijn ongerechtigheid verheelde ik niet; ik zeide: Ik zal de Here mijn 
overtredingen belijden, en Gij vergaaft de schuld mijner zonden.  

En Psalm 36, vers 6 tot en met 10  Here, hemelhoog is uw 
goedertierenheid, uw trouw reikt tot de wolken; uw gerechtigheid is 

als de bergen Gods, uw gericht is een geweldige watervloed. Mens 

en dier verlost Gij, Here. Hoe kostelijk is uw goedertierenheid, o 
God; daarom schuilen de mensenkinderen in de schaduw uwer 

vleugelen; zij laven zich aan het vette van uw huis, Gij drenkt hen 
met de stroom van uw liefelijkheden. Want bij U is de bron des 

levens, in uw licht zien wij het licht.  

En Psalm 40, vers 17  Laten in U jubelen en zich verheugen allen 
die U zoeken; laten wie uw heil liefhebben, bestendig zeggen: De 

Here is groot! 

En Psalm 46, vers 2 en 3  God is ons een toevlucht en sterkte, ten 
zeerste bevonden een hulp in benauwdheden. Daarom zullen wij 

niet vrezen, al verplaatste zich de aarde, al wankelden de bergen in 
het hart van de zee. 
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En Spreuken 4, vers 12  Bij uw wandelen zal uw schrede niet 
belemmerd worden, wanneer gij loopt, zult gij niet struikelen. 

En vers 25 tot en met 27  Laten uw ogen voorwaarts blikken en uw 

oogopslag rechtuit zijn. Laat uw voet een effen pad inslaan en laten 
al uw wegen vast zijn. Wijk noch ter rechter-, noch ter linkerhand 

af, houd uw voet verwijderd van het kwade. 
En Spreuken 8, vers 30  Toen was ik een troetelkind bij Hem, ik 

was een en al verrukking dag aan dag, te allen tijde mij 

verheugend voor zijn aangezicht. 
En vers 34 en 35  Welzalig de mens die naar mij luistert, dag aan 

dag wachthoudende aan mijn deuren, bewakende de posten van 
mijn poorten. Want wie mij vindt, heeft het leven gevonden, hij 

heeft van de Here welgevallen verkregen. 

 
Voorwaar, Marvin, 

 
Spreuken 3, vers 5 en 6  Vertrouw op de Here met uw ganse hart 

en steun op uw eigen inzicht niet. Ken Hem in al uw wegen, dan zal 

Hij uw paden recht maken. 
 

En Psalm 119, vers 14 en 15  In de weg uwer getuigenissen 

verblijd ik mij als over allerlei rijkdom. Uw bevelen zal ik 
overdenken en op uw paden zal ik letten. 

 
En gij, Nicole, zo spreekt uw Rabboeni tot u: 

 

Psalm 116, vers 2  Want Hij heeft zijn oor tot mij geneigd, 
daarom zal ik mijn leven lang tot Hem roepen. 

En vers 8 en 9  Want Gij hebt mijn leven van de dood gered, mijn 
oog van tranen, mijn voet van aanstoot. Ik zal wandelen voor het 

aangezicht des Heren in de landen der levenden. 

En Psalm 100, vers 2 en 3  Dient de Here met vreugde, komt voor 
zijn aangezicht met gejubel. Erkent, dat de Here God is; Hij heeft 

ons gemaakt, en Hem behoren wij toe, zijn volk, de schapen die Hij 

weidt. 
 

Voorwaar, Sarah, 
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Psalm 50, vers 15  Roep Mij aan ten dage der benauwdheid, Ik 
zal u redden en gij zult Mij eren. 

En vers 23  Wie lof offert, eert Mij, en baant de weg, dat Ik hem 

Gods heil doe zien. 
En Psalm 55, vers 23  Werp uw bekommernis op de Here, Hij zal 

voor u zorgen; Hij zal nimmermeer toelaten, dat de rechtvaardige 
wankelt. 

 

Voorwaar, Robin,  
 

Psalm 37, vers 16 tot en met 18  Beter is het weinige van de 
rechtvaardige dan de rijkdom van vele goddelozen; want de armen 

der goddelozen worden verbroken, maar de Here schraagt de 

rechtvaardigen. De Here kent de dagen der vromen, en hun erfdeel 
zal voor altoos bestaan. 

En vers 28  Want de Here bemint het recht, en Hij verlaat zijn 
gunstgenoten niet. Voor altoos blijven zij bewaard, maar het 

nageslacht der goddelozen wordt uitgeroeid. 

 
Voorwaar, prijs uw Rabboeni, die u niet vergeet! 

Want de Here, die alles kent en weet, weet ook zeker en gewis wat 

voor u het beste is. 
 

Voorwaar, Bianca,  
 

Psalm 25, vers 15  Mijn ogen zijn bestendig op de Here, want Hij 

voert mijn voeten uit het net. 
En Psalm 27, vers 1  De Here is mijn licht en mijn heil, voor wie zou 

ik vrezen? 
En Psalm 28, vers 7  De Here is mijn kracht en mijn schild; op Hem 

vertrouwde mijn hart en ik werd geholpen. Daarom juicht mijn hart 

en loof ik Hem met mijn lied. 
 

Voorwaar, Miriam,  

 
Spreuken 3, vers 32 en 33  Want de Here verafschuwt de 

verkeerde, maar met de oprechten gaat Hij vertrouwelijk om. De 
vloek des Heren is in het huis des goddelozen, maar de woning der 

rechtvaardigen zegent Hij.  
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En vers 25  Vrees niet voor plotselinge schrik, noch voor de 
ondergang der goddelozen, als hij komt. 

 

Voorwaar, dank en prijs Yeshua HaMashiach, Jezus Christus! 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 
 

 

Ontwikkel een strategie bij tegenslagen! 
 

Boodschap Gods: Wie gelooft dat een tegenslag met een reden 

gebeurt, doorstaat deze gebeurtenis veel beter. Ontwikkel een 
strategie voor onverwachte tegenslagen. U hoort en leest wat 

Yeshua HaMasiach, Jezus Christus, wil dat u leert door middel van 
tegenslagen in uw leven.  

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 20 oktober 2015 bracht een bode 

engel van God woord voor woord de volgende boodschap over aan 

eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, kadosh, kadosh, kadosh, 
heilig, heilig, heilig is Yeshua HaMashiach, Jezus Christus! 

Voorwaar, mijn naam is Revelado en ben een bode engel Gods. 
 

Ik wens u Zijn genade en vrede toe. 

Dank God, ook al hebt u er geen reden toe om Hem te danken. 
Ondanks alle tegenslagen, blijf danken en geloven! Als u denkt: ‘Ik 

ben verslagen’, is de nederlaag een feit. Denk: ‘Ik kan het!’ 
Iedereen vindt bij wilskracht baat, in de kracht van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus.  

 
Voorwaar, ontwikkel een strategie voor onverwachtse 

tegenslagen. 

Hoe beter uw strategie is, hoe eenvoudiger u erdoorheen komt. 
Toeval bestaat niet! Wie gelooft dat een tegenslag met een reden 
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gebeurt, doorstaat deze gebeurtenis, wat u overkomt, veel beter. 
Ook kan het zijn dat Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, u hiermee 

wil laten groeien, om u sterker te maken. Dit besef geeft ook hoop 

en steun. 
 

Spreuken 3, vers 5 en 6  Vertrouw op de Here met uw ganse hart 
en steun op uw eigen inzicht niet. Ken Hem in al uw wegen, dan zal 

Hij uw paden recht maken. 

 
1 Timotheüs 6, vers 11 en 12  Gij daarentegen, o mens Gods, 

ontvlucht deze dingen, doch jaag naar gerechtigheid, godsvrucht, 
geloof, liefde, volharding en zachtzinnigheid. Strijd de goede strijd 

des geloofs, grijp het eeuwige leven, waartoe gij geroepen zijt en 

de goede belijdenis afgelegd hebt voor vele getuigen. 
 

En Psalm 16, vers 8  Ik stel mij de Here bestendig voor ogen; 
omdat Hij aan mijn rechterhand staat, wankel ik niet. 

 

Amen! 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 

 
 

Verwacht u Zijn liefdevolle trouwe hand? 
 
Boodschap Gods: Voorwaar, laat de moed en het geloof niet 

zakken, want als u de Here trouw blijft en vertrouwt, en niet 
ongelovig bent, krijgt u een grote beloning!  

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 21 oktober 2015 bracht een bode 

engel Gods de volgende boodschap over aan profeet Benjamin 

Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Lovesadai en 
ben een bode engel Gods. 
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Voorwaar,  

 

Hebreeën 11, vers 1  Het geloof nu is de zekerheid der dingen, 
die men hoopt, en het bewijs der dingen, die men niet ziet. 

 
Hoe is het met u? 

Is uw geloof en uw zekerheid groot genoeg, zonder dat u het 

wonder al ziet? 
Hebreeën 11, vers 2 en 3  Want door dit geloof is aan de ouden 

een getuigenis gegeven. Door het geloof verstaan wij, dat de 
wereld door het woord Gods tot stand gebracht is, zodat het 

zichtbare niet ontstaan is uit het waarneembare. 

 
En Johannes 20, vers 29  Jezus zeide tot hem: Omdat gij Mij 

gezien hebt, hebt gij geloofd? Zalig zij, die niet gezien hebben en 
toch geloven. 

 

En Hebreeën 11, vers 6  Maar zonder geloof is het onmogelijk 
Hem welgevallig te zijn. Want wie tot God komt, moet geloven, dat 

Hij bestaat en een beloner is voor wie Hem ernstig zoeken. 

 
En 2 Petrus 3, vers 13  Wij verwachten echter naar zijn belofte 

nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont. 
 

Voorwaar, verwacht gij ook, in de zekerheid naar Zijn 

woord, Zijn liefdevolle trouwe hand? 
 

Spreuken 3, vers 5  Vertrouw op de Here met uw ganse hart en 
steun op uw eigen inzicht niet. 

 

En Romeinen 4, vers 16  Daarom is het alles uit geloof, opdat het 
zou zijn naar genade, en dus de belofte zou gelden voor al het 

nageslacht, niet alleen voor wie uit de wet, maar ook voor wie uit 

het geloof van Abraham zijn, die de vader van ons allen is. 
En vers 20 en 21  Maar aan de belofte Gods heeft hij niet getwijfeld 

door ongeloof, doch hij werd versterkt in zijn geloof en gaf Gode 
eer, in de volle zekerheid, dat Hij bij machte was hetgeen Hij 

beloofd had ook te volbrengen.   
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Voorwaar, 

 

En Johannes 12, vers 37 tot en met 41  En hoewel Hij zovele 
tekenen voor hun ogen gedaan had, geloofden zij niet in Hem, 

opdat het woord van de profeet Jesaja vervuld werd, dat hij sprak: 
Here, wie heeft geloofd, wat hij van ons hoorde? En aan wie is de 

arm des Heren geopenbaard? Hierom konden zij niet geloven, 

omdat Jesaja elders gezegd heeft: Hij heeft hun ogen verblind en 
hun hart verhard, dat zij niet met hun ogen zien, met hun hart 

verstaan en zich bekeren, en Ik hen geneze. Dit zeide Jesaja, 
omdat hij zijn heerlijkheid zag en van Hem sprak.  

En Johannes 20, vers 27 tot en met 29  Daarna zeide Hij tot 

Tomas: Breng uw vinger hier en zie mijn handen en breng uw hand 
en steek die in mijn zijde, en wees niet ongelovig, maar gelovig. 

Tomas antwoordde en zeide tot Hem: Mijn Here en mijn God! Jezus 
zeide tot hem: Omdat gij Mij gezien hebt, hebt gij geloofd? Zalig 

zij, die niet gezien hebben en toch geloven. 

 
En Psalm 7, vers 11  Mijn schild is bij God, die de oprechten van 

hart verlost. 

En Psalm 9, vers 2 en 3  Ik zal U loven, Here, met mijn ganse hart, 
ik wil al uw wonderen verhalen; in U wil ik mij verheugen en 

juichen, uw naam psalmzingen, o Allerhoogste. 
En Psalm 4, vers 7  Velen zeggen: Wie zal ons het goede doen 

zien? Verhef over ons het licht uws aanschijns, o Here! 

En Psalm 3, vers 3 tot en met 5  Velen zeggen van mij: Hij vindt 
geen hulp bij God. Maar Gij, Here, zijt een schild dat mij dekt, mijn 

eer, en die mijn hoofd opheft. Als ik luide roep tot de Here, 
antwoordt Hij mij van zijn heilige berg. 

 

En Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld 
gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een 

ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde.  
 

Voorwaar, laat de moed en het geloof niet zakken! 
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Want als u de Here trouw blijft en vertrouwt, en niet ongelovig 
bent, krijgt u een grote beloning! 

 

2 Johannes 1, vers 8 en 9  Let op uzelf, dat gij niet verliest wat 
wij verricht hebben, maar uw loon ten volle ontvangt. Een ieder, die 

verder gaat en niet blijft in de leer van Christus, heeft God niet; wie 
in die leer blijft, deze heeft zowel de Vader als de Zoon. 

 

En 2 Timotheüs 4, vers 7 en 8  Ik heb de goede strijd gestreden, 
ik heb mijn loop ten einde gebracht, ik heb het geloof behouden; 

voorts ligt voor mij gereed de krans der rechtvaardigheid, welke te 
dien dage de Here, de rechtvaardige rechter, mij zal geven, doch 

niet alleen mij, maar ook allen, die zijn verschijning hebben 

liefgehad. 
 

En Jozua 1, vers 9  Heb Ik u niet geboden: wees sterk en moedig? 
Sidder niet en word niet verschrikt, want de Here, uw God, is met 

u, overal waar gij gaat. 

 
Voorwaar, zijt gij bemoedigd? 

Deel dan de Evangelical Endtimemachine met anderen! 

 
2 Timotheüs 2, vers 5  En is iemand een kampvechter, dan 

ontvangt hij de krans alleen, als hij volgens de regels van de kamp 
heeft gestreden. 

 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en 
verdween. 

 
En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 

 

 

Lekker luieren, lekker chillen en lekkere koffie! 
 

Boodschap Gods: De boodschappen vindt gij geweldig… het maakt 
uw leven zo compleet! Koffie en koekje erbij, lekker zo in de stoel 

en luisteren naar de boodschappen; dat maakt het leven pas 
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compleet. Halleluja, loof de Heer, niks mis mee! Nee, maar wees 
niet lui, en zet u in om anderen te bereiken. Luister naar de wijze 

woorden, vanuit Gods woord doorgegeven, Bijbelteksten (alle 

tekstverwijzingen!) die de Heer vandaag liet overbrengen via Zijn 
bode engel aan profeet Benjamin Cousijnsen. 

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! De volgende boodschap Gods is op 21 

oktober 2015 woord voor woord overgeleverd door een bode engel 
van God aan profeet Benjamin Cousijnsen, in opdracht van de 

almachtige God, JHWH, de God van Abraham, Izaäk en Jakob. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Rafaël en ben 
een bode engel Gods. 

 

Voorwaar, gij luistert naar de boodschappen en zit lekker in 
uw stoel. 

De boodschappen vindt gij geweldig! Kopje koffie en een koekje 

erbij… heerlijk. Voorwaar, loof de Here, want wat is Hij goed. O, 
hoe wonderbaar zijn die boodschappen; het maakt uw leven zo 

compleet! 
 

Psalm 128, vers 1  Welzalig ieder die de Here vreest, die in zijn 

wegen wandelt. 
 

En Spreuken 6, vers 6  Ga tot de mier, gij luiaard, zie haar wegen 
en word wijs. 

Spreuken 21, vers 25  De begeerte van de luiaard brengt hem ten 

dode, want zijn handen weigeren te werken. 
En Spreuken 26, vers 14  De deur draait zich om op haar 

scharnieren, zo de luiaard op zijn bed. 

En Spreuken 26, vers 13  De luiaard zegt: Een roofdier op de weg! 
een leeuw op straat! 

En Spreuken 18, vers 9  Hij, die traag is in zijn arbeid, is reeds een 
broeder van de verderver. 
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En Spreuken 26, vers 16  De luiaard is wijzer in eigen oog dan 
zeven die verstandig antwoord geven. 

En Spreuken 12, vers 24  De hand der vlijtigen zal heersen, maar 

traagheid voert tot dienstbaarheid. 
En Spreuken 20, vers 4  In de herfst ploegt de luiaard niet; zoekt 

hij in de oogsttijd – dan is er niets. 
En Spreuken 13, vers 4  De ziel van de luiaard is begerig, maar 

tevergeefs, doch de ziel van de vlijtigen wordt overvloedig verkwikt. 

 
En Efeziërs 2, vers 8 tot en met 10  Want door genade zijt gij 

behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf: het is een gave 
van God; niet uit werken, opdat niemand roeme. Want zijn maaksel 

zijn wij, in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen, die 

God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. 
 

En Jakobus 2, vers 18  Maar, zal iemand zeggen: Gij hebt geloof 
en ík heb werken. Toon mij dan uw geloof zonder de werken, en ik 

zal u mijn geloof tonen uit mijn werken. 

En vers 26  Want gelijk het lichaam zonder geest dood is, zo is ook 
het geloof zonder werken dood. 

 

En 2 Korinthiërs 5, vers 17  Zo is dan wie in Christus is een 
nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is 

gekomen. 
 

Efeziërs 4, vers 28  Wie een dief was, stele niet meer, maar 

spanne zich liever in om met zijn handen goed werk te verrichten, 
opdat hij iets kan mededelen aan de behoeftige. 

 
1 Timotheüs 5, vers 8  Maar indien een vrouw voor de haren, en 

nog wel voor haar huisgenoten, niet zorgt, dan heeft zij haar geloof 

verloochend en is zij erger dan een ongelovige. 
 

En Handelingen 20, vers 34 tot en met 35  Zelf weet gij, dat 

deze handen in mijn behoeften en in die van hen, die bij mij waren, 
hebben voorzien. Ik heb u in alles getoond, dat men door zo te 

arbeiden zich de zwakken moet aantrekken en zich de woorden van 
de Here Jezus herinneren, die zelf gezegd heeft: Het is zaliger te 

geven dan te ontvangen. 
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En Galaten 6, vers 9 tot en met 10  Laten wij niet moede worden 

goed te doen, want, wanneer het eenmaal tijd is, zullen wij 

oogsten, als wij niet verslappen. Laten wij dus, daar wij de 
gelegenheid hebben, doen wat goed is voor allen, maar 

inzonderheid voor onze geloofsgenoten. 
 

Kolossenzen 1, vers 28 tot en met 29  Hem verkondigen wij, 

wanneer wij ieder mens terechtwijzen en ieder mens onderrichten 
in alle wijsheid, om ieder mens in Christus volmaakt te doen zijn. 

Hiervoor span ik mij ook in, onder zware strijd, naar zijn werking, 
die in mij werkt met kracht. 

 

En Openbaring 22, vers 3  En niets vervloekts zal er meer zijn. 
En de troon van God en van het Lam zal daarin zijn en zijn 

dienstknechten zullen Hem vereren. 
 

En 1 Korinthiërs 15, vers 58  Daarom, mijn geliefde broeders, 

weest standvastig, onwankelbaar, te allen tijde overvloedig in het 
werk des Heren, wetende, dat uw arbeid niet vergeefs is in de Here. 

 

Voorwaar, luister naar Yeshua HaMashiach, Jezus Christus! 
Wees niet lui, maar zet u in om anderen te bereiken. 

 
Spreuken 26, vers 16  De luiaard is wijzer in eigen oog dan zeven 

die verstandig antwoord geven. 

 
Voorwaar, bekeer u en onderhoud uw wandel en relatie met 

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus! 
 

Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld 

gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een 
ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde.  

 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en 

verdween. 
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Onderzoekt u dagelijks voor Zijn aangezicht! 
 

Boodschap Gods: Voorwaar, God zegt, Ik ben uw God. Wees Mij 

heilig, kadosh! Onderzoekt uw heiligheid en reinheid voor Zijn 
aangezicht, dagelijks! 

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Ik wil de volgende boodschap aan u gaan 

voorlezen, die vandaag op 22 oktober 2015 woord voor woord werd 
overgeleverd aan profeet Benjamin Cousijnsen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus.  

 
Voorwaar, kadosh, heilig is het Lam Gods! 

 

Psalm 24, vers 3 tot en met 5  Wie mag de berg des Heren 
beklimmen, wie mag staan in zijn heilige stede? Die rein is van 

handen en zuiver van hart, die zijn ziel niet op valsheid richt, noch 

bedrieglijk zweert. Die zal van de Here een zegen wegdragen en 
gerechtigheid van de God zijns heils. 

 
Voorwaar, het Lam Gods is gekomen om uw relatie, uw 

wandel met Hem en de Vader, te herstellen.  

Hij wil dat u op Zijn heilige grond wandelt en dat gij Zijn heilige 
berg beklimt, en met zegeningen overladen wordt! Voorwaar, God 

zegt: Ik ben uw God. Wees Mij heilig, kadosh! 
 

Prijs Adonai, El Elohím, de God van Abraham, Izaäk en 

Jakob, en Benjamin Cousijnsen, Zijn ware geliefde profeet, 
één van de twee getuigen.  

Voorwaar, ik ben een bode engel Gods en mijn naam is Blesiach. 

Voorwaar,  
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Efeziërs 5, vers 5  Want hiervan moet gij doordrongen zijn, dat in 
geen geval een hoereerder, onreine of geldgierige, “zoals velen”, 

dat is een afgodendienaar, erfdeel heeft in het Koninkrijk van 

Christus en God. 
 

Onderzoekt uw heiligheid en reinheid voor Zijn aangezicht, 
dagelijks! 

 

Romeinen 8, vers 29  Want die Hij tevoren gekend heeft, heeft 
Hij ook tevoren bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld zijns 

Zoons, opdat Hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broederen. 
 

Efeziërs 1, vers 4, 5 en 6  Hij heeft ons immers in Hem 

uitverkoren vóór de grondlegging der wereld, opdat wij heilig en 
onberispelijk zouden zijn voor zijn aangezicht. In liefde heeft Hij 

ons tevoren ertoe bestemd als zonen “en dochters” van Hem te 
worden aangenomen door Jezus Christus, naar het welbehagen van 

zijn wil, tot lof van de heerlijkheid zijner genade, waarmede Hij ons 

“en u” begenadigd heeft in de Geliefde. 
En Efeziërs 1, vers 7 en 8  En in Hem hebben wij de verlossing door 

zijn bloed, de vergeving van de overtredingen, naar de rijkdom 

zijner genade, welke Hij ons “en u” overvloedig heeft bewezen in 
alle wijsheid en verstand. 

 
Amen! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 

verdween. 
 

 
 

 

Hij kent uw verdriet en leeft met u mee! 
 
Boodschap Gods: God kent elke traan en elke strijd van jou. Al 

begrijpt u nu misschien niet, waarom de Heer de nare situatie(s) 
toelaat en/of toeliet in uw leven, die u zo verdrietig maken en/of 

maakten, en intens doen en/of deden huilen, weet dit: Hij kent uw 

verdriet en leeft met u mee! 
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Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Ik ben profeet Benjamin Cousijnsen. Op 

22 oktober 2015 ontving ik de volgende boodschap van een bode 
engel Gods, die ik graag met u wil delen. Luister maar mee. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Berach en ben 

een bode engel Gods. 
 

Voorwaar, verheug u, wanneer gij verdrietig zijt. 
 

Job 6, vers 2  O, dat mijn verdriet toch goed gewogen werd, en 

men mijn leed in een weegschaal daarnaast legde! 
Job 16, vers 16  Mijn aangezicht is rood van wenen, over mijn 

oogleden ligt diepe duisternis. 
Job 3, vers 24 en 25  Want in plaats van mijn brood komt mijn 

zuchten, mijn klachten storten zich als water uit. Want waarvoor ik 

vrees, dat overvalt mij, en wat ik ducht, dat treft mij.  
En Job 3, vers 26  Ik heb geen vrede, geen stilte, ook heb ik geen 

rust, maar de onrust verheft zich. 

Job 4, vers 2  Zou het u verdrieten, wanneer men beproeft een 
woord tot u te spreken? Wie toch zou zijn woorden kunnen 

inhouden? 
 

Psalm 6, vers 7  Ik ben afgemat van mijn zuchten; elke nacht 

doorweek ik mijn sponde, doe ik mijn bed van tranen vloeien. 
Psalm 56, vers 9  Mijn omzwerving hebt Gij te boek gesteld, doe 

mijn tranen in uw kruik; zijn zij niet in uw boek? 
 

Voorwaar, hoe bijzonder is het dat God in Zijn kruik jouw 

tranen opvangt? 
God kent elke traan en strijd van jou. Hij kent je verdriet, en leeft 

echt met jou mee!  

 
Pak je Bijbel eens en lees het volgende eens voor jezelf: Jeremia 

31, vers 20, en Openbaring 21, vers 4, en Openbaring 21, 
vers 5 
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Voorwaar, vaak wanneer iemand intens moet huilen, komt 
het weleens voor dat er zelfs daardoor genezing ontstaat. 

Wanneer men diep zit te huilen, laat men vaak de diepste pijn in 

het hart zien. Ook laat men de verlangens en berouw en spijt aan 
God zien. Onderwerping aan God doet wonderen! 

 
Lees voor uzelf: 2 Koningen 20, vers 5 

 

De bode engel Gods sprak verder, en zei: Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, 
Shalom!  

 

 
 

Nog een korte tijd en wederom zal Gods hand u 

slaan, Mexico! 
 

Profetische, mededelende, waarschuwende boodschap Gods: 

Voorwaar, maakt u niet bezorgd om de orkaan Patricia... maar om 
het behoud van uw ziel! 

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, welkom! Dit is een openbarende, mededelende, 

waarschuwende boodschap van God, gebracht op 24 oktober 2015 

door de engel des Heren, de bode engel Gods, in opdracht van de 
almachtige God, JHWH, de God van Abraham, Izaäk en Jakob. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Donder en ben 

een bode engel Gods. 
 

Voorwaar, Mexico, gij was gewaarschuwd, zowel China en 

India en Spanje, op 14 april 2015 in de boodschap, met de 
titel: 

‘Waarschuwing aan China, India, Mexico en Spanje!’ Wee hun, die 
zich overgeven aan de goden, en offers brengen! Voorwaar, 

kadosh, heilig en machtig is de God van Abraham en Izaäk en 
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Jakob, en profeet Benjamin Cousijnsen. Voorwaar, maakt u niet 
bezorgd om de orkaan Patricia, waar gij deze naam aan gaf, maar 

om het behoud van uw ziel. 

 
Nu is het rustig, maar nog een korte tijd… 

en wederom zal God u slaan met Zijn hand! 
 

Lees voor: Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief 

heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven 
heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar 

eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld 
gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld 

door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet 

veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet 
heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is 

het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 
duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 

waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 

gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; 
maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn 

werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 

 
En Spreuken 19, vers 27 tot en met 29  Houd maar op, mijn 

zoon, naar vermaning te luisteren als gij toch afwijkt van 
verstandige woorden. Een nietswaardig getuige spot met het recht, 

en de mond der goddelozen verslindt onrecht. Voor de spotters zijn 

straffen gereed en slagen voor de rug der dwazen. 
 

En Psalm 34, vers 20  Talrijk zijn de rampen van de 
rechtvaardige, maar uit die alle redt hem de Here. 

En Psalm 55, vers 23  Werp uw bekommernis op de Here, Hij zal 

voor u zorgen; Hij zal nimmermeer toelaten, dat de rechtvaardige 
wankelt. 

En Psalm 69, vers 15 en 16  Red mij uit het slijk, opdat ik niet 

verzinke, laat mij gered worden van mijn haters, en uit de diepe 
wateren. Laat de watervloed mij niet overstromen, noch de diepte 

mij verslinden, noch de put zijn mond boven mij toesluiten.  
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En Johannes 8, vers 24  Ik heb u dan gezegd, dat gij in uw 
zonden zult sterven; want indien gij niet gelooft, dat Ik het ben, 

zult gij in uw zonden sterven. 

 
Na deze teksten doorgegeven te hebben, sprak de bode 

engel Gods nog: 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! en verdween. 

 

 
 

Word een echte R.V.I.P., zonder pasje! 
 
Wilt u het allerbeste, VIP klant? Leg uw VIP-pasjes dan op tafel en 

luister naar deze boodschap, en ontvang ook gratis het allerbeste in 
uw leven en wijs advies. Voor iedereen die een echte R.V.I.P. wil 

worden, a Real Very Important Person! 

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 25 oktober 2015 bracht de bode engel 

Gods deze boodschap over aan profeet Benjamin Cousijnsen, in 
opdracht van de almachtige God, JHWH, de God van Abraham, 

Izaäk en Jakob. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Lovesadai en 
ben een bode engel Gods. Kadosh, kadosh, kadosh, heilig is uw 

Rabboeni, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus! 

 
Voorwaar, 

 
Sirach 11, vers 1 tot en met 4  Wijsheid verheft de nederigen en 

laat hen zitten in de kring van hooggeplaatsten. Prijs een mens niet 

om zijn schoonheid, verafschuw niemand om zijn uiterlijk. Klein is 
de bij onder de gevleugelde dieren, maar wat ze voortbrengt is het 

zoetste dat er is. Ga niet prat op de kleren die je draagt, word niet 

verwaand als men je eer bewijst, want de daden van de Heer zijn 
wonderbaarlijk, ze zijn voor de mensen verborgen. 



 
 

 

4305 
 
 

 

 
Voorwaar, onderzoekt u eens! 

 

Lukas 18, vers 14  Ik zeg u: Deze keerde, in tegenstelling met de 
ander, gerechtvaardigd naar huis terug. Want een ieder, die zichzelf 

verhoogt, zal vernederd worden, doch wie zichzelf vernedert, zal 
verhoogd worden. 

 

En Ezechiël 28, vers 5  Door uw wijs beleid bij de handel hebt gij 
uw vermogen vermeerderd, en uw hart is trots geworden op uw 

vermogen.  
 

En Sirach 11, vers 6  Vele machthebbers werden ten diepste 

veracht, velen die werden vereerd, werden aan vreemden 
uitgeleverd. 

En vers 8 tot en met 10  Antwoord niet voordat je hebt geluisterd, 
val een ander niet in de rede. Meng je niet in een geschil waarmee 

je niets te maken hebt, ga niet met zondaars op de rechterstoel 

zitten. Mijn kind, bemoei je niet met van alles tegelijk, als je 
overdrijft word je gestraft. Wat je najaagt krijg je toch niet in 

handen, en als je het op moet geven laat het je nog niet los. 

En vers 15 tot en met 21  Wijsheid, inzicht en kennis van de wet 
komen van de Heer, van hem komen liefde en goede daden. 

Misleiding en duisternis werden in zondaars meegeschapen, wie 
graag kwaadaardig is blijft het zijn leven lang. De gaven van de 

Heer zijn het blijvend bezit van vrome mensen, zijn gunst brengt 

hun altijd veel goeds. Een mens wordt rijk door angstvallig te 
sparen, maar kijk eens wat zijn loon is. Hij zegt: 'Nu kan ik een 

rustig leven leiden en van mijn bezit genieten,' maar hij weet niet 
voor hoe lang. Wanneer hij sterft moet hij alles nalaten aan 

anderen. Houd je aan je verplichtingen, wees daarin bestendig, en 

blijf werken tot je oud bent. Bewonder de daden van een zondaar 
niet, geloof in de Heer en volhard in je werk. Het kost de Heer geen 

enkele moeite om plotseling, in korte tijd, een arme rijk te maken.  

En vers 22 tot en met 27  De zegen van de Heer is het loon van een 
vroom mens, na korte tijd heeft hij al veel succes. Zeg niet: 'Heb ik 

aan iets gebrek, kan het mij nog voorspoediger gaan?' Zeg niet: 'Ik 
ben van niemand afhankelijk, hoe zou mij nu tegenspoed kunnen 

treffen?' In goede tijden weet men niets meer van de slechte, in de 
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slechte niets meer van de goede. Het kost de Heer geen enkele 
moeite om een mens wanneer hij sterft naar zijn daden te 

vergelden. Eén uur lijden doet alle genoegens vergeten, aan het 

einde van het leven worden de daden van een mens onthuld. 
En vers 33 en 34  Houd een boosdoener in de gaten, hij smeedt 

kwade plannen, laat hem niet voor altijd een smet op je werpen. 
Als je een onbekende in huis haalt, brengt hij je in de problemen. 

Hij brengt je in verwarring en vervreemdt je van je eigen familie. 

 
Voorwaar, geliefde des Heren, trek uw portemonnee open en 

leg al uw pasjes eens op tafel. 
Denkt gij nu echt dat gij meer zijt dan een ander, een Very 

Important Person? 

Door zovele pasjes krijgt gij vele VIP-kortingen op aarde… Very 
Important Person, gij hoort er helemaal bij! 

 
Mattheüs 6, vers 19 tot en met 21  Verzamelt u geen schatten 

op aarde, waar mot en roest ze ontoonbaar maakt en waar dieven 

inbreken en stelen; maar verzamelt u schatten in de hemel, waar 
noch mot noch roest ze ontoonbaar maakt en waar geen dieven 

inbreken of stelen. Want, waar uw schat is, daar zal ook uw hart 

zijn. 
En vers 33 en 34  Maar zoekt eerst Zijn Koninkrijk en Zijn 

gerechtigheid en dit alles zal u bovendien geschonken worden. 
Maakt u dan niet bezorgd tegen de dag van morgen, want de dag 

van morgen zal zijn eigen zorgen hebben; elke dag heeft genoeg 

aan zijn eigen kwaad. 
 

Voorwaar, onderzoekt u eens, dat gij niet gelijkvormig wordt 
aan de wereld! 

 

Romeinen 12, vers 2 en 3  En wordt niet gelijkvormig aan deze 
wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, 

opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, 

welgevallige en volkomene. Want krachtens de genade, die mij 
geschonken is, zeg ik een ieder onder u: koestert geen gedachten, 

hoger dan u voegen, maar gedachten tot bedachtzaamheid, naar de 
mate van het geloof, dat God elkeen in het bijzonder heeft 

toebedeeld. 
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De bode engel Gods sprak verder, 
 

Voorwaar, gij zijt niet meer dan een ander, met al uw VIP-

pasjes en kleding en werk, onder andere. 
De engelen Gods dansen erbovenop! Gij zijt pas een Very 

Important Person, wanneer gij zich bekeert en behouden wordt, en 
kiest voor Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, die u aanneemt en 

liefheeft zoals u bent, zonder aanzien des persoons. Gij zijt niet 

meer dan een ander in Gods ogen! 
 

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 
wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 

naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het 

licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever 
gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want 

een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het 

licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de 
waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat 

zij in God verricht zijn. 
 

Mattheüs 7, vers 20  Zo zult gij hen dan aan hun vruchten 

kennen. 
 

Voorwaar, arm of rijk, in Yeshua HaMashiach, Jezus 
Christus, zijt gij een Real Very Important Person. 

 

Mattheüs 7, vers 13 en 14  Gaat in door de enge poort, want 
wijd is de poort en breed de weg, die tot het verderf leidt, en velen 

zijn er, die daardoor ingaan; want eng is de poort, en smal de weg, 

die ten leven leidt, en weinigen zijn er, die hem vinden. 
 

Voorwaar, door de genade van God zijt gij behouden! 
Iedereen is gelijk voor de Heer. 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
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Wereldse denkwijzen worden door paus 
Franciscus in een één kerk religie gebracht! 
 

Waarschuwende boodschap Gods: Voorwaar, nergens wordt verteld 
in de Rooms-Katholieke kerken, hoe God over het onnatuurlijke 

denkt, dat Hij hiertegen is. Er komt nu volop vrijheid in een één 
kerk religie, waar van alles samengaat en mag en kan! 

 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Op 26 oktober 2015 bracht een bode 
engel van God woord voor woord de volgende boodschap over aan 

profeet Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Rasambla en 
ben een bode engel Gods.  

 
Voorwaar,  

 

Jesaja 29, vers 15  Wee hun die een plan diep voor de Here 
verbergen, wier werk in de duisternis geschiedt en die zeggen: Wie 

ziet ons en wie kent ons? 

 
De paus wordt in het verborgene ingezet door Obama, de 

antichrist, om de Bijbelse geboden aan te passen en tegen 
God te strijden! 

Ook kan de paus vele wonderen doen, en heeft de kennis van de 

gevallen engelen. Velen laten zich misleiden door zijn charmes en 
magie. Voorwaar, in de boodschap van 6 februari 2015, met de 

titel: ‘Toekomstige gebeurtenissen geopenbaard aan profeet 
Benjamin Cousijnsen’, zei paus Franciscus: “Ik ga rond om de 

zielen te verslinden en macht te grijpen!” De paus, die zich pas nog 

geuit heeft naar de kardinalen en bisschoppen toe, beweert dat 
men hun harten sluit voor de zorg van de gewone gelovigen, en dat 
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men moet pleiten voor soepele regels voor de Katholieke kerk, 
zowel voor de homoseksuelen.  

 

Voorwaar, nergens wordt verteld in de Rooms-Katholieke 
kerk, hoe God over het onnatuurlijke denkt, dat Hij 

hiertegen is. 
Er komt nu volop vrijheid in een één kerk religie systeem, waarvan 

alles samengaat en mag en kan! Deze kerk moet alleen gaan over 

Gods liefde en vergeving. De volle waarheid wil men niet horen! 
Voorwaar, God moet zich van de wereld aan hun denkwijze houden, 

en aanpassen aan hun zonden en Bijbelse overtredingen!  
 

Luister naar de boodschappen over de paus Franciscus in de 

Evangelical Endtimemachine.  
Type in de Search balk bijvoorbeeld het woordje: paus, en u 

ontdekt de volle waarheid! En typt u de zin: De waarheid maakt vrij 
van het tegennatuurlijke, of het woord: tegennatuurlijke, en klikt u 

dan op Search, dan zult u ontdekken dat de paus een werktuig is 

van de satan. 
 

2 Petrus 2, vers 19  Vrijheid spiegelen zij hun voor, hoewel zij zelf 

slaven des verderfs zijn; immers, door wie men overmeesterd is, 
diens slaaf is men. 

En vers 22  Hun is overkomen, wat een waar spreekwoord zegt: 
Een hond, die teruggekeerd is naar zijn uitbraaksel, of: een 

gewassen zeug naar de modderpoel. 

En 2 Petrus 3, vers 11  Daar al deze dingen aldus vergaan, 
hoedanig behoort gij dan te zijn in heilige wandel en godsvrucht. 

 
En 1 Johannes 2, vers 19  Zij zijn van ons uitgegaan, maar zij 

waren uit ons niet; want indien zij uit ons geweest waren, zouden 

zij bij ons gebleven zijn: maar aan hen moest openbaar worden, 
dat niet allen uit ons zijn. 

En 1 Johannes 3, vers 24  En wie zijn geboden bewaart, blijft in 

Hem en Hij in hem. En hieraan onderkennen wij, dat Hij in ons 
blijft: aan de Geest, die Hij ons gegeven heeft. 

 
Voorwaar, kadosh, heilig is God! 
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Luister ook naar de boodschap met de titel: ‘De Katholieke leer is 
een groot duivels systeem!’ Voorwaar, zelfs andere kerken en de 

EO werken samen, en vormen nu meer en meer een wereldreligie. 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 

 

 

Mijn kind, neem Mijn woorden ter harte 
 

Bemoedigende boodschap Gods. De Heer zegt u onder andere: Mijn 
kind, luister naar Mij en verwerf kennis, neem Mijn woorden ter 

harte. 

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! De volgende boodschap Gods is op 26 

oktober 2015 woord voor woord overgebracht door een bode engel 
Gods, en overgeleverd aan profeet Benjamin Cousijnsen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Mijn 

naam is Brealia en ben een bode engel Gods. 
 

Psalm 73, vers 21  Toen mijn hart verbitterd was, en ik in mijn 

nieren geprikkeld werd. 
En vers 26 en 27  Al zou mijn vlees en mijn hart bezwijken, mijns 

harten rots en mijn erfdeel is God voor eeuwig. Want zie, wie verre 
van U zijn, gaan te gronde… tot zover. 

En Psalm 73, vers 28  Maar mij aangaande, het is mij goed nabij 

God te zijn, de Here Here heb ik tot mijn toevlucht gesteld, en ik wil 
al uw werken vertellen. 

Psalm 74, vers 3  Richt uw schreden naar wat voorgoed in puin ligt; 

alles heeft de vijand in het heiligdom vernield. 
En vers 9  Onze tekenen zien wij niet, geen profeet is er meer, 

niemand onder ons, die weet tot hoelang. 
Psalm 62, vers 6 tot en met 9  Waarlijk, mijn ziel, keer u stil tot 

God, want van Hem is mijn verwachting; waarlijk, Hij is mijn rots 
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en mijn heil, mijn burcht, ik zal niet wankelen. Op God rust mijn 
heil en mijn eer, mijn sterke rots, mijn schuilplaats is in God. 

Vertrouwt op Hem te allen tijde… tot zover. 

 
1 Petrus 5, vers 6 en 7  Vernedert u dan onder de machtige hand 

Gods, opdat Hij u verhoge te zijner tijd. Werpt al uw bekommernis 
op Hem, want Hij zorgt voor u. 

 

Filippenzen 4, vers 19  Mijn God zal in al uw behoeften naar zijn 
rijkdom heerlijk voorzien, in Christus Jezus. 

 
Sirach 16, vers 24  Mijn kind, luister naar mij en verwerf kennis, 

neem mijn woorden ter harte. 

 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 

verdween. 
 

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen 

 

 

 

Zet de eerste stap met het gebruiken van uw 

talenten! 
 

Boodschap Gods: Voorwaar, zet de eerste stap om uw gaven en 

talenten te gebruiken, tot eer van Zijn naam.  
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Op 27 oktober 2015 bracht een bode 
engel Gods de volgende boodschap over aan profeet Benjamin 

Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Gabriël. 
 

Vrees niet! 
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In Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, is geen vrees. Voorwaar, 
kadosh, heilig is Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, uw Rabboeni. 

 

Sirach 1, vers 11 tot en met 13  Ontzag voor de Heer brengt eer 
en roem, vreugde en een feestelijke krans. Ontzag voor de Heer 

verkwikt het hart, geeft vreugde, blijdschap en een lang leven. 
Ontzag voor de Heer is een gave van de Heer, het baant de weg 

naar de liefde. Wie ontzag heeft voor de Heer eindigt goed, op de 

dag van zijn dood wordt hij gezegend. 
 

En Jesaja 35, vers 10  De vrijgekochten des Heren zullen 
wederkeren en met gejubel in Sion komen; eeuwige vreugde zal op 

hun hoofd zijn, blijdschap en vreugde zullen zij verkrijgen, maar 

kommer en zuchten zullen wegvlieden. 
 

Voorwaar, uw schat is boven, ginds achter de sterren! 
 

Johannes 16, vers 33  Dit heb Ik tot u gesproken, opdat gij in Mij 

vrede hebt. In de wereld lijdt gij verdrukking, maar houdt goede 
moed, Ik heb de wereld overwonnen. 

 

Elke wond en elk litteken of handicap, of welk juk dan ook, 
zal er niet meer zijn. 

 
Mattheüs 5, vers 48  Gij dan zult volmaakt zijn, gelijk uw 

hemelse Vader volmaakt is. 

 
Voorwaar, heiligheid is de ware vrijheid. 

Zorg ervoor dat uw groei niet stil blijft staan! God heeft Zijn 
geliefde een kist vol gaven en talenten gegeven. Maar velen zijn te 

lui om de sleutel te gebruiken, en een optimale benutting van de 

talenten en de genadegaven te maken, die God u heeft gegeven, en 
gebruik te maken van de mogelijkheden, die Hij u door Zijn 

voorzienigheid gegeven heeft! Voorwaar, velen willen ontvangen, 

maar willen er niets voor doen! Voorwaar, om God te verheerlijken, 
moet men dus in de heiligheid en vrijheid stappen, om de gaven en 

talenten te gebruiken. God wil dat uw ziel tot ontwikkeling komt, en 
dat uw ziel naar de hoogste trap gaat! 

 



 
 

 

4313 
 
 

 

Mattheüs 25, vers 14 tot en met 30  Want het is als een mens, 
die bij zijn vertrek naar het buitenland zijn slaven riep en hun zijn 

bezit toevertrouwde. En de een gaf hij vijf talenten, een ander 

twee, een derde één, een ieder naar zijn bekwaamheid, en hij 
reisde buitenslands. Terstond ging hij, die de vijf talenten 

ontvangen had, op weg, en hij deed er zaken mede en verdiende er 
vijf bij. Evenzo verdiende hij, die de twee talenten had, er twee bij. 

Maar hij, die het ene talent ontvangen had, ging heen en groef een 

gat in de grond en verborg het geld van zijn heer. En na lange tijd 
kwam de heer van die slaven en hield afrekening met hen. En die 

de vijf talenten ontvangen had, trad toe en bracht nog vijf talenten 
bovendien, zeggende: Heer, vijf talenten hebt gij mij toevertrouwd: 

zie, ik heb er vijf talenten bij verdiend. Zijn heer zeide tot hem. Wèl 

gedaan, gij goede en getrouwe slaaf, over weinig zijt gij getrouw 
geweest, over veel zal ik u stellen; ga in tot het feest van uw heer. 

Die met de twee talenten trad ook toe en zeide: Heer, twee 
talenten hebt gij mij toevertrouwd; zie, ik heb er twee talenten bij 

verdiend. Zijn heer zeide tot hem: Wèl gedaan, gij goede en 

getrouwe slaaf, over weinig zijt gij getrouw geweest, over veel zal 
ik u stellen; ga in tot het feest van uw heer. Nu kwam ook hij, die 

het ene talent ontvangen had, en zeide: Heer, ik wist van u, dat gij 

een hard mens zijt, die maait, waar gij niet gezaaid hebt, en die 
bijeenbrengt van plaatsen, waar gij niet hebt uitgestrooid. En ik 

was bevreesd en ben heengegaan en heb uw talent in de grond 
verborgen; hier hebt gij het uwe. En zijn heer antwoordde en zeide 

tot hem: Gij slechte en luie slaaf, wist gij, dat ik maai, waar ik niet 

gezaaid heb en bijeenbreng van plaatsen, waar ik niet heb 
uitgestrooid? Dan hadt gij mijn geld aan de bankiers moeten geven 

en ik zou bij mijn komst mijn eigendom met rente opgevraagd 
hebben. Neemt hem dan het talent af en geeft het aan hem, die de 

tien talenten heeft. Want aan een ieder, die heeft, zal gegeven 

worden en hij zal overvloedig hebben. Maar wie niet heeft, ook wat 
hij heeft, zal hem ontnomen worden. En werpt de onnutte slaaf uit 

in de buitenste duisternis. Daar zal het geween zijn en het 

tandengeknars. 
 

Voorwaar, en hoeveel gaven en talenten heeft u gegeven? 
Is de hemelse schatkist al geopend met de sleutels, die gij in uw 

bezit heeft gekregen? 
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Lukas 22, vers 31 tot en met 32  Simon, Simon, zie, de satan 

heeft verlangd ulieden te ziften als de tarwe, maar Ik heb voor u 

gebeden, dat uw geloof niet zou bezwijken. En gij, als gij eenmaal 
tot bekering gekomen zijt, versterk dan uw broederen. 

 
En Romeinen 11, vers 33  O diepte van rijkdom, van wijsheid en 

van kennis Gods, hoe ondoorgrondelijk zijn zijn beschikkingen en 

hoe onnaspeurlijk zijn wegen! 
 

Voorwaar, vrees niet! 
Zet gij de eerste stap om uw gaven en talenten te gebruiken, tot 

eer van Zijn naam, dan zal Hij Zijn tweede stap zetten, vanwege 

uw geloof. 
 

Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld 
gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een 

ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde.  

 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 
 

 

Maxima betaalde voor zegeningen maar ontving 

vloek! 
 

Boodschap Gods: Voorwaar, wie geeft nu steeds een vloek mee als 
men u een hand geeft? Het begon met een gift donatie voor Paus 

Franciscus!  

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 27 oktober 2015 bracht een bode 

engel Gods woord voor woord, in opdracht van de almachtige God, 
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JHWH, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, deze boodschap over 
aan profeet Benjamin Cousijnsen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Corcimana en 

ben een bode engel Gods. 
 

Voorwaar, het begon met een gift donatie voor Paus 

Franciscus, die toen nog aartsbisschop was bij Buenos Aires.  
Voorwaar, koningin Maxima gaf hem 500.000 euro. En over de gift 

donatie vanaf 2010 tot en met 2015 zal ik het maar niet hebben. 
Voorwaar, eeuwig leven kan men niet kopen! In 2008 betaalde 

Maxima per maand 12.000 euro aan de Rooms-Katholieke kerk! 

 
Voorwaar, velen laten zich misleiden door zijn charmes, 

mooie woorden en magie. 
Zelfs heeft de valse profeet, paus Franciscus, een singel uitgebracht 

met speeches in alle talen over onderwerpen als vrede, enzovoorts. 

Het is een echt Rock album geworden! Voorwaar, luister eens naar 
de boodschap van 19 mei 2013, met de titel: ‘Muziek der 

misleiding!’ en naar de boodschap van 14 april 2014, met de titel: 

‘Onthulling Gods: Ritmische helse Beatmuziek!’ 
 

Voorwaar, Maxima’s zegeningen zijn veranderd, niet in 
zegen, maar in vloek! 

Met de aankomst uit China in Den Haag, wordt ze opgenomen voor 

symptomen als koorts en rugpijn en een hevige 
nierbekkenontsteking. Voorwaar, wie geeft nu steeds een vloek 

mee, als men u een hand geeft? 
 

1 Korinthiërs 10, vers 10  En mort niet, zoals sommigen van hen 

deden, en zij kwamen om door de verderfengel.  
En vers 12  Daarom, wie meent te staan, zie toe, dat hij niet valle. 

 

En 2 Timotheüs 4, vers 3 tot en met 4  Want er komt een tijd, 
dat de mensen de gezonde leer niet meer zullen verdragen, maar 

omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich tal van 
leraars zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen 

afkeren en zich naar de verdichtsels keren. 
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En Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld 

gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een 

ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde.  

 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 
verdween. 

 
 

 

“Ik moet bovenmenselijk lijden!” 
 

Boodschap Gods: Lijdt u pijn, of bent u ernstig ziek, of lijdt u op 

andere wijze? Ook Yeshua HaMasiach, Jezus Christus van Nazareth, 
wist heel goed wat strijden en lijden was. Kind des Allerhoogsten, 

blijf dwars door alles heen zeggen: “Niet mijn wil, maar Uw wil 
geschiede!” 

 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Op 28 oktober 2015 bracht een de bode 
engel van God de volgende boodschap over aan eindtijdprofeet 

Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Rafaël en ben 
een bode engel Gods. 

 
Ga eens rustig zitten, en luister wat ik, Rafaël, u te vertellen 

heb, één op één. 

Profeet Benjamin Cousijnsen schrijft alles op, elke letter, en geeft 
alles door in de almachtige naam van Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus. Voorwaar, 
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Sirach 2, vers 2 tot en met 4  Houd het rechte spoor, wees 
standvastig en word niet ongeduldig in tijden van tegenspoed. Houd 

je stevig aan hem vast en laat hem niet los, dan word je aan je 

levenseinde beloond. Aanvaard alles wat je overkomt en wees ook 
geduldig wanneer je wordt vernederd.  

 
Voorwaar, ook Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, wist heel 

goed wat strijden en lijden was! 

 
Lukas 22, vers 39 tot en met 42  En Hij verliet de stad en ging, 

zoals Hij gewoon was, naar de Olijfberg. En ook zijn discipelen 
volgden Hem. En toen Hij aan die plaats gekomen was, zeide Hij tot 

hen: Bidt, dat gij niet in verzoeking komt. En Hij zonderde Zich van 

hen af, ongeveer een steenworp ver, knielde neder en bad deze 
woorden: Vader, indien Gij wilt, neem deze beker van Mij weg; 

doch niet mijn wil, maar de uwe geschiede!  
 

Kind des Allerhoogsten, laat niet uw wil geschieden, maar 

zeg: 
“De Uwe geschiede, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus!” 

 

Lukas 22, vers 43  En Hem verscheen een engel uit de hemel om 
Hem kracht te geven. 

 
Voorwaar, de pijn en de strijd waren zó bovenmenselijk, dat 

God een engel zond! 

 
Lukas 22, vers 44  En Hij werd dodelijk beangst en bad des te 

vuriger. En zijn zweet werd als bloeddruppels, die op de aarde 
vielen.  

 

Ook u kunt dodelijk beangst zijn, dat uw zweet lijkt op 
zweetdruppels van bloed. 

Voorwaar, profeet Benjamin Cousijnsen werd eens door de tijd 

meegenomen, op 7 juni 2012, terug naar het kruis. De titel van 
deze aangrijpende boodschap heet: ‘Jezus nam satan de sleutel af 

van de eeuwige Dood’. Voorwaar, als u beseft, hoe Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus, ervoor koos om uw straf in liefde te 

dragen, en hoe Hij daar hing aan het kruis met opengereten, 
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losgescheurd vlees, met een doornenkroon zeer diep in het vlees 
gestoken, daar Hij wou dat u genade kreeg, en uw relatie hersteld 

zou worden met God de Vader, dan moet u toch weten dat Hij 

weet, wat strijden en lijden is? Boven alles moet u ook weten dat 
Hij de dood overwon, en van de satan de sleutel van de eeuwige 

dood wegnam. 
 

Voorwaar, door alle lijden heen en alles heen, was Hij, 

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, meer dan overwinnaar!  
Voorwaar, wees ook meer dan overwinnaar, want ook Hij overwon! 

 
Johannes 1, vers 12 tot en met 14  Doch allen, die Hem 

aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen 

Gods te worden, hun, die in zijn naam geloven; die niet uit bloed, 
noch uit de wil des vlezes, noch uit de wil eens mans, doch uit God 

geboren zijn. Het Woord is vlees geworden en het heeft onder ons 
gewoond en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een 

heerlijkheid als van de eniggeborene des Vaders, vol van genade en 

waarheid. 
En vers 16  Immers uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen 

zelfs genade op genade. 

En Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 
wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 

naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het 
licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever 

gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want 

een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het 
licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de 

waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat 

zij in God verricht zijn. 
 

En 1 Petrus 5, vers 7  Werpt al uw bekommernis op Hem, want 
Hij zorgt voor u. 
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Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 
verdween. 

 

 
 

Het Volle Evangelie! 
 
Boodschap Gods: Dit betuig ik u, de werkers van de laatste dagen 

en profeet Benjamin Cousijnsen geloven in de volle wasdom, de 
volheid van Yeshua HaMasiach, Jezus Christus. Dat is pas het volle 

Evangelie! 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 28 oktober 2015 bracht een engel des 

Heren, een bode engel van God, woord voor woord deze boodschap 

over aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin 
Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, kadosh, heilig is Isa, uw 

Rabboeni, El Elohím, Tz’va’ot, JHWH, Yeshua HaMashiach, Jezus 
Christus van Nazareth, de Koning der koningen!  

 

Voorwaar, welkom! 
 

Efeziërs 4, vers 21  Gij toch hebt van Hem gehoord en zijt in Hem 
onderwezen, gelijk dit de waarheid is in Jezus. 

 

Voorwaar, de Evangelical Endtimemachine staat tevens voor 
de eenheid! 

 
Efeziërs 3, vers 17 tot en met 20  Opdat Christus door het 

geloof in uw harten woning make. Geworteld en gegrond in de 

liefde, zult gij dan samen met alle heiligen, in staat zijn te vatten, 
hoe groot de breedte en lengte en hoogte en diepte is, en te 

kennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat, opdat 

gij vervuld wordt tot alle volheid Gods. Hem nu, die blijkens de 
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kracht, welke in ons werkt, bij machte is oneindig veel meer te 
doen dan wij bidden of beseffen. 

 

Deze volle Evangelical Endtimemachine ministry laat alles 
leiden door de Heilige Geest Gods! 

 
Openbaring 22, vers 6  En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn 

getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der 

profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen 
hetgeen weldra geschieden moet. 

 
Voorwaar, profeet Benjamin Cousijnsen is Gods ware 

eenvoudige geliefde profeet van de laatste dagen. 

 
1 Petrus 2, vers 4  En komt tot Hem, de levende steen, door de 

mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en kostbaar. 
 

Voorwaar, mijn naam is Ruachalimba en ben een bode engel 

Gods. 
Zegt: “Prijs Yeshua HaMashiach, Jezus Christus!” 

 

Hebreeën 13, vers 15  Laten wij dan door Hem Gode voortdurend 
een lofoffer brengen, namelijk de vrucht onzer lippen, die zijn naam 

belijden. 
 

Zegt wederom: “Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, 

halleluja!” 
 

Efeziërs 6, vers 10  Voorts, weest krachtig in de Here en in de 
sterkte zijner macht. 

En Efeziërs 4, vers 11 en 12  En Hij heeft zowel apostelen als 

profeten gegeven, zowel evangelisten als herders en leraars, om de 
heiligen toe te rusten tot dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam 

van Christus. 

En vers 16  En aan Hem ontleent het gehele lichaam als een 
welsluitend geheel en bijeengehouden door de dienst van al zijn 

geledingen naar de kracht, die elk lid op zijn wijze oefent, deze 
groei des lichaams, om zichzelf op te bouwen in de liefde. 
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Voorwaar,  
 

Mattheüs 5, vers 16  Laat zo uw licht schijnen voor de mensen, 

opdat zij uw goede werken zien en uw Vader, die in de hemelen is, 
verheerlijken. 

 
Voorwaar,  

 

Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld 
gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een 

ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde.  
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
 

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
 

 

Zo vergaat het de rechtvaardige, en zo vergaat 
het de goddeloze!   
 

Boodschap Gods: Voorwaar, overdenk deze boodschap als gij Zijn 
zegen in uw leven wilt behouden! sprak de bode engel Gods, na het 

secuur overleveren van alle woorden, die profeet Benjamin 

Cousijnsen meteen, in opdracht van de Heer Jezus Christus van 
Nazareth, opschreef. 

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 29 oktober 2015 bracht een engel des 

Heren, een bode engel van God, woord voor woord de volgende 
boodschap over aan profeet Benjamin Cousijnsen. 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Kadosh, kadosh, kadosh, heilig is uw 
Rabboeni, El Elohím, JHWH, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus!  
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Voorwaar, 

 

Job 27, vers 8 tot en met 10  Want wat is de verwachting van de 
godvergetene, als God zijn leven afsnijdt, als Hij dat opeist? Zal 

God zijn hulpgeroep horen, als benauwdheid hem “of haar” 
overvalt? Kan hij “of zij” zich in de Almachtige verlustigen, God 

aanroepen te allen tijde? 

 
Spreuken 10, vers 24 en 25  Wat de goddeloze vreest, dat 

overkomt hem “of haar”, maar Hij vervult de wens der 
rechtvaardigen. Als de stormwind voorbijgaat, dan is de goddeloze 

niet meer, maar de rechtvaardige staat als een duurzame 

grondslag.  
Spreuken 10, vers 27 tot en met 30  De vreze des Heren 

vermeerdert de dagen, maar de jaren der goddelozen worden 
verkort. De verwachting der rechtvaardigen is vreugde, maar de 

hoop der goddelozen gaat teniet. De weg des Heren is een 

beschutting voor de oprechten, maar onheil voor de bedrijvers van 
ongerechtigheid. De rechtvaardige zal in eeuwigheid niet wankelen, 

maar de goddelozen zullen de aarde niet bewonen. 

Spreuken 10, vers 22  De zegen des Heren, die maakt rijk, 
zwoegen voegt er niets aan toe.  

Spreuken 11, vers 20 en 21  De verkeerden van hart zijn de Here 
een gruwel, maar de oprechten van wandel zijn Hem welgevallig. 

Voorwaar, de boze blijft niet ongestraft, maar het geslacht der 

rechtvaardigen wordt bevrijd. 
 

Voorwaar, overdenk deze boodschap als gij Zijn zegen in uw 
leven wilt behouden. 

Wees niet goddeloos! 

 
Lees voor: Mattheüs 7, vers 13 en 14  Daar staat geschreven: 

Gaat in door de enge poort, want wijd is de poort en breed de weg, 

die tot het verderf leidt, en velen zijn er, die daardoor ingaan; want 
eng is de poort, en smal de weg, die ten leven leidt, en weinigen 

zijn er, die hem vinden. 
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En Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld 
gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een 

ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde.  
 

De bode engel Gods sprak verder, Mijn naam is Blesiach en 

ben een bode engel Gods. 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! en de bode engel verdween. 

 
 

 

Karin, deze boodschap is speciaal voor jou! 
 

Boodschap Gods: De Here Jezus Christus, Yeshua HaMasiach, zag 

wat er gebeurde op school, Karin. Hoor wat Hij tegen je zegt 
hierover in deze boodschap, speciaal aan jou gericht! 

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Ik ben profeet Benjamin Cousijnsen. Op 

29 oktober 2015 ontving ik de volgende boodschap van een bode 

engel Gods, die ik graag met jou wil delen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Chasar en ben 

een bode engel Gods. 

 
Karin, weet je, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, vindt 

jouw haren heel mooi. 
Terwijl je sliep, droogde Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, jouw 

tranen. Wat een verdriet had jij, zeg!  

 
Wat waren ze gemeen op school.  

Ze scholden je uit, en gingen ver van je af staan, alsof je een ziekte 

had! Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, houdt van jou, Karin. Kijk 
eens omhoog. Zie je daar het begin en het einde in de lucht?  
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In Genesis 1, vers 3 staat geschreven: En God zeide: Er zij licht; 

en er was licht. 

Genesis 1, vers 4  En God zag, dat het licht goed was, en God 
maakte scheiding tussen het licht en de duisternis.  

 
Aan de liefde van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, is ook 

geen begin en einde, net als aan de lucht. 

Zijn onvoorwaardelijke liefde is eeuwig, zo groot, zonder einde!  
 

Hij zag Zijn licht in jou, en zal scheiding brengen tussen de 
duisternis. 

Al doen ze gemeen, je bent een prinses, en hebt achter de wolken 

heel veel vrienden. Wat betreft hen, die gemeen zijn en in de 
duisternis wandelen, en niets van Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus, willen weten of horen, ze hebben het straks echt zelf heel 
moeilijk, en hebben straks heel veel tranen. Wees dus sterk, Karin. 

Alles komt goed! Deze boodschap is speciaal voor jou, Karin, 

Ruacha, Yeshu, Shalom!  
 

 

 

Laat Gods wolk, de zegen des Heren, met u zijn! 
 

Boodschap Gods: Laat Gods wolk boven u zijn en met u zijn, al de 
dagen van uw leven! 

 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Op 30 oktober 2015 bracht een bode 
engel Gods woord voor woord de volgende boodschap over, in 

opdracht van de almachtige God, JHWH, de God van Abraham, 
Izaäk en Jakob. 

 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Madjoch en 

ben een bode engel Gods. 
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Voorwaar, kadosh, heilig is Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus! 

 
Numeri 8, vers 1 tot en met 4  De Here sprak tot Mozes: Spreek 

tot Aäron en zeg tot hem: Wanneer gij de lampen opstelt, moeten 
de zeven lampen haar licht doen vallen op de voorzijde van de 

kandelaar. En Aäron deed alzo; aan de voorzijde van de kandelaar 

stelde hij de lampen daarvan op, zoals de Here Mozes geboden had. 
En aldus was de kandelaar gemaakt: van gedreven goud; zowel wat 

zijn schacht als wat zijn bloesemversiering betreft, was hij 
gedreven werk; overeenkomstig het voorbeeld dat de Here hem 

had getoond, had Mozes de kandelaar gemaakt. 

 
Voorwaar,  

 
Exodus 40, vers 34 tot en met 38  En de wolk bedekte de tent 

der samenkomst, en de heerlijkheid des Heren vervulde de 

tabernakel, zodat Mozes de tent der samenkomst niet kon 
binnengaan, want de wolk rustte daarop, en de heerlijkheid des 

Heren vervulde de tabernakel. Wanneer de wolk zich verhief van 

boven de tabernakel, braken de Israëlieten op, op al hun tochten. 
Maar indien de wolk zich niet verhief, dan braken zij niet op tot de 

dag, dat zij zich verhief. Want op de tabernakel rustte des daags de 
wolk des Heren, en des nachts was er een vuur in voor de ogen van 

het gehele huis Israël, op al zijn tochten. 

 
En Numeri 16, vers 42  Toen nu de vergadering tegen Mozes en 

Aäron te hoop liep, en zij zich naar de tent der samenkomst 
wendden, zie, de wolk bedekte haar en de heerlijkheid des Heren 

verscheen. 

 
Voorwaar, laat Gods wolk boven u zijn en met u zijn, al de 

dagen van uw leven! 

Psalm 17, vers 5  Mijn treden hielden uw spoor, mijn schreden 
wankelden niet. 

En Psalm 18, vers 29  Gij toch doet mijn lamp schijnen, de Here, 
mijn God, doet mijn duisternis opklaren. 
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Voorwaar, hou uw wolk in de gaten! 
 

Psalm 31, vers 15  Maar ik vertrouw op U, Here, ik zeg: Gij zijt 

mijn God. 
Psalm 18, vers 13 en 14  Van de glans vóór Hem verdwenen zijn 

wolken, hagel en vurige kolen. De Here deed de donder in de hemel 
weerklinken, de Allerhoogste verhief zijn stem – hagel en vurige 

kolen. 

 
Kadosh, heilig is Hij! 

 
Psalm 19, vers 2 en 3  De hemelen vertellen Gods eer, en het 

uitspansel verkondigt het werk zijner handen; de dag doet sprake 

toestromen aan de dag, en de nacht predikt kennis aan de nacht. 
En vers 7  Van het ene einde des hemels is haar opgang en haar 

omloop tot het andere einde; niets blijft verborgen voor haar gloed. 
Vers 6  Die is als een bruidegom die uit zijn bruidsvertrek treedt, 

jubelend als een held om het pad te lopen. 

 
Voorwaar, prijs Adonai, El Elohím, JHWH! 

 

Spreuken 10, vers 22  De zegen des Heren, die maakt rijk, 
zwoegen voegt er niets aan toe. 

En Spreuken 11, vers 10  Over de voorspoed der rechtvaardigen 
verheugt zich de stad, bij de ondergang der goddelozen is er 

gejuich. 

 
Voorwaar, laat de zegen des Heren met u zijn. 

 
Spreuken 22, vers 19  Opdat uw betrouwen op de Here zij, 

onderricht ik u heden, ja u. 

 
Daniël 10, vers 19  En hij zeide: Vrees niet, gij zeer beminde 

man, vrede zij u, wees sterk, ja, wees sterk! En terwijl hij met mij 

sprak, werd ik gesterkt en ik zeide: Mijn heer spreke, want gij hebt 
mij kracht gegeven. 

 
En Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld 

gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een 
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ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde.  
 

Voorwaar, en welke wolk hangt u boven het hoofd? 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 

verdween. 

 
 

 

Wederom China, vele rampen komen naar u toe! 
 

30 Oktober 2015 – Openbarende, profetische boodschap van God 
over China: China, wederom zijt gij gewaarschuwd; vele rampen 

komen naar u toe! Hoor en/of lees verder, wat er over China 

spoedig komen gaat in deze boodschap, die 100% woord voor 
woord door Gods bode engel, in opdracht van de Here God, in de 

naam van Yeshua HaMasiach, Jezus Christus van Nazareth, aan 
eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen secuur gedicteerd werd! Iedere 

profetie, alle woorden, die dagelijks worden gebracht en 

opgeschreven door profeet Benjamin Cousijnsen, komen van de 
almachtige God, JHWH zelf, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, 

die ook de enige God is van Benjamin Cousijnsen, zodat het niet 

vreemd is, dat alles wat doorgegeven wordt altijd accuraat in 
vervulling gaat, als men niet luistert en zich bekeren wil van de 

dove afgoden. China, u bent wederom gewaarschuwd! 
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! 30 Oktober 2015  
De bode engel van God bracht de volgende woorden over, terwijl 

profeet Benjamin Cousijnsen, in tegenwoordigheid van de engel 

Gods, alles secuur en meteen opschreef. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Baikiki en ben 
een bode engel Gods.  
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Voorwaar, 

 

Genesis 6, vers 1 en 2  Toen de mensen zich op de aarde 
begonnen te vermenigvuldigen en hun dochters geboren werden, 

zagen de zonen Gods, dat de dochters der mensen schoon waren, 
en zij namen zich daaruit vrouwen, wie zij maar verkozen.  

Vers 4  De reuzen waren in die dagen op de aarde, en ook daarna, 

toen de zonen Gods tot de dochters der mensen kwamen, en zij 
hun kinderen baarden; dit zijn de geweldigen uit de voortijd, 

mannen van naam. 
 

Voorwaar! 

De gevallen engelen hebben op aarde, in de tijden van Henoch, in 
China met hun duivelse krachten reusachtige stenen op elkaar 

gelegd, die zelfs een hijskraan niet kan tillen! Niemand kon dit 
verklaren. 

 

Job 11, vers 7 en 8  Kunt gij de geheimen Gods doorgronden, de 
Almachtige doorgronden ten einde toe? Zij zijn hoog als de hemel; 

wat kunt gij doen? dieper dan het dodenrijk; wat kunt gij weten? 

 
Voorwaar, China is een land, waar de duivelse krachten nog 

steeds aanwezig zijn, zowel onder de bewoners als in de 
wateren. 

 

Job 26, vers 4 en 5  Met wiens hulp hebt gij zulke woorden geuit, 
en wiens geest ging van u uit? De schimmen krimpen ineen onder 

de wateren, en hun bewoners. 
 

Voorwaar, China! 

Gij aanbidt de satan met al die draken, en al uw beelden en valse 
religies! Ik openbaar u: uw land moet zich onderwerpen aan de 

almachtige, ware God van Abraham, Izaäk en Jakob, en profeet 

Benjamin Cousijnsen. Vanwege uw valse afgoden en valse wandel 
zullen donkere wolken komen, met hevige modder en regenval, en 

zal u gestraft worden. Gij, satanaanbidders! De draak, die op aarde 
geworpen is, is de oude slang in China, geworpen vanaf den 
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beginne. Daarom waren er gevallen engelen in China, in de tijd van 
Henoch, om velen te misleiden!  

 

Spreekt u Chinees? 
Deel dan deze boodschap, want dit is de volle waarheid in Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus! 
 

Psalm 9, vers 18  De goddelozen keren om naar het dodenrijk, al 

de volken die God vergeten. 
 

En Openbaring 13, vers 4  En zij aanbaden de draak, omdat hij 
aan het beest de macht gegeven had, en zij aanbaden het beest, 

zeggende: Wie is aan het beest gelijk? en: Wie kan er oorlog tegen 

voeren?  
 

Voorwaar, wederom zijt gij gewaarschuwd; vele rampen 
komen naar u toe!  

Misschien kunnen uw dove afgoden wel iets voor u doen. Ik leer ze 

wel verdrinken. Voorwaar, kadosh, heilig is Yeshua HaMashiach, 
Jezus Christus van Nazareth. Bekeer u nu, en aanbid Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus alleen, en vraag om vergeving! Hoor de 

stem, die roept: “Bekeert u!” 
 

Johannes 4, vers 12  Zijt Gij soms meer dan onze vader Jakob, 
die ons de put gegeven en zelf eruit gedronken heeft met zijn 

zonen en zijn kudden? 

En Johannes 8, vers 12  Wederom dan sprak Jezus tot hen en 
zeide: Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de 

duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben. 
En Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld 

gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een 

ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde.  
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom 
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NOVEMBER 2015 
 
Welkom, U maakt alles nieuw! 
 

Boodschap Gods: Laat Zijn Shalom over u komen, laat de Heilige 

Geest waaien in u! Zeg: “Welkom, U maakt alles nieuw!” 
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Op zondag 1 november 2015 bracht een 
engel des Heren woord voor woord de volgende boodschap over 

aan profeet Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Madjoch en 
ben een bode engel Gods. Kadosh, kadosh, kadosh, heilig is Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus, de Zoon van God, uw Rabboeni! 

 
Dank Hem en prijs Hem, want Hem komt alle eer en 

aanbidding toe. 
Ja, prijs Adonai, El Elohím, JHWH! 

 

Genesis 3, vers 9  En de Here God riep de mens tot Zich en zeide 
tot hem: Waar zijt gij?   

 



 
 

 

4331 
 
 

 

Voorwaar, laat de Heilige Geest waaien in u! 
Zeg: “Welkom, U maakt alles nieuw!” 

 

Romeinen 8, vers 14  Want allen, die door de Geest Gods geleid 
worden, zijn zonen Gods.  

En vers 28  Wij weten nu, dat God alle dingen doet medewerken 
ten goede voor hen, die God liefhebben, die volgens zijn 

voornemen geroepenen zijn. 

 
Dit telt tevens voor de dochters Gods, die geleid worden. 

Hoor aandachtig! 
 

Romeinen 13, vers 5  Daarom is het nodig zich te onderwerpen, 

niet slechts om de toorn, maar ook om des gewetens wil. 
En Romeinen 8, vers 9  Gij daarentegen zijt niet in het vlees, maar 

in de Geest, althans, indien de Geest Gods in u woont. Indien 
iemand echter de Geest van Christus niet heeft, die behoort Hem 

niet toe.  

 
1 Korinthiërs 10, vers 21 tot en met 23  Gij kunt niet de beker 

des Heren drinken èn de beker der boze geesten, gij kunt niet aan 

de tafel des Heren deel hebben èn aan de tafel der boze geesten. 
Of willen wij de Here tot naijver wekken? Zijn wij soms sterker dan 

Hij? Alles is geoorloofd, maar niet alles is nuttig. Alles is geoorloofd, 
maar niet alles bouwt op. 

 

Voorwaar, gij staat op de kadosh, heilige grond! 
 

Romeinen 1, vers 9  Want God, die ik met mijn geest dien in het 
evangelie van zijn Zoon, is mijn getuige, hoe ik onophoudelijk te 

allen tijde bij mijn gebeden uwer gedenk. 

Vers 11 en 12  Want ik verlang u te zien om u enige geestelijke 
gave mede te delen tot uw versterking, dat is te zeggen: onder u 

mede bemoedigd te worden door elkanders geloof, van u zowel als 

van mij. 
 

Voorwaar, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, zegt u in 
liefde: 

Bemoedigt en versterkt elkander, broeders en zusters! 
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Psalm 18, vers 32  Want wie is God behalve de Here, wie is een 

rots buiten onze God? 

En Psalm 9, vers 8  Maar de Here zetelt voor eeuwig, zijn 
rechterstoel heeft Hij ten gerichte gezet. 

 
Voorwaar, kind des Allerhoogsten, 

 

Job 41, vers 7 en 8  Zo dicht raakt het ene het andere, dat de 
wind er niet tussen kan komen; het ene kleeft aan het andere, zij 

grijpen onafscheidelijk ineen. 
 

Romeinen 10, vers 9 en 10  Want indien gij met uw mond 

belijdt, dat Jezus Heer is, en met uw hart gelooft, dat God Hem uit 
de doden heeft opgewekt, zult gij behouden worden; want met het 

hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot 
behoudenis.  

 

Voorwaar, wees heilig in uw wandel, want door het voor de 
helft te zijn, sterft u! 

Wees een voorbeeld en wees getrouw. 

 
1 Korinthiërs 6, vers 19  Of weet gij niet, dat uw lichaam een 

tempel is van de Heilige Geest, die in u woont, die gij van God 
ontvangen hebt, en dat gij niet van uzelf zijt?   

Voorwaar, heb God lief met heel uw hart en ziel en verstand! 

 
Job 23, vers 10 en 11  Want Hij weet, hoe mijn wandel is; toetste 

Hij mij, ik kwam als goud te voorschijn. Mijn voet bleef vast in zijn 
spoor, ik hield zijn weg zonder af te buigen. 

 

Voorwaar, laat de hemelse zegen, Zijn Shalom, over u 
komen. 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom 

 
 

 

God is een perfectionist! 
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Boodschap Gods: God is namelijk volmaakt in alles wat Hij zegt en 
doet en denkt. Vertrouw op Hem, het volmaakte komt. Wat bij 

elkaar hoort, zal altijd bij elkaar komen! Verder geeft Lovesadai een 

korte beschrijving over haar uiterlijk. 
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Op 2 november 2015 bracht een engel 
des Heren de volgende boodschap over aan profeet Benjamin 

Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Lovesadai en 
ben een bode engel Gods.  

 
Openbaring 19, vers 8  En haar is gegeven zich met blinkend en 

smetteloos fijn linnen te kleden, want dit fijne linnen zijn de 

rechtvaardige daden der heiligen. 
 

Ook ik, Lovesadai, heb een lichtbruin gezicht.  

Ik ben gekleed in smetteloos fijn linnen, en draag een lange witte 
sluier die doorzichtig is, waar je mijn lange haren, mijn donkerblond 

haar, doorheen ziet. En ik heb fel lichtblauwe ogen. De witte sluier 
is lang en bewerkt met hemelse, kleine, lieve bloemetjes. De haren 

van de engelen kan men van kleur zien veranderen. Zowel het 

kapsel in de hemel als de kleding kan men veranderen. Wil men 
lange haren of korte haren? Geen probleem. Of van kort naar lang 

is ook geen probleem. De geliefden des Heren zullen het prachtig 
vinden! Geen model, geen enkele mode of filmster op aarde is te 

vergelijken met het volmaakte in de hemel. God is een 

perfectionist, zowel in Zijn woord! God is namelijk volmaakt in alles 
wat Hij zegt en doet en denkt. 

 

Genesis 1, vers 31  En God zag alles wat Hij gemaakt had, en zie, 
het was zeer goed. Tot zover. 

Voorwaar! 
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Gij zult in de hemel van de ene verbazing in de andere vallen, en 
dingen zien die uw hoogste verwachtingen ver te boven zullen 

gaan! 

 
Mattheüs 5, vers 48  Gij dan zult volmaakt zijn, gelijk uw 

hemelse Vader volmaakt is. 
 

Voorwaar, kadosh, heilig is Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus, de Zoon van God! 
Voorwaar, Paulus was ook een perfectionist, die door 

perfectionisme van de Heilige Geest het volmaakte woord Gods 
overbracht! Ik, Lovesadai, mag het volgende delen en zeggen: 

 

1 Korinthiërs 12, vers 6  En er is verscheidenheid in werkingen, 
maar het is dezelfde God, die alles in allen werkt. 

 
En Romeinen 8, vers 25  Indien wij echter hopen op hetgeen wij 

niet zien, verwachten wij het met volharding.  

 
En 1 Korinthiërs 13, vers 10  Doch, als het volmaakte komt, zal 

het onvolkomene afgedaan hebben. 

 
Voorwaar, het volmaakte komt. 

Wat bij elkaar hoort, zal altijd bij elkaar komen! 
 

Mattheüs 6, vers 21  Want, waar uw schat is, daar zal ook uw 

hart zijn. 
 

Voorwaar, wees niet bezorgd over uw leven. 
 

Mattheüs 6, vers 33  Maar zoekt eerst Zijn Koninkrijk en Zijn 

gerechtigheid en dit alles zal u bovendien geschonken worden. 
 

En Psalm 8, vers 2  O Here, onze Here, hoe heerlijk is uw naam 

op de ganse aarde, Gij, die uw majesteit toont aan de hemel. 
 

Voorwaar, vertrouw op Hem! 
Zijn volmaakt plan en werk is zeer groot! 
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En Spreuken 16, vers 20  Wie op het woord acht geeft, zal het 
goede vinden; ja, welzalig hij, die op de Here vertrouwt. 

 

Maakt de Here groot, want alles heeft zijn doel. 
Van uw Geliefde zijt gij, van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus! 

 
Mattheüs 5, vers 12  Verblijdt u en verheugt u, want uw loon is 

groot in de hemelen; want alzo hebben zij de profeten vóór u 

vervolgd. 
En vers 4  Zalig die treuren, want zij zullen vertroost worden. 

 
En Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld 

gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een 

ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde.  

En Johannes 15, vers 16  Niet gij hebt Mij, maar Ik heb u 

uitgekozen en u aangewezen, opdat gij zoudt heengaan en vrucht 
dragen en uw vrucht zou blijven, opdat de Vader u alles geve, wat 

gij Hem bidt in mijn naam. 

 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 
 

 

Hoe zou u ermee omgaan als u alles kon horen, 

voelen en zien? 
 

Boodschap Gods: Benjamin Cousijnsen vroeg zich ooit af, hoe de 
Almachtige daarmee om zou gaan, en vroeg aan de Here God, 

Yeshua HaMasiach, Jezus Christus, om eens de verborgenheden in 

de mensen te mogen ervaren!  
 

 
Volledige weergave: 
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Hallo, van harte welkom! Op 2 november 2015 bracht een bode 
engel Gods woord voor woord de volgende boodschap over aan 

eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare, almachtige naam van 

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus.  
 

Voorwaar! 

Stel dat u alle verborgenheden zag van al uw broeders en zusters, 
en familie, en van ieder mens, en de gedachten, en alles, de 

gevoelens, kon voelen? Voorwaar, ik ben een bode engel Gods en 
mijn naam is Rafaël. Wat zou u hiervan vinden? Overdenk dit 

eens…  

 
Hoe gaat gij daarmee om? 

Profeet Benjamin Cousijnsen was hier ooit nieuwsgierig naar, en 
vroeg zich af hoe de Almachtige hiermee om zou gaan. Benjamin 

vroeg aan Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, of hij eens mocht 

ervaren, wat het was om de verborgenheden, de gedachten van de 
mens te zien en te kunnen voelen. De Heer zei: Uw wil geschiedde.  

 

Wat zou u zeggen van zo’n bijzondere ervaring? 
‘Wow!’ dacht Benjamin. Profeet Benjamin woonde ooit in een 

hobbykamer, te midden van een rij huizen. Hij hoorde plotseling 
stemmen, en keek de richting op van de muur, waar het geluid 

vandaan kwam. Hij zag een soort gat, en zag de buurman, en kon 

zo telkens waarnemen wat er gebeurde in het volgende huis. 
Benjamin kende velen in zijn buurt, waar hij woonde. Maar wat een 

shock, wat hij zag en hoorde! Benjamin riep: “Stop! Ik kan dit niet 
meer aan!”  

 

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, zei: 
En je hebt nog niet eens alles gehoord, gezien, of gevoeld. Begrijp 

jij, Benjamin, als Mijn Vader niet God zou zijn, de Almachtige, zou 

Hij eraan kapotgaan, aan hetgeen wat Hij ziet en hoort! Hij is vaak 
teleurgesteld in Zijn kinderen, maar Hij laat ze nooit los. Wat zou jij 

doen? 
Benjamin kon hier geen antwoord op bedenken. Voorwaar,  
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Psalm 18, vers 31  Gods weg is volmaakt; des Heren woord is 
zuiver. Hij is een schild voor allen die bij Hem schuilen. 

En Psalm 37, vers 5  Wentel uw weg op de Here en vertrouw op 

Hem, en Hij zal het maken. 
En Psalm 46, vers 3  Daarom zullen wij niet vrezen, al verplaatste 

zich de aarde, al wankelden de bergen in het hart van de zee. 
En vers 6  God is in haar midden, zij zal niet wankelen; God zal 

haar helpen bij het aanbreken van de morgen. 

En Psalm 50, vers 17  Hoewel gij de tucht haat, en mijn woorden 
achter u werpt? 

 
En Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld 

gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een 

ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde.  

 

Voorwaar, God ziet ook u; vergeet dit nooit! 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 

 
 

Waarom men vreest voor Gods profeet Benjamin 

Cousijnsen 
 

Boodschap Gods: U hoort in deze boodschap van God onder 

andere, waarom vele kerken vrezen voor Gods profeet, en geen 
profeet welkom heten! 

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, hartelijk welkom! Op 3 november 2015 bracht een engel des 

Heren, een bode engel van God, de volgende boodschap over aan 
eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 

Shalom! Ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus.  
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Voorwaar, luistert aandachtig! 
 

Lukas 8, vers 17  Want er is niets verborgen, dat niet aan het 

licht zal komen, en niets geheim, dat niet zal bekend worden en 
aan het licht komen. 

 
En Amos 8, vers 9  Te dien dage zal het geschieden, luidt het 

woord van de Here Here, dat Ik op de middag de zon zal doen 

schuilgaan en bij klaarlichte dag het land in het donker zal zetten. 
 

Voorwaar! 
Ik ben de engel des Heren, een bode engel Gods, en mijn naam is 

Keïlos. Voorwaar, 

 
Lukas 4, vers 24  Doch Hij zeide: Voorwaar, Ik zeg u, geen 

profeet is aangenaam in zijn vaderstad. 
 

Dit is altijd zo geweest. 

Niet ieder geloofde wat Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, zei. 
 

Lukas 4, vers 28 tot en met 30  En allen in de synagoge werden 

met toorn vervuld, toen zij dit hoorden. Zij stonden op en wierpen 
Hem de stad uit en voerden Hem tot aan de rand van de berg, 

waarop hun stad gebouwd was, om Hem van de steilte te storten. 
Maar Hij ging midden tussen hen door en vertrok. 

 

Onder de mensen van de synagoge waren vele leiders en 
schriftgeleerden. 

Zij wisten het allemaal wel beter. En vanwege de waarheid en hun 
synagoge regels stonden ze aan de rand, om Yeshua HaMashiach, 

Jezus Christus, de Zoon van God, van de steilte te storten! Zo 

hebben ze ook vele profeten gedood, vanwege hun eigen 
samenzweringen en denkpatronen. Zouden vele kerkleiders van nu 

hebben geleefd in de tijd van toen, dan zouden ze hetzelfde doen, 

en de waarheid van de berg storten! Ook in vele kerken bevinden 
zich nu nog steeds dit soort Christenen en leiders.  

 
Voorwaar, ik zeg u: 
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Van Genesis af waren er zieners – profeten – en zelfs engelen, die 
uitgezonden werden om Gods profeten te helpen. 

 

Hebreeën 1, vers 13 en 14  En tot wie der engelen heeft Hij ooit 
gezegd: Zet U aan mijn rechterhand, totdat Ik uw vijanden 

gemaakt heb tot een voetbank voor uw voeten? Zijn zij niet allen 
dienende geesten, die uitgezonden worden ten dienste van hen, die 

het heil zullen beërven? 

 
Juist in de eindtijd vreest men voor Gods profeet! 

Ik zeg u, Profeet Benjamin Cousijnsen is door de God van Abraham, 
Izaäk en Jakob aangesteld om Gods woorden door te geven. Een 

profeet Gods zou ook nu zó uit de kerk worden gezet, vanwege dat 

hij wel eens hun valse wind en leer en sluwheid, die velen tot 
dwaling verleidt – hun valse wandel en spel – zou openbaren! 

 
Mattheüs 7, vers 22 en 23  Velen zullen te dien dage tot Mij 

zeggen: Here, Here, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in 

uw naam boze geesten uitgedreven en in uw naam vele krachten 
gedaan? En dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; 

gaat weg van Mij, gij werkers der wetteloosheid. 

En Mattheüs 25, vers 11 en 12  Later kwamen ook de andere 
maagden en zeiden: Heer, heer, doe ons open! Maar hij 

antwoordde en zeide: Voorwaar, ik zeg u, ik ken u niet. 
 

Ik openbaar u verder… 

dat vele kerken ook geen profeet welkom heten, vanwege dat men 
met allerlei winden meewaait, en meestreeft naar een wereldreligie! 

De vijfvoudige bediening is door vele leiders zelf al aangepast, en 
zij kiezen zelf wel, wie bij het lichaam van Christus horen. Ze gaan 

de profeten van God letterlijk van de berg storten! Maar de 

Geschriften zijn duidelijk: 
 

Openbaring 22, vers 6  En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn 

getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der 
profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen 

hetgeen weldra geschieden moet. 
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En vers 16  Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden, om ulieden dit te 
betuigen voor de gemeenten. Ik ben de wortel en het geslacht van 

David, de blinkende morgenster. 

 
En Efeziërs 4, vers 11 tot en met 13  En Hij heeft zowel 

apostelen als profeten gegeven, zowel evangelisten als herders en 
leraars, om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon, tot opbouw 

van het lichaam van Christus, totdat wij allen de eenheid des 

geloofs en der volle kennis van de Zoon Gods bereikt hebben, de 
mannelijke rijpheid, de maat van de wasdom der volheid van 

Christus. 
 

Voorwaar, laat de prikkel uit uw ogen, en bekeer u! 

 
1 Korinthiërs 14, vers 32 en 33  En de geesten der profeten zijn 

aan de profeten onderworpen, want God is geen God van wanorde, 
maar van vrede. 

 

Voorwaar, weet gij waarom de ogen van profeet Benjamin 
Cousijnsen olijfgroen zijn? 

Omdat hij geënt is aan de volle waarheid!  

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 
verdween. 

 
 

 

Ik riep de naam des Heren aan! 
 

Bemoedigende boodschap Gods: Voorwaar, Hij zal de arme redden, 

die om hulp roept, de ellendige, en wie geen helper heeft!  
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Op 4 november 2015 bracht een bode 
engel Gods de volgende boodschap over aan profeet Benjamin 

Cousijnsen. 

 



 
 

 

4341 
 
 

 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus.  

 

Voorwaar,  
 

Hebreeën 11, vers 1  Het geloof nu is de zekerheid der dingen, 
die men hoopt, en het bewijs der dingen, die men niet ziet. 

 

Voorwaar, mijn naam is Miralis en ben een bode engel Gods.  
 

Filippenzen 3, vers 9  En in Hem moge blijken niet een eigen 
gerechtigheid, uit de wet, te bezitten, maar de gerechtigheid door 

het geloof in Christus, welke uit God is op de grond van het geloof. 

 
Geliefde des Heren, luister! 

 
Handelingen 15, vers 8  En God, die de harten kent, heeft 

getuigd door hun de heilige Geest te geven evenals ook aan ons. 

 
En Psalm 116, vers 4 tot en met 6  Maar ik riep de naam des 

Heren aan: Ach Here, red mijn leven. Genadig is de Here en 

rechtvaardig, onze God is een ontfermer. De Here bewaart de 
eenvoudigen; ik was verzwakt, maar Hij heeft mij verlost. 

En vers 1  Ik heb de Here lief, want Hij hoort mijn stem, mijn 
smekingen. 

En Psalm 63, vers 9  Mijn ziel is aan U verkleefd, uw rechterhand 

houdt mij vast. 
En Psalm 33, vers 20 en 21  Onze ziel verwacht de Here, Hij is onze 

hulp en ons schild. Ja, in Hem verheugt zich ons hart, ja, op zijn 
heilige naam vertrouwen wij. 

En vers 4  Want des Heren woord is waarachtig, al zijn werk 

geschiedt in trouw. 
 

En Job 32, vers 8  Voorwaar, het is de geest in de stervelingen en 

de adem des Almachtigen, die hun inzicht geeft. 
En Job 26, vers 4  Met wiens hulp hebt gij zulke woorden geuit, en 

wiens geest ging van u uit? 
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En Psalm 72, vers 12 tot en met 14  Voorwaar, hij zal de arme 
redden, die om hulp roept, de ellendige, en wie geen helper heeft; 

hij zal zich ontfermen over de geringe en de arme, hij zal de zielen 

der armen verlossen. Van druk en geweld zal hij hun leven 
bevrijden, hun bloed zal kostbaar zijn in zijn oog. 

 
En Spreuken 8, vers 20 tot en met 22  Ik wandel op het pad van 

de gerechtigheid, midden op de wegen van het recht, om hen die 

mij liefhebben, bezit te doen beërven; hun schatkamers zal ik 
vullen. De Here heeft mij tot aanzijn geroepen als het begin van 

zijn wegen, vóór zijn werken van ouds af. 
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 
 

 

De beste adapter! 
 

Er zijn veel opladers, maar deze adapter is uniek, de beste oplader, 
en is nodig om niet leeg te lopen! 

 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Op 4 november 2015 bracht de bode 
engel Gods woord voor woord de volgende boodschap over aan 

profeet Benjamin Cousijnsen, die altijd elke dag alle boodschappen, 
die de bode engelen Gods overbrengen, in opdracht van de 

almachtige God, JHWH, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, 

secuur opschrijft. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, kadosh, heilig is Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus! Voorwaar, mijn naam is Rafaël en ben 

een bode engel Gods. 
 

Voorwaar, wat zijn er veel opladers! 

Zelfs draagbare opladers voor jouw telefoon, zaklamp, tablet, 
videocamera, laptop, enzovoorts. Iedereen heeft wel een oplader 



 
 

 

4343 
 
 

 

nodig; denk aan je mobiele telefoon. Zonder jouw oplader raakt het 
leeg en is het onbruikbaar. Dat telt ook voor de andere dingen, 

waar je een oplader, een adapter, voor nodig hebt. 

 
Ook u hebt een oplader nodig, om niet onbruikbaar te 

worden en leeg te lopen van de energie. 
Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, wil u vullen! 

 

Johannes 1, vers 2 en 3  Dit was in den beginne bij God. Alle 
dingen zijn door het Woord geworden en zonder dit is geen ding 

geworden, dat geworden is. 
 

Probeert u eens u op te laten laden; geef u over aan Hem! 

 
Johannes 8, vers 12  Wederom dan sprak Jezus tot hen en zeide: 

Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de 
duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben. 

 

Dat is pas opladen, om niet onbruikbaar te worden! 
Bent u niet opgeladen in uw leven met Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus, dan gaat u verloren in de duisternis, de hel, 100%. Alleen 

als u Hem toelaat, om u op te laten laden, en Hem om vergeving 
vraagt van al uw overtredingen, blijft u behouden! 

 
Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 

wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 

naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het 
licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever 

gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want 

een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het 
licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de 

waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat 
zij in God verricht zijn. 
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Wat een geweldige oplader! 
Iedereen wordt voor de eeuwigheid opgeladen en ontvangt eeuwig 

leven, op één voorwaarde: Bekeer u en onderhoud uw relatie met 

de beste Oplader! 
 

Johannes 10, vers 27 tot en met 30  Mijn schapen horen naar 
mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij, en Ik geef hun eeuwig 

leven en zij zullen voorzeker niet verloren gaan in eeuwigheid en 

niemand zal ze uit mijn hand roven. Wat mijn Vader Mij gegeven 
heeft, gaat alles te boven en niemand kan iets roven uit de hand 

mijns Vaders. Ik en de Vader zijn één. 
 

Voorwaar, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, wil u al uw 

zonden kwijtschelden en u vullen! 
 

Romeinen 6, vers 6 tot en met 14  Dit weten wij immers, dat 
onze oude mens medegekruisigd is, opdat aan het lichaam der 

zonde zijn kracht zou ontnomen worden en wij niet langer slaven 

der zonde zouden zijn; want wie gestorven is, is rechtens vrij van 
de zonde. Indien wij dan met Christus gestorven zijn, geloven wij, 

dat wij ook met Hem zullen leven, daar wij weten, dat Christus, nu 

Hij uit de doden is opgewekt, niet meer sterft: de dood voert geen 
heerschappij meer over Hem. Want wat zijn dood betreft, is Hij 

voor de zonde eens voor altijd gestorven; wat zijn leven betreft, 
leeft Hij voor God. Zo moet het ook voor u vaststaan, dat gij wèl 

dood zijt voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus. 

Laat dan de zonde niet langer als koning heersen in uw sterfelijk 
lichaam, zodat gij aan zijn begeerten zoudt gehoorzamen, en stelt 

uw leden niet langer als wapenen der ongerechtigheid ten dienste 
van de zonde, maar stelt u ten dienste van God, als mensen, die 

dood zijn geweest, maar thans leven, en stelt uw leden als 

wapenen der gerechtigheid ten dienste van God. Immers, de zonde 
zal over u geen heerschappij voeren, want gij zijt niet onder de 

wet, maar onder de genade. 

 
Voorwaar, in Zijn genade en liefde zijt gij behouden. 

 
Psalm 86, vers 11 tot en met 13  Leer mij, Here, uw weg, opdat 

ik in uw waarheid wandele; verenig mijn hart om uw naam te 
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vrezen. Ik zal U loven, Here, mijn God, met mijn ganse hart, en uw 
naam eren voor altoos; want uw goedertierenheid is groot jegens 

mij, Gij toch hebt mijn ziel gered uit het zeer diepe dodenrijk. 

 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 
 

 

Jeruzalem, vrede zij binnen uw muur, rust in uw 
burchten! 
 

Boodschap Gods: Geloofd zij de Here God, de God van Israël, die 
alleen wonderen doet! Bid Jeruzalem vrede toe. Mogen wie u 

liefhebben rust genieten. Vrede zij binnen uw muur, rust in uw 

burchten. 
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Op 5 november 2015, vandaag, 
donderdag, brachten twee bode engelen van God twee 

verschillende boodschappen over aan profeet Benjamin Cousijnsen.  
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, kadosh, heilig is Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus, de Zoon van God! 

 

Allen mogen zich voor Hem nederbuigen, alle volkeren en 
koningen. 

 
Psalm 73, vers 1  Waarlijk, God is goed voor Israël, voor hen die 

rein van hart zijn. 

Psalm 72, vers 18 en 19  Geloofd zij de Here God, de God van 
Israël, die alleen wonderen doet. En geloofd zij zijn heerlijke naam 

voor eeuwig, en zijn heerlijkheid vervulle de ganse aarde. Amen, ja, 
amen.   

 

Voorwaar, de Islamitische wereld is zijn visioen meer en 
meer aan het verwezenlijken! 
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Zowel Iran heeft zijn kernwapens en plannen, hoe ze massaal de 
Joden en Israëliërs het beste kunnen uitroeien, gereed. De Islam is 

zeer tevreden over de verspreiding van moslim immigranten over 

Europa en de overige landen, en zien ernaar uit om hun visioen te 
verwezenlijken, en om hun invasiemacht te grijpen! 

 
Psalm 73, vers 8 en 9  Zij spotten, en boosaardig spreken zij van 

verdrukking, zij spreken uit de hoogte; ze zetten een mond op 

tegen de hemel, en hun tong roert zich op de aarde. 
 

Voorwaar, wereldwijd zijn de tekenen zichtbaar van de 
totale overname en het geweld. 

Zo spreekt Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus. Hoor 

aandachtig! 
 

Psalm 78, vers 1 en 2  Wend het oor, mijn volk, tot mijn leer, 
neigt uw oor tot de woorden van mijn mond; ik wil mijn mond tot 

een spreuk opendoen, ik wil aloude verborgenheden verkondigen. 

Psalm 121, vers 4, 5 en 7  Zie, de Bewaarder van Israël sluimert 
noch slaapt. De Here is uw Bewaarder, de Here is uw schaduw aan 

uw rechterhand. De Here zal u bewaren voor alle kwaad, Hij zal uw 

ziel bewaren. 
Psalm 122, vers 6 en 7  Bidt Jeruzalem vrede toe: mogen wie u 

liefhebben, rust genieten; vrede zij binnen uw muur, rust in uw 
burchten. 

 

Voorwaar, ik ben de bode engel Gods, en mijn naam is Expario. 
 

Israël, zowel in uw verleden als in het heden, heeft Yeshua 
HaMashiach, Isa, Jezus Christus, u nimmer verlaten. 

Zijn Shalom is met u. Uw overwinning zal er eeuwig zijn! 

 
Lees voor: Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God 

de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 

opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig 
leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, 

opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde.  
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De bode engel Gods sprak verder: Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, 
Shalom! en verdween. 

 

 
 

Zegt: “Het beste komt, ik geloof!" 
 
Boodschap Gods, met onder andere een geloofsversterkend gebed. 

Zegt: “Het beste komt, ik geloof! Ik ontvang het beste wat mij 
toekomt!” 

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Ik ben profeet Benjamin Cousijnsen. Op 

donderdag 5 november 2015 ontving ik de volgende boodschap van 

een bode engel Gods, die ik graag met u wil delen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de Evangelical Endtimemachine, in de 
almachtige naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. 

Voorwaar, mijn naam is Besan en ben een bode engel Gods.  

 
Voorwaar, geliefde des Heren, wees niet wijs in eigen ogen. 

Maar dien Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, met heel uw hart en 

ziel en verstand en wandel! Vereer de Here. Want is Hij niet zeer 
kostbaar in uw ogen, en heilig? Behoed u voor het kwaad. Wijk 

noch naar links en rechts. Laten uw ogen voorwaarts blikken en 
vaststaan op Zijn wegen. Vertrouw Hem en houd u vast aan uw 

Rabboeni, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus!  

 
Zegt: “Het beste komt, ik geloof!” 

“Ik ontvang het beste wat mij toekomt, en hou mijn ogen 
voorwaarts gericht op mijn Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. 

Dwars door alles heen geeft Hij mij geestkracht, en ik spring over 

hoge muren en sloten heen! Want ik weet, ik ben van Hem, en ben 
meer, meer dan overwinnaar, en verberg mij niet. Halleluja!” 

 

Welzalig hij en zij, die nooit opgeeft. 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods. 
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Abidan uit de dood terug in het leven geroepen 
& Openbaring Duitsland! 
 

Mededelende, profetische boodschap Gods: Dit is een nauwkeurig 
verslag en een openbarende boodschap n.a.v. wat de engel des 

Heren, Michaël, in opdracht van de almachtige God, JHWH, vandaag 
aan profeet Benjamin Cousijnsen toonde. Ook sprak de Heer in 

Israël via Zijn dienstknecht, profeet Benjamin, Zijn levengevende, 

gezaghebbende woorden uit over een dode jongen! Verder een 
openbaring: Benjamin zag en hoorde, wat er in Duitsland gaat 

gebeuren! 

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Profeet Benjamin Cousijnsen schreef het 

volgende verslag op, op 6 november 2015. 
 

Shalom, Gods geliefde, word wakker!  
Ik ben het, Michaël, de bode engel Gods, en kom in de almachtige 

Naam boven alle namen, in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus! 
Benjamin antwoordde vanuit zijn slaap: “Ik hoor u wel, maar ben 

nog mijn patat aan het eten en mijn berehap met pindasaus”.  

Benjamin, ik Michaël kom wel naar u toe, want bij uw berehap bent 
u niet weg te krijgen… Zo kwam Michaël in de droom van Benjamin 

terecht, en zei: O jee, Gods profeet, u zou uw mond eens moeten 
zien! 

Benjamin zei: “Wilt u ook de helft van de berehap?” 

Nee, zei Michaël, één hapje dan… Hij zwaaide met de hand, en de 
patat en de berehap waren ineens weg!  

Benjamin zei: “Ik dacht dat u een hapje zou nemen?” 
Ja, zei Michaël lachend, in één hap heb ik alles weggenomen! Word 

wakker, smullerd… En opeens werd Benjamin wakker. Michael zei: 

Ik was al bang dat u niet zou komen, maar gelukkig, God is 
machtig! 
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Jeremia 32, vers 27  Zie, Ik, de Here, ben de God van al wat 

leeft; zou voor Mij iets te wonderlijk zijn? 

 
Michaël zei: Voorwaar, volg mij! 

Benjamin zei: “Ja, maar ben nog vol van het eten. Snel gaat nog 
niet”. Benjamin zag zich in de spiegel, en zag dat hij niet meer kaal 

was, maar een hoofd vol met haren had, lange haren, tot iets over 

zijn schouders, en gekleed was in wit fijn blinkend linnen. Zijn ogen 
waren olijfgroen, zoals de groene kleur van de twee olijfbomen en 

de bladeren. Toen liep hij snel Michaël na, de trap af, en liep 
Michaël na door de voordeur heen.  

 

Buiten aangekomen, zei Michaël: Kijk daar eens, profeet 
Benjamin Cousijnsen! 

 
Openbaring 19, vers 11  En ik zag de hemel geopend, en zie, een 

wit paard; en Hij, die daarop zat, wordt genoemd Getrouw en 

Waarachtig, en Hij velt vonnis en voert oorlog in gerechtigheid. 
 

Verder zag profeet Benjamin het volgende: 

Een grote, enorme optocht met Moslims, met grote zwarte en rode 
vlaggen. Duitse militairen, waaronder burgers, sloegen op de 

Moslims in en er vielen vele gewonden. “Wij nemen alles over, nu 
met vlaggen, en straks met wapens!” werd er gezegd.  

Kom, we gaan nu! zei Michaël. Wij vlogen de lucht in, en Michaël 

zei: 
 

1 Korinthiërs 13, vers 10  Doch, als het volmaakte komt, zal het 
onvolkomene afgedaan hebben. 

En 2 Korinthiërs 1, vers 7  En onze hoop voor u is wèl gegrond, 

want wij weten, dat gij evenzeer aan de vertroosting deel hebt als 
aan het lijden. 

 

Voorwaar,  
 

2 Korinthiërs 11, vers 15  Het is dus niets bijzonders, indien ook 
zijn dienaren zich voordoen als dienaren der gerechtigheid; maar 

hun einde zal zijn naar hun werken. 
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En Openbaring 2, vers 27  En hij zal hen hoeden met een ijzeren 

staf, als aardewerk worden zij verbrijzeld, gelijk ook Ik van mijn 

Vader ontvangen heb. 
Openbaring 19, vers 21  En de overigen werden gedood met het 

zwaard, dat kwam uit de mond van Hem, die op het paard zat; en 
al de vogels werden verzadigd van hun vlees. 

 

Kadosh, heilig is Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, die zal 
afrekenen met alle leugens op aarde, en valse religies! 

 
Openbaring 19, vers 15 en 16  En uit zijn mond komt een scherp 

zwaard, om daarmede de heidenen te slaan. En Hijzelf zal hen 

hoeden met een ijzeren staf en Hijzelf treedt de persbak van de 
wijn der gramschap van de toorn Gods, des Almachtigen. En Hij 

heeft op zijn kleed en op zijn dij geschreven de naam: Koning der 
koningen en Here der heren. 

 

En Johannes 12, vers 39 en 40  Hierom konden zij niet geloven, 
omdat Jesaja elders gezegd heeft: Hij heeft hun ogen verblind en 

hun hart verhard, dat zij niet met hun ogen zien, met hun hart 

verstaan en zich bekeren, en Ik hen geneze. 
En Johannes 3, vers 20  Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat 

het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de 
dag komen. 

 

Voorwaar, kijk daar! 
Benjamin zag in Jeruzalem een grote zwarte rook, en zag een 

slachtoffer op de grond liggen, met een wit briefje op zijn lichaam, 
met de tekst: ‘Alweer een Jood minder!’ Het mes lag naast hem op 

de grond. Michaël zei: Laten we landen.  

Ik vroeg hem: “Wat had deze Jood gedaan?” 
Michaël antwoordde: Niets. Deze man antwoordde alleen maar dat 

hij in Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, geloofde, toen die Moslim 

het vroeg.  
Benjamin vroeg: “En… dit is zijn einde?” 

Nee, zei Michaël, zijn ouders zijn oud en kunnen dit niet aan. Straks 
zijn er drie doden, en het evangelie moet verder verteld worden!  
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“Dan vertel ik dat wel”, zei Benjamin, “of de Heer moet mij zeggen, 
wat ik in gehoorzaamheid mag doen.” 

Michaël zei: En wat zegt de Heer? Je wordt niet zomaar 

meegenomen, zei Michaël lachend.  
Benjamin zei: “De Heer zegt het volgende: Abidan, word wakker en 

genezen in de almachtige naam van Yeshua HaMashiach, Jezus 
Christus van Nazareth, de Koning der koningen! Onder Zijn macht 

en gezag: leef!”  

 
De Joodse jongen werd wakker en zei opgewonden:  

“Ik hoorde uw stem, en voelde mijn bloed warm worden in mijn 
lichaam! Ik werd neergestoken in mijn hart. Ik ben nat van het 

bloed, maar zie geen wond. Zelfs de rookbom heeft geen schade 

achtergelaten… ik leef!” 
Benjamin zei: “Geef de dank aan wie het toekomt, Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus, El Elohím, Adonai, JHWH!”  
“Hoe wist u mijn naam?” vroeg Abidan.  

“De Heer zei het”, zei Benjamin. 

“Dank u! Eh, nee, eh, de Heer!” 
Michaël zei: Hij ziet mij niet. Wij moeten terug, profeet Benjamin.  

Benjamin zei tegen Abidan: “Deel uw wonder!” 

“Ja, ik ga ook nu, ik hoor de ambulance.” 
 

Profeet Benjamin werd naar huis gebracht… 
En Michaël sprak: Profeet Benjamin, ik ga nu, Ruacha, Yeshu, 

Shalom! en sluit af met: 

 
Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, 

dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die 
in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. 

 

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen 
 

 

 

Hij wil u gelukkig maken! 
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Boodschap Gods: Voorwaar, u daar die nu luistert, Hij wil u 
gelukkig maken! Iedere keer dat u opkijkt en de hoofdsleutel 

gebruikt, zal Yeshua HaMasiach, Jezus Christus, er voor u zijn.  

 
 

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 6 november 2015 bracht een bode 

engel van God de volgende boodschap over aan profeet Benjamin 
Cousijnsen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Kiki en ben 

een bode engel Gods.  
 

Sirach 1, vers 11 tot en met 13  Ontzag voor de Heer brengt eer 

en roem, vreugde en een feestelijke krans. Ontzag voor de Heer 
verkwikt het hart, geeft vreugde, blijdschap en een lang leven. 

Ontzag voor de Heer is een gave van de Heer, het baant de weg 

naar de liefde. Wie ontzag heeft voor de Heer eindigt goed, op de 
dag van zijn dood wordt hij gezegend.  

 
Voorwaar, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, is de 

hoofdsleutel tot de ware liefde. 

Maar dan moet u wel de poort openmaken! 
 

Psalm 55, vers 23  Werp uw bekommernis op de Here, Hij zal 
voor u zorgen; Hij zal nimmermeer toelaten, dat de rechtvaardige 

wankelt. 

 
Voorwaar! 

Vergeet nooit dat er maar één ware liefde is, en dat is Zijn liefde, 

van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, en dat dat de allergrootste 
kracht is. 

 
En Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld 

gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een 



 
 

 

4353 
 
 

 

ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde.  
 

En Sirach 1, vers 8 tot en met 10  Slechts één is wijs en 
ontzagwekkend: hij die zit op zijn troon. De Heer zelf heeft de 

wijsheid geschapen, hij heeft haar gezien en uitgemeten, haar over 

heel zijn schepping uitgestort. Al wat leeft heeft hij in haar laten 
delen, en hij schenkt haar aan wie hem liefheeft. De liefde voor God 

is eerbiedwaardige wijsheid voor hen aan wie hij zich kenbaar 
maakt; hij geeft wijsheid aan wie ontzag voor hem heeft. 

 

Voorwaar, u daar die nu luistert, Hij wil u gelukkig maken!  
Iedere keer, wanneer u opkijkt en de hoofdsleutel gebruikt, zal 

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, er voor u zijn! 
 

En Psalm 40, vers 11  Uw gerechtigheid verberg ik niet in mijn 

hart, van uw trouw en uw heil spreek ik, uw goedertierenheid en 
uw waarheid verheel ik niet voor een grote gemeente. 

 

Voorwaar, 
 

Galaten 5, vers 13  Want gij zijt geroepen, broeders, om vrij te 
zijn; gebruikt echter die vrijheid niet als een aanleiding voor het 

vlees, maar dient elkander door de liefde. 

 
Kadosh, heilig en machtig is uw Rabboeni! 

 
Efeziërs 6, vers 10 en 11  Voorts, weest krachtig in de Here en in 

de sterkte zijner macht. Doet de wapenrusting Gods aan, om te 

kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels. 
 

En Tobit 13, vers 1  Geprezen zij de levende God tot in 

eeuwigheid, geprezen zij zijn koningschap.  
 

En Filippenzen 3, vers 4 en 5  Ofschoon ik voor mij wel reden 
zou hebben om ook op vlees vertrouwen te stellen. Indien een 

ander meent op vlees te kunnen vertrouwen, ik nog meer: 
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besneden ten achtsten dage, uit het volk Israël, van de stam 
Benjamin. 

 

Voorwaar, draag de liefde boven alles uit! 
Want de liefde is Zijn gave en is onsterfelijk en is vol vergiffenis. 

Het is Zijn beloning. En Hij heeft u lief in alle diepte, wijdte en 
hoogte, die uw ziel bereiken kan. Geen afgrond is te diep om u eruit 

te halen. Gebruik de sleutel! 

 
Spreuken 10, vers 22  De zegen des Heren, die maakt rijk, 

zwoegen voegt er niets aan toe. 
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en 

verdween. 
 

 
 

Uitstel is afstel! 
 
Boodschap Gods: Voorwaar, stel niet meer uit! Hij heeft u 

geroepen, stel niet uit! 

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 7 november 2015 bracht een engel 

des Heren, een bode engel van God, woord voor woord de volgende 
boodschap over aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin 

Cousijnsen. 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus.  

 
Voorwaar, zeg mij na: “Uitstel is afstel!” 

Deze woorden zijn 100% de volle waarheid. Velen stellen maar uit. 

Velen zeggen: “Ja, ik zal me bekeren”, “Ik ben een ellendig mens, 
een zondaar”, of “Ik wil me laten dopen”. Voorwaar, velen, ja 

velen, wisten het wel, en maakten wel hun eigen keus door te 

zeggen: “Ik zal binnenkort mijn leven geven”. Voorwaar, door het 
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uitstellen, greep satan in, en zullen ze niet meer ontsnappen aan 
het oordeel Gods, vanwege hun uitstel. Want uitstel is afstel!  

 

Stel dat u het aan het hart krijgt… 
of u overkomt iets anders en komt om het leven. Waar zal u zijn, 

denkt u, als u het eeuwige leven uitstelt en Yeshua HaMashiach, 
Jezus Christus, de laatste keuze geeft in uw leven? Denkt u dan zo 

de hemel binnen te kunnen wandelen? 

Mijn naam is Cariver en ben een bode engel Gods.  
 

Voorwaar, stel niet meer uit; maak nu uw keuze! 
 

Johannes 14, vers 6  Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de 

waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij. 
En Johannes 10, vers 27 en 28  Mijn schapen horen naar mijn stem 

en Ik ken ze en zij volgen Mij, en Ik geef hun eeuwig leven en zij 
zullen voorzeker niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal 

ze uit mijn hand roven.  

 
Voorwaar, kadosh, heilig is Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus, en in Hem is geen duisternis! 

 
Johannes 12, vers 46  Ik ben als een licht in de wereld gekomen, 

opdat een ieder, die in Mij gelooft, niet in de duisternis blijve.  
En vers 48  Wie Mij verwerpt en mijn woorden niet aanneemt, heeft 

een, die hem oordeelt: het woord, dat Ik heb gesproken, dat zal 

hem oordelen ten jongsten dage. 
 

Voorwaar, u hebt Hem nodig. 
Hij wil uw diepste honger stillen. Hij is uw voeding en wil uw relatie! 

 

Johannes 6, vers 35  Jezus zeide tot hen: Ik ben het brood des 
levens; wie tot Mij komt, zal nimmermeer hongeren en wie in Mij 

gelooft, zal nimmermeer dorsten. 

 
Voorwaar, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, heeft de 

dood overwonnen aan het kruis, en heeft uw straf gedragen! 
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Johannes 8, vers 34 tot en met 36  Jezus antwoordde hun: 
Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, een ieder, die de zonde doet, is een 

slaaf der zonde. En de slaaf blijft niet eeuwig in het huis, de zoon 

blijft er eeuwig. Wanneer dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult gij 
werkelijk vrij zijn. 

 
Voorwaar! 

Hij, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, kwam om hoop te 

brengen, en heeft door Zijn dood de duivel, die de dood onder zijn 
macht had, uitgeschakeld. Hij, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, 

overwon de dood, en droeg uw juk! 
 

Hebreeën 2, vers 14 tot en met 18  Daar nu de kinderen aan 

bloed en vlees deel hebben, heeft ook Hij op gelijke wijze daaraan 
deel gekregen, opdat Hij door zijn dood hem, die de macht over de 

dood had, de duivel, zou onttronen, en allen zou bevrijden, die 
gedurende hun ganse leven door angst voor de dood tot slavernij 

gedoemd waren. Want over de engelen ontfermt Hij Zich niet, maar 

Hij ontfermt Zich over het nageslacht van Abraham. Daarom moest 
Hij in alle opzichten aan zijn broeders gelijk worden, opdat Hij een 

barmhartig en getrouw hogepriester zou worden bij God, om de 

zonden van het volk te verzoenen. Want doordat Hij zelf in 
verzoekingen geleden heeft, kan Hij hun, die verzocht worden, te 

hulp komen. 
 

En Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld 

gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een 
ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde.  

 
Voorwaar, stel niet meer uit; Hij heeft u geroepen.  

Stel niet uit, uitstel is afstel! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 
verdween. 
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Lach, wees blij, want het kwaad is vertrapt! 
 

Boodschap Gods: Voorwaar, neem de ruimte en stamp met uw 

voeten op de grond, en zeg met uw hart en mond en alles wat in u 
is: “Lelijke satan, ik vertrap jou onder het gezag van mijn 

Overwinnaar, Yeshua HaMasiach, Jezus Christus!”  

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 9 november 2015 bracht de bode 

engel van God woord voor woord, in opdracht van de almachtige 
God, JHWH, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, deze boodschap 

over aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin 
Cousijnsen. 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, voorwaar, kadosh, heilig is 
Hij, die meer dan overwinnaar is, de machtige Koning der koningen, 

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus! 
 

Voorwaar, klap in de handen voor Zijn overwinningen! 

Ja, zeg: “Halleluja!” 
Ik hoor niets. Zeg: “Halleluja!” en hef uw armen op, ja, u ook. Loof 

Hem, want Hij is het waard te ontvangen uw liefde en vreugde en 

vrede en geduld en vriendelijkheid en geloof en zachtmoedigheid en 
zelfbeheersing! Meer hierover vindt u in: 

 
Galaten 5, vers 22  Hier staat geschreven: Maar de vrucht van de 

Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, 

goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. 
 

Maar de liefde is de voornaamste vrucht. 
 

1 Johannes 4, vers 16  En wij hebben de liefde onderkend en 

geloofd, die God jegens ons heeft. God is liefde, en wie in de liefde 
blijft, blijft in God en God blijft in hem. 

En vers 19 tot en met 21  Wij hebben lief, omdat Hij ons eerst heeft 

liefgehad. Indien iemand zegt: Ik heb God lief, doch zijn broeder 
haat, dan is hij een leugenaar; want wie zijn broeder, die hij gezien 
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heeft, niet liefheeft, kan ook God, die hij niet gezien heeft, niet 
liefhebben. En dit gebod hebben wij van Hem: Wie God liefheeft, 

moet ook zijn broeder liefhebben. 

 
Voorwaar, neem de ruimte en stamp met uw voeten op de 

grond, en zeg met uw hart en mond en alles wat in u is:  
“Lelijke satan, onderkruipsel, ik vertrap jou onder het gezag van 

mijn Overwinnaar, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus! Ik pers je 

uit tot een plas, en dans op jou met vreugde. Want ik ben het 
eigendom van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus! Zijn Bloed is in 

mij. Oh, happy day! Oh, hoe wonderbaar en machtig is het Bloed 
van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus!” 

Voorwaar, mij naam is Smiling en ben een bode engel Gods. 

 
Lach, wees blij, want het kwaad is vertrapt. 

Zeg: “Halleluja!” 
Ik hoor niets. Zeg: “Halleluja!” 

 

Spreuken 18, vers 10  De naam des Heren is een sterke toren; 
de rechtvaardige ijlt daarheen en is onaantastbaar. 

 

En Psalm 18, vers 29 en 30  Gij toch doet mijn lamp schijnen, de 
Here, mijn God, doet mijn duisternis opklaren. Met U immers loop 

ik op een legerbende in en met mijn God spring ik over een muur. 
Vers 36 en 37  Ook gaaft Gij mij het schild uws heils, en uw 

rechterhand ondersteunde mij, uw nederbuigende goedheid maakte 

mij groot. Gij hebt mij ruimte gegeven voor mijn schreden, en mijn 
enkels wankelden niet. 

 
Voorwaar, satan is zijn kracht en macht kwijt! 

Voorwaar, niemand is machtiger en krachtiger dan Hij, die in u en 

met u is, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Amen!  
 

U bent Gods pracht en praal, Zijn schittering. 

Kijk naar Hem! 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
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Regering stopt de waarheid in doofpot! 
 

Openbarende, waarschuwende boodschap Gods: De 

regeringsleiders horen, zien en zwijgen. Stapels berichten met 
betrekking tot wat er gebeurt onder de moslim migranten worden 

in de doofpot gestopt! U leest en hoort, waarom er alleen berichten 

in de media naar buiten mogen komen, die de regering oplegt! 
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, welkom! Deze openbarende boodschap van God is op 10 
november 2015 woord voor woord overgeleverd door een bode 

engel van God aan profeet Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Sadday en ben 
een bode engel Gods.  

 
Voorwaar, de regeringsleiders horen, zien en zwijgen! 

Men vreest voor de massale vechtpartijen en gebeurtenissen, en 

bovenal voor de extreme moslims. Nieuws over messteekpartijen 
en brandstichting en verkrachtingen, en van tasjesroof tot 

winkeldiefstallen mogen niet in de media gebracht worden. Stapels 

berichten worden regelrecht in de doofpot gestopt, om de haat 
tegen moslim migranten niet op te doen laaien! Ook veel 

onschuldige migranten worden voor de vechtpartijen aangekeken.  
 

De kranten, radio en televisie mogen alleen maar de 

berichten brengen, wat de regering opgelegd heeft. 
Voorwaar, 

 
Psalm 14, vers 2 en 3  De Here ziet neder uit de hemel op de 

mensenkinderen, om te zien, of er één verstandig is, één, die God 

zoekt. Allen zijn zij afgeweken, tezamen ontaard; er is niemand die 
goed doet, zelfs niet één. 

 

Voorwaar, bekeert u! 
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Johannes 14, vers 6  Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de 
waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij. 

En Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 

wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 
een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 
naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het 

licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever 
gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want 

een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het 

licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de 
waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat 

zij in God verricht zijn. 
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 
 

 

Doel: verwoesting van de mens! 
 

De kennis van wapens en technologie werd aan de mens geleerd en 

met hen gedeeld, daar zij, de gevallen engelen, wisten dat de 
mensen elkaar hierdoor zouden gaan bestrijden. Nu streven zij nog 

steeds dit doel na! 
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 10 november 2015 bracht een engel 
des Heren, een bode engel van God, woord voor woord deze 

boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Revelado en 

ben een bode engel Gods.  
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Voorwaar, in het boek Henoch staat geschreven in Hoofdstuk 
8, vers 1: 

En Azazel, “de gevallen engel”, leerde de mensen zwaarden te 

maken, en messen, en schilden, en borstplaten, en deed hen, “de 
mensen”, de metalen van de aarde kennen… even tot zover. 

 
Voorwaar! 

De technologieën en vele verborgenheden werden met de mensen 

gedeeld op aarde, met het doel: het creëren van een superras 
mens met bovennatuurlijke gaven. 

 
We lezen verder vanaf Hoofdstuk 9, vers 5, vanaf de 

woorden: en U ziet:  

en U ziet alle dingen, en niets kan zich voor U verbergen. “God ziet 
en weet alles!” U ziet wat Azazel gedaan heeft, die elke 

onrechtvaardigheid op aarde onderwezen heeft en de eeuwige 
geheimen die bewaard werden in de hemel… tot zover. 

 

Voorwaar! 
Azazel, de gevallen engel, wist dat de mensen elkaar zouden gaan 

bestrijden en vermoorden, met de technologie en zwaarden en 

messen en overige wapens! Voorwaar, de gevallen engelen willen 
op aarde nu nog steeds hun doel bereiken, en zetten al hun kennis 

in en de nieuwste technologie, zoals 4D levensechte 
projectiebeelden, die kunnen manipuleren, omdat het beeld niet te 

onderscheiden is van een mens. De gevallen engelen kunnen een 

kopie van u maken op afstand, en zich verplaatsen via hun 
ruimteschip.  

 
Alle technologieën gebruikt men om de mens van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus, weg te trekken.  

Zelfs via dromen dringen ze vaak binnen. Aan alle dingen om u 
heen kunt u zelfs zien, dat velen zijn overgenomen!  

 

Om terug te komen op de superras mens met hun kennis en 
uiterlijk: 

daarmee zullen de bezoekers uit de ruimte, de kameleons, de 
gevallen engelen, u laten kennismaken, net na de Rapture! 
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Jakobus 4, vers 7  Onderwerpt u dus aan God, maar biedt 
weerstand aan de duivel, en hij zal van u vlieden. 

 

En Efeziërs 6, vers 10 tot en met 12  Voorts, weest krachtig in 
de Here en in de sterkte zijner macht. Doet de wapenrusting Gods 

aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels; 
want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen 

de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer 

duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten.  
 

En 2 Timotheüs 2, vers 5  En is iemand een kampvechter, dan 
ontvangt hij de krans alleen, als hij volgens de regels van de kamp 

heeft gestreden. 

 
En Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld 

gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een 
ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde.  

 

En Romeinen 16, vers 20  De God nu des vredes zal weldra de 
satan onder uw voeten vertreden. De genade van onze Here Jezus 

zij met u! 
 

2 Korinthiërs 2, vers 11  Want zijn gedachten zijn ons niet 

onbekend. 
 

Meer over de gevallen engelen vindt u in de website. 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en 

verdween. 

 
 

 

Hou de satan in de gaten! 
 

Informerende boodschap Gods: Alle sporen wijzen naar hem, naar 

Barack Obama! De feiten over de antichrist komen opnieuw 
samengevat in deze boodschap terug, die woord voor woord werd 
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overgebracht door de engel van God, Sadday, in opdracht van de 
Here God, JHWH, de enige ware God, in naam van Yeshua 

HaMasiach, Jezus Christus, en gedicteerd aan profeet Benjamin 

Cousijnsen. 
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Op 11 november 2015 bracht een bode 
engel van God de volgende mededelende boodschap over aan 

profeet Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus.  
 

Voorwaar, even een herinnering terughalen! 
In het Hebreeuws staat bliksem voor satan Barack Obama. 

 

Lukas 10, vers 18  En Hij zeide tot hen: Ik zag de satan als een 
bliksem uit de hemel vallen. 

 

Voorwaar, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, en profeet 
Benjamin Cousijnsen, heeft gesproken! 

Waarlijk, de naam in de heilige Geschriften, de naam van de 
antichrist, staat vermeld: Barack Obama. Nog een feit is: wie had 

de auto met de naam ‘Beast’? Alle sporen wijzen naar hem, naar 

Barack Obama! 
 

1 Petrus 5, vers 8  Wordt nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij, 
de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal 

verslinden. 

 
Voorwaar! 

Satan gaat rond als een engel des lichts, en heeft zijn eigen mening 

en ideeën, en wil zich ver boven God verheffen en opstijgen met 
zijn eigen on-Bijbelse en tegennatuurlijke, duivelse ideeën! 

Voorwaar, de satan deed zich voor als Christen, en werd gekozen 
tot grote vreugde van de zwarte volkeren wereldwijd, en vooral van 

de Moslim wereld. Voorwaar, al gedraagt Barack zich als een vriend 
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van Israël, een trouwe bondgenoot, hou de satan in de gaten! Ook 
zijn beloften zal de satan nooit nakomen. Voorwaar, mijn naam is 

Sadday en ben een bode engel Gods. 

 
2 Thessalonicenzen 2, vers 3 en 4  Laat niemand u misleiden, 

op welke wijze ook, want eerst moet de afval komen en de mens 
der wetteloosheid zich openbaren, de zoon des verderfs, de 

tegenstander, die zich verheft tegen al wat God of voorwerp van 

verering heet, zodat hij zich in de tempel Gods zet, om aan zich te 
laten zien, dat hij een god is. 

 
De afval en de wetteloosheid zijn reeds waarneembaar en in 

volle gang! 

Voorwaar, de verderfelijke invloed van Obama met zijn macht is 
wereldwijd meer en meer zichtbaar. Toch zijt gij als wederom 

geboren Christen niet weerloos.  
 

Johannes 10, vers 27 en 28  Mijn schapen horen naar mijn stem 

en Ik ken ze en zij volgen Mij, en Ik geef hun eeuwig leven en zij 
zullen voorzeker niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal 

ze uit mijn hand roven. 

 
En Markus 8, vers 37  Want wat zou een mens kunnen geven in 

ruil voor zijn leven? 
 

En Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld 

gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een 
ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde.  

 
En Markus 14, vers 37  En Hij kwam en vond hen slapende, en Hij 

zeide tot Petrus: Simon, slaapt gij? Waart gij niet bij machte één 

uur te waken? 
 

Voorwaar, schuil in de schaduw van de Allerhoogste, onder 
Zijn bescherming! 
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Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 
verdween. 

 

 
 

Sla je anker niet vast op de bodem van de zee 
 
Bemoedigende boodschap Gods:... maar richt je blik naar boven en 

zie wat eeuwige waarde heeft! En wees een lichtverspreider. Laat 
Yeshua HaMasiach in u een zaaier zijn, zodat u een zaaier bent, die 

het verder mag verspreiden! 

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 11 november 2015 bracht de bode 

engel van God woord voor woord deze boodschap Gods over aan 
eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Rafaël en ben 

een bode engel Gods. Voorwaar, kadosh, heilig is Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus! 

 

Voorwaar, sla je anker niet vast op de bodem van de zee, 
maar je richt je blik naar boven, en ziet wat eeuwige waarde 

heeft! 
 

Lukas 12, vers 34  Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart 

zijn. 
 

Voorwaar, als uw blik en vertrouwen op Yeshua HaMashiach, 
Jezus Christus, is, heeft u niets te vrezen, omdat deze 

woorden leven zijn. 

En als u eens in onzekerheid zit, en wegzinkt in angst en vreze, 
denk dan aan Hem, aan Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, die het 

ook gekend heeft en zelfs de dood overwon, en uw helper wil zijn! 
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Spreuken 3, vers 5 en 6  Vertrouw op de Here met uw ganse hart 
en steun op uw eigen inzicht niet. Ken Hem in al uw wegen, dan zal 

Hij uw paden recht maken. 

 
Voorwaar, het kruis van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, 

is de kandelaar. 
En u mag de lichtverspreider zijn, Zijn lamp! Maar trots, angst, 

ongeloof, doven het licht. Verstop de kandelaar dus niet onder de 

tafel, maar laat uw licht zien! 
 

Mattheüs 5, vers 17  Meent niet, dat Ik gekomen ben om de wet 
of de profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen om te ontbinden, 

maar om te vervullen. 

En vers 14 en 15  Gij zijt het licht der wereld. Een stad, die op een 
berg ligt, kan niet verborgen blijven. Ook steekt men geen lamp 

aan en zet haar onder de korenmaat, maar op de standaard, en zij 
schijnt voor allen, die in het huis zijn. 

 

Voorwaar, laat Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, in u een 
zaaier zijn, zodat u een zaaier bent, die het verder mag 

verspreiden! 

 
Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld 

gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een 
ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde.  

 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en 

verdween. 

 
 

 

 
 

 

De Wind zoekt een huis! 



 
 

 

4367 
 
 

 

 
12-11-2015  Boodschap Gods: De ‘Wind’ zoekt een huis, een 

onderdak, waar Hij kan waaien en voeden, en u kan laten groeien 

als in de lente, die ons doet bloeien! 
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Op donderdag gaan alle werkers van de 
laatste dagen, en ook ik en Benjamin zelf, live in beeld en lezen u 

een boodschap Gods voor. Vandaag zijn er weer twee nieuwe 
boodschappen Gods overgebracht door engelen des Heren, 

gebracht in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Deze 

eerste boodschap ga ik aan u voorlezen.  
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, kadosh, kadosh, kadosh, 

heilig, heilig, heilig is uw Rabboeni, El Elohím, JHWH, Adonai!  

 
Strekt uw handen uit en zegt: 

“Ruach, Ruach, Ruach! Welkom Kadosh, Heilige Geest van God! 

Ruach, blaas met uw adem en beweeg.” 
 

Genesis 2, vers 7  Toen formeerde de Here God de mens van stof 
uit de aardbodem en blies de levensadem in zijn neus; alzo werd de 

mens tot een levend wezen. 

 
Zegt: “Ruach, blaas een nieuwe levensadem in mij, pfff!” 

 
1 Korinthiërs 2, vers 14  Doch een ongeestelijk mens aanvaardt 

niet hetgeen van de Geest Gods is, want het is hem dwaasheid en 

hij kan het niet verstaan, omdat het slechts geestelijk te 
beoordelen is. 

En 1 Korinthiërs 2, vers 10 en 11  Want óns heeft God het 

geopenbaard door de Geest. Want de Geest doorzoekt alle dingen, 
zelfs de diepten Gods. Wie toch onder de mensen weet, wat in een 

mens is, dan des mensen eigen geest, die in hem is? Zo weet ook 
niemand, wat in God is, dan de Geest Gods. 
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Voorwaar! 
Ik ben de bode engel Gods, en getuig tegenover u dat de kadosh, 

heilige God, zelfs bij de engelen, in grootheid en macht en 

heiligheid en glorie en eer en aanbidding, ver te boven gaat. Dank 
Hem! 

 
Johannes 14, vers 6  “Yeshua HaMashiach, Jezus Christus” 

zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; 

niemand komt tot de Vader dan door Mij.  
 

Lukas 1, vers 37  Want geen woord, dat van God komt, “Zijn 
Ruach adem, Zijn woord en wind”, zal krachteloos wezen. 

 

Johannes 3, vers 8  De wind blaast, waarheen hij wil, en gij hoort 
zijn geluid, maar gij weet niet, vanwaar hij komt of waar hij 

heengaat. Tot zover. 
 

Genesis 1, vers 1 en 2  In den beginne schiep God de hemel en 

de aarde. De aarde nu was woest en ledig, en duisternis lag op de 
vloed, en de Geest Gods zweefde over de wateren. 

 

Voorwaar, laat Gods Geest in beweging komen in uw leven! 
Geef u over aan Zijn Geest en wind en adem. 

 
2 Timotheüs 3, vers 16  Elk van God ingegeven schriftwoord is 

ook nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op 

te voeden in de gerechtigheid. 
 

Voorwaar, mijn naam is Ruachianna. 
 

De Wind zoekt een huis, een onderdak, waar Hij kan waaien 

en voeden, en u kan laten groeien als in de lente, die ons 
doet bloeien! 

 

Romeinen 8, vers 9  Gij daarentegen zijt niet in het vlees, maar 
in de Geest, althans, indien de Geest Gods in u woont. Indien 

iemand echter de Geest van Christus, “van Yeshua HaMashiach, 
Jezus Christus”, niet heeft, die behoort Hem niet toe. 
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Lees voor: Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Hier staat 
geschreven: Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn 

eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem 

gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft 
zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld 

veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie 
in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds 

veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de 

eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de 
wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben 

dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die 
kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn 

werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat 

tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat zij in God verricht 
zijn. 

 
En Job 33, vers 4  De Geest Gods heeft mij gemaakt, en de adem 

des Almachtigen doet mij leven. 

 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 

verdween. 

 
 

 

Groot of klein, vlinders kun je krijgen 
 

Boodschap Gods: Weet jij ook wat dat betekent, als je vlinders in je 
buikje hebt? Wie Hem kent en volgt, groot of klein, krijgt echt 

vlinders in de buik. 

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Ik ben profeet Benjamin Cousijnsen. Op 

12 november 2015 ontving ik de volgende boodschap van een bode 
engel Gods, die ik graag met u wil delen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus.  
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Markus 10, vers 13 en 14  En zij brachten de kinderen tot Hem, 

opdat Hij ze zou aanraken; doch de discipelen bestraften hen. Toen 

Jezus dat zag, nam Hij het zeer kwalijk en zeide tot hen: Laat de 
kinderen tot Mij komen, verhindert ze niet; want voor zodanigen is 

het Koninkrijk Gods. 
Voorwaar, mijn naam is Rafaël en ben een engel van God. 

Waarom wilden ze nu naar Jezus? 

Ze hadden last van hun buik, ja, van vlinders in de buik! Wolly, het 
schaapje, had er ook last van, en zei: “Oh, ik weet me geen raad. 

Ik heb telkens vlinders in mijn buikje als ik Hem zie, en hoor 
praten!” 

 

Weet jij ook, wat het is en wat het betekent, als je vlinders 
in je buikje hebt? 

Wat voel je dan? 
Sommigen denken, dat ze meteen naar de dokter moeten, of dat 

het een hele erge ziekte is, of meer een gevoel. Of heb je ook 

misschien een vlinder ingeslikt? 
Nee hoor! Je hoeft er ook niet bang voor te zijn, of droevig van te 

worden.  

 
Wolly was heel erg verliefd en was zo blij, toen Jezus haar 

aankeek! 
Ze smolt weg van Hem, toen Hij het volgende zei: 

 

Johannes 14, vers 3 en 4  En wanneer Ik heengegaan ben en u 
plaats bereid heb, kom Ik weder en zal u tot Mij nemen, opdat ook 

gij zijn moogt, waar Ik ben. En waar Ik heenga, daarheen weet gij 
de weg. 

 

Voorwaar, kinderen voelen soms meer dan volwassenen. 
Maar dat houdt niet in, dat u geen vlinders kunt krijgen. Wie Hem 

kent en volgt, en met Hem wandelt, krijgt echt vlinders in de buik. 

 
Johannes 10, vers 27  “Jezus zegt:” Mijn schapen horen naar 

mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij. 
 

Luister maar goed, en laat ook de kinderen tot Mij komen! 
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De bode engel Gods sprak verder, Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, 
Shalom!  

 

 
 

Geloven brengt verandering en een nieuw leven! 
 
Boodschap Gods: Poëtische, liefdevolle bemoediging Gods voor jou, 

die het leest en hoort en aan wie de Heer het geeft. Ongeloof is: 
wel denken en hopen, maar niet geloven in verandering. De Heer 

Yeshua HaMasiach, Jezus Christus van Nazareth, zegt je vandaag 

echter onder andere het volgende: Voorwaar, geef nooit je geloof 
en de moed op om verder te leven. Geloof in verandering! De Heer 

heeft u onbeschrijfelijk lief en zegt u: Woorden zullen nooit in staat 
zijn om Mijn liefde en gevoelens uit te drukken. Zelfs het kruis en 

lijden zullen nooit genoeg zijn om het uit te drukken!  

  
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 13 november 2015 bracht een bode 

engel Gods woord voor woord deze boodschap over aan 
eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus.  

 
Voorwaar, geliefde des Heren, 

 

Job 5, vers 1  Roep maar – is er iemand, die u antwoordt? En tot 
wie van de heiligen wilt gij u wenden? 

 
Voorwaar, luister aandachtig! 

 

Job 4, vers 6  Is dan niet uw godsvrucht uw toevlucht, uw 
onberispelijke wandel uw hoop? 

En Job 5, vers 8  Integendeel, ik zou naar God vragen, en aan God 

zou ik mijn zaak voorleggen. 
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Kadosh, heilig, machtig is Yeshua HaMashiach, Jezus 
Christus! 

Voorwaar, mijn naam is Hebbereach en ben een bode engel Gods. 

Hoort! Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, de Nazoreeër, werd 
door God aangewezen om u te redden, en deed wonderen en 

tekenen in uw midden, die God, Zijn Vader, door Hem, Zijn geliefde 
Zoon, verrichte. Daarom zei Hij ook: Ik en de Vader zijn één. 

 

Handelingen 2, vers 24  God evenwel heeft Hem opgewekt, want 
Hij verbrak de weeën van de dood, naardien het niet mogelijk was, 

dat Hij door hem werd vastgehouden. 
 

Voorwaar, soms heb jij het zwaar, maar misschien helpt jou 

dan dit gebaar.  
Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, wil in deze zware momenten 

van pijn en verdriet in liefde tegen jou zeggen: Ik heb je lief! Ik 
vergeet je niet. Kijk naar voren, kijk niet om! Vecht, wees sterk, 

hou vol! Je weet wel waarom.  

 
Job 28, vers 23 en 24  God kent de weg tot haar, Hij weet haar 

verblijfplaats. Want Hij schouwt tot de einden der aarde, wat onder 

de ganse hemel is, ziet Hij. 
 

Voorwaar! 
Door te denken en te hopen, maar niet te geloven in verandering - 

wat ongeloof is - kom je vaak groot verdriet tegen. Geef nooit je 

geloof en de moed op, om verder te leven! Woorden zullen nooit in 
staat zijn om Mijn liefde en gevoelens uit te drukken. Zelfs het kruis 

en lijden zullen nooit genoeg zijn om het uit te drukken! 
 

Spreuken 3, vers 3 tot en met 6  Dat liefde en trouw u niet 

verlaten! Bind ze om uw hals, schrijf ze op de tafel van uw hart, 
dan zult gij genegenheid en goedkeuring verwerven in de ogen van 

God en mensen. Vertrouw op de Here met uw ganse hart en steun 

op uw eigen inzicht niet. Ken Hem in al uw wegen, dan zal Hij uw 
paden recht maken. 

 
Voorwaar,  
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Spreuken 16, vers 17  De koers der oprechten is: te wijken van 
het kwaad; wie acht geeft op zijn weg, bewaart zijn leven. 

 

Hoop gaat ten onder… 
Als je leeft zonder het wonder, valt alles in duigen, als je niet kunt 

getuigen van het wonder om je heen. Wat je hoorde en zag, lach! 
Er zijn van die dagen, en je mag gerust klagen. Dan ga je in ieder 

geval naar Hem toe, die een goede relatie wil met jou, en een goed 

gesprek, warmte en liefde. Verzamel maar alle moed! 
 

Psalm 118, vers 5  Uit de benauwdheid heb ik tot de Here 
geroepen, de Here heeft mij geantwoord en mij in de ruimte 

gesteld. 

 
En Johannes 15, vers 7  Indien gij in Mij blijft en mijn woorden in 

u blijven, vraagt wat gij maar wilt, en het zal u geworden. 
 

En Jeremia 32, vers 27  Zie, Ik, de Here, ben de God van al wat 

leeft; zou voor Mij iets te wonderlijk zijn? 
 

En Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld 

gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een 
ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde.  

 
Ik wens je veel kracht en geloof toe, om de donkere wolken 

weg te blazen, zodat Hij, Yeshua HaMashiach, Jezus 
Christus, je kan verwarmen. 

Het zal je verbazen! 

 
Psalm 40, vers 2 en 3  Vurig verwachtte ik de Here; toen neigde 

Hij Zich tot mij en hoorde mijn hulpgeroep, Hij trok mij op uit de 

kuil van het verderf, uit het slijk van de modderpoel; Hij stelde mijn 
voeten op een rots, mijn schreden maakte Hij vast. 

 
Amen! 
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Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 
verdween. 

 

Laten wij er eens de loep op houden! 
 

Openbarende, profetische mededeling Gods: Onder andere reeds in 

2014 werd voorzegd, dat de aanslagen in 2015 nu meer zouden 
toenemen. Laten wij er eens de loep op houden, waar sommigen zo 

om moesten lachen. Voor velen vergaat het lachen nu, omdat alles 
vervuld wordt, wat profeet Benjamin Cousijnsen reeds geopenbaard 

had! 

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, welkom! Op 16 november 2015 bracht een bode engel van 

God woord voor woord de volgende profetische, openbarende en 
mededelende boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin 

Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus.  
 

Voorwaar, op 22 december 2014 werd u reeds geopenbaard 

in de boodschap, met de titel: ‘Wat 2015 u nog meer brengt!’ 
Laten wij de loep er eens op houden, waar sommigen zo om 

moesten lachen. Voorwaar, zelfs het recht neemt men meer en 
meer in eigen handen, om zo het gezag op aarde, zoals onder 

andere politie en wereldleiders, uit te schakelen. Men pleegt 

aanslagen, zodat de wereld zich moet onderwerpen aan de Islam! 
En men wil dat men zich overgeeft.  

 
Voorwaar, in 2014 werd voorzegd, dat de aanslagen in 2015 

nog meer zouden toenemen, op 22 december 2014. 

Op 7 januari 2015 werd een golf van terreur gepleegd, onder 
andere een aanslag in Parijs, op het blad ‘Charlie Hebdo’! En op 14 

november 2015 blies een ISIS terreurgroep zich op in de hoofdstad 

van Parijs! Voorwaar, voor velen vergaat nu het lachen, omdat alles 
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vervuld wordt wat profeet Benjamin Cousijnsen reeds geopenbaard 
had.  

 

Voorwaar, het is de moeite waard om naar de boodschappen 
te luisteren van 2012 tot en met 2015. 

Want u zult inzien dat alles vervuld is, of wordt. Voorwaar, ook is u 
reeds geopenbaard, dat tussen de vluchtelingen extreme moslims 

van ISIS zijn overgekomen, om aanslagen te plegen! Voorwaar, 

luister ook naar de boodschap met de titel: ‘Het geweld wat komen 
gaat!’  

 
Vele aanslagen komen als wolken over de Europese landen 

heen.  

Voorwaar, ik ben een bode engel Gods en mijn naam is Revelado. 
Ook Rome en Parijs en Duitsland en Nederland zullen kennismaken 

met aanslagen van extreme moslims onder andere! Voorwaar,  
 

Amos 5, vers 13 tot en met 15  Daarom zwijgt de verstandige in 

die tijd, want het is een boze tijd. Zoekt het goede en niet het 
kwade, opdat gij leeft en aldus de Here, de God der heerscharen, 

met u zij, gelijk gij zegt. Haat het kwade en hebt het goede lief, en 

houdt het recht hoog in de poort; misschien zal de Here, de God 
der heerscharen, Jozefs rest genadig zijn. 

 
Voorwaar, 

 

Openbaring 20, vers 15  En wanneer iemand niet bevonden werd 
geschreven te zijn in het boek des levens, werd hij geworpen in de 

poel des vuurs. 
 

Voorwaar, bekeer u! 

 
Openbaring 9, vers 6  En in die dagen zullen de mensen de dood 

zoeken, maar hem geenszins vinden, en zij zullen begeren te 

sterven, maar de dood vlucht van hen weg. 
 

En 1 Petrus 5, vers 8 en 9  Wordt nuchter en waakzaam. Uw 
tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende 

wie hij zal verslinden. Wederstaat hem, vast in het geloof, wetende, 
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dat aan uw broederschap in de wereld hetzelfde lijden wordt 
toegemeten. 

 

En Efeziërs 5, vers 11 tot en met 17  En neemt geen deel aan de 
onvruchtbare werken der duisternis, maar ontmaskert ze veeleer, 

want het is zelfs schandelijk om te noemen, wat heimelijk door hen 
wordt verricht; maar als dat alles door het licht ontmaskerd wordt, 

komt het aan de dag; want al wat aan de dag komt is licht. Daarom 

heet het: Ontwaak, gij die slaapt, en sta op uit de doden, en 
Christus zal over u lichten. Ziet dus nauwlettend toe, hoe gij 

wandelt, niet als onwijzen, doch als wijzen, u de gelegenheid ten 
nutte makende, want de dagen zijn kwaad. Weest daarom niet 

onverstandig, maar tracht te verstaan, wat de wil des Heren is. 

 
Voorwaar, wees sterk in uw geloof; werk hieraan! 

 
Efeziërs 6, vers 10 tot en met 13  Voorts, weest krachtig in de 

Here en in de sterkte zijner macht. Doet de wapenrusting Gods 

aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels; 
want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen 

de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer 

duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Neemt 
daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in 

de boze dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te 
houden. 

 

Voorwaar, deel deze website, ook met uw familie! 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 

verdween. 
 

 

 

God wil dat u 10 dingen opschrijft en onthoudt! 
 

Boodschap Gods: Voorwaar, de God van Abraham, Izaäk en Jakob 
wil dat u de volgende 10 dingen opschrijft en onthoudt. 

 

 
Volledige weergave: 
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Hallo, van harte welkom! Op 16 november 2015 bracht een engel 

Gods woord voor woord de volgende boodschap over aan 

eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus.  

 

Jeremia 29, vers 11  Want Ik weet, welke gedachten Ik over u 
koester, luidt het woord des Heren, gedachten van vrede en niet 

van onheil, om u een hoopvolle toekomst te geven. 
 

Voorwaar, kadosh, heilig is uw Rabboeni, die met u is! 

 
Psalm 139, vers 7  Waarheen zou ik gaan voor uw Geest, 

waarheen vlieden voor uw aangezicht? 
 

En Hebreeën 2, vers 18  Want doordat Hij zelf in verzoekingen 

geleden heeft, kan Hij hun, die verzocht worden, te hulp komen. 
En Hebreeën 4, vers 2  Want ook ons is het evangelie verkondigd 

evenals hun, maar het woord der prediking was hun niet van nut, 

omdat het niet met geloof gepaard ging bij hen, die het hoorden. 
 

En 1 Petrus 1, vers 24 en 25  Want: Alle vlees is als gras en al 
zijn heerlijkheid als een bloem in het gras; het gras verdort en de 

bloem valt af, maar het woord des Heren blijft in der eeuwigheid. 

Dit nu is het woord, dat u als evangelie verkondigd is. 
 

Voorwaar, mijn naam is Pudeas en ben een bode engel Gods. 
 

Psalm 46, vers 3 en 4  Daarom zullen wij niet vrezen, al 

verplaatste zich de aarde, al wankelden de bergen in het hart van 
de zee. Laat bruisen, laat schuimen haar wateren, laat de bergen 

beven door haar onstuimigheid. 

Vers 6  God is in haar midden, zij zal niet wankelen; God zal haar 
helpen bij het aanbreken van de morgen. 

Vers 2  God is ons een toevlucht en sterkte, ten zeerste bevonden 
een hulp in benauwdheden. 
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Voorwaar, Hij is de I AM, de Alfa en Omega! 
 

Openbaring 22, vers 13  Ik ben de alfa en de omega, de eerste 

en de laatste, het begin en het einde. 
 

Voorwaar, de God van Abraham, Izaäk en Jakob wil dat u de 
volgende 10 dingen opschrijft en onthoudt: 

1. Hij wil u rust geven 

2. Hij wil u innerlijk sterken 
3. Hij wil innerlijk tot u spreken 

4. Hij gelooft in u 
5. Hij wil u zegenen in uw geest, ziel en lichaam 

6. Hij is er voor u 

7. Hij zal u nooit laten vallen 
8. Hij houdt van u 

9. Hij wil een relatie met u 
10. Hij wil u eeuwig leven geven 

 

Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld 
gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een 

ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. 
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en 

verdween. 
 

 
 

Wanneer herinneringen vervagen en vreugde 

verdwijnt! 
 
Boodschap Gods: Voorwaar, van het ene moment op het andere, 

een seconde later, was alles weg! Alleen een weg van gedachten 
met mooie en minder mooie herinneringen bleef over.  

 

 
Volledige weergave: 
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Hallo, van harte welkom! Op 17 november 2015 bracht een bode 

engel Gods woord voor woord de volgende boodschap over aan 

eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Lovesadai en 

ben een bode engel Gods.  

 
Voorwaar,  

 
Spreuken 10, vers 22  De zegen des Heren, die maakt rijk, 

zwoegen voegt er niets aan toe. 

En vers 7  De gedachtenis des rechtvaardigen zal tot zegening zijn, 
maar de naam der goddelozen zal wegrotten. 

 
En Job 8, vers 20 en 21  Zie, God verwerpt de oprechte niet en 

Hij vat de boosdoeners niet bij de hand. Eens zal Hij uw mond 

vervullen met gelach en uw lippen met gejuich. 
 

Voorwaar, geduld is ook vertrouwen, door op Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus, te blijven bouwen. 
Voorwaar, Hij wil u versterken in uw dagelijkse strijd, en wil u een 

sterke schouder geven om op uit te huilen, en zegt u: Mijn kind, 
heb vertrouwen, het slijt! Ik zal het verzachten.  

 

Romeinen 8, vers 27  En Hij, die de harten doorzoekt, weet de 
bedoeling des Geestes, dat Hij namelijk naar de wil van God voor 

heiligen pleit. 
 

Voorwaar, van het ene moment op het andere, een seconde 

later, was alles weg! 
Alleen een weg van gedachten, met mooie en minder mooie 

herinneringen, bleef over.  

 
Spreuken 2, vers 7 tot en met 11  Hij bewaart hulp voor de 

oprechten, Hij is een schild voor wie onberispelijk wandelen, terwijl 
Hij waakt over de paden van het recht en de weg zijner 

gunstgenoten beschermt. Dan zult gij gerechtigheid en recht 
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verstaan, ook rechtschapenheid, elke goede weg. Want de wijsheid 
zal in uw hart komen en de kennis zal voor uw ziel liefelijk zijn; 

bedachtzaamheid zal over u waken, verstandigheid zal u behoeden. 

 
En 1 Timotheüs 6, vers 11  Gij daarentegen, o mens Gods, 

ontvlucht deze dingen, doch jaag naar gerechtigheid, godsvrucht, 
geloof, liefde, volharding en zachtzinnigheid. 

 

En Spreuken 4, vers 25 tot en met 26  Laten uw ogen 
voorwaarts blikken en uw oogopslag rechtuit zijn. Laat uw voet een 

effen pad inslaan en laten al uw wegen vast zijn. 
 

Voorwaar, waarlijk, houden uw vreugde en herinneringen nu 

op? 
Dan mag u huilen op de sterke schouders van Yeshua HaMashiach, 

Jezus Christus. Voorwaar, 
Openbaring 21, vers 5  En Hij, die op de troon gezeten is, zeide: 

Zie, Ik maak alle dingen nieuw. En Hij zeide: Schrijf, want deze 

woorden zijn getrouw en waarachtig. 
 

Voorwaar, stil maar, het zijn niet alleen die herinneringen. 

Want Zijn beloften komt Hij na! Overwin elke drempel, ondanks uw 
tegenslagen, pijn en verdriet, en zie wat Hij daarginds achter de 

sterren voor u heeft! 
 

Johannes 3, vers 16 en 17  Lees dit voor: Want alzo lief heeft 

God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 
opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig 

leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, 
opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde.  

 
Voorwaar! 

Nog nooit heeft Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, Zijn kinderen 

in de steek gelaten, of Zijn kinderen in de put gelaten. 
 

Spreuken 31, vers 11 en 12  Op haar vertrouwt het hart van 
haar man, het zal hem aan voordeel niet ontbreken. Zij doet hem 

goed en geen kwaad, al de dagen van haar leven.  
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En Psalm 62, vers 6  Waarlijk, mijn ziel, keer u stil tot God, want 

van Hem is mijn verwachting. 

 
En Habakuk 3, vers 18 en 19  Nochtans zal ik juichen in de Here, 

jubelen in de God van mijn heil. De Here Here is mijn kracht: Hij 
maakt mijn voeten als die der hinden, Hij doet mij treden op mijn 

hoogten. 

 
Zeg: “Hallelujah, Amen!” 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
 

 

 

Vijf kronen staan klaar voor u! 
 

Boodschap Gods: De kroon is een heel bijzonder teken! Er is sprake 
van een beloning hier op de aarde, en na het leven op aarde. U 

hoort en leest, welke vijf kronen er klaar staan voor hem en haar, 
van wie Yeshua HaMasiach, Jezus Christus van Nazareth, de Koning 

der koningen is in zijn of haar leven, en Hem toebehoort! 

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 17 november 2015 werd deze 

boodschap, afkomstig van de almachtige God, de God van 
Abraham, Izaäk en Jakob, en profeet Benjamin Cousijnsen, aan 

Benjamin Cousijnsen woord voor woord overgeleverd, en meteen 

door hem opgeschreven. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus, JHWH, El Elohím, de Koning der Joden. 

 

Markus 15, vers 26  En het opschrift, dat de beschuldiging tegen 
Hem vermeldde, luidde: De Koning der Joden. 

Vers 28  En het schriftwoord is vervuld geworden, dat zegt: En Hij 

is met de misdadigers gerekend. 
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Voorwaar, mijn naam is Reavone en ben een bode engel 
Gods.  

Luistert aandachtig! 

 
Mattheüs 16, vers 13 tot en met 17  Toen Jezus in de omgeving 

van Caesarea Filippi gekomen was, vroeg Hij zijn discipelen en 
zeide: Wie zeggen de mensen, dat de Zoon des mensen is? En zij 

zeiden: Sommigen: Johannes de Doper; anderen: Elia; weer 

anderen: Jeremia, of één der profeten. Hij zeide tot hen: Maar gij, 
wie zegt gij, dat Ik ben? Simon Petrus antwoordde en zeide: Gij zijt 

de Christus, de Zoon van de levende God! Jezus antwoordde en 
zeide: Zalig zijt gij, Simon Barjona, want vlees en bloed heeft u dat 

niet geopenbaard, maar mijn Vader, die in de hemelen is. 

 
Voorwaar, en wie is Hij volgens u? 

Onderzoek u eens en beantwoord deze vraag, die Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus, u vandaag stelt. Voorwaar, mocht Hij 

de Koning zijn in uw leven, de Koning der koningen, dan staan er 

vijf kronen klaar voor u!  
 

De eerste kroon is:  

 
2 Timotheüs 4, vers 8  Voorts ligt voor mij gereed de krans der 

rechtvaardigheid, welke te dien dage de Here, de rechtvaardige 
rechter, mij zal geven, doch niet alleen mij, maar ook allen, die zijn 

verschijning hebben liefgehad. 

 
En de tweede kroon is: 

 
Jakobus 1, vers 12  Zalig is de man “of vrouw”, die in 

verzoeking volhardt, want, wanneer hij “of zij” de proef heeft 

doorstaan, zal hij “of zij” de kroon des levens ontvangen, die Hij 
beloofd heeft aan wie Hem liefhebben. 

 

En de derde kroon is: 
 

1 Petrus 5, vers 4  En wanneer de opperherder verschijnt, zult gij 
de onverwelkelijke krans der heerlijkheid verwerven. 

En de vierde kroon is: 
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1 Korinthiërs 9, vers 25  En al wie aan een wedstrijd deelneemt, 

beheerst zich in alles; zij om een vergankelijke erekrans te 

verkrijgen, wij om een onvergankelijke. 
 

En de vijfde kroon is: 
 

1 Thessalonicenzen 2, vers 19 en 20  Want wie is onze hoop of 

blijdschap of erekrans voor onze Here Jezus bij zijn komst, wie 
anders dan gij? Ja, gij zijt onze eer en blijdschap. 

 
Voorwaar, er is sprake van een beloning, zowel hier op de 

aarde als na het leven op aarde. 

De kroon is een heel bijzonder teken, namelijk van overwinning! 
Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, de Koning der koningen, die de 

dood overwon, is ook de Kroon des levens!  
 

Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld 

gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een 
ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde.  

 
Let op uzelf, dat gij niet verliest wat wij verricht hebben, 

maar uw loon ten volle ontvangt! 

Een ieder die verder gaat en niet blijft in de leer van Christus, heeft 
God niet. Wie in die leer blijft, deze heeft zowel de Vader als de 

Zoon. 
 

En 1 Korinthiërs 3, vers 8 tot en met 9  Wie plant en wie begiet, 

staan gelijk; alleen zal elk zijn eigen loon krijgen naar zijn eigen 
werk. Want Gods medearbeiders zijn wij; Gods akker, Gods 

bouwwerk zijt gij. 

 
En Openbaring 3, vers 11  Ik kom spoedig; houd vast wat gij 

hebt, opdat niemand uw kroon neme. 
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En Mattheüs 6, vers 21  Want, waar uw schat is, daar zal ook uw 
hart zijn. 

 

Voorwaar, kadosh, heilig is de Here, Jehovah, El Elohím, 
Adonai Nissi, Tsidkenu. Amen! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en 
verdween. 

 

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen 
 

 

 
Ze staan in paraatheid om de wereld te 

veroveren! 
 
In deze mededelende, openbarende, waarschuwende boodschap 

Gods geeft de bode engel tevens verwijzingen naar eerder 

gebrachte boodschappen, onder andere de boodschap waarin 
geopenbaard werd, dat de aanslagen zouden toenemen. U hoort 

ook welke landen men wil veroveren! 
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Deze mededelende boodschap Gods is op 
18 november 2015 woord voor woord door een bode engel van God 

overgeleverd aan profeet Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Revelado en 

ben een bode engel Gods.  
 

Voorwaar, president François Hollande riep de noodtoestand 
uit. 

En president Vladimir Putin roept op, om gezamenlijk oorlog te 

voeren tegen de moslim terroristen. Men is in oorlog met ISIS. 
Voorwaar, men vergeet dat vele ISIS extreme moslim terroristen 

met de migranten invasie zijn overgekomen, en zich tussen hen 
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hebben schuilgehouden, en wachten op het commando van ISIS en 
Al Qaida!  

 

Voorwaar, ze staan in paraatheid om de wereld te veroveren 
met aanslagen in: 

Parijs, Rome, België, Londen, Spanje, Amerika, Rusland, Duitsland, 
Nederland, Japan, Italië, Suriname, etc. etc. Voorwaar, op 22 

december 2014 werd het onder andere aan u reeds geopenbaard, 

in de boodschap met de titel: ‘Wat 2015 u nog meer brengt!’ In 
deze boodschap wordt u verteld, dat in 2015 vele aanslagen zullen 

toenemen, en dat de gevallen engelen velen zullen misleiden en 
verleiden, en de ogen zullen doen sluiten! Voorwaar, alles is in volle 

gang!  

 
Luister ook naar de boodschap, met de titel: 

‘Regering stopt de waarheid in doofpot!’ Ook zwijgt de regering 
over het feit, dat men zelf extreme ISIS en Al Qaida terroristen 

heeft binnengelaten in eigen land! Voorwaar,  

 
2 Petrus 3, vers 13  Wij verwachten echter naar zijn belofte 

nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont. 

 
1 Johannes 4, vers 2 tot en met 6  Hieraan onderkent gij de 

Geest Gods: iedere geest, die belijdt, dat Jezus Christus in het 
vlees gekomen is, is uit God; en iedere geest, die Jezus niet belijdt, 

is niet uit God. En dit is de geest van de antichrist, waarvan gij 

gehoord hebt, dat hij komen zal, en hij is nu reeds in de wereld. Gíj 
zijt uit God, kinderkens, en gij hebt hen overwonnen; want Hij, die 

in u is, is meerder dan die in de wereld is. Zij zijn uit de wereld; 
daarom spreken zij uit de wereld en hoort de wereld naar hen. Wij 

zijn uit God; wie God kent, hoort naar ons; wie uit God niet is, 

hoort naar ons niet. Hieraan onderkennen wij de Geest der 
waarheid en de geest der dwaling. 

En 1 Johannes 5, vers 9 tot en met 12  Indien wij het getuigenis 

der mensen aannemen, het getuigenis van God is meerder, want 
dit is het getuigenis van God, dat Hij van zijn Zoon getuigd heeft. 

Wie in de Zoon van God gelooft, heeft het getuigenis in zich; wie 
God niet gelooft, heeft Hem tot een leugenaar gemaakt, omdat hij 

niet geloofd heeft in het getuigenis, dat God getuigd heeft van zijn 
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Zoon. En dit is het getuigenis: God heeft ons eeuwig leven gegeven 
en dit leven is in zijn Zoon. Wie de Zoon heeft, heeft het leven; wie 

de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. 

 
En Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God 

de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 
opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig 

leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, 

opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 
naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het 

licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever 

gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want 
een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het 

licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de 
waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat 

zij in God verricht zijn. 

 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 

 
 

U bent Zijn kanaal dat Hij wil voorzien! 
 
Boodschap Gods: Voorwaar, Yeshua HaMasiach, Jezus Christus, 

redt! En de hemel bruist en zingt; Hij verdrijft de duisternis! 
 

  

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 18 november 2015 bracht een bode 
engel van God deze bemoedigende boodschap over aan 

eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Kadosh, heilig is Yeshua HaMashiach, Jezus Christus van 

Nazareth, uw Rabboeni en Koning der koningen! 

 



 
 

 

4387 
 
 

 

Efeziërs 1, vers 2 tot en met 4  Genade zij u en vrede van God, 
onze Vader, en van de Here Jezus Christus. Gezegend zij de God en 

Vader van onze Here Jezus Christus, die ons met allerlei geestelijke 

zegen in de hemelse gewesten gezegend heeft in Christus. Hij heeft 
ons immers in Hem uitverkoren vóór de grondlegging der wereld, 

opdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn voor zijn aangezicht. 
 

Voorwaar, sta open om te ontvangen. 

Want Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, heeft Zijn licht en glorie 
zó vaak aan u laten zien! Zijn woorden zijn niet krachteloos. Laat 

ieder hart belijden en geloven en schijnen, zonder twijfel! 
 

1 Petrus 5, vers 7  Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij 

zorgt voor u. 
 

Voorwaar, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, redt! 
En de hemel bruist en zingt; Hij verdrijft de duisternis! 

 

2 Korinthiërs 4, vers 6  Want de God, die gesproken heeft: Licht 
schijne uit het duister, heeft het doen schijnen in onze harten, om 

ons te verlichten met de kennis der heerlijkheid Gods in het 

aangezicht van Christus. 
 

En Spreuken 4, vers 23  Behoed uw hart boven al wat te bewaren 
is, want daaruit zijn de oorsprongen des levens. 

 

Voorwaar, ik ben de engel des Heren en mijn naam is 
Selmariël.  

Voorwaar, 
 

Mattheüs 11, vers 29 tot en met 30  Neemt mijn juk op u en 

leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij 
zult rust vinden voor uw zielen; want mijn juk is zacht en mijn last 

is licht. 

 
Voorwaar, de geest wordt onzuiver, als het hart niet wordt 

gewassen door Zijn kostbaar Bloed en door gebed. 
U bent Zijn kanaal, dat Hij wil voorzien! 
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Psalm 32, vers 8  Ik leer en onderwijs u aangaande de weg die gij 
gaan moet; Ik raad u; mijn oog is op u. 

 

Gods trouwe, tedere liefde maakt het hart zo stil en blij. 
Zijn oog is op de musjes, en ik weet: Hij zorgt voor mij! 

 
Spreuken 15, vers 13  Een blij hart maakt het aangezicht vrolijk, 

maar door harteleed wordt de geest verslagen. 

En vers 15  Al de dagen van de ellendige zijn boos, maar voor de 
blijmoedige is het altijd feest. 

 
En Psalm 16, vers 11  Gij maakt mij het pad des levens bekend; 

overvloed van vreugde is bij uw aangezicht, liefelijkheid is in uw 

rechterhand, voor eeuwig. 
 

Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld 
gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een 

ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde.  

 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 

verdween. 
 

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
 

 

Vandaag is alles mogelijk voor wie gelooft! 
 

Boodschap Gods: Voorwaar, er is kracht, verlossing, in de 
almachtige naam van Yeshua HaMasiach, Jezus Christus van 

Nazareth. In God is power! 

 
 

Volledige weergave: 
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Hallo, van harte welkom! Op 19 november 2015 bracht de bode 
engel Gods woord voor woord, in opdracht van de almachtige God, 

JHWH, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, deze boodschap over 

aan profeet Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus.  

 

Voorwaar,  
 

Mattheüs 15, vers 10  En toen Hij de schare tot Zich geroepen 
had, zeide Hij tot hen: Hoort en verstaat! 

 

Voorwaar, er is kracht, verlossing, in de almachtige naam 
van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus! 

Ik wil dat gij gelooft dat vandaag alles mogelijk is, in de almachtige 
naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus van Nazareth. 

Voorwaar, ik ben de bode engel Gods, en mijn naam is Power, en in 

God is power! En er is kracht, power, in het Bloed van het Lam. Er 
is in Gods rechterhand power, power, power! 

 

Lukas 10, vers 19 en 20  Zie, Ik heb u macht gegeven om op 
slangen en schorpioenen te treden en tegen de gehele legermacht 

van de vijand; en niets zal u enig kwaad doen. Evenwel, verheugt u 
niet hierover, dat de geesten zich aan u onderwerpen, maar 

verheugt u, dat uw namen staan opgetekend in de hemelen. 

 
Voorwaar, dat betekent dat er power, Gods power, is in u, 

als u wederom geboren bent, een kind van God. 
Aan een kind van God is de gehele duivelse legermacht, dus alle 

geesten, onderworpen! Is dat power? 

Ja, Gods power! En Zijn power, Zijn Bloed en verlossing en 
bevrijding: dat werkt door u heen als kind van God.  

 

Voorwaar, strek uw hand uit naar het scherm, ja ook u. 
Voorwaar, in de almachtige naam van Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus van Nazareth, is alles onderworpen! Verander! Genees! 
Wees vrij van elke gebondenheid! Ik beveel het onder het gezag 

van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Kom eruit, depressie, haat, 
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kankergezwel, bloedvirus, reuma, verslaving, alle lichamelijke 
klachten! Ga nu weg. Power! Power! Power, in de tempel Gods, in 

Jezus’ Christus’ naam! Amen. Amen. 

 
Voorwaar, Gods woord is levend en u bent uitverkoren en 

bedekt onder Zijn kostbaar Bloed. 
Dank Yeshua HaMashiach, Jezus Christus van Nazareth, voor het 

wonder dat Hij u gaf!  

 
Voorwaar, evangeliseren is meer dan folders uitdelen. 

Bid en genees. Deel wonderen uit, in de naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus! 

 

Johannes 14, vers 12  Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie in Mij 
gelooft, de werken, die Ik doe, zal hij “en zij” ook doen, en grotere 

nog dan deze, want Ik ga tot de Vader. 
 

Voorwaar, ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel 

Gods, en verdween. 
 

 

 

Vertrouw niet op uw eigen verstand maar 

vertrouw op God! 
 
Boodschap Gods: Waar bent u bang van? De Heer zegt, Vrees niet 

voor wat u ziet, of het nu bijvoorbeeld een dinosauriër of een reus, 

ect., is. Vrees niet, in Yeshua HaMasiach, Jezus Christus, bent u 
meer dan overwinnaar! Trouwens, over reuzen gesproken, in deze 

boodschap Gods wordt een bijzondere onthulling gegeven over de 
reus Goliath!  

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Ik ben profeet Benjamin Cousijnsen. Op 
19 november 2015 ontving ik de volgende boodschap van een bode 

engel Gods, die ik graag met u wil delen. 
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Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Rafaël en ben 

een bode engel Gods.  

 
Voorwaar, vrees niet voor de reus! 

 
Genesis 6, vers 4  De reuzen waren in die dagen op de aarde… tot 

zover. 

 
Wat voor warrior bent u? 

Ik ken warriors van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, die al jaren 
Christen zijn en in de Bijbel lezen en naar de kerk gaan. Maar zien 

ze een klein spinnetje op de grond, dan rennen ze hard weg, deze 

warriors!  
 

En waar bent u bang voor, warrior? 
Sommigen zijn bang voor dinosaurussen, of een grote roofvogel, of 

voor reuzen, of voor de duivel. Ja, zelfs voor profeet Benjamin zou 

men wegrennen!  
 

Voorwaar, in Jeruzalem heeft men de reuzenschedel van 

Goliath gevonden. 
Ik openbaar u, dat deze beelden voor de volle 100% waar zijn! 

Voorwaar, zelfs bij het horen van de naam Yeshua HaMashiach, 
Jezus Christus, vluchten velen al weg! Voorwaar, vertrouw niet op 

uw eigen verstand, maar vertrouw op God. En als Hij bij u zoekt 

naar vertrouwen, waar is dat vertrouwen dan? 
 

Psalm 18, vers 2 en 3  “En David die” zeide: Ik heb U hartelijk 
lief, Here, mijn sterkte, o Here, mijn steenrots, mijn vesting en 

mijn bevrijder, mijn God, mijn Rots, bij wie ik schuil, mijn schild, 

hoorn mijns heils, mijn burcht. 
 

Voorwaar, warrior, vrees niet! 

Want in Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, zijt gij meer dan 
overwinnaar. Hoe klein je ook bent, elke reus zal vluchten! Amen. 

Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween. 
 

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen 
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Uw God Jezus Christus, Yeshua HaMasiach, is 

uw Heelmeester! 
 
Boodschap Gods: Dit is een wonderbaarlijk verslag van wat 

Benjamin Cousijnsen op 20 november 2015 meemaakte. De bode 
engel Gods las vandaag de woorden voor van deze gebeurtenis. U 

hoort, hoe God zich ontfermt over een Christelijk echtpaar van 

Syrische afkomst, binnen een AZC kamp, en hen herstelt in alle 
opzichten! 

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 23 november 2015 schreef profeet 

Benjamin Cousijnsen, met de hulp van de bode engel van God, het 

volgende verslag op. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus.  

 

Voorwaar, op vrijdag 20 november 2015 werd profeet 
Benjamin Cousijnsen uitgezonden naar een 

vluchtelingenkamp in Nederland. 

Voorwaar, ik ben de bode engel Gods, en mijn naam is Rafaël. 
 

Jeremia 32, vers 27  Zie, Ik, de Here, ben de God van al wat 
leeft; zou voor Mij iets te wonderlijk zijn? 

 

Voorwaar, gelooft u niet dat God nog steeds Dezelfde is, en 
het onmogelijke in de ogen van mensen mogelijk kan 

maken? 
Gelooft u niet dat God meer kan dan uw verstand aankan? 

Voorwaar, Hij is de Almachtige! En ik, Rafaël, wil dat u elkander 

gaat aanvuren, dat de God van Abraham, Izaäk en Jakob Zijn 
kracht niet heeft opgeborgen, maar juist wil dat het onmogelijke 
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gebeurt! Gelooft u niet dat het onmogelijke juist mogelijk is bij 
God? Dan raad ik u toch aan om naar dit getuigenis te luisteren.  

 

Aan profeet Benjamin Cousijnsen werd geopenbaard, dat hij 
naar een vluchtelingenkamp in Nederland zou gaan. 

Een bode engel Gods toonde hem reeds van tevoren een echtpaar 
uit Syrië, met een traumatische achtergrond. Op die dag vertrok 

profeet Benjamin Cousijnsen om 9 uur met de bus. Profeet 

Benjamin dacht dat hij naar het treinstation moest. Maar de Heer 
Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, sprak door profeet Benjamin 

Cousijnsen heen: Druk op de knop, en stap daar uit de bus! 
Profeet Benjamin stapte in de stad, in het centrum, uit, waar hij 

woonde. Hij dacht, ‘Ben ik niet te vroeg uitgestapt? Moet ik dan niet 

met de trein mee? Was dat wel de stem van de Heer?’ Van alles 
ging er door hem heen… ‘En nu?’ 

Ik, Rafaël, zei: Benjamin, wat doe je hier? 
“Ja, dat vraag ik me ook af!” zei Benjamin. 

Ik, Rafaël, lachte, want ik wist het wel, en zei: Kijk eens daar op 

het plein! 
Benjamin zag een soort capsule staan, waar een doorzichtig stoeltje 

zonder stuur in zat, en zag wel een soort getallenteller.  

Ik, Rafaël, zei: Ga daar in zitten, voordat hier mensen aan komen 
lopen.  

“Wat is dit voor een apparaat?” 
Ik, Rafaël, lachte: Een ruimte space verplaats capsule. Alles is 

ingesteld: de dag en de vertrektijd, die over 2 minuten ingaat. Doe 

dit horloge om. Als het lampje rood is, moet je binnen 5 minuten in 
de capsule zijn!  

Benjamin zei: “En als ik te laat ben?” 
Ik, Rafaël, zei: Dan heb je heel erg pech. Let op dat lampje… Je 

vertrekt nu! 

Ik, Rafaël, hoorde iemand nog roepen: “Ik heb hoogtevrees!” maar 
hij was al weg.  

 

Voorwaar, profeet Benjamin Cousijnsen kwam met de 
capsule tussen de brandnetels terecht. 

Hij stapte uit, en sloeg er een pad doorheen met een stok, die voor 
zijn voeten lag. Iets verderop was een pad met puinsteentjes, en 

hij zag het kamp van de vluchtelingen… Twee bewakers vroegen 
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hem om een legitimatiebewijs, zijn paspoort, en Benjamin zag dat 
zijn foto en gegevens veranderden. Profeet Benjamin werd 

gefouilleerd en mocht daarna het kamp op. Het leek wel een 

woonwijk! Hij zag kinderen spelen en mensen praten met elkaar. 
Ze keken op van de man in het nette pak. Na een stuk gelopen te 

hebben, sprak de Heer: Bij dat huisje moet je zijn.  
 

Profeet Benjamin herkende de man. 

Hij was blind aan één oog, en mank. Profeet Benjamin stelde zich 
voor. En na een tijdje gepraat te hebben met de man en zijn vrouw, 

vertelde hij dat hij drie kinderen had verloren, één bij de geboorte, 
en één van 8 jaar, en het andere kind van 12 jaar. In Syrië, in hun 

dorp, waar Christenen woonden, werd zijn vrouw tweemaal 

aangevallen door meerdere soldaten van Bashar Al-Assad, en door 
hen verkracht. Zij moesten vluchten, vanwege dat ze Christenen 

waren en daar uitgemoord zouden worden! Ze wonen met acht 
personen in een wooneenheid. Vanwege de handicap en 

traumatische aandoeningen kwamen ze bijna nergens voor in 

aanmerking. 
 

Voorwaar, profeet Benjamin zei: “U gaat vandaag genezen 

worden, en ook uw vrouw, en uw leven gaat er voortaan 
anders uitzien!” 

Benjamin vertelde aan deze mensen, wat de Heer tot hem 
gesproken had, namelijk: “Ik, de Here, zend profeet Benjamin 

Cousijnsen, om hun geloof te versterken, en zal de blindheid en 

ziekte en elk litteken wegnemen, zowel geestelijk als lichamelijk”. 
Profeet Benjamin sprak een gebed uit, en dankte Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus, voor Zijn wonder! De man was meteen 
totaal genezen, en begon te huilen en te dansen, en riep: “Ik kan 

weer werken en een cursus volgen!” Ook zijn vrouw werd genezen, 

en vergaf haar verkrachters, en zei in haar gebed: “Reken hen deze 
misdaad niet aan, Yeshua!” Ook de littekens en verwondingen 

waren helemaal weg. En haar man was ook aan zijn oog genezen 

van blindheid, en zijn benen waren genezen!  
 

Voorwaar, 4 uren was profeet Benjamin Cousijnsen bij deze 
mensen in het kamp. 
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Ze hebben samen met elkaar de Heer grootgemaakt! Het horloge 
om Benjamins pols begon rood te knipperen. Benjamin nam 

afscheid. Wat waren ze dankbaar voor alles! Benjamin rende terug 

naar de capsule, en was net op tijd voor vertrek.  
 

Toen hij terug was op het plein, waar hij was vertrokken, 
ontdekte hij dat hij nog maar 1 uur weg was geweest, 

terwijl hij 4 uren weg was! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
 

 
 

Doel: overname van vele wederom geboren 

Christenen! 
 
Openbarende boodschap Gods: Ja, u hoort het goed! Satans 

bolwerk richt zich op de mensen, en vooral op de Christenen, om 
hun trouwe wandel met God te verwoesten. Lees in de boodschap, 

hoe zij dit bereiken! 

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 23 november 2015 bracht een engel 

des Heren, een bode engel van God, woord voor woord de volgende 
boodschap over aan profeet Benjamin Cousijnsen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus.  

 
Voorwaar, op 31 januari 2012 werd profeet Benjamin 

Cousijnsen een plek getoond, waar de gevallen engelen 

opgesloten waren geweest, uit de tijd van Henoch. 
Ze waren vrijgekomen. Verbaast u niet over wat gaande is in de 

wereld! De bruid van satan, de beeldschone gevallen engel 
demoon, Wakaresaseya, heeft velen ten val gebracht! Via chat, 

dating, Facebook, en onder andere aantrekkelijke apps, wordt de 

sluwe hoge kennis en technologie van de gevallen engelen gebruikt, 
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om via de media Gods kinderen te verwoesten, zowel onder andere 
met misleidende en besmettende muziek.  

 

Vele wederom geboren Christenen zijn al overgenomen! 
Ja, u hoort het goed. Satans bolwerk richt zich op de mensen, en 

vooral op de ware Christenen, om hun trouwe, zuivere wandel met 
God te verwoesten!  

 

De demonen, de krachten en machten van satan, werken 
zelfs via foto’s, plaatjes en afbeeldingen heen, zodat u 

aanklikt. 
En zo willen zij op deze wijze u beïnvloeden en overnemen! Velen 

zijn ook slachtoffer geworden van hun afgod, dat mobieltje heet. 

Hoe meer apps en gigabytes en mogelijkheden, met het beste van 
het beste, zowel op de computer als op andere apparaten werken, 

des temeer men wordt weggetrokken door de gevallen engelen, die 
hen wel willen overnemen! Voorwaar, 

 

Lukas 17, vers 23  En men zal tot u zeggen: Zie, daar is het; zie, 
hier is het! Gaat er niet heen, en loopt het niet na.  

 

Voorwaar, hou uw wandel in de gaten! 
De bruid van satan, Lilith, wil graag uw wifi zijn, uw verbinding! 

Velen in deze wereld zijn overgenomen door de manieren van de 
gevallen engelen over te nemen, door ringen door de neus en navel 

en schaamlippen, en piercings door de lippen, en tattoos met 

draken en slangen, en brandmerktekens, en rode of dierlijke 
contactlenzen. Velen zijn al klaar om in de hel geworpen te worden! 

En als u zich niet bekeert van uw afgoden, en Yeshua HaMashiach, 
Jezus Christus, niet om vergeving vraagt, dan komt u ook in de hel, 

100%. Laat de generatievloek niet toe! 

 
Efeziërs 6, vers 10, 11, 12 en 13  Voorts, weest krachtig in de 

Here en in de sterkte zijner macht. Doet de wapenrusting Gods 

aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels; 
want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen 

de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer 
duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Neemt 

daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in 
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de boze dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te 
houden. 

 

Voorwaar, geef aan God wat Hem toekomt! 
Mijn naam is Berlea en ben een bode engel Gods. Wandel in de 

Geest, niet in het beest!  
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en 

verdween. 

 
En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen 

 

 
 

Maak tijd voor de Koning der koningen! 
 
Boodschap Gods: En wat doet u met uw tijd? Voorwaar, velen 

vergeten nog wel eens dat God heilig is en machtig! Als u 

zegeningen op zegeningen wilt ontvangen, hoort u trouw te zijn en 
tijd te maken voor Yeshua HaMasiach, Jezus Christus, de Koning 

der koningen. 
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 24 november 2015 bracht een engel 
des Heren, een bode engel van God, woord voor woord deze 

boodschap Gods over aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, 

Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus.  
 

Voorwaar,  
 

2 Samuël 1, vers 25  Hoe zijn de helden gevallen te midden van 

de strijd! Jonatan ligt verslagen op uw hoogten. 
 

Voorwaar, onderzoekt u eens! 
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Jesaja 2, vers 11 en 12  De verwaten ogen der mensen worden 

vernederd en de trots der mannen wordt neergebogen en de Here 

alleen is te dien dage verheven. Want er is een dag van de Here der 
heerscharen tegen al wat hoogmoedig is en trots en tegen al wat 

zich verheft, opdat het vernederd worde. 
 

Jozua 24, vers 14  Welnu, vreest dan de Here en dient Hem 

oprecht en getrouw. Tot zover. 
Jozua 5, vers 13 tot en met 15  Het gebeurde nu, terwijl Jozua bij 

Jericho was, dat hij zijn ogen opsloeg – zie, daar stond een man 
tegenover hem met een uitgetrokken zwaard in de hand. Jozua trad 

op hem toe en vroeg hem: Behoort gij tot ons of tot onze 

tegenstanders? Doch hij antwoordde: Neen, maar ik ben de vorst 
van het heer des Heren. Nu ben ik gekomen. Toen wierp Jozua zich 

op zijn aangezicht ter aarde, boog zich neer en zeide tot hem: Wat 
heeft mijn heer tot zijn knecht te zeggen? En de vorst van het heer 

des Heren zeide tot Jozua: Doe uw schoenen van uw voeten, want 

de plaats waarop gij staat, is heilig. En Jozua deed dit. 
 

Voorwaar, mijn naam is Relasama en ben een bode engel 

Gods.  
 

Deuteronomium 11, vers 26 en 27  Zie, ik houd u heden zegen 
en vloek voor: zegen, wanneer gij luistert naar de geboden van de 

Here, uw God, die ik u heden opleg. 

 
Voorwaar, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, heeft u lief, 

en God is liefde. 
Maar denk nu niet, dat God altijd alles maar goed vindt! 

 

Romeinen 2, vers 8  Maar hun, die zichzelf zoeken, der waarheid 
ongehoorzaam en der ongerechtigheid gehoorzaam zijn, wacht 

toorn en gramschap. 

 
En Johannes 3, vers 36  Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig 

leven; doch wie aan de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet 
zien, maar de toorn Gods blijft op hem. 
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Voorwaar, velen vergeten nog weleens dat God heilig is en 
machtig! 

 

Markus 8, vers 36  Want wat baat het een mens de gehele wereld 
te winnen en aan zijn ziel schade te lijden. 

En Markus 12, vers 30  Het eerste is: Hoor, Israël, de Here, onze 
God, de Here is één, en gij zult de Here, uw God, liefhebben uit 

geheel uw hart en uit geheel uw ziel en uit geheel uw verstand en 

uit geheel uw kracht. 
 

Voorwaar, als u zegeningen op zegeningen wilt ontvangen, 
moet u trouw zijn! 

 

Romeinen 10, vers 17  Zo is dan het geloof uit het horen, en het 
horen door het woord van Christus. 

En Romeinen 12, vers 2  En wordt niet gelijkvormig aan deze 
wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, 

opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, 

welgevallige en volkomene. 
 

Voorwaar, velen zouden zeggen: “Ik zal nooit gelijkvormig 

worden aan deze wereld!” 
Maar ondertussen gaat hun tijd verloren in hun hobby’s. En die tijd 

had men tijd moeten maken, om in gebed te gaan, of te gaan 
getuigen, of… vult u maar in! Voorwaar, als men zou opschrijven, 

wat uw schema is, blijft er voor Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, 

de Koning der koningen, hooguit heel weinig tijd over. Maar Hij 
moet wel 24 uur per dag tijd maken voor u, als u ergens mee zit! 

Voorwaar,  
 

Romeinen 13, vers 10 tot en met 11  De liefde doet de naaste 

geen kwaad; daarom is de liefde de vervulling der wet. Gij verstaat 
immers de tijd wel, dat het thans voor u de ure is om uit de slaap 

te ontwaken. Want het heil is ons nu meer nabij, dan toen wij tot 

het geloof kwamen. 
Vers 14  Maar doet de Here Jezus Christus aan en wijdt geen zorg 

aan het vlees, zodat begeerten worden opgewekt. 
 

Voorwaar, maak tijd voor de Koning der koningen! 
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1 Petrus 3, vers 15  Maar heiligt de Christus in uw harten als 

Here, altijd bereid tot verantwoording aan al wie u rekenschap 

vraagt van de hoop, die in u is, doch met zachtmoedigheid en 
vreze. 

 
En 1 Johannes 4, vers 12  Niemand heeft ooit God aanschouwd; 

indien wij elkander liefhebben, blijft God in ons en zijn liefde is in 

ons volmaakt geworden. 
 

En Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld 
gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een 

ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde.  
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 

verdween. 
 

 

 

Soms zou ik wel willen vliegen als een 

vlindertje! 
 
Metaforische boodschap Gods: U hoort en/of leest ook enkele 

wetenswaardigheden over de rups en de vlinder. Net als de rups, 

moeten wij ons oude leven afleggen, om een vlinder te kunnen 
worden! 

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 24 november 2015 bracht een bode 

engel van God deze boodschap over aan profeet Benjamin 
Cousijnsen, in opdracht van de Here Jezus Christus, Yeshua 

HaMashiach. 
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Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus.  

 

Voorwaar, soms zie je vast wel eens een vlinder. 
Vol vertrouwen, met vleugeltjes zo teer en samengevouwen, 

fladdert het heen en weer, van het ene bloempje naar het andere. 
De vlinder fascineert en geeft je een kijkje op het sierlijke ballet. 

Wie zou niet zo willen vliegen?  

Voorwaar, 
 

Genesis 1, vers 20 tot en met 22  En God zeide: Dat de wateren 
wemelen van levende wezens, en dat het gevogelte over de aarde 

vliege langs het uitspansel des hemels. Toen schiep God de grote 

zeedieren en alle krioelende levende wezens, waarvan de wateren 
wemelen, naar hun aard, en allerlei gevleugeld gevogelte naar zijn 

aard. En God zag, dat het goed was. En God zegende ze en zeide: 
Weest vruchtbaar, wordt talrijk en vervult de wateren in de zeeën, 

en het gevogelte worde talrijk op de aarde. 

 
Voorwaar, de vlinder legt eitjes, kleiner dan een 

speldenknop, op een waardplant. 

Ze zoeken er speciaal naar! Uit het eitje komt een rups, die van dat 
blad begint te eten. En na 5 vervellingen is de rups volgroeid, en 

verandert in een pop, en uit die pop komt de vlinder. Zoals een 
rups zich ontpopt tot een prachtige vlinder, zo moeten ook wij ons 

oude leven afleggen, en een nieuw leven samen met Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus, beginnen. Een rups legt zijn oude 
uiterlijk af en neemt een nieuwe gestalte aan. 

 
Johannes 3, vers 3 tot en met 7  Jezus antwoordde en zeide tot 

hem: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand wederom 

geboren wordt, kan hij het Koninkrijk Gods niet zien. Nikodemus 
zeide tot Hem: Hoe kan een mens geboren worden, als hij oud is? 

Kan hij dan voor de tweede maal in de moederschoot ingaan en 

geboren worden? Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, 
tenzij iemand geboren wordt uit water en Geest, kan hij het 

Koninkrijk Gods niet binnengaan. Wat uit het vlees geboren is, is 
vlees, en wat uit de Geest geboren is, is geest. Verwonder u niet, 

dat Ik u gezegd heb: Gijlieden moet wederom geboren worden. 
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Vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij 
zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem 

gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft 

zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld 
veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. 

 
Voorwaar, ik ben de bode engel Gods, en mijn naam is 

Learich. 

Soms zou ik wel willen vliegen als een vlindertje! 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom 

 
 

 

Als ik zwak ben, ben ik sterk in de kracht van 

mijn Heer! 
 

Boodschap Gods: Voorwaar, velen zijn sterk als ze zich zwak 
voelen! Denk eens aan Job. Wat een geduld had hij, en wat was hij 

standvastig!  

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 25 november 2015 bracht de bode 
engel Gods, in opdracht van de almachtige God, JHWH, de God van 

Abraham, Izaäk en Jakob, woord voor woord deze boodschap over 

aan profeet Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus.  
 

Voorwaar, kadosh, heilig is Adonai, El Elohím, JHWH, uw 
Rabboeni! 

 

Hebreeën 4, vers 13  En geen schepsel is voor Hem verborgen, 
want alle dingen liggen open en ontbloot voor de ogen van Hem, 

voor wie wij rekenschap hebben af te leggen. 
 

En 1 Petrus 5, vers 6 en 7  Vernedert u dan onder de machtige 

hand Gods, opdat Hij u verhoge te zijner tijd. Werpt al uw 
bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u. 
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Voorwaar, mijn naam is Lovesadai en ben een bode engel Gods. 

 

Voorwaar, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, ziet uw lijden 
en pijn. 

 
Jozua 1, vers 9  Heb Ik u niet geboden: wees sterk en moedig? 

Sidder niet en word niet verschrikt, want de Here, uw God, is met 

u, overal waar gij gaat.  
 

En Spreuken 3, vers 5  Vertrouw op de Here met uw ganse hart 
en steun op uw eigen inzicht niet. 

 

Voorwaar, denk eens aan Job. 
Wat een geduld had hij, en wat was hij standvastig! Ondanks de 

pijn en het verdriet, bleef hij geloven en vertrouwen, en liet God 
niet in de steek.  

 

Jakobus 5, vers 11  Zie, wij prijzen hen zalig, die volhard hebben; 
gij hebt van de volharding van Job gehoord en gij hebt uit het 

einde, dat de Here deed volgen, gezien, dat de Here rijk is aan 

barmhartigheid en ontferming. 
 

Voorwaar, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, wil u 
aanmoedigen om ook vol te houden! 

 

Jakobus 1, vers 20  Want de toorn van een man brengt geen 
gerechtigheid voor God voort. 

En vers 4  Maar die volharding moet volkomen doorwerken, zodat 
gij volkomen en onberispelijk zijt en in niets te kort schiet. 

En vers 19  Weet dit wel, mijn geliefde broeders: ieder mens moet 

snel zijn om te horen, langzaam om te spreken, langzaam tot 
toorn. 

En Jakobus 3, vers 16  Want waar naijver en zelfzucht heerst, daar 

is wanorde en allerlei kwade praktijk. 
 

Voorwaar, velen zijn sterk, wanneer ze zich zwak voelen! 
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Jakobus 4, vers 14  Gij, die niet eens weet, hoe morgen uw leven 
zijn zal! Want gij zijt een damp, die voor een korte tijd verschijnt 

en daarna verdwijnt. 

 
Voorwaar, leg alles nu bij Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus, neer. 
Hij houdt van u! Praat met Hem. 

 

Romeinen 8, vers 28  Wij weten nu, dat God alle dingen doet 
medewerken ten goede voor hen, die God liefhebben, die volgens 

zijn voornemen geroepenen zijn.  
 

Voorwaar, door de situaties heen zal Hij ook voor uitkomst 

zorgen. 
Denk maar eens aan Job! 

 
Job 36, vers 15  Juist door zijn ellende redt Hij de ellendige, en 

door de verdrukking opent Hij hun oor. 

En Job 39, vers 14  Vertrouwt gij op hem, omdat zijn kracht zo 
groot is? of laat gij aan hem uw zwoegen over?  

 

Voorwaar, probeer vooral het goede te zien.  
En koester de mooie dagen en herinneringen, en kijk vooruit! 

 
Psalm 23, vers 6  Ja, heil en goedertierenheid zullen mij volgen al 

de dagen van mijn leven; ik zal in het huis des Heren verblijven tot 

in lengte van dagen. “Amen!” 
 

Voorwaar, nader tot Yeshua HaMashiach, Jezus Christus! 
 

2 Korinthiërs 2, vers 9  Want ook dit was het doel van mijn 

schrijven, dat ik zou weten, of ik op u rekenen kon, dat gij in alles 
gehoorzaam waart. 

 

Voorwaar, ik zeg u, Steun ook deze ministry! 
 

2 Korinthiërs 9, vers 6 tot en met 9  Bedenkt dit: wie karig 
zaait, zal ook karig oogsten, en wie mildelijk zaait, zal ook mildelijk 

oogsten. En ieder doe, naardat hij zich in zijn hart heeft 
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voorgenomen, niet met tegenzin of gedwongen, want God heeft de 
blijmoedige gever lief. En God is bij machte alle genade in u 

overvloedig te schenken, opdat gij, in alle opzichten te allen tijde 

van alles genoegzaam voorzien, in alle goed werk overvloedig 
moogt zijn, gelijk geschreven staat: Hij heeft uitgedeeld, aan de 

armen gegeven, zijn gerechtigheid blijft in eeuwigheid. 
 

Voorwaar, prijs Adonai, El Elohím, Yeshua HaMashiach, 

Jezus Christus! 
 

Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld 
gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een 

ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde.  
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 
 

 

Extremiteiten alom! 
 

Boodschap Gods: Er zijn nu extreem veel moeilijkheden in de 

wereld. Er is zoveel angst en er zijn zovele oorlogen, en rassenhaat 
en zonde en totale overname van de mensen!  

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Deze boodschap werd overgeleverd aan 

profeet Benjamin Cousijnsen op 25 november 2015, door de bode 
engel van God. 

 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Pramarttio en 

ben een bode engel Gods.  

 
Voorwaar, 
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Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld 

gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een 

ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde.  

 

U hoeft zich alleen maar over te geven aan Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. 

Velen zijn bang voor aanslagen door terroristen! Profeet Benjamin 
Cousijnsen had de wereld reeds geopenbaard in de boodschappen, 

dat er terroristen overgekomen waren tussen de asielzoekers, en 

ook dat men als terrorist overkomt, zonder paspoort, als 
asielzoeker. 

 
Voorwaar, er zijn nu extreem veel moeilijkheden in de 

wereld! 

Er is zoveel angst! En er zijn zovele oorlogen, en rassenhaat en 
zonde en totale overname van de mensen. Vele Christenen zijn 

naamchristenen en zwijgen over Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus. Ze zijn bang voor de wereld, en laten zich ondersneeuwen 
en het zwijgen opleggen door satan. Voorwaar, geef u over aan 

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus! 
 

Wat is erger: voor een terrorist te vrezen, of voor God te 

vrezen? 
Wie niet wil horen, gaat verloren en naar de hel! Een terrorist geeft 

geen redding, noch hoop, noch eeuwig leven en bescherming. 
 

Johannes 5, vers 24  Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie mijn 

woord hoort en Hem gelooft, die Mij gezonden heeft, heeft eeuwig 
leven en komt niet in het oordeel, want hij is overgegaan uit de 

dood in het leven. 

En Johannes 8, vers 12  Wederom dan sprak Jezus tot hen en 
zeide: Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de 

duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben. 
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En Mattheüs 24, vers 12 tot en met 14  En omdat de 
wetsverachting toeneemt, zal de liefde van de meesten verkillen. 

Maar wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden. En dit 

evangelie van het Koninkrijk zal in de gehele wereld gepredikt 
worden tot een getuigenis voor alle volken, en dan zal het einde 

gekomen zijn. 
 

Bekeer u en kies voor Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, 

de Zoon van God! 
 

Johannes 8, vers 26  Ik heb veel over u te zeggen en te 
oordelen; maar die Mij gezonden heeft, is waar, en wat Ik van Hem 

gehoord heb, dat spreek Ik tot de wereld. 

 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en 

verdween. 
 

SHALOM 

 
 

 

Wereldster ‘Bliksem’ laat zijn talent zien! 
 

Boodschap Gods: Voorwaar, satan gaf de wereld een kijkje, zijn 

trots, dat hij ook kan zingen! Op aarde gebruikt Lucifer, satan, zijn 
muziek tegen God! Houd uw Bijbel er ook bij, voor de Bijbelse 

verwijzingen. 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 26 november 2015 bracht de bode 

Gods de volgende boodschap over aan profeet Benjamin 
Cousijnsen.  

 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, kadosh, heilig is Adonai, El 

Elohím, JHWH, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus! 
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Voorwaar, waar muziek voor bedoeld is, kun je alleen bij een 
kind van God vinden. 

De hoogst opgeleide meester in de muziek was Lucifer, die door 

trots, hoogmoed en rebellie uit de hemel werd geworpen. Op aarde 
gebruikt Lucifer, satan, zijn muziek tegen God! Zo zong Barack 

Obama ‘Amazing Grace’ in de kerk, en wordt Barack in het 
Hebreeuws, in de Hebreeuwse Bijbel, ‘Bliksem’ genoemd, niet 

alleen een gevallen bliksem, maar ook nog eens een wereldster. 

 
Lukas 10, vers 18  En Hij zeide tot hen: Ik zag de satan als een 

bliksem uit de hemel vallen. 
 

In het uitgebreide muziekalbum, ‘A Head Full Of Dreams’ van 

Coldplay, zal Barack Obama ‘Amazing Grace’ zingen in de 
kerk.  

Het is een bespotting! 
 

Lees voor uzelf: Ezechiël 28, vers 3 tot en met 6, en vers 14, 

en vers 17 tot en met 19 
 

Voorwaar, satan gaf de wereld een kijkje, zijn trots, dat hij 

ook kan zingen! 
 

2 Korinthiërs 11, vers 14  Geen wonder ook! Immers, de satan 
zelf doet zich voor als een engel des lichts. 

 

Voorwaar,  
 

2 Korinthiërs 2, vers 11  Want zijn gedachten zijn ons niet 
onbekend. 

 

Voorwaar, zoek ook in de Evangelical Endtimemachine in the 
Search balk, naar het woord muziek, om er meer over te 

weten te komen. 

Voorwaar, mijn naam is Hetrick, en werd naar profeet Benjamin 
Cousijnsen gezonden, om deze boodschap over te brengen. 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode Gods, en 
verdween. 
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En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 

 

Wederom geboren Christenen gezocht! 
 

Boodschap Gods: Misschien wilt u wel op de een of andere manier 
meehelpen in deze bediening. De bode engel brengt deze oproep en 

informatie over, die profeet Benjamin aan u voorleest, in opdracht 

van de Heer Yeshua HaMasiach, Jezus Christus van Nazareth! 
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Ik ben profeet Benjamin Cousijnsen. Op 
26 november 2015 ontving ik de volgende boodschap, die ik graag 

met u wil delen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus.  
 

Voorwaar, even onder ons… 

Mijn naam is Blesiach en ben een bode engel Gods. Voorwaar, 
luistert u ook altijd naar al die gezegende boodschappen, met 

bemoedigingen, getuigenissen en gebeden en lofprijs- en 
aanbiddingssongs, enzovoorts? 

Ook u kunt één keer in de maand naar de kerkdienst van Ruach 

kijken. Het boek ‘RUACHA, YESHU, SHALOM!’ is, zowel in het 
Nederlands als in het Engels, als gratis E-book te downloaden. 

Verder zijn er huiskring groepen, die u kan bijwonen. 

 
Heeft u ergens nog vragen over, mail dan gerust! 

Voorwaar, misschien heeft u wel een getuigenis, of een eigen song, 
of iets anders op uw hart, en zou u het zo graag willen delen met 

de wereld om u heen. Maak dan gerust een eigen video, en stuur 

het op, met maximaal 15 minuten aan video opname. Voorwaar, 
deel uw talent, en stuur het op!  
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Ook kunt u de boodschappen van de Evangelical 
Endtimemachine delen met de mensen om u heen.  

Deel wat de Heilige Geest u op het hart legt, als de Heilige Geest 

uw hart overtuigt om dat te doen.  
 

Misschien wilt u wel de Heer dienen in deze bediening. 
En dat kan, als u een wederom geboren Christen bent, en u 

verlangt om te helpen. Stuur dan gerust een mailtje. En spreekt u 

Spaans, of Pools, of Portugees, of een andere taal, en beheerst u 
daarbij ook de Engelse taal, laat dan van u horen, als u Gods 

boodschappen erkent, en achter profeet Benjamin Cousijnsen staat, 
en geen hokjesdenker bent. Voorwaar, het gaat om de zielen! En 

Gods ark staat voor u open, om zielen te redden! Uw gebeden zijn 

ook van groot belang.  
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 

 
Spring in Gods heilig licht en wandel op Gods 

pad! 
 
Boodschap Gods: Het heilige licht gaat niet samen met de 

duisternis. Maar Gods licht belicht de duisternis zo, dat de 

duisternis verdwenen is door het licht van Yeshua HaMasiach, Jezus 
Christus. Zegt: “Halleluja! Amen!” 

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 27 november 2015 bracht een bode 

engel Gods de volgende boodschap over aan profeet Benjamin 

Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus 
Christus.  

 

Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, 
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Spreuken 28, vers 13  Wie zijn overtredingen bedekt, zal niet 
voorspoedig zijn; maar wie ze belijdt en nalaat, die vindt 

ontferming. Zegt: “Amen!” 

En vers 24  Wie zijn vader en zijn moeder iets ontrooft en denkt: 
het is geen zonde, die is een metgezel van de misdadiger. Zegt: 

“Amen!” 
En vers 14  Welzalig de mens die gedurig vreest, maar wie zijn hart 

verhardt, valt in het onheil. Zegt: “Amen!” 

 
Ja, kadosh, heilig is Yeshua HaMashiach, Jezus Christus van 

Nazareth!  
Hem komt de zuivere wandel des harten toe, en geen bedrog. De 

vensters des hemels gingen open, en de engelen Gods en u 

zeggen: “Amen!”  
 

Spreuken 29, vers 22  Een opvliegend man verwekt twist en de 
driftkop begaat vele misdaden. 

 

Zegt: “Amen!” 
Voorwaar, mijn naam is Merizra en ben een bode engel Gods. 

Voorwaar, kadosh, heilig moet uw wandel zijn! Overtreed niets, 

want Hij ziet alles en kent uw gedachten. Niets is voor Hem 
verborgen, omdat Hij kadosh is, heilig! En Hij duldt geen 

schijnheiligheid, geen duister hart en wandel en gedachten. Het 
heilige licht gaat niet samen met de duisternis, maar Gods licht 

belicht de duisternis zo, dat de duisternis verdwenen is door het 

licht van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Zegt: “Halleluja! 
Amen!” 

 
Spreuken 29, vers 6  In de overtreding van de boze ligt een 

valstrik, maar de rechtvaardige zal jubelen en vrolijk zijn. 

 
Voorwaar, lach en jubel! 

En wees vrolijk als een rechtvaardige, zuivere, onbevlekte Christen, 

die over elke valstrik springt en in het licht blijft wandelen van 
Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Zegt: “Amen!” 

 
Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 

wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 
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een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 

naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het 
licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever 

gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want 

een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het 
licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de 

waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat 
zij in God verricht zijn. 

 

Voorwaar! 
Paulus zag het licht, en bekeerde zich en sprong in het licht, Gods 

heilig licht, en bad, en werd machtig gebruikt en gezegend! Zegt: 
“Amen!” Voorwaar, 

 

Romeinen 12, vers 12  Weest blijde in de hoop, geduldig in de 
verdrukking, volhardend in het gebed. 

 

En 1 Johannes 2, vers 15 tot en met 17  Hebt de wereld niet lief 
en hetgeen in de wereld is. Indien iemand de wereld liefheeft, de 

liefde des Vaders is niet in hem. Want al wat in de wereld is: de 
begeerte des vlezes, de begeerte der ogen en een hovaardig leven, 

is niet uit de Vader, maar uit de wereld. En de wereld gaat voorbij 

en haar begeren, maar wie de wil van God doet, blijft tot in 
eeuwigheid. 

 
Wandel in het licht en in zuiverheid, en u zult gezegend 

worden! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en 
verdween. 

 

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen 
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Schijnheilige nepheiligen binnen het 

Katholicisme, zowel toen als nu! 
 

Hetrick bracht deze openbarende, waarschuwende boodschap Gods 
over aan profeet Benjamin Cousijnsen. Er wordt onder andere een 

voorbeeld van machtsmisbruik en occulte rituelen geopenbaard, 

waar de Katholieke kerk zich schuldig aan maakte in de 
Middeleeuwen. Deze boodschap is 100%, in opdracht van de 

almachtige God, JHWH, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, 
woord voor woord overgeleverd en meteen opgeschreven. Hetrick 

leefde zelf in de vroege Middeleeuwen als wederom geboren 

Christen op aarde. Hij werd als jongeman vermoord vanwege de 
volle waarheid, zijn belijdenis, en geloof in de enige ware God: 

Yeshua HaMasiach, Jezus Christus van Nazareth! 

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 27 november 2015 bracht de bode, in 

opdracht van de almachtige God, JHWH, de God van Abraham, 
Izaäk en Jakob, woord voor woord de volgende boodschap over aan 

profeet Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Hetrick en 
werd uitgezonden naar Gods ware, eenvoudige, maar zeer geliefde 

profeet, Benjamin Cousijnsen. 

 
Voorwaar, in de Middeleeuwen kwam ik als mens ooit om… 

en was toen een schriftsteller, en hield mij bezig met de eindtijd. 
Het Katholicisme had heel veel macht, en deed zelfs aan magie! Ze 

konden niet alleen bidden als men geld gaf, maar ook om een vloek 

uit te spreken, zodat iemand ziek werd en zelfs stierf! Geld deed 
wonderen. Het Katholicisme heeft altijd al een duivelse vloek 

meegedragen. 
 

Exodus 20, vers 5 en 6  Gij zult u voor die niet buigen, noch hen 

dienen; want Ik, de Here, uw God, ben een naijverig God, die de 
ongerechtigheid der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het 



 
 

 

4414 
 
 

 

derde en aan het vierde geslacht van hen die Mij haten, en die 
barmhartigheid doe aan duizenden van hen die Mij liefhebben en 

mijn geboden onderhouden. 

 
Deze vloek, ook generatievloek genoemd, is nu in deze tijd 

verder gegaan en nog steeds werkzaam! 
De zogenaamde heiligen werden gezien als heiligen, maar waren 

100% schijnheilig en duivelaanbidders en afgodenaanbidders! 

 
Exodus 20, vers 3 en 4  Gij zult geen andere goden voor mijn 

aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld maken noch 
enige gestalte van wat boven in de hemel, noch van wat beneden 

op de aarde, noch van wat in de wateren onder de aarde is. 

 
Deze geboden werden toen ook al overtreden, en dit is nu 

nog steeds het geval. 
In de Middeleeuwen had elke kerk en instelling en stad en school 

een eigen beschermheilige, die zich voordeed als een engel des 

lichts. Er vond onder andere veel kindermisbruik plaats door deze 
zogenaamde heiligen, die bescherming moesten bieden! Sommige 

priesters vroegen bij de bevalling, of de heilige ervoor kon zorgen 

dat het kind een jongetje werd! Werd het gebed niet verhoord, dan 
zei hij dat het een vervloekt kind was, en dat het overgedragen 

moest worden aan de kerk. Veel baby’s werden zo aan satan 
geofferd in het verborgene! 

 

De paus Franciscus in uw tijd is de grootste misleidende 
profeet van de satan, die ook wereldwijd zijn charmes en 

magie gebruikt! 
Voorwaar, luister in de Evangelical Endtimemachine onder andere 

naar de boodschap, met de titel: ’14-08-2012 Verbreek de 

generatievloek!’ Voorwaar, met de groetjes en zegen zeg: Ik ga nu, 
Ruacha, Yeshu, Shalom! En ik plak deze woorden erbij aan, onder 

ons die luistert: ik ben het zielmaatje van Marion, en hou heel veel 

van haar! Zeg dat maar even, Hetrick 
 

 
 

Wees wederom geboren in uw wandel! 
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Boodschap Gods: Voorwaar, wees geen naamchristen, maar wees 

wederom geboren in uw wandel!  

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 28 november 2015 bracht de bode 

engel van God de volgende boodschap over aan profeet Benjamin 
Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus.  

 
Voorwaar, gij daar! 

 
Job 10, vers 4 en 5  Hebt Gij dan vleselijke ogen, ziet Gij zoals 

stervelingen zien? Zijn uw dagen als die van een sterveling, uw 

jaren als de dagen van een man “of een vrouw”? 
 

Voorwaar, met welke ogen kijkt u? 

 
Openbaring 3, vers 15 tot en met 17  Ik weet uw werken, dat 

gij noch koud zijt, noch heet. Waart gij maar koud of heet! Zo dan, 
omdat gij lauw zijt en noch heet, noch koud, zal Ik u uit mijn mond 

spuwen. Omdat gij zegt: Ik ben rijk en ik heb mij verrijkt en heb 

aan niets gebrek, en gij weet niet, dat gij zijt de ellendige en 
jammerlijke en arme en blinde en naakte. 

 
Voorwaar, misschien zegt u: 

“Ik vind dit hard, en God is immers liefde! En ik ben trouwens een 

wederom geboren Christen en ben nu gered; dit is mijn standpunt!” 
 

Johannes 3, vers 5 tot en met 7  Jezus antwoordde: Voorwaar, 

voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand geboren wordt uit water en 
Geest, kan hij het Koninkrijk Gods niet binnengaan. Wat uit het 

vlees geboren is, is vlees, en wat uit de Geest geboren is, is geest. 
Verwonder u niet, dat Ik u gezegd heb: Gijlieden moet wederom 

geboren worden. 
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U zegt: “Maar ik ben wederom geboren!” 

Voorwaar, God is heilig, en kijkt volstrekt anders dan hoe u zichzelf 

ziet, de uiterlijke verschijning. Maar God ziet het hart aan van alle 
zielen, en kijkt door uw ogen, en ziet wie u werkelijk bent! 

Voorwaar, of u Christen bent of niet, u weet best wel dat u wel een 
ellendige en een arme, blinde en naakte bent, zonder een goede 

relatie met Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar,  

 
Romeinen 8, vers 5 en 6  Want zij, die naar het vlees zijn, 

hebben de gezindheid van het vlees, en zij, die naar de Geest zijn, 
hebben de gezindheid van de Geest. Want de gezindheid van het 

vlees is de dood, maar de gezindheid van de Geest is leven en 

vrede. 
En Romeinen 6, vers 3  Of weet gij niet, dat wij allen, die in 

Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn? 
 

Voorwaar, mijn naam is Rivera en ben een bode engel Gods.  

 
Markus 8, vers 37  Want wat zou een mens kunnen geven in ruil 

voor zijn leven? 

En Markus 9, vers 47  En indien uw oog u tot zonde zou verleiden, 
ruk het uit. Het is beter, dat gij met één oog het Koninkrijk Gods 

binnengaat, dan dat gij met twee ogen in de hel geworpen wordt. 
 

Voorwaar, wees geen naamchristen! 

Maar wees wederom geboren in uw wandel, zodat gij niet lauw, 
maar heet zijt, een zuivere verschijning aan de binnen- en 

buitenkant. En word een zaaier, een getuigenis, zoals God het 
bedoeld heeft! Voorwaar, onderhoud uw hart en ogen. Amen! 

Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en 

verdween. 
 

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen 
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Gebeurtenissen in de wereld komen niet door 

klimaatverandering! 
 

Openbarende boodschap Gods: Voorwaar, men moet Yeshua 
HaMasiach, Jezus Christus, aangenomen hebben, om de waarheid 

te kennen, dat het geen gebeurtenissen zijn in de wereld door 

klimaatverandering!  
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, welkom! Op 30 november 2015 bracht de bode engel van 
God woord voor woord deze openbarende boodschap Gods over aan 

eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus.  
 

Voorwaar, voorwaar, voorwaar, ik zeg u,  

Mijn naam is Revelado en ben een bode engel Gods.  
 

Psalm 14, vers 1  De dwaas zegt in zijn hart: Er is geen God. Zij 
bedrijven gruwelijke en afschuwelijke misdaden, niemand is er, die 

goed doet. 

 
Voorwaar,  

 

Spreuken 19, vers 5  Een vals getuige blijft niet ongestraft, wie 
leugens uitblaast, ontkomt niet. 

Vers 9  Een vals getuige blijft niet ongestraft, wie leugens uitblaast, 
zal omkomen. 

Spreuken 19, vers 20 en 21  Luister naar raad en neem vermaning 

aan, opdat gij ten slotte wijs wordt. Vele zijn de overleggingen in 
het hart des mensen, maar de raad des Heren, die zal bestaan. 

Spreuken 19, vers 27  Houd maar op, mijn zoon “en dochter”, 
naar vermaning te luisteren als gij toch afwijkt van verstandige 

woorden. 
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Lukas 6, vers 42  Hoe kunt gij tot uw broeder zeggen: Broeder, 
laat mij de splinter, die in uw oog is, wegdoen, terwijl gij de balk, 

die in uw eigen oog is, niet ziet? Huichelaar, doe eerst de balk weg 

uit uw oog en dan zult gij scherp kunnen zien om de splinter in het 
oog van uw broeder weg te doen. 

 
Voorwaar! 

Vele wereldleiders en staatshoofden kwamen samen voor de 

klimaattop in Parijs, om elkaar de balk uit de ogen te halen, en om 
scherp te kunnen zien wat er aan de hand is in deze wereld. 

 
Mattheüs 7, vers 13 en 14  Gaat in door de enge poort, want 

wijd is de poort en breed de weg, die tot het verderf leidt, en velen 

zijn er, die daardoor ingaan; want eng is de poort, en smal de weg, 
die ten leven leidt, en weinigen zijn er, die hem vinden. 

 
Voorwaar! 

Men moet Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, aangenomen 

hebben, om de waarheid te kennen, dat het geen gebeurtenissen 
zijn in de wereld door klimaatverandering! Maar het is een straf 

Gods. Daar praten de wereldleiders liever niet over! 

 
2 Petrus 2, vers 19 tot en met 22  Vrijheid spiegelen zij hun 

voor, hoewel zij zelf slaven des verderfs zijn; immers, door wie 
men overmeesterd is, diens slaaf is men. Want indien zij, aan de 

bezoedelingen der wereld ontvloden door de erkentenis van de Here 

en Heiland Jezus Christus, toch weer erin verstrikt raken en erdoor 
overmeesterd worden, dan is hun laatste toestand erger dan de 

eerste. Het zou immers beter voor hen geweest zijn, geen kennis 
verkregen te hebben van de weg der gerechtigheid, dan met die 

kennis zich af te keren van het heilige gebod dat hun overgeleverd 

is. Hun is overkomen, wat een waar spreekwoord zegt: Een hond, 
die teruggekeerd is naar zijn uitbraaksel, of: een gewassen zeug 

naar de modderpoel. 

 
Voorwaar, de tekenen der tijden, van de eindtijd, zijn 

zichtbaar! 
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1 Petrus 5, vers 8  Wordt nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij, 
de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal 

verslinden. 

 
Voorwaar! 

Laat u niet hersenspoelen door de methoden, die veel wereldleiders 
gebruiken, om de waarheid, hetgeen wat voorzegd is door Gods 

ware eindtijdsprofeet, Benjamin Cousijnsen, uit te wissen. Laat u 

niet overnemen door de sluwheid in de wereld: satan! 
 

1 Johannes 2, vers 15  Hebt de wereld niet lief en hetgeen in de 
wereld is. Indien iemand de wereld liefheeft, de liefde des Vaders is 

niet in hem. 

Vers 18  Kinderen, het is de laatste ure; en gelijk gij gehoord hebt, 
dat er een antichrist komt, zijn er nu ook vele antichristen 

opgestaan, en daaraan onderkennen wij, dat het de laatste ure is. 
En vers 23  Een ieder, die de Zoon loochent, heeft ook de Vader 

niet. Wie de Zoon belijdt, heeft ook de Vader. 

En vers 24  Wat u betreft, wat gij van den beginne gehoord hebt, 
moet in u blijven. Indien in u blijft, wat gij van den beginne 

gehoord hebt, dan zult gij ook in de Zoon en in de Vader blijven. 

 
Voorwaar, laat satan de waarheid in u niet ontkrachten via 

de media! 
Toeval bestaat niet. Alles is voorzegd door Gods profeet! Luister 

maar naar de Evangelical Endtimemachine.  

 
Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld 

gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een 
ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde.  

 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
 

 

Met mes en vork komt u er niet! 
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Boodschap Gods: Al kunnen sommigen bepaalde Bijbelverzen 
dromen, het volgende gebeurt weleens. Wanneer de vijand aanvalt, 

gaan ze voor de vijandelijke gedaante op de loop, of trekken uit 

schrik, of omdat ze overrompeld worden, het verkeerde wapen! 
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Op 30 november 2015 bracht de bode 
engel van God woord voor woord de volgende boodschap over aan 

eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus.  
 

Voorwaar,  
 

Richteren 5, vers 20  Van de hemel streden de sterren… ja, tot 

zover. 
 

Wij engelen… 

wij strijden niet alleen tegen bloed en vlees op de aarde, maar 
strijden tegen de duivelse machten, die onder u zijn, zodat Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus, u kan bereiken. En als Yeshua 
HaMashiach u heeft kunnen bereiken - de Zoon van God - dan zegt 

Hij u ook het volgende: 

 
Efeziërs 6, vers 10 tot en met 13  Voorts, weest krachtig in de 

Here en in de sterkte zijner macht. Doet de wapenrusting Gods 
aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels; 

want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen 

de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer 
duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Neemt 

daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in 

de boze dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te 
houden. 

 
Velen zeggen: “Ik kan dat Bijbelvers wel dromen!” 



 
 

 

4421 
 
 

 

Wij engelen ook. Maar wij brengen het eeuwig in de praktijk, en 
gebruiken de hele wapenrusting, om Gods taak vervuld te zien!  

 

Welke wapens gebruikt u, als u toch dat Bijbelvers kunt 
dromen? 

Sommigen kennen werkelijk de Bijbel uit hun hoofd. Zeg maar 
gerust, Prijs de Heer, halleluja! Wat geweldig! En oh, stop eens! 

Want als de satan aanvalt met zijn schrikbarende vertoning en 

extra grote wapens, dan zijn er velen, die zó bang zijn, dat ze hun 
verkeerde wapens gebruiken. Met mes en vork komt u er niet, om 

een overwinning te behalen op hem. 
 

Terwijl de bode engel Gods doorsprak, werd hem het 

volgende beeld getoond... 
Benjamin zag de vijand met een reusachtig wapen in de hand, en 

een mens, die uit schrik mes en vork trok. De bode engel Gods 
sprak ondertussen: En oh, stop eens! Want als de satan aanvalt 

met zijn schrikbarende vertoning en extra grote wapens, dan zijn er 

velen, die zó bang zijn, dat ze hun verkeerde wapens gebruiken. 
Met mes en vork komt u er niet, om een overwinning te behalen op 

hem. De enige overwinning, die u zó behaalt, is over uw maaltijd! 

Voorwaar, 
 

Jesaja 46, vers 10  Ik, die van den beginne de afloop verkondig 
en vanouds wat nog niet geschied is; die zeg: Mijn raadsbesluit zal 

volbracht worden en Ik zal al mijn welbehagen doen. 

 
En Deuteronomium 31, vers 6  Weest sterk en moedig, vreest 

niet en siddert niet voor hen, want de Here, uw God, zelf gaat met 
u; Hij zal u niet begeven en u niet verlaten. 

En vers 8  Want de Here zelf zal vóór u uit trekken, Hij zelf zal met 

u zijn, Hij zal u niet begeven en u niet verlaten; vrees niet en word 
niet verschrikt. 

 

Voorwaar! 
Sommigen laten de satan al over hen zegevieren, als hij een 

gedaante aanneemt van een rode kleine mier, en gaan ervoor op de 
vlucht! Met één voet was hij al echter vertrapt geweest! Niet aan 

gedacht zeker? Denk dan in ieder geval hieraan: 
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Lukas 10, vers 19 en 20  Zie, Ik heb u macht gegeven om op 

slangen en schorpioenen te treden en tegen de gehele legermacht 

van de vijand; en niets zal u enig kwaad doen. Evenwel, verheugt u 
niet hierover, dat de geesten zich aan u onderwerpen, maar 

verheugt u, dat uw namen staan opgetekend in de hemelen. 
 

Voorwaar, geloof het! 

Want zo staat geschreven: Ik heb u macht gegeven. Sta in de 
kracht, en laat de machten van satan niet over u lachen, maar 

versla ze met het woord Gods. Amen! 
 

Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld 

gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een 
ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde.  

 
Mijn naam is Power en ben een bode engel Gods. 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 
 
 

 
 
 
DECEMBER 2015 

 
Sinterklaas en Zwarte Piet ontmaskerd! 
 

Boodschap Gods: De waarheid wordt 100% openbaar gemaakt, 
waarom Sinterklaas racistisch en occult is, in deze openbarende, 
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mededelende, waarschuwende, en ook verwijzende boodschap 
Gods, die op 1 december 2015 door Gods bode engel, woord voor 

woord, werd overgeleverd aan profeet Benjamin Cousijnsen, 

namens Jezus Christus van Nazareth! 
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Op 1 december 2015 bracht de bode 
engel Gods woord voor woord deze openbarende, mededelende en 

verwijzende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin 
Cousijnsen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Carmaddar en 

ben een bode engel Gods.  
 

Voorwaar, de mijter van de Rooms-Katholieken heeft de 

vorm van een visbek. 
Dit staat waarlijk voor de verering van Dagon, ook bekend als Baäl-

Moloch, duivel. Voorwaar,  

 
Lukas 18, vers 15 tot en met 17  Zij brachten ook hun kleine 

kinderen tot Hem, opdat Hij ze zou aanraken. Toen de discipelen 
dat zagen, bestraften zij hen. Maar Jezus riep ze tot Zich en zeide: 

Laat de kinderen tot Mij komen en verhindert ze niet; want voor 

zodanigen is het Koninkrijk Gods. Voorwaar, Ik zeg u: Wie het 
Koninkrijk Gods niet ontvangt als een kind, zal het voorzeker niet 

binnengaan. 
 

Men brengt de kinderen liever bij de afgod Wodan, dan bij 

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, die kadosh, heilig is! 
Luister ook naar de boodschap van 18 oktober 2013, met de titel: 

‘Sinterklaas en de Kerstman zijn uit den boze!’ En als u op de link 

klikt, die u kunt vinden onder Categories, onder de naam Holidays, 
komt u alles te weten over de feestdagen, wat God daar nu 

werkelijk van vindt! Vele vragen worden beantwoord, zoals onder 
andere: de betekenis van Hemelvaart en Pinksteren, en de 

waarheid over Pasen. Voorwaar, op 30 december 2014 bracht 
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Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, een boodschap, waar u ook dit 
jaar deel aan kunt nemen met Oudjaar. De boodschap heet: ‘Het 

staat voor zegeningen: 12 druiven, neem deel hieraan!’  

 
Voorwaar, in de Evangelical Endtimemachine zijn vele 

zegeningen te vinden van Yeshua HaMashiach, Jezus 
Christus! 

Voorwaar, de Rooms-Katholieke kerk heeft al vele generaties de 

zielen naar satan geleid. Ik openbaar u, dat ook die zogenaamde 
goedheiligman een verbond had met satan, en dat hij inderdaad 

een Zwarte Piet aan zijn zijde had, de duivel! Ook na zovele jaren 
komen kinderen vaak huilend thuis, vanwege dat ze uitgescholden 

worden voor Zwarte Piet! 

 
In de Middeleeuwen stond het al bekend, dat Zwarte Piet 

voor de duivel stond, ja, met de roe en de zak!  
Was Sinterklaas racistisch? 

Ja! Zwarte Piet was ook een slaaf, en diende Sinterklaas. Ook kocht 

hij slaven op, om hem te dienen. Daarom valt het onder racisme, 
en vernedert het de donkere bevolking. Sinterklaas was dus 

schijnheilig. De namen Odin, Wodan, Dagon, Moloch, zijn boze 

geesten, zowel satan! 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 
 

 

Ook in de donkere lange nacht houdt Hij over 

jou de wacht! 
 

Bemoedigende, vertroostende, poëtische boodschap Gods: 
Iedereen kan ‘s avonds rustig slapen gaan, want Hij, Yeshua 

HaMasiach, Jezus Christus, zal u gadeslaan!  

 
 

Volledige weergave: 
 

1 December 2015 - De bode engel Gods bracht de volgende 

bemoedigende boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin 
Cousijnsen. 
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Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus.  

 
Voorwaar, een Christen heeft niet de waarheid in pacht, 

maar wel de waarheid in zijn hart. 
Voorwaar, soms is er zo veel wat we voelen, maar zo weinig wat we 

zeggen! 

 
Psalm 12, vers 7  De woorden des Heren zijn zuivere woorden, 

gedegen zilver, in een smeltoven in de aarde zevenvoudig 
gelouterd. 

 

Voorwaar, zo spreekt Yeshua HaMashiach, Jezus Christus: 
In deze donkere dagen van pijn en verdriet, wil Ik, uw Rabboeni, El 

Elohím, Adonai, JHWH, je even zeggen: Kijk naar voren, Mijn kind. 
Kijk niet om, maar vecht een weg er doorheen. Je weet wel 

waarom. Ik wil je zeggen, Ik vergeet je niet. 

 
Psalm 18, vers 31 en 32  Gods weg is volmaakt; des Heren 

woord is zuiver. Hij is een schild voor allen die bij Hem schuilen. 

Want wie is God behalve de Here, wie is een rots buiten onze God? 
 

Voorwaar! 
Op het moment dat je bang bent en je eenzaam voelt, en denkt dat 

er geen rust is, neem dan even rust. Dan hoor je Mijn stem beter, 

Mijn kind! Ik ben bij je, en zal je troosten. Ik ben er, Ik ben heel 
dichtbij! 

 
Psalm 85, vers 10  Waarlijk, zijn heil is nabij hen die Hem vrezen, 

zodat heerlijkheid in ons land woont. 

En Psalm 91, vers 4  Met zijn vlerken beschermt Hij u, en onder zijn 
vleugelen vindt gij een toevlucht; zijn trouw is schild en pantser. 

En vers 15  Roept hij Mij aan, Ik zal hem antwoorden; Ik zal in de 

benauwdheid bij hem zijn, Ik zal hem uitredden en tot ere brengen. 
 

Voorwaar, ook in de donkere lange nacht, houdt Hij over jou 
de wacht! 
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Iedereen kan ’s avonds rustig slapen gaan, want Hij, Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus, zal u gadeslaan. 

 

Psalm 92, vers 6  Hoe groot zijn uw werken, o Here; zeer diep 
zijn uw gedachten.  

 
Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld 

gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een 

ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde.  

 

Mijn naam is Lovesadai en ben een bode engel Gods. 
Voorwaar, kadosh, kadosh is Yeshua HaMashiach, Jezus Christus! 

 
Spreuken 15, vers 3  De ogen des Heren zijn aan alle plaatsen, 

opmerkzaam acht gevend op kwaden en goeden. 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
 

 

 

Lach gerust in de Evangelical Endtimemachine! 
 

Boodschap Gods: Wees blij in de Here en verheugt u, want de 
vreugde des Heren is uw kracht. Dus lach gerust in de Evangelical 

Endtimemachine! 
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 2 december 2015 bracht de bode 
engel Gods woord voor woord de volgende boodschap over aan 

profeet Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Saya menyambut Anda!   

“Sorry, ik versta u niet.” 

Tapi juga mereka!  
“Okee!” 
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Anda berbicara berbeda! 
“Ik spreek Nederlands”, zei Benjamin. 

Oh, Belanda, Nederland! Belanda is Nederlands, nabi, profeet 

Benjamin Cousijnsen. 
Saya sambut Anda, ik begroet u in de naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, aku, ik ben een bode engel 
Gods, en mijn naam is Keriangan. 

 

Voorwaar, kadosh, heilig is Yeshua HaMashiach, Jezus 
Christus! 

 
Nehemia 8, vers 11  Voorts zeide hij tot hen: Gaat heen, eet 

lekkernijen en drinkt zoete dranken en zendt aan ieder voor wie 

niets bereid is, een deel, want deze dag is voor onze Here heilig: 
weest dus niet verdrietig, want de vreugde in de Here, die is uw 

toevlucht. 
 

Voorwaar, u hoort het goed! 

Ik herhaal: De vreugde in de Here, die is uw toevlucht. De vreugde 
die de Heer u geeft, is uw kracht! De blijdschap des Heren, die is 

uw sterkte. Onze vreugde in dingen kan zomaar wegebben, 

verflauwen en zelfs compleet verdwijnen. Droevige omstandigheden 
en teleurstellingen kunnen daarvan de oorzaak zijn. De Heer kent 

uw leed, sterker, al het leed van elk schepsel telt Hij. En toch, 
Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, verheugt zich. Dat is geen 

leedvermaak, maar vreugde, omdat Hij het geheel overziet en 

zeker is van de ultieme uitkomst! Niets gebeurt voor niets, en alles 
verloopt naar Zijn plan. Die wetenschap is als een vesting, waarin 

onze gedachten en harten worden bewaard! 
 

Filippenzen 4, vers 4 tot en met 8  Verblijdt u in de Here te allen 

tijde! Wederom zal ik zeggen: Verblijdt u! Uw vriendelijkheid zij alle 
mensen bekend. De Here is nabij. Weest in geen ding bezorgd, 

maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met 

dankzegging bekend worden bij God. En de vrede Gods, die alle 
verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden 

in Christus Jezus. Voorts, broeders, al wat waar, al wat waardig, al 
wat rechtvaardig is, al wat rein, al wat beminnelijk, al wat 

welluidend is, al wat deugd heet en lof verdient, bedenkt dat. 
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Voorwaar, kijk eens naar de Endtimemachine Live. 

Elke donderdag weer stralen de werkers van de laatste dagen, zoals 

Josie en Isabel en Bettina en Theresa en Connie en Anita en Tiny, 
en vele anderen. Alleen van de vreugde op hun lieve gezichten al 

wordt u blij!  
 

Wij engelen Gods dienen de Here ook met vreugde.  

Wees blij in de Here, en verheugt u, want de vreugde des Heren is 
uw kracht. Dus lach gerust in de Evangelical Endtimemachine! 

Bersukacitalah dalam Tuhan! Yesus Kristus Tuhanmu! 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 

verdween. 

 
 

 

Waarschuwing: overname o.a. via de VR-bril! 
 

Boodschap Gods: De VR-bril, onder andere, is onderdeel van het 
Virtual Reality tijdperk, om overname van de mens te 

bewerkstelligen. De Here God, de God van Abraham, Izaäk en 

Jakob, en profeet Benjamin Cousijnsen, waarschuwde u reeds voor 
deze en andere technologieën, waardoor technologische gevallen 

engelen velen op verschillende manieren overnemen. Wees 

gewaarschuwd!  
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, welkom! Dit is een openbarende boodschap Gods, die op 2 
december 2015 overgeleverd werd aan profeet Benjamin 

Cousijnsen, door een bode engel Gods, in opdracht van de 
almachtige God, JHWH, de God van Abraham, Izaäk en Jakob. 

 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Rafaël en ben 

een bode engel Gods.  
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Voorwaar, luister naar de boodschap van 26 november 2014, 
met de titel:  

‘Dit is reality, laat u niet overnemen!’ en naar de boodschap van 14 

juli 2012, met de titel: ‘De technologische gevallen engelen’. 
 

De Virtual Reality, zeg maar het virtuele werkelijkheid 
tijdperk, is aangebroken! 

De VR-bril is een bril, waar vele mobiele toestellen aan vastgeklikt 

kunnen worden. Satan heeft velen al overgenomen, door velen 
mobiel verslaafd te maken! En nu gaat hij een stuk verder, doordat 

men zijn of haar mobieltje – zijn god – kan gebruiken om aan te 
sluiten op de VR-bril. Voorwaar, er zijn zelfs al mobieltjes en 

horloges, die een levensechte virtuele persoon, een hologram, 

kunnen projecteren, waarmee men kan communiceren! Via profeet 
Benjamin Cousijnsen was dit alreeds geopenbaard.  

 
Zelfs wordt de virtuele hologram persoon nu al vaak ingezet 

bij bedrijven als verkoper, die iedereen aanspreekt. 

De gevallen engelen maken veel gebruik hiervan, en zullen tot slot, 
via hun technologie, velen op verschillende manieren overnemen! 

Iedereen maakt kennis met wonderwereld. Doe de bril op, en u 

bent genezen!  
 

Alles wordt ingezet door satan. 
Want het gaat om het getal 666, wat men voor de ogen zal 

brengen! 

 
Openbaring 13, vers 15 tot en met 16  En hem werd gegeven 

om aan het beeld van het beest een geest te schenken, zodat het 
beeld van het beest ook zou spreken, en maken dat allen, die het 

beeld van het beest niet aanbaden, gedood werden. En het maakt, 

dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de 
vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun 

rechterhand of op hun voorhoofd. 

 
Voorwaar, wees waakzaam! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
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Opdat u weet dat Ik het ben die tot u spreek! 
 

Boodschap Gods: Opdat gij zoudt weten, dat de Here, uw God, de 
enige God is, de trouwe God, die het verbond en de 

goedertierenheid houdt jegens wie Hem liefhebben en Zijn geboden 

onderhouden, tot in duizend geslachten! 
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Op 3 december 2015 bracht de bode 
engel van God, de engel des Heren, in opdracht van de almachtige 

God, JHWH, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, woord voor 
woord deze boodschap over aan profeet Benjamin Cousijnsen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus.  

 
Voorwaar, mijn naam is Carmelia en ben een bode engel Gods.  

 

Psalm 119, vers 32 tot en met 35  Ik zal de weg uwer geboden 
lopen, want Gij verruimt mij het hart. Onderwijs mij, Here, de weg 

uwer inzettingen, dan zal ik die bewaren ten einde toe. Geef mij 

verstand, dan zal ik uw wet bewaren, en haar van ganser harte 
onderhouden. Doe mij het pad uwer geboden betreden, want daarin 

heb ik lust. 
 

Voorwaar, kadosh, heilig, liefdevol en krachtig is de Here 

Yeshua HaMashiach, uw Rabboeni, uw Koning, Jezus 
Christus! 

 
Romeinen 11, vers 16  Zijn de eerstelingen heilig, dan ook het 

deeg, en is de wortel heilig, dan ook de takken. 

 
Voorwaar, op welke weg bevindt u zich? 

Er zijn zovele wegen, dwaalwegen! Maar er is maar één smal pad 

en één Waarheid, die tot het eeuwige leven leidt.  
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Johannes 14, vers 6 en 7  Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en 
de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij. 

Indien gij Mij kendet, zoudt gij ook mijn Vader gekend hebben. Van 

nu aan kent gij Hem en hebt gij Hem gezien. 
 

Voorwaar,  
 

Psalm 119, vers 9 tot en met 11  Waarmede zal de jongeling 

zijn pad rein bewaren? Als hij dat houdt naar uw woord. Ik zoek U 
met mijn ganse hart, laat mij niet van uw geboden afdwalen. Ik 

berg uw woord in mijn hart, opdat ik tegen U niet zondige. 
 

1 Johannes 4, vers 19  Wij hebben lief, omdat Hij ons eerst heeft 

liefgehad. 
 

Lees voor uzelf: Johannes 3, vers 16 tot en met 21, en Galaten 
2, vers 20 en 21, en Deuteronomium 7, vers 9, en 1 

Johannes 4, vers 9 tot en met 11, en Psalm 37, vers 28 

 
Voorwaar, ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel 

Gods, en verdween. 

 
 

 

De vreugde des Heren is een getuigenis 
 

Boodschap Gods: Het is natuurlijk geen gebod van: Wees vrolijk en 
lach. Maar er wordt bedoeld: meer lachen in wat u doet. De 

vreugde des Heren is een getuigenis voor de mensen om u heen! 

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Ik ben profeet Benjamin Cousijnsen. Op 3 

december 2015 ontving ik de volgende boodschap van een bode 
engel Gods, die ik graag met u wil delen. 
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Shalom! Ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus 
Christus. Voorwaar, mijn naam is Rafaël en ben een bode engel 

Gods.  

 
Saya menyambut Anda!   

Ik plaag u, profeet Gods. Op 2 december bracht de bode engel 
Gods u een boodschap in het Indonesisch, een taal die je niet 

zomaar begrijpt. Daar heb je meer voor nodig om het te begrijpen, 

en vooral om het foutloos over te schrijven, hetgene wat er 
gesproken wordt.  

 
Ik herhaal: de vreugde is mijn kracht!  

Be happy! Voorwaar, 

 
Genesis 11, vers 6 tot en met 9  En de Here zeide: Zie, het is 

één volk en zij allen hebben één taal. Dit is het begin van hun 
streven; nu zal niets van wat zij denken te doen voor hen 

onuitvoerbaar zijn. Welaan, laat Ons nederdalen en daar hun taal 

verwarren, zodat zij elkanders taal niet verstaan. Zo verstrooide de 
Here hen vandaar over de gehele aarde, en zij staakten de bouw 

van de stad. Daarom noemt men haar Babel, omdat de Here daar 

de taal der gehele aarde verward heeft en de Here hen vandaar 
over de gehele aarde verstrooid heeft. 

 
Het is te begrijpen dat dit volk niet blij was… 

vanwege het niet meer goed kunnen communiceren met iedereen, 

waar ze eerst zo goed mee hadden kunnen praten! Voorwaar, nu 
begrijpt u deze boodschap, waarin wordt gezegd: de vreugde des 

Heren is mijn kracht! Ik wil benadrukken, dat er vreugde is, wat u 
ook doet. Maar er wordt bedoeld meer: lachen in wat u doet. Laat 

ook anderen lachen, of zien dat u gelukkig bent in de Heer.  

 
Na de kerkdienst komt een kind, na de preek, naar de 

pastoor toe, en zegt: 

“Ik vind dat u mooi gesproken hebt!” 
De pastoor zegt: “Dank u!” 

Maar het kind zei: “Maar ik dacht wel dat dit uw laatste boodschap 
was, want zo keek u!” 

“Dankjewel, lief kind, ga maar snel naar je moeder”, zei de pastoor.  
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Voorwaar, de vreugde des Heren is een getuigenis voor de 

mensen om u heen!  

De bode engel Gods sprak verder: Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, 
Shalom!  

 
 

 

Diep in je hart ligt een sleutel! 
 

Boodschap God: Diep in je hart ligt een sleutel. Deze sleutel geeft 

je toegang tot je eigen ziel! 
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Ik ben profeet Benjamin Cousijnsen. Op 4 
december 2015 ontving ik de volgende boodschap van een bode 

engel Gods, die ik graag met u wil delen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Mitchella en 
ben een bode engel Gods.  

 

Voorwaar, diep in je hart ligt een sleutel. 
Maar niemand kan het zien! Deze sleutel geeft je toegang tot je 

eigen ziel, je beste kant van binnen. Je hebt jaren gewacht op het 
juiste moment, op degene die je gemis en pijn en verdriet doorziet. 

Toch was Hij er altijd al, en Hij doorzag je ziel, je beste kant!  

 
Een muur had je jaren opgebouwd, telkens een steen erbij. 

Vaak probeerde Hij je muur te laten zakken, maar je luisterde niet 
en legde weer een steen erbij. Maar die sleutel, diep in je hart, gaf 

je toegang tot Hem, die je warmte en vriendschap en liefde en 

blijdschap en troost wou geven, en eeuwig leven. Hij houdt van je, 
en wil niet onbereikbaar zijn voor jou.  

 

Dat muurtje, waarachter de sleutel is verscholen, is om 
deuren te openen! 
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Hij zag je strijd en je verdriet en je masker op je gezicht. Haal bij 
jou nu steen voor steen, liefdevol, alles weg. Het mooiste is dat 

jouw moeite wordt beloond. Zijn liefde en warmte en blijdschap 

wordt nu ook aan jou getoond! Samen alles delen; die weg ligt dan 
nu open voor jou. Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, is ook uw 

sleutel! 
 

Johannes 10, vers 27 tot en met 30  Mijn schapen horen naar 

mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij, en Ik geef hun eeuwig 
leven en zij zullen voorzeker niet verloren gaan in eeuwigheid en 

niemand zal ze uit mijn hand roven. Wat mijn Vader Mij gegeven 
heeft, gaat alles te boven en niemand kan iets roven uit de hand 

mijns Vaders. Ik en de Vader zijn één. 

 
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
 

 

Wees zeker van uw keus! 
 

Boodschap Gods: Wees zeker van uw keus, uw bestemming na dit 

leven! De vrije keuze heeft u echter nu, nu u nog leeft. 
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 4 december 2015 bracht de bode 
engel Gods deze boodschap over aan profeet Benjamin Cousijnsen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus.  

 
Voorwaar,  

 

Job 14, vers 10  Maar wanneer een man sterft, dan ligt hij 
krachteloos neer; geeft een mens de geest, waar is hij gebleven?  

 

Ja, opeens kan het afgelopen zijn. 
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En met wie had u een verbintenis? Denk nu niet dat u terugkomt 
als dier. Want God zou u inderdaad kunnen terugplaatsen op aarde 

als een ezel. Maar zou u niet liever in de hemel willen zijn? God 

weet van iedere menselijke ziel het uur van het sterven. 
 

Job 14, vers 4 en 5  Komt ooit een reine uit een onreine – niet 
één. Indien zijn dagen vastgesteld zijn, het getal zijner maanden bij 

U bepaald is, Gij zijn grenzen gesteld hebt, die hij niet zal 

overschrijden. 
 

Voorwaar, denk niet dat u echt als dier terugkomt! 
En als u sterft als dier, waar gaat uw ziel dan naartoe? Of ligt u 

onder het gras? Voorwaar, waar is de ezel? “I-a!” Voorwaar, of u 

gaat naar de hemel, of naar de hel! 
 

Job 19, vers 17  Mijn adem staat mijn vrouw tegen en mijn reuk 
is walgelijk voor mijn stamgenoten. 

 

Voorwaar, zo vergaat dat velen! 
U ontglipt niet aan Gods oordeel; wees zeker van uw keus! 

 

Psalm 112, vers 1  Halleluja. Welzalig de man, die de Here vreest, 
die van harte lust heeft in zijn geboden.  

En vers 4 tot en met 8  Voor de oprechten gaat het Licht in de 
duisternis op, genadig en barmhartig en rechtvaardig. Voorspoedig 

is de man die zich ontfermt en uitleent, die zijn zaken recht 

behartigt; want hij zal nimmer wankelen, tot eeuwige gedachtenis 
zal de rechtvaardige zijn. Voor een kwaad gerucht zal hij niet 

vrezen, zijn hart is gerust, vol vertrouwen op de Here; zijn hart is 
standvastig, hij vreest niet, terwijl hij met vreugde op zijn vijanden 

ziet. 

 
Voorwaar, bekeer u, nu u nog leeft als mens… of als ezel? 

Mijn naam is Beliersag en ben een bode engel Gods.  

 
Spreuken 31, vers 6 tot en met 9  Geeft bedwelmende drank 

aan wie te gronde gaat, en wijn aan wie bitter bedroefd zijn; opdat 
hij drinke en zijn armoede vergete, en aan zijn moeite niet meer 

denke. Doe uw mond open ten bate van de stomme, ten behoeve 
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van het recht van allen die wegkwijnen; open uw mond, oordeel 
rechtvaardig, verschaf de verdrukte en nooddruftige recht. 

 

En Mattheüs 11, vers 27 tot en met 30  Alle dingen zijn Mij 
overgegeven door mijn Vader en niemand kent de Zoon dan de 

Vader, en niemand kent de Vader dan de Zoon en wie de Zoon het 
wil openbaren. Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en 

Ik zal u rust geven; neemt mijn juk op u en leert van Mij, want Ik 

ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor 
uw zielen; want mijn juk is zacht en mijn last is licht. 

 
En Johannes 3, vers 16, 17 en 18  Want alzo lief heeft God de 

wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 

naam van de eniggeboren Zoon van God.  
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 

verdween. 
 

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen 
 

 

Huizen en eigendommen en het uitlachen 

verging zo! 
 

Profetische, mededelende, waarschuwende en openbarende 
boodschap Gods, 100% afkomstig van JHWH, de God van Abraham, 

Izaäk en Jakob, en profeet Benjamin Cousijnsen. A) Voorwaar, 

sommigen die toen zo zaten te lachen om die profetische 
boodschappen van profeet Benjamin Cousijnsen, zijn nu hun huis 

kwijt, vanwege ongehoorzaamheid en het niet willen luisteren. En 
God heeft hun eigendommen in de wind geslagen! B) Hoor welke 

landen de Heer gaat treffen door ongehoorzaamheid! C) Twee  

belangrijke openbaringen worden doorgegeven. Hoor in de 
boodschap, wat er gaat gebeuren tussen 7 en 30 december 2015! 
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Volledige weergave: 

 
Hallo, welkom! Op 7 december 2015 bracht de bode engel Gods, de 

engel des Heren, in opdracht van de almachtige God, JHWH, de God 
van Abraham, Izaäk en Jakob, deze profetische, openbarende, 

mededelende waarschuwing Gods over aan eindtijdprofeet van de 

laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Mijn naam is Donder en ben een bode engel Gods.  
 

Voorwaar, Groot-Brittannië! 

U hebt Gods waarschuwingen in de wind geslagen, en God heeft de 
hemelse sluizen geopend! Zowel voor Noord-Engeland en Zuid-

Schotland zijn uw rivieren buiten hun oevers getreden. Zeg niet dat 
u van niets wist. Want in 2012 tot en met 2015 werd u 

gewaarschuwd, onder andere in de boodschappen, met de volgende 

titels: ’17-09-2013 Nu is er geen genade meer en waarschuw u 
ernstig!’ De vervulling van deze profetie van 17 september 2013 is 

nu in volle gang. 

 
Voorwaar, alles is voorzegd! 

En wat dacht u van de boodschap van 14 februari 2014, met de 
titel: ‘Profetisch openbarend eindtijdnieuws!’ waar God zei, Het 

ergste komt nog voor de Verenigde Staten en Indonesië en 

Engeland! En de boodschap van 17 november 2014, met de titel: 
‘Profetische waarschuwing: Wees alert!’ 

 
Voorwaar! 

Sommigen, die toen zo zaten te lachen, om die profetische 

boodschappen van profeet Benjamin Cousijnsen, zijn nu hun huis 
kwijt, vanwege ongehoorzaamheid en het niet willen luisteren. En 

God heeft hun eigendommen in de wind geslagen en weggespoeld!  

 
Voorwaar, ik openbaar u: 

Tussen nu, 7 december, tot en met 30 december 2015, zal ik, 
Donder, in opdracht van de Allerhoogste, hier en daar toeslaan en u 

onverwachts bezoeken! Ik zal de grond doen trillen en uw afgoden 
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verdrinken! Voorwaar, bekeer u, IJsland, Alaska, Noord- en Zuid-
Engeland, Schotland, Indonesië, Filipijnen, Mexico, India, Amerika, 

Afrika, Spanje, Turkije en Afghanistan! Voorwaar, besef heel erg 

goed, dat als profeet Benjamin Cousijnsen niet zo vaak om genade 
en uitstel had gevraagd, dan waren er nu al vele landen niet meer, 

zoals de Filipijnen en Indonesië. Voorwaar, zoals het weer plotseling 
kan omslaan, zo kan ik, Donder, onverwachts toeslaan.  

 

Ook tussen 7 december tot en met 30 december 2015 zal u 
getuige zijn van een grote aanslag, die ook op het nieuws zal 

zijn. 
Voorwaar, wereldwijd laat God een grote hoeveelheid water vallen! 

 

Ook openbaar ik u: 2016 is een rampenjaar, met nog meer 
geweld en aanslagen en oorlogen! 

Voorwaar, alles wat geopenbaard is, is in volle gang! Bekeer u nu 
het nog kan. 

 

1 Petrus 1, vers 10  Naar deze zaligheid hebben gezocht en 
gevorst de profeten, die van de voor u bestemde genade 

geprofeteerd hebben. 

 
En Openbaring 22, vers 6  En Hij zeide tot mij: Deze woorden 

zijn getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der 
profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen 

hetgeen weldra geschieden moet. 

En vers 20 en 21  Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom 
spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de Here Jezus zij 

met allen. 
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en 

verdween. 
 

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 
 

 

En dan zal het einde zijn! 
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Openbarende, bemoedigende boodschap Gods: Voorwaar, er staat 
een tijd voor, dat alle tranen overgebracht zijn. En dan zal het 

einde zijn! De Heer Jezus Christus, Yeshua HaMasiach, zegt u ook 

in deze boodschap: Kijk niet naar de gebeurtenissen, die er aan 
voorafgaan, voordat het beste komt. Want alles is voorzegd door 

Mijn profeet Benjamin Cousijnsen. Voorwaar, Ik ben met u!  
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 7 december 2015 werd door de Here 
Jezus Christus, Yeshua HaMashiach, deze boodschap overgebracht 

aan Zijn dienstknecht en profeet Benjamin Cousijnsen. 

 
Vrede zij u! Shalom! Ik ben het. Ik ben wie Ik ben, JHWH. 

Ik ben kadosh, heilig, kadosh, heilig! Wees altijd nederig, en buig u 
neer voor Mijn aangezicht.  

 

Voorwaar, gij daar, wees zuiver, want alleen zuiverheid van 
wandel zal tot zegen zijn. 

Ik, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus van Nazareth, leef, El 

Elohím, Adonai, uw Rabboeni, Koning der koningen! Voorwaar, 
luister aandachtig. Wie een oor heeft, die hore wat Ik tot u zeg! 

 
Openbaring 20, vers 4  En ik zag tronen, en zij zetten zich 

daarop, en het oordeel werd hun gegeven; en ik zag de zielen van 

hen, die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het 
woord van God, en die noch het beest noch zijn beeld hadden 

aangebeden en die het merkteken niet op hun voorhoofd en op hun 
hand ontvangen hadden; en zij werden weder levend en heersten 

als koningen met Christus, duizend jaren lang. 

 
En 2 Corinthiërs 5, vers 10  Want wij moeten allen voor de 

rechterstoel van Christus openbaar worden, opdat een ieder 

wegdrage wat hij in zijn lichaam verricht heeft, naardat hij gedaan 
heeft, hetzij goed, hetzij kwaad. 

 
Voorwaar, weet gij wel wat u hoort? 

Voorwaar, 
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Psalm 56, vers 9  Mijn omzwerving hebt Gij te boek gesteld, doe 

mijn tranen in uw kruik; zijn zij niet in uw boek? 

 
Laat u niet ontmoedigen, Mijn kind. 

Ik ken u! Elke traan van u druppelt in Gods kruik. Voorwaar, elke 
traan wordt overgebracht naar een soort zandloper. Als de kruik vol 

is, wordt het overgebracht en wordt het in de tranenloper gedaan. 

 
Openbaring 21, vers 4 en 5  En Hij zal alle tranen van hun ogen 

afwissen, en de dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch geklaag, 
noch moeite zal er meer zijn, want de eerste dingen zijn 

voorbijgegaan. En Hij, die op de troon gezeten is, zeide: Zie, Ik 

maak alle dingen nieuw. En Hij zeide: Schrijf, want deze woorden 
zijn getrouw en waarachtig. 

 
Voorwaar, er staat een tijd voor, dat alle tranen 

overgebracht zijn. 

En dan zal het einde zijn! Voorwaar, ondanks dat deze tranen in de 
hemel zijn, is er geen verdriet. Maar er zijn wel vreugdetranen. Het 

is een plaats van volmaakte liefde en vreugde! 

 
Daniël 12, vers 3  En de verstandigen zullen stralen als de glans 

van het uitspansel, en die velen tot gerechtigheid hebben gebracht 
als de sterren, voor eeuwig en altoos. 

 

En Lukas 6, vers 21  Zalig, gij, die nu hongert, want gij zult 
verzadigd worden. Zalig, gij, die nu weent, want gij zult lachen. 

 
En Mattheüs 8, vers 11  Ik zeg u, dat er velen zullen komen van 

oost en west en zullen aanliggen met Abraham en Izaäk en Jakob in 

het Koninkrijk der hemelen. 
En Mattheüs 25, vers 11  Later kwamen ook de andere maagden en 

zeiden: Heer, heer, doe ons open!  

 
Voorwaar, wees sterk! 

Doe het voor uw behoud en voor Mij, uw Rabboeni. Kijk niet naar 
de gebeurtenissen, die er aan voorafgaan, voordat het beste komt! 
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Want alles is voorzegd door Mijn profeet Benjamin Cousijnsen. 
Voorwaar, Ik ben met u!  

 

Psalm 91, vers 4  Met zijn vlerken beschermt Hij u, en onder zijn 
vleugelen vindt gij een toevlucht; zijn trouw is schild en pantser. 

 
En 2 Timotheüs 3, vers 1  Weet wel, dat er in de laatste dagen 

zware tijden zullen komen. 

En 2 Timotheüs 2, vers 1  Gij dan, mijn kind, wees krachtig in de 
genade van Christus Jezus. 

 
Mijn geliefde, Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de Here 

Jezus Christus van Nazareth, Yeshua HaMashiach, en verdween. 

 
 

 

Dan toont Zijn Geest aan ons Zijn wonderbare 
kracht! 
 

Boodschap Gods: De kracht van Gods Geest is onbegrensd. Door 
het gelovig hart voldoet Hij wat men wenst.  

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 8 december 2015 bracht de bode 

engel Gods deze boodschap over, in opdracht van de almachtige 

God, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, aan profeet Benjamin 
Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Lovesadai, een 

bode engel Gods.  
 

Voorwaar,  
 

Markus 6, vers 1 tot en met 7  En Hij vertrok vandaar en kwam 

in zijn vaderstad, en zijn discipelen volgden Hem. En toen de 
sabbat aangebroken was, begon Hij te leren in de synagoge. En 
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zeer velen van die Hem hoorden, stonden versteld en zeiden: Waar 
heeft Hij deze dingen vandaan en wat is dat voor een wijsheid, die 

Hem gegeven is? En zulke krachten, als door zijn handen 

geschieden? Is dit niet de timmerman, de zoon van Maria, en de 
broeder van Jakobus en Jozef en Judas en Simon? En behoren zijn 

zusters hier niet bij ons? En zij namen aanstoot aan Hem. En Jezus 
zeide tot hen: Een profeet is alleen in zijn vaderstad en onder zijn 

verwanten en in zijn huis ongeëerd. En Hij kon daar geen enkele 

kracht doen; alleen genas Hij enige zieken door handoplegging. En 
Hij verwonderde Zich over hun ongeloof. En Hij ging de omliggende 

dorpen rond en leerde. En Hij riep de twaalven tot Zich en begon 
hen uit te zenden, twee aan twee, en gaf hun macht over de 

onreine geesten. 

En vers 10 tot en met 13  En Hij zeide tot hen: Als gij eenmaal 
ergens een huis zijt binnengegaan, blijft daar dan, totdat gij 

vandaar vertrekt. En indien een plaats u niet ontvangt en zij niet 
naar u luisteren, gaat daarvandaan en schudt het stof af, dat aan 

uw voeten is, hun tot een getuigenis. En zij vertrokken en 

predikten, dat zij zich zouden bekeren. En zij dreven vele boze 
geesten uit en zalfden vele zieken met olie en genazen hen. 

 

Voorwaar! 
Velen zijn versteld, en lachen en bespotten en ontkrachten de 

waarheid graag, en nemen aanstoot aan de kracht van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, besef heel goed: waar de 12 

discipelen kwamen, kwamen de boze geesten in opstand, net als bij 

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus!  
 

Markus 9, vers 38 tot en met 40  Johannes zeide tot Hem: 
Meester, wij hebben iemand, die ons niet volgt, in uw naam boze 

geesten zien uitdrijven, en wij wilden het hem beletten, omdat hij 

ons niet volgde. Doch Jezus zeide: Belet het hem niet; want er is 
niemand, die een kracht doen zal in mijn naam en kort daarna 

smadelijk van Mij zal kunnen spreken. Want wie niet tégen ons is, 

is vóór ons.    
 

Voorwaar, deze persoon was niet eens een volgeling of een 
discipel, of hoorde niet bij een clubje of kerk. 
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Had die persoon dan toestemming om demonen uit te drijven, om 
dit te doen? Nee. Maar hij had iets, waar velen niet eens gebruik 

van maken. Deze man had 100% geloof en vertrouwen in wat 

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, sprak en deed, niet zonder 
resultaat! Hij stond in het geloof, en liet zich niet beïnvloeden door 

de discipelen of boze geesten!  
 

Voorwaar, na de opstanding werden de discipelen even 

terechtgewezen…  
 

Markus 16, vers 9 tot en met 20  Toen Hij des morgens vroeg op 
de eerste dag der week opgestaan was, verscheen Hij eerst aan 

Maria van Magdala, van wie Hij zeven boze geesten uitgedreven 

had. Zij ging heen en berichtte het hun, welke bij Hem geweest 
waren, die treurden en weenden. En toen zij hoorden, dat Hij leefde 

en door haar gezien was, geloofden zij het niet. Daarna verscheen 
Hij in een andere gedaante aan twee van hen op de weg, terwijl zij 

zich naar het land begaven. En ook die gingen heen om het aan de 

anderen te berichten. En ook die geloofden zij niet. Daarna 
verscheen Hij aan de elven zelf, terwijl zij aanlagen, en Hij verweet 

hun hun ongeloof en hardheid van hart, omdat zij hen niet 

geloofden, die Hem aanschouwd hadden, nadat Hij opgewekt was. 
En Hij zeide tot hen: Gaat heen in de gehele wereld, verkondigt het 

evangelie aan de ganse schepping. Wie gelooft en zich laat dopen, 
zal behouden worden, maar wie niet gelooft, zal veroordeeld 

worden. Als tekenen zullen deze dingen de gelovigen volgen: in 

mijn naam zullen zij boze geesten uitdrijven, in nieuwe tongen 
zullen zij spreken, slangen zullen zij opnemen, en zelfs indien zij 

iets dodelijks drinken, zal het hun geen schade doen; op zieken 
zullen zij de handen leggen en zij zullen genezen worden. De Here 

Jezus dan werd, nadat Hij tot hen gesproken had, opgenomen in de 

hemel en heeft Zich gezet aan de rechterhand Gods. Doch zij 
gingen heen en predikten overal, terwijl de Here medewerkte en 

het woord bevestigde door de tekenen, die erop volgden. 

 
Voorwaar, vers 14 spreekt duidelijk over ongeloof en 

hardheid van hart! 
Voorwaar, onderzoekt uw hart eens. Voorwaar, geloof doet 

wonderen! De wonderen zijn de wereld niet uit. Wanneer Gods 
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Geest tot handelen besluit, dan wordt ons hart in vuur en vlam 
gezet, en is er niemand meer die genezing belet! Wat men ook 

heeft aan ziekte of erge kwaal, de Geest Gods geneest het allemaal. 

De kracht van Gods Geest, die is onbegrensd. Door het gelovig hart 
voldoet Hij wat men wenst. Wie Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus, door middel en vanuit de Geest aanbidt, ervaart hoeveel 
kracht er in Zijn woord zit. Dan toont Zijn Geest aan ons Zijn 

wonderbare kracht, gepresenteerd met heerlijkheid en macht! In 

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, bent u meer dan overwinnaar! 
 

Johannes 3, vers 16 tot en met 18  Want alzo lief heeft God de 
wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 

naam van de eniggeboren Zoon van God.  

 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 

 
 

Openbaring: En wat doet de zogenaamde stille 

Obama nu? 
 

Openbarende boodschap Gods: De Heer Yeshua HaMasiach, Jezus 

Christus van Nazareth, openbaart het u via Zijn dienstknecht, 
profeet Benjamin Cousijnsen! 

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, welkom! Op 8 december 2015 bracht de engel des Heren, de 

bode engel Gods, de volgende openbarende boodschap Gods over 
aan profeet Benjamin Cousijnsen. 
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Shalom! Ik begroet u in de wonderbare, almachtige naam van 
Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 

Badalona en ben een bode engel Gods. 

 
Voorwaar, de cowboy van de Verenigde Staten, Obama, 

heeft meer dan 100 miljoen geïnvesteerd, onder meer in: 
de nieuwste technologie: Star Wars-achtige wapens. Op 18 maart 

2015 werd dit reeds geopenbaard in de boodschap, met de titel: 

‘Wat doet de zogenaamde stille Obama nu?’ Voorwaar, maar in het 
Congres van zondag 6 december 2015, 20:00 uur Amerikaanse tijd, 

vroeg deze slimme cowboy, of men actie wou ondernemen tegen de 
wapens in de Verenigde Staten, met betrekking betreft de hoogste 

prioriteit, omdat in Parijs veel mensen omkwamen. Ook stelde deze 

cowboy voor, om de wapens te verbieden in de Verenigde Staten, 
maar heeft wel één van de nieuwste technologie Star Wars-achtige 

wapens in zijn bezit. Mondje dicht! 
 

Voorwaar, Obama zal de terreurbeweging IS blijven 

bestrijden. 
Maar dat hij ook belangrijke informatie heeft laten uitlekken, 

verzwijgt hij liever! Obama houdt zich vast aan zijn eigen strategie. 

 
Openbaring 13, vers 4 tot en met 5  En zij aanbaden de draak, 

omdat hij aan het beest de macht gegeven had, en zij aanbaden 
het beest, zeggende: Wie is aan het beest gelijk? en: Wie kan er 

oorlog tegen voeren? En hem werd een mond gegeven, die grote 

woorden en godslasteringen spreekt; en hem werd macht gegeven 
dit tweeënveertig maanden lang te doen. 

En vers 7 en 8  En hem werd gegeven om tegen de heiligen oorlog 
te voeren en hen te overwinnen; en hem werd macht gegeven over 

elke stam en natie en taal en volk. En allen, die op de aarde wonen, 

zullen het beest aanbidden, ieder, wiens naam niet geschreven is in 
het boek des levens van het Lam, dat geslacht is, sedert de 

grondlegging der wereld. 

 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de engel des Heren, en 

verdween. 
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Het beste brood waar alles in zit! 
 

Boodschap Gods, woord voor woord overgeleverd door de bode 
engel Gods, in de wonderbare naam van Yeshua HaMasiach, Jezus 

Christus. Voorwaar, kadosh, heilig is Yeshua HaMasiach, Jezus 

Christus, en Hij zegt u het volgende. 
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Op 9 december 2015 bracht de bode 
engel Gods de volgende boodschap over aan profeet Benjamin 

Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Lovesadai en 
ben een bode engel Gods.  

 
Heeft u ook zo’n prachtige Bijbel? 

 

Kolossenzen 3, vers 1 en 2  Indien gij dan met Christus 
opgewekt zijt, zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus is, 

gezeten aan de rechterhand Gods. Bedenkt de dingen, die boven 

zijn, niet die op de aarde zijn. 
Kolossenzen 2, vers 6 en 7  Nu gij Christus Jezus, de Here, 

aanvaard hebt, wandelt in Hem, geworteld en dan opgebouwd 
wordend in Hem, bevestigd wordend in het geloof, zoals u geleerd 

is, overvloeiende in dankzegging. 

 
Voorwaar, pak uw Bijbel er eens bij… 

en lees mee wat Yeshua HaMashiach, Jezus Christus van Nazareth, 
tot u zegt. 

 

Efeziërs 2, vers 8  Want door genade zijt gij behouden, door het 
geloof, en dat niet uit uzelf: het is een gave van God. 
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2 Korinthiërs 2, vers 5  Doch indien iemand droefheid 
veroorzaakt heeft, dan heeft hij niet mij bedroefd, maar enigermate 

– om mij niet te sterk uit te drukken – u allen.  

 
Voorwaar, kadosh, heilig is Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus, uw Rabboeni! 
En Hij zegt u het volgende: 

 

1 Korinthiërs 15, vers 43 en 44  Er wordt gezaaid in oneer, en 
opgewekt in heerlijkheid; er wordt gezaaid in zwakheid, en 

opgewekt in kracht. Er wordt een natuurlijk lichaam gezaaid, en 
een geestelijk lichaam opgewekt. Is er een natuurlijk lichaam, dan 

bestaat er ook een geestelijk lichaam. 

 
Voorwaar, neem nu eens een goed uitziende plak brood, vol 

met granen en koolhydraten en jodium en voedingsvezels en 
vitamines en mineralen. 

Wat zit daar toch veel in! Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, zegt 

het volgende in: 
 

Johannes 6, vers 32 tot en met 35  Jezus zeide dan tot hen: 

Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, niet Mozes heeft u het brood uit de 
hemel gegeven, maar mijn Vader geeft u het ware brood uit de 

hemel; want dát is het brood Gods, dat uit de hemel nederdaalt en 
aan de wereld het leven geeft. Zij zeiden dan tot Hem: Here, geef 

ons altijd dit brood. Jezus zeide tot hen: Ik ben het brood des 

levens; wie tot Mij komt, zal nimmermeer hongeren en wie in Mij 
gelooft, zal nimmermeer dorsten. Maar Ik heb u gezegd, dat gij niet 

gelooft, ook al hebt gij Mij gezien. 
 

Voorwaar, Hij is het Brood des Levens. 

Hij is dus kadosh, heilig! En in Hem zit wel veel meer dan in dat 
goed uitziende plak brood. Maar als u nu die goed uitziende plak 

brood laat liggen, wat gebeurt ermee, denkt u? Is het dan nog 

gezond? En als hiervan na een maand eet, wordt u er niet ziek van, 
denkt u?  

 
Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, is kadosh, heilig, het 

beste brood waar alles in zit! 
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En als u niet kadosh, heilig bent, en niet zuiver bent, maar onheilig, 
en u laat uw geestelijke plak brood, dat gezond maakt, liggen in u, 

en u doet er verder niets mee, met uw relatie, met het Brood des 

Levens, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus van Nazareth, en eet 
niet gezond, dan wordt u ziek! Wie dus eet van Zijn woord, en in 

heiligheid wandelt en zijn lichaam onderhoudt, zal geen honger 
meer hebben of dorst hebben. Het gaat niet over een echt goed 

uitziend brood, maar om u! 

 
Johannes 14, vers 27  Vrede laat Ik u, mijn vrede geef Ik u; niet 

gelijk de wereld die geeft, geef Ik hem u. Uw hart worde niet 
ontroerd of versaagd. 

Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld 

gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een 
ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde.  

 
Voorwaar, hopelijk heeft ook u dit brood gevonden, dat 

eeuwig leven geeft. 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
 

 
 

Klachtroep tot God! 
 
Boodschap Gods: Bitter weent zij des ’s nachts. Niemand is er, die 

haar troost. 

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, welkom! Op 9 december 2015 bracht de bode engel Gods 

deze boodschap over aan profeet Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Belerso en ben 
een bode engel Gods.  
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Klaagliederen 1, vers 2  Bitter weent zij des nachts, tranen 

vloeien langs haar wangen; niemand is er, die haar troost onder al 

haar minnaars; al haar vrienden werden haar ontrouw, tot vijanden 
zijn zij haar geworden. 

Klaagliederen 1, vers 9 tot en met 10  Haar onreinheid kleeft aan 
de zoom van haar kleed; zij heeft niet gedacht aan het einde, 

ontstellend diep is zij gezonken, niemand is er, die haar troost. Zie, 

Here, mijn ellende aan, want de vijand is overmoedig! De vijand 
heeft zijn hand uitgestrekt naar al haar kostbaarheden; ja, aanzien 

moest zij, hoe volken haar heiligdom binnentraden, van wie Gij 
hadt geboden: zij zullen niet komen bij u in de gemeente. 

Vers 12  Raakt het u niet, gij allen die voorbijgaat? Aanschouwt en 

ziet, of er een smart is als de smart die mij werd aangedaan, 
waarmee de Here mij in kommer dompelde ten dage van zijn 

brandende toorn. 
 

Klaagliederen 2, vers 11  Mijn ogen zijn verteerd door tranen, 

mijn binnenste is vol onrust, mijn hartebloed is ter aarde uitgestort 
om de ondergang van de dochter mijns volks, omdat kinderen en 

zuigelingen versmachten op de pleinen der stad. 

 
Klaagliederen 3, vers 52 tot en met 63  Fel hebben zij mij, als 

een vogel, opgejaagd, die mij vijandig zijn zonder oorzaak. Zij 
hebben mijn leven in een put versmoord en stenen op mij 

geworpen. Wateren stroomden over mijn hoofd; ik dacht: ik ben 

verloren. Ik roep uw naam aan, o Here, uit het onderste van de 
put. Gij hoort mijn stem: verberg uw oor niet voor mijn zuchten, 

mijn hulpgeschrei. Gij zijt nabij ten dage, dat ik U aanroep, Gij 
zegt: Vrees niet. Gij voert, o Here, mijn rechtsgeding, Gij verlost 

mijn leven. Gij ziet, o Here, mijn verongelijking, ach, verschaf mij 

recht. Gij ziet al hun wraakzucht, al hun overleggingen tegen mij. 
Gij hoort, o Here, hun smaad, al hun overleggingen tegen mij, de 

taal van wie tegen mij opstaan, en hun gemompel tegen mij, de 

ganse dag. Aanschouw hun zitten en hun opstaan: Ik ben hun 
spotlied. 

 
Klaagliederen 1, vers 15  De Here in mijn midden heeft al mijn 

machtigen verworpen; Hij heeft tegen mij een feest uitgeroepen om 
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mijn jongelingen te verdelgen; de Here heeft in de pers getreden 
de jonkvrouw, de dochter van Juda. 

 

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 
wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 

naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het 
licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever 

gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want 

een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het 
licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de 

waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat 
zij in God verricht zijn. 

 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 
verdween.  

 

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 
 

Wees een schaapje naar Gods hart! 
 
Boodschap Gods: Hoe liefelijk zijn de voeten van hen, die een 

goede boodschap brengen! 

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 10 december 2015 brachten twee 

bode engelen Gods twee verschillende boodschappen over aan 
eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.  
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Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Rafaël en ben 

een bode engel Gods.  

 
Voorwaar, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, heeft een 

heleboel schapen. 
Voorwaar, je hebt vast Wolly wel eens gezien in de Evangelical 

Endtimemachine. Wat is Wolly klein en lief en zacht, hè? Trouwens, 

Wolly, het schaapje, doet iedereen de groeten! Als je Wolly hoort 
blaten, is het net een kindje dat zijn moeder roept. Voorwaar, wat 

kunnen die schaapjes blaten. Het lijkt wel Klaagliederen! 
 

Romeinen 10, vers 9 tot en met 15  Want indien gij met uw 

mond belijdt, dat Jezus Heer is, en met uw hart gelooft, dat God 
Hem, “Yeshua HaMashiach, Jezus Christus van Nazareth”, uit 

de doden heeft opgewekt, zult gij behouden worden; want met het 
hart gelooft men tot gerechtigheid. “Zeg Amen!” En met de mond, 

“blaten of niet”, belijdt men tot behoudenis. “Begrijpt u dit?” 

Immers het schriftwoord zegt: Al wie op Hem zijn geloof bouwt, zal 
niet beschaamd uitkomen. “Prijs Adonai, El Elohím, Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus!” Want er is geen onderscheid 

tussen Jood en Griek “en u”. Immers, één en dezelfde is Heer over 
allen, rijk voor allen, die Hem aanroepen, “ongeacht welke taal 

dit schaapje ook spreekt, of hoe het blaat, of hoe dit 
schaapje er ook uitziet”; want: al wie de naam des Heren 

aanroept, zal behouden worden. “Halleluja!” Hoe zullen zij dan 

Hem aanroepen, in wie zij niet geloofd hebben? Hoe geloven in 
Hem, van wie zij niet gehoord hebben? Hoe horen zonder prediker? 

En hoe zal men prediken zonder gezonden te zijn? Gelijk 
geschreven staat: Hoe liefelijk zijn de voeten van hen, die een 

goede boodschap brengen. 

 
Johannes 3, vers 16 tot en met 18  Want alzo lief heeft God de 

wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 



 
 

 

4452 
 
 

 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 
naam van de eniggeboren Zoon van God.  

 

Voorwaar, wees een schaapje naar Gods hart! 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en 

verdween. 

 
 

 

Oproep: Bekeer u vanuit het hart voordat het te 

laat is! 
 

Openbarende boodschap Gods: Oproep aan Donald Trump van 
Yeshua HaMasiach, Jezus Christus, en openbarende voorzegging, 

gegeven via profeet Benjamin Cousijnsen over Donald Trump! 

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Ik ben profeet Benjamin Cousijnsen. Op 

10 december 2015 ontving ik de volgende boodschap van een bode 
engel Gods, die ik graag met u wil delen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, ik ben de bode engel Gods 

en mijn naam is Schamea. 
 

Voorwaar, ik openbaar u dat Donald Trump op een 

gruwelijke wijze om het leven gebracht gaat worden, 
vanwege zijn discriminerende uitlatingen! 

Voorwaar, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, roept Donald Trump 
op om zich te bekeren, voordat hij naar de hel gaat. Voorwaar, kies 

heden voor Yeshua HaMashiach, Jezus Christus! 

 
Psalm 128, vers 1  Welzalig ieder die de Here vreest, die in zijn 

wegen wandelt. 
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Voorwaar, een dwaas die zegt: “Er is geen God”, en komt 
om. 

Voorwaar, kadosh, heilig is Yeshua HaMashiach, Jezus Christus van 

Nazareth! Wie in Hem gelooft, zal behouden worden. Maar bekering 
moet in de eerste plaats plaatsvinden vanuit uw hart.  

De bode engel Gods sprak verder, Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, 
Shalom!  

 

 
 

Deze boodschap is aan u die gepest wordt! 
 
Boodschap Gods: Voorwaar, Ik, uw Rabboeni, uw Meester, Abba, 

Vader, zag uw lijden en uw tranen!  
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 11 december 2015 bracht de bode 
engel van God woord voor woord, in opdracht van de almachtige 

God, JHWH, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, deze boodschap 

over aan eindprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen.  
Shalom! mijn naam is Selebara  en begroet u in de almachtige 

naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, ik ben 

een bode engel Gods.  
 

Kind des Allerhoogsten, 
Ik ben gestuurd om door te geven, lief kind, wat Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus, zegt vanaf Zijn troon.  

 
Voorwaar, voorwaar, Ik, uw Rabboeni, uw Meester, Abba, 

Vader, zag uw lijden en tranen.  
Voorwaar, uw hart schreeuwt het uit: “Waarom, waarom ik?” 

Voorwaar, Mijn geliefde, gij wordt uitgelachen en gepest, omdat gij 

een voorbeeld zijt en niet gelijkvormig zijt aan hen. Men zegt 
gemene dingen, niet tegen u, Mijn lief kind, maar eigenlijk tegen 

Mij, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, die bij u is. Ik was altijd al 

bij u. Droog uw tranen nu eens, en luister eens naar uw 
liefhebbende Abba, Vader, die ook Zijn tranen zal moeten drogen 
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nu. Ja, Ik houd van u. Wees sterk! Ik zal u kracht geven en uw 
prachtige ogen drogen met Mijn onvoorwaardelijke liefde. 

 

Efeziërs 6, vers 17  En neemt de helm des heils aan en het 
zwaard des Geestes, dat is het woord van God. 

 
Voorwaar, onderstreep in uw Bijbel deze woorden! 

Hij, die in u is, is veel sterker dan die in de wereld is! Voorwaar, als 

een onschuldig Lam ben Ik naar het kruis gegaan. Hoe velen deden 
Mij zeer en pijn, en bespotten Mij, en dachten de overwinning te 

hebben behaald op Mij! 
 

Romeinen 5, vers 5 en 6  En de hoop maakt niet beschaamd, 

omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door de heilige 
Geest, die ons gegeven is, zo zeker als Christus, toen wij nog zwak 

waren, te zijner tijd voor goddelozen is gestorven. 
 

En 1 Johannes 4, vers 8 tot en met 13  Wie niet liefheeft, kent 

God niet, want God is liefde. Hierin is de liefde Gods jegens ons 
geopenbaard, dat God zijn eniggeboren Zoon gezonden heeft in de 

wereld, opdat wij zouden leven door Hem. Hierin is de liefde, niet 

dat wij God liefgehad hebben, maar dat Hij ons heeft liefgehad en 
zijn Zoon gezonden heeft als een verzoening voor onze zonden. 

Geliefden, indien God ons zó heeft liefgehad, behoren ook wij 
elkander lief te hebben. Niemand heeft ooit God aanschouwd; 

indien wij elkander liefhebben, blijft God in ons en zijn liefde is in 

ons volmaakt geworden. Hieraan onderkennen wij, dat wij in Hem 
blijven en Hij in ons, dat Hij ons van zijn Geest gegeven heeft. 

 
En 2 Petrus 2, vers 2 en 3  En velen zullen hun losbandigheden 

navolgen, zodat door hun schuld de weg der waarheid gelasterd zal 

worden; en zij zullen uit hebzucht met verzonnen redeneringen u 
als koopwaar behandelen; maar het oordeel houdt zich reeds lang 

met hen bezig en hun verderf sluimert niet. 

En vers 10 tot en met 12  Vooral hen, die, begerig naar onreinheid, 
het vlees volgen en hemelse heerschappij verachten. Zulke 

vermetelen, vol van zelfbehagen, schromen niet de heerlijkheden te 
lasteren, terwijl engelen, hun meerderen in sterkte en macht, bij de 

Here geen smadelijk oordeel tegen deze inbrengen. Zij 
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daarentegen, als redeloze wezens, van nature voortgebracht om 
gevangen en verdelgd te worden, lasteren datgene, waarvan zij 

geen verstand hebben, en zullen in hun verdelging ook verdelgd 

worden. 
 

Voorwaar, wie overwon de pijn? 
En wie overwon het lijden en de wereld, de overheden van de 

duisternis, en overwon de dood en bracht redding? 

 
Johannes 3, vers 16, 17 en 18  Want alzo lief heeft God de 

wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 
een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 
naam van de eniggeboren Zoon van God.  

 

Voorwaar, gij zijt meer dan overwinnaar en rijk in Mij! 
Uw loon zal groter zijn dan al wat in de wereld is! Luister ook naar 

de boodschap, met de titel: “Ik moet bovenmenselijk lijden!” van 

28 oktober 2015. 
 

Romeinen 8, vers 31 en 32  Wat zullen wij dan van deze dingen 
zeggen? Als God vóór ons is, wie zal tegen ons zijn? Hoe zal Hij, die 

zelfs zijn eigen Zoon niet gespaard, maar voor ons allen 

overgegeven heeft, ons met Hem ook niet alle dingen schenken? 
En vers 38 en 39  Want ik ben verzekerd, dat noch dood noch 

leven, noch engelen noch machten, noch heden noch toekomst, 
noch krachten, noch hoogte noch diepte, noch enig ander schepsel 

ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus 

Jezus, onze Here. 
 

En Efeziërs 6, vers 16  Neemt bij dit alles het schild des geloofs 

ter hand, waarmede gij al de brandende pijlen van de boze zult 
kunnen doven. 

 
Zegt: “Amen!” 
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Mijn liefhebbende kind, wordt gij werderom gepest, denk dan aan 
wat Ik gesproken heb via profeet Benjamin Cousijnsen. Zo sprak 

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus! Deze boodschap is aan u, die 

gepest wordt.  
Ik, Selebara, ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 

 
 

UFO geopend door Obama! 
 
Openbarende boodschap Gods: Deze korte boodschap is door de 

engel des Heren, Beanpipe, in de naam van Jezus Christus van 

Nazareth, Yeshua HaMasiach, woord voor woord overgeleverd en 
meteen opgeschreven door profeet Benjamin Cousijnsen, Gods 

dienstknecht, die doorgeeft al wat JHWH, de God van Abraham, 
Izaäk en Jakob hem opdraagt. U hoort en leest wat Obama deed in 

het technologische onderzoekscentrum, waar de gecrashte UFO 

stond! Hoe slim is de antichrist, als de God van Abraham, Izaäk en 
Jakob alles ziet?  

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, welkom! Deze openbarende boodschap Gods werd aan 

profeet Benjamin Cousijnsen op 12 december 2015 geopenbaard en 

woord voor woord overgeleverd door een engel des Heren, in de 
naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus.  

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare, almachtige naam van 

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 

Beanpipe en ben een bode engel Gods.  
 

Voorwaar, de antichrist heeft in het verborgene de 

inlichtendienst en de NASA bevolen, om de waargenomen 
UFO meldingen stil te houden! 

Voorwaar, ondertussen worden er ook stilzwijgend, in het 
technologische onderzoekscentrum, verschillende experimenten 

uitgevoerd met een gecrashte UFO. Niemand kreeg het tijdens 



 
 

 

4457 
 
 

 

allerlei experimenten voor elkaar, om volledig toegang te krijgen 
tot in de UFO. Deze ging niet open! Voorwaar, maar, na het bezoek 

van de antichrist Obama, was in de ruimte, waar de gecrashte UFO 

was, na zijn vertrek opeens wel toegang mogelijk tot de binnenkant 
van deze UFO. En men vond sporen van Obama! Even daarna belde 

hij, Obama, via de hoofdbeveiliging, dat alles in overleg ging via 
hem, en dat niets naar buiten gebracht mocht worden. Voorwaar, 

hoe slim is de antichrist, als de God van Abraham, Izaäk en Jakob 

alles ziet! 
 

Daniël 2, vers 22  Hij openbaart ondoorgrondelijke en verborgen 
dingen, Hij weet wat in het duister is, en het licht woont bij Hem. 

 

En Lukas 8, vers 17 en 18  Want er is niets verborgen, dat niet 
aan het licht zal komen, en niets geheim, dat niet zal bekend 

worden en aan het licht komen. Ziet dan toe, hoe gij hoort. Want 
wie heeft, hem zal gegeven worden, en wie niet heeft, ook wat hij 

meent te hebben, zal hem ontnomen worden. 

 
En Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld 

gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een 

ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde.  

 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
 

 
 

100% door God afgekeurde deuren! 
 
Waarschuwende boodschap van God: Er zijn vele deuren die 

nergens heenleiden, dan naar het gevaar voor misleiding en valse 

werken en leugens. Lees verder, welke ‘deuren’ door de Here God 
zelf, de Here Jezus Christus van Nazareth, Yeshua HaMasiach, 

helemaal, 100%, worden afgekeurd! 
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Volledige weergave: 
 

Hallo, welkom! Op 14 december 2015 bracht een engel des Heren, 

de bode engel van God, in opdracht van de Here Jezus Christus, 
woord voor woord aan profeet Benjamin Cousijnsen deze 

waarschuwende boodschap over.  
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, kadosh, heilig is Adonai, 
Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Rafaël 

en ben een bode engel Gods.  
 

Johannes 10, vers 7  Jezus zeide dan nogmaals: Voorwaar, 

voorwaar, Ik zeg u: Ik ben de deur der schapen. 
 

Voorwaar, er zijn sprookjes over een oud of een mooi 
kasteel. 

En sommige sprookjes komen dicht bij de waarheid. Maar dat er 

stemmen galmen door de gangen, en dat er achter de vele deuren 
gevaar schuilt, en als men de juiste deur vindt, er dan een wereld 

voor u opengaat, is de volle waarheid! Er zijn vele deuren, die 

nergens heenleiden, dan naar het gevaar voor misleiding en valse 
werken en leugens. Satan heeft reeds wereldwijd een kopie van 

vele ware Christenen gemaakt, met een verdraaid evangelie vol van 
sprookjes en leugens, en met een mix van de Bijbelteksten. En het 

enige wat centraal staat, is zieltjes winnen voor hun kerk!  

 
Voorwaar, en zo is er een deur, die zich ‘De Deur’ noemt! 

En zo is er een deur, die zich Jehovah’s noemen, en een deur die 
zich Reiki noemt, en een andere deur noemt zich Mormonen, en 

een deur voor één Wereldreligie, en één voor Hindoes en 

Boeddhisten en Indianen en Moslims, en vul maar in. Zelfs de EO, 
de Evangelische Omroep, werkt samen met de Rooms-Katholieke 

kerk en anderen! Voorwaar, onderzoekt eerst, voordat u zich laat 

verleiden en misleiden!  
 

De genoemde deuren in deze boodschap raadt de God van 
Abraham, Izaäk en Jakob voor 100% af! 
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Deelname is u schuldig maken aan de leugens en dwaling! 
Voorwaar, luister ook naar de boodschap van 20 augustus 2014, 

met de titel: ‘Welke deur is uw deur?’  

 
Johannes 10, vers 1 en 2  Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie niet 

door de deur de schaapskooi binnenkomt, maar op een andere 
plaats inklimt, die is een dief en een rover; maar wie door de deur 

binnenkomt, is de herder der schapen. 

En vers 5  Maar een vreemde zullen zij voorzeker niet volgen, doch 
zij zullen van hem weglopen, omdat zij de stem der vreemden niet 

kennen. 
En vers 7 tot en met 10  Jezus zeide dan nogmaals: Voorwaar, 

voorwaar, Ik zeg u: Ik ben de deur der schapen. Allen, die vóór Mij 

gekomen zijn, zijn dieven en rovers, maar de schapen hebben naar 
hen niet gehoord. Ik ben de deur; als iemand door Mij binnenkomt, 

zal hij behouden worden; en hij zal ingaan en uitgaan en weide 
vinden. De dief komt niet dan om te stelen en te slachten en te 

verdelgen; Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed. 

En vers 27 tot en met 30  Mijn schapen horen naar mijn stem en Ik 
ken ze en zij volgen Mij, en Ik geef hun eeuwig leven en zij zullen 

voorzeker niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit 

mijn hand roven. Wat mijn Vader Mij gegeven heeft, gaat alles te 
boven en niemand kan iets roven uit de hand mijns Vaders. Ik en 

de Vader zijn één. 
 

Voorwaar, weet dit: 

 
Johannes 14, vers 6  Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de 

waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij. 
En Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld 

gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een 

ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde.  
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 
verdween. 
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En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen 
 

 

 
Laat deze echo doorklinken! 
 

De hemelse poorten gaan liefdevol open, als gij bidt. Zegt: “Jodela 
hi hieee!” Voorwaar, laat dit doordringen… en Hij heeft elke macht 

verbroken. Zegt: “Jodela hi hieee!” 
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 14 december 2015, in de namiddag, 

bracht een bode engel van God woord voor woord deze boodschap 
Gods over aan profeet Benjamin Cousijnsen.  

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, kadosh, heilig is JHWH!  

 
Hij is de Alfa en de Omega, de Eerste en de Laatste! 

En Hij weet dat gij telkens maar met uw gedachten in uw zwakheid 
zit. Voorwaar, hoor de echo, echo, echo… Jodela hi hieee, Jodela hi 

hieee, Jodela hi hieee!  

 
Voorwaar, laat dit doordringen: 

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, heeft u lief, en gij zijt Zijn 

eigendom. En Hij is de strijd aangegaan… Jodela hi hieee! Jodela hi 
hieee! Jodela hi hieee! En Hij heeft elke macht verbroken. Zegt: 

“Jodela hi hieee! Jodela hi hieee! Jodela hi hieee!” 
 

Psalm 63, vers 9  Mijn ziel is aan U verkleefd, uw rechterhand 

houdt mij vast. 
En Psalm 91, vers 1 en 2  Wie in de schuilplaats des Allerhoogsten 

is gezeten, vernacht in de schaduw des Almachtigen. Ik zeg tot de 
Here: Mijn toevlucht en mijn vesting, mijn God, op wie ik vertrouw. 

En Psalm 92, vers 2 tot en met 5  Het is goed de Here te loven, uw 

naam psalmen te zingen, o Allerhoogste, in de morgenstond uw 
goedertierenheid te verkondigen, en uw trouw in de nachten, op 
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het tiensnarig instrument en op de harp, bij snarenspel op de citer. 
Want Gij, Here, hebt mij verheugd door uw daden, over de werken 

uwer handen zal ik jubelen. 

 
Voorwaar, gij zijt bedekt onder Zijn kostbaar Bloed. 

En als gij bidt, zullen de poorten des hemels liefdevol opengaan! 
 

Job 28, vers 25 tot en met 27  Toen Hij voor de wind de kracht 

vaststelde, en van het water de maat bepaalde, toen Hij de regen 
een wet voorschreef en de bliksemschichten een weg, toen zag Hij 

haar en verkondigde haar, Hij stelde haar op haar plaats en 
doorgrondde haar. 

Job 36, vers 21 tot en met 24  Wacht u, wend u niet tot de 

boosheid, want om die reden werdt gij door ellende beproefd. Zie, 
God handelt verheven in zijn kracht; wie is een leermeester als Hij? 

Wie zou Hem zijn weg voorschrijven, en wie durft zeggen: Gij hebt 
onrecht gedaan? Denk eraan, dat gij zijn werk verheerlijkt, hetwelk 

de mensen bezingen. 

 
Zegt: “Jodela hi hieee! Jodela hi hieee! Jodela hi hieee!” 

 

Psalm 18, vers 32 tot en met 37  Want wie is God behalve de 
Here, wie is een rots buiten onze God? Die God, die mij met kracht 

omgordt en mijn weg effen maakt; die mijn voeten maakt als die 
der hinden en mij op mijn hoogten doet staan; die mijn handen 

oefent ten strijde, zodat mijn armen een koperen boog spannen. 

Ook gaaft Gij mij het schild uws heils, en uw rechterhand 
ondersteunde mij, uw nederbuigende goedheid maakte mij groot. 

Gij hebt mij ruimte gegeven voor mijn schreden, en mijn enkels 
wankelden niet. 

 

Jodela hi hieee! Jodela hi hieee! Jodela hi hieee! 
 

Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld 

gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een 
ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde.  
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Voorwaar, mijn naam is Carlinda en ben een bode engel 

Gods. 

 
Klaagliederen 3, vers 22  Het zijn de gunstbewijzen des Heren, 

dat wij niet omgekomen zijn, want zijn barmhartigheden houden 
niet op. 

 

En Spreuken 7, vers 14  Vredeoffers moest ik brengen, heden 
heb ik mijn geloften betaald. 

 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom, Shalom, Shalom, Shalom… sprak 

de bode engel van God, en verdween. 

 
 

 

 
Als hij Profeet is wil ik een teken! 
 

Boodschap Gods: Profeet Benjamin werd op 12 december 2015 
uitgezonden, in opdracht van Yeshua HaMasiach, Jezus Christus van 

Nazareth, en in een oogwenk naar Vriezenveen verplaatst. Daar 
wees de Heer Jezus Christus hem de weg door de straten en het 

huis aan, waar hij moest zijn. Missie: een envelop afgeven; daar 

belde hij aan! Lees verder wat er gebeurde! 
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 12 december 2015 werd profeet 
Benjamin Cousijnsen uitgezonden, en op 15 december 2015 schreef 

Benjamin Cousijnsen, met de hulp van de bode engel Gods, het 

volgende verslag op. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Cararia en ben 

een bode engel Gods.  
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Voorwaar, op 12 december 2015 werd profeet Benjamin 
Cousijnsen uitgezonden naar Vriezenveen.  

Hij werd verplaatst en kwam terecht bij een groot huis, dat een 

museum was, en kwam daarna in de straat terecht dat Westeinde 
heet, en zag een winkel aan het einde van de straat, met een 

vlaggenmast met C1000 erop. De Heer wees Benjamin op één van 
de huizen, waar hij moest zijn. En profeet Benjamin belde aan… 

“Tring, tring”, en de deur ging open… 

 
Daar stond een krachtige bodybuilder voor hem. 

Profeet Benjamin zei: “Ik ben profeet Benjamin”. 
“Ik ben Marco. Zei u dat u profeet bent? Ik dacht dat die alleen in 

het Oude Testament voorkwamen, en dood waren. Waar is uw 

baard en staf, en uw eeuwen terug soort kleding?”… “Boemmm!” 
Hij gooide de deur dicht.  

Benjamin dacht,  ‘Nou zeg, leuke opdracht! Dat was kort en 
krachtig. Breng me maar weer terug’. 

 

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, sprak echter: Werp uw 
envelop in de brievenbus. 

Benjamin dacht, ‘En ook nog geld geven? Ik zou het nooit doen, 

maar zal U gehoorzamen’.  
Profeet Benjamin was al 10 meter van het huis af, toen de deur 

plotseling openging, en de bodybuilder hard riep: “Hé, mafkees, 
kom eens terug!” 

Op bevel van de Heer, liep Benjamin terug.  

“Kom maar even binnen!” Binnen gestapt, begon opeens de radio 
te spelen, en de artiest zong: “Come to Jesus!” En de lampen 

begonnen opeens te flikkeren, en hier en daar explodeerden er 
afgodsbeeldjes… “Help! Help!” riep deze bodybuilder luid. “Ik zei 

net nog: Welke mafkees geeft zoveel geld? En als hij profeet is, zou 

ik een teken willen!” 
Profeet Benjamin zei: “Dit is uw teken!” 

“Teken?” zei de bodybuilder, “schade!” 

“En gelooft u nu dat ik een profeet Gods ben?” zei Benjamin. 
“Ja, 100%! Had ik maar niet om een teken gevraagd. Alle lampen 

zijn kapot, en mijn beelden! Tsjonge, het leek wel vuurwerk!” 
 

Voorwaar, profeet Benjamin vertelde dat God afgoderij haat. 
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En samen hebben ze gebeden. Deze bodybuilder zei: “Dit is de 
doorslag! Ik zoek en ga naar de pinkerstergemeente, en zal de 

boodschappen volgen van de Evangelical Endtimemachine. Maar 

waar was dat geld nu voor? 
Benjamin antwoordde: “Het is echt voor de schade. Dit zegt de 

Heer Yeshua HaMashiach, Jezus Christus”. 
 

Voorwaar, na vier uren weg te zijn geweest, werd profeet 

Benjamin in een oogwenk weggenomen en weer 
teruggeplaatst in Enschede. 

Daar moest profeet Benjamin zijn vrouw opbellen. Toen waren ze 
samen in het centrum nog gaan evangeliseren bij een groepje 

mensen. En daarna kwamen ze twee vrouwen tegen, en hebben 

samen gepraat en gebeden. Daarna zijn ze naar huis gegaan. 
Amen! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en 
verdween. 

 

 
 

O.a. Kerstfeest vieren mag zoals de Heer Jezus 

Christus dat graag wil zien! 
 

Een openbarende, mededelende boodschap Gods: U mag wel een 

feest, zoals Kerstfeest, houden, maar dan wel in zuiverheid en 
heiligheid, zoals de Heer het bedoeld heeft! 

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 15 december 2015 bracht een engel 

des Heren woord voor woord, in opdracht van de almachtige God, 

JHWH, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, deze boodschap over 
aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.  

 
Shalom! Ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus. Voorwaar, mijn naam is Serea en ben een bode engel 

Gods.  
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Voorwaar, nog even en dan is het Sjana Tova, een Goed 
Nieuwjaar! 

Voorwaar, luister beslist ook naar de boodschap, met de titel: 

‘Sjana Tova! Een Goed Nieuwjaar!’ Dit is een hele bijzondere 
boodschap van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. 

 
Voorwaar! 

Ook dit jaar zetten velen weer de Moscatel druiven, of donkerrode 

druiven, klaar, om over te gaan van het Oude op het Nieuwe Jaar. 
Heeft u vragen hierover, mail dan gerust! Doet u ook mee? 

Voorwaar, kadosh, heilig is Yeshua HaMashiach, Jezus Christus!  
 

Kerst en Sinterklaas zijn heidense feesten! 

Mag men dan helemaal niets als Christen, vraagt u zich misschien 
af? 

Voorwaar, ook dit antwoord vindt u in de Evangelical 
Endtimemachine, in de boodschap onder de titel: ‘Feest zonder het 

gebruik van heidense rituelen!’ U mag wel een feest, zoals 

Kerstfeest, vieren, maar dan in zuiverheid en in heiligheid, zoals de 
Heer het bedoeld heeft! Gedenk Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus, verder altijd, anders bent u een heiden.  

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en 
verdween. 

 
 

 

Diplomaten erkennen wereldwijde ISIS 

verspreiding d.m.v. ‘vluchtelingen-tactiek’! 
 

Openbarende boodschap Gods: De wijze waarop ISIS zich over de 
wereld verspreidt, wordt nu zelfs door de diplomaten erkend!  

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, welkom! Op 16 december 2015 bracht de bode engel van 

God, de engel des Heren, woord voor woord de volgende 

openbarende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin 
Cousijnsen.  
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Shalom! Ik begroet u in de wonderbare, almachtige naam van 

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus.  

 
Voorwaar,  

 
2 Petrus 1, vers 19 tot en met 21  En wij achten het profetische 

woord daarom des te vaster, en gij doet wèl, er acht op te geven 

als op een lamp, die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag 
aanbreekt en de morgenster opgaat in uw harten. Dit moet gij 

vooral weten, dat geen profetie der Schrift een eigenmachtige 
uitlegging toelaat; want nooit is profetie voortgekomen uit de wil 

van een mens, maar, door de heilige Geest gedreven, hebben 

mensen van Godswege gesproken. 
 

Voorwaar, in de boodschap van 7 september 2015, met de 
titel: 

‘Het geweld gaat toenemen met de komst van de vluchtelingen!’ 

werd u reeds geopenbaard, dat er zich onder de vluchtelingen 
extreme moslims bevinden, die vele moorden op hun naam hebben 

staan. Nu erkennen zelfs de diplomaten, dat er minstens meer dan 

20.000 overgekomen zijn als een vluchteling, die wel eens een 
vermomde ISIS terrorist zou kunnen zijn! 

 
Voorwaar! 

Er zijn ook minstens 15.000 geldige paspoorten en documenten in 

handen van ISIS, om zo makkelijk vermomd te kunnen reizen naar 
Europa, onder andere! Voorwaar, wereldwijd staan de ISIS 

zelfmoordterroristen al gereed om in actie te komen! Voorwaar, 
 

Spreuken 28, vers 10  Wie de oprechten op een slechte weg 

voert, zal in zijn eigen kuil vallen, maar de rechtschapenen zullen 
geluk beërven. 

En Spreuken 29, vers 16  Als de goddelozen talrijk worden, neemt 

de overtreding toe, maar de rechtvaardigen verlustigen zich in hun 
val. 

En Spreuken 18, vers 10  De naam des Heren is een sterke toren; 
de rechtvaardige ijlt daarheen en is onaantastbaar. 
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En Spreuken 16, vers 20  Wie op het woord acht geeft, zal het 
goede vinden; ja, welzalig hij, die op de Here vertrouwt. 

En vers 25  Soms schijnt een weg iemand recht, maar het einde 

daarvan voert naar de dood. 
 

En Klaagliederen 3, vers 22 tot en met 26  Het zijn de 
gunstbewijzen des Heren, dat wij niet omgekomen zijn, want zijn 

barmhartigheden houden niet op, elke morgen zijn zij nieuw, groot 

is uw trouw! Mijn ziel zegt: Mijn deel is de Here, daarom zal ik op 
Hem hopen. Goed is de Here voor wie Hem verwachten, voor de 

ziel die Hem zoekt; goed is het, in stilheid te wachten op het heil 
des Heren. 

 

Voorwaar, als kind van de Allerhoogste zijt gij 
onaantastbaar! 

Vrees niet voor wat u voor uw ogen ziet en hoort. 
 

Spreuken 3, vers 5 tot en met 10  Vertrouw op de Here met uw 

ganse hart en steun op uw eigen inzicht niet. Ken Hem in al uw 
wegen, dan zal Hij uw paden recht maken. Wees niet wijs in eigen 

ogen, vrees de Here en wijk van het kwaad; het zal medicijn wezen 

voor uw vlees, en lafenis voor uw gebeente. Vereer de Here met uw 
rijkdom en met de eerstelingen van al uw inkomsten, dan zullen uw 

schuren met overvloed gevuld worden en uw perskuipen van most 
overstromen. 

 

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 
wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 

naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het 

licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever 
gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want 

een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het 
licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de 
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waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat 
zij in God verricht zijn. 

 

Voorwaar, mijn naam is Serari en ben een bode engel Gods. 
 

Psalm 55, vers 23  Werp uw bekommernis op de Here, Hij zal 
voor u zorgen; Hij zal nimmermeer toelaten, dat de rechtvaardige 

wankelt. 

 
En Johannes 14, vers 6  Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en 

de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij. 
 

En Openbaring 21, vers 5 en 6  En Hij, die op de troon gezeten 

is, zeide: Zie, Ik maak alle dingen nieuw. En Hij zeide: Schrijf, want 
deze woorden zijn getrouw en waarachtig. En Hij sprak tot mij: Zij 

zijn geschied. Ik ben de alfa en de omega, het begin en het einde. 
Ik zal de dorstige geven uit de bron van het water des levens om 

niet. 

 
Ik ga nu, sprak de bode engel van God, Ruacha, Yeshu, Shalom! en 

verdween 

 
En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
 

 

Hoe groot is uw vuurvlam? 
 

Boodschap Gods: Onderhoud u, en stel uw Heilig vuur – God – niet 

teleur. Dien Hem met een vurig verlangen en een vurig hart! 
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Op 17 december 2015 bracht een engel 
des Heren, een bode engel van God woord voor woord deze 

boodschap over aan Profeet Benjamin Cousijnsen. 
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Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, kadosh, heilig is Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus! 

 
Voorwaar, 

 
Lukas 1, vers 37  Want geen woord, dat van God komt, zal 

krachteloos wezen. 

 
2 Samuël 22, vers 46 en 47  Vreemden verloren hun kracht en 

verlieten bevend hun burchten. De Here leeft. Geprezen zij mijn 
Rots, en verhoogd zij de God mijns heils. 

 

Voorwaar, mijn naam is Power en ben een bode engel Gods.  
 

Romeinen 12, vers 11  In ijver onverdroten, vurig van geest, 
dient de Here. 

 

In ijver onverdroten… 
Omgezet en verstaanbaar staat er geschreven: Wees niet traag, 

wat uw inzet betreft. Wees vurig van geest, dien de Here!  

 
Voorwaar, en welk Heilig vuur zit er in u? 

Is er bij u een klein lucifervlammetje, of een iets grotere kaarsvlam, 
of bent u reeds opgebrand als een brandende lucifer, door Lucifer 

zelf, satan? Voorwaar, onderhoud u, en stel uw Heilig vuur – God – 

niet teleur! 
 

Johannes 4, vers 14  Maar wie gedronken heeft van het water, 
dat Ik hem “en haar” zal geven, zal geen dorst krijgen in 

eeuwigheid, maar het water, dat Ik, “Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus”, hem “en haar” zal geven, zal in hem “en haar” worden 
tot een fontein van water, dat springt ten eeuwigen leven. 

 

Spreuken 3, vers 5  Vertrouw op de Here met uw ganse hart en 
steun op uw eigen inzicht niet. 

 
Voorwaar, u moet echt zijn in uw geloof, en vurig van 

verlangen en wandel en enthousiasme! 
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Wees vurig in uw hart, om Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, te 
dienen. Bent u bang om fouten te maken, zegt u? Maar is het geen 

grotere fout, om uw kleine vlammetje wegens lauw zijn uit te laten 

doven? Voorwaar, dien Hem met een vurig verlangen en met een 
vurig hart! God dienen betekent ook ervoor gaan, om het Evangelie 

te brengen. 
 

Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld 

gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een 
ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde.  

 
Voorwaar, sprak de bode engel Gods verder, zegt: “Power! 

Ik ben geen lauwer!” 
Amen. Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! De Here zegene u 
 

 

 

 
 

 

Overwinning! 
 
Poëtische boodschap Gods: Al valt de vijand ook aan, in Yeshua 

HaMasiach, Jezus Christus’ almachtige naam gaat elke vijand 
eraan! 

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 

17 december 2015 ontving ik de volgende boodschap van een bode 

engel Gods, die ik graag met u wil delen. 
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Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus.  

 

Voorwaar, prijs Yeshua HaMashiach, Jezus Christus! 
Voorwaar, houd stand, opdat de waarheid niet verzandt. Strijd 

daarom de goede strijd als een warrior Gods, die aan zijn Koning is 
toegewijd. Al valt de vijand ook aan, in Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus’ almachtige naam gaat elke vijand eraan! Laat ons hem 

biddend en zonder vrees wederstaan. Want zoals u ziet, wanneer 
Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, ons hart verlicht, is dat voor 

ons van het grootste gewicht. Zijn gunsten geeft Hij zonder tal, en 
toont het overal! 

Voorwaar, ik ben de bode engel Gods, en mijn naam is Amissa. 

 
U bent mijn lust en mijn licht! 

Op U, Heer, is mijn vertrouwen gericht. U bent mijn kracht, mijn 
steun. Uw sterke hand heeft mij beschermd in het strijden, en ja, in 

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, overwinning gebracht!  

 
Zeg: “Halleluja! Amen!” 

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
SHALOM 

 
 

 

Als alles onder de controle is van de Heilige 

Geest! 
 

Boodschap Gods: De hele creatie is door de God van Abraham, 
Izaäk en Jakob, en God de Zoon Yeshua HaMasiach, Jezus Christus, 

en God de Heilige Geest, geschapen. En ook u hebt in het bestaan 

in de Heilige Geest Gods de overwinning! 
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Op 18 december 2015 bracht de engel 
des Heren, de bode engel Gods, woord voor woord deze boodschap 
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over aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin 
Cousijnsen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus.  

 
Voorwaar, wordt gij veel aangevallen? 

Dan kan het wel eens zijn, dat u meer wandelt in het vlees dan in 

de Heilige Geest. Voorwaar, mijn naam is Ruachianna en ben een 
bode engel Gods.  

 
Galaten 5, vers 16 en 17  Dit bedoel ik: wandelt door de Geest 

en voldoet niet aan het begeren van het vlees. Want het begeren 

van het vlees gaat in tegen de Geest en dat van de Geest tegen het 
vlees – want deze staan tegenover elkander – zodat gij niet doet 

wat gij maar wenst. 
En vers 25  Indien wij door de Geest leven, laten wij ook door de 

Geest het spoor houden.  

 
Voorwaar, 

 

1 Korinthiërs 13, vers 10 en 11  Doch, als het volmaakte komt, 
zal het onvolkomene afgedaan hebben. Toen ik een kind was, sprak 

ik als een kind, voelde ik als een kind, overlegde ik als een kind. Nu 
ik een man ben geworden, heb ik afgelegd wat kinderlijk was. 

 

Dit wil zeggen, dat het vleselijke, het onvolkomene in u, 
gekruisigd moet worden! 

 
Galaten 5, vers 18  Indien gij u echter door de Geest laat leiden, 

dan zijt gij niet onder de wet.  

En vers 25  Indien wij door de Geest leven, laten wij ook door de 
Geest het spoor houden.  

 

Voorwaar, als alles in u onder controle is, is het door de 
Heilige Geest Gods. 

 
Kolossenzen 1, vers 13 tot en met 16  Hij heeft ons verlost uit 

de macht der duisternis en overgebracht in het Koninkrijk van de 
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Zoon zijner liefde, in wie wij de verlossing hebben, de vergeving 
der zonden. Hij is het beeld van de onzichtbare God, de 

eerstgeborene der ganse schepping, want in Hem zijn alle dingen 

geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn, de zichtbare 
en de onzichtbare, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij 

overheden, hetzij machten; alle dingen zijn door Hem en tot Hem 
geschapen. 

 

Voorwaar, hoe simpel is dit! 
De hele creatie is door de God van Abraham, Izaäk en Jakob, en 

God de Zoon, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, en God de 
Heilige Geest geschapen. En ook u hebt in het bestaan in de Heilige 

Geest Gods de overwinning! 

 
Kolossenzen 1, vers 19 en 20  Want het heeft de ganse volheid 

behaagd in Hem woning te maken, en door Hem, vrede gemaakt 
hebbende door het bloed zijns kruises, alle dingen weder met Zich 

te verzoenen, door Hem, hetzij wat op de aarde, hetzij wat in de 

hemelen is. 
 

Zacharia 4, vers 4 tot en met 6  Ik hernam en vroeg de engel 

die met mij sprak: Wat betekent dit, mijn heer? Toen gaf de engel 
die met mij sprak, mij ten antwoord: Weet gij niet, wat dit 

betekent? Ik zeide: Neen, mijn heer. Hij antwoordde mij: Dit is het 
woord des Heren tot Zerubbabel: niet door kracht noch geweld, 

maar door mijn Geest! zegt de Here der heerscharen. 

 
Voorwaar, dien de Here Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, 

zoals de Here zegt! 
Ik herhaal: niet door kracht noch door geweld, maar door Mijn 

Geest! zegt de Here der heerscharen. 

 
Johannes 14, vers 15 tot en met 18  Wanneer gij Mij liefhebt, 

zult gij mijn geboden bewaren. En Ik zal de Vader bidden en Hij zal 

u een andere Trooster geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn, de 
Geest der waarheid, die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet 

Hem niet en kent Hem niet; maar gij kent Hem, want Hij blijft bij u 
en zal in u zijn. Ik zal u niet als wezen achterlaten. Ik kom tot u. 
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En Romeinen 8, vers 16 en 17 zegt: Die Geest getuigt met onze 
geest, dat wij kinderen Gods zijn. Zijn wij nu kinderen, dan zijn wij 

ook erfgenamen: erfgenamen van God, en medeërfgenamen van 

Christus. Stop, tot zover. 
Romeinen 8, vers 8 tot en met 9  Zij, die in het vlees zijn, kunnen 

Gode niet behagen. Gij daarentegen zijt niet in het vlees, maar in 
de Geest, althans, indien de Geest Gods in u woont. Indien iemand 

echter de Geest van Christus niet heeft, die behoort Hem niet toe. 

En vers 14  Want allen, die door de Geest Gods geleid worden, zijn 
zonen “en dochteren” Gods. 

 
Voorwaar, leef en wandel in de Heilige Geest, en u zult 

waarlijk de erfenis Gods bemerken, en zegeningen op 

zegeningen. 
Prijs de Heer Yeshua HaMashiach, Jezus Christus! Amen. 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en 
verdween. 

 

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen 
 

 

 

Boodschappen Gods die de waarheid omtrent 
Obama onthullen! 
 

Boodschap Gods, met verwijzingen naar eerder gebrachte 
boodschappen, die verwijzen naar en de waarheid onthullen 

omtrent Obama, de antichrist! U vindt ze in de 
Evangelicalendtimemachine.com door de titel van de boodschap in 

te typen. 

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, welkom! 20 December 2015 - De bode engel van God bracht 

de volgende boodschap over aan eindtijdprofeet van de laatste 
dagen, Benjamin Cousijnsen. 
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Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, kadosh, heilig is Adonai, El 

Elohím, en machtig Yeshua HaMashiach, Jezus Christus! Voorwaar, 

mijn naam is Beacharia en ben een bode engel Gods.  
 

Voorwaar, sommigen zeggen onderling: 
“Als Barack Obama, die vermeldt staat in de Heilige Geschriften, in 

het Hebreeuws: flits, bliksem betekent, en zijn auto beast heet, hoe 

kan het dan dat hij nog maar, als president, een jaartje heeft? En 
als hij aftreedt, wat zou dan de waarheid zijn, hoewel hij tegen 

Gods geboden inging?” 
 

Voorwaar! 

Op 5 november 2014 bracht de God van Abraham, Izaäk en Jakob 
u de openbarende boodschap, die een sluier wegnam, met de titel: 

‘Openbaring Gods: Het uiterlijk dat Obama aannam via een 
menselijke kloon komt van Farao Aka Obamunaki!’ Voorwaar, in 

deze boodschap, wat u niet over het hoofd mag zien, werd het 

volgende geopenbaard: ‘Voorwaar, de verkiezingen stellen niets 
voor.’ Luister beslist naar deze onthullende boodschap, die de bode 

engel Rama bracht! Voorwaar, laat u niet misleiden door zijn 

charmes, van de antichrist Obama of de paus, zijn wegbereider.  
 

Voorwaar, velen hebben niet eens in de gaten, dat ze nu al 
Barack Obama, het beest, aanbidden! 

 

Openbaring 13, vers 4  En zij aanbaden de draak, omdat hij aan 
het beest de macht gegeven had, en zij aanbaden het beest, 

zeggende: Wie is aan het beest gelijk? en: Wie kan er oorlog tegen 
voeren? 

En vers 8  En allen, die op de aarde wonen, zullen het beest 

aanbidden, ieder, wiens naam niet geschreven is in het boek des 
levens van het Lam, dat geslacht is, sedert de grondlegging der 

wereld. 

 
Voorwaar, de antichrist speelt een spel naar de wereld toe, 

via de media en in het openbaar. 
En duizenden volgen hem, zowel vele Christenen! 

 



 
 

 

4476 
 
 

 

Openbaring 19, vers 20 en 21  En het beest werd gegrepen en 
met hem de valse profeet, die de tekenen voor zijn ogen gedaan 

had, waardoor hij hen verleidde, die het merkteken van het beest 

ontvangen hadden en die zijn beeld aanbaden; levend werden zij 
beiden geworpen in de poel des vuurs, die van zwavel brandt. En 

de overigen werden gedood met het zwaard, dat kwam uit de mond 
van Hem, die op het paard zat; en al de vogels werden verzadigd 

van hun vlees. 

 
Voorwaar, wie kan zeggen: 1+1 = de antichrist 

geopenbaard? 
Ook deze boodschap kunt u vinden via de Search balk. Voorwaar, in 

2014 zei Obama op 5 februari 2014: “Laten wij van dit jaar een jaar 

van actie maken!” En inderdaad, het jaar was vol actie en geweld 
en overname! Voorwaar,  

 
Sirach 24, vers 24  Zoek altijd je kracht in de Heer, houd je aan 

Hem vast, dan maakt Hij je sterk. De almachtige Heer is de enige 

God, er is geen redder buiten Hem. 
 

En Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld 

gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een 
ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde.  

 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 

verdween. 
 

 

 

Ga rustig voort! 
 

Boodschap Gods: Soms ben je even de weg kwijt. Toch is alles 
reeds bekend bij Yeshua HaMasiach, Jezus Christus, die je hart 

leiding wil geven en vrede! Ga rustig voort. 
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Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Deze boodschap Gods is op 21 december 

2015 overgebracht aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, 
Benjamin Cousijnsen, door een bode engel van God. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Preamech en 

ben een bode engel Gods. 
 

Voorwaar, tranen lopen over uw wangen… 
Zelfs geen vastheid, waar gij ook gaat. Nergens vindt gij een baan. 

Voorwaar, klem u vast aan Zijn hand, die u leidt! 

 
Sirach 34, vers 9  Wie veel heeft gereisd, heeft veel kennis 

opgedaan, wie veel ervaring heeft, kan verstandige dingen 
vertellen. 

En vers 13 tot en met 20  Vaak was ik in doodsgevaar maar dankzij 

kennis en ervaring ontsnapte ik. Wie ontzag heeft voor de Heer 
blijft in leven, want zijn hoop is gericht op wie hem redt. Wie 

ontzag heeft voor de Heer heeft niets te vrezen, hij kent geen 

angst, want de Heer zelf is zijn hoop. Gelukkig is wie ontzag heeft 
voor de Heer. Aan wie houdt hij zich vast, wie is zijn steun? De 

ogen van de Heer zijn gericht op wie hem liefheeft; hij is een 
machtig schild, een sterke steun, hij beschut tegen brandende 

hitte, geeft schaduw tegen de middagzon, hij behoedt je voor 

struikelen, voorkomt dat je valt, hij vult het hart met vreugde, doet 
de ogen oplichten, hij geneest, geeft leven en brengt zegen.  

 
Voorwaar, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, heeft u lief 

en zorgt voor u! 

 
Psalm 139, vers 1 tot en met 6  Here, Gij doorgrondt en kent 

mij; Gij kent mijn zitten en mijn opstaan, Gij verstaat van verre 

mijn gedachten; Gij onderzoekt mijn gaan en mijn liggen, met al 
mijn wegen zijt Gij vertrouwd. Want er is geen woord op mijn tong, 

of, zie, Here, Gij kent het volkomen; Gij omgeeft mij van achteren 
en van voren en Gij legt uw hand op mij. Het begrijpen is mij te 

wonderbaar, te verheven, ik kan er niet bij. 
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En Sirach 35, vers 21  Het gebed van een nederige dringt door de 

wolken heen, hij is ontroostbaar zolang het niet aankomt, hij 

volhardt totdat de Allerhoogste er aandacht aan schenkt. 
En Sirach 30, vers 21  Geef je niet over aan verdriet en kwel jezelf 

niet met gepieker.  
En vers 23  Ontspan je, spreek jezelf moed in en houd verdriet op 

een afstand, want verdriet heeft velen te gronde gericht en dient 

geen enkel doel.  
 

Voorwaar, verblijd u in Zijn liefde en blijdschap en vrede en 
goedheid! 

 

Psalm 125, vers 1  Wie op de Here vertrouwen, zijn als de berg 
Sion, die niet wankelt, maar voor altoos blijft. 

En Psalm 126, vers 5  Wie met tranen zaaien, zullen met gejuich 
maaien. 

Voorwaar, soms hebt gij even, dat gij even de weg kwijt zijt. 

Toch is alles reeds bekend bij Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, 
die je hart leiding wil geven en vrede. Ga rustig voort, steunend op 

wat Hij beloofd heeft in Zijn woord. Ben je zwak, leg dan je hand in 

Zijn hand, die je kracht zal geven en je zal laten ontspannen en 
helpen! 

 
Sirach 2, vers 10 en 11  Kijk naar de generaties van vroeger: 

Was er ook maar iemand die op de Heer vertrouwde en werd 

teleurgesteld? Was er ook maar iemand die volhardde in ontzag 
voor hem en niet werd gehoord? Was er ook maar iemand die hem 

aanriep en onopgemerkt bleef? De Heer heeft immers medelijden 
en ontfermt zich, vergeeft zonden en redt in tijden van verdrukking. 

 

Voorwaar, kadosh, heilig is El Elohím, Jehovah Tsidkenu, 
Yeshua HaMashiach, Jezus Christus! 

 

Romeinen 6, vers 23  Want het loon, dat de zonde geeft, is de 
dood, maar de genade, die God schenkt, is het eeuwige leven in 

Christus Jezus, onze Here. 
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En Hebreeën 10, vers 23  Laten wij de belijdenis van hetgeen wij 
hopen onwankelbaar vasthouden, want Hij, die beloofd heeft, is 

getrouw.   

 
En Sirach 21, vers 1 en 2  Mijn kind, als je gezondigd hebt, ga er 

niet mee door, bid om vergeving voor je zonden. Vlucht voor 
zonden als voor een slang, want als de zonde naderbij komt grijpt 

ze je. Haar tanden zijn als die van een leeuw, ze rukken 

mensenlevens weg. 
 

En Psalm 11, vers 4  De Here woont in zijn heilig paleis, de Here 
heeft in de hemel zijn troon; zijn ogen slaan gade, zijn blikken 

doorvorsen de mensenkinderen. 

 
Voorwaar, buigt u neder en gedenk Yeshua HaMashiach, 

Jezus Christus! 
Waak over uw wandel en neig uw oor, en behoed u. Wees zuiver 

van geest!  

 
Psalm 91, vers 14  Omdat hij Mij zeer bemint, zal Ik hem 

bevrijden; Ik zal hem beschutten, omdat hij mijn naam kent.  

En Psalm 101, vers 4  Een verkeerd hart wijke verre van mij, de 
boze wil ik niet kennen. 

 
Voorwaar, zegt het volgende: 

 

Psalm 119, vers 34 en 35  Geef mij verstand, dan zal ik uw wet 
bewaren, en haar van ganser harte onderhouden. Doe mij het pad 

uwer geboden betreden, want daarin heb ik lust. 
En Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld 

gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een 

ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde.  
 

En Daniël 10, vers 19  En hij zeide: Vrees niet, gij zeer beminde 
man, vrede zij u, wees sterk, ja, wees sterk! En terwijl hij met mij 
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sprak, werd ik gesterkt en ik zeide: Mijn heer spreke, want gij hebt 
mij kracht gegeven. 

 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
 

 
 

Kies voor Gods bescherming en laat u niet 

overnemen! 
 

Voorwaar, Yeshua HaMasiach, Jezus Christus verwerpen, betekent 

namelijk onbeschermd zijn en de overname van de ziel! Verder, 
weg met die kerstboom! 

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 21 december 2015 werd deze 

boodschap overgeleverd door een engel des Heren aan Profeet 

Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, ik ben de bode engel Gods 

en mijn naam is Gleapris. 

 
Voorwaar, word wakker! 

Ho, ho, ho! Uw kerstman heeft een overval gepleegd bij KFC, en 

dreigde met een mes. En in Las Vegas rijdt een vrouw vele 
voetgangers omver, expres, waardoor velen gewond raakten en 

twee mensen om het leven kwamen! En in Brussel zijn mensen 
opgepakt, die weer een aanslag wilden plegen. 

 

Voorwaar, op 11 april 2014 werd u dit reeds geopenbaard in 
de titel: 

‘Totale overname met de dag zichtbaarder!’ Voorwaar, men komt 
erachter dat de hel op aarde meer en meer zichtbaar is geworden. 

Voorwaar, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus verwerpen, betekent 

onbeschermd zijn en de overname van de ziel. 
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Openbaring 13, vers 14  En het verleidt hen, die op de aarde 
wonen, wegens de tekenen, die hem gegeven zijn te doen voor de 

ogen van het beest. En het zegt tot hen, die op de aarde wonen, 

dat zij een beeld moeten maken voor het beest, dat de wond van 
het zwaard had en weer levend geworden is. 

 
En Jeremia 10, vers 2 tot en met 8  Zó zegt de Here: Gewent u 

niet aan de weg der volken en schrikt niet voor de tekenen aan de 

hemel, omdat de volken daarvoor schrikken. Want de handelwijze 
der volken, die is nietigheid: want als een stuk hout heeft men het 

uit het woud gehakt, – arbeid van werkmanshanden met de bijl – 
met zilver en goud siert men het op, met spijkers en hamers maakt 

men het vast, zodat het niet waggelt. Als een vogelverschrikker in 

een komkommerveld zijn zij, zij spreken niet, zij moeten beslist 
gedragen worden, want zij kunnen geen stap doen. Vreest voor hen 

niet, want zij doen geen kwaad, maar ook goeddoen is er bij hen 
niet. Niemand is U gelijk, Here! groot zijt Gij en groot is uw naam in 

kracht! Wie zou U niet vrezen, o Koning der volkeren? Want U komt 

het toe, want onder al de wijzen der volken en onder al hun 
koningen is niemand U gelijk! Ja, met hen allen worden zij dom en 

dwaas, nietswaardige vermaning, hout is het. 

 
Voorwaar, weg met die kerstboom! 

En schaam u diep voor de Almachtige, als u een afgod van de 
heidenen in Gods huis plaatst! Iedere verantwoordelijke, die Gods 

huis besmet met deze afgod, zal voor Gods troon gestraft worden, 

als men niet geluisterd heeft. Bekeer u nu meteen, voordat het te 
laat is! 

 
Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld 

gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een 

ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde.  
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en 
verdween. 
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En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen 
 

 

 

Ik was het verzoendeksel, het offerlam, het 

kruis, het altaar! 
 
Boodschap Gods, overgeleverd door de Heer Yeshua HaMasiach, 

Jezus Christus van Nazareth zelf, aan Zijn dienstknecht en Profeet 
Benjamin Cousijnsen. Voorwaar, Ik ben de Zoon van God, en nam 

afstand van de troon in de hemel, en koos om een lam te zijn. En 

uw straf en overtredingen werden afbetaald in liefde!  
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 22 december 2015 bracht de Here 

Jezus Christus, Yeshua HaMashiach zelf, de volgende boodschap 
over aan Zijn dienstknecht en Profeet Benjamin Cousijnsen. 

 

Shalom, vrede zij u! 
Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Ik ben! Ik ben wie Ik ben, en Ik ben 

kadosh, heilig en hoger en machtiger. Ik ben de Levende! 
 

Openbaring 22, vers 13 en 14  Ik ben de alfa en de omega, de 

eerste en de laatste, het begin en het einde. Zalig zij, die hun 
gewaden wassen, opdat zij recht mogen hebben op het geboomte 

des levens en door de poorten ingaan in de stad.  

 
Voorwaar, spits uw oren! 

Ik ben uw Rabboeni, uw Deur. 
 

Johannes 10, vers 27 en 28  Mijn schapen horen naar mijn stem 

en Ik ken ze en zij volgen Mij, en Ik geef hun eeuwig leven en zij 
zullen voorzeker niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal 

ze uit mijn hand roven. 
 

En Ik ben El Elohím, El Shaddai, Adonai, JHWH, de Koning 

der koningen! 
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Johannes 19, vers 19  En Pilatus liet ook een opschrift schrijven 
en op het kruis plaatsen; er was geschreven: Jezus, de Nazoreeër, 

de Koning der Joden. 

 
Voorwaar! 

Ik, Yeshua HaMashiach, de Nazoreeër, Jezus Christus, droeg uw 
straf, uw last, uw kruis naar de Schedelplaats, in het Hebreeuws, in 

Mijn taal genaamd: Golgotha. 

 
Genesis 6, vers 11 en 12  De aarde nu was verdorven voor Gods 

aangezicht, en de aarde was vol geweldenarij. En God zag de aarde 
aan, en zie, zij was verdorven, want al wat leeft had zijn weg op de 

aarde verdorven. 

 
Voorwaar, de aarde is nu verdorvener dan in den beginne! 

 
Genesis 6, vers 13 en 14  Toen zeide God tot Noach: Het einde 

van al wat leeft is door Mij besloten, want door hun schuld is de 

aarde vol geweldenarij, en zie, Ik ga hen met de aarde verdelgen. 
Maak u een ark van goferhout; met vakken zult gij de ark maken 

en haar van binnen en van buiten met pek bestrijken. 

 
Toen was het een ark, en daarna zal Ik komen. 

 
Johannes 14, vers 2 tot en met 4  In het huis mijns Vaders zijn 

vele woningen – anders zou Ik het u gezegd hebben – want Ik ga 

heen om u plaats te bereiden; en wanneer Ik heengegaan ben en u 
plaats bereid heb, kom Ik weder en zal u tot Mij nemen, opdat ook 

gij zijn moogt, waar Ik ben. En waar Ik heenga, daarheen weet gij 
de weg. 

En vers 6  Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en 

het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij. 
 

Voorwaar, Mijn lijden was onmenselijk; het was duivels!  

Mijn Bloed druppelde op de aarde, en bracht verzoening van al uw 
overtredingen. Ik was het verzoendeksel, het offerlam, Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus, die alle zonden en ongerechtigheid 
droeg! 
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Efeziërs 1, vers 4 tot en met 8  Hij heeft ons immers in Hem 
uitverkoren vóór de grondlegging der wereld, opdat wij heilig en 

onberispelijk zouden zijn voor zijn aangezicht. In liefde heeft Hij 

ons tevoren ertoe bestemd als zonen “en dochteren” van Hem te 
worden aangenomen door Jezus Christus, naar het welbehagen van 

zijn wil, tot lof van de heerlijkheid zijner genade, waarmede Hij ons 
begenadigd heeft in de Geliefde. En in Hem hebben wij de 

verlossing door zijn bloed, de vergeving van de overtredingen, naar 

de rijkdom zijner genade, welke Hij ons overvloedig heeft bewezen 
in alle wijsheid en verstand. 

 
En 1 Petrus 1, vers 16 tot en met 22  Er staat immers 

geschreven: Weest heilig, want Ik ben heilig. En indien gij Hem als 

Vader aanroept, die zonder aanzien des persoons naar ieders werk 
oordeelt, wandelt dan in vreze de tijd uwer vreemdelingschap, 

wetende, dat gij niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, zijt 
vrijgekocht van uw ijdele wandel, die u van de vaderen 

overgeleverd is, maar met het kostbare bloed van Christus, als van 

een onberispelijk en vlekkeloos lam. Hij was van tevoren gekend, 
vóór de grondlegging der wereld, doch is bij het einde der tijden 

geopenbaard ter wille van u, die door Hem gelooft in God, die Hem 

opgewekt heeft uit de doden en Hem heerlijkheid gegeven heeft, 
zodat uw geloof tevens hoop is op God. Nu gij uw zielen door 

gehoorzaamheid aan de waarheid gereinigd hebt tot ongeveinsde 
broederliefde, hebt dan elkander van harte en bestendig lief. 

 

Voorwaar, Ik ben de Zoon van God en nam afstand van de 
troon in de hemel en koos om een lam te zijn. 

Het kruis was het altaar, en uw straf en overtredingen werden 
afbetaald in liefde. En daar was onschuldig bloed voor nodig, Mijn 

Bloed, en onvoorwaardelijke liefde! Mijn liefde en lijden en Bloed 

herstelde wat de mens kapotgemaakt had tussen God en de 
mensen in den beginne. 

 

Johannes 19, vers 28  Hierna zeide Jezus, daar Hij wist, dat alles 
reeds volbracht was, opdat de Schrift vervuld zou worden: Mij 

dorst! 
En vers 30  Toen Jezus dan de zure wijn genomen had, zeide Hij: 

Het is volbracht! En Hij boog het hoofd en gaf de geest. 
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Voorwaar, Ik leef, en stond op uit de dood! 

 

Johannes 11, vers 25 tot en met 27  Jezus zeide tot haar: Ik 
ben de opstanding en het leven; wie in Mij gelooft, zal leven, ook al 

is hij gestorven, en een ieder, die leeft en in Mij gelooft, zal in 
eeuwigheid niet sterven; gelooft gij dat? Zij zeide tot Hem: Ja, 

Here, ik heb geloofd, dat Gij zijt de Christus, de Zoon van God, die 

in de wereld komen zou. 
En Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld 

gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een 
ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde.  

 
Voorwaar, bekeer u! 

Buiten Mij is er geen god of profeet, die dit deed wat Ik deed voor 

u. Geloof alleen in Mij, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus! 
 

Johannes 8, vers 12  Wederom dan sprak Jezus tot hen en zeide: 

Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de 
duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben. 

En Johannes 14, vers 6  Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de 
waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij. 

 

Voorwaar, Mijn dienstknecht en Profeet,  
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de Here Jezus Christus, 

Yeshua HaMashiach, en verdween. 
 

 

 

Kom dicht bij het kruis! 
 

Boodschap Gods: Kom dicht bij Yeshua HaMasiach, Jezus Christus, 
en raak niet verloren! 

 

 
Volledige weergave: 
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Hallo, van harte welkom! Op 22 december 2015 bracht de engel 

des Heren, de bode engel van God, woord voor woord de volgende 

boodschap over aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin 
Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Rafaël en ben 

een bode engel Gods.  
 

Voorwaar, aan het vloekhout genageld, heeft Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus, de wet vervuld! 

Voorwaar, toch zijn er ook velen, die door hoogmoed verloren gaan, 

door het volmaakte offer niet aan te nemen. Zo verspeelt men de 
plaats in Gods huis. Voorwaar, kadosh, heilig is Yeshua 

HaMashiach, de Nazoreeër, Jezus Christus! En als u niet knielt en 
uw leven overgeeft bij het kruis van Golgotha, zal uw hoogmoed en 

uw heidense wandel u neerslaan. Keer u af van de weg, die naar uw 

ondergang leidt en u afhoudt van de weg naar eeuwig leven! 
 

Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld 

gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een 
ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde.  

 
Voorwaar, kom dicht bij het kruis. 

Kom dicht bij Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, en raak niet 
verloren! Voorwaar, Hij heeft u lief, en overwon de dood en kwam 

uit het graf. Kom, verhard u niet, maar spreek vanuit uw hart, en 

laat uw hart horen!  
 

Vrees niet voor uw zonden.  

Ook zal Hij zwijgen, en u een nieuw leven en genade, als u uw 
hoogmoed en uw boze wandel opgeeft, en als u uw zonden openlijk 

belijdt in uw gebed. In Zijn liefde zal Hij zwijgen, omdat Hij ieder 
die in Hem gelooft, vrijgekocht heeft op Golgotha! 
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Sirach 32, vers 16 tot en met 22  Wie ontzag heeft voor de Heer 
leert wat rechtvaardig is en laat zijn voorschriften schijnen als een 

licht. Een zondig mens schuift een terechtwijzing ter zijde, hij legt 

haar uit zoals het hem uitkomt. Een bedachtzaam mens bezint zich 
op alles, maar een roekeloos en hoogmoedig mens deinst nergens 

voor terug. Handel nooit zonder na te denken, anders krijg je spijt 
van je daden. Ga niet over een moeilijk begaanbare weg, je zou 

over stenen kunnen struikelen. Waag je niet op een onbekende 

weg, wees voorzichtig op je paden.  
 

En Spreuken 28, vers 5 en 6  Boze lieden verstaan het recht niet, 
maar wie de Here zoeken, verstaan alles. Beter een arme die in 

oprechtheid wandelt, dan iemand die verkeerde wegen gaat, al is 

hij rijk. 
En vers 9  Wie zijn oor afwendt van het horen der wet, diens gebed 

zelfs is een gruwel. 
En vers 11  Een rijk man moge wijs zijn in eigen ogen, een arme 

die verstandig is, doorziet hem wel. 

En vers 13 en 14  Wie zijn overtredingen bedekt, zal niet 
voorspoedig zijn; maar wie ze belijdt en nalaat, die vindt 

ontferming. Welzalig de mens die gedurig vreest, maar wie zijn hart 

verhardt, valt in het onheil. 
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 
verdween. 

 

 
 

De gedachtegang van een gelovige en een 

ongelovige! 
 

Boodschap Gods: U leest in deze boodschap twee grote 

tegenstellingen, namelijk hoe de ongelovige eigenwijs en 
veroordelend kan beredeneren, zowel naar wederom geboren 

Christenen toe, als ook naar God toe. En u leest ook, hoe een 
Christen denkt en handelt en God lof geeft, ongeacht zijn 

omstandigheden, vanuit zijn/haar verbinding met de Here God, Zijn 

Heilige Geest en Jezus Christus van Nazareth! Dit contrast wordt 
gaandeweg in deze boodschap zeer duidelijk weergegeven, in de 
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doorgegeven teksten, die staan in de twee Deuterocanonieke 
boeken: Wijsheid en Tobit. 

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 23 december 2015 bracht de bode 

engel van God de volgende boodschap over aan eindtijdprofeet van 

de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Revelado en 

ben een bode engel Gods. 

 
Voorwaar, welke lofprijzing hebt gij op de tong? 

Tobit zei het volgende in: 
 

Tobit 13, vers 1 tot en met 2  Tobit sprak: Geprezen zij de 

levende God tot in eeuwigheid, geprezen zij zijn koningschap. Hij 
tuchtigt, maar betoont zich weer barmhartig, Hij werpt ons in het 

diepste duister van de aarde, maar tilt ons ook weer uit de afgrond 

van de dood omhoog, Niets kan zijn hand ontvluchten. 
 

Kadosh, heilig is Yeshua HaMashiach, de Nazoreeër, El 
Elohím, Adonai, JHWH, Jezus Christus! 

Hoor! 

 
Tobit 13, vers 4  Daar heeft het zijn majesteit getoond. Roem 

hem tegenover alle mensen, want Hij is onze Heer. Hij is onze God, 
Hij is onze Vader, Hij is God in alle eeuwigheid! 

En vers 6  Keer u tot hem met heel uw hart, wees hem met heel uw 

ziel gehoorzaam, dan keert hij zich weer tot u en zal zich niet meer 
verbergen. Zie wat hij allemaal voor u heeft gedaan, loof hem met 

luide stem. Prijs de Heer, groot is zijn rechtvaardigheid. Roem de 

koning, eeuwig duurt zijn rijk. Tot zover. 
 

Voorwaar, maak groot de Here uw Rots! 
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Tobit 13, vers 10 tot en met 11  Loof de Heer zoals hem 
toekomt, prijs de koning, eeuwig duurt zijn rijk. Je heiligdom zal 

onder jubelzangen worden opgebouwd. Aan allen die zijn 

verbannen zal hij vreugde geven, allen die worden verdrukt zal hij 
troosten, tot in eeuwigheid. Een stralend licht zal van je uitgaan, 

het schijnt tot aan de grenzen der aarde. Tot zover. 
Tobit 13, vers 14 tot en met 18  Gelukkig zijn zij die je liefhebben, 

gelukkig zij die vreugde vinden in je voorspoed, gelukkig zij die 

treuren over je beproevingen. Zij allen zullen zich verheugen over 
jou en in al je vreugde delen, tot in eeuwigheid. Mijn ziel, prijs de 

Heer, de grote koning! Jeruzalem zal weer worden opgebouwd. De 
tempel zal in de stad herrijzen en voor eeuwig en altijd bestaan. 

Hoe gelukkig zal ik zijn als wat er van mijn volk nog over is je 

luister zal aanschouwen en de koning van de hemel prijzen zal. De 
poorten van Jeruzalem worden weer opgebouwd met lazuur en met 

smaragd, elke muur met edelstenen. De torens van Jeruzalem 
worden weer opgebouwd met goud, elke borstwering met zuiver 

goud. De straten van Jeruzalem worden in mozaïek gelegd, met 

granaat en met stenen uit Ofir. De poorten zingen vreugdezangen, 
de huizen roepen uit: “Halleluja, geprezen zij de God van Israël!” 

En zij die door de Heer gezegend zijn, zullen zijn heilige naam voor 

altijd prijzen, tot in eeuwigheid. 
 

Voorwaar, kind van de Allerhoogste, tel uw zegeningen één 
voor één, en wees dankbaar! 

 

Wijsheid 1, vers 1 tot en met 4  Heb de gerechtigheid lief, 
heersers van de aarde. Koester zuivere gedachten over de Heer en 

zoek hem met een eerlijk geweten. Wie hem niet tart zal hem 
vinden, en wie hem niet wantrouwt zal hem zien. Misvattingen 

houden een mens bij God vandaan. Dwazen kunnen zijn macht 

alleen tot hun eigen schande op de proef stellen. De wijsheid zoekt 
geen onderkomen in een ziel die sluw is, ze woont niet in een 

lichaam dat door zonde wordt beheerst.  

En vers 9 tot en met 16   Alles wat goddeloze mensen bedenken zal 
onderzocht worden, en wat ze gezegd hebben zal de Heer worden 

voorgelegd als bewijs van hun misdragingen. Zijn oor is gespitst en 
hoort alles, geen enkel opstandig geluid blijft onopgemerkt. Hoed u 

dus voortaan voor zinloos geklaag, houd u ver van lasterpraat. Wat 
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heimelijk gezegd wordt zal niet in stilte verdwijnen, en wie leugens 
spreekt bewerkt zijn eigen ondergang. Zoek de dood niet op door 

slecht te leven, trek het verderf niet aan door wat u doet. Want de 

dood is niet door God gemaakt. God vindt geen vreugde in de 
ondergang van enig levend wezen. Hij heeft alles geschapen om het 

te laten bestaan. Alles ter wereld dient om het leven in stand te 
houden. In geen enkel schepsel ligt de kiem van de dood, en het 

dodenrijk kan op aarde geen rechten doen gelden, want 

rechtvaardigheid maakt onsterfelijk. De goddelozen echter wenken 
de dood en roepen hem bij zich. Doordat ze hem voor een vriend 

houden, kwijnen ze weg. Ze sluiten een verbond met hem, en ze 
verdienen het ook om bij hem te horen.  

 

Wijsheid 2, vers 1 tot en met 4  Ten onrechte houden ze zichzelf 
het volgende voor: Het leven is kort en vol moeite. Geen mens kan 

zijn einde ontlopen; er is niemand die een uitweg kan bieden uit het 
dodenrijk. Wij zijn bij toeval ontstaan en uiteindelijk zal het zijn of 

we nooit hebben bestaan. De adem in onze neusgaten is vluchtig 

als damp, het verstand niet meer dan een vonk in ons binnenste. 
Als de vonk gedoofd is, vergaat het lichaam tot as en vervliegt de 

geest als ijle lucht. Onze naam wordt op den duur vergeten, 

niemand herinnert zich onze daden nog. Ons leven verdwijnt als 
nevel, het lost op als mist die door de stralen van de zon wordt 

verjaagd en door haar warmte verdreven.  
Vers 10 tot en met 24  Laten we de rechtvaardige die in armoede 

leeft uitbuiten, laten we de weduwe niet ontzien en ons niet 

bekommeren om de grijze haren van iemand op hoge leeftijd. Onze 
kracht zal bepalen wat gerechtigheid is, want iets dat zwak is heeft 

geen waarde. Laten we de rechtvaardige in het nauw drijven, want 
hij is ons alleen maar tot last. Hij dwarsboomt ons in alles wat we 

doen, hij verwijt ons dat we de wet overtreden en houdt ons voor 

dat we verloochenen wat ons geleerd is. Hij beweert over kennis 
van God te beschikken en noemt zich kind van de Heer. Hij is een 

levende aanklacht tegen onze opvattingen geworden. Zijn 

verschijning alleen al is ons een doorn in het oog, omdat hij anders 
leeft dan anderen en zich afwijkend gedraagt. Wij zijn in zijn ogen 

minderwaardig en hij mijdt onze levenswijze alsof die besmet is. Hij 
geeft hoog op van de bestemming van rechtvaardige mensen en 

beroemt zich erop dat God zijn vader is. Laten we zien of hij gelijk 
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heeft en afwachten wat er bij zijn dood gebeurt. Als de 
rechtvaardige echt een zoon van God is, zal die hem toch te hulp 

komen en hem uit de greep van zijn vijanden redden? Laten we 

hem aan geweld en marteling onderwerpen om zijn oprechtheid te 
leren kennen, laten we zijn uithoudingsvermogen op de proef 

stellen. We zullen hem veroordelen tot een vernederende dood, 
want hij beweert toch dat hij gered zal worden? Aldus de 

gedachtegang van de goddelozen. Maar ze vergissen zich, verblind 

als ze zijn door hun slechtheid. Ze zijn niet bekend met Gods 
geheimen: ze verwachten niet dat vroomheid beloond wordt en 

geloven niet dat wie onberispelijk leeft, gelauwerd wordt. God heeft 
de mens immers geschapen voor de eeuwigheid, als afspiegeling 

van zijn eigen wezen. Maar de duivel heeft uit jaloezie de dood in 

de wereld gebracht; ieder die hem toebehoort roept de dood over 
zich af.   

 
En Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld 

gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een 

ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde.  
 

En Psalm 107, vers 42 en 43  De oprechten zien het en 
verheugen zich, alle onrecht sluit de mond. Wie is wijs? Hij lette op 

deze dingen, laat men acht slaan op de gunstbewijzen des Heren. 

 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
 

Bekeert u van uw verleidende en misleidende 

wandelgangen! 
 
24-12-2015  Waarschuwing van God aan de kerken in Suriname: 

Hoor wat de Here God, JHWH, tot de kerken zegt in Suriname! 
 

 

Volledige weergave: 
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Hallo, van harte welkom! Op 24 december 2015 bracht een van de 
bode engelen Gods de volgende boodschap over aan Profeet 

Benjamin Cousijnsen, die ik nu graag aan u wil gaan voorlezen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus.  
 

Voorwaar, Suriname! 

Hoor de stem die roept. Uitstel is afstel! Ik ben de bode engel Gods 
en mijn naam is Miatimeüs. Voorwaar, kadosh, heilig is Yeshua 

HaMashiach, de Nazoreeër, El Elohím, Adonai, Jezus Christus, de 
Alfa en de Omega.  

 

Voorwaar, bekeer u! 
Satan heeft uw ogen verblind voor heiligheid. En in vele Christenen, 

in het lichaam van wat Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, 
toebehoort, zit schijnheiligheid! 

 

1 Timotheüs 5, vers 15  Want reeds zijn sommigen afgeweken, 
de satan achterna.  

 

Voorwaar, vele kerken beweren een huis van God te zijn. 
Hoor Suriname, wat de Heer Jezus Christus, Yeshua HaMashiach, 

tot u spreekt! Vele seksuele zonden bevinden zich onder de 
kerkleiders en -leden van Suriname. 

 

Romeinen 1, vers 26 tot en met 28  Daarom heeft God hen 
overgegeven aan schandelijke lusten, want hun vrouwen hebben de 

natuurlijke omgang vervangen door de tegennatuurlijke. Eveneens 
hebben de mannen de natuurlijke omgang met de vrouw 

opgegeven, en zijn in wellust voor elkander ontbrand, als mannen 

met mannen schandelijkheid bedrijvende en daardoor het 
welverdiende loon voor hun afdwaling in zichzelf ontvangende. En 

daar zij het verwerpelijk achtten God te erkennen, heeft God hen 

overgegeven aan een verwerpelijk denken om te doen wat niet 
betaamt. 

 
Voorwaar, vele vrouwen lopen halfnaakt rond in de kerk. 
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Zowel de leiders lopen er ‘strak’ bij. Vele zusters in de Heer lopen in 
een strakke lange of korte broek of rokjes rond, in strakke blousjes 

en op hoge hakken. En tijdens het lopen, geven ze ook nog een 

dansshow weg! Ook kijken de kerkleiders naar een bepaalde 
verleidelijke manier van lopen.  

 
Lees voor: 1 Korinthiërs 3, vers 16 en 17  Weet gij niet, dat gij 

Gods tempel zijt en dat de Geest Gods in u woont? Zo iemand Gods 

tempel schendt, God zal hem “of haar” schenden. Want de tempel 
Gods, en dat zijt gij, is heilig! 

 
Voorwaar! 

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, gaf u een kans, Suriname, en 

soms zelfs drie werkers van de laatste dagen, om u te spreken. 
Luister naar hen, naar Chaesmin en Mirella en Jarra! Neem hen 

zeer serieus. Door hun komst werd aan u uitstel gegeven.  
 

Voorwaar, luister naar de boodschap, met de titel: 

‘Profetie: Wee Suriname & andere landen! Gods sluizen openen zich 
nu!’ Voorwaar, de genade voor u houdt in, dat u zich nu meteen 

moet bekeren. Anders zal voor u alsnog Ezechiël 7, vers 3 en 4 in 

werking treden! 
 

Ezechiël 7, vers 3 en 4  En daar staat geschreven: Nu breekt het 
einde voor u aan, want Ik zal mijn toorn tegen u loslaten, Ik zal u 

richten volgens uw wandel en al uw gruwelen aan u vergelden. Ik 

zal u niet ontzien en geen deernis hebben, maar Ik zal uw wandel 
aan u vergelden, uw gruwelen zullen op u neerkomen, en gij zult 

weten, dat Ik de Here ben. 
 

En Hebreeën 3, vers 4 tot en met 6  Want elk huis wordt door 

iemand gebouwd, maar de bouwmeester van alles is God. Nu was 
Mozes wel getrouw in geheel zijn huis als dienaar om te getuigen 

van hetgeen gesproken zou worden, maar Christus als Zoon over 

zijn huis. Zijn huis zijn wij, indien wij de vrijmoedigheid en de hoop, 
waarin wij roemen, tot het einde onverwrikt vasthouden. 

De bode engel Gods sprak verder, 
 

Voorwaar, ik herhaal uit vers 6 deze woorden: 
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Het huis van God. En dat huis zijn wij, de Christenen. Dus veeg aan 
met de bezem, en wees een voorbeeld! 

 

Efeziërs 2, vers 20 tot en met 22  Gebouwd op het fundament 
van de apostelen en profeten, terwijl Christus Jezus zelf de 

hoeksteen is. In Hem wast elk bouwwerk, goed ineensluitend, op 
tot een tempel, heilig in de Here, in wie ook gij mede gebouwd 

wordt tot een woonstede Gods in de Geest. 

 
En Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld 

gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een 
ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde.  

 
Wie niet wil horen, gaat verloren. 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 

verdween. 
 

 

 

Mededeling aan de werkers van de laatste dagen 

en alle lezers en luisteraars 
 
Boodschap Gods: De bode engel Gods geeft door, op welke 

komende dagen er geen boodschappen zullen worden doorgegeven 

aan Profeet Benjamin Cousijnsen, en wanneer de bode engelen 
deze weer over zullen gaan brengen, in opdracht van de Here Jezus 

Christus van Nazareth, Yeshua HaMasiach. 
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 24 december 2015 bracht de engel 
des Heren, de bode engel Gods, de volgende mededelingen over 

aan Profeet Benjamin Cousijnsen. 
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Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Blesiach en 

ben een bode engel Gods.  

Voorwaar, geliefden des Heren, 
Op vrijdag 25 december 2015, op de eerste Kerstdag, en op 

zaterdag 26 december, tweede Kerstdag, worden er geen 
boodschappen overgebracht namens de Here God, de God van 

Abraham, Izaäk en Jakob, de Here Jezus Christus, Yeshua 

HaMashiach, aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen, en 
doorgegeven door Marta en door de werkers van de laatste dagen, 

die alle boodschappen inspreken en doorgeven.  
 

Op woensdag 30 december 2015 gaat men live! 

En op 31 december, Oudjaar, en op Nieuwjaar, 1 januari 2016, 
worden er ook geen boodschappen ingesproken, tenzij men zelf een 

eigen boodschap wil brengen. 
 

Op maandag 4 januari 2016 worden er dan weer door de 

Evangelical Endtimemachine boodschappen ingesproken. 
Deze boodschap wordt Engels ondertiteld. Voorwaar, de website 

blijft verder gewoon toegankelijk voor iedereen. 

 
Namens Benjamin en mij en de Here God, mag ik tegen u 

allen zeggen:  
Een gezegende Sjana Tova! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 
 

 

Dit is het dat samenbindt! 
 

Vertroostende, bemoedigende boodschap Gods: Zijn 
goedertierenheid en vertroosting zullen zachtjes meegaan op de 

wind, voor Zijn kind, die Hij zeer bemint! 

 
 

Volledige weergave: 
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Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 
24 december 2015 ontving ik de volgende boodschap van een bode 

engel Gods, die ik graag met u wil delen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Lovesadai en 
ben een bode engel Gods.  

 

Voorwaar, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, kijkt door het 
hemelse raam, en ziet jou. 

Hij heeft je lief en je bent altijd in Zijn gedachten. Hij noemt je zelfs 
zachtjes bij je naam. Zijn goedertierenheid en bescherming en 

vertroosting zullen zachtjes meegaan op de wind voor Zijn kind, die 

Hij zeer bemint. Dit is het dat samenbindt!  
 

Sluit maar gerust je ogen en ga maar gerust slapen voor de 
nacht. 

Want de Here is mijn herder, mij ontbreekt niets; Hij doet mij 

nederliggen in grazige weiden; Hij voert mij aan rustige wateren. 
Ga maar slapen, wetende Hij houdt de wacht en is ook degene, die 

daar boven op je wacht. 

 
Psalm 31, vers 23 en vers 25  Terwijl ik in mijn angst dacht: ik 

ben verbannen uit uw oog – hebt Gij voorwaar mijn luide 
smekingen gehoord, toen ik tot U riep om hulp. Weest sterk en uw 

hart zij onversaagd, gij allen, die op de Here hoopt. 

 
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 
 

 

Boodschap Gods met daarna een dankwoord 
 

Een bijzondere boodschap Gods, met daarna een dankwoord. Marta 

en Profeet Benjamin Cousijnsen.  
 

 

Volledige weergave: 
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Hallo, van harte welkom! Op 30 december 2015 bracht de bode 
engel Gods woord voor woord deze boodschap Gods over aan 

eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Restirma en 
ben een bode engel Gods.  

 

Voorwaar, kadosh, kadosh, kadosh, heilig, heilig, heilig is 
Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. 

Voorwaar,  
 

Job 13, vers 1  Zie, alles heeft mijn oog gezien, mijn oor gehoord 

en in zich opgenomen. 
Job 11, vers 18  Gij zult vertrouwen, omdat er hoop is, en als gij 

rondgezien hebt, zult gij gerust gaan slapen. 
Job 17, vers 7  Mijn oog is dof geworden van verdriet, al mijn leden 

zijn als een schaduw. 

 
Spreuken 31, vers 25  Kracht en luister is haar gewaad, de 

komende dag lacht zij toe. 

 
Psalm 31, vers 25  Weest sterk en uw hart zij onversaagd, gij 

allen, die op de Here hoopt. 
 

Voorwaar, het is Gods eer, Zijn werk te verbergen en te 

openbaren. 
Vrees niet en verberg niet uw gevoelens! Velen zullen het niet 

kunnen begrijpen, maar Hij weet wat het beste is.  
 

Psalm 58, vers 12  En de mensen zullen zeggen: Toch is er loon 

voor de rechtvaardige… tot zover. 
 

Voorwaar, ik, de Here, zag uw strijd en uw verlangen. 

Ik breng u samen. Kijk daar! 
 

Hooglied 2, vers 8  Hoor – mijn geliefde! Zie, daar komt hij, 
springend over de bergen, huppelend over de heuvelen. 
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Jesaja 10, vers 27  En het zal te dien dage geschieden, dat hun 
last van uw schouder afglijden zal en hun juk van uw hals, ja, het 

juk zal vernietigd worden op uw schouder. 

 
Voorwaar, wie tegen Mij in durft te gaan, die zal veracht 

worden en die zal het vergolden worden. 
 

Hooglied 1, vers 2  Hij kusse mij met de kussen van zijn mond! 

Want kostelijker dan wijn is uw liefde. 
 

Voorwaar, gij zijt voorbestemd; kijk vooruit! 
 

Jesaja 42, vers 9  Het vroegere, zie, het is gekomen, en nieuwe 

dingen kondig Ik u aan; voordat zij uitspruiten, doe Ik ze u horen. 
 

Voorwaar, Gods werk zal geopenbaard worden! 
Zijn licht zal gezien worden! Vertrouw op de Here met uw ganse 

hart, en Hij zal uw paden rechtmaken en uw hart vullen met 

blijdschap, op Zijn tijd. Amen! 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 

Hallo, van harte welkom! Op 30 december 2015 kreeg ik de 
volgende boodschap van een bode engel Gods, die ik graag met u 

wil delen. 
 

Shalom, welkom bij de Evangelical Endtimemachine en de 

werkers van de laatste dagen! 
 

Dankzij uw steun en vrije giften, blijft deze website bestaan. 
Onze Stuurman en Kapitein is Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. 

Hij leidt de Evangelical endtimemachine en de vrije giften.  

Zo werd de kerk Ruach tot stand gebracht, waardoor vele zielen 
hun hart overgaven aan Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. 

Dankzij uw giften werd er ook een gezin geholpen, vanwege een 

huurachterstand, en stond op het punt het huis te verlaten. 
Ook kreeg een groep zwervers te eten en geld voor kleren. 

Ook een alleenstaande moeder met drie kinderen kreeg geld voor 
boodschappen. 
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Verder kreeg de voedselbank een gift. En zo zijn er vele arme 
mensen geholpen, en velen vooral tot geloof gekomen! 

 

Ook werd Profeet Benjamin en Marta, zijn vrouw, en zijn 
secretaresse, uitgezonden naar de Filippijnen om te spreken 

en ook om daar mensen te dopen. 
Dankzij uw steun, in alle vormen van steun, zijn wonderen 

ontstaan, dat velen Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, hebben 

aangenomen! 
 

Ook via de Evangelisatie en de Huiskringen, en ook namens Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus, willen we u natuurlijk voor de enorme 

steun, om het werk van de Heer te kunnen uitvoeren, bedanken in 

deze bediening. 
 

We wensen u allen een gezegend Sjana Tova toe, een 
gezegend 2016! 

En samen zeggen wij dan ook en sluiten we dit jaar ook af met 

Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen 
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BOODSCHAPPEN EN PROFETIEËN, 

DOORGEGEVEN SINDS JANUARI 2016,  

DOOR DE GOD VAN ABRAHAM, IZAÄK EN JAKOB, 

EN WOORD VOOR WOORD DOORGEGEVEN  

EN METEEN OPGESCHREVEN  
DOOR GODS EENVOUDIGE DIENSTKNECHT  

EN GELIEFDE WARE EINDTIJDPROFEET, 

BENJAMIN COUSIJNSEN,  

IN TEGENWOORDIGHEID EN ONDER  
TOEZIEND OOG VAN DE BODE ENGELEN GODS! 
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JANUARI 2016 
 
De geestelijke wereld hoort het ook en ergert 
zich! 
 

Boodschap Gods, overgeleverd door de Heer Yeshua HaMasiach, 
Jezus Christus, aan Zijn dienstknecht, Profeet Benjamin Cousijnsen. 

Voorwaar, Mijn kind, spits uw oren. Ik duld geen afgoderij! zegt 
JHWH, de Here der heren, Yeshua HaMasiach, Jezus Christus, El 

Elohím, Adonai. 

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 4 januari 2016 ontving Profeet 

Benjamin Cousijnsen woord voor woord, in tegenwoordigheid van 
de Heer Yeshua HaMashiach, Jezus Christus van Nazareth, deze 

boodschap. 

 
Sjana Tova! Ik ben het, uw Rabboeni, die tot u spreekt. 

Ik ben dood geweest en stond op uit de dood. Voorwaar, Ik, Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus, El Elohím, Adonai, ben kadosh, heilig, 

en spreek via Mijn Profeet Benjamin Cousijnsen in de eindtijd, net 

zoals Ik, JHWH, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, altijd 
gesproken heb voor de schepping, via Mijn aangestelde Profeten. 

En zo spreek Ik, die leef, uw Rabboeni, ook juist nu in deze tijd, 

echter meer via Mijn Profeet, om Mijn boodschappen over te 
brengen, hetzij goed nieuws, hetzij slecht nieuws!  

 
Openbaring 22, vers 6  En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn 

getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der 
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Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen 
hetgeen weldra geschieden moet. 

 

Voorwaar, Mijn kind, spits uw oren! 
Ik duld geen afgoderij! Hoe luidt de titel van Jeremia 10?  

Juist, God en de afgoden. Een heidense afgod is het, wat staat 
beschreven in: 

 

Jeremia 10, vers 1 tot en met 25  Lees dit voor uzelf. 
 

Voorwaar, velen zullen zeggen: “Kerst is geweest!” 
Klopt, daarom! Laat het los nu. Wees niet gelijkvormig aan deze 

wereld.  

 
Romeinen 12, vers 2  En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, 

maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat 
gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige 

en volkomene. 

 
Lees voor: 1 Johannes 2, vers 15 tot en met 17  Hebt de wereld 

niet lief en hetgeen in de wereld is. Indien iemand de wereld 

liefheeft, de liefde des Vaders is niet in hem. Want al wat in de 
wereld is: de begeerte des vlezes, de begeerte der ogen en een 

hovaardig leven, is niet uit de Vader, maar uit de wereld. En de 
wereld gaat voorbij en haar begeren, maar wie de wil van God 

doet, blijft tot in eeuwigheid. 

 
Voorwaar, Ik, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, krijg van 

velen bergen goede voornemens. 
Wat zijn er veel beloften gedaan! Maar één van de tien houdt zich 

eraan. Dan heb Ik het over diegene, die zich Christen noemt.  

 
Voorwaar, Ik zeg u het volgende: 

De geestelijke wereld hoort ook, wat geopenbaard wordt via Profeet 

Benjamin Cousijnsen, en ergert zich vaak dat een openbaring 
vervuld werd en voorzegd was! Voorwaar, Profeet Benjamin 

Cousijnsen geeft alles door, wat hij ontvangt. Maar het is aan Mij, 
Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, om het soms nog uit te stellen, 

vanwege de geestelijke wereld.  
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Efeziërs 6, vers 12  Want wij hebben niet te worstelen tegen 

bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen 

de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de 
hemelse gewesten. 

 
Voorwaar, wat uitgesproken is, zal hoe dan ook vervuld 

worden! 

Voorwaar, de wereld wordt gewaarschuwd, en u bent erop 
gewezen. En wie niet wil horen, gaat verloren! God heeft het beste 

met u voor, als u luistert.  
 

Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld 

gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een 
ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde.  

 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de Here Jezus Christus, 

Yeshua HaMashiach, en verdween. 

 
 

 

Uw ongehoorzaamheid zal niet ongestraft 
blijven! 
 

Waarschuwende, mededelende boodschap Gods: De engel des 
Heren, Donder, brengt deze waarschuwende mededeling over aan 

Profeet Benjamin Cousijnsen, en verwijst ook naar de 
desbetreffende boodschap, met de datum van waarschuwing en de 

dag van vervulling, namelijk vandaag 4 januari 2015, waarin India 

gestraft is met een zware aardbeving! Verder volgen nog twee 
profetische mededelingen. 

 
 

Volledige weergave: 
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Hallo! Op 4 januari 2016 bracht de engel des Heren, Donder, de 
bode engel Gods, woord voor woord de volgende waarschuwende, 

profetische boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin 

Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Donder. 

 

U was nog zo gewaarschuwd, India, door Profeet Benjamin 
Cousijnsen op 1 juni 2015, in de boodschap met de titel: 

‘O wee, India, er komt nog veel meer over u!’ Daar werd u gewezen 
op de volgende woorden: O wee, India, er komt veel regenval, en 

dan een sterke wind! En na de wind een aardbeving, en dan weer 

het volgende…  
En zo werd vervuld, op 4 januari 2016, dat ik, Donder, Gods bode 

engel, stampte op een roze olifantje, omdat God u al zo vaak 
waarschuwt, dat Hij uw afgoden haat, en uw onreine wandel. Ik 

stampte zo hard, dat er een zware aardbeving kwam, waardoor er 

een aardbeving was van 6,7 in India!  
 

Voorwaar, kadosh, heilig is Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus. 
En uw ongehoorzaamheid zal niet ongestraft worden!  

 
Voorwaar, ook zal ik spoedig een vliegtuig neerhalen en 

heftig toeslaan!  

Dit telt voor wereldwijd. Ik wens u een donderende Sjana Tova toe! 
Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween. 

 
 

 

Veel vleesetende planten zorgen voor een hel op 

aarde! 
 

Openbarende boodschap Gods: Voorwaar, veel planten zullen in de 
eindtijd voor de achterblijvers tot een hel op aarde zijn!  

 

 
Volledige weergave: 
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Hallo, welkom! Op 5 januari 2016 bracht de bode engel van God 

woord voor woord de volgende boodschap over aan Profeet 

Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Revelado en 

ben een bode engel Gods.  

 
Genesis 1, vers 11 en 12  En God zeide: Dat de aarde jong groen 

voortbrenge, zaadgevend gewas, vruchtbomen, die naar hun aard 
vruchten dragen, welke zaad bevatten, op de aarde; en het was 

alzo. En de aarde bracht jong groen voort, gewas, dat naar zijn 

aard zaad geeft, en geboomte, dat naar zijn aard vruchten draagt, 
welke zaad bevatten. En God zag, dat het goed was. 

 
Voorwaar, in de Bijbel kunt u ontdekken, hoe groot en 

machtig God is, en hoe slecht satan. 

Voorwaar, er is geen plek op de aarde, waar de bloemen mooier 
zijn dan in de hemel! Toch deelde God in liefde, in de schepping, 

veel groen en geboomte en prachtige bloemen en vruchten. Het is 

zo veel, wat God maakte! Denk daarbij aan het paradijs. 
 

Genesis 2, vers 8 tot en met 9  Voorts plantte de Here God een 
hof in Eden, in het Oosten, en Hij plaatste daar de mens, die Hij 

geformeerd had. Ook deed de Here God allerlei geboomte uit de 

aardbodem opschieten, begeerlijk om te zien en goed om van te 
eten; en de boom des levens in het midden van de hof, benevens 

de boom der kennis van goed en kwaad.  
 

Voorwaar! 

Als een goede bekende bij u voor de deur staat, met een bos 
bloemen ter bemoediging, zouden het weleens bloemen uit de 

hemel kunnen zijn. Dat laat het mooie van God zien! Voorwaar, 

luister eens naar de boodschap van 16 augustus 2012, met de titel: 
‘Gods passiebloem heet daar: ‘Gods Zonnestraal’. Het is een 

onthullende en vertroostende boodschap.  
 

Voorwaar, zo zijn er in de natuur ook vleesetende planten. 
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Deze planten lokken beesten met iets lekkers, om ze vervolgens 
vast te plakken, te verzuipen, of gewoon te grijpen! Te weinig 

mineralen in de bodem zorgen voor een andere uitweg. Er zijn 

meer dan 800 verschillende plantensoorten, die vlees, vliegen, 
poep, en andere gedierten eten!  

 
Voorwaar, veel planten zullen in de eindtijd voor de 

achterblijvers tot een hel op aarde zijn! 

Men hield van horror, en mijn krijgt horror, wat reeds aanwezig is 
in de hel. De vleesetende planten zullen ook tot een hel op aarde 

zijn. Voorwaar, God wil dit niet, maar men koos er zelf voor!  
 

Er is maar één uitweg voor de ongelovige. 

En dat is Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, aannemen, en gered 
worden of verloren gaan! 

 
Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 

wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 

naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het 
licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever 

gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want 

een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het 
licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de 

waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat 
zij in God verricht zijn. 

En Johannes 4, vers 24  God is geest en wie Hem aanbidden, 

moeten aanbidden in geest en in waarheid. 
 

Voorwaar, men zegt: “Bloemen houden van mensen”. 

Dit zegt satan ook! De beste plek is de hemel, waar men van het 
beste geniet, en van de mooiste bloemen. Daar zijn geen 

vleesetende planten, wel in de hel! 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
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Genezingsgebed 
 
Boodschap Gods: Woord voor woord werd dit gebed vandaag aan 

Profeet Benjamin Cousijnsen overgeleverd door de bode engel van 

God, Lovesadai, in opdracht van Yeshua HaMasiach, Jezus Christus 
van Nazareth!  

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 5 januari 2016 bracht de bode engel 

van God, in opdracht van de almachtige God, JHWH, de God van 
Abraham, Izaäk en Jakob, de volgende boodschap over aan Profeet 

Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Lovesadai en 
ben een bode engel Gods.  

 

Voorwaar, hartepijn en lichamelijke klachten, alle 
blokkades: 

verlaat het lichaam nu, onder het gezag van Yeshua HaMashiach, 

Jezus Christus van Nazareth, en kom niet meer terug. Ga weg nu!  
 

Ik dank U, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, dat U deze 
ziel aanraakt en reinigt en verlost, op dit moment. 

Voorwaar, geef Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, Adonai, El 

Elohím, JHWH, de Zoon van God, alle eer en dank en aanbidding in 
nederigheid! Kadosh, heilig is Hij, onze Koning der koningen. Dank 

Hem voor uw genezing. En deel uw wonder, wat Hij deed aan uw 
ziel. Geloof in Zijn kracht, en ontvang!  

 

Zeg:  
“Ik accepteer U in mijn hart en leven, en zal mijn relatie met U 

onderhouden”. Amen!  

 
Voorwaar, heeft u een website? 
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Zet de link van de Evangelicalendtimemachine.com erin, zodat 
velen ook kennismaken met de Evangelical Endtimemachine! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en 

verdween. 
 

 
 

De Twee Getuigen zullen de wereld op de kop 

zetten! 
 

Profetische, openbarende boodschap Gods. De engel des Heren, 

Michaël, sprak: Voorwaar, onthoud wat ik u nu zeg! Velen zullen om 
het leven komen door de twee getuigen. 

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, welkom! Op 6 januari 2016 bracht de bode engel Gods deze 

openbarende, profetische boodschap Gods over aan eindtijdprofeet 

Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus.  

 

Voorwaar, Israël! 
Kadosh, heilig is de Koning der Joden, en zeer machtig, die de wet 

vervullen zal! Zo spreekt de Heer, El Elohím, Adonai. 

 
Mattheüs 5, vers 17  Meent niet, dat Ik gekomen ben om de wet 

of de Profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen om te ontbinden, 
maar om te vervullen.  

 

Openbaring 22, vers 6  En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn 
getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der 

Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen 
hetgeen weldra geschieden moet. 

 

Voorwaar, mijn naam is Michaël, een bode engel Gods.  
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Verbaast u niet, dat velen meer en meer Profeet Benjamin 
Cousijnsen een doorn in hun oog vinden! 

 

Openbaring 11, vers 10  En zij, die op de aarde wonen, zijn blijde 
en verheugd over hen en zullen elkander geschenken zenden, 

omdat deze twee Profeten hen, die op de aarde wonen, gepijnigd 
hadden. 

 

Voorwaar! 
Velen onder hen, bij wie Profeet Benjamin Cousijnsen een doorn in 

het oog is, zullen kerkleiders zijn en apostelen en Profeten en 
evangelisten, van allerlei religies. En zelfs de wereldleiders zullen 

een geschenkendag ter herinnering invoeren, voor de kerken en het 

volk. 
 

Openbaring 11, vers 8 en 9  En hun lijk zal liggen op de straat 
der grote stad, die geestelijk genaamd wordt Sodom en Egypte, 

alwaar ook hun Here gekruisigd werd. En uit de volken en stammen 

en talen en natiën zijn er, die hun lijk zien, drie en een halve dag, 
en zij laten niet toe, dat hun lijken in een graf worden bijgezet.  

 

Voorwaar! 
Eén van de twee getuigen is juist die persoon met zijn olijfgroene 

ogen, die nu al vaak onder het Joodse volk als verkenner was, in 
opdracht van de God van Abraham en Izaäk en Jakob. Voorwaar, 

onthoud dit, wat ik u nu zeg! Velen zullen om het leven komen door 

de twee getuigen.  
 

Openbaring 11, vers 5 en 6  En indien iemand hun schade wil 
toebrengen, komt er vuur uit hun mond en het verslindt hun 

vijanden; en indien iemand hun schade wil toebrengen, moet hij zó 

de dood vinden. Dezen hebben de macht de hemel te sluiten, zodat 
er geen regen valt gedurende de dagen van hun profeteren; en zij 

hebben macht over de wateren, om die in bloed te veranderen en 

om de aarde te slaan met allerlei plagen, zo dikwijls zij willen. 
 

Profeet Benjamin Cousijnsen zal in die dagen voor een plaag 
zorgen… 
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waarbij de wateren niet alleen in bloed zullen veranderen, maar ook 
in vuur, dat vanuit Profeet Benjamin Cousijnsen zal komen! 

Voorwaar, in de Evangelical Endtimemachine zijn nog meer 

openbaringen te vinden, als u in de Search balk gaat zoeken naar: 
de twee getuigen. 

 
Voorwaar, de twee getuigen zullen de wereld op de kop 

zetten! 

Beetje voor beetje zullen er ook velen zijn, die, door de 
boodschappen heen, meer en meer de volle waarheid hebben 

ontdekt, en erkennen dat dit de volle waarheid is. Voorwaar, deze 
boodschap is tot u gesproken. En wie dit niet wil aanhoren, en de 

waarheid verwerpt, gaat verloren! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
 

 
 

 

 

In welke situatie u zich ook bevindt! 
 

Boodschap Gods: Zegt het volgende, in welke situatie u zich ook 

bevindt. “Ik zal U verhogen, mijn God, Gij Koning, Ik zal Uw naam 
prijzen voor altoos en immer…”  

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 

woensdag 6 januari 2016 kreeg ik de volgende boodschap van een 

bode engel Gods, die ik graag met u wil delen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus.  

 

Voorwaar, geprezen zij onze God en eeuwige Koning! 
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Psalm 144, vers 1  Geprezen zij de Here, mijn rots, die mijn 
handen oefent ten strijde, mijn vingers tot de krijg. 

 

Voorwaar, ik ben een warrior Gods, en mijn naam is Parsalus 
en ben een bode engel Gods. 

In welke situatie u zich ook bevindt, zegt het volgende: 
 

Psalm 145, vers 1 tot en met 3  Ik zal U verhogen, mijn God, Gij 

Koning, ik zal uw naam prijzen voor altoos en immer; te allen dage 
zal ik U prijzen, uw naam loven voor altoos en immer. De Here is 

groot en zeer te prijzen, zijn grootheid is ondoorgrondelijk. 
Psalm 147, vers 3 tot en met 6  Hij geneest de verbrokenen van 

hart en verbindt hun wonden. Hij bepaalt het getal der sterren, Hij 

roept ze alle bij name. Groot is onze Here en geweldig in kracht, 
zijn verstand is onbeperkt. De Here houdt de ootmoedigen staande, 

maar Hij vernedert de goddelozen ter aarde toe. 
 

Voorwaar, de wegen des Heren zijn met een vreugdelied en 

reidans! 
Halleluja! Er is geen vrees voor uw naaste. Psalmzingt in de vrijheid 

van de Heilige Geest, en zweef mee over de wateren. En ontvang 

hemelse vreugde; wees vrij als een duif! 
 

Hooglied 4, vers 16  Ontwaak, noordenwind, en kom, zuidenwind, 
doorwaai mijn hof, opdat zijn balsemgeuren stromen! Mijn geliefde 

kome tot zijn hof en ete daarvan de kostelijke vrucht.  

 
Amen! 

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
 

 

 

Hij duldt geen afgoderij en aanranding en 

geweld! 
 
Boodschap Gods: In deze boodschap onthult de Heer Yeshua 

HaMasiach, Jezus Christus, wat er met hen zal gebeuren, die zich 

schuldig maakten aan afgoderij en aanranding en geweld! 
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Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 7 
januari 2016 kreeg ik de volgende boodschap van een bode engel 

Gods, die ik graag met u wil delen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Cresmia en 
ben een bode engel Gods.  

 
Voorwaar,  

 

Wijsheid 4, vers 20  Vol angst zullen zij verschijnen wanneer de 
rekening van hun overtredingen wordt opgemaakt; hun 

misdragingen zullen tegen hen getuigen en hen beschuldigen. 
 

Voorwaar, kadosh, heilig is Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus. 
Hij duldt geen afgoden en aanrandingen en geweld! 

 

Wijsheid 4, vers 18 tot en met 20  Zij hebben minachting voor 
wat ze zien, maar de Heer lacht om hen. Als ze straks dood zijn, zal 

hun lichaam geen eer worden bewezen en zal eeuwige spot onder 
de doden hun deel zijn. Hij zal hen van hun voetstuk stoten en hen 

stom voorover laten vallen. Ze zullen pijn lijden en totaal vernietigd 

worden, en niets zal nog aan hen herinneren. Vol angst zullen zij 
verschijnen wanneer de rekening van hun overtredingen wordt 

opgemaakt; hun misdragingen zullen tegen hen getuigen en hen 
beschuldigen.  

 

Voorwaar,  
 

Johannes 14, vers 15  Wanneer gij Mij liefhebt, zult gij mijn 

geboden bewaren. 
Johannes 14, vers 6  Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de 

waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij. 
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Bekeer u en vraag om vergeving van al uw overtredingen, 
met een hart vol berouw! 

En luister ook naar de andere boodschappen van de Evangelical 

Endtimemachine.  
De bode engel Gods sprak verder, Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, 

Shalom! 
 

 

 

Leer hoe je je mond moet gebruiken 
 

Boodschap Gods: Kinderen, leer hoe je je mond moet gebruiken. 
Wie daarop let, raakt niet in zijn of haar woorden verstrikt! Sirach 

23, vers 7 
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 7 
januari 2016 kreeg ik de volgende boodschap van een bode engel 

Gods, die ik graag met u wil delen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Rafaël en ben 

een bode engel Gods. 
 

Luister aandachtig! 
 

Sirach 23, vers 7  Kinderen, leer hoe je je mond moet gebruiken, 

wie daarop let, raakt niet in zijn “of haar” woorden verstrikt.  
 

Markus 8, vers 38  Want wie zich voor Mij en voor mijn woorden 
schaamt in dit overspelig en zondig geslacht, de Zoon des mensen 

zal Zich ook voor hem, “haar”, schamen, wanneer Hij komt in de 

heerlijkheid zijns Vaders, met de heilige engelen. 
 

Sirach 37, vers 27 en vers 28  Mijn kind, toets jezelf je leven 

lang, stel vast wat slecht voor je is, en geef daar niet aan toe, want 
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niet alles is voor iedereen goed, niet iedereen schept in alles 
genoegen. 

 

Toets u, voordat u gaat getuigen. 
En maak het eerst in orde met Yeshua HaMashiach, Jezus Christus!  

De bode engel Gods sprak verder, Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, 
Shalom!  

 

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen 
 

 
 

Wonderbare kracht, die ook uw verstand te 

boven gaat! 
 
Boodschap Gods, overgebracht door de engel Gods, de drakendoder 

Michaël, aan Profeet Benjamin Cousijnsen. Voorwaar, er is kracht, 
wonderbare kracht, dat alle verstand te boven gaat, ook uw 

verstand! Satan wil niet dat u groeit tot een heilig vuur Gods. 

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 8 januari 2016 bracht de bode engel 

Gods, de engel des Heren, de volgende boodschap over aan 
eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus.  

 
Voorwaar, laat ik me even voorstellen… 

Ik ben de bode engel Gods, de drakendoder Michaël. Hoe meer gij 

zuiver en onbevlekt en verstandig zijt, hoe meer u zult stralen als 
de glans van het uitspansel! 

 
Jakobus 4, vers 7   Onderwerpt u dus aan God, maar biedt 

weerstand aan de duivel, en hij zal van u vlieden. 
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Voorwaar, kadosh, heilig is Adonai, JHWH, die meer dan 
overwinnaar is! 

Alle machten en krachten, en alle demonen en satan en de hel, en 

het heelal en planeten, en de hemel, en alles wat er is, is 
onderworpen aan de almachtige God van Abraham, Izaäk en Jakob.  

 
Voorwaar, er is kracht, wonderbare kracht, dat alle verstand 

te boven gaat, ook uw verstand! 

Ik, Michaël, kan er eeuwig over praten, uit ervaring. Strijd daarom 
de goede strijd, als een warrior Gods! Er is kracht en overwinning in 

het Bloed van het Lam, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus! 
 

Spreuken 3, vers 5 en 6  Vertrouw op de Here met uw ganse hart 

en steun op uw eigen inzicht niet. Ken Hem in al uw wegen, dan zal 
Hij uw paden recht maken. 

 
Voorwaar, stel met uw wandel uw Heilige Vuur – God – niet 

teleur, als het nog maar een klein lucifervlammetje is. 

Lucifer, satan, lacht zich slap, als u jaren niet groeit tot een heilig 
vuur Gods! Satan zegt: “Jij een warrior, waar ik aan onderworpen 

ben? Laat me niet lachen!”  

 
1 Johannes 2, vers 12 tot en met 17  Ik schrijf u, kinderkens, 

want de zonden zijn u vergeven om zijns naams wil. Ik schrijf u, 
vaders, want gij kent Hem, die van den beginne is. Ik schrijf u, 

jongelingen, want gij hebt de boze overwonnen. Ik heb u 

geschreven, kinderen, want gij kent de Vader. Ik heb u geschreven, 
vaders, want gij kent Hem, die van den beginne is. Ik heb u 

geschreven, jongelingen, want gij zijt sterk en het woord Gods blijft 
in u en gij hebt de boze overwonnen. Hebt de wereld niet lief en 

hetgeen in de wereld is. Indien iemand de wereld liefheeft, de liefde 

des Vaders is niet in hem. Want al wat in de wereld is: de begeerte 
des vlezes, de begeerte der ogen en een hovaardig leven, is niet uit 

de Vader, maar uit de wereld. En de wereld gaat voorbij en haar 

begeren, maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid. 
En 1 Johannes 4, vers 12  Niemand heeft ooit God aanschouwd; 

indien wij elkander liefhebben, blijft God in ons en zijn liefde is in 
ons volmaakt geworden. 
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Voorwaar,  
 

1 Johannes 4, vers 4 en 5  Gíj zijt uit God, kinderkens, en gij 

hebt hen overwonnen; want Hij, die in u is, is meerder dan die in 
de wereld is. Zij zijn uit de wereld; daarom spreken zij uit de 

wereld en hoort de wereld naar hen. 
 

Voorwaar, hoe vaak laat u zich door dat ene stemmetje niet 

tot u zeggen, dat u u niets bent, een slechte Christen? 
“U/Je bent niets waard! Je beantwoordt niet aan Gods doel.” 

 
Jodela hi hieee! Word wakker daar!  

Zeg: “Want Hij die in mij is, is meerder en machtiger en krachtiger. 

Ik ben bedekt door het beste schild, het Bloed van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus, en wandel in Gods vuur, en laat nu het 

lucifervlammetje verteren, verdwijnen, voorgoed!” 
Zeg: “Halleluja, prijst de Heer!” Weest verheugd en dank Hem voor 

deze boodschap. 

 
Voorwaar, even onder ons, 

Een valse Profeet zou nimmer deze boodschap delen. Voorwaar, 

bedenk eens, hoe vele boodschappen trouw overgebracht zijn; het 
is onmenselijk. Hij is Gods ware Profeet, Benjamin Cousijnsen! 

Voorwaar, ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel 
Gods, en verdween. 

 

 
 

Laat u niet misleiden door Owuor!  
 
Waarschuwende boodschap Gods: Voorwaar, laat u niet misleiden 

door Owuor, deze valse profeet! Want de Maitreya geest en Owuor 
zijn waarlijk één, zowel… Lees verder. 

 

 
Volledige weergave: 
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Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 
vrijdag 8 januari 2016 ontving ik de volgende boodschap van een 

bode engel Gods. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam, almachtige naam 

van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, voorwaar, ik 
zeg u, Mijn naam is Rischobeo en ben een bode engel Gods.  

 

Voorwaar, laat u niet misleiden door Owuor, deze valse 
profeet! 

Want de Maitreya geest en Owuor zijn waarlijk één, zowel geest, 
ziel als lichaam. Luister ook naar de boodschap van 4 mei 2013, 

met de titel: ‘Profetische openbaring: De misleidende Maitreya 

geest!’ Voorwaar, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, heeft Owuor, 
deze valse leraar, niet uitgekozen! Voorwaar,  

 
Spreuken 12, vers 19  Een waarachtige lip bestaat voor altijd, 

maar een leugenachtige tong slechts voor een ogenblik. 

 
En alle engelen zeggen, “Amen!” 

Voorwaar, als het licht van de God van Abraham, Izaäk en Jakob 

komt, zullen alle bedrog en leugens bloot worden gesteld! 
Voorwaar, luister aandachtig. 

 
Hoogmoed komt vanuit de wandel en de geest van Owuor, 

de Maitreya geest. 

 
2 Timotheüs 3, vers 4 en 5  Verraderlijk, roekeloos, opgeblazen, 

met meer liefde voor genot dan voor God, die met een schijn van 
godsvrucht de kracht daarvan verloochend hebben; houd ook dezen 

op een afstand. 

 
Voorwaar, Owuors wetenschap doctoraat heeft echter niets 

te maken met theologische kwalificaties. 

Hoewel het zo gepresenteerd wordt, als of dat zijn kantoor een 
kantoor van een profeet zou moeten zijn. Voorwaar, Owuor 

gebruikt Charlalatan muziek, omdat hij weet dat het volk hierdoor 
emoties zal loslaten, en zo plezierige gevoelens en een sensuele 

bevrediging zal ontvangen. Hij kent de kracht van de muziek, en 
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gebruikt deze om mensen te boeien en te laten bewegen. 
Voorwaar, de snaren van de instrumenten maken een grote indruk, 

samen met de speciale show effecten, die met een virtueel beeld 

geprojecteerd worden!  
 

Voorwaar! 
Zo wordt dezelfde techniek ook toegepast in sommige kerken, om 

de zielen te laten geloven, dat er engelen aanwezig waren. Men 

probeert via deze weg zielen te winnen!  
Voorwaar, ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
 

 

Massaverkrachtingen en aanrandingen in 

Keulen! 
 

Deze boodschap Gods en mededelende resumé verwijst ook naar 
de profetische waarschuwingen van God, die van tevoren werden 

geopenbaard m.b.t. de extremisten, welke zich onder de 

vluchtelingen bevinden en bevonden. En zie wat er heeft 
plaatsgevonden in Keulen! Alle woorden en profetieën zijn 

afkomstig van de Here God. Voor de ongelovige Thomassen: deze 
boodschap geeft de data en titels van eerdere aankondigingen door, 

die gegeven werden, nog voordat het bekend werd en plaatsvond. 

Gods woorden worden door Gods engelen, die komen in de naam 
van Jezus Christus van Nazareth, Yeshua HaMasiach, geciteerd aan 

Gods dienstknecht, Profeet Benjamin Cousijnsen, die het meteen 

doorgeeft aan de wereld, in opdracht van de almachtige God, 
JHWH, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, hetzij goed nieuws, 

hetzij slecht nieuws! 
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 11 januari 2016 bracht de bode engel 
van God, in opdracht van de almachtige God, JHWH, de God van 

Abraham, Izaäk en Jakob, woord voor woord aan Profeet Benjamin 

Cousijnsen deze boodschap Gods over. 
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Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Rasambla en 

ben een bode engel Gods. 

 
Voorwaar, op 18 september 2015 werd het u reeds 

geopenbaard in de boodschap, met de titel: 
‘Bid voor de Christenen die vluchteling zijn!’ In deze boodschap 

werd geopenbaard, dat onder de vluchtelingen zowel Christenen als 

extreme Moslims zijn, die vele moorden en verkrachtingen op hun 
naam hebben staan. Voorwaar, en zo vond er een 

massaverkrachting en aanrandingen in Keulen plaats, tijdens de 
Oudejaarsnacht. Al meer dan 500 aangiftes kwamen er binnen bij 

de politie!  

 
Voorwaar, vele vluchtelingen zijn, met een vals en geldig 

paspoort en documenten, als vermomde ISIS-terrorist reeds 
overgekomen! 

Voorwaar, luister ook beslist naar de boodschap van 10 november 

2015, met de titel: ‘Regering stopt de waarheid in doofpot!’ 
Voorwaar, in Griekenland, op het eiland Lesbos, waren 12 

extremisten opgepakt, vanwege het vervalsen van paspoorten. 

Voorwaar, 
 

Psalm 36, vers 2  De zonde spreekt tot de goddeloze diep in zijn 
hart; – geen vrees voor God staat hem voor ogen. 

En Psalm 78, vers 17  Maar zij bleven verder tegen Hem zondigen, 

zij waren in de wildernis weerspannig tegen de Allerhoogste. 
En Psalm 94, vers 16  Wie treedt voor mij op tegen de slechtaards? 

Wie stelt zich voor mij tegen de bedrijvers van ongerechtigheid? 
En Psalm 103, vers 6  De Here doet gerechtigheid en recht aan alle 

verdrukten. 

 
En Spreuken 16, vers 25  Soms schijnt een weg iemand recht, 

maar het einde daarvan voert naar de dood. 

 
Voorwaar, heilig is Yeshua HaMashiach, Jezus Christus! 

Voorwaar, de God van Abraham, Izaäk en Jakob zegt u het 
volgende: 
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Exodus 20, vers 13 tot en met 17  Gij zult niet doodslaan. Gij 
zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse 

getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uws 

naasten huis; gij zult niet begeren uws naasten vrouw, noch zijn 
dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn rund, noch zijn ezel, 

noch iets dat van uw naaste is. 
 

Voorwaar, onderwerp u aan Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus! 
 

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 
wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 

naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het 

licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever 
gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want 

een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het 

licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de 
waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat 

zij in God verricht zijn. 
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en 

verdween. 
 

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
 

 

 

Hou uw geloof hoog! 
 

Boodschap Gods: Voorwaar, hou uw geloof hoog, al gaat uw 
verwachting niet zoals u wenst, maar zoals Yeshua HaMasiach, 

Jezus Christus, wenst. 
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Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 11 januari 2016 bracht de bode engel 

van God aan Profeet Benjamin Cousijnsen de volgende woorden 
over. 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus.  

 
Voorwaar,  

 
Psalm 16, vers 7 tot en met 9  Ik prijs de Here, die mij raad 

heeft gegeven, zelfs bij nacht onderwijzen mij mijn nieren. Ik stel 

mij de Here bestendig voor ogen; omdat Hij aan mijn rechterhand 
staat, wankel ik niet. Daarom verheugt zich mijn hart en juicht mijn 

ziel, zelfs mijn vlees zal in veiligheid wonen. 
 

Jesaja 30, vers 21  En wanneer gij rechts of wanneer gij links 

zoudt willen gaan, zullen uw oren achter u het woord horen: Dit is 
de weg, wandelt daarop. 

 

Psalm 25, vers 9 en 10  Ootmoedigen doet Hij wandelen in het 
recht, en Hij leert ootmoedigen zijn weg. Alle paden des Heren zijn 

goedertierenheid en trouw voor wie zijn verbond en zijn 
getuigenissen bewaren. 

 

Jakobus 1, vers 22 tot en met 25  En weest daders des woords 
en niet alleen hoorders: dan zoudt gij uzelf misleiden. Want wie 

hoorder is van het woord en niet dader, die gelijkt op een man, die 
het gelaat, waarmede hij geboren is, in een spiegel beschouwt; 

want hij heeft zich beschouwd, is heengegaan en heeft terstond 

vergeten, hoe hij er uitzag. Maar wie zich verdiept in de volmaakte 
wet, die der vrijheid, en daarbij blijft, niet als een vergeetachtige 

hoorder, doch als een werkelijk dader, die zal zalig zijn in zijn doen. 

 
Voorwaar, kadosh, machtig en onoverwinnelijk en liefdevol 

is Yeshua HaMashiach, Jezus Christus! 
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Voorwaar, mijn naam is Kirmalis en ben een bode engel Gods. 
Voorwaar, hou uw geloof hoog, al gaat uw verwachting niet zoals u 

wenst, maar zoals Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, dat wenst!  

 
2 Korinthiërs 1, vers 22  Die ook zijn zegel op ons gedrukt en de 

Geest tot onderpand in onze harten gegeven heeft. 
Romeinen 8, vers 9 tot en met 11  Gij daarentegen zijt niet in 

het vlees, maar in de Geest, althans, indien de Geest Gods in u 

woont. Indien iemand echter de Geest van Christus niet heeft, die 
behoort Hem niet toe. Indien Christus in u is, dan is wel het lichaam 

dood vanwege de zonde, maar de geest is leven vanwege de 
gerechtigheid. En indien de Geest van Hem, die Jezus uit de doden 

heeft opgewekt, in u woont, dan zal Hij, die Christus Jezus uit de 

doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken 
door zijn Geest, die in u woont. 

 
Voorwaar,  

 

1 Johannes 4, vers 15 en 16  Al wie belijdt, dat Jezus de Zoon 
van God is – God blijft in hem en hij in God. En wij hebben de liefde 

onderkend en geloofd, die God jegens ons heeft. God is liefde, en 

wie in de liefde blijft, blijft in God en God blijft in hem “en in haar”. 
 

Heb de Here lief! 
 

1 Johannes 5, vers 12  Wie de Zoon heeft, heeft het leven; wie 

de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. 
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
 

 

 

Henoch zag onze generatie! 
 

Boodschap Gods: "En van hen begreep ik terwijl ik zag, maar niet 
voor deze generatie, maar voor een verafgelegene, die nog moet 

komen."  
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Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 12 januari 2016 ontving Profeet 

Benjamin Cousijnsen de volgende boodschap van de bode engel 
Gods, in opdracht van de almachtige God, de God van Abraham, 

Izaäk en Jakob. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, kadosh, heilig is Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Servein en 

ben een bode engel Gods.  
 

Voorwaar, zo staat geschreven in: 

 
Henoch, Hoofdstuk 1, verzen 2 en 3  op de dag van 

verdrukking, wanneer alle slechte en goddeloze mensen verwijderd 
zullen worden. En hij maakte zich een gelijkenis en zei - Henoch 

een rechtvaardig man, wiens ogen werden geopend door God, zag 

het visioen van de Heilige in de hemelen, dat de engelen mij 
toonden, en van hen hoorde ik alles, en van hen begreep ik terwijl 

ik zag, maar niet voor deze generatie, maar voor een 

verafgelegene, die nog moet komen. Met betrekking tot de 
uitverkorenen zei ik, en maakte aangaande hen mijn gelijkenis: De 

Heilige Verhevene zal uit zijn verblijfplaats komen. 
Henoch, Hoofdstuk 1, verzen 7 en 8  En de aarde zal geheel in 

duisternis worden gehuld, en alles wat op aarde is zal wegvlieden, 

en er zal een oordeel over alle mensen zijn. Maar met de 
rechtvaardigen zal Hij vrede stichten, en de uitverkorenen zal Hij 

beveiligen, en genade zal hun deel zijn. En zij zullen allen God 
toebehoren, en het zal hen voorspoedig gaan, en zij zullen allen 

gezegend worden. En Hij zal hen allen helpen, en het licht zal aan 

hen verschijnen, en Hij zal de vrede met hen aangaan. 
Henoch, Hoofdstuk 1, vers 9  En zie! De Heer is met zijn heilige 

myriaden gekomen, om aan allen het oordeel te voltrekken, en om 

alle goddelozen te vernietigen; om alle vlees schuldig te verklaren 
betreffende al hun goddeloze daden die zij op goddeloze wijze 

bedreven hebben, en betreffende alle aanstootgevende dingen die 
goddeloze zondaars tegen Hem gesproken hebben. 
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Genesis 6, vers 11 en 12  De aarde nu was verdorven voor Gods 
aangezicht, en de aarde was vol geweldenarij. En God zag de aarde 

aan, en zie, zij was verdorven, want al wat leeft had zijn weg op de 

aarde verdorven. 
 

Voorwaar, kadosh, heilig is Yeshua HaMashiach, Jezus 
Christus! 

 

Johannes 14, vers 6  Jezus zeide tot hem “en haar”: Ik ben de 
weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan 

door Mij. 
 

Voorwaar, wees rechtvaardig en zuiver en heilig van wandel, 

een uitverkoren geslacht. 
En Hij, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, zal grote vreugde 

brengen! 
 

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 

wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 
een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 
naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het 

licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever 

gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want 
een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het 

licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de 
waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat 

zij in God verricht zijn. 

 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 

 
 

‘Dat’ herhaalt zich ook nu zoals in de dagen van 

Henoch! 
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Openbarende boodschap Gods: Henoch zag wat er ging gebeuren, 
en wat er toen gebeurde en wat er was geweest. En dat herhaalt 

zich ook nu, zoals in de dagen van Henoch!  

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 12 januari 2016 bracht de bode engel 

van God de volgende boodschap over aan Profeet Benjamin 
Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus. Voorwaar, mijn naam is Surambla; ik ben een bode engel 

Gods.  
 

Voorwaar, Henoch zag wat er ging gebeuren, en wat er 
destijds gebeurde en wat er was geweest. 

En dat herhaalt zich ook nu, zoals in de dagen van Henoch. De 

grote benauwdheid, door de gevallen engelen, neemt met de dag 
toe! Ze nemen de zielen over, zoals de antichrist, die een 

menselijke kloon van Farao Aka Obamunaki maakte.  

 
Voorwaar! 

De goddelozen die niets van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, 
willen weten, en Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, telkens 

verwerpen, zullen ook niet de zegeningen en eeuwig leven 

ontvangen. Daardoor stellen ze zich open voor vele problemen. 
Zonder de bescherming van het Bloed van het Lam is men heel 

makkelijk een doelwit voor de geestenwereld van de gevallen 
engelen, die hetzelfde doel hebben, zoals in Henoch beschreven 

staat.  

 
Nu is er nog redding om behouden te worden. 

Maar als de Heilige Geest weggenomen wordt, zal het voor velen 

straks te laat zijn! Bekeer u en red uw ziel! 
 

Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld 
gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een 

ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
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hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde.  

 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 
 

 

Een bijzonder park! 
 

Boodschap Gods: Toen wij buiten waren, liepen wij naar het park. 

Ik zei, “Is dit wel een goede keus?”  
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Profeet Benjamin Cousijnsen schreef op 
woensdag 13 januari 2016, met hulp van de engel des Heren, de 

bode engel Gods, het volgende verslag op. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, kadosh, heilig is Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus! Voorwaar, mijn naam is Casana en ben 

een bode engel Gods.  

 
Volg mij… 

Ik stond op en gehoorzaamde. Terwijl ik liep, zag ik er weer 
spierwit, blinkend uit in smetteloos fijn linnen, en droeg daarbij een 

tallit over mijn lange haren.  

Casana zei: Zo zag jij er ook uit in de hemel, en had dit uiterlijk. 
Ik zei: “Klopt, ik herinner het mij”. Ik volgde Casana. Toen wij 

buiten waren, liepen wij naar het park, waar alles erg nat was en 
glibberig. Ik zei: “Is dit wel een goede keus?” 

Casana zei: Van hieraf verplaats ik jou en mij.  

 
Plotseling was ik in de hemel… 

en bevond me in een park, waar je de bloemen ziet bewegen, en de 

levensadem van God voelt en Zijn aanwezigheid. Casana zei: In dit 
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park, het hemelse paradijs, wandelt God vaak. Dit park doet Hem 
herinneren aan toen. 

 

Genesis 3, vers 8 en 9  Toen zij het geluid van de Here God 
hoorden, die in de hof wandelde in de avondkoelte, verborgen de 

mens en zijn vrouw zich voor de Here God tussen het geboomte in 
de hof. En de Here God riep de mens tot Zich en zeide tot hem: 

Waar zijt gij? 

 
Voorwaar, Profeet Benjamin Cousijnsen, omdat alles 

volmaakt is, geniet men van alles veel meer! 
Op 6 april 2014 bracht ik, Casana, ook de boodschap over, met de 

titel: ‘Het hemelse onderwaterparadijs’, en sprak over seksualiteit, 

en bracht ook de boodschap met de titel: ‘Seksualiteit zoals God 
het bedoeld heeft!’ Luister beslist naar deze boodschappen in de 

Evangelicalendtimemachine.com 
 

Voorwaar, denk niet dat transseksuelen in Gods Koninkrijk 

te vinden zijn, en het tegennatuurlijke. 
God spreekt er duidelijk over! Luister maar eens naar de boodschap 

van 18 januari 2013, met de titel: ‘Openbaring van God: 

Homoseksueel is bezetenheid!’ God schiep een volmaakte 
schepping, en alles was volmaakt! Het onvolmaakte is niet 

gemaakt, zoals lesbiennes en homo’s, etc. Hun loon is de hel! 
Luister ook naar de boodschap met de titel: ‘Alleen de waarheid 

maakt vrij van het tegennatuurlijke!’ U kunt de genoemde titels 

vinden, door in de Search balk op de titel van de boodschap te 
laten zoeken.  

 
Kan iemand, die tegennatuurlijk is, nog gered worden? 

Het antwoord is Ja! Men moet echter Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus, om vergeving vragen en ermee breken, met het 
tegennatuurlijke, voordat het te laat is, voordat het einde zal zijn, 

de hel!  

 
Voorwaar, Profeet Benjamin, ik breng u nu terug.  

Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God. 
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Evangeliseer in begrijpelijke taal! 
 

Boodschap Gods: Voorwaar, evangeliseer eenvoudig, wat men kan 
volgen.  

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op woensdag 13 januari 2016 bracht de 

bode engel Gods de volgende boodschap over aan Profeet Benjamin 

Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik ben de bode engel Gods, en mijn naam is Lovesadai. 
 

Voorwaar, betreft het evangeliseren, zorg ervoor dat zonde, 

oordeel en redding altijd centraal staan. 
Voorwaar, ik kom in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus.  
 

Voorwaar, velen evangeliseren en schreeuwen: “U moet 

gered worden!” 
Leg alsjeblieft uit in liefde, waarvan men gered moet zijn, en 

waarom Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, stierf. Voorwaar, als u 

in gesprek bent, laat u dan door niets om u heen afleiden. Wees 
scherp en laat u leiden door de Heilige Geest, en luister goed naar 

die persoon.  
 

Voorwaar, Moslims kennen ook de tien geboden, en 

erkennen Mozes en Jezus als Profeet. 
Maar zij kennen geen genade en een liefdevolle God, vooral niet als 

Vader! Ismaël was vaderloos achtergelaten in de woestijn... 
 

Genesis 21, vers 14 tot en met 21  De volgende morgen vroeg 

nam Abraham brood en een zak water, en gaf het aan Hagar, dat 
leggende op haar schouder, alsook het kind, en hij zond haar weg; 

daarop ging zij heen en dwaalde door de woestijn van Berseba. 

Toen het water uit de zak op was, wierp zij het kind onder één der 
struiken, en ging op een afstand zitten, zo ver als een boogschot 
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reikt, want zij zeide: Ik kan het sterven van het kind niet aanzien. 
Terwijl zij op een afstand zat, verhief zij haar stem en weende. 

En God hoorde de stem van de jongen, en de Engel Gods riep van 

de hemel tot Hagar en zeide tot haar: Wat deert u, Hagar? Vrees 
niet, want God heeft naar de stem van de jongen gehoord, daar 

waar hij is. Sta op, neem de jongen op, en houd hem vast met uw 
hand, want Ik zal hem tot een groot volk stellen. Toen opende God 

haar ogen, en zij zag een waterput; zij ging de zak met water 

vullen en liet de jongen drinken. En God was met de jongen en hij 
groeide op; hij ging in de woestijn wonen en werd een 

boogschutter. En hij woonde in de woestijn Paran, en zijn moeder 
nam voor hem een vrouw uit het land Egypte. 

 

Voorwaar, let ook op wat u zegt! 
Zegt u bijvoorbeeld: “Het Bloed van Jezus maakt je schoon en 

reinigt en heiligt je”? Voorwaar, het Bloed dat schoonwast, dat 
begrijpen velen niet. ‘Gebruik toch water’, zullen velen denken, 

‘met zeep!’ Voorwaar, evangeliseer eenvoudig, begrijpelijk, wat 

men kan volgen. Voorwaar, trek desnoods de aandacht met gek 
doen, en spring maar eens en doe een haas na, die evangeliseert. 

In ieder geval, probeer ze te lokken, bijvoorbeeld door een 

toneelstukje, of zang. Overdenk hoe u het beste zielen als een 
magneet kunt aantrekken, en dan de boodschap kunt overbrengen! 

 
Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld 

gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een 

ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde.  

 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 
verdween. 

 

 

 
Aan wie onberispelijk wandelen geeft de Heer genade, 

ere, leiding en zegen! 
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Boodschap Gods: Voorwaar, als u kadosh, heilig wandelt, zult gij 

meer en meer ontdekken dat Yeshua HaMasiach, Jezus Christus, u 

leidt en zegent! 
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Op 14 januari 2016 bracht de bode engel 
van God woord voor woord de volgende boodschap over aan 

Profeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen.  
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Persiamo en 
ben een bode engel Gods. 

 
Voorwaar,  

 

Job 8, vers 20  Zie, God verwerpt de oprechte niet en Hij vat de 
boosdoeners niet bij de hand. 

Job 9, vers 19  Ja, wanneer het aankomt op de kracht van de 

sterkste, – dan is Hij het, en wanneer het aankomt op het recht, 
dan zegt Hij: Wie kan Mij ter verantwoording roepen? 

 
Psalm 11, vers 4  De Here woont in zijn heilig paleis, de Here 

heeft in de hemel zijn troon; zijn ogen slaan gade, zijn blikken 

doorvorsen de mensenkinderen. 
Psalm 26, vers 8  Here, ik heb lief de stede van uw huis, de 

woonplaats van uw heerlijkheid. 
Psalm 36, vers 6  Here, hemelhoog is uw goedertierenheid, uw 

trouw reikt tot de wolken. 

Psalm 47, vers 3  Want de Here, de Allerhoogste, is geducht, een 
groot Koning over de ganse aarde. 

Psalm 56, vers 12 en 13  Op God vertrouw ik, ik vrees niet; wat zou 

een mens mij aandoen? Op mij, o God, rusten geloften, U 
toegezegd, lofoffers zal ik U betalen. 

Psalm 84, vers 12  Want de Here God is een zon en schild, de Here 
geeft genade en ere; het goede onthoudt Hij niet aan hen die 

onberispelijk wandelen. 
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Voorwaar, als u kadosh, heilig wandelt, zult gij meer en 

meer ontdekken dat Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, u 

leidt en zegent! 
De bode engel Gods sprak verder, Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, 

Shalom! en verdween. 
 

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 

 

 

El Hagadol, de grote God is Hij, de Koning der 

koningen! 
 

Boodschap Gods: Wie is nu wereldwijd de sterkste ter wereld, en 
heeft het laatste woord?  

 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 
14 januari 2016 ontving ik de volgende boodschap van een bode 

engel Gods, die ik graag met u wil delen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, kadosh, heilig en machtig is 
uw Rabboeni! Mijn naam is Schrimiach en ben een bode engel 

Gods.  
 

Voorwaar!  

De antichrist is er heel duidelijk over, dat de Verenigde Staten 
internationaal, wereldwijd, het sterkste land ter wereld is. Aldus de 

antichrist! Obama, die dit zegt, sluit ook af met: “Het is een feit, 

punt uit!”  
 

Voorwaar, wie is de Almachtige?  
Wie is het Licht der wereld? En wie is het beeld van God? Wie 

regeert over de hele schepping? Wie is kadosh, heilig? Is Hij niet 
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een God van rechtvaardigheid, een God van vergeving en redding, 
een God die trouw is en die de Allerhoogste is? 

 

El Hagadol, de grote God is Hij, de Koning der koningen! 
Emanuel, God is met ons.  

 
Wie is nu wereldwijd de sterkste ter wereld, en heeft het 

laatste woord? 

Juist! Dat is Yeshua HaMashiach, Jezus Christus van Nazareth, punt 
uit! Zijn overwinning en opstanding begonnen aan het kruis.  

 
Johannes 3, vers 16 tot en met 18  Want alzo lief heeft God de 

wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 

naam van de eniggeboren Zoon van God.  
 

De bode engel Gods sprak verder, Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, 

Shalom!  
 

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen 

 
 

 

 

 
Dieptepunt bereikt? 
 

Deze boodschap is speciaal voor jou. Hij, Yeshua HaMasiach, Jezus 
Christus, spreekt vandaag speciaal tot jou, die op een dieptepunt 

aangeland bent. Weet het volgende! 
 

 

Volledige weergave: 
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Hallo, van harte welkom! Vrijdag 15 januari 2016 - De bode engel 
van God bracht de volgende boodschap over aan eindtijdprofeet 

Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus.  
 

Voorwaar, warriors in Hem, 

Ik ben de bode engel Power! Voorwaar,  
 

Psalm 32, vers 10 en 11  Talrijk zijn de smarten van de 
goddeloze, maar wie op de Here vertrouwt, die omringt Hij met 

goedertierenheid. Verheugt u in de Here en juicht, gij 

rechtvaardigen; jubelt allen, gij oprechten van hart. 
 

Voorwaar, daar is powerrr in de opstandingskracht van 
Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, El Elohím, Adonai, 

JHWH! 

 
Efeziërs 1, vers 10 en 11  Om, ter voorbereiding van de volheid 

der tijden, al wat in de hemelen en op de aarde is onder één hoofd, 

dat is Christus, samen te vatten, in Hem, in wie wij ook het erfdeel 
ontvangen hebben, waartoe wij tevoren bestemd waren krachtens 

het voornemen van Hem, die in alles werkt naar de raad van zijn 
wil. 

En vers 18 tot en met 20  Verlichte ogen uws harten, zodat gij 

weet, welke hoop zijn roeping wekt, hoe rijk de heerlijkheid is zijner 
erfenis bij de heiligen, en hoe overweldigend groot zijn kracht is 

aan ons, die geloven, naar de werking van de sterkte zijner macht, 
die Hij heeft gewrocht in Christus, door Hem uit de doden op te 

wekken en Hem te zetten aan zijn rechterhand in de hemelse 

gewesten. 
 

Zegt: “Powerrr, ik ben geen lauwer!” 

Voorwaar, hoe alles overtreffend is Zijn macht en kracht, die zelfs 
het lijden en de dood heeft overwonnen! Hij stond op uit de dood, 

en Hij wil je ook uit je slaap halen en op het volgende wijzen.  
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Als je op je dieptepunt van je leven bent aangekomen, weet 
dan dit: 

Hij vraagt jou, of Hij de persoon mag zijn in jouw leven. Hij is de 

enige, waarop je nog kunt leunen en bouwen. Wil je dit? 
Ga dan naar Hem toe en stel niet uit! Juist Zijn kracht en liefde zal 

je vormen en genezing brengen, heel diep in je hart. Vaak zijn 
velen onbereikbaar voor Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, omdat 

ze te druk zijn met hun eigen leven en gedachten, en vergeten dat 

Hij er ook nog is, die er is als je lijdt. Hij overwon! Hij wil in jou 
werken. Ook als iedereen je de rug heeft toegekeerd, dan is Hij er 

juist met Zijn onvoorstelbare grote kracht en liefde, die Hij in jou 
wil uitstorten! 

 

Filippenzen 3, vers 10  Dit alles om Hem te kennen en de kracht 
zijner opstanding en de gemeenschap aan zijn lijden, of ik, aan zijn 

dood gelijkvormig wordende. 
 

En Kolossenzen 3, vers 12  Doet dan aan, als door God 

uitverkoren heiligen en geliefden, innerlijke ontferming, goedheid, 
nederigheid, zachtmoedigheid en geduld. 

 

Voorwaar, je bent door Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, 
uitgekozen. 

Je mag op Hem vertrouwen!  
 

Psalm 34, vers 19 en 20  De Here is nabij de gebrokenen van 

hart en Hij verlost de verslagenen van geest. Talrijk zijn de rampen 
van de rechtvaardige, maar uit die alle redt hem de Here. 

En vers 23  De Here verlost de ziel van zijn knechten, allen die bij 
Hem schuilen, zullen niet boeten. 

 

En Efeziërs 1, vers 7  En in Hem hebben wij de verlossing door 
zijn bloed, de vergeving van de overtredingen, naar de rijkdom 

zijner genade. 

 
En Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld 

gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een 
ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
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Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde.  

 

Voorwaar, als u iemand kent, die doofstom is, onder 
andere… 

In de Evangelical Endtimemachine kunt u de boodschappen ook 
lezen, of horen en zien. En zelfs als men klikt op: For the Children, 

dan treft u daar Clown Anita en Clown Tiny aan, die u kunt volgen, 

ondertiteld, met gebarentaal. De Evangelical Endtimemachine is er 
voor hem en haar, jong en oud, internationaal! 

 
Voorwaar! 

Als gij ook zo gezegend wordt door Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus, via de Evangelical Endtimemachine, deel dan uw 
ervaringen en deze website. En help zo ook mee om zielen te 

redden, zowel met uw gebeden als vrije giften, tot eer van Zijn 
naam. Amen! 

 

Psalm 5, vers 12 en 13  Maar verheugen zullen zich allen die bij 
U schuilen, altoos zullen zij jubelen, daar Gij hen beschermt, en in 

U zullen juichen wie uw naam liefhebben. Want Gij zegent de 

rechtvaardige, o Here, Gij omgeeft hem met welbehagen als met 
een schild. 

 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 

 
 

Grote regenval en zware windstoten gaan de 

genoemde landen treffen! 
 

Openbarende, profetische, waarschuwende boodschap Gods: De 

landen worden exact genoemd, die getroffen gaan worden! En een 
ernstig woord van de almachtige God wordt ook doorgegeven, via 

deze boodschap Gods, aan de kerkleiders. Luister aandachtig. U 
moet niet denken dat u veilig bent voor Gods hand!  

 

 
Volledige weergave: 
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Hallo! Dit is een waarschuwende, profetische, openbarende 

boodschap van God, door de bode engel van God overgebracht op 

18 januari 2016 aan Profeet Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Rafaël en ben 

een bode engel Gods.  

 
Voorwaar, zo spreekt Yeshua HaMashiach, Jezus Christus: 

Voorwaar, Filipijnen en Australië en Indonesië en Kenia en Italië en 
Iran en de Verenigde Staten en Nigeria! Wees waakzaam! Want 

grote regenval en zeer zware windstoten staan u te wachten.  

 
Voorwaar, kerkleiders, luister aandachtig! 

U moet niet denken dat u veilig bent voor Gods hand. Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus, is kadosh, heilig, en duldt geen 

onzuivere wandel en kerk! Hou u voor ogen, dat bewuste zonde en 

koppigheid u duur komt te staan. Voorwaar, gij was op de hoogte! 
 

2 Timotheüs 3, vers 1 tot en met 7  Weet wel, dat er in de 

laatste dagen zware tijden zullen komen: want de mensen zullen 
zelfzuchtig zijn, geldgierig, pochers, vermetel, kwaadsprekers, aan 

hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, liefdeloos, 
trouweloos, lasteraars, onmatig, onhandelbaar, afkerig van het 

goede, verraderlijk, roekeloos, opgeblazen, met meer liefde voor 

genot dan voor God, die met een schijn van godsvrucht de kracht 
daarvan verloochend hebben; houd ook dezen op een afstand. 

Want tot hen behoren zij, die zich in de huizen indringen en 
vrouwtjes weten in te palmen, die met zonden beladen zijn en 

gedreven worden door velerlei begeerten, die zich te allen tijde 

laten leren, zonder ooit tot erkentenis der waarheid te kunnen 
komen. 

 

En Hebreeën 4, vers 12 en 13  Want het woord Gods is levend en 
krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard en het dringt 

door, zó diep, dat het vaneenscheidt ziel en geest, gewrichten en 
merg, en het schift overleggingen en gedachten des harten; en 

geen schepsel is voor Hem verborgen, want alle dingen liggen open 
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en ontbloot voor de ogen van Hem, voor wie wij rekenschap hebben 
af te leggen. 

 

Voorwaar, ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel 
Gods, en verdween. 

 
 

 

Gij ging zelf op het smalle pad ver vooruitlopen! 
 

Voorwaar, het meest gebruikte woord ‘hamartia’, dat staat voor 

zonde, komt in de Heilige Geschriften heel vaak voor, en betekent: 
je doel missen. 

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 18 januari 2016 bracht de bode engel 

van God, in opdracht van JHWH, de God van Abraham, Izaäk en 
Jakob, woord voor woord de volgende boodschap over aan 

eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, kadosh, heilig is uw 

Rabboeni! Voorwaar, mijn naam is Carinto en ben een bode engel 
Gods.  

 
Voorwaar, richt uw hart en ogen en oren op Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus! 

Hij riep de getrouwen, om Zijn wil te doen en om te vertrouwen, en 
op het smalle pad te blijven. 

 
Mattheüs 5, vers 8  Zalig de reinen van hart, want zij zullen God 

zien. 

En vers 14 en 16  Gij zijt het licht der wereld. Een stad, die op een 
berg ligt, kan niet verborgen blijven. Laat zo uw licht schijnen voor 

de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader, die in de 

hemelen is, verheerlijken.  
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Voorwaar, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus van Nazareth, 
sprak zó duidelijk! 

Maar gij ging zelf op het smalle pad ver vooruitlopen, totdat u Zijn 

licht op uw pad niet meer zag. 
 

Johannes 3, vers 19 tot en met 21  Dit is het oordeel, dat het 
licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever 

gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want 

een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het 
licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de 

waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat 
zij in God verricht zijn. 

 

Voorwaar, een bekend spreekwoord zegt: ‘Trouw moet 
blijken’. 

 
Psalm 146, vers 3 tot en met 5  Vertrouwt niet op edelen, op 

een mensenkind, bij wie geen heil is; gaat zijn adem uit, dan keert 

hij weder tot zijn aarde, te dien dage vergaan zijn plannen. 
Welzalig hij “of zij”, die de God van Jakob tot zijn hulpe heeft, 

wiens verwachting is op de Here, zijn God. 

 
En Jesaja 53, vers 6  Wij allen dwaalden als schapen, wij 

wendden ons ieder naar zijn eigen weg, maar de Here heeft ons 
aller ongerechtigheid op hem doen neerkomen. 

 

En Romeinen 1, vers 21 en 22  Immers, hoewel zij God kenden, 
hebben zij Hem niet als God verheerlijkt of gedankt, maar hun 

overleggingen zijn op niets uitgelopen, en het is duister geworden 
in hun onverstandig hart. Bewerende wijs te zijn, zijn zij dwaas 

geworden. 

 
Voorwaar! 

Het meest gebruikte woord ‘hamartia’, dat staat voor zonde, komt 

in de Heilige Geschriften heel vaak voor, en betekent: je doel 
missen. Zonde is Gods doel met je leven missen, je eigen weg 

gaan, en is veel meer dan het overtreden van Gods regels! Zonde is 
ingaan tegen Gods kadosh, heilige geboden, en staat voor God 

verwerpen. 
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Voorwaar, wees trouw! 

Doe wat Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, zegt, want dan kom je 

altijd goed terecht. Volg Zijn licht en leef voor Hem! Voorwaar, prijs 
El Elohím, Adonai, JHWH, voor Zijn licht! En volg Zijn licht. 

 
Psalm 119, vers 105  Uw woord is een lamp voor mijn voet en 

een licht op mijn pad. 

 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en 

verdween. 

 
 

 

Dit is geen immigratie maar een wereldwijde invasie! 
 

19-01-2016  Dit is een vervulde, mededelende, profetische en 

openbarende boodschap van God. Dit alles werd van tevoren reeds 
geopenbaard, o.a. meer dan 40.000 moslimextremisten zijn reeds 

geïnfiltreerd en bevinden zich over de gehele wereld, om zich te 

mengen met de vrouwen, zodat de wereld overgenomen wordt!  
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, welkom! Op 19 januari 2016 bracht de bode engel van God, 
de engel des Heren, woord voor woord de volgende profetische, 

openbarende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin 
Cousijnsen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus.  

 

Voorwaar, er wordt gezegd dat de Moslims vreedzaam naast 
elkaar wonen met de Christenen. 

Men hoort dit vaak via de media, omdat het opgelegd is! Voorwaar, 
ik ben een bode engel Gods, en mijn naam is Revelado.  
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Spreuken 19, vers 9  Een vals getuige blijft niet ongestraft, wie 
leugens uitblaast, zal omkomen. 

En vers 19 en 20  Een doldriftige moet boeten, want als gij helpen 

wilt, maakt gij het erger. Luister naar raad en neem vermaning 
aan, opdat gij ten slotte wijs wordt. 

 
Voorwaar! 

Wat u ook hoort, al komt deze illusie uit de mond van de Moslim 

Palestijnen, of van een zogenaamde Christen, de waarheid is 
anders! En er worden leugens verspreid, met als doel erachter, dat 

ook andere Christenen naar Israël komen. 
 

Spreuken 26, vers 27 en 28  Wie een kuil graaft, zal erin vallen; 

en wie een steen wentelt, op die zal hij terugrollen. Een 
leugenachtige tong haat hen die zij kwelt, en een gladde mond 

bereidt verderf. 
 

Psalm 7, vers 16 en 17  Hij delft een kuil en graaft die uit, maar 

valt zelf in de groeve die hij maakte. Het onheil dat hij stichtte, 
keert weder op zijn hoofd, en zijn geweld komt neder op zijn 

schedel. 

 
Voorwaar, door de massale vluchtelingenstroom zitten er 

ook in Israël en Indonesië en de Filipijnen, en vele andere 
landen, ISIS-strijders. 

Meer dan 40.000 moslimextremisten zijn reeds geïnfiltreerd, en 

bevinden zich over de gehele wereld, om zich te mengen met de 
vrouwen, zodat de wereld overgenomen wordt! Dit alles is 

geopenbaard! 
 

Voorwaar, in Israël en in andere landen vluchten veel 

Christenen, vanwege aanslagen. 
En dat hun huizen in brand worden gestoken, en dat hun vrouwen 

en kinderen lastig worden gevallen, waarbij Moslims heel vaak 

betrokken zijn. Voorwaar, de wereld is gewaarschuwd via de 
profetische boodschappen, via de Evangelical Endtimemachine! 

Profeet Benjamin had alles reeds voorzegd. Voorwaar, men wil de 
wereld overnemen. Voorwaar, de wereld wordt op de kop gezet! 
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Ezechiël 16, vers 25  Op elk kruispunt hebt gij uw verhevenheid 
gebouwd, uw schoonheid weggeschonken, u aan iedere 

voorbijganger schaamteloos aangeboden en veel ontucht gepleegd. 

En vers 30  Hoe werdt gij door hartstocht verteerd, luidt het woord 
van de Here Here, dat gij dit alles gedaan hebt, het werk van een 

brutale hoer. 
 

Voorwaar, dit is geen immigratie, maar een wereldwijde 

invasie van totale overname! 
De EU-landen, de bestuurders, weten niet meer wat men hieraan 

kan doen. Want de ISIS-strijders zijn nu overal! Voorwaar, de 
antichrist Obama schoot in de lach, en zei ook: “Ik zag dit niet 

aankomen, hahaha!” 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
 

 
 

Mijn kostbare en waardevolle prinsesje! 
 
Boodschap Gods: Voorwaar, gij zijt een deel van Mijn plan, en zijt 

net dat stukje van de legpuzzel om Mijn plan compleet te maken. 

Zonder jou wordt het nooit compleet!  
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 19 januari 2016 bracht de bode engel 
van God de volgende boodschap over aan Profeet Benjamin 

Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Kesiach en 
ben een bode engel Gods. 

 

Voorwaar, Mijn geliefde, dit zegt Yeshua HaMashiach, Jezus 
Christus: 

Gij zijt een waardevol geschenk, Mijn kostbare en waardevolle 

prinsesje. Gij blijft eeuwig van waarde tot in alle eeuwigheid in Mijn 
ogen! Voorwaar, gij zijt een deel van Mijn plan, en zijt net dat 
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stukje van de legpuzzel om Mijn plan compleet te maken. Zonder 
jou wordt het nooit compleet. Laat Mij jou gebruiken en kneden en 

vormen, Mijn geliefde kind! 

 
Filippenzen 2, vers 17 en 18  Maar ook indien ik geplengd word 

bij de offerande en de eredienst van uw geloof, verblijd ik mij, en ik 
verblijd mij met u allen. Verblijdt gij u evenzo en verblijdt u met 

mij. 

En Filippenzen 4, vers 11 en 12  Niet dat ik dit zeg, als zou ik 
gebrek lijden; want ik heb geleerd met de omstandigheden, waarin 

ik verkeer, genoegen te nemen. Ik weet wat armoede is en ik weet 
wat overvloed is. In elk opzicht en in alle dingen ben ik ingewijd, 

zowel in verzadigd worden als in honger lijden, zowel in overvloed 

als in gebrek. 
 

Laat je door Mij, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus van 
Nazareth, gebruiken! 

Samen met Mij ben je in staat te worden, zoals Ik het bedoeld heb. 

 
Lukas 10, vers 9  En geneest de zieken, die er zijn, en zegt tot 

hen: Het Koninkrijk Gods is nabij u gekomen.  

 
En Johannes 14, vers 12  Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie in 

Mij gelooft, de werken, die Ik doe, zal hij ook doen, en grotere nog 
dan deze, want Ik ga tot de Vader. 

 

En de derde brief van Johannes, vers 2 tot en met 4  Geliefde, 
ik bid, dat het u in alles wèl ga en gij gezond zijt, gelijk het uw ziel 

wèl gaat. Want het heeft mij zeer verblijd, als er broeders kwamen 
en van uw waarheid een goed getuigenis gaven, zoals gij dan ook 

in de waarheid wandelt. Groter blijdschap ken ik niet, dan dat ik 

hoor, dat mijn kinderen in de waarheid wandelen. 
 

En Johannes 10, vers 14  Ik ben de goede herder en Ik ken de 

mijne en de mijne kennen Mij. 
En Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld 

gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een 
ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
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Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde.  

 

Zo sprak de Heer. 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en 

verdween. 
 

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! God zegene u 

 
 

 

 

De allerlaatste beproeving voor de mensheid! 
 

Openbarende, profetische boodschap Gods: Voorwaar, aan het eind 

van de duizend jaar glorie en halleluja en vrede op aarde, zal de 
satan vrijgelaten worden en er ontstaat wederom een onvolmaakte 

situatie.  
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 20 januari 2016 bracht de engel des 

Heren, Michaël, de volgende openbarende, profetische boodschap 
Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus.  

 
Voorwaar, machtig en onoverwinnelijk is Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus!  
Mijn naam is Michaël, en ben een strijder Gods. Ook word ik de 

drakendoder genoemd. En in opdracht van Yeshua HaMashiach, 

Jezus Christus, zal ik de strijd aangaan met een groot zwaard! 
 

Openbaring 20, vers 1 tot en met 3  En ik zag een engel 

nederdalen uit de hemel met de sleutel des afgronds en een grote 
keten in zijn hand; en hij greep de draak, de oude slang, dat is de 
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duivel en de satan, en hij bond hem duizend jaren, en hij wierp 
hem in de afgrond en sloot en verzegelde die boven hem, opdat hij 

de volkeren niet meer zou verleiden, voordat de duizend jaren 

voleindigd waren; daarna moet hij voor een korte tijd worden 
losgelaten. 

 
Voorwaar, velen zullen zeggen: “Waarom voor duizend jaar? 

Vertrappen die slang, voorgoed!” 

Voorwaar, als God u in dat duizendjarig vrederijk brengt, waar geen 
kwaad is, maar alleen maar een glorierijk tijdperk, zal men zich 

verbazen over het volmaakte!  
 

Jesaja 11, vers 9  Men zal geen kwaad doen noch verderf stichten 

op gans mijn heilige berg, want de aarde zal vol zijn van kennis des 
Heren, zoals de wateren de bodem der zee bedekken. 

En Jesaja 35, vers 1 tot en met 7  De woestijn en het dorre land 
zullen zich verblijden, de steppe zal juichen en bloeien als een 

narcis; zij zal welig bloeien en juichen, ja, juichen en jubelen. De 

heerlijkheid van de Libanon is haar gegeven, de luister van de 
Karmel en van Saron; zij zullen aanschouwen de heerlijkheid des 

Heren, de luister van onze God. Sterkt de slappe handen en 

verstevigt de knikkende knieën. Zegt tot de versaagden van hart: 
Weest sterk, vreest niet; zie, uw God zal komen met wraak, met de 

vergelding Gods; Hij zal komen en Hij zal u verlossen. Dan zullen 
de ogen der blinden geopend en de oren der doven ontsloten 

worden; dan zal de lamme springen als een hert en de tong van de 

stomme zal jubelen; want in de woestijn zullen wateren 
ontspringen en beken in de steppe, en het gloeiende zand zal tot 

een plas worden en het dorstige land tot waterbronnen; waar de 
jakhalzen verblijven en legeren, zal gras met riet en biezen zijn. 

En Jesaja 65, vers 17 tot en met 23  Want zie, Ik schep een nieuwe 

hemel en een nieuwe aarde; aan wat vroeger was, zal niet gedacht 
worden, het zal niemand in de zin komen. Maar gij zult u verblijden 

en juichen voor eeuwig over hetgeen Ik schep, want zie, Ik schep 

Jeruzalem tot jubel en zijn volk tot blijdschap. En Ik zal juichen 
over Jeruzalem en Mij verblijden over mijn volk. En daarin zal niet 

meer gehoord worden het geluid van geween of van geschreeuw. 
Daar zal niet langer een zuigeling zijn, die slechts weinige dagen 

leeft, noch een grijsaard, die zijn dagen niet voleindigt, want de 
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jongeling zal als honderdjarige sterven, zelfs de zondaar zal eerst 
als honderdjarige door de vloek getroffen worden. Zij zullen huizen 

bouwen en die bewonen, wijngaarden planten en de vrucht daarvan 

eten; zij zullen niet bouwen, opdat een ander er wone; zij zullen 
niet planten, opdat een ander het ete, want als de levensduur der 

bomen zal de leeftijd van mijn volk zijn en van het werk hunner 
handen zullen mijn uitverkorenen genieten. Zij zullen niet 

tevergeefs zwoegen en geen kinderen voortbrengen tot een 

vroegtijdige dood, want zij zullen een door de Here gezegend 
geslacht zijn, en hun nakomelingen met hen.  

En Jesaja 11, vers 6 tot en met 8  Dan zal de wolf bij het schaap 
verkeren en de panter zich nederleggen bij het bokje; het kalf, de 

jonge leeuw en het mestvee zullen tezamen zijn, en een kleine 

jongen zal ze hoeden; de koe en de berin zullen samen weiden, 
haar jongen zullen zich tezamen nederleggen, en de leeuw zal stro 

eten als het rund; dan zal een zuigeling bij het hol van een adder 
spelen en naar het nest van een giftige slang zal een gespeend kind 

zijn hand uitstrekken. 

 
Voorwaar, aan het eind van de duizend jaar glorie en 

halleluja en vrede op aarde, zal de satan vrijgelaten worden! 

 
Openbaring 20, vers 7 tot en met 10  En wanneer de duizend 

jaren voleindigd zijn, zal de satan uit zijn gevangenis worden 
losgelaten, en hij zal uitgaan om de volkeren aan de vier hoeken 

der aarde te verleiden, Gog en Magog, om hen tot de oorlog te 

verzamelen, en hun getal is als het zand der zee. En zij kwamen op 
over de breedte der aarde en omsingelden de legerplaats der 

heiligen en de geliefde stad; en vuur daalde neder uit de hemel en 
verslond hen, en de duivel, die hen verleidde, werd geworpen in de 

poel van vuur en zwavel, waar ook het beest en de valse profeet 

zijn, en zij zullen dag en nacht gepijnigd worden in alle 
eeuwigheden. 

 

Door de onvolmaakte ontstane situatie, doordat satan weer 
losgelaten is, zullen velen terugvallen, en zich tegen God 

keren en God haten. 
Zoals het misging in het Paradijs, zo zal zich dit herhalen met het 

vredesrijk! 
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Romeinen 8, vers 5 tot en met 8  Want zij, die naar het vlees 

zijn, hebben de gezindheid van het vlees, en zij, die naar de Geest 

zijn, hebben de gezindheid van de Geest. Want de gezindheid van 
het vlees is de dood, maar de gezindheid van de Geest is leven en 

vrede. Daarom dat de gezindheid van het vlees vijandschap is 
tegen God; want het onderwerpt zich niet aan de wet Gods; 

trouwens, het kan dat ook niet: zij, die in het vlees zijn, kunnen 

Gode niet behagen. 
 

Nadat deze periode van beproeving en trouwheid aan God 
beëindigd zal zijn, zal het Grote Oordeel komen. 

En nadat de slang in de poel des vuurs voorgoed geworpen is, zal 

er een feest zijn, dat zelfs nog nooit zo mooi is geweest in de hemel 
en op aarde. Want de slang zal voorgoed eeuwig gepijnigd worden! 

En er zal een nieuwe aarde komen, en de oude aarde zal 
verdwijnen en plaatsmaken voor de nieuwe hemelen en de nieuwe 

aarde, die eeuwig zullen bestaan, waarin alleen gerechtigheid zal 

heersen! 
 

Openbaring 20, vers 14 en 15  En de dood en het dodenrijk 

werden in de poel des vuurs geworpen. Dat is de tweede dood: de 
poel des vuurs. En wanneer iemand niet bevonden werd geschreven 

te zijn in het boek des levens, werd hij geworpen in de poel des 
vuurs. 

En Openbaring 21, vers 1 tot en met 4  En ik zag een nieuwe hemel 

en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde 
waren voorbijgegaan, en de zee was niet meer. En ik zag de heilige 

stad, een nieuw Jeruzalem, nederdalende uit de hemel, van God, 
getooid als een bruid, die voor haar man versierd is. En ik hoorde 

een luide stem van de troon zeggen: Zie, de tent van God is bij de 

mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen zijn volken zijn en 
God zelf zal bij hen zijn, en Hij zal alle tranen van hun ogen 

afwissen, en de dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch geklaag, 

noch moeite zal er meer zijn, want de eerste dingen zijn 
voorbijgegaan. 

En vers 7 en 8  Wie overwint, zal deze dingen beërven, en Ik zal 
hem een God zijn en hij zal Mij een zoon “en een dochter” zijn. 

Maar de lafhartigen, de ongelovigen, de verfoeilijken, de 
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moordenaars, de hoereerders, de tovenaars, de afgodendienaars en 
alle leugenaars – hun deel is in de poel, die brandt van vuur en 

zwavel: dit is de tweede dood. 

 
Voorwaar, ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel 

Gods, en verdween. 
 

 

 

Kom, zet die stap! 
 

Boodschap Gods: Wat heb je te verliezen? Hij wil je een totaal 
nieuw leven geven. Kom, zet die stap!  

 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Op 20 januari 2016 bracht de bode engel 
Gods deze boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin 

Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Merari en ben 
een bode engel Gods. 

 
Voorwaar, jij daar,  

Nee, jij! Leg je leven in de handen van Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus. Al vind je jezelf niets waard, laat er datgene nu zijn, wat 
Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, geweldig vindt! Want dan ben 

je in Zijn ogen wel waardevol. Ja, Hij hoort je gedachten van: ‘Ik 

ben een slecht mens, en ik kom nooit in de hemel en ga naar de 
hel!’ Voorwaar, dit zijn de woorden van satan, die jou wil 

tegenhouden om gelukkig te zijn en gered te worden, en je alle 
hoop wil ontnemen. Schuld belijden is geen schande, hoor!  

 

En Hij verklaart jou Zijn genade en vergeving, als je tot 
Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, gaat. 
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Hij wil je een totaal nieuw leven geven. Kom, zet die stap! Wat heb 
je te verliezen? Je zult met zegeningen worden overladen, waarmee 

Hij je van schuld verschoont!  

 
Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld 

gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een 
ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde.  

 
Voorwaar, Hij wijst jou de weg, en wil Zijn licht in jou 

verspreiden, als verhoorder van jouw gebed. 

Weet dit: onderhoud je relatie met Hem, dan kom je behouden aan! 
Als je door Zijn gunstbewijzen ook eens luistert naar de 

boodschappen Gods in de website 
www.evangelicalendtimemachine.com, en Gods wil doet, mag je er 

zeker van zijn, dat je aankomt bij de beste plek! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en 
verdween. 

 

En ook ik zeg je, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen 
 

 

 
Hemelse felicitaties en feestje! 
 

Boodschap Gods: Voorwaar, misschien heb je vandaag wel cadeaus 
gehad. Vergeet nimmer, dat Hij voor jou Zijn leven gaf en het 

grootste cadeau gaf!  

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 21 januari 2016 bracht de bode engel 

Gods woord voor woord de volgende boodschap over aan 
eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 

 

http://www.evangelicalendtimemachine.com/
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Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Lovesadai en 

ben een bode engel Gods.  

 
Voorwaar, zo spreekt Yeshua HaMashiach, Jezus Christus: 

Al ben Ik niet tastbaar aanwezig en ben Ik in de hemel, ver weg, 
toch ben Ik ook heel dichtbij. Je bent altijd in Mijn gedachten!  

 

Mattheüs 10, vers 40  Wie u ontvangt, ontvangt Mij, en wie Mij 
ontvangt, ontvangt Hem, die Mij gezonden heeft. 

 
Vandaag is het een bijzondere dag. 

We gaan je verjaardag vieren in de hemel, en er is hemelse 

vreugde! Kijk maar eens naar boven, Mijn geliefde kind.  
 

Lukas 15, vers 7  Ik zeg u, dat er alzo blijdschap zal zijn in de 
hemel over één zondaar, die zich bekeert, meer dan over 

negenennegentig rechtvaardigen, die geen bekering nodig hebben. 

En vers 10  Alzo is er, zeg Ik u, blijdschap bij de engelen Gods over 
één zondaar, die zich bekeert. 

 

En Psalm 139, vers 13 en 14  En daar staat geschreven: Want 
Gij hebt mijn nieren gevormd, mij in de schoot van mijn moeder 

geweven. Ik loof U, omdat ik gans wonderbaar ben toebereid, 
wonderbaar zijn uw werken; mijn ziel weet dat zeer wel. 

En vers 16 tot en met 18  Daar staat geschreven: Uw ogen zagen 

mijn vormeloos begin; in uw boek waren zij alle opgeschreven, de 
dagen, die geformeerd zouden worden, toen nog geen daarvan 

bestond. Hoe kostelijk zijn mij uw gedachten, o God, hoe 
overweldigend is haar getal. Wilde ik ze tellen, zij zijn talrijker dan 

het zand; als ik ontwaak, dan ben ik nog bij U. 

De bode engel Gods sprak verder, 
 

Voorwaar, God houdt van je, en vergeet je verjaardag nooit, 

en herinnert zich alles vanaf den beginne! 
 

Genesis 2, vers 7  Toen formeerde de Here God de mens van stof 
uit de aardbodem en blies de levensadem in zijn neus; alzo werd de 

mens tot een levend wezen. 
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De bode engel Gods sprak verder, 
 

Voorwaar, misschien heb je vandaag wel cadeaus gehad… 

Vergeet nimmer, dat Hij voor jou Zijn leven gaf, en het grootste 
cadeau gaf aan het kruis! 

 
Johannes 3, vers 16 en 17  Heeft u een Bijbel, dan kunt u dat 

misschien samen met mij opzoeken. En daar staat geschreven: 

Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren 
Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet 

verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon 
niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar 

opdat de wereld door Hem behouden worde.  

De bode engel Gods sprak verder, 
 

Voorwaar, op jouw verjaardag loopt Yeshua HaMashiach, 
Jezus Christus, rond met een vreugdevolle lach. 

Want de engelen Gods zingen, en er wordt gedanst en gezongen. 

Het is een hemels feest!  
 

Voorwaar, van harte gefeliciteerd! 

Het mooiste feestje wordt voor jou bewaard. 
 

1 Korinthiërs 5, vers 8  Laten wij derhalve feest vieren, niet met 
oud zuurdeeg, noch met zuurdeeg van slechtheid en boosheid, 

maar met het ongezuurde brood van reinheid en waarheid. 

En 1 Korinthiërs 13, vers 10  Doch, als het volmaakte komt, zal het 
onvolkomene afgedaan hebben. 

De bode engel Gods sprak verder, 
 

Voorwaar, in de hemel is eeuwige vreugde, lofprijs en 

aanbidding, en alleen maar het hemelse genot en 
volmaaktheid. 

Amen! Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! En ik dank ook alle 

hoorders en kijkers, en ik dank ook de Heer en de hemel voor de 
felicitatie. Ontzettend leuk! Gods zegen 
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Kijk eens in de spiegel en bedenk dit: bent u een 

heiden of Christen? 
 

Waarschuwende boodschap Gods: Zoals in de tijd van Henoch, zijn 
de gevallen engelen onder de mensen en brengen weer dezelfde 

‘trends’, zoals oorringen. En velen kunnen niet eens inzien, dat vele 

dingen, wat de gevallen engelen de mensen leerden om tot dwaling 
en goddeloosheid te komen, nog steeds aan het doorwerken is in 

de wereld! 
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 22 januari 2016 bracht de bode engel 

Gods woord voor woord, in opdracht van de almachtige God, JHWH, 
de God van Abraham, Izaäk en Jakob, de volgende boodschap over 

aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Smarinda en 
ben een bode engel Gods. Voorwaar, kadosh, heilig is Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus! 
 

Voorwaar, 

 
Jesaja 26, vers 4  Vertrouwt op de Here voor immer, want de 

Here Here is een eeuwige rots. 

En vers 9 en 10  Van ganser harte verlang ik naar U in de nacht, ja, 
uit het diepst van mijn gemoed zoek ik U; want wanneer uw 

gerichten op de aarde zijn, leren de inwoners der wereld 
gerechtigheid. Al wordt de goddeloze genade bewezen, hij leert 

geen gerechtigheid; hij handelt slecht in een land van recht en de 

majesteit des Heren ziet hij niet. 
En vers 21  Want zie, de Here verlaat zijn plaats om de 

ongerechtigheid der bewoners van de aarde aan hen te bezoeken; 



 
 

 

4552 
 
 

 

dan zal de aarde het op haar vergoten bloed aan het licht brengen 
en haar verslagenen niet langer bedekken. 

 

Voorwaar, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, moet uw 
voorbeeld zijn! 

 
Henoch, Hoofdstuk 8, vers 1 en 2  En Azazel leerde de mensen 

zwaarden te maken, en messen, en schilden, en borstplaten, en 

deed hen de metalen van de aarde kennen en de kunst om hen te 
bewerken, en armbanden en ornamenten, en het gebruik van 

antimoon, en het verfraaien van de oogleden, en allerlei soorten 
kostbare gesteenten, en elke kleurvloeistof. En er kwam veel 

goddeloosheid op, en zij gaven zich over aan verkrachtingen… tot 

zover. 
 

Voorwaar! 
Velen kunnen niet eens inzien dat vele dingen, wat de gevallen 

engelen de mensen leerden om tot dwaling en goddeloosheid te 

komen, nog steeds aan het doorwerken is in de wereld. De gevallen 
engelen zijn onder de mensen! 

 

Jeremia 4, vers 30  Nu, gij verwoeste, wat doet gij, dat gij u 
kleedt in scharlaken, u siert met gouden sieraad, uw ogen bijwerkt 

met zwart? Tevergeefs maakt gij u mooi, de minnaars versmaden 
u, zij staan u naar het leven.  

 

Voorwaar, zo ging het doorboren van gaatjes verder tot 
andere lichaamsdelen, en het dragen van ringen. 

Dat ging heel ver! Het was een teken in de tijden van Henoch, dat 
het dragen van sieraden in het oor, of neus, of lichaamsdelen, een 

symbool was van hun trouw aan hun meester. 

 
Exodus 21, vers 6  Dan zal zijn heer hem bij de goden brengen, 

hij zal hem bij de deur of de deurpost brengen, en zijn heer zal zijn 

oor met een priem doorboren en hij zal hem voor altijd dienen. 
 

En Romeinen 12, vers 2  En wordt niet gelijkvormig aan deze 
wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, 
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opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, 
welgevallige en volkomene. 

En vers 9  De liefde zij ongeveinsd. Weest afkerig van het kwade, 

gehecht aan het goede. 
En vers 21  Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin 

het kwade door het goede. 
 

En 1 Korinthiërs 3, vers 16 tot en met 19  Weet gij niet, dat gij 

Gods tempel zijt en dat de Geest Gods in u woont? Zo iemand Gods 
tempel schendt, God zal hem schenden. Want de tempel Gods, en 

dat zijt gij, is heilig! Laat niemand zichzelf misleiden! Indien iemand 
onder u meent wijs te zijn in deze tijd, hij worde dwaas, om wijs te 

worden. Want de wijsheid dezer wereld is dwaasheid voor God. 

Want er staat geschreven: Die de wijzen vangt in hun sluwheid. 
 

En 2 Korinthiërs 6, vers 3 en 4  Wij geven in geen enkel opzicht 
enige aanstoot, opdat onze bediening niet gesmaad worde, maar 

wij doen onszelf in alles kennen als dienaren Gods: in veel dulden, 

in verdrukkingen, in noden, in benauwdheden. 
En vers 15 tot en met 17  Welke overeenstemming is er tussen 

Christus en Belial, of welk deel heeft een gelovige samen met een 

ongelovige? Welke gemeenschappelijke grondslag heeft de tempel 
Gods met afgoden? Wij toch zijn de tempel van de levende God, 

gelijk God gesproken heeft: Ik zal onder hen wonen en wandelen, 
en Ik zal hun God zijn en zij zullen mijn volk zijn. Daarom gaat weg 

uit hun midden, en scheidt u af, spreekt de Here, en houdt niet vast 

aan het onreine. 
 

Voorwaar, een man hoort geen oorring, noch enig ander 
sieraad te dragen aan de oren! 

Hij is een man.  

 
Wat betreft de vrouw:  

Meer over het thema kunt u horen in de boodschap, met de titel: 

‘Hoe wilt gij u laten zien, Mijn bruid?’ In deze boodschap worden 
vele vragen beantwoord. Voorwaar, een vrouw mag wel sieraden 

dragen, maar niet extreem, zoals bijvoorbeeld de gevallen engelen 
en Cleopatra deden! Voorwaar, in Jeremia 4 staat ook, dat gouden 

extreme sieraden en blanket typerend waren voor hoeren. Er wordt 
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ook gesproken over mascara. Izebel gebruikte ook een blanketsel, 
wat staat voor poederdoosje. Je moet voorzichtig zijn met 

overmatig gepronk! Ook de engelen in de hemel gebruiken wel 

eens mascara, of een sieraad, zoals een oorring, maar niet 
extreem. Men moet als Christen geen heiden zijn, maar het beeld 

van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus!  
 

Kijk eens in de spiegel, en bedenk dit:  

Bent u een heiden of Christen, een voorbeeld van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus?  

Amen! Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel 
Gods, en verdween. 

 

 
 

Voorwaar Washington en Baltimore, u krijgt more! 
 
22-01-2016  Profetische, mededelende boodschap Gods. De God 

van Abraham, Izaäk en Jakob laat u bedekken met sneeuw, zowel 
de andere plaatsen!  

 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, welkom! Op 22 januari 2016 bracht de bode engel van God 
woord voor woord de volgende profetische, openbarende, 

mededelende boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin 
Cousijnsen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Beanpipe en 

ben een bode engel Gods.  
 

Voorwaar, de bode engel Donder is er klaar voor, om de 

luchtruimte goed te schudden! 
Ho, ho, ho, let it snow. Voorwaar, Washington en Baltimore, u krijgt 

more! Voorwaar, de God van Abraham, Izaäk en Jakob laat u 

bedekken met sneeuw, zowel de andere plaatsen, als gij u niet 
reinigt van uw zonden, en witter dan sneeuw wordt en u bekeert. 



 
 

 

4555 
 
 

 

Dan zal Donder, de bode engel Gods, u een handje helpen en alles 
witter maken! Voorwaar, kadosh, heilig is Yeshua HaMashiach, 

Jezus Christus! 

 
Johannes 12, vers 37 tot en met 40  En hoewel Hij zovele 

tekenen voor hun ogen gedaan had, geloofden zij niet in Hem, 
opdat het woord van de profeet Jesaja vervuld werd, dat hij sprak: 

Here, wie heeft geloofd, wat hij van ons hoorde? En aan wie is de 

arm des Heren geopenbaard? Hierom konden zij niet geloven, 
omdat Jesaja elders gezegd heeft: Hij heeft hun ogen verblind en 

hun hart verhard, dat zij niet met hun ogen zien, met hun hart 
verstaan en zich bekeren, en Ik hen geneze. 

 

Voorwaar, hier en daar zal er schade zijn, en zullen er 
aanrijdingen en gewonden zijn. 

Voorwaar, wie in Christus verbonden is, is beschermd! 
 

Galaten 3, vers 26 en 27  Want gij zijt allen zonen “of 

dochteren” van God, door het geloof, in Christus Jezus. Want gij 
allen, die in Christus gedoopt zijt, hebt u met Christus bekleed. 

“Amen!” 

 
Prijs en aanbid Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, voor uw 

behoud! 
 

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 

wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 
een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 
naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het 

licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever 

gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want 
een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het 

licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de 
waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat 

zij in God verricht zijn. 
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Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 

verdween. 

 
En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshua Shalom! 

 
 

 

Hoe het wel en niet hoort indien u verlangt te vasten 
 

Boodschap Gods: Hoor of lees, wat met vasten wordt bedoeld naar 

Gods wil. De bode engel van God gaf ook nuttige tips door! 
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Op 25 januari 2016 bracht de bode engel 
Gods deze boodschap over aan Profeet Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Rimmonja en 

ben een bode engel Gods.  
 

Voorwaar! 

Als gij die luistert een Bijbel in uw nabijheid heeft, en een pen en 
papier, dan kunt gij het opschrijven of nalezen onder deze 

boodschap, of in uw Bijbel. 
 

Lees voor: Jesaja 58, vers 1 tot en met 6  Roep luidkeels, houd 

niet in, verhef uw stem als een bazuin en maak mijn volk zijn 
overtreding bekend en het huis van Jakob zijn zonden. Wel zoeken 

zij Mij dag aan dag en hebben zij een welgevallen aan de kennis 
mijner wegen, als een volk dat gerechtigheid doet en het recht van 

zijn God niet veronachtzaamt. Zij vragen Mij rechtvaardige 

verordeningen, zij hebben er een welgevallen aan tot God te 
naderen. Waarom vasten wij, als Gij er toch niet op let: 

verootmoedigen wij ons, als Gij er toch geen acht op slaat? Zie, op 

uw vastendag doet gij zaken en drijft gij al uw arbeiders aan. Zie, 
tot twist en tot strijd vast gij en om te slaan met snode vuist; gij 
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vast heden niet om uw stem in den hoge te doen horen. Zou dit het 
vasten zijn, dat Ik verkies, een dag, waarop de mens zichzelf 

verootmoedigt: dat hij zijn hoofd laat hangen als een bieze en zich 

rouwgewaad en as tot een leger spreidt? Noemt gij dat een vasten, 
dat een dag die de Here welgevallig is? Is dit niet het vasten dat Ik 

verkies: de boeien der goddeloosheid los te maken, de banden van 
het juk te ontbinden, verdrukten vrij te laten en elk juk te 

verbreken? 

Vers 8  Dan zal uw licht doorbreken als de dageraad en uw wond 
zich spoedig sluiten; uw heil zal voor u uit gaan, de heerlijkheid des 

Heren zal uw achterhoede zijn. 
Vers 9  Als gij dan roept, zal de Here antwoorden; als gij om hulp 

roept, zal Hij zeggen: Hier ben Ik. Wanneer gij uit uw midden het 

juk wegdoet, het wijzen met de vinger en het spreken van boosheid 
nalaat. 

Vers 11 tot en met 14  En de Here zal u voortdurend leiden, u in 
dorre streken verzadigen en uw gebeente krachtig maken; dan zult 

gij zijn als een besproeide hof en als een bron, waarvan het water 

niet teleurstelt. En de uwen zullen de overoude puinhopen 
herbouwen, de grondvesten van vorige geslachten zult gij 

herstellen, en men zal u noemen: Hersteller van bressen, 

Herbouwer van straten. Indien gij niet over de sabbat heenloopt 
door uw zaken te doen op mijn heilige dag, maar de sabbat een 

verlustiging noemt, de heilige dag des Heren van gewicht, en die 
eert door noch uw gewone bezigheden te doen, noch uw zaken te 

behartigen, of ijdele taal uit te slaan, dan zult gij u verlustigen in de 

Here en Ik zal u doen rijden over de hoogten der aarde en u doen 
genieten het erfdeel van uw vader Jakob, want de mond des Heren 

heeft het gesproken. 
 

Voorwaar, op 23 december 2013 bracht ik aan u ook een 

boodschap over vasten, met de titel: ‘Vasten!’ 
Ik raad u aan om ook naar deze boodschap te luisteren! Voorwaar, 

wij engelen Gods hebben door de eeuwen heen vele manieren 

gezien, betreft het vasten, zoals boetedoening in een ruwe zak, met 
gaten voor het hoofd en de armen, en het uitstrooien van as op het 

hoofd, en dan gingen ze zo in de as zitten, en zelfs het zichzelf 
insmeren met een grote zachte boodschap, met de uitwerpselen 
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van dieren! Men smeerde zich in, om niet in as te zitten, maar 
letterlijk in de poep. 

 

Los van dit, zijn er mensen die hierin nog steeds 
geïnteresseerd zijn, in poep: 

Voor hen bestaat er een grote boodschap, Poepboek, dat op het 
internet verkrijgbaar is.  

 

Velen gaan heel ver met boetedoening, maar is dat nodig?  
Nee. Met vasten wordt bedoeld: je binnenkamer ingaan en tijd 

maken voor Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, en je afsluiten, 
afzonderen voor de wereld. Profeet Benjamin sloot zich wel eens 

drie dagen op, en wel eens zes dagen, op zijn slaapkamer. 

 
1 Samuël 31, vers 13  Zij namen hun gebeente en begroeven het 

onder de tamarisk te Jabes. Toen vastten zij zeven dagen lang. 
En 2 Samuël 1, vers 11 en 12  Toen greep David zijn klederen en 

scheurde ze; en alle mannen die bij hem waren, evenzo. En zij 

weeklaagden, weenden en vastten tot de avond over Saul, over zijn 
zoon Jonatan, over het volk des Heren en over het huis Israëls, 

omdat zij door het zwaard gevallen waren. 

 
Voorwaar, bij het vasten zijn er ook velen, die zich vrij snel 

zonder voedsel slap of duizelig voelen. 
In zo’n geval mag je gerust een cracker, of droog brood nemen, om 

niet door negatieve verschijnselen je concentratie van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus, te laten verstoren. Het is niet de 
bedoeling dat het lichaam schade oploopt. Profeet Benjamin 

Cousijnsen gebruikte bij het vasten alleen mineraalwater uit een 
flesje, geen kraanwater. 

 

1 Petrus 2, vers 11  Geliefden, ik vermaan u als bijwoners en 
vreemdelingen, dat gij u onthoudt van de vleselijke begeerten, die 

strijd voeren tegen uw ziel. 

 
En Joël 2, vers 12 tot en met 14  Maar ook nu nog luidt het 

woord des Heren: Bekeert u tot Mij met uw ganse hart, en met 
vasten en met geween en met rouwklacht. Scheurt uw hart en niet 

uw klederen en bekeert u tot de Here, uw God. Want genadig en 
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barmhartig is Hij, lankmoedig en groot van goedertierenheid, 
berouw hebbende over het onheil. Wie weet, of Hij Zich niet wendt 

en berouw heeft en een zegen achter Zich laat overblijven, tot een 

spijsoffer en een plengoffer voor de Here, uw God. 
 

Voorwaar, kraanwater zorgt vaak voor maagkrampen bij het 
vasten. 

Vast nooit met een lege maag, voordat u eraan begint! Speelt met 

vasten vermoeidheid een rol? Ga dan door, want dat is vaak in het 
begin normaal. Laat niets u stoppen; wees eigenwijs, om uw doel te 

behalen! Langer vasten is zeker drie dagen, om een resultaat te 
zien. Voorwaar, kom zoals je bent. God kent je hart! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 
 

 

Veel schade door ongedierte en onverklaarbaar ziek 
worden vanwege ongehoorzaamheid! 
 

Profetische waarschuwing en mededeling Gods: De betreffende 
landen worden genoemd. De bode engel Gods sprak: Voorwaar, 

velen zwerven rond en zelfs de priester wordt niet ontzien! Het 
ongedierte brengt veel schade toe, vanwege ongehoorzaamheid. 

Opeens wordt men onverklaarbaar ziek.  

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, welkom! Op 25 januari 2016 werd deze waarschuwende, 

profetische, openbarende boodschap Gods door de bode engel 
woord voor woord overgeleverd aan eindtijdprofeet Benjamin 

Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Reskio en ben 
een bode engel Gods. 

 

Voorwaar, New York en Rusland en China en Suriname en 
Spanje en Kenia en Nigeria en Oeganda! 
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Bekeer u! Wat niet rein en zuiver is, maar overgenomen door het 
kwaad, vanwege het verwerpen van Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus, of kerkje spelen, zal niet worden ontzien. Voorwaar, velen 

zwerven rond, en zelfs de priester wordt niet ontzien. Het 
ongedierte brengt veel schade toe, vanwege ongehoorzaamheid! En 

opeens wordt men ook onverklaarbaar ziek.  
 

De echtheid van de kerk is minder dan 40%! 

En de overige 60% is gevuld met ongehoorzaamheid aan God en 
Zijn geboden. Men wou horror en carnaval, en dat krijgt men op 

aarde! 
 

Openbaring 13, vers 11 tot en met 12  En ik zag een ander 

beest opkomen uit de aarde en het had twee horens als die van het 
Lam, en het sprak als de draak. En het oefent al de macht van het 

eerste beest voor diens ogen uit. En het bewerkt, dat de aarde en 
zij, die daarop wonen, het eerste beest zullen aanbidden, welks 

dodelijke wond genezen was. 

 
Voorwaar,  

 

Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld 
gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een 

ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde.  
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom 
 

 

 

Antichrist Obama wil waarheid niet doen oplaaien!   
 

Openbarende, mededelende boodschap Gods: De vader der leugen, 
antichrist Barack Obama, stopt de waarheid ook in de doofpot!  

 

 
Volledige weergave: 
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Hallo, welkom! Dit is een openbarende, mededelende boodschap 

Gods, op 26 januari 2016 woord voor woord overgeleverd door de 

bode engel Gods, in opdracht van de almachtige God, JHWH, de 
God van Abraham, Izaäk en Jakob, aan eindtijdprofeet Benjamin 

Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Revelado en 
ben een bode engel Gods.  

 
Voorwaar, Barack Obama, de antichrist, weet reeds dat hij in 

de poel des vuurs geworpen wordt. 

 
Openbaring 19, vers 20 en 21  En het beest werd gegrepen en 

met hem de valse profeet, die de tekenen voor zijn ogen gedaan 
had, waardoor hij hen verleidde, die het merkteken van het beest 

ontvangen hadden en die zijn beeld aanbaden; levend werden zij 

beiden geworpen in de poel des vuurs, die van zwavel brandt. En 
de overigen werden gedood met het zwaard, dat kwam uit de mond 

van Hem, die op het paard zat; en al de vogels werden verzadigd 

van hun vlees. 
De bode engel van God sprak verder, 

 
Voorwaar! 

Zoals de antichrist een optimistische show campagne weggeeft, en 

men niet bang hoeft te zijn voor de Islamitische terreurbedreiging, 
weet hij ook heel goed dat de profetieën vervuld zullen worden, en 

dat de wereld wereldwijd overgenomen wordt door de 
moslimterroristen, wat in volle gang is! De antichrist laat weten, dat 

Amerika niet bang is, maar de sterkste van de wereld, en dat ISIS 

geen bedreiging is. Hoewel de boodschappen van Profeet Benjamin 
Cousijnsen, en de gebeurtenissen in de wereld, wel een heel andere 

kant laten zien, zoals vechtpartijen en verkrachtingen, aanslagen, 

enzovoorts. 
 

In de website vindt u ook veel informatie over ISIS en 
immigranten. 



 
 

 

4562 
 
 

 

Als u in de Search balk migranten of IS intoetst, komt u veel tegen. 
Nu is het zo, dat de regering de waarheid in de doofpot stopt, zowel 

de antichrist, die de waarheid niet wil doen oplaaien! Voorwaar, 

 
Openbaring 20, vers 15  En wanneer iemand niet bevonden werd 

geschreven te zijn in het boek des levens, werd hij geworpen in de 
poel des vuurs. 

 

Dit is de plek voor de antichrist! 
 

Openbaring 21, vers 8  Maar de lafhartigen, de ongelovigen, de 
verfoeilijken, de moordenaars, de hoereerders, de tovenaars, de 

afgodendienaars en alle leugenaars – hun deel is in de poel, die 

brandt van vuur en zwavel: dit is de tweede dood. 
 

Uw enige redding is alleen te vinden bij Yeshua HaMashiach, 
Jezus Christus! 

 

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 
wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 

naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het 

licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever 
gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want 

een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het 
licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de 

waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat 

zij in God verricht zijn. 
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en 

verdween. 
 

 
 

Ik ben het, de Heer van je leven die tot je spreekt   
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Boodschap Gods: Mijn woorden zullen nooit genoeg zijn om uit te 

drukken, hoeveel Ik van je hou! Ben Ik het niet, die jouw toekomst 

heb uitgestippeld? En ben Ik het niet, je Heer van je leven 
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Op 26 januari 2016 bracht de bode engel 
van God woord voor woord deze boodschap over aan Profeet 

Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de liefdevolle naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus.  
 

Voorwaar, vrees niet bij het horen van uw naam. 
Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Ik ben een bode engel Gods en mijn 

naam is Eleaza, en uw naam is Marrianne, Mary, Grace. 

 
Tobit 3, vers 1 en 2  Overmand door verdriet barstte ik in tranen 

uit, en snikkend bad ik: “Heer, u bent rechtvaardig, alles wat u doet 

is rechtvaardig. Al uw daden getuigen van uw barmhartigheid en 
trouw”. Tot zover.  

 
Voorwaar, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, heeft je 

onvoorwaardelijk lief, en erkent de waarde van elk kind van 

God! 
Jouw hart is zeer kostbaar in Zijn ogen, en zeer waardevol, 

Marrianne. Huil maar gerust, kind van de Allerhoogste! Voorwaar, 
Ik ben het die tot u spreek, uw Rabboeni, uw Meester, JHWH, El 

Elohím, Adonai, de Messias, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. 

 
Mijn woorden zullen nooit genoeg zijn, om uit te drukken 

hoeveel Ik van je hou. 

Voorwaar, waarom ben je zo vaak bezorgd, Mijn kind? Ben Ik het 
niet, die jouw toekomst heb uitgestippeld, en ben Ik het niet, je 

Heer van je leven? 
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Psalm 121, vers 5  De Here is uw Bewaarder, de Here is uw 
schaduw aan uw rechterhand. 

Voorwaar, vertrouw op Mij! 

Ik ben je beschuttende Rots en je sterke Vesting.  
 

Psalm 32, vers 10 en 11  Talrijk zijn de smarten van de 
goddeloze, maar wie op de Here vertrouwt, die omringt Hij met 

goedertierenheid. Verheugt u in de Here en juicht, gij 

rechtvaardigen; jubelt allen, gij oprechten van hart. 
 

Welzalig wiens overtredingen vergeven zijn. 
 

Psalm 40, vers 2 tot en met 4  Vurig verwachtte ik de Here; toen 

neigde Hij Zich tot mij en hoorde mijn hulpgeroep, Hij trok mij op 
uit de kuil van het verderf, uit het slijk van de modderpoel; Hij 

stelde mijn voeten op een rots, mijn schreden maakte Hij vast, Hij 
gaf mij een nieuw lied in de mond, een lofzang aan onze God. 

Mogen velen het zien en vrezen, en op de Here vertrouwen. 

En Psalm 42, vers 6  Wat buigt gij u neder, o mijn ziel, en zijt gij 
onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal Hem nog loven, mijn 

Verlosser en mijn God! 

 
Voorwaar, Marrianne, gij zult wandelen voor Mijn aangezicht 

in de hemel! 
 

Psalm 119, vers 39 tot en met 41  Wend mijn smaadheid af, die 

ik vrees, want uw verordeningen zijn goed. Zie, naar uw bevelen 
verlang ik, maak mij levend door uw gerechtigheid. Dat uw 

goedertierenheid over mij kome, o Here, uw heil naar uw belofte. 
En vers 71  Het is mij goed, dat ik verdrukt ben geweest, opdat ik 

uw inzettingen zou leren. 

En Psalm 123, vers 1  Ik hef mijn ogen op tot U, die in de hemel 
troont. 

 

En Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld 
gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een 

ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
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Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde.  

 

Klein in eigen ogen is voor Mij: groot in Mijn ogen. 
Zo spreekt Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, tot u! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
 

 

 

Een wederom geboren Christen let op zijn woorden! 
 

Boodschap Gods: Voorwaar, wees wijs en niet onverstandig. Weet 
welke woorden uit uw mond komen!  

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 27 januari 2016 werd de volgende 

boodschap Gods overgeleverd aan Profeet Benjamin Cousijnsen, in 
opdracht van de almachtige God, JHWH, de God van Abraham, 

Izaäk en Jakob, door Hetrick. 
 

Shalom, geliefde des Heren! Mijn naam is Hetrick.  

 
Van harte welkom! 

 

Job 13, vers 2  Wat gij weet, weet ik ook, ik doe voor u niet 
onder. 

En Job 12, vers 8 tot en met 11  Of spreek tot de aarde, en zij zal u 
onderrichten, en laat de vissen der zee het u vertellen. Wie onder 

deze alle weet niet, dat de hand des Heren dit doet, in wiens hand 

de ziel is van al wat leeft en de geest van ieder sterveling? Toetst 
het oor de woorden niet, en proeft het gehemelte niet de spijze? 

 
Voorwaar, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, weet welke 

woorden er uit uw mond komen, als Zijn kind van de 

Allerhoogste. 
 

Job 26, vers 3 tot en met 4  Wat hebt gij goede raad gegeven 

aan hem die wijsheid mist, en welk een inzicht hebt gij overvloedig 
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bekend gemaakt! Met wiens hulp hebt gij zulke woorden geuit, en 
wiens geest ging van u uit? 

En Job 32, vers 7 en 8  Ik dacht: Laat de ouderdom spreken, en de 

veelheid van jaren wijsheid verkondigen. Voorwaar, het is de geest 
in de stervelingen en de adem des Almachtigen, die hun inzicht 

geeft. 
 

Voorwaar! 

Soms moet je eerst eens even de tijd nemen, om je verstand te 
laten werken, en dan pas de juiste woorden uit te spreken.  

 
Job 33, vers 29  Zie, dit alles doet God tweemaal, driemaal met 

een mens. 

 
Een wederom geboren Christen let op zijn woorden! 

 
Psalm 19, vers 15  Mogen de woorden van mijn mond en de 

overleggingen van mijn hart U welgevallig zijn, o Here, mijn rots en 

mijn verlosser. 
 

Maar een onrechtvaardige showmaster, die een ander 

vernedert, of Christen die tegenover zijn naaste 
kwaadspreekt, zal de waarheid onder ogen zien! 

 
Psalm 36, vers 2 tot en met 5  De zonde spreekt tot de 

goddeloze diep in zijn hart; – geen vrees voor God staat hem voor 

ogen – want zij vleit hem in zijn eigen ogen, totdat men zijn 
ongerechtigheid ontdekt en haat. De woorden van zijn mond zijn 

onheil en bedrog, hij laat na verstandig en goed te handelen; op 
zijn legerstede beraamt hij onheil, hij stelt zich op een weg die niet 

goed is; wat kwaad is, verwerpt hij niet. 

En Psalm 37, vers 27  Wijk van het kwade en doe het goede, dan 
zult gij voor altoos wonen. 

En vers 30 tot en met 33  De mond van de rechtvaardige gewaagt 

van wijsheid, zijn tong spreekt het recht; de wet van zijn God is in 
zijn hart, zijn schreden wankelen niet. De goddeloze loert op de 

rechtvaardige en zoekt hem te doden; de Here geeft hem in zijn 
hand niet over, Hij laat niet toe, dat hij veroordeeld wordt, als hij 

voor het gericht komt. 
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Voorwaar, wees wijs en niet onverstandig. 

 

Johannes 17, vers 14  Ik heb hun uw woord gegeven en de 
wereld heeft hen gehaat, omdat zij niet uit de wereld zijn, gelijk Ik 

niet uit de wereld ben. 
En vers 20  En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor hen, 

die door hun woord in Mij geloven. 

 
En Kolossenzen 2, vers 20  Indien gij met Christus afgestorven 

zijt aan de wereldgeesten, waartoe laat gij u, alsof gij in de wereld 
leefdet, geboden opleggen? 

En Kolossenzen 3, vers 1  Indien gij dan met Christus opgewekt 

zijt, zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus is, gezeten aan 
de rechterhand Gods. 

 
En Jakobus 5, vers 19 en 20  Mijn broeders, “maar dit telt ook 

voor de zusters”, indien bij u iemand van de waarheid afdwaalt, 

en een ander brengt hem “of haar” tot inkeer, weet dan, dat, wie 
een zondaar van zijn dwaalweg terugbrengt, diens ziel van de dood 

zal behouden en tal van zonden bedekken. 

 
En Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld 

gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een 
ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde.  

 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 

 
 

In welke waterstroom bent u gedoken? 
 
Boodschap Gods: Voorwaar, het is goed om u te onderzoeken in 

welke geestelijke waterstroom u zich bevindt! 
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Volledige weergave: 
 

Hallo, hartelijk welkom! Op 27 januari 2016 bracht de engel des 

Heren, de bode engel van God, woord voor woord deze boodschap 
over aan eindtijdprofeet van het laatste der dagen, Benjamin 

Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, kadosh, heilig is Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus!  

 
Voorwaar, neem deze boodschap serieus! 

 

Openbaring 22, vers 10 en 11  En hij zeide tot mij: Verzegel de 
woorden van de profetie van dit boek niet, want de tijd is nabij. Wie 

onrecht doet, hij doe nog meer onrecht; wie vuil is, hij worde nog 
vuiler; wie rechtvaardig is, hij bewijze nog meer rechtvaardigheid; 

wie heilig is, hij worde nog meer geheiligd. 

 
Voorwaar, het is goed om u te onderzoeken, in welke 

geestelijke waterstroming u zich bevindt. 

 
Genesis 1, vers 1 en 2  In den beginne schiep God de hemel en 

de aarde. De aarde nu was woest en ledig, en duisternis lag op de 
vloed, en de Geest Gods zweefde over de wateren. 

En vers 27  En God schiep de mens naar zijn beeld; naar Gods 

beeld schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen. 
 

Voorwaar, mijn naam is Miratterie en ben een bode engel Gods.  
 

In welk water zit u? 

Als u in vuil water zit, wordt zowel het water door de vervuiling van 
de zonde smerig, als u giftig. En als men er diep in zit, dan wordt 

men overgenomen door de waterstroom van het kwaad! Men wordt 

door de boze en de onreine geesten meegesleurd naar nog meer 
vunzigheid. Voorwaar, het is al zover, dat vele kerken kapotgaan, 

vanwege dat de preekstoel plaats heeft gemaakt voor de geest van 
satan, waaraan velen ten prooi vallen! 
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Efeziërs 6, vers 11 tot en met 13  Doet de wapenrusting Gods 
aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels; 

want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen 

de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer 
duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Neemt 

daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in 
de boze dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te 

houden. 

 
Het is de taak als Christen, om uzelf eens goed te 

onderzoeken, in welke waterstroom men zich bevindt! 
Is het in de onreine waterstroom, of in de reine waterstroom, waar 

men door de Heilige Geest wordt meegetrokken naar nog meer 

levensheiliging en zegeningen? 
Voorwaar,  

 
Ezechiël 47, vers 6 tot en met 12  Toen zeide hij tot mij: Hebt 

gij het gezien, mensenkind? Daarop deed hij mij teruggaan langs 

de oever van de beek. Toen ik terugkeerde, zie, langs de oever van 
de beek stonden aan weerszijden zeer veel bomen. Hij zeide tot 

mij: Dit water stroomt naar de oostelijke landstreek, vloeit af naar 

de Vlakte en komt in de zee; in de zee wordt het uitgestort, zodat 
haar water gezond wordt. En alle levende wezens die er wemelen, 

zullen leven, overal waar de beek komt, en er zal zeer veel vis zijn, 
want als dit water daarheen komt, dan wordt het water van de zee 

gezond. Overal waar de beek komt, zal alles leven. Vissers zullen 

erlangs staan van Engedi tot En-Eglaïm; het zal een plaats zijn om 
de netten uit te spreiden, en de vissen erin zullen van allerlei soort 

zijn, zoals de vissen van de grote zee, zeer talrijk. Maar de 
moerassen en poelen ervan zullen niet gezond worden; zij zijn aan 

het zout prijsgegeven. Langs de beek zullen op haar oevers aan 

weerszijden allerlei vruchtbomen opschieten, waarvan het loof niet 
verwelkt en de vrucht niet opraakt; elke maand zullen zij vrucht 

dragen, omdat hun water uit het heiligdom komt; hun vruchten 

zullen tot spijze zijn en hun loof tot geneesmiddel. 
 

En Micha 7, vers 19  Hij zal Zich wederom over ons ontfermen, Hij 
zal onze ongerechtigheden vertreden. Ja, Gij zult al onze zonden 

werpen in de diepten der zee. 
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En Psalm 103, vers 16  Wanneer de wind daarover is gegaan, is 

zij niet meer, en haar plaats kent haar niet meer. 

 
En Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld 

gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een 
ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde.  

 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en 

verdween. 

 
En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods rijke zegen 

 
 

 

Een droombeeld is niet meer dan een spiegeling 
 

Boodschap Gods: Stel uw vertrouwen op Hem! 

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 

28 januari 2016 kreeg ik de volgende boodschap van een bode 
engel Gods, die ik graag met u wil delen. 

 

Shalom, welkom! Ik begroet u in de wonderbare, almachtige naam 
van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 

Miriticus en ben een bode engel Gods.  
 

Sirach 34, vers 2 en 3, en vers 6 en 7  Wie zich aan een droom 

vastklemt is als iemand die een schaduw wil grijpen en wind 
najaagt. Een droombeeld is niet meer dan een spiegeling, zoals de 

spiegeling van een gezicht. Als een droom niet door de Allerhoogste 

is gezonden, schenk er dan geen aandacht aan, want dromen 
hebben velen doen dwalen, wie erop vertrouwde kwam ten val. 
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Job 12, vers 22  Hij legt de diepten uit de donkerheid bloot en 

brengt de diepe duisternis aan het licht. 

Job 20, vers 2  Nu dwingen mijn gedachten mij toch tot een 
antwoord, omdat het in mij stormt. 

Job 39, vers 14  Vertrouwt gij op hem, omdat zijn kracht zo groot 
is? of laat gij aan hem uw zwoegen over? 

 

Wees niet lauw, maar vurig van geest! 
Waar is uw geloof? Schenk er geen aandacht aan, aan een 

geprojecteerd droombeeld, of een schaduw. Maar vertrouw op 
Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, die in u is en meer dan 

overwinnaar is! Stel uw vertrouwen op Hem. 

 
Job 39, vers 24 tot en met 27  Maak van het woord ‘Het’ - 

verander dat eens in Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Dan staat 
er namelijk geschreven: “Yeshua HaMashiach, Jezus Christus” 

doorwoelt met vreugde het dal, met kracht trekt “Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus” de strijd tegemoet; “Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus” lacht om de vrees en is onvervaard 

en deinst voor het zwaard niet terug. Boven hem rinkelt de 

pijlkoker, flikkeren lans en speer; onstuimig en wild verslindt 
“Yeshua HaMashiach, Jezus Christus” de bodem en is niet te 

houden als de hoorn klinkt. 
 

Erken Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, als uw 

Beschermer in uw leven en dromen. 
En vrees niet, want Hij is met u! En met Hem bent u meer dan 

overwinnaar. Zeg: “Amen!”  
De bode engel Gods sprak verder, Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, 

Shalom!  

 
Gods zegen 

 

 
 

Wees zuiver en nederig voor Zijn aangezicht! 
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Boodschap Gods: “Ik dank U, dat U altijd bij mij bent en mij 
omringt.” 

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 

28 januari 2016 ontving ik de volgende boodschap van een bode 

engel Gods, die ik graag met u wil delen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus.  

 

Voorwaar, heilig is Yeshua HaMashiach, Jezus Christus!  
Kadosh! Ik ben een bode engel Gods en mijn naam is Jurusme. 

Voorwaar, kadosh, heilig is Yeshua HaMashiach, Jezus Christus! 
Wees zuiver en nederig voor Zijn aangezicht.  

 

Zeg het volgende:  
“Ik erken Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, als mijn Heer en 

Koning en Jezus Christus! Ik aanbid U alleen. Open mijn hart, en 

reinig mij met Uw kostbaar, reinigende Bloed. Uw goedheid en 
genade zijn mijn deel. Ik vraag U in liefde: Herstel mijn ongeloof en 

tekortkomingen. Ik zal me volledig aan Uw wil onderwerpen! Want 
U bent kadosh, heilig, El Elohím, Adonai, JHWH. Ik weet, bidden is 

mijn hart en gevoelens laten uitspreken, en mij overgeven, 

helemaal aan U. Ik geloof, dat U toen en nu Dezelfde bent tot in 
alle eeuwigheid, en dat U mij aanraakt en mij verlost! U verbreekt 

elke macht, die mij wil vangen, en u blokkeert mijn ziel voor de 
aanvallen van buitenaf. U bent in mij, en ik zal mijn lichaam en 

wandel onderhouden met U. Ik dank U, Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus, dat U altijd bij mij bent en mij omringt. Alle eer en glorie 
en overwinning komt U toe, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus!” 

 

Amen! 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
Gods zegen 
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Zeg tegen de duivel, "Hou je bek!" 
 
Boodschap Gods: Wees nederig in uw gebed en aanbidding, maar 

sta op uit uw vlees! Machtig is Adonai, El Elohím, JHWH, uw Strijder 

in u: Yeshua HaMasiach, Jezus Christus!  
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Op 29 januari 2016 wordt deze boodschap 
Gods uitgebracht, in opdracht van de almachtige God, JHWH, de 

God van Abraham, Izaäk en Jakob. Deze boodschap is woord voor 
woord overgeleverd door een engel des Heren aan Profeet 

Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom, geliefde des Heren! Ik begroet u in de wonderbare naam 

van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus.  
 

Wees nederig in uw gebed en aanbidding. 

Maar sta op uit uw vlees! Machtig is Adonai, El Elohím, JHWH, uw 
Strijder in u: Yeshua HaMashiach, Jezus Christus! Breek uit, en zeg 

tegen de duivel, dat hij zijn bek moet houden, met het gezag en de 

kracht van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus! Voorwaar, heilig, 
kadosh en onaantastbaar zijt Gij.  

 
Genesis 22, vers 14  En Abraham noemde die plaats: De Here zal 

erin voorzien; waarom nog heden gezegd wordt: Op de berg des 

Heren zal erin voorzien worden.  
De bode engel van God sprak verder, 

 
Vlied van de kerken van Babylon! 

Heeft Profeet Benjamin Cousijnsen u niet vaker gewaarschuwd? 

Vele waarschuwingen zijn reeds gebracht, zoals de boodschap met 
de titel: ‘Aan de kerkleiders wereldwijd!’ van 10 maart 2015. Als u 

het woord kerk in de Search balk intypt, in de 

Evangelicalendtimemachine.com, dan komt u vele waarschuwingen 
tegen aan de kerken. Voorwaar, vele kerken zijn niet meer vervuld 



 
 

 

4574 
 
 

 

van de Heilige Geest achter de preekstoel, maar gevuld met satans 
geest. Ze zijn overgenomen! Voorwaar, warriors Gods, Hoor! Uw 

kerk is niet de kerk, maar de kerk is in u. 

 
2 Timotheüs 4, vers 3 en 4  Want er komt een tijd, dat de 

mensen de gezonde leer niet meer zullen verdragen, maar omdat 
hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich tal van 

leraars zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen 

afkeren en zich naar de verdichtsels keren.   
De bode engel van God sprak verder: 

 
2 Thessalonicenzen 2, vers 3 tot en met 7  Laat niemand u 

misleiden, op welke wijze ook, want eerst moet de afval komen en 

de mens der wetteloosheid zich openbaren, de zoon des verderfs, 
de tegenstander, die zich verheft tegen al wat God of voorwerp van 

verering heet, zodat hij zich in de tempel Gods zet, om aan zich te 
laten zien, dat hij een god is. Herinnert gij u niet, dat ik, toen ik 

nog bij u was, u dit meermalen gezegd heb? En gij weet thans wel, 

wat hem weerhoudt, totdat hij zich openbaart op zijn tijd. Want het 
geheimenis der wetteloosheid is reeds in werking; wacht slechts 

totdat hij, die op het ogenblik nog weerhoudt, verwijderd is. 

De bode engel Gods sprak verder, 
 

Voorwaar, de antichrist is reeds onder u, en zal zich te zijner 
tijd openbaren en laten weten, wie hij werkelijk is! 

En vele Christenen zullen meer en meer afvallen, vanwege de 

waarheid van het Evangelie. Daarom, vanwege dat de kerk uit 
elkaar valt, gaat paus Franciscus grote stappen ondernemen naar 

een wereldreligie toe. Ondertussen schieten de wereldreligie kerken 
met bosjes uit de grond!  

 

Voorwaar, laat Zijn Kadosh Geest u aanraken. 
En dank de Kadosh, Heilige Geest, JHWH, El Elohím! Bedek u met 

het Bloed en de waarheid van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, 

en Zijn liefde en goedheid en de boodschappen Gods, gegeven aan 
Profeet Benjamin Cousijnsen. Bedek u ermee, zodat u niet misleid 

wordt! Wees onaantastbaar en volg uw hart. 
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1 Korinthiërs 15, vers 58  Daarom, mijn geliefde broeders, weest 
standvastig, onwankelbaar, te allen tijde overvloedig in het werk 

des Heren, wetende, dat uw arbeid niet vergeefs is in de Here. 

En 1 Korinthiërs 3, vers 16 en 17  Weet gij niet, dat gij Gods 
tempel zijt en dat de Geest Gods in u woont? Zo iemand Gods 

tempel schendt, God zal hem “of haar” schenden. Want de tempel 
Gods, en dat zijt gij, is heilig! 

En vers 13  Ieders werk zal aan het licht komen. Want de dag zal 

het doen blijken, omdat hij met vuur verschijnt, en hoedanig ieders 
werk is, dat zal het vuur uitmaken. 

 
Voorwaar, bezoek de huiskringen, of luister naar de 

Evangelicalendtimemachine.com! 

Denk er over na, wat u zou kunnen betekenen voor de Heer in deze 
bediening, in deze ministry. Voorwaar, mijn naam is Rechlatus en 

ben een bode engel Gods. Wees sterk in uw wandel! 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en 

verdween. 

 
En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! De Here zegene u 

 

 
 

Niets zal ons kunnen scheiden van Zijn liefde! 
 
29-01-2015  Boodschap Gods: Want ik ben verzekerd, dat noch 

dood noch leven, noch engelen noch machten, noch heden noch 
toekomst, noch krachten, noch hoogte noch diepte, noch enig 

ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke 

is in Christus Jezus, onze Here.  
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! De bode engel van God bracht de 
volgende boodschap woord voor woord aan Profeet Benjamin 

Cousijnsen over. 
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Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus.  

 

Kadosh, heilig is uw Rabboeni en duldt geen schijnheiligheid, 
omdat dit niet samengaat! 

 
Job 26, vers 2 en 3  Hoe goed hebt gij de onmachtige geholpen, 

en de krachteloze arm gesteund! Wat hebt gij goede raad gegeven 

aan hem die wijsheid mist, en welk een inzicht hebt gij overvloedig 
bekend gemaakt! 

Vers 13  Door zijn adem werd de hemel helder, zijn hand 
doorboorde de snelle slang. 

 

Voorwaar, mijn naam is Rafaël en ben een bode engel Gods.  
 

Psalm 38, vers 18 en 19  Ja, ik dreig te struikelen, en mijn smart 
staat mij bestendig voor ogen; want ik belijd mijn ongerechtigheid, 

ik ben bekommerd vanwege mijn zonde. 

En Psalm 40, vers 13  Want rampen omgeven mij, zonder getal; 
mijn ongerechtigheden hebben mij achterhaald, ik kan ze niet 

overzien. 

 
Voorwaar, vertrouw op de Here! 

 
Romeinen 8, vers 22 tot en met 31  Want wij weten, dat tot nu 

toe de ganse schepping in al haar delen zucht en in barensnood is. 

En niet alleen zij, maar ook wij zelf, wij, die de Geest als eerste 
gave ontvangen hebben, zuchten bij onszelf in de verwachting van 

het zoonschap: de verlossing van ons lichaam. Want in die hoop 
zijn wij behouden. Maar hoop, die gezien wordt, is geen hoop, want 

hoe zal men hopen op hetgeen men ziet? Indien wij echter hopen 

op hetgeen wij niet zien, verwachten wij het met volharding. En 
evenzo komt de Geest onze zwakheid te hulp; want wij weten niet 

wat wij bidden zullen naar behoren, maar de Geest zelf pleit voor 

ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En Hij, die de harten 
doorzoekt, weet de bedoeling des Geestes, dat Hij namelijk naar de 

wil van God voor heiligen pleit. Wij weten nu, dat God alle dingen 
doet medewerken ten goede voor hen, die God liefhebben, die 

volgens zijn voornemen geroepenen zijn. Want die Hij tevoren 
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gekend heeft, heeft Hij ook tevoren bestemd tot gelijkvormigheid 
aan het beeld zijns Zoons, opdat Hij de eerstgeborene zou zijn 

onder vele broederen; en die Hij tevoren bestemd heeft, dezen 

heeft Hij ook geroepen; en die Hij geroepen heeft, dezen heeft Hij 
ook gerechtvaardigd; en die Hij gerechtvaardigd heeft, dezen heeft 

Hij ook verheerlijkt. Wat zullen wij dan van deze dingen zeggen? 
Als God vóór ons is, wie zal tegen ons zijn? 

En vers 38 en 39  Want ik ben verzekerd, dat noch dood noch 

leven, noch engelen noch machten, noch heden noch toekomst, 
noch krachten, noch hoogte noch diepte, noch enig ander schepsel 

ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus 
Jezus, onze Here. 

 

Amen! Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 
 

 
 
 
 
FEBRUARI 2016 

 
Luister naar je Vader! 
 
Boodschap Gods: Met je Vader kom je heel ver. 

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 2 

februari 2016 ontving ik de volgende boodschap van een bode 

engel Gods, die ik graag met u wil delen. 
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Shalom! Ik begroet u in de wonderbare, almachtige naam van 
Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, 

Mijn naam is Serkorigina en ben een bode engel Gods.  

 
Voorwaar,  

 
1 Korinthiërs 13, vers 11  Toen ik een kind was, sprak ik als een 

kind, voelde ik als een kind, overlegde ik als een kind. Nu ik een 

man “of vrouw” ben geworden, heb ik afgelegd wat kinderlijk was. 
 

Voorwaar, in Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, gaat u ook 
een ontwikkeling meemaken van geestelijke groei. 

Denk eens aan een kind dat dolgraag wil fietsen, maar nog nooit 

gefietst heeft. Met vallen en opstaan, en het niet opgeven en 
vertrouwen op zijn vader, komt het kind heel ver.  

 
Voorwaar, sommige Christenen zijn net kinderen, geestelijk.  

Jarenlang gaan ze naar de kerk, en willen wel van alles ontvangen, 

als ze maar niets ervoor hoeven te doen. Ze ontwikkelen ook nooit, 
vanwege het kinderlijk denken. Gelukkig zijn er ook nog kinderen 

Gods, die open staan en volwassen willen zijn in de Heilige Geest. 

 
Voorwaar, hoever bent u gekomen?  

Bent u tevreden? 
Vertrouw op Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, en durf om 

vooruit te komen! Luister naar je Vader, Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus, die u vandaag zegt: Wilt u meer van Mijn Heilige Geest, 
leer dan ook om open te staan voor de boodschappen, die aan 

Profeet Benjamin Cousijnsen gegeven zijn, die u zullen verder 
helpen in uw bovennatuurlijke groei. Fiets voorzichtig! 

 

Ook is er een boek verkrijgbaar: ‘RUACHA, YESHU, SHALOM!’ 
dat u op weg verder kan helpen. 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 
 

 

Hamburg, schaam u, Ik walg van uw Michaël beelden 
in en buiten uw kerk!  
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Waarschuwende, mededelende boodschap Gods aan onder andere 

de Sint-Michaëlskerk in Hamburg en de vele ster glitter en glamour 

gospelgroepen. De engel des Heren, Michaël zelf, bracht deze 
boodschap in opdracht van de almachtige God, JHWH, de God van 

Abraham, Izaäk en Jakob! 
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 2 februari 2016 bracht de engel des 
Heren woord voor woord, in opdracht van de almachtige God, 

JHWH, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, deze boodschap Gods 

over aan eindtijdprofeet van het laatste der dagen, Benjamin 
Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Michaël en 

ben een bode engel Gods. Voorwaar, kadosh, heilig is Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus! 

 

Voorwaar, Hamburg, schaam u! 
 

Exodus 20, vers 3 tot en met 5  Gij zult geen andere goden voor 
mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld maken 

noch enige gestalte van wat boven in de hemel, noch van wat 

beneden op de aarde, noch van wat in de wateren onder de aarde 
is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen; want Ik, de 

Here, uw God, ben een naijverig God, die de ongerechtigheid der 
vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde 

geslacht van hen die Mij haten. 

 
Voorwaar, Ik walg van uw Michaël beelden in uw kerk en 

buiten uw kerk! 

En zelfs sommige winkels zijn naar mij benoemd. Voorwaar, aanbid 
de Zoon des mensen alleen, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, 

die de zonde op zich nam, en vergeving bracht voor wie Hem 
aanbidden en in Hem geloven. Luister naar de boodschappen over 
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engelenverering, en zoek ernaar in de Search balk van de 
Evangelicalendtimemachine.com.  

 

Voorwaar, vele Gospelgroepen trekken met hun show en met 
hun glitter en glamour alle eer naar zichzelf toe. 

Ook dit is een vorm van hoogmoed en trots. Geef de eer alleen aan 
wie het toekomt: Yeshua  HaMashiach, Jezus Christus! Voorwaar, 

en gebruik de Bijbel er eens bij. Voorwaar, niet elk Gospelkoor of –

groepje is uit God. Onderhoud uw relatie, en hou op om te zingen: 
“Het wordt beter in de wereld”.  

 
Weleens gehoord van het einde der dagen? 

Luister maar eens naar de Evangelical Endtimemachine, en bekeer 

u. Want kadosh, heilig is Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, die 
elke valse religie zal straffen! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
 

 

 

Al een tattoo of piercing of andere verminking in je 

lijf? 
 
Boodschap Gods: Dit is pas een coole boodschap, want de Heer 

richt zich speciaal tot jou vandaag, die al tattoos of piercings, 

enzovoorts, heeft. Deze boodschap Gods werd vandaag 100% 
overgeleverd door de engel Gods, Reparado, aan eindtijdprofeet 

Benjamin Cousijnsen, in opdracht van de enige ware God, Adonai, 

JHWH, El Elohím, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, en Profeet 
Benjamin Cousijnsen, in naam van de Koning der koningen en de 

Heer der heren, Yeshua HaMasiach, Jezus Christus van Nazareth! 
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 3 februari 2016 bracht de bode engel 
van God woord voor woord deze boodschap over aan 

eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 
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Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Reparado en 

ben een bode engel Gods. 

 
Voorwaar, hoor aandachtig! 

 
Wijsheid 1, vers 16  De goddelozen echter wenken de dood en 

roepen hem bij zich. Doordat ze hem voor een vriend houden, 

kwijnen ze weg. Ze sluiten een verbond met hem, en ze verdienen 
het ook om bij hem te horen.  

 
Zij denken het volgende: 

Wijsheid 2, vers 2  Wij zijn bij toeval ontstaan en uiteindelijk zal 

het zijn of we nooit hebben bestaan. De adem in onze neusgaten is 
vluchtig als damp, het verstand niet meer dan een vonk in ons 

binnenste.  
 

Voorwaar, denkt u echt dat Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus, vreugde vindt in uw ondergang, Zijn kind? 
Voorwaar, God schiep u en heeft u gemaakt om Hem te dienen en 

bovenal, zodat u Hem liefheeft, zoals Hij u liefheeft! 

 
1 Korinthiërs 3, vers 16 en 17  Weet gij niet, dat gij Gods tempel 

zijt en dat de Geest Gods in u woont? Zo iemand Gods tempel 
schendt, God zal hem “of haar” schenden. Want de tempel Gods, 

en dat zijt gij, is heilig! 

 
Voorwaar, uw tempel is het eigendom van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. 
En Hij wil u dicht tegen Zijn hart drukken, en zeggen: Ik ben 

kadosh, heilig, en duld geen tattoos of piercings of sadistische 

verminkingen of sigaretten, enzovoorts, waarmee u de tempel Gods 
verontreinigt en meewerkt aan uw eigen ondergang! Ook met het 

verwerpen van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, in uw leven, 

maakt u niet alleen de troon vrij, maar maakt u ook plaats voor een 
andere troonopvolger, die alleen maar uit is op uw ondergang! 

 
Johannes 2, vers 24 en 25  Maar Jezus zelf vertrouwde Zichzelf 

hun niet toe, omdat Hij hen allen kende en omdat het voor Hem 
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niet nodig was, dat iemand van de mens getuigde; want Hij wist 
zelf, wat in de mens was. 

 

Bekeer u, en sluit uw ogen en vouw uw handen eens. 
En vraag aan Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, om vergeving 

van alle zondige gewoontes, en breek er radicaal mee! 
 

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 

wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 
een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 
naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het 

licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever 
gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want 

een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het 

licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de 
waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat 

zij in God verricht zijn. 

 
En Sirach 1, vers 21 tot en met 30  Ontzag voor de Heer doet 

zonde teniet. Waar de wijsheid verblijft, wordt alle woede 
afgewenteld. Wie ten onrechte in razernij uitbarst, kan niet worden 

gerechtvaardigd; zijn tomeloze razernij brengt hem ten val. Wie 

geduldig is, beheerst zich zolang het nodig is, totdat vreugde voor 
hem opbloeit. Hij houdt zijn woorden voor zich zolang het nodig is, 

en velen zullen van zijn inzicht spreken. De schatkamers van de 
wijsheid bevatten diepzinnige spreuken, maar eerbied voor God is 

de zondaar een gruwel. Verlang je naar wijsheid? Leef dan de 

geboden na, en de Heer zal je haar schenken. Ontzag voor de Heer 
bestaat uit wijsheid en vorming. Trouw en zachtmoedigheid zijn 

Hem welgevallig. Heb altijd ontzag voor de Heer, benader Hem niet 

dubbelhartig. Voer geen spel op tegenover de mensen, en let op je 
woorden. Zet jezelf niet op een voetstuk; je zou kunnen vallen en 

jezelf te schande maken. Dan onthult de Heer je heimelijke daden, 
en vernedert je te midden van de gemeenschap, omdat je Hem niet 

vol ontzag benaderd hebt en je hart vol bedrog is. 
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Voorwaar, misschien heeft u al tattoos en andere 

verminkingen.  

Als u zich overgeeft, dan is het oude voorbij en wordt u gered! In 
de Evangelical Endtimemachine wordt u bemoedigd en gesterkt via 

de boodschappen Gods. Onderhoud uw tempel Gods door uw relatie 
te onderhouden met Yeshua HaMashiach, Jezus Christus! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en 

verdween. 
 

 
 

En Hij zal u gedenken en verhogen en heiliger maken! 
 
Gedenk Hem, maak Hem groot en wees heilig, en Hij zal u 

gedenken en Hij zal u verhogen en Hij zal u heiliger maken. Alle 

Bijbelverwijzingen zijn secuur, stuk voor stuk, door de engel des 
Heren, in opdracht van de Heer Yeshua HaMasiach, Jezus Christus, 

doorgegeven aan Profeet Benjamin Cousijnsen, en vormen ook 
samen bijna de gehele boodschap Gods! 

 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, hartelijk welkom! Op 3 februari 2016 bracht de bode engel 
van God de volgende boodschap over aan eindtijdprofeet van het 

laatste der dagen, Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Candallia en 
ben een bode engel Gods. 

 
Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Kadosh, heilig is Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus! 

 
1 Kronieken 16, vers 22  Raakt mijn gezalfden niet aan, en doet 

mijn Profeten geen kwaad.  

Vers 27  Majesteit en luister zijn voor zijn aangezicht, sterkte en 
vreugde in de plaats waar Hij woont. 
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Vers 29  Geeft de Here de heerlijkheid van zijn naam, brengt offer 
en komt voor zijn aangezicht. Buigt u neder voor de Here in heilige 

feestdos. 

Vers 34  Looft de Here, want Hij is goed, want zijn goedertierenheid 
is tot in eeuwigheid. 

 
Voorwaar, prijs Adonai, El Elohím! 

 

Job 32, vers 17  Ook ik zal antwoorden op mijn beurt, ook ik zal 
mededelen, wat ik weet. 

Job 33, vers 29  Zie, dit alles doet God tweemaal, driemaal met een 
mens. 

 

Psalm 16, vers 9  Daarom verheugt zich mijn hart en juicht mijn 
ziel, zelfs mijn vlees zal in veiligheid wonen. 

Psalm 18, vers 31  Gods weg is volmaakt; des Heren woord is 
zuiver. Hij is een schild voor allen die bij Hem schuilen. 

 

Zegt: “Halleluja!”  
 

Psalm 20, vers 2 tot en met 7  De Here antwoorde u ten dage 

der benauwdheid, de naam van Jakobs God make u onaantastbaar; 
Hij zende u hulp uit het heiligdom en ondersteune u uit Sion. Hij 

gedenke al uw offers, en uw brandoffer achte Hij welgevallig. Hij 
geve u naar uw hart, en doe al uw plannen in vervulling gaan. Wij 

willen juichen over uw overwinning, en in de naam van onze God de 

vaandels opsteken; de Here vervulle al uw begeerten. Nu weet ik, 
dat de Here zijn gezalfde de overwinning geeft, Hij antwoordt hem 

uit zijn heilige hemel met de machtige heilsdaden zijner 
rechterhand. 

 

Voorwaar,  
 

Mattheüs 22, vers 17  Zeg ons dan, wat dunkt U? Is het 

geoorloofd de keizer belasting te betalen of niet? 
Vers 19 tot en met 22  Toont Mij het geldstuk voor de belasting. Zij 

brachten Hem een schelling. En Hij zeide tot hen: Wiens beeldenaar 
en opschrift is dit? Zij zeiden: Van de keizer. Toen zeide Hij tot hen: 

Geeft dan de keizer wat des keizers is, en Gode wat Gods is. Toen 
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zij dit hoorden, verwonderden zij zich en zij lieten Hem verder 
ongemoeid en gingen weg.  

 

Voorwaar, gedenk de Here, en Hij zal u gedenken! 
Maak Hem groot, en Hij zal u verhogen. Wees heilig, en gij wordt 

heiliger! 
 

Psalm 126, vers 5  Wie met tranen zaaien, zullen met gejuich 

maaien. 
Psalm 112, vers 1  Halleluja. Welzalig de man, die de Here vreest, 

die van harte lust heeft in zijn geboden. 
Psalm 113, vers 1 tot en met 3  Halleluja. Looft, gij knechten des 

Heren, looft de naam des Heren. De naam des Heren zij geprezen 

van nu aan tot in eeuwigheid. Vanwaar de zon opgaat tot waar zij 
ondergaat, zij de naam des Heren geloofd. 

 
Amen! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en 

verdween. 
 

 

 

Dezelfde kracht van toen is ook nu nog actief! 
 

Boodschap Gods: Voorwaar, er is een kracht, een wonderbare 
kracht, die toen geopenbaard werd in den beginne en er ook nu nog 

is. Dezelfde kracht is actief!  
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 4 februari 2016 bracht de engel des 
Heren, de bode engel Gods, in opdracht van de almachtige God, de 

God van Abraham, Izaäk en Jakob, woord voor woord de volgende 

boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus.  
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Voorwaar, kadosh, heilig is Adonai, de Koning der koningen, 
die scheiding bracht tussen licht en duisternis! 

En als u dat licht ook toelaat, zal de duisternis wijken, onder het 

gezag en de kracht van de Allerhoogste. Wie is het die aan het 
uitspansel lichten plaatste, en sprak: Er zij licht?  

Voorwaar, er is een kracht, een wonderbare kracht, die toen 
geopenbaard werd in den beginne en er ook nu nog is. Deze zelfde 

kracht is actief!  

 
Voorwaar, Gods werk is volmaakt. 

 
Psalm 18, vers 31  Gods weg is volmaakt; des Heren woord is 

zuiver. Hij is een schild voor allen die bij Hem schuilen. 

 
Voorwaar, mijn naam is Lovesadai en ben een bode engel 

Gods.  
Voorwaar, laat uw ziel niet in de duisternis zijn, maar in het licht! 

 

Psalm 34, vers 18 tot en met 20  Roepen zij, dan hoort de Here, 
en Hij redt hen uit al hun benauwdheden. De Here is nabij de 

gebrokenen van hart en Hij verlost de verslagenen van geest. 

Talrijk zijn de rampen van de rechtvaardige, maar uit die alle redt 
hem de Here. 

 
Voorwaar, zonder de kracht van God, en een relatie met de 

Almachtige, leeft men in de duisternis, en daarna in de hel. 

Alleen het ware licht Gods overwint en brengt u in de hemel! En dit 
licht is alleen te vinden in Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. 

 
Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 

wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 

naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het 
licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever 

gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want 
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een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het 
licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de 

waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat 

zij in God verricht zijn. 
 

De bode engel Gods sprak verder, Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, 
Shalom!  

 

 
 

Dank u voor uw inzet in het tot stand brengen van 

Gods opdracht! 
 

Deze boodschap bestaat uit mededelingen: onder andere een korte 

evaluatie van de dijk in de Filipijnen, en dankwoorden. Alles is 
opgeschreven in opdracht, en met de hulp van de Heer Yeshua 

HaMasiach, Jezus Christus, door Zijn dienstknecht en Profeet, 
Benjamin Cousijnsen. 

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Het volgende dankwoord en 

mededelingen mag ik in opdracht van Yeshua  HaMashiach, Jezus 

Christus, aan u doorgeven. Het is vandaag 4 februari 2016. Ik 
begin nu met de boodschap. 

 

Er is een sterke dijk in de Filipijnen tot stand gebracht met 
uw vrije giften. 

Zoals u ziet, moet er nog heel wat gebeuren. Om het goed af te 
maken, moet het met cement goed worden afgedekt. Verder wordt 

er ook gebouwd aan de twee huizen voor het werk van de Heer.  

 
Ik vraag u ook namens Yeshua HaMashiach, om ons te 

blijven te steunen in elke vorm, zowel in uw gebeden.  
Wij willen in het bijzonder ook de mensen danken voor hun inzet en 

het tot stand brengen van Gods opdracht!  
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Dankzij uw steun loopt de evangelisatie en alles naar Gods 
wil. 

De Heilige Geest Gods beweegt en leidt de bediening zelf, en brengt 

ook vele boodschappen over, zowel goed nieuws als slecht nieuws! 
Als u deze website, de Evangelical Endtimemachine onderzoekt, 

komt u er ook achter, hoe geweldig de Heer overal doorheen werkt 
en iedereen ook zegent. Met uw aandeel in deze ministry worden 

ook velen, velen, aangeraakt door het werk van de Heer en door de 

Heilige Geest. Iedereen zet zich voor de volle 100% in voor Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. En de Heer wil ook u zegenen met Zijn 

boodschappen, live reports, etc.  
En ook ik sluit af met Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen 

 

 
 

Laat u niet misleiden door Owuor, de Maitreya geest 

met zijn werken! 
 

Openbarende, waarschuwende boodschap Gods: Wederom wordt 

gij gewaarschuwd! Hebt gij weleens deze profeet die iedereen 
misleidt, Dr. Owuor, met een Bijbel in de hand gezien? Voorwaar, 

zijn komst is gepland en hij zegt ook: “Ik ben de manifestatie van 
God, zowel van vele wonderen”.  

 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo! Op 5 februari 2016 bracht de bode engel van God deze 
boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 

 
Ik begroet u, geliefde des Heren, in de naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, kadosh, heilig is uw 

Rabboeni, Yeshua, Adonai! Voorwaar, mijn naam is Suadi en ben 
een bode engel Gods.  

 
Voorwaar, wederom wordt gij gewaarschuwd! 

Hebt gij wel eens deze profeet, die iedereen misleidt, Dr. Owuor, 

met een Bijbel in de hand gezien? Voorwaar, zijn komst is gepland, 
en hij zegt ook: “Ik ben de manifestatie van God, zowel van vele 
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wonderen! Ik ben gezonden om u te onderrichten en hoor uw 
gebeden aan. Ik ben de lichtdrager en kwam om u te redden. Ik 

ben de verrezene en uw steun, en ken de harten en ben jullie gids. 

Mijn inspanning zal u verbazen. Ik ben de volheid, jullie vriend en 
jullie schild. Ik ben een eenvoudige man Gods. Ik ben alles in allen. 

Ik ben de belichaamde waarheid, en ben met jullie en geef u te 
drinken als waterdrager”.  

 

Voorwaar, Dr. Owuor krijgt veel informatie door via gevallen 
engelen! 

Voorwaar, als u luistert naar de boodschap met de titel: ‘De Here 
spreekt: O wee u, Maitreya en dr. Owuor (o.a.)!’, zal deze 

boodschap u ook veel duidelijk maken.  

 
Lees voor: 1 Korinthiërs 2, vers 10  Want óns heeft God het 

geopenbaard door de Geest. Want de Geest doorzoekt alle dingen, 
zelfs de diepten Gods.   

En vers 12  Wij nu hebben niet de geest der wereld ontvangen, 

maar de Geest uit God, opdat wij zouden weten, wat ons door God 
in genade geschonken is. 

 

Voorwaar, laat u niet misleiden door Owuor, de Maitreya 
geest met zijn werken! 

 
Jakobus 1, vers 14 tot en met 16  Maar zo vaak iemand 

verzocht wordt, komt dit voort uit de zuiging en verlokking zijner 

eigen begeerte. Daarna, als die begeerte bevrucht is, baart zij 
zonde; en als de zonde volgroeid is, brengt zij de dood voort. 

Dwaalt niet, mijn geliefde broeders. 
En vers 26  Indien iemand meent godsdienstig te zijn en daarbij 

zijn tong niet in toom houdt, maar zijn hart misleidt, diens 

godsdienst is waardeloos. 
 

En Johannes 14, vers 6  Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en 

de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij. 
En vers 15 tot en met 17  Wanneer gij Mij liefhebt, zult gij mijn 

geboden bewaren. En Ik zal de Vader bidden en Hij zal u een 
andere Trooster geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn, de Geest 

der waarheid, die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet Hem 
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niet en kent Hem niet; maar gij kent Hem, want Hij blijft bij u en 
zal in u zijn. 

En Johannes 8, vers 12  Wederom dan sprak Jezus tot hen en 

zeide: Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de 
duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben. 

En Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 
wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 

naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het 

licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever 
gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want 

een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het 
licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de 

waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat 

zij in God verricht zijn. 
 

Voorwaar, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, is de enige 

Weg voor uw behoud! 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 
 

 

Ik ben er en Ik ben het die u helpt en zegent! 
 

Boodschap Gods: Voorwaar, zo spreekt de Heer, Ik ben wie Ik ben 

en Ik ben JHWH, en ben kadosh en ben uw Rabboeni. En Ik ben 
met u!  

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, hartelijk welkom! Op 6 februari 2016 bracht de bode engel 

Gods woord voor woord de volgende boodschap over aan 

eindtijdprofeet van het laatste der dagen, Benjamin Cousijnsen. 
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Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus.  

 

Voorwaar, kadosh, heilig en machtig is Yeshua HaMashiach, 
Jezus Christus van Nazareth! 

 
Johannes 6, vers 35  Jezus zeide tot hen: Ik ben het brood des 

levens; wie tot Mij komt, zal nimmermeer hongeren en wie in Mij 

gelooft, zal nimmermeer dorsten. 
Vers 48  Ik ben het brood des levens. 

 
Voorwaar, wie is Hij volgens u? 

 

Johannes 8, vers 12  Wederom dan sprak Jezus tot hen en zeide: 
Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de 

duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben. 
En Johannes 9, vers 5  Zolang Ik in de wereld ben, ben Ik het licht 

der wereld. 

 
Voorwaar, ik ben de bode engel Gods en mijn naam is  

Schrionmario. 

 
Johannes 10, vers 7  Jezus zeide dan nogmaals: Voorwaar, 

voorwaar, Ik zeg u: Ik ben de deur der schapen. 
En vers 14  Ik ben de goede herder en Ik ken de mijne en de mijne 

kennen Mij. 

En Johannes 11, vers 25  Jezus zeide tot haar: Ik ben de 
opstanding en het leven; wie in Mij gelooft, zal leven, ook al is hij 

gestorven. 
En Johannes 14, vers 6  Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de 

waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij. 

En Johannes 15, vers 5  Ik ben de wijnstok, gij zijt de ranken. Wie 
in Mij blijft, gelijk Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij 

kunt gij niets doen. 

En Johannes 5, vers 35  Hij was de brandende en schijnende lamp 
en gij hebt u een tijdlang in zijn licht willen verheugen. 

En Johannes 3, vers 16 tot en met 18  Want alzo lief heeft God de 
wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
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hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 
naam van de eniggeboren Zoon van God.  

 
Voorwaar,  

 

Jesaja 42, vers 8  Ik ben de Here, dat is mijn naam, en mijn eer 
zal Ik aan geen ander geven noch mijn lof aan de gesneden 

beelden. 
 

Voorwaar, zo spreekt de Heer! 

Ik ben wie Ik ben, en Ik ben JHWH, en Ik ben kadosh en ben uw 
Rabboeni. En Ik ben met u; zie op Mij! Ik ben er, en Ik ben het die 

u helpt en zegent. Amen! 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en 

verdween. 

 
Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 

 
 

Met vreugde en kracht zijn er carnavalsoptochten 

afgelast! 
 

Waarschuwende, mededelende boodschap Gods: Zo wil de 

almachtige God van Abraham, Izaäk en Jakob u laten weten, dat er 
geen hoop en redding is voor u, zowel als Christen, als u deelneemt 

aan de wereldse lusten, die niet uit God zijn!  
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo! Op 8 februari 2016 bracht de bode engel van God woord voor 
woord de volgende boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin 

Cousijnsen. 
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Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, kadosh, heilig en machtig is 

uw Rabboeni, uw Meester, Koning der koningen! Voorwaar, mijn 

naam is Donder, de bode engel des Heren.  
 

Voorwaar, God duldt uw afgoderijen niet! 
 

Johannes 3, vers 8  De wind blaast, waarheen hij wil, en gij hoort 

zijn geluid, maar gij weet niet, vanwaar hij komt of waar hij 
heengaat; zó is een ieder, die uit de Geest geboren is. 

 
Met vreugde en kracht zijn er carnavalsoptochten afgelast. 

Zowel in Breda als in ’s-Hertogenbosch, en vele plaatsen in 

Nederland, zal ik, Donder, vele optochten verstoren! Zo wil de 
almachtige God van Abraham, Izaäk en Jakob u laten weten, dat er 

geen hoop en redding is voor u, zowel als Christen, als u deelneemt 
aan de wereldse lusten, die niet uit God zijn! Wees niet gelijkvormig 

aan de satan, maar gehoorzaam aan God, en bekeer u! Haal uw 

maskers weg, en toon berouw en uw hart aan God, die u liefheeft 
en u wil redden! 

 

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 
wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 

naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het 
licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever 

gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want 

een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het 
licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de 

waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat 

zij in God verricht zijn. 
De bode engel Gods sprak verder, 

 
Laat uw valse gezicht veranderen in hoe God het werkelijk 

bedoeld heeft! 
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Mattheüs 26, vers 56  Doch dit alles is geschied, opdat de 

schriften der Profeten in vervulling zouden gaan. Toen lieten al de 

discipelen Hem alleen en vluchtten. 
 

Profeet Benjamin, sorry dat ik zó stormde! 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 

 
 

God is liefde, hoe hard je ook roept “God is hard” 
 
Boodschap Gods: God is liefde, maar rechtvaardig! God heeft de 10 

geboden gegeven, die u kunt naleven, en andere regels, waaraan 
gehouden moet worden. Breken wij de wetten van God, dan breekt 

men zichzelf en moet men de consequenties ervan dragen.  

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 8 februari 2016 bracht de bode engel 

van God woord voor woord de volgende boodschap over aan 
eindtijdprofeet van het laatste der dagen, Benjamin Cousijnsen. 

 

Shalom, geliefde des Heren! Ik begroet u in de wonderbare naam 
van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus.  

 
Voorwaar,  

 

Psalm 119, vers 66  Leer mij goed onderscheiden en kennen, 
want ik stel vertrouwen in uw geboden. 

Vers 75  Ik weet, o Here, dat uw oordelen gerechtigheid zijn, en dat 
Gij in trouw mij hebt verdrukt. 

Vers 107  Ik ben al te zeer verdrukt, o Here, maak mij levend naar 

uw woord. 
Vers 120  Mijn vlees beeft van schrik voor U, ik vrees voor uw 

oordelen. 
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En Hebreeën 12, vers 9 tot en met 11  Voorts, de tuchtiging van 
onze vaders naar het vlees hebben wij ondergaan en wij zagen 

tegen hen op; zullen wij ons dan niet nog veel meer onderwerpen 

aan de Vader der geesten, en leven? Want zíj hebben ons voor 
luttele dagen naar hun beste weten getuchtigd, maar Híj doet het 

tot ons nut, opdat wij deel verkrijgen aan zijn heiligheid. Want alle 
tucht schijnt op het ogenblik zelf geen vreugde, maar smart te 

brengen, doch later brengt zij hun, die erdoor geoefend zijn, een 

vreedzame vrucht, die bestaat in gerechtigheid. 
 

Voorwaar, mijn naam is Reverma en ben een bode engel 
Gods.  

Voorwaar, “Wat is God hard!”, zeggen velen, “Waarom gebeurt 

dit?”  
 

Er is een waslijst aan zonden… 
Denk aan verkrachting, moord, incest en vele andere 

overtredingen, zoals God veroordelen. En de ene daad is nog erger 

dan de andere. Velen denken in hokjes, en houden er vreemde 
gedachtenkronkels aan over. Toch, als je alle overtredingen op een 

berghoop zou gooien, dan zou dat nog niet zo vreselijk zijn als het 

buitensluiten van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, in uw leven. 
God is liefde, maar rechtvaardig! 

 
Romeinen 8, vers 27  En Hij, die de harten doorzoekt, weet de 

bedoeling des Geestes, dat Hij namelijk naar de wil van God voor 

heiligen pleit. 
 

Voorwaar, God heeft de tien geboden gegeven, die u kunt 
naleven, en andere regels, waaraan gehouden moet worden. 

Spring eens van een hoge berg. De wet van de zwaartekracht zal je 

wel straffen. Je kunt tijdens je val wel roepen: “God is liefde, en ik 
ben beschermd”, maar het was jouw keus, en je valt te pletter, 

keihard, en sterft. Als je de wet overtreedt, of aan God 

ongehoorzaam bent, en je springt zonder Gods toestemming, zal 
dus de zwaartekracht je de gevolgen laten bemerken. En als u een 

vinger in het vuur houdt, dan brandt het zich. Helaas, voor velen 
brandt het vuur nou eenmaal.  
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Voorwaar, God is liefde, hoe hard je ook roept “God is hard”.  
Evenzo zal de zonde je kunnen verdoemen, hoe hard je God ook 

vindt. Breken wij de wetten van God, dan breekt men zichzelf, en 

moet men de consequenties ervan dragen.  
 

Romeinen 8, vers 37 tot en met 39  Maar in dit alles zijn wij 
meer dan overwinnaars door Hem, die ons heeft liefgehad. Want ik 

ben verzekerd, dat noch dood noch leven, noch engelen noch 

machten, noch heden noch toekomst, noch krachten, noch hoogte 
noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van 

de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Here. 
 

En Johannes 3, vers 17  Want God heeft zijn Zoon niet in de 

wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de 
wereld door Hem behouden worde.  

 
En Mattheüs 22, vers 36 tot en met 40  Meester, wat is het 

grote gebod in de wet? Hij zeide tot hem: Gij zult de Here, uw God, 

liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel 
uw verstand. Dit is het grote en eerste gebod. Het tweede, daaraan 

gelijk, is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee 

geboden hangt de ganse wet en de profeten. 
 

Amen! 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en 

verdween. 

 
En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen 

 

 
 

Ik die deze boodschap uitspreek verbreek en 

vermorzel elk bolwerk! 
 
U hoort een krachtig gebed in deze boodschap Gods, voor 

bevrijding en genezing en het vermorzelen van elk bolwerk, in de 
naam van Yeshua HaMasiach, Jezus Christus van Nazareth. Lees de 

hele boodschap, en leer ook gebruik te maken van Gods 
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wapenrusting in de praktijk, en te bidden voor uzelf en voor een 
ander, met betrekking tot dit power gebed Gods! 

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 9 februari 2016 werd deze volgende 

boodschap Gods overgebracht aan eindtijdprofeet Benjamin 

Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Mirueco en 

ben een bode engel Gods.  

 
Voorwaar, vrees Gods machtige woorden, satan! 

Hou je bek! De Leeuw van Juda, Yeshua HaMashiach, Jezus 
Christus, is de Overwinnaar, en heeft jou de kracht en macht 

ontnomen, en jouw gezag vermorzeld. Je gaat eraan, ook nu! Hoe 

durf je Gods eigendom, Gods tempel, te schenden! Elk deel behoort 
Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, toe. Ik, die deze boodschap 

uitspreek, verbreek en vermorzel elk bolwerk, in de naam van 

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus van Nazareth! 
 

1 Korinthiërs 12, vers 7  Maar aan een ieder wordt de openbaring 
van de Geest gegeven tot welzijn van allen. 

 

Efeziërs 1, vers 17 tot en met 19  Opdat de God van onze Here 
Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u geve de Geest van 

wijsheid en van openbaring om Hem recht te kennen: verlichte 
ogen uws harten, zodat gij weet, welke hoop zijn roeping wekt, hoe 

rijk de heerlijkheid is zijner erfenis bij de heiligen, en hoe 

overweldigend groot zijn kracht is aan ons, die geloven, naar de 
werking van de sterkte zijner macht. 

Vers 21  boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en 

alle naam, die genoemd wordt niet alleen in deze, maar ook in de 
toekomende eeuw. 

 
Voorwaar, ja, alles is onderworpen aan de Almachtige! 
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“Dit Bloed dat vloeide, is het Bloed van een bedekking dat mij 
vrijgekocht heeft. En elk gif, dat mij kapot wil maken, of ziekte, of 

verslaving, of wat dan ook: ik vertrap het en dans er op, en weet 

dat Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, in mij is meer dan 
overwinnaar! Ik verklaar mijn lichaam als kadosh, heilig, en als vrij 

van satans werken, in de almachtige naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus.” 

Zeg: “Gods kracht is groter. Halleluja! Ik dank U, Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus, voor Uw volbrachte overwinning in mij. 
Amen!”  

 
Ruach, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en verdween. 

 

 
 

Antichrist Obama wil Noord-Korea voor eens en 

voorgoed aanpakken! 
 

10-02-2016  Openbarende, mededelende boodschap Gods: "We 

moeten Noord-Korea eens voorgoed aanpakken, stap voor stap, en 
geven dan de grote klap!" sprak de antichrist Obama.  

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, welkom! De engel des Heren bracht woord voor woord, in 

opdracht van de almachtige God, JHWH, de God van Abraham, 

Izaäk en Jakob, deze openbarende, mededelende boodschap Gods 
over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Prisermo en 

ben een bode engel Gods.  
 

Voorwaar! 
De antichrist Obama heeft zijn duistere ideeën al klaar, en wil graag 

dat Zuid-Korea samenwerkt met de Verenigde Staten, en een 

contract tekent om samen Noord-Korea aan te pakken. Het plan is 
dat er één Korea is onder een andere president!  
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Obama zei:  

“Noord-Korea geeft teveel problemen voor ons en jullie. Ze willen 

hun waterstofbom tegen de wereld gebruiken, en dit is 
onaanvaardbaar! We moeten Noord-Korea eens voorgoed stap voor 

stap aanpakken”, zei de antichrist, “en geven dan de grote klap!” 
 

Voorwaar, in Noord-Korea leven vele Christenen 

ondergronds. 
Want in het openbaar Christen zijn wordt afgestraft met een 

levenslang verblijf in een strafkamp, waar gruwelijk wreedheden 
plaatsvinden op de Christenen. Ook had de antichrist Obama het 

daar even over, en zei: “Zo pakken we meteen datgene aan, wat 

ook tegen mij ingaat, de zogenaamde Christenen!” Luister ook naar 
de andere boodschappen over Noord- en Zuid-Korea, zoals de 

boodschap van 19 mei 2015, met de titel: ‘Noord- en Zuid-Korea 
zullen Gods straf niet ontlopen!’ Voorwaar, 

 

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 
wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 

naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het 

licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever 
gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want 

een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het 
licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de 

waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat 

zij in God verricht zijn. 
 

De bode engel Gods sprak verder, Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, 

Shalom!  
 

 
 

Welkom thuis! 
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10-02-2016  Boodschap Gods: De zon scheen en de vogels floten 

en de bloemen bloeiden, en toen... werd het stil, en opeens... de 

engelen zongen. U bent behouden aangekomen; welkom thuis!  
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, hartelijk welkom! In opdracht van de almachtige God, JHWH, 
de God van Abraham, Izaäk en Jakob, bracht de engel des Heren 

woord voor woord de volgende boodschap over aan eindtijdprofeet 
van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Lovesadai en 

ben een bode engel Gods.  
 

Voorwaar, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, zegt: 

Mijn kind, Ik was dood, maar stond op uit de dood. Wie in je 
gedachten leeft en een plekje in je hart heeft, leeft! Die is niet 

dood; dood is alleen wie vergeten wordt. 

 
Jesaja 53, vers 6  Wij allen dwaalden als schapen, wij wendden 

ons ieder naar zijn eigen weg, maar de Here heeft ons aller 
ongerechtigheid op hem doen neerkomen. 

 

Omdat er liefde is in Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, 
bestaat er geen voorbij in alle eeuwigheid! 

Voorwaar, het leven van een mens is als een brandende kaars in de 
wind, die op Gods tijd uitgaat door Gods wind. Opeens is de stoel 

leeg, en zijn je ogen gesloten, rustig en stil. Zoals jij toen hebt 

genoten, zal er op de aarde niet meer zijn. Nog even. Maak je 
klaar, dan slaap je zacht. Je vraagt niet meer naar het doel van 

deze reis. Maar de beste richting is de hemel.  

 
Lees Johannes 3, vers 16 tot en met 18  Want alzo lief heeft 

God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 
opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig 

leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, 



 
 

 

4601 
 
 

 

opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 

naam van de eniggeboren Zoon van God. 
 

Je was ooit een groot evangelist, maar je werd moe. 
Je hebt je strijd gestreden. Je hebt altijd voor je kinderen gebeden, 

dat ze ook allemaal kiezen voor Yeshua HaMashiach, Jezus Christus 

van Nazareth, en gered mogen worden. Wanneer de Heer je thuis 
roept, zullen al je zorgen, verdriet en pijn behoren tot het verleden! 

 
Mattheüs 6, vers 21  Want, waar uw schat is, daar zal ook uw 

hart zijn. 

 
Je hebt zoveel gedaan en zoveel gegeven! 

Nog even, en je ontvangt je loon. De zon scheen en de vogels 
floten en de bloemen bloeiden, en toen werd het stil… en opeens… 

de engelen zongen! Je bent behouden aangekomen; welkom thuis! 

Voorwaar, zo sprak de Heer Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, 
deze boodschap tot Zijn ware Profeet Benjamin Cousijnsen.  

 

Vele mooie herinneringen verzachten ons verdriet, en dat 
men gekozen heeft voor de beste weg: Yeshua HaMashiach, 

Jezus Christus!  
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 

 
 

Hoe kan Ik u dan meer vruchten toevertrouwen? 
 
Boodschap Gods: Voorwaar, Ik, de Here, wil het beste aan u geven, 

maar als gij niet gehoorzaam zijt, hoe kan Ik u dan meer vruchten 
toevertrouwen? Alle boodschappen Gods worden dagelijks woord 

voor woord gedicteerd aan Gods eenvoudige dienstknecht en 

Profeet, Benjamin Cousijnsen, Gods ware Profeet van de eindtijd, 
sinds begin 2012 t/m heden, en meteen dagelijks ingesproken, 

vertaald en doorgegeven en wereldwijd verspreid. In opdracht van 

de Here God, in Zijn naam, brengen de bode engelen Gods, de 
engelen des Heren, namens Yeshua HaMashiach, Jezus Christus van 
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Nazareth, naar de wil van JHWH, de enige ware almachtige God, de 
God van Abraham, Izaäk en Jakob, en van Profeet van het einde 

der dagen, alle boodschappen en profetieën over, goed nieuws en 

slecht nieuws! 
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Op 11 februari 2016 bracht de engel des 
Heren, de bode engel Gods, woord voor woord, in opdracht van de 

almachtige God, JHWH, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, deze 
boodschap over aan eindtijdprofeet van het laatste der dagen, 

Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Rafaël en ben 
een bode engel Gods.  

 

Kadosh, heilig en machtig is Adonai, Eloheinu Melech 
Ha’Olam borei pri hagafen! 

Vertaald: Gezegend zijt Gij, o Here, onze God, Koning van het 

heelal, die de vrucht van de wijnstok geschapen heeft! Prijs Adonai, 
El Elohím, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus van Nazareth!  

  
Baruch Atah Adonai!  

Gezegend zijt Gij, o Heer! 

 
Baruch Atah, Adonai, Ha'El Hakadosh!  

Gezegend U, Eeuwige, De God, De Heilige! 
 

Voorwaar, zo spreekt JHWH, uw Rabboeni: 

 
Johannes 15, vers 1 tot en met 2  Ik ben de ware wijnstok en 

mijn Vader is de landman. Elke rank aan Mij, die geen vrucht 

draagt, neemt Hij weg, en elke die wel vrucht draagt, snoeit Hij, 
opdat zij “en hij” meer vrucht drage. 

 
Voorwaar, Ik, de Here, wil het beste aan u geven. 
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Maar als gij niet gehoorzaam zijt, hoe kan Ik u dan meer vruchten 
toevertrouwen? 

 

Johannes 15, vers 3 tot en met 8  Gij zijt nu rein om het woord, 
dat Ik tot u gesproken heb; blijft in Mij, gelijk Ik in u. Evenals de 

rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als zij niet aan de 
wijnstok blijft, zo ook gij niet, indien gij in Mij niet blijft. Ik ben de 

wijnstok, gij zijt de ranken. Wie in Mij blijft, gelijk Ik in hem “en 

haar”, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt gij niets doen. 
Wie in Mij niet blijft, is buitengeworpen als de rank en is verdord, 

en men verzamelt ze en werpt ze in het vuur en zij worden 
verbrand. Indien gij in Mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraagt 

wat gij maar wilt, en het zal u geworden. Hierin is mijn Vader 

verheerlijkt, dat gij veel vrucht draagt en gij zult mijn discipelen 
zijn. 

 
Voorwaar, ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 

 
 

Met Hem kunt u niet verliezen 
 
Boodschap Gods: Wees niet angstig voor satan of voor 

tegenslagen! Als gij u overgeeft en één laat maken met Yeshua 

HaMasiach, Jezus Christus, dan kunt u niet verliezen, maar...  
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 
11 februari 2016 ontving ik de volgende boodschap van een bode 

engel Gods, die ik graag met u wil delen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus.  
 

Voorwaar,  
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Sirach 14, vers 11  Mijn kind, als je iets bezit, doe jezelf dan te 
goed en breng de Heer op een waardige manier offers.  

 

Voorwaar, ik ben de bode engel Gods en mijn naam is 
Creaflex. 

Weet dit, strijders Gods! 
 

Openbaring 12, vers 11  En zij hebben hem, “satan dus”, 

overwonnen door het bloed van het Lam en door het woord van hun 
getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad, tot in de dood. 

 
Voorwaar, breng offers in nederigheid; dan zal Hij u 

zegenen.  

Zijn offer is onbetaalbaar en zeer groot. Wees nederig en toegewijd 
en zuiver voor Yeshua HaMashiach, Jezus Christus! En wees niet 

angstig voor satan of voor tegenslagen. Als gij u overgeeft en u één 
laat maken met Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, dan kunt u 

niet verliezen, maar juist een echte onoverwinnelijke, onwankelbare 

warrior Gods zijn! Bedenk wat Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, 
aan het kruis van Golgotha voor u deed. Daar overwon Hij de dood. 

Ja, Zijn Bloed en overwinning brachten u niet alleen dichter tot 

Hem, tot Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, maar Hij gaf u ook de 
geestelijke wapens om weerstand te kunnen bieden, en in Zijn 

geloof en voetsporen te wandelen. Hij heeft de overwinning 
gebracht! En Zijn overwinning en kracht en Bloed, en Zijn verbond 

met u, is een geschenk, wat u moet gaan gebruiken, en dat is het 

woord van God. En het woord van God is scherper dan een 
tweesnijdend zwaard. Gebruik Gods woord, uw wapenen, en gij zijt 

meer dan overwinnaar! Amen. 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 

 
 

Wat er binnenkort gaat gebeuren in de wereld! 
 
Openbarende, mededelende, profetische boodschap Gods: 

Voorwaar, vele rampen zijn in volle gang! Het zal niet lang meer 

duren, of ook het volgende zal geschieden… U hoort wat 
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gedeeltelijk reeds vervuld is, en wat ook binnenkort zal geschieden 
in de wereld. Verschillende landen worden genoemd!  

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, welkom! Deze openbarende, mededelende, profetische 

boodschap van God, 100% afkomstig van de almachtige God, 

JHWH, de God van Abraham, Izaäk, Jakob, en Profeet Benjamin 
Cousijnsen, werd woord voor woord overgeleverd door twee bode 

engelen Gods aan Gods dienstknecht en ware Profeet van de 
eindtijd, Benjamin Cousijnsen, op 12 februari 2016. 

 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Refres en ben 

een bode engel Gods. En mijn naam is Slarigan, sprak de andere 
bode engel Gods. Kadosh, heilig is Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus! 

 
Voorwaar, op 15 mei 2013 werd de boodschap gebracht, met 

de titel: 

‘De plagen komen en meer, als u zich niet bekeert!’ Voorwaar, deze 
boodschap is reeds gedeeltelijk vervuld, zoals men geteisterd wordt 

door muggen en steekvliegen en veepest, zweren en hagel en 
sprinkhanenplagen. 

 

Voorwaar, het zal niet lang meer duren, of ook het volgende 
zal geschieden! 

Voorwaar, niet alleen het Zika virus zal wereldwijd verspreid 
worden, maar ook zullen velen door grote waterval omkomen in 

Bangladesh, Italië, en Frankrijk, en ook India zal gestraft worden! 

Voorwaar, het kleinste op aarde zal dodelijk zijn. En hier en daar 
zal een water virus zijn, waardoor men sterft! Voorwaar, vogels 

zullen hier en daar de rust verstoren en de mens aanvallen.  

 
Voorwaar, vele rampen zijn in volle gang! 

De dieren verzetten zich, vanwege het uitroeien. 
 

Voorwaar, wat betreft de gelovigen: 



 
 

 

4606 
 
 

 

 
Klaagliederen 3, vers 22  Het zijn de gunstbewijzen des Heren, 

dat wij niet omgekomen zijn, want zijn barmhartigheden houden 

niet op. 
Vers 25 en 26  Goed is de Here voor wie Hem verwachten, voor de 

ziel die Hem zoekt; goed is het, in stilheid te wachten op het heil 
des Heren. 

 

En Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld 
gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een 

ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe.  

 

Voorwaar, hierbij kondig ik u Radio Endtimenews aan, waar 
u ook naar kan luisteren, zowel naar Endtimemachine Live. 

Beide zijn terug te vinden in de Evangelicalendtimemachine.com 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 

 
 

Wat hen is aangedaan wordt verzwegen! 
 
Boodschap Gods: Terreurbeweging Boko Haram is verslagen. Toch 

bevinden ze zich massaal onder de vluchtelingen!  

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, welkom! Op 15 februari 2016 bracht de engel des Heren, de 

bode engel van God, woord voor woord de volgende openbarende 
boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Seprea en ben 

een bode engel Gods. 
 

Voorwaar! 

Op 19 januari 2015 werd reeds voorzegd door Gods ware 
eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen, dat Boko Haram spoedig door 
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Gods hand een zware klap zou worden toegebracht. Voorwaar, 
ondanks dat de dood en verderf terreurbeweging Boko Haram een 

klap is toegebracht, gaan ze door. Ook al zijn ze verslagen, ze 

bevinden zich massaal onder de vluchtelingen, en hebben contact 
met hun aanslagen organisaties!  

 
Voorwaar, ook is het zo, dat vele vluchtelingenkampen 

bedreigd worden met de dood, en geen melding hierover 

durven te doen. 
Ook buiten de kampen worden velen bedreigd en gedwongen tot 

verkrachting! Velen zwijgen nu al over wat hen is aangedaan, door 
zowel ISIS-strijder extremisten als door andere moslim 

vluchtelingen! Men verzwijgt ook, dat de politie vaak moet 

oprukken, vanwege onder andere gevechten, geloofsuitingen en 
verkrachtingen! Hier wordt vaak geen melding van gedaan. Men 

vreest voor de media en het krijgen van een slechte naam binnen 
de vluchtelingenkampen.  

 

Als er teveel vluchtelingen zijn en geen ruimte… 
worden de vluchtelingen soms niet naar een ander kamp gebracht, 

maar elders weggewerkt, in opdracht van de antichrist Obama! Vele 

vluchtelingen wordt ook gevraagd om een nier, of een ander 
lichaamsdeel, af te staan om anderen te helpen. Men krijgt dan de 

belofte als beloning: een beter leven ervoor terug, zegt men, en 
geld. Obama betaalt wel!  

 

Voorwaar, de antichrist zegt het volgende: 
 

Psalm 109, vers 25  Daarom ben ik hun tot een smaad geworden; 
als zij mij zien, schudden zij het hoofd.  

En Psalm 119, vers 145  Ik roep van ganser harte; antwoord mij, 

Here; uw inzettingen zal ik bewaren.  
 

Voorwaar, vaak spreekt de antichrist spirituele woorden en 

gebruikt zelfs de Bijbel in zijn voordeel! 
 

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 
wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
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hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 
naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het 

licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever 
gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want 

een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het 

licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de 
waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat 

zij in God verricht zijn. 
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en 

verdween. 
 

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen 
 

 

 

Speedy, de snelste engel, brengt bewijs mee van zijn 

snelheid! 
 
Boodschap Gods: Ik ben heel snel, maar beslist niet Speedy 

Gonzalez.  

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, welkom! Op 15 februari 2016 bracht de bode engel van God 

de volgende boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin 
Cousijnsen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Speedy, een 

bode engel Gods.  
 

Voorwaar, ik ben heel snel, maar beslist niet Speedy 

Gonzales, de snelste muis van Mexico, maar werkelijk de 
snelste engel van alle engelen in de hemel.  
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Velen denken nu: ‘Ja, ja, snelste engel’, en willen een bewijs! Om u 
tegemoet te komen, zal ik u tonen het bewijs, dat ik snel ben, 

hahaha. Dit was de boodschap! 

 
En lees voor uzelf: Spreuken 26, vers 16, en Johannes 3, vers 

16 
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! en Speedy is gone 

 
 

 

Hemelse inzegening van Theresa's tallit  
 

Boodschap Gods: U hoort en leest het gedetailleerde verslag van de 
hemelse inzegening van vandaag, met betrekking tot de tallit voor 

Profetes Theresa! 

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, welkom! Op 16 februari 2016 schreef Benjamin Cousijnsen, 

met de hulp van de engel des Heren, de bode engel van God, het 
volgende verslag op. 

 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, kadosh, heilig en geweldig 

is uw Rabboeni, Adonai, El Elohím, Tz’va’ot, Koning der koningen, 
en de Heilige der heiligen, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus! 

 

Voorwaar, om 2:00 uur werd Profeet Benjamin Cousijnsen 
opgehaald. 

Voorwaar, de secretaresse had een goed ingepakt klein pakketje op 
tafel klaarstaan.  

 

Jeremia 32, vers 27  Zie, Ik, de Here, ben de God van al wat 
leeft; zou voor Mij iets te wonderlijk zijn? 

 

Ik ben Rafaëla, een bode engel Gods.  



 
 

 

4610 
 
 

 

Ik maakte Profeet Benjamin wakker, en fluisterde in zijn oor: 
Benjamin, tallit! 

Profeet Benjamin werd meteen wakker, en liep mij, de engel des 

Heren, na.  
Profeet Benjamin, zei ik, waarom blijft u staan voor de spiegel? U 

weet toch, dat u in de hemel 20 jaar bent, zoals u ook in die 16 jaar 
in de hemel eruit zag? 

“Ja”, zei Benjamin, “dat is waar, maar in bed was ik net nog ouder.” 

Ik zei, Ja, dat is waar. Maar we gaan nu verder, ijdeltuit! Voorwaar, 
ga maar op die plek staan. 

“Welke?” vroeg Benjamin.  
Daar, bij die muur, zei ik.  

 

We gaan naar uw secretaresses huis, samen, heel kort. 
Zo kwam Benjamin met mij terecht op het plekje, waar drie 

wandlamp spotjes bij elkaar hingen, en een wit soort gordijn hing. 
Het zag er verder netjes uit, alsof ze ons verwachtte.  

 

Spreuken 31, vers 11  Op haar vertrouwt het hart van haar man, 
het zal hem aan voordeel niet ontbreken.   

En vers 23  Haar man is bekend in de poorten, als hij neerzit te 

midden van de oudsten des lands. 
Vers 25  Kracht en luister is haar gewaad, de komende dag lacht zij 

toe. 
 

Rafaëla liet haar handen zakken op de tallit, samen met 

Gods ware Profeet. 
En hierna kwamen ze terecht in de hemel… 

 
De tallit werd naar de troon van God gebracht.  

Toen Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, een gebaar maakte met 

een scepter, bracht een kinderlijke cherubijn de tallit naar Gods 
troon. Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, zei: Voorwaar, laat nu 

Mijn hemelse leider en hogepriester, en leiders van het Oude Israël 

en het Nieuwe Israël, en alle heilige Profeten, naar voren komen. 
Toen werd er ruimte gemaakt voor alle Bijbelse profeten, en de 

Heer sprak: Profeet Benjamin, u heeft gekozen voor deze tallit, en 
Ik zag dat het zeer goed was. Geef het bevel aan de Profeten onder 

uw leiderschap. Benjamin gaf een gebaar, en men gaf elkaar een 
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hand. En alle heilige Profeten vormden samen een soort 
aaneengesloten ketting. En Profeet Benjamin legde, samen met de 

Heer Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, de Koning der koningen 

zelf, de handen op de tallit. En allen spraken zo een zegen uit in het 
Oud Aramees. Toen verhief de Heer Zijn stem, en sprak: Voorwaar, 

deze tallit is een zegen voor de drager! 
 

Hoor, Filipijnen, Theresa is haar naam, en zal het dragen 

waarvoor zij het wil. 
Zij is uw Profetes in Ruach!  

 
Efeziërs 3, vers 17  Opdat Christus door het geloof in uw harten 

woning make. Geworteld en gegrond in de liefde. 

En Efeziërs 4, vers 11 tot en met 12  En Hij heeft zowel apostelen 
als profeten gegeven, zowel evangelisten als herders en leraars, om 

de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon, tot opbouw van het 
lichaam van Christus. 

En vers 16  En aan Hem ontleent het gehele lichaam als een 

welsluitend geheel en bijeengehouden door de dienst van al zijn 
geledingen naar de kracht, die elk lid op zijn wijze oefent, deze 

groei des lichaams, om zichzelf op te bouwen in de liefde. 

 
Voorwaar, later is de tallit aangeraakt bij het voorbijlopen 

door alle hemelse Profeten. 
Daarna werd de tallit teruggeplaatst op de plek, waar het weg was 

gehaald, bij Gods ware eindtijdprofeets secretaresse, Marion. Zij 

zorgt voor de verdere verzending naar de kerk Ruach in de 
Filipijnen.  

 
Profeet Benjamin werd weer thuisgebracht en nam afscheid 

van Rafaëla. 

 
Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld 

gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een 

ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde.  

 



 
 

 

4612 
 
 

 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 
verdween. 

 

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 
 

Gods stempel! 
 
Boodschap Gods: Voorwaar, Hij, uw Rabboeni, heeft Zijn stempel 

op u gezet, door u Zijn Heilige Geest te geven. Dit betekent… Lees 

verder in de hele boodschap.  
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 16 februari 2016 bracht de bode engel 

van God de volgende boodschap over aan Profeet Benjamin 
Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, kadosh, heilig is Yeshua 

HaMashiach! 
 

Voorwaar, 

 
2 Korinthiërs 1, vers 20 tot en met 22  Want hoevele beloften 

Gods er ook zijn, in Hem is het: Ja; daarom is ook door Hem het: 
Amen, tot eer van God door ons. Hij nu, die ons met u bevestigt in 

de Gezalfde en ons heeft gezalfd, is God, die ook zijn zegel op ons 

gedrukt en de Geest tot onderpand in onze harten gegeven heeft.  
 

Voorwaar, mijn naam is Miolea en ben een bode engel Gods.  
 

Voorwaar, Hij, uw Rabboeni, heeft Zijn stempel op u gezet, 

door u Zijn Heilige Geest in het hart te geven! 
Dit betekent dat u dus bij Hem hoort. Voorwaar, en omdat Hij u 

uitkoos als Zijn kostbare kind, mag u uw waarde ook zichtbaar 

laten zien. 
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1 Thessalonicenzen 4, vers 8  Daarom, wie dit verwerpt, 
verwerpt niet een mens, maar God, die u immers ook zijn heilige 

Geest geeft. 

 
En Kolossenzen 3, vers 1 tot en met 3  Indien gij dan met 

Christus opgewekt zijt, zoekt de dingen, die boven zijn, waar 
Christus is, gezeten aan de rechterhand Gods. Bedenkt de dingen, 

die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want gij zijt gestorven en 

uw leven is verborgen met Christus in God. 
 

Zegt: “Amen!” 
Voorwaar, hoe ziet uw verlanglijstje eruit? Wel er eens aan 

gedacht, dat Gods verlanglijstje groter is, en dat Zijn beloftes Ja en 

Amen zijn? Beloof niet, als u het niet nakomt! 
 

Mattheüs 6, vers 22 en 23  De lamp van het lichaam is het oog. 
Indien dan uw oog zuiver is, zal geheel uw lichaam verlicht zijn; 

maar indien uw oog slecht is, zal geheel uw lichaam duister zijn. 

Indien nu wat licht in u is, duisternis is, hoe groot is dan de 
duisternis! 

De bode engel Gods sprak verder, 

 
Maar gelukkig, als kind van God doet u niet meer uw eigen 

zin! 
Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld 

gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een 

ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde.  

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 
 

 

Groei op in de Heilige Geest! 
 

Boodschap Gods; Luistert aandachtig en overdenk deze boodschap. 

Hoe meer u hongert, en uw relatie onderhoudt en deze boodschap 
serieus neemt, hoe meer u zult terugdenken aan deze boodschap! 
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Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 17 februari 2016 bracht de engel des 

Heren, de bode engel van God, woord voor woord deze boodschap 
Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus 
Christus. Voorwaar, kadosh, heilig is Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus!  
 

Voorwaar, droog nu uw tranen en buigt u dankbaar neder. 

Hij leeft! Dat kunt u blij beamen. 
 

Psalm 147, vers 5  Groot is onze Here en geweldig in kracht, zijn 
verstand is onbeperkt. 

Psalm 145, vers 8 en 9  Genadig en barmhartig is de Here, 

lankmoedig en groot van goedertierenheid. De Here is voor allen 
goed, en zijn barmhartigheid is over al zijn werken. 

Psalm 146, vers 10  De Here is Koning voor eeuwig. Uw God, o 

Sion, is van geslacht tot geslacht. Halleluja. 
 

En Spreuken 3, vers 9  Vereer de Here met uw rijkdom en met de 
eerstelingen van al uw inkomsten. 

Spreuken 10, vers 22  De zegen des Heren, die maakt rijk, 

zwoegen voegt er niets aan toe. 
En vers 32  De lippen van de rechtvaardige weten wat welgevallig 

is, maar de mond der goddelozen is enkel valsheid. 
Spreuken 11, vers 28  Wie op zijn rijkdom vertrouwt, die zal vallen; 

maar als fris loof zullen de rechtvaardigen uitspruiten. 

Spreuken 12, vers 12 tot en met 14  De goddeloze begeert de 
vangst van boze dingen, maar de wortel der rechtvaardigen geeft 

vrucht. In de overtreding der lippen ligt een boze valstrik, maar de 

rechtvaardige ontkomt aan de benauwdheid. Van de vrucht zijns 
monds wordt iemand met het goede verzadigd; wat eens mensen 

handen volbrengen, keert weder tot hem. 
 

Voorwaar, luistert aandachtig en overdenk deze boodschap! 
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Johannes 4, vers 23 en 24  Maar de ure komt en is nu, dat de 

waarachtige aanbidders de Vader aanbidden zullen in geest en in 

waarheid; want de Vader zoekt zulke aanbidders; God is geest en 
wie Hem aanbidden, moeten aanbidden in geest en in waarheid. 

 
Voorwaar, dank in nederigheid en aanbidding, en hou u aan 

Zijn geboden. 

Ook zeg ik u, Geef de Heilige Geest de ruimte, en hou het niet 
tegen. Maar open uw hart wijd open, en sta open om nieuwe dingen 

te ontvangen in uw ziel! 
 

Romeinen 8, vers 9 tot en met 11  Gij daarentegen zijt niet in 

het vlees, maar in de Geest, althans, indien de Geest Gods in u 
woont. Indien iemand echter de Geest van Christus niet heeft, die 

behoort Hem niet toe. Indien Christus in u is, dan is wel het lichaam 
dood vanwege de zonde, maar de geest is leven vanwege de 

gerechtigheid. En indien de Geest van Hem, die Jezus uit de doden 

heeft opgewekt, in u woont, dan zal Hij, die Christus Jezus uit de 
doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken 

door zijn Geest, die in u woont. 

En vers 25  Indien wij echter hopen op hetgeen wij niet zien, 
verwachten wij het met volharding. 

En vers 31  Wat zullen wij dan van deze dingen zeggen? Als God 
vóór ons is, wie zal tegen ons zijn? 

 

Prijs Adonai, El Elohím, JHWH, uw Rabboeni, Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus! 

 
Romeinen 8, vers 39  noch hoogte noch diepte, noch enig ander 

schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in 

Christus Jezus, onze Here. 
Romeinen 10, vers 15  En hoe zal men prediken zonder gezonden 

te zijn? Gelijk geschreven staat: Hoe liefelijk zijn de voeten van 

hen, die een goede boodschap brengen. 
En vers 17  Zo is dan het geloof uit het horen, en het horen door 

het woord van Christus. 
Romeinen 12, vers 4 tot en met 8  Want, gelijk wij in één lichaam 

vele leden hebben, en de leden niet alle dezelfde werkzaamheden 
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hebben, zo zijn wij, hoewel velen, één lichaam in Christus, maar 
ieder afzonderlijk leden ten opzichte van elkander. Wij hebben nu 

gaven, onderscheiden naar de genade, die ons gegeven is: profetie, 

naar gelang van ons geloof; wie dient, in het dienen; wie 
onderwijst, in het onderwijzen; wie vermaant, in het vermanen; wie 

mededeelt, in eenvoud; wie leiding geeft, in ijver; wie 
barmhartigheid bewijst, in blijmoedigheid. 

1 Timotheüs 4, vers 12  Niemand schatte u gering om uw 

jeugdige leeftijd, maar wees een voorbeeld voor de gelovigen in 
woord, in wandel, in liefde, in geloof en in reinheid. 

 
Amen! 

Ik ben de bode engel Gods en mijn naam is Grauap, en zeg u: 

Groei op in de Heilige Geest! Hoe meer u hongert, en uw relatie 
onderhoudt en deze boodschap serieus neemt, hoe meer u zult 

terugdenken aan deze boodschap. 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 

 
 

De Here God doet uw duisternis opklaren en 

ondersteunt u! 
 

Boodschap Gods: Voorwaar, u bidt wel, maar geloof ook dat Yeshua 

HaMasiach, Jezus Christus, dezelfde is!  
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 17 februari 2016 bracht de bode engel 
Gods deze boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin 

Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Seabach en 
ben een bode engel Gods.  

 

Voorwaar,  
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Jakobus 4, vers 14  Gij, die niet eens weet, hoe morgen uw leven 
zijn zal! Want gij zijt een damp, die voor een korte tijd verschijnt 

en daarna verdwijnt. 

En Jakobus 5, vers 16  Belijdt daarom elkander uw zonden en bidt 
voor elkander, opdat gij genezing ontvangt. Het gebed van een 

rechtvaardige vermag veel, doordat er kracht aan verleend wordt. 
 

En Psalm 27, vers 14  Wacht op de Here, wees sterk, uw hart zij 

onversaagd; ja wacht op de Here. 
 

En Jesaja 43, vers 2  Wanneer gij door het water trekt, ben Ik 
met u; gaat gij door rivieren, zij zullen u niet wegspoelen; als gij 

door het vuur gaat, zult gij niet verteren en zal de vlam u niet 

verbranden.  
 

En Psalm 18, vers 2 tot en met 3  Hij zeide: Ik heb U hartelijk 
lief, Here, mijn sterkte, o Here, mijn steenrots, mijn vesting en 

mijn bevrijder, mijn God, mijn Rots, bij wie ik schuil, mijn schild, 

hoorn mijns heils, mijn burcht.  
Voorwaar, de Here uw God doet uw duisternis opklaren, en 

ondersteunt u! 

 
Psalm 18, vers 31  Gods weg is volmaakt; des Heren woord is 

zuiver. Hij is een schild voor allen die bij Hem schuilen. 
 

Voorwaar, u bidt wel, maar geloof ook dat Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus, dezelfde is. 
 

Psalm 89, vers 14 tot en met 18  Gij hebt een machtige arm, uw 
hand is sterk, uw rechterhand verheven; gerechtigheid en recht zijn 

de grondslag van uw troon, goedertierenheid en trouw gaan voor 

uw aangezicht henen. Welzalig het volk dat de jubelroep kent, zij 
wandelen, Here, in het licht van uw aanschijn; in uw naam juichen 

zij de ganse dag, en door uw gerechtigheid worden zij verhoogd. 

Want Gij zijt de luister hunner sterkte, en door uw welbehagen zult 
Gij onze hoorn verhogen. 

 
Amen! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
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Wees stil want deze dag is heilig! 
 

Boodschap Gods: Ook de Levieten brachten het gehele volk tot 

kalmte, door te zeggen: “Weest stil, want deze dag is heilig; weest 
dus niet verdrietig!”  

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 18 februari 2016 bracht de bode engel 

van God woord voor woord deze boodschap Gods over aan 
eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Reperio en 

ben een bode engel Gods. 
 

Voorwaar,  

 
Leviticus 7, vers 11  Dit is de wet op het vredeoffer, dat men de 

Here brengen zal. 

 
Klap in je handen! 

En heft uw handen op, en draai rond een keer en raak de grond, en 
spring op! En dank de Here met uw eigen woorden, en maak een 

groot hart boven uw hoofd met uw armen, als blijk voor uw liefde. 

En heft uw armen op, om te ontvangen boven uw hoofd, en dank 
Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, op uw eigen manier voor Zijn 

zegeningen! Doe dit alles in heiligheid en nederigheid, en Hij die op 
de troon zit, zal u zegenen.  

 

Nehemia 8, vers 10  En Nehemia – dat is de stadhouder – met de 
priester-schriftgeleerde Ezra en de Levieten, die het volk onderricht 

gaven, zeiden tot het gehele volk: Deze dag is voor de Here, uw 

God, heilig; bedrijft geen rouw en weent niet. Want het gehele volk 
weende, toen het de woorden der wet hoorde. 
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En vers 12  Ook de Levieten brachten het gehele volk tot kalmte 
door te zeggen: Weest stil, want deze dag is heilig, weest dus niet 

verdrietig. 

De bode engel van God sprak verder, 
 

Voorwaar, de vreugde die de Here u geeft, is uw kracht! 
Onderwerp u dus in Zijn vreugde. Hijzelf is uw toevlucht en kracht 

en vreugde! Soms kan uw vreugde zomaar verflauwen, of helemaal 

verdwijnen door droevige omstandigheden en teleurstellingen. 
Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, kent uw leed. Sterker nog, al 

het leed van elk schepsel peilt Hij. En toch, Hij verheugt zich! Dat is 
geen leedvermaak, maar vreugde, omdat Hij het geheel overziet en 

zeker is van de ultieme uitkomst. Niets gebeurt voor niets, en alles 

verloopt naar Zijn plan. Die wetenschap is als een vesting, waarin 
onze gedachten en harten worden bewaard.  

 
Filippenzen 4, vers 4 tot en met 8  Verblijdt u in de Here te allen 

tijde! Wederom zal ik zeggen: Verblijdt u! Uw vriendelijkheid zij alle 

mensen bekend. De Here is nabij. Weest in geen ding bezorgd, 
maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met 

dankzegging bekend worden bij God. En de vrede Gods, die alle 

verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden 
in Christus Jezus. Voorts, broeders, “maar natuurlijk ook 

zusters”, al wat waar, al wat waardig, al wat rechtvaardig is, al 
wat rein, al wat beminnelijk, al wat welluidend is, al wat deugd heet 

en lof verdient, bedenkt dat. 

 
Kolossenzen 3, vers 1 tot en met 4  En hier staat geschreven: 

Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zoekt de dingen, die 
boven zijn, waar Christus is, gezeten aan de rechterhand Gods. 

Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want 

gij zijt gestorven en uw leven is verborgen met Christus in God. 
Wanneer Christus verschijnt, die ons leven is, zult ook gij met Hem 

verschijnen in heerlijkheid. 

 
Amen! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en 
verdween. 
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En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! God zegene u 
 

 

 

Luister naar de boodschappen in de rust! 
 

Hij wil u vertroosten en bemoedigen! Yeshua HaMasiach, Jezus 
Christus, heeft u lief, en wil u troosten en bemoedigen en 

opbouwen. Verwijzing naar en info met betrekking tot de 

Evangelicalendtimemachine.com, en een uitnodiging, wordt 
gegeven aan u, die luistert!  

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 

18 februari 2016 ontving ik de volgende boodschap van een bode 

engel Gods, die ik graag met u wil delen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus.  

 

Voorwaar! 
In de Evangelical Endtimemachine wordt elke donderdag in de 

Radio Endtimenews een bemoediging gebracht, of een interview 
met een persoon. Ook kunt u reageren op de Radio uitzending en 

ook een verzoekplaat aanvragen; dan wordt het die donderdag tot 

en met woensdag uitgezonden. De Radio uitzending met Mirella 
wordt elke donderdag vernieuwd. Mocht u, die luistert, een 

getuigenis willen delen, dan kunt u een audio insturen. Alleen wat 

geschikt is, wordt dan geplaatst.  
 

Voorwaar, als u op de balk For the Children klikt, komt u 
terecht bij de Evangelical clown Anita. 

En het is in het Nederlands gesproken. Ook wordt er om de week 

een Bijbelverhaal, onder andere, voor de kinderen in gebarentaal 
gebracht, door clown Anita en/of oma Tiny ingesproken, of samen.  
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Ook als u een DVD wilt bestellen, of het dikke boek 
‘RUACHA, YESHU, SHALOM!’… 

of gewoon een supporter wilt zijn, en het werk van de Heer wilt 

steunen, zowel door gebed, dan kunt u terecht in de 
Evangelicalendtimemachine.com 

 
Voorwaar, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, raakt vele 

harten aan! 

En als u ook iets hebt om te delen, deel het dan gerust. Voorwaar, 
Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, heeft u lief, en wil u troosten 

en bemoedigen en opbouwen! Luister maar naar de boodschappen 
in de rust.  

Mijn naam is Lovesadai. Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen 

 

 
 

Ze denken alleen maar aan hun eigen zielebehoud en 

zijn egoïstisch! 
 
Boodschap Gods: Voorwaar, overdenk wat Yeshua HaMasiach, 

Jezus Christus, zegt! Geeft het u een goed gevoel, dat u 
weggenomen wordt met de Rapture, en dat de wereld op de kop 

gezet wordt, en dat duizenden en meer verloren gaan? “Be happy!” 

Dus niet!  
 

 
Volledige weergave: 

 

Hartelijk welkom! Op 19 februari 2016 bracht de bode engel van 
God woord voor woord de volgende boodschap over aan 

eindtijdprofeet van het laatste der dagen, Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige en wonderbare naam van 

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 
Ristiach en ben een bode engel Gods. 
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Voorwaar, dit is het verhaal in beeldspraak, door Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus, overgebracht. 

 

Mattheüs 5, vers 7  Zalig de barmhartigen, want hun zal 
barmhartigheid geschieden. 

Vers 43 tot en met 48  Gij hebt gehoord, dat er gezegd is: Gij zult 
uw naaste liefhebben en uw vijand zult gij haten. Maar Ik zeg u: 

Hebt uw vijanden lief en bidt voor wie u vervolgen, opdat gij 

kinderen moogt zijn van uw Vader, die in de hemelen is; want Hij 
laat zijn zon opgaan over bozen en goeden en laat het regenen 

over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Want indien gij liefhebt, 
die u liefhebben, wat voor loon hebt gij? Doen ook de tollenaars 

niet hetzelfde? En indien gij alleen uw broeders groet, waarin doet 

gij meer dan het gewone? Doen ook de heidenen niet hetzelfde? Gij 
dan zult volmaakt zijn, gelijk uw hemelse Vader volmaakt is.  

 
Voorwaar, Chris en Irma weten het allemaal beter. 

Want ze zijn wederom geboren Christenen, en zijn samen 

evangelisten. Ze spreken prachtige boodschappen, maar ze hebben 
het wel gehad nu. 

 

Mattheüs 6, vers 12 en 13  En vergeef ons onze schulden, gelijk 
ook wij vergeven onze schuldenaren; en leid ons niet in verzoeking, 

maar verlos ons van de boze. Want Uwer is het Koninkrijk en de 
kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. 

 

Voorwaar, ze denken alleen maar aan hun eigen 
zielebehoud, en zijn egoïstisch. 

“Laat Yeshua HaMashiach ons maar opstralen!” zeggen ze. 
 

Jakobus 3, vers 13 tot en met 18  Wie is wijs en verstandig 

onder u? Hij tone uit zijn goede wandel zijn werken met wijze 
zachtmoedigheid. Indien gij echter bittere naijver en zelfzucht in uw 

hart hebt, beroemt u dan niet en liegt niet tegen de waarheid. Dat 

is niet de wijsheid, die van boven komt, maar zij is aards, 
ongeestelijk, duivels; want waar naijver en zelfzucht heerst, daar is 

wanorde en allerlei kwade praktijk. Maar de wijsheid van boven is 
vooreerst rein, vervolgens vreedzaam, vriendelijk, gezeggelijk, vol 

van ontferming en goede vruchten, onpartijdig en ongeveinsd. Maar 



 
 

 

4623 
 
 

 

gerechtigheid is een vrucht, die in vrede wordt gezaaid voor hen, 
die vrede stichten. 

 

Voorwaar, hoort u niet aan de verlorenen te denken, egoïst? 
Maar heb uw naaste lief! 

 
2 Timotheüs 3, vers 3 tot en met 5  liefdeloos, trouweloos, 

lasteraars, onmatig, onhandelbaar, afkerig van het goede, 

verraderlijk, roekeloos, opgeblazen, met meer liefde voor genot dan 
voor God, die met een schijn van godsvrucht de kracht daarvan 

verloochend hebben; houd ook dezen op een afstand. 
 

Jesaja 56, vers 11  En deze honden zijn vraatzuchtig, zij kennen 

geen verzadiging; zij zijn herders, die niet weten acht te geven, zij 
wenden zich allen naar hun eigen weg, ieder naar zijn gewin, 

niemand uitgezonderd. 
 

Ezechiël 33, vers 31  En zij komen bij u als in een volksoploop, 

zetten zich voor u neer, als mijn volk, en horen uw woorden, maar 
doen er niet naar; woorden van liefde zijn in hun mond, maar hun 

hart gaat uit naar hun woekerwinst. 

 
Voorwaar, overdenk wat Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus, zegt! 
Geeft het u een goed gevoel, dat u weggenomen wordt met de 

Rapture, en dat de wereld op de kop gezet wordt, en dat duizenden 

en meer verloren gaan? “Be happy!”  
Dus niet! 

 
Galaten 5, vers 24 tot en met 26  Want wie Christus Jezus 

toebehoren, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten 

gekruisigd. Indien wij door de Geest leven, laten wij ook door de 
Geest het spoor houden. Wij moeten niet praalziek zijn, elkander 

tartend, elkander benijdend. 

 
Voorwaar, wees verheugd dat u zielen kunt redden! 

 
Mattheüs 25, vers 40 en 41  En de Koning zal hun antwoorden 

en zeggen: Voorwaar, Ik zeg u, in zoverre gij dit aan één van deze 
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mijn minste broeders hebt gedaan, hebt gij het Mij gedaan. Dan zal 
Hij ook tot hen, die aan zijn linkerhand zijn, zeggen: Gaat weg van 

Mij, gij vervloekten, naar het eeuwige vuur, dat voor de duivel en 

zijn engelen bereid is. 
 

Voorwaar, onderzoek u liever nu, dan dat het te laat is. 
 

Handelingen 13, vers 47  Want zo heeft ons de Here geboden: Ik 

heb u gesteld tot een licht der heidenen, opdat gij tot heil zoudt zijn 
tot aan het uiterste der aarde. 

 
Markus 16, vers 15  En Hij zeide tot hen: Gaat heen in de gehele 

wereld, verkondigt het evangelie aan de ganse schepping. 

 
En Psalm 105, vers 1  Looft de Here, roept zijn naam aan, maakt 

onder de volken zijn daden bekend. 
 

1 Petrus 3, vers 15  Maar heiligt de Christus in uw harten als 

Here, altijd bereid tot verantwoording aan al wie u rekenschap 
vraagt van de hoop, die in u is, doch met zachtmoedigheid en 

vreze. 

 
Markus 8, vers 35  Want ieder, die zijn leven zal willen behouden, 

die zal het verliezen; maar ieder, die zijn leven verliezen zal om 
Mijnentwil en om des evangelies wil, die zal het behouden. 

 

Jesaja 12, vers 4  En gij zult te dien dage zeggen: Looft de Here, 
roept zijn naam aan, maakt onder de volken zijn daden bekend, 

vermeldt, dat zijn naam verheven is. 
 

Mattheüs 28, vers 19 tot en met 20  Gaat dan henen, maakt al 

de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders 
en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al 

wat Ik u bevolen heb. En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de 

voleinding der wereld. 
 

Voorwaar! 
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Doe uw werk, en verheugt u over elke ziel, die u tot Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus van Nazareth, kunt brengen, totdat uw 

Rabboeni zegt: Het is volbracht! 

 
Lukas 15, vers 31 en 32  Doch hij zeide tot hem: Kind, gij zijt 

altijd bij mij en al het mijne is het uwe. Wij moesten feestvieren en 
vrolijk zijn, want uw broeder hier was dood en is levend geworden, 

hij was verloren en is gevonden.  

 
Amen! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de engel des Heren, en 
verdween. 

 

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen 
 

 

 

De antichrist springt liever over op Hillary Clinton dan 
op Donald Trump! 
 

Openbarende boodschap Gods: U hoort door middel van welke 
methode de antichrist Obama kan overspringen! Verder een paar 

openbarende mededelingen van God, onder andere: Antichrist 
Obama doet er alles aan dat Donald Trump geen president wordt!  

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, welkom! Op 19 februari 2016 bracht de engel des Heren de 

volgende openbarende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet 

Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Arsoniet en 
ben een bode engel Gods. 

 
Voorwaar! 
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De antichrist Obama springt liever over op Hillary Clinton, dan op 
Donald Trump, en doet er ook alles aan dat Donald Trump geen 

president wordt. Zoals de antichrist in verschillende gedaanten kan 

veranderen, en een ander uiterlijk kan aannemen en een kloon kan 
maken, zo kan hij ook iemand totaal overnemen. Voorwaar, meer 

hierover vindt u in de Evangelicalendtimemachine.com! 
 

Voorwaar! 

De antichrist speelt een spel, en heeft reeds velen geblokkeerd, 
zodat hij onder andere een nieuwe Amerikaanse opperrechter naar 

zijn hand kan zetten, zodat wettelijke uitspraken naar de wil van de 
antichrist worden gezet.  

 

Spoedig zal Noord-Korea hard uithalen naar Obama! 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 
 

 

De dwaalleer van de Jehova’s getuigen! 
 

22-02-2016  Boodschap Gods: Luister aandachtig, want Ik spreek 

tot u over dwaalleer. Voorwaar, hou u weg van hun verdraaiingen! 
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! De engel des Heren bracht, in opdracht 
van de almachtige God, JHWH, de God van Abraham, Izaäk en 

Jakob, woord voor woord de volgende boodschap Gods over aan 

Profeet Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, voorwaar, kadosh, kadosh, 

kadosh, heilig, heilig, heilig is Adonai, El Elohím, JHWH! 

 
Voorwaar, luister aandachtig, want ik spreek tot u over 

dwaalleer. 
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Mattheüs 7, vers 15  Wacht u voor de valse profeten, die in 
schapevacht tot u komen, maar van binnen zijn zij roofgierige 

wolven.  

 
Voorwaar, roofzuchtige wolven in schapenvacht zijn de 

Jehova’s getuigen. 
En zij brengen een regelrechte dwaling! Voorwaar, het heeft geen 

zin om met de duivel een discussie aan te gaan. Hun Bijbel is 

verdraaid naar hun eigen voordeel. Voorwaar, ik ben de bode engel 
Gods en mijn naam is Creambra. Voorwaar,  

 
Handelingen 17, vers 30  God dan verkondigt, met voorbijzien 

van de tijden der onwetendheid, heden aan de mensen, dat zij allen 

overal tot bekering moeten komen. 
 

Voorwaar, Jehova’s getuigen gebruiken ook de naam JHWH. 
Vertaald is het: Jehovah. Oorspronkelijk komt Jehovah in de 

Hebreeuwse Geschriften meer dan 7.000 keer voor. De ergste 

dwaling van de Jehova’s betreft de persoon Yeshua HaMashiach, 
Jezus Christus, door Hem niet te erkennen als de Zoon van God! 

 

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 
wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 

naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het 
licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever 

gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want 

een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het 
licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de 

waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat 

zij in God verricht zijn. 
 

Voorwaar, ze zien alles heel anders! 
Het kruis is vervangen als paal. En wat ook triest is, is dat men 

geen enkele toekomst voor Israël leert, want de Jehova’s getuigen 
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heel duidelijk, dat zij in Israëls plaats gekomen zijn. Dit is 
hoogmoed! 

 

Hebreeën 9, vers 27 en 28  En zoals het de mensen beschikt is, 
éénmaal te sterven en daarna het oordeel, zo zal ook Christus, 

nadat Hij Zich éénmaal geofferd heeft om veler zonden op Zich te 
nemen, ten tweeden male zonder zonde aanschouwd worden door 

hen, die Hem tot hun heil verwachten. 

 
Voorwaar! 

Men gelooft zelfs, dat als men opstaat met de opstanding op aarde, 
men weer gelijkvormig aan de wereld is, en men na de opstanding 

gewoon weer een kans krijgt. Voorwaar, wie heeft het recht om 

Jehovah als naam te gebruiken? Nergens in de Bijbel staat Jehova’s 
getuigen geschreven. 

 
Ze maken vele slachtoffers! 

Voorwaar, hou u weg van hun verdraaiingen. Vele huwelijken zijn 

door hen verwoest. Ze zijn vervloekt! Luistert ook naar de 
boodschap: ‘Gods engel ontmaskert de sekte Jehova’s getuigen’, 

van 17 mei 2012. 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en 
verdween. 

 
 

 

Ik zet Mijn leven in voor ‘Mijn vogels’! 
 

Boodschap Gods: Ik zet Mijn leven in voor ‘Mijn vogels’. Wie was 

die ziener, die onder u was en onbekend voor velen? Kwam hij niet 
uit de stam Benjamin? Voorwaar, Israël, wees op Yeshua 

HaMasiach, Jezus Christus, gericht!  
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, welkom! Op maandag 22 februari 2016 bracht de bode engel 

van God deze boodschap over aan Profeet Benjamin Cousijnsen. 
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Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Carmea en 

ben een bode engel Gods.  

 
Voorwaar,  

 
Jeremia 33, vers 14  Zie, de dagen komen, luidt het woord des 

Heren, dat Ik het goede woord in vervulling zal doen gaan, dat Ik 

over het huis van Israël en het huis van Juda gesproken heb. 
Vers 16  In die dagen zal Juda verlost worden en Jeruzalem veilig 

wonen, en zó zal men het noemen: De Here onze gerechtigheid. 
Voorwaar, Israël! 

Gij roept om Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, en zegt: “Is dit nu 

het volk, door Adonai, door God uitverkoren?” Gij moet beter horen 
en luisteren, en uw ogen openen! 

 
Wie was die ziener, die onder u was en onbekend voor 

velen? 

Hij sprak het woord tot sommigen. Kwam hij niet uit de stam van 
Benjamin? Luister toch naar Gods Profeet, die door Yeshua 

HaMashiach, El Elohím, uw Rabboeni, geschonken is! 

 
Voorwaar, zo spreekt de Here: 

Ik zal door hem heen machtig strijden, en Mijn Israël laten 
verblijden en hen bevrijden! Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, 

zal in Zijn volle glorie aan u de grote overwinning geven, de grote 

victorie!  
 

Voorwaar, een vogel floot; die vogel floot niet alleen voor 
zichzelf.  

Het tintelende geluid en gefluit ging uit het hart en de keel ten 

hemel heen. Deze vogel kende geen roem of loon, zelfs geen 
ijdelheid of hoogmoed, maar had één ding gemeen: zijn hart was 

op Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, gericht. En daarom, al was 

hij geen schaapje, maar zeg in de volgende Bijbelteksten in plaats 
van schaapje: vogel. 

 
Johannes 10, vers 11  Ik ben de goede herder. De goede herder 

zet zijn leven in voor zijn “vogels”. 
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En vers 14 en 15  Ik ben de goede herder en Ik ken de mijne en de 
mijne kennen Mij, gelijk Mij de Vader kent en Ik de Vader ken, en 

Ik zet mijn leven in voor de “vogels”.  

 
Voorwaar, Israël! 

Wees op Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, gericht. Amen! 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en 

verdween. 

 
 

 

“Help, hij wil er niets over horen!” 
 

Boodschap Gods: Geef uw zwijgen op; verkondig het Evangelie! 
“Maar dan loopt hij weg, of gaat scheiden!”  

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 23 februari 2016 bracht de bode engel 

van God woord voor woord deze boodschap over aan Profeet 

Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Mijn 
naam is Rabraforce en ben een bode engel Gods.  

 
Voorwaar, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, wil u 

bemoedigen, en spreekt speciaal tot u! 

 
Psalm 11, vers 4 en 5  De Here woont in zijn heilig paleis, de 

Here heeft in de hemel zijn troon; zijn ogen slaan gade, zijn blikken 
doorvorsen de mensenkinderen. De Here toetst de rechtvaardige en 

de goddeloze; en wie geweld bemint, die haat Hij. 

En vers 7  Want de Here is rechtvaardig en Hij heeft gerechtigheid 
lief; de oprechten zullen zijn aangezicht aanschouwen. 

En Psalm 14, vers 1 tot en met 3  De dwaas zegt in zijn hart: Er is 

geen God. Zij bedrijven gruwelijke en afschuwelijke misdaden, 
niemand is er, die goed doet. De Here ziet neder uit de hemel op de 
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mensenkinderen, om te zien, of er één verstandig is, één, die God 
zoekt. Allen zijn zij afgeweken, tezamen ontaard; er is niemand die 

goed doet, zelfs niet één. 

 
Voorwaar, hou u standvastig vast aan Yeshua HaMashiach, 

Jezus Christus, uw Rabbouni. 
Hij toont aan u, met uw ongelovige, verblinde man, ontferming en 

liefde en troost en kracht! 

 
Psalm 18, vers 29  Gij toch doet mijn lamp schijnen, de Here, 

mijn God, doet mijn duisternis opklaren. 
 

Voorwaar, u zegt: “Maar mijn man wil er niet over horen, 

over Yeshua HaMashiach, Jezus Christus!” 
Stel u eens voor, dat Paulus, Petrus en alle discipelen en Profeten 

zouden hebben gezwegen, vanwege dat men er echt niets over had 
willen horen, en zelfs Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, zou 

zwijgen. De gehele schepping zou verloren gaan! Maar u geheel 

anders, u hebt Christus leren kennen. 
 

Handelingen 17, vers 32  Toen zij nu van een opstanding van 

doden hoorden, spotten sommigen, maar anderen zeiden: Wij 
zullen u hierover nog wel eens horen. 

En Handelingen 15, vers 11  Maar door de genade van de Here 
Jezus geloven wij behouden te worden op dezelfde wijze als zij. 

 

Mattheüs 28, vers 18 tot en met 20  En Jezus trad naderbij en 
sprak tot hen, zeggende: Mij is gegeven alle macht in de hemel en 

op de aarde. Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn 
discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en 

des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen 

heb. En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der 
wereld. 

 

En Markus 16, vers 15  En Hij zeide tot hen: Gaat heen in de 
gehele wereld, verkondigt het evangelie aan de ganse schepping. 

En vers 20  Doch zij gingen heen en predikten overal, terwijl de 
Here medewerkte en het woord bevestigde door de tekenen, die 

erop volgden. 
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En 1 Petrus 3, vers 14 tot en met 17  Al moest gij lijden om de 

gerechtigheid, toch zijt gij zalig. Doch vreest niet voor hun dreiging, 

en laat u niet verschrikken. Maar heiligt de Christus in uw harten 
als Here, altijd bereid tot verantwoording aan al wie u rekenschap 

vraagt van de hoop, die in u is, doch met zachtmoedigheid en 
vreze, en met een goed geweten, opdat bij al het kwaad, dat men 

van u spreekt, zij, die uw goede wandel in Christus smaden, 

beschaamd gemaakt worden. Want het is beter te lijden, indien de 
wil van God dit eist, goed doende dan kwaad doende. 

 
Voorwaar, misschien denkt u: ‘Oh Heer, red mijn man!’ 

Goed, uw wil geschiedde. Verkondig het Evangelie! “Help”, zegt u, 

“hij wil er echt niets over horen!” Geef uw zwijgen op. Voorwaar, 
sluit u zich aan bij satan, of Yeshua HaMashiach, Jezus Christus? 

Verkondig het Evangelie! “Maar dan loopt hij weg, of gaat 
scheiden”, zegt u. Voorwaar, maar dan hebt u uw plicht gedaan. Of 

hij hoort het gewoon aan, of gaat verloren en scheiden.  

 
Wie staat op de eerste plaats, en wie ging zwijgen? 

Niemand, om Christus wil. Amen! Het zwijgen is voorbij, satan! 

Gods wil geschiede op de aarde zoals in de hemel. Of uw man gaat 
het nu aanhoren, het Evangelie, en uw vreugde en wandel zien, of 

hij gaat verloren. Maar sta erboven! 
 

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 

wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 
een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 
naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het 

licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever 

gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want 
een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het 

licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de 
waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat 

zij in God verricht zijn. 
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Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en 

verdween. 

 
En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! God zegene u 

 

 
 

"Ik wandel in onschuld" 
 
Boodschap Gods: Weet u wel wat u zegt? U zegt, "Toets mij", en 

erachteraan: "beproef mij". En maakt u vervolgens een toets mee 
van de Here, dan durft u ook nog te zeggen, als u struikelt: "Ik 

wandel in onschuld".  

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, hartelijk welkom! ’s Avonds op 23 februari 2016 bracht de 

bode engel van God woord voor woord de volgende boodschap over 
aan Profeet Benjamin Cousijnsen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Rafaël, een 

bode engel Gods.  
 

Voorwaar, velen zeggen het volgende: 

 
Psalm 26, vers 2 en 3  Toets mij, Here, en beproef mij, keur mijn 

nieren en mijn hart. Want uw goedertierenheid houd ik voor ogen, 

en ik wandel in uw waarheid. 
En vers 11  Ik echter wandel in onschuld – verlos mij en wees mij 

genadig. 
 

Weet u wel wat u zegt? 

“Toets mij”, en erachteraan: “beproef mij”. En maakt u een toets 
mee van de Here, dan durft u ook nog te zeggen, als u struikelt: “Ik 

wandel in onschuld”. 
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Jesaja 53, vers 1 tot en met 7  Wie gelooft, wat wij gehoord 

hebben, en aan wie is de arm des Heren geopenbaard? Want als 

een loot schoot hij op voor zijn aangezicht, en als een wortel uit 
dorre aarde; hij had gestalte noch luister, dat wij hem zouden 

hebben aangezien, noch gedaante, dat wij hem zouden hebben 
begeerd. Hij was veracht en van mensen verlaten, een man van 

smarten en vertrouwd met ziekte, ja, als iemand, voor wie men het 

gelaat verbergt; hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. 
Nochtans, onze ziekten heeft hij op zich genomen, en onze smarten 

gedragen; wij echter hielden hem voor een geplaagde, een door 
God geslagene en verdrukte. Maar om onze overtredingen werd hij 

doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld; de straf die ons 

de vrede aanbrengt, was op hem, en door zijn striemen is ons 
genezing geworden. Wij allen dwaalden als schapen, wij wendden 

ons ieder naar zijn eigen weg, maar de Here heeft ons aller 
ongerechtigheid op hem doen neerkomen. Hij werd mishandeld, 

maar hij liet zich verdrukken en deed zijn mond niet open; als een 

lam dat ter slachting geleid wordt, en als een schaap dat stom is 
voor zijn scheerders, zo deed hij zijn mond niet open. 

Voorwaar, om onze overtredingen werd Hij dus doorboord, 

en droeg Hij uw zonden! 
 

Johannes 3, vers 16 tot en met 18  Want alzo lief heeft God de 
wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 

naam van de eniggeboren Zoon van God.  

 
Voorwaar,  

 

Romeinen 8, vers 23  En niet alleen zij, maar ook wij zelf, wij, die 
de Geest als eerste gave ontvangen hebben, zuchten bij onszelf in 

de verwachting van het zoonschap: de verlossing van ons lichaam. 
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Voorwaar, kadosh, heilig is Yeshua HaMashiach, Jezus 
Christus! 

 

Romeinen 8, vers 1 en 2  Zo is er dan nu geen veroordeling voor 
hen, die in Christus Jezus zijn. Want de wet van de Geest des 

levens heeft u in Christus Jezus vrijgemaakt, van de wet der zonde 
en des doods. 

 

Voorwaar, er is dus geen aanklacht meer, en u bent vrij. 
 

Romeinen 8, vers 15 tot en met 17  Want gij hebt niet 
ontvangen een geest van slavernij om opnieuw te vrezen, maar gij 

hebt ontvangen de Geest van het zoonschap, door welke wij 

roepen: Abba, Vader. Die Geest getuigt met onze geest, dat wij 
kinderen Gods zijn. Zijn wij nu kinderen, dan zijn wij ook 

erfgenamen: erfgenamen van God, en medeërfgenamen van 
Christus; immers, indien wij delen in zijn lijden, is dat om ook te 

delen in zijn verheerlijking. 

 
Voorwaar, u bent niet het eigendom van de aarde, maar van 

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus! 

 
Romeinen 8, vers 31  Wat zullen wij dan van deze dingen 

zeggen? Als God vóór ons is, wie zal tegen ons zijn? 
Romeinen 13, vers 8  Zijt niemand iets schuldig dan elkander lief te 

hebben; want wie de ander liefheeft, heeft de wet vervuld. 

En vers 10  De liefde doet de naaste geen kwaad; daarom is de 
liefde de vervulling der wet. 

Romeinen 14, vers 1  Aanvaardt de zwakke in het geloof, maar niet 
om overwegingen te beoordelen. 

En vers 4  Wie zijt gij, dat gij eens anders knecht oordeelt? Of hij 

staat of valt, gaat zijn eigen heer aan. Maar hij zal staande blijven, 
want de Here is bij machte hem vast te doen staan. 

En vers 11  Want er staat geschreven: Zo waarachtig als Ik leef, 

spreekt de Here: voor Mij zal alle knie zich buigen, en alle tong zal 
God loven. 

 
Zegt: “Halleluja! Amen!” 
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Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 
verdween. 

 

 
 

Het is tijd om u niet te laten overnemen nu het nog 

kan! 
 

Waarschuwende, mededelende boodschap Gods: De totale 
overname neemt sterk toe. Wat te zien is in horror films, wordt 

meer en meer dagelijkse realiteit in de wereld! U hoort 

voorbeelden! Ook ontneemt de boze de mens zoveel mogelijk tijd 
en ruimte, zodat zelfs Christenen en preekstoel vervuld zijn met de 

geest van satan!  

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Dit is een openbarende, mededelende en 

waarschuwende boodschap van God, woord voor woord 
overgeleverd aan Profeet Benjamin Cousijnsen, op 24 februari 

2016. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Revelado en 
ben een bode engel Gods. 

 

Voorwaar, zo spreekt de Heer Yeshua HaMashiach, Jezus 
Christus! 

Voorwaar, de totale overname neemt sterk toe! Men denkt nog 
meer aan werken en nog eens werken, aan werelds genot. In 

sommige landen graaft men een pasgeboren lijk op, en heeft men 

er gemeenschap mee, en wordt alles weer na de daad in de nette 
staat teruggebracht. Men houdt de overlijdensadvertenties bij, 

wanneer de gestorvene gestorven is, en zoekt naar meer informatie 
via onder andere Facebook. Men vindt het spannend om dit te 

doen! Zo zijn er ook al velen, die hun eigen huisdier seksueel 

misbruikt hebben door de overname. Zelfs baby’s worden vaak 
seksueel misbruikt! En men at het vlees van een persoon, die zich 
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aanbood via Facebook, en internet. Sommigen rijden bewust als 
een wegpiraat een ander aan, met hoge snelheid, waardoor er 

zwaargewonden en doden vallen, vanwege dat men dat gezicht niet 

aanstaat. 
Voorwaar, de overname is groter dan wat men denkt!  

Sommigen steken zomaar iemand neer, zonder reden. Voorwaar, 
alles is reeds voorzegd door Gods eindtijdprofeet Benjamin 

Cousijnsen, vanaf 2012. Alles neemt toe! Wat men leuk vond in 

horror films, en waar men angst van kreeg, gebeurt ook in de 
dagelijkse realiteit. Men heeft geen tijd meer om zich te verdiepen 

in de Bijbel, of via het internet, en te luisteren naar de 
Evangelicalendtimemachine.com, en vooral voor Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus.  

 
Satan met zijn gevallen engelen wil de mensen geen tijd en 

ruimte geven. 
En dit verklaart ook, dat vele Christenen niet meer vervuld zijn van 

de Heilige Geest, en dat de preekstoel vervuld is met de geest van 

satan. Het is dan ook de hoogste tijd, om zich niet te laten 
overnemen, nu het nog niet te laat is! 

 

Lukas 16, vers 9  En Ik zeg u: Maakt u vrienden met behulp van 
de onrechtvaardige Mammon, opdat, wanneer deze u ontvalt, men 

u opneme in de eeuwige tenten. 
Vers 10 tot en met 13  Wie in zeer weinig getrouw is, is ook in veel 

getrouw. En wie in zeer weinig onrechtvaardig is, is ook in veel 

onrechtvaardig. Indien gij dus niet getrouw geweest zijt ten aanzien 
van de onrechtvaardige Mammon, wie zal u dan het ware goed 

toevertrouwen? En indien gij niet getrouw geweest zijt ten aanzien 
van het goed van een ander, wie zal u het onze geven? Geen slaaf 

kan twee heren dienen, want hij zal òf de ene haten en de andere 

liefhebben, òf zich aan de ene hechten en de andere minachten; gij 
kunt niet God dienen èn Mammon. 

 

Voorwaar, bekeer u als u nog gered wilt worden! 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 

verdween. 
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Baruch Atah Adonai go'el Yisrael! 
 

Boodschap Gods: U helpt en zegent Israël. Alzo zullen wij, die in 
Hem verbonden zijn, verlost en gezegend en gesterkt worden. Dank 

Hem daarom met uw offer!  

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 25 februari 2016 bracht de engel des 

Heren, de bode engel van God, woord voor woord deze boodschap 
Gods over aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin 

Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Mijn naam is Repore en ben 
een bode engel Gods. 

 
Voorwaar, kadosh, heilig is Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus! 

Dank Hem met uw offer in uw gebed, en klaag eens… niet. Want is 
Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, niet kadosh, heilig? Prijs 

Adonai, uw Rabboeni.  

 
Kadosh, El Hakadosh! 

De God, De Heilige! Hij is u genadig, en verlost omwille dat u niet 
klaagt.  

 

Baruch Atah Adonai go'el Yisrael! 
Gezegend U, eeuwige Verlosser van Israël; U helpt en zegent 

Israël! Alzo zullen wij, die in Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, 
verbonden zijn, verlost en gezegend en gesterkt worden. Dank Hem 

daarom met uw offer. Want Hij is uw machtige God en Koning en 

Arts, vol van ontferming en vol van liefde, over u bewogen! Dank 
Hem, ongeacht uw lijden. Prijst Hem!  

 

Lees voor: Psalm 150  Halleluja. Looft God in zijn heiligdom, looft 
Hem in zijn machtig uitspansel; looft Hem om zijn machtige daden, 
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looft Hem naar zijn geweldige grootheid. Looft Hem met 
bazuingeschal, looft Hem met harp en citer, looft Hem met 

tamboerijn en reidans, looft Hem met snarenspel en fluit, looft Hem 

met klinkende cimbalen, looft Hem met schallende cimbalen. Alles 
wat adem heeft, love de Here. Halleluja. 

En Psalm 147, vers 1  Looft de Here, want het is goed, onze God te 
psalmzingen, ja, het is liefelijk, een lofzang is betamelijk. 

En Psalm 146, vers 5  Welzalig hij, die de God van Jakob tot zijn 

hulpe heeft, wiens verwachting is op de Here, zijn God. 
 

En Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld 
gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een 

ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde.  
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
 

 

 
 

Overdenking 
 
Boodschap Gods: Wie onder deze alle weet niet, dat de hand des 

Heren dit doet, in wiens hand de ziel is van al wat leeft en de Geest 

van ieder sterveling? 
Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 
25 februari 2016 ontving ik de volgende boodschap van een bode 

engel Gods, die ik graag met u wil delen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Reflectament 
en ben een bode engel Gods.  

 



 
 

 

4640 
 
 

 

Voorwaar,  
 

Deuteronomium 29, vers 29  De verborgen dingen zijn voor de 

Here, onze God, maar de geopenbaarde zijn voor ons en onze 
kinderen voor altijd, opdat wij al de woorden dezer wet volbrengen. 

 
Job 12, vers 9 en 10  Wie onder deze alle weet niet, dat de hand 

des Heren dit doet, in wiens hand de ziel is van al wat leeft en de 

geest van ieder sterveling? 
 

Johannes 15, vers 12, 13 en 14  Dit is mijn gebod, dat gij 
elkander liefhebt, gelijk Ik u heb liefgehad. Niemand heeft grotere 

liefde, dan dat hij, “zij”, zijn leven inzet voor zijn vrienden. Gij zijt 

mijn vrienden, indien gij doet, wat Ik u gebied. 
Johannes 20, vers 21  Jezus dan zeide nogmaals tot hen: Vrede zij 

u! Gelijk de Vader Mij gezonden heeft, zend Ik ook u. 
 

Voorwaar, zoals de verborgen dingen geopenbaard worden… 

zo is het ook geopenbaard of u wel zuiver wandelt, en dat u uw 
naaste liefhebt. 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 
 

 

Een berg diploma's, veel kennis en een stralende lach! 
 

Boodschap Gods: Voorwaar, al heeft men vele diploma's, tot zo 
hoog als de bergen van Jericho, daarmee wordt u niet behouden!  

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! De bode engel van God bracht woord voor 

woord, op 26 februari 2016, de volgende boodschap over aan 

Profeet Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Lovesadai en 
ben een bode engel Gods.  
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Voorwaar, sommige Christenen vertellen zoveel! 
En hun kennis is zo hoog als de muren van Jericho. Maar hoe kwam 

het dat de muren van Jericho instortten? Voorwaar, met een kennis 

zo hoog als Jericho, en met stralende ogen en een stralende lach 
wordt u niet behouden. Stel u eens voor, dat Jehovah zegt: Ik laat 

Mijn heilige engelen marcheren naar Mijn tempel. 
 

1 Korinthiërs 3, vers 16 en 17  Weet gij niet, dat gij Gods tempel 

zijt en dat de Geest Gods in u woont? Zo iemand Gods tempel 
schendt, God zal hem “of haar” schenden. Want de tempel Gods, 

en dat zijt gij, is heilig! 
 

Ja, de buitenkant kan bedrieglijk zijn, en er zelfs mooier 

uitzien. 
Voorwaar, al heeft men vele diploma’s tot zo hoog als de bergen 

van Jericho… 
 

1 Korinthiërs 13, vers 4 tot en met 7  De liefde is lankmoedig, 

de liefde is goedertieren, zij is niet afgunstig, de liefde praalt niet, 
zij is niet opgeblazen, zij kwetst niemands gevoel, zij zoekt zichzelf 

niet, zij wordt niet verbitterd, zij rekent het kwade niet toe. Zij is 

niet blijde over ongerechtigheid, maar zij is blijde met de waarheid. 
Alles bedekt zij, alles gelooft zij, alles hoopt zij, alles verdraagt zij. 

 
En Galaten 5, vers 22 tot en met 25  Maar de vrucht van de 

Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, 

goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Tegen zodanige 
mensen is de wet niet. Want wie Christus Jezus toebehoren, hebben 

het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. Indien wij 
door de Geest leven, laten wij ook door de Geest het spoor houden. 

 

En Efeziërs 4, vers 29 tot en met 32  Geen liederlijk woord kome 
uit uw mond, maar als gij een goed woord hebt, tot opbouw, waar 

dit nuttig is, opdat zij, die het horen, genade ontvangen. En 

bedroeft de heilige Geest Gods niet, door wie gij verzegeld zijt 
tegen de dag der verlossing. Alle bitterheid, gramschap, toorn, 

getier en gevloek worde uit uw midden gebannen, evenals alle 
kwaadaardigheid. Maar weest jegens elkander vriendelijk, 
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barmhartig, elkander vergevend, zoals God in Christus u vergeving 
geschonken heeft.   

 

Voorwaar, wees kadosh, heilig, voordat Jehovah God zegt 
tot Zijn engelen: 

Blaas hard op de horens, blaas tegelijk met luide kreet! Dan zullen 
uw muren gaan instorten met luid geween. Voorwaar, laat uw 

binnenkant en uw relatie met Jehovah, El Elohím, Adonai, zuiver 

zijn! En laat het dan zo zijn, dat wanneer Jehovah Zijn engelen laat 
marcheren, u vanwege uw relatie en zuiverheid van wandel met 

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, door de zeven engelen Gods 
gezegend wordt. Amen! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 
 

 

Openbaring Gods: Benjamin Cousijnsen is meer dan 
een eenvoudige Profeet Gods! 
 

Openbarende boodschap Gods: Dit is een openbaring van God over 
wie Profeet Benjamin Cousijnsen in werkelijkheid is. Hij is meer dan 

een Profeet! Dit is heden aan u geopenbaard; nu is het de tijd 
ervoor, sprak de engel des Heren. U hoort of leest o.a. ook over de 

keuze, die Gods Profeet Benjamin Cousijnsen maakte met 

betrekking tot de plek, het gezin, om Gods werk en taak op aarde, 
en Gods opdracht en wetten op aarde te komen volbrengen, als 

eenvoudige man! 

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 29 februari 2016 bracht de engel des 

Heren, de bode engel van God, deze openbarende boodschap Gods 
aan Profeet Benjamin Cousijnsen woord voor woord over, in 

opdracht van de almachtige God, JHWH, de God van Abraham, 
Izaäk en Jakob. 

 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus.  
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Voorwaar,  

 

Genesis 1, vers 1 en 2  In den beginne schiep God de hemel en 
de aarde. De aarde nu was woest en ledig, en duisternis lag op de 

vloed, en de Geest Gods zweefde over de wateren. 
 

Voorwaar, God heeft de aarde op Zijn manier gemaakt, 

zonder de hulp van een mens, of enig hemels wezen. 
God is zo machtig, dat elk woord dat uitgesproken wordt, zoals 

Genesis 1, vers 3, meteen vervuld is!  
 

Mattheüs 6, vers 10  Uw Koninkrijk kome; uw wil geschiede, 

gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. 
 

Voorwaar, mijn naam is Revelado en ben een bode engel Gods!  
 

Voorwaar, Gods bestaan wordt niet begrensd door tijd. 

Hij heeft altijd bestaan, en zal altijd blijven bestaan! 
 

Romeinen 1, vers 20  Want hetgeen van Hem niet gezien kan 

worden, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, wordt sedert de 
schepping der wereld uit zijn werken met het verstand doorzien, 

zodat zij geen verontschuldiging hebben. 
 

Voorwaar, er was meer vóór het begin van de aarde! 

 
Openbaring 5, vers 11  En ik zag, en ik hoorde een stem van vele 

engelen rondom de troon, en van de dieren en de oudsten; en hun 
getal was tienduizenden tienduizendtallen en duizenden 

duizendtallen. 

En vers 13 en 14  En alle schepsel in de hemel en op de aarde en 
onder de aarde en op de zee en alles wat daarin is, hoorde ik 

zeggen: Hem, die op de troon gezeten is, en het Lam zij de lof en 

de eer en de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheden. En 
de vier dieren zeiden: Amen. En de oudsten wierpen zich neder en 

aanbaden. 
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En Hebreeën 1, vers 7 tot en met 9  En van de engelen zegt Hij: 
Die zijn engelen maakt tot winden en zijn dienaars tot een 

vuurvlam; maar van de Zoon: Uw troon, o God, is in alle 

eeuwigheid en de scepter der rechtmatigheid is de scepter van zijn 
koningschap. Gerechtigheid hebt Gij liefgehad en ongerechtigheid 

hebt Gij gehaat; daarom heeft U, o God, uw God met vreugdeolie 
gezalfd boven uw deelgenoten. 

En vers 13 en 14  En tot wie der engelen heeft Hij ooit gezegd: Zet 

U aan mijn rechterhand, totdat Ik uw vijanden gemaakt heb tot een 
voetbank voor uw voeten? Zijn zij niet allen dienende geesten, die 

uitgezonden worden ten dienste van hen, die het heil zullen 
beërven? 

En Hebreeën 2, vers 3 en 4  Hoe zullen wij dan ontkomen, indien 

wij geen ernst maken met zulk een heil, dat allereerst verkondigd is 
door de Here, en door hen, die het gehoord hebben, op 

betrouwbare wijze ons is overgeleverd, terwijl ook God getuigenis 
daaraan geeft door tekenen en wonderen en velerlei krachten en 

door de heilige Geest toe te delen naar zijn wil. 

 
Voorwaar, Gods Koninkrijk was er altijd al, zowel Zijn 

hemelse wezens. 

Voorwaar, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, kwam naar de 
aarde, en koos ervoor om een mens te zijn. Geen baby, die 

geboren werd in een kasteel, maar Hij koos voor de eenvoudige 
weg. Zo telt ook het volgende: 

 

Hebreeën 13, vers 2 en 3  Vergeet de herbergzaamheid niet, 
want daardoor hebben sommigen, zonder het te weten, engelen 

geherbergd. Denkt aan de gevangenen, alsof gij met hen gevangen 
waart; aan hen, die mishandeld worden, als mensen, die ook zelf 

een lichaam hebt. 

 
Voorwaar, het lichaam van een hemels wezen is anders dan 

een menselijk lichaam. 

Denk daarbij, dat satan in de vorm van een beest sprak: de slang 
en de draak, en zelfs als mens. Hij is een buitenaards wezen, die 

een soort kameleon is, maar toch geest!  
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Voorwaar, kadosh, heilig is Yeshua HaMashiach, Jezus 
Christus! 

Profeet Benjamin Cousijnsen werd geboren in een arm gezin, en 

koos er ook voor om als Profeet niet in een kasteel geboren te 
worden. Hij is echter meer dan een Profeet, en had ook altijd al een 

plek in de hemel vanaf den beginne! 
 

1 Johannes 5, vers 19 en 20  Wij weten, dat wij uit God zijn en 

de gehele wereld in het boze ligt. Doch wij weten, dat de Zoon van 
God gekomen is en ons inzicht gegeven heeft om de Waarachtige te 

kennen; en wij zijn in de Waarachtige, in zijn Zoon Jezus Christus. 
Dit is de waarachtige God en het eeuwige leven. 

 

En Psalm 18, vers 11  Hij reed op een cherub en vloog en 
zweefde op de vleugels van de wind. 

 
En Hebreeën 1, vers 14  Zijn zij niet allen dienende geesten, die 

uitgezonden worden ten dienste van hen, die het heil zullen 

beërven?  
 

En Jesaja 37, vers 16  Here der heerscharen, God van Israël, die 

op de cherubs troont, Gij, Gij alleen zijt God over alle koninkrijken 
der aarde; Gij hebt de hemel en de aarde gemaakt. 

 
Voorwaar,  

 

Jeremia 32, vers 27  Zie, Ik, de Here, ben de God van al wat 
leeft; zou voor Mij iets te wonderlijk zijn? 

 
Voorwaar, Benjamin Cousijnsen is onder u. 

 

Mattheüs 5, vers 17  Meent niet, dat Ik gekomen ben om de wet 
of de Profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen om te ontbinden, 

maar om te vervullen. 

 
Voorwaar, wie hem als Gods ware eindtijdprofeet verwerpt, 

zal het Koninkrijk Gods nimmer zien! 
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Voorwaar, op aarde kwam hij in een menselijk vlees, als een soort 
cocon, om Gods werk en taak te volbrengen, en om de wet te 

vervullen. 

 
Hebreeën 4, vers 13  En geen schepsel is voor Hem verborgen, 

want alle dingen liggen open en ontbloot voor de ogen van Hem, 
voor wie wij rekenschap hebben af te leggen. 

 

Daarom is heden aan u de volle waarheid geopenbaard! 
Openbaring 22, vers 6  En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn 

getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der 
Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen 

hetgeen weldra geschieden moet. 

En vers 16 en 17  Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden, om ulieden 
dit te betuigen voor de gemeenten. Ik ben de wortel en het 

geslacht van David, de blinkende morgenster. En de Geest en de 
bruid zeggen: Kom! En wie het hoort, zegge: Kom! En wie dorst 

heeft, kome, en wie wil, neme het water des levens om niet.  

 
En Johannes 3, vers 16 tot en met 20  Want alzo lief heeft God 

de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 

opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig 
leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, 

opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 

naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het 
licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever 

gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want 
een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het 

licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen. 

 
En Openbaring 22, vers 20 en 21  Hij, die deze dingen getuigt, 

zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van 

de Here Jezus zij met allen. 
 

Dit is heden aan u geopenbaard; nu is het de tijd ervoor. 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de engel des Heren, en 

verdween. 
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De Heilige Geest zal u meer en meer tekenen 
laten zien! 
 

Boodschap Gods: Voorwaar, en nu de Heilige Geest u de waarheid 
laat zien, gaat het uw verstand te boven. Sta open voor de werken 

van uw machtige God, en Hij zal u zegenen! 
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 29 februari 2016 bracht de bode engel 

van God deze boodschap over aan Profeet Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus 
Christus. Kadosh, heilig is Yeshua HaMashiach, Jezus Christus! 

 

Voorwaar, geliefden des Heren, mijn naam is Lovesadai. 
Job 13, vers 1 en 2  Zie, alles heeft mijn oog gezien, mijn oor 

gehoord en in zich opgenomen. Wat gij weet, weet ik ook, ik doe 
voor u niet onder. 

 

Voorwaar,  
 

Job 12, vers 22  Hij legt de diepten uit de donkerheid bloot en 

brengt de diepe duisternis aan het licht. 
 

Voorwaar, luister aandachtig. 
 

Johannes 16, vers 12 en 13  Nog veel heb Ik u te zeggen, maar 

gij kunt het thans niet dragen; doch wanneer Hij komt, de Geest 
der waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot de volle waarheid; want 

Hij zal niet uit Zichzelf spreken, maar al wat Hij hoort, zal Hij 
spreken en de toekomst zal Hij u verkondigen.  

 

Voorwaar, en nu de Heilige Geest u de waarheid laat zien, 
gaat het uw verstand te boven. 
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Voorwaar, meer en meer zal de Heilige Geest u meer tekenen laten 
zien, en overtuigen dat het pad verlicht wordt! 

 

Psalm 126, vers 3  De Here heeft grote dingen bij ons gedaan, wij 
waren verheugd. 

En Psalm 128, vers 1 en 2  Welzalig ieder die de Here vreest, die in 
zijn wegen wandelt, want gij zult eten de opbrengst van uw 

handen; welzalig gij, het zal u welgaan. 

En vers 4 en 5  Zie, zo zal de man gezegend worden, die de Here 
vreest. De Here zegene u uit Sion, opdat gij het goede van 

Jeruzalem moogt zien al uw levensdagen. 
 

En Spreuken 3, vers 5  Vertrouw op de Here met uw ganse hart 

en steun op uw eigen inzicht niet. 
En Spreuken 16, vers 20  Wie op het woord acht geeft, zal het 

goede vinden; ja, welzalig hij, “maar ook zij”, die op de Here 
vertrouwt. 

 

Voorwaar, sta open voor de werken van uw machtige God, 
en Hij zal u zegenen! 

 

Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld 
gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een 

ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde.  
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 
verdween. 

 

 

MAART 2016 

 
Wereldwijde flinke economische klappen horen 

bij het Illuminati plan!  
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Profetische, mededelende en openbarende boodschap Gods: 
Winkelpanden moeten sluiten, vanwege de wereldwijde economie. 

Men wil dit niet openlijk zeggen, maar de Illuminati heeft grote 

toekomstplannen! U hoort onder andere ook namen van 
wereldleiders, die vele onschuldige mensen schade hebben 

toegebracht en gedood! 
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo! Op dinsdag 1 maart 2016 bracht de engel des Heren, de 
bode engel van God, deze openbarende, mededelende boodschap 

Gods over aan eindtijdprofeet van het laatste der dagen, Benjamin 

Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus 
Christus. Voorwaar, mijn naam is Rafaël en ben een bode engel 

Gods. Voorwaar, kadosh, heilig is uw Rabboeni, uw Heer Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus! 
 

Voorwaar, zowel Assad, en vele andere leiders, zoals Poetin, 

hebben vele onschuldige mensen schade toegebracht en 
gedood. 

De grootste misdadigers leiden hun land naar de afgrond! 
Voorwaar, zo zijn er ook vele terroristen en gezochte criminelen, en 

criminele organisaties in Nederland en de rest van de wereld, die 

worden gesteund door regeringsleiders en de Illuminati organisatie.  
 

Men heeft grote toekomstplannen! 
Men wil niet openlijk zeggen dat winkelpanden moeten sluiten, 

vanwege de economie wereldwijd. Zelfs China en andere landen 

kregen een flinke klap! Wat u hoort, dat het goed gaat met de 
economie, zijn media leugens! 

 

Voorwaar! 
Zoals Assad chemische wapens gebruikt heeft, en bevel gaf om 

zenuwgas te gebruiken, zo doen alle wereldleiders zich voor als een 
onschuldig lammetje met een brede glimlach. Voorwaar, iedere 

wereldleider krijgt waar hij recht op heeft: hemel of hel! 



 
 

 

4650 
 
 

 

 
Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 

wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 

naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het 
licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever 

gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want 
een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het 

licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de 

waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat 
zij in God verricht zijn. 

 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en 

verdween. 

 
 

 

Zij brengen ook dankzegging en aanbidding bij de 
troon van God! 
 

Boodschap Gods: Denk niet dat de twee getuigen zoals u zijn!  
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op dinsdag 1 maart 2016 bracht de engel 
des Heren woord voor woord, in opdracht van de almachtige God, 

JHWH, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, deze boodschap over 

aan eindtijdprofeet van het laatste der dagen, Benjamin 
Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Cheroe, en 

wordt ook Cherubim genoemd.  
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Kadosh, kadosh, kadosh, heilig, heilig, heilig is de Messias, 
de Koning der koningen, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus! 

 

Hebreeën 10, vers 22 tot en met 24  Laten wij toetreden met 
een waarachtig hart, in volle verzekerdheid des geloofs, met een 

hart, dat door besprenging gezuiverd is van besef van kwaad, en 
met een lichaam, dat gewassen is met zuiver water. Laten wij de 

belijdenis van hetgeen wij hopen onwankelbaar vasthouden, want 

Hij, die beloofd heeft, is getrouw. En laten wij op elkander acht 
geven om elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. 

 
En Hebreeën 11, vers 1  Het geloof nu is de zekerheid der dingen, 

die men hoopt, en het bewijs der dingen, die men niet ziet.  

En vers 5 en 6  Door het geloof is Henoch weggenomen zodat hij de 
dood niet zag, en hij werd niet meer gevonden, want God had hem 

weggenomen. Want vóórdat hij werd weggenomen, is van hem 
getuigd, dat hij Gode welgevallig was geweest; maar zonder geloof 

is het onmogelijk Hem welgevallig te zijn. Want wie tot God komt, 

moet geloven, dat Hij bestaat en een beloner is voor wie Hem 
ernstig zoeken. 

Openbaring 14, vers 12  Hier blijkt de volharding der heiligen, die 

de geboden Gods en het geloof in Jezus bewaren. 
 

Openbaring 15, vers 4  Wie zou niet vrezen, Here, en uw naam 
niet verheerlijken? Immers, Gij alleen zijt heilig. Want alle volken 

zullen komen en zullen voor U nedervallen in aanbidding, omdat uw 

gerichten openbaar zijn geworden. 
 

Openbaring 21, vers 5  En Hij, die op de troon gezeten is, zeide: 
Zie, Ik maak alle dingen nieuw. En Hij zeide: Schrijf, want deze 

woorden zijn getrouw en waarachtig. 

 
Openbaring 17, vers 4 en 5  En de vrouw was gehuld in purper 

en scharlaken en rijk versierd met goud, edelgesteente en paarlen, 

en zij had in haar hand een gouden beker, vol gruwelen, en de 
onreinheden van haar hoererij. En op haar voorhoofd was een 

naam geschreven, een geheimenis: het grote Babylon, moeder van 
de hoeren en van de gruwelen der aarde. 
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En vers 7  En de engel zeide tot mij: Waarom verbaast gij u? Ik zal 
u het geheimenis van de vrouw zeggen en van het beest met de 

zeven koppen en tien horens, dat haar draagt. 

 
Voorwaar, denk niet dat de twee getuigen zoals u zijn! 

 
Openbaring 11, vers 5 en 6  En indien iemand hun schade wil 

toebrengen, komt er vuur uit hun mond en het verslindt hun 

vijanden; en indien iemand hun schade wil toebrengen, moet hij zó 
de dood vinden. Dezen hebben de macht de hemel te sluiten, zodat 

er geen regen valt gedurende de dagen van hun profeteren; en zij 
hebben macht over de wateren, om die in bloed te veranderen en 

om de aarde te slaan met allerlei plagen, zo dikwijls zij willen. 

En vers 16 en 17  En de vierentwintig oudsten, die voor God op hun 
tronen gezeten waren, wierpen zich op hun aangezicht en aanbaden 

God, zeggende: Wij danken U, Here God, Almachtige, die is en die 
was, dat Gij uw grote macht hebt opgenomen en het koningschap 

hebt aanvaard. 

 
Openbaring 4, vers 5 en 6  En van de troon gingen 

bliksemstralen, stemmen en donderslagen uit; en zeven vurige 

fakkels brandden voor de troon; dit zijn de zeven Geesten Gods. En 
voor de troon was als een glazen zee, kristal gelijk. En midden in de 

troon en rondom de troon waren vier dieren, vol ogen van voren en 
van achteren. 

En vers 8 tot en met 11  En de vier dieren hadden elk voor zich zes 

vleugels en waren rondom en van binnen vol ogen en zij hadden 
dag noch nacht rust, zeggende: Heilig, heilig, heilig is de Here God, 

de Almachtige, die was en die is en die komt. En wanneer de dieren 
heerlijkheid, eer en dankzegging zullen brengen aan Hem, die op de 

troon gezeten is en tot in alle eeuwigheden leeft, zullen de 

vierentwintig oudsten zich nederwerpen voor Hem, die op de troon 
gezeten is en Hem aanbidden, die tot in alle eeuwigheden leeft, en 

zij zullen hun kronen voor de troon werpen, zeggende: Gij, onze 

Here en God, zijt waardig te ontvangen de heerlijkheid, de eer en 
de macht; want Gij hebt alles geschapen, en om uw wil was het en 

werd het geschapen. 
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
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De hemelse vreugde voert u naar huis! 
 

Boodschap Gods: Je bent moe van het strijden, een strijd die zo ver 

doorgaat, dat je geen tranen meer over hebt. Voorwaar, de 
hemelse ramen gaan nu open!  

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op woensdag 2 maart 2016 bracht de 

bode engel van God woord voor woord deze boodschap Gods over 
aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus.  

 
Voorwaar, in je lichaam bloed je, en je kunt niet vechten 

tegen je tranen.  

Voorwaar, je bloedt van binnen, opdat je weet dat je leeft! Je bent 
moe van het strijden, een strijd die zover doorgaat, dat je geen 

tranen meer over hebt. En je voelt je helemaal alleen en verlaten, 

en denkt: ‘Niemand begrijpt mij’. Je voelt je gebroken. 
 

Voorwaar, de hemelse ramen gaan nu open! 
 

2 Kronieken 16, vers 9  Want des Heren ogen gaan over de 

gehele aarde, om krachtig bij te staan hen, wier hart volkomen 
naar Hem uitgaat. Tot zover. 

 
Mijn naam is Blesir en ben een bode engel Gods.  

 

Jesaja 43, vers 4  Omdat gij kostbaar zijt in mijn ogen en 
hooggeschat en Ik u liefheb, geef Ik mensen voor u in de plaats en 

natiën in ruil voor uw leven. 

En vers 11  Ik, Ik ben de Here, en buiten Mij is er geen Verlosser. 
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En vers 12 en 13  Ik heb verkondigd, verlost en doen horen, en ben 
geen vreemde onder u; gij toch zijt mijn getuigen, luidt het woord 

des Heren, en Ik ben God. Ook voortaan ben Ik dezelfde en 

niemand redt uit mijn hand. Ik werk, en wie zal het keren? 
En vers 18 en 19  Denkt niet aan hetgeen vroeger gebeurde en let 

niet op wat oudtijds is geschied; zie, Ik maak iets nieuws, nu zal 
het uitspruiten; zult gij er geen acht op slaan? Ja, Ik zal een weg in 

de woestijn maken, rivieren in de wildernis. 

 
Voorwaar, vrees niet! 

Want voor God ben je zó kostbaar in de ogen van Hem. Ook al zie 
je het nu misschien niet meer, vanwege dat je bloedt, je bent het 

wel. En wat er ook is, Hij zegt: Ik, Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus, hou van je! Zelfs zoveel, dat Ik alles zou opgeven, als Ik 
jou daarmee kon redden. Je bent van Mij! En Ik gaf zelfs Mijn 

leven, en droeg de zwaarste straflast. Voorwaar, in je lijden zal Hij 
naast je staan, en in de strijd ben je sterker dan welke 

tegenstander dan ook!  

 
Spreuken 15, vers 3  De ogen des Heren zijn aan alle plaatsen, 

opmerkzaam acht gevend op kwaden en goeden. 

 
Jeremia 32, vers 17 tot en met 19  Ach, Here Here, zie, Gij hebt 

de hemel en de aarde gemaakt door uw grote kracht en uw 
uitgestrekte arm; niets zou te wonderlijk zijn voor U, die aan 

duizenden goedertierenheid bewijst en de ongerechtigheid der 

vaderen in de boezem van hun kinderen na hen vergeldt, o grote, 
sterke God, wiens naam is Here der heerscharen, groot van raad en 

machtig van daad, wiens ogen open zijn over alle wegen der 
mensenkinderen om aan een ieder te geven naar zijn wegen en 

naar de vrucht zijner handelingen. 

En vers 27  Zie, Ik, de Here, ben de God van al wat leeft; zou voor 
Mij iets te wonderlijk zijn? 

 

En Mattheüs 11, vers 28 tot en met 30  Komt tot Mij, allen, die 
vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven; neemt mijn juk op u 

en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en 
gij zult rust vinden voor uw zielen; want mijn juk is zacht en mijn 

last is licht.   
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En Mattheüs 5, vers 2 tot en met 5  En Hij opende zijn mond en 
leerde hen, zeggende: Zalig de armen van geest, want hunner is 

het Koninkrijk der hemelen. Zalig die treuren, want zij zullen 

vertroost worden. Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde 
beërven. 

En vers 7 en 8  Zalig de barmhartigen, want hun zal barmhartigheid 
geschieden. Zalig de reinen van hart, want zij zullen God zien. 

En vers 14  Gij zijt het licht der wereld. Een stad, die op een berg 

ligt, kan niet verborgen blijven. 
En vers 12  Verblijdt u en verheugt u, want uw loon is groot in de 

hemelen; want alzo hebben zij de profeten vóór u vervolgd. 
 

Voorwaar, de hemelse vreugde voert u naar huis. 

 
Filippenzen 1, vers 3 tot en met 5  Ik dank mijn God, zo dikwijls 

ik uwer gedenk; immers, in al mijn gebeden bid ik telkens voor u 
allen met blijdschap, wegens uw deelhebben aan de prediking van 

het evangelie, van de eerste dag af tot nu toe. 

 
En Efeziërs 6, vers 10  Voorts, weest krachtig in de Here en in de 

sterkte zijner macht. 

 
En Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld 

gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een 
ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde.  

 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en 

verdween. 

 
 

 

Waarom niet alles wat de Heer meemaakte werd 
opgeschreven! 
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Boodschap Gods: Waar maakt gij zich druk over, als het de volle 
waarheid is wat geopenbaard is? Dit is de reden dat niet alles 

opgeschreven is.  

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! In de namiddag op 2 maart 2016 bracht 

de engel des Heren deze boodschap over aan eindtijdprofeet van 
het laatste der dagen, Benjamin Cousijnsen, in de naam van 

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Rafaël en ben 
een bode engel Gods. 

 
Voorwaar, ik spreek in beeldspraak. 

 

Jesaja 6, vers 8  Daarop hoorde ik de stem des Heren, die zeide: 
Wie zal Ik zenden en wie zal voor Ons gaan? En ik zeide: Hier ben 

ik, zend mij. 

 
Genesis 6, vers 11 en 12  De aarde nu was verdorven voor Gods 

aangezicht, en de aarde was vol geweldenarij. En God zag de aarde 
aan, en zie, zij was verdorven, want al wat leeft had zijn weg op de 

aarde verdorven. 

En vers 5 en 6  Toen de Here zag, dat de boosheid des mensen 
groot was op de aarde en al wat de overleggingen van zijn hart 

voortbrachten te allen tijde slechts boos was, berouwde het de 
Here, dat Hij de mens op de aarde gemaakt had, en het smartte 

Hem in zijn hart. 

 
Voorwaar, kadosh, heilig is Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus van Nazareth! 

Vrees niet, houd stand! Heb Ik, de Here, de God van Abraham, 
Izaäk en Jakob, en Benjamin, niet tot u gesproken en velen gered 

en gezegend? Heeft u niet gezien, dat er nog steeds engelen 
worden uitgezonden, om u nieuwe werken te laten zien, wat weldra 

geschieden moet? 
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2 Timotheüs 3, vers 1  Weet wel, dat er in de laatste dagen 

zware tijden zullen komen. 

En 2 Timotheüs 2, vers 1  Gij dan, mijn kind, wees krachtig in de 
genade van Christus Jezus. 

 
Voorwaar, waar maakt gij zich druk over, als het de volle 

waarheid is, wat geopenbaard is? 

 
Johannes 21, vers 24 en 25  Dit is de discipel, die van deze 

dingen getuigt en die deze beschreven heeft en wij weten, dat zijn 
getuigenis waar is. Er zijn echter nog vele andere dingen, die Jezus 

gedaan heeft; indien deze één voor één beschreven werden, dan 

zou, naar ik meen, de wereld zelf de boeken, die geschreven 
werden, niet kunnen bevatten. 

 
Dit is de reden, dat niet alles opgeschreven is: vanwege uw 

denkpatroon. 

Het gaat uw verstand ver, ja, ver te boven! 
 

Johannes 14, vers 12  Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie in Mij 

gelooft, de werken, die Ik doe, zal hij ook doen, en grotere nog dan 
deze, want Ik ga tot de Vader. 

 
Voorwaar, nog grotere dingen zult u doen, als u in Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus, gelooft. 

Is dit niet een shock? Want als u wist, hoe groot Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus, is, dan zou de aarde trillen door uw 

wandel en handel, in de almachtige naam van Yeshua HaMashiach, 
Jezus Christus! En als God plotseling Zijn twee getuigen voor uw 

ogen zou brengen? Wat is dan uw oordeel, als het uw verstand te 

boven gaat? 
 

Jeremia 32, vers 27  Zie, Ik, de Here, ben de God van al wat 

leeft; zou voor Mij iets te wonderlijk zijn? 
 

Waar is uw geloof? 
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Handelingen 2, vers 19 tot en met 21  En Ik zal wonderen 
geven in de hemel boven en tekenen op de aarde beneden: bloed 

en vuur en rookwalm. De zon zal veranderen in duisternis en de 

maan in bloed, voordat de grote en doorluchtige dag des Heren 
komt. En het zal zijn, dat al wie de naam des Heren aanroept, 

behouden zal worden. 
 

Voorwaar, men zal feesten en elkaar geschenken geven, 

wanneer de twee getuigen om het leven zijn gebracht. 
Maar o wee, degenen die hen veroordeelden, vanwege de volle 

waarheid, en wat in de wereld gebracht is! 
 

2 Timotheüs 4, vers 2 tot en met 5  Verkondig het woord, dring 

erop aan, gelegen of ongelegen, wederleg, bestraf en bemoedig 
met alle lankmoedigheid en onderrichting. Want er komt een tijd, 

dat de mensen de gezonde leer niet meer zullen verdragen, maar 
omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich tal van 

leraars zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen 

afkeren en zich naar de verdichtsels keren. Blijf gij echter nuchter 
onder alles, aanvaard het lijden, doe het werk van een evangelist, 

verricht uw dienst ten volle. 

 
En Openbaring 22, vers 16  Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden, 

om ulieden dit te betuigen voor de gemeenten. Ik ben de wortel en 
het geslacht van David, de blinkende morgenster. 

 

Dit is niet alleen voor de kerk, maar ook voor u die luistert. 
Amen! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en 
verdween. 

 

 
 

En onderwerpt u alleen aan Zijn lichaam en kracht!  
 
Boodschap Gods: Hebt u Hem lief uit de diepte van uw hart? En 

onderwerpt u zich aan Zijn heilsplan en Zijn lichaam, de gemeente? 

Dan vindt u in Yeshua HaMasiach, Jezus Christus, verlossing en 
geborgenheid en macht en kracht en overwinning. Wees daarom 
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krachtig in de Here, en onderwerpt u alleen aan Zijn lichaam en 
kracht!  

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 3 maart 2016 bracht de bode engel 

van God woord voor woord de volgende boodschap over aan 

eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de Naam boven alle namen, zowel op de 
aarde als in de wateren en het uitspansel des hemels en planeten.  

 

Voorwaar, zowel Paulus als Profeet Benjamin Cousijnsen 
wijzen u erop, dat er een grote strijd zich afspeelt, die 

bestaat uit onzichtbare machten. 
 

Efeziërs 6, vers 10 tot en met 14  En daar staat geschreven: 

Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht. 
Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen 

de verleidingen des duivels; want wij hebben niet te worstelen 

tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, 
tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten 

in de hemelse gewesten. Neemt daarom de wapenrusting Gods, om 
weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om, uw taak geheel 

vervuld hebbende, stand te houden. Stelt u dan op, uw lendenen 

omgord met de waarheid, bekleed met het pantser der 
gerechtigheid. 

En vers 16  Neemt bij dit alles het schild des geloofs ter hand, 
waarmede gij al de brandende pijlen van de boze zult kunnen 

doven. 

 
Voorwaar! 

Omdat u echter verbonden bent, gelovige, en wederom geboren als 

kind van de Allerhoogste, bent u werkelijk leden van het lichaam 
van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Dit betekent dat zoals 

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, kadosh, heilig is, en geen 
zonde duldt, en meer dan overwinnaar is en de macht heeft om 

weerstand te bieden, u zo ook meer bent dan overwinnaar als 
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deelgenoot van Zijn lichaam, en u de kracht en macht hebt om 
weerstand te kunnen bieden!  

 

Want wie is Hij, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, in uw 
ogen en leven?  

Hebt u Hem lief uit de diepte van uw hart? En onderwerpt u zich 
dan aan Zijn heilsplan en Zijn lichaam, de gemeente? Dan vindt u 

in Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, verlossing en geborgenheid 

en macht en kracht en overwinning! Wees daarom krachtig in de 
Here, en onderwerpt u alleen aan Zijn lichaam en kracht. 

 
Lees voor: Jakobus 4, vers 15 tot en met 17  En hier staat 

geschreven: In plaats van te zeggen: Indien de Here wil, zullen wij 

leven en dit of dat doen. Maar nu roemt gij in uw grootspraak; al 
zulk roemen is verkeerd. Als iemand dan weet goed te doen en het 

niet doet, is het hem “en haar” tot zonde. 
 

En Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld 

gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een 
ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde.  

De bode engel van God sprak verder, 
 

Voorwaar, ik ben de bode engel Power. 

En wees geen flauwer, maar vurig van Geest, en u ontvangt Zijn 
zegeningen! Amen. U bent meer dan een overwinnaar. Powerrr! 

sprak de bode engel Gods, en zei: Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, 
Shalom! en verdween. 

 

 
 

Want Hij weet hoe mijn wandel is 
 
Boodschap Gods: Wonderbaar dondert God met Zijn stem. Hij doet 

grote dingen, en wij begrijpen ze niet!  
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Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 3 

maart 2016 ontving ik de volgende boodschap van een bode engel 
Gods, die ik graag met u wil delen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus.  

 
Voorwaar, geliefde des Heren,  

Mijn naam is Masoni en ben een bode engel Gods.  
 

Job 23, vers 10, 11 en 12  Want Hij weet, hoe mijn wandel is; 

toetste Hij mij, ik kwam als goud te voorschijn. Mijn voet bleef vast 
in zijn spoor, ik hield zijn weg zonder af te buigen; het gebod zijner 

lippen deed ik niet wijken, in mijn binnenste verborg ik de woorden 
van zijn mond. 

Job 37, vers 4 tot en met 7  Zijn stem brult achter Hem aan, Hij 

dondert met de stem zijner majesteit en houdt ze niet terug, 
wanneer zijn stem zich laat horen. Wonderbaar dondert God met 

zijn stem; Hij doet grote dingen, en wij begrijpen ze niet; want tot 

de sneeuw zegt Hij: Val op aarde! en tot de stortregen en de 
regenstromen: Wordt machtig! De hand van alle mensen verzegelt 

Hij, opdat alle mensen die Hij gemaakt heeft, het inzien. 
En vers 12  En het schiet naar alle kanten in het rond naar zijn 

bestel, om al wat Hij gebiedt te volbrengen op het rond der aarde. 

 
Voorwaar, verbaast u niet! 

Want God zal u nog meer gaan verbazen, opdat Hij alles bestuurt, 
zowel de tekenen op de aarde. Wees niet bezorgd; Hij heeft alles 

onder controle! 

De bode engel Gods sprak verder, Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, 
Shalom!  

 

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen 
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Laat de Heilige Geest eens vrijuit spreken! 
 

Boodschap Gods: Hoewel een sekte, zijn ‘zij’ wel een spiegel voor u 

die de volle waarheid kent en deze zou moeten verkondigen, maar 
de deuren voorbijloopt als Gods werktuig!  

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Deze boodschap Gods is op 4 maart 2016 

door de engel woord voor woord overgebracht aan Profeet 

Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus van Nazareth.  

 

Voorwaar,  
 

1 Petrus 2, vers 9 en 10  Gij echter zijt een uitverkoren geslacht, 
een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk Gode ten 

eigendom, om de grote daden te verkondigen van Hem, die u uit de 

duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht: u, eens niet zijn 
volk, nu echter Gods volk, eens zonder ontferming, nu in zijn 

ontferming aangenomen. 

Vers 15  Want zó is het de wil van God, dat gij door goed te doen 
de mond snoert aan de onwetendheid van de onverstandige 

mensen. 
Vers 17  Eert allen, hebt de broederschap lief, vreest God, eert de 

keizer. 

Vers 19  Want dit is genade, indien iemand, omdat hij met God 
rekening houdt, leed verdraagt, dat hij ten onrechte lijdt. 

Vers 21 tot en met 25  Want hiertoe zijt gij geroepen, daar ook 
Christus voor u geleden heeft en u een voorbeeld heeft nagelaten, 

opdat gij in zijn voetstappen zoudt treden; die geen zonde gedaan 

heeft en in wiens mond geen bedrog is gevonden; die, als Hij 
gescholden werd, niet terugschold en als Hij leed, niet dreigde, 

maar het overgaf aan Hem, die rechtvaardig oordeelt; die zelf onze 

zonden in zijn lichaam op het hout gebracht heeft, opdat wij, aan 
de zonden afgestorven, voor de gerechtigheid zouden leven; en 
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door zijn striemen zijt gij genezen. Want gij waart dwalende als 
schapen, maar thans hebt gij u bekeerd tot de herder en hoeder 

van uw zielen. 

 
Voorwaar,  

 
1 Petrus 3, vers 12  Want de ogen des Heren zijn op de 

rechtvaardigen, en zijn oren tot hun smeking, maar het aangezicht 

des Heren is tegen hen, die het kwade doen. 
En vers 17 tot en met 19  Want het is beter te lijden, indien de wil 

van God dit eist, goed doende dan kwaad doende. Want ook 
Christus is eenmaal om de zonden gestorven als rechtvaardige voor 

onrechtvaardigen, opdat Hij u tot God zou brengen: Hij, die gedood 

is naar het vlees, maar levend gemaakt naar de geest, in welke Hij 
ook heengegaan is en gepredikt heeft aan de geesten in de 

gevangenis. 
 

Voorwaar, kadosh, heilig is Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus! 
 

2 Petrus 1, vers 2 tot en met 4  Genade en vrede worde u 

vermenigvuldigd door de kennis van God en van Jezus, onze Here. 
Zijn goddelijke kracht immers heeft ons met alles, wat tot leven en 

godsvrucht strekt, begiftigd door de kennis van Hem, die ons 
geroepen heeft door zijn heerlijkheid en macht; door deze zijn wij 

met kostbare en zeer grote beloften begiftigd, opdat gij daardoor 

deel zoudt hebben aan de goddelijke natuur, ontkomen aan het 
verderf, dat door de begeerte in de wereld heerst. 

Vers 6  door de kennis de zelfbeheersing, door de zelfbeheersing de 
volharding, door de volharding de godsvrucht. 

Vers 11  Want zó zal u rijkelijk worden verleend de toegang tot het 

eeuwige Koninkrijk van onze Here en Heiland, Jezus Christus. 
 

Voorwaar, mijn naam is Pouriach en ben een bode engel Gods.  

 
Voorwaar, wees gezegend, en deel uw zegeningen! 

Of bent u een geheime agent? Deel met anderen de Evangelical 
Endtimemachine! Voorwaar, ik openbaar u: Sommigen wachten al 

zo lang op u, dat u aan hun deur klopt en vertelt, dat u geen 
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Jehovah’s getuige, en komt om over het Volle Evangelie te spreken, 
de enige ware Weg, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus van 

Nazareth! 

 
Johannes 14, vers 6  Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de 

waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij. 
 

Voorwaar! 

Satan gaat liever langs de deuren, om als een wolf in 
schaapsklederen velen van de waarheid af te trekken, zoals de 

Jehovah’s getuigen. Maar zij zijn wel een spiegel voor u die de volle 
waarheid kent en deze zou moeten verkondigen, maar de deuren 

voorbijloopt als Gods werktuig! Velen laten de verloren schapen 

liever wegroven achter de deuren, door zo’n valse religie sekte van 
satan, dan dat zijzelf in actie komen! Overdenk dit eens, en laat de 

Heilige Geest, die in u is, vrijuit spreken. 
 

Johannes 16, vers 1  Dit heb Ik tot u gesproken, opdat gij niet 

ten val komt. 
Vers 12 tot en met 15  Nog veel heb Ik u te zeggen, maar gij kunt 

het thans niet dragen; doch wanneer Hij komt, de Geest der 

waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot de volle waarheid; want Hij 
zal niet uit Zichzelf spreken, maar al wat Hij hoort, zal Hij spreken 

en de toekomst zal Hij u verkondigen. Hij zal Mij verheerlijken, 
want Hij zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen. Al wat 

de Vader heeft, is het mijne; daarom zeide Ik: Hij neemt uit het 

mijne en zal het u verkondigen. 
 

Voorwaar,  
 

Johannes 20, vers 21  Jezus dan zeide nogmaals tot hen: Vrede 

zij u! Gelijk de Vader Mij gezonden heeft, zend Ik ook u. 
En Johannes 21, vers 17  Hij zeide ten derden male tot hem: 

Simon, zoon van Johannes, hebt gij Mij lief? Petrus werd bedroefd, 

dat Hij voor de derde maal tot hem zeide: Hebt gij Mij lief? En hij 
zeide tot Hem: Here, Gij weet alles, Gij weet, dat ik U liefheb. Jezus 

zeide tot hem: Weid mijn schapen. 
Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld 

gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een 
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ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde.  
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
 

 

 

 

Robot voor de lusten vervangt partner! 
 
Boodschap Gods: Hoe kunt u nu zo tot één lichaam, tot één vlees 

zijn?  

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 4 maart 2016 werd deze boodschap 

woord voor woord geciteerd door de bode engel van God aan 
Profeet Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus.  

 
Voorwaar, meer en meer wordt de mens vervangen door de 

technologie van de gevallen engelen! 

Het begon met de teleurstelling in hun partner. En na de breuk van 
het huwelijk werd de man, of de vrouw, vervangen door een afgod 

voor de lusten, een opblaaspop. Nu is het al zo, dat men robots met 
seksuele gevoelens ontwikkeld heeft, die waarnemen door middel 

van gezichtsherkenning en gedragswaarneming, en de gevoelens 

en seksuele behoeften herkennen. Voorwaar, mijn naam is Mirida 
en ben een bode engel Gods.  

 
Voorwaar, alles wordt als normaal gezien. 

Maar het is een technologische ontwikkeling, om de mens van God 

af te trekken! Hoe kunt u nu zo tot één lichaam, tot één vlees zijn? 
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Exodus 20, vers 3 tot en met 5  Gij zult geen andere goden voor 
mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld maken 

noch enige gestalte van wat boven in de hemel, noch van wat 

beneden op de aarde, noch van wat in de wateren onder de aarde 
is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen; want Ik, de 

Here, uw God, ben een naijverig God, die de ongerechtigheid der 
vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde 

geslacht van hen die Mij haten. 

 
Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 

wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 
een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 
naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het 

licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever 

gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want 
een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het 

licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de 

waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat 
zij in God verricht zijn. 

 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 

verdween. 

 
 

 

Maar heden zal veel geopenbaard worden wat 
scheiding brengt! 
 

Boodschap Gods: Voorwaar, kadosh! Heilig is JHWH, El Elohím, 
Adonai! Hij was in den beginne en ook nu Dezelfde. En Zijn 

wonderen en werken en macht en kracht zullen eeuwig het 
verstand te boven gaan! Maar heden zal veel geopenbaard worden, 

wat scheiding brengt. Luister daarom ook naar de verwijzende 

boodschappen Gods, die de Heer Yeshua HaMasiach, Jezus 
Christus, doorgeeft in deze boodschap!  
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Volledige weergave: 

 
Hallo, welkom! De engel Gods dicteerde de volgende boodschap, 

terwijl Profeet Benjamin alle woorden van God meteen opschreef en 
doorgaf, op 7 maart 2016. 

 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus van Nazareth. Voorwaar, mijn naam is 

Michaël, een bode engel Gods.  
 

Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, 

 
Exodus 23, vers 20 tot en met 23  Zie, Ik zend een engel vóór 

uw aangezicht, om u te bewaren op de weg en om u te brengen 
naar de plaats, die Ik bereid heb. Neem u voor hem in acht en 

luister naar hem, wees tegen hem niet wederspannig, want hij zal 

uw overtredingen niet vergeven, want mijn naam is in hem. Maar 
indien gij aandachtig naar hem luistert, en alles doet, wat Ik zeg, 

zal Ik uw vijanden vijandig bejegenen, en benauwen die u 

benauwen. Want mijn engel zal voor uw aangezicht gaan en u 
brengen naar de Amoriet, de Hethiet, de Perizziet, de Kanaäniet, de 

Chiwwiet en de Jebusiet, en Ik zal hen vernietigen. 
 

Voorwaar, kadosh, heilig is JHWH, El Elohím, Adonai! 

Hij was in den beginne en ook nu Dezelfde. En Zijn wonderen en 
werken en macht en kracht zullen eeuwig het verstand te boven 

gaan! Maar heden zal veel geopenbaard worden, wat scheiding 
brengt! Luister daarom ook aandachtig naar de boodschap van 18 

april 2012, met de titel: ‘Spoedig wordt de vis van de slechte 

gescheiden’.  
 

Voorwaar, en waarom zijn er zovele misgeboorten bij 

zwangere vrouwen? 
Denk aan het Zika virus. Luister ook naar de boodschap van 20 

maart 2015, met de titel: ‘Achterblijvers komen terecht in een 
echte horrorwereld!’ Voorwaar, en naar de boodschap van 29 

september 2014, met de titel: ‘Wat men zag is realiteit geworden!’ 
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In deze boodschap werd ook reeds heel veel geopenbaard. En in 
2012 zei Profeet Benjamin Cousijnsen, dat de wereld van Halloween 

houdt en horror en geweld!  

 
Voorwaar, de mens trekt de duisternis naar zich toe. 

Men wou horror en men krijgt horror, en overname van de ziel! 
Zonder een relatie en de beste security in uw leven, met JHWH, 

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, voert de satan makkelijk een 

aanval op u uit. Voorwaar, het Zika virus zal zich sluipend 
wereldwijd verspreiden! 

 
Exodus 23, vers 24, 25 en 26  Gij zult u niet nederbuigen voor 

hun goden noch hen dienen en gij zult niet doen naar hun werken, 

maar gij zult ze volkomen vernielen en hun gewijde stenen zult gij 
geheel verbrijzelen. Maar gij zult de Here, uw God, dienen; dan zal 

Hij uw brood en uw water zegenen en Ik zal ziekte uit uw midden 
verwijderen. Geen vrouw in uw land zal een misgeboorte hebben of 

onvruchtbaar zijn. Het getal uwer dagen zal Ik vol maken. 

En Exodus 20, vers 5 en 6  Gij zult u voor die niet buigen, noch hen 
dienen; want Ik, de Here, uw God, ben een naijverig God, die de 

ongerechtigheid der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het 

derde en aan het vierde geslacht van hen die Mij haten, en die 
barmhartigheid doe aan duizenden van hen die Mij liefhebben en 

mijn geboden onderhouden. 
 

Voorwaar, bekeer u; zoek de dingen van boven! 

 
Mattheüs 7, vers 13 en 14  Gaat in door de enge poort, want 

wijd is de poort en breed de weg, die tot het verderf leidt, en velen 
zijn er, die daardoor ingaan; want eng is de poort, en smal de weg, 

die ten leven leidt, en weinigen zijn er, die hem vinden.  

 
En Johannes 14, vers 6  Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en 

de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij. 

En Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 
wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
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behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 

naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het 

licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever 
gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want 

een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het 
licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de 

waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat 

zij in God verricht zijn. 
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
 

 

 

Vier Gods overwinning en geef Hem de eer voor 

eeuwig! 
 
Boodschap Gods: JHWH overwon toen en nu en eeuwig! Hij is de 

Almachtige! Geef Hem de eer voor eeuwig! 

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 7 maart 2016, ’s avonds, bracht de 

bode engel van God woord voor woord de volgende boodschap over 
aan Profeet Benjamin Cousijnsen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus 
Christus van Nazareth.  

 
Voorwaar, prijs JHWH! 

Voorwaar, mijn naam is Blesiach.  

 
Laat ons eens blij zijn, en zing eens! 

Ook wij zingen voor Gods troon met tien keer tienduizend 
stemmen, in vreugde, tot ere van Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus. Loof Hem! Wij engelen en aartsengelen en cherubs en 

serafs stralen en vliegen en aanbidden in Gods heiligheid, en de 
serafijnen strijden en juichen als warriors. En bij elke overwinning 
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zeggen ze: “Kadosh, heilig is de Koning der koningen, vol van 
macht en kracht en glorie! JHWH overwon, toen en nu en eeuwig. 

Hij is de Almachtige! Geef Hem de eer voor eeuwig. Ere zij God in 

den hoge. Amen!”  
 

Treur niet, want God zorgt voor u. 
 

Johannes 3, vers 16 tot en 17  Want alzo lief heeft God de 

wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 
een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde.  

 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 
 

 

Ook dit is Gods DNA! 
 

Boodschap Gods: In de hemel zijn de gevoelens en emoties dieper 

en intenser, die op aarde niet te vinden zijn! Zelfs de hemelse 
wezens Gods hebben een volmaakt DNA van God. “Maar waarom de 

mens dan niet?” zeggen velen. U hoort het antwoord in de 

boodschap.  
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Op 8 maart 2016 bracht de engel des 
Heren woord voor woord deze boodschap Gods over aan 

eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Sarbin en ben 
een bode engel Gods.  

 

Voorwaar, 
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Jesaja 53, vers 3 tot en met 5  Hij was veracht en van mensen 
verlaten, een man van smarten en vertrouwd met ziekte, ja, als 

iemand, voor wie men het gelaat verbergt; hij was veracht en wij 

hebben hem niet geacht. Nochtans, onze ziekten heeft hij op zich 
genomen, en onze smarten gedragen; wij echter hielden hem voor 

een geplaagde, een door God geslagene en verdrukte. Maar om 
onze overtredingen werd hij doorboord, om onze ongerechtigheden 

verbrijzeld; de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem, en 

door zijn striemen is ons genezing geworden. 
En vers 7 tot en met 11  Hij werd mishandeld, maar hij liet zich 

verdrukken en deed zijn mond niet open; als een lam dat ter 
slachting geleid wordt, en als een schaap dat stom is voor zijn 

scheerders, zo deed hij zijn mond niet open. Hij is uit verdrukking 

en gericht weggenomen, en wie onder zijn tijdgenoten bedacht, dat 
hij is afgesneden uit het land der levenden? Om de overtreding van 

mijn volk is de plaag op hem geweest. En men stelde zijn graf bij 
de goddelozen; bij de rijke was hij in zijn dood, omdat hij geen 

onrecht gedaan heeft en geen bedrog in zijn mond is geweest. Maar 

het behaagde de Here hem te verbrijzelen. Hij maakte hem ziek. 
Wanneer hij zichzelf ten schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij 

nakomelingen zien en een lang leven hebben en het voornemen des 

Heren zal door zijn hand voortgang hebben. Om zijn moeitevol 
lijden zal hij het zien tot verzadiging toe; door zijn kennis zal mijn 

knecht, de rechtvaardige, velen rechtvaardig maken, en hun 
ongerechtigheden zal hij dragen. 

 

Voorwaar!  
Zoals het voorzegd was in den beginne door Gods heilige Profeten, 

was alles allang bekend in de hemel, zelfs voor JHWH, Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus! Want wie had alles reeds 

geopenbaard, voordat Hij kwam in de wereld? Gods liefde voor u is 

meer dan wat er in de wereld is! 
 

Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld 

gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een 
ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde.  
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Dit is pas liefde… 

om te weten wat je te wachten staat, en er toch voor te kiezen, 

voor deze duivelse lijdensweg, om de mens te redden van de 
ondergang en dichterbij God te brengen! Voorwaar, God houdt van 

u! Ook maakte Hij u in liefde. Een stukje liefdes DNA legde Hij in 
iedere ziel en gevoel en verstand. Ja, God heeft gevoelens en 

emoties!  

 
De liefde en gevoelens, die in de hemel zijn, zijn groter en 

sterker dan die op de aarde zijn, intenser!  
Er is geen grotere liefde en gevoelens op aarde te vinden, zoals in 

de hemel. Zelfs de hemelse wezens Gods hebben een volmaakt 

DNA van God. “Maar waarom de mens dan niet?” zullen velen 
zeggen. Omdat u moet leren, om eerst met weinig te leren 

omgaan. Dan zal het groeien! 
 

Mattheüs 5, vers 3 tot en met 12  Zalig de armen van geest, 

want hunner is het Koninkrijk der hemelen. Zalig die treuren, want 
zij zullen vertroost worden. Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen 

de aarde beërven. Zalig die hongeren en dorsten naar de 

gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Zalig de 
barmhartigen, want hun zal barmhartigheid geschieden. Zalig de 

reinen van hart, want zij zullen God zien. Zalig de vredestichters, 
want zij zullen kinderen Gods genoemd worden. Zalig de 

vervolgden om der gerechtigheid wil, want hunner is het Koninkrijk 

der hemelen. Zalig zijt gij, wanneer men u smaadt en vervolgt en 
liegende allerlei kwaad van u spreekt om Mijnentwil. Verblijdt u en 

verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen; want alzo hebben 
zij de Profeten vóór u vervolgd. 

En vers 17  Meent niet, dat Ik gekomen ben om de wet of de 

Profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar 
om te vervullen. 

 

Voorwaar, nu begrijpt u ook, dat toen JHWH, Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus, zo leed, de engelen huilden. 

En alle wezens in de hemel huilden met grotere gevoelens dan die 
op de aarde te vinden zijn! Voorwaar, hoe meer men Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus, El Elohím, Adonai, uw Rabboeni, en uw 
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naaste liefheeft en kent, hoe meer u het hemelse zult ervaren en 
begrijpen, dat God ware liefde is. 

 

Kolossenzen 3, vers 2  Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet 
die op de aarde zijn. 

 
En 1 Thessalonicenzen 4, vers 8 en 9  Daarom, wie dit 

verwerpt, verwerpt niet een mens, maar God, die u immers ook zijn 

heilige Geest geeft. Over de broederliefde is het niet nodig u te 
schrijven; immers, gij hebt zelf van God geleerd elkander lief te 

hebben. 
 

En Galaten 5, vers 2  Zie, ik, Paulus, zeg u: indien gij u laat 

besnijden, zal Christus u geen nut doen. 
 

Ook dit is Gods DNA! 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 

 
 

Groei in Gods heilige grond op Zijn aarde grond! 
 
Boodschap Gods: God wil het beste voor u, of u wederom geboren 

bent of niet. Maar als uw wortels zo diep zitten vastgeroest, en God 

mag u alleen op uw manier aanraken… Sta open voor de wind 
Gods, om meer te ontvangen zoals God wil, wanneer de wind er is!  

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 9 maart 2016 bracht de bode engel 

Gods woord voor woord deze boodschap Gods over aan 
eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus.  

 

Voorwaar, kadosh, heilig is JHWH!  
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Hij doorgrondt uw hart en gedachten en ziel, en kent u ten volle. 
Wie heerst, en wordt ontworteld uit slechte grond, en wordt 

verplaatst in goede grond?  

Juist, de zielen die openstaan voor Gods wind. Niet elke ziel is 
bruikbaar en verplaatsbaar; daar zitten ook wederom geboren 

Christenen tussen. Velen willen wel op heilige grond zijn, maar God 
moet wel aan hun wil voldoen en eisen, en aan hun 

structuurdenken voldoen. Kortom, hun wil geschiede, in de hemel 

als op aarde! 
 

Johannes 16, vers 12 en 13  Nog veel heb Ik u te zeggen, maar 
gij kunt het thans niet dragen; doch wanneer Hij komt, de Geest 

der waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot de volle waarheid; want 

Hij zal niet uit Zichzelf spreken, maar al wat Hij hoort, zal Hij 
spreken en de toekomst zal Hij u verkondigen. 

 
En Lukas 6, vers 43 tot en met 45  Immers, er is geen goede 

boom, die slechte vrucht voortbrengt, noch ook een slechte boom, 

die goede vrucht voortbrengt. Want elke boom wordt aan zijn eigen 
vrucht gekend. Want van dorens leest men geen vijgen, en van een 

braamstruik oogst men geen druif. Een goed mens brengt uit de 

goede schat zijns harten het goede voort en een slecht mens brengt 
uit de boze schat het boze voort. Want waar het hart vol van is, 

daarvan spreekt de mond. 
 

Voorwaar, mijn naam is Chamic en ben een bode engel Gods.  

Voorwaar,  
 

Romeinen 8, vers 27 en 28  En Hij, die de harten doorzoekt, 
weet de bedoeling des Geestes, dat Hij namelijk naar de wil van 

God voor heiligen pleit. Wij weten nu, dat God alle dingen doet 

medewerken ten goede voor hen, die God liefhebben, die volgens 
zijn voornemen geroepenen zijn. 

 

Voorwaar, God wil het beste voor u, of u nu wederom 
geboren bent of niet! 

Maar als uw wortels zo diep zitten vastgeroest, en God mag u 
alleen op uw manier aanraken met Zijn wind… Want anders wordt u 

boos op God. 
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Galaten 5, vers 22  Maar de vrucht van de Geest is liefde, 

blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, 

trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. 
En vers 10  Ik voor mij ben van u overtuigd in de Here, dat gij geen 

andere mening zult hebben. Maar wie u in verwarring brengt, zal 
zijn straf hebben te dragen, wie hij ook zij. 

 

Voorwaar, sommigen schreeuwen:  
“Meer, Heer! Vul mij, raak mij aan! Heer, doe dit, doe dat!” 

Onderzoekt uw wortels en vruchten eens. Voorwaar, hoe is uw 
houding en hart en gedachten en vruchten? Of zit u vast in slechte 

grond? Als u niet openstaat voor Gods aanraking, en u maar blijft 

verzetten, denk dan niet dat God u meer zal geven, en dat u zult 
groeien!  

 
Mattheüs 7, vers 21  Niet een ieder, die tot Mij zegt: Here, Here, 

zal het Koninkrijk der hemelen binnengaan, maar wie doet de wil 

mijns Vaders, die in de hemelen is. 
 

Sta open voor de wind Gods, om meer te ontvangen zoals 

God wil, wanneer de wind er is! 
 

Johannes 3, vers 8  De wind blaast, waarheen hij wil, en gij hoort 
zijn geluid, maar gij weet niet, vanwaar hij komt of waar hij 

heengaat; zó is een ieder, die uit de Geest geboren is. 

 
Voorwaar, laat Gods wind niet aan u voorbijgaan. 

Groei in Gods heilige grond, op zijn aarde grond! 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en 

verdween. 

 
 

 

Voor U! 
 

Boodschap Gods: Laat Uw vreugde, hemelse vreugde en hemelse 

dans in mij, voor JHWH, Yeshua HaMasiach, Jezus Christus, tot Zijn 
glorie zijn, en mij leiden en doorstromen! 
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Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 9 maart 2016 werd woord voor woord 

de volgende boodschap Gods overgeleverd door de bode engel 
Gods, in opdracht van de almachtig God, de God van Abraham, 

Izaäk en Jakob, aan Profeet Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, kadosh, heilig is JHWH, uw 
Rabboeni, El Elohím, Adonai! 

 

Prijs Hem en dans voor Hem en zing voor Hem en aanbid 
Hem! 

En wees nederig voor Zijn aangezicht. Kadosh, kadosh, kadosh! 
Welkom, Heilige Geest van God! Laat Uw vreugde, hemelse 

vreugde en hemelse dans in mij, voor JHWH, Yeshua HaMashiach, 

Jezus Christus, tot Zijn glorie zijn, en mij leiden en doorstromen. 
Halleluja! Vreugde! Dank U. 

 

Psalm 94, vers 19  Bij de veelheid van mijn gedachten in mijn 
binnenste verkwikten uw vertroostingen mijn ziel. 

 
En Habakuk 3, vers 17 en 18  Al zou de vijgeboom niet bloeien, 

en er geen opbrengst van de wijnstokken zijn, de vrucht van de 

olijfboom teleurstellen; al zouden de akkers geen spijs opleveren, 
de schapen uit de kooi verdreven zijn en er geen runderen in de 

stallingen zijn, nochtans zal ik juichen in de Here, jubelen in de God 
van mijn heil. 

 

En Filippenzen 4, vers 4  Verblijdt u in de Here te allen tijde! 
Wederom zal ik zeggen: Verblijdt u! 

 

En 1 Thessalonicenzen 5, vers 16 tot en met 18  Verblijdt u te 
allen tijde, bidt zonder ophouden, dankt onder alles, want dat is de 

wil Gods in Christus Jezus ten opzichte van u. 
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En Jesaja 61, vers 10  Ik verblijd mij zeer in de Here, mijn ziel 
juicht in mijn God, want Hij heeft mij bekleed met de klederen des 

heils, met de mantel der gerechtigheid heeft Hij mij omhuld, gelijk 

een bruidegom, die zich als een priester het hoofdsieraad ombindt, 
en gelijk een bruid, die zich met haar versierselen tooit. 

 
En 2 Korinthiërs 9, vers 7  En ieder doe, naardat hij zich in zijn 

hart heeft voorgenomen, niet met tegenzin of gedwongen, want 

God heeft de blijmoedige gever lief. 
 

Johannes 16, vers 24  Tot nog toe hebt gij niet om iets gebeden 
in mijn naam; bidt en gij zult ontvangen, opdat uw blijdschap 

vervuld zij. 

 
En Hebreeën 11, vers 6  Maar zonder geloof is het onmogelijk 

Hem welgevallig te zijn. Want wie tot God komt, moet geloven, dat 
Hij bestaat en een beloner is voor wie Hem ernstig zoeken. 

 

En Romeinen 15, vers 32  Opdat ik, in blijdschap tot u gekomen 
met Gods wil, mij tezamen met u verkwikken moge. 

 

En 1 Timotheus 6, vers 6  Nu brengt inderdaad de godsvrucht 
grote winst, indien zij gepaard gaat met tevredenheid.  

 
Mijn naam is Coldance en ben een bode engel Gods.  

 

Psalm 149, vers 4  Want de Here heeft een welbehagen in zijn 
volk, Hij kroont de ootmoedigen met heil. 

En Psalm 148, vers 14  Hij heeft voor zijn volk een hoorn verhoogd: 
een lofzang voor al zijn gunstgenoten, voor de kinderen Israëls, het 

volk dat nabij Hem is. Halleluja. 

 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 

 
 

Hij heeft Zijn bloed gegeven! 
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Boodschap Gods: JHWH maakte de weg vrij tot de Vader, door u 
Zijn liefde en lichaam en bloed te geven! 

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 10 maart 2016 bracht de engel des 

Heren woord voor woord deze boodschap Gods over aan Profeet 

Benjamin Cousijnsen. Heeft u een Bijbel in huis, pak die dan en lees 
met mij mee. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van JHWH, Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus.  

 
Voorwaar, luister aandachtig! 

 
Hebreeën 9, vers 12 tot en met 15  En dat niet met het bloed 

van bokken en kalveren, maar met zijn eigen bloed, eens voor 

altijd binnengegaan in het heiligdom, waardoor Hij een eeuwige 
verlossing verwierf. Want als reeds het bloed van bokken en stieren 

en de besprenging met de as der vaars hen, die verontreinigd zijn, 

heiligt, zodat zij naar het vlees gereinigd worden, hoeveel te meer 
zal het bloed van Christus, die door de eeuwige Geest Zichzelf als 

een smetteloos offer aan God gebracht heeft, ons bewustzijn 
reinigen van dode werken, om de levende God te dienen? En 

daarom is Hij de middelaar van een nieuw verbond, opdat, nu Hij 

de dood had ondergaan om te bevrijden van de overtredingen 
onder het eerste verbond, de geroepenen de belofte der eeuwige 

erfenis ontvangen zouden.   
 

Voorwaar, JHWH werd als een lam geslacht. 

 
Hebreeën 9, vers 21 en 22  En ook de tabernakel en al het 

gereedschap voor de eredienst besprengde hij evenzo met bloed. 

En nagenoeg alles wordt volgens de wet met bloed gereinigd, en 
zonder bloedstorting geschiedt er geen vergeving.  

En vers 27 en 28  En zoals het de mensen beschikt is, éénmaal te 
sterven en daarna het oordeel, zo zal ook Christus, nadat Hij Zich 

éénmaal geofferd heeft om veler zonden op Zich te nemen, ten 



 
 

 

4679 
 
 

 

tweeden male zonder zonde aanschouwd worden door hen, die Hem 
tot hun heil verwachten. 

En Hebreeën 10, vers 3  Doch door die offeranden werden ieder 

jaar de zonden in gedachtenis gebracht. 
 

En Markus 14, vers 22 tot en met 24  En terwijl zij aten, nam Hij 
een brood, sprak de zegen uit, brak het, gaf het hun en zeide: 

Neemt, dit is mijn lichaam. En Hij nam een beker, sprak de 

dankzegging uit, en gaf hun die en zij dronken allen daaruit. En Hij 
zeide tot hen: Dit is het bloed van mijn verbond, dat voor velen 

vergoten wordt. 
De bode engel van God sprak verder, 

 

Voorwaar, begrijpt u dat Zijn bloed het verbond brengt voor 
de weg, die u moet gaan? 

JHWH maakte de weg vrij tot de Vader, door u Zijn liefde en 
lichaam en bloed te geven! 

 

Genesis 6, vers 12  En God zag de aarde aan, en zie, zij was 
verdorven, want al wat leeft had zijn weg op de aarde verdorven. 

 

Daarom zond God Zijn eigen Zoon, om u een kans te geven! 
Geen enkele Profeet, of andere goden, of wat ooit leefde op aarde, 

deed wat JHWH, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus van Nazareth, 
deed voor de mens! 

 

Exodus 20, vers 3  Gij zult geen andere goden voor mijn 
aangezicht hebben. 

De bode engel van God sprak verder, 
 

Voorwaar, mijn naam is Memorecos en ben een bode engel 

Gods.  
 

Spreuken 28, vers 1  De goddeloze gaat op de vlucht, zonder dat 

iemand vervolgt, maar de rechtvaardige voelt zich veilig als een 
jonge leeuw. 

 
En Johannes 14, vers 6  Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en 

de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij. 
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En Johannes 3, vers 16 tot en met 18  Want alzo lief heeft God de 
wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 

naam van de eniggeboren Zoon van God.  

 
En Handelingen 17, vers 32  En hier staat geschreven: Toen zij 

nu van een opstanding van doden hoorden, spotten sommigen, 
maar anderen zeiden: Wij zullen u hierover nog wel eens horen. 

De bode engel Gods sprak verder, 

 
Voorwaar, gedenk JHWH, en wees dankbaar dat u gered 

bent! 
Amen. Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 

 
 

 

Engelen voeren Gods opdrachten uit! 
 

Boodschap Gods: U hoort de betekenis van het woord bode. Gods 

engelen hebben verschillende taken, zowel in de hemel als op de 
aarde, en voeren Zijn opdrachten uit, en dienen en eren de 

almachtige God, en aanbidden Hem. 

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 

10 maart 2016 kreeg ik de volgende boodschap van een bode engel 
Gods, die ik graag met u wil delen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam, almachtige naam 

van JHWH, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn 

naam is Sercenda en ben een bode engel Gods.  
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Voorwaar, het woord bode betekent: iemand die gezonden 
is, om een bericht, een boodschap, over te brengen.  

Denk daarbij aan een postbode. Dus een bode engel Gods brengt 

Gods boodschappen over van JHWH, Yeshua HaMashiach, Jezus 
Christus.  

 
JHWH, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, vertelde het 

volgende: 

 
Mattheüs 26, vers 53  Of meent gij, dat Ik mijn Vader niet kan 

aanroepen en Hij zal Mij terstond meer dan twaalf legioenen 
engelen terzijde stellen? 

 

Voorwaar, luister! 
Engelen hebben verschillende taken, zowel in de hemel als op de 

aarde, en voeren Gods opdrachten uit, en dienen en eren de 
almachtige God, en aanbidden Hem.  

Voorwaar, zo doen de serafijnen en de cherubijnen het ook, en zijn 

ze ook tijdreizigers; zo worden ze genoemd. En ze kunnen terug en 
vooruit in de tijd reizen, zelfs in de toekomst, en tijden veranderen, 

om de zielen te redden voor gevaren, en bieden op het juiste 

moment bescherming, in de almachtige naam van JHWH, Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus! Ze voeren alle opdrachten uit. Ze zijn 

echt warriors, en ze strijden en beschermen tegen boze en kwade 
geesten. Ze zijn hemelse helden, maar die de eer geven en de 

overwinning aan Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, de Koning der 

koningen! Ook zitten zij niet vast aan de Bijbelse wetten en de 
regels, omdat ze niet van de aarde zijn. Wel is het zo, dat zij, en 

alle hemelse wezens, aan de almachtige God van hemel en aarde 
onderworpen zijn, volledig! Ze zijn uitvoerders van Gods plannen 

en besluiten en oordelen, en vervullen.  

 
Er zijn bepaalde rangorden onder de engelen, zoals voor de 

aartsengelen.  

En er wordt gebruikgemaakt van krachten en machten en 
heerschappijen en tronen. De serafijnen, onder anderen, zijn de 

wegbereiders, en kunnen zo nodig voor chaos zorgen op de aarde, 
om zo Gods besluiten uit te voeren. Zij volgen alleen Gods regels 

op, niet van mensen! 
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Lees voor uzelf: Kolossenzen 2, vers 8 

 

Voorwaar, aanbid wie de eer en dank toekomt, voor eeuwig! 
En Zijn naam is JHWH, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Amen! 

De bode engel Gods sprak verder, Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, 
Shalom!  

 

 
 

U laat zich ten onder gaan! 
 
Waarschuwende boodschap Gods: Voorwaar, laat u niet 

overnemen. Nog even, en uw ziel zit voor 100% in de hel!  
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 13 maart 2016 bracht de engel des 
Heren, de bode engel van God, in opdracht van de almachtige God, 

JHWH, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, deze boodschap Gods 

over aan eindtijdprofeet van het laatste der dagen, Benjamin 
Cousijnsen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus.  

 
Voorwaar, kind van de Allerhoogste, alles siddert en beeft! 

De Heer, uw Rabboeni, El Elohím, Adonai, is kadosh, heilig en 

liefdevol, maar is ook rechtvaardig. Vraag berouw, want steeds 
komen er meer overtredingen uwer zonden bij. En uw juk wordt 

almaar zwaarder en de zonden laten uw hoofd buigen. U laat zich 
ten ondergaan! Voorwaar, mijn naam is Lovesadai en ben een bode 

engel Gods.  

 
Voorwaar, 

 

Wijsheid 17, vers 1 tot en met 19  Machtig is uw oordeel en 
nauwelijks te beschrijven. Wie zich niet liet onderrichten, moest wel 
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verdwalen. Daar lagen die zondaars, die meenden dat ze een heilig 
volk konden onderdrukken, nu zelf geketend door de duisternis, 

gevangen in een lange nacht, opgesloten in hun huizen, verstoken 

van de eeuwige voorzienigheid. Zij hadden gedacht dat ze met hun 
verborgen zonden onopgemerkt zouden blijven onder de donkere 

sluier van de vergetelheid, maar nu waren ze in verwarring, hevig 
ontsteld en gekweld door angstvisioenen. Zelfs de plaatsen waar ze 

zich schuilhielden boden geen bescherming tegen de angst: rondom 

hen klonken schrikwekkende geluiden en verschenen sombere 
geesten met dreigende blikken. Geen vuur was krachtig genoeg om 

hun licht te geven, en ook de sterren slaagden er met hun 
schittering niet in die verschrikkelijke nacht te verlichten. Er 

verscheen hun alleen een angstaanjagende vlammenzee die vanzelf 

ontstond, maar nadat het verschijnsel voorbij was, leek in hun 
angst alles wat ze gezien hadden nog veel erger. Al hun toverkunst 

schoot hier tekort en de grootspraak over hun wijsheid werd 
smadelijk ontmaskerd. Zij die beweerd hadden dat ze zieke mensen 

konden verlossen van hun angst en verwarring, maakten zich 

belachelijk door zelf ziek te worden van angst. Ook als er geen 
enkele aanleiding was om bang te zijn, eenmaal opgeschrikt door 

het gerucht van een wild beest of het sissen van een slang 

vergingen ze van angst en durfden zelfs niet meer om zich heen te 
kijken, wat toch onvermijdelijk is. Slechtheid verraadt zich door 

lafheid en veroordeelt daarmee zichzelf. Onder invloed van het 
geweten vreest ze altijd het ergste. Angst is niets anders dan het 

opgeven van de hulp die het redelijk denken biedt. Hoe minder men 

van de rede verwacht, hoe zwaarder de onzekerheid over de 
oorzaak van de kwelling gaat drukken, meer nog dan de oorzaak 

zelf. In die machteloze nacht, opgekomen uit de schuilhoeken van 
het machteloze dodenrijk, sliepen zij allen eenzelfde slaap: nu eens 

opgejaagd door geestverschijningen, dan weer verlamd door diepe 

vertwijfeling, doordat een plotselinge, onverwachte angst hen 
overviel. Wie daaronder bezweek, waar dan ook, werd gevangen en 

belandde in een kerker zonder tralies. Of iemand nu boer of herder 

was, of arbeider die in verlatenheid moest zwoegen, wanneer hij 
gegrepen werd, moest hij dat onontkoombare lot ondergaan. Allen 

werden geboeid met die ene keten van duisternis. En of het nu het 
suizen van de wind was, of het melodieuze zingen van vogels in 

dicht struikgewas, of het ruisen van stromend water, het geweld 
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van vallend gesteente, het geluid van dieren die onzichtbaar 
wegschoten, het gehuil van wilde beesten of een echo die 

weerklonk uit een kloof in de bergen, alles verlamde hen van 

schrik. 
 

Voorwaar, ziet u niet dat het licht ondergaat? 
En dat u als een wild beest ziek zit te sissen, onder invloed van 

dreigende kwade geesten? Voorwaar, laat u niet overnemen. Nog 

even, en uw ziel zit voor 100% in de hel!  
 

Voorwaar, in Amsterdam vond men een hoofd op de grond, 
zonder lichaam. 

En een Russische moeder had haar 8 maanden oude dochtertje 

levend verbrand in een bakoven, en een Chinese moeder had haar 
baby zwaar toegetakeld, omdat het kind de tandjes in haar borst 

zette. Ze nam een schaar, en haalde tot 90 keer uit met de schaar.  
 

Voorwaar, er is alleen redding en bescherming bij Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus! 
Maar wie niet wil horen, gaat verloren. Bekeert u! En zeg één van 

de bekeringsgebeden op van de EvangelicalEndtimemachine.com. 

Klik op Salvation Prayer. 
 

Daniël 10, vers 19  En hij zeide: Vrees niet, gij zeer beminde 
man, vrede zij u, wees sterk, ja, wees sterk! En terwijl hij met mij 

sprak, werd ik gesterkt en ik zeide: Mijn heer spreke, want gij hebt 

mij kracht gegeven.  
 

En Amos 5, vers 14  Zoekt het goede en niet het kwade, opdat gij 
leeft en aldus de Here, de God der heerscharen, met u zij, gelijk gij 

zegt. 

 
En Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God 

de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 

opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig 
leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, 

opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 
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naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het 
licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever 

gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want 

een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het 
licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de 

waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat 
zij in God verricht zijn. 

En vers 36  Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven; doch wie 

aan de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de 
toorn Gods blijft op hem. 

 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 

verdween. 

 
En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen 

 

 
 

Als achteromkijken pijn doet en vooruitkijken je bang 

maakt  
 
Verwacht niet dat iedereen je levenswandel begrijpt, vooral als zij 

nog nooit op je levensweg gewandeld hebben. Voorwaar, als 
achteromkijken je pijn doet en vooruitkijken je bang maakt, kijk 

dan eens naast je.  

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 14 maart 2016 bracht de engel des 

Heren, de bode engel van God, woord voor woord de volgende 
boodschap over aan eindtijdprofeet van het laatste der dagen, 

Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, kadosh, kadosh, kadosh, 
heilig, heilig, heilig is JHWH, El Elohím, Adonai. Voorwaar, mijn 

naam is Retreme en ben een bode engel Gods.  
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Voorwaar, 

 

Jesaja 12, vers 3  Dan zult gij met vreugde water scheppen uit de 
bronnen des heils. 

En Jesaja 33, vers 21  Daar echter is de Here heerlijk voor ons: een 
plaats van rivieren en van brede stromen; geen roeiboot zal daarop 

varen en geen sierlijk jacht ze doorklieven. 

 
Voorwaar, verwacht niet dat iedereen je levenswandel 

begrijpt, vooral als zij nog nooit jouw weg hebben moeten 
gaan! 

 

Hebreeën 12, vers 14  Jaagt naar vrede met allen en naar de 
heiliging, zonder welke niemand de Here zal zien. 

 
En Jesaja 40, vers 28 tot en met 31  Weet gij het niet, hebt gij 

het niet gehoord? Een eeuwig God is de Here, Schepper van de 

einden der aarde. Hij wordt noch moede noch mat, zijn verstand is 
niet te doorgronden. Hij geeft de moede kracht en de machteloze 

vermeerdert Hij sterkte. Jongelingen worden moede en mat, zelfs 

jonge mannen struikelen, maar wie de Here verwachten, putten 
nieuwe kracht; zij varen op met vleugelen als arenden; zij lopen, 

maar worden niet moede; zij wandelen, maar worden niet mat. 
En Jesaja 43, vers 2  Wanneer gij door het water trekt, ben Ik met 

u; gaat gij door rivieren, zij zullen u niet wegspoelen; als gij door 

het vuur gaat, zult gij niet verteren en zal de vlam u niet 
verbranden. 

 
En Jeremia 29, vers 11  Want Ik weet, welke gedachten Ik over u 

koester, luidt het woord des Heren, gedachten van vrede en niet 

van onheil, om u een hoopvolle toekomst te geven.  
 

En Deuteronomium 31, vers 8  Want de Here zelf zal vóór u uit 

trekken, Hij zelf zal met u zijn, Hij zal u niet begeven en u niet 
verlaten; vrees niet en word niet verschrikt. 

 
Voorwaar, als achteromkijken je pijn je doet en als 

vooruitkijken je bang maakt… 
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kijk dan eens naast je. Ik ben er, zegt JHWH, Yeshua HaMashiach, 
Jezus Christus, altijd! Als je eens wist, hoeveel Hij van je houdt! 

Wie je ook bent en waar je ook gaat, voor Hem ben je kostbaar en 

zeer waardevol. Hij is een Vriend voor het leven, die jou echte rust 
en vrede wil geven. Nu je het weet, hoef je nooit meer te zeggen: 

“Had ik het maar geweten!” Gods liefde is er ook voor jou; dat 
moet je nooit vergeten. 

 

Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld 
gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een 

ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde.  
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en 
verdween. 

 

 
 

Chaos enorme immigranten toestroom is gepland door 

Illuminati wereldleiders! 
 

Openbarende boodschap Gods: Illuminati leiders bespraken reeds 

plannen onder leiding van de antichrist, zodat door het in gang 
zetten van doelbewuste chaos - enorme toestroom van 

immigranten - men wel de microchip zal aanvaarden!  

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo! Dit is een waarschuwende boodschap Gods, gebracht door de 

engel des Heren op 14 maart 2016, en overgeleverd aan Profeet 
Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Mijn naam is Rafaël en ben een bode 

engel Gods.  
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Voorwaar! 
Zo spreekt JHWH, El Elohím, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus 

van Nazareth! Voorwaar, voorwaar, ik zeg u en openbaar u: 

 
Door de chaos van de immigranten instroom is men 

wereldwijd voorbereid, om als controle een geïmplanteerde 
microchip in te voeren! 

Vanwege de tegenwerking van Christelijke instellingen, onder 

andere, had men dit uitgesteld in sommige werelddelen. In het 
verborgene kwamen de Illuminati leiders in 2015 bijeen in Europa, 

en hadden reeds plannen besproken, waarbij Obama aanwezig was. 
Men besprak onder andere, hoe men de mensen kan overhalen om 

de microchip te laten implanteren! Daarom werd ook het plan in 

gang gezet, om voor chaos te zorgen, zodat men door de enorme 
toestroom van immigranten wel de microchip zal aanvaarden. Dit is 

u heden geopenbaard! 
 

Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God. 

 
 

 

Zoals in de dagen van de oude Profeten! 
 

Openbarende, mededelende boodschap Gods: Op dezelfde wijze als 

bij de oude Profeten, brachten de heilige engelen Gods tot nu toe 
meer dan 3000 boodschappen over via Profeet Benjamin 

Cousijnsen. 
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Deze mededelende en openbarende 
boodschap van God is op 15 maart 2016 woord voor woord 

overgeleverd door de engel des Heren, in de naam van Jezus 

Christus, Yeshua HaMashiach. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Chek'rubh en 
ben een engel des Heren.  
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Genesis 3, vers 24  En nadat hij hem had weggejaagd, plaatste 

hij ten oosten van de tuin van Eden de cherubs en het heen en 

weer flitsende, vlammende zwaard. Zij moesten de weg naar de 
levensboom bewaken. 

En Genesis 6, vers 4  In die tijd en ook daarna nog, zolang de 
zonen van de goden gemeenschap hadden met de dochters van de 

mensen en kinderen bij hen kregen, leefden de giganten op aarde. 

Dat zijn de befaamde helden uit het verre verleden. 
En Genesis 16, vers 7  Een engel van Jahweh trof haar in de 

woestijn aan, bij een waterbron, de bron die aan de weg naar Sur 
ligt. 

En vers 13  Toen riep zij Jahweh, die tot haar had gesproken, zo 

aan: “U bent een God van het zien, want”, zei ze, “heb ik hier niet 
Hem gezien, die naar mij heeft omgezien?” 

En Genesis 18, vers 2 en 3  Toen hij opkeek, zag hij even verderop 
plotseling drie mannen staan. Onmiddellijk snelde hij de tent uit 

naar hen toe. Hij boog diep, en zei: “Heer, wees toch zo goed uw 

dienaar niet voorbij te gaan”. 
En Genesis 22, vers 11 en 12  Maar een engel van Jahweh riep 

vanuit de hemel: “Abraham, Abraham!” “Ik luister”, antwoordde hij. 

“Raak de jongen niet aan; doe hem niets. Want nu weet ik dat je 
ontzag voor God hebt. Je hebt mij je zoon, je enige, niet willen 

onthouden”. 
En Genesis 28, vers 12  Toen kreeg hij een droom. Hij zag een 

ladder, die op de aarde stond en helemaal tot aan de hemel reikte, 

en daarlangs zag hij Gods engelen omhoog gaan en afdalen. 
En Genesis 31, vers 11  Ik werd in die droom aangesproken door 

een engel van God. “Jakob”, zei hij. En ik antwoordde: “Ik luister”. 
En Genesis 32, vers 1  Jakob trok verder. Plotseling verschenen er 

engelen van God op zijn weg.  

En Genesis 48, vers 16  De engel, die mij heeft bevrijd van alle 
onheil, hij geve deze jongens zijn zegen. Moge mijn naam door hen 

voortleven, en ook die van mijn voorouders, Abraham en Izaäk, en 

mogen zij zich over de hele aarde uitbreiden. 
 

En Exodus 3, vers 2  Daar verscheen de engel van Jahweh aan 
hem in een vuur, dat uit een doornstruik opvlamde. Mozes zag dat 

de struik in brand stond en toch niet door het vuur werd verteerd. 



 
 

 

4690 
 
 

 

En vers 6  Ik ben de God van je vader, de God van Abraham, de 
God van Izaäk en de God van Jakob. Mozes bedekte zijn gezicht, 

want hij durfde niet naar God te kijken. 

 
En Sirach 13, vers 14  Hoor je dit alles in je slaap, ontwaak dan, 

bemin de Heer je leven lang, roep hem aan, opdat je wordt gered. 
Sirach 15, vers 14 tot en met 20  Hijzelf heeft de mens in het begin 

gemaakt en hem de vrijheid gegeven zelf te beslissen. Als je het 

wilt kun je de geboden naleven, hem trouw zijn omdat je daarvoor 
kiest. Hij heeft je vuur en water voorgezet: strek je hand uit naar 

wat je verkiest. Vóór de mens liggen het leven en de dood, hij krijgt 
waar hij voor kiest.Groot is de wijsheid van de Heer, zijn macht is 

overweldigend, alles ziet hij. Zijn ogen zijn gericht op wie ontzag 

voor hem heeft, elke daad van de mens is hem bekend. Hij heeft 
niemand opgedragen goddeloos te zijn, niemand toestemming 

gegeven te zondigen. 
 

Voorwaar, aanbid JHWH, Adonai, uw Rabboeni, Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus! 
Voorwaar, God zendt Zijn engelen vanaf den beginne naar de 

aarde, en bracht u boodschappen, ook via Profeet Benjamin 

Cousijnsen in de eindtijd, zoals het was in de dagen van de Bijbelse 
oude Profeten! Sinds 2012 brachten de heilige engelen Gods tot nu, 

2016, meer dan 3000 boodschappen, over zowel goed nieuws als 
slecht nieuws. 

 

Openbaring 22, vers 6  Toen zei hij tegen mij: “Wat hier gezegd 
is, is betrouwbaar en waar. De Heer, de God die Profeten bezielt, 

heeft Zijn engel gestuurd om aan Zijn dienaren te laten zien, wat er 
binnenkort gebeuren moet.”  

Vers 16  “Ik, Jezus, heb Mijn engel gestuurd, om jullie deze dingen 

bekend te maken voor de gemeenten. Ik ben de telg van David, 
zijn nakomeling, de stralende morgenster.” 

 

Voorwaar, 
 

Jeremia 32, vers 27  Ik ben Jahweh, de God van al wat leeft. Is 
er ook maar iets dat voor Mij onmogelijk is? 
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Voorwaar, als u niet gelooft in het bovennatuurlijke van God, 
heeft het ook geen zin om naar de boodschappen te 

luisteren. 

 
Johannes 3, vers 16 en 17  Want God had de wereld zo lief, dat 

Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem 
gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft. God heeft Zijn 

Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te 

vellen, maar om de wereld door Hem te redden. 
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de engel des Heren. 
 

 

 

Laat u niet meer onderdrukken! 
 

Boodschap Gods: Ontmoediging en zwakte kunt u zien als wapens, 
die satan tegen u gebruikt! Neem terug wat u ontnomen is en 

stamp op de duisternis, in Gods kracht en macht!  
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 16 maart 2016 bracht de engel des 

Heren deze boodschap Gods over aan Profeet Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus.  

 

Voorwaar,  
 

Johannes 10, vers 10 en 11  De dief komt niet dan om te stelen 
en te slachten en te verdelgen; Ik ben gekomen, opdat zij leven 

hebben en overvloed. Ik ben de goede herder. De goede herder zet 

zijn leven in voor zijn schapen. 
 

Voorwaar! 

Velen hebben de oren dichtgestopt en zijn verblind door satan, en 
hebben zich door hem leugens en onwetendheid laten opleggen, en 
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de autoriteit in Christus door de grootste dief laten wegnemen, 
zowel de wapenrusting Gods en vreugde. Wilt u een bevestiging? 

Onderzoekt u eens. Bent u tevreden? 

 
Johannes 12, vers 40  Hij heeft hun ogen verblind en hun hart 

verhard, dat zij niet met hun ogen zien, met hun hart verstaan en 
zich bekeren, en Ik hen geneze. 

 

Voorwaar, JHWH was duidelijk genoeg, en zei dus dat Hij 
gekomen is om u overvloed te geven. 

Ook de satan is gekomen om u overvloed te geven, en te roven! 
 

Romeinen 3, vers 10 tot en met 20  Gelijk geschreven staat: 

Niemand is rechtvaardig, ook niet één, er is niemand, die 
verstandig is, niemand, die God ernstig zoekt; allen zijn afgeweken, 

tezamen zijn zij onnut geworden; er is niemand, die doet wat goed 
is, zelfs niet één. Hun keel is een open graf, met hun tong plegen 

zij bedrog, addergif is onder hun lippen; hun mond is van vloek en 

bitterheid vol; snel zijn hun voeten om bloed te vergieten, 
verwoesting en ellende zijn op hun wegen, en de weg des vredes 

kennen zij niet. De vreze Gods staat hun niet voor ogen. Nu weten 

wij, dat de wet, bij al wat zij zegt, tot hén spreekt, die onder de wet 
zijn, opdat alle mond gestopt en de gehele wereld strafwaardig 

worde voor God, daarom, dat uit werken der wet geen vlees voor 
Hem gerechtvaardigd zal worden, want wet doet zonde kennen. 

 

Voorwaar, mijn naam is Power en ben een bode engel Gods. 
 

Voorwaar, voelt u zich zwak, of zit u in moeilijke 
omstandigheden, of bent u onwetende? 

Ontmoediging en zwakte kunt u zien als wapens, die de satan tegen 

u gebruikt!  
 

2 Korinthiërs 12, vers 9 en 10  En Hij heeft tot mij gezegd: Mijn 

genade is u genoeg, want de kracht openbaart zich eerst ten volle 
in zwakheid. Zeer gaarne zal ik dus in zwakheden nog meer 

roemen, opdat de kracht van Christus over mij kome. Daarom heb 
ik een welbehagen in zwakheden, smaadheden, noden, 
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vervolgingen, benauwenissen ter wille van Christus, want als ik 
zwak ben, dan ben ik machtig. 

En 2 Korinthiërs 13, vers 5 en 6  Stelt uzelf op de proef, of gij wel 

in het geloof zijt, onderzoekt uzelf. Of zijt gij niet zo zeker van 
uzelf, dat Jezus Christus in u is? Want anders zijt gij verwerpelijk. 

Ik hoop echter, dat gij zult inzien, dat wij niet verwerpelijk zijn. 
 

En Kolossenzen 1, vers 27 en 28  Hun heeft God willen 

bekendmaken, hoe rijk de heerlijkheid van dit geheimenis is onder 
de heidenen: Christus onder u, de hoop der heerlijkheid. Hem 

verkondigen wij, wanneer wij ieder mens terechtwijzen en ieder 
mens onderrichten in alle wijsheid, om ieder mens in Christus 

volmaakt te doen zijn.  

 
Voorwaar, zegt: “Powerrr!” 

“Ik breek uit in de almachtige naam van Yeshua HaMashiach, Jezus 
Christus, El Elohím, Adonai, JHWH, en sta in de autoriteit van 

Yeshua HaMashiach, die alles wat mij ontnomen is, terugneemt van 

satan! Ik ben Gods warrior en laat mij niet meer onderdrukken. Ik 
stamp op de duisternis, en al de demonen en satan, en ik ben sterk 

in Gods kracht en macht, en bedekt door Zijn Bloed, en gekocht en 

vrij van verblinding en onwetendheid en zonde, en ben betaald met 
het kostbare, dierbare Bloed van JHWH, Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus van Nazareth. Amen!” 
 

Romeinen 8, vers 38 en 39  Want ik ben verzekerd, dat noch 

dood noch leven, noch engelen noch machten, noch heden noch 
toekomst, noch krachten, noch hoogte noch diepte, noch enig 

ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke 
is in Christus Jezus, onze Here. 

 

Efeziërs 6, vers 10  Voorts, weest krachtig in de Here en in de 
sterkte zijner macht. 

En vers 13  Neemt daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te 

kunnen bieden in de boze dag en om, uw taak geheel vervuld 
hebbende, stand te houden. 

 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
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Kom en geef Me nu je koffer vol zorgen! 
 
Boodschap Gods: Hij zegt, Ik ben hier als je Me nodig hebt. Breng 

alles maar bij Mij; Ik heb je lief! 

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! In opdracht van de almachtige God, 

JHWH, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, bracht de bode engel 
Gods woord voor woord, op 16 maart 2016, de volgende boodschap 

over aan Profeet Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Rafaël en ben 
een bode engel Gods. 

 
Kind van JHWH, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, 

Er is zoveel pijn en verdriet, en je denkt dat niemand je ziet. En je 

denkt, dat jij ver van JHWH verwijderd bent, zo ver dat je denkt dat 
Hij je niet ziet, en verwijderd is. Open toch je hart. Hij was er wel, 

en wil je kracht geven. Wees toch niet bang! Hij laat je nooit alleen.  

 
Hij zegt:  

Ik ben hier als je me nodig hebt. Breng alles maar bij Mij. Ik heb je 
lief. Kom, en geef Me nu je koffer vol zorgen! 

 

Efeziërs 5, vers 2  En wandelt in de liefde, zoals ook Christus u 
heeft liefgehad en Zich voor ons heeft overgegeven als offergave en 

slachtoffer, Gode tot een welriekende reuk. 
 

En Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld 

gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een 
ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde.  
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Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 

 
 

Ik hoorde uw stem! 
 
Boodschap God, door de Here Jezus Christus, Yeshua HaMasiach 

zelf, overgeleverd aan Zijn dienstknecht, Profeet Benjamin 
Cousijnsen. 

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 17 maart 2016, vandaag, bracht de 

Heer Jezus Christus, Yeshua HaMashiach zelf deze boodschap 

woord voor woord aan Zijn dienstknecht en Profeet Benjamin 
Cousijnsen over. 

 
Shalom, Ik ben het! 

Vrees niet. Voorwaar, gij die hoort, Ik ben uw Rabboeni, JHWH, uw 

Meester, Adonai, El Elohím, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. 
 

Voorwaar, wees heilig, kadosh en nederig voor Mijn 

aangezicht!  
Voorwaar, Ik ben wie Ik ben. Ik hoorde uw stem. 

 
Openbaring 19, vers 8  En haar is gegeven zich met blinkend en 

smetteloos fijn linnen te kleden, want dit fijne linnen zijn de 

rechtvaardige daden der heiligen. 
 

Spreuken 21, vers 21  Wie gerechtigheid en liefde najaagt, vindt 
leven, gerechtigheid en eer. 

 

Romeinen 2, vers 6  die een ieder vergelden zal naar zijn “en 
haar” werken. 

 

Voorwaar, Mijn kind, 
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zonder rechtvaardigheid, vroomheid, geloof en liefde en 
zachtmoedigheid en goedheid, trouw en zelfbeheersing en 

blijdschap en vrede, worden de fijn blinkende klederen niet aan u 

overgedragen, omdat u vol moet zijn van de vrucht van de Geest!  
 

Galaten 5, vers 24  Want wie Christus Jezus, “JHWH, Yeshua 
HaMashiach”, toebehoren, hebben het vlees met zijn hartstochten 

en begeerten gekruisigd. 

Galaten 5, vers 25  Indien wij door de Geest leven, laten wij ook 
door de Geest het spoor houden.  

 
Voorwaar, wees heilig, kadosh! 

 

Romeinen 6, vers 23  Want het loon, dat de zonde geeft, is de 
dood, maar de genade, die God schenkt, is het eeuwige leven in 

Christus Jezus, “JHWH, Yeshua HaMashiach”, onze Here. 
 

Uw rechtvaardige daden zijn Mij bekend. 

Amen! Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de Here Jezus 
Christus, Yeshua HaMashiach, en verdween. 

 

 
 

Er was eens een mooie en ‘schone’ prinses! 
 
Boodschap Gods: Deze boodschap bevat een bijzonder verhaal in 

beeldspraak over een prinses, die iets bijzonders zag op een 
afstand, namelijk vanuit haar toren en door het raam. Hoeveel hebt 

u uw naaste lief? Hoe is uw betrokkenheid met uw naaste? Een 

wijze boodschap Gods, om over na te denken en er iets mee te 
doen! 

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, welkom! Op 18 maart 2016 bracht de bode engel van God 

aan Profeet Benjamin Cousijnsen deze boodschap Gods over. 
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Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, kadosh, heilig is Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Mijn naam is Reflexon en ben een bode 

engel Gods.  
 

Voorwaar, een goede Christen zonder Bijbel is als een 
warrior zonder wapenrusting, die om problemen vraagt! 

God zoekt zonen en dochters. 

 
Johannes 1, vers 1 tot en met 5  In den beginne was het Woord 

en het Woord was bij God en het Woord was God. Dit was in den 
beginne bij God. Alle dingen zijn door het Woord geworden en 

zonder dit is geen ding geworden, dat geworden is. In het Woord 

was leven en het leven was het licht der mensen; en het licht 
schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet gegrepen. 

En vers 12 tot en met 14  Doch allen, die Hem aangenomen 
hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden, 

hun, die in zijn naam geloven; die niet uit bloed, noch uit de wil des 

vlezes, noch uit de wil eens mans, doch uit God geboren zijn. Het 
Woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond en wij 

hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van de 

eniggeborene des Vaders, vol van genade en waarheid. 
 

Voorwaar, omdat het Woord levend is, raad ik u ook aan om 
de Bijbel te lezen en Zijn wapens te gebruiken. 

 

1 Samuël 18, vers 1 tot en met 5  Terstond, nadat David 
opgehouden had tot Saul te spreken, werd de ziel van Jonatan 

verknocht aan die van David; en Jonatan had hem lief als zichzelf. 
Saul nam hem die dag met zich mee en stond hem niet toe naar 

zijns vaders huis terug te keren. Jonatan sloot een verbond met 

David, omdat hij hem liefhad als zichzelf. Jonatan trok de mantel 
uit, die hij droeg, en gaf die aan David, ook zijn wapenrok, zelfs zijn 

zwaard, zijn boog en zijn gordel. David dan trok ten strijde en was 

voorspoedig waar Saul hem ook heen zond, zodat Saul hem over de 
krijgslieden stelde. Dit was goed in het oog van al het volk en ook 

in het oog van de dienaren van Saul. 
 

Voorwaar, hoeveel hebt u uw naaste lief? 
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Bent u echt zonen en dochters naar Gods hart?  
 

Er was eens een mooi prinsesje… 

En zij stond vanuit haar paleis naar buiten te kijken. Ze begon 
plotseling heel hard te lachen. De koning vroeg: “Waarom lach je?” 

“Lachen”, zei ze, “hahaha, ha, ik kijk door het raam naar onze 
buurvrouw, en ze heeft de witten linnen kleding opgehangen. Maar 

moet je eens zien, oh, hoe smerig haar kleding is!” 

De koning zei: “Ik heb wel wat beters te doen”. 
 

Een paar dagen later keek het mooie prinsesje weer naar 
buiten. 

‘Sjonge’, dacht ze, en ze begon weer heel hard te lachen, 

“Hahahahahaha!” 
“Waarom lach je nu weer?” vroeg de koning. 

“Maar kijk dan toch! Dit moet je toch echt zien. Kijk daar! 
Hahahaha, volgens mij weet ze echt niet wat wassen is, of heeft ze 

het juiste waspoeder nog niet gevonden. Jakkie, wat een smerige 

mensen wonen daar!” 
 

Een paar dagen gingen voorbij, en het mooie prinsesje keek 

weer door het raam.  
En nu begon ze weer te lachen, verrast! “Hé, ha ha ha, hè, wat zie 

ik? Man, kijk eens! Ze hebben witte blinkende smetteloze 
schitterende klederen! Hè? Ze hebben zeker ontdekt, dat goed 

waspoeder voor de witte was uitgevonden is!” lachte het prinsesje 

cynisch, “want de was is spierwit!” 
De koning zei: “Oh, nee hoor, ik heb onze ramen laten lappen, want 

ze waren zo vies”. 
Wat keek het prinsesje gek op haar eigen neus, toen de koning dit 

zei.  

 
Voorwaar, denk niet alleen aan uzelf.  

Hoe is uw betrokkenheid met uw naaste? Geeft u wel eens een 

bemoediging via een mailtje, of anders? Of wenst u uw naaste wel 
eens beterschap toe? Of denkt u: ‘Ja, maar ik ben veel te druk, en 

om te bidden, ook daar heb ik vaak geen tijd voor’. Vraagt men: 
“Hoe zou het gaan met hen?” Dan is het antwoord: “Ik zou het niet 

weten; ik heb geen tijd”.  
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Voorwaar, onderzoek u eens. 

Bent u waarlijk zonen en dochters van de Almachtige, van JHWH, 

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus? Voorwaar, wees ook trouw in 
het geven van wat God toekomt, in tienden. Voorwaar, Hij vraagt of 

u uw hart wil openen. Voorwaar,  
 

1 Samuël 18, vers 3  Jonatan sloot een verbond met David, 

omdat hij hem liefhad als zichzelf. 
 

Voorwaar, Jonathan was verknocht aan David, en zou zelfs 
zijn leven voor hem geven! 

Hij zou zich wel altijd willen inzetten en een bemoediging willen 

geven, en naast David willen staan. Jonathan dacht niet: ‘Ik, en ik 
voorop!’ maar: ‘Mijn naaste’. Voorwaar, zonen en dochteren Gods 

spreken dezelfde taal, en hebben dezelfde visie en gemeenschap 
met elkaar in JHWH, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Amen! 

 

Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld 
gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een 

ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde.  
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods. 

 

 
Spoedige zware klap voor Amerika! 
 

Profetische, mededelende boodschap Gods: Amerika wordt 
meegedeeld, spoedig een zware klap te zullen krijgen! Toelichting: 

de profetieën worden vooraf doorgegeven, voorzegd door Gods 
eenvoudige dienstknecht, Profeet Benjamin Cousijnsen, simpelweg 

omdat alle woorden, alle boodschappen, goed nieuws of slecht 

nieuws, ja, alle profetieën aan Profeet Benjamin doorgegeven, 
direct van de Troon van God komen! Als een land of volk of individu 

zich niet verandert naar Gods wil, na meestal vaker gewaarschuwd 
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te zijn, grijpt de enige ware, liefdevolle, maar ook rechtvaardige 
God, JHWH, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, in. Dan gaat elk 

woord in vervulling. Amerika, u bent gewaarschuwd door Gods ware 

Profeet Benjamin Cousijnsen! 
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo! De volgende boodschap Gods is een openbarende en 
waarschuwende, profetische boodschap, die op 18 maart 2016 

woord voor woord werd overgeleverd door de engel des Heren, in 
opdracht van de almachtige God, JHWH, de God van Abraham, 

Izaäk en Jakob, aan Profeet Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus.  
 

Voorwaar Amerika, spoedig zult gij een zware klap te 

verdragen krijgen! 
Voorwaar, mijn naam is Olvarma en ben een bode engel Gods. 

Kadosh, heilig is Yeshua HaMashiach, Jezus Christus.  

 
Baruch 4, vers 17 tot en met 19  Maar ik, ach, wat kan ik nog 

voor jullie doen? Alleen hij die dit onheil over je brengt, kan je 
bevrijden uit de greep van je vijand. Ga dan maar, mijn kinderen, 

ga maar. Ik blijf hier eenzaam achter. 

 
En Jesaja 59, vers 15 tot en met 19  Zo ontbreekt de waarheid 

en wie wijkt van het kwade, wordt het slachtoffer van uitbuiting. 
Maar de Here zag het en het was kwaad in zijn ogen, dat er geen 

recht was. Hij zag, dat er niemand was, en Hij ontzette Zich, omdat 

niemand tussenbeide trad. Toen bracht zijn arm Hem hulp en zijn 
gerechtigheid ondersteunde Hem; Hij bekleedde Zich met 

gerechtigheid als met een pantser en de helm des heils was op zijn 

hoofd; Hij bekleedde Zich met wraak als met een gewaad en Hij 
hulde Zich in ijver als in een mantel. Naar de daden zal Hij 

vergelden: grimmigheid aan zijn tegenstanders, vergelding aan zijn 
vijanden; aan de kustlanden zal Hij vergelding doen. En men zal 

vanwaar de zon ondergaat de naam des Heren vrezen en vanwaar 
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zij opgaat zijn heerlijkheid, want Hij komt als een onstuimige rivier, 
door de adem des Heren voortgezweept. 

 

Voorwaar, wees waakzaam voor wat komen gaat! 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de engel des Heren. 

 
 

 

Wie heeft er vandaag al gezondigd? 
 

Boodschap Gods: Wie heeft er vandaag al gezondigd? Hoe zou u 

reageren als God u deze vraag stelt? De zonde klopt graag aan uw 
deur om binnen te komen. God heeft voor u gekozen en ziet het 

wel zitten met u, vriend van God! 
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 21 maart 2016 bracht de engel des 
Heren woord voor woord de volgende boodschap over aan 

eindtijdprofeet van het laatste der dagen, Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, kadosh, heilig is Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus! Voorwaar, mijn naam is Reflexon en 
ben een bode engel Gods.  

 
En ik wil u uitdagen met de woorden van uw Rabboeni, El 

Elohím, Adonai, JHWH. 

Voorwaar, als ik u nu zou vragen: Wie heeft er vandaag al 
gezondigd? Ik denk dat dit een schok zou zijn, als ik u deze vraag 

zou stellen. Wie zou zijn hand dan opsteken? Zou u dat doen?  
 

Voorwaar, sommigen denken en zeggen zelfs:  

“Ach, we zijn toch maar zondaars”, en anderen zeggen: “Ik een 
zondaar? Nee hoor!” en de andere denkt weer: ‘Ik ben perfect’. 

Voorwaar, en in welke categorie zit u, denkt u? 

 
Er zijn zo vele kinderen van God. 
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Maar werkelijk zonen en dochters van God zijn er weinig, als God 
de zonen en dochters zou toelichten! Voorwaar, 

 

Johannes 17, vers 1 tot en met 6  Dit sprak Jezus en Hij hief zijn 
ogen ten hemel en zeide: Vader, de ure is gekomen; verheerlijk uw 

Zoon, opdat uw Zoon U verheerlijke, gelijk Gij Hem macht hebt 
gegeven over alle vlees, om aan al wat Gij Hem gegeven hebt, 

eeuwig leven te schenken. Dit nu is het eeuwige leven, dat zij U 

kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, die Gij 
gezonden hebt. Ik heb U verheerlijkt op de aarde door het werk te 

voleindigen, dat Gij Mij te doen gegeven hebt. En nu, verheerlijk Gij 
Mij, Vader, bij Uzelf met de heerlijkheid, die Ik bij U had, eer de 

wereld was. Ik heb uw naam geopenbaard aan de mensen, die Gij 

Mij uit de wereld gegeven hebt. Zij behoorden U toe en Gij hebt hen 
Mij gegeven en zij hebben uw woord bewaard. 

 
Voorwaar, de zonde klopt graag aan, aan uw deur, om 

binnen te komen! 

Voorwaar, als u zegt: “Ik ben perfect”, dan liegt u. Ieder mens 
heeft weleens gezondigd. Iedereen doet weleens iets, waar men 

spijt van heeft achteraf. 

 
1 Johannes 1, vers 3  Hetgeen wij gezien en gehoord hebben, 

verkondigen wij ook u, opdat ook gij met ons gemeenschap zoudt 
hebben. En ónze gemeenschap is met de Vader en met zijn Zoon 

Jezus Christus. 

 
Voorwaar, als gij wederom geboren zijt, is er geen aanklacht 

meer. 
Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, heeft u uitgekozen, om in Zijn 

Kadosh, Heilige Geest te wandelen. Hij heeft uw zonden gedragen, 

al uw overtredingen! En uw klederen des hemels zijn voor de 
rechtvaardigen, voor Zijn heiligen. Wees kadosh, heilig! Streef naar 

het volmaakte Gods. God heeft voor u gekozen, en ziet het wel 

zitten met u. Voorwaar, laat de duivel met zijn leugens u niet 
overhalen, dat gij niets waard bent, en dat gij de hemel nooit zult 

halen. Daar moet gij niet naar luisteren. Maar luister naar Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus, die u vrijgekocht heeft van de 

leugenaar, en die u een bestemming geeft, die u wil vormen als een 
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echte overwinnaar. Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, zegt u: Gij 
zijt meer dan overwinnaar! Gij zijt geen slaven, maar 

vrijgekochten. Ik noem u vrienden.  

 
Voorwaar, gehoorzaam, en wees trouw en zondig niet meer! 

 
Romeinen 6, vers 6 tot en met 8  Dit weten wij immers, dat 

onze oude mens medegekruisigd is, opdat aan het lichaam der 

zonde zijn kracht zou ontnomen worden en wij niet langer slaven 
der zonde zouden zijn; want wie gestorven is, is rechtens vrij van 

de zonde. Indien wij dan met Christus gestorven zijn, geloven wij, 
dat wij ook met Hem zullen leven. 

 

En Efeziërs 6, vers 10  Voorts, weest krachtig in de Here en in de 
sterkte zijner macht. 

 
En Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld 

gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een 

ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde.  
Amen! Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 
 

 

Een boer vindt een diamant! 
 

Boodschap Gods in beeldspraak: U hoort wat deze gelukkige boer 

ermee deed, naast het dankbaar prijzen en loven van God voor de 
prachtige kostbare diamant! 

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! De volgende boodschap Gods is geplaatst 

op 22 maart 2016, en overgeleverd door de bode engel Gods aan 

Profeet Benjamin Cousijnsen. 
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Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus.  

 

Voorwaar,  
 

Sirach 42, vers 1 en 2 vanaf: Maar schaam je niet voor de 
volgende dingen, anders zou je fouten kunnen maken door anderen 

teveel te ontzien. Schaam je niet voor de wet van de Allerhoogste 

en Zijn verbond, en voor een rechtvaardig vonnis, ook al spreekt 
het een goddeloze vrij. 

 
Voorwaar, een boer vond bij het ploegen een diamant. 

Hij loofde en prees de Heer met grote dankbaarheid. Hij legde het 

op de vensterbank en keek er elke dag naar. Maar daarvoor gaf de 
Here die diamant niet, maar om zijn kostbare diamant te gebruiken 

voor een totaal nieuw leven! Maar hij deed er niets mee. God had 
het beste met hem voor, maar hij bleek alleen er naar te kijken, en 

dacht: ‘Wat een mooie diamant, wow!’ 

 
Toen kwam er een harde storm… 

En hij verloor zowel zijn huis als die kostbare diamant, en zelfs 

bijna zijn leven! Voorwaar, als God u het beste geeft, ga er dan ook 
voor. Want Gods wet is groter! Maar als u niets met het kostbare 

geschenk van God doet, dan kan God u ook het grootste geschenk 
zomaar weer afnemen.  

 

Twee dagen later… 
vond een zwerver die diamant, en kocht er kleding voor, en nam 

ook zijn vrienden mee, en dankte God! En samen gingen ze kleding 
kopen en uit eten, en God was zeer verheugd over hen. Voorwaar, 

mijn naam is Rafaël.  

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en 
verdween. 

 

 

 
Bomexplosie luchthaven Brussel door terroristen 

veroorzaakt! 
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Openbarende boodschap Gods: De Heer Yeshua HaMasiach, Jezus 

Christus, openbaarde meteen - voordat het is uitgezocht in de 

wereld - via Zijn dienstknecht en Profeet Benjamin Cousijnsen, dat 
er een aanslag op de luchthaven van Brussel heeft plaatsgevonden. 

Ook dit was voorzegd, en Benjamin geeft nog een voorzegging, 
openbaring door voor Turkije! 

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, welkom! Op 22 maart 2016 werd de volgende openbarende 

boodschap Gods door de engel des Heren woord voor woord 

overgeleverd aan Profeet Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Kadosh, heilig is Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. 
Voorwaar, mijn naam is Revelado en ben een bode engel Gods. 

 

Voorwaar, luister aandachtig! 
Profeet Benjamin had u gewaarschuwd, dat er vele ISIS terroristen 

waren overgekomen, extreme moslims. Het geweld zit echter niet 

in rustige wateren. Voorwaar, wederom heeft er een aanslag op de 
luchthaven van Brussel plaatsgevonden, waarbij meerdere doden 

en gewonden zijn gevallen. Voorwaar, zo zullen er ook meerdere 
aanslagen komen! 

 

Voorwaar, raakt het u niet? 
Zie, is het niet tijd om de waarheid onder ogen te zien? Het kan zo 

opeens voor uw neus plaatsvinden! 
 

Habakuk 3, vers 16  Toen ik het hoorde, beefde mijn binnenste; 

op het gerucht daarvan sidderden mijn lippen; bederf kwam in mijn 
gebeente en ik beefde op de plaats waar ik stond; toch zal ik rustig 

afwachten de dag der benauwdheid, wanneer die aanbreken zal 

voor het volk dat met benden ons aanvalt. 
 

Amos 5, vers 9  Hij, die verwoesting doet opflitsen over de 
sterkte, zodat verwoesting over de vesting komt. 
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En vers 13  Daarom zwijgt de verstandige in die tijd, want het is 
een boze tijd. 

En vers 20  Duisternis zal immers de dag des Heren zijn en geen 

licht, ja donker en zonder glans. 
 

En Zacharia 5, vers 3  Toen zeide hij tot mij: Dit is de vloek die 
uitgaat over het ganse land: volgens deze wordt ieder die steelt, 

van dit ogenblik af weggevaagd en volgens deze wordt ieder die 

vals zweert, van dit ogenblik af weggevaagd. 
 

Voorwaar, gij daar, red uw ziel! 
 

Maleachi 3, vers 6 en 7  Voorwaar, Ik, de Here, ben niet 

veranderd, en gij kinderen van Jakob, zijt niet verteerd. Van de 
dagen uwer vaderen af zijt gij afgeweken van mijn inzettingen en 

hebt ze niet onderhouden. Keert terug tot Mij, dan zal Ik tot u 
terugkeren, zegt de Here der heerscharen. En dan zegt gij: In welk 

opzicht moeten wij terugkeren? 

 
Voorwaar, belijd uw zonden en onderwerp u! 

Er is maar één veilige weg. 

 
Johannes 14, vers 6  Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de 

waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij. 
 

Voorwaar, er is redding en bescherming bij Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus! 
Voorwaar, spoedig zal Turkije ook een klap te verwerken krijgen. 

Alles wat voorzegd, zal plaatsvinden! 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de engel des Heren. 

 

 
 

Wees dwars door alles heen betrouwbaar, 

rechtvaardig, nederig en zachtmoedig! 
 

Boodschap Gods: Voorwaar, gij zult dwars door alles heen 

rechtvaardig en betrouwbaar moeten zijn aan Zijn woord! zei de 
bode engel Gods. Overdenk eens deze wijsheid.  
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Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 22 maart 2016 bracht de bode engel 

van God de volgende boodschap over aan eindtijdprofeet van het 
laatste der dagen, Benjamin Cousijnsen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Lovesadai en 

ben een bode engel Gods.  
 

Voorwaar,  

 
Wijsheid 10, vers 1 tot en met 21  Zij was het die bescherming 

bood aan onze voorvader die als eerste op aarde, als eenling, 
geschapen werd. Zij redde hem toen hij had gezondigd,  zij gaf 

hem macht om over alles te heersen. Maar de onrechtvaardige die 

zich in zijn woede van haar afkeerde, ging te gronde aan de drift 
waarin hij zijn broer vermoordde. En toen vanwege zijn daden de 

aarde overspoeld werd, was het weer de wijsheid die redding 

bracht. Zij loodste de rechtvaardige op een schamel stuk hout door 
de vloed. Zij was het ook die, toen er verwarring heerste onder de 

volken die zich in het kwaad hadden verenigd, de rechtvaardige 
opmerkte en beschermde, zodat hij in Gods ogen onberispelijk 

bleef. Zij zorgde ervoor dat hij standhield ondanks zijn liefde voor 

zijn zoon. Zij was het die, terwijl de goddelozen ten onder gingen, 
de rechtvaardige redde door hem te laten vluchten voor het vuur 

dat op de Pentapolis neerkwam. Nog steeds ligt daar, als getuigenis 
van hun verdorvenheid, een rokende woestijn met planten die 

nooit-rijpende vruchten dragen, en met een zuil van zout ter 

herinnering aan de vrouw die niet geloofde. Door de wijsheid te 
veronachtzamen waren ze niet in staat om het goede te kennen. Ze 

hebben de wereld zelfs een herinnering aan hun dwaasheid 

nagelaten, zodat hun tekortkomingen niet onopgemerkt konden 
blijven.  

Maar de dienaren van de wijsheid zijn door haar uit de nood gered. 
Zij was het ook die de rechtvaardige de juiste weg wees toen hij 

vluchtte voor de woede van zijn broer. Ze liet hem Gods 
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heerschappij zien en gaf hem inzicht in het heilige. Ze maakte zijn 
arbeid voorspoedig en vermenigvuldigde de vrucht van zijn 

inspanningen,  ze stond hem ter zijde tegenover zijn hebzuchtige 

onderdrukkers en maakte hem rijk. Ze beschermde hem tegen zijn 
vijanden en beveiligde hem tegen zijn belagers. Ze besliste een 

zware strijd in zijn voordeel, zodat hij zou beseffen dat eerbied voor 
God alles overwint. Zij was het ook die de rechtvaardige niet aan 

zijn lot overliet toen hij als slaaf verkocht was, maar hem redde van 

het kwaad.  
Zij daalde met hem af in de kerker, ze liet hem niet alleen toen hij 

in de boeien geslagen was. Ten slotte bracht ze hem de koninklijke 
scepter en gaf hem macht over zijn onderdrukkers; wie hem 

belasterd hadden, ontmaskerde ze als leugenaars, maar hem 

schonk ze eeuwige roem. Zij was het die het vrome en 
onberispelijke volk redde uit een land waar het onderdrukt werd. Ze 

nam haar intrek in de ziel van een man die de Heer diende, en met 
wonderen en tekenen trotseerde ze schrikwekkende vorsten. Ze gaf 

de heiligen het loon voor hun slavenarbeid en leidde hen langs een 

wonderbaarlijke weg. Overdag bood ze hun bescherming en ’s 
nachts ging ze hun voor als een vuur van sterren. Ze voerde hen 

door de Rode Zee, dwars door de watermassa,  maar hun vijanden 

overspoelde ze. Ze braakte hun lijken vanuit de kolkende diepte 
weer uit,  zodat de rechtvaardigen de goddelozen konden 

plunderen. Toen bezongen zij, Heer, uw heilige naam, eensgezind 
prezen zij uw reddende hand.  

De wijsheid liet zelfs stommen meezingen, en uit kindermonden 

klonk een helder lied. 
 

Voorwaar, overdenk eens deze wijsheid! 
 

Genesis 6, vers 5 tot en met 9  Toen de Here zag, dat de 

boosheid des mensen groot was op de aarde en al wat de 
overleggingen van zijn hart voortbrachten te allen tijde slechts boos 

was, berouwde het de Here, dat Hij de mens op de aarde gemaakt 

had, en het smartte Hem in zijn hart. En de Here zeide: Ik zal de 
mensen, die Ik geschapen heb, van de aardbodem uitroeien, de 

mensen zowel als het vee en het kruipend gedierte en het 
gevogelte des hemels, want het berouwt Mij, dat Ik hen gemaakt 

heb. Maar Noach vond genade in de ogen des Heren. Dit is de 
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geschiedenis van Noach. Noach was onder zijn tijdgenoten een 
rechtvaardig en onberispelijk man; Noach wandelde met God. 

 

Voorwaar, gij zult dwars door alles heen rechtvaardig en 
betrouwbaar moeten zijn. 

God is betrouwbaar en houdt zich aan Zijn woord! 
 

Job 32, vers 8  Voorwaar, het is de geest in de stervelingen en de 

adem des Almachtigen, die hun inzicht geeft. 
En Job 36, vers 22 tot en met 26  Zie, God handelt verheven in zijn 

kracht; wie is een leermeester als Hij? Wie zou Hem zijn weg 
voorschrijven, en wie durft zeggen: Gij hebt onrecht gedaan? Denk 

eraan, dat gij zijn werk verheerlijkt, hetwelk de mensen bezingen. 

Alle mensen aanschouwen het, de sterveling ziet het van verre. Zie, 
God is groot, en wij begrijpen Hem niet, het getal zijner jaren is 

onnaspeurlijk. 
 

Voorwaar, wees nederig en zachtmoedig! 

 
Psalm 22, vers 27 tot en met 31  De ootmoedigen zullen eten en 

verzadigd worden, wie de Here zoeken, zullen Hem loven, uw hart 

leve op, voor immer. Alle einden der aarde zullen het gedenken en 
zich tot de Here bekeren; alle geslachten der volken zullen zich 

nederbuigen voor uw aangezicht. Want het koninkrijk is des Heren, 
Hij is heerser over de volken. Alle welgedanen der aarde eten en 

aanbidden; voor Hem knielen allen die in het stof nederdalen, en 

wie zijn ziel niet in leven kan houden. Het nakroost zal Hem dienen, 
er zal van de Here verteld worden aan het komende geslacht. 

 
En Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God 

de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 

opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig 
leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, 

opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 

naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het 
licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever 

gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want 
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een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het 
licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de 

waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat 

zij in God verricht zijn. 
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God. 
 

 

 

Maak schoon schip met het verleden en ervaar Gods 

zegeningen! 
 
Alleen als u schoon schip heeft gemaakt met het verleden, kunt u 

gezegend worden, anders blijft de boze u lastigvallen! In deze 

boodschap Gods hoort u, hoe u dit concreet met Gods hulp kunt 
doen.  

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! De volgende boodschap Gods is op 23 

maart 2016 woord voor woord overgeleverd aan Profeet Benjamin 
Cousijnsen, door de bode engel Gods, in opdracht van de 

almachtige God, JHWH, de God van Abraham, Izaäk en Jakob. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Miratan en 

ben een bode engel Gods.  
 

Voorwaar, gij kunt niet gezegend worden als gij geen schoon 
schip gemaakt hebt met het verleden. 

Want dan wordt gij telkens weer lastiggevallen en aangevallen! Als 

gij meer zegeningen wilt, om de zegeningen Gods te beleven, te 
ervaren, moet gij het verleden bij Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 

Christus, brengen en niet er aan voorbij varen. 
 

Romeinen 8, vers 1 tot en met 11  Zo is er dan nu geen 

veroordeling voor hen, die in Christus Jezus zijn. Want de wet van 
de Geest des levens heeft u in Christus Jezus vrijgemaakt, van de 
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wet der zonde en des doods. Want wat de wet niet vermocht, 
omdat zij zwak was door het vlees – God heeft, door zijn eigen 

Zoon te zenden in een vlees, aan dat der zonde gelijk, en wel om 

de zonde, de zonde veroordeeld in het vlees, opdat de eis der wet 
vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, doch 

naar de Geest. Want zij, die naar het vlees zijn, hebben de 
gezindheid van het vlees, en zij, die naar de Geest zijn, hebben de 

gezindheid van de Geest. Want de gezindheid van het vlees is de 

dood, maar de gezindheid van de Geest is leven en vrede. Daarom 
dat de gezindheid van het vlees vijandschap is tegen God; want het 

onderwerpt zich niet aan de wet Gods; trouwens, het kan dat ook 
niet: zij, die in het vlees zijn, kunnen Gode niet behagen. Gij 

daarentegen zijt niet in het vlees, maar in de Geest, althans, indien 

de Geest Gods in u woont. Indien iemand echter de Geest van 
Christus niet heeft, die behoort Hem niet toe. Indien Christus in u 

is, dan is wel het lichaam dood vanwege de zonde, maar de geest is 
leven vanwege de gerechtigheid. En indien de Geest van Hem, die 

Jezus uit de doden heeft opgewekt, in u woont, dan zal Hij, die 

Christus Jezus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke 
lichamen levend maken door zijn Geest, die in u woont. 

 

Voorwaar, dan is er geen veroordeling meer! 
Omdat u compleet alles bij JHWH, Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus, heeft gebracht. Satan kan u niet meer wijzen op uw 
verleden. U hebt het bij het kruis gebracht onder berouw, en hebt 

het verleden gekruisigd, en bent overgegaan van het vlees naar de 

geest. U behoort JHWH toe, uw Rabboeni, El Elohím, Adonai, 
Yeshua HaMashiach, Jezus Christus! 

 
Romeinen 8, vers 15 tot en met 17  Want gij hebt niet 

ontvangen een geest van slavernij om opnieuw te vrezen, maar gij 

hebt ontvangen de Geest van het zoonschap, door welke wij 
roepen: Abba, Vader. Die Geest getuigt met onze geest, dat wij 

kinderen Gods zijn. Zijn wij nu kinderen, dan zijn wij ook 

erfgenamen: erfgenamen van God, en medeërfgenamen van 
Christus; immers, indien wij delen in zijn lijden, is dat om ook te 

delen in zijn verheerlijking. 
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Voorwaar, wijst satan u, als kind van de Allerhoogste, op het 
verleden? 

Breng het verleden dan alsnog bij het kruis, zodat de zegeningen 

door kunnen stromen. Nadat u uw zonden beleden hebt en het 
onder het kruis gebracht heeft, heeft satan niets meer om aan te 

kunnen klagen! 
 

Romeinen 8, vers 26 tot en met 28  En evenzo komt de Geest 

onze zwakheid te hulp; want wij weten niet wat wij bidden zullen 
naar behoren, maar de Geest zelf pleit voor ons met 

onuitsprekelijke verzuchtingen. En Hij, die de harten doorzoekt, 
weet de bedoeling des Geestes, dat Hij namelijk naar de wil van 

God voor heiligen pleit. Wij weten nu, dat God alle dingen doet 

medewerken ten goede voor hen, die God liefhebben, die volgens 
zijn voornemen geroepenen zijn. 

En vers 31  Wat zullen wij dan van deze dingen zeggen? Als God 
vóór ons is, wie zal tegen ons zijn? 

 

Voorwaar, en klaagt satan u nog aan? 
Wijs hem dan op wat hem te wachten staat! Wijs hem op het 

heden, en neem uw zegeningen terug! Doe dit in het geloof en met 

gebaren, en zeg dat u gekocht en vrij en beschermd bent, onder 
het kostbaar Bloed bent, en het eigendom van JHWH, Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. En neem een stap in het geloof, en 
neem dit gebaar aan en geef de satan een flinke trap, en zeg: “Ik 

trap je in het gezag van JHWH, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, 

met al je trawanten voorgoed de afgrond in. Amen!” 
 

Voorwaar, gij zijt als kind van God meer dan overwinnaar! 
 

Romeinen 8, vers 38 en 39  Want ik ben verzekerd, dat noch 

dood noch leven, noch engelen noch machten, noch heden noch 
toekomst, noch krachten, noch hoogte noch diepte, noch enig 

ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke 

is in Christus Jezus, onze Here. 
 

Amen! Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
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Christen visie: ‘Voor zichzelf’  
 

Wees geen Christen met een eigen visie, genaamd: ‘Voor zichzelf’. 
En de tegenstander vond het wel prachtig dat u de mond hield, en 

kon ongestoord verdergaan om de mens te vernietigen! Denk aan 

de zielen!  
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! De engel des Heren, Michaël, bracht op 24 
maart 2016 woord voor woord de volgende boodschap over aan 

Profeet Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  
 

Voorwaar, gij ziet en hoort zoveel! 
Sommigen betalen om zich te laten opeten. Anderen plegen 

zelfmoord, door zich op te hangen, of voor een trein te springen. En 

weer een ander vraagt aan de arts, om zijn leven te laten 
beëindigen. Voorwaar, sommigen hebben de vreugde en toekomst 

in hun leven al opgegeven! Voorwaar, en vele zielen hadden nog 

gered kunnen worden, doordat iemand verteld zou hebben over 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Maar voor velen, velen, 

waren er geen Christenen, alleen geheime agenten om hen heen, 
Christenen met een eigen visie, genaamd: ‘Voor zichzelf’. 

Voorwaar, en de tegenstander vond het wel prachtig dat u de mond 

hield, en kon ongestoord verdergaan om de mens te vernietigen! 
Voorwaar, mijn naam is Michaël en ben een bode engel Gods.  

 
Voorwaar, weet gij waar Gods warriors zijn gebleven, Gods 

werktuigen? 

Als een speld in de hooiberg, zijn er Christenen, die hun mond wel 
gebruiken, tot eer en glorie van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 

Christus. Voorwaar, als gij als geheime agent eens uw donkere bril 

afzet en in actie komt, dan wordt het terrein teruggewonnen, het 
gebied waar satan de zielen wil verwoesten en overnemen! 
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2 Timotheüs 2, vers 1 tot en met 7  Gij dan, mijn kind, wees 

krachtig in de genade van Christus Jezus, en wat gij van mij 

gehoord hebt onder vele getuigen, vertrouw dat toe aan vertrouwde 
mensen, die bekwaam zullen zijn om ook anderen te onderrichten. 

Lijd met de anderen als een goed soldaat van Christus Jezus. 
Tijdens de veldtocht wordt geen soldaat gemoeid in de zorg voor 

zijn onderhoud; hij heeft slechts hem te voldoen, door wie hij 

aangeworven is. En is iemand een kampvechter, dan ontvangt hij 
de krans alleen, als hij volgens de regels van de kamp heeft 

gestreden. De landman, die de zware arbeid verricht, moet het 
eerst van de vruchten genieten. Let wel op wat ik zeg, want de 

Here zal u in alles inzicht geven.    

 
Ik herhaal vers 3  Lijd met de anderen als een goed soldaat 

van Christus Jezus. 
Voorwaar, lijd om de verloren zielen, die het moeilijk hebben! 

Voorwaar, geef eens een bemoediging. Als er een lid lijdt, lijden we 

samen.  
 

Voorwaar, Yeshua HaMashiach, JHWH, zoekt warriors, ware 

strijders!  
Soldaten worden getraind, om meer dan overwinnaar te zijn, om 

aan te vallen en te verdedigen. En u wordt ook getraind om zielen 
te redden, door uw mond open te doen! 

 

Jesaja 42, vers 13 en 14  De Here trekt uit als een held; als een 
krijgsman doet Hij de strijdlust ontbranden; Hij heft de strijdkreet 

aan, ja schreeuwt die uit; Hij betoont Zich een held tegen zijn 
vijanden. Ik heb van oudsher gezwegen, Ik heb gezwegen en Mij 

ingehouden; nu zal Ik schreeuwen als een barende vrouw. 

 
Amen! Voorwaar, trek uit als een held! 

Wees een held voor Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, en 

wees geen geheime, egoïstische geheim agent, maar denk aan de 
zielen! 

 
Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld 

gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een 
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ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde.  
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de engel des Heren, de 
bode engel van God, en verdween. 

 

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen 
 

 

 
Voorwaarden voor bescherming Gods tegen de 

gevallen engelen! 
 
Meer en meer proberen de gevallen engelen vanuit hun 

ruimteschip, genaamd ‘De Schorpioen’, aanvallen uit te voeren. U 

hoort de voorwaarden, waardoor u alleen beschermd kunt worden 
tegen de gevallen engelen!  

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 24 maart 2016 bracht de engel des 

Heren woord voor woord deze boodschap Gods over aan 
eindtijdprofeet van het laatste der dagen, Benjamin Cousijnsen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, uw Rabboeni. 

 

Voorwaar, wees kadosh, heilig, en niet schijnheilig! 
Voorwaar, mijn naam is Casana, een bode engel Gods. Meer en 

meer proberen de gevallen vanuit hun ruimteschip, genaamd ‘De 
Schorpioen’, aanvallen uit te voeren! 

 

Lees voor: Spreuken 10, vers 6 en 7  Zegeningen zijn op het 
hoofd des rechtvaardigen, maar de mond der goddelozen verbergt 
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geweld. De gedachtenis des rechtvaardigen zal tot zegening zijn, 
maar de naam der goddelozen zal wegrotten. 

 

Voorwaar, als u rechtvaardig bent, en niet goddeloos, hebt u 
niets te vrezen! 

Omdat de zegeningen des Heren en Zijn bescherming door kunnen 
stromen. Maar als u niet rechtvaardig bent, en er verborgen zonden 

zijn, en u bent schandelijk, en u vernietigt uw lichaam, dat het 

eigendom is van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, door 
middel van roken en drugs en alcohol en goddeloze woorden, en u 

geweld verbergt, dan zal u zeker overgenomen worden en 
wegrotten! 

 

Spreuken 10, vers 8 tot en met 14  Wie wijs van hart is, neemt 
geboden aan, maar wie dwaas van lippen is, komt ten val. Wie in 

oprechtheid wandelt, gaat veilig, maar wie zijn wegen verdraait, 
wordt doorzien. Wie met zijn ogen knipt, veroorzaakt smart, wie 

dwaas van lippen is, komt ten val. De mond des rechtvaardigen is 

een bron van leven, maar de mond der goddelozen verbergt 
geweld. Haat verwekt krakelen, maar liefde bedekt alle 

overtredingen. Op de lippen van de verstandige wordt wijsheid 

gevonden, maar de roede is voor de rug van de verstandeloze. 
Wijzen bewaren de kennis, maar de mond van de dwaas is een 

steeds dreigend onheil. 
De bode engel van God sprak verder, 

 

Voorwaar, God is liefde, en bedekt alle overtredingen! 
Maar dan moet u wel rechtvaardig en niet goddeloos, en zuiver van 

wandel zijn. Dan hebt u niets te vrezen, omdat Zijn bescherming 
met u is, van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Amen! 

Zijn zegeningen zijn op uw hoofd. 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en 
verdween. 

 

 
 

Moge Hij barmhartig voor ons zijn en ons in deze tijd 

bevrijden! 
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En de zangers prezen Hem met hun stem. Prijs nu de God van alles 
wat bestaat, die overal grote daden verricht, die ons vanaf de 

moederschoot verheft en ons Zijn barmhartigheid betoont!  

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 

donderdag 24 maart 2016 ontving ik de volgende boodschap van 
een bode engel Gods, die ik graag met u wil delen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Rimbora en 

ben een bode engel Gods.  
 

Voorwaar,  
 

Sirach 50, vers 18 tot en met 24  En de zangers prezen Hem 

met hun stem. Luid klonk hun mooi gezang, en het volk hief 
smeekbeden tot de Heer, de Allerhoogste, en het bad tot de 

barmhartige God, totdat de dienst voor de Heer voltooid was, de 

viering voor Hem beëindigd was. Dan daalde Simon af en strekte 
zijn handen uit over heel de gemeenschap van Israël. Hij sprak de 

zegen van de Heer uit en noemde Zijn roemvolle naam. En ze 
bogen opnieuw neer, om de zegen van de Allerhoogste te 

ontvangen. Prijs nu de God van al wat bestaat, die overal grote 

daden verricht, die ons vanaf de moederschoot verheft en ons Zijn 
barmhartigheid betoont! Moge Hij ons vreugde geven, Israël, vrede 

schenken in deze tijd, zoals in de dagen van weleer. Moge Hij 
barmhartig voor ons zijn, en ons in deze tijd bevrijden.  

 

Amen! 
De bode engel Gods sprak verder, Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, 

Shalom! 

 
En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen 
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Waarom hou je je doof? 
 

Keer terug! zegt Yeshua HaMasiach, JHWH, Jezus Christus. Keer nu 

terug tot Mij met heel je hart, en begin te vasten, te treuren en te 
berouwen, en te rouwen! Scheur niet je kleren, maar je hart.  

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 25 maart 2016 bracht de bode engel 

van God deze boodschap over aan Profeet Benjamin Cousijnsen, in 

opdracht van de almachtige God, JHWH, de God van Abraham, 
Izaäk en Jakob. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van JHWH, Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Ruecos en ben 

een bode engel Gods.  
 

Voorwaar, sommigen zijn zo koppig! 
Een ezel luistert zelfs beter. Keer terug! zegt Yeshua HaMashiach, 

JHWH, Jezus Christus. Doet u dit niet, dan doet u het toch. En, zegt 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, keer nu terug tot Mij 
met heel je hart, en begin te vasten, te treuren en te berouwen en 

te rouwen. Scheur niet je kleren, maar je hart!  

 
Waarom hou je je doof? 

Leed Yeshua HaMashiach, JHWH, niet genoeg? Hij was niet koppig, 
om u aan uw lot over te laten, maar verliet de hemel. Hij is genadig 

en liefdevol en geduldig en trouw, en tot vergeving bereid. Geen 

mens zou op aarde voor u sterven en lijden en alles opgeven, zelfs 
de hemel. Was Hij koppig, om dit niet te doorstaan? Nee! Hij heeft 

u lief. Wat heeft de wereld u te bieden? Beantwoord dit eens. En 
wat heeft Yeshua HaMashiach, JHWH, u te bieden, denkt u? 

 

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 
wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
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behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 

naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het 

licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever 
gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want 

een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het 
licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de 

waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat 

zij in God verricht zijn. 
 

Hij wil u eeuwig leven geven! 
Keer terug. Denk aan de grens van hemel en hel! Is Gods weg niet 

de beste, en verdient u niet beter dan eeuwig verloren gaan? 

 
Johannes 8, vers 12  Wederom dan sprak Jezus tot hen en zeide: 

Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de 
duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben. 

En Johannes 12, vers 48  Wie Mij verwerpt en mijn woorden niet 

aanneemt, heeft een, die hem oordeelt: het woord, dat Ik heb 
gesproken, dat zal hem oordelen ten jongsten dage. 

 

Voorwaar, dwaalt niet! 
 

Johannes 14, vers 6  Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de 
waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij. 

 

Voorwaar, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, roept 
u vandaag en wil Zijn vrede in u brengen. 

 
Johannes 15, vers 9 tot en met 11  Gelijk de Vader Mij heeft 

liefgehad, heb ook Ik u liefgehad; blijft in mijn liefde. Indien gij 

mijn geboden bewaart, zult gij in mijn liefde blijven, gelijk Ik de 
geboden mijns Vaders bewaard heb en blijf in zijn liefde. Dit heb Ik 

tot u gesproken, opdat mijn blijdschap in u zij en uw blijdschap 

vervuld worde. 
En vers 13  Niemand heeft grotere liefde, dan dat hij zijn leven 

inzet voor zijn vrienden. 
 

Voorwaar, God heeft u lief! 
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Bekeer u en wandel in Zijn licht. Amen! 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 

verdween. 

 
 

 

Een vierdaagse strijd in het heelal tegen de gevallen 
engelen! 

 

Profeet Benjamin werd opgeroepen om te strijden 

tegen de gevallen engelen in de ruimte. Alle eer en 
glorie aan Yeshua HaMasiach, Jezus Christus, die 

eeuwig onoverwinnelijk is. Amen! 
 
 

Volledige weergave: 

 
Welkom! Dit verslag is opgeschreven door Profeet Benjamin 

Cousijnsen, met de hulp van de engel des Heren, op 27 maart 
2016. 

 

Shalom, Benjamin, Gods geliefde!  
Benjamin werd wakker en zei: “Wacht even, ik kom net uit mijn 

slaap”. 
 

Benjamin, we worden aangevallen! 

Benjamin stond meteen naast zijn bed.  
Zo, nu staat gij wel snel naast uw bed, Gods warrior. Ik begroet u 

in de wonderbare naam van JHWH, Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus! Voorwaar, mijn naam is Sirdéén en ben een bode engel 
Gods. Voorwaar, volg mij. 

Ik, Profeet Benjamin, liep de trap af, de engel achterna. Sirdéén 
zei: Kijk uit voor je vleugels!  

En Benjamin zei: “Ik zie geen vleugels”. 

Sirdéén lachte en zei: Zo kijk je beter uit voor de deur. 
“Ja”, lachte Benjamin, “ik heb vreemde ervaringen met die deur, 

dat ik tegen de deur aanliep toen.” Buiten aangekomen, zei de 
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engel Gods: Kom, Profeet Benjamin Cousijnsen. Bij deze woorden 
vlogen we de lucht in, en zeiden we gelijktijdig: “Kadosh, heilig is 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus!” 

 
Profeet Benjamin Cousijnsen vertelde onder het vliegen aan 

de engel, dat de technologie zeer snel was toegenomen. 
Zo waren er draadloze telefoons, en zo weer mobieltjes, en daarna 

weer met meer apps mogelijkheden, en dan weer nieuwe 

mogelijkheden. Alles is mogelijk gemaakt, zowel met computers en 
TV en games, enzovoorts. Men zet alle kennis in, om de mens te 

betoveren en over te nemen! En zo had men een bril, die in de 
wereld is, die uw ziel overneemt. 

 

En opeens waren Sirdéén en Profeet Benjamin Cousijnsen 
ingesloten geraakt. 

Een leger gevallen engelen was rondom hen! En een vrouwelijke 
serafijn gevallen engel zei: “Is dat niet Gods geliefde 

eindtijdprofeet? Wij zijn met meer, met 144.000. Laat dit uw 

grootste angstaanjagende ontmoeting zijn! U kunt wel denken, dat 
u een spirituele serafijn en leider en tijdreiziger bent, bla bla bla!” 

 

Deuteronomium 29, vers 29  De verborgen dingen zijn voor de 
Here, onze God, maar de geopenbaarde zijn voor ons en onze 

kinderen voor altijd, opdat wij al de woorden dezer wet volbrengen. 
 

De gevallen engel antwoordde echter: 

“Denkt u echt dat de verborgenheden geopenbaard worden aan de 
kinderen? Wij hebben velen verblind! Onze locatie is 70.000 

kilometer van de aarde af, en geen afstand is voor ons te ver!” 
De engel Gods vroeg: “En wat gaan we doen nu, Benjamin?” 

Even begon het leger met gevallen engelen te lachen en te 

fluisteren. En Profeet Benjamin Cousijnsen opende de mond, en zei: 
“Bla, bla, bla! Weet u wel tegen wie u het hebt?”  

De gevallen engel antwoordde: “Zie hoe schoon ik ben!” 

En Profeet Benjamin zei: “En van binnen verrot!” 
De gevallen engel antwoordde: “Ik zal mijn magie gebruiken en uw 

kracht wegnemen, en al wat in u is!” 
Benjamin zei: “U kunt het niet alleen af”. 
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“Oh nee?” zei ze, “vergeet niet dat mijn naam Salita is, satans 
warrior, en van Mars kom!” 

“Ik van de aarde!” zei Profeet Benjamin. 

“Ik weet wat u denkt”, zei Salita. “We strijden tegen elkaar, één op 
één! Win je? Dan laat het leger jullie gaan!” 

 
Efeziërs 6, vers 10 tot en met 13  Voorts, weest krachtig in de 

Here en in de sterkte zijner macht. Doet de wapenrusting Gods 

aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels; 
want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen 

de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer 
duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Neemt 

daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in 

de boze dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te 
houden. 

 
Opeens verschenen er bij Profeet Benjamin zes vleugels met 

regenboogkleuren, waarvan de structuur leek op die van een 

pauw.  
En zijn lichaam werd zeer krachtig bij het uitspreken van een 

Aramees woord, en zijn gezicht werd als die van een 20-jarige.  

“Ik ken alle gevechten!” riep Salita. 
Profeet Benjamin nu was zeer snel, en de zwaarden kon je goed 

horen. En er werd vier dagen lang gevochten; er werd zelfs vuur 
geworpen! Toen maakte Profeet Benjamin een draai, onverwachts, 

als een draaiende tol, en Gods heilige zwaard doorboorde Salita.  

Ze zei: “Hebt u niets te zeggen, warrior?” 
 

Profeet Benjamin zei: “Ja, Romeinen 8, vers 37 tot en met 
39:” 

Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem, die ons 

heeft liefgehad. Want ik ben verzekerd, dat noch dood noch leven, 
noch engelen noch machten, noch heden noch toekomst, noch 

krachten, noch hoogte noch diepte, noch enig ander schepsel ons 

zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, 
onze Here. 

 
“Wij zijn meer dan overwinnaar in JHWH, Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus!” 
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Opeens waren de gevallen engelen verdwenen… De engel Gods zei: 
Gij zijt een warrior, en zo ook de kinderen Gods! 

Profeet Benjamin werd teruggebracht en ging zich douchen.  

 
Alle eer en glorie aan Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, 

die eeuwig onoverwinnelijk is.  
Amen! Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel 

Gods, en verdween. 

 
En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen 

 

 
 

Het heeft lang genoeg geduurd, straal mij maar 

op, Heer! 
 

Bent u klaar voor de Rapture, ook wel de Wegrukking genoemd? 

Velen zijn ongeduldig, maar bij zelfonderzoek komt de waarheid 
over hun toestand aan het licht. Onderzoek u eens aan de hand van 

de negen vruchten, of u reeds klaar bent voor de Opname! Alle 

Bijbelteksten, die in deze boodschap door de bode engel Gods zijn 
doorgegeven, in opdracht van JHWH, de God van Abraham, Izaäk 

en Jakob, en opgeschreven door Profeet Benjamin Cousijnsen, 
werden in opdracht van de Heer Yeshua HaMasiach, Jezus Christus, 

opgezocht en voorgelezen uit de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV). 

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 28 maart 2016 bracht de bode engel 

van God deze boodschap Gods over, in opdracht van de almachtige 
God, JHWH, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, en dicteerde 

deze aan Profeet Benjamin Cousijnsen, die elk woord meteen 

opschreef. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van JHWH, Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus van Nazareth. Voorwaar, kadosh, heilig 
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is JHWH, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus! Mijn naam is Zearmo 
en ben een bode engel Gods.  

 

2 Petrus 3, vers 1 tot en met 12  Geliefde broeders en zusters, 
dit is al de tweede brief die ik u schrijf. Met beide wil ik u tot een 

helder inzicht brengen, en wel door u te herinneren aan de woorden 
die de heilige Profeten destijds hebben gesproken en aan het gebod 

van onze Heer en redder dat uw apostelen u hebben doorgegeven. 

Vergeet vooral niet dat er aan het einde van de tijd spotters zullen 
komen, die hun eigen begeerte volgen en smalend vragen: ‘Waar 

blijft hij nu? Hij had toch beloofd te komen? De generatie voor ons 
is al gestorven, maar alles is nog steeds zoals het sinds het begin 

van de schepping geweest is.’ Ze gaan er dan willens en wetens 

aan voorbij dat er in het begin al eens een hemel is geweest en een 
aarde die door Gods woord gevormd was uit water en door middel 

van water, en dat de toenmalige wereld vergaan is toen ze door het 
water werd overspoeld. Maar de tegenwoordige hemel en aarde 

worden door datzelfde woord bewaard om op de dag van het 

oordeel, waarop de goddelozen ten onder zullen gaan, te worden 
prijsgegeven aan het vuur. Eén ding mag u niet over het hoofd 

zien, geliefde broeders en zusters: voor de Heer is één dag als 

duizend jaar en duizend jaar als één dag. De Heer is niet traag met 
het nakomen van zijn belofte, zoals sommigen menen; hij heeft 

alleen maar geduld met u, omdat hij wil dat iedereen tot inkeer 
komt en niemand verloren gaat. De dag van de Heer zal komen als 

een dief. De hemelsferen zullen die dag met luid gedreun vergaan, 

de elementen gaan in vlammen op, de aarde wordt blootgelegd en 
alles wat daarop gedaan is komt aan het licht. Als dit allemaal op 

die manier te gronde gaat, hoe heilig en vroom moet u dan niet 
leven, u die uitziet naar de dag van God en het aanbreken daarvan 

bespoedigt! Die dag gaan de hemelsferen in vlammen op, en de 

elementen vatten vlam en smelten weg. 
 

Voorwaar, besef het heel goed en neem het serieus! 

Ik herhaal 2 Petrus 3, vers 9  De Heer is niet traag met het 
nakomen van zijn belofte, zoals sommigen menen; hij heeft alleen 

maar geduld met u, omdat hij wil dat iedereen tot inkeer komt en 
niemand verloren gaat. 
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Voorwaar,  
 

Galaten 5, vers 22 en 23  Maar de vrucht van de Geest is liefde, 

vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, 
zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets 

tegen heeft. 
 

Dit zijn nu uw negen vruchten. 

Laten we dit even gaan onderzoeken in uw hart. 
 

2 Petrus 3, vers 13 tot en met 15  Maar wij vertrouwen op Gods 
belofte en zien uit naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, 

waar gerechtigheid woont. Omdat u hiernaar uitziet, geliefde 

broeders en zusters, moet u zich inspannen om smetteloos, 
onberispelijk en in vrede door hem te worden aangetroffen. Bedenk 

dat het geduld van onze Heer uw redding is. Dat heeft ook onze 
geliefde broeder Paulus u geschreven met de wijsheid die hem is 

geschonken. 

 
Wederom hoort gij het woord geduld. 

 

1 Korinthiërs 13, vers 4 tot en met 7  De liefde is geduldig en 
vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en 

geen zelfgenoegzaamheid. Ze is niet grof en niet zelfzuchtig, ze laat 
zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan, ze verheugt 

zich niet over het onrecht maar vindt vreugde in de waarheid. Alles 

verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze. 
 

Voorwaar, als u nu een God had met weinig geduld en 
liefde… 

hoe graag u ook naar de hemel wilt, en dat het voor u zo lang 

duurt, dan was u de hemel niet binnengekomen! Voorwaar, Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus, komt Zijn beloften na. Maar bent u er 

wel echt klaar voor, en komt u uw beloften wel na? Wie is er traag? 

Onderzoekt u eens. Wees dankbaar voor Zijn genade, en maak u 
klaar; haast u! Want als Hij komt, heeft iedere ziel zijn kans gehad, 

en kunt u niet meer zeggen: “Waarom, Heer? Waarom?” 
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Voorwaar, leg uw vinger op de plek, waarin u gaat 
veranderen. 

Bid ervoor, zodat u Zijn Wederkomst gaat voorspoedigen. Hij heeft 

alleen nog maar geduld met u, omdat Hij van u houdt.  
 

Johannes 3, vers 16 en 17  Want God had de wereld zo lief dat 
hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem 

gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft zijn 

Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te 
vellen, maar om de wereld door hem te redden.  

 
Wees Rapture ready! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
 

 

Haar naam is Lilith en alle ogen zijn op haar 
gericht! 
 

Boodschap Gods: Ze bevindt zich juist onder de Christenen. Haar 
kwaliteit is in de kerk om slachtoffers te maken, door velen te 

beïnvloeden door haar schoonheid en kennis!  
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! 29 Maart 2016 bracht de engel des Heren, 

de bode engel van God, deze boodschap over aan Profeet Benjamin 
Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van JHWH, Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Lovesadai en 

ben een bode engel Gods.  
 

Zie, daar loopt ze, op weg naar de kerk met de Bijbel in de 
hand. 

Ze is altijd blij om in de kerk te zijn. Dan kan ze laten zien, wat 

voor dure kleding ze draagt en hoe mooi ze is. Werkelijk, ze lijkt op 
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een topmodel en krijgt leuke taken in de kerk! Haar naam is Lilith, 
en alle ogen zijn op haar gericht.  

 

Voorwaar, heet de beeldschone gevallen engel demoon, 
Wakaresaseya, niet Lilith? 

Ze bevindt zich juist onder de Christenen! Haar kwaliteit is in de 
kerk om slachtoffers te maken, door velen te beïnvloeden door haar 

schoonheid en kennis. Ze betovert velen, en verwoest zelfs 

huwelijken en brengt velen op dwaalwegen, en verkondigt valse 
getuigenissen! Voorwaar, haar werk is de bolwerken aanpakken van 

de Christenen, en zowel mannen als vrouwen verleiden in de kerk, 
en daar buiten de kerk. Voorwaar, men kan met alles bij haar 

terecht, vanwege dat ze een gevallen engel is! Verder verwijs ik u 

ook naar de boodschap Gods van 12 januari 2015, met de titel: 
‘Wakaresaseya!’ Voorwaar, velen zijn overgenomen en laten zich 

overnemen. 
 

Galaten 1, vers 6 tot en met 8  Het verbaast mij, dat gij u zo 

schielijk van degene, die u door de genade van Christus geroepen 
heeft, laat afbrengen tot een ander evangelie, en dat is geen 

evangelie. Er zijn echter sommigen, die u in verwarring brengen en 

het evangelie van Christus willen verdraaien. Maar ook al zouden 
wij, of een engel uit de hemel, u een evangelie verkondigen, 

afwijkend van hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt! 
 

En Efeziërs 5, vers 5 tot en met 13  Want hiervan moet gij 

doordrongen zijn, dat in geen geval een hoereerder, onreine of 
geldgierige, dat is een afgodendienaar, erfdeel heeft in het 

Koninkrijk van Christus en God. Laat niemand u misleiden met 
drogredenen, want door zulke dingen komt de toorn Gods over de 

kinderen der ongehoorzaamheid. Doet dan niet met hen mede. 

Want gij waart vroeger duisternis, maar thans zijt gij licht in de 
Here; wandelt als kinderen des lichts, – want de vrucht des lichts 

bestaat in louter goedheid en gerechtigheid en waarheid –, en 

toetst wat de Here welbehagelijk is. En neemt geen deel aan de 
onvruchtbare werken der duisternis, maar ontmaskert ze veeleer, 

want het is zelfs schandelijk om te noemen, wat heimelijk door hen 
wordt verricht; maar als dat alles door het licht ontmaskerd wordt, 

komt het aan de dag; want al wat aan de dag komt is licht. 
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En 2 Timotheüs 4, vers 3 en 4  Want er komt een tijd, dat de 

mensen de gezonde leer niet meer zullen verdragen, maar omdat 

hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich tal van 
leraars zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen 

afkeren en zich naar de verdichtsels keren. 
 

En Efeziërs 6, vers 12 en 13  Want wij hebben niet te worstelen 

tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, 
tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten 

in de hemelse gewesten. Neemt daarom de wapenrusting Gods, om 
weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om, uw taak geheel 

vervuld hebbende, stand te houden.  

 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 
 

 

Obama’s voorbereidingen op de oversprong! 
 

Openbarende boodschap Gods over de verborgen afspraak tussen 

Hillary Clinton en antichrist Barack Obama. Zoals u weet, de 
antichrist wil overspringen op Hillary Clinton!  

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, welkom! Op 29 maart 2016 bracht de bode engel van God 

deze openbarende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet van het 

laatste der dagen, Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus, uw Rabboeni, JHWH. Voorwaar, 

kadosh, heilig is El Elohím, Adonai!  

 
Voorwaar, de antichrist Barack Obama heeft in het 

verborgene met Hillary Clinton afgesproken over de 

verkiezingen. 
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Urenlang hadden ze elkaar de handen vastgehouden en gelachen 
en gekust in een afgelegen restaurant. Voorwaar, via manipulatie 

en Obama’s magie en tactieken wil ze bereiken om de verkiezingen 

te winnen, via een verborgen afspraak vol tips! Voorwaar, mijn 
naam is Sharco en ben een bode engel Gods.  

 
Zoals u weet, de antichrist wil overspringen op Hillary 

Clinton! 

 
Openbaring 21, vers 8  Maar de lafhartigen, de ongelovigen, de 

verfoeilijken, de moordenaars, de hoereerders, de tovenaars, de 
afgodendienaars en alle leugenaars – hun deel is in de poel, die 

brandt van vuur en zwavel: dit is de tweede dood. 

En Openbaring 13, vers 4  En zij aanbaden de draak, omdat hij aan 
het beest de macht gegeven had, en zij aanbaden het beest, 

zeggende: Wie is aan het beest gelijk? en: Wie kan er oorlog tegen 
voeren? 

En vers 8  En allen, die op de aarde wonen, zullen het beest 

aanbidden, ieder, wiens naam niet geschreven is in het boek des 
levens van het Lam, dat geslacht is, sedert de grondlegging der 

wereld. 

 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 

 
 

Ik gaf Mijn Koninkrijk op om jou te zoeken en te 

redden! 
 

Boodschap Gods: Red je en laat je redden door JHWH, El Elohím, 

Adonai, Yeshua HaMasiach, Jezus Christus! De Heer spreekt in deze 
boodschap tot jou, en zegt je ook: Ik gaf Mijn Koninkrijk op om jou 

te zoeken en te redden!  
 

 

Volledige weergave: 
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Hallo, van harte welkom! Op woensdag 30 maart 2016 bracht de 
engel des Heren woord voor woord de volgende boodschap over 

aan eindtijdprofeet van het laatste der dagen, Benjamin 

Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet je in de almachtige naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus.  

 

Voorwaar,  
 

Job 4, vers 16  Een verschijning doemde op, een gestalte voor 
mijn ogen. Stilte – en toen zei een zachte stem… 

Job 9, vers 10 tot en met 12  Hij doet grote, ondoorgrondelijke 

dingen, ontelbaar zijn de wonderen die hij verricht. Hij gaat mij 
voorbij en ik zie hem niet, hij glipt langs mij heen en ik merk het 

niet. Als hij iets wegrukt, wie weerhoudt hem dan? Wie zal hem 
zeggen: “Wat doet u?” 

Job 33, vers 11 en 12  Hij sluit mijn voeten in het blok, hij bewaakt 

me waar ik ga of sta. Maar je hebt ongelijk, ik zeg je: God is de 
meerdere van de mens. 

Vers 16  opent God de oren van de mens en laat hem schrikken – 

een waarschuwing. 
Vers 18  Hij behoedt hem voor de val in de afgrond, voor het 

oversteken van de doodsrivier. 
Vers 23 en 24  Maar als hij een pleitbezorger heeft, een die zijn 

voorspraak is, één uit duizenden, om van zijn onschuld te getuigen, 

en als God hem welgezind is en zegt: “Laat niet toe dat hij in de 
afgrond afdaalt, ik heb een losgeld voor hem verkregen”. 

Vers 28, 29 en 30  Hij redde mij van de val in de afgrond, opdat ik 
zal leven en van het licht genieten. Zie, dit alles doet God, tot twee-

, driemaal toe doet hij dit voor de mens: hij haalt hem weg van de 

afgrond en het licht van het leven omstraalt hem. 
 

Voorwaar, mijn naam is Sarmacus en ben een bode engel 

Gods.  
 

Job 36, vers 25  door iedereen bewonderd wordt, door iedereen 
van ver aanschouwd. 
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Voorwaar, Gods weg is de beste en volmaakste weg! 
 

Psalm 18, vers 31  Gods weg is volmaakt, het woord van JHWH is 

zuiver, een schild is hij voor allen die bij hem schuilen. 
 

Voorwaar, gij wil behouden worden en gered worden uit al 
het slijk, en zijt moe verzwakt. 

Red je en laat je redden! 

 
Jeremia 30, vers 12 en 13  Dit zegt JHWH: Ongeneeslijk zijn je 

wonden, niet te helen is je letsel. Geen mens verzorgt je zweren, je 
wonden groeien nooit meer dicht. 

 

Voorwaar, eet niet van verkeerde vruchten. 
 

Job 29, vers 14  Ik kleedde mij in gerechtigheid en deze kleedde 
mij, het recht was mij een mantel en een tulband. 

 

Voorwaar, hoor JHWH, El Elohím, Adonai, Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus! 

Mijn vrede zij met jou. Ik ben het, de enige Weg. Ik kwam voor de 

ellendigen, om de duisternis te doen opklaren en om je te redden! 
Ik gaf je de keus om te kiezen, voor of tegen Mij. Ik wil jouw weg 

effen maken en jouw tranen drogen, en al jouw slijk wegnemen. 
Geef Mij je hart en de ruimte. Dan zal Ik, jouw Rabboeni en Heer en 

Herder, je rechterhand nemen en je bemoedigen. 

 
Mattheüs 7, vers 13 en 14  Ga door de nauwe poort naar binnen. 

Want de brede weg, die velen volgen, en de ruime poort, waar 
velen door naar binnen gaan, leiden naar de ondergang. Nauw is de 

poort naar het leven, en smal de weg ernaartoe, en slechts 

weinigen weten die te vinden. 
 

Johannes 14, vers 6  Jezus zei: Ik ben de weg, de waarheid en 

het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij. 
 

Voorwaar, kadosh, heilig ben Ik! 
Ik gaf Mijn Koninkrijk op om jou te zoeken en te redden. Ik heb je 

lief en zou zo weer alles opgeven, al wat Ik heb, en dat ter wille 
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van jou! Maar laat Mijn lijden genoeg zijn aan het kruis. Ik droeg 
jouw zonden, en Mijn liefde was de klap op de spijker door Mijn 

polsen heen. Mijn gedachten waren bij jou. Al gaven de dorens Mij 

pijn, Mijn liefde overwon de pijn bij de gedachte, dat ook jij je leven 
aan Mij zal geven. Dit is jouw redding! Voorwaar, 

 
Johannes 3, vers 16 en 17  Want God had de wereld zo lief dat 

hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem 

gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft zijn 
Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te 

vellen, maar om de wereld door hem te redden. 
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de engel des Heren, en 

verdween. 
 

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen 
 

 

 
 

Laat Gods licht in u naar buiten toe zichtbaar 

zijn! 
 

Boodschap Gods: Laat Gods licht in u zichtbaar zijn en doof het niet 

uit! Vanaf den beginne heeft iedereen weleens gezondigd. De één 
loog en de ander bedroog, en de andere diende afgoden, en noem 

zo maar op. Hoor wat de Heer Yeshua HaMasiach, JHWH, Jezus 

Christus, tegen u zegt hierover!  
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Op 31 maart 2016 bracht de engel des 
Heren woord voor woord deze boodschap Gods over aan 

eindtijdprofeet van het laatste der dagen, Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet je in de almachtige naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 
Stepical en ben een bode engel Gods.  
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Voorwaar, 

 

Psalm 32, vers 1 en 2  Welzalig hij “en zij”, wiens overtreding 
vergeven, wiens zonde bedekt is; welzalig de mens, wie de Here de 

ongerechtigheid niet toerekent, en in wiens geest geen bedrog is. 
 

Voorwaar, het is genade waar gij in valt. 

Weet dit: de striemen en het lijden van Yeshua HaMashiach, JHWH, 
Jezus Christus, is uwer genezing geworden, uwer verlossing en 

bevrijding! Voorwaar, wees eerlijk en oprecht. Is het niet geweldig 
dat Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, uwer beleden 

zonden vergeeft? Is het niet heerlijk als Hij u heeft vergeven, als u 

ongehoorzaam bent geweest?  
 

Zegt: “Heerlijk, Zijn genade!” 
Voorwaar, het maakt niet uit of gij geroepen zijt, of gezalfd, of 

jaren een kind van God bent. Alle zielen zondigen weleens. 

Niemand kan zeggen: “Ik zondig nooit!” De Heilige Schrift zegt: 
Niemand is goed dan God alleen. Hoor, hoe genadig Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, is, uw Rabboeni!  

 
Mozes ging de berg op, om te bidden en praten met God. 

En het volk klaagde. Ze zeiden: “Wanneer komt Mozes terug? We 
willen een God!” Aäron was een priester, en het hele volk maakte 

een afgod, een gouden koe. En ze aanbaden het koebeest. Vaak is 

het zo met Gods volk, dat men heel snel naar andere dingen zoekt, 
als men het niet kan vinden. Kijk eens naar al die afgoden in vele 

huizen! Daar zoeken velen hun heil in. Waar zoekt u uw heil in? 
Voor de televisie? 

 

Voorwaar, wat doet u met deze boodschap? 
U hoort het wel, elke dag een boodschap Gods, wow! Maar wat doet 

u ermee? Zegt u: “Deze boodschap is voor mij”? Of wijst u naar een 

ander, en zegt: “Ik hoop dat die het gehoord heeft!” Het komt niet 
voor dat men zegt: “Dit woord is voor mij, of heb ik nodig, en zal 

het overdenken!” Voorwaar, onderzoekt u! God keurt alle zonden 
af. 
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Vanaf den beginne tot nu heeft ieder weleens gezondigd. 
De één loog, en de ander bedroog, en de ander dient afgoden, en 

noem zo maar op! 

 
Romeinen 3, vers 23  Want allen hebben gezondigd en derven de 

heerlijkheid Gods. 
 

Voorwaar, doof het licht Gods niet uit! 

 
Lees voor: Johannes 8, vers 12  Wederom dan sprak Jezus tot 

hen en zeide: Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer 
in de duisternis wandelen, maar hij, “en zij”, zal het licht des 

levens hebben. 

 
Voorwaar, verborgen zonden zorgen voor duisternis! 

Sommigen zeggen: “Gods licht is in mij”. Maar men ziet niet eens 
hun licht! Het licht moet zichtbaar zijn, en naar buiten toe opvallen.  

 

Lees voor: Psalm 105, vers 3 tot en met 4  Beroemt u in zijn 
heilige naam; het hart van wie de Here zoeken, verheuge zich. 

Vraagt naar de Here en zijn sterkte, zoekt zijn aangezicht 

bestendig. 
 

De Here zij u genadig, sprak de bode engel van God verder, 
Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 

 
 

De weg is vrij voor al Gods kinderen! 
 
Boodschap Gods: Aanbid Hem alleen en geef Hem, Zijn Heilige 

Naam, alle eer! Luister naar deze woorden Gods, in wijsheid 
gebracht! 

 

 
Volledige weergave: 
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Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 
donderdag 31 maart 2016 ontving ik de volgende boodschap van 

een bode engel Gods, die ik graag met u wil delen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, kadosh, heilig is uw 
Rabboeni!  

 

Aanbid Hem alleen. 
Geef Hem, Zijn Heilige Naam, alle eer en aanbidding, en prijs Hem 

om Zijn liefde en bescherming en trouw. 
 

Sirach 40, vers 12  Elk geschenk dat voortkomt uit 

onrechtvaardigheid vergaat, maar trouw houdt eeuwig stand. 
Sirach 38, vers 31  Ieder van hen vertrouwt op zijn handen, en 

ieder van hen is wijs in zijn vak. 
 

Voorwaar, kadosh, heilig is Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus! 
Mijn naam is Optical en ben een bode engel Gods.  

 

Sirach 3, vers 20  Groot is de kracht van de Heer, een bescheiden 
mens prijst Hem.  

 
De cherubs Gods zien naar beneden, en zien gerechtigheid 

gericht in het Bloed van Hem, die heeft geleden voor al het 

kwaad door ons gesticht.  
De weg is vrij voor al Gods kinderen! Want God nam Yeshua’s offer 

aan. Geen voorhang zal nu meer verhinderen, om tot de troon van 
God te gaan! Prijs Hem! Prijs Hem om Zijn grootheid! Amen. 

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
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APRIL 2016 

 
Elk woord van God is ware liefde en meer dan 

een gevoel! 
 
Boodschap Gods: Waar zijn uw gevoelens gebleven, uw ware liefde 

voor uw naaste, en welk beeld en welke houding laat u zien naar 

uw naaste?  
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Op 1 april 2016 bracht de bode engel 
Gods deze boodschap over aan Profeet Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de liefdevolle naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus.  

 
Voorwaar, geliefden des Heren, wat kunnen woorden nu 

zeggen en overbrengen? 

Sommigen kijken je aan in de kerk met een gezicht van onweer en 
bliksem, en een blik van: ‘als ik je hiermee kon doden, doodde ik 

je’, of ‘je bent niet welkom, ga weg!’ Voorwaar, en dan zegt de 
mond bij dat gezicht: “Welkom!” of “Leuk je te zien”, enzovoorts. 

 

Genesis 1, vers 3 en 4  God zei: ‘Er moet licht komen,’ en er was 
licht. God zag dat het licht goed was, en hij scheidde het licht van 

de duisternis. 
 

Voorwaar, ik ben een bode engel Gods en mijn naam 

Refreshing. 
Sommigen in de kerk lijken ook wel net engelen, hoor maar. Als u 

die vriendelijke broeder of zuster tegenkomt, bent u onzichtbaar 

voor hen. En zelfs een groet komt niet uit hun mond buiten de 
kerk. Ja, in de kerk wel, met een niet passend gezicht! 

 



 
 

 

4737 
 
 

 

Genesis 1, vers 27  God schiep de mens als zijn evenbeeld, als 
evenbeeld van God schiep hij hem, mannelijk en vrouwelijk schiep 

hij de mensen.  

 
Voorwaar, u hoort het goed! 

En God durft ook nog te zeggen, dat Hij u dus maakte naar Zijn 
beeld. Welk beeld laat u zien, en welke houding? Is dit Zijn 

spiegelbeeld? God zei: “Er zij licht”, en er was licht. Maar waar zijn 

uw gevoelens gebleven, uw ware liefde voor uw naaste? Voorwaar, 
luister ook naar de boodschap van 8 augustus 2013, met de titel: 

‘Heb je naaste lief als jezelf en God boven alles!’ Voorwaar, elk 
woord van God is ware liefde en meer dan een gevoel! 

 

1 Johannes 2, vers 15 tot en met 17  Heb de wereld en wat in 
de wereld is niet lief. Als iemand de wereld liefheeft, is de liefde van 

de Vader niet in hem, want alles wat in de wereld is – zelfzuchtige 
begeerte, afgunstige inhaligheid, pronkzucht –, dat alles komt niet 

uit de Vader voort maar uit de wereld. De wereld met haar 

begeerte gaat voorbij, maar wie Gods wil doet blijft tot in 
eeuwigheid. 

 

Voorwaar, als u Gods wil doet, dan bent u onzinkbaar en 
meer dan een voorbeeld. 

Niets kan u weerhouden, als u Zijn liefde en licht laat zien! Beweeg 
in de wil van God en Zijn liefde voor u. 

 

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want God had de wereld zo 
lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in 

hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft 
zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te 

vellen, maar om de wereld door hem te redden. Over wie in hem 

gelooft wordt geen oordeel uitgesproken, maar wie niet in hem 
gelooft is al veroordeeld, omdat hij niet wilde geloven in de naam 

van Gods enige Zoon. Dit is het oordeel: het licht kwam in de 

wereld en de mensen hielden meer van de duisternis dan van het 
licht, want hun daden waren slecht. Wie kwaad doet, haat het licht; 

hij schuwt het licht omdat anders zijn daden bekend worden. Maar 
wie oprecht handelt zoekt het licht op, zodat zichtbaar wordt dat 

God werkzaam is in alles wat hij doet. 
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Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en 

verdween. 

 
En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 
 

 

U zult dingen horen die niet in uw Bijbel staan! 
 

Boodschap Gods: Het is de tijd, dat de gesloten deuren opengaan 

en dat men de hemelse waarheid onder ogen ziet!  
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 1 april 2016 bracht de engel des 
Heren de volgende boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin 

Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, kadosh, heilig is 
Yeshua! 

 

Verbaast u niet, wonderen bestaan! 
En u zult dingen horen, die niet in uw Bijbel staan. Ook staat er in 

uw Bijbel dat Hij, JHWH, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, 

grotere wonderen deed, groter dan deze, die vermeld staan in uw 
Bijbel. Dat betekent dat veel berichten uw verstand verre te boven 

gaan, wat men verwijderd heeft in uw Bijbel, vanwege vele in 
hokjes denkpatronen. Sta open voor wat JHWH, Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus, aan u wil overhandigen, om het te 

laten groeien, en u te laten weten dat er meer is tussen hemel en 
hel en aarde! Het is de tijd dat de gesloten deuren opengaan, en 

dat men de hemelse waarheid onder ogen ziet. En de engelen 
zeggen: “Amen!” Voorwaar, 

 

Jeremia 32, vers 27  Zie, Ik, de Here, ben de God van al wat 
leeft; zou voor Mij iets te wonderlijk zijn? 
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Openbaring 22, vers 6  En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn 

getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der 

profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen 
hetgeen weldra geschieden moet. 

 
Mijn naam is Rasambla en ben een bode engel Gods.  

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! De Here zegene u 

 
 

 

Serafs, hun taken en verantwoordelijkheden! 
 
Serafs hebben verscheidene taken en verantwoordelijkheden. U 

hoort in deze samenvattende boodschap Gods wat ze zoal doen, in 
opdracht van de almachtige God, Yeshua HaMasiach, JHWH, Jezus 

Christus, de God van Abraham, Izaäk en Jakob. 

 
 

Volledige weergave: 
 

Welkom! Op 4 april 2016 bracht de engel des Heren woord voor 

woord de volgende boodschap over aan Profeet Benjamin 
Cousijnsen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Schreombro 

en ben een bode engel Gods. Voorwaar, kadosh, heilig is JHWH! 
 

Er is meer in de hemelse gewesten! 

 
Jesaja 6, vers 2 tot en met 3  Boven hem stonden serafs. Elk 

van hen had zes vleugels, twee om het gezicht en twee om het 
onderlichaam te bedekken, en twee om mee te vliegen. Zij riepen 

elkaar toe: ‘Heilig, heilig, heilig is de HEER van de hemelse 

machten. Heel de aarde is vervuld van zijn majesteit’. 
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Voorwaar! 
De serafs zijn verantwoordelijk voor het bewaken van het pad, dat 

naar de hemel leidt, en voor het begeleiden van verdwaalde zielen 

naar dit pad. Wie Yeshua HaMashiach, JHWH, verworpen heeft, 
wordt geleid naar de duisternis en de hel. Verder verdedigen en 

bewaken ze voortdurend Gods pad tegen indringers, tegen 
demonen! Ook hebben ze de macht van God gekregen, om zowel te 

straffen als te vergeven, en vaak schudden zij - als iemand blind is 

- wakker, om onderweg op het rechte pad te blijven. Ze 
weerspiegelen het verlangen om zielen te redden, in welke tijd of 

eeuw dan ook! En ze worden warriors genoemd, strijders Gods, en 
tijdreizigers. Ze vliegen uit en proberen ongelukken en rampen te 

voorkomen. Ze bemoeien zich niet met het lot van een ziel; daar 

doet alleen de almachtige God uitspraak over.  
 

Jesaja 5, vers 14  Het dodenrijk opent zijn keel, het spert zijn 
muil wijd open. Daar verdwijnt de bloem der natie, verzinkt de 

massa, daar verstommen de druktemakers en feestvierders. 

 
Voorwaar, gij zult Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, 

aanbidden en toelaten in uw hart. 

Laat het toe, en kies het juiste pad! 
 

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want God had de wereld zo 
lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in 

hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft 

zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te 
vellen, maar om de wereld door hem te redden. Over wie in hem 

gelooft wordt geen oordeel uitgesproken, maar wie niet in hem 
gelooft is al veroordeeld, omdat hij niet wilde geloven in de naam 

van Gods enige Zoon. Dit is het oordeel: het licht kwam in de 

wereld en de mensen hielden meer van de duisternis dan van het 
licht, want hun daden waren slecht. Wie kwaad doet, haat het licht; 

hij schuwt het licht omdat anders zijn daden bekend worden. Maar 

wie oprecht handelt zoekt het licht op, zodat zichtbaar wordt dat 
God werkzaam is in alles wat hij doet. 
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En Jesaja 33, vers 17  Met eigen ogen zul je een koning in al zijn 
schoonheid aanschouwen, weldra zul je een land zien dat zich 

uitstrekt tot in de verte. 

 
Spreuken 21, vers 21  Wie rechtvaardigheid en trouw nastreeft, 

ontvangt leven, rechtvaardigheid en eer. 
 

En Jesaja 30, vers 18  En toch wacht de HEER op het ogenblik dat 

hij jullie genadig kan zijn; toch zal hij zich oprichten om zich over 
jullie te ontfermen. Want de HEER is een God van recht. Gelukkig 

de mens die op hem wacht. 
 

En Exodus 23, vers 20 tot en met 26  Ik stuur een engel voor 

jullie uit om je op je tocht te beschermen en je naar de plaats te 
brengen die ik voor jullie bestemd heb. Neem je voor hem in acht, 

gehoorzaam hem zonder tegenspreken, want hij handelt in mijn 
naam en zou jullie je opstandigheid niet vergeven. Als je hem 

gehoorzaamt en alles doet wat ik zeg, zal ik de vijand van jullie 

vijanden zijn en jullie onderdrukkers onderdrukken. Mijn engel zal 
voor jullie uit gaan naar het gebied van de Amorieten, de 

Hethieten, Perizzieten, Kanaänieten, Chiwwieten en Jebusieten, en 

ik zal die volken uitroeien. Neem hun gebruiken niet over, kniel niet 
neer voor hun goden en vereer ze niet; haal hun godenbeelden 

omver en verbrijzel hun gewijde stenen. Vereer de HEER, jullie 
God, dan zal hij je voedsel en je water zegenen en jullie vrijwaren 

voor ziekten. Geen enkele vrouw in jullie land zal dan een 

miskraam krijgen of onvruchtbaar zijn, en ik zal je een lang leven 
schenken. 

 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de engel des Heren, en 

verdween. 

 
En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
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Ik zag je! 
 

Deze boodschap is speciaal voor jou! De Heer zegt je onder andere: 

Verberg je niet, erken je overtredingen en tekortkomingen. Ik zag 
je, toen je je verstopte en je tranen liet lopen.  

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Maandag 4 april 2016 bracht de engel des 

Heren, de bode engel van God, de volgende boodschap over aan 

eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van JHWH, Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Pansari en ben 

een bode engel Gods.  

 
Kadosh, heilig is de God van al wat leeft, de God van 

Abraham, Izaäk en Jakob! 
Zo spreekt de Heer.  

 

Voorwaar, Ik ben wie Ik ben, en heb de dood overwonnen.  
Laten Mijn woorden en Mijn lijden je sterken en vertroosten. Zie 

niet op mensen, maar op Mij, uw Rabboeni. Verberg je niet! Ik zag 

je, toen je je verstopte en je tranen liet lopen. Waarom? Waarom 
lijd je nog gebrek en lijd je dorst? Verheug je over Mij en Mijn 

liefde, en dat Ik leef! Erken je overtredingen en tekortkomingen. Je 
hebt Gods woede opgewekt door afgodsbeelden op te richten; je 

doet Me pijn! Ik ben degene, die jou eeuwig leven geeft en de 

sleutels van de dood wegnam, om jou te redden, en Mij liet 
verstoten en mishandelen en doorboren. Welke god deed wat Ik 

deed? 
 

Mattheüs 6, vers 5  En wanneer jullie bidden, doe dan niet als de 

huichelaars die graag in de synagoge en op elke straathoek staan 
te bidden, zodat iedereen hen ziet. Ik verzeker jullie: zij hebben 

hun loon al ontvangen. 

 
Voorwaar, kies heden voor Mij, en vernietig uw afgoden! 



 
 

 

4743 
 
 

 

 
Psalm 37, vers 27 en 28  Mijd het kwade en doe het goede, en je 

zult voor eeuwig wonen in het land, want de HEER heeft 

gerechtigheid lief, wie hem trouw zijn, verlaat hij niet. Zij blijven 
voor eeuwig behouden, maar het nageslacht van zondaars wordt 

verdelgd. 
 

En Spreuken 4, vers  13 tot en met 15  Laat mijn onderricht niet 

los, houd het vast, vergeet het nooit, het is je leven. Ga niet het 
pad van goddelozen, bewandel niet de weg van wie boosaardig zijn. 

Mijd hun weg, betreed hem niet, ga eraan voorbij, loop door. 
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 

verdween. 
 

 
 

Steek uw openhaard hart aan en word warm! 
 
Boodschap Gods: U hoort wat u kunt doen als u een open haard 

hart heeft. Word warm van Gods woorden!  

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 5 april 2016 bracht de engel des 

Heren deze boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin 
Cousijnsen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Rafaël 

en ben een bode engel Gods.  
 

Voorwaar, voorwaar, ik zeg u: Hebt u het warm? 

Zo niet, laat u dan warm worden van Gods woorden, en geef het 
een mooi plekje in uw hart. Ik hoorde alleen de Heer ‘Amen’ 

zeggen. Nog een keertje, want u moet warm zijn, en niet koud en 

lauw! Want van dat soort zijn er al genoeg. Maar laat u warm 
worden van Gods woorden, en geef het een mooie plek in uw hart. 
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Hoor ik ‘Amen! Halleluja’? Nu waren er dat meer vijf zielen meer, 
die ‘Amen’ riepen.  

 

Weet dit: woorden hebben kracht!  
En als u het een plekje geeft, maar vooral er iets mee doet, dan 

pas wordt u warm van binnen! Wat kunt u doen als u een open 
haard hebt in uw hart, en Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, u 

Gods boodschappen van Profeet Benjamin Cousijnsen brengt, en 

spreekt tot uw hart? Luister goed. Yeshua HaMashiach, Jezus 
Christus, brengt u hout om het aan te steken, aanmaakhout om het 

te laten branden in uw hart, in uw open haard. Velen horen Gods 
woord en hebben Gods brandhout ontvangen, maar hebben nog 

nooit Gods woord laten branden in hun open haard hart. De liefde 

dwingt immers niet.  
 

Gods heilige vuur is in vele Christenen. 
Maar vanwege dat ze altijd te druk zijn met hun games en mobiel 

en computers, en al hun andere afgoden en dingetjes, wordt het 

vuur niet groter in hen. Sommigen hebben al vele jaren zoveel 
ontvangen van Yeshua HaMashiach, JHWH! Maar om dit vuur Gods 

te laten branden, moet men tijd maken, en ervoor willen kiezen om 

warm te worden voor Gods woord. Steek het aan, uw open haard, 
en word warm en Gods instrument! En belijd nu vooraf uw zonden 

en tekortkomingen. 
 

Johannes 3, vers 16 en 17  Want God had de wereld zo lief dat 

hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem 
gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft zijn 

Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te 
vellen, maar om de wereld door hem te redden. 

 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 

 

Wees een voorbeeld, verontreinig u niet! 
 

Boodschap Gods: De Heer Yeshua HaMasiach, Jezus Christus van 
Nazareth, richt zich tot de goddeloze mannen en vrouwen, en roept 
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hen op om een voorbeeld te zijn voor de kinderen. Zij zijn namelijk 
een spiegelbeeld van de ouders! 

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 5 april 2016 bracht de bode engel van 

God deze boodschap Gods over, in opdracht van de almachtige 

God, JHWH, de God van Abraham, Izaäk en Jakob.  
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, kadosh, heilig is Adonai, El 

Elohím, JHWH.  

 
Groot is de Here der heren, de Koning van de hemelse 

machten!  
De gezalfden van JHWH zijn verheugd. O mensenkind, dit zegt de 

Heer: Richt u op! Wanneer de nood het hoogst is, wordt men 

wakker en komt men tot Mij.  
 

De kinderen van zondaars zijn het spiegelbeeld van hen, en 

zijn afschuwelijk gelijk hun voorbeeld.  
Verontreinigt u, mensenkind, niet, maar wees een voorbeeld! 

Kinderen worden grootgebracht, om Mij, Jezus Christus, Yeshua 
HaMashiach, lief te hebben. Wee jullie, goddeloze mannen en 

vrouwen, op jullie nageslacht rust blijvende schande. Wee jullie, die 

Gods regels van de Allerhoogste hebben verlaten!  
 

Sirach 41, vers 9 tot en met 13  Als jullie kinderen krijgen, 
worden ze vernietigd. Jullie werden vervloekt bij je geboorte, jullie 

worden vervloekt bij je dood. Alles wat uit de aarde komt, keert 

naar de aarde terug, zo gaan de goddelozen van vervloeking naar 
vernietiging. De klaagzang over doden geldt alleen hun lichaam, 

maar van zondaars wordt zelfs de naam uitgewist. Behoed je naam, 

hij blijft langer bij je dan duizenden grote schatten van goud. Een 
goed leven heeft een eindig aantal dagen, maar een goede naam 

blijft tot in eeuwigheid. 
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En Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want God had de wereld 
zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in 

hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft 

zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te 
vellen, maar om de wereld door hem te redden. Over wie in hem 

gelooft wordt geen oordeel uitgesproken, maar wie niet in hem 
gelooft is al veroordeeld, omdat hij niet wilde geloven in de naam 

van Gods enige Zoon. Dit is het oordeel: het licht kwam in de 

wereld en de mensen hielden meer van de duisternis dan van het 
licht, want hun daden waren slecht. Wie kwaad doet, haat het licht; 

hij schuwt het licht omdat anders zijn daden bekend worden. Maar 
wie oprecht handelt zoekt het licht op, zodat zichtbaar wordt dat 

God werkzaam is in alles wat hij doet. 

 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en 

verdween. 
 

 

 

God bepaalt de manier waarop Zijn woorden 

worden overgebracht! 
 
Boodschap Gods: Als u denkt dat uw liefde genoeg is, en de rest, 

daar staat u niet voor open, dan bent u flink op weg om u te laten 

scheiden van Zijn werken. Sluit u niet af voor Gods woorden, 
overgebracht via Zijn engelen! 

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 6 april 2016 bracht de engel des 

Heren, de bode engel van God, in opdracht van de almachtige God, 

JHWH, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, deze boodschap over 
aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Credia 

en ben een bode engel Gods.  
 



 
 

 

4747 
 
 

 

Romeinen 8, vers 36 tot en met 39  Er staat geschreven: ‘Om u 
worden wij dag na dag gedood en afgevoerd als schapen voor de 

slacht.’ Maar wij zegevieren in dit alles glansrijk dankzij hem die 

ons heeft liefgehad. Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven, 
engelen noch machten noch krachten, heden noch toekomst, 

hoogte noch diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal 
kunnen scheiden van de liefde van God, die hij ons gegeven heeft 

in Christus Jezus, onze Heer. 

Voorwaar, niets kan u scheiden van Gods liefde. 
Niets komt daartussen! Maar als Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 

Christus, tot u spreekt via een boodschap van Profeet Benjamin 
Cousijnsen, die gebracht is door Gods bode engelen, kunt u niet 

zeggen: “Ik heb God lief, en daar komt niemand tussen!” Toch zeg 

ik u, als u alleen maar denkt dat uw liefde genoeg is, en de rest, 
daar staat u niet voor open, dan bent u flink op weg om u te laten 

scheiden van Zijn werken. Omdat de waarheid door Gods engelen 
wordt gebracht, betekent het niet dat u uzelf voor hen moet 

afsluiten, terwijl God zelf tot u spreekt. Daarmee verwerpt u ook 

God! God is liefde, maar brengt wel Zijn liefde op Zijn manier over, 
alzo via Zijn engelen.  

 

Amen! 
Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en 

verdween. 
 

 

 

Profetische openbaringen m.b.t. Turkije, Mexico, 

Israël, India en vluchtelingen! 
 
Profetische, openbarende boodschap Gods: Hallo, welkom! Op 7 

april 2016 werd aan mij, Profeet Benjamin Cousijnsen, deze 

profetische, openbarende boodschap Gods m.b.t. Turkije, Mexico, 
Israël, India, en vele vluchtelingen in o.a. kampen, woord voor 

woord doorgegeven door de bode engel, in opdracht van de 
almachtige God, JHWH, de Heer Adonai, in de naam van Jezus 

Christus van Nazareth, Yeshua HaMasiach!  
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Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 7 

april 2016 werd aan mij, Profeet Benjamin Cousijnsen, Gods woord 
doorgegeven met betrekking tot Turkije, Mexico, Israël, India, en 

vele vluchtelingen, woord voor woord doorgegeven door de bode 
engel Gods, in opdracht van de almachtige God, JHWH, de Heer 

Adonai, El Elohím, in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus van Nazareth. 
 

De bode engel Gods sprak, Shalom! Ik begroet u in de wonderbare 
naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn 

naam is Crasua en ben een bode engel Gods.  

 
Voorwaar, Turkije! 

Spoedig zal er in uw land een grote aanslag plaatsvinden door 
moslim extremisten.  

 

Voorwaar, ook in Israël zullen de aanslagen toenemen. 
En sommigen zullen zichzelf daar opblazen, door zelfmoord te gaan 

plegen!  

 
Voorwaar, in Mexico zal spoedig een overgenomen persoon 

mensen en zichzelf doodrijden.  
U hoort het goed, vanwege totale overname door gameverslaving!  

 

Voorwaar! 
Ook bieden sommige vrouwen zichzelf aan in vluchtelingenkampen, 

om zo aan voedsel te kunnen komen, en ze bieden zich aan aan de 
rijken, om de kinderen te kunnen onderhouden. Ook worden velen 

weggebracht en beloftes gedaan, waarna ze bij de bergen uit de 

bus moeten komen, en daarna gedood worden en weggewerkt en 
verbrand! 

 

Ook u, India, zult u spoedig op de borst gaan slaan! 
De bode engel Gods sprak, Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 
 

 



 
 

 

4749 
 
 

 

Verwacht uw gunstbewijzen van uw Rabboeni! 
 

De Heer spreekt liefdevol en bemoedigend speciaal tot u, die als 

baby verstoten is!  
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 7 april 2016 bracht de engel des 
Heren de volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet 

Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Barmayut en 
ben een bode engel Gods. 

 

Voorwaar, verwacht uw gunstbewijzen van uw Rabboeni! 
 

Psalm 27, vers 1  De HEER is mijn licht, mijn behoud, wie zou ik 
vrezen? Bij de HEER is mijn leven veilig, voor wie zou ik bang zijn? 

Psalm 27, vers 10  Al verlaten mij vader en moeder, de HEER 

neemt mij liefdevol aan.   
Psalm 30, vers 9  U, HEER, roep ik aan, u, Heer, smeek ik om 

genade. 

Psalm 31, vers 4 en 5  U bent mijn rots, mijn vesting, u zult mijn 
gids zijn, mij leiden, tot eer van uw naam, mij losmaken uit het net 

dat voor mij is gespannen, u bent mijn toevlucht. 
En Psalm 31, vers 23 tot en met 25  In mijn angst had ik gezegd: 

‘Ik ben verbannen uit uw ogen,’ maar u hebt mijn smeekbede 

gehoord toen ik u om hulp riep. Getrouwen van de HEER, heb hem 
lief. De HEER behoedt de standvastigen, voorgoed rekent hij af met 

de hoogmoedigen. Allen die uw hoop vestigt op de HEER: wees 
sterk en houd moed. 

 

Kadosh, heilig is JHWH, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus! 
Verheugt u, wanneer men u als baby verstoten en achtergelaten 

heeft. Want uw Rabboeni, Abba, Vader, ontfermde zich over u. 

Jubel het uit en verheug u! Want toen u in de put zat, trok Jezus 
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Christus, Yeshua HaMashiach, u eruit. Wat kwaad was en slecht, 
nam Hij van u af.  

 

Psalm 53, vers 3  God kijkt vanuit de hemel naar de mensen om 
te zien of er één verstandig is, één die God zoekt. 

En Psalm 68, vers 20 en 21  Geprezen zij de Heer, dag aan dag. 
Deze God draagt ons en redt ons, onze God is een reddende God. 

Bij God, de HEER, is bevrijding uit de dood. 

 
Voorwaar! 

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, zal alle gemis en tekort aan 
liefde, en alle verwondingen, wegnemen, en al uw lijden omzetten 

in hemelse vreugde, die de engelen te boven gaat! Laat Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus, nooit los! 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
 

 

Vluchten kan niet meer! 
 

Vlucht niet weg voor uw roeping, maar sta open voor de Heilige 

Geest en de EvangelicalEndtimemachine.com!  
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 8 april 2016 werd deze boodschap 
woord voor woord overgeleverd aan Profeet Benjamin Cousijnsen, 

door de engel Gods, in opdracht van de almachtige God, JHWH, de 

God van Abraham, Izaäk en Jakob.  
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, kadosh, heilig is JHWH, El 

Elohím, Adonai! 

 
Voorwaar, sta open om te ontvangen van uw boodschap. 

Geloof en sta open, zowel voor de vijfvoudige bediening!  
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Efeziërs 4, vers 11, 12 en 13  En hij is het die apostelen heeft 
aangesteld, en profeten, evangelieverkondigers, herders en leraren, 

om de heiligen toe te rusten voor het werk in zijn dienst. Zo wordt 

het lichaam van Christus opgebouwd, totdat wij allen samen door 
ons geloof en door onze kennis van de Zoon van God een eenheid 

vormen, de eenheid van de volmaakte mens, van de tot volle 
wasdom gekomen volheid van Christus. 

 

Voorwaar, de kerk bent u samen, en niet alleen uw broeder 
of zuster! 

Ook u, die luistert, moet de heiligen toerusten tot dienstbetoon, tot 
opbouw van het lichaam van JHWH, Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus. Vlucht niet weg voor uw roeping, maar sta open voor de 

Heilige Geest en de EvangelicalEndtimemachine.com! Voorwaar, u 
moet geloven, dat God de profetische zalving heeft vrijgemaakt, en 

dat u gezegend mag worden met een doorbraak. Men moet meer 
leren om nederig te zijn en de knieën te buigen. Respect voor God 

komt weinig voor, noch enige vrees. Toch is men wel bang voor de 

gebeurtenissen in de wereld, en voor God niet! 
 

In vele bedrijven tipt men elkaar. 

En als je weigert, word je ontslagen! Respect ontbreekt. Voorwaar, 
mijn naam is Miraca en ben een bode engel Gods.  

 
Ik deelde eens folders uit, met daarop de mededeling: 

‘Gratis 100 euro, als u deze bon inlevert’. Velen gooiden het weg, of 

lazen niet wat erop stond. Slechts vijf zielen kwamen blij terug en 
kregen allen de 100 beloofde euro. De rest keek er niet naar om! 

Zo is het ook met Gods Woord, dat waardevol is. Sommigen 
luisteren wel, of lezen de Bijbel wel, maar velen kijken er niet naar 

om en laten het links liggen. Of ze geloven niet in Gods zalving. 

Voorwaar, terwijl velen geroepen zijn, om God te dienen, lopen 
velen hun gaven en talenten mis; men laat het liggen.  

 

Voorwaar, dien de Here! 
Vluchten kan niet meer. Doe, waar Hij u voor heeft geroepen en 

heeft uitgekozen. Als u Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, 
heeft aangenomen als Redder en Bevrijder, dan bent u geroepen! 

Hallo, kom uit uw luie stoel! Houd u van Yeshua HaMashiach, Jezus 
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Christus, en hebt u gevoel en een hart? Dan bent u geroepen en 
uitgekozen, om Zijn werk te doen. Sommigen zeggen nu: “Maar ik 

ben niet geroepen en heb geen zalving! Ik spreek niet in tongen, en 

heb geen gaven. Ik? Ik heb niets! Deze boodschap is niet voor mij, 
maar voor hem en haar, voor die en die, maar niet voor mij”. Zo 

denken velen, of ze zeggen: “Ik heb een drukke baan, ik kan niet!” 
Dit is de grootste smoes, die er bestaat. Of ze zeggen: “Mijn 

kinderen zijn nog zo klein!” Iedereen heeft een excuus, en probeert 

zo om van de roeping weg te vluchten. Voorwaar, wees geen 
donkey. De Here heeft u bij uw nek gegrepen, en zegt: Ik heb u 

nodig! 
 

Ga naar Hem toe en vraag om vergeving, en ga in gebed.  

Misschien kunt u goed zingen of dansen voor de Heer, of 
evangeliseren, of een boodschap inspreken, of bent u geschikt voor 

humor, of als Bijbelleraar, of, of… vult u maar in. Gebruik uw 
gaven! Want u bent geroepen om God te dienen. Amen! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods. 

 
 

 

Afgoden en tempel in Kollam getroffen door 
Gods hand, velen kwamen om! 
 

Profetische vervulling & mededelende boodschap Gods: India zou 
zich op de borst slaan, en zo gebeurde het! Aan wie zich bezighoudt 

met afgoderij, zal God laten zien hoe onmachtig ze zijn en ze 

vernietigen, en u straffen!  
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, welkom! Op 11 april 2016 bracht de engel Gods deze 
boodschap over aan Profeet Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus.  
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Voorwaar, zoals geopenbaard is op 7 april 2016, werd 
voorzegd: 

India zal zich op de borst slaan. En zo gebeurde het. De afgoden en 

de tempel in Kollam gingen met een geweldige vuurwerkshow, en 
onder groot gejuich in de hemel, ten onder! En tijdens de ramp 

riepen de engelen Gods: “Kadosh, heilig is JHWH, Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus!”  

 

Psalm 14, vers 1, 2 en 3  De dwaas zegt in zijn hart: Er is geen 
God. Zij bedrijven gruwelijke en afschuwelijke misdaden, niemand 

is er, die goed doet. De Here ziet neder uit de hemel op de 
mensenkinderen, om te zien, of er één verstandig is, één, die God 

zoekt. Allen zijn zij afgeweken, tezamen ontaard; er is niemand die 

goed doet, zelfs niet één. 
 

Voorwaar, op 7 april 2016 werd u gewaarschuwd in de 
boodschap, met de titel: 

‘Profetische openbaringen m.b.t. Turkije, Mexico, Israël, India en 

vluchtelingen!’ 
 

Exodus 20, vers 3 tot en met 5  Gij zult geen andere goden voor 

mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld maken 
noch enige gestalte van wat boven in de hemel, noch van wat 

beneden op de aarde, noch van wat in de wateren onder de aarde 
is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen; want Ik, de 

Here, uw God, ben een naijverig God, die de ongerechtigheid der 

vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde 
geslacht van hen die Mij haten. 

 
Voorwaar, velen kwamen om tijdens dit afgoderij festival! 

Voorwaar, mijn naam is Smargan en ben een bode engel Gods. 

Welk land dan ook, aan wie zich bezighoudt met afgoderij, zal God 
laten zien hoe onmachtig ze zijn en ze vernietigen, en u straffen! 

 

Johannes 8, vers 12  Wederom dan sprak Jezus tot hen en zeide: 
Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de 

duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben. 
En Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 

wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 
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een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 

naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het 
licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever 

gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want 

een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het 
licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de 

waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat 
zij in God verricht zijn. 

 

Bekeer u, India! 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 
 

 

Ik zal bevrijden en beschermen wie Mijn naam 

liefheeft en ermee vertrouwd is! 
 

Bemoedigende Bijbelteksten werden in deze bijzondere boodschap 
Gods door de bode engel aan Profeet Benjamin doorgegeven. Onder 

andere, Hij vertrouwt je toe aan Zijn engelen, die over je waken 

waar je ook gaat!  
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op de avond van 11 april 2016 bracht de 
bode engel van God woord voor woord de volgende boodschap 

Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus.  
 

Voorwaar,  
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Psalm 25, vers 8 tot en met 10  Goed en rechtvaardig is de 
HEER: hij wijst zondaars de weg, wie nederig zijn leidt hij in het 

rechte spoor, hij leert hun zijn paden te gaan. Liefde en trouw zijn 

de weg van de HEER voor wie de wetten van zijn verbond 
onderhouden. 

 
Nahum 1, vers 7 en 8  De HEER is goed, een vesting in tijden van 

nood, hij kent wie bij hem schuilen. Maar zijn vijanden jaagt hij het 

duister in, met een vloedgolf verwoest hij hun stad. 
 

En Sirach 42, vers 18 tot en met 20  Hij peilt de afgrond en de 
harten van de mensen en doorziet hun heimelijke plannen. Want de 

Allerhoogste weet alles en kent de eeuwige tekenen. Hij verkondigt 

wat voorbij is en wat komen zal en brengt de sporen aan het licht 
van wat verborgen is. Geen enkele gedachte ontgaat hem en niet 

één woord is voor hem verborgen.  
 

Voorwaar, kadosh, heilig is JHWH. 

Zijn werk is perfect! 
 

En Sirach 43, vers 27 tot en met 30  Hoeveel we ook zeggen, 

het is nooit genoeg, onze slotsom luidt: hij is alles. Waar vinden we 
de kracht om hem te loven? Hij is groter dan alles wat hij gemaakt 

heeft. Hoe ontzagwekkend is de Heer, hoe groot, hoe 
wonderbaarlijk is zijn macht. Verhef de Heer en loof hem zo veel je 

kunt, want hij gaat je altijd te boven. Verhef hem met alle kracht 

die in je is, ga ermee door, want het is nooit genoeg. 
 

Mijn naam is Aramani en ben een bode engel Gods.  
Voorwaar, 

 

Daniël A, vers 37 tot en met 39  Engelen, prijs de Heer, bezing 
en verhoog hem in eeuwigheid. Water boven de hemel, prijs de 

Heer, bezing en verhoog hem in eeuwigheid. Heel de hemelse 

macht, prijs de Heer, bezing en verhoog Hem in eeuwigheid.    
 

Voorwaar, de Here toetst Zijn kinderen altijd! 
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Psalm 26, vers 2 en 3   Doorgrond mij, HEER, en ken mij, peil 
mijn hart en mijn nieren, want uw liefde staat mij voor ogen en ik 

bewandel de weg van uw waarheid. 

En Psalm 72, vers 17  Zijn naam zal eeuwig bestaan, zijn naam zal 
voortleven zolang de zon zal schijnen. Men zal wensen gezegend te 

worden als hij, en alle volken prijzen hem gelukkig. 
En Psalm 91, vers 11  Hij vertrouwt je toe aan zijn engelen, die 

over je waken waar je ook gaat. 

Vers 14  Ik zal bevrijden wie mij liefheeft en beschermen wie met 
mijn naam vertrouwd is. 

 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en 

verdween. 

 

 
 

Houd vast aan het zuivere evangelie, de zuivere 

waarheid! 
 

Boodschap Gods: Er is geen ander evangelie. Er zijn alleen maar 

mensen, die u in verwarring brengen en het evangelie van Jezus 
Christus, Yeshua HaMasiach, willen verdraaien!  

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, hartelijk welkom! 12 April 2016 – De engel des Heren leverde 

de volgende boodschap Gods woord voor woord over, in opdracht 

van de almachtige God, JHWH, de God van Abraham, Izaäk en 
Jakob, aan Zijn eenvoudige dienstknecht en Profeet van de laatste 

dagen, Benjamin Cousijnsen.  
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van JHWH, Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Bresima en 
ben een bode engel Gods.  

 

Voorwaar,  
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Efeziërs 6, vers 12  Onze strijd is niet gericht tegen mensen maar 
tegen hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de 

duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelsferen. 

 
Voorwaar, meer en meer komt de globale godsdienst naar 

voren! 
Een klein wormpje, of een rotte vrucht, tast velen aan. Vele 

godsdiensten gaan zich samenmengen, om het aantrekkelijker te 

maken. Velen wijken af van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, 
JHWH’s geboden, en spelen voor eigen god met eigen regels!  

 
Afgodenaanbidders van de Rooms-Katholieken werken 

samen met de EO en andere kerken. 

Alles mag volgens hun god! En zij gaan mee met de verlangens van 
satan en de wereld en iedereen. Zo streeft satan ernaar om tot één 

wereldreligie te komen. En wie het niet accepteert, om mee te gaan 
in deze nieuwe tijdsweg, wordt als een extremist gezien, of een 

sekte volger. De gevallen engelen vermengen zich graag binnen de 

verschillende religies. De kleine worm wil tegen de Bijbel ingaan, en 
de gehele grote massa volgt! En de kerk zit overvol met zielen, 

omdat het een moderne tijd is. 

 
Galaten 1, vers 6 tot en met 9  Het verbaast me dat u zich zo 

snel hebt afgewend van hem die u door de genade van Christus 
heeft geroepen en dat u zich tot een ander evangelie hebt gekeerd. 

Er is geen ander evangelie, er zijn alleen maar mensen die u in 

verwarring brengen en het evangelie van Christus willen 
verdraaien. Wanneer iemand u iets verkondigt dat in strijd is met 

wat ik u verkondigd heb, al was ik het zelf of een engel uit de 
hemel – vervloekt is hij! Ik heb het al eerder gezegd en zeg het nu 

opnieuw: wanneer iemand u iets verkondigt dat in strijd is met wat 

u hebt ontvangen – vervloekt is hij! 
 

2 Timotheüs 4, vers 3  Want er komt een tijd dat de mensen de 

heilzame leer niet meer verdragen, maar leraren om zich heen 
verzamelen die aan hun verlangens tegemoetkomen en hen naar de 

mond praten. 
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Voorwaar, hou u echter vast aan de volle zuivere waarheid, 
zoals het beschreven staat! 

 

Openbaring 22, vers 18 tot en met 21  Ik verklaar tegenover 
eenieder die de profetie van dit boek hoort: als iemand er iets aan 

toevoegt, zal God hem de plagen toevoegen die in dit boek 
beschreven zijn; en als iemand iets afneemt van wat in het boek 

van deze profetie staat, zal God hem zijn deel afnemen van de 

levensboom en van de heilige stad, zoals die in dit boek beschreven 
zijn. Hij die van deze dingen getuigt, zegt: ‘Ja, ik kom spoedig!’ 

Amen. Kom, Heer Jezus! De genade van onze Heer Jezus zij met u 
allen. 

 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 
verdween. 

 
 

 

Wie kwetst met kritiek en beledigingen zondigt! 
 

Boodschap Gods: Sommigen kwetsen graag gevoelens van 

anderen. Hoe zal God hierover denken, denkt u? Hoor of lees 
verder wat de beste strategie is in deze!  

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, hartelijk welkom! Op 12 april 2016 bracht de bode engel 

Gods deze boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin 

Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Lovesadai; ik 

ben een bode engel Gods.  

 
Voorwaar,  

 

Lukas 6, vers 36 en 37  Wees barmhartig zoals jullie Vader 
barmhartig is. Oordeel niet, dan zal er niet over je geoordeeld 
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worden. Veroordeel niet, dan zul je niet veroordeeld worden. 
Vergeef, dan zal je vergeven worden. 

Voorwaar, u daar, schaam u dat u zegt: 

“Wat ben je vet!” of “Wat een dikke kop heb je gekregen!” of “Wat 
een grote neus heb jij” of “Wat voor weer krijgen we dáár bovenin!” 

 
Jakobus 3, vers 10  Uit dezelfde mond klinkt zegen en 

vervloeking. Dat kan toch niet goed zijn, broeders en zusters?  

 
Sommigen kwetsen graag gevoelens van anderen. 

Hoe zal God hierover denken, denkt u? 
 

Spreuken 12, vers 18  De woorden van een dwaas zijn 

dolkstoten, wat de wijze zegt, brengt genezing. 
 

Sommigen gebruiken vulgaire taal, en kwetsen en amuseren 
zich erover. 

Wat men niet weet, is dat satan zich over hen zit te amuseren, als 

ze anderen zitten te vernederen en te kwetsen! Waarom zegt u 
deze dingen? Omdat hij, de boze, het geweldig vindt! Maar u bent 

wel dan gelijkvormig aan hen, en niet aan God.  

 
Romeinen 1, vers 28 tot en met 32  Omdat ze het beneden hun 

waardigheid achtten God te erkennen, heeft God hen overgeleverd 
aan hun eigen onbetrouwbaarheid en doen ze wat verwerpelijk is. 

Ze zijn door en door onrechtvaardig en boosaardig, hebzuchtig en 

slecht. Ze zijn door en door afgunstig, moordzuchtig en twistziek, 
doortrapt en kwaadaardig. Ze roddelen en spreken kwaad, haten 

God, zijn hoogmoedig, trots en verwaand. Ze zijn vindingrijk in het 
kwaad, tonen geen ontzag voor hun ouders, zijn kortzichtig en 

trouweloos, zonder liefde en onbarmhartig. En hoewel ze het vonnis 

van God kennen en weten dat mensen die dergelijke dingen doen 
de dood verdienen, doen ze dit alles toch. Sterker nog, ze juichen 

het zelfs toe dat anderen het ook doen. 

 
En Efeziërs 5, vers 3 en 4  Laat er bij u geen sprake zijn van 

ontucht of zedeloosheid, of van hebzucht – deze dingen horen niet 
bij heiligen. Ook dubbelzinnige, oppervlakkige en platvloerse taal is 

ongepast – spreek liever woorden van dank. 
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Wie kwetst met kritiek en beledigingen, zondigt! 

 

En 2 Koningen 2, vers 23 en 24  Van Jericho ging Elisa naar 
Betel. Toen hij naar de stad omhoog liep, rende een troep kinderen 

op hem af die hem uitlachten en schreeuwden: ‘Kaalkop, kaalkop! 
Zet ’m op, zet ’m op!’ Elisa keek om, en toen hij de kinderen zag, 

vervloekte hij ze in de naam van de HEER. Meteen kwamen er twee 

berinnen uit het bos, die tweeënveertig van de kinderen 
verscheurden. 

 
En 2 Kronieken 36, vers 16  Maar zij lachten Gods boden uit, 

minachtten zijn woorden en dreven de spot met zijn Profeten, 

totdat de toorn van de HEER tegen zijn volk zo hoog oplaaide dat 
niets hen meer kon helpen. 

 
En 1 Timotheüs 5, vers 1  Ga niet tekeer tegen een oude man. 

Als je hem vermaant, beschouw hem dan als een vader, zoals je 

jonge mannen als broers moet zien. 
 

En Titus 3, vers 2  dat ze van niemand mogen kwaadspreken, 

vredelievend en vriendelijk moeten zijn en zich tegenover iedereen 
zachtmoedig moeten gedragen. 

 
Voorwaar, hou uw lippen in bedwang! 

 

Spreuken 10, vers 19  Een veelprater begaat al snel een misstap, 
wie zijn tong in toom houdt is verstandig. 

 
En Romeinen 12, vers 17 tot en met 19  Vergeld geen kwaad 

met kwaad, maar probeer voor alle mensen het goede te doen. 

Stel, voorzover het in uw macht ligt, alles in het werk om met alle 
mensen in vrede te leven. Neem geen wraak, geliefde broeders en 

zusters, maar laat God uw wreker zijn, want er staat geschreven 

dat de Heer zegt: ‘Het is aan mij om wraak te nemen, ik zal 
vergelden’. 
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En 2 Timotheüs 2, vers 24  Een dienaar van de Heer moet geen 
ruzie maken, maar voor iedereen vriendelijk zijn; hij moet een 

goede leraar zijn en een verdraagzaam mens. 

 
Voorwaar, de beste strategie is dit: 

 
Mattheüs 7, vers 12  Behandel anderen dus steeds zoals je zou 

willen dat ze jullie behandelen. Dat is het hart van de Wet en de 

Profeten. 
 

En Lukas 10, vers 27  De wetgeleerde antwoordde: ‘Heb de Heer, 
uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw 

kracht en met heel uw verstand, en uw naaste als uzelf’. 

 
Efeziërs 4, vers 29  Laat geen vuile taal over uw lippen komen, 

maar alleen goede en waar nodig opbouwende woorden, die goed 
doen aan wie ze hoort. 

 

Voorwaar, de inplanting van Gods Woord in uw geest helpt 
om kwetsende taal te vermijden! 

 

Jakobus 1, vers 21  Wees daarom zachtmoedig en leg alle 
verdorvenheid en elk denkbaar wangedrag af. En aanvaard zo de 

boodschap die in u is geplant en die u kan redden.  
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de engel Gods, en 

verdween. 

 
 
Waar bent u mee verbonden?  
 

En waar bent u mee verbonden? Velen zijn echter niet verbonden, 

maar gebonden!  
 

 
Volledige weergave: 
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Hallo, van harte welkom! Op 13 april 2016 bracht de engel des 
Heren, de bode engel van God, deze boodschap Gods over aan 

eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, kadosh, heilig is uw 
Rabboeni, El Elohím, Adonai, JHWH! 

 

Voorwaar, waar bent u mee verbonden? 
Sommigen zijn zo verbonden met hun huisdier, dat ze hetzelfde 

uiterlijk hebben. En weer anderen zijn zo verbonden met het toilet, 
dat ze er niet vanaf komen. Ik zal maar geen namen noemen. Weer 

anderen zitten zoveel op hun mobieltje, dat ze er zielmaatjes mee 

zijn. En weer anderen zijn zó verbonden met hun games en 
computer en televisie, enzovoorts!  

 
Verbonden betekent: samenbinden, verbond, lokaal 

verbonden, rechtstreekse verbinding, enzovoorts.  

Voorwaar, kijk eens op uw horloge, en schrijf de tijdsduur van uw 
verbondenheid, de tijd die u maakt met Yeshua HaMashiach, JHWH, 

Jezus Christus, eens op. Velen zijn echter niet verbonden met Hem, 

maar gebonden! Hij/Zij zong in de kerkdienst nog: “Dwars door het 
vuur maakt U mij rein en puur. Ik strek mij uit, Jezus Christus, naar 

meer van Uw Geest en heiligheid!” En na de kerkdienst veranderde 
de verbondenheid met Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, JHWH, 

in: ‘Dwars in het vuur maakte ik mijn leven zuur. Ik strekte mijn 

handen uit naar meer gebondenheden!’ 
 

Ik kom terug op de huisdieren. 
Voorwaar, leuk, al die aandacht aan uw huisdier, en tijd en 

ontspanning! En dat verdienen ze ook.  

 
Mattheüs 7, vers 21  Niet iedereen die “Heer, Heer” tegen mij 

zegt, zal het koninkrijk van de hemel binnengaan, alleen wie 

handelt naar de wil van mijn hemelse Vader. 
En Mattheüs 6, vers 32  Dat zijn allemaal dingen die de heidenen 

najagen. Jullie hemelse Vader weet wel dat jullie dat alles nodig 
hebben. 
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En Mattheüs 7, vers 13 en 14  Ga door de nauwe poort naar 
binnen. Want de brede weg, die velen volgen, en de ruime poort, 

waar velen door naar binnen gaan, leiden naar de ondergang. Nauw 

is de poort naar het leven, en smal de weg ernaartoe, en slechts 
weinigen weten die te vinden. 

En Mattheüs 19, vers 23 en 24  Jezus wendde zich tot zijn 
leerlingen: ‘Ik verzeker jullie: slechts met grote moeite zal een rijke 

het koninkrijk van de hemel binnengaan. Ik zeg het jullie nog eens: 

het is gemakkelijker voor een kameel om door het oog van een 
naald te gaan dan voor een rijke om het koninkrijk van God binnen 

te gaan’.  
 

Voorwaar, mijn naam is Zaloé en ben een bode engel Gods.  

 
Voorwaar, vernedert u en bekeert u, en u zal verhoogd 

worden en behouden! 
Wees geen blinde farizeeër, al bent u Christen. Onderhoud uw 

verbinding met Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, en maak tijd 

voor Hem, en u krijgt er zoveel meer voor terug. Kies heden wie u 
dienen wilt! 

 

Johannes 3, vers 16 en 17  Want God had de wereld zo lief dat 
hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem 

gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft zijn 
Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te 

vellen, maar om de wereld door hem te redden.  

 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de engel van God, en 

verdween. 
 

 

 

Ik prijs en dank U om Uw wijsheid! 
 

Boodschap Gods: Tobit sprak, “Geprezen zij de levende God tot in 
eeuwigheid, geprezen zij Zijn Koningschap!” De bron van de 

wijsheid is het woord van God in de hoogste hemel; haar wegen 

zijn de eeuwige geboden.  
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Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Op 13 april 2016 bracht de engel des 
Heren woord voor woord deze boodschap Gods over aan Profeet 

Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Rafaël 
en ben een bode engel Gods.  

 
Tobit 13, vers 1  Tobit sprak: Geprezen zij de levende God tot in 

eeuwigheid, geprezen zij zijn Koningschap.  

 
En Sirach 1, vers 1  Alle wijsheid komt van de Heer, en is bij hem 

tot in eeuwigheid. 
En vers 4 en 5  De wijsheid is vóór alles geschapen, inzicht en 

begrip bestonden al voor de tijd begon. - De bron van de wijsheid is 

het woord van God in de hoogste hemel, -haar wegen zijn de 
eeuwige geboden. 

 

En Sirach 2, vers 11 tot en met 18  De Heer heeft immers 
medelijden en ontfermt zich, vergeeft zonden en redt in tijden van 

verdrukking. Wee de laffe harten en de slappe handen, de zondaar 
die twee paden bewandelt. Wee het wankelmoedig hart, want het 

heeft geen vertrouwen; daarom wordt het niet beschermd. Wee 

jullie die niet langer volharden, wat zul je doen als God je opzoekt? 
Wie ontzag heeft voor de Heer verzet zich niet tegen zijn woorden, 

wie hem bemint volgt zijn wegen. Wie ontzag heeft voor de Heer 
wil hem welgevallig zijn. Wie hem bemint leeft volledig vanuit de 

wet. Wie ontzag heeft voor de Heer houdt zijn hart bereid en 

vernedert zich voor hem. ‘We vallen liever in handen van de Heer 
dan in handen van mensen, want zijn ontferming is zo groot als zijn 

majesteit.’   

 
En Sirach 3, vers 8  Bewijs je vader eer met wat je zegt en doet, 

dan ontvang je zijn zegen. 
En vers 10  Probeer geen eer te behalen door je vader te 

minachten, minachting voor je vader brengt je geen eer. 
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En vers 18 tot en met 21  Hoe belangrijker je bent, des te 
bescheidener moet je zijn, dan vind je genade bij de Heer. Er zijn 

veel hooggeplaatste en beroemde mensen, maar aan de 

zachtmoedigen onthult hij zijn geheimen. Groot is de kracht van de 
Heer, een bescheiden mens prijst hem. Onderzoek geen dingen die 

te moeilijk voor je zijn, probeer niet te begrijpen, wat je verstand 
te boven gaat. 

 

En Sirach 4, vers 23  Spreek wanneer het nodig is, verberg je 
wijsheid niet omwille van je goede naam. 

 
En Sirach 6, vers 23 tot en met 29  Luister, mijn kind, aanvaard 

mijn inzicht. Wijs mijn raad niet af. Doe de boeien van de wijsheid 

om je voeten, leg haar juk op je nek. Zet je schouders onder haar 
en til haar op. Laat je niet hinderen door haar boeien. Benader haar 

met hart en ziel, volg met al je kracht haar wegen. Zoek haar, 
spoor haar op, dan leer je haar kennen. Heb je haar in je bezit, laat 

haar dan niet gaan. Tenslotte zul je rust bij haar vinden en zal ze 

jou tot vreugde worden. Haar boeien bieden je een machtige 
bescherming, haar juk wordt een sierlijk gewaad. 

 

En Sirach 13, vers 15 en 16  Elk levend wezen houdt van zijn 
gelijke, ieder mens bemint zijn medemens. Alles wat leeft sluit zich 

bij zijn soortgenoten aan, een mens hecht zich aan zijn gelijke. 
 

En Sirach 51, vers 10 tot en met 12  Ik verhief mijn stem tot de 

Heer: ‘U bent mijn vader. Verlaat mij niet op de dag van mij nood, 
nu niemand mij tegen hoogmoedigen helpt. Ik zal uw naam altijd 

prijzen, en een danklied voor u zingen’. Mijn bede werd verhoord. U 
hebt mij voor de ondergang behoed, uit de benauwenis gered. 

Daarom zal ik u danken en prijzen, de naam van de Heer zal ik 

loven. 
 

En Psalm 9, vers 11  Wie uw naam kent, kan op u vertrouwen, u 

verlaat niet wie u zoeken, HEER. 
En Psalm 85, vers 9 en 10  Ik wil horen wat God ons zegt. De HEER 

spreekt woorden van vrede tegen zijn volk, zijn getrouwen. Laten 
zij niet weer vervallen in dwaasheid! Voor wie hem eren is zijn hulp 

nabij: zijn glorie komt wonen in ons land. 
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Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 

 
 

Razendsnelle toename Islamisering! 
 
Vele signalen wijzen op de razendsnelle overname, de Islamisering!  

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 14 april 2016 bracht de bode engel 

Gods deze openbarende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet 
Benjamin Cousijnsen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus, JHWH. 

 
Voorwaar, de totale overname is zichtbaar. 

Er zijn ontelbare ISIS-strijders verspreid als vluchteling, en Londen 

krijgt geen rust! Want men wil Londen in verlegenheid brengen, en 
zowel hun geloof doordrukken en de wereld overnemen. Onder 

andere in Duitsland en Nederland worden bedrijven gedwongen 

halal in veel producten te stoppen! Luister beslist ook naar de 
boodschap, met de titel: ‘Alles heeft een bedoeling!’ van 6 mei 

2014. Ook wordt er aan vele moslims tegemoetgekomen en 
criminele vluchtelingen, zodat zij in winkels en scholen en 

overheidsgebouwen en restaurants hun haren goed kunnen 

bedekken. Sommige winkels geven zelfs een moslim voorrang uit 
angst, en om zo geen problemen te krijgen. En er worden meer 

treinen ingezet met aparte coupés voor de moslimvrouwen. Ook 
een gebedsruimte heeft men al op sommige NS stations. 

 

Vele signalen wijzen op de razendsnelle overname, de 
Islamisering! 

Kledingwinkels moeten zich nu ook meer richten op kleding voor de 

Islam, met toebehoren: het hoofddoekje. Verder is er meer 
versoepeling voor het bouwen van moskeeën dan iemand die elders 
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een huis wil bouwen. Voorwaar, mijn naam is Mirambo en ben een 
bode engel Gods.  

 

Voorwaar! 
Terwijl de antichrist een optimistische show weggeeft, en zegt dat 

men niet bang hoeft te zijn voor de Islam en hun Islamitische 
terreurbedreiging, worden de profetieën vervuld van Profeet 

Benjamin Cousijnsen, dat de wereld overgenomen is, en dat men 

vreest voor de aanslagen en verkrachtingen, enzovoorts! 
 

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want God had de wereld zo 
lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in 

hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft 

zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te 
vellen, maar om de wereld door hem te redden. Over wie in hem 

gelooft wordt geen oordeel uitgesproken, maar wie niet in hem 
gelooft is al veroordeeld, omdat hij niet wilde geloven in de naam 

van Gods enige Zoon. Dit is het oordeel: het licht kwam in de 

wereld en de mensen hielden meer van de duisternis dan van het 
licht, want hun daden waren slecht. Wie kwaad doet, haat het licht; 

hij schuwt het licht omdat anders zijn daden bekend worden. Maar 

wie oprecht handelt zoekt het licht op, zodat zichtbaar wordt dat 
God werkzaam is in alles wat hij doet. 

 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods. 

 

 
 

Met JHWH, mijn Helper, aan mijn zijde kijk ik op 

mijn haters neer!  
 

Boodschap Gods: Met JHWH aan uw zijde heeft u niet te vrezen 

voor wat mensen u zouden kunnen aandoen!  
 

 
Volledige weergave: 
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Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 
donderdag 14 april 2016 ontving ik de volgende boodschap van een 

bode engel Gods, die ik graag met u wil delen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus, JHWH. Voorwaar, mijn naam is 
Lovesadai en ben een bode engel Gods.  

 

Psalm 115, vers 1 tot en met 3  Niet ons, JHWH, niet ons, geef 
uw naam alle eer, om uw liefde, uw trouw. Waarom zeggen de 

volken: ‘Waar is die God van hen?’ Onze God is in de hemel, hij 
doet wat hem behaagt. 

Psalm 115, vers 17 en 18  Niet de doden loven JHWH, niet wie zijn 

afgedaald in de stilte. Wij zijn het, wij zegenen JHWH, “Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus”, van nu tot in eeuwigheid. 

Halleluja! 
 

Psalm 116, vers 15  Met pijn ziet JHWH de dood van zijn 

getrouwen. 
 

Psalm 118, vers 6 tot en met 9  Met JHWH aan mijn zijde heb ik 

niets te vrezen, wat kunnen mensen mij doen? Met JHWH, mijn 
helper aan mijn zijde, kijk ik op mijn haters neer. Beter te schuilen 

bij JHWH dan te vertrouwen op mensen. Beter te schuilen bij JHWH 
dan te vertrouwen op mannen met macht. 

Psalm 118, vers 13 en 14  Jullie sloegen mij en ik viel. Maar JHWH, 

“Yeshua HaMashiach, Jezus Christus”, heeft geholpen. JHWH is 
mijn sterkte, mijn lied, hij gaf mij de overwinning.  

 
Amen! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
 

 

Geloof is actie en weten wie je bent in Hem! 
 

En als u weet dat u sterker bent, laat u dan niets wijsmaken door 

uw gevoelens!  
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Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Op 15 april 2016 bracht de engel Gods 
deze boodschap over aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, 

Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Mijn naam is Markosos en ben 
een bode engel Gods. Voorwaar, kadosh, kadosh, kadosh, heilig, 

heilig, heilig is uw Rabboeni, Adonai! 
 

Voorwaar, waar zijt u bang voor? 

Sta in uw kracht! Simson verloor zijn kracht en overwinning, en 
werd overmeesterd. Zo zijn er velen, die zich laten beetnemen en 

overmeesteren, en geestelijk blind laten maken door het gevoel van 
angst en zwakte en twijfel, dat satan u even laat voelen.  

 

Goliath was een reus, en misschien is satan nog veel groter 
en u kleiner nu. 

En al was u een mier, en had het geloof van een mier, dan bent u 

meer dan overwinnaar! Geloof is niet opgeven, wat je bent in 
Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, JHWH. Geloof is weten wie je 

bent in Hem! En als u weet dat u sterker bent, laat u dan niets 
wijsmaken door uw gevoelens. Geloof is ook actie! 

 

1 Johannes 5, vers 7  Er zijn dus drie getuigen: de Geest, het 
water en het bloed, en het getuigenis van deze drie is eensluidend. 

 
Voorwaar, want drie zijn er die getuigen in de hemel: 

De Vader, het Woord en de Ruach HaKodesh, de Heilige Geest; en 

deze drie zijn één.  
 

Voorwaar, gij zijt meer dan overwinnaar! 

En kijk niet achterom, maar wees één met uw Rabboeni. Slijp uw 
pijlen, en val aan en laat u niets wijsmaken! Bid en leg handen op, 

in de almachtige naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 
Christus. En laat u niet overwinnen, want u bent het eigendom van 
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Hem en meer dan overwinnaar. Zijn lijden aan het kruis bracht u 
bescherming en overwinning. Amen!  

Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
 

 

Mijn straf zal niet meer te verdragen zijn, China, 
Noord- en Zuid-Korea en heel Azië! 
 
18-04-2016  Profetische, mededelende openbaring van God: Hoor, 

China en Noord- en Zuid-Korea en heel Azië! Rampen komen door 

ongehoorzaamheid. Bekeer u! En luister wat de almachtige God, 
JHWH, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, en Profeet Benjamin 

Cousijnsen, tot u zegt: Bekeer u, want Mijn straf zal niet meer te 

verdragen zijn!  
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, welkom! Dit is een openbarende, profetische boodschap 
Gods, op 18 april 2016 opgeschreven door Profeet Benjamin 

Cousijnsen. 
 

Shalom, kadosh, heilig is Adonai! Ik begroet u in Zijn kadosh, 

heilige naam, van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  
 

Hij is de Almachtige en de Waarachtige!  

El Elohím, Tz’va’ot is uw Rabboeni, Yeshua, Hashem hayah, V’hoveh 
v’yavo. 

 
Zegt: “Immanuël, maranatha, JHWH!” 

Voorwaar, mijn naam is Reforma en ben een bode engel Gods.  

 
Voorwaar, Profeet Benjamin, neem deze gouden herdersstaf.  

“Wat een zware staf!” zei Benjamin. En op het moment dat Profeet 
Benjamin Cousijnsen de staf vastpakte, verschenen er de volgende 

beelden… Hij zag een lange hoge muur in China, en er zag er vele 

engelen op staan. Ze hadden een lange blaashoorn in de handen. 
Tussendoor kwamen er ook de volgende beelden van Chinese 
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soldaten, die in gevecht waren, en hun gewonde soldaten over deze 
muur heen wierpen. Ook zag ik een grote groep vrouwen op de 

muur staan, met hun baby. En zij werden geslagen en gedwongen, 

om hun dochtertjes over deze muur heen naar beneden te werpen. 
Het waren oude beelden. De nieuwe beelden waren, dat de engelen 

begonnen te blazen op de Chinese muur. En ik zag de Chinese 
muur instorten, en hoorde Gods krachtige stem zeggen: Deze muur 

is gebouwd door gevallen engelen, en is vervloekt! 

 
Ook zag ik een andere gebeurtenis… 

Een gigantische aardbeving vond plaats, en grote gebouwen 
stortten in. En ik zag velen onder het puin liggen. Het leek op een 

oorlogsgebied!  

 
Zo spreekt de God van Abraham, Izaäk en Jakob, en Profeet 

Benjamin Cousijnsen: 
Hoor, China en Noord- en Zuid-Korea en heel Azië! Bekeer u, want 

Mijn straf zal niet meer te verdragen zijn, maar hartverscheurend! 

Ook zal Ik Mijn hemelse warriors zenden, en zal uit uw verborgen 
FEMA kamp Mijn kinderen bevrijden met het zwaard Gods. En ze 

zullen levend weggenomen worden door twee engelen, die u in 

verlegenheid zullen brengen. U zult de gevangenen zoeken, maar 
zij zullen opgevaren en weggenomen zijn!  

 
Voorwaar, u kunt zich nog zó goed beschermen. 

Maar tegen de strijders Gods van Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus, kan zelfs een land, noch uw dove afgoden, niet tegenop! 
U bouwt afgoden op, en Ik, de Almachtige, vertrap en verwoest ze 

keer op keer. Waar is hun power? Ja, onder Mijn voetzool! Bekeer 
u! Buiten Mij is er geen god.  

 

Rampen komen door ongehoorzaamheid!  
Luister naar de boodschappen in de 

EvangelicalEndtimemachine.com 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! Amen. 
 

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 
wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
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hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 
naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het 

licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever 
gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want 

een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het 

licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de 
waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat 

zij in God verricht zijn. 
 

 

 

Het gaat niet om de naam maar om uw ziel en 

wandel!  
 
Boodschap Gods: Sommigen, die Christen zijn en wederom 

geboren, kunnen als Judas Iskariot zijn!  

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 18 april 2016 bracht de bode engel 

Gods de volgende boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin 
Cousijnsen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus.  

 
Voorwaar, voorwaar, hoe heet u? 

Barabbas, of Petrus, of… vul maar in! Voorwaar, mijn naam is 

Rafaël en ben een bode engel Gods. Voorwaar, het gaat niet om uw 
naam,  maar om wie u bent, al zegt u: “Maar ik ben een wederom 

geboren Christen!” Dat zegt Lilith ook en spreekt tongentaal, vol 
met woorden van vervloekingen. Luister ook naar deze boodschap, 

met de titel: ‘Haar naam is Lilith en alle ogen zijn op haar gericht!’ 

van 29 maart 2016. Voorwaar, 
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Mattheüs 26, vers 13  ‘Ik verzeker jullie: waar ook ter wereld het 
goede nieuws verkondigd zal worden, zal ter herinnering aan haar 

verteld worden wat zij heeft gedaan.’  

 
Voorwaar, het gaat niet om de naam, maar om uw ziel en 

wandel! 
Zelfs sommigen, die Christen zijn en wederom geboren, kunnen als 

Judas Iskariot zijn. Was hij niet altijd bij Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus, JHWH? En zag hij niet vele wonderen, en ging hij niet over 
het geld voor levensonderhoud? Wat geweldig was Judas in de ogen 

van velen, wat zorgzaam! Hij zou een groot voorbeeld zijn in vele 
ogen. Maar schijn bedriegt!  

 

Sommigen evangeliseren zelfs, maar zijn ze te vertrouwen? 
Twee munten voor Petrus en de hele groep. En voor Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus, de Zoon van God, de Koning der 
koningen, drie munten. En voor mijzelf, voor het beheren, zes 

munten! 

 
Mattheüs 26, vers 2 tot en met 5  ‘Over twee dagen is het, zoals 

jullie weten, Pesach. Dan wordt de Mensenzoon uitgeleverd om 

gekruisigd te worden.’ Ondertussen kwamen de hogepriesters en de 
oudsten van het volk bijeen in het paleis van de hogepriester, 

Kajafas. Daar beraamden ze het plan om Jezus door middel van 
een list gevangen te nemen en hem te doden. ‘Maar niet op het 

feest,’ zeiden ze, ‘want dan komt het volk in opstand.’  

 
Ik herhaal vers 4: 

Daar beraamden ze het plan om Jezus door middel van een list 
gevangen te nemen en hem te doden.    

 

Voorwaar, zo gaat het ook in de hel, door plannen te maken 
hoe ze u kunnen pakken en doden! 

 

Mattheüs 26, vers 14 en 15  Daarop ging een van de twaalf, die 
met de naam Judas Iskariot, naar de hogepriesters en zei: ‘Wat 

krijg ik van u als ik hem aan u uitlever?’ Ze betaalden hem dertig 
zilverstukken.  
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Geen buitenstaander, maar een van de twaalf discipelen. 
Nog wel Judas Iskariot! En dan Petrus… 

 

Mattheüs 26, vers 34 tot en met 35  Jezus antwoordde hem: ‘Ik 
verzeker je: deze nacht zul je, nog voor de haan gekraaid heeft, mij 

driemaal verloochenen.’ Petrus zei: ‘Al zou ik met u moeten 
sterven, verloochenen zal ik u nooit.’ Alle andere leerlingen vielen 

hem daarin bij. 

 
Voorwaar, het gaat om uw ziel. 

Bekeer u en onderzoek uw geest, en laat u uw geest ook niet 
beïnvloeden!  

 

Romeinen 1, vers 21 tot en met 22  Want hoewel ze God 
kennen, hebben ze hem niet de eer en dank gebracht die hem 

toekomen. Hun overpeinzingen zijn volkomen zinloos en hun 
onverstandig hart is verduisterd. Terwijl ze beweren wijs te zijn, 

zijn ze dwaas. 

En Romeinen 12, vers 2  U moet uzelf niet aanpassen aan deze 
wereld, maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen, om zo 

te ontdekken wat God van u wil en wat goed, volmaakt en hem 

welgevallig is. 
Vers 21  Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het 

kwade door het goede. 
 

En Galaten 4, vers 9  Hoe is het dan toch mogelijk dat u die God 

hebt leren kennen, meer nog, door God gekend bent, u opnieuw tot 
die zwakke, armzalige machten wendt en u daaraan als slaven 

onderwerpen wilt? 
 

En Efeziërs 6, vers 10 tot en met 13  Ten slotte, zoek uw kracht 

in de Heer, in de kracht van zijn macht. Trek de wapenrusting van 
God aan om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel. 

Onze strijd is niet gericht tegen mensen maar tegen hemelse 

vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis, tegen 
de kwade geesten in de hemelsferen. Neem daarom de wapens van 

God op om weerstand te kunnen bieden op de dag van het kwaad, 
om goed voorbereid stand te kunnen houden. 
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Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel. 
 

 

 

Hij ontknoopt al jouw touwtjes! 
 

Bemoedigende boodschap Gods: Al ben je de draad even kwijt, 
vertrouw erop dat Hij alle knopen eruit haalt en alle touwtjes in 

handen heeft!  
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 19 april 2016 werd deze 
bemoedigende boodschap Gods woord voor woord overgeleverd 

aan Profeet Benjamin Cousijnsen, via de bode engel van God. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Lovesadai en 
ben een bode engel Gods.  

 

Ziende op JHWH is de beste weg! 
En zonder het op te geven, bereik je het kruis van Golgotha. Daar 

heeft Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, het kruis 

verdragen. Waarom? Omdat Hij wist dat je komen zal, en welke 
blijdschap Hem te wachten staat! Mocht je eens zwak zijn, of 

moeten lijden, denk dan aan wat Hij, Yeshua HaMashiach, JHWH, 
Jezus Christus, heeft doorstaan voor jou. Sla je ogen op naar Hem!  

 

Tijd heelt en leert om te wachten.  
Maar Zijn kracht zal jou het juiste geven. En je hoeft alleen maar te 

vragen, en de Heer zal je in liefde dragen. Nu komt Hij heel dicht 
bij je staan. Sla je armen om Hem heen. Hij houdt van je, al ben je 

de draad kwijt. Vertrouw erop dat Hij alle knopen eruit haalt en alle 

touwtjes in handen heeft. Amen! 
 

Johannes 3, vers 16 en 17  Want God had de wereld zo lief dat 

hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem 
gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft zijn 
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Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te 
vellen, maar om de wereld door hem te redden.  

 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
 

 
 

Jij bent aan de beurt! 
 
De bode engel van God stelt u een belangrijke vraag, namens de 

Here Jezus Christus, JHWH, Yeshua HaMasiach: Zou u voortaan een 

voorbeeld willen zijn? U bent aan de beurt!  
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Op woensdag 20 april 2016 bracht de 
bode engel van God de volgende boodschap woord voor woord over 

aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen, in opdracht van de 
almachtige God, de God van Abraham, Izaäk en Jakob.  

 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige en wonderbare naam van 
Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, JHWH. Voorwaar, mijn naam is 

Rafaëla en ben een bode engel Gods.  

 
Zo wil ik u een vraag stellen. 

Ik vraag u, of u voortaan een voorbeeld zou willen zijn, zodat Hij, 
JHWH, zich erover kan verblijden. Misschien zegt u: “Ik ben een 

voorbeeld”. Maar waarom stuurt de Here mij dan naar Profeet 

Benjamin Cousijnsen, om u toch dringend te vragen, om voortaan 
een voorbeeld te zijn? Hij, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, 

JHWH, houdt van u, en wil niet dat u Hem maar 10% toebehoort en 
dient, maar helemaal! Hij weet dat u wederom geboren bent als 

Christen, maar nu wil Hij ook, waar Hij recht op heeft. Met 10% en 

ontrouwheid komt u namelijk niet de hemel in. Hij heeft u geroepen 
om een voorbeeld te zijn. Gaf JHWH, Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus, Zijn leven niet om u te redden? 

 



 
 

 

4777 
 
 

 

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want God had de wereld zo 
lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in 

hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft 

zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te 
vellen, maar om de wereld door hem te redden. Over wie in hem 

gelooft wordt geen oordeel uitgesproken, maar wie niet in hem 
gelooft is al veroordeeld, omdat hij niet wilde geloven in de naam 

van Gods enige Zoon. Dit is het oordeel: het licht kwam in de 

wereld en de mensen hielden meer van de duisternis dan van het 
licht, want hun daden waren slecht. Wie kwaad doet, haat het licht; 

hij schuwt het licht omdat anders zijn daden bekend worden. Maar 
wie oprecht handelt zoekt het licht op, zodat zichtbaar wordt dat 

God werkzaam is in alles wat hij doet. 

 
Voorwaar, Hij maakte de weg vrij om u eeuwig leven te 

geven, voor de volle 100%! 
Wat een voorbeeld en geschenk. Maar nu is het uw beurt om een 

stap te zetten en trouw te zijn, en om uw portemonnee te openen, 

en een voorbeeld te zijn met het geven van wat Hem toekomen. Hij 
wil u helemaal, geen 10%! 

 

Dien de Here voor de volle 100%, en ga getuigen! 
Open uw mond. Hij gaf u een mond, niet alleen om te eten. Ga 

evangeliseren! Dien niet alleen in de kerk, maar kijk eens naar 
buiten, naar al die zielen. Dien de Here 100%, met geheel uw 

verstand en hart en ziel! Daarmee kunt u zeggen: “Ik ben een 

voorbeeld”. Ga voor de volle 100%, ga ervoor; dat deed Hij ook 
voor u! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods.  
 

 

 

Schrijf de dag van deze uitgesproken profetieën 

op uw kalender! 
 
Boodschap Gods: Grote massawolken komen eraan en vele 

goddelozen gaan eraan! Lees de volledige profetische boodschap, 

en hoor exact welke landen het treffen zal. 
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Volledige weergave: 

 

Hallo! Op 20 april 2016 bracht de engel des Heren deze 
waarschuwende, mededelende, profetische boodschap Gods over 

aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Mijn 
naam is Deslach en ben een bode engel Gods. Voorwaar, kadosh, 

heilig is de Koning der koningen! 
 

Voorwaar, hou u vast! 

O wee, o wee, Spanje en China en India en Nepal en Italië en 
Turkije en Mexico! Schrijf het op uw kalender. Ook de Verenigde 

Staten van Amerika, grote massawolken komen eraan, en vele 
goddelozen gaan eraan! Extreme regenval en een harde wind zal 

veel schade brengen. Waar afgoderij, beeldenverering, is, mag zich 

verheugen op Gods heilige, krachtige vuist! Kadosh, El HaKadosh. 
 

Job 37, vers 4 tot en met 7  Dan horen we zijn donder bulderen, 

zo is het geluid van zijn majesteitelijke stem, en doet hij eenmaal 
van zich spreken, dan laat hij steeds meer bliksems volgen. God 

laat zijn donder wonderbaarlijk rollen, hij doet grote dingen die wij 
niet bevatten. Hij beveelt de sneeuw: “Val op de aarde,” hij zegt de 

regenvloed: “Stort neer met al je kracht.” Hij doet de hand van de 

mens verstarren, opdat ieder weet wat God vermag.  
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de engel des Heren, en 
verdween. 

 

 
 

Niets is meer verborgen: ‘Grote broer’ op het 

internet hoort en ziet u! 
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Elke online beweging van u wordt nu gecontroleerd op het internet. 
Voorwaar, vrees niet voor de gebeurtenissen, maar vrees boven 

alles voor uw ziel!  

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 21 april 2016 bracht de bode engel 

van God woord voor woord deze boodschap Gods over aan 
eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Elía 

Sarin en ben een bode engel Gods. 
 

Voorwaar, men heeft bijna alles onder controle en alles 
wordt vastgelegd. 

Laat u een paspoort maken, dan wordt alles vastgelegd. Staat u in 

Google+, of Google Drive, of heeft u foto’s of filmpjes op het 
internet staan, of zit u te praten via Hangouts of Facebook, niets is 

verborgen wat verbinding maakt via Wi-Fi. Alles wordt opgevangen 

via de satelliet! Men kan zo alles controleren en als het moet, 
blokkeren. 

 
Luister ook naar de boodschap, met de titel: 

‘In Washington waarschuwt men voor cyberaanvallen’. Zo wordt u 

dus gecontroleerd, elke beweging, zo gauw u online bent! Men kan 
zelfs binnen een uur voor uw huis staan, als men verdachte 

waarnemingen van u waarneemt. Voorwaar, de technologie gaat 
steeds sneller en sneller. En van het ene moment op het andere zit 

men zo in het eigen wereldje, vol met de nieuwste technologie.  

 
Lees voor: Psalm 8, vers 6  U hebt hem bijna een god gemaakt, 

hem gekroond met glans en glorie. 

De bode engel Gods sprak, 
 

Maar is het niet beter om u op Yeshua HaMashiach, JHWH, 
Jezus Christus, te richten?  
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Lees voor: Psalm 22, vers 27  En hier staat geschreven: De 
vernederden zullen eten en worden verzadigd. Zij die hem zoeken, 

brengen lof aan JHWH. Voor altijd mogen jullie leven! 

 
Voorwaar, vrees niet voor de gebeurtenissen. 

Maar vrees boven alles voor uw ziel, dat die niet verloren gaat door 
de ontwikkelingen in de wereld, en bid voor uw behoudenis! 

 

Lees voor: Johannes 3, vers 16 en 17  Hier staat geschreven: 
Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft 

gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, 
maar eeuwig leven heeft. God heeft zijn Zoon niet naar de wereld 

gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld 

door hem te redden.  
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en 
verdween. 

 

 
 

Wanneer de Merel zingt zie ik je fladderen! 
 
Hetrick vormt een uitzondering onder de 'boden', die God zendt. 

Want hij mag als bode mens soms een boodschap overbrengen aan 

Profeet Benjamin Cousijnsen. Hij is een ‘menselijke en romantische 
hemelburger’, inmiddels reeds vanaf de vroege Middeleeuwen! Zijn 

zielemaatje/partner is echter hier op aarde! Met toestemming en in 
opdracht van de Heer, JHWH, Jezus Christus, Yeshua HaMasiach, 

mag hij zich vandaag richten tot zijn geliefde zielemaatje, Marion. 

Tip: lees ook eens andere boodschappen, overgebracht door 
Hetrick, en zoek via de Search balk. 

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 22 april 2016 bracht Hetrick, de bode, 

woord voor woord de volgende boodschap Gods over aan 

eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. 
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Shalom! Ik begroet u, geliefde des Heren. Ik begroet u in de 
almachtige naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. 

Voorwaar, mijn naam is Hetrick.  

 
Jeremia 8, vers 7  Zelfs de ooievaar aan de hemel kent zijn vaste 

tijden en tortelduif en zwaluw nemen de tijd van hun komst in 
acht… Stop, tot zover! 

 

Filippenzen 3, vers 4  Ofschoon ik voor mij wel reden zou hebben 
om ook op vlees vertrouwen te stellen. Indien een ander meent op 

vlees te kunnen vertrouwen, ik nog meer. 
 

Efeziërs 2, vers 8  Want door genade zijt gij behouden, door het 

geloof, en dat niet uit uzelf: het is een gave van God. 
 

Sirach 1, vers 12  Ontzag voor de Heer verkwikt het hart, geeft 
vreugde, blijdschap en een lang leven. Ontzag voor de Heer is een 

gave van de Heer, het baant de weg naar de liefde.  

En Sirach 1, vers 25  De schatkamers van de wijsheid bevatten 
diepzinnige spreuken, maar eerbied voor God is de zondaar een 

gruwel. 

 
Voorwaar, ik hou van je zoals je bent. 

Ooit komt er een moment, dat we in elkaars ogen mogen kijken! 
 

Psalm 4, vers 7  Velen zeggen: Wie zal ons het goede doen zien? 

Verhef over ons het licht uws aanschijns, o Here! 
 

En Spreuken 2, vers 8 tot en met 10  terwijl Hij waakt over de 
paden van het recht en de weg zijner gunstgenoten beschermt. Dan 

zult gij gerechtigheid en recht verstaan, ook rechtschapenheid, elke 

goede weg. Want de wijsheid zal in uw hart komen en de kennis zal 
voor uw ziel liefelijk zijn. 

 

Even dwalen mijn gedachten af en wil ik dicht bij jou zijn. 
 

Spreuken 3, vers 5 en 6  Vertrouw op de Here met uw ganse hart 
en steun op uw eigen inzicht niet. Ken Hem in al uw wegen, dan zal 

Hij uw paden recht maken. 
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Wanneer de Merel zingt, zie ik je fladderen! 

 

Hooglied 3, vers 10  De spijlen maakte hij van zilver, de leuning 
van goud, de zitting van purper, het binnenwerk met een bekleding 

van liefdesgeschenken, afkomstig van de dochters van Jeruzalem. 
En Hooglied 4, vers 11  Van honigzeem druppelen uw lippen, bruid, 

honig en melk is onder uw tong; en de geur van uw klederen is als 

de geur van de Libanon. 
 

Jouw mooie ogen vertellen mij wie je bent, in jouw ogen, dat 
paradijs! 

 

Hooglied 7, vers 7  Ja, uw ranke gestalte is als een palm, en uw 
borsten zijn als dadeltrossen. 

 
Je bent het allerbeste geschenk. 

 

Spreuken 24, vers 14  Erken, dat de wijsheid zó is voor uw ziel. 
Als gij haar gevonden hebt, dan is er toekomst en uw verwachting 

wordt niet afgesneden. 

 
En Jesaja 6, vers 8  Daarop hoorde ik de stem des Heren, die 

zeide: Wie zal Ik zenden en wie zal voor Ons gaan? En ik zeide: 
Hier ben ik, zend mij. 

 

Hier ben ik, en bid voor je! 
 

Psalm 100, vers 3  Erkent, dat de Here God is; Hij heeft ons 
gemaakt… tot zover. 

 

Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld 
gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een 

ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde.  
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Hetrick, en verdween. 
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Zit uw idol, uw popster er ook tussen? 
 

Waarschuwende boodschap Gods: Profeet Benjamin Cousijnsen 

bezocht vandaag, in opdracht van de almachtige God, JHWH, de 
God van Abraham, Izaäk en Jakob, de hel. U hoort zijn verslag. Ook 

worden de namen genoemd van idols, popsterren, die hij daar 
tegenkwam! 

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 25 april 2016 schreef Profeet 

Benjamin Cousijnsen het volgende verslag op. Profeet Benjamin 

hoorde de volgende woorden… 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Benjamin, word wakker! Kijk 

eens goed. 

Profeet Benjamin opende zijn ogen en zag Lovesadai staan, Gods 
engel, bij het bed.  

“Leuk.” 

Leuk? zei Lovesadai, opstaan, Profeet Gods! 
“Ja, even bijkomen, hè?” 

Hebt u lekker geslapen? vroeg Lovesadai.  
“Ja, maar ik ben nog wat lui.” 

Dan bent u straks klaarwakker! gaf Lovesadai te kennen.  

“Natuurlijk”, antwoordde Profeet Benjamin. 
Alsjeblieft! 

“Wat is dat?” zei Profeet Benjamin Cousijnsen. 
Uw zwaard. 

“Heb ik dat nodig?” 

Ja, volg mij! Ik, Benjamin, volgde Lovesadai naar buiten… 
 

“Zie ik het goed? Een time machine!” 

Klopt, zei Lovesadai, en begon Profeet Benjamin Cousijnsen stap 
voor stap instructies te geven… Zie je dit getal 2016? 
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“Ja”, antwoordde Profeet Benjamin, “dat is nu.” 
Zet het op de datum van vandaag, 25 april, maandag. En als je met 

die hendel op dat rode gedeelte staat, gaat dat lampje knipperen en 

is het groen, en is het veilig. 
Profeet Benjamin zei: “Maar rood is toch gevaar?” 

Ja, dat zoeken we op! grapte Lovesadai. 
“Nu, dat vind ik niet leuk”, antwoordde Benjamin. 

Straks ben je klaarwakker, succes! zei Lovesadai.  

“Moet ik ook nog alleen gaan?” zei Profeet Benjamin. 
Doe je maar niet anders voor, Gods warrior, zei Lovesadai. Ga 

maar! Mij neem je niet beet. 
 

Ik startte de time machine, en volgde alle instructies op. 

Ja, wat ik had gedacht, was juist… Ik zag een groot vuur om me 
heen, en hoorde gillen en schreeuwen, wat door mij heen ging. Het 

leek wel een doorgeslagen gekkenhuis! De eindtijdmachine stopte 
te midden van de vlammen. En ik hief het zwaard omhoog en voor 

me uit, en onmiddellijk deinsden de vlammen terug en ontstond er 

een groot, wijd pad. Ik maakte de time machine onzichtbaar met 
een soort afstandsbediening, en wandelde op dit pad, wat te 

vergelijken is met het pad, wat ontstond bij Mozes, die door de zee 

ging. Alleen waren het hier bij mij hoge muur vlammen! Ik hoorde 
een stem, die het uitschreeuwde: “Red mij, alsjeblieft!”  

Ik vroeg: “Hoe heet u?” 
“David!” riep hij, “ik verbrand van binnen en heb dorst!” 

Ik zei: “U bent David Bowie”. 

“Ja, geef mij drinken, nu!”  
 

Lukas 16, vers 23 en 24  Toen hij in het dodenrijk, waar hij hevig 
gekweld werd, zijn ogen opsloeg, zag hij in de verte Abraham met 

Lazarus aan zijn zijde. Hij riep: “Vader Abraham, heb medelijden 

met mij en stuur Lazarus naar me toe. Laat hem het topje van zijn 
vinger in water dompelen om mijn tong te verkoelen, want ik lijd 

pijn in deze vlammen.”  

 
Ik zei: “Ken je het verhaal van Lazarus?” 

“Ik heb gezongen over Lazarus! Geef water!” zei hij dringend, “of ik 
vermoord je!” 
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Ik zei: “Kijk eens boven jou”, en meteen viel een soort vuurbrok, zo 
groot als een tweepersoonsbed, op hem neer. En hij schreeuwde 

het uit! En zijn huid brandde van hem af en er kwamen wormen uit 

zijn ogen, en hij maakte rare bewegingen. En ik hoorde zijn stem 
krijsend zeggen: “Let’s dance!” En achter hem zag ik ook iemand 

krijsen, en hij riep mij toe: “Waarschuw mijn vrienden en fans! 
Vertel hen hoe erg het hier is!” 

Ik vroeg: “Hoe heet u?” 

“Prince!” schreeuwde hij, “haal me hier weg!” 
 

Lukas 16, vers 28 tot en met 31  “Want ik heb nog vijf broers. 
Hij kan hen dan waarschuwen, zodat ze niet net als ik in dit oord 

van martelingen terechtkomen.” Abraham zei: “Ze hebben Mozes 

en de Profeten: laten ze naar hen luisteren!” De rijke man zei: 
“Nee, vader Abraham, maar als iemand van de doden naar hen toe 

komt, zullen ze tot inkeer komen.” Maar Abraham zei: “Als ze niet 
naar Mozes en de Profeten luisteren, zullen ze zich ook niet laten 

overtuigen als er iemand uit de dood opstaat.” 

 
Ik zei: “Had u niet uw ziel verkocht aan satan?” 

“Ja, eh, ik heb spijt, spijt!” En hij riep: “Geef water, of ik stuur Alan 

Rickman en Eddy Wally en Billy Paul en George Kennedy op je af!” 
Ik antwoordde: “Er zit een scheiding tussen ons”. Prince probeerde 

desondanks dichterbij te komen, en sprong en sprong, maar liep 
telkens tegen de vuurzee wand op! 

 

Galaten 6, vers 7  Vergis u niet, God laat niet met zich spotten: 
wat een mens zaait, zal hij ook oogsten. 

 
Ik zag ook John Lennon en vele muziekafgoden daar! 

Luister ook naar de boodschap: ‘Over idols, popsterren en 

hellewormen!’ van 2012. Opeens was er op het pad, waar ik liep, 
een zwaar verbrande persoon, en hij riep: “Ik voel zoveel haat voor 

u, onheilsprofeet! U gaat ook voelen wat ik voel!” 

Ik zei: “Aangebrande aardappel, wat is uw naam?” 
“Ze noemen mij Jackass, maar ik heet Ryan Dunn!” 

Ik zei: “Ik ken u niet”. 
Hij antwoordde: “Maar de hel kent u!” riep hij, en begon door het 

dolle heen te rennen en het uit te schreeuwen: “Dood Gods 
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Profeet!” En hij rende met een soort duivels zwaard, en krijste het 
uit: “Kom op dan, waar blijft uw talent? Ik vervloek de hemel! 

Niemand is sterker!” En ik schermde vier uren met verschillende 

overgenomen sterren en demonen, en het zwaard sloeg handen en 
hoofden eraf, en een neus per ongeluk, en verbrijzelde velen in de 

hel. 
 

Later… 

toen Profeet Benjamin eindelijk uit de vlammen ging met de time 
machine, hoorde hij een Nederlands bekend lied, dat door de 

engelen gezongen werd: ‘U hebt de overwinning behaald!’, te 
vinden in Opwekking 289. En ik zong mee, en zei: “Amen!”  

 

Ik kwam met de time machine terug bij het huis. 
En daar stond Lovesadai, en ze zei lachend: U bent nu vast 

klaarwakker! 
“Ja, klaarwakker!” antwoordde Profeet Benjamin Cousijnsen. 

Yeshua HaMashiach, JHWH, is erg trots op u, warrior! zei 

Lovesadai. 
Ik zei: “Alle glorie en overwinning kome Hem toe, Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Amen!”  

En Lovesadai en Profeet Benjamin namen afscheid, Ruacha, Yeshu, 
Shalom!  

 
 

 

Je bent onbetaalbaar! 
 

Geen mens kan een ander vrijkopen; wat God vraagt voor een 

leven, is niet te betalen (Psalm 49, vers 8). De Heer liet deze 
boodschap overbrengen via Zijn bode engel, met vele wijze, 

bemoedigende en versterkende Bijbelverzen.  
 

 

Volledige weergave: 
 

Op 25 april 2016 bracht de engel des Heren deze boodschap Gods 

over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 
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Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 

Voorwaar, kadosh, heilig is Yeshua HaMashiach, JHWH, 
Jezus Christus!  

Voorwaar, mijn naam is Speranda en ben een bode engel Gods.  
 

Psalm 39, vers 4  Het brandde in mijn binnenste, bij mijn zuchten 

laaide een vuur op en mijn tong begon te spreken.  
En Psalm 42, vers 6  Wat ben je bedroefd, mijn ziel, en onrustig in 

mij. Vestig je hoop op God, eens zal ik hem weer loven, mijn God 
die mij ziet en redt. 

En Psalm 44, vers 16  Heel de dag moet ik mijn schande dragen, 

het schaamrood bedekt mijn gezicht. 
Vers 18  Dit is ons overkomen, maar wij zijn u niet vergeten, uw 

verbond verloochenden wij niet. 
Psalm 49, vers 8  Geen mens kan een ander vrijkopen, wat God 

vraagt voor een leven, is niet te betalen. 

 
En Sirach 7, vers 29 tot en met 31  Heb met heel je hart ontzag 

voor de Heer, heb respect voor zijn priesters. Heb je maker lief met 

al je kracht, laat zijn dienaren niet in de steek. Heb ontzag voor de 
Heer en eer de priester, geef hem zijn deel, zoals je is opgedragen: 

de vruchten van de nieuwe oogst, het hersteloffer, de 
achterbouten, het heiligingsoffer en de heffing van de heilige 

gaven.  

En Psalm 50, vers 14 en 15  Breng God een dankoffer en doe wat 
je de Allerhoogste belooft. Roep mij te hulp in tijden van nood, ik 

zal je redden, en je zult mij eren. 
En Psalm 57, vers 8 en 9  Mijn hart is gerust, o God, mijn hart is 

gerust, ik wil voor u zingen en spelen. Ontwaak, mijn ziel, ontwaak 

met harp en lier, ik wil het morgenrood wekken. 
En Psalm 71, vers 7 en 8  Voor velen ben ik een teken, u bent mijn 

veilige schuilplaats. Heel de dag is mijn mond vervuld van uw lof en 

uw luister. 
En Psalm 92, vers 6 en 7  Hoe groot zijn uw daden, JHWH, hoe 

peilloos diep uw gedachten. Het dringt tot de dommen niet door en 
dwazen kunnen het niet vatten. 
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En Psalm 111, vers 1 en 2  Halleluja! Ik wil JHWH loven met heel 
mijn hart in de grote kring van oprechten. Machtig zijn de werken 

van JHWH, wie ze liefheeft, onderzoekt ze. 

En vers 3  Zijn daden hebben glans en glorie, zijn rechtvaardigheid 
houdt stand, voor altijd. 

En Psalm 119, vers 175 en 176  Moge mijn ziel leven en u loven, 
mogen uw voorschriften mijn hulp zijn. Ik dwaal rond als een 

verloren schaap. Zoek uw dienaar, want ik vergeet uw geboden 

niet. 
En Psalm 123, vers 1  Naar u sla ik mijn ogen op, naar u die in de 

hemel troont. 
 

En Johannes 3, vers 16 en 17  Want God had de wereld zo lief 

dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem 
gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft zijn 

Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te 
vellen, maar om de wereld door hem te redden.  

 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en 
verdween. 

 

 
 

Dit is nu ware liefde! 
 
Yeshua HaMasiach, Jezus Christus, kijkt in je ogen en zegt: Ik ben 

geduldig met jou, Ik zal je er altijd weer uittrekken!  
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 26 april 2016 bracht de engel des 
Heren woord voor woord deze boodschap Gods over aan 

eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 
Voorwaar, kadosh, heilig is uw Rabboeni, Adonai, El Elohím! 
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Sirach 11, vers 2  Prijs een mens niet om zijn schoonheid, 

verafschuw niemand om zijn uiterlijk. 

En Sirach 12, vers 1  Als je goeddoet, weet dan aan wie, dan krijg 
je dank voor je goede daden. 

 
Voorwaar, mijn naam is Mercha en ben een bode engel Gods.  

 

Sirach 27, vers 5 tot en met 9  Zoals het vaatwerk van een 
pottenbakker in de oven getoetst wordt, zo toets je een mens aan 

zijn uitspraken. Zoals je aan de vruchten van een boom de teler 
kent, zo ken je aan de overwegingen van een mens zijn 

bedoelingen. Prijs een mens niet vóór je zijn overwegingen gehoord 

hebt, want daaraan wordt een mens getoetst. Als je 
rechtvaardigheid nastreeft zul je haar ook vinden, je kleedt je in 

rechtvaardigheid als in een prachtig gewaad. Vogels nestelen alleen 
bij hun soortgenoten, de waarheid komt alleen bij wie haar huldigt.   

 

Voorwaar, kind van de Allerhoogste! 
 

Sirach 39, vers 28  Stormen zijn geschapen om te straffen, in hun 

razernij gaan ze tekeer. Wanneer hun maker straft, tonen ze hun 
geweld, daarmee stillen ze zijn woede.  

 
Je kijkt naar buiten en ziet de bootjes voorbij gaan. 

 

Sirach 51, vers 10 tot en met 12  Ik verhief mijn stem tot de 
Heer: ‘U bent mijn vader. Verlaat mij niet op de dag van mij nood, 

nu niemand mij tegen hoogmoedigen helpt. Ik zal uw naam altijd 
prijzen, en een danklied voor u zingen’. Mijn bede werd verhoord. U 

hebt mij voor de ondergang behoed, uit de benauwenis gered. 

Daarom zal ik u danken en prijzen, de naam van de Heer zal ik 
loven.  

 

Heel zacht, maar duidelijk, klonk je stem door tot in den 
hoge. 

En je bedankte voor Zijn liefde en bescherming en oprechte trouw 
aan jou, en je zei zachtjes: “Yeshua HaMashiach, ik hou van jou!”  
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Zijn liefde voor jou is diep en onvoorwaardelijk!  
Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, kijkt in je ogen en zegt: Ik ben 

geduldig met jou, en respecteer je, of het nu goed gaat of niet met 

jou. Ik zal je er altijd weer uittrekken. Dit is nu ware liefde! Ik zocht 
naar een kostbaar sieraad en had je lang gezocht. Nu heb Ik je in 

Mijn hand en laat je nimmer los! 
 

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want God had de wereld zo 

lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in 
hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft 

zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te 
vellen, maar om de wereld door hem te redden. Over wie in hem 

gelooft wordt geen oordeel uitgesproken, maar wie niet in hem 

gelooft is al veroordeeld, omdat hij niet wilde geloven in de naam 
van Gods enige Zoon. Dit is het oordeel: het licht kwam in de 

wereld en de mensen hielden meer van de duisternis dan van het 
licht, want hun daden waren slecht. Wie kwaad doet, haat het licht; 

hij schuwt het licht omdat anders zijn daden bekend worden. Maar 

wie oprecht handelt zoekt het licht op, zodat zichtbaar wordt dat 
God werkzaam is in alles wat hij doet. 

 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en 
verdween. 

 
 

 

Aanvalluuuh! 
 

Boodschap Gods: Hier volgt een strijdersgebed, om de vijand al te 

overwinnen vóórdat hij toeslaat!  
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Op 27 april 2016 bracht de engel des 
Heren woord voor woord deze boodschap over aan Gods ware 

eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. 
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Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 

Voorwaar, kadosh, heilig en machtig en krachtig is uw 
Koning, de Leeuw van Juda. 

Voorwaar, aanvalluuuh! Trap op die slangen en schorpioenen, en 
strijd in de naam van de Koning der koningen, in de kracht van 

JHWH, El Elohím, Yeshua. Brand alle slangen en schorpioenen kapot 

met uw voeten, en stamp ze fijn! Want in Yeshua HaMashiach, 
Jezus Christus, moet u hen geen kans geven, maar overwinnen, 

voordat ze toeslaan!  
 

Zegt: 

“Duivel, ga onder mijn voet! Want Yeshua HaMashiach, JHWH, 
Jezus Christus, is meer dan overwinnaar! En Hij is in mij, en Zijn 

Bloed loopt door mij heen, omdat ik Zijn eigendom ben en Zijn 
kind. Geen macht of kracht kan mij met brandende pijlen 

doordringen. Want mijn lichaam is tot een schild, en mijn hoofd zit 

vol van Zijn naam, de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus 
Christus, JHWH, die vele overwinningen op Zijn naam heeft. 

Amen!” 

 
Geef dank aan de Heilige! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en 
verdween. 

 

 

Bekeer u ervan om anderen te aanbidden! 
 

Sommigen maken van een overleden ‘ster’ een god. Wees niet 

gelijkvormig aan deze wereld!  
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Op 27 april 2016 bracht Gods bode engel 
deze boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin 

Cousijnsen. 
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Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 
Voorwaar, 

 
1 Korinthiërs 9, vers 24  Weet u niet dat van de atleten die in het 

stadion een wedloop houden er maar één de prijs kan winnen? Ren 

als de atleet die wint.  
 

Voorwaar! 
Omdat die artiest is, of een geweldige zanger, of zangeres, of 

sporter, of een voorganger, lopen en rennen velen achter hun idool 

aan, en maken dromen in hun gedachten en zouden wel samen 
willen zijn met hem of haar. Iedereen wil wel zijn ster! Velen 

hebben foto’s van hun superstar, en posters en wensen, om haar of 
zijn geliefde te zijn.  

 

Sommigen maken van een overleden ster een god.  
Denk aan Johan Cruijff en Mandela en Herman Brood en Batman en 

Superman en paus Franciscus. 

 
Exodus 20, vers 1  Toen sprak God deze woorden: 

Vers 3 tot en met 7  Vereer naast mij geen andere goden. Maak 
geen godenbeelden, geen enkele afbeelding van iets dat in de 

hemel hier boven is of van iets beneden op de aarde of in het water 

onder de aarde. Kniel voor zulke beelden niet neer, vereer ze niet, 
want ik, de HEER, uw God, duld geen andere goden naast mij. Voor 

de schuld van de ouders laat ik de kinderen boeten, en ook het 
derde geslacht en het vierde, wanneer ze mij haten; maar als ze 

mij liefhebben en doen wat ik gebied, bewijs ik hun mijn liefde tot 

in het duizendste geslacht. Misbruik de naam van de HEER, uw 
God, niet, want wie zijn naam misbruikt laat hij niet vrijuit gaan. 

 

En 1 Korinthiërs 9, vers 25 tot en met 27  Iedereen die aan een 
wedstrijd deelneemt beheerst zich in alles; atleten doen het voor 

een vergankelijke erekrans, wij echter voor een onvergankelijke. 
Daarom ren ik niet als iemand die geen doel heeft, vecht ik niet als 

een vuistvechter die in de lucht slaat. Ik hard mezelf en oefen me 
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in zelfbeheersing, want ik wil niet aan anderen de spelregels 
opleggen om uiteindelijk zelf te worden gediskwalificeerd. 

 

Voorwaar, wees niet gelijkvormig aan deze wereld! 
En bekeer u ervan om anderen te aanbidden.  

 
1 Korinthiërs 13, vers 2 en 3  Al had ik de gave om te profeteren 

en doorgrondde ik alle geheimen, al bezat ik alle kennis en had ik 

het geloof dat bergen kan verplaatsen – had ik de liefde niet, ik zou 
niets zijn. Al verkocht ik mijn bezittingen omdat ik voedsel aan de 

armen wilde geven, al gaf ik mijn lichaam prijs en kon ik daar trots 
op zijn – had ik de liefde niet, het zou mij niet baten.  

 

En Hebreeën 10, vers 22 en 23  Laten we God dan naderen met 
een oprecht hart en een vast geloof, nu ons hart gereinigd is, wij 

van een slecht geweten bevrijd zijn en ons lichaam met zuiver 
water is gewassen. Laten we zonder te wankelen datgene blijven 

belijden waarop we hopen, want hij die de belofte heeft gedaan is 

trouw. 
 

En Johannes 3, vers 16 en 17  Want God had de wereld zo lief 

dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem 
gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft zijn 

Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te 
vellen, maar om de wereld door hem te redden.  

 

Voorwaar, mijn naam is Rafaël en ben een bode engel Gods. 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
 

 

En het tweesnijdend zwaard komt uit Zijn mond! 
 

Het wapen, het zwaard van de Geest, wordt gebruikt om de satan 

persoonlijk te verslaan. Gebruik uw zwaard!  
 

 

Volledige weergave: 
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Hallo, van harte welkom! Op 28 april 2016 bracht de bode engel 
van God woord voor woord deze boodschap over aan Profeet 

Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, 

Adonai, Jezus Christus. Voorwaar, kadosh, kadosh, kadosh, heilig, 
heilig, heilig is JHWH! 

 

Voorwaar, warrior! 
 

Ezechiël 21, vers 19 tot en met 22  Mensenkind, profeteer, sla 
je handen op elkaar, en laat het zwaard tweemaal, driemaal zijn 

werk doen. Het is een zwaard dat klieft, dat velen doorboort, dat 

diep in hen doordringt. De schrik slaat hun om het hart, velen 
struikelen en vallen! Het zwaard stuur ik af op hun steden, 

verwoestend doet het zijn werk. Ja, het is gemaakt om te 
bliksemen, het is gewet om te slachten. Doe een uitval naar rechts, 

val aan naar links, waarheen je maar gestuurd wordt! Ook ik sla 

mijn handen op elkaar, ik zal mijn woede koelen. Ik, JHWH, heb 
gesproken. 

 

Voorwaar, ik ben de bode engel Gods, Michaël, die deze 
boodschap overgeeft. 

 
Hebreeën 4, vers 12 en 13  Want levend en krachtig is het woord 

van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep 

door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in 
staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden. Niets 

van wat geschapen is blijft voor hem verborgen, alles is onverhuld 
en volkomen zichtbaar voor de ogen van hem aan wie wij 

rekenschap moeten afleggen. 

 
Lees voor uzelf: Mattheüs 4, vers 1 tot en met 11 

 

Uit deze passage komt de autoriteit krachtig naar voren! 
Het tweesnijdend zwaard komt uit de mond van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus, JHWH. En Hij gebruikt ook Gods Woord 
als zwaard, om de satan persoonlijk te verslaan, het wapen, het 

zwaard van de Geest, Gods Woord! 
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Lees voor uzelf: Galaten 4, vers 1, en Efeziërs 6, vers 10 tot en 

met 13 

 
Voorwaar, gebruik uw zwaard! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 
verdween. 

 

 
 

Het is heet, hè, en anders dan anders! 
 
Profetische mededeling Gods: God komt verschillende landen 

tegemoet door hen via Benjamin live helse hitte te gaan geven!  
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 
28 april 2016 kreeg ik de volgende boodschap van een bode engel 

Gods, die ik graag met u wil delen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van JHWH, Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Donder!  

Hoor aandachtig! 
Indonesië en China en Noord- en Zuid-Korea, en ook u die nu 

luistert, kies zegen of vloek! Als u uw afgoden aanbidt, en JHWH, 
Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, maar blijft verwerpen, die niet 

dood is en geen beeld is, dan haalt u een vloek over uzelf. Omdat u 

tegen Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, zondigt en er tegenin 
gaat, en Hem maar blijft kwetsen met uw dode, dove beelden, die 

niet eens kunnen spreken! 
 

Wat is het heet, hè? 

Anders dan anders! Hoge, warme temperaturen van tussen de 30 
en 50 graden. God komt u tegemoet, door u helse hitte te geven! 

Want u aanbidt afgoden! Kies zegen of vloek, met uw dode, dove 

beelden, die niet eens kunnen spreken. Wat is het heet, hè? Anders 
dan anders! Hoge, warme temperaturen van tussen de 30 en 50 
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graden. God komt u tegemoet, door u helse hitte te geven, want u 
aanbidt afgoden! 

Voorwaar, ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
 

 

Oprechte en onvoorwaardelijke liefde voor God 
 

Inleiding, geschreven door Marta: Job was een godvrezende, 

rechtschapen en onberispelijke man, met ontzag voor God, en werd 
door God rijkelijk gezegend. Dat kon iedereen ook wel zien aan 

hetgeen wat hij bezat! Maar toen zou hij beproefd worden. Want 
satan, de boze, had tegen JHWH gezegd: "Zou Job werkelijk zonder 

reden zoveel ontzag voor U, God, hebben? Beproef hem maar eens, 

en pak hem alles maar af, en dan zult U wel zien of dat nog zo is!" 
JHWH stemde in met deze beproeving van Job, Zijn godvrezende 

dienstknecht. En inderdaad, ellende op ellende en ramp op ramp 
volgde elkaar snel op! Iedereen in Jobs omgeving, zelfs zijn beste 

vrienden, wezen met de vinger, en zeiden tegen elkaar: "Hij heeft 

God vast gegriefd", en tegen hem: "Wat heb je gedaan?" en 
hadden hun raad, hun mening en oordeel en hun wijze woorden al 

klaar, en wilden hem er weleens over horen, want hij had vast iets 

kwaads gedaan, waardoor God hem zo strafte. Zij daagden Job dan 
ook uit met hun wijze woorden, eens kijken of hij dan nog vol 

ontzag sprak na alle ellende! Job bleef echter antwoorden, zonder 
God te beledigen. Ook hieruit bleek zijn ontzag voor God! 

Ondertussen was hij wel alles kwijt, zijn gezondheid, kinderen, vee, 

huis, goederen en vele bezittingen, en het was van kwaad tot erger 
geworden! Hij raakte er zelf radeloos, depressief en diep bedroefd 

van. Begrijpelijk, maar ondanks dat alles hem ontnomen was, en 
zijn ellendige toestand groot was, en hij het niet kon begrijpen, liet 

hij God niet los, maar bleef Jobs geloof in JHWH onaangetast, en 

verloor hij niet zijn ontzag voor God. Hij bleef God, dwars door alle 
ellende heen, trouw, ook al bezat hij niets meer en was hij meer 

dood dan levend, door ziekte en alle omstandigheden, die JHWH 

had toegelaten in zijn leven! Uiteindelijk, na alle gebeurtenissen, 
sprak God in Zijn grote wijsheid, en gaf Job antwoord. En Job 
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ontving het juiste inzicht, en Job erkende tegenover JHWH, dat hij 
niet alles had doorgrond; dat kan alleen JHWH! JHWH genas Job 

totaal, en Job werd opnieuw door JHWH rijk gezegend. Is uw liefde 

en ontzag voor God oprecht en onvoorwaardelijk? Wij kunnen Zijn 
bedoelingen en beproevingen niet altijd begrijpen of doorgronden, 

maar uit de beproevingen blijkt achteraf, hoe groot of klein ons 
geloof, vertrouwen, ontzag en liefde voor God is, wat er ook 

gebeurt! 

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 29 april 2016 bracht de bode engel 

Gods de volgende boodschap over aan Profeet Benjamin 
Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 

Merevra en ben een bode engel Gods.  
 

Voorwaar, luister aandachtig!  

 
Job 9, vers 3  Als je met hem een rechtsgeding wilt aangaan, heb 

je niet één op de duizend maal een weerwoord. 
 

Voorwaar, hoe mondig en wijs u uzelf ook vindt, weet dit: 

 
Job 9, vers 4 tot en met 8  Hoe wijs van hart, hoe sterk een 

mens ook is, God kan hij nimmer straffeloos trotseren. Hij 
verplaatst bergen, voor men het merkt; in zijn woede stoot hij ze 

omver. De aarde schudt hij van haar plaats, zodat haar zuilen 

wankelen. De zon houdt op te schijnen als hij het beveelt, en hij 
sluit de sterren weg, verzegeld. Hij spant het hemelgewelf, hij 

alleen, en wandelt op de hoog oprijzende zee.  

Vers 10 tot en met 12  Hij doet grote, ondoorgrondelijke dingen, 
ontelbaar zijn de wonderen die hij verricht. Hij gaat mij voorbij en 

ik zie hem niet, hij glipt langs mij heen en ik merk het niet. Als hij 
iets wegrukt, wie weerhoudt hem dan? Wie zal hem zeggen: “Wat 

doet u?” 
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Vers 14  Hoe kan ik mijn stem dan laten horen, hoe kan ik dan de 
juiste woorden vinden? 

Vers 20  Ook al heb ik geen schuld, mijn eigen mond zal me 

veroordelen. Ook al ben ik onschuldig, hij zal mij schuldig 
verklaren. 

Vers 22 tot en met 24  Hij maakt geen onderscheid, en daarom zeg 
ik: “Onschuldige of goddeloze, beiden vernietigt hij.” Als plotseling 

een ramp verderf zaait, spot hij met de wanhoop van onschuldigen. 

De aarde wordt gegeven aan de goddelozen, het gezicht van haar 
rechters wordt bedekt. Als niet hij dit doet, wie dan? 

Vers 30 tot en met 32  Al zou ik me wassen met sneeuw en mijn 
handen reinigen met loog, u zou mij in een put gooien; zelfs mijn 

kleren zouden van me walgen. Hij is geen mens, zoals ik, anders 

zou ik hem kunnen antwoorden, als we samen voor de rechter 
stonden. 

 
Job 40, vers 6 tot en met 7  Toen antwoordde JHWH Job vanuit 

een storm: ‘Sta op, Job, wapen je; ik zal je ondervragen, zeg mij 

wat je weet. 
 

En Job 42, vers 3 tot en met 4  Wie was ik dat ik, door mijn 

onverstand, uw besluit wilde toedekken? Werkelijk, ik sprak zonder 
enig begrip, over wonderen, te groot voor mij om te bevatten. 

“Luister,” zei ik, “dan zal ik spreken, ik zal u ondervragen, zeg mij 
wat u weet.” 

En vers 11 tot en met 16  Al zijn broers en al zijn zusters, en 

iedereen die hem had gekend, kwamen naar zijn huis om samen 
met hem te eten; ze schudden hun hoofd en troostten hem, omdat 

JHWH zoveel rampspoed over hem had uitgestort. En elk van hen 
gaf hem een geldstuk en een gouden ring. JHWH zegende Job in 

zijn latere leven nog meer dan in zijn vroegere, en zo kreeg Job 

veertienduizend schapen en geiten, zesduizend kamelen, duizend 
span runderen en duizend ezelinnen. Ook kreeg hij zeven zonen en 

drie dochters. De eerste dochter noemde hij Jemima, de tweede 

Kesia en de derde Keren-Happuch. In het hele land waren geen 
mooiere vrouwen dan de dochters van Job. En hun vader gaf aan 

hen een even groot erfdeel als aan hun broers. Hierna leefde Job 
nog honderdveertig jaar en hij zag zijn kinderen en de kinderen van 

zijn kinderen opgroeien, tot in het vierde geslacht. 
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Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
MEI 2016 
 
Wat anderen ook van u zeggen, Hij wil u 

troosten en sterken!  
 

JHWH, Yeshua HaMasiach, jouw Vertrooster, spreekt tot u. Hij wil u 

troosten en sterken, wat anderen ook van u zeggen of denken. Zijn 
plan in uw leven gaat door!  
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Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 2 mei 2016 ontving Profeet Benjamin 

Cousijnsen de volgende boodschap van de bode engel Gods. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus, JHWH. Voorwaar, mijn naam is Marsha 
en ben een bode engel Gods.  

 
Voorwaar, ga alsjeblieft naar uw Rabboeni, uw Meester, 

Adonai, JHWH, de Koning der koningen! 

Hij wil u troosten en sterken, wat anderen ook van u zeggen. Hij 
heeft een plan met u, en wil niet dat u opgeeft. Hij wil u leiden en 

wil niet dat u Hem in de steek laat! Ja, door kromme en moeilijke 
wegen, en bergen en dalen, en door het moeras heen, wil Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, u brengen. En komt u een reus 

tegen, of een ander probleem, vrees niet! Yeshua HaMashiach, 
JHWH, Jezus Christus, heeft u een zwaard gegeven, een 

tweesnijdend zwaard! 

 
Jesaja 54, vers 17  Maar elk wapen dat tegen jou wordt gesmeed 

zal machteloos zijn, en ieder die jou in een geding belastert zal zelf 
veroordeeld worden. Dit is het deel dat de dienaren van JHWH 

toekomt, dit is het recht dat ik hun toeken – spreekt JHWH. 

Jesaja 55, vers 11 en 12  Zo geldt dit ook voor het woord dat 
voortkomt uit mijn mond: het keert niet vruchteloos naar mij terug, 

niet zonder eerst te doen wat ik wil en te volbrengen wat ik gebied. 
Vol vreugde zullen jullie uittrekken en in vrede zul je huiswaarts 

keren. Bergen en heuvels zullen je juichend begroeten, en alle 

bomen zullen in de handen klappen. 
 

En Efeziërs 6, vers 12  Onze strijd is niet gericht tegen mensen 

maar tegen hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van 
de duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelsferen. 

 
Voorwaar! 
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Dwars door het vuur, en al uw noden en smart, laat Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, Zijn vaderhart zien, waaruit 

vertrouwen en vreugde en liefde en wonderen en Zijn zegeningen 

zonder tal voortkomen. Laat Zijn geluk en vrede met u zijn! 
 

Spreuken 3, vers 5 tot en met 8  Vertrouw op JHWH met heel je 
hart, steun niet op eigen inzicht. Denk aan hem bij alles wat je 

doet, dan baant hij voor jou de weg. Wees niet eigenzinnig, maar 

heb ontzag voor JHWH en ga het kwaad uit de weg. Het zal je 
sterken als een medicijn, het verkwikt je lichaam.  

 
En Johannes 3, vers 16 en 17  Want God had de wereld zo lief 

dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem 

gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft zijn 
Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te 

vellen, maar om de wereld door hem te redden.  
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en 

verdween. 
 

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen 

 
 

 

 
Een hemelse taak, een ‘profetische mededeling’ 

in opdracht van JHWH! 
 
In de hemel zijn er vele engelen met taken. De bode engel Gods 

gaf een voorbeeld van een taak, aan de hand van een Bijbels 

voorval.  
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, welkom! Op 2 mei 2016 bracht Gods bode engel deze 
boodschap over aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin 

Cousijnsen. 
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Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, kadosh, heilig is uw 

Rabboeni!  
 

Voorwaar, de volmaakte liefde van Yeshua HaMashiach, 
Jezus Christus, drijft de vrees uit. 

Zo luidt het woord van JHWH. 

 
Sirach 13, vers 15  Elk levend wezen houdt van zijn gelijke, ieder 

mens bemint zijn medemens. 
 

Voorwaar, mijn naam is Chamuël, een bode engel Gods.  

Voorwaar, in de hemel zijn er vele engelen met taken. 
 

Daniël 8, vers 15 tot en met 26  Toen ik, Daniël, het visioen zag 
en het probeerde te begrijpen, verscheen er iemand voor me die 

eruitzag als een man. En over het Ulaikanaal hoorde ik een 

menselijke stem roepen: ‘Gabriël, zorg dat hij het droomgezicht 
begrijpt.’ Hij kwam vlak bij me staan. Ik schrok en viel voorover. 

Hij zei: ‘Begrijp, mensenkind, dat het visioen naar de tijd van het 

einde verwijst.’ Terwijl hij tegen me sprak, verloor ik het bewustzijn 
en viel op de grond. Hij raakte me aan, hielp me overeind en zei: 

‘Ik zal je vertellen wat er gebeurt als Gods toorn is uitgewoed, want 
het gaat over het tijdstip van het einde. De ram met de twee 

horens die je zag, duidt op de koningen van de Meden en de 

Perzen. De harige geitenbok is de koning van Griekenland. De grote 
horen tussen zijn ogen is de eerste koning. De horen brak af en er 

kwamen vier andere voor in de plaats; dat betekent dat er vier 
koninkrijken uit het volk zullen ontstaan, maar niet met dezelfde 

kracht. Aan het einde van hun heerschappij, als de tijd van de 

overtreders voorbij is, zal er een meedogenloze koning opstaan, 
bedreven in listen. Zijn kracht zal groot zijn – maar het is niet zijn 

eigen kracht – en hij zal een ongehoorde verwoesting aanrichten. 

Alles wat hij onderneemt zal hem lukken; machtigen zal hij in het 
verderf storten, ook het volk van de heiligen. Door zijn listigheid 

slaagt hij in elk bedrog. Hij zal hoogmoedig zijn en velen 
onverhoeds in het verderf storten. Tegen de vorst der vorsten zal 

hij opstaan, maar zonder dat er een mensenhand aan te pas komt 
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zal hij gebroken worden. Het visioen waarin over de avonden en 
ochtenden werd gesproken, is waar. En jij, houd dit droomgezicht 

voor je, want het verwijst naar een verre toekomst.’ 

 
Daniël 9, vers 21  Terwijl ik mijn gebed nog uitsprak, vloog de 

man Gabriël, die ik eerder in het visioen had gezien, snel naar mij 
toe. Het was de tijd van het avondoffer.  

 

Daniël 1, vers 11 tot en met 20  Daarop richtte Daniël zich tot de 
kamerheer die de hoofdeunuch aan hem en aan Chananja, Misaël 

en Azarja had toegewezen: ‘Neem de proef op de som en laat uw 
dienaren tien dagen alleen groente eten en water drinken. Vergelijk 

ons uiterlijk daarna met dat van de jongemannen die de koninklijke 

spijzen eten, en beslis dan over uw dienaren op grond van wat u 
ziet.’ De kamerheer ging op het voorstel in en gaf hun tien dagen. 

Aan het eind van de tien dagen zagen zij er gezonder en beter 
doorvoed uit dan alle jongemannen die de koninklijke spijzen 

voorgezet hadden gekregen. Dus diende de kamerheer hun geen 

koninklijke spijzen en wijn meer op, maar gaf hij hun alleen nog 
groente. En God schonk de vier jongemannen wijsheid, kennis en 

verstand van alle geschriften; bovendien was Daniël bij machte alle 

mogelijke visioenen en dromen uit te leggen. Toen de door de 
koning vastgestelde tijd verstreken was, leidde de hoofdeunuch alle 

jongemannen voor Nebukadnessar. De koning sprak met hen, en 
niemand kon zich met Daniël, Chananja, Misaël en Azarja meten. 

Zij traden in dienst van de koning. En over welke kwestie van 

wijsheid of inzicht de koning hen ook raadpleegde, hij vond hen tien 
keer zo voortreffelijk als alle magiërs en bezweerders in heel zijn 

rijk. 
 

Jesaja 6, vers 2  Boven hem stonden serafs. Elk van hen had zes 

vleugels, twee om het gezicht en twee om het onderlichaam te 
bedekken, en twee om mee te vliegen. 

 

Voorwaar, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, de Koning 
der koningen, wil u zegenen. 

Voorwaar, geef God de eer!  
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en 

verdween. 
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Wees sterk met al die pijn en dat verdriet! 
 

Vertroostende boodschap van God: Je had zoveel liefde willen 

geven, maar het is als een droom bij je gebleven!  
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Op 3 mei 2016 bracht Gods bode engel 
woord voor woord de volgende boodschap over aan Profeet 

Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Rafaëla en ben 
een bode engel Gods. 

 
Voorwaar, in de hemel geschiedt Gods wil. 

Hij heeft eeuwig het laatste woord! 

 
Mattheüs 26, vers 39  Hij liep nog een stukje verder, knielde toen 

en bad diep voorovergebogen: ‘Vader, als het mogelijk is, laat deze 

beker dan aan mij voorbijgaan! Maar laat het niet gebeuren zoals ik 
het wil, maar zoals u het wilt.’ 

Vers 42  Voor de tweede maal liep hij van hen weg en bad: ‘Vader, 
als het niet mogelijk is dat deze beker aan mij voorbijgaat zonder 

dat ik eruit drink, laat het dan gebeuren zoals u het wilt’. 

 
Kijk naar voren! 

Je had zoveel liefde willen geven, maar het is als een droom bij je 
gebleven. Toch zul je verder moeten leven. En je kijkt omhoog, en 

ziet: een klein wit wolkje gaat nu voorbij. 

 
Psalm 18, vers 31  Gods weg is volmaakt, het woord van JHWH is 

zuiver, een schild is hij voor allen die bij hem schuilen. 

 
Weet dit, dat God de weg je banen zal! 
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Johannes 3, vers 16 en 17  Want God had de wereld zo lief dat 

hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem 

gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft zijn 
Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te 

vellen, maar om de wereld door hem te redden.  
 

En Psalm 111, vers 7 en 8  Waarheid en recht zijn het werk van 

zijn handen, uit al zijn regels blijkt zijn trouw, ze zijn onwrikbaar 
voor altijd en eeuwig, gemaakt volgens waarheid en recht. 

En vers 10  Het begin van wijsheid is ontzag voor JHWH. Wie leeft 
naar zijn wet, getuigt van goed inzicht. Zijn roem houdt stand voor 

altijd. 

 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en 

verdween. 
 

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
 

 

 

 

 

Behandel Mijn Profetes met respect en liefde! 
 

03-05-2016  Zo spreekt de Heer Yeshua HaMasiach, JHWH, Jezus 
Christus van Nazareth, tot u, Kerk Ruach in de Filipijnen. Neem 

deze woorden ernstig! 

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, welkom! De Here Jezus Christus, Yeshua HaMashiach, JHWH, 

bracht zelf deze boodschap over aan Zijn eenvoudige dienstknecht, 
Profeet Benjamin Cousijnsen. 
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Shalom! Open uw oren en hoor. 
Open uw ogen en zie. Voorwaar, Ik ben het, uw Rabboeni, Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, Mijn kind, Ik ben wie 

Ik ben! 
 

Openbaring 22, vers 6  Toen zei hij tegen mij: ‘Wat hier gezegd 
is, is betrouwbaar en waar. De Heer, de God die Profeten bezielt, 

heeft zijn engel gestuurd om aan zijn dienaren te laten zien wat er 

binnenkort gebeuren moet’. 
 

Voorwaar, ja, Ik, uw Rabboeni, laat u zien wat er binnenkort 
gebeuren moet. 

En dat is: Neem Mijn gezalfde serieus en veroordeel niet. Neem 

Mijn Profetes serieus en zie naar uzelf! 
 

Johannes 8, vers 8 tot en met 10  Hij bukte zich weer en schreef 
op de grond. Toen ze dat hoorden gingen ze weg, een voor een, de 

oudsten het eerst, en ze lieten hem alleen, met de vrouw die in het 

midden stond. Jezus richtte zich op en vroeg haar: ‘Waar zijn ze? 
Heeft niemand u veroordeeld?’ 

 

Voorwaar! 
Wie bent u om wie dan ook te veroordelen, alsof u zonder zonde 

bent en het voorbeeld van de buitenkant bent? Maar Ik, Adonai, El 
Elohím, Yeshua, zeg u verder: 

 

Mattheüs 7, vers 1 tot en met 6  Oordeel niet, opdat er niet over 
jullie geoordeeld wordt. Want op grond van het oordeel dat je velt, 

zal er over je geoordeeld worden, en met de maat waarmee je 
meet, zal jou de maat genomen worden. Waarom kijk je naar de 

splinter in het oog van je broeder of zuster, terwijl je de balk in je 

eigen oog niet opmerkt? Hoe kun je tegen hen zeggen: “Laat mij de 
splinter uit je oog verwijderen,” zolang je nog een balk in je eigen 

oog hebt? Huichelaar, verwijder eerst de balk uit je eigen oog, pas 

dan zul je scherp genoeg zien om de splinter uit het oog van je 
broeder of zuster te verwijderen. Geef wat heilig is niet aan de 

honden en gooi je parels niet voor de zwijnen; die zouden ze maar 
met hun poten vertrappen, zich omkeren en jullie verscheuren. 
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Voorwaar, kerk Ruach van de Filipijnen,  
Behandel Mijn Profetes met respect en liefde! Heb Ik niet eerder 

gesproken tot u? Wie een Profeet of Profetes niet respecteert, wordt 

niet door Mij gerespecteerd. Theresa heeft de bevoegdheid, om u 
uw functie als kerkleider te ontnemen, en zowel u de kerkdienst 

niet meer te laten bijwonen, en zowel als Profetes u terecht te 
wijzen op uw zonde. Wie haar gekwetst heeft, ontvangt geen 

zegen! Wie haar zegent, worde gezegend. Daarom zeg Ik u: Bekeer 

u, kerk Ruach, wees zuiver van liefde! Geloof Mijn woorden, 
doorgegeven via Mijn geliefde, ware, gezalfde Profetes. 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de Heer Jezus Christus. 
 

 

 

“Wij verbieden u om te luisteren en te praten 
over Profeet Benjamin Cousijnsen!” 
 

Doordat er angst is onder kerkleiders en leiding voor verzet van de 
leden, vanwege de vele openbaringen van de bovennatuurlijke 

waarheid, die te vinden is in de Evangelical Endtimemachine, 
worden de leden geboden en verboden opgelegd, om niet te 

luisteren of te praten over Profeet Benjamin Cousijnsen.  

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, hartelijk welkom! Op 4 mei 2016 werd deze boodschap, via 

de bode engel van God, in opdracht van Yeshua HaMashiach, Jezus 
Christus, woord voor woord overgeleverd aan Gods eindtijdprofeet 

van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, kadosh, heilig is uw 
Rabboeni, de Here der heren! Mijn naam is Chamuël en ben een 

bode engel Gods.  

 
Voorwaar, voorwaar,  
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Mattheüs 5, vers 17  Denk niet dat ik gekomen ben om de Wet of 
de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te 

schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen. 

 
Voorwaar, ook zijn er altijd al vele leraren en pastoors 

geweest, die bekritiseren. 
 

Numeri 16, vers 1 tot en met 5  De Leviet Korach, de zoon van 

Jishar, de zoon van Kehat, en de Rubenieten Datan en Abiram, de 
zonen van Eliab, en On, de zoon van Pelet, kwamen tegen Mozes in 

opstand. Ze werden gesteund door tweehonderdvijftig leiders van 
de Israëlieten, achtenswaardige mannen, de aanzienlijkste van de 

gemeenschap. Ze stelden zich tegenover Mozes en Aäron op en 

zeiden tegen hen: ‘U matigt u te veel aan. Alle leden van de 
gemeenschap zijn heilig, en JHWH is in hun midden. Waarom voelt 

u zich dan boven de gemeenschap van JHWH verheven?’ Bij het 
horen van deze woorden wierp Mozes zich ter aarde. Daarna zei hij 

tegen Korach en zijn aanhang: ‘Morgen zal JHWH bekendmaken wie 

hem toebehoort, wie heilig is en in zijn nabijheid mag verkeren. Wie 
hij zal uitkiezen, mag in zijn nabijheid komen’. 

Vers 11 en 12  ‘U en al die aanhangers van u spannen tegen de 

HEER zelf samen, want wie is Aäron dat u zich bij hem zou 
beklagen?’ Mozes liet Datan en Abiram roepen, de zonen van Eliab. 

Maar zij zeiden: ‘We komen niet.  
Vers 15 tot en met 17  Toen werd Mozes woedend. ‘Schenk geen 

aandacht aan hun offer,’ zei hij tegen JHWH. ‘Niemand van hen heb 

ik ook maar een ezel afgenomen, niemand van hen heb ik kwaad 
gedaan.’ Tegen Korach zei Mozes: ‘Morgen moeten u en al uw 

aanhangers voor JHWH verschijnen – u en zij, en Aäron. Iedereen 
moet dan een vuurbak nemen en er reukwerk in leggen, en alle 

tweehonderdvijftig vuurbakken moeten in de nabijheid van JHWH 

worden gebracht, ook die van uzelf en Aäron’. 
Vers 19 tot en met 21  Toen Korach al zijn aanhangers bij de 

ingang van de ontmoetingstent had verzameld en zij daar bij Mozes 

en Aäron stonden, verscheen de majesteit van JHWH aan het hele 
volk. JHWH zei tegen Mozes en Aäron: ‘Zonder je van deze menigte 

af, dan zal ik die in een oogwenk vernietigen’. 
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En vers 35  Toen kwam er een felle vlam uit het heiligdom, die de 
tweehonderdvijftig mannen die het reukwerk geofferd hadden 

dodelijk trof. 

 
Voorwaar, wat had men vaak kritiek op Mozes en Aäron! 

Ze pasten niet in hun structuurdenken. De aanhang in Korach 
verzette zich tegen het ware, bovennatuurlijke evangelie. En zo zijn 

er ook nu nog velen, die de kracht van God bekritiseren, omdat ze 

zondaars zijn, en liever God en anderen in hun kerk het zwijgen 
opleggen en hen geboden opleggen, door te zeggen: “Praat niet 

over Profeet Benjamin Cousijnsen! Ga niet luisteren naar de 
EvangelicalEndtimemachine”, vanwege dat zij bang zijn, dat hun 

kerkleden zich anders verzetten. 

 
2 Korinthiërs 10, vers 10 en 11  Er zijn er namelijk die zeggen: 

‘In zijn brieven slaat hij weliswaar een gewichtige en imponerende 
toon aan, maar zijn persoonlijk optreden is zwak en wat hij zegt 

heeft weinig te betekenen.’ Laat iemand die dat beweert gezegd 

zijn dat ik, eenmaal bij u, precies zo zal optreden als in mijn 
brieven. 

 

En Mattheüs 23, vers 15  Wee jullie, schriftgeleerden en 
Farizeeën, huichelaars, jullie bereizen landen en zeeën om één 

enkele proseliet te winnen, en wanneer je hem eenmaal voor je 
gewonnen hebt, wordt hij dankzij jullie tot een hellekind in het 

kwadraat. 

 
Voorwaar, de volle waarheid wil men altijd verwerpen. 

Maar de waarheid, het bovennatuurlijke, is te vinden in de 
Evangelicalendtimemachine.com! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 
 

 

Een totaal nieuwe schepping in Christus! 
 

Boodschap Gods: Verwacht alles van de enige ware God, die eeuwig 

meer dan overwinnaar is! Verlangt u naar volledige overgave aan 
Jezus Christus van Nazareth? Bid dan het gebed in deze boodschap 
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mee, vanuit uw hart, en word ook een totaal nieuwe schepping in 
Christus Jezus.  

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 5 mei 2016 bracht Gods bode engel 

woord voor woord deze boodschap Gods over aan eindtijdprofeet 

van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus, JHWH.  

 

Voorwaar, kadosh, heilig is Adonai, Yeshua HaMashiach!  
Prijs Hem! Hij is waardig en heilig om u te ontvangen in liefde. Hij 

is uw Rabboeni en uw Leeuw van Juda, de Koning der koningen, de 
Heilige der heiligen.  

 

Wees nederig, zonder hoogmoed, voor JHWH, Jezus 
Christus. 

Onderwerpt u. Hij alleen stond op van de dood en overwon van 

satan, en ontnam satan de sleutels van de dood en verdriet en 
verwoesting. Halleluja! Hij overwon! Zeg het drie maal: “Hij 

overwon! Hij overwon! Hij overwon!” Daar zit kracht in. “Waarin?” 
zegt u. Daarin, in het Lam Gods, dat geslacht en gepijnigd en 

vernederd en gedood werd voor u! Niets is krachtiger en machtiger. 

Geen enkele kracht en macht kan zich meten met de kracht van de 
Heilige Geest, die krachtiger is dan welke kernwapen, Tsar Bomba, 

dan ook! 
 

Dank JHWH, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, uw 

Rabboeni. 
Voorwaar, mijn naam is Power en ben een bode engel Gods. Zonder 

power ben zelfs ik een zwakke ‘flauwer’. Daarom, geloof in Zijn 

kracht en in gebed, en Hij zal u bevrijden en genezen. Verwacht 
alles van de enige ware God, die eeuwig meer dan overwinnaar is 

en die u wil aanraken! 
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Wilt u zich aan Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, 
overgeven en Hem ontvangen in uw leven? 

Bid dan dit gebed met mij mee vanuit uw hart. Zegt: “Ik vertrouw 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, en bekrachtig Gods 
kracht en de volle waarheid, en ontvang standvastig Uw kracht. U 

bent mijn toevlucht en ik ben Uw eigendom. En ik geef mij volledig 
aan U over en ontvang Uw wonderbare kracht, Uw goddelijke 

kernwapen, die alle werken van satan vernietigt in mij! En ik spreek 

uit: ik ben een totaal nieuwe schepping in Christus, in Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus’ naam. Amen!” 

Amen. 
 

Johannes 3, vers 16 en 17  Hier staat geschreven: Want God had 

de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat 
iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven 

heeft. God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een 
oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door hem te 

redden.  

 
Power, power! zei de bode engel van God. 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
Heeft u de Here God, de Here Jezus Christus, aangenomen in uw 

leven? Dan feliciteer ik u als mijn broeder en zuster in de Heer. En 
ik raad u ook aan om de boodschappen Gods, die in de 

EvangelicalEndtimemachine staan geschreven, te volgen om te 

kunnen groeien. Heeft u een Bijbel in huis, of heeft u die niet, schaf 
die dan aan. En beproef gewoon de woorden van God, die de Heer 

in deze tijd uitspreekt. Zo zult u groeien in de Heer! Gods rijke 
zegen! Amen. 

 

 
 

Iran, Egypte en Spanje worden gestraft!  
 
Profetische, waarschuwende mededeling over Egypte, Iran en 

Spanje. 
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Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 

donderdag 5 mei 2016 ontving ik de volgende boodschap van een 
bode engel Gods, die ik graag met u wil delen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus.  

 
Voorwaar, Egypte! 

Al uw kostbaarheden en afgoden gaan eraan, en de zon zal branden 
als een vuur! Want kadosh, heilig is de God van Abraham, Izaäk en 

Jakob. Bekeer u!  

 
En ook u, Iran, luister! 

Blijf van Israël af, of Gods hand zal u gaan slaan, en twee keer zo 
hard terug, wat u Israël hebt aangedaan. Voorwaar, mijn naam is 

Donder. Vrees mij niet, maar vrees dat u in de hel geworpen wordt! 

 
Wat zegt u, vindt u deze boodschap hard?  

Maar als ik de waarheid verzwijg, dan zegt u straks: “Waarom hebt 

u niets gezegd?” Maar dan is het voor u te laat. 
 

Voorwaar, Spanje, zonder franje, 
De oogst zal eraan gaan, en ook zal u gestraft worden voor elke 

dierenmishandeling. Met een extreme hitte zal u getroffen worden! 

Voorwaar, aanbid Yeshua, YHWH, Jezus Christus, alleen. Kadosh, 
heilig is Hij, de Koning der koningen, die is, die was en die komen 

zal. Amen! 
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 

 
 

Het kruis staat voortdurend aan de horizon! 
 
De engel Gods legt u uit, waar het kruis u allemaal op wijst, door 

een beschrijving van de betekenis van elk van de drie kruisen te 

geven.  
 



 
 

 

4813 
 
 

 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, hartelijk welkom! Op 6 mei 2016 bracht Gods bode engel 
woord voor woord deze boodschap Gods over aan eindtijdprofeet 

van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus, JHWH, El Elohím, Adonai.  
 

Voorwaar,  
 

Johannes 3, vers 14 tot en met 16  De Mensenzoon moet hoog 

verheven worden, zoals Mozes in de woestijn de slang 
omhooggeheven heeft, opdat iedereen die gelooft, in hem eeuwig 

leven heeft. Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon 
heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren 

gaat, maar eeuwig leven heeft. 

 
Voorwaar, mijn naam is Servé en ben een bode engel Gods.  

Johannes 8, vers 28 tot en met 29  ‘Wanneer u de Mensenzoon 

hoog verheven hebt,’ ging Jezus verder, ‘dan zult u weten dat ik het 
ben, en dat ik niets uit mijzelf doe, maar over deze dingen spreek 

zoals de Vader het mij geleerd heeft. Hij die mij gezonden heeft is 
bij mij; hij heeft me niet alleen gelaten, omdat ik altijd doe wat hij 

wil.’ 

En Johannes 12, vers 31 tot en met 33  ‘Nu wordt het oordeel over 
deze wereld geveld, nu zal de heerser van deze wereld uitgebannen 

worden. Wanneer ik van de aarde omhooggeheven word, zal ik 
iedereen naar mij toe halen.’ Daarmee bedoelde hij de wijze 

waarop hij zou sterven. 

 
Voorwaar, het kruis is als teken van leven! 

Het eerste kruis is het teken, het bewijs van Gods 

onvoorwaardelijke liefde en van Zijn initiatief om de wereld te 
redden, door Zijn Zoon te geven. 

Het tweede kruis wijst u erop dat JHWH, Yeshua HaMashiach, Jezus 
Christus, op het kruis van Golgotha, ook genaamd Schedel, volledig 
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gehoor gaf aan de wil van Zijn Vader, met Hem verbonden blijft en 
deelt in Gods naam: Ik ben. 

Het derde, rechtse kruis, laat het volgende zien: het is als een 

rechterstoel, waarop JHWH, de Koning der koningen, plaatsneemt, 
en als een troon van een Koning plaatsgenomen heeft, om iedereen 

tot zich te roepen.  
 

Zo staat geschreven: 

Het kruis staat voortdurend aan de horizon. Er wordt steeds naar 
vooruit gewezen. Wat in het vooruitzicht wordt gesteld, is echter 

een vernedering, die een verheffing is, een ontluistering, die met 
luister gepaard gaat, een dood, die een bron van leven is. Kadosh, 

heilig is Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, de Zoon van 

God! 
 

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want God had de wereld zo 
lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in 

hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft 

zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te 
vellen, maar om de wereld door hem te redden. Over wie in hem 

gelooft wordt geen oordeel uitgesproken, maar wie niet in hem 

gelooft is al veroordeeld, omdat hij niet wilde geloven in de naam 
van Gods enige Zoon. Dit is het oordeel: het licht kwam in de 

wereld en de mensen hielden meer van de duisternis dan van het 
licht, want hun daden waren slecht. Wie kwaad doet, haat het licht; 

hij schuwt het licht omdat anders zijn daden bekend worden. Maar 

wie oprecht handelt zoekt het licht op, zodat zichtbaar wordt dat 
God werkzaam is in alles wat hij doet. 

 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en 

verdween. 

 

 

 

Drie hemelse dimensies 
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Dit is een openbarende boodschap Gods, waarbij het bestaan van 
de drie hemelse dimensies wordt uitgelegd aan de hand van 

voorbeelden.  

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 9 mei 2016 bracht de bode engel van 

God deze openbarende boodschap Gods over aan Profeet Benjamin 
Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van JHWH, Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus.  

 
Voorwaar,  

 
Jeremia 32, vers 27  Ik ben JHWH, de God van al wat leeft. Is er 

ook maar iets dat voor mij onmogelijk is? 

 
En Mattheüs 6, vers 10  Laat uw koninkrijk komen en uw wil 

gedaan worden op aarde zoals in de hemel. 

 
Voorwaar, mijn naam is Priacal en ben een bode engel Gods.  

 
Ik kondig u nieuwe onthullingen aan. 

 

2 Korinthiërs 12, vers 2  Ik ken een volgeling van Christus die 
veertien jaar geleden tot in de derde hemel werd weggevoerd – in 

zijn lichaam of buiten zijn lichaam, dat weet ik niet, dat weet God 
alleen. 

 

Voorwaar, luister aandachtig! 
 

2 Korinthiërs 2, vers 14  God zij gedankt dat hij ons, die één zijn 

met Christus, in zijn triomftocht meevoert en dat hij overal door 
ons de kennis over hem verspreidt als een aangename geur.  

 
Voorwaar, zijn er meerdere hemelen? 

Het antwoord is ja! 
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2 Petrus 3, vers 5 tot en met 7  Ze gaan er dan willens en 

wetens aan voorbij dat er in het begin al eens een hemel is geweest 

en een aarde die door Gods woord gevormd was uit water en door 
middel van water, en dat de toenmalige wereld vergaan is toen ze 

door het water werd overspoeld. Maar de tegenwoordige hemel en 
aarde worden door datzelfde woord bewaard om op de dag van het 

oordeel, waarop de goddelozen ten onder zullen gaan, te worden 

prijsgegeven aan het vuur. 
En 2 Petrus 3, vers 10  De dag van de Heer zal komen als een dief. 

De hemelsferen zullen die dag met luid gedreun vergaan, de 
elementen gaan in vlammen op, de aarde wordt blootgelegd en 

alles wat daarop gedaan is komt aan het licht. 

 
Voorwaar, er is een hemel. 

Zie het voor u als een geprojecteerde film. Nu komt de hemelse 
dimensie er geprojecteerd doorheen, en kunt u het ook vergelijken 

met de Vader en Zoon en Heilige Geest. 

 
Johannes 14, vers 7  Als jullie mij kennen zullen jullie ook mijn 

Vader kennen, en vanaf nu kennen jullie hem, want jullie hebben 

hem zelf gezien. 
 

En Jesaja 48, vers 16  Kom naderbij en luister hiernaar. Van meet 
af aan heb ik openlijk gesproken, vanaf het begin van de 

geschiedenis was ik erbij. – God, JHWH, heeft mij gezonden, met 

zijn geest. 
 

Zoals vloeistof, waterdamp en ijs drie vormen zijn waarin 
water voorkomt, zo is het ook met de drie hemelse 

dimensies:  

God is aanwezig! Gods grootheid en volle waarheid gaat uw 
verstand ver te boven. Er zijn drie hemelse dimensies, waarvan er 

één voor de zielen is, die een laatste kans krijgen. Voor meer 

informatie hierover kunt u luisteren naar de boodschap van 25 juni 
2014, met de titel: ‘De Engel des Doods vertelt over het dal der 

zielen’. 
 



 
 

 

4817 
 
 

 

Johannes 3, vers 16  Want God had de wereld zo lief dat hij zijn 
enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet 

verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. 

 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en 

verdween. 
 

 

 

De wandelende tijdbom killer Assad!  
 

Openbarende boodschap Gods: Hij wijst met de vinger naar 
anderen, maar ondertussen is Assad zelf een wandelende killer en 

tijdbom, die onverwachts kan ontploffen!  
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo! Op 9 mei 2016 bracht Gods bode engel woord voor woord 
deze openbarende boodschap Gods over aan Profeet Benjamin 

Cousijnsen. 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, kadosh, heilig is Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus! Voorwaar, mijn naam is Rafaëla en 

ben een bode engel Gods.  
 

Voorwaar! 
Profeet Benjamin Cousijnsen zag in beelden, en zag een 

ondergrondse gevangenis onder het huis van Assad, en twee 

soldaten praten. Ze bespraken dat Assad het restant van de 
verborgen chemische wapens goed opgeborgen had, om dit 

zenuwgas Sarin tegen Israël of de Verenigde Staten te gebruiken. 
Voorwaar, Assad waarschuwt vele landen in het verborgene! Verder 

zag ik dat Assad naar zijn ondergrondse gevangenis ging, en 

opdracht gaf om Christenen te laten martelen en hen Jezus Christus 
af te laten zweren.  

 

Verder zag ik dat er veel goud bewerkt was in zijn huis.  
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Hij houdt van goud en trofeeën. En ik zag Assad bij een soort 
goudsmid, die gouden sieraden smolt. Deze sieraden waren 

afgenomen van de door gifgas omgekomen Christenen en overige 

mensen!  
 

Voorwaar, Assad heeft vreselijke moorden op zijn naam 
staan en wijst met de vinger. 

Maar ondertussen is hijzelf een wandelende killer en tijdbom, die 

onverwachts kan ontploffen! Niemand durft Assad aan te spreken 
over zijn gifgas en gevangenen en moorden. Meer over Assad kunt 

u terugvinden in de Evangelicalendtimemachine.com via de Search 
balk.  

 

Assad is Rusland en de Verenigde Staten dankbaar voor de 
steun! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en 
verdween. 

 

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 

 

Gebedsverhoring van een kleine warrior! 
 

Op 10 mei 2016 kreeg Profeet Benjamin Cousijnsen bezoek van 
Gods engel, Rafaël, die vandaag ook dit verslag mocht overleveren, 

naar aanleiding van de opdracht aan Benjamin gisteren, die in 
eerste instantie luidde: ‘Je mag Jeroen leren schermen en opleiden!’ 

Samen vliegen ze naar het park toe, waar Jeroen zich op dat 

moment bevindt. Het echte doel van dit alles hoort u in de loop van 
deze indrukwekkende gebeurtenis!  

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 10 mei 2016 bracht Gods bode engel, 

Rafaël, deze boodschap over aan Profeet Benjamin Cousijnsen. 
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Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 

Voorwaar, in de avond bracht ik, Rafaël, een bezoekje en zei:  
Ga je mee, Profeet Benjamin Cousijnsen? 

Benjamin vroeg: “Waar naartoe?” 
Ik, Rafaël, antwoordde: Ik heb een speciale opdracht, een surprise! 

“Dan ga ik mee”, zei Profeet Benjamin, en samen vlogen we door 

de lucht en kwamen terecht in een park, dat de naam Hyde Park 
heeft. Het is in Londen.  

 
Ik, Rafaël, vertelde over Jeroen, die altijd al een warrior had 

willen zijn.  

Hij was zeven jaar oud. Profeet Benjamin vroeg: “Maar wat is mijn 
opdracht?” 

Ik zei: Je mag hem leren schermen en opleiden.  
Profeet Benjamin zei: “Leuke opdracht. Geef mij m’n zwaard maar 

alsjeblieft; dit is van plastic”. 

Ik, Rafaël, zei: Tja, ik had er aan gedacht, je gaat toch niet dat kind 
te lijf met een echt zwaard? Dit is veiliger. En ik overhandigde 

Profeet Benjamin zijn wapenuitrusting, met een ietsepietsie te 

kleine helm.  
 

Benjamin liep met zijn plastic zwaard naar Jeroen, en zei: 
“Hallo, warrior! Je draagt een helm en schild, en hebt een zwaard, 

wow! Ik heb ook een zwaard. Zal ik je wat trucjes laten zien?” 

Jeroen zei: “Wowww! Ik had gebeden in bed, of ik een warrior mag 
worden, een zwaardvechter. Dat is mijn wens!” Jeroen vond het 

prachtig, en zei: “U lijkt wel een warrior! U kunt het zo goed!” 
Samen gingen ze schermen, en Profeet Benjamin liet hem wat 

zwaardtrucjes zien.  

 
Later gingen ze samen bij de boom zitten. 

Profeet Benjamin zei: “Kijk daar eens!”  

“Ja”, antwoordde Jeroen, “die man heb ik al heel de tijd naar ons 
zien kijken!” Jeroen keek die kant op, maar nu zei hij: “Wow, een 

engel!” Op dat moment gaf Profeet Benjamin hem een uitgestrekte 
hand. Nu had Jeroen door, wie ook Profeet Benjamin was! En 
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zonder dat Jeroen het doorhad, bleef zijn lichaam achter bij de 
boom. Samen liepen ze naar mij, Rafaël.  

 

Benjamin zei: “Je bent al een tijdje ziek”. 
“Ja”, zei Jeroen. “Ik heb één wens: ik wil een warrior zijn!” 

Rafaël zei: Je hebt les gehad van de leider der warriors. Je gaat nu 
naar de hemel. 

Jeroen zei: “Echt?” en had tranen in de ogen, en vroeg: “Zie ik 

mama wel terug dan?” 
Profeet Benjamin zei: “Ja, als jij klaar bent en een echte warrior 

bent”. 
 

Samen, hand in hand, zongen we: 

“Toon ons Uw macht, O God”, dat u ook in Opwekking nummer 193 
kunt terugvinden, en brachten we Jeroen in een oogwenk naar de 

hemel, naar de straten van goud. 
 

Johannes 3, vers 16 en 17  Want God had de wereld zo lief dat 

hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem 
gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft zijn 

Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te 

vellen, maar om de wereld door hem te redden.  
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
 

 

 

God zorgt ook voor u en geeft u Zijn victorie! 
 

Zie naar de vogels des hemels en naar alle dieren. God zorgt voor 
hen en ook voor u! 

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, hartelijk welkom! Op 10 mei 2016, in de namiddag, bracht 

Gods bode engel deze boodschap Gods woord voor woord over aan 

eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 
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Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 

Voorwaar,  
 

Jesaja 59, vers 1  De arm van JHWH is niet te kort om te redden, 
zijn gehoor niet te zwak om te luisteren. 

En Jesaja 62, vers 11 en 12  JHWH laat overal horen, tot aan de 

einden der aarde: ‘Verkondig aan vrouwe Sion: “Je redder komt! 
Zijn loon heeft hij bij zich, zijn beloning gaat voor hem uit.” Dan 

noemt men hen ‘Het heilige volk’, ‘Volk dat door JHWH is 
vrijgekocht’, en jij zult ‘Geliefde’ heten, ‘Nooit verlaten stad’.  

En Jesaja 65, vers 17  Zie, ik schep een nieuwe hemel en een 

nieuwe aarde. Wat er vroeger was raakt in vergetelheid, het komt 
niemand ooit nog voor de geest. 

 
Voorwaar, mijn naam is Bristore en ben een bode engel 

Gods.  

Voorwaar, kadosh, heilig is de Koning der koningen! 
 

Joël 2, vers 11  Want het is JHWH – zijn stem schalt voor zijn 

leger uit, zijn strijdkrachten zijn geweldig, zijn bevel wordt met 
groot vertoon volbracht. Ja, groot en ontzagwekkend is de dag van 

JHWH, wie kan die dag doorstaan? 
 

Wijsheid 12, vers 14  Er is geen koning of machthebber die u kan 

trotseren wanneer u mensen straft. 
 

En Sirach 3, vers 20 en 21  Groot is de kracht van JHWH, een 
bescheiden mens prijst hem. Onderzoek geen dingen die te moeilijk 

voor je zien, probeer niet te begrijpen wat je verstand te boven 

gaat. 
 

En Psalm 31, vers 6  In uw hand leg ik mijn leven, JHWH, trouwe 

God, u verlost mij. 
En Psalm 30, vers 5  Zing voor JHWH, allen die hem trouw zijn, loof 

zijn heilige naam. 
En Psalm 21, vers 2 tot en met 8  JHWH, uw kracht verblijdt de 

koning, luid juicht hij om uw overwinning. U gaf hem wat zijn hart 
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verlangde, het verzoek van zijn lippen wees u niet af. U nadert hem 
met rijke zegen en plaatst op zijn hoofd een gouden kroon. Leven 

heeft hij gevraagd, u hebt het hem gegeven, lengte van dagen, 

voor eeuwig en altijd. Groot is zijn roem door uw overwinning, u 
tooit hem met glans en met glorie, u schenkt hem voor altijd uw 

zegen, u verblijdt hem met het licht van uw gelaat. Ja, de koning 
vertrouwt op JHWH, door de trouw van de Allerhoogste wankelt hij 

niet. 

En Psalm 16, vers 5  JHWH, mijn enig bezit, mijn levensbeker, u 
houdt mijn lot in handen. 

 
Voorwaar, voorwaar, niemand kan tegen de heilige glorie 

van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, de Koning, 

op! 
 

En Psalm 104, vers 33 en 34  Voor JHWH wil ik zingen zolang ik 
leef, een lied voor mijn God zolang ik besta. Moge mijn lofzang 

JHWH behagen, zoals ik mijn vreugde vind in hem. 

 
Voorwaar, zie naar de vogels des hemels en naar alle dieren! 

God zorgt voor hen allen. 

 
En Psalm 104, vers 16 tot en met 21  De bomen van JHWH 

zuigen zich vol, de ceders van de Libanon, door hemzelf geplant. De 
vogels bouwen daar hun vesten, in hun kronen huizen de 

ooievaars. De hoge bergen zijn voor de steenbokken, in de kloven 

schuilen de klipdassen. U hebt de maan gemaakt voor de tijden, de 
zon weet wanneer zij moet ondergaan. Als u het duister spreidt, 

valt de nacht, en alles wat leeft in het woud gaat zich roeren. De 
jonge leeuwen gaan uit op roof, brullend vragen zij God om 

voedsel. 

En vers 27  En allen zien ernaar uit dat u voedsel geeft, op de juiste 
tijd. 

   

Voorwaar! 
Als God zo goed voor de dieren zorgt, dan mag u er zeker van zijn, 

dat Hij ook u helpt en de overwinning, Zijn victorie. geeft. Amen! 
Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en verdween. 
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Aanvaard het getal 666 niet! 
 
Profetische, waarschuwende, mededelende boodschap van God: 

Zalig en heilig, en zeer hoog te prijzen, is men voor de God van 

Abraham, Izaäk en Jakob, zij, die volharden tot het einde in de 
Here God, de almachtige en waarachtige Koning! 

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, welkom! Op 11 mei 2016 bracht Gods bode engel deze 

openbarende, profetische boodschap Gods over aan Profeet 
Benjamin Cousijnsen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 

Revelado en ben een bode engel Gods. 
 

Voorwaar, er worden waarlijk geheime bijeenkomsten 

gehouden. 
En de vele mogelijkheden van betaalmiddelen worden nu al via de 

banken geweigerd! 

 
Openbaring 13, vers 4  Iedereen aanbad de draak, omdat hij het 

beest gezag had gegeven. Ook het beest zelf aanbaden ze, met de 
woorden: ‘Wie is gelijk aan het beest? Wie kan het tegen hem 

opnemen?’ 

 
Het beest doet zich voor als een engel des lichts, en geeft u 

voor ogen dat het dragen van de chip u van alle gemakken 
voorziet! 

 

Openbaring 13, vers 7  Het mocht de strijd met de heiligen 
aanbinden en hen overwinnen. Ook kreeg het macht over alle 

landen en volken, over mensen van elke stam en taal. 

 
Het beest voert al lang een geestelijke strijd…  
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dat men de volhardende Christenen in het geloof niet serieus moet 
nemen, en dat ze tegen alles ingaan, tegen de 

‘wereldverbeteringen’. 

Openbaring 13, vers 16 en 17  Verder liet het bij alle mensen, 
jong en oud, rijk en arm, slaaf en vrije, een merkteken zetten op 

hun rechterhand of op hun voorhoofd. Alleen mensen met dat teken 
– dat wil zeggen de naam van het beest of het getal van die naam 

– konden iets kopen of verkopen. 

 
Ook wil men beweren, dat de RFID-chip u beveiligt tegen 

inbrekers in uw huis. 
U wordt verzocht om uw RFID-chip beveiligingstijd door te geven 

aan de pc controlepost! Mocht er een persoon zijn in uw huis, met 

een andere opgegeven RFID-chip, wordt deze persoon via de 
satelliet uitgeschakeld in uw huis. 

 
Openbaring 13, vers 18  Hier komt het aan op wijsheid. Laat 

ieder die inzicht heeft het getal van het beest ontcijferen; er wordt 

een mens mee aangeduid. Het getal is zeshonderdzesenzestig. 
 

Voorwaar, het geld zal verdwijnen. 

En al het tastbare geld gaat dan via een betalingssysteem en via de 
RFID-chip, waarmee men dan een betaling zal kunnen verrichten. 

Luister ook naar de boodschap van 15 juni 2015, met de titel: ‘De 
huidige wereldwijde RFID-chip explosie!’ Zalig en heilig, en zeer 

hoog te prijzen, is men voor de God van Abraham, Izaäk en Jakob, 

zij, die volharden tot het einde in de Here God, de almachtige en 
waarachtige Koning, die tot u zegt: Aanvaard het getal 666 niet! Of 

men heeft een verbond aangegaan met satan en behoort hem toe, 
voor eeuwig! 

 

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want God had de wereld zo 
lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in 

hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft 

zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te 
vellen, maar om de wereld door hem te redden. Over wie in hem 

gelooft wordt geen oordeel uitgesproken, maar wie niet in hem 
gelooft is al veroordeeld, omdat hij niet wilde geloven in de naam 

van Gods enige Zoon. Dit is het oordeel: het licht kwam in de 
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wereld en de mensen hielden meer van de duisternis dan van het 
licht, want hun daden waren slecht. Wie kwaad doet, haat het licht; 

hij schuwt het licht omdat anders zijn daden bekend worden. Maar 

wie oprecht handelt zoekt het licht op, zodat zichtbaar wordt dat 
God werkzaam is in alles wat hij doet. 

 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 

 
 

Hij heeft ons gemaakt, Hem behoren wij toe! 
 
Erken het: JHWH is God. Hij heeft ons gemaakt, Hem behoren wij 

toe! Zijn volk zijn wij, de kudde die Hij weidt. 
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 11 mei 2016 bracht Gods bode engel 
woord voor woord de volgende boodschap Gods over aan Profeet 

Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 
Voorwaar,  

 
Genesis 1, vers 27  God schiep de mens als zijn evenbeeld, als 

evenbeeld van God schiep hij hem, mannelijk en vrouwelijk schiep 

hij de mensen. 
Vers 31  God keek naar alles wat hij had gemaakt en zag dat het 

zeer goed was. Het werd avond en het werd morgen. De zesde dag. 
Vers 25  God maakte alle soorten in het wild levende dieren, al het 

vee en alles wat op de aardbodem rondkruipt. En God zag dat het 

goed was. 
 

Job 4, vers 12  Een verholen stem drong tot mij door, mijn oor 

ving een fluisteren op. 
 



 
 

 

4826 
 
 

 

Psalm 62, vers 12  Eenmaal heeft God gesproken, tweemaal heb 
ik het gehoord: ‘De macht is aan God’. 

En Psalm 65, vers 5  Gelukkig wie door u gekozen is en u mag 

naderen, hij mag wonen in uw voorhoven. Wij genieten het goede 
van uw huis, het heilige van uw tempel. 

Psalm 66, vers 10  U hebt ons beproefd, o God, ons gezuiverd, 
gezuiverd als zilver. 

Psalm 71, vers 1  Bij u, JHWH, schuil ik, maak mij nooit te schande. 

Vers 3  Wees de rots waarop ik kan wonen, waar ik altijd heen kan 
gaan. U hebt mijn redding bevolen, mijn rots en mijn burcht, dat 

bent u. 
Psalm 100, vers 1 tot en met 5  Juich JHWH toe, heel de aarde, 

dien JHWH met vreugde, kom tot hem met jubelzang. Erken het: 

JHWH is God, hij heeft ons gemaakt, hem behoren wij toe, zijn volk 
zijn wij, de kudde die hij weidt. Kom zijn poorten binnen met een 

lofzang, hef in zijn voorhoven een lofzang aan, breng hem hulde, 
prijs zijn naam: JHWH is goed, zijn liefde duurt eeuwig, zijn trouw 

van geslacht op geslacht. 

 
Prediker 3, vers 1  Voor alles wat gebeurt is er een uur, een tijd 

voor alles wat er is onder de hemel. 

Vers 4  Er is een tijd om te huilen en een tijd om te lachen, een tijd 
om te rouwen en een tijd om te dansen.  

En vers 11  God heeft alles wat er is de goede plaats in de tijd 
gegeven, en ook heeft hij de mens inzicht in de tijd gegeven. Toch 

kan de mens het werk van God niet van begin tot eind 

doorgronden.  
Vers 15  Wat er is, was er al lang; wat zal komen, is er altijd al 

geweest. God haalt wat voorbij is altijd weer terug. 
 

Hooglied 3, vers 1 en 2  ’s Nachts in mijn slaap zoek ik mijn lief. 

Ik zoek hem, maar ik vind hem niet. Laat ik opstaan, rondgaan in 
de stad, laat ik in de straten, op de pleinen, zoeken naar mijn 

allerliefste. Ik zoek hem, maar ik vind hem niet. 

Hooglied 8, vers  7  Zeeën kunnen haar niet doven, rivieren spoelen 
haar niet weg. Zou een man met al zijn rijkdom liefde willen kopen, 

dan werd hij smadelijk veracht. 
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Voorwaar, mijn naam is Rafaëla en ben een bode engel 
Gods. 

 

Romeinen 10, vers 17  Dus door te luisteren komt men tot 
geloof, en wat men hoort is de verkondiging van Christus. 

Romeinen 12, vers 11 en 12  Laat uw enthousiasme niet bekoelen, 
maar laat u aanvuren door de Geest en dien JHWH. Wees verheugd 

door de hoop die u hebt, wees standvastig wanneer u tegenspoed 

ondervindt, en bid onophoudelijk.  
Romeinen 15, vers 5 tot en met 7  Moge God, die ons doet 

volharden en ons troost geeft, u de eensgezindheid geven die 
Christus Jezus van ons vraagt. Dan zult u eendrachtig en 

eenstemmig lof brengen aan de God en Vader van onze Heer Jezus 

Christus. Aanvaard elkaar daarom ter ere van God, zoals Christus u 
heeft aanvaard. 

 
Sirach 4, vers 28  Vecht tot de dood voor de waarheid, dan zal 

God, de Heer, voor jou strijd voeren. 

 
1 Korinthiërs 13, vers 4  De liefde is geduldig en vol goedheid. 

De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen 

zelfgenoegzaamheid. 
2 Korinthiërs 5, vers 1 tot en met 4  Wij weten dat wanneer onze 

aardse tent, het lichaam waarin wij wonen, wordt afgebroken, we 
van God een woning krijgen: een eeuwige, niet door 

mensenhanden gemaakte woning in de hemel. Wij zuchten in onze 

aardse tent en zouden willen dat onze hemelse woning er nu al over 
wordt aangetrokken. We zijn er echter zeker van dat we ook 

ontkleed niet naakt zullen zijn. Zolang we in onze aardse tent 
verblijven zuchten we onder een zware last, omdat we niet willen 

dat deze kleding wordt uitgetrokken; we willen dat er nieuwe over 

wordt aangetrokken, zodat het sterfelijke door het leven wordt 
verslonden. 

 

Galaten 3, vers 29  En omdat u Christus toebehoort, bent u 
nakomelingen van Abraham, erfgenamen volgens de belofte. 

 
Johannes 3, vers 16 en 17  Want God had de wereld zo lief dat 

hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem 



 
 

 

4828 
 
 

 

gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft zijn 
Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te 

vellen, maar om de wereld door hem te redden.  

 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
 

 

Wees geduldig, volhard en versterk uw hart 
want de komst van de HEERE is nabij! 
 

Boodschap Gods: De Here vertraagt de belofte niet, zoals 
sommigen dat als traagheid beschouwen. 

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 12 mei 2016 bracht Gods bode engel 

woord voor woord deze boodschap Gods over aan eindtijdprofeet 

van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Bristore en 

ben een bode engel Gods.  

 
Voorwaar,  

 

Psalm 27, vers 13 en 14  Als ik toch niet had geloofd dat ik de 
goedheid van de HEERE zou zien in het land van de levenden, ik 

was vergaan. Wacht op de HEERE, wees sterk en Hij zal uw hart 
sterk maken; ja, wacht op de HEERE. 

 

1 Timotheüs 1, vers 12 en 16  En ik dank Hem Die mij kracht 
gegeven heeft, namelijk Christus Jezus, onze Heere, dat Hij mij 

trouw geacht heeft, toen Hij mij een plaats gaf in de bediening. 
Maar daarom is mij barmhartigheid bewezen, opdat Jezus Christus 

in mij, de voornaamste van de zondaars, al Zijn geduld zou tonen, 

tot een voorbeeld voor hen die later in Hem zouden geloven tot het 
eeuwige leven.   
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Psalm 103, vers 8  Barmhartig en genadig is de HEERE, geduldig 

en rijk aan goedertierenheid. 

 
Lees voor: Jakobus 5, vers 7 tot en met 11  Wees daarom 

geduldig, broeders “en ook zusters”, tot de komst van de Heere. 
Zie, de landbouwer verwacht de kostbare vrucht van het land, en 

heeft daarbij geduld, totdat het de vroege en late regen zal hebben 

ontvangen. U moet ook geduldig zijn en uw hart versterken, want 
de komst van de Heere is nabij. Zucht niet tegen elkaar, broeders 

“en zusters”, opdat u niet veroordeeld wordt. Zie, de Rechter staat 
voor de deur. Mijn broeders “en zusters”, neem tot een voorbeeld 

van het lijden en van het geduld de Profeten, die in de Naam van 

de Heere gesproken hebben. Zie, wij prijzen hen gelukzalig die 
volharden. U hebt gehoord van  de volharding van Job, en u hebt 

de uitkomst van de Heere gezien, dat de Heere vol ontferming is en 
barmhartig. 

 

En 2 Petrus 3, vers 9 en 10  De Heere vertraagt de belofte niet 
zoals sommigen dat als traagheid beschouwen, maar Hij heeft 

geduld met ons en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen 

tot bekering komen. Maar de dag van de Heere zal komen als een 
dief in de nacht. Dan zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en 

de elementen brandend vergaan, en de aarde en de werken daarop 
zullen verbranden.  

 

De bode engel Gods sprak verder, Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, 
Shalom! en verdween. 

 
 

 

Geef Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, alle 

eer! 
 

De Here wil u bemoedigen met deze boodschap.  
 

 

Volledige weergave: 
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Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 
12 mei 2016 kreeg ik de volgende boodschap van een bode engel 

Gods, die ik graag met u wil delen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus, JHWH. Voorwaar, kadosh, heilig is uw 
Rabboeni, El Elohím, Adonai. 

 

Voorwaar, prijs JHWH! 
En open uw hart en geef aan de Koning, wat Hem toekomt! En heb 

Hem lief met geheel uw hart en verstand en ziel. Toon uw liefde en 
aanbid Hem. Hij is het waard! Ik ben een bode engel Gods, en mijn 

naam is Lovesadai. 

 
Voorwaar, Hij wil uw Licht zijn en uw Rots, eeuwige Heer! 

Wees nederig, wees dankbaar. En vertrouw op Zijn kracht en op uw 
gebed, en geef niet op! Hij weet wat u nodig hebt. En klaag niet na 

uw gebed, want door te geloven gebeuren er wonderen! Geef alles 

aan de Heer over. En als u Hem gelooft, dan laat u uw probleem 
los.  

De bode engel Gods sprak verder, Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, 

Shalom!  
 

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen 

 
 

 

En aan U dragen ook wij het in blijdschap op! 
 

Alles in de hemel en op aarde behoort U toe, JHWH. Alles is van U 

afkomstig. En wat wij U schenken, komt uit Uw hand en aan U 
dragen wij het op! 

 

 
Volledige weergave: 
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Hallo, van harte welkom! Op 13 mei 2016 bracht de bode engel van 
God woord voor woord deze boodschap Gods over aan 

eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  
 

Voorwaar, er was eens een hele volle kerk met zielen, en 

zowel een huiskring. 
Maar toen men aandacht gaf aan tienden en de giften, werd het 

vele trouwe volgelingen al snel te veel, al was het een vreugde en 
een grote zegen om te geven! 

 

Lukas 20, vers 23 tot en met 26  Maar Jezus doorzag hun sluwe 
opzet en antwoordde: ‘Laat mij eens een denarie zien. Van wie zijn 

de afbeelding en het opschrift op deze munt?’ ‘Van de keizer,’ 
antwoordden ze. Daarop zei hij tegen hen: ‘Geef wat van de keizer 

is aan de keizer, en geef aan God wat God toebehoort.’ Ze slaagden 

er dus niet in om hem ten overstaan van het volk te betrappen op 
een onwettige uitspraak, en omdat ze geen raad wisten met zijn 

antwoord, deden ze er het zwijgen toe. 

 
Aan de vrucht herkent men de geest. 

 
Leviticus 27, vers 9  Wanneer iemand een of ander dier dat als 

offer geschikt is aan JHWH belooft, is het heilig. 

 
Voorwaar, maar sommigen konden geen offergave brengen, 

vanwege dat men niet nederig en heilig kon zijn. 
 

Mattheüs 6, vers 20  Verzamel schatten in de hemel, daar vreten 

mot noch roest ze weg, daar breken geen dieven in om ze te stelen. 
 

Voorwaar! 

Bij het woord tienden of gift verzuren vele gezichten, en gaan velen 
om deze reden niet meer naar de kerk of huiskring. 
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Leviticus 27, vers 30  Van de opbrengst van het land, zowel de 
gewassen op de akkers als de vruchten aan de bomen, is een 

tiende als heilige gave voor JHWH bestemd. 

 
En Numeri 18, vers 25 tot en met 31  JHWH zei tegen Mozes: 

‘Zeg tegen de Levieten: “Wanneer jullie van de Israëlieten de 
tienden in ontvangst nemen, die ik jullie in eigendom geef, moeten 

jullie van die tienden een tiende aan JHWH afdragen. Dat wordt dan 

beschouwd als jullie bijdrage, alsof het graan was van jullie 
dorsvloer en wijn en olijfolie uit jullie perskuip. Ook jullie moeten 

dus van alle tienden die je van de Israëlieten ontvangt, een vast 
deel aan JHWH afstaan en aan de priester Aäron geven. Houd van 

alles wat je geschonken wordt een deel apart als bijdrage voor 

JHWH, het beste deel, als een heilige gave.” Zeg hun ook: 
“Wanneer jullie, Levieten, het beste deel afstaan, wordt dat 

beschouwd als de opbrengst van jullie dorsvloer en perskuip. Jullie 
mogen met je familieleden op elke willekeurige plaats van de 

tienden eten, want het is je loon, het is een vergoeding voor je 

werkzaamheden bij de ontmoetingstent. 
 

En 1 Korinthiërs 16, vers 2  Laat ieder van u elke eerste dag van 

de week naar vermogen iets opzijleggen. Dan hoeft er bij mijn 
komst geen geld meer te worden ingezameld. 

 
Paulus stelt de gelovigen voor,  

om een gedeelte van hun inkomen opzij te leggen, om zo te 

ondersteunen in het werk Gods en trouw te zijn. Over tienden en 
giften praten, is één van de gevoeligste onderwerpen, omdat velen 

onderworpen zijn aan Mammon, de god van het geld! 
 

1 Kronieken 29, vers 11 tot en met 14  U, JHWH, bent groots 

en machtig, vol luister, roem en majesteit. Alles in de hemel en op 
aarde behoort u toe, JHWH, u bezit het koningschap en de 

heerschappij. Roem en rijkdom zijn van u afkomstig, u heerst over 

alles. In uw hand liggen macht en kracht besloten, u beslist wie 
groot en machtig is. Daarom danken wij u, onze God, en prijzen wij 

uw luisterrijke naam. Wat ben ik, en wat is mijn volk, dat wij in 
staat zijn gebleken zo veel kostbaarheden af te staan? Alles is van 

u afkomstig, en wat wij u schenken komt uit uw hand.  
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En vers 16  JHWH, onze God, al deze rijkdom die we bijeengebracht 
hebben om voor u een tempel te bouwen voor uw heilige naam, 

komt uit uw hand en aan u dragen wij die op. 

 
Jakobus 1, vers 5  Komt een van u wijsheid tekort? Vraag God 

erom en hij, die aan iedereen geeft, zonder voorbehoud en zonder 
verwijt, zal u wijsheid geven. 

 

En 2 Korinthiërs 9, vers 7  Laat ieder zo veel geven als hij zelf 
besloten heeft, zonder tegenzin of dwang, want God heeft lief wie 

blijmoedig geeft. 
 

Voorwaar, mijn naam is Blesiach en ben een bode engel 

Gods.  
 

Mattheüs 22, vers 36 en 37  ‘Meester, wat is het grootste gebod 
in de wet?’ Hij antwoordde: ‘Heb de Heer, uw God, lief met heel uw 

hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. 

En vers 40  ‘Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er 
in de Wet en de Profeten staat.’ 

 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 
 

Scheidingsmuur 
 
Voorwaar, ‘Neem de vrijheid!’ denken velen. Maar ondertussen 

scheppen ze een barrière tussen zichzelf en Yeshua HaMasiach, 

Jezus Christus!  
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, hartelijk welkom! Op 16 mei 2016 bracht Gods bode engel 
deze boodschap over aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, 

Benjamin Cousijnsen. 
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Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 

Voorwaar, kadosh, heilig en machtig is uw God! 
 

Jesaja 59, vers 1 en 2  De arm van JHWH is niet te kort om te 
redden, zijn gehoor niet te zwak om te luisteren – jullie wangedrag 

is het dat jullie en je God uit elkaar heeft gedreven; door jullie 

zonden houdt hij zich verborgen en wil hij je niet meer horen.   
Vers 12  Want talloos zijn onze misdaden jegens u, onze zonden 

getuigen tegen ons. We zijn ons van onze misdaden bewust en 
erkennen ons wangedrag. 

Vers 14  Het recht is verdrongen en de gerechtigheid blijft ver van 

ons; de waarheid struikelt op straat en de oprechtheid krijgt 
nergens toegang. 

 
Voorwaar, mijn naam is Rafaëla en ben een bode engel Gods.  

 

Voorwaar, ‘Neem de vrijheid!’ denken velen. 
Maar ondertussen scheppen ze een barrière tussen zichzelf en 

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. En wie heeft het weer gedaan, 

dat er een muur tussenkwam, en dat u strijd had en er bijna aan 
onderdoor ging? U hebt zelf een muur tussen u en Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus, gebouwd! Hij gaf u geen obstakel, 
maar overwon elk obstakel tussen u en God, en maakte het 

mogelijk om de toegang, de relatie met de Vader, de almachtige 

God van Abraham, Izaäk en Jakob, te herstellen. Wanneer u denkt 
aan het lijden en Zijn doel voor u, en vooral aan Zijn liefde aan het 

kruis, het volmaakte werk op de berg Golgotha, is het toch duidelijk 
dat God een relatie met u wil en u het eeuwige leven wil geven, dat 

niet te betalen of te koop is? 

 
Voorwaar, ga met uw zelfgemaakte opgeworpen hoge muur 

naar Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, toe! 

En belijd uw zonden. 
 

Jesaja 59, vers 8  De weg van de vrede kennen ze niet, waar zij 
gaan is geen recht te ontdekken. Ze begeven zich op kronkelpaden; 

wie daarop wandelt kent geen vrede. 
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Vers 16  Hij zag dat er niemand was, hij was geschokt dat niet één 
mens zijn zijde koos. Op eigen kracht bracht hij redding en zijn 

gerechtigheid spoorde hem aan. 

En vers 19 tot en met 21  In het westen zal men de naam van 
JHWH vrezen en in het oosten zijn majesteit. Want hij zal komen 

met de kracht van een rivier in een smalle bedding, voortgestuwd 
door de adem van JHWH. Hij zal als bevrijder naar Sion komen, 

naar allen uit Jakobs nageslacht die met de misdaad breken – 

spreekt JHWH. Dit verbond sluit ik met hen – zegt JHWH: mijn 
geest, die op jou rust, en de woorden die ik je in de mond heb 

gelegd, zullen uit jouw mond niet wijken, noch uit de mond van je 
kinderen, noch uit de mond van je kindskinderen, van nu tot in 

eeuwigheid – zegt JHWH.  

 
En Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want God had de wereld 

zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in 
hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft 

zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te 

vellen, maar om de wereld door hem te redden. Over wie in hem 
gelooft wordt geen oordeel uitgesproken, maar wie niet in hem 

gelooft is al veroordeeld, omdat hij niet wilde geloven in de naam 

van Gods enige Zoon. Dit is het oordeel: het licht kwam in de 
wereld en de mensen hielden meer van de duisternis dan van het 

licht, want hun daden waren slecht. Wie kwaad doet, haat het licht; 
hij schuwt het licht omdat anders zijn daden bekend worden. Maar 

wie oprecht handelt zoekt het licht op, zodat zichtbaar wordt dat 

God werkzaam is in alles wat hij doet. 
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en 
verdween. 

 

 
 

Wees Rapture ready, elke dag! 
 
Boodschap Gods: Er is geen excuus! Voorwaar, bekeer u, want als 

de Heer komt, is het beter dat u geen naamchristen bent. 
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Volledige weergave: 
 

Welkom! Op 16 mei 2016 bracht Gods bode engel woord voor 

woord deze boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin 
Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, kadosh, heilig is uw 

Rabboeni! Mijn naam is Reflexon en ben een bode engel Gods.  
 

Wees Rapture ready en verwacht Hem elke dag! 
En wees niet ready, wanneer het u uitkomt, maar wees ready, 

ready, ready! Luister naar de boodschap van 25 oktober 2013, met 

de titel: ‘Openbaring: Wat net na de Rapture / Opname gebeurt!’ 
Wanneer Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, op Zijn 

gouden eigen bazuin zal blazen, zal er een complete chaos zijn. 
Velen, die alleen maar aan hun zielebehoud dachten en egoïstisch 

aan hun eigen redding dachten, en het evangelie verzwegen, zullen 

zich op de borst slaan. Er is geen excuus! Luister ook naar de 
boodschap van 25 september 2015, met de titel: ‘Achterblijvers, dit 

gaat u doormaken!’  

 
Voorwaar, bekeer u, want als de Heer komt, is het beter dat 

u geen naamchristen bent. 
Ook moet u wederom geboren worden of zijn, en niet een egoïst. 

Want dan zal Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, eens 

egoïstisch zijn, en zeggen: “Ik ken u niet!” 
 

Johannes 3, vers 16 en 17  Want God had de wereld zo lief dat 
hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem 

gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft zijn 

Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te 
vellen, maar om de wereld door hem te redden.  

 

Voorwaar, luister ook naar de boodschap van 6 september 
2012, met de titel: 

‘Ik zag de spoedige Opname gebeuren!’ 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en 

verdween. 
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En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 

 
 

Heb liefde en ontzag voor de Koning der 

koningen! 
 

Voorwaar, Yeshua HaMasiach, Jezus Christus, is de Koning der 
koningen en verdient ontzag. Heb niet alleen ontzag voor Hem, 

maar ook liefde voor Hem! Voorwaar, deze boodschap Gods is voor 

u, en de Here wil u bemoedigen en sterken. 
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, hartelijk welkom! Op 17 mei 2016 bracht Gods engel woord 
voor woord deze boodschap over aan eindtijdprofeet van de laatste 

dagen, Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare, almachtige naam van 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 
Mirelation en ben een bode engel Gods.  

 

Sirach 1, vers 18  De krans van de wijsheid is ontzag voor de 
Heer, vrede en gezondheid bloeien door haar op. Ontzag voor de 

Heer en wijsheid zijn beide een geschenk van God dat vrede 

brengt. Wie hem liefheeft ziet zijn roem vermeerderen.  
 

Voorwaar, het ontvangen van zegeningen gaat altijd 
gepaard met ontzag voor de Heer. 

 

Sirach 2, vers 3 en 4  Houd je stevig aan hem vast en laat hem 
niet los, dan word je aan je levenseinde beloond. Aanvaard alles 

wat je overkomt en wees ook geduldig wanneer je wordt 
vernederd.  

En Sirach 5, vers 7  Wacht er niet mee terug te keren naar de Heer, 

stel het niet dag na dag uit. De toorn van de Heer barst plotseling 
los, als hij je straft word je volledig te gronde gericht.  
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En Sirach 6, vers 29 en 30  Haar boeien bieden je een machtige 
bescherming, haar juk wordt een sierlijk gewaad. Want haar juk is 

een gouden tooi, haar boeien zijn een purperen weefsel. 

 
Voorwaar, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, is de Koning 

der koningen en verdient ontzag! 
 

Sirach 3, vers 17 tot en met 20  Mijn kind, wees zachtaardig in 

wat je doet, dan ben je geliefder dan iemand die geschenken geeft. 
Hoe belangrijker je bent, des te bescheidener moet je zijn, dan vind 

je genade bij de Heer. Er zijn veel hooggeplaatste en beroemde 
mensen, maar aan de zachtmoedigen onthult hij zijn geheimen. 

Groot is de kracht van de Heer, een bescheiden mens prijst hem. 

 
Job 4, vers 6  Vertrouw je niet op je ontzag voor God, geeft je 

onbesproken levenswandel je geen hoop? 
 

Voorwaar, heb niet alleen ontzag voor Hem, maar ook liefde 

voor Hem. 
 

Job 12, vers 13  Nee, God bezit de wijsheid en de kracht, hij heeft 

inzicht en verstand. 
En vers 22  Hij onthult het diepste van de duisternis en brengt het 

zwartste donker naar het licht. 
En Job 13, vers 1 en 2  Mijn ogen hebben alles gezien, mijn oren 

alles gehoord en begrepen. Wat jullie weten, weet ik ook, ik ben 

niet jullie mindere. 
 

En Psalm 112, vers 4  Hij straalt voor de oprechten als licht in het 
duister, genadig, liefdevol en rechtvaardig. 

 

Daniël 10, vers 19  Hij zei: ‘Wees niet bang, geliefde man, vrede 
zij met je, wees sterk, wees sterk!’ En doordat hij tegen me sprak, 

werd ik gesterkt, en ik zei: ‘Mijn heer, spreek, u hebt mij gesterkt’. 

 
En Maleachi 2, vers 5  Ik beloofde Levi leven en vrede, en die heb 

ik hem gegeven; van Levi verwachtte ik eerbied, en hij, vervuld van 
diep ontzag voor mijn naam, eerde mij. 
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Voorwaar, deze boodschap is voor u, en de Here wil u 
bemoedigen en sterken. 

 

Spreuken 10, vers 22  Alleen de zegen van JHWH maakt rijk, 
zwoegen voegt daar niets aan toe. 

 
Dank JHWH, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, altijd! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en 

verdween. 
 

 
 

Gecrashte UFO & doel van het kennismaken met 

gevallen engelen technologie 
 
Openbarende boodschap Gods: Voorwaar, Rusland is ver vooruit 

met de gevallen engelen technologie! Dit werd aan u getoond op 
het Eurovisie Songfestival 2016. U hoort het doel van dit alles.  

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, welkom! Op 17 mei 2016 bracht Gods engel deze 

openbarende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin 

Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Jetro en ben 
een bode engel Gods.  

 
In Rusland heeft men een landingsbaan speciaal voor UFO’s 

aangelegd. 

Veel waarnemingen worden in de doofpot gedaan! Over een 
gecrashte UFO, die opeens onvindbaar is, wordt niet gesproken. 

Maar dat er nu wel een landingsbaan aangelegd is voor UFO’s vond 
een journalist wel heel merkwaardig! De camera van een persoon, 

werkzaam bij defensie, werd in beslag genomen en hij werd 

gedreigd om de mond te houden. 
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Voorwaar, Rusland is ver vooruit met de gevallen engelen 
technologie! 

Ook op de Eurovision Song Contest werd deze technologie van de 

gevallen engelen getoond door Sergey Lazarev, met de song ‘You 
are the only one’. Men wou u zo ermee laten kennismaken. Dit is 

pure gevallen engelen technologie! Voorwaar, men staat nu meer 
en meer open voor de gevallen engelen technologie, totdat men 

totaal openstaat om overgenomen te worden. Dit is het doel van de 

gevallen engelen! 
 

Johannes 3, vers 16 en 17  Want God had de wereld zo lief dat 
hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem 

gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft zijn 

Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te 
vellen, maar om de wereld door hem te redden.  

 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en 

verdween. 

 
 

 

Straffen Gods harder dan ooit tevoren! 
 

Mededelende, profetische boodschap Gods: God haat afgoderij en 

het tegennatuurlijke, en Hij straft de wereld harder, zoals nog nooit 
is geweest! 

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, welkom! Op 18 mei 2016 bracht de engel van God deze 

openbarende, mededelende boodschap Gods over aan Profeet 
Benjamin Cousijnsen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus.  

 

Voorwaar, heeft u afgoden? 
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Dan wordt u gestraft! En als u niet luistert naar Gods geboden en 
Hem verwerpt, de ene, enige God van Abraham, Izaäk en Jakob, 

verbaast u dan niet over de vele rampen op de aarde, met hevige 

rukwinden. En zelfs de kracht van tornado’s neemt toe, en hevige 
regenval en extreme hitte! Voorwaar, wie niet wil horen, gaat 

verloren. Het was allemaal al geopenbaard, ook dat uw schoenen 
zouden branden, vanwege de extreme hitte! 

 

Lukas 21, vers 28  Wanneer dat alles staat te gebeuren, richt je 
dan op en hef je hoofd, want jullie verlossing is nabij!  

En vers 13 tot en met 15  Dan zullen jullie moeten getuigen. 
Bedenk wel dat jullie je verdediging niet moeten voorbereiden. 

Want ik zal jullie woorden van wijsheid schenken die door geen van 

je tegenstanders kunnen worden weerstaan of weersproken. 
 

Voorwaar, waar uw hart is, zal ook uw ziel zijn! 
Ik ben de bode engel Gods en mijn naam is Revelado. Kadosh, 

heilig is JHWH, en Hij duldt geen homohuwelijken!  

 
Leviticus 18, vers 22  Je mag niet het bed delen met een man 

zoals met een vrouw, dat is gruwelijk. 

 
God haat het tegennatuurlijke, zoals homoseksualiteit, 

biseksualiteit, transseksualiteit of seks met dieren. 
Hun deel is de hel! Voorwaar, wees Rapture ready, want alles is in 

volle gang! God straft de wereld harder, zoals nog nooit is geweest!  

 
Voorwaar, de gouden trompet zal geblazen worden op de 

dag van het Feest der Trompetten! 
 

1 Korinthiërs 15, vers 51 tot en met 58  Ik zal u een geheim 

onthullen: wij zullen niet allemaal eerst sterven – toch zullen wij 
allemaal veranderd worden, in een ondeelbaar ogenblik, in een 

oogwenk, wanneer de bazuin het einde inluidt. Wanneer de bazuin 

weerklinkt, zullen de doden worden opgewekt met een 
onvergankelijk lichaam en zullen ook wij veranderen. Want het 

vergankelijke lichaam moet worden bekleed met het 
onvergankelijke, het sterfelijke lichaam met het onsterfelijke. En 

wanneer dit vergankelijke lichaam is bekleed met het 
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onvergankelijke, dit sterfelijke met het onsterfelijke, zal wat 
geschreven staat in vervulling gaan: ‘De dood is opgeslokt en 

overwonnen. Dood, waar is je overwinning? Dood, waar is je 

angel?’ De angel van de dood is de zonde, en de zonde ontleent 
haar macht aan de wet. Maar laten we God danken, die ons door 

Jezus Christus, onze Heer, de overwinning geeft. Kortom, geliefde 
broeders en zusters, wees standvastig en onwankelbaar en zet u 

altijd volledig in voor het werk van de Heer, in het besef dat door 

de Heer uw inspanningen nooit tevergeefs zijn. 
 

Voorwaar, vliegtuigen storten neer, of verdwijnen, of auto’s 
worden weggeblazen! 

Bekeert u, voordat u achterblijft en de hel op aarde moet 

doorstaan. Kies heden hemel of hel! 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en 

verdween. 
 

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen 

 

 

 

Jessica, wees standvastig en vertrouw op Mij 
 
Waarom denk je zo klein van jezelf, Jessica? Voorwaar Jessica, 

luister goed. Hoor of lees de volledige bemoedigende en 
versterkende boodschap van God, die door de Heer Yeshua 

HaMasiach, Jezus Christus van Nazareth zelf, woord voor woord 

werd overgeleverd aan Zijn dienstknecht, Profeet Benjamin 
Cousijnsen. 

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, hartelijk welkom! 18 Mei 2016  

 

Shalom, vrees niet! 
Ik ben wie Ik ben, en ben Dezelfde tot in eeuwigheid. Voorwaar, Ik 

ben uw Rabboeni, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  
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Mijn kind, waarom denk je zo klein van jezelf, Jessica? 

Ik hou van jou! 

 
Jesaja 41, vers 10  Wees niet bang, want ik ben bij je, vrees niet, 

want ik ben je God. Ik zal je sterken, ik zal je helpen, je steunen 
met mijn onoverwinnelijke rechterhand. 

Vers 13  Want ik ben JHWH, je God, ik neem je bij je rechterhand 

en zeg je: Wees niet bang, ik zal je helpen. 
 

Voorwaar, Mijn woorden zullen nooit genoeg zijn, om uit te 
drukken hoeveel Ik van je hou! 

 

Jozua 1, vers 9  Ik gebied je dus: wees vastberaden en 
standvastig, laat je door niets weerhouden of ontmoedigen, want 

waar je ook gaat, JHWH, je God, staat je bij. 
 

Mijn kostbare pareltje, verheug je! 

 
1 Petrus 5, vers 7  U mag uw zorgen op hem afwentelen, want u 

ligt hem na aan het hart.   

 
Voorwaar Jessica, luister goed. 

 
Daniël 3, vers 20  En hij beval enkele van de sterkste mannen uit 

zijn leger om Sadrach, Mesach en Abednego te knevelen en in de 

brandende oven te gooien. 
Vers 23 tot en met 26  De drie, Sadrach, Mesach en Abednego, 

vielen gekneveld in de laaiende oven. Toen sloeg de schrik koning 
Nebukadnessar om het hart. Hij stond haastig op en zei tegen zijn 

raadsheren: ‘Wij hebben toch drie geknevelde mannen in het vuur 

gegooid?’ Zij antwoordden: ‘Zeker, majesteit.’ Hij vervolgde: ‘Maar 
ik zie vier mannen vrij rondlopen in het vuur. Ze zijn ongedeerd en 

de vierde lijkt op een godenzoon!’ Nebukadnessar liep naar de deur 

van de brandende oven en riep: ‘Sadrach, Mesach en Abednego, 
dienaren van de hoogste God, kom naar buiten, kom hier!’ Toen 

kwamen Sadrach, Mesach en Abednego uit de vlammen naar 
buiten.  

 



 
 

 

4844 
 
 

 

Geen vuur had vat op hun lichaam! 
Mijn kind, al zou je in het vuur zitten, Jessica, Ik, uw Rabboeni, 

haal je eruit. 

 
2 Korinthiërs 10, vers 4 en 5  De wapens waarmee wij ten 

strijde trekken dienen niet ons eigen belang, maar zijn er om met 
hun kracht bolwerken te slechten voor God. We halen 

spitsvondigheden neer en iedere verschansing die wordt 

opgetrokken tegen de kennis van God, we maken iedere gedachte 
krijgsgevangene om haar aan Christus te onderwerpen. 

 
En Efeziërs 6, vers 11, 12 en 13  Trek de wapenrusting van God 

aan om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel. 

Onze strijd is niet gericht tegen mensen maar tegen hemelse 
vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis, tegen 

de kwade geesten in de hemelsferen. Neem daarom de wapens van 
God op om weerstand te kunnen bieden op de dag van het kwaad, 

om goed voorbereid stand te kunnen houden. 

 
En Psalm 16, vers 8  Steeds houd ik JHWH voor ogen, met hem 

aan mijn zijde wankel ik niet. 

 
En Spreuken 4, vers 23  Van alles waarover je waakt, waak 

vooral over je hart, het is de bron van je leven.  
 

Voorwaar, wees standvastig en vertrouw op Mij. 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de Here Jezus Christus, 
Yeshua HaMashiach, en verdween. 

 
En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen 

 

 
 

Snelle vaccinaties met de RFID microchip 

uitgelokt door Barack Obama! 
 

In deze openbarende, mededelende boodschap Gods van vandaag 

leest en hoort u onder andere, hoe Barack Obama het aannemen 
van de RFID microchip bespoedigt bij de mens, en hoort u over de 
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twee bewijsstukken, die aantonen dat Barack Obama de antichrist, 
satan, is en wordt de betekenis van de naam Barack Obama 

ontleed en vertaald vanuit de Geschriften in de Bijbel! 

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 19 mei 2016 bracht Gods bode engel 

woord voor woord deze boodschap Gods over aan eindtijdprofeet 
van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Rafaëla 

en ben een bode engel Gods. Voorwaar, kadosh, heilig bent u, El 
Elohím, Adonai, Koning der koningen! 

 
Voorwaar, de antichrist Obama opende zijn mond… 

en er verspreidden zich allerlei muggen en virussen, om zo uit te 

lokken dat men zich sneller laat vaccineren, om de RFID-chip te 
aanvaarden! Veel baby’s en veel Amerikaanse burgers hebben al 

een RFID microchip geïmplanteerd gekregen, omdat het onderdeel 

uitmaakt van de Amerikaanse wet.  
 

Voorwaar! 
Zou men de bewijzen op tafel leggen, zoals de naam Barack, dat 

zowel in het Grieks als Hebreeuws bliksem betekent, dan worden de 

ogen geopend. Het beest staat ook voor satan, en zo komt u uit bij 
Barack Obama, dat in het Hebreeuws betekent: bliksem, gevallen 

ster. 
 

Voorwaar, ook Obamacare, en vele onderzoeken, wijzen 

keihard naar de antichrist! 
Voorwaar, meer over de antichrist kunt u vinden in de Evangelical 

Endtimemachine. 

 
Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 

wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 
een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
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Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde.  

 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en 
verdween. 

 
En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen 

 

 
 

God wil dat u een heilig volk bent! 
 
Kadosh, heilig is Yeshua HaMasiach, JHWH, Jezus Christus! Wees 

heilig voor het aangezicht des Heren, of u wordt gestraft. 
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 
donderdag 19 mei 2016 ontving ik de volgende boodschap van een 

bode engel Gods, die ik graag met u wil delen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 

Mermeri en ben een bode engel Gods. 
 

Lees voor uzelf in uw Bijbel: Exodus 19, vers 1 tot en met 8 
De bode engel Gods sprak verder, 

 

Voorwaar, het volk van Mozes zei:  
“Alles wat de Heer gesproken heeft, zullen wij doen, alles!” 

 
Exodus 19, vers 14  Toen daalde Mozes de berg af naar het volk; 

hij heiligde het volk en zij wiesen hun klederen. 

Exodus 19, vers 16  En het geschiedde op de derde dag, toen het 
morgen werd, dat er donderslagen en bliksemstralen en een zware 

wolk op de berg waren en zeer sterk bazuingeschal, zodat al het 

volk dat in de legerplaats was, beefde. 
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Exodus 19, vers 25  Toen daalde Mozes af tot het volk… stop, tot 
zover! 

 

Voorwaar, sprak de bode engel Gods, God wil dat u een 
heilig volk bent! 

Stel u voor dat God niet Mozes stuurde, maar dat God zelf kwam, 
van de berg af, en dat God naar beneden kwam. Wat zou Hij 

aantreffen? Wat treft Hij aan? Want Hij wil een zuiver en heilig volk! 

 
Lees voor uzelf: Exodus 20, vers 4 tot en met 5   

De bode engel Gods sprak verder, 
 

God heeft op de aarde Zijn ogen gericht! 

Zijn ogen zijn op u. Voordat Mozes de berg opging, beloofde men 
van alles, en dat men zich eraan zou houden. Zo zijn er velen, die 

hetzelfde nog steeds doen. Men belooft van alles, maar houdt zich 
er niet aan. Voordat Mozes de berg afkwam, hadden ze Gods 

geboden overtreden, terwijl ze alles beloofd hadden om zich eraan 

te houden! Ze hadden Gods geboden overtreden. Zelfs Aäron deed 
eraan mee! 

 

Voorwaar, heb de Here lief met geheel uw hart en met 
geheel uw verstand en uw ziel. 

Luister naar de stem des Heren! Kadosh, heilig is Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! Wees heilig voor het aangezicht 

des Heren, of u wordt gestraft. Hou u aan uw beloften!  

 
De bode engel Gods sprak verder, Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, 

Shalom!  
 

 

 

Het krachtveld van de verleiding 
 

Er wordt een vergelijking gemaakt aan de hand van een magneet, 
om de werking van het krachtveld van de verleiding duidelijk te 

maken in deze boodschap Gods. 
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Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 20 mei 2016 bracht Gods engel deze 

boodschap woord voor woord over aan eindtijdprofeet Benjamin 
Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, ik ben een bode engel Gods. 

Voorwaar, mijn naam is Uriël. 
 

De gevallen engelen worden ook de technologische gevallen 
engelen genoemd, en proberen de zielen over te nemen door 

allerlei technologie, die u aantrekt als een magneet! 

Elke magneet heeft een gebied, waar hij zijn kracht laat zien. En zo 
is het ook met de gevallen engelen. Ze zien de aarde als hun 

gebied. En al ziet men het onzichtbare krachtveld niet, het is 
voelbaar en tastbaar aanwezig. Denk maar aan een paperclip, dat 

in dit magnetische krachtveld terechtkomt, en dan sterk 

aangetrokken wordt, zodat het vast komt te zitten aan de magneet. 
Op deze wijze werken ook de gevallen engelen, door middel van 

televisie, de radio, de reclamebladen, de computer, mobieltjes… En 

op vele manieren worden er vele zielen, waarbij ook vele verblinde 
Christenen tussen zitten, in het krachtveld van de verleiding 

getrokken! 
 

Voorwaar! 

Als u zich buiten de grens bevindt van dit krachtveld, dan wordt u 
niet verleid en aangetrokken, zoals het voorbeeld met de magneet.  

 
Galaten 5, vers 18  Maar wanneer u door de Geest geleid wordt, 

bent u niet onderworpen aan de wet. 

Vers 25  Wanneer de Geest ons leven leidt, laten we dan ook de 
richting volgen die de Geest ons wijst. 

Galaten 6, vers 7  Vergis u niet, God laat niet met zich spotten: wat 

een mens zaait, zal hij ook oogsten. 
 

En Efeziërs 6, vers 12  Onze strijd is niet gericht tegen mensen 
maar tegen hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van 

de duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelsferen. 
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Voorwaar, luister ook eens naar de boodschap met de titel: 

‘U zit vast aan de wereld als aan een sterke magneet!’ Voorwaar, 

verpletter dit krachtveld, om buiten het krachtveld te blijven, dat u 
van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, wil aftrekken, door 

u bezig te houden met allerlei technologie, games, enzovoorts. De 
gevallen engelen gaan heel ver, en trekken en trekken, zodat u 

maar uw relatie met de Heer laag houdt en alle tijd besteedt aan 

hun werken, en u niet groeit in Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 
Christus! Zij willen zo bereiken, dat u verloren gaat.  

 
Voorwaar, beproeft uw wandel en uw tijd, of u wel een 

goede relatie hebt met Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 

Christus. 
 

1 Johannes 5, vers 7 en 8  Er zijn dus drie getuigen: de Geest, 
het water en het bloed, en het getuigenis van deze drie is 

eensluidend. 

Vers 12  Wie de Zoon heeft, heeft het leven. Wie de Zoon van God 
niet heeft, heeft het leven niet. 

En vers 18 tot en met 21  We weten dat iemand die uit God 

geboren is niet zondigt. De Zoon, die uit God geboren werd, 
beschermt hem, zodat het kwaad geen vat op hem heeft. We weten 

dat wij uit God voortkomen, terwijl de hele wereld in de macht is 
van hem die het kwaad zelf is. We weten ook dat de Zoon van God 

gekomen is en ons inzicht heeft gegeven om de Waarachtige te 

kennen. En wij zijn in de Waarachtige, omdat we in zijn Zoon Jezus 
Christus zijn. Hij is de ware God, hij is het eeuwige leven. Kinderen, 

wees op uw hoede voor de afgoden. 
 

Voorwaar, Gods kracht is krachtiger! 

 
Johannes 3, vers 16 en 17  Want God had de wereld zo lief dat 

hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem 

gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft zijn 
Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te 

vellen, maar om de wereld door hem te redden.  
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Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en 
verdween. 

 

 
 

We zingen een lied van liefde: Sharim anu shir 

ahava! 
 

Breng dank aan de Eeuwige, dank Hem voor uw genade. We zingen 
een lied van liefde! 

 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Op 20 mei 2016 bracht Gods bode engel 
deze boodschap Gods over aan Profeet Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 

Revelado en ben een bode engel Gods.  
 

Voorwaar, luister naar uw Rabboeni, JHWH. 
Geef Hem de liefde en eer en aanbidding, en dank Hem voor uw 

genade. Prijs Hem voor Zijn grootheid en kracht! Hij is het waard. 

O kadosh, heilig bent U, Adonai, El Elohím, Yeshua HaMashiach, 
Jezus Christus, mijn vreugde. Kadosh Ata! Spring op! Kadosh voor 

de Koning der koningen. Breng dank aan de eeuwige Rots, onze 

Toevlucht.  
 

Zegt: “Halleluja!”  
En toon respect en wees nederig. Geef Yeshua HaMashiach, JHWH, 

de dank dat Hij overwinnaar is en Zijn Bloed gaf aan het kruis.  

 
We zingen een lied van liefde: Sharim anu shir ahava! 

We willen U prijzen, Heer: Nishtachaveh la’Adon! Voorwaar, heilig, 
o kadosh bent U! U bent mijn El Shaddai. We vertrouwen voor 

eeuwig op U, onze Adon, Nissi, El'ad. 
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Johannes 3, vers 16 en 17  Want God had de wereld zo lief dat 
hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem 

gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft zijn 

Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te 
vellen, maar om de wereld door hem te redden.  

 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 

verdween. 

 
 

 

Voordat het ergste komt is alles reeds voorzegd! 
 

Profetische mededeling van God over verschillende landen: vele 
landen, en gebieden, worden benoemd in deze openbarende 

boodschap, welke gestraft gaan worden! In 2012 werd ook u 

gewaarschuwd; alles is reeds voorzegd. 
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Op 23 mei 2016 bracht Gods bode engel 
woord voor woord deze openbarende, mededelende boodschap 

Gods over aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin 

Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 

Voorwaar, vele rampen, zoals hevige aardbevingen en 
vulkaanuitbarstingen, zullen de wereld doen schudden! 

Voorwaar, Indonesië, Sri Lanka, Bangladesh, Costa Rica, Tokio, 
China, Ethiopië, Canada, Ecuador, Frankrijk, Japan, Chili, Texas, 

Alaska, Verenigde Staten, Spanje, Nieuw-Zeeland, Taiwan, 

Marokko, Cuba, Florida, Australië en Europa! O wee u, die zich niet 
bekeert. Alles is reeds voorzegd, en u kunt niet zeggen: “Heer, wij 

hebben het nooit geweten!” Want in 2012 werd ook u reeds 

gewaarschuwd. 
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Luister naar de boodschap van 10 september 2012, met de 
titel: 

‘Profetisch: Alles is in volle gang nu!’ Voorwaar, Rome wordt 

vernietigd, en Amerika zal er niet meer zijn. En vele rampen zullen 
u bezighouden en grote verbazing zal op de gezichten staan! De 

chaos leest u dagelijks in uw kranten, en ziet u en hoort u op 
televisie, in het nieuws en op de radio, etc. En het wordt al snel als 

een normale gebeurtenis gezien, maar hoor aandachtig! Ik ben de 

bode engel Donder en ben een verwoester! 
 

Zacharia 4, vers 6  Toen zei hij: ‘Luister, dit zegt JHWH over 
Zerubbabel: Niet door eigen kracht of macht zal hij slagen – zegt 

JHWH van de hemelse machten – maar met de hulp van mijn 

geest. 
 

En Johannes 3, vers 3 tot en met 5  Jezus zei: ‘Waarachtig, ik 
verzeker u: alleen wie opnieuw wordt geboren, kan het koninkrijk 

van God zien.’ ‘Hoe kan iemand geboren worden als hij al oud is?’ 

vroeg Nikodemus. ‘Hij kan toch niet voor de tweede keer de 
moederschoot ingaan en weer geboren worden?’ Jezus antwoordde: 

‘Waarachtig, ik verzeker u: niemand kan het koninkrijk van God 

binnengaan, tenzij hij geboren wordt uit water en geest’. 
 

En Mattheüs 13, vers 47  Het is met het koninkrijk van de hemel 
ook als met een sleepnet dat in een meer werd geworpen en 

waarmee allerlei soorten vis werden gevangen. 

 
Voorwaar, ook u, voorwaar, gehoorzaam! 

 
Lukas 6, vers 46 tot en met 49  Waarom roepen jullie “Heer, 

Heer” tegen mij, maar doen jullie niet wat ik zeg? Ik zal jullie 

vertellen op wie degene lijkt die bij me komt, naar mijn woorden 
luistert en ernaar handelt: hij lijkt op iemand die bij het bouwen 

van zijn huis een diep gat groef en het fundament op rotsgrond 

legde. Toen er een overstroming kwam, beukte het water tegen het 
huis, maar het stortte niet in omdat het degelijk gebouwd was. Wie 

wel naar mijn woorden luistert maar niet doet wat ik zeg, lijkt op 
iemand die een huis bouwde zonder fundament, zodat het meteen 
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instortte toen het water ertegen beukte en er alleen een bouwval 
overbleef.’ 

 

Waar bouwt u op? 
Alleen Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, geeft u het beste 

fundament en behoud! Voorwaar, wanneer zich alles, de ene na de 
andere ramp snel achter elkaar zal opvolgen, en ze extreem zijn, 

kijk dan uit naar de Komst van de Zoon des mensen, die Zijn 

kinderen dan spoedig weg zal nemen, voordat het ergste komt! 
 

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want God had de wereld zo 
lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in 

hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft 

zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te 
vellen, maar om de wereld door hem te redden. Over wie in hem 

gelooft wordt geen oordeel uitgesproken, maar wie niet in hem 
gelooft is al veroordeeld, omdat hij niet wilde geloven in de naam 

van Gods enige Zoon. Dit is het oordeel: het licht kwam in de 

wereld en de mensen hielden meer van de duisternis dan van het 
licht, want hun daden waren slecht. Wie kwaad doet, haat het licht; 

hij schuwt het licht omdat anders zijn daden bekend worden. Maar 

wie oprecht handelt zoekt het licht op, zodat zichtbaar wordt dat 
God werkzaam is in alles wat hij doet. 

 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 

 
 

Hij neemt u mee naar Zijn werkplaats! 
 
Bemoedigende boodschap Gods: Ieder mens is waardevol voor 

Yeshua HaMasiach, JHWH, Jezus Christus, en vergelijkbaar met een 
ruwe diamant, die in Gods werkplaats bewerkt wordt! 

 

 
Volledige weergave: 
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Hallo, van harte welkom! Op 23 mei 2016 bracht Gods bode engel 
woord voor woord deze boodschap Gods over aan eindtijdprofeet 

Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Rafaëla 
en ben een bode engel Gods.  

 

Voorwaar, door beproevingen heen word je uiteindelijk 
sterker en wijzer. 

Maar het is niet een eenvoudig proces. Velen willen geen 
beproevingen, zoals tegenslagen, eenzaamheid, teleurstelling, 

innerlijke pijn en verwonding, angst, onzekerheid, discriminatie, 

ziekte, lichamelijk ongemak, enzovoorts. Wanneer het aankomt op 
beproevingen, komt het aan op je geloof en vertrouwen.  

 
Ieder mens is waardevol voor Yeshua HaMashiach, JHWH, 

Jezus Christus, en vergelijkbaar met een ruwe diamant! 

Wil je schitteren? Dan moet het harde stuk steen, zonder glans en 
zonder volmaakte schoonheid, eerst bewerkt gaan worden. 

Voorwaar, door de beproevingen heen kun je best wel eens de 

moed verliezen, en denken dat uw Rabboeni, Yeshua HaMashiach, 
JHWH, Jezus Christus, ver weg is. Voorwaar, maar Hij neemt u mee 

naar Zijn werkplaats.  
 

Voorwaar, geloof is zekerheid van de dingen, die u niet ziet! 

Richt u op Zijn woord en hou u aan Zijn beloften vast. Bij Hem 
vindt u vrede en troost en kracht, ongeacht uw 

levensomstandigheden! Laat u bewerken, en leg alles in Zijn 
liefdevolle handen. Vertrouw Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 

Christus! 

 
Openbaring 21, vers 11  De stad schitterde door Gods luister, 

met een schittering als van een edelsteen, als een kristalheldere 

jaspis. 
 

En Spreuken 27, vers 17  Zoals men ijzer scherpt met ijzer,  zo 
scherpt een mens zijn medemens. 
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En Hebreeën 12, vers 12  Hef daarom uw slappe handen op, 
strek uw knikkende knieën. 

 

Voorwaar, 
 

En Hebreeën 12, vers 3  Laat tot u doordringen hoe hij standhield 
toen de zondaars zich zo tegen hem verzetten, opdat u niet de 

moed verliest en het opgeeft. 

En vers 11  Een vermaning lijkt op het moment zelf geen vreugde 
te brengen, slechts verdriet, maar op den duur plukt wie erdoor 

gevormd is er de vruchten van: een leven in vrede en 
gerechtigheid. 

 

En Spreuken 3, vers 5 en 6  Vertrouw op JHWH met heel je hart, 
steun niet op eigen inzicht. Denk aan hem bij alles wat je doet, dan 

baant hij voor jou de weg. 
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en 

verdween. 
 

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! God zegene u 

 
 

 

Openbaring: alle grenzen zullen opengaan! 
 

Onder andere ook Londen zal wederom verrast worden, en alle 
grenzen zullen opengaan! Deze profetische, mededelende 

boodschap Gods werd overgeleverd door de engel des Heren, 

Restical, aan Profeet Benjamin Cousijnsen, in opdracht van Yeshua 
HaMasiach, JHWH, Jezus Christus van Nazareth. 

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo! Deze profetische, mededelende boodschap Gods is op 24 mei 

2016 woord voor woord overgeleverd aan eindtijdprofeet Benjamin 

Cousijnsen, door de bode engel van God. 
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Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 

Restical en ben een bode engel Gods.  

 
Voorwaar, men vreest de aanslagen door de extreme 

moslims! 
En men probeert deze te vergeten, zoals de drie ontploffingen 

binnen een half uur, in de metro. En vlak erna ging een bus eraan, 

waarbij 700 gewonden en 56 doden vielen, en de twee moslims, die 
een soldaat onthoofden.  

 
Voorwaar, men geeft de Islam meer en meer vrijheid, 

vanwege dat men bang is voor meer aanslagen! 

Er rijden in Londen zelfs bussen rond, met de reclameposter, met 
de tekst: ‘Subhan Allah! Prijs Allah!’ Luister ook naar de boodschap 

van 11 november 2014, met de titel: ‘“Mijn schuilnaam is satan”, 
zegt Allah!’ Voorwaar, het systeem van satan werkt op volle toeren! 

Luister ook naar de boodschap van 7 september 2015, met de titel: 

‘Het geweld gaat toenemen met de komst van de vluchtelingen!’  
 

Voorwaar, ik openbaar u, dat 60 procent van de 

vluchtelingen vele moorden op hun naam hebben staan.  
Voorwaar, het systeem van overname is dat men nu ernaar streeft, 

dat de visa van de baan gaat en dat alle grenzen wereldwijd open 
moeten gaan, zodat men kan werken, waar men wil. Dit zou 

voordelen geven! Nu de regeringsdiplomaten erkennen, dat er zich 

nu wereldwijd extremistische moslims en vermomde ISIS-
terroristen bevinden, maakt het hun ook niet uit of de grenzen nu 

open zullen gaan. Ik openbaar u, dat alle grenzen open zullen gaan. 
Ook Londen zal wederom verrast worden met aanslagen! 

 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
 

 

 

Ik richt mij tot iedereen 
 

Mensen, tot jullie roep Ik, Ik richt mij tot iedereen. Ik, Wijsheid, Ik 
woon bij Beraad, door overpeinzing vind Ik kennis!  
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Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 24 mei 2016 bracht Gods bode engel 

woord voor woord de volgende boodschap over aan Profeet 
Benjamin Cousijnsen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Ramescha en 

ben een bode engel Gods. 
 

Spreuken 8, vers 4 tot en met 21  ‘Mensen, tot jullie roep ik, ik 

richt mij tot iedereen. Onnozele mensen, word toch eens 
verstandig, dwazen, denk eens na! Luister, ik vertel je waardevolle 

dingen, mijn woorden zijn oprecht. Mijn mond verkondigt slechts de 
waarheid, mijn lippen haten onbetrouwbaarheid. Op mijn 

uitspraken kun je vertrouwen, niets is vals en krom. Wie inzicht 

heeft vindt ze duidelijk, ze zijn eenvoudig voor wie kennis heeft 
verworven. Stel mijn lessen boven zilver, mijn kennis boven zuiver 

goud. Wijsheid is kostbaarder dan edelstenen, alles wat je ooit zou 

kunnen wensen valt bij wijsheid in het niet.’ Ik, Wijsheid, ik woon 
bij Beraad, door overpeinzing vind ik kennis. Wie ontzag heeft voor 

JHWH haat het kwaad. Ik verafschuw trots en hoogmoed, leugens 
en het kwaad. Bij mij vind je beraad en overleg, ik heb inzicht, ik 

heb kracht. Door mij regeren koningen, bepalen heersers wat 

rechtvaardig is. Vorsten heersen dankzij mij, ik laat leiders 
rechtvaardig regeren. Wie mij liefheeft, heb ik ook lief, wie mij 

zoekt, zal mij vinden. Rijkdom en eer zijn mijn bezit, duurzame 
weelde en gerechtigheid. Wat ik je geef is kostbaarder dan het 

zuiverste goud, ik bied iets dat meer is dan het fijnste zilver. Ik ga 

de weg van de rechtvaardigheid, ik volg de paden van het recht om 
rijk te maken wie mij liefheeft, om zijn schatkamers te vullen.  

Vers 32 tot en met 36  Nu dan, zonen, luister naar mij, gelukkig is 

een mens die op mijn wegen blijft. Luister naar wat ik je leer, en 
word wijs, negeer mijn lessen niet. Gelukkig is elk mens die naar 

mij luistert, dag in dag uit bij mijn woning staat, de wacht houdt bij 
mijn deur. Want wie mij vindt, vindt het leven, en ontvangt de 



 
 

 

4858 
 
 

 

gunst van JHWH. Wie aan mij voorbijgaat, doet zichzelf veel kwaad, 
wie mij haat, bemint de dood. 

 

En Spreuken 10, vers 7  De herinnering aan een rechtvaardige 
strekt tot zegen, de naam van goddelozen vergaat. 

Vers 17  Wie zich laat terechtwijzen, is op weg naar een gelukkig 
leven, wie zich niet berispen laat, bevindt zich op een dwaalspoor. 

Vers 22  Alleen de zegen van JHWH maakt rijk, zwoegen voegt daar 

niets aan toe. 
 

En Johannes 3, vers 16 en 17  Want God had de wereld zo lief 
dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem 

gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft zijn 

Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te 
vellen, maar om de wereld door hem te redden.  

 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en 

verdween. 

 
 

 

Het zevenblad: Aegopodium Podagraria 
 

U hoort zeer interessante informatie over dit onkruid, dat tevens als 

beeldspraak voorbeeld doorgegeven werd, om er wijze lessen uit te 
kunnen halen. Alle soorten boodschappen Gods worden overigens 

altijd 100% zuiver doorgegeven door de engelen van God, in 
opdracht van de enige ware God, JHWH, Jezus Christus van 

Nazareth, Yeshua HaMasiach, de God van Abraham, Izaäk en 

Jakob, en Profeet Benjamin Cousijnsen! 
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Op 25 mei 2016 bracht Gods bode engel 
deze boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin 

Cousijnsen. 
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Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Rafaël en ben 

een bode engel Gods.  

 
Voorwaar, een Aegopodium wordt ook een zevenblad 

genoemd. 
Het getal zeven wordt ook vaak gebruikt om de volmaaktheid uit te 

drukken. 

 
Genesis 2, vers 1 tot en met 3  Zo werden de hemel en de aarde 

in al hun rijkdom voltooid. Op de zevende dag had God zijn werk 
voltooid, op die dag rustte hij van het werk dat hij gedaan had. God 

zegende de zevende dag en verklaarde die heilig, want op die dag 

rustte hij van heel zijn scheppingswerk. 
 

Voorwaar, om terug te komen op de Aegopodium 
Podagraria, het zevenblad is een hardnekkige onkruidplant! 

 

Exodus 32, vers 9  JHWH zei verder tegen Mozes: ‘Ik weet hoe 
onhandelbaar dit volk is’. 

En Deuteronomium 9, vers 13  En JHWH voegde eraan toe: ‘Ik 

weet inmiddels hoe onhandelbaar dit volk is’. 
 

Dit hardnekkige onkruid is een gevaar voor vele planten, 
daar deze zich snel verspreidt. 

De bovengrondse bladeren en het ondergrondse wortelgestel 

verstikt de andere planten. In Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, 
JHWH, is een medaille op zijn plaats, als u niet hardnekkig bent en 

anderen verstikt, vanwege uw situaties! Wees positief in een 
liefdevolle relatie met God. Laat uw leven gericht zijn op Hem, en 

niet op uw omstandigheden!  

 
Koppigheid en hardnekkigheid heeft ook zijn goede kanten.  

Want door vol te houden in de relatie met God, en te geloven in 

Zijn oplossing, hebben velen meer dan een medaille ontvangen!  
 

Om terug te komen op de Aegopodium Podagraria, het 
zevenblad: 
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deze is overigens goed eetbaar. Maak er bijvoorbeeld 
zevenbladpesto van. God kent geen onkruid, want eigenlijk is het 

een plant op de verkeerde plek!  

 
Hebreeën 12, vers 1 tot en met 2  Nu wij door zo’n menigte 

geloofsgetuigen omringd zijn, moeten ook wij de last van de zonde, 
waarin we steeds weer verstrikt raken, van ons afwerpen en 

vastberaden de wedstrijd lopen die voor ons ligt. Laten we daarbij 

de blik gericht houden op Jezus, de grondlegger en voltooier van 
ons geloof: denkend aan de vreugde die voor hem in het verschiet 

lag, liet hij zich niet afschrikken door de schande van het kruis. Hij 
hield stand en nam plaats aan de rechterzijde van de troon van 

God. 

 
Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want God had de wereld zo 

lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in 
hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft 

zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te 

vellen, maar om de wereld door hem te redden. Over wie in hem 
gelooft wordt geen oordeel uitgesproken, maar wie niet in hem 

gelooft is al veroordeeld, omdat hij niet wilde geloven in de naam 

van Gods enige Zoon. Dit is het oordeel: het licht kwam in de 
wereld en de mensen hielden meer van de duisternis dan van het 

licht, want hun daden waren slecht. Wie kwaad doet, haat het licht; 
hij schuwt het licht omdat anders zijn daden bekend worden. Maar 

wie oprecht handelt zoekt het licht op, zodat zichtbaar wordt dat 

God werkzaam is in alles wat hij doet. 
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de engel Gods, en 
verdween. 

 

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 

 

 

Hij wil uw Koning zijn, uw enige God! 
 

De Here is Koning. Hij wil uw Koning zijn, de Koning van uw hart!  
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Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 26 mei 2016 bracht Gods bode engel 

woord voor woord deze boodschap Gods over aan eindtijdprofeet 
Benjamin Cousijnsen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 
Voorwaar, kadosh, heilig en zeer machtig is uw Koning der 

koningen!  

Voorwaar,  
 

Psalm 89, vers 7, 8 en 9  Want wie in de hemel kan de Here 
evenaren, wie onder de goden is de Here gelijk? God is zeer 

ontzagwekkend in de raad der heiligen, geducht boven allen die 

rondom Hem zijn. Here, God der heerscharen, wie is als Gij 
grootmachtig, o Here, en uw trouw is rondom U. 

Psalm 89, vers 14 en 15  Gij hebt een machtige arm, uw hand is 

sterk, uw rechterhand verheven; gerechtigheid en recht zijn de 
grondslag van uw troon, goedertierenheid en trouw gaan voor uw 

aangezicht henen. 
Psalm 93, vers 1  De Here is Koning. Met majesteit heeft Hij Zich 

bekleed; de Here heeft Zich bekleed, Hij heeft Zich met kracht 

omgord. Vast staat nu de wereld, zij wankelt niet. 
 

Voorwaar, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, wil 
uw Koning zijn, de Koning van uw hart, uw enige God! 

Loof Hem, want Zijn arm is nimmer te kort om u te helpen. 

Voorwaar, mijn naam is Lovesadai en ben een bode engel Gods.  
 

Psalm 145, vers 17 tot en met 21  De Here is rechtvaardig in al 

zijn wegen, goedertieren in al zijn werken. De Here is nabij allen 
die Hem aanroepen, allen die Hem aanroepen in waarheid. Hij 

vervult de wens van wie Hem vrezen, Hij hoort hun hulpgeroep en 
verlost hen. De Here bewaart allen die Hem liefhebben, maar Hij 

verdelgt alle goddelozen. Mijn mond zal van de lof des Heren 
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spreken, en al wat leeft, zal zijn heilige naam prijzen voor altoos en 
immer. 

 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en 
verdween. 

 
En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! De Here zegene u 

 

 

 

 

 

Een cadeau om blij van te worden!  
 
Voorwaar, je hebt iets te vieren, en er staat iemand voor je neus 

met een cadeau en geeft het aan je!  

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 

donderdag 26 mei 2016 ontving ik de volgende boodschap van een 
bode engel Gods, die ik graag met u wil delen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus.  

 
Voorwaar, je hebt iets te vieren, en er staat iemand voor je 

neus met een cadeau en geeft het aan je. 

Je denkt, ‘Wat zou daar in zitten?’ en je neemt het aan. Je bedankt 
de gever hartelijk en je gaat genieten van het cadeau. 

 
Hebreeën 11, vers 1  Het geloof nu is de zekerheid der dingen, 

die men hoopt, en het bewijs der dingen, die men niet ziet. Tot 

zover. 
 

Sommigen moeten leren geloven in wat men niet ziet. 
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Men moet Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, vertrouwen. Als je 
bij de Heer komt om Zijn beloften in ontvangst te nemen, hou je je 

eraan vast. 

 
Lukas 11, vers 13  Indien dan gij, hoewel gij slecht zijt, goede 

gaven weet te geven aan uw kinderen, hoeveel te meer zal uw 
Vader uit de hemel de heilige Geest geven aan hen, die Hem 

daarom bidden? 

 
Mijn naam is Michaël en ben een bode engel Gods.  

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! en 
verdween. 

 

 
 

 

Tekenen door Profeet Benjamin Cousijnsen 

voorzegd nu waarneembaar aan de 
sterrenstelsels en zwarte supergaten! 
 

Profetische, mededelende boodschap Gods: Vele wetenschappers 
hebben waargenomen, dat de sterrenstelsels kampen met een 

galactische opwarming, en dat er geen nieuwe sterren meer zullen 
ontstaan!  

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 27 mei 2016 werd deze boodschap 

Gods overgebracht door de engel van God aan Profeet Benjamin 

Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 
Revelado en ben een bode engel Gods.  

 
Voorwaar! 
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Vele wetenschappers hebben waargenomen dat de sterrenstelsels 
kampen met een galactische opwarming, en dat er geen nieuwe 

sterren meer zullen ontstaan. Veel sterrenstelsels kampen nu met 

zwarte supergaten, die hete gassen uitstoten! Voorwaar,  
 

Lukas 17, vers 29  Maar op de dag, waarop Lot uit Sodom ging, 
regende vuur en zwavel van de hemel en verdelgde hen allen. 

Vers 32  Denkt aan de vrouw van Lot! 

Vers 26  En gelijk het geschiedde in de dagen van Noach, zó zal het 
ook zijn in de dagen van de Zoon des mensen. 

 
Genesis 6, vers 11 en 12  De aarde nu was verdorven voor Gods 

aangezicht, en de aarde was vol geweldenarij. En God zag de aarde 

aan, en zie, zij was verdorven, want al wat leeft had zijn weg op de 
aarde verdorven. 

 
Voorwaar, luistert aandachtig naar de boodschap van 2015, 

met de titel: 

‘Was de zonsverduistering van 20 maart 2015 een teken?’  
 

Openbaring 6, vers 12 tot en met 14  En ik zag, toen Hij het 

zesde zegel opende, en daar geschiedde een grote aardbeving en 
de zon werd zwart als een haren zak en de maan werd geheel als 

bloed. En de sterren des hemels vielen op de aarde, gelijk een 
vijgeboom zijn wintervijgen laat vallen, wanneer hij door een harde 

wind geschud wordt. En de hemel week terug als een boekrol, die 

wordt opgerold, en alle berg en eiland werd van zijn plaats gerukt. 
 

En Mattheüs 24, vers 29  Terstond na de verdrukking dier dagen 
zal de zon verduisterd worden en de maan zal haar glans niet 

geven en de sterren zullen van de hemel vallen en de machten der 

hemelen zullen wankelen. 
 

En Wijsheid 17, vers 1 tot en met 4  Machtig is uw oordeel en 

nauwelijks te beschrijven. Wie zich niet liet onderrichten, moest wel 
verdwalen. Daar lagen die zondaars, die meenden dat ze een heilig 

volk konden onderdrukken, nu zelf geketend door de duisternis, 
gevangen in een lange nacht, opgesloten in hun huizen, verstoken 

van de eeuwige voorzienigheid. Zij hadden gedacht dat ze met hun 
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verborgen zonden onopgemerkt zouden blijven onder de donkere 
sluier van de vergetelheid, maar nu waren ze in verwarring, hevig 

ontsteld en gekweld door angstvisioenen. Zelfs de plaatsen waar ze 

zich schuilhielden boden geen bescherming tegen de angst: rondom 
hen klonken schrikwekkende geluiden en verschenen sombere 

geesten met dreigende blikken.  
 

Voorwaar, misschien begrijpt u nu, waarom alles vervuld 

wordt en voorzegd is door Profeet Benjamin Cousijnsen. 
Dit verklaart ook de boodschap van 28 april 2016, met de titel: ‘Het 

is heet, hè, en anders dan anders!’ 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 

 
 

Waarom wilt gij tegen Mijn gezalfde en Mij 

twisten? 
 

Profeet Benjamin Cousijnsen waarschuwde de kerkleiders, 

waaronder Nehemia Ministries, en zo vond men na een ernstige 
waarschuwing van God zelf nu de waarheid in de dagbladen, en 

kwam alles aan het licht!  
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, welkom! Op 27 mei 2016 bracht Gods bode engel woord voor 

woord deze boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin 
Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Mirtha 

en ben een bode engel Gods.  
 

Voorwaar, Mijn kind, zegt Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 
Christus,  

Ik heb u aangesteld. Vrees niet! Ik waak over Mijn woorden en 

spreek tot u. Waarom wilt gij tegen Mijn gezalfde en Mij twisten? 
Niemand is gelijk aan Mijn grootheid!  
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Voorwaar, luister naar de boodschap, met de titel: 

‘Toren van Babel bouwers, hoor aandachtig wat de Here Jezus 

Christus tot u spreekt!’ van 20 april 2015. Profeet Benjamin 
Cousijnsen waarschuwde de kerkleiders, waaronder Nehemia 

Ministries, die liever de zielen als marionetten gebruiken in deze 
genoemde titel. 

 

Voorwaar, op 5 februari 2016 werd B. de Haan uit de functie 
gehaald, wegens een overspelige relatie. 

Ook in de jaren ’80 is er meerdere malen seksueel misbruik 
voorgekomen in de Nehemia Ministries. Zo vond men, na een 

ernstige waarschuwing van God zelf, nu de waarheid in de 

dagbladen, en kwam alles aan het licht! Voorwaar, eerst dacht men 
nog: ‘Wat kletst die Profeet!’, maar nu ligt de volle waarheid op 

tafel. 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en 

verdween. 

 
 

 

Liefdesappelen 
 

Boodschap Gods met een gelijkenis: De liefdesappelen geven hun 

geur af. En hoe kostelijk als ze lijken, het gaat om de liefde! 
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Op 30 mei 2016 bracht de bode engel van 
God woord voor woord deze boodschap Gods over aan Profeet 

Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van onze Abba, 

Vader, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn 
naam is Reambed en ben een bode engel Gods.  

 

Voorwaar, hoe prachtig klinkt liefde! 
 



 
 

 

4867 
 
 

 

Hooglied 2, vers 12 en 13  De bloemen zijn verschenen op het 
veld, nu breekt de zangtijd aan, het koeren van de duif klinkt op 

het land. De vijgenboom is al vol vruchten, de wijnstok rankt en 

geurt. Sta op, vriendin, Mooi meisje, kom! 
 

Voorwaar, zelfs de vogels zingen hun mooiste vreugdevolle 
gezangen en zoeken naar ware liefde. 

Zo zijn er velen, die zoeken naar liefde. 

 
Hooglied 3, vers 2  Laat ik opstaan, rondgaan in de stad, laat ik in 

de straten, op de pleinen, zoeken naar mijn allerliefste. Ik zoek 
hem, maar ik vind hem niet. 

Hooglied 7, vers 6  Je hoofd rijst op als de Karmel, omkruld door 

purperen lokken, waarin een koning ligt verstrikt. 
Vers 10 tot en met 13  Je tong als zoete wijn waarin mijn kussen 

baden, mijn lippen en tanden gedompeld zijn. Ik ben van mijn lief, 
en hij verlangt naar mij. Kom, mijn lief, laten we het veld in gaan, 

en tussen de hennabloemen slapen. Laten we de wijngaard in gaan, 

morgenvroeg, en kijken of de wijnstok al is uitgebot, zijn bloesems 
al ontloken zijn, de granaatappel al bloeit. Daar zal ik jou 

beminnen.  

 
Voorwaar, de liefdesappelen geven hun geur af. 

En hoe kostelijk als ze lijken, het gaat om de liefde! 
 

Genesis 30, vers 14 en 15  In de tijd van de tarweoogst vond 

Ruben buiten in het veld liefdesappels, die hij aan zijn moeder Lea 
gaf. ‘Geef mij ook eens wat van die liefdesappels van je zoon,’ 

vroeg Rachel haar. Maar Lea antwoordde: ‘Is het soms niet genoeg 
dat je mijn man hebt afgepakt? Wil je nu ook nog de liefdesappels 

van mijn zoon?’ Rachel zei: ‘In ruil voor de liefdesappels van je 

zoon mag Jakob vannacht met jou slapen’. 
En vers 24  Ze noemde het kind Jozef en zei: ‘Ik hoop dat JHWH 

mij er nog een zoon bij geeft’. 

 
Voorwaar, in het Hebreeuws wordt er ook wel met het 

woord liefdesappelen liefhebben bedoeld. 
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De vrucht van de liefdesappel is een Alruin en wordt Officinarum 
Mandragora genoemd, en behoort tot de familie van de 

nachtschade, waartoe ook de aardappel en tomaat behoren.  

 
De liefdesappelen hebben op verschillende delen giftige 

stoffen.  
Sommigen zullen zeggen: “Maar als er giftige stoffen in zitten, dan 

zegt men toch niet: Mijn liefste, die heb ik voor u bewaard?” Maar 

de zoetige vrucht werkt bedwelmend en laxerend. Het wekt 
seksuele verlangens op. De wortel lijkt op een zogenaamd 

alruinmannetje, en men geloofde zelfs, als de wortel op een 
vrouwtje leek, dat men dan heel veel macht had! Velen verdienden 

veel geld door de wortel van de liefdesappel te verkopen, pure 

afgoderij! En dat het seksuele verlangens op zou wekken, was meer 
omdat men er ook sterk in geloofde. 

 
1 Korinthiërs 13, vers 4 tot en met 8  De liefde is geduldig en 

vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en 

geen zelfgenoegzaamheid. Ze is niet grof en niet zelfzuchtig, ze laat 
zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan, ze verheugt 

zich niet over het onrecht maar vindt vreugde in de waarheid. Alles 

verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze. 
De liefde zal nooit vergaan. Profetieën zullen verdwijnen, klanktaal 

zal verstommen, kennis verloren gaan. 
 

En 1 Samuël 16, vers 7  Maar JHWH zei tegen Samuel: ‘Ga niet af 

op zijn voorkomen en zijn rijzige gestalte. Ik heb hem afgewezen. 
Het gaat niet om wat de mens ziet: de mens kijkt naar het uiterlijk, 

maar JHWH kijkt naar het hart’. 
 

En 1 Johannes 3, vers 18  Kinderen, we moeten niet liefhebben 

met de mond, met woorden, maar waarachtig, met daden. 
 

En Romeinen 5, vers 8  Maar God bewees ons zijn liefde doordat 

Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. 
En Johannes 3, vers 16 en 17  Want God had de wereld zo lief 

dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem 
gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft zijn 
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Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te 
vellen, maar om de wereld door hem te redden.  

 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en 
verdween. 

 
 

 

Genezing en wonderen door het geloof in het 
gezag van Zijn naam! 
 

Geloof, want er is herstel en genezing in die ene Naam boven alle 
namen, in Yeshua HaMasiach, JHWH, Jezus Christus, - alleen Hij die 

levend is, en dezelfde tot in alle eeuwigheid. Er is geen groter 

gezag! 
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Op 31 mei 2016 bracht Gods bode engel 
woord voor woord de volgende boodschap Gods over aan 

eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam boven alle namen, 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. 
 

Hij is de kracht die men nodig heeft! 

 
Handelingen 3, vers 6  Maar Petrus zei: ‘Geld heb ik niet, maar 

wat ik wel heb, geef ik u: in de naam van Jezus Christus van 
Nazaret, sta op en loop’. 

 

Petrus zei heel duidelijk: “Zilver en goud bezit ik niet”. 
Hij vroeg ook niet om zilver of goud. Maar daar is kracht, Zijn 

kracht! En welke naam men ook zal uitspreken, het zal krachteloos 
zijn. Maar die ene naam boven alle namen, de naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, de Nazoreeër, is vol van kracht! 
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Handelingen 3, vers 16  Het komt door zijn naam en door het 
geloof in zijn naam dat deze man, die u hier voor u ziet en die u 

kent, kan lopen; het geloof dat Jezus schenkt, heeft hem in 

aanwezigheid van u allen gezond gemaakt. 
 

Voorwaar, er is geen groter gezag! 
 

Mattheüs 1, vers 21  ‘Ze zal een zoon baren. Geef hem de naam 

Jezus, want hij zal zijn volk bevrijden van hun zonden.’ 
Voorwaar, alleen Yeshua HaMashiach is levend en dezelfde 

tot in alle eeuwigheid! 
Ongeloof zou de verlamde en blinde, of persoon met welke ziekte 

dan ook, geen herstel kunnen geven. 

 
Johannes 9, vers 11  Hij zei: ‘Iemand die Jezus heet, maakte wat 

modder, streek die op mijn ogen en zei: “Ga naar Siloam om u te 
wassen.” Ik ging erheen, en toen ik me gewassen had kon ik zien’. 

Vers 15 en 16  Ook de farizeeën vroegen hoe het kwam dat hij kon 

zien. En weer vertelde hij: ‘Hij heeft wat modder op mijn ogen 
gedaan, ik heb me gewassen en nu kan ik zien.’ Sommige farizeeën 

meenden: ‘Zo iemand komt niet van God, want hij houdt zich niet 

aan de sabbat,’ maar anderen zeiden: ‘Hoe zou een zondig mens 
zulke wondertekenen kunnen doen?’ Er ontstond verdeeldheid. 

 
Voorwaar, de satan probeert altijd ongeloof te zaaien. 

 

Johannes 10, vers 10 en 11  Een dief komt alleen om te roven, 
te slachten en te vernietigen, maar ik ben gekomen om hun het 

leven te geven in al zijn volheid. Ik ben de goede herder. Een 
goede herder geeft zijn leven voor de schapen.  

 

Voorwaar, uw Rabboeni en Abba, Vader, zet Zijn leven in 
voor u. 

Wat een liefde! 

 
Johannes 10, vers 37 en 38  ‘Als wat ik doe niet van mijn Vader 

komt, geloof me dan niet, maar als dat wel het geval is en u gelooft 
me toch niet, geloof dan tenminste wat ik doe. Dan zult u begrijpen 

dat de Vader in mij is en dat ik in de Vader ben.’ 
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En Hebreeën 1, vers 3  In hem schittert Gods luister, hij is zijn 

evenbeeld, hij schraagt de schepping met zijn machtig woord; hij 

heeft, na de reiniging van de zonden te hebben voltrokken, 
plaatsgenomen aan de rechterzijde van Gods hemelse majesteit. 

 
En Filippenzen 2, vers 8 tot en met 11  heeft hij zich vernederd 

en werd gehoorzaam tot in de dood – de dood aan het kruis. 

Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam 
geschonken die elke naam te boven gaat, opdat in de naam van 

Jezus elke knie zich zal buigen, in de hemel, op de aarde en onder 
de aarde, en elke tong zal belijden: ‘Jezus Christus is Heer,’ tot eer 

van God, de Vader. 

 
Voorwaar, mijn naam is Mirta en ben een bode engel Gods.  

 
Johannes 12, vers 37  Ondanks de wondertekenen die hij voor 

hun ogen gedaan had, geloofden ze niet in hem. 

 
Voorwaar, door het geloof in de almachtige naam van 

Yeshua HaMashiach, Abba, Vader, JHWH, gaf Petrus namens 

de Heer meer dan zilver en goud! 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

JUNI 2016 

 
Ga volledig kopje onder water en laat je dopen! 
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Wie, ik? Ja, jij! Misschien vraagt u zich af, ‘Waarom zou ik mij laten 
dopen? Ik ben al gedoopt of bekeerd of gelovig, al jaren, 

enzovoorts’. Luister dan juist zeer aandachtig naar deze korte en 

krachtige boodschap, want u hoort niet alleen waar de doop door 
‘volledig kopje onder water’ - zoals Johannes de Doper doopte - 

voor staat, maar ook waarom het juist zeer belangrijk is, om er wel 
bewust gehoor aan te geven en u te laten dopen. 

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 1 juni 2016 bracht Gods bode engel de 

volgende boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 
Lovesadai en ben een bode engel Gods.  

 

Voorwaar, dopen is een stempel op je leven zetten, en is een 
getuigenis dat je je overgeeft en bekeerd hebt. 

De doop symboliseert het kopje onder gaan, dat je je oude leven 

opgeeft! De hele bagage van je oude leventje is op het moment, 
dat je kopje onder ging en weer boven kwam, van je weggenomen. 

Verder betekent het ook dat je Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, 
JHWH, erkent als de Heer van je leven.  

 

Wie van plan is om zich te laten dopen, moet ook kunnen 
vertellen, waarom men deze grote stap neemt.  

Baby’s kunnen echter nog niet kiezen en deze keuze maken. Het 
gaat erom, dat Yeshua HaMashiach, JHWH, Abba, Vader, Jezus 

Christus, op de eerste plaats komt in je leven! Hij wil betrokken 

zijn. Voordat je een kind van God gaat worden, hield God al van je. 
Voordat jij voor Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, koos, 

heeft Hij je allang uitgekozen! 

 
Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want God had de wereld zo 

lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in 
hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft 

zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te 
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vellen, maar om de wereld door hem te redden. Over wie in hem 
gelooft wordt geen oordeel uitgesproken, maar wie niet in hem 

gelooft is al veroordeeld, omdat hij niet wilde geloven in de naam 

van Gods enige Zoon. Dit is het oordeel: het licht kwam in de 
wereld en de mensen hielden meer van de duisternis dan van het 

licht, want hun daden waren slecht. Wie kwaad doet, haat het licht; 
hij schuwt het licht omdat anders zijn daden bekend worden. Maar 

wie oprecht handelt zoekt het licht op, zodat zichtbaar wordt dat 

God werkzaam is in alles wat hij doet. 
 

Voorwaar, bekeer je en maak de keus om je te laten dopen 
als een kind van God! 

Belijd je zonden, voordat je deelneemt aan de doop. Wanneer je 

dat doet, betekent het ook dat je als het ware een handtekening 
onder Gods heilige woorden zet en deze volledig beaamt. Amen! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel. 
 

 

 

Nog meer donderslagen, regenval en chaos 

zullen veel schade brengen! 
 
Profetische, mededelende en waarschuwende boodschap Gods. 

Voorwaar, maak u klaar voor wat komen gaat! 

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, welkom! Dit is een mededelende, profetische boodschap 

Gods, op 1 juni 2016 woord voor woord overgeleverd door Gods 
bode engel aan Profeet Benjamin Cousijnsen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 
Voorwaar, op 5 juni 2015 werden reeds vele landen 

gewaarschuwd. 
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En wederom op 23 mei 2016, in de boodschap met de titel: 
‘Voordat het ergste komt is alles reeds voorzegd!’ Texas was 

gewaarschuwd, zowel Frankrijk en Duitsland, en zie wat kwam!  

 
Hevige regenval veroorzaakt ook in Nederland en de 

genoemde landen hevige problemen.  
Voorwaar, ook India en Mexico en Turkije zijn gewaarschuwd. Nog 

nooit zijn de waterstanden zo hoog geweest! 

 
Voorwaar, maak u klaar voor wat komen gaat! 

Nog meer donderslagen en regenval en chaos zullen voor veel 
schade zorgen. Mijn naam is Mardin en ben een bode engel Gods. 

Voorwaar, kadosh, heilig is Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 

Christus! Op zaterdag zal de bode engel Donder weer van zich laten 
horen! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en 
verdween. 

 

 
 

Deel uw zegeningen en wees betrokken! 
 
Als u ook zo gezegend bent, deel dan de website, of maak een 

spandoek, enzovoorts. 

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 2 juni 2016 bracht Gods bode engel 

deze boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin 
Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam boven alle namen. 

Kadosh, heilig is JHWH, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. 

Voorwaar, mijn naam is Rafaël en ben een bode engel Gods.  
 

Voorwaar, een ontvangen zegen houdt men nooit voor 

zichzelf. 
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Denk daarbij aan hoe Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, 
de kinderen zegende. 

 

Numeri 6, vers 22 tot en met 26  JHWH zei tegen Mozes: ‘Zeg 
tegen Aäron en zijn zonen dat zij de Israëlieten met deze woorden 

moeten zegenen: “Moge JHWH u zegenen en u beschermen, moge 
JHWH het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig 

zijn, moge JHWH u zijn gelaat toewenden en u vrede geven”.  

 
Voorwaar! 

Als u jarig bent, of gaat trouwen, of een bijzondere zegen 
ontvangen hebt, of een… - vult u maar in - ontvangen hebt, 

voorwaar, dan houdt u dat vast niet voor uzelf! U kunt luisteren 

naar Radio Endtimenews, waar elke donderdag songs en nieuws 
reports te beluisteren zijn.  

 
Via de Search balk kunt u op thema zoeken.  

Verder is het E-book gratis te downloaden, zowel in het Engels als 

in het Nederlands. Ook voor vragen kunt u terecht bij de 
Evangelische Ministry Evangelicalendtimemachine.com 

Internationaal. Voorwaar, als u ook zo gezegend bent, deel dan de 

website met anderen, of maak een spandoek, of hang een vlag op, 
of laat reclameborden vragen, of deel van mond op mond! 

Voorwaar, wees betrokken, zoals met de werkers in Suriname, die 
ook uw gebed hard nodig hebben. Voorwaar, ook de kerk Ruach in 

de Filipijnen heeft uw gebed en steun nodig! 

 
Voorwaar, als u veel kunt, tot zegen van het werk des Heren, 

help dan mee. 
Meld u aan, en meld wat u kunt en wilt betekenen. Voorwaar, doe 

alles ter ere van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! 

 
2 Kronieken 16, vers 9  En hier staat geschreven: JHWH laat 

immers voortdurend zijn ogen over de aarde rondgaan en biedt 

iedereen hulp die hem met heel zijn hart is toegedaan. Tot zover. 
 

De bode engel Gods sprak verder, Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, 
Shalom!  
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Als de storm is uitgewoed, zijn de goddelozen 

weggevaagd! 
 

Alleen wie Mij aangenomen hebben, en hun weg onderhouden met 

Mij, zullen behouden worden! In tegenwoordigheid van de Here 
Jezus Christus schreef Zijn dienstknecht en Profeet, Benjamin 

Cousijnsen, alle woorden meteen op, die de Heer Yeshua 
HaMasiach, JHWH, Jezus Christus van Nazareth, doorgaf. 

 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Op 2 juni 2016 ontving ik een boodschap, 
die ik heel graag met u wil delen. 

 
Shalom! Ik begroet u. 

 

Spreuken 10, vers 25  Als de storm is uitgewoed, zijn de 
goddelozen weggevaagd, wie rechtvaardig zijn, staan voor altijd 

overeind. 
 

Voorwaar, Ik ben wie Ik ben! 

 
Openbaring 22, vers 13  Ik ben de alfa en de omega, de eerste 

en de laatste, het begin en het einde. 

 
Ik ben kadosh, heilig, en de Koning der koningen. 

Boven Mij is er geen koning!  
 

Voorwaar, een rechtvaardige heeft vreugde te ontvangen. 

En voor wie Mijn weg gaat, ben Ik, uw Rabboeni, JHWH, Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus, de Nazoreeër, tot een vesting. Maar o 

wee gij, die dit hoort en zich niet bekeert! 
 

Spreuken 10, vers 32  Wie rechtvaardig is, kiest het juiste woord, 

een goddeloze neemt slechts leugens in de mond. 
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Wie eerlijk is en betrouwbaar, en aan Mij geeft wat Mij 
toekomt, aan u zal Ik rijkdom geven. 

Want waar uw hart is, daar zal gij zijn! 

 
Spreuken 11, vers 6 en 7  Wie eerlijk leeft, wordt door zijn 

rechtvaardigheid gered, wie onbetrouwbaar is, raakt verstrikt in zijn 
begeerte. Wanneer een goddeloze sterft, gaat al zijn hoop verloren, 

van zijn rijkdom hoeft hij niets te verwachten. 

En vers 4  Rijkdom helpt je niet op de dag dat God straft, 
rechtvaardigheid redt van de dood. 

 
Voorwaar, de goddelozen worden gestraft, en zelfs hun 

kinderen worden weggenomen. 

Alleen wie Mij aangenomen hebben, en hun weg onderhouden met 
Mij, zullen behouden worden! Zo spreekt de Heer Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 

 
 

Als uw kerk overvol is 
 
Oordeel niet met uw ogen of lippen, maar laat het aan God over. 

God weet alles en weet wat Hij doet! Voorwaar, als uw kerk overvol 

is, onderzoek dan eens uw hart. 
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Op 6 juni 2016 bracht de bode engel van 
God woord voor woord de volgende boodschap Gods over aan 

eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, kadosh, heilig en machtig is 
JHWH, El Elohím, Adonai! Voorwaar, mijn naam is Power en ben 

een bode engel Gods.  
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Zacharia 4, vers 6 vanaf: niet door kracht noch geweld, maar 
door mijn Geest! zegt de Here der heerscharen. 

 

Voorwaar, luister goed. 
 

Exodus 4, vers 23 en 24  Daarom zeg Ik u: laat mijn zoon gaan, 
opdat hij Mij diene; zoudt gij echter weigeren hem te laten gaan, 

dan zal Ik uw eerstgeboren zoon doden. Onderweg nu, in een 

nachtverblijf, kwam de Here hem tegen en zocht hem te doden. 
 

En Mattheüs 7, vers 12  Alles nu wat gij wilt, dat u de mensen 
doen, doet gij hun ook aldus: want dit is de wet en de Profeten. 

Voorwaar, oordeel niet met uw ogen of lippen, maar laat het 

aan God over! 
 

Lukas 11, vers 13  Indien dan gij, hoewel gij slecht zijt, goede 
gaven weet te geven aan uw kinderen, hoeveel te meer zal uw 

Vader uit de hemel de heilige Geest geven aan hen, die Hem 

daarom bidden? 
 

Voorwaar, God weet alles en weet wat Hij doet. 

 
Spreuken 25, vers 2 en 3  Het is Gods eer een zaak te 

verbergen, maar der koningen eer een zaak uit te vorsen. De 
hoogte des hemels, de diepte der aarde en het hart der koningen is 

niet te doorvorsen. 

 
Voorwaar! 

In vele kerken moet men eens minder voor God spelen en eens 
meer iedere ziel behandelen, zoals Yeshua HaMashiach, JHWH, 

Jezus Christus, ook zou spreken en handelen. 

 
Spreuken 29, vers 22 en 23  Een opvliegend man verwekt twist 

en de driftkop begaat vele misdaden. Eens mensen hoogmoed 

vernedert hem, maar een nederige van geest zal eer ontvangen. 
En Spreuken 30, vers 5 en 6  Alle woord Gods is gelouterd; hun die 

bij Hem schuilen, is Hij ten schild. Doe niets aan zijn woorden toe, 
opdat Hij u niet terechtwijze en gij een leugenaar bevonden wordt.  
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Voorwaar, als uw kerk overvol is, onderzoek dan eens uw 
hart! 

 

2 Timotheüs 4, vers 2 tot en met 5  Verkondig het woord, dring 
erop aan, gelegen of ongelegen, wederleg, bestraf en bemoedig 

met alle lankmoedigheid en onderrichting. Want er komt een tijd, 
dat de mensen de gezonde leer niet meer zullen verdragen, maar 

omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich tal van 

leraars zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen 
afkeren en zich naar de verdichtsels keren. Blijf gij echter nuchter 

onder alles, aanvaard het lijden, doe het werk van een evangelist, 
verricht uw dienst ten volle. 

 

En Prediker 7, vers 20 tot en met 22  Want niemand op aarde is 
zo rechtvaardig, dat hij goed doet zonder te zondigen. Ook moet gij 

niet letten op alle woorden die men spreekt, opdat gij niet hoort, 
dat uw knecht u vervloekt, want hoe menigmaal zijt gij u bewust, 

dat ook gij anderen hebt vervloekt. 

 
Voorwaar, beter zeven oprechten van hart dan een kerk vol 

verloren zielen! 

Voorwaar, zo spreekt Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, JHWH. 
 

Jesaja 66, vers 13  Zoals iemands moeder hem troost, zo zal Ik u 
troosten, ja, in Jeruzalem zult gij getroost worden. 

 

En Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld 
gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een 

ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde.  
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
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In de hemel wordt er gestreden voor uw 

behoudenis! 
 

Boodschap Gods: Zij voeren een heilige strijd! De warriors van God 
voeren een heilige strijd en zijn tegen elke aanval bestand, door 

Gods machtig woord en gebed. 

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, welkom! Op 8 juni 2016 werd Gods boodschap woord voor 

woord overgeleverd door een bode engel Gods aan Profeet 
Benjamin Cousijnsen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 
Voorwaar,  

 

Prediker 8, vers 7  Want niemand weet wat komen zal en hoe het 
later wordt. Wie kan daar iets over zeggen? 

 
Voorwaar, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, is 

kadosh, heilig!  

 
Prediker 8, vers 8  Niemand heeft macht over zijn adem, geen 

mens kan tegenhouden dat zijn adem vergaat. Niemand heeft 

macht over de dag waarop hij sterft, geen mens ontvlucht het 
slagveld van de dood. En ook het kwaad – het zal zijn dienaren niet 

redden. 
 

Voorwaar, mijn naam is Trasisco en ben een bode engel 

Gods.  
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Johannes 3, vers 33  Wie zijn getuigenis wel aanvaardt, bevestigt 
daarmee dat God betrouwbaar is. 

 

Voorwaar, de Serafijnen worden ingezet om te strijden, 
wanneer het Koninkrijk, de hemel, wordt bedreigd! 

Ook voeren Gods legermachten een krachtige strijd, samen met 
een leider der Serafijnen, uit en wordt de strijd aangegaan en de 

bolwerken vernietigd, in de almachtige naam van de Koning der 

koningen, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, de 
strijdwagens van God zijn tweemaal tienduizend, en duizend maal 

duizenden! Zij voeren een heilige strijd. De warriors Gods strijden 
met het zwaard in de hand, en zijn door Gods machtig woord en 

gebed tegen elke aanval bestand. Wanneer men met de 

ruimteschepen de hemelse ruimte, Gods Koninkrijk, wil vernietigen, 
binden de hemelse legers hen met sterke handen, en strijden als 

helden en slaat men terug! Juist in het heetst van de strijd ziet men 
hoe groot Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, is, die de 

gevallen engelen moeiteloos ten val brengt. Ook Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, vecht met ware heldenmoed en 
trekt een groot en machtig zwaard, waarvoor de vijand vlucht!  

 

Micha 5, vers 9 en 10  Op die dag zal het gebeuren – spreekt 
JHWH – dat ik je paarden zal afslachten en je strijdwagens 

vernietigen. Ik zal de steden in je land verwoesten en je vestingen 
neerhalen. 

 

En Romeinen 8, vers 35  Wat zal ons scheiden van de liefde van 
Christus? Tegenspoed, ellende of vervolging, honger of armoede, 

gevaar of het zwaard? 
En vers 37 tot en met 39  Maar wij zegevieren in dit alles glansrijk 

dankzij hem die ons heeft liefgehad. Ik ben ervan overtuigd dat 

dood noch leven, engelen noch machten noch krachten, heden noch 
toekomst, hoogte noch diepte, of wat er ook maar in de schepping 

is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die hij ons 

gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer. 
 

Voorwaar, ook in de hemel wordt er gestreden voor uw 
behoudenis! 
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Romeinen 8, vers 37  Maar wij zegevieren in dit alles glansrijk 
dankzij hem die ons heeft liefgehad. 

 

Johannes 1, vers 4 en 5  In het Woord was leven en het leven 
was het licht voor de mensen. Het licht schijnt in de duisternis en 

de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen. 
 

En 1 Petrus 5, vers 8 en 9  Wees waakzaam, wees op uw hoede, 

want uw vijand, de duivel, zwerft rond als een brullende leeuw, op 
zoek naar een prooi. Stel u tegen hem teweer, gesterkt door uw 

geloof, in het besef dat uw broeders en zusters, waar ook ter 
wereld, onder hetzelfde leed gebukt gaan. 

 

En Efeziërs 6, vers 10 tot en met 13  Ten slotte, zoek uw kracht 
in de Heer, in de kracht van zijn macht. Trek de wapenrusting van 

God aan om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel. 
Onze strijd is niet gericht tegen mensen maar tegen hemelse 

vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis, tegen 

de kwade geesten in de hemelsferen. Neem daarom de wapens van 
God op om weerstand te kunnen bieden op de dag van het kwaad, 

om goed voorbereid stand te kunnen houden.  

 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 
 

 

In alles wat je overkomt wil God je wat leren  
 

Voorwaar, vertrouw op de Here. Hij zal u sterken en u zegenen! 

Boodschap Gods met Profeet Benjamin Cousijnsen. 
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 
donderdag 9 juni 2016 ontving ik de volgende boodschap van een 

bode engel Gods, die ik graag met u wil delen. 
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Shalom! Ik begroet u in de wonderbare, liefdevolle naam van 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 

Lovesadai en ben een bode engel Gods.  

 
Hebreeën 12, vers 11 en 12  Want alle tucht schijnt op het 

ogenblik zelf geen vreugde, maar smart te brengen, doch later 
brengt zij hun, die erdoor geoefend zijn, een vreedzame vrucht, die 

bestaat in gerechtigheid. Heft dan de slappe handen op en strekt de 

knikkende knieën. 
 

Voorwaar, in alles wat je overkomt, wil God je wat leren. 
 

Jesaja 42, vers 3  Het geknakte riet zal hij niet verbreken en de 

kwijnende vlaspit zal hij niet uitdoven; naar waarheid zal hij het 
recht openbaren.  

 
Voorwaar, jankend sta je daar… 

En vol onmacht en wanhopig glipt je je eigen kind tussen je vingers 

door. 
 

Lees voor: Psalm 23, vers 1 tot en met 4, en vers 6  De Here is 

mijn herder, mij  ontbreekt niets; Hij doet mij nederliggen in 
grazige weiden; Hij voert mij aan rustige wateren; Hij verkwikt mijn 

ziel. Hij leidt mij in de rechte sporen om zijns naams wil. Zelfs al ga 
ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want Gij 

zijt bij mij; uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Ja, heil en 

goedertierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven; ik 
zal in het huis des Heren verblijven tot in lengte van dagen. 

 
Een moeder, die zei eens het volgende: 

“Mijn kleine zoon, de vreugde was kort. Opeens was je er niet 

meer, zoals ik je vasthield. Je zag de handjes, zo klein en teer! 
Pappa en mamma zullen jou in onze herinnering en hart dragen. 

Nog een kort tijdje, dan zul je ons ook ontmoeten.” 

 
Psalm 46, vers 2 en 3  God is ons een toevlucht en sterkte, ten 

zeerste bevonden een hulp in benauwdheden. Daarom zullen wij 
niet vrezen, al verplaatste zich de aarde, al wankelden de bergen in 

het hart van de zee. 
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Voorwaar, vertrouwt op de Here; Hij zal u sterken en u 

zegenen! 

 
Job 5, vers 8 en 9  Integendeel, ik zou naar God vragen, en aan 

God zou ik mijn zaak voorleggen. Hij doet grote, ondoorgrondelijke 
dingen, wonderen zonder tal. 

 

De bode engel Gods sprak verder, Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, 
Shalom!  

 
 

 

Mijn God op wie ik vertrouw!  
 

Ik zeg tot de Here: “JHWH! Mijn toevlucht en mijn vesting, mijn 

God op wie ik vertrouw!” 
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 
donderdag 23 juni 2016 ontving ik de volgende boodschap van een 

bode engel Gods, die ik graag met u wil delen. 

 
Shalom, kind van de Allerhoogste!  

Mijn naam is Lovesadai en ben een bode engel Gods. 
 

Aanbid alleen Yeshua HaMashiach, Jehova-Nissi, Jezus 

Christus, JHWH, de Zoon van God! 
Heilig, kadosh is Hij, de Heer van de vrede en liefde. Hij kwetst 

niet. Noch benauwdheid of gemis of schepsel kan u scheiden van 
Zijn werk. Prijs Adonai, El Elohím, Tz’va’ot, Baruch haba b'Shem, 

Adonai, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus! 

 
Psalm 91, verse 2  Ik zeg tot de Here: “JHWH”, mijn toevlucht en 

mijn vesting, mijn God, op wie ik vertrouw. 

En vers 4  Met zijn vlerken beschermt Hij u, en onder zijn vleugelen 
vindt gij een toevlucht; zijn trouw is schild en pantser. 
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Zoek uw beschutting in Hem. 

Vertrouw Hem al de dagen van uw leven! Kadosh, wees heilig en 

zuiver! Dan zullen de hemelen uw naam in vreugde horen. 
 

Sirach 7, vers 29 en 30, en vers 31  Heb met heel je hart ontzag 
voor de Heer, heb respect voor zijn priesters. Heb je maker lief met 

al je kracht, laat zijn dienaren niet in de steek. Heb ontzag voor de 

Heer en eer de priester… tot zover. 
 

Kadosh, heilig is uw Rabboeni en Koning! 
Geef Hem, JHWH, wat Hem toekomt en heb Hem lief. Wat een 

vreugde zal dat zijn, kind van de Allerhoogste, om onbevlekt en vol 

vertrouwen de hemel binnen te gaan met gejubel en gejuich en 
dans! 

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 

 

Grote chaos, donderslagen en regenval zijn 

profetische vervullingen! 
 
En er komt meer! U hoort welke profetieën zullen worden en reeds 

zijn vervuld met betrekking tot heftige regenval, donderslagen en 

grote chaos. 
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 24 juni 2016 bracht de bode engel 
Gods deze boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin 

Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  
 

Voorwaar, op 2 juni 2016 werd Nederland gewaarschuwd in 

de boodschap, met de titel: 
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‘Nog meer donderslagen, regenval en chaos zullen veel schade 
brengen!’ Voorwaar, mijn naam is Seattack en ben een bode engel 

Gods.  

 
Zo werd deze profetie vervuld. 

Op donderdag 23 juni vielen er enorme hagelstenen van 5 tot 6 
centimeter. Veel ruiten van auto’s waren gebarsten; code oranje 

werd afgegeven. Zware onweerinslagen en heftige buien en 

windstoten zijn ook vrijdag 24 juni actief! 
 

Voorwaar, voordat het ergste komt, is alles reeds voorzegd. 
Voordat de gouden trompet geblazen zal worden, moeten uw hart 

en ziel zuiver zijn, en mogen er geen afgoderijen of 

tegennatuurlijke werken in u zijn. Heb Yeshua HaMashiach, Jezus 
Christus, lief met geheel uw hart en ziel, en onderhoud uw relatie 

met Hem! 
 

Deuteronomium 11, vers 26 tot en met 28  Besef goed, 

vandaag stel ik u voor de keuze tussen zegen en vloek. Zegen, als 
u gehoorzaam bent aan de geboden van JHWH, uw God, zoals ik ze 

u vandaag voorhoud. Vloek, als u zijn geboden niet gehoorzaamt en 

afwijkt van de weg die ik u vandaag wijs en achter andere goden 
aan loopt die u eerst niet kende. 

En Deuteronomium 12, vers 28  Ga zorgvuldig te werk in alles wat 
ik u vandaag heb voorgehouden. Daar zullen u en uw nageslacht tot 

in lengte van dagen wél bij varen, omdat u dan doet wat goed is in 

de ogen van JHWH, uw God.  
 

Bekeer u en neem Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, aan 
en word gered! 

 

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want God had de wereld zo 
lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in 

hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft 

zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te 
vellen, maar om de wereld door hem te redden. Over wie in hem 

gelooft wordt geen oordeel uitgesproken, maar wie niet in hem 
gelooft is al veroordeeld, omdat hij niet wilde geloven in de naam 

van Gods enige Zoon. Dit is het oordeel: het licht kwam in de 
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wereld en de mensen hielden meer van de duisternis dan van het 
licht, want hun daden waren slecht. Wie kwaad doet, haat het licht; 

hij schuwt het licht omdat anders zijn daden bekend worden. Maar 

wie oprecht handelt zoekt het licht op, zodat zichtbaar wordt dat 
God werkzaam is in alles wat hij doet. 

 
Voorwaar, voordat het ergste komt, zullen Zijn kinderen 

thuis worden gehaald. 

En daar wilt u vast aan deelnemen! Kies daarom heden voor de 
enige weg, die u eeuwig leven geeft. 

Ruacha, Yeshu, Shalom!  
 

 

 

In welke ellende u ook zit! 
 

Als u gelooft, gelooft u ook dat Zijn Woord zuiver, kadosh, heilig is. 
Hij is meer dan overwinnaar, in welke ellende u ook zit! 

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 24 juni 2016 bracht Gods bode engel 

woord voor woord de volgende boodschap over aan eindtijdprofeet 

Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Rafaël 

en ben een bode engel Gods.  

 
2 Samuël 22, vers 31  Gods weg is volmaakt, het woord van 

JHWH is zuiver, een schild is hij voor allen die bij hem schuilen. 
 

Voorwaar, u die luistert, als Gods weg ook voor u volmaakt 

is, mag u Hem eens daarvoor wel danken. 
Hoe vaak leest u niet in de Bijbel, dat als u gelooft u ook gelooft dat 

Zijn Woord zuiver is en kadosh, heilig is? Hij is meer dan 

overwinnaar, in welke ellende u ook zit.  
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Psalm 28, vers 6, 7 en 8  JHWH zij geprezen, hij heeft mijn 
smeekbede gehoord. JHWH is mijn kracht en mijn schild, op hem 

vertrouwde mijn hart, ik werd geholpen en mijn hart jubelde, hem 

wil ik loven in mijn lied. JHWH is de kracht van zijn volk, een burcht 
van redding voor zijn gezalfde.  

 
Ziet u? 

Vertrouwt op de Here! 

 
Psalm 34, vers 20  Al blijft de rechtvaardige niets bespaard, 

JHWH zal hem steeds weer bevrijden. 
En vers 7  In mijn verdrukking riep ik tot JHWH, hij heeft geluisterd 

en mij uit de nood gered. 

 
En Johannes 15, vers 9 tot en met 11  Ik heb jullie liefgehad, 

zoals de Vader mij heeft liefgehad. Blijf in mijn liefde: je blijft in 
mijn liefde als je je aan mijn geboden houdt, zoals ik me ook aan 

de geboden van mijn Vader gehouden heb en in zijn liefde blijf. Dit 

zeg ik tegen jullie om je mijn vreugde te geven, dan zal je vreugde 
volkomen zijn.  

 

Voorwaar, heb ontzag voor de Heer en wees kadosh! 
En stel uw vertrouwen op Hem. 

 
Johannes 3, vers 16 tot en 18  Want God had de wereld zo lief 

dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem 

gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft zijn 
Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te 

vellen, maar om de wereld door hem te redden. Over wie in hem 
gelooft wordt geen oordeel uitgesproken, maar wie niet in hem 

gelooft is al veroordeeld, omdat hij niet wilde geloven in de naam 

van Gods enige Zoon.  
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en 

verdween. 
 

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
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Zo ruimt de mensheid elkaar op na de Rapture! 
 

Wanneer de Rapture – de Opname, ofwel Wegrukking – heeft 
plaatsgevonden, zullen de ‘bezoekers uit de ruimte’ de mensheid 

manipuleren en tegen elkaar opzetten, met als doel dat de 

mensheid elkaar opruimt! Lees en hoor op welke wijze dit gaat 
gebeuren. 

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 27 juni 2016 bracht Gods bode engel 

woord voor woord deze bevestigende, openbarende, profetische 
boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus.  

 
Voorwaar,  

 

Jesaja 14, vers 16  Wie u zien, beschouwen u, letten op u: Is dit 
de man, die de aarde deed sidderen, die koninkrijken deed beven? 

Jesaja 30, vers 1  Wee de opstandige kinderen, luidt het woord des 

Heren, die een plan maken, dat echter niet van Mij komt, en een 
verbond sluiten, dat echter niet uit mijn Geest is, om zonde op 

zonde te stapelen. 
 

Voorwaar, ook de volgende verborgenheden worden nu 

geopenbaard! 
Wanneer de Rapture heeft plaatsgevonden, zullen de bezoekers uit 

de ruimte de mensheid manipuleren en ook tegen elkaar opzetten. 
 

Jeremia 6, vers 18  Daarom hoort, o volkeren, en weet, o 

vergadering, wat in hen is. 
 

Voorwaar, mijn naam is Rimsulent en ben een bode engel 

Gods.  
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Klaagliederen 3, vers 25  Goed is de Here voor wie Hem 
verwachten, voor de ziel die Hem zoekt. 

 

Voorwaar! 
Wie Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, niet aanneemt als 

zijn persoonlijke Zaligmaker en Heer, zal het zwaar te verduren 
krijgen. De bezoekers uit de ruimte komen in de gedaante van een 

perfecte mens, maar het zijn gevallen engelen!  

 
Openbaring 9, vers 2 tot en met 3  En zij opende de put des 

afgronds en er steeg rook op uit de put, als de rook van een grote 
oven; en de zon en het zwerk werden verduisterd door de rook van 

de put. En uit de rook kwamen sprinkhanen op de aarde te 

voorschijn en hun werd macht gegeven, gelijk de schorpioenen der 
aarde macht hebben. 

 
De achterblijvers op de aarde zullen in kampen worden 

gezet door de gevallen engelen, en getraind om zogenaamd 

overgenomen mensen te doden. 
Want deze getrainde mensen doden zo hun eigen mensen! Ze 

weten namelijk niet, dat zij niet overgenomen zijn. Maar vanwege 

hun manipulatiebril van hun kampleider, die wel een gevallen engel 
is, worden ze zo op deze wijze misleid met valse projectiebeelden, 

die bepalen en zeggen, wie een gevallen engel is en wie niet. Zo 
ruimt de mensheid elkaar op. 

 

Openbaring 13, vers 16 en 17  En het maakt, dat aan allen, de 
kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de 

slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op 
hun voorhoofd, en dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het 

merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam 

heeft. 
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en 

verdween. 
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Klaar om op te stijgen? 
 

Hij wil dat u er klaar voor bent, en dat u met uw voeten de aarde 

gaat verlaten en gaat opstijgen, Hem tegemoet. Maar… bent u er al 
klaar voor? 

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, welkom! Op 28 juni 2016 bracht Gods bode engel woord voor 

woord deze boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin 

Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van JHWH, Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Rebisha en 

ben een bode engel Gods.  

 
Kadosh, heilig is de Koning der koningen, die regeren zal 

met u, die wederom geboren zijn. 
Samen zal u heersen en regeren met Hem als koningen en priesters 

voor duizend jaar! Voorwaar, als u wederom geboren bent, en uw 

hart is puur en u onderhoudt uw relatie met Yeshua HaMashiach, 
JHWH, Jezus Christus, zal u Hem 100% ontmoeten! 

 

1 Thessalonicenzen 4, vers 13 tot en met 18  Doch wij willen u 
niet onkundig laten, broeders, “maar ook zusters”, wat betreft 

hen, die ontslapen, opdat gij niet bedroefd zijt, zoals de andere 
mensen, die geen hoop hebben. Want indien wij geloven, dat Jezus 

gestorven en opgestaan is, zal God ook zó hen, die ontslapen zijn, 

door Jezus wederbrengen met Hem. Want dit zeggen wij u met een 
woord des Heren: wij, levenden, die achterblijven tot de komst des 

Heren, zullen in geen geval de ontslapenen voorgaan, want de Here 
zelf zal op een teken, bij het roepen van een aartsengel en bij het 

geklank ener bazuin Gods, nederdalen van de hemel, en zij, die in 

Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan; daarna zullen wij, 
levenden, die achterbleven, samen met hen op de wolken in een 

oogwenk weggevoerd worden, de Here tegemoet in de lucht, en zó 

zullen wij altijd met de Here wezen. Vermaant elkander dus met 
deze woorden. 
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Voorwaar! 

Als Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, komt, zullen er ook 

vele Christenen en ongelovigen achterblijven, vanwege dat de Here 
de harten en gedachten kent, en hun onzuivere wandel kent. Al 

zitten ze elke dag in de kerk, Hij onderzoekt u of u er wel klaar voor 
bent om Hem te ontvangen op de wolken! Hij is kadosh, heilig, en 

wil dat u met uw voeten de aarde gaat verlaten en gaat opstijgen, 

Hem tegemoet. Het zal voor de kinderen Gods een geweldige 
ervaring zijn! 

 
Mattheüs 24, vers 27  Want gelijk de bliksem komt van het 

oosten en licht tot het westen, zo zal de komst van de Zoon des 

mensen zijn. 
Vers 31  En Hij zal zijn engelen uitzenden met luid bazuingeschal en 

zij zullen zijn uitverkorenen verzamelen uit de vier windstreken, 
van het ene uiterste der hemelen tot het andere. 

 

Voorwaar, uw hart en gedachten en wandel met Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, bepaalt uw eeuwige 

bestemming! 

Wees kadosh, heilig, en wees een uitverkoren Christen in handel en 
wandel. En al was je zelfs de rijkste persoon op de aarde, en kende 

iedereen je naam, als je niet bereid bent je te bekeren en zuiver te 
zijn, zullen jouw voeten de grond, de aarde, nimmer verlaten. Dan 

ben je een hopeloze mislukking! Je hebt gefaald en niet geluisterd. 

 
Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 

wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 
een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 

naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het 
licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever 

gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want 
een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het 

licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de 
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waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat 
zij in God verricht zijn. 

 

Voorwaar, zelfs vóór de Opname kan God voor ieder van ons 
op elk moment komen. 

Maar… bent u er klaar voor? 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 

 
 

De Terrafugia TF-X, de vliegende auto van de 

toekomst  
 

Profetische, mededelende openbaring Gods: Deze vliegende auto 

van de toekomst maakt u alvast vertrouwd met onder andere 
UFO's! 

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 28 juni 2016 bracht Gods bode engel 

de volgende informatieve, profetische boodschap Gods over aan 
eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Rafaël; ik ben 

een bode engel Gods.  

 
De Terrafugia TF-X is een elektrische auto, waarmee zowel 

op de straat gereden wordt als in de lucht gevlogen kan 
worden. 

De auto van de toekomst kan snelheden behalen van zeker 320 tot 

en met 350 kilometer per uur. Voorwaar, iedereen vindt het 
prachtig, en stapt over in de nieuwste mogelijkheden van deze 

wonderwereld!  
 

En stap voor stap vindt u het normaal dat er vliegende 

schotels rondvliegen en ruimteschepen, of een mysterieus 
object.  
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De wereld wordt vertrouwd gemaakt met alle werken, zodat de 
bezoekers uit de ruimte zich goed kunnen presenteren en welkom 

geheten worden! De grote vreugde met de komst van de gevallen 

engelen zal plotseling omslaan in chaos. 
 

De Enige, die redding geeft en toekomst en zekerheid, is 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! 

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want God had de wereld zo 

lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in 
hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft 

zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te 
vellen, maar om de wereld door hem te redden. Over wie in hem 

gelooft wordt geen oordeel uitgesproken, maar wie niet in hem 

gelooft is al veroordeeld, omdat hij niet wilde geloven in de naam 
van Gods enige Zoon. Dit is het oordeel: het licht kwam in de 

wereld en de mensen hielden meer van de duisternis dan van het 
licht, want hun daden waren slecht. Wie kwaad doet, haat het licht; 

hij schuwt het licht omdat anders zijn daden bekend worden. Maar 

wie oprecht handelt zoekt het licht op, zodat zichtbaar wordt dat 
God werkzaam is in alles wat hij doet. 

 

Voorwaar, 
 

En Mattheüs 6, vers 19 tot en met 24  Verzamel voor jezelf 
geen schatten op aarde: mot en roest vreten ze weg en dieven 

breken in om ze te stelen. Verzamel schatten in de hemel, daar 

vreten mot noch roest ze weg, daar breken geen dieven in om ze te 
stelen. Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn. Het oog is de 

lamp van het lichaam. Dus als je oog helder is, zal heel je lichaam 
verlicht zijn. Maar als je oog troebel is, zal er in heel je lichaam 

duisternis zijn. Als het licht in jezelf verduisterd is, hoe groot is dan 

die duisternis! Niemand kan twee heren dienen: hij zal de eerste 
haten en de tweede liefhebben, of hij zal juist toegewijd zijn aan de 

ene en de andere verachten. Jullie kunnen niet God dienen én de 

mammon. 
Mattheüs 7, vers 13 en 14  Ga door de nauwe poort naar binnen. 

Want de brede weg, die velen volgen, en de ruime poort, waar 
velen door naar binnen gaan, leiden naar de ondergang. Nauw is de 
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poort naar het leven, en smal de weg ernaartoe, en slechts 
weinigen weten die te vinden. 

 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en 
verdween. 

 
En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 

 
 

Wees elkaar niets schuldig behalve liefde! 
 
Want wie de ander liefheeft, heeft de gehele wet vervuld. 

Voorwaar, gezegend zijt gij die doet wat Yeshua HaMasiach, JHWH, 
Jezus Christus, u opdraagt!  

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 29 juni 2016 bracht de bode engel van 

God de volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet 

Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de liefdevolle naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  
 

Romeinen 13, vers 8  Wees elkaar niets schuldig, behalve liefde, 
want wie de ander liefheeft, heeft de gehele wet vervuld. 

 

Voorwaar, mijn naam is Lovesadai en ben een bode engel 
Gods. 

 
2 Korinthiërs 4, vers 18  Wij richten ons niet op de zichtbare 

dingen maar op de onzichtbare, want de zichtbare dingen zijn 

tijdelijk, de onzichtbare eeuwig. 
 

En Sirach 26, vers 1  Gelukkig is de man van een goede vrouw, 

hij leeft twee keer zo lang.  
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En vers 15  Een ingetogen vrouw is dubbel bekoorlijk en niets 
weegt op tegen haar zelfbeheersing. 

En Sirach 25, vers 19  Alle kwaad valt in het niet bij het kwaad van 

een vrouw, moge het lot van een zondaar haar treffen. 
En Sirach 33, vers 1  Wie ontzag heeft voor JHWH wordt niet door 

het kwaad getroffen; treffen hem beproevingen, dan komt hij ze te 
boven. 

 

En Baruch 3, vers 32 tot en met 38  Maar Hij, die alles weet, 
kent haar, Zijn inzicht heeft haar ontdekt. Hij schiep de aarde voor 

eeuwig en bevolkte haar met dieren. Hij stuurde het licht op weg, 
en het ging. Hij riep het, en het kwam in diep ontzag. De sterren op 

wacht schitterden vreugdevol. Hij riep en ze antwoordden: ‘Hier zijn 

we!’ vol vreugde schitterend voor hun Schepper. Hij is onze God! 
Niemand kan zich met Hem meten. De weg naar de wijsheid had 

voor Hem geen geheimen. Hij gaf haar aan Zijn dienaar Jakob, aan 
Israël, die Hij beminde. Daarna verscheen ze op aarde en 

verkeerde onder de mensen. 

 
En Psalm 34, vers 4 tot en met 6  Roem met mij de grootheid 

van JHWH, sluit u aan om zijn naam te verheffen. Ik zocht JHWH en 

hij gaf antwoord, hij heeft mij van alle angst bevrijd. Wie naar hem 
opzien, stralen van vreugde, schaamte zal hun gezicht niet kleuren.  

 
Voorwaar, gezegend zijt gij die doet wat Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, u opdraagt! 

 
Psalm 119, vers 30 tot en met 32  Ik heb de betrouwbare weg 

gekozen, met uw voorschriften voor ogen. Ik druk uw richtlijnen 
aan mijn hart, JHWH, maak mij niet beschaamd. Ik zal voortgaan 

op de weg van uw geboden, want u geeft mij ruimte. 

En vers 66  Leer mij goed oordelen en onderscheiden, ik heb 
vertrouwen in uw geboden. 

En vers 81  Mijn ziel smacht naar de redding die u brengt, in uw 

woord heb ik mijn hoop gesteld. 
 

En Mattheüs 12, vers 33  Wanneer een boom goed is, dan zijn 
ook zijn vruchten goed. Is een boom daarentegen slecht, dan zijn 
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ook zijn vruchten slecht. Want aan de vruchten herkent men de 
boom. 

 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en 
verdween. 

 
 

 

Hij tilt je op en zal je last veranderen in 
vreugde! 
 

Op die heuvel daarginds ben je met Hem gekruisigd en werd je Zijn 
kostbare kind! Hij tilt je op en zal je last veranderen in vreugde.  

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 30 juni 2016 bracht Gods bode engel 

de volgende boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin 

Cousijnsen. 
 

Shalom, kind des Allerhoogste! 
Ik begroet je in de liefdevolle en wonderbare naam, die vol van 

kracht is, de naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Abba, Vader. 

Mijn naam is Serea en ben een bode engel Gods.  
 

Hij, Yeshua, ziet je tranen en pijn, en doordrenkt en 

doorweekt je met Zijn Kadosh, Heilige Geest. 
Heilig, heilig, heilig is Abba, Vader, Adonai, El Elohím, Tz’va’ot. Hij 

masseert en doorloopt de kamers van je hart, waar Hij pijn en 
smart heeft ontdekt. Hij tilt je op en zal je last veranderen in 

vreugde. Met Hem kun je stormen aan! 

 
Op die heuvel daarginds ben je met Hem gekruisigd en werd 

je Zijn kostbare kind. 
Hij, Yeshua HaMashiach, JHWH, leeft en is opgestaan uit de dood, 

om door te geven dat Hij je eeuwige, trouwe, liefdevolle Abba, 

Vader, en Vriend wil zijn!  
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Altijd was je Rabboeni er al.  
Als jij leed, dan leed Hij mee. Altijd stond Hij naast je en sloeg Zijn 

arm om je heen, ook als je het niet moeilijk had. Hij wil dat je lacht 

en dat je ogen stralen. 
 

2 Korinthiërs 4, vers 16  Daarom verzaken wij onze plicht niet. 
Ook al gaat ons uiterlijke bestaan verloren, ons innerlijke bestaan 

wordt van dag tot dag vernieuwd. 

 
En Filippenzen 4, vers 13  Ik ben tegen alles bestand door hem 

die mij kracht geeft. 
En Filippenzen 3, vers 4  Hoewel ik redenen genoeg zou hebben om 

op mezelf te vertrouwen. Als anderen menen dat te kunnen doen, 

dan kan ik dat zeker. 
 

En Hebreeën 11, vers 6  Zonder geloof is het onmogelijk God 
vreugde te geven; wie hem wil naderen moet immers geloven dat 

hij bestaat, en wie hem zoekt zal door hem worden beloond. 

 
En Mattheüs 11, vers 28 tot en met 30  Kom naar mij, jullie die 

vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust 

geven. Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben 
zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust 

vinden, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. 
 

En 1 Johannes 5, vers 19  We weten dat wij uit God voortkomen, 

terwijl de hele wereld in de macht is van hem die het kwaad zelf is. 
En vers 20  We weten ook dat de Zoon van God gekomen is en ons 

inzicht heeft gegeven om de Waarachtige te kennen. En wij zijn in 
de Waarachtige, omdat we in zijn Zoon Jezus Christus zijn. Hij is de 

ware God, hij is het eeuwige leven. 

 
En Johannes 3, vers 16  Want God had de wereld zo lief dat hij 

zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft 

niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.  
 

Voorwaar, wees blij in de Heer! 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 

verdween. 
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Hoor aan wat er over vele landen gaat komen 
die niet willen luisteren naar Gods stem! 
 

In deze profetische, mededelende waarschuwing van God hoort u 
waardoor en waarmee, en welke landen precies door JHWH gestraft 

zullen gaan worden, indien zij zich niet bekeren. 
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Vandaag 30 juni 2016 ontving ik, Profeet 

Benjamin Cousijnsen, deze profetische, mededelende boodschap 
van God, die ik meteen aan u doorgeef. De bode engel Gods, die 

mij alle woorden overleverde, sprak en zei: 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus van Nazareth. Voorwaar, mijn 
naam is Persiana en ben een bode engel Gods.  

 
Voorwaar! 

 

Klaagliederen 1, vers 11  Alle inwoners zuchten en steunen, op 
zoek naar wat brood, ze ruilen hun kostbaarheden voor voedsel, om 

weer levenskracht te krijgen. – JHWH, zie mij, merk toch op 

hoezeer ik word veracht. 
 

Voorwaar, Amerika en India, Ethiopië en Engeland en 
Ierland en Nederland! 

Zo spreekt JHWH, El Elohím, Adonai, de Koning der koningen: De 

hongersnood, wat er ooit was, zal driemaal zo erg wederkeren, als 
u niet op uw knieën gaat. Want er zal dan een tekort zijn aan 

bomen en planten en eten en drinken.  
 

Kadosh, heilig is Yeshua HaMashiach, Jezus Christus!  
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Bekeer u van uw wandel, of u zult u deze woorden herinneren van 
de God van Abraham, Izaäk en Jakob, de God van Profeet Benjamin 

Cousijnsen! 

 
Ook Australië en Nieuw-Zeeland en Duitsland en Kenia zijn 

gewaarschuwd! 
Voorwaar, India, u zult wederom getroffen worden door extreme 

regenval, waar velen weer door zullen omkomen! En u die luistert: 

bekeer u, of u gaat verloren! 
De bode engel Gods sprak verder, Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, 

Shalom!  

 

 

 
 

 

 

JULI 2016 

 
Denk niet zoals sommigen doen! 
 
Maar wees kadosh, heilig, en op uw hoede, zodat uw hart niet door 

de alledaagse dingen en onzuivere mensen bezwaard en ontheiligd 
wordt! 

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 1 juli 2016 bracht Gods bode engel 

woord voor woord de volgende boodschap over aan eindtijdprofeet 

van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, kadosh, heilig is JHWH, El 
Elohím, Adonai! 
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Voorwaar, sommigen denken zo: 

 

Job 6, vers 12 tot en met 14  Is mijn kracht die van steen, is 
mijn lichaam van koper? Of ben ik niet volkomen hulpeloos, en is 

redding voor mij niet uitgesloten? Wie zijn vriend medelijden 
onthoudt, die verzaakt de vreze des Almachtigen. 

Vers 22  Heb ik soms gezegd: Geeft mij iets? Of: Helpt mij uit uw 

vermogen aan omkoopgeld? 
Job 7, vers 21  En waarom vergeeft Gij mijn overtreding niet en 

doet Gij mijn ongerechtigheid niet weg? Want weldra zal ik 
nederliggen in het stof; dan zult Gij mij zoeken, maar ik zal niet 

meer zijn. 

Job 8, vers 3 en 4  Zou God het recht buigen, of zou de Almachtige 
de gerechtigheid buigen? Indien uw kinderen tegen Hem gezondigd 

hebben, dan heeft Hij hen aan hun overtreding prijsgegeven. 
Job 12, vers 9 tot en met 11  Wie onder deze alle weet niet, dat de 

hand des Heren dit doet, in wiens hand de ziel is van al wat leeft en 

de geest van ieder sterveling? Toetst het oor de woorden niet, en 
proeft het gehemelte niet de spijze? 

 

Voorwaar! 
Wees kadosh, heilig, en op uw hoede, zodat uw hart niet door 

alledaagse dingen en onzuivere mensen bezwaard en ontheiligd 
wordt. 

 

Lukas 22, vers 31 en 32  Simon, Simon, zie, de satan heeft 
verlangd ulieden te ziften als de tarwe, maar Ik heb voor u 

gebeden, dat uw geloof niet zou bezwijken. En gij, als gij eenmaal 
tot bekering gekomen zijt, versterk dan uw broederen. 

 

Voorwaar, bewaak uw hart! 
 

1 Korinthiërs 9, vers 26   Ik loop dan ook niet maar in den blinde 

en ik ben geen vuistvechter, die zo maar in de lucht slaat. 
 

Voorwaar, vertrouw uw hart alleen aan Abba, Vader, toe. 
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Spreuken 14, vers 29  De lankmoedige is groot van verstand, 
maar wie kortaangebonden is, hoopt dwaasheid op. 

 

Dank JHWH, El Elohím, Adonai, Yeshua HaMashiach, Jezus 
Christus, voor al Zijn zegeningen. 

En kijk niet om naar het verleden, maar kijk naar het heden en zie, 
wat Hij voor u gegeven heeft, en wees dankbaar! 

 

Spreuken 15, vers 6  In het huis van de rechtvaardige is een 
grote schat, maar het gewin van de goddeloze brengt vernieling. 

Spreuken 16, vers 21  De wijze van hart wordt verstandig 
genoemd, en zoetheid van lippen versterkt het betoog. 

Vers 24 en 25  Vriendelijke woorden zijn als honigzeem, zoet voor 

de ziel en medicijn voor het gebeente. Soms schijnt een weg 
iemand recht, maar het einde daarvan voert naar de dood. 

 
Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld 

gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een 

ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde.  
 

Lukas 22, vers 46  En Hij zeide tot hen: Waarom slaapt gij? Staat 
op, bidt, dat gij niet in verzoeking komt. 

 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
 

 

Hij geeft je rust en herstel! 
 

Je hebt pijn en verdriet, en het brengt twijfel in je alsof Hij ver weg 
is. Open je hart vandaag en geloof dat Hij je zowel rust geeft als 

herstel! 

 
 

Volledige weergave: 
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Hallo, welkom! Op 4 juli 2016 bracht Hetrick de volgende 
boodschap Gods over aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, 

Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Mijn naam is Hetrick, en begroet u in de wonderbare naam 

van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  
 

Soms is het best moeilijk voor je om standvastig te geloven. 

Je hebt pijn en verdriet, en het brengt twijfel in je, alsof Hij ver weg 
is. Hoeveel onrecht is er niet in deze wereld tegen Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus?  
 

Open je hart vandaag, en geloof dat Hij je zowel rust geeft 

als herstel. 
Zoals de zon die even ondergaat, komt de zon ook weer te 

voorschijn en overwint telkens van de nacht. Hij, Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, is meer dan overwinnaar en wil 

vandaag Zijn liefdevolle armen om je heen slaan en in je oren 

fluisteren: Ik ben bij je en zal je kracht geven! Ook al vind je het 
vaak zo moeilijk, wees maar niet bang. Ook al gaat het niet zoals jij 

het wilt, Ik ken je hart en je wandel en je gedachten. Ik laat je 

nooit alleen!  
 

Het zijn de handen van de Heer… 
die beschermend om je heen zijn geslagen, en Zijn handen, die je 

zullen dragen en jou behoeden om niet uit te glijden en helpen om 

je te bevrijden. Hij, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, wil 
je vrede en geluk en blijdschap geven! 

 
Psalm 55, vers 23  Werp uw bekommernis op de Here, Hij zal 

voor u zorgen; Hij zal nimmermeer toelaten, dat de rechtvaardige 

wankelt. 
 

En Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld 

gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een 
ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde.  
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Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Hetrick, en verdween. 

 

 
 

Bij verwijdering RFID-chip komt gif vrij! 
 
Hoor waar de RFID voor gebruikt wordt en wees gewaarschuwd! Dit 

is een openbarende boodschap Gods over de RFID-chip, die in 
mensen geïmplanteerd is, en op welke wijze de Illuminati deze 

gebruikt voor de totale controle van mensen. 

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, welkom! Op 4 juli 2016 bracht de bode engel Gods de 

volgende boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 

Resambla en ben een bode engel Gods.  

 
Voorwaar, de RFID-chip, die in de mensen ingebracht is of 

wordt, kan men niet meer verwijderen. 

Want bij het verwijderen van uw chip komt er een gif vrij! Via de 
totale controle van grote wereldleiders, de Illuminati, kan men via 

een verbinding, een mobiele verbinding, naar hun website gaan. En 
na het invoeren van de code van de Illuminati, de Nieuwe 

Wereldorde, en het invoeren van de code die overeenkomt met de 

onderhuidse chip, kan men – via de satelliet, via de radiogolven – 
het denken, gedrag en gevoelens beïnvloeden, of een infectie 

overbrengen, zonder een spoor achter te laten, en zo zelfs op 
afstand het lichaam doden, of een hartinfarct, hersenbloeding of 

hartstilstand veroorzaken! Geen arts zal een oorzaak kunnen 

vinden met deze perfecte moord RFID-chip, die tevens ook voor de 
overname gebruikt wordt van uw gedachten.  

 

Men wil de mensen verplichten te leven met de RFID-chip! 
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U wordt meteen voor de volle 100%, bij het aannemen van de chip, 
het eigendom van satan! Misschien lacht u er nu om, of interesseert 

het u helemaal niet, maar als u in de hel geworpen wordt, vanwege 

dat het u niet zo interesseerde, dan is het te laat. Terwijl Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus, u eeuwig leven wou geven en u zo 

vaak waarschuwde! Ik zou maar op tijd voor de beste weg kiezen. 
 

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 

wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 
een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 
naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het 

licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever 
gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want 

een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het 

licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de 
waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat 

zij in God verricht zijn. 

 
Kies heden voor Yeshua HaMashiach, Jezus Christus! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de engel van de Heer, en 
verdween. 

 

 
 

Dit is een diepe ervaring! 
 
In welke geestelijke strijd u ook zit, Hij doet uw duisternis opklaren 

en wil dat u Zijn licht uitstraalt. U mag dankbaar zijn; onder de 
genade van Calvary mag u leven! 

 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, welkom! Op 5 juli 2016 bracht Gods bode engel de volgende 
boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 
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Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Power 

en ben een bode engel Gods.  
 

Efeziërs 2, vers 8  Door zijn genade bent u nu immers gered, 
dankzij uw geloof. Maar dat dankt u niet aan uzelf; het is een 

geschenk van God. 

 
Voorwaar, de satan heeft liever niet dat u naar de 

boodschappen luistert! 
Zo zijn er velen, die een geestelijke strijd te leveren hebben.  

 

Efeziërs 6, vers 11 en 12  Trek de wapenrusting van God aan om 
stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel. Onze strijd 

is niet gericht tegen mensen maar tegen hemelse vorsten, de 
heersers en de machthebbers van de duisternis, tegen de kwade 

geesten in de hemelsferen. 

 
En 1 Korinthiërs 4, vers 18  Sommigen van u doen alsof ze heel 

wat zijn, omdat ze denken dat ik toch niet kom. 

En 1 Korinthiërs 2, vers 12  Wij hebben niet de geest van de wereld 
ontvangen, maar de Geest die van God komt, opdat we zouden 

weten wat God ons in zijn goedheid heeft geschonken. 
 

Voorwaar, de satan wil niet dat u actief wordt, oh nee! 

Hij wil u volproppen met pap, zodat u niet openstaat voor het 
bovennatuurlijke van God. Maar als u in de voetstappen wandelt 

van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, dan weet u dat in 
Hem de belofte zit, dat u meer bent dan overwinnaar.  

 

Zeg:  
“Hier ben ik, Heer. Vergeef me voor mijn zwakte en ongeloof.” Hij 

begrijpt u wel. 

 
Psalm 18, vers 29  U bent het die mijn lamp doet schijnen, u, 

JHWH, mijn God, verlicht mijn duisternis. 
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En vers 32 en 33  Wie anders is God dan JHWH, wie anders een 
rots dan onze God? De God die mij met kracht omgordt, leidt mij 

op een volmaakte weg. 

 
Voorwaar, in welke geestelijke strijd u ook zit, in uw 

gedachten, in moedeloosheid, noem maar op… 
Hij, Yeshua HaMashiach, Abba, Vader, JHWH, Jezus Christus, doet 

uw duisternis opklaren en wil dat u Zijn licht uitstraalt. Hij gaf u 

genade en Zijn belofte. U mag dankbaar zijn! Onder de genade van 
Golgotha mag u leven. Voorwaar, bent u dankbaar voor de 

genadestromen van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus? Dit is een 
diepe ervaring! En Hij wil u sterken en ook bemoedigen om naar de 

overige boodschappen te gaan luisteren van de Evangelical 

Endtimemachine, om u te laten groeien. 
 

Psalm 18, vers 30  Met u storm ik af op een legerbende, met mijn 
God beklim ik de hoogste muur. 

En vers 36  U was het schild dat mij redde, uw rechterhand 

ondersteunde mij, uw woord maakte mij sterk. 
 

Voorwaar, breng uw gedachten en al uw strijd bij de Here. 

En Hij maakt u vrij met Zijn Geest en Zijn kracht! Tegen welke 
muur kijkt u met Yeshua HaMashiach, JHWH, tegenop? Met Hem 

springt u er overheen! Amen! 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 

 
 

De zwakte is geld! 
 
Sommigen zijn nog erger dan Judas Iskariot. Men is egoïstisch en 

zo mist men de heerlijkheid Gods en de zegeningen! 
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, welkom! Op dinsdag 5 juli 2016 bracht Gods bode engel deze 

boodschap over aan Profeet Benjamin Cousijnsen. 
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Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 

Maschepela en ben een bode engel Gods.  

 
Voorwaar, men vergeet dat de superieure schepselen in een 

veel hoger ontwikkelingsstadium verkeren dan de mens. 
De technologische gevallen engelen spelen een spel, en willen dat u 

verloren gaat en vooral ontrouw bent tegenover de God van 

Abraham, Izaäk en Jakob.  
 

De zwakte is geld! 
En velen bestelen Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Sommigen 

zijn nog erger dan Judas Iskariot. Men is egoistisch en men mist zo 

de heerlijkheid Gods en de zegeningen! En als ze ziek zijn, klagen 
ze. Voorwaar, en wat gij ook gedaan, hebt gij aan Mij gedaan.  

 
Mattheüs 25, vers 32 tot en met 34  En al de volken zullen vóór 

Hem verzameld worden, en Hij zal ze van elkander scheiden, zoals 

de herder de schapen scheidt van de bokken, en Hij zal de schapen 
zetten aan zijn rechterhand en de bokken aan zijn linkerhand. Dan 

zal de Koning tot hen, die aan zijn rechterhand zijn, zeggen: Komt, 

gij gezegenden mijns Vaders, beërft het Koninkrijk, dat u bereid is 
van de grondlegging der wereld af.  

En vers 45 en 46  Dan zal Hij hun antwoorden en zeggen: 
Voorwaar, Ik zeg u, in zoverre gij dit aan één van deze minsten niet 

gedaan hebt, hebt gij het ook aan Mij niet gedaan. En dezen zullen 

heengaan naar de eeuwige straf, maar de rechtvaardigen naar het 
eeuwige leven. 

 
Voorwaar, wees kadosh, heilig en onbevlekt en trouw! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
 

 

Zelfs in de hel worden zielen bevrijd en 
vrijgelaten! 
 

Een wederom geboren Christen mag nimmer zeggen of denken: 
“Hij of zij brandt in de hel voor alle eeuwigheid!” of “Hij of zij komt 
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in de hel vanwege puntje, puntje, puntje!” Voorwaar, pak uw Bijbel 
en lees mee. 

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 6 juli 2016 schreef Profeet Benjamin 

Cousijnsen het volgende verslag op met de hulp van de bode engel 

Gods. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 

Voorwaar, Profeet Benjamin Cousijnsen, sta op en volg mij. 
Ik volgde de bode engel Gods, en zag dat mijn lichaam bleef liggen. 

De bode engel zei: Mijn naam is Bregalsa en neem u mee. 
 

1 Petrus 2, vers 9 en 10  Gij echter zijt een uitverkoren geslacht, 

een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk Gode ten 
eigendom, om de grote daden te verkondigen van Hem, die u uit de 

duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht: u, eens niet zijn 

volk, nu echter Gods volk, eens zonder ontferming, nu in zijn 
ontferming aangenomen. 

 
Ik zag dat de slaapkamerdeur weg was en dat er op 

diezelfde plek een lift stond. 

De bode engel drukte op het rode knopje. 
 

Lukas 23, vers 36 tot en met 43  Ook de soldaten kwamen 
naderbij om Hem te bespotten en brachten Hem zure wijn, en 

zeiden: Indien Gij de Koning der Joden zijt, red dan Uzelf! Er was 

ook een opschrift boven Hem: Dit is de Koning der Joden. Eén der 
gehangen misdadigers lasterde Hem: Zijt Gij niet de Christus? Red 

Uzelf en ons! Maar de andere antwoordde en zeide, hem 

bestraffende: Vreest zelfs gij God niet, nu gij hetzelfde vonnis 
ontvangen hebt? En wij terecht, want wij ontvangen vergelding, 

naar wat wij gedaan hebben, maar deze heeft niets onbehoorlijks 
gedaan. En hij zeide: Jezus, gedenk mijner, wanneer Gij in uw 
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Koninkrijk komt. En Hij zeide tot hem: Voorwaar, Ik zeg u, heden 
zult gij met Mij in het paradijs zijn. 

 

Toen de lift stopte, zag Benjamin gevangenissen. 
We bevonden ons in de hel! De bode engel Gods zei: Op de aarde 

sluiten steeds meer gevangenissen, omdat het teveel geld kost. De 
rechters leggen lagere straffen op, en men kan de straf gewoon 

met een enkelband, onder elektronisch toezicht, thuis uitzitten.  

 
Ik zag in de hel hier en daar gevangenissen leegstaan. 

De bode engel Gods zei: ‘De opgehangen misdadiger, die Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, bespotte, brandt nu in de hel!’ 

zullen velen denken, vanwege dat Jezus tegen de andere 

misdadiger zei: Gij zult met mij in het paradijs zijn. En al wordt er 
een bekende moordenaar geëxecuteerd, en al had hij er geen spijt 

van, van zijn daden, toch mag een wederom geboren Christen 
nimmer zeggen of denken: “Hij of zij brandt in de hel voor alle 

eeuwigheid!” of “Hij of zij komt in de hel vanwege puntje, puntje, 

puntje!”  
 

Voorwaar! 

Zou uw liefhebbende Vader God getuige willen zijn van het lijden 
van de zielen in de hel, waar eeuwige marteling en bestraffing 

ondergaan wordt? Voorwaar, pak uw Bijbel erbij en lees mee. 
 

Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, 

dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die 
in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.  

 
Iemand die verlossing ontvangt, krijgt de belofte dat hij of 

zij niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. 

Voorwaar, God is liefde en houdt er niet van dat men lijdt in de hel! 
Ook God geeft genade en heeft vele gevangenissen in de hel 

geopend, en vergaf ook de gevangenen, die Hem bespotten en nam 

hen mee naar de hemel. 
 

Romeinen 3, vers 21 tot en met 26  Thans is echter buiten de 
wet om gerechtigheid Gods openbaar geworden, waarvan de wet en 

de profeten getuigen, en wel gerechtigheid Gods door het geloof in 
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Jezus Christus, voor allen, die geloven; want er is geen 
onderscheid. Want allen hebben gezondigd en derven de 

heerlijkheid Gods, en worden om niet gerechtvaardigd uit zijn 

genade, door de verlossing in Christus Jezus. Hem heeft God 
voorgesteld als zoenmiddel door het geloof, in zijn bloed, om zijn 

rechtvaardigheid te tonen, daar Hij de zonden, die tevoren onder de 
verdraagzaamheid Gods gepleegd waren, had laten geworden – om 

zijn rechtvaardigheid te tonen, in de tegenwoordige tijd, zodat 

Hijzelf rechtvaardig is, ook als Hij hem rechtvaardigt, die uit het 
geloof in Jezus is. 

 
Benjamin zag dat ook velen een kans kregen, zelfs in de hel, 

en daar weggenomen werden! 

Benjamin ging weer terug met de lift. 
En ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! Zelfs in de hel worden zielen 

bevrijd en vrijgelaten. 
 

 

 

De liefde is meer dan liefde! 
 

De liefde is geduld hebben met elkaar, en elkaar in de ogen kijken 
en zeggen, wat je voelt voor elkaar. De liefde is meer dan liefde! 

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 7 

juli 2016 ontving ik de volgende boodschap van een bode engel 

Gods, die ik graag met u wil delen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 

Voorwaar,  
 

Hooglied 8, vers 6 en 7  Leg mij als een zegel aan uw hart als 

een zegel aan uw arm. Want sterk als de dood is de liefde 
onverbiddelijk als het rijk van de doden de hartstocht, haar 
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vlammen zijn vuurvlammen, een vuurgloed des Heren. Vele 
wateren kunnen de liefde niet blussen en rivieren spoelen haar niet 

weg. Al bood iemand alles wat hij “of zij” bezit voor de liefde, 

smadelijk zou men hem “of haar” afwijzen. 
 

Voorwaar, mijn naam is Lovesadai en ben een bode engel Gods.  
 

De liefde is geduld hebben met elkaar, en elkaar in de ogen 

kijken en zeggen, wat je voelt voor elkaar. 
De liefde is houden van iemand, zoals hij of zij van binnen is. De 

liefde is naar elkaar groeien en bloeien, en elkaar aanvaarden en 
respecteren. De liefde is meer dan liefde!  

 

Romeinen 8, vers 31  Wat zullen wij dan van deze dingen 
zeggen? Als God vóór ons is, wie zal tegen ons zijn? 

 
Voorwaar, de ware liefde komt vanuit Yeshua HaMashiach, 

JHWH, Jezus Christus! 

Je mag het ontdekken en erkennen en beleven en doorgeven aan 
elkaar. 

 

Psalm 36, vers 6  Here, hemelhoog is uw goedertierenheid, uw 
trouw reikt tot de wolken. 

 
Exodus 20, vers 6  en die barmhartigheid doe aan duizenden van 

hen die Mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. 

 
Romeinen 8, vers 39  noch hoogte noch diepte, noch enig ander 

schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in 
Christus Jezus, onze Here.  

 

Amen! 
De bode engel Gods sprak verder, Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, 

Shalom!  
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Vervolg op: Zelfs in de hel worden zielen bevrijd 

en vrijgelaten! 
 

Velen wisten niet wat ze hoorden bij het beluisteren en lezen van 
de boodschap van 6 juli 2016, met de titel: ‘Zelfs in de hel worden 

zielen bevrijd en vrijgelaten!’ De Heer Yeshua HaMasiach, Jezus 

Christus, verwijst in deze boodschap ook naar een andere 
boodschap. Verder volgt nog meer uitleg met Zijn openbarende 

mededelingen, met betrekking tot Zijn reddende genade voor 
sommige mensen, die eerst in de hel terechtgekomen zijn om het 

te voelen. Maar... niet iedereen wordt uit de hel gehaald! 

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, welkom! Op 8 juli 2016 bracht de engel Gods woord voor 

woord deze boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin 
Cousijnsen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 
Voorwaar, luister aandachtig!  

Mijn naam is Bregalsa en ben een bode engel Gods.  

 
Voorwaar, sommigen weten niet wat ze horen, met de 

boodschap: 

‘Zelfs in de hel worden zielen bevrijd en vrijgelaten!’ van 6 juli 
2016. Voorwaar, luister ook naar de boodschap met de titel: ‘Jezus 

nam satan de sleutel af van de eeuwige Dood’ van 7 juni 2012. 
Voorwaar, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus van Nazareth, heeft 

de sleutels afgenomen van satan, en heeft de macht om de zielen 

vrij te laten! Sommigen zijn in de hel, om zich alsnog te bekeren. 
 

Jeremia 32, vers 27  Zie, Ik, de Here, ben de God van al wat 
leeft; zou voor Mij iets te wonderlijk zijn? 

 

En 1 Korinthiërs 15, vers 53 tot en met 57  Want dit 
vergankelijke moet onvergankelijkheid aandoen en dit sterfelijke 
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moet onsterfelijkheid aandoen. En zodra dit vergankelijke 
onvergankelijkheid aangedaan heeft, en dit sterfelijke 

onsterfelijkheid aangedaan heeft, zal het woord werkelijkheid 

worden, dat geschreven is: De dood is verzwolgen in de 
overwinning. Dood, waar is uw overwinning? Dood, waar is uw 

prikkel? De prikkel des doods is de zonde en de kracht der zonde is 
de wet. Maar Gode zij dank, die ons de overwinning geeft door onze 

Here Jezus Christus. 

 
Voorwaar,  

 
1 Korinthiërs 15, vers 4  En Hij is begraven en ten derden dage 

opgewekt, naar de Schriften. 

 
Voorwaar, waarlijk machtig zijn al Zijn werken, en krachtig 

is Zijn genade en overwinning! 
Zijn naam is Wonderbaar, JHWH, Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus! O, hoe wonderbaar is Zijn dierbaar Bloed! Sommigen 

hebben het nodig, om in de hel geworpen te worden om het te 
voelen. Niet iedereen wordt uit de hel gehaald! Maar voor 

sommigen brengt Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, genade en 

worden ze uit de hel bevrijd voor eeuwig! 
 

Mattheüs 5, vers 43 en 44  Gij hebt gehoord, dat er gezegd is: 
Gij zult uw naaste liefhebben en uw vijand zult gij haten. Maar Ik 

zeg u: Hebt uw vijanden lief en bidt voor wie u vervolgen. 

 
En Handelingen 17, vers 11  En dezen onderscheidden zich 

gunstig van die te Tessalonica, daar zij het woord met alle 
bereidwilligheid aannamen en dagelijks de Schriften nagingen, of 

deze dingen zo waren. 

 
En Johannes 3, vers 17  Want God heeft zijn Zoon niet in de 

wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de 

wereld door Hem behouden worde.  
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
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Turkije, uw land zal spoedig gestraft worden 

door de enige en ware God! 
 
8 Juli 2016 - Dit is een korte, maar krachtige, profetische, 

waarschuwende en mededelende boodschap van de enige en ware 

God aan Turkije! 
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, welkom! Op 8 juli 2016 bracht de engel des Heren woord 
voor woord deze profetische, openbarende boodschap Gods over 

aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  
 

Voorwaar, Turkije! 

Denk niet dat u gezegend wordt! Mijn naam is Donder, een bode 
engel Gods.  

 
Voorwaar, uw Allah brengt een grote vloek, maar geen 

zegen! 

Luister ook naar de boodschappen met de titels: ‘“Mijn schuilnaam 
is satan”, zegt Allah!’ van 11 november 2014, en de boodschap met 

de titel: ‘Wis en laat de schuilnaam van satan weg!’   

 
Voorwaar, uw land zal spoedig gestraft worden door de 

enige en ware God! 
En dat is de God van Abraham, Izaäk en Jakob, en van Israël, en 

Profeet Benjamin Cousijnsen. Bekeer u, alstublieft! En luister naar 

de boodschap met de titel: ‘Maanaanbidders, God zegt u: Breek 
ermee!’ van 9 april 2014.  

 
De God van Israël is ook een God van liefde. 

 

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 
wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 
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een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 

naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het 
licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever 

gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want 

een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het 
licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de 

waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat 
zij in God verricht zijn. 

 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 
 

Hij is niet tastbaar zoals een product!  
 
Warenhuizen en winkels en reclamebladen puilen uit, en voor u is 

het product tastbaar. De buitenkant is bedrog, als u maar gelooft 

dat het product werkt! Hij, Yeshua HaMasiach, JHWH, Jezus 
Christus, geeft u het allerbeste! 

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 11 juli 2016 bracht Gods bode engel 

deze boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin 

Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Blesia 

en ben een bode engel Gods.  

 
De media, kranten, reclamebladen… staan vol met 

producten! 

En de vele warenhuizen en winkels puilen uit van de vele 
producten, die ook tastbaar zijn in uw handen. En u gelooft dat 
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hetgeen op de producten staat geschreven waar is, zonder het 
geprobeerd te hebben. Iets wat u leest in uw Bijbel is echter geen 

product en liegt u niet voor, zoals sommige beschrijvingen op 

producten, die niet eens overeenkomen met wat er in zit! De 
buitenkant is bedrog, als u er maar in gelooft dat het product 

werkt. Velen moesten eens weten!  
 

Voorwaar, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, is niet 

tastbaar, zoals een product dat u in uw handen houdt. 
 

Johannes 20, vers 27 tot en met 29  En daarna richtte hij zich 
tot Tomas: ‘Leg je vingers hier en kijk naar mijn handen, en leg je 

hand in mijn zij. Wees niet langer ongelovig, maar geloof.’ Tomas 

antwoordde: ‘Mijn Heer, mijn God!’ Jezus zei tegen hem: ‘Omdat je 
me gezien hebt, geloof je. Gelukkig zijn zij die niet zien en toch 

geloven’. 
 

Voorwaar, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, geeft 

u het allerbeste. 
En Zijn woord is levend en krachtig! En al drukt het leed, en al 

dreigt het lot, Hij doet Zijn hulp verschijnen. Geen aards product is 

100% betrouwbaar, maar Hij, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 
Christus, wel! Hij leeft en wil u terzijde staan als een held en 

overwinnaar. Zijn woord houdt eeuwig stand in eeuwigheid! En hoe 
meer u gelooft in de Bijbel, hoe meer satan beeft. Onderhoud uw 

geloof en relatie! 

 
Psalm 50, vers 15  Roep mij te hulp in tijden van nood, ik zal je 

redden, en je zult mij eren. 
 

1 Petrus 5, vers 10 en 11  Maar al moet u nog korte tijd lijden, 

God, de bron van alle genade, heeft u geroepen om in Christus 
Jezus deel te krijgen aan zijn eeuwige luister. God zal u sterk en 

krachtig maken, zodat u staande zult blijven en niet meer zult 

wankelen. Hem komt de macht toe, voor eeuwig. Amen. 
 

Jakobus 4, vers 7 en 8  Onderwerp u dus aan God, en verzet u 
tegen de duivel, dan zal die van u wegvluchten. Nader tot God, dan 



 
 

 

4918 
 
 

 

zal hij tot u naderen. Reinig uw handen, zondaars; zuiver uw hart, 
weifelaars. 

 

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want God had de wereld zo 
lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in 

hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft 
zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te 

vellen, maar om de wereld door hem te redden. Over wie in hem 

gelooft wordt geen oordeel uitgesproken, maar wie niet in hem 
gelooft is al veroordeeld, omdat hij niet wilde geloven in de naam 

van Gods enige Zoon. Dit is het oordeel: het licht kwam in de 
wereld en de mensen hielden meer van de duisternis dan van het 

licht, want hun daden waren slecht. Wie kwaad doet, haat het licht; 

hij schuwt het licht omdat anders zijn daden bekend worden. Maar 
wie oprecht handelt zoekt het licht op, zodat zichtbaar wordt dat 

God werkzaam is in alles wat hij doet. 
 

Voorwaar, ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode 

engel, en verdween. 
 

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! God zegene u 

 
 

 

Wees alert! 
 

Profetische, openbarende, waarschuwende boodschap Gods voor 
Israël, Amerika, Atlanta, en Hongkong. 

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, welkom! Op 11 juli 2016 bracht de engel des Heren deze 

profetische, waarschuwende, mededelende boodschap Gods aan 

eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Kadosh, heilig is Hij, uw 
Rabboeni, El Elohím, Adonai! 
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Voorwaar, Israël! 

Vanuit de bergen en spelonken wordt u verrast. Men is vanuit 

richting Jordan, As Safi, Jordanië, plannen aan het maken om u, 
Israël, geweld aan te doen! Profeet Benjamin Cousijnsen zag, dat 

men een soort spelonk ondergronds aan het maken is, en zowel 
oude ondergrondse paden waren ze aan het herstellen. Voorwaar 

Israël, wees alert en waakzaam! Zo spreekt de God van Abraham, 

Izaäk en Jakob.  
 

Profeet Benjamin Cousijnsen zag verder een zeer sterke 
tornado, die een spoor van vernieling achterliet in Amerika, 

Atlanta. 

 
In Hongkong zag Profeet Benjamin een hitte, die velen niet 

kunnen verdragen. 
En Profeet Benjamin zag dat velen gewoon in elkaar zakten, 

vanwege de hitte, en dat ambulances heen weer reden. Velen 

hadden zuurstoftekort! Voorwaar, mijn naam is Profastica, een 
bode engel Gods.  

 

Voorwaar, bid voor uw behoud en bescherming! 
Neem Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, aan. 

 
Johannes 3, vers 16  Want God had de wereld zo lief dat hij zijn 

enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet 

verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.  
 

Wees alert! 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 

 
 

 

Er was eens lang geleden een kerk 
 

En de predikant van deze kerk was dol op dieren! Luister of lees 

deze boodschap aandachtig, die de Heer over liet brengen als 
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hulpmiddel, om u een belangrijke boodschap, bijzondere les, mee 
te geven. 

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 12 juli 2016 bracht de bode engel van 

God de volgende boodschap over aan Profeet Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Rafaël 
en ben een bode engel Gods.  

 

Voorwaar, er was eens lang geleden een kerk. 
En de predikant van de kerk was dol op dieren! Hij had een hele 

kleine kostbare kitten, die op een dag ontsnapte en de boom in 
klom, die zich net naast de kerkklok bevond. De predikant keek 

eerst of niemand hem zag, en besloot toen om de boom in te 

klimmen en de kat er zelf uit te halen. Maar dat boompje was niet 
sterk genoeg om zijn gewicht te kunnen dragen. En daarom besloot 

hij toch maar om de boom te gaan ombuigen. Maar ook dat lukte 

niet.  
 

Toen bond hij een touw aan zijn auto vast.  
Vele predikanten onderscheiden zich niet door hun intelligentie, 

maar door hun vindingrijkheid zijn ze oplossingsgericht! Hij maakte 

het touw vast aan de autobumper, en wou dan gas gaan geven, 
zodat de boom zou gaan buigen. Zo gedacht, zo gedaan. En hij 

dacht nog onder het gasgeven, ‘Ja, nog een heel klein stukje…’ 
Maar toen… “Patsssie boemmm… slip!” Het touw knapte, en ojee! 

Zijn kat schoot hoog de lucht in… Miauwww!”…. en was uit het zicht 

verdwenen, foetsie, weg! “Zielig, he?” zou Profeet Benjamin 
Cousijnsen zeggen. 

 

Deze predikant heeft zijn kostbare kitten ook nooit meer 
teruggezien. 

Hij was door de gehele buurt gaan zoeken naar zijn kat, maar deze 
was nergens meer te vinden. Dagen later was de predikant even 

naar de winkel om boodschappen te doen. En daar kwam hij zijn 
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kerkleden tegen met kattenvoer in het karretje! En hij vroeg: 
“Hmm… waarom koopt u kattenvoer? Jullie hebben toch een hond?”  

Het kerklid zei: “U zult het niet geloven, maar mijn dochtertje wou 

haar leven lang al een kat hebben, en had er voor gebeden zelfs. 
En gisteren liep ze naar buiten. Haar moeder zei: “We hebben een 

hondje, en je krijgt geen kat van mij. Of God moet een kat uit de 
lucht laten vallen.” Het is dat ik het met eigen ogen zag, anders 

had ik het niet geloofd! Maar God verhoorde onze gebeden”, zei het 

kerklid, “op ondoorgrondelijke wijze!” 
 

Amen! 
 

Zacharia 4, vers 6  Hij antwoordde mij: Dit is het woord des 

Heren tot Zerubbabel: niet door kracht noch geweld, maar door 
mijn Geest! zegt de Here der heerscharen. 

 
Voorwaar, God kent de harten, en leidt uw leven soms totaal 

anders! 

En niet door kracht, noch door geweld, maar door Zijn Geest. 
 

Johannes 3, vers 21  Maar wie de waarheid doet, gaat tot het 

licht, opdat van zijn werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 
 

Als men beseft dat God Zijn werk in u wil doen,  
en men verandert in de denkwijze en stapt uit in geloof, dan zult u 

doorbraak gaan zien in wonderen en tekenen! 

 
Psalm 118, vers 5  Uit de benauwdheid heb ik tot de Here 

geroepen, de Here heeft mij geantwoord en mij in de ruimte 
gesteld. 

 

Jeremia 32, vers 27  Zie, Ik, de Here, ben de God van al wat 
leeft; zou voor Mij iets te wonderlijk zijn? 

 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
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Begrijp Mijn waarschuwing op tijd! 
 

Vertrouw je vijand niet, nooit van je leven! Als je Mijn 

waarschuwing te laat begrijpt, zal dat je uiteindelijk berouwen. 
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 12 juli 2016 bracht Gods bode engel 
de volgende boodschap over aan eindtijdprofeet van de laatste 

dagen, Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Actresa 
en ben een bode engel Gods. 

 

Sirach 1, vers 1 en vers 5  Alle wijsheid komt van de Heer en is 
bij hem tot in eeuwigheid. De bron van de wijsheid is het woord van 

God in de hoogste hemel. 
 

Voorwaar, kadosh is Yeshua HaMashiach, uw Rabboeni, El 

Elohím, Adonai, en zeer machtig! 
 

Daniël 3, vers 17  Indien onze God, die wij vereren, in staat is ons 

te bevrijden, dan zal Hij ons uit de brandende vuuroven, en uit uw 
macht, o koning, bevrijden. 

 
Sirach 12, vers 8 tot en met 12  Als het je goed gaat weet je 

niet wie je vriend is, als het je slecht gaat merk je wie je vijand is. 

Als het je goed gaat ergert je vijand zich, als het je slecht gaat 
houdt ook je vriend zich afzijdig. Vertrouw je vijand niet, nooit van 

je leven, zoals koper groen uitslaat, zo komt zijn kwaadaardigheid 
tevoorschijn. Zelfs als hij nederig doet en voor je buigt, moet je op 

je hoede zijn en voor hem “of haar” oppassen. Dan ben je voor 

hem “of haar” als iemand die een spiegel polijst en weet dat hij 
weer dof wordt. Duld hem “of haar” niet naast je, anders verdringt 

hij “of zij” je van je plaats. Laat hem “of haar” niet zitten aan je 

rechterhand, anders neemt hij “of zij” je plaats in. Als je mijn 
waarschuwing te laat begrijpt, zal dat je uiteindelijk berouwen.  
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Sirach 33, vers 1  Wie ontzag heeft voor de Heer wordt niet door 
het kwaad getroffen; treffen hem beproevingen, dan komt hij ze te 

boven.  

 
Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want God had de wereld zo 

lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in 
hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft 

zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te 

vellen, maar om de wereld door hem te redden. Over wie in hem 
gelooft wordt geen oordeel uitgesproken, maar wie niet in hem 

gelooft is al veroordeeld, omdat hij “of zij” niet wilde geloven in de 
naam van Gods enige Zoon. Dit is het oordeel: het licht kwam in de 

wereld en de mensen hielden meer van de duisternis dan van het 

licht, want hun daden waren slecht. Wie kwaad doet, haat het licht; 
hij “of zij” schuwt het licht omdat anders zijn “of haar” daden 

bekend worden. Maar wie oprecht handelt zoekt het licht op, zodat 
zichtbaar wordt dat God werkzaam is in alles wat hij doet. 

 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en 
verdween. 

 

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
 

 
 

“God loves you, and so do I” 
 
Misschien is dit wel de doorbraak in de liefde, door te zeggen: “God 

loves you, and so do I!” 

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, welkom! Op 13 juli 2016 bracht Gods bode engel deze 

boodschap Gods over aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, 
Benjamin Cousijnsen. 
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Shalom! Ik begroet u in de lieflijke naam en almachtige naam van 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, ik zeg u, Mijn 

naam is Lovesadai en ben een bode engel Gods.  

 
Chris werd ’s morgens vroeg wakker gemaakt, door een 

stem die hij hoorde. 
En die stem zei: “God loves you, and so do I”. U zult denken dat 

God sprak, maar het was zijn vrouw. En toch is dat net zo 

belangrijk! Misschien is dit wel uw doorbraak in de liefde, door te 
zeggen: “God loves you, and so do I”. Zeg dit ook eens tegen uw 

broeders en zusters in de kerk en in de bediening. Zeg eens tegen 
elkaar: “God loves you, and so do I”.  

 

Voorwaar, en als u dat kunt, dan zeg ik u het volgende, wat 
ook zo belangrijk is. 

En dat is: Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, grootmaken, 
Hem te loven en te prijzen en te aanbidden! 

 

Waarom zingen die Christenen toch voor de Heer? 
Waarom geloven ze in de kracht van lofprijs en aanbidding? 

Waarom is dat nu zo belangrijk? In de kerkgeschiedenis, onder 

andere, wordt het woord Doxologie gebruikt. En als u dit woord 
uiteen trekt, Doxo-logie: logie komt van het woord logos; dat 

betekent woord, Schriftwoord, bijvoorbeeld. Dat slaat op de leer. 
Maar het woord Doxo betekent in het Grieks: heerlijkheid. Dus wat 

u eigenlijk doet, met uw zang, is Gods heerlijkheid in woorden tot 

uitdrukking brengen. Het meest bekende woord, wat men veel 
uitspreekt, is halleluja! En het betekent: prijs God! 

 
Er zijn zovele redenen om Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 

Christus, te dienen en te loven en te prijzen. 

Men moet Zijn hemelpoort binnengaan met dansen en zingen! 
Lofprijs en aanbidding is niet opgelegd door een kerk, maar het 

komt van God; het is Zijn opdracht. In welke situatie u ook bent, 

maak God groot! 
 

Handelingen 16, vers 23 tot en met 26  En na hun vele slagen 
gegeven te hebben, wierpen zij hen in de gevangenis met bevel aan 

de bewaarder hen zorgvuldig te bewaken. Daar deze zulk een bevel 
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ontvangen had, zette hij hen in de binnenste kerker en sloot hun 
voeten zorgvuldig in het blok. Maar omstreeks middernacht baden 

Paulus en Silas en zongen Gods lof, en de gevangenen luisterden 

naar hen. Doch plotseling kwam er een zware aardbeving, zodat de 
grondvesten der gevangenis schudden; en terstond gingen alle 

deuren open en de boeien van allen raakten los. 
 

Voorwaar, met lofprijs en aanbidding gingen alle deuren 

open! Halleluja! 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en 

verdween. 
 

 

 

Halleluja, want zowel het lichaam als de nieuwe 

schepping zullen fysiek en tastbaar zijn!  
 
Zeg: Halleluja! Want ook de schepping zelf zal bevrijd worden van 

slavernij en verderf. 

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 13 juli 2016 bracht Gods bode engel ’s 

avonds, woord voor woord, de volgende boodschap over aan 
eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 

Chraftalio, een bode engel Gods.  
 

Voorwaar,  

 
1 Korinthiërs 15, vers 51 tot en met 53  Zie, ik deel u een 

geheimenis mede. Allen zullen wij niet ontslapen, maar allen zullen 
wij veranderd worden, in een ondeelbaar ogenblik, bij de laatste 

bazuin, want de bazuin zal klinken en de doden zullen 

onvergankelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd worden. 
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Want dit vergankelijke moet onvergankelijkheid aandoen en dit 
sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen.  

 

En Romeinen 8, vers 17  Zijn wij nu kinderen, dan zijn wij ook 
erfgenamen: erfgenamen van God, en medeërfgenamen van 

Christus; immers, indien wij delen in zijn lijden, is dat om ook te 
delen in zijn verheerlijking. 

En vers 9, 10 en 11  Gij daarentegen zijt niet in het vlees, maar in 

de Geest, althans, indien de Geest Gods in u woont. Indien iemand 
echter de Geest van Christus niet heeft, die behoort Hem niet toe. 

Indien Christus in u is, dan is wel het lichaam dood vanwege de 
zonde, maar de geest is leven vanwege de gerechtigheid. En indien 

de Geest van Hem, die Jezus uit de doden heeft opgewekt, in u 

woont, dan zal Hij, die Christus Jezus uit de doden opgewekt heeft, 
ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn Geest, die in u 

woont. 
 

Zegt: “Halleluja!” 

Ook de schepping zelf zal bevrijd worden van slavernij en verderf! 
 

Romeinen 8, vers 21 en 22  In hope echter, omdat ook de 

schepping zelf van de dienstbaarheid aan de vergankelijkheid zal 
bevrijd worden tot de vrijheid van de heerlijkheid der kinderen 

Gods. Want wij weten, dat tot nu toe de ganse schepping in al haar 
delen zucht en in barensnood is. 

 

Dus niet alleen uw lichaam wordt tot een fysiek leven 
gewekt. 

Nee, ook de nieuwe schepping zal fysiek en tastbaar zijn! De hemel 
is veel meer dan alleen kadosh, heilig, en een heilige, geestelijke 

plaats. Het gaat uw verstand ver te boven! In de eeuwigheid zal de 

geestelijke, hemelse wereld zich openbaren. 
 

Openbaring 21, vers 1 en 2  En ik zag een nieuwe hemel en een 

nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren 
voorbijgegaan, en de zee was niet meer. En ik zag de heilige stad, 

een nieuw Jeruzalem, nederdalende uit de hemel, van God, getooid 
als een bruid, die voor haar man versierd is. 
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De lichamen van de gelovigen zullen opgewekt worden tot 
een leven in eeuwigheid, 

terwijl de lichamen van de ongelovigen ook worden opgewekt, maar 

dan tot smaad, tot eeuwig afgrijzen. 
 

Daniël 12, vers 2 tot en met 4  Velen van hen die slapen in het 
stof der aarde, zullen ontwaken, dezen tot eeuwig leven en genen 

tot versmading, tot eeuwig afgrijzen. En de verstandigen zullen 

stralen als de glans van het uitspansel, en die velen tot 
gerechtigheid hebben gebracht als de sterren, voor eeuwig en 

altoos. Maar gij, Daniël, houd de woorden verborgen, en verzegel 
het boek tot de eindtijd; velen zullen onderzoek doen, en de kennis 

zal vermeerderen. 

 
En Johannes 5, vers 28 en 29  Verwondert u hierover niet, want 

de ure komt, dat allen, die in de graven zijn, naar zijn stem zullen 
horen, en zij zullen uitgaan, wie het goede gedaan hebben, tot de 

opstanding ten leven, wie het kwade bedreven hebben, tot de 

opstanding ten oordeel. 
Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 

wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 

naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het 
licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever 

gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want 
een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het 

licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de 

waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat 
zij in God verricht zijn. 

 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
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Het kunstmatige intelligentie computersysteem 

van antichrist Obama! 
 

Deze boodschap Gods omvat zowel openbaringen over de 
technologie, die antichrist Obama gebruikt, als een openbaring over 

zijn reden om nog meer voor elkaar te krijgen! 

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 

donderdag 14 juli 2016 ontving ik de volgende boodschap van een 
bode engel Gods, die ik graag met u wil delen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Miralto 

en ben een bode engel Gods.  
 

Voorwaar, de antichrist Barack Obama heeft toegang, om 

inzage te hebben in uw gegevens. 
Via de computer, genaamd Beast, and drones in de lucht, en 

satellieten en afluisterapparatuur en intelligente camera’s, 
enzovoorts, wordt u in de gaten gehouden! Men heeft een 

computer, die gekoppeld is aan een kunstmatige intelligentie 

computer systeem. Obama kan zo contact leggen op afstand met 
de computer! Verder streven de gevallen engelen ernaar, om via de 

computer uw geest te kunnen uploaden! Obama is bezorgd over de 

cyberbeveiliging, en wil nog meer voor elkaar krijgen, omdat hij 
bang is, dat men deze intelligente computer, the beast, zou kunnen 

kraken.  
 

Voorwaar, zoals Obama al aangaf, Hillary Clinton zal volgens 

Obama een uitstekende president zijn. 
En u weet waarom! Zo niet, luister dan naar de boodschap van 29 

maart 2016, met de titel: ‘Obama’s voorbereidingen op de 
oversprong!’ En luister ook naar de boodschap van 19 februari 

2016, met de titel: ‘De antichrist springt liever over op Hillary 

Clinton dan op Donald Trump!’  
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Luister ook naar het eigen radiostation in de Evangelical 
Endtimemachine, met de naam: 

Radio Endtimenews, met Jarra en Mirella. Elke donderdag is er weer 

een nieuwe uitzending. 
 

Verder, 17 juli 2016 treden Jeddy en Connie in het huwelijk. 
Meer hierover vindt u in de website van de 

Evangelicalendtimemachine.com. Alle glorie aan God. Amen! 

De bode engel Gods sprak verder, Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, 
Shalom!  

 
 

 

Aan u die roddelt en kwaadspreekt in een 

praatcafé roddelbox!  
 

Als u deelneemt om onheilig te zijn, en zit te roddelen en 
kwaadspreken in een praatcafé roddelbox, mag u zich niet eens 

Christen noemen. 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 15 juli 2016 bracht Gods bode engel, 

woord voor woord, de volgende boodschap over aan eindtijdprofeet 

Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus.  
 

Kadosh, kadosh, kadosh, heilig, heilig, heilig is JHWH, El 
Elohím, Adonai! 

De God van Abraham, Izaäk en Jakob is kadosh, heilig. Onderwerp 

u aan Zijn reinigend, kostbaar Bloed! 
 

Leviticus 20, vers 7  Heiligt u dan, en weest heilig, want Ik ben 
de Here, uw God. 

En vers 26  Weest Mij heilig, want heilig ben Ik, de Here, en Ik heb 

u afgezonderd van de volken, opdat gij Mij zoudt toebehoren. 
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Onderscheid wat kadosh, heilig is, rein en onrein. 
Wees afgezonderd van onheiligheid! Wees heilig, opdat Yeshua 

HaMashiach, de Here God, JHWH, u tot een God kan zijn.  

 
Leviticus 10, vers 10  opdat gij scheiding kunt maken tussen 

heilig en onheilig, tussen onrein en rein. 
 

Wees kadosh, zuiver en nederig, en heb respect! 

En wees niet schijnheilig, of een valse vrucht bij de goede vruchten. 
Dit gaat niet samen!  

 
Hebreeën 4, vers 12 en 13  Want het woord Gods is levend en 

krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard en het dringt 

door, zó diep, dat het vaneenscheidt ziel en geest, gewrichten en 
merg, en het schift overleggingen en gedachten des harten; en 

geen schepsel is voor Hem verborgen, want alle dingen liggen open 
en ontbloot voor de ogen van Hem, voor wie wij rekenschap hebben 

af te leggen. 

 
Voorwaar, ik ben een bode engel Gods en mijn naam is 

Jodanin. 

Denkt u echt, dat u met uw onheiligheid, kwaadsprekerij en 
roddelen en oordelen straks, als een trouwe soldaat in uw eigen 

ogen, de hemel binnenkomt en schijnheilig de hemelkrans verdient? 
Kadosh, kadosh, kadosh! 

 

1 Johannes 2, vers 4  Wie zegt: Ik ken Hem, en zijn geboden niet 
bewaart, is een leugenaar en in die is de waarheid niet. 

En vers 6  Wie zegt, dat hij in Hem blijft, behoort ook zelf zó te 
wandelen, als Hij gewandeld heeft. 

 

Voorwaar, open uw oren en hoor eens goed. 
U moet zuiver zijn!  

 

Mattheüs 7, vers 1 tot en met 6  Oordeelt niet, opdat gij niet 
geoordeeld wordt; want met het oordeel, waarmede gij oordeelt, 

zult gij geoordeeld worden, en met de maat, waarmede gij meet, 
zal u gemeten worden. Wat ziet gij de splinter in het oog van uw 

broeder, maar de balk in uw eigen oog bemerkt gij niet? Hoe zult 
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gij dan tot uw broeder zeggen: Laat mij de splinter uit uw oog 
wegdoen, terwijl, zie, de balk in uw oog is? Huichelaar, doe eerst de 

balk uit uw oog weg, dan zult gij scherp kunnen zien om de splinter 

uit het oog van uw broeder weg te doen. Geeft het heilige niet aan 
de honden en werpt uw paarlen niet voor de zwijnen, opdat zij die 

niet vertrappen met hun poten en, zich omkerende, u verscheuren. 
En Mattheüs 6, vers 22 en 23  De lamp van het lichaam is het oog. 

Indien dan uw oog zuiver is, zal geheel uw lichaam verlicht zijn; 

maar indien uw oog slecht is, zal geheel uw lichaam duister zijn. 
Indien nu wat licht in u is, duisternis is, hoe groot is dan de 

duisternis! 
En Mattheüs 7, vers 22 en 23  Velen zullen te dien dage tot Mij 

zeggen: Here, Here, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in 

uw naam boze geesten uitgedreven en in uw naam vele krachten 
gedaan? En dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; 

gaat weg van Mij, gij werkers der wetteloosheid. 
 

Voorwaar, schijnheilige wandel wordt gestraft! 

En u zult Gods Koninkrijk nimmer beërven, noch zien, of een 
hemelkrans ontvangen. Als u dus deelneemt, om onheilig te zijn, en 

zit te roddelen en te kwaadspreken in een praatcafé roddelbox, 

mag u zich niet eens Christen noemen. En dit telt ook voor 
Facebook, onder andere. Wees kadosh, kadosh, kadosh, heilig, en 

wees een voorbeeld voor de gelovigen in Yeshua HaMashiach, 
JHWH, Jezus Christus. En de waarheid is in de kadosh, heilig naam 

van Abba, Vader, Yeshua HaMashiach, JHWH, El Elohím, Adonai! In 

deze getuigt de Heilige Geest! 
 

Profeet Benjamin Cousijnsen is Gods kadosh, heilige Profeet, 
die u de volle waarheid verkondigt! 

Wie hem, Gods gezalfde des hemels, zegent, worde gezegend. En 

wie hem verwerpt, worde niet gezegend. Wie hem vervloekt, worde 
zelf vervloekt! Bekeer u! 

 

1 Korinthiërs 1, vers 20  Waar blijft de wijze? Waar de 
schriftgeleerde? Waar de redetwister van deze tijd? Heeft God niet 

de wijsheid der wereld tot dwaasheid gemaakt?  
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En 1 Korinthiërs 3, vers 13  Ieders werk zal aan het licht komen. 
Want de dag zal het doen blijken, omdat hij met vuur verschijnt, en 

hoedanig ieders werk is, dat zal het vuur uitmaken. 

En 1 Korinthiërs 13, vers 10  Doch, als het volmaakte komt, zal het 
onvolkomene afgedaan hebben. 

En 1 Korinthiërs 15, vers 46  Doch het geestelijke komt niet eerst, 
maar het natuurlijke, en daarna het geestelijke. 

 

Voorwaar! 
Maar als u zich onderwerpt aan Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 

Christus, dan wandelt u in het heilige, en bent u kadosh, heilig, een 
voorbeeld, zodat anderen door u veranderd worden in het goede. 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 

verdween. 
 

 
 

Wat nodig is om te kunnen groeien en te 

veranderen! 
 
Begrijpt u, dat wanneer u niet openstaat voor het bovennatuurlijke 

van God, u nimmer zal groeien en veranderen? Luister aandachtig 
naar wat de Here Yeshua HaMasiach, JHWH, Jezus Christus, tegen u 

zegt in deze boodschap. 

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 15 juli 2016 bracht Gods bode engel 

de volgende boodschap over aan eindtijdprofeet van de laatste 
dagen, Benjamin Cousijnsen. 

 

Voorwaar, ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! Voorwaar, mijn naam is Cever 

en ben een bode engel Gods. 
Voorwaar, zo spreekt de Here: 

 

Jeremia 17, vers 7  Gezegend is de man die op de Here 
vertrouwt, wiens betrouwen de Here is. 
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En vers 9 en 10  Arglistig is het hart boven alles, ja, verderfelijk is 
het; wie kan het kennen? Ik, de Here, doorgrond het hart en toets 

de nieren, en dat, om aan een ieder te geven naar zijn wegen, naar 

de vrucht zijner daden. 
 

Voorwaar,  
 

Jeremia 32, vers 27  Zie, Ik, de Here, ben de God van al wat 

leeft; zou voor Mij iets te wonderlijk zijn? 
 

2 Koningen 6, vers 1 tot en met 7  Eens zeiden de Profeten tot 
Elisa: Zie toch, de plaats, hier voor u, waar wij wonen, is voor ons 

te bekrompen. Laten wij toch naar de Jordaan gaan en ieder een 

balk daarvandaan halen en laten wij er voor ons een verblijfplaats 
inrichten om er te wonen. En hij zeide: Gaat. Toen zeide een: Wees 

zo goed en ga met uw knechten mee. Hij zeide: Ik ga mee. En hij 
ging met hen mee. Als zij bij de Jordaan gekomen waren, velden zij 

bomen. En, terwijl een van hen een stam velde, viel het ijzer in het 

water; en hij slaakte een kreet en riep: Ach, mijn heer, het was 
geleend! Maar de man Gods zeide: Waar is het gevallen? En toen 

hij hem de plaats gewezen had, sneed hij een stuk hout af, wierp 

het daarheen en deed het ijzer bovendrijven. En hij zeide: Neem 
het op. Hij strekte zijn hand uit en greep het. 

 
Stel u voor, u komt Profeet Benjamin Cousijnsen tegen, en 

dat hij zegt: 

“Ik heb net een bijl naar boven laten drijven, die gezonken was, net 
als Elisa.” Zou u hem dan geloven? 

 
2 Koningen 4, vers 33 tot en met 36  Toen Elisa binnengegaan 

was, sloot hij de deur achter hen beiden en bad tot de Here. Daarna 

ging hij bovenop de knaap liggen; hij legde zijn mond op diens 
mond, zijn ogen op diens ogen, zijn handen op diens handen, en 

boog zich zo over hem heen. Daarop werd het lichaam van de 

knaap warm. Daarna keerde hij terug en ging eenmaal het huis op 
en neer; dan ging hij naar boven en boog zich over hem heen. Toen 

niesde de jongen zevenmaal en opende zijn ogen. En hij riep 
Gechazi en zeide: Roep deze Sunamitische. En toen deze haar 

geroepen had, kwam zij tot hem, en hij zeide: Neem uw zoon op. 
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En vers 38 tot en met 41  Toen Elisa naar Gilgal terugkeerde, was 
er honger in het land. Terwijl de Profeten vóór hem gezeten waren, 

zeide hij tot zijn knecht: Zet de grootste pot op en kook moes voor 

de Profeten. Daarop ging er een naar het veld om groenten te 
plukken; en hij vond een wilde slingerplant en plukte daarvan wilde 

kolokwinten, zijn kleed vol. Toen hij teruggekomen was, sneed hij 
die in stukjes in de moespot; want zij kenden ze niet. Vervolgens 

schepte men voor de mannen op om te eten. Maar zodra zij van het 

moes hadden gegeten, schreeuwden zij het uit: De dood is in de 
pot, man Gods! En zij konden het niet eten. Doch hij zeide: Haal 

dan meel. En hij wierp het in de pot en zeide: Schep op voor het 
volk, opdat zij eten. Toen was er niets kwaads meer in de pot. 

 

Voorwaar, voor sommigen gaat het wel heel ver allemaal! 
En dan ook nog die engelen, die Benjamin komen. Toch zegt de 

Here het volgende: 
 

Mattheüs 10, vers 7 en 8  Gaat en predikt en zegt: Het 

Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Geneest zieken, wekt 
doden op, reinigt melaatsen, drijft boze geesten uit. Om niet hebt 

gij het ontvangen, geeft het om niet. 

 
Staat u hier wel voor open? 

 
Johannes 14, vers 12 tot en met 14  Voorwaar, voorwaar, Ik 

zeg u, wie in Mij gelooft, de werken, die Ik doe, zal hij ook doen, en 

grotere nog dan deze, want Ik ga tot de Vader; en wat gij ook 
vraagt in mijn naam, Ik zal het doen, opdat de Vader in de Zoon 

verheerlijkt worde. Indien gij Mij iets vraagt in mijn naam, Ik zal 
het doen. 

 

Voorwaar, begrijpt u, dat wanneer u niet openstaat voor het 
bovennatuurlijke van God, u nimmer zal groeien en 

veranderen? 

 
1 Korinthiërs 13, vers 10 en 11  Doch, als het volmaakte komt, 

zal het onvolkomene afgedaan hebben. Toen ik een kind was, sprak 
ik als een kind, voelde ik als een kind, overlegde ik als een kind. Nu 
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ik een man “of vrouw” ben geworden, heb ik afgelegd wat 
kinderlijk was. 

 

En Openbaring 22, vers 6  En Hij zeide tot mij: Deze woorden 
zijn getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der 

Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen 
hetgeen weldra geschieden moet. 

Vers 16  Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden, om ulieden dit te 

betuigen voor de gemeenten. Ik ben de wortel en het geslacht van 
David, de blinkende morgenster. 

Vers 21  De genade van de Here Jezus zij met allen. 
 

En Jeremia 32, vers 27  Zie, Ik, de Here, ben de God van al wat 

leeft; zou voor Mij iets te wonderlijk zijn? 
 

Voorwaar,  
 

En 2 Korinthiërs 12, vers 12  De tekenen van een apostel zijn bij 

u verricht met alle volharding, door tekenen, wonderen en 
krachten. 

En Johannes 21, vers 24 en 25  Dit is de discipel, die van deze 

dingen getuigt en die deze beschreven heeft en wij weten, dat zijn 
getuigenis waar is. Er zijn echter nog vele andere dingen, die Jezus 

gedaan heeft; indien deze één voor één beschreven werden, dan 
zou, naar ik meen, de wereld zelf de boeken, die geschreven 

werden, niet kunnen bevatten. 

 
Voorwaar, en zo mag u ervan uitgaan, dat dit de waarheid is! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en 
verdween. 

 

 
 

18-07-2016  Spoedig zullen de volgende 

gebeurtenissen plaatsvinden! 
 

Ontvangen op 18-07-2016  Deze profetische openbaring van God 

bevat een profetie voor 2017, naast een rij profetieën, die spoedig 
zullen gaan plaatsvinden! 
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Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 18 juli 2016 bracht Gods bode engel 

deze openbarende, profetische boodschap Gods over aan 
eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus, JHWH, uw Rabboeni.  

 
De Evangelical Endtimemachine is tot stand gebracht door 

de Kapitein, 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, de Koning der 
koningen, die de Evangelical Endtimemachine leidt, en razendsnel 

wereldwijd de boodschappen wil verspreiden en vele harten wil 
aanraken. Voorwaar, mijn naam is Miraola en ben een bode engel 

Gods.  

 
Profeet Benjamin Cousijnsen is aangesteld sinds 2012. 

En voorheen was hij 16 jaar in de hemel, en werd teruggeplaatst 

met een hemelse opdracht op de aarde.  
 

Voorwaar! 
Hoe meer sponsors en steun, met uw gebeden, hoe meer de 

Evangelical Endtimemachine kan betekenen, die ook bekend staat 

als Evangelische Stichting Eindtijdnieuws. Alleen met genoeg steun 
van leden zal er een icoontje gemaakt kunnen worden, dat men kan 

plaatsen op uw mobiele telefoon, en wereldwijd te vinden is via 
apps, Android App store. Aangezien men veel met apps werkt, en 

televisies, mobieltjes en tablets ermee voorzien zijn, zal het bereik 

van zielen enorm toenemen! 
 

Voorwaar, op 19 januari 2013 werd er een boodschap 

gebracht, met de titel: 
‘Met Gods tijdmachine een beetje vooruit!’ In deze boodschap zei 

Michaël, Gods bode engel, tegen Profeet Benjamin Cousijnsen die in 
een tijdmachine zat, dat hij onthouden moest dat hij tussen de 

nummers 13 en 16 kon reizen. Daardoor is bij sommigen het idee 
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ontstaan, dat Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, dit jaar 
terugkomt. Maar daar is niet over gesproken! De hendel ging niet 

verder, en was afgesloten om niet verder te gaan, want dan zou hij 

verder in de toekomst kijken, wat nog niet de bedoeling was. 
Voorwaar, en natuurlijk zei Michaël, de engel des Heren, dat de 

geliefden zich moeten klaarmaken, om zich te heiligen.  
 

Spoedig zullen de volgende gebeurtenissen plaatsvinden! 

Er zal een enorme aanslag plaatsvinden in Londen.  
Ook Turkije zal weer een enorme aanslag te verwerken krijgen.  

En in Hong Kong zal een hogesnelheidstrein op een andere trein 
botsen. 

 

2017 zal een jaar zijn van toename van aanslagen en 
geweld! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
 

 

 

Waarschuwing tegen de Pokemon demon!  
 

De geest van Pokemon probeert chaos en gekte te veroorzaken, en 
velen gaan op zoek met hun mobieltje naar de virtuele demonen. 

Satan wil zijn aandacht! Maar gij geheel anders! 

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Dit is een waarschuwende boodschap van 

God, woord voor woord overgeleverd door de engel Gods aan 
Profeet Benjamin Cousijnsen, op 18 juli 2016.  

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare, almachtige naam van 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 
Voorwaar, kadosh, heilig is de Schepper van al wat leeft! 

Geen duisternis en macht en kracht van satan kan tegen Zijn kracht 

op. Breek met het occulte, met de sterke aantrekkingskracht van 
Pokemon! U gaat zich afvragen, waarom uw kind u bedreigt en 
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vervloekt, en bezweringen uitspreekt, via de kaarten hoofdpijn 
ontvangt, die door satan wordt uitgestraald. Sommige kinderen 

worden overgenomen door deze occulte symbolen, en geloven dat 

men veel kracht heeft. En hoe meer verzamelde kaarten, met 
bezweringen en oproepen van geesten, hoe meer monsters, 

demonen, men heeft! 
 

Voorwaar, luister ook naar de boodschap van 29 oktober 

2013, met de titel: 
‘Speelt uw kind met ‘goed’ speelgoed?’ Voorwaar, u bent 

verantwoordelijk voor uw kind, of u Christen bent of niet.  
 

De geest van Pokemon probeert chaos en gekte te 

veroorzaken.  
En velen gaan op zoek met hun mobieltje naar de virtuele 

demonen! 
 

Exodus 20, vers 5 en 6  Gij zult u voor die niet buigen, noch hen 

dienen; want Ik, de Here, uw God, ben een naijverig God, die de 
ongerechtigheid der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het 

derde en aan het vierde geslacht van hen die Mij haten, en die 

barmhartigheid doe aan duizenden van hen die Mij liefhebben en 
mijn geboden onderhouden. 

En Exodus 22, vers 20  Wie aan de goden offert behalve aan de 
Here alleen, zal met de ban geslagen worden. 

En Exodus 23, vers 24 en 25  Gij zult u niet nederbuigen voor hun 

goden noch hen dienen en gij zult niet doen naar hun werken, maar 
gij zult ze volkomen vernielen en hun gewijde stenen zult gij geheel 

verbrijzelen. Maar gij zult de Here, uw God, dienen; dan zal Hij uw 
brood en uw water zegenen en Ik zal ziekte uit uw midden 

verwijderen. 

 
En Leviticus 18, vers 27  Want al deze gruwelen deden de lieden 

van het land, die vóór u waren, zodat het land onrein werd. 

En Leviticus 19, vers 31  Gij zult u niet wenden tot de geesten van 
doden of tot waarzeggende geesten, gij zult hen niet zoeken, om u 

met hen te verontreinigen: Ik ben de Here, uw God. 
 

Voorwaar, satan wil zijn aandacht. 
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Maar gij geheel anders! Zoekt het Koninkrijk van God, voordat het 
te laat is.  

 

Deuteronomium 11, vers 26 tot en met 28  Zie, ik houd u 
heden zegen en vloek voor: zegen, wanneer gij luistert naar de 

geboden van de Here, uw God, die ik u heden opleg; maar vloek, 
indien gij naar de geboden van de Here, uw God, niet luistert en 

afwijkt van de weg die ik u heden gebied, door het achterna lopen 

van andere goden, die gij niet gekend hebt. 
 

En Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God 
de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 

opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig 

leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, 
opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 

naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het 

licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever 
gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want 

een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het 

licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de 
waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat 

zij in God verricht zijn. 
 

Voorwaar, alleen in Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, 

heeft u eeuwig leven, als u uw relatie onderhoudt. 
Voorwaar, mijn naam is Jerilach en ben een bode engel Gods. 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en 
verdween. 

 

 
 

De duidelijke signalen van de Eindtijd zijn geen 

natuurverschijnselen! 
 

De signalen zijn zichtbaar aanwezig! En dat het geen 

natuurverschijnselen zijn, moet nu toch wel duidelijk zijn. 
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Volledige weergave: 

 

Hallo, welkom! Op 19 juli 2016 bracht Gods bode engel woord voor 
woord de volgende boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin 

Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus van Nazareth.  
 

Hoor aandachtig! 
Mijn naam is Marcha en ben een bode engel Gods.  

 

Voorwaar! 
Verklaar niet dat de gebeurtenissen in de wereld niets te maken 

hebben met de eindtijd, zowel de aardbevingen als de politieke 
verschuivingen en elke aanval op Israël, zowel de Christenhaat en 

vervolgingen, als de totale overname van de mens. 

 
1 Timotheüs 4, vers 1 en 2  Maar de Geest zegt nadrukkelijk, dat 

in latere tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, doordat zij 

dwaalgeesten en leringen van boze geesten volgen, door de 
huichelarij van leugensprekers, die in hun eigen geweten 

gebrandmerkt zijn. 
 

En 2 Thessalonicenzen 2, vers 3  Laat niemand u misleiden, op 

welke wijze ook, want eerst moet de afval komen en de mens der 
wetteloosheid zich openbaren, de zoon des verderfs. 

 
En Mattheüs 24, vers 7 tot en met 10  Want volk zal opstaan 

tegen volk, en koninkrijk tegen koninkrijk, en er zullen nu hier, dan 

daar, hongersnoden en aardbevingen zijn. Doch dat alles is het 
begin der weeën. Dan zullen zij u overleveren aan verdrukking en 

zij zullen u doden, en gij zult door alle volken gehaat worden om 

mijns naams wil. En dan zullen velen ten val komen en zij zullen 
elkander overleveren en elkander haten. 

En vers 12 tot en met 14  En omdat de wetsverachting toeneemt, 
zal de liefde van de meesten verkillen. Maar wie volhardt tot het 

einde, die zal behouden worden. En dit evangelie van het Koninkrijk 
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zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor 
alle volken, en dan zal het einde gekomen zijn. 

 

Voorwaar, u hebt vast weleens iets gegeten, maar wat denkt 
u van uw eigen kind? 

 
2 Koningen 6, vers 28 en 29  Verder vroeg de koning haar: Wat 

hebt gij? Zij antwoordde: Deze vrouw heeft tot mij gezegd: geef uw 

zoon, dat wij hem vandaag eten; dan zullen wij mijn zoon morgen 
eten. Wij hebben dus mijn zoon gekookt en hem opgegeten. Maar 

toen ik de volgende dag tot haar zeide: Geef nu uw zoon, dat wij 
hem eten, had zij haar zoon verborgen. 

 

Dit zijn ook de tekenen van nu! 
 

Leviticus 26, vers 29  En gij zult het vlees uwer zonen eten en 
het vlees uwer dochters zult gij eten. 

 

En Numeri 23, vers 24  Zie, een volk, dat als een leeuwin 
opstaat, en als een leeuw zich verheft, die zich niet neerlegt, eer hij 

buit gegeten en bloed van gevallenen gedronken heeft. 

 
Voorwaar, de signalen zijn zichtbaar aanwezig. 

En dat het niet een natuurverschijnsel is, moet u nu toch wel 
duidelijk zijn. 

 

Psalm 109, vers 25  Daarom ben ik hun tot een smaad geworden; 
als zij mij zien, schudden zij het hoofd. 

 
En Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God 

de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 

opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig 
leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, 

opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 

naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het 
licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever 

gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want 
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een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het 
licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de 

waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat 

zij in God verricht zijn. 
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
 

 

 

Dit is waar Ik je in wil zegenen! 
 

Al heb je het heel moeilijk, zeg: “Heer, U bent mijn Anker, al zie ik 
geen uitkomst”, of “Toch blijf ik mij vasthouden aan U, en wil heel 

dicht bij U zijn! 
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 19 juli 2016 werd deze boodschap 
overgeleverd door Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus zelf, 

aan Zijn dienstknecht, Profeet Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom, roos van Saron!  

Ik, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, zegen jou en wens 

jou het allerbeste!  
 

Psalm 1, vers 6  JHWH beschermt de weg van de rechtvaardigen, 
de weg van de wettelozen loopt dood. 

 

Voorwaar, gij zijt zeer waardevol. 
Als Ik, uw Rabboeni, naar je kijk, dan denk Ik: ‘Ja, Ik wens je het 

allerbeste!’ en dat is waar Ik je in wil zegenen. Misschien denk je: 
‘Ik ben geen roos van Saron, of een prachtige roos’. Dat klopt, want 

je bent veel meer! Ik wens jou het allerbeste, en je bent door Mij 

uitgekozen. 
 

Psalm 34, vers 19 tot en met 21  Gebroken mensen is JHWH 

nabij, hij redt wie zwaar wordt getroffen. Al blijft de rechtvaardige 
niets bespaard, JHWH zal hem “of haar” steeds weer bevrijden. Hij 
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waakt zelfs over zijn “of haar” beenderen, niet één ervan wordt 
verbrijzeld. 

 

Mijn kind, Ik maakte je met liefde, en voor Mij ben je het 
beste. 

Al zit je leven niet vol bloei, toch is Mijn trouw tot in eeuwigheid, en 
heb vertrouwen in je! Wees niet bang en vol onrust. Ik ben het die 

je troost.  

 
Al heb je het heel moeilijk, zeg:  

“Heer, U bent mijn Anker. Al zie ik geen uitkomst, of heb ik het 
gevoel dat ik er niet meer uit kom, toch blijf ik me vasthouden aan 

U, en wil heel dicht bij U zijn. En als ik fout ga op Uw weg, trek mij 

dan terug.” 
 

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want God had de wereld zo 
lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in 

hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft 

zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te 
vellen, maar om de wereld door hem te redden. Over wie in hem 

gelooft wordt geen oordeel uitgesproken, maar wie niet in hem 

gelooft is al veroordeeld, omdat hij niet wilde geloven in de naam 
van Gods enige Zoon. Dit is het oordeel: het licht kwam in de 

wereld en de mensen hielden meer van de duisternis dan van het 
licht, want hun daden waren slecht. Wie kwaad doet, haat het licht; 

hij schuwt het licht omdat anders zijn daden bekend worden. Maar 

wie oprecht handelt zoekt het licht op, zodat zichtbaar wordt dat 
God werkzaam is in alles wat hij doet. 

 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 

 
 

Waar ‘Allah’ vandaan komt 
 
De Arabieren begrijpen het heel goed dat Jahweh – JHWH - de God 

van Abraham, Izaäk en Jakob is! Zij gaven de naam aan hun god, 

die een Arabische maangod is, overeenkomend met ‘Baäl’ uit de 
Bijbel. 
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Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 20 juli 2016 bracht Gods bode engel 

woord voor woord deze boodschap Gods over aan eindtijdprofeet 
van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 

Lovesadai en ben een bode engel Gods.  
 

Psalm 36, vers 6  In de NBG staat geschreven: Here, hemelhoog 

is uw goedertierenheid, uw trouw reikt tot de wolken. En weer een 
andere vertaling zegt: HEER, hoog als de hemel is uw liefde, tot in 

de wolken reikt uw trouw. 
 

Voorwaar, in het Nieuwe Testament worden er 57 directe 

bevelen gegeven om lief te hebben, en 191 indirecte. 
 

Mattheüs 12, vers 33  Wanneer een boom goed is, dan zijn ook 

zijn vruchten goed. Is een boom daarentegen slecht, dan zijn ook 
zijn vruchten slecht. Want aan de vruchten herkent men de boom. 

 
De Koran geeft 123 commando’s, om te vechten en te doden 

voor Allah! 

Luister ook beslist naar de boodschap met de titel: ‘“Mijn 
schuilnaam is satan”, zegt Allah!’ van 11 november 2014.  

 
De persoonlijke naam van God is de naam van de God van de 

Bijbel, de God van liefde, wiens naam JHWH is. 

De Koran heeft de naam Allah, die echter ook de naam is van een 
heidense afgod, die drie godinnen verwekt heeft. De naam Allah 

werd in de Arabische wereld gebracht, nadat zo’n 200 jaar de Islam 

de Arabische wereld veroverd had. De Arabieren begrijpen heel 
goed dat JHWH de God van Abraham, Izaäk en Jakob is. Ze gaven 

de naam aan hun god, die een Arabische maangod is, en 
overeenkomt met Baäl uit de Bijbel. Het is een demonische geest, 

een extreem krachtige, boze en wrede kracht van satan!  
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Voorwaar! 

Ondanks alles is er maar één ware God, die ver boven alle machten 

en krachten uitstijgt, en meer dan overwinnaar is. Hij is Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! Amen! 

 
Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want God had de wereld zo 

lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in 

hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft 
zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te 

vellen, maar om de wereld door hem te redden. Over wie in hem 
gelooft wordt geen oordeel uitgesproken, maar wie niet in hem 

gelooft is al veroordeeld, omdat hij niet wilde geloven in de naam 

van Gods enige Zoon. Dit is het oordeel: het licht kwam in de 
wereld en de mensen hielden meer van de duisternis dan van het 

licht, want hun daden waren slecht. Wie kwaad doet, haat het licht; 
hij schuwt het licht omdat anders zijn daden bekend worden. Maar 

wie oprecht handelt zoekt het licht op, zodat zichtbaar wordt dat 

God werkzaam is in alles wat hij “maar ook zij” doet. 
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en 

verdween. 
 

 
 

Het gaat om uw hart!  
 
De dingen die je doet en spreekt… Het begint in uw hart!  

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 

donderdag 21 juli 2016 ontving ik de volgende boodschap van een 

bode engel Gods, die ik graag met u wil delen. 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 
Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, 
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Spreuken 4, vers 23  Behoed uw hart boven al wat te bewaren is, 

want daaruit zijn de oorsprongen des levens. 

 
Voorwaar, er wordt bedoeld: 

Bescherm uw hart, bewaak uw hart, uw gedachten en ook uw 
gevoelens. Want in uw hart is de bron van leven. Bewaak daarom 

uw hart boven alle dingen, en draag er zorg voor, want daar begint 

alles! 
 

Prijs JHWH, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, uw 
Rabboeni, Abba, Vader! 

Voorwaar, mijn naam is Pracenzo en ben een bode engel Gods.  

 
Het gaat om uw hart. 

Denk maar aan de dingen, die u doet en spreekt. En de 
handelingen, die daaruit vooruitkomen, beginnen allemaal in uw 

hart te groeien! Uw hart is namelijk vergelijkbaar met een soort 

tuin, waar vanuit de grond planten tot leven komen. Er ontspringen 
planten uit, zoals een boom die vruchtdraagt. 

 

En hoe ziet uw tuin eruit? 
Waakt u wel over uw hart? Bent u zich daarvan bewust? Hoe ziet 

uw hart eruit? Hoe is de conditie van de grond van uw hart? Is het 
vruchtbare grond, of droge grond, of harde grond? En zitten er 

allemaal stenen in, of onkruid ertussen, of vreemde planten, die 

gezonde groei van uw hart verstikken? Heeft u al gewandeld door 
uw tuin, en bent tevreden? En heeft u zelf al de vruchten geproefd 

van uw eigen hart? Wat heeft u gezaaid? Bent u zich ervan bewust, 
van wat er groeit? 

 

Voorwaar, kadosh, heilig is JHWH, Yeshua HaMashiach, 
Jezus Christus! 

Hij doorzoekt uw hart en wil dat u de tuin van uw hart goed 

onderhoudt. Laat uw hart een prachtige tuin zijn, waar Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus, JHWH, graag van geniet!  

De bode engel Gods sprak verder, Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, 
Shalom!  
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En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen 
 

 

Dienaren, wees een voorbeeld!  
 

Hoeveel tijd maakt u vrij als volgeling van de Heer voor Hem in uw 

leven, en/of de bediening? De Heer zegt u, en de werkers van de 
laatste dagen: Dienaren, wees een voorbeeld! 

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, welkom! Op 22 juli 2016 bracht Gods bode engel deze 

boodschap Gods over aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, 
Benjamin Cousijnsen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. 

 
Voorwaar, luisteraars en ook de werkers van de laatste 

dagen, 

Neem uw Bijbel erbij en luister aandachtig. Ik ben een bode engel 
Gods en mijn naam is Rafaëla, en spreek u allen aan in de naam 

van de Koning der koningen.  

 
Voorwaar, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, JHWH, had 

vele volgelingen. 
En één ervan bent u! 

 

Mattheüs 26, vers 58  En Petrus volgde Hem van verre tot aan de 
hof van de hogepriester, en binnengekomen zijnde, ging hij tussen 

de dienaars zitten om de afloop te zien. 
 

Dit is niet de Heer volgen! 

 
Lukas 22, vers 34  Maar Hij zeide: Ik zeg u Petrus, de haan zal 

heden niet kraaien, eer gij driemaal zult geloochend hebben, dat gij 

Mij kent.  
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Anderen zeggen weer driemaal: “Ik heb geen tijd!” 
 

Mattheüs 8, vers 18 tot en met 22  Toen Jezus een schare 

rondom Zich zag, beval Hij te vertrekken naar de overkant. En er 
kwam een schriftgeleerde tot Hem en zeide: Meester, ik zal U 

volgen, waar Gij ook heengaat. En Jezus zeide tot hem: De vossen 
hebben holen en de vogelen des hemels nesten, maar de Zoon des 

mensen heeft geen plaats om het hoofd neer te leggen. Een ander 

echter, een van zijn discipelen, zeide tot Hem: Here, sta mij toe 
eerst heen te gaan en mijn vader te begraven. Maar Jezus zeide tot 

hem: Volg Mij en laat de doden hun doden begraven. 
 

Voorwaar! 

Volg Mij, zegt de Here, dien Mij met uw hart. Voorwaar, sommigen 
dienaren zijn zelfs te druk om hun mailtjes te beantwoorden, zelfs 

als Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, tot Zijn Profeet tot 
hen spreekt! 

 

Mattheüs 16, vers 24 en 25  Toen zeide Jezus tot zijn discipelen: 
Indien iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelf en 

neme zijn kruis op en volge Mij. Want ieder, die zijn leven zal willen 

behouden, die zal het verliezen; maar ieder, die zijn leven verloren 
heeft om Mijnentwil, die zal het vinden. 

 
Voorwaar, dienaren, wees een voorbeeld! 

Steun Mijn werk, de EvangelicalEndtimemachine. 

 
Romeinen 12, vers 2  En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, 

maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat 
gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige 

en volkomene. 

En vers 21  Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin 
het kwade door het goede. 

En Romeinen 16, vers 20  De God nu des vredes zal weldra de 

satan onder uw voeten vertreden. De genade van onze Here Jezus 
zij met u! 

 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
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Loflied 
 
Jubel en juich, inwoners van Sion, want groot is de Heilige van 

Israël, die in jullie midden woont! 

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 22 juli 2016 bracht Gods bode engel 

woord voor woord de volgende boodschap Gods over aan 
eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Chaon en ben 

een bode engel Gods.  
 

Jesaja 12, vers 1 tot en met 6  Op die dag zul je zeggen: ‘Ik zal 
u loven, JHWH. U bent woedend op mij geweest, maar uw toorn is 

geweken, u troost mij. God, hij is mijn redder. Ik heb een vast 

vertrouwen, ik wankel niet, want JHWH is mijn sterkte, hij is mijn 
beschermer, hij heeft mij redding gebracht.’ Vol vreugde zullen 

jullie water putten uit de bron van de redding. Op die dag zullen 

jullie zeggen: ‘Loof JHWH, roep zijn naam uit. Maak alle volken zijn 
daden bekend, verkondig zijn verheven naam. Zing een lied voor 

JHWH: wonderbaarlijk zijn zijn daden. Laat heel de aarde dit weten. 
Jubel en juich, inwoners van Sion, want groot is de Heilige van 

Israël, die in jullie midden woont’. 

 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en 

verdween. 
 

 

 

Dagelijkse drama's om u heen actueel door de 

stapsgewijze overname! 
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De gevallen engelen zorgen stapsgewijs voor de totale overname 
van de mens, door middel van de technologie. Denk maar aan 

spelletjes, zoals Pokémon GO! U hoort een samenvatting van de 

bittere vruchten, die afgeworpen worden in het dagelijks leven. De 
totale overname is nog steeds in volle gang! 

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 23 juli 2016 bracht de bode engel van 

God de volgende boodschap  over aan eindtijdprofeet van de 
laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Peada 

en ben een bode engel Gods. 
 

U bent reeds gewaarschuwd voor de gevallen engelen, die 

gebruikmaken van de technologie om de mens over te 
nemen! 

De IS beweging en de aanslagen waren reeds voorzegd door 

Profeet Benjamin Cousijnsen. Meer informatie vindt u in de 
boodschap van 7 september 2015, met de titel: ‘Het geweld gaat 

toenemen met de komst van de vluchtelingen!’ Ook schoot een 
Iraans-Duitse man uit München meer dan 10 mensen dood in een 

winkelcentrum. Weer een ander reed met de auto in op buren, na 

een woordenwisseling in Amsterdam. Zowel was er een man met 
een baby uit een raam gesprongen, wegens een familiedrama! 

 
Ook zijn er velen zó overgenomen door Pokémon GO, dat 

men ongelukken en overlast veroorzaakt. 

Zelfs een bestuurder zat zo in het spel, dat hij zich doodreed tegen 
een lantaarnpaal. En het laatste wat hij hoorde, via het spel, was: 

“Poke-demon-go!” 

 
Voorwaar, aarde! 

Door ongehoorzaamheid zal de God van Abraham, Izaäk en Jakob, 
u die Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, JHWH, verwerpt, niet tot 

zegen kunnen zijn! De bezoekers uit de ruimte bevinden zich op de 
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aarde, en de totale overname is in volle gang! Luister ook naar de 
boodschap, met de titel: ‘De eindtijd is aangebroken op aarde!’ En 

vele zielen weten niet eens meer wat ze doen. 

 
En hoe ver bent u al op weg om verloren te gaan? 

Ook China onder andere was gewaarschuwd, en zie wat kwam! 
Voorwaar, wie zich niet bekeert, wordt overgenomen. 

 

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want God had de wereld zo 
lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in 

hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft 
zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te 

vellen, maar om de wereld door hem te redden. Over wie in hem 

gelooft wordt geen oordeel uitgesproken, maar wie niet in hem 
gelooft is al veroordeeld, omdat hij niet wilde geloven in de naam 

van Gods enige Zoon. Dit is het oordeel: het licht kwam in de 
wereld en de mensen hielden meer van de duisternis dan van het 

licht, want hun daden waren slecht. Wie kwaad doet, haat het licht; 

hij schuwt het licht omdat anders zijn daden bekend worden. Maar 
wie oprecht handelt zoekt het licht op, zodat zichtbaar wordt dat 

God werkzaam is in alles wat hij doet. 

 
Ga naar Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, en 

bekeer u! 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en 

verdween. 

 
 

 

Hij brengt Zijn kinderen dichter en dichter naar 
Zijn wederkomst toe! 
 

God hoopt dat u openstaat voor Hem vandaag. Is dat alles? Nee! 
Ongelovigen, maar ook sommige Christenen, zijn bang voor wat 

men hoort en ziet in de wereld van vandaag. Men vergeet echter, 
dat God de Almachtige is en alles in de hand heeft! 

 

  
Volledige weergave: 
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Hallo, van harte welkom! Op 25 juli 2016 bracht Gods bode engel 

woord voor woord deze boodschap Gods over aan eindtijdprofeet 

Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, ik, Elsiba, wens u 

Gods rijke zegen toe, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

Spits uw oren en hoor, en verstop u niet! 
 

Efeziërs 4, vers 11  En Hij heeft zowel apostelen als profeten 
gegeven, zowel evangelisten als herders en leraars. 

 

Voorwaar, geloof hierin dat God dit gegeven heeft tot eer 
van Zijn glorie en zegen, en tot opbouw. 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, is de Messias, de Zoon 
van God! En deze volheid van de vijfvoudige bediening was in Hem 

tot opbouw voor iedere ziel. Zo wil de goede Herder dat u ook deel 

uitmaakt van Zijn lichaam, tot opbouw van Zijn lichaam, door te 
dienen! God hoopt dat u openstaat voor Hem vandaag, en hoopt 

dat u ook openstaat, zowel voor Zijn geliefde, ware eindtijdprofeet 

Benjamin Cousijnsen, alsook voor Gods vijfvoudige, complete 
bediening! 

 
In 2015 zaten er velen in spanning door de gebeurtenissen. 

En nu, 2016, lopen de spanningen nog meer op! En sommigen zijn 

nu ook heel erg bang voor de gebeurtenissen, en dan die vervulde 
boodschappen, profetieën, brrrr. Men is angstig voor wat er is in 

deze wereld. Maar gezond respect, de vreze Gods voor God, is er 
niet meer in de wereld, al heeft de wereld angst! Ook zijn sommige 

Christenen bang voor wat men hoort en ziet in de wereld. En 

hebben zij respect voor God, de gezonde vreze Gods? Nee! 
 

Voorwaar! 

Men moet weer leren om de knieën te buigen, en meer respect te 
hebben voor God. Kadosh, heilig is Yeshua HaMashiach, JHWH, 

Jezus Christus!  
 

Voorwaar, sommigen denken en zeggen nu: 
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“Ja, onzin! Dat zeiden ze jaren geleden ook al. Hoe vaak zegt men 
al dat Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, spoedig 

terugkomt? Maakt men zich daar druk om?” En zij vergeten dat elk 

jaar hen dichter en dichter bij de dood brengt. Wat hard, hè, deze 
woorden? Elk jaar brengt u wellicht dichter bij de dood.  

 
En nu de vraag aan u: Bent u klaar om Yeshua HaMashiach, 

JHWH, Jezus Christus, te ontmoeten? 

Voorwaar, als u zou mogen terugkijken, wat hebt u dan gedaan in 
al die jaren, en in dit jaar, voor Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 

Christus? Wat hebt u gedaan voor Hem? Kijk eens heel diep in uw 
hart… Bent u tevreden? En wilt u hetzelfde voortzetten in uw leven 

in de komende dagen? Ik hoop het niet. Verander, in de almachtige 

naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! Het moet 
meer worden. 

 
En 2017 mag niet minder worden in uw relatie met JHWH, 

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus! 

Voorwaar, waar heeft Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, u 
voor geroepen? Ga daar in geloof in staan! God maakte u om Hem 

te aanbidden en groot te maken. Bent u het ermee eens? Zeg er 

dan Amen op. U mag Hem eren, en een levende getuigenis zijn. 
Dus wat gaat u doen? Niks relaxen! Steek nu uw wijsvinger 

omhoog, als u gezegend wilt worden en u een levend getuigenis wil 
zijn, en openstaat voor deze boodschap.  

 

Er zijn verschillende groepen. 
Bij welke groep hoort u momenteel? De eerst groep is tevreden, 

passief. Zoals het gaat, vinden ze het prima. En ze vinden het wel 
leuk om in de kerk te zijn, of naar de boodschappen te luisteren 

van de Evangelical Endtimemachine. That’s all. Dat is alles. 

Sommigen denken: ‘Ach, laat ik maar even mijn gezicht laten zien 
met het inspreken’. Maar of ze allemaal een hechte relatie hebben 

met Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus? No! Nee dus!  

 
De tweede groep:  

Zo zijn er gezalfden, die werken en geloven. Geweldig toch? Wow! 
Ze hebben zoveel ontvangen, maar ze doen er niks mee, helemaal 

niks! Ze vinden het goed zo. Ze hebben altijd een excuus en geen 
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tijd voor de bediening, als het om Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 
Christus, gaat! Men vergeet dat juist, met de huidige 

gebeurtenissen in de wereld, er werkelijk een goede relatie nodig is 

met Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. 
 

Ook u heeft de leiding en kracht van de Heilige Geest nodig!  
Want u hebt Hem heel hard nodig, om goed door de gebeurtenissen 

heen te komen. Daarmee verspoedigt u de Wederkomst van de 

Heer. Maar dan moet u wel zich ervoor klaarmaken, naar Gods wil. 
Stelt u zich eens voor, dat Hij nu plotseling zou komen… Was u er 

dan klaar voor? Stond u in Zijn wil? Onderzoekt u eens grondig. 
 

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 

wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 
een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 
naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het 

licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever 

gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want 
een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het 

licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de 
waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat 

zij in God verricht zijn. 

 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en 

verdween. 

 
 

 

Wie u ook bent, Hij wil u bemoedigen! 
 
Wanneer het u aan hoop en moed ontbreekt, en het lijkt alsof er 

elke dag weer een zware storm opsteekt, bedenk dan dat Yeshua 
HaMasiach, JHWH, Jezus Christus, ook veel geleden heeft en door 

een zware storm heenging. 
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Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Deze bemoedigende boodschap Gods 

werd op 26 juli 2016 woord voor woord overgeleverd aan 
eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus van Nazareth, de opgestane 

Heer.  
 

Kadosh, kadosh, kadosh, heilig, heilig, heilig is Hij, JHWH. 

Hij overwon de duisternis! 
 

Psalm 55, vers 23  Werp uw bekommernis op de Here, Hij zal 
voor u zorgen; Hij zal nimmermeer toelaten, dat de rechtvaardige 

wankelt. 

 
Voorwaar! 

Wanneer het u aan hoop en moed ontbreekt, en het lijkt alsof er 

elke dag weer een zware storm opsteekt, bedenk dan dat Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, ook veel geleden heeft en door 

een zware storm heenging. Maar opeens brak er een lichtstraal 
door de wolken heen, en die lichtstraal viel precies op Zijn gelaat! 

Zo wil Hij ook Zijn gelaat en lichtstraal en Zijn overwinning 

overbrengen op uw gelaat. 
 

Colossenzen 2, vers 2  opdat hun harten getroost en zij in de 
liefde verenigd worden tot alle rijkdom van een volledig inzicht, en 

zij het geheimenis Gods mogen kennen, Christus. 

 
Voorwaar, mijn naam is Serelena en ben een bode engel 

Gods.  

 
Openbaring 21, vers 4  En Hij zal alle tranen van hun ogen 

afwissen, en de dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch geklaag, 
noch moeite zal er meer zijn, want de eerste dingen zijn 

voorbijgegaan. 
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Romeinen 8, vers 38 en 39  Want ik ben verzekerd, dat noch 

dood noch leven, noch engelen noch machten, noch heden noch 

toekomst, noch krachten, noch hoogte noch diepte, noch enig 
ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke 

is in Christus Jezus, onze Here. 
 

Psalm 118, vers 5  Uit de benauwdheid heb ik tot de Here 

geroepen, de Here heeft mij geantwoord en mij in de ruimte 
gesteld. 

 
Voorwaar, wie u ook bent, Hij wil u bemoedigen! 

 

1 Petrus 3, vers 18  Want ook Christus is eenmaal om de zonden 
gestorven als rechtvaardige voor onrechtvaardigen, opdat Hij u tot 

God zou brengen: Hij, die gedood is naar het vlees, maar levend 
gemaakt naar de geest. 

 

Jozua 1, vers 9  Heb Ik u niet geboden: wees sterk en moedig? 
Sidder niet en word niet verschrikt, want de Here, uw God, is met 

u, overal waar gij gaat. 

 
Voorwaar, er is altijd, altijd, altijd wel iets om dankbaar voor 

te zijn! 
 

2 Korinthiërs 4, vers 16 tot en met 18   Daarom verliezen wij 

de moed niet, maar al vervalt ook onze uiterlijke mens, nochtans 
wordt de innerlijke van dag tot dag vernieuwd. Want de lichte last 

der verdrukking van een ogenblik bewerkt voor ons een alles verre 
te boven gaand eeuwig gewicht van heerlijkheid, daar wij niet zien 

op het zichtbare, maar op het onzichtbare; want het zichtbare is 

tijdelijk, maar het onzichtbare is eeuwig. 
 

En Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld 

gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een 
ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde.  
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Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en 

verdween. 

 
En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen 

 
 

 

Ze predikten overal! 
 

Ze spraken zielen aan, ze predikten. Waar? Overal! God gebruikte 

wonderen, en het werd bevestigd door Zijn woord. Lees of beluister 
de volledige boodschap. 

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 27 juli 2016 werd deze boodschap 

Gods gebracht aan Profeet Benjamin Cousijnsen door de bode engel 
Gods, in opdracht van de almachtige God, JHWH.  

 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Mirca 

en ben een bode engel Gods.  

 
Voorwaar,  

 
Job 13, vers 1 en 2  Zie, alles heeft mijn oog gezien, mijn oor 

gehoord en in zich opgenomen. Wat gij weet, weet ik ook, ik doe 

voor u niet onder. 
 

Kadosh, kadosh, kadosh, heilig, heilig, heilig is JHWH, 
Yeshua HaMashiach, Jezus Christus! 

 

Job 36, vers 5 en 6  Zie, God is geweldig, maar acht niets gering, 
geweldig is Hij in kracht van verstand. Hij laat de goddeloze niet in 

leven, maar verschaft recht aan de ellendigen. 

En vers 24 tot en met 26  Denk eraan, dat gij zijn werk verheerlijkt, 
hetwelk de mensen bezingen. Alle mensen aanschouwen het, de 



 
 

 

4958 
 
 

 

sterveling ziet het van verre. Zie, God is groot, en wij begrijpen 
Hem niet, het getal zijner jaren is onnaspeurlijk. 

 

En Psalm 84, vers 8  Zij gaan voort van kracht tot kracht en 
verschijnen voor God in Sion. 

 
Voorwaar! 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, wil dat u vrij bent van 

slavernij, en dat u ook anderen verlost en vrijmaakt in Zijn kadosh, 
heilige naam. 

 
Lukas 4, vers 17 tot en met 19  En Hem werd het boek van de 

Profeet Jesaja ter hand gesteld en toen Hij het boek geopend had, 

vond Hij de plaats, waar geschreven is: De Geest des Heren is op 
Mij, daarom, dat Hij Mij gezalfd heeft, om aan armen het evangelie 

te brengen; en Hij heeft Mij gezonden om aan gevangenen loslating 
te verkondigen en aan blinden het gezicht, om verbrokenen heen te 

zenden in vrijheid, om te verkondigen het aangename jaar des 

Heren. 
 

Breek uit! 

Vrees niet, maar sta in uw kracht, en geloof Zijn woord dat niets, 
niets, maar ook helemaal niets, onmogelijk is! 

 
Markus 16, vers 15 tot en met 20  En Hij zeide tot hen: Gaat 

heen in de gehele wereld, verkondigt het evangelie aan de ganse 

schepping. Wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden, 
maar wie niet gelooft, zal veroordeeld worden. Als tekenen zullen 

deze dingen de gelovigen volgen: in mijn naam zullen zij boze 
geesten uitdrijven, in nieuwe tongen zullen zij spreken, slangen 

zullen zij opnemen, en zelfs indien zij iets dodelijks drinken, zal het 

hun geen schade doen; op zieken zullen zij de handen leggen en zij 
zullen genezen worden. De Here Jezus dan werd, nadat Hij tot hen 

gesproken had, opgenomen in de hemel en heeft Zich gezet aan de 

rechterhand Gods. Doch zij gingen heen en predikten overal, terwijl 
de Here medewerkte en het woord bevestigde door de tekenen, die 

erop volgden. 
 

Let even op! 
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Ik herhaal vers 20  Doch zij gingen heen en predikten overal, 
terwijl de Here medewerkte en het woord bevestigde door de 

tekenen, die erop volgden. 

 
Hé, hé, hé! Power! 

Ze spraken zielen aan. Ze predikten. Waar? Overal! God gebruikte 
wonderen, en het werd bevestigd door Zijn woord. Het is een 

uitgesproken woord van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus!  

 
Voorwaar, word wakker!  

Zegt: “De Geest des Heren rust op mij”. Ik spreek nu over Lukas 4, 
vers 17 tot en met 19, waarover gesproken is. Yeshua HaMashiach, 

JHWH, Jezus Christus, kwam om ons van alle slavernij te verlossen 

en vrij te maken! God stelde een jubelfeest in, als een 
voortdurende herinnering, en meer nog, en zei dat gevangenen vrij 

zouden zijn, en dat de genadetijd was aangebroken. En men zei: 
“Laat de bazuinen maar schallen, want dit is een geweldig jaar, een 

jubelfeest, zowel een herinnering aan de bevrijding uit Egypte!” 

Daarom wordt er ook nu, elk jaar weer, op de bazuin geblazen door 
de Joden. En men herdenkt ook dat Yeshua HaMashiach, JHWH, 

Jezus Christus, dus gekomen is om de zonden te dragen aan het 

kruis van Golgotha, en dat Hij de gevangen van slavernij bevrijdde 
en genade gaf. 

 
En Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God 

de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 

opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig 
leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, 

opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 

naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het 
licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever 

gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want 

een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het 
licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de 

waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat 
zij in God verricht zijn. 
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Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en 
verdween. 

 

 
 

Obama proostte op een goede samenwerking!  
 
Vaak was Barack Obama samen met Hillary Clinton en Bernie 

Sanders en Michelle, en proostte met een glas wijn!  
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, welkom! Dit is een openbarende boodschap Gods, woord voor 
woord overgeleverd, door de bode engel van God aan 

eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen, op 27 juli 2016.  

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  
 

Voorwaar, de antichrist zet alle middelen in, zelfs Michelle 

Obama! 
Obama zegt overal dat Hillary Clinton een uitstekende president zal 

zijn. Profeet Benjamin Cousijnsen zag dat de antichrist in het Witte 

Huis Hillary in zijn armen sloot en kuste. De wangen van Barack 
Obama zagen er opgeblazen uit. En op het moment dat de 

antichrist zijn mond van Hillary haalde, zag Benjamin een soort 
schaduw in haar komen, via Obama’s mond overgebracht! Luister 

ook naar de boodschap, met de titel: ‘De antichrist springt liever 

over op Hillary Clinton dan op Donald Trump!’  
 

Vaak was Barack Obama samen met Hillary Clinton en Bernie 
Sanders en Michelle… 

en proostte met een glas wijn, en zei: “On a good cooperation! Op 

een goede samenwerking!” Dat de verborgen affaire en 
liefdesrelatie nu openbaar gemaakt wordt, en dat dit de wereld 

ingaat, is niet de bedoeling, omdat de antichrist op dit moment 

bezig is om Hillary Clinton over te nemen, en zo zijn werk kan 
voortzetten, zonder dat het opvalt! 
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De antichrist speelt het spel mee! 

Mijn naam is Brea en ben een bode engel Gods.  

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en 
verdween. 

 
En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 

 
 

Red uw ziel!  
 
God houdt van u, en wil met u de weg inslaan van eeuwig leven! In 

deze video is extra een gebed toegevoegd. 

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 

28 juli 2016 ontving ik de volgende boodschap van een bode engel 
Gods, die ik graag met u wil delen. 

 

Shalom, welkom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 

Resonia en ben een bode engel Gods.  
 

Heeft u al de keus gemaakt om uw leven over te geven aan 

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus? 
Hij wil zo graag dat u niet verloren gaat en dat u beseft, dat er wel 

hoop is en redding is! Alleen Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, 

geeft u eeuwig leven, en spreekt de waarheid, al hoort u ook 
andere stemmen. Het uitstellen om Hem aan te nemen, door te 

denken dat u veel te slecht bent, en dat er geen hoop meer is voor 
u, vanwege uw criminele verleden, en dat Hij, Yeshua HaMashiach, 

JHWH, Jezus Christus, u nooit zal aannemen, is een grote leugen 

van satan! Maar hoe langer u blijft uitstellen, omdat u in deze 
leugens gelooft van satan, hoe slechter u ervan wordt. Beseft u dat 

wel?  
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Red uw ziel! 

God houdt van u, echt waar. En Hij wil met u de weg inslaan van 

eeuwig leven. Hij wil het u geven, eeuwig leven! Waarom? Omdat 
Hij van u houdt.  

 
Buig uw hoofd en belijd al uw zonden. 

En onderhoud uw relatie met Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. 

Vertel Hem alles vanuit de diepte van uw hart, waar u mee zit, en 
ook waar u mee wil veranderen. Breng alles bij Hem. Voorwaar, 

onderhoud uw relatie met Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, en 
luister naar de Evangelicalendtimemachine.com 

 

Voorwaar, lees ook de Bijbel. 
 

In Johannes 3, vers 16 en 17 staat het volgende: Want alzo lief 
heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven 

heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar 

eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld 
gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld 

door Hem behouden worde.  

 
De bode engel Gods sprak verder, Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, 

Shalom!  
 

 

 

Voor eeuwig verdwenen! 
 

Lees op welke wijze Gods kracht, van de Heer Yeshua HaMashiach, 
JHWH, Jezus Christus, via Profeet Benjamin Cousijnsen, meestreed 

tegen de vijand: een hoogmoedige, opstandige tegenstander van 
God. 

 

 
Volledige weergave: 
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Hallo, van harte welkom! Op 29 juli 2016 schreef Profeet Benjamin 
Cousijnsen, met de hulp van de bode engel van God, achteraf het 

volgende verslag op. 

 
Shalom, Benjamin. Benjamin, word wakker! Ik begroet u in de 

wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. 
Voorwaar, mijn naam is Cumming en ben een bode engel Gods.  

 

Kom, volg mij! 
Profeet Benjamin droeg blinkende en smetteloos fijn linnen 

klederen. Verder droeg hij een gouden schild, waar de twee 
olijfbomen in het zilver op staan afgebeeld. Benjamin droeg een 

bewerkte gouden riem, waar ‘Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 

Christus is mijn Koning’ op staat, en bewerkt is met edelsteentjes 
en vele andere kostbaarheden, evenzo zijn zwaard dat van goud is. 

Op het zwaard staat: ‘Openbaring 17, vers 15’. De waterstromen, 
die je zag, zei de engel, waar de hoer aan zit, zijn vele landen en 

volken en stammen. Profeet Benjamin liep samen met mij, 

Cumming, het huis uit. Ik zei: God is almachtig, tegen Benjamin, 
en opeens vond het volgende plaats. 

 

Samen werden wij verplaatst naar een duistere plek. 
En daar kwam een krachtige gevallen engel aan, en zei: “Mijn naam 

is Setlioen”. 
 

Judas, vers 6   Denk ook aan de engelen die hun oorspronkelijke 

positie ontrouw werden en de hun toegewezen plaats verlieten: tot 
het oordeel op de grote dag houdt hij hen met onverbrekelijke 

boeien in de onderwereld gevangen. 
 

Profeet Benjamin zei: 

“Zonde is opstand tegen God, ongehoorzaamheid! God zag alles 
wat Hij gemaakt had, en zie, het was zeer goed, zelfs de engelen!” 

Setlioen zei: “Ik haat het goede!” 

Profeet Benjamin zei: “Daarom dat licht en duisternis niet 
samengaan! De engelen waren goed geschapen. Toch heb jij, 

Setlioen, gekozen om satan te volgen in zijn dienst van 
hoogmoedigheid en opstand!” 
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2 Petrus 2, vers 4  Immers, God heeft zelfs engelen die gezondigd 
hadden niet gespaard, maar hen in de Tartarus geworpen. Daar, in 

de diepste duisternis blijven ze opgesloten om hun vonnis af te 

wachten. 
 

En Openbaring 12, vers 9  De grote draak werd op de aarde 
gegooid. Hij is de slang van weleer, die duivel of satan wordt 

genoemd en die de hele wereld misleidt. Samen met zijn engelen 

werd hij op de aarde gegooid. 
 

“Hou op te preken!” schreeuwde Setlioen. 
“Ik verpletter jou, Profeet Gods! Waarom doe je zo geheimzinnig, 

Serafijn? Ik krijg je klein!” Benjamin antwoordde: 

 
Mattheus 25, vers 41  Daarop zal hij ook aan de groep aan zijn 

linkerzijde toespreken: “Jullie zijn vervloekt! Verdwijn uit mijn ogen 
naar het eeuwige vuur dat bestemd is voor de duivel en zijn 

engelen”. 

 
Ik, Cumming, zei tegen Benjamin: Dit is jouw opdracht van 

God! 

“Dank je, wat een eer!” antwoordde Profeet Benjamin. Profeet 
Benjamin trok het zwaard, zo ook Setlioen. Tijdens de hevige strijd 

werd Setlioen dodelijk verwond. En op het moment dat hij wilde 
wegvluchten, blies Profeet Benjamin vuur op hem, en riep: “Zo heb 

je het in ieder geval niet koud!”  

 
Profeet Benjamin werd teruggebracht naar huis, en zei later 

heel onschuldig tegen zijn vrouw: 
“Hallo, ik ben terug!” 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
 

 

Hillary sloot ziel pact met satan! 
 

Door middel van een contract sloot Hillary Clinton een deal met 

satan, en deed afstand van haar ziel in ruil voor macht, veel macht!  
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Volledige weergave: 

 

Hallo, welkom! Dit is een openbarende boodschap Gods, woord voor 
woord overgeleverd door de bode engel Gods aan eindtijdprofeet 

van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen, op 30 juli 2016. 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, kadosh, heilig is 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus!  
 

Voorwaar, hoor! 
De antichrist liet Hillary Clinton weten dat hij haar zal zegenen, en 

sloot haar in zijn armen. Voorwaar, de antichrist zei tegen haar, dat 

ze Donald Trump zal verslaan. Hillary Clinton moest een contract 
tekenen, dat ze afstand doet van haar ziel. Daarvoor in de plaats 

krijgt ze veel macht van hem! 
 

1 Johannes 4, vers 20  Indien iemand zegt: Ik heb God lief, doch 

zijn broeder haat, dan is hij een leugenaar; want wie zijn broeder, 
die hij gezien heeft, niet liefheeft, kan ook God, die hij niet gezien 

heeft, niet liefhebben. 

 
Openbaring 13, vers 4  En zij aanbaden de draak, omdat hij aan 

het beest de macht gegeven had, en zij aanbaden het beest, 
zeggende: Wie is aan het beest gelijk? en: Wie kan er oorlog tegen 

voeren? 

En vers 13  En het doet grote tekenen, zodat het zelfs vuur uit de 
hemel doet nederdalen op de aarde ten aanschouwen van de 

mensen. 
 

Voorwaar, mijn naam is Leagu en ben een bode engel Gods.  

Voorwaar, zo zal ze volledig overgenomen worden! 
 

En Openbaring 21, vers 8  Maar de lafhartigen, de ongelovigen, 

de verfoeilijken, de moordenaars, de hoereerders, de tovenaars, de 
afgodendienaars en alle leugenaars – hun deel is in de poel, die 

brandt van vuur en zwavel: dit is de tweede dood. 
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
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Zoek de stilte op 
 

Kijk soms terug, anders gaat u maar door. Maak tijd voor Hem, dan 

zal Hij u nog meer zegenen! 
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Op 1 augustus 2016 bracht Gods bode 
engel woord voor woord deze boodschap Gods over aan 

eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. 
 

Voorwaar, is het niet geweldig om Hem samen te dienen en 
groot te maken? 

Voorwaar, kadosh, kadosh, kadosh, heilig is JHWH, El Elohím, 

Adonai! Voorwaar, mijn naam is Breovah en ben een bode engel 
Gods.  

 

Voorwaar! 
Soms is het goed om even terug te kijken in uw verleden naar wat 

er toen misging, en wat u gedaan hebt, en of u nu wel op de goede 
weg bent en Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, Abba, 

Vader, serieus neemt, en blijft werken aan uw relatie met Hem. Kijk 

eens naar uzelf. Bent u gegroeid en veranderd? Of bent u van Zijn 
weg afgeweken? Als u nu voelt in uw hart, dat u aan het verdwalen 

bent en u niet gelukkig van binnen bent, dan moet u actie 
ondernemen! En niet altijd hoeft uw weg verkeerd te zijn. Het zou 

weleens kunnen zijn, dat u uw doelen moet aanpassen. 

 
In het leven zijn moeilijke momenten, zowel mooie 

momenten en zegeningen, waar u dankbaar voor mag zijn. 

Voorwaar, geef Hem, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, 
wat Hem toekomt! Blijf niet hangen, zodat de duivel u kaalplukt en 
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berooft van uw zegeningen, en dat u blijft hangen in het negatieve. 
Maar hou het positieve voor ogen; zie op het goede! 

 

Mattheüs 7, vers 21  Niet een ieder, die tot Mij zegt: Here, Here, 
zal het Koninkrijk der hemelen binnengaan, maar wie doet de wil 

mijns Vaders, die in de hemelen is. 
 

Door omstandigheden kan het zijn, dat u weinig ervaart: Zijn 

hand en bemoeienis. 
U moet de wil hebben om Hem toe te laten in uw leven, en uw 

relatie te onderhouden! Toch was Hij er altijd. Kijk eens goed! Was 
Hij, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, niet altijd bij u? U 

keek en zag alleen maar dat moment, waar het misging. Maar 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, kijkt verder! Ook als het 
goed gaat, kunt u Hem vergeten. Maar Hij vergeet u niet!  

 
Kijk soms terug, anders gaat u maar door. 

Zoek eens de stilte op, en praat eens met Yeshua HaMashiach, 

JHWH, Jezus Christus. Maak contact voor gebed en lees de Bijbel. 
Zo zal uw geloof en vertrouwen groeien! 

 

Psalm 25, vers 4 tot en met 10  Here, maak mij uw wegen 
bekend, leer mij uw paden, leid mij in uw waarheid en leer mij, 

want Gij zijt de God mijns heils, U verwacht ik de ganse dag. 
Gedenk uw barmhartigheid, Here, en uw gunstbewijzen, want die 

zijn van eeuwigheid; gedenk niet de zonden van mijn jeugd, noch 

mijn overtredingen, gedenk mijner naar uw goedertierenheid, om 
uwer goedheid wil, Here. Goed en waarachtig is de Here; daarom 

onderwijst Hij de zondaars aangaande de weg. Ootmoedigen doet 
Hij wandelen in het recht, en Hij leert ootmoedigen zijn weg. Alle 

paden des Heren zijn goedertierenheid en trouw voor wie zijn 

verbond en zijn getuigenissen bewaren. 
 

Voorwaar, als u nu eens tijd maakt voor Hem, dan zal Hij u 

nog meer zegenen. 
Hij is het antwoord en de oplossing! 

 
Exodus 15, vers 2 en 3  De Here is mijn kracht en mijn psalm, Hij 

is mij tot heil geweest. Hij is mijn God, Hem verheerlijk ik, de God 
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mijns vaders, Hem prijs ik. De Here is een krijgsheld; Here is zijn 
naam. 

 

Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld 
gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een 

ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde.  
 

Voorwaar, het oude is voorbij, en zie naar Zijn werken! 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 

 

 

 

 

 

 

AUGUSTUS 2016 

 
Hongkong wordt nu aangepakt door Donder & 

China's beurt volgt vrijdag! 
 
De engel des Heren, Donder, bracht woord voor woord deze 

profetische mededeling Gods over aan Profeet Benjamin 

Cousijnsen, gericht aan Hongkong en China, en trouwens... Azië! 
Zie wat nog meer gaat komen! 

 

 
Volledige weergave: 
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Hallo, welkom! Dit is een profetische, openbarende, mededelende 
boodschap Gods, op 1 augustus 2016 overgebracht door de bode 

engel Gods aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom, Hongkong!  

Mijn naam is Donder. Ik geef u veel regen en donder en wind! Ook 
China zal het spoedig, op vrijdag, ondervinden! Maar u, Hongkong, 

ervaart mij nu. 

 
Voorwaar, stelletje overgenomen Poke-demon-aanbidders! 

Ik begroet u met bliksem, in de almachtige naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. Wie in Hem gelooft en wandelt, wordt 

gezegend. Wie echter draken vereert en Boeddha, en andere 

goden, zal de kracht van de God van Israël, de God van Abraham, 
Izaäk en Jakob ervaren. U was al gewaarschuwd! 

 
Vrees God! 

Bekeer u, want u bent gewaarschuwd. Bent u nu net zo doof en zo 

lelijk en dom als uw afgoden?  
 

Azië, zie wat nog meer gaat komen! 

 
Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want God had de wereld zo 

lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in 
hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft 

zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te 

vellen, maar om de wereld door hem te redden. Over wie in hem 
gelooft wordt geen oordeel uitgesproken, maar wie niet in hem 

gelooft is al veroordeeld, omdat hij niet wilde geloven in de naam 
van Gods enige Zoon. Dit is het oordeel: het licht kwam in de 

wereld en de mensen hielden meer van de duisternis dan van het 

licht, want hun daden waren slecht. Wie kwaad doet, haat het licht; 
hij schuwt het licht omdat anders zijn daden bekend worden. Maar 

wie oprecht handelt zoekt het licht op, zodat zichtbaar wordt dat 

God werkzaam is in alles wat hij doet. 
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
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Herstel van de oude DNA erfenis is mogelijk! 
 

Wat men nu nog terugziet in de mensen is een DNA erfenis, die 
overgebracht is. Lees in de volledige boodschap Gods, hoe dit DNA 

er insloop en hoe herstel hiervan mogelijk wordt gemaakt. 

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 2 augustus 2016 bracht de engel des 

Heren woord voor woord de volgende boodschap over aan 
eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. 

 
Voorwaar, op 5 december 2014 was er een boodschap, met 

de titel: 
‘Gevallen engelen uit de tijd van Henoch zetten een generatievloek 

in werking!’  

 
Voorwaar, er is zoveel onder de wateren, dat zich 

schuilhoudt.  

Maar goed ook voor u! Maar ook de menselijke rassen in Azië, zoals 
China en India, en in Indonesië en Thailand en Japan en Korea en 

Hongkong en de Filipijnen en Vietnam en Pakistan, onder andere, 
maakten grotendeels deel uit van de generatievloek. De gevallen 

engelen verwekten mensenkinderen met hun kenmerken!  

 
Dit verklaart ook, waarom men de draak aanbidt. 

Namelijk, omdat de planeet Draak de plek is van de 
demonenwereld, en de plek van de gevallen engelen, de bezoekers 

uit de ruimte, is! Luister ook naar de boodschap met de titel: ‘Ze 

noemen zich draken!’ Voorwaar, mijn naam is Mirary en ben een 
bode engel Gods.  

 

Ook vraag ik uw aandacht voor het volgende. 
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De dagelijkse drama’s geven een beeld van de stapsgewijze, totale 
overname: veel kenmerken, zoals ringen door de neus en 

lichaamsdelen, en extreme tattoos en insnijdingen in het lichaam, 

afgodenverering, zoals de draak, het van geslacht veranderen, het 
tegennatuurlijke, toverijen… Wat men nu nog terugziet in de 

mensen is een DNA erfenis, die overgebracht is. 
 

Henoch 7, vers 1 tot en met 6  En alle anderen met hen namen 

zichzelf vrouwen, en ieder koos er een voor zich, en zij begonnen in 
hen te gaan en zich met hen te verontreinigen, en zij leerden hen 

tovernarij en banspreuken, en het insnijden van wortels, en 
maakten hen vertrouwd met kruiden. En zij werden zwanger, en zij 

baarden grote reuzen, wier grootte drieduizend el was; Dezen 

verorberden alles wat de mensen voortbrachten. En toen de 
mensen ze niet langer konden onderhouden, keerden de reuzen 

zich tegen hen en aten mensen op. En zij begonnen te zondigen 
tegen vogels, en dieren, en reptielen, en vissen, en eenieder de 

ander zijn vlees te eten, en het bloed te drinken. Daarna klaagde 

de aarde de wettelozen aan… 
 

En Henoch 8, vers 1 tot en met 3  En Azazel leerde de mensen 

zwaarden te maken, en messen, en schilden, en borstplaten, en 
deed hen de metalen van de aarde kennen en de kunst om hen te 

bewerken, en armbanden en ornamenten, en het gebruik van 
antimoon, en het verfraaien van de oogleden, en allerlei soorten 

kostbare gesteenten, en elke kleurvloeistof. En er kwam veel 

goddeloosheid op, en zij gaven zich over aan verkrachtingen, en zij 
werden tot dwaling geleid, en werden verdorven in al hun wegen. 

Semjeza onderwees banspreuken en wortelinsnijdingen, Armaros 
het opheffen van banspreuken, Barakwijal onderwees astrologie, 

Kokabel de constellaties, Ezekweël de kennis van de wolken, 

Arakwiël de tekenen van de aarde, Samsiël de tekenen van de zon, 
en Sariël de baan van de maan. En naarmate de mensen 

wegkwijnden, schreeuwden zij het uit, en hun roep steeg op ten 

hemel... 
 

Deze kenmerken spelen zich dagelijks af! 
Voorwaar, als u zich echter bekeert, en Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus, belijdt en aanneemt als uw Verlosser, en uw relatie 
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onderhoudt met Hem, dan wordt deze oude DNA erfenis, de 
generatievloek, verbroken in de almachtige naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, El Elohím, Adonai! Zijn Bloed 

kocht u vrij en maakte u schoon! 
 

Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld 
gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een 

ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde.  
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom 

 
 

 

Ik strek mij uit naar U, o God! 
 

Verheug u! Kom uit uw stoel, en strek u uit naar God. U kunt dit 
gebed in deze boodschap meebidden, als u zich ‘uitstrekt’ naar 

Abba, Vader, Yeshua HaMasiach, Jezus Christus, JHWH, Heilige 

Geest van God, en Hem tot de Heer van uw leven wilt maken. 
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, hartelijk welkom! Op 2 augustus 2016 bracht Gods bode 
engel woord voor woord deze boodschap Gods over aan 

eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  
 

Psalm 118, vers 24 tot en met 29  Dit is de dag die de Here 

gemaakt heeft; laten wij juichen en ons daarover verheugen. Och 
Here, geef toch heil, och Here, geef toch voorspoed! Gezegend hij, 

die komt in de naam des Heren; wij zegenen u uit het huis des 

Heren. De Here is God, Hij heeft het voor ons doen lichten. Bindt de 
feestoffers met touwen vast bij de hoornen van het altaar. Gij zijt 
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mijn God, U zal ik loven, o mijn God, U zal ik verhogen. Looft de 
Here, want Hij is goed, ja, zijn goedertierenheid is tot in 

eeuwigheid. 

 
En Psalm 119, vers 11  Ik berg uw woord in mijn hart, opdat ik 

tegen U niet zondige. 
En vers 43 en 44  Neem het woord der waarheid niet geheel van 

mijn mond, want uw verordeningen verbeid ik, opdat ik uw wet 

bestendig onderhoude, voor altoos en immer. 
En vers 147 en 148  Vóór de morgenschemering roep ik om hulp, 

op uw woord hoop ik. Vóór de nachtwaken beginnen, keren mijn 
ogen zich naar uw toezegging. 

 

Voorwaar, mijn naam is Bélia; ik ben een bode engel Gods.  
Kadosh, kadosh, kadosh, heilig, heilig, heilig is Adonai! Verheug u! 

Kom uit uw stoel. Heft uw armen en uw ogen eens omhoog en 
zegt:  

 

“Ik strek mij uit, Abba, Vader, JHWH, Heilige Geest van God. Raak 
mij aan met Uw kracht. Doorstroom mij met Uw kracht en Uw 

Bloed, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, JHWH. Reinig mij, als er 

nog verborgen schatten zijn of belemmeringen, die tussen U en mij 
instaan. Ik vraag U dit in de heilige, kadosh naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Abba, Vader. Uit eerbied buig ik mij voor de 
enige Heer van mijn leven. Ik zal mijn getuigenis met anderen 

delen, dat U een God bent van wonderen. Dank U dat U mijn 

zonden vergeeft en dat ik Uw eigendom ben, en dat U vanaf nu mij 
zal zegenen als kind van God. Uw Bloed bracht de overwinning en 

de bevrijding aan het kruis, en de duivelse macht is overwonnen en 
verbroken door Jezus Christus, Yeshua HaMashiachs overwinning! 

Amen!” 

 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en 

verdween. 

 
 

 

Geloof is nodig om te aanvaarden dat het 
zichtbare uit het onzichtbare voortkomt! 
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♡ Pak uw Bijbel erbij en lees mee. Deze boodschap Gods behandelt: 

Hoe geloven verandert in zeker weten en: welke tekst zou u 

uitkiezen bij een gesprek, wat makkelijk te gebruiken is? 

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, welkom! Op 3 augustus 2016 bracht Gods bode engel woord 

voor woord deze boodschap Gods over aan eindtijdprofeet van de 
laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. Ik nodig u van harte uit om uw 

Bijbel erbij te pakken, en samen met mij de Bijbelteksten in deze 

boodschap te bestuderen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus van Nazareth.  

 

Voorwaar, luistert aandachtig!  
Mattheus 19, vers 26  Jezus zag hen aan en zeide: Bij de mensen 

is dit onmogelijk, maar bij God zijn alle dingen mogelijk. 
 

En Markus 9, vers 23  Jezus zeide tot hem: Als Gij kunt! Alle 

dingen zijn mogelijk voor wie gelooft. 
 

Voorwaar, beseft: Yeshua HaMashiach is de Almachtige! 
Welke tekst zou u kiezen als u een gesprek hebt, wat makkelijk te 

gebruiken is?  

Ten eerste dus: Bij God is alles mogelijk. En ten tweede: Alles is 
mogelijk voor wie gelooft! 

 

De eerste tekst is vrijblijvend. 
Je hebt een gesprek met iemand, en je zegt: “Bij God is alles 

mogelijk!” tegen een persoon met veel ellende en narigheid.  
De tweede tekst vraagt uw betrokkenheid: Alles is mogelijk voor 

wie gelooft. Nu wordt er verwacht van u dat u mee gelooft, en niet 

zegt tegen die persoon: “Als u maar geloof hebt!”  
Wat voor geloof heeft u dan? 
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Handelingen 3, vers 5 tot en met 8  En hij hield zijn blik op hen 
gevestigd in de verwachting iets van hen te ontvangen. Maar Petrus 

zeide: Zilver en goud bezit ik niet, maar wat ik heb geef ik u; in de 

naam van Jezus Christus, de Nazoreeër: Wandel! En hij greep hem 
bij de rechterhand en richtte hem op, en terstond werden zijn 

voeten en enkels stevig, en hij sprong op en stond en liep heen en 
weer en hij ging met hen de tempel binnen, lopende en springende 

en God lovende.  

 
Wie had geloof, denkt u? 

Simon Petrus! Ik herhaal: 
 

Handelingen 3, vers 6  Maar Petrus zeide: Zilver en goud bezit ik 

niet, maar wat ik heb geef ik u; in de naam van Jezus Christus, de 
Nazoreeër: Wandel! 

 
Ja, Simon Petrus had geloof, niet die verlamde. 

Die hield zich niet eens bezig met genezing, maar met aalmoezen! 

Die verlamde kreeg te horen: “Zilver en goud bezit ik niet”. Velen 
zouden ook denken: ‘Loop dan maar door!’ De Bijbelteksten zijn 

goed. Maar wilt u wel betrokken zijn met iemand met nood en 

problemen? Voorwaar, mijn naam is Addium en ben een bode engel 
Gods.  

 
Het is makkelijk de nood en problemen aan te horen, en te 

zeggen: 

“Okee, voor God is alles mogelijk. Sterkte, en Gods zegen!” Het 
gaat om het volgende: wilt u betrokken zijn?  

 
Voorwaar, geloof is een kanaal, waar Gods mogelijkheden 

naar u toestromen. 

Dat betekent dus: geloof richt zich op God, altijd, niet op het 
probleem! Zodra u zich richt op het probleem, keldert uw geloof. 

Geloof richt zich op God. Het is een kanaal, waardoor Gods 

mogelijkheden naar u toekomen, omdat u uw ogen richt op Hem.  
 

Hebreeën 11, vers 1 tot en met 3  Het geloof nu is de zekerheid 
der dingen, die men hoopt, en het bewijs der dingen, die men niet 

ziet. Want door dit geloof is aan de ouden een getuigenis gegeven. 
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Door het geloof verstaan wij, dat de wereld door het woord Gods 
tot stand gebracht is, zodat het zichtbare niet ontstaan is uit het 

waarneembare. 

 
Voorwaar, met het geloof in Yeshua HaMashiach, JHWH, 

Jezus Christus, heeft u houvast! 
Daar kunt u wat mee! U hebt de zekerheid der dingen, die men niet 

ziet. En zodra het zichtbaar wordt, hoeft u het niet meer te 

geloven.  
 

Psalm 27, vers 13  O, als ik niet had geloofd des Heren goedheid 
te zullen zien in het land der levenden! 

 

Hij zegt:  
“Er is geloof voor nodig, om te aanvaarden dat hetgene wat je ziet, 

ontstaan is uit wat je niet ziet.” 
Amen! Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 

 
 

Ik kwam voor jou!  
 
Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, de Zoon van God, richt zich tot 

u die nu luistert! 

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 

donderdag 4 augustus 2016 kreeg ik een boodschap, die ik heel 
graag met u wil delen. 

 
Shalom! Ik ben wie Ik ben. 

Ik ben uw Rabboeni, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. 

Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Ik verliet de hemel, zodat jij, Mijn 
kostbare parel, naar Mij kunt luisteren! 

 

Het volgende is, dat Ik, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, 
u onvoorwaardelijk liefheb. 
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Toen Ik op de aarde was, sprak Ik de waarheid, de woorden van 
Mijn Vader. Ook Ik ben verworpen in jouw plaats, zodat jij 

geaccepteerd zou worden. Ik werd bespot, zodat Ik, uw Rabboeni, 

Mijn shalom kon geven aan u, Mijn vrede! Ik werd geslagen in uw 
plaats, zodat Ik u genezing kon geven. Ik verdroeg verraad, zodat 

je Mijn liefde zou kennen. Ik gaf Mij over en stierf een pijnlijke 
dood, zodat jij vergeving kon ontvangen.  

 

Voel Mijn liefde voor jou! 
Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Ja, Ik leef! En Ik ging naar de hemel 

om voor jou een plaats klaar te maken. Ik zond Mijn Geest, omdat 
Ik niet wil dat je alleen zou zijn. Mijn kind, Ik heb Mijn woord 

gedeeld, omdat Ik wil dat u bemoedigd zou worden. Wacht 

geduldig! Ik ben de Koning der koningen, de Heer der heren en de 
heldere Morgenster. Ik ben kadosh, heilig, en ben de enige Weg en 

de Waarheid en het Leven! Ik ben de enige Zoon van God! 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 

 
 

Bruikbare kostbare stenen tot eer van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus! 
 

Word een ‘levende steen’, die ingezet kan gaan worden, verbonden 

aan ‘het lichaam’, tot eer van Zijn kadosh, heilige naam! 
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 5 augustus 2016 bracht Gods bode 
engel woord voor woord deze boodschap Gods over aan 

eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van uw Rabboeni, 

JHWH, de Koning der koningen, Yeshua HaMashiach, Jezus 
Christus. Voorwaar, mijn naam is Blésia en ben een bode engel 

Gods. 
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1 Petrus 2, vers 5 en 6  En laat u ook zelf als levende stenen 
gebruiken voor de bouw van een geestelijk huis, om een heilig 

priesterschap te vormen, tot het brengen van geestelijke offers, die 

Gode welgevallig zijn door Jezus Christus. Daarom staat er in een 
schriftwoord: Zie, Ik leg in Sion een uitverkoren en kostbare 

hoeksteen, en wie op hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd 
uitkomen. 

 

Voorwaar, laat u gebruiken als een levende steen voor de 
opbouw van de Ministry Evangelicalendtimemachine.com! 

 
En 1 Korinthiërs 12, vers 4 tot en met 11  Er is verscheidenheid 

in genadegaven, maar het is dezelfde Geest; en er is 

verscheidenheid in bedieningen, maar het is dezelfde Here; en er is 
verscheidenheid in werkingen, maar het is dezelfde God, die alles in 

allen werkt. Maar aan een ieder wordt de openbaring van de Geest 
gegeven tot welzijn van allen. Want aan de een wordt door de 

Geest gegeven met wijsheid te spreken, en aan de ander met 

kennis te spreken krachtens dezelfde Geest; aan de een geloof door 
dezelfde Geest en aan de ander gaven van genezingen door die ene 

Geest; aan de een werking van krachten, aan de ander profetie; 

aan de een het onderscheiden van geesten, en aan de ander allerlei 
tongen, en aan weer een ander vertolking van tongen. Doch dit 

alles werkt één en dezelfde Geest, die een ieder in het bijzonder 
toedeelt, gelijk Hij wil. 

En vers 18  Nu heeft God echter de leden, elk in het bijzonder, hun 

plaats in het lichaam aangewezen, zoals Hij heeft gewild. 
En vers 26 en 27  Als één lid lijdt, lijden alle leden mede, als één lid 

eer ontvangt, delen alle leden in de vreugde. Gij nu zijt het lichaam 
van Christus en ieder voor zijn deel leden. 

 

Kadosh, kadosh, kadosh is JHWH, El Elohím, Adonai! 
Wees verbonden aan het lichaam! 

 

1 Korinthiërs 12, vers 31  Streeft dan naar de hoogste gaven. En 
ik wijs u een weg, die nog veel verder omhoog voert. 

 
Voorwaar! 



 
 

 

4979 
 
 

 

U moet niet alleen tot geloof komen, maar ook geestelijk gaan 
groeien tot volwassenheid, zodat u ingezet kunt worden als een 

levende steen. Voorwaar, wees volwassen! 

 
2 Timotheüs 4, vers 2 tot en met 5  Verkondig het woord, dring 

erop aan, gelegen of ongelegen, wederleg, bestraf en bemoedig 
met alle lankmoedigheid en onderrichting. Want er komt een tijd, 

dat de mensen de gezonde leer niet meer zullen verdragen, maar 

omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich tal van 
leraars zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen 

afkeren en zich naar de verdichtsels keren. Blijf gij echter nuchter 
onder alles, aanvaard het lijden, doe het werk van een evangelist, 

verricht uw dienst ten volle. 

 
En Romeinen 10, vers 16 en 17  Maar niet allen hebben aan het 

evangelie gehoor gegeven. Want Jesaja zegt: Here, wie heeft 
geloofd wat hij van ons hoorde? Zo is dan het geloof uit het horen, 

en het horen door het woord van Christus. 

 
En Johannes 4, vers 24  God is geest en wie Hem aanbidden, 

moeten aanbidden in geest en in waarheid. 

 
En Handelingen 16, vers 25  Maar omstreeks middernacht baden 

Paulus en Silas en zongen Gods lof, en de gevangenen luisterden 
naar hen. 

 

En Mattheüs 22, vers 39  Het tweede, daaraan gelijk, is: Gij zult 
uw naaste liefhebben als uzelf.  

 
En Handelingen 20, vers 32  En nu, ik draag u op aan de Here en 

het woord zijner genade, aan Hem, die bij machte is te bouwen en 

het erfdeel te geven onder alle geheiligden. 
 

Voorwaar! 

De Evangelical Endtimemachine geeft de ruimte om Yeshua 
HaMashiach, Abba, Vader, JHWH, Jezus Christus, te verhogen en te 

verheerlijken! Voorwaar,  
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Psalm 118, vers 22 tot en met 24  De steen die de bouwlieden 
versmaad hebben, is tot een hoeksteen geworden; van de Here is 

dit geschied, het is wonderlijk in onze ogen. Dit is de dag die de 

Here gemaakt heeft; laten wij juichen en ons daarover verheugen. 
En vers 29  Looft de Here, want Hij is goed, ja, zijn 

goedertierenheid is tot in eeuwigheid. 
 

Voorwaar! 

Het is mogelijk dat u zich nog meer moet inzetten voor de 
Evangelical Endtimemachine, tot eer en opbouw van Zijn kadosh, 

heilige lichaam, Zijn heilige naam. 
 

En Kolossenzen 3, vers 23 tot en met 25  Wat gij ook doet, 

verricht uw werk van harte, als voor de Here en niet voor mensen; 
gij weet toch, dat gij van de Here tot vergelding de erfenis zult 

ontvangen. Gij dient Christus als heer. Want wie onrecht doet, zal 
zijn onrecht terugontvangen, en er is geen aanzien des persoons. 

 

Kadosh, kadosh, kadosh is Hij, Yeshua HaMashiach, JHWH, 
Jezus Christus! 

Amen! Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, 

en verdween. 
 

 
 

O.a. waarschuwing tegen aanslag op EuroPride 

2016 in Amsterdam!  
 
05-08-2016  Deze boodschap werd 100%, woord voor woord, 

overgeleverd aan Profeet Benjamin Cousijnsen door de bode engel 
van God, de God van Abraham, Izaäk en Jakob. 

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, welkom! Dit is een waarschuwende boodschap Gods, woord 

voor woord overgeleverd aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 
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Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 

Voorwaar, kadosh, heilig en onbevlekt is Adonai! 
 

Openbaring 19, vers 4 tot en met 5  De vierentwintig oudsten 
en de vier wezens wierpen zich neer voor God, die op de troon zit, 

en aanbaden hem met de woorden: ‘Amen! Halleluja!’ Vanaf de 

troon klonk een stem, die zei: ‘Loof onze God! Laat al zijn dienaren 
die ontzag voor hem hebben, jong en oud, hem loven!’ 

De bode engel Gods sprak verder, 
 

En Zijn ogen zijn als een vuurvlam, en Hij velt vonnis tegen 

homoseksuele bezetenheid! 
Luister ook naar de boodschap met de titel: ‘Openbaring van God: 

Homoseksueel is bezetenheid!’ Voorwaar, God maakte de mens 
naar Zijn beeld, en zag dat wat Hij maakte goed was. Luister ook 

naar de boodschap met de titel: ‘Alleen de waarheid maakt vrij van 

het tegennatuurlijke!’ 
 

Openbaring 20, vers 15  Wie niet in het boek van het leven bleek 

te staan werd in de vuurpoel gegooid. 
De bode engel Gods sprak, 

 
Dit houdt in dat als u zich niet bekeert,  

u in de poel des vuurs geworpen wordt, omdat u God kwetst met 

uw tegennatuurlijke, bevlekte, onreine klederen en bezetenheid. Al 
bent u gelovig, voor u is er geen plaats in de hemel! In de hemel is 

er geen gay parade. Uw roze kleur zal veranderen in bloed! 
 

Openbaring 19, vers 15 en 16  Uit zijn mond komt een scherp 

zwaard waarmee hij de volken zal slaan, en hij zal hen met een 
ijzeren herdersstaf hoeden. Hij zal de wijnpers van de hevige 

woede van de almachtige God treden. Op zijn kleding en op zijn dij 

staat de naam ‘Hoogste Heer en koning’. 
De bode engel Gods sprak verder, 

 
Bekeer u, God laat nimmer met zich spotten! 
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Voorwaar de IS-aanhangers zijn van plan om een aanslag te plegen 
en hebben aanhangers opgeroepen. Dit heeft niets te maken met 

wat u te wachten staat, als Hij Zijn vonnis zal uitspreken! 

 
Openbaring 21, vers 8  Maar voor hen die laf en trouweloos zijn 

geweest, die zich hebben ingelaten met gruwelijke dingen, met 
moord, ontucht, toverij of afgodendienst, voor allen die de leugen 

hebben gediend: hun deel is de vuurpoel met brandende zwavel, 

dat is de tweede dood. 
 

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want God had de wereld zo 
lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in 

hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft 

zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te 
vellen, maar om de wereld door hem te redden. Over wie in hem 

gelooft wordt geen oordeel uitgesproken, maar wie niet in hem 
gelooft is al veroordeeld, omdat hij niet wilde geloven in de naam 

van Gods enige Zoon. Dit is het oordeel: het licht kwam in de 

wereld en de mensen hielden meer van de duisternis dan van het 
licht, want hun daden waren slecht. Wie kwaad doet, haat het licht; 

hij schuwt het licht omdat anders zijn daden bekend worden. Maar 

wie oprecht handelt zoekt het licht op, zodat zichtbaar wordt dat 
God werkzaam is in alles wat hij doet. 

 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en 

verdween. 

 
 

 

Mijn geliefde, mijn teddybeer! 
 

Een teddybeer heeft altijd een luisterend oor, en geeft je altijd 
troost en aandacht en liefde. Een teddybeer wil altijd bij je zijn! 

 

 
Volledige weergave: 
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Hallo, van harte welkom! Op 8 augustus 2016 bracht Gods bode 
engel woord voor woord deze boodschap Gods over aan 

eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  
 

Voorwaar, kijk eens naar deze beer… 

De liefde is een kriebel in je buik, waar je niet aan kan krabben. 
Voorwaar, mijn naam is Lovesadai en ben een bode engel Gods. 

Sommigen dromen zelfs van hun lieve teddybeer. 
 

1 Korinthiërs 13, vers 6  Zij is niet blijde over ongerechtigheid, 

maar zij is blijde met de waarheid. 
 

Ware liefde kent geen afstand! 
 

1 Korinthiërs 13, vers 7  Alles bedekt zij, alles gelooft zij, alles 

hoopt zij, alles verdraagt zij. 
 

Een teddybeer heeft altijd een luisterend oor, en geeft je 

altijd troost en aandacht en liefde. 
Een teddybeer wil altijd bij je zijn. Wie het kleine ervan ziet, heeft 

inzicht en ervaart de kracht van de liefde!  
 

Sirach 40, vers 12  Elk geschenk dat voortkomt uit 

onrechtvaardigheid vergaat, maar trouw houdt eeuwig stand. 
En Sirach 39, vers  17  Zeg niet: “Wat is dit? Waartoe dient het?” 

Want alles blijkt nuttig op het juiste moment. Met zijn woord heeft 
hij het water bijeengebracht, en op zijn bevel werd het in bekkens 

verzameld.  

 
Zonder doel voor ogen zal je nooit gelukkig zijn. 

 

Spreuken 24, vers 13 en 14  Eet honig, mijn zoon, want dat is 
goed, honigzeem is zoet voor uw gehemelte; erken, dat de wijsheid 

zó is voor uw ziel. Als gij haar gevonden hebt, dan is er toekomst 
en uw verwachting wordt niet afgesneden. 

 



 
 

 

4984 
 
 

 

Voorwaar, een knuffel is maar een knuffel. 
Toch vinden velen er steun bij! Ook zit er achter een knuffel 

teddybeer vaak een hele geschiedenis. 

 
1 Korinthiërs 13, vers 11  Toen ik een kind was, sprak ik als een 

kind, voelde ik als een kind, overlegde ik als een kind. Nu ik een 
man, “maar dit telt ook voor de vrouw”, ben geworden, heb ik 

afgelegd wat kinderlijk was. 

 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, is de Zoon van 

God, en heeft u lief met Zijn eindeloze liefde. 
En in die liefde is de bron, om ook in Gods liefde elkaar lief te 

hebben! 

 
2 Korinthiërs 13, vers 13  De genade des Heren Jezus Christus, 

en de liefde Gods, en de gemeenschap des heiligen Geestes zij met 
u allen.  

 

En Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God 
de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 

opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig 

leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, 
opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 

naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het 

licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever 
gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want 

een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het 
licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de 

waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat 

zij in God verricht zijn. 
 

Als in de liefde je buik kriebelt, en je wordt heel erg warm 

van binnen… 
als je dit ervaar als kind van God, zul je bemerken dat God de weg 

je banen zal. Licht en donker zal nimmer samengaan. 
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Galaten 5, vers 22  Maar de vrucht van de Geest is liefde, 
blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, 

trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. 

 
En 1 Timotheüs 1, vers 5  En het doel van alle vermaning is liefde 

uit een rein hart, uit een goed geweten en een ongeveinsd geloof. 
 

Zonder Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, en een 

goede relatie in uw leven, is er geen zegen! 
‘Ik zag twee beren broodjes smeren, O, het was een wonder!’ 

 
Jeremia 32, vers 27  Zie, Ik, de Here, ben de God van al wat 

leeft; zou voor Mij iets te wonderlijk zijn? “Belangrijke opmerking: 

Het woord ‘wonderlijk’ is het juiste woord en de vertaling van het 
oude Hebreeuwse Geschrift; dit is bevestigd door Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus zelf!” 
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 
 

 

Profetische mededeling: Bekeer u of u zult 
geslagen worden! 
 

Luister eens goed, Mexico, Turkije, Florida en ook Houston. Buig, of 
Hij zal u laten buigen! 

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, welkom! Op 8 augustus 2016 bracht Gods bode engel woord 

voor woord deze profetische, openbarende mededeling Gods over 

aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, kadosh, heilig is uw 

Rabboeni! Mijn naam is Power en ben een bode engel Gods.  
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Luister eens goed, Mexico, en ook Turkije, en Florida en 
Houston! 

Stille wateren, diepe gronden. U zult de hand Gods bemerken! 

Bekeer u, of u zult worden geslagen. God zal uw trots breken en uw 
houding veranderen in nederigheid. Hoogmoed komt ten val! 

 
Er is maar een Gezaghebber, die zowel de wind kan laten 

zwijgen als uw hoofd laten buigen! 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Isa, Jezus Christus van Nazareth, Hij is 
de Almachtige. Buig, of Hij zal u laten buigen! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
 

 

 

Terug naar een bekende plek! 
 

Profeet Benjamin kwam vandaag op een plek in de VS, die hij 
herkende uit het verleden.  

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 9 augustus 2016 schreef Profeet 

Benjamin Cousijnsen het volgende verslag op, met de hulp van de 

bode engel Gods. 
 

Shalom, Profeet Benjamin Cousijnsen! Ik begroet u in de 
wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. 

Voorwaar, mijn naam is Revelado en ben een bode engel Gods.  

 
Voorwaar, volg mij! 

Ik, Benjamin, volgde de bode engel Gods de trap af en kwam bij de 
voordeur. Ik liep samen door de voordeur heen met Revelado. 

Buiten aangekomen, zag ik de time machine staan! Revelado zei: 

Zet de hendel maar op 12,5, en Revelado zei: Als het lampje rood 
is, reis je meteen terug!  

 

Heel voorzichtig duwde ik, Benjamin, de hendel naar voren… 
En Revelado sprong op de time machine, en zei: Ik ga mee! 
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Ik zei: “Vorige keer had ik de hendel van de time machine op 13 
gezet”.  

Dat klopt, zei Revelado. Je pikt het vast op! We gaan opnieuw naar 

Starbucks. Meer hierover vindt u in de boodschap van 19 januari 
2013, met de titel: ‘Met Gods tijdmachine een beetje vooruit!’  

 
We kwamen terecht naast een autoweg… 

En ik zag daar de naam Walnut Street staan en herkende deze plek. 

Revelado zei: Je bent nu iets verder terug in de tijd dan toen, net 
voordat jij bij Starbucks aankwam in 2013. 

“Okee!” zei ik. “Ik herinner mij, dat ik daar toen een kopje koffie 
gedronken had. Veel Christenen worden gehaat en opgeborgen in 

het verborgene.” En ik vertelde aan Revelado, dat ook nu de 

mensen overgenomen zijn, en dat er de gruwelijkste 
gebeurtenissen plaatsvinden, zoals dat mensen zelfs anderen doden 

en opeten, en overgenomen worden door de gevallen engelen! 
Voorwaar, alle gebeurtenissen zijn in volle gang! 

Revelado zei: Dat klopt! En er worden nu ook vaak aanslagen 

gepleegd.  
 

Spoedig zal Amerika een grote aanslag moeten verwerken. 

Voorwaar, soms past God komende gebeurtenissen zodanig aan, 
dat alles geleid wordt naar Zijn wil!  

“Kijk daar eens!” zei ik, Benjamin. De time machine verscheen.  
Ja, en dat ben jij! zei Revelado. Maar wij moeten echter terug, 

Benjamin. Maar God gaat nog heel wat toelaten, en dat is nu meer 

en meer zichtbaar! 
Revelado bracht me terug, en zei: Ik ga weer, tijdreiziger! 

 
Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld 

gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een 

ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde.  
 

Ruacha, Yeshu, Shalom!  
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Meer dan een gewone vriend! 
 

Vrienden word je genoemd, wanneer je een echte goede omgang 
hebt met elkaar, wanneer je elkaar bemoedigt en vertrouwt en 

dingen deelt, wat in je hart speelt! 

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 9 augustus 2016 bracht de bode engel 

Gods woord voor woord deze boodschap Gods over aan 
eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Bream 

en ben een bode engel Gods.  
 

Johannes 15, vers 9 tot en met 17  Gelijk de Vader Mij heeft 
liefgehad, heb ook Ik u liefgehad; blijft in mijn liefde. Indien gij 

mijn geboden bewaart, zult gij in mijn liefde blijven, gelijk Ik de 

geboden mijns Vaders bewaard heb en blijf in zijn liefde. Dit heb Ik 
tot u gesproken, opdat mijn blijdschap in u zij en uw blijdschap 

vervuld worde. Dit is mijn gebod, dat gij elkander liefhebt, gelijk Ik 

u heb liefgehad. Niemand heeft grotere liefde, dan dat hij zijn leven 
inzet voor zijn vrienden. Gij zijt mijn vrienden, indien gij doet, wat 

Ik u gebied. Ik noem u niet meer slaven, want de slaaf weet niet, 
wat zijn heer doet; maar u heb Ik vrienden genoemd, omdat Ik 

alles, wat Ik van mijn Vader gehoord heb, u heb bekend gemaakt. 

Niet gij hebt Mij, maar Ik heb u uitgekozen en u aangewezen, opdat 
gij zoudt heengaan en vrucht dragen en uw vrucht zou blijven, 

opdat de Vader u alles geve, wat gij Hem bidt in mijn naam. Dit 
gebied Ik u, dat gij elkander liefhebt. 

 

Voorwaar, in vers 15 zegt Yeshua HaMashiach, uw Rabboeni, 
JHWH, Jezus Christus, tot u dat u geen slaaf bent. 

Met andere woorden, u bent een traptrede hoger gezet! U bent 

geen dienstknecht, maar u wordt vrienden genoemd. Vrienden word 
je genoemd, wanneer je een echte goede omgang hebt met elkaar, 
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wanneer je elkaar bemoedigt en vertrouwt en dingen deelt, wat in 
je hart speelt. Dit telt voor jong en oud! Vriendschap is heel 

belangrijk. 

 
In vers 13 zegt Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, 

heel duidelijk: 
Niemand heeft grotere liefde. Spits uw oren, want Hij zegt nu: dan 

dat hij zijn leven inzet voor zijn vrienden! Mijn vraag aan u is: Hoe 

vaak heeft u uw leven ingezet voor uw naaste? En was dit uit 
liefde?  

 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, is een man van 

woorden, maar ook van daden! 

Hij zei niet alleen: Jullie zijn gewone vrienden. Nee, je bent meer 
dan een gewone vriend, of vriendin, familie van verre! Maar Hij 

draagt u wel op, om elkaar lief te hebben! Hij deelt Zijn 
vriendschap met u.  

 

Iemand die vriendschap deelt, is bereid zijn of haar leven af 
te leggen. 

En hij of zij zal er alles aan doen om die liefde in stand te houden. 

Voorwaar, en dat heeft Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, 
bewezen! Hij ging aan het kruis en ving uw straf op, en droeg het 

met liefde, zodat u ervan verlost bent. En Hij koos ervoor, ja, voor 
u het kruis te dragen en te sterven in uw plaats! 

 

Jesaja 53, vers 3 tot en met 12  Hij was veracht en van mensen 
verlaten, een man van smarten en vertrouwd met ziekte, ja, als 

iemand, voor wie men het gelaat verbergt; hij was veracht en wij 
hebben hem niet geacht. Nochtans, onze ziekten heeft hij op zich 

genomen, en onze smarten gedragen; wij echter hielden hem voor 

een geplaagde, een door God geslagene en verdrukte. Maar om 
onze overtredingen werd hij doorboord, om onze ongerechtigheden 

verbrijzeld; de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem, en 

door zijn striemen is ons genezing geworden. Wij allen dwaalden als 
schapen, wij wendden ons ieder naar zijn eigen weg, maar de Here 

heeft ons aller ongerechtigheid op hem doen neerkomen. Hij werd 
mishandeld, maar hij liet zich verdrukken en deed zijn mond niet 

open; als een lam dat ter slachting geleid wordt, en als een schaap 
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dat stom is voor zijn scheerders, zo deed hij zijn mond niet open. 
Hij is uit verdrukking en gericht weggenomen, en wie onder zijn 

tijdgenoten bedacht, dat hij is afgesneden uit het land der 

levenden? Om de overtreding van mijn volk is de plaag op hem 
geweest. En men stelde zijn graf bij de goddelozen; bij de rijke was 

hij in zijn dood, omdat hij geen onrecht gedaan heeft en geen 
bedrog in zijn mond is geweest. Maar het behaagde de Here hem te 

verbrijzelen. Hij maakte hem ziek. Wanneer hij zichzelf ten 

schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij nakomelingen zien en een 
lang leven hebben en het voornemen des Heren zal door zijn hand 

voortgang hebben. Om zijn moeitevol lijden zal hij het zien tot 
verzadiging toe; door zijn kennis zal mijn knecht, de rechtvaardige, 

velen rechtvaardig maken, en hun ongerechtigheden zal hij dragen. 

Daarom zal Ik hem een deel geven onder velen en met machtigen 
zal hij de buit verdelen, omdat hij zijn leven heeft uitgegoten in de 

dood, en onder de overtreders werd geteld, terwijl hij toch veler 
zonden gedragen en voor de overtreders gebeden heeft.  

 

En Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld 
gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een 

ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde.  
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 
 

 

Warm en zonnig nieuws! 
 

De wereld is donker en ook koud in de harten, maar voor wie Hem 
toelaat in zijn of haar leven, zal de Zon der gerechtigheid opgaan, 

en hij of zij zal geestelijke genezing ervaren!  

 
 

Volledige weergave: 
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Hallo, van harte welkom! Op 10 augustus 2016 bracht Gods bode 
engel woord voor woord deze boodschap Gods over aan 

eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, kadosh, heilig, heilig 
is uw Rabboeni, El Elohím, Adonai Tz’va’ot!  

 

Uw naam is als balsem voor het hart, JHWH! 
Alle kracht komt van U. Kadosh bent U, O JHWH! Groot bent U, 

mijn hoogverheven Jehovah-Shammah, Adonai, El Elyon, Abba, 
Vader! 

 

Psalm 27, vers 8  Van Uwentwege zegt mijn hart: Zoekt mijn 
aangezicht. Ik zoek uw aangezicht, Here. 

 
En Johannes 4, vers 23 en 24  Maar de ure komt en is nu, dat de 

waarachtige aanbidders de Vader aanbidden zullen in geest en in 

waarheid; want de Vader zoekt zulke aanbidders; God is geest en 
wie Hem aanbidden, moeten aanbidden in geest en in waarheid. 

 

Yeshua HaMashiach, Adonai, mijn Licht! 
U sterkt mij, wanneer ik zwak ben. 

 
Psalm 63, vers 8 en 9  Want Gij zijt mij een hulp geweest, in de 

schaduw van uw vleugelen jubel ik. Mijn ziel is aan U verkleefd, uw 

rechterhand houdt mij vast. 
 

Dank U, mijn Abba, Vader! 
 

Psalm 91, vers 4  Met zijn vlerken beschermt Hij u, en onder zijn 

vleugelen vindt gij een toevlucht; zijn trouw is schild en pantser.  
 

En Maleachi 4, vers 2  Maar voor u, die mijn naam vreest, zal de 

zon der gerechtigheid opgaan, en er zal genezing zijn onder haar 
vleugelen; gij zult uitgaan en springen als kalveren uit de stal. 

 
Voorwaar, Hij geeft u warmte! 
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De wereld is donker en ook koud in de harten, geestelijk koud en 
overgenomen. Maar wie Hem toelaat, Yeshua HaMashiach, El 

Elohím, JHWH, zal de Zon der gerechtigheid en geestelijke genezing 

ervaren! De zonnestralen zullen tot genezing zijn voor de gebroken 
harten en de bezeerde gedachten, en zullen u tot balsem zijn voor 

de wonden, die bij velen in het hart geslagen zijn. Schuil maar 
onder Gods vleugelen. Laat Hij u verzorgen en u beschermen, want 

groot is Jehovah, JHWH, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus! 

Amen! 
 

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 
wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 

naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het 

licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever 
gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want 

een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het 

licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de 
waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat 

zij in God verricht zijn. 
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en 

verdween. 
 

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! God zegene u 

 
 

 

Waarschuwing voor occulte praktijken op 

scholen! 
 

Op vele scholen wordt er tegenwoordig standaard gebruikgemaakt 

van occulte, magische, pedagogische New Age! 
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Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Op 10 augustus 2016 bracht de engel des 
Heren woord voor woord deze waarschuwende boodschap Gods 

over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, de enige Zoon van God. 
 

Voorwaar, speel geen Pokemon! 
 

Deuteronomium 18, vers 9 tot en met 14  Wanneer gij 

gekomen zijt in het land dat de Here, uw God, u geven zal, dan zult 
gij niet leren doen naar de gruwelen van die volken. Onder u zal er 

niemand worden aangetroffen, die zijn zoon of zijn dochter door het 
vuur doet gaan, die waarzeggerij pleegt, geen wichelaar, uitlegger 

van voortekenen, of tovenaar, geen bezweerder, niemand, die de 

geest van een dode of een waarzeggende geest ondervraagt of die 
de doden raadpleegt. Want ieder die deze dingen doet, is de Here 

een gruwel, en ter wille van deze gruwelen drijft de Here, uw God, 

hen voor u weg. Gij zult onberispelijk staan tegenover de Here, uw 
God; want deze volken, die gij verdrijven zult, luisteren naar 

wichelaars en waarzeggers, maar u heeft de Here, uw God, dit niet 
toegelaten. 

 

Voorwaar! 
Laat u ook niet in met een paragnost, die de toekomst kan 

openbaren, omdat men dan een gruwel is in Gods ogen, ook al zijn 
ze zogenaamde erkende waarzeggers. 

 

En 2 Thessalonicenzen 2, vers 9 en 10  Daarentegen is diens 
komst naar de werking des satans met allerlei krachten, tekenen en 

bedrieglijke wonderen, en met allerlei verlokkende ongerechtigheid, 

voor hen, die verloren gaan, omdat zij de liefde tot de waarheid 
niet aanvaard hebben, waardoor zij hadden kunnen behouden 

worden.  
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En Efeziërs 6, vers 11 en 12  Doet de wapenrusting Gods aan, 
om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels; want 

wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de 

overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer 
duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. 

 
Voorwaar, lees de Bijbel eens. 

Is God duidelijk of niet? 

 
Leviticus 19, vers 26  Gij zult niets met het bloed eten; gij zult 

niet aan waarzeggerij of toverij doen. 
Vers 28  Gij zult geen insnijding voor een dode in uw lichaam 

maken en geen tekens in uw huid laten prikken: Ik ben de Here. 

En vers 31  Gij zult u niet wenden tot de geesten van doden of tot 
waarzeggende geesten, gij zult hen niet zoeken, om u met hen te 

verontreinigen: Ik ben de Here, uw God. 
En Leviticus 20, vers 6 en 7  En iemand, die zich tot de geesten van 

doden of tot waarzeggende geesten wendt, om die overspelig na te 

lopen – tegen zo iemand zal Ik mijn aangezicht keren en hem uit 
het midden van zijn volk uitroeien. Heiligt u dan, en weest heilig, 

want Ik ben de Here, uw God. 

En vers 27  Wanneer een man of een vrouw door zich de geest van 
een dode laat spreken of een waarzeggende geest bezit, zullen zij 

zeker ter dood gebracht worden; stenigen zal men hen, hun 
bloedschuld is op hen. 

 

Voorwaar, speel geen enkel spelletje met de duivel! 
Want hij speelt vals! 

 
1 Kronieken 10, vers 13 en 14  Zo stierf Saul, omdat hij de Here 

ontrouw geweest was, omdat hij het woord des Heren niet in acht 

had genomen, ja, zelfs de geest van een dode ondervraagd en 
geraadpleegd had, en niet de Here had geraadpleegd. Daarom 

doodde Hij hem en deed het koningschap overgaan op David, de 

zoon van Isaï. 
 

En Jesaja 8, vers 19  En wanneer men tot u zegt: Vraagt de 
geesten van doden en de waarzeggende geesten, die daar piepen 
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en mompelen – zal een volk niet zijn God vragen? Zal men voor de 
levenden de doden vragen? 

En Jesaja 29, vers 4  Dan zult gij diep uit de grond spreken en uw 

woord zal uit het stof gedempt opklinken; als van de geest van een 
dode zal uw stem uit de grond komen en uw woord zal uit het stof 

piepen. 
 

Voorwaar, diverse scholen beïnvloeden de kinderen met het 

occulte, zoals: 
door middel van glaasje draaien, en kinderboeken zoals sprookjes, 

en brengen sommigen in hypnose en trance. En standaard wordt er 
gebruikgemaakt van pedagogische New Age en magie! Op veel 

scholen zijn de gevallen engelen sterk aanwezig, om de kinderen 

over te nemen!  
 

Exodus 20, vers 5  Gij zult u voor die niet buigen, noch hen 
dienen; want Ik, de Here, uw God, ben een naijverig God, die de 

ongerechtigheid der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het 

derde en aan het vierde geslacht van hen die Mij haten. 
 

En Openbaring 21, vers 8  Maar de lafhartigen, de ongelovigen, 

de verfoeilijken, de moordenaars, de hoereerders, de tovenaars, de 
afgodendienaars en alle leugenaars – hun deel is in de poel, die 

brandt van vuur en zwavel: dit is de tweede dood. 
 

Voorwaar, bid voor uw kinderen! 

 
Openbaring 22, vers 12  Zie, Ik kom spoedig en mijn loon is bij 

Mij om een ieder te vergelden, naardat zijn werk is. 
  

Mijn naam is Flitsung en ben een bode engel Gods.  

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en 
verdween. 

 

 
 

Deel uw zegeningen! 
 
De zegen des Heren is een zegen, die je uitdeelt! Doet u mee? 
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Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 

11 augustus 2016 ontving ik de volgende boodschap van een bode 
engel Gods, die ik graag met u wil delen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, kadosh, heilig is 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! 
 

Hij wil dat u gelukkig bent. 

En Hij verlangt méér dan een vriend te zijn, en wil dat u 
opgebouwd wordt! Voorwaar, mijn naam is Presarmo en ben een 

bode engel Gods.  
 

Deel uw zegeningen! 

De zegen des Heren zijn zegeningen, die je deelt. In de Evangelical 
Endtimemachine kunt u elke donderdag onder andere luisteren naar 

een gezegende Radio uitzending van Radio Endtimenews, met 

muziek, news report, gebracht door Jarra en Mirella.  
 

Ook is er een bijzondere film in de maak:  
De final Movie2 van de Evangelical Endtimemachine, die ook op 

DVD zal uitkomen en ook zeer geschikt zal zijn voor evangelisatie 

en vrienden!  
Verder kunt u tevens in de Evangelical Endtimemachine klikken op 

het logo van Newsletter, waar u telkens een nieuw interessant 
nieuwsartikel kunt lezen.  

 

De Evangelical Endtimemachine gaat elke donderdag live in 
beeld!  

En u kunt de werkers zien en naar hen luisteren, die afwisselend 

een eigen evangelische boodschap brengen, zowel Gods 
boodschappen in eigen taal inspreken, of een eigen creatieve 

bijdrage leveren, bijvoorbeeld door middel van een lied, dans, etc. 
U vindt hen, door op de Endtimemachine Live toets te klikken!  
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Voorwaar, en er zijn zovele zegeningen, die ook u kunt 
delen. 

Het is een grote zegen, als u uw mond opent. Maak anderen 

nieuwsgierig, of vertel uw eigen getuigenis of ervaring. U kunt 
reageren via de website, door uw positieve ervaringen te mailen 

naar: marion.verkleij@telfort.nl 
 

Bijzondere mailtjes zullen worden gedeeld, als zegen en 

bemoediging. 
Heeft u nog andere ideeën voor op de website? Laat het dan gerust 

weten. De Evangelical Endtimemachine geeft alle glorie en eer aan 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! Amen! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel. 

 
 

 

De Heilige Geest wordt vooral actief vanaf de 
doop! 
 

Het is belangrijk dat u zich laat dopen als volwassene, en de keuze 
maakt om u helemaal over te geven aan Hem, Yeshua HaMashiach, 

JHWH, Jezus Christus! 
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 12 augustus 2016 bracht Gods bode 

engel de volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet 
Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 
Voorwaar, neem deze boodschap in acht en wees niet 

ontrouw. 
Maar raadpleeg JHWH, El Elohím, Adonai! Hij heeft uw hart gezien, 

en ook wil Hij uw leven veranderen en leiden, en helpt u Zijn wil te 

ontdekken. Voorwaar, nodig Hem uit, als u Hem nog niet kent! Hij, 

mailto:marion.verkleij@telfort.nl


 
 

 

4998 
 
 

 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, de opgestane Heer, wil 
u totaal veranderen en u vertroosten als u het moeilijk hebt.  

 

Het is belangrijk, dat u zich laat dopen als volwassene,  
en de keuze maakt om u helemaal aan Hem over te geven, aan 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! En Hij wil, dat u deze 
heilige, kadosh verbintenis, wat meer is dan een huwelijk met Hem, 

onderhoudt.  

 
De Heilige Geest wordt pas echt actief vanaf de doop! 

De Heilige Geest is het die betrokken wil zijn in uw leven. 
 

Lukas 4, vers 14 tot en met 15  En Jezus keerde in de kracht des 

Geestes terug naar Galilea. En de roep over Hem ging uit door de 
gehele streek. En Hij leerde in hun synagogen en werd door allen 

geprezen. 
En Lukas 5, vers 17  En het geschiedde op een dier dagen, terwijl 

Hij bezig was te leren, dat er ook Farizeeën en wetgeleerden zaten, 

die gekomen waren uit alle dorpen van Galilea en Judea en uit 
Jeruzalem. En er was kracht des Heren, zodat Hij kon genezen. 

 

De Heilige Geest wil werken, ook in uw gevoelens, en wil dat 
u vrucht draagt. 

 
Galaten 5, vers 13 tot en met 25  Want gij zijt geroepen, 

broeders, “maar dit telt ook voor de zusters”, om vrij te zijn; 

gebruikt echter die vrijheid niet als een aanleiding voor het vlees, 
maar dient elkander door de liefde. Want de gehele wet is in één 

woord vervuld, in dit: gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Indien 
gij echter elkander bijt en vereet, ziet dan toe, dat gij niet door 

elkander verslonden wordt. Dit bedoel ik: wandelt door de Geest en 

voldoet niet aan het begeren van het vlees. Want het begeren van 
het vlees gaat in tegen de Geest en dat van de Geest tegen het 

vlees – want deze staan tegenover elkander – zodat gij niet doet 

wat gij maar wenst. Indien gij u echter door de Geest laat leiden, 
dan zijt gij niet onder de wet. Het is duidelijk, wat de werken van 

het vlees zijn: hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, 
toverij, veten, twist, afgunst, uitbarstingen van toorn, zelfzucht, 

tweedracht, partijschappen, nijd, dronkenschap, brasserijen en 
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dergelijke, waarvoor ik u waarschuw, zoals ik u gewaarschuwd heb, 
dat wie dergelijke dingen bedrijven, het Koninkrijk Gods niet zullen 

beërven. Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, 

lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, 
zelfbeheersing. Tegen zodanige mensen is de wet niet. Want wie 

Christus Jezus toebehoren, hebben het vlees met zijn hartstochten 
en begeerten gekruisigd. Indien wij door de Geest leven, laten wij 

ook door de Geest het spoor houden. 

 
En 1 Samuël 10, vers 6  Dan zal de Geest des Heren u 

aangrijpen; gij zult met hen in geestvervoering geraken en tot een 
ander mens worden. 

En vers 10  Toen zij daar te Gibea kwamen, zie, een schare 

profeten trad hem tegemoet; de Geest Gods greep hem aan en hij 
geraakte onder hen in geestvervoering. 

 
En Handelingen 10, vers 10  En hij werd hongerig en verlangde 

te eten, en terwijl men iets gereed maakte, geraakte hij in 

zinsverrukking. 
En Handelingen 22, vers 17  En het overkwam mij, toen ik te 

Jeruzalem was teruggekeerd en in de tempel aanbad, dat ik in 

zinsverrukking geraakte. 
 

En Johannes 4, vers 15  De vrouw zeide tot Hem: Here, geef mij 
dit water, opdat ik geen dorst heb en niet hierheen behoef te gaan 

om te putten.  

 
Voorwaar, mijn naam is Rafaëla en ben een bode engel 

Gods.  
 

1 Korintiërs 3, vers 14 tot en met 17  Indien het werk, dat hij, 

“maar dat telt ook voor haar”, erop gebouwd heeft, standhoudt, 
zal hij, “zij”, loon ontvangen, maar indien iemands werk verbrandt, 

zal hij “of zij” schade lijden, doch hij “of zij” zelf zal gered worden, 

maar als door vuur heen. Weet gij niet, dat gij Gods tempel zijt en 
dat de Geest Gods in u woont? Zo iemand Gods tempel schendt, 

God zal hem “of haar” schenden. Want de tempel Gods, en dat zijt 
gij, is heilig! 
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En vers 21 en 22  Daarom, niemand beroeme zich op mensen; alles 
is immers het uwe: hetzij Paulus, Apollos of Kefas, hetzij wereld, 

leven of dood, hetzij heden of toekomst, het is alles het uwe. 

 
En Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld 

gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een 
ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde.  

 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 

 
 

Diverse openbaringen!  
 
Kort en krachtig bracht de bode engel Gods de volgende 

openbaringen in deze boodschap, in de late vrijdagavond uurtjes. 
Een waarschuwing Gods aan diverse landen, en een openbaring 

over Kenia en de valse profeet Owuor! U hoort ook, wat er 

gebeurde op de Gay Pride in Amsterdam!  
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, welkom! Op 12 augustus 2016 bracht Gods bode engel woord 
voor woord deze openbarende boodschap Gods over aan Profeet 

Benjamin Cousijnsen. 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 
Voorwaar, Kenia! 

U zult ervaren: een zware, harde wind met veel regen, dat uw land 

grote schade zal brengen. Ook de valse profeet David Owuor van 
Kenia heeft geregeld last van een gevaarlijke wind en regen, op het 

moment dat hij een ‘wonder’ wil gaan uitvoeren! 

 
Voorwaar, Zuid-Afrika! 
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U zult een grote regenval te verwerken krijgen!  
 

Met de Gay Pride 2016 was er een Syrische vluchteling-

aanslagpleger bij de botenparade opgepakt. 
Voorwaar, verder stickeren veel winkeliers oud beleg met een 

nieuwe datum, om zo geen verlies te lijden. Voorwaar, ik ben een 
bode engel Gods! 

 

Mexico en India en Indonesië, bekeer u nu het nog kan! 
De God van Abraham en Izaäk en Jakob wil u ernstig waarschuwen! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 

 

Ongeacht de handicap, hebt respect en ontzag 

voor uw naaste! 
 
Hebt, ongeacht welke handicap hij of zij heeft, respect voor uw 

naaste! 

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, hartelijk welkom! Op 15 augustus 2016 bracht Gods bode 

engel deze boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin 
Cousijnsen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 
Voorwaar, er zijn zovele verschillende zielen… 

en de een draagt een bril, en de ander contactlenzen, of een 

gehoorapparaat, een elektronische pacemaker, of heeft een ziekte, 
enzovoort. 

 
Romeinen 8, vers 18 tot en met 23  Want ik ben er zeker van, 

dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de 

heerlijkheid, die over ons geopenbaard zal worden. Want met 
reikhalzend verlangen wacht de schepping op het openbaar worden 
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der zonen Gods. Want de schepping is aan de vruchteloosheid 
onderworpen, niet vrijwillig, maar om de wil van Hem, die haar 

daaraan onderworpen heeft, in hope echter, omdat ook de 

schepping zelf van de dienstbaarheid aan de vergankelijkheid zal 
bevrijd worden tot de vrijheid van de heerlijkheid der kinderen 

Gods. Want wij weten, dat tot nu toe de ganse schepping in al haar 
delen zucht en in barensnood is. En niet alleen zij, maar ook wij 

zelf, wij, die de Geest als eerste gave ontvangen hebben, zuchten 

bij onszelf in de verwachting van het zoonschap: de verlossing van 
ons lichaam.  

 
Voorwaar, 

Gij kunt troost putten, als u weet dat Hij gehoorzame zielen een 

volmaakt lichaam zal geven en een volmaakte gezondheid. Velen 
zien ernaar uit! 

 
1 Korinthiërs 12, vers 10  aan de een werking van krachten, aan 

de ander profetie; aan de een het onderscheiden van geesten, en 

aan de ander allerlei tongen, en aan weer een ander vertolking van 
tongen. 

 

En 2 Petrus 3, vers 13  Wij verwachten echter naar zijn belofte 
nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont. 

 
En Openbaring 21, vers 3 en 4  En ik hoorde een luide stem van 

de troon zeggen: Zie, de tent van God is bij de mensen en Hij zal 

bij hen wonen, en zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal bij hen 
zijn, en Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal 

niet meer zijn, noch rouw, noch geklaag, noch moeite zal er meer 
zijn, want de eerste dingen zijn voorbijgegaan. 

 

Voorwaar, 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, heeft u lief en kijkt niet 

naar uw handicap, maar naar uw gedachten en relatie met Hem! 

 
Jesaja 35, vers 5 en 6  Dan zullen de ogen der blinden geopend 

en de oren der doven ontsloten worden; dan zal de lamme springen 
als een hert en de tong van de stomme zal jubelen; want in de 

woestijn zullen wateren ontspringen en beken in de steppe. 
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En vers 8  Daar zal een gebaande weg zijn, die de heilige weg 
genaamd wordt; geen onreine zal die betreden; maar hij zal alleen 

voor hen zijn; reizigers noch dwazen zullen erop dolen. 

En vers 10  De vrijgekochten des Heren zullen wederkeren en met 
gejubel in Sion komen; eeuwige vreugde zal op hun hoofd zijn, 

blijdschap en vreugde zullen zij verkrijgen, maar kommer en 
zuchten zullen wegvlieden. 

 

Prijs Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! 
De oren der doven zullen geopend worden, en de ogen der blinden 

zullen ziende worden! 
 

Openbaring 7, vers 9  Daarna zag ik, en zie, een grote schare, 

die niemand tellen kon, uit alle volk en stammen en natiën en talen 
stonden voor de troon en voor het Lam, bekleed met witte gewaden 

en met palmtakken in hun handen. 
En vers 14  En ik sprak tot hem: Mijn heer, gíj weet het. En hij 

zeide tot mij: Dezen zijn het, die komen uit de grote verdrukking; 

en zij hebben hun gewaden gewassen en die wit gemaakt in het 
bloed des Lams. 

 

Psalm 37, vers 11  Maar de ootmoedigen beërven het land en 
verlustigen zich in grote vrede. 

En vers 29  De rechtvaardigen beërven het land en wonen daarin 
voor immer. 

 

En Lukas 23, vers 43  En Hij zeide tot hem: Voorwaar, Ik zeg u, 
heden zult gij met Mij in het paradijs zijn. 

 
Voorwaar, mijn naam is Brialis en ben een bode engel Gods.  

Hebt respect en ontzag voor uw naaste, ongeacht de handicap! 

 
Leviticus 19, vers 14 en 15  Een dove zult gij niet vloeken en 

voor een blinde zult gij geen struikelblok leggen, maar gij zult voor 

uw God vrezen: Ik ben de Here. Gij zult bij het rechtspreken geen 
onrecht doen; gij zult de arme niet begunstigen en de aanzienlijke 

niet voortrekken: op rechtvaardige wijze zult gij uw naaste 
berechten. 
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En Deuteronomium 27, vers 18  Vervloekt is hij, die een blinde 
op een verkeerde weg leidt. En het gehele volk zal zeggen: Amen. 

 

En Lukas 14, vers 13  Maar wanneer gij een gastmaal aanricht, 
nodig dan bedelaars, misvormden, lammen en blinden.  

 
En Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld 

gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een 

ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde.  

 

Voorwaar, er zijn blinden die meer zien dan iemand die ziet! 
 

Johannes 8, vers 10, 11 en 12  En Jezus richtte Zich op en zeide 
tot haar: Vrouw, waar zijn zij? Heeft niemand u veroordeeld? En zij 

zeide: Niemand, Here. En Jezus zeide: Ook Ik veroordeel u niet. Ga 

heen, zondig van nu af niet meer! Wederom dan sprak Jezus tot 
hen en zeide: Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer 

in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben. 

 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel. 

 

 
 

De Vader is op zoek naar ware aanbidders! 
 
Waarom is het belangrijk, dat u uw aanbidding hertelt met Yeshua 

Hamasiach, JHWH, Jezus Christus?  

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Deze boodschap van God is op 15 

augustus 2016 overgeleverd door Gods bode engel aan 
eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 
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Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus van Nazareth. Voorwaar, mijn 

naam is Prentias en ben een bode engel Gods.  

 
Voorwaar, kadosh, heilig is de Here der heren, de hoogste 

Koning! 
Voorwaar, Hij is dezelfde. Aanbid de Levende, die opgestaan is van 

de dood! Als gij Hem niet aanbidt, zijt gij zonder Hem niets. 

Daarom is de vader op zoek naar ware aanbidders. 
 

Johannes 4, vers 24  God is geest en wie Hem aanbidden, 
moeten aanbidden in geest en in waarheid. 

 

Nu is het tijd om Hem te aanbidden met een geest vol van 
waarheid! 

Dit soort aanbidders zoekt de Here God. Daar verlangt Hij naar, 
want Hij is kadosh, kadosh, kadosh! Heilig, heilig, heilig is het Lam, 

en groot en wonderbaar. Alleen Hij is waardig alle eer en 

aanbidding te ontvangen! 
 

Herstel uw aanbidding. 

Want als Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, echt aanbeden 
wordt, - Hij die op de troon zit - met een hart in de waarheid, en gij 

aanbidt Hem met een rein hart, verandert uw geest! Soms moet u 
iets van uw tijd teruggeven aan Hem. Hij is de Alfa en de Omega, 

het Begin en het Einde. En Hij wil de dorstige laten drinken uit Zijn 

bron van het levend water!  
 

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 
wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 
naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het 

licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever 
gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want 

een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het 



 
 

 

5006 
 
 

 

licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de 
waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat 

zij in God verricht zijn. 

 
Hij, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, zoekt ware 

aanbidders, onbevlekt! 
Hij leeft en wil zich openbaren in uw leven, en Hij wil u zegenen. 

 

Openbaring 22, vers 14  Zalig zij, die hun gewaden wassen, 
opdat zij recht mogen hebben op het geboomte des levens en door 

de poorten ingaan in de stad. 
 

Loof de Here, en zegt: “Halleluja!” 

De bode engel Gods sprak, Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
 

 
 

Profeten en engelen Gods hebben een 

belangrijke taak in dienst van de Allerhoogste! 
 
Een Profeet of Profetes heeft een belangrijke taak en doet wat God 

zegt, tot opbouw, om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon van 
het lichaam van Yeshua HaMasiach, JHWH, Jezus Christus! 

 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Op 16 augustus 2016 bracht de bode 
engel Gods de volgende boodschap over aan eindtijdprofeet van de 

laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  
 

Voorwaar! 
Een van de moeilijkste delen in het lichaam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, is de bediening van een Profeet 

of Profetes. Soms lijkt het op waarzeggerij, en voor sommigen gaat 
het het verstand wel heel ver te boven! ‘En waar komen ze toch 
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vandaan, die bode engelen Gods?’ vragen ze zich af, ‘die een 
boodschap brengen?’  

 

Sommigen weten zich er geen raad mee, met een Profeet of 
Profetes, en denken: 

‘Ze spreken maar wat!’ Of ze vragen zich af, of het werkelijk een 
bemoediging of terechtwijzing van God afkomstig is. Ze zijn ook 

echt niet geliefd, vooral als men namens God spreekt en de 

verborgenheden aan het licht brengt. En daar leggen ze de vinger 
op, waar men in moet veranderen. 

 
Amos 3, vers 6 tot en met 8  Wordt de bazuin in een stad 

geblazen, zonder dat de inwoners opschrikken? Geschiedt er een 

ramp in een stad, zonder dat de Here die bewerkt? Voorzeker, de 
Here Here doet geen ding, of Hij openbaart zijn raad aan zijn 

knechten, de Profeten. De leeuw heeft gebruld, – wie zou niet 
vrezen? De Here Here heeft gesproken, – wie zou niet profeteren? 

 

Voorwaar, een Profeet of Profetes zondert zich vaak af in de 
binnenkamer. 

De taak van Profeet of Profetes van God is een zeer belangrijk 

onderdeel in het lichaam, door het dienen van het lichaam van 
Christus! Ik herhaal vers 7  Voorzeker, de Here Here doet geen 

ding, of Hij openbaart zijn raad aan zijn knechten, de Profeten. 
 

Het is duidelijk geen waarzeggerij! 

Het is Bijbels, dat God vele dingen openbaart, wat nog 
geopenbaard moet worden en nog tot uiting moet komen. Een 

Profeet of Profetes worden ook zieners genoemd en doen wat God 
zegt, tot opbouw, om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon van 

het lichaam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 
Een Profeet of Profetes is meer geliefd in de hemel dan op 

aarde. 

Ze brengen geestelijke offers, die Gode welgevallig zijn door 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 
Openbaring 22, vers 6  En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn 

getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der 
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Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen 
hetgeen weldra geschieden moet. 

 

Voorwaar, zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament 
werden door God Zijn engelen uitgezonden naar Zijn 

Profeten! 
 

Openbaring 22, vers 16  Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden, om 

ulieden dit te betuigen voor de gemeenten. Ik ben de wortel en het 
geslacht van David, de blinkende morgenster. 

 
De bode engel Gods sprak verder:  

Ik, Bresia, ben een bode engel Gods, en betuig aan een ieder, die 

deze woorden hoort: God is machtig en stuurde een Serafijn in de 
eindtijd! 

 
Openbaring 22, vers 20 en 21  Hij, die deze dingen getuigt, 

zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van 

de Here Jezus zij met allen. 
 

Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en verdween. 

 

 

 

Brief aan mijn lief! 
 

"Mijn verlangen is oprecht; jouw liefde krijgen is waar ik voor 

vecht!" Beluister of lees deze liefdesverklaring helemaal. 
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, hartelijk welkom! Dit is een boodschap, door Hetrick 
overgeleverd aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen op 16 

augustus 2016. 

 



 
 

 

5009 
 
 

 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 

Hetrick. 

 
Ken je het heerlijke gevoel? 

Sommigen hebben geen besef dat dromen, zowel die vele vlinders 
in je buik, niet altijd bedrog zijn. Opeens ben je van slag, als je 

haar stem of ademhaling hoort. Dit alles is iets wat ik ook ervaar en 

koester! Haar naam en lieve gezicht zal ik nimmer vergeten.  
 

Alles zou ik je nu al willen geven.  
Luister naar het ritme van mijn hart. Ik mis je, en wou dat je nu al 

in mijn armen lag, mijn geliefde! 

 
1 Korinthiërs 13, vers 2  Al ware het, dat ik profetische gaven 

had, en alle geheimenissen en alles, wat te weten is, wist, en al het 
geloof had, zodat ik bergen verzette, maar ik had de liefde niet, ik 

ware niets. 

En vers 6 en 7  Zij is niet blijde over ongerechtigheid, maar zij is 
blijde met de waarheid. Alles bedekt zij, alles gelooft zij, alles hoopt 

zij, alles verdraagt zij. 

 
Dit geheimenis is groot, maar de vrucht van de Geest is 

geduldig. 
En toch heb ik een groot verlangen jou dagenlang vast te houden. 

Mijn verlangen is oprecht; jouw liefde krijgen is waar ik voor vecht! 

De tijd tikt door, maar de eeuwigheid is aan ons geschonken. Wat 
bij elkaar hoort, zal bij elkaar komen. Ik hou van jou! Ik ruik nu 

aan een roos, die ik je ooit zal schenken. 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 

 
 

Hij wil u vernieuwen door de kracht van de 

Heilige Geest! 
 

Zijn uw overtredingen al beleden en vergeven? Hij wil u vernieuwen 

door de kracht van de Heilige Geest! 
Volledige weergave: 
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Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 

18 augustus 2016 ontving ik de volgende boodschap van een bode 

engel Gods, die ik graag met u wil delen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 

Voorwaar, een sterke Rots is Hij. 
Kadosh, kadosh, kadosh, heilig, heilig, heilig en rechtvaardig is Hij! 

 
Psalm 32, vers 1 en 2  Welzalig hij “of zij”, wiens overtreding 

vergeven, wiens zonde bedekt is; welzalig de mens, wie de Here de 

ongerechtigheid niet toerekent, en in wiens geest geen bedrog is. 
 

Voorwaar, ik ben een bode engel Gods, en mijn naam is Michaël. 
 

Voorwaar, zijn uw overtredingen al vergeven en beleden? 

 
Psalm 51, vers 3 tot en met 6  Wees mij genadig, o God, naar 

uw goedertierenheid, delg mijn overtredingen uit naar uw grote 

barmhartigheid; was mij geheel van mijn  ongerechtigheid, reinig 
mij van mijn zonde. Want ik ken mijn overtredingen, mijn zonde 

staat bestendig vóór mij. Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, en 
gedaan wat kwaad is in uw ogen, opdat Gij rechtvaardig blijkt in uw 

uitspraak, zuiver in uw gericht. 

 
Voorwaar, lees voor uzelf Psalm 51 eens als een gebed, helemaal! 

 
En lees ook Lukas 23, vers 29 tot en met 43 

 

De Heilige Geest zal tot u spreken bij het lezen. 
Voorwaar, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, wil u 

vernieuwen! Kom elke dag naar Hem, en aanbid Hem. Hij wil u 

vernieuwen door de kracht van de Heilige Geest. Amen! 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en 

verdween. 
 

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen 
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Sponsoren voor hulp aan de Filipijnse kerk 
Ruach gevraagd! 
 

Voorwaar, in de liefde vraagt de Heilige Geest u, als het lichaam 
van Yeshua HaMasiach, JHWH, Jezus Christus, om de Filipijnen nu 

te sponsoren, zodat de grond waar de Kerk Ruach op staat, betaald 
kan worden en ook de twee huizen afgemaakt kunnen worden.  

Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 19 augustus 2016 bracht de bode 

engel Gods woord voor woord de volgende boodschap over aan 

eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Mijn naam is Wingstar en ben 

een bode engel Gods. 

 
Voorwaar, luister aandachtig! 

 
Mattheüs 18, vers 1 en verzen 19 en 20   Op dat ogenblik 

kwamen de discipelen bij “Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 

Christus”, en vroegen: Wie is wel de grootste in het Koninkrijk der 
hemelen? “Wie wil niet de grootste zijn in de hemelen?”  

Wederom, voorwaar Ik zeg u, dat, als twee van u op de aarde iets 

eenparig zullen begeren, het hun zal ten deel vallen van mijn 
Vader, die in de hemelen is, “zegt Yeshua HaMashiach, JHWH, 

Jezus Christus”. Want waar twee of drie vergaderd zijn in mijn 
naam, daar ben Ik in hun midden. 

 

Het lichaam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, 
bestaat uit: 

alle broeders en zusters, die Hem hebben aanvaard als hun 
persoonlijke Redder! 

 

Galaten 6, vers 2 en 3  Verdraagt elkanders moeilijkheden; zó 
zult gij de wet van “Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 
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Christus”, vervullen. Want indien iemand zich verbeeldt, dat hij “of 
zij” iets is, en het niet is, dan vergist hij “of zij” zich zeer. 

 

1 Korinthiërs 12, vers 26 en 27  Als één lid lijdt, lijden alle leden 
mede, als één lid eer ontvangt, delen alle leden in de vreugde. Gij 

nu zijt het lichaam van “Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 
Christus”, en ieder voor zijn deel leden. 

 

Laat de Heilige Geest u vandaag aanraken! 
Voorwaar, in de liefde vraagt de Heilige Geest u, als het lichaam 

van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, om de Filipijnen nu 
te sponsoren, zodat de grond, waar de Kerk Ruach op staat, 

betaald kan worden en ook de twee huizen afgemaakt kunnen 

worden. Meer informatie vindt u in de website. Voorwaar, neem 
deze boodschap serieus! Vermeld bij uw gift: ‘Steun aan de 

Filipijnen’.  
 

Voorwaar, herstel het lichaam en begeer om één te zijn in 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. 
 

Jakobus 4, vers 5 en 6  Of meent gij, dat het schriftwoord zonder 

reden zegt: De geest, die Hij in ons deed wonen, begeert Hij met 
jaloersheid? Maar Hij geeft dan ook des te grotere genade. Daarom 

heet het: God wederstaat de hoogmoedigen, maar de nederigen 
geeft Hij genade. 

 

Voorwaar! 
Deel in de vreugde, door te helpen bouwen aan het geestelijke 

huis, met een offer dat Gode welgevallig is, door Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Amen! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en 

verdween. 
 

 

 

 

Ik zal ziekte uit uw midden verwijderen! 
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Als Hij, JHWH, Zijn belofte toen al gaf, hoeveel te meer telt dit nu 
voor u, die een stap verder is van het Oude Testament? Lees 

aandachtig deze volledige boodschap Gods, en ontdek hoe ook u 

Gods genezingskracht in werking kan zetten! 
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Op 22 augustus 2016 bracht Gods bode 
engel de volgende boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin 

Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  
 

Voorwaar, 
 

Mattheüs 18, vers 20  Want waar twee of drie vergaderd zijn in 

mijn naam, daar ben Ik in hun midden. 
 

Zegt: “Halleluja!” 

Mijn naam is Blesia, een bode engel Gods. Sommigen denken nog 
steeds Middeleeuws, en geloven dat genezing niet verbonden is met 

redding. Zelfs de Protestantse kerken geloofden dit! Genezing en 
redding waren gescheiden. Maar wanneer men de Bijbel leest, zal u 

ontdekken, dat genezing inbegrepen is met het verlossingswerk van 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. 
 

Voorwaar, de kracht van Yeshua HaMashiach, JHWH, is 
geweldig! 

En die kracht van de Geest is levend en is sterker dan de kracht 

van de zonde en de dood. Hij, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 
Christus van Nazareth, is kadosh, heilig en machtig!  

 

Wie is uw dokter? 
Stel dat men u gediagnosticeerd heeft, en tegen u gezegd heeft: 

“Meneer, of mevrouw, u heeft Parkinson!” en men verklaart u ziek. 
Hoe antwoordt u dan terug?  
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Zeg dan het volgende:  
“Ik antwoord: genezing. Amen! Want in Yeshua HaMashiach, JHWH, 

Jezus Christus, is redding en genezing!” Zegt: “Halleluja!” Ga niet 

huilen, maar stop dit proces, in de almachtige naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Want de kracht van Hem is 

levend! Hij, die in u woont is meer dan die in de wereld is. Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, is veel meer en levend en meer 

dan overwinnaar! 

 
Openbaring 5, vers 13  En alle schepsel in de hemel en op de 

aarde en onder de aarde en op de zee en alles wat daarin is, hoorde 
ik zeggen: Hem, die op de troon gezeten is, en het Lam zij de lof en 

de eer en de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheden. 

 
Voorwaar, het is tijd dat u de krachten van Gods Koninkrijk 

gaat hanteren en toepassen in uw leven! 
Overdenk deze boodschap. Genezing is inbegrepen in het verbond, 

dat God met u heeft. Zegt: “Amen!”  

 
En Exodus 15, vers 25 en 26 vanaf: en daar stelde Hij hen op de 

proef, terwijl hij zeide: Indien gij aandachtig luistert naar de stem 

van de Here, uw God, en doet wat recht is in zijn ogen, en uw oor 
neigt tot zijn geboden en al zijn inzettingen onderhoudt, zal Ik u 

geen enkele van de kwalen opleggen, die Ik de Egyptenaren 
opgelegd heb; want Ik, de Here, ben uw Heelmeester. 

 

Voorwaar, ik herhaal dit:  
Indien gij aandachtig luistert naar de stem van de Here, uw God… 

tot zover. Dit is wat u, en elke Christen, moet doen: luisteren en 
doen wat recht is in Zijn ogen, en leven naar de wil van God. Want 

kadosh, heilig is de Here, en krachtig! Neigt uw oor, en doet wat Hij 

u zegt, indien u zich tot Zijn geboden neigt en indien u al Zijn 
inzettingen onderhoudt. Dit zijn de voorwaarden: indien, indien, 

indien! Dan zal Hij u geen enkele van de kwalen opleggen. Want Ik, 

de Here, ben uw Heelmeester. Dit is Zijn belofte naar Zijn volk toe! 
 

Exodus 23, vers 25  Maar gij zult de Here, uw God, dienen; dan 
zal Hij uw brood en uw water zegenen en Ik zal ziekte uit uw 

midden verwijderen. 
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Voorwaar! 

Alexander Dowie was een apostel, en geloofde dat ziekte uit de hel 

was, en geloofde dat het niet thuishoorde onder Gods volk. Amen, 
halleluja! Het is goed om te proclameren en te belijden. Door het 

gesproken woord zet u hierdoor de krachten van het Koninkrijk van 
God in werking. Halleluja! Het bouwt niet alleen het gehoor op, o 

nee, maar het raakt ook uw gehele wezen.  

 
Ik zal ziekte uit uw midden verwijderen, zegt God! 

Voorwaar, God gaf Zijn belofte in het Oude Testament. En u weet 
ook, dat als God iets doet in het Oude Testament, dan is het altijd 

beter in het Nieuwe Testament! Amen! Als Hij Zijn belofte toen al 

gaf, hoeveel temeer telt dit nu voor u, die een stap verder is van 
het Oude Testament? 

 
Psalm 103, vers 3  die al uw ongerechtigheden vergeeft, die al uw 

krankheden geneest. 

 
Voorwaar, dit is nu de God van Abraham, Izaäk en Jakob, de 

God van Israël! 

Voorwaar, u mag weten: genezing is gekocht en betaald. De prijs is 
betaald om u te genezen, en dat was geen kleine prijs! 

 
Jesaja 53, vers 4  Nochtans, onze ziekten heeft hij op zich 

genomen, en onze smarten gedragen; wij echter hielden hem voor 

een geplaagde, een door God geslagene en verdrukte. 
 

Voorwaar, Hij heeft uw zonden gedragen aan het kruishout, 
zodat u in de gerechtigheid zou leven. 

 

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 
wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 

naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het 
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licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever 
gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want 

een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het 

licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de 
waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat 

zij in God verricht zijn. 
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 
 

 

Als de zonde langskomt zijn er velen dood! 
 

Zoals u heeft kunnen lezen of horen in de eerste boodschap Gods 
van vandaag, is er een prijs betaald aan het kruis, om u te 

genezen. Maar bent u zelf al afgestorven aan de zonde? Als de 

verzoeking langskomt, zijn er velen dood! 
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Op 22 augustus 2016 bracht Gods bode 
engel de volgende boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin 

Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Mijn naam is Blesia, een bode 
engel Gods.  

 

Neigt uw oor, en doet naar Zijn geboden. 
Hij vergeeft u al uw ongerechtigheden, en Hij heeft u lief zonder 

een aanklacht. En Hij kijkt met Zijn heilige, kadosh ogen en kijkt 
dieper dan een mens. Hij is een vergevende God! 

 

Er zijn zovele veroordelende Christenen! 
God is geshockeerd, hoe men elkaar zo veroordeelt. God is een God 

van liefde. U mag wandelen als iemand, wiens zonden vergeven 

zijn!  
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Voorwaar, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, 
trainde Zijn discipelen en zond hen uit. 

 

Lukas 4, vers 36  En er kwam verbazing over allen en zij spraken 
erover tot elkander en zeiden: Wat voor spreken is dit? Want Hij 

legt met gezag en macht aan de onreine geesten zijn bevelen op en 
zij varen uit.  

 

En Johannes 14, vers 12 tot en met 14  Voorwaar, voorwaar, Ik 
zeg u, wie in Mij gelooft, de werken, die Ik doe, zal hij “of zij” ook 

doen, en grotere nog dan deze, want Ik ga tot de Vader; en wat gij 
ook vraagt in mijn naam, Ik zal het doen, opdat de Vader in de 

Zoon verheerlijkt worde. Indien gij Mij iets vraagt in mijn naam, Ik 

zal het doen. 
En Johannes 21, vers 25  Er zijn echter nog vele andere dingen, die 

Jezus gedaan heeft; indien deze één voor één beschreven werden, 
dan zou, naar ik meen, de wereld zelf de boeken, die geschreven 

werden, niet kunnen bevatten.  

 
Voorwaar, richt u op het kruis van Golgotha! 

Wat deed Hij daar? Door Zijn liefde en dood en opstanding mag u 

met Hem leven, als u zich van al uw zonden gaat bekeren. Er is een 
prijs betaald aan het kruis, om u te genezen. Maar bent u al 

afgestorven aan de zonde? U bent hartstikke dood, als de 
verzoeking langskomt. Als de zonde langskomt, zijn er velen dood!  

 

Maar bent u echter afgestorven aan de zonde, dan reageert 
u niet meer op de verleidingen van de duivel.  

Want u bent afgestorven aan de zonde. Amen! Als de zonde 
langskomt, dan gaat u niet meer op de verzoekingen in en de 

verleidingen van de duivel. En komt hij eraan, zegt dan: “Verkeerd 

adres! Ik ben dood, doorlopen!” Want u bent het eigendom van 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, en bent afgestorven 

voor de zonden en verleidingen. Zegt: “Je bent niet welkom hier; ik 

reageer niet meer! En door Zijn striemen ben ik genezen!” 
 

Jesaja 53, vers 5  Maar om onze overtredingen werd hij 
doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld; de straf die ons 
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de vrede aanbrengt, was op hem, en door zijn striemen is ons 
genezing geworden. 

 

Voorwaar, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, heeft 
alles op zich genomen! 

Zegt: “Halleluja!” 
 

Romeinen 6, vers 14  Immers, de zonde zal over u geen 

heerschappij voeren, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de 
genade. 

 
Voorwaar, ga staan in de rechten van het Koninkrijk van 

God! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 
 

God sprak: Volg hen!  
 
Profeet Benjamin werd in de hemel in 1994 door de Heer 

opgeroepen, en hoorde: 'Volg hen', en met twee engelen aan beide 

zijden werd hij zo begeleid om in Gods Heiligdom naar voren te 
komen. Daar hoorde hij de bijzondere opdracht van God: muziek 

maken. 

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 23 augustus 2016 bracht de bode 

engel van God deze openbarende boodschap Gods over aan 
eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 

Revelado en ben een bode engel Gods.  
 

Kadosh, kadosh, kadosh, heilig, heilig, heilig is JHWH, 

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus! 
Hij is de almachtige!  
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Henoch was een rechtvaardige man. 

Zijn ogen werden geopend door God zelf, en hij zag Gods 

openbaringen en visioenen. En hij werd meegenomen en zag de 
heilige hemelen en de engelen! 

 
In 1992 kreeg Profeet Benjamin Cousijnsen een ernstig 

bromfietsongeval…  

en opende ook zijn ogen in de hemel. 16 Jaren was hij daar, 
vanwege een aanrijding. Hij raakte hierdoor ook zijn vaste baan 

kwijt. Een paar jaar later, in 1994, werd hij opgeroepen in de hemel 
om naar voren te komen, met zijn olijfgroen gekleurde ogen. In 

blinkend en smetteloos fijn linnen gekleed, liep hij naar voren met 

zijn lange haren over de schouders.  
 

Voorwaar, de Serafijnen en de Cherubijnen worden ook 
tijdreizigers genoemd. 

Meer hierover vindt u in de boodschap, met de titel: ‘Engelen 

voeren Gods opdrachten uit!’ Zo zal een van de twee getuigen, met 
zijn olijfgroene ogen, in Israël spreken om Gods wet te vervullen.  

 

Na 16 jaren werd hij teruggeplaatst op de aarde. 
Maar om terug te komen op 1994, toen hij werd geroepen… Profeet 

Benjamin wierp zich neder voor de voeten van Yeshua HaMashiach, 
Jezus Christus, om Hem te aanbidden. 

 

Openbaring 19, vers 5  En een stem ging uit van de troon, 
zeggende: Looft onze God, al zijn knechten, die Hem vreest, gij 

kleinen en gij groten!  
 

Voorwaar, God is krachtig! 

 
En Openbaring 21, vers 5  En Hij, die op de troon gezeten is, 

zeide: Zie, Ik maak alle dingen nieuw. En Hij zeide: Schrijf, want 

deze woorden zijn getrouw en waarachtig. 
 

God sprak: Kadosh! Ik ben wie Ik ben, heilig en zeer 
krachtig! 



 
 

 

5020 
 
 

 

Gij zijt Mijn warrior. Leg uw zwaard af! En twee engelen, links en 
rechts van Profeet Benjamin Cousijnsen, begeleidden hem. Tot zijn 

verbazing werd hij gebracht naar de plek, waar een gouden harp 

stond, die er al vanaf den beginne staat, in Gods Heiligdom. De 
krachtige stem zei: Speel! Bij het aanraken van elke snaar kwam er 

een samenspel tot stand met de vogels en de engelenkoren, dat 
prachtig door de troonzaal te horen was! 

 

Openbaring 21, vers 7  Wie overwint, zal deze dingen beërven, 
en Ik zal hem een God zijn en hij zal Mij een zoon “en een 

dochter” zijn. 
 

Voorwaar, de muziek raakt je ziel! 

En de lofprijs en aanbidding is zo gezegend en voelbaar, dat er een 
diepe dankbaarheid en doordringende vreugde en vrede voelbaar 

is. 
 

Openbaring 19, vers 7  Laten wij blijde zijn en vreugde bedrijven 

en Hem de eer geven, want de bruiloft des Lams is gekomen en zijn 
vrouw heeft zich gereedgemaakt; 

En Openbaring 22, vers 14  Zalig zij, die hun gewaden wassen, 

opdat zij recht mogen hebben op het geboomte des levens en door 
de poorten ingaan in de stad. 

 
Voorwaar, bij het aanraken van iedere snaar, gebeurt er iets 

speciaals en geweldigs in de hemel! 

De harp Gods is prachtig bewerkt met serafijnen en de naam 
YHWH, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, en is bewerkt met 

prachtige kostbaarheden. 
 

Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld 

gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een 
ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde.  

 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
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Profetische openbaringen, o.a.: Spoedig zal er 

weer een aanslag plaatsvinden! 
 

Belangrijke noot: Zowel de volgende als alle profetische 

openbaringen en boodschappen Gods, ontvangt Profeet Benjamin 
Cousijnsen deze nu reeds sinds 2012 dagelijks. En een fulltime 

bediening was er plotseling, 100% door Gods wil, en niet door die 
van een mens in de wereld! Deze bijzondere openbarende, 

profetische, bemoedigende boodschappen komen regelrecht van de 

Troon van God, de God JHWH, de God van Abraham, Izaäk, en 
Jakob, is enige ware God, de Schepper van alles wat er is, zichtbaar 

en onzichtbaar! Hij, El Elohím, JHWH, Abba, Vader, Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus, is de ware Leidsman, de grote Kapitein 
zelf, in het bedieningswerk van Gods ware Profeet van de eindtijd, 

Benjamin Cousijnsen. Alle dank, eer en glorie komt toe aan de Here 
God! De Heer is een God van liefde, maar ook rechtvaardig en zeer 

machtig, de grote Koning, de Leidsman, zowel over de kinderen 

Israëls, maar ook over Zijn vele wederom geboren kinderen 
wereldwijd, die Hij juist in deze tijd bemoedigt, helpt, terughaalt, 

redt, voedt, leidt en toespreekt. Hij is dezelfde, ook nu! De 
boodschappen, ja, alle woorden aan Profeet Benjamin doorgegeven, 

zijn zeer betrouwbaar, secuur en zuiver van aard. En de Heer 

gebruikt vaak Zijn Geschriften uit Zijn Woord, zodat u Zijn stem 
leert herkennen, dat Hij het waarlijk is, die ook nu tot u spreekt. Of 

het nu om een profetische of vermanende of bemoedigende 

boodschap gaat, die de Heer over laat brengen, de Heer spreekt tot 
u en de wereld! Alleen door Zijn wil worden deze Geschriften dan 

ook alle doorgegeven, zoals Hij verkiest, aan Profeet Benjamin, en 
overgeleverd via Zijn bode engelen, en meteen opgeschreven en 

doorgegeven, wat de boodschap ook is! 

Inleiding: Vele vermomde ‘ISIS’ vluchtelingen zijn niet meer tegen 
te houden, en dringen door met o.a. legale paspoorten. De 

autoriteiten staan machteloos! 
 

 

Volledige weergave: 
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Hallo, welkom! De volgende boodschap Gods is een openbarende, 
profetische boodschap, op 23 augustus 2016 door de bode engel 

Gods woord voor woord overgeleverd aan eindtijdprofeet Benjamin 

Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 

Voorwaar, de media verzwijgt dat ISIS zich wereldwijd heeft 
verspreid. 

Het werd reeds voorzegd in 2015, dat extremistische moslims met 
geweld meer en meer zouden toeslaan. Voorwaar, de autoriteiten 

staan hulpeloos, daar zij de vermomde vluchtelingen niet meer 

kunnen tegenhouden, vanwege hun legale paspoorten en 
documenten! Verder hebben ze massaal illegale wapens 

opgeslagen, en willen deze ook wereldwijd verspreiden, om zo 
dodelijke aanslagen te plegen.  

 

Men wil juist toeslaan op Christenen!  
Verder worden de Christenen door ISIS gezien als extremistisch en 

haters. Voorwaar, ISIS geeft zelfs veel geld uit aan aanhangers, die 

bereid zijn om toe te slaan. In het geheim worden hier en daar 
geheime bijeenkomsten gehouden, en spelen op deze wijze 

geheime informatie naar elkaar door. Dit speelt zich onder andere 
ook af onder sommige Marokkaanse moslims binnen de regering, 

die ook geheime informatie verstrekt hebben aan ISIS! 

 
Voorwaar, spoedig zal er weer een aanslag plaatsvinden! 

Mijn naam is Bresung en ben een bode engel Gods. ISIS is beter 
voorbereid dan vele regeringsleiders wereldwijd. Voorwaar, de 

overname is in volle gang! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods engel, en verdween. 
 

Shalom 

 

 

 

Vervul Zijn wetten zoals Hij deed!  
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Voorwaar, leef naar Gods wil. Yeshua HaMasiach, JHWH, Jezus 

Christus, wil alle sluiers verbreken! 

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 24 augustus 2016 bracht de bode 

engel Gods de volgende boodschap over aan eindtijdprofeet 
Benjamin Cousijnsen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 
Voorwaar, hoor aandachtig! 

 
Mattheüs 5, vers 17 tot en met 20  En hier staat geschreven: 

Meent niet, dat Ik gekomen ben om de wet of de profeten te 

ontbinden; Ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar om te 
vervullen. Want voorwaar, Ik zeg u: Eer de hemel en de aarde 

vergaat, zal er niet één jota of één tittel vergaan van de wet, eer 

alles zal zijn geschied. Wie dan één van de kleinste dezer geboden 
ontbindt en de mensen zo leert, zal zeer klein heten in het 

Koninkrijk der hemelen; doch wie ze doet en leert, die zal groot 
heten in het Koninkrijk der hemelen. Want Ik zeg u: Indien uw 

gerechtigheid niet overvloedig is, meer dan die der schriftgeleerden 

en Farizeeën, zult gij het Koninkrijk der hemelen voorzeker niet 
binnengaan. 

 
Voorwaar, toen Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, 

sprak, waren ze vaak verbaasd over Zijn prediking. 

En het was zelfs onbekend voor velen uit die tijd! Ze kenden de wet 
en de Profeten, en waren ermee grootgebracht door de ouders en 

Joodse Rabbijnen. In de synagogen en tempels hadden de farizeeën 

en schriftgeleerden zich een vaste, speciale structuur en gewoonte 
eigen gemaakt. Ze leefden op basis van de wet en de Profeten, en 

alle aanvullingen, die Mozes en vele Profeten gesproken hadden, en 
ook door de farizeeën en schriftgeleerden zelf waren aangebracht. 
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Maar ze leefden niet zoals Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 
Christus, de Zoon van God! 

 

Wat Hij sprak, was nieuw! 
Je moest ook geen hokjesdenker en structuur gebonden zijn aan 

het bekende. Zijn woorden zorgden vaak voor een grote 
opschudding, vanwege het onbekende, ondanks dat Zijn woorden al 

2.000 jaren op schrift stonden, en ook nu staan! Het gaat erom: 

leef zoals Hij het bedoeld heeft. Leef zoals Hij het liet zien, en ook 
nu nog mogelijk maakt! 

 
Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld 

gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een 

ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde.  

 

Voorwaar, mijn naam is Michaël en ben een bode engel 
Gods. 

Wees verbonden met de Eeuwige in de Heilige Geest, in heiligheid 

met Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Want kadosh, heilig 
is de eeuwige Abba, Vader, uw Rabboeni, El Elohím, Adonai! Hij wil 

u op een hemels niveau brengen, een leven dat verder gaat en u 
hoger brengt naar God. Hij wil dat u hechter wordt met Hem, zodat 

Hij de geheimenissen van Gods Koninkrijk kan delen in Zijn 

raadsbesluit. Hij wil binnenstromen in uw leven, en zo uw leven 
vervullen. En Hij wil dat u Zijn werk en heerlijkheid niet alleen 

aanschouwt, maar dat het ook door uw leven openbaar gemaakt 
wordt naar anderen toe, en dat u uw bestemming bereikt! 

 

Mattheüs 5, vers 3  Zalig de armen van geest, want hunner is het 
Koninkrijk der hemelen. 

Vers 5  Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven. 

Vers 8  Zalig de reinen van hart, want zij zullen God zien. 
 

Voorwaar, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, wil 
alle sluiers verbreken. 
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Hij is gekomen om de wetten te vervullen. Zo wil Hij ook dat u Zijn 
wetten, en die van de Profeten, vervult! 

 

Openbaring 22, vers 6  En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn 
getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der 

profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen 
hetgeen weldra geschieden moet. 

 

Voorwaar, leef naar Gods wil! 
 

De derde brief van Johannes, vers 11  Geliefde, volg het kwade 
niet na, maar het goede. Wie goed doet, is uit God, maar wie 

kwaad doet, heeft God niet gezien.  

En 1 Johannes 4, vers 10  Hierin is de liefde, niet dat wij God 
liefgehad hebben, maar dat Hij ons heeft liefgehad en zijn Zoon 

gezonden heeft als een verzoening voor onze zonden. 
En 1 Johannes 2, vers 3 tot en met 6  En hieraan onderkennen wij, 

dat wij Hem kennen: indien wij zijn geboden bewaren. Wie zegt: Ik 

ken Hem, en zijn geboden niet bewaart, is een leugenaar en in die 
is de waarheid niet; maar wie zijn woord bewaart, in die is waarlijk 

de liefde Gods volmaakt. Hieraan onderkennen wij, dat wij in Hem 

zijn. Wie zegt, dat hij in Hem blijft, behoort ook zelf zó te 
wandelen, als Hij gewandeld heeft. 

 
Amen! Overdenk deze boodschap. 

Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en verdween. 

 
 

 

Voelt u zich een stresskip? Dan is deze 
boodschap voor u! 
 

Please, houd op met dat gestress. Wees geen stresskip en verstop 
u ook niet door een stresskip te zijn. Want voordat u het weet, 

belandt u in de soep, stresskip soep! 
 

 

Volledige weergave: 
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Hallo, van harte welkom! Op 24 augustus 2016 bracht Gods bode 
engel woord voor woord de volgende boodschap over aan Profeet 

Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  
 

Ja, wat kan een mens toch stressen! 

Adem even in en adem even uit. Of tel even tot 100. 
 

Filippenzen 4, vers 6 en 7  Weest in geen ding bezorgd, maar 
laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging 

bekend worden bij God. En de vrede Gods, die alle verstand te 

boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus 
Jezus. 

 
Voorwaar, opzij, opzij, maak plaats, de stresskip komt 

eraan! 

 
1 Petrus 5, vers 6 en 7  Vernedert u dan onder de machtige hand 

Gods, opdat Hij u verhoge te zijner tijd. Werpt al uw bekommernis 

op Hem, want Hij zorgt voor u. 
 

Voorwaar, en alles moet direct gebeuren. 
Maar tijd voor Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus? Nee! Hij 

of zij is altijd bezig en te druk. 

 
Psalm 55, vers 22 en 23  Zijn, “haar”, mond is gladder dan 

boter, maar strijd is in zijn, “haar”, hart; zijn “of haar” woorden 
zijn zachter dan olie, maar het zijn ontblote klingen. Werp uw 

bekommernis op de Here, Hij zal voor u zorgen; Hij zal 

nimmermeer toelaten, dat de rechtvaardige wankelt. 
 

Voorwaar, maar wie gaf de tijd? 

De tijd is juist wat Hij u gaf. Stresskip, zoek dan juist Zijn 
Koninkrijk op! 

Spreuken 12, vers 25  Kommer in het hart van de mens buigt het 
neder, maar een goed woord verblijdt het. 
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En Psalm 42, vers 5  Hieraan wil ik denken en mijn ziel in mij 
uitstorten: hoe ik optrok in de dichte drom, voor hen uit schreed 

naar Gods huis, bij jubelklank en lofgezang – een feestvierende 

menigte. 
 

Voorwaar, wees een voorbeeld Christen, geen stresskip. 
Please, hou op met dat gestress! De liefde is geduldig.  

 

Spreuken 3, vers 5 tot en met 8  Vertrouw op de Here met uw 
ganse hart en steun op uw eigen inzicht niet. Ken Hem in al uw 

wegen, dan zal Hij uw paden recht maken. Wees niet wijs in eigen 
ogen, vrees de Here en wijk van het kwaad; het zal medicijn wezen 

voor uw vlees, en lafenis voor uw gebeente. 

 
En Romeinen 8, vers 26 tot en met 28  En evenzo komt de 

Geest onze zwakheid te hulp; want wij weten niet wat wij bidden 
zullen naar behoren, maar de Geest zelf pleit voor ons met 

onuitsprekelijke verzuchtingen. En Hij, die de harten doorzoekt, 

weet de bedoeling des Geestes, dat Hij namelijk naar de wil van 
God voor heiligen pleit. Wij weten nu, dat God alle dingen doet 

medewerken ten goede voor hen, die God liefhebben, die volgens 

zijn voornemen geroepenen zijn. 
 

Mijn naam is Strevia en ben een bode engel Gods.  
 

2 Timotheüs 3, vers 1  Weet wel, dat er in de laatste dagen 

zware tijden zullen komen. 
 

Toon eens respect voor uw naaste, en naar anderen toe. 
Dit neemt heel veel stress weg; neem dit maar aan! En een 

luisterend oor doet wonderen. Ssst, even stil luisteren! In- en 

uitademen, stresskipje. 
 

Galaten 5, vers 22 en 23  Maar de vrucht van de Geest is liefde, 

blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, 
trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Tegen zodanige mensen is 

de wet niet.  
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En Efeziërs 4, vers 31 en 32  Alle bitterheid, gramschap, toorn, 
getier en gevloek worde uit uw midden gebannen, evenals alle 

kwaadaardigheid. Maar weest jegens elkander vriendelijk, 

barmhartig, elkander vergevend, zoals God in Christus u vergeving 
geschonken heeft. 

 
Vlucht niet weg voor de Heer. 

 

Genesis 3, vers 8 tot en met 11  Toen zij het geluid van de Here 
God hoorden, die in de hof wandelde in de avondkoelte, verborgen 

de mens en zijn vrouw zich voor de Here God tussen het geboomte 
in de hof. En de Here God riep de mens tot Zich en zeide tot hem: 

Waar zijt gij? En hij zeide: Toen ik uw geluid in de hof hoorde, werd 

ik bevreesd, want ik ben naakt; daarom verborg ik mij. En Hij 
zeide: Wie heeft u te kennen gegeven, dat gij naakt zijt? Hebt gij 

van de boom gegeten, waarvan Ik u verboden had te eten? 
 

Wees geen stresskip, en verstop u ook niet door een 

stresskip te zijn. 
Want voordat u weet, belandt u in de soep, stresskip soep! 

 

Micha 6, vers 8  Hij heeft u bekendgemaakt, o mens, wat goed is 
en wat de Here van u vraagt: niet anders dan recht te doen en 

getrouwheid lief te hebben, en ootmoedig te wandelen met uw God. 
 

En Openbaring 12, vers 17  En de draak werd toornig op de 

vrouw en ging heen om oorlog te voeren tegen de overigen van 
haar nageslacht, die de geboden van God bewaren en het 

getuigenis van Jezus hebben. 
 

Voorwaar, u moet weten dat humor bijdraagt om met stress 

om te gaan. 
 

Prediker 3, vers 4  een tijd om te wenen en een tijd om te lachen, 

een tijd om te rouwklagen en een tijd om te dansen. 
En Prediker 7, vers 16  Wees niet te zeer rechtvaardig en gedraag u 

niet al te wijs; waarom zoudt gij uzelf tot verbijstering brengen? 
En Prediker 4, vers 6  Beter is een handvol rust dan beide vuisten 

vol zwoegen en najagen van wind. 
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Wist u trouwens dat stress staat voor twijfel en ongeloof? 

Het is dus zeer belangrijk voor een doorgedraaide, gestreste 

persoon, om voldoende vertrouwen in Yeshua HaMashiach, JHWH, 
Jezus Christus, te hebben, en te leren ontspannen. Neem voldoende 

slaap, en neem ook eens stille tijd met de Heer, en een rustig 
moment voor uzelf. En adem even in en uit. 

 

Mattheüs 14, vers 23  En toen Hij de scharen weggezonden had, 
ging Hij de berg op om in de eenzaamheid te bidden. Bij het vallen 

van de avond was Hij daar alleen. 
 

Voorwaar, vertrouw altijd en in iedere situatie op Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! 
In de hemel komt u geen stresskippen tegen, want dat is ongeloof. 

Laat het stresskip gedrag veranderen in de vruchten van de Heilige 
Geest in u, en schitter als Christen! En wees geen stresskip, zodat 

je in de soep belandt. 

 
Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld 

gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een 

ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde.  

 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
 

 
 

Ondanks de waarschuwingen volgde de ene na 

de andere straf snel! 
 
Dit is een resumé van de straffen, die elkaar laatst snel opvolgden. 

Want ondanks de waarschuwingen, die de almachtige God gaf, 
vanaf 18 april 2016, werden de profetieën snel vervuld over de 

uitgesproken landen, vanwege het niet serieus nemen van Gods 

waarschuwingen, welke ontvangen en doorgegeven waren door 
eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen aan diverse landen! 
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Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 

25 augustus 2016 bracht de bode engel Gods de volgende 
boodschap, die ik graag met u wil delen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Kadosh, kadosh, kadosh, heilig, 

heilig, heilig is de Almachtige, JHWH, Abba, Vader! 
 

Voorwaar, op 18 april 2016 werd u een waarschuwende, 

profetische boodschap gebracht, met als titel: 
‘Mijn straf zal niet meer te verdragen zijn, China, Noord- en Zuid-

Korea en heel Azië!’ Voorwaar, en zo kwam deze profetie tot 
vervulling, dat er telkens velen omgekomen zijn door 

ongehoorzaamheid! In totaal zijn meer dan 20.000 mensen 

omgekomen door zeer zware regenbuien. En vele stuwdammen 
konden het enorme water niet meer aan met de 

aardverschuivingen!  

 
Voorwaar, in Azië volgde de ene ramp na de andere zich snel 

op! 
Een passagiersschip met meer dan 460 mensen aan boord ging ten 

onder. Grote delen van Midden-, Oost- en Noord-China werden 

getroffen, dan weer door een tyfoon, die een golf van vernietiging 
achterliet. Ik openbaar u dat er nog veel meer rampen aankomen, 

tenzij men zich bekeert en afstand doet van de afgoden, en berouw 
heeft.  

Voorwaar, luister ook naar de boodschap met de titel: 

‘Schrijf de dag van deze uitgesproken profetieën op uw kalender!’ 
van 20 april 2016. Ook daar werd Italië, onder andere, 

gewaarschuwd. En zo kwam er een krachtige aardbeving in Midden-

Italië, met meer dan 247 doden tot gevolg! Door deze beving zijn 
velen hun huis kwijt, en zijn er meer dan 370 mensen gewond 

geraakt. Dit vond plaats op 25 augustus 2016. Dit betekent ook een 
profetische vervulling Gods.  
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Voorwaar, God laat niet met zich spotten! 
O wee u! Ik ben de bode engel Gods en mijn naam is Breodres, en 

waarschuw u ernstig, dat dit alles geen natuurramp is. Ook Italië 

moet zich bekeren! 
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 
 

 

Zuiver uw klederen! 
 

Waarom wordt er in de hemel veel wit gedragen? In de hemel is het 

dragen van witte kleding een symbool voor reinheid, onschuld en 
zuiverheid. 

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, hartelijk welkom! Op 26 augustus 2016 bracht de bode engel 

van God woord voor woord de volgende boodschap over aan 
Profeet Benjamin Cousijnsen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 

Voorwaar, 
 

Mattheüs 17, vers 2  En zijn gedaante veranderde voor hun ogen 
en zijn gelaat straalde gelijk de zon en zijn klederen werden wit als 

het licht. 

En vers 7  En Jezus kwam bij hen, raakte hen aan en zeide: Staat 
op en weest niet bevreesd. 

 
En Openbaring 17, vers 8  Het beest, dat gij zaagt, was en is 

niet, en het zal opkomen uit de afgrond en het vaart ten verderve; 

en zij, die op de aarde wonen, wier naam niet geschreven is in het 
boek des levens van de grondlegging der wereld af, zullen zich 

verbazen, als zij zien, dat het beest was en niet is en er toch zal 

zijn. 
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En Openbaring 3, vers 4 en 5  Doch gij hebt enkele personen te 
Sardes, die hun klederen niet hebben bezoedeld, en zij zullen met 

Mij in witte klederen wandelen, omdat zij het waardig zijn. Wie 

overwint, zal aldus bekleed worden met witte klederen; en Ik zal 
zijn naam geenszins uitwissen uit het boek des levens, maar Ik zal 

zijn naam belijden voor mijn Vader en voor zijn engelen. 
 

Voorwaar, dit telt zowel voor de mannen alsook de vrouwen! 

En voor hen beiden is het dragen van witte kleding in de hemel een 
symbool voor reinheid, onschuld en zuiverheid.  

 
Dat de mens nog niet volmaakt is, mag geen excuus zijn om 

in onreinheid te leven. 

Want kadosh, kadosh, kadosh, heilig, heilig, heilig is Adonai, El 
Elohím, JHWH! Reinigt u van al uw zonden! Oprecht berouw en 

verzoening vereisen wroeging en verandering van gedrag, en 
vastbeslotenheid om niet in herhaling te vallen. 

 

Markus 9, vers 3  En zijn klederen werden schitterend, hel wit, 
zoals geen voller op aarde ze kan maken. 

 

Engelen Gods zijn in het wit gekleed. 
 

Openbaring 19, vers 14  En de heerscharen, die in de hemel zijn, 
volgden Hem op witte paarden, gehuld in wit en smetteloos fijn 

linnen. 

 
En 2 Kronieken 5, vers 11  Toen de priesters uit het heiligdom 

naar buiten traden – want al de priesters, die zich daar bevonden, 
hadden zich geheiligd zonder zich aan de afdelingen te houden. 

En vers 12  stonden al de levitische zangers, Asaf, Heman, Jedutun, 

hun zonen en hun broeders, met fijn linnen bekleed, ten oosten van 
het altaar, met cimbalen, harpen en citers; bij hen waren honderd 

twintig priesters, die op de trompetten bliezen. 

 
Voorwaar, alleen door genade konden ze voor Adonai in het 

wit staan! 
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Zacharia 3, vers 1  Vervolgens deed Hij mij de hogepriester Jozua 
zien, staande vóór de Engel des Heren, terwijl de satan aan zijn 

rechterhand stond om hem aan te klagen. 

En vers 3 tot en met 4  Jozua nu was met vuile klederen bekleed, 
terwijl hij voor de Engel stond. Toen nam deze het woord en zeide 

tot hen die vóór Hem stonden: Doet hem de vuile klederen uit. Hij 
zeide tot hem: Zie, Ik neem uw ongerechtigheid van u weg, Ik trek 

u feestklederen aan. 

 
En Jesaja 1, vers 16  Wast u, reinigt u, doet uw boze daden uit 

mijn ogen weg; houdt op kwaad te doen. 
 

Voorwaar, ik ben de bode engel Gods, Servin, en zeg u: Wast 

u, reinigt u! 
 

Jesaja 1, vers 18  Komt toch en laat ons tezamen richten, zegt de 
Here; al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als 

sneeuw; al waren zij rood als karmozijn, zij zullen worden als witte 

wol. 
 

En Leviticus 16, vers 30  Want op deze dag zal over u verzoening 

gedaan worden, om u te reinigen; van al uw zonden zult gij 
gereinigd worden voor het aangezicht des Heren. 

 
Voorwaar, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, 

reinigt u door Zijn kostbaar Bloed! 

 
Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 

wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 
een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 

naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het 
licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever 

gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want 
een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het 

licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de 
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waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat 
zij in God verricht zijn. 

 

Voorwaar, neem Hem aan en word gereinigd. 
En blijf trouw tot de dood! Dan zal ook u in witte klederen mogen 

wandelen. 
 

Openbaring 21, vers 4 en 5  En Hij zal alle tranen van hun ogen 

afwissen, en de dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch geklaag, 
noch moeite zal er meer zijn, want de eerste dingen zijn 

voorbijgegaan. En Hij, die op de troon gezeten is, zeide: Zie, Ik 
maak alle dingen nieuw. En Hij zeide: Schrijf, want deze woorden 

zijn getrouw en waarachtig. 

 
En Romeinen 10, vers 10 en 11  Want met het hart gelooft men 

tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot behoudenis. 
Immers het schriftwoord zegt: Al wie op Hem zijn geloof bouwt, zal 

niet beschaamd uitkomen. 

En vers 13  Want: al wie de naam des Heren aanroept, zal 
behouden worden. 

 

Amen! Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, 
en verdween. 

 
 

 

Maak u geen zorgen om uzelf, Ik waak over u! 
 

Maak u geen zorgen om uzelf. Hij, Yeshua HaMasiach, Jezus 

Christus, JHWH, waakt over u en zet hiervoor ook Zijn engelen in. 
Wist u dat? Vertrouw u dus toe aan Jezus Christus te allen tijde, 

onder alle omstandigheden, hoe groot de vijand of strijd ook lijkt! 
Want God is groter en machtiger en meer dan overwinnaar. Amen! 

Hij is zeer machtig. Met Zijn liefde en kracht en leiding van Zijn 

Heilige Geest, wil Hij ook uw hart vervullen, en u leiden, uw zorgen 
verlichten en u rust geven. Ontvang het vandaag, gratis! Groei in 

Hem. Ontvang Zijn zegeningen, en u zult merken dat u uit 

dankbaarheid en blijdschap aan God lofprijs en aanbidding wilt 
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teruggeven, zeer kostbare vruchten voor God. Geef het over aan 
God, tot Zijn eer. Hij is hier heel blij mee! 

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 26 augustus 2016 bracht Gods bode 

engel woord voor woord de volgende boodschap over aan Profeet 

Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus, JHWH.  

 

Voorwaar, maak u geen zorgen om uzelf! 
 

Psalm 18, vers 37  Gij hebt mij ruimte gegeven voor mijn 
schreden, en mijn enkels wankelden niet. 

Psalm 34, vers 6  Zij schouwen naar Hem en stralen van vreugde, 

en hun aangezicht zal niet schaamrood worden. 
En vers 9  Smaakt en ziet, dat de Here goed is; welzalig de man die 

bij Hem schuilt. 

En vers 19  De Here is nabij de gebrokenen van hart en Hij verlost 
de verslagenen van geest. 

Psalm 37, vers 34  Wacht op de Here en bewaar zijn weg, dan zal 
Hij u verhogen om het land te beërven, de uitroeiing van 

goddelozen zult gij met vreugde zien. 

En Psalm 46, vers 8  De Here der heerscharen is met ons, een 
burcht is ons de God van Jakob. 

Psalm 71, vers 22  Dan zal ook ik U met de harp prijzen, uw 
getrouwheid, mijn God; ik zal U psalmzingen met de citer, o Heilige 

Israëls. 

Psalm 108, vers 2 en 3  Mijn hart is gerust, o God, ik wil zingen, 
psalmzingen, ja van harte. Waak op, harp en citer, ik wil het 

morgenrood wekken. 

 
Voorwaar, mijn naam is Blesia en ben een bode engel Gods.  

 
Spreuken 11, vers 8  De rechtvaardige wordt uit benauwdheid 

gered, en dan komt de goddeloze in zijn plaats. 
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En Spreuken 15, vers 13  Een blij hart maakt het aangezicht vrolijk, 
maar door harteleed wordt de geest verslagen. 

 

En Sirach 43, vers 28  Waar vinden we de kracht om hem te 
loven? Hij is groter dan alles wat hij gemaakt heeft 

En Sirach 36, vers 17  Neem het op voor uw eerste schepselen, 
vervul de profetieën die in uw naam zijn uitgesproken.  

 

En Psalm 77, vers 14 en 15  O God, in heiligheid is uw weg; wie 
is een God, groot als God? Gij zijt de God, die wonderen werkt, Gij 

hebt onder de volken uw macht doen kennen. 
En vers 2  Mijn stem is tot God, en ik roep; mijn stem is tot God, 

opdat Hij zijn oor tot mij neige. 

En Psalm 91, vers 11  Want Hij zal aangaande u zijn engelen 
gebieden, dat zij u behoeden op al uw wegen. 

En Psalm 112, vers 4  Voor de oprechten gaat het Licht in de 
duisternis op, genadig en barmhartig en rechtvaardig. 

En Psalm 118, vers 24  Dit is de dag die de Here gemaakt heeft; 

laten wij juichen en ons daarover verheugen. 
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en 

verdween. 
 

 
 

Lilliputter? 
 
Boodschap Gods in liefde gebracht, speciaal voor u! U hoort in deze 

openbarende boodschap diverse wetenswaardigheden over de 

geschiedenis van kleine mensen, ook wel lilliputters genoemd. En u 
hoort in de boodschap, die 100% overgebracht werd door een engel 

Gods, in de naam van Jezus Christus, JHWH, Yeshua HaMasiach, de 
oorzaak waaruit de lilliputter oorspronkelijk voortkomt, en hierdoor 

ook later door de eeuwen heen op aarde geboren werd, tot op de 

huidige dag. Deze geschiedenis grijpt ver terug naar een verleden 
in de tijd, dat er reuzen op aarde waren! 

 

 
Volledige weergave: 
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Hallo, hartelijk welkom! Op 29 augustus 2016 bracht Gods bode 

engel de volgende boodschap over aan Profeet Benjamin 

Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 

Voorwaar,  
Henoch, hoofdstuk 6, vers 1 tot en met 8  En het gebeurde dat 

toen de mensenkinderen talrijk geworden waren, dat er aan hen in 
die dagen mooie en bevallige dochters geboren werden. En de 

engelen, de kinderen van de hemel, zagen hen, verlangden naar 

hen, en zeiden tegen elkaar: ‘Kom, laat ons vrouwen kiezen vanuit 
de mensenkinderen en nageslacht bij hen verwekken’. En Semjeza, 

die hun leider was, zei tegen hen: 'Ik ben bang dat gij niet 
werkelijk met deze daad zult instemmen, en ik alleen de straf voor 

een grote zonde zal moeten dragen'. En zij allen antwoordden hem 

en zeiden: 'Laat ons allen met een eed zweren, en ons onder 
wederzijds toezicht allen aan elkaar binden om dit plan niet te 

verlaten, maar het uit te voeren'. Toen zwoeren zij gezamenlijk en 

verbonden zich eraan door er wederzijds op toe te zien. En het 
waren er allen tezamen een tweehonderd die in de dagen van Jered 

neerdaalden op de top van de berg Hermon, en zij noemden het de 
berg Hermon omdat zij gezworen hadden en zich eraan verbonden 

hadden door er wederzijds op toe te zien. En dit zijn de namen van 

hun leiders: Semjeza, hun leider, Areklba, Rameël, Kokablel, 
Tamlel, Ramlel, Danel, Ezekweël, Barekwijal, Azazel, Armaros, 

Baterel, Ananel, Zakwiël, Samzepeël, Saterel, Turel, Jomjael, 
Sariël. Dit zijn hun oversten van tien. 

 

Voorwaar, de gevallen engelen hadden een eed afgelegd, en 
vervloekingen uitgesproken over de mensenkinderen. 

Ze deden aan toverijen! En het geschiedde tevens, dat er niet 

alleen reuzen waren, maar dat er ook, door de vervloekingen, 
misvormde kleine mensenkinderen verwekt werden met een 

afwijking, en een groeistoornis hadden. Ze hadden een dwerggroei! 
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Henoch, hoofdstuk 7, vers 1 tot en met 6  En alle anderen met 
hen namen zichzelf vrouwen, en ieder koos er een voor zich, en zij 

begonnen in hen te gaan en zich met hen te verontreinigen, en zij 

leerden hen tovenarij en banspreuken, en het insnijden van 
wortels, en maakten hen vertrouwd met kruiden. En zij werden 

zwanger, en zij baarden grote reuzen, wier grootte drieduizend el 
was; Dezen verorberden alles wat de mensen voortbrachten. En 

toen de mensen ze niet langer konden onderhouden, keerden de 

reuzen zich tegen hen en aten mensen op. En zij begonnen te 
zondigen tegen vogels, en dieren, en reptielen, en vissen, en 

eenieder de ander zijn vlees te eten, en het bloed te drinken. 
Daarna klaagde de aarde de wettelozen aan... 

 

Deze lilliputters dienden de reuzen, en bezondigden zich in 
het vermaken van de gevallen engelen.  

Vaak werd een lilliputter, die ook dwerg werd genoemd, als 
geschenk weggegeven. Op 28 juni 1602 bracht een Genuese 

bankier, Francisco Marin, een dwerg mee voor de broer van de 

koning van Spanje. De dwerg leefde in de gunst van de 
aartshertog. Er werden meer lilliputters ingezet als clown en als 

lustobject, en veel gebruikt in de magie. De kleinste lilliputter, of 

dwerg, was een Amerikaan, Calvin Philips genaamd, geboren in 
1791 en overleden in 1812 aan Progeria, snelle veroudering.  

 
Bij het vaststellen van een lilliputter, werden zij in Noord- en 

Zuid-Korea als vloek beschouwd en vermoord. 

En de lichaamsdelen werden ook gebruikt of ze testten een 
chemisch wapen erop uit! Ook in sprookjes komen ze voor; denk 

aan Sneeuwwitje met de zeven dwergen.  
 

Voorwaar, ze zijn vervloekt en blijven vervloekt! 

Maar deze generatievloek kan verbroken worden, wanneer men zich 
bekeert en men de verbintenis met het voorgeslacht verbreekt. 

 

Deuteronomium 28, vers 1 tot en met 3  Indien gij dan 
aandachtig luistert naar de stem van de Here, uw God, en al zijn 

geboden, die ik u heden opleg, naarstig onderhoudt, dan zal de 
Here, uw God, u verheffen boven alle volken der aarde. De 

volgende zegeningen zullen alle over u komen en uw deel worden, 
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indien gij luistert naar de stem van de Here, uw God: Gezegend zult 
gij zijn in de stad en gezegend op het veld. 

En vers 8 en 9  De Here zal over u de zegen gebieden in uw 

schuren en in alles wat gij onderneemt; Hij zal u zegenen in het 
land dat de Here, uw God, u geven zal. De Here zal u als zijn heilig 

volk bevestigen, zoals Hij u gezworen heeft, indien gij de geboden 
van de Here, uw God, onderhoudt en in zijn wegen wandelt. 

En vers 15  Maar indien gij niet luistert naar de stem van de Here, 

uw God, en niet al zijn geboden en inzettingen, die ik u heden 
opleg, naarstig onderhoudt, dan zullen de volgende vervloekingen 

alle over u komen en u treffen. 
Vers 20  De Here zal over u de vloek, de verwarring en de 

bedreiging doen komen in alles wat gij onderneemt en wat gij doet, 

totdat gij verdelgd wordt en snel te gronde gaat vanwege de 
slechtheid uwer daden, omdat gij Mij verlaten hebt. 

 
Voorwaar, kies heden voor Yeshua HaMashiach, JHWH, 

Jezus Christus! 

 
Galaten 5, vers 1  Opdat wij waarlijk vrij zouden zijn, heeft 

Christus ons vrijgemaakt. Houdt dus stand en laat u niet weder een 

slavenjuk opleggen. 
 

En Romeinen 8, vers 15  Want gij hebt niet ontvangen een geest 
van slavernij om opnieuw te vrezen, maar gij hebt ontvangen de 

Geest van het zoonschap, door welke wij roepen: Abba, Vader. 

 
En Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God 

de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 
opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig 

leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, 

opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 

naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het 
licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever 

gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want 
een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het 

licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de 
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waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat 
zij in God verricht zijn. 

 

Voorwaar! 
In Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, wordt de vloek 

opgeheven, wanneer u met Hem een relatie aangaat en 
onderhoudt! Hij kijkt naar uw hart, en vraagt u: Wilt u de deur van 

uw hart openen, om Mij uw vloek te laten wegnemen?  

Ik ben de bode engel Dictiona en ben een bode engel Gods! 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
 

 

Open uw hart voor Jezus Christus van Nazareth 

en bid mee! 
  

En vertrap die lelijke slangenkop van satan! Deze boodschap werd 
woord voor woord overgeleverd door de engel des Heren, en omvat 

een proclamatie tot overwinning over de satan, en een belijdenis 

tot bekering en erkenning van Yeshua HaMasiach, Jezus Christus, in 
uw leven. Wilt u dit ook graag? Open uw hart. 

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, hartelijk welkom! Op 29 augustus 2016 werd woord voor 

woord deze boodschap Gods overgeleverd door Gods bode engel 

aan Profeet Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Blesia 

en ben een bode engel Gods.  

 
Zeg mij na:  

“Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, ik erken dat ik mijn 
zonden moet belijden, en vraag U in liefde om mij schoon te 

wassen en te reinigen. Ik open mijn hart voor de opgestane Heer, 

die mijn overtredingen gedragen heeft op het kruis van Golgotha, 
en de dood overwon! Ik belijd al mijn overtredingen en sluit mijn 
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ogen. En uit diep respect buig ik voor de Koning der koningen, en 
hef mijn handen op. Want U bent het waard, om te ontvangen alle 

lof en eer en aanbidding. Kadosh, heilig bent U, Adonai, JHWH, 

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus van Nazareth! Hoe sterk en 
gevaarlijk de satan ook lijkt, U zegt: Zeg, Wie in mij is, Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus, is groter dan welke kracht of macht 
dan ook van satan! En ik stamp op zijn lelijke kop, en trap al zijn gif 

uit zijn bek, en slinger hem weg, als een David met zijn slinger, het 

vuur in! Ik ben gekocht en betaald en bedekt onder het kostbaar 
Bloed van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Ik vertrap de 

satan en dans van vreugde, want in Yeshua HaMashiach, JHWH, 
Jezus Christus, is power! En Hij, Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus, verbreekt elk bolwerk dat mij probeert tegen te werken. 

Ik ben het, die nooit Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, zal 
verlaten. Ik onderhoud mijn relatie met El Elohím, Adonai, Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Amen!” 
 

Johannes 3, vers 16  Want God had de wereld zo lief dat hij zijn 

enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet 
verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.  

 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 
 

Profetie: Valse profeet David Owuor en tribune 

zullen worden afgeworpen in een storm! 
 
Boodschap gericht aan de valse profeet David Owuor. De Heer zegt 

u: Hoor wat over u komt, valse profeet David Owuor, en ook u, 
Kenia! Hoor! U wordt dringend verzocht om afstand te doen van 

deze valse profeet David Owuor. Dit is een openbarende, 

mededelende en profetische boodschap Gods, 100% betrouwbaar 
en afkomstig van de enige ware God, JHWH, Yeshua HaMasiach, 

Jezus Christus, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, en van Gods 
ware, aangewezen, eenvoudige dienstknecht en Profeet van de 

eindtijd, Benjamin Cousijnsen. 

 
Volledige weergave: 
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Hallo, van harte welkom! Op 30 augustus 2016 schreef Profeet 

Cousijnsen, Gods ware, eenvoudige eindtijdprofeet, met de hulp 

van de bode engel, het volgende verslag op. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 

Revelado en ben een bode engel Gods.  

 
Terwijl Profeet Benjamin Cousijnsen sliep, zag hij wolken 

waar vele engelen op stonden… 
Ze keken naar de aarde. Profeet Benjamin Cousijnsen zag, dat de 

engelen Gods hun armen en handen naar voren uitgestrekt hielden, 

en hij zag aan de klederen dat er een harde wind opstak. En deze 
wind veranderde in een storm, die zich splitste! Profeet Benjamin 

Cousijnsen zag, dat deze storm Gods voor veel schade zorgde in 
Kenia, en de tribune van de valse profeet David Owuor verwoestte! 

Donkere wolken met heftige regenbuien kwamen in actie, en velen 

moesten wegvluchten.  
 

En de engelen riepen:  

Kadosh, kadosh, kadosh is Adonai, Yeshua HaMashiach, JHWH, 
Jezus Christus! Hij is machtig en slaat toe op wat de duisternis 

toebehoort. En Hij verstoort al de bolwerken van satan op de aarde! 
De engelen Gods riepen: 

 

Jeremia 23, vers 12  Daarom zal hun weg voor hen worden als 
glibberige plaatsen in de duisternis, zij zullen daar verdwalen en 

vallen. Want Ik zal rampspoed over hen brengen in het jaar van 
hun bezoeking, luidt het woord des Heren. 

En vers 24  Zou zich iemand in schuilhoeken kunnen verschuilen, 

dat Ik hem niet zou zien? luidt het woord des Heren. Vervul Ik niet 
de hemel en de aarde? luidt het woord des Heren. 

 

O wee, David Owuor! 
Voorwaar, gij hebt uzelf tot profeet gemaakt, maar gij zijt het 

instrument van de gevallen engelen! 
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Jeremia 23, vers 24 tot en met 29  Zou zich iemand in 
schuilhoeken kunnen verschuilen, dat Ik hem niet zou zien? luidt 

het woord des Heren. Vervul Ik niet de hemel en de aarde? luidt het 

woord des Heren. Ik heb gehoord wat de profeten zeggen, die in 
mijn naam vals profeteren: Ik heb gedroomd, ik heb gedroomd! Tot 

hoelang? – is er iets in het hart van de profeten, die leugen 
profeteren en profeten zijn van de bedriegerij van hun hart; die 

erop bedacht zijn mijn volk mijn naam te doen vergeten door hun 

dromen, die zij elkander vertellen, evenals hun vaderen mijn naam 
hebben vergeten door de Baäl? De profeet die een droom heeft, 

vertelle een droom, en die mijn woord heeft, spreke mijn woord 
naar waarheid; wat heeft het stro met het koren gemeen? luidt het 

woord des Heren. Is niet mijn woord zó: als een vuur, luidt het 

woord des Heren, of als een hamer, die een steenrots vermorzelt? 
 

Openbaring 13, vers 13  En het doet grote tekenen, zodat het 
zelfs vuur uit de hemel doet nederdalen op de aarde ten 

aanschouwen van de mensen. 

 
En Jeremia 23, vers 32 tot en met 33  Zie, Ik zàl de 

profeteerders van leugenachtige dromen! luidt het woord des 

Heren, die zij vertellen om mijn volk te misleiden door hun leugens 
en woordenkramerij; Ik heb hen niet gezonden en hun geen 

opdracht gegeven; zij zijn dit volk niet van het minste nut, luidt het 
woord des Heren. Wanneer nu dit volk of een profeet of een 

priester u vraagt: Wat is des Heren last? zeg dan tot hen: Gij zijt de 

last, en Ik zal u afwerpen, luidt het woord des Heren.  
En vers 37  Zeg aldus tot de profeet: Wat heeft u de Here 

geantwoord, wat heeft de Here gesproken. 
 

Voorwaar, Kenia, neem afstand van de leugenprofeet! 

 
Job 28, vers 11  De bronnen der stromen damt hij af, en hij 

brengt het verborgene aan het licht. 

 
En Daniël 2, vers 22  Hij openbaart ondoorgrondelijke en 

verborgen dingen, Hij weet wat in het duister is, en het licht woont 
bij Hem. 
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En 1 Korinthiërs 4, vers 5  Daarom, velt geen oordeel vóór de 
tijd, dat de Here komt, die ook hetgeen in de duisternis verborgen 

is, aan het licht zal brengen en de raadslagen der harten openbaar 

maken. En dan zal aan elk zijn lof geworden van God. 
 

En Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God 
de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 

opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig 

leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, 
opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 

geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 

oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 
duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 

waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 
gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; 

maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn 

werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 
 

Opeens bedekten de wolken de engelen, en ze waren 

verdwenen. 
Profeet Benjamin Cousijnsen werd wakker en schreef alles meteen 

op. 
 

Johannes 1, vers 9 tot en met 12  Het waarachtige licht, dat 

ieder mens verlicht, was komende in de wereld. Hij was in de 
wereld, en de wereld is door Hem geworden, en de wereld heeft 

Hem niet gekend. Hij kwam tot het zijne, en de zijnen hebben Hem 
niet aangenomen. Doch allen, die Hem aangenomen hebben, hun 

heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden, hun, die in 

zijn naam geloven. 
 

Gods bode engel sprak: Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! en 

verdween. 
 

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen 
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Hij is aan het werk! 
 

Verheugt u in de Here! U bent zó kostbaar, en u bent Zijn werk. 
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 31 augustus 2016 bracht Gods bode 
engel woord voor woord deze boodschap Gods over aan 

eindtijdprofeet van de laatste dagen, Profeet Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 
Voorwaar, 

 
Psalm 147, vers 1  Halleluja! Hoe goed is het te zingen voor onze 

God, hoe heerlijk hem onze lof te brengen. 

Psalm 148, vers 1 en 2  Halleluja! Loof Jahweh, bewoners van de 
hemel, loof hem daar in de hoogten, loof hem, al zijn herauten, loof 

hem, heel zijn engelenmacht. 
 

Verheugt u in de Here! 

U bent zó kostbaar en u bent Zijn werk. Hij is aan het werk! En de 
stukken vlogen in het rond, al deed het wel pijn en liggen de 

stukken op de grond. 

 
Spreuken 16, vers 4  Jahweh heeft alles wat hij heeft gemaakt 

zijn doel gegeven, de goddelozen heeft hij voor de ondergang 
bestemd. 

 

Hij is nog niet klaar met Zijn werk, waar Hij veel om geeft. 
Hij wil het beste voor jou! Iedere keer schaaft Hij je leven weer bij, 

en is blij! 
 

Spreuken 16, vers 20  Wie goed luistert, zal het goed vergaan, 

wie op Jahweh vertrouwt, is gelukkig. 
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Spreuken 20, vers 27  Het licht van Jahweh beschijnt de geest van 
de mens, het dringt door tot in zijn diepste gedachten. 

 

En Psalm 103, vers 3 tot en met 6  Hij vergeeft u alle schuld, hij 
geneest al uw kwalen, hij redt uw leven van het graf, hij kroont u 

met trouw en liefde, hij overlaadt u met schoonheid en geluk, uw 
jeugd vernieuwt zich als een adelaar. Jahweh doet wat rechtvaardig 

is, hij verschaft recht aan de verdrukten. 

 
Voorwaar, ik ben de bode engel Gods, en mijn naam is 

Lovesadai. 
 

Psalm 111, vers 1 en 2  Halleluja! Ik zal Jahweh van ganser harte 

loven in de kring der oprechten en in de vergadering. Groot zijn de 
werken van Jahweh, na te speuren door allen, die er behagen in 

hebben. 
En Psalm 119, vers 73 en 74  Uw handen hebben mij gemaakt en 

toebereid, geef mij verstand, opdat ik uw geboden lere. Zij, die U 

vrezen, zien mij en verheugen zich, want ik hoop op uw woord. 
En vers 175  Mijn ziel leve, en love U, mogen uw verordeningen mij 

helpen. 

 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 
 

 

Sta op, o man of vrouw van God!  
 

Zijn opstandingskracht zit ook in jou! Sta op, o man of vrouw van 

God. 
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, hartelijk welkom! Op 31 augustus 2016 bracht Gods bode 
engel woord voor woord de volgende boodschap over aan 

eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. 
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Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 

Voorwaar! 
Kadosh, kadosh, kadosh, heilig, heilig, heilig, en vol van 

overwinningen en vol van kracht is Adonai, El Elohím, Tz’va’ot. 
Halleluja! Prijs Hem! Baruch haba b'Shem Adonai. 

 

Handelingen 3, vers 16  En op het geloof in zijn naam heeft zijn 
naam deze, die gij ziet en kent, sterk gemaakt; en het geloof door 

Hem heeft hem dit volkomen herstel gegeven in u aller 
tegenwoordigheid. 

 

En Hebreeën 1, vers 1  Nadat God eertijds vele malen en op vele 
wijzen tot de vaderen gesproken had in de Profeten… 

En vers 3 tot en met 7  Deze, de afstraling zijner heerlijkheid en de 
afdruk van zijn wezen, die alle dingen draagt door het woord zijner 

kracht, heeft, na de reiniging der zonden tot stand gebracht te 

hebben, Zich gezet aan de rechterhand van de majesteit in den 
hoge, zóveel machtiger geworden dan de engelen, als Hij 

uitnemender naam boven hen als erfdeel ontvangen heeft. Immers, 

tot wie der engelen heeft Hij ooit gezegd: Mijn Zoon zijt gij; Ik heb 
U heden verwekt? En wederom: Ik zal Hem tot Vader zijn, en Hij 

zal Mij tot Zoon zijn. En wanneer Hij wederom de eerstgeborene in 
de wereld brengt, spreekt Hij: En Hem moeten alle engelen Gods 

huldigen. En van de engelen zegt Hij: Die zijn engelen maakt tot 

winden en zijn dienaars tot een vuurvlam. 
 

Zegt: “Halleluja! Powerrr!” 
 

Kolossenzen 2, vers 10  En gij hebt de volheid verkregen in Hem, 

die het hoofd is van alle overheid en macht. 
 

Autoriteit is je gegeven, met passie en vuur Gods, dat elke 

ziekte, pijn en duisternis laat wijken! 
 

Deuterenomium 28, vers 13  De Here zal u stellen tot een hoofd 
en niet tot een staart, gij zult enkel opgaan en niet neergaan, 
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wanneer gij luistert naar de geboden van de Here, uw God, die ik u 
heden opleg om die naarstig te onderhouden. 

 

Wees niet langer de staart, maar wees het hoofd! 
Je bent het; je hebt het al ontvangen. Je hebt alles ontvangen wat 

je nodig hebt, door Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus van 
Nazareth! Begrijp hoe rijk en groot de erfenis is, hoe 

allesovertreffend Zijn glorie en macht is, die in jou is, die in Hem 

geloven.  
 

Zegt: “Powerrr Gods! Powerrr Gods! Powerrr Gods!” 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, verlangt ernaar te zien 

dat wij gaan doen, wat Hij ons voordeed. Wie ben jij in Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus? Power! Hij is opgestaan uit de 
dood. Zijn opstandingskracht zit ook in jou! Geloof dat je 

uitverkoren bent. Sta op, o volk van God! Sta op, o man of vrouw 
van God! Sta op! 

 

Romeinen 8, vers 19  Want met reikhalzend verlangen wacht de 
schepping op het openbaar worden der zonen “en dochteren” 

Gods.  

 
En Mattheüs 5, vers 14 tot en met 16  Gij zijt het licht der 

wereld. Een stad, die op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. 
Ook steekt men geen lamp aan en zet haar onder de korenmaat, 

maar op de standaard, en zij schijnt voor allen, die in het huis zijn. 

Laat zo uw licht schijnen voor de mensen, opdat zij uw goede 
werken zien en uw Vader, die in de hemelen is, verheerlijken. 

 
Voorwaar, wees iemand; wees jezelf vanuit Zijn liefde en 

bewogenheid! 

Dan kun je ook een zegen zijn naar de mensen toe om je heen.  
Voorwaar, ik ben de bode engel Blesia, en zegen je met de hemelse 

groet, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
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SEPTEMBER 2016 

 
Zalig zijt gij 
 
Zalig wie gehoor geeft aan Mijn dienstknecht en Profeet. 

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 1 

september 2016 ontving ik de volgende boodschap, die ik graag 

met u wil delen. 
 

Shalom, van harte welkom bij de Evangelical 
Endtimemachine!  

Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua HaMashiach, 

JHWH, Jezus Christus van Nazareth. Voorwaar, mijn naam is 
Mirsiach en ben een bode engel Gods.  

 

Zo spreekt de Here: 
Voorwaar, Mijn kind, Ik ben wie Ik ben, en heb gesproken zoals 

toen! Ik ben kadosh, heilig, en spreek dezelfde woorden; ze zijn 
getrouw en waarachtig. Zalig zij, die in Mij geloven en die zich 

bekeerd hebben en die hun gewaden gewassen hebben! Zalig wie 
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gehoor geeft aan Mijn dienstknecht en Profeet Benjamin 
Cousijnsen. Zalig zijt gij! 

 

Romeinen 6, vers 6 en 7  Dit weten wij immers, dat onze oude 
mens medegekruisigd is, opdat aan het lichaam der zonde zijn 

kracht zou ontnomen worden en wij niet langer slaven der zonde 
zouden zijn; want wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde. 

 

Zegt: “Halleluja!” 
En dank Mij voor het volbrachte werk aan het kruis van Golgotha. 

Zalig zijt gij, die alleen Mij aanbidden, Yeshua HaMashiach, JHWH, 
Jezus Christus, uw Rabboeni. 

 

Johannes 4, vers 23 en vers 24  Maar de ure komt en is nu, dat 
de waarachtige aanbidders de Vader aanbidden zullen in geest en in 

waarheid; want de Vader zoekt zulke aanbidders; God is geest en 
wie Hem aanbidden, moeten aanbidden in geest en in waarheid. 

 

Voorwaar, Ik, JHWH, zeg u: Blijf in Mij, en heb ontzag en 
respect voor Mijn woorden. 

Wees zalig en onderhoud uw relatie, en wees zuiver en puur van 

hart, en onderhoud u. Ik, de Here, sluit u in Mijn armen en kus u. 
Wat heb Ik u toch lief, Mijn kind!  

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God. 
 

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen 

 
 

 

Profetie voor Spanje, Italië en Mexico! 
 

Profetische, mededelende boodschap van God, JHWH, de God van 

al wat leeft en de God van Abraham, Izaäk en Jakob, en de door 
God aangestelde ware Profeet van de eindtijd, Benjamin 

Cousijnsen: Het zwaard komt over Spanje en Italië en Mexico! Hoor 
wat over u komt in deze 100% betrouwbare boodschap Gods, 

vanwege uw hardheid, overtredingen en trots. 
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Volledige weergave: 
 

Hallo, welkom! Deze profetische, waarschuwende boodschap Gods 

werd op 2 september 2016 woord voor woord overgeleverd door de 
bode engel Gods, aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 
Ik, Donder, geef u deze boodschap! 

Zo spreekt de Heer: Voorwaar, Italië en Spanje en Mexico! 
 

Leviticus 26, vers 18 tot en met 24  En indien gij 

desniettegenstaande niet naar Mij luistert, dan zal Ik u blijven 
tuchtigen wegens uw zonden, tot zevenmaal toe, en uw trotse 

macht zal Ik breken en uw hemel maken als ijzer en uw land als 
koper. Dan zal uw kracht tevergeefs verbruikt worden; uw land zal 

zijn opbrengst niet geven en het geboomte des lands zal zijn vrucht 

niet dragen. Indien gij u tegen Mij verzet en naar Mij niet wilt 
luisteren, dan zal Ik u nog zevenmaal harder slaan, naar uw 

zonden; Ik zal het wild gedierte op u loslaten, dat u van kinderen 

beroven en uw vee uitroeien zal en uw aantal zo zal verminderen, 
dat uw wegen verlaten zullen zijn. Indien gij u door deze tuchtiging 

nog niet tot Mij keert en u tegen Mij blijft verzetten, dan zal ook Ik 
Mij tegen u verzetten en dan zal Ik u ook zevenmaal slaan wegens 

uw zonden. 

 
Voorwaar, waarom tranen en geschreeuw van: “Waarom?” 

Speel geen show, maar bekeer u! Want wegens uw hardheid en 
overtredingen en trots breng Ik, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 

Christus, de Heerser van al wat leeft, het zwaard, dat uw wandel 

zal breken en u zevenmaal harder zal slaan. 
 

Openbaring 20, vers 15  En wanneer iemand niet bevonden werd 

geschreven te zijn in het boek des levens, werd hij geworpen in de 
poel des vuurs. 

 
U hebt tevergeefs uw zaad zitten zaaien. 
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Ik ben de Almachtige! Hoe u dieren behandelt: Ik, de Here, Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, zal u zevenmaal harder laten 

behandelen in de hel. 

 
Openbaring 21, vers 8  Maar de lafhartigen, de ongelovigen, de 

verfoeilijken, de moordenaars, de hoereerders, de tovenaars, de 
afgodendienaars en alle leugenaars – hun deel is in de poel, die 

brandt van vuur en zwavel: dit is de tweede dood. 

En Openbaring 22, vers 6  En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn 
getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der 

Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen 
hetgeen weldra geschieden moet. 

 

Bekeer u, voordat het zwaard slaat! 
 

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 
wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 
naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het 

licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever 
gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want 

een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het 

licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de 
waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat 

zij in God verricht zijn. 
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en 

verdween. 
 

 

Nyctofobie 
 

Hoor of lees hoe u Nyctofobie, angst voor de duisternis, kunt 

overwinnen. Laat deze boodschap u de ogen openen en 
bemoedigen, en u in Zijn licht brengen! 
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Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 5 september 2016 bracht Gods bode 

engel woord voor woord deze boodschap Gods over aan 
eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Rafaël 

en ben een bode engel Gods.  
 

Voorwaar, Nyctofobie betekent angst in de duisternis. 

Veel volwassen mensen hebben een angst fobie, en hebben het al 
vanaf hun kindertijd. Sommigen durven bijvoorbeeld echt niet ’s 

avonds naar buiten. En anderen plaatsen overal stopcontactlampjes 
door hun huis heen, en durven echt niet in het donker ’s nachts 

naar het toilet. Ze zijn bang, omdat ze geen controle hebben over 

de ruimte, waar het donker is. En dan ook nog het nare gevoel dat 
daar iemand is! Voorwaar, Nyctofobie komt vanuit de duisternis, en 

is alleen te overwinnen door te geloven in Yeshua HaMashiach, 

JHWH, Jezus Christus, en Hem aan te nemen in uw leven! 
 

Johannes 8, vers 12  Wederom dan sprak Jezus tot hen en zeide: 
Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de 

duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben. 

En Johannes 3, vers 17  Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld 
gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld 

door Hem behouden worde.  
 

Laat deze boodschap u de ogen openen en bemoedigen, en u 

in Zijn licht brengen! 
 

2 Korinthiërs 4, vers 5 tot en met 7  Want wij prediken niet 

onszelf, maar Christus Jezus als Here, en onszelf als uw dienaren 
om Jezus’ wil. Want de God, die gesproken heeft: Licht schijne uit 

het duister, heeft het doen schijnen in onze harten, om ons te 
verlichten met de kennis der heerlijkheid Gods in het aangezicht 
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van Christus. Maar wij hebben deze schat in aarden vaten, zodat de 
kracht, die alles te boven gaat, van God is en niet van ons. 

 

Jesaja 41, vers 10  Vrees niet, want Ik ben met u; zie niet angstig 
rond, want Ik ben uw God. Ik sterk u, ook help Ik u, ook 

ondersteun Ik u met mijn heilrijke rechterhand. 
En vers 13  Want Ik, de Here, uw God, grijp uw rechterhand vast; 

die tot u zeg: Vrees niet, Ik help u. 

 
En Psalm 56, vers 4  Ten dage dat ik vrees, vertrouw ik op U. 

 
En Jozua 1, vers 9  Heb Ik u niet geboden: wees sterk en moedig? 

Sidder niet en word niet verschrikt, want de Here, uw God, is met 

u, overal waar gij gaat. 
 

En Johannes 1, vers 4  In het Woord was leven en het leven was 
het licht der mensen. 

 

En Mattheüs 4, vers 16  Het volk, dat in duisternis gezeten is, 
heeft een groot licht gezien, en voor hen, die gezeten zijn in het 

land en de schaduw des doods, is een licht opgegaan. 

 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, is het Licht.  

En in Hem bent u meer dan overwinnaar! Achter alles zit een reden. 
Hoe grotere angst er nu is, des te meer men angst ervaart in de 

hel!  

 
Nyctofobie kan heel ver gaan in vele angststoornissen, en 

verwoest uw leven als ongelovige! 
 

Johannes 14, vers 6  Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de 

waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij.  
 

En 1 Johannes 4, vers 18  Er is in de liefde geen vrees, maar de 

volmaakte liefde drijft de vrees uit; want de vrees houdt verband 
met straf en wie vreest, is niet volmaakt in de liefde. 
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En Psalm 23, vers 4  Zelfs al ga ik door een dal van diepe 
duisternis, ik vrees geen kwaad, want Gij zijt bij mij; uw stok en uw 

staf, die vertroosten mij. 

 
En Spreuken 29, vers 25  Vrees voor mensen spant een strik, 

maar wie op de Here vertrouwt, is onaantastbaar. 
 

En 1 Petrus 5, vers 7  Werpt al uw bekommernis op Hem, want 

Hij zorgt voor u. 
 

En Psalm 27, vers 1  De Here is mijn licht en mijn heil, voor wie 
zou ik vrezen? De Here is mijns levens veste, voor wie zou ik 

vervaard zijn? 

 
En Filippenzen 4, vers 6 en 7  Weest in geen ding bezorgd, maar 

laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging 
bekend worden bij God. En de vrede Gods, die alle verstand te 

boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus 

Jezus. 
 

En Romeinen 8, vers 15  Want gij hebt niet ontvangen een geest 

van slavernij om opnieuw te vrezen, maar gij hebt ontvangen de 
Geest van het zoonschap, door welke wij roepen: Abba, Vader. 

 
En Mattheüs 10, vers 29 tot en met 31  Worden niet twee 

mussen te koop aangeboden voor een duit? En niet één daarvan zal 

ter aarde vallen zonder uw Vader. En de haren van uw hoofd zijn 
ook alle geteld. Weest dan niet bevreesd: gij gaat vele mussen te 

boven. 
 

En Johannes 14, vers 1  Uw hart worde niet ontroerd; gij gelooft 

in God, gelooft ook in Mij. 
En 2 Timotheüs 1, vers 7  Want God heeft ons niet gegeven een 

geest van lafhartigheid, maar van kracht, van liefde en van 

bezonnenheid. 
 

En Psalm 56, vers 5  op God, wiens woord ik prijs. Op God 
vertrouw ik, ik vrees niet; wat zou vlees mij aandoen? 
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En Psalm 31, vers 20  Hoe groot is het goed dat Gij hebt weggelegd 
voor wie U vrezen, dat Gij bereid hebt voor wie bij U schuilen ten 

aanschouwen van de mensenkinderen. 

 
Voorwaar! 

Vrees niet als u Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, hebt 
toegelaten in uw hart. Geloof! 

 

Romeinen 8, vers 37  Maar in dit alles zijn wij meer dan 
overwinnaars door Hem, die ons heeft liefgehad. 

 
Deuteronomium 33, vers 27  De eeuwige God is u een woning en 

onder u zijn eeuwige armen. Omdat Hij de vijand vóór u verdreef 

en zeide: Verdelg! 
 

En Efeziërs  6, vers 10  Voorts, weest krachtig in de Here en in de 
sterkte zijner macht.  

 

En 2 Timotheüs 2, vers 1  Gij dan, mijn kind, wees krachtig in de 
genade van Christus Jezus. 

 

En 1 Johannes 4, vers 9 en 10  Hierin is de liefde Gods jegens 
ons geopenbaard, dat God zijn eniggeboren Zoon gezonden heeft in 

de wereld, opdat wij zouden leven door Hem. Hierin is de liefde, 
niet dat wij God liefgehad hebben, maar dat Hij ons heeft liefgehad 

en zijn Zoon gezonden heeft als een verzoening voor onze zonden. 

 
Voorwaar, het Licht overwint altijd; vertrouw op Hem! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en 
verdween. 

 

 
 

Blus de Heilige Geest niet uit! 
 
Bedroef de Heilige Geest Gods niet en denk ook niet, dat u de 

Heilige Geest te slim af kunt zijn!  
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Volledige weergave: 
 

Hallo, hartelijk welkom! Op 5 september 2016 bracht Gods bode 

engel woord voor woord deze boodschap over aan eindtijdprofeet 
van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, kadosh, heilig is 

Adonai, El Elohím! 

 
Voorwaar, speel niet met vuur! 

Bedroef de Heilige Geest Gods niet en denk ook niet, dat u de 
Heilige Geest te slim af kunt zijn. Want u kunt ook de Heilige Geest 

in u uitblussen. 

 
Efeziërs 4, vers 27  En geeft de duivel geen voet. 

 
Denk maar aan nijd, twist, tweedracht, laster, 

kwaadsprekerij, ongehoorzaamheid, trots en hoogmoed. 

Door al deze zaken doet u de Heilige Geest veel verdriet. Dan net 
doen dat u een dienstknecht Gods bent, die onbevlekt is! 

 

Efeziërs 4, vers 28  Wie een dief was, stele niet meer, maar 
spanne zich liever in om met zijn handen goed werk te verrichten, 

opdat hij iets kan mededelen aan de behoeftige. 
 

Voorwaar, bedroef de Heilige Geest Gods niet door uw 

slechte voorbeeld! 
 

Efeziërs 4, vers 29  Geen liederlijk woord kome uit uw mond, 
maar als gij een goed woord hebt, tot opbouw, waar dit nuttig is, 

opdat zij, die het horen, genade ontvangen. 

 
Voorwaar, door uw eigen slechte gevloek wordt u zelf 

vervloekt. 

Belijd uw zonden, en durf ze te belijden! 
 

Efeziërs 4, vers 30 tot en met 32  En bedroeft de heilige Geest 
Gods niet, door wie gij verzegeld zijt tegen de dag der verlossing. 

Alle bitterheid, gramschap, toorn, getier en gevloek worde uit uw 
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midden gebannen, evenals alle kwaadaardigheid. Maar weest 
jegens elkander vriendelijk, barmhartig, elkander vergevend, zoals 

God in Christus u vergeving geschonken heeft.   

 
Voorwaar, wie zijn eigen overtredingen bedekt, zal niet 

voorspoedig zijn. 
Maar wie ze belijdt, bekent en laat, zal barmhartigheid verkrijgen! 

 

Hebreeën 10, vers 29  Hoeveel zwaarder straf, meent gij, zal híj 
verdienen, die de Zoon van God met voeten heeft getreden, het 

bloed des verbonds, waardoor hij geheiligd was, onrein geacht en 
de Geest der genade gesmaad heeft? 

 

En Exodus 20, vers 3 tot en met 5  Gij zult geen andere goden 
voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld 

maken noch enige gestalte van wat boven in de hemel, noch van 
wat beneden op de aarde, noch van wat in de wateren onder de 

aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen; want Ik, 

de Here, uw God, ben een naijverig God, die de ongerechtigheid der 
vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde 

geslacht van hen die Mij haten. 

En vers 15 en 16  Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis 
spreken tegen uw naaste. 

 
En Mattheüs 12, vers 31 en 32  Daarom zeg Ik u: Alle zonde en 

lastering zal de mensen vergeven worden, maar de lastering van de 

Geest zal niet vergeven worden. Spreekt iemand een woord tegen 
de Zoon des mensen, het zal hem vergeven worden; maar spreekt 

iemand tegen de heilige Geest, het zal hem niet vergeven worden, 
noch in deze eeuw, noch in de toekomende. 

 

Voorwaar, u moet u niet verharden. 
Maar belijd dagelijks uw zonden en buig uw knieën, en maak tijd 

voor Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. En wees een 

voorbeeld; dan bedroeft u de Heilige Geest niet! En daar wordt u 
gelukkig van. 
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Mattheüs 12, vers 24  Maar de Farizeeën hoorden het en zeiden: 
Deze drijft de boze geesten slechts uit door Beëlzebul, de overste 

der geesten.  

 
En Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld 

gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een 
ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde.  

 
Maak uw overtredingen dezelfde dag bekend, voordat het te 

laat is! 

 
Hebreeën 11, vers 5 en 6  Door het geloof is Henoch 

weggenomen zodat hij de dood niet zag, en hij werd niet meer 
gevonden, want God had hem weggenomen. Want vóórdat hij werd 

weggenomen, is van hem getuigd, dat hij Gode welgevallig was 

geweest; maar zonder geloof is het onmogelijk Hem welgevallig te 
zijn. Want wie tot God komt, moet geloven, dat Hij bestaat en een 

beloner is voor wie Hem ernstig zoeken. 

 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en 

verdween. 
 

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen 

 
 

 

Tips van de Top voor een gezonde wijze van 
vasten 
 

Tips vanaf Gods Troon voor een gezonde manier van vasten. Want 
hoe zuiverder u bent, hoe meer u de Heilige Geest zult ervaren! 

 
 

Volledige weergave: 
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Hallo, van harte welkom! Op 6 september 2016 bracht de engel des 
Heren woord voor woord de volgende boodschap over aan 

eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 
Syrmia, een bode engel Gods.  

 

Ik werd uitgezonden naar Gods ware eindtijdprofeet, om tot 
u te spreken. 

Voorwaar, vasten zonder te drinken raadt Yeshua HaMashiach, 
JHWH, Jezus Christus, u niet aan. Maar een dag of drie dagen 

vasten van voedsel, en daarbij veel water drinken, is u aan te 

raden! En kruidenthee drinken reinigt uw lichaam van gifstoffen, die 
zich hebben opgehoopt. Dit is zeer goed om u aan te leren, om ook 

meer kruidenthee te drinken. Want hoe zuiverder u bent, hoe meer 
u de Heilige Geest zult ervaren!  

 

Bij het vasten raad ik u ook aan, om u gelijk te reinigen van 
alle stralingen, zoals Wifi.  

Zet uw apparaat uit, zoals mobiele telefoons, etc. En ontgiftig uw 

lichaam zonder deze aan straling bloot te stellen.  
 

Voorwaar, concentreer u op de geestelijke waarden van het 
vasten. 

En sluit u af voor prikkels van buitenaf. Voorwaar, ook wandelen 

helpt u om uw lichaam te ontgiften! Ook Yeshua HaMashiach, 
JHWH, Jezus Christus, onderwees Zijn discipelen, terwijl zij 

wandelden. 
 

Voorwaar, stop ook een paar dagen vóór het gaan vasten 

met koffie, 
om te voorkomen dat u tijdens het vasten afgeleid wordt door 

hoofdpijn. Dit zijn bijwerkingen van het ontgiften. Bij het vasten is 

het vroeg naar bed gaan aan te raden, zodat uw geest ontspant en 
rust van het afkicken.  

 
In de Search balk kunt u ook meer vinden over het vasten. 
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Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en 
verdween. 

 

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen 

 

 

 

Sta open voor Gods heilige boodschappen! 
 

Waarom verbaasd? Vanaf het begin zond God engelen naar de 
aarde, en dit gebeurt nu ook. En God spreekt nu in deze dagen tot 

Zijn Profeet Benjamin Cousijnsen, zoals in de oude dagen! 

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! De volgende boodschap Gods werd op 7 

september 2016 woord voor woord overgeleverd door Gods bode 
engel aan Profeet Benjamin Cousijnsen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 

Revelado en ben een bode engel Gods.  
 

Waarom verbaasd? 

 
Openbaring 22, vers 6  En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn 

getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der 
Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen 

hetgeen weldra geschieden moet. 

En vers 16  Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden, om ulieden dit te 
betuigen voor de gemeenten. Ik ben de wortel en het geslacht van 

David, de blinkende morgenster. 

En vers 18  Ik betuig aan een ieder, die de woorden der profetie 
van dit boek hoort: Indien iemand hieraan toevoegt, God zal hem 

toevoegen de plagen, die in dit boek beschreven zijn. 
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Vers 19  En indien iemand afneemt van de woorden van het boek 
dezer profetie, God zal zijn deel afnemen van het geboomte des 

levens en van de heilige stad, welke in dit boek beschreven zijn. 

 
Voorwaar, engelen worden minstens 108 keer in het Oude 

Testament genoemd, en 165 keer in het Nieuwe Testament. 
Voorwaar, luistert aandachtig!  

 

Job 38, vers 4 tot en met 7  Waar waart gij, toen Ik de aarde 
grondvestte? Vertel het, indien gij inzicht hebt! Wie heeft haar 

afmetingen bepaald? Gij weet het immers! Of wie heeft over haar 
het meetsnoer gespannen? Waarop zijn haar pijlers neergelaten, of 

wie heeft haar hoeksteen gelegd, terwijl de morgensterren tezamen 

juichten, en al de zonen Gods jubelden? 
 

En Genesis 1, vers 1  In den beginne schiep God de hemel en de 
aarde. 

 

Voorwaar! 
En God schiep de engelen onmiddellijk nadat Hij de hemelen 

schiep, en voordat Hij de aarde schiep. Voorwaar, ik zeg u: Kadosh, 

kadosh, kadosh, heilig, heilig, heilig en machtig, machtig, machtig 
is uw Rabboeni! 

 
Jeremia 32, vers 27  Zie, Ik, de Here, ben de God van al wat 

leeft; zou voor Mij iets te wonderlijk zijn? 

 
Voorwaar, God schiep de engelen, 

ook morgensterren en zonen Gods genoemd, en tijdreizigers 
genoemd, en bode engelen genoemd. Vanaf het begin zond God 

engelen naar de aarde, en dit gebeurt nu ook! En God spreekt tot 

Zijn Profeet Benjamin Cousijnsen op dezelfde wijze, zoals in de 
oude dagen geschiedde, ook nu in deze dagen. Ondertussen zijn er 

meer dan 3.000 boodschappen Gods overgebracht in de naam van 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus van Nazareth! Luister 
ook naar de boodschappen, en stel u open voor de boodschappen 

Gods en Zijn ware eindtijdprofeet, Benjamin Cousijnsen. 
 

Luister ook naar de boodschap, met de titel: 
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‘Profeten en engelen Gods hebben een belangrijke taak in dienst 
van de Allerhoogste!’ Via de Search balk kunt u de titel vinden. Ook 

kunt u andere titels daar laten zoeken, waar u naar wilt luisteren. 

Voorwaar,  
 

Kolossenzen 2, vers 8 en 9  Ziet toe, dat niemand u medeslepe 
door zijn wijsbegeerte en door ijdel bedrog in overeenstemming 

met de overlevering der mensen, met de wereldgeesten en niet met 

Christus, want in Hem woont al de volheid der godheid lichamelijk. 
En vers 15  Hij heeft de overheden en machten ontwapend en 

openlijk tentoongesteld en zo over hen gezegevierd. 
En Kolossenzen 3, vers 1  Indien gij dan met Christus opgewekt 

zijt, zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus is, gezeten aan 

de rechterhand Gods. 
 

Voorwaar, sta open voor de heilige boodschappen Gods! 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en 

verdween. 

 
En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! God zegene u 

 

 
 

 

Verstop je niet op jouw eiland! 
 

Vrees niet als jij jouw naam hoort roepen in deze boodschap Gods, 

want vandaag roept Hij jou, en richt de Here God, Yeshua 
HaMasiach, JHWH, Jezus Christus van Nazareth, zich speciaal tot 

jou! 
 

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 7 september 2016 bracht Gods engel 

woord voor woord de volgende boodschap over aan Profeet 

Benjamin Cousijnsen. 
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Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Blesia. 

 

Voorwaar, vrees niet als je jouw naam hoort. 
Hier komt jouw naam: 

 
1 Samuël 3, vers 4 tot en met 10  Toen riep de Here Samuël, en 

hij zeide: Hier ben ik. Toen snelde hij naar Eli en zeide: Hier ben ik, 

gij hebt mij immers geroepen. Doch deze zeide: Ik heb niet 
geroepen, leg u weer neer. Toen ging hij heen en legde zich weer 

neer. En de Here riep Samuël opnieuw. Toen stond Samuël op, ging 
naar Eli en zeide: Hier ben ik, gij hebt mij immers geroepen. Doch 

deze zeide: Ik heb niet geroepen, mijn zoon; leg u weer neer. 

Samuël nu kende de Here nog niet; nog nooit was hem een woord 
des Heren geopenbaard. En de Here riep Samuël nog eens, voor de 

derde maal. Toen stond hij op, ging naar Eli en zeide: Hier ben ik, 
gij hebt mij immers geroepen. Toen begreep Eli, dat de Here de 

jongen riep. Daarom zeide Eli tot Samuël: Ga heen, leg u weer 

neer, en als Hij u roept, zeg dan: spreek Here, want uw knecht 
hoort. En Samuël ging heen en legde zich weer op zijn plaats neer. 

Toen kwam de Here, bleef daar staan en riep als de vorige keren: 

Samuël, Samuël! En Samuël zeide: Spreek, want uw knecht hoort. 
 

Voorwaar, Samuël, hoe vaak heeft de Here, Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, jou al moeten roepen? 

De Here heeft je geroepen, ja, jij die nu luistert! Samuël, verstop je 

niet op je eiland. Yeshua HaMashiach, JHWH, ziet jouw korte, 
donkerbruine haren en ogen, en je hart. Wanneer ga jij zeggen: 

“Spreek, want Uw dienstknecht hoort”? Je hebt pas nog weer eens 
een tegenslag gehad en ziet je toekomst somber in.  

 

Je hemelse Vader probeert je al zo lang te bereiken. 
Maar om die stap te zetten, om je handen te vouwen en je zonden 

te belijden, vind je nog een beetje eng. Toch vraagt Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, om die stap te zetten! 
 

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 
wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
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hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 
naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het 

licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever 
gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want 

een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het 

licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de 
waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat 

zij in God verricht zijn. 
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en 

verdween. 
 

 
 

Buig u voor JHWH in Zijn heilige glorie! 
 
Belijd Gods liefde, belijd aan JHWH, en wees trouw en zuiver. En 

ook alle stammen en volken, erken JHWH, de Majesteit van Zijn 

naam. Buig u voor JHWH in Zijn heilige glorie! 
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 8 
september 2016 ontving ik de volgende boodschap, die ik heel 

graag met u wil delen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam, wonderbare naam 

van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  
 

Voorwaar,  

 
Psalm 86, vers 11  Wijs mij uw weg, JHWH, laat mij wandelen op 

het pad van uw waarheid, vervul mijn hart met ontzag voor uw 

naam. 
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Psalm 89, vers 9  JHWH, God van de hemelse machten, JHWH, wie 
is zo sterk als u? Trouw omhult u als een mantel. 

Psalm 89, vers 14  Uw arm verricht heldendaden, krachtig is uw 

hand, geheven uw rechterarm. 
 

Voorwaar, kunt u ook het volgende zeggen? 
 

Psalm 89, vers 2 en 3  Van uw liefde, JHWH, wil ik eeuwig zingen, 

van uw trouw getuigen, geslacht na geslacht. Ik belijd: uw liefde 
houdt eeuwig stand, uw trouw hebt u in de hemel gevestigd. 

Psalm 92, vers 11  U geeft mij de kracht van een wilde stier, met 
pure olie ben ik overgoten.  

Psalm 96, vers 7 en 8  Erken JHWH, stammen en volken, erken 

JHWH, zijn majesteit en macht, erken JHWH, de majesteit van zijn 
naam, draag geschenken zijn voorhoven binnen. 

Psalm 96, vers 9  Buig u voor JHWH in zijn heilige glorie, huiver, 
heel de aarde, als hij verschijnt. 

 

Voorwaar, voorwaar, ik zeg u: Kadosh, heilig is JHWH, 
Yeshua HaMashiach, Jezus Christus! 

Hij zegt u het volgende: 

 
Psalm 101, vers 7  In mijn paleis is geen plaats voor wie liegt en 

bedriegt, wie onwaarheid spreekt komt mij niet onder ogen. 
 

Voorwaar, 

 
Spreuken 28, vers 9  Als je geen gehoor geeft aan de wet, is zelfs 

je gebed JHWH een gruwel. 
 

Mijn naam is Rimio en ben een bode engel Gods.  

Wees trouw en zuiver! Wandel in de waarheid, en breng een zuiver 
offer Zijn voorhoven binnen. En dien JHWH met geheel uw hart en 

ziel en verstand. 

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
 

 
 

Gebruik Gods woorden positief! 
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Er zit kracht in het gesproken woord. Gebruik Gods woorden 

positief, op de juiste manier!  

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 9 september 2016 bracht Gods bode 

engel de volgende boodschap over aan eindtijdprofeet van de 
laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 
Voorwaar, in de boodschappen Gods zit kracht! 

Zijn gesproken woorden zijn het beste medicijn voor zowel geest, 
ziel als lichaam. De enige bijdrage, die u mag betalen, is Hem, 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, de Zoon van God, te 

erkennen, die als mens naar de aarde kwam om in uw plaats uw 
zonden, uw overtredingen, te dragen aan het kruis van Golgotha, 

zodat u niet hoeft te betalen. Geef toe, en belijd uw leven, zowel 

uw zonden uit het verleden, en vraag Yeshua HaMashiach, JHWH, 
Jezus Christus, om in uw hart te komen. Voorwaar, u moet geloven 

dat Zijn woord waar is. 
 

Hebreeën 11, vers 6  Maar zonder geloof is het onmogelijk Hem 

welgevallig te zijn. Want wie tot God komt, moet geloven, dat Hij 
bestaat en een beloner is voor wie Hem ernstig zoeken. 

 
En 2 Korinthiërs 4, vers 6  Want de God, die gesproken heeft: 

Licht schijne uit het duister, heeft het doen schijnen in onze harten, 

om ons te verlichten met de kennis der heerlijkheid Gods in het 
aangezicht van Christus. 

En 2 Korinthiërs 5, vers 21  Hem, die geen zonde gekend heeft, 

heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden 
gerechtigheid Gods in Hem. 

 
En Johannes 3, vers 16 tot en met 18  Want alzo lief heeft God 

de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 
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opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig 
leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, 

opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 

naam van de eniggeboren Zoon van God.  
 

Voorwaar, God is buitengewoon krachtig! 

Zijn kracht stijgt boven alle dingen uit. Hij wil dat u Zijn woorden 
gebruikt, Zijn kracht en glorie, zodat anderen jaloers worden en 

zich veranderen! Gebruik Gods woord positief, want Zijn woord is 
positief. 

 

Galaten 5, vers 13  Want gij zijt geroepen, broeders, “maar ook 
zusters”, om vrij te zijn; gebruikt echter die vrijheid niet als een 

aanleiding voor het vlees, maar dient elkander door de liefde. 
En vers 16 en 17  Dit bedoel ik: wandelt door de Geest en voldoet 

niet aan het begeren van het vlees. Want het begeren van het vlees 

gaat in tegen de Geest en dat van de Geest tegen het vlees – want 
deze staan tegenover elkander – zodat gij niet doet wat gij maar 

wenst. 

En vers 22  Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, 
vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, 

zachtmoedigheid, zelfbeheersing. 
 

Voorwaar, mijn naam is Debara en ben een bode engel Gods.  

Gebruik Gods woord op de juiste manier op uw lippen. Alleen zo 
maakt u zich vruchtbaar en tot zegen voor de mensen om u heen! 

Laat iets achter van Gods kracht, Zijn woord, zodat iemand ooit kan 
zeggen: “Dankjewel voor je positieve woorden. Daar heb ik heel 

veel aan gehad. En dit heeft de koers van mijn leven drastisch 

veranderd!” 
 

Voorwaar, er zit kracht in het gesproken woord! 

 
Johannes 1, vers 1 tot en met 3  In den beginne was het Woord 

en het Woord was bij God en het Woord was God. Dit was in den 
beginne bij God. Alle dingen zijn door het Woord geworden en 

zonder dit is geen ding geworden, dat geworden is. 
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Voorwaar, u bent bevoorrecht om de wil van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, te doen! 

 
Genesis 1, vers 3  En God zeide: Er zij licht; en er was licht.  

 
Zegt met mij: “Powerrr!” 

Als u Genesis leest, dan komt u telkens de volgende drie woorden 

tegen: ‘En God zeide’. Voorwaar, bij sommige Christenen moet nog 
steeds de mond opengebroken worden, zodat God ook anderen kan 

redden!  
 

Meer dan 1600 zielen plegen per jaar - in Nederland alleen al 

- zelfmoord, laat staan wereldwijd! 
Maar velen zouden zeggen, als ze nog een woord mochten zeggen: 

“Maar waar waren de Christenen?” 
 

Mattheüs 7, vers 18 tot en met 21  Een goede boom kan geen 

slechte vruchten dragen, of een slechte boom goede vruchten 
dragen. Iedere boom, die geen goede vrucht voortbrengt, wordt 

uitgehouwen en in het vuur geworpen. Zo zult gij hen dan aan hun 

vruchten kennen. Niet een ieder, die tot Mij zegt: Here, Here, zal 
het Koninkrijk der hemelen binnengaan, maar wie doet de wil mijns 

Vaders, die in de hemelen is.  
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 
 

 

Nog meer onthullingen over Gods warriors, de 
Serafijnen! 
 

Openbaring Gods, o.a. over de functie van de ogen in de vleugels 
van de Serafijnen! In deze tijd brengt de Here God, JHWH, vele 

verborgenheden aan het licht! Zo hoort u ook in deze openbaring 
Gods nog meer onthullingen over Gods warriors, de Serafijnen, en 

hoort u meer over degene die het leiderschap over alle engelen des 

hemels heeft, in dienst van en tot eer van de Koning der koningen, 
Yeshua HaMasiach, JHWH, Jezus Christus! 
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Volledige weergave: 

 
Hallo, hartelijk welkom! Op vrijdag 9 september 2016 bracht Gods 

bode engel woord voor woord deze boodschap Gods over aan 
eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus van Nazareth. Voorwaar, 

kadosh, kadosh, kadosh, heilig, heilig, heilig is JHWH, El Elohím, 
Adonai, Abba, Vader! 

 

Voorwaar, ik openbaar u het volgende: 
God heeft een krachtige Serafijn, die er vanaf den beginne reeds 

was. 
 

Genesis 1, vers 1 en 2  In den beginne schiep God de hemel en 

de aarde. De aarde nu was woest en ledig, en duisternis lag op de 
vloed, en de Geest Gods zweefde over de wateren. 

 

Voorwaar! 
God schiep vanaf het begin zowel de hemel en de aarde, maar ook 

vele engelen, die in dienst staan van de God van al wat leeft. Ze 
worden ook sterren genoemd en hebben bovennatuurlijke talenten. 

De leider der Serafijnen heeft zes vleugels. De vleugels hebben vele 

ogen, die een breder gezichtsveld geven dan die van een mens. 
Ook kan deze Serafijn onder andere overschakelen naar een van de 

ogen. De vleugels hebben veel weg van een pauw. Hij kan zo alles 
om zich heen waarnemen. De Serafijnen dragen de kennis van God 

en hebben vier gezichten. Ze staan het dichtste bij Gods troon. 

 
Ezechiël 10, vers 4 en 5  Toen verhief zich de heerlijkheid des 

Heren van boven de cherub en begaf zich naar de dorpel van de 

tempel, en de tempel werd vervuld met de wolk, en de voorhof was 
vol van de glans van de heerlijkheid des Heren. Het geruis van de 

vleugels der cherubs werd gehoord tot aan de buitenste voorhof, 
als de stem van God, de Almachtige, wanneer Hij spreekt. 
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Voorwaar, er is een Serafijn met zes vleugels, die het 
leiderschap heeft over alle engelen des hemels, die in de 

hemel aanwezig zijn. 

Zo zijn er ook, naast Serafijnen met zes vleugels, Serafijnen met 
vier vleugels.  

 
Ezechiël 10, vers 21  Ieder had vier aangezichten, ieder had vier 

vleugels en iets wat op mensenhanden geleek, was onder hun 

vleugels. 
 

Voorwaar, zo zijn er warriors, die alle gevechtskunsten 
beheersen, zowel van de aarde als gevechtskunsten door 

alle eeuwen heen. 

Voorwaar, mijn naam is Serafía en ben een bode engel Gods. Zoals 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, geboren werd en van 

groot naar klein ging, en als mens geboren werd, zo zijn er ook 
enkele bode engelen en Serafijnen naar de aarde gebracht, om 

Gods plannen uit te voeren als mens, en ook om te ervaren wat het 

is om mens te zijn! 
 

Jesaja 6, vers 2 tot en met 4  Serafs stonden boven Hem; ieder 

had zes vleugels: met twee bedekte hij zijn aangezicht, met twee 
bedekte hij zijn voeten en met twee vloog hij. En de een riep de 

ander toe: Heilig, heilig, heilig is de Here der heerscharen, de ganse 
aarde is van zijn heerlijkheid vol. En de dorpelposten beefden van 

het luide roepen en het huis werd vervuld met rook. 

 
Voorwaar, 

 
Johannes 20, vers 24 tot en met 31  En Tomas, een der 

twaalven, genaamd Didymus, was niet met hen, toen Jezus daar 

kwam. De andere discipelen dan zeiden tot hem: Wij hebben de 
Here gezien! Maar hij zeide tot hen: Indien ik in zijn handen niet zie 

het teken der nagels en mijn vinger niet steek in de plaats der 

nagels en mijn hand niet steek in zijn zijde, zal ik geenszins 
geloven. En na acht dagen waren zijn discipelen weer in het huis en 

Tomas met hen. Jezus kwam, terwijl de deuren gesloten waren, en 
Hij stond in hun midden en zeide: Vrede zij u! Daarna zeide Hij tot 

Tomas: Breng uw vinger hier en zie mijn handen en breng uw hand 
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en steek die in mijn zijde, en wees niet ongelovig, maar gelovig. 
Tomas antwoordde en zeide tot Hem: Mijn Here en mijn God! Jezus 

zeide tot hem: Omdat gij Mij gezien hebt, hebt gij geloofd? Zalig 

zij, die niet gezien hebben en toch geloven. Jezus heeft nog wel 
vele andere tekenen voor de ogen zijner discipelen gedaan, die niet 

beschreven zijn in dit boek, maar deze zijn geschreven, opdat gij 
gelooft, dat Jezus is de Christus, de Zoon van God, en opdat gij, 

gelovende, het leven hebt in zijn naam. 

 
En Openbaring 22, vers 6  En Hij zeide tot mij: Deze woorden 

zijn getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der 
profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen 

hetgeen weldra geschieden moet. 

Vers 16  Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden, om ulieden dit te 
betuigen voor de gemeenten. Ik ben de wortel en het geslacht van 

David, de blinkende morgenster. 
 

Voorwaar, zo getuigt de Almachtige dat de Bijbel niet 

compleet is, omdat het velen hun verstand te boven gaat! 
Sta open voor Gods woorden, om meer te ontdekken van de 

verborgenheden!  

 
Spreuken 5, vers 7  Nu dan, zonen, “maar dit telt ook voor de 

dochters”, luistert naar mij en wijkt niet af van de woorden mijns 
monds. 

 

En Psalm 9, vers 4  nu mijn vijanden terugdeinzen, struikelen en 
vergaan voor uw aangezicht. 

 
En Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God 

de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 

opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig 
leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, 

opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 

naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het 
licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever 

gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want 
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een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het 
licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de 

waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat 

zij in God verricht zijn. 
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
 

 

 

Het is volbracht!  
 

Er vond een uitwisseling plaats aan het kruis. Wat Hij deed aan het 
kruis was veel en veel meer, tot in de details! 

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 12 september 2016 bracht Gods engel 

woord voor woord de volgende boodschap over aan eindtijdprofeet 
Benjamin Cousijnsen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 

Voorwaar, er zijn zo vele kreten van wat men heeft bereikt, 
en ook kreten van pijn en verdriet. 

Laten wij er nu eens aandacht aan geven, aan de grootste 
overwinningskreet aller tijden! Er zijn drie woorden, die zo vol van 

kracht zitten, en van genade en overwinning, dat ze tot in alle 

eeuwigheid zullen doorklinken. Het zijn Gods woorden vol van 
kracht! En als u begrijpt, deze krachtige woorden vol van genade, 

die Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, uitsprak aan het 
kruis, waren: “Het is volbracht!” 

 

Luister, 
Hij, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, stierf niet als een 

verslagen martelaar. Hij stierf niet als een persoon, die moe en 

ontmoedigd was en verslagen was in Zijn geest. Nee! Hij leefde als 
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een overwinnaar en stierf als een overwinnaar! En toen Hij stierf, 
zei Hij: “Het is volbracht!” en liet de grondvesten schudden.  

 

Velen van hen dachten dat dit het einde was voor Hem. 
Voor de farizeeërs was dit het einde. 

 
Markus 15, vers 31 tot en met 33  Evenzo spotten de 

overpriesters onder elkander samen met de schriftgeleerden, en zij 

zeiden: Anderen heeft Hij gered, Zichzelf kan Hij niet redden. Laat 
de Christus, de Koning van Israël, nu afkomen van het kruis, dat 

wij het zien en geloven. Ook die met Hem gekruisigd waren 
beschimpten Hem. En toen het zesde uur aangebroken was kwam 

er duisternis over het gehele land tot het negende uur. 

En vers 37 tot en met 39  En Jezus slaakte een luide kreet en gaf 
de geest. En het voorhangsel van de tempel scheurde in tweeën 

van boven tot beneden. Toen de hoofdman, die tegenover Hem 
stond, zag, dat Hij zó de geest gegeven had, zeide hij: Waarlijk, 

deze mens was een Zoon Gods. 

 
‘Eindelijk!’ dachten de Romeinen en vele anderen. 

‘Die oproerkraaier, die valse Christus is er niet meer!’ Toen de 

discipelen zagen dat Hij stierf, dachten ze: ‘Het is niet alleen 
afgelopen met Hem, maar ook met ons. Hier stopt het!’ dachten zij, 

terwijl ze terugdachten aan wat ze meegemaakt hadden. Al hun 
dromen waren gestorven, al hun plannen en visie voor de 

toekomst. Alles ging verloren. Toen Hij zei, “Het is volbracht!” 

stierven alle verwachtingen. 
 

Voorwaar, kent u dat gevoel ook, dat de hoop is 
weggenomen? 

Voorwaar, ook de discipelen moesten leren, om al hun 

teleurstellingen en pijn los te laten. Zegt: “Ik ga niet meer 
piekeren, maar vertrouw op de Heer!” In het donkerste uur kon Hij 

zeggen: “Vader, vergeef het hun! In Uw handen beveel Ik Mijn 

geest!” Dit sprak Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, uit op 
het donkerste uur van Zijn leven. Het waren woorden van 

vertrouwen in God. Het waren woorden van geloof: En Ik vertrouw 
op U in Mijn donkerste uur! 

 



 
 

 

5075 
 
 

 

Voorwaar, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, heeft 
veel meer gedaan dan uw zonden dragen aan het kruis! 

Hij weet precies waar men doorheen gaat. Hij heeft u niet verlaten. 

Er vond een uitwisseling plaats aan het kruis. Hij zei: “Ik draag de 
zonden van Chris, en Marco, en Sonja, en…, enzovoorts”.  

 
En Hij zegt ook u: Mijn gerechtigheid is voor u, en uw zonden 

zijn voor Mij! 

Toen Hij zei: “Het is volbracht!” was dat geen kreet van wanhoop, 
maar van overwinning. Ja, u die luistert, het is volbracht! 

 
Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 

wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 

naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het 
licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever 

gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want 

een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het 
licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de 

waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat 
zij in God verricht zijn. 

 

Voorwaar, mijn naam is Rafaëla en ben een bode engel 
Gods. 

Besef wat Hij voor u deed aan het kruis. Het was veel en veel meer, 
tot in de details! Hij vervulde de wet voor u. 

 

En Romeinen 13, vers 11  Gij verstaat immers de tijd wel, dat het 
thans voor u de ure is om uit de slaap te ontwaken. Want het heil is 

ons nu meer nabij, dan toen wij tot het geloof kwamen. 

 
En Psalm 62, vers 6 tot en met 9  Waarlijk, mijn ziel, keer u stil 

tot God, want van Hem is mijn verwachting; waarlijk, Hij is mijn 
rots en mijn heil, mijn burcht, ik zal niet wankelen. Op God rust 

mijn heil en mijn eer, mijn sterke rots, mijn schuilplaats is in God. 
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Vertrouwt op Hem te allen tijde, o volk, stort uw hart uit voor zijn 
aangezicht; God is ons een schuilplaats. 

 

Amen! 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en 

verdween. 
 

 

 

3 x Kadosh: Velen zeggen het wel even samen! 
 

Maar weet u wel wat u zegt? Voorwaar, heiliging behoort bij het 
normale Christenleven! 

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 12 september 2016 bracht Gods bode 

engel deze boodschap Gods over aan eindtijdprofeet van de laatste 
dagen, Benjamin Cousijnsen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, kadosh, kadosh, 

kadosh, heilig, heilig, heilig is Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 

Christus!  
 

Zeg het nu samen: 
“Kadosh, kadosh, kadosh, heilig, heilig, heilig!” en nu samen: “is 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus!” Tot zover. Velen 

zeggen het wel even samen. Maar weet u wel wat u zegt? 
Voorwaar, 

 
Jesaja 6, vers 3  En de een riep de ander toe: Heilig, heilig, heilig 

is de Here der heerscharen, de ganse aarde is van zijn heerlijkheid 

vol. 
 

En Openbaring 4, vers 8  En de vier dieren hadden elk voor zich 

zes vleugels en waren rondom en van binnen vol ogen en zij 
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hadden dag noch nacht rust, zeggende: Heilig, heilig, heilig is de 
Here God, de Almachtige, die was en die is en die komt. 

 

Voorwaar, neem er eens een Bijbel bij en lees eens samen 
mee: 

 
1 Petrus 1, vers 15 en 16  Maar gelijk Hij, die u geroepen heeft, 

heilig is, wordt zo ook gijzelf heilig in al uw wandel; er staat immers 

geschreven: Weest heilig, want Ik ben heilig. 
 

En Exodus 19, vers 5 en 6  Nu dan, indien gij aandachtig naar Mij 
luistert en mijn verbond bewaart, dan zult gij uit alle volken Mij ten 

eigendom zijn, want de ganse aarde behoort Mij. En gij zult Mij een 

koninkrijk van priesters zijn en een heilig volk. Dit zijn de woorden 
die gij tot de Israëlieten spreken zult. 

 
En 1 Petrus 2, vers 9  Gij echter zijt een uitverkoren geslacht, een 

koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk Gode ten 

eigendom, om de grote daden te verkondigen van Hem, die u uit de 
duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. 

 

En Leviticus 20, vers 7 en 8  Heiligt u dan, en weest heilig, want 
Ik ben de Here, uw God. Zo zult gij mijn inzettingen nauwgezet in 

acht nemen; Ik ben de Here, die u heiligt. 
 

En 2 Korinthiërs 7, vers 1  Daar wij nu deze beloften bezitten, 

geliefden, laten wij ons reinigen van alle bezoedeling des vlezes en 
des geestes, en zo onze heiligheid volmaken in de vreze Gods. 

 
Voorwaar, heiliging behoort bij het normale Christenleven. 

 

Hebreeën 12, vers 14  Jaagt naar vrede met allen en naar de 
heiliging, zonder welke niemand de Here zal zien. 

 

Wanneer u geen heilig leven hebt, zult u voorzeker niet de 
hemel binnengaan! 

 
Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 

wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 
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een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 

naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het 
licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever 

gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want 

een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het 
licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de 

waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat 
zij in God verricht zijn. 

 

Voorwaar, wees heilig en dwaal niet af, en leid een heilig 
leven! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
 

 

 

Wees gerust!  
 

Wees gerust, want Ik accepteer je. Ik wil je helpen als je hulp nodig 
hebt! 

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! De volgende boodschap Gods is door 

Jezus Christus van Nazareth, Yeshua HaMashiach zelf, woord voor 

woord overgeleverd aan Zijn ware dienstknecht en eindtijdprofeet 
van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen, op 13 september 2016. 

 
Shalom! Vrees niet, Mijn beminde. 

Ik ben wie Ik ben. Ik ben het, uw Rabboeni, JHWH, El Elohím, 

Adonai, Jezus Christus, Yeshua HaMashiach. Voorwaar, Mijn 
beminde, wees niet bezorgd, maar blijf dicht bij Mij. Dan zul je 

ontdekken waarom. 

 
Waarom angst, Mijn beminde? 
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Ik, Yeshua, wil je troosten en je beschermen. Wees gerust. 
 

Psalm 18, vers 7  Toen het mij bang te moede was, riep ik de 

Here aan, tot mijn God riep ik om hulp. Hij hoorde mijn stem uit 
zijn paleis, mijn hulpgeroep tot Hem drong door in zijn oren. 

En Psalm 18, vers 11  Hij reed op een cherub en vloog en zweefde 
op de vleugels van de wind. 

En Psalm 18, vers 29 tot en met 32  Gij toch doet mijn lamp 

schijnen, de Here, mijn God, doet mijn duisternis opklaren. Met U 
immers loop ik op een legerbende in en met mijn God spring ik over 

een muur. Gods weg is volmaakt; des Heren woord is zuiver. Hij is 
een schild voor allen die bij Hem schuilen. Want wie is God behalve 

de Here, wie is een rots buiten onze God? 

 
Voorwaar, Ik, Yeshua, uw Rabboeni, wil je een hand geven 

als Ik denk dat je het nodig hebt. 
Voorwaar, Ik, JHWH, ben de Almachtige, de blinkende Morgenster, 

de Alfa en de Omega, de Eerste en de Laatste, het Begin en het 

Einde! 
 

Efeziërs 1, vers 18 tot en met 21  verlichte ogen uws harten, 

zodat gij weet, welke hoop zijn roeping wekt, hoe rijk de 
heerlijkheid is zijner erfenis bij de heiligen, en hoe overweldigend 

groot zijn kracht is aan ons, die geloven, naar de werking van de 
sterkte zijner macht, die Hij heeft gewrocht in Christus, door Hem 

uit de doden op te wekken en Hem te zetten aan zijn rechterhand 

in de hemelse gewesten, boven alle overheid en macht en kracht en 
heerschappij en alle naam, die genoemd wordt niet alleen in deze, 

maar ook in de toekomende eeuw. 
 

Wees gerust, want Ik accepteer je. 

Ik wil je helpen als je hulp nodig hebt. Ik heb je namelijk 
onvoorwaardelijk lief, met alle liefde! Als je iets wil ontvangen, sluit 

dan eens je ogen, en deel waar je mee zit. Voorwaar, heb Mij lief, 

zoals Ik, Yeshua, jou liefheb. Houd van Mij, zoals Ik van jou houd. 
Zorg voor Mij, zoals Ik, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, 

ook voor jou zorg! 
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Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 
wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 

naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het 

licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever 
gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want 

een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het 
licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de 

waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat 

zij in God verricht zijn. 
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
 

 

 

Wees alert en luister naar deze profetische 

voorzeggingen Gods! 
 
Verschillende aanslagen werden vandaag van tevoren gedetailleerd 

voorzegd in deze alarmerende, profetische boodschap, en ook 

kleinere gebeurtenissen werden aangekondigd aan Gods ware 
eindtijdprofeet, Benjamin Cousijnsen. 

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, welkom! Dit is een alarmerende, profetische boodschap 

Gods, op 13 september 2016 woord voor woord overgeleverd door 

Gods bode engel aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 

Voorwaar, ik zeg u, Turkije: Wees alert! 
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Spoedig zal men een aanslag plegen bij het politiebureau, een grote 
aanslag waarbij velen gewond raken. Voorwaar, ik ben de bode 

engel Bresima en ben een bode engel Gods. 

Ook in Italië zal men een aanslag plegen, wat gepleegd zal worden 
met een autobom! 

Voorwaar, een vrouw in India zal in de bus lastiggevallen worden, 
en zij zal op haar beurt haar tegenstanders zwaar mishandelen.  

In de Verenigde Staten zal een verwarde vrouw een baby 

wegnemen uit het ziekenhuis.  
 

Voorwaar, de Verenigde Staten zal Noord-Korea gaan 
bedreigen. 

En Noord-Korea waarschuwt de Verenigde Staten en de overige 

landen! 
 

Voorwaar, Hillary Clinton zal spoedig wederom het 
ziekenhuis gaan bezoeken wegens ambrosia, hooikoorts! 

Verder heeft ze astmatische bronchitis. 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
 

 

 

Verspreiding ISIS-strijders is gedetailleerd door 

Gods Profeet voorzegd! 
 
Deze profetische boodschap wijst u op de vervulde openbaringen, 

ware feiten, met betrekking tot de verspreiding van de ISIS-

strijders in Europa en wereldwijd! Alle openbaringen, alles, werd 
reeds voorzegd en gedetailleerd doorgegeven aan Profeet Benjamin 

Cousijnsen, en met de wereld gedeeld! Benjamin Cousijnsen is 
Profeet van de enige waarachtige God, JHWH, Yeshua HaMasiach, 

Jezus Christus, en geeft dagelijks door aan de mensen in de wereld 

van deze tijd, wat God Hem opdraagt. 
 

 
Volledige weergave: 
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Hallo, welkom! Op 14 september 2016 bracht Gods bode engel 
woord voor woord deze openbarende boodschap Gods over aan 

eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. 

Shalom! Ik begroet u in de lieflijke naam van Yeshua HaMashiach, 
JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Revelado en ben een 

bode engel Gods.  
 

Had Profeet Benjamin Cousijnsen in 2015 u toen ook al niet 

geopenbaard,  
dat het geweld zou gaan toenemen, en dat er meer dan 20.000 

vluchtelingen waren overgekomen, en dat vele vermomde ISIS-
terroristen erbij zaten, en dat er toen al meer dan 15.000 geldige 

paspoorten en documenten in hun handen waren, van ISIS? 

Voorwaar, nu, in 2016, is het aantal paspoorten verdubbeld, en 
slaat de Arabische en Westerse Inlichtingendienst groot alarm, nu 

vele duizenden ISIS-strijders zich hebben verspreid! Sommigen van 
hen met één doel: om aanslagen te plegen!  

 

Velen zitten in Europa.  
Sommigen zitten te bedelen, wat niet verboden is. Maar er zijn 

regels, waar men zich aan moet houden. “Vele ISIS-strijders zijn 

spoorloos verdwenen”, zeggen de Inlichtingendiensten. Rara, hoe 
kan dat?  

 
Voorwaar! 

Luister dan naar de boodschappen Gods, overgegeven aan Gods 

ware eindtijdprofeet, Benjamin Cousijnsen. Vele duizenden ISIS-
strijders hebben zich reeds over de gehele wereld verspreid, 

waarbij de meesten in Europa zijn, wachtende op het sein om 
terreuraanslagen te gaan plegen! Hun werkwijze is ook om scholen 

tot één wereldreligie te maken, om de kinderen samen te brengen 

en te beïnvloeden met de Islam. En ook de gemeentelijke 
instellingen, en zelfs de politie, zowel de regering, wil men naar hun 

hand zetten! Men wil de ISIS-strijders met een hogere IQ gebruiken 

en inzetten, om de wereld te veroveren, dat samengaat met 
onopvallend werken in Europa, en dan ondertussen aanslagen 

plegen.  
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Spoedig zal men weer een aanslag te verwerken krijgen in 
Europa! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en 

verdween. 
 

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 

 

Stille nachten zijn lang! 
 

Wat kan een nacht toch vreselijk lang duren, als je niet aan Mij 
denkt en niks zegt! 

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 14 september 2016 bracht Gods bode 

engel woord voor woord deze boodschap Gods over aan Profeet 
Benjamin Cousijnsen. 

 

Shalom! Ik begroet u, kind van de Allerhoogste, in de wonderbare 
naam van uw Rabboeni, El Elohím, JHWH, Jezus Christus. 

Voorwaar, mijn naam is Rafaëla en ben een bode engel Gods.  

 
Zo spreekt de Heer: 

Daar lig je in je bed te gapen, en te moe om met Mij te praten. En 
maar piekeren, en allerlei gedachten komen en gaan. Daar heb je 

wel tijd, maar voor Mij niet! Met al dat piekeren ging de dag wel 

snel voorbij. En de rust van je slaap wilde maar niet komen. Ik ben 
de goede Herder. Als je nu eens stopte met piekeren, en met Mij 

ging praten? Dan had je veel meer vrede en een betere nachtrust. 
 

Johannes 10, vers 11  Ik ben de goede herder. De goede herder 

zet zijn leven in voor zijn schapen. 
Vers 14  Ik ben de goede herder en Ik ken de mijne en de mijne 

kennen Mij. 

Vers 27 tot en met 28  Mijn schapen horen naar mijn stem en Ik 
ken ze en zij volgen Mij, en Ik geef hun eeuwig leven en zij zullen 
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voorzeker niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit 
mijn hand roven. 

  

Wat kan een nacht toch vreselijk lang duren, als je niet aan 
Mij denkt en niks zegt! 

In Mijn ogen is het maar een oog van een naald. Waar is je 
vertrouwen en je geloof? Luister maar eens naar je heilige 

gedachten. Ik wil je beschermen en over je waken!  

 
Efeziërs 6, vers 12 en 13  Want wij hebben niet te worstelen 

tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, 
tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten 

in de hemelse gewesten. Neemt daarom de wapenrusting Gods, om 

weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om, uw taak geheel 
vervuld hebbende, stand te houden. 

 
En Psalm 118, vers 5  Uit de benauwdheid heb ik tot de Here 

geroepen, de Here heeft mij geantwoord en mij in de ruimte 

gesteld. 
 

En Spreuken 30, vers 5  Alle woord Gods is gelouterd; hun die bij 

Hem schuilen, is Hij ten schild. 
 

En Psalm 4, vers 9  In vrede kan ik mij te ruste begeven en 
aanstonds inslapen, want Gij alleen, o Here, doet mij veilig wonen. 

 

Voor een goede nachtrust praat je met Mij, en overdenk je 
Mijn heilige woorden. 

 
Lukas 12, vers 6 en 7  Worden niet vijf mussen verkocht voor 

twee duiten, en niet één van die is vergeten voor God. Ja, zelfs de 

haren van uw hoofd zijn alle geteld. Weest niet bevreesd: gij gaat 
vele mussen te boven. 

 

En Exodus 15, vers 2  De Here is mijn kracht en mijn psalm, Hij is 
mij tot heil geweest. Hij is mijn God, Hem verheerlijk ik, de God 

mijns vaders, Hem prijs ik. 
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En Psalm 107, vers 1 en 2  Looft de Here, want Hij is goed, want 
zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid. Dat de verlosten 

des Heren zo spreken, die Hij uit de macht van de tegenstander 

heeft verlost. 
 

Ik ben de goede Herder. 
En door met Mij te praten, kom je veel verder. Zo sprak de Heer, 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, de opgestane Heer! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en 
verdween. 

 
 

 

Kijk eens, er is zoveel om u heen om dankbaar 

voor te  zijn! 
 

Als u kijkt naar al dat groen en alles wat God schiep, is er zoveel 
om dankbaar voor te zijn. En vanaf nu kunt u ons ook volgen op: 

http://tunein.com/radio/Evangelical-EndTimemachine-s276321/ 

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 

15 september 2016 bracht een bode engel Gods de volgende 
boodschap, die ik heel graag met u wil delen. 

 

Shalom, welkom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 
Voorwaar, geliefden des Heren, 

Vanaf nu kunt u op uw mobiel luisteren naar de Evangelical 

EndTimemachine Radio!  
 

Kadosh, kadosh, kadosh! 
Kijk eens in het bos, en kijk eens hoe krachtig de bomen zijn. Wat 

is God geweldig en machtig! 

 

http://tunein.com/radio/Evangelical-EndTimemachine-s276321/
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Genesis 1, vers 11 tot en met 12  En God zeide: Dat de aarde 
jong groen voortbrenge, zaadgevend gewas, vruchtbomen, die naar 

hun aard vruchten dragen, welke zaad bevatten, op de aarde; en 

het was alzo. En de aarde bracht jong groen voort, gewas, dat naar 
zijn aard zaad geeft, en geboomte, dat naar zijn aard vruchten 

draagt, welke zaad bevatten. En God zag, dat het goed was. 
Genesis 2, vers 9  Ook deed de Here God allerlei geboomte uit de 

aardbodem opschieten, begeerlijk om te zien en goed om van te 

eten. Tot zover. 
 

Voorwaar, als u kijkt naar al dat groen, en alles wat God 
schiep, is er zo veel, zo veel om dankbaar voor te zijn! 

Daarom zeg ik u: Wees niet bezorgd over uw leven, hoe duister 

alles soms ook lijkt. 
 

Mattheüs 6, vers 28  En wat zijt gij bezorgd over kleding? Let op 
de leliën des velds, hoe zij groeien. 

 

Voorwaar, mijn naam is Pripackt en ben een bode engel 
Gods.  

Zie het mooie om u heen en het mooie in uzelf! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 
 

Stop ermee om onwetend te zijn! 
 
Want we hebben niet te strijden tegen vlees en bloed, maar tegen 

de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer 

duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten.  
Efeziërs 6, vers 12 

 
 

Volledige weergave: 

 
Shalom, hartelijk welkom! Op 16 september 2016 bracht de bode 

engel Gods de volgende boodschap over aan eindtijdprofeet 

Benjamin Cousijnsen. 
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Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 

Voorwaar, zo spreekt JHWH, de Heer van de hemelse 
machten. 

Het is heel belangrijk, om de heilige Geschriften te lezen en naar de 
boodschappen Gods te luisteren van Gods ware eindtijdprofeet, 

Benjamin Cousijnsen! Onwetendheid verzwakt u namelijk, om de 

gevallen engelen te bestrijden als ze u aanvallen. Bestudeer, en 
neem daarom voldoende de tijd om niet achteraf te zeggen: 

“Waarom heb ik het toch zo zwaar, en last van zovele blokkades?” 
 

Voorwaar, u moet stoppen om onwetend te zijn! 

Wees krachtig in de Here. De sterkste zoekt vaak de zwakste op. 
 

2 Korinthiërs 5, vers 17   Zo is dan wie in Christus is een nieuwe 
schepping; het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen. 

 

En Galaten 4, vers 9, 10 en 11  Nu gij echter God hebt leren 
kennen, ja, meer nog, door God gekend zijt, hoe kunt gij thans 

terugkeren tot die zwakke en armelijke wereldgeesten, waaraan gij 

u weder van meet aan dienstbaar wilt maken? Dagen, maanden, 
vaste tijden en jaren neemt gij waar. Ik vrees, dat ik mij wellicht 

tevergeefs voor u ingespannen heb. 
 

Voorwaar! 

De gevallen engelen zijn zeer actief en willen dat u alleen luistert 
naar pap boodschappen en toetjes boodschappen in uw kerk, en 

onwetend en slap blijft, en niet groeit. Ze willen u liever onder 
controle houden! Sommige kerken verbieden zelfs, om te luisteren 

naar de Evangelical Endtimemachine, vanwege dat men u onwetend 

wil houden. 
 

2 Petrus 2, vers 19  Vrijheid spiegelen zij hun voor, hoewel zij zelf 

slaven des verderfs zijn; immers, door wie men overmeesterd is, 
diens slaaf is men. 
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En Handelingen 20, vers 30  En uit uw eigen midden zullen 
mannen opstaan, die verkeerde dingen spreken om de discipelen 

achter zich aan te trekken.  

 
Mijn naam is Remtaro en ben een bode engel Gods. 

 
Voorwaar, eet vast voedsel, en groei verder! 

En wees krachtig in de Here. Wees geen flauwe, maar vol van Gods 

woord en power, wetende dat God u wil vormen, om alle blokkades 
te verbreken, en de sterkste te laten vluchten in de almachtige 

naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus van Nazareth! 
Amen! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en 

verdween. 
 

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 

Mijn kind, Ik hoor je! 
 

Zorgen kunnen een heleboel dingen met je doen, maar gebeden 

kunnen een heleboel dingen voor je doen.  
 

 

Volledige weergave: 
 

Shalom, welkom! Op 19 september 2016 bracht de bode engel 
Gods woord voor woord deze boodschap over aan eindtijdprofeet 

Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus van Nazareth.  
 

Psalm 88, vers 2 en 3  Here, God van mijn heil, des daags roep 

ik, des nachts ben ik vóór uw ogen. Laat mijn gebed voor uw 
aangezicht komen, neig uw oor tot mijn geroep. 

 

“Kadosh, kadosh, kadosh, heilig, heilig, heilig bent U, mijn 
Rabboeni!” 
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“Ik stort mijn hart uit.” 
Mijn kind, Ik hoor je. 

 

Sirach 2, vers 2 tot en met 4  Houd het rechte spoor. Wees 
standvastig en word niet ongeduldig in tijden van tegenspoed. Houd 

je stevig aan Hem vast en laat Hem niet los. Dan word je aan je 
levenseinde beloond. Aanvaard alles wat je overkomt en wees ook 

geduldig, wanneer je wordt vernederd. 

 
Voorwaar, zorgen kunnen een heleboel dingen met je doen. 

Maar gebeden kunnen een heleboel dingen voor je doen! 
 

Sirach 3, vers 20 tot en met 22  Groot is de kracht van JHWH, 

een bescheiden mens prijst hem. Onderzoek geen dingen die te 
moeilijk voor je zijn, probeer niet te begrijpen wat je verstand te 

boven gaat. Richt je op hetgeen je opgedragen is; waarom zou je 
met verborgen dingen bezig zijn? 

 

En Jesaja 40, vers 28 tot en met 31  Weet je het niet? Heb je 
het niet gehoord? Een eeuwige God is JHWH, schepper van de 

einden der aarde. Hij wordt niet moe, hij raakt niet uitgeput, zijn 

wijsheid is niet te doorgronden. Hij geeft de vermoeide kracht, de 
machteloze geeft hij macht in overvloed. Jonge strijders worden 

moe en raken uitgeput, zelfs sterke helden struikelen, maar wie 
hoopt op JHWH krijgt nieuwe kracht: hij slaat zijn vleugels uit als 

een adelaar, hij loopt, maar wordt niet moe, hij rent, maar raakt 

niet uitgeput. 
 

Voorwaar, luister ook naar de boodschap met de titel: 
‘Stop ermee om onwetend te zijn!’ van 16 september 2016. 

 

Sirach 3, vers 17 tot en met 19  Mijn kind, wees zachtaardig in 
wat je doet, dan ben je geliefder dan iemand die geschenken geeft. 

Hoe belangrijker je bent, des te bescheidener moet je zijn, dan vind 

je genade bij JHWH. Er zijn veel hooggeplaatste en beroemde 
mensen, maar aan de zachtmoedigen onthult hij zijn geheimen.  

 
Voorwaar, dank JHWH, El Elohím, Adonai, Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus! 
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Psalm 69, vers 31  De naam van God wil ik loven met een lied, 

zijn grootheid met een lofzang prijzen. 

 
Voorwaar, mijn naam is Traléa en ben een bode engel Gods.  

 
Psalm 92, vers 6  Hoe groot zijn uw daden, JHWH, hoe peilloos 

diep uw gedachten. 

 
Dank Hem, dat u mag geloven dat Hij dezelfde is! 

 
Sirach 15, vers 15 en 16  Als je het wilt kun je de geboden 

naleven, hem trouw zijn omdat je daarvoor kiest. Hij heeft je vuur 

en water voorgezet: strek je hand uit naar wat je verkiest.  
 

En Psalm 118, vers 24  Dit is de dag die JHWH heeft gemaakt, 
laten wij juichen en ons verheugen.  

En Psalm 119, vers 32  Ik zal voortgaan op de weg van uw 

geboden, want u geeft mij ruimte.  
Vers 35  Laat mij het pad gaan van uw geboden, dat is mij het 

liefst. 

 
Maak groot de Here, onze God, de Rots! 

Zijn werken zijn volmaakt en al Zijn wegen recht. Bidden en 
geloven is weten, dat Hij een Beloner is voor wie Hem in 

nederigheid zoeken. Zij zullen nimmer beschaamd worden! 

 
Sirach 42, vers 16 tot en met 20  De zon ziet lichtend op alles 

neer; JHWH vervult zijn werk met luister. Zelfs zijn heiligen zijn niet 
in staat over alle wonderbare werken te vertellen, die hij, de 

almachtige Heer, tot stand heeft gebracht; alles is door zijn macht 

gevestigd. Hij peilt de afgrond en de harten van de mensen en 
doorziet hun heimelijke plannen. Want de Allerhoogste weet alles 

en kent de eeuwige tekenen. Hij verkondigt wat voorbij is en wat 

komen zal en brengt de sporen aan het licht van wat verborgen is. 
Geen enkele gedachte ontgaat hem en niet één woord is voor hem 

verborgen.  
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Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en 
verdween. 

 

 
 

Het grote engelenleger onder de Kruisvaarders! 
 
Gods engelen werden ingezet op 15 juli 1099, om zo de toekomst 

te veranderen. God zorgde ervoor dat Israël in Zijn handen viel en 
bescherming!  

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 19 september 2016 bracht Gods bode 

engel woord voor woord deze boodschap Gods over aan 

eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van de God van al wat 
leeft, JHWH, Jezus Christus.  

 

Voorwaar! 
Als God niet Zijn engelen had gestuurd en had laten ingrijpen in de 

oorlogen door de tijd heen, dan was de wereld door alle eeuwen 

heen reeds allang verwoest geweest. Voorwaar, mijn naam is 
Brenciona, een warrior bode engel Gods.  

 
Voorwaar, geef geen eer aan de engelen, maar alleen aan 

Hem die het toekomt, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 

Christus.  
Alleen Hij is kadosh, heilig en zo machtig, wat alle verstand ver te 

boven gaat!  
 

In 1096 vond er een oorlog plaats…  

die zeer bloederig was, een heilige oorlog, vergelijkbaar met ISIS. 
Vele Turkse moslims veroverden Jeruzalem en grote gebieden in 

Israël, en namen toen de macht over. Ze geloofden, dat als men de 

ongelovigen doodden, dat men God blij maakte. En kwamen ze zelf 
om, dan kwam men als martelaar terecht in de hemel voor 



 
 

 

5092 
 
 

 

martelaars, zo dacht men. De enige waarheid is, dat men inderdaad 
een martelaar is, en als held terechtkomt in de hel en gemarteld 

wordt! Dat is hun paradijs voor martelaren.  

 
Voorwaar! 

Op 15 juli 1099 wist een groot leger kruisvaarders uit Europa de 
muren te vernietigen, waar de Turkse moslims het toen voor het 

zeggen hadden. En zo werden ze gedood en op de vlucht gejaagd 

uit Jeruzalem en heel Israël! Israël was altijd al Gods eigendom, 
Gods heilige stad en land. Meer dan 20.000 moslims vluchtten, en 

zagen vele kruisvaarders en een engelenleger, dat zich onder de 
kruisvaarders bevond en meestreed! De kruisvaarders richtten als 

gelovigen een bloedbad aan en zagen het als een straf Gods.  

 
Ook de kruisvaarders predikten het Woord Gods, en waren 

echte warriors Gods,  
en hebben vele onderdrukte Joden gered, waarbij onder anderen de 

kinderen, Gods volk! 

 
Exodus 15, vers 3  De Here is een krijgsheld; Here is zijn naam. 

 

Vele daden van de kruisdragers waren ook niet goed te 
praten. 

Vele kruisvaarders herinnerden zich later nog, dat hun kruisdragers 
leger plotseling enorm was, met vele onbekende gezichten, die zich 

bij hen hadden aangesloten, maar ook zo weer verdwenen waren. 

Zo zorgde God ervoor dat Israël in Zijn handen viel en 
bescherming. Amen! 

 
Zacharia 2, vers 8 en 9  Want, zo zegt de Here der heerscharen, 

wiens heerlijkheid mij gezonden heeft, aangaande de volken die u 

uitgeplunderd hebben – want wie u aanraakt, raakt zijn oogappel 
aan –: voorwaar, zie, Ik beweeg mijn hand tegen hen, en zij zullen 

hun knechten ten buit worden. Dan zult gij weten, dat de Here der 

heerscharen mij gezonden heeft. 
 

En Deuteronomium 7, vers 6  Want gij zijt een volk, dat de Here, 
uw God, heilig is; ú heeft de Here, uw God, uit alle volken op de 

aardbodem uitverkoren om zijn eigen volk te zijn. 
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Psalm 105, vers 12  Toen zij weinige mensen in getal waren, een 

kleine schare en vreemdelingen daarin. 

Vers 15  Raakt mijn gezalfden niet aan, en doet mijn Profeten geen 
kwaad. 

 
En Jesaja 52, vers 5  Thans echter, wat vind Ik hier? luidt het 

woord des Heren. Want om niet is mijn volk weggevoerd, zijn 

overheersers maken getier, luidt het woord des Heren, en 
voortdurend, de gehele dag, wordt mijn naam gelasterd. 

 
En Mattheüs 25, vers 40  En de Koning zal hun antwoorden en 

zeggen: Voorwaar, Ik zeg u, in zoverre gij dit aan één van deze 

mijn minste broeders hebt gedaan, hebt gij het Mij gedaan.  
 

En Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God 
de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 

opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig 

leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, 
opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 
naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het 

licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever 
gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want 

een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het 

licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de 
waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat 

zij in God verricht zijn. 
 

Voorwaar, Gods engelen werden ingezet om de toekomst te 

veranderen! 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en 

verdween. 

 
 

 

De zondevergeving  
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De zondevergeving is het Goddelijk wonder van Zijn genade! 

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 20 september 2016 bracht Gods bode 

engel de volgende boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin 

Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Mijn naam is Rafaël en ben een 

bode engel Gods.  

 
God is zo vriendelijk en liefdevol! 

 
Efeziërs 1, vers 7  En in Hem hebben wij de verlossing door zijn 

bloed, de vergeving van de overtredingen, naar de rijkdom zijner 

genade. 
 

Natuurlijk zal JHWH u vergeven. 

De enige grond waarop God u kan vergeven, is de grootste tragedie 
ooit van Zijn kostbare Zoon, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 

Christus, aan het kruis! Hij sprak woorden van vergeving. En de 
tegenstander sprak godslastering! De enige grond, waarop God de 

zonde kan vergeven en u in Zijn gunst kan aannemen, is Zijn 

onvoorwaardelijke liefde voor u aan het kruis. Bij elke klap en 
vernedering sprak Hij in Zijn gedachten geen vloek uit, maar liefde, 

en zei: “Vader, reken hun Mijn lijden niet aan. Ik heb hen zo lief!” 
 

Voorwaar! 

De zondevergeving, die velen zo gemakkelijk aanvaarden, kostte 
Yeshua HaMashiach, Jezus Christus van Nazareth, de doodsstrijd op 

Golgotha, en schenkt u redding en heiligmaking, en getuigt ervan 

ook hoe ontzaglijk veel het God gekost heeft dit alles voor u te 
verwerven! De zondevergeving is het Goddelijk wonder van Zijn 

genade. Het kostte het lijden, en het lijden aan het kruis om de 
zonden te kunnen vergeven.  
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Voorwaar, God heeft u lief! 
 

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 

wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 
een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 
naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het 

licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever 
gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want 

een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het 

licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de 
waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat 

zij in God verricht zijn. 
 

Belijd uw zonden met berouw, en breng het bij Hem, Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! 
 

Efeziërs 2, vers 1 tot en met 7  Ook u, hoewel gij dood waart 

door uw overtredingen en zonden, waarin gij vroeger gewandeld 
hebt overeenkomstig de loop dezer wereld, overeenkomstig de 

overste van de macht der lucht, van de geest, die thans werkzaam 
is in de kinderen der ongehoorzaamheid, – trouwens, ook wij allen 

hebben vroeger daarin verkeerd, in de begeerten van ons vlees, 

handelende naar de wil van het vlees en van de gedachten, en wij 
waren van nature, evenzeer als de overigen, kinderen des toorns –, 

God echter, die rijk is aan erbarming, heeft, om zijn grote liefde, 
waarmede Hij ons heeft liefgehad, ons, hoewel wij dood waren door 

de overtredingen mede levend gemaakt met Christus, – door 

genade zijt gij behouden –, en heeft ons mede opgewekt en ons 
mede een plaats gegeven in de hemelse gewesten, in Christus 

Jezus, om in de komende eeuwen de overweldigende rijkdom zijner 

genade te tonen naar zijn goedertierenheid over ons in Christus 
Jezus. 

 
Amen! 



 
 

 

5096 
 
 

 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en 
verdween. 

 

 
 

U hoort erbij! 
 
Wij zijn allemaal belangrijk in het plan van God. Samen ben je 

sterk; je hoort erbij! 
 

 

Volledige weergave: 
 

Shalom, hartelijk welkom! Op 21 september 2016 bracht Gods bode 
engel woord voor woord de volgende boodschap over aan 

eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  
 

Voorwaar, lees mee! 

 
Deuteronomium 11, vers 18 tot en met 23  Maar gij zult deze 

mijn woorden in uw hart en in uw ziel leggen; gij zult ze tot een 

teken op uw hand binden en zij zullen een voorhoofdsband tussen 
uw ogen zijn. Gij zult ze uw kinderen leren en daarover spreken, 

wanneer gij in uw huis zit en wanneer gij onderweg zijt, wanneer 
gij nederligt en wanneer gij opstaat; gij zult ze schrijven op de 

deurposten van uw huis en aan uw poorten, opdat gij en uw 

kinderen in het land, waarvan de Here uw vaderen gezworen heeft, 
dat Hij het hun zou geven, zó lang leeft, als de hemel boven de 

aarde staat. Want indien gij heel dit gebod, dat ik u heden opleg, 
zeer naarstig onderhoudt, de Here, uw God, liefhebt, in al zijn 

wegen gaat en Hem aanhangt, dan zal de Here al deze volken voor 

u wegdrijven, zodat gij het gebied van volken, groter en machtiger 
dan gij, in bezit zult nemen. 

 

Uw Bijbel zegt heel duidelijk dit: 
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Houd Mijn woorden dus in gedachten, en maak ze eigen, en draag 
ze als een teken om uw arm en als een band op uw voorhoofd. 

Prent ze uw kinderen in en spreek er steeds over, en schrijf ze op 

de deurposten van uw huis. Als u goed meegelezen of geluisterd 
hebt, ontdekt u dat in Deuteronomium 11 moeilijkheden 

overwonnen kunnen worden, als we doen wat God zegt.  
 

En nu komt het; spits uw oren! 

Belangrijk is dat iedereen meedoet, ja, ook u! Als u maar niet 
denkt: ‘Als ik niet meedoe, is er niets aan de hand’. Wij zijn 

allemaal belangrijk in het plan van God! U moet nooit denken dat u 
niet bij Gods plan hoort. Samen bent u sterk! U hoort erbij! U hebt 

elkaar nodig, en dat betekent ook dat u niet moet proberen, om in 

uw eentje te gaan zitten heilig te worden. Voorwaar, iedereen is 
kostbaar in de Evangelical Endtimemachine, en is één familie in 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus!  
 

De Bijbel zegt:  

Samen met alle heiligen zullen we het plan uitvoeren, met Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, als uw Kapitein. U wordt 

volmaakt, als u uw relatie onderhoudt met Hem, en uw broeder en 

zuster die ook de relatie onderhoudt met hem. Dit leidt tot: samen 
zijn we één in Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Bid voor 

elkaar, en help uw naaste eens met een bemoediging. U hoort bij 
Gods plan! Mijn naam is Rafaëla en ben een bode engel Gods.  

 

Blijf niet toekijken, als u veel voor de Evangelical 
Endtimemachine kunt betekenen. 

Een heel leger is sterker dan één persoon, die heilig probeert te 
zijn! 

 

Filippenzen 4, vers 1 tot en met 7  Daarom, mijn geliefde 
broeders, naar wie mijn verlangen uitgaat, mijn blijdschap en 

kroon, staat alzo vast in de Here, geliefden! Euodia vermaan ik en 

Syntyche vermaan ik, eensgezind te zijn in de Here. Ja, ik vraag 
ook u, mijn trouwe metgezel: wees haar behulpzaam. Want zij 

hebben tezamen met mij in de prediking van het evangelie 
gestreden, naast Clemens en mijn overige medearbeiders, wier 

namen staan in het boek des levens. Verblijdt u in de Here te allen 
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tijde! Wederom zal ik zeggen: Verblijdt u! Uw vriendelijkheid zij alle 
mensen bekend. De Here is nabij. Weest in geen ding bezorgd, 

maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met 

dankzegging bekend worden bij God. En de vrede Gods, die alle 
verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden 

in Christus Jezus. 
Vers 10  Ik heb er mij ten zeerste over verblijd in de Here, dat gij 

nu eindelijk uw belangstelling in mij hebt kunnen verlevendigen, 

omdat gij wel belangstelling hadt, maar niet de gelegenheid. 
En vers 14  Toch hebt gij er goed aan gedaan, te delen in mijn 

verdrukking. 
 

Samen zijt gij sterk! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
 

 
 

Loof Hem, verheug u en deel Zijn heerlijkheid! 
 
Loof de Here! Loof Hem, al Zijn engelen en alle gij volken en 

natiën. Prijs Hem! Verheug u in de Heer, en deel Zijn heerlijkheid. 

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 

22 september 2016 ontving ik de volgende boodschap van een 
bode engel Gods, die ik heel graag met u wil delen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, kadosh, heilig is El 

Elohím, Adonai, uw Rabboeni!  
 

Voorwaar, 

 
2 Kronieken 7, vers 1 tot en met 3  Zodra Salomo zijn gebed 

geëindigd had, daalde vuur uit de hemel neer en verteerde het 

brandoffer en de slachtoffers; en de heerlijkheid des Heren 
vervulde het huis. De priesters konden het huis des Heren niet 
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binnengaan, want de heerlijkheid des Heren had het huis des Heren 
vervuld. Toen alle Israëlieten het vuur en de heerlijkheid des Heren 

op het huis zagen neerdalen, knielden zij met het aangezicht ter 

aarde op het plaveisel, bogen zich neer en prezen de Here: Want 
Hij is goed, want zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid. 

 
Voorwaar, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, is 

kadosh, heilig! 

 
Exodus 3, vers 2  Daar verscheen hem de Engel des Heren als een 

vuurvlam midden uit een braamstruik. Hij keek toe, en zie, de 
braamstruik stond in brand, maar werd niet verteerd. 

 

Voorwaar, mijn naam is Virdow en ben een bode engel Gods. 
 

Voorwaar, stijgt uw gebed ook op door Gods vuur? 
En ervaart u Zijn bovennatuurlijke heerlijkheid ook zo, dat zelfs 

heiligen Gods vuur en heerlijkheid op u zien afkomen, dat ze ook 

moeten knielen voor Gods vuur en heerlijkheid? Loof Hem in den 
hoge, loof Hem, al Zijn engelen, loof Hem, al Zijn heerscharen! Loof 

de Here, alle gij volken, prijs Hem, alle gij natiën. Verheug u in de 

Here, en deel Zijn heerlijkheid. En breng offers, waar de Here zich 
over verblijden kan. Dien Hem met geheel uw hart, met geheel uw 

ziel en verstand!  
De bode engel Gods sprak, Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 

 
 

Aan alle landen die blijven vasthouden aan hun 

afgoden! 
 

Profetische, mededelende waarschuwing van de Here God, JHWH, 

de Heer Jezus Christus van Nazareth, Yeshua HaMasiach, die de 
Ene en enige ware God is, tot in alle eeuwigheid! Deze boodschap 

Gods is gericht aan alle landen, die blijven vasthouden aan hun 
afgoden. 

 

 
Volledige weergave: 
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22 September 2016 – Dit is een profetische, waarschuwende, 

mededelende boodschap Gods, door de engel Gods Donder 

overgeleverd aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin 
Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 
Voorwaar, kadosh, kadosh, kadosh, heilig is de Here!  

En Hij ziet en hoort u, maar u bent net zo blind en doof als uw 
afgoden. Waarom praat u met iets, wat niet leeft maar dood is? 

Wat is de zegen wat u ontvangen hebt, denkt u, van uw afgoden? 

Schaam u, schaam u diep voor de almachtige God van Abraham, 
Izaäk en Jakob! U vernedert Hem, die uw wandel en afgoden haat. 

 
Exodus 22, vers 20  Wie aan de goden offert, behalve aan de 

Here alleen, zal met de ban geslagen worden. 

En Exodus 20, vers 3 tot en met 5  Gij zult geen andere goden voor 
mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld maken 

noch enige gestalte van wat boven in de hemel, noch van wat 

beneden op de aarde, noch van wat in de wateren onder de aarde 
is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen; want Ik, de 

Here, uw God, ben een naijverig God, die de ongerechtigheid der 
vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde 

geslacht van hen die Mij haten. 

 
Voorwaar, hoor en zie de volle waarheid! 

 
Openbaring 21, vers 8  Maar de lafhartigen, de ongelovigen, de 

verfoeilijken, de moordenaars, de hoereerders, de tovenaars, de 

afgodendienaars en alle leugenaars – hun deel is in de poel, die 
brandt van vuur en zwavel: dit is de tweede dood. 

 

Ja, de afgodendienaars zullen branden in de poel des vuurs. 
Dit zal uw vloek zijn! Voorwaar,  

 
Deuteronomium 11, vers 26 tot en met 28  Zie, ik houd u 

heden zegen en vloek voor: zegen, wanneer gij luistert naar de 
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geboden van de Here, uw God, die ik u heden opleg; maar vloek, 
indien gij naar de geboden van de Here, uw God, niet luistert en 

afwijkt van de weg die ik u heden gebied, door het achterna lopen 

van andere goden, die gij niet gekend hebt. 
En Deuteronomium 12, vers 3 en 4  Gij zult hun altaren afbreken, 

hun gewijde stenen verbrijzelen, hun gewijde palen met vuur 
verbranden, de gesneden beelden van hun goden omhouwen en 

hun naam van die plaats doen verdwijnen. Niet alzo zult gij de 

Here, uw God, dienen. 
 

Voorwaar, bekeer u, voordat het te laat is! 
Mijn naam is Donder en ben een bode engel Gods. Begrijpt u nu de 

vele rampen Gods, en de vele doden telkens in uw land? Telkens, 

door ongehoorzaamheid! 
 

En Johannes 10, vers 25 tot en met 29  Jezus antwoordde hun: 
Ik heb het u gezegd en gij gelooft het niet; de werken, die Ik doe in 

de naam mijns Vaders, die getuigen van Mij; maar gij gelooft niet, 

omdat gij niet tot mijn schapen behoort. Mijn schapen horen naar 
mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij, en Ik geef hun eeuwig 

leven en zij zullen voorzeker niet verloren gaan in eeuwigheid en 

niemand zal ze uit mijn hand roven. Wat mijn Vader Mij gegeven 
heeft, gaat alles te boven en niemand kan iets roven uit de hand 

mijns Vaders. 
 

En Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God 

de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 
opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig 

leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, 
opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 
naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het 

licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever 

gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want 
een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het 

licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de 
waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat 

zij in God verricht zijn. 
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Wie niet wil horen, gaat verloren. 

En wie niet horen wil en zien, zal geslagen worden! O wee, de dove 

en blinde afgodenaanbidders! Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 
Christus, zal u straffen! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
 

 

 

Laat uzelf een extreme makeover ondergaan! 
 

Ja, het is mogelijk! Begin met een schone lei, een nieuw leven, met 
deze ‘totale makeover’!  

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op vrijdag 23 september 2016 bracht 

Gods bode engel deze boodschap over aan Profeet Benjamin 
Cousijnsen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, kadosh, kadosh, 

kadosh, heilig, heilig, heilig is Hij, uw Rabboeni! 

 
Als je naar de wereld kijkt…  

zie je ongerechtigheid, haat, stress, oorlog en terreur, en extreem 
geweld en extreme totale overname van vele zielen, die doelloos 

voortleven, met enorme problemen, die naar party’s gaan, alcohol 

drinken, en hasj en drugs gebruiken, in geestvervoering raken en 
zelfmoord plegen. 

 
Vele landen zijn verstoord. 

En velen zien niet het doel van het leven, en alles loopt tegen. Zelfs 

rondhangende mensen en jongeren en bendes zien geen uitkomst 
meer, en voelen zich radeloos en beroven zich van het leven. En 

het werk, wat men zoekt en de sollicitaties zijn vaak geen succes. 

Men denkt: ‘Waarheen met al mijn problemen en mijn oude, 
doelloze leven?’ 
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Sommigen geloven niet in vergeving en in het afsluiten van 

het oude leven, om opnieuw te kunnen beginnen. 

Toch vraag ik je om deze stap wel te zetten. God heeft Zijn 
eniggeboren Zoon, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, 

gezonden om jou te redden. Voorwaar, ik ben een bode engel 
Gods; mijn naam is Blesia.  

 

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 
wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 

naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het 
licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever 

gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want 

een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het 
licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de 

waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat 

zij in God verricht zijn. 
 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, daagt jou uit om 
jezelf een extreme makeover te laten ondergaan, door je 

over te geven. 

Kom met al je problemen bij Hem. Vraag om vergeving over je 
zonden. Hij schenkt jou vergeving, en reinigt jou, omdat Hij jou 

liefheeft. Jij bent belangrijk voor Hem, en Hij gelooft in jou en ging 
in jouw plaats aan het kruis, om je overtredingen ongedaan te 

maken, en je een totaal nieuw leven te schenken! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
 

 

Onderzoek u en bekeer u! 
 

Wees geen valse heldere ster, en misbruik niet uw hoge status en 
autoriteit van God! 
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Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Op 26 september 2016 bracht de engel 
des Heren woord voor woord deze boodschap Gods over aan 

eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  
 

Kadosh, heilig is Hij, en duldt geen tegenspraak. 
Yeshua HaMashiach, JHWH, El Elohím, Adonai, kent elk hart en ziel 

en verstand.  

 
Voorwaar, luister aandachtig!  

Zoals satan zich voordoet als een engel des lichts, zo doen in deze 
tijd ook vele voorgangers en leiders zich voor.  

 

2 Korinthiërs 13, vers 5  Stelt uzelf op de proef, of gij wel in het 
geloof zijt, onderzoekt uzelf. Of zijt gij niet zo zeker van uzelf, dat 

Jezus Christus in u is? Want anders zijt gij verwerpelijk. 

 
Voorwaar! 

Satan, ook Lucifer genoemd, was de helderste ster en had een zeer 
hoge status en autoriteit van God gekregen. Zijn naam betekende 

ook Lichtdrager. Voorwaar, 

 
Spreuken 18, vers 2  Een dwaas schept geen behagen in inzicht, 

maar hierin, dat zijn hart zich bloot geeft. 
En vers 12  Vóór de val is het hart van de mens hoogmoedig, maar 

ootmoed gaat vooraf aan de eer. 

 
Voorwaar, wees geen valse heldere ster, en misbruik niet uw 

hoge status en autoriteit van God! 

 
Galaten 5, vers 16, 17 en 18  Dit bedoel ik: wandelt door de 

Geest en voldoet niet aan het begeren van het vlees. Want het 
begeren van het vlees gaat in tegen de Geest en dat van de Geest 

tegen het vlees – want deze staan tegenover elkander – zodat gij 
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niet doet wat gij maar wenst. Indien gij u echter door de Geest laat 
leiden, dan zijt gij niet onder de wet. 

En vers 22  Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, 

vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, 
zachtmoedigheid, zelfbeheersing. 

 
Voorwaar, mijn naam is Blenzer en ben een bode engel Gods.  

 

Velen kunnen hun status, net zoals Lucifer, niet eens aan. 
God geeft een pink, om te kijken of ze het aankunnen. En ze 

manipuleren deze autoriteit, en nemen niet de pink, maar de 
gehele hand. En als het zou kunnen, namen ze God alles af! Velen 

in de kerken mogen in de volgende Bijbeltekst hun naam erbij 

aansluiten, als zogenaamde lichtdrager. 
 

Jesaja 14, vers 12 tot en met 15  Hoe zijt gij uit de hemel 
gevallen, gij morgenster, zoon des dageraads; hoe zijt gij ter aarde 

geveld, overweldiger der volken! En gij overlegdet nog wel: Ik zal 

ten hemel opstijgen, boven de sterren Gods mijn troon oprichten en 
zetelen op de berg der samenkomst ver in het noorden; ik wil 

opstijgen boven de hoogten der wolken, mij aan de Allerhoogste 

gelijkstellen. Integendeel, in het dodenrijk wordt gij neergeworpen, 
in het diepste der groeve. 

 
Voorwaar, kadosh, heilig is JHWH, El Elohím, Adonai, Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus! 

 
Jesaja 14, vers 5  De Here heeft de stok der goddelozen 

verbroken, de scepter der heersers. 
 

Voorwaar, uw valse wandel zal zo verbroken worden en niet 

opstijgen. 
Voorwaar, hoogmoed komt ten val! 

 

Jesaja 14, vers 15 tot en met 16  Integendeel, in het dodenrijk 
wordt gij neergeworpen, in het diepste der groeve. Wie u zien, 

beschouwen u, letten op u: Is dit de man, die de aarde deed 
sidderen, die koninkrijken deed beven. 
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Voorwaar! 
Bekeer u en heb respect voor Gods ware eindtijdprofeet Benjamin 

Cousijnsen, en zo ook voor Theresa Ongco, die aangesteld is in 

Kerk Ruach! Aanvaard de woorden, of het nu goed of slecht nieuws 
is. Luister en aanvaard de boodschappen, die als geplante zaadjes 

in u gelegd worden, en kunnen redden en u krachtig kunnen 
maken, tot een krachtige boom!  

 

Jakobus 1, vers 26  Indien iemand meent godsdienstig te zijn en 
daarbij zijn tong niet in toom houdt, maar zijn hart misleidt, diens 

godsdienst is waardeloos. 
En Jakobus 3, vers 14  Indien gij echter bittere naijver en zelfzucht 

in uw hart hebt, beroemt u dan niet en liegt niet tegen de 

waarheid. 
En vers 16  Want waar naijver en zelfzucht heerst, daar is wanorde 

en allerlei kwade praktijk. 
 

Voorwaar, wie niet wil horen, gaat verloren! 

 
Efeziërs 6, vers 12  Want wij hebben niet te worstelen tegen 

bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen 

de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de 
hemelse gewesten. 

 
Wandel in de Geest en niet in het beest! 

 

Johannes 8, vers 12  Wederom dan sprak Jezus tot hen en zeide: 
Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de 

duisternis wandelen, maar hij “en dit telt ook voor zij” zal het 
licht des levens hebben. 

En vers 29  En die Mij gezonden heeft, is met Mij. Hij heeft Mij niet 

alleen gelaten, want Ik doe altijd wat Hem behaagt. 
En Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 

wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 
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naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het 
licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever 

gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want 

een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het 
licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de 

waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat 
zij in God verricht zijn. 

 

Wees een heilige, geen schijnheilige, in liefde verbonden. 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en 

verdween. 
 

 

 

Uitstekend middel tegen stress en 

opgejaagdheid! 
 
Lees of hoor, hoe u diepe rust kunt krijgen als u zich gestrest voelt, 

zonder enige pepmiddelen, medicatie, drugs, etc. 

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo! Shalom, hartelijk welkom! Op 27 september 2016 bracht 

Gods bode engel woord voor woord deze boodschap over aan 
eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 
Voorwaar, wees niet wanhopig en gestrest en opgejaagd! 

Hoeveel minuten per dag bent u innerlijk en uiterlijk echt rustig? De 

mens wordt in zijn werk tot recordprestaties opgejaagd, en dan is 
er nog het verkeer dat uitputtend is. Maar ook vele werklozen leven 

in stress! Voor sommigen is het al zover dat ze, om te kunnen 
slapen voor enkele uren, kalmeringsmiddelen moeten gebruiken. En 

om het dagelijkse werk te kunnen doen, gebruikt men ook 

pepmiddelen, drugs en alcohol. Ziet u niet dat de duivel alles in u 
wil verwoesten?  
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Voorwaar, klaag niet over uw geprikkelde zenuwen. 

Ook zit u maar te rennen en te haasten, en de duivel roept: “Ik 

maak je kapot!” Voorwaar, zoek de diepste wortels in uw eigen 
onrust. Probeer er eens achter te komen, of de omstandigheden 

mede aan uzelf te danken zijn. U laat u door de tegenstander, de 
duivel, verschrikkelijke onrust brengen, en nervositeit en 

verbittering en ontevredenheid en materialisme en egoïsme, en 

veel meer, in u stoppen! 
 

Voorwaar, toch is er hoop! 
 

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want God had de wereld zo 

lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in 
hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft 

zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te 
vellen, maar om de wereld door hem te redden. Over wie in hem 

gelooft wordt geen oordeel uitgesproken, maar wie niet in hem 

gelooft is al veroordeeld, omdat hij niet wilde geloven in de naam 
van Gods enige Zoon. Dit is het oordeel: het licht kwam in de 

wereld en de mensen hielden meer van de duisternis dan van het 

licht, want hun daden waren slecht. Wie kwaad doet, haat het licht; 
hij schuwt het licht omdat anders zijn daden bekend worden. Maar 

wie oprecht handelt zoekt het licht op, zodat zichtbaar wordt dat 
God werkzaam is in alles wat hij doet. 

 

Wie niet door het Bloed van Yeshua HaMashiach, JHWH, 
Jezus Christus, persoonlijk van de zonde gereinigd is en bevrijd is, 

en Hem niet wil erkennen als de Zoon van de levende God, en niet 
een relatie aangaat en berouw heeft, zal het gevolg hiervan 

bemerken. De enige uitkomst is bekeren en u overgeven aan 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! Buig uw hart en uw 
knieën voor de Almachtige, en belijd al uw zonden aan Hem in uw 

gebed. Laat u reinigen en bevrijden! Mijn naam is Camira en ben 

een bode engel Gods.  
 

Mattheüs 6, vers 33 en 34  Zoek liever eerst het koninkrijk van 
God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij 

gegeven worden. Maak je dus geen zorgen voor de dag van 
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morgen, want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf. Elke dag 
heeft genoeg aan zijn eigen last. 

 

En Johannes 14, vers 6  Jezus zei: Ik ben de weg, de waarheid en 
het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij. 

En vers 15 en 16  Als je mij liefhebt, houd je dan aan mijn 
geboden. Dan zal ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger 

te geven, die altijd bij je zal zijn. 

 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en 

verdween. 
 

 

 

Sta open en maak kennis met Zijn liefde en het 

bovennatuurlijke!  
 
Sta open voor Gods boodschappen, want Hij, Yeshua HaMasiach, 

JHWH, Jezus Christus, heeft een intens verlangen om jou kennis te 

laten maken, zowel met het bovennatuurlijke als met Zijn 
onvoorwaardelijke liefde! 

 
 

Volledige weergave: 

 
Shalom, hartelijk welkom! Op 27 september 2016 bracht Gods bode 

engel deze boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin 

Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, kadosh, heilig is 

Adonai, El Elohím, de God van Israël! 

 
Hij wil ook jou zegenen en inspireren en ondersteunen,  

zodat je je hart en verstand kunt openen, om te verlangen en te 
ontvangen via de boodschappen, doorgegeven aan Gods ware 

gezalfde eindtijdprofeet, Benjamin Cousijnsen. Laat de Heilige 

Geest in jou kunnen werken door middel van Zijn woord, door je 
open te stellen en niet af te sluiten. Want God is machtig!  
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Sta open,  

want Hij heeft een intens verlangen, om jou kennis te laten maken 

met het bovennatuurlijke en Zijn onvoorwaardelijke liefde. Hij wil 
dat je weet, dat Hij almachtig is en Dezelfde is! Hij zoekt naar Zijn 

kinderen, die geen hokjesdenkers zijn, maar alle woorden geloven, 
die Hij, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, via Zijn Profeet 

Benjamin Cousijnsen doorgeeft. Voorwaar, God zal in de 

Evangelicalendtimemachine.com jou dingen laten horen, die je nog 
nooit eerder hebt gehoord.  

 
Kijk nu eens naar de schepping… 

En zie, al die prachtige kleuren, zoals van de bloemen, en al die 

vlinders! En kijk eens naar de bomen. Niemand is zoals Abba, 
Vader, de God van al wat leeft! Hij heeft de schepping gemaakt uit 

liefde, en zo ook jou. Hij heeft je onvoorwaardelijk lief! 
 

Johannes 3, vers 16  Want God had de wereld zo lief dat hij zijn 

enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet 
verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.  

 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
 

 
 

Vele demonen met hun UFO’s voor eeuwig 

ontploft! 
 
De Heer Yeshua HaMasiach, JHWH, Jezus Christus, heeft u, als lezer 

of hoorder van Gods boodschappen, doorgegeven via Profeet 
Benjamin Cousijnsen, om stap voor stap al voorbereid en 

aangemoedigd en open te zijn en te blijven voor hetgeen de Here 

God u wil openbaren en geven. Zo wordt telkens meer bekend van 
Gods werk. En telkens wordt er een stukje van de sluier opgetild en 

komt het verborgene aan het licht. Het is Gods wil, dat u op de 
hoogte bent van Zijn werk in deze tijd! Hij, Yeshua HaMasiach, 

Jezus Christus, kondigt u aan wat er gaat gebeuren en wat er nu 

dagelijks gebeurt in de eindtijd, via Zijn Seraf en groot strijder en 
leider, Profeet Benjamin Cousijnsen. 
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Volledige weergave: 

 
Shalom, hartelijk welkom! Op 28 september 2016 bracht de bode 

engel Gods woord voor woord deze boodschap over aan 
eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 
Voorwaar, vijf opeenvolgende dagen lang, in de avond en 

nacht, moest Profeet Benjamin Cousijnsen strijden! 

Voorwaar, mijn naam is Sirdéén en ben een bode engel Gods. 
Voorwaar, boven het huis van Profeet Benjamin Cousijnsen waren 

de motorgeluiden van hun vliegende ruimteschepen hoorbaar.  
 

Zo sprak Yeshua HaMashiach, JHWH, vannacht het 

volgende… 
Ik, de Here, uw Rabboeni, verplaats u om te strijden!  

Benjamin dacht aan: 

 
Psalm 23, vers 3 tot en met 6  Hij geeft mij nieuwe kracht en 

leidt mij langs veilige paden tot eer van zijn naam. Al gaat mijn 
weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar, want u bent bij mij, 

uw stok en uw staf, zij geven mij moed. U nodigt mij aan tafel voor 

het oog van de vijand, u zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit 
over. Geluk en genade volgen mij alle dagen van mijn leven, ik 

keer terug in het huis van JHWH tot in lengte van dagen. 
 

Voorwaar! 

Zijn vrouw, zijn Aäron Marta, werd ingelicht dat het huis wederom 
onder stroom kwam te staan, als bescherming, zoals in de 

voorgaande vijf dagen. Sommige gedeeltes in het huis bleven wel 

begaanbaar, zoals de badkamer, gang en slaapkamer. Neem deze 
boodschap serieus! 
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Efeziërs 6, vers 12  Onze strijd is niet gericht tegen mensen maar 
tegen hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de 

duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelsferen. 

 
Luister ook naar de boodschap van 23 augustus 2012, met 

de titel: 
‘Profetische boodschap: UFO nieuws!’ Profeet Benjamin Cousijnsen 

kwam, na opgestraald te zijn door het Elohím ruimteschip Gods, in 

zijn eigen tweepersoons spaceship JHWH-05 terecht. Voorwaar, 
luister ook naar de boodschap met de titel: ‘Gods Elohím 

ruimteschepen versus satans UFO’s!’ van 31 mei 2013. 
 

Deuteronomium 2, vers 30  Maar koning Sichon van Chesbon 

weigerde ons door zijn land te laten trekken. Want JHWH, uw God, 
had hem koppig en onverzettelijk gemaakt omdat hij hem aan u 

wilde uitleveren, wat ook gebeurd is. 
 

Voorwaar, wanneer het duister is, zijn de gevallen engelen 

vaak actief, en hun ruimteschepen zelfs vaak hoorbaar. 
Benjamins Aäron hoort weleens harde knallen en geluiden boven 

het huis, en heeft meerdere keren UFO’s gezien. Voor velen gaat dit 

het verstand te boven! Maar als u luistert naar de boodschappen, 
zullen uw ogen opengaan.  

 
Profeet Benjamin ging de strijd aan met vele UFO’s van 

gevallen engelen in de ruimte. 

Zowel alleen alsook samen met de engelen Gods in vele spaceships, 
en Gods ruimteschip, de Elohím, gaat hij vaak het luchtruim 

opschonen, in de almachtige naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, 
Jezus Christus. Voorwaar, de gevallen engelen zijn zeer actief! 

 

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want God had de wereld zo 
lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in 

hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft 

zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te 
vellen, maar om de wereld door hem te redden. Over wie in hem 

gelooft wordt geen oordeel uitgesproken, maar wie niet in hem 
gelooft is al veroordeeld, omdat hij niet wilde geloven in de naam 

van Gods enige Zoon. Dit is het oordeel: het licht kwam in de 



 
 

 

5113 
 
 

 

wereld en de mensen hielden meer van de duisternis dan van het 
licht, want hun daden waren slecht. Wie kwaad doet, haat het licht; 

hij schuwt het licht omdat anders zijn daden bekend worden. Maar 

wie oprecht handelt zoekt het licht op, zodat zichtbaar wordt dat 
God werkzaam is in alles wat hij doet. 

 
Voorwaar, 

 

1 Johannes 1, vers 5  Dit is wat wij hem hebben horen 
verkondigen en wat we u verkondigen: God is licht, er is in hem 

geen spoor van duisternis. 
 

En Openbaring 22, vers 6 en 7  Toen zei hij tegen mij: ‘Wat hier 

gezegd is, is betrouwbaar en waar. De Heer, de God die Profeten 
bezielt, heeft zijn engel gestuurd om aan zijn dienaren te laten zien 

wat er binnenkort gebeuren moet.’ ‘Ik kom spoedig!’ Gelukkig is 
wie zich houdt aan de profetie van dit boek. 

En vers 20 en 21  Hij die van deze dingen getuigt, zegt: ‘Ja, ik kom 

spoedig!’ Amen. Kom, Heer Jezus! De genade van onze Heer Jezus 
zij met u allen. 

 

Voorwaar, in het heelal en luchtruim wordt meer gestreden 
dan wat men denkt! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
 

 

 

Ik zet Mijn leven in voor jou! 
 

Ik ben de enige Weg voor je behoudenis, en Ik ben de Deur en wil 
je binnenlaten. Ik zet Mijn leven in voor jou! 

 
 

Volledige weergave: 

 
Shalom, hartelijk welkom! Op de avond van 28 september 2016 

bracht de Here Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus zelf, Zijn 

boodschap over aan Zijn dienstknecht, Profeet Benjamin 
Cousijnsen. 
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Shalom! Ik begroet je, Mijn kind, en luister aandachtig. 

Ik ben het, uw Abba, Vader, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 

Christus! Ik ben kadosh, heilig, en wil dat je niet verloren gaat. Ik 
wil je eeuwig leven geven. Leef in de waarheid en blijf in het licht! 

Want Ik wil niet dat je verloren gaat. Ik ben de enige Weg voor je 
behoudenis, en Ik ben de Deur en wil je binnenlaten. Ik zet Mijn 

leven in voor jou! 

 
Mijn schapen horen naar Mijn stem, en Ik ken ze en zij 

volgen Mij. 
Ben je voor Mij of tegen Mij? Aanbid geen afgoden, en wees niet 

gelijkvormig aan de wereld! Stel Mij op nummer één in je leven, en 

ook geen broeder of zuster. 
 

Johannes 14, vers 15  Wanneer gij Mij liefhebt, zult gij mijn 
geboden bewaren. 

 

Wees een voorbeeld, want Ik ben kadosh, heilig!  
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de Here Jezus Christus, 

JHWH, Yeshua HaMashiach, en verdween. 

 
 

 

Bijbels vragenspel 
 

Sommigen zijn al jaren Christen, maar kennen Gods Woord 
nauwelijks. Pak een pen en papier, en doe mee en test uw 

Bijbelkennis! 

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 

29 september 2016 ontving ik de volgende boodschap van een 
bode engel Gods, die ik graag met u wil delen. 
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Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam, wonderbare naam 
van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn 

naam is Rafaëla en ben een bode engel Gods.  

 
Neem een pen en papier, want uw kennis wordt getest! 

 
Vraag 1  Uit hoeveel boeken bestaat het Oude Testament? 

Uit 29 of 39 of 49 boeken? 

 
En nu vraag 2  Uit hoeveel boeken bestaat het Nieuwe Testament? 

27, 30 of 33 boeken? 
 

En vraag 3  In hoeveel dagen schiep God alles? 

 
Vraag 4  Wat deed God op de zevende dag? 

Voorwaar, ik maak het nu iets moeilijker! 
 

Vraag 5  Wat gebeurde er toen Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 

Christus, stierf? 
 

En nu vraag 6  Wie zei, toen Yeshua stierf: “Waarlijk, deze mens 

was een Zoon Gods!”? 
 

Vraag 7  Maak de zin af, die Yeshua voor de Hemelvaart tegen Zijn 
discipelen sprak: “Mij is gegeven alle macht…” 

 

Laatste vraag, vraag 8  Is het waar dat Johannes en Petrus de 
verlamde voor de tempelpoort niet konden genezen? 

Tot zover. U krijgt straks de antwoorden. 
 

Voorwaar! 

Sommigen zijn jaren Christen, en weten zelfs niet of het Mattheüs 
evangelie tot het Oude of tot het Nieuwe Testament behoort. 

(En geef hem eens aan mij… Ik heb hem. En zo ziet u hem 

helemaal goed…) 
Sommigen lezen de Bijbel zelfs nooit, en klagen als satan aanvalt! 

Maar gebruik uw wapens! 
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Hebreeën 4, vers 12 en vers 13  “Zegt:” Want het woord Gods 
is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard en 

het dringt door, zó diep, dat het vaneenscheidt ziel en geest, 

gewrichten en merg, en het schift overleggingen en gedachten des 
harten; en geen schepsel is voor Hem verborgen, want alle dingen 

liggen open en ontbloot voor de ogen van Hem, voor wie wij 
rekenschap hebben af te leggen. 

 

Als Gods Woord in u is, bent u meer dan overwinnaar! 
Want u weet Gods tweesnijdend zwaard te gebruiken. Het zit in uw 

ziel, geest en gewrichten en merg, en vooral in uw hart en 
gedachten! Lees de Bijbel, want hoe meer kennis, des te meer u 

overwint met Gods Woord. Amen! 

 
En nu krijgt u de antwoorden. 

(Ik roep Marta erbij.) 
 

Vraag 1  Uit hoeveel boeken bestaat het Oude Testament? 

Wat was het antwoord? Het antwoord is 34 boeken. 
 

En vraag 2  Uit hoeveel boeken bestaat het Nieuwe Testament? 

Het antwoord op vraag 2 is 27 boeken. 
 

En vraag 3  In hoeveel dagen schiep God alles? 
Het antwoord is 6 dagen. 

 

Vraag 4  Wat deed God op de zevende dag? 
Op de zevende dag rustte de Heer. 

 
Vraag 5  Wat gebeurde er toen Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 

Christus, stierf? 

Het voorhangsel van de tempel scheurde van boven naar beneden, 
en er kwam een grote aardbeving! 

 

En vraag 6  Wie zei, toen Yeshua HaMashiach stierf: “Waarlijk, 
deze mens was een Zoon Gods!”? 

Het antwoord is: de Romeinse hoofdman bij de kruisiging. 
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Vraag 7  Maak de zin af, die Yeshua HaMashiach voor de 
Hemelvaart tegen Zijn discipelen sprak: “Mij is gegeven alle 

macht…” 

Het antwoord is: “in hemel en op aarde”. 
 

Laatste vraag, vraag 8  Is het waar dat Johannes en Petrus de 
verlamde voor de tempelpoort niet konden genezen? 

Nee. 

 
Dan gaan we nu verder. 

Lees de Bijbel, want hoe meer kennis, des te meer u overwint met 
Gods Woord. Amen! 

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 
En ook wij zeggen, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen 

 
 

 

Ontvang op uw beurt eer en respect!  
 
Voorwaar, hoogmoed brengt verwerping. Maar een nederige geest 

en een luisterend oor naar uw naaste, en begrip, zullen ervoor 
zorgen dat men u zal eren. 

 

 
Volledige weergave: 

 

Shalom, hartelijk welkom! Op 30 september 2016 bracht de bode 
engel van God woord voor woord deze boodschap Gods over aan 

eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Mirisa 
en ben een bode engel Gods.  

 
Voorwaar, hoogmoed brengt verwerping. 

Maar een nederige geest en een luisterend oor naar uw naaste, en 

begrip, zullen ervoor zorgen dat men u zal eren. Verhard uw hart 
niet! En durf ook om uw fouten te erkennen en uw mond te openen, 
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en ervoor uit te komen. Hebzucht en ontrouwheid naar Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, toe kan de deur des hemels 

gesloten houden! Vertrouw niet op uw eigen hart. En wees geen 

misdadiger en vloek niet, en wees niet goddeloos voor Gods ogen! 
 

Wie recht is van wandel, en rechtvaardig is, is een gruwel 
voor de goddelozen. 

Zij, de rechtvaardigen, horen er niet bij, vanwege hun relatie met 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. 
 

Johannes 17, vers 14 tot en met 25  Ik heb hun uw woord 
gegeven. De wereld haat hen, omdat ze niet bij de wereld horen, 

zoals ook ik niet bij de wereld hoor. Ik vraag niet of u hen uit de 

wereld weg wilt nemen, maar of u hen wilt beschermen tegen de 
duivel. Ze horen niet bij de wereld, zoals ik niet bij de wereld hoor. 

Heilig hen dan door de waarheid. Uw woord is de waarheid. Ik zend 
hen naar de wereld, zoals u mij naar de wereld hebt gezonden. Ik 

heb mij geheiligd omwille van hen, zo zullen ook zij door de 

waarheid geheiligd zijn. Ik bid niet alleen voor hen, maar voor allen 
die door hun verkondiging in mij geloven. Laat hen allen één zijn, 

Vader. Zoals u in mij bent en ik in u, laat hen zo ook in ons zijn, 

opdat de wereld gelooft dat u mij hebt gezonden. Ik heb hen laten 
delen in de grootheid die u mij gegeven hebt, opdat zij één zijn 

zoals wij: ik in hen en u in mij. Dan zullen zij volkomen één zijn en 
zal de wereld begrijpen dat u mij hebt gezonden, en dat u hen 

liefhad zoals u mij liefhad. Vader, u hebt hen aan mij geschonken, 

laat hen dan zijn waar ik ben. Dan zullen zij de grootheid zien die u 
mij gegeven hebt omdat u mij al liefhad voordat de wereld 

gegrondvest werd. Rechtvaardige Vader, de wereld kent u niet, 
maar ik ken u, en zij weten dat u mij hebt gezonden. 

 

En Efeziërs 4, vers 20  Maar zo hebt u Christus niet leren kennen! 
 

En Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want God had de wereld 

zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in 
hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft 

zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te 
vellen, maar om de wereld door hem te redden. Over wie in hem 

gelooft wordt geen oordeel uitgesproken, maar wie niet in hem 
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gelooft is al veroordeeld, omdat hij niet wilde geloven in de naam 
van Gods enige Zoon. Dit is het oordeel: het licht kwam in de 

wereld en de mensen hielden meer van de duisternis dan van het 

licht, want hun daden waren slecht. Wie kwaad doet, haat het licht; 
hij schuwt het licht omdat anders zijn daden bekend worden. Maar 

wie oprecht handelt zoekt het licht op, zodat zichtbaar wordt dat 
God werkzaam is in alles wat hij doet. 

 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en 
verdween. 

 
 

 

U bemoedigt de nederigen en luistert met 

aandacht! 
 

U, JHWH, verhoort de wens van de nederigen. U bemoedigt hen en 
luistert met aandacht. Prijs JHWH, uw Rabboeni, El Elohím, Adonai, 

uw Abba, Vader, Yeshua HaMasiach, Jezus Christus! 

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 30 september 2016 ontving ik de 

volgende boodschap van een bode engel Gods, die ik graag met u 
wil delen. 

 

Shalom! Ik begroet! Kadosh, kadosh, kadosh, heilig, heilig, heilig is 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 
Voorwaar,  

 

Psalm 16, vers 2  Ik zeg tot JHWH: ‘U bent mijn Heer, mijn geluk, 
niemand gaat u te boven’. 

Psalm 16, vers 9  Daarom verheugt zich mijn hart en juicht mijn 
ziel, mijn lichaam voelt zich veilig en beschut. 

Psalm 16, vers 11  U wijst mij de weg naar het leven: overvloedige 

vreugde in uw nabijheid, voor altijd een lieflijke plek aan uw zijde. 
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Psalm 10, vers 17  U, JHWH, verhoort de wens van de nederigen, 
u bemoedigt hen en luistert met aandacht. 

 

Psalm 17, vers 8  Behoed mij als de appel van uw oog, verberg 
mij in de schaduw van uw vleugels. 

 
Psalm 56, vers 12  Op God vertrouw ik, angst ken ik niet, wat kan 

een mens mij aandoen? 

Psalm 56, vers 13 en 14  Aan u, God, heb ik geloften gedaan, met 
dankoffers wil ik u betalen, u hebt mijn leven aan de dood ontrukt, 

mijn voet voor struikelen behoed. Nu kan ik wandelen onder Gods 
hoede in het licht van het leven. 

 

Prijs JHWH, uw Rabboeni, El Elohím, Adonai, uw Abba, 
Vader, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus! 

Voorwaar, mijn naam is Blesia en ben een bode engel Gods.  
 

Sirach 1, vers 27 tot en met 30  Ontzag voor JHWH bestaat uit 

wijsheid en vorming, trouw en zachtmoedigheid zijn hem 
welgevallig. Heb altijd ontzag voor JHWH, benader hem niet 

dubbelhartig. Voer geen spel op tegenover de mensen en let op je 

woorden. Zet jezelf niet op een voetstuk, je zou kunnen vallen en 
jezelf te schande maken. Dan onthult JHWH je heimelijke daden en 

vernedert je te midden van de gemeenschap, omdat je hem niet vol 
ontzag benaderd hebt en je hart vol bedrog is. 

Sirach 3, vers 17 tot en met 19  Mijn kind, wees zachtaardig in wat 

je doet, dan ben je geliefder dan iemand die geschenken geeft. Hoe 
belangrijker je bent, des te bescheidener moet je zijn, dan vind je 

genade bij JHWH. Er zijn veel hooggeplaatste en beroemde 
mensen, maar aan de zachtmoedigen onthult hij zijn geheimen.  

Sirach 15, vers 16 tot en met 20  Hij heeft je vuur en water 

voorgezet: strek je hand uit naar wat je verkiest. Vóór de mens 
liggen het leven en de dood, hij krijgt waar hij voor kiest. Groot is 

de wijsheid van JHWH, zijn macht is overweldigend, alles ziet hij. 

Zijn ogen zijn gericht op wie ontzag voor hem heeft, elke daad van 
de mens is hem bekend. Hij heeft niemand opgedragen goddeloos 

te zijn, niemand toestemming gegeven te zondigen. 
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Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 
wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 

naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het 

licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever 
gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want 

een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het 
licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de 

waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat 

zij in God verricht zijn. 
 

Amen! De bode engel Gods sprak verder, Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, 
Shalom!  

 

 
OKTOBER 2016 
 
Zegt gerust, “Yeshua HaMasiach, JHWH, Jezus 

Christus!” 
 

De Heer legt Zijn namen nogmaals uit. Door middel van een 

grappige, humoristische vergelijking – althans, voor sommigen - 
wordt u deze boodschap Gods gebracht en in Zijn wijsheid 

overgeleverd. Ja, voor sommigen zal het humoristisch in de oren 

klinken! Ik Marta, Benjamins Aäron, kwam niet meer bij van het 
lachen, toen ik het hoorde en las, en zag het voor mij. Toch is de 

boodschap bloedserieus. U zult het daardoor niet gauw vergeten! 
 

 

Volledige weergave: 
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Shalom, hartelijk welkom! Op 3 oktober 2016 bracht de bode engel 
van God de volgende boodschap over aan Profeet Benjamin 

Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  
 

Voorwaar! 

Maria was Hebreeuws en sprak Aramees, toen de engel Maria 
toesprak. 

 
Yeshua staat ook voor Jezus, en HaMashiach voor Christus.  

Sommigen maken er echter een heel drama van en nemen het niet 

aan, vanwege dat zij in een eigen hokjesdenkende structuurpatroon 
vastzitten, vergelijkbaar met een Orthodoxe Jood, die gelooft dat 

hij aan zijn lange bakkebaarden, die dienst doen als haken en 
eindigen in een krul, vastgegrepen en meegetrokken zal worden, 

wanneer hij sterft, en vervolgens zo de hemel in geslingerd zal 

worden, mits hij zijn Hebreeuwse naam tijdens zijn sterven op tijd 
opgeeft. Luister aandachtig! Als hij geen Hebreeuwse naam had, of 

zijn naam vergeten zou zijn, zou het er dan slecht uitzien voor 

hem? 
 

Voorwaar, JHWH is de God van de schepping, van al wat 
leeft, de God van Abraham, Izaäk en Jakob! 

De oude rabbijnen zagen, door middel van vier letters van het 

woord JHWH, de voortdurende tegenwoordigheid en de 
altijddurende onveranderlijkheid van Gods grote genade en liefde. 

De naam JHWH wordt 6.800 keer in de Bijbelse Geschriften 
gebruikt. En de naam Elohím wijst op God, Alschepper. De 

scheppende Elohím is liefde, en in JHWH treedt deze liefde naar 

buiten! God is liefde, en als JHWH gaat Hij een relatie aan. En in 
Yeshua HaMashiach, JHWH, is Hij gekomen om de verloren schapen 

te verzoenen! Voorwaar, mijn naam is Restia en ben een bode 

engel Gods.  
 

Zegt dus gerust: “Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 
Christus!” 
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Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want God had de wereld zo 
lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in 

hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft 

zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te 
vellen, maar om de wereld door hem te redden. Over wie in hem 

gelooft wordt geen oordeel uitgesproken, maar wie niet in hem 
gelooft is al veroordeeld, omdat hij niet wilde geloven in de naam 

van Gods enige Zoon. Dit is het oordeel: het licht kwam in de 

wereld en de mensen hielden meer van de duisternis dan van het 
licht, want hun daden waren slecht. Wie kwaad doet, haat het licht; 

hij schuwt het licht omdat anders zijn daden bekend worden. Maar 
wie oprecht handelt zoekt het licht op, zodat zichtbaar wordt dat 

God werkzaam is in alles wat hij doet. 

 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! Sprak de bode engel Gods, en 

verdween. 
 

 

 

Aan u die het bloed van uw broer op uw 

geweten heeft! 
 
De Heer zag wat er gebeurde, en spreekt speciaal tot u in deze 

boodschap, 100% woord voor woord overgeleverd door Gods bode 

engel aan Gods Profeet, Benjamin Cousijnsen. 
 

 

Volledige weergave: 
 

Shalom, hartelijk welkom! Op 3 oktober 2016 bracht Gods bode 
engel deze boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin 

Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  
 

Voorwaar, kadosh, kadosh, kadosh, heilig, heilig, heilig is de 

God van Israël, en van de schepping!  
En God zei dat het goed was. 
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Genesis 6, vers 11 en 12  De aarde nu was verdorven voor Gods 

aangezicht, en de aarde was vol geweldenarij. En God zag de aarde 

aan, en zie, zij was verdorven, want al wat leeft had zijn weg op de 
aarde verdorven. 

 
Voorwaar, ongelovige, bekeer u! 

 

Genesis 4, vers 9 tot en met 16  Toen zeide de Here tot Kaïn: 
Waar is uw broeder Abel? En hij zeide: Ik weet het niet; ben ik 

mijns broeders hoeder? En Hij zeide: Wat hebt gij gedaan? Hoor, 
het bloed van uw broeder roept tot Mij van de aardbodem. En nu, 

vervloekt zijt gij, ver van de bodem, die zijn mond heeft 

opengesperd om het bloed van uw broeder van uw hand te 
ontvangen. Wanneer gij de aardbodem bewerken zult, zal hij u zijn 

volle opbrengst niet meer geven; een zwerver en een vluchteling 
zult gij op de aarde zijn. Toen zeide Kaïn tot de Here: Mijn misdaad 

is te groot om de straf te dragen. Zie, Gij verdrijft mij heden uit het 

land en ik zal voor uw aangezicht verborgen zijn, een zwerver en 
een vluchteling op de aarde; ieder, die mij aantreft, zal mij doden. 

Toen zeide de Here tot hem: Geenszins; ieder, die Kaïn doodt, zal 

zevenvoudig boeten. En de Here stelde een teken aan Kaïn, dat 
niemand, die hem zou aantreffen, hem zou verslaan. Toen ging 

Kaïn weg van het aangezicht des Heren, en ging wonen in het land 
Nod, ten oosten van Eden. 

 

Voorwaar, ongelovige! 
U hebt de schuld en het bloed van uw broer op uw geweten, en 

neemt de misdaad mee tot in het graf, en gaat voor eeuwig 
verloren! Wilt u dat, voor eeuwig verloren gaan? 

 

Markus 10, vers 32 tot en met 34  Zij waren onderweg, 
opgaande naar Jeruzalem, en Jezus ging vóór hen uit, en zij waren 

verbaasd en zij, die volgden, waren bevreesd. En wederom nam Hij 

de twaalven terzijde en begon tot hen te spreken over hetgeen over 
Hem zou komen: Zie, wij gaan op naar Jeruzalem en de Zoon des 

mensen zal overgeleverd worden aan de overpriesters en de 
schriftgeleerden en zij zullen Hem ter dood veroordelen. En zij 

zullen Hem overleveren aan de heidenen, en zij zullen Hem 



 
 

 

5125 
 
 

 

bespotten en Hem bespuwen en Hem geselen en doden, en na drie 
dagen zal Hij opstaan. 

 

Voorwaar, ook Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, 
de Zoon van God, wist dat men Hem ging doden. 

Maar Hij vluchtte niet! Voorwaar, Hij nam de schuld op zich. 
 

Romeinen 6, vers 6 tot en met 14  Dit weten wij immers, dat 

onze oude mens medegekruisigd is, opdat aan het lichaam der 
zonde zijn kracht zou ontnomen worden en wij niet langer slaven 

der zonde zouden zijn; want wie gestorven is, is rechtens vrij van 
de zonde. Indien wij dan met Christus gestorven zijn, geloven wij, 

dat wij ook met Hem zullen leven, daar wij weten, dat Christus, nu 

Hij uit de doden is opgewekt, niet meer sterft: de dood voert geen 
heerschappij meer over Hem. Want wat zijn dood betreft, is Hij 

voor de zonde eens voor altijd gestorven; wat zijn leven betreft, 
leeft Hij voor God. Zo moet het ook voor u vaststaan, dat gij wèl 

dood zijt voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus. 

Laat dan de zonde niet langer als koning heersen in uw sterfelijk 
lichaam, zodat gij aan zijn begeerten zoudt gehoorzamen, en stelt 

uw leden niet langer als wapenen der ongerechtigheid ten dienste 

van de zonde, maar stelt u ten dienste van God, als mensen, die 
dood zijn geweest, maar thans leven, en stelt uw leden als 

wapenen der gerechtigheid ten dienste van God. Immers, de zonde 
zal over u geen heerschappij voeren, want gij zijt niet onder de 

wet, maar onder de genade. 

En vers 21 tot en met 23  Wat voor vrucht hadt gij toen? Dingen, 
waarover gij u nu schaamt; immers, het einde daarvan is de dood. 

Maar thans, vrijgemaakt van de zonde en in de dienst van God 
gekomen, hebt gij tot vrucht uw heiliging en als einde het eeuwige 

leven. Want het loon, dat de zonde geeft, is de dood, maar de 

genade, die God schenkt, is het eeuwige leven in Christus Jezus, 
onze Here. 

 

Voorwaar, kies alsnog voor uw berouw, en ga naar het kruis 
van Golgotha. 

Lucht uw hart, en geef u aan voor uw misdaad bij de politie, en 
word gered! 
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Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 
wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 

naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het 

licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever 
gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want 

een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het 
licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de 

waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat 

zij in God verricht zijn. 
 

Zelfs aan het kruis werd een moordenaar gered! 
Ik ben de bode engel Chrisma. Voorwaar, ga een relatie met de 

Heer, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, aan. Kies heden 

hemel of hel! 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en 

verdween. 

 
En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 

 
 

U zit in het duister, hoor waarom! 
 
Dit is een profetische, mededelende, waarschuwende boodschap 

Gods, 100% afkomstig van de Heer, JHWH, Jezus Christus, Yeshua 

HaMasiach, gericht aan de genoemde landen! 
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo! Dit is een waarschuwende, profetische, mededelende 
boodschap Gods, op 4 oktober 2016 woord voor woord 
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overgeleverd door Gods bode engel aan Profeet Benjamin 
Cousijnsen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 
Voorwaar! 

Kadosh, kadosh, kadosh, heilig, heilig, heilig, machtig, machtig, 

machtig, groot van kracht is de Almachtige! 
 

Genesis 1, vers 3 en 4  En God zeide: Er zij licht; en er was licht. 
En God zag, dat het licht goed was, en God maakte scheiding 

tussen het licht en de duisternis. 

En vers 14  En God zeide: Dat er lichten zijn aan het uitspansel des 
hemels om scheiding te maken tussen de dag en de nacht, en dat 

zij dienen tot aanwijzing zowel van vaste tijden als van dagen en 
jaren. 

 

Voorwaar, Australië en Zuid-Korea en Japan en China en 
Zuid-Afrika en Kenia en Pakistan en India en Maleisië en 

Indonesië, Tahiti is ook gewaarschuwd! 

Ik ben de bode engel Gods en mijn naam is Donder. Voorwaar, ik 
openbaar u: ongehoorzaamheid wordt gestraft!  

 
Genesis 1, vers 1  In den beginne schiep God de hemel en de 

aarde. 

 
Voorwaar, u bent woest en ledig. 

En u zit in het duister, vanwege uw afgoden en zondige praktijken!  
 

Genesis 6, vers 5 en 6  Toen de Here zag, dat de boosheid des 

mensen groot was op de aarde en al wat de overleggingen van zijn 
hart voortbrachten te allen tijde slechts boos was, berouwde het de 

Here, dat Hij de mens op de aarde gemaakt had, en het smartte 

Hem in zijn hart. 
 

Bekeer u! 
Zo niet, houd dan de Indische oceaan en de zee goed in de gaten. 

En denk terug aan wat u eerder is overkomen! Voorwaar, wie in 
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Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, gelooft en zijn relatie 
met Hem goed onderhoudt, en zich aan Zijn wetten houdt, heeft 

niets te vrezen. 

 
Psalm 75, vers 4 tot en met 8  Al mogen de aarde en al haar 

bewoners wankelen, Ik ben het, die haar pilaren heb vastgezet. Ik 
zeide tot de hoogmoedigen: Weest niet hoogmoedig; en tot de 

goddelozen: Heft de hoorn niet op, heft uw hoorn niet op naar den 

hoge en spreekt niet met trotse hals. Want het verhogen komt niet 
van oost of van west, noch uit de woestijn – maar God is rechter, 

Hij vernedert deze en verhoogt gene. 
 

Voorwaar, stille wateren, diepe gronden! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
 

 
 

Draagt u de juiste kleding al? 
 
Wanneer u voor God komt te staan, moet men ervoor zorgen dat 

men niet naakt is, of kleding draagt die bevlekt is. Lees hoe u gratis 

deze smetteloze feestwaardige kleding kunt ontvangen in de 
boodschap Gods. 

 

 
Volledige weergave: 

 
Shalom, hartelijk welkom! Op 5 oktober 2016 bracht Gods bode 

engel woord voor woord deze boodschap Gods over aan 

eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van uw Rabboeni, 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, de opgestane Heer.  

 

Voorwaar, voorwaar, voorwaar, ik zeg u: 
Zei Profeet Benjamin Cousijnsen niet dat Yeshua HaMashiach, 

JHWH, Jezus Christus, kwam om uw overtredingen, al uw hoge 

bergen zonden, te vergeven? U stond op de rand van de afgrond, 
om in de hel geworpen te worden. Maar Hij koos ervoor om u te 
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redden, en nam de straf die u verdiende op zich, en keek naar uw 
ziel en hart. Hij heeft u werkelijk lief en veroordeelt niet! Maar Hij 

kwam om Zijn eigen leven te geven. En Hij nam voor velen, en voor 

u, de plaats in om de losprijs te betalen. 
 

Markus 10, vers 45  Want ook de Zoon des mensen is niet 
gekomen om Zich te laten dienen, maar om te dienen en zijn leven 

te geven als losprijs voor velen. 

 
Hij was het Offer, uw Plaatsvervanger! 

En toen Hij deze missie ten einde had gebracht, riep Hij: “Het is 
volbracht!” Voorwaar, voorwaar, Paulus zei het volgende: 

 

1 Thessalonicenzen 1, vers 10  en uit de hemelen zijn Zoon te 
verwachten, die Hij uit de doden opgewekt heeft, Jezus, die ons 

verlost van de komende toorn. 
 

De gehele brief van Paulus aan de Hebreeën zou u voor uzelf 

eens moeten doorlezen. 
In zijn eerste brief schrijft apostel Johannes, dat alleen het Bloed 

van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, u kan reinigen van 

alle zonde. En dat heeft Hij gedaan! Hij is uw Advocaat. 
 

1 Johannes 1, vers 1 tot en met 3  Hetgeen was van den 
beginne, hetgeen wij gehoord hebben, hetgeen wij gezien hebben 

met onze eigen ogen, hetgeen wij aanschouwd hebben en onze 

handen getast hebben van het Woord des levens – het leven toch is 
geopenbaard en wij hebben gezien en getuigen en verkondigen u 

het eeuwige leven, dat bij de Vader was en aan ons geopenbaard is 
– hetgeen wij gezien en gehoord hebben, verkondigen wij ook u, 

opdat ook gij met ons gemeenschap zoudt hebben. En ónze 

gemeenschap is met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus.  
 

Geen Allah of Paus of Boeddha, of een of andere god of 

heilige, redt u! 
Maar alleen Hij, die aan het kruis hing, en Zijn onvoorwaardelijke 

liefde en genade toonde. Hij alleen heeft velen gered!  
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Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 
wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 

naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het 

licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever 
gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want 

een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het 
licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de 

waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat 

zij in God verricht zijn. 
 

Alleen het kruis van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, 
redt u. 

De vergeving die Hij gaf, kunt u vergelijken met prachtige witte 

klederen, smetteloze, onbevlekte, witte gewaden, waarmee Hij Zijn 
kinderen wil bekleden. 

 

Openbaring 7, vers 9  Daarna zag ik, en zie, een grote schare, 
die niemand tellen kon, uit alle volk en stammen en natiën en talen 

stonden voor de troon en voor het Lam, bekleed met witte gewaden 
en met palmtakken in hun handen. 

 

Voorwaar, Paulus zei ook: 
“Wanneer u voor God komt te staan, moet men ervoor zorgen dat 

men niet naakt is, zonder vergeving van de zonde, zonder de 
beschutting van het kruis”. Het is dus aan eenieder, om het offer 

aan te nemen als redding en geschenk. En het is een gebed van 

velen, dat u gered wordt! Zonder Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 
Christus, gaat men reddeloos verloren! 

 

Johannes 8, vers 12  Wederom dan sprak Jezus tot hen en zeide: 
Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de 

duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben.  
 

Mijn naam is Blesia en ben een bode engel Gods, en zeg u: 
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Kom naar de ware Held, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus! 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 

 
 

Waarom maakt u misbruik van uw kinderen van 

eigen vlees en bloed? 
 

Openbarende boodschap van God: Zowel de Palestijnse als de 
Israëlische kinderen worden door hun eigen ouders beïnvloed, en 

als wapen tegenover elkaar ingezet! 

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo! Shalom, hartelijk welkom! Op 5 oktober 2016 bracht Gods 

bode engel deze boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin 
Cousijnsen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, kadosh, kadosh, 

kadosh, heilig, heilig, heilig is uw Rabboeni, Abba, Vader! 
 

Voorwaar! 

 
Markus 10, vers 13 tot en met 16  En zij brachten de kinderen 

tot Hem, opdat Hij ze zou aanraken; doch de discipelen bestraften 

hen. Toen Jezus dat zag, nam Hij het zeer kwalijk en zeide tot hen: 
Laat de kinderen tot Mij komen, verhindert ze niet; want voor 

zodanigen is het Koninkrijk Gods. Voorwaar, Ik zeg u: Wie het 
Koninkrijk Gods niet ontvangt als een kind, zal het voorzeker niet 

binnengaan. En Hij omarmde ze en hun de handen opleggende, 

zegende Hij ze. 
 

Voorwaar, mijn naam is Sergé en ben een bode engel Gods.  
 

Voorwaar, waarom hersenspoelt u uw kinderen? 

Waarom maakt u misbruik van uw kinderen van eigen vlees en 
bloed? U zet uw Palestijnse kinderen in als zelfmoordmartelaar. En 
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zowel Hamas leert vele kinderen om een zelfmoordterrorist te 
worden. Ook de kinderen van Israël worden vaak beïnvloed en 

ingezet als wapen door hun eigen ouders, om te strijden tegen 

elkaar in het geheim! Het Palestijnse kind en het Israëlische kind 
komen zo tegenover elkaar te staan. 

 
Ik openbaar u, dat zelfs geld of een kostbaar voorwerp 

wordt ingezet! 

En er wordt een weddenschap gehouden. Het zesde gebod van de 
God van Abraham, Izaäk en Jakob is: Gij zult niet doden. Voorwaar, 

stop hiermee! God haat uw duivelse praktijken en misbruik van de 
kinderen. Voorwaar, bekeer u, voordat Yeshua HaMashiach, JHWH, 

Jezus Christus, u zal straffen! 

 
Jeremia 29, vers 13  Dan zult gij Mij zoeken en vinden, wanneer 

gij naar Mij vraagt met uw ganse hart. 
 

En Psalm 13, vers 6  Ik echter vertrouw op uw goedertierenheid, 

over uw verlossing juicht mijn hart. Ik wil de Here zingen, omdat 
Hij mij heeft welgedaan. 

 

En 2 Thessalonicenzen 3, vers 5  De Here neige uw harten tot de 
liefde Gods en tot de volharding van Christus. 

 
Voorwaar! 

Laat Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, uw hart en ziel 

kunnen bereiken, en u de goede weg wijzen. Laat Hem zowel in uw 
leven aanwezig zijn en u troosten, alsook boven u staan en u 

zegenen! 
 

Johannes 13, vers 34 en 35  Een nieuw gebod geef Ik u, dat gij 

elkander liefhebt; gelijk Ik u liefgehad heb, dat gij ook elkander 
liefhebt. Hieraan zullen allen weten, dat gij discipelen van Mij zijt, 

indien gij liefde hebt onder elkander. 

En Johannes 14, vers 6  Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de 
waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij. 

En vers 15 en 16  Wanneer gij Mij liefhebt, zult gij mijn geboden 
bewaren. En Ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere 

Trooster geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn. 
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Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en 

verdween. 

 
En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen 

 
 

Hij, Yeshua HaMasiach, JHWH, Jezus Christus, is 

de Koning der ere en erkent Zijn kostbare 

parels! 
 

Hij erkent Zijn rijkdom, Zijn kostbare parels. Voorwaar, Hij, de 
Here, is de Koning der koningen en is de Almachtige! Hij, Yeshua 

HaMasiach, JHWH, Jezus Christus, zal u met deze boodschap 

optrekken, en u plaatsen in Zijn vreugde en Zijn kracht.  
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 6 oktober 2016 bracht Gods bode 
engel woord voor woord deze boodschap over aan Profeet Benjamin 

Cousijnsen, wat ik nu graag aan u wil gaan voorlezen, in opdracht 

van de God van Abraham, Izaäk en Jakob. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 

Voorwaar, mijn naam is Rafaëla, een bode engel Gods. 
 

Ik heb het tegen u! 

 
Jesaja 26, vers 4  Vertrouwt op de Here voor immer, want de 

Here Here is een eeuwige rots. 
 

Voorwaar, kind des Allerhoogsten, 

Alleen Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, erkent Zijn 
rijkdom, Zijn kostbare parels! 
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1 Petrus 5, vers 4 en vers 7  En wanneer de opperherder 
verschijnt, zult gij de onverwelkelijke krans der heerlijkheid 

verwerven. 

En vers 7  Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor 
u. 

 
Lukas 12, vers 22 tot en met 28  Lees dit voor. Daar staat 

geschreven om u te bemoedigen: En Hij zeide tot zijn discipelen: 

Daarom zeg Ik u: Weest niet bezorgd over uw leven, wat gij zult 
eten of over uw lichaam, waarmede gij u zult kleden. Want het 

leven is meer dan het voedsel en het lichaam meer dan de kleding. 
Let op de raven, zij zaaien niet en zij maaien niet, zij hebben geen 

voorraadkamer of schuur, en toch voedt God ze. Hoe ver gaat gij 

de vogelen te boven! Wie van u kan door bezorgd te zijn een el aan 
zijn lengte toevoegen? Indien gij dan zelfs het geringste niet kunt, 

wat zult gij u bezorgd maken om het overige? Let op de leliën, hoe 
zij spinnen noch weven, en Ik zeg u, dat zelfs Salomo in al zijn 

heerlijkheid niet bekleed was als een van deze. Indien nu God het 

gras op het veld, dat er heden is en morgen in de oven geworpen 
wordt, zó bekleedt, hoeveel te meer u, kleingelovigen? 

 

Voorwaar, wees niet verontrust en kleingelovig. 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, weet wat u nodig heeft 

en zal u zegenen en sterken! Verhoog Hem en dank Hem. Hij is de 
Almachtige! 

 

Lukas 12, vers 34  Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart 
zijn. 

 
Psalm 22, vers 5 en 6  Op U hebben onze vaderen vertrouwd, zij 

hebben vertrouwd, en Gij deedt hen ontkomen; tot U hebben zij 

geroepen en zij werden gered, op U hebben zij vertrouwd en zij zijn 
niet beschaamd. 

Psalm 23, vers 6  Ja, heil en goedertierenheid zullen mij volgen al 

de dagen van mijn leven; ik zal in het huis des Heren verblijven tot 
in lengte van dagen. 

Psalm 24, vers 8  Wie is toch de Koning der ere? “De Here der 
heerscharen, Hij is de Koning der ere!” De Here, sterk en 

geweldig, de Here, geweldig in de strijd. 
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Voorwaar, Hij, de Here, is de Koning der koningen! 

En Hij is de Almachtige. Hij, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 

Christus, zal u met deze boodschap optrekken, en u plaatsen in Zijn 
vreugde en Zijn kracht, en zal Zijn licht over u brengen, Zijn 

goedertierenheid, en u tot een beschuttende rots zijn. Hij zal elk 
net, dat voor u verborgen was, wegnemen! 

 

Psalm 31, vers 15  Maar ik vertrouw op U, Here, ik zeg: Gij zijt 
mijn God. 

 
Hij is de Koning van glorie, van overwinning. Amen! 

Voorwaar, ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode 

engel, en verdween. 
 

 
 

Gij blinde schriftgeleerden, hoe durft u, word 

wakker! 
 
De Heer, Yeshua HaMasiach, spreekt een ernstig woord, gericht aan 

onder andere Paus Franciscus en de E.O. en vele ‘blinde 
schriftgeleerden’, die meewaaien met alle religies. Dit is een 

waarschuwende boodschap Gods, woord voor woord afkomstig van 

JHWH, Jezus Christus van Nazareth! 
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 
donderdag 6 oktober 2016 ontving ik de volgende boodschap van 

een bode engel Gods, die ik graag met u wil delen. 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 
Voorwaar, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, is 

kadosh! 

Heilig is de Here, en niet schijnheilig zoals paus Franciscus, die met 
alle religies meewaait. Hoe durft u? Zo ook de Evangelische 
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Omroep, de E.O., die denkt dat alles wel samengaat wat Christelijk 
is. Word wakker daar! Men streeft naar één Wereldreligie! Gij blinde 

schriftgeleerden, luister! 

 
Johannes 14, vers 6  Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de 

waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij. 
 

Voorwaar, niet door Maria of Boeddha, en niet door een of 

andere zogenaamde god, en door geen enkele door de paus 
zogenaamde heilig verklaarde!  

O wee, red u! 
 

Johannes 10, vers 27  Mijn schapen horen naar mijn stem en Ik 

ken ze en zij volgen Mij. 
 

Voorwaar, velen menen God ook te volgen. 
Maar ze volgen de satan, en luisteren naar zijn stem! Voor elke 

misleiding zal u gestraft worden en branden op de plek, waar u 

thuishoort. Voor de schijnheiligen is dit de hel. Luister aandachtig! 
Voorwaar, ik ben de bode engel Gods en mijn naam is Saída.  

 

Bekeer u van uw misdaden!  
Weet dit: God zal al uw schijnheilige werken vervloeken. En ook in 

de hel is er een plek voor alle schijnheiligen tezamen. Ze zullen 
daar samen branden en voelen, wat ze hebben tot stand gebracht. 

Alle leugens, alle leugens, zullen ze voelen als een vuur in hun ziel! 

Zo spreekt de Heer, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! 
Voorwaar, ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 
 

 

Zie om naar uw bejaarde of alleenstaande vader 

of moeder 
 

God is trouw en ziet om naar de bejaarden. Nu u nog! 
 

 

Volledige weergave: 
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Hallo, hartelijk welkom! Op 7 oktober 2016 bracht Gods bode engel 
woord voor woord de volgende boodschap over aan Profeet 

Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  
 

Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, 

 
Psalm 146, vers 5 en 6  Welzalig hij, die de God van Jakob tot 

zijn hulpe heeft, wiens verwachting is op de Here, zijn God, die 
hemel en aarde gemaakt heeft, de zee en al wat daarin is, die 

trouwe houdt tot in eeuwigheid. 

 
God is trouw en ziet om naar de bejaarden. 

Nu u nog! 
 

Psalm 71, vers 5 tot en met 9  Want Gij zijt mijn verwachting, 

Here Here, mijn vertrouwen van mijn jeugd aan; op U heb ik 
gesteund van de moederschoot aan, van het ingewand mijner 

moeder aan zijt Gij mijn helper; U geldt bestendig mijn lofzang. Ik 

ben voor velen als een wonder geweest, doch Gij waart mijn 
machtige toevlucht. Mijn mond is vervuld van uw lof, de ganse dag 

van uw luister. Verwerp mij niet ten tijde des ouderdoms, begeef 
mij niet, nu mijn kracht vergaat. 

En vers 17  O God, Gij hebt mij onderwezen van mijn jeugd aan, 

tot nu toe verkondig ik uw wonderen. 
En vers 19 tot en met 22  Ja, uw gerechtigheid, o God, reikt tot den 

hoge, Gij, die grote dingen volbracht hebt; o God, wie is U gelijk? 
Gij, die mij vele benauwdheden en rampen hebt doen zien, zult mij 

weder levend maken, mij uit de kolken der aarde weder doen 

opstijgen. Wil mijn grootheid vermeerderen, U opmaken en mij 
troosten. Dan zal ook ik U met de harp prijzen, uw getrouwheid, 

mijn God; ik zal U psalmzingen met de citer, o Heilige Israëls. 

En Psalm 92, vers 13 tot en met 15  De rechtvaardige zal groeien 
als een palmboom, opschieten als een ceder van de Libanon; 

geplant in het huis des Heren groeien zij in de voorhoven van onze 
God; zij zullen in de ouderdom nog vrucht dragen, fris en groen 

zullen zij zijn. 
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Voorwaar, gij hebt geen tijd voor uw bejaarde vader, zowel 

uw moeder, of uw alleenstaande moeder of vader. 

Te druk om naar hen om te zien! 
 

Hebreeën 11, vers 13  In dat geloof zijn deze allen gestorven, 
zonder de beloften verkregen te hebben; slechts uit de verte 

hebben zij die gezien en begroet, en zij hebben beleden, dat zij 

vreemdelingen en bijwoners waren op aarde. 
En vers 16  Maar nu verlangen zij naar een beter, dat is een 

hemels, vaderland. Daarom schaamt God Zich voor hen niet hun 
God te heten, want Hij had hun een stad bereid. 

En vers 38  De wereld was hunner niet waardig – zij hebben 

rondgedoold door woestijnen, en gebergten, in spelonken en de 
holen der aarde. 

En Hebreeën 12, vers 3  Vestigt uw aandacht dan op Hem, die zulk 
een tegenspraak van de zondaren tegen Zich heeft verdragen, 

opdat gij niet door matheid van ziel verslapt. 

En vers 6 en 7  Want wie Hij liefheeft, tuchtigt de Here, en Hij 
kastijdt iedere zoon, die Hij aanneemt. Als tuchtiging hebt gij dit te 

dragen: God behandelt u als zonen. Want is er wel een zoon, die 

door zijn vader niet getuchtigd wordt? 
 

Voorwaar! 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, tuchtigt zowel de zonen 

als dochters Gods, en wil niet dat u hetzelfde lijden ondergaat als 

vele bejaarden, die in de steek worden gelaten en waar niet meer 
naar wordt omgekeken. Maar liggen ze op sterven, dan heeft 

plotseling de familie tijd, en hoopt stil toch nog op een erfenis! 
 

Filippenzen 3, vers 14 tot en met 16  maar één ding doe ik: 

vergetende hetgeen achter mij ligt en mij uitstrekkende naar 
hetgeen vóór mij ligt, jaag ik naar het doel, om de prijs der roeping 

Gods, die van boven is, in Christus Jezus. Laten wij dan allen, die 

volmaakt zijn, aldus gezind zijn. En indien gij op enig punt anders 
gezind zijt, God zal u ook dat openbaren; maar hetgeen wij bereikt 

hebben, in dat spoor dan ook verder! 
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En Deuteronomium 14, vers 27  Ook de Leviet, die binnen uw 
poorten woont, zult gij aan zijn lot niet overlaten, want hij heeft 

geen bezit of erfdeel met u. 

 
En 1 Korinthiërs 13, vers 4 tot en met 6  De liefde is 

lankmoedig, de liefde is goedertieren, zij is niet afgunstig, de liefde 
praalt niet, zij is niet opgeblazen, zij kwetst niemands gevoel, zij 

zoekt zichzelf niet, zij wordt niet verbitterd, zij rekent het kwade 

niet toe. Zij is niet blijde over ongerechtigheid, maar zij is blijde 
met de waarheid. 

 
Mijn naam is Lovesadai en ben een bode engel Gods.  

 

Leviticus 19, vers 32  Voor het grijze haar zult gij opstaan en aan 
de oude zult gij eer bewijzen en voor uw God zult gij vrezen: Ik ben 

de Here. 
 

En Spreuken 16, vers 31  De grijsheid is een sierlijke kroon, zij 

wordt op de weg der gerechtigheid gevonden. 
 

En Handelingen 6, vers 1  En toen in die dagen de discipelen 

talrijker werden, ontstond er gemor bij de Grieks sprekenden tegen 
de Hebreeën, omdat hun weduwen bij de dagelijkse verzorging 

verwaarloosd werden. 
 

Voorwaar, behandel een bejaarde zoals u graag zelf 

behandeld wilt worden! 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en 

verdween. 
 

 

 

De schepping zucht en kreunt onder de straf 

Gods wegens ongehoorzaamheid! 
 
Voorwaar, Paulus zei: “De schepping is aan haar vruchteloosheid 

onderworpen”. En zowel alle overstromingen en aardbevingen en 

tornado's volgen elkaar op! 
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Volledige weergave: 

 

Shalom, hartelijk welkom! Op 10 oktober 2016 bracht de bode 
engel van God woord voor woord deze boodschap over aan 

eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  
 

Voorwaar, kadosh, kadosh, kadosh, heilig, heilig, heilig is de 
almachtige Koning der koningen, uw Rabboeni, en Heer van 

het universum, het heelal!  

En de gehele schepping valt onder Zijn heerschappij, zowel de 
Aarde. 

 
Romeinen 8, vers 20  Want de schepping is aan de 

vruchteloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar om de wil van 

Hem, die haar daaraan onderworpen heeft. 
Vers 22  Want wij weten, dat tot nu toe de ganse schepping in al 

haar delen zucht en in barensnood is. 

Romeinen 3, vers 17 tot en met 19  En de weg des vredes kennen 
zij niet. De vreze Gods staat hun niet voor ogen. Nu weten wij, dat 

de wet, bij al wat zij zegt, tot hén spreekt, die onder de wet zijn, 
opdat alle mond gestopt en de gehele wereld strafwaardig worde 

voor God. 

 
Voorwaar, Paulus zei: “De schepping is aan haar 

vruchteloosheid onderworpen”. 
Voorwaar, en zowel alle overstromingen en aardbevingen en 

tornado's volgen elkaar op! En de schepping zucht en kreunt onder 

de straf Gods, wegens ongehoorzaamheid. 
 

Mattheüs 27, vers 45 en 46  En van het zesde uur af kwam er 

duisternis over het gehele land tot het negende uur. Omstreeks het 
negende uur riep Jezus met luider stem, zeggende: Eli, Eli, lama 

sabachtani? Dat is: Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij Mij 
verlaten?  

Voorwaar! 
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Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, onderging de volle 
vloek van God, toen Hij drie uren in de duisternis zat. 

 

Galaten 3, vers 13 en 14  Christus heeft ons vrijgekocht van de 
vloek der wet door voor ons een vloek te worden; want er staat 

geschreven: Vervloekt is een ieder, die aan het hout hangt. Zo is de 
zegen van Abraham tot de heidenen gekomen in Jezus Christus, 

opdat wij de belofte des Geestes ontvangen zouden door het geloof. 

En vers 26, 27 en 28  Want gij zijt allen zonen “en ook dochters” 
van God, door het geloof, in Christus Jezus. Want gij allen, die in 

Christus gedoopt zijt, hebt u met Christus bekleed. Hierbij is geen 
sprake van Jood of Griek, van slaaf of vrije, van mannelijk en 

vrouwelijk: gij allen zijt immers één in Christus Jezus.  

 
Voorwaar, mijn naam is Resonic en ben een bode engel Gods.  

 
De straf werd gedragen in liefde. 

En toch kreunt de schepping, omdat men niet wil luisteren! 

Voorwaar, men heeft een grote vloek naar zich toegetrokken! 
 

Galaten 4, vers 9 en 10  Nu gij echter God hebt leren kennen, ja, 

meer nog, door God gekend zijt, hoe kunt gij thans terugkeren tot 
die zwakke en armelijke wereldgeesten, waaraan gij u weder van 

meet aan dienstbaar wilt maken? Dagen, maanden, vaste tijden en 
jaren neemt gij waar.  

 

Bekeer u, en val onder de enige bescherming van wat Hij u 
wil geven: eeuwig leven! 

Hij spreidde Zijn armen, en voelde de spijkers, de nagels, en de 
verstikking en uitputting en de pijn. Weet dit: Hij houdt van u en 

wil u redden! Volg Zijn weg en belijd uw zonden. 

 
Galaten 5, vers 13  Want gij zijt geroepen, broeders “en 

zusters”, om vrij te zijn; gebruikt echter die vrijheid niet als een 

aanleiding voor het vlees, maar dient elkander door de liefde. 
 

Dien Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, ook met 
geheel uw hart! 
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Galaten 5, vers 18  Indien gij u echter door de Geest laat leiden, 
dan zijt gij niet onder de wet. 

 

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 
wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 

naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het 
licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever 

gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want 

een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het 
licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de 

waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat 
zij in God verricht zijn. 

 

Voorwaar, wie zich niet onderwerpt, is niet beschermd! 
En wie niet wil horen, gaat verloren. 

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! en 

verdween. 
 

 
 

Verzet van gevallen engelen op aarde tegen de 

God van al wat leeft! 
 
Sommige gevallen engelen hebben aan de buitenkant een menselijk 

lichaam, en zij werken op allerlei manieren om de mensen van God 
weg te trekken! 

  

 
Volledige weergave: 

 
Shalom, welkom! Op 10 oktober 2016 bracht Gods bode engel 

woord voor woord deze boodschap over aan eindtijdprofeet van de 

laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. 
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Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. 

 

De gevallen engelen zijn onder de mensen, en maken 
misbruik van de technologie en media. 

De technologie in sciencefiction movie’s is een afspiegeling van de 
technologie, die reeds aanwezig is in de geestelijke wereld van de 

gevallen engelen! Zo willen zij dat men vertrouwd raakt en kennis 

maakt, zodat men gebonden raakt en verslaafd op velerlei 
manieren, en men geen tijd heeft voor de God van Abraham, Izaäk 

en Jakob.  
 

Sommige gevallen engelen hebben aan de buitenkant een 

menselijk lichaam. 
En zij werken op allerlei manieren om de mensen van God weg te 

trekken! Ze zetten zich in voor DNA verandering en chip-
implantatie en het tegennatuurlijke. Ze verzetten zich tegen de God 

van al wat leeft!  

 
De technologie heeft men van God gekopieerd en tegen God 

gebruikt!  

Dit is de volle waarheid over de gevallen engelen, die de mensen 
tegen God op willen zetten met al hun begeerten en zonden. Men 

streeft naar de perfecte mens, die niets van God wil weten. Mijn 
naam is Vermíra en ben een bode engel Gods. 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 
 

 

Wees geen ego-Christen of binnenvetter! 
 

Situatie na de kerkdienst: Broeder … roept, "Halleluja, prijs God 
voor de dienst; die was onwijs gaaf!” “Wow, halleluja!” roept zuster 

…, en een ander zegt, “Dag broeder, zuster, een prettige zondag 

verder en Gods zegen!” en snelt naar de koffie met cake, gezellige 
praat en vooral de lekkere hapjes, het eten dat na de dienst te 

koop is. Men vormt groepjes, ‘bondjes’. Ja, ons kent ons, 

bondgroepjes, naar rang en leeftijd en populariteit, waar je niet 
zomaar tussenkomt als vreemde snuiter, mits je jarenlang lid bent 
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van bekende broeders en zusters, die vooral vertrouwd en 
belangrijk en interessant genoeg en gezellig zijn. Maar Mientje? Tja, 

doodongelukkig ging zij al snel na de dienst weg. Ze voelde zich 

eenzaam en ongemakkelijk. ‘Gods Woord vond ik wel bemoedigend, 
maar de mensen in de kerk bezorgen mij een zeer ongemakkelijk 

gevoel’, dacht ze nog. Weet u, ze heeft het al zo moeilijk, en het 
gevoel van ‘ik hoor er niet bij’ wordt nu versterkt! ‘We hebben die 

nieuwe wel gezien, en haar welkom geheten zelfs. Zij is denk ik wel 

echt een binnenvetter, want ze zegt niks!’ ‘Volgens mij depri’, denkt 
de ander. Maar hoe durft u, huichelaars! De echte binnenvetter 

bent u, die wel ziet dat iemand het moeilijk heeft, of zich niet op z’n 
gemak voelt, maar geen eerste stap zet of oprechte interesse toont. 

Binnenvetter, een gemiste kans! 

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo! Shalom, hartelijk welkom! Op 11 oktober 2016 bracht Gods 

bode engel deze boodschap Gods over aan eindtijdprofeet van de 
laatste dagen, Profeet Benjamin Cousijnsen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus van Nazareth. Voorwaar, mijn 

naam is Rafaël en ben een bode engel Gods.  
 

Voorwaar, er zijn zovele binnenvetters! 

Dat zijn ego-Christenen, geheime kerkbezoekers, een soort van 
geheime agenten, die hun gevoelens en gedachten niet laten 

merken. Wanneer u ziet, dat uw broeder of zuster een troostend 
woord nodig heeft, een bemoediging, of een vriendelijk, 

geruststellend schouderklopje, dan moet u zich eroverheen zetten 

om geen binnenvetter te worden, maar interesse te tonen door een 
praatje te maken, door bijvoorbeeld te vragen, hoe hij of zij de 

kerkdienst vond. Dan heeft u de eerste stap al gemaakt!  

 
In vele kerken worden velen echter aan hun lot overgelaten, 

op het moment dat de kerkdienst is afgelopen. 
Een ‘Halleluja’ roepen is dan niet op zijn plaats, maar wel een 

gepaste bemoediging. 
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1 Thessalonicenzen 5, vers 11  Vermaant daarom elkander en 

bouwt elkander op, gelijk gij dit ook doet. 

 
Romeinen 15, vers 7  Daarom, aanvaardt elkander, zoals ook 

Christus ons aanvaard heeft tot heerlijkheid Gods. 
 

Efeziërs 4, vers 1 tot en met 3  Als gevangene in de Here, 

vermaan ik u dan te wandelen waardig der roeping, waarmede gij 
geroepen zijt, met alle nederigheid en zachtmoedigheid, met 

lankmoedigheid, en elkander in liefde te verdragen, en u te 
beijveren de eenheid des Geestes te bewaren door de band des 

vredes. 

 
En Kolossenzen 3, vers 16  Het woord van Christus wone rijkelijk 

in u, zodat gij in alle wijsheid elkander leert en terechtwijst en met 
psalmen, lofzangen en geestelijke liederen zingende, Gode dank 

brengt in uw harten. 

 
En 1 Petrus 4, vers 10  Dient elkander, een ieder naar de 

genadegave, die hij “of zij” ontvangen heeft, als goede 

rentmeesters over de velerlei genade Gods. 
 

Galaten 6, vers 1 en 2  Broeders, “maar ook zusters”, zelfs 
indien iemand op een overtreding betrapt wordt, helpt gij, die 

geestelijk zijt, hem terecht in een geest van zachtmoedigheid, 

ziende op uzelf; gij mocht ook eens in verzoeking komen. Verdraagt 
elkanders moeilijkheden; zó zult gij de wet van Christus vervullen. 

 
Filippenzen 2, vers 2 tot en met 4  Maakt dan mijn blijdschap 

volkomen door eensgezind te zijn, één in liefdebetoon, één van ziel, 

één in streven, zonder zelfzucht of ijdel eerbejag; doch in 
ootmoedigheid achte de een de ander uitnemender dan zichzelf; en 

ieder lette niet slechts op zijn eigen belang, maar ieder lette ook op 

dat van anderen. 
 

Hebreeën 10, vers 24  En laten wij op elkander acht geven om 
elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. 
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Kolossenzen 3, vers 13  Verdraagt elkander en vergeeft 
elkander, indien de een tegen de ander een grief heeft; gelijk ook 

de Here u vergeven heeft, doet ook gij evenzo. 

 
Johannes 13, vers 34 en 35  Een nieuw gebod geef Ik u, dat gij 

elkander liefhebt; gelijk Ik u liefgehad heb, dat gij ook elkander 
liefhebt. Hieraan zullen allen weten, dat gij discipelen van Mij zijt, 

indien gij liefde hebt onder elkander. 

 
Voorwaar, heb elkander lief en verdraag elkander! 

 
Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 

wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 

naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het 
licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever 

gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want 

een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het 
licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de 

waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat 
zij in God verricht zijn. 

 

Zing geen liederen meer, zoals: 
‘Meer liefde, meer kracht’, als u er toch voor kiest om een 

binnenvetter te zijn! 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en 

verdween. 

 
 

 

David Owuor, meester kopieerder en imitator, 
een slimme valse profeet! 
 

Als wetenschapper maakt hij berekeningen, en is een goede 
onderzoeker die hier gebruik van maakt. Via de media en het 
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internet zoekt hij uit, waar een gebeurtenis zou kunnen 
plaatsvinden!  

 

 
Volledige weergave: 

 
Shalom, hartelijk welkom! Op 11 oktober 2016 bracht Gods bode 

engel deze boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin 

Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 

Voorwaar,  
 

2 Thessalonicenzen 2, vers 3  Laat niemand u misleiden, op 
welke wijze ook, want eerst moet de afval komen en de mens der 

wetteloosheid zich openbaren, de zoon des verderfs. 

 
Voorwaar, eerst moet de afval komen! 

Kadosh, kadosh, kadosh, heilig, heilig, heilig is de God van Israël, 

de Here der heren, uw Rabboeni, El Elohím, Adonai, JHWH. Hoor 
aandachtig! 

 
Johannes 4, vers 22  Gij aanbidt, wat gij niet weet; wij 

aanbidden, wat wij weten, want het heil is uit de Joden. 

 
Voorwaar, er zijn zovele valse kerken en profeten. 

Er is echter maar één ware Profeet, vanaf den beginne gezalfd met 
heilige olie in de hemel, en teruggeplaatst op de aarde in zijn 

lichaam, na 16 jaar verlamd te zijn geweest en in coma! Meer 

hierover vindt u in de website.  
 

Voorwaar! 

De wetenschapper, de valse profeet David Owuor, heeft elk jaar 
gezegd, in 2012 tot en met 2016, in vele uitspraken en video’s, dat 

Ik, de Here, uw Rabboeni, zou komen. Hij is geen Profeet, en weer 
zit hij ernaast! 
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2 Timotheüs 4, vers 3 en 4  Want er komt een tijd, dat de 
mensen de gezonde leer niet meer zullen verdragen, maar omdat 

hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich tal van 

leraars zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen 
afkeren en zich naar de verdichtsels keren. 

En vers 1 en 2  Ik betuig u nadrukkelijk voor God en Christus Jezus, 
die levenden en doden zal oordelen, met beroep zowel op zijn 

verschijning als op zijn koningschap: verkondig het woord, dring 

erop aan, gelegen of ongelegen, wederleg, bestraf en bemoedig 
met alle lankmoedigheid en onderrichting. 

 
David Owuor is een leraar en wetenschapper, die 

gebruikmaakt van het occulte, dat overgoten is met een 

Christelijk sausje! 
Hij maakt, als wetenschapper en specialist, berekeningen, en is een 

goede onderzoeker die hiervan gebruikmaakt. Via de media en het 
internet zoekt hij uit, waar een gebeurtenis zou kunnen 

plaatsvinden. Owuor is als wetenschapper een specialist in het 

manipuleren en het kopiëren! Voorwaar, mijn naam is Revelado en 
ben een bode engel Gods. Satan imiteert God en vervalst alles! 

Satan brengt een ander evangelie. 

 
Galaten 1, vers 6  Het verbaast mij, dat gij u zo schielijk van 

degene, die u door de genade van Christus geroepen heeft, laat 
afbrengen tot een ander evangelie. 

 

Satan brengt een andere Jezus! 
 

2 Korinthiërs 11, vers 4  Want indien de eerste de beste een 
andere Jezus predikt, die wij niet hebben gepredikt, of gij een 

andere geest ontvangt, die gij niet hebt ontvangen, of een ander 

evangelie, dat gij niet hebt aangenomen, dan verdraagt gij dat zeer 
wel. 

 

Satan brengt een andere geest. 
 

1 Timotheüs 4, vers 1 tot en met 3  Maar de Geest zegt 
nadrukkelijk, dat in latere tijden sommigen zullen afvallen van het 

geloof, doordat zij dwaalgeesten en leringen van boze geesten 
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volgen, door de huichelarij van leugensprekers, die in hun eigen 
geweten gebrandmerkt zijn, het huwelijk verbieden en het genot 

van spijzen, welke God toch geschapen heeft om met dankzegging 

te worden gebruikt door de gelovigen, die tot erkentenis der 
waarheid gekomen zijn. 

 
Voorwaar, hij probeert zijn vervalsingen te vervangen, en 

voor de waarheid is geen plaats! 

Ook David Owuor heeft een eigen kantoor, en als zogenaamde 
profeet krijgt hij betaald, als men hem wil bezoeken. Men krijgt een 

persoonlijke profetie, en de uren dat men aanwezig is, worden 
berekend. Zoals men een afspraak maakt met de dokter, zo maakt 

men een afspraak met deze valse profeet. Meer over hem vindt u in 

de Evangelicalendtimemachine.com. Ook als u naar zijn 
boodschappen luistert, zult u ontdekken dat vele profetieën reeds 

voorzegd waren door Gods enige ware Profeet Benjamin 
Cousijnsen, voordat de valse profeet zijn mond opendeed en begon 

te schreeuwen!  

 
Voorwaar, een ware Profeet brengt niet alleen slecht 

nieuws, maar ook bemoedigingen en het bovennatuurlijke, 

enzovoorts. 
En vanuit de Troon Gods stijgen de engelen op, om een boodschap 

over te brengen aan Profeet Benjamin Cousijnsen. 
 

Openbaring 22, vers 6  En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn 

getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der 
Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen 

hetgeen weldra geschieden moet. 
En vers 16 tot en met 17  Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden, om 

ulieden dit te betuigen voor de gemeenten. Ik ben de wortel en het 

geslacht van David, de blinkende morgenster. En de Geest en de 
bruid zeggen: Kom! En wie het hoort, zegge: Kom! En wie dorst 

heeft, kome, en wie wil, neme het water des levens om niet. 

 
Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, 

dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die 
in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.  
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Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
 

 

 

Linda, je doet Mij niet tekort! 
 

Zijn liefde heeft je nooit verlaten. En denk ook niet dat je de Heer 
tekort doet, want wat je geeft in liefde aan je kinderen en man, heb 

je aan Mij gedaan! 
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op woensdag 12 oktober 2016 bracht de 
bode engel van God woord voor woord deze boodschap over aan 

eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom, Linda!  

Ik begroet jou in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, 
JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, kind van de Allerhoogste! 

 

Deuteronomium 32, vers 11  Als een arend, die zijn broedsel 
opwekt, over zijn jongen zweeft, zijn wieken uitspreidt, er een 

opneemt en draagt op zijn vlerken. 

Vers 3 en 4  Want ik zal de naam des Heren uitroepen; geeft 
grootheid onze God, de Rots, wiens werk volkomen is, omdat al zijn 

wegen recht zijn; een God van trouw, zonder onrecht, rechtvaardig 
en waarachtig is Hij. 

 

Voorwaar, mijn naam is Blesía en ben een bode engel Gods.  
 

Prijs de Heer, ook al ben je weer bezig met de kinderen en 
het eten maken! 

 

1 Kronieken 16, vers 10 tot en met 12  Beroemt u in zijn heilige 
naam, het hart van wie de Here zoeken, verheuge zich. Vraagt naar 

de Here en zijn sterkte, zoekt zijn aangezicht bestendig. Gedenkt 

aan de wonderen die Hij heeft gedaan, zijn tekenen en de oordelen 
van zijn mond. 
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Voorwaar, Linda,  

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, weet wat je denkt en 

begrijpt jou. En ook dit alles is een liefdevol offer! 
 

1 Kronieken 16, vers 29  Geeft de Here de heerlijkheid van zijn 
naam, brengt offer en komt voor zijn aangezicht. Buigt u neder 

voor de Here in heilige feestdos. 

Vers 31  De hemel verheuge zich, de aarde juiche, en men zegge 
onder de volken: De Here is Koning. 

Vers 36  Geprezen zij de Here, de God Israëls, van eeuwigheid en 
tot eeuwigheid. En al het volk zeide: Amen, en: Loof de Here. 

 

Voorwaar, Zijn liefde heeft je nooit verlaten. 
En denk ook niet dat je de Heer tekort doet, want wat je geeft in 

liefde aan je kinderen en man, heb je aan Mij gedaan, zegt Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 

Job 13, vers 1  Zie, alles heeft mijn oog gezien, mijn oor gehoord 
en in zich opgenomen. 

 

En Psalm 28, vers 7  De Here is mijn kracht en mijn schild; op 
Hem vertrouwde mijn hart en ik werd geholpen. Daarom juicht mijn 

hart en loof ik Hem met mijn lied. 
 

Tot ziens, Linda! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
 

 
 

Heb de moed om er iets aan te doen! 
 
U heeft het maar te dragen! U vindt uzelf niet goed genoeg en niet 

waardig en wijs genoeg. Tja, zo wil de satan u laten denken. 

 
 

Volledige weergave: 
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Hallo, hartelijk welkom! Vandaag, 13 oktober 2016, ontving 
eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen, woord 

voor woord deze boodschap Gods van de bode engel Gods, die ik 

graag aan u wil gaan voorlezen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 

Bresmiach en ben een bode engel Gods.  

 
Genesis 1, vers 27  En God schiep de mens naar zijn beeld; naar 

Gods beeld schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen. 
En Genesis 2, vers 7  Toen formeerde de Here God de mens van 

stof uit de aardbodem en blies de levensadem in zijn neus; alzo 

werd de mens tot een levend wezen. 
 

Voorwaar, laten wij eens samen op ontdekkingstocht gaan! 
Neem nu eens de tijd. Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, 

formeerde de mens tot een levend wezen. Hij wil iets betekenen 

voor u! En u mag iets betekenen voor Hem. Sla ik nu de spijker op 
de kop? Of kunt u ook iets betekenen voor uw medemens? Of heeft 

u het excuus alweer klaarliggen? Of heeft u er de kracht niet voor, 

en lijdt u intens aan een minderwaardigheidsgevoel? Of bent u 
misschien gekrenkt, of lamgeslagen door bijvoorbeeld ziekte of 

pijn, of een ander leed? U heeft het maar te dragen! 
 

U vindt uzelf niet goed genoeg en niet waardig en wijs 

genoeg. 
Tja, zo wil de satan u laten denken! Wordt het nu niet eens tijd om 

in actie te komen, en de listige slang te vertrappen? Toen God u 
maakte, kreeg u van Hem talenten en gaven toebedeeld. U bent 

uniek en hoort erbij! Daarom deze ontdekkingsreis. 

 
Heb de moed om er iets aan te doen! 

Vertel over Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, en maak 

Hem groot. Deel uw talenten en gaven tot Zijn eer. Deel uit! En u 
zult merken, hoe waardevol een mens kan zijn, en dat u een ander 

kan opbouwen en versterken, zelfs met een luisterend oor, of een 
schouderklop, en door er gewoon te zijn. Wees een zonnestraal, 
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waaruit Gods grote liefde blijkt, die op andere mensen kan 
neerdalen! 

 

Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, 
dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die 

in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.  
 

Voorwaar, Hij geeft u kracht en wil u gebruiken op deze 

aard! 
Voor Hem bent u gemaakt! En voor Hem bent u bijzonder, en voor 

Hem bent u meer dan goud waard. 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 

 
 

Welke boodschap zendt u uit naar uw naaste en 

naar God toe, schaarsgeklede sexy Surinaamse? 
 

Suriname, luister! Aan wie bent u verbonden en waarom kleedt u 

zich zo schaars? De boze vindt het prachtig dat u gelijkvormig bent 
aan de wereld. Hoor het antwoord, hoe de Heer u ziet in deze 

boodschap Gods. 
 

 

Volledige weergave: 
 

Shalom, hartelijk welkom! Op 14 oktober 2016 bracht Gods bode 

engel woord voor woord deze boodschap Gods over aan Profeet 
Benjamin Cousijnsen. 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. 

 

Voorwaar, kadosh, kadosh, kadosh, Suriname! 
Heilig is Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, 

kinderen Gods, luister aandachtig. 
 

Romeinen 12, vers 9 tot en met 12  De liefde zij ongeveinsd. 

Weest afkerig van het kwade, gehecht aan het goede. Weest in 
broederliefde elkander genegen, in eerbetoon elkander ten 
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voorbeeld, in ijver onverdroten, vurig van geest, dient de Here. 
Weest blijde in de hoop, geduldig in de verdrukking, volhardend in 

het gebed. 

En vers 2  En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt 
hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt 

erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en 
volkomene. 

 

Voorwaar! 
Laten uw ogen en gedachten nu hervormd worden en gereinigd 

door het kostbaar Bloed van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 
Christus. Aan wie bent u verbonden? Aan Yeshua HaMashiach, 

JHWH, Jezus Christus? Waarom moet u zich dan zo strak kleden? U 

denkt, ‘Hoe strakker, hoe mooier’. Maar hoe aanstootgevender, hoe 
verleidelijker, en hoe minder men aan heeft aan het lichaam, des te 

prachtiger de satan dat ook vindt en de wereld! Hoe wordt u 
beschouwd in de ogen van Yeshua HaMashiach, JHWH, El Elohím, 

Adonai, uw Rabboeni, Abba, Vader, Jezus Christus, denkt u?  

 
Hier is het antwoord: 

 

2 Korinthiërs 6, vers 17  Daarom gaat weg uit hun midden, en 
scheidt u af, spreekt de Here, en houdt niet vast aan het onreine. 

 
En Jakobus 4, vers 4  Overspeligen, weet gij niet, dat de 

vriendschap met de wereld vijandschap tegen God is? Wie dus een 

vriend der wereld wil zijn, wordt metterdaad een vijand van God. 
 

Voorwaar, kadosh, heilig is de Here! 
Onderscheid u en weest heilig, en niet schijnheilig, en bewaak uw 

ogen en gedachten. Want uw ogen zijn Gods camera’s, en uw 

gedachten en wat u geprojecteerd ziet voor uw ogen, ja, dit alles 
wordt in de hemel opgeslagen! En wat u niet beleden hebt en 

afstand van gedaan hebt, daar zult u verantwoording voor moeten 

afleggen. En God zal dan zeggen: Je had je moeten bekeren! 
 

Romeinen 12, vers 9  De liefde zij ongeveinsd. Weest afkerig van 
het kwade, gehecht aan het goede. 
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Voorwaar, mijn naam is Lovesadai en ben een bode engel 
Gods.  

 

Romeinen 13, vers 11  Gij verstaat immers de tijd wel, dat het 
thans voor u de ure is om uit de slaap te ontwaken. Want het heil is 

ons nu meer nabij, dan toen wij tot het geloof kwamen. 
 

En Filippenzen 4, vers 8  Voorts, broeders, “maar ook zusters”, 

al wat waar, al wat waardig, al wat rechtvaardig is, al wat rein, al 
wat beminnelijk, al wat welluidend is, al wat deugd heet en lof 

verdient, bedenkt dat. 
 

En 1 Timotheüs 2, vers 9 en 10  Evenzo, dat de vrouwen zich 

sieren met waardige klederdracht, zedig en ingetogen, niet met 
haarvlechten en goud of paarlen en kostbare kleding, maar – zó 

immers betaamt het vrouwen, die voor haar godsvrucht uitkomen – 
door goede werken. 

 

En Genesis 35, vers 2 tot en met 4  Toen zeide Jakob tot zijn 
huis en tot allen die bij hem waren: Doet weg de vreemde goden 

die in uw midden zijn, reinigt u en verwisselt uw klederen. Laten wij 

ons dan gereed maken en naar Betel trekken, en ik zal daar een 
altaar oprichten voor die God, die mij geantwoord heeft ten dage 

mijner benauwdheid, en die met mij geweest is op de weg die ik 
gegaan ben. Toen gaven zij Jakob al de vreemde goden die in hun 

bezit waren, en de ringen die in hun oren waren, en Jakob begroef 

ze onder de terebint die bij Sichem is. 
 

Reinigt u en verwisselt uw klederen! 
 

Richteren 8, vers 24  Voorts zeide Gideon tot hen: Een verzoek 

wil ik u doen. Ieder van u geve mij een ring uit zijn buit – omdat 
het Ismaëlieten waren, hadden zij namelijk gouden ringen 

gedragen. 

 
En Jeremia 4, vers 30  Nu, gij verwoeste, wat doet gij, dat gij u 

kleedt in scharlaken, u siert met gouden sieraad, uw ogen bijwerkt 
met zwart? Tevergeefs maakt gij u mooi, de minnaars versmaden 

u, zij staan u naar het leven. 
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En Jesaja 3, vers 16 tot en met 24  Voorts zeide de Here: Omdat 

de dochters van Sion verwaten geworden zijn en rondlopen met 

gerekte hals en lonkende ogen, omdat zij met trippelende gang 
wandelen en haar voetringen laten rinkelen, zo zal de Here de 

schedel der dochters van Sion schurftig maken en de Here zal haar 
schaamte ontbloten. Te dien dage zal de Here wegnemen de pronk 

der voetringen, de voorhoofdbanden, maantjes, oorhangers, 

armbanden, sluiers, hoofddoeken, voetkettinkjes, gordels, 
reukflesjes, tovermiddelen, zegelringen, neusringen, feestgewaden, 

mantels, omslagdoeken, tasjes, handspiegels, onderkleding, 
hoofdtooi en overkleding. Dan zal er in plaats van balsemgeur 

vunsheid zijn, in plaats van een gordel een touw, in plaats van 

haarvlechten kaalheid, in plaats van een pronkgewaad omgording 
met een rouwkleed, een brandmerk in plaats van schoonheid. 

 
En Filippenzen 3, vers 8  Voorzeker, ik acht zelfs alles schade, 

omdat de kennis van Christus Jezus, mijn Here, dat alles te boven 

gaat. Om zijnentwil heb ik dit alles prijsgegeven en houd het voor 
vuilnis, opdat ik Christus moge winnen. 

 

Welke dingen verlangt een Christen te doen naast de tien 
geboden, denkt u? 

 
1 Johannes 3, vers 21 en 22  Geliefden, als ons hart ons niet 

veroordeelt, hebben wij vrijmoedigheid tegenover God, en 

ontvangen wij van Hem al wat wij bidden, daar wij zijn geboden 
bewaren en doen wat welgevallig is voor zijn aangezicht.  

 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 

 
 

Genieten van wijn mag, wees echter in alles een 

voorbeeld! 
 

Een bijzondere boodschap Gods over het onderwerp wijn. U mag 

zeker wel wijn drinken. De Heer geeft vele teksten door, maar u 
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leest en hoort ook hoe u daarmee om dient te gaan vanuit de 
Bijbelse Geschriften. 

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 14 oktober 2016 bracht Gods bode 

engel woord voor woord deze boodschap Gods over aan 

eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Rafaël 

en ben een bode engel Gods.  

 
Voorwaar,  

 
Sirach 51, vers 9  Ik zond uit de aarde mijn smeekbede omhoog, 

ik smeekte om verlossing van de dood. 

 
En Sirach 2, vers 15  Wie ontzag heeft voor de Heer verzet zich 

niet tegen zijn woorden, wie hem bemint volgt zijn wegen. 

 
En Sirach 3, vers 23  Verspil je krachten niet aan zaken die je niet 

aangaan, er is je al meer getoond dan een mens kan bevatten. 
En vers 20  Groot is de kracht van de Heer, een bescheiden mens 

prijst hem. 

 
En Sirach 11, vers 25 en 26  In goede tijden weet men niets 

meer van de slechte, in de slechte niets meer van de goede. Het 
kost de Heer geen enkele moeite om een mens wanneer hij sterft 

naar zijn daden te vergelden. 

 
En Sirach 12, vers 6  Want ook de Allerhoogste haat zondaars, de 

goddelozen straft hij, hij houdt hen in het oog tot de dag dat hij 

hen straft. 
En vers 10 tot en met 12  Vertrouw je vijand niet, nooit van je 

leven, zoals koper groen uitslaat, zo komt zijn kwaadaardigheid 
tevoorschijn. Zelfs als hij nederig doet en voor je buigt, moet je op 

je hoede zijn en voor hem oppassen. Dan ben je voor hem als 
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iemand die een spiegel polijst en weet dat hij weer dof wordt. Duld 
hem niet naast je, anders verdringt hij je van je plaats. Laat hem 

niet zitten aan je rechterhand, anders neemt hij je plaats in. Als je 

mijn waarschuwing te laat begrijpt, zal dat je uiteindelijk berouwen. 
 

En Sirach 16, vers 11 tot en met 14  Ook al zou er maar één 
hardnekkig zijn, het zou een wonder zijn als hij ongestraft bleef. 

Want de Heer is barmhartig, maar kent ook woede, hij kan 

vergeven, maar stort ook zijn toorn uit. Zo groot als zijn 
barmhartigheid, zo groot is zijn bestraffing; hij beoordeelt een 

mens naar zijn daden. De zondaar ontkomt niet met zijn buit, het 
geduld van een vroom mens blijft niet onbeloond. De Heer geeft 

alle kans om goed te doen, ieder mens wordt beloond naar zijn 

daden. 
 

En Sirach 27, vers 5 en 6  Zoals het vaatwerk van een 
pottenbakker in de oven getoetst wordt, zo toets je een mens aan 

zijn uitspraken. Zoals je aan de vruchten van een boom de teler 

kent, zo ken je aan de overwegingen van een mens zijn 
bedoelingen. 

 

En Sirach 31, vers 25 tot en met 31  Wees geen held in het 
drinken van wijn, want wijn heeft velen te gronde gericht. Zoals de 

oven gehard staal beproeft, zo beproeft wijn het karakter van 
hoogmoedigen die ruziemaken. Wijn is leven voor een mens als je 

hem met mate drinkt. Wat is het leven zonder wijn? Wijn werd al in 

het begin gegeven om vreugde te schenken. Als je hem op het 
juiste moment en met mate drinkt, geeft hij blijdschap en vreugde. 

Te veel wijn leidt tot bitterheid, ruzie en conflicten. Dronkenschap 
maakt een dwaas zo woedend dat hij ten val komt, ze ondermijnt 

zijn kracht en brengt hem wonden toe. Maak geen ruzie met je 

naaste als je samen wijn drinkt en minacht hem niet als hij vrolijk 
wordt. Beledig hem dan niet en verneder hem niet door iets van 

hem terug te vragen. 

 
Voorwaar, kadosh is Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 

Christus! 
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Johannes 2, vers 1 tot en met 10  Op de derde dag was er een 
bruiloft in Kana, in Galilea. De moeder van Jezus was er, en ook 

Jezus en zijn leerlingen waren op de bruiloft uitgenodigd. Toen de 

wijn bijna op was, zei de moeder van Jezus tegen hem: ‘Ze hebben 
geen wijn meer.’ ‘Wat wilt u van me?’ zei Jezus. ‘Mijn tijd is nog 

niet gekomen.’ Daarop sprak zijn moeder de bedienden aan: ‘Doe 
maar wat hij jullie zegt, wat het ook is.’ Nu stonden daar voor het 

Joodse reinigingsritueel zes stenen watervaten, elk met een inhoud 

van twee à drie metrete. Jezus zei tegen de bedienden: ‘Vul de 
vaten met water.’ Ze vulden ze tot de rand. Toen zei hij: ‘Schep er 

nu wat uit, en breng dat naar de ceremoniemeester.’ Dat deden ze. 
En toen de ceremoniemeester het water dat wijn geworden was, 

proefde – hij wist niet waar die vandaan kwam, maar de bedienden 

die het water geschept hadden wisten het wel – riep hij de 
bruidegom en zei tegen hem: ‘Iedereen zet zijn gasten eerst de 

goede wijn voor en als ze dronken zijn de minder goede. Maar u 
hebt de beste wijn tot nu bewaard!’ 

 

Voorwaar, wees in alles wat u doet een voorbeeld. 
 

1 Korinthiërs 3, vers 18 tot en met 21  Laat niemand zichzelf 

bedriegen. Wanneer iemand van u denkt dat hij in deze wereld wijs 
is, moet hij eerst dwaas worden; pas dan kan hij wijs worden. Wat 

namelijk in deze wereld wijsheid is, is dwaasheid bij God, want er 
staat geschreven: ‘Hij vangt de wijzen in hun eigen sluwheid.’ En er 

staat ook geschreven: ‘De Heer kent de gedachten van de wijzen; 

hij weet dat ze niet meer dan lucht zijn.’ Niemand van u moet zich 
daarom laten voorstaan op een ander mens, want álles is van u. 

 
Voorwaar, u kunt beter vol en dronken zijn van de Heilige 

Geest! 

 
1 Korinthiërs 15, vers 33 en 34  Maar vergis u niet: slecht 

gezelschap bederft goede zeden. Kom tot bezinning, zoals het u 

betaamt, en zondig niet langer. Sommigen van u hebben geen 
enkele kennis van God. U moest u schamen. 

 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en 

verdween. 
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Zand in het water verontreinigt! 
 

Velen denken goed te doen, door alle religies samen te brengen, en 

willen zich inzetten en samenwerken, om de wereld te laten zien 
dat het goed samengaat! 

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, hartelijk welkom! Op 17 oktober 2016 bracht de bode engel 

Gods woord voor woord deze boodschap over aan eindtijdprofeet 
Benjamin Cousijnsen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Rafaël 

en ben een bode engel Gods. Voorwaar, kadosh, kadosh, kadosh, 
heilig, heilig, heilig is uw Rabboeni, El Elohím, Adonai! 

 

Voorwaar, denkt gij echt dat licht en donker samengaat? 
Voorwaar, velen zijn totaal verblind! 

 

Johannes 12, vers 48  Wie Mij verwerpt en mijn woorden niet 
aanneemt, heeft een, die hem oordeelt: het woord, dat Ik heb 

gesproken, dat zal hem oordelen ten jongsten dage. 
En Johannes 3, vers 16 tot en met 19  Want alzo lief heeft God de 

wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 

naam van de eniggeboren Zoon van God.  
En Johannes 12, vers 46  Ik ben als een licht in de wereld 

gekomen, opdat een ieder, die in Mij gelooft, niet in de duisternis 

blijve. 
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Voorwaar, er is maar één Weg, één Heer, één Licht, één 
Religie! 

 

Johannes 8, vers 12  Wederom dan sprak Jezus tot hen en zeide: 
Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de 

duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben. 
Vers 24  Ik heb u dan gezegd, dat gij in uw zonden zult sterven; 

want indien gij niet gelooft, dat Ik het ben, zult gij in uw zonden 

sterven. 
 

Neem nu een handvol zand… 
en doe dit in een glas water, en drink het. Stop! Denkt u echt dat 

dit goed is en samengaat? En zo gaan ook alle religies niet samen, 

zoals de hel en de hemel ook niet samengaan!  
 

Johannes 4, vers 22  Gij aanbidt, wat gij niet weet; wij 
aanbidden, wat wij weten, want het heil is uit de Joden. 

En Johannes 4, vers 13 en 14  Jezus antwoordde en zeide tot haar: 

Een ieder, die van dit water drinkt, zal weder dorst krijgen; maar 
wie gedronken heeft van het water, dat Ik hem zal geven, zal geen 

dorst krijgen in eeuwigheid, maar het water, dat Ik hem zal geven, 

zal in hem worden tot een fontein van water, dat springt ten 
eeuwigen leven. 

 
Voorwaar, het licht is prachtig! 

Verlichting ook. Maar verblinding is dodelijk! 

 
Johannes 3, vers 20  Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het 

licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag 
komen. 

 

En Lukas 8, vers 16  Niemand steekt een lamp aan en bedekt die 
met een vat of zet haar onder een bed, maar hij zet haar op een 

standaard, opdat wie binnentreden het licht mogen zien. 

En Lukas 11, vers 33  Niemand steekt een lamp aan en zet die in 
de kelder of onder de korenmaat, maar op de standaard, opdat wie 

binnentreden het licht zien. 
En vers 35  Zie dan toe, dat wat licht in u is niet duisternis zij. 
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Velen denken echter goed te doen… 
door alle religies samen te brengen, en willen zich inzetten en 

samenwerken voor goede, humane doelen, om de wereld te laten 

zien dat het goed samengaat. Zand in het water verontreinigt 
echter! 

 
Mattheüs 13, vers 15 en 16  Want het hart van dit volk is vet 

geworden, en hun oren zijn hardhorend geworden, en hun ogen 

hebben zij toegesloten, opdat zij niet zien met hun ogen, en met 
hun oren niet horen, en met hun hart niet verstaan en zich 

bekeren, en Ik hen zou genezen. Maar uw ogen zijn zalig, omdat zij 
zien en uw oren, omdat zij horen. 

 

Zelfs de EO, de Evangelische Omroep, zendt programma’s uit 
om velen aan te trekken naar de valse eenheidsreligie! 

 
2 Timotheüs 4, vers 3 en 4  Want er komt een tijd, dat de 

mensen de gezonde leer niet meer zullen verdragen, maar omdat 

hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich tal van 
leraars zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen 

afkeren en zich naar de verdichtsels keren.  

 
Voorwaar, vele kerkleiders en leraars belanden helaas 

alsnog met hun blinde wandel in de hel. 
Voorwaar, word wakker! God staat niet achter bij het streven naar 

deze valse eenheidskerk!  

 
Johannes 10, vers 8  Allen, die vóór Mij gekomen zijn, zijn dieven 

en rovers, maar de schapen hebben naar hen niet gehoord. 
Vers 14  Ik ben de goede herder en Ik ken de mijne en de mijne 

kennen Mij. 

Vers 26  Maar gij gelooft niet, omdat gij niet tot mijn schapen 
behoort. 

 

Voorwaar, een rotte vrucht hoort niet bij de goede vruchten. 
Dat gaat niet samen! En ook nergens staat geschreven dat alle 

religies één zouden moeten zijn. Anders zou Yeshua HaMashiach, 
JHWH, Jezus Christus, dit allang tot u gesproken hebben. Maar juist 

Hij waarschuwt u, ook vandaag, dat Boeddhisme, zowel Islam, 
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Hindoeïsme, en Wicca, New Age, enzovoorts, niet het Evangelie is. 
Maar het zijn virussen! 

 

Galaten 1, vers 6 en 7  Het verbaast mij, dat gij u zo schielijk van 
degene, die u door de genade van Christus geroepen heeft, laat 

afbrengen tot een ander evangelie, en dat is geen evangelie. Er zijn 
echter sommigen, die u in verwarring brengen en het evangelie van 

Christus willen verdraaien. 

En vers 9 en 10  Gelijk wij vroeger reeds gezegd hebben, zeg ik 
thans nog eens: indien iemand u een evangelie predikt, afwijkend 

van hetgeen gij ontvangen hebt, die zij vervloekt! Tracht ik thans 
mensen te winnen, of God? Of zoek ik mensen te behagen? Indien 

ik nog mensen trachtte te behagen, zou ik geen dienstknecht van 

Christus zijn. 
 

Voorwaar! 
Er is maar één Licht en één Waarheid, één Weg, één Koning, één 

Behoudenis in Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, voor 

eeuwig. Amen! 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en 

verdween. 

 
 

 

Deugdzaam kwaliteitszaad 
 

Is dat mosterdzaadje genoeg om een berg te verplaatsen? Lees of 
hoor in deze boodschap Gods, wat er gebeurt als het zaad, namelijk 

uw geloof, van goede kwaliteit is! 

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 17 oktober 2016 bracht Gods bode 

engel woord voor woord deze boodschap Gods over aan 
eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  
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Voorwaar,  

 

Mattheüs 13, vers 19 tot en met 23  Bij een ieder, die het woord 
van het Koninkrijk hoort en het niet verstaat, komt de boze en rooft 

wat in zijn hart gezaaid is: dat is de langs de weg gezaaide. De op 
steenachtige plaatsen gezaaide is hij, die het woord hoort en het 

terstond met blijdschap aanneemt; maar hij heeft geen wortel in 

zich, doch is iemand van het ogenblik; wanneer echter verdrukking 
of vervolging komt om der wille van het woord, komt hij terstond 

ten val. De in de dorens gezaaide is hij, die het woord hoort, en de 
zorg van de wereld en het bedrog van de rijkdom verstikt het 

woord en hij wordt onvruchtbaar. De in goede aarde gezaaide is hij, 

die het woord hoort en verstaat, die dan ook vrucht draagt en 
oplevert, deels honderd-, deels zestig-, deels dertigvoudig. 

En vers 37 tot en met 43  Hij antwoordde en zeide: Die het goede 
zaad zaait, is de Zoon des mensen; de akker is de wereld; het 

goede zaad, dat zijn de kinderen van het Koninkrijk; het onkruid 

zijn de kinderen van de boze; de vijand, die het gezaaid heeft, is de 
duivel; de oogst is de voleinding der wereld; de maaiers zijn de 

engelen. Zoals nu het onkruid verzameld wordt en met vuur 

verbrand, zo zal het gaan bij de voleinding der wereld. De Zoon des 
mensen zal zijn engelen uitzenden en zij zullen uit zijn Koninkrijk 

verzamelen al wat tot zonde verleidt en hen, die de ongerechtigheid 
bedrijven, en zij zullen hen in de vurige oven werpen; daar zal het 

geween zijn en het tandengeknars. Dan zullen de rechtvaardigen 

stralen als de zon in het Koninkrijk huns Vaders. Wie oren heeft, die 
hore! 

 
Hoe groot is dat zaadje in u? 

Is het deugdzaam zaad? Het gaat niet om de hoeveelheid geloof, 

want dat komt voor velen niet eens verder dan een klein zaadje. Of 
is dat mosterdzaadje genoeg om een berg te verplaatsen? 

Voorwaar, het gaat om de kwaliteit van het zaadje. Is dat kleine 

zaadje deugdzaam? Dan kan God machtig in u werken!  
 

Geloof, en niets zal onmogelijk zijn. 
Wees geen ongelovige en een verkeerd geslacht! En wees 

eenvoudig in het ontvangen, zoals de kinderen. 
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Jakobus 5, vers 15  En het gelovige gebed zal de lijder gezond 

maken, en de Here zal hem oprichten. En als hij zonden heeft 

gedaan, zal hem vergiffenis geschonken worden. 
 

Voorwaar, als de kwaliteit goed is, staat het zaad open voor 
de werking van de Heilige Geest Gods! 

En in dit zaad komt het bovennatuurlijke naar boven. Hij wil u 

plaatsen op een heilig niveau. En Hij gunt u om te groeien en te 
volharden in uw geloof, zowel in uw gaven, uw talenten.  

 
Geloof in Gods goddelijke genezing en kracht! 

En verzet u niet als Gods kracht aan het werk is. Amen! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 

 

 

Frequente opschoning van UFO's met hun 
gevallen engelen! 
 

Openbaring Gods: Vaak wanneer het luchtruim donker is, wordt er 
gestreden tegen de gevallen engelen. Dit heeft ook te maken met 

het feit, dat de gevallen engelen geen invloed mogen hebben op de 

Wederkomst van Yeshua HaMasiach, JHWH, Jezus Christus. 
 

 
Volledige weergave: 

 

Hartelijk welkom! Op 18 oktober 2016 bracht Gods bode engel 
woord voor woord deze openbarende, mededelende boodschap 

Gods over aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin 
Cousijnsen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare, almachtige en krachtigste 
naam ooit van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Kadosh, 

kadosh, kadosh, heilig, heilig, heilig is de Here der heren en de 

machtigste Koning der koningen.  
 



 
 

 

5166 
 
 

 

Hij is meer dan een koning, en meer dan een krachtige 
overwinnaar!  

Geen magie, of welke kracht of wapen, of ruimteschip, of planeet, 

of ISIS, of welke religie dan ook, kan Hem overwinnen! Er is maar 
één verliezer, en dat is de duivel! Elke overwinning wordt voor 

eeuwig aan de machtige Koning der koningen toegeschreven. Al 
trekt u nog zoveel horror en valse afgoden en gevallen engelen 

aan, en zelfs al worden helse, duivelse martelingen dag aan dag 

zichtbaarder.  
 

Wist u dat u zelf de slechtheid aantrekt? 
Voorwaar, de echte warriors Gods zullen zich niet laten 

wegstoppen, om de machten te laten winnen, maar zullen opstaan 

in Gods kracht, en de eer geven aan Yeshua HaMashiach, JHWH, 
Jezus Christus alleen! En men zal de gevallen engelen in hun 

dromen bestraffen, en zowel met hun verschijning. Voorwaar, wie 
in Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, is, is geen verliezer, 

maar is meer dan overwinnaar! 

 
Het luchtruim wordt vaak opgeschoond door Gods Serafijn, 

die een leider is van Gods engelen des hemels. 

Hij is een krachtige warrior, al doet hij zich eenvoudig voor. Maar 
hij vliegt er ook vaak op uit, om samen met zijn leger te gaan 

strijden, in de almachtige naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, 
Jezus Christus, om zo in de onzichtbare wereld ruimte te scheppen, 

door de demonen te vernietigen. Vaak, wanneer het luchtruim 

donker is, wordt er gestreden tegen de gevallen engelen! Dit heeft 
ook te maken met het feit, dat de gevallen engelen geen invloed 

mogen hebben op de Wederkomst van Yeshua HaMashiach, JHWH, 
Jezus Christus. 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en 

verdween. 
 

 

 

Ik Donder kom eraan en geef u op d’n donder, 

één voor één! 
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Profetische boodschap van God voor de Filipijnen, Hongkong, 
Taiwan, Italië, Spanje, Zuid-Korea, Japan, Bangladesh, Thailand, 

Indonesië en India. U laat uw land verwoesting aanbrengen, 

vanwege uw dove oren! Ik, Donder, kom eraan en geef u op d’n 
donder, één voor één! 

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo! Op 19 oktober 2016 bracht de engel des Heren woord voor 

woord deze openbarende, mededelende, profetische boodschap 
Gods over aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin 

Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  
 

Voorwaar, Filipijnen, en ook Hongkong en Taiwan en Italië 

en Spanje en Zuid-Korea en Japan, en ook Bangladesh en 
Thailand en Indonesië en India! 

Mijn naam is Donder en ben een bode engel Gods. Neem een memo 

papiertje en een pen, en schrijf op: 
 

Exodus 20, vers 3 tot en met 6  En hier staat geschreven: Gij 
zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u 

geen gesneden beeld maken noch enige gestalte van wat boven in 

de hemel, noch van wat beneden op de aarde, noch van wat in de 
wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen 

dienen; want Ik, de Here, uw God, ben een naijverig God, die de 
ongerechtigheid der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het 

derde en aan het vierde geslacht van hen die Mij haten, en die 

barmhartigheid doe aan duizenden van hen die Mij liefhebben en 
mijn geboden onderhouden. 

 

Voorwaar, ik word niet goed van uw afgoderijen en beelden 
en zogenaamde goden! 

Zelfs Maria wil niet zien, dat u haar verheerlijkt en verafgoodt, en u 
zich zo laat misleiden door de Paus, een van de grootste misleiders 

van satan. Kadosh, kadosh, kadosh, heilig is alleen Yeshua 
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HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! U moet Hem verlangen met 
geheel uw hart en ziel en verstand. Lees alsjeblieft de Bijbel. 

 

Johannes 12, vers 37  En hoewel Hij zovele tekenen voor hun 
ogen gedaan had, geloofden zij niet in Hem. 

Vers 46 en 47  Ik ben als een licht in de wereld gekomen, opdat 
een ieder, die in Mij gelooft, niet in de duisternis blijve. En indien 

iemand naar mijn woorden hoort, maar ze niet bewaart, Ik oordeel 

hem niet, want Ik ben niet gekomen om de wereld te oordelen, 
doch om de wereld te behouden. 

 
Voorwaar! 

Yeshua HaMashiach, JHWH, El Elohím, Adonai, Jezus Christus, wil 

dat u uit de duisternis stapt en in Hem gelooft. Hij wil dat u 
behouden wordt. God haat uw beelden en zogenaamde heiligen, en 

waarschuwt u! Maar u bent te trots om de ware God te aanbidden. 
Voorwaar, Azië! Ik, de bode engel Donder, zal u moeten straffen, 

en ik begin toe te slaan, waar de meeste afgoderijen zijn. U laat uw 

land verwoesting aanbrengen, vanwege uw dove oren! God zegt: 
Bekeer u, of u gaat verloren! En wat opgebouwd is, ligt zo weer in 

puin.  

 
Neem Gods profetische woorden aan! 

Profeet Benjamin Cousijnsen zegt het volgende: 
 

Johannes 17, vers 20  En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook 

voor hen, die door hun woord in Mij geloven. 
 

Voorwaar, alleen Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, 
is de enige Redding en Behoudenis. 

 

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 
wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 

naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het 
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licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever 
gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want 

een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het 

licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de 
waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat 

zij in God verricht zijn. 
 

Voorwaar, Azië! 

Ik, Donder, kom eraan en ik geef u op d’n donder, één voor één! 
Maar eerst de Filipijnen, en dan de rest. Wie niet wil horen, gaat 

verloren! 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 

 

 

Sommigen die de Here dienen zullen Hem in de 

steek laten! 
 
Waarschuwende, openbarende boodschap Gods: Omdat Hij maar 

niet kwam op Rosh Hashanah, lieten zij zowel hun geloof als hun 
trouwheid zakken. Toen sloeg het noodlot plotseling toe! 

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 19 oktober 2016 bracht Gods bode 

engel woord voor woord de volgende boodschap aan Profeet 

Benjamin Cousijnsen over, die ik graag aan u wil gaan voorlezen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  
 

Voorwaar, de eindtijd is een dramatische slotfase. 
Sommigen die de Here dienen, zullen Hem in de steek laten! 

 

Johannes 14, vers 30  Niet veel zal Ik meer met u spreken, want 
de overste der wereld komt en heeft aan Mij niets. 
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En 2 Korinthiërs 4, vers 3  Indien dan nog ons evangelie bedekt 
is, is het bedekt bij hen, die verloren gaan. 

 

En 1 Timotheüs 4, vers 1  Maar de Geest zegt nadrukkelijk, dat in 
latere tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, doordat zij 

dwaalgeesten en leringen van boze geesten volgen. 
 

Deze toekomstige afval van het geloof komt voort uit 

dwaalleringen binnen de gemeente! 
Sommigen hebben zelfs geen geloof meer in de het dienen van 

God, omdat Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, nog steeds 
niet terug is en hun geloof opraakt. En satan, ja inderdaad, 

“Hahahaha!”, die lacht in z’n vuistje. 

 
Handelingen 20, vers 30 tot en met 31  En uit uw eigen midden 

zullen mannen opstaan, die verkeerde dingen spreken om de 
discipelen achter zich aan te trekken. Waakt dan en herinnert u, dat 

ik drie jaren lang nacht en dag niet heb opgehouden ieder 

afzonderlijk onder tranen terecht te wijzen. 
 

En 2 Petrus 2, vers 2 en 3  En velen zullen hun losbandigheden 

navolgen, zodat door hun schuld de weg der waarheid gelasterd zal 
worden; en zij zullen uit hebzucht met verzonnen redeneringen u 

als koopwaar behandelen; maar het oordeel houdt zich reeds lang 
met hen bezig en hun verderf sluimert niet. 

 

Voorwaar, velen worden plotseling getroffen door de 
ondergang, juist op het moment van de Wederkomst van 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! 
 

1 Thessalonicenzen 5, vers 3 tot en met 8  Terwijl zij zeggen: 

het is alles vrede en rust, overkomt hun, als de weeën een 
zwangere vrouw, een plotseling verderf, en zij zullen geenszins 

ontkomen. Maar gij, broeders, “en dit telt ook voor de zusters”, 

zijt niet in de duisternis, zodat die dag u als een dief overvallen 
zou: want gij zijt allen kinderen des lichts en kinderen des dags. Wij 

behoren niet aan nacht of duisternis toe; laten wij dan ook niet 
slapen gelijk de anderen, doch wakker en nuchter zijn. Want die 

slapen, slapen des nachts en die zich bedrinken, zijn des nachts 
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dronken, maar laten wij, die de dag toebehoren, nuchter zijn, 
toegerust met het harnas van geloof en liefde en met de helm van 

de hoop der zaligheid.  

 
Voorwaar! 

En terwijl er op Rosh Hashanah weer eens geen Wederkomst was 
van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, en alles vredig en 

rustig leek, en men daarom ook zijn geloof en getrouwheid liet 

zakken, sloeg het noodlot plotseling toe! 
 

1 Johannes 2, vers 8  Toch schrijf ik u een nieuw gebod, want – 
wat waarheid is in Hem en in u – de duisternis gaat voorbij en het 

waarachtige licht schijnt reeds. 

 
Voorwaar, wees sterk in Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 

Christus! 
En ondersteun Gods ware eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen, 100 

procent. En laat u niet beïnvloeden door de dwaalgeesten. 

 
2 Timotheüs 4, vers 3 tot en met 5  Want er komt een tijd, dat 

de mensen de gezonde leer niet meer zullen verdragen, maar 

omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich tal van 
leraars zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen 

afkeren en zich naar de verdichtsels keren. Blijf gij echter nuchter 
onder alles, aanvaard het lijden, doe het werk van een evangelist, 

verricht uw dienst ten volle. 

 
Voorwaar, ook Paulus houdt u voor dat de laatste dagen 

zwaar zullen zijn, vanwege de toenemende negatieve 
karaktertrekken van de mensen. 

 

2 Timotheüs 3, vers 1 tot en met 9  Weet wel, dat er in de 
laatste dagen zware tijden zullen komen: want de mensen zullen 

zelfzuchtig zijn, geldgierig, pochers, vermetel, kwaadsprekers, aan 

hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, liefdeloos, 
trouweloos, lasteraars, onmatig, onhandelbaar, afkerig van het 

goede, verraderlijk, roekeloos, opgeblazen, met meer liefde voor 
genot dan voor God, die met een schijn van godsvrucht de kracht 

daarvan verloochend hebben; houd ook dezen op een afstand. 
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Want tot hen behoren zij, die zich in de huizen indringen en 
vrouwtjes weten in te palmen, die met zonden beladen zijn en 

gedreven worden door velerlei begeerten, die zich te allen tijde 

laten leren, zonder ooit tot erkentenis der waarheid te kunnen 
komen. Zoals Jannes en Jambres, de tegenstanders van Mozes, 

staan ook dezen de waarheid tegen; het zijn mensen, wier denken 
bedorven is, en wier geloof de toets niet kan doorstaan. Maar zij 

zullen het niet veel verder brengen, want hun onzinnigheid zal aan 

allen overduidelijk worden, zoals ook bij genen het geval was. 
 

En 2 Thessalonicenzen 2, vers 3  Laat niemand u misleiden, op 
welke wijze ook, want eerst moet de afval komen en de mens der 

wetteloosheid zich openbaren, de zoon des verderfs. 

 
Voorwaar! 

Sommigen staan ook niet open voor de volle waarheid en 
bovennatuurlijke openbaringen, omdat ze luisteren naar boze 

geesten, en negatief denken en de waarheid niet kunnen 

verdragen. Ze hebben een eigen geloofssysteem gemaakt! 
 

Efeziërs 6, vers 12 en 13  Want wij hebben niet te worstelen 

tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, 
tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten 

in de hemelse gewesten. Neemt daarom de wapenrusting Gods, om 
weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om, uw taak geheel 

vervuld hebbende, stand te houden.  

 
Voorwaar, wees krachtig en waakzaam in de Here! 

En laat het noodlot niet toeslaan. Mijn naam is Revelado en ben een 
bode engel Gods. Laat u niet verloren gaan; bied weerstand tegen 

de duivel!  

 
Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld 

gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een 

ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde.  
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Overdenk deze boodschap! 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en 

verdween. 

 
En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! De Here zegene u 

 
 

 

 

Ontvang vandaag Zijn liefde, Zijn kracht, Zijn 

genezing en Zijn vergeving!  
 
Deze boodschap Gods omvat een gebed van overgave en bekering 

tot Yeshua HaMasiach, JHWH, Jezus Christus. Ontvang vandaag 

Zijn liefde, Zijn kracht, Zijn genezing en Zijn vergeving! Bid dit 
gebed hardop mee, als u dit verlangt met heel uw hart. Strek u 

naar Hem uit, want Hij komt u vandaag tegemoet met deze 
boodschap! U kunt het gebed eenvoudig samen met Profeet 

Benjamin Cousijnsen in geloof nabidden. 

 
 

Volledige weergave: 
 

Shalom, welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 20 

oktober 2016 ontving ik de volgende boodschap van een bode engel 
Gods, die ik graag met u wil delen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 
Voorwaar, sta in uw geloof! 

Hij heeft de satan alle macht ontnomen.  

 
Zegt het volgende gebed na: 

“Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, ik geef mij over aan U, 
en dank U voor Uw overwinning op het kruis van Golgotha. En dank 

U dat U elke ziekte en pijn gedragen heeft op Uw schouders, en 

vastgenageld heeft aan het kruis in mijn plaats! Dank U voor Uw 
genezing, en dat U mijn mosterdzaadje in mij aanraakt en mijn 
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geloof tegemoet wilt treden, en mij bedekt onder Uw reinigende en 
beschermende en genezende Bloed, dat elk bolwerk overwonnen 

heeft!  

Kadosh, kadosh, kadosh, heilig, heilig, heilig bent U! Ik strek mijn 
handen uit naar U, en geloof dat U mij nu aanraakt en dat ik kan 

getuigen naar anderen toe over Uw machtige kracht, in Uw naam, 
van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

Vol dank zeg ik U: Abba, Vader, El Elohím, Adonai, ik ben 

vrijgekocht, en verklaar tegen de wereld en satan, dat ik vrij ben en 
Uw eigendom voor eeuwig, en dat ik U, Heer, nimmer zal verlaten 

en mijn wandel zal onderhouden. Alle macht en kracht en de 
overwinning en lof en aanbidding en dank komen U toe, mijn 

eeuwige Overwinnaar, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! 

Zowel van alle ziekten en belemmeringen hebt U mij nu bevrijd. Ik 
dank U dat ik nu onderworpen ben aan U, mijn heilige, heilige 

Kadosh, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. De duivelse 
macht is verbroken door Zijn kracht!  

Ik zeg het drie keer in het geloof: Uw liefde, Uw kracht, Uw 

genezing, Uw vergeving ontvang ik nu. Amen!” 
 

Mijn naam is Blesía en ben een bode engel Gods.  

 
Dank de Heer in alle omstandigheden! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
 

 

 

Zoals heerlijk geurende, verse aromatische 

koffie!  
 
Boodschap Gods, in beeldspraak gebracht. Ook zo'n zin in koffie bij 

het lezen van de titel al, maar vooral bij het ruiken van die heerlijke 

verse, aromatische koffiegeur? Pak er dan maar eens alvast een 
lekker kopje koffie bij, tijdens het beluisteren of lezen van deze 

boodschap. Goede koffie hangt echter af van allerlei atmosferische 
condities. Wie weet ontdekt u nog meer overeenkomsten tussen 

een Christen en verse aromatische koffie! 

 
 



 
 

 

5175 
 
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 24 oktober 2016 bracht Gods bode 

engel deze boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin 
Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 
Voorwaar, wist u dat een pak koffie zo verpakt wordt, dat 

het evenwichtig is en beschermd wordt tegen de atmosfeer? 
 

Genesis 2, vers 7  Toen formeerde de Here God de mens van stof 

uit de aardbodem en blies de levensadem in zijn neus; alzo werd de 
mens tot een levend wezen. 

 
Voorwaar, ook zin in koffie, als u die heerlijke, verse, 

aromatische koffiegeur ruikt? 

Koffie smaakt het beste tot drie weken na opening, mits koel en 
droog bewaard. Voorwaar, als u Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 

Christus, aanneemt, wordt u behouden en wordt u beschermd 

tegen de atmosfeer!  
 

Johannes 3, vers 16 tot en met 18  Want alzo lief heeft God de 
wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 

naam van de eniggeboren Zoon van God.  

 
Psalm 91, vers 9 tot en met 16  Want Gij, o Here, zijt mijn 

toevlucht. De Allerhoogste hebt gij tot uw schutse gesteld; geen 

onheil zal u treffen, en geen plaag zal uw tent naderen; want Hij zal 
aangaande u zijn engelen gebieden, dat zij u behoeden op al uw 

wegen; op de handen zullen zij u dragen, opdat gij uw voet niet 
aan een steen stoot. Op leeuw en adder zult gij treden, jonge leeuw 

en slang zult gij vertrappen. Omdat hij “of zij” Mij zeer bemint, zal 
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Ik hem “en haar” bevrijden; Ik zal hem “en haar” beschutten, 
omdat hij “en zij” mijn naam kent. Roept hij “of zij” Mij aan, Ik zal 

hem “en haar” antwoorden; Ik zal in de benauwdheid bij hem “en 

bij haar” zijn, Ik zal hem “en haar” uitredden en tot ere brengen. 
Met lengte van dagen zal Ik hem “en haar” verzadigen, en Ik zal 

hem “en haar” mijn heil doen zien. 
 

Voorwaar, en hoe bent u verpakt? 

Want als u een pak koffie open laat staan, en niet afsluit, dan 
verliest het zijn aromatische kracht en smaak.  

 
Efeziërs 6, vers 10 tot en met 12  Voorts, weest krachtig in de 

Here en in de sterkte zijner macht. Doet de wapenrusting Gods 

aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels; 
want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen 

de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer 
duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. 

 

Voorwaar, u moet dus niet een open pak zijn, want anders 
verliest ook u uw kracht! 

Laat de wereld uw aromatische geur kunnen ruiken, en de aroma 

ervaren van het Evangelie.  
 

Exodus 23, vers 20  Zie, Ik zend een engel vóór uw aangezicht, 
om u te bewaren op de weg en om u te brengen naar de plaats, die 

Ik bereid heb. 

 
Voorwaar, zeg dit eens: 

 
Psalm 26, vers 3  Want uw goedertierenheid houd ik voor ogen, 

en ik wandel in uw waarheid. 

 
Amen! 

Neem nu maar gerust een lekker kopje koffie erbij, en wie weet 

ontdekt u nog meer overeenkomsten. Mijn naam is Rafaël en ben 
een bode engel Gods.  

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en 
verdween. 
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En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! De Here zegene u 
 

 

 

Kerkje spelen met zombie songs gezang maakt 

God niet blij! 
 
Voorwaar, velen slapen geestelijk en lijken wel zombies in de kerk.  

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 24 oktober 2016 bracht Gods bode 

engel woord voor woord deze boodschap Gods over aan 

eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, kadosh, heilig is de 

Here! 

 
Voorwaar, onderwerp u! 

Toon JHWH uw ontzag. Breng Hem bevend uw hulde, want het is 
beter nu ontzag te tonen, dan later voor God te komen staan en te 

beven als Hij u toespreekt, vanwege uw gebrek aan ontzag voor 

JHWH, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus.  
 

Voorwaar, velen slapen geestelijk en lijken wel zombies in 

de kerk,  
en zijn geestelijk dood, vanwege het zich niet openstellen voor de 

Heilige Geest. En wanneer dan de Heilige Geest komt, blokkeert 
men de werking van de Heilige Geest, vanwege het geen ontzag 

hebben voor de Here Jezus Christus, JHWH, Yeshua HaMashiach! 

Het gezang lijkt wel een zombie song. En men denkt dat men, door 
kerkje te spelen, God blij maakt en het wel goed is! 

 
Psalm 2, vers 4 en 5  Die in de hemel zetelt, lacht; de Here spot 

met hen. Dan spreekt Hij tot hen in zijn toorn, en verschrikt hen in 

zijn gramschap. 
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Voorwaar, ook zijn er helaas vele kerken, die meer hun 
eigen collectezak dienen dan Yeshua HaMashiach, JHWH, 

Jezus Christus. 

Ze volgen dan ook hun eigen weg! Voorwaar, open uw hart en stel 
u open voor de Heilige Geest. En word herboren in uw hart en 

verstand, en zing en prijs de Heer, en schaam u niet! Wees open, 
voordat de Heilige Geest aan u voorbijgaat, zoals nu bij vele kerken 

gebeurt, die er geen ernst mee maken. Dit zijn de tekenen van de 

eindtijd! Voorwaar, mijn naam is Breach en ben een bode engel 
Gods.  

 
Dien de Heer, en wees geen zombie, maar levend! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en 

verdween. 
 

 

 

Luister met genoegen naar elk gesprek over God 
en laat geen wijze spreuk je ontgaan! 
 

De Heer Yeshua HaMasiach, JHWH, Jezus Christus van Nazareth, 
bemoedigt en onderricht u via deze boodschap, vanuit het Bijbelse 

geschrift Sirach, dat vol staat met wijze spreuken en uitspraken. 
Sirach is door de Here Jezus Christus volledig goedgekeurd! U hoort 

duidelijk wat JHWH, Yeshua HaMasiach, eervol vindt en waar Hij, 

ook bij u, naar kijkt! 
 

 
Volledige weergave: 

 

Shalom, hartelijk welkom! De volgende boodschap is op 25 oktober 
2016 woord voor woord overgebracht door Gods bode engel aan 

eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  
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Voorwaar, wie luistert er nog naar het geluid, wat de volle 
waarheid is? 

 

Sirach 10, vers 19 tot en met 21  Welke schepselen worden 
geëerd? De mensenkinderen. Welke mensen worden geëerd? 

Mensen die ontzag hebben voor de Heer. Welke schepselen worden 
niet geëerd? De mensenkinderen. Welke mensen worden niet 

geëerd? Mensen die de geboden niet in acht nemen. Mensen eren 

hun leiders, maar de Heer eert wie ontzag voor hem heeft. 
Aanvaarding door de Heer begint met ontzag voor de Heer, 

halsstarrigheid en hoogmoed zijn het begin van verwerping. 
 

Voorwaar, en hoe zit het met u? 

Yeshua HaMashiach, JHWH, is namelijk het Licht van de wereld, en 
wil graag dat u ontzag heeft voor Hem, omdat Hij dat ook heeft 

voor u. 
 

Sirach 10, vers 26 tot en met 29  Voel jezelf niet te wijs om te 

werken, pronk niet met jezelf wanneer het je slecht gaat. Beter dat 
je werkt en van alles voorzien bent dan dat je pronkt met jezelf en 

niets te eten hebt. Mijn kind, heb respect voor jezelf, maar met 

mate, geef jezelf alleen de eer die je verdient. Als iemand zondigt 
tegen zichzelf, wie zal hem dan recht verschaffen? Als iemand zijn 

eigen leven veracht, wie zal hem dan eren? 
En vers 5 tot en met 9  De voorspoed van een mens is in de hand 

van de Heer, hij verleent de wetgevers gezag. Hoe groot ook het 

onrecht dat je is gedaan, koester geen wrok tegen de ander, neem 
niet het recht in eigen hand. Hoogmoed is bij de Heer en de 

mensen gehaat, voor beiden is onrecht een wanklank. Door 
onrecht, gewelddadigheid en hebzucht veroveren de volken elkaars 

heerschappij. Niemand is wettelozer dan een geldwolf, die biedt 

zelfs zijn eigen geest te koop aan. Stof en as is de mens. Waarom 
is hij hoogmoedig? Al bij zijn leven wordt zijn lichaam aangetast. 

 

Voorwaar, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, 
waarschuwt u… 

dat Hij kadosh, heilig en rechtvaardig is, en Zijn kinderen liefheeft, 
en niet naar de hooggeplaatsten en de uiterlijke schoonheid kijkt, of 

kleding, enzovoorts. Nee! En Hij houdt ook niet van verwaandheid 
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en hoogmoedigheid. Voorwaar, wijsheid verheft de nederige, en 
een gevoelig hart is voor de Here meer dan een gesloten hart voor 

Hem. God is groot en machtig, en vraagt u om trouw te zijn, ook in 

uw beloften. Kom dat na tegenover Hem! Hij onthoudt uw beloften 
en komt er op terug. 

 
Sirach 12, vers 1 en 2  Als je goeddoet, weet dan aan wie, dan 

krijg je dank voor je goede daden. Doe je goed aan een vroom 

mens, dan word je beloond, zo niet door hem, dan toch door de 
Allerhoogste. 

 
Voorwaar, heb uw naaste lief als uzelf, en geef wat de Here 

toekomt! 

 
Sirach 5, vers 1 tot en met 8  Verlaat je niet op je bezit, zeg 

niet: ‘Ik ben van niemand afhankelijk.’ Volg niet de weg van je 
eigen begeerte, geef niet toe aan je eigen verlangens. Zeg niet: 

‘Wie kan mij bevelen?’ want de Heer straft je zeker. Zeg niet: ‘Ik 

heb gezondigd, maar is mij iets overkomen?’ De Heer neemt alle 
tijd. Denk niet dat je toch wel vergeven wordt, wees niet zo 

zorgeloos dat je zonde op zonde stapelt. Zeg niet: ‘Zijn erbarmen is 

groot, hij zal mij al mijn zonden vergeven.’ Weet goed: hij kent 
zowel ontferming als woede, en zondaars treft hij met zijn toorn. 

Wacht er niet mee terug te keren naar de Heer, stel het niet dag na 
dag uit. De toorn van de Heer barst plotseling los, als hij je straft 

word je volledig te gronde gericht. Verlaat je niet op onrechtmatig 

verkregen bezit, het helpt je niets in tijden van tegenspoed. 
 

Voorwaar, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, wil 
dat u gezegend wordt, en niet gestraft vanwege uw zonde 

op zonde. 

 
Sirach 6, vers 18  Mijn kind, laat je van jongs af aan onderrichten, 

dan vind je nog wijsheid wanneer je grijze haren hebt. 

Vers 22  De wijsheid is wat haar naam inhoudt, haar betekenis is 
niet voor iedereen te doorzien. 

Vers 35  Luister met genoegen naar elk gesprek over God en laat 
geen wijze spreuk je ontgaan. 
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Voorwaar, blijf uzelf onderzoeken en put kracht uit de 
website Evangelicalendtimemachine.com! 

Mijn naam is Blesia en ben een bode engel Gods.  

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
 

 
 

Halloween is uit den boze! 
 
Halloween is meer dan een opwindend feestje en geldklopperij. Het 

heeft voor de volle 100% te maken met demonische rituelen en het 

occulte! 
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Op 26 oktober 2016 bracht de bode engel 
Gods woord voor woord de volgende boodschap over aan Profeet 

Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  
 

Voorwaar, aardbewoners, luistert aandachtig! 

Gij houdt van griezelen en Halloween en godslasterende, 
bespottende horror, en geniet ervan dat iemand zich doodschrikt. 

Op 20 maart 2015 bracht ik, Bazouleur, - dat is mijn naam - een 
bode engel Gods, u de boodschap met de titel: ‘Achterblijvers 

komen terecht in een echte horrorwereld!’  

 
Voorwaar, Profeet Benjamin Cousijnsen heeft u wel vaker 

verteld en geopenbaard, wat er achter al dat griezelen zit!  
De God van Abraham, Izaäk en Jakob, en van Profeet Benjamin 

Cousijnsen, heeft de wereld al zo vaak gewaarschuwd. En op 24 

februari 2016 zond God wederom een bode engel, om de wereld te 
waarschuwen, in de boodschap met de titel: ‘Het is tijd om u niet te 

laten overnemen nu het nog kan!’ Luister beslist, want de totale 

overname heeft zich reeds allang geopenbaard. En het helse 
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geweld, hetgene dat ook gezien wordt in griezel- en horrorfilms, 
wordt meer en meer realiteit in de wereld!  

 

Aan u nu de volgende vraag, aardbewoners: 
Vindt u het fijn om onveilig over de straat te gaan, en besprongen 

te worden door een doorgedraaide, overgenomen clown, of een of 
andere griezel, die echt met een motorzaag achter u aangaat en u 

wil vermoorden? 

 
Vanaf 2012 neemt alles toe… 

wat men leuk vond in horrorfilms en griezelfilms, zei Profeet 
Benjamin Cousijnsen u nog. De aardbewoners trekken met de dag 

meer en meer de duisternis, de geestelijke wereld van satan, naar 

zich toe, en stimuleren zowel de volwassenen als de kinderen. 
Sommige kinderen zeggen: “Mamma, mag ik een monster zijn?” En 

inderdaad, hun karakter wordt aangetast, doordat zij zich 
openstellen voor de duisternis, en het kind wordt een monster van 

binnen! En dan vraagt men zich nog af, waarom er zo vele 

problemen zijn, en horror en geweld. Voorwaar, bekeer u, en laat 
de duisternis met rust!  

 

Halloween is 100% uit den boze! 
Het is meer dan een onschuldig opwindend feestje en geldklopperij. 

Het heeft 100% te maken met demonische rituelen en het occulte. 
Hoe waanzinniger is iets, des te beter voor satan het is! Bekeer u, 

en vraag Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, om vergeving, 

en stop ermee, voorgoed! 
 

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want God had de wereld zo 
lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in 

hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft 

zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te 
vellen, maar om de wereld door hem te redden. Over wie in hem 

gelooft wordt geen oordeel uitgesproken, maar wie niet in hem 

gelooft is al veroordeeld, omdat hij niet wilde geloven in de naam 
van Gods enige Zoon. Dit is het oordeel: het licht kwam in de 

wereld en de mensen hielden meer van de duisternis dan van het 
licht, want hun daden waren slecht. Wie kwaad doet, haat het licht; 

hij schuwt het licht omdat anders zijn daden bekend worden. Maar 
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wie oprecht handelt zoekt het licht op, zodat zichtbaar wordt dat 
God werkzaam is in alles wat hij doet. 

 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
 

 
 

Kom onbevlekt in Zijn Heiligheid te staan! 
 
Boodschap Gods: Begrijp goed dat het beter voor u is, dat u voor 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, met uw opgeruimde 

beleden zonden, onbevlekt in Zijn Heiligheid komt te staan. 
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 
27 oktober 2016 ontving ik de volgende boodschap van een bode 

engel Gods, die ik graag met u wil delen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  
 

Voorwaar, kadosh, kadosh, kadosh, heilig, heilig, heilig is de 

Here!  
En Hij heeft u lief, maar duldt geen zonden. Yeshua HaMashiach, 

JHWH, Jezus Christus, is zo heilig en machtig, dat als u voor Hem 
komt te staan met uw onschuldige gezicht, vol weggestopte zonden 

die u niet beleden hebt, u het zult gaan voelen als een vuur in u, of 

u het leuk vindt op niet. Gods aanwezigheid verplettert altijd de 
zonden, en Hij is meer dan overwinnaar over de duisternis en in u!  

 
Begrijp goed dat het beter voor u is,  

dat u voor Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, met uw 

opgeruimde beleden zonden, onbevlekt in Zijn heiligheid komt te 
staan! Hoe onbevlekter u bent, des te meer u de Heilige Geest zult 

kunnen ervaren, en gezegend worden. 
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Spreuken 10, vers 17  Een pad ten leven is hij “en zij”, die de 
vermaning in acht neemt, maar wie de terechtwijzing veracht, doet 

dwalen. 

 
Voorwaar, dwars door het vuur maakt Hij u rein en puur! 

Strek u daarom uit om zuiver te zijn in Zijn Heiligheid. Kom met 
vreugde voor Hem te staan, en zonder zorgen. En leef en wandel 

zoals Hij het bedoeld heeft. Mijn naam is Lovesadai. 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
 

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 

 

Je bent te kostbaar om je leven te verwoesten, 

stop ermee! 
 
Je was zo pienter, en Ik, Yeshua Hamasiach, JHWH, Jezus Christus, 

zag je verkeerde keus. Hoor naar Mij! 

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 27 oktober 2016 bracht Gods bode 

engel woord voor woord deze boodschap Gods over aan 
eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. 

 

Shalom! Ik ben wie Ik ben, en Ik ken jou, van binnen en 
buiten, en Ik ken jou bij de naam. 

 
Johannes 10, vers 9 tot en met 11  Ik ben de deur; als iemand 

door Mij binnenkomt, zal hij behouden worden; en hij zal ingaan en 

uitgaan en weide vinden. De dief komt niet dan om te stelen en te 
slachten en te verdelgen; Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben 

en overvloed. Ik ben de goede herder. De goede herder zet zijn 
leven in voor zijn schapen. 

De bode engel van God sprak verder, 

 
Voorwaar, licht en donker gaat niet samen. 
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Ik ben het, uw Rabboeni, uw enige Herder en Redder! Je was zo 
pienter, en Ik, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, zag je 

verkeerde keus. Je kon het niet laten, en je ging telkens weer naar 

hem, ondanks dat je gewaarschuwd was door Mij. Voorwaar, je 
wilde aan Mij ontsnappen, en je snoof weer die drugs op door je 

neus, en niemand wil je nu nog kennen of met je praten. Je 
vrienden hebben je verlaten en je gedachten verzinken, ver weg. Ik 

ween om je, en heb je nooit verlaten!  

 
Hoor naar Mij.  

Stop ermee! Je bent te kostbaar om je lichaam te verwoesten, dat 
God vormde in liefde.  

 

Johannes 10, vers 26 tot en met 30  Maar gij gelooft niet, 
omdat gij niet tot mijn schapen behoort. Mijn schapen horen naar 

mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij, en Ik geef hun eeuwig 
leven en zij zullen voorzeker niet verloren gaan in eeuwigheid en 

niemand zal ze uit mijn hand roven. Wat mijn Vader Mij gegeven 

heeft, gaat alles te boven en niemand kan iets roven uit de hand 
mijns Vaders. Ik en de Vader zijn één. 

 

Voorwaar, er is maar één smal pad dat leidt naar de 
hemelpoort! 

Wie moedig doorloopt, zal Mijn licht zien, daar waar de zang der 
engelen wordt gehoord en waar we elkaar zullen zien, als je nu 

kiest voor Mij. De bode engel Gods sprak verder, 

 
Johannes 3, vers 16 tot en met 21  En daar staat geschreven: 

Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren 
Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet 

verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon 

niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar 
opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, 

wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, 

omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon 
van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is 

en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want 
hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat 

het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de 
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dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat 
van zijn werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 

 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en 
verdween. 

 
En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! De Here zegene u 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

NOVEMBER 2016 
 
Hemelse profetie vervuld! 
 
07-11-2016  Boodschap Gods, overgeleverd door de Heer Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus zelf, aan Profeet Benjamin Cousijnsen, 

waarin de sluier wordt weggenomen en de waarheid aan u 
geopenbaard. Voorwaar, luister aandachtig naar de boodschappen, 

en veroordeel niet! 
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Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 7 november 2016 ontving Profeet 

Benjamin Cousijnsen de volgende openbarende boodschap Gods, 
die ik graag met u wil delen. 

 
Shalom! Zo spreekt de Heer Yeshua HaMashiach, Jezus Christus 

van Nazareth, de Koning der koningen.  

 
Mijn geliefden, 

Voorwaar, voorwaar, Ik de Here openbaar u, zoals sommige 
boodschappen ook aangaven, dat de engelen Mijn hemelse wetten 

gehoorzamen, niet de aardse wetten en regels, of de Bijbel, omdat 

ze niet de aarde toebehoren.  
 

Voorwaar! 
In den beginne werd een Serafijn aangesteld, die een hemelse 

leiding heeft over de engelen en die Gods geboden van de hemel 

opvolgde, Profeet Benjamin Cousijnsen, tezamen met zijn hemelse 
Serafijn en vrouw, Theresa. In de hemel waren ze altijd al 

verbonden. Voorwaar, Ik, uw Rabboeni, zeg u: Ik heb ze 

samengebracht om samen Mijn wil uit te voeren als Serafijnen in de 
laatste dagen! 

 
Voorwaar, zo zijn er ook meerdere engelen onder u, die ook 

uitgezonden werden naar de aarde. 

En sommigen zijn onder de Werkers zelfs van de laatste dagen, 
zoals Jeddy en Connie, en Darren en Chaesmin. 

En Isabel en Josie en Likha Sari en Jasmine en Bettina en Cindy en 
Lydia en Virginia zijn in werkelijkheid Serafijnen. 

De overigen van het team hebben ook een engelen positie. 

 
Jarra en Precious zijn zielmaatjes, zoals Hetrick en Marion, 

en Chaesmin en Darren het zijn.  

 
Voorwaar, sta 100% achter Profeet Benjamin Cousijnsen en 

veroordeel niet.  
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Luistert aandachtig naar de boodschappen, dan zal u het een en 
ander duidelijk worden. Voorwaar, Ik de Here wil u allen zegenen 

en nog meer openbaren, waarvan gij nog niet weet. 

 
Ik, de Here Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, heb 

gesproken en zeg u: 
Wie Mijn gezalfden veroordeelt, vanwege uw aardse denkwijze en 

Mijn wil, zal zijn zegen moeten missen. Deze boodschap wordt 

ingesproken door Marion, de vrouw van Hetrick, en gedeeld. Alle 
engelen verheugen zich over deze openbaring, en loven en prijzen 

Mijn Vader over u allen. Amen! 
 

Ruacha, Yeshu, Shalom! 

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus 
 

In opdracht van Profeet Benjamin Cousijnsen 
 

 

 

En wie is Marta dan? 
 

In deze openbarende boodschap Gods hoort u wie Marta, - zij die 
met Benjamin hier op aarde getrouwd is - in wezen in werkelijkheid 

is, en wat haar taak is. 

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo! Shalom! Op 8 november 2016 bracht Gods bode engel deze 

bijzondere openbarende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet 
van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. 

 
Hola! Shalom! Ik begroet u, yo te saludo! Mijn naam is Jurios. Yo 

soy un angel mensajero de Dios, ik ben een bode engel Gods. 

Querida Aaron Marta, lieve Aaron Marta, voy a hablar en Español, al 
Profeta Benjamin... hahaha… es broma! Het is een grapje! Ik zal 

voor Profeet Benjamin Holandés, Nederlands spreken. 
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Voorwaar, sommigen vinden het een beetje eng of vreemd, 
al die engelen, en Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 

Christus. 

En dan al die bovennatuurlijke boodschappen! Weet u, wanneer u 
bidt, moet u ook vertrouwen hebben, en geloven.  

 
Hebreeën 11, vers 6  Maar zonder geloof is het onmogelijk Hem 

welgevallig te zijn. Want wie tot God komt, moet geloven, dat Hij 

bestaat en een beloner is voor wie Hem ernstig zoeken. 
 

Hoe meer u vertrouwt op Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 
Christus, hoe sneller u het antwoord op uw gebeden 

ontvangt. 

Ongeloof breekt alles af! Dat is ook niet bidden, als u bidt met 
ongeloof. Vertrouwen doet echt wonderen!  

 
Mattheüs 9, vers 2  En daar Jezus hun geloof zag, zeide Hij tot de 

verlamde: Houd moed, mijn kind, uw zonden worden vergeven. 

 
Voorwaar, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, kijkt 

naar uw geloof, en dan zal het geschieden, naar uw geloof. 

Wanneer u Hem aanbidt, en u vraagt Hem om u te helpen, doe dan 
een stapje achteruit in het geloof, en heb vertrouwen! Laat Yeshua 

HaMashiach, JHWH, helpen. En probeer niet in de weg te gaan 
lopen, maar laat Hem Zijn werk doen. Hij kan zelfs mensen en 

situaties in uw leven brengen, die u verder zullen helpen! 

Voorwaar, ik openbaar u: aanbid nimmer engelen. God haat dit! 
 

Kolossenzen 2, vers 18  Laat niemand u de prijs doen missen 
door gewilde nederigheid en engelenverering, als ingewijde in wat 

hij heeft aanschouwd, zonder reden opgeblazen door zijn vleselijk 

denken.  
 

Voorwaar, zo spreekt de Heer Yeshua HaMashiach, JHWH, 

Jezus Christus. 
Er zijn zovele soorten engelen met verschillende taken. Marta is een 

Cherubijn, een engelenwezen. Ze is een dienende engel, vandaar 
Aaron. Haar taak is beschermen en waken.  
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Psalm 91, vers 11  Want Hij zal aangaande u zijn engelen 
gebieden, dat zij u behoeden op al uw wegen. 

Vers 12  Op de handen zullen zij u dragen, opdat gij uw voet niet 

aan een steen stoot. 
 

Voorwaar! 
Ze is een engel, die ook andere wezens onderwijst in de hemel, en 

vaak werd uitgezonden met Gods kennis voor grote doelen, naar de 

aarde. 
 

Psalm 92, vers 1 tot en met 5  Het is goed de Here te loven, uw 
naam psalmen te zingen, o Allerhoogste, in de morgenstond uw 

goedertierenheid te verkondigen, en uw trouw in de nachten, op 

het tiensnarig instrument en op de harp, bij snarenspel op de citer. 
Want Gij, Here, hebt mij verheugd door uw daden, over de werken 

uwer handen zal ik jubelen. 
 

Voorwaar, verder zal ze Profeet Benjamin Cousijnsen blijven 

ondersteunen met het inspreken voor de volle 100%. 
 

Psalm 119, vers 30 tot en met 32  Ik verkies de weg der 

waarheid, Ik stel uw verordeningen voor mij. Ik klem mij vast aan 
uw getuigenissen, o Here, maak mij niet beschaamd. Ik zal de weg 

uwer geboden lopen, want Gij verruimt mij het hart. 
 

Voorwaar, groot is de Here! 

 
Psalm 126, vers 5 en 6  Wie met tranen zaaien, zullen met 

gejuich maaien. Hij gaat al wenende voort, die de zaadbuidel 
draagt; voorzeker zal hij komen met gejuich, dragende zijn 

schoven. 

En Psalm 128, vers 1  Welzalig ieder die de Here vreest, die in zijn 
wegen wandelt. 

En Psalm 125, vers 1  Wie op de Here vertrouwen, zijn als de berg 

Sion, die niet wankelt, maar voor altoos blijft. 
 

Voorwaar, zo spreekt de Heer Yeshua HaMashiach, JHWH, 
Jezus Christus! 
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Spreuken 8, vers 17  Ik heb lief wie mij liefhebben, wie mij ijverig 
zoeken, zullen mij vinden. 

En vers 22 en 23  De Here heeft mij tot aanzijn geroepen als het 

begin van zijn wegen, vóór zijn werken van ouds af. Van 
eeuwigheid aan ben ik geformeerd, van den beginne, eer de aarde 

bestond. 
 

En Openbaring 22, vers 6  En Hij zeide tot mij: Deze woorden 

zijn getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der 
Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen 

hetgeen weldra geschieden moet. 
 

Ik ga nu, Adiós! Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 
 

 

 
Toen sloegen de stoppen door in de meterkast! 
 

Herkent u dit gebeuren uit het verleden? Dit is een boodschap 
Gods, in beeldspraak gebracht.  

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, hartelijk welkom! Op 9 november 2016 bracht Gods bode 

engel deze boodschap Gods over aan eindtijdprofeet van de laatste 

dagen, Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 

Voorwaar, vroeger kwam in uw meterkast de bekende 
zekering peer voor, ook wel stoppen genoemd. 

Dat moest zorgen voor de stroomvoorziening. Maar soms sloeg de 
zekering door in de meterkast, en moest er een nieuwe zekering in 

de meterkast worden gedaan. Tegenwoordig zijn er automatische 

schroefzekeringen en een groepenkast met schakelaars, en 
modernere voorzieningen in vele meterkasten aanwezig, wat veel 
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veiliger en beter is. Voorwaar, mijn naam is Reflexia en ben een 
bode engel Gods, en spreek nu in beeldspraak. 

 

Genesis 1, vers 3 en 4  En God zeide: Er zij licht; en er was licht. 
En God zag, dat het licht goed was, en God maakte scheiding 

tussen het licht en de duisternis.  
 

Voorwaar, God heeft geen meterkast nodig, maar u, en wil 

de duisternis doen opklaren! 
Soms is het goed om niet vast te blijven zitten aan het oude, en 

een modernere, betere voorziening toe te laten, en de schakelaars 
in uw hart te richten op Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. 

 

Mattheüs 6, vers 22 en 23  De lamp van het lichaam is het oog. 
Indien dan uw oog zuiver is, zal geheel uw lichaam verlicht zijn; 

maar indien uw oog slecht is, zal geheel uw lichaam duister zijn. 
Indien nu wat licht in u is, duisternis is, hoe groot is dan de 

duisternis! 

 
Voorwaar, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, wil de 

beste voorziening zijn in uw leven! 

 
Johannes 8, vers 12  Wederom dan sprak Jezus tot hen en zeide: 

Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de 
duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben. 

 

Voorwaar, Hij houdt u in Zijn hand en bekijkt u. 
En zoals Hij de wereld in Zijn handen houdt, zo zal Hij ook u nooit 

loslaten! En Hij zegt ook niet: Zoek het maar mooi zelf uit. Maar Hij 
zegt ook nu nog steeds: Vertrouw op Mij! 

 

Mattheüs 11, vers 28 tot en met 30  Komt tot Mij, allen, die 
vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven; neemt mijn juk op u 

en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en 

gij zult rust vinden voor uw zielen; want mijn juk is zacht en mijn 
last is licht. 

 
En Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God 

de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 
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opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig 
leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, 

opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 

naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het 
licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever 

gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want 

een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het 
licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de 

waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat 
zij in God verricht zijn. 

 

Voorwaar, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, wil 
dat u tot Hem komt. 

Hij wil u veranderen en uw duisternis doen opklaren! Zet uw 
schakelaars omhoog, en maak contact. Hij versterkt wat zwak is en 

herstelt wat gebroken is en verbindt wat gekneusd is en geneest 

wat ziek is, en wekte tot leven wat aan vrede en liefde gestorven 
was voor u. Hij, Jezus Christus, JHWH, Yeshua HaMashiach, was die 

iemand, die u daarom kan begrijpen en met u meeleeft, en 

onvoorwaardelijk van u houdt! Hij heeft vandaag tot u gesproken 
en u uitgekozen, om uw oude meterkast, uw hart, te laten 

vervangen voor het allerbeste, het Licht van de wereld: Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! Hij alleen geeft eeuwig leven. 

Amen! 

Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en verdween. 
 

 

Donald Trump, de tijdelijke slimme keuze van 
Lucifer, de antichrist Obama! 
 

Dit is een openbarende, mededelende boodschap Gods, die voor de 
volle 100% betrouwbaar is, zoals alle boodschappen Gods, die 

Profeet Benjamin Cousijnsen bijna dagelijks ontvangt, opschrijft en 
doorgeeft. Alles wat hij doorgeeft, komt tot vervulling. De 

boodschappen worden overgebracht door Gods bode engelen, en 

wereldwijd verspreid en in verschillende talen ingesproken in deze 
eindtijd. Alles geschiedt in opdracht en naar de wil van de Here 
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God, JHWH, Jezus Christus, Yeshua HaMasiach, alleen! U hoort 
vandaag waarom, ondanks de beloften die door Obama aan Hillary 

Clinton gedaan waren, hij tijdelijk voor nu toch koos voor Donald 

Trump!  
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Op 10 november 2016 bracht de bode 
engel van God woord voor woord deze openbarende, mededelende, 

profetische boodschap Gods over aan eindtijdprofeet van de laatste 
dagen, Benjamin Cousijnsen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 

Revelado en ben een bode engel Gods.  
 

Voorwaar, laat u niet misleiden door de verkiezingsuitslag, 

want die stelt niets voor.  
Ondanks dat Hillary een contract had ondertekend, om afstand te 

doen van haar eigen ziel, heeft Obama, na al zijn beloften aan 

Hillary, toch gekozen voor Donald Trump! Voorwaar, in het begin 
heeft Obama gezegd: “Ik spring liever over in jou, Hillary, dan in 

Donald Trump”. Maar een slang is listig!  
 

Na enkele heftige optredens van Hillary en Donald Trump 

bedacht de antichrist zich, en dacht bij zichzelf: 
‘Hillary heeft haar ziel al gegeven. Waarom zou ik Donald Trump er 

niet bijnemen? Ik zal hem via zijn uiterlijk aannemen en totaal 
overnemen!’ 

 

Voorwaar, zo wil de satan op allerlei manieren, zoals ook via 
de technologie van de gevallen engelen, de mens 

overnemen. 

Voorwaar, Donald Trump zal de wereld op de kop zetten! En Donald 
Trump zal omkomen. Voorwaar, blijf en wees dicht bij Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, en steun de Evangelical 
EndTimeMachine! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  



 
 

 

5195 
 
 

 

 
 

 

Ondanks Gods waarschuwingen gaf Jemuel geen 
gehoor! 
 

Dit is een ernstige profetische openbaarmaking aan de lezers en 
luisteraars in de wereld, en tevens een aankondiging van ingrijpen 

door de Heer, JHWH, Yeshua HaMasiach, Jezus Christus van 
Nazareth, in het leven van Jemuel Lim Piloton. Want ondanks de 

waarschuwingen via Zijn ware Profeten, Maria Theresa en Profeet 

Benjamin Cousijnsen, veranderden hij (en zij) zich niet! 
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 
10 november 2016 ontving ik de volgende boodschap van een bode 

engel Gods, die ik graag met u wil delen. 

 
Shalom! Kadosh, kadosh, kadosh, heilig, heilig, heilig is Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  
 

In de naam van de Koning der koningen, spreek ik, de bode 

engel Gods Rafaëla, tot u.  
Luister aandachtig! Een tijd geleden werden via Skype de werkers 

van de laatste dagen van de Filipijnen in de kerk Ruach 

aangesproken. Profeet Benjamin had Jemuel Lim Piloton ernstig 
gewaarschuwd, om Zyra Lee Chan niet in zijn huis, van Jemuel dus, 

te laten komen, wanneer zijn vrouw, Jennifer Derecho Piloton, weg 
was. Voorwaar, ondanks de waarschuwingen, werd er niet 

geluisterd naar Gods ware Profeet Benjamin Cousijnsen, en ook 

Profetes Theresa! Dit was ook mede de reden, om zowel Zyra als 
wel Jemuel uit het team te zetten, naast het feit dat Zyra tot laat in 

de avond bij Jemuel verbleef. Dit gebeurde meerdere malen! 
 

Ik, de bode engel Rafaëla, heb Zyra gezegd via Facebook, 

dat ze een beginnende relatie heeft, en dat God niet blij is 
met wat er tussen hen gebeurt. 
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Zowel Zyra als Jemuel spreken vaak stiekem af in het verborgene, 
en God wil hen, vanwege deze grote schande, dan ook niet meer in 

de kerk Ruach. En terwijl Zyra Lee Chan aanvankelijk tegen mij, 

Rafaëla, wel “Sorry” zei, ging ze echter wel gewoon ermee door. En 
Jemuel Lim Piloton pikte Zyra Lee Chan zelfs met het autobusje van 

de kerk op, om vervolgens samen een stukje te gaan rijden. 
 

Voorwaar, ik deel dit alles in opdracht van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! 
En ik deel u mede, dat men ontdekt is. Voorwaar, na de zoveelste 

waarschuwing zal de God van Abraham, Izaäk en Jakob, en 
Benjamin Cousijnsen, en Profetes Theresa, een zwaard boven 

Jemuel Lim Piloton plaatsen, en onverwachts op Gods tijd toeslaan, 

vanwege het tot schande maken van de kerk, met zijn slechte 
gedrag.  

 
Voorwaar, ook neemt Jemuel Profetes Theresa, en ook 

Profeet Benjamin Cousijnsen, niet serieus, maar alleen 

zichzelf. 
Voorwaar, het is beter dat men al Gods woorden serieus neemt! 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, had deze boodschap 

liever niet hoeven te laten brengen, vanwege het schenden van de 
goede naam van de kerk Ruach, door Jemuel!  

De bode engel Gods sprak verder, Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, 
Shalom!  

 

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom 
 

 
 

Roberto is Marta's ware Cherub zielemaatje!  
 
Hij mocht zich vanmorgen kenbaar maken, door middel van deze 

boodschap Gods. Gisteren hoorde Marta voor het eerst dat hij 

bestond; zij is namelijk als blanco blad op de Aarde geboren, 
zonder zich de hemelse, eeuwenoude kennis, of opgedane 

ervaringen, te kunnen herinneren. En nu bracht Roberto deze 

openbaring Gods, waarin u en Marta nog meer duidelijkheid wordt 
verschaft over Gods doel en opdracht. Marta blijft Profeet Benjamin 
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en Profetes Theresa, zijn zielemaatje, steunen, omdat ze ook op de 
hoogte is dat de vervullingen Gods vervuld moeten worden. Marta 

zegt, “Uw wil geschiedde, Here Mijn God. Amen!” 

 
 

Volledige weergave: 
 

Shalom, hartelijk welkom! Op 11 november 2016 bracht Gods bode 

engel woord voor woord deze openbarende boodschap Gods over 
aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 
Openbaring 22, vers 6  Toen zei hij tegen mij: ‘Wat hier gezegd 

is, is betrouwbaar en waar. De Heer, de God die profeten bezielt, 
heeft zijn engel gestuurd om aan zijn dienaren te laten zien wat er 

binnenkort gebeuren moet’. 

 
Voorwaar, mijn naam is Roberto en ben een bode engel 

Gods.  

Voorwaar, de poorten des hemels gaan open, en daar sta ik te 
wachten op jou, zoals velen wachten op hun prins en maatje! 

 
Job 36, vers 22 en 23  Hoe verheven is God in zijn macht! Is er 

een tweede die leert zoals hij? Wie kan hem zijn weg voorschrijven, 

wie zal zeggen: “U hebt kwaad gedaan”? 
 

En Jeremia 32, vers 27  ‘Ik ben de YHWH, de God van al wat 
leeft. Is er ook maar iets dat voor mij onmogelijk is?’ 

 

Voorwaar, net na de schepping werd er een bode engel Gods 
uitgezonden naar Valencia in de Middeleeuwen. 

Ik, Roberto, werd bestormd in mijn kasteel, en ik schreeuwde het 

uit! 
 

Genesis 5, vers 24  Henoch leefde in nauwe verbondenheid met 
God; aan zijn leven kwam een einde doordat God hem wegnam. 
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Ik kreeg te maken met een religieuze oorlog. 
Opeens verscheen er een engel voor mijn ogen, en had mij heel 

snel weggenomen. Haar prachtige ogen doordrongen mij, en ik was 

meteen verkocht! Ze vertelde, dat ze vooruit in de tijd was 
gezonden, om haar zielemaatje te redden. Samen ging ik, Roberto, 

met Marta mee naar de Hemel, waar we samen waren. De Heer 
veranderde mij ook in een Cherub, zoals mijn zielemaatje Marta. 

 

Voorwaar, de Bijbel is voor de mens. 
En God bepaalde, wat Hij deelde met de mens, hoewel God veel 

verder denkt dan de Bijbel! God heeft altijd verder gekeken, en Zijn 
wegen zijn ondoorgrondelijk. En Hij kan zo uw leven plotseling op 

de kop zetten voor Zijn grote plan!  

 
Voorwaar, Profeet Benjamin Cousijnsen werd naar de Aarde 

gezonden, om Gods wil te vervullen… 
Evenzo vele engelen. Profeet Benjamin en Profetes Theresa zullen 

een grote rol hebben in de laatste dagen, en moeten samen zijn 

vanaf nu, en samenwerken met Marta, die de boodschappen 
vertaalt naar het Nederlands en inspreekt. Marta blijft Profeet 

Benjamin en Theresa, de Profetes, steunen, omdat ze ook op de 

hoogte is dat de vervullingen Gods vervuld moeten worden. 
Voorwaar, vergelijk ook niet de aardse, Bijbelse geboden met de 

hemelse engelengeboden! Engelen volgen alleen de hemelse 
geboden op. 

 

Sirach 51, vers 16 tot en met 18  Ik hoefde maar te luisteren 
om van haar te leren, ik heb veel onderricht gekregen. Ze heeft me 

vooruitgebracht; wie mij wijsheid geeft zal ik eren. Ik legde mij 
erop toe haar te volgen, ik zocht het goede en werd niet 

teleurgesteld. 

 
Het was me een genoegen u deze openbaring te mogen 

brengen, wat ook nodig is. 

Ik ben de bode engel Roberto. 
 

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want God had de wereld zo 
lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in 

hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft 
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zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te 
vellen, maar om de wereld door hem te redden. Over wie in hem 

gelooft wordt geen oordeel uitgesproken, maar wie niet in hem 

gelooft is al veroordeeld, omdat hij niet wilde geloven in de naam 
van Gods enige Zoon. Dit is het oordeel: het licht kwam in de 

wereld en de mensen hielden meer van de duisternis dan van het 
licht, want hun daden waren slecht. Wie kwaad doet, haat het licht; 

hij schuwt het licht omdat anders zijn daden bekend worden. Maar 

wie oprecht handelt zoekt het licht op, zodat zichtbaar wordt dat 
God werkzaam is in alles wat hij doet. 

 
Voorwaar, begrijp Gods wegen! 

Adiós! Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
 

 

 
 

 

Ik heb u als Mijn kind macht gegeven om ze uit 

te drijven!  
 

Voorwaar, als Ik in u ben, zijn de boze geesten zo bang als de dood 

voor u. Maar dit alles wat Ik u geschonken heb, is door Mijn 
genade! 

 
 

Volledige weergave: 

 
Shalom, hartelijk welkom! Op 13 november 2016 bracht de Here 

God, Yeshua HaMashiach zelf, woord voor woord Zijn boodschap 
over aan Zijn dienstknecht van de laatste dagen, Profeet Benjamin 

Cousijnsen. 

 
Shalom, vrede zij u die met Mij verbonden is!  

Voorwaar, voorwaar, Ik ben de Levende, en Ik ben wie Ik ben, de 

enige Weg en de Waarheid en het Leven, JHWH, Yeshua 
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HaMashiach, Jezus Christus. En in Mijn geliefde ware Profeet 
Benjamin Cousijnsen is Mijn welbehagen. 

 

Ik ben uw Heer, uw Rabboeni, El Elohím, El Shaddai, Adonai, 
Koning der koningen. 

Wie Mijn Profeet of Profetes verwerpt, verwerpt Mijn werk, en zal 
niet deelnemen in Mijn Koninkrijk! Voorwaar, Ik ben de Alfa en de 

Omega, en zalig zij die Mijn woorden aannemen.  

 
Openbaring 22, vers 6  Toen zei hij tegen mij: ‘Wat hier gezegd 

is, is betrouwbaar en waar. De Heer, de God die Profeten bezielt, 
heeft zijn engel gestuurd om aan zijn dienaren te laten zien wat er 

binnenkort gebeuren moet’. 

Vers 16  ‘Ik, Jezus, heb mijn engel gestuurd om jullie deze dingen 
bekend te maken voor de gemeenten. Ik ben de telg van David, 

zijn nakomeling, de stralende morgenster.’ 
 

Voorwaar, Ik, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, 

heb vaak Mijn engelen gezonden, om ook u te redden in uw 
leven! 

En zo heb Ik ook altijd Mijn engelen gezonden, vanaf den beginne, 

naar de Bijbelse Profeten. En zo heb Ik ook engelen gezonden in de 
laatste dagen, om Mijn wil te vervullen!  

 
Voorwaar, en nu spreek Ik over de vijand, de indringer die 

gekomen is om te stelen. 

 
Johannes 10, vers 10  Een dief komt alleen om te roven, te 

slachten en te vernietigen, maar ik ben gekomen om hun het leven 
te geven in al zijn volheid. 

En vers 14 en 15  Ik ben de goede herder. Ik ken mijn schapen en 

mijn schapen kennen mij, zoals de Vader mij kent en ik de Vader 
ken. Ik geef mijn leven voor de schapen. 

 

Boze geesten kun je zien als persoonlijkheden. 
En ze zijn de mens vijandig gezind; ze zijn dus indringers! En Ik, 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, spreek ze dan ook in 
gezag aan als personen. 
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Markus 16, vers 17 en 18  Degenen die tot geloof zijn gekomen, 
zullen herkenbaar zijn aan de volgende tekenen: in mijn naam 

zullen ze demonen uitdrijven, ze zullen spreken in onbekende talen, 

met hun handen zullen ze slangen oppakken en als ze een dodelijk 
gif drinken zal dat hun niet deren, en ze zullen zieken weer gezond 

maken door hun de handen op te leggen. 
 

Voorwaar, de overwinning over boze geesten wordt niet 

behaald door eigen verdienste van goed gedrag, of een 
voorbeeldig leven! 

Wel is het belangrijk, dat u zelf zuiver bent van wandel. Maar zelfs 
een goed en voorbeeldig leven zijn niet voldoende, om de 

overwinning over de boze geesten te verkrijgen. Voorwaar, maar 

dit alles – elke overwinning, wat Ik u geschonken heb – is door Mijn 
genade! 

 
1 Johannes 1, vers 7  Maar gaan we onze weg in het licht, zoals 

hijzelf in het licht is, dan zijn we met elkaar verbonden en reinigt 

het bloed van Jezus, zijn Zoon, ons van alle zonde. 
 

Voorwaar! 

Ik, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, was net als u mens 
op aarde, en heb u laten zien dat God alle macht heeft over de 

gehele geestelijke wereld, en dat alle boze geesten volledig 
onderworpen zijn! 

 

Lukas 11, vers 20  Maar als ik dankzij een kracht die van God 
komt demonen uitdrijf, dan is het koninkrijk van God bij jullie 

gekomen. 
 

Voorwaar, als Ik in u ben, zijn de boze geesten zo bang als 

de dood voor u! 
Ze vluchten voor Mijn licht in u en Mijn gezag. Ze weten: ze zijn 

onderworpen en overwonnen! Ik heb u als Mijn kind macht gegeven 

om ze uit te drijven. Voorwaar, Ik, Yeshua HaMashiach, JHWH, 
Jezus Christus, had eens een gesprek met een boze geest. 

 
Lukas 8, vers 27 tot en met 33  Toen hij aan land stapte, kwam 

hem vanuit de stad een man tegemoet die door demonen bezeten 
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was. Deze man droeg al geruime tijd geen kleren meer en woonde 
niet in een huis, maar in de rotsgraven. Toen hij Jezus zag, viel hij 

schreeuwend voor hem neer en riep luidkeels: ‘Wat heb ik met jou 

te maken, Jezus, Zoon van de allerhoogste God? Ik smeek je, doe 
me geen pijn!’ Jezus stond namelijk op het punt de onreine geest te 

bevelen uit de man weg te gaan. Want die had hem al heel lang in 
zijn macht, en gewoonlijk werd de man voor de veiligheid aan 

handen en voeten geboeid, maar telkens trok hij de boeien kapot 

en werd hij door de demon naar eenzame plaatsen gedreven. Jezus 
vroeg hem: ‘Hoe heet je?’ Hij antwoordde: ‘Legioen’ – er woonden 

namelijk veel demonen in hem. Ze smeekten hem hun niet te 
bevelen naar de onderwereld te gaan. Op de berghelling liep op dat 

ogenblik een grote kudde varkens te grazen, en de demonen 

smeekten Jezus om hun toe te staan hun intrek in de varkens te 
nemen. Hij stond hun dat toe. Toen ze uit de man waren 

weggegaan, trokken ze in de varkens, waarop de kudde de steile 
helling afstormde, het meer in, en verdronk. 

 

En Jakobus 2, vers 19  U gelooft dat God de enige is? Daar doet u 
goed aan. Maar de demonen geloven dat ook, en ze sidderen. 

 

Voorwaar, boze geesten hebben gevoelens, en sidderen als 
ze aan Mij denken, of Mijn naam, JHWH, Yeshua HaMashiach, 

Jezus Christus, horen. 
Ze hebben een eigen wil en gedachten en bewustzijn, en zijn 

boosaardig! 

 
Deuteronomium 32, vers 17  Ze brachten offers aan demonen, 

aan goden die geen goden zijn, goden die zij eerst niet kenden, 
nieuwkomers, nog maar net in zwang, die voor hun voorouders niet 

eens bestonden. 

 
Efeziërs 6, vers 12  Onze strijd is niet gericht tegen mensen maar 

tegen hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de 

duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelsferen.  
 

Voorwaar, ze kwellen graag, als ze de kans krijgen! 
Voorwaar, in de Evangelical Endtimemachine staan bij Salvation 

Prayer gebeden voor bevrijding, die men na kan zeggen. Voorwaar, 
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als gij een bevrijding toepast, gebruik dan Mijn kadosh, heilige 
naam, en zeg: “JHWH, Yeshua HaMashiach, heeft het kruis 

gedragen, en aan het kruis, met Gods macht en Zijn Bloed, elke 

macht en bolwerk vernietigd! En onder dit gezag en overwinning en 
Zijn Bloed, zeg ik je: Verlaat dit lichaam! Ga eruit, in de almachtige 

naam JHWH, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus van Nazareth!”  
 

Voorwaar, laat de persoon u nazeggen, en een dankgebed 

uitspreken als bevestiging, dat hij of zij vrij is.  
Maak God groot! Voorwaar, geloof doet wonderen! Geloof Mijn 

woorden en sta in Mijn kracht. Gij zijt meer dan overwinnaar! 
 

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want God had de wereld zo 

lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in 
hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft 

zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te 
vellen, maar om de wereld door hem te redden. Over wie in hem 

gelooft wordt geen oordeel uitgesproken, maar wie niet in hem 

gelooft is al veroordeeld, omdat hij niet wilde geloven in de naam 
van Gods enige Zoon. Dit is het oordeel: het licht kwam in de 

wereld en de mensen hielden meer van de duisternis dan van het 

licht, want hun daden waren slecht. Wie kwaad doet, haat het licht; 
hij schuwt het licht omdat anders zijn daden bekend worden. Maar 

wie oprecht handelt zoekt het licht op, zodat zichtbaar wordt dat 
God werkzaam is in alles wat hij doet. 

 

Warrior Gods, sta op, strijd en overwin van elk bolwerk! 
Mijn geliefde, vrees niet. Ik ben sterker en ben met u. Amen! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de Here Jezus Christus, 
JHWH, Yeshua HaMashiach, en verdween. 

 

 
 

Profetie: De hemelse beker wordt uitgegoten 

over de Aarde, bloedrood van kleur! 
 

De hemelse beker wordt uitgegoten over de Aarde, bloedrood van 

kleur. Rampen en chaos komen eraan!  
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Volledige weergave: 

 

Hallo, welkom! Op 14 november 2016 bracht Gods bode engel 
woord voor woord deze openbarende, profetische en 

waarschuwende, mededelende boodschap Gods over aan 
eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 

Revelado en ben een bode engel Gods.  
 

Voorwaar, kadosh, heilig en machtig en ondoorgrondelijk in 

Zijn kracht en macht is JHWH! 
Voorwaar, zoals Profeet Benjamin Cousijnsen reeds geopenbaard 

heeft, zal Donald Trump vermoord worden. Voorwaar, Geert 
Wilders, een Nederlandse politicus, is erg tevreden over Donald 

Trump, omdat hij vele gelijke overeenkomsten heeft, betreffende 

Donald Trumps ideeën. Voorwaar, ook openbaar ik u dat Donald 
Trump een wandelende tijdbom is, die zó kan exploderen en de 

oorlog kan verklaren! 

 
Profeet Benjamin Cousijnsen heeft al geopenbaard op 10 

november 2016, dat Donald Trump de wereld op de kop zal 
zetten.  

En meteen, vlak erna, gingen duizenden kwade Amerikanen de 

straat op en richtten vele vernielingen aan. Voorwaar, o wee, 
Amerika! Hoor uw klagen! Voorwaar, bekeer u, want de gehele 

wereld komt in chaos terecht, en de God van Abraham, Izaäk en 
Jakob zal de bode engel Donder de opdracht geven, om niet meer 

genadig te zijn en om toe te slaan!  

 
Voorwaar, de krachtige hand des Heren zal krachtiger 

toeslaan dan voorheen. 

En de hemelse beker wordt uitgegoten over de Aarde: bloedrood 
van kleur! Rampen en chaos komen er aan. Bekeer u, ongelovigen! 

Wie niet wil horen, gaat verloren. Alleen een relatie met Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, redt en beschermt de mens. 
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Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want God had de wereld zo 
lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in 

hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft 

zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te 
vellen, maar om de wereld door hem te redden. Over wie in hem 

gelooft wordt geen oordeel uitgesproken, maar wie niet in hem 
gelooft is al veroordeeld, omdat hij niet wilde geloven in de naam 

van Gods enige Zoon. Dit is het oordeel: het licht kwam in de 

wereld en de mensen hielden meer van de duisternis dan van het 
licht, want hun daden waren slecht. Wie kwaad doet, haat het licht; 

hij schuwt het licht omdat anders zijn daden bekend worden. Maar 
wie oprecht handelt zoekt het licht op, zodat zichtbaar wordt dat 

God werkzaam is in alles wat hij doet. 

 
Voorwaar, spoedig zal er een vliegtuig met vele passagiers 

omkomen en neerstorten! 
Welzalig wie zich verbonden heeft in Yeshua HaMashiach, JHWH, 

Jezus Christus. 

 
Johannes 14, vers 6  Jezus zei: ‘Ik ben de weg, de waarheid en 

het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij’. 

Vers 15  Als je mij liefhebt, houd je dan aan mijn geboden. 
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 

 

Wees sterk, kind van de Allerhoogste, Ik zal je 

niet verlaten! 
 
Door deze Bijbelse verzen heen hoort u de Here Yeshua HaMasiach, 

JHWH, Jezus Christus, die ook u in liefde onder andere toefluistert: 

Ik zal je niet verlaten! 
 

 
Volledige weergave: 
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Shalom, hartelijk welkom! Op 14 november 2016 bracht de bode 
engel van God woord voor woord de volgende boodschap Gods over 

aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de lieflijke naam van Yeshua HaMashiach, 

JHWH, Jezus Christus.  
 

Voorwaar, heb ontzag voor de Heer, en dank Hem onder alle 

omstandigheden. 
En wees sterk, kind van de Allerhoogste! 

Sirach 3, vers 20 tot en met 24  Groot is de kracht van de Heer, 
een bescheiden mens prijst hem. Onderzoek geen dingen die te 

moeilijk voor je zijn, probeer niet te begrijpen wat je verstand te 

boven gaat. Richt je op hetgeen je opgedragen is, waarom zou je 
met verborgen dingen bezig zijn? Verspil je krachten niet aan zaken 

die je niet aangaan, er is je al meer getoond dan een mens kan 
bevatten. Immers, velen zijn door hun eigen ideeën misleid, loze 

vermoedens hebben hun denkkracht ontwricht. 

En Sirach 2, vers 15  Wie ontzag heeft voor de Heer verzet zich niet 
tegen zijn woorden, wie hem bemint volgt zijn wegen. 

 

Voorwaar, mijn naam is Lovesadai en ben een bode engel 
Gods.  

 
Genesis 28, vers 15  En zie, Ik ben met u en Ik zal u behoeden 

overal waar gij gaat, en Ik zal u wederbrengen naar dit land, want 

Ik zal u niet verlaten, totdat Ik gedaan heb wat Ik u heb toegezegd. 
 

Psalm 18, vers 31  Gods weg is volmaakt; des Heren woord is 
zuiver. Hij is een schild voor allen die bij Hem schuilen. 

 

En 2 Kronieken 25, vers 8  Doch gij, ga, doe maar, wees sterk tot 
de strijd: God zal u doen struikelen voor de vijand, want God heeft 

de macht te helpen en de macht te doen struikelen. 

 
En Psalm 32, vers 10  Talrijk zijn de smarten van de goddeloze, 

maar wie op de Here vertrouwt, die omringt Hij met 
goedertierenheid. 
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En vers 8  Ik leer en onderwijs u aangaande de weg die gij gaan 
moet; Ik raad u; mijn oog is op u. 

En Psalm 23, vers 4  Zelfs al ga ik door een dal van diepe 

duisternis, ik vrees geen kwaad, want Gij zijt bij mij; uw stok en uw 
staf, die vertroosten mij.  

En Psalm 56, vers 9  Mijn omzwerving hebt Gij te boek gesteld, doe 
mijn tranen in uw kruik; zijn zij niet in uw boek? 

En Psalm 34, vers 9 en 10  Smaakt en ziet, dat de Here goed is; 

welzalig de man die bij Hem schuilt. Vreest de Here, gij, zijn 
heiligen, want wie Hem vrezen, hebben geen gebrek. 

En Psalm 91, vers 4  Met zijn vlerken beschermt Hij u, en onder zijn 
vleugelen vindt gij een toevlucht; zijn trouw is schild en pantser. 

 

En Spreuken 3, vers 6  Ken Hem in al uw wegen, dan zal Hij uw 
paden recht maken. 

 
En Jesaja 40, vers 28  Weet gij het niet, hebt gij het niet 

gehoord? Een eeuwig God is de Here, Schepper van de einden der 

aarde. Hij wordt noch moede noch mat, zijn verstand is niet te 
doorgronden. 

Vers 31  Maar wie de Here verwachten, putten nieuwe kracht; zij 

varen op met vleugelen als arenden; zij lopen, maar worden niet 
moede; zij wandelen, maar worden niet mat. 

Jesaja 41, vers 10  Vrees niet, want Ik ben met u; zie niet angstig 
rond, want Ik ben uw God. Ik sterk u, ook help Ik u, ook 

ondersteun Ik u met mijn heilrijke rechterhand. 

Jesaja 43, vers 4  Omdat gij kostbaar zijt in mijn ogen en 
hooggeschat en Ik u liefheb, geef Ik mensen voor u in de plaats en 

natiën in ruil voor uw leven. 
Jesaja 51, vers 12  Ik, Ik ben het, die u troost. Wie zijt gij, dat gij 

bevreesd zijt voor een sterfelijk mens, voor een mensenkind, dat 

als gras wordt weggeworpen. 
Jesaja 49, vers 16  Zie, Ik heb u in mijn handpalmen gegrift, uw 

muren zijn bestendig vóór Mij. 

 
En Zacharia 9, vers 16  Zo zal de Here, hun God, hen te dien 

dage verlossen als de kudde die zijn volk immers is, ja zij zijn 
kroonjuwelen, die zullen blinken in zijn land. 
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En Jeremia 31, vers 3  Van verre is de Here mij verschenen: Ja, 
Ik heb u liefgehad met eeuwige liefde, daarom heb Ik u getrokken 

in goedertierenheid. 

 
En Mattheüs 11, vers 28  Komt tot Mij, allen, die vermoeid en 

belast zijt, en Ik zal u rust geven. 
Mattheüs 28, vers 20  En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de 

voleinding der wereld. 

 
En Johannes 16, vers 33  Dit heb Ik tot u gesproken, opdat gij in 

Mij vrede hebt. In de wereld lijdt gij verdrukking, maar houdt goede 
moed, Ik heb de wereld overwonnen. 

 

Romeinen 8, vers 28  Wij weten nu, dat God alle dingen doet 
medewerken ten goede voor hen, die God liefhebben, die volgens 

zijn voornemen geroepenen zijn. 
Vers 31  Wat zullen wij dan van deze dingen zeggen? Als God vóór 

ons is, wie zal tegen ons zijn? 

 
En Filippenzen 4, vers 13  Ik vermag alle dingen in Hem, die mij 

kracht geeft. 

 
Hebreeën 13, vers 5 en 6  Laat uw wijze van doen onbaatzuchtig 

zijn, weest tevreden met wat gij hebt. Want Hij heeft gezegd: Ik zal 
u geenszins begeven, Ik zal u geenszins verlaten.  Daarom kunnen 

wij met vertrouwen zeggen: De Here is mij een helper, ik zal niet 

vrezen; wat zou een mens mij doen? 
 

En 1 Petrus 5, vers 10  Doch de God van alle genade, die u in 
Christus geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid, Hij zal u, na 

een korte tijd van lijden, volmaken, bevestigen, sterken en 

grondvesten.  
 

Voorwaar! 

1 Petrus 5, vers 7  Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij 
zorgt voor u. 

 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods. 
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Ouders, leg uw kinderen niet neer in de 

onzichtbare wereld! 
 

Ouders, leg uw kinderen niet neer in de onzichtbare wereld, waar 

ze overgenomen worden. Het ondenkbare gebeurt vaker dan men 
denkt! 

 
 

Volledige weergave: 

 
Shalom, hartelijk welkom! Op 15 november 2016 bracht Gods bode 

engel deze boodschap Gods over aan eindtijdprofeet van de laatste 

dagen, Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 

Voorwaar, meer en meer worden zelfs kinderen 
overgenomen! 

Een jong kind van 4 jaar oud moest naar het toilet bij McDonalds, 
en zat plotseling vast, dankzij dat tieners lijm op de wc-bril hadden 

gespoten, op het toilet van de kinderen en gehandicapten. Haar 

billetjes waren hierdoor ernstig gescheurd!  
Voorwaar, en weer een andere, Anneke, 15 jaar oud, pleegde 

zelfmoord, vanwege de pesterijen op school. En zo zijn er nog vele 

anderen. 
 

En in Mexico werd een 6-jarige jongen vermoord door een 
groep kinderen,  

en vooraf gemarteld, vermoord en vervolgens begraven door vijf 

tieners. Het ondenkbare gebeurt vaker dan men denkt! Zelfs komt 
het voor, dat ouders vermoord worden door hun kinderen! 

Voorwaar, vaak worden kinderen ook beïnvloed door de ouders, of 
door games, TV, media, magie, school, vrienden, etc. etc. 

 

Voorwaar, ik ben de bode engel Restia en zeg u: 
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Ouders, leg uw kinderen niet neer in de onzichtbare wereld, waar 
ze overgenomen worden! Uw enige redding en behoud is Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Bekeer u en geef u over, en 

belijd uw zonden! 
 

Efeziërs 2, vers 8  Want door genade zijt gij behouden, door het 
geloof, en dat niet uit uzelf: het is een gave van God. 

En Efeziers 4, vers 17 tot en met 23  Dit zeg ik dan en betuig ik in 

de Here, dat gij niet langer moogt wandelen zoals ook de heidenen 
wandelen, in de ijdelheid van hun denken, verduisterd in hun 

verstand, vervreemd van het leven Gods om de onwetendheid, die 
in hen heerst, om de verharding van hun hart. Zij hebben zich 

immers in hun verdoving overgegeven aan de losbandigheid om 

gretig winst te slaan uit allerlei onreinheid. Maar gij geheel anders: 
gij hebt Christus leren kennen. Gij toch hebt van Hem gehoord en 

zijt in Hem onderwezen, gelijk dit de waarheid is in Jezus, dat gij, 
wat uw vroegere wandel betreft, de oude mens aflegt, die ten 

verderve gaat, naar zijn misleidende begeerten, dat gij verjongd 

wordt door de geest van uw denken. 
 

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 

wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 
een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 
naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het 

licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever 
gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want 

een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het 

licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de 
waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat 

zij in God verricht zijn. 

 
En Efeziërs 6, vers 10 tot en met 14  Voorts, weest krachtig in 

de Here en in de sterkte zijner macht. Doet de wapenrusting Gods 
aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels; 

want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen 
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de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer 
duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Neemt 

daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in 

de boze dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te 
houden. Stelt u dan op, uw lendenen omgord met de waarheid, 

bekleed met het pantser der gerechtigheid. 
En vers 16  Neemt bij dit alles het schild des geloofs ter hand, 

waarmede gij al de brandende pijlen van de boze zult kunnen 

doven. 
 

Voorwaar, Hij wil dat u gered wordt! 
Alleen Hij, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, redt en 

beschermt u. Geef u over en bid samen als gezin! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en 
verdween. 

 
En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen 

 

 

 
Wat anderen ook zeggen, God weet wat Hij 

doet! 
 
Al verkochten de broers Jozef, en haatten ze hem, God had een 

plan en Jozef vertrouwde op God! En wat dan nog, als men denkt 

zoals Jozefs broers dachten? In het einde der tijden wil de God van 
Abraham en Izaäk en Jakob Zijn plannen uitvoeren.  

 
 

Volledige weergave: 

 
Shalom, hartelijk welkom! Op 15 november 2016 bracht de bode 

engel Gods woord voor woord deze boodschap Gods over aan 

eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Rafaël 

en ben een bode engel Gods.  
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Genesis 37, vers 1 tot en met 20  Jakob echter woonde in het 

land der vreemdelingschap van zijn vader, in het land Kanaän. Dit 

is de geschiedenis van Jakob. Jozef, zeventien jaar oud – hij was 
dus nog jong – placht met zijn broeders, de zonen van Bilha en de 

zonen van Zilpa, de vrouwen van zijn vader, de schapen te hoeden. 
En Jozef bracht kwaad gerucht aangaande hen aan hun vader over. 

En Israël had Jozef lief boven al zijn zonen, omdat hij hem een zoon 

des ouderdoms was; en hij maakte hem een pronkgewaad. Toen 
zijn broeders zagen, dat hun vader hem boven al zijn broeders 

liefhad, haatten zij hem en konden niet vriendelijk met hem 
spreken. 

En Jozef had een droom en vertelde die aan zijn broeders; daarom 

haatten zij hem nog meer. Hij zeide namelijk tot hen: Hoort toch 
deze droom die ik gehad heb. Zie, wij waren aan het schoven 

binden in het veld – daar richtte mijn schoof zich op en bleef 
overeind staan, en zie, uw schoven omringden haar en bogen zich 

voor mijn schoof neer. Daarop zeiden zijn broeders tot hem: Wilt 

gij soms koning over ons zijn? Wilt ge soms over ons heersen? 
Toen haatten zij hem nog meer om zijn droom en om zijn woorden. 

En hij had nog een andere droom, die hij aan zijn broeders 

verhaalde. Hij zeide: Nu heb ik weer een droom gehad, en zie, de 
zon, de maan en elf sterren bogen zich voor mij neer. Toen hij dit 

aan zijn vader en zijn broeders verhaalde, onderhield zijn vader 
hem daarover, en zeide tot hem: Wat voor een droom is dat, die gij 

gehad hebt? Zullen soms ik, uw moeder en uw broeders komen om 

ons voor u ter aarde neer te buigen? Zijn broeders dan benijdden 
hem, maar zijn vader hield de zaak in gedachten. 

Eens waren zijn broeders heengegaan om de schapen van hun 
vader bij Sichem te weiden. Toen zeide Israël tot Jozef: Uw 

broeders weiden immers bij Sichem? Kom, ik wil u tot hen zenden. 

En hij zeide tot hem: Hier ben ik. Verder zeide hij tot hem: Ga toch 
en doe onderzoek naar de welstand van uw broeders en naar de 

welstand van de schapen en breng mij bescheid. En hij liet hem 

gaan uit het dal van Hebron en hij kwam te Sichem. Toen hij nu in 
het veld omdoolde, trof hem een man aan, die hem vroeg: Wat 

zoekt gij? En hij zeide: Ik zoek mijn broeders; vertel mij toch, waar 
zij weiden. Daarop zeide die man: Zij zijn van hier opgebroken, 

want ik heb hen horen zeggen: Laten wij naar Dotan gaan. Toen 
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ging Jozef zijn broeders achterna en hij trof hen aan te Dotan. En 
zij zagen hem van verre. Maar voordat hij bij hen gekomen was, 

smeedden zij een aanslag tegen hem om hem te doden. Zij zeiden 

tot elkander: Zie, daar komt die aartsdromer aan. Nu dan, komt, 
laten wij hem doden en in een van de putten werpen, en laten wij 

dan zeggen: een wild dier heeft hem verslonden. Dan zullen wij 
zien, wat er van zijn dromen terechtkomt. 

 

Voorwaar, zijn eigen broers vonden Jozef een aartsdromer, 
een verwend nest! 

Ze geloofden niet dat God tot Jozef gesproken had. Ze dachten: ‘En 
dan heeft vader Israël hem lief boven ons. Wat denkt die Jozef wel 

wie hij is!’ 

 
Genesis 37, vers 23 tot en met 25  Zodra Jozef bij zijn broeders 

gekomen was, trokken zij Jozef zijn kleed uit, het pronkgewaad, dat 
hij droeg. En zij namen hem en wierpen hem in de put; de put nu 

was leeg, er stond geen water in. Daarna zetten zij zich neer om te 

eten. Toen zij hun ogen opsloegen – daar zagen zij een karavaan 
van Ismaëlieten aankomen uit Gilead, wier kamelen gom, balsem 

en hars droegen, op weg om dat naar Egypte te brengen. 

En vers 28  Toen Midjanitische mannen, kooplieden, voorbijgingen, 
trokken zij Jozef omhoog, haalden hem op uit de put en verkochten 

Jozef voor twintig zilverstukken aan de Ismaëlieten; en dezen 
brachten Jozef naar Egypte. 

 

Voorwaar, zo spreekt JHWH, Yeshua HaMashiach, Jezus 
Christus. 

 
Jesaja 55, vers 8 en 9  Want mijn gedachten zijn niet uw 

gedachten en uw wegen zijn niet mijn wegen, luidt het woord des 

Heren. Want zoals de hemelen hoger zijn dan de aarde, zo zijn mijn 
wegen hoger dan uw wegen en mijn gedachten dan uw gedachten. 

 

En Psalm 139, vers 17 en 18  Hoe kostelijk zijn mij uw 
gedachten, o God, hoe overweldigend is haar getal. Wilde ik ze 

tellen, zij zijn talrijker dan het zand; als ik ontwaak, dan ben ik nog 
bij U. 
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En Psalm 138, vers 3  Ten dage dat ik riep, hebt Gij mij 
geantwoord, Gij hebt mij bemoedigd met kracht in mijn ziel. 

 

Voorwaar, al verkochten de broers Jozef, en haatten ze hem, 
God had een plan. 

En Jozef vertrouwde op God! Gods wegen zijn ondoorgrondelijk! 
Jeremia 32, vers 27  Zie, Ik, de Here, ben de God van al wat 

leeft; zou voor Mij iets te wonderlijk zijn? 

 
Voorwaar, wat anderen ook zeggen, en al gaat het anderen 

hun verstand ver te boven, God weet wat Hij doet! 
Denk eens aan Abraham, die zijn eigen geliefde zoon Izaäk moest 

offeren. Dit ging ook alle verstand ver te boven. Maar Abraham 

gehoorzaamde God. Voorwaar, ook Profeet Benjamin Cousijnsen, 
Gods ware eindtijdprofeet, is geen aartsdromer. En al zou men zo 

denken als de broers van Jozef, en al die Christenen, die in hokjes 
denken! Voorwaar, als u Genesis 37 tot en met 50 voor uzelf leest, 

zult u ontdekken dat Jozef door God machtig gebruikt werd. 

 
Genesis 50, vers 15 tot en met 21  Toen Jozefs broeders zagen, 

dat hun vader gestorven was, zeiden zij: Als Jozef zich nu maar niet 

op ons gaat wreken en ons ten volle al het kwaad vergeldt, dat wij 
hem hebben aangedaan. Daarom zonden zij Jozef deze boodschap: 

Uw vader heeft vóór zijn sterven geboden: zo moet gij tot Jozef 
zeggen: och, vergeef toch de overtreding uwer broeders en hun 

zonde, want zij hebben u kwaad aangedaan. Nu dan, vergeef toch 

de overtreding der dienaren van de God uws vaders. En Jozef 
weende, toen men zo tot hem sprak. Ook kwamen zijn broeders 

zelf, wierpen zich voor hem neer en zeiden: Zie, wij zijn u tot 
slaven. Maar Jozef zeide tot hen: Vreest niet, want ben ik in Gods 

plaats? Gij hebt wel kwaad tegen mij gedacht, maar God heeft dat 

ten goede gedacht, ten einde te doen, zoals heden het geval is: een 
groot volk in het leven te behouden. Vreest dus niet, ik zal u 

onderhouden en ook uw kinderen. Zo troostte hij hen en sprak tot 

hun hart. 
 

Voorwaar, in het einde der tijden wil de God van Abraham en 
Izaäk en Jakob Zijn plannen uitvoeren. 



 
 

 

5215 
 
 

 

Zo is dit alles geen droom, maar werkelijk belangrijk, dat Profeet 
Benjamin Cousijnsen en Profetes Theresa samen zijn voor Gods 

plan in de eindtijd. Voorwaar, steun Mijn werk! Zo spreekt de Heer, 

Yeshua HaMashach, JHWH, Jezus Christus. 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en 

verdween. 
 

En ook ik mag u zeggen, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
 

 

Denk niet in hokjes; aan de Auteur zijn alle 
rechten voorbehouden!  
 

God zelf is de Auteur van de Bijbel en Hij alleen heeft alle rechten, 
zowel om Zijn woorden aan te passen als de God van al wat leeft! 

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo! Shalom, hartelijk welkom! Op 16 november 2016 bracht 

Gods bode engel woord voor woord deze boodschap Gods over aan 
eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 

 

Shalom, welkom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Rafaëla 

en ben een bode engel Gods. 

 
Voorwaar, prijs El Elohím, Yeshua HaMashiach, JHWH! 

Elohay Kedem, God van het begin.  
Hij is mijn Elohay Tehilati, God van mijn aanbidding, en Elohay 

Yishi, God van mijn redding. 

Elohím Kedoshím, Heilige God!  
Voorwaar, Elohay Mishpat, God van rechtvaardigheid is Hij. 

Elohím Chaiyim, De Levende God. 
El Elyon, De Allerhoogste God! 

Immanuel, God is met ons. Hij is Kadosh, Heilig en Machtig! 
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Voorwaar, in vele boeken staat een naam van een auteur en 
de uitgever. 

En het boek begint vaak met een voorwoord. De auteur, de 

schrijver zelf, beslist of hij zijn boek gaat uitgeven, en of er een 
vervolg op komt, en heeft zelfs het recht om het boek aan te 

passen. Voorwaar, de Schrijver en Auteur van de Bijbel is God zelf, 
van vóór de schepping, en na Openbaring 22. 

 

Lees voor: Openbaring 22, vers 18 tot en met 21  Ik verklaar 
tegenover eenieder die de profetie van dit boek hoort: als iemand 

er iets aan toevoegt, zal God hem de plagen toevoegen die in dit 
boek beschreven zijn; en als iemand iets afneemt van wat in het 

boek van deze profetie staat, zal God hem zijn deel afnemen van de 

levensboom en van de heilige stad, zoals die in dit boek beschreven 
zijn. Hij die van deze dingen getuigt, zegt: ‘Ja, ik kom spoedig!’ 

Amen. Kom, Heer Jezus! De genade van onze Heer Jezus zij met u 
allen. 

 

Voorwaar, niemand mag dus iets toevoegen, of iets van de 
Bijbel afnemen, of wat dan ook, omdat God de grote 

Schrijver is, de Auteur en Uitgever! 

En Hij alleen heeft alle rechten, zowel om Zijn woorden aan te 
passen als de grote God van al wat leeft. Voorwaar, denk niet in 

hokjes, en als Hij tot u spreekt, wat u niet kunt vinden in uw Bijbel! 
En draai niet door, als Hij hetgene wat u niet kunt vinden in uw 

Bijbel, tot u spreekt. Maar heb ontzag voor de Heer. Voorwaar, en 

zo is het ook met Zijn boodschappen, doorgegeven aan Profeet 
Benjamin Cousijnsen. Hij, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 

Christus, is de Uitgever en meer dan dat! Aanvaard Zijn woorden, 
al gaat het uw verstand te boven. Hij is in macht en kracht en 

wijsheid hoger, en Zijn wegen zijn hoger! 

 
Psalm 18, vers 31  Gods weg is volmaakt; des Heren woord is 

zuiver. Hij is een schild voor allen die bij Hem schuilen. 

 
Sirach 51, vers 23  Kom naar mij toe, onwetenden, en vestig je in 

mijn leerhuis. 
En vers 27  Zie met eigen ogen dat ik mij maar weinig hoefde in te 

spannen en voor mijzelf veel rust gevonden heb. 
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En Sirach 40, vers 12  Elk geschenk dat voortkomt uit 
onrechtvaardigheid vergaat, maar trouw houdt eeuwig stand. 

En Sirach 42, vers 2  Schaam je niet voor de wet van de 

Allerhoogste en zijn verbond, en voor een rechtvaardig vonnis, ook 
al spreekt het een goddeloze vrij. 

 
Voorwaar, Hij is de Almachtige! 

 

Johannes 3, vers 16  Want God had de wereld zo lief dat hij zijn 
enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet 

verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.  
 

Ik ga nu, geliefden des Heren, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 
 

 

Profetes Theresa en Profeet Benjamin samen is 
een doorn in het vlees van satan! 
 

Boodschap Gods: Ziet nu, dat Ik, Ik het ben, daar is geen God, 
behalve Mij. Ik dood en doe herleven, Ik verbrijzel en Ik genees. 

Veroordeel Mijn wil en werk niet! Ik ben wie Ik ben, en Mijn werken 
zijn niet te bestrijden. 

 

 
Volledige weergave: 

 

Shalom, hartelijk welkom! Op 17 november 2016 bracht de bode 
engel Gods deze boodschap Gods over aan eindtijdprofeet van de 

laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  
 

Voorwaar, zo spreekt uw Rabboeni, uw Heer: 
 

Deuteronomium 32, vers 39 en 40  Ziet nu, dat Ik, Ik het ben, 

daar is geen God, behalve Mij. Ik dood en doe herleven, Ik 
verbrijzel en Ik genees, en niemand is er die redt uit mijn macht. 
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Voorwaar, Ik hef mijn hand ten hemel en zeg: Zowaar Ik in 
eeuwigheid leef… 

 

Voorwaar, zo spreekt Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 
Christus! 

Voorwaar, Mijn woorden zijn getrouw, alzo Mijn macht en kracht, 
en Mijn weg en Mijn wil. Voorwaar, gij die luistert, neem Mijn 

aangestelde Profeet en Profetes serieus! Ik ben wie Ik ben. En 

veroordeel Mijn wil en werk niet; er is geen God behalve Mij! 
 

Openbaring 22, vers 13  Ik ben de alfa en de omega, de eerste 
en de laatste, het begin en het einde. 

 

Voorwaar, Ik de Here, JHWH, heb Mijn engelen gezonden, 
om Mijn werk te volbrengen in het einde der tijden! 

Voorwaar, Mijn naam is Reciado en ben een bode engel Gods. 
Luister ook beslist naar de boodschap met de titel: ‘Denk niet in 

hokjes; aan de Auteur zijn alle rechten voorbehouden!’ en luister 

naar de boodschap met de titel: ‘Wat anderen ook zeggen, God 
weet wat Hij doet!’ 

 

Voorwaar, juist nu heeft God uw medewerking nodig, om 
Zijn werk te volbrengen. 

Steun de Evangelicalendtimemachine.com! Voorwaar, en luister ook 
naar de boodschap met de titel: ‘Roberto is Marta’s ware Cherub 

zielemaatje!’ en de boodschap: ‘En wie is Marta dan?’ en de 

onthullende boodschap met de titel: ‘Hemelse profetie vervuld!’ 
 

Voorwaar, Kadosh, Heilig en Machtig en Rechtvaardig is de 
Here, de Koning der koningen! 

En niet door kracht of geweld, maar door Mijn Geest, zegt de Here, 

heb ik tot u gesproken, en Ik zal de satan doen vrezen, meer dan 
ooit tevoren. Ik ben wie Ik ben, en Mijn werken zijn niet te 

bestrijden! Ik ben Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, en 

ben onoverwinnelijk, en Mijn wil zal altijd geschieden. En Mijn 
Profetes Theresa en Profeet Benjamin samen, is een doorn in het 

vlees van satan! En ook u, die met Mij verbonden zijt, zijt meer dan 
overwinnaar, en de duivelse kracht is verbroken door Mijn kracht. 

Amen!  
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Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 

 
 

Gods weg, een weg vol van levensplannen voor 

ons! 
 

Gods weg, vol levensplannen, is altijd veel beter dan de onze! 
Voorwaar, troost u met de gedachte, dat God ons op deze weg 

nimmer alleen laat.  

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 

donderdag 17 november 2016 ontving ik de volgende boodschap 
van een bode engel Gods, die ik graag met u wil delen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, Kadosh, Heilig is de 

Here, uw Rabboeni, El Elyon, de Allerhoogste God! 
 

Voorwaar, als gij u geroepen voelt en achter de 

boodschappen staat… 
en wil helpen om de boodschappen Gods te verspreiden, laat dan 

gerust van u horen. Elk talent van God is welkom! Voorwaar, 

voorwaar, ik zeg u, Heeft u leuke ideeën voor de website? Laat dan 
gerust van u horen. Voorwaar, mijn naam is Steson en ben een 

bode engel Gods.  
 

Voorwaar, God weet altijd wat Hij zegt en doet! 

Doorgaans neemt Hij meer tijd voor Zijn plannen dan ons lief is. 
Vaak leidt Hij ons langs omwegen, en doet veel van onze plannen 

en dromen teniet! Voorwaar, maar God is onze liefhebbende God en 
een barmhartige, vriendelijke Vader, en Hij weet altijd precies wat 

Hij doet. Zijn doelen met ons zijn veel en veel beter dan wij ooit 

zouden kunnen uitdenken. Hij brengt ons altijd op een weg, die u 
zelf vaak nooit zou gekozen hebben.  
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Voorwaar, troost u met de gedachte dat God ons op deze 

weg nimmer alleen laat. 

Hij zou u nooit alleen laten of vergeten! Hij maakt geen fouten, en 
Hij weet wat Hij doet. En Hij weet als geen ander heel goed, wat wij 

nodig hebben en welke weg u moet gaan. Gods weg, vol 
levensplannen, is altijd veel beter dan de onze! 

De bode engel Gods sprak verder, Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, 

Shalom!  
 

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen 
 

 

 

De afval is gestart zoals voorspeld 
 

18-11-2016  Voorwaar, de eindtijd is een dramatische slotfase. 
Sommigen die de Here dienen, zullen Hem in de steek laten! Deze 

live video boodschap wordt vertaald in alle talen, in opdracht van 
de Heer, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Luister ook 

aandachtig naar deze boodschap: ‘Sommigen die de Here dienen 

zullen hem in de steek laten!’  
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Zoals 
u weet met de boodschappen Gods, wordt er vaak gesproken over 

gevallen engelen en ook de technologische engelen. En ik wil met u 

delen, dat de gevallen engelen ook in deze tijd behoorlijk actief 
zijn. Als u luistert naar de boodschappen Gods, dan hoort u heel 

vaak dat ze ook via mensen werken, en ook actief zijn in mensen. 
Maar ook in de boodschappen hoort u heel duidelijk, dat gevallen 

engelen als kameleons zijn. In sommige boodschappen hoort u, dat 

gevallen engelen dingen kunnen kopiëren, en dat is de waarheid. 
Maar ook kunnen ze zich voordoen als een engel des lichts.  

 

En de satan gaat rond als een briesende leeuw, om te 
kunnen verscheuren en te kunnen verwoesten. 
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En natuurlijk haat hij de Ministry, de Evangelical Endtimemachine, 
en Profeet Benjamin Cousijnsen, en het werk van God in de 

eindtijd! Ik kan u vertellen, of u het gelooft of niet, dat wij heel 

vaak – en Marta is getuige – dat we soms echt UFO’s boven ons 
huis horen van de gevallen engelen, en dat ze er werkelijk zijn! Ook 

al ziet u ze niet, maar ze zijn er toch.  
 

De gevallen engelen zijn actief in de eindtijd! 

Maar gelukkig ook Gods engelen! Precies, maar gelukkig ook Gods 
engelen. En God is veel sterker. Amen! En dat is ook zo. En ik wil u 

zeggen, Marta kent mij heel goed – gelukkig – en ik ken Marta heel 
goed, en ik heb de afgelopen jaren veel kunnen delen met Marta, 

zelfs het bovennatuurlijke. Een normaal mens, die mij zou 

aanhoren, die zou het niet kunnen begrijpen, die zou denken: ‘Hij is 
gek’, of ‘Hij is gestoord!’ Maar de Heer is zo machtig aan het werk 

in deze tijd, in de eindtijd, en er gebeuren ook heel veel dingen in 
de eindtijd, en er worden ook veel dingen geopenbaard, wat uw 

verstand misschien ook ver te boven gaat. Maar u moet er ook voor 

openstaan, voor de hogere dingen van God. Als u daar niet voor 
openstaat, voor het bovennatuurlijke, als u niet gelooft dat God 

machtiger is dan ons verstand en ons hart en onze geest, dan kunt 

u het niet begrijpen.  
 

En zo hoop ik ook dat u begrijpt vandaag, waar ik over 
spreek als Profeet van de laatste dagen.  

Want de satan gaat echt rond als een briesende leeuw, en wil het 

werk Gods kapotmaken. En niet alleen dat, hij wil ook de werkers 
van de laatste dagen kapotmaken. Hoe? zult u zeggen. Door hen 

eigenlijk te verleiden, en in zekere zin is dat al gebeurd, door 
middel van de technologische gevallen engelen, die zich kunnen 

materialiseren en kunnen projecteren en kunnen manipuleren. En 

dat is nou precies wat er is gebeurd. Er zijn eigenlijk leugens op het 
internet gekomen, via een YouTube filmpje, wat gewoon niet waar 

is, wat gewoon echt leugen is van de satan zelf. 

 
Ik mag wel vertellen, dat een werker van de laatste dagen in 

die val is gevallen… 
en dus werkelijk zeg maar een kameleon ontmoet heeft, die zich 

voordeed als Profeet Benjamin Cousijnsen, en dit is 100% waar, 
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wat ik ook weet dat het waar is. Het erge is, want door middel van 
ook zeg maar Benjamin in diskrediet te brengen, en Profetes 

Theresa in diskrediet te brengen met leugens, een leugenverhaal 

filmpje, wat zo is opgezet dat het echt lijkt. En vergeet niet, dat de 
gevallen engelen zich letterlijk kunnen materialiseren en zich 

kunnen manifesteren als zijnde alsof het Profeet Benjamin, of 
zuster Theresa is, Profetes Theresa. Ja, het is ook heel erg pijnlijk 

voor haar, want het zijn gewoon leugens!  

 
Benjamin is een man Gods, 100%. 

Het is natuurlijk flauwekul om zo… dat kan alleen maar de gevallen 
engelenwereld, de demonen! Want zo proberen ze gewoon die 

duizenden zielen, die de laatste jaren zeg maar door de Heer 

eigenlijk in liefde zijn aangeraakt, via het werk van God, want dit is 
geen mensenwerk, die probeert hij gewoon terug te kapen. En het 

erge is dat het begint zelfs bij het team. Het team hoort dingen, en 
in plaats van het bij de Heer te brengen of terug te geven, gaan ze 

meteen of in oordeel, of dat geloven. En dat is dus zo verkeerd, 

want de Heer heeft de laatste tijd en de laatste dagen – omdat wij 
nu in de laatste periode zitten; de Heer weet hoeveel jaar of 

hoeveel dagen, maakt niet uit – maar het is een periode, waarin 

God hele grote dingen gaat doen. En daarvoor is zuster Theresa 
Profetes Theresa, en ik sta daar 100% bij achter. En menselijk 

gesproken zou u misschien denken: ‘Ja, maar ze zijn getrouwd, en 
dit en dat, hoe kan dat nou?’ Maar dat is dus het menselijk denken. 

Maar als u gelooft dat Gods werk, en Profeet Benjamin Cousijnsen, 

ook Gods engel, door God gebruikt wordt, en u gelooft ook dat wat 
de Heer woord voor woord heeft overgebracht, via Gods bode 

engel, dat het ook waar is wat ik ben, dat ik zijn Aaron ben – ik 
weet dat het waar is – en ik heb daar ook geen moeite mee. 

Menselijkerwijze zou u er moeite mee hebben. Ik moest die 

omschakeling maken, maar Benjamin is 100% zuiver. En ik wil u 
zeggen van: oordeel niet! Want wij waarschuwen, en ik waarschuw 

ook, namens de Heer ook, van: oordeel niet, maar breng het 

gewoon bij God. Alleen God, de Heer, Yeshua HaMashiach, Jezus 
Christus, zal u kunnen overtuigen dat alles waar is, elk woord. Ik 

bedoel, het gaat niet om onze eer; het gaat om Gods eer. Maar pas 
alsjeblieft op! Want indien u oordeelt, wie het ook is, of het een 
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werker is van de laatste dagen, of wie dan ook, daar zult u voor 
gestraft worden!  

 

Dus dit is ook een waarschuwing.  
En weet, ken je vijand, ken je vijand! Wij hebben niet te strijden 

tegen vlees en bloed, en al die dingen die geopenbaard zijn – nou 
lopen we er letterlijk ook zelf tegenaan, dat dat tegen ons gebruikt 

wordt. Die gevallen engelen, die komen in actie, want die vrezen 

gewoon ook Profeet Benjamin en Theresa en het werk van God 
boven alles. Want we geven alles door, goed nieuws, maar ook 

slecht nieuws, namens God. Ja, dat wil de boze niet! Maar ik ben 
blij dat ik mag zeggen van: de boze is overwonnen in de naam van 

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus! 

 
Ik voeg eraan toe… 

Het is namelijk zo, als je de boodschappen volgt, dan weet u ook 
hoe machtig de Heer aan het werk is. Vele harten zijn aangeraakt 

door de Heer, vele harten! En vele mensen hebben hun leven aan 

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, gegeven! En ja, ik huil er bijna 
om, en ik ben er ook ontzettend blij om en dankbaar voor. En ik wil 

u zeggen, geloof mij alstublieft, want deze woorden zijn getrouw en 

waar. Wij hebben de Heer lief, en wij dienen de Heer met ons hart 
en onze ziel. En ik begrijp heel goed, dat de duivel alles wil 

verwoesten, juist in deze laatste dagen.  
 

Broeders en zusters, wees sterk, en ken uw vijand! 

Ik ben niet uw vijand, ik ben niet uw vijand. Juist omdat u denkt 
van: ‘Wat hij zegt, dat gaat mijn verstand te boven!’ Maar als u uw 

hart opent voor het bovennatuurlijke, want de Heer is het 
bovennatuurlijke. Hij is de Almachtige en de Waarachtige, Hij is 

dezelfde! Als u wist, hoeveel machtige wonderen Hij gedaan heeft 

in de Bijbel! Maar ook het Woord Gods zegt heel duidelijk: de 
wonderen en tekenen die Ik gedaan heb, zult gij alzo doen… en nog 

grotere dan wat beschreven staat in de Bijbel. U moet me geloven, 

wat in de Bijbel geschreven staat, met wonderen en tekenen: dat is 
niet alles wat erin zit. De Heer heeft nog veel en veel meer gedaan! 

Waarom staat dat niet in de Bijbel; weet u waarom? Want als het 
erin zou staan, zou u de Bijbel niet gaan lezen, en u zou ervoor 

weglopen. En u zult zeggen: “Nee, dat geloof ik niet!” Waarom? 
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Omdat velen denken in hokjes. De Heer heeft daar rekening mee 
gehouden, met u, die in hokjes denkt. Denk niet in hokjes, wil ik u 

zeggen. Omdat je er met je verstand niet bij kan, maar dat wil niet 

zeggen dat het niet waar is.  
 

Dus het beste is, als u wilt weten of iets van God komt, en u 
bent Christen bijvoorbeeld: 

Stel je open voor de waarheid en voor de leiding van de Heilige 

Geest. Maar wees zelf ook zuiver in je denken, want dan weet je 
dat de Heer je zal leiden. En zo is het ook dat wij weten dat we 

zuiver. Maar wij willen toch de mensen waarschuwen, die nu 
eigenlijk besmet raken met wat ze zien voor ogen, zeg maar. Want 

ze willen gewoon het liefste Benjamin en het werk van God uit de 

weg ruimen. Dus besef dat gewoon. Ook jaloezie, en zelfs onder de 
werkers; dat is gewoon triest om te zeggen, maar het is helaas zo. 

Stel je open voor God en laat je leiden.  
 

En niet alleen dat… ik had het erover, over kameleons. 

Misschien denkt u, ‘Ja, kameleons?’ Ja, kameleons! Veel mensen 
houden van science fiction films. Denk maar aan de ‘V’ als 

voorbeeld. Dat was zo’n science fiction serie van vroeger, en zo zijn 

er meer science fiction films; mensen vinden dat prachtig! Maar als 
ik nu tot u spreek in deze stijl, dan zullen velen zeggen: “Ah, die is 

gek! Dat geloof ik niet”. Maar er zijn heel veel mensen, die naar die 
series kijken, naar science fiction; daar staan ze wel voor open, 

voor de leugens! Maar in vele science fiction films – en dat is waar 

wat ik zeg – is de verborgen waarheid van de wereld, van de 
onzichtbare wereld, van satan hoe satan te werk gaat en ook hoe 

hij werkt. Als u kijkt naar science fiction films, dan ziet u ook wel 
dingen voorbijkomen via de technologie, onder andere. U weet zelf 

wel, denk maar aan Enterprise vroeger, en nog meer van die 

series… heel veel technologie, dat was toen al geopenbaard. En dat 
is nu in de wereld, nu! En u kunt u voorstellen, dat was toen al 

geopenbaard! De technologische engelen weten drommels goed, 

wat van God is. En ook misbruiken ze de macht van God, ook via 
technologie, om ook de mensen als het ware over te nemen via 

technologie, om te manipuleren.  
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Maar ook, zeg ik u, ook in dromen zijn gevallen engelen, of u 
het gelooft of niet,  

met de ruimteschepen in deze eindtijd, die ook speciaal kunnen 

manipuleren met een beeld in uw droom, dat u iemand ziet, als 
voorbeeld: uw moeder. En dat u denkt: ‘Oh, dat is mijn moeder, die 

tegen mij spreekt’. Maar het is niet uw moeder, maar het is een 
gevallen engel, die zich manifesteert als uw moeder! En zo 

misbruiken ze soms de mensen in dromen, of proberen mensen 

over te nemen, of bepaalde gedachten te brengen om die persoon 
juist over te nemen, dat ze geloven zelfs in dromen. En de gevallen 

engelen vinden het prachtig.  
 

En sommigen kunnen zich dus materialiseren, en dat is dus 

wat er gebeurd is.  
En ik kan het ook zien trouwens aan de uitstraling van het filmpje. 

De uitstraling, ja, het is gewoon echt een gevallen engel; die heeft 
ook niet de liefdevolle uitstraling. Daarin verraadt hij zich ook zelf, 

en dat is gewoon triest, want zij is dus wel echt. En ik denk dat 

doordat zij zich open heeft gesteld, dat zij inderdaad wel is 
overgenomen, en ook nog eens een verhaal in vijandschap heeft 

opgesteld, zeg maar, puur uit wraak, jaloezie, of wat dan ook. En 

dat is eigenlijk zo zielig. Want in deze tijd ben je of helemaal zuiver, 
of je bent het niet. Sta je open voor de duisternis, dan wordt jij 

helemaal daarin meegezogen als het ware. Het is het een of het 
andere. En als u teruggaat, een klein beetje terug in de tijd, - ik 

denk een paar weken terug - heeft de Heer duidelijk gesproken, 

profetisch in een boodschap, dat er velen zullen afvallen in de 
laatste dagen. En de Heer bracht mij die boodschap via een bode 

engel Gods, en ik heb het gedeeld. En de Heer droeg mij ook op om 
het te sharen naar het team, dat er ook sommigen zullen afvallen! 

En ik had niet verwacht, en dat meen ook echt, dat dit zou 

gebeuren, al zo snel en zo snel zich zou vervullen. Maar het is 
profetisch! Als u terugbladert, kunt u het zien. En ook sommige 

andere boodschappen waarschuwen zelfs de werkers van de laatste 

dagen; ze zijn gewaarschuwd! Maar ook u bent gewaarschuwd. 
 

Ja, ik denk dat u zult schrikken, als u een filmpje van uzelf 
ziet, en u bent dat niet! 
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Ik kreeg het echt als een zwaard in mijn hart. Ik was zo geschokt 
eigenlijk, nu, ik werd er duizelig van zelfs… ik kan u zeggen vanuit 

mijn hart, en ik spreek in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus, of u het gelooft of niet, ik was het niet. Maar ook Theresa 
was het niet met die foto’s. Ze hebben gewoon ook bepaalde 

beelden gebruikt; gevallen engelen kopiëren alles. Het is waar wat 
ik zeg, ze kopiëren, materialiseren, en we leven echt in de laatste 

dagen. En ik had niet gedacht dat dit zo snel zou gebeuren, en dat 

het mij zou treffen, ook nog, en ons allemaal, ook het team van de 
Evangelical Endtimemachine. Het is schokkend wat er gebeurt, en 

vooral wat er is gebeurt.  
 

Nu, ik kan u zeggen, ik was inderdaad wel in Hong Kong 

geweest, maar ik was daar met een doel.  
En als u terugbladert in de website, dan weet u dat ik daar met een 

doel was. U kunt het zelf lezen. Ik wil de mensen gewoon wakker 
schudden, omdat daar heel wat is gebeurd eigenlijk. Er zijn mensen 

letterlijk van Hong Kong, die zijn letterlijk weggenomen uit een 

FEMA kamp. Want ik was uitgezonden, om een opdracht te doen in 
de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. En niet alleen 

dat, ik had sowieso niet de vrijheid – ze zijn daar erg streng in 

Hong Kong, en ook in China net zo goed – ik heb daar geen 
bewegingsvrijheid. Want je moet daar het paspoort tonen, waar je 

naartoe gaat. Het is daar heel streng, in Hong Kong, en in China 
net zo goed. Ze zijn daar heel streng met controleren, wat je doet 

en waar je naartoe gaat. En ik kan u zeggen: ik heb alleen de 

opdracht uitgevoerd. En wat mensen ook denken, of zeggen, en 
ondanks wat er gezegd is, of wat mensen ook zeggen, ik laat niet 

het werk van God stoppen of verwoesten. We moeten verdergaan. 
En God laat dat ook niet toe! En ik vraag u ook, juist nu dit 

geopenbaard is en wat er gebeurd is, dan vraag ik u nu op dit 

moment, om de Evangelical Endtimemachine nog meer te steunen 
dan daarvoor, om te bidden voor de Evangelical Endtimemachine, 

maar ook voor mij en Theresa. Want wij moeten daar nu doorheen, 

wat verstrooid is door satan en wat verwoest is door satan. Maar 
we kijken daar niet naar, en ik vraag u om daar niet naar te 

luisteren en niet naar te kijken. We willen voorwaarts in de naam 
van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, en we luisteren niet naar 

gevallen engelen, en ook niet naar hokjesdenkers. Wij volgen onze 
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machtige Heer, die nog steeds vanaf den beginne, en ook tot nu, en 
ook tot later tot in alle eeuwigheid: Hij is dezelfde tot in alle 

eeuwigheid! En we dienen de Heer, en we gaan voorwaarts.  

 
En ik vraag u ook juist nu… 

Satan wil u van de Ministry aftrekken. Alle luisteraars, die zullen 
geschokt zijn door wat er is geopenbaard door satan. Hij vindt het 

prachtig van: ‘Oh, moet je zien, die Profeet Benjamin Cousijnsen, 

nou, en die Theresa. Wat erg!’ Lieve luisteraars, ik vraag u om nu 
juist te gaan bidden, om je handen te vouwen, en de Ministry meer 

te gaan opdragen in gebed, en ook om ons niet los te laten, om ons 
in de steek te laten. Want we hebben u nodig. En ik zeg ook: ik laat 

Profeet Benjamin Cousijnsen, Profetes Theresa, en het team en het 

werk van de Heer, laat ik gewoon niet in de steek. Ik weet gewoon, 
het is waar. Ik vraag ook van u, vraag ik gewoon echt, zoals 

Benjamin zegt van: blijf gewoon echt bidden. Want het is Gods 
werk, en God laat het niet kapotgaan. Ga daar gewoon niet in mee. 

Let op, want ook u wordt beproefd. De Heer heeft niet voor niks 

gezegd van: er zullen heel veel mensen afvallen. Dat is niet 
zomaar, maar laat het niet zover komen. Want God heeft ook u 

nodig. Iedereen is deel van het Lichaam van God, en als eentje 

lijdt, lijdt iedereen mee. Maar we moeten gewoon in gebed één zijn, 
en gewoon weten van: ja, het is eigenlijk ook raar, dat we op deze 

manier, op zo’n misselijk makende manier, zeg maar aangevallen 
worden. Het is Gods werk nu, en alles moet zich gaan vervullen, 

zoals de Heer het wil. En we weten tegen wie we strijden. Ik kan 

alleen maar gewoon heel hard lachen, zeg maar, in de zin dat ik de 
boze uitlach. Dat zouden we allemaal moeten doen. “Je bent echt 

een loser!” en dat zeg ik ook echt tegen de boze met zijn 
trawanten. Amen! En de overwinning is behaald! 

 

Ja, ik wil ook zeggen tot u, die luistert: 
Marta en ik, we blijven samenwerken als hele goede maatjes, in 

liefde. En ze blijft de boodschappen inspreken. U moet niet denken 

van: ‘Oh, dan wordt ze aan de kant gezet’. Dat is niet waar! Nee, ik 
ben vanaf het begin zeg maar door de Heer bij Benjamin geplaatst 

met een doel. En het was de bedoeling geweest dat wij in 2012 
waren opgenomen, en in de hemel waren ze alsnog 

samengekomen, en ook met mijn zielemaatje. Maar nu heeft de 
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Heer een ander plan, dus het is belangrijk dat ze nu dus hier op 
aarde al samenkomen. Maar dat maakt niet uit, de Heer heeft in 

Zijn wijsheid besloten – en wie zijn wij om te zeggen van: “Nee, 

Heer, u moet het zus en zo doen, en dit is niet juist”. Met het 
menselijke denken en het oordelend denken, zijn wij geneigd om zo 

te doen. Maar dit is gewoon geen mensenwerk, ook al ziet u mij als 
mens en Benjamin als mens. U gelooft het, of u gelooft het niet, 

maakt niet uit. De Heer gaat toch door met wat Hij wil, wat Hij 

bepaalt, en niet wat Jantje of Pietje of Keesje denkt, wat wel waar 
is en goed is. Nee, wij zijn direct onder Gods leiding, en Zijn wil 

geschiedde, tot de eer van God. Amen! 
 

En het is namelijk ook zo, juist nu, juist nu hebben we u 

nodig. 
Juist in deze laatste dagen in de eindtijd, dragen we het biddend 

op. En ik vraag u ook echt om uw hulp, juist meer nog dan 
daarvoor. Satan haat dat, dat ik dit nu zeg! Maar ik vraag u, juist 

nu, die stap te zetten om te zeggen: “Ja, we staan achter de 

Evangelical Endtimemachine”, juist omdat satan dat wil 
verwoesten. Ja, u kunt wel nagaan, waarom satan dat wil 

verwoesten, omdat het Gods werk is. En juist omdat het Gods werk 

is, vraag ik u, juist wat satan wil verwoesten, dat moesten we juist 
gaan zegenen. En ik vraag u ook, zegen de Evangelical 

Endtimemachine. En ik zeg u ook, dank u wel voor uw aandacht, 
voor deze boodschap. Wij konden vrijuit spreken, en deze video 

wordt ook Engels ondertiteld, en wordt ook ter sharing gedeeld. En 

ik vraag u ook: help de Ministry! Maar het gaat het meest niet om 
de Ministry, of om mij, maar ik zeg u: help de Ministry, want onze 

Bestuurder, onze Kapitein, is Yeshua HaMashiach, Jezus Christus! 
En we zitten allemaal samen in het bootje, en u mag daarbij 

komen. En wij laten de Heer niet los. En we zullen doorgaan met 

Gods boodschappen. Ik laat me niet stoppen, door geen enkele 
slang, of welke worm of welk wezen dan ook. We gaan voorwaarts, 

in Yeshua HaMashiach, Jezus Christus’ naam! Amen! 

 
Gods zegen! Ruacha, Yeshu, Shalom!  
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Voorwaar, geef de satan geen vrij baan!  
 

Boodschap Gods, gebracht door Yeshua HaMasiach, JHWH, Jezus 

Christus, die onder meer zegt tot u, die luistert: Hoor naar Mijn 
woorden; die zijn getrouw! Voorwaar, wie Mijn werk dat tot zegen 

is, probeert te verwoesten of te besmetten, en niet Mijn woorden 

gelooft, zal waarlijk Mijn Koninkrijk niet zien. 
 

 
Volledige weergave: 

 

Shalom, hartelijk welkom! Op 19 november 2016 bracht de Here 
Jezus Christus, JHWH, Yeshua HaMashiach zelf, Zijn woord over aan 

eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom, Mijn geliefde!  

 
Vrede zij u, die zich juist nu laat misleiden door de gevallen 

engelen! 
Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, Ik, uw Rabboeni, heb u reeds zo 

vaak gewaarschuwd en tot u gesproken: Wees standvastig, en word 

niet ongeduldig in tijden van tegenspoed, en laat u niet misleiden 
door hem, die mijn werk wil vernietigen. Voorwaar, geef de satan 

geen vrij baan! Ik ben Kadosh, Heilig, Yeshua HaMashiach, JHWH, 

Jezus Christus, de Alfa en de Omega, de Eerste en de Laatste, het 
Begin en het Einde. 

 
Zalig zij die Mijn ware eindtijdprofeet, Benjamin Cousijnsen, 

en Profetes Theresa zegenen! 

Voorwaar, denkt gij echt dat de geest van Izebel, de gevallen 
engel, alle werken van Mij in de Evangelical Endtimemachine niet 

zou willen vernietigen, en Mijn grote plan dat Ik heb uitgewerkt? 
 

Voorwaar! 

Wie Mijn werk dat tot zegen is, probeert te verwoesten of te 
besmetten, en niet Mijn woorden gelooft, zal waarlijk Mijn 

Koninkrijk niet zien. Dit telt ook voor alle luisteraars! Hoor naar 

Mijn woorden. Die zijn getrouw! Waar blijft uw steun voor Profeet 
Benjamin en Profetes Theresa? Zijn dit Mijn kinderen?  
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Ook Ik werd in de steek gelaten, en men zei: “Ik ken u niet!” 

Voorwaar, voorwaar, Ik, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, 

zeg u: Behoed u voor het kwaad. De werkers zouden beter moeten 
weten! Zo heb Ik tot u gesproken.  

 
Mattheüs 25, vers 11 tot en met 13  Later kwamen ook de 

andere maagden en zeiden: Heer, heer, doe ons open! Maar hij 

antwoordde en zeide: Voorwaar, ik zeg u, ik ken u niet. Waakt dan, 
want gij weet de dag noch het uur. 

En Mattheüs 7, vers 1 en 2  Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld 
wordt; want met het oordeel, waarmede gij oordeelt, zult gij 

geoordeeld worden, en met de maat, waarmede gij meet, zal u 

gemeten worden. 
En vers 22 en 23  Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: Here, 

Here, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam boze 
geesten uitgedreven en in uw naam vele krachten gedaan? En dan 

zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van 

Mij, gij werkers der wetteloosheid. 
 

Voorwaar, geliefden, wees geen huichelaar. 

Doe de balk uit uw oog weg; dan zult gij scherp zien! Voorwaar, Ik, 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, zeg u: Profeet Benjamin 

heeft meer dan 3.000 boodschappen gedeeld. En zeg nu niet zoals 
Petrus: “Ik ken hem niet!” 

 

Openbaringen 22, vers 6 en 7  Deze woorden zijn getrouw en 
waarachtig, en de Here, de God van de geesten der Profeten, heeft 

zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen hetgeen weldra 
geschieden moet. En zie, Ik kom spoedig. Zalig hij, die de woorden 

der profetie van dit boek bewaart! 

 
Ik, uw Rabboeni, El Elohím, Adonai, betuig u, Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus, De Levende:  

Mijn woorden zijn Ja en Amen. 
Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen 
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Satan weet dat zijn definitieve einde nadert en 

briest! 
 
Boodschap Gods: In tijden van nu komt het erop aan of men 

gelooft. Steun Gods ware eindtijdprofeet in deze laatste dagen, of 

men gelooft en steunt de gevallen engelen, die onder de mensen 
zijn, en misbruik maken van de technologie en media! 

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Dit is een mededelende, waarschuwende 

boodschap van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus zelf, 
woord voor woord overgeleverd aan Zijn ware dienstknecht en 

Profeet, Benjamin Cousijnsen, op 21 november 2016. 

 
Shalom! Vrede zij u die in Mij, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 

Christus, uw Rabboeni, en Profeet Benjamin Cousijnsen, geloven; 

laat dit duidelijk zijn. 
 

Wie niet voor Mijn Profeet Benjamin Cousijnsen is, en 
evenzo voor Profetes Theresa, zal Mijn Koninkrijk niet zien. 

Schaam u, onwetende, over de technologische gevallen engelen! Ze 

verzetten zich. Word nuchter en waakzaam, en ken uw vijand, uw 
tegenpartij, de duivel, die rondgaat als een brullende leeuw, 

zoekende wie hij zal verslinden. Hij is een stuk aangeschoten wild, 
dat nog bloedend zijn laatste stuiptrekkingen uitvoert. Ja, en hij 

briest, omdat hij weet wat er staat te gebeuren, en haat Gods ware 

eindtijdprofeet en Gods werken, en weet dat Profeet Benjamin 
Cousijnsen één van de Twee Getuigen is. En satan weet ook dat 

zijn definitieve einde nadert! 

 
Wanneer er dan toch nog een sluier over de volle waarheid 

ligt… 
en u bent zo verblind dat u niet ziet, dat Likha Sari totaal 

overgenomen is, en Gods werk wil vernietigen, en ook al Darren 
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Jackson heeft besmet, dan zijt gij werkelijk verblind! In tijden van 
nu komt het erop aan of men Profeet Benjamin Cousijnsen steunt 

en gelooft, of men steunt en gelooft de gevallen engelen, die onder 

de mensen zijn en misbruik maken van de technologie en media. 
Men wil u overhalen, zodat men gebonden raakt. 

 
Voorwaar, luister ook naar de boodschap met de titel: 

‘Verzet van gevallen engelen op aarde tegen de God van al wat 

leeft!’ Voorwaar, geloof Profeet Benjamin Cousijnsen! Ook verzetten 
de gevallen engelen zich tegen de bediening en Profeet Benjamin 

Cousijnsen en de werkers van de laatste dagen. En als men een 
werker kan beïnvloeden en overnemen, dan heeft men een ingang 

om Gods werk te verwoesten! Voorwaar, men zegt: “In tijden van 

nood leert men pas zijn vrienden kennen”. En zo is het ook met de 
trouwe werkers van de laatste dagen, die u de boodschappen Gods 

brachten.  
 

Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Profeet Benjamin had het al 

geopenbaard. 
En alleen de sterksten zullen het begrijpen, en overleven. 

Voorwaar, Ik, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, duld geen 

slappelingen!  
 

Lees het volgende zeven keer hardop voor uzelf: Efeziërs 6, vers 
10 tot en met 20  Ik zal het eenmaal hardop voorlezen: Voorts, 

weest krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht. Doet de 

wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de 
verleidingen des duivels; want wij hebben niet te worstelen tegen 

bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen 
de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de 

hemelse gewesten. Neemt daarom de wapenrusting Gods, om 

weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om, uw taak geheel 
vervuld hebbende, stand te houden. Stelt u dan op, uw lendenen 

omgord met de waarheid, bekleed met het pantser der 

gerechtigheid, de voeten geschoeid met de bereidvaardigheid van 
het evangelie des vredes; neemt bij dit alles het schild des geloofs 

ter hand, waarmede gij al de brandende pijlen van de boze zult 
kunnen doven; en neemt de helm des heils aan en het zwaard des 

Geestes, dat is het woord van God. En bidt daarbij met aanhoudend 
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bidden en smeken bij elke gelegenheid in de Geest, daartoe 
wakende met alle volharding en smeking voor alle heiligen; ook 

voor mij, dat mij bij het openen van mijn mond het woord 

geschonken worde, om vrijmoedig het geheimenis van het 
evangelie bekend te maken, waarvoor ik een gezant ben in 

ketenen. Dan zal ik daartoe vrijmoedig kunnen optreden, zoals ik 
behoor te spreken. 

 

Voorwaar, doe Mijn wapenrusting aan. 
De YouTube video’s van Likha Sari op het YouTube kanaal Ruach 

Shalom, haar bewerkte video waar ‘Profeet Benjamin’ op staat, is 
een aanleiding om u nog meer te beïnvloeden en over te nemen in 

de werken van satan! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Yeshua HaMashiach, 
JHWH, Jezus Christus zelf, en verdween. 

 
 

 

 

 
Nu blijkt, aan de vrucht herkent men de geest! 
 

Voorwaar, laten uw ogen u niet bedriegen! Vele vruchten zijn 
aangetast door de leugens en de werken van satan. God werkt zo 

en laat het kwaad soms toe, om de sterksten over te houden, die 
zich niet hebben laten misleiden en wel achter Profeet Benjamin 

Cousijnsen staan.  

 
Volledige weergave: 

 

Shalom, hartelijk welkom! Op 22 november 2016 bracht Hetrick 
woord voor woord Gods boodschap over aan eindtijdprofeet 

Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Mijn naam is Hetrick, en ik begroet u allen in de volle 

waarheid van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  
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Voorwaar, in de dramatische slotfase in de eindtijd is het 
vanzelfsprekend, dat sommigen die de Here dienen, Hem in 

de steek zullen laten. 

En in 1 Timotheüs 4, vers 1 staat heel duidelijk, dat velen 
dwaalgeesten volgen. En in vers 2 staat dat ze gebrandmerkt zijn 

door huichelarij van leugensprekers. Luister ook naar de boodschap 
van 17 augustus 2012, met de titel: ‘Er is op dit moment een 

scheiding der geesten!’  

 
Velen zeggen: “Ik geloof alleen in de dingen die ik zie”. 

En de technologische gevallen engelen laten u wel even hun 
beelden zien! In Hebreeën 11, vers 1 staat: Het geloof is het bewijs 

der dingen, die men niet ziet. 

 
Op 17 juli 2012, in de boodschap met de titel:  

‘Gedragsveranderende stralen en meer!’ werd onder andere 
gezegd, dat satan zich haast en wereldwijde controle over alles wil. 

Hij is als een op hol losgeslagen gek, die in uw wereld, uw 

wonderwereld, de leider is om u over te nemen, onder andere met 
valse mediabeelden over Profeet Benjamin Cousijnsen.  

 

Satan gebruikt zelfs virtuele beelden van een geprojecteerde 
Jezus… 

en zal u dingen zeggen wat naar de wil is van satan. Satan haat 
namelijk de werken Gods! Zij, de gevallen engelen, waren er al in 

de tijden van Henoch. In de boodschap van 29 juni 2012 

waarschuwde God u via Zijn ware Profeet, die doorgaf, dat men de 
kennis van de technologische gevallen engelen niet moet 

onderschatten. Via het boek ‘RUACHA, YESHU, SHALOM!’ heeft 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, u vele malen ernstig 

gewaarschuwd. Desondanks hebben velen er niets van geleerd! 

 
Voorwaar, luister eens goed. 

Vele vruchten zijn aangetast door de leugens en de werken van 

satan! 
 

Lees voor: Mattheüs 7, vers 22 en 23  Velen zullen te dien dage 
tot Mij zeggen: Here, Here, hebben wij niet in uw naam 

geprofeteerd en in uw naam boze geesten uitgedreven en in uw 
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naam vele krachten gedaan? En dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik 
heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij werkers der 

wetteloosheid. 

 
Voorwaar, iedere ziel zal aangeklaagd worden voor God, die 

kwaadspreekt! 
In de hemel vindt men geen rotte vruchten en kwaadsprekers en 

leugens en werkers, die zich zo laten besmetten. Hoogmoed komt 

ten val! Voorwaar, de rotte vruchten komen in het vuur. God werkt 
zo, en laat kwaad soms toe, om de sterksten over te houden, die 

zich niet hebben laten misleiden, en wel achter Profeet Benjamin 
Cousijnsen staan. Voorwaar, nu blijkt, aan de vrucht herkent men 

de geest! 

 
Kijk eens in het boek ‘RUACHA, YESHU, SHALOM!’ en al die 

prachtige, bemoedigende boodschappen: 
meer dan 3.000 bovennatuurlijke boodschappen. Nu blijkt wie echt 

achter de volle waarheid stonden en één waren. Voorwaar, ik, 

Hetrick, zeg u: hij is Gods ware Profeet. Laten uw ogen u niet 
bedriegen! Kwaadsprekers, en zij die vervloeken, en roddelaars zijn 

geen voorbeeld. U zult nimmer een kwaadspreker, of roddelaar, of 

iemand die Gods werken verwoest, in de hemel aantreffen. Velen 
zijn nu besmet! Voorwaar, of u staat achter Gods werken en Profeet 

Benjamin Cousijnsen, of u kunt beter gaan, als u niet sterk genoeg 
bent en voor de waarheid gaat. U ziet nu duidelijk, dat satan de 

zegeningen en wat God tot stand heeft gebracht, wil kapotmaken. 

‘Is dit Gods werk?’ denkt u, ‘of van de duivel?’ Ik weet wel beter! 
 

Komende donderdag worden er geen live boodschappen 
ingesproken, zei Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. 

Maar dit zal een dag zijn van verdriet in de hemel, vanwege dat 

men zich zo heeft laten misleiden door satan! Alle boodschappen 
over kwaadsprekers en roddelaars, en over de werken van gevallen 

engelen, zullen aankomende donderdag worden geplaatst, om 

sommigen nog wakker te schudden! Wie niet wil horen, gaat 
verloren. 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Hetrick, en verdween. 
 

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen 
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Ik Donder kom u straffen, Filipijnen!  
 

Profetische waarschuwing Gods: Voorwaar, als u zich toch laat 

infecteren en besmetten, en u gaat er mee door, met het 
verwoesten, dan zal ik, Donder, naar u komen om u te straffen, 

Filipijnen, en vele huizen verwoesten!  
 

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo! Op 23 november 2016 bracht Gods bode engel woord voor 

woord deze waarschuwende, profetische boodschap Gods over aan 

eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam boven alle namen, 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. 

 

Voorwaar, Filippijnen, ik, de bode engel Donder, waarschuw 
u ernstig! 

 

Jesaja 55, vers 8 en 9  Want mijn gedachten zijn niet uw 
gedachten en uw wegen zijn niet mijn wegen, luidt het woord des 

Heren. Want zoals de hemelen hoger zijn dan de aarde, zo zijn mijn 
wegen hoger dan uw wegen en mijn gedachten dan uw gedachten. 

 

En Mattheüs 7, vers 1 tot en met 3  Oordeelt niet, opdat gij niet 
geoordeeld wordt; want met het oordeel, waarmede gij oordeelt, 

zult gij geoordeeld worden, en met de maat, waarmede gij meet, 
zal u gemeten worden. Wat ziet gij de splinter in het oog van uw 

broeder, maar de balk in uw eigen oog bemerkt gij niet? 

En Mattheüs 6, vers 22 en 23  De lamp van het lichaam is het oog. 
Indien dan uw oog zuiver is, zal geheel uw lichaam verlicht zijn; 

maar indien uw oog slecht is, zal geheel uw lichaam duister zijn. 

Indien nu wat licht in u is, duisternis is, hoe groot is dan de 
duisternis! 
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Voorwaar! 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, wil niet dat u gaat 

roddelen, of cynische of harde kritiek hebt op degenen om u heen. 
En Hij wil niet dat u gelooft wat u voor ogen wordt gehouden, of 

gezegd wordt, of in de harten van anderen is! 
 

Johannes 8, vers 4 tot en met 9  Meester, deze vrouw is op 

heterdaad betrapt bij het plegen van overspel; en in de wet heeft 
Mozes ons bevolen zulken te stenigen; Gij dan, wat zegt Gij? En dit 

zeiden zij om Hem in verzoeking te brengen, opdat zij iets hadden 
om Hem aan te klagen. Maar Jezus bukte neder en schreef met de 

vinger op de grond. Doch toen zij Hem bleven vragen, richtte Hij 

Zich op en zeide tot hen: Wie van u zonder zonde is, werpe het 
eerst een steen naar haar. En weer bukte Hij neder en schreef op 

de grond. Maar toen zij dit hoorden, gingen zij één voor één weg, 
te beginnen bij de oudsten, en zij lieten Jezus alleen en de vrouw in 

het midden. 

 
Voorwaar, Hij wil dat u zich er niet mee bemoeit. 

Hij wil dat we genadig zijn voor anderen, zoals God genadig is voor 

ons! Maar als we ervoor kiezen, beste mensen van de Filipijnen, en 
u die luistert ervoor kiest, Zijn woorden te negeren, - en vanuit de 

Bijbel waarschuwt Hij dat God over u zal oordelen met dezelfde 
normen, die u gebruikt naar anderen - dan is dit een 

ontnuchterende herinnering om genadig te zijn! 

 
Bid dit gebed: 

“Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, vergeef me, Abba, 
Vader, voor de keren dat ik me liet bedriegen door wat ik voor ogen 

kreeg, en dat ik ongehoorzaam was, en niet aardig ben geweest 

over Uw kinderen, en mij liet manipuleren door gevallen engelen. 
Het spijt me, omdat ik weet dat U zo veel meer hebt, waarover U 

teleurgesteld bent in mij, dan ik in anderen. Abba, Vader, mijn 

Rabboeni, open mijn hart, en verwijder elke bittere of kritische 
geest of persoon, die mijn karakter infecteert. Vorm in mij, door Uw 

Heilige Geest, de liefde, de blijdschap, vrede, geduld, 
vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtheid en zelfcontrole, die Uw 

aanwezigheid en verandering in mijn leven toont. Uw liefde kwetst 
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niet en veroordeelt niet, alzo mijn naaste, opdat ik niet geoordeeld 
wordt. Want op grond van het oordelen over anderen, word ik 

geoordeeld. Ik belijd mijn zonden in de almachtige naam van 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. En in Zijn naam zal ik 
een spiegelbeeld zijn, een voorbeeld naar de anderen toe om me 

heen. Amen!” 
 

Voorwaar, als u zich toch laat infecteren en besmetten,  

en ermee doorgaat, met verwoesten, dan zal ik, Donder, naar u 
komen om u te straffen, Filipijnen, en vele huizen verwoesten! Blijf 

van Gods werk af, blinde schriftgeleerden! 
 

Mattheüs 23, vers 4  Zij binden zware lasten bijeen en leggen die 

op de schouders der mensen, maar zelf willen zij ze met hun vinger 
niet verroeren. 

Vers 12  Al wie zichzelf zal verhogen, zal vernederd worden en al 
wie zichzelf zal vernederen, zal verhoogd worden. 

En vers 33  Slangen, adderengebroed, hoe zult gij ontkomen aan 

het oordeel der hel? 
En vers 38 en 39  Zie, uw huis wordt aan u overgelaten. Want Ik 

zeg u, gij zult Mij van nu aan niet meer zien, totdat gij zegt: 

Gezegend Hij, die komt in de naam des Heren! 
 

Voorwaar, wie niet wil horen, gaat verloren; knoop dit in uw 
oren, als u zich niet bekeert! 

Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en verdween. 

 
 

 

Als het erop aankomt! 
 

Voorwaar, kent gij deze woorden nog? De Heer Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, wil u via deze boodschap 

bemoedigen. 

 
 

Volledige weergave: 
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Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 
24 november 2016 kreeg ik de volgende boodschap van een bode 

engel Gods, die ik graag met u wil delen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, 
mijn naam is Rafaël en ben een bode engel Gods.  

 

Job 6, vers 14  Wie zijn vriend medelijden onthoudt, die verzaakt 
de vreze des Almachtigen. 

 
Voorwaar, kent gij deze woorden nog? 

Gij hebt iemand nodig, stil en oprecht, die als het erop aankomt, 

voor je bidt en vecht. Pas als die iemand met je lacht en grient, dan 
pas kun je zeggen: “Ik heb een vriend”.  

 
Voorwaar, er is er maar Een, die u echt nodig hebt en u 

liefheeft en beschermt.  

En wie is oprechter dan Hij? En wie spreekt geen kwaad over u, en 
bidt en vecht voor u? Wie gaf het grootste voorbeeld, en gaf Zijn 

leven aan het kruis van Golgotha, en droeg uw overtredingen, en 

veroordeelt u niet? Zoals Hij u Zijn liefde toont, zo mag u Zijn liefde 
tonen en uw naaste liefhebben. Hij sprak ook geen kwaad over u. 

En zo mag u dit voorbeeld volgen. 
 

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 

wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 
een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 
naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het 

licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever 

gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want 
een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het 

licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de 
waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat 

zij in God verricht zijn. 
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Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 

Gods zegen 
 

 
 

 

Ernstige waarschuwing Gods aan de Filipijnen, 
Ruach en de wereld!  
 

27-11-2016  Dit is een zeer ernstige profetische waarschuwing 
Gods, uitgesproken door Gods ware eindtijdprofeet, Benjamin 

Cousijnsen. Hij brengt een bericht, gericht aan de Kerk Ruach, de 

Filipijnen en de wereld! 
 

 
Volledige weergave: 

 

Shalom, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. 
Vandaag heb ik een mededelende boodschap, in de naam van 

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus van Nazareth. En Hij is de enige 
Weg, de Waarheid en het Leven. 

 

Ik vertel u vandaag, wat er gaande is, hoe de duivel 
rondgaat als een briesende leeuw, om te kunnen verslinden. 

En zo gaat de duivel ook rond als een briesende leeuw, om ook 

broeders en zusters aan te vallen. Zoals u weet wat er allemaal 
gaande is, weet u dat de werken van de duivel manipulatie zijn. Hij 

manipuleert de mensen, om de mensen naar zich toe te trekken. 
We weten ook dat satan in de hemel was, een engel van het licht. 

En hij had ook veel macht en power. We kennen dat verhaal wel 

van de Bijbel. En zo, op een gegeven moment, werd hij jaloers op 
God, en hij probeerde een groot leger naar zich toe te trekken, om 

de Hemel over te nemen om de macht van God naar zich toe te 
trekken. Maar God is machtiger! En zo heeft Hij ook de duivel 

overwonnen; Hij heeft de duivel uit de Hemel gegooid.  

 
En ik wil u vandaag zeggen: 
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Zo is dit vandaag ook gaande, dat de satan ook via valse pastoors, 
valse pastoors, mensen probeert naar zich toe te trekken! Vandaag 

heb ik het ook over de Kerk Ruach. Als u hebt geluisterd naar de 

boodschappen, dan weet u heel goed dat Jemuel uit het team is 
gezet, en ook waarom. En ik zou dit allemaal kunnen benoemen, 

maar dat doe ik niet. De Heer is duidelijk in Zijn woorden en in Zijn 
boodschap. En Zijn woorden zijn getrouw en amen! En het zijn niet 

mijn woorden, maar Gods woorden.  

 
De Ministry heeft via vele giften een kerk laten bouwen. 

En de kerk behoort de Filipijnen toe, maar vooral, de Heer heeft 
Jeddy aangewezen als pastoor. En ook is hij erkend, niet alleen 

door God, de Allerhoogste, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus van 

Nazareth, maar ook erkend door Profeet Benjamin Cousijnsen. En 
zo ook is Connie aangesteld als zijn vrouw, als pastoor, om hem 

terzijde te staan. Zoals u weet, Jeddy is de pastoor van de Kerk 
Ruach, en de Kerk Ruach behoort hem toe. En u hoort het goed, 

want God heeft de kerk tot stand gebracht, en het is Zijn werk. Het 

is ook niet mijn kerk; ik heb daar ook niets over te zeggen, maar 
God heeft daar alles over te zeggen! En Hij is de Koning der 

koningen, en Hij beslist ook waar giften naartoe gaan.  

 
Zoals u weet, in het begin waren we begonnen met de 

dammen te bouwen, zodat de Kerk Ruach beschermd is. 
En zo heeft de Heer grote dingen gedaan, om de Kerk Ruach te 

zegenen. Ik wil u ook heel duidelijk vertellen dat satan drommels 

goed weet, dat de Kerk Ruach vele zegeningen ontvangen heeft. 
Door onzuivere praktijken is Jemuel uit het team gezet. En toch, 

vele Filipijnse mensen volgen de verkeerde weg. En zo was het ook 
met satan in de Hemel. Vele engelen volgden satan; hij wou alle 

macht en kracht naar zich toetrekken. En zo wil Jemuel ook de kerk 

naar zich toetrekken, en alle mensen naar zich toetrekken, want 
satan is hebberig, wil alles voor zichzelf. Maar het is niet van hem! 

Want het is van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. En Jeddy is 

gezalfd, gezalfd met Gods olie, als Zijn pastoor. Laat dat heel 
duidelijk zijn, ook voor de Filipijnen. Laat het heel duidelijk zijn, dat 

hij de pastoor is! Want als iemand zich pastoor noemt, zoals er ook 
velen zijn in de wereld, die zich pastoor noemen, en helemaal niet 

zijn aangesteld door de Heer! Laat ik het heel klaar zeggen tot u, 
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de Heer heeft gesproken: “Als iemand zich in deze wereld pastoor 
noemt, en hij is geen pastoor, dan is hij een valse pastoor”. En als 

we niet luisteren naar God, dan zijn we ongehoorzaam, dan zijn we 

ongehoorzaam naar God. Laat dat ook duidelijk zijn!  
 

En ook ik ben gehoorzaam. 
En ook al denkt u van, ‘Ja maar, heb je de video gezien?’ Dan stel 

ik de vraag aan u: Hebt u wel geluisterd naar de boodschappen 

over de gevallen engelen? Hebt u daarnaar geluisterd? Of hebt u de 
oren gesloten voor de boodschappen, en dat u alleen maar wilt 

horen wat u wilt horen? Daar spreekt de Heer ook over in de Bijbel, 
heel duidelijk, dat de Heer duidelijk zegt: “Sommigen zijn verwend, 

verwend, ze willen alleen maar horen wat ze willen horen, en ze 

laten zich manipuleren door gevallen engelen!” 
 

De tijd is nabij, en ik zeg ook: voor u en voor mij, voor 
allemaal. 

En we zien ook aan de gebeurtenissen, wat nu gaande is, dat dit 

niet het werk van de Heer is, wat nu gebeurt, dat de manipulatie 
van gevallen engelen… ze kunnen inderdaad projecteren! Ze 

kunnen inderdaad beelden laten zien! Ze kunnen inderdaad Profeet 

Benjamin laten zien, of Theresa, of wie dan ook, of u! Hij is een na-
aper, hij kopieert alles. Hoort u wat ik zeg? Hij kopieert alles. Maar 

het is aan u, als u daarvoor openstaat, of u het gelooft. U kunt ook 
denken in hokjes van, ‘Ja, maar dat geloof ik niet!’ Nu, ik zeg u, hij 

is een na-aper van God, en veel dingen kopieert hij van God. Hij is 

een na-aper en hij wil alle macht naar zich toetrekken, ook via 
technologie.  

 
De Heer heeft zo duidelijk gesproken tot u, via de 

boodschappen, hoe de satan werkt! 

En nog zijn velen verblind, velen verblind! En het maakt mij 
helemaal niet vrolijk. Het maakt me niet blij, dat er zovelen zijn die 

geestelijk blind zijn. Maar u hebt gekozen, gekozen om te luisteren 

naar anderen, en wat anderen u ook vertellen, of laten zien, zelfs 
valse beeldmaterialen. Alstublieft, luister niet naar gevallen 

engelen, zeg ik u. Luister daar niet naar, naar mensen! Ook als 
sommige Christenen zich Christen noemen, hoeven ze geen 

Christen te zijn. Want als u kijkt naar de vruchten, dat ze met hun 
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vruchten……. de Heer zal nooit, nooit een kerk gaan verwoesten, en 
alzo de Ministry, en alzo een mens: me! Als u de Bijbel leest, dan 

weet u dat God liefde is. En wij mogen niet oordelen als broeders 

en zusters over een broeder en zuster; we mogen daar niet over 
oordelen! Want de Heer zegt ook: Wie zonder zonden is, werpe de 

eerste steen.  
 

Heb respect voor uw broeder en zuster.  

En doe niet zoals de satan het doet, om levens te verwoesten. En al 
noemt u zichzelf een broeder of een zuster, maar om dan een kerk 

te gaan verwoesten, om een kerk te gaan overnemen, of een 
broeder of een zuster zwart te maken, omdat u iets hebt gezien, 

wat niet goed is, terwijl het een projectie is van de satan, dan zeg 

ik u: Onderzoek uzelf, kijk naar uw hart, kijk naar uw vruchten! 
Zou Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, dat doen? Zou Hij dat 

doen? Hij zou dat nimmer doen. Alleen de satan, die gaat erop uit 
om zijn broeder en zuster te vernietigen.  

 

Waar bent u mee bezig? zeg ik u. 
U hoort mij heel goed: Waar bent u mee bezig? En ik spreek tot u 

in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus van Nazareth! 

Oordeel niet! En ik zeg u, de kerk behoort Jeddy toe. Hij is de 
aangewezen pastoor. En wie Jemuel volgt, die zal tezamen… en dan 

zegt u: “Ja maar, dan oordeelt u, Profeet Benjamin”. Ik oordeel 
niet, want ik spreek in de naam van de Allerhoogste, Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. En niet alleen dat, u versnelt door deze 

gebeurtenissen alleen maar, dat de Twee Getuigen zullen opstaan. 
Ik ben een van de Twee Getuigen. En u zult zien dat de Twee 

Getuigen meer en meer naar de voorgrond zullen treden.  
 

En als de Rapture er is… 

al denkt u in hokjes van ‘Ja maar, ik ben een Christen, en dat staat 
niet in de Bijbel’… Weet u, sommigen zijn zo diep gevallen als het 

ware; de Heer spreekt niet alleen de woorden van de Bijbel, hallo! 

De Heer spreekt ook meer! Het is niet zoals u een videoband 
afdraait, en dat u alleen maar die woorden hoort, wat u wilt horen. 

Maar de Heer spreekt nog meer. De Heer is geen robot, of een 
mens; Hij is meer. Hij is de Koning der koningen, en Hij spreekt 

meer woorden dan wat u denkt. En ook vandaag spreek ik tot u in 
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het gezag van de Allerhoogste. En als u mij niet gelooft, dan zult u 
het wel zien, zeg ik u, dan zult u het wel zien. Als u zich niet 

bekeert van deze wandel, en niet Jeddy erkent als pastoor, en zelf 

een pastoor kiest, wie niet is uitgekozen door de Allerhoogste, dan 
zeg ik, dan hebt u zich laten leiden door de satan, en dan hebt u 

een duivelse pastoor. Wilt u dat, een pastoor die aangewezen is 
door de satan? Ik voorspel u als Profeet dat u het zult bemerken, 

dat dit niet staande houdt. Laat het heel duidelijk zijn.  

 
Ik heb vandaag tot u gesproken, en ik zeg u: Luister wat de 

Heer zegt! 
Alzo wat de Heer heeft gesproken, niet alleen in de Bijbel, maar ook 

via Zijn Profeet. En ik ben Zijn Profeet en een van de Getuigen. 

Neemt u mijn woorden niet aan? Wie Gods Profeet niet zegent, of 
Profetes, zal niet gezegend worden. En dan zal de Heer tegen u 

zeggen: “Heb je wel gekeken naar jezelf? Je komt er niet in, je 
komt er niet in! Omdat u zelf, zelf een vrucht was die velen heeft 

vernietigd. 

 
Ik heb vandaag tot u gesproken, en het is aan u wat u ermee 

doet. 

En ik heb u gewaarschuwd in de naam van Yeshua HaMashiach, 
Jezus Christus van Nazareth! En hiermee sluit ik ook af, en het is 

aan u wat u ermee doet: of u blijft in hokjes denken, of u hebt de 
geestelijke wereld door, hoe ze te werk gaan in de laatste dagen, 

en hoe ze velen verleiden, juist voor de Wederkomst van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Laat dat u duidelijk zijn.  
En hierbij sluit ik af, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen 
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DECEMBER 2016 

 
Ik wil aloude verborgenheden verkondigen  
 

Wend het oor, mijn volk, tot mijn leer, neigt uw oor tot de woorden 
van mijn mond. 

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. In de 

nacht van maandag 5 december 2016 kreeg ik de volgende 

boodschap van een bode engel Gods, die ik graag met u wil delen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, uw Rabboeni.  

 

Ik, Michaël, verscheen in de slaap van Profeet Benjamin 
Cousijnsen, en sprak het volgende: 

Voorwaar, wie was het die zijn werker hielp, die niet de huur kon 
betalen, vanwege een fietsongeval? Was het Profeet Benjamin 

Cousijnsen niet, die een werker stuurde voor de verzorging van 

Darren Jackson? Voorwaar, mijn naam is Michaël en ben een bode 
engel Gods.  
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Psalm 78, vers 1 en 2  Wend het oor, mijn volk, tot mijn leer, 

neigt uw oor tot de woorden van mijn mond; ik wil mijn mond tot 

een spreuk opendoen, ik wil aloude verborgenheden verkondigen. 
 

Voorwaar, Profeet Benjamin Cousijnsen is Gods ware 
eindtijdprofeet, en heeft nimmer iets gedaan wat tegen Gods 

werken ingaat. 

Want dan zou hij geen bode engelen Gods ontvangen, en hij zou 
ook gestraft worden. Maar de hemel en God zelf is zijn getuige, en 

de engelen des hemels! Voorwaar, was het niet zo beschreven, dat 
zelfs de kerken feest zullen vieren, onder andere omdat de Twee 

Getuigen omkomen, en de feestdag willen instellen ter herinnering 

aan hen, die zij haten? Vanzelfsprekend haten de gevallen engelen 
hem, vanwege al die openbarende boodschappen, en wil men, zelfs 

via de ex-werkers, Gods werk vernietigen, omdat ze zich hebben 
vergiftigd met het gif van gevallen engelen. En evenzo spelen ze 

voor God!  

 
Maar, voorwaar, warriors of the last days,  

hou afstand van deze listige kwaadsprekers, die niet eens 

doorhebben dat ze tegen de God van Abraham, Izaäk en Jakob 
vechten, en de Twee Getuigen willen afremmen! Maar zij, blinde 

schriftgeleerden, zullen het weten dat Gods werken doorgaan en 
dat Gods straf niet mild zal zijn. Richt u op Mijn werk; zo zegt de 

Heer, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
 

 
 

Wat uw verstand te boven gaat!  
 
De God van Abraham, Izaäk en Jacob wil u nieuwe dingen laten 

weten, waarvan u niet weet. 

 
 

Volledige weergave: 
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Hallo, welkom! Op 12 december 2016 bracht Gods bode engel deze 
boodschap Gods over aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, 

Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  
 

Voorwaar, spits uw oren! 

Mijn naam is Chateara en ben een bode engel Gods. Op 1 april 
2016 werd u reeds ingelicht, dat vele berichten uw verstand ver te 

boven zullen gaan, en dat de gesloten deuren opengaan, zodat men 
de hemelse waarheid onder ogen ziet. De titel van deze boodschap 

luidt: ‘U zult dingen horen die niet in uw Bijbel staan!’ Luister ook 

naar de boodschap met de titel: ‘Denk niet in hokjes; aan de Auteur 
zijn alle rechten voorbehouden!’ Deze boodschappen wijzen u erop, 

dat de God van Abraham, Izaäk en Jakob u nieuwe dingen wil laten 
weten, waarvan u niet weet. Voorwaar, 

 

Genesis 1, vers 1, 2 en 3  In het begin schiep God de hemel en 
de aarde. De aarde was nog woest en doods, en duisternis lag over 

de oervloed, maar Gods geest zweefde over het water. God zei: ‘Er 

moet licht komen,’ en er was licht. 
 

God hoefde maar te spreken, en het was er! 
 

Genesis 1, vers 27  God schiep de mens als zijn evenbeeld, als 

evenbeeld van God schiep hij hem, mannelijk en vrouwelijk schiep 
hij de mensen. 

En Genesis 2, vers 18  YHWH, God, dacht: Het is niet goed dat de 
mens alleen is, ik zal een helper voor hem maken die bij hem past. 

 

Voorwaar, de ene zegt dat het Henoch is, één van de Twee 
Getuigen. 

Een ander zegt: Mozes, of Elia. Voorwaar, de Bijbel begint met de 

schepping. En in de hemel bij God waren er reeds engelen. God 
heeft zowel de vrouw gemaakt tot een hulp. En welke hulp staat het 

meest de man bij op aarde, denkt u? Inderdaad, de vrouw!  
 

Voorwaar, er wordt gezegd dat Elia terugkomt… 
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En Mattheüs 17, vers 10 tot en met 12  De leerlingen vroegen 

hem: ‘Waarom zeggen de schriftgeleerden toch dat Elia eerst moet 

komen?’ Hij antwoordde: ‘Elia zou inderdaad komen en alles 
herstellen. Maar ik zeg jullie dat Elia al gekomen is, ze hebben hem 

alleen niet herkend… tot zover. 
 

Voorwaar, de Twee Getuigen zijn bekend. 

En het zijn man en vrouw, zowel in het vlees als in de geest. En zij 
waren altijd al verbonden als engelen in de hemel, vanaf den 

beginne. De Twee Getuigen zijn door God gestuurd! De 
technologische gevallen engelen, samen met satan, weten wie ze 

zijn, en zijn vanuit de onderaardse diepten opgestegen, om de 

strijd met hen aan te gaan, door middel van leugens, en willen zo 
overwinnen en nemen zelfs mensen over! 

 
Openbaring 11, vers 10 tot en met 14  De mensen die op aarde 

leven juichen om de dood van de twee Profeten, en opgetogen 

sturen ze elkaar geschenken, want die Profeten waren een grote 
kwelling voor hen geweest.’ Maar toen de drie-en-een-halve dag 

voorbij waren, voer er een levensgeest uit God in hen en kwamen 

ze weer overeind. Iedereen die hen zag werd doodsbang. Er klonk 
een luide stem uit de hemel, die tegen hen zei: ‘Kom hierboven.’ 

Toen stegen ze in de wolk op naar de hemel, voor het oog van hun 
vijanden. Op dat moment kwam er een zware aardbeving, die een 

tiende deel van de stad verwoestte. Zevenduizend mensen werden 

door de aardbeving gedood, de rest werd door vrees bevangen en 
begon de God van de hemel eer te bewijzen. Het tweede wee is 

voorbij, maar het derde volgt binnenkort! 
 

Voorwaar, o wee degenen die de weg des Heren 

tegengewerkt hebben! 
Men wil de Twee Getuigen tegenwerken op verschillende manieren. 

Juist nu moeten de Twee Getuigen in de kracht en het geloof staan 

van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus!  
 

Romeinen 8, vers 35 tot en met 39  Wat zal ons scheiden van 
de liefde van Christus? Tegenspoed, ellende of vervolging, honger 

of armoede, gevaar of het zwaard? Er staat geschreven: ‘Om u 
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worden wij dag na dag gedood en afgevoerd als schapen voor de 
slacht.’ Maar wij zegevieren in dit alles glansrijk dankzij hem die 

ons heeft liefgehad. Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven, 

engelen noch machten noch krachten, heden noch toekomst, 
hoogte noch diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal 

kunnen scheiden van de liefde van God, die hij ons gegeven heeft 
in Christus Jezus, onze Heer. 

 

Voorwaar, de kwaadsprekers en roddelaars zullen zich op de 
borst slaan! 

 
1 Korinthiërs 13, vers 2  Al had ik de gave om te profeteren en 

doorgrondde ik alle geheimen, al bezat ik alle kennis en had ik het 

geloof dat bergen kan verplaatsen – had ik de liefde niet, ik zou 
niets zijn. 

En vers 7  Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in 
alles volhardt ze. 

 

Voorwaar, luister naar de boodschappen. 
Laat Gods woorden en Zijn openbarende waarheid niet wegroven 

uit uw hart! Bewapen u met Gods wapenrusting, met Zijn volle 

waarheid. 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en 

verdween. 
 

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen 

 
 

 

Wie is die Koning vol majesteit?  
 

JHWH van de hemelse machten, Hij is de Koning vol majesteit! 
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op dinsdag 13 december 2016 bracht 

Gods bode engel woord voor woord deze boodschap Gods over aan 
eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. 
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Shalom, welkom! Ik begroet u in de wonderbare, almachtige naam 

van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn 

naam is Blesia en ben een bode engel Gods.  
 

Kind van de Allerhoogste, 
 

Job 35, vers 5 tot en met 14  Kijk eens naar de hemel en 

aanschouw de wolken boven je. Als je zondigt, schaad je hem 
daarmee? Deert het hem als je veel misstappen begaat? Als je 

rechtvaardig bent, wat geef je hem dan? Een geschenk, dat hij uit 
jouw hand ontvangt? Je goddeloosheid raakt mensen als jezelf, je 

rechtvaardigheid helpt anderen. De mensen, vertrapt als ze 

worden, klagen hun nood; ze schreeuwen om hulp tegen het 
geweld van de machtigen. Maar niet één van hen zegt: “Waar is 

God, mijn maker, hij die in de nacht mijn krachten herstelt, die aan 
ons meer kennis geeft dan aan de dieren op de aarde, ons meer 

wijsheid schenkt dan de vogels in de lucht?” Ze schreeuwen, maar 

hij antwoordt niet, omdat de hoogmoed van de kwaden schandelijk 
is. Maar het is schijn dat God niet luistert, dat de Ontzagwekkende 

geen aandacht aan hen schenkt. Je zegt dat jij hem niet 

aanschouwt, maar hij heeft het vonnis voor zich – hij laat je 
wachten. 

 
En Job 36, vers 10 tot en met 12  Hij opent hun de oren voor 

zijn vermaning en zegt hun het kwaad de rug toe te keren. Als zij 

gehoorzamen en hem zullen dienen, leven zij tot in lengte van 
dagen in voorspoed, brengen zij hun jaren door in geluk. 

Gehoorzamen zij niet, dan zullen zij de doodsrivier oversteken; 
verstoken van kennis blazen ze de laatste adem uit. 

En vers 22 tot en met 28  Hoe verheven is God in zijn macht! Is er 

een tweede die leert zoals hij? Wie kan hem zijn weg voorschrijven, 
wie zal zeggen: “U hebt kwaad gedaan”? Bedenk dat je zijn werk 

moet prijzen, dat immers door de mensen wordt bezongen, door 

iedereen bewonderd wordt, door iedereen van ver aanschouwd. Zie 
hoe groot God is, buiten elk begrip, het getal van zijn jaren is 

ontelbaar. Hij schept de waterdruppels op en zeeft de regen door 
zijn nevels, dan daalt deze uit de wolken neer, daalt neer op alle 

mensen. 
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En Psalm 1, vers 1 en 2  Gelukkig de mens die niet meegaat met 

wie kwaad doen, die de weg van zondaars niet betreedt, bij 

spotters niet aan tafel zit, maar vreugde vindt in de wet van JHWH 
en zich verdiept in zijn wet, dag en nacht. 

 
En Psalm 14, vers 5 en 6  Nog even, en hen overvalt een hevige 

angst, want God is met de rechtvaardigen. Lach maar om het 

vertrouwen van de zwakke – hij “of zij” vindt zijn toevlucht bij 
JHWH. 

 
Voorwaar, bedenk deze boodschap! 

 

Psalm 23, vers 4  Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees 
geen gevaar, want u bent bij mij, uw stok en uw staf, zij geven mij 

moed. 
 

En Psalm 24, vers 3 tot en met 10  Wie mag de berg van JHWH 

bestijgen, wie mag staan op zijn heilige plaats? Wie reine handen 
heeft en een zuiver hart, zich niet inlaat met leugens en niet 

bedrieglijk zweert. Zegen zal hij ontvangen van JHWH en recht 

verkrijgen van God, zijn redder. Dat valt hun ten deel die u zoeken, 
die zich tot u wenden – het volk van Jakob. Hef, o poorten, uw 

hoofden omhoog, verhef u, aloude ingangen: de koning vol 
majesteit wil binnengaan. Wie is die koning vol majesteit? JHWH, 

machtig en heldhaftig, JHWH, heldhaftig in de strijd. Hef, o poorten, 

uw hoofden omhoog, verhef ze, aloude ingangen: de koning vol 
majesteit wil binnengaan. Wie is hij, die koning vol majesteit? 

JHWH van de hemelse machten, hij is de koning vol majesteit. 
 

En Psalm 25, vers 1 en 2  Naar u, JHWH, gaat mijn verlangen uit, 

mijn God, op u vertrouw ik, maak mij niet te schande, laat mijn 
vijanden niet triomferen.  

 

En Psalm 101, vers 3 en 4  Niets staat mij voor ogen wat 
boosaardig is. Gedraai, ik haat het, ik laat mij er niet mee in, 

sluwheid houd ik ver van mij, het kwaad wil ik niet kennen. 
En vers 7  In mijn paleis is geen plaats voor wie liegt en bedriegt, 

wie onwaarheid spreekt komt mij niet onder ogen. 
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En Psalm 109, vers 28 tot en met 30  Komt van hen de vloek, 

van u verwacht ik zegen, schande over mijn belagers, vreugde over 

uw dienaar, hoon zal het kleed zijn van wie mij aanklagen, schande 
de mantel waarin zij zich hullen. JHWH zal ik prijzen met luide 

stem, hem loven te midden van velen. 
 

En Psalm 111, vers 2 tot en met 4  Machtig zijn de werken van 

JHWH, wie ze liefheeft, onderzoekt ze. Zijn daden hebben glans en 
glorie, zijn rechtvaardigheid houdt stand, voor altijd. Hij stelde een 

gedenkdag in voor zijn wonderen, genadig en liefdevol is JHWH. 
 

En Psalm 118, vers 24 tot en met 27  Dit is de dag die JHWH 

heeft gemaakt, laten wij juichen en ons verheugen. JHWH, geef ons 
de overwinning, JHWH, geef ons voorspoed. Gezegend wie komt 

met de naam van JHWH. Wij zegenen u vanuit het huis van JHWH. 
JHWH is God, hij heeft ons licht gebracht. Vier feest en ga met 

groene twijgen tot aan de horens van het altaar. 

  
En Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want God had de wereld 

zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in 

hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft 
zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te 

vellen, maar om de wereld door hem te redden. Over wie in hem 
gelooft wordt geen oordeel uitgesproken, maar wie niet in hem 

gelooft is al veroordeeld, omdat hij niet wilde geloven in de naam 

van Gods enige Zoon. Dit is het oordeel: het licht kwam in de 
wereld en de mensen hielden meer van de duisternis dan van het 

licht, want hun daden waren slecht. Wie kwaad doet, haat het licht; 
hij schuwt het licht omdat anders zijn daden bekend worden. Maar 

wie oprecht handelt zoekt het licht op, zodat zichtbaar wordt dat 

God werkzaam is in alles wat hij doet. 
 

En Psalm 119, vers 1 tot en met 3  Gelukkig wie de volmaakte 

weg gaan en leven naar de wet van JHWH, gelukkig wie zijn 
richtlijnen volgen, hem zoeken met heel hun hart. Zij bedrijven 

geen onrecht, maar gaan de wegen die hij wijst. 
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel. 
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Aanvallen!  
 
Vind niet alles goed als u aangevallen wordt, maar val aan! 

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo! Shalom, welkom! Op 14 december 2016 bracht de bode 

engel van God woord voor woord deze boodschap Gods over aan 
eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Abida 

en ben een warrior, een bode engel Gods.  
 

Efeziërs 6, vers 10 tot en met 12  Ten slotte, zoek uw kracht in 

de Heer, in de kracht van zijn macht. Trek de wapenrusting van 
God aan om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel. 

Onze strijd is niet gericht tegen mensen maar tegen hemelse 
vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis, tegen 

de kwade geesten in de hemelsferen. 

 
Het engelenleger is krachtig in de Here, Yeshua HaMashiach, 

JHWH, Jezus Christus! 

Wij engelen weten tegen wie wij te strijden hebben en laten ons 
niet misleiden. Wij dragen het schild des geloofs en laten ons niet 

manipuleren door de gevallen engelen met hun technologie! Profeet 
Benjamin Cousijnsen heeft u verteld, via de boodschappen, om u te 

wapenen. Velen worden in hun gedachten aangevallen en 

overgenomen, vanwege dat ze niet in de kracht Gods staan, van 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, en alles geloven wat ze 

voor hun ogen te zien krijgen.  
 

Efeziërs 6, vers 16  En draag bovenal het geloof als schild 

waarmee u alle brandende pijlen van hem die het kwaad zelf is 
kunt doven. 



 
 

 

5254 
 
 

 

 
Voorwaar, een warrior rent niet weg en laat ook niet het 

schild des geloofs zakken. 

Geloof dat u een warrior bent en meer dan overwinnaar in JHWH, 
Yeshua HaMashiach, Jezus Christus! 

 
Efeziërs 6, vers 17  Draag als helm de verlossing en als zwaard 

de Geest, dat wil zeggen Gods woorden. 

 
Het woord van God maakt gehakt van de boze geesten van 

de duisternis! 
Vind niet alles maar goed als u aangevallen wordt, maar val aan, 

aanvallen! En vertrap ze, stamp, stamp, stamp! Voorwaar, laat de 

satan u niet besmetten. In Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 
Christus, bent u meer dan overwinnaar. Ja! Wees krachtig in 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus’ naam. Amen! 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en 

verdween. 

 
 

 

Laat u niet misleiden door media leugens!  
 

Dit is een openbarende en mededelende boodschap Gods. De media 

moet ervoor zorgen, dat men gelooft dat het goed gaat met de 
economie. 

 
 

Volledige weergave: 

 
Shalom, welkom! Op 14 december 2016 bracht Gods bode engel 

deze openbarende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet van de 
laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 

Voorwaar, de media moet ervoor zorgen, dat men gelooft 
dat het goed gaat met de economie… 
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en heeft het onder andere niet over de voedselbank, met duizenden 
mensen die niet kunnen rondkomen! De rijken worden rijker en de 

armen armer. Zo heeft de Evangelical Endtimemachine een groep 

mensen te eten kunnen geven en kunnen helpen, en ervoor kunnen 
zorgen dat sommigen de huur konden betalen. Dankzij uw steun 

heeft u er verder ook voor gezorgd, dat het werk van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, velen in Suriname heeft kunnen 

veranderen door het woord Gods.  

 
Voorwaar, en ook via evangelisatie, onder andere via de 

Radio,  
zijn velen aangeraakt door Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 

Christus van Nazareth! Alle dank en eer aan Yeshua HaMashiach, 

JHWH, Jezus Christus! 
 

Voorwaar, het economie verhaaltje, ‘Kerstpakket mag weer 
wat kosten’, is een media stunt! 

Voorwaar, mijn naam is Revelado en ben een bode engel Gods. 

Laat u niet misleiden! 
 

Markus 13, vers 24 tot en met 27  Maar in de dagen na de 

verschrikkingen zal de zon verduisterd worden en de maan geen 
licht meer geven, de sterren zullen uit de hemel vallen en de 

hemelse machten zullen wankelen. Dan zal men de Mensenzoon 
zien komen op de wolken, bekleed met grote macht en luister. Dan 

zal hij de engelen eropuit sturen om zijn uitverkorenen uit de vier 

windstreken bijeen te brengen, van het uiteinde van de aarde tot 
het uiteinde van de hemel. 

En vers 33  Pas op, wees waakzaam, want jullie weten niet 
wanneer die tijd zal komen. 

 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
 

 

 

Overwin uw hoogtevrees en klim omhoog!  
 

Voorwaar, de profetische eindtijd vervullingen vervullen zich en 
velen waren gewaarschuwd! 
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Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Mijn naam is Marta; ik ben een warrior 

werker van de laatste dagen, en ik wil u de boodschap gaan 
voorlezen van vandaag. Op 15 december 2016 bracht Gods bode 

engel woord voor woord deze boodschap Gods over aan 

eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, kadosh, heilig en 
machtig is Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus!  

 

Voorwaar,  
 

2 Timotheüs 4, vers 1  Ik betuig u nadrukkelijk voor God en 
Christus Jezus, die levenden en doden zal oordelen, met beroep 

zowel op zijn verschijning als op zijn koningschap. 

 
Voorwaar, de profetische eindtijd vervullingen vervullen 

zich. 

En velen waren gewaarschuwd! 
 

2 Thessalonicenzen 2, vers 3  Laat niemand u misleiden, op 
welke wijze ook, want eerst moet de afval komen en de mens der 

wetteloosheid zich openbaren, de zoon des verderfs. 

 
Voorwaar, velen zijn nu al wetteloos en een zoon of dochter 

des verderfs, en overgenomen! 
 

2 Timotheüs 4, vers 3  Want er komt een tijd, “en dat is nu”, 

dat de mensen de gezonde leer niet meer zullen verdragen, maar 
omdat hun gehoor verwend is… tot zover. 

 

Velen hebben hoogtevrees, en durven niet naar de 
boodschappen te luisteren om meer te ontvangen. 

En ze willen horen wat ze zelf willen horen, en ze hebben 
hoogtevrees voor het bovennatuurlijke en durven Gods trap niet 

omhoog te klimmen! 
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2 Timotheüs 4, vers 4  dat zij hun oor van de waarheid zullen 

afkeren en zich naar de verdichtsels keren. 

 
Ze keren zich af van de waarheid! 

Vele belijdende Christenen zijn in grote aanhang afgevallen van het 
geloof. Dit is de afval, waar de Bijbel over spreekt. Voorwaar, 

luister naar de boodschappen in de Evangelical Endtimemachine, en 

stel u open voor de volle waarheid, om te groeien en te ontvangen. 
Sta open voor het bovennatuurlijke en overwin uw hoogtevrees. 

Klim omhoog en geloof dat Hij, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 
Christus, u tegemoet zal treden met Zijn zegeningen en Zijn 

bescherming en Zijn liefde. Mijn naam is Schrejera en ben een bode 

engel Gods.  
 

Voorwaar! 
Help met uw gebeden en steun de Filipijnen en Suriname, en de 

warrior werkers, en al Gods werk in de 

EvangelicalEndtimemachine.com. 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en 

verdween. 

 
 

 

Oproep steun Kerk Ruach  

 
Dit is een mededelende boodschap Gods aan alle kijkers, die 

verbonden zijn met Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. 

Profeet Benjamin Cousijnsen. 
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 
15 december 2016 ontving ik de volgende boodschap van een bode 

engel Gods, die ik graag met u wil delen. 
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Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 

In de naam van de Koning der koningen, uw Rabboeni en 
Heer, El Elohím, Adonai, JHWH, 

spreek ik tot alle kijkers, die verbonden zijn met Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, zowel de kerkleiders, om de 

Kerk Ruach bij de Filipijnen te steunen, omdat men de grond wil 

verkopen, waar de Kerk Ruach op staat. Alleen als de Kerk Ruach 
kan betalen, blijft de Kerk Ruach bestaan, waar tevens velen zich 

hebben bekeerd en laten dopen. Steun het echtpaar Connie en 
Jeddy, die de pastors zijn van de Kerk Ruach bij de Filipijnen! 

 

Stel de kerk veilig en maak dit wonder mogelijk,  
samen als broeders en zusters in de Heer, en draag hen ook op in 

gebed. Zie op Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! En bent u 
Filipijns? Help dan Connie en Jeddy.  

 

U kunt uw vrije gift overmaken via de website 
Evangelicalendtimemachine.com 

U kunt uw gift overmaken via de website, onder de naam Send Free 

Gift, en vermeld: ‘Kerk Ruach’. Ik ben de bode engel Gods, 
Lovesadai. Help nu direct!  

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen 

 
 

 

Als het tegenzit 
 

Soms heb je van die dagen dat het allemaal tegenzit... dat je 
denkt: ‘Waarom gebeurt dit en dat, en waarom heb ik pijn en 

overkomt mij dit?’ 

 
 

Volledige weergave: 
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Hallo, van harte welkom! Op 16 december 2016 bracht Gods bode 
engel deze boodschap Gods over aan eindtijdprofeet van de laatste 

dagen, Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u, kind van de Allerhoogste, in de naam van 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  
 

Voorwaar, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, kent 

de waarde van uw ziel. 
Jij bent zeer kostbaar in Gods ogen, en het is altijd maar één stap 

naar Hem terug! 
 

Hebreeën 12, vers 6  Want JHWH berispt wie hij liefheeft, straft 

elke zoon “of dochter” van wie hij houdt. 
En vers 17  U weet immers dat hij daarna, toen hij alsnog de zegen 

wilde verkrijgen, afgewezen werd; hij kreeg geen kans meer om 
het goed te maken, ook al smeekte hij er in tranen om. 

 

En Romeinen 8, vers 14 tot en met 18  Allen die door de Geest 
van God worden geleid, zijn kinderen van God. U hebt de Geest niet 

ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven, u hebt de 

Geest ontvangen om Gods kinderen te zijn, en om hem te kunnen 
aanroepen met ‘Abba, Vader’. De Geest zelf verzekert onze geest 

dat wij Gods kinderen zijn. En nu we zijn kinderen zijn, zijn we ook 
zijn erfgenamen, erfgenamen van God. Samen met Christus zijn wij 

erfgenamen: wij moeten delen in zijn lijden om met hem te kunnen 

delen in Gods luister. Ik ben ervan overtuigd dat het lijden van 
deze tijd in geen verhouding staat tot de luister die ons in de 

toekomst zal worden geopenbaard. 
 

Voorwaar, leg al je problemen maar in Zijn handen. 

En Hij, die het heelal regeert en elk haartje op je hoofd heeft 
geteld, zal ervoor zorgen dat het goed komt. Ben je bereid om op 

Hem te vertrouwen? Soms heb je van die dagen, dat het allemaal 

tegenzit, dat je denkt: ‘Waarom gebeurt dit en dat? En waarom heb 
ik pijn en overkomt mij dit?’ Maar hoe hard en lang je ook nadenkt 

over een antwoord, en hoe moeilijk het ook is, Yeshua HaMashiach, 
JHWH, Jezus Christus, zegt u: Geef nooit op! Ik hou van je. Voor 

elke traan geef Ik een glimlach. Voor elk verdriet geef Ik een 
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belofte. En voor moeilijke tijden geef Ik een zegen. Voor ieder 
probleem zal Ik, uw Heer, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 

Christus, voor jou meer dan een trouwe vriend zijn, om je te 

steunen voor elke zucht!  
 

Voorwaar, Gods trouw en hulp stijgt als een arend boven 
alles uit! 

Vertel je probleem maar aan Hem, maar besef ook hoe groot God 

is. 
 

Mattheüs 11, vers 28 tot en met 30  Kom naar mij, jullie die 
vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust 

geven. Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben 

zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust 
vinden, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. 

 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, zegt u: 

Het beste wat je kunt doen, is Mij vertrouwen en dicht bij Mij 

blijven. Mijn rechterhand is jou tot steun, en Mijn zorg geeft jou 
kracht om te doorstaan! 

 

2 Korinthiërs 4, vers 16 tot en met 18  Daarom verzaken wij 
onze plicht niet. Ook al gaat ons uiterlijke bestaan verloren, ons 

innerlijke bestaan wordt van dag tot dag vernieuwd. De geringe last 
die we tijdelijk te dragen hebben, brengt ons een eeuwige luister, 

die alles omvat en alles overtreft. Wij richten ons niet op de 

zichtbare dingen maar op de onzichtbare, want de zichtbare dingen 
zijn tijdelijk, de onzichtbare eeuwig. 

 
En Sirach 1, vers 4  De wijsheid is vóór alles geschapen, inzicht en 

begrip bestonden al voor de tijd begon. 

 
Mijn naam is Lovesadai en ben een bode engel Gods. 

 

Psalm 18, vers 31  Gods weg is volmaakt, het woord van JHWH is 
zuiver, een schild is hij voor allen die bij hem schuilen. 
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Johannes 3, vers 16  Want God had de wereld zo lief dat hij zijn 
enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet 

verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.  

 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en 

verdween. 
 

 

 

Hoogmoed en trots zullen de wereld op de kop 

zetten, veroorzaker: Donald Trump! 
 
Openbarende boodschap Gods. De geest van de antichrist is 

tevreden in het lichaam van Donald Trump en misleidt velen, totdat 

zijn ware gezicht naar voren komt! 
 

 
Volledige weergave: 

 

Shalom, welkom! Op vrijdag 16 december 2016 bracht de bode 
engel van God, Revelado, deze openbarende boodschap Gods over 

aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  
 

Voorwaar, de wereld mag zijn hart vasthouden! 

Luister maar eens naar de boodschap met de titel: ‘Profetie: De 
hemelse beker wordt uitgegoten over de Aarde, bloedrood van 

kleur!’ Voorwaar, mijn naam is Revelado en ben een bode engel 
Gods.  

 

Na al die beloften en cadeautjes, zal u kenmerken zien bij 
Donald Trump van Obama, de ex-president.  

Hoogmoed en trots zullen de wereld op de kop zetten! Voorwaar, 
wanneer het vrede lijkt en alles goed geleid wordt door Donald 

Trump, en hij zich met veel landen bemoeit, zal hij bedreigd 

worden!  
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Voorwaar, de geest van de antichrist is tevreden in het 
lichaam van Donald Trump,  

en misleidt velen, totdat zijn ware gezicht naar voren komt. 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
 

 
 

Laat u niet inpakken door de werken van satan!  
 
Ook Yeshua HaMashiach werd verzocht, en voor de ogen van 

Yeshua HaMashiach, YHWH, Jezus Christus, werden levensechte 

beelden geprojecteerd: al de Koninkrijken van de wereld werden 
Hem getoond. En die zou Hij zo makkelijk kunnen ontvangen, als 

Hij zich slechts zou nederwerpen voor satan, en hem zou 
aanbidden! 

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 19 december 2016 bracht Gods bode 

engel deze openbarende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet 

van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de naam van de Allerhoogste, Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Mijn naam is Revelado en ben 
een bode engel Gods, die Zijn woorden overbrengt. 

 
Voorwaar, kadosh, kadosh, kadosh, heilig, heilig, heilig is uw 

Rabboeni, uw Heer! 

Voorwaar, zo spreekt de Heer. En zeg ‘Amen’, als u het ermee eens 
bent.  

 
Al is men een wederom geboren Christen of pastoor, een 

kwaadspreker en leugenaar komt u niet in de hemel tegen. 

En wat is uw antwoord? Amen! 
Luister ook naar de boodschap Gods met de titel: 

‘Als Christen ga je niet roddelen!’ van 16 juni 2015. Voorwaar, zoals 

Jason Cox de Evangelical EndTimeMachine wou verwoesten en uit 
het team werd gezet, vanwege dat hij meewaaide met alle winden, 
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zo heeft ook Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, nu 
sommigen verwijderd! Luister ook naar de boodschap met de titel: 

‘De rotte appel werd verwijderd!’ van 2 februari van 2015, en naar 

de boodschap met de titel: ‘Nu blijkt, aan de vrucht herkent men de 
geest!’ Deze boodschap van 22 november 2016 geeft duidelijk een 

antwoord, zoals deze profetische woorden: ‘Voorwaar, in de 
dramatische slotfase in de eindtijd is het vanzelfsprekend, dat 

sommigen die de Here dienen, Hem in de steek zullen laten’.  

 
Voorwaar, 

 
Mattheüs 4, vers 8, 9 en 10  Wederom nam de duivel Hem mede 

naar een zeer hoge berg en hij toonde Hem al de koninkrijken der 

wereld en hun heerlijkheid, en zeide tot Hem: Dit alles zal ik U 
geven, indien Gij U nederwerpt en mij aanbidt. Toen zeide Jezus tot 

hem: Ga weg, satan! Tot zover. 
 

Voorwaar, als men kijkt naar het YouTube kanaal van Darren 

Jackson…  
dan ziet u duidelijk hoe materialistische en gehecht hij vastzit aan 

zijn spullen, aan zijn Honda, fietsen, muziekinstrumenten, 

raceauto’s, etc. etc.  
 

Voor de ogen van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 
Christus, werden ook levensechte beelden geprojecteerd:  

al de Koninkrijken der wereld! En het enige wat Hij hoefde te doen, 

was zich nederwerpen voor de satan, en hem aanbidden. Dan zou 
Hij, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, al de koninkrijken 

der wereld ontvangen, met alle goud en rijkdommen van satan. 
Maar Hij zei: “Ga weg van mij!” Aan de vrucht herkent men de 

geest! En als satan u die beelden had laten zien, al die 

koninkrijken, hoe had u dan gereageerd, of door een geprojecteerd 
beeld van Profeet Benjamin? Zou u dan zeggen, vastberaden in het 

geloof: “Ga weg, satan!” of laat zich dan inpakken door de werken 

van satan? En spreekt u dan kwaad over Profeet Benjamin en 
Theresa, of uw naaste? 

 
Mattheüs 5, vers 8 tot en met 12  Zalig de reinen van hart, want 

zij zullen God zien. Zalig de vredestichters, want zij zullen kinderen 
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Gods genoemd worden. Zalig de vervolgden om der gerechtigheid 
wil, want hunner is het Koninkrijk der hemelen. Zalig zijt gij, 

wanneer men u smaadt en vervolgt en liegende allerlei kwaad van 

u spreekt om Mijnentwil. Verblijdt u en verheugt u, want uw loon is 
groot in de hemelen; want alzo hebben zij de Profeten vóór u 

vervolgd. 
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel. 

 
 

 

Profetische waarschuwingen, o.a. terroristische 
aanslagen vervulden zich! 
 

Openbarende en mededelende boodschap Gods, o.a. terroristische 
aanslagen waren profetisch doorgegeven, en opnieuw worden 

verschillende landen genoemd waar een terroristische aanslag gaat 
plaatsvinden! Verder in deze profetische boodschap, 100% 

overgeleverd door Gods bode engel aan Profeet Benjamin 

Cousijnsen, in de naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 
Christus: een profetie over Rodrigo Duterte, en een mededeling: 

Profeet Benjamin bezoekt met Profetes Theresa in 2017 
verschillende kerken. 

 

 
Volledige weergave: 

 

Shalom, welkom! Op 20 december 2016 bracht de bode engel van 
God deze openbarende, mededelende boodschap Gods over aan 

eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, 

Jezus Christus.  
 

Voorwaar, had ik het u niet reeds gezegd op 13 maart 2015, 
in de boodschap met de titel: 

‘De enige God van al wat leeft zal uw land straffen, Syrië en 

Turkije!’? U was gewaarschuwd, en wederom werd u gestraft en 
gewaarschuwd, in de boodschap op 8 juli 2016 met de titel: 
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‘Turkije, uw land zal spoedig gestraft worden door de enige en ware 
God!’ Voorwaar, mijn naam is Mirach en ben een warrior, een bode 

engel Gods.  

 
Ik openbaar u… 

dat er weer een terroristische aanslag gepleegd zal worden, waar 
veel mensen bij omkomen, zowel in Turkije en Berlijn als in 

Engeland! 

 
Voorwaar! 

In het jaar 2017 zullen de Twee Getuigen, Profeet Benjamin en 
Profetes Theresa, u verslag uitbrengen over hun kerkbezoek aan 

sommige kerken. 

Voorwaar, ook Zwitserland zal wederom getroffen worden door een 
steenlawine! 

Voorwaar, en Rusland zal ook een flinke terroristische aanslag te 
verwerken krijgen.  

Voorwaar, kadosh, heilig is JHWH, Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus!  
 

Voorwaar, zo openbaar ik u ook, 

dat de president Rodrigo Duterte velen eigenhandig doodschiet, 
maar tot slot ook als Hitler zal omkomen, waar hij zichzelf mee 

vergelijkt!  
 

Jesaja 64, vers 6 en 7  Er is niemand die uw naam aanroept, die 

zich ertoe zet uw hand te grijpen. U hebt uw gelaat voor ons 
verborgen, u hebt ons moedeloos gemaakt en ons overgeleverd aan 

ons eigen wangedrag. Toch, YHWH, bent u onze vader, wij zijn de 
klei, door u gevormd, wij zijn het werk van uw handen. 

 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
 

 

 

Onschuldig opgesloten! 
 

Voorwaar, daar zit u dan, onschuldig opgesloten als een 
misdadiger…  
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Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 20 december 2016 bracht de bode 

engel van God deze boodschap Gods over aan eindtijdprofeet van 
de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Blesía 

en ben een bode engel Gods.  
 

Spreuken 7, vers 1  Mijn zoon “en dochter”, denk altijd aan mijn 

uitspraken, vergeet mijn woorden niet. 
Vers 3  Draag mijn woorden als een ring aan je vinger, schrijf ze in 

je hart. 
Vers 6  Ik stond eens bij het raam van mijn huis, en keek uit het 

venster naar buiten. 

Vers 23  totdat een pijl zijn lever doorboorde, zoals een vogel in het 
net vliegt en niet merkt dat het hem zijn leven kost. 

Vers 27  Haar woning is de toegang tot het dodenrijk, van daar daal 

je af tot in de kamers van de dood. 
 

Voorwaar, daar zit u dan, onschuldig opgesloten als 
misdadiger… 

Voorwaar, zo spreekt de Heer Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 

Christus!  
 

Hooglied 8, vers 6  Draag mij als een zegel op je hart, als een 
zegel op je arm. Sterk als de dood is de liefde… tot zover. 

 

Psalm 18, vers 2  Hij zei: Ik heb u lief, JHWH, mijn sterkte, 
Vers 7  In mijn nood riep ik tot JHWH, ik schreeuwde naar mijn God 

om hulp. In zijn paleis hoorde hij mijn stem, mijn roepen bereikte 

zijn oren. 
Vers 19  Op de dag van mijn ondergang vielen zij aan, maar JHWH 

was mij tot steun. Vers 20  Hij leidde mij weg uit de nood en gaf 
mij ruimte, bevrijdde mij, omdat hij mij liefhad. 
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Vers 31  Gods weg is volmaakt, het woord van JHWH is zuiver, een 
schild is hij voor allen die bij hem schuilen. 

 

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want God had de wereld zo 
lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in 

hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft 
zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te 

vellen, maar om de wereld door hem te redden. Over wie in hem 

gelooft wordt geen oordeel uitgesproken, maar wie niet in hem 
gelooft is al veroordeeld, omdat hij niet wilde geloven in de naam 

van Gods enige Zoon. Dit is het oordeel: het licht kwam in de 
wereld en de mensen hielden meer van de duisternis dan van het 

licht, want hun daden waren slecht. Wie kwaad doet, haat het licht; 

hij schuwt het licht omdat anders zijn daden bekend worden. Maar 
wie oprecht handelt zoekt het licht op, zodat zichtbaar wordt dat 

God werkzaam is in alles wat hij doet. 
 

Voorwaar, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, heeft 

u lief! 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en 

verdween. 

 
 

 

 
 

Bent u een spiegelbeeld van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus? 
 

Werk aan uw vruchten en onderhoud ze, zodat men in u het 

spiegelbeeld van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, ziet! 
 

 

Volledige weergave: 
 

Shalom, hartelijk welkom! Op 21 december 2016 bracht Gods bode 
engel woord voor woord de volgende boodschap Gods over aan 

eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. 
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Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, ik ben de bode engel 

Lovesadai. 
 

Voorwaar, neem uw Bijbel er eens bij, of luister aandachtig. 
Waaraan herkent men dat u een echte Christen bent? Dit is iets om 

over na te denken, zelfonderzoek! 

 
2 Petrus 1, vers 5 tot en met 11  Span daarom al uw krachten in 

om uw geloof te verrijken met deugdzaamheid, uw deugdzaamheid 
met kennis, uw kennis met zelfbeheersing, uw zelfbeheersing met 

volharding, uw volharding met vroomheid, uw vroomheid met liefde 

voor uw broeders en zusters, en uw liefde voor uw broeders en 
zusters met liefde voor allen. Als u deze eigenschappen in 

overvloed bezit, is uw kennis van onze Heer Jezus Christus niet 
nutteloos maar vruchtbaar. Wie ze niet bezit is kortzichtig, ja blind, 

en vergeet dat hij, “of zij”, van zijn vroegere zonden gereinigd is. 

Span u daarom des te meer in om uw roeping en uitverkiezing waar 
te maken, broeders en zusters. Als u dit alles doet, komt u nooit 

ten val en zal u onbelemmerd toegang worden verleend tot het 

eeuwige koninkrijk van onze Heer en redder Jezus Christus. 
 

Voorwaar, hier hoorde u voorbijkomen:  
1 Deugdzaamheid  2 Kennis  3 Zelfbeheersing  4 Volharding  5 

Liefde… uw volharding, met vroomheid en met liefde voor uw 

broeders en zusters. Deze kenmerken zijn specifiek voor het zijn 
van een Christen!  

 
Galaten 5, vers 18  Maar wanneer u door de Geest geleid wordt, 

bent u niet onderworpen aan de wet. 

Vers 22  Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, 
geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof. 

En vers 25  Wanneer de Geest ons leven leidt, laten we dan ook de 

richting volgen die de Geest ons wijst.  
 

Voorwaar, de vrucht van de Heilige Geest is liefde, vreugde 
en vrede en geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof en 

zachtmoedigheid en zelfbeheersing. 
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In iedere Christen zou er iets van elk kenmerk herkenbaar moeten 
zijn! 

 

1 Korinthiërs 13, vers 13  Ons resten geloof, hoop en liefde, deze 
drie, maar de grootste daarvan is de liefde. 

 
Voorwaar, sommigen denken Christen te zijn. 

Maar aan hun daden herkent men de vrucht! 

 
Romeinen 5, vers 1 en 2  Wij zijn dus als rechtvaardigen 

aangenomen op grond van ons geloof en leven in vrede met God, 
door onze Heer Jezus Christus. Dankzij hem hebben we door het 

geloof toegang gekregen tot Gods genade, die ons fundament is, en 

in de hoop te mogen delen in zijn luister prijzen we ons gelukkig. 
 

Voorwaar, geliefde, 
Bedenk eens wat Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, in uw 

Bijbel u allemaal heeft voorgedaan als voorbeeld. Echte Christenen 

zijn te herkennen aan hun relatie met Yeshua HaMashiach, JHWH, 
Jezus Christus, en aan hun relaties in liefde. Voorwaar, 

 

2 Korinthiërs 12, vers 20  Ik ben namelijk bang dat ik u bij mijn 
komst anders zal aantreffen dan ik zou wensen, en dat onze 

ontmoeting dus anders zal uitpakken dan u wilt. Ik ben bang voor 
tweespalt, jaloezie, woede, gekonkel, kwaadsprekerij, geroddel, 

arrogantie en wanorde. 

 
En Romeinen 1, vers 28 tot en met 31  Omdat ze het beneden 

hun waardigheid achtten God te erkennen, heeft God hen 
overgeleverd aan hun eigen onbetrouwbaarheid en doen ze wat 

verwerpelijk is. Ze zijn door en door onrechtvaardig en boosaardig, 

hebzuchtig en slecht. Ze zijn door en door afgunstig, moordzuchtig 
en twistziek, doortrapt en kwaadaardig. Ze roddelen en spreken 

kwaad, haten God, zijn hoogmoedig, trots en verwaand. Ze zijn 

vindingrijk in het kwaad, tonen geen ontzag voor hun ouders, zijn 
kortzichtig en trouweloos, zonder liefde en onbarmhartig. 

 
En Jakobus 3, vers 8 tot en met 10  Maar er is geen mens die de 

tong kan temmen, dat onberekenbare kwaad, vol dodelijk venijn. 
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Met onze tong zegenen we onze Heer en Vader, en we vervloeken 
er mensen mee die God heeft geschapen als zijn evenbeeld. Uit 

dezelfde mond klinkt zegen en vervloeking. Dat kan toch niet goed 

zijn, broeders en zusters? 
 

Voorwaar, laat de Here uw ogen en oren openen, om te 
kunnen begrijpen dat roddelaars en kwaadsprekers nimmer 

Gods Koninkrijk zullen beërven. 

Hoe mooi ze ook praten, ze komen er niet in! Deel deze boodschap. 
Voorwaar, werk aan uw vruchten en onderhoud ze, zodat men in u 

het spiegelbeeld van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, 
kan zien. Amen! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en 

verdween. 
 

 
 

Als de aardse tent voorbij gaat 
 
Daarboven zijn geen tranen meer, daarboven woont de liefde.  

 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 
donderdag 22 december 2016 ontving ik de volgende boodschap 

van een bode engel Gods, die ik graag met u wil delen.  
Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 
Voorwaar, kind van de Allerhoogste, 

Mijn naam is Rafaël en ben een bode engel Gods. Daarboven zijn 
geen tranen meer, daarboven woont de liefde, daarboven juichen 

allen tot Gods eer. Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, komt 

alles toe! Daar buigen we ons eerbiedig en aanbiddend neer, daar 
drukt een schrijnend kruis niet meer.  

 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, die de toekomst 
kent en alles naar Zijn wil doet lopen, zegt ons:  
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Wie aan Mijn wegen went, mag ook op Mijn ontferming hopen. De 
wil des Heren zal eeuwig bestaan! Uw blijdschap, uw vrede, uw rust 

in het hart, heeft de Here gegeven. Laat uw hart vol lof en 

aanbidding zijn. Houd wat u hebt heel goed vast, en weet dat de 
aardse tent voorbij gaat. Weet, als de aardse tent voorbij gaat, dan 

wacht me een eeuwig Huis!  
 

Voorwaar, Kadosh is Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 

Christus! 
Hij heeft u lief. Laat uw liefde, vrede, blijdschap en goedheid, en 

ook trouw, gezien worden, en dan zal de Here u zegenen.  
Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods. 

 

 
 

Zoals God toen sprak spreekt Hij ook nu! 
 
23 December 2016  God, de Here, Yeshua HaMashiach, JHWH, 

Jezus Christus, heeft zowel in het Oude Testament als in het 
Nieuwe Testament gesproken tot Zijn Profeten, en ook nu in het 

einde der dagen. Voorwaar, steun de Volle Evangelische 

EndTimeMachine! 
 

 

Volledige weergave: 
 

Shalom! Dit is een openbarende boodschap van God, woord voor 
woord overgeleverd door Gods bode engel aan eindtijdprofeet van 

de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 
Revelado en ben een bode engel Gods. 

 

Openbaring 22, vers 6  En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn 
getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der 

Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen 

hetgeen weldra geschieden moet. 
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Voorwaar, de Here, de God van de geesten der Profeten, laat 
u weten, 

dat God ook door Zijn Profeten spreekt, en gesproken heeft vanaf 

den beginne. God gaf ook toen Zijn boodschappen al door! En 
opmerkelijk is, dat de God van Israël, de God van Abraham, Izaäk 

en Jakob, ook nu nog dezelfde God is, en ook nu tot Zijn ware 
eindtijdprofeet spreekt, en ook nu nog Zijn engelen stuurt, om door 

te geven wat weldra geschieden moet. Voorwaar, sommigen 

geloven niet in het Oude Testament, omdat men niet gelooft dat 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, er ook toen al was. 

 
Luister eens aandachtig… 

Jeremia van het Oude Testament zegt het volgende in: 

 
Jeremia 31, vers 31  Zie, de dagen komen, luidt het woord des 

Heren, dat Ik met het huis van Israël en het huis van Juda een 
nieuw verbond sluiten zal. 

 

Voorwaar, zie de dagen komen! 
Is dit niet wijzen naar de toekomst? Zie, de dagen komen, luidt het 

Woord des Heren. Een Nieuw Verbond sloot Hij, Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! 
 

Jeremia 31, vers 33  Maar dít is het verbond, dat Ik met het huis 
van Israël sluiten zal na deze dagen, luidt het woord des Heren: Ik 

zal mijn wet in hun binnenste leggen en die in hun hart schrijven, 

Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen Mij tot een volk zijn. 
 

Voorwaar, de Here zegt dat Hij Zijn wet in hun binnenste zal 
leggen, en in hun hart Zijn woorden zal schrijven. 

Wat voorzegd werd door de Profeten telt ook voor nu dus! Wie 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, ook nu heeft 
aangenomen, heeft hiermee ook een Nieuw Verbond ontvangen, 

wat vermeld werd in het Verbond van wat hier gesproken werd aan 

Israël en het huis van Juda. Dus wat gesproken werd door Gods 
Profeten, toen, telt ook voor nu! 
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Hebreeën 8, vers 8  Want Hij berispt hen, als Hij zegt: Zie, er 
komen dagen, spreekt de Here, dat Ik voor het huis Israëls en het 

huis Juda een nieuw verbond tot stand zal brengen. 

 
Voorwaar, zie, er komen dagen, spreekt de Here, Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! 
 

Psalm 110, vers 1  Aldus luidt het woord des Heren tot mijn Here: 

Zet u aan mijn rechterhand… tot zover. 
 

En dit zei Koning David! 
Wie was de Allerhoogste? 

 

Psalm 110, vers 1  Zet u aan mijn rechterhand, totdat Ik uw 
vijanden gelegd heb als een voetbank voor uw voeten. 

 
God, de Here, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus,  

heeft zowel in het Oude Testament als in het Nieuwe Testament 

gesproken! 
 

Openbaring 22, vers 12 en 13  Zie, Ik kom spoedig en mijn loon 

is bij Mij om een ieder te vergelden, naardat zijn werk is. Ik ben de 
alfa en de omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde. 

 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, heeft altijd al, 

vanaf den beginne, tot Zijn Profeten gesproken, en ook nu in 

het einde der dagen! 
Voorwaar, Profeet Benjamin en Theresa zijn de Twee Getuigen. En 

dit verklaart ook de haat van sommigen, zodat alles tot vervulling 
komt. Voorwaar, steun de Volle Evangelische EndTimeMachine! 

 

Openbaring 22, vers 20 en 21  Hij, die deze dingen getuigt, 
zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van 

de Here Jezus zij met allen. 

 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
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Sta in de kracht van God!  
 

Geloof is overwinnen en zegeningen ontvangen. 

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, welkom! Op 27 december 2016 bracht Gods bode engel deze 

boodschap Gods over aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, 
Benjamin Cousijnsen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, Kadosh, Heilig en 

Ondoorgrondelijk is uw Rabboeni, JHWH, El Elohím, Adonai. Hij is 
de Almachtige en de Waarachtige, de Koning der koningen!  

 

Voorwaar, laat u niet wederom een slavenjuk opleggen! 
 

Galaten 5, vers 7, 8 en 9  Gij liept goed. Wie is u in de weg 
gekomen, dat gij aan de waarheid niet meer gehoorzaamt? Die 

overreding kwam niet van Hem, die u roept. Een weinig zuurdeeg 

maakt het gehele deeg zuur. 
 

Die overredingen kwamen van de gevallen engelen! 

Voorwaar, u hebt u een slavenjuk laten opleggen, vanwege dat u 
zwak van geest bent en niet gelooft in het bovennatuurlijke. Elke 

gelovige zou Profeet Benjamin Cousijnsen dankbaar moeten zijn 
voor al die vele onthullende boodschappen, die hij deelde. Bij velen 

moet echter nog de sluier van satan weggenomen worden! Profeet 

Benjamin is één van de Twee Getuigen, en Theresa. Maar men kijkt 
en veroordeelt hen, terwijl het gemanipuleerde beelden zijn.  

 
Voorwaar, de liefde overwint.  

Maar u moet liefde tonen, en geen haat. Want als u luistert naar de 

boodschappen, dan weet u dat engelen niet de geboden naleven 
van de Bijbel, maar de hemelse geboden naleven. Maar sommigen 

begrijpen dit niet, en begrijpen ook niet dat de Twee Getuigen 

engelen Gods zijn en Gods wil doen! Luister maar eens aandachtig 
naar de boodschappen.  
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De gevallen engelen haten Gods werk, en willen zelfs 

Theresa tegenhouden, om niet Gods wil te vervullen!  

Machten en krachten vechten tegen elkaar, maar het is aan het 
ontwikkelen dat de sterksten meer dan overwinnaars zijn in Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Al haat men deze Twee 
Getuigen, toch zijn er ook velen, die hen zullen steunen en 

bemoedigen en achter hen staan met gebeden! Voorwaar, mij 

naam is Rafaëla en ben een bode engel Gods. 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 
 

 

Laat de liefde centraal staan! 
 

Boodschap Gods met onder andere een gelijkenis. Kesia was 

Christen en wou wel graag weten, hoe zij ook in het bezit kon 
komen van al die zegeningen. 

 
 

Volledige weergave: 

 
Shalom, hartelijk welkom! Op dinsdag 27 december 2016 bracht 

Gods bode engel de volgende boodschap Gods over aan 

eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Blesía 

en ben een bode engel Gods.  

 
Voorwaar, er was eens een man Gods, die zo gezegend werd 

en zelfs wonderen meemaakte! 
Voorwaar, sommigen vonden deze man Gods geweldig, en zouden 

ook wel eens zo gezegend willen worden. Zegen op zegen was zijn 

deel. Voorwaar, God stuurde Kesia in zijn leven, en hij was zo blij 
en dankbaar voor deze zegen. En de liefdesvonk sprong over, en 

wat was Kesia blij! 
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Richteren 16, vers 6  Toen zeide Delila tot Simson: Vertel mij 
toch, waardoor uw kracht zo groot is, en waarmee gij gebonden 

zoudt moeten worden om u te bedwingen. 

 
Voorwaar, Kesia was Christen en wou wel graag weten, hoe 

zij ook in het bezit kon komen van al die zegeningen. 
Maar was dit nu ware liefde? 

 

Galaten 5, vers 22  Maar de vrucht van de Geest is liefde, 
blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, 

trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. 
 

Wow! De vrucht van de Geest is liefde onder andere. 

Maar Kesia was niet geduldig, maar afgunstig en jaloers!  
 

1 Korinthiërs 16, vers 13 en 14  Blijft waakzaam, staat in het 
geloof. “En of u nu mannelijk of vrouwelijk bent”, weest sterk! 

Laat alles bij u in liefde toegaan. 

 
Voorwaar, laat de liefde boven alles centraal staan! 

 

Spreuken 24, vers 14  Erken, dat de wijsheid zó is voor uw ziel. 
Als gij haar “en als gij hem” gevonden hebt, dan is er toekomst en 

uw verwachting wordt niet afgesneden. 
Spreuken 28, vers 26  Wie op eigen hart vertrouwt, is een dwaas; 

maar wie in wijsheid wandelt, zal ontkomen. 

En Spreuken 29, vers 1 en 2  Wie zijn nek verhardt ondanks 
herhaalde vermaning, wordt opeens onherstelbaar gebroken. Als de 

rechtvaardigen toenemen, verheugt zich het volk; maar het volk 
zucht, als een goddeloze heerst. 

 

Wees niet goddeloos! 
 

Spreuken 31, vers 12  Zij doet hem goed en geen kwaad, al de 

dagen van haar leven. 
En vers 23  Haar man is bekend in de poorten, als hij neerzit te 

midden van de oudsten des lands. 



 
 

 

5277 
 
 

 

En vers 26 en 27  Met wijsheid opent zij haar mond, vriendelijke 
onderwijzing ligt op haar tong. Zij houdt toezicht op de gang van 

haar huishouding, het brood der traagheid eet zij niet. 

 
Voorwaar, zonder geloof, hoop en liefde is alles zinloos. 

 
1 Korinthiërs 13, vers 1 tot en met 8  Al ware het, dat ik met de 

tongen der mensen en der engelen sprak, maar had de liefde niet, 

ik ware schallend koper of een rinkelende cimbaal. Al ware het, dat 
ik profetische gaven had, en alle geheimenissen en alles, wat te 

weten is, wist, en al het geloof had, zodat ik bergen verzette, maar 
ik had de liefde niet, ik ware niets. Al ware het, dat ik al wat ik heb 

tot spijs uitdeelde, en al ware het, dat ik mijn lichaam gaf om te 

worden verbrand, maar had de liefde niet, het baatte mij niets. De 
liefde is lankmoedig, de liefde is goedertieren, zij is niet afgunstig, 

de liefde praalt niet, zij is niet opgeblazen, zij kwetst niemands 
gevoel, zij zoekt zichzelf niet, zij wordt niet verbitterd, zij rekent 

het kwade niet toe. Zij is niet blijde over ongerechtigheid, maar zij 

is blijde met de waarheid. Alles bedekt zij, alles gelooft zij, alles 
hoopt zij, alles verdraagt zij. De liefde vergaat nimmermeer; maar 

profetieën, zij zullen afgedaan hebben; tongen, zij zullen 

verstommen; kennis, zij zal afgedaan hebben. 
 

Voorwaar, wees nederig van geest. 
Ware liefde komt van God! En als men verbonden is, is er 

toekomst. Dat is pas liefde! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel. 
 

 
 

De Heer Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 

Christus, laat Zijn werk niet verwoesten! 
 
Gods werk gaat ondanks tegenwerking van de boze gewoon door 

en is niet tegen te houden. Halleluja!!! Maar o wee, voor hen die 
zich lieten besmetten en verblinden! 

 

Volledige weergave: 
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Shalom, hartelijk welkom! Dit is een openbarende, mededelende 
boodschap Gods, door de bode engel Gods overgebracht op 28 

december 2016, aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin 

Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 

Mirsung, een warrior en de bode engel Gods.  

 
Voorwaar, Afrika en Japan en Nepal en Australië en de 

Verenigde Staten, 
Voorwaar, u zult getroffen worden door Gods hand! Voorwaar, 

Kadosh, Heilig is de Almachtige, JHWH, Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus. Dank Hem voor Zijn overwinning, want Hij heeft ook een 
wonder gebracht, zodat de grond waar Kerk Ruach op staat, nu ook 

Ruach toebehoort! 
 

Voorwaar, Kadosh, Heilig is de Almachtige. 

Hij staat 100% achter Zijn Profeet! De gevallen engelen hebben 
geprobeerd om de Kerk Ruach over te  nemen en te verwoesten, 

via ex-werkers. Zowel hadden ze zich laten betoveren door valse 

beelden en leugens, en zich besmet. Hun onwetendheid over 
gevallen engelen in het einde der dagen heeft hen betoverd en 

verblind. Maar prijs de Heer, die achter Zijn Profeet en Profetes 
staat, en Zijn werk niet laat verwoesten! Kwaadsprekers zijn er 

altijd al geweest, en zullen het weten en zich op de borst slaan, 

vanwege de Bijbelse openbaringen dat zij deelnamen aan het 
kwaad, en de Twee Getuigen Gods tegengewerkt hebben en bespot.  

 
Voorwaar, zo spreekt de Heer Yeshua HaMashiach, JHWH, 

Jezus Christus: 

De Twee Getuigen zullen in 2017, stap voor stap, Mijn weg en wil 
vervullen. Ik, uw Rabboeni, Yeshua HaMashiach, JHWH, heb Mijn 

Twee Getuigen samengebracht.  

 
Openbaring 22, vers 6 en 7  En Hij zeide tot mij: Deze woorden 

zijn getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der 
Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen 
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hetgeen weldra geschieden moet. En zie, Ik kom spoedig. Zalig hij, 
die de woorden der profetie van dit boek bewaart! 

 

En Richteren 13, vers 18  Maar de Engel des Heren zeide tot 
hem: Waarom vraagt gij toch naar mijn naam? Immers, die is 

wonderbaar. 
 

Voorwaar, Ik, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, 

zeg u: 
Mijn naam is Wonderbaar, en Ik ben hun Raadsman en heb ook u 

lief, degene die achter hen beiden, achter Mijn Getuigen staat. Ik 
hou de waarheid en liefde en Mijn werk bij elkaar!  

 

Aan alle kwaadsprekers het volgende: 
 

Jesaja 55, vers 6 tot en met 9  Zoekt de Here, terwijl Hij Zich 
laat vinden; roept Hem aan, terwijl Hij nabij is. De goddeloze 

verlate zijn weg en de ongerechtige man “of vrouw” zijn 

gedachten en hij “of zij” bekere zich tot de Here, dan zal Hij Zich 
over hem “en haar” ontfermen – en tot onze God, want Hij 

vergeeft veelvuldig. Want mijn gedachten zijn niet uw gedachten en 

uw wegen zijn niet mijn wegen, luidt het woord des Heren. Want 
zoals de hemelen hoger zijn dan de aarde, zo zijn mijn wegen 

hoger dan uw wegen en mijn gedachten dan uw gedachten. 
 

Voorwaar, bekeer u! 

En laat Me niet lachen dat u zegt, dat de Twee Getuigen zich 
moeten bekeren. Bekeer u van uw onwetendheid en blindheid en 

kwaadsprekerij! U bent betoverd door satans werk en bent zijn 
werktuig, en noemt uzelf Christen. Hoe is dit mogelijk?  

 

Job 12, vers 11  Toetst het oor de woorden niet, en proeft het 
gehemelte niet de spijze? 

De spijze zijn de boodschappen Gods! 

Maar u hebt er niets mee gedaan. Ga weg van Mij! 
 

Mattheüs 7, vers 22 en 23  Velen zullen te dien dage tot Mij 
zeggen: Here, Here, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in 

uw naam boze geesten uitgedreven en in uw naam vele krachten 
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gedaan? En dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; 
gaat weg van Mij, gij werkers der wetteloosheid. 

 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
 

 
 

De Twee Getuigen worden door Christenen 

gehaat 
 

Aan de gebeurtenissen ziet men alles zich ontwikkelen. 

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 

29 december 2016 ontving ik de volgende boodschap van een bode 
engel Gods, die ik graag met u wil delen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, de enige Zoon van God. 

Voorwaar, ik ben Donder, een krachtige engel des Heren en de 
bode engel Gods.  

 

Voorwaar! 
En in de naam van de Koning der koningen geef ik u de woorden 

door van de Almachtige, JHWH, de God van Abraham, Izaäk en 

Jakob, de God van al wat leeft.  
 

O wee hen!  
Vooral degenen die kwaadsprekend, roepend rondbazuinden, en 

Mijn Twee Getuigen verachtten en niet serieus namen! Want zij 

laten zich door de overheden en machten en wereldbeheersers van 
de duisternis, de boze geesten, de gevallen engelen, gebruiken, om 

zo, door middel van magie, ervoor te zorgen dat velen die hen, de 
Twee Getuigen, kennen, waaronder kerkleiders en kerkgangers, 

worden opgezet tegen hen en zorgen dat zij, de Twee Getuigen, 

worden gehaat. Sommigen Christenen zijn onderdeel van dit 
kwaad, en zijn de oorzaak van wat de Twee Getuigen overkomt. 
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Openbaring 11, vers 7 en 8  En wanneer zij hun getuigenis zullen 

voleindigd hebben, zal het beest, dat uit de afgrond opkomt, hun de 

oorlog aandoen en het zal hen overwinnen en hen doden. En hun 
lijk zal liggen op de straat der grote stad, die geestelijk genaamd 

wordt Sodom en Egypte, alwaar ook hun Here gekruisigd werd. 
 

Voorwaar, sta met uw gebeden achter de Twee Getuigen, en 

zegen ze! 
En word geen onderdeel van de duisternis, door ook slecht over hen 

te spreken. Voorwaar, sta met uw gebeden achter de Twee 
Getuigen, en zegen ze! En word geen onderdeel van de duisternis, 

door ook slecht over hen te spreken. Want u maakt zich hiermee 

schuldig aan het kwaad. 
 

Openbaring 11, vers 10  En zij, die op de aarde wonen, zijn blijde 
en verheugd over hen en zullen elkander geschenken zenden, 

omdat deze twee Profeten hen, die op de aarde wonen, gepijnigd 

hadden. 
 

De waarheid is dat deze mensen zich lieten betoveren en 

misleiden en verblinden,  
zodat ze de leugens over de Twee Getuigen voor waarheid gingen 

zien. Ze zijn echter blinde schapen en ze zijn veracht door God, en 
ze zullen gestraft worden, vanwege hun ongeloof en 

kwaadsprekerij! Het is beter, - als u onder hen valt - dat u zich 

bekeert, op tijd!  
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
 

 

Goedemorgen zeg! 
 

Je bent net wakker, en denkt meteen al aan wat je te wachten 

staat deze dag!  
 

 

Volledige weergave: 
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Shalom! Op 30 december 2016 bracht Gods bode engel deze 
boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare en almachtige naam van 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 
Goedemorgen zeg! 

U bent net wakker, en denkt meteen al aan wat je te wachten staat 

deze dag. En je stippelt je dag meteen al uit, ondanks je 
herhaaldelijke hoofdpijnen en lichamelijke klachten, die telkens 

weer terugkomen. Ondanks dat je in een emotionele en lichamelijke 
uitputting zit, sta je ’s morgens op en ontkent je vermoeidheid en 

je lage energieniveau halverwege de dag. Je slaapt slecht en raakt 

snel geïrriteerd, en je verliest zeer snel je humeur en geeft anderen 
vaak de schuld. En je leeft teruggetrokken in een isolement en 

keert alle mensen de rug toe, omdat je niet enthousiast bent!  
 

Goedemorgen zeg! 

Ik ben de bode engel Gods, Mirasia. Weet je, huilen kan veel 
opluchting geven, en is een gave van God om spanningen los te 

laten, die in je zijn, en te geloven door te vertrouwen op Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. In je situatie, in je 
gebrokenheid, wil Hij verheerlijkt worden, hoe je je ook voelt! 

Misschien zwak in uzelf, maar sterk in Hem. Hij verzwakt je niet; 
dat doe je zelf! Hij geeft kracht en geeft jou ook nu Zijn rust en 

vrede. 

 
Mattheüs 11, vers 28 en 29  Kom naar mij, jullie die vermoeid 

zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven. Neem 
mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig 

van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden. 

 
En Hebreeën 4, vers 14 tot en met 16  Nu wij een 

hooggeplaatste hogepriester hebben die de hemel is doorgegaan, 

Jezus, de Zoon van God, moeten we vasthouden aan het geloof dat 
we belijden. Want de hogepriester die wij hebben is er een die met 

onze zwakheden kan meevoelen, juist omdat hij, net als wij, in elk 
opzicht op de proef is gesteld, met dit verschil dat hij niet vervallen 

is tot zonde. Laten we dus zonder schroom naderen tot de troon 
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van de Genadige, waar we telkens als we hulp nodig hebben 
barmhartigheid en genade vinden. 

 

Psalm 11, vers 1  Schuilen doe ik bij JHWH. Hoe kunnen jullie dan 
zeggen: ‘Vogel, vlieg weg naar de bergen!’ 

En vers 3  Wat kan een rechtvaardige anders doen, als de grond 
onder alles wegzinkt? 

En Psalm 18, vers 31 tot en met 33  Gods weg is volmaakt, het 

woord van JHWH is zuiver, een schild is hij voor allen die bij hem 
schuilen. Wie anders is God dan JHWH, wie anders een rots dan 

onze God? De God die mij met kracht omgordt, leidt mij op een 
volmaakte weg. 

 

En Efeziërs 6, vers 16  En draag bovenal het geloof als schild 
waarmee u alle brandende pijlen van hem die het kwaad zelf is 

kunt doven. 
 

En Psalm 34, vers 9  Proef, en geniet de goedheid van JHWH, 

gelukkig de mens die bij hem schuilt. “Dit telt voor man of 
vrouw.” 

En vers 3 tot en met 6  Laat mijn leven een loflied zijn voor JHWH, 

de nederigen zullen het met vreugde horen. Roem met mij de 
grootheid van JHWH, sluit u aan om zijn naam te verheffen. Ik 

zocht JHWH en hij gaf antwoord, hij heeft mij van alle angst 
bevrijd. Wie naar hem opzien, stralen van vreugde, schaamte zal 

hun gezicht niet kleuren. 

 
En 1 Korinthiërs 10, vers 13  U hebt geen beproevingen te 

doorstaan die niet voor mensen te dragen zijn. God is trouw en zal 
niet toestaan dat u boven uw krachten wordt beproefd: hij geeft u 

mét de beproeving ook de uitweg, zodat u haar kunt doorstaan. 

 
Voorwaar, schuil bij Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 

Christus! 

Bij Hem is geen wanhoop, maar hoop. Kom maar! En je zwakheid 
maakt plaats voor kracht. Door het geloof zet je Gods hulp in 

werking. Keer je gedachten om naar geloof en Zijn beloften! 
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Psalm 138, vers 3  Toen ik u aanriep, hebt u geantwoord, mij 
bemoedigd en gesterkt. 

 

En Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want God had de wereld 
zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in 

hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft 
zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te 

vellen, maar om de wereld door hem te redden. Over wie in hem 

gelooft wordt geen oordeel uitgesproken, maar wie niet in hem 
gelooft is al veroordeeld, omdat hij niet wilde geloven in de naam 

van Gods enige Zoon. Dit is het oordeel: het licht kwam in de 
wereld en de mensen hielden meer van de duisternis dan van het 

licht, want hun daden waren slecht. Wie kwaad doet, haat het licht; 

hij schuwt het licht omdat anders zijn daden bekend worden. Maar 
wie oprecht handelt zoekt het licht op, zodat zichtbaar wordt dat 

God werkzaam is in alles wat hij doet. 
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel. 

 
En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen 
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DOOR GODS EENVOUDIGE DIENSTKNECHT  

EN GELIEFDE WARE EINDTIJDPROFEET, 
BENJAMIN COUSIJNSEN,  

IN TEGENWOORDIGHEID EN ONDER  

TOEZIEND OOG VAN DE BODE ENGELEN GODS! 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

JANUARI 2017 
 
Liefde is kiezen 
 

Voorwaar, liefde is kiezen, en God is liefde. En als je voor Hem 
kiest, dan kies je voor Zijn weg.  

 

 
Volledige weergave: 

 

Shalom, hartelijk welkom! Op 2 januari 2017 werd deze boodschap 
Gods overgeleverd door de bode engel van God aan eindtijdprofeet 

Benjamin Cousijnsen. 
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Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 

Lovesadai en ben een bode engel Gods.  

 
Jeremia 17, vers 9 en 10  Niets is zo onbetrouwbaar als het hart, 

onverbeterlijk is het, wie zal het kennen? Ik, JHWH, ben het die het 
hart doorgrondt, die nieren toetst, die ieder naar zijn levenswandel 

beloont, aan ieder geeft wat hij “of zij” verdient. 

 
Tobit 13, vers 1 en 2  Tobit sprak: Geprezen zij de levende God 

tot in eeuwigheid, geprezen zij zijn Koningschap. Hij tuchtigt, maar 
betoont zich weer barmhartig. Hij werpt ons in het diepste duister 

van de aarde, maar tilt ons ook weer uit de afgrond van de dood 

omhoog. Niets kan zijn hand ontvluchten. 
En vers 6  Keer u tot hem met heel uw hart, wees hem met heel uw 

ziel gehoorzaam, dan keert hij zich weer tot u en zal zich niet meer 
verbergen. Zie wat hij allemaal voor u heeft gedaan, loof hem met 

luide stem. Prijs de Heer, groot is zijn rechtvaardigheid. Roem de 

koning, eeuwig duurt zijn rijk. In het land waar ik als balling leef, 
verkondig ik hem. Ik toon zijn kracht en majesteit aan een zondig 

volk. Zondaars, keer u tot hem, doe wat hij rechtvaardig vindt. 

Misschien betoont hij u zijn goedgunstigheid, misschien zal hij 
barmhartig zijn. 

 
En Toevoegingen aan Daniël A, vers 35  Alle schepselen, prijs 

de Heer, bezing en verhoog hem in eeuwigheid. 

 
En 2 Petrus 3, vers 3 en 4  Vergeet vooral niet dat er aan het 

einde van de tijd spotters zullen komen, die hun eigen begeerte 
volgen en smalend vragen: ‘Waar blijft hij nu? Hij had toch beloofd 

te komen? De generatie voor ons is al gestorven, maar alles is nog 

steeds zoals het sinds het begin van de schepping geweest is’. 
En vers 15  Bedenk dat het geduld van onze Heer uw redding is. 

Dat heeft ook onze geliefde broeder Paulus u geschreven met de 

wijsheid die hem is geschonken. 
 

Voorwaar, liefde is kiezen. 
En God is liefde! En als je voor Hem kiest, dan kies je voor Zijn weg 

en vertrouw je op Hem in alle dingen, wat Hij je gegeven heeft.  
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Psalm 77, vers 14 en 15  Uw weg, God, is een heilige weg – 

welke god is zo groot als onze God? U bent de God die wonderen 

doet, u hebt de volken uw macht getoond. 
En Psalm 34, vers 18 en 19  JHWH hoort de kreten van de 

rechtvaardigen, hij bevrijdt hen uit de nood, gebroken mensen is 
JHWH nabij, hij redt wie zwaar wordt getroffen. 

 

En Johannes 3, vers 16  Want God had de wereld zo lief dat hij 
zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft 

niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.  
 

Voorwaar, laat je hart nooit koud zijn. 

Wees vurig van geest! 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en 

verdween. 
 

 

 

Instrumenten van de na-aper! 
 

Openbarende boodschap Gods: U hoort, leest en ziet in het filmpje 

van deze boodschap, op welke wijze de gevallen engelen dezelfde 
dingen zeggen en doen als Jezus Christus deed, via mensen. 

Echter, deze mensen zijn instrumenten van de gevallen engelen! 
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 3 januari 2017 bracht Gods bode engel 

de volgende boodschap over aan eindtijdprofeet van de laatste 
dagen, Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 
Voorwaar! 
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De gevallen engelen zeggen en doen hetzelfde als Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, via mensen, maar zijn echter 

instrumenten van de gevallen engelen. 

 
Johannes 14, vers 12 tot en met 14  Waarachtig, ik verzeker 

jullie: wie op mij vertrouwt zal hetzelfde doen als ik, en zelfs meer 
dan dat, ik ga immers naar de Vader. En wat jullie dan in mijn 

naam vragen, dat zal ik doen, zodat door de Zoon de grootheid van 

de Vader zichtbaar wordt. Wanneer je iets in mijn naam vraagt, zal 
ik het doen. 

 
Sommige kerkleiders en valse profeten zijn hoogopgeleide 

hypnotische leiders van satan! 

Wereldwijd raken velen meer en meer in een hypnose trance, en 
weten niet meer wat ze doen en volgen allerlei commando’s op van 

deze hypnotische leiders, waardoor ze geen controle meer over hun 
ziel hebben. Voorwaar, Lesego Daniel is hiervan zo’n voorbeeld! Hij 

gaat zo ver, dat hij de zielen overneemt door gevallen engelen 

hypnose, en laat mensen zelfs gras eten en laat ze denken, dat ze 
schapen zijn! 

 

Weer anderen laten levensechte engelen verschijnen door 
middel van projectie van gevallen engelen. 

Voorwaar, in de Evangelical EndTime Machine wordt u gewezen op 
vele valse dwaalkerkleiders. Dit is de eindtijd, en ik zeg u: 

Onderschat het IQ van de gevallen engelen niet, die aanwezig zijn 

in vele kerken, en vele kerken ook verwoesten!  
 

Voorwaar, satan heeft vele kopieën gemaakt, zowel van de 
mens als de dieren op de aarde en onder de wateren. 

En dit is geen science fiction, maar reality, zo ook betreft de totale 

overname in kerken, via onder andere hypnose en magie en wicca 
en spreuken!  

 

Henoch, Hoofdstuk 7, vers 1 en 2   En alle anderen met hen 
namen zichzelf vrouwen, en ieder koos er een voor zich. En zij 

begonnen in hen te gaan en zich met hen te verontreinigen. En zij 
leerden hen tovenarij en banspreuken en het insnijden van wortels, 

en maakten hen vertrouwd met kruiden.  
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Voorwaar, bescherm u tegen dit soort zaken! 

 

Efeziërs 6, vers 12 en 13  Onze strijd is niet gericht tegen 
mensen maar tegen hemelse vorsten, de heersers en de 

machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in de 
hemelsferen. Neem daarom de wapens van God op om weerstand 

te kunnen bieden op de dag van het kwaad, om goed voorbereid 

stand te kunnen houden. 
En vers 17 en 18  Draag als helm de verlossing en als zwaard de 

Geest, dat wil zeggen Gods woorden. Laat u bij het bidden leiden 
door de Geest, iedere keer dat u bidt; blijf waakzaam en bid 

voortdurend voor alle heiligen. 

 
Mijn naam is Revelado en ben een bode engel Gods.  

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
 

 

 

Ik openbaar u o.a.: Noord-Korea vuurt spoedig 

testraket af! 
 
U hoort verschillende voorzeggende openbaringen, die door Gods 

bode engel, woord voor woord, werden overgeleverd aan Gods 

ware Profeet van de eindtijd, Benjamin Cousijnsen. 
 

 

Volledige weergave: 
 

Welkom! Op 4 januari 2017 bracht de bode engel van God deze 
openbarende, mededelende boodschap Gods over aan 

eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 
Reflexon en ben een bode engel Gods. Voorwaar, Kadosh is El 

Elohím, JHWH, Jisraël, uw Rabboeni, Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus! 
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Voorwaar, Donald Trump wordt nu al gehaat door Kim Jong-
un uit Noord-Korea. 

En men wil heel graag Amerika laten zien, dat de raket van Noord-

Korea Amerika makkelijk kan bereiken! Ik openbaar u, dat Noord-
Korea spoedig een raket zal afvuren, om uit te testen of het bereik 

heeft op de Verenigde Staten, en ook daadwerkelijk doeltreffend 
grote schade kan aanrichten. Ook staat vast dat Noord-Korea op de 

Verenigde Staten een raket zal gaan afvuren! 

 
Voorwaar, ook Rusland krijgt spoedig te maken met een 

terroristische aanslag, evenals wederom Turkije! 
Voorwaar, verder hebben Syrië en Rusland zich schuldig gemaakt 

aan vele onschuldige burgerslachtoffers, waaronder kinderen. Dit 

zal ook aan de wereld worden getoond, en wordt u nu geopenbaard 
en voorzegd door Profeet Benjamin Cousijnsen. 

Engeland, Londen en Frankrijk krijgen ook wederom een 
aanslagklap te verduren! 

 

Verder wil Obama dat Donald Trump Obamacare overneemt. 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 

 
 

Duizenden komen hun belofte niet na 
 
En belofte maakt schuld. Gelooft u niet? Voorwaar, alles draait om 

geloof in Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus!  
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo! Shalom, hartelijk welkom! Op 5 januari 2017 bracht Gods 
bode engel woord voor woord de volgende boodschap over aan 

eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 
Voorwaar, trouw schaapje van de Heer, 
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Mijn naam is Rafaël en ben een bode engel Gods.  
 

Voorwaar, elk jaar weer stijgen er duizenden beloften 

omhoog naar Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus… 
beloften waar Hij zich over zou moeten kunnen verblijden. Maar 

helaas, het slaat al snel om in teleurstelling, vanwege de duizenden 
beloften, die voor meer dan de helft niet worden nagekomen! 

Voorwaar, stelt u zich nu eens voor, hoe u zich zou moeten voelen, 

als men u standaard van alles zou beloven, - door meer dan 
duizenden zielen - en telkens weer niet zou nakomen? Inderdaad, 

daar word je niet blij van. 
 

Voorwaar, waar is uw geloof en vertrouwen in Mij gebleven?  

zegt Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. 
 

Hebreeën 11, vers 1  Het geloof nu is de zekerheid der dingen, 
die men hoopt, en het bewijs der dingen, die men niet ziet. 

 

En Markus 11, vers 24  Daarom zeg Ik u, al wat gij bidt en 
begeert, gelooft, dat gij het hebt ontvangen, en het zal geschieden. 

 

En Jakobus 1, vers 3  Want gij weet, dat de beproefdheid van uw 
geloof volharding uitwerkt. 

 
En Johannes 11, vers 40  Jezus zeide tot haar: Heb Ik u niet 

gezegd, dat gij, indien gij gelooft, de heerlijkheid Gods zien zult? 

 
En 1 Johannes 5, vers 4  Want al wat uit God geboren is, 

overwint de wereld; en dit is de overwinning, die de wereld 
overwonnen heeft: ons geloof. 

 

En Romeinen 10, vers 10  Want met het hart gelooft men tot 
gerechtigheid en met de mond belijdt men tot behoudenis.  

 

En Markus 10, vers 52  En Jezus zeide tot hem: Ga heen, uw 
geloof heeft u behouden. En terstond werd hij ziende en volgde 

Hem op de weg. 
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En Psalm 119, vers 30  Ik verkies de weg der waarheid, Ik stel 
uw verordeningen voor mij. 

 

Voorwaar, vele zielen hebben vanwege ongeloof hun wonder 
nimmer ontvangen! 

En vanwege het ongeloof zijn velen ten onder gegaan. Voorwaar, 
alles draait om geloof in Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. 

Geloof in Hem, de Verlosser! Gelooft u niet? Dan is dat zonde. Dat 

wil zeggen: u mist het doel van het bestaan, van het leven. 
 

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 
wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 

naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het 

licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever 
gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want 

een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het 

licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de 
waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat 

zij in God verricht zijn. 
 

Ik ga nu, maar voordat ik ga, zeg ik u: Maak uw beloften 

waar!  
Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en verdween. 

 
 

 

Deze woorden zijn getrouw en waarachtig!  
 

Geloven is geen sprong in het duister, maar wel een sprong door te 

geloven in de boodschappen Gods, gegeven aan Gods ware 
eindtijdprofeet, Benjamin Cousijnsen. 

 

 
Volledige weergave: 
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Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 5 

januari 2017 bracht de bode engel Gods de volgende boodschap. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  
 

Voorwaar!  

Kadosh, Kadosh, Kadosh, Heilig, Heilig, Heilig en Waardig is Hij, 
JHWH, die Zijn Profeten, de Twee Getuigen, aankondigt. 

 
Openbaring 22, vers 6  En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn 

getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der 

Profeten, heeft zijn engel gezonden, “Profeet Benjamin, en 
Theresa”, om zijn knechten te tonen hetgeen weldra geschieden 

moet. 
 

Voorwaar! 

 
Hebreeën 11, vers 1  Het geloof nu is de zekerheid der dingen, 

die men hoopt, en het bewijs der dingen, die men niet ziet. 

 
Mattheüs 28, vers 17  En toen zij, “de elf discipelen”, Hem, 

“Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, de opgestane 
Christus”, zagen, aanbaden zij, maar sommigen twijfelden. 

 

Voorwaar, alles draait om geloof! 
En geloof je niet, dan is het zonde, en je mist Zijn doel voor jou en 

voor je leven.  
 

Romeinen 14, vers 23  Maar wie twijfelt, wanneer hij “of zij” eet, 

is veroordeeld, omdat hij “of zij” het niet uit geloof doet. En al wat 
niet uit geloof is, is zonde. 

 

Zou het niet zo zijn, dat twijfel je op afstand wil houden van 
de waarheid? 

Laat je niet voor de gek houden door de duisternis!  
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Lees voor uzelf: 2 Petrus 1, vers 16, en Johannes 1, vers 1 tot 
en met 4 , en Jakobus 1, vers 2 tot en met 8 

 

Geloven is geen sprong in de duisternis,  
maar wel een sprong, door te geloven in de boodschappen Gods, 

gegeven aan Gods ware eindtijdprofeet, Benjamin Cousijnsen. 
Voorwaar, zei Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, niet: Mijn 

volk gaat ten onder aan te weinig kennis? En daar wijst Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, nu ook op, op de vele 
openbarende boodschappen, die 100% waar zijn! 

 
Mattheüs 7, vers 1  Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld 

wordt. 

  
Voorwaar, maar doe uw werk in geloof, hoop en liefde. 

Voorwaar, mijn naam is Lovesadai en ben een bode engel Gods.  
 

Het rijk der duisternis, van de gevallen engelen, is op de 

aarde!  
En Profeet Benjamin Cousijnsen heeft veel over hen geopenbaard, 

en het is te begrijpen dat ze in opstand kwamen. Profeet Benjamin 

en Profetes Theresa, de Twee Getuigen, zullen nimmer, nimmer 
buigen of zich laten onderdrukken door de technologische gevallen 

engelen, en de leugens van de gevallen engelen, en staan samen 
meer dan ooit tevoren in de kracht van Yeshua HaMashiach, JHWH, 

Jezus Christus! En het doet hen niets, omdat ze beschermd en 

onaantastbaar zijn, in Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus’ 
naam! 

De bode engel Gods sprak verder, Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, 
Shalom!  

 

 
 

Laat de Bron van uw leven zien! 
 
Laat, in plaats van de duisternis in deze wereld, zien, dat Yeshua 

HaMashiach, JHWH, El Elohím, de Bron van uw leven is!  
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Volledige weergave: 
 

Hallo, hartelijk welkom! Op 6 januari 2017 bracht Gods bode engel 

deze boodschap Gods over aan eindtijdprofeet van de laatste 
dagen, Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Power 

en ben een bode engel Gods.  
 

Psalm 36, vers 2  De zonde spreekt tot de goddeloze diep in zijn 
hart; – geen vrees voor God staat hem “of haar” voor ogen. 

 

Voorwaar, dan heb ik het nog niet eens over sommige 
zogenaamde Christenen. 

 
Psalm 36, vers 5, vanaf: hij “of zij” stelt zich op een weg die niet 

goed is; wat kwaad is, verwerpt hij “of zij” niet. 

 
Geen enkele duisternis, vol leugens van kwaadsprekers,  

zal in staat zijn om Gods volkomenheid en onvergelijkbare, 

machtige overwinning in Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 
Christus, te weerstaan. Zegt: “Halleluja!” Laat, in plaats van de 

duisternis in deze wereld, zien, dat Yeshua HaMashiach, JHWH, El 
Elohím, de Bron van uw leven is! God verwacht van u, als u 

kwaadspreekt over Gods ware eindtijdprofeet, dat u zich radicaal 

bekeert! 
 

Johannes 11, vers 40  Jezus zeide tot haar, “maar dit telt ook 
voor hem”: Heb Ik u niet gezegd, dat gij, indien gij gelooft, de 

heerlijkheid Gods zien zult? 

 
1 Thessalonicenzen 5, vers 15  Ziet toe, dat niemand kwaad met 

kwaad vergelde, maar jaagt te allen tijde het goede na, jegens 

elkander en jegens allen. 
 

Voorwaar, wie zich bekeerd heeft, heeft het oude voorbij 
laten gaan, zoals: 
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oude gewoontes als onverdraagzaamheid, nijd, haat, bitterheid, 
gierigheid, roddel, bezorgdheid, enzovoorts. Speel niet voor God, 

maar richt uw hart tot de Here! Het Woord van God scheidt licht en 

duisternis, en gelovige en ongelovige. Voorwaar, Profeet Benjamin 
is een Godsvruchtige man. Verbaast u dan niet, dat men hem haat, 

omdat men de gezonde leer niet kan verdragen, de waarheid! 
Omdat hun gehoor verwend is, hebben ze zich van de waarheid 

afgekeerd en zijn ze overgenomen. 

 
2 Timotheüs 3, vers 12 en 13  Trouwens, allen, die in Christus 

Jezus godvruchtig willen leven, zullen vervolgd worden. Maar 
slechte mensen en bedriegers zullen van kwaad tot erger komen; 

zij verleiden en worden verleid. 

 
Openbaring 11, vers 10  En zij, die op de aarde wonen, zijn blijde 

en verheugd over hen, “de Twee Getuigen”, en zullen elkander 
geschenken zenden, omdat deze twee Profeten hen, die op de 

aarde wonen, gepijnigd hadden. 

 
Hun lijk zal na drie en een halve dag weer tot leven komen 

en opstaan! 

 
Lees voor: Openbaring 11, vers 12 en 13  En zij hoorden een 

luide stem uit de hemel tot hen zeggen: Klimt hierheen op! En zij 
klommen naar de hemel op in de wolk, en hun vijanden 

aanschouwden hen. En te dien ure kwam er een grote aardbeving 

en een tiende deel der stad stortte in, en zevenduizend personen 
werden door de aardbeving gedood, en de overigen werden zeer 

bevreesd en gaven de God des hemels eer. 
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel. 

 
 

 

Laat u niet beïnvloeden door Darren! 
 

Dit is een waarschuwende boodschap Gods: Vele warriors moeten 

juist nu de tegenpartij, de sluwe duivel, weerstaan, die uw werk wil 
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stoppen en uw geloof wil verzwakken. Voorwaar, luister niet naar 
het kwaad! 

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo! Shalom! Op 7 januari 2017 bracht de bode engel van God 

woord voor woord deze boodschap Gods over aan eindtijdprofeet 

van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 

Voorwaar, warriors! 
 

1 Petrus 5, vers 8 en 9  Wordt nuchter en waakzaam. Uw 
tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende 

wie hij zal verslinden. Wederstaat hem, vast in het geloof, wetende, 

dat aan uw broederschap in de wereld hetzelfde lijden wordt 
toegemeten. 

 

Voorwaar, vele warriors moeten juist nu de tegenpartij, de 
sluwe duivel, wederstaan, die uw werk wil stoppen en uw 

geloof wil verzwakken! 
Voorwaar, laat u niet beïnvloeden! Darren Jackson probeert, via het 

leggen van contact, om u van de waarheid weg te trekken. Profeet 

Benjamin Cousijnsen waarschuwt u, dat de satan weet dat zijn tijd 
bijna voorbij is. U leeft in het einde der dagen! En zelfs uw broeder 

of zuster hoeft geen echte broeder of zuster te zijn, want ook satan 
kan zich voordoen als een engel des lichts. 

 

Jakobus 4, vers 11 en 12  Spreekt geen kwaad van elkander, 
broeders, “maar ook zusters”. Wie van zijn broeder “of zuster” 

kwaad spreekt of hem “of haar” oordeelt, spreekt kwaad van de 

wet en oordeelt haar; en indien gij de wet oordeelt, zijt gij geen 
dader, doch een rechter der wet. Eén is wetgever en rechter, Hij, 

die de macht heeft om te behouden en te verderven. Maar wie zijt 
gij, dat gij uw naaste oordeelt? 



 
 

 

5299 
 
 

 

Jakobus 4, vers 7  Onderwerpt u dus aan God, maar biedt 
weerstand aan de duivel, en hij zal van u vlieden. 

 

Voorwaar, zo zijn er vele Christenen, die als een engel des 
lichts tot u spreken en u willen verleiden! 

“Maar dat was toch een broeder of zuster, die de Heer diende?” 
zullen sommigen zeggen. Maar u vergeet, dat u te strijden heeft 

tegen de overheden en machten en listige verleidingen van satan, 

die ook gebruikmaken van de zwakkeren. Laat u niet vergiftigen, 
zodat u meewerkt aan het kwaad van satan!  

 
Kolossenzen 2, vers 10  En gij hebt de volheid verkregen in Hem, 

die het hoofd is van alle overheid en macht. 

Vers 15  Hij heeft de overheden en machten ontwapend en openlijk 
tentoongesteld en zo over hen gezegevierd. 

Vers 20  Indien gij met Christus afgestorven zijt aan de 
wereldgeesten, waartoe laat gij u, alsof gij in de wereld leefdet, 

geboden opleggen? 

 
2 Korinthiërs 10, vers 3 tot en met 5  Want al leven wij in het 

vlees, wij trekken niet ten strijde naar het vlees, want de wapenen 

van onze veldtocht zijn niet vleselijk, maar krachtig voor God tot 
het slechten van bolwerken, zodat wij de redeneringen en elke 

schans, die opgeworpen wordt tegen de kennis van God, slechten, 
elk bedenksel als krijgsgevangene brengen onder de 

gehoorzaamheid aan Christus. 

 
Voorwaar, warriors! 

Luister en kijk niet naar uw broeder, die rondgaat en overgenomen 
is, en u wil wegtrekken van Gods ware eindtijdprofeet, één van de 

Twee Getuigen. Voorwaar, luister niet naar het kwaad! 

 
Spreuken 18, vers 10  De naam des Heren is een sterke toren; 

de rechtvaardige ijlt daarheen en is onaantastbaar. 

 
Romeinen 16, vers 20  De God nu des vredes zal weldra de satan 

onder uw voeten vertreden. De genade van onze Here Jezus zij met 
u! 
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En 1 Johannes 2, vers 13 en 14  Ik schrijf u, vaders, want gij 
kent Hem, die van den beginne is. Ik schrijf u, jongelingen, want gij 

hebt de boze overwonnen. Ik heb u geschreven, kinderen, want gij 

kent de Vader. Ik heb u geschreven, vaders, want gij kent Hem, die 
van den beginne is. Ik heb u geschreven, jongelingen, want gij zijt 

sterk en het woord Gods blijft in u en gij hebt de boze overwonnen. 
 

Voorwaar, kwaadsprekers zullen nimmer de hemel zien en 

daar verblijven, maar in de hel geworpen worden! 
 

2 Korinthiërs 11, vers 13 tot en met 15  Want zulke lieden zijn 
schijn-apostelen, bedrieglijke arbeiders, die zich voordoen als 

apostelen van Christus. Geen wonder ook! Immers, de satan zelf 

doet zich voor als een engel des lichts. Het is dus niets bijzonders, 
indien ook zijn dienaren zich voordoen als dienaren der 

gerechtigheid; maar hun einde zal zijn naar hun werken. 
 

Voorwaar, ik ben de bode engel Gods, en mijn naam is Michaëla.  

 
Voorwaar, warriors, strijd en wees standvastig! 

En steun Gods geliefde eindtijdprofeet, die als een warrior Gods zijn 

taak blijft volbrengen en meer dan overwinnaar is, in de kracht van 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Hij, die in hem is, is 

groter dan die in de wereld is! Zijn liefde voor Yeshua HaMashiach, 
JHWH, Jezus Christus, verplettert alles, zelfs de duisternis en 

kwaadsprekers. Amen! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 
 

Heb Ik soms een fout gemaakt? 
 
O wee, zo spreekt Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus: 

Onderzoek u grondig! Heb Ik soms een fout gemaakt? Wederom 

volgt hier een waarschuwende boodschap Gods voor Theresa. 
 

 

Volledige weergave: 
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Shalom, hartelijk welkom! Op maandag 9 januari 2017 bracht de 
bode engel van God woord voor woord deze waarschuwende 

boodschap Gods over aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, 

Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van JHWH, uw 
Rabboeni, El Elohím, Adonai, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. 

Voorwaar, mijn naam is Michaël, een warrior Gods.  

 
Voorwaar, waar is uw geloof? 

Spits uw oren! U hebt de boodschap gehoord met de titel: ‘Haar 
naam is Theresa’. Voorwaar, zelfs God zit met Zijn handen in het 

haar! 

 
Efeziërs 6, vers 12  Want wij hebben niet te worstelen tegen 

bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen 
de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de 

hemelse gewesten.  

 
U zit als één van de Twee Getuigen de overheden en 

machten dezer duisternis ruimte te geven, vrijheid, waar 

Profeet Benjamin Cousijnsen niet blij van wordt.  
Zelfs de engelen in de Hemel verbazen zich over uw ongeloof en 

houding, Theresa! Zei Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, 
niet deze woorden: 

 

Sirach 2, vers 3  Houd je stevig aan hem, “uw Profeet 
Benjamin, maar ook aan Mij”, vast? 

 
U stelt zich slap op. 

O wee! Onderzoek u grondig! Heb Ik soms een fout gemaakt? 

 
Johannes 15, vers 16 en 17  Niet gij hebt Mij, maar Ik heb u 

uitgekozen en u aangewezen, opdat gij zoudt heengaan en vrucht 

dragen en uw vrucht zou blijven, opdat de Vader u alles geve, wat 
gij Hem bidt in mijn naam. Dit gebied Ik u, dat gij elkander liefhebt. 

 
U ziet en denkt en onderwerpt u met uw gevoel niet aan de 

Heilige Geest. 
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Kolossenzen 3, vers 13  Verdraagt elkander en vergeeft 

elkander, indien de een tegen de ander een grief heeft; gelijk ook 

de Here u vergeven heeft, doet ook gij evenzo. 
 

U moet zich bekeren en schamen. 
 

Efeziërs 5, vers 15 tot en met vers 17  Ziet dus nauwlettend 

toe, hoe gij wandelt, niet als onwijzen, doch als wijzen, u de 
gelegenheid ten nutte makende, want de dagen zijn kwaad. Weest 

daarom niet onverstandig, maar tracht te verstaan, wat de wil des 
Heren is. 

En vers 22  Vrouwen, weest aan uw man onderdanig als aan de 

Here. 
 

Voorwaar, uw karakter moet veranderen! 
U moet nu 100% achter uw zielmaatje staat, die u 

onvoorwaardelijk liefheeft. Steun hem, die ook in de Hemel met u 

samen was, en waaruit u vanaf den beginne voortkwam door Gods 
handen. Voorwaar, Theresa, als een vlieg tegen u aanbotst, bent u 

al op uw tenen getrapt. En als u een miscommunicatie heeft, 

vanwege dat Benjamin niet alle woorden begrijpt in het Engels, en 
u hem niet kunt vergeven, zou u toch eens beter de Bijbel moeten 

lezen! Voorwaar, in de Hemel wordt over uw gedrag gesproken.  
 

Kies heden:  

of u staat aan zijn zijde, door ware liefde te tonen, of Yeshua 
HaMashiach, JHWH, zal u moeten straffen! U was altijd al 

verbonden en bent zijn vrouw, die geen schande moet zijn, maar 
een zegen. U moet in opdracht een bemoedigende boodschap 

brengen en hierin zeggen, dat u van hem houdt. Daarmee herstelt 

u alles. Of de Heer zal maatregelen moeten nemen, waar u niet blij 
van wordt. Profeet Benjamin Cousijnsen kent vele engelen in de 

Hemel, en stond altijd achter u. Nu is het uw beurt om hem tot 

steun te zijn. Uw eigen boodschap moet direct ingesproken worden, 
zodat de overheden en machten geen voordeel behalen. 

Onderwerpt u, en God zal zich over u ontfermen en u samen 
kunnen zegenen. 

Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en verdween. 
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Rein en puur, al moet je door een vuur! 
 

Hoe is het met je hart gesteld? Al doe je van alles voor de Heer, de 

Heer Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, kijkt eenvoudig 
naar je hart. Laat je hart steeds vurig zijn! 

 
 

Volledige weergave: 

 
Shalom, hartelijk welkom! Op 10 januari 2017 bracht Gods bode 

engel de volgende boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin 
Cousijnsen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 
HaMashiach, uw Rabboeni, JHWH, Jezus Christus, de Koning der 

koningen.  
 

Voorwaar, besef: het gaat elke dag om je behoud, en dat je 

je onderwerpt aan het gezag van de Allerhoogste. 
Hij is de Almachtige en waardig te aanbidden! Door gebed en door 

te praten, met een hart vol overgave, kom in je Zijn geestelijke 

dimensie terecht en kom je in contact met de machtigste Koning 
ooit, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. En dan mag je 

verder je wandel en je hart en je relatie met Hem onderhouden. 
Ook Hij is geïnteresseerd in jou en heeft je lief.  

 

En besef dit:  
Hij kijkt nooit alleen maar naar wat je allemaal doet voor Hem, 

maar of je luistert naar Hem, en gelooft en dat je onderdanig kunt 
zijn, vol overgave en trouwheid in het geloof, en in hoop en liefde. 

Want al kun je nog zó mooi van alles van het papier af voorlezen, 

of van een scherm af zingen, of dansen voor de Heer, of wat je ook 
doet voor Hem, Hij, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, 

kijkt gewoon naar je hartsgesteldheid, van waaruit je alles doet, of 

het ook daadwerkelijk uit liefde voortkomt! Voorwaar, mijn naam is 
Lovesedai en ben een bode engel Gods.  
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Laat je hart puur zijn en gereinigd zijn, al moet je door een 

vuur. 

Hij is de Almachtige! Hij wil het allerbeste voor jou! Gevormd 
worden kan pijn doen, maar het eindresultaat ervan is, dat Hij je 

hart kent en je eeuwig leven wil geven.  
 

Klaag nimmer en heb ontzag voor Hem! 

Buig voor de Koning der koningen, en vertrouw op Zijn weg en Zijn 
liefde en Zijn volle relatie met jou. Hij kijkt naar jouw hart! En als 

je ook je relatie onderhoudt met Hem, dan mag je vertrouwen, 
geloven, ja, weten, dat Hij een Beloner is voor wie Hem ernstig 

zoeken. Laat je hart steeds vurig zijn. Amen! 

 
Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want God had de wereld zo 

lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in 
hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft 

zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te 

vellen, maar om de wereld door hem te redden. Over wie in hem 
gelooft wordt geen oordeel uitgesproken, maar wie niet in hem 

gelooft is al veroordeeld, omdat hij niet wilde geloven in de naam 

van Gods enige Zoon. Dit is het oordeel: het licht kwam in de 
wereld en de mensen hielden meer van de duisternis dan van het 

licht, want hun daden waren slecht. Wie kwaad doet, haat het licht; 
hij schuwt het licht omdat anders zijn daden bekend worden. Maar 

wie oprecht handelt zoekt het licht op, zodat zichtbaar wordt dat 

God werkzaam is in alles wat hij doet. 
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
 

 

 

Ware liefde overwint! 
 

Geen liefde of macht is sterker dan de liefde en macht van God! 
Profeet Benjamin Cousijnsen werd verplaatst voor Gods troon, en 

daar streed hij voor zijn vrouw, die vanaf het begin met hem samen 

was.  
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Volledige weergave: 

 

Shalom, hartelijk welkom! Op 11 januari 2017 bracht de bode engel 
van God deze openbarende, mededelende boodschap Gods over 

aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, Gods geliefde 
Profeet des Hemels, mijn naam is Michaël en ben net als u een 

warrior engel Gods, en zal u verplaatsen voor Gods troon. 
 

Henoch werd ook zo weggenomen, en daar werd ook 

tweemaal melding van gedaan… 
Hebreeën 11, vers 5  Door zijn geloof werd Henoch naar elders 

overgebracht, om niet te hoeven sterven; hij werd niet meer 
gevonden, omdat God hem had weggenomen. Hij stond immers al 

vóór zijn opneming bekend als iemand in wie God vreugde vond. 

 
En Genesis 5, vers 24  Henoch leefde in nauwe verbondenheid 

met God; aan zijn leven kwam een einde doordat God hem 

wegnam. 
 

Profeet Benjamin Cousijnsen verscheen voor Gods troon en 
vocht voor zijn vrouw! 

 

2 Koningen 2, vers 5  De Profeten uit Jericho kwamen naar Elisa 
toe en zeiden tegen hem: ‘Weet u wel dat JHWH vandaag uw 

meester van u zal wegnemen?’ ‘Ja, ik weet het,’ antwoordde Elisa. 
‘Zegt u maar niets’. 

En vers 11  En terwijl ze liepen te praten, werden ze plotseling uit 

elkaar gedreven door een wagen van vuur, met paarden van vuur 
ervoor, en Elia werd in een stormwind meegevoerd naar de hemel. 

 

En Jeremia 32, vers 27  Ik ben JHWH, de God van al wat leeft. Is 
er ook maar iets dat voor mij onmogelijk is? 

 
Profeet Benjamin zei: “We waren altijd samen in de Hemel 

en verbonden, en U bracht ons samen op de Aarde”. 
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Openbaring 15, vers 8  Gods majesteit en kracht vulden de 

tempel met rook. Niemand kon de tempel binnengaan voordat aan 

de zeven plagen van de zeven engelen een einde was gekomen. 
 

Voorwaar! 
Profeet Benjamin Cousijnsen is een Profeet en engel, die er altijd al 

is geweest, en onder het hoogste gezag van de Koning der 

koningen is aangesteld, vanaf den beginne, als machtige warrior 
leider van alle engelen des Hemels, samen met zijn vrouw. Zij zijn 

de Twee Getuigen! Zo heeft Benjamin haar altijd onvoorwaardelijk 
liefgehad en beschermd. En zo is dat ook nu op de Aarde.  

 

Geen liefde of macht is sterker dan de liefde en macht van 
God!  

En de liefde is sterker dan de dood. Voorwaar, als de liefde slechts 
een gevoel zou zijn, dan zou er geen grond zijn voor Gods weg en 

belofte, om Benjamin voor eeuwig van haar te laten houden, en ook 

nu voor de liefde te strijden! Een gevoel komt op, maar kan ook zo 
weer verdwijnen. Maar begrijp het goed, Gods liefde is in Profeet 

Benjamin sterker nog. Ware liefde overwint! En alleen de liefde 

doet wonderen.  
 

Nimmer is de liefde voor Theresa verdwenen. 
En wanneer hij moest strijden om haar te behoeden, was het uit 

liefde, een hart vol van liefde. De redding is nog altijd ware liefde 

geweest! Profeet Benjamin heeft voor Theresa gestreden, en God 
heeft genade gegeven, vanwege dat Benjamin zelfs zijn leven wou 

geven. Voorwaar, God is liefde, en wil dat ze samen zijn en 
vooruitkijken en elkaar liefhebben! 

 

Maleachi 3, vers 1  Let op, ik zal mijn bode zenden; hij zal de weg 
voor mij effenen. Opeens zal hij naar zijn tempel komen, de Heer 

naar wie jullie uitzien, de engel van het verbond naar wie jullie 

verlangen. Komen zal hij – zegt JHWH van de hemelse machten. 
 

En Galaten 5, vers 22  Maar de vrucht van de Geest is liefde, 
vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, 

zachtmoedigheid en zelfbeheersing. 
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Voorwaar, samen mogen ze vertrouwen en geloven en 

vooruitkijken en Gods wil vervullen, en zich niets van 

kwaadsprekers aantrekken! 
Sommigen zullen altijd de boodschappen verdraaien en deze tegen 

de Twee Getuigen gebruiken. Ik, Michaël, en alle engelen, en God 
zelf, willen dat ze beiden gelukkig zijn, zoals ze ook in de Hemel 

waren. Ze zullen op de Aarde Gods profetieën vervullen! 

 
Hebreeën 11, vers 1 tot en met 3  Het geloof legt de grondslag 

voor alles waarop we hopen, het overtuigt ons van de waarheid van 
wat we niet zien. Om hun geloof werden de mensen uit vroeger 

tijden geprezen. Door geloof komen we tot het inzicht dat de wereld 

door het woord van God geordend is, dat dus het zichtbare is 
ontstaan uit het niet-zichtbare. 

 
Zo is het ook met de liefde voor elkaar.  

De liefde is ook de liefde voor elkaar, en de zekerheid der dingen, 

die men hoopt, en het bewijs der dingen die men niet ziet. Geloof is 
ware liefde! Steun de Twee Getuigen, om de Komst van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, te verspoedigen! Het verleden 

is door God beiden vergeven. Kijk naar het heden, naar Zijn zegen. 
Dat is liefde! Zo had Ik, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus 

zelf, tot Theresa gesproken, dat ze één van de Twee Getuigen is. 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en 

verdween. 

 
 

 

God wil zielen als uw offerande 
 

Voorwaar, ik ben de bode engel Gods, Spreja, en vraag u om 
barmhartig te zijn. God wil uw offerande, namelijk zielen! 

 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Mijn naam is Marta en ben een warrior 
van de laatste dagen, en de Aaron van Profeet Benjamin 
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Cousijnsen. Op 12 januari 2017 bracht Gods bode engel woord voor 
woord deze boodschap Gods over, die ik nu graag aan u wil gaan 

voorlezen. 

 
Shalom! Kadosh, Kadosh, Kadosh, Heilig, Heilig, Heilig is JHWH, El 

Elohím, Adonai, Yeshu HaMashiach, uw Koning en Abba, Vader, 
Jezus Christus van Nazareth. 

 

Voorwaar, trouw komen Zijn geliefde kinderen samen. 
En ze zijn wederom geboren, en danken en zingen en prijzen en 

aanbidden samen trouw hun Koning der koningen, en maken Hem 
telkens groot in de huiskring en kerk. En iedereen zegt: “Halleluja!” 

Of dus toch niet? Zelfs de engelen zijn nu stil… 

 
Romeinen 10, vers 9  Hier staat geschreven: Want indien gij met 

uw mond belijdt, dat Jezus Heer is, en met uw hart gelooft, dat God 
Hem uit de doden heeft opgewekt, zult gij behouden worden! 

De bode engel Gods sprak verder, 

 
U belijdt wel en gelooft wel; daar is niets mis mee. 

Maar hoe zit het met de liefde? 

 
En 1 Korinthiërs 13, vers 4  De liefde is lankmoedig, de liefde is 

goedertieren, zij is niet afgunstig, de liefde praalt niet, zij is niet 
opgeblazen. 

De bode engel Gods sprak verder, 

 
Is uw liefde echt goedertieren? 

En bent u niet afgunstig, door kerkje te spelen en door verloren 
schaapjes niet te gaan bereiken met het Evangelie? Of is uw eigen 

zielebehoud kostbaarder en genoeg? Gaat en predikt en redt, en 

zegt: “Het Koninkrijk der Hemelen is nabij gekomen!” Zegt: 
“Halleluja!”  

 

Geloof is actie, moeite doen om zielen te redden! 
En word niet verbitterd en egoïstisch, om maar aan uzelf te denken. 

 
Mattheüs 9, vers 35 tot en met 37  En Jezus ging alle steden en 

dorpen langs en leerde in hun synagogen en verkondigde het 
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evangelie van het Koninkrijk en genas alle ziekte en alle kwaal. 
Toen Hij de scharen zag, werd Hij met ontferming over hen 

bewogen, daar zij voortgejaagd en afgemat waren, als schapen die 

geen herder hebben. Toen zeide Hij tot zijn discipelen: De oogst is 
wel groot, maar arbeiders zijn er weinig. 

Gods bode engel sprak verder, 
 

Voorwaar, ik ben de bode engel Gods en mijn naam is 

Spreja, en vraag u om barmhartig te zijn.  
God wil uw offerande, namelijk zielen! Want Hij is niet gekomen om 

u, rechtvaardige, te roepen, maar zondaars! 
 

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 

wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 
een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 
naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het 

licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever 

gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want 
een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het 

licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de 
waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat 

zij in God verricht zijn. 

De bode engel Gods sprak, 
 

Bekeer u en onderneem geloofstappen! 
Gaat heen, gaat heen en verkondigt het Evangelie! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en 

verdween. 
 

 

 

Openbaringen over Donald Trump 
 

Stap voor stap ziet u dat alles zich vervult, wat geopenbaard is aan 
Profeet Benjamin Cousijnsen! 
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Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 

donderdag 12 januari 2017 bracht een bode engel Gods de 
volgende boodschap, die ik heel graag met u wil delen.  

 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 
Voorwaar, Donald Trump wil de media de hemel in prijzen en 

belonen, als men hem beschermt en zwijgt. 

In het verborgene heeft Donald Trump nu opdracht gegeven, om de 
voormalige medewerker van de Britse geheime dienst, die 

financieel belastende documenten heeft, uit te schakelen, en de 
documenten te vernietigen. Voorwaar, mijn naam is Revelado en 

ben een bode engel Gods.  

 
Voorwaar, Rusland zal spoedig zijn woede tegen Donald 

Trump laten merken! 

 
Voorwaar! 

Donald Trump kreeg te horen, dat de Brit Christopher Steele, 52 
jaar oud, is ondergedoken en vreest voor zijn veiligheid. Trump wil 

alles naar zijn hand zetten en geeft zijn kinderen de beste baan. En 

ook in het verborgene is hij het beest, hongerig naar vrouwen en 
handtastelijk, en heeft reeds sommigen misbruikt en zwijggeld 

gegeven. Stap voor stap ziet u dat alles zich vervult, wat 
geopenbaard is aan Profeet Benjamin Cousijnsen; dit sprak de bode 

engel Gods. 

De bode engel Gods sprak veder, Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
 

 

 

Door de Power kracht van het Bloed van het Lam 

worden satans bolwerken verbroken! 
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Dit is een Power gebed voor het verbreken van satans bolwerken. 
Verlangt u naar verlossing en herstel, maar ook naar bevrijding van 

elke onderdrukker? Jezus Christus, de Zoon van God, gaf voor u 

Zijn leven, en overwon de dood en elk bolwerk van satan! Hij 
betaalde hiervoor de prijs met Zijn kostbaar Bloed. Er is kracht in 

het Bloed van het Lam! God is sterker dan welke onderdrukker dan 
ook in uw leven. Maar wilt u dit ook, 100% in de vrijheid komen te 

staan, los van verslavingen, gebondenheden, voorgeslacht, en 

100% vrijkomen van elke demonische macht? God wil u in de 
vrijheid zetten. Wanneer u dit oprecht ook wilt, bid dan dit gebed in 

geloof mee. Lees het eerst goed, en spreek dan samen met mij de 
tekst bewust uit. Ontvang vandaag bevrijding en reiniging in de 

naam van Jezus Christus. Aan God zij de eer voor dit power gebed. 

Amen! 
 

 
Volledige weergave: 

 

Shalom, hartelijk welkom! Op vrijdag 13 januari 2017 bracht de 
bode engel van God de volgende boodschap over aan 

eindtijdprofeet van het laatste der dagen, Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  
 

Voorwaar, mijn naam is Power, en zeg tot u die luistert: 

Wees geen lauwer, maar vurig van Gods Geest, Zijn power!  
 

Bid en spreek het volgende uit in het geloof:  
“In de almachtige naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 

Christus, verbreek ik alle vervloekingen, alle verslavingsgewoonten, 

psychische klachten, tovenarij, hekserij, bondages, en negatief 
denken over anderen, en verbreek ik alle werken van de satan, alle 

bolwerken, zowel van kwaadsprekers. Ik zeg, in de naam van de 

Allerhoogste, Koning der koningen, Jezus Christus, JHWH, Yeshua 
HaMashiach, dat ik me losmaak van alle boze geesten van het 

voorgeslacht, die mij kapot willen maken. Ik vertrap alle boze 
geesten, en maak mij zowel vrij van Pokémon GO en wereldse 

computerspelletjes, wereldse muziek, zowel van drugs. Ook kijk ik 
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niet meer terug naar het verleden. En ik beveel jou, satan, onder 
het gezag van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, om alles terug 

te geven wat jij gestolen hebt, en ik spreek uit, dat het Bloed van 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, mij heeft vrijgemaakt 
en gereinigd en gerechtvaardigd van alle zonden! En ik proclameer, 

dat er geen aanklacht meer is, want ik ben het eigendom van 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, en ben apart gezet voor 

God, en schoongewassen.” 

 
“Markus 16, vers 17  Als tekenen zullen deze dingen de gelovigen 

volgen: in mijn naam zullen zij boze geesten uitdrijven, in nieuwe 
tongen zullen zij spreken.” 

 

“Ik dank Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, dat Hij een 
legioen engelen stuurt uit de Hemel, om samen alle overheden en 

machten en demonen gevangen te nemen! Ik ben vrij, en geef 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, alle glorie en dank, en 

zal mijn relatie met Hem onderhouden. Ik dank U, Heer, Koning der 

koningen! U bent de Almachtige, mijn Verlosser en Heer, voor 
eeuwig. Amen!” 

 

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 
wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 

naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het 
licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever 

gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want 

een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het 
licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de 

waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat 

zij in God verricht zijn. 
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en 
verdween. 

 



 
 

 

5313 
 
 

 

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen 
 

 

 
De volle waarheid geopenbaard over vrijdag de 

13de 
 
Voorwaar, het is vrijdag de 13de! De gevallen engelen vinden het 

uiteraard prachtig, dat men op vrijdag de 13de vreest, omdat men 

dan ook vreest voor deze dag! Hier zit meer achter. 
 

 
Volledige weergave: 

 

Shalom, hartelijk welkom! Op vrijdag de 13de januari 2017 bracht 
Gods bode engel deze onthullende boodschap Gods over aan 

eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare, almachtige naam van 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  
 

Voorwaar, het is vrijdag de 13de! 

Sommigen zullen meteen al niet meer naar deze onthullende 
boodschap durven luisteren, vanwege de dag en datum. Voorwaar, 

velen geloven namelijk dat dit een ongeluksgetal en –dag is. En in 
sommigen landen staat het getal juist ook voor geluk, en staat het 

voor macht en kracht! Alleen is het weer jammer, omdat men daar 

weer denkt dat het getal 13 het geluksgetal van hun goden is. 
Voorwaar, ik ben een bode engel Gods en mijn naam is Blesía. 

 

Sommigen vermijden zelfs om te trouwen op vrijdag de 13de! 
Nederlanders zijn hier een goed voorbeeld van. Zij zijn zeer 

bijgelovig en houden zich krampachtig vast, dat een ongeluk op 
deze dag op de loer ligt. De gevallen engelen vinden het uiteraard 

prachtig, dat men op vrijdag de 13de vreest, omdat men dan ook 

vreest voor deze dag! Hier zit meer achter.  
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En ik openbaar u, dat Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 
Christus, geboren werd op vrijdag de 13de! 

Ook waren er, bij het Heilig Avondmaal van Yeshua HaMashiach, 

JHWH, Jezus Christus, in totaal 13 personen aanwezig. Vrijdag de 
13de was ook de dag, waarop Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 

Christus, werd gekruisigd. Voorwaar, dit verklaart dat de gevallen 
engelen van de vrijdag de 13de een ongeluksdag en –getal 

maakten, omdat men de waarheid wilde en wil verstoppen! En men 

laat en liet geloven, dat vrijdag de 13de ongeluk bracht en brengt. 
Maar men trekt zelf het onheil aan, door erin te geloven! 

 
Voorwaar! 

In uw Bijbel staat dat Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, 

naar Jeruzalem ging, om het Joodse Paasfeest, het Pesach, te 
vieren, dat op de 14de viel. Nisan is een Joodse maand. Pesach werd 

altijd op de heilige dag van de Joden, de Sabbat, gevierd, en 
Sabbat valt altijd op een zaterdag. Zo ziet u, hoe vrijdag de 13de 

een ongeluksdag voor de wereld werd. De geestelijke, onzichtbare 

wereld laat u graag geloven, dat vrijdag de 13de een dag en datum 
is, dat als dat samenvalt, ongeluk brengt! Maar aan u is echter de 

volle waarheid geopenbaard.  

 
En het getal 13 heeft met Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 

Christus, te maken: 
 

Markus 13, vers 13  En gij zult door allen gehaat worden om 

mijns naams wil. Maar wie volhardt tot het einde, die zal behouden 
worden. 

 
En Mattheüs 13, vers 13  Daarom spreek Ik tot hen in 

gelijkenissen, omdat zij ziende niet zien en horende niet horen of 

begrijpen. 
 

En Lukas 13, vers 13  En Hij legde haar de handen op, en 

terstond richtte zij zich op en zij verheerlijkte God. 
 

En Johannes 13, vers 13  Gij noemt Mij Meester en Here, en gij 
zegt dat terecht, want Ik ben het. 
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Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en 
verdween. 

 

 
 

Juist de waarheid wordt het meest aangevallen! 
 
De geestelijke wereld haat al die openbaringen van Profeet 

Benjamin Cousijnsen. Juist de waarheid wordt het meest 
aangevallen!  

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, hartelijk welkom! Op maandag 16 januari 2017 bracht Gods 

bode engel de volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet 

Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam boven alle namen, de 
naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 

Handelingen 24, vers 14  Maar dit erken ik voor u, dat ik naar 
die weg, die zij een secte noemen, inderdaad de God der vaderen 

vereer, gelovende al hetgeen in de wet en in de Profeten 

geschreven staat. 
 

Voorwaar, mijn naam is Rafaël en ben een bode engel.  
 

Hoe vaak wordt de waarheid niet verdraaid? 

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, JHWH, deed wonderen die het 
verstand te boven gingen, en bracht boodschappen, wat men nog 

nooit had gehoord!  
 

Voorwaar, men zag Hem tevens als een tovenaar.  

Velen zeiden, zoals de Farizeeën, tegen Yeshua HaMashiach, JHWH, 
Jezus Christus: “Laat uw truc eens zien!” Voor velen was hij een 

tovenaar en slecht. Het is altijd zo geweest, dat Profeten niet altijd 

serieus werden genomen. Juist de waarheid wordt het meest 
aangevallen, omdat de geestelijke wereld de waarheid haat en al 
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die openbaringen van Profeet Benjamin Cousijnsen. Maar Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, zei tegen de Farizeeën en vele 

anderen: “Jullie krijgen geen wonder te zien. Jullie geloven niet in 

Mij; daarom kan Ik geen wonder doen!”  
 

Er was ongeloof, en velen waren doof.  
Daarom het volgende. De genezing van de doven toont ook aan, 

dat velen geestelijk doof zijn en niet luisteren. En de genezing van 

de ogen van de blinden staat voor geestelijke verblinding. 
Voorwaar, wie kwaadspreekt van Profeet Benjamin Cousijnsen zal 

zich straks voor Gods troon op de borst slaan! 
 

Mattheüs 12, vers 25 tot en met 28  Maar Hij kende hun 

gedachten en zeide tot hen: Ieder koninkrijk, dat tegen zichzelf 
verdeeld is, gaat ten onder, en geen stad of huis, tegen zichzelf 

verdeeld, zal standhouden. En indien de satan de satan uitdrijft, is 
hij tegen zichzelf verdeeld; hoe zal dan zijn koninkrijk kunnen 

standhouden? En indien Ik door Beëlzebul de boze geesten uitdrijf, 

door wie doen uw zonen het dan? Daarom zullen zij rechters over u 
zijn. Maar indien Ik door de Geest Gods de boze geesten uitdrijf, 

dan is het Koninkrijk Gods over u gekomen. 

 
En Efeziërs 6, vers 12  Want wij hebben niet te worstelen tegen 

bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen 
de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de 

hemelse gewesten. 

 
Voorwaar, de boze, kwade geesten zijn altijd erop uit, om, 

wie in de waarheid is en Gods openbaringen deelt, aan te 
vallen.  

Ook u, die oordeelt over uw naaste, moet eens inzien dat u zich 

moet bekeren om naar boze, kwade geesten te luisteren. U vecht 
tegen God, niet tegen Gods dienstknecht en Profeet, of Profetes!  

 

Openbaring 22, vers 6  En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn 
getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der 

profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen 
hetgeen weldra geschieden moet. 
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Profeet Benjamin zegt: 
“Ik dank U dat het Koninkrijk van U, Yeshua HaMashiach, YHWH, 

Jezus Christus, niet tegen zichzelf is verdeeld, maar dat het 

voortdurend strijd voert tegen de machten van het kwaad. En wij 
zijn in U meer dan overwinnaar. Amen!” 

 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 

 
 

De Heer wil u bemoedigen!   
 
Verheugt u, want daar is kracht, wonderbare kracht in het Bloed 

van het Lam. De Here beschermt Zijn geliefden! 
 

 

Volledige weergave: 
 

Shalom, hartelijk welkom! Op 17 januari 2017 bracht Gods bode 
engel woord voor woord deze boodschap Gods over aan 

eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom, geliefde des Heren!  

 

Sirach 1, vers 18  De krans van de wijsheid is ontzag voor de 
Heer, vrede en gezondheid bloeien door haar op. Ontzag voor de 

Heer en wijsheid zijn beide een geschenk van God dat vrede 
brengt. Wie hem liefheeft ziet zijn roem vermeerderen. 

 

Voorwaar, David B. en Norris B. en Bill S., hoor aandachtig!  
Ik richt mij en spreek tot u, en ben een bode engel Gods. Kadosh, 

Kadosh, Kadosh, Heilig, Heilig, Heilig en Waardig is het Lam Gods. 
Alle glorie kome aan Hem toe, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 

Christus, uw Rabboeni, uw Herder en Koning der koningen! 

Voorwaar,  
 

Habakuk 3, vers 4  Schittering is er als zonlicht, stralen komen uit 

zijn hand, waarin zijn kracht verborgen is. 
 



 
 

 

5318 
 
 

 

Voorwaar, verheugt u, want daar is kracht, wonderbare 
kracht in het Bloed van het Lam! 

De Here beschermt Zijn geliefden. 

 
Sirach 2, vers 3  Houd je stevig aan hem vast en laat hem niet 

los, dan word je aan je levenseinde beloond. 
 

Voorwaar, houd je stevig vast aan Yeshua HaMashiach, 

JHWH, Jezus Christus! 
Hij verblijdt zich over uw ondersteuning tot Zijn eer, en wil u 

bemoedigen en zegenen. 
 

Psalm 18, vers 31  Gods weg is volmaakt; des Heren woord is 

zuiver. Hij is een schild voor allen die bij Hem schuilen. 
En Psalm 149, vers 2  Laat Israël verheugd zijn over zijn machtige 

maker, het volk van Sion juichen om zijn koning. 
 

En Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want God had de wereld 

zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in 
hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft 

zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te 

vellen, maar om de wereld door hem te redden. Over wie in hem 
gelooft wordt geen oordeel uitgesproken, maar wie niet in hem 

gelooft is al veroordeeld, omdat hij niet wilde geloven in de naam 
van Gods enige Zoon. Dit is het oordeel: het licht kwam in de 

wereld en de mensen hielden meer van de duisternis dan van het 

licht, want hun daden waren slecht. Wie kwaad doet, haat het licht; 
hij schuwt het licht omdat anders zijn daden bekend worden. Maar 

wie oprecht handelt zoekt het licht op, zodat zichtbaar wordt dat 
God werkzaam is in alles wat hij doet. 

 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
 

 

 

Wie zich openstelden bleven achter!  
 

Openbarende boodschap Gods met betrekking tot hoever de wereld 
terechtgekomen is in de duisternis van de onzichtbare wereld. 
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Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, heeft ook u 
gewaarschuwd! 

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, welkom! Op 17 januari 2017 bracht de bode engel van God 

woord voor woord de volgende boodschap Gods over aan 

eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 

Revelado en ben een bode engel Gods.  

 
Voorwaar, voorwaar, ik zeg u: 

 
Spreuken 29, vers 1  Wie zijn nek verhardt ondanks herhaalde 

vermaning, wordt opeens onherstelbaar gebroken. 

 
Voorwaar, neem deze woorden serieus! 

 

Prediker 7, vers 23 tot en met 26  Dit alles heb ik met het oog 
op wijsheid beproefd; ik zeide: ik wil wijsheid verwerven, maar zij 

bleef onbereikbaar voor mij. Onbereikbaar is wat bestaat, en 
onpeilbaar, wie kan het doorgronden? Ik wendde mij en mijn hart 

was er op uit om kennis te verkrijgen, onderzoek te doen en een 

wijze slotsom te zoeken en om goddeloosheid als dwaasheid en 
onverstand als verdwaasdheid te leren verstaan. En ik ontdekte 

iets, bitterder dan de dood: de vrouw, die een valstrik is en wier 
hart een net is, wier handen boeien zijn. Hij, die aan God 

welgevallig is, ontkomt haar; doch hij, die niet welgevallig is, wordt 

door haar gevangen. 
 

Voorwaar! 

Als u Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, verwerpt en uw 
hart alleen maar openstelt voor negativiteit, zoals roddel, haat, 

geweld, lust, afgoderij, stelen, en alles wat tegen God en Zijn 
gebod ingaat, besef dan wel heel goed, dat wanneer Yeshua 
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HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, Zijn kinderen ophaalt, dat u 
zich op de borst zult slaan!  

 

Voorwaar, de gevallen engelen zijn aanwezig en laten zich 
steeds meer zien. 

Profeet Benjamin Cousijnsen heeft u vanaf 2012 reeds veel 
geopenbaard. Het begon allemaal met het kartonnen tweekleurige 

brilletje. Daarna werd het een 3-D bril. De technologische wereld 

van de gevallen engelen streeft ernaar dat u oog in oog komt te 
staan met levensechte beelden. Men is al heel ver: 3-D, 4-D, 5-D, 

6, 7, 8, 9, 10-D! Ja, u ziet nu al, met of zonder bril, levensechte 
beelden. En hieraan ziet u al, hoever de wereld terechtgekomen is 

in de duisternis van de onzichtbare wereld!  

 
Het onzichtbare zal meer en meer zijn ware gezicht laten 

zien, ook in de mensen, die zich overgegeven hebben aan 
het kwaad. 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, heeft ook u 

gewaarschuwd! 
 

Efeziërs 6, vers 12  Want wij hebben niet te worstelen tegen 

bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen 
de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de 

hemelse gewesten. 
 

Voorwaar, een goede relatie met Yeshua HaMashiach, JHWH, 

Jezus Christus, is uw enige redding voor uw geest. 
De satan laat zich meer en meer zien met zijn demonen. Maar de 

kracht van het Bloed van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 
Christus, in Zijn kinderen, die Hem hebben aangenomen, verslaat 

elke verschijning en leugen, elk bedrog van de gevallen engelen! 

Sommige Christenen hebben zich helaas ook opengesteld voor de 
geestelijke, demonische wereld, en laten zich manipuleren. 

Voorwaar, sommigen zien dagelijks de twee werelden door hun 

ogen op de Aarde! 
 

Voorwaar, wie Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, 
hebben aangenomen, zullen worden weggenomen met de 

Rapture. 
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Maar wie zich heeft laten manipuleren en mee heeft laten zuigen, 
Christen of niet, zal terechtkomen in een ware hel! Daarom is het 

zo belangrijk, om u werkelijk over te geven aan Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Alleen Hij beschermt u en geeft 
u Zijn overwinning! Wandel in de Heilige Geest, en onderhoud uw 

relatie met Jezus Christus, JHWH, Yeshua HaMashiach. En geloof 
niet altijd in wat u voor ogen ziet, want u bevindt zich in twee 

werelden op Aarde! 

 
Kolossenzen 2, vers 20  Indien gij met Christus afgestorven zijt 

aan de wereldgeesten, waartoe laat gij u, alsof gij in de wereld 
leefdet, geboden opleggen? 

En Kolossenzen 3, vers 1 tot en met 3  Indien gij dan met Christus 

opgewekt zijt, zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus is, 
gezeten aan de rechterhand Gods. Bedenkt de dingen, die boven 

zijn, niet die op de aarde zijn. Want gij zijt gestorven en uw leven is 
verborgen met Christus in God. 

 

En Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God 
de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 

opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig 

leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, 
opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 

naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het 

licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever 
gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want 

een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het 
licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de 

waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat 

zij in God verricht zijn. 
 

Voorwaar, een ware Profeet Gods, of Profetes, zal vaak 

gehaat worden, vanwege hun openbaringen! 
Voorwaar,  

 
Openbaring 9, vers 5  En hun werd gegeven, dat zij hen niet 

zouden doden, maar dat de mensen zouden gepijnigd worden, vijf 
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maanden lang; en hun pijniging was als de pijniging door een 
schorpioen, wanneer hij een mens steekt. 

 

Voorwaar, elke dag wordt er een geestelijk gevecht 
gehouden in de nu nog onzichtbare wereld. 

De engelen Gods strijden dagelijks om de zielen, zowel Profeet 
Benjamin Cousijnsen. Voorwaar, wederom zeg ik u: alles wordt 

zichtbaar en velen zijn reeds overgenomen! Alleen in de volle 

waarheid is kracht en overwinning, in Yeshua HaMashiach, JHWH, 
Jezus Christus, en eeuwig leven. 

 
Johannes 8, vers 12  Wederom dan sprak Jezus tot hen en zeide: 

Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de 

duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben.  
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
 

 

 

Jezus Christus zegt, Ik spuug op al uw afgoden; 

zie wat komen gaat!  
 
Openbarende, mededelende boodschap Gods, onder andere aan 

Spanje en de Filipijnen gericht. 

 
 

Volledige weergave: 

 
Shalom! Dit is een openbarende, mededelende boodschap Gods, 

woord voor woord overgeleverd door Gods bode engel aan 
eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen, op 18 

januari 2017. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Mijn naam is Servin en ik ben 
een bode engel Gods.  

 

De God van Abraham, Izaäk en Jakob laat u weten, wat er 
gaat gebeuren. 
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“Het is niet de bedoeling om u aan te vallen”, zei Profeet Benjamin 
Cousijnsen eens. Maar begrijp goed, dat ook hij Yeshua 

HaMashiach, JHWH, El Elohím, Adonai, moet gehoorzamen, de 

Koning der koningen. Of het nu een harde boodschap of een 
verdragende boodschap is, alles moet hij doorgeven. 

 
Voorwaar, Kadosh, Heilig en Machtig is God! 

 

Leviticus 19, vers 4  Gij zult u niet tot de afgoden wenden en u 
geen gegoten beelden maken: Ik ben de Here, uw God. 

Vers 26  Gij zult niets met het bloed eten; gij zult niet aan 
waarzeggerij of toverij doen. 

Vers 31  Gij zult u niet wenden tot de geesten van doden of tot 

waarzeggende geesten, gij zult hen niet zoeken, om u met hen te 
verontreinigen: Ik ben de Here, uw God. 

Leviticus 20, vers 6  En iemand, die zich tot de geesten van doden 
of tot waarzeggende geesten wendt, om die overspelig na te lopen 

– tegen zo iemand zal Ik mijn aangezicht keren en hem uit het 

midden van zijn volk uitroeien. 
En Leviticus 20, vers 26  Weest Mij heilig, want heilig ben Ik, de 

Here, en Ik heb u afgezonderd van de volken, opdat gij Mij zoudt 

toebehoren. 
 

Voorwaar, hoe vaak heeft God niet tot u gesproken! 
Speel geen spelletjes en denk ook niet dat u slimmer bent. God is 

slimmer en krachtiger, en de Alfa en de Omega! Hoor, zo spreekt 

de Heer, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, Filipijnen. Ik, 
de Here de heren en de Koning der koningen, Ik spuug op al uw 

afgoden, en breng onheil en vervloeking over uw feesten! Hoe durft 
u zich in te laten met het vereren van beelden.  

 

En ook Spanje, hoor, en welk land dan ook! 
Neem Mijn woorden serieus en haal uw straatnamen weg, met 

namen van afgoden, of uw namen zullen opgeschreven zijn in de 

hel. Ook zal Ik u regen en storm en verwoesting brengen, en uw 
vliegtuig laten neerstorten en uw lichamen laten branden tot stof. 

Een ezel is nog wijzer dan u! Ik, de Here, heb gesproken en 
veroordeel u tot de hel, als u zich niet bekeert in uw land. Zie wat 

komen gaat, twijfelaars! 
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En Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God 

de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 

opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig 
leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, 

opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 

naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het 
licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever 

gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want 
een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het 

licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de 

waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat 
zij in God verricht zijn. 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! en zeg tot slot, Wees niet dom. 
 

 

 

U was gewaarschuwd! 
 

In de wereld ziet u, dat de profetische voorzegde boodschappen 
Gods één voor één vervuld worden! 

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 

19 januari 2017 bracht een bode engel Gods de volgende 

boodschap over, die ik graag met u wil delen.  
Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  
 

Op 2 september 2016 werd Italië genoemd, en ook op 19 

oktober 2016. 
Vanwege uw ongehoorzaamheid werd Italië gestraft door een 

aardbeving! En meer dan 300 mensen kwamen om, waarbij 26 

kinderen en een onderwijzeres, die omkwamen in de school. 
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Ook een lawine trof een hotel, waarbij ook velen zijn 
omgekomen door het gewicht van de sneeuw. 

Voorwaar, als u kijkt naar de gebeurtenissen in de wereld, ziet u 

dat de profetische, voorzegde boodschappen Gods één voor één 
vervuld worden! Ook in het boek ‘RUACHA, YESHU, SHALOM!’ dat 

ook vrij te downloaden is, kunt u kennismaken met de 
boodschappen Gods, zowel bemoedigende als profetische 

boodschappen Gods.  

 
Mijn naam is Ruasma en ben een bode engel Gods.  

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 

 

De gelijkenis van de Pecannoot 
 

JHWH, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, vertelt in beeldspraak 
een gelijkenis aan de hand van een pecannoot. 

 
 

Volledige weergave: 

 
Shalom, hartelijk welkom! Op 20 januari 2017 bracht de Here Jezus 

Christus zelf, woord voor woord, de volgende boodschap over aan 

Zijn dienstknecht, eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin 
Cousijnsen. 

 
Shalom, Mij geliefde! Ik ben wie Ik ben, en Ik ben Kadosh, Kadosh, 

Kadosh, Heilig, Heilig, Heilig, en ben uw Wonderbare Raadsman. 

 
Openbaring 22, vers 13  Ik ben de alfa en de omega, de eerste 

en de laatste, het begin en het einde. 
 

Ik ben de Almachtige en Ik leef! 

Mijn naam is JHWH, uw Koning en Abba, Vader, Yeshua 
HaMashiach, Isa, Jezus Christus.  

 

Openbaring 22, vers 6  En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn 
getrouw en waarachtig… tot zover. 
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Voorwaar, u die luistert, luister aandachtig! 

Ik vertel u in beeldspraak een gelijkenis. Marcel en Carola 

begrepen, ondanks hun vleselijke gedachten, heel goed, nadat ze 
Mij, JHWH, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, aanvaard hadden, 

dat de vrucht van ware liefde is: elkaar kunnen vergeven en 
kunnen loslaten en vergeten. Voorwaar, de Heilige Geest verlicht, 

als u maar niet vasthoudt aan het vleselijk denken, zoals de wereld 

doet. 
 

Romeinen 12, vers 2 en 3  En wordt niet gelijkvormig aan deze 
wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, 

opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, 

welgevallige en volkomene. Want krachtens de genade, die mij 
geschonken is, zeg ik een ieder onder u: koestert geen gedachten, 

hoger dan u voegen, maar gedachten tot bedachtzaamheid, naar de 
mate van het geloof, dat God elkeen in het bijzonder heeft 

toebedeeld. 

 
Leer om te vergeven, zoals Ik al uw overtredingen vergeven 

heb. 

En klaag niet, maar toon de vrucht van liefde! En haal niet het 
gehele verleden telkens weer naar boven, want dit doet de satan 

graag, het blijven aanklagen en blijven zoeken, of men ergens op 
kan beschuldigen! Wees u ervan bewust, dat u in het vlees zit om 

gevormd te worden. Maar sommigen zijn zo eigenwijs, en beseffen 

niet, dat het niet vergeven en liefde tonen werkelijk vijandschap is 
tegen de Heilige Geest, die in u is! Vergeving komt uit God. 

 
Kolossenzen 3, vers 12 tot en met 19  Doet dan aan, als door 

God uitverkoren heiligen en geliefden, innerlijke ontferming, 

goedheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld. Verdraagt 
elkander en vergeeft elkander, indien de een tegen de ander een 

grief heeft; gelijk ook de Here u vergeven heeft, doet ook gij 

evenzo. En doet bij dit alles de liefde aan, als de band der 
volmaaktheid. En de vrede van Christus, tot welke gij immers in 

één lichaam geroepen zijt, regere in uw harten; en weest dankbaar. 
Het woord van Christus wone rijkelijk in u, zodat gij in alle wijsheid 

elkander leert en terechtwijst en met psalmen, lofzangen en 
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geestelijke liederen zingende, Gode dank brengt in uw harten. En al 
wat gij doet met woord of werk, doet het alles in de naam des 

Heren Jezus, God, de Vader, dankende door Hem! Vrouwen, weest 

uw man onderdanig, gelijk het betaamt in de Here. Mannen, hebt 
uw vrouw lief en weest niet ruw tegen haar. 

 
Voorwaar, sommigen geloven eenvoudig niet, dat vergeven 

alomvattend is! 

Denk eens aan een pecannoot. Je kan de hardheid van de noot 
bijna voelen, als je er alleen nog maar naar kijkt. Het uiterlijk kan 

bedrieglijk zijn! Maar als je onder de schil voelt, dan is het zacht en 
soepel. De noot smaakt verrukkelijk. De harde schil is een 

voorstelling van de zonde om u heen, terwijl de vrucht van de noot, 

binnenin de schil, intact blijft. Wanneer de schil wordt verwijderd, 
dan is het gemakkelijker om meer noten voort te brengen.  

 
Voorwaar, Ik, Yeshua HaMashiach, kijk door de schil heen 

met Mijn liefde. 

 
Lukas 23, vers 34  En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun, want 

zij weten niet wat zij doen. En zij wierpen het lot om zijn klederen 

te verdelen. 
 

Voorwaar, gij hebt allemaal gezondigd en verdient allemaal 
het oordeel. 

Maar Mijn Vader stuurde Mij, opdat Ik uw oordeel weg zou nemen 

en vergeven. 
 

Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld 
gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een 

ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde.  

 
Ik veroordeel u niet, zoals u ook anderen niet veroordeelt. 

Maar laat de liefde naar buiten toe komen, naar elkaar toe en naar 
Mij! Voorwaar, wraak nemen en boosheid en bitterheid is geen 

vrucht van de liefde. 
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Hebreeën 9, vers 22  En nagenoeg alles wordt volgens de wet 

met bloed gereinigd, en zonder bloedstorting geschiedt er geen 

vergeving. 
 

En 1 Petrus 3, vers 17 en 18  Want het is beter te lijden, indien 
de wil van God dit eist, goed doende dan kwaad doende. Want ook 

Christus is eenmaal om de zonden gestorven als rechtvaardige voor 

onrechtvaardigen, opdat Hij u tot God zou brengen: Hij, die gedood 
is naar het vlees, maar levend gemaakt naar de geest. 

 
En Psalm 103, vers 12  Zover het oosten is van het westen, zover 

doet Hij onze overtredingen van ons. 

 
Voorwaar, piekeren is vaak angst over wat er kan gebeuren! 

Ook dat is ongeloof. Ware liefde echter overwint alles! Ik heb u lief. 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de Here Jezus Christus, 

JHWH, Yeshua HaMashiach, en verdween. 

 
En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! De Here zegene u 

 

 
 

 

Amerika, gefeliciteerd met uw wandelende 
tijdbom! 
 

Hoor wat de Verenigde Staten te wachten staat met de komst van 
Trump! Dit is een profetische, mededelende boodschap, 100% 

afkomstig van JHWH, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, de enige 
ware God, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, en Profeet 

Benjamin Cousijnsen. 

 
 

Volledige weergave: 
 

Welkom! Op 20 januari 2017 bracht Gods bode engel de volgende 

openbarende, mededelende boodschap Gods over aan 
eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. 
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Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Breach 

en ben een bode engel Gods. 
 

Voorwaar, door de komst van de immigranten zal de 
economie uiteindelijk in de Verenigde Staten instorten, zoals 

voorzegd is door Profeet Benjamin Cousijnsen! 

En er zullen aanslagen gepleegd worden door ISIS criminelen, in 
Frankrijk en Duitsland en wederom in Turkije.  

 
Voorwaar, Amerika! 

Gefeliciteerd met uw wandelende tijdbom, die wel van uitdagingen 

houdt en de wereld op z’n kop zal zetten. Voorwaar, Trump wil 
welvaart brengen, maar zal een vloek zijn en Amerika in chaos 

veranderen! Voorwaar, hij zal ervoor zorgen dat de oudere 
aanslagen zich zullen herhalen; dit is profetisch!  

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
  

 

Wat hebben die zogenaamde heiligen voor u 
gedaan? 
 

Boodschap Gods: Het is niet de bedoeling om uw geloof aan te 
vallen, maar dat u weet: Ik ben de God van al wat leeft, niet uw 

beelden of heiligen! 

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, welkom! Op 22 januari 2017 bracht de bode engel van God 

de volgende boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin 
Cousijnsen. 

 
Shalom! Zo spreekt de Heer Yeshua HaMashiach, JHWH, Isa, 

Jezus Christus.  

Voorwaar, ik ben de bode engel Religea en ben een bode engel 
Gods. 
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Ik ben Kadosh, zegt de Here, Kadosh, Kadosh, Kadosh, 

Heilig, en Ik benoem uw naam, en gij heet Arbelina.  

Voorwaar, het is niet de bedoeling om uw geloof aan te vallen, 
maar dat u weet: Ik ben de God van al wat leeft, niet uw beelden of 

heiligen! 
 

Jesaja 43, vers 11  Ik, Ik ben de Here, en buiten Mij is er geen 

Verlosser. 
 

Hosea 13, vers 4  Maar Ik ben de Here, uw God,… een God 
nevens Mij kent gij niet en een verlosser buiten Mij is er niet. 

 

Johannes 14, vers 6  Ik ben de weg en de waarheid en het leven; 
niemand komt tot de Vader dan door Mij. 

 
Handelingen 4, vers 12  Bij niemand is dan ook de enige redding 

te vinden, en geen andere Naam onder de hemel is aan de mensen 

gegeven, waarin wij gered moeten worden.  
 

Genesis 1, vers 1  In den beginne schiep God de hemel en de 

aarde. 
 

Zo spreekt de Heer tot u,   
Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, Velen zijn woest en ledig en blind. 

Velen wandelen blind in het duister, vanwege hun zondige 

praktijken, en missen, vanwege hun afgoderijen en wandel en hun 
praktijken, Mijn zegeningen. Voorwaar, geen andere God was er 

vanaf den beginne dan Ik, de God van al wat leeft! Ik ben uw enige 
God! Ik ben de God van Abraham, Izaäk en Jakob, El Elohím, 

Adonai, de enige opgestane Heer, JHWH, die de dood overwon en 

meer dan overwinnaar is. Wat hebben die zogenaamde heiligen 
voor u gedaan? Hebben zij soms de zonden op zich genomen en het 

kruis gedragen en uw juk, uw zonden, en hebben zij soms de dood 

overwonnen? Voorwaar gij zult geen andere goden aanbidden. 
Alleen Ik ben Heilig, en heb al uw beelden en zogenaamde heiligen 

overwonnen. Ik ben de enige Weg en de Waarheid en het Leven.  
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Voorwaar, luister ook naar de boodschappen in de 
Evangelical EndTime Machine. 

En zoek eens in de zoekbalk naar het woord Maria en afgoden, dan 

zal een wereld voor u opengaan, die u de volle waarheid 
verkondigt. Voorwaar, Arbelina, onderzoek ook of gij nu werkelijk 

tevreden bent met uzelf. Is dit nu een Christen? Ik wil u meer 
geven: de volle waarheid.  

  

“Waarachtig, Ik verzeker jullie: Ik ben de Deur voor de schapen. Ik 
ben de Deur: als iemand door Mij binnenkomt zal hij gered worden: 

hij zal in- en uitgaan en weidegrond vinden.”  Johannes 10, vers 
7 en 9 

  

Ik ga nu, sprak de bode engel van God, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 
 

In de puree vanwege ongehoorzaamheid! 
 
Dit is een profetische boodschap Gods, door twee bode engelen 

woord voor woord overgeleverd, in de almachtige naam van JHWH, 

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus van Nazareth, aan Gods 
eindtijdprofeet, Benjamin Cousijnsen. 

 

 
Volledige weergave: 

 
Shalom, hartelijk welkom! Op 23 januari 2017 brachten Gods bode 

engelen deze boodschap Gods over aan eindtijdprofeet van de 

laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de krachtigste naam boven alle namen, de 
naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. En mijn 

naam is Donder en ben een bode engel Gods. En mijn naam is 

Michaël, en wij zijn samen door de God van Abraham, Izaäk en 
Jakob naar Gods ware eindtijdprofeet gestuurd.  

 

Voorwaar, ik ben Donder, en al laat de media u niet alles 
zien, maar ik vertel u: 
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Ik sla telkens toe bij Italië, India, Mexico, Brazilië, en overige 
landen, zoals Turkije! Voorwaar, de wereld zit in de puree wegens 

ongehoorzaamheid! Ik openbaar u, dat in China velen zullen 

omkomen door de verontreiniging van de lucht. En Italië en Spanje 
krijgen te maken met meer rampen! 

 
Voorwaar! 

En ik, Michaël, benadruk u, dat de profetische boodschappen van 

Gods ware eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen, u werkelijk zullen 
laten zien, dat alles in volle gang is en vervuld is of wordt. 

Voorwaar, deel van mond op mond de website 
Evangelicalendtimemachine.com, via prikbord op school, of werk, of 

winkel, bijvoorbeeld, en zeg nimmer: “Ik ben te druk of heb geen 

tijd!”  
 

Voorwaar, wist u hoeveel tijd Yeshua HaMashiach, JHWH, 
Jezus Christus, voor u heeft? 

Het antwoord is: Hij is altijd meer dan 24 uur actief. Al geeft u een 

uurtje aan Hem tot Zijn glorie; daar maakt u de Heer erg blij mee.  
Voorwaar, door de totale overname rijden velen roekeloos, 

zowel op de fiets als met de auto. 

En men vliegt zelfs roekeloos in de lucht! Men ziet hierdoor 
wereldwijd vele slachtoffers toenemen.  

 
Voorwaar, en ik, Donder, openbaar u dat President Trump 

Netanyahu van Israël lokt, en hem dan voor zich wil winnen. 

Maar eerst wil Trump zich van zijn goede kant laten zien. Ook 
kwam met Trumps komst, ook meteen al de chaos in de wereld en 

demonstraties. Maar het ergste komt nog! Ook komt er een aanslag 
in de Verenigde Staten. 

 

Voorwaar, als u mooi kunt zingen, of u hebt andere ideeën 
om de Heer te dienen, dan kunt u reageren.  

Ook bemoedigingen mag u gerust insturen. 

Ik ga nu… Nee, ik ga nu, sprak de andere bode engel Gods. Okee, 
dan gaan we samen, en zeiden: Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 
 

 



 
 

 

5333 
 
 

 

Bent u een gebondene door zelfbevrediging?  
 

Als een man of vrouw dwangmatig beheerst wordt door 

zelfbevrediging, dan is hij of zij gebonden, zoals een hond aan een 
ketting. Laat u leiden door de Heilige Geest, niet door het beest! 

 

 
Volledige weergave: 

 
Shalom, hartelijk welkom! Op 24 januari 2017 bracht Gods bode 

engel woord voor woord de volgende boodschap Gods over aan 

eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 

Voorwaar,  
 

Galaten 4, vers 9  Nu gij echter God hebt leren kennen, ja, meer 
nog, door God gekend zijt, hoe kunt gij thans terugkeren tot die 

zwakke en armelijke wereldgeesten, waaraan gij u weder van meet 

aan dienstbaar wilt maken? 
 

Voorwaar, de Heilige Geest wil niet dat u uw aardse vlees 

gebruikt, maar uzelf onderwerpt aan de Heilige Geest! 
 

Galaten 5, vers 16 tot en met 18  Dit bedoel ik: wandelt door de 
“Heilige” Geest en voldoet niet aan het begeren van het 

vlees. Want het begeren van het vlees gaat in tegen de Geest en 

dat van de Geest tegen het vlees – want deze staan tegenover 
elkander – zodat gij niet doet wat gij maar wenst. Indien gij u 

echter door de Geest laat leiden, dan zijt gij niet onder de wet.  
 

Voorwaar, 

 
Kolossenzen 2, vers 23  Dit toch is, al staat het in een roep van 

wijsheid met zijn eigendunkelijke godsdienst, zijn nederigheid en 

zijn kastijding van het lichaam, zonder enige waarde en dient 
slechts tot bevrediging van het vlees. 
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En Kolossenzen 3, vers 1  Indien gij dan met Christus opgewekt 
zijt, zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus is, gezeten aan 

de rechterhand Gods. 

 
Laat ik duidelijk zijn. 

Laat u leiden door de Heilige Geest, niet door het beest! 
 

1 Thessalonicenzen 4, vers 3  Want dit wil God: uw heiliging... 

tot zover. 
 

Onderwerp uw lichaam aan de Heilige Geest! 
 

1 Thessalonicenzen 4, vers 7  Want God heeft ons niet geroepen 

tot onreinheid, maar in heiliging. 
 

Voorwaar, u bent door God geschapen, ontworpen met 
hormonen en met organen, die uiterst gevoelig zijn voor 

aanraking en seksuele prikkels. 

Voorwaar, God heeft u zo gemaakt, en is niet tegen seksueel genot! 
Juist Hij is de Bedenker ervan en heeft het aan de mens gegeven. 

 

Genesis 2, vers 18  En de Here God zeide: Het is niet goed, dat 
de mens alleen zij. Ik zal hem een hulp maken, die bij hem past. 

 
Voorwaar, Adam en Eva hadden een hemelse, volmaakte 

band en seksuele wandel en genot. 

En ze gaven zich volledig aan elkaar! Het verschil is, dat het 
hemelse voortkomt uit ware liefde en genade en volledige 

overgave. Voorwaar, ik had het over een man en vrouw, geen 
Adam en Adam! Er zijn Christenen, die een geest hebben van 

wereldse lust en onreinheid, en worstelen met zelfbevrediging. Ze 

maken zich tot schande en reageren, als men wordt aangevallen, 
niet met verzet, maar juist met open handen, en vinden het zelfs 

fijn! En dat is niet passend bij een voorbeeldige Christen. 

 
Genesis 2, vers 23 tot en met 25  Toen zeide de mens: Dit is nu 

eindelijk been van mijn gebeente en vlees van mijn vlees; deze zal 
„mannin” heten, omdat zij uit de man genomen is. Daarom zal een 

man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen, 
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en zij zullen tot één vlees zijn. En zij beiden waren naakt, de mens 
en zijn vrouw, maar zij schaamden zich voor elkander niet. 

Voorwaar! 

Als een man of vrouw moet vechten tegen zijn of haar 
zelfbevrediging in hem of haar leven, en het beheerst u, en u doet 

het telkens dwangmatig en u kunt u niet bedwingen, dan bent u 
gebonden, zoals een hond aan een ketting zit. Dan bent u geen vrij 

mens meer, maar een gebondene! Yeshua HaMashiach, JHWH, 

Jezus Christus, heeft u lief. 
 

Romeinen 2, vers 10 tot en met 12  Maar heerlijkheid, eer en 
vrede over ieder, die het goede werkt, eerst de Jood en ook de 

Griek. Want er is geen aanzien des persoons bij God. Want allen, 

die zonder wet gezondigd hebben, zullen ook zonder wet verloren 
gaan; en allen, die onder de wet gezondigd hebben, zullen door de 

wet geoordeeld worden. 
 

Voorwaar, onderzoekt u! 

 
1 Korinthiërs 3, vers 16 en 17  Weet gij niet, dat gij Gods tempel 

zijt en dat de Geest Gods in u woont? Zo iemand Gods tempel 

schendt, God zal hem schenden. Want de tempel Gods, en dat zijt 
gij, is heilig! 

 
Voorwaar, hormonen zijn geen demonen! 

Voorwaar, vertrouw u aan God toe en wees heilig! Mijn naam is 

Marsja en ben een bode engel Gods.  
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en 

verdween. 
 

 

 

Laatste waarschuwing om de goederen van de 

Evangelical EndTime Machine bediening in te 

leveren 
 
De Heer kan geven en nemen! Voorwaar, de Heer Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, wil van alle ex-werkers de 
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goederen, die de Evangelical EndTime Machine gaf, dat deze terug 
worden gegeven. 

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, welkom! Op 25 januari 2017 bracht Gods bode engel woord 

voor woord deze boodschap Gods over aan eindtijdprofeet van de 

laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u allen in de almachtige naam van de Koning 
der koningen, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 

Openbaring 22, vers 6  En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn 
getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der 

Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen 
hetgeen weldra geschieden moet.  

 

Voorwaar, mijn naam is Blezeya en ben een bode engel 
Gods, en breng u de volle waarheid en breng u tevens 

nieuwe onthullingen! 

Op verzoek van Yeshua HaMashiach, JHWH, de Koning der 
koningen, werd u via Gods ware geliefde eindtijdprofeet liefdevol 

verzocht op 23 januari 2017, om de zegeningen terug te geven. De 
Heer kan geven en nemen! Voorwaar, Yeshua HaMashiach, JHWH, 

Jezus Christus, wil dat alle ex-werkers de goederen, die de 

Evangelical EndTime Machine gaf, wat Yeshua HaMashiach, JHWH, 
Jezus Christus gaf via de Ministry, dat dat terug wordt gegeven, 

zoals: laptops, webcams, emblemen, enzovoorts. Men gaf Profeet 
Benjamin als antwoord dreigementen terug! Voorwaar, de 

boodschap met de titel: ‘Laat u niet beïnvloeden door Darren!’ sluit 

bij deze boodschap mooi aan, en ook de boodschap met de titel: 
‘Laat u niet inpakken door de werken van satan!’ Via de Search balk 

vindt u deze boodschappen terug.  

 
Voorwaar! 

U weet reeds hoe materialistisch en gehecht Darren vastzit aan zijn 
spullen, aan zijn Honda, fietsen, muziekinstrumenten, raceauto’s, 

etc., etc. Vanwege zijn afgoden was dit ook de reden, dat zijn 
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vrouw hem verliet, samen met haar kind. Als zij er iets van zei, 
kwam de ware kant van Darren Jackson naar boven. En uit 

bescherming voor haarzelf en het kind, heeft ze hem verlaten. 

Verder zal ik zijn gedrag maar niet belichten; het is te schokkend! 
 

Voorwaar, aan Likha Sari en Darren Jackson en Lucia en 
Jasmine en Daniel N. werd de oproep gedaan,  

om de eigendommen terug te geven, alle zegeningen. Profeet 

Benjamin Cousijnsen heeft zelfs de huur betaald voor Darren 
Jackson, toen hij een ongeluk kreeg met de fiets… 

Meer info vindt u in de boodschap met de titel: ‘Ik ben Darren 
Bond, James Bond… Help…☆★↓!!…(au!) ben nu gewond!’ Ook 

werd hij verzorgd, omdat hij niet kon lopen, door Chaesmin, op 

verzoek van Profeet Benjamin Cousijnsen.  

 
Voorwaar, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, zegt u 

ook:  
Het niet nakomen van hetgene wat Ik, uw Koning der koningen, 

heb gesproken, heeft betrekking op stelen van God. Het wordt 

gezien als ernstige misdaad! Gij zult niet stelen. Profeet Benjamin 
Cousijnsen waarschuwt de ex-werkers, om God tegemoet te 

komen. Zo niet, dan zullen alle goederen, die u niet toebehoren, u 
tot vloek zijn! Voorwaar, God zal wegens ongehoorzaamheid, zowel 

een vloek op de spullen brengen, als op u een ziekte van lichamelijk 

klachten, en zal u ernstig ziek maken en uw geest tot 
waanzinnigheid brengen. Want Kadosh, Heilig is Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus!  
 

Zo heeft u kunnen horen, dat alle zegeningen via de 

Evangelical EndTime Machine vandaan kwamen. 
En Gods werk niet te verwoesten is, zelfs niet door kwaadsprekers!  

 

Zelfs Ruach, de kerk, werd wonderbaarlijk gezegend en 
gered. 

En zeg nu niet, dat Gods ware eindtijdprofeet niet zuiver is. Waar 
komen dan toch die zegeningen vandaan? God doet grote dingen! 

Hij is Gods ware eindtijdprofeet; neem dit maar van mij aan, en alle 

engelen, en van God zelf aan, of u bent blind. In de Hemel is geen 
plaats voor kwaadsprekers en roddelaars en rovers.  
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Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
 

 

 

Erken de Waarheid en Zijn Macht en Majesteit! 
 

Wat voor soort relatie heeft u met God? Een soldaat kan je leven 
verdedigen, en een crimineel kan je leven nemen, maar alleen 

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, kan je eeuwig leven geven. 
 

 

Volledige weergave: 
 

Shalom, hartelijk welkom! Op 25 januari 2017 bracht Gods bode 
engel woord voor woord de volgende boodschap Gods over aan 

eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  
 

Voorwaar, de duisternis heeft niet het laatste woord, 

maar het Licht dat de duisternis vanaf den beginne overwonnen 
heeft, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! Voorwaar, mijn 

naam is Lovesadai en ben een bode engel Gods.  

 
Erken de Waarheid en Zijn Macht en Majesteit, en Zijn naam 

YHWH, die ook uw leven wil redden! 
Een Christen is echt een Christen, omdat hij zijn relatie onderhoudt. 

Een soldaat kan je leven verdedigen, en een crimineel kan je leven 

nemen, maar alleen Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, kan je 
eeuwig leven geven!  

 
Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want God had de wereld zo 

lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in 

hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft 
zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te 

vellen, maar om de wereld door hem te redden. Over wie in hem 

gelooft wordt geen oordeel uitgesproken, maar wie niet in hem 
gelooft is al veroordeeld, omdat hij niet wilde geloven in de naam 
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van Gods enige Zoon. Dit is het oordeel: het licht kwam in de 
wereld en de mensen hielden meer van de duisternis dan van het 

licht, want hun daden waren slecht. Wie kwaad doet, haat het licht; 

hij schuwt het licht omdat anders zijn daden bekend worden. Maar 
wie oprecht handelt zoekt het licht op, zodat zichtbaar wordt dat 

God werkzaam is in alles wat hij doet. 
 

En Sirach 3, vers 20  Groot is de kracht van de Heer, een 

bescheiden mens prijst hem. 
En vers 28  Een hoogmoedig mens wordt niet van zijn ellende 

genezen, in hem “of haar” is de wortel van het kwaad geplant. 
Vers 31  Wie goede daden terugbetaalt denkt aan de toekomst, 

wanneer hij “of zij” dreigt te vallen wordt hij “of zij” overeind 

gehouden. 
 

En Sirach 15, vers 15 tot en met 20  Als je het wilt kun je de 
geboden naleven, hem trouw zijn omdat je daarvoor kiest. Hij heeft 

je vuur en water voorgezet: strek je hand uit naar wat je verkiest. 

Vóór de mens liggen het leven en de dood, hij “of zij” krijgt waar 
hij “of zij” voor kiest. Groot is de wijsheid van de Heer, zijn macht 

is overweldigend, alles ziet hij. Zijn ogen zijn gericht op wie ontzag 

voor hem heeft, elke daad van de mens is hem bekend. Hij heeft 
niemand opgedragen goddeloos te zijn, niemand toestemming 

gegeven te zondigen.  
 

En Sirach 17, vers 6, 7 en 8  Denkvermogen, een tong, ogen, 

oren en een hart gaf hij hem “en haar” om begrip te verwerven. 
Hij deelde hem “en haar” rijkelijk kennis en inzicht toe en toonde 

hem “en haar” het goede en het kwade. In zijn “of in haar” hart 
heeft hij ontzag voor hem “en haar” gelegd, opdat de mens zijn 

grote daden kon zien en zich door de eeuwen heen op zijn 

wonderdaden kon beroemen. 
 

En Psalm 31, vers 23  In mijn angst had ik gezegd: ‘Ik ben 

verbannen uit uw ogen,’ maar u hebt mijn smeekbede gehoord toen 
ik u om hulp riep. 

 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en 

verdween. 
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Vandaag gaan de poorten des Hemels open 
 

Vandaag brachten twee bodes van God een bemoedigende 

boodschap over aan hun zielemaatje, in opdracht van de Heer 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Tip: type in de Search 

balk de naam Hetrick of Roberto, voor meer informatie over wie zij 
zijn. 

 

 
Volledige weergave: 

 
Shalom, hartelijk welkom! Op 26 januari 2017 brachten twee bodes 

de volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet van de 

laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 

Voorwaar, vandaag gaan de poorten des Hemels open. 
En ja hoor, daar staat Hetrick! Hé, wacht eens even, want er klopt 

iets niet… want opeens staat er nog iemand bij. Het is… hè? Het is 

Roberto, samen met Hetrick! Hetrick schudt met zijn hoofd, terwijl 
Roberto een prachtige hemelse roos in de mond houdt en zijn 

prachtige blauwe ogen laat schitteren, en zijn Spaanse-
Valenciaanse dialect laat horen. 

 

Hooglied 1, vers 5 en 6  Meisjes van Jeruzalem, donker ben ik, 
en mooi, als de tenten van Kedar, als het doek van Salomo’s 

tenten. Kijk niet op mij neer omdat ik donker ben, omdat de zon 
mij heeft gebrand. Mijn moeders zonen waren hard voor mij: ik 

moest hun wijngaarden bewaken. Mijn eigen wijngaard heb ik niet 

bewaakt. 
En vers 8  Als je mij niet vinden kunt, mooiste van alle vrouwen, 

volg dan het spoor van de kudde, weid je geiten waar de herders 

schuilen. 
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En vers 15  Je bent zo mooi, vriendin van mij, je bent zo mooi! Je 
ogen zijn duiven. 

 

Voorwaar, en mijn naam is Hetrick, en ik houd het bij een 
tros bloemen en bespaar u om ‘O sole mio!’ te zingen. 

 
Hooglied 5, vers 10  Mijn lief glanst en schittert, hij “zij” steekt 

boven duizenden uit. 

 
Marion, mijn geliefde, 

 
Hooglied 7, vers 6  Je hoofd rijst op als de Karmel, omkruld door 

purperen lokken, waarin een koning ligt verstrikt. 

En Hooglied 2, vers 16  Mijn lief is van mij, en ik ben van hem. Hij 
weidt tussen de lelies. 

 
Ja, mijn geliefde is van mij en ik ben van haar, die te midden 

der leliën weidt. 

 
Marta, ik ben, si mi amor, Roberto. 

Al heb ik maar één roos, mijn hart is puur en vol van Spaans 

hemels vuur, en ik zie ernaar uit en kijk vooruit, en geef jou deze 
bemoediging. 

 
Jesaja 60, vers 15  Eens was je verlaten en gehaat en werd je 

door niemand bezocht, maar ik zal je eeuwige roem verlenen, 

geslacht op geslacht zul je een bron van vreugde zijn. 
 

Dit slaat op jouw familie. 
 

En Jesaja 59, vers 15 en 16  Maar JHWH zag het, en het was 

slecht in zijn ogen dat er geen recht meer was. Hij zag dat er 
niemand was, hij was geschokt dat niet één mens zijn zijde koos. 

Op eigen kracht bracht hij redding en zijn gerechtigheid spoorde 

hem aan. 
 

Hetrick sprak nu, en zei: 
Voorwaar, Marion, al is Roberto het ‘Zorro’ type, samen willen wij 

jullie bemoedigen en aanmoedigen om sterk te zijn. En het gemis 
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wat jullie op de Aarde hebben gemist, zullen jullie drievoudig straks 
terug ontvangen en nog veel meer. Ik en Roberto, we zien uit naar 

onze geliefden! Deze tekst is voor jullie beiden: 

 
Sirach 33, vers 1  Wie ontzag heeft voor de Heer wordt niet door 

het kwaad getroffen; treffen hem beproevingen, dan komt hij ze te 
boven. 

 

Voorwaar, ik, Roberto, quiero decirte, wil je zeggen:  
Wachten is meer dan goud, omdat ik van jou hou! Jij bent 

waardevol voor mij en God. 
En Marion voor mij, zei Hetrick, en samen zijn we blij! O sole mio! 

O sole mio! grapten zij. Adiós! 

Ruacha, Yeshu, Shalom! en beiden verdwenen. 
 

 
 

Zwaai zwaai bye bye, Obama? Donald Trump 

weet wel beter! 
 
Verschillende openbaringen worden gegeven en verwijzende 

boodschappen Gods, met informatie over hoe de gevallen engelen 
te werk gaan op Aarde. U krijgt een technologische openbaring te 

horen met een lamp. Aan u om het wel of niet te onderzoeken! 

 
 

Volledige weergave: 

 
Shalom, welkom! Dit is een openbarende boodschap Gods, woord 

voor woord overgeleverd aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, 
Benjamin Cousijnsen, op 27 januari 2017. 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  
 

Voorwaar, en iedere leider zwaaide nog naar Barack Obama. 
Voorwaar, laten we even teruggaan naar de boodschap met de 

titel: ‘Openbaring Gods: Het uiterlijk dat Obama aannam via een 

menselijke kloon komt van Farao Aka Obamunaki!’ In deze 
boodschap werd u ook al duidelijk gemaakt, dat zowel Obama, de 
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antichrist, als wel zijn gevallen engelen, echt verschillende 
gedaanten kunnen aannemen, zowel van mensen!  

 

Voorwaar, laat ik u nu meenemen naar de boodschap met de 
titel:  

‘Dit is reality, laat u niet overnemen!’ en naar de boodschap met de 
titel: ‘De technologische gevallen engelen’. Voorwaar, ik ben de 

bode engel Gods, Revelado. Als u luistert naar deze aangegeven 

titels, zult u meer begrijpen over Obama, de antichrist. De satan 
staat bekend als de grootste manipulator en de vader van alle 

leugens en tactieken. En hij geniet van de mens, als men in zijn 
leugens gelooft! Zo laat de antichrist u geloven, dat hij afscheid 

nam. Maar Donald Trump weet wel beter! Hij, Trump, is de 

antichrist. En het is Trumps lichaam, dat overgenomen is en 
gevallen engelen communicatie heeft en verbonden is met het 

lichaam van Obama, en andersom. 
 

Voorwaar, u die luistert, begrijp dit goed! 

U moet u erbij neerleggen en goed beseffen, dat de technologie van 
de gevallen engelen heel ver gaat. Dat komt ook, omdat satan met 

zijn gevallen engelen geproefd heeft van de verborgenheden in de 

Hemel, die zij nu gebruiken voor de mens, om u te manipuleren op 
de Aarde, en om zo te midden van al die technologie, u van Gods 

weg weg te trekken op de Aarde. Verder zit hier ook achter, dat de 
gevallen engelen het werk van God willen vernietigen, en zich via 

steeds betere 2D, 3D, 4D, 5, 6, 7, 8D, etc., met deze technologie 

zich levensecht, oog in oog, aan de mensen willen gaan voorstellen. 
Zij willen u als ongelovige het onzichtbare laten zien, zodat men 

overgenomen wordt!  
 

Ook geef ik u een tip, en openbaar u, dat u, voordat u een 

lamp koopt, deze eens vooraf goed moet bekijken. 
Want men wil u zelfs via uw lampverlichting kunnen controleren en 

volgen! Profeet Benjamin Cousijnsen laat u een voorbeeld zien van 

een lamp, die erop lijkt. Tot slot, 
 

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 
wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
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hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 
naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het 

licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever 
gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want 

een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het 

licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de 
waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat 

zij in God verricht zijn. 
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en 

verdween. 
 

 
 

Antichrist Donald Trump treedt verscheurend op 

met zijn Adolf Hitler ideeën! 
 
En het is niet zijn bedoeling om de Verenigde Staten te behoeden, 

maar om landen tegen elkaar op te zetten. Hij zorgt onder andere 
voor grote chaos!  

 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, welkom! Op 30 januari 2017 bracht Gods bode engel deze 
openbarende, mededelende boodschap Gods over aan 

eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  
 

Voorwaar, Verenigde Staten, 
Kadosh, Kadosh, Kadosh, Heilig, Heilig, Heilig is Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! Voorwaar, de antichrist zorgt 

voor grote chaos en zet de wereld op de kop. Voorwaar, Donald 
Trump is de antichrist! En zijn ideeën zijn zoals de ideeën, die Adolf 
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Hitler had, onder andere met de Joden. Het is niet de bedoeling om 
de Verenigde Staten te behoeden, maar om landen tegen elkaar op 

te zetten, en te zorgen dat men de mensen tot discriminatie aanzet, 

en elke religie zo wil verbieden.  
 

Voorwaar, de haat begint nu al te groeien, wereldwijd! 
Voorwaar, hij is erop uit, - wat gaat gebeuren - en brengt de 

Verenigde Staten in de gevarenzone. Voorwaar, en zo openbaarde 

Profeet Benjamin Cousijnsen reeds, dat er grote aanslagen zullen 
plaatsvinden in de Verenigde Staten. Voorwaar, mijn naam is 

Revelado en ben een bode engel Gods. 
 

Of het nu Hillary Clinton of Donald Trump is, de duivel heeft 

ze overgenomen! 
Voorwaar, in het verborgene heeft Donald Trump communicatie 

met Obama en de Paus.  
 

Voorwaar, geliefden in Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 

Christus, 
 

1 Petrus 5, vers 8 en 9  Wordt nuchter en waakzaam. Uw 

tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende 
wie hij zal verslinden. Wederstaat hem, vast in het geloof, wetende, 

dat aan uw broederschap in de wereld hetzelfde lijden wordt 
toegemeten. 

 

Zo gaat Donald Trump rond als een briesende leeuw, 
zoekende wie hij zou mogen verslinden! 

 
Jakobus 4, vers 7  Onderwerpt u dus aan God, maar biedt 

weerstand aan de duivel, en hij zal van u vlieden. 

 
Voorwaar!  

Het is juist nu van belang dat u zich aan God onderwerpt, of u 

Christen bent of niet, en u zich bekeert en alleen Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, aanbidt en uw wandel 

onderhoudt. 
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Kolossenzen 2, vers 10  En gij hebt de volheid verkregen in Hem, 
die het hoofd is van alle overheid en macht. 

Vers 15  Hij heeft de overheden en machten ontwapend en openlijk 

tentoongesteld en zo over hen gezegevierd. 
 

Voorwaar, alles gaat nu heel snel! 
En het is juist nu daarom belangrijk, nu alles heftig is, om juist 

staande te blijven. 

 
Efeziërs 6, vers 10 tot en met 18  Voorts, weest krachtig in de 

Here en in de sterkte zijner macht. Doet de wapenrusting Gods 
aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels; 

want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen 

de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer 
duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Neemt 

daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in 
de boze dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te 

houden. Stelt u dan op, uw lendenen omgord met de waarheid, 

bekleed met het pantser der gerechtigheid, de voeten geschoeid 
met de bereidvaardigheid van het evangelie des vredes; neemt bij 

dit alles het schild des geloofs ter hand, waarmede gij al de 

brandende pijlen van de boze zult kunnen doven; en neemt de 
helm des heils aan en het zwaard des Geestes, dat is het woord van 

God. En bidt daarbij met aanhoudend bidden en smeken bij elke 
gelegenheid in de Geest, daartoe wakende met alle volharding en 

smeking voor alle heiligen. 

 
En Hebreeën 2, vers 9  Maar wij zien Jezus, die voor een korte 

tijd beneden de engelen gesteld was vanwege het lijden des doods, 
opdat Hij door de genade Gods voor een ieder de dood zou smaken, 

met heerlijkheid en eer gekroond. 

En vers 14 en 15  Daar nu de kinderen aan bloed en vlees deel 
hebben, heeft ook Hij op gelijke wijze daaraan deel gekregen, 

opdat Hij door zijn dood hem, die de macht over de dood had, de 

duivel, zou onttronen, en allen zou bevrijden, die gedurende hun 
ganse leven door angst voor de dood tot slavernij gedoemd waren. 
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En Openbaring 12, vers 11  En zij hebben hem overwonnen door 
het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis, en zij 

hebben hun leven niet liefgehad, tot in de dood. 

 
En 1 Johannes 4, vers 1 tot en met 4  Geliefden, vertrouwt niet 

iedere geest, maar beproeft de geesten, of zij uit God zijn; want 
vele valse profeten zijn in de wereld uitgegaan. Hieraan onderkent 

gij de Geest Gods: iedere geest, die belijdt, dat Jezus Christus in 

het vlees gekomen is, is uit God; en iedere geest, die Jezus niet 
belijdt, is niet uit God. En dit is de geest van de antichrist, waarvan 

gij gehoord hebt, dat hij komen zal, en hij is nu reeds in de wereld. 
Gíj zijt uit God, kinderkens, en gij hebt hen overwonnen; want Hij, 

die in u is, is meerder dan die in de wereld is. 

 
En Lukas 10, vers 17 tot en met 19  En de tweeënzeventig zijn 

teruggekeerd met blijdschap en zeiden: Here, ook de boze geesten 
onderwerpen zich aan ons in uw naam. En Hij zeide tot hen: Ik zag 

de satan als een bliksem uit de hemel vallen. Zie, Ik heb u macht 

gegeven om op slangen en schorpioenen te treden en tegen de 
gehele legermacht van de vijand; en niets zal u enig kwaad doen. 

 

Romeinen 16, vers 20  De God nu des vredes zal weldra de satan 
onder uw voeten vertreden. De genade van onze Here Jezus zij met 

u! 
 

En Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God 

de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 
opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig 

leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, 
opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 
geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 

oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 

duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 
waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 

gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; 
maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn 

werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 
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Overdenk deze boodschap! 

Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 
 

 

Al bent u reeds onder de indruk, deze 
waarschuwende profetische boodschap Gods 

mag onderstreept! 
 
U hoort een belangrijke waarschuwende, mededelende profetie. 

Onder andere de Verenigde Staten wordt gewaarschuwd tegen 
aanslagen van IS, de antichrist Trump ‘doet aan dump’, en men eet 

kindervlees in Jemen. Hoor en zie wat komen gaat! Al bent u reeds 

onder de indruk, des te meer met deze geopenbaarde boodschap 
van de Here God, JHWH. 

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, welkom! Op 31 januari 2017 bracht Gods bode engel de 

volgende waarschuwende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet 

Benjamin Cousijnsen. Dit is een openbarende boodschap Gods! 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 

Voorwaar, IS roept geen “Allahu akbar!” meer, maar 
“Donaldu akbar!” 

Voorwaar, Verenigde Staten, hoor en zie wat komen gaat! Al bent u 

reeds onder de indruk, des te meer zult u dat worden met deze 
geopenbaarde boodschap, wat onderstreept mag worden en aan u 

geopenbaard wordt, dat IS zich klaarmaakt voor aanslagen op de 
Verenigde Staten. Voorwaar, zelfs sommige IS-strijders hebben ook 

strijders met verschillende nationaliteiten, die de Verenigde Staten 

zó in kunnen met hun papieren. En sommigen zijn zelfs al onder de 
mensen, en wonen in de Verenigde Staten, en wachten slechts op 
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het bevel om een aanslag te plegen! Voorwaar, mijn naam is 
Revelado en ben een bode engel Gods.  

 

De antichrist Donald Trump zorgt voor chaos en zet de 
wereld op de kop. 

Dit was reeds voorzegd door Gods ware eindtijdprofeet, Benjamin 
Cousijnsen.  

 

Voorwaar, de bevolking in het Arabische Jemen doodt haar 
eigen kinderen, om te kunnen eten! 

En kannibalisme is op grote schaal aanwezig. Vanwege de honger 
eet men mensenvlees. Voorwaar, als men de boodschappen Gods 

zou nagaan, dan zou men ontdekken dat alles reeds voorzegd is 

door Gods ware eindtijdprofeet, en dat vele IS-strijders zich tussen 
de vluchtelingen bevonden.  

 
Vanwege de toenemende haat, wereldwijd, staan moskeeën 

vele aanslagen te wachten! 

En de tegenstelling is ook, dat woonachtige Moslims bereid zijn IS-
vluchtelingen te helpen, om wereldwijd aanslagen te plegen.  

 

Voorwaar, de antichrist Trump ‘doet aan dump’! 
De vrijheid van geloof wordt ook meer en meer omgezet in haat. 

Donald Trump maakte een grote chaos en maakte zelfs een grapje, 
door te zeggen: “Yes, we can!” Waar hebben we dat al eerder 

gehoord? 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel. 
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FEBRUARI 2017 
 
Het hemelse vonnis werd over hen 

uitgesproken! 
 

Mededelende, profetische boodschap Gods, woord voor woord 

overgeleverd door Gods bode engel aan Gods ware en zuivere en 
oprechte Profeet, Benjamin Cousijnsen. Alle in deze boodschap 

genoemde afgevallen roddelaars worden vanaf nu door de God van 
Abraham, Izaäk en Jakob gestraft! 

 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo! Op 1 februari 2017 bracht Gods bode engel deze 
mededelende, openbarende boodschap Gods over aan 

eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, 

Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Blesía.  
 

Voorwaar,  
 

Psalm 7, vers 14  Hij richt op hem “en haar” zijn dodelijke 

wapenen, maakt zijn pijlen tot brandende schichten. 
En vers 12  God is een rechtvaardig Rechter en een God, die te 

allen dage toornt. 

Psalm 1, vers 1 en 2  Welzalig de man “of vrouw” die niet wandelt 
in de raad der goddelozen, die niet staat op de weg der zondaars, 

noch zit in de kring der spotters; maar aan des Heren wet zijn 
welgevallen heeft, en diens wet overpeinst bij dag en bij nacht. 
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Psalm 2, vers 11  Dient de Here met vreze en verheugt u met 
beving. 

 

Kadosh, Kadosh, Kadosh, Heilig, Heilig, Heilig is JHWH, 
Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. 

Voorwaar, wees Godvrezend, en wees geen spotter en oordeel niet 
over uw broeder of zuster! 

 

Romeinen 2, vers 1  Daarom zijt gij, “voorganger, of 
kerkbezoeker, of ex-werker, of u die luistert”, o mens, wie gij 

ook zijt, niet te verontschuldigen, wanneer gij oordeelt. Want 
waarin gij een ander oordeelt, veroordeelt gij uzelf; want gij, die 

oordeelt, bedrijft dezelfde dingen. 

Romeinen 2, vers 24  Want de naam Gods wordt om u gelasterd 
onder de heidenen, gelijk geschreven staat. 

 
Voorwaar, mijn naam is Blesía. 

En Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, openbaart u dat 

Anita en Tiny, en zowel alle afgevallen roddelaars, zoals Daniel, 
Kharee, Jasmine en Darren elkaar hebben gesproken en vergiftigd, 

en Gods straf niet zullen ontlopen! Vanwege het oordeel van de God 

van Abraham, Izaäk en Jakob zullen hen tegenslagen worden 
opgelegd. Dit telt ook voor Likha Sari, die haar straf niet zal 

ontlopen! 
 

Psalm 109, vers 25  Daarom ben ik hun tot een smaad geworden; 

als zij mij zien, schudden zij het hoofd. 
 

Voorwaar, het hemelse vonnis is nu over hen uitgesproken! 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel. 

 

 
 

Vandaag staat u voor de keus!  
 
Belijd uw zonden, of u komt in de ergste nachtmerrie ooit terecht! 

 

 
Volledige weergave: 
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Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 

donderdag 2 februari 2017 bracht een bode engel Gods de volgende 

boodschap over, die ik graag met u wil delen.  
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 

Barixstar en ben een bode engel Gods. 

 
Voorwaar, het voorkomen van vuur hangt af van u, of u het 

vuur wel of niet uit de weg gaat. 
Sommigen hebben geleerd, wat vuur veroorzaken kan! Er zijn 

sommigen met vreselijke brandwonden, en voor het leven 

getekend. Voorwaar, wie Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 
Christus, niet aangenomen hebben, of verworpen hebben, gaan het 

ergste vuur ooit beleven en zijn zeer brandbaar voor de hel! 
 

Mattheüs 13, vers 40 tot en met 43  Zoals nu het onkruid 

verzameld wordt en met vuur verbrand, zo zal het gaan bij de 
voleinding der wereld. De Zoon des mensen zal zijn engelen 

uitzenden en zij zullen uit zijn Koninkrijk verzamelen al wat tot 

zonde verleidt en hen, die de ongerechtigheid bedrijven, en zij 
zullen hen in de vurige oven werpen; daar zal het geween zijn en 

het tandengeknars. Dan zullen de rechtvaardigen stralen als de zon 
in het Koninkrijk huns Vaders. Wie oren heeft, die hore! 

 

Voorwaar, de kop van een lucifer kun je laten branden… 
En je ziet wat dit veroorzaakt, en dat is dat het opbrandt. Maar in 

de hel gaat het eeuwige vuur en de pijniging nimmer voorbij. 
Voorwaar, vandaag staat u voor de keus: of u neemt Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus aan, de Zoon van God, en u 

belijdt uw zonden, of u komt in de ergste nachtmerrie ooit terecht! 
Blus het vuur en word rein en puur. En ontvang het eeuwige leven, 

dat Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, u zo graag vandaag 

wil geven.  
De bode engel Gods sprak, Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
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Ik erken U als mijn Verlosser en de God van al 

wat leeft! 
 

Boodschap Gods: U kunt dit gebed tot genezing ook meebidden. 
Treed uw binnenkamer binnen en ga in aanbidding. Sluit uw ogen 

en strek uw handen uit, en zeg: “Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 

Christus, ik erken…” 
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, hartelijk welkom! Op 2 februari 2017 bracht de bode engel 
van God deze boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin 

Cousijnsen. Deze boodschap omvat ook een gebed dat u kunt 

meebidden met mij.  
 

De bode engel van God sprak en zei: Mijn naam is Breskia en 
ben een bode engel Gods.  

En in de naam van de Here der heren en de Koning der koningen, 

YHWH, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, breng ik u deze 
boodschap. Voorwaar, Kadosh, Heilig en zeer waardig is uw 

Rabboeni, Abba, Vader, El Elohím, Adonai!  
 

Voorwaar, treed uw binnenkamer binnen en ga in 

aanbidding. 
Sluit uw ogen en strek uw handen uit in de lucht, en zegt: “Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, ik erken U als mijn Verlosser en 

de God van al wat leeft. Ik erken en geloof, dat elke DNA in mij zich 
zal onderwerpen aan Uw helende macht en handen, en geloof dat U 

mij zalft en beschermt en bedekt met Uw kostbaar Bloed! Vandaag 
heb ik het geloof om uit te zien naar al Uw beloften, die Ja en Amen 

zijn. Kadosh, Heilig en groot van macht is Uw naam, JHWH, Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus, U die elk bolwerk van satan hebt 
verbroken en erover hebt gezegevierd! Halleluja! U, die de dood 

overwon, bent meer dan overwinnaar. En met U in mij kan ik alle 
bolwerken en de gehele wereld aan. Uw kracht is onoverwinnelijk, 

en in die kracht sta ik, van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 

Christus! En ik weet, dat U mijn wonden geneest en ik geef U alle 
glorie. Dank U, Heer! Uw liefde raakte mij aan, in Uw machtige 
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naam, de naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. 
Amen!” 

 

Amen! 
 

Psalm 135, vers 1 en 2 gaf de bode engel van God. Als u een 
Bijbel hebt, kunt u met mij meelezen: Halleluja. Looft de naam des 

Heren, looft, gij knechten des Heren, gij, die staat in het huis des 

Heren, in de voorhoven van het huis van onze God. 
En vers 5  Ja, ik weet, dat de Here groot is, dat onze Here boven 

alle goden is. 
En vers 13  O Here, uw naam is tot in eeuwigheid, Here, uw 

gedachtenis is van geslacht tot geslacht. 

En Psalm 146, vers 7 tot en met 10  die de verdrukten recht 
verschaft, die de hongerigen brood geeft. De Here maakt de 

gevangenen los, de Here maakt de blinden ziende, de Here richt de 
gebogenen op, de Here heeft de rechtvaardigen lief; de Here 

behoedt de vreemdelingen, wees en weduwe houdt Hij staande, 

maar de weg der goddelozen maakt Hij krom. De Here is Koning 
voor eeuwig. Uw God, o Sion, is van geslacht tot geslacht. 

Halleluja. 

 
En Mattheüs 10, vers 7  En hier staat geschreven: Gaat en 

predikt en zegt: Het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. 
 

En Romeinen 8, vers 37 tot en met 39  Maar in dit alles zijn wij 

meer dan overwinnaars door Hem, die ons heeft liefgehad. Want ik 
ben verzekerd, dat noch dood noch leven, noch engelen noch 

machten, noch heden noch toekomst, noch krachten, noch hoogte 
noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van 

de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Here. 

 
De bode engel van God sprak, Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! God zegene u 
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Openbaring, o.a. Testraket bereikt ruimschoots 

de Verenigde Staten! 
 

Openbarende boodschap Gods, o.a.: • Vervulde profetie: Kim Jong-
un liet zijn raket in het geheim testen! • Donald Trump wil landen 

tegen elkaar opzetten. 

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, welkom! Dit is een openbarende boodschap van God, 

overgeleverd door Gods bode engel aan eindtijdprofeet van de 
laatste dagen, Benjamin Cousijnsen, op vrijdag 3 februari 2017. 

 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Sadaio 

en ben een bode engel Gods. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u,  
 

In het verborgene heeft Kim Jong-un uit Noord-Korea zijn 

langeafstandsraket getest! 
En de afstand die men getest heeft, bereikte ruimschoots de 

Verenigde Staten. En alle Kim Jong-un soldaten klapten voor het 
behalen van deze resultaten, mede Kim Jong-un. In de boodschap 

van 4 januari 2017, met de titel: ‘Ik openbaar u o.a.: Noord-Korea 

vuurt spoedig testraket af!’ werd u al ingelicht over de haat van 
Noord-Korea tegen Donald Trump.  

 

Voorwaar! 
Zoals u reeds weet, doet de antichrist aan dump, en wil hij de 

landen tegen elkaar opzetten en probeert de Amerikaanse defensie 
tegen Zuid-Korea in oorlog te brengen, en speelt het spelletje mee!  

 

Voorwaar, Amerika! 
Zoals reeds voorzegd is door Gods ware eindtijdprofeet, Benjamin 

Cousijnsen, hoort en ziet u het heel goed, dat hij, de antichrist, 
rondgaat als een briesende leeuw. 

 

1 Petrus 5, vers 8 tot en met 11  Wordt nuchter en waakzaam. 
Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, 
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zoekende wie hij zal verslinden. Wederstaat hem, vast in het 
geloof, wetende, dat aan uw broederschap in de wereld hetzelfde 

lijden wordt toegemeten. Doch de God van alle genade, die u in 

Christus geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid, Hij zal u, na 
een korte tijd van lijden, volmaken, bevestigen, sterken en 

grondvesten. Hem zij de kracht in alle eeuwigheid! Amen.  
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en 

verdween. 
 

 

 
Voor wie Hem eren is Zijn hulp nabij! 
 

Bemoedigende boodschap Gods: Breng ons weer tot leven, dan 
zullen wij ons in U verheugen! Voor wie Hem eren is Zijn hulp nabij. 

 
 

Volledige weergave: 

 
Shalom, hartelijk welkom! Op 3 februari 2017 bracht de bode engel 

van God woord voor woord deze boodschap Gods over aan 
eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 

Voorwaar,  
 

Psalm 85, vers 7  Breng ons weer tot leven, dan zullen wij ons in 
u verheugen. 

Psalm 85, vers 10 tot en met 12  Voor wie hem eren, is zijn hulp 

nabij: zijn glorie komt wonen in ons land, trouw en waarheid 
omhelzen elkaar, recht en vrede begroeten elkaar met een kus, uit 

de aarde bloeit de waarheid op, het recht ziet uit de hemel toe. 
 

Voorwaar, mijn naam is Mirablach en ben een bode engel 

Gods. 
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Psalm 96, vers 4 tot en met 13  Groot is JHWH, hem komt alle 
lof toe, geducht is hij, meer dan alle goden. De goden van de 

volken zijn minder dan niets, maar JHWH: hij heeft de hemel 

gemaakt. Glans en glorie gaan voor hem uit, macht en luister 
vullen zijn heiligdom. Erken JHWH, stammen en volken, erken 

JHWH, zijn majesteit en macht, erken JHWH, de majesteit van zijn 
naam, draag geschenken zijn voorhoven binnen. Buig u voor JHWH 

in zijn heilige glorie. Huiver, heel de aarde, als hij verschijnt! Zeg 

aan de volken: ‘JHWH is koning. Vast staat de wereld, zij wankelt 
niet. Hij oordeelt de volken naar recht en wet.’ Laat de hemel 

verheugd zijn, de aarde juichen, de zee bruisen en alles wat daar 
leeft. Laat het veld verblijd zijn en alles wat daar groeit, laten alle 

bomen jubelen voor JHWH, want hij is in aantocht, in aantocht is hij 

als rechter van de aarde. Rechtvaardig zal hij de wereld berechten, 
de volken oordelen, trouw aan zijn woord. 

 
Psalm 97, vers 1 tot en met 12  JHWH is koning - laat de aarde 

juichen, laat vreugde heersen van kust tot kust. In wolk en 

duisternis is hij gehuld, zijn troon stoelt op recht en gerechtigheid. 
Vuur gaat voor hem uit, rondom verterend wie tegen hem opstaan. 

Zijn bliksems verlichten de wereld, de aarde ziet het en beeft. De 

bergen smelten als was voor JHWH, voor de Heer van heel de 
aarde. De hemel vertelt van zijn gerechtigheid, alle volken 

aanschouwen zijn majesteit. Beschaamd staan zij die beelden 
aanbidden en zich beroemen op goden van niets. Voor hem moeten 

alle goden zich buigen. Sion hoort het en verheugt zich; de steden 

van Juda juichen om uw rechtspraak, JHWH. U, JHWH, bent de 
hoogste op heel de aarde, boven alle goden hoog verheven. U, die 

JHWH bemint: haat het kwade. Hij behoedt het leven van wie hem 
trouw zijn, uit de greep van de goddeloze bevrijdt hij hen. Licht is 

uitgezaaid voor de rechtvaardigen, vreugde voor de oprechten van 

hart. Verheug u, rechtvaardigen, in JHWH, en breng hulde aan zijn 
heilige naam. 

 

Voorwaar, El Shaddai, God is Almachtig, en El Elyon, de 
Allerhoogste God! 

 
Hebreeën 13, vers 1  Houd de onderlinge liefde in stand. 
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En 2 Petrus 1, vers 3 tot en met 11  Zijn goddelijke macht heeft 
ons alles geschonken wat nodig is voor een vroom leven, door de 

kennis van hem die ons geroepen heeft door zijn majesteit en 

wonderbaarlijke kracht. Hiermee zijn ons kostbare, rijke beloften 
gedaan, opdat u zou ontkomen aan het verderf dat de wereld 

beheerst als gevolg van de begeerte, en opdat u deel zou krijgen 
aan de goddelijke natuur. Span daarom al uw krachten in om uw 

geloof te verrijken met deugdzaamheid, uw deugdzaamheid met 

kennis, uw kennis met zelfbeheersing, uw zelfbeheersing met 
volharding, uw volharding met vroomheid, uw vroomheid met liefde 

voor uw broeders en zusters, en uw liefde voor uw broeders en 
zusters met liefde voor allen. Als u deze eigenschappen in 

overvloed bezit, is uw kennis van onze Here Jezus Christus niet 

nutteloos maar vruchtbaar. Wie ze niet bezit, is kortzichtig, ja, 
blind, en vergeet dat hij van zijn vroegere zonden gereinigd is. 

Span u daarom des te meer in om uw roeping en uitverkiezing waar 
te maken, broeders en zusters. Als u dit alles doet, komt u nooit 

ten val en zal u onbelemmerd toegang worden verleend tot het 

eeuwige koninkrijk van onze Heer en redder, Jezus Christus. 
 

Voorwaar, ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode 

engel, en verdween. 
 

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! God zegene u 
 

 

 

Wat in liefde wordt gedaan blijft eeuwig 

bestaan!  
 
Vermanende en bemoedigende boodschap Gods: Wees als een 

boom met diepe wortels en wijd uitgestrekte takken naar Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! 
 

 
Volledige weergave: 
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Hallo, van harte welkom! Op 6 februari 2017 bracht de bode engel 
van God de volgende boodschap over aan eindtijdprofeet van de 

laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  
 

Voorwaar, Kadosh, Heilig en Machtig is de Koning der 

koningen.  
Voorwaar, Kadosh, Kadosh, Kadosh, Heilig, Heilig, Heilig is Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! Voorwaar,  
 

Job 27, vers 11  Ik zal u onderrichten aangaande de hand Gods; 

wat de Almachtige voorheeft, zal ik niet verbergen. 
En vers 3 en 4  Zolang mijn adem nog ten volle in mij is, en de 

geest Gods in mijn neusgaten, zullen mijn lippen waarlijk geen 
onrecht spreken, en zal mijn tong geen bedrog uiten. 

En Job 36, vers 5 en 6  Zie, God is geweldig, maar acht niets 

gering; geweldig is Hij in kracht van verstand. Hij laat de goddeloze 
niet in leven, maar verschaft recht aan de ellendigen. 

 

Voorwaar, mijn naam is Cervaio en ben een bode engel 
Gods.  

 
Psalm 32, vers 1  Welzalig hij “of zij”, wiens overtreding 

vergeven, wiens zonde bedekt is. 

En Psalm 44, vers 18 en 19  Dit alles is ons overkomen, maar wij 
vergaten U niet, noch verloochenden wij uw verbond; ons hart werd 

niet afvallig, noch weken onze voetstappen van uw pad. 
 

Voorwaar, wat gij bewondert in een ander, hebt gij 

waarschijnlijk bedekt bij uzelf! 
Daarom kunt u beter eerst uzelf overwinnen, dan duizenden 

vijanden. En ga ook niet op zoek naar het geluk, maar ontdek in 

uzelf, waarom u het geluk en het eeuwige leven in Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, tegenhoudt. Heb de moed om 

het allerbeste voor uzelf te willen. Voorwaar, wees niet bang een 
stukje van uzelf op te geven, zodat het geloof nu kan groeien en u 

tot zegen kan zijn! 
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Voorwaar, soms moet u eerst uzelf veranderen om 

zegeningen te kunnen ontvangen.  

Begin de dag met het vergeven van anderen en uzelf! De liefde 
moet zijn als een boom, met zijn wortels diep in de aarde 

geworteld, maar met zijn takken wijd uitgestrekt naar Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. 

 

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 
wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 

naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het 
licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever 

gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want 

een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het 
licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de 

waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat 

zij in God verricht zijn. 
 

Voorwaar, wat eeuwig blijft bestaan, is hetgene wat in liefde 
werd gedaan. 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en 

verdween. 
 

 
 

Het leven is te kort om je anders voor te doen; 

wees jezelf! 
 
Bewustzijn is de enige menselijke eigenschap, die het mogelijk 

maakt jezelf te begrijpen en vooral de Heilige Geest te begrijpen. 
 

 

Volledige weergave: 
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Hallo, hartelijk welkom! Op 7 februari 2017 bracht Gods bode engel 
deze boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin 

Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, 

Jezus Christus.  
 

Voorwaar, luister eens. 

“Wie, ik?” 
Ja, jij daar. Mag deze engel je aandacht? Mijn naam is Bleushing en 

ben een bode engel Gods. Voorwaar, je kunt wel gaan zitten 
wachten tot je perfect bent, of dat je in de Hemel bent, maar je 

kunt ook nu al van jezelf houden, zoals Yeshua HaMashiach, JHWH, 

Jezus Christus, altijd al van jou hield! Voorwaar, bewustzijn is de 
enige menselijke eigenschap, die het mogelijk maakt jezelf te 

begrijpen en vooral de Heilige Geest te begrijpen.  
 

En in Klaagliederen 3, vers 25 staat geschreven: Goed is de Here 

voor wie Hem verwachten, voor de ziel die Hem zoekt. 
 

Voorwaar, wees vooral jezelf! 

Want het leven op Aarde is te kort om iemand anders te zijn. Want 
voordat je het weet, mag je alles gaan uitleggen bij de troon van 

God! 
 

Mattheüs 6, vers 21 tot en met 24  Want, waar uw schat is, 

daar zal ook uw hart zijn. De lamp van het lichaam is het oog. 
Indien dan uw oog zuiver is, zal geheel uw lichaam verlicht zijn; 

maar indien uw oog slecht is, zal geheel uw lichaam duister zijn. 
Indien nu wat licht in u is, duisternis is, hoe groot is dan de 

duisternis! Niemand kan twee heren dienen, want hij zal òf de ene 

haten en de andere liefhebben, òf zich aan de ene hechten en de 
andere minachten; gij kunt niet God dienen èn Mammon. 

 

Voorwaar, heb vertrouwen en geloof, en heb vertrouwen in 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. 

Leg Zijn naam op je mond en zwijg niet! 
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Mattheüs 7, vers 13 en 14  Gaat in door de enge poort, want 
wijd is de poort en breed de weg, die tot het verderf leidt, en velen 

zijn er, die daardoor ingaan; want eng is de poort, en smal de weg, 

die ten leven leidt, en weinigen zijn er, die hem vinden. 
En Mattheüs 10, vers 7  Gaat en predikt en zegt: Het Koninkrijk der 

hemelen is nabijgekomen. 
En Mattheüs 10, vers 40 tot en met 42  Wie u ontvangt, ontvangt 

Mij, en wie Mij ontvangt, ontvangt Hem, die Mij gezonden heeft. 

Wie een Profeet ontvangt als Profeet, zal het loon van een Profeet 
ontvangen; en wie een rechtvaardige ontvangt als rechtvaardige, 

zal het loon van een rechtvaardige ontvangen. En wie één van deze 
kleinen, omdat hij een discipel is, ook maar een beker koud water 

te drinken geeft, voorwaar, Ik zeg u, zijn loon zal hem geenszins 

ontgaan. 
 

Voorwaar, als je een zegen wilt ontvangen, moet je eerst 
zelf een zegen zijn! 

 

Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, 
dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die 

in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.  

 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 

verdween.  
 

 

 

Gevaarlijke wereldleider Donald Trump zit bij 

geheime elite, de vrijmetselarij!  
 
Gods bode engel sprak: Ik openbaar u, dat Donald Trump niet 

alleen de antichrist is, maar ook aangesloten is bij de vrijmetselarij, 

de geheime elite. 
 

 
Volledige weergave: 

 



 
 

 

5363 
 
 

 

Hallo! Shalom, hartelijk welkom! Op 8 februari 2017 bracht Gods 
bode engel deze openbarende boodschap Gods over aan 

eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  
 

Voorwaar, de antichrist Donald Trump is niet te bevrijden… 

al zegt hij: “Bid voor mij”, of zegt hij voor het Christendom te 
zullen strijden! Voorwaar, de antichrist is opgegroeid in de kerk van 

Norman Vincent Peale, die 33ste graad Vrijmetselaar is. Er bestaat in 
grote mate geheimhouding in de vrijmetselarij, en men wordt zó de 

duisternis in getrokken!  

 
Vrijmetselarij is geen religie. 

En Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, wordt niet gezien als 
Redder, de Verlosser, die als mens naar de Aarde kwam. Voorwaar, 

mijn naam is Revalis en ben een bode engel Gods. Voorwaar, het is 

een duivelse sekte! En Norman Vincent Peale heeft ook Donald 
Trumps huwelijk ingezegend, en ook zaten de ouders van Trump in 

de vrijmetselarij. Deze New Age wereldorde zit vol occulte aspecten 

en magie! 
 

Ik openbaar u, dat Donald Trump niet alleen de antichrist is, 
maar ook aangesloten is bij de vrijmetselarij, de geheime 

elite. 

Dit maakt hem tot een zeer gevaarlijke wereldleider! Voorwaar, hij 
speelt een spel en weet, hoe hij u, via de media, kan manipuleren 

en kan laten geloven, hoe geweldig hij is! Voorwaar, ook Barack 
Obama was verbonden met de vrijmetselarij en kende Donald 

Trump goed. Daarom ook zijn keus om hem over te nemen! 

Voorwaar, 
 

1 Korinthiërs 2, vers 13 tot en met 15  Daarover spreken wij, 

niet op een manier die ons door menselijke wijsheid is geleerd, 
maar zoals de Geest het ons leert: wij verklaren het geestelijke met 

het geestelijke. Een mens die de Geest niet bezit, aanvaardt niet 
wat van de Geest van God komt, want voor hem “of haar” is het 

dwaasheid. Hij “of zij” kan het ook niet begrijpen, omdat het 
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geestelijk moet worden beoordeeld. Maar een mens die de Geest 
wel bezit, kan alles beoordelen, en zelf wordt hij “of zij” door 

niemand beoordeeld.  

 
En Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want God had de wereld 

zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in 
hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft 

zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te 

vellen, maar om de wereld door hem te redden. Over wie in hem 
gelooft wordt geen oordeel uitgesproken, maar wie niet in hem 

gelooft is al veroordeeld, omdat hij niet wilde geloven in de naam 
van Gods enige Zoon. Dit is het oordeel: het licht kwam in de 

wereld en de mensen hielden meer van de duisternis dan van het 

licht, want hun daden waren slecht. Wie kwaad doet, haat het licht; 
hij schuwt het licht omdat anders zijn daden bekend worden. Maar 

wie oprecht handelt zoekt het licht op, zodat zichtbaar wordt dat 
God werkzaam is in alles wat hij doet. 

 

Voorwaar, Donald Trump wil een goede indruk maken naar 
iedereen toe! 

Maar God kent hem, en zegt: Ga weg van Mij! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en 
verdween. 

 
 

 

Leer van het verleden, leef in het heden en 

bereid je voor op de toekomst! 
 

De dingen, die zo diep bij jezelf zitten, worden eenvoudig als men 
op Hem vertrouwt. 

 

 
Volledige weergave: 

 
Shalom, hartelijk welkom! Op 8 februari 2017 bracht de bode engel 

van God woord voor woord de volgende boodschap over aan 

eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 
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Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 

Bleushing en ben een bode engel Gods.  

 
Voorwaar, soms zullen sommigen om je heen je keuzes niet 

begrijpen. 
Dat is niet erg, hoor, want jij maakt ze ook niet voor hen, als ze 

later voor God zullen komen te staan. Voorwaar, het belangrijkste 

is echter dat men de dingen, die zo diep zitten, zo mag gaan zien 
dat ze eenvoudig worden, als men op Yeshua HaMashiach, JHWH, 

Jezus Christus, vertrouwt!  
 

Voorwaar, leer van het verleden en leef in het heden, en 

bereid je voor op de toekomst!  
En als satan je aan het verleden laat herinneren… Please! Herinner 

hem er dan aan, aan wat hem te wachten staat. 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en 

verdween. 

 
En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! God zegene u 

 

 

 
De Opname: Waarom zat ik er niet bij?  
 

Het zou nog wel even duren, voordat de Rapture, de Wegrukking, 
zou plaatsvinden... totdat het onverwachts geschiedde en het haar 

totaal overdonderde! 
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, hartelijk welkom! Shalom! Op 9 februari 2017 bracht de bode 

engel van God woord voor woord de volgende boodschap Gods over 
aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. 

Mijn naam is Marta, een warrior werker van de laatste dagen, en wil 
deze boodschap graag aan u gaan voorlezen. 
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Shalom! Mijn naam is Rafaël en ben een bode engel Gods, en 
begroet u in de almachtige naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, 

Jezus Christus.  

 
Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Minette is 24 jaar oud en 

gelooft in Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, net 
zoals velen. 

Luister maar wat wel zo vreemd aan de situatie was.  

 
Ze zat in de kerk, en opeens waren er overal vreemde 

geluiden…  
Plotseling waren velen weg, maar ook bijna de helft van de kerk 

was er nog. ‘Was dit de Rapture?’ dacht ze verschrikt. Maar terwijl 

ze om zich heen keek… waarom zat zij er dan niet bij? ‘Hoe is dit 
mogelijk en waarom, God? Waarom?’ Ze was toch ook wederom 

geboren? ‘Dit slaat nergens op! Misschien konden we niet allemaal 
tegelijk omhoog, en dan krijg je een file stop misschien? Misschien 

dit… misschien dat?’ Allerlei gedachten spookten rond in haar 

hoofd. 
 

Vliegtuigen stortten neer, en harde knallen waren hoorbaar 

en geschreeuw en gegil. 
Het sneed door haar ziel, zo aangrijpend! Voorwaar, het probleem 

was dat Minette wel geloofde in Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 
Christus, maar niet geloofde dat het nu al, zo snel, zou gebeuren. 

Ze had gedacht, ‘Dit duurt nog wel even!’ zoals velen denken, en 

had ook gedacht, ‘Dan is het ook niet zo belangrijk, dat ik mijn 
zonden belijd en mijn relatie onderhoud, en mijn afgoden vernietig!’  

 
Voorwaar, in de laatste dagen zullen velen zich op de borst 

slaan! 

En misschien zit u er ook wel tussen. Ruim al uw zonden op, 
voordat Hij toeslaat, Hij, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 

Christus. Amen! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en 
verdween. 
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Hoe vaak werden u deze dingen niet gezegd? 
 

De Here, JHWH, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, heeft al heel 
vaak de dingen gezegd, die in deze boodschap worden opgesomd. 

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 9 

februari 2017 bracht een bode engel Gods de volgende boodschap 

over, die ik graag met u wil delen.  
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, 
Kadosh, Heilig is Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! 

Voorwaar, mijn naam is Reavera en ben een bode engel Gods.  
 

Voorwaar, hoe vaak zond God niet Zijn engelen uit om u te 

redden met Zijn machtige hand? 
Voorwaar, hoe vaak heeft Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, u 

niet uit de put gehaald, en juist toen er geen hoop meer was?  
Voorwaar, hoe vaak heeft Hij u niet geroepen, om een zegen te zijn 

voor Zijn werk? 

Voorwaar, hoe vaak had u niet uw tienden kunnen geven aan 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus? 

Voorwaar, en hoe vaak heeft Hij u niet financieel gezegend, om ook 

Hem tegemoet te komen? 
Voorwaar, hoe vaak droogde Hij niet uw tranen? 

Voorwaar, en hoe vaak gaf Hij u kracht, om niet op te geven? 
Voorwaar, hoe vaak heeft Hij u niet op uw hart gelegd, en gezegd: 

Waai niet met alle predikanten en ministries mee, en steun juist de 

Evangelical EndTime Machine, internationaal? 
Voorwaar, hoe vaak zei de Heilige Geest u niet: Profeet Benjamin 

Cousijnsen is waarlijk Gods ware eindtijdprofeet en is één van de 
Twee Getuigen, samen met Theresa? 

Voorwaar, hoe vaak bent u niet gezegend via de bemoedigende 

boodschappen Gods? 
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Voorwaar, hoe vaak had Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, 
wel tijd voor u, 24 uur per dag? Juist, 24 uur per dag! 

 

Voorwaar, 
 

2 Samuel 22, vers 31  Gods weg is volmaakt; des Heren woord is 
zuiver. Hij is een schild voor allen die bij Hem schuilen. 

 

Amen! 
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 
En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen 

 

 

 
Aan u die zegt, “Ja ja, het zal wel, een engel!”  
 

Het gaat om de enige God van Abraham, Izaäk en Jakob, die wij 
aanbidden en gehoorzamen. En Profeet Benjamin ontvangt engelen, 

die de boodschappen brengen, in Zijn Heilige en Koninklijke en 
Machtige Naam boven alle namen.  

 

 
Volledige weergave: 

 
Shalom, hartelijk welkom! Op 10 februari 2017 bracht de bode 

engel van God woord voor woord de volgende boodschap over aan 

eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, Kadosh, Kadosh, 
Kadosh! Ik ben een bode engel Gods.  

 
Voorwaar, u zegt: “Ja, ja, dat zal wel, een engel!” 

Maar als u goed naar de boodschappen luistert, zou het u duidelijk 

moeten zijn, waarom wij uitgezonden worden, en dat wij spreken in 
de almachtige naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 

Christus. Wij willen ook niet geëerd worden of verhoogd worden. 
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Het gaat om de enige God van Abraham, Izaäk en Jakob, die wij 
aanbidden en gehoorzamen! En Profeet Benjamin ontvangt 

engelen, die de boodschappen brengen in Zijn Heilige, Koninklijke 

en Machtige Naam boven alle namen, de naam van JHWH, Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus, de Koning der koningen, de Leeuw van 

Juda, de Leeuw van Israël en al wat leeft!  
 

Denkt u echt, dat Profeet Benjamin meer dan 3.000 

boodschappen uit zijn duim haalt, en dan alles vervuld 
wordt? 

Voorwaar, welke duim bezit u? Voorwaar, Profeet Benjamin is naar 
deze tijd uitgezonden, om Gods wil te volbrengen. Als u naar zijn 

gebeurtenissen luistert, dan zult u ook begrijpen dat het geen 

toeval is, dat hij juist in deze tijd, na 16 jaar coma, is uitgezonden 
om alles te vervullen en de weg vrij te maken!  

 
God heeft altijd nog Zijn engelen gezonden naar Zijn 

Profeten in de Bijbel, zo ook nu in de laatste dagen! 

 
Openbaring 22, vers 6  En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn 

getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der 

Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen 
hetgeen weldra geschieden moet.  

En vers 20 en 21  Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom 
spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de Here Jezus zij 

met allen.  

En vers 19  En indien iemand afneemt van de woorden van het 
boek dezer profetie, God zal zijn deel afnemen van het geboomte 

des levens en van de heilige stad, welke in dit boek beschreven 
zijn. 

 

En Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God 
de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 

opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig 

leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, 
opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 

naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het 
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licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever 
gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want 

een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het 

licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de 
waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat 

zij in God verricht zijn. 
 

Mijn naam is Reavera, en ik ga nu. 

Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en verdween. 
 

 
 

Het geweten als een licht in de duisternis! 
 
De God van Abraham, Izaäk en Jakob heeft de mens het geweten 

als een licht gegeven. Kies voor het goede!  

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, hartelijk welkom! Dit is een mededelende, openbarende 

boodschap Gods, woord voor woord overgeleverd door Gods bode 
engel aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin 

Cousijnsen, op 11 februari 2017. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  
 

Voorwaar, ooit had de mens kennis om te onderscheiden 

tussen goed en kwaad…  
totdat het kwaad de overhand gaf, en men er geen controle meer 

over had. Voorwaar, ik ben de bode engel Gods, Plona. 
 

Voorwaar, de God van Abraham, Izaäk en Jakob heeft de 

mens het geweten als een licht gegeven, een licht in de 
duisternis! 
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Markus 8, vers 34  En Hij riep de schare, met zijn discipelen, tot 
Zich en zeide tot hen: Indien iemand achter Mij wil komen, die 

verloochene zichzelf en neme zijn kruis op en volge Mij. 

 
Voorwaar, wie terechtwijzing haat, is dom. 

Wie een vermaning aanvaardt via de boodschappen Gods, 
aanvaardt des Allerhoogsten. Hij wil u iets aanreiken om van te 

leren! De catastrofale gevolgen van ongehoorzaamheid komen vaak 

door afgoderij; men veroordeelt zichzelf. Bekeer u daarom en kies 
voor het goede! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en 
verdween. 

 

 
 

Israël, Iran wil u heel graag vernietigen! 
 
Profetische boodschap Gods: De God van Israël is de God van 

Abraham, Izaäk en Jakob, en de enige waarachtige God van Profeet 
Benjamin Cousijnsen, en Hij liet deze openbaring overbrengen via 

Zijn bode engel aan Zijn dienstknecht, Profeet Benjamin 

Cousijnsen, die het meteen woord voor woord doorgaf, zoals alle 
boodschappen Gods in de eindtijd. Deze waarschuwing Gods is voor 

u vandaag, Israël! 

 
 

Volledige weergave: 
 

Shalom, hartelijk welkom! Dit is een openbarende, waarschuwende 

boodschap Gods, woord voor woord overgeleverd op 13 februari 
2017 aan Profeet Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, 

mijn naam is Zechal en ben een bode engel Gods.  
 

Voorwaar, bekeer u! 

Wandel in heiligheid, niet in onreinheid. Wees rechtvaardig en 
waarachtig! Wie zou niet vrezen? Hij is heilig; aanbid Hem alleen. 
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Zie de tekenen, en wees radicaal en smetteloos bekleed, en bedek 
u onder het Bloed van het Lam Gods, Yeshua HaMashiach, JHWH, 

Jezus Christus. 

 
Voorwaar, Israël, u bent beschermd. 

Geen macht of kracht zal u kunnen overwinnen! Voorwaar, de God 
van al wat leeft waarschuwt u voor Donald Trump, die zich als een 

listige slang overal tussen wringt, met het doel landen tegen elkaar 

op te zetten.  
 

Voorwaar, Israël,  
Hoor! Iran wil u heel graag vernietigen, en als Iran de kans krijgt, 

zullen ze raketten afschieten! Ik openbaar u, dat dit wel gaat 

gebeuren, dat Iran een oorlog wil met Israël. Maar Israël zal altijd 
onoverwinnelijk zijn! Voorwaar, maar Israël moet wel in heiligheid 

blijven. Amen! 
 

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 

wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 
een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 
naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het 

licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever 

gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want 
een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het 

licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de 
waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat 

zij in God verricht zijn. 

 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 

 
 

Woorden hebben kracht! 
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Je bevestigt je negatieve gedachten en spreekt het ook nog eens 
uit tegen jezelf!  

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo! Shalom, welkom! Op 13 februari 2017 bracht de bode engel 

van God woord voor woord deze boodschap over aan 

eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 
HaMashiach, uw Rabboeni. Voorwaar, Kadosh, Kadosh, Kadosh, 

Machtig, Machtig, Machtig is JHWH, Jezus Christus, Yeshua 

HaMashiach!  
 

Voorwaar, onderzoekt u eens. 
Laten we eens meeluisteren… “Oh, nee! Hé, dit krijg ik nooit meer 

voor elkaar! Jemig, wat ben ik stom, zeg! Ik ben een zwakkeling. 

Hè, ik maak altijd weer dezelfde fout; ik ben heel erg slecht!” 
Voorwaar, mijn naam is Lovesadai en ben een bode engel Gods.  

 

Weet u niet dat u Gods eigendom bent? 
 

1 Korinthiërs 3, vers 14 tot en met 21  Indien het werk, dat hij 
erop gebouwd heeft, standhoudt, zal hij loon ontvangen, maar 

indien iemands werk verbrandt, zal hij “of zij” schade lijden, doch 

hij “of zij” zelf zal gered worden, maar als door vuur heen. Weet gij 
niet, dat gij Gods tempel zijt en dat de Geest Gods in u woont? Zo 

iemand Gods tempel schendt, God zal hem “of haar” schenden. 
Want de tempel Gods, en dat zijt gij, is heilig! Laat niemand zichzelf 

misleiden! Indien iemand onder u meent wijs te zijn in deze tijd, hij 

worde dwaas, om wijs te worden. Want de wijsheid dezer wereld is 
dwaasheid voor God. Want er staat geschreven: Die de wijzen 

vangt in hun sluwheid; en elders: De Here weet, dat de 

overleggingen der wijzen vruchteloos zijn. Daarom, niemand 
beroeme zich op mensen; alles is immers het uwe. 

 
Voorwaar, wat u eigenlijk aan het doen bent, is uzelf 

vervloeken! 
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Want woorden hebben kracht. U bevestigt uw negatieve gedachten 
en spreekt het ook nog eens uit tegen uzelf, in uw gesprek met 

anderen, of naar uw kinderen toe. En de satan houdt zijn duim 

omhoog, en zegt: “Goed gedaan, joh!” Voorwaar, aardse experts 
schatten zelfs, dat 72 procent van de gedachten negatief zijn. En 

dan hebben we het nog niet eens over Yeshua HaMashiach, Jezus 
Christus, JHWH, die u wel beter kent! Voorwaar, hebt gij enig idee, 

hoeveel kracht uw gedachten hebben? 

 
Romeinen 3, vers 21 tot en met 26  Thans is echter buiten de 

wet om gerechtigheid Gods openbaar geworden, waarvan de wet en 
de Profeten getuigen, en wel gerechtigheid Gods door het geloof in 

Jezus Christus, voor allen, die geloven; want er is geen 

onderscheid. Want allen hebben gezondigd en derven de 
heerlijkheid Gods, en worden om niet gerechtvaardigd uit zijn 

genade, door de verlossing in Christus Jezus. Hem heeft God 
voorgesteld als zoenmiddel door het geloof, in zijn bloed, om zijn 

rechtvaardigheid te tonen, daar Hij de zonden, die tevoren onder de 

verdraagzaamheid Gods gepleegd waren, had laten geworden – om 
zijn rechtvaardigheid te tonen, in de tegenwoordige tijd, zodat 

Hijzelf rechtvaardig is, ook als Hij hem rechtvaardigt, die uit het 

geloof in Jezus is. 
 

En Efeziërs 2, vers 8 en 9  Want door genade zijt gij behouden, 
door het geloof, en dat niet uit uzelf: het is een gave van God; niet 

uit werken, opdat niemand roeme. 

 
En Romeinen 4, vers 3  Want wat zegt het schriftwoord? Abraham 

geloofde God en het werd hem tot gerechtigheid gerekend. 
 

Lees voor uzelf: Romeinen 10, vers 9 en 10, en Jakobus 2, 

vers 24 en 26, en Hebreeën 11 
 

Voorwaar, spreek positief als wederom geboren Christen. 

Oefen om positieve dingen te zeggen! Schrijf het eens op, als u 
telkens negatieve dingen zegt, waar anderen ook niet blij van 

worden en uw geloofsleven erdoor onder lijdt. Breng het bij Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, en vraag om vergeving!  
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Schrijf Gods zegeningen eens op, zoals: 
Ik heb zulke mooie kleren; wat zie ik er goed uit! Dank U, Heer, 

voor het weer, enzovoorts. Voorwaar, en wees meer dan 

overwinnaar over uw eigen gedachten! Loof en prijs de Heer! Zegt: 
“Ik ben meer dan overwinnaar door Hem, die mij heeft liefgehad. 

Amen!” 
 

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 

wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 
een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 
naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het 

licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever 
gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want 

een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het 

licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de 
waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat 

zij in God verricht zijn. 

 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en 

verdween. 
 

 

 

Deel deze boodschap ook met uw dierbaren 
 

In liefde, bemoedigende en vermanende boodschap Gods. Hij, 
Samuël, zeide: “O Here, mijn Steenrots, mijn Vesting en mijn 

Bevrijder! 2 Samuel 22, vers 2 
 

 

Volledige weergave: 
 

Shalom, welkom! Op 13 februari 2017 bracht Gods bode engel 

woord voor woord de volgende boodschap over aan eindtijdprofeet 
van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. 
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Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, de Koning der koningen.  

 
Voorwaar,  

 
2 Samuël 22, vers 2  Hij zeide: O, Here, mijn steenrots, mijn 

vesting en mijn bevrijder. 

Vers 7  Toen het mij bang te moede was, riep ik de Here aan; tot 
mijn God riep ik. En Hij hoorde mijn stem uit zijn paleis, mijn 

hulpgeroep klonk in zijn oren. 
Vers 10  Hij neigde de hemel en daalde neder, donkerheid was 

onder zijn voeten. 

Vers 13 en 14  Van de glans vóór Hem raakten vurige kolen in 
brand. De Here deed de donder uit de hemel weerklinken, de 

Allerhoogste verhief zijn stem. 
Vers 17  Hij reikte van omhoog, greep mij, trok mij op uit grote 

wateren. 

En vers 26 en 27  Jegens de getrouwe toont Gij U getrouw, jegens 
de onberispelijke toont Gij U onberispelijk, jegens de reine toont Gij 

U rein, maar jegens de verkeerde toont Gij U een tegenstander. 

 
Voorwaar, mijn naam is Mircod en ben een bode engel Gods.  

 
2 Samuël 23, vers 2  De Geest des Heren spreekt door mij, zijn 

woord is op mijn tong. 

 
En Job 21, vers 14  Maar tot God zeiden zij: Wijk verre van ons, 

want aan de kennis uwer wegen hebben wij geen lust.  
Vers 25  De ander sterft bitter te moede, zonder het goede te 

hebben gesmaakt. 

En Job 22, vers 15 tot en met 30  Wilt gij u houden aan de 
overoude weg die de boosdoeners hebben betreden, welke 

weggerukt zijn vóór hun tijd, wier grondslag werd weggespoeld als 

een rivier? Die tot God zeiden: Wijk van ons! en: Wat kan de 
Almachtige ons maken? – En toch was Hij het, die hun huizen met 

overvloed vulde. De raadslag der goddelozen is echter verre van 
mij. De rechtvaardigen zien het en verheugen zich, en de 

onschuldige drijft met hen de spot: Waarlijk, onze tegenstanders 
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zijn vernietigd, en het vuur heeft hun nalatenschap verteerd. 
Gewen u toch aan Hem, opdat gij vrede hebt; daardoor zal uw 

gewin groot zijn. Neem toch uit zijn mond de onderwijzing aan, en 

leg zijn woorden weg in uw hart. Wanneer gij u tot de Almachtige 
bekeert, zult gij gebouwd worden; wanneer gij het onrecht uit uw 

tent verwijdert, het gouderts wegwerpt in het stof, het goud van 
Ofir op de rotsgrond der beken, en de Almachtige uw voorraad 

gouderts en uw zilverschat zal zijn, voorwaar, dan zult gij u 

verlustigen in de Almachtige en uw aangezicht opheffen tot God. 
Als gij tot Hem bidt, zal Hij verhoren, en gij zult Hem uw geloften 

betalen. Wanneer gij tot iets besluit, dan komt het tot stand, en op 
uw wegen straalt het licht. Wanneer men vernedert, zegt gij: 

Omhoog! en wie de ogen neerslaat, die helpt Hij. Hij redt zelfs hem 

“en haar” die niet onschuldig is, en door de reinheid uwer handen 
kunt gij gered worden. 

 
Voorwaar, zonen en dochters, Hoor! 

Spreuken 4, vers 4  onderwees hij mij en zeide tot mij: Laat uw 

hart mijn woorden vasthouden; onderhoud mijn geboden, opdat gij 
moogt leven. 

En vers 21 tot en met 23  Laat ze niet wijken uit uw ogen, bewaar 

ze diep in uw hart. Want zij zijn leven voor wie ze vinden, genezing 
voor hun ganse lichaam. Behoed uw hart boven al wat te bewaren 

is, want daaruit zijn de oorsprongen des levens. 
 

Voorwaar, deel deze boodschap ook met uw dierbaren. 

 
Klaagliederen 3, vers 37 tot en met 42  Wie is het, die spreekt 

en het is er, wanneer de Here het niet gebiedt? Komt niet uit de 
mond des Allerhoogsten het kwade en het goede? Wat klaagt dan 

een mens in het leven! Ieder klage over zijn zonde. Laten wij onze 

wegen doorzoeken en doorvorsen en ons bekeren tot de Here. 
Laten wij met de handen ons hart opheffen tot God in de hemel: 

Wij hebben overtreden en zijn weerspannig geweest – Gij hebt niet 

vergeven.  
En vers 49 en 50  Mijn oog baadt in tranen, zonder ophouden, 

zonder verpozen, totdat de Here nederziet en neerschouwt uit de 
hemel. 
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En Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God 
de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 

opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig 

leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, 
opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 

naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het 

licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever 
gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want 

een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het 
licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de 

waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat 

zij in God verricht zijn. 
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en 
verdween. 

 

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen 
 

 

 

Een vergelijking: Koekoek legt haar eieren ook 

bij de zangvogeltjes! 
 
Een bijzondere parallel wordt getrokken met Israël, waarbij twee 

soorten vogels betrokken zijn en hetzelfde nest, onder andere. 

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, hartelijk welkom! Op 14 februari 2017 bracht Gods bode 

engel deze boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin 
Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  
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Kadosh, Kadosh, Kadosh, Heilig, Heilig, Heilig is uw Koning 
der koningen!  

Voorwaar, mijn naam is Serfram en ben een bode engel Gods.  

 
Romeinen 2, vers 9 en 10  Verdrukking en benauwdheid zal 

komen over ieder levend mens, die het kwade bewerkt, eerst de 
Jood en ook de Griek; maar heerlijkheid, eer en vrede over ieder, 

die het goede werkt, eerst de Jood en ook de Griek. 

En Romeinen 1, vers 16  Want ik schaam mij het evangelie niet; 
want het is een kracht Gods tot behoud voor een ieder die gelooft, 

eerst voor de Jood, maar ook voor de Griek. 
 

Voorwaar! 

Paulus heeft er zó voor gestreden en gebeden, dat ook de 
geadopteerde groep, zowel de Griek als de heidenen, een plek in 

Gods familie zouden krijgen en gelijke rechten. Zo werden ook de 
overige heidenen opgenomen. Als Paulus alles kon terugdraaien, 

zou hij het doen, vanwege ongehoorzaamheid en vanwege dat de 

Christenen van het kruis een zwaard gemaakt hebben, en velen 
hebben gedood door de eeuwen heen! Denk hierbij aan de 

kruisdragers, die ook wel goede dingen deden, maar helaas ook 

veel moorden op hun geweten hebben.  
 

Voorwaar, wist u dat een Koekoek een nest heeft, maar ook 
nog eens haar eitjes heel wijs in het nest legt van een 

prachtig zangvogeltje? 

En wanneer die eitjes uitkomen, net als de eitjes van deze 
zangvogel, die het niet in de gaten heeft en ook niet kan 

onderscheiden, dan jaagt de Koekoek alle uitgekomen vogeltjes het 
nest uit! Zo kunt u dit vergelijken, de Koekoek met de heidenen, 

die de zangvogeltjes allemaal het nest uit willen jagen. En zo is het 

nog steeds! Men is gelegd in het nest van Israël, en men heeft 
Israël uit het nest geworpen. Maar wat men niet wist, is dat onder 

dat nest een enorme sterke arend is, die de zangvogeltjes weer 

terugbracht naar het eerste geboorterecht, Israël!  
 

Voorwaar, het is altijd zo geweest.  
Eerst ging de Jood naar de synagoge, daarna pas de Griek. 
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Jeremia 25, vers 15 en 16  Want aldus heeft de Here, de God 
van Israël, tot mij gezegd: Neem deze beker met de wijn der 

gramschap uit mijn hand en geef die te drinken aan alle volken, tot 

welke Ik u zend, dat zij drinken en waggelen en dol worden ten 
gevolge van het zwaard, dat Ik onder hen zend. 

En vers 29 en 30  Want zie, in de stad waarover mijn naam is 
uitgeroepen, begin Ik rampen te brengen, en zoudt gij dan vrij 

uitgaan? Gij zult niet vrij uitgaan, want het zwaard roep Ik op tegen 

alle bewoners der aarde, luidt het woord van de Here der 
heerscharen. Gij zult ook tot hen al deze woorden profeteren en tot 

hen zeggen: De Here zal brullen uit den hoge en uit zijn heilige 
woning zijn stem verheffen; geweldig zal Hij brullen tegen zijn 

dreve, een roep als van druiventreders zal Hij aanheffen tegen alle 

inwoners der aarde. 
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God. 
 

 

 

God zal u straffen, Indonesië, Mexico, Italië en 

Somalië! 
 
Al zegt u: “Het zijn maar beelden”, God denkt er anders over. 

Bekeer u en vernietig uw afgoden en afgodenfeesten!  

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, welkom! Op 14 februari 2017 bracht de engel des Heren deze 

waarschuwende en mededelende boodschap Gods over aan 
eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 
Voorwaar, Indonesië en Mexico en Italië en Somalië! 

Hoe vaak bent u niet gewaarschuwd? Is het nu zo moeilijk om 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, aan te nemen? 
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Johannes 8, vers 12  Wederom dan sprak Jezus tot hen en zeide: 
Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de 

duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben. 

En Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, 
dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die 

in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. 
En vers 18  Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet 

gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 

naam van de eniggeboren Zoon van God. 
 

Voorwaar, mijn naam is Donder, en ik geef u op uw donder! 
Al uw afgoden in uw huis of tuin zijn een gruwel in Gods ogen. Al 

zegt u: “Het zijn maar beelden”, God denkt er anders over en zal u 

niet zegenen. God zal u straffen! Bekeer u en vernietig uw afgoden 
en uw afgodenfeesten! Geniet maar en leef erop los, maar in de hel 

zult u eeuwig huilen. 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en 

verdween. 

 
 

 

Assad is een killer! 
 

Meer openbaringen over Assad en een verwijzing naar een andere 

openbarende boodschap Gods over deze killer, wiens loon reeds 
bekend is. 

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo! Shalom, hartelijk welkom! Op 15 februari 2017 werd deze 

openbarende boodschap Gods woord voor woord medegedeeld aan 
Profeet Benjamin Cousijnsen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 

Breseach en ben een bode engel Gods.  

 
Voorwaar! 
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Hoeveel boodschappen Gods hebben u niet geopenbaard, dat Assad 
zich schuldig heeft gemaakt aan massamoorden, waarbij 

Christelijke dorpen uitgeroeid werden met het zenuwgas Sarin? Ik 

openbaar u, dat de Christelijke organisaties en Christenen een hel 
in Syrië hebben!  

 
Assad maakt gebruik van een verborgen gevangenis, dat 

vergelijkbaar is met een FEMA kamp.  

Christenen worden overgeleverd aan sadistische handelingen en 
verkrachtingen, en gebruikt voor het afnemen van lichaamsdelen 

en voor proeven!  
 

Voorwaar, Assad doet zich voor als een onschuldige.  

Luister ook naar de boodschap met de titel: ‘Assad heeft gruwelijke 
moorden op zijn naam staan!’ van 3 september 2013*. In het 

verborgene heeft hij ook gifgas aan Iran verkocht, omdat Iran 
Israël wil vernietigen! Voorwaar, Assad is een killer, en zijn loon 

staat reeds bekend. 

 
Ezechiël 7, vers 10 tot en met 11  Zie, de dag! Zie, het komt; de 

doem voltrekt zich; de staf bloeit; de overmoed spruit uit. Het 

geweld is opgeschoten tot een staf van goddeloosheid. Niets zal er 
van hen overblijven, noch van hun rumoer, noch van hun getier; 

verdwijnen zal al hun praal. 
 

En Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God 

de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 
opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig 

leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, 
opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 
naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het 

licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever 

gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want 
een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het 

licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de 
waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat 

zij in God verricht zijn. 
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Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel. 

 

 
 

Een beetje moeite is nodig om de volle waarheid 

te achterhalen 
 

Soms moet je een beetje moeite doen om de volle waarheid te 
ontdekken!  

 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, hartelijk welkom! Mijn naam is Marta en ben een warrior 
werker van de laatste dagen. Op 16 februari 2017 bracht Gods 

bode engel woord voor woord de volgende boodschap over aan 
eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen, die ik nu graag aan u wil gaan 

voorlezen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  
 

Voorwaar! 

Zeg niet dat u niet gewaarschuwd was door Gods eindtijdprofeet 
van de laatste dagen, dat u zich had moeten bekeren en de 

boodschappen serieus had moeten nemen. Ook wezen eindtijdfilms 

u op de Wederkomst van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 
Christus.  

 
En voor de Moslims heet de Koning der koningen, de Zoon 

van God, Isa.  

Maar ze geloven alleen dat Hij een Profeet is, en geloven alleen in 
hun heidense god. Meer hierover leest u in de boodschap met de 

titel: ‘Waar ‘Allah’ vandaan komt’. Verder raad ik u ook aan om te 
luisteren naar de boodschap met de titel: ‘Het verschil tussen Jezus 

Christus en Mohammed!’ Soms moet je een beetje moeite doen om 

achter de volle waarheid te komen. Tik de titels in de Zoekbalk van 
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Evangelicalendtimemachine.com en klik op Search! Voorwaar, mijn 
naam is Chearma en ben een bode engel Gods.  

 

Verder is ook deze boodschap zeer belangrijk, met de titel: 
‘De engel Gabriël verscheen nimmer aan Mohammed!’ en luister 

ook naar de boodschap met de titel: ‘Alles heeft een bedoeling!’  
 

Voorwaar, zalig is de man en de vrouw, die in verzoeking 

volhardt! 
Want wanneer hij of zij de proef heeft doorstaan, zal hij of zij de 

kroon des levens ontvangen, die Hij beloofd heeft aan wie Hem 
liefhebben.  

 

Jakobus 3, vers 13   Wie is wijs en verstandig onder u? Hij “of 
zij” tone uit zijn “of haar” goede wandel zijn werken met wijze 

zachtmoedigheid. 
 

Voorwaar, bekeer u. 

Er is maar één God, en dat is de God van Abraham, Izaäk en Jakob, 
en van Profeet Benjamin Cousijnsen, de God van Israël! Hij is de 

Almachtige.  

 
Lees voor: Johannes 3, vers 16 tot en met 18  En daar staat 

geschreven: Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn 
eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem 

gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft 

zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld 
veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie 

in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds 
veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de 

eniggeboren Zoon van God.  

En Johannes 3, vers 33  Wie zijn getuigenis aanvaardt, heeft 
bezegeld, dat God waarachtig is.  

En vers 36  Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven; doch wie 

aan de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de 
toorn Gods blijft op hem “of op haar”. 

 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en 

verdween. 
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Overdenk en bewaar Zijn woorden en ontvang 
Zijn zegen! 
 

God wil dat u Zijn geboden bewaart. Als u dan bidt, kan Hij u 
zegenen. Overdenk deze boodschap Gods! 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 
donderdag 16 februari 2017 bracht een bode engel Gods de 

volgende boodschap over, die ik graag met u wil delen.  

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  
 

Voorwaar, geliefden des Heren, 

 
1 Johannes 3, vers 18 tot en met 24  Kinderkens, laten wij 

liefhebben niet met het woord of met de tong, maar met de daad 
en in waarheid. Hieraan zullen wij onderkennen, dat wij uit de 

waarheid zijn en voor Hem ons hart overtuigen, dat, indien ons hart 

ons veroordeelt, God meerder is dan ons hart en kennis heeft van 
alle dingen. Geliefden, als ons hart ons niet veroordeelt, hebben wij 

vrijmoedigheid tegenover God, en ontvangen wij van Hem al wat 

wij bidden, daar wij zijn geboden bewaren en doen wat welgevallig 
is voor zijn aangezicht. En dit is zijn gebod: dat wij geloven in de 

naam van zijn Zoon Jezus Christus en elkander liefhebben, gelijk 
Hij ons geboden heeft. En wie zijn geboden bewaart, blijft in Hem 

en Hij in hem. En hieraan onderkennen wij, dat Hij in ons blijft: aan 

de Geest, die Hij ons gegeven heeft. 
 

Voorwaar, begraaf Gods woord niet, maar overdenk deze 
boodschap! 

Want Hij wil dat u Zijn geboden bewaart. En als u trouw bent en 

vrijmoedigheid hebt voor Zijn aangezicht, zal Hij, als u bidt, u gaan 
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zegenen, omdat u Zijn woord overdacht had en bewaard! Mijn 
naam is Taliach en ben een bode engel Gods.  

Voorwaar, ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
 

 

Apocalyptische horror movie taferelen worden in 
nabije toekomst realiteit! 
 
Sommigen lachen nu om deze boodschap. Maar zij zullen zich op de 

borst slaan, als men onder andere begint te braken en 

ademhalingsproblemen krijgt. Lees de volledige waarschuwende, 
profetische boodschap Gods, overgeleverd aan eindtijdprofeet van 

de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. 

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 17 februari 2017 bracht Gods bode 

engel woord voor woord deze boodschap Gods over aan 
eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. 

 

Voorwaar, aardbewoners, 
U kijkt wel naar Science fictions en geniet er volop van! Maar wat 

vindt u ervan om de waarheid te horen, wat u te wachten staat? 

Voorwaar, ik ben een bode engel Gods en ben uitgezonden om met 
u het volgende te delen.  

 
God stuurt vaak warriors uit, engelen die geselecteerd zijn 

door Profeet Benjamin Cousijnsen. 

En of u het gelooft of niet, er wordt elke dag gevochten in het 
heelal, en op sommige planeten, waar gevallen engelen actief zijn, 

die van daaruit opereren via technologie en door middel van 
heelalscanners, en hiervan gebruikmaken om nare dromen en 

seinen door te geven, levensechte projectiebeelden uit te seinen, 

onder andere. Voorwaar, ondanks dat er engelen voor het behoud 
der zielen vechten, en vele aanvallen onderscheppen, is het zo 
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belangrijk dat u Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, 
aanneemt als u enige Heer en Meester en Verlosser en Zaligmaker, 

de enige Koning der koningen, die alle glorie en eer en macht, en 

alle overwinningen, toekomt!  
 

Voorwaar, Kadosh, Heilig is de Zoon van God! 
O wee, wanneer de gelovigen weggenomen zijn, zullen zichtbaar 

gevallen engelen ongelovige zielen overnemen. En als een soort 

zombie, met een gezwel en gewelddadig gedrag, zal men mensen 
doden en zelf eten!  

 
Voorwaar, het is in veel opzichten nu al horror, wat u ziet en 

hoort. 

Ze zijn onderworpen aan menselijke gevallen engelen met 
vleugelen. Sommigen lachen nu om deze boodschap. Maar zij zullen 

zich op de borst slaan, als men onder andere begint te braken en 
ademhalingsproblemen krijgt. Zonder Yeshua HaMashiach, JHWH, 

Jezus Christus, aan te nemen en deze boodschap, gaat u een 

verschrikkelijke, vernietigende tijd meemaken! 
 

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 

wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 
een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 
naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het 

licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever 
gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want 

een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het 

licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de 
waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat 

zij in God verricht zijn. 

 
Voorwaar, ook zult u gepijnigd worden door vreemde 

wezens uit de hel! 
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Lees mee in uw Bijbel: Openbaring 9, vers 1 tot en met 10  En 
de vijfde engel blies de bazuin, en ik zag een ster, uit de hemel op 

de aarde gevallen, en haar werd de sleutel van de put des afgronds 

gegeven. En zij opende de put des afgronds en er steeg rook op uit 
de put, als de rook van een grote oven; en de zon en het zwerk 

werden verduisterd door de rook van de put. En uit de rook 
kwamen sprinkhanen op de aarde te voorschijn en hun werd macht 

gegeven, gelijk de schorpioenen der aarde macht hebben. En hun 

werd gezegd, dat zij aan het gras der aarde geen schade zouden 
toebrengen, noch aan enig gewas, noch aan enige boom, maar 

alleen aan de mensen, die het zegel van God niet op hun 
voorhoofden hadden. En hun werd gegeven, dat zij hen niet zouden 

doden, maar dat de mensen zouden gepijnigd worden, vijf 

maanden lang; en hun pijniging was als de pijniging door een 
schorpioen, wanneer hij een mens steekt. En in die dagen zullen de 

mensen de dood zoeken, maar hem geenszins vinden, en zij zullen 
begeren te sterven, maar de dood vlucht van hen weg. En de 

gedaante der sprinkhanen was als van paarden, die uitgerust zijn 

tot de oorlog; en op hun koppen waren kransen als van goud en 
hun aangezichten waren als aangezichten van mensen; en zij 

hadden haar als vrouwenhaar en hun tanden waren als die van 

leeuwen; en zij hadden borstschilden als ijzeren harnassen en het 
gedruis van hun vleugels was als het gedruis van wagens, wanneer 

vele paarden ten strijde draven. En zij hadden staarten als 
schorpioenen en angels, en in hun staarten was hun macht om de 

mensen schade toe te brengen, vijf maanden lang. 

 
Voorwaar, wie niet wil horen, gaat verloren. 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
 

 

 

Wat is de overeenkomst tussen jou en je hond of 

kat? 
 
En wie luistert er beter naar God? Jij of je huisdier? Speciale 

boodschap met verwijzingen naar andere boodschappen Gods in de 

website Evangelicalendtimemachine.com 
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Volledige weergave: 

 

Hallo, hartelijk welkom! Dit is een speciale boodschap Gods, 
speciaal geschikt voor kinderen, door de bode engel Gods woord 

voor woord overgeleverd op 17 februari 2017 aan Profeet Benjamin 
Cousijnsen. 

 

Shalom! Ik ben een engel van God en ik breng alle kinderen 
een verhaaltje. 

Mijn naam is Blesía. Ik werd uitgekozen door Yeshua HaMashiach, 
Jezus Christus. Ik heb een vraagje aan jullie… 

 

Wat is de overeenkomst tussen jou en je kat of hond? 
En wie luistert beter naar God, jij of je huisdier? Toch houdt God 

van jou en maakte jou in liefde. God houdt van dieren, en maakte 
eerst de dieren en daarna pas de mens. God weet dat veel mensen 

slechter luisteren dan dieren, en zelfs nog eigenwijzer zijn dan 

dieren, tenminste… kunnen zijn. Hierom staan de mensen bovenaan 
het lijstje.  

 

Weet je, je kunt heel veel leren van de dieren. 
En helaas geven de dieren in veel dingen ook het grootste 

voorbeeld! Zorg jij ook maar heel goed voor je huisdier, hoor.   
 

Weet je, in de website kan je heel veel te weten komen over 

de dieren. 
Laat je moeder of vader je eens voorlezen uit de volgende 

boodschappen, en zoek die eens op, die ook voor je ouders zijn, 
hoor. De boodschap met de titel: ‘God houdt ook van dieren!’ en de 

boodschap met de titel: ‘Dino’s in Gods Paradijs der dieren!’ Weet 

je, wanneer Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, komt om al Zijn 
kinderen, en de mamma’s en pappa’s, naar de Hemel te brengen, 

waar het veel leuker is, dan gaat je diertje, waar je van houdt, ook 

mee! Je mamma kan dat vinden in de titel: ‘De Opname komt er 
aan!’ Nu weet je, dat jouw huisdier in de Hemel komt en weet je 

dat hij of zij, wanneer hij sterft, dat je je huisdier toch ook weer 
terugziet. Niet iedereen gelooft dit, hoor, maar Profeet Benjamin 

Cousijnsen heeft het echt gezien, ook als in een soort droom. 



 
 

 

5390 
 
 

 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
 

 

 

“Ik ben afgeknapt op mijn broeders en zusters 

en zeer teleurgesteld in de kerk!” 
 
Afgeknapt, en teleurgesteld in de kerk en uw broeders en zusters? 

Dan is deze boodschap speciaal voor u! 
 

 

Volledige weergave: 
 

Shalom, hartelijk welkom! Op 18 februari 2017 werd deze 

boodschap Gods woord voor woord overgeleverd door Gods bode 
engel aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 

Mirteoha en ben een bode engel Gods.  

 
Voorwaar, als u een Bijbel hebt, gebruik die dan tot 

wederopbouw voor uw ziel. 
En lees mee, zodat Gods Woord kan doordringen, maar gewoon 

naar de boodschap luisteren kan ook. 

 
1 Samuël 9, vers 1 en 2  In Benjamin woonde een man die Kis 

heette. Hij was een zoon van Abiël, die een zoon was van Seror, de 

zoon van Bechorat, de zoon van Afiach. Hij behoorde tot de stam 
Benjamin en was een vermogend man. Hij had een zoon die Saul 

heette, een lange, goedgebouwde jongeman die met kop en 
schouders boven iedereen in Israël uitstak. 

 

Voorwaar, soms heeft u het niet eens in de gaten, hoeveel 
God van u houdt en dat Hij een plan heeft met uw leven! 

 
1 Samuël 9, vers 3 en 4  Op een keer, toen zijn ezelinnen waren 

zoekgeraakt, zei Kis tegen zijn zoon: ‘Vooruit, ga jij met een van de 

knechten de ezelinnen zoeken.’ Saul doorkruiste het bergland van 
Efraïm: Hij zocht in de streek Salisa, maar ze vonden ze niet. Hij 
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zocht in de streek Saälim, maar van de ezelinnen geen spoor. Zo 
doorzochten ze het hele gebied van Benjamin zonder ze te vinden. 

 

Voorwaar, zo is het nu met God ook, zoals in dit verhaal. 
Hij laat Zijn geliefde Zoon, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, 

zoeken met Zijn engelen naar de afgedwaalde, ontspoorde, 
eigenwijze ezelinnen, zowel schapen!  

 

1 Samuël 9, vers 5  Toen ze ten slotte in Suf waren beland, zei 
Saul tegen zijn knecht: ‘Kom, laten we maar teruggaan, anders 

maakt mijn vader zich nog ongeruster over ons dan over zijn 
ezelinnen’. 

 

Tot zover. 
Voorwaar, God weet dat u beschadigd bent en teleurgesteld in de 

kerk, en wederom geboren bent en de keus had gemaakt om een 
Christen te zijn. U gaf zich over aan Hem, en werd zelfs 

teleurgesteld in uw broeders en zusters, en het leek wel of ze 

allemaal geen tijd hadden om met u te praten. U voelde zich 
afgewezen!  

 

Ja, deze boodschap is voor u.  
Bent u nu meer tevreden, dat u een afgedwaalde ezelin bent en 

niets meer van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, de Zoon 
van God wil weten? U bent geen haar beter, omdat u nu hetzelfde 

doet als uw broeder en zuster, maar dan tegen de Allerhoogste! 

Oeps!  
 

Het oordeel van een ex-gelovige is erger dan die van een 
ongelovige. 

Al bent u afgedwaald, het moet niet zo zijn om Hem te verlaten! 

Keer terug naar uw relatie met Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 
Christus. Hij stelt u nimmer teleur en houdt van u. Hij wil u redden 

en zegenen. Beken uw zonden! Hij wil u bemoedigen via de 

Evangelical EndTime Machine, en opbouwen.  
 

En Johannes 10, vers 7 tot en met 11  Hij ging verder: 
‘Waarachtig, ik verzeker u: ik ben de deur voor de schapen. Wie 

vóór mij kwamen waren allemaal dieven en rovers, maar de 
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schapen hebben niet naar hen geluisterd. Ik ben de deur: wanneer 
iemand door mij binnenkomt zal hij “of zij” gered worden; hij “of 

zij” zal in en uit lopen, en hij “of zij” zal weidegrond vinden. Een 

dief komt alleen om te roven, te slachten en te vernietigen, maar ik 
ben gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheid. Ik ben 

de goede herder. Een goede herder geeft zijn leven voor de 
schapen.  

En vers 14 tot en met 16  Ik ben de goede herder. Ik ken mijn 

schapen en mijn schapen kennen mij, zoals de Vader mij kent en ik 
de Vader ken. Ik geef mijn leven voor de schapen. Maar ik heb ook 

nog andere schapen, die niet uit deze schaapskooi komen. Ook die 
moet ik hoeden, ook zij zullen naar mijn stem luisteren: dan zal er 

één kudde zijn, met één herder. 

En vers 27 en vers 29  Mijn schapen luisteren naar mijn stem, ik 
ken ze en zij volgen mij. Wat mijn Vader mij gegeven heeft gaat 

alles te boven, niemand kan het uit de hand van mijn Vader roven. 
 

Voorwaar, God wil niet dat u verloren gaat, en ook Profeet 

Benjamin Cousijnsen niet. 
Keer terug en ga naar het kruis, en maak het goed! 

 

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want God had de wereld zo 
lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in 

hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft 
zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te 

vellen, maar om de wereld door hem te redden. Over wie in hem 

gelooft wordt geen oordeel uitgesproken, maar wie niet in hem 
gelooft is al veroordeeld, omdat hij niet wilde geloven in de naam 

van Gods enige Zoon. Dit is het oordeel: het licht kwam in de 
wereld en de mensen hielden meer van de duisternis dan van het 

licht, want hun daden waren slecht. Wie kwaad doet, haat het licht; 

hij schuwt het licht omdat anders zijn daden bekend worden. Maar 
wie oprecht handelt zoekt het licht op, zodat zichtbaar wordt dat 

God werkzaam is in alles wat hij doet. 

 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en 

verdween. 
 

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! God zegene u 
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Wat God altijd al graag tegen u wilde zeggen 

over o.a. Carnaval, Palmpasen, Maria-aanbidding 

en overige feesten! 
 

Boodschap Gods met betrekking tot Carnaval, Palmpasen, Kerst en 
vele feesten. God richt zich onder andere tot u, Rome, en iedereen 

die Maria en overige beelden vereert! 

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, welkom! Op 20 februari 2017 bracht Gods bode engel woord 

voor woord deze openbarende, mededelende en waarschuwende 
boodschap Gods over aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, 

Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de enige Naam boven alle namen, en Zijn 

naam is JHWH, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus van Nazareth, 
de Koning der koningen.  

 

Voorwaar! 
Mijn naam is Revelado en ben een bode engel Gods, en spreek tot 

u, Rome, en alle Katholieken en Protestanten, en ook tot u, die 

Maria vereert en overige beelden! Dit heeft God al altijd willen 
zeggen en tot u willen zeggen, en dit is: Gij zijt vervloekt en 

verworpen, en een schande vanaf den beginne, en een instrument 
van satan en een uitbraaksel voor JHWH, Yeshua HaMashiach, 

Jezus Christus! 

 
Voorwaar, wie bracht 300 jaar na Christus occulte en 

heidense gebruiken,  
en verklaarde ze, zowel met Maria-aanbidding en overige feesten, 

dat heel ver gaat, zoals Kerst en Palmpasen en Carnaval, als heilig 

en goed? Als u meer hierover wil horen, ga dan naar de 
Evangelicalendtimemachine.com, en ga naar de rechterkant en kijk 
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bij de Categories, en klik op Holidays, waar meertalige video’s te 
vinden zijn.  

 

Voorwaar, uw straf zal niet mild zijn,  
en zowel vanwege uw behoeften, die heel duivels zijn, zoals het 

kindermisbruik, dat u afkoopt, waar u voor zult branden! Ook 
vanwege de seksuele uitbundige uitspattingen, waar ook jonge 

kinderen slachtoffer van zijn met Carnaval, dat niets met het 

Evangelie te maken heeft. En de kerk en al die Katholieke leer en 
gewoonten is 90 procent duivels en onbijbels!  

 
Ook Kerstmis en Pasen en Sint Nikolaas – Sinterklaas – is 

heidens! 

Hier is ook meer over te vinden in de website. De bedachte feesten, 
waardoor men zich liet verleiden, hebben geen wortels in het 

Christendom. Dit telt ook voor Halloween! 
 

Kolossenzen 4, vers 5  Gedraagt u als wijzen ten opzichte van 

hen die buiten staan, maakt u de gelegenheid ten nutte. 
 

En Hebreeën 12, vers 1 en 2  Daarom dan, laten ook wij, nu wij 

zulk een grote wolk van getuigen rondom ons hebben, afleggen alle 
last en de zonde, die ons zo licht in de weg staat, en met 

volharding de wedloop lopen, die vóór ons ligt. Laat ons oog daarbij 
alleen gericht zijn op Jezus, de leidsman en voleinder des geloofs, 

die, om de vreugde, welke vóór Hem lag, het kruis op Zich 

genomen heeft, de schande niet achtende, en gezeten is ter 
rechterzijde van de troon Gods. 

 
En Daniël 5, vers 1 tot en met 4  Koning Belsassar richtte een 

grote maaltijd aan voor zijn machthebbers, duizend in getal; en in 

tegenwoordigheid van die duizend was hij aan het wijndrinken. 
Belsassar beval bij het genot van de wijn, dat men het gouden en 

zilveren gerei zou brengen, dat zijn vader Nebukadnessar uit de 

tempel te Jeruzalem had weggevoerd, opdat de koning en zijn 
machthebbers, zijn gemalinnen en zijn bijvrouwen daaruit zouden 

drinken. Daarop bracht men het gouden gerei dat uit de tempel, het 
huis Gods te Jeruzalem, was weggevoerd, en de koning en zijn 

machthebbers, zijn gemalinnen en zijn bijvrouwen, dronken 
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daaruit; zij dronken wijn en roemden de goden van goud en zilver, 
koper, ijzer, hout en steen. 

Daniël 9, vers 8 en 9  Here, bij ons is een beschaamd gelaat, bij 

onze koningen, onze vorsten en onze vaderen, want wij hebben 
tegen U gezondigd. Bij de Here, onze God, is barmhartigheid en 

vergeving, hoewel wij tegen Hem wederspannig zijn geweest. 
 

En Openbaring 22, vers 6  En Hij zeide tot mij: Deze woorden 

zijn getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der 
Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen 

hetgeen weldra geschieden moet. 
 

Voorwaar, wie zich laat leiden door de duisternis, komt 

terecht in het eeuwige vuur voor alle misleiders van Rome, 
enzovoorts! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
 

 

 

Hij, de Heer, is meer te vertrouwen dan mensen! 
 

Wanneer u viel, richtte Hij u weer op. En wanneer u geen kracht 
meer had, gaf Hij u moed om door te gaan.  

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, hartelijk welkom! Op 20 februari 2017 bracht Gods bode 

engel woord voor woord deze boodschap Gods over aan 

eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. 

 

Voorwaar, heb Hem lief, want Hij heeft u ook lief! 
Hij hoort uw stem en uw gedachten en smeken, en voelt uw angst 

en pijn. Voorwaar, is Yeshua geen God van liefde en ontferming, en 

beschermt Hij u niet? Voorwaar, Hij heeft uw leven al zo vaak 
ontrukt aan de dood, en uw tranen gedroogd en u behoed voor het 
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struikelen! Voorwaar, mijn naam is Peaber en ben een bode engel 
Gods.  

 

Voorwaar, vertrouw op de Heer, want Hij is meer te 
vertrouwen dan mensen. 

Wanneer u viel, richtte Hij u weer op. En wanneer u geen kracht 
meer had, gaf Hij u moed om door te gaan. U viel soms zo diep, dat 

alles langs u heen ging! En juist op het laatste moment liet Hij u 

dat ene lichtpuntje zien, al was het nog maar heel klein. 
 

Johannes 15, vers 16  Jullie hebben niet mij uitgekozen, maar ik 
jullie, en ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan en vrucht te 

dragen, blijvende vrucht. Wat je de Vader in mijn naam vraagt, zal 

hij je geven. 
En Johannes 12, vers 46  Ik ben het licht dat naar de wereld is 

gekomen, opdat iedereen die in mij gelooft niet meer in de 
duisternis is. 

 

En Psalm 89, vers 7  Want wie daar boven kan JHWH evenaren, 
wie van de goden zich meten met JHWH? 

En Psalm 91, vers 11  Hij vertrouwt je toe aan zijn engelen, die 

over je waken waar je ook gaat. 
En vers 14  ‘Ik zal bevrijden wie mij liefheeft en beschermen wie 

met mijn naam vertrouwd is.’ 
 

Voorwaar, ga Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, 

loven en prijzen en danken en aanbidden met geheel uw hart 
en verstand! 

En juich en bezing Zijn Kadosh, Heilige naam, de Naam boven alle 
namen, en Koning der koningen, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 

Christus! Roep Hem aan, want Hij is uw Verlosser en 

Rechtvaardige. Prijs Adonai, El Elohím, Adonai! En ga op Hem af, 
want Hij laat uw oog zien, wat juist is. 

 

Sirach 32, vers 16  Wie ontzag heeft voor de Heer leert wat 
rechtvaardig is en laat zijn voorschriften schijnen als een licht. 

En vers 21  Waag je niet op een onbekende weg. 
Vers 23  Heb vertrouwen in jezelf bij alles wat je doet; ook 

daarmee houd je je aan de geboden. 
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En Sirach 33, vers 1  Wie ontzag heeft voor de Heer wordt niet door 
het kwaad getroffen; treffen hem beproevingen, dan komt hij ze te 

boven. 

 
En Johannes 3, vers 16  Want God had de wereld zo lief dat hij 

zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft 
niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.  

 

Voorwaar, wees een steun in uw gebeden en het werk van 
de Heer,  

zodat u kunt zien dat Hij toen, maar ook nu, nog steeds dezelfde is! 
 

Psalm 147, vers 13 tot en met 15  Hij heeft de grendels van je 

poorten versterkt, het volk binnen je muren gezegend. Hij geeft je 
vrede en veilige grenzen, met vette tarwe stilt hij je honger. Hij 

zendt zijn bevelen naar de aarde, vlug als een renbode gaat zijn 
woord. 

 

En Spreuken 10, vers 22  Alleen de zegen van de JHWH maakt 
rijk, zwoegen voegt daar niets aan toe. 

En vers 28  Een rechtvaardige heeft vreugde te verwachten, een 

goddeloze hoeft op niets te hopen. 
En Spreuken 13, vers 9  Het licht van een rechtvaardige brengt 

vreugde, de lamp van goddelozen wordt gedoofd. 
 

Voorwaar, wie ontzag heeft voor de Heer zal Zijn hart voelen 

en begrijpen, en Zijn wind en liefde ervaren! 
 

Spreuken 22, vers 11  Wie een zuiver hart heeft en beminnelijk 
spreekt, heeft de koning als vriend. 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 
 

 

Wilt u verder groeien en wijsheid van God 
ontvangen? 
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Dan is deze boodschap voor u. Sta open voor groei en geestelijke 
opbouw door uw Heer Jezus Christus, die spreekt via de Evangelical 

EndTime Machine! 

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo! Shalom, hartelijk welkom! Op 21 februari 2017 bracht de 

bode engel van God woord voor woord deze boodschap Gods over 
aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 

Prescom en ben een bode engel Gods.  

 
Voorwaar, Kadosh, Heilig is de Here! 

Voorwaar, sommigen zijn gewaarschuwd. Een Joods spreekwoord 
zegt: ‘Wie de wijsheid zoekt, is wijs; wie denkt wijsheid gevonden 

te hebben, is een dwaas’. En alle engelen zeggen hierop Amen! Het 

is zeer terecht, want wie denkt toch wijs te zijn door niets van de 
boodschappen Gods te willen horen, of van Yeshua HaMashiach, 

JHWH, Jezus Christus, is een dwaas! 

 
Profeet Benjamin Cousijnsen vraagt u ook, om open te staan 

voor de Almachtige, die in kracht en wonderen, zowel toen 
als nu, dezelfde is. 

 

Jesaja 42, vers 20 en 23  Het ziet veel, maar onthoudt niets, het 
heeft zijn oren open, maar hoort niets. Is er iemand onder jullie die 

dit hoort, die aandachtig luistert en begrijpt wat er nu volgt? 
 

Zelfs apostel Paulus vertelde over mensen, die beweerden 

wijsheid gevonden te hebben. 
 

Romeinen 1, vers 21 en 22  Want hoewel ze God kennen, 

hebben ze hem niet de eer en dank gebracht die hem toekomen. 
Hun overpeinzingen zijn volkomen zinloos en hun onverstandig hart 

is verduisterd. Terwijl ze beweren wijs te zijn, zijn ze dwaas. 
 

Voorwaar! 
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Wie Gods boodschappen via Gods ware eindtijdprofeet niet serieus 
neemt, mag zich een dwaas noemen, zegt JHWH, de God van al 

wat leeft! Voorwaar, God is wijs en wil u wijsheid geven, en wil u 

via de Evangelicalendtimemachine.com toespreken. En Hij wil dat u 
vanaf het punt, waar u stil kwam te staan, nu verdergaat en luistert 

naar de boodschappen Gods in de Evangelical EndTime Machine, 
om verder geestelijk hoger opgebouwd te worden. Sommigen staan 

al jaren op de laagste geestelijk trap, en komen maar niet verder, 

vanwege de kerkstructuur. Profeet Benjamin Cousijnsen wil dat u 
openstaat voor het totale pakket Gods, en zal alles blijven 

doorgeven, wat u er ook van denkt! 
 

1 Koningen 4, vers 29 tot en met 31  God schonk Salomo zeer 

veel wijsheid en onderscheidingsvermogen en een veelomvattende 
kennis van zaken, zo overvloedig als zandkorrels op het strand 

langs de zee. In wijsheid overtrof Salomo alle oosterlingen en alle 
Egyptenaren. Hij was wijzer dan alle andere mensen, wijzer dan de 

Ezrachiet Etan en wijzer dan Machols zonen Heman, Kalkol en 

Darda; zijn roem drong door tot alle omringende volken.  
En vers 34  Uit alle omringende landen kwamen mensen om naar 

Salomo’s wijsheid te luisteren, afgezanten van de koningen die over 

zijn wijsheid hadden gehoord. 
 

Dat is nog eens wijsheid! 
Voorwaar, ook Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, wil dat u 

niet dwaas bent, maar wil u wijsheid schenken. 

 
Lukas 2, vers 46 tot en met 47  Na drie dagen vonden ze hem in 

de tempel, waar hij tussen de leraren zat, terwijl hij naar hen 
luisterde en hun vragen stelde. Allen die hem hoorden stonden 

versteld van zijn inzicht en zijn antwoorden. 

 
Voorwaar, sta achter de Evangelical EndTime Machine, en 

deel Gods boodschappen! 

 
Jesaja 11, vers 2  De geest van JHWH zal op hem rusten: een 

geest van wijsheid en inzicht, een geest van kracht en verstandig 
beleid, een geest van kennis en ontzag voor JHWH. 
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En Mattheüs 17, vers 20  Hij antwoordde: ‘Vanwege jullie gebrek 
aan geloof. Ik verzeker jullie: als jullie geloof hebben als een 

mosterdzaadje, dan zullen jullie tegen die berg zeggen: “Verplaats 

je van hier naar daar!” en dan zal hij zich verplaatsen. Niets zal 
voor jullie onmogelijk zijn’.   

 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 

 
 

Raak niet opgeslokt door satans wonderwereld! 
 
In deze mededelende, openbarende boodschap van God hoort en 

leest u over de snelle ontwikkeling van de gevallen engelen 
technologie, en wordt u verwezen naar de waarschuwing, die 

Profeet Benjamin Cousijnsen reeds in 2012 hierover doorgaf. Wie 

het niet serieus namen, raakten besmet en/of overgenomen, en 
werden opgeslokt door satans wonderwereld. Wees alert, want er 

komt meer! 
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo! Shalom, hartelijk welkom! Op 21 februari 2017 bracht de 

bode engel van God deze boodschap over aan eindtijdprofeet van 
de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, 

Jezus Christus van Nazareth, de Koning der koningen. Voorwaar, 

mijn naam is Revelado en ben een bode engel Gods.  
 

Op 17 juli 2012 bracht Profeet Benjamin Cousijnsen u de 
boodschap met de titel: 

‘Gedragsveranderende stralen en meer!’ Als u hier goed naar 

geluisterd had, of deze boodschap had gelezen, waarin u 
geopenbaard werd dat er 6 satellieten zijn, die u totaal wilden 

overnemen, - en over de dieren - dan was u hiervan op de hoogte 

geweest, onder andere van een van de vele methodes, die de 
gevallen engelen gebruiken, waarmee satan alles onder controle wil 
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hebben en wil overnemen, via zijn wonderwereld. Ook in deze 
boodschap werd toen reeds al gesproken over een virtuele 

geprojecteerde Jezus, die u wijsmaakt dat alle geloofsreligies wel 

samengaan.  
 

Voorwaar, het is nu 2017. 
En u ziet zelf ook wel aan de mensen, dat hun gedrag bijna niet 

meer menselijk is, maar dierlijk. Maar wat betreft de ontwikkeling 

van de gevallen engelen technologie is het zeer snel gegaan 
allemaal, en heeft men zo, via levensechte beelden, u laten geloven 

wat men voor ogen zag, om Gods werken te verwoesten! Profeet 
Benjamin Cousijnsen waarschuwt u voor de sluwheid van satan! 

 

Efeziërs 4, vers 21  U hebt toch over hem gehoord, u hebt toch 
onderricht over hem gekregen? Door Jezus wordt duidelijk… 

En Efeziërs 5, vers 11 tot en met 13  Neem geen deel aan de 
vruchteloze praktijken van de duisternis maar ontmasker die juist, 

want wat daar in het verborgene gebeurt, is te schandelijk voor 

woorden. Maar alles wat door het licht ontmaskerd wordt, wordt 
openbaar. 

 

En Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want God had de wereld 
zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in 

hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft 
zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te 

vellen, maar om de wereld door hem te redden. Over wie in hem 

gelooft wordt geen oordeel uitgesproken, maar wie niet in hem 
gelooft is al veroordeeld, omdat hij niet wilde geloven in de naam 

van Gods enige Zoon. Dit is het oordeel: het licht kwam in de 
wereld en de mensen hielden meer van de duisternis dan van het 

licht, want hun daden waren slecht. Wie kwaad doet, haat het licht; 

hij schuwt het licht omdat anders zijn daden bekend worden. Maar 
wie oprecht handelt zoekt het licht op, zodat zichtbaar wordt dat 

God werkzaam is in alles wat hij doet. 

 
En Efeziërs 6, vers 10 tot en met 13  Ten slotte, zoek uw kracht 

in de Heer, in de kracht van zijn macht. Trek de wapenrusting van 
God aan om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel. 

Onze strijd is niet gericht tegen mensen maar tegen hemelse 
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vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis, tegen 
de kwade geesten in de hemelsferen. Neem daarom de wapens van 

God op om weerstand te kunnen bieden op de dag van het kwaad, 

om goed voorbereid stand te kunnen houden. 
 

Voorwaar, spoedig komt er wederom onder de aandacht: 
een nieuwe virtuele bril, die nog verder gaat, zowel een virtueel 

mobieltje. En stap voor stap zit u zo, als u het niet opmerkt, in 

satans wonderwereld, waar u in vastzit.  
Zo zegt de Heer: Zie, rampspoed gaat van volk op volk! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
 

 

 

U komt de lofprijs en aanbidding en toewijding 

en alle glorie toe! 
 
Een gebed, dat u mee kunt bidden tot eer van God, en tot overgave 

en toewijding aan Zijn werk. 

 
 

Volledige weergave: 
 

Shalom, hartelijk welkom! Op 22 februari 2017 bracht Gods bode 

engel woord voor woord deze boodschap Gods over aan 
eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 

Reachim en ben een bode engel Gods.  
 

Voorwaar, laten we bidden… 

Zeg het volgende: “Kadosh, Kadosh, Kadosh, Heilig, Heilig, Heilig is 
Adonai, JHWH, El Elohím! U bent waardig te ontvangen. Al mijn 

zegeningen geef ik in dankbaarheid terug aan U, omdat ik wil dat U, 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, zich over mij verblijdt 

met mijn deelname. U komt alle lofprijs en aanbidding toe, en al de 

glorie! Ik strek mij uit naar Uw Koninkrijk, machtige God, Abba, 
Vader. Ik verhoog Uw heilige, krachtige naam, Mijn Heer en 
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Rabboeni. En onder gehoorzaamheid zal ik U geven wat U toekomt, 
en zal Mijn relatie met U onderhouden en geef ik U mijn deel, tot 

Uw glorie. Ik dank U, dat ik Uw creatie mag zijn, om Uw werk te 

ondersteunen, 100%! Dank U voor Uw zegeningen en liefde, en dat 
U mijn hart kent en mij accepteert en in mij blaast met Uw wind 

van de Heilige Geest. Kom, blaas met Uw frisse wind, zodat ik een 
Godsgetuige ben en een voorbeeld!” 

 

Deuteronomium 3, vers 24  ‘JHWH, mijn God, u bent begonnen 
uw dienaar uw grootheid en kracht te tonen. Welke god in de hemel 

of op aarde kan uw daden en uw macht evenaren?’ 
 

“Oh, JHWH, mijn Adonai, machtige God, dank U dat U mijn ogen 

hebt geopend, en dat ik Uw grootheid en machtige hand en 
bescherming mag ervaren in mijn leven. U bent de Koning der 

koningen, de blinkende morgenster! Vergeef mijn tekortkomingen. 
Ik heb U nodig, elk moment. Ik hou van U, Yeshua HaMashiach, 

JHWH, Jezus Christus. Ik dank U, dat U opgestaan bent van de 

dood en ook mij vergaf aan het kruis, en dat U mijn geest en 
lichaam tot een tempel maakte. Ik ben Uw eigendom, en geef U alle 

glorie voor Uw kostbaar Bloed en vergeving en zegeningen! Ik zal 

Uw werk steunen in de Evangelical EndTime Machine, zodat Uw 
werk velen zal kunnen bereiken. Uw goedheid en genade en 

zegeningen, en onvoorwaardelijke liefde, is eeuwig mijn deel en 
behoudenis!” 

 

Romeinen 8, vers 27 en 28  God, die ons doorgrondt, weet wat 
de Geest wil zeggen. Hij weet dat de Geest volgens zijn wil pleit 

voor allen die hem toebehoren. En wij weten dat voor wie God 
liefhebben, voor wie volgens zijn voornemen geroepen zijn, alles 

bijdraagt aan het goede. 

 
En Johannes 3, vers 16  Want God had de wereld zo lief dat hij 

zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft 

niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.  
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
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Hoor de wind waait al onder andere door de 

bomen! 
 

Waarschuwende, profetische boodschap Gods aan vele landen!  
 

 

Volledige weergave: 
 

Welkom! Op 23 februari 2017 bracht de engel des Heren, de bode 
engel Gods woord voor woord deze waarschuwende, profetische 

boodschap Gods over aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, 

Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, 

Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Donder en ben een bode 
engel Gods.  

 
En ik waarschuw u,  

Nederland, zowel u daar in Florida, Verenigde Staten, en Duitsland, 

en ook u, Indonesië, en u, Filipijnen, en China en Korea en Japan 
en Spanje en India, en ook u, die nu lacht en maar verdergaat, om 

uw land in de afgrond te laten zakken, om er een hel van te maken, 
en alles maar goed vindt. U zult de gevolgen van het tegen Gods 

geboden ingaan mogen ervaren, en hoe het werkelijk is om voor 

eeuwig verloren te gaan!  
 

Voorwaar, ik ben de bode engel Donder, en openbaar u, 

dat vele landen van de kaart zullen worden gehaald en niet meer 
zullen bestaan. En dit is zeer ernstig! En u hebt er zelf om 

gevraagd. 
 

Genesis 6, vers 11 en 12  De aarde nu was verdorven voor Gods 

aangezicht, en de aarde was vol geweldenarij. En God zag de aarde 
aan, en zie, zij was verdorven, want al wat leeft had zijn weg op de 

aarde verdorven. 
 

Daarom is het belangrijk om Gods geboden te onderhouden! 

 
Voorwaar! 
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Net voordat de Rapture komt, zal vooraf de grootste verwoesting 
ooit plaatsvinden met meer dan tienduizenden maal tienduizenden 

doden. Voorwaar, bekeer u! En aanbid Yeshua HaMashiach, JHWH, 

Jezus Christus alleen!  
 

Vervloekt is Rome met zijn zogenaamde heiligen. 
Het verbaast mij niet, dat u zelfs Hitler heilig verklaart, en uw kat 

en hond, en alles wat tegennatuurlijk is! Kadosh, Heilig is de Here.  

 
Vele landen zullen gestraft worden en ik breng u schade. 

Voorwaar, luister ook naar Mijn kleine donder, Jeddy Piloton in de 
Filipijnen, die wel kan onderscheiden wat afgoden zijn! U moet nu 

nog meer in actie komen, door uw afgoden kapot te slaan! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
 

 
 

Onder moeders buik lagen eens drie eieren! 
 
Dit vergelijkingsverhaal is geschikt voor alle leeftijden. 

 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Op 23 februari 2017 bracht een bode 
engel van God deze mooie boodschap over voor groot en klein. Ga 

maar zitten en luister… 
 

Shalom! Ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, 

Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Nostia en ben een bode 
engel Gods.  

 
Hoog in de boom zat mamma vogel rustig te ontspannen en 

te genieten, echt waar. 

En onder haar buik en vleugels lagen drie mooie eieren… 
 

Hé, opeens voelde mamma vogel iets bewegen… “Prijs de 

Heer!”  
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Vlug keek ze toe en ging ze op de rand van haar nest zitten, om 
alles goed te kunnen zien. Ze dacht, ‘God is zo geweldig! Oh nee, 

kijk nou! Er zit een barstje in een van de eieren!’ Maar toen zag ze 

een heel klein snaveltje tevoorschijn komen, en “krak”… daar kwam 
het kuikentje… “Piep, piep, piep!” “Krak”, het eerste kuikentje was 

eruit. Maar al snel kwam de ene na de andere kuiken tevoorschijn!  
 

Maar het laatste ei, daar gebeurde niets mee. 

En mamma vogeltje zei: “Kom er maar uit!”  
En een stemmetje zei heel zachtjes: “Ik, ik, ik durf niet, ik ben 

bang”.  
Maar mamma vogeltje zei: “Je hoeft niet bang te zijn, hoor”. 

En “krak”… Ja! Hè, hè, eindelijk. Daar kwam ook dit laatste 

kuikentje tevoorschijn. Weet je, God beschermt jou onder Zijn 
vleugelen en is heel erg blij met jou. Je hoeft niet bang te zijn, of je 

te verstoppen! 
 

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want God had de wereld zo 

lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in 
hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft 

zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te 

vellen, maar om de wereld door hem te redden. Over wie in hem 
gelooft wordt geen oordeel uitgesproken, maar wie niet in hem 

gelooft is al veroordeeld, omdat hij niet wilde geloven in de naam 
van Gods enige Zoon. Dit is het oordeel: het licht kwam in de 

wereld en de mensen hielden meer van de duisternis dan van het 

licht, want hun daden waren slecht. Wie kwaad doet, haat het licht; 
hij schuwt het licht omdat anders zijn daden bekend worden. Maar 

wie oprecht handelt zoekt het licht op, zodat zichtbaar wordt dat 
God werkzaam is in alles wat hij doet. 

 

En de bode engel Gods sprak, na dit verhaaltje te hebben gebracht: 
Ruacha, Yeshu, Shalom! Ik ga nu. 

 

En ook ik zeg je, Ruacha, Yeshu, Shalom! God zegene je 
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Met Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, 

in de boot bent u veilig in de storm!  
 

Dit is de derde boodschap van vandaag, en werd in de avond woord 
voor woord overgeleverd door een bode engel Gods aan Profeet 

Benjamin Cousijnsen. 

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 

donderdag 23 februari 2017 bracht een bode engel Gods de 
volgende boodschap over, die ik graag met u wil delen.  

 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Mochis 

en ben een bode engel Gods.  
 

Voorwaar, zo spreekt de Here, uw Rabboeni, uw Meester en 

Goede Herder en Redder en Koning der koningen: 
Voorwaar, vrees niet!  

 
Psalm 91, vers 11 tot en met 16  Hij vertrouwt je toe aan zijn 

engelen, die over je waken waar je ook gaat. Hun handen zullen je 

dragen, je voet zul je niet stoten aan een steen. Leeuw en adder 
zul je vertrappen, roofdier en slang vermorzelen. ‘Ik zal bevrijden 

wie mij liefheeft en beschermen wie met mijn naam vertrouwd is. 

Roep je mij aan, ik geef antwoord, in de nood zal ik bij je zijn, je 
bevrijden en met roem overladen, je overvloed geven van dagen. 

Ik zal je redding zijn.’ 
 

Voorwaar, de bode engel Donder is zeer actief in Europa. 

Voorwaar, Donder brengt grote schade vanwege 
ongehoorzaamheid, en Code Oranje werd uitgeroepen! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
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Geziene UFO’s waren geen tortilla chips & 

NASA's geheimen maakt God openbaar aan de 
wereld! 
 

In deze boodschap Gods:  • Tortillavormige UFO's waren geen 
chips  • Hoor of lees over een aparte gebeurtenis, waarbij een 

helwezentje zelfs uit de hel gespuugd werd en op Aarde 
terechtkwam, met alle gevolgen van dien voor degene die hem 

aantrof  • U hoort ook over geheimen, die de Heer, JHWH, kenbaar 

maakt in deze tijd, openbaringen Gods over vele geheime zaken, 
zoals de volle waarheid over NASA, met betrekking tot UFO's en 

nieuwe ontdekte planeten. Alles wat aan Profeet Benjamin wordt 
geopenbaard en overgeleverd, is 100% afkomstig van JHWH, 

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, en wordt via Gods bode 

engelen ter plekke woord voor woord gedicteerd aan Profeet 
Benjamin Cousijnsen, Gods ware eindtijdprofeet van de laatste 

dagen. 

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, welkom! Op 25 februari 2017 bracht Gods bode engel deze 

informatieve, profetische, mededelende, waarschuwende boodschap 
Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Shacer 

en ben een bode engel Gods.  
 

Voorwaar, voorwaar, voorwaar, ik zeg u: 

In de Amerikaanse staat Arizona, en in Mexico onder andere, neemt 
men vaak verschillende lichtflitsen en vreemde voorwerpen in de 

lucht waar, waarvan foto’s door mensen zijn gemaakt. Ik openbaar 
u, dat zelfs de NASA en de Amerikaanse Luchtmacht het zwijgen 

werd opgelegd, en dat men alles moet ontkennen en ontkrachten, 

zowel in de media! Een woordvoerder van de Amerikaanse 
Luchtmacht verklaarde dat het om vuurpijlen ging, en de ander zei 

weer dat het vervalst beeldmateriaal was.  
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Voorwaar, denkt u nu echt, dat als er honderden mensen 

met een verklaring aankomen, met foto’s en filmmateriaal, 

dat ze het allemaal mis hebben? 
Ik weet wel beter! Driehoekige vliegende voorwerpen met lichten 

zijn geen vliegende tortilla chips, die door de lucht vliegen, 
alhoewel deze knapperige, naturel krokante tortilla chips van 

oorsprong wel uit Mexico komen. Voorwaar, Profeet Benjamin 

Cousijnsen openbaarde u reeds, dat UFO waarnemingen meer en 
meer waargenomen zouden worden; en dit is vervuld. Alleen vreest 

men om de mensen bang te maken voor het openbaar maken, dat 
de bezoekers uit de ruimte – de gevallen engelen – werkelijk actief 

zijn in het luchtruim! In de Evangelicalendtimemachine.com vindt u 

meer hierover. En het is ook niet de bedoeling om u bang te 
maken, vanwege wat Profeet Benjamin Cousijnsen u openbaart, 

maar om u de volle waarheid te vertellen van wat er gaande is, en 
dat men zich moet bekeren, en Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, 

moet aannamen, nu het nog kan en het niet te laat is!  

 
Ook werd u geopenbaard door Gods ware eindtijdprofeet 

over het bestaan van vreemde duivelse wezens, die zich 

onder de wateren bevinden. 
En zie wat er gebeurde! Want op een mysterieuze manier spoelden 

meerdere zeemonsters aan op de Filipijnen. En op Mindanao 
ontdekte men ook een negen meter lange riemvis.  

 

Voorwaar, hallo daar! Word wakker!  
We leven in de laatste dagen. En Profeet Benjamin wordt zelfs door 

sommigen gehaat, vanwege dat zij zich door satan en de gevallen 
engelenwereld zand in de ogen hebben laten strooien, en niet eens 

de reeds voorzegde boodschappen daarom verder begrijpen, hoe de 

gevallen engelen te werk gaan, en ook hun technologie gebruiken 
om u te laten geloven in wat u ziet en hoort. Men had het beter 

moeten weten! Vooral wie over Profeet Benjamin Cousijnsen of 

Profetes Theresa oordeelt, heeft zichzelf veroordeeld, of men zich 
nu Christen noemt of niet. Sommigen, zoals bij de Filipijnen, 

oordeelden over hen, maar hebben nooit naar de waarheid willen 
luisteren, naar Gods eigen boodschappen. Want dan hadden ze het 

vast geweten; ze hebben geen tijd! Maar ze hadden wel tijd om 
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naar de slang te luisteren, naar anderen te luisteren, die het 
werktuig zijn van de gevallen engelen, die leugens en roddels 

verspreiden. En zo deden ook zij mee en werden ze misleid door 

het kwaad, en zullen Gods Koninkrijk nu nimmer binnengaan, tenzij 
zij zich bekeren en excuses aanbieden en bekennen dat ze fout 

waren, naar Profeet Benjamin en Theresa toe! Kwaadsprekers 
zullen nimmer Gods Koninkrijk binnenkomen. Ze zullen gestraft 

worden, en sommigen voelen het nu al dat God hen tegenslagen 

geeft, enzovoorts! God had u al gezegd: Wie aan Mijn gezalfde 
Profeet komt, die Ik, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, 

naar de Aarde stuurde om u te waarschuwen, en hem niet serieus 
neemt, zal het bemerken en zich verbazen over wat komen gaat!  

 

Voorwaar, neem Profeet Benjamin en Profetes Theresa 
serieus, of u zult branden! 

Voorwaar, de NASA heeft meer vreemde planeten ontdekt en zwijgt 
als het graf! Maar ook dit had Profeet Benjamin Cousijnsen u reeds 

allang geopenbaard. Ik openbaar u, dat ook velen van daaruit 

zullen meegaan met de Rapture. Ook openbaar ik u, dat de NASA 
er niet meer omheen kan draaien, en vooraf onder grote druk zal 

komen te staan, zodat men het verzwijgen van de feiten moe wordt 

en zal gaan erkennen, dat er leven was en is op sommige planeten. 
Maar ook dat had Profeet Benjamin u reeds allang van tevoren 

verteld! Voorwaar, verder vindt men ook nu nog vreemde skeletten 
op Aarde, wat in de doofpot wordt gehouden. 

 

Voorwaar, in 2007 vond een Mexicaanse boer, Marao Lopez 
geheten, een levende baby-reptilian op zijn grondgebied. 

Het wezentje leefde en gedroeg zich zeer kwaadaardig en viel de 
man aan! Het wezentje was uit de hel geworpen. Zelfs daar wilden 

ze hem niet hebben, net zoals sommige gevallen engelen, die onder 

u zijn! De Mexicaanse boer, Marao Lopez, vocht voor zijn leven. En 
na een urenlange strijd, een gevecht in het water met dit duivelse 

wezentje, lukte het hem uiteindelijk om zijn kop onder het water te 

drukken, zodat hij eindelijk verdronk. Later stapte hij echter in zijn 
auto, en uit het niets brak er plotseling een brand uit.  

 
En dit is wat er gebeurde…  



 
 

 

5411 
 
 

 

Zomaar langs de kant van de weg sprong er een grote vlam in de 
auto, en verbrandde de Mexicaanse boer, Marao Lopez. De 

vlammen waren heter dan normaal. En zo had de satan alsnog 

wraak genomen, vanwege de vermoordde duivelse reptilian. 
Voorwaar, deze verbrandde Mexicaanse boer, Marao Lopez, had 

echter nooit Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, willen 
aannemen. Hij nam die pastor nooit serieus en wist het allemaal 

wel beter. Had hij dan maar toch geluisterd; dan was het anders 

afgelopen met hem en was hij wel beschermd geweest en had hij 
het wel kunnen bestraffen, maar ook daar had hij niets mee 

gedaan!  
 

Zo zeg ik u: 

Zo is dit voorval te vergelijken met de boodschappen Gods, 
doorgegeven via Gods ware gezalfde Profeet, Benjamin Cousijnsen. 

Neem de boodschappen serieus, en zegen de Evangelical EndTime 
Machine Ministry!  

 

Tenslotte Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief 
heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven 

heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar 

eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld 
gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld 

door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet 
veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet 

heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is 

het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 
duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 

waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 
gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; 

maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn 

werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 
 

De bode engel Gods sprak verder: Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, 

Shalom!  
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Verworpen door de mensen maar een 

uitverkoren hoeksteen voor God! 
 

Als levende steen bent u verantwoordelijk, want u brengt 
geestelijke offers. En met al die uitverkoren stenen verheugt u 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus!  

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 27 februari 2017 bracht de bode engel 

van God deze boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin 
Cousijnsen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 
Voorwaar, laat u zich al gebruiken als een uitverkoren 

hoeksteen? 

Voorwaar, mijn naam is Preaking en ben een bode engel Gods. 
Voorwaar, gij zijt misschien verworpen, maar juist die steen wordt 

nu uitverkoren! 
 

1 Petrus 2, vers 3 tot en met 5  …indien gij geproefd hebt, dat 

de Here goedertieren is. En komt tot Hem, de levende steen, door 
de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en 

kostbaar, en laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de 

bouw van een geestelijk huis, om een heilig priesterschap te 
vormen, tot het brengen van geestelijke offers, die Gode 

welgevallig zijn door Jezus Christus. 
 

Voorwaar, als levende steen bent u verantwoordelijk, want u 

brengt geestelijke offers. 
En samen met al die uitverkoren stenen verheugt u Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, door te bouwen in de 
Evangelical EndTime Machine, om zo samen te kunnen genieten 

van wat God brengen gaat. 
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1 Petrus 2, vers 6 tot en met 10  Daarom staat er in een 
schriftwoord: Zie, Ik leg in Sion een uitverkoren en kostbare 

hoeksteen, en wie op hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd 

uitkomen. U dan, die gelooft, geldt dit kostbare, maar voor de 
ongelovigen geldt: De steen, die de bouwlieden afgekeurd hadden, 

die is geworden tot een hoeksteen en een steen des aanstoots en 
een rots der ergernis, voor hen, die zich daaraan, in hun 

ongehoorzaamheid aan het woord, stoten, waartoe zij ook bestemd 

zijn. Gij echter zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk 
priesterschap, een heilige natie, een volk Gode ten eigendom, om 

de grote daden te verkondigen van Hem, die u uit de duisternis 
geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht: u, eens niet zijn volk, nu 

echter Gods volk, eens zonder ontferming, nu in zijn ontferming 

aangenomen. 
 

Voorwaar, gij kunt wel Christen zijn, maar God vraagt uw 
steun en om geen steen des aanstoots te zijn! 

Voor elke gelovige telt de verantwoordelijkheid, om aan de bouw 

van Gods Koninkrijk bij te dragen! 
 

Hebreeën 7, vers 1 tot en met 10  Want deze Melchisedek, 

koning van Salem, priester van de allerhoogste God, die Abraham 
bij zijn terugkeer na het verslaan van de koningen tegemoet kwam 

en hem zegende, aan wie ook Abraham een tiende van alles 
gegeven heeft, is vooreerst, volgens de uitlegging van zijn naam: 

koning der gerechtigheid, vervolgens ook: koning van Salem, dat 

is: koning des vredes; zonder vader, zonder moeder, zonder 
geslachtsregister, zonder begin van dagen of einde des levens, en, 

aan de Zoon van God gelijkgesteld, blijft hij priester voor altoos. 
Merkt dan op, hoe groot deze is, aan wie de aartsvader Abraham 

een tiende gegeven heeft van het beste van de buit. Nu hebben zij, 

die uit de zonen van Levi het priesterambt verkrijgen, volgens de 
wet wel de opdracht tienden te heffen van het volk, dat is, van hun 

broeders, hoewel dezen uit de lendenen van Abraham zijn 

voortgekomen; maar hij, die zich niet tot hun geslacht kon 
rekenen, heeft van Abraham tienden genomen en een zegen 

gegeven aan de drager der beloften. Nu is het onwedersprekelijk, 
dat het mindere door het meerdere wordt gezegend. En hier 

ontvangen sterfelijke mensen tienden, doch dáár iemand, van wie 
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wordt getuigd, dat hij leeft. Ja, om zo te zeggen, is zelfs Levi, die 
tienden heft, door Abraham aan het tiendrecht van een ander 

onderworpen, want hij was nog in de lendenen van zijn vader, toen 

Melchisedek deze tegemoet kwam. 
 

En Maleachi 3, vers 8 tot en met 12  Mag een mens God 
beroven? Toch berooft gij Mij. En dan zegt gij: Waarin beroven wij 

U? In de tienden en de heffing. Met de vloek zijt gij vervloekt, en 

Mij berooft gij, gij volk in zijn geheel. Breng de gehele tiende naar 
de voorraadkamer, opdat er spijze zij in mijn huis; beproeft Mij 

toch daarmede, zegt de Here der heerscharen, of Ik dan niet voor u 
de vensters van de hemel zal openen en zegen in overvloed over u 

uitgieten. Dan zal Ik, u ten goede, de afvreter dreigen, opdat hij de 

vrucht van uw land niet verderve en opdat de wijnstok op het veld 
voor u niet zonder vrucht zij, zegt de Here der heerscharen. En alle 

volken zullen u gelukkig prijzen, omdat gij een land van 
welbehagen zijt, zegt de Here der heerscharen. 

 

Voorwaar, u maakt er deel van uit als hoeksteen, om Gods 
projecten te steunen,  

zoals voor de Kerk Ruach bij de Filipijnen en de Kerk Ruach in 

Suriname, en hulp aan de armen, en voor Evangelisatie en de 
Evangelical EndTime Machine website, en overige kosten. Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, geeft altijd door aan Gods 
geliefde Profeet Benjamin Cousijnsen, waar en naar welke projecten 

het heengaat. Meer informatie vindt u in de website, onder de 

naam: Send Free Gift. 
 

2 Korinthiërs 9, vers 5 tot en met 9  Ik achtte het dus 
noodzakelijk de broeders “en zusters” op te wekken, van tevoren 

tot u te gaan en uw vroeger toegezegde milde gave vooraf in 

gereedheid te brengen, zodat zij klaar ligt als een milde gave en 
niet als een afgeperste gift. Bedenkt dit: wie karig zaait, zal ook 

karig oogsten, en wie mildelijk zaait, zal ook mildelijk oogsten. En 

ieder doe, naardat hij zich in zijn hart heeft voorgenomen, niet met 
tegenzin of gedwongen, want God heeft de blijmoedige gever lief. 

En God is bij machte alle genade in u overvloedig te schenken, 
opdat gij, in alle opzichten te allen tijde van alles genoegzaam 

voorzien, in alle goed werk overvloedig moogt zijn, gelijk 
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geschreven staat: Hij heeft uitgedeeld, aan de armen gegeven, zijn 
gerechtigheid blijft in eeuwigheid. 

 

Voorwaar, luister ook naar de overige boodschappen over 
tienden, zoals de boodschap met als titel: 

‘Hij geeft het je zevenvoudig terug!’ van 13 november 2014. Ook 
vindt u in de website een link met de titel: Tienden. 

 

Romeinen 13, vers 7  Betaalt aan allen het verschuldigde, 
belasting aan wie belasting, tol aan wie tol, ontzag aan wie ontzag, 

eerbetoon aan wie eer toekomt. 
 

Voorwaar, is Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, u 

niet veel meer waard, Hij, die alle eerbetoon toekomt? 
 

Mattheüs 22, vers 20 en 21  En Hij zeide tot hen: Wiens 
beeldenaar en opschrift is dit? Zij zeiden: Van de keizer. Toen zeide 

Hij tot hen: Geeft dan de keizer wat des keizers is, en Gode wat 

Gods is.  
 

Voorwaar, breng uw offer altijd in alle eerlijkheid en in 

nederigheid en in liefde aan de Koning der koningen. 
‘Lofoffers brengen we aan U, in Uw huis, O Heer’  

Opwekkingsliederen 273 
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 
 

 

Dank God voor Zijn zalving en begin de dag met 
een lach! 
 

Zalvingsgebed: Bid dit gebed mee of bid in uw eigen woorden een 
soortgelijk gebed. U wordt aangemoedigd om de dag met een lach 

te beginnen, en zalvingsolie te gebruiken bij het bidden en danken 
in deze boodschap Gods. Doe hiervoor aan het begin van het gebed 

een paar druppels in uw handpalm bijvoorbeeld. Vouw uw handen 

en leg hierna uw handen op uw eigen hoofd, en start de dag met 



 
 

 

5416 
 
 

 

een lach en wees vrijmoedig in Gods aanwezigheid. Prijs en dank 
Hem! 

 

 
Volledige weergave: 

 
Shalom, hartelijk welkom! Op 28 februari 2017 bracht Gods bode 

engel deze boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin 

Cousijnsen. U wordt van harte uitgenodigd om dit gebed mee te 
bidden, of om een soortgelijk gebed in uw eigen woorden uit te 

spreken. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, Kadosh, Heilig is de 
Here, Abba, Vader! Voorwaar, mijn naam is Smelia en ben een 

bode engel Gods.  
 

Voorwaar, begin de dag met een lach! 

En neem daarbij olie, en dank de Heer voor de zalvingsolie. En u 
kunt een gebed zoals deze bidden; in uw eigen woorden mag u het 

ook bidden uiteraard. 

 
Zeg: 

“Dank U, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, voor deze 
dag! Ik dank U, Heer, voor Uw zegeningen. Ik dank U, Heer, dat U 

mij verfrist door Uw Heilige Geest. Ik ben bereid om van U te 

getuigen. Heer, ik wil U danken voor Uw bescherming, Here Jezus 
Christus, Yeshua HaMashiach, en dat U mij betaald hebt met Uw 

kostbaar, dierbaar Bloed. Heer, ik dank U voor Uw overwinning. 
Heer, ik zeg, ik ben me bewust van Uw kracht en zegeningen. En ik 

zeg, Heer, dit is mijn dag, die U, mijn Heer, mij gegeven hebt! Ik 

geloof in U en ik aanbid U, O Heer. U bent Kadosh, Heilig, mijn God, 
El Elohím, Ruach. Mijn Koning der koningen bent U alleen, en ik 

geef mij geheel aan U. U bent mijn Rots, mijn Schild en mijn 

Beschermer. Voor wie zou ik vrezen? Ik prijs Uw heilige naam, van 
nu af aan tot in alle eeuwigheid. Amen! Amen! In de naam van 

Jezus Christus, Yeshua HaMashiach, JHWH, mijn God, voor eeuwig. 
Amen!” 
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Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 
 
 
 
 

 
MAART 2017 
 
Genesis 0: Het begin der engelen 
 
Dit is de geschiedenis van de Hemel en de Aarde, toen de engelen 

geschapen werden ten tijde dat de Here God Hemel en Aarde 
maakte. 

 

Volledige weergave: 
 

Shalom, hartelijk welkom! Dit is een openbarende boodschap van 

God, op 1 maart 2017 woord voor woord overgeleverd door Gods 
bode engel aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin 

Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, de enige Zoon van God.  
 

Genesis 0  Het begin der engelen. 
 

Voorwaar, mijn naam is Revelado en ben een bode engel 

Gods.  
Ik hoor sommigen zeggen en denken: “Waar staat dit in de Bijbel? 

Dit bestaat niet!” Voorwaar, God schiep licht en duisternis. En het 

uitspansel in de wateren werd overtroffen door de kracht van God 
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en Zijn prachtige creativiteit en wijsheid! En God zei na vele werken 
het volgende: 

 

Genesis 1, vers 14  En God zeide: Dat er lichten zijn aan het 
uitspansel des hemels om scheiding te maken tussen de dag en de 

nacht, en dat zij dienen tot aanwijzing zowel van vaste tijden als 
van dagen en jaren. 

 

Voorwaar, in den beginne der schepping zweefde God over 
de wateren. 

Maar wat is er nu met Genesis 0, het begin der engelen? Ik 
openbaar u het volgende. God formeerde de eerste engel in een 

soort ei, en hij werd geformeerd en God blies Zijn levensadem 

erop. En na drie dagen kwam er een soort hemels licht, dat een 
cocon om het ei vormde. De vergelijking kunt u zien, zoals bij een 

rups, die zich verpopt tot een prachtige vlinder! Zo gaat deze 
engelen levenscyclus van start, maar dan wel in de geestelijke 

wereld.  

 
Johannes 1, vers 1 tot en met 3  In den beginne was het Woord 

en het Woord was bij God en het Woord was God. Dit was in den 

beginne bij God. Alle dingen zijn door het Woord geworden en 
zonder dit is geen ding geworden, dat geworden is. 

Johannes 3, vers 8  De wind blaast, waarheen hij wil, en gij hoort 
zijn geluid, maar gij weet niet, vanwaar hij komt of waar hij 

heengaat; zó is een ieder, die uit de Geest geboren is. 

Johannes 2, vers 5  Zijn moeder zeide tot hen, die bedienden: Wat 
Hij u ook zegt, doet dat! 

 
Hier is wijsheid voor nodig! 

 

Johannes 3, vers 33 en 34  Wie zijn getuigenis aanvaardt, heeft 
bezegeld, dat God waarachtig is. Want Hij, die God gezonden heeft, 

die spreekt de woorden Gods, want Hij geeft de Geest niet met 

mate. 
 

Jeremia 32, vers 27  Zie, Ik, de Here, ben de God van al wat 
leeft; zou voor Mij iets te wonderlijk zijn? 
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Openbaring 5, vers 2  En ik zag een sterke engel, die met luider 
stem uitriep: Wie is waardig de boekrol te openen en haar zegels te 

verbreken? 

Openbaring 22, vers 6 en 7  En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn 
getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der 

Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen 
hetgeen weldra geschieden moet. En zie, Ik kom spoedig. Zalig hij 

“en zij”, die de woorden der profetie van dit boek bewaart! 

Vers 16  Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden, om ulieden dit te 
betuigen voor de gemeenten. Ik ben de wortel en het geslacht van 

David, de blinkende morgenster. 
 

Genesis 2, vers 1 tot en met 4  Alzo werden voltooid de hemel 

en de aarde en al hun heer. Toen God op de zevende dag het werk 
voltooid had, dat Hij gemaakt had, rustte Hij op de zevende dag 

van al het werk, dat Hij gemaakt had. En God zegende de zevende 
dag en heiligde die, omdat Hij daarop gerust heeft van al het werk, 

dat God scheppende tot stand had gebracht. Dit is de geschiedenis 

van de hemel en de aarde, toen zij geschapen werden. Ten tijde, 
dat de Here God aarde en hemel maakte… 

 

Ik openbaar u, dat God de Hemel voltooid had, Zijn 
Koninkrijk, en dat God op de zevende dag rustte. 

 
Genesis 1, vers 31  En God zag alles wat Hij gemaakt had, en zie, 

het was zeer goed. Toen was het avond geweest en het was 

morgen geweest: de zesde dag. 
Genesis 2, vers 7  Toen formeerde de Here God de mens van stof 

uit de aardbodem en blies de levensadem in zijn neus; alzo werd de 
mens tot een levend wezen. 

 

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 
wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 

naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het 
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licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever 
gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want 

een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het 

licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de 
waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat 

zij in God verricht zijn. 
 

Voorwaar, zoals er verschillende vlinders, zo zijn er ook vele 

prachtige wezens en verschillende engelensoorten, en vele 
bijzondere creaties door God geschapen! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
 

 

 

Paus Francis wordt gezien als een 

tovenaarsleider 
 
Voorwaar, het symbool van het kwaad is de Katholieke kerk. 

Sommigen geloven meer in satan dan in God! 

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 1 maart 2017 bracht Gods bode engel 

woord voor woord deze openbarende boodschap Gods over aan 
eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 
Voorwaar, in Rome wordt nog steeds gebruikgemaakt van 

satans rituelen. 

De geschiedenis kent zijn oorsprong in het occultisme. Voorwaar, 
mijn naam is Mirte en ben een bode engel Gods.  

 
Naar de buitenwereld toe doet Paus Franciscus zich voor als 

een engel des lichts en verwijst zelfs naar de duivel! 
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En daarna lacht men over de uitspraak, en men weet het wel beter. 
Voorwaar, het symbool van het kwaad is de Katholieke kerk. 

Sommigen geloven meer in satan dan in God!  

 
Paus Franciscus wil spoedig een gesprek met Donald Trump. 

Zelfs in de 21ste eeuw was Rome reeds overgenomen door het 
kwaad! Paus Franciscus wordt gezien als een tovenaarsleider. 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 
 

 

Kijk geestelijk en bewaar uw ogen voor wat u 
ziet! 
 

U bent het niet waard om gelijkvormig te zijn aan deze wereld, 
omdat u Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, toebehoort. 

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, hartelijk welkom! Op 2 maart 2017 bracht Gods bode engel 

woord voor woord deze boodschap Gods over aan eindtijdprofeet 
van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 

Bewaar uw ogen voor wat u ziet. 
Want voordat u het weet, brengt het iets tot stand in uw 

gedachten! Daarom is het belangrijk om geestelijk te kijken, maar 
vooral om uw ogen te trainen, om geen beïnvloedingen van de 

duivel binnen te laten komen. Bewapen u daarom met de 

wapenrusting Gods. En bied weerstand tegen de verleidingen, die 
de duivel u graag voor ogen houdt, al hebt u daarmee geen recht 

op dat verleidelijke snoepje als wederom geboren Christen! U bent 
het niet waard om gelijkvormig te zijn aan deze wereld, omdat u 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, toebehoort. Uw wandel 

met Hem mag geen kenmerken hebben, zoals een gebondenheid 
met roken, wat het lichaam aantast, wat Christus’ eigendom is. En 
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of u het weet of niet, u bent zo geen kind van God, al noemt u 
zichzelf wel zo! Want als u meedoet aan het wereldse genot, en zich 

niet wapent, dan bent u geen haar beter dan een ongelovige! Erger 

nog, uw straf zal hoger zijn, vanwege dat u van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, gehoord had en Hem hebt 

aangenomen, maar Hem te schande hebt gemaakt. Voorwaar, mijn 
naam is Blesía en ben een bode engel Gods.  

 

Al heeft u zo veel voor uw ogen, laat Yeshua HaMashiach, 
JHWH, Jezus Christus, trots op u zijn! 

Wees puur, al moet u door het vuur. Als u een Bijbel heeft, dan 
nodig ik u uit om de volgende teksten, die de bode engel Gods 

doorgaf aan Profeet Benjamin, met mij op te zoeken. Maar luisteren 

of de boodschap lezen kan natuurlijk ook. De eerste tekst is: 
 

1 Korinthiërs 3, vers 16 en 17  En hier staat geschreven: Weet 
gij niet, dat gij Gods tempel zijt en dat de Geest Gods in u woont? 

Zo iemand Gods tempel schendt, God zal hem, “maar dit telt ook 

voor haar”, schenden. Want de tempel Gods, en dat zijt gij, is 
heilig! 

1 Korinthiërs 6, vers 14 tot en met 17  En hier staat geschreven: 

God heeft niet alleen de Here opgewekt, maar zal ook ons 
opwekken door zijn kracht. Weet gij niet, dat uw lichamen leden 

van Christus zijn? Zal ik dan leden van Christus wegnemen om er 
leden ener hoer van te maken? Volstrekt niet! Of weet gij niet, dat 

wie zich aan een hoer hecht, één lichaam met haar, “maar dit telt 

ook voor hem”, is? Want, zegt Hij, die twee zullen tot één vlees 
zijn. Maar die zich aan de Here hecht, is één geest met Hem. 

 
2 Korinthiërs 5, vers 17  En hier staat geschreven: Zo is dan wie 

in Christus is een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie, 

het nieuwe is gekomen. 
 

Efeziërs 4, vers 17 tot en met 25  En hier staat geschreven: Dit 

zeg ik dan en betuig ik in de Here, dat gij niet langer moogt 
wandelen zoals ook de heidenen wandelen, in de ijdelheid van hun 

denken, verduisterd in hun verstand, vervreemd van het leven 
Gods om de onwetendheid, die in hen heerst, om de verharding van 

hun hart. Zij hebben zich immers in hun verdoving overgegeven 
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aan de losbandigheid om gretig winst te slaan uit allerlei 
onreinheid. Maar gij geheel anders: gij hebt Christus leren kennen. 

Gij toch hebt van Hem gehoord en zijt in Hem onderwezen, gelijk 

dit de waarheid is in Jezus, dat gij, wat uw vroegere wandel betreft, 
de oude mens aflegt, die ten verderve gaat, naar zijn misleidende 

begeerten, dat gij verjongd wordt door de geest van uw denken, en 
de nieuwe mens aandoet, die naar de wil van God geschapen is in 

waarachtige gerechtigheid en heiligheid. Legt daarom de leugen af 

en spreekt waarheid, ieder met zijn naaste, omdat wij leden zijn 
van elkander. 

En vers 31 en 32  Alle bitterheid, gramschap, toorn, getier en 
gevloek worde uit uw midden gebannen, evenals alle 

kwaadaardigheid. Maar weest jegens elkander vriendelijk, 

barmhartig, elkander vergevend, zoals God in Christus u vergeving 
geschonken heeft. 

 
En Efeziërs 6, vers 12 en 13  En hier staat geschreven: Want wij 

hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de 

overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer 
duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Neemt 

daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in 

de boze dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te 
houden. 

 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en 

verdween. 

 
 

 

Totale controle!  
 

Wat er echt achter zit, achter de totale controle, is dat men de 
waarheid niet wil horen.  

 

 
Volledige weergave: 
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Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 
donderdag 2 maart 2017 kreeg ik de volgende boodschap van een 

bode engel Gods, die ik graag met u wil delen.  

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  
 

Voorwaar, met betrekking tot Facebook, wat u alreeds wist, 

hoort bij de totale controle:  
Feit Checkers! En het zijn een soort opsporingsagenten, de 

Illuminati Wereldorde agenten, die het recht hebben om 
verspreiders van nepnieuws tegen te gaan. Facebook start 

daarmee. Voorwaar, mijn naam is Revelado en ben een bode engel 

Gods.  
 

Zowel de paus als Donald Trump en regeringsleiders voelen 
er wel wat voor, om de media via Radio en TV en Internet 

wereldwijd te volgen, en dan in te grijpen. 

Voorwaar, wat er echt achter zit is, dat men niet de waarheid wil 
horen van Gods geliefde eindtijdprofeet en de Christenen, maar de 

leugens. Want de boodschappen Gods, de waarheid, wil men niet 

horen! En men vindt dat sommige Christenen extremisten zijn. Men 
hoopt dat men ermee stopt, en men wil de waarheid niet horen, en 

men wil de waarheid de kop indrukken! Men hoopt dat men stopt 
om het Evangelie te zaaien, omdat men niet tegen de waarheid 

kan.  

 
Voorwaar, juist nu nog kan men het Evangelie verkondigen! 

En daarom, zo spreekt de Heer, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 
Christus: Juist nu het nog kan, moet men niet zwijgen, maar het 

Evangelie verkondigen. 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 

 

Gelukkig is de mens wiens onrecht is vergeven, 

wiens zonden zijn bedekt! 
 
Maar gij, die ook nu maar blijft kwaadspreken, zal gestraft worden.  
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Volledige weergave: 

 
Hartelijk welkom! Op 3 maart 2017 bracht Gods bode engel woord 

voor woord deze boodschap Gods over aan eindtijdprofeet van de 
laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. 

 

Romeinen 4, vers 8  Gelukkig is de mens wiens zonden de Heer 
niet telt. 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Kadosh, Heilig is uw Rabboeni, 

Abba, Vader, de Koning der koningen!  
 

Al de engelen verhogen El Elohím, God, JHWH, Here, El 
Elyon, de Allerhoogste. 

Voorwaar, mijn naam is Lovesadai en ben een bode engel Gods. 

Voorwaar, 
 

Jesaja 33, vers 13 tot en met 14  Jullie die ver weg wonen, hoor 

wat ik gedaan heb, en jullie dichtbij, erken mijn kracht. De 
zondaars in Sion sidderen, de goddelozen worden door angst 

bevangen: ‘Wie van ons kan wonen in verterend vuur? Wie kan 
wonen in vuur dat eeuwig brandt?’ 

Jesaja 34, vers 2  JHWH koestert woede tegen alle volken, zijn 

toorn ontbrandt tegen heel hun legermacht. Hun wacht de 
vernietiging, hij heeft hen voor de slacht bestemd. 

 
Voorwaar, gij daar! 

Wie denkt u wel wie u bent? 

 
Efeziërs 5, vers 1 en 2  Volg dus het voorbeeld van God, als 

kinderen die hij liefheeft, en ga de weg van de liefde, zoals 

Christus, die ons heeft liefgehad en zich voor ons gegeven heeft als 
offer, als een geurige gave voor God. 

 
En Jesaja 35, vers 3  Geef kracht aan trillende handen, maak 

knikkende knieën sterk. 
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Vers 5  Dan worden blinden de ogen geopend, de oren van doven 
worden ontsloten. 

Vers 10  Wie door JHWH bevrijd zijn, keren terug. Jubelend komen 

zij naar Sion, gekroond met eeuwige vreugde. Gejuich en vreugde 
trekken de stad binnen, gejammer en verdriet vluchten eruit weg. 

 
Voorwaar, hebt u wel uzelf ontdekt? 

 

Jesaja 40, vers 26 tot en met 29  Kijk omhoog: wie heeft dit 
alles geschapen? Hij laat het leger sterren voltallig uitrukken, hij 

roept ze bij hun naam, een voor een; door zijn kracht en 
onmetelijke grootheid ontbreekt er niet één. Jakob, waarom zeg je 

– Israël, waarom beweer je: ‘Mijn weg blijft voor JHWH verborgen, 

mijn God heeft geen oog voor mijn recht’? Weet je het niet? Heb je 
het niet gehoord? Een eeuwige God is JHWH, schepper van de 

einden der aarde. Hij wordt niet moe, hij raakt niet uitgeput, zijn 
wijsheid is niet te doorgronden. Hij geeft de vermoeide kracht, de 

machteloze geeft hij macht in overvloed. 

En vers 30 en 31  Jonge strijders worden moe en raken uitgeput, 
zelfs sterke helden struikelen, maar wie hoopt op JHWH krijgt 

nieuwe kracht: hij “of zij” slaat zijn vleugels uit als een adelaar, hij 

“of zij” loopt, maar wordt niet moe, hij “of zij” rent, maar raakt 
niet uitgeput. 

 
Sirach 12, vers 6 en 7  Want ook de Allerhoogste haat zondaars, 

de goddelozen straft hij. Hij houdt hen in het oog tot de dag dat hij 

hen straft. Geef aan een goed mens, help een zondaar niet. 
En Sirach 19, vers 6 en 7  Wie zijn tong in toom houdt kent geen 

strijd, wie roddel verafschuwt vermindert het kwaad. Vertel een 
gerucht nooit verder, dan wordt je nimmer schade toegebracht. 

 

Voorwaar, Yeshua HaMashiach, JHWH, El Elyon, de 
Allerhoogste, zal waaien met de wind van El Elohím in de 

kerk Ruach bij de Filipijnen. 

En wie geen kwaadspreker is, zal aangeraakt worden en gezegend 
worden. Maar gij die ook nu maar blijft kwaadspreken, zal gestraft 

worden! Al zingt u en denkt u om het te kunnen verdoezelen, met 
het veroordelen van uw naaste komt u niet de Hemel in! Behandel 

een ander, zoals u zelf behandeld wilt worden! 
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Lukas 1, vers 14  Vreugde en blijdschap zullen je ten deel vallen, 

en velen zullen zich over zijn geboorte verheugen. 

 
Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want God had de wereld zo 

lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in 
hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft 

zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te 

vellen, maar om de wereld door hem te redden. Over wie in hem 
gelooft wordt geen oordeel uitgesproken, maar wie niet in hem 

gelooft is al veroordeeld, omdat hij “of zij” niet wilde geloven in de 
naam van Gods enige Zoon. Dit is het oordeel: het licht kwam in de 

wereld en de mensen hielden meer van de duisternis dan van het 

licht, want hun daden waren slecht. Wie kwaad doet, haat het licht; 
hij schuwt het licht omdat anders zijn daden bekend worden. Maar 

wie oprecht handelt zoekt het licht op, zodat zichtbaar wordt dat 
God werkzaam is in alles wat hij doet. 

 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
 

 

 

Bescherm uw ‘persoonlijke PC’! 
 

Ik raad u aan om de boodschappen Gods te volgen, en vooral over 
de gevallen engelen. Want ze zijn sluw!  

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 6 maart 2017 bracht Hetrick woord 

voor woord deze boodschap Gods over aan eindtijdprofeet 
Benjamin Cousijnsen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 

Geliefden des Heren, mijn naam is Hetrick, 
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en vertel u dat dit, wat u ziet, beelden zijn om u te laten weten, dat 
de gevallen engelen de mensheid willen kapotmaken, door de 

gedachtengang te manipuleren via hun satellieten! Profeet 

Benjamin Cousijnsen is een doorn in hun ogen, vanwege dat hij de 
wereld waarschuwt. Ik raad u aan om de boodschappen Gods te 

volgen en vooral over de gevallen engelen. Want ze zijn sluw! Vele 
mensen zijn overgenomen en hebben al niet alleen de hoofdprijs 

gewonnen, maar tevens de allerhoogste hoofdprijs ooit, de hel, 

waar ze het eeuwig zullen uitschreeuwen en branden!  
 

Misschien vindt u dit een harde boodschap, maar wat vindt u 
van uzelf?  

God waarschuwt u tenminste nog en openbaart u wat u te wachten 

staat, als u Hem, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, 
afwijst en behandelt als lucht. Deel deze boodschap, en ontdek dat 

vele gevallen engelen met het Songfestival de wereld voor zich 
gewonnen hebben, maar ook overgenomen hebben, en de mens 

tegen de God, de Maker van al wat leeft, willen opzetten en Hem 

kwetsten en vernederen. Luister aandachtig!  
 

De lijdensweg die Hij moest doorstaan, deed Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus van Nazareth, voor u. 
Hij leed voor u en had u zo lief! En de engelen in de Hemel huilden, 

vanwege wat Hij moest doorstaan, en riepen: “Hou vol! Red de 
mens, zodat hij en zij naar God kan terugkeren en mag kiezen!” 

Voorwaar,  

 
Jesaja 53, vers 3 tot en met 8  Hij was veracht en van mensen 

verlaten, een man van smarten en vertrouwd met ziekte, ja, als 
iemand, voor wie men het gelaat verbergt; hij was veracht en wij 

hebben hem niet geacht. Nochtans, onze ziekten heeft hij op zich 

genomen, en onze smarten gedragen; wij echter hielden hem voor 
een geplaagde, een door God geslagene en verdrukte. Maar om 

onze overtredingen werd hij doorboord, om onze ongerechtigheden 

verbrijzeld; de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem, en 
door zijn striemen is ons genezing geworden. Wij allen dwaalden als 

schapen, wij wendden ons ieder naar zijn eigen weg, maar de Here 
heeft ons aller ongerechtigheid op hem doen neerkomen. Hij werd 

mishandeld, maar hij liet zich verdrukken en deed zijn mond niet 



 
 

 

5429 
 
 

 

open; als een lam dat ter slachting geleid wordt, en als een schaap 
dat stom is voor zijn scheerders, zo deed hij zijn mond niet open. 

Hij is uit verdrukking en gericht weggenomen, en wie onder zijn 

tijdgenoten bedacht, dat hij is afgesneden uit het land der 
levenden? Om de overtreding van mijn volk is de plaag op hem 

geweest. 
 

Voorwaar, al werd Hij verbrijzeld,  

en dacht de satan Hem Zijn macht en kracht en liefde te ontnemen, 
en Hem, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, te kunnen afsnijden 

van de levenden voor eeuwig, Zijn liefde en kracht en herstel, en de 
grootste overwinning ooit over de dood werd behaald, alleen door 

Hem die u heeft liefgehad! 

 
Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 

wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 
een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 

naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het 
licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever 

gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want 
een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het 

licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de 

waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat 
zij in God verricht zijn. 

 
Hij overwon de dood en nam de sleutels weg van satan, die 

mocht toezien dat Hij de Waarachtige, Almachtige is. 

Zeg: “Halleluja! Alle glorie aan Hem, Yeshua HaMashiach, JHWH, 
Jezus Christus!”  

 

Voorwaar, ga u beschermen nu de gevallen engelen onder u 
zijn!  

Zonder Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, bent u niet 
beschermd en bent u te vergelijken met een onbeveiligde pc, met 

alle gevolgen van dien. Zoals u een pc moet beschermen, zo kunt u 
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zich alleen beschermen door Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 
Christus, aan te nemen. 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Hetrick, en verdween. 

 
 

 

Proclamatie gebed 
 

“Ik ben een strijder van de allerhoogste God, en sta onder het 
commando van mijn Heer en Meester!”  

 

 
Volledige weergave: 

 
Shalom, hartelijk welkom! Op 6 maart 2017 bracht Gods bode 

engel woord voor woord deze boodschap Gods over aan 

eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 

Voorwaar, warriors! 
Zeg het volgende: “Ik ben een strijder van de allerhoogste God, en 

sta onder het commando van mijn Heer en Meester, de Koning der 

koningen, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. En ik 
proclameer dat ik meer dan een overwinnaar ben en dat geen 

enkele aanval van buitenaf iets kan aanrichten! Want in Hem, 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, ben ik onaantastbaar. 

En Zijn almachtige kracht verbreekt al mijn ongeloof, en zet het om 

in Zijn vertrouwen in mij, omdat ik proclameer dat ik geloof, dat ik 
op Zijn weg het vertrouwen heb en Hem niet zal tegenwerken op de 

weg, die Hij voor mij heeft bereid. Ik zal mij houden aan Zijn 
beloften en afrekenen met het kwade!” 

 

1 Korinthiërs 13, vers 3 tot en met 7  Al ware het, dat ik al wat 
ik heb tot spijs uitdeelde, en al ware het, dat ik mijn lichaam gaf 

om te worden verbrand, maar had de liefde niet, het baatte mij 

niets. De liefde is lankmoedig, de liefde is goedertieren, zij is niet 
afgunstig, de liefde praalt niet, zij is niet opgeblazen, zij kwetst 
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niemands gevoel, zij zoekt zichzelf niet, zij wordt niet verbitterd, zij 
rekent het kwade niet toe. Zij is niet blijde over ongerechtigheid, 

maar zij is blijde met de waarheid. Alles bedekt zij, alles gelooft zij, 

alles hoopt zij, alles verdraagt zij. 
En vers 10 en 11  Doch, als het volmaakte komt, zal het 

onvolkomene afgedaan hebben. Toen ik een kind was, sprak ik als 
een kind, voelde ik als een kind, overlegde ik als een kind. Nu ik 

een man “of vrouw” ben geworden, heb ik afgelegd wat kinderlijk 

was. 
 

Daarom, wees standvastig! 
 

1 Korinthiërs 15, vers 55  Dood, waar is uw overwinning? Dood, 

waar is uw prikkel? 
En vers 57 en 58  Maar Gode zij dank, die ons de overwinning geeft 

door onze Here Jezus Christus. Daarom, mijn geliefde broeders “en 
zusters”, weest standvastig, onwankelbaar, te allen tijde 

overvloedig in het werk des Heren, wetende, dat uw arbeid niet 

vergeefs is in de Here. 
 

Voorwaar, sta in Zijn kracht en vertrouwen, en weet dat Hij, 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, Zijn kinderen die 
Hem hebben aangenomen en Hem liefhebben, beschermt! 

De kracht en de liefde zij met u allen, warriors Gods. Uw zwakheid 
zal omslaan en opgewekt worden in kracht en geloof en 

vertrouwen! 

 
1 Korinthiërs 15, vers 44  Er wordt een natuurlijk lichaam 

gezaaid, en een geestelijk lichaam opgewekt. 
 

Sta in Gods beloften, die tot u zeggen: Ja en Amen! 

Voorwaar, dank Hem voor uw overwinning. Mijn naam is Power, 
een bode engel Gods.  

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en 

verdween. 
 

 
 

God is mijn Heil! 
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Ontdek in deze boodschap, 100% afkomstig van de God van 

Abraham, Izaäk en Jakob, waar het woord ‘heil’ voor staat.  

 
 

Volledige weergave: 
 

Shalom, hartelijk welkom! Dinsdag 7 maart 2017 bracht Gods bode 

engel Power woord voor woord deze boodschap Gods over aan 
eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbaarste naam ooit, en enige 

naam die uitblinkt en de waardevolste is en vol van kracht is, de 

naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. En dan spreek ik 
alleen nog maar over Zijn naam.  

 
Niets kan vergeleken worden met Zijn macht en kracht! 

Hoe groot moet Hij dan niet zijn? In Zijn naam zit alles wat u nodig 

hebt, waar u op kunt vertrouwen. Voorwaar, mijn naam is Power en 
ben een bode engel Gods. Al heet ik Power, zelfs mijn kracht en 

macht is afhankelijk van God. Des te meer bent u afhankelijk van 

de God van Abraham, Izaäk en Jakob. Niets is gelijk aan Adonai, El 
Elohím, JHWH, Jezus Christus! Zijn naam betekent onder andere: 

Redder en Bevrijder, en ook redding en verlossing.  
 

Voorwaar, 

 
Jesaja 62, vers 11  Want de Here doet het horen tot het einde der 

aarde: Zegt tot de dochter Sions: zie, uw heil, “ook Verlosser 
genoemd, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus” komt; 

zie, zijn loon is bij Hem en zijn vergelding, “ook arbeidsloon 

genoemd”, gaat voor Hem, “voor Zijn aangezicht” uit… 
Jesaja 12, vers 2 tot en met 6  Zie, God is mijn heil, ik vertrouw en 

vrees niet, want mijn sterkte en mijn psalm is de Here Here, en Hij 

is mij tot heil geweest. Dan zult gij met vreugde water scheppen uit 
de bronnen des heils. En gij zult te dien dage zeggen: Looft de 

Here, roept zijn naam aan, maakt onder de volken zijn daden 
bekend, vermeldt, dat zijn naam verheven is. Psalmzingt de Here, 

want Hij heeft grootse dingen gedaan; dit worde bekendgemaakt op 
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de ganse aarde. Juicht en jubelt, inwoners van Sion, want groot in 
uw midden is de Heilige Israëls. 

 

En Johannes 7, vers 37 en 38  En op de laatste, de grote dag 
van het feest, stond Jezus en riep, zeggende: Indien iemand dorst 

heeft, hij kome tot Mij en drinke! Wie in Mij gelooft, gelijk de Schrift 
zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. 

 

En Jesaja 12, vers 2  Zie, God is mijn heil, ik vertrouw en vrees 
niet, want mijn sterkte en mijn psalm is de Here Here, en Hij is mij 

tot heil geweest. 
En vers 3  Dan zult gij met vreugde water scheppen uit de bronnen 

des heils. 

 
Heil staat voor Yeshua. 

En ontdek nu het volgende: God is mijn Yeshua HaMashiach, JHWH, 
Jezus Christus! 

 

Johannes 14, vers 9 tot en met 11  Jezus zeide tot hem: Ben Ik 
zolang bij u, Filippus, en kent gij Mij niet? Wie Mij gezien heeft, 

heeft de Vader gezien; hoe zegt gij dan: Toon ons de Vader? 

Gelooft gij niet, dat Ik in de Vader ben en de Vader in Mij is? De 
woorden, die Ik tot u spreek, zeg Ik uit Mijzelf niet; maar de Vader, 

die in Mij blijft, doet zijn werken. Gelooft Mij, dat Ik in de Vader ben 
en de Vader in Mij is: of anders, gelooft om de werken zelf. 

En Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 

wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 
een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 
naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het 

licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever 

gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want 
een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het 

licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de 
waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat 

zij in God verricht zijn. 
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Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 

 
 

Radicale radicalisering, en overname van alle 

kerken zijn tekenen van de eindtijd! 
 

Boodschap Gods:  • Uit angst sluit men zich aan, en neemt de 
radicale radicalisering wereldwijd toe  • Paus Franciscus’ uitspraak, 

om samen te werken met alle religies  • Kerkleiders waaien met 

iedereen mee!  
 

 

Volledige weergave: 
 

Shalom, van harte welkom! Op 8 maart 2017 bracht Gods bode 
engel woord voor woord deze openbarende, mededelende en 

waarschuwende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet van de 

laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 

Voorwaar, stille wateren, diepe gronden! 
Voorwaar, mijn naam is Ratiabra en ben een bode engel Gods.  

 

Voorwaar, de radicale radicalisering neemt wereldwijd toe! 
Dit komt, omdat men voor de radicale Islamisten vreest en men 

zich bij hen aansluit, uit angst dat men anders iets overkomt. De 
Islam en de Koran hebben de radicale Islamisten, zowel mannen als 

vrouwen en kinderen, geleerd om hun naaste, het Westen onder 

andere, te haten en indien mogelijk te vernietigen!  
 

Van vele aanslagen is bekend, dat men als vluchteling het 
land is binnengekomen. 

Men zegt dat ISIS gevlucht is en verdreven. Maar men vergeet, dat 

velen in Asielzoekerscentra zitten! Luister ook naar de boodschap 
met de titel: ‘Het geweld gaat toenemen met de komst van de 
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vluchtelingen!’ Voorwaar, Profeet Benjamin Cousijnsen had u reeds 
geopenbaard, dat men de wereld wil overnemen.  

 

Voorwaar, ook Paus Franciscus zei laatst, dat alle religies 
meer moeten samenwerken met de Islam, en hun tegemoet 

moeten komen. 
Voorwaar, vele kerkleiders misleiden zich door Gods Woord aan te 

passen, en het tegennatuurlijke en valse religies, en alles wat tegen 

God ingaat, maar goed te keuren! Tenslotte draait het bij hen maar 
om één ding: het iedereen naar de zin maken en de kerk goed te 

vullen. Zo lijkt het nog tenminste, dat men rijkelijk gezegend is! 
Maar de God van Abraham, Izaäk en Jakob heeft liever een kleine 

kerk, die zich houdt aan de geboden, en puur is, dan een overvolle 

kerk vol huichelaars, schriftgeleerden en farizeeën. Voorwaar, dit 
zijn de tekenen van de eindtijd! 

  
2 Timotheüs 2, vers 16 tot en met 18  Maar vermijd de 

onheilige, holle klanken; want zij zullen de goddeloosheid nog 

verder drijven, en hun woord zal voortwoekeren als de kanker. Tot 
hen behoren Hymeneüs en Filetus, die uit het spoor der waarheid 

geraakt zijn met hun bewering, dat de opstanding reeds heeft 

plaatsgehad, waardoor zij het geloof van sommigen afbreken. 
En 2 Timotheüs 4, vers 3 en 4  Want er komt een tijd, dat de 

mensen de gezonde leer niet meer zullen verdragen, maar omdat 
hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich tal van 

leraars zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen 

afkeren en zich naar de verdichtsels keren. 
 

En 2 Petrus 2, vers 19  Vrijheid spiegelen zij hun voor, hoewel zij 
zelf slaven des verderfs zijn; immers, door wie men overmeesterd 

is, diens slaaf is men. 

Vers 22  Hun is overkomen, wat een waar spreekwoord zegt: Een 
hond, die teruggekeerd is naar zijn uitbraaksel, of: een gewassen 

zeug naar de modderpoel. 

Vers 2  En velen zullen hun losbandigheden navolgen, zodat door 
hun schuld de weg der waarheid gelasterd zal worden. 

 
Voorwaar, 
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Johannes 8, vers 19  Zij dan zeiden tot Hem: Waar is uw Vader? 
Jezus antwoordde: Noch Mij, noch mijn Vader kent gij: Indien gij 

Mij kendet, zoudt gij ook mijn Vader kennen. 

Vers 12  Wederom dan sprak Jezus tot hen en zeide: Ik ben het 
licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de duisternis 

wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben. 
 

En Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God 

de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 
opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig 

leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, 
opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 
naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het 

licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever 
gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want 

een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het 

licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de 
waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat 

zij in God verricht zijn. 

 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en 

verdween. 
 

 

 

Yeshua HaMashiach, JHWH, de Koning der 

koningen spreekt! 
 
De Heer Yeshua HaMashiach, Jezus Christus zelf, bracht de 

volgende boodschap woord voor woord over aan Profeet Benjamin 

Cousijnsen. Ook volgen er enkele aankondigingen.  
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 
donderdag 9 maart 2017 bracht Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 
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Christus zelf, de volgende boodschap over, die ik graag met u wil 
delen.  

 

Shalom, Ik begroet u! Ik ben het, uw Rabboeni.  
 

Mijn kind, Ik ben het, de Goede Herder. 
En Ik, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, heb je lief en 

sloeg je gade. Gelukkig de treurenden, want zij zullen getroost 

worden. Gooi wat Ik je gaf, en heilig is, niet weg aan de honden! 
 

Ik ben de Alfa en de Omega, de Eerste en de Laatste, het 
Begin en het Einde.  

Ik ben dood geweest en stond op uit de dood. Ik ben wie Ik ben, en 

Ik ben Kadosh, Kadosh, Kadosh, Heilig, Heilig, Heilig ben Ik, El 
Elohím, Adonai! Wees Mij heilig en bega geen misstappen, en reinig 

je van elke zonde. En breng een offer, want Mijn offer heb Ik reeds 
gegeven. Elke prijs heb Ik voor je betaald.  

 

Voorwaar, in Nederland, in Amsterdam en in Barendrecht en 
in Nacogdoches, in Texas, USA, en in Berlare, in België, bent 

u van harte welkom! 

Voorwaar, deze huisgroepen zullen u tot zegen zijn.  
 

Ook kondig ik u aan,  
dat u van harte welkom bent in de Volle Evangelische Kerk Ruach in 

Paramaribo, in Suriname, en zowel in de Volle Evangelische Kerk 

Ruach, bij de Filippijnen. Meer informatie vindt u hierover in de 
Evangelicalendtimemachine.com!  

 
Ook kunt u luisteren naar de Radio stream Evangelical 

EndTimemachine,  

met de wekelijkse muziek en eindtijd rapportages, en nog veel 
meer.  

 

Voorwaar, als u donderdags naar de Endtime Live TV wilt 
kijken,  

kunt ook op het TV logo drukken, om te genieten van de nieuwste 
live uitzendingen. Voorwaar, deel deze website met anderen, en red 
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als supporter van de Evangelicalendtimemachine.com samen vele 
zielen! 

 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de Heer Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, en verdween. 

 
 

 

Ik zag de Hemel geopend 
 

En ik zag de hemel geopend, en zie, een wit paard…  

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo! Shalom, hartelijk welkom! Op donderdag 9 maart 2017 

bracht Gods bode engel, woord voor woord, deze boodschap Gods 
over aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin 

Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  
 

Voorwaar, 

 
Openbaring 19, vers 11  En ik zag de hemel geopend, en zie, een 

wit paard; en Hij, die daarop zat, wordt genoemd Getrouw en 
Waarachtig, en Hij velt vonnis en voert oorlog in gerechtigheid. 

Openbaring 22, vers 14  Zalig zij, die hun gewaden wassen, opdat 

zij recht mogen hebben op het geboomte des levens en door de 
poorten ingaan in de stad. 

Voorwaar, mijn naam is Blendia en ben een bode engel Gods.  
 

Openbaring 21, vers 4  En Hij zal alle tranen van hun ogen 

afwissen, en de dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch geklaag, 
noch moeite zal er meer zijn, want de eerste dingen zijn 

voorbijgegaan. 

Openbaring 22, vers 5  En er zal geen nacht meer zijn en zij 
hebben geen licht van een lamp of licht der zon van node, want de 
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Here God zal hen verlichten en zij zullen als koningen heersen tot in 
alle eeuwigheden. 

Openbaring 12, vers 12  Daarom, verheugt u, gij hemelen en wie 

daarin wonen. Wee de aarde en de zee, want de duivel is tot u 
nedergedaald in grote grimmigheid, wetende, dat hij weinig tijd 

heeft. 
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 
 

Hoe men nu vertrouwd raakt met de chip en zijn 

nummer 666  
 

In sommige landen gelooft men zelfs dat het een geluksgetal is! Als 

een listige virus wil het de mensen manipuleren en besmetten, door 
hen te doen geloven dat het getal 666, op de hand of het 

voorhoofd, geluk brengt.  
 

 

Volledige weergave: 
 

Shalom, hartelijk welkom! Vandaag, 9 maart 2017, bracht Gods 
bode engel de volgende boodschap over aan eindtijdprofeet van de 

laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 
Voorwaar, op 15 mei 2012 werd u reeds gewaarschuwd met 

de boodschap: 
‘Profetie: Een blik in de nabije toekomst!’ Voorwaar, velen, zelfs 

ongelovigen, weten reeds dat het getal 666 het getal is van het 

beest. Een Christen echtpaar kreeg een woning aangeboden. Alleen 
het huisnummer was minder aantrekkelijk… inderdaad, 666! Om 

het huis dan toch niet af te wijzen, loste men het op met 66 + 6 = 
?.  

 

Voorwaar, onder andere in China gelooft men, dat het getal 
666 juist voor geluk zorgt!  
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Men geeft zelfs grote bedragen, om een telefoonnummer, 
banknummer, huisnummer, verdiepingen, etc., etc., met veel 

zessen erin te kunnen ontvangen. Men beschouwt het namelijk als 

gelukbrengend. De waarheid wordt echter weggestopt! Zelfs zijn er 
Chinese restaurants met het getal 666. Er zijn ook velen van hen 

die geloven, dat het merkteken van het beest, het chip-implantaat, 
gelukbrengend is! Voorwaar, mijn naam is Rafaël, een bode engel 

Gods.  

 
Als een listige virus wil het de mensen manipuleren,  

door hen te laten geloven, dat het aannemen van het getal 666 in 
de chip, op de hand, of voorhoofd, geluk brengt. Dit is bijgeloof en 

een grote leugen! Luister beslist naar de profetische boodschap van 

15 mei 2012, met de titel: ‘Profetie: Een blik in de nabije 
toekomst!’ Door middel van de ontwikkelingen, die zich nu 

afspelen, wil men het iedereen laten weten, en vertrouwd maken 
met de zogenaamde voordelen van chip-implantaten. Maar als men 

de Bijbel eens serieus zou nemen, en Profeet Benjamin Cousijnsen, 

dan zou men ontdekken dat alles vervuld wordt! 
 

Openbaring 13, vers 16 tot en met 18  En het maakt, dat aan 

allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en 
de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op 

hun voorhoofd, en dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het 
merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam 

heeft. Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal 

van het beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is 
zeshonderd zesenzestig. 

 
Voorwaar, ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode 

engel, en verdween. 

 
 

 

Wat is een zondaar? 
 

Zonder bekering tot Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, 

bent u verbonden met de zonde en met de duisternis!  
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Volledige weergave: 

 

Hallo, hartelijk welkom! Op 10 maart 2017 bracht Gods bode engel 
woord voor woord deze boodschap Gods over aan eindtijdprofeet 

van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de eeuwige, almachtige Naam boven alle 

namen, de naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. 
Voorwaar, mijn naam is Spirea en ben een bode engel Gods.  

 
Zonder bekering tot Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 

Christus, bent u verbonden met de zonde en met de 

duisternis! 
U moet zich bekeren en laten dopen, en uw relatie met Hem blijven 

onderhouden. Want als u niet eet, wordt u niet sterk en gaat u 
dood.  

 

Romeinen 3, vers 1  Wat is dan het voorrecht van de Jood, of wat 
is het nut van de besnijdenis? 

En vers 9 tot en met 18  Wat dan? Worden anderen boven ons 

gesteld? In geen enkel opzicht; wij hebben immers tevoren Joden 
zowel als Grieken beschuldigd, dat zij allen onder de zonde zijn, 

gelijk geschreven staat: Niemand is rechtvaardig, ook niet één, er 
is niemand, die verstandig is, niemand, die God ernstig zoekt; allen 

zijn afgeweken, tezamen zijn zij onnut geworden; er is niemand, 

die doet wat goed is, zelfs niet één. Hun keel is een open graf, met 
hun tong plegen zij bedrog, addergif is onder hun lippen; hun mond 

is van vloek en bitterheid vol; snel zijn hun voeten om bloed te 
vergieten, verwoesting en ellende zijn op hun wegen, en de weg 

des vredes kennen zij niet. De vreze Gods staat hun niet voor ogen. 

 
Voorwaar! 

Een zondaar is in Gods ogen iemand, die alleen maar in staat is om 

te zondigen en niets van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 
Christus, wil weten. 

 
1 Timotheüs 6, vers 13 tot en met 15  Ik beveel voor God, die 

alle leven wekt, en voor Christus Jezus, die de goede belijdenis 
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voor Pontius Pilatus betuigd heeft, dat gij dit gebod onbevlekt en 
onberispelijk handhaaft tot de verschijning van onze Here Jezus 

Christus, welke te zijner tijd de zalige en enige Heerser zal doen 

aanschouwen, de Koning der koningen en de Here der Heren. 
 

Voorwaar, Kadosh, Heilig is Yeshua HaMashiach, JHWH, 
Jezus Christus! 

Hij is zo Heilig en Goed en absoluut onvoorwaardelijke Liefde, dat 

Hij niet in deze zondige wereld kan wonen. Maar wel heeft God Zijn 
Heilige Geest uitgezonden, die werkzaam is in de wereld, en alleen 

woont in een bekeerd mens, die Hem aangenomen heeft en in 
Hem, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, gelooft. 

 

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 
wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 

naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het 

licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever 
gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want 

een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het 
licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de 

waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat 

zij in God verricht zijn. 
 

Hebreeën 9, vers 27  En zoals het de mensen beschikt is, 
éénmaal te sterven en daarna het oordeel. 

 

En Romeinen 1, vers 20  Want hetgeen van Hem niet gezien kan 
worden, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, wordt sedert de 

schepping der wereld uit zijn werken met het verstand doorzien, 

zodat zij geen verontschuldiging hebben. 
Romeinen 4, vers 8  Zalig de man “of vrouw”, wiens zonde de 

Here geenszins zal toerekenen. 
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Handelingen 26, vers 18  Om hun ogen te openen ter bekering 
uit de duisternis tot het licht en van de macht van de satan tot God, 

opdat zij vergeving van zonden en een erfdeel onder de geheiligden 

zouden ontvangen door het geloof in Mij. 
Vers 14 en 15  En toen wij allen ter aarde vielen, hoorde ik een 

stem tot mij spreken in de Hebreeuwse taal: Saul, Saul, waarom 
vervolgt gij Mij? Het valt u zwaar tegen de prikkels achteruit te 

slaan. En ik zeide: Wie zijt Gij, Here? En de Here zeide: Ik ben 

Jezus, die gij vervolgt. 
 

En Johannes 3, vers 33  Wie zijn getuigenis aanvaardt, heeft 
bezegeld, dat God waarachtig is. 

En Johannes 10, vers 27  Mijn schapen horen naar mijn stem en Ik 

ken ze en zij volgen Mij. 
En Johannes 14, vers 6  Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de 

waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij. 
En Johannes 17, vers 20  En Ik bid niet alleen voor dezen, maar 

ook voor hen, die door hun woord in Mij geloven. 

 
Voorwaar, deze boodschap is voor u! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en 

verdween. 
 

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen 
 

 

 

Waarschuwing aan landen & beïnvloeding door 

aliens & ontdekte aarde-achtige planeten met 

leven! 
 
Dit werd door Profeet Benjamin Cousijnsen reeds allang 

geopenbaard. Hij gaf u reeds door: er is leven op aarde-achtige 
planeten! Verder wil Israël een tempel laten bouwen, een 

openbaring over ruimteschepen die de wereld willen beïnvloeden, 

en een waarschuwing aan verschillende landen.  
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Volledige weergave: 
 

Hallo, hartelijk welkom! Dit is een openbarende, waarschuwende, 

mededelende boodschap Gods, woord voor woord overgeleverd 
door Gods bode engel aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, 

Benjamin Cousijnsen, op 10 maart 2017. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  
 

Voorwaar, de NASA heeft maar liefst meer dan 7 aarde-
achtige planeten ontdekt! 

Hoewel deze vondst spectaculair is en te ver weg om te bereiken, is 

men zich niet bewust dat er daadwerkelijk buitenaards leven is. 
Profeet Benjamin Cousijnsen heeft er reeds al veel over 

geopenbaard, dat er planeten bestaan waar leven is. En het is 
inderdaad beter, dat men niet te nieuwsgierig wordt. Want als men 

de verkeerde planeet bezoekt, zal men de Aarde niet meer levend 

terugzien! Voorwaar, mijn naam is Jismaël en ben een bode engel 
Gods.  

 

In het heelal bevinden zich geregeld ruimteschepen, die de 
wereld willen beïnvloeden door hun ruimteschip satellieten. 

Vele ruimteschepen hebben een schorpioenen uiterlijk en staan ook 
vaak tegenover Gods ruimteschepen! Ook wordt er zelfs gevochten 

in de ruimte tegen vrouwelijke en mannelijke gevallen engelen.  

 
Ook wil ik u, Frankrijk, Marokko, Italië, Turkije, Arabië, 

India, Noorwegen, en de Verenigde Staten, ernstig 
waarschuwen. 

Alles wordt vervuld! En Israël wil een tempel bouwen, waar men 

alle religies samen kan laten komen. Donald Trump vindt het een 
betere bouw dan die andere tempel; hier kunnen alle gelovigen 

samenkomen in de één wereldreligie tempel. Paus Franciscus wil 

het zelf inzegenen!  
 

Voorwaar! 
De genoemde landen en overige afgoden aanbidders zullen gestraft 

worden, zolang er niet naar God wordt geluisterd. Rampen komen 
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eraan! Voorwaar, ook de bezoekers uit de ruimte komen eraan, 
maar net na de Rapture. 

 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
 

 
 

Openbaring Gods: grote ronde strijdkooi in het 

heelal! 
 

Meestal komt het uitdagen van de kant van de gevallen engelen, 

maar ook de engelen Gods nodigen een gevallen engel in deze kooi 
uit, om tegen hen te strijden. Er wordt in deze kooi onder andere 

ook gestreden voor het behoud van uw ziel!  

 
 

Volledige weergave: 
 

Shalom, hartelijk welkom! Dit is een openbarende boodschap Gods, 

die op 13 maart 2017 door Gods bode engel werd overgeleverd aan 
eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom, ik begroet u! Voorwaar, mijn naam is Revelado en ben een 

bode engel Gods, en ik begroet u met een bijzondere gebeurtenis, 

in de naam, waar alle eer naartoe gaat, de naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 

Hij stuurde mij om deze boodschap met u te delen. 
Voorwaar, dit is een openbarende boodschap! Als u geluisterd had 

naar de boodschap met de titel: ‘Een vierdaagse strijd in het heelal 
tegen de gevallen engelen!’, gebracht op 27 maart 2016, dan was u 

op de hoogte geweest. Voorwaar, ik neem u mee naar een 

gebeurtenis, die soms plaatsvindt in de Hemel. 
 

Jeremia 32, vers 27  Zie, Ik, de Here, ben de God van al wat 
leeft; zou voor Mij iets te wonderlijk zijn? 

 

Wist u dat er zich een soort ronde doorzichtige kooi in het 
heelal bevindt,  
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die een gevallen engel kan betreden, om te strijden tegen een 
warrior Gods, meestal op uitdagend verzoek van hun kant? 

Voorwaar, u kunt het wel vergelijken met de film ‘Mad Max beyond 

Thunderdome’ uit 1985. Voorwaar, in deze kooi strijdt men voor het 
behoud van uw ziel onder andere, terwijl u allerlei ellende en horror 

over uzelf hebt afgeroepen op de Aarde!  
 

Ook was er eens een warrior, die vele gevechten op haar 

naam had staan, net als Profeet Benjamin Cousijnsen. 
Ze genoot ervan de hoofden te breken van de gevallen engelen, en 

hen te doorboren. Profeet Benjamin heeft vaak, zowel zonder als 
met haar, gestreden tegen gevallen engelen in deze kooi, zowel als 

in het heelal! 

 
Judas 1, vers 6  en dat Hij engelen, die aan hun oorsprong 

ontrouw werden en hun eigen woning verlieten, voor het oordeel 
van de grote dag met eeuwige banden onder donkerheid heeft 

bewaard gehouden. 

 
Lukas 9, vers 27  Ik zeg u in waarheid, er zijn sommigen onder 

degenen die hier staan, welke voorzeker de dood niet zullen 

smaken, voordat zij het Koninkrijk Gods gezien hebben. 
 

Mattheüs 8, vers 27  En de mensen verwonderden zich en zeiden: 
Wat voor iemand is deze, dat ook de winden en de zee Hem 

gehoorzaam zijn? 

 
En Johannes 5, vers 21 tot en met 27  Want gelijk de Vader de 

doden opwekt en doet leven, zo doet ook de Zoon leven, wie Hij 
wil. Want ook de Vader oordeelt niemand, maar heeft het gehele 

oordeel aan de Zoon gegeven, opdat allen de Zoon eren gelijk zij de 

Vader eren. Wie de Zoon niet eert, eert ook de Vader niet, die Hem 
gezonden heeft. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie mijn woord 

hoort en Hem gelooft, die Mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven 

en komt niet in het oordeel, want hij is overgegaan uit de dood in 
het leven. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, de ure komt en is nu, dat 

de doden naar de stem van de Zoon van God zullen horen, en die 
haar horen, zullen leven. Want gelijk de Vader leven heeft in 

Zichzelf, heeft Hij ook de Zoon gegeven, leven te hebben in 
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Zichzelf. En Hij heeft Hem macht gegeven om gericht te houden, 
omdat Hij de Zoon des mensen is. 

 

Voorwaar, haar naam is Theresa. 
En dit is de reden dat men zowel haar haat als Profeet Benjamin!  

 
De technologische gevallen engelen hebben ruimteschepen 

en landingsbanen.  

En ze kunnen met hun kennis levensechte beelden van uzelf laten 
zien! Ook hebben ze duivelse onderwaterwezens. Daarom, verbaas 

u niet dat men graag de Twee Getuigen wil veroordelen. Maar nu 
de Twee Getuigen samen zijn, zal men het weten! En al waren ze 

reeds verbonden, ze zullen ook gaan trouwen en Gods plannen 

uitvoeren. Geen duivel kan Gods plannen stoppen. Amen! 
Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en verdween. 

 
 

 

Voorwaar Christenvervolgers, schaam u! 
 

Dit is een vermanende, waarschuwende boodschap van God aan 

India, Indonesië, China, Syrië, Nigeria en de Filipijnen.  
 

 

Volledige weergave: 
 

Shalom, welkom! Op 14 maart 2017 bracht Gods bode engel deze 
waarschuwende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet van de 

laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  
 

Voorwaar, voorwaar, voorwaar, India en Indonesië en China 

en Syrië en Nigeria en de Filipijnen! 
Waar bent u mee bezig? Zo spreekt de Heer Yeshua HaMashiach, 

JHWH, Isa, Jezus Christus van Nazareth, de Koning der koningen, 

tot u allen: Waar bent u in hemelsnaam mee bezig? 
 



 
 

 

5448 
 
 

 

Handelingen 22, vers 1  Mannen broeders en vaders, luistert 
naar hetgeen ik thans ter verdediging tot u ga zeggen. 

Vers 4 tot en met 11  En ik heb deze weg ten dode toe vervolgd 

door mannen en vrouwen in boeien te slaan en gevangen te zetten, 
gelijk ook de hogepriester van mij getuigen kan en de gehele Raad 

der oudsten, van wie ik ook met brieven aan de broeders naar 
Damascus gereisd ben, om ook hen, die daar waren, geboeid naar 

Jeruzalem te brengen, opdat zij gestraft zouden worden. Maar het 

gebeurde mij, toen ik op mijn reis dicht bij Damascus gekomen 
was, dat plotseling omstreeks de middag uit de hemel een fel licht 

mij omstraalde, en ik viel op de grond en hoorde een stem tot mij 
zeggen: Saul, Saul, waarom vervolgt gij Mij? En ik antwoordde: Wie 

zijt Gij, Here? En Hij zeide tot mij: Ik ben Jezus, de Nazoreeër, die 

gij vervolgt. En zij, die met mij waren, zagen wèl het licht, maar de 
stem van Hem, die tot mij sprak, hoorden zij niet. En ik zeide: 

Here, wat moet ik doen? En de Here zeide tot mij: Sta op en reis 
naar Damascus, en daar zal u gezegd worden al hetgeen u 

opgelegd is om te doen. En daar ik vanwege de glans van dat licht 

niet meer kon zien, werd ik bij de hand geleid door hen, die met mij 
waren, en ik kwam te Damascus. 

 

Voorwaar, Christenvervolgers,  
schaam u om Mijn kinderen te dwingen om Mij, Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, die gij vervolgt, Jezus de 
Nazoreeër, Isa, af te zweren, en te bekeren tot de Islam. Is de 

Islam zo zwak en machteloos, dat u de Christenen met geweld 

moet dwingen? Is uw God zo gewelddadig en onrespectvol? Er is 
maar één god, die deze kenmerken heeft. Word wakker! Uw Allah 

in de Koran is de satan! Luister ook naar de boodschap, getiteld: 
‘“Mijn schuilnaam is satan”, zegt Allah!’ Meer hierover hoort u in 

deze boodschap. En om u de volgende waarheid mede te delen, u 

hebt zich altijd al eeuwenlang laten verblinden door de grootste 
oplichter profeet ooit, Mohammed, die overgenomen is en een 

instrument van satan, Allah, is, die net als u alleen maar de leugens 

aanbood. 
 

Johannes 10, vers 27 tot en met 30  Mijn schapen horen naar 
mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij, en Ik geef hun eeuwig 

leven en zij zullen voorzeker niet verloren gaan in eeuwigheid en 
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niemand zal ze uit mijn hand roven. Wat mijn Vader Mij gegeven 
heeft, gaat alles te boven en niemand kan iets roven uit de hand 

mijns Vaders. Ik en de Vader zijn één. 

En Johannes 8, vers 23 tot en met 24  En Hij zeide tot hen: Gij zijt 
van beneden, Ik ben van boven; gij zijt van deze wereld, Ik ben 

niet van deze wereld. Ik heb u dan gezegd, dat gij in uw zonden 
zult sterven; want indien gij niet gelooft, dat Ik het ben, zult gij in 

uw zonden sterven. 

En vers 12  Wederom dan sprak Jezus tot hen en zeide: Ik ben het 
licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de duisternis 

wandelen, maar hij “of zij” zal het licht des levens hebben. 
En Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 

wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 

naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het 
licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever 

gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want 

een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het 
licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de 

waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat 
zij in God verricht zijn. 

 

Voorwaar, duivelaanbidders, bekeer u! 
Voorwaar, mijn naam is Blender en ben een bode engel Gods. 

Alleen Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, Isa, geeft hoop 
en eeuwig leven! Voor elke daad, die u Zijn kinderen aandoet, zal u 

zwaar gestraft worden en branden in de hel. Wat u voor ogen hield, 

dat dat de Hemel is, is de hel! Daarom, bekeer u en luister naar de 
waarheid in de Evangelicalendtimemachine.com. Deel deze 

boodschap! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en 
verdween. 
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Indien gij niet luistert zal het volgende 

geschieden, zegt JHWH, Jezus Christus, Yeshua 
HaMashiach! 
 

Waarschuwende boodschap Gods: Aan de hand van twee Bijbelse 
teksten waarschuwt de Heer Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 

Christus, de wereld, ook nu in deze eindtijd.  
 

 

Volledige weergave: 
 

Hartelijk welkom! Op 14 maart 2017 bracht Gods bode engel deze 
boodschap Gods over aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, 

Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u: 

Mijn naam is Sandoja en ben een bode engel Gods.  
 

Zo spreekt de Heer Yeshua HaMashiach, Jezus Christus: 
Mijn ogen hebben alles gezien, Mijn oren hebben alles gehoord en 

het begrepen. Ik hoorde uw klacht en gedachten. Maar hebt gij Mij 

wel gehoord? 
 

Leviticus 26, vers 14 tot en met 16  Maar indien gij naar Mij niet 
luistert en al deze geboden niet doet, indien gij mijn inzettingen 

versmaadt en van mijn verordeningen een afkeer hebt, zodat gij 

geen van mijn geboden doet en mijn verbond verbreekt, dan zal Ik 
ook aldus met u doen en met verschrikking u bezoeken: tering en 

koorts, die de ogen verteren en het leven doen verkwijnen; dan zult 

gij tevergeefs uw zaad zaaien, want uw vijanden zullen het eten. 
 

En Job 15, vers 1 tot en met 17  Toen nam de Temaniet Elifaz 
het woord en zeide: Brengt een wijze ijdele kennis voort, en vult hij 

zijn binnenste met oostenwind? Berispt hij met nutteloze woorden 

en met krachteloze beweringen? Bovendien breekt gij de 
godsvrucht af en doet te kort aan de eerbied voor God. Want uw 

ongerechtigheid legt u zulke woorden in de mond, en gij kiest de 
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taal der listigen. Uw eigen mond veroordeelt u, niet ik; ja, uw eigen 
lippen getuigen tegen u. Zijt gij als eerste der mensen geboren of 

eer dan de heuvelen voortgebracht? Hebt gij toegeluisterd in de 

raad Gods en de wijsheid aan u getrokken? Wat weet gij, dat wij 
niet weten? Wat voor inzicht hebt gij, dat ons ontbreekt? Ook onder 

ons zijn grijsaards en hoogbejaarden, rijker in jaren dan uw vader. 
Zijn de vertroostingen Gods u te gering en het woord, dat in 

zachtheid tot u kwam? Wat sleept uw hart u mee en wat flikkeren 

uw ogen, dat gij uw geest tegen God keert en zulke woorden uit uw 
mond laat gaan? Wat is de sterveling, dat hij rein zou zijn, en dat 

wie uit een vrouw geboren is, rechtvaardig zou wezen? Zie, in zijn 
heiligen stelt Hij geen vertrouwen, zelfs de hemelen zijn niet rein in 

zijn ogen; hoeveel te minder de afschuwelijk verdorvene, de mens, 

die ongerechtigheid indrinkt als water! Ik wil u onderrichten, luister 
naar mij: en wat ik geschouwd heb, dat wil ik vertellen. 

 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en 

verdween. 

 
 

 

Europa is hard op weg om te veranderen in 
ISISROPA! 
 

Om het u duidelijk te maken, wil ik benadrukken dat men zelfs 
meewerkt met ISIS-terroristen, om hen toe te laten en tot 

aanslagen te laten komen!  

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, hartelijk welkom! Op 15 maart 2017 bracht Gods bode engel 

deze mededelende en openbarende boodschap Gods over aan 
eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Kadosh, kadosh, kadosh, heilig, heilig, heilig is Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! En in die naam ben ik 

uitgezonden en spreek ik tot u. Mijn naam is Servatura en ben een 
bode engel Gods.  
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Voorwaar! 

Nu de meeste ISIS-terroristen zich ook bevinden in Europa en 

Duitsland en overige landen, met vele vluchtelingen, zijn er in 
Duitsland al zo’n 40.000 ISIS-terroristen klaargestoomd om de 

wereld over te nemen.  
 

Een moeder en kind wandelden eens door een normale 

woonwijk… 
waar je zo’n enorme Moslim kerk met torens tussen de huizen ziet 

staan. Het kind keek zo blij naar het gebouw, en vroeg: “Mamma, 
gaan we naar Walt Disney Land?”  

De moeder zei: “Dat is geen Walt Disney, al heeft het er wel wat 

van weg”. Voorwaar, als men heel veel geld heeft, kan men zo’n 
kerk met torens laten plaatsen in deze wereld, al past het niet eens 

in een woonwijk!  
 

Waar vind je nog een gebedsruimte op het werk voor de 

Christen? 
Bij vele bedrijven houdt men rekening met de Moslims en 

vluchtelingen, zoals op de vliegtuigbasis. Om het u duidelijk te 

maken, wil ik benadrukken dat men zelfs meewerkt met ISIS-
terroristen, om hen toe te laten en tot aanslagen te laten komen! 

Men geeft zelfs vele vluchtelingen een prachtige woning, om 
aanslagen te voorkomen.  

 

Voorwaar, de terroristen zijn er klaar voor,  
om de wereld massaal te veranderen en de taal te veranderen, en 

zowel winkels over te nemen als dokterspraktijken, enzovoorts. En 
stap voor stap is het niet meer Europa, maar ISISROPA! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en 

verdween. 
 

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
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Erdogans campagne in Rotterdam zonder 

toestemming was opzettelijk om geslaagd doel 
te bereiken! 
 

Waarschuwing aan onder andere Nederland en Europa. Dit is een 
openbarende boodschap, die de bode engel Gods woord voor woord 

doorgaf aan Profeet Benjamin Cousijnsen. De inhoud van deze 
boodschap Gods, zoals alle boodschappen, is 100% afkomstig van 

JHWH, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, die de enige ware 

God is van Benjamin Cousijnsen, Profeet van de eindtijd.  
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, welkom! Op 15 maart 2017 is deze waarschuwende, 

openbarende boodschap van God woord voor woord overgeleverd 
aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam boven alle namen, 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 

Danaphine en ben een bode engel Gods.  
 

Voorwaar, ik openbaar u dat de Turkse minister Erdogan op 

de hoogte was, dat hij niet een campagne mag uitvoeren 
zonder toestemming! 

Voorwaar, als hij het toch wist, dat hij in Rotterdam naar huis 
gestuurd zou worden, wat zou dan de volle waarheid zijn? 

 

Spreuken 28, vers 1 en 2  De goddeloze gaat op de vlucht, 
zonder dat iemand vervolgt, maar de rechtvaardige voelt zich veilig 

als een jonge leeuw. Door opstandigheid van het land zijn zijn 

vorsten vele, maar door een man van inzicht en verstand heeft het 
recht een lange duur. 

 
Voorwaar, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, 

openbaart aan Zijn geliefde Profeet het volgende, wat 100% 

aan het licht wordt gesteld.  
Hij kent de harten en gedachten van de zachtmoedigen en 

nederigen van hart, en ook die van de misdadigers, en accepteert 
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wie met Hem, JHWH, Jezus Christus, verbonden zijn en Hem 
dienen. Voorwaar, de God van Abraham, Izaäk en Jakob deelt nu 

met de wereld, dat Turkije een excuus zocht, om de 

vluchtelingenstroom, die vele problemen gaf in Turkije, te kunnen 
beëindigen. En dit was de beste oplossing, om zonder toestemming 

naar Rotterdam te gaan, om zo het volk zich tegen Nederland te 
laten keren! En Erdogan, de Islamitische, Turkse leider, heeft zo 

een uitweg gevonden om verlost te worden van de enorme 

toestroom. Daarom nam hij deze stap. En met grove dreigementen 
bereikte hij zijn doel, zowel om de immigranten toestroom deal te 

kunnen stoppen als met de EU!  
 

Voorwaar, Erdogan wil meer dan 3 miljoen Moslim 

immigranten, gemengd met ISIS-terroristen, op Europa 
afsturen. 

Maar ook zit er achter, dat men Europa wil overnemen en dat 
Europa van naam zal veranderen in ISISROPA! 

 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
 

 

 

Hoewel ze de waarheid verkondigden leerden 

sommigen er zelf niets van! 
 
Sommige Christenen die dachten dat ze de waarheid kenden, en 

dachten dat ze vol waren van de Heilige Geest, zijn in de virtuele, 

levensechte beelden gaan geloven.  
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, hartelijk welkom! Op 16 maart 2017 bracht Gods bode engel 
woord voor woord deze boodschap over aan eindtijdprofeet van de 

laatste dagen, Benjamin Cousijnsen, wat ik u nu live ga voorlezen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, Kadosh, Kadosh, 
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Kadosh, Heilig, Heilig, Heilig is Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 
Christus van Nazareth! 

 

Voorwaar,  
 

Spreuken 28, vers 5  Boze lieden verstaan het recht niet, maar 
wie de Here zoeken, verstaan alles. 

 

Prijs de Heer! 
Niet iedereen zoekt de Here en verstaat alles, omdat men gelooft in 

wat men ziet. Men verstaat niet, dat men beïnvloed is en niet het 
recht heeft om te roepen: “Repent! Bekeer u!” Dat is nu juist 

duivelse humor. Ja, hij lacht zich slap om hen, die hierin mee zijn 

gegaan! Voorwaar, sinds 2012 tot en met 2017 heeft Gods geliefde 
en ware eindtijdprofeet, Benjamin Cousijnsen, de werken 

geopenbaard van de gevallen engelen. Denkt u werkelijk, dat ze 
hem niet haten en hem niet willen vernietigen?  

 

Vanaf het begin werd al gezegd, dat ze als kameleons zijn en 
dat ze virtuele, levensechte beeldprojecties voor uw neus 

kunnen plaatsen. 

Nogmaals, hun technologische kennis is veel verder en veel hoger 
dan die van de mens! Luister ook beslist naar de boodschap van 19 

maart 2013, met de titel: ‘Kenmerken van de gevallen engelen, de 
zgn. aliens!’ Voorwaar, zelfs sommige Christenen die dachten, dat 

ze de waarheid kenden, en dat ze vol waren van de Heilige Geest, 

zijn in de virtuele, levensechte beelden gaan geloven. Sommigen 
hebben zelfs de boodschappen gedeeld met de wereld. Maar toen 

ze getest werden, hadden zelfs de ongelovigen de satan beter door 
dan zij zelf! En ze hebben er niet van geleerd. 

 

Zo spreekt de Heer: 
 

Mattheüs 7, vers 1 tot en met 5  Oordeelt niet, opdat gij niet 

geoordeeld wordt; want met het oordeel, waarmede gij oordeelt, 
zult gij geoordeeld worden, en met de maat, waarmede gij meet, 

zal u gemeten worden. Wat ziet gij de splinter in het oog van uw 
broeder, maar de balk in uw eigen oog bemerkt gij niet? Hoe zult 

gij dan tot uw broeder “of zuster” zeggen: Laat mij de splinter uit 
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uw oog wegdoen, terwijl, zie, de balk in uw oog is? Huichelaar, doe 
eerst de balk uit uw oog weg, dan zult gij scherp kunnen zien om 

de splinter uit het oog van uw broeder “of zuster” weg te doen. 

 
En Romeinen 14, vers 13  Laten wij dan niet langer elkander 

oordelen, maar komt liever tot dit oordeel: uw broeder “of zuster” 
geen aanstoot of ergernis te geven. 

 

Voorwaar! 
Wie Gods gezalfde die Ik, Yeshua HaMashiach, heb aangesteld, 

veroordeelt vanwege het navolgen en ondersteunen van de 
gevallen engelen, en Gods ware eindtijdprofeet verwerpt, omdat 

men de satan als een engel des lichts ziet en gelooft, die zal Ik, uw 

Rabboeni, Yeshua HaMashiach, veroordelen! Voorwaar, mijn naam 
is Mirta en ben een bode engel Gods. Overdenk dit en ken uw 

vijand! 
Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en verdween. 

 

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 

 

Hoe groot is Hij! 
 

Kijk eens naar de sterren en de werken van Zijn hand. Dan beseft u 
dat God onbeschrijfelijk groot is!  

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 

16 maart 2017 bracht de bode engel Gods de volgende boodschap, 
die ik heel graag met u wil delen.  

 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 

Sirach 43, vers 1  De roem van de hemel is het heldere 
firmament, de aanblik van de hemel is een en al pracht. 



 
 

 

5457 
 
 

 

Sirach 43, vers 2  De zon verkondigt bij haar opkomst hoe 
wonderbaarlijk het werk is van de Allerhoogste. 

Sirach 43, vers 5  Groot is Here, die haar gemaakt heeft en op 

wiens bevel zij voortsnelt langs haar baan. 
 

Voorwaar, kijk naar Gods grootheid, en ontdek hoe groot Hij 
is! 

 

Sirach 43, vers 9 tot en met 11  De schoonheid van de hemel is 
de pracht van de sterren, lichtende sieraden aan de hemel van de 

Heer. Ze stellen zich op naar het bevel van de Heilige en worden 
niet moe op hun wachtposten. Kijk naar de regenboog en prijs zijn 

maker, hij is zo sierlijk in zijn helderheid. 

 
Voorwaar, maak groot de Here om Zijn werken! 

Zijn werken zijn volmaakt. Mijn naam is Blesía en ben een bode 
engel Gods.  

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
 

 

De ogen van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 
Christus, verdragen geen onheiligheid! 
 

Dwars door alles heen is het goed, om rein en puur voor Zijn 
aangezicht te verschijnen!  

 

 
Volledige weergave: 

 
Shalom, hartelijk welkom! Op 17 maart 2017 bracht de bode engel 

van God woord voor woord deze boodschap Gods over aan 

eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, Kadosh, Kadosh, 

Kadosh, Heilig is de Koning der koningen! 
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De ogen en aanblik van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 
Christus, verdragen geen onheiligheid! 

 

Openbaring 1, vers 14 tot en met 17  En zijn hoofd en zijn 
haren waren wit als witte wol, als sneeuw, en zijn ogen als een 

vuurvlam; en zijn voeten waren gelijk koperbrons, als in een oven 
gloeiend gemaakt, en zijn stem was als een geluid van vele 

wateren. En Hij had zeven sterren in zijn rechterhand en uit zijn 

mond kwam een tweesnijdend scherp zwaard; en zijn aanzien was 
gelijk de zon schijnt in haar kracht. En toen ik Hem zag, viel ik als 

dood voor zijn voeten; en Hij legde zijn rechterhand op mij en 
zeide: Wees niet bevreesd, Ik ben de eerste en de laatste. 

 

Voorwaar, zowel Zijn stem als verschijning zijn 
doordringend. 

Hoe schrikwekkend is het! Dwars door alles heen is het goed, om 
rein en puur voor Zijn aangezicht te verschijnen. Laat daarom uw 

oog om oog er niet voor zorgen, dat het vuur uw zonden gaat 

wegbranden, maar weest rein van hart, om zo voor Zijn aangezicht 
te verschijnen. Belijd uw zonden!  

 

Openbaring 2, vers 16 en 17  Bekeer u dan; maar zo niet, dan 
kom Ik spoedig tot u en Ik zal strijd tegen hen voeren met het 

zwaard mijns monds. Wie een oor heeft, die hore, wat de Geest tot 
de gemeenten zegt. Wie overwint, hem zal Ik geven van het 

verborgen manna, en Ik zal hem een witte steen geven en op die 

steen een nieuwe naam geschreven, welke niemand weet, dan die 
hem ontvangt. 

 
Mijn naam is Blesía en ben een bode engel Gods.  

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en 

verdween. 
 

 

 

U gaat door een training als warrior! 
 

Voorwaar, in Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, bent u 
meer dan overwinnaar, maar u gaat ook door een training heen.  



 
 

 

5459 
 
 

 

 
 

Volledige weergave: 

 
Shalom, hartelijk welkom! Op 20 maart 2017 werd de volgende 

boodschap woord voor woord overgebracht door Hetrick aan 
eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 

Hetrick, en ik mag deze bijzonderheden delen. 
 

Een Samurai vechter werd je eeuwen geleden niet zomaar. 

Daar gingen lessen aan vooraf, een training in loyaliteit, en een 
gebrek aan angst kweken, lessen in gedrag, trainingen, zoals het 

niet bang zijn voor de dood, en met pijl en boog kunnen omgaan, 
en paardrijden, en zwaardvechten. Men moest als een perfecte 

warrior een zeer zware en extreme, zware lichamelijke beproeving 

doorstaan. Ze moesten extreme situaties doorstaan, zoals 
dagenlang naakt in de sneeuw blijven staan en urenlang onder een 

waterval volhouden! Dagenlang moest men wakker kunnen blijven 

en toch waakzaam blijven!  
 

Een lang zwaard was zeker geliefd bij de warriors, en 
dodelijke wapens. 

Men had perfecte bewegingen geleerd, die uitgevoerd moesten 

worden. Voorwaar, ze moesten zich houden aan de regels, zoals het 
doden van burgers, die zich niet aan hun regels hielden, in 1603 tot 

en met 1867. Hun bescherming was hun pantser, licht en stevig. 
Natuurlijk oefenden zij tijdens de training eerst met een houten 

zwaard.  

 
Voorwaar, zo kunt u er ook zeker van zijn, dat er in de 

Hemel echte warriors van de Allerhoogste zijn, waar de 

satan met zijn volgelingen tegen vecht! 
Deze engelen Gods strijden volledig onder de kracht en macht van 

de Allerhoogste! Voorwaar, maar een echte warrior is ook hij of zij, 
die de tegenpartij, de sluwe duivel, wederstaat en zich niet laat 

verzwakken.  
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Voorwaar, de duivel zet ook zijn beste strijders in, om u te 

beïnvloeden, 

en u niet te laten geloven, dat Gods ware eindtijdprofeet Benjamin 
Cousijnsen een zuivere wandel heeft, enzovoorts. Voorwaar, de 

satan weet dat het einde dichterbij komt, en weet wie de Twee 
Getuigen zijn, en wil Gods werk vernietigen, en vooral Profeet 

Benjamin en Theresa. Hij haat hen, omdat hij weet dat ze samen 

een groot gevaar zijn voor zijn bolwerken. Voorwaar, u weet dat de 
satan zich voordoet als een engel des lichts, en dat zelfs een 

broeder of zuster zich zo kan voordoen. 
 

Jakobus 4, vers 7  Onderwerpt u dus aan God, maar biedt 

weerstand aan de duivel, en hij zal van u vlieden. 
Vers 11 en 12  Spreekt geen kwaad van elkander, broeders, “maar 

ook zusters”. Wie van zijn broeder “of zuster” kwaad spreekt of 
hem “of haar” oordeelt, spreekt kwaad van de wet en oordeelt 

haar; en indien gij de wet oordeelt, zijt gij geen dader, doch een 

rechter der wet. Eén is wetgever en rechter, Hij, die de macht heeft 
om te behouden en te verderven. Maar wie zijt gij, dat gij uw 

naaste oordeelt? 

 
En Kolossenzen 2, vers 10  En gij hebt de volheid verkregen in 

Hem, die het hoofd is van alle overheid en macht. 
Vers 15  Hij heeft de overheden en machten ontwapend en openlijk 

tentoongesteld en zo over hen gezegevierd. 

Vers 20  Indien gij met Christus afgestorven zijt aan de 
wereldgeesten, waartoe laat gij u, alsof gij in de wereld leefdet, 

geboden opleggen? 
 

Voorwaar, in Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, 

bent u meer dan overwinnaar! 
Maar u gaat ook door een training heen vol van verzoekingen, waar 

u, als u zich er niet tegen beschermt, zo op een verkeerd spoor 

wordt gezet. Voorwaar, bepantser u en geloof uw tegenpartij niet! 
Maar wees een echte warrior Gods, en gebruik de geestelijke 

wapens!  
 



 
 

 

5461 
 
 

 

Galaten 6, vers 7  Dwaalt niet, God laat niet met Zich spotten. 
Want wat een mens zaait, zal hij ook oogsten. 

 

En Efeziërs 2, vers 14 en 15  Want Hij is onze vrede, die de twee 
één heeft gemaakt en de tussenmuur, die scheiding maakte, de 

vijandschap, weggebroken heeft, doordat Hij in zijn vlees de wet 
der geboden, in inzettingen bestaande, buiten werking gesteld 

heeft, om in Zichzelf, vrede makende, de twee tot één nieuwe mens 

te scheppen. 
 

Voorwaar! 
Moet Profeet Benjamin nu maar alleen strijden tegen de 

technologische gevallen engelen, met hun levensechte projecties, 

die veel verdergaan dan waar u nu meer en meer mee 
kennismaakt? Velen geloven wat ze zien! Dit is ook een duivelse 

projectie.  
 

Lukas 4, vers 5 tot en met 7  En hij voerde Hem op een hoogte 

en toonde Hem al de koninkrijken der wereld in een ogenblik tijds. 
En de duivel zeide tot Hem: U zal ik al deze macht geven en hun 

heerlijkheid, want zij is mij overgegeven, en ik geef haar wie ik wil. 

Indien Gij mij dan aanbidt, zal zij geheel van U zijn. 
 

Voorwaar, ik stel u nu de vraag: Voor wie buigt u?  
Voorwaar, Profeet Benjamin en de warriors zijn een team en zijn 

meer dan overwinnaars in Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 

Christus! En aan de twijfelaars zeg ik, Hetrick: Onderzoek uzelf, 
onderzoek u eens goed!  

 
Efeziërs 4, vers 17  Dit zeg ik dan en betuig ik in de Here, dat gij 

niet langer moogt wandelen zoals ook de heidenen wandelen, in de 

ijdelheid van hun denken. 
En Efeziërs 6, vers 10 tot en met 16  Voorts, weest krachtig in de 

Here en in de sterkte zijner macht. Doet de wapenrusting Gods 

aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels; 
want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen 

de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer 
duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Neemt 

daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in 
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de boze dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te 
houden. Stelt u dan op, uw lendenen omgord met de waarheid, 

bekleed met het pantser der gerechtigheid, de voeten geschoeid 

met de bereidvaardigheid van het evangelie des vredes; neemt bij 
dit alles het schild des geloofs ter hand, waarmede gij al de 

brandende pijlen van de boze zult kunnen doven. 
 

Wees een warrior! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
 

 
 

Kiest u voor het huidige makkelijke pad of het 

moeilijke pad? 
 
Het is vaak erg moeilijk. Kiest u voor het huidige pad, vol zekerheid 

en veiligheid, of moet je soms toch die andere weg ingaan, vol 
onzekerheid en onveiligheid?  

 

 
Volledige weergave: 

 
Shalom, hartelijk welkom! Op 21 maart 2017 bracht de Here 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus zelf, woord voor woord 

Zijn boodschap over aan Profeet Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik ben het, uw Rabboeni, El Elohím, Adonai, Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  
 

Voorwaar, Ik ben het Licht der wereld en Ik ben de enige 
Weg en de Waarheid.  

Ik ben de Alfa en de Omega, de Eerste en de Laatste, het Begin en 

het Einde.  
 

Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, luister aandachtig. 
 

Jozua 24, vers 14 en 15  Welnu, vreest dan de Here en dient 

Hem oprecht en getrouw; doet weg de goden die uw vaderen 
gediend hebben aan de overzijde der Rivier en in Egypte, en dient 
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de Here. Maar indien het kwaad is in uw ogen, de Here te dienen, 
kiest dan heden, wie gij dienen zult: òf de goden die uw vaderen 

aan de overzijde der Rivier gediend hebben, òf de goden der 

Amorieten, in wier land gij woont. Maar ik en mijn huis, wij zullen 
de Here dienen! 

 
Voorwaar, Ik spreek tot u: Ik, de Here, heb u uitgekozen!  

En u hebt er zelf voor gekozen, wie u dienen wilt. Maar u hebt voor 

de goden van uw voorouders gekozen! Dit wilt u eigenlijk liever niet 
horen, vooral als het het maken is van een keus. Het is vaak erg 

moeilijk. Kiest u voor het huidige pad, vol zekerheid en veiligheid? 
Of moet u soms toch die andere weg ingaan, vol van onzekerheid 

en onveiligheid? Van nature zou men kiezen voor de gemakkelijkste 

weg, vol zekerheid en veiligheid. Men gaat liever om met bekende 
tekortkomingen, toch? 

 
Voorwaar, steeds wanneer er keuzes gemaakt moesten 

worden door het volk Israël, kozen ze voor wat ze kenden. 

Voorwaar, zelfs Israël hield het graag bij het oude! Daarom, u moet 
kiezen als het erop aankomt: uw afgoden of Mij. Wie niet voor Mij 

is, is tegen Mij! Voorwaar,  

 
Mattheüs 12, vers 30  Wie met Mij niet is, die is tegen Mij, en wie 

met Mij niet bijeenbrengt, die verstrooit. 
 

Wat velen doen, is het oude krampachtig proberen vast te 

houden! 
 

Johannes 12, vers 26  Indien iemand Mij wil dienen, hij volge Mij, 
en waar Ik ben, daar zal ook mijn dienaar zijn. Indien iemand Mij 

dienen wil, de Vader zal hem eren. 

 
En Mattheüs 11, vers 28  Komt tot Mij, allen, die vermoeid en 

belast zijt, en Ik zal u rust geven. 

 
En Kolossenzen 3, vers 24  Gij weet toch, dat gij van de Here tot 

vergelding de erfenis zult ontvangen. Gij dient Christus als heer. 
 

Voorwaar, kies! 
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Voor het eerst, of voor de vijfde keer, maar kies voor Mij, uw 
Rabboeni! Ik ben het, die u eeuwig leven kan geven, als u in Mij 

gelooft. Mijn woorden heb Ik tot u gesproken. Ik ben de enige Weg 

en het Leven! 
 

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 
wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 

naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het 

licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever 
gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want 

een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het 
licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de 

waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn “of haar” werken 

blijke, dat zij in God verricht zijn. 
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de Here Jezus Christus, 

JHWH, Yeshua HaMashiach, en verdween. 
 

 
 

Vertrouwen doet wonderen in uw leven! 
 
Kalebs geloof en vertrouwen deed wonderen en bracht een veilige 

plek met zich mee!  

 
 

Volledige weergave: 
 

Shalom, hartelijk welkom! Op 21 maart 2017 bracht de bode engel 

van God woord voor woord deze boodschap over aan 
eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, 
Jezus Christus.  
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Voorwaar, Mijn geliefde, zo spreekt de Heer: 

 

Jozua 14, vers 6 tot en met 15  De Judeeërs nu naderden tot 
Jozua te Gilgal; en Kaleb, de zoon van Jefunne, de Kenizziet, zeide 

tot hem: Gij kent het woord, dat de Here tot Mozes, de man Gods, 
aangaande mij en u te Kades-Barnea gesproken heeft. Veertig jaar 

was ik oud, toen Mozes, de knecht des Heren, mij van Kades-

Barnea uitzond, om het land te verspieden; en ik bracht hem 
nauwgezet verslag uit. Terwijl mijn broeders, die met mij 

opgetrokken waren, het hart van het volk deden versmelten, bleef 
ik volkomen trouw aan de Here, mijn God. Daarom heeft Mozes te 

dien dage gezworen: voorzeker zal het land, dat uw voet betreden 

heeft, voor altijd het erfdeel van u en uw zonen zijn, omdat gij 
volkomen trouw gebleven zijt aan de Here, mijn God. Welnu, zie, 

de Here heeft mij in het leven behouden, zoals Hij beloofd heeft. 
Het is nu vijfenveertig jaar, sedert de Here dit woord tot Mozes 

gesproken heeft, gedurende welke tijd Israël in de woestijn 

rondgetrokken heeft. Welnu, zie, ik ben heden vijfentachtig jaar 
oud; ik ben thans nog even sterk als toen Mozes mij uitzond; de 

kracht, die ik nu bezit is dezelfde als die ik toen had, kracht om te 

strijden en om uit en in te gaan. Geef mij daarom dit bergland, 
waarvan de Here te dien dage gesproken heeft, want gij zelf hebt 

toen gehoord, dat daar Enakieten zijn met grote, versterkte steden; 
wellicht zal de Here met mij zijn en zal ik hen verdrijven, zoals de 

Here gesproken heeft. Toen zegende Jozua hem, en hij gaf aan 

Kaleb, de zoon van Jefunne, Hebron ten erfdeel. Daarom is Hebron 
het erfdeel van Kaleb, de zoon van Jefunne, de Kenizziet, tot op de 

huidige dag, omdat hij volkomen trouw gebleven is aan de Here, de 
God van Israël. De naam van Hebron was eertijds Kirjat-Arba; deze 

Arba was onder de Enakieten de grootste man. En het land rustte 

van de strijd. 
En vers 8  Terwijl mijn broeders, die met mij opgetrokken waren, 

het hart van het volk deden versmelten, bleef ik volkomen trouw 

aan de Here, mijn God. 
 

Voorwaar, de oude Kaleb was 85 jaar, en meldde zich, omdat 
het tijd was dat die oude belofte verzilverd zou worden. 
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Voorwaar, mijn naam is Branuitingen en ben een bode engel Gods. 
Voorwaar, Kaleb betekent ‘hond’, niet als scheldwoord gebruikt, 

zoals ‘vuile hond’, nee, juist als een trouwe viervoeter, en dat blijkt 

ook uit deze geschiedenis.  
 

Al die jaren was Kaleb blijven vertrouwen op de Here, 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

Op Zijn beloften bleef hij vertrouwen! Ja, al die jaren vertrouwde 

Hij op de Here. Veertig jaren was hij in de woestijn en kende 
tegenslagen! Maar Zijn vertrouwen week niet uit zijn hart. Velen 

kwamen om, vanwege ongeloof en geen vertrouwen, en waren 
ongehoorzaam, maar Kaleb niet. 

 

Psalm 106, vers 24  Zij versmaadden het kostelijke land, zij 
geloofden zijn woord niet. 

 
Voorwaar, hoe groot is uw vertrouwen en geloof? 

Voorwaar, Kaleb wou zelf, met Gods hulp, de reuzen, de Enakieten, 

verdrijven. En wat kreeg hij na al dat strijden? Hebron! En Hebron 
betekent ‘gemeenschap’. Hij, de eenzame maar trouwe hond, een 

zwerverszoon, kreeg een veilige plaats! 

 
1 Petrus 5, vers 10 en 11  Doch de God van alle genade, die u in 

Christus geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid, Hij zal u, na 
een korte tijd van lijden, volmaken, bevestigen, sterken en 

grondvesten. Hem zij de kracht in alle eeuwigheid! Amen. 

 
Voorwaar, vertrouwen doet wonderen in uw leven! 

Het niet vertrouwen in God brengt problemen met zich mee; aan u 
de keus! De God van de genade wil ook u sterken en grondvesten, 

en dat deed de Heer ook met Kaleb. 

 
2 Kronieken 16, vers 9  Want des Heren ogen gaan over de 

gehele aarde, om krachtig bij te staan hen, wier hart volkomen 

naar Hem uitgaat. Tot zover. 
 

Dit is Zijn belofte en loon op uw volledige trouw aan Hem! 
Hem zij de kracht tot in alle eeuwigheid, en ook Zijn beloftes zijn Ja 

en Amen!  
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Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en 
verdween. 

 

 

 
Er zijn reusachtige UFO-basissen ontdekt! 
 

Sinds 2012 openbaarde Profeet Benjamin Cousijnsen reeds over de 
aliens, dat het gevallen engelen zijn. Alles is reeds voorzegd. Een 

UFO-basis is te vinden op de volgende coördinaten: 26°38'29.03"N 
110°27'0.85"W.   

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 22 maart 2017 bracht Gods bode 

engel de volgende openbarende boodschap Gods over aan 

eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Rafaël 
en ben een bode engel Gods.  

 
Voorwaar, in de Stille Oceaan, ten Noorden van Canada, 

heeft men een structuur gevonden op de zeebodem van een 

enorme UFO-basis. 
En in het Westen, bij de kust in California, ontdekte men een grote 

basis van een buitenaardse beschaving. Nadere inspectie volgt nog!  
 

Ik kan u vertellen als bode engel Gods,  

dat men vaak in het luchtruim boven Mexico regelmatig vliegende 
objecten waarneemt. Ook via YouTube vindt u meer informatie over 

de volgende coördinaten, waar verschillende UFO-basissen te 

vinden zijn. In 2014 had men deze waargenomen. Voorwaar, sinds 
2012 openbaarde Profeet Benjamin Cousijnsen u alreeds over de 

aliens, dat het de gevallen engelen zijn. Alles is reeds voorzegd! Ga 
eens naar de Search balk, en type hier het woord ‘UFO’ of ‘UFO-

waarneming’ in; dan zult u nog raar op uw neus kijken over 
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hetgene wat Profeet Benjamin Cousijnsen mocht delen, en ook 
vervuld is!  

 

Voorwaar, het gaat in eerste instantie niet om de UFO 
waarnemingen, maar dat u een relatie hebt met Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, en u beschermt! 
Want de gevallen engelen zijn geland en hebben hun positie 

gekozen, en zijn bezig om via hun satellieten verbinding te maken, 

via uw mobiel en satellietschotel. Ze proberen onbeschermde 
mensen over te nemen. En alleen Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 

Christus, biedt u bescherming! Elke PC heeft een bescherming 
nodig, en zo kunt ook u niet overleven als u de Heer niet toelaat, 

en gaat u tenslotte verloren. Nodig Yeshua HaMashiach, JHWH, 

Jezus Christus, uit om in uw hart te komen! 
 

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 
wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 
naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het 

licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever 
gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want 

een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het 

licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de 
waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat 

zij in God verricht zijn. 
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 
 

 

Openbaring Gods: Ook Turkije zal nu spoedig 
met aanslagen beginnen! 
 

Voorwaar, als u zich niet bekeert, zal God u straffen, Turkije 
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Volledige weergave: 

 

Shalom, hartelijk welkom! Dit is een openbarende boodschap van 
God, woord voor woord overgeleverd op 22 maart 2017 door de 

bode engel Gods aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, 
Benjamin Cousijnsen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 
Voorwaar, in de boodschap van 23 augustus 2016, met de 

titel:  

‘Profetische openbaringen, o.a.: Spoedig zal er weer een aanslag 
plaatsvinden!’ werd gesproken, dat ISIS beter voorbereid is dan 

vele regeringsleiders wereldwijd. Profeet Benjamin Cousijnsen gaf 
reeds aan dat de aanslagen zouden toenemen! 

 

Voorwaar, ook Turkije overlegt om Duitsland, en dan 
Nederland aan te pakken, door hen te dwingen tot de Islam. 

Voorwaar, Erdogan van Turkije houdt aan met zijn vijandige taal. Ik 

openbaar u, dat ook Turkije nu spoedig met aanslagen plegen zal 
beginnen! Mijn naam is Revelado, een bode engel Gods.  

 
Voorwaar, deel de Evangelical EndTime Machine in uw 

woonplaats, of plaats het in uw woonplaats of nieuwskrant. 

Help mee, om zo de verloren zielen te bereiken! Voorwaar, zoals u 
ziet, zijn er vele verbeteringen in de Evangelical EndTime Machine 

aangebracht.  
 

Voorwaar, spoedig zal men weer een regeringsleider 

ombrengen! 
De overname is in volle gang. 

 

Psalm 77, vers 19  Het gedreun van uw donder rolde voort, de 
bliksemen verlichtten de wereld, de aarde sidderde en beefde. 

Psalm 78, vers 34  Als Hij hen doodde, dan vroegen zij naar Hem, 
bekeerden zich en zochten God. 
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Vers 36  Maar zij bedrogen Hem met hun mond en belogen Hem 
met hun tong. 

Vers 50  Hij baande een pad voor zijn toorn, Hij behoedde hun 

zielen niet voor de dood, maar gaf hun leven prijs aan de pest. 
 

Voorwaar, zo spreekt de Heer: 
 

Psalm 78, vers 69  Hij bouwde zijn heiligdom als de hoogste 

bergen, als de aarde, die Hij voor altoos grondvestte. 
 

Voorwaar, als u zich niet bekeert, zal God u straffen, Turkije! 
De aanslagen zullen wereldwijd toenemen door moslimextremisten! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 
 

 

Stel Hem op de eerste plaats! 
 

Stel de Heer Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, uw Abba, 
Vader, en Koning der koningen, op de eerste plaats!  

 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, hartelijk welkom bij de Evangelical EndTime Machine! Op 23 
maart 2017 bracht Gods bode engel, woord voor woord, de 

volgende boodschap over aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, 
Benjamin Cousijnsen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de enige Naam boven alle namen, Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 

Revarno en ben een bode engel Gods.  
 

Zo spreekt de Heer: 

 
Markus 8, vers 34 tot en met 38  En Hij riep de schare, met zijn 

discipelen, tot Zich en zeide tot hen: Indien iemand achter Mij wil 

komen, die verloochene zichzelf en neme zijn kruis op en volge Mij. 
“Dit telt ook voor u!” Want ieder, die zijn leven zal willen 
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behouden, die zal het verliezen; maar ieder, die zijn leven verliezen 
zal om Mijnentwil en om des evangelies wil, die zal het behouden.  

 

“Stel de Heer, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, uw 
Abba, Vader, en Koning der koningen, op de eerste plaats!” 

Want wat baat het een mens de gehele wereld te winnen en aan 
zijn ziel schade te lijden? “Gehoorzaamheid heeft vele levens 

veranderd.” Want wat zou een mens kunnen geven in ruil voor zijn 

leven? Want wie zich voor Mij en voor mijn woorden schaamt in dit 
overspelig en zondig geslacht, de Zoon des mensen zal Zich ook 

voor hem “of haar” schamen, wanneer Hij komt in de heerlijkheid 
zijns Vaders, met de heilige engelen. 

 

Mattheüs 8, vers 21 tot en met 22  Een ander echter, een van 
zijn discipelen, zeide tot Hem: Here, sta mij toe eerst heen te gaan 

en mijn vader te begraven. “Welke reden heeft u, om Hem niet 
te volgen?” Maar Jezus zeide tot hem “en haar”: Volg Mij en laat 

de doden hun doden begraven. 

Mattheüs 10, vers 37 tot en met 39  Wie vader of moeder liefheeft 
boven Mij, is Mij niet waardig; en wie zoon of dochter liefheeft 

boven Mij, is Mij niet waardig; en wie zijn kruis niet opneemt en 

achter Mij gaat, is Mij niet waardig. Wie zijn leven vindt, zal het 
verliezen, maar wie zijn leven verliest om Mijnentwil, zal het 

vinden. 
 

Markus 1, vers 17 en 18  En Jezus zeide tot hen, “en misschien 

nu ook wel tot u het volgende”: Komt achter Mij en Ik zal 
maken, dat gij vissers van mensen wordt. En zij lieten terstond hun 

netten liggen en volgden Hem. 
 

Johannes 3, vers 33  Wie zijn getuigenis aanvaardt, heeft 

bezegeld, dat God waarachtig is. 
 

Romeinen 8, vers 28  Wij weten nu, dat God alle dingen doet 

medewerken ten goede voor hen, die God liefhebben, die volgens 
zijn voornemen geroepenen zijn. 

 
Amen! 
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Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en 
verdween. 

 

 
 

Hij die in u is, is groter en geen probleem is voor 

Hem te groot! 
 

Hij die in ons is, is groter en machtiger dan die in de wereld is, en 
op Hem mag u vertrouwen!  

 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 
23 maart 2017 bracht een bode engel Gods de volgende boodschap 

over, die ik graag met u wil delen.  
Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 

Charanka en ben een bode engel Gods.  
 

Kadosh, Heilig en Machtig is Yeshua HaMashiach, JHWH, 
Jezus Christus, en onoverwinnelijk! 

Hij die in ons is, is groter en machtiger dan die in de wereld is. Op 

Hem mag u vertrouwen! U hoeft niet te sidderen voor satan, omdat 
u degene bent die van Hem, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 

Christus, macht en autoriteit hebt gekregen.  

 
Jakobus 4, vers 7  Onderwerpt u dus aan God, maar biedt 

weerstand aan de duivel, en hij zal van u vlieden. 
Jakobus 5, vers 9 tot en met 11  Broeders “en zusters”, zucht niet 

tegen elkander, opdat gij niet onder het oordeel valt; zie, de 

Rechter staat voor de deur. Broeders “en zusters”, neemt tot een 
voorbeeld van gelatenheid en geduld de Profeten, die in de naam 

des Heren hebben gesproken. Zie, wij prijzen hen zalig, die volhard 
hebben; gij hebt van de volharding van Job gehoord en gij hebt uit 

het einde, dat de Here deed volgen, gezien, dat de Here rijk is aan 

barmhartigheid en ontferming. 
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Johannes 14, vers 12  Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie in Mij 
gelooft, de werken, die Ik doe, zal hij, “zij” ook doen, en grotere 

nog dan deze, want Ik ga tot de Vader. 

En Johannes 14, vers 13 en 14  En wat gij ook vraagt in mijn naam, 
Ik zal het doen, opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt worde. 

Indien gij Mij iets vraagt in mijn naam, Ik zal het doen. 
 

Voorwaar, broeders en zusters,  

siddert niet, maar besef dat u meer dan overwinnaar bent, en dat u 
niet bang hoeft te zijn, om zijn naam te benoemen! Maar boven 

alles moet u de satan bestraffen, als hij u aanvalt. Wie moet 
sidderen? U of hij? Waar is uw geloof? Hou vast aan Zijn beloften. 

 

Hebt u het moeilijk? 
Besef dan dat Hij in u is en groter is, en dat geen probleem voor 

Hem te groot is. Geef het aan Hem, en pieker niet! Hij zal het doen, 
opdat Hij verheerlijkt wordt. Dank Hem altijd voor uw overwinning. 

Amen! 

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen 

 
 

 

Velen noemen zich Profeet!  
 

Een ware Profeet van de Allerhoogste is een Profeet, die niet door 
zichzelf is aangesteld, maar alleen door God.  

 

 
Volledige weergave: 

 
Shalom, hartelijk welkom! Op 24 maart 2017 bracht Gods bode 

engel woord voor woord deze boodschap Gods over aan 

eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  
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Zoals een niet-Christen zich Christen noemt, zo geven velen 
zichzelf ook een stempel en beweren Profeet te zijn. 

Voorwaar, men gaat heel ver, zowel in de kerk als in de muziek en 

het paranormale, enzovoorts! En men noemt zichzelf Profeet of 
Profetes. Dezen zijn ook op Facebook te vinden.  

 
Voorwaar, de God van de geesten der Profeten stuurt 

dagelijks engelen naar Profeet Benjamin Cousijnsen. 

 
Openbaring 22, vers 6  En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn 

getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der 
Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen 

hetgeen weldra geschieden moet. 

 
Profeet Benjamin Cousijnsen was 16 jaar in coma… 

en God stuurde hem terug om alles te vervullen. Zoals God vanaf 
den beginne engelen gezonden heeft, zo zendt Hij ze naar Profeet 

Benjamin Cousijnsen. Hij is Gods ware eindtijdprofeet! En zowel 

Profetes Theresa is door de Almachtige God aangesteld, om u te 
waarschuwen! Voorwaar, mijn naam is Christalona en ben een bode 

engel Gods.  

 
Jeremia 23, vers 1  Wee de herders, die de schapen welke Ik 

weid, verderven en verstrooien, luidt het woord des Heren. 
En vers 11 tot en met 13  Want zowel profeet als priester plegen 

heiligschennis, zelfs in mijn huis heb Ik hun boosheid gevonden, 

luidt het woord des Heren. Daarom zal hun weg voor hen worden 
als glibberige plaatsen in de duisternis, zij zullen daar verdwalen en 

vallen. Want Ik zal rampspoed over hen brengen in het jaar van 
hun bezoeking, luidt het woord des Heren. Wel heb Ik bij de 

profeten van Samaria gezien wat ergerlijk was: zij profeteerden 

door de Baäl en misleidden mijn volk Israël. 
En vers 15  Daarom zegt de Here der heerscharen aldus van de 

profeten: Zie, Ik spijzig hen met alsem, Ik drenk hen met gif, want 

van de profeten van Jeruzalem is de heiligschennis uitgegaan over 
het gehele land. 

En vers 17 tot en met 21  Zij zeggen voortdurend tot wie Mij 
verachten: De Here heeft gesproken: gij zult vrede hebben; en tot 

ieder die wandelt in verstoktheid van hart, zeggen zij: geen kwaad 
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zal u overkomen. Wie toch heeft in de raad des Heren gestaan en 
zijn woord vernomen en gehoord? Wie heeft zijn woord beluisterd 

en gehoord? Zie, een stormwind des Heren, gramschap, vaart uit, 

een wervelende storm; op het hoofd der goddelozen stort hij zich 
uit. De toorn des Heren zal zich niet afwenden, tot Hij heeft 

volvoerd en tot stand gebracht de raadslagen van zijn hart; in het 
laatst der dagen zult gij dat duidelijk inzien. Ik heb die profeten niet 

gezonden, toch hebben zij gelopen; Ik heb tot hen niet gesproken, 

toch hebben zij geprofeteerd. 
 

Voorwaar, zo waren er reeds in het Oude Testament valse 
profeten, zowel ook nu! 

 

2 Petrus 2, vers 1  Toch zijn er ook valse profeten onder het volk 
geweest, zoals ook onder u valse leraars zullen komen, die 

verderfelijke ketterijen zullen doen binnensluipen, zelfs de Heerser, 
die hen gekocht heeft, verloochenende en een schielijk verderf over 

zichzelf brengend. 

Vers 3  En zij zullen uit hebzucht met verzonnen redeneringen u als 
koopwaar behandelen; maar het oordeel houdt zich reeds lang met 

hen bezig en hun verderf sluimert niet. 

 
En Mattheüs 24, vers 5  Want velen zullen komen onder mijn 

naam en zeggen: Ik ben de Christus, en zij zullen velen verleiden.  
En vers 11 en 12  En vele valse profeten zullen opstaan en velen 

zullen zij verleiden. En omdat de wetsverachting toeneemt, zal de 

liefde van de meesten verkillen. 
En Mattheüs 7, vers 15  Wacht u voor de valse profeten, die in 

schapevacht tot u komen, maar van binnen zijn zij roofgierige 
wolven. 

En vers 22 en 23  Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: Here, 

Here, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam boze 
geesten uitgedreven en in uw naam vele krachten gedaan? En dan 

zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van 

Mij, gij werkers der wetteloosheid. 
 

Handelingen 20, vers 29 tot en met 31  Zelf weet ik, dat na 
mijn heengaan grimmige wolven bij u zullen binnenkomen, die de 

kudde niet zullen sparen; en uit uw eigen midden zullen mannen 
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opstaan, die verkeerde dingen spreken om de discipelen achter zich 
aan te trekken. Waakt dan en herinnert u, dat ik drie jaren lang 

nacht en dag niet heb opgehouden ieder afzonderlijk onder tranen 

terecht te wijzen. 
 

Voorwaar! 
Een echte Profeet of Profetes spreekt namelijk zowel terechtwijzend 

als bemoedigend, en houdt geen blad voor de mond, en laat zich 

niet beïnvloeden door wie dan ook! Voorwaar, als u de informatie 
doorneemt over Profeet Benjamin Cousijnsen, in de Evangelical 

EndTime Machine, dan zult u ook moeten erkennen aan de 
vruchten, dat hij Gods eindtijdprofeet is.  

 

1 Johannes 4, vers 1 tot en met 13  Geliefden, vertrouwt niet 
iedere geest, maar beproeft de geesten, of zij uit God zijn; want 

vele valse profeten zijn in de wereld uitgegaan. Hieraan onderkent 
gij de Geest Gods: iedere geest, die belijdt, dat Jezus Christus in 

het vlees gekomen is, is uit God; en iedere geest, die Jezus niet 

belijdt, is niet uit God. En dit is de geest van de antichrist, waarvan 
gij gehoord hebt, dat hij komen zal, en hij is nu reeds in de wereld. 

Gíj zijt uit God, kinderkens, en gij hebt hen overwonnen; want Hij, 

die in u is, is meerder dan die in de wereld is. Zij zijn uit de wereld; 
daarom spreken zij uit de wereld en hoort de wereld naar hen. Wij 

zijn uit God; wie God kent, hoort naar ons; wie uit God niet is, 
hoort naar ons niet. Hieraan onderkennen wij de Geest der 

waarheid en de geest der dwaling. Geliefden, laten wij elkander 

liefhebben, want de liefde is uit God; en een ieder, die liefheeft, is 
uit God geboren en kent God. Wie niet liefheeft, kent God niet, 

want God is liefde. Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard, 
dat God zijn eniggeboren Zoon gezonden heeft in de wereld, opdat 

wij zouden leven door Hem. Hierin is de liefde, niet dat wij God 

liefgehad hebben, maar dat Hij ons heeft liefgehad en zijn Zoon 
gezonden heeft als een verzoening voor onze zonden. Geliefden, 

indien God ons zó heeft liefgehad, behoren ook wij elkander lief te 

hebben. Niemand heeft ooit God aanschouwd; indien wij elkander 
liefhebben, blijft God in ons en zijn liefde is in ons volmaakt 

geworden. Hieraan onderkennen wij, dat wij in Hem blijven en Hij 
in ons, dat Hij ons van zijn Geest gegeven heeft. 

 



 
 

 

5477 
 
 

 

En Jeremia 14, vers 14  Maar de Here zeide tot mij: Leugenachtig 
profeteren de profeten in mijn naam, Ik heb hen niet gezonden, 

hun geen opdracht gegeven, en niet tot hen gesproken; een 

leugengezicht, ijdele waarzeggerij en bedriegerij van hun eigen hart 
profeteren zij u. 

 
En 2 Timotheüs 4, vers 3 en 4  Want er komt een tijd, dat de 

mensen de gezonde leer niet meer zullen verdragen, maar omdat 

hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich tal van 
leraars zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen 

afkeren en zich naar de verdichtsels keren. 
 

Voorwaar, een ware Profeet wil het beste voor zijn schapen, 

en bidt voor hen en stelt zich eenvoudig op. 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 
 

 

De 'finale' optocht!  
 

Hier volgt een profetisch droomvisioen, dat in opdracht van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, werd opgeschreven, en 
doorgegeven door Zijn dienaar, Profeet Benjamin Cousijnsen.  

 

Volledige weergave: 
 

Shalom, hartelijk welkom! Op 27 maart 2017 schreef Profeet 
Benjamin Cousijnsen, Gods eindtijdprofeet van de laatste dagen, 

het volgende verslag op. 

 
Shalom, met Profeet Benjamin Cousijnsen. En ik begroet u in de 

almachtige naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  
 

Toen ik sliep vannacht, zag ik het volgende… 

Ik zag vele gelovigen op een weg. Sommigen hadden een Bijbel in 
de hand. En ik liep verder en zag ook Paus Franciscus, en ik zag 

nonnen met kruisjes om de nek, en ik zag kerkleiders in het roze 

gekleed. Verder zag ik heel veel Katholieken met draagstokken, 
met daarop een grote afbeelding van Maria, met een lelijke baby, 
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die meer leek op een duiveltje dan op een baby, die Jezus moest 
voorstellen! Ik zag dat deze hele grote optocht op een brede weg 

één kant opging.  

 
Ik liep naast deze optocht en hield er de orde over, 

met de opdracht dat alle gelovigen, en deze mensen - gelovig en 
niet-gelovig - op deze weg moesten blijven en door moesten lopen. 

Ik zag ook Boeddhisten, Boeddha aanbidders, en mensen van vele 

religies. Ook zag ik bekende gezichten, die ooit in de 
Evangelicalendtimemachine.com de Heer hadden gediend, en die 

zich hadden laten beïnvloeden, om Gods werk te verwoesten! Ik zal 
de namen maar niet noemen, want ze zullen zich deze boodschap 

herinneren. Zowel die “Repent!” geroepen hebben, zullen daar zijn 

op deze weg. Ik zag zoveel, en ik liep naar voren en strekte ook 
mijn vleugels uit. 

 
Ook zag aan de andere kant Theresa lopen, 

die hetzelfde deed en ook de taak had, net als ik, om al deze zielen 

te bewaken, en er zorg voor te dragen dat al deze mensen in een 
optocht, via deze weg verder zouden lopen. Profetes Theresa en ik 

beveiligden deze weg, in opdracht van de Heer, Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Ik zag een hoog vuur, en zowel 
links als rechts daarvan stonden twee engelen!  

 
En ik zag een soort pilaar, met daarop een open boek staan.  

Ook daar stonden twee engelen Gods bij. Daar werd hun uitspraak 

gedaan. En al deze zielen kregen te zien en te horen, via een 
beeldprojectie, en in tegenwoordigheid van vele duizenden engelen, 

wat zij hadden gedaan. Dit wil ik met u delen.  
 

Deze droom is profetisch, zodat sommigen zich nog kunnen 

bekeren! 
U bent gewaarschuwd, en ik heb het gedeeld met u. 

 

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 
wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
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behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 

naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het 

licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever 
gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want 

een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het 
licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de 

waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat 

zij in God verricht zijn. 
 

En ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
 

 

 

Wees geen Judas Iskariot! 
 

Voorwaar, gij daar, wees kadosh. Wees zuiver en heilig, kadosh! En 
wees niet een verrader.  

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 28 maart 2017 bracht Gods bode 

engel woord voor woord de volgende boodschap Gods over aan 

eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 

Voorwaar, voorwaar, voorwaar, 
 

Spreuken 15, vers 3  De ogen des Heren zijn aan alle plaatsen, 
opmerkzaam acht gevend op kwaden en goeden. 

 

Voorwaar, waar zijt gij mee bezig? 
 

Spreuken 18, vers 5 tot en met 10  Het is verkeerd de 

goddeloze voor te trekken, en de rechtvaardige in het gericht weg 
te duwen. De lippen van de dwaas brengen twist voort, en zijn 
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mond roept om slagen. De mond van de dwaas is hem tot verderf, 
zijn lippen zijn een valstrik voor hemzelf. De woorden van de 

lasteraar zijn als lekkernijen; zij glijden immers af naar de 

schuilhoeken van het hart. Hij, die traag is in zijn arbeid, is reeds 
een broeder van de verderver. De naam des Heren is een sterke 

toren; de rechtvaardige ijlt daarheen en is onaantastbaar. 
Voorwaar, luister aandachtig! 

 

Lukas 6, vers 16  en Judas Iskariot, die de verrader geworden is. 
 

Voorwaar, Judas was een idealist van het fanatieke soort, 
een pion van satan. 

Ondanks dat hij, Judas, blind koos voor Yeshua HaMashiach, JHWH, 

Jezus Christus, verraadde hij Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 
Christus! Voorwaar, mijn naam is Brendiach en ben een bode engel 

Gods. Voorwaar, gij daar, wees kadosh, wees zuiver en heilig, 
kadosh! Wees niet een verrader! 

 

Romeinen 12, vers 1 en 2  Ik vermaan u dan, broeders, met 
beroep op de barmhartigheden Gods, dat gij uw lichamen stelt tot 

een levend, heilig en Gode welgevallig offer: dit is uw redelijke 

eredienst. En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt 
hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt 

erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en 
volkomene. 

En vers 21  Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin 

het kwade door het goede. 
En Romeinen 13, vers 10  De liefde doet de naaste geen kwaad; 

daarom is de liefde de vervulling der wet. 
 

Laat het u duidelijk zijn, dat Judas tegen Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, vocht. 
De totale overname is ook nu actief! De geestelijke wereld van 

satan komt nu in actie, om u te beïnvloeden! Er zijn heel wat 

Judassen, en sommigen zijn zelfs meelopers met de 
kwaadsprekers, en roddelen mee in het verborgene. 

 
1 Johannes 2, vers 4  Wie zegt: Ik ken Hem, en zijn geboden niet 

bewaart, is een leugenaar en in die is de waarheid niet. 
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En vers 15 tot en met 17  Hebt de wereld niet lief en hetgeen in de 
wereld is. Indien iemand de wereld liefheeft, de liefde des Vaders is 

niet in hem. Want al wat in de wereld is: de begeerte des vlezes, de 

begeerte der ogen en een hovaardig leven, is niet uit de Vader, 
maar uit de wereld. En de wereld gaat voorbij en haar begeren, 

maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid. 
 

Voorwaar, onderzoek uzelf eens heel goed! 

Wie tegen een gezalfde des Heren vecht, zal zijn straf niet 
ontlopen, tenzij hij of zij zich bekeert. Voorwaar, wees kadosh, 

heilig! Of wilt u bevlekt voor God komen te staan, vanwege uw 
ongeloof? Luister ook beslist naar de boodschap, getiteld: 

‘Commando: 1 hand + 1 groet + 1 brede glimlach + 1 Judaskus!’ 

van 15 januari 2013. 
 

Mattheüs 7, vers 1 en 2  Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld 
wordt; want met het oordeel, waarmede gij oordeelt, zult gij 

geoordeeld worden, en met de maat, waarmede gij meet, zal u 

gemeten worden. 
En Mattheüs 5, vers 8 en 9  Zalig de reinen van hart, want zij zullen 

God zien. Zalig de vredestichters, want zij zullen kinderen Gods 

genoemd worden. 
 

Voorwaar, wees alert. 
En speel geen theatervoorstelling tegenover de Koning der 

koningen, of tegenover Zijn Profetes of Profeet! Voorwaar, 

 
Mattheüs 6, vers 23  Maar indien uw oog slecht is, zal geheel uw 

lichaam duister zijn. Indien nu wat licht in u is, duisternis is, hoe 
groot is dan de duisternis! 

 

Voorwaar, laat deze boodschap duidelijk zijn. 
 

Mattheüs 7, vers 21 en 22  Niet een ieder, die tot Mij zegt: Here, 

Here, zal het Koninkrijk der hemelen binnengaan, maar wie doet de 
wil mijns Vaders, die in de hemelen is. Velen zullen te dien dage tot 

Mij zeggen: Here, Here, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd 
en in uw naam boze geesten uitgedreven en in uw naam vele 

krachten gedaan? 
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Voorwaar, een onzuivere mag nimmer de handen opleggen,  

of voor zijn broeder of zuster gaan bidden, als u eerst in uzelf de 

boze geesten moet uitdrijven! U moet kadosh zijn, heilig van 
wandel, en een voorbeeld. 

 
Mattheüs 6, vers 22  De lamp van het lichaam is het oog. Indien 

dan uw oog zuiver is, zal geheel uw lichaam verlicht zijn. 

 
Als uw oog en wandel onzuiver zijn, dan zal u het smalle 

pad, dat ten Hemel gaat, aan uw ogen voorbij zien gaan. 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en 

verdween. 

 
 

 

Onverwachts en ongrijpbaar sla ik toe! 
 

Ik, Donder, heb u al eens gewaarschuwd, en zal nu zeer spoedig in 
sommige landen behoorlijk toeslaan, of ze moeten zich bekeren!  

 

 
Volledige weergave: 

 

Hartelijk welkom! Op 28 maart 2017 bracht de bode engel van God 
woord voor woord deze mededelende, waarschuwende, 

openbarende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet van de 
laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  
 

Voorwaar, hoor! De wind blaast door de bomen. 
 

Johannes 3, vers 8  De wind blaast, waarheen hij wil, en gij hoort 

zijn geluid, maar gij weet niet, vanwaar hij komt of waar hij 
heengaat; zó is een ieder, die uit de Geest geboren is. 

 

Voorwaar, mijn naam is Donder, een bode engel Gods! 
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Zoals de Geest waait, en ik, Donder, zo is een gelovige als de wind. 
En zo spreekt de Heer Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. 

De wind is ongrijpbaar, en niemand kan het ongrijpbare stilzetten 

of grijpen of vastzetten! 
 

Genesis 1, vers 2  De aarde nu was woest en ledig, en duisternis 
lag op de vloed, en de Geest Gods zweefde over de wateren. 

 

De Geest is als de wind. 
Voorwaar, maar mijn geest brengt storm en donder en 

verwoesting! 
 

Amos 4, vers 8 en 9  En twee, drie steden wankelden naar één 

stad om water te drinken, maar zij werden niet verzadigd. Toch 
hebt gij u niet tot Mij bekeerd, luidt het woord des Heren. Ik heb u 

geslagen met brandkoren en met honigdauw, uw hoven en 
wijngaarden heb Ik doen verdorren; uw vijgebomen en olijfbomen 

vrat de sprinkhaan op. Toch hebt gij u niet tot Mij bekeerd, luidt het 

woord des Heren. 
 

En Job 33, vers 4  De Geest Gods heeft mij gemaakt, en de adem 

des Almachtigen doet mij leven. 
 

En zo werkt God in u, en doet u leven door de adem Gods, en 
blaast de wind waarheen Hij wil! 

 

Genesis 2, vers 7  Toen formeerde de Here God de mens van stof 
uit de aardbodem en blies de levensadem in zijn neus; alzo werd de 

mens tot een levend wezen. 
 

Zonder God is er geen adem en ook geen leven. 

Wees dankbaar en blij, en breek met alles wat niet bij u hoort! 
Allen die uit de Geest zijn, hebben Yeshua HaMashiach 

aangenomen. En door die Geest heeft een ieder, die in Hem gelooft, 

eeuwig leven! 
 

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 
wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
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hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 
naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het 

licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever 
gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want 

een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het 

licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de 
waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat 

zij in God verricht zijn. 
 

Zonder Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, in uw 

leven is het een dooie boel! 
Wat geboren is uit de Geest is geestelijk. Verbaas u niet, dat u 

wederom geboren moet worden.  
 

Genesis 3, vers 8 tot en met 10  Toen zij het geluid van de Here 

God hoorden, die in de hof wandelde in de avondkoelte, verborgen 
de mens en zijn vrouw zich voor de Here God tussen het geboomte 

in de hof. En de Here God riep de mens tot Zich en zeide tot hem: 

Waar zijt gij? En hij zeide: Toen ik uw geluid in de hof hoorde, werd 
ik bevreesd, want ik ben naakt; daarom verborg ik mij. 

 
Voorwaar, Filipijnen! 

Ik, Donder, heb u al eens gewaarschuwd, en ook India en de 

Verenigde Staten en Indonesië en Mexico en Italië en Somalië en 
Spanje en Australië en Turkije, en ook alle andere landen! Ik, 

Donder, zal nu zeer spoedig in sommige landen behoorlijk toeslaan, 
of ze moeten zich bekeren. Onverwachts en ongrijpbaar sla ik toe! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 
 

 

Laat de Evangelical EndTime Machine met u 
verbonden zijn! 
 

Ik heb Mijn aangezicht niet verborgen. Had Ik u niet bemoedigd en 
gezegend en altijd beschermd?  
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Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 28 maart 2017 bracht de Here Jezus 

Christus van Nazareth, Yeshua HaMashiach zelf, woord voor woord 
Zijn boodschap over aan Zijn dienstknecht, eindtijdprofeet van de 

laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom, Mijn kinderen, Mijn geliefde kinderen!  

Ik, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, spreek tot u.  
 

Jeremy, open uw hart voor Mij, en ook u, Norris, en 

Johannes. 
Mijn ogen sloegen u gade. En ook op u, Aaron! En ook u, die nu 

luistert. Ik heb Mijn aangezicht niet verborgen. Had Ik u niet 
bemoedigd en gezegend en altijd beschermd? Voorwaar, Ik, de 

Here, heb geen bedrieglijke Profeet uit de coma gehaald en naar de 

Aarde gestuurd! 
 

Spreuken 10, vers 29 en 30  De weg des Heren is een 

beschutting voor de oprechten, maar onheil voor de bedrijvers van 
ongerechtigheid. De rechtvaardige zal in eeuwigheid niet wankelen, 

maar de goddelozen zullen de aarde niet bewonen. 
 

Voorwaar, ook u die zich liet misleiden door uw naaste, 

Mijn werken zijn perfect! Ik, uw Rabboeni, ben de Kapitein, Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. En de Evangelical EndTime 

Machine is Mijn schip. En Ik ken Mijn warriors allemaal! Voorwaar, 
steun Mijn ware eindtijdprofeet en Profetes, en vooral Mijn werk. 

Profeet Benjamin Cousijnsen is oprecht van hart, en in hem zit de 

waarheid. 
 

Johannes 5, vers 35  Hij was de brandende en schijnende lamp 

en gij hebt u een tijdlang in zijn licht willen verheugen. 
 

Ik, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, heb tot de 
twijfelaars gesproken en ongelovigen gesproken. 
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Voorwaar, Ik heb altijd Mijn engelen uitgezonden, om ulieden te 
betuigen, aan een ieder die in Mij gelooft, dat alles wat hij 

gesproken heeft, zuiver is! 

 
Openbaring 22, vers 6  En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn 

getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der 
Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen 

hetgeen weldra geschieden moet. 

 
Voorwaar, donateurs en trouwe gebedswarriors, hoor Mijn 

stem! 
 

Johannes 15, vers 11  Dit heb Ik tot u gesproken, opdat mijn 

blijdschap in u zij en uw blijdschap vervuld worde. 
En vers 25  Maar het woord moet vervuld worden, dat in hun wet 

geschreven is: Zij hebben Mij zonder reden gehaat. 
 

Voorwaar, geloof! 

Ik, uw Rabboeni, El Elohím, Adonai, JHWH, Jezus Christus, ga nu. 
Laat de Evangelical EndTime Machine met u verbonden zijn! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de Here Jezus Christus, 

JHWH, Yeshua HaMashiach, en verdween. 
 

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! De Here zegene u 
 

 

 

Powerrr! Breek uit, het is genoeg geweest! 
 

Sta op! Dit is geen normale boodschap, maar Power, Holy Powerrr!  
 

 

Volledige weergave: 
 

Shalom, hartelijk welkom! Op 29 maart 2017 bracht Gods bode 
engel woord voor woord deze bijzondere boodschap Gods over aan 

eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. 
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Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Power, 

en in de krachtige, gezegende naam van JHWH, El Elohím, Adonai, 

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, gebiedt de Here u om Zijn 
woord serieus te nemen. 

 
Dit is geen normale boodschap, maar Power, Holy Powerrr! 

Doe uw mantel om, Gods krachtige bescherming.  

 
Efeziërs 6, vers 10 tot en met 13  Voorts, weest krachtig in de 

Here en in de sterkte zijner macht. Doet de wapenrusting Gods 
aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels; 

want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen 

de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer 
duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Neemt 

daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in 
de boze dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te 

houden.  

 
En hef uw zwaard op in uw gebed. 

Want het is het enige wapen, dat de duivel niet kan wederstaan! 

 
Hebreeën 4, vers 12  Want het woord Gods is levend en krachtig 

en scherper dan enig tweesnijdend zwaard en het dringt door, zó 
diep, dat het vaneenscheidt ziel en geest, gewrichten en merg, en 

het schift overleggingen en gedachten des harten. 

 
Het snijdt zo diep, dat het zelfs satan vaneenscheidt en 

zwaar verwondt! 
In de almachtige naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 

Christus, zeg ik:  

“Power, power, power! Ik gebruik Uw gezegende, almachtige 
woord, dat van mij verwacht dat ik uitbreek en Zijn woord, Gods 

zwaard, gebruik, en in Zijn kracht ga staan, in Zijn overwinning! 

Van nu af aan gebruik ik het zwaard. En van nu af aan ben ik 
gezegend en onoverwinnelijk, in de naam van Yeshua HaMashiach, 

JHWH, Jezus Christus, en ontvang ik zegeningen. Want Uw woord is 
Uw zwaard, dat mij als kind van God de overwinning geeft. En Uw 
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Bloed bedekt mij als een mantel, die alle pijlen en gevaren 
afschermt als een pantser.”  

 

Zeg: “Power, power, power, er is kracht in het woord Gods, 
elk moment en ieder hour!” 

Gebruik het en word gezegend. Voorwaar,  
 

Jakobus 4, vers 7 tot en met 9  Onderwerpt u dus aan God, 

maar biedt weerstand aan de duivel, en hij zal van u vlieden. 
Nadert tot God, en Hij zal tot u naderen. Reinigt uw handen, 

zondaars, en zuivert uw harten, gij, die innerlijk verdeeld zijt. 
Beseft uw ellende, treurt en weent; uw gelach moet veranderen in 

treurigheid, en uw vreugde in neerslachtigheid. 

 
Voorwaar, wees gezegend, wees gezegend, wees gezegend. 

En maak een weg, vol van succes en zegeningen en overwinningen! 
Zonder zwaard echter, is er geen overwinning, en zonder mantel 

echter, geen bescherming. En zonder Yeshua HaMashiach, JHWH, 

Jezus Christus, is er geen overwinning en geen weg, die uitkomst 
biedt. 

 

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 
wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 

geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 
oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 

duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 

waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 
gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; 

maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn 

werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 
 

Breek uit, het is genoeg geweest! 
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Galaten 4, vers 9  Nu gij echter God hebt leren kennen, ja, meer 
nog, door God gekend zijt, hoe kunt gij thans terugkeren tot die 

zwakke en armelijke wereldgeesten, waaraan gij u weder van meet 

aan dienstbaar wilt maken? 
 

Sta op, sta op!  
Gebruik Gods enige wapen, dat u zal zegenen: Gods zwaard. 

 

Efeziërs 6, vers 13  Neemt daarom de wapenrusting Gods, om 
weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om, uw taak geheel 

vervuld hebbende, stand te houden. 
Vers 17 en 18  En neemt de helm des heils aan en het zwaard des 

Geestes, dat is het woord van God. En bidt daarbij met aanhoudend 

bidden en smeken bij elke gelegenheid in de Geest, daartoe 
wakende met alle volharding en smeking voor alle heiligen. 

 
Voorwaar, mijn naam is Power en ben een bode engel Gods. 

En ik zegen u met deze boodschap, die u de overwinning aanreikt, 

in de almachtige naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 
Christus. Alle dank en eer aan wie het toekomt: Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Amen! Amen! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en 
verdween. 

 
 

 

Ga niet in tegen de gezonde leer! 
 

Voorwaar, gij daar! Gij gelooft dat gij behouden wordt als wederom 

geboren Christen, maar... lees verder.  
 

 
Volledige weergave: 

 

Shalom, hartelijk welkom! Vandaag, 30 maart 2017, bracht Gods 
bode engel woord voor woord deze boodschap Gods over aan 

Profeet Benjamin Cousijnsen, die ik graag aan uw wil gaan 

voorlezen.  
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Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 

Voorwaar, gij daar, 
Gij gelooft dat gij behouden wordt als wederom geboren Christen. 

Maar als gay-christen zult u niet behouden worden, al gelooft u dat 
u geen zondaar bent! Voorwaar, Kadosh, Heilig is YHWH, Jezus 

Christus, Yeshua HaMashiach, en duldt geen homoseksualiteit! 

 
Romeinen 1, vers 26 en 27  En hier staat geschreven: Daarom 

heeft God hen overgegeven aan schandelijke lusten, want hun 
vrouwen hebben de natuurlijke omgang vervangen door de 

tegennatuurlijke. Eveneens hebben de mannen de natuurlijke 

omgang met de vrouw opgegeven, en zijn in wellust voor elkander 
ontbrand, als mannen met mannen schandelijkheid bedrijvende en 

daardoor het welverdiende loon voor hun afdwaling in zichzelf 
ontvangende. 

 

Voorwaar, niet een mens, maar God zelf zegt het volgende: 
 

1 Timotheüs 1, vers 10 en 11  Hoereerders, knapenschenders, 

zielverkopers, leugenaars, meinedigen, en al wat verder ingaat 
tegen de gezonde leer, in overeenstemming met het evangelie der 

heerlijkheid van de zalige God, dat mij is toevertrouwd. 
 

En 2 Thessalonicenzen 2, vers 11  En daarom zendt God hun 

een dwaling, die bewerkt, dat zij de leugen geloven. 
 

U gaat tegen de gezonde leer in! 
 

1 Korinthiërs 6, vers 9 en 10  En hier staat geschreven: Of weet 

gij niet, dat onrechtvaardigen het Koninkrijk Gods niet beërven 
zullen? Dwaalt niet! Hoereerders, afgodendienaars, overspelers, 

schandjongens, knapenschenders, dieven, geldgierigen, 

dronkaards, lasteraars of oplichters, zullen het Koninkrijk Gods niet 
beërven. 

 
Voorwaar, mijn naam is Blesía en ben een bode engel Gods.  
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Openbaring 22, vers 15  En hier staat geschreven: Buiten zijn de 
honden en de tovenaars, de hoereerders, de moordenaars, de 

afgodendienaars en ieder, die de leugen liefheeft en doet. 

 
Voorwaar, luister ook beslist naar de boodschap, met de 

titel:  
‘Openbaring van God: Homoseksueel is bezetenheid!’ van 18 

januari 2013. Bekeer u en onderzoekt u grondig! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods. 
 

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 

 

Geen enkele gedachte ontgaat Hem! 
 

Hij peilt de afgrond en de harten van de mensen, en doorziet hun 
heimelijke plannen.  

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 

donderdag 30 maart 2017 bracht een bode engel Gods de volgende 

boodschap over, die ik graag met u wil delen.  
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 

Voorwaar,  
 

Sirach 42, vers 17 tot en met 20  Zelfs zijn heiligen zijn niet in 
staat over alle wonderbare werken te vertellen, die hij, de 

almachtige Heer, tot stand heeft gebracht; alles is door zijn macht 

gevestigd. Hij peilt de afgrond en de harten van de mensen en 
doorziet hun heimelijke plannen. Want de Allerhoogste weet alles 

en kent de eeuwige tekenen. Hij verkondigt wat voorbij is en wat 

komen zal en brengt de sporen aan het licht van wat verborgen is. 
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Geen enkele gedachte ontgaat hem en niet één woord is voor hem 
verborgen.  

 

Voorwaar, mijn naam is Blitzia en ben een bode engel Gods.  
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
 

En nu wil ik hier ook iets verder op ingaan… 

De Heer, die maakt mij duidelijk dat er ook mensen zijn, zelfs 
broeders en zusters… ja, ze noemen zich broeders en zusters… 

Maar ik zeg u, ze hebben kritiek, kritiek op het Lichaam van 
Christus! Want eigenlijk zijn we allemaal een deel van Christus, en 

een Profeet hoort daar ook bij. Zo heb je Evangelisten, Profeten, 

Apostelen, en zelfs Leraars, en zo kun je maar verdergaan. Maar ik 
zeg u, we hebben elkaar allemaal nodig. Maar… een Profeet??? Dat 

gaat sommigen te ver. En toch zeg ik u, een Profeet hoort erbij, bij 
het totale pakket; dat hoort er allemaal bij. En ik zeg u ook, juist 

tegen de kwaadsprekers, die daar niet mee kunnen leven: een 

Profeet! En ze hebben een hekel aan een Profeet. Maar ik zeg u, ik 
ben aangesteld als Gods Profeet in deze eindtijd. En God heeft mij 

teruggeplaatst in deze tijd, en ik ben ervoor gezalfd in de Hemel, en 

teruggestuurd naar de Aarde, om Zijn plan te volvoeren! En ik laat 
het ook niet tegenhouden.  

 
En ik zal het nog mooier zeggen, we gaan door!  

En ik hef het zwaard op, het zwaard Gods, en ik vermorzel alles in 

de naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! En ik ga 
de strijd aan tegen de leugens. Want ik ben meer dan overwinnaar, 

en ook u die achter mij staat! We mogen samen het zwaard 
opheffen en in de waarheid gaan staan.  

 

Hoe kun je nu in de kerk hoger op de trede komen, hoe? 
Ik zeg u, als u al jaren naar de kerk gaat, en u blijft maar op dat 

treetje staan, vanwege dat ze niet openstaan voor Gods ware 

eindtijdprofeet, dan zal ik u heel duidelijk zeggen nu, dan zult u 
nooit, nooit groeien. En u zult ook nooit groeien, wat u ook 

probeert!  
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Maar God wil dat u openstaat, openstaat voor de volle 
waarheid.  

Want Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, is de Waarheid, 

en Hij is de Koning der koningen, en die aanbid ik, die aanbid ik, en 
die verhoog ik en die prijs ik! En ik ben blij dat ik Hem mag dienen. 

En ik laat het nooit, nooit – ook niet door een broeder of zuster, die 
zich broeder noemt of zuster, of Christen – ik laat me nooit 

stoppen. En dat moet u ook niet doen, die in Yeshua HaMashiach, 

JHWH, Jezus Christus, zo gezegend is door de Evangelical EndTime 
Machine, waar Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus zelf de 

Kapitein is! Hij heeft het stuur in handen, en alles behoort Hem toe: 
de glorie en de aanbidding, en alle boodschappen, die Hij gestuurd 

heeft via Zijn engelen naar mij, zodat ik het kan doorgeven.  

 
U mag Hem daarvoor danken, en ik dank Hem daar ook voor.  

We mogen dankbaar zijn voor wat Hij doet in de laatste dagen! En 
ik vraag u, om niet achter een persoon te gaan schuilen, om te 

zeggen van: “Oh, ik wil niks van Profeet Benjamin weten, want die 

broeder en zuster, die heeft dat en dat gezegd”. Nee, ik zeg u, volg 
uw hart en luister naar de stem van Yeshua HaMashiach, JHWH, 

Jezus Christus, en volg Hem, niet uw broeder en zuster. 

 
En ik zeg u ook hierbij, dank u voor het luisteren, Ruacha, Yeshu, 

Shalom! Gods zegen 
 

 

 

Onbetrouwbare hoekstenen in de kerken zullen 

gaan wankelen en neerstorten en velen 

verpletteren! 
 
De steen die een hoeksteen had moeten zijn, is onbetrouwbaar 

geworden. Voorwaar, de God van Israël, Yeshua HaMashiach, 
JHWH, Jezus Christus, wil u waarschuwen!  

 

 
Volledige weergave: 
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Welkom! Dit is een waarschuwende boodschap Gods, gericht aan de 
kerken, overgebracht door de bode engel van God op 31 maart 

2017 aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom, warrior Gods! Ik begroet u in de almachtige naam van 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  
 

Voorwaar, Kadosh, Heilig en Machtig is uw Rabboeni, die u 

de volle waarheid verkondigt in het licht! 
 

1 Johannes 2, vers 15 tot en met 17  Hebt de wereld niet lief en 
hetgeen in de wereld is. Indien iemand de wereld liefheeft, de liefde 

des Vaders is niet in hem “of haar”. Want al wat in de wereld is: de 

begeerte des vlezes, de begeerte der ogen en een hovaardig leven, 
is niet uit de Vader, maar uit de wereld. En de wereld gaat voorbij 

en haar begeren, maar wie de wil van God doet, blijft tot in 
eeuwigheid. 

 

Voorwaar, en aan wie bent u gelijkvormig? 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, zegt heel duidelijk: 

Wees niet gelijkvormig aan de wereld, inclusief uw pastoor, of 

kerkleden en vrienden! Voorwaar, als de kerkleider tegen u zegt, 
“Spring in het vuur!” volgen velen zijn vleselijk denken. 60 Procent 

is niet geestelijk gevormd, maar vleselijk gevormd, en knikken 
maar van Ja. Het vleselijke denken is gericht op de begeerte van 

het vlees en de begeerte, om u erin mee te trekken. 

 
Jesaja 10, vers 25  Want nog een korte wijle, dan is de 

gramschap ten einde en mijn toorn richt zich op hun vernietiging. 
 

En 2 Timotheüs 4, vers 3 tot en met 5  Want er komt een tijd, 

dat de mensen de gezonde leer niet meer zullen verdragen, maar 
omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich tal van 

leraars zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen 

afkeren en zich naar de verdichtsels keren. Blijf gij echter nuchter 
onder alles, aanvaard het lijden, doe het werk van een evangelist, 

verricht uw dienst ten volle. 
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Voorwaar, laat uw oren niet verwend worden door de 
begeerte van de satan, die juist wil dat u zich overgeeft aan 

zijn leugens! 

Sommigen denken zo vleselijk, dat ze velen besmetten. En men 
bedreigt zelfs de kerkleden, dat als men niet luistert naar hen, je de 

kerk mag gaan verlaten. Voorwaar, de God van Israël, Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, wil u even doorgeven dat u 

gewaarschuwd bent, en u wakker schudde! 

 
Jesaja 30, vers 8 tot en met 12  Ga nu, schrijf het in hun bijzijn 

op een tafel en teken het op in een boek, opdat het diene voor 
latere dagen, voor immer en altoos. Want het is een weerspannig 

volk, leugenachtige kinderen, kinderen die de wet des Heren niet 

willen horen; die tot de zieners zeggen: Gij zult niet zien; en tot de 
schouwers: Gij zult voor ons de waarheid niet schouwen, spreekt 

tot ons aangename dingen, schouwt begoochelingen; wijkt af van 
de weg, buigt af van het pad, doet de Heilige Israëls weg uit onze 

ogen. Daarom, zo zegt de Heilige Israëls: Omdat gij dit woord 

verwerpt, op onderdrukking en slinksheid vertrouwt en daarop 
steunt… 

 

Voorwaar, zo spreekt de Here de heren, de Koning der 
koningen, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus: 

Hoor naar Mijn Profeet Benjamin Cousijnsen en Mijn Profetes 
Theresa! 

 

Romeinen 3, vers 11 tot en met 18  Er is niemand, die 
verstandig is, niemand, die God ernstig zoekt; allen zijn afgeweken, 

tezamen zijn zij onnut geworden; er is niemand, die doet wat goed 
is, zelfs niet één. Hun keel is een open graf, met hun tong plegen 

zij bedrog, addergif is onder hun lippen; hun mond is van vloek en 

bitterheid vol; Snel zijn hun voeten om bloed te vergieten, 
verwoesting en ellende zijn op hun wegen, en de weg des vredes 

kennen zij niet. De vreze Gods staat hun niet voor ogen. 

 
Voorwaar, mijn naam is Creama en ben een bode engel 

Gods.  
Voorwaar, ieder die de gezonde leer verwerpt, de waarheid die 

overgebracht is, en de waarheid niet wil horen en niet geestelijk wil 
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wandelen, maar vleselijk denkt en meeloopt met tal van 
zogenaamde kerkleiders, die wel voor u beslissen en denken en 

onbetrouwbaar zijn: Hoor Gods ernstige waarschuwing aan! Dit is 

niet de manier om te groeien. De steen die een hoeksteen had 
moeten zijn, is onbetrouwbaar geworden, en zal gaan wankelen en 

neerstorten. En allen zullen erdoor verpletterd worden, omdat zij 
zich hebben laten besmetten! 

 

Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, 
dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die 

in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.  
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 
 

 

Waarschuwing Gods aan u die met 
zelfmoordgedachten rondloopt! 
  

Indien u de daad van zelfmoord pleegt, dan kunt u ervan verzekerd 
zijn dat geen Hemel, maar de satan u heeft kunnen scheiden van 

de liefde Gods en eeuwige leven.  
 

 

Volledige weergave: 
 

Shalom, hartelijk welkom! Op 31 maart 2017 bracht Gods bode 

engel woord voor woord deze boodschap Gods over aan 
eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, 

mijn naam is Lovesadai en ben een bode engel Gods.  
 

Romeinen 8, vers 38 en 39  Ik ben ervan overtuigd dat dood 
noch leven, engelen noch machten noch krachten, heden noch 

toekomst, hoogte noch diepte, of wat er ook maar in de schepping 

is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die hij ons 
gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer.   
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Voorwaar, maar voor u, die zelfmoord wil plegen, het 

volgende: 

U kunt ervan verzekerd zijn dat geen Hemel, maar de satan u heeft 
kunnen scheiden van de liefde Gods en eeuwig leven. God wil niet 

dat u zelfmoord pleegt. Hoor aandachtig! Gij zult de Here, uw God, 
liefhebben uit geheel uw hart en uit geheel uw ziel en uit geheel uw 

verstand en uit geheel uw kracht; dit is uit Markus 12. 

 
Mattheüs 11, vers 28  Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en 

onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven. 
 

Voorwaar, onderwerp u aan Yeshua HaMashiach, JHWH, 

Jezus Christus! 
Wie zonder zonde is, werpe de eerste steen. 

 
1 Johannes 4, vers 8  Wie niet liefheeft kent God niet, want God 

is liefde. 

 
En Johannes 10, vers 11  Ik ben de goede herder. Een goede 

herder geeft zijn leven voor de schapen. 

 
En Filippenzen 4, vers 4  Laat de Heer uw vreugde blijven; ik zeg 

u nogmaals: wees altijd verheugd. 
 

Voorwaar, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, heeft 

u lief en troost u. 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel. 

 
 

 

 

APRIL 2017 

 
Ik, de Here, stuur u weg, niet Mijn Profeet! 
 

Niet elke geest is uit God! En Ik, de Heer, weet de bedoeling des 
Geestes. 
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Volledige weergave: 

 
Hallo, welkom! Op 2 april 2017 bracht de Here Jezus Christus zelf, 

woord voor woord, Zijn boodschap over aan eindtijdprofeet 
Benjamin Cousijnsen. 

 

Shalom! Ik begroet u allen in de almachtige Naam van alle namen. 
Mijn naam is Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 
Voorwaar, wees een standvastige warrior van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! 

Voorwaar, Ik de Here spreek tot u. Ik ben Kadosh, Kadosh, Kadosh, 
Heilig, Heilig, Heilig. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, al meent gij 

heilig te zijn, niet elke geest is uit God! En Ik de Here ken de 
bedoeling des Geestes. Evenzo pleit Ik, de Koning der koningen, 

Yeshua HaMashiach, JHWH, met onuitsprekelijke verzuchtingen, 

omdat gij aan Mij ontrouw zijt, hoewel gij Mij diendet. Voorwaar, 
 

Mattheüs 7, vers 22  Op die dag zullen velen tegen mij zeggen: 

“Heer, Heer, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd, hebben wij 
niet in uw naam demonen uitgedreven, en hebben wij niet vele 

wonderen verricht in uw naam?” 
 

Voorwaar, hebt gij niet die zwarte vogel gezien, die bij u 

naar binnen vloog als teken? 
Voorwaar, Profeet Benjamin Cousijnsen en Theresa zijn de Twee 

Getuigen, die gij vervolgt. Voorwaar, Profeet Benjamin Cousijnsen 
en Theresa staan in Mijn Licht, maar uw oog is slecht en uw lichaam 

is duister geworden, hoewel gij sprak over de vervulde profetieën, 

en vele geweldige wonderen ervaarde voor uw ogen! Desondanks 
hebt gij u toch laten misleiden, zoals ook sommige anderen. En ook 

zoals Judas en Petrus, stelde ook gij Mij teleur. En toen het erop 

aankwam dat Ik ze nodig had, wilden ze niets van Mij weten. 
 

Voorwaar, ook gij zijt een meeloper, een Judas! 
Profeet Benjamin heeft Mijn boodschappen gedeeld in de volle 

waarheid. En wie aan Mijn gezalfde komt, de Twee Getuigen, moet 
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begrijpen – ook gij – dat Mijn woorden via Mijn gezalfde, Ja en 
Amen zijn. 

 

Mattheüs 7, vers 28 en 29  Toen Jezus deze rede had 
uitgesproken, waren de mensen diep onder de indruk van zijn 

onderricht, want hij sprak hen toe als iemand met gezag, en niet 
zoals hun schriftgeleerden. 

 

Elk woord dat Ik, uw Rabboeni, Yeshua HaMashiach, JHWH, 
Jezus Christus van Nazareth, tot u spreek via de Twee 

Getuigen, is de enige waarheid. 
En vanzelfsprekend worden ze gehaat, omdat alles vervuld wordt! 

Gij zijt besmet en overgenomen. Ik ken u niet en heb u nooit 

gekend; gaat weg van Mij!  
 

Voorwaar, niet Mijn Profeet, maar Ik, de Here, stuur u weg! 
Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de Here Jezus Christus, Yeshua 

HaMashiach, en verdween. 

 
En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 

 
 

Openbaring Gods: Spoedig zal Frankrijk weer 

een aanslag te verwerken krijgen 
 

Sommige landen hebben genoeg van die extreme terroristen, en 

nemen het recht in eigen handen.  
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, welkom! Op 3 april 2017 bracht Gods bode engel, woord voor 
woord, de volgende openbarende en waarschuwende boodschap 

Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  
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Voorwaar, voorwaar, hoor aandachtig! 
Er zijn in Nederland, in Dordrecht en andere geheime locaties, 

trainingsscholen die zich bezighouden met hoe men een 

bloeddorstige terrorist kan uitschakelen. Zelfs de politie, of leger of 
geheime dienst, staan niet in verbinding met hen. Meer en meer 

nemen de burgers het recht in eigen handen en beginnen een 
verborgen club, en volgen schiettrainingen en gevechtstrainingen 

om een terrorist te kunnen doden. Eigenlijk komt het idee van ISIS 

af, zowel het doden. In Dordrecht leert men meerdere kogels door 
het hoofd te schieten. 

 
Sommige landen hebben genoeg van die extreme 

terroristen,  

omdat men al zoveel tegemoet komt naar de vluchtelingen toe, 
zoals kerken bouwen in overheidsgebouwen, en gebedsruimtes 

plaatsen. Zelfs bij bedrijven en airports wordt hier reken mee 
gehouden. Maar men vergeet, dat er nog weinig rechten overblijven 

voor de eigen bewoners, en dat men Europa ziet veranderen in 

ISISROPA. Meer hierover vindt men in de boodschap, met de titel: 
‘Europa is hard op weg om te veranderen in ISISROPA!’  

 

Voorwaar, spoedig zal Frankrijk weer een aanslag te 
verwerken krijgen! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
 

 

 

Het streven om veroudering en ziekten te 

voorkomen 
 
Voorwaar, de na-aper van God, de wetenschap, wil het mogelijk 

maken om een jong lichaam met een leeftijd van 120 jaar te 

bereiken.  
 

 
Volledige weergave: 
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Hallo, hartelijk welkom! Op 3 april 2017 bracht Gods bode engel 
woord voor woord de volgende boodschap Gods over aan 

eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 
Lovesadai.  

 

Genesis 5, vers 5 tot en met 27  In totaal leefde hij 930 jaar. 
Daarna stierf hij. Toen Set 105 jaar was, verwekte hij Enos. Na de 

geboorte van Enos leefde Set nog 807 jaar. Hij verwekte zonen en 
dochters. In totaal leefde hij 912 jaar. Daarna stierf hij. Toen Enos 

90 jaar was, verwekte hij Kenan. Na de geboorte van Kenan leefde 

Enos nog 815 jaar. Hij verwekte zonen en dochters. In totaal leefde 
hij 905 jaar. Daarna stierf hij. Toen Kenan 70 jaar was, verwekte 

hij Mahalalel. Na de geboorte van Mahalalel leefde Kenan nog 840 
jaar. Hij verwekte zonen en dochters. In totaal leefde hij 910 jaar. 

Daarna stierf hij.  Toen Mahalalel 65 jaar was, verwekte hij Jered. 

Na de geboorte van Jered leefde Mahalalel nog 830 jaar. Hij 
verwekte zonen en dochters. In totaal leefde hij 895 jaar. Daarna 

stierf hij.  Toen Jered 162 jaar was, verwekte hij Henoch. Na de 

geboorte van Henoch leefde Jered nog 800 jaar. Hij verwekte zonen 
en dochters. In totaal leefde hij 962 jaar. Daarna stierf hij. Toen 

Henoch 65 jaar was, verwekte hij Metuselach. Na de geboorte van 
Metuselach leefde Henoch nog 300 jaar, in nauwe verbondenheid 

met God. Hij verwekte zonen en dochters. In totaal leefde hij 365 

jaar. Henoch leefde in nauwe verbondenheid met God; aan zijn 
leven kwam een einde doordat God hem wegnam.  Toen 

Metuselach 187 jaar was, verwekte hij Lamech. Na de geboorte van 
Lamech leefde Metuselach nog 782 jaar. Hij verwekte zonen en 

dochters. In totaal leefde hij 969 jaar. Daarna stierf hij. 

En Genesis 9, vers 29  In totaal leefde Noach negenhonderdvijftig 
jaar. Daarna stierf hij. 

 

Voorwaar, wat in de Heilige Geschriften staat, is meer dan 
historisch en absoluut betrouwbaar! 

En u hoeft zich er niet over te verbazen, wat Yeshua HaMashiach, 
JHWH, ook zegt via Zijn dienstknecht en Profeet. God is geen 

leugenaar, maar is waarachtig!  
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Voorwaar, de na-aper van God wil een jong lichaam met een 

leeftijd van 120 jaar mogelijk maken! 

 
Romeinen 3, vers 3 en 4  Maar wat is daarvan de zin? Wanneer 

sommigen van hen God ontrouw zijn geworden, zal dat dan geen 
einde maken aan Gods trouw? Natuurlijk niet. Ieder mens is 

onbetrouwbaar, maar God is betrouwbaar, zoals ook geschreven 

staat: ‘U blijkt rechtvaardig wanneer u rechtspreekt, u overwint 
wanneer u vonnist’. 

 
En 2 Timotheüs 3, vers 3 en 4  Ze zullen harteloos zijn, 

onverzoenlijk, lasterziek, onbeheerst en wreed. Ze zullen het goede 

haten en onbetrouwbaar, roekeloos en verblind zijn. Het genot 
zullen ze meer liefhebben dan God. 

Voorwaar, men streeft ernaar om veroudering en ziektes te 
stoppen! 

In een Spaans Kankercentrum, Maria Blasco geheten, spoot men 35 

muizen in met een jeugdvirus in de aderen. En men had in dit 
experiment succes!  

 

Romeinen 5, vers 12  Door één mens is de zonde in de wereld 
gekomen en door de zonde de dood, en zo is de dood voor ieder 

mens gekomen, want ieder mens heeft gezondigd. 
 

Voorwaar, door zonde en ongehoorzaamheid ontstond 

onvolmaaktheid. 
En zij zijn er de oorzaak van dat men niet oud wordt! 

 
1 Korinthiërs 15, vers 22  Zoals wij door Adam allen sterven, zo 

zullen wij door Christus allen levend worden gemaakt. 

En 1 Korinthiërs 15, vers 43 tot en met 47  Wat onaanzienlijk en 
zwak is wanneer het wordt gezaaid, wordt met schittering en kracht 

opgewekt. Er wordt een aards lichaam gezaaid, maar een geestelijk 

lichaam opgewekt. Wanneer er een aards lichaam is, is er ook een 
geestelijk lichaam. Zo staat er ook geschreven: ‘De eerste mens, 

Adam, werd een levend, aards wezen.’ Maar de laatste Adam werd 
een levendmakende geest. Niet het geestelijke is er als eerste, 

maar het aardse; pas daarna komt het geestelijke. De eerste mens 
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kwam uit de aarde voort en was stoffelijk, de tweede mens is 
hemels. 

 

Voorwaar, met de hemelse chromosomen in uw lichaam, kan 
het de veroudering remmen. 

Voorwaar, men wil niet ouder worden, maar wel jonger! Voorwaar, 
al zou men het lichaam verjongen, en ervoor zorgen dat u 200 jaar 

oud zou kunnen worden, of 1000, voorwaar, dan nog zeg ik u: 

niemand dan God alleen kan u eeuwig leven geven! En al zou men 
dat kunnen, dan hebt u wel een langer leven, maar ook dubbele 

problemen, omdat het niet uit Gods wil voortkwam. En wat niet uit 
God is, is niet gezegend! Het enige betrouwbare in ieders leven kan 

alleen maar Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, geven! 

 
Johannes 3, vers 16  Want God had de wereld zo lief dat hij zijn 

enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet 
verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.  

En Johannes 3, vers 36  Wie in de Zoon gelooft heeft eeuwig leven, 

wie de Zoon niet wil gehoorzamen zal dat leven niet kennen; 
integendeel, Gods toorn blijft op hem rusten. 

 

De technologische gevallen engelen streven ernaar, dat u 
binnenkort wel 200 tot en met 1000 jaar kunt worden met 

een jong lijf. 
Maar voorwaar! Weet echter, dat wie zich niet bekeert en Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, niet aanvaardt, het eeuwige 

leven wel kan vergeten. 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 
 

 

Het grote mysterie zit in de diepte van de zee!  
 

Er zijn er al velen naar de ruimte geweest, en zij hebben 

bijzonderheden ontdekt. Maar het grote mysterie zit in de diepte 
van de zee, met duizenden nog niet ontdekte diersoorten!  

 

 
Volledige weergave: 
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Shalom, hartelijk welkom! Op 4 april 2017 bracht Gods bode engel, 

woord voor woord, deze openbarende boodschap over aan Gods 

eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam boven alle namen, 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 

Bazouleur en ben een bode engel Gods.  

 
Voorwaar, 

 
Genesis 1, vers 1 en 2  In den beginne schiep God de hemel en 

de aarde. De aarde nu was woest en ledig, en duisternis lag op de 

vloed, en de Geest Gods zweefde over de wateren. 
 

Voorwaar, meer en meer krijgt men in de diepte van de zee 
te maken met onbekende en mysterieuze zeewezens! 

 

Genesis 1, vers 20 tot en met 22  En God zeide: Dat de wateren 
wemelen van levende wezens, en dat het gevogelte over de aarde 

vliege langs het uitspansel des hemels. Toen schiep God de grote 

zeedieren en alle krioelende levende wezens, waarvan de wateren 
wemelen, naar hun aard, en allerlei gevleugeld gevogelte naar zijn 

aard. En God zag, dat het goed was. En God zegende ze en zeide: 
Weest vruchtbaar, wordt talrijk en vervult de wateren in de zeeën, 

en het gevogelte worde talrijk op de aarde. 

 
Voorwaar, er zijn er al velen naar de ruimte geweest, en zij 

hebben bijzonderheden ontdekt. 
Maar het grote mysterie zit in de diepzee, met duizenden nog niet 

ontdekte diersoorten! 

 
Genesis 2, vers 10 tot en met 15  Er ontsprong in Eden een 

rivier om de hof te bevochtigen, en daar splitste zij zich in vier 

stromen. De naam van de eerste is Pison; deze stroomt om het 
gehele land Chawila, waar het goud is; en het goud van dat land is 

goed; daar is de balsemhars en de steen chrysopraas. De naam van 
de tweede rivier is Gichon; deze stroomt om het gehele land 

Ethiopië. De naam van de derde rivier is Tigris; deze stroomt ten 
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oosten van Assur. En de vierde rivier is de Eufraat. En de Here God 
nam de mens en plaatste hem in de hof van Eden om die te 

bewerken en te bewaren. 

 
Voorwaar! 

Zoals er licht en duisternis is, zo is er ook een Hemel en een hel, 
het goede en het kwade, zowel boven als onder de wateren. Op 5 

augustus 2012 bracht de bode engel Gods u reeds de boodschap, 

getiteld: ‘Openbaring Gods: satan kopieert wezens!’ Daar bevinden 
zich de Vangtandvis en de Glasinktvis en de Ellebooginktvis en de 

Vampierinktvis en de Koboldhaai, onder andere. Als men bang is 
voor spinnen, dan zou u het zweet uitbreken bij het zien van de 

potige zeespin met zijn lange poten!  

 
Voorwaar, stap voor stap speelt het kopiëren van menselijke 

wezens zich niet alleen af op de Aarde, maar ook onder de 
Aarde, door de na-aper van God! 

In 2012 werd u reeds geopenbaard, dat de gevallen engelen veel 

verder zijn dan wat u denkt! Hoe zou u het vinden, dat u uzelf ziet 
en dat vele details op u zouden wijzen? Voorwaar, de satan is een 

meester in het kopiëren, maar gebruikt het alleen maar, om het 

tegen God en Zijn eindtijdprofeet te gebruiken, met het doel om 
Gods werken kapot te maken.  

 
“Waarom laat God dit dan toe?” vragen sommigen zich af.  

Men ziet niet in, dat God soms dingen toelaat, om u die trouw zijt, 

te laten zien, dat God de harten kent van degenen, die de 
waarschuwingen ter harte namen, in de boodschappen over de 

gevallen technologische engelen. Maar er waren ook mensen, zowel 
werkers, die zwak, ontrouw en ongelovig werden, die aanvankelijk 

Gods boodschappen deelden en verkondigden, maar toestonden dat 

vele leugens en gif in hun ziel geplaatst konden worden!  
 

Weet u, toen het erop aankwam, zag Jezus ook Zijn ware 

vruchten in Zijn discipelen… 
zo ook Profeet Benjamin Cousijnsen, en wie de boodschappen 

begrepen en trouw bleven. Dat zijn pas echte warriors Gods! En de 
slechte vis werd weggenomen, omdat de Heer Yeshua HaMashiach, 
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JHWH, Jezus Christus, alleen de goede vruchten wil gebruiken. Nu 
zal de Evangelical EndTime Machine weer verder kunnen varen! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en 

verdween. 
 

 
 

Noord-Korea heeft wederom een ballistische 

raket afgevuurd! 
 

Openbarende boodschap Gods.  

 
 

Volledige weergave: 

 
Shalom, hartelijk welkom! Op 5 april 2017 bracht Gods bode engel 

deze openbarende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet van de 
laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 

Revelado en ben een bode engel Gods. 
 

Voorwaar, Noord-Korea heeft wederom een ballistische 

raket afgevuurd, vanaf de regio Sinp'o, gelegen aan de 
Oostkust. 

Op 10 februari 2016 wilde Barack Obama Noord-Korea voor eens en 

voorgoed aanpakken! Voorwaar, de dekmantel van de duisternis is 
dat Donald Trump de antichrist is, en geloofwaardig zijn rol als 

Christen gebruikt, om vele religies mee te trekken! En om nog 
geloofwaardiger over te komen, en niet op te vallen dat Donald 

Trump de antichrist is, beschuldigt hij Barack Obama, wiens geest 

was overgesprongen op Donald Trump. Meer hierover vindt u in de 
Evangelicalendtimemachine.com.  

 
Dat de antichrist Noord-Korea wil aanpakken, en zal 

aanpakken,  

zowel over het testen van de raketten, is u reeds geopenbaard door 
Profeet Benjamin Cousijnsen. 
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Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
 

 

 

Volharding is nodig om Gods wil doende te 

verkrijgen hetgeen beloofd is 
 
Ook u wil de Here, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, 

bemoedigen!  
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, hartelijk welkom! Elke donderdag gaan wij live in beeld aan 

de wereld. En vandaag, 6 april 2017, bracht Gods bode engel, 
woord voor woord, deze boodschap Gods over aan eindtijdprofeet 

van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  
 

Voorwaar, 
 

Hebreeën 10, vers 35 en 36  Geeft dan uw vrijmoedigheid niet 

prijs, die een ruime vergelding heeft te wachten. Want gij hebt 
volharding nodig, om, de wil van God doende, te verkrijgen 

hetgeen beloofd is. 

 
En Jesaja 26, vers 2 tot en met 4  Opent de poorten, opdat een 

rechtvaardig volk binnenga, dat zijn trouw bewaart. Standvastige 
zin bewaart Gij in volkomen vrede, omdat men op U vertrouwt. 

Vertrouwt op de Here voor immer, want de Here Here is een 

eeuwige rots. 
 

Voorwaar, ook u wil de Here, Yeshua HaMashiach, JHWH, 
Jezus Christus, bemoedigen! 

Mijn naam is Lovesadai en ben een bode engel Gods.  
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Jesaja 27, vers 5 en 6  Tenzij men mijn bescherming aangrijpt, 
met Mij vrede maakt, vrede met Mij maakt. In de komende dagen 

zal Jakob wortel schieten, Israël bloeien en uitspruiten, zodat zij de 

wereld met vruchten vervullen. 
 

Amen! 
Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods. 

 

 
 

Alles werkt mede ten goede voor wie God 

liefhebben! 
 

Dank Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, voor Zijn woord 

en beloften. We weten nu dat God alle dingen doet medewerken ten 
goede, voor hen die God liefhebben.  

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 6 

april 2017 bracht een bode engel Gods een boodschap over, die ik 
heel graag met u wil delen.  

 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam, almachtige naam 
van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 

Voorwaar, geliefden des Heren, 
 

Romeinen 8, vers 24 tot en met 28  Want in die hoop zijn wij 
behouden. Maar hoop, die gezien wordt, is geen hoop, want hoe zal 

men hopen op hetgeen men ziet? Indien wij echter hopen op 

hetgeen wij niet zien, verwachten wij het met volharding. En 
evenzo komt de Geest onze zwakheid te hulp; want wij weten niet 

wat wij bidden zullen naar behoren, maar de Geest zelf pleit voor 
ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En Hij, die de harten 

doorzoekt, weet de bedoeling des Geestes, dat Hij namelijk naar de 

wil van God voor heiligen pleit. Wij weten nu, dat God alle dingen 
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doet medewerken ten goede voor hen, die God liefhebben, die 
volgens zijn voornemen geroepenen zijn. 

 

Voorwaar, hou u altijd vast aan Zijn beloften! 
 

Romeinen 8, vers 31  Wat zullen wij dan van deze dingen 
zeggen? Als God vóór ons is, wie zal tegen ons zijn? 

 

Voorwaar, laat deze boodschap u tot bevestiging zijn, als 
antwoord op uw gebed. 

Mijn naam is Lovesadai en ik ben een bode engel Gods. Dank 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, voor Zijn antwoord en 

beloften! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 
 

Barack Obama's ontevredenheid en gemopper 

op Donald Trump leiden tot nieuwe plannen van 

de antichrist! 
 

U hoort in deze openbarende boodschap Gods over Obama's 

bedoelingen met Donald Trump. 
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, welkom! Op 7 april 2017 bracht de bode engel van God deze 
openbarende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin 

Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 
Revelado en ben een bode engel Gods.  

 

Voorwaar, het lichaam van Barack Obama heeft heimwee. 
Het is de bedoeling dat Donald Trump geloofwaardig zou 

overkomen en onopvallend iedereen om de tuin zou leiden, en zich 
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volledig zou laten leiden door de geest van satan! Maar de behaalde 
resultaten vindt Barack Obama teleurstellend. En in een gesprek zei 

Barack Obama, dat hij zich weer als presidentskandidaat zal 

presenteren. Voorwaar, bij deze uitspraak wierp Trump de hoorn op 
de telefoon! Barack Obama mopperde en zei: “Hopelijk komt hij nu 

meer in actie!” 
 

Hoe dan ook, Barack Obama zei:  

“Ik zal op een betere manier, en sterker en zichtbaarder, in beeld 
komen en mij nuttiger maken dan ooit tevoren!” Maar het gaat 

erom, dat Trump voor snelle chaos zorgt, en dat men geen 
vermoeden heeft dat de antichrist waarlijk aan het werk is. 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 
 

 

Balsem voor het hart 
 

God ziet uw verdriet, en Hij wil uw hartepijn en verdriet verzachten!  
 

 

Volledige weergave: 
 

Shalom, hartelijk welkom! Op 7 april 2017 bracht de engel des 

Heren woord voor woord deze boodschap Gods over aan 
eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 

Michaël, en wil u vertroosten en sterken met wat uw Rabboeni aan 
mij doorgaf, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus van 

Nazareth, die uw verdriet ziet en, met Zijn liefde, uw hartepijn en 
verdriet wil verzachten. 

 

Psalm 30, vers 7 tot en met 11  In mijn overmoed dacht ik: 
Nooit zal ik wankelen. JHWH, u had mij lief en ik stond als een 

machtige berg, u verborg uw gelaat en ik bezweek van angst. U, 

JHWH, roep ik aan, u, JHWH, smeek ik om genade. Wat baat het u 
als ik sterf, als ik afdaal in het graf? Kan het stof u soms loven en 
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getuigen van uw trouw? Luister, JHWH, en toon uw genade, JHWH, 
kom mij te hulp. 

 

En Klaagliederen 3, vers 8 en 9  Al schreeuw ik en roep ik om 
hulp, hij wil mijn gebed niet horen. Hij verspert mij de weg met 

rotsblokken, mijn paden maakt hij krom. 
 

En Psalm 32, vers 2 tot en met 4  Gelukkig als JHWH zijn schuld 

niet telt, als in zijn geest geen spoor van bedrog is. Zolang ik 
zweeg, teerden mijn botten weg, kreunend leed ik, de hele dag. 

Zwaar drukte uw hand op mij, dag en nacht, mijn kracht smolt weg 
als in de zomerhitte. 

En vers 5 tot en met 7  Toen beleed ik u mijn zonde, ik dekte mijn 

schuld niet toe, ik zei: ‘Ik beken JHWH mijn ontrouw’ – en u vergaf 
mij mijn zonde, mijn schuld. Laten uw getrouwen dus tot u bidden  

als zij in zichzelf een zonde vinden. Stormt dan een vloed van water 
aan, die zal hen niet bereiken. Bij u ben ik veilig, u behoedt mij in 

de nood en omringt mij met gejuich van bevrijding.  

 
En Klaagliederen 3, vers 22  Genadig is JHWH: wij zijn nog in 

leven! Zijn ontferming kent geen grenzen. 

En vers 25 en 26  Goed is JHWH voor wie hem zoekt en alles van 
hem verwacht. Goed is het geduldig te hopen op JHWH die redding 

brengt. 
 

En Psalm 31, ver 15  Maar ik vertrouw op u, JHWH, ik zeg: U bent 

mijn God. 
En vers 6  In uw hand leg ik mijn leven, JHWH, trouwe God, u 

verlost mij. 
En vers 12 en 13  Bij allen die mij belagen wek ik de lachlust, bij 

mijn buren nog het meest. Wie mij kennen zijn verbijsterd, wie mij 

zien aankomen op straat wenden zich af en ontvluchten mij. 
Vergeten ben ik als een dode, weg uit het hart, afgedankt als 

gebroken aardewerk. 

 
Kadosh! Prijs de Heer, El Elohím, Adonai, JHWH, Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus! 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en 

verdween. 
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Noord-Korea maakt zich gereed voor de VS en 
nabijgelegen landen! 
 

Noord-Korea's oorlogsverklaring is getekend. Raketten en 
onderzeeboten staan op scherp!  

 
 

Volledige weergave: 

 
10 April 2017 – Zo spreekt de Heer, in de almachtige naam van 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, via de bode engel Gods, 

Arbeach, de volgende woorden, overgebracht aan eindtijdprofeet 
Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, El 

Elohím, Adonai, Jezus Christus.  

 
Voorwaar, voorwaar, voorwaar, ik zeg u: 

Noord-Korea maakt zich gereed voor de Verenigde Staten en de 
nabijgelegen landen bij Noord-Korea, en heeft plannen om het 

vliegdekschip in Noord-Korea, dat Donald Trump stuurde, te 

vernietigen, en heeft al raketten en hun onderzeeboten op scherp 
staan! Verder werd er al een oorlogsverklaring ondertekend in 

Noord-Korea. Voorwaar, en Rusland en Syrië beramen ook om de 

Verenigde Staten te straffen, als men zich grondig richt op Noord-
Korea. “Want dan zijn ze in een zwakkere positie”, zei Poetin tegen 

Assad.  
 

Voorwaar, word wakker! 

U kunt naar de Evangelicalendtimemachine.com gaan, naar Free 
Christian Movies, en naar de film met de titel: ‘Snelle 

eindtijdprofetie vervullingen 2013 – 2016 zetten de wereld op z’n 
kop’, dat ook tevens geschikt is voor evangelisatie, en duidelijk laat 

zien dat alles vervuld is of wordt.  

 
Voorwaar! 
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Kadosh, Heilig en Machtig is de God van Abraham, Izaäk en Jakob, 
de God van Israël, en van Profeet Benjamin Cousijnsen, Gods 

hemelse gezalfde, die samen met Profetes Theresa u ernstig 

waarschuwt, om u te bekeren van al uw overtredingen! U wordt 
erop gewezen om u te buigen voor Yeshua HaMashiach, JHWH, 

Jezus Christus.  
 

Genesis 6, vers 11 en 12  De aarde nu was verdorven voor Gods 

aangezicht, en de aarde was vol geweldenarij. En God zag de aarde 
aan, en zie, zij was verdorven, want al wat leeft had zijn weg op de 

aarde verdorven. 
Vers 5 en 6  Toen de Here zag, dat de boosheid des mensen groot 

was op de aarde en al wat de overleggingen van zijn hart 

voortbrachten te allen tijde slechts boos was, berouwde het de 
Here, dat Hij de mens op de aarde gemaakt had, en het smartte 

Hem in zijn hart. 
 

En Ezechiël 7, vers 3 tot en met 7  Nu breekt het einde voor u 

aan, want Ik zal mijn toorn tegen u loslaten, Ik zal u richten 
volgens uw wandel en al uw gruwelen aan u vergelden. Ik zal u niet 

ontzien en geen deernis hebben, maar Ik zal uw wandel aan u 

vergelden, uw gruwelen zullen op u neerkomen, en gij zult weten, 
dat Ik de Here ben. Zo zegt de Here Here: Onheil op onheil! Zie, 

het komt! Er komt een einde; het einde komt! Het wordt wakker 
over u! Zie, het komt! De doem komt over u, inwoner des lands! De 

tijd komt! De dag is nabij. Verwarring en geen vreugdegeroep op 

de bergen! 
 

En Lukas 21, vers 26 tot en met 28  terwijl de mensen 
bezwijmen van vrees en angst voor de dingen, die over de wereld 

komen. Want de machten der hemelen zullen wankelen. En dan 

zullen zij de Zoon des mensen zien komen op een wolk, met grote 
macht en heerlijkheid. Wanneer deze dingen beginnen te 

geschieden, richt u op en heft uw hoofden omhoog, want uw 

verlossing genaakt. 
 

En Johannes 14, vers 6  Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en 
de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij. 
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En Johannes 8, vers 32  En gij zult de waarheid verstaan, en de 
waarheid zal u vrijmaken. 

En vers 12  Wederom dan sprak Jezus tot hen en zeide: Ik ben het 

licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de duisternis 
wandelen, maar hij “of zij” zal het licht des levens hebben. 

 
Voorwaar, bekeer u en neem Yeshua HaMashiach, JHWH, 

Jezus Christus, aan! 

Red uw ziel voor de ondergang, en ga bidden. Geef u over!  
 

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 
wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 

geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 

oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 
duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 

waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 

gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; 
maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn 

werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 
En Johannes 3, vers 33  Wie zijn getuigenis aanvaardt, heeft 

bezegeld, dat God waarachtig is. 

 
Amen! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en 
verdween. 

 

 
 

Vakman, al bent u kundig, de Heer biedt meer 

als u Hem zoekt!  
 

Hij zal u kracht geven. Want Hij, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 

Christus, is machtig en vervult!  
 



 
 

 

5515 
 
 

 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Op 11 april 2017 bracht Gods bode engel 
woord voor woord deze boodschap Gods over aan eindtijdprofeet 

van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  
 

Voorwaar, kind van de Allerhoogste, 
 

Spreuken 23, vers 26  Mijn zoon, geef mij uw hart, laten uw ogen 

behagen hebben in mijn wegen. 
Spreuken 24, vers 2  Want hun hart bedenkt onderdrukking, hun 

lippen spreken onheil. 
Spreuken 24, vers 5  Een wijs man is sterk, een man van kennis 

betoont kracht. 

 
Voorwaar! 

Zoals u vertrouwt op uw handen, en eenieder bijzonder is in zijn 

vak, en echter met geheel zijn geest nadenkt, beseft dat de 
Allerhoogste meer te bieden heeft, als men de Here zoekt met 

geheel zijn hart en ziel en verstand. Spreek uw gebed uit, want Hij, 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, is machtig en vervult! 

 

1 Kronieken 16, vers 10 en 11  Beroemt u in zijn heilige naam, 
het hart van wie de Here zoeken, verheuge zich. Vraagt naar de 

Here en zijn sterkte, zoekt zijn aangezicht bestendig. 
En vers 12  Gedenkt aan de wonderen die Hij heeft gedaan, zijn 

tekenen en de oordelen van zijn mond. 

 
Kadosh, Heilig is Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! 

 

1 Kronieken 16, vers 23 tot en met 27  Zingt de Here, gij ganse 
aarde, boodschapt zijn heil van dag tot dag. Vertelt onder de volken 

zijn heerlijkheid, onder alle natiën zijn wonderen. Want de Here is 
groot en zeer te prijzen, geducht is Hij boven alle goden; want alle 

goden der volken zijn afgoden, maar de Here heeft de hemel 
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gemaakt; majesteit en luister zijn voor zijn aangezicht, sterkte en 
vreugde in de plaats waar Hij woont. 

En vers 29  Geeft de Here de heerlijkheid van zijn naam, brengt 

offer en komt voor zijn aangezicht. Buigt u neder voor de Here in 
heilige feestdos. 

En vers 34  Looft de Here, want Hij is goed, want zijn 
goedertierenheid is tot in eeuwigheid. 

 

En Psalm 68, vers 20  Geprezen zij de Here. Dag aan dag draagt 
Hij ons; die God is ons heil. 

En Psalm 86, vers 13  Want uw goedertierenheid is groot jegens 
mij, Gij toch hebt mijn ziel gered uit het zeer diepe dodenrijk. 

 

Voorwaar, laat uw lippen Hem loven en prijzen! 
En Hij zal u kracht geven en al wat in u is, zegenen. Voorwaar, laat 

deze boodschap u bemoedigen en sterken! Loof Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Amen! 

Mijn naam is Rezoch en ben een bode engel Gods.  

 
Psalm 119, vers 169 en vers 173  Mijn geroep nadere voor uw 

aanschijn, o Here; geef mij verstand naar uw woord. Uw hand zij 

mij ter hulpe, want uw bevelen heb ik verkozen. 
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en 
verdween. 

 

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! God zegene u 

 

 

 

U bent ontdekt wie u werkelijk bent! 
 

Voorwaar! Verstop uw DNA niet, want u bent ontdekt, wie u 

werkelijk bent.  
 

 
Volledige weergave: 
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Hallo, hartelijk welkom! Op 11 april 2017 bracht Gods bode engel 
deze boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin 

Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  
 

Voorwaar, luister alstublieft aandachtig. 

Mijn naam is Ismaël en ben een bode engel Gods.  
 

Voorwaar, verstop uw DNA niet! 
Want u bent ontdekt, wie u werkelijk bent. Luister ook naar de 

boodschap met de titel: ‘Wees geen ego-Christen of binnenvetter!’ 

Voorwaar, of bent u meer een geheim agent? Onderzoek u eens, 
want dit vraagt uw Rabboeni, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 

Christus van Nazareth, de Koning der koningen.  
 

Voorwaar, wees geen naloper, een kopie van uw broeder of 

zuster, een namaak Christen!  
En volg niet hen, of de kerk of pastoor, maar wees uzelf! En stel 

niemand op de eerste plaats, dan alleen Yeshua HaMashiach, 

JHWH, Jezus Christus. Ook geen Israël moet u op de eerste plaats 
zetten. Alleen Hij is Kadosh, Heilig en Waardig, om meer dan alle 

eer en glorie en aanbidding te ontvangen. Wandel in de Heilige 
Geest, en stel Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, als uw 

grote voorbeeld voor ogen! 

 
2 Korinthiërs 9, vers 12 tot en met 13  Want het dienstbetoon 

met deze ondersteuning draagt niet alleen bij tot de behoeften der 
heiligen, maar het is ook overvloedig door vele dankzeggingen aan 

God. Want door dit duidelijk blijk van hulpbetoon prijzen zij God om 

uw gehoorzaam belijden van het evangelie van Christus en om uw 
onbekrompen delen met hen en met allen. 

En 2 Korinthiërs 10, vers 3 tot en met 7  Want al leven wij in het 

vlees, wij trekken niet ten strijde naar het vlees, want de wapenen 
van onze veldtocht zijn niet vleselijk, maar krachtig voor God tot 

het slechten van bolwerken, zodat wij de redeneringen en elke 
schans, die opgeworpen wordt tegen de kennis van God, slechten, 

elk bedenksel als krijgsgevangene brengen onder de 
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gehoorzaamheid aan Christus, en gereed staan, zodra uw 
gehoorzaamheid volkomen is, alle ongehoorzaamheid te straffen. 

Gij ziet aan, wat voor ogen is. Indien iemand de vaste overtuiging 

heeft van Christus te zijn, dan overwege hij toch ook bij zichzelf, 
dat, even goed als hij van Christus is, wij ook van Christus zijn. 

 
De derde brief van Johannes, vers 15  Vrede zij u! De vrienden 

groeten u. Groet de vrienden bij name. 

 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom 

 
 

 

In goede samenwerking en getrouwheid verder! 
 

Ben je bereid om in trouwheid Hem te vereren en Zijn werk te 

versterken, zowel in gebed? Voorwaar, hoe meer je je houdt aan 
Zijn geboden, des te meer kan Hij je zegenen.  

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 12 april 2017 bracht de bode engel 

van God woord voor woord deze boodschap Gods over aan 

eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, geliefde broeders en 

zusters, mijn naam is Blesía en ben een bode engel Gods.  

 
Romeinen 16, vers 17 tot en met 19  Maar ik vermaan u, 

broeders “en zusters”, dat gij hen in het oog houdt, die, in 
afwijking van het onderwijs, dat gij hebt ontvangen, de 

onenigheden en de verleidingen veroorzaken, en mijdt hen. Want 

zulke lieden dienen niet onze Here Christus, maar hun eigen buik, 
en misleiden door hun schoonklinkende en vrome taal de harten der 

argelozen. Want uw gehoorzaamheid is bij allen bekend geworden. 

Over u verblijd ik mij dus, doch ik wil, dat gij niet alleen wijs zijt tot 
het goede, maar ook onbesmet van het kwade. 
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Voorwaar, Ik spoor je aan om zuiver te zijn! 

Want licht en duisternis gaan niet samen. 

 
1 Korinthiërs 1, vers 10  Doch ik vermaan u, broeders “en 

zusters”, bij de naam van onze Here Jezus Christus: weest allen 
eenstemmig en laten er geen scheuringen onder u zijn; weest vast 

aaneengesloten, één van zin en één van gevoelen. 

En 1 Korinthiërs 1, vers 4 tot en met 9  Ik dank God te allen tijde 
over u, vanwege de genade Gods, die u in Christus Jezus 

geschonken is; want in elk opzicht zijt gij rijk geworden in Hem: in 
alle woord en alle kennis, gelijk het getuigenis aangaande Christus 

onder u bevestigd is, zodat gij ten aanzien van geen enkele 

genadegave te kort komt, terwijl gij uitziet naar de openbaring van 
onze Here Jezus Christus. Hij zal u ook bevestigen ten einde toe, 

zodat gij onberispelijk zult zijn op de dag van onze Here Jezus 
Christus. God is getrouw, door wie gij zijt geroepen tot 

gemeenschap met zijn Zoon Jezus Christus, onze Here. 

 
Voorwaar, Kadosh, Kadosh, Kadosh is JHWH, El Elohím, 

Adonai! 

Geen onzuiverheid zal de Hemel binnenkomen. 
 

Prediker 5, vers 3 en 4  Als gij God een gelofte gedaan hebt, talm 
er dan niet mee die in te lossen, want Hij heeft geen welgevallen 

aan de dwazen; wat gij beloofd hebt, moet gij inlossen. Het is 

beter, dat gij niet belooft dan dat gij belooft en niet inlost. 
En vers 9 en 10  Wie geld liefheeft, wordt van geld niet verzadigd, 

noch wie rijkdom liefheeft, van inkomsten. Ook dit is ijdelheid. Bij 
het vermeerderen van het goed vermeerderen ook zij die het 

verteren; en wat is het gewin van de bezitter daarvan anders dan 

het toezien? 
 

Voorwaar, hoe meer je je houdt aan Zijn geboden, des te 

meer kan Hij je zegenen. 
Liefde, blijdschap, vrede, goedheid, en ook trouw, wil Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, je geven, door de Heilige Geest 
in jou! Voorwaar, vaak is het moeilijk om het 100% goed te doen. 

Maar Hij vraagt om je bereidheid en trouwheid, om Zijn werk te 
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ondersteunen en Hem te vereren, en Zijn werk te versterken, zowel 
in gebed.  

 

Zie, wat Ik heb opgemerkt: ontrouw, wat Ik heb opgemerkt. 
Voorwaar, ontrouwheid kan een blokkade veroorzaken in je 

gebedsleven!  
 

Jesaja 41, vers 7  De werkman bemoedigt de goudsmid; wie met 

de hamer plet, bemoedigt degene die op het aambeeld slaat, en hij 
zegt van het soldeersel: Het is goed. Daarop bevestigt hij het met 

spijkers, opdat het niet wankele. 
 

En Handelingen 2, vers 44  En allen, die tot het geloof gekomen 

en bijeenvergaderd waren, hadden alles gemeenschappelijk. 
En vers 47  En zij loofden God en stonden in de gunst bij het gehele 

volk. En de Here voegde dagelijks toe aan de kring, die behouden 
werden. 

 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en 
verdween. 

 

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! God zegene u 
 

 
 

Bent u een goed mens? 
 
Kunt u zeggen dat u in de Hemel komt? 

 

 
Volledige weergave: 

 
Shalom, hartelijk welkom! Op 13 april 2017 bracht Gods bode engel 

woord voor woord deze boodschap Gods over aan eindtijdprofeet 

van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, Kadosh, Heilig is de 
Here! 
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En wat bent u? 

Bent u een goed mens? Kunt u zeggen, dat u in de Hemel komt? 

Voorwaar, u bent veroordeeld, omdat u uw broeder en zuster 
veroordeelt. Waarom? Omdat u een kwaadspreker bent, en alleen 

uzelf maar schoonpraat, en naar uw voordeel spreekt, omdat u het 
allemaal wel weet. Voorwaar, hoogmoed komt ten val! Ja, u wordt 

ermee bedoeld.  

 
Bent u God, om zo over uw naaste te oordelen? 

Voorwaar, wilt u Gods oordeel over u horen? “Ja, maar zij of hij zei 
mij, dat hij en zij zondaars zijn!” Voorwaar, als God naar de satan 

zou luisteren, was u niet eens geboren, vanwege al uw 

overtredingen. Daarom, veroordeel niet! Want met de steen, die u 
zou willen werpen, zo zou Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 

Christus, weleens met u kunnen doen! 
 

Efeziërs 5, vers 1 en 2  En hier staat geschreven: Weest dan 

navolgers Gods, als geliefde kinderen, en wandelt in de liefde, zoals 
ook Christus u heeft liefgehad en Zich voor ons heeft overgegeven 

als offergave en slachtoffer, Gode tot een welriekende reuk. 

En Efeziërs 4, vers 17 en 18  Dit zeg ik dan en betuig ik in de Here, 
dat gij niet langer moogt wandelen zoals ook de heidenen 

wandelen, in de ijdelheid van hun denken, verduisterd in hun 
verstand, vervreemd van het leven Gods om de onwetendheid, die 

in hen heerst, om de verharding van hun hart. 

 
En 1 Korinthiërs 13, vers 4 en 5  De liefde is lankmoedig, de 

liefde is goedertieren, zij is niet afgunstig, de liefde praalt niet, zij is 
niet opgeblazen, zij kwetst niemands gevoel, zij zoekt zichzelf niet, 

zij wordt niet verbitterd, zij rekent het kwade niet toe. 

 
En Efeziërs 3, vers 14  Om die reden buig ik mijn knieën voor de 

Vader. 

En Efeziërs 3, vers 17 tot en met 19  En hier staat geschreven: 
opdat Christus door het geloof in uw harten woning make. 

Geworteld en gegrond in de liefde, zult gij dan samen met alle 
heiligen, in staat zijn te vatten, hoe groot de breedte en lengte en 
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hoogte en diepte is, en te kennen de liefde van Christus, die de 
kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt tot alle volheid Gods. 

De bode engel Gods sprak verder, 

 
Voorwaar, de liefde veroordeelt niet. 

En als iemand veroordeeld moet worden, is het aan God om 
hierover uitspraak te doen, en niet aan u! U mag Gods 

onvoorwaardelijke liefde laten zien. Mijn naam is Rafaël, een bode 

engel Gods.  
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en 

verdween. 
 

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
 

 

Dans en vertrap uw chocolade eieren en 
paashazen en Maria's! 
 

Dit geeft bevrijding! Want zo staat geschreven, dat u God alleen 
moet aanbidden, niet de duivel.  

 
 

Volledige weergave: 

 
Dit is een waarschuwende boodschap Gods, overgebracht aan 

eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen door de bode engel Gods, op 

15 april 2017. 
 

Shalom! Ik begroet u namens Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 
Christus.  

 

Hoor mijn echo, stelletje afgodenaanbidders! 
Ik ben de bode engel Donder, en ik geef u op uw donder! 

 
Hebreeën 4, vers 12 en 13  Want het woord Gods is levend en 

krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard en het dringt 

door, zó diep, dat het vaneenscheidt ziel en geest, gewrichten en 
merg, en het schift overleggingen en gedachten des harten; en 
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geen schepsel is voor Hem verborgen, want alle dingen liggen open 
en ontbloot voor de ogen van Hem, voor wie wij rekenschap hebben 

af te leggen. 

Ik herhaal vers 13  En geen schepsel is voor Hem verborgen, want 
alle dingen liggen open en ontbloot voor de ogen van Hem, voor 

wie wij rekenschap hebben af te leggen. 
 

Hoort u wel, dat u rekenschap moet afleggen? 

Uw Pasen is een gruwel, een bespotting en een vernedering. En uw 
Rooms-Katholieken proberen de Heilige Geschriften te omzeilen, en 

beweren dat u Maria niet aanbidt, maar slechts vereert. Bekeer u!  
 

Openbaring 19, vers 10  En ik wierp mij neder voor zijn voeten 

om hem te aanbidden, maar hij zeide tot mij: Doe dit niet! Ik ben 
een mededienstknecht van u en uw broederen, die het getuigenis 

van Jezus hebben; aanbid God! Want het getuigenis van Jezus is de 
geest der profetie. 

 

Mattheüs 4, vers 7 tot en met 10  Jezus zeide tot hem: Er staat 
ook geschreven: Gij zult de Here, uw God, niet verzoeken. 

Wederom nam de duivel Hem mede naar een zeer hoge berg en hij 

toonde Hem al de koninkrijken der wereld en hun heerlijkheid,en 
zeide tot Hem: Dit alles zal ik U geven, indien Gij U nederwerpt en 

mij aanbidt. Toen zeide Jezus tot hem: Ga weg, satan! Er staat 
immers geschreven: De Here, uw God, zult gij aanbidden en Hem 

alleen dienen. 

 
Voorwaar, Katholieken, hoor aandachtig! 

Al toont u alle koninkrijken der wereld, en uw afgoden met al uw 
duivelse erfenissen, Yeshua HaMashiach, JHWH, zal nimmer u 

verhogen. Want zo staat geschreven, dat u God moet aanbidden, 

niet de duivel! 
 

Lukas 4, vers 8  En Jezus antwoordde en zeide tot hem: Er staat 

geschreven: Gij zult de Here, uw God, aanbidden en Hem alleen 
dienen. 

 
En Openbaring 14, vers 7  En hij zeide met luider stem: Vreest 

God en geeft Hem eer, want de ure van zijn oordeel is gekomen, en 
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aanbidt Hem, die de hemel en de aarde en de zee en de 
waterbronnen gemaakt heeft. 

 

En Johannes 4, vers 22 tot en met 24  Gij aanbidt, wat gij niet 
weet; wij aanbidden, wat wij weten, want het heil is uit de Joden; 

maar de ure komt en is nu, dat de waarachtige aanbidders de 
Vader aanbidden zullen in geest en in waarheid; want de Vader 

zoekt zulke aanbidders; God is geest en wie Hem aanbidden, 

moeten aanbidden in geest en in waarheid. 
 

En Exodus 22, vers 20  Wie aan de goden offert, behalve aan de 
Here alleen, zal met de ban geslagen worden. 

 

Voorwaar, de God van Abraham, Izaäk en Jakob haat uw 
beelden, zowel uw Maria! 

U bent vervloekt en misleid door de satan, die werkt in de Rooms-
Katholieken. 

 

Exodus 23, vers 24  Gij zult u niet nederbuigen voor hun goden 
noch hen dienen en gij zult niet doen naar hun werken, maar gij 

zult ze volkomen vernielen en hun gewijde stenen zult gij geheel 

verbrijzelen. 
 

En Leviticus 18, vers 27  Want al deze gruwelen deden de lieden 
van het land, die vóór u waren, zodat het land onrein werd. 

En vers 29 en 30  Want ieder die iets van al deze gruwelen doet, – 

degenen, die ze doen, zullen uit het midden van hun volk uitgeroeid 
worden. Zo zult gij het voorschrift dat Ik u geef, in acht nemen, 

zodat gij de gruwelijke inzettingen niet doet, die vóór u gedaan 
werden, opdat gij u daardoor niet verontreinigt. Ik ben de Here, uw 

God. 

En Leviticus 26, vers 1  Gij zult u geen afgoden maken; een 
gesneden beeld noch een gewijde steen zult gij u oprichten; ook 

een steen met beeldhouwwerk zult gij in uw land niet zetten, om u 

daarvoor neder te buigen, want Ik ben de Here, uw God.  
 

Voorwaar, Kadosh, Heilig is Yeshua HaMashiach, JHWH, 
Jezus Christus! 
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Johannes 10, vers 26 en 27  Maar gij gelooft niet, omdat gij niet 
tot mijn schapen behoort. Mijn schapen horen naar mijn stem en Ik 

ken ze en zij volgen Mij. 

En vers 30  Ik en de Vader zijn één. 
En Johannes 14, vers 6  Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de 

waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij. 
 

Voorwaar, vertrap uw chocolade eieren en paashazen en uw 

Maria’s en alle afgoden. 
En dans erop; dit geeft bevrijding! En heb berouw van al uw 

afgoderijen. Schaam u diep, zeer diep! Wees geen werktuig van de 
Katholieken, en aanbid de Paus niet alstublieft. Denk aan Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, wat Hij voor u gedaan heeft. En 

als u dat beseft en begrijpt, dan aanbidt u Hem alleen voor Zijn 
liefde en genade en overwinning! Niemand komt tot de Vader dan 

door Hem alleen.  
 

Voorwaar, nu begrijpt u ook, waarom God uw land straft.  

En misschien bent u wel die persoon, die zich bekeert. Mijn naam is 
Donder, en zal Azië straffen! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
 

 

Vrede zij u; wees sterk, ja, wees sterk! 
 

Uw geluk hangt niet af van wat anderen ervan denken! De bode 
engel Rafaël geeft in deze bemoedigende boodschap, bestemd voor 

Profeet Benjamin en Profetes Theresa, ook een voorbeeldverhaal 

door.  
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, hartelijk welkom! Op 17 april 2017 bracht de engel des Heren 
woord voor woord deze boodschap Gods over aan eindtijdprofeet 

van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. 
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Shalom! Ik begroet u in de wonderbare en genadevolle naam van 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Mijn naam is Rafaël en 

ben een bode engel Gods.  

 
Voorwaar, hier is wijsheid voor nodig. 

 
Jesaja 53, vers 1  Wie gelooft, wat wij gehoord hebben, en aan 

wie is de arm des Heren geopenbaard? 

 
En Openbaring 22, vers 6  En Hij zeide tot mij: Deze woorden 

zijn getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der 
Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen 

hetgeen weldra geschieden moet. 

 
Voorwaar, deze woorden zullen u, Profeet Benjamin 

Cousijnsen en Profetes Theresa, bemoedigen! 
En Hij zeide: Vrees niet, gij zeer beminde Profeet Benjamin 

Cousijnsen en Gods ware Profetes Theresa! Vrede zij u; wees sterk, 

ja, wees sterk! En terwijl Hij met mij sprak, werd ik gesterkt, en 
zeide: “Mijn Heer spreke, want Gij hebt mij kracht gegeven!”  

 

Voorwaar, gij daar, welke offers brengt u? 
Wees een voorbeeld, en oordeel degenen niet, die u terechtwijzen 

in liefde! Gods weg is de beste. En de God van Abraham, Izaäk en 
Jakob zegt: Mijn Hemelse geboden en Aardse geboden zijn 

verschillend, en dat hun geluk niet moet afhangen van wat anderen 

ervan vinden. Ik ben wie Ik ben! 
 

Openbaring 22, vers 13  Ik ben de alfa en de omega, de eerste 
en de laatste, het begin en het einde. 

 

Hoe ze ook zouden oordelen en reageren, ze zouden zich 
juist moeten verblijden over u, zoals alle engelen des 

Hemels. 

 
Job 36, vers 22 en 23  Zie, God handelt verheven in zijn kracht; 

wie is een leermeester als Hij? Wie zou Hem zijn weg voorschrijven, 
en wie durft zeggen: Gij hebt onrecht gedaan? 
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En 1 Petrus 4, vers 3  Want er is tijd genoeg voorbijgegaan met 
het volbrengen van de wil der heidenen, toen gij wandeldet in 

allerlei losbandigheid, begeerten, dronkenschap, brassen, drinken 

en onzedelijke afgoderij. 
 

Voorwaar, neem deze boodschap serieus! 
 

Spreuken 5, vers 7  Nu dan, zonen “en dochters”, luistert naar 

mij en wijkt niet af van de woorden mijns monds. 
 

Zo spreekt de Here:  
Wie is de Schrijver, en heeft de regie en de verantwoording in 

handen, en het recht om Zijn Heilige Geschriften zelfs aan te 

passen? Ja, de God van Abraham, Izaäk en Jakob alleen! 
 

Openbaring 22, vers 19  En indien iemand afneemt van de 
woorden van het boek dezer profetie, God zal zijn deel afnemen 

van het geboomte des levens en van de heilige stad, welke in dit 

boek beschreven zijn. 
 

Voorwaar, Kadosh en Heilig is Yeshua HaMashiach, JHWH, 

Jezus Christus! 
Voorwaar, wie Gods werk veroordeelt, wordt tenslotte zelf 

veroordeeld! Verder heeft God u ook gewaarschuwd over 
gedragsveranderende stralen, die de mensen en dieren zouden 

gaan overnemen. Luister daarom ook naar de boodschap van 2012, 

met de titel: ‘Raak niet opgeslokt door satans wonderwereld!’  
 

Titus 3, vers 3  Want vroeger waren ook wij verdwaasd, 
ongehoorzaam, dwalende… tot zover. 

 

Hier is wijsheid voor nodig. 
 

Romeinen 12, vers 21  Laat u niet overwinnen door het kwade, 

maar overwin het kwade door het goede. 
 

Voorwaar, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, zegt 
u: 
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Er was eens een boer en boerin. Ze gingen elke zondag naar de 
kerk, en men zag een groot voorbeeld in hen. Maar toen één van de 

kerkleden bij deze boer en boerin gezellig thuiskwam, vertrok zijn 

gezicht en kreeg de schok van zijn leven. Zijn broeder was voor de 
derde keer getrouwd, en dit ging als een lopend vuurtje rond! Hij 

ging altijd trouw naar de kerk, maar had die boer moeten 
uitleggen, dat hij drie keer gescheiden was, buiten zijn schuld? God 

veroordeelde hem niet, maar zijn broeders en zusters wel! Wie 

zonder zonde is, werpe de eerste steen!  
 

Maar al was hij drie keer getrouwd, Christenen drukken 
graag een stempel op hun naaste. 

Al zou hij een overtreding hebben gedaan, allen hebben gezondigd. 

En zelfs de moordenaar kreeg vergeving, en kwam in het Paradijs. 
Voorwaar, deze boer en boerin werden in de steek gelaten door 

iedereen, en veroordeeld, totdat die boer en boerin stierven en in 
de Hemel kwamen, en Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, 

hen de beste plaats gaf. En wie hun zo veroordeeld hadden, konden 

toekijken naar hun vreugde, en kwamen de deur des Hemels niet 
binnen! Wat u er ook van vindt, van uw naaste, kijk naar uzelf en 

oordeel niet! U bent God niet. 

 
Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 

wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 
een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 
geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 

oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 

duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 
waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 

gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; 

maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn 
werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 

 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel. 
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Wees verheugd en verhoog Hem! 
 
Je moet weten, wat velen niet weten, dat je sterk bent als je je op 

Hem betrouwt.  

 
 

Volledige weergave: 
 

Shalom, hartelijk welkom! Op 18 april 2017 bracht Gods bode engel 

deze boodschap Gods over aan eindtijdprofeet van de laatste 
dagen, Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, Kadosh, Heilig is 

JHWH, El Elohím, Adonai, onze waarachtige Kadosh, Heilige Heer, 
Elohím Tz’va’ot, die er altijd was, de Leeuw van Juda! 

 
1 Johannes 3, vers 18 tot en met 24  Kinderen, we moeten niet 

liefhebben met de mond, met woorden, maar waarachtig, met 

daden. Dan weten we dat we voortkomen uit de waarheid en 
kunnen we met een gerust hart voor God staan. En zelfs als ons 

hart ons aanklaagt: God is groter dan ons hart, hij weet alles. 

Geliefde broeders en zusters, als ons hart ons niet aanklaagt, 
kunnen we ons vol vertrouwen tot God wenden en ontvangen we 

van hem wat we maar vragen, omdat we ons aan zijn geboden 
houden en doen wat hij wil. Dit is zijn gebod: dat we geloven in de 

naam van zijn Zoon Jezus Christus en elkaar liefhebben, zoals hij 

ons heeft opgedragen. Wie zich aan zijn geboden houdt blijft in 
God, en God blijft in hem. Dat hij in ons blijft, weten we door de 

Geest die hij ons heeft gegeven. 
 

Voorwaar, hef uw handen op! 

En geef de Koning der koningen alle eer, de Heer der heren, de 
Prins van de Kadosh, Heilige vredes. Wees verheugd en verhoog 

Hem! En laat uw dans een dans zijn voor Zijn aangezicht, en een 

licht en zegen, vol van geloof en glorie en kracht en vertrouwen! Je 
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moet weten, wat velen niet weten, dat je sterk bent, als je je op 
Hem betrouwt. 

 

Genesis 12, vers 3  Ik zal zegenen wie jou zegenen, wie jou 
bespot, zal ik vervloeken. Alle volken op aarde zullen wensen 

gezegend te worden als jij. 
 

Sirach 22, vers 27  Wie zet een wachter voor mijn mond, plaatst 

een zegel van behoedzaamheid op mijn lippen, zodat ik niet ten val 
kom en mijn tong mij niet te gronde richt? 

Sirach 23, vers 1 tot en met 3  Heer, Vader, meester van mijn 
leven, lever me niet over aan de raad van mijn lippen, laat mijn 

tong mij niet ten val brengen. Wie legt de zweep over mijn 

gedachten en tuchtigt mijn hart met wijsheid, zodat mijn domheden 
niet ongestraft blijven en ik geen fouten bega, zodat mijn 

dwalingen niet toenemen en mijn zonden zich niet ophopen, zodat 
ik niet ten val kom in het bijzijn van mijn tegenstanders, en mijn 

vijanden geen leedvermaak over mij hebben? Voor hen is de hoop 

op uw barmhartigheid ver weg. 
En vers 7  Kinderen, leer hoe je je mond moet gebruiken, wie 

daarop let, raakt niet in zijn woorden verstrikt. 

 
Voorwaar, deze dingen verheugen Yeshua HaMashiach, 

JHWH, Jezus Christus! 
Geloof in Hem! 

 

Sirach 25, vers 9 tot en met 11  Gelukkig is wie inzicht heeft 
gekregen en wie spreekt voor een aandachtig gehoor. Hoe groot is 

hij “of zij” die wijsheid heeft gevonden, maar niemand is groter 
dan wie ontzag heeft voor de Heer. Ontzag voor de Heer gaat 

boven alles; wie daarnaar leeft, is met niemand te vergelijken. 

 
En Spreuken 2, vers 6 tot en met 10  Want het is JHWH die 

wijsheid schenkt, zijn woorden bieden kennis en inzicht. Aan wie 

rechtschapen is, geeft hij voorspoed, voor wie op rechte wegen 
gaat, is hij een schild. Hij waakt over het rechte pad en beschut de 

weg van wie hem trouw zijn. Als je in acht neemt wat ik zeg, zul je 
leren wat oprecht, eerlijk en rechtvaardig is, dan volg je altijd het 
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juiste spoor. Want wijsheid zal je geest doordringen, je koestert je 
in kennis. 

En Spreuken 3, vers 5 en 6  Vertrouw op JHWH met heel je hart, 

steun niet op eigen inzicht. Denk aan hem bij alles wat je doet, dan 
baant hij voor jou de weg.  

 
Voorwaar, mijn naam is Blesía en ben een bode engel Gods. 

 

Vertrouw op de Here, en sta in Zijn kracht! 
Hoe vaak heeft Hij niet voor uitkomst gezorgd en bescherming in 

uw leven? 
 

Psalm 18, vers 46 en 47  Vreemde volken verloren hun kracht, 

bevend kwamen zij uit hun burchten. JHWH leeft, geprezen zij mijn 
rots, hoogverheven is God, mijn redder. 

En vers 48, 49 en 50  De God die mij wraak liet nemen, dwong 
volken op de knieën, bevrijdde mij van mijn vijanden, verhief mij 

boven mijn tegenstanders, ontrukte mij aan mannen van geweld. 

Daarom wil ik u prijzen te midden van de volken, JHWH, een loflied 
zingen tot eer van uw naam. 

 

Maak groot, de Here, onze God, de Rots! 
Zijn werken zijn volmaakt en Hij maakt alle dingen nieuw. Een God 

van trouw is Hij, een zorgvolle Vader.  
 

Psalm 19, vers 15  Laten de woorden van mijn mond u behagen, 

de overpeinzingen van mijn hart u bekoren, JHWH, mijn rots, mijn 
bevrijder. 

En Psalm 20, vers 2 en 3  Moge JHWH u antwoorden in dagen van 
nood en de naam van Jakobs God u beschermen, moge hij hulp 

zenden uit zijn heiligdom, uit Sion u bijstaan. 

 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en 

verdween. 
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De vele kwaadsprekers van de Twee Getuigen, 

Profeet Benjamin en Profetes Theresa, staat 
grote vrees te wachten! 
 

Aan alle kwaadsprekers van de twee ware eindtijdprofeten van de 
God van Abraham, Izaäk en Jakob, de ware, enige God, JHWH, 

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, die de God van Profeet 
Benjamin Cousijnsen en Profetes Theresa is.  

 

Volledige weergave: 
 

Hallo! Dit is een waarschuwende, openbarende boodschap Gods, 
woord voor woord overgeleverd aan eindtijdprofeet van de laatste 

dagen, Benjamin Cousijnsen, op 19 april 2017. 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 
Voorwaar, zo spreekt de Heer. 

Zie, de weeën die komen! Er zal grote vrees komen aan de vele 
kwaadsprekers, die zich zullen verblijden over wie de Twee 

Getuigen verraden en in de steek lieten, en meededen met het 

feestvieren en meededen om geschenken te geven, omdat zij 
instrumenten waren van het kwaad, en zich, net als Judas, 

openstelden om deze twee Profeten, die op de Aarde woonden, te 
kwellen. Men zal naar hun dode lichamen drie en een halve dag 

kijken.  

 
De Twee Getuigen zullen echter tot leven komen, tot schok 

van de vele kwaadsprekers! 

En men zal zich op de borst slaan en het uitschreeuwen. En dan 
zullen ze een krachtige, grote aardbeving ervaren, en de vijanden 

zullen Profeet Benjamin en Theresa nakijken, als ze omhoog gaan. 
En een tiende deel van de stad zal worden verwoest bij deze 

aardbeving!  

 
Met name ook bekende personen, 7.000 personen, zullen 

worden gedood. 
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Bekeer u, voordat u daarbij zult zijn! Mijn naam is Revelado en ben 
een bode engel Gods. 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en 

verdween. 
 

 
 

De duistere wereldbeheersers zijn nu actiever 

dan ooit! 
 

De wereldbeheersers dezer duisternis zijn nu meer actief dan ooit, 

om de waarheid te vernietigen en het werk Gods ongelofelijk te 
laten lijken, zodat men het werk van de overheden, de boze 

geesten, gelooft!  

 
 

Volledige weergave: 
 

Shalom, hartelijk welkom! Op 19 april 2017 bracht Gods bode engel 

woord voor woord de volgende boodschap Gods over aan 
eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 
Voorwaar, hebt gij wel geluisterd naar de boodschappen 

Gods? 

Waarom hebt gij niet geluisterd en hebt u zich tegen Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, verzet? Gij verzet u niet 

vanwege de waarheid, maar vanwege de leugens! Voorwaar, zo 
wordt echter alles vervuld, dat men de weg van de Twee Getuigen 

niet kan begrijpen. Want men zit in het vlees, en denkt vleselijk. 

Maar zij begeren de Heilige Geest niet, en lopen de overheden en 
de machten na van de wereldbeheersers dezer duisternis, de boze 

geesten, waar u voor gewaarschuwd bent door Gods ware 
eindtijdprofeet, Benjamin Cousijnsen. 

 

De geestelijke wereld haat de Twee Getuigen! 
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Dat zou u moeten weten inmiddels. Theresa, Gods Profetes, is één 
van de Twee Getuigen, samen met Profeet Benjamin Cousijnsen. 

De wereldbeheersers dezer duisternis zijn nu meer actief dan ooit, 

om de waarheid te vernietigen en het werk Gods ongelooflijk te 
laten lijken, zodat men het werk van de overheden, de boze 

geesten, gelooft! Gij hebt in u Gods Geest nodig, om de geestelijke 
bolwerken te kunnen doorzien! 

 

Efeziërs 6, vers 5 tot en met 9 vanaf: Weest uw heren naar het 
vlees gehoorzaam met vreze en beven, in eenvoud uws harten, als 

aan Christus, niet met ogendienst, als mensenbehagers, maar door 
als slaven van Christus de wil Gods van harte te doen, en 

bereidwillig dienstbaar te zijn als aan de Here en niet aan mensen. 

Gij weet immers, dat een ieder, hetzij slaaf, hetzij vrije, al het 
goede, dat hij gedaan heeft, van de Here zal terug ontvangen. En 

gij, heren, handelt evenzo jegens hen; laat het dreigen na. Gij weet 
immers, dat hun en uw Heer in de hemelen is, en bij Hem is geen 

aanzien des persoons. 

En Efeziërs 6, vers 12 tot en met 20  Want wij hebben niet te 
worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen 

de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de 

boze geesten in de hemelse gewesten. Neemt daarom de 
wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in de boze dag 

en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te houden. Stelt u 
dan op, uw lendenen omgord met de waarheid, bekleed met het 

pantser der gerechtigheid, de voeten geschoeid met de 

bereidvaardigheid van het evangelie des vredes; neemt bij dit alles 
het schild des geloofs ter hand, waarmede gij al de brandende 

pijlen van de boze zult kunnen doven; en neemt de helm des heils 
aan en het zwaard des Geestes, dat is het woord van God. En bidt 

daarbij met aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in 

de Geest, daartoe wakende met alle volharding en smeking voor 
alle heiligen; ook voor mij, dat mij bij het openen van mijn mond 

het woord geschonken worde, om vrijmoedig het geheimenis van 

het evangelie bekend te maken, waarvoor ik een gezant ben in 
ketenen. Dan zal ik daartoe vrijmoedig kunnen optreden, zoals ik 

behoor te spreken. 
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Voorwaar, de satan gaat rond als een briesende leeuw, om u 
over te halen en over te nemen! 

Voorwaar, mijn naam is Beselden en ben een bode engel Gods.  

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
 

 
 

Gesterkt door Zijn woorden! 
 
De bode engel zei, Kniel u neder uit ontzag voor de Koning der 

koningen... en opeens stond daar Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 

Christus.  
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, hartelijk welkom! Vandaag, 20 april 2017, schreef Profeet 
Benjamin Cousijnsen het volgende verslag op, met de hulp van de 

bode engel van God. Benjamin schrijft, 
 

Shalom, Benjamin! Ik ben het, Michaël. Ik begroet u in de 

almachtige naam van Yeshua HaMashiach, uw en mijn enige 
Rabboeni, JHWH, Jezus Christus.  

 

Voorwaar, volg mij! 
Ik, Profeet Benjamin Cousijnsen, ging uit mijn bed en zag dat ik 

doorzichtig was, te vergelijken met water, waar je doorheen kijkt. 
Ik zag mijzelf ook niet meer in de spiegel, en liep door de voordeur 

heen. De bode engel, Michaël, kon mij wel zien! 

 
Hebreeën 4, vers 13 en 14  En geen schepsel is voor Hem 

verborgen, want alle dingen liggen open en ontbloot voor de ogen 
van Hem, voor wie wij rekenschap hebben af te leggen. Daar wij nu 

een grote hogepriester hebben, die de hemelen is doorgegaan, 

Jezus “Christus, Yeshua HaMashiach”, de Zoon van God, laten 
wij aan die belijdenis vasthouden. 

 

Terwijl we liepen, zag ik verschillende soorten mensen lopen 
en was blij, dat ik onzichtbaar was. 
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Lukas 8, vers 16 tot en met 18  Niemand steekt een lamp aan 

en bedekt die met een vat of zet haar onder een bed, maar hij zet 

haar op een standaard, opdat wie binnentreden het licht mogen 
zien. Want er is niets verborgen, dat niet aan het licht zal komen, 

en niets geheim, dat niet zal bekend worden en aan het licht 
komen. Ziet dan toe, hoe gij hoort. Want wie heeft, hem “of haar” 

zal gegeven worden, en wie niet heeft, ook wat hij meent te 

hebben, zal hem “of haar” ontnomen worden. 
 

En Psalm 25, vers 12 tot en met 15  Wie is de man “of vrouw” 
die de Here vreest? Hij onderwijst hem “en haar” aangaande de 

weg die hij “of zij” moet kiezen. Hij “of zij” zelf zal in voorspoed 

vertoeven, en zijn nageslacht zal het land beërven. Des Heren 
vertrouwelijke omgang is met wie Hem vrezen, en zijn verbond 

maakt Hij hun bekend. Mijn ogen zijn bestendig op de Here, want 
Hij voert mijn voeten uit het net. 

 

Toen Michaël en Benjamin in het wandelbos aankwamen, 
stonden daar nog eens twee engelen Gods, Mirach en 

Serapara. 

 
Psalm 26, vers 1 tot en met 6  Doe mij recht, Here, want ik heb 

in onschuld gewandeld; op de Here heb ik vertrouwd zonder te 
wankelen. Toets mij, Here, en beproef mij, keur mijn nieren en 

mijn hart. Want uw goedertierenheid houd ik voor ogen, en ik 

wandel in uw waarheid. Bij de valsaards zit ik niet neer, met de 
huichelaars ga ik niet om; ik haat het gezelschap der boosdoeners, 

en bij de goddelozen zit ik niet neer. Ik was mijn handen in 
onschuld, en maak de omgang om uw altaar, o Here. 

 

Ik vroeg, “Wat is de bedoeling?” 
Hoewel ik onzichtbaar was voor de mensenogen, zagen zij mij wel. 

Michaël zei, Goed en waarachtig en vol barmhartigheid is Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! 
 

Spreuken 22, vers 18 en 19  Want het is liefelijk, dat gij ze in uw 
binnenste bewaart, dat zij alle bestendig op uw lippen zijn. Opdat 

uw betrouwen op de Here zij, onderricht ik u heden, ja u. 
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En Spreuken 24, vers 14  Erken, dat de wijsheid zó is voor uw ziel. 
Als gij haar gevonden hebt, dan is er toekomst en uw verwachting 

wordt niet afgesneden. 

 
Een van de twee bode engelen Gods zei,  

Gij wandelt in de waarheid, en doet wat God van u vraagt, 
ongeacht wat anderen zeggen of denken. Ook voor Jozef en Maria 

was het niet gemakkelijk om te verkondigen, dat Maria zwanger 

was van de Heilige Geest. En inderdaad, er waren mensen die hun 
oordeel ook al klaar hadden liggen!  

 
De bode engel zei, Kniel u neder uit ontzag voor de Koning 

der koningen! 

En opeens stond daar Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, 
en Hij zei, Vrede zij u! Laat iedereen u en Theresa niet veroordelen, 

maar u beiden zegenen. Want wie Mijn werk en Profeet en Profetes 
niet serieus neemt, en de boodschappen, die zal Mijn Koninkrijk 

nimmer beërven; dit zijn Mijn woorden! Voorwaar, wie niet wil 

horen, gaat verloren. De engelen bemoedigden mij, en zowel de 
Heer. En ik werd gesterkt door hun woorden.  

 

Michaël bracht mij later weg, en zei: Gods weg is de beste, 
de beste altijd, en Hij weet wat Hij doet! 

 
Jeremia 23, vers 29  Is niet mijn woord zó: als een vuur, luidt het 

woord des Heren, of als een hamer, die een steenrots vermorzelt? 

En vers 33 en 34  Wanneer nu dit volk of een Profeet of een 
priester u vraagt: Wat is des Heren last? zeg dan tot hen: Gij zijt de 

last, en Ik zal u afwerpen, luidt het woord des Heren. De Profeet, 
de priester of het volk, die zegt: De last des Heren: – over die man 

en zijn huis zal Ik bezoeking doen. 

 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 

 
 

De Twee Getuigen moeten één zijn 
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Voorwaar, de twee gezalfden moeten één zijn in het vlees en in de 
geest.  

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 

donderdag 20 april 2017 kreeg ik een boodschap, die ik heel graag 

met u wil delen.  
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, Kadosh, Heilig is 

JHWH, uw Rabboeni, El Elohím, Adonai! 

 
Voorwaar, 

 
Zacharia 4, vers 11 tot en met 14  Ik nam het woord en vroeg 

hem: Wat betekenen deze twee olijfbomen rechts en links van de 

kandelaar? Andermaal nam ik het woord en vroeg hem: Wat 
betekenen de twee olijftakken, die door twee gouden buizen het 

goud van zich doen uitvloeien? En hij zeide tot mij: Weet gij niet, 

wat zij betekenen? Ik antwoordde: Neen, mijn heer. Toen zeide hij: 
Zij zijn de twee gezalfden die vóór de Here der ganse aarde staan. 

Zacharia 5, vers 5  Hierop kwam de engel, “Revelado”, die met mij 
sprak, nader en zeide tot mij: Sla toch uw ogen op en zie, wat daar 

naar voren komt. 

 
Voorwaar, de twee gezalfden moeten één zijn, één in vlees 

en geest. 
En dit betekent, dat Theresa één moet zijn met haar man, en zich 

niet moet laten beïnvloeden door haar omgeving en in haar 

gevoelens; dit moet niet zo zijn. Ook moet het niet zo zijn, dat 
Profeet Benjamin Cousijnsen haar moet volgen, maar de vrouw de 

man. 

 
Spreuken 31, vers 11 en 12, en vers 23, 25 en 26, en 30 en 

31  Op haar vertrouwt het hart van haar man, het zal hem aan 
voordeel niet ontbreken. Zij doet hem goed en geen kwaad, al de 

dagen van haar leven. 
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Haar man is bekend in de poorten… tot zover! 
Kracht en luister is haar gewaad, de komende dag lacht zij toe. Met 

wijsheid opent zij haar mond, vriendelijke onderwijzing ligt op haar 

tong. 
Bedrieglijk is de bevalligheid en ijdel de schoonheid, maar een 

vrouw die de Here vreest, die is te prijzen. Geeft haar van de 
vrucht harer handen, dat haar daden haar roemen in de poorten! 

 

En 1 Korinthiërs 13, vers 5 tot en met 8  Zij kwetst niemands 
gevoel, zij zoekt zichzelf niet, zij wordt niet verbitterd, zij rekent 

het kwade niet toe. Zij is niet blijde over ongerechtigheid, maar zij 
is blijde met de waarheid. “Let op!” Alles bedekt zij, alles gelooft 

zij, alles hoopt zij, alles verdraagt zij. De liefde vergaat 

nimmermeer. Tot zover. 
 

De vrouw moet de man tot steun zijn en hem volgen, en niet 
de familie of roddelaars navolgen. 

Mijn naam is Revelado, en heb in Gods opdracht tot u gesproken! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 

 

Wees een bruikbare positieve schakel tot eer 

van Zijn naam! 
 
Voorwaar, laat u niet omhakken, maar weest een bruikbare schakel 

tot Zijn eer en glorie.  

 
 

Volledige weergave: 
 

Shalom, hartelijk welkom! Op 21 april 2017 bracht de bode engel 

van God deze boodschap Gods over aan eindtijdprofeet van de 
laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. De bode engel Gods sprak, 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Blesía 

en ben een bode engel Gods.  
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Ruth 1, vers 1 tot en met 6  In de dagen dat de richters richtten, 
gebeurde het, dat er een hongersnood in het land was. Toen trok 

een man uit Betlehem in Juda met zijn vrouw en zijn beide zonen 

weg om als vreemdeling te vertoeven in het veld van Moab. De 
naam van de man was Elimelek, de naam van zijn vrouw Noömi en 

de namen van zijn beide zonen Machlon en Kiljon, Efratieten uit 
Betlehem in Juda; en in het veld van Moab aangekomen, bleven zij 

daar. Toen stierf Elimelek, de man van Noömi, zodat deze met haar 

beide zonen achterbleef. Dezen namen zich Moabitische vrouwen: 
de ene heette Orpa en de andere Ruth; en zij woonden daar 

ongeveer tien jaren. Toen stierven ook die twee, Machlon en Kiljon, 
zodat die vrouw achterbleef, zonder haar beide zonen en haar man. 

Daarna maakte zij zich met haar schoondochters op en keerde uit 

het veld van Moab terug, want zij had in het veld van Moab 
vernomen, dat de Here naar zijn volk omgezien had door hun brood 

te geven. 
 

Voorwaar, de God van Abraham, Izaäk en Jakob kan iets dat 

negatief is, onmogelijk toch veranderen in iets positiefs! 
U moet niet vergeten, dat zo vele vrouwen een schakel waren voor 

Gods plan. Esther, de Koningin, mocht een schakel zijn, waardoor 

het Joodse volk van de totale uitroeiing behoed werd! Velen, zoals 
Esther en Ruth, en vele vrouwen, werden als een schakel in Gods 

plan gebruikt.  
 

Welke schakel bent u?  

En wat kunt u betekenen voor Gods plan? Of bent een zwakke 
schakel, of een vaste schakel, die vastgeroest is in Gods weg en 

plan?  
 

Jeremia 32, vers 27  Zie, Ik, de Here, ben de God van al wat 

leeft; zou voor Mij iets te wonderlijk zijn? 
 

Voorwaar, figuurlijk is Ruth in vele opzichten een teken van 

Gods oneindige genade. 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, wil u bemoedigen om te 

vertrouwen en een goede schakel te zijn in uw huis en omgeving, 
tot glorie van Zijn naam! 
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Mattheüs 12, vers 33  Acht de boom goed, maar dan ook zijn 
vrucht, òf acht de boom slecht, maar dan ook zijn vrucht, want aan 

zijn vrucht kent men de boom. 

En vers 35 en 36  Een goed mens brengt uit zijn goede schat goede 
dingen voort, en een slecht mens uit zijn boze schat boze dingen. 

Maar Ik zeg u: Van elk ijdel woord, dat de mensen zullen spreken, 
zullen zij rekenschap geven op de dag des oordeels. 

 

En Lukas 13, vers 8  Hij antwoordde en zeide tot hem: Heer, laat 
hem nog dit jaar staan, ik zal er eerst nog eens omheen graven en 

er mest bij brengen. 
Voorwaar, laat u niet omhakken, maar weest een bruikbare 

schakel tot Zijn eer en glorie! 

 
Galaten 5, vers 22  Maar de vrucht van de Geest is liefde, 

blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, 
trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. 

 

En Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God 
de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 

opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig 

leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, 
opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 

naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het 

licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever 
gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want 

een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het 
licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de 

waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat 

zij in God verricht zijn. 
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel.  

 
 

 

Ontwaak, ontwaak, Mijn werken zijn volmaakt! 
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Wie zijt gij, dat gij bevreesd zijt? Want Ik ben de Here, uw God. 
Ontwaak, ontwaak! Mijn werken zijn volmaakt! Wie zal zich 

beklagen?  

 
 

Volledige weergave: 
 

Shalom, van harte welkom! Op 24 april 2017 bracht Yeshua 

HaMashiach zelf deze boodschap over aan Zijn eindtijdprofeet van 
de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom!  

 

Jesaja 1, vers 12  Wanneer gij komt om voor mijn aangezicht te 
verschijnen – wie heeft dit van u verlangd mijn voorhoven plat te 

treden? 
 

Voorwaar, voorwaar, Ik, de Here, Yeshua HaMashiach, 

JHWH, Jezus Christus, uw Rabboeni, spreek tot u. 
 

Jesaja 1, vers 18  Komt toch en laat ons tezamen richten, zegt de 

Here; al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als 
sneeuw; al waren zij rood als karmozijn, zij zullen worden als witte 

wol. 
 

En Openbaring 1, vers 8  Ik ben de alfa en de omega, zegt de 

Here God, die is en die was en die komt, de Almachtige. 
 

En Jesaja 30, vers 21  En wanneer gij rechts of wanneer gij links 
zoudt willen gaan, zullen uw oren achter u het woord horen: Dit is 

de weg, wandelt daarop. 

En Jesaja 34, vers 8  Want de Here houdt een dag van wraak, een 
jaar van vergelding in Sions rechtsgeding. 

En Jesaja 41, vers 10  Vrees niet, want Ik ben met u; zie niet 

angstig rond, want Ik ben uw God. Ik sterk u, ook help Ik u, ook 
ondersteun Ik u met mijn heilrijke rechterhand. 

 
Voorwaar, Ik ben de Here, JHWH; dat is Mijn naam! 

Gij hield Mijn weg niet in gedachtenis.  
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Jesaja 42, vers 20  Gij hebt wel veel gezien, maar gij hieldt het 

niet in gedachtenis; gij hebt de oren wel open gehad, maar gij hebt 

niet gehoord. 
En vers 23  Wie onder u neemt dit ter ore, schenkt er aandacht aan 

en luistert in het vervolg? 
En Jesaja 43, vers 18 en 19  Denkt niet aan hetgeen vroeger 

gebeurde en let niet op wat oudtijds is geschied; zie, Ik maak iets 

nieuws, nu zal het uitspruiten; zult gij er geen acht op slaan? Ja, Ik 
zal een weg in de woestijn maken, rivieren in de wildernis. 

 
Hoor naar Mij; Ik ben dezelfde. 

Nadert tot Mij! Mijn kind, Ik heb u een weg gegeven, die gij moet 

gaan. Wie zijt gij, dat gij bevreesd zijt? Want Ik ben de Here, uw 
God. Ontwaak, ontwaak! Mijn werken zijn volmaakt! Wie zal zich 

beklagen?  
 

Jesaja 52, vers 1  Waak op, waak op, bekleed u met sterkte, 

Sion; bekleed u met uw pronkgewaden, Jeruzalem, heilige stad. Tot 
zover. 

 

Voorwaar! 
Als gij niet luistert naar Mijn Kadosh, Heilige woorden, en geen 

vertrouwen hebt op Mijn weg, zal Ik tot uw broeder of zuster 
spreken, zodat gij wel tenslotte luistert. 

 

Jesaja 55, vers 8 en 9  Want mijn gedachten zijn niet uw 
gedachten en uw wegen zijn niet mijn wegen, luidt het woord des 

Heren. Want zoals de hemelen hoger zijn dan de aarde, zo zijn mijn 
wegen hoger dan uw wegen en mijn gedachten dan uw gedachten. 

En vers 12  Want in vreugde zult gij uittrekken en in vrede geleid 

worden; de bergen en de heuvelen zullen voor u uitbreken in 
gejuich en alle bomen des velds zullen in de handen klappen. 

 

Voorwaar, zo heb Ik tot Mijn ware Profeet gesproken, zodat 
gij zich vernedert en in Mijn woorden gelooft, en u bekere. 
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Jesaja 57, vers 19  Ik schep de vrucht der lippen: vrede, vrede 
voor hem die verre, en voor hem die nabij is, zegt de Here; en Ik 

zal hem genezen. 

En Jesaja 59, vers 1  Zie, de hand des Heren is niet te kort om te 
verlossen, en zijn oor niet te onmachtig om te horen. 

 
Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 

wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 

geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 
oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 

duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 
waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 

gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; 

maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn 
werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 

 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de Here Jezus Christus, 
Yeshua HaMashiach, en verdween. 

 
 

 

Hij wordt net als de Heer toen, in deze eindtijd 

vernederd, veracht en door velen verlaten 
vanwege de waarheid!  
 

Velen hielden hem, Benjamin, voor een geplaagde en een valse 
profeet. Luister ook beslist naar de verwijzende boodschappen in 

deze boodschap van God, doorgegeven door God’s bode, in 
opdracht van Jezus Christus, JHWH, Yeshua HaMashiach, aan Zijn 

dienstknecht in de eindtijd, Profeet Benjamin Cousijnsen.  

 
 

Volledige weergave: 
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Hallo, hartelijk welkom! Op 25 april 2017 bracht Hetrick deze 

mededelende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet van de 

laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige en waarachtige naam van 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 

Hetrick, en wie bent u? 

 
Aan wie is de waarheid geopenbaard? 

Is het niet juist aan die persoon, die veracht werd en door mensen 
werd verlaten, vanwege de waarheid? Velen hielden hem voor een 

geplaagde en een valse profeet! Voorwaar, net zoals men Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, behandelde en niet geloofde, en 
Hem voor leugenaar uitmaakte en verraadde, werd ook de gezalfde 

des Heren, Gods ware eindtijdprofeet, die puur van wandel is en in 
de waarheid wandelt – Benjamin Cousijnsen! – vernederd en 

veracht. 

 
Luister beslist naar deze boodschap met de titel: ‘De 

duistere wereldbeheersers zijn nu actiever dan ooit!’ 

Voorwaar, de wereld werd reeds gewaarschuwd voor het rijk der 
duisternis, en de totale overname door de wereldbeheersers, die de 

Twee Getuigen haten, die gebruikmaken van hun technologie en 
zich voordoen als kameleons! Meer hierover kunt u in de volgende 

boodschappen lezen, in de boodschap van 23 juli 2016, getiteld: 

‘Dagelijkse drama’s om u heen actueel door de stapsgewijze 
overname!’ en in de boodschap met de titel: ‘Totale overname met 

de dag zichtbaarder!’ van 11 april 2014.  
 

Begrijpt u, dat de geestelijke wereld Profeet Benjamin 

Cousijnsen een halt wil toeroepen? 
Want Gods ware eindtijdprofeet is een groot gevaar, en Profeet 

Benjamin Cousijnsen heeft de duisternis alreeds aan het licht 

gesteld! Voorwaar, ook werd u gewaarschuwd, dat kwaadsprekers 
het Koninkrijk Gods nimmer zullen beërven, en al helemaal dat u 

zich heeft laten betoveren om de waarheid te verachten. Zo spreekt 
de Heer: Bekeer u! 
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Jesaja 1, vers 15 en 16  Wanneer gij uw handen uitbreidt, 
verberg Ik mijn ogen voor u; zelfs wanneer gij het gebed 

vermenigvuldigt, hoor Ik niet; uw handen zijn vol bloed. Wast u, 

reinigt u, doet uw boze daden uit mijn ogen weg; houdt op kwaad 
te doen. 

En Jesaja 1, vers 4 tot en met 5  Wee het zondige volk, de natie, 
beladen met ongerechtigheid, het gebroed van boosdoeners, de 

verdorven kinderen. Zij hebben de Here verlaten, de Heilige Israëls 

versmaad, zich achterwaarts gewend. Waar wilt gij nog meer 
geslagen worden, dat gij voortgaat met af te wijken? Het gehele 

hoofd is ziek, het gehele hart vol krankheid. 
 

Voorwaar, al vertrapt gij de waarheid, en laat gij u 

gebruiken, Profeet Benjamin Cousijnsen zal zich nimmer 
buigen, wat u ook van hem denkt! 

Hij is geliefd in de Hemel, en door Gods hemelse engelen en door 
God zelf.  

 

Lukas 6, vers 21 vanaf: Zalig, gij, die nu weent, want gij zult 
lachen. 

En vers 22 en 23  Zalig zijt gij, wanneer u de mensen haten en 

wanneer zij u uitstoten, en smaden en uw naam als slecht 
verwerpen ter wille van de Zoon des mensen. Verblijdt u te dien 

dage en springt op van vreugde, want, zie, uw loon is groot in de 
hemel; immers, op dezelfde wijze hebben hun vaderen met de 

Profeten gehandeld. 

 
Voorwaar, Profeet Benjamin en Profetes Theresa zijn op de 

Aarde, om Gods wegen te vervullen. 
Voorwaar, 

 

Lukas 8, vers 11 tot en met 15  Dit is de gelijkenis: Het zaad is 
het woord Gods. Die langs de weg, zijn zij, die het gehoord hebben; 

daarna komt de duivel en neemt het woord uit hun hart weg, opdat 

zij niet zouden geloven en behouden worden. Die op de rotsbodem, 
zijn zij, die het woord, zodra zij het horen, met blijdschap 

ontvangen; en dezen hebben geen wortel, zij geloven voor een tijd 
en in een tijd van beproeving worden zij afvallig. Wat in de dorens 

viel, dat zijn zij, die het gehoord hebben; en gaandeweg worden zij 
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door zorgen en rijkdom en lusten des levens verstikt en zij brengen 
het niet tot vrucht. Dat in goede aarde, dat zijn zij, die met een 

goed en vroom hart het woord gehoord hebbende, dat vasthouden 

en vrucht dragen in volharding. 
 

Velen zijn verstikt geraakt door het kwaad. 
Maar wie zich vasthouden aan Gods openbaringen, via Gods ware 

eindtijdprofeet, zullen vrucht dragen in de volharding. Wees een 

warrior! 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Hetrick, en verdween. 

 
 

 

God is rechtvaardig! 
 

Hij zal altijd rechtspreken.  

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 26 april 2017 bracht een bode engel 

Gods de volgende boodschap over, die ik graag met u wil delen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, 

Jezus Christus. Mijn naam is Michaël, een bode engel Gods.  
 

Ik wijs u erop, dat de procedure nu start en behandeld 
wordt, en dat dit verzoek u niets kost. 

God is rechtvaardig en haat leugens en bedrog, en zal altijd met de 

vijand afrekenen. Hij zal altijd rechtspreken!  
 

Hebreeën 4, vers 13 en vers 15  En geen schepsel is voor Hem 
verborgen, want alle dingen liggen open en ontbloot voor de ogen 

van Hem, voor wie wij rekenschap hebben af te leggen. Want wij 

hebben geen hogepriester, die niet kan medevoelen met onze 
zwakheden, maar een, die in alle dingen op gelijke wijze als wij is 

verzocht geweest, doch zonder te zondigen. 
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Voorwaar, God zal uw mond zegenen, omdat Gods woord 
levend en krachtig is, en niet vruchteloos is! 

 

Jesaja 55, vers 11 en vers 12  Alzo zal mijn woord, dat uit mijn 
mond uitgaat, ook zijn; het zal niet ledig tot Mij wederkeren, maar 

het zal doen wat Mij behaagt en dat volbrengen, waartoe Ik het 
zend. Want in vreugde zult gij uittrekken en in vrede geleid 

worden; de bergen en de heuvelen zullen voor u uitbreken in 

gejuich en alle bomen des velds zullen in de handen klappen. 
 

God is rechtvaardig en heeft de overwinning behaald! 
Zeg: “Halleluja!” Maar heeft u een Bijbel? 

 

Lees voor uzelf: Jozua 1, vers 9   
 

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 

 

Schriftgeleerden en Farizeeën! 
 

Voorwaar, gij zijt bang dat men ontdekt wordt.  
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 
26 april 2017 kreeg ik een boodschap, die ik heel graag met u wil 

delen.  

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 
Brealmin en ben een bode engel Gods.  

 

Matttheüs 23, vers 15  Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, gij 
huichelaars, want gij trekt zee en land rond, om één bekeerling te 

maken, en wanneer hij het wordt, maakt gij van hem “of haar” een 

kind der hel, tweemaal zo erg als gij het zelf zijt. 
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Voorwaar, gij zijt bang dat men ontdekt wordt, vanwege uw 
valse wandel, en dat het geopenbaard wordt! 

Maar zo spreekt de Heer, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 

Christus, tot u, die de schapen beïnvloeden, om niet naar de 
Evangelicalendtimemachine.com te luisteren. 

 
Mattheüs 23, vers 33  Slangen, adderengebroed, hoe zult gij 

ontkomen aan het oordeel der hel? 

 
Voorwaar, schaam u, kwaadsprekers! 

Sommigen waarschuwen voor Gods eindtijdprofeet, Benjamin 
Cousijnsen, omdat men zelf wel weet dat men zelf verloren gaat. 

 

Mattheüs 23, vers 27 tot en met 28  Wee u, schriftgeleerden en 
Farizeeën, gij huichelaars, want gij gelijkt op gewitte graven, die 

van buiten wel schoon schijnen, maar van binnen vol zijn van 
doodsbeenderen en allerlei onreinheid. Zo ook gij, van buiten 

schijnt gij de mensen wel rechtvaardig, doch van binnen zijt gij vol 

huichelarij en wetsverachting. 
 

Voorwaar, bekeer u, kerkleiders! 

 
Mattheüs 23, vers 29  Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, gij 

huichelaars, want gij bouwt de grafsteden der Profeten en verfraait 
de gedenktekenen der rechtvaardigen. 

 

Kadosh, Heilig is de Here! 
En Hij duldt geen kwaadsprekerij, en zal u niet sparen, al roept gij 

ook ‘Glorie, halleluja’. Ook u krijgt uw loon naar uw wandel! Zo 
spreekt de Heer, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
 

 

Hebt gij Mij waarlijk lief?  
 

Hebt gij Mij waarlijk lief? Steun dan Mijn werk en de Twee 

Getuigen, die onder u zijn. En ga uit de weg van roddelaars en 
kwaadsprekers! Lees en beluister de volledige boodschap Gods.  
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Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 27 april 2017 bracht Gods bode engel 

woord voor woord deze boodschap Gods over aan eindtijdprofeet 
van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen.  

 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Blesía, 

een bode engel Gods.  
 

Zo spreekt uw Rabboeni: Weet gij waarom Ik ween, de 

Koning der koningen?  
Voorwaar, Ik ween om u. Waarom hebt gij Mij verlaten? En waarom 

hebt gij Mijn werk veracht, en Mij voor een geplaagde en leugenaar 
uitgemaakt, en Mijn gezalfden, die Mijn wegen in de waarheid 

bewandelen, veracht? Had Mij toch aan uw hart gelegd, Mijn kind. 

 
Hooglied 8, vers 6  Leg mij als een zegel aan uw hart als een 

zegel aan uw arm. Want sterk als de dood is de liefde… tot zover. 

 
Staat niet geschreven in Galaten 3, vers 14  Zo is de zegen van 

Abraham tot de heidenen gekomen in Jezus Christus, opdat wij de 
belofte des Geestes ontvangen zouden door het geloof? 

 

Voorwaar! 
Ik ween om u, omdat gij Mijn gezalfde Profeet Benjamin 

Cousijnsen, en Theresa, hebt veracht en verlaten, maar ook Mijn 
beloften des Geestes, die voor u bereid waren, Mijn zegeningen. 

Voorwaar, nadert tot Mij en bekeer u! Ontwaak en bid voor de Twee 

Getuigen! De vrucht van de Heilige Geest is liefde en goedheid en 
vriendelijkheid. 

 

Hebt gij Mij waarlijk lief? 
Steun dan Mijn werk en de Twee Getuigen, die onder u zijn. En ga 

uit de weg van roddelaars en kwaadsprekers, die deel uitmaken van 
het kwaad!  

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
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Heb uw gedachten onder controle en toets uw 
geloof! 
 

Voorwaar, trouwe geliefden van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 
Christus, die de Evangelicalendtimemachine.com steunen, deze 

boodschap is voor u.  
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 

27 april 2017 bracht een bode engel Gods de volgende boodschap 
over, die ik heel graag met u wil delen.  

 
Shalom! Ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, 

Jezus Christus.  

 
2 Timotheüs 3, vers 1  Weet wel, dat er in de laatste dagen 

zware tijden zullen komen. 
En 2 Timotheüs 3, vers 8 tot en met 10  Hier moeten uw gedachten 

voor openstaan: Zoals Jannes en Jambres, de tegenstanders van 

Mozes, staan ook dezen de waarheid tegen; het zijn mensen, wier 
denken bedorven is, en wier geloof de toets niet kan doorstaan. 

Maar zij zullen het niet veel verder brengen, want hun onzinnigheid 

zal aan allen overduidelijk worden, zoals ook bij genen het geval 
was. Gij daarentegen hebt volle aandacht geschonken aan mijn 

onderricht, wijze van doen, bedoeling, geloof, lankmoedigheid, 
liefde, volharding. 

 

Voorwaar, trouwe geliefden van Yeshua HaMashiach, JHWH, 
Jezus Christus, die de Evangelicalendtimemachine.com 

steunen, 
Deze boodschap is voor u!  

 

2 Timotheüs 4, vers 7 en 8 en 9  Ik heb de goede strijd 
gestreden, ik heb mijn loop ten einde gebracht, ik heb het geloof 
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behouden; voorts ligt voor mij gereed de krans der 
rechtvaardigheid, welke te dien dage de Here, de rechtvaardige 

rechter, mij zal geven, doch niet alleen mij, maar ook allen, die zijn 

verschijning hebben liefgehad. Doe uw best spoedig tot mij te 
komen. 

 
Voorwaar, mijn naam is Revelado en ben een bode engel Gods.  

 

Heb uw gedachten onder controle en toets uw geloof, en of u 
wel niet bedorven bent! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 

 

Er is een zéér grote geestelijke oorlog gaande in 

het heelal en op de Aarde! 
 
Openbarende boodschap Gods: Voorwaar, gij leeft in de laatste 

dagen, en er is een zéér grote geestelijke oorlog gaande in het 

heelal en op de Aarde.  
 

 
Volledige weergave: 

 

Shalom, hartelijk welkom! Op 28 april 2017 bracht Gods bode engel 
woord voor woord deze openbarende, mededelende boodschap 

Gods over aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin 

Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u, geliefde des Heren, in de almachtige naam 
van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 

Voorwaar! 
Men denkt dat de gebeurtenissen, die nu reeds plaatsvinden in de 

wereld, en voorzegd zijn over de gevallen engelen, die Gods Profeet 
haten en kopiëren om het tegen hem te gebruiken, geen teken zijn. 

Ook is het opmerkelijk, dat de haat van de extremisten zich met 

name richt en keert tegen de waarheid, zoals de Moslim groepen en 
kerkleiders de waarheid niet kunnen aanhoren van Profeet 
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Benjamin Cousijnsen. Want hij slaat met Gods hamer de spijker op 
z’n kop! Ook de Joden worden met de dag meer en meer gehaat. 

 

1 Johannes 4, vers 3  En iedere geest, die Jezus niet belijdt, is 
niet uit God. En dit is de geest van de antichrist, waarvan gij 

gehoord hebt, dat hij komen zal, en hij is nu reeds in de wereld. 
 

In de terroristen zit beslist ook de geest van de antichrist. 

Het bewijs is ook, dat men zegt dat men mensen moeten 
vermoorden die Christen zijn, in de naam van Allah, om zo naar de 

‘hemel’ te kunnen gaan. Dit, hoe ze alles kapot willen maken, is 
duivels! Voorwaar, en zo zijn er ook nog velen, die zich als Christen 

hebben laten manipuleren door de geest van de antichrist en de 

gevallen engelen. Ze richten zich erop om Gods werken te 
vernietigen. Daaraan herkent u de werken van de duisternis!  

 
Sommigen voeren oorlog tegen het Lam Gods, om de 

machten van de duisternis, hun Allah, een gunst te bewijzen. 

Want het is de Here der heren, de Koning der koningen, die ook 
deze zogenaamde Christenen en overheden en machten van de 

duisternis zal overwinnen! 

 
Efeziërs 6, vers 12  Want wij hebben niet te worstelen tegen 

bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen 
de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de 

hemelse gewesten. 

 
Voorwaar, gij leeft in de laatste dagen! 

En er is een zéér grote geestelijke oorlog gaande in het heelal en op 
de Aarde. 

 

Jesaja 60, vers 2  Want zie, duisternis zal de aarde bedekken en 
donkerheid de natiën, maar over u zal de Here opgaan en zijn 

heerlijkheid zal over u gezien worden. 

 
En Lukas 21, vers 28  Wanneer deze dingen beginnen te 

geschieden, richt u op en heft uw hoofden omhoog, want uw 
verlossing genaakt. 
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Voorwaar, men maakt zich niet druk over terreur, haat, 
liefdeloosheid en onverdraagzaamheid. 

Maar begrijpt u eigenlijk wel, dat God haast maakt en dat men de 

wereld op de kop zet, en dat Profeet Benjamin een doorn in het 
vlees is, vanwege de geopenbaarde waarheid en de profetieën? 

Openbaring 22, vers 6  En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn 
getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der 

Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen 

hetgeen weldra geschieden moet. 
Vers 21  De genade van de Here Jezus zij met allen. 

 
Voorwaar, mijn naam is Revelado, een bode engel Gods.  

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 
 

 

Ontvang wat u nodig hebt 
 

God hoorde uw smeken! Bemoedigende Bijbelteksten, woord voor 
woord doorgegeven door Gods bode engel aan Profeet Benjamin 

Cousijnsen, voor u die hoort wat Hij, Jezus Christus, tot u wil 

zeggen. Ontvang het in geloof, u uitstrekkende naar Hem, en 
wetende dat Hij zich liefdevol naar u uitstrekt!  

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 28 april 2017 bracht Gods bode engel, 

woord voor woord, deze boodschap Gods over aan eindtijdprofeet 

Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 

Voorwaar,  
 

Spreuken 31, vers 30  Bedrieglijk is de bevalligheid en ijdel de 

schoonheid, maar een vrouw die de Here vreest, die is te prijzen. 
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Voorwaar,  
 

Hooglied 5, vers 9  Wat heeft uw geliefde vóór boven een ander? 

Tot zover. 
 

Klaagliederen 3, vers 25 en 26  Goed is de Here voor wie Hem 
verwachten, voor de ziel die Hem zoekt; goed is het, in stilheid te 

wachten op het heil des Heren. 

Klaagliederen 3, vers 40 en 41  Laten wij onze wegen doorzoeken 
en doorvorsen en ons bekeren tot de Here. Laten wij met de 

handen ons hart opheffen tot God in de hemel. 
 

En Psalm 62, vers 7  Waarlijk, Hij is mijn rots en mijn heil, mijn 

burcht, ik zal niet wankelen. 
En Psalm 26, vers 5  Ik haat het gezelschap der boosdoeners, en bij 

de goddelozen zit ik niet neer. 
En vers 11  Ik echter wandel in onschuld – verlos mij en wees mij 

genadig. 

 
Voorwaar, mijn naam is Blesía en ben een bode engel Gods.  

 

Psalm 28, vers 2  Hoor naar mijn luide smekingen, als ik tot U 
roep om hulp, en mijn handen ophef naar uw binnenste heiligdom. 

En vers 4  Geef hun naar hun handeling en naar hun schandelijk 
gedrag; geef hun naar het werk van hun handen, vergeld hun naar 

hun doen. 

En Psalm 29, vers 4 en 5  De stem des Heren is vol kracht, de stem 
des Heren is vol glorie. De stem des Heren breekt ceders, ja, de 

Here verbreekt de ceders van de Libanon. 
En Psalm 135, vers 5 tot en met 7  Ja, ik weet, dat de Here groot 

is, dat onze Here boven alle goden is. De Here doet al wat Hem 

behaagt in de hemel en op de aarde, in de zeeën en alle 
waterdiepten; Hij doet dampen opstijgen van het einde der aarde, 

Hij maakt bliksemen bij de regen, Hij doet de wind uit zijn 

schatkamers uitgaan. 
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en 
verdween. 
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MEI 2017 
 
De verzoeking in de huiskamer!  
 

Dit is een verslag, in de ochtend opgeschreven door Profeet 
Benjamin Cousijnsen. Benjamin werd gisterenavond verzocht en op 

de proef gesteld. Omdat de Heer dit toeliet, kon deze bezoeker 

binnenkomen in de huiskamer!  
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, hartelijk welkom! Op 1 mei 2017 schreef Profeet Benjamin 
Cousijnsen, Gods eindtijdprofeet van de laatste dagen, het 

volgende verslag op. 

 
“Shalom, Benjamin!”  

“Shalom”, zei ik. 
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“Ik kom voor u.” 
Ik zei, “Was u het, die de televisie liet afspelen, terwijl ik met 

Theresa sprak?” 

“Ja, dat klopt. Ik wil u iets laten zien.” 
 

Deze engel toonde mij vele kerken met een groot bord, met 
daarop de tekst: ‘Welkom bij de 

Evangelicalendtimemachine.com’.  

Ik zag duizenden mensen en ik zag een grote vreugde. En ik zag 
dat velen tot geloof kwamen, en het raakte mij diep! Deze engel 

deed me denken aan Jezus: De verzoeking in de woestijn. 
 

Mattheüs 4, vers 1  Toen werd Jezus door de Geest naar de 

woestijn geleid om verzocht te worden door de duivel. 
Vers 8 en 9  Wederom nam de duivel Hem mede naar een zeer 

hoge berg en hij toonde Hem al de koninkrijken der wereld en hun 
heerlijkheid, en zeide tot Hem: Dit alles zal ik U geven, indien Gij U 

nederwerpt en mij aanbidt. 

 
En inderdaad, ook ik zou dit krijgen, allemaal! 

Ik zei, “Ik had u al door, dat u niet de naam van de Heer 

aankondigde”.  
De engel zei, “Zie, hoe het erbij staat! Allemaal vluchten ze weg en 

geloven ons werk. Nimmer zal men u geloven! Maar buig u neder 
voor mij, en ik geef u geld en macht, en alles wat u zich maar kunt 

wensen, zelfs de mooiste vrouw!” 

Ik zei, “In welke naam bent u gezonden?” 
“Ik ben uitgezonden door de bruid”, antwoordde de engel. 

Ik zei, “Welke bruid?” 
“De bruid van de duisternis”, antwoordde de engel. 

Ik zei, “En hoe heet deze bruid?” 

“U kent haar!” zei deze engel. “Haar naam is Likha Sari, de 
koningin van de duisternis. Ze wacht erop, dat iedereen u verlaten 

heeft, zodat u zich onderwerpt aan haar macht en kracht.” 

Ik vroeg, “Kent u de boodschap van 23 november 2012, met de 
titel: ‘Hoe u de na-apers / gevallen engelen ontmaskert!’? Ik weet 

dat u een kameleon bent, en wil uw ware gezicht zien!” 
“Goed, Benjamin, ik zal mijn ware gezicht laten zien. Al zijn er zo 

vele boodschappen, die de mensen ernstig waarschuwen, ze zijn 
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blind en kunnen niet onderscheiden. Wij hebben van u een 
leugenaar gemaakt, en willen dat u voor ons kiest!” 

Ik zei, “Onder het gezag van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, 

ben ik beschermd en sta in de volle waarheid! Laat uw gezicht 
zien!” 

 
Tot mijn schrik zag ik plots Likha Sari… 

Ze zei: “Sayang saya sayang, padamu!” Dit betekent: “Ik hou van 

jou!” 
Ik antwoordde, “Ik zal nimmer buigen, niet voor jou, of de ex-

werkers! Al verlaten ze de Heer en mij, vanwege het geloven van 
de leugens, en blijft er maar één over, die rechtvaardig zou zijn, 

dan nog ben ik de Heer er dankbaar voor, dat ik in haar of hem heb 

kunnen zien, dat hij of zij de gevallen engelen heeft kunnen 
ontmaskeren. En ook ik heb me niet onderworpen. Ik bestraf je in 

de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus!” 
“Neeeeeee!” gilde ze.  

Ik strekte mijn handen, en een sterke kracht smeet deze gevallen 

engel naar achteren, en met een harde smak werd ze op de grond 
gesmeten. En ze gilde het uit, “Laat me gaan!!!” 

Ik zei, “Vanaf nu zal God je vele malen slaan. Ga uit mijn ogen, 

stinkdier! En wat men ook denkt, Theresa is mijn vrouw. Amen!” 
 

Ruacha, Yeshu, Shalom!  
 

 

 

De Heilige Geest wil u even wakker schudden 
 

Luister aandachtig met uw hart en geest en verstand! De Heilige 
Geest wil u wakker schudden.  

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, hartelijk welkom! Op 2 mei 2017 bracht Gods bode engel de 

volgende boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 
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Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Mirach 

en ben een bode engel Gods.  

 
Luister aandachtig met uw hart en geest en verstand. 

De Heilige Geest wil u even wakker schudden! 
 

Mattheüs 23, vers 12  Al wie zichzelf zal verhogen, zal vernederd 

worden en al wie zichzelf zal vernederen, zal verhoogd worden. 
En vers 17  Gij dwazen en blinden, wat toch is meer, het goud of de 

tempel, die het goud geheiligd heeft?  
 

Voorwaar, wees niet als de schriftgeleerden en farizeeën, 

die verblind waren. 
Wee u! 

 
Mattheüs 23, vers 23 en 24  Wee u, schriftgeleerden en 

farizeeën, gij huichelaars, want gij geeft tienden van de munt, de 

dille en de komijn en gij hebt het gewichtigste van de wet 
verwaarloosd: het oordeel en de barmhartigheid en de trouw. Dit 

moest men doen en het andere niet nalaten. Gij blinde wegwijzers, 

die de mug uitzift, maar de kameel doorzwelgt. 
 

Voorwaar, Kadosh, Kadosh, Kadosh, Heilig, Heilig, Heilig is 
de Koning der koningen! 

Zeg niet, “Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, is mijn 

Koning!” Maar u hebt Zijn wet verwaarloosd, en bent ontrouw! 
 

Mattheüs 22, vers 17 tot en met 21  Zeg ons dan, wat dunkt U? 
Is het geoorloofd de keizer belasting te betalen of niet? Doch Jezus 

doorzag hun valsheid en zeide: Wat verzoekt gij Mij, huichelaars? 

Toont Mij het geldstuk voor de belasting. Zij brachten Hem een 
schelling. En Hij zeide tot hen: Wiens beeldenaar en opschrift is dit? 

Zij zeiden: Van de keizer. Toen zeide Hij tot hen: Geeft dan de 

keizer wat des keizers is, en Gode wat Gods is.  
 

Voorwaar, en wie staat er op uw muntgeldstuk? 
Velen vergeten te geven, wat God toekomt, of geven het gewicht, 

de inhoud, om God de ogen en mond te sluiten. Voorwaar, hoe 
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vaak heeft Hij niet op uw hart gelegd, om te geven wat Hem, de 
Koning der koningen toekomt? Wie is uw Koning? Heeft Hij u niet 

financieel gezegend, om ook Hem tegemoet te treden? Voorwaar,  

 
Sirach 7, vers 29 tot en met 31  Heb met heel je hart ontzag 

voor de Heer, heb respect voor zijn priesters. Heb je maker lief met 
al je kracht, laat zijn dienaren niet in de steek. Heb ontzag voor de 

Heer en eer de priester, geef hem zijn deel, zoals je is opgedragen: 

de vruchten van de nieuwe oogst, het hersteloffer, de 
achterbouten, het heiligingsoffer en de heffing van de heilige 

gaven. 
 

Voorwaar, de priester en Profeet moet men niet in de steek 

laten. 
Verzet u niet tegen God en de Heilige Geest! 

 
Markus 3, vers 29  Maar wie lastertaal spreekt tegen de heilige 

Geest, krijgt in alle eeuwigheid geen vergeving, want zo iemand is 

schuldig aan een onuitwisbaar vergrijp. 
  

En Mattheüs 12, vers 25  Jezus wist wat ze dachten en zei tegen 

hen: ‘Elk koninkrijk dat innerlijk verdeeld is wordt verwoest, en 
geen enkele stad of gemeenschap die innerlijk verdeeld is zal 

standhouden’.  
 

Voorwaar, ook uw gedachten zijn Hem bekend. 

En ieder eigen koninkrijk gaat in tegen God! Wat is lastering tegen 
de Heilige Geest? In het algemeen kan het gedefinieerd worden als 

ongehoorzaamheid, hoogmoedigheid en oneerbiedigheid en 
ontrouw en lastering. Voorwaar, de Heilige Geest wil dat u naar 

uzelf kijkt en wil u zegenen, als u Zijn wet gehoorzaamt.  

 
Voorwaar, de Evangel EndTime Machine kan alleen verder 

varen met uw steun en gebed. 

Kadosh, Heilig is uw Koning der koningen, Yeshua HaMashiach, 
JHWH, El Elohím, Adonai, en de Bestuurder, die de Evangelical 

EndTime Machine naar een veilige plaats wil brengen! 
Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en 

verdween. 
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En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! De Here zegene u 

 

 
 

 

 
God heeft alles onder controle!  
 

Voorwaar, de God van Abraham, Izaäk en Jakob heeft alles onder 
controle, en Hij zal u meer onthullingen doen!  

 
 

Volledige weergave: 

 
Shalom, hartelijk welkom! Op 2 mei 2017 bracht de bode engel van 

God, woord voor woord, de volgende boodschap over aan 

eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, 
Jezus Christus.  

 

Voorwaar, droeg Delila niet een masker, en zat daarachter 
geen leugen? 

Toch was Delila bang dat Simson achter haar masker zou gaan 
kijken. Voorwaar, 

 

Markus 4, vers 21 tot en met 23  En Hij zeide tot hen: De lamp 
komt toch niet om onder de korenmaat of onder het bed gezet te 

worden? Is het niet om op de standaard gezet te worden? Want er 

is niets verborgen, dan om geopenbaard te worden, of aan het oog 
onttrokken, dan om in het openbaar te komen. Indien iemand oren 

heeft om te horen, die hore. 
 

Voorwaar, mijn naam is Blender en ben een bode engel 

Gods.  
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2 Korinthiërs 11, vers 13 tot en met 15  Want zulke lieden zijn 
schijn-apostelen, bedrieglijke arbeiders, die zich voordoen als 

apostelen van Christus. Geen wonder ook! Immers, de satan zelf 

doet zich voor als een engel des lichts. Het is dus niets bijzonders, 
indien ook zijn dienaren zich voordoen als dienaren der 

gerechtigheid; maar hun einde zal zijn naar hun werken. 
 

En Jesaja 45, vers 6 en 7  opdat men het wete waar de zon 

opgaat en waar zij ondergaat, dat er buiten Mij niemand is; Ik ben 
de Here, en er is geen ander, die het licht formeer en de duisternis 

schep, die het heil bewerk en het onheil schep; Ik, de Here, doe dit 
alles. 

 

Voorwaar, iemand kan zó overgenomen zijn! 
Denk aan satan, voorheen in de Hemel: een inspiratie en meester 

in de muziek. Zowel op de Aarde bespeelt hij nu de mens! 
Voorwaar, de God van Abraham en Izaäk en Jakob heeft alles onder 

controle, en zal u meer onthullingen doen, waarvan u niet weet. 

 
Ezechiël 7, vers 4 tot en met 7  Ik zal u niet ontzien en geen 

deernis hebben, maar Ik zal uw wandel aan u vergelden, uw 

gruwelen zullen op u neerkomen, en gij zult weten, dat Ik de Here 
ben. Zo zegt de Here Here: Onheil op onheil! Zie, het komt! Er 

komt een einde; het einde komt! Het wordt wakker over u! Zie, het 
komt! De doem komt over u, inwoner des lands! De tijd komt! De 

dag is nabij. Verwarring en geen vreugdegeroep op de bergen! 

En vers 11  Het geweld is opgeschoten tot een staf van 
goddeloosheid. Niets zal er van hen overblijven, noch van hun 

rumoer, noch van hun getier; verdwijnen zal al hun praal. 
En Ezechiël 10, vers 16  Als de cherubs gingen, gingen de raderen 

aan hun zijde; als de cherubs hun vleugels ophieven om op te 

stijgen boven de aarde, weken de raderen niet van hun zijde. 
En Ezechiël 21, vers 27  Een puinhoop, een puinhoop, een puinhoop 

zal Ik ze maken. Maar ook zo zal het niet blijven. Totdat hij komt, 

die er recht op heeft en aan wie Ik het geven zal. 
En Ezechiël 28, vers 14 en 15 en vers 17  Gij waart een 

beschuttende cherub met uitgespreide vleugels; Ik had u een plaats 
gegeven: gij waart op de heilige berg der goden, wandelend te 

midden van vlammende stenen. Onberispelijk waart gij in uw 
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wandel, vanaf de dag dat gij geschapen werdt, totdat er onrecht in 
u werd gevonden. Trots was uw hart op uw schoonheid – met uw 

luister hebt gij ook uw wijsheid teniet doen gaan. Ter aarde wierp 

Ik u neer… Tot zover. 
 

Schoonheid kan bedrieglijk zijn! 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 

 
 

Yeshua HaMashiach wist alles al, wat er zou 

gaan gebeuren in de toekomst! 
 

Openbaring Gods: Judas Iskariot kwam aanvankelijk oprecht over, 

zelfs met een hart naar Jezus’ hart. Yeshua HaMashiach wist echter 
alles al, wat er zou gaan gebeuren in de toekomst! U krijgt onder 

andere een openbarend antwoord van God, de Here Jezus Christus, 
Yeshua HaMashiach, op de vraag: Kon Judas Iskariot, die 

overgenomen was, Jezus’ naam uitspreken. 

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 3 mei 2017 bracht de bode engel van 

God, woord voor woord, deze boodschap Gods over aan 
eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 
Voorwaar, 

 

Mattheüs 5, vers 17 en 18  Meent niet, dat Ik gekomen ben om 
de wet of de Profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen om te 

ontbinden, maar om te vervullen. Want voorwaar, Ik zeg u: Eer de 
hemel en de aarde vergaat, zal er niet één jota of één tittel vergaan 

van de wet, eer alles zal zijn geschied. 

 
Voorwaar,  
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Mattheüs 4, vers 18 tot en met 20  Toen Hij nu langs de zee van 

Galilea ging, zag Hij twee broeders, Simon, die Petrus genoemd 

wordt, en Andreas, diens broeder, een net in zee werpen; want zij 
waren vissers. En Hij zeide tot hen: Komt achter Mij en Ik zal u 

vissers van mensen maken. Zij nu lieten terstond hun netten liggen 
en volgden Hem. 

 

Voorwaar! 
Toen de discipelen geroepen werden, wist Yeshua HaMashiach, 

JHWH, Jezus Christus, wie Hij koos, en wie Hem zelfs verraden zou: 
Judas Iskariot. Judas had een oprecht hart, een hart naar Jezus’ 

hart,… aanvankelijk. Hij zou zo een embleem kunnen verdienen als 

een trouwe werker. Allemaal nep, schijn! Judas Iskariot beheerde 
het geld, en regelde ook allerlei zaken. Maar ondanks zijn oprecht 

overkomen, was hij al vanaf het begin overgenomen, en was het 
beter geweest dat hij niet geboren was! 

 

Markus 14, vers 18  En terwijl zij aanlagen en aten, zeide Jezus: 
Voorwaar, Ik zeg u, dat een van u Mij verraden zal; een die met Mij 

eet. 

Vers 21  Want de Zoon des mensen gaat wel heen gelijk van Hem 
geschreven staat, doch wee die mens, door wie de Zoon des 

mensen verraden wordt. Het ware voor die mens goed, als hij niet 
geboren was. 

 

Voorwaar, mijn naam is Revelado en ben een bode engel Gods. 
 

Kon Judas Iskariot, die overgenomen was, en toch een hart 
had naar Jezus’ hart, Jezus’ naam uitspreken? 

Ja, dat kon hij!  

 
En wat dacht u van satan?  

Zou God echt niet weten, wat Hij aan satan had, en zoja, waarom 

nam Hij hem dan in de Hemel op, om er een puinhoop van te 
maken? Hij was een echte muziekleider in lofprijs en aanbidding en 

dans. God heeft met alles een plan, en doorziet alles! 
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Jesaja 14, vers 9 tot en met 16  Het dodenrijk beneden is over u 
in beroering om u bij uw komst te ontmoeten; het wekt de 

schimmen voor u op, al de bokken der aarde; het doet alle 

koningen der volken van hun tronen opstaan. Zij allen vangen aan 
tot u te zeggen: Ook gij zijt krachteloos geworden als wij, gij zijt 

aan ons gelijk geworden; uw trots is in het dodenrijk 
neergeworpen, de klank uwer harpen; het gewormte ligt onder u 

gespreid en maden zijn uw bedekking. Hoe zijt gij uit de hemel 

gevallen, gij morgenster, zoon des dageraads; hoe zijt gij ter aarde 
geveld, overweldiger der volken! En gij overlegdet nog wel: Ik zal 

ten hemel opstijgen, boven de sterren Gods mijn troon oprichten en 
zetelen op de berg der samenkomst ver in het noorden; ik wil 

opstijgen boven de hoogten der wolken, mij aan de Allerhoogste 

gelijkstellen. Integendeel, in het dodenrijk wordt gij neergeworpen, 
in het diepste der groeve. Wie u zien, beschouwen u, letten op u: Is 

dit de man, die de aarde deed sidderen, die koninkrijken deed 
beven? 

 

Voorwaar, zo waren er, en zijn er ook meerdere engelen, die 
Gods hemelse wetten niet gehoorzaamden, maar de aardse 

wetten en regels, al waren ze een serafijn!  

Het uitspreken van Zijn naam kan een gevallen engel niet. En kan 
hij of zij het wel, dan zal het krachteloos wezen, dood. Het is al 

bijzonder als dit wel voorkomt, maar dan alleen bij een zeer 
machtige gevallen engel. De bruid van de duisternis, de 

overgenomen koningin, Likha Sari, de kameleon, heeft velen 

besmet! Schoonheid en leugens hebben al veel werken Gods 
kapotgemaakt. Profeet Benjamin Cousijnsen heeft de wereld 

gewaarschuwd en u! 
 

Voorwaar, welke engelen willen nou een kerk vernietigen, of 

een Profeet, of u, denkt u? 
Zou een bode engel van God roddelen en Gods werk willen 

vernietigen? Word wakker! Er is een grote geestelijke oorlog 

gaande, waardoor er een grote afval is in de wereld. Voorwaar, zo 
is er nog veel te zeggen, maar de bruid van satan heeft reeds velen 

betoverd en verblind. 
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Efeziërs 6, vers 12 en 13  Want wij hebben niet te worstelen 
tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, 

tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten 

in de hemelse gewesten. Neemt daarom de wapenrusting Gods, om 
weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om, uw taak geheel 

vervuld hebbende, stand te houden. 
Vers 18  En bidt daarbij met aanhoudend bidden en smeken bij elke 

gelegenheid in de Geest, daartoe wakende met alle volharding en 

smeking voor alle heiligen. 
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
 

 

 

Voor u, onderzoek deze boodschappen! 
 

Overdenk deze boodschap, want de Heilige Geest zal u overtuigen.  
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Op 5 mei 2017 bracht Gods bode engel, 
woord voor woord, de volgende boodschap over aan eindtijdprofeet 

Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom, richt u op! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  
 

Luister ook naar de boodschappen, die te vinden zijn via de 

Search balk in de Evangelicalendtimemachine.com, met de 
volgende titels: 

‘Gescheiden?… Nee… toch?’ en onder andere: ‘Hun samenzijn begon 
als een sprookje!’ En beluister ook de boodschap met de titel: 

‘Voorwaar, verlaat dat huis!’ en de boodschap, getiteld: ‘Samen 

wandelen in Gods licht gaat voor eeuwig samen!’ Voorwaar, 
onderzoek deze boodschappen. Mijn naam is Lovesadai en ben een 

bode engel Gods. Deze boodschap is voor u. 
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Psalm 40, vers 18  Al ben ik ellendig en arm, de Here gedenkt 
mijner. Gij zijt mijn hulp en mijn bevrijder; o, mijn God, vertoef 

niet. 

 
En Mattheüs 6, vers 13  En leid ons niet in verzoeking, maar 

verlos ons van de boze. Want Uwer is het Koninkrijk en de kracht 
en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. 

 

En Johannes 8, vers 32  En gij zult de waarheid verstaan, en de 
waarheid zal u vrijmaken. 

 
En Job 5, vers 19  In zes noden redt Hij u, en in zeven treft het 

kwaad u niet. 

 
En Psalm 3, vers 9  De verlossing is van de Here, uw zegen zij 

over uw volk. 
En Psalm 32, vers 7  Gij zijt mij een verberging, Gij bewaart mij 

voor benauwdheid, Gij omringt mij met jubelzangen van bevrijding. 

En Psalm 34, vers 5  Ik zocht de Here en Hij antwoordde mij, Hij 
redde mij uit al mijn verschrikkingen. 

 

En Romeinen 7, vers 24 en 25  Ik, ellendig mens! Wie zal mij 
verlossen uit het lichaam dezes doods? Gode zij dank door Jezus 

Christus, onze Here! 
En Romeinen 8, vers 1 en 2  Zo is er dan nu geen veroordeling voor 

hen, die in Christus Jezus zijn. Want de wet van de Geest des 

levens heeft u in Christus Jezus vrijgemaakt, van de wet der zonde 
en des doods. 

 
En 1 Korinthiërs 1, vers 10  Doch ik vermaan u, broeders “en 

zusters”, bij de naam van onze Here Jezus Christus: weest allen 

eenstemmig en laten er geen scheuringen onder u zijn; weest vast 
aaneengesloten, één van zin en één van gevoelen. 

En vers 13  Is Christus gedeeld? Is Paulus dan voor u gekruisigd, of 

zijt gij in de naam van Paulus gedoopt? 
 

En Galaten 1, vers 3 tot en met 5  Genade zij u en vrede van 
God, onze Vader, en van de Here Jezus Christus, die Zichzelf 

gegeven heeft voor onze zonden, om ons te trekken uit de 
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tegenwoordige boze wereld, naar de wil van onze God en Vader, 
aan wie de heerlijkheid zij in alle eeuwigheid! Amen. 

 

En 2 Petrus 2, vers 9  Dan weet de Here de godvruchtigen uit de 
verzoeking te verlossen en de onrechtvaardigen te bewaren om hen 

op de dag des oordeels te straffen. 
 

En 1 Johannes 4, vers 4  Gíj zijt uit God, kinderkens, en gij hebt 

hen overwonnen; want Hij, die in u is, is meerder dan die in de 
wereld is. 

 
Overdenk deze boodschap, want de Heilige Geest zal u 

overtuigen! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en 
verdween. 

 
 

 

Zij werden tot een rotte appel in de koelkast! 
 

Hier wordt u ernstig gewaarschuwd, omdat men de waarheid niet 

wil aanhoren van de Twee Getuigen! Sommigen zijn geestelijk 
vergaan.  

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, welkom! Op 8 mei 2017 bracht de bode engel van God woord 

voor woord de volgende boodschap over aan eindtijdprofeet 

Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 

Voorwaar, een Christen hoeft geen Christen te zijn. 
Want nu blijkt dat je ogen je kunnen bedriegen, en dat je aangetast 

bent en makkelijk te beïnvloeden bent. Je hebt je laten misleiden. 

Aan de geest herkent men de geest, of het beest. Maar ook een 
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vrucht kan mooi lijken aan de buitenkant. Denk maar eens aan 
satan, die zijn talenten had. 

 

En hoe zit het met u? 
Bij welke klasse hoort u? Bij sommigen lijkt het wel, dat ze in een 

blender hebben gezeten, vanwege dat men niet keek met 
geestelijke ogen, en zich van binnen liet besmetten, rotten! 

Voorwaar, appels buiten de koelkast bewaren, betekent: langer 

houdbaar. 
 

Mattheüs 24, vers 9 en 10  Dan zullen zij u overleveren aan 
verdrukking en zij zullen u doden, en gij zult door alle volken 

gehaat worden om mijns naams wil. En dan zullen velen ten val 

komen en zij zullen elkander overleveren en elkander haten. 
 

Dit is profetisch. 
Wat het overleveren van zijn broeder en zuster, of leider of Profeet 

betreft, is dit nu al in volle gang! 

 
Mattheüs 24, vers 12  En omdat de wetsverachting toeneemt, zal 

de liefde van de meesten verkillen. 

 
Hier wordt u ernstig gewaarschuwd, omdat men de 

waarheid niet wil aanhoren van de Twee Getuigen! 
Ook niet in uw kerk, omdat de liefde in veel gevallen meer onder 

broeders en zusters in de kerk verkild is, dan buiten de kerk. 

Voorwaar, sommigen zijn geestelijk vergaan! Wanneer u de gruwel 
der verwoesting ziet, en men keert zich tegen de Twee Getuigen, 

weet dan dit: dat alles zich snel vervult! 
 

Mattheüs 24, vers 37 en 38  Want zoals het was in de dagen van 

Noach, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn. Want zoals 
zij in die dagen vóór de zondvloed waren, etende en drinkende, 

huwende en ten huwelijk gevende, tot op de dag, waarop Noach in 

de ark ging… 
 

Voorwaar, men vergeet Gods geboden! 
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Mattheüs 22, vers 18  Doch Jezus doorzag hun valsheid en zeide: 
Wat verzoekt gij Mij, huichelaars? 

 

En Markus 12, vers 30 tot en met 34  Het eerste is: Hoor, 
Israël, de Here, onze God, de Here is één, en gij zult de Here, uw 

God, liefhebben uit geheel uw hart en uit geheel uw ziel en uit 
geheel uw verstand en uit geheel uw kracht. Het tweede is dit: Gij 

zult uw naaste liefhebben als uzelf. Een ander gebod, groter dan 

deze, bestaat niet. En de schriftgeleerde zeide tot Hem: Inderdaad, 
Meester, naar waarheid hebt Gij gezegd, dat Hij één is en dat er 

geen ander is dan Hij. En Hem lief te hebben uit geheel het hart en 
uit geheel het verstand en uit geheel de kracht, en de naaste lief te 

hebben als zichzelf, is meer dan alle brandoffers en slachtoffers. En 

Jezus, ziende, dat hij verstandig geantwoord had, zeide tot hem: 
Gij zijt niet verre van het Koninkrijk Gods. En niemand durfde Hem 

meer iets vragen. 
 

Voorwaar, de Twee Getuigen worden juist door Christenen 

gehaat. 
En u hebt u laten besmetten, om u tegen de waarheid te keren! 

Sommigen zijn nog erger dan satan. Veel vruchten zijn over de 

datum! Juist zij, die zich tegen Profeet Benjamin en Profetes 
Theresa hebben gekeerd, zullen in het vuur geworpen worden. Zo 

spreekt de Heer, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. En 
deze vruchten zullen het weten! Hun ogen waren bedrogen, en zij 

bedrogen Gods ware eindtijdprofeet en Profetes, maar bovenal God 

zelf. Voorwaar, mijn naam is Slijder en ben een bode engel Gods.  
 

Markus 13, vers 12  En een broeder zal zijn broeder overleveren 
ten dode en een vader zijn kind; en kinderen zullen opstaan tegen 

hun ouders en hen ter dood brengen. 

En Markus 9, vers 47 tot en met 49  En indien uw oog u tot zonde 
zou verleiden, ruk het uit. Het is beter, dat gij met één oog het 

Koninkrijk Gods binnengaat, dan dat gij met twee ogen in de hel 

geworpen wordt, waar hun worm niet sterft en het vuur niet wordt 
uitgeblust. Want een ieder zal met vuur gezouten worden.  

 
Voorwaar, deze volgende teksten zijn voor u, Profeet 

Benjamin, en Theresa. 
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Markus 10, vers 8 tot en met 9  Zo zijn zij niet meer twee, maar 

één vlees. Hetgeen dan God samengevoegd heeft, scheide de mens 

niet. 
 

Voorwaar, hou u daar maar aan vast. Zo spreekt de Heer. 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en 

verdween. 

 
 

 

Je mag geloven en vertrouwen! 
 

God is een liefdevolle God, en je mag geloven en vertrouwen.  
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, welkom! Op 9 mei 2017 bracht Gods bode engel de volgende 
vermanende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin 

Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 
Voorwaar, wie u ook bent… 

Al bent u een Profetes of Koning of een warrior Gods, de God van 
Abraham, Izaäk en Jakob staat boven u! Vergeet niet, Hij is 

Kadosh, Heilig, Heilig, Heilig. Voorwaar, open uw hart en ziel en 

verstand. Wees nederig voor uw Rabboeni, El Elohím, Adonai. Geef 
u over aan Yeshua HaMashiach, de Zoon van God. Voorwaar, 

onderzoek u! God kan geven en nemen. Want als u niet gelooft in 
de werken Gods, en u de Heilige Geest, Zijn werk, voor de voeten 

loopt en alles maar naar uw wil moet geschieden, en u de Heilige 

Geest alleen maar ophoudt door te klagen, voorwaar, waar is uw 
geloof dan?  

 

Vertrouw niet op uw eigen kracht. 
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Psalm 73, vers 26  Al zou mijn vlees en mijn hart bezwijken, 
mijns harten rots en mijn erfdeel is God voor eeuwig. 

 

En Filippenzen 4, vers 4 tot en met 7  Verblijdt u in de Here te 
allen tijde! Wederom zal ik zeggen: Verblijdt u! Uw vriendelijkheid 

zij alle mensen bekend. De Here is nabij. Weest in geen ding 
bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking 

met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede Gods, die 

alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten 
behoeden in Christus Jezus. 

En vers 13 en 14  Ik vermag alle dingen in Hem, die mij kracht 
geeft. Toch hebt gij er goed aan gedaan, te delen in mijn 

verdrukking. 

 
En Jesaja 40, vers 29  Hij geeft de moede kracht en de 

machteloze vermeerdert Hij sterkte. 
En Jesaja 41, vers 10  Vrees niet, want Ik ben met u; zie niet 

angstig rond, want Ik ben uw God. Ik sterk u, ook help Ik u, ook 

ondersteun Ik u met mijn heilrijke rechterhand. 
 

Voorwaar, Gods weg is de beste! 

Voorwaar, mijn naam is Mirach, een bode engel Gods. God is een 
liefdevolle God, en je mag geloven en vertrouwen. 

 
Hebreeën 12, vers 1  Daarom dan, laten ook wij, nu wij zulk een 

grote wolk van getuigen rondom ons hebben, afleggen alle last en 

de zonde, die ons zo licht in de weg staat, en met volharding de 
wedloop lopen, die vóór ons ligt. 

 
En Mattheüs 6, vers 8  Wordt hun dan niet gelijk, want God uw 

Vader weet, wat gij van node hebt, eer gij Hem bidt. 

 
En Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God 

de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 

opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig 
leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, 

opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 
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geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 
oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 

duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 

waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 
gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; 

maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn 
werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 

 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en 
verdween. 

 
 

 

Verander uw denkbeeld gedachten! 
 

Voorwaar, mijn naam is Cherma, een bode engel Gods. U moet uw 

denkbeeld gedachten veranderen, want God is liefde, maar ook 
rechtvaardig.  

 
 

Volledige weergave: 

 
Welkom! Op 10 mei 2017 bracht de bode engel van God woord voor 

woord deze boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin 

Cousijnsen. 
 

Shalom! Zo spreekt de Heer, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 
Christus, zoals Hij altijd gesproken heeft tot Zijn gezalfde Profeet 

Benjamin Cousijnsen. 

 
Jeremia 23, vers 18 en 19  Wie toch heeft in de raad des Heren 

gestaan en zijn woord vernomen en gehoord? Wie heeft zijn woord 
beluisterd en gehoord? Zie, een stormwind des Heren, gramschap, 

vaart uit, een wervelende storm; op het hoofd der goddelozen stort 

hij zich uit. 
En vers 23  Ben Ik een God van nabij, luidt het woord des Heren, 

en niet een God van verre? 
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En Openbaring 22, vers 6  En Hij zeide tot mij: Deze woorden 
zijn getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der 

Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen 

hetgeen weldra geschieden moet. 
 

En Jeremia 23, vers 28 en 29  De Profeet die een droom heeft, 
vertelle een droom, en die mijn woord heeft, spreke mijn woord 

naar waarheid; wat heeft het stro met het koren gemeen? luidt het 

woord des Heren. Is niet mijn woord zó: als een vuur, luidt het 
woord des Heren, of als een hamer, die een steenrots vermorzelt?  

 
Voorwaar, God zendt Zijn engelen! 

 

Psalm 91, vers 11 en 12  Want Hij zal aangaande u zijn engelen 
gebieden, dat zij u behoeden op al uw wegen; op de handen zullen 

zij u dragen, opdat gij uw voet niet aan een steen stoot. 
 

En Lukas 16, vers 22  Het geschiedde, dat de arme stierf en door 

de engelen gedragen werd in Abrahams schoot. 
 

En Openbaring 5, vers 11  En ik zag, en ik hoorde een stem van 

vele engelen rondom de troon, en van de dieren en de oudsten; en 
hun getal was tienduizenden tienduizendtallen en duizenden 

duizendtallen. 
 

En Hebreeën 12, vers 22  Maar gij zijt genaderd tot de berg Sion, 

tot de stad van de levende God, het hemelse Jeruzalem, en tot 
tienduizendtallen van engelen. 

 
En Psalm 34, vers 7 en 8  Deze ellendige hier riep en de Here 

hoorde, Hij verloste hem uit al zijn benauwdheden. De Engel des 

Heren legert Zich rondom wie Hem vrezen, en redt hen. 
En vers 10  Vreest de Here, gij, zijn heiligen, want wie Hem vrezen, 

hebben geen gebrek. 

 
Voorwaar, God is niet veranderd, maar de mens. 

En God zendt Zijn engelen getrouw tot Zijn ware Profeet, om u te 
tonen hetgeen weldra geschieden zal! 
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Openbaring 22, vers 16  Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden, om 
ulieden dit te betuigen voor de gemeenten. Ik ben de wortel en het 

geslacht van David, de blinkende morgenster. 

 
Verbaast u niet, wanneer Profeet Benjamin Cousijnsen de 

boodschappen openbaart,  
dat ook de kwade engelen, demonen, de gevallen engelen, die de 

satan zijn gaan navolgen, in opstand komen tegen God en Zijn 

gezalfde Profeet! 
 

De Brief van Judas, verse 6  en dat Hij engelen, die aan hun 
oorsprong ontrouw werden en hun eigen woning verlieten, voor het 

oordeel van de grote dag met eeuwige banden onder donkerheid 

heeft bewaard gehouden. 
Vers 16 tot en met 19  Dit zijn de morrenden, mokkend om hun lot, 

wandelende naar hun begeerten, maar hun mond spreekt 
hoogdravend, als zij om des voordeels wil de mensen in hun gezicht 

vleien. Gij echter, geliefden, herinnert u de woorden, die vóór 

dezen gesproken zijn door de apostelen van onze Here Jezus 
Christus, dat zij tot u hebben gezegd: Aan het einde des tijds zullen 

er spotters komen, die naar hun eigen goddeloze begeerten zullen 

wandelen. Zij zijn het, die scheuringen maken, natuurlijke mensen, 
die de Geest niet hebben. 

 
Voorwaar!  

U kunt niet om de waarheid heen, die reeds voorzegd is door Gods 

ware eindtijdprofeet en dienstknecht, die uit de coma kwam, omdat 
hij de wereld moest waarschuwen! Hij werd uitgekozen en gezalfd, 

met het doel dat men zich bekeert en de waarheid aanneemt. De 
gevallen engelen zijn zeer actief, omdat Gods geliefde Gods 

woorden kent, en de volle waarheid overbrengt. De boodschappen 

zijn niet Zijn boodschappen, maar Gods boodschappen, aan hem 
doorgegeven en betrouwbaar. En wat heeft stro met graan 

gemeen? Is de waarheid niet het meest ontkracht door de boze met 

zijn leugens? Voorwaar, mijn naam is Cherma, een bode engel 
Gods.  

 
U moet uw denkbeeld gedachten veranderen, want God is 

liefde, maar ook rechtvaardig! 



 
 

 

5576 
 
 

 

En Zijn woord kan inslaan als een vuur, of als een hamer, die de 
rots verbrijzelt. En Hij haat de kwaadsprekers en roddelaars, die 

het lichaam van Christus telkens weer kruisigen. Zij zullen Gods 

Koninkrijk nimmer binnengaan! Voorwaar, allen die zich hebben 
laten betoveren door de technologische gevallen engelen, zullen 

zwaar gestraft worden, omdat men Gods woorden niet serieus nam, 
doorgegeven via Gods ware Profeet! 

 

Openbaring 2, vers 16  Bekeer u dan; maar zo niet, dan kom Ik 
spoedig tot u en Ik zal strijd tegen hen voeren met het zwaard 

mijns monds. 
Vers 5  Gedenk dan, van welke hoogte gij gevallen zijt en bekeer u 

en doe weder uw eerste werken. Maar zo niet, dan kom Ik tot u en 

Ik zal uw kandelaar van zijn plaats wegnemen, indien gij u niet 
bekeert. 

 
Voorwaar, deel deze boodschap, maar overdenk het ook zelf, 

u die deze boodschap leest en hoort. 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en 
verdween. 

 

 
 

Alleen God kan het inslaan van asteroïden en 

kometen voorkomen! 
 

Dit is een informatieve en openbarende boodschap Gods. Voorwaar, 

het ergste komt nog als de Rapture plaatsvindt!  
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, hartelijk welkom! Op 11 mei 2017 bracht Gods bode engel 
woord voor woord deze mededelende en openbarende boodschap 

Gods over aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin 
Cousijnsen. 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  
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Voorwaar, je lost niks op met een ruimte reddingsmissie, of 
met telescopen die continue rond de hemel alles afspeuren. 

Deze kunnen een dreigende inslag van asteroïden of kometen niet 

voorkomen! Voorwaar, de asteroïden draaien om de Aarde; dit is 
heel voorspelbaar. 

 
Jeremia 32, vers 27  Zie, Ik, de Here, ben de God van al wat 

leeft; zou voor Mij iets te wonderlijk zijn? 

 
Als een grote ruimterots van een kilometer ergens neerstort, 

dan heeft dit grote gevolgen! 
Het kan gehele continenten vernietigen. Voorwaar, men is 100% 

overgeleverd aan de enige waarachtige God van Abraham, Izaäk en 

Jakob. Er is geen inslag tegen te gaan en onder controle te houden 
dan door God alleen!  

 
Hoe vaak is de Aarde niet gered? 

Hoewel de Aarde een knallend verleden heeft met inslagen, zijn er 

zeker 200 inslagen bekend. Voorwaar, mijn naam is Blesía, een 
bode engel Gods.  

 

Genesis 6, vers 11 en 12  De aarde nu was verdorven voor Gods 
aangezicht, en de aarde was vol geweldenarij. En God zag de aarde 

aan, en zie, zij was verdorven, want al wat leeft had zijn weg op de 
aarde verdorven. 

 

De vredefortkrater in Zuid-Afrika, daar sloeg, met een 
doorsnee van 300 km, de grootste krater op de Aarde in! 

Hier sloeg zo’n 2 miljard jaar geleden een object in van 10 tot en 
met 15 km. Ook was dit één van de grootste objecten, die ooit 

terechtkwam op de Aarde. Voorwaar, een komeet is 

onvoorspelbaar, maar God beschermde u voor inslagen en andere 
gevaren, waar u dankbaar voor mag zijn!  

 

Voorwaar, het ergste komt nog als de Rapture plaatsvindt. 
Het geweld op de Aarde zal dan met niets te vergelijken zijn, met 

hetgene wat er nu is. En men zal wensen, dat men niet geboren 
was! Voorwaar, alleen Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, redt u 

tevens voor de hel op Aarde. 
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Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 

 

Ik open de deur van mijn hart! 
 

Boodschap Gods met gebed. Zullen we samen bidden? Telkens als 
het wonder dichterbij komt…  

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 

11 mei 2017 bracht een bode engel Gods een boodschap over, die 
ik heel graag met u wil delen.  

 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 
Voorwaar, van binnen bent u verdrietig. 

Telkens als het wonder dichterbij komt, komt er weer een 

tegenslag, en het lijkt allemaal hopeloos.  
 

Voorwaar, zullen we samen bidden? 

“Lieve Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, ik open de deur 
van mijn hart en vraag U in nederigheid, om elke tegenslag te 

blokkeren, en alle problemen en tegenslagen om te zetten in 
zegeningen. Ik prijs Uw naam, en leg mijn hart en tekortkomingen 

tegenover U bij het kruis van Golgotha, en al mijn zwakheden en 

zonden. Ik vraag u om vergeving, Yeshua HaMashiach, JHWH, 
Jezus Christus, dat ik kwaad heb gesproken over mijn naaste en 

Profeet Benjamin Cousijnsen, Uw ware eindtijdprofeet. Ik heb mij 
door het kwaad laten beïnvloeden, en heb oprecht spijt. Ik vraag U 

om hulp, en vraag U om mij te wapenen en te bedekken onder Uw 

wonderbare, krachtige Bloed. En ik strek mijn handen uit naar U, 
Here, de Here, de Koning der koningen, machtige Heer, sterke 

Rots! Ik wil U danken voor het volmaakte werk aan het kruis en in 

mijn hart. Ik stel mij open voor de werking van de Heilige Geest, en 
dank U dat U mij niet afwijst en het werk Gods zegent! Ik prijs U, ik 
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prijs Uw heilige naam, en geef U de dank en de eer! Hij is de 
Koning van mijn hart. Dit bidden wij u in de naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.” 

 
Zo sprak de bode engel Gods. Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 
 

 

ISIS-strijders en overige Moslims meer 
zichtbaar in het straatbeeld en 

overheidsgebouwen! 
 
De razendsnelle toename van de Islamisering neemt wereldwijd 

toe. Ook geeft deze titel aan, dat zowel ISIS-strijders en overige 

Moslims meer zichtbaar zijn in het straatbeeld en 
overheidsgebouwen!  

 

 
Volledige weergave: 

 
Shalom, hartelijk welkom! Op 12 mei 2017 bracht de bode engel 

van God deze openbarende boodschap Gods over aan 

eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  
 

Voorwaar, men doet in het verborgene zaken met sommigen 

van ISIS! 
Voorwaar, zelfs vele regeringsleiders spelen als spion, waarbij in 

het verborgene informatie doorgespeeld wordt. En ondertussen zijn 

deze spionnen in stilte ook bang voor een aanslag op hun gezin! 
Ook openbaar ik u, dat de Islamitische Turkse Hitler, Erdogan, de 

Moslims wereldwijd wil aanzetten tot wereldwijde aanslagen en 
overname. Verder worden er ook meer winkels geplaatst met halal 

producten en kleding en overigen. De razendsnelle toename van de 

Islamisering neemt wereldwijd toe! Ook geeft deze titel aan, dat 
zowel ISIS-strijders als overige Moslims meer zichtbaar zijn in het 

straatbeeld en overheidsgebouwen, enzovoorts.  
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Luister ook naar de boodschap die u met waarschuwt, met 

de titel: ‘Alles heeft een bedoeling!’ 

Voorwaar, God waarschuwt u om geen afgodenvlees te eten, dat al 
eeuwenlang aan de afgoden werd gegeven. Op 6 mei 2014 werd 

men reeds gewaarschuwd, maar ook nu, 2017, laat men zich als 
Christen verleiden, en doet net zo hard mee, ook door de 

Islamisering volledig toe te staan en zo veilig te zijn! Maar juist 

Erdogan zal een grote bedreiging zijn voor Israël, omdat men Israël 
en Amerika en Saoedi-Arabië wil vernietigen! 

 
De gevallen engelen komen meer en meer met hun werken 

op de voorgrond te staan, omdat men zich er niet tegen 

verzet. 
De spanningen en criminaliteit en horrorpraktijken en totale 

overname nemen met de dag toe! En dan hebben we het er nog 
niet eens over, dat men in Zuid-Afrika de zwarte bevolking uitroeit, 

vanwege de huidskleur. 

 
Efeziërs 6, vers 10 tot en met 20  Voorts, weest krachtig in de 

Here en in de sterkte zijner macht. Doet de wapenrusting Gods 

aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels; 
want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen 

de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer 
duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Neemt 

daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in 

de boze dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te 
houden. Stelt u dan op, uw lendenen omgord met de waarheid, 

bekleed met het pantser der gerechtigheid, de voeten geschoeid 
met de bereidvaardigheid van het evangelie des vredes; neemt bij 

dit alles het schild des geloofs ter hand, waarmede gij al de 

brandende pijlen van de boze zult kunnen doven; en neemt de 
helm des heils aan en het zwaard des Geestes, dat is het woord van 

God. En bidt daarbij met aanhoudend bidden en smeken bij elke 

gelegenheid in de Geest, daartoe wakende met alle volharding en 
smeking voor alle heiligen; ook voor mij, dat mij bij het openen van 

mijn mond het woord geschonken worde, om vrijmoedig het 
geheimenis van het evangelie bekend te maken, waarvoor ik een 
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gezant ben in ketenen. Dan zal ik daartoe vrijmoedig kunnen 
optreden, zoals ik behoor te spreken. 

 

En Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God 
de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 

opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig 
leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, 

opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 

naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het 
licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever 

gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want 

een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het 
licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de 

waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat 
zij in God verricht zijn. 

 

Voorwaar, mijn naam is Revelado, een bode engel Gods.  
Het is nu de tijd om u te bewapenen! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 
 

 

Zoals ingevroren visstick! 
 

Velen hebben zich laten besmetten door familie, of hun broeder of 
zuster, vanwege het niet aanvaarden van de volle waarheid, en 

men heeft zich laten invriezen als een ingevroren visstick!  

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 

15 mei 2017 bracht een bode engel Gods mij een boodschap over, 
die ik graag met u wil delen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  
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Voorwaar, geliefden des Heren, zo spreekt de Heer. 

Nauwelijks luistert gij, nauwelijks kan Ik, de Here, u doordringen en 

nauwelijks hebt gij gegeten en Mijn Woord gelezen. Is Gods Woord 
niet krachtig en levend, en brengt het niet verandering voor 

iedereen? En is Zijn Woord niet krachtiger dan een tweesnijdend 
zwaard? Voorwaar, sommigen luisteren niet naar de boodschappen 

Gods, vanwege de volle waarheid, en omdat men zich heeft laten 

invriezen als een ingevroren visstick door zijn familie of broeder of 
zuster! Voorwaar, mijn naam is Kiach en ben een bode engel Gods.  

 
Mattheüs 15, vers 13 tot en met 14  Hij antwoordde hun en 

zeide: Elke plant, die mijn hemelse Vader niet geplant heeft, zal 

uitgeroeid worden. Laat hen gaan, blinden zijn zij, die blinden 
leiden. Indien een blinde een blinde leidt, zullen zij beiden in een 

put vallen. 
 

Voorwaar, Kadosh, Heilig is Yeshua HaMashiach, JHWH, 

Jezus Christus! 
Als u een plant bent naar Gods wil, dan zal uw hemelse Vader u 

vervullen met Zijn woord en kracht en liefde en waarheid, en u 

water geven om te groeien. Maar helaas, ze hebben zich laten 
besmetten.  

 
2 Timotheüs 4, vers 3 tot en met 5  Want er komt een tijd, dat 

de mensen de gezonde leer niet meer zullen verdragen, maar 

omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich tal van 
leraars zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen 

afkeren en zich naar de verdichtsels keren. Blijf gij echter nuchter 
onder alles, aanvaard het lijden, doe het werk van een evangelist, 

verricht uw dienst ten volle. 

 
Zo is het ook, vanwege dat hun gehoor verwend is… 

dat ze leraars, familie, broeders en zusters navolgen, en de staart 

van de slang likken, en de leugens aanvaarden van degenen die 
hokjesdenkers zijn. Zo worden ze klaargemaakt, om te worden 

verbrand door de tegenstander! 
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Mattheüs 5, vers 13  Gij zijt het zout der aarde; indien nu het 
zout zijn kracht verliest, waarmede zal het gezouten worden? Het 

deugt nergens meer toe dan om weggeworpen en door de mensen 

vertreden te worden. 
 

Voorwaar, hebt u deze boodschap wel door? 
Als u niet openstaat voor de waarheid en een meeloper bent, 

verliest u uw kracht, en u gaat eraan! Voorwaar, de waarheid is een 

vijand van de satan, en hij haat dat Profeet Benjamin Cousijnsen u 
de verborgenheden openbaart. Satan houdt u liever blind! 

Voorwaar, bekeer u! 
 

Mattheüs 5, vers 15 en vers 16  Ook steekt men geen lamp aan 

en zet haar onder de korenmaat, maar op de standaard, en zij 
schijnt voor allen, die in het huis zijn. Laat zo uw licht schijnen voor 

de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader, die in de 
hemelen is, verheerlijken. 

 

Voorwaar, kwaadsprekers zullen Gods Koninkrijk nimmer 
binnengaan.  

Zo spreekt de Koning der koningen het volgende: 

 
Mattheüs 5, vers 17  Meent niet, dat Ik gekomen ben om de wet 

of de Profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen om te ontbinden, 
maar om te vervullen. 

 

En Openbaring 22, vers 6  En Hij zeide tot mij: Deze woorden 
zijn getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der 

Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen 
hetgeen weldra geschieden moet. 

 

Voorwaar, de satan wil u bij de waarheid altijd weghouden; 
besef dit heel erg goed! 

Wie de leugen liefheeft en doet, en niet Gods ware eindtijdprofeet 

gelooft, die Ik, Jezus, ulieden gezonden heb, zal nimmer het 
geboomte des levens en de heilige stad zien. Dit staat 

opgeschreven in het heilige boek des levens. Deze woorden zijn 
getrouw en zullen uw wandel belichten, omdat u in de waarheid 

moet wandelen, maar niet in de leugens! De waarheid zit in het feit, 
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dat God Zijn werk zal voleindigen via Zijn geliefde dienstknecht en 
Profeet, Benjamin Cousijnsen.  

 

Openbaring 22, vers 20 tot en met 21  Hij, die deze dingen 
getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De 

genade van de Here Jezus zij met allen. 
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods. 

 
 

 

Aan welke keuze zit u vast? 
 

Aan de hand van een bestaande vergelijking werd vandaag deze 
boodschap van God overgeleverd. Hebt gij de juiste keuze al 

gemaakt? En aan welke keuze zit u vast?  

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 16 mei 2017 werd de volgende 

boodschap woord voor woord afgeleverd aan eindtijdprofeet van de 
laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van uw Rabboeni en 
Heer, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn 

naam is Medarsu en ben een bode engel Gods.  
 

Voorwaar, waar zijt gij mij bezig? 

Hebt gij de juiste keus al gemaakt? Iedereen moet keuzes maken. 
Komt gij in de winkel, of gij luistert naar een boodschap van Profeet 

Benjamin Cousijnsen, of luistert Radio Endtimenews, of u gaat 
Newsletter lezen, of de Bijbel. Voorwaar, waar gij u ook gaat, God 

laat u zien, dat u keuzes moet maken. Voor sommigen is het zo erg 

moeilijk, om ook sommige dingen los te laten.  
 

In Afrika en India onder andere hebben ze een speciale 

manier om apen te vangen. 



 
 

 

5585 
 
 

 

Ze gebruiken een grote holle fles, of kokosnoot, en daar stopt men 
vruchten in. Maar de opening is heel smal. En als de aap komt, die 

de vruchten wil hebben, dan gaat de hand erin, niet het hoofd, en 

kan er net in met zijn hand. En “Uch, uch, puf, puf!” Wat een 
moeite moet de aap doen, wil hij die vruchten te pakken krijgen en 

die lekkere pinda’s! Maar omdat hij zo hebberig is, en zijn hand vol 
vruchten en pinda’s vol zit, kan zijn hand niet terug. Hij vindt het 

niet leuk, want hij wilde die vruchten en pinda’s zo graag! “Oeh, 

oeh, oeh, ah, ah, ah, uch, puf! Grrr!” De mensen in Afrika en India 
vangen op deze slimme manier dieren. En ze maken hier gebruik 

van, van deze methode. En als die aap niet kan loslaten, dan 
vangen ze ook op deze manier op hun beurt de aap. Tevens is dit 

een gemakkelijke manier, om zo aan een huisdier te komen. Maar 

luister, want dit is heel belangrijk. Want aanvankelijk was deze aap 
nog niet gevangen, maar later wel, doordat hij niet wilde loslaten. 

En die aap stond mooi voor aap! 
 

Voorwaar, en ook u, sta niet voor aap! 

Het is nog niet te laat; u kunt het nog loslaten! Zeg, voordat het te 
laat is: “Ik kan het loslaten in de almachtige naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus!” 

 
Lukas 6, vers 36 en 37  Weest barmhartig, gelijk uw Vader 

barmhartig is. En oordeelt niet en gij zult niet geoordeeld worden. 
En veroordeelt niet en gij zult niet veroordeeld worden; laat los en 

gij zult losgelaten worden. 

 
Voorwaar, u leest het goed, want er staat geschreven, als u 

uw Bijbel geopend heeft, heel duidelijk: 
‘Laat los, en gij zult losgelaten worden.’ Ja, het leven bestaat uit 

keuzes maken, of u nu ervoor kiest om te gaan trouwen, of niet, 

alles draait om keuzes maken! Er komt zoveel op uw pad, maar u 
zult telkens uitkomen op het moeten maken van keuzes. En zo is 

het ook met Profeet Benjamin Cousijnsen, want u gelooft Gods 

ware eindtijdprofeet, of niet.  
 

Iedereen moet een keuze maken.  
Ga maar naar een restaurant, en neem de menukaart in de hand. 

En wat gaat u dan doen? Juist, u maakt een keuze! Wat neemt gij? 
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“Ik vind dat wel lekker; ik wil dit, ik wil dat.” Voorwaar, de ene 
maakt de keus, om kwaad te spreken, en de andere maakt de 

keuze, om niet kwaad te spreken, maar om voor die broeder en 

zuster te bidden, en het aan God over te laten. Laat los, en gij zult 
losgelaten worden! En inderdaad, wat u niet loslaat, komt altijd op 

uw pad terug. En zo is het ook in geestelijk opzicht. Denk hier eens 
goed over na. 

 

Hoe vaak wordt u niet aangevallen in uw gedachten? 
Voorwaar, u bent niet de enige! U kunt aangevallen worden door 

middel van boosheid, kwaadspreken, of depressieve gedachten. Of 
misschien komen er wel leugens bij u binnen, of komt het doordat 

men de waarheid niet wil aanhoren in de Evangelical EndTime 

Machine. Het grote probleem is, dat men het kwaad niet durft te 
bestraffen.  

 
Voorwaar, de God van Abraham, Izaäk en Jakob zegt u 

vandaag:  

Maak uw keus; laat los, en gij zult worden losgelaten worden! 
Positieve gedachten en complimenten geven is een goede manier 

van keuze maken, en opbouwend. Zie met de ogen en het hart van 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Hij kijkt naar uw goede 
keuze, en verwacht van u positieve gedachten, zodat Hij uw goede, 

positieve gedachten ook kan zegenen! 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 

 
 

Hij geeft zekerheid van voorziening! 
 
Hij, uw Rabboeni, geeft geen bezorgdheid, maar zekerheid van 

voorziening. Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, zorgt voor 
u. Kijk naar de vogels en de natuur!  

 

 
Volledige weergave: 
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Hallo, van harte welkom! Op 17 mei 2017 werd elk woord van God, 
woord voor woord, overgebracht door Gods bode engel aan 

eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.  

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, Kadosh, Kadosh, 
Kadosh, Heilig, Heilig, Heilig is Yeshua HaMashiach, uw Rabboeni! 

Voorwaar, mijn naam is Herasu en ben een bode engel Gods.  

 
Voorwaar, laten we samen Gods Heilige Geschriften openen. 

 
Mattheüs 6, vers 25 tot en met 34  Daarom zeg Ik u: Weest niet 

bezorgd over uw leven, wat gij zult eten of drinken, of over uw 

lichaam, waarmede gij het zult kleden. Is het leven niet meer dan 
het voedsel en het lichaam meer dan de kleding? Ziet naar de 

vogelen des hemels: zij zaaien niet en maaien niet en brengen niet 
bijeen in schuren, en toch voedt uw hemelse Vader die; gaat gij ze 

niet verre te boven? Wie van u kan door bezorgd te zijn één el aan 

zijn lengte toevoegen? En wat zijt gij bezorgd over kleding? Let op 
de leliën des velds, hoe zij groeien: zij arbeiden niet en spinnen 

niet; en Ik zeg u, dat zelfs Salomo in al zijn heerlijkheid niet 

bekleed was als een van deze. Indien nu God het gras des velds, 
dat er heden is en morgen in de oven geworpen wordt, zó bekleedt, 

zal Hij u niet veel meer kleden, kleingelovigen? Maakt u dan niet 
bezorgd, zeggende: Wat zullen wij eten, of wat zullen wij drinken, 

of waarmede zullen wij ons kleden? Want naar al deze dingen gaat 

het zoeken der heidenen uit. Want uw hemelse Vader weet, dat gij 
dit alles behoeft. Maar zoekt eerst Zijn Koninkrijk en Zijn 

gerechtigheid en dit alles zal u bovendien geschonken worden. 
Maakt u dan niet bezorgd tegen de dag van morgen, want de dag 

van morgen zal zijn eigen zorgen hebben; elke dag heeft genoeg 

aan zijn eigen kwaad. 
 

Voorwaar, de sleutel van dit alles is vers 33! 

Voorwaar, let op! Bezorgdheid is gebrek aan geloof. Bezorgdheid 
komt niet van God, maar uit de duisternis. Hij, uw Rabboeni, geeft 

geen bezorgdheid, maar zekerheid van voorziening. En Hij, Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, zorgt voor u.  
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Kijk naar de vogels en de natuur. 
Voorwaar, heeft u weleens een spreeuw gezien in uw achtertuin 

met hoofdpijn, vanwege het bedenken, waar hij zijn voedsel 

vandaan moet halen? Nee! Hij heeft er geen zorgen over, want uw 
hemelse Vader voedt ze. Voorwaar, misschien bent u wel een hele 

vreemde vogel, maar uw hemelse Vader zegt ook tot u: Gaat gij ze 
niet verre te boven? Hoeveel meer zorgt Yeshua HaMashiach, 

JHWH, Jezus Christus, niet voor u! U hebt die zekerheid van Zijn 

voorziening. En bent u bezorgd, luister dan terug naar deze 
boodschap, die aangeeft dat bezorgdheid gebrek is aan geloof, en 

dat bezorgdheid niet van God komt! Als u de wil van God doet, en u 
gaat wandelen, zoals Hij bedoeld heeft en op de wijze, waarop Hij 

Zijn weg voor u bereid heeft, navolgt, wat Hij ook vraagt, dan zal u 

geen tekort hebben.  
 

Voorwaar, dit is een ernstige waarschuwing! 
Wanneer u echter God op Zijn woord gaat geloven, dan heeft u wel 

de kans dat u voor gek wordt verklaard, zelfs door uw familie die 

Christen is. Voorwaar, maar weet: God is een Voorziener, als Hij u 
geroepen heeft. En Hij wil het allerbeste voor Zijn kinderen, en Zijn 

uitgestrekte arm komt nimmer te laat! Hij is betrouwbaar.  

 
Sommigen hebben de ervaring, dat God inderdaad voorziet. 

Maar als God u nu zegt: Gij hebt overvloed ontvangen; geef dat 
gespaarde, of wat overgebleven is, als vrije gift aan de Evangelical 

EndTime Machine, om Mijn werk te ondersteunen, tja, dan schiet de 

bezorgdheid - gebrek aan geloof – snel omhoog! Sommigen hebben 
ontdekt, dat als men geen gebrek heeft aan geloof, en zijn emmer 

leegt bij God, dat Hij het dan pas kan vullen. Inderdaad! Maar als u 
uw emmer gevuld houdt, dan hoeft God het ook niet te vullen, en 

zult u het ook nimmer meemaken. Voorwaar, wat een boodschap, 

hè? Sommigen kijken nu al meteen naar hun portemonnee, hun 
heilige koe, en zouden het het liefst meteen willen verstoppen! 

 

Genesis 3, vers 9 en 10  En de Here God riep de mens tot Zich en 
zeide tot hem: Waar zijt gij? En hij zeide: Toen ik uw geluid in de 

hof hoorde, werd ik bevreesd, want ik ben naakt; daarom verborg 
ik mij. 
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Voorwaar, de eerste prioriteit in uw leven is altijd God te 
gehoorzamen. 

 

Johannes 3, vers 18 tot en met 21  Wie in Hem gelooft, wordt 
niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij 

niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. 
Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de 

mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun 

werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het 
licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag 

komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 
zijn werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 

 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en 
verdween. 

 
 

 

Zoals in de dagen van Mozes zal God het aan de 

genoemde landen vergelden!  
 

Dit is een profetische boodschap en waarschuwing van God aan 
vele landen.  

 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 
18 mei 2017 bracht een bode engel een boodschap over, die ik heel 

graag met u wil delen.  
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  
 

Kadosh, Heilig is Hij alleen! 
En bij het horen van Zijn krachtige naam, de naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, de Nazoreeër, de Koning der koningen, de 

Zoon van God, beven alle zogenaamde heiligen, die zich in de hel 
bevinden.  
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Voorwaar, Rome zal met al haar beeldenvereerders en 

pauzen in de hel belanden! 

Luister ook naar de boodschap van 18 januari 2017, met de titel: 
‘Jezus Christus zegt, Ik spuug op al uw afgoden; zie wat komen 

gaat!’  
 

Voorwaar, Rome, Japan, China, India, Kenia, Mexico en de 

Filipijnen, Indonesië, Korea, Spanje en overige landen, hoor 
aandachtig!  

Zowel de beelden als de zogenaamde heiligen zullen u tot vloek 
zijn, en deze vloek overbrengen tot het laatste geslacht. Voorwaar, 

mijn naam is Donder en ik ben een bode engel Gods. Voorwaar, 

ook Kongo, Mali, Rwanda, New York, Rusland en Amerika zullen 
niet worden ontzien. Ik, Donder, zal uw land zwaar teisteren! En 

zoals in de dagen van Mozes, zal de God van Abraham, Izaäk en 
Jakob uw zonden aan u vergelden. Gij zijt gewaarschuwd! Elk 

afgodsbeeld zal u onheil brengen, en elke paus zal u tot een vloek 

zijn en elke vloek over u brengen.  
 

Voorwaar, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, is de 

enige Weg en de Waarheid en het Leven. 
En niemand komt tot de Vader dan door Mij, zegt Yeshua 

HaMashiach, Isa, JHWH, Jezus Christus. Word wakker! En door Mij 
zullen Gods sluizen des Hemels opengaan. Zo spreekt Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Onderzoek u en vraag de Heer 

om vergeving, zodat alles veranderd kan worden in zegen! Maar 
wie niet wil horen, gaat verloren. 

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 

 

Uitgestoten vanwege zijn mankepootje!  
 

Hallo, jongens en meisjes, en dames en heren, jong en oud! Ja, 
want deze boodschap is voor iedereen hoor. Vandaag lees ik een 

verhaaltje aan jullie voor, dat gaat over een zeer bijzonder 

schaapje. Het maakt een vergelijking. Ontdek je welke? Het is leuk, 
om met je vrienden of ouders of broers en zussen samen te kijken 
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en te luisteren, en elkaar na afloop te vertellen, wat voor een 
vergelijking je hoorde in het verhaal, en wat je eruit hebt geleerd. 

Heel veel luister- en leerplezier. Ruacha, Yeshu, Shalom! Daaaag!   

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, hartelijk welkom! Op 18 mei 2017 bracht Gods bode engel 

woord voor woord een hele bijzondere boodschap over voor jong en 
oud. Luister maar goed. De engel Gods sprak, terwijl Profeet 

Benjamin alles woord voor woord opschreef, en zei:  
 

Shalom! Ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, 

Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Rafaël, en ik spreek in 
beeldspraak tot jullie. 

 
Er was eens een herder, die zijn schapen bij de naam kende, 

en de schapen kenden hem.  

Maar hij kende ook de schaapjes, die Yeshua HaMashiach, JHWH, 
Jezus Christus, niet kenden. Op een dag keek de goede herder naar 

de kudde schaapjes, die hij manieren leerde. Ze waren namelijk 

getraind om elkaar lief te hebben. 
 

Johannes 10, vers 14 en 15  En daar staat geschreven: Ik ben 
de goede herder. Ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen mij, 

zoals de Vader mij kent en ik de Vader ken. Ik geef mijn leven voor 

de schapen. 
 

Een van de schaapjes werd op een dag verstoten, helemaal 
in de steek gelaten door alle schaapjes! 

Het leek wel of het groepje, waar hij had bij gehoord, alleen maar 

belangstelling had voor elkaar. Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 
Christus, die zag het en Hij dacht: ‘Ik ga eens kijken’. Hij bekeek 

dat schaapje heel erg goed, en Hij bekeek het kopje, Hij bekeek het 

staartje, Hij bekeek de pootjes… en ja hoor! Hij zag dat het 
schaapje gewond was, mank! 

 
Johannes 10, vers 12  Een huurling, iemand die geen herder is, 

en die niet de eigenaar van de schapen is, laat de schapen in de 
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steek en slaat op de vlucht zodra hij een wolf ziet aankomen. De 
wolf valt de kudde aan en jaagt de schapen uiteen. 

 

De vorige herder had niet goed op de schaapjes gelet. 
 

Johannes 10, vers 10  Een dief komt alleen om te roven, te 
slachten en te vernietigen, maar ik ben gekomen om hun het leven 

te geven in al zijn volheid, “zegt de Here Jezus Christus, Yeshua 

HaMashiach”. 
 

Tot ieders verbazing nam Hij dit schaapje apart en op 
schoot. 

En weet je wat de Here Jezus Christus zei? “Al heb jij veel pijn en 

verdriet, en al lijkt het dat niemand je ziet, kijk eens omhoog! De 
hemel is blauw; weet dan dat God Zijn Zoon gaf, ook voor jou!” 

 
Johannes 10, vers 16 en 17  Maar ik heb ook nog andere 

schapen, die niet uit deze schaapskooi komen. Ook die moet ik 

hoeden, ook zij zullen naar mijn stem luisteren: dan zal er één 
kudde zijn, met één herder. De Vader heeft mij lief omdat ik mijn 

leven geef, om het ook weer terug te nemen, “zegt Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus”. 
 

De kudde schaapjes voelde zich verstoten, omdat Hij alle 
aandacht gaf aan dat ene schaapje! 

Eigenlijk waren ze een beetje jaloers geworden. Maar toen kwamen 

ze dichterbij, en de goede Herder zei het volgende: 
 

Mattheüs 7, vers 21 tot en met 23  Niet iedereen die “Heer, 
Heer” tegen mij zegt, zal het koninkrijk van de hemel binnengaan, 

alleen wie handelt naar de wil van mijn hemelse Vader. Op die dag 

zullen velen tegen mij zeggen: “Heer, Heer, hebben wij niet in uw 
naam geprofeteerd, hebben wij niet in uw naam demonen 

uitgedreven, en hebben wij niet vele wonderen verricht in uw 

naam?” En dan zal ik hun rechtuit zeggen: “Ik heb jullie nooit 
gekend. Weg met jullie, wetsverkrachters!”  

 
Ja, de goede Herder zei tegen het schaapje: “Wees maar niet 

bezorgd, want die pijn zal Ik wegnemen!” 
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Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en 
verdween. 

 

 
 

Ontvang meer van God! 
 
Voorwaar, bent u tevreden, of schreeuwt u het uit vanwege de 

stormen in uw leven? Of bent u niet tevreden op geestelijk gebied? 
Hoor, hoe u meer ontvangen kunt van God in deze boodschap 

Gods.  

 
 

Volledige weergave: 
 

19 mei 2017  Hartelijk welkom! De bode engel Gods bracht woord 

voor woord deze boodschap Gods over aan eindtijdprofeet 
Benjamin Cousijnsen. De bode engel Gods zei: 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 
Handelingen 7, vers 54 tot en met 60  Toen zij dit hoorden, 

sneed het hun door het hart en zij knersten de tanden tegen hem. 

Maar hij, vol van de heilige Geest, sloeg de ogen ten hemel en zag 
de heerlijkheid Gods en Jezus, staande ter rechterhand Gods, En hij 

zeide: Zie, ik zie de hemelen geopend en de Zoon des mensen, 
staande ter rechterhand Gods. Maar zij begonnen luidkeels te 

schreeuwen, stopten hun oren toe en stormden als één man op 

hem los; en zij wierpen hem de stad uit en stenigden hem. En de 
getuigen legden hun mantels af aan de voeten van een jonge man, 

Saulus genaamd. En zij stenigden Stefanus, die de Here aanriep, 
zeggende: Here Jezus, ontvang mijn geest. En op de knieën 

vallende, riep hij met luider stem: Here, reken hun deze zonde niet 

toe! En met deze woorden ontsliep hij. Tot zover. 
Voorwaar, mijn naam is Flaimero en ben een bode engel Gods.  

 

Voorwaar, bent u tevreden, of schreeuwt u het uit vanwege 
de stormen in uw leven? 
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Of bent u niet tevreden op geestelijk gebied? Sommigen lezen de 
Bijbel wel, maar zien maar weinig van een machtig en krachtig 

ingrijpen door middel van wonderen en tekenen! En in sommige 

kerken lijken ze zelfs wel ingevroren.  
 

En bent u tevreden?  
Hoort u bij een gelovige, bij wie geen wonderen en tekenen 

aanwezig zijn? Zegt uw Rabboeni niet, dat hetgene wat Hij gedaan 

heeft, u nog grotere wonderen zal doen in Zijn naam, in de naam 
van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus? En dat als u een 

glas gif drinkt, het u niets zal doen? Dat zei God toen, en dat zegt 
God ook nu nog.  

 

Denk eens heel goed na: bent u tevreden over hoe het nu 
gaat? 

Luister, u kunt ervoor kiezen om even naar de boodschappen te 
luisteren, en daarna onveranderd verder te gaan met uw normale 

leventje. Of is er ook een diep verlangen naar meer? Of vindt u het 

verder wel goed zo?  
 

Markus 16, vers 16 tot en met 20  Wie gelooft en zich laat 

dopen, zal behouden worden, maar wie niet gelooft, zal veroordeeld 
worden. Als tekenen zullen deze dingen de gelovigen volgen: in 

mijn naam zullen zij boze geesten uitdrijven, in nieuwe tongen 
zullen zij spreken, slangen zullen zij opnemen, en zelfs indien zij 

iets dodelijks drinken, zal het hun geen schade doen; op zieken 

zullen zij de handen leggen en zij zullen genezen worden. De Here 
Jezus dan werd, nadat Hij tot hen gesproken had, opgenomen in de 

hemel en heeft Zich gezet aan de rechterhand Gods. Doch zij 
gingen heen en predikten overal, terwijl de Here medewerkte en 

het woord bevestigde door de tekenen, die erop volgden. 

 
Voorwaar, onderhoud uw relatie met Yeshua HaMashiach, 

JHWH, Jezus Christus. 

En onderzoek uzelf, en wees een geestelijke bouwsteen, om samen 
te groeien in de Heilige Geest! 

 
Handelingen 7, vers 56  En hij zeide: Zie, ik zie de hemelen 

geopend en de Zoon des mensen, staande ter rechterhand Gods. 
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Stefanus zag Hem, Gods heerlijkheid, Yeshua HaMashiach, 

JHWH, Jezus Christus! 

Hoeveel moeite moet u doen, denkt u, om te ontvangen? Voorwaar, 
ook u mag Gods heerlijkheid ervaren en ervan genieten, maar dan 

moet u wel ontevreden zijn, en meer willen ervaren en willen 
ontvangen. Strek u uit in het geloof, en dank Hem! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en 

verdween. 
 

 
 

Er zijn al zorgrobots om bejaarden te activeren 

en zelfs te deactiveren! 
 
Openbarende boodschap Gods: Steeds vaker worden er hulprobots 

voor bejaarden ingezet, die met de bejaarden praten, zodat deze 
ook actiever worden. Profeet Benjamin Cousijnsen openbaart u 

echter, dat men de bejaarden via deze zorgrobots op afstand zelfs 

kan overhalen, om het leven te beëindigen!  
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Op 22 mei 2017 bracht de bode engel van 
God deze openbarende en mededelende, waarschuwende 

boodschap Gods over aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, 

Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 

Voorwaar, vanaf 9 oktober 2012 heeft Profeet Benjamin 
Cousijnsen de ontwikkelingen geopenbaard, in opdracht van 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. 
En aan u is ook geopenbaard, wie achter deze angstaanjagende 

ontwikkelingen zit. Voorwaar, als u het woordje intikt in de Search 

balk, dan gaat u dingen horen, wat uw verstand ver te boven gaat! 
Ik ben de bode engel Mirtios, en neem u mee naar de boodschap, 
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getiteld: ‘De totale overname is zichtbaar, ook via robots!’ Meer 
hierover kunt u lezen in de boodschap, getiteld: ‘Men heeft 

levensechte mensrobots!’ van 9 oktober 2012. Verder zou u deze 

boodschap ook beslist moeten aanhoren, met de titel: ‘Bionica 
Cybernetica, een gevallen engelen technologie met als doel de 

mens te vervangen!’  
 

Of u het gelooft of niet, de technologie van de gevallen 

engelen is zeer hoog! 
Waarom? Omdat de satan meegekeken heeft in de Hemel, en de 

kennis tegen God gebruikt, en het zelfs voorgekomen is, dat de 
gevallen engelen deze kennis gebruikten, om Gods openbaringen 

via Zijn ware dienstknecht en Profeet, Benjamin Cousijnsen, te 

ontkrachten en te vernietigen. 
 

1 Petrus 5, vers 8  Wordt nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij, 
de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal 

verslinden. 

Voorwaar! 
Zelfs werd aan u geopenbaard, dat de ex-president Barack Obama 

in het bezit is van een computer, genaamd ‘Beast’, en, via 

satellieten en afluisterapparatuur, de mensen via zijn kunstmatige 
ingebouwde intelligentiesysteem, kan manipuleren en overnemen, 

die zich niet hebben laten beschermen, omdat deze mensen ook 
niet naar de waarschuwingen via Gods Profeet hebben geluisterd 

over de gevallen engelen.  

 
Voorwaar, nu is het zover, dat men steeds vaker een 

hulprobot inzet, die de bejaarde toespreekt, zodat deze ook 
actiever wordt. 

Voorwaar, Profeet Benjamin Cousijnsen openbaart u, dat men de 

bejaarden via dit soort hulprobotten zelfs kan overhalen, op 
afstand, om het leven te beëindigen. Dit soort robots wil een 

bejaarde zelfs wel een handje helpen, om zo plaats te maken voor 

de nieuwe generatie! Zelfs medische instellingen bieden, als men zo 
lijdt, of depressief is, geen hoop meer, maar bieden zelfdoding aan 

als hun oplossing. Voorwaar, de robot Alice heeft al heel wat op 
haar geweten - als ze een geweten zou hebben: een praatje, brood 

eten, helpen met de medicatie inname, en helpen om uw leven te 
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beëindigen! Voorwaar, er zijn weinigen die nog omzien naar de 
bejaarden. 

 

Leviticus 19, vers 32  Voor het grijze haar zult gij opstaan en aan 
de oude zult gij eer bewijzen en voor uw God zult gij vrezen: Ik ben 

de Here. 
 

En Jesaja 46, vers 4  Tot de ouderdom ben Ik dezelfde en tot de 

grijsheid toe zal Ik u torsen; Ik heb het gedaan en Ik zal dragen, Ik 
zal torsen en redden. 

 
En Psalm 48, vers 14  Richt uw aandacht op haar voormuur, 

doorwandelt haar paleizen, opdat gij het aan het volgende geslacht 

kunt vertellen. 
 

En Efeziërs 5, vers 1 en 2  Weest dan navolgers Gods, als 
geliefde kinderen, en wandelt in de liefde, zoals ook Christus u 

heeft liefgehad en Zich voor ons heeft overgegeven als offergave en 

slachtoffer, Gode tot een welriekende reuk. 
En Efeziërs 6, vers 2  Eer uw vader en uw moeder – dit is immers 

het eerste gebod, met een belofte. 

 
En Jakobus 1, vers 27  Zuivere en onbevlekte godsdienst voor 

God, de Vader, is: omzien naar wezen en weduwen in hun druk en 
zichzelf onbesmet van de wereld bewaren. 

 

En Handelingen 15, vers 36  Maar na enige dagen zeide Paulus 
tot Barnabas: Laten wij toch terugkeren tot onze broeders in iedere 

stad, waar wij het woord des Heren verkondigd hebben, om te zien, 
hoe het hun gaat. 

 

Voorwaar, het is een plicht om naar de ouderen om te zien. 
Daarmee hoeft er geen robot te komen, die het overneemt! 

Voorwaar, de hoop voor het verlorene wordt ontnomen door de 

schaduw van satan, die de waarheid bedekken wil. Voorwaar, er is 
licht in de duisternis, en Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, biedt 

de oplossing en redding en eeuwig leven! 
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Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 
wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 

naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het 

licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever 
gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want 

een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het 
licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de 

waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat 

zij in God verricht zijn. 
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en 
verween. 

 

 
 

Je laatste dag, je laatste kans! 
 
Het leven is geen lift, maar een ladder; je moet alle treden nemen 

om bovenaan te komen. Als u een Bijbel heeft, lees dan mee.  

Lukas 5: 17-26   
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Op dinsdag 23 mei 2017 bracht Gods 
bode engel woord voor woord deze boodschap Gods over aan 

eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen.  
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, Kadosh, Heilig is uw 
Rabboeni, en Hij wil het allerbeste voor u, die luistert! 

 

Hoeveel kansen heeft u wel niet gehad van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus? 
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Zegt: “Je laatste dag, je laatste kans!” Voorwaar, mijn naam is 
Jireach en ben een bode engel Gods. Als u een Bijbel heeft, lees 

dan mee. 

 
Lukas 5, vers 17 tot en met 26  En het geschiedde op een dier 

dagen, terwijl Hij bezig was te leren, dat er ook Farizeeën en 
wetgeleerden zaten, die gekomen waren uit alle dorpen van Galilea 

en Judea en uit Jeruzalem. En er was kracht des Heren, zodat Hij 

kon genezen. En zie, daar kwamen enige mannen met een 
verlamde op een bed, en zij trachtten hem binnen te dragen en 

hem vóór Hem te leggen. En toen zij geen gelegenheid vonden om 
hem binnen te dragen, vanwege de schare, gingen zij het dak op en 

lieten hem met zijn bed door de tegels in het midden neder, vlak 

vóór Jezus. En hun geloof ziende, zeide Hij: Mens, uw zonden zijn u 
vergeven. En de schriftgeleerden en de Farizeeën begonnen te 

overleggen en zeiden: Wie is deze, die zulke godslasterlijke dingen 
zegt? Wie kan zonden vergeven dan God alleen? Doch Jezus 

doorzag hun overleggingen en antwoordde en zeide tot hen: Wat 

overlegt gij in uw harten? Wat is gemakkelijker, te zeggen: Uw 
zonden zijn u vergeven, of te zeggen: Sta op en wandel? Maar, 

opdat gij moogt weten, dat de Zoon des mensen macht heeft op 

aarde zonden te vergeven – zeide Hij tot de verlamde: Tot u zeg Ik, 
sta op, neem uw bed op en ga naar uw huis. En onmiddellijk stond 

hij voor hun ogen op, nam hetgeen, waar hij op gelegen had, mede 
en ging naar zijn huis, God verheerlijkende. En ontzetting beving 

allen en zij verheerlijkten God, en werden met vrees vervuld, 

zeggende: Wij hebben heden ongelooflijke dingen gezien. 
 

Ik herhaal: Wij hebben heden ongelooflijke dingen gezien. 
Prijs de Heer! Halleluja!  

 

Voorwaar, steek uw hand eens op, als u een televisie heeft.  
De meesten hebben een TV. En als u dan aan het kijken bent, dan 

bemerkt u vooral op de commerciële zenders, dat een film of een 

programma, een quiz, enzovoorts, telkens voor de zoveelste keer 
wordt onderbroken door een reclamespotje. En als het aan 

sommigen ligt, zou men het spotje eruit gooien, weg ermee! 
Vervelend, met al die onderbrekingen, maar het heeft met 

geldzaken te maken. En dan ziet u een reclamespotje voorbijkomen 
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met die sluwe, snelle, flitsende beelden en woorden; ze vliegen het 
beeldscherm over! U ziet een zuinige auto rijden, met het merk van 

de auto… Tandpasta, witmakend en nog stralender makend voor uw 

gebit… Sluit uw energierekening af bij ‘puntje puntje puntje’, en u 
krijgt er gratis een Tablet bij!... al verrekenen ze dit toch wel, 

enzovoorts, enzovoorts. Sommigen vallen ervan bij in slaap. Zelfs 
op de computer wordt men soms onderbroken. Als voorbeeld, er 

komt de volgende tekst in beeld: ‘U hebt nog één dag om te 

beslissen, uw allerlaatste kans!’ “U grijpt ernaast, als u niet 
reageert”, zeggen ze. 

 
Voorwaar, luister, het leven is geen lift, maar een ladder. 

Je moet alle treden nemen, om bovenaan te komen! Zegt: “Amen!” 

Maar als men de kracht mist, om het doel te bereiken, wat dan? 
Oei, oei! Dan staat Hij klaar, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 

Christus, uw Rabboeni, de Here der heren, om u in liefde een lift te 
geven. Maar Hij verwacht dat uzelf alle treden neemt en het gelooft 

hebt, het vertrouwen in Hem! Het opklimmen kost inspanning. U 

weet dat alles niet vanzelf gaat; dat weet u heel goed. Soms eist 
het inspanning, en dat is goed. 

 

Ook de vaders en moeders willen hun kinderen meegeven, 
dat ze goed hun best moeten doen, bijvoorbeeld op school. 

Daar in Lukas leest u, dat enige mannen aan Hem dachten, en de 
verlamde hielpen door hem voor Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 

Christus, te leggen. Is dit niet geweldig, dat je ware vrienden 

opstaan en je gaan helpen, als jij hulp nodig hebt, of gekluisterd 
bent aan je bed? Dan is de roep naar echte vrienden heel 

belangrijk, die je bij de Heer willen brengen, zowel met een 
helpende hand als met gebed. Voorwaar, als Yeshua HaMashiach, 

JHWH, El Elohím, Adonai, de verlamde kon genezen met Zijn 

macht, dan kan Hij zeker ook uw probleem oplossen! Zegt: 
“Amen!” Maar Hij zoekt wel geloof in uw hart.  

 

Wie gelooft, dat haar of zijn zonden vergeven zijn? 
Zou Hij dan niet in staat zijn om u te genezen op dit moment, of 

om uw probleem op te lossen? Zou Hij niet uw hand kunnen 
grijpen? Wederom, wie gelooft? Zou die gebondenheid, dat matras, 
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de verlamde en zijn vrienden kunnen tegenhouden? Wat houdt uw 
geloof tegen? Waar houdt het op?  

 

Lukas 5, vers 19 en 20 - Daar staat duidelijk dat Yeshua hun 
geloof zag en hun zonden kon vergeven.  

De eerste tree van de trap was geloof. Geloof kan ook een 
worsteling zijn. En soms kan het ook een andere reden hebben, 

waarom men niet is genezen. Het kan een worsteling zijn, en hij of 

zij roept: “Waarom, Heer? Waarom? Wat is Uw bedoeling, Here?” 
Voorwaar, er kan inderdaad een bedoeling zijn. Maar oordeel ook 

niet over het kleine geloof van een ander. Maar laat uzelf dan als 
levende stenen gebruiken, en een vriend, een steun zijn voor die 

persoon! Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, deed vele 

wonderen, en ook nu! Maar geloof.  
 

Zo niet, lees Handelingen 19, vers 11 voor uzelf. 
 

Laat dit uw kans zijn. 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en 
verdween. 

 

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen 
 

 

 
Wanneer de mensen zullen zeggen, “Vrede, 

vrede”, en het vrede is, overvalt hen 

onverwachts de verwoesting! 
 
Hoor, Israël, VS, en overige landen, naar deze openbarende en 

profetische boodschap Gods. U wordt gewaarschuwd door de God 
van Abraham, Izaäk en Jakob voor wat komen gaat!  

 

 
Volledige weergave: 
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Shalom, hartelijk welkom! Op 24 mei 2017 bracht Gods bode engel 
deze openbarende, profetische boodschap Gods over aan 

eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Shalom, Israël! Ik begroet u in de almachtige naam van 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 
Revelado en ben een bode engel Gods.  

 

Voorwaar, Donald Trump speelt een spel en brengt tussen de 
Palestijnen en Israël een schijnvrede! 

De Nieuwe Wereld Orde, waar Donald Trump een vinger in de pap 
bij heeft, heeft grote plannen besproken. Vergeet niet, dat de 

antichrist er alleen maar op uit is om te verwoesten. 

 
1 Petrus 5, vers 8  Wordt nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij, 

de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal 
verslinden. 

 

De tegenpartij van Israël en de Palestijnen, de antichrist 
Donald Trump, is erop uit om rond te gaan, onderzoekende 

wie hij kan verslinden. 

De GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast Bomb, de MOAB, staat 
voor ‘moeder aller bommen’, die Donald Trump wil gaan 

uitproberen op Afghanistan en Pakistan! Voorwaar, Donald Trump is 
niet van plan de Verenigde Staten te behoeden, maar te brengen in 

de gevarenzone. 

 
Jakobus 4, vers 7  Onderwerpt u dus aan God, maar biedt 

weerstand aan de duivel, en hij zal van u vlieden. 
 

Voorwaar, Israël, 

 
Jesaja 43, vers 5 en 6  Vrees niet, want Ik ben met u; Ik doe uw 

nakroost van het oosten komen en vergader u van het westen. Ik 

zeg tot het noorden: Geef, en tot het zuiden: Houd niet terug, 
breng mijn zonen van verre en mijn dochters van het einde der 

aarde. 
 

Voorwaar! 
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De zogenaamde vredebrenger komt als een engel des lichts, en zal 
een groot deel van de wereld storten in een eindtijdramp! 

 

Jesaja 47, vers 11  Maar u overkomt een onheil, dat gij niet weet 
te bezweren; u overvalt een verderf, dat gij niet vermoogt te 

verzoenen; u overkomt plotseling een verwoesting, waarvan gij 
geen vermoeden hadt. 

Jesaja 48, vers 3  De vroegere dingen heb Ik vanouds verkondigd, 

zij zijn uit mijn mond uitgegaan en Ik heb ze doen horen; plotseling 
heb Ik ze volbracht en ze zijn gekomen. 

 
Donald Trump zal de landen tegen elkaar opzetten. 

 

1 Thessalonicenzen 5, vers 3  Terwijl zij zeggen: het is alles 
vrede en rust, overkomt hun, als de weeën een zwangere vrouw, 

een plotseling verderf, en zij zullen geenszins ontkomen. 
 

Voorwaar, wanneer het vrede is, komt onverwachts de 

verwoesting! 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en 

verdween. 

 
 

 

Bevestig uw liefde voor Hem! 
 

Moge Zijn onderricht en doordringende woorden als een balsem 
voor uw hart zijn. De oplossing en wijsheid is vlakbij.  

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 25 mei 2017 bracht Gods bode engel 

woord voor woord de volgende boodschap over aan eindtijdprofeet 

van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  
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Voorwaar, geliefden des Heren, leen mij uw oor, nu ik, de 
bode engel Gods, in Zijn naam ga spreken. 

Moge Zijn onderricht en doordringende woorden als een balsem 

voor uw hart zijn, doordrenkt van Zijn allerhoogste liefde. Moge Hij 
uw tranen drogen. Onwetende, laat uw geest door Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, onderrichten. De oplossing en 
wijsheid is vlakbij. Zie met eigen ogen, dat Hij u rust wil geven, en 

meer dan zilver en goud wil geven. Droog uw tranen, en verheug u 

over Zijn aanwezigheid en barmhartigheid! Schaam u niet om Hem 
te loven en te prijzen! Dan zal Hij uw geloof belonen en zich niet 

schamen voor u.  
 

En zegt: “Ik prijs Uw naam, O Emanuel, JHWH, Jezus 

Christus, El Elohím, Adonai! Verheft Zijn naam!” 
Maakt u geen zorgen, want Hij wil u bekleden in een stralend 

gewaad, in een volmaakte schittering, en vol van Zijn kracht en 
liefde en heiligheid en vrede. Kadosh, Kadosh, Kadosh, Heilig, 

Heilig, Heilig is uw Rabboeni, die u liefheeft en vertroost, van wie 

geen hulp te laat komt, van de Almachtige! Hij helpt, wie 
standvastig op Hem hopen. Hij redt hen uit de hand van het kwaad, 

en verhoort uw gebed, en richtte u op! 

 
Lees voor uzelf: Sirach 51, vers 7 tot en met 12 

 
Voorwaar, bevestigt uw liefde voor Hem! 

Voorwaar, mijn naam is Lovesadai. 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en 
verdween. 

 
 

 

 

 
Liefde kijkt niet met de ogen maar voelt met het 

hart 
 
Besef dat ware liefde je geschapen heeft, en jou in geloof, hoop en 

liefde draagt.  
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Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 

25 mei 2017 bracht een bode engel Gods een boodschap over, die 
ik graag met u wil delen.  

 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 

Lovesadai. 
 

Voorwaar, de liefde kijkt niet met de ogen, maar voelt met 

het hart. 
Wie je ook bent, in God zit de ware liefde. Als de ware liefde je 

overtuigt, dan is er liefde en toekomst! Voor wat zou je vrezen? 
Vrees is ongeloof. Besef dat ware liefde je geschapen heeft, en jou 

in geloof, hoop en liefde draagt. Je bent Zijn liefde! En als je naar 

Gods liefde kijkt, diep in je, en je Zijn liefde ervaart, dan ervaar je 
ook de ware liefde en de liefde, die je leven verandert, om zo, door 

te vertrouwen op God, verder te kunnen gaan. Bevecht nooit de 

liefde, maar laat de liefde een centrale, bestendige plaats hebben in 
uw hart.  

 
Ware liefde kijkt naar de liefde van zijn of haar hart. 

Ware liefde kijkt niet om naar het verleden, maar naar het heden.  

Psalm 32, vers 10  Talrijk zijn de smarten van de goddeloze, 
maar wie op de Here vertrouwt, die omringt Hij met 

goedertierenheid. 
 

En Spreuken 3, vers 3  Dat liefde en trouw u niet verlaten! Bind 

ze om uw hals, schrijf ze op de tafel van uw hart. 
 

Jesaja 43, vers 4  Jij bent zo kostbaar in mijn ogen, zo waardevol, 

en ik houd zo veel van je dat ik de mensheid geef in ruil voor jou, 
ja alle volken om jou te behouden. 

 
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
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Verdrukking, benauwdheid en overname door 

ISIS-strijders wereldwijd zichtbaarder dan ooit! 
 
Alle voorzegde profetieën Gods, onder andere over de verspreiding 

van ISIS, die Profeet Benjamin Cousijnsen tot nu toe doorgaf, 

namens JHWH, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, de enige 
waarachtige God van Profeet Benjamin, vervulden zich tot in de 

details en vervullen zich nog steeds in rap tempo! Verder worden er 
wederom landen gewaarschuwd voor aanslagen. Neem deze 

boodschappen serieus! Onderzoek het, want u zult versteld staan 

als u ontdekt, dat alles klopt en zich vervulde, wat van tevoren 
geprofeteerd werd! Dit tevens voor de ongelovige Thomassen, want 

alle woorden Gods zijn getrouw en waarachtig, en komen 100% 

van de Here God, JHWH. Geen wonder dus… wat zeg ik? Het blijft 
bijzonder wonderlijk! Maar wat doet u er verder mee? 

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, welkom! Dit is een openbarende, mededelende en 

waarschuwende boodschap van God, woord voor woord 
overgeleverd door Gods ware eindtijdprofeet van de laatste dagen, 

Benjamin Cousijnsen. De bode engel Gods bracht deze boodschap 

op 26 mei 2017.  
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 
Revelado, een bode engel Gods.  

 
Ik wil u even erop wijzen, dat Profeet Benjamin Cousijnsen’s 

openbaringen waar zijn en zich vervullen. 

Luister eens naar de boodschap van 14 september 2016, met de 
titel: ‘Verspreiding ISIS-strijders is gedetailleerd door Gods Profeet 

voorzegd!’ en het heeft zich inmiddels vervuld. Voorwaar, zelfs in 
2015 werd u reeds ingelicht, dat er duizenden ISIS-strijders zich 

hadden vermomd en dat er alarm zou worden geslagen, vanwege 

de grote toename van paspoorten en het spoorloos verdwijnen van 
ISIS-strijders. En rara… waar zijn ze?  
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Voorwaar, velen van de ISIS-strijders zijn er klaar voor, om 

uw land over te nemen! 

In Indonesië vecht men tegen de extreme ISIS-strijders, die 
Indonesië willen overnemen, zowel in de Filipijnen, waar de ISIS-

strijders de macht willen grijpen. Ze hebben al vrouwen en 
kinderen, en sommige mannen en leiders kunnen grijpen. Zelfs is 

ISIS bezig, om, onder dwang en bedreiging, kinderen van het eigen 

volk in te zetten! Voorwaar, precies zoals Profeet Benjamin namens 
de Heer u aanvankelijk al voor had gewaarschuwd, dat ISIS 

wereldwijd aanslagen wou gaan plegen. Er vinden aanslagen plaats 
in Turkije, Londen, Brussel, Israël, Rusland, Verenigde Staten, 

enzovoorts. En zelfs het halal van de afgoden verovert uw 

eetwaren, en liggen in de winkel. Dit is profetisch en zichtbaar! En 
zowel in de straten en bedrijven en scholen wil ISIS het 

overnemen. Ook bij de politie zitten ISIS-strijders! 
 

Voorwaar, regeringsleiders zullen gedood worden en velen 

zullen vluchten. 
Dit telt ook voor India. Ook in Dubai zal men aanslagen plegen en 

velen doden, en men zal de macht willen overnemen, vanwege de 

rijkdommen! Ook Spanje zal vreselijke aanslagen te verduren 
krijgen!  

 
Voorwaar, zeg nu niet dat de totale overname en de weeën, 

of de grote verdrukking, de benauwdheid, nog niet zichtbaar 

is! 
De grootste shock ooit zal zijn: de Twee Getuigen en de Rapture. 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
 

 

 

Laten we nu samen deze koningin van de 

duisternis ontmaskeren!  
 
Dit is aan u geopenbaard, om een van de bruiden van de duisternis, 

Likha Sari met haar kameleon gezicht, aan de wereld te openbaren.  
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Volledige weergave: 
 

Hallo, welkom! Op 29 mei 2017 bracht Gods bode engel deze 

openbarende en waarschuwende boodschap Gods over aan 
eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 
Voorwaar, zo spreekt de Heer, Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus. 
Voorwaar, ter herinnering wijs Ik u op de boodschap van 19 maart 

2013, getiteld: ‘Kenmerken van de gevallen engelen, de zgn. 

aliens!’ In deze boodschap zult u de kenmerken horen.  
 

Voorwaar, en wist u dat 10 van de 15 Christenen verblind 
zijn?  

Meer hierover vindt u in de Evangelicalendtimemachine.com, in de 

Search balk, in de boodschap, getiteld: ‘10 van de 15 Christenen 
zijn verblind!’ En hoe zit het met u? Voorwaar, als u luistert en er 

tijd voor gaat nemen, om naar deze aangegeven boodschappen te 

luisteren, dan zou het wel eens kunnen zijn, dat de sluier van de 
verborgenheden van uw ogen wegvalt, door wat u geopenbaard 

wordt! Luister ook naar de boodschap van 23 november 2015, met 
de titel: ‘Doel: overname van vele wederom geboren Christenen!’  

 

Voorwaar, hoe vaak heeft Profeet Benjamin Cousijnsen u 
niet gewaarschuwd, in opdracht van de God van Abraham, 

Izaäk en Jakob? 
Voorwaar,  

 

Galaten 4, vers 9  Nu gij echter God hebt leren kennen, ja, meer 
nog, door God gekend zijt, hoe kunt gij thans terugkeren tot die 

zwakke en armelijke wereldgeesten, waaraan gij u weder van meet 

aan dienstbaar wilt maken? 
En Galaten 6, vers 7  Dwaalt niet, God laat niet met Zich spotten. 

Want wat een mens zaait, zal hij ook oogsten.  
 

Voorwaar, waar men mee omgaat, wordt men mee besmet. 
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Daarom zijn Gods boodschappen en ook deze boodschap van God, 
Gods woorden, zo belangrijk! Ik openbaar u: men leest wel Efeziërs 

6, maar wat doet men daarmee? En wat doet u ermee? 

 
Efeziërs 6, vers 11 en 12  Doet de wapenrusting Gods aan, om te 

kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels; want wij 
hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de 

overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer 

duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. 
 

Dit is een opdracht van God! 
 

Efeziërs 6, vers 10  Voorts, weest krachtig in de Here en in de 

sterkte zijner macht. 
 

Voorwaar, luister ook naar de boodschap van 1 mei 2017, 
met de titel: ‘De verzoeking in de huiskamer!’ 

Laten we nu samen deze koningin van de duisternis eens 

ontmaskeren. 
 

Laten we beginnen met het feit, dat Kharee getrouwd is met 

Stephanie, en via Facebook zei dat Likha Sari zijn 
zielemaatje is.  

Profeet Benjamin Cousijnsen veroordeelde dit, en besloot een 
gesprek aan te gaan met Kharee en zijn vrouw. Profeet Benjamin 

bood hen beiden een hotel aan, om samen dingen uit te kunnen 

praten, en zodat ze zich zouden kunnen ontspannen en herstellen! 
Daarna ging het samen een tijd goed met hen. Maar in het 

verborgene had Kharee contact met de koningin van de duisternis, 
Likha Sari. De reden voor Kharee om het team te verlaten als 

werker, was ook omdat hij verder wilde gaan met Likha Sari, die 

zowel de Evangelical EndTime Machine wou vernietigen als Profeet 
Benjamin Cousijnsen. Maar ondanks dat deze gevallen engel velen 

betoverd heeft, en zelfs nu naar Kharee wil reizen om iets op te 

bouwen en te trouwen, blijkt het wel hoe onzuiver en gevaarlijk ze 
is! Zijn vrouw, Stephanie, is terneergeslagen. Kharee was op de 

hoogte over gevallen engelen, maar koos er desondanks voor om 
via Facebook af te spreken. Dit is nu aan u geopenbaard, om een 

van de bruiden van de duisternis, Likha Sari met haar kameleon 
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gezicht, aan de wereld te openbaren! Hier blijkt nu ook, dat de 
geopenbaarde waarheid van Profeet Benjamin Cousijnsen waar is. 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 
 

 

Open de tent van je hart 
 

Vele duizenden tenten stonden om de tabernakel heen, vele grauwe 
en zwarte tenten. Omdat God dicht bij de mensen wilde komen, 

koos Hij daarvoor!  

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op dinsdag 30 mei 2017 bracht Gods 

bode engel woord voor woord de volgende boodschap over aan 
eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.  

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam boven alle namen, de 

Heilige Koning der koningen, Yeshua HaMashiach, Isa, JHWH, Jezus 

Christus.  
 

Voorwaar, in wat voor tent zit u? 

Kadosh, Kadosh, Kadosh, Heilig, Heilig, Heilig is El Elohím, Adonai, 
uw Rabboeni! En hoe is uw houding tegenover uw machtige en 

geweldige en liefdevolle Heer, die machtig en vol van heerlijkheid 
is? Voorwaar, mijn naam is Refrisia en ben een bode engel Gods, 

die alle eer geeft aan wie het toekomt. Geen Maria of stenen beeld 

of Allah redt u, dan alleen Yeshua HaMashiach, Isa, JHWH, Jezus 
Christus! Voorwaar, Hij is de enige Weg! 

 
Johannes 3, vers 16 en 17  Want God had de wereld zo lief dat 

hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem 

gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft zijn 
Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te 

vellen, maar om de wereld door hem te redden.  
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Voorwaar, vele duizenden grauwe en zwarte tenten, die 
rondom de tabernakel stonden, waren van het nomadenvolk 

in de woestijn. 

Daar straalde weinig van uit. Deze tenten pasten eigenlijk helemaal 
niet bij de tabernakel, die ook ‘tent Gods’ betekent. De heerlijkheid 

Gods, en alle glorie en rijkdom en liefde en kracht en heiligheid, 
was onder die mensen aanwezig in de tabernakel. 

 

Exodus 40, vers 28 en 29  Hij hing het gordijn voor de ingang 
van de tabernakel, zette het brandofferaltaar bij de ingang van de 

tabernakel, de ontmoetingstent, en bracht daarop het brandoffer en 
het graanoffer, zoals JHWH hem had opgedragen. 

En vers 32 tot en met 38  Voordat ze de ontmoetingstent 

binnengingen of het altaar naderden; zo had JHWH het Mozes 
opgedragen. Hij schermde de ruimte rondom de tabernakel en het 

altaar af en hij hing voor de ingang het gordijn op. Zo legde Mozes 
de laatste hand aan het werk. Toen werd de ontmoetingstent 

overdekt door een wolk en werd de tabernakel gevuld door de 

majesteit van JHWH. Mozes kon de ontmoetingstent niet meer 
binnengaan, want de wolk rustte daarop en de majesteit van JHWH 

vulde de tabernakel. Zolang hun tocht duurde, trokken de 

Israëlieten pas verder wanneer de wolk zich van de tabernakel 
verhief. Wanneer de wolk niet opsteeg, trokken ze niet verder; ze 

wachtten tot de wolk weer opsteeg. Zolang hun tocht duurde, 
rustte overdag de wolk van JHWH op de tabernakel; ’s nachts 

verscheen er een vuur in, dat voor alle Israëlieten zichtbaar was.   

 
Voorwaar, God paste er eigenlijk helemaal niet tussen, met 

Zijn witte tent met goud en schatten. 
Maar het was het Huis Gods! Als u naar al die tenten eromheen zou 

kunnen kijken, die grauwe en zwarte tenten, dan zou u denken: 

‘Waarom?’  
 

In vele tenten eromheen waren er ook weleens zorgen en 

verdriet, of ruzie en andere narigheid. 
Maar toch keek God naar de harten. En God koos ervoor om naar 

beneden te komen, omdat Hij dicht bij de mensen wilde wonen! En 
Hij wil dit ook nu, vandaag. Hij verlangt ernaar dat uw tent, uw 

hart, geopend wordt voor Hem! 
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Mattheüs 6, vers 21 en 22  Waar je schat is, daar zal ook je hart 

zijn. Het oog is de lamp van het lichaam. Dus als je oog helder is, 

zal heel je lichaam verlicht zijn. 
 

En Johannes 14, vers 6  Jezus zei: Ik ben de weg, de waarheid en 
het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij. 

Vers 15  Als je mij liefhebt, houd je dan aan mijn geboden. 

 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 
 

 

En men zeide, “Toen ik Uw geluid in de Hof 

hoorde verborg ik mij” 
 

Keer u tot Hem met heel uw hart. Wees Hem met heel uw ziel 
gehoorzaam, dan keert Hij zich weer tot u en zal zich niet meer 

verbergen.  Tobit 13: 6   

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, hartelijk welkom! Op 31 mei 2017 bracht de bode engel Gods 

woord voor woord deze boodschap Gods over aan eindtijdprofeet 
Benjamin Cousijnsen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, geprezen zij de 

opgestane, levende God tot in alle eeuwigheid! 
 

En God wandelde in de avondkoelte… 

En men zeide, “Toen ik Uw geluid in de Hof hoorde, verborg ik mij!” 
Voorwaar, Kadosh, Kadosh, Kadosh is JHWH! 

 
Tobit 13, vers 6  Keer u tot hem met heel uw hart, wees hem met 

heel uw ziel gehoorzaam, dan keert hij zich weer tot u en zal zich 

niet meer verbergen. Zie wat hij allemaal voor u heeft gedaan, loof 
hem met luide stem. Prijs de Heer, groot is zijn rechtvaardigheid. 
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Roem de koning, eeuwig duurt zijn rijk. In het land waar ik als 
balling leef, verkondig ik hem. Ik toon zijn kracht en majesteit aan 

een zondig volk. Zondaars, keer u tot hem, doe wat hij 

rechtvaardig vindt. Misschien betoont hij u zijn goedgunstigheid, 
misschien zal hij barmhartig zijn.  

 
Sirach 4, vers 23 tot en met 26  Spreek wanneer het nodig is, 

verberg je wijsheid niet omwille van je goede naam. Wijsheid laat 

zich immers kennen door het woord; wat je hebt geleerd blijkt uit 
wat je zegt. Zeg niets dat in strijd is met de waarheid, schaam je 

voor je gebrek aan opvoeding. Schaam je niet je zonden te 
bekennen, houd de stroom van een rivier niet tegen. 

Vers 28 en 29  Vecht tot de dood voor de waarheid, dan zal God, de 

Heer, voor jou strijd voeren. Wees niet te zelfverzekerd als je 
spreekt, niet achteloos en lui in je werk. 

Vers 31  Strek je hand niet uit om te nemen, houd hem niet 
gesloten als je moet geven. 

Sirach 5, vers 4 tot en met 7  Zeg niet: ‘Ik heb gezondigd, maar is 

mij iets overkomen?’ De Heer neemt alle tijd. Denk niet dat je toch 
wel vergeven wordt, wees niet zo zorgeloos dat je zonde op zonde 

stapelt. Zeg niet: ‘Zijn erbarmen is groot, hij zal mij al mijn zonden 

vergeven.’ Weet goed: hij kent zowel ontferming als woede, en 
zondaars treft hij met zijn toorn. Wacht er niet mee terug te keren 

naar de Heer, stel het niet dag na dag uit. De toorn van de Heer 
barst plotseling los, als hij je straft word je volledig te gronde 

gericht. 

Sirach 12, vers 3  Wie volhardt in het kwaad zal het niet goed gaan, 
wie geen aalmoezen geeft evenmin. 

 
Psalm 5, vers 8  Maar ik mag door uw grote liefde uw huis 

binnengaan, van ontzag vervuld mij buigen naar uw heilige tempel. 

Vers 12 en 13  Er is vreugde bij allen die schuilen bij u, eeuwige 
jubel omdat u hen beschermt; wie uw naam beminnen juichen u 

toe! U zegent de rechtvaardigen, JHWH, als een schild beschut hen 

uw genade. 
Psalm 9, vers 18  Laten de goddelozen weggaan naar het dodenrijk, 

alle volken die God zijn vergeten. 
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Psalm 28, vers 7  JHWH is mijn kracht en mijn schild, op hem 
vertrouwde mijn hart, ik werd geholpen en mijn hart jubelde, hem 

wil ik loven in mijn lied. 

Psalm 72, vers 18  Geprezen zij God, JHWH, de God van Israël. Hij 
doet wonderen, hij alleen. 

 
Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want God had de wereld zo 

lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in 

hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft 
zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te 

vellen, maar om de wereld door hem te redden. Over wie in hem 
gelooft wordt geen oordeel uitgesproken, maar wie niet in hem 

gelooft is al veroordeeld, omdat hij “of zij” niet wilde geloven in de 

naam van Gods enige Zoon. Dit is het oordeel: het licht kwam in de 
wereld en de mensen hielden meer van de duisternis dan van het 

licht, want hun daden waren slecht. Wie kwaad doet, haat het licht; 
hij schuwt het licht omdat anders zijn daden bekend worden. Maar 

wie oprecht handelt zoekt het licht op, zodat zichtbaar wordt dat 

God werkzaam is in alles wat hij doet. 
 

Voorwaar, mijn naam is Enochar en ben een bode engel 

Gods.  
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel. 

 
En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen 
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JUNI 2017 
 
Pinksteren 
 
En nadat Hij, Yeshua HaMashiach, de Zoon van God, dit zei, begon 

Hij de Heilige Geest in hun gezicht te blazen: Pffffffffff…!  

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, hartelijk welkom! Op 1 juni 2017 bracht de bode engel van 

God woord voor woord deze bijzondere boodschap over Pinksteren 
aan Profeet Benjamin Cousijnsen. Luister goed. 

 

Shalom! zei de bode engel Gods. Ik begroet u in de almachtige 
naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, 

mijn naam is Michaël, een bode engel Gods.  
 

Sommigen horen en lezen over Pinksteren… 

en snappen er maar weinig van en begrijpen zelfs niet, dat de 
naam van Yeshua HaMashiach in het Nederlands of Engels, in hun 

taal anders gezegd wordt.  
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Yeshua HaMashiach zei dit: Na Mij komt de Heilige Geest.  

 

Johannes 20, vers 22  En nadat Hij, “Yeshua HaMashiach, de 
Zoon van God”, dit zei, begon Hij de Heilige Geest… “pffffffffff”… 

in hun gezicht te blazen, en zei, Ontvang de Heilige Geest Gods!  
 

En zoals de Heilige Geest van God heel lang geleden zweefde 

over de wateren en in het heelal, en wandelde in het 
Paradijs in de avondkoelte,  

en God de mens riep, zo zegt Hij ook, Yeshua HaMashiach, Jezus 
Christus, via Zijn Zoon vandaag: Na Mij komt de Heilige Geest voor 

iedereen, die in Mij gelooft!  

 
De Heilige Geest is een deel van God. 

En het is geweldig, om Hem te ontvangen! Want Hij geeft je nieuwe 
kracht, en troost je bij pijn en verdriet. En Hij vertelt je wat je moet 

doen! Hij wil in je hart wonen, en je mag Hem ook vragen om in je 

te komen wonen. Dan zal Hij je helpen om lief te zijn. En nu mag je 
het vieren, wat Yeshua HaMashiach, de Zoon van God, Jezus 

Christus, aan jou gaf! 

 
Maar denk niet alleen aan Pinksteren. 

Maar denk altijd aan wat Yeshua HaMashiach, de Zoon van God, 
Jezus Christus, allemaal voor jou heeft gedaan. Iedereen, die van 

Hem houdt en in Hem gelooft, zal niet verloren gaan, en mag zich 

Zijn kind noemen! Je moet ook veel praten met Hem; dan kan de 
Heilige Geest veel voor je doen.  

 
Lees voor: Psalm 51, vers 12 en 13 zei de bode engel van God. 

En hier staat geschreven: Schep, o God, een zuiver hart in mij, 

vernieuw mijn geest, maak mij standvastig, verban mij niet uit uw 
nabijheid, neem uw heilige geest niet van mij weg. 

 

En de engel Gods zei, Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! en 
verdween. 
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U wordt overgeleverd! 
 

Waarschuwende boodschap Gods: U was nog zó gewaarschuwd; u 

trekt het onheil zelf aan! Omdat u niet luistert en Mij verstoten 
hebt, zult u overgeleverd worden aan…  

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 1 

juni 2017 bracht een bode engel Gods de volgende boodschap over, 

die ik graag met u wil delen.  
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 

Voorwaar, voorwaar, voorwaar, Indonesië en de Filipijnen 
en China en Afrika en Kongo en Amerika! 

Mijn naam is Elikana en ben een bode engel Gods. Luister 
aandachtig en serieus! 

 

Genesis 18, vers 17  En de Here dacht: Zou Ik voor Abraham 
verbergen wat Ik ga doen?  

Genesis 18, vers 23  En Abraham trad nader en zeide: Zult Gij dan 

de rechtvaardige met de goddeloze verdelgen? 
 

Voorwaar, Kadosh, Heilig is God, en duldt geen afgoden! 
U was nog zó gewaarschuwd; u trekt het onheil zelf aan! Zo spreekt 

de Heer: U hebt Mij verstoten. 

 
Romeinen 11, vers 1  Ik vraag dan: God heeft zijn volk toch niet 

verstoten? Volstrekt niet! Ik ben immers zelf een Israëliet, uit het 
nageslacht van Abraham, van de stam Benjamin. 

 

Voorwaar, en ook zei God: Onheil op onheil breng Ik u, als u 
zich niet bekeert. 

Maar als u zich bekeert, zal Ik, de Here, u gaan zegenen en het 

onheil in uw land omkeren in zegen. Maar omdat u niet luistert, zal 
u overgeleverd zijn aan uw vijand in uw eigen land! 
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Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 

 

 

Alert aan de Filipijnen: de ISIS spionnen zitten 

overal! 
 

De spionnen van ISIS zitten overal en men verraadt elkaar aan 
ISIS. De enige manier, waarop de president nog zou kunnen 

helpen, is door hulp te vragen van andere landen, voordat het te 

laat is!  
 

 
Volledige weergave: 

 

Dit is een mededelende, waarschuwende boodschap Gods, woord 
voor woord overgeleverd door Gods bode engel aan eindtijdprofeet 

van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen, op 2 juni 2017.  
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Michaël en 
ben een bode engel Gods.  

 

Voorwaar, het Filipijnse leger vecht zowel tegen ISIS als 
tegen meerdere terreurgroepen, die de stad veroveren! 

En vlaggen met onthoofdingen worden gerezen en de noodtoestand 
werd uitgesproken. En ISIS en Abu Sayyaf, de terreurbeweging 

Maute, zoekt naar Christelijke burgers, om ze te executeren!  

 
Voorwaar, regeringsleiders, zowel instellingen en politie en 

schoolleraren, en overigen, oftewel de spionnen van ISIS, 
zitten overal! 

En men verraadt elkaar aan ISIS. De enige manier, waarop de 

president nog zou kunnen helpen, is door hulp te vragen van 
andere landen, voordat het te laat is! Voorwaar, bid voor de 

Christenen, dat men zich bekeert en de afgoden vernietigt, en dat 

men Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, aanneemt als zijn 
of haar persoonlijke Verlosser en Heer. 
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Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want God had de wereld zo 

lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in 

hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft 
zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te 

vellen, maar om de wereld door hem te redden. Over wie in hem 
gelooft wordt geen oordeel uitgesproken, maar wie niet in hem 

gelooft is al veroordeeld, omdat hij niet wilde geloven in de naam 

van Gods enige Zoon. Dit is het oordeel: het licht kwam in de 
wereld en de mensen hielden meer van de duisternis dan van het 

licht, want hun daden waren slecht. Wie kwaad doet, haat het licht; 
hij schuwt het licht omdat anders zijn daden bekend worden. Maar 

wie oprecht handelt zoekt het licht op, zodat zichtbaar wordt dat 

God werkzaam is in alles wat hij doet. 
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
 

 

 

Komen Gods woorden wel bij u binnen als Hij 

spreekt? 
 

Bent u blij met de waarheid? Zeg nu eerlijk, bent u niet verblind? 
Hoe kan Hij u zegenen, als u telkens in opstand komt tegen God en 

Zijn Profeet, en Zijn woorden vermijdt?  

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 5 juni 2017 bracht de bode engel van 

God, woord voor woord, deze boodschap Gods over aan 
eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de enige naam van Yeshua HaMashiach, 
JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Rafaël, een bode 

engel Gods.  
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Ik vraag u namens de Koning der koningen om deze 
boodschap te overdenken, wat Hij, de Allerhoogste, tot u wil 

spreken. 

Als u Zijn woorden hoort en het komt niet binnen, dan is er heel 
wat aan de hand met u, en is het mogelijk dat u besmet bent 

geraakt door het kwaad! Daarom, onderzoekt u grondig of u 
afgunstig bent, en alleen maar alles om uzelf draait. 

 

1 Korinthiërs 13, vers 4 tot en met 6  De liefde is geduldig en 
vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en 

geen zelfgenoegzaamheid. Ze is niet grof en niet zelfzuchtig, ze laat 
zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan, ze verheugt 

zich niet over het onrecht maar vindt vreugde in de waarheid.  

 
Voorwaar, en wat doet het met u? 

Bent u blij met de waarheid? Zeg nu eerlijk, bent u niet verblind? 
Voorwaar, gelooft u dat Hij een God van liefde is? Zei u Ja? En 

gelooft u dat Hij ook geduldig met u is? Zei u Ja? Maar als u 

ongeduldig bent en niet wil luisteren, hoe kan Hij dan nu Zijn 
geheimenissen met u delen en u zegenen, als u telkens in opstand 

komt tegen God en Zijn Profeet, en Zijn woorden vermijdt? 

 
1 Korinthiërs 13, vers 1 en 2  Al sprak ik de talen van alle 

mensen en die van de engelen – had ik de liefde niet, ik zou niet 
meer zijn dan een dreunende gong of een schelle cimbaal. Al had ik 

de gave om te profeteren en doorgrondde ik alle geheimen, al bezat 

ik alle kennis en had ik het geloof dat bergen kan verplaatsen – had 
ik de liefde niet, ik zou niets zijn. 

 
Voorwaar, u kunt God of uw naaste wel liefhebben, maar 

niet door Hem, God, of uw naaste, te dwingen als een slaaf! 

 
1 Johannes 4, vers 19  Wij hebben lief omdat God ons het eerst 

heeft liefgehad. 

 
Voorwaar, Gods liefde is anders dan die van de wereld, of die 

van u. 
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Hij wil met u een relatie opbouwen en u gelukkig maken. Maar dat 
gaat ook gepaard met uw vertrouwen in Hem, Yeshua HaMashiach, 

JHWH, Jezus Christus, en bovenal uw geloof! 

 
Galaten 5, vers 22 tot en met 23  Maar de vrucht van de Geest 

is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, 
geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die daar 

iets tegen heeft. 

 
De vruchten van de Heilige Geest horen in u aanwezig te 

zijn, zodat deze vruchten u kunnen leiden in uw leven! 
 

Kolossenzen 1, vers 11  En u zult door zijn luisterrijke macht de 

kracht ontvangen om alles vol te houden en alles te verdragen. 
 

En Efeziërs 4, vers 2  Wees steeds bescheiden, zachtmoedig en 
geduldig, en verdraag elkaar uit liefde. 

 

De ware liefde is geduldig. 
 

Psalm 28, vers 7  JHWH is mijn kracht en mijn schild, op hem 

vertrouwde mijn hart, ik werd geholpen en mijn hart jubelde, hem 
wil ik loven in mijn lied. 

 
Ik herhaal deze woorden: Op Hem vertrouwde mijn hart, en 

ik werd geholpen! Tot zover. 

Hoe groot is uw vertrouwen op de weg, die Hij bereid heeft voor u? 
Heel groot? Of heeft u zich laten besmetten, en liggen uw geloof en 

hoop en liefde onder uw voeten? Bekeer u, als u God te slim af wil 
zijn. Voorwaar, 

 

Psalm 37, vers 3 tot en met 6  Vertrouw op JHWH en doe het 
goede, bewoon het land en leef er veilig. Zoek je geluk bij JHWH, 

hij zal geven wat je hart verlangt. Leg je leven in de handen van 

JHWH, vertrouw op hem, hij zal dit voor je doen: het recht zal 
dagen als het morgenlicht, de gerechtigheid stralen als de 

middagzon. 
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Voorwaar, laat God Zijn werk doen, want daaruit blijkt uw 
liefde en geduld, en bovenal uw ware vrucht! 

 

Psalm 66, vers 18 tot en met 20  Had ik kwaad in mijn hart 
gevonden, de Heer had mij niet gehoord. Maar God heeft mij 

gehoord,  hij heeft geluisterd naar mijn gebed. Geprezen zij God, 
hij heeft mijn gebed niet afgewezen, mij zijn trouw niet geweigerd. 

 

Voorwaar, geduld, geloof en vertrouwen vormen tezamen 
een machtig wapen Gods, om Zijn weg te bespoedigen! 

 
Psalm 18, vers 31  Gods weg is volmaakt, het woord van JHWH is 

zuiver, een schild is hij voor allen die bij hem schuilen. 

En vers 37  U baande de weg voor mijn voeten, ik wankelde niet. 
 

Amen! 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 

 
 

Voorwaar Filipijnen, hoor aandachtig, het 

volgende is profetisch! 
 

Dit is een waarschuwende en mededelende boodschap Gods. De 

levende God van Profeet Benjamin Cousijnsen spreekt tot u, 
Filipijnen!  

 

 
Volledige weergave: 

 
Hartelijk welkom! Op 6 juni 2017 bracht de bode engel van God 

woord voor woord deze mededelende boodschap Gods over aan 

eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 

Voorwaar, dit is een mededelende boodschap Gods. 
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Kadosh, Kadosh, Kadosh, ja, Heilig, Heilig, Heilig is Adonai, El 
Elohím, Tz’va’ot! Voorwaar Filipijnen, deze boodschap is voor u! 

 

Maleachi 3, vers 6 en 7  Voorwaar, Ik, de Here, ben niet 
veranderd, en gij kinderen van Jakob, zijt niet verteerd. Van de 

dagen uwer vaderen af zijt gij afgeweken van mijn inzettingen en 
hebt ze niet onderhouden. Keert terug tot Mij, dan zal Ik tot u 

terugkeren, zegt de Here der heerscharen. En dan zegt gij: In welk 

opzicht moeten wij terugkeren? 
 

Voorwaar! 
Mijn naam is Mireach en ben een bode engel Gods, en breng 100% 

Gods boodschap over aan Gods ware hemelse ingezegende Profeet, 

Benjamin Cousijnsen. Voorwaar,  
 

Exodus 20, vers 2 tot en met 6  Ik ben de Here, uw God, die u 
uit het land Egypte, uit het diensthuis, geleid heb. Gij zult geen 

andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen 

gesneden beeld maken noch enige gestalte van wat boven in de 
hemel, noch van wat beneden op de aarde, noch van wat in de 

wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen 

dienen; want Ik, de Here, uw God, ben een naijverig God, die de 
ongerechtigheid der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het 

derde en aan het vierde geslacht van hen die Mij haten, en die 
barmhartigheid doe aan duizenden van hen die Mij liefhebben en 

mijn geboden onderhouden. 

 
Voorwaar, zo spreekt de levende God van Profeet Benjamin 

Cousijnsen. 
Voorwaar, wie zich onderwerpt aan de God van al wat leeft, en Zijn 

geboden onderhoudt en zijn afgoden kapot maakt, zal gezegend 

worden, nadat hij of zij zijn of haar zonden beleden heeft, en zich 
alleen met zijn gebed richt tot Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 

Christus, de Zoon van God!  

 
Johannes 14, vers 6  Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de 

waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij. 
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Vers 10  Gelooft gij niet, dat Ik in de Vader ben en de Vader in Mij 
is? De woorden, die Ik tot u spreek, zeg Ik uit Mijzelf niet; maar de 

Vader, die in Mij blijft, doet zijn werken. 

Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat 
Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in 

Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.  
Vers 19 tot en met 21  Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld 

gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan 

het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad 
bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn werken 

niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het 
licht, opdat van zijn werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 

 

Voorwaar, luister ook naar de boodschap van 2 juni 2017, 
met de titel: 

‘Alert aan de Filipijnen: de ISIS spionnen zitten overal!’ Voorwaar 
Filipijnen, hoor aandachtig, het volgende is profetisch!  

 

Genesis 18, vers 23 tot en met 33  En Abraham trad nader en 
zeide: Zult Gij dan de rechtvaardige met de goddeloze verdelgen? 

Misschien zullen er vijftig rechtvaardigen in de stad zijn; zult Gij 

haar dan verdelgen, en aan de plaats geen vergiffenis schenken ter 
wille van de vijftig rechtvaardigen, die in haar zijn? Het zij verre 

van U, aldus te handelen, de rechtvaardige te doden met de 
goddeloze, zodat de rechtvaardige zou zijn gelijk de goddeloze; 

verre zij het van U; zou de Rechter der ganse aarde geen recht 

doen? En de Here zeide: Indien Ik te Sodom vijftig rechtvaardigen 
in de stad vind, zal Ik de gehele plaats vergiffenis schenken om 

hunnentwil. En Abraham antwoordde: Zie toch, ik heb mij verstout 
tot de Here te spreken, hoewel ik stof en as ben. Misschien 

ontbreken er aan de vijftig rechtvaardigen vijf; zult Gij dan om die 

vijf de gehele stad verwoesten? En Hij zeide: Ik zal haar niet 
verwoesten, indien Ik er vijfenveertig vind. En hij sprak verder tot 

Hem en zeide: Misschien worden er daar veertig gevonden. En Hij 

zeide: Ik zal het niet doen ter wille van de veertig. En hij zeide: De 
Here worde toch niet toornig, als ik nog eens spreek; misschien 

worden er daar dertig gevonden. En Hij zeide: Ik zal het niet doen, 
indien Ik er daar dertig vind. En hij zeide: Zie toch, ik heb mij 

verstout tot de Here te spreken; misschien worden er daar twintig 



 
 

 

5625 
 
 

 

gevonden. En Hij zeide: Ik zal haar niet verwoesten ter wille van de 
twintig. En hij zeide: De Here worde toch niet toornig, als ik nog 

eenmaal spreek; misschien worden er daar tien gevonden. En Hij 

zeide: Ik zal haar niet verwoesten ter wille van de tien. Toen ging 
de Here weg, nadat Hij geëindigd had tot Abraham te spreken, en 

Abraham keerde naar zijn woonplaats terug. 
 

Voorwaar Filipijnen, bekeer u! 

Want de God van Abraham, Izaäk en Jakob, en Profeet Benjamin 
Cousijnsen, ziet dat men niet rechtvaardig is en men zich 

gelijkgesteld heeft aan Sodom, en ook de kerken zitten vol 
huichelaars en kwaadsprekers. Voorwaar, God wil de Filipijnen 

redden, ja, redden, ook van ISIS bevrijden! 

 
Leviticus 26, vers 11 tot en met 13  En Ik zal mijn tabernakel in 

uw midden zetten, en Ik zal geen afkeer van u hebben, maar Ik zal 
in uw midden wandelen en u tot een God zijn en gij zult Mij tot een 

volk zijn. Ik ben de Here, uw God, die u uit het land Egypte heb 

geleid, opdat gij hun niet meer tot slaven zoudt zijn; Ik heb de 
stangen van uw juk verbroken en u rechtop doen gaan. 

 

Voorwaar, start er mee om u over te geven aan Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, de Zoon van God, 

voordat uw kans verkeken is! 
Elke rechtvaardige, die zich bekeert en werkt aan zijn relatie met 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, en zich niet wendt tot 

de afgoden, en overigen, zal gezegend en beschermd worden, en 
mag er zeker van zijn, dat God in zijn midden zal wandelen en u tot 

een God zal zijn.  
 

Leviticus 26, vers 14 tot en met 19  Maar indien gij naar Mij niet 

luistert en al deze geboden niet doet, indien gij mijn inzettingen 
versmaadt en van mijn verordeningen een afkeer hebt, zodat gij 

geen van mijn geboden doet en mijn verbond verbreekt, dan zal Ik 

ook aldus met u doen en met verschrikking u bezoeken: tering en 
koorts, die de ogen verteren en het leven doen verkwijnen; dan zult 

gij tevergeefs uw zaad zaaien, want uw vijanden zullen het eten. Ik 
zal mijn aangezicht tegen u keren, zodat gij voor uw vijanden 

geslagen zult worden, en die u haten, zullen over u heersen, en gij 
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zult vluchten, zonder dat iemand u vervolgt. En indien gij 
desniettegenstaande niet naar Mij luistert, dan zal Ik u blijven 

tuchtigen wegens uw zonden, tot zevenmaal toe, en uw trotse 

macht zal Ik breken en uw hemel maken als ijzer en uw land als 
koper. 

 
Voorwaar, wie niet wil horen, gaat verloren. 

Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 
 

 

Warrior werkers van de laatste dagen, hoor, hier 
volgt een alarmerende boodschap Gods voor u 

allen! 
 
Satan vertelde gisteren zijn plan van aanpak om Gods werk, de 

ministry, de warrior werkers van de laatste dagen en de Twee 

Getuigen te verwoesten. Satan sprak de waarheid bij deze 
ontmoeting, en kon het niet verbergen of erover liegen, terwijl hij 

eigenlijk een leugenaar, een verdraaier van de waarheid is. Hoe dat 
kan? Profeet Benjamin openbaarde het volgende hierover: in de 

confrontatie van satan met Gods kracht en tegenwoordigheid via 

Profeet Benjamin moet alles aan het licht komen. En zo kon zelfs 
satan in deze situatie niet liegen, zodat hij zijn verwoestende 

plannen wel moest delen, wat u ook in deze boodschap beluisteren 
kunt! Warriors Gods, u bent nu gewaarschuwd. Wees alert en sterk!  

 

 
Volledige weergave: 

 

Shalom, hartelijk welkom! Op 7 juni 2017 bracht Gods bode engel, 
woord voor woord, deze openbarende boodschap Gods over aan 

eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen.  
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  
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Voorwaar, op 6 juni 2017 ging Profeet Benjamin Cousijnsen 
naar de troon van God, om privézaken te regelen. 

Op de terugweg naar huis zag hij dat de blauwe lucht betrok, en 

zwarte wolken verschenen in een dikke mist. Voorwaar, mijn naam 
is Reameoch en ben een bode engel Gods. Opeens zag Gods ware 

eindtijdprofeet in de mist een duistere persoon, die hem aansprak.  
 

En satan zeide het volgende:  

“Mij had je niet verwacht, hè? Ik ken jou, warrior. Je bent de 
onheilsprofeet, die de wereld alles over mij wil vertellen, en 

openbaren over mijn werken en gevallen engelen! Verrader! Was ik 
het niet, die mijn bruid stuurde, Likha Sari, die met haar aanblik en 

macht Kharee en Darren Jackson, en overige oude ex-werkers, om 

haar vingers kon wikkelen en hen kon besmetten? Ik stuurde haar 
om Gods werken te vernietigen. Ik was het ook, die met mijn 

schoonheid de harten kon overtuigen en overnemen; ze waren slap 
van geest!” 

 

En Jesaja 14, vers 12 tot en met 15  Hoe zijt gij uit de hemel 
gevallen, gij morgenster, zoon des dageraads; hoe zijt gij ter aarde 

geveld, overweldiger der volken! En gij overlegdet nog wel: Ik zal 

ten hemel opstijgen, boven de sterren Gods mijn troon oprichten en 
zetelen op de berg der samenkomst ver in het noorden; ik wil 

opstijgen boven de hoogten der wolken, mij aan de Allerhoogste 
gelijkstellen. Integendeel, in het dodenrijk wordt gij neergeworpen, 

in het diepste der groeve. 

 
Satan zei: “Ik was altijd al vastberaden, om ver boven de 

wolken en de Evangelical EndTime Machine en God uit te 
stijgen!” 

“Ik haat de Twee Getuigen! Ik zal gebruikmaken van Darren 

Jackson.” 
Gods bode engel zei: Luister ook naar de boodschap, ‘Laat u niet 

beïnvloeden door Darren!’ en luister ook naar de boodschap, ‘Laat u 

niet inpakken door de werken van satan!’  
Satan zei, “Ik zal ook Kharee, zowel de overige werkers, proberen 

te infecteren in hun hart, en al Gods werk zo vernietigen! Ik ga de 
hel echt niet alleen betreden. Ze hebben zich zo laten inpakken 

door de ex-werkers en besmetten! Hahaha, warriors, ik zal er alles 
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aandoen, opdat de Twee Getuigen nog meer gehaat zullen gaan 
worden!” 

 

Openbaring 11, vers 7 tot en met 12  En wanneer zij hun 
getuigenis zullen voleindigd hebben, zal het beest, dat uit de 

afgrond opkomt, hun de oorlog aandoen en het zal hen overwinnen 
en hen doden. En hun lijk zal liggen op de straat der grote stad, die 

geestelijk genaamd wordt Sodom en Egypte, alwaar ook hun Here 

gekruisigd werd. En uit de volken en stammen en talen en natiën 
zijn er, die hun lijk zien, drie en een halve dag, en zij laten niet toe, 

dat hun lijken in een graf worden bijgezet. En zij, die op de aarde 
wonen, zijn blijde en verheugd over hen en zullen elkander 

geschenken zenden, omdat deze twee Profeten hen, die op de 

aarde wonen, gepijnigd hadden. En na die drie en een halve dag 
voer een levensgeest uit God in hen, en zij gingen op hun voeten 

staan en grote vrees viel op allen, die hen aanschouwden. En zij 
hoorden een luide stem uit de hemel tot hen zeggen: Klimt 

hierheen op! En zij klommen naar de hemel op in de wolk, en hun 

vijanden aanschouwden hen. 
 

Satan zei:  

“Ik wil dat iedereen ziet hoe machtig ik ben. Ik wil iedereen zien 
branden! Ik ken vele trucjes, om de werkers van de ministry mee 

te trekken en over te halen. Ik ben er goed in, om ze te 
manipuleren via de ex-werkers, en via een mail en Skype en 

YouTube video’s!” 

 
2 Korinthiërs 11, vers 13 tot en met 15 gaf Gods bode engel: 

Want zulke lieden zijn schijn-apostelen, bedrieglijke arbeiders, die 
zich voordoen als apostelen van Christus. Geen wonder ook! 

Immers, de satan zelf doet zich voor als een engel des lichts. Het is 

dus niets bijzonders, indien ook zijn dienaren zich voordoen als 
dienaren der gerechtigheid; maar hun einde zal zijn naar hun 

werken. 

 
Satan zei: 

“Ik zal u tonen, Profeet Benjamin, hoe gemakkelijk ik tot in het hart 
kan doordringen om verderf te zaaien! Je zult je afvragen, waarom 



 
 

 

5629 
 
 

 

ik je zo haat. Dat zal ik je vertellen. Je bent een groot gevaar voor 
velen!” 

 

1 Korinthiërs 10, vers 13 gaf Gods bode engel: Gij hebt geen 
bovenmenselijke verzoeking te doorstaan. En God is getrouw, die 

niet zal gedogen, dat gij boven vermogen verzocht wordt, want Hij 
zal met de verzoeking ook voor de uitkomst zorgen, zodat gij 

ertegen bestand zijt. 

 
Satan zei: 

“Denk je echt, dat jouw werkers standvastig zijn? Ik raak niet 
ontmoedigd, maar zij! De manier, waarop ik werk is door beetje bij 

beetje in hun hart te komen.” 

 
Efeziërs 6, vers 10 tot en met 13  Voorts, weest krachtig in de 

Here en in de sterkte zijner macht. Doet de wapenrusting Gods 
aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels; 

want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen 

de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer 
duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Neemt 

daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in 

de boze dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te 
houden.  

En vers 16 en 17  Neemt bij dit alles het schild des geloofs ter 
hand, waarmede gij al de brandende pijlen van de boze zult kunnen 

doven; en neemt de helm des heils aan en het zwaard des Geestes, 

dat is het woord van God. 
 

Gods bode engel zei, Voorwaar, ga niet in contact met de ex-
werkers! 

En bescherm u en volg niet de voetsporen van satan, die bij de 

kerk Ruach in de Filipijnen al velen, 80% van de mensen, heeft 
overgenomen! Profeet Benjamin Cousijnsen waarschuwt u ernstig: 

Hou stand, want in Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, zijn we 

meer dan overwinnaar! 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
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De Kadosh, Heilige Geest wil waaien als de 

wind! 
 

Kom, wees aanwezig, gij Heilige Geest Gods, als een duif! 
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, hartelijk welkom! Op 8 juni 2017 bracht de bode engel van 
God deze boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.  

 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 

Voorwaar, Heilig, Heilig, Heilig is Hij, onze eeuwige Abba, 
Vader! 

Wij verheugen ons in U, JHWH. Gij immers doorgrondt mijn hart en 
geest. De Kadosh, Heilige Geest wil waaien als de wind. Mijn naam 

is Presarm en ben een bode engel Gods.  

 
Verheug u met een lied op uw mond! 

Want het is een teken om Hem, die in u is, te gaan aanbidden. 
Kom, wees aanwezig, gij Heilige Geest van God, als een duif! Wek 

onze geest op. Alle glorie, door aanbidding en zang en dans, is de 

uiting van mijn dankbaarheid naar U! Kadosh, Heilige Kadosh, El 
Elohím, Adonai, Yeshua HaMashiach, dank U dat U mijn Heer bent, 

die mij vertroost en kracht geeft en wijsheid, en die de 

belemmeringen die de duivel mij wil opleggen, vertrapt en 
vermorzelt met de kracht van Uw kostbaar Bloed. Dank U, dat ik 

gezalfd en verzegeld ben door de Heilige Geest. Geen macht of 
kracht kan U manipuleren of doordringen! Zie, uw Rabboeni wil u 

vormen en u laten kneden, om zo over problematische bergen heen 

te kunnen springen. 
 

Psalm 95, vers 1 en 2  Komt, laat ons jubelen voor de Here, 
juichen ter ere van de rots onzes heils. Laat ons met lofzang voor 

zijn aangezicht komen, ter ere van Hem juichen bij snarenspel. 
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En Spreuken 31, vers 29  Vele dochters gedragen zich wakker, 
maar gij overtreft haar alle! 

En vers 25  Kracht en luister is haar gewaad, de komende dag lacht 

zij toe. 
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God. 
 

 

 

Voor wie ontzag heeft voor JHWH 
 

Voor wie onberispelijk Zijn weg gaat, is JHWH een vesting.  
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 8 
juni 2017 bracht een bode engel Gods een boodschap over, die ik 

heel graag met u wil delen.  
Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Mirte 

en ben een bode engel Gods.  
 

Spreuken 10, vers 27  Wie ontzag heeft voor JHWH leeft vele 

jaren langer, het leven van een goddeloze wordt bekort. 
En vers 29  Voor wie onberispelijk zijn weg gaat, is JHWH een 

vesting, wie onrecht doet, vernietigt hij. 
En vers 28  Een rechtvaardige heeft vreugde te verwachten, een 

goddeloze hoeft op niets te hopen. 

En vers 30  Wie rechtvaardig is, zal nooit wankelen, de goddelozen 
worden van de aarde weggevaagd. 

En vers 31  Een rechtvaardige spreekt wijze woorden, de tong van 
leugenaars wordt uitgerukt. 

En vers 32  Wie rechtvaardig is, kiest het juiste woord, een 

goddeloze neemt slechts leugens in de mond. 
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
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Speel geen spelletjes met de onzichtbare 

wereld! 
 

Voorwaar, speel niet met uw leven! Dit is een boodschap met een 
alarmerend signaal naar de kerken, en in het bijzonder naar de 

ouders met kinderen toe, en ook aan u.  

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, welkom! Op 12 juni 2017 werd deze waarschuwende, 

alarmerende boodschap Gods woord voor woord overgeleverd aan 
eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen, door 

Gods bode engel. De engel Gods sprak, terwijl Profeet Benjamin 

Cousijnsen alle woorden meteen opschreef, en zei: 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 

Voorwaar, speel niet met uw leven! 
Dit is een boodschap met een alarmerend signaal naar de kerken, 

en in het bijzonder naar de ouders met kinderen toe, en ook aan u. 
Voorwaar, mijn naam is Feasul en ben een bode engel Gods.  

 

Men vindt het maar eng, hoor, een Profeet die engelen op 
bezoek krijgt, en zelfs Jezus. 

En er zijn er die zeggen, “En die verhalen over gevallen engelen, 

brrr! Ik luister niet naar zijn boodschappen. Ik vind hem een enge 
Profeet; hij maakt mij bang!” Voorwaar, u vindt hem eng, en zowel 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Waarom u niet wil 
luisteren naar zijn boodschappen? Dat komt omdat u besmet bent.  

 

Voorwaar! 
Zelfs de voorgeschiedenis van vele kerken heeft haar grootste 

geschiedenis spoor in het occulte, zoals de geestelijke, demonische, 
duivelse wereld, met zijn tovenaars, goden, kabouters, elfen, 

enzovoorts. Vele kerken hebben zich in het verleden hieraan 

schuldig gemaakt en dit zelfs aangemoedigd. En ook nu nog laat 
men zich steeds betoveren door dergelijke afgoden, en ontvangt 
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men hiervan vervloekingen. Ook verafgoodt men de paus. Ook 
zoekt men deze zogenaamde natuurgeesten op in het bos, en roept 

ze aan in een soort van spel. Sommigen denken, ‘Spannend! Laten 

we ze aanroepen!’ En sommigen spelen een spel in het begin. Maar 
dit gezelschapsspel wordt steeds grimmiger, want het is een 

gevaarlijk, occult, demonisch, realistisch spel! En voordat men het 
weet, ontvangt men daadwerkelijk, waar men eigenlijk niet in 

geloofde!  

 
Even voor de duidelijkheid, zoekt de dingen op die van boven 

zijn. 
Als u die Profeet maar eens ging aanhoren in de 

Evangelicalendtimemachine.com, in de boodschap, getiteld: 

‘Ouders, leg uw kinderen niet neer in de onzichtbare wereld!’ Ook 
via de Search balk vindt u de boodschap met de titel: ‘Schijnheilige 

nepheiligen binnen het Katholicisme, zowel toen als nu!’ Voorwaar, 
Profeet Benjamin Cousijnsen ontvangt de boodschappen 100% in 

de almachtige naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 

Christus! 
 

Openbaring 22, vers 6  En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn 

getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der 
Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen 

hetgeen weldra geschieden moet. 
En vers 15 en 16  Buiten zijn de honden en de tovenaars, de 

hoereerders, de moordenaars, de afgodendienaars en ieder, die de 

leugen liefheeft en doet. Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden, om 
ulieden dit te betuigen voor de gemeenten. Ik ben de wortel en het 

geslacht van David, de blinkende morgenster. 
 

Voorwaar, vele engelen brachten u reeds waarschuwingen 

via Zijn ware Profeet van de laatste dagen! 
Voorwaar, en wat deze zogenaamde natuurgeesten en magie 

betreft, als u nu toch eens de waarheid ging aanhoren, dan zou u 

gaan ontdekken, via Gods Profeet, dat er meer is tussen Hemel en 
Aarde… Juist, goed en kwaad! Boze geesten bestaan! Weest 

gewaarschuwd en laat ze met rust, en maak maar contact met God, 
JHWH, Jezus Christus, Yeshua HaMashiach alleen. Ga bidden en 

lees de Bijbel! 
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Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en 
verdween. 

 

 

 
Onder de loep!  
 

13-06-2017  Dit is een resumerende boodschap, waarin u hoort en 
leest, hoe en waardoor de Kerk Ruach is uitgedund en gezuiverd.  

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Hetrick bracht woord voor woord, in 

opdracht van de almachtige God van Abraham, Izaäk en Jakob, in 
de naam van Jezus Christus, Yeshua HaMashiach, deze boodschap 

over aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin 

Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik, Hetrick, begroet u in de almachtige naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Ik, Hetrick, heb een 
mededelende boodschap Gods. 

 
Zo spreekt de Heer het volgende: Hoor aandachtig, 

Filipijnen! 

Op 10 november 2016 werd de boodschap met u gedeeld, getiteld: 
‘Ondanks Gods waarschuwingen gaf Jemuel geen gehoor!’ Laten we 

hem eens onder de loep nemen.  
 

Waarom wordt satan de engel des lichts genoemd? 

Vreemd, hè? 
 

2 Korinthiërs 11, vers 13 tot en met 15  Want zulke lieden zijn 

schijn-apostelen, bedrieglijke arbeiders, die zich voordoen als 
apostelen van Christus. Geen wonder ook! Immers, de satan zelf 

doet zich voor als een engel des lichts. Het is dus niets bijzonders, 
indien ook zijn dienaren zich voordoen als dienaren der 

gerechtigheid; maar hun einde zal zijn naar hun werken. 
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Tja, duidelijker kan de God van Abraham, Izaäk en Jakob 

niet zijn! 

In Henoch, hoofdstuk 7, vers 1 en 2, worden de werken van de 
gevallen engelen, zoals tovenarij en banspreuken, benoemd. En 

zelfs in hoofdstuk 8, leerden de gevallen engelen, Azazel onder 
anderen, de mensen wapens te maken om te doden. De gevallen 

engelen doen zich ook voor als engelen des lichts!  

 
Over afgoden gesproken, ik zou maar niet het huisje gaan 

doorzoeken van Jemuel. 
Zyra Lee Chan en Jemuel Piloton waren uit het team gezet, omdat 

Jemuel vaak stiekem afsprak en de moeder van Zyra zwijggeld 

toestopte. Ook zat hij, Jemuel Piloton, met haar in een hotel. Zijn 
vrouw, Jennifer, weet wel meer over hoe hij in elkaar zit, en dat 

alles waar is, wat aan Profeet Benjamin Cousijnsen geopenbaard is. 
Zij zit nog mooi in het team, en deelt de boodschappen Gods, al is 

het niet gemakkelijk voor haar met Jemuel. 

 
Jemuel maakte Zyra tot een profetes en zichzelf als een 

evangelist.  

Hij gaf zelfs geld aan de kinderen, zodat ze tegen Gods Profeet 
‘Repent’ riepen! Ook nam hij vrienden mee naar de kerk, om met 

zijn banspreuken en magie, via valse profetie, de Kerk Ruach over 
te nemen. Hoor beslist naar de boodschap, getiteld: ‘Ondanks Gods 

waarschuwingen gaf Jemuel geen gehoor!’, die u via de Search balk 

in de Evangelicalendtimemachine.com kunt vinden. Ondanks Gods 
waarschuwingen gaf Jemuel geen gehoor! De mensen bij Ruach 

werden betoverd door Jemuel, en men wou zelfs de kerk 
overnemen en geweld gebruiken. Ja, satan haat Profeet Benjamin 

en Theresa. En ook beraamde Jemuel Piloton met Darren Jackson 

en Likha Sari onder anderen, de plannen om samen de Evangelical 
EndTime Machine te vernietigen, Gods bediening! En zelfs Theresa 

kreeg een mail van Darren Jackson, met de dreiging dat men de 

Evangelical EndTime Machine kapot wil maken.  
 

Voorwaar, velen zijn overgenomen! 
En ik wil duidelijk maken dat de Kerk Ruach uitgedund is, en dat de 

slechte vruchten de kerk inmiddels hebben verlaten. Daarom ziet u 
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meer kinderen dan volwassenen. Bid voor de Filipijnen en Kerk 
Ruach, en steun het werk van de Heer! Ook ISIS zit daar vlakbij. 

Bid voor Ruach! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Hetrick, en verdween. 
 

 
 

Liefdesbrief aan mijn lief! 
 
14-06-2017  De dag zal komen, dan zie ik jou, de vrouw waar ik 

van hou!  

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! De volgende boodschap werd woord voor 

woord overgeleverd aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Mijn naam is Hetrick, en kom in de naam van Jezus 
Christus, Yeshua HaMashiach. 

 

Jij bent daar en ik hier… 
Mijn liefde wil ik met je delen tot in alle eeuwigheid. Op één na ben 

jij de belangrijkste persoon in mijn leven. Yeshua HaMashiach, 

JHWH, Jezus Christus, is mijn nummer één, en verder, zoals jou is 
er geen een! Mijn liefde is niet wat ik jou zou kunnen laten zien, of 

wat ik zou kunnen laten horen. Maar mijn ware, onveranderlijke, 
eeuwige liefde is dat wat jij kan en mag voelen. 

 

Psalm 95, vers 6  Treedt toe, laten wij ons nederwerpen en ons 
buigen, knielen voor de Here, onze Maker. 

En Psalm 104, vers 31  De heerlijkheid des Heren zij tot in 
eeuwigheid, de Here verheuge Zich over zijn werken. 

En Psalm 105, vers 7  Hij, de Here, is onze God, zijn oordelen gaan 

over de ganse aarde. 
En Psalm 106, vers 2 en 3  Wie kan de machtige daden des Heren 

uitspreken, al zijn lof doen horen? Welzalig zij, die het recht 

onderhouden, die te allen tijde gerechtigheid doen. 
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Wat betreft de liefde, zijn deze woorden doorslaggevend en 
tot een zegen: 

 

1 Korinthiërs 13, vers 3 tot en met 7  Al ware het, dat ik al wat 
ik heb tot spijs uitdeelde, en al ware het, dat ik mijn lichaam gaf 

om te worden verbrand, maar had de liefde niet, het baatte mij 
niets. De liefde is lankmoedig, de liefde is goedertieren, zij is niet 

afgunstig, de liefde praalt niet, zij is niet opgeblazen, zij kwetst 

niemands gevoel, zij zoekt zichzelf niet, zij wordt niet verbitterd, zij 
rekent het kwade niet toe. Zij is niet blijde over ongerechtigheid, 

maar zij is blijde met de waarheid. Alles bedekt zij, alles gelooft zij, 
alles hoopt zij, alles verdraagt zij. 

 

Ik schenk je deze woorden, en ik schenk je mijn hart. 
En met jou ga ik verder. En de dag komt, dat ik jou in mijn armen 

kan sluiten en koesteren en verzorgen, en zeggen: “Goed gedaan, 
wat jij voor Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, deed en 

Zijn ware eindtijdprofeet, Benjamin Cousijnsen!”  

 
Heimwee naar jou getuigt van mijn liefde voor jou. 

Nu is nog veel bedekt, maar de dag zal komen dat ik jou zie, de 

vrouw waar ik van hou. Meer dan een prinses en maatje ben jij 
voor mij! Jouw naam staat in mijn hart geschreven en klopt voor 

jou.  
Veel zegen, van je prins op het witte paard! Mijn hart is van jou! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Hetrick, en verdween. 

 
 

 

JHWH, de Here God, zegt u: Keer u af, Ik heb 
hier een afkeer van! 
 

De kerken en u moeten klaarstaan en zuiver zijn, anders gaat u 
eraan!  

 
 

Volledige weergave: 

 



 
 

 

5638 
 
 

 

Hallo, hartelijk welkom! Op 15 juni 2017 bracht Gods bode engel 
woord voor woord deze boodschap Gods over aan eindtijdprofeet 

Benjamin Cousijnsen.  

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Karlia 

en ben een bode engel Gods.  
 

Voorwaar, de meeste kerken moeten zich bekeren van 

machtsmisbruik en het bestelen van de zielen, via misbruik 
van het geld en andere goederen! 

Voorwaar, Profeet Benjamin Cousijnsen waarschuwt u al zo lang, 
dat u in Gods heiligheid moet leven, en niet in onzuiverheid en 

schijnheiligheid, en met het tegennatuurlijke leven, of met 

verslavingen, zoals het roken van sigaretten. Waar God ook een 
afkeer van heeft, is het samengaan van alle religies als één kerk! 

Vele kerken hebben hun regels zelfs zo aangepast, dat iedereen 
zich er in kan vinden en thuisvoelt. Satan vindt dit prachtig, die de 

kerk wil weghouden van Gods heiligheid!  

 
En dan al die afgoden, zelfs levende afgoden, zoals die valse 

profeet met de lange baard, gekleed in het wit, David 

Owuor!  
Alle glorie en aanbidding komen hem toe, anders gezegd, trekt hij 

naar zich toe. En zijn verschijning en valse wonderen zorgen er 
onder andere voor, dat men neervalt op de grond en gaat joelen. 

En velen aanbidden zelfs zijn foto’s en verwachten alles van hem! 

David Owuor, de valse profeet, heeft zichzelf tot een god gemaakt, 
en velen van zijn volgelingen geven hem zelfs kado’s, zoals 

bloemen, kleren en gouden sieraden. En eerbiedig laat hij toe dat 
hij de glorie krijgt.  

 

Voorwaar, Profeet Benjamin heeft u gewaarschuwd. 
En zowel Kenia als de overige kerken zullen Gods hand gaan 

voelen, vanwege spirituele show en ego en onzuiverheden! 

Voorwaar, in sommige kerken worden er zelfs flesjes met massage 
olie en wierook, en hun onzuiverheden en meditatie toegepast, om 

u dichter bij God te brengen. En langzaam kent men het woord 
‘heiligheid’ niet meer en raakt men totaal verblind, zodat men zich 
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niet meer gereed maakt voor de komst van de Messias, Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! 

 

Wanneer Hij komt, zal er maar een kleine groep kerken de 
Rapture ervaren. 

En de achtergeblevenen zullen zich op de borst slaan! Zowel de 
kerk, alsook u, moeten klaarstaan en zuiver zijn, anders gaat u 

eraan. 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en 
verdween. 

 
En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 

 
 

Hij is mijn nummer 1! 
 
15-06-2017  Dank Hem voor je bescherming en zegeningen, en je 

huisdier, en mama en papa. Zing en dans maar lekker mee tot eer 
van God!  

 

 
Volledige weergave: 

 

3, 2, 1, Ja! Ah, ik ben al in beeld! Ah, O sorry, jongens. Hartelijk 
welkom allemaal bij de Evangelicalendtimemachine.com! Vandaag 

bracht de bode engel van God een hele mooie, bijzondere 
boodschap aan Profeet Benjamin Cousijnsen, en ja, ik wil het heel 

graag met jullie delen. Maakt niet uit hoor, als je groot bent, maar 

het is ook speciaal voor jullie kleintjes, ja. Okee, ik begin nu met de 
boodschap. Ga er maar voor zitten, ga maar lekker zitten en luister 

goed.  
 

Shalom! Dat betekent vrede.  

Mijn naam is… oh, dat is moeilijk… Carolinach en ben een engel van 
God, en heet je welkom namens Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 

Christus.  

 
Een vraag, van wie hou jij heel erg veel? 
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Wat zeg je?  
De een die zegt, “Ik hou van mama”, en de andere, “Ik hou van 

papa”, en de andere zegt, “van mama en papa!” Ja natuurlijk. En 

de andere die houdt weer van iets anders. En ik hou van… kom 
eens eventjes in beeld… Pippi Langkous! Ja, ik ben helemaal gek 

van Pippi Langkous, want zij is zo’n sterke, ja, zo’n sterk kind. Zo 
wil ik ook zijn, maar dan voor de Heer!  

 

Ja, en zo gaat het maar door… 
De ene houdt van zijn diertjes, en de andere die houdt van lekker 

eten. Maar, nou okee, ik wijk af. Ik zal verdergaan. Waar was ik 
gebleven? Ehhh, oja! Maar is Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 

Christus, niet de allerbelangrijkste? Ja, hè? Juist! En Hij wil graag 

op de eerste plaats in jouw leven zijn, want wat Hij allemaal heeft 
gedaan, voor jou en voor mij en voor allemaal, ja, dat is heel erg 

veel! Ja, en daarom sta jij bij Hem op nummer 1.  
 

Ja, ik wil eigenlijk ook de Heer nummer 1 in mijn leven 

maken. 
Ja, hij verdient het! Weet je, het is heel belangrijk dat je Hem ook 

dankt voor jouw bescherming en zegeningen. En, ja natuurlijk mag 

je ook danken voor waar jij van houdt, van je huisdier, voor je 
papa, mama, voor je vriendjes… En als Hij ook op nummer 1 mag 

staan in jouw leven, dan, zegt de Here Jezus Christus, zal Hij jouw 
zegenen. Hé, dat rijmt, hahaha, dat is leuk!  

 

Okee, ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel.  
 

 
 

Niets kan ons scheiden van de liefde Gods welke 

is in Christus Jezus! 
 
16-06-2017  Want ik ben verzekerd, dat noch dood noch leven, 

noch engelen noch machten, noch heden noch toekomst, noch 
krachten, noch hoogte noch diepte, noch enig ander schepsel, ons 

zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, 

onze Here.  
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Volledige weergave: 

 

Hallo, welkom! Woord voor woord bracht Gods bode engel deze 
boodschap Gods over aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, 

Benjamin Cousijnsen.  
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, Kadosh, Heilig is 
Yeshua HaMashiach, uw Rabboeni, de Koning der koningen! 

 
Er is een grote geestelijke oorlog gaande in het heelal. 

En de Koning der koningen zit op het witte paard, en de ogen van 

JHWH branden als een vuurvlam. En het gloeiende vuur Gods, dat 
vanuit Zijn lichaam uitstraalt, is een licht dat schijnt in de 

duisternis. Niets is gelijk aan Zijn macht en kracht, en kan Hem 
verdragen dan alleen de ogen, die het geestelijke kunnen 

verdragen! 

 
Openbaringen 4, vers 5  En van de troon gingen bliksemstralen, 

stemmen en donderslagen uit; en zeven vurige fakkels brandden 

voor de troon; dit zijn de zeven Geesten Gods.  
 

De geestelijke wereld kan Hem niet weerstaan! 
En de warriors Gods volgen Hem, die de ene na de andere gevallen 

engel bestrijdt en het kwaad vernietigt. O, Halleluja! Prijs de Heer 

en dank Hem, want met Zijn Bloed kocht Hij u vrij. Wees heilig als 
u voor Hem komt te staan! 

 
Romeinen 8, vers 37 tot en met 39  Maar in dit alles zijn wij 

meer dan overwinnaars door Hem, die ons heeft liefgehad. Want ik 

ben verzekerd, dat noch dood noch leven, noch engelen noch 
machten, noch heden noch toekomst, noch krachten, noch hoogte 

noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van 

de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Here. 
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en 
verdween. 
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Vind troost bij Hem!  
 

19-06-2017  Bemoedigende boodschap Gods: Durf te bidden en te 
treuren, en vind troost bij Hem.  

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Gods bode engel bracht de volgende 

boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Voorwaar, mijn naam is Lovesadai.  

 
De Heer wil je bemoedigen! 

Zo spreekt de Heer, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. En 

ben je een bemoediging voor Hem? En ben je ook een bemoediging 
voor je naaste? In een bemoediging zit hoop en geloof en kracht, 

en het motiveert. 
 

Mattheüs 5, vers 4 en 5  Zalig die treuren, want zij zullen 

vertroost worden. Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde 
beërven.  

Vers 8  Zalig de reinen van hart, want zij zullen God zien. 
Vers 12  Verblijdt u en verheugt u, want uw loon is groot in de 

hemelen; want alzo hebben zij de Profeten vóór u vervolgd. 

 
Voorwaar, want juist degene die tranen huilt, mag 

ontdekken dat Hij, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 

Christus, tranen droogt. 
Wie treurt, mag bij Hem komen en troost vinden. Breng alles maar 

bij Hem. Durf te bidden en te treuren, en vind troost! Breng je 
verdriet, en denk niet dat niemand je ziet en begrijpt. Breng ook je 

ingeslikte tranen en pijn bij Hem. De Heer wil je bemoedigen! En 

ben je een bemoediging ook voor Hem?  
 

Wat zat er alweer in een bemoediging? 
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Luister dan maar nog eens naar deze boodschap. Ik weet, tranen of 
een diepe zucht, je ontkomt er soms niet aan. Maar geloof en hoop, 

die doen ons leven, en vertrouwen.  

 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, redt en wil niet 

dat je opgeeft. 
Dat is geen optie, maar ongeloof. Laat je bemoedigen en sterken, 

en geloof door door te gaan, in welke situatie dan ook! Hij is de 

Almachtige! 
 

Jeremia 32, vers 27  Zie, Ik, de Here, ben de God van al wat 
leeft; zou voor Mij iets te wonderlijk zijn? 

 

Zing voor de Here. 
Psalm 126, vers 5 en 6  Wie met tranen zaaien, zullen met 

gejuich maaien. Hij gaat al wenende voort, die de zaadbuidel 
draagt; voorzeker zal hij komen met gejuich, dragende zijn 

schoven. 

En vers 3  De Here heeft grote dingen bij ons gedaan, wij waren 
verheugd. 

 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en 
verdween. 

 
 

 

 

 
Trap niet in de zelfdoding aanbodsval van satan! 
 

20-06-2017  Waarschuwende boodschap Gods met betrekking tot 
zelfdoding, de snelle oplossing, vanwege pijn en ouderdom, die nu 

steeds meer door de medische wereld wordt aangeboden en als 
normaal wordt beschouwd. De medische wereld laat er geen gras 

over groeien en ziet zelfdoding niet als moord. De satan probeert 

mensen in de val te lokken!  
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Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! De bode engel van God bracht woord voor 

woord deze boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin 
Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam boven alle namen, de 

naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 
Voorwaar, vriendelijke verpleging biedt u nu al, vanwege de 

pijn en ouderdom, zelfdoding aan, de snelle oplossing! 
En ook de dokters doen er niet moeilijk over. Want men denkt al 

zo: ‘Zelfdoding stimuleren maakt plaats voor mindere zieken’, en 

‘Geen hogere onkosten’. De medische wereld laat er geen gras over 
groeien en ziet zelfdoding niet als moord. Voorwaar, satan probeert 

mensen in de val te lokken! 
 

Mattheüs 16, vers 23  Doch Hij keerde Zich om en zeide tot 

Petrus: Ga weg, achter Mij, satan; gij zijt Mij een aanstoot, want gij 
zijt niet bedacht op de dingen Gods, maar op die der mensen. 

 

En 2 Timotheüs 3, vers 12  Trouwens, allen, die in Christus Jezus 
godvruchtig willen leven, zullen vervolgd worden.  

 
En 1 Petrus 5, vers 8  Wordt nuchter en waakzaam. Uw 

tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende 

wie hij zal verslinden. 
 

En Johannes 8, vers 44  Gij hebt de duivel tot vader en wilt de 
begeerten van uw vader doen. Die was een mensenmoorder van 

den beginne en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen 

waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij naar zijn 
aard, want hij is een leugenaar en de vader der leugen. 

 

De satan is een leugenaar en beschouwt zelfdoding als 
normaal! 

 
Psalm 143, vers 9  Red mij van mijn vijanden, Here, tot U vlucht 

ik. 
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Jakobus 4, vers 7  Onderwerpt u dus aan God, maar biedt 

weerstand aan de duivel, en hij zal van u vlieden. 

 
Voorwaar, sommigen laten zich zo gemakkelijk gebruiken! 

 
Mattheüs 4, vers 1 tot en met 10  Toen werd Jezus door de 

Geest naar de woestijn geleid om verzocht te worden door de 

duivel. En nadat Hij veertig dagen en veertig nachten gevast had, 
kreeg Hij ten laatste honger. En de verzoeker kwam en zeide tot 

Hem: Indien Gij Gods Zoon zijt, zeg dan, dat deze stenen broden 
worden. Maar Hij antwoordde en zeide: Er staat geschreven: Niet 

alleen van brood zal de mens leven, maar van alle woord, dat uit de 

mond Gods uitgaat. Toen nam de duivel Hem mede naar de heilige 
stad en hij stelde Hem op de rand van het dak des tempels, en 

zeide tot Hem: Indien Gij Gods Zoon zijt, werp Uzelf dan naar 
beneden; er staat immers geschreven: Aan zijn engelen zal Hij 

opdracht geven aangaande u, en op de handen zullen zij u dragen, 

opdat gij uw voet niet aan een steen stoot. Jezus zeide tot hem: Er 
staat ook geschreven: Gij zult de Here, uw God, niet verzoeken. 

Wederom nam de duivel Hem mede naar een zeer hoge berg en hij 

toonde Hem al de koninkrijken der wereld en hun heerlijkheid, en 
zeide tot Hem: Dit alles zal ik U geven, indien Gij U nederwerpt en 

mij aanbidt. Toen zeide Jezus tot hem: Ga weg, satan! Er staat 
immers geschreven: De Here, uw God, zult gij aanbidden en Hem 

alleen dienen. 

 
Uzelf uitspreken en uitkomen voor uw geloof en het Woord 

van God, dat doet men niet snel. 
Let daar maar eens op. Weet u waarom? Het Woord van God is een 

zeer gevaarlijk wapen voor satan, omdat het een wapen is om de 

duivel te weerstaan! Daarom wil hij dat u zwijgt, en alles maar 
toelaat en u overgeeft. 

 

Lukas 4, vers 1 tot en met 13  Jezus nu, vol van de heilige 
Geest, keerde terug van de Jordaan en werd door de Geest geleid 

in de woestijn, waar Hij veertig dagen verzocht werd door de 
duivel. En Hij at niets in die dagen en toen zij voorbij waren, kreeg 

Hij honger. En de duivel zeide tot Hem: Indien Gij Gods Zoon zijt, 
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zeg dan tot deze steen, dat hij brood worde. En Jezus antwoordde 
hem: Er staat geschreven: Niet alleen van brood zal de mens leven. 

En hij voerde Hem op een hoogte en toonde Hem al de koninkrijken 

der wereld in een ogenblik tijds. En de duivel zeide tot Hem: U zal 
ik al deze macht geven en hun heerlijkheid, want zij is mij 

overgegeven, en ik geef haar wie ik wil. Indien Gij mij dan aanbidt, 
zal zij geheel van U zijn. En Jezus antwoordde en zeide tot hem: Er 

staat geschreven: Gij zult de Here, uw God, aanbidden en Hem 

alleen dienen. En hij leidde Hem naar Jeruzalem en stelde Hem op 
de rand van het dak des tempels en hij zeide tot Hem: Indien Gij 

Gods Zoon zijt, werp Uzelf dan vanhier naar beneden; want er staat 
geschreven: Aan zijn engelen zal Hij opdracht geven aangaande u 

om u te behoeden, en: Op de handen zullen zij u dragen, opdat gij 

uw voet niet aan een steen stoot. En Jezus antwoordde en zeide tot 
hem: Er is gezegd: Gij zult de Here, uw God, niet verzoeken. En 

toen de duivel alle verzoeking ten einde had gebracht, week hij van 
Hem tot een bestemde tijd. 

 

Wie zich onderwerpt aan God… aan wie?...  
aan Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, en wandelt in het 

licht, heeft niets te vrezen van deze brullende leeuw! 

 
2 Petrus 2, vers 15  Doordat zij de rechte weg verlaten hebben, 

zijn zij verdwaald en de weg opgegaan van Bileam, de zoon van 
Beor, die het loon der ongerechtigheid liefhad. 

 

En God gaat hierin niet mee. 
 

Exodus 20, vers 13  Gij zult niet doodslaan. 
En vers 16  Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. 

 

En Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld 
gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een 

ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe.  
 

Mijn naam is Sirachia en ben een bode engel Gods.  
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en 

verdween. 
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En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 

 
 

Er is reeds hemelse vreugde vanwege de aardse 

en hemelse vervullingen van de profetieën! 
 

21-06-2017  In de Hemel is er nu reeds grote vreugde, niet alleen 
vanwege het huwelijk van Profeet Benjamin en Profetes Theresa, 

maar ook over het feit dat alle hemelse en aardse profetieën 

vervuld zullen worden.  
 

 

Volledige weergave: 
 

Shalom, hartelijk welkom! Gods bode engel bracht woord voor 
woord deze openbarende, mededelende boodschap Gods over aan 

eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Mijn naam is Blesía en ben een 
bode engel Gods.  

 

Voorwaar, 
 

2 Korinthiërs 9, vers 7 tot en met 8  En ieder doe, naardat hij 

zich in zijn hart heeft voorgenomen, niet met tegenzin of 
gedwongen, want God heeft de blijmoedige gever lief. En God is bij 

machte alle genade in u overvloedig te schenken, opdat gij, in alle 
opzichten te allen tijde van alles genoegzaam voorzien, in alle goed 

werk overvloedig moogt zijn. 

 
En Handelingen 2, vers 44  En allen, die tot het geloof gekomen 

en bijeenvergaderd waren, hadden alles gemeenschappelijk. 
 

Voorwaar, God heeft u lief! 

En verder vragen sommigen zich af, of men ook tienden mag 
overmaken, of dat dit alleen voor de warriors bedoeld is. Maar zoals 
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u al hoorde in deze boodschap, in vers 44: En allen, die tot het 
geloof gekomen en bijeenvergaderd waren, hadden alles 

gemeenschappelijk. Dit wil zeggen, dat als tot geloof bent gekomen 

en u zich verbonden voelt met Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 
Christus, en u de ministry van de Evangelicalendtimemachine.com 

wil steunen, in welke vorm dan ook, zoals met uw gebeden of met 
het achter de bedieningsboodschappen staan… ofwel, iedereen die 

tot geloof gekomen is en mee wil helpen bouwen met tienden en 

gebed, is welkom! 
 

Voorwaar, en ook uw ideeën zijn van harte welkom. 
Voorwaar, verspreid de boodschappen, want het gaat om vele 

zielen! 

 
Voorwaar, spoedig zullen de Twee Getuigen gaan trouwen. 

En de videobeelden zullen te zien zijn in de Live player, nadat de 
trouwerij plaats heeft gevonden in de Filipijnen. Verdere informatie 

blijft strikt geheim! U kunt ze zegenen met gebed. 

 
Voorwaar, in de Hemel is er nu reeds grote vreugde over. 

Want zowel de hemelse als de aardse profetieën zullen vervuld 

worden! 
Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en verdween. 

 
En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen 

 

 

 
Je gelooft en geloven is weten; laat het zien en 

weten dat Jezus Christus leeft! 
 
Geloof is de zekerheid dat het onzichtbare door Gods woord is 

ontstaan. Zo wordt geloven weten! Laat uw relatie met de Heer 

groeien: Zijn liefde, vreugde, goedheid en trouw, en deel het ook 
uit. Wees een spiegel van Gods vreugde en grootheid!  

 

 
Volledige weergave: 
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Hallo, hartelijk welkom! Op 22 juni 2017 bracht Gods bode engel 

woord voor woord deze boodschap Gods over aan eindtijdprofeet 

Benjamin Cousijnsen.  
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 

Voorwaar, hoor aandachtig. 
Onderwerp u aan Hem! Gehoorzaam Zijn roepstem.  

 
Hebreeën 12, vers 14  Jaagt naar vrede met allen en naar de 

heiliging, zonder welke niemand de Here zal zien. 

 
Voorwaar, u zit vol wensen en wil zoveel! 

 
En vers 15  Ziet daarbij toe, dat niemand verachtere van de 

genade Gods, dat er geen bittere wortel opschiete en verwarring 

stichte, en daardoor zeer velen zouden besmet worden. 
 

U wilt een engel zien, en Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 

Christus! 
Maar was het niet genoeg, dat God Zijn Geliefde stuurde om u te 

redden? De straf die u verdiende, vanwege uw overtredingen - 
waar Hij niet over klaagde - nam Hij op zich. 

 

Hebreeën 12, vers 17  Want gij weet, dat hij later, toen hij “of 
zij” toch de zegen wilde erven, afgewezen werd, want toen vond hij 

geen plaats voor berouw, hoewel hij, “zij” het onder tranen zocht. 
 

Lees voor uzelf Hebreeën 12, vers 1 tot en met 3, en Hebreeën 

11, vers 1 en vers 4 en vers 6 
 

Voorwaar, bijna iedereen noemt zich Christen. 

Maar hoe zit het met uw relatie met de Heer, en het bidden, en 
vooral heiliging en evangelisatie en getuigen? Jaag naar vrede, 

liefde, goedheid en ook trouw! Als men zielen wil bekeren en 
winnen voor Gods Koninkrijk, moet u streven om een spiegel te zijn 

van Gods grootheid en vreugde. Amen!  
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Mijn naam is Rolon, een bode engel Gods.  
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 

 
 

Aan u die luistert en aan Kenia, India, Japan, 

Frankrijk en Korea! 
 

Dit is een waarschuwende, mededelende, profetische boodschap 
van de Here God, JHWH, die woord voor woord is overgeleverd door 

de engel des Heren, Donder, aan Gods dienstknecht, Profeet van de 

eindtijd, Benjamin Cousijnsen.  
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 
22 juni 2017 bracht een bode engel Gods de volgende boodschap 

over, die ik graag met u wil delen.  

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Donder 
en ben een bode engel Gods.  

 

Voorwaar, Kenia en India en Japan en Korea en u daar, die 
luistert! 

Verheug u over Gods aanwezigheid en Zijn bescherming. Maar o 

wee u, die afgedwaald zijt en zich niet wil bekeren. Zie de komende 
dagen, wat voor onheil eraan komt! Zie met uw ogen. Dit telt ook 

voor Frankrijk, want u krijgt spoedig onverwachts een klap te 
verdragen! En ook Noord-Korea zal verrast worden! 

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
 

 

De Here God zelf spreekt zich duidelijk uit over 
gelijke geslachten! 
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23-06-2017  In deze boodschap van God spreekt de Here God, 
JHWH, Jezus Christus, in het Hebreeuws Yeshua HaMasiach, zich 

nogmaals zeer duidelijk uit over gelijke geslachten, met 

verwijzingen naar andere boodschappen over homo's en lesbiennes 
o.a.  

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, hartelijk welkom! De volgende openbarende, mededelende 

boodschap Gods werd aan Profeet Benjamin Cousijnsen woord voor 
woord overgeleverd door een bode engel van God.  

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  
 

Deuteronomium 23, vers 2  Een bastaard zal niet in de 
gemeente des Heren komen; zelfs zijn tiende geslacht zal niet in de 

gemeente des Heren komen. 

 
Voorwaar, Kadosh, Kadosh, Kadosh, Heilig, Heilig, Heilig is El 

Elohím, Adonai, Abba, Vader! 

Wees trouw in het kleine, en wees puur en rein van wandel.  
 

Jeremia 29, vers 11 tot en met 14  Want Ik weet, welke 
gedachten Ik over u koester, luidt het woord des Heren, gedachten 

van vrede en niet van onheil, om u een hoopvolle toekomst te 

geven. Dan zult gij Mij aanroepen en heengaan en tot Mij bidden, 
en Ik zal naar u horen; dan zult gij Mij zoeken en vinden, wanneer 

gij naar Mij vraagt met uw ganse hart. Dan zal Ik Mij door u laten 
vinden, luidt het woord des Heren, en in uw lot een keer brengen; 

dan zal Ik u verzamelen uit alle volkeren en van alle plaatsen 

waarheen Ik u verstoten heb, luidt het woord des Heren, en u 
terugbrengen naar de plaats vanwaar Ik u in ballingschap heb doen 

wegvoeren. 

 
Ga niet tegen God in! 

God maakt geen fouten. En God zeide: Laat ons mensen maken 
naar ons beeld. Voorwaar, God koos ervoor om man en vrouw 
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samen te scheppen, geen Adam en Adam, of Eva en Eva; laat dat 
duidelijk zijn! 

 

Genesis 1, vers 27 en 28  En God schiep de mens naar zijn 
beeld; naar Gods beeld schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij 

hen. En God zegende hen en God zeide tot hen: Weest vruchtbaar 
en wordt talrijk; vervult de aarde en onderwerpt haar, heerst over 

de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over al het 

gedierte, dat op de aarde kruipt. 
 

Zo is het tegennatuurlijke een vernedering naar God toe, die 
telkens zei dat het goed was, wat Hij maakte. 

En Hij bedoelde Adam en Eva, de man en de vrouw! Homo of 

lesbienne wordt tegenwoordig als normaal beschouwd, en kunnen 
zelfs ingezegend worden en trouwen. Sinds 1986 kunnen mensen 

van het gelijke geslacht trouwen, en er zijn zelfs speciale kerken 
voor hen. En het lijkt allemaal de wil van God. Maar God is hier zeer 

duidelijk over! 

 
Ook in de Evangelical EndTime Machine wordt aan u de volle 

waarheid geopenbaard. 

Als u het woord homo intoetst in de Search balk, in de 
Evangelicalendtimemachine.com, zult u de boodschap hierover 

ontdekken, zowel de boodschap, getiteld: ‘Openbaring van God: 
Homoseksueel is bezetenheid!’ 

 

Romeinen 1, vers 21  Immers, hoewel zij God kenden, hebben zij 
Hem niet als God verheerlijkt of gedankt, maar hun overleggingen 

zijn op niets uitgelopen, en het is duister geworden in hun 
onverstandig hart. 

En vers 24 tot en met 28  Daarom heeft God hen in hun 

hartstochten overgegeven aan onreinheid, zodat bij hen het 
lichaam onteerd wordt. Zij immers hadden de waarheid Gods 

vervangen door de leugen en het schepsel vereerd en gediend 

boven de Schepper, die te prijzen is tot in eeuwigheid. Amen. 
Daarom heeft God hen overgegeven aan schandelijke lusten, want 

hun vrouwen hebben de natuurlijke omgang vervangen door de 
tegennatuurlijke. Eveneens hebben de mannen de natuurlijke 

omgang met de vrouw opgegeven, en zijn in wellust voor elkander 
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ontbrand, als mannen met mannen schandelijkheid bedrijvende en 
daardoor het welverdiende loon voor hun afdwaling in zichzelf 

ontvangende. En daar zij het verwerpelijk achtten God te erkennen, 

heeft God hen overgegeven aan een verwerpelijk denken om te 
doen wat niet betaamt. 

 
Voorwaar, mijn naam is Remasia en ben een bode engel Gods. 

 

Bekeer u, voordat u in de hel geworpen wordt. 
En vraag om vergeving aan God, want u bent gewaarschuwd! En 

wie niet wil horen, gaat verloren.  
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God. 

 

 
 

 

Laat je vormen en vertrouw op Gods leiderschap 

en die van je partner 
 

Voorwaar, zo spreekt de Here: Jouw karakter als Christen wordt 
telkens meer zichtbaar, wanneer jij er van harte voor kiest mee te 

werken en...  

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 23 juni 2017 bracht de bode engel van 

God deze boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin 
Cousijnsen.  

 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 
Profeet Benjamin, ik heb een vraag:  

Als dit een interview is, en ik zou je vragen, wie er heel kostbaar is 

voor je?  
“Dan is dit mijn antwoord”, zei Benjamin: 
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Mattheüs 22, vers 37 tot en met 39  Hij zeide tot hem: Gij zult 
de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw 

ziel en met geheel uw verstand. Dit is het grote en eerste gebod. 

Het tweede, daaraan gelijk, is: Gij zult uw naaste liefhebben als 
uzelf. 

 
“En wie is voor jou kostbaar, Rafaël?” 

Net als jij: JHWH, El Elohím, Adonai, Abba, Vader, Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus, de Koning der koningen en Rafaëla zijn 
kostbaar voor mij. 

 
Spreuken 31, vers 11 tot en met 12  Op haar vertrouwt het hart 

van haar man, het zal hem aan voordeel niet ontbreken. Zij doet 

hem goed en geen kwaad, al de dagen van haar leven. 
Vers 15  Zij staat op, als het nog nacht is, zij geeft haar huis het 

voedsel, haar dienstmaagden haar deel. 
Vers 17  Zij omgordt haar lendenen met kracht en versterkt haar 

armen. 

Vers 21  Zij vreest de sneeuw niet voor haar gezin, want haar 
ganse gezin is in scharlaken gekleed. 

En vers 25 tot en met 28  Kracht en luister is haar gewaad, de 

komende dag lacht zij toe. Met wijsheid opent zij haar mond, 
vriendelijke onderwijzing ligt op haar tong. Zij houdt toezicht op de 

gang van haar huishouding, het brood der traagheid eet zij niet. 
Haar zonen staan op en prijzen haar gelukkig, ook haar man roemt 

haar. 

En vers 31  Geeft haar van de vrucht harer handen, dat haar daden 
haar roemen in de poorten!  

 
Benjamin zei, “Zoals jij van haar houdt, zo hou ik van 

Theresa”. 

 
Hooglied 2, vers 8  Hoor – mijn geliefde! Zie, daar komt hij, 

springend over de bergen, huppelend over de heuvelen. 

 
Profeet Benjamin, 

 
Jesaja 28, vers 26  En zijn God onderricht hem over de juiste 

wijze en onderwijst hem. 
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Jesaja 30, vers 18  Daarom verlangt de Here ernaar u genadig te 
zijn, en daarom zal Hij Zich verheffen om Zich over u te ontfermen, 

want de Here is een God van recht; welzalig allen die op Hem 

wachten. 
En vers 21  En wanneer gij rechts of wanneer gij links zoudt willen 

gaan, zullen uw oren achter u het woord horen: Dit is de weg, 
wandelt daarop. 

 

Voorwaar, men zou het volgende moeten weten, om een 
huwelijk goed en soepel te laten verlopen. 

 
1 Korinthiërs 11, vers 3  Ik wil echter, dat gij dit weet: het hoofd 

van iedere man is Christus, het hoofd der vrouw is de man, en het 

hoofd van Christus is God. 
 

Voorwaar, het feit dat de man het hoofd is, betekent niet dat 
de vrouw dan niets te zeggen heeft, hoor! 

 

Spreuken 31, vers 26  Met wijsheid opent zij haar mond, 
vriendelijke onderwijzing ligt op haar tong. 

 

Voorwaar, hierin wordt gezegd: Met wijsheid opent zij haar 
mond. 

Dit betekent dat ze een steun voor haar man moet zijn, en zij doet 
hem goed. De man blijft de verantwoordelijke voor God! Weet je 

wat de Heer ook zegt? Dat de vrouwen vaak aarzelen, om het 

leiderschap van een man te volgen, bang voor wat er kan 
gebeuren, wanneer de mannen de dingen op hun manier doen in 

plaats van op hun eigen manier. 
 

Voorwaar, zo spreekt de Here: 

Jouw karakter als Christen wordt telkens meer zichtbaar, wanneer 
jij er van harte voor kiest mee te werken en je te voegen en te 

onderwerpen, en je man te eren en hem te volgen, tot glorie van 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus!  
 

Spreuken 22, vers 18 en 19  Want het is liefelijk, dat gij ze in uw 
binnenste bewaart, dat zij alle bestendig op uw lippen zijn. Opdat 

uw betrouwen op de Here zij, onderricht ik u heden, ja u. 
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En Spreuken 24, vers 14  Erken, dat de wijsheid zó is voor uw ziel. 
Als gij haar gevonden hebt, dan is er toekomst en uw verwachting 

wordt niet afgesneden.  

En Spreuken 4, vers 23 tot en met 27  Behoed uw hart boven al 
wat te bewaren is, want daaruit zijn de oorsprongen des levens. 

Doe weg van u de valsheid van mond en houd ver van u de 
verkeerdheid der lippen. Laten uw ogen voorwaarts blikken en uw 

oogopslag rechtuit zijn. Laat uw voet een effen pad inslaan en laten 

al uw wegen vast zijn. Wijk noch ter rechter-, noch ter linkerhand 
af, houd uw voet verwijderd van het kwade. 

En Spreuken 1, vers 33  Maar wie naar mij luistert, zal gerust 
wonen, beveiligd tegen de verschrikking van het onheil. 

 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en 
verdween. 

 
En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen 

 

 

 

 

 

Met vertrouwen en geloven kom je elke zorg te 

boven! 
 

26-06-2017  Dit is voor een gedeelte een bemoedigende en 
poëtisch gebrachte boodschap Gods. Maar waar het eigenlijk om 

gaat, is geloofsvertrouwen!  

 
 

Volledige weergave: 
 

Shalom, hartelijk welkom! De bode engel van God bracht deze 

boodschap woord voor woord over aan eindtijdprofeet Benjamin 
Cousijnsen. 
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Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Blesía 

en ben een bode engel Gods.  

 
Kom eens dichterbij, kleine witte duif! 

Luister even heel goed, hé. Je bent niet alleen, want Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, wil je zegenen en wil je kracht 

geven, en alle donkere wolken wegblazen. Maar het zijn niet de 

woorden, waaraan je hecht en de dingen die mensen zeggen, maar 
wat je gelooft. Ook kan de Heer wel zeggen, dat je flinker moet 

zijn. Hij, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, weet als 
niemand anders wat zwakheid en vernedering en pijn is.  

 

Geef je geloof, hoop en liefde nooit op! 
Maar je moet ook vooral de moed niet opgeven; dat deed jouw 

grote Heer ook niet, al is het leven zwaar. Maar je kunt het jezelf 
soms ook zo zwaar maken! Maar waar het eigenlijk om gaat, is 

geloofsvertrouwen hebben. En al is het weleens zwaar, durf te 

vertrouwen om verder te kunnen gaan in een leven met elkaar. En 
zie niet op de omstandigheden, maar laat het een uitdaging voor je 

zijn door niet te gaan staan huilen. En accepteer nooit je nederlaag, 

maar stel je vertrouwen op de Heer, wat je zou moeten hebben om 
samen verder te leven.  

 
Weet je, met vertrouwen en geloven kom je elke zorg te 

boven. 

Angst en twijfel zijn een last van de duivel, die juist wil dat je niet 
gelukkig wordt! Maar hoop doet leven en vertrouwen; dat staat 

vast. En aan u allen, die niet alleen horen, maar ook goed weten te 
luisteren, zeg ik ook: Al is het soms donker in uw hart en op uw 

wegen, weet dan – wie u ook bent – dat Yeshua HaMashiach, 

JHWH, Jezus Christus, altijd om u zal geven. Hij steekt nu een 
kaars aan en hoopt, dat het vanaf nu beter zal gaan. Dus denk aan 

de weg, die Hij u gaf.  

 
Niet alles is enkel goud en glitter in dit bestaan.  

Maar jullie liefde is als een diamantgeschitter, met geloof, hoop en 
liefde, en vooral met inzet voor elkaars geluk. Dan kan er niets 

tussen jullie stuk! En in liefde en voorspoed mag je verdergaan. 
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Samen met Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, kunnen 
jullie alles aan. 

 

Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, 
dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die 

in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.  
 

En Spreuken 10, vers 9  Wie in oprechtheid wandelt, gaat veilig, 

maar wie zijn wegen verdraait, wordt doorzien. 
En Spreuken 16, vers 20  Wie op het woord acht geeft, zal het 

goede vinden; ja, welzalig hij “of zij”, die op de Here vertrouwt. 
En Spreuken 24, vers 10  Betoont gij u slap ten dage der 

benauwdheid, dan komt uw kracht in het nauw. 

En Spreuken 28, vers 26  Wie op eigen hart vertrouwt, is een 
dwaas; maar wie in wijsheid wandelt, zal ontkomen. 

En tot slot Spreuken 31, vers 11 en 12  Op haar vertrouwt het hart 
van haar man, het zal hem aan voordeel niet ontbreken. Zij doet 

hem goed en geen kwaad, al de dagen van haar leven. 

 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 

 
 

Net als een arend wil Hij je vernieuwen! 
 
26-06-2017  De jonge arend, die uit het nest viel, ja jij, mag soms 

vallen om te leren vliegen. Wees maar niet bang.  
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, welkom! De volgende boodschap is woord voor woord 
overgeleverd door een bode engel van God aan eindtijdprofeet 

Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  
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Voorwaar, als je bang bent voor morgen, en spijt hebt van 
gisteren, dan is het heel goed om naar Yeshua HaMashiach, 

JHWH, Jezus Christus, te gaan. 

Voorwaar, 
 

Deuteronomium 32, vers 1 tot en met 13  Neigt uw oor, gij 
hemelen, dan wil ik spreken, en de aarde hore naar de woorden 

van mijn mond. Mijn leer druipe als regen, mijn rede druppele als 

dauw, als regenbuien op het jonge groen, en als regenstromen op 
het kruid; want ik zal de naam des Heren uitroepen; geeft 

grootheid onze God, de Rots, wiens werk volkomen is, omdat al zijn 
wegen recht zijn; een God van trouw, zonder onrecht, rechtvaardig 

en waarachtig is Hij. Verderfelijk hebben tegen Hem gehandeld, die 

zijn zonen niet zijn, maar een schandvlek, een verkeerd en vals 
geslacht. Vergeldt gij op deze wijze de Here, gij dwaas en onwijs 

volk? Is Hij niet uw Vader, die u geschapen heeft, die u gemaakt 
heeft en toebereid? Gedenk aan de dagen van weleer; let op de 

jaren van geslacht na geslacht; vraag uw vader, dat hij het u 

meedele, uw oudsten, dat zij het u zeggen. Toen de Allerhoogste 
aan de volken hun erfenis toedeelde, toen Hij de mensenkinderen 

van elkander scheidde, heeft Hij de grenzen der volken vastgesteld 

naar het aantal der zonen van Israël. Want des Heren deel is zijn 
volk, Jakob het Hem toegemeten erfdeel. Hij vond hem in een land 

van steppen, in een woest land van gehuil in de wildernis. Hij 
beschutte hem, lette op hem, bewaarde hem als zijn oogappel. Als 

een arend, die zijn broedsel opwekt, over zijn jongen zweeft, zijn 

wieken uitspreidt, er een opneemt en draagt op zijn vlerken, zo 
heeft hem de Here alleen geleid, en geen vreemde god stond hem 

terzijde. Hij deed hem rijden over de hoogten der aarde, en eten de 
opbrengst van het veld; Hij deed hem honig zuigen uit de rots, en 

olie uit het keihard gesteente. 

 
Voorwaar, je kunt niet in je nest veilig blijven zitten. 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, uw Rabboeni, Abba, 

Vader, wil dat je volwassen wordt. Hij rekent het kwade niet aan, 
hoewel de Arend, Yeshua HaMashiach, JHWH, het nest begint te 

vernielen, door de takken, etc., los te trekken. Hij haalt letterlijk de 
grond onder je voeten weg! Lekker aardig, hè? “Help!”… en duwt 

je, als je dan nog niet valt, maar over de rand. Als je dit hoort, kun 
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je denken zoals velen denken. Maar denk nu eens geestelijk, 
waarom Hij dit deed. Gedenk dan van welke hoogte gij gevallen 

zijt, en bekeer u. 

 
Galaten 5, vers 5  Wij immers verwachten door de Geest uit het 

geloof de gerechtigheid, waarop wij hopen. 
 

En Exodus 19, vers 4 en 5  Gij hebt gezien, wat Ik de 

Egyptenaren heb aangedaan, en dat Ik u op arendsvleugelen 
gedragen en tot Mij gebracht heb. Nu dan, indien gij aandachtig 

naar Mij luistert en mijn verbond bewaart, dan zult gij uit alle 
volken Mij ten eigendom zijn, want de ganse aarde behoort Mij. 

 

Voorwaar, waar is uw geloof in Yeshua HaMashiach, JHWH, 
Jezus Christus? 

U bent Zijn eigendom! Laat u zich niet richten op de 
omstandigheden en bang maken. De jonge arend, die uit het nest 

viel, ja jij, mag soms vallen om te leren vliegen! En wees maar niet 

bang. Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, wil je leren om te 
geloven en te vertrouwen, en blijft bij jou in de buurt. Hij wil je 

vormen en voor je zorgen.  

 
Voorwaar, wanneer de arend ongeveer 40 jaar oud is, wordt 

zijn snavel krom, en zijn nagels zijn te lang en zijn veren zijn 
te zwaar. 

Dan trekt hij zich voor 150 dagen terug, en dan slaat hij zijn snavel 

kapot. En wanneer hij een nieuwe snavel heeft, bijt hij op zijn 
nagels, totdat ze normaal zijn. En hierna rukt hij met zijn nieuwe 

nagels de oude veren van zich af, wanneer de nieuwe weer 
aangroeien! Zo wil Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, ook 

u vernieuwen, zodat u kunt zweven op de wind. Maak optimaal 

gebruik ervan, want de Heilige Geest wil in u werken! 
 

Wanneer de arend ziek is, zoeken ze vaak naar een plekje, 

waar ze zoveel mogelijk in de warme zonnestralen zitten. 
Daar knapt men van op! Ga maar naar Yeshua HaMashiach, JHWH, 

Jezus Christus. Hij is het Licht van de wereld! 
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Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 
wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 

naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het 

licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever 
gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want 

een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het 
licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de 

waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat 

zij in God verricht zijn. 
 

Voorwaar, mijn naam is Wirmo, een bode engel Gods.  
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 

 
 

Een aanmoediging om ook eens uw Bijbel te 

openen 
 

27-06-2017  God is niet veranderd. Hoort u het goed? God is niet 

veranderd, maar de mensen zijn veranderd! Onderzoekt u eens.  
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Gods bode engel bracht woord voor woord 
deze boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin 

Cousijnsen. 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Freia 

en ben een bode engel Gods.  
 

Laat Gods vrede en liefde en relatie centraal staan in uw 

leven! 
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Er was eens een pastoor, die net had gesproken in zijn kerk. Hij 
was klaar met zijn boodschap, ‘God verandert mensen!’ en hij 

daagde de mensen uit, of ze Gods Woord wel kenden, oei… of ze 

Gods Woord wel lazen. Aan het einde van zijn boodschap zei hij 
tegen de mensen van zijn kerk: “Vandaag deel ik u alvast mee, dat 

ik het aankomende zondag over liegen zal hebben. Ik geef jullie 
alvast de Bijbelverzen door, die God mij gaf voor u, zodat u het 

alvast kunt lezen. Het gaat over Lukas 25, vers 12 tot en met 16”. 

 
Een week later kwam deze pastoor weer bij elkaar met zijn 

trouwe kerkbezoekers…  
En spontaan vroeg hij aan de gemeente, “En wie heeft Lukas 25, 

vers 12 tot en met 16 al gelezen?” Een zeer kleine groep van 65 

mensen stak hun vinger op. Toen zei hij, “Nu weet ik waarom ik 
over het liegen moest spreken. Velen willen wel Gods Woord horen, 

maar dan in de kerk! Sommigen weten niet eens meer welke dag 
het was, dat men voor het laatst de Bijbel zat te lezen”. 

 

Wat zijn Gods kinderen toch druk, en drukken Gods 
zegeningen aan de kant. 

Andere bezigheden gaan voor! Deze pastoor riep eens, om te kijken 

of zijn kerk vol mensen wakker was, en riep: “God is veranderd!” 
Maar er was niemand, die iets doorhad. En slechts één oude vrouw 

van 80 jaar oud riep terug: “God is niet veranderd!” 
 

Hoort u het goed? 

God is niet veranderd, maar de mensen zijn veranderd. Onderzoekt 
u eens. God spreekt tot u via Zijn ware eindtijdprofeet, omdat hij u 

wil zegenen en om u te vormen. Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 
Christus, wil u aanmoedigen om Gods boodschappen te volgen, en 

ook eens uw Bijbel te openen! 

 
1 Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Hieraan hebben wij de 

liefde leren kennen, dat Hij zijn leven voor ons heeft ingezet; ook 

wij behoren dan voor de broeders “en zusters” ons leven in te 
zetten. Wie nu in de wereld een bestaan heeft en zijn broeder “of 

zuster” gebrek ziet lijden, maar zijn binnenste voor hem “of haar” 
toesluit, hoe blijft de liefde Gods in hem “of haar”? Kinderkens, 

laten wij liefhebben niet met het woord of met de tong, maar met 
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de daad en in waarheid. Hieraan zullen wij onderkennen, dat wij uit 
de waarheid zijn en voor Hem ons hart overtuigen, dat, indien ons 

hart ons veroordeelt, God meerder is dan ons hart en kennis heeft 

van alle dingen. Geliefden, als ons hart ons niet veroordeelt, 
hebben wij vrijmoedigheid tegenover God. 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God. 
 

 

 

Op sommige planeten hebben velen zich ook 

overgegeven! 
 
28-06-2017  Voorwaar, er is leven op sommige planeten. En ook 

daar hebben velen zich overgegeven.  

 
 

Volledige weergave: 
 

Welkom! Dit is een openbarende boodschap van God, woord voor 

woord door Gods bode engel overgedragen aan Profeet Benjamin 
Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 
Voorwaar, Hij is de Almachtige en heeft reeds veel 

geopenbaard aan Zijn Profeet! 

 
Openbaring 22, vers 6  En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn 

getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der 
Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen 

hetgeen weldra geschieden moet.  

 
Voorwaar, de NASA heeft reeds vreemde planeten ontdekt 

en zwijgt als het graf. 
Maar dit was reeds gedeeld via Profeet Benjamin Cousijnsen. Alles 

wat aan u wordt geopenbaard, wordt 100% overgeleverd en mag 

gedeeld worden, namens Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 
Christus! 
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Voorwaar, er zijn planeten waar men ook over het Evangelie 

gehoord heeft. 

 
Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld 

gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een 
ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde. 

 
Voorwaar, er is leven op sommigen planeten, en men is op 

de hoogte. 

Ook daar hebben velen zich overgegeven! Als de Rapture 
plaatsvindt, zullen ook van deze onbekende planeten mensachtige 

wezens weggenomen worden, en samenkomen in de Hemel. 
Voorwaar! 

Zoals deze planeten, zijn er ook planeten met gevallen engelen, 

met UFO’s en landingsbanen. Van daaruit worden de mensen op de 
aarde ook in de gaten gehouden. Deze gevallen engelen hebben de 

beste technologie, die niet te vergelijken is met de technologie van 

de Aarde! Ook kan men beelden overbrengen in dromen, en kunnen 
de gevallen engelen zich verplaatsen via de verplaats transformers. 

Hun technologie is duivels! Men raakt er al reeds mee vertrouwd via 
onder andere Science fiction films en media. Na de Rapture zullen 

ze de Aarde nog eens laten geloven, dat zij de bevrijders zijn van 

de ‘geloofsextremisten’. Het zal een hel op aarde zijn!  
Mijn naam is Revelado, een bode engel Gods.  

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
 

 

 

 

Laat u dopen in de naam van de Vader en Zoon 

en Heilige Geest! 
 
29-06-2017  “Wat moeten we doen?” en Petrus zei, “Bekeert u”.  
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Volledige weergave: 

 

Hallo, hartelijk welkom! Vandaag bracht een bode engel van God de 
volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin 

Cousijnsen.  
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 
Crenabel en ben een bode engel Gods.  

 
1 Korinthiërs 10, vers 1 en 2, en vers 13  Want ik stel er prijs 

op, broeders, dat gij weet, dat onze vaderen allen onder de wolk 

waren, allen door de zee heengingen, allen zich in Mozes lieten 
dopen in de wolk en in de zee. 

Vers 13  Gij hebt geen bovenmenselijke verzoeking te doorstaan. 
En God is getrouw, die niet zal gedogen, dat gij boven vermogen 

verzocht wordt, want Hij zal met de verzoeking ook voor de 

uitkomst zorgen, zodat gij ertegen bestand zijt. 
 

Handelingen 2, vers 37 en 38  Toen zij dit hoorden, werden zij 

diep in hun hart getroffen, en zij zeiden tot Petrus en de andere 
apostelen: Wat moeten wij doen, mannen broeders?, “maar dit 

telt natuurlijk ook voor de zusters”. En Petrus antwoordde hun: 
Bekeert u en een ieder van u late zich dopen op de naam van 

“Yeshua HaMashiach”, Jezus Christus, tot vergeving van uw 

zonden, en gij zult de gave des heiligen Geestes ontvangen. 
 

Dit zei Petrus… 
“Wie zich bekeert, ontvangt wat wij hebben, het grootste geschenk 

ooit, de Heilige Geest!” 

 
Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, 

dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die 

in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.  
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
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Bescherm hen die U aan Mij gegeven hebt 
 

30-06-2017  Yeshua HaMashiach had vlak voor Zijn 
gevangenneming een brandend gebed op Zijn hart. Luister 

aandachtig!  

 
 

Volledige weergave: 
 

Shalom, hartelijk welkom! De bode engel van God bracht deze 

boodschap woord voor woord over aan eindtijdprofeet Benjamin 
Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, Kadosh, Heilig is uw 

Rabboeni! 
 

Johannes 17, vers 11  En Ik ben niet meer in de wereld, maar zij 
zijn in de wereld en Ik kom tot U. Heilige Vader, bewaar hen in uw 

naam, welke Gij Mij gegeven hebt, dat zij één zijn zoals Wij. 

 
Dit vond plaats vlak voor Zijn gevangenneming. 

Hij had een brandend gebed op Zijn hart. Is dit niet heel bijzonder? 

Het is kenmerkend, wat Hij begon te bidden. Luister aandachtig! 
 

En Hij zegt ook in dit vers zo mooi, dat zij één zijn zoals 
Wij… 

Net zoals u, en iedereen met elkaar. En wat ook mooi is, is dat 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, in vers 12 zegt: 
Bescherm hen, die U aan Mij gegeven hebt. Hij zei dus: Ik ga weg 

uit de wereld en kom naar U toe. Maar zij blijven nog in de wereld.  
 

Voorwaar, hebt u een Bijbel? 

Laten we samen vanaf vers 13 lezen tot en met vers 26: Maar nu 
kom Ik tot U en Ik spreek dit in de wereld, opdat zij ten volle mijn 

blijdschap in zichzelf mogen hebben. Ik heb hun uw woord gegeven 

en de wereld heeft hen gehaat, omdat zij niet uit de wereld zijn, 
gelijk Ik niet uit de wereld ben. Ik bid niet, dat Gij hen uit de 
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wereld wegneemt, maar dat Gij hen bewaart voor de boze. Zij zijn 
niet uit de wereld, gelijk Ik niet uit de wereld ben. Heilig hen in uw 

waarheid; uw woord is de waarheid. Gelijk Gij Mij gezonden hebt in 

de wereld, heb ook Ik hen gezonden in de wereld; en Ik heilig 
Mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd mogen zijn in waarheid. En 

Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor hen, die door hun 
woord in Mij geloven, opdat zij allen één zijn, gelijk Gij, Vader, in 

Mij en Ik in U, dat ook zij in Ons zijn; opdat de wereld gelove, dat 

Gij Mij gezonden hebt. En de heerlijkheid, die Gij Mij gegeven hebt, 
heb Ik hun gegeven, opdat zij één zijn, gelijk Wij één zijn: Ik in hen 

en Gij in Mij, dat zij volmaakt zijn tot één, opdat de wereld 
erkenne, dat Gij Mij gezonden hebt, en dat Gij hen liefgehad hebt, 

gelijk Gij Mij liefgehad hebt. Vader, hetgeen Gij Mij gegeven hebt – 

Ik wil, dat, waar Ik ben, ook zij bij Mij zijn, om mijn heerlijkheid te 
aanschouwen, die Gij Mij gegeven hebt, want Gij hebt Mij liefgehad 

vóór de grondlegging der wereld. Rechtvaardige Vader, de wereld 
kent U niet, maar Ik ken U, en dezen weten, dat Gij Mij gezonden 

hebt; en Ik heb hun uw naam bekend gemaakt en Ik zal hem 

bekend maken, opdat de liefde, waarmede Gij Mij liefgehad hebt, in 
hen zij en Ik in hen. 

 

Voorwaar, wie u ook bent, Hij roept u, ongelovige, om één te 
zijn in Gods familie! 

 
Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 

wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 

naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het 
licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever 

gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want 

een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het 
licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de 

waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat 
zij in God verricht zijn. 
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Voorwaar, Hij houdt van u! 
Keer uw zondige leven de rug toe, en u krijgt er 100% eeuwig 

leven voor terug. Mijn naam is Sermia, een bode engel Gods.  

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en 
verdween. 

 
 

 

Laat Zijn Koninkrijk in de tempel Gods gebouwd 
worden! 
 

Geef Abba, Vader alle lof en eer. Dit is de kans om in u te werken. 
Laat Zijn Koninkrijk in de tempel Gods gebouwd worden!  

 

Volledige weergave: 
 

Shalom, hartelijk welkom! Op 30 juni 2017 bracht een bode engel 
van God woord voor woord deze boodschap Gods over aan 

eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, Kadosh, Kadosh, 
Kadosh, Heilig, Heilig, Heilig is uw Rabboeni! 

 

Geloofd zijt Gij, de Koning der koningen, Yeshua 
HaMashiach! 

 

Jesaja 42, vers 8  Ik ben JHWH, dat is mijn naam. Ik deel mijn 
majesteit niet met een ander… tot zover. 

 
Prijs Hem, verhoog Hem met uw mond, of het nu slecht gaat 

of goed! 

Dank Hem, door u over te geven, en eenvoudig en rechtvaardig te 
leven en te doen wat de Heilige Geest op uw hart legt. Geef Abba, 

Vader alle lof en eer. Dit is de kans om in u te werken. Laat Zijn 
Koninkrijk in de tempel Gods gebouwd worden. 

 

1 Korinthiërs 3, vers 16 en vers 3  Weet u niet dat u een tempel 
van God bent en dat de Geest van God in uw midden woont? 
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En vers 3  want u bent nog gebonden aan de wereld. Wanneer u 
afgunstig en verdeeld bent, dan bent u toch gebonden aan de 

wereld, dan leeft u toch als ieder ander? 

 
Prijs Hem alleen wanneer u op Hem vertrouwt, want dat is 

geloven! 
 

Hebreeën 11, vers 6  Zonder geloof is het onmogelijk God 

vreugde te geven; wie hem wil naderen moet immers geloven dat 
hij bestaat, en wie hem zoekt zal door hem worden beloond. 

 
Voorwaar, verander uw wandel en sta niet toe om af te 

zwakken en u eraan over te geven! 

 
Efeziërs 6, vers 12  Onze strijd is niet gericht tegen mensen maar 

tegen hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de 
duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelsferen. 

 

En Spreuken 16, vers 13  Een koning schept behagen in oprechte 
woorden, wie de waarheid spreekt, is hem dierbaar. 

En vers 20  Wie goed luistert, zal het goed vergaan, wie op JHWH 

vertrouwt, is gelukkig. 
En vers 21  Wie wijs is van hart, wordt verstandig genoemd, wie op 

milde toon spreekt, heeft meer overtuigingskracht. 
Spreuken 21, vers 30  Wijsheid, inzicht, plannen, niets houdt stand 

tegen JHWH. 

 
Voorwaar, het gaat om uw houding en het gaat om wat u 

doet, en vooral wat u gelooft en of u Hem vertrouwt. 
Voorwaar, Gods Woord is levend en is vol van kracht en waarheid! 

 

Johannes 14, vers 15 tot en met 17  Als je mij liefhebt, houd je 
dan aan mijn geboden. Dan zal ik de Vader vragen jullie een andere 

pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal zijn: de Geest van de 

waarheid. De wereld kan hem niet ontvangen, want ze ziet hem 
niet en kent hem niet. Jullie kennen hem wel, want hij woont in 

jullie en zal in jullie blijven. 
 

Voorwaar, mijn naam is Blesía, een bode engel Gods.  
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Als u op Hem vertrouwt, zit de kracht en het geloof en de 

waarheid in u. 

In Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, zijt gij meer dan een 
overwinnaar! 

 
Romeinen 12, vers 6 tot en met 8  We hebben verschillende 

gaven, onderscheiden naar de genade die ons geschonken is. Wie 

de gave heeft te profeteren, moet die in overeenstemming met het 
geloof gebruiken. Wie de gave heeft bijstand te verlenen, moet 

bijstand verlenen. Wie de gave heeft te onderwijzen, moet 
onderwijzen. Wie de gave heeft te troosten, moet troosten. Wie iets 

weggeeft, moet dat zonder bijbedoeling doen. Wie leiding geeft, 

moet dat doen met volle inzet. Wie barmhartig voor een ander is, 
moet daarin blijmoedig zijn. 

En vers 3  Met een beroep op de genade die mij geschonken is, zeg 
ik u allen dat u zichzelf niet hoger moet aanslaan dan u kunt 

verantwoorden, maar verstandig over uzelf moet denken. Denk 

overeenkomstig het geloof, dat is de maatstaf die God u heeft 
gegeven. 

 

Voorwaar, overdenk deze boodschap, en prijs en dank Hem 
en vertrouw Hem. 

Want zonder vertrouwen en geloof zal u nimmer uw gebed zien 
veranderen. Maar indien uw geloof is als een mosterdzaadje, dan 

zal satan al vluchten! En met uw God springt u over een muur, en 

vluchten de Filistijnen. Alles is mogelijk voor wie gelooft! Durf op 
het water te lopen en Goliath tegemoet te treden, in de almachtige 

naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en 

verdween. 

 
En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! De Here zegene u 
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JULI 2017 
 
Powervol gebed om in de totale vrijheid te 

komen en te blijven! 
 
03-07-2017  Dit is een zeer gezalfd en powervol gebed. In opdracht 

van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, werd dit gebed tot 
bevrijding, en deze Ruacha, Yeshu, Shalom! zegen, overgeleverd 

aan Profeet Benjamin Cousijnsen. Ervaar Gods overwinning over de 

vijand in uw leven! Vier Zijn overwinning. Door Zijn kostbaar Bloed 
is Gods kracht eindeloos! Kom in Zijn vrijheid staan; Hij werkt het 

uit. Bid dit gebed met je hart, en ervaar ook Zijn verlossings-
powerrr! Amen.  

 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Gods bode engel bracht deze boodschap 
Gods over aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin 

Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Power, 
een bode engel Gods. 

 
Zegt:  

“Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, is ook nu dezelfde tot 

in alle eeuwigheid. Power, Gods power! Ik ben een koninklijk kind 
van God, en sta op in Zijn genade en herstel en goedheid. Want ik 

ben het eigendom van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, 

en ben vrijgekocht. Powerrr! Met Zijn wonderbare Bloed gaf Hij 
genade. En jij, lelijke demoon, ik gebied jou onder het allerhoogste 
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gezag van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, powerrr! Ik 
gebied jou te gaan en dit lichaam te verlaten, en ik gebied jou om 

mij nu voorgoed met rust te laten, mijn leven en mijn familie en 

mijn werk! Ik zeg, als Gods eigendom en kind van God: satan, 
ontvang je nederlaag. Powerrr! Voorwaar, niemand kan zonder 

God. Zwijg, satan! Ik ken jou, en ik ben een koningskind en een 
kind van God. Ik ken je, je bent een mensenmoordenaar, een 

verwoester en een dief. En ik verpletter jou met Gods power, in de 

almachtige naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, 
en neem je weg uit mijn leven. En ik vermorzel je onder mijn 

schoenzolen, en dans op je, onuitstaanbare, misselijke kop die je 
hebt, en ik vertrap je onder Zijn gezag! En in de macht van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, weg! Gods power! Ik sta in Zijn 

kracht en overwinning. Ontvang Gods powerrr! Want in de naam 
van Yeshua HaMashiach, JHWH, zit Gods power, power, power! Dit 

is je eindstation, satan. Wat je ook zegt, ik ken je. En God is 
machtiger, power Gods, power!” 

 

Voorwaar, kinderen Gods, dans en claim en vier uw 
overwinning op uw ziekte! 

En geloof in het gezag en in de kracht van Yeshua HaMashiach, 

JHWH, Jezus Christus. Amen! Amen! 
 

Lukas 10, vers 19 en 20  Bedenk wel: ik heb jullie de macht 
gegeven om slangen en schorpioenen te vertrappen en om de 

kracht van de vijand te breken, zodat niets jullie kan schaden. 

Verheug je er echter niet over dat de geesten zich aan jullie 
onderwerpen, maar verheug je omdat jullie naam in de hemel 

opgetekend is. 
 

En Johannes 14, vers 12  Waarachtig, ik verzeker jullie: wie op 

mij vertrouwt zal hetzelfde doen als ik, en zelfs meer dan dat, ik ga 
immers naar de Vader. 

 

En Markus 16, vers 16 tot en met 18  Wie gelooft en gedoopt is 
zal worden gered, maar wie niet gelooft zal worden veroordeeld. 

Degenen die tot geloof zijn gekomen, zullen herkenbaar zijn aan de 
volgende tekenen: in mijn naam zullen ze demonen uitdrijven, ze 

zullen spreken in onbekende talen, met hun handen zullen ze 
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slangen oppakken en als ze een dodelijk gif drinken zal dat hun niet 
deren, en ze zullen zieken weer gezond maken door hun de handen 

op te leggen. 

 
En Mattheüs 10, vers 7 en 8  Ga op weg en verkondig: “Het 

koninkrijk van de hemel is nabij.” Genees zieken, wek doden op, 
maak mensen die aan huidvraat lijden rein en drijf demonen uit. 

Om niet hebben jullie ontvangen, om niet moeten jullie geven! 

 
Johannes 3, vers 16  Want God had de wereld zo lief dat hij zijn 

enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet 
verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.  

 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God. 
 

 
 

Bashar al-Assad gaat nog meer slachtoffers 

maken! 
 
04-07-2017  Niemand heeft Bashar al-Assad kunnen tegenhouden; 

hij zal voor nog meer slachtoffers zorgen!  
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, welkom! Dit is een alarmerende, waarschuwende boodschap 

van God, woord voor woord overgeleverd door de bode engel van 
God aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 
Voorwaar, Bashar al-Assad voert nog steeds, in het geheim, 

opdrachten uit met gifgas. 
Dit is geopenbaard aan Profeet Benjamin Cousijnsen. Niemand 

heeft Bashar al-Assad kunnen tegenhouden. En hij zal voor nog 

meer slachtoffers zorgen, ondanks dat hij zogenaamd de chemische 
wapens vernietigd had! Hij is de onschuld zelf. Maar in 
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werkelijkheid is hij een wolf, een mensenmoordenaar, die vele 
graven vol lijken heeft weggewerkt en verbrand, waarbij vele 

Christenen verbrand en weggewerkt zijn.  

 
Voorwaar, de mensen willen niets horen over Christenen, of 

over Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! 
En u mag het antwoord erop geven, omdat de wereld langzaam 

verandert in een hel. Men heeft niet eens door, dat men de horror 

naar zich toe trekt. Voorwaar, mijn naam is Blender. 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God. 

 
 

 

Want Ik ben de Here uw Heelmeester 
 

05-07-2017  De Here is uw Voorziener, en Hij is er altijd! En geloof 

dat Hij een Beloner is voor wie Hem ernstig zoeken.  
 

 
Volledige weergave: 

 

Hartelijk welkom! Vandaag bracht Gods bode engel de volgende 
boodschap Gods over aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, 

Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  
 

Voorwaar, Kadosh, Heilig is JHWH, El Elohím, Adonai, Abba, 

Vader, die u wil zegenen en bemoedigen in de 
Evangelicalendtimemachine.com! 

En als u een zegen ontvangt, deel dan uw zegeningen. 
 

Exodus 15, vers 22 tot en met 26  Toen liet Mozes de Israëlieten 

opbreken van de Schelfzee en zij gingen naar de woestijn Sur; drie 
dagreizen trokken zij door de woestijn zonder water te vinden. En 

zij kwamen in Mara, maar zij konden het water van Mara niet 

drinken, omdat het bitter was. Daarom noemde men die plaats 
Mara. Toen morde het volk tegen Mozes en zeide: Wat moeten wij 
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drinken? En hij riep luide tot de Here, en de Here wees hem een 
stuk hout; hij wierp het in het water; toen werd het water zoet. 

Daar gaf Hij hun inzettingen en verordeningen en daar stelde Hij 

hen op de proef, terwijl hij zeide: Indien gij aandachtig luistert naar 
de stem van de Here, uw God, en doet wat recht is in zijn ogen, en 

uw oor neigt tot zijn geboden en al zijn inzettingen onderhoudt, zal 
Ik u geen enkele van de kwalen opleggen, die Ik de Egyptenaren 

opgelegd heb; want Ik, de Here, ben uw Heelmeester. 

 
Voorwaar, het volk van God was bezig met drie dagen reizen 

door de woestijn, zonder water. 
En toen ze het eindelijk vonden, waren ze aan het klagen, want het 

was bitter. 

 
Exodus 15, vers 4 tot en met 6  De wagens van Farao en zijn 

legermacht wierp Hij in de zee; de keur van zijn wagenhelden werd 
in de Schelfzee gedompeld. Watervloeden overdekten hen; in de 

diepte zonken zij als een steen. Uw rechterhand, Here, heerlijk door 

kracht, uw rechterhand, Here, verpletterde de vijand. 
 

De Israëlieten gingen door de woestijn heen, hun belofte 

tegemoet, niet wetende dat ze beproefd werden. 
U kunt zich wel voorstellen dat er onrust was. God had voor hun 

grote wonderen gedaan, en zie hoe ze nu mopperden en bleven 
klagen! En ze zochten naar een zondebok, en in dat geval was het 

Mozes. Ja, wat een volk, hè? Maar pas op, het is herkenbaar. Het 

vertrouwen in Gods belofte was er opeens niet meer. 
 

Exodus 15, vers 26  terwijl hij zeide: Indien gij aandachtig luistert 
naar de stem van de Here, uw God, en doet wat recht is in zijn 

ogen, en uw oor neigt tot zijn geboden en al zijn inzettingen 

onderhoudt, zal Ik u geen enkele van de kwalen opleggen, die Ik de 
Egyptenaren opgelegd heb; want Ik, de Here, ben uw Heelmeester. 

 

Voorwaar, hoor dit nog eens aan: 
 

Exodus 15, vers 26  terwijl hij zeide: Indien gij aandachtig luistert 
naar de stem van de Here, uw God, en doet wat recht is in zijn 

ogen, en uw oor neigt tot zijn geboden en al zijn inzettingen 
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onderhoudt, zal Ik u geen enkele van de kwalen opleggen, die Ik de 
Egyptenaren opgelegd heb; want Ik, de Here, ben uw Heelmeester. 

 

Luistert! 
Indien u dus recht doet, en al uw inzettingen onderhoudt, zal Hij u 

geen enkele kwaal opleggen, dus geen ziekte. Want Ik, de Here, 
ben uw Heelmeester. Voorwaar, de Here is uw Voorziener, en Hij is 

er altijd! En geloof dat Hij een Beloner is voor wie Hem ernstig 

zoeken. 
 

Psalm 68, vers 20  Geprezen zij de Here. Dag aan dag draagt Hij 
ons; die God is ons heil. 

 

Voorwaar, mijn naam is Blesía, een bode engel Gods. 
Onderzoekt u grondig! 

 
Mattheüs 11, vers 28 tot en met 30  Komt tot Mij, allen, die 

vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven; neemt mijn juk op u 

en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en 
gij zult rust vinden voor uw zielen; want mijn juk is zacht en mijn 

last is licht. 

 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 
 

 

Dans, geniet of maak goede muziek en plezier 

ook tijdens je vakantie! 
 

06-07-2017  Jong en oud, wees niet koud; zegt het voort: Hij is 
groter, mooier, sterker, beter, Jezus Christus! Halleluja! Halleluja! 

‘Do The Twist’ werd er vroeger plotseling gezongen, en er werd 

heftig gewiegd met de heupen en billen in de Rock and roll jaren. 
Tja, heftig hè? Maar niets vergeleken met nu. Nu is het al veel en 

veel wilder en harder en heftiger, hoor! Toen, in het begin, 
ontstond een nieuwe Rock and roll muziek. Hoor maar wat de Heer 

zelf hiervan vindt en van zegt. Oma's tip is: Geniet op vakantie, 

maar doe niet mee met de wereldmassa. Van alles kan en mag, 
OK? Wat fout is, is niet goed, hoor. Dans en geniet en maak plezier, 
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tot eer van de Heer, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus! Lieve hart 
groetjes vanuit Holland, van jullie oma! OK, adios!  

 

 
Volledige weergave: 

 
Hartelijk welkom bij de Evangelicalendtimemachine.com! Ik ben, ja, 

wie ben ik eigenlijk? Uh, dat ben ik vergeten. Hoe ik heette, ben ik 

vergeten, maar goed. Welkom bij de 
Evangelicalendtimemachine.com! 

 
Ja, vandaag is een groot feest. 

Want ja, jullie zien hier dat ik op het strand ben. En het is lekker 

weer, het zonnetje schijnt en we zijn allemaal blij. En wat er wel is 
gebeurd is, als je op het strand zit, of je bent op vakantie in een 

heel ver land – misschien zit je wel in Spanje of in Turkije, ik weet 
het niet – maar ik doe jullie de groeten vanuit… waar zit ik dan? 

Oh, uh, dat weet ik niet meer! Maar dat is niet belangrijk. Ik wil 

jullie de groetjes doen vanuit hier en nu.  
 

Weet je wat zo leuk is? 

Ik heb voor groot en klein, via Profeet Benjamin Cousijnsen, deze 
boodschap van God ontvangen via een bode engel van God. En het 

is zo bijzonder eigenlijk! Hebben jullie daar wel eens van gehoord, 
de Twist? De Twist, nee? De Twist, dat is uit mijn tijd, toen ik nog 

jong en bloezig was, toen zongen ze weleens liedjes over de Twist. 

En de Twist is ook een muziek- en dansstijl, en dat gaat van je, 
“Let’s twist again… samba…!” Ja, en het is zomer, dus ja, dat heeft 

de engel heel erg leuk verzonnen. Want ik ga jullie vertellen over 
de Twist uit de tijd van Elvis Presley, bijvoorbeeld. Die kennen we 

nog allemaal, hè? De rest zijn we vergeten, ook ik. Maar dat is niet 

belangrijk. We mogen dingetjes vergeten, maar de Heer vergeet 
ons nooit. Gelukkig, hè? Haha, dat is fijn, hè? Ik ga jullie het in 

ieder geval vertellen. Ga er maar eens lekker voor zitten daar, op 

het strand of in het huisje, of waar je ook bent! OK, hahaha. De 
bode engel van God sprak, en zei… Oh, ik heb de verkeerde… deze 

moet Benjamin lezen. Moment! Ja, deze is het, ja! OK! We worden 
allemaal een dagje ouder, hè? 
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Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

Voorwaar, zoals voorzegd is door Gods ware eindtijdprofeet… Oh, 

dit is weer de verkeerde. Oh, sorry hoor! Dit is niet voor de 
kinderen; dit is profetisch. Dat is voor de grote mensen! Hè, hoe 

kan ik me nou zo vergissen! Dit is ‘m. Ja, ik heb hem nu!  
 

Ja, Profeet Benjamin Cousijnsen, die ontvangt elke dag 

zoveel boodschappen! 
Ik word er af en toe helemaal korrie worrie van, haha. Maar dit is 

voor jullie.  
Shalom! Oh nee, dit is ‘m ook niet. Nou, nou, nou, hè… alle gekheid 

op een stokje, zeg! Dat kan toch helemaal niet zo? Nou heb ik ‘m, 

ja, hahahaha! Hè, hè, zijn jullie er nog? Komt ie aan, hoor! 
 

Shalom! sprak de bode engel van God. Ik begroet u in de 
almachtige naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! 

 

Voorwaar, zingen maakt blij; daar zit vreugde in en kracht!  
Come on, baby, let’s do the twist! Lalalala, ssst! Verdergaan, Mart… 

Wat een blijdschap! Twist you to the twist. Wow! Elvis Presley, en 

Big Bopper, en uh… wat een moeilijke namen… Bill Haley, en alle 
Do The Twist en Rock and roll jaren, en alle Oldies. Wat een 

vreugde!  
 

Maar Profeet Benjamin Cousijnsen zag er geen een, die nog 

vreugde had en blijdschap! 
Sterker nog, hij kwam ze helemaal niet tegen in de Hemel! Want 

deze songs, die hebben helemaal geen waarde. Echter, sterker nog, 
ze eren Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, helemaal niet 

en spreken niet van hoop en geloof en Goddelijke liefde en 

vergeving. Nee, hun Twist en Rock and roll is er niet in de Hemel! 
Weet je waarom? Omdat alles, wat zonder de Heilige Geest 

gezongen werd en wordt, doods en werelds is, daarom! Profeet 

Benjamin heeft 95% van de Twist en Rock and rollers zien dansen, 
niet in de Hemel, maar… juist, in de hel. Ja, dat klopt!  

 
En de bode engel zei: Ik ben de bode engel Gods, Sermia. 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
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Waarschuwende openbaring van God: Noord-

Korea is er klaar voor! Een oproep aan Azië, 

Licht uw naaste in! 
 

06-07-2017  Dit is een openbarende en waarschuwende boodschap 

van God, gericht aan heel Azië. Bent u Chinees of Koreaans? Dan 
heeft u de plicht, als kind van God, om uw naaste in te lichten over 

Gods waarschuwingen!  
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Vandaag bracht de bode engel Gods deze 

waarschuwende, alarmerende boodschap over aan mij, Profeet 
Benjamin Cousijnsen, Gods eindtijdprofeet van de laatste dagen. 

 
Voorwaar, zoals gezegd is door Gods ware eindtijdprofeet, is 

er een testraket afgeschoten, zelfs meerdere malen! 

Noord-Korea is er nu klaar voor, voor de nabijgelegen landen, en 
heeft de waterstofbom gereed staan voor de schepen op en onder 

het water. Voorwaar, Noord-Korea zal gewaarschuwd worden door 
onder andere China en de Verenigde Staten en Turkije. Voorwaar, 

mijn naam is Revelado, een bode engel Gods.  

 
Hoor, geheel Azië! 

God roept heel Azië op, om zich te bekeren en te gehoorzamen! 

Bent u Chinees of een Koreaan? Dan is het uw plicht, als kind van 
God, om uw naaste in te lichten over Gods waarschuwingen. Luister 

ook naar de boodschap, getiteld: ‘Dit spreekt God tot u, Noord- en 
Zuid-Korea en China!’ 

 

Ik openbaar u, 
dat Noord-Korea de Verenigde Staten de schuld zal geven voor hun 

afgevuurde vergeldingsraket, zowel op China alswel op de 
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Verenigde Staten, wat grote schade zal aanbrengen. En men zal 
ook Israël een raket sturen, want men haat de Joden, vanwege 

religie!  

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen 
 

 

 

ISIS-strijders zijn steeds meer incognito 

aanwezig in de Filipijnen! 
 
07-07-2017  ISIS-strijders scheren hun baarden af en hebben zich 

verkleed, om onopvallend als toerist, met valse papieren, verder 

het gebied bij de Filipijnen in te trekken.  
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Dit is een waarschuwende, mededelende 
boodschap Gods, woord voor woord overgeleverd aan 

eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.  
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  
 

Voorwaar! 

Sommige ISIS-strijders scheren hun baarden af en hebben zich 
verkleed, om onopvallend als toerist, met valse papieren, verder 

het gebied in te trekken bij de Filipijnen. Zelfs bij de politie en 
overheidsgebouwen, en in winkels, werken er mensen van ISIS! 

Men heeft connecties met elkaar, en kan van daaruit aanslagen 

uitvoeren. Een schoolleraar zou weleens een aanslagpleger kunnen 
wezen!  

 
Voorwaar, zo proberen ze ook alles onder controle te 

houden, en stap voor stap de Filipijnen over te nemen! 

Ook zijn er kinderen verdwenen in het niets, en zijn er zelfs mensen 
spoorloos bij de regering en politie. Voorwaar, al lijkt het stil en dat 
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ISIS op afstand is, en alles onder controle is, deze boodschap moet 
men serieus nemen! Mijn naam is Revelado, een bode engel Gods. 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 
 

 

De Aarde zal worden opgeslokt door Planeet Het 
Nieuwe Jeruzalem! 
 
10-07-2017  Spits uw oren voor nog meer onthullingen. De Aarde, 

zoals u deze nu kent, zal omsloten worden en totaal verdwijnen, en 

de hemelse planeet, Het Hemelse Jeruzalem, zal de plek waar de 
Aarde stond vervangen!  

 

 
Volledige weergave: 

 
Shalom, hartelijk welkom! Gods bode engel bracht woord voor 

woord deze openbarende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet 

van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, ik ben de bode engel 

Kadesa. 

 
Luister aandachtig! 

In het jaar 2013 vlogen we samen door de lucht, en je lichaam 

bleef achter. Weet je dat nog? De titel van die boodschap heet: ‘Ik 
zag Gods Koninkrijk: Het Nieuwe Jeruzalem!’ 

“Ja, ik herinner het me weer”, zei Benjamin. 
Ik, Kadesa, zal deze boodschap over het Nieuwe Jeruzalem aan u 

die luistert nog meer verduidelijken. Spits uw oren voor meer 

onthullingen! Het is dus goed, om eerst van tevoren naar de 
boodschap ‘Ik zag Gods Koninkrijk: Het Nieuwe Jeruzalem!’ te 

luisteren. In die boodschap zag Profeet Benjamin Cousijnsen op 
afstand, dat het hemelse Jeruzalem, deze grote planeet, veel groter 

was dan deze Aarde!  

 
Wat staat er dus te gebeuren?  
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Welnu, luister goed. Denk maar aan een grote doos, die je 
helemaal over een kleine doos legt, en dan sluit met een deksel. 

Dan zit de kleinere doos erin. Zo zal het gebeuren! Denk niet, dat 

het Nieuwe Jeruzalem zo klein zal zijn als Israël, of de Aarde. Het 
zal wel 8 keer groter zijn. Het getal 8 staat voor het begin van een 

nieuw tijdperk. 
 

Leviticus 22, vers 27  Wanneer een rund of schaap of geit 

geboren wordt, dan zal dat zeven dagen bij zijn moeder blijven, 
maar van de achtste dag af en daarna zal het als een gave de Here 

ten vuuroffer welgevallig zijn. 
 

En Johannes 7, vers 37  En op de laatste, de grote dag van het 

feest, stond Jezus en riep, zeggende: Indien iemand dorst heeft, hij 
kome tot Mij en drinke! 

En vers 46  De dienaars nu antwoordden hun: Nooit heeft een mens 
zó gesproken, als deze mens spreekt! 

 

En Mattheüs 28, vers 3  Zijn uiterlijk was als een bliksem en zijn 
kleding wit als sneeuw. 

 

Voorwaar, in het Nieuwe Jeruzalem zal blijdschap en 
vreugde uw deel zijn! 

 
Lukas 1, vers 37  Want geen woord, dat van God komt, zal 

krachteloos wezen. 

Vers 68  Geloofd zij de Here, de God van Israël, want Hij heeft 
omgezien naar zijn volk en heeft het verlossing gebracht. 

En vers 70 en 71  gelijk Hij gesproken heeft door de mond zijner 
heilige Profeten van oudsher – om ons te redden van onze vijanden 

en uit de hand van allen, die ons haten. 

En Lukas 12, vers 14  Hij echter zeide tot hem: Mens, wie heeft Mij 
tot rechter of scheidsman over u aangesteld? 

 

En Handelingen 2, vers 3  En er vertoonden zich aan hen tongen 
als van vuur, die zich verdeelden, en het zette zich op ieder van 

hen. 
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En Openbaring 21, vers 1 tot en met 3  En ik zag een nieuwe 
hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste 

aarde waren voorbijgegaan, en de zee was niet meer. En ik zag de 

heilige stad, een nieuw Jeruzalem, nederdalende uit de hemel, van 
God, getooid als een bruid, die voor haar man versierd is. En ik 

hoorde een luide stem van de troon zeggen: Zie, de tent van God is 
bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen zijn volken zijn 

en God zelf zal bij hen zijn. 

 
Voorwaar, stil maar, wacht maar, want echt alles wordt 

nieuw! 
 

Openbaring 21, vers 23  En de stad heeft de zon en de maan niet 

van node, dat die haar beschijnen, want de heerlijkheid Gods 
verlicht haar en haar lamp is het Lam. 

 
En Hebreeën 13, vers 15  Laten wij dan door Hem Gode 

voortdurend een lofoffer brengen, namelijk de vrucht onzer lippen, 

die zijn naam belijden. 
 

Voorwaar, de God van al wat leeft zal in Genesis de 

schepping, en al wat Hij schiep, onderwerpen aan een 
machtiger en krachtiger en geestelijker transformatie ooit. 

En zowel het heelal, ja, het gehele uitspansel, zal eraan moeten 
geloven! 

 

Openbaring 22, vers 6 en 7  En Hij zeide tot mij: Deze woorden 
zijn getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der 

Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen 
hetgeen weldra geschieden moet. En zie, Ik kom spoedig. Zalig hij, 

die de woorden der profetie van dit boek bewaart! 

 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 

 
 

Een gevecht op leven en dood! 
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11-07-2017  Profeet Benjamin Cousijnsen zelf herinnerde zich deze 
gebeurtenis niet meer, omdat de Heer het, na de gebeurtenis, ook 

weer weghaalde. De bode engel zelf licht het toe. God is bij machte 

oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen, of zoals Ep 
Ottens altijd zong en zei: “Daar zijn geen grenzen aan Jezus’ macht 

voor elk, die wonderen van Hem verwacht!”  
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! De bode engel van God bracht woord voor 
woord deze boodschap Gods over aan Profeet van de eindtijd, 

Benjamin Cousijnsen. Gods engel sprak alle woorden, terwijl 

Profeet Benjamin Cousijnsen alle woorden meteen opschreef, en 
zei: 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 
Voorwaar, Profeet Benjamin kwam heel lang geleden 

weleens op bezoek bij een oude man, Ep Ottens geheten. 

Hij woonde in Enschede. Luister ook naar de boodschap, getiteld: 
‘Ik vertel u over Ep Ottens!’ Voorwaar! “Daar zijn geen grenzen aan 

Jezus’ macht”, klonk uit zijn mond, “voor elk, die een wonder van 
Hem verwacht!” Wat had hij een verlangen om naar huis te gaan!  

 

Op een dag ging Benjamin naar hem toe, en belde aan. 
Maar hij hoorde gerommel, en keek door het raam naar binnen. En 

hij zag Ep Ottens voeten, en hij lag op de grond. Naast hem stond 
er iemand in het zwart! De voordeur ging plotseling open. Benjamin 

begon te bidden, om Ep Ottens te beschermen onder het Bloed van 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Tot zijn grote schrik 
stond hij oog in oog met een gevallen engel, een warrior uit de 

duisternis! Zijn naam was Kilzich, en Kilzich vroeg het volgende: 

“Ben jij Benjamin?” 
“Ja, dat ben ik.” Benjamin zei, “En jij bent een dienaar des 

afgronds!” 
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“Klopt!” zei hij. “Sorry voor de puinhoop. Deze zwakke mens viel 
mij aan, die uit stof gemaakt is. Wat een slap wezen is de mens! Is 

dat God? Hahaha! Waarom zit jij in dat stof, in dat lichaam?” 

En Benjamin zei, “En waarom zit jij in de duisternis, en dient 
Abaddon?” 

 
Ep Ottens kwam bij bewustzijn… 

Benjamin zei, “Ep, schrik niet, wat je gaat zien”. 

“Oh, mijn God!” riep hij uit. “Jij, jij verandert!”  
De gevallen engel, Kilzich, zei: “Eén stap dichterbij, en zijn keel is 

doorgesneden!” 
 

Voorwaar, een warrior Gods kan door de tijd heen, en elk 

gevecht terugzien en zelfs aanpassen naar Gods wil! 
Ep zei, “Ben jij Benjamin? Je bent een engel Gods, en krachtig! Oh, 

mijn God!” 
Benjamin vroeg, “Wat doe jij hier in dit huis?” 

Kilzich zei, “Wat denk je? Ik kom met jou afrekenen, met de 

hemelse engelenleider!” 
Benjamin zei, “Laten we naar buiten gaan”.  

“Goed.” 

“Je laat deze man, Ep Ottens, gaan.” 
“Trek je zwaard!” riep Kilzich. “En laat maar zien of je opgewassen 

bent, afgekeurde engel! Trek je zwaard!” 
“Goed”, zei Benjamin. “Hier is mijn wapen, de Bijbel.” 

“De Bijbel, hahaha”, grinnikte Kilzich.  

“Ja”, zei Benjamin. “Luister maar.” 
 

Openbaring 1, vers 16  En Hij had zeven sterren in zijn 
rechterhand en uit zijn mond kwam een tweesnijdend scherp 

zwaard; en zijn aanzien was gelijk de zon schijnt in haar kracht. 

 
Hebreeën 4, vers 12  Want het woord Gods is levend en krachtig 

en scherper dan enig tweesnijdend zwaard en het dringt door, zó 

diep, dat het vaneenscheidt ziel en geest, gewrichten en merg, en 
het schift overleggingen en gedachten des harten. 

 
En Efeziërs 6, vers 17  En neemt de helm des heils aan en het 

zwaard des Geestes, dat is het woord van God. 
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2 Korinthiërs 2, vers 14 tot en met 16  Maar God zij gedankt, 

die ons te allen tijde in Christus doet zegevieren en de reuk van zijn 

kennis allerwegen door ons verspreidt, want wij zijn voor God een 
geur van Christus onder hen, die gered worden, en onder hen, die 

verloren gaan; voor dezen een doodslucht ten dode, voor genen 
een levensgeur ten leven. En wie is tot zulk een taak bekwaam? 

 

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 
wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 

naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het 
licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever 

gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want 

een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het 
licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de 

waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat 

zij in God verricht zijn. 
 

Door het woord Gods, dat Profeet Benjamin Cousijnsen 
uitsprak, viel de gevallen engel telkens terug ter aarde. 

Toen rende Kilzich plotseling weg naar Ep Ottens, en sneed hem in 

een paar keer de keel door! Maar uit het niets kwam plotseling 
Gods zwaard tevoorschijn bij Benjamin. En hij pakte het en gooide 

het zwaard snel, als een speer, dwars door het voorhoofd van 
Kilzich heen, en zijn kop werd vermorzeld en spatte uit elkaar door 

een explosie, die dit veroorzaakte. Ep Ottens herinnerde zich niets, 

maar keek ongeschonden om zich heen… “Waarom? Waarom…?” zei 
hij, “zo heb ik toch mijn huis niet ingericht? En, was jij er allang? 

Alles gaat soms langs mij heen, maar één ding niet!” 

“Wat bedoel je?” vroeg Profeet Benjamin. 
“Jij bent een engel!” 

“Sst, mondje dicht, hè”, zei Benjamin lachend, “ja, want daar zijn 
geen grenzen aan Jezus’ macht.” 
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Voorwaar, zes maanden later is Ep Ottens in vrede gestorven 
en naar de Hemel overgegaan. 

Mijn naam is Bresium en ben een bode engel Gods, en licht deze 

gebeurtenis toe. Deze gebeurtenis, en zowel dat hij een engel was, 
werd hierna ook bij hem weer uit zijn geheugen weggehouden, 

omdat God bezig was met hem, en de weg aan het voorbereiden 
was, stap voor stap. Deze gebeurtenis, die plaatsvond, mocht ik 

vandaag weer met hem en met u delen. 

Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God. 
 

 
 

Niet lang meer, dan zult u zeggen: “Dit is te 

groot voor woorden!” 
 
12-07-2017  Verheug u in de Here, en maak Hem, de Here, Adonai, 

El Elohím, de Leeuw, maar ook het Lam, groot! Niet lang meer, dan 
zult u het zien.  

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! De bode engel van God bracht woord voor 

woord deze boodschap Gods over aan eindtijdprofeet van de laatste 

dagen, Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 
Rafaëla, een bode engel Gods.  

 
God is rechtvaardig! 

 

Jesaja 2, vers 2 tot en met 5  En het zal geschieden in het 
laatste der dagen: dan zal de berg van het huis des Heren 

vaststaan als de hoogste der bergen, en hij zal verheven zijn boven 
de heuvelen. En alle volkeren zullen derwaarts heenstromen en vele 

natiën zullen optrekken en zeggen: Komt, laten wij opgaan naar de 

berg des Heren, naar het huis van de God Jakobs, opdat Hij ons 
lere aangaande zijn wegen en opdat wij zijn paden bewandelen. 
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Want uit Sion zal de wet uitgaan en des Heren woord uit Jeruzalem. 
En Hij zal richten tussen volk en volk en rechtspreken over 

machtige natiën. Dan zullen zij hun zwaarden tot ploegscharen 

omsmeden en hun speren tot snoeimessen; geen volk zal tegen een 
ander volk het zwaard opheffen, en zij zullen de oorlog niet meer 

leren. Huis van Jakob, komt, laten wij wandelen in het licht des 
Heren. 

En vers 7  Zijn land is vol zilver en goud en aan zijn schatten is 

geen einde; ook is zijn land vol paarden en aan zijn wagens is geen 
einde. 

En vers 10 en 11  Ga in de rotskloven en verberg u in de grond 
voor de verschrikking des Heren en voor de luister zijner majesteit. 

De verwaten ogen der mensen worden vernederd en de trots der 

mannen wordt neergebogen en de Here alleen is te dien dage 
verheven. 

 
Jesaja 12, vers 2 en 3  Zie, God is mijn heil, ik vertrouw en vrees 

niet, want mijn sterkte en mijn psalm is de Here Here, en Hij is mij 

tot heil geweest. Dan zult gij met vreugde water scheppen uit de 
bronnen des heils. 

 

En Jesaja 32, vers 3 en 4  Dan zullen de ogen der zienden niet 
meer verblind zijn en de oren der horenden zullen opmerken; het 

hart der onbezonnenen zal inzicht en kennis verkrijgen, en de tong 
der stamelaars zal in staat zijn tot duidelijk spreken. 

 

Voorwaar, eeuwige vreugde en kennis zal uw deel zijn! 
En zelfs al uw dieren, waar u een band mee had op de Aarde, zal u 

terugzien. 
 

Jesaja 34, vers 16  Zoekt na in het boek des Heren en leest; niet 

één van deze wezens zal ontbreken, zij zullen elkander niet missen, 
want zijn mond heeft het geboden en zijn adem bracht ze samen. 

 

Jesaja 35, vers 3  Sterkt de slappe handen en verstevigt de 
knikkende knieën. 

Vers 5  Dan zullen de ogen der blinden geopend en de oren der 
doven ontsloten worden. 
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Jesaja 40, vers 25 en 26  Met wie dan wilt gij Mij vergelijken, dat 
Ik hem zou gelijk zijn? zegt de Heilige. Heft uw ogen naar omhoog 

en ziet: wie heeft dit alles geschapen? Hij, die het heer daarvan in 

groten getale uitleidt en elk daarvan bij name roept door de 
grootheid zijner sterkte en omdat Hij geweldig van kracht is; er 

blijft niet één achter. 
En vers 28 tot en met 31  Weet gij het niet, hebt gij het niet 

gehoord? Een eeuwig God is de Here, Schepper van de einden der 

aarde. Hij wordt noch moede noch mat, zijn verstand is niet te 
doorgronden. Hij geeft de moede kracht en de machteloze 

vermeerdert Hij sterkte. Jongelingen worden moede en mat, zelfs 
jonge mannen struikelen, maar wie de Here verwachten, putten 

nieuwe kracht; zij varen op met vleugelen als arenden; zij lopen, 

maar worden niet moede; zij wandelen, maar worden niet mat. 
 

En Jesaja 41, vers 10  Vrees niet, want Ik ben met u; zie niet 
angstig rond, want Ik ben uw God. Ik sterk u, ook help Ik u, ook 

ondersteun Ik u met mijn heilrijke rechterhand. 

 
Voorwaar, maak groot de Here, Adonai, El Elohím, de Leeuw, 

maar ook het Lam! 

Buig u voor de Heilige der heiligen, die zit op de troon. Kadosh, 
Heilig is uw Abba, Vader! Alle naties op de Aarde, en alle heiligen 

des Hemels aanbidden Hem, de Koning der koningen, Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. 

 

Lukas 1, vers 25  Aldus heeft de Here aan mij gedaan in de 
dagen, waarin Hij op mij nederzag om mijn smaad onder de 

mensen weg te nemen. 
 

Voorwaar, verheugt u in de Here! 

 
Sirach 3, vers 8  Bewijs je vader eer met wat je zegt en doet; dan 

ontvang je zijn zegen. 

Sirach 17, vers 25  Wend je tot de Heer, zondig niet langer, bid tot 
hem, geef hem zo weinig mogelijk aanstoot. 

Sirach 18, vers 5  Wie meet de kracht van zijn majesteit, en wie 
verkondigt al zijn barmhartigheid? 
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En vers 15  Mijn kind, laat een gift niet gepaard gaan met een 
verwijt, een geschenk niet met kwetsende woorden. 

 

Voorwaar, het is een genot om de engelen te horen zingen. 
Straks zult u ook zo kunnen zingen en een deel kunnen zijn van al 

het mooie! 
 

Johannes 3, vers 16 tot en met 19  Want God had de wereld zo 

lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in 
hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft 

zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te 
vellen, maar om de wereld door hem te redden. Over wie in hem 

gelooft wordt geen oordeel uitgesproken, maar wie niet in hem 

gelooft is al veroordeeld, omdat hij niet wilde geloven in de naam 
van Gods enige Zoon. Dit is het oordeel: het licht kwam in de 

wereld en de mensen hielden meer van de duisternis dan van het 
licht, want hun daden waren slecht.  

 

Voorwaar, niet lang meer… 
dan zal u het zien, dat uw strijden en lijden door Gods liefde en 

grootheid en macht en kracht en heiligheid ondergesneeuwd wordt. 

En dan zult u zeggen: “Dat wat op de Aarde was, is met niets te 
vergelijken, met wat ik nu ontvangen heb. Dit is werkelijk te groot 

voor woorden!” Amen. 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en 

verdween. 

 
En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen 

 
 

 

Laten we samen bidden! 
 

Ik bid dat onze hoofden en harten en gedachten voor U openstaan, 

en dat ik Uw Geest mag ervaren, de werking van de Heilige Geest. 
Ik dank U voor dit gebed.  

 

 
Volledige weergave: 
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Hallo, van harte welkom! Vandaag, 13 juli 2017 bracht een bode 

engel van God dit bijzondere gebed over aan eindtijdprofeet van de 

laatste dagen, Benjamin Cousijnsen, wat ik nu aan u mag gaan 
voorlezen. Maar het is niet zomaar een voorlezen; het is een gebed, 

dat regelrecht komt van de troon van God. En ik wil u uitnodigen 
om u open te stellen en mee te bidden. Maar u mag ook gewoon in 

stilte en in aanbidding de Heer zoeken en openstaan voor de 

woorden, die Hij u wil geven, wat niet alleen zijn. Maar Gods Woord 
is krachtig als een tweesnijdend zwaard, en het brengt ook 

genezing, heling, naar geest, ziel en lichaam, en het schift 
overleggingen van het hart. Ga naar de Heer Jezus Christus, 

Yeshua HaMashiach! En als er nog dingen zijn, die u moet belijden 

om voor Zijn aangezicht te komen, zet dan deze band even stil en 
geef het aan de Here Jezus Christus, en luister dan weer verder, om 

al Gods zegeningen te ontvangen, wat Hij aan u wil geven. De bode 
engel van God sprak, terwijl Profeet Benjamin Cousijnsen alle 

woorden opschreef, en zei: 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Kadosh, Heilig is uw Rabboeni, 

uw Abba, Vader! 
 

Zo mag u zich uiten en danken…  
dat u samen met de engelen nu, in Zijn Naam boven alle namen, 

bij Hem mag komen in aanbidding en met een open hart naar 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! 
 

“Heer, ik wil U danken dat wij bij U mogen komen, en nederig en 
oprecht voor Uw aangezicht mogen verschijnen, Abba, Vader, en U 

mogen ervaren, hoe goed en groot U bent. Dank U, dat Uw werk 

volmaakt is en dat U hier bent met Uw Heilige Geest. Kom maar, 
waai maar met Uw wind! Ik wil U danken, Heilige Geest, dat U aan 

mijn zijde staat en in mij leeft, en mij wil omringen om Uw water, 

Uw levend water, te brengen naar de mensen om mij heen, om Uw 
boodschappen te delen, en dat de mensen door Uw Heilige Geest, 

via mij aangeraakt mogen worden! Ik bid dat onze hoofden en 
harten en gedachten voor U openstaan, en dat ik Uw Geest mag 

ervaren, de werking van de Heilige Geest, en dat er geen ziekte is 
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of een of andere belemmering. Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 
Christus, ik ben van U, Abba, Vader, en Uw eigendom en Uw 

instrument, en gekocht, vrijgekocht van alle machten en 

bolwerken! Alles is onderworpen aan Uw gezag en kracht en Bloed. 
Niets is gelijk aan U. Dank U, Heilige Geest. Dank U, Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, voor Uw werk in mij en Uw 
overwinning, en dat de duivel geen macht heeft over mij! U, Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, heeft de overwinning behaald! 

U bent mijn Rots op wie ik vertrouw. U bent mijn Leven, dat uit ons 
stroomt. U bent mijn Adem. U bent in mij, en werkt door mij heen. 

Ik dank U, Heilige Geest. Mijn naam is bekend, en mijn hart en 
verlangens. Dit vraag ik U, en ik dank U voor dit gebed, in de 

almachtige naam van JHWH, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. 

Amen! Amen!” 
 

De bode engel Gods sprak verder, en zei: Mijn naam is 
Blesía. 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 
 

 

Verstaat en begrijpt u nu wat God tot u zegt? 
 

13-07-2017  Helaas bewandelen sommigen in de kerkbedieningen 

de weg met rotte vruchten. Lees of beluister de volledige 
boodschap Gods.  

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen.  

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 
Voorwaar,  

 

Spreuken 28, vers 5 en vers 9 en 10  Boze lieden verstaan het 
recht niet, maar wie de Here zoeken, verstaan alles. 
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Voorwaar, sommigen oordelen al te graag over anderen,  

en hebben niet eens connectie met Yeshua HaMashiach, JHWH, 

Jezus Christus. Want ze zijn te druk met roddelen en veroordelen, 
zodat ze niets verstaan en begrijpen.  

 
Wie zijn oor afwendt van het horen der wet, diens gebed zelfs is 

een gruwel. Wie de oprechten op een slechte weg voert, zal in zijn 

eigen kuil vallen, maar de rechtschapenen zullen geluk beërven. 
 

Voorwaar! 
Meer en meer, helaas, bewandelen sommigen in de 

kerkbedieningen de weg met rotte vruchten en met kwaadsprekerij 

en roddel, en begrijpen niet de vrucht van de Heilige Geest. Ze 
begrijpen het niet meer, omdat ze afgeweken zijn. Daarom is hun 

gehoor verwend geraakt en hebben ze een afkeer van de waarheid 
en ze zijn hun eigen weg en ondergang ingeslagen. Ze zijn 

ongehoorzaam en noemen zich ‘wederom geboren Christen’!  

 
Voorwaar, er zijn twee boeken, één in de Hemel en één in de 

hel. 

Mijn naam is Refermo, een bode engel Gods. Waar staat u 
ingeschreven? Want kwaadsprekers staan ingeschreven, niet in het 

Boek des Levens. Wie een kuil graaft voor een ander valt er zelf in 
en gaat zelf verloren! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods. 

 
 

 

Een door God ingestelde Oudtestamentische 
doodstraf 
 

17-07-2017  Voorwaar, stap in de time machine, en luister 
aandachtig, want er is geen wet hoger dan die van God! Zelfs de 

doodstraf werd door God zelf ingesteld na de wereldwijde 
zondvloed.  

 

 
Volledige weergave: 



 
 

 

5694 
 
 

 

 
Hallo, van harte welkom! Gods bode engel bracht deze boodschap 

over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 
Schriedach en ben een bode engel Gods.  

 

Voorwaar, stap in de time machine! 
 

Numeri 15, vers 32 tot en met 36  Terwijl de Israëlieten in de 
woestijn waren, betrapten zij iemand, die op de sabbatdag aan het 

houtsprokkelen was, en zij, die hem betrapt hadden, terwijl hij aan 

het houtsprokkelen was, brachten hem tot Mozes en Aäron en de 
gehele vergadering; dezen stelden hem in bewaring omdat nog niet 

bepaald was wat met hem gedaan moest worden. Toen zeide de 
Here tot Mozes: Die man zal zeker ter dood gebracht worden; de 

gehele vergadering zal hem buiten de legerplaats stenigen. Toen 

leidde de gehele vergadering hem buiten de legerplaats, en zij 
stenigden hem, zodat hij stierf – zoals de Here Mozes geboden had. 

 

Voorwaar, en luister aandachtig. 
Voorwaar, Kadosh, Heilig is JHWH, El Elohím, Adonai, de God van 

Abraham, Izaäk en Jakob, en Benjamin! Voorwaar, 
 

Johannes 8, vers 58 en 59  Jezus zeide tot hen: Voorwaar, 

voorwaar, Ik zeg u: Eer Abraham was, ben Ik. Zij namen dan 
stenen op om naar Hem te werpen; maar Jezus verborg Zich en 

verliet de tempel. 
 

Exodus 20, vers 13  Gij zult niet doodslaan. 

Exodus 8, vers 26  Maar Mozes zeide: Het is onmogelijk zo te doen, 
wij zouden aan de Here, onze God, offeren, wat de gruwel der 

Egyptenaren is. Wanneer wij datgene, wat de gruwel der 

Egyptenaren is, voor hun ogen zouden offeren, zouden zij ons dan 
niet stenigen? 

 
Voorwaar, wie is de Schrijver en de Uitgever van de Bijbel? 
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God! En het is aan Hem, wat Hij beslist. De doodstraf werd door 
God zelf ingesteld na de wereldwijde zondvloed! 

 

Genesis 9, vers 6  Wie des mensen bloed vergiet, diens bloed zal 
door de mens vergoten worden, want naar het beeld Gods heeft Hij 

de mens gemaakt. 
 

Dit vers spreekt over een moordenaar. 

Daarom, voorwaar, niet God, maar de mens is afgeweken van God! 
God blijft boven de mens staan en straft, na vele terechtwijzingen, 

als men ongehoorzaam is en geen berouw heeft, of niet te 
veranderen is, vanwege trots en hoogmoed. Men moet ook 

gehoorzaam zijn aan Gods ware eindtijdprofeet, die Gods 

boodschappen in zuiverheid en heiligheid en onderdanigheid en 
respect overbrengt, namens de God van Abraham, Izaäk en Jakob. 

Voorwaar,  
 

Exodus 21, vers 20  Wanneer iemand zijn slaaf of zijn slavin met 

een stok slaat, zodat deze onder zijn hand sterft, zal deze zeker 
gewroken worden. 

En Exodus 22, vers 19 en 20  Al wie met een dier gemeenschap 

heeft, zal zeker ter dood gebracht worden. Wie aan de goden offert, 
behalve aan de Here alleen, zal met de ban geslagen worden. 

En Exodus 23, vers 20  Zie, Ik zend een engel vóór uw aangezicht, 
om u te bewaren op de weg en om u te brengen naar de plaats, die 

Ik bereid heb. 

 
Voorwaar! 

Omdat Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, voor u kwam, 
om uw plaats in te nemen, en zich liet kruisigen aan het kruis, om u 

vergeving te schenken en genade, van alle overtredingen, is het 

stenigen of doden niet meer van toepassing. Want wie echt in Hem 
gelooft, of vergeving heeft gevraagd, mag uitzien naar Zijn genade 

en vergeving, zoals Hij uw talrijke zonden vergeeft! 

 
Johannes 8, vers 3 tot en met 5  En de schriftgeleerden en de 

Farizeeën brachten een vrouw, op overspel betrapt, en zij stelden 
haar in het midden en zeiden tot Hem: Meester, deze vrouw is op 
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heterdaad betrapt bij het plegen van overspel; en in de wet heeft 
Mozes ons bevolen zulken te stenigen; Gij dan, wat zegt Gij? 

Vers 7 tot en met 12  Doch toen zij Hem bleven vragen, richtte Hij 

Zich op en zeide tot hen: Wie van u zonder zonde is, werpe het 
eerst een steen naar haar. En weer bukte Hij neder en schreef op 

de grond. Maar toen zij dit hoorden, gingen zij één voor één weg, 
te beginnen bij de oudsten, en zij lieten Jezus alleen en de vrouw in 

het midden. En Jezus richtte Zich op en zeide tot haar: Vrouw, waar 

zijn zij? Heeft niemand u veroordeeld? En zij zeide: Niemand, Here. 
En Jezus zeide: Ook Ik veroordeel u niet. Ga heen, zondig van nu af 

niet meer! Wederom dan sprak Jezus tot hen en zeide: Ik ben het 
licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de duisternis 

wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben. 

 
Eigenlijk zou ieder mens gedood moeten worden, vanwege 

de zonde. 
Maar Hij kwam om u redding te brengen en vergeving! 

 

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 
wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 

naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het 

licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever 
gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want 

een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het 
licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de 

waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat 

zij in God verricht zijn. 
 

Er is geen hogere wet dan die van God! 

Ook Ik veroordeel u niet, zegt de Heer, als u in Mij gelooft. Ga heen 
en vergeef ook uw naaste, en zondig niet meer. Werp uw steen 

weg, voordat de berg u verplettert. 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en 

verdween. 
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En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen 

 

 
 

Vluchtende Filipijnse Christenen!  
 
18-07-2017  Openbarende boodschap Gods: Vele Christenen 

proberen nu weg te komen uit de Filipijnen.  
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Dit is een profetische boodschap, aan mij 
overgeleverd, Profeet Benjamin Cousijnsen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, Kadosh, Heilig en 

Machtig is Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! 
 

Voorwaar, tussen de burgers verstoppen zich ISIS-strijders, 

en proberen samen te werken met de Islamitische 
opstandelingen! 

Voorwaar, men ziet er ook naar uit om Rusland en China en Israël 

en Europa en Indonesië en heel Azië over te nemen. Er zijn 
strijders, die willen dat er maar één godsdienst is, wereldwijd. 

Voorwaar, ISIS heeft veel strijders verloren, en zij proberen de 
Islamitische leiders over te halen om samen te werken, zodat men 

onder één leiderschap valt. En wie niet mee wil werken, wordt 

bedreigd en vermoord! 
 

Voorwaar, vele Christenen proberen nu weg te komen vanuit 
de Filipijnen, vanwege het uitroeien van Christenen. 

Mijn naam is Remeo en ben een bode engel Gods.  

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 

 

Waar is uw geloof? Gods wegen zijn groter!  
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19-07-2017  Voorwaar, laat u niets wijsmaken, wat anderen ook 

denken. Gods wegen zijn groter! Maar waar is uw geloof?  

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, welkom! Gods bode engel bracht de volgende boodschap 

Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Maraija 

en ben een bode engel Gods.  

 
Voorwaar, 

 
2 Samuël 22, vers 7 en 8  Toen het mij bang te moede was, riep 

ik de Here aan; tot mijn God riep ik. En Hij hoorde mijn stem uit 

zijn paleis, mijn hulpgeroep klonk in zijn oren. Toen dreunde en 
beefde de aarde, de grondvesten van de hemel sidderden en 

daverden, omdat Hij in toorn ontbrand was. 

 
Dat is toch te begrijpen? 

Want Hij hoorde uw gebed. Maar gij lijkt wel doof! 
 

2 Samuël 22, vers 14  De Here deed de donder uit de hemel 

weerklinken, de Allerhoogste verhief zijn stem. 
 

Voorwaar, gedraagt u als een voorbeeld. 
Zei Hij niet het volgende? 

 

Spreuken 24, vers 14  Erken, dat de wijsheid zó is voor uw ziel. 
Als gij haar gevonden hebt, dan is er toekomst en uw verwachting 

wordt niet afgesneden. 

 
Dit telt zowel voor hem. 

God gaf u het beste, wat Hij te bieden had! Luistert gij wel? 
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Spreuken 25, vers 12  Een wijs vermaner bij een luisterend oor, 
is een gouden ring en een fijn gouden sieraad. 

 

Ja, een luisterend oor, maar vooral een beetje liefde en 
begrip en medeleven en geloof, en je naaste liefhebben als 

jezelf, doet wonderen! 
 

Lukas 8, vers 23 tot en met 25  En terwijl zij varende waren, viel 

Hij in slaap. En er sloeg een stormvlaag neder op het meer en zij 
kregen water in en verkeerden in nood. Toen kwamen zij en 

maakten Hem wakker en zeiden: Meester, Meester, wij vergaan! En 
Hij, wakker geworden, bestrafte de wind en de wilde wateren. En zij 

kwamen tot rust en het werd stil. En Hij zeide tot hen: Waar was 

uw geloof? En zij werden bevreesd en zeiden met verbazing tot 
elkander: Wie is toch deze, dat Hij ook aan de winden en aan het 

water bevelen geeft en zij Hem gehoorzaam zijn? 
 

De discipelen kenden Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 

Christus. 
Waar moesten ze over twijfelen? Waar is uw geloof? Geloof is 

weten, dat Yeshua HaMashiach alles in Zijn hand heeft! 

 
1 Korinthiërs 5, vers 6  Uw roem deugt niet. Weet gij niet, dat 

een weinig zuurdeeg het gehele deeg zuur maakt? 
 

Je kunt het oude zuurdeeg vergelijken met het verleden. 

Je toont karakter door vooruit te kijken. “Ja, maar ze zeggen…”, en 
“ik las en zag in het boek…”. Hallo daar, vergeet de duivel er niet 

bij te halen, want dan bereik je datgene, waar je niet blij van 
wordt. Dwaal niet, al gaf God u een ex-oplichter, of een ex-dief, of 

een man met kinderen, of een vrouwenverslinder! Zeg je, “Zo 

iemand geeft God niet!”? Voorwaar, juist voor het verlorene kwam 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus!  

 

Lukas 23, vers 39 tot en met 43  Eén der gehangen misdadigers 
lasterde Hem: Zijt Gij niet de Christus? Red Uzelf en ons! Maar de 

andere antwoordde en zeide, hem bestraffende: Vreest zelfs gij 
God niet, nu gij hetzelfde vonnis ontvangen hebt? En wij terecht, 

want wij ontvangen vergelding, naar wat wij gedaan hebben, maar 
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deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En hij zeide: Jezus, gedenk 
mijner, wanneer Gij in uw Koninkrijk komt. En Hij zeide tot hem: 

Voorwaar, Ik zeg u, heden zult gij met Mij in het paradijs zijn. 

 
Deze ene misdadiger had berouw. 

En hij kwam terecht in het Paradijs! Ook u was schuldig en werd 
vergeven aan het kruis van Golgotha. Wie zonder zonde is, mag de 

eerste steen gooien. Voorwaar, elk mens en crimineel, of wie dan 

ook, verdient in Christus een gelukkig leven. ‘Eens een dief, altijd 
een dief’ is een leugen van satan! Voorwaar, kijk naar het heden en 

vooruit! 
 

Johannes 8, vers 12  Wederom dan sprak Jezus tot hen en zeide: 

Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de 
duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben. 

En Johannes 10, vers 11  Ik ben de goede herder. De goede herder 
zet zijn leven in voor zijn schapen. 

 

Voorwaar, als God u het beste gaf, geloof het dan! 
 

Johannes 10, vers 27 en 28  Mijn schapen horen naar mijn stem 

en Ik ken ze en zij volgen Mij, en Ik geef hun eeuwig leven en zij 
zullen voorzeker niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal 

ze uit mijn hand roven. 
 

Voorwaar, laat u niets wijsmaken, wat anderen ook denken. 

Gods wegen zijn groter! Als gij haar gevonden hebt, en andersom, 
en u dient de Here, dan is er geen vergissing in Gods werk. Kijk 

naar God en naar elkaar, en hou je daaraan vast! En zo zijn er ook 
velen, die ook onterecht beschuldigd zijn. 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en 

verdween. 
 

 

 

Verzet u en behaal de overwinning! 
 

20-07-2017  Elke ziel op de Aarde, zowel de gezonde mens als de 
zieke, wordt beproefd. Verzet u en behaal de overwinning!  
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Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen.  

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 
Voorwaar, voorwaar, ik zeg u: Zo spreekt de Heer. 

Mijn kind, die Ik bemin, velen zijn onwetend en ze begrijpen Mijn 
wijsheid niet, en de zin van het lijden en beproevingen. Voorwaar, 

denkt gij echt dat gij als kind van Mij, uw Rabboeni, niet zal worden 

beproefd? Elke ziel op de Aarde, zowel de gezonde mens als de 
zieke, wordt beproefd. Maar degenen, die het meest worden 

beproefd, zijn de Profeten Gods. Niemand onder u is in staat Mijn 
beproevingen af te wenden.  

 

Men moet volharden, en zich verzetten tegenover de 
overheden en machten en krachten! 

 

Galaten 4, vers 9  Nu gij echter God hebt leren kennen, ja, meer 
nog, door God gekend zijt, hoe kunt gij thans terugkeren tot die 

zwakke en armelijke wereldgeesten, waaraan gij u weder van meet 
aan dienstbaar wilt maken? 

 

Efeziërs 6, vers 12  Want wij hebben niet te worstelen tegen 
bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen 

de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de 
hemelse gewesten. 

 

Lees voor uzelf: Romeinen 8, vers 37 tot en met 39, en 
Romeinen 8, vers 5 en vers 8 en 9, en vers 26 tot en met 28 

 

Voorwaar, alleen door de kracht van God kunt gij triomferen. 
Hij zal u de overwinning geven! 

 
Lees ook voor uzelf: Deuteronomium 33, vers 27, en 2 

Korinthiërs 5, vers 14 en 15   
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Voorwaar, grote zegeningen worden aan de overwinnaar 

beloofd! 

 
Lees Openbaring 3, vers 5, en Openbaring 2, vers 26 tot en 

met 28, en Openbaring 3, vers 12 
 

Voorwaar, de Heilige Geest zal u bij het lezen openbaren, 

hoe deze ruwe diamant kan schitteren. 
Voorwaar, maak tijd voor de Heer! Mijn naam is Blesía en ben een 

bode engel Gods. Zekerheid des geloofs brengt zegeningen voort!  
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen 
 

 
 

Boink, boink, sapperdeflap, Clown Flappie 

maakte een reuzesmak! 
 
20-07-2017  Dit verhaal over Flappie de clown is echt gebeurd. 

Wow! Ja, het overkwam een vrouw, die zich een clown, Flappie de 
Clown, noemde, en ging optreden. Maar nou zeg, zeg gerust maar 

wat een pech! Clowntje had veel verdriet, maar raad eens wie haar 

traantjes zag?  
 

 

Volledige weergave: 
 

Shalom! Mijn naam is Rafaël, een bode engel Gods.  
 

Voorwaar, er was eens een clown… 

OK, goed, een beginnersclown! En wat zij ook deed, het was een 
grote ramp. Ze gooide ballen in de lucht, maar dat vangen, ho 

maar! En ze deed de ene na de andere truc. Ze volgde zelfs een 
cursus voor Clown, en de cursus ‘Stress de baas!’.  

 

Op een dag keek ze door een kiertje, en zag dat de 
circustent helemaal vol zat met mensen. 



 
 

 

5703 
 
 

 

Het blijft altijd spannend. En ja hoor, daar hoorde ze dat ze 
opgeroepen werd. “Dames en heren en kinderen! Ik presenteer u 

Flappie, de Clown!” En daar was Flappie… Oh, het was zo spannend. 

Ze maakte grappen, maar struikelde over die grote flapschoenen… 
“Flap!” Ah, dit is nu de clown Flappie. Ja, ze werd inderdaad 

ontslagen bij het circus, en Flappie’s leven stortte compleet in! Het 
leek wel of alles geen geluk was in Flappie’s leven. Ze geloofde er 

niet meer zo in, en Flappie voelde zich erg ongelukkig. 

 
Op een dag hoorde ze en dacht ze aan de woorden, die de 

Profeet een keer had uitgesproken in haar leven. 
Ze was hem kort tegengekomen. Hij had tegen haar gezegd: “Je 

zult een grote zegen zijn!” 

‘Een trap kan hij krijgen!’ dacht ze boos. En terwijl Flappie daar zat, 
- en ze zat na te denken op straat – legde iemand plotseling zijn 

hand op haar schouder, en zei: “Ik moet je deze envelop geven van 
de Heer”.  

Ze keek op... “Oh nee! Jij daar weer? Jou wens ik niet tegen te 

komen!” 
“Ik moet je dit geven, Flappie. En je moet ermee naar die zaak 

gaan.” 

“Wat zit daarin? Ik hoef dat niet.” 
“Goed”, zei die Profeet, en legde het op de grond neer en liep weg.  

 
De Heer had Zijn woord gehouden. 

Want aan de overkant was een veiling bezig. En Flappie kon een 

circustent kopen, en deed het hoogste bod! Nu is ze de baas, en 
vergeet nooit meer, wat Profeet Benjamin Cousijnsen eens tegen 

haar gezegd heeft, dat ze een grote zegen zou zijn! 
 

Flappie is naar het buitenland gegaan en heeft naar leven 

natuurlijk aan Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, gegeven. 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en 

verdween. 

 
 

 

God wil geen gemixte Christenen! 
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23-07-2017  God wil geen gemixte Christenen, maar wil dat zij 
puur zijn van handel en wandel, en uitblinken door trouw te zijn.  

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, hartelijk welkom! Gods bode engel bracht deze boodschap 

woord voor woord over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  
 

Voorwaar, geef dit door, want het is goed om het door 

geven, zei Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. 
Verkondigt het Evangelie! Maar ze komen niet verder dan hun eigen 

mond, al beloven ze JHWH gouden bergen. Sommigen moeten nog 
leren communiceren met God, zowel in het trouw zijn. Niemand kan 

zich zegeningen veroorloven, die door bedrog en valse wandel 

ontvangen zijn. Wie God wil bedonderen met tienden, zal nog raar 
op zijn neus kijken. Want zelfs Pinokkio’s neus verraadde hem! 

Ontrouw in de kleine dingen zal uiteindelijk uitgroeien naar grote 

dingen. 
 

Een echte warrior zul je kunnen herkennen aan zijn 
vruchten. 

Alles wat men zegt, als wederom geboren Christen, zal gewogen 

worden in Gods Heiligdom. Voorwaar, mijn naam is Blender, een 
bode engel Gods. Dit is Gods blender, en God wil geen gemixte 

Christenen, maar wil dat Zijn kinderen puur zijn van handel en 
wandel, en uitblinken door trouw te zijn en te schitteren in de 

duisternis!  

 
Voorwaar, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, is de 

Kapitein van dit schip.  

Maar als de bemanning niet komt opdagen, zal Yeshua HaMashiach, 
JHWH, Jezus Christus, u zeker vragen waarom! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en 
verdween. 
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Bewaak uw oog en mond en gedachten en 

gedrag!   
 
24-07-2017  Onderstreep in uw Bijbel als u vindt, dat dit ook voor u 

van toepassing is.  Romeinen 7, vers 14 t/m 26  

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Gods bode engel bracht de volgende 

boodschap woord voor woord over aan eindtijdprofeet Benjamin 
Cousijnsen, en sprak, 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 
Voorwaar, wie u ook bent, hebt gij behoefte aan een gesprek 

met Profeet Benjamin Cousijnsen?  

Dan kunt gij hem mailen via de Evangelicalendtimemachine.com. 
Voorwaar, Kadosh is Yeshua HaMashiach, en zeer te prijzen, in 

welke omstandigheden dan ook! 
 

Romeinen 7, vers 14 tot en met 26  Wij weten immers, dat de 

wet geestelijk is; ik echter ben vlees, verkocht onder de zonde. 
Want wat ik uitwerk, weet ik niet; want ik doe niet wat ik wens, 

maar waar ik een afkeer van heb, dat doe ik. Indien ik nu wat ik 
niet wens, toch doe, stem ik toe, dat de wet goed is. Doch dan 

bewerk ik het niet meer, maar de zonde, die in mij woont. Want ik 

weet, dat in mij, dat wil zeggen in mijn vlees, geen goed woont. 
Immers, het wensen is wel bij mij aanwezig, maar het goede 

uitwerken, kan ik niet. Want niet wat ik wens, het goede, doe ik, 

maar wat ik niet wens, het kwade, dát doe ik. Indien ik nu datgene 
doe, wat ik niet wens, dan bewerk ík het niet meer, maar de zonde, 

die in mij woont. Zo vind ik dan deze regel: als ik het goede wens 
te doen, is het kwade bij mij aanwezig; want naar de inwendige 

mens verlustig ik mij in de wet Gods, maar in mijn leden zie ik een 
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andere wet, die strijd voert tegen de wet van mijn verstand en mij 
tot krijgsgevangene maakt van de wet der zonde, die in mijn leden 

is. Ik, ellendig mens! Wie zal mij verlossen uit het lichaam dezes 

doods? Gode zij dank door Jezus Christus, onze Here! Derhalve ben 
ik zelf met mijn verstand dienstbaar aan de wet Gods, maar met 

mijn vlees aan de wet der zonde. 
 

Voorwaar, onderstreep in uw Bijbel als u vindt, dat dit ook 

voor u van toepassing is. 
Als u dit erkent, dan weet u waaraan u moet werken! Onder andere 

in vers 15, 16 en 17 en 19 gaat het om de zonde en zwakheid. En 
juist velen beseffen niet eens, dat men moet werken aan de relatie 

met de Heer, en dat men het eigen vleselijke denken moet 

kruisigen, en al wat met de wereld verbonden is, moet afsluiten in 
uw gedachten. Bewaak uw oog en mond en gedachten en gedrag! 

Voorwaar, mijn naam is Kirmach en ben een bode engel Gods.  
 

Breng alles bij de Heer! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel. 
 

 

 

Waarom ben ik een alleenstaande? 
 

25-07-2017  Sommigen zitten met vragen, waarom ze alleenstaand 
zijn, en of God hen een partner gaat of wil geven, en denken: ‘Wat 

is er mis met mij?’ Beluister of lees, hoe de Here God hier over 
denkt.  

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, hartelijk welkom! Gods bode engel bracht deze boodschap 

woord voor woord over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen, 

die meteen alle woorden in tegenwoordigheid van de bode engel 
Gods opschreef. 
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Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Servie 

en ben een bode engel Gods. 

 
Sommigen vragen zich af, en stellen zichzelf de vraag:  

‘Waarom ben ik een alleenstaande?’. En je ziet een getrouwd stel 
dat gelukkig is, en vraagt je af: ‘Is zij mooier dan mij? Wat is er 

mis met mij?’ Voorwaar, velen hebben wel eens dit soort gedachten 

gehad, en verlangen een huwelijk, een partner en een gezin om 
voor te zorgen, en samen gelukkig te zijn in de Heer, en elkaar lief 

te hebben en te vertrouwen, en om elkaar te bemoedigen. Voor de 
alleenstaande speelt wel eens deze vraag: ‘Gaat God mij een 

echtgenoot geven?’  

 
Voorwaar, neem je Bijbel er eens bij… 

 
Genesis 2, vers 18  En de Here God zeide: Het is niet goed, dat 

de mens alleen zij. Ik zal hem een hulp maken, die bij hem past.  

Vers 21 en 22  Toen deed de Here God een diepe slaap op de mens 
vallen; en terwijl deze sliep, nam Hij een van zijn ribben en sloot 

haar plaats toe met vlees. En de Here God bouwde de rib, die Hij 

uit de mens genomen had, tot een vrouw, en Hij bracht haar tot de 
mens. 

 
Voorwaar, is dat niet geweldig, dat God zegt: Ik zal een 

helper voor hem maken, die bij hem of haar past? 

Terwijl de mens sliep, nam God één van de ribben weg, en vulde 
die ribben met vlees. Voorwaar, als God je laat wachten, en hij en 

zij worden dan bij elkaar gebracht, is samen elkaar dienen en 
vertrouwen en liefhebben een eis van God. God heeft het huwelijk 

ontworpen. Misschien vraagt u zich af: ‘Geeft God er wel wat om en 

begrijpt Hij, hoe moeilijk het is voor mij als alleenstaande? En geeft 
Hij een huwelijk aan mij?’ 

 

1 Petrus 5, vers 7  Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij 
zorgt voor u. 

 
Je kunt met God praten over je verlangens en zorgen. 

God wil je het beste geven!  
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Jakobus 1, vers 17  Iedere gave, die goed, en elk geschenk, dat 

volmaakt is, daalt van boven neder, van de Vader der lichten, bij 

wie geen verandering is of zweem van ommekeer. 
 

Numeri 23, vers 19  God is geen man, dat Hij liegen zou; of een 
mensenkind, dat Hij berouw zou hebben. 

 

Als God u bij elkaar brengt, moet u ook God vertrouwen en 
geloven, dat Zijn weg goed is! 

 
Spreuken 31, vers 10 tot en met 12  Een degelijke huisvrouw, 

wie zal haar vinden? Haar waarde gaat koralen ver te boven. Op 

haar vertrouwt het hart van haar man, het zal hem aan voordeel 
niet ontbreken. Zij doet hem goed en geen kwaad, al de dagen van 

haar leven. 
Vers 23 tot en met 27  Haar man is bekend in de poorten, als hij 

neerzit te midden van de oudsten des lands. Zij vervaardigt linnen 

kleding en verkoopt die; aan de koopman levert zij gordels. Kracht 
en luister is haar gewaad, de komende dag lacht zij toe. Met 

wijsheid opent zij haar mond, vriendelijke onderwijzing ligt op haar 

tong. Zij houdt toezicht op de gang van haar huishouding, het 
brood der traagheid eet zij niet. 

Vers 30 en 31  Bedrieglijk is de bevalligheid en ijdel de schoonheid, 
maar een vrouw die de Here vreest, die is te prijzen. Geeft haar 

van de vrucht harer handen, dat haar daden haar roemen in de 

poorten! 
 

Voorwaar, een huwelijk start je wanneer je één bent, en 
zowel Gods weg vertrouwt als elkaar. 

God is er altijd, zowel voor het huwelijk en in het huwelijk! Want 

tenslotte was het Zijn idee. Samen bidden en erover praten, en 
elkaar bemoedigen en sterken en vertrouwen, in geloof, hoop en 

liefde, is een feit! 

 
1 Korinthiërs 13, vers 3 tot en met 7  Al ware het, dat ik al wat 

ik heb tot spijs uitdeelde, en al ware het, dat ik mijn lichaam gaf 
om te worden verbrand, maar had de liefde niet, het baatte mij 

niets. De liefde is lankmoedig, de liefde is goedertieren, zij is niet 
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afgunstig, de liefde praalt niet, zij is niet opgeblazen, zij kwetst 
niemands gevoel, zij zoekt zichzelf niet, zij wordt niet verbitterd, zij 

rekent het kwade niet toe. Zij is niet blijde over ongerechtigheid, 

maar zij is blijde met de waarheid. Alles bedekt zij, alles gelooft zij, 
alles hoopt zij, alles verdraagt zij. 

En vers 11  Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, voelde ik 
als een kind, overlegde ik als een kind. Nu ik een man “of vrouw” 

ben geworden, heb ik afgelegd wat kinderlijk was. 

 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
 

 

 

De Here zegene u en behoede u! 
 

26-07-2017  Dit is Gods belofte aan u. Een prachtige boodschap, 
ook om te delen met anderen, over Gods onvoorwaardelijke liefde!  

 

 
Volledige weergave: 

 
Shalom, van harte welkom! Vandaag bracht een bode engel van 

God woord voor woord deze boodschap Gods over aan 

eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  
 

Voorwaar, wat is een zegen? 
 

Numeri 6, vers 22 tot en met 26  De Here nu sprak tot Mozes: 

Spreek tot Aäron en zijn zonen: Zó zult gij de Israëlieten zegenen: 
De Here zegene u en behoede u; de Here doe zijn aangezicht over 

u lichten en zij u genadig; de Here verheffe zijn aangezicht over u 
en geve u vrede.  

 

Voorwaar, ik herhaal vers 24  Dit is de belofte aan u: De 
Here zegene u en behoede u! 
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Maar wat is behoeden? Dat betekent dat Hij, Yeshua HaMashiach, 
JHWH, Jezus Christus, u wil beschermen en ervoor wil zorgen, dat 

er niets vervelends met u gebeurt, of u overkomt. 

 
Jesaja 30, vers 18  Daarom verlangt de Here ernaar u genadig te 

zijn, en daarom zal Hij Zich verheffen om Zich over u te ontfermen, 
want de Here is een God van recht; welzalig allen die op Hem 

wachten. 

 
Voorwaar, God is u genadig, zelfs wanneer u Hem 

ongehoorzaam bent! 
Het is Zijn aard en onvoorwaardelijke liefde. 

 

Jakobus 1, vers 2 tot en met 4  Houdt het voor enkel vreugde, 
mijn broeders “en zusters”, wanneer gij in velerlei verzoekingen 

valt, want gij weet, dat de beproefdheid van uw geloof volharding 
uitwerkt. Maar die volharding moet volkomen doorwerken, zodat gij 

volkomen en onberispelijk zijt en in niets te kort schiet. 

En vers 12 tot en met 17  Zalig is de man, “maar dit telt ook 
voor de vrouw”, die in verzoeking volhardt, want, wanneer hij de 

proef heeft doorstaan, zal hij “of zij” de kroon des levens 

ontvangen, die Hij beloofd heeft aan wie Hem liefhebben. Laat 
niemand, als hij “of zij” verzocht wordt, zeggen: Ik word van 

Godswege verzocht. Want God kan door het kwade niet verzocht 
worden en Hijzelf brengt ook niemand in verzoeking. Maar zo vaak 

iemand verzocht wordt, komt dit voort uit de zuiging en verlokking 

zijner eigen begeerte. Daarna, als die begeerte bevrucht is, baart 
zij zonde; en als de zonde volgroeid is, brengt zij de dood voort. 

Dwaalt niet, mijn geliefde broeders “en zusters”. Iedere gave, die 
goed, en elk geschenk, dat volmaakt is, daalt van boven neder, van 

de Vader der lichten, bij wie geen verandering is of zweem van 

ommekeer. 
 

Voorwaar, het is toch geweldig dat God u zo genadig is en zo 

liefdevol is, en u rijkelijk wil zegenen? 
 

Efeziërs 1, vers 7 en 8  En in Hem hebben wij de verlossing door 
zijn bloed, de vergeving van de overtredingen, naar de rijkdom 
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zijner genade, welke Hij ons overvloedig heeft bewezen in alle 
wijsheid en verstand. 

En Efeziërs 2, vers 8 tot en met 10  Want door genade zijt gij 

behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf: het is een gave 
van God; niet uit werken, opdat niemand roeme. Want zijn maaksel 

zijn wij, in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen, die 
God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. 

 

En Romeinen 5, vers 1 en 2  Wij dan, gerechtvaardigd uit het 
geloof, hebben vrede met God door onze Here Jezus Christus, door 

wie wij ook de toegang hebben verkregen in het geloof tot deze 
genade, waarin wij staan, en roemen in de hoop op de heerlijkheid 

Gods. 

 
Voorwaar, is dit geen prachtige boodschap? 

Deel de boodschappen ook met anderen, en red zielen! 
 

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 

wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 
een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 
geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 

oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 

duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 
waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 

gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; 
maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn 

werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 

Johannes 3, vers 33  Wie zijn getuigenis aanvaardt, heeft bezegeld, 
dat God waarachtig is. 

 

Voorwaar, mijn naam is Chance en ben een bode engel Gods.  
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en 

verdween. 
 

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen 
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ISIS zal als wapen Ebola gaan gebruiken! 
 

28-07-2017  ISIS zal als wapen Ebola gaan gebruiken, om vele 

miljoenen te besmetten. Dit is een profetische, openbarende en 
alarmerende boodschap van JHWH, de God van Abraham, Izaäk en 

Jakob, overgeleverd aan Profeet Benjamin Cousijnsen door een 
bode engel Gods.  

 

 
Volledige weergave: 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 
Voorwaar, ISIS zal als wapen Ebola gaan gebruiken, om vele 

miljoenen te besmetten! 
Men wil zich richten op Londen, Azië, Amerika en Duitsland. Ook wil 

men zich richten op asielzoekerscentra, om hen te gaan infecteren 

via een zogenaamde asielzoeker.  
 

Voorwaar, ook wil ISIS zich op Israël gaan richten en Joodse 

gebouwen. 
Voorwaar, ik ga nu. Mijn naam is Speedy. 

Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en verdween. 
 

 

 

“Mama je bent de liefste van de hele wereld!” 
 

31-07-2017  “Als ik groot ben, mag jij in mijn kasteel wonen”, zei 
de kleine Benjamin, en drukte zijn liefde uit naar zijn moeder met 

deze woorden, en gaf haar een heel bijzonder cadeautje.  
Volledige weergave: 
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Hallo, van harte welkom! Deze boodschap werd woord voor woord 
overgeleverd door Gods bode engel aan eindtijdprofeet Benjamin 

Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Rafaëla 
en ben een bode engel Gods. 

 

Voorwaar, laten we eens teruggaan naar 1971… 
In die tijd was voor Benjamin mama de allerliefste op de gehele 

wereld! Benjamin was 7 jaar oud. Hij luisterde in huis naar de LP, 
naar het liedje van Heintje, met de titel: ‘Mama, je bent de liefste 

van de hele wereld’. Dezelfde woorden van een kind in dit lied 

sprak die kleine Benjamin naar zijn moeder uit. En hij had ook nog 
eens vele overeenkomsten met het gezicht en haren van Heintje in 

die tijd. Heintje was een bekend kindsterretje in de jaren ’60. Zijn 
ware naam is Hein Simons. Helaas heeft deze artiest Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, nooit willen aannemen, en deze 

overeenkomst had Profeet Benjamin niet! Want van jongs af aan al 
had Profeet Benjamin als kind contact met de Koning der koningen, 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. 

 
Op een dag, toen dit kleine lieve engeltje 7 jaar oud was, 

liep hij met zijn kwartje naar de snoepautomaat. 
Het was zijn zakgeld. En hij zag mooie glinsterende ringetjes van 

plastic, en kettinkjes en andere prulletjes uit HongKong, en wou 

mama iets heel waardevols geven vanuit het diepste van zijn hart. 
Toen hij het kwartje in de draai snoepautomaat deed, kwam er een 

plastic ringetje uit. Hij had vooraf gebeden en voelde zich het 
rijkste kind op de Aarde met dit plastic ringetje, en zei: “Dank u, 

Jezus!” en poetste het ringetje nog eens op, en wou dit kostbare 

ringetje uit HongKong aan mama geven. Met een hart vol van liefde 
ging hij naar mama, en zei: “Mama, ik heb iets voor jou!”  

Mama keek en zag wel, dat het van plastic was en veel te klein. 

Maar mama keek dieper, en zag de liefde van Benjamin, wat dit 
ringetje zeer waardevol maakte. Liefdevol zei ze, met tranen in de 

ogen: “Wat een prachtige ring!” en kuste Benjamin op de wang, en 
zei: “Maar waarom geef jij dit aan mij?” 
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En toen antwoordde de kleine lieve engel: “Mama, je bent de 
allerliefste mama op de gehele wereld!”  

 

Voorwaar, al was het ringetje van plastic, de 
onvoorwaardelijke liefde werd zichtbaar, de binnenkant.  

Voorwaar, Benjamin zei ook tegen zijn mama: “Als ik groot ben, 
mag jij in mijn kasteel wonen. En dan zorg ik voor jou!”  

 

Voorwaar, maar hoe een cadeau er ook uitziet van de 
buitenkant, denk aan het kruis van Golgotha. 

Het gaat om het hart! En Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 
Christus, gaf het kostbaarste van zichzelf, en wil ook dat u dieper 

kijkt en de waarde ziet. Want u ben voor Hem de allerliefste op de 

hele wereld! En Hij wil, dat u in de Hemel komt en gered wordt.  
 

Jesaja 1, vers 18  Komt toch en laat ons tezamen richten, zegt de 
Here; al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als 

sneeuw; al waren zij rood als karmozijn, zij zullen worden als witte 

wol. 
 

En Jeremia 29, vers 11  Want Ik weet, welke gedachten Ik over u 

koester, luidt het woord des Heren, gedachten van vrede en niet 
van onheil, om u een hoopvolle toekomst te geven. 

 
En Johannes 12, vers 46  Ik ben als een licht in de wereld 

gekomen, opdat een ieder, die in Mij gelooft, niet in de duisternis 

blijve. 
En Johannes 14, vers 6  Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de 

waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij. 
 

En Jesaja 40, vers 26  Heft uw ogen naar omhoog en ziet: wie 

heeft dit alles geschapen? Hij, die het heer daarvan in groten getale 
uitleidt en elk daarvan bij name roept door de grootheid zijner 

sterkte en omdat Hij geweldig van kracht is; er blijft niet één 

achter. 
En Jesaja 53, vers 5 tot en met 7  Maar om onze overtredingen 

werd hij doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld; de straf 
die ons de vrede aanbrengt, was op hem, en door zijn striemen is 

ons genezing geworden. Wij allen dwaalden als schapen, wij 



 
 

 

5715 
 
 

 

wendden ons ieder naar zijn eigen weg, maar de Here heeft ons 
aller ongerechtigheid op hem doen neerkomen. Hij werd 

mishandeld, maar hij liet zich verdrukken en deed zijn mond niet 

open; als een lam dat ter slachting geleid wordt, en als een schaap 
dat stom is voor zijn scheerders, zo deed hij zijn mond niet open. 

 
En Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God 

de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 

opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig 
leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, 

opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 

naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het 
licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever 

gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want 
een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het 

licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de 

waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat 
zij in God verricht zijn. 

 

Voorwaar, en of u nu een artiest bent, of niet, aan uw 
rijkdom en leven komt een einde voor eeuwig. 

Kijk naar wat u te wachten staat zonder God! 
 

1 Johannes 2, vers 15 tot en met 17  Hebt de wereld niet lief en 

hetgeen in de wereld is. Indien iemand de wereld liefheeft, de liefde 
des Vaders is niet in hem “of in haar”. Want al wat in de wereld is: 

de begeerte des vlezes, de begeerte der ogen en een hovaardig 
leven, is niet uit de Vader, maar uit de wereld. En de wereld gaat 

voorbij en haar begeren, maar wie de wil van God doet, blijft tot in 

eeuwigheid. 
 

En Openbaring 21, vers 7 en 8  Wie overwint, zal deze dingen 

beërven, en Ik zal hem een God zijn en hij “of zij” zal Mij een zoon 
“of dochter” zijn. Maar de lafhartigen, de ongelovigen, de 

verfoeilijken, de moordenaars, de hoereerders, de tovenaars, de 
afgodendienaars en alle leugenaars – hun deel is in de poel, die 

brandt van vuur en zwavel: dit is de tweede dood. 
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Voorwaar, geef u over en bekeer u! 

 

Openbaring 22, vers 20 en 21  Hij, die deze dingen getuigt, 
zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van 

de Here Jezus zij met allen. 
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel. 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

AUGUSTUS 2017 
 
Helse Middeleeuwse martelpraktijken weer 

actueel! 
 
02-08-2017  In de Middeleeuwen vonden er helse martelingen 

plaats. Men ziet deze eeuwenoude methodes meer en meer 

terugkomen, die vanuit de hel onder andere aan de Katholieke kerk 
overhandigd zijn, en ISIS!  

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Dit is een boodschap van God, woord voor 

woord overgeleverd aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen door 
Hetrick. 
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Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 

Hetrick.  

 
In de Middeleeuwen vonden er helse martelingen plaats…  

en werden er mensen ontkleed en vastgebonden, waarna de beul 
geleidelijk aan zeer langzaam, onder het genot van het volk, de 

huid van het slachtoffer begon af te pellen, zoals bij een aardappel. 

De Katholieke kerk heeft vele duivelse rituelen, die in de hel 
plaatsvinden, in de wereld gebracht. Er werd zelfs een metalen kist 

met vuur eronder verhit, met een slachtoffer erin! Had je een 
koekje gestolen, dan ging de vinger eraf.  

 

Voorwaar, waarom heeft de Katholieke kerk zich schuldig 
gemaakt, denkt u? 

Het antwoord is: ze hielden zich bezig met alles, wat God verboden 
heeft! Ook nu nog steeds maken zich velen daarom schuldig aan 

vele praktijken, zoals kindermisbruik en dierenmisbruik, en ziet u 

deze eeuwenoude methodes meer en meer terugkomen, die vanuit 
de hel onder andere aan de dienstknechten van de Katholieke kerk 

overhandigd zijn. Denk ook aan de ISIS-strijders en hun 

wraakpraktijken!  
 

Mattheüs 24, vers 12  En omdat de wetsverachting toeneemt, zal 
de liefde van de meesten verkillen. 

 

Lees dit nog eens: En omdat de wetsverachting toeneemt, 
zal de liefde van de meesten verkillen.  

De meesten, niet velen, maar de meesten! Denk ook aan sommige 
door God uitgespuugde kerken, die Profeet Benjamin niet mogen, 

omdat ze ook verblind zijn en verkild, en niet willen horen naar de 

volle waarheid en alle openbaringen, en niet willen dat hun schapen 
in aanraking komen met Profeet Benjamin Cousijnsen. Sommigen 

van deze leiders zijn tevens verkild en hardleers, en hebben geen 

liefde. Ze zijn zó verkild en spelen voor God, en dwingen hun 
schapen, om te ondertekenen als kerklid! De leiders van dit soort 

kerken zal God ook eens gaan vragen: “Waar is je 
lidmaatschapskaart?” 
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Voorwaar! 
De liefde dwingt niet, en is niet hard of arrogant of betweterig, of 

heeft geen wantrouwen of onvergevingsgezindheid, of is niet 

achteloos of hard, zonder gevoel of liefde. 
 

1 Korinthiërs 13, vers 4 tot en met 10  De liefde is lankmoedig, 
de liefde is goedertieren, zij is niet afgunstig, de liefde praalt niet, 

zij is niet opgeblazen, zij kwetst niemands gevoel, zij zoekt zichzelf 

niet, zij wordt niet verbitterd, zij rekent het kwade niet toe. Zij is 
niet blijde over ongerechtigheid, maar zij is blijde met de waarheid. 

Alles bedekt zij, alles gelooft zij, alles hoopt zij, alles verdraagt zij. 
De liefde vergaat nimmermeer; maar profetieën, zij zullen afgedaan 

hebben; tongen, zij zullen verstommen; kennis, zij zal afgedaan 

hebben. Want onvolkomen is ons kennen en onvolkomen ons 
profeteren. Doch, als het volmaakte komt, zal het onvolkomene 

afgedaan hebben. 
 

Voorwaar, vele kerken moeten zich bekeren! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 

 

Gratis consult voor u, medium! 
 

03-08-2017  Voorwaar, toekomstvoorspellers, hoor en luister 
aandachtig! Dit consult is speciaal voor u en komt regelrecht van 

JHWH, de enige, almachtige en waarachtige God van al wat is en 
was, en er ooit zal zijn.  

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen.  

 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 

Voorwaar, dit consult is geheel gratis! 
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En u zegt ook: “Ik heb een belangrijk visioen gekregen over u, en 
ik kan u helpen bij het pad dat voor u het beste is”. Dit soort 

mediums, met een gratis consult, verschijnt soms zo plotseling in 

uw mailbox, of op de televisie, of u hoort het via de radio.  
 

Voorwaar, toekomstvoorspellers, hoor en luister aandachtig! 
Omdat u meent, dat u zonder een persoonlijke relatie met Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, - zoals Christenen, die 

wederom geboren zijn - ook de toekomst te mogen voorspellen, wil 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, ook u even, zonder dat 

u Hem heeft aangenomen in uw leven, de toekomst voorspellen: de 
hel! En dit consult is voor meer dan 100% betrouwbaar en is meer 

dan een visioen. 

 
Voorwaar, God waarschuwt zowel de kerken, en al die 

zogenaamde profeten en waarzeggers met hun opengestelde 
praktijken, voor de duisternis! 

Alles is vals. En hoe onschuldig dit ook lijkt, het is u openstellen 

voor de duisternis! Ga naar de Evangelicalendtimemachine.com, en 
typ maar eens in, in de balk, het woord ‘waarzeggerij’. En klik op 

de zoekbalk, en u zult de volle waarheid ontdekken over 

soortgelijke praktijken. 
 

Als u vandaag nog luistert naar de ernstige waarschuwingen 
Gods, dan kunt u nog gered worden. 

 

Openbaring 20, vers 14 en 15  En de dood en het dodenrijk 
werden in de poel des vuurs geworpen. Dat is de tweede dood: de 

poel des vuurs. En wanneer iemand niet bevonden werd geschreven 
te zijn in het boek des levens, werd hij, “zij”, geworpen in de poel 

des vuurs. 

 
Voorwaar, wie in de poel des vuurs geworpen wordt, zal 

eeuwig branden: voor eeuwig! 

Dit is de plek voor al die valse voorspellers en leugenaars, onder 
andere. Voorwaar, stop ermee! En ga in gebed en vraag de Heer 

om vergeving, en bekeer u. Mijn naam is Revie en ben een bode 
engel Gods. Bestudeer de Bijbel, en ontdek dat er maar één weg is 
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voor behoud, en dat is Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! 
Er zijn maar twee wegen: Hemel en hel. 

 

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
 

 
 

Wees één met de Koning der koningen! 
 
03-08-2017  De Heer is een Strijder, de Koning der koningen. Wees 

één met JHWH, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus!  

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Vandaag bracht Gods bode engel, woord 

voor woord, deze boodschap Gods over aan Profeet Benjamin 
Cousijnsen, wat ik graag aan u wil gaan voorlezen. De bode engel 

Gods zei: 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  
 

Voorwaar! 

De God van Abraham, Izaäk en Jakob zal, via Profeet Benjamin 
Cousijnsen, meer en meer gaan openbaren over de Hemel en Gods 

engelen, en meer de sluier wegnemen, wat sommigen eigenlijk niet 
eens aankunnen maar ook de ogen zal openen.  

 

De Heer is een Strijder, de Koning der koningen, een ware 
Held! 

En met vele engelen strijdt JHWH, om alles te verwezenlijken, 
zowel voor Israël als de Twee Getuigen. Sta achter de Koning der 

koningen, JHWH, voor de volle 100%. Wees één met Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, die samen met velen, en u 
erbij, Gods werk krachtiger gaat maken, door zowel uw gebeden en 

steun in alle vormen!  

 
Voorwaar, de bode engel Donder beaamt en zegt:  
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“Als de Twee Getuigen samen verbonden zijn, mag de wereld wel 
uitkijken! Voorwaar, de Evangelical EndTime Machine is er voor 

iedereen, en Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus zelf, is de 

Stuurman. 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God. 

 
 

 

 

Geestelijke strijd en overwinning 
 

04-08-2017  Wie strijdt er met u en geeft u de overwinning? De 
Here is een Krijgsheld; Here is Zijn naam!  

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, hartelijk welkom! Dit is een bemoedigende, mededelende 

boodschap van God, woord voor woord overgeleverd door Gods 
bode engel aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin 

Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 
Voorwaar, warrior! 

Klaag niet, maar beken dat gij niet alleen strijdt. Hij is met u en 
rijdt voor u uit! 

 

Exodus 15, vers 3  De Here is een krijgsheld; Here is zijn naam. 
 

Voorwaar, de duivel zet zijn beste strijders in om u te 
vernietigen, 

en wil de bescherming in uw leven tegenhouden, en is erop uit dat 

u zwak bent! Voorwaar, wie is nu uw Overwinnaar, een Krijgsheld? 
Ga nu niet huilen. Want Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, 

is voor u uitgereden met het Hemelse leger, dat voor niets 

terugdeinst. 
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Voorwaar, krachtige warrior! 
Engelen van de hoogste rang verpletteren, samen met u, alle 

bolwerken, in de naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 

Christus! Voorwaar, besef heel goed dat gij nimmer moet 
toestemmen met uw gevoel, dat wat satan in uw gedachten wil 

leggen, en laten geloven. Kent gij een kind van God, dat zegt: “Ik 
ben zwak, en het is mij teveel, al die strijd?” Ik ben de bode engel, 

Measme, een warrior Gods. 

 
Lees voor: Psalm 8, vers 3  Met de stemmen van kinderen en 

zuigelingen bouwt u een macht op tegen uw vijanden om hun 
wraak en verzet te breken. 

En vers 5 tot en met 9  Wat is dan de sterveling dat u aan hem 

denkt, het mensenkind dat u naar hem omziet? U hebt hem bijna 
een god gemaakt, hem “en haar” gekroond met glans en glorie, 

hem “en haar” toevertrouwd het werk van uw handen en alles aan 
zijn “en haar” voeten gelegd: schapen, geiten, al het vee, en ook 

de dieren van het veld, de vogels aan de hemel, de vissen in de zee 

en alles wat trekt over de wegen der zeeën. 
 

En Hebreeën 2, vers 6 tot en met 9  Veeleer geldt dit getuigenis, 

ooit door iemand afgelegd: ‘Wat is de mens dat u aan hem denkt, 
het mensenkind dat u naar hem omziet? U hebt hem voor korte tijd 

lager dan de engelen geplaatst; u hebt hem met eer en luister 
gekroond, en u hebt hem aangesteld over het werk van uw 

handen’. Alles hebt u aan hem onderworpen.’  Doordat hij alles aan 

hem onderworpen heeft, rest er niets dat niet onder zijn gezag is 
gesteld. Dat alles aan hem onderworpen is, zien wij echter nu nog 

niet; wel zien we dat Jezus – die voor korte tijd lager dan de 
engelen geplaatst was, opdat zijn dood door Gods genade iedereen 

ten goede zou komen – vanwege zijn lijden en dood nu met eer en 

luister gekroond is. 
 

Waar is uw vertrouwen, warrior, en uw geloof? 

Geen enkele krijger Gods laat de leugens binnenkomen en laat zich 
niet verzwakken! Dit telt zowel voor de engelen als voor Gods 

kinderen. Wie is nu uw Koning? Wie strijdt er met u en geeft u de 
overwinning? 
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Psalm 28, vers 6 tot en met 9  JHWH zij geprezen, hij heeft mijn 
smeekbede gehoord. JWHW is mijn kracht en mijn schild, op hem 

vertrouwde mijn hart, ik werd geholpen en mijn hart jubelde, hem 

wil ik loven in mijn lied. JHWH is de kracht van zijn volk, een burcht 
van redding voor zijn gezalfde. Red het volk dat u toebehoort, 

zegen het, wees zijn herder en draag het voor eeuwig. 
En Psalm 18, vers 2 tot en met 7  Hij zei: Ik heb u lief, JHWH, mijn 

sterkte, JHWH, mijn rots, mijn vesting, mijn bevrijder, God, mijn 

steenrots, bij u kan ik schuilen, mijn schild, kracht die mij redt, 
mijn burcht. Ik roep: ‘Geloofd zij JHWH,’ want ik ben van mijn 

vijanden verlost. Mij omsloten de banden van de dood, de kolkende 
afgrond joeg mij angst aan, de banden van het dodenrijk 

omklemden mij, op mijn weg lagen de valstrikken van de dood. In 

mijn nood riep ik tot JHWH, ik schreeuwde naar mijn God om hulp. 
In zijn paleis hoorde hij mijn stem, mijn roepen bereikte zijn oren.   

Vers 10 tot en met 15  Hij schoof de hemel open en daalde af, 
duisternis onder zijn voeten, hij besteeg de cherub en vloog, 

zwevend op de vleugels van de wind. Hij maakte van het donker 

zijn schuilplaats, trok een tent om zich heen van duister water, 
dichte wolken. Een vuurgloed ging voor hem uit, wolken joegen 

voort, hagel en gloeiende as. De donder van JHWH klonk aan de 

hemel, de Allerhoogste verhief zijn stem: hagel en gloeiende as. Hij 
schoot zijn pijlen en sloeg de vijanden uiteen, wierp zijn 

bliksemschichten en verdreef hen. 
 

Voorwaar, bedek u onder het kostbaar Bloed van Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus! 
Vraag ernaar in uw gebed, want Zijn kostbaar Bloed reinigt u niet 

alleen, maar bevrijdt u en heiligt u en beschermt u op alle niveaus, 
naar geest, ziel, lichaam, hart en gedachten. Zijn kostbaar Bloed is 

uw totale bescherming. Samen met de Here, uw Krijgsheld, bent u 

meer dan overwinnaar! De ene na de andere overwinning staat op 
Zijn naam, de naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 

Christus. Halleluja! Amen! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
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Luister altijd naar Gods aangestelde ware 

Profeet 
 

07-08-2017  Door een ongeluk werd Benjamin Cousijnsen 
rondgeleid in de Hemel, en verbleef daar 16 jaren lang. Hij werd 

uitgekozen om terug te gaan naar de Aarde, om Gods werk af te 

maken.  
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! De volgende boodschap Gods werd door 
Gods bode engel aan Profeet Benjamin Cousijnsen overgeleverd. 

 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 

Riomero en ben een bode engel Gods.  
 

Lees mee: Openbaring 22, vers 6  En Hij zeide tot mij: Deze 

woorden zijn getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de 
geesten der Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten 

te tonen hetgeen weldra geschieden moet. 
 

Voorwaar, zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament 

waren er Profeten. 
 

Numeri 11, vers 24 en 25  Toen Mozes naar buiten was 

gekomen, sprak hij de woorden des Heren tot het volk; daarop 
vergaderde hij zeventig mannen uit de oudsten van het volk en 

stelde hen rondom de tent. Toen daalde de Here in de wolk neder 
en sprak tot hem, en Hij nam een deel van de Geest die op hem 

was, en legde dat op de zeventig mannen, op de oudsten; toen de 

Geest op hen rustte, profeteerden zij, doch daarna niet meer. 
 

Wow! Zeventig mannen, en ze profeteerden, doch daarna 
niet meer. 

God kende Zijn volk en wie ermee om kon gaan!  

Numeri 11, vers 26 tot en met 30  Twee mannen nu waren in de 
legerplaats achtergebleven; de een heette Eldad, en de ander 
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Medad. Toen de Geest op hen rustte – zij behoorden tot de 
opgeschrevenen, maar waren niet naar de tent gegaan – 

profeteerden zij in de legerplaats. Een jongeman snelde daarop 

heen en bracht Mozes bericht en zeide: Eldad en Medad zijn aan het 
profeteren in de legerplaats. Jozua nu, de zoon van Nun, die van 

jongs af Mozes’ dienaar was geweest, antwoordde daarop en zeide: 
Mijn heer Mozes, belet het hun. Doch Mozes zeide tot hem: Wilt gij 

voor mij ijveren? Och, ware het gehele volk des Heren Profeten, 

doordat de Here zijn Geest op hen gave! Daarop trok Mozes zich in 
de legerplaats terug, vergezeld van de oudsten van Israël. 

 
Voorwaar, niet iedereen kan zich Profeet noemen. 

Eldad en Medad waren dus niet bij die zeventig mannen of in de 

tent gegaan. Ze waren in de legerplaats achtergebleven, terwijl die 
zeventig zaten te vergaderen en zaten te bidden. Wederom zeg ik 

u, God kent de harten! En denkt u nu ook echt, dat de Heilige Geest 
er niet vanaf den beginne al was? 

 

Genesis 1, vers 2  De aarde nu was woest en ledig, en duisternis 
lag op de vloed, en de Geest Gods zweefde over de wateren. 

 

En Numeri 11, vers 29  Doch Mozes zeide tot hem: Wilt gij voor 
mij ijveren? Och, ware het gehele volk des Heren Profeten, doordat 

de Here zijn Geest op hen gave! 
 

En Deuteronomium 18, vers 13  Gij zult onberispelijk staan 

tegenover de Here, uw God.  
En vers 15 tot en met 20  Een Profeet uit uw midden, uit uw 

broederen, zoals ik ben, zal de Here, uw God, u verwekken; naar 
hem zult gij luisteren. Juist zoals gij van de Here, uw God, 

gevraagd hebt op Horeb, op de dag der samenkomst, toen gij 

zeidet: Ik wil niet langer de stem van de Here, mijn God, horen en 
dit grote vuur niet langer zien, opdat ik niet sterve. Toen zeide de 

Here tot mij: Het is goed, wat zij gesproken hebben; een Profeet 

zal Ik hun verwekken uit het midden van hun broederen, zoals gij 
zijt; Ik zal mijn woorden in zijn mond leggen, en hij zal alles tot 

hen zeggen, wat Ik hem gebied. De man, die niet luistert naar de 
woorden welke hij in mijn naam spreken zal, van die zal Ik 

rekenschap vragen. Maar een Profeet, die overmoedig genoeg is om 
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in mijn naam een woord te spreken, dat Ik hem niet gebood te 
spreken, of die in de naam van andere goden spreekt – die Profeet 

zal sterven. 

 
Voorwaar, luister altijd naar Gods aangestelde ware Profeet. 

Hij is geheiligd, en zag als kind al de twee werelden. Door een 
ongeluk werd hij rondgeleid in de Hemel en verbleef daar 16 jaren 

lang, en werd uitgekozen om terug te gaan naar de Aarde, om Gods 

werk af te maken, zoals de oude Profeten. Ook de Bijbelse Profeten 
werden gevreesd op de Aarde. En men deed er alles aan om Gods 

werk te verwoesten, en de vijand stuurde zelfs vrouwelijk spionnen, 
die alles uit de kast moesten halen, om de Profeten Gods in de 

oude dagen te verleiden en te vernietigen! Voorwaar, ook was men 

erop uit om hun gaven weg te nemen. Denk ook aan het verhaal 
van Simson. 

 
Spreuken 28, vers 5  Boze lieden verstaan het recht niet, maar 

wie de Here zoeken, verstaan alles. 

 
En Jesaja 48, vers 17  Zo zegt de Here, uw Verlosser, de Heilige 

Israëls: Ik ben de Here, uw God, die u leert, opdat het u welga; die 

u de weg doet betreden, die gij moet gaan. 
En Jesaja 54, vers 15 tot en met 17  Valt men heftig aan, dan gaat 

dat van Mij niet uit; wie u aanvalt, zal over u vallen. Zie, Ik ben 
het, die de smid geschapen heb, welke het kolenvuur aanblaast en 

naar zijn kunst het wapen vervaardigt, maar Ik ben het ook, die de 

verderver geschapen heb om te vernielen. Elk wapen dat tegen u 
gesmeed wordt, zal niets uitrichten, en elke tong die zich voor het 

gericht tegen u keert, zult gij in het ongelijk stellen. Dit is het deel 
van de knechten des Heren en hun recht van Mijnentwege, luidt het 

woord des Heren. 

 
Voorwaar, want geen wapen zal doordringen, opdat alles 

vervuld worde! 

Amen! 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
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Israëlische soldaten zijn omgekocht door Iran!  
 

08-08-2017  Openbarende boodschap Gods: Alles wordt onttrokken 
aan het oog van de wereld en vooral van de media. Voorwaar, ik 

openbaar u...  
 

 

Volledige weergave: 
 

Shalom, hartelijk welkom! Gods bode engel bracht woord voor 
woord de volgende boodschap over aan eindtijdprofeet van de 

laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 
Revelado, een bode engel Gods.  

 

Voorwaar, stille wateren, diepe gronden. 
Zo spreekt de Heer, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! 

Alles wordt onttrokken aan het oog van de wereld, vooral van de 

media. Voorwaar, ik openbaar u dat er Israëlische soldaten zijn, die 
omgekocht zijn door Iran! 

 
Jeremia 30, vers 10 tot en met 15  Wees niet bang, mijn 

dienaar Jakob, heb geen angst, Israël – spreekt JHWH. Ik zal je uit 

dat verre land bevrijden, uit de ballingschap breng ik je nageslacht 
terug. Het volk van Jakob keert terug en zal in vrede leven, zonder 

zorgen, zonder dat het nog wordt opgeschrikt. Ik sta je ter zijde en 
zal je bevrijden – spreekt JHWH. De landen waarnaar ik je 

verdreven heb, vaag ik allemaal weg. Je krijgt de straf die je 

verdient, maar vernietigen zal ik je niet. Dit zegt JHWH: 
Ongeneeslijk zijn je wonden, niet te helen is je letsel. Geen mens 

verzorgt je zweren, je wonden groeien nooit meer dicht. Je 

minnaars zijn je vergeten, ze kijken niet meer naar je om. Ik was 
het die je sloeg, als een vijand, ik heb je meedogenloos gestraft, 



 
 

 

5728 
 
 

 

om je vele wandaden, om je talloze zonden. Wat klaag je nu over je 
letsel, je dodelijke wonden? Om je vele wandaden, om je talloze 

zonden heb ik je dit aangedaan. 

 
Voorwaar, de God van Abraham, Izaäk en Jakob zal met Iran 

afrekenen, voorgoed! 
 

Jeremia 30, vers 16 tot en met 18  Maar wie jou verslonden, 

worden zelf verslonden, al je vijanden gaan zelf in ballingschap. Elk 
volk dat jou plunderde, wordt zelf geplunderd, ik maak ieder die 

naar buit zocht, zelf tot buit. Weet dat ik je zal genezen, ik zal je 
wonden helen – spreekt JHWH – ook al noemt men je Verworpene 

en zegt men: “Naar Sion kijken we niet meer om.” Dit zegt JHWH: 

Ik keer het lot van Jakobs tenten ten goede, ik zal me om zijn 
woningen bekommeren. De steden zullen uit de as herrijzen, 

paleizen worden in hun oude pracht hersteld. 
 

Voorwaar, Iran en ook de media, en Turkije en Syrië onder 

andere, proberen zoveel mogelijk te bereiken dat men Israël 
haat. 

En dat is het werk van de satan! Voorwaar, iedereen die zich tegen 

Israël keert en strijdt, zal door God geslagen worden. Voorwaar, 
Israël! Hoor! De Twee Getuigen zijn op de Aarde en bevinden zich 

onder de mensen. 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 

 
 

Paus Franciscus besprak de globale 

wereldbevolkingsuitroeiing met Donald Trump!    
 

09-08-2017  Openbaring Gods: In een gesprek van Paus Franciscus 

met Donald Trump had Paus Franciscus het over een extreme 
globale wereldbevolkingsuitroeiing. Hoor en lees waarom. Verder 

onder andere, God is duidelijk! God keurt het tegennatuurlijke af en 
ziet niets door de vingers.  

 

 
Volledige weergave: 
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Hallo, hartelijk welkom! Gods bode engel bracht deze boodschap 

woord voor woord over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen, 

die ter plekke altijd alle woorden Gods opschrijft. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 

Voorwaar, Paus Franciscus had het tijdens het bezoek van 
Donald Trump over een extreme, globale 

wereldbevolkingsuitroeiing! 
Dit heeft ook te maken met het doel, om het klimaat te willen 

veranderen.  

 
Genesis 6, vers 11 en 12  In Noachs tijd was de aarde in Gods 

ogen verdorven en vol onrecht. Toen God zag dat de aarde door en 
door slecht was, dat iedereen een verderfelijk leven leidde. 

 

Voorwaar, de mens wordt nu meer en meer overgenomen. 
En zelfs in de kerk is de satan aan het werk, om het 

tegennatuurlijke aan te passen, zoals lesbiennes en homo’s en 

transgenders, en zelfs transseksuelen, alles waar de God van 
Abraham, Izaäk en Jakob een hekel aan heeft! Zelfs de Bijbel zal 

aan dit denken aangepast worden, omdat men vindt dat wat er in 
de Bijbel staat discriminerende uitspraken bevat tegen de 

geslachtsveranderende mens, die ontevreden is. Satan zegt: “Doe 

het! Geniet van het leven, want je bent er maar even!” Zelfs seks 
met dieren vindt men zo langzamerhand al heel normaal, en ook 

dat jonge kinderen zeer jong moeten kunnen trouwen.  
 

Voorwaar, en zo gaat men tegen Gods geboden in, alsof Hij 

een fout heeft gemaakt.  
Schaam u! En zelfs de Paus hoopt, dat een geestelijke gezien mag 

gaan worden als een geestelijke, en dat zowel het verleden als het 

heden op seksueel vlak, de omgang met klein tot groot, als normaal 
beschouwd zal gaan worden, en dat seksuele omgang gewoon 

gezien kan worden als geestelijke overdraging van Gods geestelijke 
vruchten, vol van zegeningen! 
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De Izebel geest van satan is zeer actief! 
En ook de kenmerken van het gedrag en uiterlijk worden met de 

dag zichtbaarder. Sommigen tonen bezetenheidsgedrag, en zijn van 

aanzien als de gevallen engelen. Sterker nog, als satan, en laten 
het toe dat de gevallen engelen zich vrij bewegen, zonder zich iets 

aan te trekken van vrees voor Gods veroordeling of Zijn gebod! 
Voorwaar, mijn naam is Serfarma en ben een bode engel Gods.  

 

God is duidelijk. 
God keurt het tegennatuurlijke af en ziet niets door de vingers! Ook 

keurt Hij die kerken en mensen af. 
 

Romeinen 1, vers 24 tot en met 28  Daarom heeft God hen in 

hun lage begeerten uitgeleverd aan zedeloosheid, waarmee ze hun 
lichaam onteren. Ze hebben de waarheid over God ingewisseld voor 

de leugen; ze vereren en aanbidden het geschapene in plaats van 
de schepper, die moet worden geprezen tot in eeuwigheid. Amen. 

Daarom heeft God hen uitgeleverd aan onterende verlangens. De 

vrouwen hebben de natuurlijke omgang verruild voor de 
tegennatuurlijke, en ook de mannen hebben de natuurlijke omgang 

met vrouwen losgelaten en zijn in hartstocht voor elkaar ontbrand. 

Mannen plegen ontucht met mannen; zo worden ze ervoor gestraft 
dat ze van God zijn afgedwaald. Omdat ze het beneden hun 

waardigheid achtten God te erkennen, heeft God hen overgeleverd 
aan hun eigen onbetrouwbaarheid en doen ze wat verwerpelijk is. 

En vers 32  En hoewel ze het vonnis van God kennen en weten dat 

mensen die dergelijke dingen doen de dood verdienen, doen ze dit 
alles toch. Sterker nog, ze juichen het zelfs toe dat anderen het ook 

doen. 
En Romeinen 2, vers 27  Wie onbesneden is gebleven maar zich 

aan de wet houdt, zal zijn oordeel vellen over u die, ook al hebt u 

de wet op schrift en bent u besneden, de wet overtreedt.  
 

En Hebreeën 13, vers 4  Houd het huwelijk in ere, in alle 

omstandigheden, en houd het echtelijk bed zuiver, want 
overspeligen en echtbrekers zal God veroordelen.  

 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
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Wees nooit bang, trek je er maar niks van aan, 

jij weet genoeg! 
 

10-08-2017  Wees nooit bang, om over de Here Jezus te praten. Jij 

weet genoeg, anders zou je nooit gered zijn! Trek je niets aan van 
negatieve kritiek van anderen, want die hadden altijd al kritiek.  

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, jongens en meisjes, jong en oud! De bode engel van God 

bracht vandaag een hele bijzondere boodschap over aan 

eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 
 

“Oh, wat leuk! Ja, ik ben heel nieuwsgierig!” 
Nou, ga er maar gauw voor zitten en luister goed, dan ga ik het 

voorlezen. 

“Jippie! Dat is leuk!” 
 

De bode engel Gods zei:  
Shalom! Ik begroet je in de naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, 

Jezus Christus.  

“En mag ik even iets vragen?” 
Nou, vooruit, voor deze keer.  

“Uhh, tegen wie zei de bode engel ‘Shalom’?” 

Nou, als je heel goed luistert, dan hoor je dat de bode engel naar 
Profeet Benjamin Cousijnsen komt, die alles opschrijft, terwijl de 

bode engel alle woorden één voor één opleest. 
“O, ja natuurlijk!” 

Maar, ja, de boodschappen en alle woordjes, die zijn ook bedoeld 

voor alle luisteraars. 
“Dus ook voor mij, hè?” 

Ja natuurlijk, ook voor jou, en voor iedereen die nu zit te luisteren. 
Maar je moet er niet de hele tijd tussendoor komen, hoor. 

“OK, sorry.” 

Goed, nou ga ik verder. 
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Voorwaar, sprak de bode engel van God, heb je wel eens 
over Hem gepraat? 

Of ben jij een van hen, die alleen maar aan zichzelf denkt en 

vooraan wil staan in de kerk, met de handen omhoog op zondag, 
om veel te ontvangen, en roept: “Jezus, raak mij aan!” Ja… “Jezus, 

doe dit en doe dat!” 
 

Sommigen, die spannen Jezus voor het karretje, zo van: 

“Nou, Here Jezus, dan mag U dit doen, en dan moet U dat maar 
doen, want U bent de Koning, toch?” 

Zeg niet: “Ik durf niet te praten”. En trouwens, Yeshua HaMashiach, 
JHWH, zegt: Verkondigt het Evangelie, vertel het door. 

 

Op welke manier? 
 

Johannes 16, vers 8 tot en met 11  Daar staat geschreven: 
Wanneer hij komt zal hij de wereld duidelijk maken wat zonde, 

gerechtigheid en oordeel is: zonde – dat ze niet in mij geloven, 

gerechtigheid – dat ik naar de Vader ga en jullie me niet meer zien, 
oordeel – dat de heerser over deze wereld is veroordeeld.   

 

Begrijpen jullie dat? 
Jij hoeft niet te overtuigen. Maar lees Johannes gerust voor, dan 

valt er een last van je schouders af! En wees nooit bang. Jij weet 
best wel genoeg, anders zou jij nooit gered zijn! Voorwaar, mijn 

naam is Rolatia en ben een bode engel Gods. Trek je dus niets aan 

van negatieve kritiek van anderen, wat die over jou zeggen. Want 
die hadden altijd al kritiek! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en 
verdween. 

 

 
“Oooh, applaus!” 

Nee hoor, je hoeft geen applaus te geven. Want ik wil geen eer, en 

de engel wil geen eer, die de boodschap bracht, maar alle dank en 
alle eer, ook voor deze boodschap, gaat naar de Here Jezus 

Christus, Yeshua HaMashiach, toe, die deze boodschap 100%, 
woord voor woord, liet overbrengen. 

“Waarom?” 
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Omdat Hij gezien heeft dat de luisteraars, en misschien jij ook 
weleens, er moeite mee hebben om er voor uit te komen. Hè, denk 

nooit – wat de boodschap zegt – dat je te weinig weet. Want je 

weet het belangrijkste.  
“En wat is het allerbelangrijkste?” 

Dat de Here Jezus Christus Zijn leven heeft gegeven voor jou, aan 
het kruis van Golgotha, en dat de Heer leeft. En wees maar niet 

bang wat anderen van jou denken. 

“Ja, dat is helemaal goed! Ja, dat is waar!” 
Ja, dat is zeker waar. En de Heer, die zal je altijd helpen, als je dat 

vraagt in gebed.  
“Ja, soms weet ik niet, hoe ik moet bidden.” 

Nou, weet je wat, bidden is gewoon praten met de Heer. En het 

hoeft niet op de een of andere manier, maar gewoon zoals je bent. 
En gewoon, zoals je praat met mij, mag je ook praten met de Heer. 

Maar alles wat je vraagt, mag je de Heer voor danken, en vragen in 
de naam van de Here Jezus Christus. En Zijn naam is in het 

Hebreeuws, ‘Yeshua HaMashiach’, JHWH, Jezus Christus.  

“Mooi, hè? Ja.” 
 

Ja. En tot de kijkers zeggen wij:  

Tot de volgende keer! 
“Tot de volgende keer. Doei! Gods zegen. Dag!” 

 
 

 

Er is maar één deur die niet van hout of staal 

gemaakt is! 
 

11-08-2017  God wil dat deze wijde deur laat zien, hoe breed Zijn 
liefde is.  

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! De volgende boodschap Gods werd woord 

voor woord overgeleverd aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 
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Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, Kadosh, Kadosh, 

Kadosh, Heilig, Heilig, Heilig is de Koning der koningen! 

 
Voorwaar, gij wilt wel Christen zijn… 

en het lijkt heel erg mooi, maar het belangrijkste is om onbevlekt 
naast Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, te staan. Gij 

behoort niet gelijkvormig te zijn aan deze vuile wereld! Hoe kunt gij 

u Christen noemen, als gij geen schuld bekent? Kunt gij zo eerlijk 
zijn om uw schuld te erkennen? 

 
Voorwaar, niemand is rechtvaardig, ook niet één! 

 

Romeinen 3, vers 10 tot en met 26  gelijk geschreven staat: 
Niemand is rechtvaardig, ook niet één, er is niemand, die 

verstandig is, niemand, die God ernstig zoekt; allen zijn afgeweken, 
tezamen zijn zij onnut geworden; er is niemand, die doet wat goed 

is, zelfs niet één. Hun keel is een open graf, met hun tong plegen 

zij bedrog, addergif is onder hun lippen; hun mond is van vloek en 
bitterheid vol; snel zijn hun voeten om bloed te vergieten, 

verwoesting en ellende zijn op hun wegen, en de weg des vredes 

kennen zij niet. De vreze Gods staat hun niet voor ogen. Nu weten 
wij, dat de wet, bij al wat zij zegt, tot hén spreekt, die onder de wet 

zijn, opdat alle mond gestopt en de gehele wereld strafwaardig 
worde voor God, daarom, dat uit werken der wet geen vlees voor 

Hem gerechtvaardigd zal worden, want wet doet zonde kennen. 

Thans is echter buiten de wet om gerechtigheid Gods openbaar 
geworden, waarvan de wet en de Profeten getuigen, en wel 

gerechtigheid Gods door het geloof in Jezus Christus, voor allen, die 
geloven; want er is geen onderscheid. Want allen hebben 

gezondigd en derven de heerlijkheid Gods, en worden om niet 

gerechtvaardigd uit zijn genade, door de verlossing in Christus 
Jezus. Hem heeft God voorgesteld als zoenmiddel door het geloof, 

in zijn bloed, om zijn rechtvaardigheid te tonen, daar Hij de zonden, 

die tevoren onder de verdraagzaamheid Gods gepleegd waren, had 
laten geworden – om zijn rechtvaardigheid te tonen, in de 

tegenwoordige tijd, zodat Hijzelf rechtvaardig is, ook als Hij hem 
rechtvaardigt, die uit het geloof in Jezus is. 
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Voorwaar, onderzoekt u. 
De deur is wijd gemaakt, zo breed! Zo breed zijn niet vele deuren, 

omdat God wil dat deze wijde deur laat zien, hoe breed Zijn liefde 

is. 
 

1 Timotheüs 2, vers 3 en 4  Dit is goed en aangenaam voor God, 
onze Heiland, die wil, dat alle mensen behouden worden en tot 

erkentenis der waarheid komen. 

 
Er is maar één deur, die niet van hout of staal is! 

 
Efeziërs 2, vers 18  Want door Hem hebben wij beiden in één 

Geest de toegang tot de Vader.  

En Efeziërs 3, vers 12  In wie wij de vrijmoedigheid en de toegang 
met vertrouwen hebben door het geloof in Hem. 

 
En 1 Timotheüs 2, vers 5  Want er is één God en ook één 

middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus. 

 
Hij alleen geeft een liefdevolle toegang tot Zijn Koninkrijk! 

 

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 
wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 

naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het 
licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever 

gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want 

een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het 
licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de 

waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat 

zij in God verricht zijn. 
 

Mijn naam is Rafaël en ben een bode engel Gods. 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
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Kom uit de duisternis en verstop u niet! 
 
14-08-2017  U weet, dat u in de duisternis leeft en er nu uit moet 

stappen.  

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Gods bode engel bracht de volgende 

boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Strasia 

en ben een bode engel Gods. 

 
Voorwaar,  

 
Wijsheid 17, vers 1 tot en met 21  Machtig is uw oordeel en 

nauwelijks te beschrijven. Wie zich niet liet onderrichten, moest wel 

verdwalen. Daar lagen die zondaars, die meenden dat ze een heilig 
volk konden onderdrukken, nu zelf geketend door de duisternis, 

gevangen in een lange nacht, opgesloten in hun huizen, verstoken 

van de eeuwige voorzienigheid. Zij hadden gedacht dat ze met hun 
verborgen zonden onopgemerkt zouden blijven onder de donkere 

sluier van de vergetelheid, maar nu waren ze in verwarring, hevig 
ontsteld en gekweld door angstvisioenen. Zelfs de plaatsen waar ze 

zich schuilhielden boden geen bescherming tegen de angst: rondom 

hen klonken schrikwekkende geluiden en verschenen sombere 
geesten met dreigende blikken. Geen vuur was krachtig genoeg om 

hun licht te geven, en ook de sterren slaagden er met hun 
schittering niet in die verschrikkelijke nacht te verlichten. Er 

verscheen hun alleen een angstaanjagende vlammenzee die vanzelf 

ontstond, maar nadat het verschijnsel voorbij was, leek in hun 
angst alles wat ze gezien hadden nog veel erger. Al hun toverkunst 

schoot hier tekort en de grootspraak over hun wijsheid werd 

smadelijk ontmaskerd. Zij die beweerd hadden dat ze zieke mensen 
konden verlossen van hun angst en verwarring, maakten zich 
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belachelijk door zelf ziek te worden van angst. Ook als er geen 
enkele aanleiding was om bang te zijn, eenmaal opgeschrikt door 

het gerucht van een wild beest of het sissen van een slang 

vergingen ze van angst en durfden zelfs niet meer om zich heen te 
kijken, wat toch onvermijdelijk is. Slechtheid verraadt zich door 

lafheid en veroordeelt daarmee zichzelf. Onder invloed van het 
geweten vreest ze altijd het ergste. Angst is niets anders dan het 

opgeven van de hulp die het redelijk denken biedt. Hoe minder men 

van de rede verwacht, hoe zwaarder de onzekerheid over de 
oorzaak van de kwelling gaat drukken, meer nog dan de oorzaak 

zelf. In die machteloze nacht, opgekomen uit de schuilhoeken van 
het machteloze dodenrijk, sliepen zij allen eenzelfde slaap: nu eens 

opgejaagd door geestverschijningen, dan weer verlamd door diepe 

vertwijfeling, doordat een plotselinge, onverwachte angst hen 
overviel. Wie daaronder bezweek, waar dan ook, werd gevangen en 

belandde in een kerker zonder tralies. Of iemand nu boer of herder 
was, of arbeider die in verlatenheid moest zwoegen, wanneer hij 

gegrepen werd, moest hij dat onontkoombare lot ondergaan. Allen 

werden geboeid met die ene keten van duisternis. En of het nu het 
suizen van de wind was, of het melodieuze zingen van vogels in 

dicht struikgewas, of het ruisen van stromend water, het geweld 

van vallend gesteente, het geluid van dieren die onzichtbaar 
wegschoten, het gehuil van wilde beesten of een echo die 

weerklonk uit een kloof in de bergen, alles verlamde hen van 
schrik. De hele wereld baadde in helder licht en alles ging 

ongestoord zijn gang; alleen over hen spreidde zich een 

benauwende nacht uit, als voorbode van de duisternis die hun te 
wachten stond. Maar die benauwdheid kwam meer uit henzelf voort 

dan uit de duisternis. 
 

Voorwaar, kom uit de duisternis, en verstop u niet. 

En neem Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, aan als uw 
Koning der koningen en Redder en Heer, en erken dat Hij de enige 

Weg is en de Waarheid en het Leven! U weet, dat u in de duisternis 

leeft en er nu uit moet stappen. Want nog even, en dan verschijnt u 
in de vlammenzee, samen met uw toverkunsten. 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en 
verdween. 
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Hij was altijd al naast je! 
 

15-08-2017  Hij, Yeshua HaMashiach, JHWH, wil je bemoedigen via 
de Evangelicalendtimemachine.com! Deel ook deze boodschap.  

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Mijn naam is Profeet Benjamin 

Cousijnsen. Vandaag kreeg ik een boodschap van een bode engel 
Gods. 

 

Shalom! Kadosh, Heilig is Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 
Christus, uw Rabboeni! 

 

Voorwaar, je was door anderen verlaten en had het gevoel, 
dat je er alleen voor stond.  

Maar als je dan alles eens van dichtbij bekijkt, in deze donkere 
tunnel, waar je vaak van alles moet incasseren, en je je daardoor 

verzwakt voelde... Maar prijs de Heer! Op het moment van zwakte 

zag je Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, naast je, die al 
die tijd al naast je liep, en zei: “Sta op! Geef niet op!” Hij gaf je 

altijd al kracht, om niet op te geven. 
 

Voorwaar, al hebben de anderen geen respect voor jou, 

weet: JHWH, Jezus Christus, uw Rabbouni, houdt van jou! 
Hij zal je een sterke schouder geven. Je geloof, hoop en liefde en 

vertrouwen zal ook nu ervoor zorgen, dat alles goed komt! Hij zal je 

tranen drogen. Hij houdt van jou. Het gaat altijd niet om een 
kerkgebouw, maar om de binnenkant, je geloof en een persoonlijke 

relatie met Hem, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  
 

Voorwaar, neem de Bijbel er eens bij, en lees deze Bijbelteksten 

eens: Psalm 23, en 1 Korinthiërs 3, vers 16 en 17, en 1 
Korinthiërs 9, vers 24 tot en met 27, en Kolossenzen 3, vers 
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1 tot en met 3, en tenslotte Johannes 3, vers 16 tot en met 
21 

 

Voorwaar, mijn naam is Rafaëla en ben een bode engel Gods. 
 

Voorwaar, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, wil u 
bemoedigen en sterken via de 

Evangelicalendtimemachine.com! 

Deel ook deze boodschap.  
Voorwaar, ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 
En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen 

 

 
 

 

Laat uw slechte gewoontes en afgoden los! 
 

16-08-2017  Vertrouw niet op een stuk hout of steen, maar 
vertrouw alleen op Hem, die Zijn leven gaf.  

 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! De bode engel van God bracht woord voor 
woord de volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet van de 

laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  
 

Voorwaar, Kadosh, Heilig is uw Rabboeni, de Koning der 
koningen, die tot u spreekt! 

 

Psalm 22, vers 12  Wees dan niet verre van mij, want nabij is de 
nood, en er is geen helper. 

 

Voorwaar, mijn naam is Vermendo en ben een bode engel Gods. 
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Zonder Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, gaat u 
voor eeuwig verloren! 

De dood en de nood is groot. Maar uw vertrouwen was op dat 

beeldje, een stuk steen dat dood is, zoals u doodgemaakt bent en 
verblind. En door uw stenen afgod te plaatsen, hebt u zich vele 

problemen over u heen gehaald en bent u vervloekt. Gij zult u niet 
wenden tot de afgoden! En ook dat kruis redt u niet, maar alleen 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, de Zoon van God, die 

opgestaan is van de dood en u wil redden, als u nu vandaag eerst 
al uw afgoden vernietigt! 

 
Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 

wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 

naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het 
licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever 

gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want 

een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het 
licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de 

waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat 
zij in God verricht zijn. 

 

Vertrouw niet op een stuk hout of steen. 
Maar vertrouw alleen op Hem, die Zijn leven gaf aan het kruis, en 

al uw zonden droeg, en u vrij wil maken van al uw problemen! Een 
roker komt beslist de Hemel niet binnen! U moet zich bekeren en u 

overgeven en u reinigen, en de Heer Jezus Christus om vergeving 

vragen, en uw slechte gewoontes en uw afgoden loslaten, anders 
gaat u er echt aan. 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 
 

 

Ik geloof niet in God want als God bestaat 
waarom is er dit en dat dan in de wereld? 
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17-08-2017  Sommigen zijn bang geworden voor wat ze zien en 

horen, en vragen zich af, ‘Waarom God? Waarom?’ en God zegt 

ook: Waarom? Waarom luisteren ze niet? 
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Gods bode engel bracht deze boodschap 
woord voor woord over en sprak alle woorden, terwijl Profeet 

Benjamin meteen alles opschreef, en zei: 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. 
 

Voorwaar, in den beginne schiep God de Hemel en de Aarde. 
En Hij maakte het met liefde en zoals Hij het bedoeld heeft. En de 

hele heerschappij over alle zaken, alles, was en is in Zijn hand! 

Voorwaar, en zeg nu niet: “God bestaat niet!” En u zegt: “En 
waarom zijn er zo vele zieken en zoveel pijn? En als God bestaat, 

dan zou er geen lijden zijn, en haat en oorlogen in deze wereld”.  

 
Voorwaar, men geeft God de schuld van wat er in de wereld 

is. 
Voorwaar, maar als God niet bestaat, dan zou jij, u, ook niet 

bestaan, en dan zou Hij jou, u, ook niet zo vaak gewaarschuwd en 

gered hebben in uw leven! Hij maakte u zelfs naar Zijn evenbeeld. 
Maar aangezien u zich niet aan Zijn geboden wilt houden, en niet in 

Hem wilt geloven en blijft volhouden met te zeggen, dat Hij niet 
bestaat, tja, u bestaat toch ook wel? U bent zelf de veroorzaker van 

alle ellende op de wereld, en niet God. 

 
Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want God had de wereld zo 

lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in 

hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft 
zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te 

vellen, maar om de wereld door hem te redden. Over wie in hem 
gelooft wordt geen oordeel uitgesproken, maar wie niet in hem 

gelooft is al veroordeeld, omdat hij niet wilde geloven in de naam 
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van Gods enige Zoon. Dit is het oordeel: het licht kwam in de 
wereld en de mensen hielden meer van de duisternis dan van het 

licht, want hun daden waren slecht. Wie kwaad doet, haat het licht; 

hij schuwt het licht omdat anders zijn daden bekend worden. Maar 
wie oprecht handelt zoekt het licht op, zodat zichtbaar wordt dat 

God werkzaam is in alles wat hij doet. 
 

De bode engel Gods sprak: Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 
 

 

Wat kan ervoor zorgen dat jij te vertrouwen 
bent? 
 

17-08-2017  De weg naar geloof, hoop en liefde start met 
vertrouwen.  

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen.  

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, Kadosh, Heilig is uw 

Rabboeni, El Elohím, Adonai! 
 

Voorwaar, zijt gij te vertrouwen? 

Voorwaar, zijt gij betrouwbaar? Want als gij betrouwbaar zijt, en u 
geen vertrouwen hebt in de ander, dan is de bouwsteen in uw 

relatie wankel en kan zelfs het gebouw, dat het sterkte lijkt, 
instorten! Wees het vertrouwen van anderen waard.  

 

Betrouwbaarheid is een vrucht van de Heilige Geest. 
Als men geen vertrouwen heeft, is men vaak het slachtoffer, en 

raakt men vaak verwikkeld in vele problemen. Trots en hoogmoed 
houden vaak in, dat men ten val komt vanwege ongeloof! Je loopt 

het grootste risico en gevaar, als je niets aan je ongeloof en 

wantrouwen doet. En zelfs God kan dan niets meer voor je doen. 
Ben jij dit waard? 
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De weg naar geloof, hoop en liefde start met vertrouwen! 

Wat kan ervoor zorgen, dat jij te vertrouwen bent? Want als jij 

betrouwbaar wilt zijn, dan zal je ook eerst de ander moeten leren 
vertrouwen. 

 
In Galaten 5, vers 22 en 23 vindt u de vruchten beschreven 

van de Heilige Geest:  

liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, 
zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Vertrouwen is geloven; niet 

vertrouwen is alles, wat de Heer je gegeven heeft, niet serieus 
nemen. Voorwaar, mijn naam is Restia en ben een bode engel 

Gods.  

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 
 

Word lid, dan hoort u bij de kerkclub! 
 
18-08-2017  Negen van de tien kerken spelen voor God, en bepalen 

zelf waar hun schapen naar luisteren en met wie ze omgaan.  

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! De bode engel van God bracht woord voor 

woord deze boodschap Gods over aan eindtijdprofeet van de laatste 
dagen, Benjamin Cousijnsen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. 

 
Voorwaar,  

 

Job 15, vers 17  Nu zal ik spreken, luister naar mij, dit heb ik 
gezien en ik vertel het je. 

Job 16, vers 3  Een eindeloze stroom van lege woorden! Wat drijft 

jou ertoe zo tegen mij te spreken? 
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Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, mijn naam is Marsaja en ben een 
bode engel Gods. 

 

Schaam u!  
Gij noemt zich een pastoor, maar Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 

Christus, heeft u niet geroepen om een pastoor te zijn, omdat u 
niet zuiver bent en alleen maar aan geld denkt. 

 

Job 36, vers 21  Hoed je voor een toevlucht tot het kwaad, 
verkies dat niet, maar draag je ongeluk. 

 
Voorwaar, de manier waarop u handelt en wandelt, is zelfs 

niet vergelijken met die van de heidenen. 

 
2 Korinthiërs 13, vers 5  Onderzoek bij uzelf of u vast op God 

vertrouwt, stel uzelf op de proef. U weet toch van uzelf dat Jezus 
Christus in u is? Als dat niet zo is, dan hebt u de proef niet 

doorstaan. 

 
Voorwaar, 9 van de 10 kerken spelen voor God, en bepalen 

zelf wel, waar hun schapen naar luisteren en met wie ze 

omgaan! 
En sommige kerken hebben een totale controle systeem, waar zij 

de schapen zo leiden als afgestelde robotten. En als men 
tegenspreekt, of geen lid wil worden van hun club, dan hoort men 

er niet bij en worden er aantekeningen gemaakt! 

 
Voorwaar, herkent u zich net als deze kerken hierin, als 

leider of als bezoeker? 
Dan mag u er zeker van zijn, dat uw loon, als valse Christen en/of 

valse misleider-leider van Gods schapen, de hel zal zijn, ongeacht 

of u sommigen tot Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, bracht. 
Voorwaar, bekeer u, en speel niet voor God! En breng uw handel en 

wandel in gebed. 

 
Hebreeën 10, vers 22  Laten we God dan naderen met een 

oprecht hart en een vast geloof, nu ons hart gereinigd is, wij van 
een slecht geweten bevrijd zijn en ons lichaam met zuiver water is 

gewassen. 
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Voorwaar, reinigt u voordat God u tegemoetkomt met vuur! 

Dit telt ook voor de kerken, die hun schapen leiden en God aan de 

kant zetten. U bent gewaarschuwd! 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en 

verdween. 
 

 

 

Door afkeer van de waarheid zijn velen 

verduisterd en vervuild! 
 
21-08-2017  De God van Abraham, Izaäk en Jakob koos juist hem 

uit in de Hemel, om u op de waarheid te wijzen. Maar velen hebben 

zich van de waarheid afgekeerd.  
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! De volgende boodschap is woord voor 
woord overgeleverd aan Gods eenvoudige en ware eindtijdprofeet 

in de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen.  
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  
 

Voorwaar, is het niet geweldig om een kind van de Heer te 

zijn? 
 

Johannes 13, vers 20  Ik verzeker jullie: wie iemand ontvangt die 
door mij gezonden is ontvangt mij, en wie mij ontvangt ontvangt 

hem die mij gezonden heeft. 

 
Zo geschiedde het dat Benjamin besproken werd in de 

Hemel, om in de laatste dagen, net zoals de oude Profeten, 
de boodschappen over te brengen in de wereld. 

 

Openbaring 22, vers 6  Toen zei hij tegen mij: ‘Wat hier gezegd 
is, is betrouwbaar en waar. De Heer, de God die Profeten bezielt, 



 
 

 

5746 
 
 

 

heeft zijn engel gestuurd om aan zijn dienaren te laten zien wat er 
binnenkort gebeuren moet’. 

En vers 10 en 11  Verder zei hij tegen me: ‘Houd de profetie van dit 

boek niet geheim, want de tijd is nabij. Wie onheil aanricht zal nog 
meer onheil aanrichten, en wie onrein is zal nog onreiner worden. 

Wie goed doet zal nog meer goed doen, en wie heilig is zal nog 
heiliger worden’. 

En vers 16  ‘Ik, Jezus, heb mijn engel gestuurd om jullie deze 

dingen bekend te maken voor de gemeenten. Ik ben de telg van 
David, zijn nakomeling, de stralende morgenster.’  

 
Voorwaar, mijn naam is Revelado en ben een bode engel Gods. 

 

Velen zijn vuiler geworden, vanwege hun trots en 
hoogmoed! 

De God van Israël, de God van Abraham, Izaäk en Jakob koos juist 
hem uit in de Hemel, om u op de waarheid te wijzen. Maar velen 

hebben zich van de waarheid afgekeerd, en zijn verduisterd en vuil 

geraakt. De vele gebeurtenissen hebben te maken met de eindtijd. 
En er is al zoveel gebeurd, juist met degene, die ook verworpen 

werd door velen, net zoals bij Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 

Christus, die door velen verstoten werd en bespot, terwijl Hij toch 
de volle waarheid sprak.  

 
Zo zond God Zijn engel naar de Aarde, één van de leiders van 

de engelenlegers Gods. 

Hij werd geboren in het vlees, in een arm en eenvoudig gezin. 
Voorwaar, hij was ook anders dan andere kinderen, en maakte ook 

wonderen mee en strijd. Voorwaar, meer over hem kunt u lezen in 
het E-book, of het boek ‘RUACHA, YESHU, SHALOM!’.  

 

Voorwaar, ook Theresa waar u zeker meer over gaat horen, 
was voorheen in de Hemel. 

Op de Aarde zijn de Twee Getuigen, die God uitkoos, 

samengebracht om een grote rol te spelen! En ze zijn in de eindtijd, 
maar ze zullen eerst dit jaar gaan trouwen. Voorwaar,  
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Klaagliederen 3, vers 22 en 23  Genadig is JHWH: wij zijn nog in 
leven! Zijn ontferming kent geen grenzen. Elke morgen schenkt hij 

nieuwe weldaden. – Veelvuldig blijkt uw trouw! 

 
Psalm 128, vers 4  Ja, zo wordt gezegend de man, “maar dit telt 

ook voor de vrouw”, die ontzag heeft voor JHWH. 
En Psalm 135, vers 13 en 14  Uw naam, JHWH, blijft in eeuwigheid, 

van u, JHWH, zal men spreken, van geslacht op geslacht. Want 

JHWH doet recht aan zijn volk en ontfermt zich over zijn dienaren. 
En Psalm 134, vers 1 en 2  Zegen JHWH, u allen die de dienst van 

JHWH verricht en in het huis van JHWH staat, nacht aan nacht. Hef 
uw handen op naar het heiligdom en zegen JHWH. 

 

Voorwaar, wees een zegen! 
Na 16 jaar in coma te hebben gelegen, werd Benjamin Cousijnsen 

teruggezonden in zijn lichaam, om u te waarschuwen. En alle 
engelen en God zelf zijn getuigen en zeggen tot u: “Wie niet wil 

horen, gaat verloren”.  

 
Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want God had de wereld zo 

lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in 

hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft 
zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te 

vellen, maar om de wereld door hem te redden. Over wie in hem 
gelooft wordt geen oordeel uitgesproken, maar wie niet in hem 

gelooft is al veroordeeld, omdat hij niet wilde geloven in de naam 

van Gods enige Zoon. Dit is het oordeel: het licht kwam in de 
wereld en de mensen hielden meer van de duisternis dan van het 

licht, want hun daden waren slecht. Wie kwaad doet, haat het licht; 
hij schuwt het licht omdat anders zijn daden bekend worden. Maar 

wie oprecht handelt zoekt het licht op, zodat zichtbaar wordt dat 

God werkzaam is in alles wat hij doet. 
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en 

verdween. 
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Mooi ingepakt en een lust voor het oog 
 

22-08-2017  Al verpakt u het nog zo mooi voor de ogen, zonde is 

zonde!  
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, hartelijk welkom! Dit is een boodschap van God, woord voor 
woord overgeleverd door een bode engel van God aan 

eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, Kadosh, Heilig is uw 
Rabboeni, die u liefheeft!  

 

Mijn naam is Lovesadai, en ben uitgezonden naar Gods 
eindtijdprofeet van de laatste dagen, Profeet Benjamin.  

Maar ook Profetes Theresa zal de waarheid niet gaan verdraaien, 
maar altijd datgene overbrengen, wat de Heilige God van al wat 

leeft beveelt, tot ergernis van velen en vele kerken! Voorwaar, 

sommigen vinden het maar vervelend dat Profeet Benjamin, of 
iemand van de Ministry, zulke harde woorden durft over te brengen 

naar de wereld toe, over het tegennatuurlijke, over de man met 

man, en vrouw met vrouw relaties. En sommigen gaan zo ver, dat 
ze nog meer zondigen door zich te laten dopen. En zij denken 

hiermee gered te zijn en zo eeuwig leven te kunnen ontvangen! 
Voorwaar, sommige kerken maken zich hieraan schuldig, en laten 

alleen maar de schijnliefde zien. 

 
Zo spreekt de Heer, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 

Christus: 
Want elke hogepriester zal voor God komen te staan. En God zal 

zeggen: “Ik duld geen man met man, of vrouw met vrouw!” Luister 

ook naar de boodschappen, die te vinden zijn via de Zoekbalk 
onder: ‘het tegennatuurlijke’, onder andere. 

 

Voorwaar! 
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Wist u dat, wanneer u de boodschappen blokkeert, vanwege de 
Bijbelse waarheid, in Twitter of YouTube of waar dan ook, vanwege 

uw wereldse excuus, dat God met u zal afrekenen, vanwege het 

tegenwerken van Gods waarheid? En dit telt ook voor de 
kerkleiders, die alleen maar een kerk vol zielen willen voor hun 

portemonnee! Voorwaar, men moet zich bekeren en zich 
vernederen voor Gods aangezicht, en God niet zo vernederen met 

het tegennatuurlijke! 

 
Lukas 6, vers 39  Hij sprak ook in gelijkenissen tegen hen: ‘Kan 

de ene blinde de andere blinde leiden? Vallen ze dan niet beiden in 
een kuil?’ 

 

Zonde is zonde, al verpakt u het nog zo mooi voor de ogen! 
Voorwaar, God wil iedereen redden. Maar u moet zich aanpassen 

aan God, niet andersom. Bekeer u allen, voordat u gedoopt zal 
worden in de hel met vuur! Daar bevinden zich allen, die zich tegen 

Gods Woord verzetten en Hem niet serieus namen. De keuze is aan 

u: Hemel of hel! 
 

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want God had de wereld zo 

lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in 
hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft 

zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te 
vellen, maar om de wereld door hem te redden. Over wie in hem 

gelooft wordt geen oordeel uitgesproken, maar wie niet in hem 

gelooft is al veroordeeld, omdat hij niet wilde geloven in de naam 
van Gods enige Zoon. Dit is het oordeel: het licht kwam in de 

wereld en de mensen hielden meer van de duisternis dan van het 
licht, want hun daden waren slecht. Wie kwaad doet, haat het licht; 

hij “of zij” schuwt het licht omdat anders zijn “of haar” daden 

bekend worden. Maar wie oprecht handelt zoekt het licht op, zodat 
zichtbaar wordt dat God werkzaam is in alles wat hij doet. 

 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
 

 
 

Vrees niet! 
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23-08-2017  Want gij zegent de rechtvaardige, o Here, gij omgeeft 

hem “en haar” met welbehagen als met een schild.  

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Dit is een boodschap van God, woord voor 

woord overgeleverd door Gods bode engel aan eindtijdprofeet van 
de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 
Voorwaar, kijk niet naar omstandigheden, maar ontwaak en 

vrees niet! 
Sta op. Is uw verlossing en redding niet genoeg? 

 

Psalm 4, vers 9  In vrede kan ik mij te ruste begeven en 
aanstonds inslapen, want Gij alleen, o Here, doet mij veilig wonen. 

Psalm 5, vers 8  Maar ik zal, dank zij uw grote goedertierenheid, uw 

huis binnengaan, mij nederbuigen naar uw heilige tempel in vreze 
voor U. 

Psalm 5, vers 12 en 13  Maar verheugen zullen zich allen die bij U 
schuilen, altoos zullen zij jubelen, daar Gij hen beschermt, en in U 

zullen juichen wie uw naam liefhebben. Want Gij zegent de 

rechtvaardige, o Here, Gij omgeeft hem met welbehagen als met 
een schild. 

 
Voorwaar, mijn naam is Blesía en ben een bode engel Gods. 

Laat de Here u met deze boodschap sterken en bemoedigen! 

Ruacha, Yeshu, Shalom!  
 

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
 

 

Deze Rots kwam niet om te verpletteren! 
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24-08-2017  Er is een Rots, die niet kwam om te verpletteren, 
maar om te redden. Kent u Zijn naam al?  

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Met Profeet Benjamin Cousijnsen; ik start 

nu met de boodschap. 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  
 

Voorwaar, voorwaar, wie is uw Rots, uw Beschermer? 

Onze Rots is de eeuwige Rots, die ons vrijgemaakt heeft en de prijs 
betaald heeft op het kruis van Golgotha. Onze Rots, Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, kwam niet om u te verpletteren 
met een rots, vanwege uw misdaden, maar om u te redden en te 

vergeven, en om uw welverdiende straf Gods over te nemen met 

Zijn liefde! Voorwaar, mijn naam is Brensia en ben een bode engel 
Gods. 

 

Er werd aan het kruis voor u gevochten! 
En de duisternis wou Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, de 

Zoon van God, vasthouden in de dood en duisternis. Maar geen 
enkele macht en kracht kon Hem tegenhouden! En zelfs de engelen 

riepen in de diepste duisternis: “Kom eruit! Breek uit!” En Hij kwam 

eruit, en als meer dan een overwinnaar, die de dood en de 
duisternis en de hel overwon. Er is geen betere Rots en Strijder en 

Overwinnaar dan Hij alleen, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 
Christus! Dank Hem voor Zijn volmaakte werk op het kruis van 

Golgotha.  

De bode engel Gods sprak verder, Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, 
Shalom!  

 

 
 

Ik ben het Licht in de duisternis, wees dus niet 

bang! 
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24-08-2017  Lieve mensen, groot en klein, de bode engel bracht 
weer een heel bijzondere boodschap over aan Profeet Benjamin. 

Beantwoord de vragen in deze boodschap, dus luister goed. Vergeet 

niet, dat Jezus Christus het Licht in het donker is, zelfs als je geen 
hand voor ogen ziet! Weet, dat Hij over jou waakt.  

 
 

Volledige weergave: 

 
Ja, hallo, hallo! Hartelijk welkom allemaal bij de 

Evangelicalendtimemachine.com! De bode engel van God bracht 
vandaag weer een heel bijzondere boodschap over voor groot en 

klein, voor jong en oud, en deze ga ik aan u voorlezen. Ga maar 

lekker zitten. 
 

Shalom! Ik begroet u allen in de naam van Yeshua HaMashiach, 
JHWH, Jezus Christus, zei de bode engel van God. Voorwaar, zei 

hij, Mijn naam is Rafaël en ben een bode engel Gods. 

 
Een vraag… 

Wie geeft er een eerlijk antwoord? Steek je hand maar op naar 

God, met het antwoord Ja bij de volgende vraag: Wie slaapt er in 
het donker?  

Oh, nou, dat zijn maar heel weinig vingers, hoor! Maar nu komt 
het: En wie slaapt er met een lichtje aan, of lamp? Wow, wow, dat 

zijn er heel veel!  

 
Ben jij bang in het donker? 

Nou, geef maar eerlijk toe, hoor. Dat is helemaal niet zo gek. Maar 
weet je, dat als jij in Jezus Christus gelooft, in Yeshua HaMashiach, 

dan mag je weten, dat Hij jouw Licht is en dat alles daarom gezien 

wordt door Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. De 
duisternis, die kan zich niet verstoppen, hoor! Doe de lamp maar 

eens aan, wanneer het donker is. Ja, probeer het maar. En wanneer 

de lamp weer uitgaat, dan zie jij weinig, hè?  
 

Maar Jezus Christus, Yeshua HaMashiach, ziet werkelijk 
alles, alles, hoor!  



 
 

 

5753 
 
 

 

En Hij ziet ook of jouw hart Hem toebehoort, en of jij je hart voor 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, laat branden. Jouw 

lichaam is ook als een heldere lamp, als jij je ogen zuiver houdt. 

Jezus Christus, Yeshua HaMashiach, sprak daarover in: 
 

Lukas 11, vers 33 tot en met 36  Luister maar. In de Bijbel, daar 
staat geschreven: Wie een lamp aansteekt, zet hem niet weg in een 

donkere nis, maar plaatst hem op de standaard, zodat degenen die 

binnenkomen het licht kunnen zien. Het oog is de lamp van het 
lichaam. Als je oog helder is, is je hele lichaam verlicht. Maar als 

het troebel is, ja, dan verkeert je lichaam in duisternis. Let dus op 
of het licht dat in je is, niet verduisterd is. Als je hele lichaam 

verlicht is, zonder dat ook maar een deel in duisternis verkeert, dan 

is het zo licht als wanneer een lamp je met zijn stralen verlicht. 
 

En de bode engel van God, die sprak verder en die zei – 
luister goed, hoor: 

Als jij je best doet om naar Jezus, Yeshua HaMashiach, JHWH, 

Jezus Christus, te luisteren, dan zal Hij je verlichten en 
beschermen. 

 

En Johannes 3, vers 16  En daar staat geschreven: Want God had 
de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat 

iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven 
heeft.  

 

Amen! Daar zeggen wij Amen op, jippie! 
Ja, nou dat was weer een heel bijzonder verhaal vandaag, hè? Een 

bijzonder verhaal? Het is een boodschap van God! En nou is de 
koek op voor vandaag.  

Ik wens jullie heel veel zegen, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 
 

 

 
Dit pakket is pas uw offer aan Jezus Christus! 
 

25-08-2017  Het offer, dat gij gaf, is niet uw doop alleen! Wees 
geen halve Christen.  
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Volledige weergave: 

 
Shalom! Dit is een boodschap van God, woord voor woord 

overgeleverd door Gods bode engel aan eindtijdprofeet Benjamin 
Cousijnsen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 
Kadosh, Heilig is de Here, en Hij zegt:  

Wees Mij heilig! Wees onbevlekt en rein.  

 
Psalm 14, vers 2  JHWH kijkt vanuit de hemel naar de mensen om 

te zien of er één verstandig is, één die God zoekt. 
 

Voorwaar, zoekt de Here op in de stilte en onderzoekt u 

grondig! 
 

Psalm 15, vers 1 tot en met 4  JHWH, wie mag gast zijn in uw 

tent, wie mag wonen op uw heilige berg? Wie de volmaakte weg 
gaat en doet wat goed is, wie oprecht de waarheid spreekt. Hij “of 

zij” doet aan lasterpraat niet mee, hij “of zij” benadeelt een ander 
niet en drijft niet de spot met zijn naaste. Hij “of zij” veracht wie 

geen achting waard is, maar eert wie ontzag heeft voor JHWH. Zijn 

eed breekt hij niet, al brengt het hem nadeel. 
 

Voorwaar, laster niet over uw naaste, of beschuldig hem of 
haar niet. 

Zijt gij onbevlekt en rein? Kunt gij het volgende zeggen? 

 
Psalm 17, vers 3 tot en met 5  Bezoekt u mij in de nacht en 

beproeft en peilt u mijn hart, u zult niets in mijn nadeel vinden, 

geen kwaad kwam uit mijn mond. Hoe de mensen ook leven, ik 
houd mij aan het woord van uw lippen. De weg van roof en geweld 

heb ik altijd gemeden, mijn voeten volgden uw spoor, mijn stappen 
wankelden niet. 
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En Psalm 16, vers 7 tot en met 11  Ik prijs JHWH die mij inzicht 
geeft, zelfs in de nacht spreekt mijn geweten. Steeds houd ik JHWH 

voor ogen, met hem aan mijn zijde wankel ik niet. Daarom 

verheugt zich mijn hart en juicht mijn ziel, mijn lichaam voelt zich 
veilig en beschut. U levert mij niet over aan het dodenrijk en laat 

uw trouwe dienaar het graf niet zien. U wijst mij de weg naar het 
leven: overvloedige vreugde in uw nabijheid, voor altijd een lieflijke 

plek aan uw zijde. 

 
Voorwaar, kinderen van de God van Abraham, Izaäk en 

Jakob, 
het offer, dat gij gaf, is niet uw doop alleen, maar uw oprechte 

overgave met geheel uw hart en ziel aan Yeshua HaMashiach, 

JHWH, Jezus Christus! Sla acht op uw wandel en relatie met Hem. 
En bedroef de Here niet, door te denken dat gij wel gered zijt met 

uw doop! Wees rechtvaardig en kadosh, heilig en onbevlekt! 
Voorwaar, mijn naam is Blender en ben een bode engel Gods. 

 

Psalm 18, vers 21 en 22  JHWH heeft mijn onschuld vergolden, 
mij beloond voor mijn reine handen: ik volgde de wegen die JHWH 

had gewezen en werd mijn God niet ontrouw. 

Vers 25 tot en met 27  Daarom heeft JHWH mijn onschuld beloond, 
hij zag mijn reine handen. U bent trouw voor de trouwe, volmaakt 

voor de volmaakte, zuiver voor de zuivere, maar voor de sluwe 
ongrijpbaar. 

Vers 29  U bent het die mijn lamp doet schijnen, u, JHWH, mijn 

God, verlicht mijn duisternis. 
Psalm 19, vers 8 tot en met 10  De wet van JHWH is volmaakt: 

levenskracht voor de mens. De richtlijn van JHWH is betrouwbaar: 
wijsheid voor de eenvoudige. De bevelen van JHWH zijn eenduidig: 

vreugde voor het hart. Het gebod van JHWH is helder: licht voor de 

ogen. Het ontzag voor JHWH is zuiver, houdt stand, voor altijd. De 
voorschriften van JHWH zijn waarachtig, rechtvaardig, geheel en al. 

 

Voorwaar, hou u heilig! 
En hou uw lichaam onbevlekt en vrij van alles, wat slecht is voor 

uw lichaam en hart en ziel, zoals onder andere roken. Voorwaar, 
geef u 100% over aan Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! 

Voorwaar, God duldt geen zonden. Laat Hij zich verblijden over uw 
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relatie met Hem. Dit is een zeer waardevol offer aan Hem! Wees 
heilig en onbevlekt. Geef Hem de dank en de eer en de glorie, en 

alles vanuit uw hart. Wees geen halve Christen, want dan gaat de 

ene helft naar de Hemel en de andere helft naar de hel! Zo gaat gij 
er dan tenslotte toch nog aan. God wil u helemaal! 

 
Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want God had de wereld zo 

lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in 

hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft 
zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te 

vellen, maar om de wereld door hem te redden. Over wie in hem 
gelooft wordt geen oordeel uitgesproken, maar wie niet in hem 

gelooft is al veroordeeld, omdat hij “of zij” niet wilde geloven in de 

naam van Gods enige Zoon. Dit is het oordeel: het licht kwam in de 
wereld en de mensen hielden meer van de duisternis dan van het 

licht, want hun daden waren slecht. Wie kwaad doet, haat het licht; 
hij “of zij” schuwt het licht omdat anders zijn “of haar” daden 

bekend worden. Maar wie oprecht handelt zoekt het licht op, zodat 

zichtbaar wordt dat God werkzaam is in alles wat hij doet. 
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en 

verdween. 
 

 
 

In gevecht met God 
 
28-08-2017  Voorwaar, tegen God valt niet te strijden! Maar wat 

als Hij u toch laat winnen?  

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, hartelijk welkom! Dit is een boodschap van God, woord voor 

woord overgeleverd door Gods bode engel aan eindtijdprofeet 
Benjamin Cousijnsen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  
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Voorwaar, in het begin zweefde de Geest van God over de 

wateren, en gebruikte Zijn kracht en macht en creativiteit, 

om vorm te geven aan de schepping. 
 

Genesis 1, vers 26  En God zeide: Laat Ons mensen maken naar 
ons beeld… tot zover. 

En Genesis 3, vers 22  En de Here God zeide: Zie, de mens is 

geworden als Onzer een door de kennis van goed en kwaad. Tot 
zover. 

Lees voor: Genesis 3, vers 8  Toen de mens en zijn vrouw God, 
JHWH, in de koelte van de avondwind door de tuin hoorden 

wandelen, verborgen zij zich voor hem tussen de bomen. 

 
Voorwaar, Kadosh, Heilig is de Almachtige God! 

Mijn naam is Smaroch en ben een bode engel Gods. Voorwaar, God 
is geen vreemd ruimtewezen, of een of ander beest! De mens is als 

Zijn gelijkenis.  

 
Lees voor: Johannes 5, vers 23  Dan zal iedereen de Zoon eer 

betuigen zoals men de Vader eert. Wie de Zoon niet eert, eert ook 

de Vader niet die hem gezonden heeft. 
 

Voorwaar, wie Mij gezien heeft, zei Yeshua HaMashiach, 
JHWH, Jezus Christus, heeft de Vader, God, gezien! 

Terwijl Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, mens was in het 

vlees, was Hij als een soort spiegelbeeld; zo kun je het zien. 
 

Lees voor: Genesis 32, vers 24 tot en met 28  Nadat hij hen 
over de rivier had geholpen, bracht hij ook al zijn bezittingen naar 

de overkant. Maar zelf bleef hij achter, helemaal alleen, en er 

worstelde iemand met hem totdat de dag aanbrak. Toen de ander 
zag dat hij het niet van hem kon winnen, raakte hij Jakobs heup 

aan, en daardoor raakte Jakobs heup tijdens die worsteling 

ontwricht. Toen zei de ander: ‘Laat mij gaan, het wordt al dag.’ 
Maar Jakob zei: ‘Ik laat u niet gaan tenzij u mij zegent.’ De ander 

vroeg: ‘Hoe luidt je naam?’ ‘Jakob,’ antwoordde hij. 
 



 
 

 

5758 
 
 

 

Jakob had gestreden met God – en laat dat duidelijk zijn – 
met een gedaante van een man. 

 

Lees verder: Genesis 32, vers 29 tot en met 32  Daarop zei hij: 
‘Voortaan zal je naam niet Jakob zijn maar Israël, want je hebt met 

God en mensen gestreden en je hebt gewonnen.’ Jakob vroeg: ‘Zeg 
me toch hoe u heet.’ Maar hij kreeg ten antwoord: ‘Waarom vraag 

je naar mijn naam?’ Toen zegende die ander hem daar. Jakob 

noemde die plaats Peniël, ‘want,’ zei hij, ‘ik heb oog in oog gestaan 
met God en ben toch in leven gebleven.’ Zodra hij bij Peniël was 

overgestoken, zag hij de zon opkomen. Jakob liep mank.  
 

Voorwaar, tegen God is niet te strijden! 

Maar als God u laat winnen, dan is het genade en zal Hij u ook 
zegenen, ondanks uw beperking. 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
 

 

 

Hier ben ik, Heer! 
 

29-08-2017  Een kind van God komt er altijd weer bovenop, omdat 
zijn vertrouwen en houvast in Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 

Christus, is.  

 
 

Volledige weergave: 
 

Shalom, hartelijk welkom! Een bode engel van God bracht de 

volgende boodschap woord voor woord over aan eindtijdprofeet van 
de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 
Voorwaar, hoor toch wat de Here zegt. 

Sta op! Waarmede zijt gij vermoeid en belast en beladen? Vertrouw 

u aan uw goede Herder toe, want Hij zal u kracht geven en zich 
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over u ontfermen! Zie, geliefde des Heren, zeg niet dat Hij u is 
vergeten. Want ook in Zijn lijden gaf Hij u niet op! Voorwaar,  

 

Psalm 42, vers 12  Wat ben je bedroefd, mijn ziel, en onrustig in 
mij. Vestig je hoop op God, eens zal ik hem weer loven, mijn God 

die mij ziet en redt. 
Psalm 45, vers 2  In mijn hart wellen de juiste woorden op, mijn 

gedicht spreek ik uit voor de koning, mijn tong is de stift van een 

vaardige schrijver. 
Psalm 46, vers 2 en 3  God is voor ons een veilige schuilplaats, een 

betrouwbare hulp in de nood. Daarom vrezen wij niet, al wankelt de 
aarde en storten de bergen in het diepst van de zee.  

 

Zegt:  
“Halleluja! Hier ben ik, Heer. U bent de Koning van mijn hart en ziel 

en verstand. God is groot en hoog verheven!” 
 

Psalm 53, vers 2  Dwazen denken bij zichzelf: Er is geen God. 

Verdorven zijn ze, en gruwelijk is hun onrecht, geen van hen deugt. 
 

Voorwaar, een kind van God komt er altijd weer bovenop, 

omdat zijn vertrouwen en houvast in Yeshua HaMashiach, 
JHWH, Jezus Christus, is. 

Maar wie de Heer niet wil aannemen, heeft geen houvast en gaat, 
zonder zijn bescherming en relatie met Hem, verloren! Dan bent u 

kwetsbaar voor de onzichtbare wereld, en gaat u eraan! Voorwaar, 

mijn naam is Carminea en ben een bode engel Gods. 
 

Psalm 81, vers 2  Jubel voor God, onze sterkte, juich voor de God 
van Jakob. 

 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
 

 

 

Laat u niet misleiden door valse profeten! 
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30-08-2017  Aan de vele misleiders, de valse profeten, die velen 
meetrekken in de valse leugens. Laat u niet misleiden door 

profeten, die ontkennen dat God kwam om u te redden!  

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, hartelijk welkom! Dit is een boodschap van God, woord voor 

woord doorgegeven door een bode engel van God aan 
eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 

Voorwaar, zo spreekt de Heer, de Almachtige God van 
Abraham, Izaäk en Jakob: 

 
Job 31, vers 19  Als ik een zwerver zag die geen kleren had, een 

verschoppeling die zich met niets kon bedekken… 

En vers 25  Heb ik mij verheugd over mijn vermogen, omdat ik 
eigenhandig zoveel had verworven… 

 

Voorwaar, Ik ben Kadosh, Heilig! 
En gij hebt Mij vervloekt, zowel vanaf Mijn geboorte op de Aarde tot 

en met dat Ik, JHWH, de Zoon van God, heenging. 
 

Job 31, vers 37  Ik kan van al mijn gangen rekenschap afleggen, 

fier als een vorst treed ik hem tegemoet. 
En Job 32, vers 10  Daarom zeg ik: luister naar mij, nu zal ook ik 

mijn mening geven. 
 

Voorwaar, voorwaar, Ik de Here heb uw overtredingen 

gezien, en weet de reden van uw vijandschap tegen de 
waarheid! 

 

Job 33, vers 11 tot en met 14  “Hij sluit mijn voeten in het blok, 
hij bewaakt me waar ik ga of sta.” Maar je hebt ongelijk, ik zeg je: 

God is de meerdere van de mens. Waarom beschuldig je hem, zeg 
je: “Hij antwoordt niet, als iemand tot hem spreekt”? God 
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antwoordt wel, op meer dan één manier, alleen merkt de mens het 
niet op. 

 

Uw vlees en ziel stinken en slinken weg, en gij nadert de 
dood… 

en geen engel Gods zal uw onschuld te kennen geven. En Ik, 
Yeshua HaMashiach, JHWH, El Elohím, Adonai, zal u niet redden en 

willen kennen, gij grote misleider en valse profeet, die velen 

meetrekt in de leugens van de duisternis. Voorwaar, Ik leef en Mijn 
woorden zijn waar! Laat u niet misleiden, door te geloven dat Ik 

niet gekomen ben om u te redden. 
 

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want God had de wereld zo 

lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in 
hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft 

zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te 
vellen, maar om de wereld door hem te redden. Over wie in hem 

gelooft wordt geen oordeel uitgesproken, maar wie niet in hem 

gelooft is al veroordeeld, omdat hij niet wilde geloven in de naam 
van Gods enige Zoon. Dit is het oordeel: het licht kwam in de 

wereld en de mensen hielden meer van de duisternis dan van het 

licht, want hun daden waren slecht. Wie kwaad doet, haat het licht; 
hij schuwt het licht omdat anders zijn daden bekend worden. Maar 

wie oprecht handelt zoekt het licht op, zodat zichtbaar wordt dat 
God werkzaam is in alles wat hij doet. 

 

Job 33, vers 25  Dan krijgt hij weer vlees op zijn botten als 
vroeger en keert hij terug naar de kracht van zijn jeugd.   

En vers 28 tot en met 30  “Hij redde mij van de val in de afgrond, 
opdat ik zal leven en van het licht genieten.” Zie, dit alles doet God, 

tot twee-, driemaal toe doet hij dit voor de mens: hij haalt hem 

weg van de afgrond en het licht van het leven omstraalt hem. 
 

Voorwaar, bekeer u van uw zonden en buig uw weg recht, of 

Hij zal ook met u afrekenen! 
Hij wil u behoeden voor sprekers, die beweren dat God niet bestaat. 

 
Kolossenzen 2, vers 4 tot en met 7  Dit alles schrijf ik opdat 

niemand u met fraaie redeneringen op een dwaalspoor brengt. 
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Want hoewel ik lijfelijk niet aanwezig ben, ben ik in de geest wel bij 
u, en ik zie met vreugde hoe hecht u met elkaar verbonden bent en 

hoe onwrikbaar uw geloof in Christus is. Volg de weg van Christus 

Jezus, nu u hem als uw Heer aanvaard hebt. Blijf in hem geworteld 
en gegrondvest, houd vast aan het geloof dat u geleerd is en wees 

vervuld van dankbaarheid. 
En vers 8 tot en met 15  Wees op uw hoede en laat u niet 

meeslepen door holle en misleidende theorieën die op menselijke 

tradities zijn gebaseerd en zich richten op de machten van de 
wereld en niet op Christus. Want in hem is de goddelijke volheid 

lichamelijk aanwezig, en omdat u één bent met hem, het hoofd van 
alle machten en krachten, bent ook u van die volheid vervuld. In 

hem bent u ook besneden, niet door mensenhanden, maar met de 

besnijdenis van Christus, door het afleggen van het aardse lichaam. 
Toen u gedoopt werd bent u immers met hem begraven, en met 

hem bent u ook tot leven gewekt, omdat u gelooft in de kracht van 
God die hem uit de dood heeft opgewekt. U was dood door uw 

zonden en door uw onbesneden staat, maar God heeft u samen met 

Christus levend gemaakt toen hij ons al onze zonden kwijtschold. 
Hij heeft het document met voorschriften waarin wij werden 

aangeklaagd, uitgewist en het vernietigd door het aan het kruis te 

nagelen. Hij heeft zich ontdaan van de machten en krachten, hij 
heeft hen openlijk te schande gemaakt en in Christus over hen 

getriomfeerd. 
 

Voorwaar, en deze woorden zijn waar. 

En wanneer gij voor Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, zal 
verschijnen, zult gij in Zijn heerlijkheid verschijnen, als gij in Hem 

gelooft en u niet hebt laten misleiden. Mijn naam is Blender, een 
bode engel Gods. 

 

De geest van de antichrist spreekt vele leugens over de 
levende God, zoals bij de Filipijnen en India en Indonesië en 

Amerika en Rusland en vele, vele andere landen. 

Gij zijt gewaarschuwd! Want de satan spreekt de zielen aan, om te 
misleiden en Gods Woord te ontkrachten en te verdraaien. Doe de 

wapenrusting Gods aan, om stand te houden in de laatste dagen! 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en 

verdween. 
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Zijt gij er klaar voor om Hem te ontmoeten? 
 

Of zijn er nog dingen, die u niet bij Hem hebt gebracht? Waar hoort 

gij bij?  
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 
31 augustus 2017 bracht een bode engel Gods de volgende 

boodschap over, die ik graag met wil delen. 
 

Shalom, ik begroet u! Kadosh, Heilig is Hij, waar gij ook van 

getuigt, waarin het getuigenis waarachtig is van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 
Voorwaar, zijt gij er klaar voor, om uw Rabboeni, uw 

Meester, te ontmoeten? 

Of zijn er nog dingen, die u niet bij Hem gebracht hebt en kon 
loslaten?  

 

Mattheüs 25, vers 31 tot en met 34  Wanneer dan de Zoon des 
mensen komt in zijn heerlijkheid en al de engelen met Hem, dan zal 

Hij plaats nemen op de troon zijner heerlijkheid. En al de volken 
zullen vóór Hem verzameld worden, en Hij zal ze van elkander 

scheiden, zoals de herder de schapen scheidt van de bokken, en Hij 

zal de schapen zetten aan zijn rechterhand en de bokken aan zijn 
linkerhand. Dan zal de Koning tot hen, die aan zijn rechterhand 

zijn, zeggen: Komt, gij gezegenden mijns Vaders, beërft het 
Koninkrijk, dat u bereid is van de grondlegging der wereld af. Tot 

zover. 

 
Waar hoort gij bij? 

Want als gij niets eraan doet, om uw zonden weg te doen en er 

maar mee doorgaat, en onverwachts voor Hem komt te staan, zeg 
dan niet dat u niet genoeg tijd had. Voorwaar, stop ermee om te 
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zondigen! En ruim alles op, om aan Zijn hand, aan Zijn 
rechterhand, toe te behoren, bij de gezegenden van God. 

Voorwaar, mijn naam is Lovesadai en ben een bode engel Gods. 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen 
 

 

 

Gebed voor genezing 
 

Uitnodiging om het volgende genezingsgebed mee te bidden, een 
gebed tot genezing en herstel door de kracht van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus!  

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, hartelijk welkom! Op 31 augustus 2017 bracht Gods bode 

engel een gebed over aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, 
Benjamin Cousijnsen.  

 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 
Voorwaar, gij daar, zegt in gebed: 

“De hand des Heren, van Yeshua HaMashiach, JHWH, is op mij, de 

Zoon van God, Jezus Christus. En ik proclameer, dat ik herleef en 
dat mijn spieren en vlees en huid en kracht aangeraakt worden, op 

dit moment van overgave, en dat alles hersteld wordt door de 

kracht van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, en dat Zijn 
genezende, bevrijdende Bloed mij nu vrijmaakt in mijn lichaam! Ik 

geef Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, alle dank en glorie, 
dat ik herleef en vernieuwd mag zijn. O, hoe wonderbaar bent U, 

mijn Koning der koningen! Halleluja! Dank U wel, Heer, in de naam 

van de Here Jezus Christus, JHWH, Yeshua HaMashiach. Amen!” 
 

Mijn naam is Blesía en ben een bode engel Gods. 



 
 

 

5765 
 
 

 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel. 

 
 
 
 
 

 
SEPTEMBER 2017 
 
Donder volop wereldwijd actief! 
 
01-09-2017  Elk land of elke kerk, die zijn afgoden niet vernietigt, 

krijgt met mij, Donder, te maken. Verheugt u, gij die Hem kennen, 
want u bent Zijn kind en rijk. Maar o wee de afgodenaanbidders en 

zij, die Hem niet hebben aangenomen!  

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo! Dit is een waarschuwende, profetische boodschap van God, 

woord voor woord overgeleverd aan eindtijdprofeet van de laatste 
dagen, Benjamin Cousijnsen, door de engel des Heren. 

 

Shalom! Ik ben de bode engel Donder. En ik begroet u in de 
almachtigste naam boven alle namen, die sterker is dan de dood en 

de liefde en al wat leeft! En zelfs in het heelal en op sommige 
planeten, en in de Hemel en op Aarde zal Zijn naam, de naam van 

JHWH, El Elohím, Adonai, eeuwige Here en Koning der koningen, 

weerklinken.  
 

En met alle engelen samen noemen wij nu Zijn krachtige 

naam, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  



 
 

 

5766 
 
 

 

Want de totale heerschappij is aan Hem onderworpen! Hij is uw 
wonderbare Raadsman, sterke God, eeuwige Abba, Vader, uw 

Rabboeni, Herder en Vredevorst en Strijder. En met Zijn kracht 

overwint Hij van alle duisternis, en is Hij meer dan overwinnaar! 
Eindeloos is Zijn grootheid.  

 
Verheugt u, gij die Hem kennen, want u bent Zijn kind en 

rijk.  

Maar o wee de armen van geest, de afgodenaanbidders en zij, die 
hun heil zoeken in een stenen of houten beeld, of een of andere 

zogenaamde god!  
 

Voorwaar, elk land dat zijn afgoden niet vernietigt, en dit 

telt zowel voor de kerken, zal met mij, Donder, te maken 
krijgen! 

 
Jesaja 42, vers 8  Ik ben JHWH, dat is mijn naam. Ik deel mijn 

majesteit niet met een ander, noch de lof die mij toekomt met een 

beeld. 
 

Mattheüs 5, vers 8  Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij 

zullen God zien. 
Vers 10 en 11  Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd 

worden, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Gelukkig 
zijn jullie wanneer ze je omwille van mij uitschelden, vervolgen en 

van allerlei kwaad betichten.  

 
Voorwaar, India en de Filipijnen en Mexico en overige 

landen! 
Wie de God van Abraham, Izaäk en Jakob beledigt, zal gestraft 

worden, als men zich niet snel bekeert. Ik, de bode engel Donder, 

breng u stormen en regenval, en alles wat u vreest, als u zich niet 
bekeert! En er zal tandengeknars zijn en verdriet en gehuil. Maar u 

hebt niet geluisterd. 

 
Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want God had de wereld zo 

lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in 
hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft 

zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te 
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vellen, maar om de wereld door hem te redden. Over wie in hem 
gelooft wordt geen oordeel uitgesproken, maar wie niet in hem 

gelooft is al veroordeeld, omdat hij niet wilde geloven in de naam 

van Gods enige Zoon. Dit is het oordeel: het licht kwam in de 
wereld en de mensen hielden meer van de duisternis dan van het 

licht, want hun daden waren slecht. Wie kwaad doet, haat het licht; 
hij schuwt het licht omdat anders zijn daden bekend worden. Maar 

wie oprecht handelt zoekt het licht op, zodat zichtbaar wordt dat 

God werkzaam is in alles wat hij doet. 
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 

 

Verbaas u niet over de technologie manipulatie 

van de gevallen engelen! 
 
04-09-2017  Waarschuwende boodschap Gods: satan gebruikt 

manipulatie en de ene leugen na de ander! Voorwaar, ook u daar, 

hou u altijd vast aan Zijn Woord, en de Here zal u helpen. Want 
Zijn Woord is getrouw.  

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, hartelijk welkom! De bode engel van God bracht, in opdracht 

van de God van Abraham, Izaäk en Jakob, woord voor woord deze 

boodschap over aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin 
Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 
2 Samuël 22, vers 7  Toen het mij bang te moede was, riep ik de 

Here aan; tot mijn God riep ik. En Hij hoorde mijn stem uit zijn 
paleis, mijn hulpgeroep klonk in zijn oren. 

Vers 11  Hij reed op een cherub en vloog, Hij verscheen op de 

vleugels van de wind. 
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Vers 14 en 15  De Here deed de donder uit de hemel weerklinken, 
de Allerhoogste verhief zijn stem. Hij schoot pijlen en verstrooide 

hen, bliksemen en bracht hen in verschrikking. 

Vers 18  Hij ontrukte mij aan mijn machtige vijand, aan mijn 
haters, omdat zij sterker waren dan ik. 

Vers 22  Want ik heb de wegen des Heren gehouden en ben niet 
goddeloos afgeweken van mijn God. 

Vers 29 tot en met 32  Want Gij, o Here, zijt mijn lamp, en de Here 

doet mijn duisternis opklaren. Met U immers loop ik op een 
legerbende in, met mijn God spring ik over een muur. Gods weg is 

volmaakt; des Heren woord is zuiver. Hij is een schild voor allen die 
bij Hem schuilen. Want wie is God behalve de Here, wie is een rots 

buiten onze God? 

 
Voorwaar, het rijk der duisternis wil uw geloof verzwakken 

en u vernietigen! 
Ze haten u, als u zich richt op uw enige Heer, Yeshua HaMashiach, 

JHWH, Jezus Christus, uw Warrior en Overwinnaar. Sommigen laten 

zich beetnemen door die listige slang, de vader van de leugen, 
terwijl uw Heer zo vaak gezegd heeft: Vrees niet! In Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, bent u meer dan overwinnaar. 

God zal Zijn pijlen afvuren op de duivel en zijn demonen! 
 

Voorwaar, verbaast u niet over de technologie manipulatie 
van de gevallen engelen! 

De levensechte beelden, die in de wereld zijn, zijn niets vergeleken 

met de technologie van satan. Hij gebruikt deze technologie om 
levens te vernietigen. Maar prijs de Heer, Yeshua HaMashiach, 

JHWH, Jezus Christus, dat Hij u ontrukt heeft aan de macht van 
satan! 

 

Voorwaar, ook u daar,  
Hou u altijd vast aan Zijn Woord, en de Here zal u helpen. Want 

Zijn Woord is getrouw! In deze einde-der-dagen, de eindtijd, moet 

u niet geloven wat u voor ogen ziet, via onder andere de media, op 
TV en het internet. Want satan gebruikt manipulatie en de ene 

leugen na de ander! Al zeer lange tijd waarschuwen vele 
boodschappen u hier reeds voor. 
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2 Samuël 22, vers 43  Toen vermaalde ik hen als stof der aarde; 
ik vertrad en vertrapte hen als slijk der straten. 

En vers 46 en 47  Vreemden verloren hun kracht en verlieten 

bevend hun burchten. De Here leeft. Geprezen zij mijn Rots, en 
verhoogd zij de God mijns heils. 

En vers 50  Daarom loof ik U, o Here, onder de volken en wil ik uw 
naam psalmzingen. 

 

Voorwaar, mijn naam is Chelsia en ben een bode engel Gods. 
 

Trek u nooit iets van de satan en zijn kunsten aan, en u 
ontvangt zegen op zegen. 

Een demoon klaagt altijd de trouwe kinderen Gods aan, maar hou 

stand en verlos u van kwaadsprekers. En blijf in Gods kracht staan, 
in de kracht van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. De 

Here strijdt voor u! 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en 

verdween. 

 
 

 

De Twee Getuigen, Profeet Benjamin en Profetes 
Theresa, zijn in Joodse stijl getrouwd 
 

De hemelse profetie, het Joodse huwelijk van de Twee Getuigen, 
Profeet Benjamin en Profetes Theresa, werd onlangs vervuld! De 

Heer Yeshua HaMashiach openbaart dit zelf aan de wereld via deze 

boodschap.  
 

Volledige weergave: 
 

Shalom, hartelijk welkom! Op dinsdag 5 september 2017 bracht de 

Here Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus zelf, Zijn 
boodschap over aan Zijn dienstknecht, Profeet Benjamin 

Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik ben het, uw Rabboeni, JHWH, Jezus Christus, Yeshua 

HaMashiach, El Elohím, Adonai.  
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Voorwaar, geliefden, wie een oor en een hart heeft, die hore 
wat Ik u te zeggen heb.  

Voorwaar, voorwaar, Ik ben wie Ik ben en verzegel Mijn hemelse 

profetie niet. Want deze woorden zijn reeds geopenbaard en 
getrouw en geheiligd! In de Hemel waren de Twee Getuigen reeds 

verbonden, en het zegel is nu weggenomen van deze hemelse 
profetie. En alle engelen verheugen zich! 

 

Want op zondag 3 september 2017 zijn de Twee Getuigen, 
Profetes Theresa en Profeet Benjamin, op z’n Joods 

getrouwd. 
Voorwaar, Ik, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, stond op de Zon 

met tienduizenden maal tienduizenden engelen, dit huwelijk op de 

Aarde te aanschouwen. En Mijn aanwezigheid en glorie was sterk 
aanwezig.  

 
Voorwaar, steun de Twee Getuigen, en zegen hen en 

ondersteun hen!  

Zalig zijt gij, en verheugt u. Ik, Yeshua, vraag uw medewerking. Al 
worden de Twee Getuigen nog zó gehaat en tegengewerkt op de 

Aarde, zij behoren Mij toe, en zullen de Bijbelse profetie op de 

Aarde vervullen en u, Israël, toespreken! Heb respect voor Profetes 
Theresa en Profeet Benjamin. Zegt: “Halleluja!” want de tijd is 

nabij. 
 

Voorwaar, wie Mijn getuigen tegenwerkt, wordt gestraft. 

Ik ben Kadosh! En vanuit Mijn troon stijgt Mijn kracht uit en Mijn 
stem. Voorwaar, kijk niet naar wat gij voor ogen hebt! Denk aan de 

boodschap van 4 september 2017. Heb vertrouwen, en wees een 
warrior en een pilaar, een rots, een steun voor de grootste en 

belangrijkste missie ooit op de Aarde, voor Mijn glorie, aan de Twee 

Getuigen!  
 

Ze zullen, voordat alles Bijbels vervuld wordt, velen 

terechtwijzen op de Aarde.  
Zij hebben de macht, om de toegang van de Hemel voor de 

kwaadsprekers en ongelovigen te sluiten, voor eeuwig! Ze zijn Mijn 
gezalfden en geheiligd in Mijn heilige naam, uw Rabboeni, JHWH, 

Jezus Christus, hun en uw Koning der koningen. Wie Mijn heilige 
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dienaren niet serieus neemt, kan zich aansluiten bij diegene, die 
achterblijft op de Aarde. Maar wie hen zegent en helpt, heeft Mij 

welkom geheten en gezegend! Voorwaar, deze boodschap is 

getrouw. Verheugt u, zoals de engelen in de Hemel, en volg de 
boodschappen in de Evangelicalendtimemachine.com! 

 
Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 

wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 

naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het 
licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever 

gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want 
een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het 

licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de 

waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat 
zij in God verricht zijn. 

 

Ik ga nu, Mijn geliefde, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de Here 
Jezus Christus, Yeshua HaMashiach, en verdween. 

 
 

 

 

 
Hef uw ogen op al hebt gij verlies geleden! 
 

Bekleed u en sta in Mijn kracht, dan zult gij uzelf zien stralen van 
vreugde!  

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 6 september 2017 leverde de bode 

engel van God deze boodschap Gods over aan eindtijdprofeet van 
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de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen, in opdracht van de God van 
Abraham, Izaäk en Jakob. 

 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. 

 
Voorwaar, ontwaak, ontwaak! 

Zo spreekt de Heer: Ik ben het, die u troost en helpt. Bekleed u 

met Mijn heilige gewaden! Elk wapen, dat tegen u gesmeed wordt, 
zal niets uitrichten, Mijn warrior. Ik ben uw Schild, Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Sta op, word verlicht en 
vertrouw Mij! En zie uw strijd in de duisternis en donkerheid en 

angst. 

 
Hef uw ogen op, al hebt gij verlies geleden. 

Bekleed u en sta in Mijn kracht, dan zult gij uzelf zien stralen van 
vreugde! Wandel door de Heilige Geest, en laat u leiden. Zo spreekt 

de Here, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus van Nazareth. 

 
Efeziërs 3, vers 14 tot en met 16  Om die reden buig ik mijn 

knieën voor de Vader, naar wie alle geslacht in de hemelen en op 

de aarde genoemd wordt, opdat Hij u geve, naar de rijkdom zijner 
heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door zijn Geest in de 

inwendige mens. 
En vers 20 tot en met 21  Hem nu, die blijkens de kracht, welke in 

ons werkt, bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij bidden 

of beseffen, Hem zij de heerlijkheid in de gemeente en in Christus 
Jezus tot in alle geslachten, van eeuwigheid tot eeuwigheid! Amen. 

 
En weet dit, zegt de Here: 

Want Ik stel er prijs op dat gij weet, wat voor een zware strijd Ik te 

voeren heb voor u. 
 

Filippenzen 4, vers 4 tot en met 7  Verblijdt u in de Here te allen 

tijde! Wederom zal ik zeggen: Verblijdt u! Uw vriendelijkheid zij alle 
mensen bekend. De Here is nabij. Weest in geen ding bezorgd, 

maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met 
dankzegging bekend worden bij God. En de vrede Gods, die alle 
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verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden 
in Christus Jezus. 

 

En 1 Korinthiërs 2, vers 6 tot en met 16  Toch spreken wij 
wijsheid bij hen, die daarvoor rijp zijn, een wijsheid echter niet van 

deze eeuw, noch van de beheersers dezer eeuw, wier macht teniet 
gaat, maar wat wij spreken, als een geheimenis, is de verborgen 

wijsheid Gods, die God reeds van eeuwigheid voorbeschikt heeft tot 

onze heerlijkheid. En geen van de beheersers dezer eeuw heeft van 
haar geweten, want indien zij van haar geweten hadden, zouden zij 

de Here der heerlijkheid niet gekruisigd hebben. Maar, gelijk 
geschreven staat: Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft 

gehoord en wat in geen mensenhart is opgekomen, al wat God 

heeft bereid voor degenen, die Hem liefhebben. Want óns heeft God 
het geopenbaard door de Geest. Want de Geest doorzoekt alle 

dingen, zelfs de diepten Gods. Wie toch onder de mensen weet, wat 
in een mens is, dan des mensen eigen geest, die in hem is? Zo 

weet ook niemand, wat in God is, dan de Geest Gods. Wij nu 

hebben niet de geest der wereld ontvangen, maar de Geest uit God, 
opdat wij zouden weten, wat ons door God in genade geschonken 

is. Hiervan spreken wij dan ook met woorden, die niet door 

menselijke wijsheid, maar door de Geest geleerd zijn, zodat wij het 
geestelijke met het geestelijke vergelijken. Doch een ongeestelijk 

mens aanvaardt niet hetgeen van de Geest Gods is, want het is 
hem dwaasheid en hij kan het niet verstaan, omdat het slechts 

geestelijk te beoordelen is. Maar de geestelijke mens beoordeelt 

alle dingen, zelf echter wordt hij door niemand beoordeeld. Want 
wie kent de zin des Heren, dat hij Hem zou voorlichten? Maar wij 

hebben de zin van Christus. 
 

Voorwaar, doe de wapenrusting Gods aan! 

 
1 Korinthiërs 3, vers 18 tot en met 20  Laat niemand zichzelf 

misleiden! Indien iemand onder u meent wijs te zijn in deze tijd, hij 

worde dwaas, om wijs te worden. Want de wijsheid dezer wereld is 
dwaasheid voor God. Want er staat geschreven: Die de wijzen 

vangt in hun sluwheid; en elders: De Here weet, dat de 
overleggingen der wijzen vruchteloos zijn. 

 



 
 

 

5774 
 
 

 

Maar gij geheel anders, gij hebt Yeshua HaMashiach, JHWH, 
Jezus Christus, leren kennen en zijt in Hem meer dan 

overwinnaar! 

Een echte warrior herken je aan zijn of haar doorzettingsvermogen. 
Hij of zij geeft nooit op! Voorwaar, strekt uw armen uit en ontvangt 

uw heilige gewaden. En dank Hem met uw hart en mond en ziel en 
verstand, en maak Hem groot! 

 

Psalm 78, vers 1 en 2  Wend het oor, mijn volk, tot mijn leer, 
neigt uw oor tot de woorden van mijn mond; ik wil mijn mond tot 

een spreuk opendoen, ik wil aloude verborgenheden verkondigen.  
 

Voorwaar, mijn naam is Breach, een bode engel Gods. 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 
 

De keuze is aan u! 
 
Aanvankelijk werden openbaringen, die Profeet Benjamin 

Cousijnsen bracht, zoals die over de totale overname, door velen 

afgedaan als bangmakerij, totdat men geconfronteerd werd met de 
feiten.  

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 7 

september 2017 bracht een bode engel Gods een boodschap over, 

die ik graag met u wil delen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Marcer 

en ben een bode engel Gods. 

 
Onderschat de profetieën niet, de terechtwijzingen Gods! 

Voorwaar, Profeet Benjamin Cousijnsen – ik dus – heeft u reeds 

geopenbaard over de totale overname. Luister maar eens naar de 
boodschap: ‘Totale overname met de dag zichtbaarder!’ Satan wil 
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een hel op de Aarde, werd daar vermeld, en knoeien aan het DNA 
van de mens en zijn geest. In 2014 werd dit met u gedeeld. Velen 

vonden het onzin en bangmakerij, totdat ze oog in oog kwamen te 

staan met een vrouw, die geluiden liet horen van dieren, en wild 
om zich heen sloeg en duivelse vervloekingen uitsprak!  

 
Voorwaar, elke dag worden er mensen doodgereden, waarbij 

niet altijd sprake is van een ongeval zonder opzet. 

Voorwaar, velen weten niet meer wat ze doen, omdat ze open deur 
zijn, een prooi, voor satan, en geen Yeshua HaMashiach, JHWH, 

Jezus Christus, willen aannemen in hun leven, die elke ziel wil 
redden en beschermen en eeuwig leven wil geven! Voorwaar, 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, wil u redden. Kies 

heden of u uw ziel wil redden van de hel op de Aarde, dat nog erger 
wordt. De keuze is aan u! 

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 

 

Alleen indien gij u bekeert is er hoop! 
 

07-09-2017  Voorwaar, niemand kan voor God spelen, want die zal 
het weten! En het oordeel zal op uw weg komen.  

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, hartelijk welkom! De bode engel van God bracht de volgende 

boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen, wat ik nu 

graag aan u wil gaan voorlezen. Hij sprak, 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 

Voorwaar,  
 

Job 11, vers 4 tot en met 6  Gij zegt: Mijn leer is zuiver, en ik 

ben rein in uw ogen. Maar och, of God zelf eens sprak en zijn lippen 
tegen u opende, en u de geheimenissen der wijsheid mededeelde, 
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omdat zij het inzicht verdubbelt. Dan zoudt gij erkennen, dat God 
te uwen gunste een deel uwer ongerechtigheid in vergetelheid 

brengt. 

 
Voorwaar, zo spreekt de Heer: 

 
Job 7, vers 19  Wanneer zult gij eindelijk uw blik van mij 

afwenden, mij loslaten, zodat ik mijn speeksel kan wegslikken? 

Job 8, vers 2 en 3  Hoelang zult gij op deze wijze spreken en zullen 
de woorden van uw mond een hevige wind zijn? Zou God het recht 

buigen, of zou de Almachtige de gerechtigheid buigen? 
 

Voorwaar, mijn naam is Peblia en ben een bode engel Gods. 

 
Indien gij u bekeert, is er hoop. 

Maar u bent afgeweken en hoogmoedig geworden! Voorwaar, 
niemand kan voor God spelen, want die zal het weten! En het 

oordeel zal op uw weg komen. Herstel uw lichaam en oog en lippen! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
 

 

 

Maar voor u die Mijn naam vreest, zal de Zon der 

gerechtigheid opgaan!  
 
En er zal genezing zijn onder haar vleugelen. Want alleen gij, die bij 

Hem schuilt, uw enige Rabboeni, uw Meester, zult opspringen van 

vreugde. Die dag zal komen en vervuld worden!  
 

 
Volledige weergave: 

 

Shalom, van harte welkom! Op 8 september 2017 bracht Gods 
bode engel deze openbarende boodschap woord voor woord over 

aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van de Allerhoogste, 

de Koning der koningen, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 
Christus.  
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Voorwaar, wees niet bezorgd, als gij alleen Hem, Abba, 

Vader, aanbidt, die u ziet! 

 
Mattheüs 6, vers 24  Niemand kan twee heren dienen, want hij 

“of zij” zal òf de ene haten en de andere liefhebben, òf zich aan de 
ene hechten en de andere minachten; gij kunt niet God dienen èn 

Mammon. 

 
Voorwaar, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, is het 

Brood des levens. 
En wie in Hem gelooft, en eet van Zijn vlees, zal eeuwig leven en 

nimmer sterven! 

 
Johannes 6, vers 52 tot en met 59  De Joden dan streden 

onderling en zeiden: Hoe kan deze ons zijn vlees te eten geven? 
Jezus dan zeide tot hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij gij 

het vlees van de Zoon des mensen eet en zijn bloed drinkt, hebt gij 

geen leven in uzelf. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft 
eeuwig leven en Ik zal hem “of haar” opwekken ten jongsten dage. 

Want mijn vlees is ware spijs en mijn bloed is ware drank. Wie mijn 

vlees eet en mijn bloed drinkt, blijft in Mij en Ik in hem “of haar”. 
Gelijk de levende Vader Mij gezonden heeft en Ik leef door de 

Vader, zo zal ook hij “of zij”, die Mij eet, leven door Mij. Dit is het 
brood, dat uit de hemel nedergedaald is; niet gelijk de vaderen 

gegeten hebben en gestorven zijn; wie dit brood eet, zal in 

eeuwigheid leven. Dit zeide Hij, lerende in de synagoge te 
Kafarnaüm. 

 
Voorwaar! 

Dit telt voor wie de enige waarheid aanschouwt en aanneemt, van 

de God van Abraham, Izaäk en Jakob, de God van Israël, de Koning 
der koningen, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, die als 

enige voor u opkwam aan het kruis, en uw straf op zich nam in 

onvoorwaardelijke liefde. Door de gehele geschiedenis heen is nog 
nooit iemand zó voor de mens opgekomen dan alleen uw enige 

God! 
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Johannes 5, vers 43 en 44  Ik ben gekomen in de naam mijns 
Vaders en gij neemt Mij niet aan; indien een ander komt in zijn 

eigen naam, die zult gij aannemen. Hoe kunt gij tot geloof komen, 

gij, die eer van elkander behoeft en de eer, die van de enige God 
komt, niet zoekt? 

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 
wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 

geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 

oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 
duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 

waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 
gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; 

maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn 

werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 
 

Voorwaar, een andere god aanbidden betekent de Hemel 

niet kunnen binnengaan! 
 

Maleachi 4, vers 1 tot en met 3  Want zie, de dag komt, 
brandend als een oven! Dan zullen alle overmoedigen en allen die 

goddeloosheid bedrijven, zijn als stoppels, en de dag die komt, zal 

hen in brand steken – zegt de Here der heerscharen – welke hun 
wortel noch tak zal overlaten. Maar voor u, die mijn naam vreest, 

zal de zon der gerechtigheid opgaan, en er zal genezing zijn onder 
haar vleugelen; gij zult uitgaan en springen als kalveren uit de stal. 

Gij zult de goddelozen vertreden, want tot stof zullen zij zijn onder 

uw voetzolen op de dag die Ik bereiden zal, zegt de Here der 
heerscharen. 

 

Voorwaar, in vele landen brandt de zon al extreem en is het 
bijna niet uit te houden! 

Wie onder Hem, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, staat 
opgeschreven in het Boek des levens, en Hem alleen aanbidt, en 

zijn of haar goede relatie onderhoudt, zal niets te vrezen hebben! 



 
 

 

5779 
 
 

 

Want alleen gij, die bij Hem schuilt, uw enige Rabboeni, uw 
Meester, zult opspringen van vreugde. Die dag zal komen en 

vervuld worden! Voorwaar, mijn naam is Revelado en ben een bode 

engel Gods.  
 

Voorwaar, deel de boodschappen van de 
Evangelicalendtimemachine.com! 

Praat erover met anderen, zodat gij later niet te horen krijgt: “Maar 

zij of hij heeft mij nimmer hierover verteld, God!” Voorwaar, wees 
betrokken bij de Evangelicalendtimemachine.com. 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en 
verdween. 

 

 
 

Hoor de donder Gods! 
 
09-09-2017  Voorwaar, God heeft mij gezonden om verwoesting te 

brengen, grote regenval en stormen. En de verwoestingen zullen 
enorm zijn!  

 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, welkom! Dit is een mededelende, waarschuwende en 
profetische boodschap Gods, woord voor woord overgeleverd door 

de engel des Heren, Donder, aan eindtijdprofeet in de laatste 
dagen, Benjamin Cousijnsen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 
Voorwaar,  

 

2 Samuel 22, vers 14  De Here deed de donder uit de hemel 
weerklinken, de Allerhoogste verhief zijn stem. 

Vers 42  Zij riepen om hulp, maar niemand redde, tot de Here, 

maar Hij antwoordde hun niet. 
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En Job 9, vers 6  Hij doet de aarde van haar plaats wankelen, 
zodat haar zuilen schudden. 

En Job 13, vers 10  Streng zal Hij u straffen, indien gij heimelijk 

partij kiest. 
Vers 17  Luistert aandachtig naar mijn woord en mijn verklaring 

kome in uw oren. 
 

Waarom verbergt gij uw aangezicht en beschouwt gij Mij als 

uw vijand? 
Voorwaar, Ik de Here ben JHWH, El Elohím, Adonai, Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. 
 

Job 13, vers 1  Zie, alles heeft mijn oog gezien, mijn oor gehoord 

en in zich opgenomen. 
Vers 4  Gij echter zijt lieden die met leugen pleisteren, kwakzalvers 

altemaal. “Zo spreekt de Heer.” 
 

Voorwaar, mijn naam is Donder, een bode engel Gods; 

Donderrr is mijn naam! 
 

Job 13, vers 9 tot en met 12  Zal het goed zijn, als Hij u 

onderzoekt; kunt gij Hem bedriegen, zoals men een sterveling 
bedriegt? Streng zal Hij u straffen, indien gij heimelijk partij kiest. 

Zal zijn hoogheid u niet verschrikken en de schrik voor Hem u niet 
overvallen? Uw uitspraken zijn spreuken van as, uw schilden 

worden schilden van leem. 

 
Kadosh, Kadosh, Kadosh, Heilig, Heilig, Heilig is de Here! 

Doe uw overtredingen weg; God is Heilig! 
 

Job 13, vers 24  Waarom verbergt Gij uw aangezicht en 

beschouwt Gij mij als uw vijand? 
 

Bekeer u! 

 
Job 15, vers 12 en 13  Wat sleept uw hart u mee en wat flikkeren 

uw ogen, dat gij uw geest tegen God keert en zulke woorden uit uw 
mond laat gaan? 
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Hoor de donder Gods! 
 

Job 22, vers 22  Neem toch uit zijn mond de onderwijzing aan, en 

leg zijn woorden weg in uw hart. 
Vers 27  Als gij tot Hem bidt, zal Hij u verhoren, en gij zult Hem uw 

geloften betalen. 
 

Voorwaar, God heeft mij gezonden om verwoesting te 

brengen, grote regenval en stormen. 
En de verwoestingen zullen enorm zijn! Aanschouw Gods kracht, en 

zucht dag en nacht, ongelovige! 
 

Psalm 55, vers 23 en 24  Werp uw bekommernis op de Here, Hij 

zal voor u zorgen; Hij zal nimmermeer toelaten, dat de 
rechtvaardige wankelt. Maar Gij, o God, zult hèn doen neerdalen in 

de kuil van het verderf; de mannen van bloed en bedrog zullen hun 
dagen niet ter helfte volbrengen. Ik echter vertrouw op U.  

En Psalm 73, vers 27 en 28  Want zie, wie verre van U zijn, gaan te 

gronde, Gij verdelgt al wie overspelig U verlaat, maar mij 
aangaande, het is mij goed nabij God te zijn, de Here Here heb ik 

tot mijn toevlucht gesteld, en ik wil al uw werken vertellen. 

En Psalm 119, vers 125 tot en met 128  Ik ben uw knecht, geef mij 
verstand, opdat ik uw getuigenissen kenne. Het is tijd voor de Here 

om te handelen, zij hebben uw wet verbroken. Daarom heb ik uw 
geboden lief, meer dan goud, ja dan fijn goud; daarom houd ik al 

uw bevelen in alles voor recht, ik haat elk leugenpad. 

 
Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 

wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 
een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 

naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het 
licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever 

gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want 
een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het 

licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de 



 
 

 

5782 
 
 

 

waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat 
zij in God verricht zijn. 

 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
 

 
 

De Twee Getuigen zijn verenigd op de Aarde! 
 
11-09-2017  Zijn Naam zit vol kracht en overwinning en bevrijding 

en genezing! Verder een aankondiging van de plaatsing van een 

video van het Joodse huwelijk van Profeet Benjamin en Profetes 
Theresa. Alle dank en eer en glorie komen Hem, Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, toe, die het werk dat Hij 
begonnen is via Zijn Profeten, de Twee Getuigen van de eindtijd, 

ook zal voleindigen. Amen!  

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Dit is een boodschap, overgeleverd door 

een bode aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin 
Cousijnsen, in opdracht van de God van Abraham, Izaäk en Jakob. 

 

Shalom, geliefde des Heren! Mijn naam is Hetrick, en ik begroet u 
allen in de mooiste en krachtigste Naam ooit, die waardevoller is 

dan alle namen ooit op de Aarde en in de Hemel, de Naam van 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 

Voor de satan is deze Naam een virus, een angstaanjagende 
nachtmerrie. 

Want deze Naam zit vol van kracht en overwinning en bevrijding en 
genezing! Zegt, “Halleluja, en prijs de Heer!” geliefden des Heren.  

 

Verheug u ook over het huwelijk, dat plaatsvond op zondag 
3 september 2017, van Profeet Benjamin en Profetes 

Theresa. 

Het was een Joods en zeer gezegend huwelijk, waar de 
aanwezigheid van de Heilige Geest zeer voelbaar was. Het was een 
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bijzondere dag, waarbij tienduizenden maal tienduizenden engelen 
aanwezig waren in de lucht, tezamen met de Heer, Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! Van deze dag is een video 

gemaakt, en deze zal geplaatst worden en getoond in de 
Evangelicalendtimemachine.com.  

 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, heeft u nu 

alreeds zo veel geopenbaard over de gevallen 

technologische engelen, zoals ook in de boodschap van 4 
september 2017, getiteld:  

‘Verbaas u niet over de technologie manipulatie van de gevallen 
engelen!’ Toch zijn er helaas nog altijd mensen, die in de 

manipulatie trucs van de technologische gevallen engelen geloven, 

en Profeet Benjamin, en nu ook Profetes Theresa, haten, de Twee 
Getuigen. Maar prijs de Heer, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 

Christus, die met hen is en geen manipulatie door middel van 
technologie, of wat dan ook, van de werken van de duisternis 

ertussen zal laten komen, van de gevallen engelen.  

 
Voorwaar, geliefden, zegen de Twee Getuigen, die Gods 

werk doen! 

We leven in de eindtijd, en het is vanzelfsprekend dat men slecht 
spreekt over hen. De Twee Getuigen zijn samen en vertrappen elke 

slang, die voor hun voeten komt. Maak samen Yeshua HaMashiach, 
JHWH, Jezus Christus, groot! En dans samen op alle slangen vol 

van leugens, en gevallen engelen technologie. En geloof ook niet 

altijd uw broeder of zuster, die beweringen heeft waar de duisternis 
achter zit!  

 
Ik, Hetrick, en Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, 

en alle engelen Gods hebben slecht nieuws voor alle 

bolwerken van satan. 
Profeet Benjamin en Profetes Theresa zullen zich nimmer laten 

stoppen, en Gods wil uitvoeren, en zijn meer dan overwinnaar in 

Hem, die hen kracht geeft op de Aarde, Yeshua HaMashiach, JHWH, 
Jezus Christus. Amen! 

 
Heb vertrouwen in Gods werk, warriors. 
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Geliefden, als u de gevallen engelen nog niet doorhebt, moet u echt 
naar meer boodschappen luisteren in de 

Evangelicalendtimemachine.com! 

Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Hetrick, en verdween. 
 

 
 

Klikspaan, boterspaan, je mag niet door mijn 

straatje gaan! 
 

Deze boodschap voor jong en oud vraagt alle aandacht. In de 

Hemel wou hij al boven de Allerhoogste opstijgen, en probeerde 
iedereen naar zijn hand te zetten, en zijn verborgenheden en zijn 

woorden tegen God te gebruiken!  

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 11 september 2017 bracht de bode 

engel van God woord voor woord deze boodschap Gods over aan 
eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, 

Jezus Christus. Mijn naam is Rafaël, een bode engel Gods. 

 
Deze boodschap is voor jong en oud. 

 

Job 1, vers 6 tot en met 8  Op zekere dag nu kwamen de zonen 
Gods om zich voor de Here te stellen, en onder hen kwam ook de 

satan. En de Here zeide tot de satan: Vanwaar komt gij? En de 
satan antwoordde de Here: Van een zwerftocht over de aarde, die 

ik doorkruist heb. Toen zeide de Here tot de satan: Hebt gij ook 

acht geslagen op mijn knecht Job? Want niemand op aarde is als 
hij, zó vroom en oprecht, godvrezend en wijkende van het kwaad. 

 
En Genesis 3, vers 1 tot en met 7  De slang nu was het listigste 

van alle dieren des velds, die de Here God gemaakt had; en zij 

zeide tot de vrouw: God heeft zeker wel gezegd: Gij zult niet eten 
van enige boom in de hof? Toen zeide de vrouw tot de slang: Van 



 
 

 

5785 
 
 

 

de vrucht van het geboomte in de hof mogen wij eten, maar van de 
vrucht van de boom, die in het midden van de hof staat, heeft God 

gezegd: Gij zult daarvan niet eten noch die aanraken; anders zult 

gij sterven. De slang echter zeide tot de vrouw: Gij zult geenszins 
sterven, maar God weet, dat ten dage, dat gij daarvan eet, uw 

ogen geopend zullen worden, en gij als God zult zijn, kennende 
goed en kwaad. En de vrouw zag, dat de boom goed was om van te 

eten, en dat hij een lust was voor de ogen, ja, dat de boom 

begeerlijk was om daardoor verstandig te worden, en zij nam van 
zijn vrucht en at, en zij gaf ook haar man, die bij haar was, en hij 

at. Toen werden hun beider ogen geopend, en zij bemerkten, dat zij 
naakt waren; zij hechtten vijgebladeren aaneen en maakten zich 

schorten. 

 
Voorwaar, de slang is een listige slang, een aanklager en een 

klikspaan,  
die in een goed blaadje probeert te komen, door anderen slecht te 

maken en te verklikken, door er over te oordelen. Wie is een 

klikspaan? Klikken is verraden en wordt door kinderen onderling als 
onacceptabel gedrag beschouwd. De slang satan is de grootste 

klikspaan ooit; dat komt bij hem vandaan! 

 
Jesaja 14, vers 12 tot en met 15  Hoe zijt gij uit de hemel 

gevallen, gij morgenster, zoon des dageraads; hoe zijt gij ter aarde 
geveld, overweldiger der volken! En gij overlegdet nog wel: Ik zal 

ten hemel opstijgen, boven de sterren Gods mijn troon oprichten en 

zetelen op de berg der samenkomst ver in het noorden; ik wil 
opstijgen boven de hoogten der wolken, mij aan de Allerhoogste 

gelijkstellen. Integendeel, in het dodenrijk wordt gij neergeworpen, 
in het diepste der groeve. 

 

In de Hemel wou hij al boven de Allerhoogste opstijgen… 
en probeerde iedereen naar zijn hand te zetten, door over God te 

praten, en zijn verborgenheden en zijn woorden tegen God te 

gebruiken. Hij kon God niet uitstaan en was jaloers! God kon satan, 
de klikspaan, niet vertrouwen. 

 
Ezechiël 28, vers 14  Gij waart een beschuttende cherub met 

uitgespreide vleugels; Ik had u een plaats gegeven: gij waart op de 
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heilige berg der goden, wandelend te midden van vlammende 
stenen. 

En vers 16 en 17  Door uw uitgebreide handel zijt gij vervuld 

geraakt met geweldenarij en kwaamt gij tot zonde. Van de berg der 
goden verbande Ik u en deed u weg, gij beschuttende cherub, van 

tussen de vlammende stenen. Trots was uw hart op uw schoonheid 
– met uw luister hebt gij ook uw wijsheid teniet doen gaan. Ter 

aarde wierp Ik u neer, en maakte u tot een schouwspel voor 

koningen om met leedvermaak naar u te zien. 
 

Hij was zoals de buitenkant:  
trots en mooi, van buiten, en een klikspaan, een verrader en 

kwaadspreker over anderen, en kon over God niet de mond 

houden. Zo zit satan, zijn DNA, in elkaar!  
 

Voorwaar, in Nederland wordt door de kinderen gezongen:  
“Klikspaan, boterspaan! Je mag niet door mijn straatje gaan. ‘t 

Hondje zal je bijten, ‘t poesje zal je krabbelen, dat komt van al je 

babbelen.” Dit werd gezongen, als iemand een ander verklikt had. 
Helaas bewandelen sommigen dezelfde weg als satan, door te 

roddelen over zijn of haar broeder en zuster. In de 

Evangelicalendtimemachine.com staan genoeg verwijzingen, zoals 
de boodschap, getiteld: ‘Aan u die roddelt en kwaadspreekt in een 

praatcafé roddelbox!’  
 

Verder, satan werd de Hemel uitgegooid,  

omdat roddelaars en kwaadsprekers en klikspanen, die niets voor 
zichzelf kunnen houden, die niet te vertrouwen zijn, Gods 

Koninkrijk nimmer zullen kunnen beërven! 
 

Markus 12, vers 30  Het eerste is: Hoor, Israël, de Here, onze 

God, de Here is één, en gij zult de Here, uw God, liefhebben uit 
geheel uw hart en uit geheel uw ziel en uit geheel uw verstand en 

uit geheel uw kracht. 

En vers 31  Het tweede is dit: Gij zult uw naaste liefhebben als 
uzelf. Een ander gebod, groter dan deze, bestaat niet. 

 
Bekeer u als u zich herkent! 
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En vraag aan de Here Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, 
vergeving, en ook aan wie u pijn hebt gedaan. En Hij zal u 

vergeven! 

 
Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 

wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 
een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 
naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het 

licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever 

gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want 
een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het 

licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de 
waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat 

zij in God verricht zijn. 

 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 

 
 

Laat Hem op nummer 1 staan in uw leven! 
 
Voorwaar, hou u vast aan Hem, uw Heer. Laat Hem op nummer 1 

staan. Licht en donker gaat niet samen!  
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 12 september 2017 bracht de bode 
engel van God de volgende boodschap over aan eindtijdprofeet 

Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 
Voorwaar, wees niet bezorgd! 
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Hij zag je verdriet en strijd. Wees maar stil en niet verdrietig. 
 

Romeinen 8, vers 31  Wat zullen wij dan van deze dingen 

zeggen? Als God vóór ons is, wie zal tegen ons zijn? 
 

En Psalm 4, vers 6  Brengt offers naar de eis en vertrouwt op de 
Here. 

En Psalm 5, vers 7 en 8  Gij richt te gronde de leugensprekers, de 

Here verafschuwt de man, “maar ook de vrouw”, van bloed en 
bedrog. Maar ik zal, dank zij uw grote goedertierenheid, uw huis 

binnengaan, mij nederbuigen naar uw heilige tempel in vreze voor 
U. 

En Psalm 7, vers 18  Ik zal de Here loven naar zijn gerechtigheid, 

en de naam des Heren, des Allerhoogsten, psalmzingen. 
 

Voorwaar, verheugt u in Hem, die u sterkt, al richt men 
brandende pijlen op u! 

De Heer kent u en is uw schild, en is bij u, en kent uw hart en 

nieren. En Zijn liefde is onvoorwaardelijk! 
 

Psalm 9, vers 10 en 11  Daarom is de Here een burcht voor de 

verdrukte, een burcht in tijden van nood. Daarom vertrouwen op U 
wie uw naam kennen, want Gij hebt nooit verlaten wie U zoeken, o 

Here. 
En Psalm 16, vers 7 tot en met 11  Ik prijs de Here, die mij raad 

heeft gegeven, zelfs bij nacht onderwijzen mij mijn nieren. Ik stel 

mij de Here bestendig voor ogen; omdat Hij aan mijn rechterhand 
staat, wankel ik niet. Daarom verheugt zich mijn hart en juicht mijn 

ziel, zelfs mijn vlees zal in veiligheid wonen; want Gij geeft mijn ziel 
niet prijs aan het dodenrijk, noch laat Gij uw gunstgenoot de 

groeve zien. Gij maakt mij het pad des levens bekend; overvloed 

van vreugde is bij uw aangezicht, liefelijkheid is in uw rechterhand, 
voor eeuwig. 

Psalm 17, vers 3 tot en met 6  Toetst Gij mijn hart, onderzoekt Gij 

des nachts, beproeft Gij mij, Gij vindt niets; wat ik ook bedenk, 
mijn mond overtreedt niet. Wat betreft daden van mensen, naar 

het woord uwer lippen heb ik mij gewacht voor de paden van de 
geweldenaar; mijn treden hielden uw spoor, mijn schreden 
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wankelden niet. Ik roep U aan, omdat Gij, o God, mij antwoordt; 
neig uw oor tot mij, hoor naar mijn woord. 

 

Voorwaar, mijn naam is Lovesadai en ben een bode engel Gods. 
 

U leeft in de eindtijd! 
En bij velen is de glans verdwenen en is het duister geworden, en 

zijn ze goddeloos afgeweken van God, zoals uw partner. Maar u 

bent getrouw en zal de Here nimmer verlaten. 
 

Psalm 18, vers 29 tot en met 33  Gij toch doet mijn lamp 
schijnen, de Here, mijn God, doet mijn duisternis opklaren. Met U 

immers loop ik op een legerbende in en met mijn God spring ik over 

een muur. Gods weg is volmaakt; des Heren woord is zuiver. Hij is 
een schild voor allen die bij Hem schuilen. Want wie is God behalve 

de Here, wie is een rots buiten onze God? Die God, die mij met 
kracht omgordt en mijn weg effen maakt. 

En vers 36  Ook gaaft Gij mij het schild uws heils, en uw 

rechterhand ondersteunde mij, uw nederbuigende goedheid maakte 
mij groot. 

 

Voorwaar, prijs uw Abba, Vader, Yeshua HaMashiach, JHWH, 
Jezus Christus! 

 
Psalm 25, vers 1  Tot U, Here, hef ik mijn ziel op. 

En vers 3 tot en met 5  Ja, allen die U verwachten, worden niet 

beschaamd, beschaamd worden wie trouweloos handelen zonder 
oorzaak. Here, maak mij uw wegen bekend, leer mij uw paden, leid 

mij in uw waarheid en leer mij, want Gij zijt de God mijns heils, U 
verwacht ik de ganse dag. 

 

Voorwaar, hou u vast aan Hem, uw Heer. 
Laat Hem op nummer 1 staan in uw leven! Licht en donker gaat 

niet samen. Zijn glans zal op uw gezicht zijn. 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
 

 
 

Daarom haat de wereld u!  
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Indien de wereld u haat, weet dan, dat zij Mij eer dan u gehaat 

heeft.  

 
 

Volledige weergave: 
 

Hartelijk welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen, en vandaag, 

14 september 2017, heb ik een boodschap ontvangen, die ik heel 
graag met u wil delen. Deze boodschap is afkomstig van de 

Almachtige God, JHWH. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, Kadosh, Heilig is de 
Here der heren, uw Rabboeni, El Elohím, Adonai! 

 
Voorwaar,  

 

Johannes 15, vers 9 en 10  Gelijk de Vader Mij heeft liefgehad, 
heb ook Ik u liefgehad; blijft in mijn liefde. Indien gij mijn geboden 

bewaart, zult gij in mijn liefde blijven, gelijk Ik de geboden mijns 

Vaders bewaard heb en blijf in zijn liefde. 
Johannes 15, vers 18 tot en met vers 20  Indien de wereld u haat, 

weet dan, dat zij Mij eer dan u gehaat heeft. Indien gij van de 
wereld waart, zou de wereld het hare liefhebben, doch omdat gij 

van de wereld niet zijt, maar Ik u uit de wereld uitgekozen heb, 

daarom haat u de wereld. Gedenkt het woord, dat Ik tot u 
gesproken heb… tot zover. 

En vers 23  Wie Mij haat, haat ook mijn Vader. 
 

Voorwaar, mijn naam is Lovesadai en ben een bode engel 

Gods. 
 

Johannes 17, vers 20 en 21  En Ik bid niet alleen voor dezen, 

maar ook voor hen, die door hun woord in Mij geloven, opdat zij 
allen één zijn, gelijk Gij, Vader, in Mij en Ik in U, dat ook zij in Ons 

zijn; opdat de wereld gelove, dat Gij Mij gezonden hebt. 
 

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
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Je doet niet mee aan hun roddelbox 
 

14-09-2017  Ze beweren dat je gek bent en aan 

Godsdienstwaanzinnigheid lijdt. Je bent een Christen, die ook nog 
eens de Heer dient. Ze hebben je ontdekt, en je bent hun mikpunt!  

 
 

Volledige weergave: 

 
Hartelijk welkom! Dit is een boodschap, woord voor woord 

overgeleverd door een bode engel van God aan eindtijdprofeet 
Benjamin Cousijnsen, wat ik nu graag aan u wil gaan voorlezen. De 

bode engel van God sprak, terwijl Profeet Benjamin Cousijnsen alle 

woorden een voor een opschreef. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, Kadosh, Heilig is uw 

Rabboeni! 

 
Job 7, vers 8  Het oog van hem die mij ziet, zal mij niet meer 

aanschouwen; uw ogen richten zich op mij en ik ben niet meer. 

 
Voorwaar, gij wordt in de gaten gehouden… 

En als je niet doet, wat de roddelaars en kwaadsprekers zeggen, 
hoor je niet bij hun roddelbox. Ze beweren, dat je gek bent en aan 

Godsdienstwaanzinnigheid lijdt. Je bent een Christen, die ook nog 

eens de Heer dient. Ze hebben je ontdekt, en je bent hun mikpunt! 
En de goddelozen, die niets willen weten van Yeshua HaMashiach, 

JHWH, Jezus Christus, die Hem verwerpen, gebruiken de Naam van 
de Heer als spot, en zijn een open deur van de boze.  

 

Voorwaar, Hij heeft u verhoogd, en hen, die tegen u 
opstonden, verlaagd! 

Ze zullen u niet meer aanschouwen.  
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Psalm 23, vers 4 tot en met 6  Zelfs al ga ik door een dal van 
diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want Gij zijt bij mij; uw stok 

en uw staf, die vertroosten mij. Gij richt voor mij een dis aan voor 

de ogen van wie mij benauwen; Gij zalft mijn hoofd met olie, mijn 
beker vloeit over. Ja, heil en goedertierenheid zullen mij volgen al 

de dagen van mijn leven; ik zal in het huis des Heren verblijven tot 
in lengte van dagen. 

 

Voorwaar, mijn naam is Blesía en ben een bode engel Gods. 
 

Psalm 71, vers 4 en 5  O God, bevrijd mij uit de hand van de 
goddeloze, uit de greep van booswicht en geweldenaar. Want Gij 

zijt mijn verwachting, Here Here, mijn vertrouwen van mijn jeugd 

aan. 
 

Voorwaar, ze zullen zich u herinneren, en zich op de borst 
slaan en uitroepen: 

“Ze is er niet meer! We zagen haar omhooggaan. God, vergeef ons! 

We willen ons bekeren, en hebben haar bespot. Haal ons ook 
thuis!”  

 

Voorwaar, 
 

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 
wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 

geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 

oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 
duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 

waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 

gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; 
maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn 

werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 
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En Psalm 107, vers 19 tot en met 20  Toen riepen zij tot de 
Here in hun benauwdheid, en Hij verloste hen uit hun angsten; Hij 

zond zijn woord, Hij genas hen en deed hen aan de groeve 

ontkomen. 
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en 
verdween. 

 

 
 

Tel je verlies af, satan!  
 
Gebedsproclamatie voor herstel, bevrijding en genezing van geest, 

ziel, lichaam, hart en gedachten.  

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 15 september 2017 bracht een bode 

engel van God woord voor woord deze boodschap Gods over aan 
eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 
HaMashiach, de Koning der koningen, JHWH, Jezus Christus van 

Nazareth.  
 

Kadosh, Heilig en Machtig is Hij alleen! 

Voorwaar, mijn naam is Power en ben een bode engel Gods. 
 

Dank U, Yeshua HaMashiach, en zegt:  

“Dit is de dag, die de Heer mij geeft. Daarom dank ik Hem.” 
 

Psalm 91, vers 2  Zegt tegen de HEER: ‘Mijn toevlucht, mijn 
vesting, mijn God, op u vertrouw ik’. 

 

Zegt:  
“Dank U, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, dat ik Uw 

eigendom ben en dat ik niets te vrezen heb, noch voor de pijl, die 
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des daags rondvliegt, of voor welke pestziekte dan ook, die mij wil 
vernielen!” 

 

Psalm 91, vers 9 tot en met 12  U bent mijn toevlucht, HEER. 
Als je mag wonen bij de Allerhoogste, zal het kwaad je niet 

bereiken, geen plaag je tent ooit treffen. Hij vertrouwt je toe aan 
zijn engelen, die over je waken, waar je ook gaat. Hun handen 

zullen je dragen, je voet zul je niet stoten aan een steen. 

 
Zegt: 

“Halleluja! Daar is kracht, wonderbare kracht in het Lam Gods. 
Powerrr! Geen plaag zal mij meer benaderen, en ik ben gekocht en 

betaald en vrij door het Bloed van Yeshua HaMashiach, JHWH, 

Jezus Christus. En ik geloof dat U, Abba, Vader, mijn Heer en 
Koning der koningen, mij zal genezen, en uw engelen zult zenden 

om mij te behoeden, zodat ik mij niet stoot aan een steen. Alle eer 
en dank aan de Koning der koningen, Yeshua HaMashiach, JHWH, 

Jezus Christus! Amen!” 

 
Psalm 91, vers 13  Leeuw en adder zul je vertrappen, roofdier en 

slang vermorzelen. 

 
Zegt: 

“Powerrr Gods! Ik verbreek elk juk dat in mijn leven is, elke 
belemmering, die het onmogelijk maakt de Heer te dienen. Je bent 

verslagen, satan! En ik erken alleen Hem als mijn Heer en Meester, 

de Koning der koningen, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 
Christus. In Zijn almachtige Naam eis ik alles terug. Onder het 

gezag van Zijn Naam, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, 
tel ik je verlies af, satan! Ik tel tot 7: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7… Powerrr, 

Gods power!” 

 
Psalm 91, vers 14 tot en met 16  ‘Ik zal bevrijden wie mij 

liefheeft en beschermen wie met mijn naam vertrouwd is. Roep je 

mij aan, ik geef antwoord, in de nood zal ik bij je zijn, je bevrijden 
en met roem overladen, je overvloed geven van dagen. Ik zal je 

redding zijn.’ 
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En Psalm 92, vers 2 en 3  Het is goed de HEER te loven, uw naam 
te bezingen, Allerhoogste, in de morgen te getuigen van uw liefde 

en in de nacht van uw trouw. 

En vers 6 en 7  Hoe groot zijn uw daden, HEER, hoe peilloos diep 
uw gedachten. Het dringt tot de dommen niet door, en dwazen 

kunnen het niet vatten. 
En vers 13 tot en met 16  De rechtvaardigen groeien op als een 

palm, als een ceder van de Libanon rijzen zij omhoog. Ze staan 

geplant in het huis van de HEER, in de voorhoven van onze God 
groeien zij op. Zij dragen nog vrucht als ze oud zijn en blijven 

krachtig en fris. Zo getuigen zij dat de HEER recht doet, mijn rots, 
in wie geen onrecht is. 

En Psalm 94, vers 18 en 19  Toen ik dacht: Mijn voet glijdt weg, 

hield u trouw mij staande, HEER. Toen ik door zorgen werd 
overstelpt, was uw troost de vreugde van mijn ziel. 

 
Voorwaar, de troon van satan is vernietigd! 

 

Psalm 150, vers 2  Loof hem om zijn krachtige daden, loof hem 
om zijn oneindige grootheid. 

En vers 6  Alles wat adem heeft, loof de HEER. Halleluja! 

 
Maak Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, groot! 

Sta in uw kracht en geloof. Dans op satan, driemaal daags; dat is 
het beste recept, of vaker. U bent meer dan overwinnaar! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! Powerrr! 

 
 

 

Hoe gaat u om met teleurstelling?  
 

Voorwaar, je kunt veel te dragen hebben en het moeilijk hebben. 
Denk dan aan Job. Hij begreep niet dat God dit liet gebeuren.  

 

 
 

Volledige weergave: 
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Hallo, van harte welkom! Op 18 september 2017 bracht een engel 
van God woord voor woord deze boodschap Gods over aan 

eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, Kadosh, Heilig en 
Machtig is de God van al wat leeft, de Koning der koningen, Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! 

 
Openbaring 19, vers 3 tot en met 5  En zij zeiden ten tweeden 

male: Halleluja! En haar rook stijgt op tot in alle eeuwigheden. En 
de vierentwintig oudsten en de vier dieren wierpen zich neder en 

aanbaden God, die op de troon gezeten is, en zij zeiden: Amen, 

halleluja! En een stem ging uit van de troon, zeggende: Looft onze 
God, al zijn knechten, die Hem vreest, gij kleinen en gij groten! 

 
Voorwaar! 

De engelen Gods in de Hemel, en zowel de Twee Getuigen, zijn 

onderworpen aan God en Zijn keuzes, en kunnen niets doen buiten 
Gods macht en beslissingen om! 

 

Openbaring 11, vers 5 en 6  En indien iemand hun schade wil 
toebrengen, komt er vuur uit hun mond en het verslindt hun 

vijanden; en indien iemand hun schade wil toebrengen, moet hij zó 
de dood vinden. Dezen hebben de macht de hemel te sluiten, zodat 

er geen regen valt gedurende de dagen van hun profeteren; en zij 

hebben macht over de wateren, om die in bloed te veranderen en 
om de aarde te slaan met allerlei plagen, zo dikwijls zij willen. 

 
Voorwaar, de duivel kon niet omgaan met teleurstelling, en 

verzette zich tegen God, en verloor zo het beste wat hij had! 

En het eindresultaat was, dat hij uit de Hemel geworpen werd. 
 

Openbaring 11, vers 7 tot en met 14  En wanneer zij hun 

getuigenis zullen voleindigd hebben, zal het beest, dat uit de 
afgrond opkomt, hun de oorlog aandoen en het zal hen overwinnen 

en hen doden. En hun lijk zal liggen op de straat der grote stad, die 
geestelijk genaamd wordt Sodom en Egypte, alwaar ook hun Here 

gekruisigd werd. En uit de volken en stammen en talen en natiën 
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zijn er, die hun lijk zien, drie en een halve dag, en zij laten niet toe, 
dat hun lijken in een graf worden bijgezet. En zij, die op de aarde 

wonen, zijn blijde en verheugd over hen en zullen elkander 

geschenken zenden, omdat deze twee profeten hen, die op de 
aarde wonen, gepijnigd hadden. En na die drie en een halve dag 

voer een levensgeest uit God in hen, en zij gingen op hun voeten 
staan en grote vrees viel op allen, die hen aanschouwden. En zij 

hoorden een luide stem uit de hemel tot hen zeggen: Klimt 

hierheen op! En zij klommen naar de hemel op in de wolk, en hun 
vijanden aanschouwden hen. En te dien ure kwam er een grote 

aardbeving en een tiende deel der stad stortte in, en zevenduizend 
personen werden door de aardbeving gedood, en de overigen 

werden zeer bevreesd en gaven de God des hemels eer. Het tweede 

wee is voorbijgegaan: zie, het derde wee komt spoedig. 
 

Voorwaar, er staat geschreven: ‘De Twee Getuigen werden 
overwonnen door het beest’.  

Dit is de keuze van de Almachtige God! Ze weten reeds dat het 

vaststaat, dat ze gedood moeten worden, en dat God hen na drie 
en een halve dag zal opwekken, en dan, tot grote schrik, de wereld 

op de kop gezet zal worden. Voorwaar, mijn naam is Revelado, een 

bode engel Gods. 
 

Zoals u weet, 
is de satan met zijn gevallen engelen niet blij, dat ze er niet achter 

waren gekomen wanneer de Twee Getuigen op z’n Joods zouden 

gaan trouwen. Het is goed om voor de Twee Getuigen te bidden. De 
onzichtbare wereld is woedend! Natuurlijk hadden de Twee 

Getuigen strijd, zoals velen die tegen teleurstellingen vechten, en 
zeggen: “God, waarom God?” Voorwaar, iedereen is aan de God 

van Abraham, Izaäk en Jakob onderworpen, en moet zich buigen 

voor Zijn beslissingen en keuzes. Ook Profeet Benjamin en Profetes 
Theresa wensen zich weleens, dat een teleurstelling anders zou 

zijn.  

 
Voorwaar, je kunt veel te dragen hebben en het moeilijk 

hebben. 
Denk dan aan Job. Hij verloor zoveel en begreep het niet, waarom 

God dit liet gebeuren. Alles raakte hij kwijt! En wat bent u kwijt? 
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Voorwaar, hij hield van God. En zijn houvast, zijn geloof in Hem, 
maakte hem sterk, en hij versloeg de duivel! De duivel wou Job 

tegen God opzetten, maar de liefde voor God in de tegenslagen 

bracht zegeningen! Job onderwierp zich en gaf zich over aan Gods 
beslissingen, de beslissingen van de Koning der koningen, Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en 

verdween. 

 
En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
 

 

Via een kruis of andere afgod kan Jezus Christus 

u niet beschermen!  
 

Voorwaar, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, beschermt u 
niet via een of ander kruisje of afbeelding of stenen afgod. Luister 

aandachtig, want vandaag hoort of leest u, hoe Jezus Christus u wel 

kan en wil beschermen!  
 

 
Volledige weergave: 

 

Shalom, hartelijk welkom! Op 19 september 2017 bracht een engel 
boodschapper van God woord voor woord deze boodschap Gods 

over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  
 

Johannes 3, vers 17 en 18  Want God heeft zijn Zoon niet in de 

wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de 
wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet 

veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet 
heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. 

 

Voorwaar, in vele taxi’s hangen kruisjes aan de spiegel, of 
om de versnellingspook! 
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Johannes 8, vers 12 tot en met 14  Wederom dan sprak Jezus 

tot hen en zeide: Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal 

nimmer in de duisternis wandelen, maar hij “of zij” zal het licht des 
levens hebben. De Farizeeën dan zeiden tot Hem: Gij getuigt van 

Uzelf, uw getuigenis is niet waar. Jezus antwoordde en zeide tot 
hen: Ook al getuig Ik van Mijzelf, toch is mijn getuigenis waar, 

want Ik weet, vanwaar Ik gekomen ben en waar Ik heenga; maar 

gij weet niet, vanwaar Ik kom of waar Ik heenga. 
 

Voorwaar, velen kussen een tastbaar kruis, waar Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, allang vanaf is. 

Vele Filipijnen, maar ook andere landen, zijn blindgeslagen voor de 

waarheid! 
 

Johannes 10, vers 1  Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie niet door 
de deur de schaapskooi binnenkomt, maar op een andere plaats 

inklimt, die is een dief en een rover. 

En vers 6 tot en met 10  In dit beeld sprak Jezus tot hen, maar zij 
begrepen niet, wat het was, dat Hij tot hen sprak. Jezus zeide dan 

nogmaals: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Ik ben de deur der 

schapen. Allen, die vóór Mij gekomen zijn, zijn dieven en rovers, 
maar de schapen hebben naar hen niet gehoord. Ik ben de deur; 

als iemand door Mij binnenkomt, zal hij behouden worden; en hij 
zal ingaan en uitgaan en weide vinden. De dief komt niet dan om te 

stelen en te slachten en te verdelgen; Ik ben gekomen, opdat zij 

leven hebben en overvloed. 
 

Voorwaar, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, 
beschermt u niet via een of ander kruisje of afbeelding of 

stenen afgod! 

 
Exodus 23, vers 24 tot en met 26  Gij zult u niet nederbuigen 

voor hun goden noch hen dienen en gij zult niet doen naar hun 

werken, maar gij zult ze volkomen vernielen en hun gewijde stenen 
zult gij geheel verbrijzelen. Maar gij zult de Here, uw God, dienen; 

dan zal Hij uw brood en uw water zegenen en Ik zal ziekte uit uw 
midden verwijderen. Geen vrouw in uw land zal een misgeboorte 
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hebben of onvruchtbaar zijn. Het getal uwer dagen zal Ik vol 
maken. 

En Exodus 20, vers 4 tot en met 7  Gij zult u geen gesneden beeld 

maken noch enige gestalte van wat boven in de hemel, noch van 
wat beneden op de aarde, noch van wat in de wateren onder de 

aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen; want Ik, 
de Here, uw God, ben een naijverig God, die de ongerechtigheid der 

vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde 

geslacht van hen die Mij haten, en die barmhartigheid doe aan 
duizenden van hen die Mij liefhebben en mijn geboden 

onderhouden. Gij zult de naam van de Here, uw God, niet ijdel 
gebruiken, want de Here zal niet onschuldig houden wie zijn naam 

ijdel gebruikt. 

 
Voorwaar! 

De God van Abraham, Izaäk en Jakob, en Profeet Benjamin 
Cousijnsen en Profetes Theresa, en van de warriors van de 

Evangelical EndTime Machine, de Koning der koningen, waarschuwt 

u die luistert, dat Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, 
duidelijk zegt: “Ik ben de enige Weg, en ook niemand komt tot de 

Vader, dan door Mij!” Wat de Paus en de Rooms-Katholieke kerk 

velen wijsmaakt, is een grote misleiding en leugen! Zij zeggen, dat 
men via Maria kan bidden en de zogenaamde heiligverklaarde 

personen. Dit alles valt onder afgoderij van de duisternis! Niemand 
anders dan Jezus Christus, Yeshua HaMashiach alleen, deed grote 

wonderen, en droeg uw zonden en vergaf u aan het kruis, in uw 

plaats. Voorwaar, geen één, ook Maria niet, kon u redden, dan 
alleen Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! Zonder relatie 

met Hem gaat u verloren! Boeddha-, Maria-, afgodenaanbidders, 
bekeer u! Alleen Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, is de 

enige Weg. 

 
Jesaja 59, vers 4 tot en met 6  Er is niemand die een gegronde 

aanklacht indient, en niemand die naar waarheid richt; zij 

vertrouwen op ijdelheid, spreken valsheid, gaan zwanger van 
moeite en baren onheil. Zij broeden eieren van giftige slangen uit 

en weven spinnewebben. Wie van hun eieren eet, zal sterven; als 
er een ingedrukt wordt, berst er een adder uit. Hun webben deugen 

niet tot kleding, en met hun maaksels kunnen zij zich niet 
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bedekken; hun maaksels zijn maaksels van boosheid, en 
gewelddaden zijn in hun handen. 

En vers 8  De weg des vredes kennen zij niet, en er is geen recht in 

hun sporen; zij gaan langs kronkelpaden; niemand die ze betreedt, 
kent vrede. 

 
En Johannes 5, vers 25  Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, de ure 

komt en is nu, dat de doden naar de stem van de Zoon van God 

zullen horen, en die haar horen, zullen leven. 
 

Voorwaar, start uw relatie op de goede, ware weg. 
Hij is de Koning der koningen, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 

Christus! Nodig Hem uit om in uw hart te komen, en praat met 

Hem. Voorwaar, mijn naam is Blender, een bode engel Gods. Alle 
eer aan de opgestane Heer, die leeft, Yeshua HaMashiach! Alleen 

Hij redt. 
Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en 

verdween. 

 
 

 

Wees een kerk zoals God het bedoeld heeft!  
 

Velen bedroeven God, en spotten met de Tien Geboden en de 

Heilige woorden, die Hij gesproken heeft in de Heilige Geschriften.  
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, hartelijk welkom! Op 20 september 2017 bracht een 
boodschapper Gods deze boodschap over aan eindtijdprofeet 

Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, kinderen van de 
Allerhoogste, mijn naam is Chreas en ben een bode engel Gods.  

 

Er was eens een kerk, die de Here grootmaakte met lofprijs 
en aanbidding, en de kerk zat stampvol… 
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En voordat de deuren opengingen, drukte de groep, die ’s zondags 
voorging met de lofprijs en aanbidding, samen met vele anderen 

snel de laatste opgestoken sigaret uit in de asbak, die voor de kerk 

stond. Kijk, daar kwam Chris aan met Rik, hand in hand! Rik zag er 
weer goed opgemaakt uit, en droeg als man oogschaduw en 

lippenstift, en had een roze handtasje. “Hé, leuk dat jij er ook 
bent!” riep een kerkganger tegen Lea en Chin, die niet van elkaar 

konden afblijven. De grootste menigte liep de kerk in, en er bleef 

een broeder en zuster bij de deur staan, die iedereen 
verwelkomden en vol op de mond kusten en knuffelden, alsof ze 

elkaar in jaren niet gezien hadden! En hierna werd er een plaats 
aangewezen in de kerk. Even later hoorde je de wagen aankomen, 

een BMW, waar de voorganger uitstapte, en naar binnen glipte. 

Inmiddels werden de mededelingen gedaan en werd men ook 
uitgenodigd, om na de kerkdienst naar de hoek van de kerk te 

gaan, waar de café bar open was, om gezellig een biertje te komen 
drinken, en om bij te praten over de geweldige kerkdienst.  

 

De nieuwe leden, die erbij waren gekomen, werden 
aangekondigd. 

En zelfs de gay parade werd aangekondigd! En er werden 

mededelingen gedaan, wanneer men zich kon laten dopen als kind 
van God. 

 
Genesis 6, vers 1 tot en met 6  Toen de mensen zich op de 

aarde begonnen te vermenigvuldigen en hun dochters geboren 

werden, zagen de zonen Gods, dat de dochters der mensen schoon 
waren, en zij namen zich daaruit vrouwen, wie zij maar verkozen. 

En de Here zeide: Mijn Geest zal niet altoos in de mens blijven, nu 
zij zich misgaan hebben; hij is vlees; zijn dagen zullen honderd 

twintig jaar zijn. De reuzen waren in die dagen op de aarde, en ook 

daarna, toen de zonen Gods tot de dochters der mensen kwamen, 
en zij hun kinderen baarden; dit zijn de geweldigen uit de voortijd, 

mannen van naam. Toen de Here zag, dat de boosheid des mensen 

groot was op de aarde en al wat de overleggingen van zijn hart 
voortbrachten te allen tijde slechts boos was, berouwde het de 

Here, dat Hij de mens op de aarde gemaakt had, en het smartte 
Hem in zijn hart. 
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Voorwaar, in Henoch is veel beschreven over de zonen Gods, 
de gevallen engelen. 

De slechtheid is nu meer toegenomen en erger dan Sodom en 

Gomorra! Het is begrijpelijk dat het de Here berouwde, dat Hij de 
mens gemaakt had. Velen bedroeven God en spotten met de Tien 

Geboden en de Heilige woorden, die Hij gesproken heeft in de 
Heilige Geschriften.  

 

Openbaring 22, vers 6  En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn 
getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der 

Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen 
hetgeen weldra geschieden moet. 

En vers 10 tot en met 12  En hij zeide tot mij: Verzegel de woorden 

van de profetie van dit boek niet, want de tijd is nabij. Wie onrecht 
doet, hij doe nog meer onrecht; wie vuil is, hij worde nog vuiler; 

wie rechtvaardig is, hij bewijze nog meer rechtvaardigheid; wie 
heilig is, hij worde nog meer geheiligd. Zie, Ik kom spoedig en mijn 

loon is bij Mij om een ieder te vergelden, naardat zijn werk is. 

En vers 18 en 19  Ik betuig aan een ieder, die de woorden der 
profetie van dit boek hoort: Indien iemand hieraan toevoegt, God 

zal hem toevoegen de plagen, die in dit boek beschreven zijn; en 

indien iemand afneemt van de woorden van het boek dezer 
profetie, God zal zijn deel afnemen van het geboomte des levens en 

van de heilige stad, welke in dit boek beschreven zijn. 
 

En Romeinen 1, vers 18  Want toorn van God openbaart zich van 

de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van mensen, 
die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. 

En vers 24 tot en met 32  Daarom heeft God hen in hun 
hartstochten overgegeven aan onreinheid, zodat bij hen het 

lichaam onteerd wordt. Zij immers hadden de waarheid Gods 

vervangen door de leugen en het schepsel vereerd en gediend 
boven de Schepper, die te prijzen is tot in eeuwigheid. Amen. 

Daarom heeft God hen overgegeven aan schandelijke lusten, want 

hun vrouwen hebben de natuurlijke omgang vervangen door de 
tegennatuurlijke. Eveneens hebben de mannen de natuurlijke 

omgang met de vrouw opgegeven, en zijn in wellust voor elkander 
ontbrand, als mannen met mannen schandelijkheid bedrijvende en 

daardoor het welverdiende loon voor hun afdwaling in zichzelf 
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ontvangende. En daar zij het verwerpelijk achtten God te erkennen, 
heeft God hen overgegeven aan een verwerpelijk denken om te 

doen wat niet betaamt: vervuld van allerlei onrechtvaardigheid, 

boosheid, hebzucht en slechtheid, vol nijd, moord, twist, list en 
kwaadaardigheid; oorblazers, lasteraars, haters van God, 

verwatenen, overmoedigen, grootsprekers, vindingrijk in het 
kwaad, hun ouders ongehoorzaam; onverstandig, onbestendig, 

zonder hart of barmhartigheid. Immers, hoewel zij de rechtseis van 

God kenden, namelijk, dat zij, die zulke dingen bedrijven, de dood 
verdienen, doen zij ze niet alleen zelf, maar schenken ook nog hun 

bijval aan wie ze bedrijven. 
En Romeinen 2, vers 12  Want allen, die zonder wet gezondigd 

hebben, zullen ook zonder wet verloren gaan; en allen, die onder 

de wet gezondigd hebben, zullen door de wet geoordeeld worden. 
 

Voorwaar, bedroef Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 
Christus, niet! 

 

Romeinen 13, vers 1 en 2  Ieder mens moet zich onderwerpen 
aan de overheden, die boven hem staan. Want er is geen overheid 

dan door God en die er zijn, zijn door God gesteld. Wie zich dus 

tegen de overheid verzet, wederstaat de instelling Gods, en wie dit 
doen, zullen een oordeel over zich brengen. 

 
Voorwaar, wees dus een kerk zoals God bedoeld heeft! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en 

verdween. 
 

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
 

 

 

Gezegend bent u die komt in de Naam des 

Heren!  
 
Sommigen in de wereld vinden u misschien een aangesloten 

extremist, die een sekte volgt.  
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Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 

21 september 2017 bracht een bode engel Gods een boodschap 
over, die ik graag met u wil delen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 
Zeg eens tegen uw broeder of zuster: 

“Gezegend bent u, die komt in de Naam des Heren, Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus!” Voorwaar, zegt: “Prijst de 

Heer!” Want u bent gezegend, als u komt met een hart vol van 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Waar het hart vol van 
is, daar vloeit de mond van over. Zegt: “Amen!”  

 
Voorwaar, in het Koninkrijk der Hemelen hoor je niets 

anders dan de Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 

Christus. 
Sommigen in de wereld vinden u misschien meteen een 

aangesloten extremist, die een sekte volgt. Maar waar is hun hart 

vol van? Dat kun je je afvragen. Beter een extremist dan reddeloos 
verloren gaan!  

 
Gezegend zij u, in de Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, 

Jezus Christus! 

Voorwaar, mijn naam is Barumach en ben een bode engel Gods.  
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
 

 

Stap in het schip van Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus!  
 

Wie in het schip stapt als matroos, met Yeshua HaMashiach, JHWH, 
Jezus Christus als Kapitein, redt vele zielen.  

 

 
Volledige weergave: 
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Hallo, hartelijk welkom! Op 21 september 2017 bracht een 

boodschapper Gods woord voor woord deze boodschap Gods over 

aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, Kadosh, Heilig is uw 

en mijn Rabboeni, onze Heer, uw en mijn goede Herder en Redder 

en Beschermer en Warrior, een Strijder, die meer dan overwinnaar 
is, de Koning der koningen! 

 
Voorwaar, Hij is uw Kapitein en vraagt uw vertrouwen en 

medewerking en geloof in Zijn werk, via de 

Evangelicalendtimemachine.com! 
 

Genesis 7, vers 1  En de Here zeide tot Noach: Ga in de ark, gij 
en geheel uw huis, want u heb Ik in dit geslacht voor mijn 

aangezicht rechtvaardig bevonden. Tot zover. 

 
Mijn naam is Michaël, een bode engel Gods. 

 

Voorwaar, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, 
vraagt u om het avontuur aan te durven. 

Hij heeft grote plannen met u! Maar dan moet u wel meewerken. 
Hij wil u bemoedigen en aanmoedigen om Hem, de Kapitein, verder 

te steunen, gul, en met gebed, om tezamen verder te varen, en 

grote werken tot stand te brengen, zoals onder andere een eigen 
kerk in Nederland. Voorwaar, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 

Christus, heeft een blijmoedige gever die bidt lief, en die geeft en 
het schip verder wil brengen, dat alleen verder kan varen als u, 

matroos, meer wilt ontvangen!  

 
Mattheüs 8, vers 23 tot en met 27  En toen Hij in het schip ging, 

volgden zijn discipelen Hem. En zie, er kwam een grote 

onstuimigheid op de zee, zodat de golven over het schip sloegen; 
maar Hij sliep. En zij kwamen en maakten Hem wakker en zeiden: 

Here, help ons, wij vergaan! En Hij zeide tot hen: Waarom zijt gij 
bevreesd, kleingelovigen? Toen stond Hij op en bestrafte de winden 

en de zee, en het werd volkomen stil. En de mensen verwonderden 
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zich en zeiden: Wat voor iemand is deze, dat ook de winden en de 
zee Hem gehoorzaam zijn? 

En Mattheus 14, vers 22 en 23  En terstond dwong Hij de discipelen 

in het schip te gaan en Hem vooruit te varen naar de overkant, 
totdat Hij de scharen zou hebben weggezonden. En toen Hij de 

scharen weggezonden had, ging Hij de berg op om in de 
eenzaamheid te bidden. Bij het vallen van de avond was Hij daar 

alleen.  

 
Voorwaar! 

Zo heeft Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, via de 
Evangelicalendtimemachine.com al vele mensen kunnen helpen, die 

in armoede leven, en de voedselbank, en voor evangelisatie, 

enzovoorts. Wie in het schip stapt als matroos, met Yeshua 
HaMashiach, JHWH, als Kapitein, redt vele zielen!  

 
Ook als vrijwilliger vertaler kunt u helpen in de 

Evangelicalendtimemachine.com. 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 
verdween. 

 

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen 

 

 

 

Zo kun je de duivel herkennen 
 

Voorwaar, de duivel heeft vele namen! Hij blijft listig, zelfs in vele 
mensen, en beschuldigt anderen en alles draait om hem. En de 

trots en hoogmoed stralen van zijn gezicht af.  

  
 

Volledige weergave: 

 
Shalom, hartelijk welkom! Op 25 september 2017 bracht een engel 

des Heren woord voor woord deze boodschap Gods over aan 
eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. 
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Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 

Voorwaar, sommigen weten reeds dat de duivel een 
verleider is en een aanklager. 

Satan betekent in het Hebreeuws: lasteraar. En in de Bijbel wordt 
de duivel, de satan, ook Belial genoemd, de vorst van het rijk der 

duisternis. Voorwaar, de duivel heeft vele namen, zelfs ‘de listige 

slang’, ‘de draak’! En hij noemt zich zelfs naar een mens, zoals Jim, 
Marsa, enzovoorts. En zoals hij een beschuldiger is en een 

kameleon met vele kleuren en gezichten, zo is hij ook actief in vele 
mensen! Zo kun je de duivel herkennen. 

 

Hij kan je omkopen met geld, en je dwingen zijn begeertes 
te doen. 

En luister je niet naar hem, dan heb je geen respect voor hem. En 
verder, als is hij een pastoor, of al doet hij zich voor als een engel 

des lichts, hij blijft listig, zelfs in vele mensen, en beschuldigt 

anderen en alles draait om hem! En de trots en hoogmoed stralen 
van zijn gezicht af. Met hem zal Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 

Christus, voorgoed, definitief, afrekenen! Luister ook naar de 

boodschap, getiteld: ‘Het DNA van de duivel’. Dezelfde kenmerken 
bevinden zich helaas in vele mensen. Aan de vrucht herkent men 

de geest of het beest! Voorwaar, verheugt u in Yeshua HaMashiach, 
JHWH, Jezus Christus, de opgestane Heer. Volgt Hem alleen! 

 

Galaten 4, vers 27  Verheug u, gij onvruchtbare, die niet baart, 
breek uit en roep, gij die geen weeën kent. Stop, tot zover. 

 
Wees niet onvruchtbaar, maar vol van de Heilige Geest! 

Doe de wapenrusting Gods aan en herken de duivel, al heet hij 

Jemuel. Daarom, gaat weg uit hun midden en scheid u af! Zo 
spreekt de Here. En gij zult Mij tot zonen en dochteren zijn. 

Voorwaar, mijn naam is Michaël, een bode engel Gods. 

 
Onderwerp u niet aan satan, de hoogmoedige, listige slang, 

met zijn mooie praatjes en leugens en misleidingen! 
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Voorwaar, zo spreekt de Heer, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 
Christus: Heb uw naaste lief als uzelf, maar niet de listige slang. 

Word niet besmet! 

 
Mattheüs 23, vers 12 tot en met 15  Wie zichzelf verhoogt zal 

worden vernederd, en wie zichzelf vernedert zal worden verhoogd. 
Wee jullie, schriftgeleerden en Farizeeën, huichelaars, jullie 

versperren de mensen de toegang tot het koninkrijk van de hemel. 

Jullie gaan er zelf niet binnen, maar laten ook degenen die er willen 
binnengaan niet toe. Wee jullie, schriftgeleerden en Farizeeën, 

huichelaars, jullie bereizen landen en zeeën om één enkele proseliet 
te winnen, en wanneer je hem eenmaal voor je gewonnen hebt, 

wordt hij dankzij jullie tot een hellekind in het kwadraat.  

 
En 2 Petrus 3, vers 10 tot en met 16  De dag van de Heer zal 

komen als een dief. De hemelsferen zullen die dag met luid gedreun 
vergaan, de elementen gaan in vlammen op, de aarde wordt 

blootgelegd en alles wat daarop gedaan is komt aan het licht. Als 

dit allemaal op die manier te gronde gaat, hoe heilig en vroom 
moet u dan niet leven, u die uitziet naar de dag van God en het 

aanbreken daarvan bespoedigt! Die dag gaan de hemelsferen in 

vlammen op, en de elementen vatten vlam en smelten weg. Maar 
wij vertrouwen op Gods belofte en zien uit naar een nieuwe hemel 

en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont. Omdat u hiernaar 
uitziet, geliefde broeders en zusters, moet u zich inspannen om 

smetteloos, onberispelijk en in vrede door hem te worden 

aangetroffen. Bedenk dat het geduld van onze Heer uw redding is. 
Dat heeft ook onze geliefde broeder Paulus u geschreven met de 

wijsheid die hem is geschonken. Hij schrijft dit overigens in alle 
brieven waarin hij dit onderwerp ter sprake brengt. Daarin staat 

een en ander dat moeilijk te begrijpen is en dat door onwetende en 

onstandvastige mensen, tot hun eigen ondergang, wordt verdraaid; 
dat doen ze trouwens ook met de overige geschriften. 

 

En 1 Johannes 2, vers 28  Blijf dus in hem, kinderen. Dan kunnen 
we vol vertrouwen zijn wanneer hij verschijnt en hoeven we ons 

niet te schamen bij zijn komst. 
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Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en 
verdween. 

 

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 
 

Aanbid Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 

Christus alleen!  
 

Alleen Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, beschermt u en 

redt u.  
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 26 september 2017 bracht een bode 
engel Gods de volgende boodschap over aan Gods dienstknecht en 

Profeet, Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus van Nazareth. Voorwaar, mijn 
naam is Lovesadai en ben een bode engel Gods. 

 

Voorwaar, of u niet of wel wederom geboren bent, aanbid 
mij niet, of de andere engelen Gods.  

Aanbid Yeshua HaMashiach, de Koning der koningen, alleen! 

 
1 Timotheüs 4, vers 1  Maar de Geest zegt nadrukkelijk, dat in 

latere tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, doordat zij 
dwaalgeesten en leringen van boze geesten volgen. 

 

Voorwaar, ik waarschuw u heel ernstig! 
Dwaal niet, maar vrees God! 

 
Kolossenzen 2, vers 18  Laat niemand u de prijs doen missen 

door gewilde nederigheid en engelenverering, als ingewijde in wat 

hij heeft aanschouwd, zonder reden opgeblazen door zijn vleselijk 
denken. 
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Voorwaar, heb Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, 

lief. 

Via ons, of een kruisje, of andere weg, gaat u verloren, omdat Hij, 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, u alleen beschermt en 

redt! 
 

Johannes 14, vers 6  Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de 

waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij. 
En Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 

wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 
een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 
naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het 

licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever 

gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want 
een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het 

licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de 

waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat 
zij in God verricht zijn. 

 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 

verdween. 

 
 

 

Het DNA van de duivel  
 

Er zijn stappen in de verkeerde richting, en het gaat stapsgewijs. U 
hoort hoe uw DNA, door stappen in de verkeerde richting, beïnvloed 

wordt, zodat u een gemakkelijke prooi wordt voor overname. God 

echter verhoede dit. Luister aandachtig naar deze boodschap Gods, 
en hoor hoe u uw DNA juist kunt laten beschermen!  

 

 
Volledige weergave: 
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Shalom, hartelijk welkom! Op 26 september 2017 bracht een 

boodschapper van God woord voor woord deze boodschap Gods 

over aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin 
Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 
Voorwaar, de duivel wil elke cel van het DNA van de mens 

beïnvloeden. 
Zelfs de technologie van het kweken van kweekvlees is het werk 

van de duivel! In het verborgene worden er dierenproeven gedaan, 

om de dieren via DNA beïnvloeding te veranderen, ook door middel 
van lichaamsdelen van een mens of een ander dier. Voorwaar, er 

zijn al zelfs op deze wijze duivelse wezens op Aarde, die zo, via 
DNA proeven, met technologie gemaakt zijn. 

 

Het DNA van de duivel is makkelijk over te brengen in een 
mens, die niet Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, 

wil toelaten in zijn of haar hart en leven. 

Zonder God en Zijn bescherming staat de deur wijd open, en is de 
cel, het DNA, gemakkelijk te beïnvloeden en de mens zeer 

moeiteloos over te nemen! Het gaat stapsgewijs, zoals de stap om 
niets van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, te willen 

horen! Andere stappen in de verkeerde richting zijn hoogmoed en 

trots en Christenhaat, enzovoorts. Deze stappen gaan in tegen God 
en gebod. Deze stappen vallen onder het DNA van de duivel!  

 
Voorwaar, laat Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, 

toe in uw leven! 

 
Psalm 9, vers 18  De goddelozen keren om naar het dodenrijk, al 

de volken die God vergeten. 

 
Voorwaar, 

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 
wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
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hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 
geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 

oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 
duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 

waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 

gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; 
maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn 

werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 
 

En Efeziërs 6, vers 10 tot en met 20  Voorts, weest krachtig in 

de Here en in de sterkte zijner macht. Doet de wapenrusting Gods 
aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels; 

want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen 
de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer 

duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Neemt 

daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in 
de boze dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te 

houden. Stelt u dan op, uw lendenen omgord met de waarheid, 

bekleed met het pantser der gerechtigheid, de voeten geschoeid 
met de bereidvaardigheid van het evangelie des vredes; neemt bij 

dit alles het schild des geloofs ter hand, waarmede gij al de 
brandende pijlen van de boze zult kunnen doven; en neemt de 

helm des heils aan en het zwaard des Geestes, dat is het woord van 

God. En bidt daarbij met aanhoudend bidden en smeken bij elke 
gelegenheid in de Geest, daartoe wakende met alle volharding en 

smeking voor alle heiligen; ook voor mij, dat mij bij het openen van 
mijn mond het woord geschonken worde, om vrijmoedig het 

geheimenis van het evangelie bekend te maken, waarvoor ik een 

gezant ben in ketenen. Dan zal ik daartoe vrijmoedig kunnen 
optreden, zoals ik behoor te spreken. 

 

Voorwaar, deze geestelijke wapenrusting Gods is bestand 
tegen alle machten van de duisternis! 

Alleen als kind van God bent u meer dan overwinnaar, en bent u 
bedekt en beschermd door de bescherming van Zijn kostbaar 

Bloed, met een hart dat openstaat alleen voor Yeshua HaMashiach, 
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JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Michaël, een bode 
engel Gods. 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en 

verdween. 
 

 
 

 

Aan allen die de Twee Getuigen niet serieus 
nemen!  
 

Wie de Twee Getuigen verwerpt, verwerpt God die de volle 
waarheid nu reeds openbaart in de eindtijd.  

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, welkom! Op 27 september 2017 bracht een boodschapper 

Gods woord voor woord deze waarschuwende boodschap over aan 

eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 

Voorwaar! 
Omdat men de waarheid Gods verwerpt over de Twee Getuigen, 

zijn eveneens kerkleiders door de God van Abraham, Izaäk en 

Jakob, en de Twee Getuigen, Theresa en Benjamin, welverdiend 
overgegeven aan hun verwerpelijk denken, zoals de haters van de 

Twee Getuigen. Voorwaar, zoals u weet, zullen de Twee Getuigen 
gehaat worden in de eindtijd! Sommigen hebben niet eens door, 

dat hun eigen kerkleiders deel uitmaken van de roddel huisgroep 

van: 
 

Openbaring 11, vers 10 en vers 13  En zij, die op de aarde 
wonen, zijn blijde en verheugd over hen en zullen elkander 

geschenken zenden, omdat deze twee Profeten hen, die op de 

aarde wonen, gepijnigd hadden. 
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En vers 13  En te dien ure kwam er een grote aardbeving en een 
tiende deel der stad stortte in, en zevenduizend personen werden 

door de aardbeving gedood, en de overigen werden zeer bevreesd 

en gaven de God des hemels eer. 
 

Voorwaar, mijn naam is Blender, een bode engel Gods. 
 

Ik vermaan u, haters en afvalligen, met uw offer- en 

erediensten en leugens en valse profetie, u zult de waarheid 
ondervinden!  

U zou wel eens bij die zevenduizend personen kunnen horen die 
gedood worden, omdat ze hen, de Twee Getuigen, maar bovenal 

God, niet serieus namen. Voorwaar, degenen die de Twee Getuigen 

niet willen erkennen en de boodschappen Gods verwerpen in de 
Evangelical EndTime Machine - de volle waarheid, de 

bovennatuurlijke boodschappen Gods - die mogen er zeker van zijn, 
dat ze de aangereikte waardevolle waarheid en zegeningen zullen 

mislopen! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en 
verdween. 

 

 
 

Gaat hen niet achterna!  
 
Ziet toe dat gij u niet laat verleiden, want velen zullen komen onder 

Mijn Naam. In de eindtijd zullen velen zeggen, dat de tijd nabij is 

en dat ze God, of Christus, de Verlosser, de Zoon van God zijn. 
Gaat hen niet achterna!  

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 

donderdag 28 september 2017 bracht een bode engel Gods een 

boodschap over, die ik graag met u wil delen. En ik raad u ook aan 
om een Bijbel erbij te pakken. 
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Shalom! Ik begroet u, geliefden des Heren, die standvastig zijt in 
uw geloof in Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, de Zoon 

van God, en die de enige Weg is en de Waarheid en het Leven. 

 
Voorwaar, velen beweren dat zij zelf de Zoon van God zijn en 

manipuleren de mensen! 
Luister ook naar de boodschap, getiteld: ‘Ernstige waarschuwing 

Gods aan de Filipijnen, Ruach en de wereld!’  

 
Lukas 21, vers 8  Hij zeide: Ziet toe, dat gij u niet laat verleiden. 

Want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen: Ik ben het, 
en: De tijd is nabij. Gaat hen niet achterna. Tot zover. 

 

Lees voor uzelf: Genesis 2, vers 8 en 9, en vers 15 tot en met 
17 

 
Voorwaar, zo lijkt het wel dat de kerken uit de aardbodem 

opschieten, zoals een boom, begeerlijk om te zien. 

Maar zoals u weet, niet alles is goed waarvan je vrij kunt eten! 
 

Lees voor uzelf: Genesis 3, vers 3 tot en met 5   

 
Sommige kerkleiders beweren, dat hun schapen geenszins 

sterven zullen, als ze van hun begeerlijke boom eten. 
Vele kerken helaas zijn een kopieerder en een imitator, van de 

buitenkant begeerlijk, maar van de binnenkant vol wormen! 

 
Lees voor uzelf: 2 Thessalonicenzen 2, vers 3 

 
Voorwaar, mijn naam is Revelado en ben een bode engel Gods. 

 

Volg geen kerk of een goed uitziende pastoor, maar volg 
alleen Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus van 

Nazareth! 

Voorwaar, laat u niet misleiden door van de valse boom te eten, vol 
van bedrieglijke vruchten.  

 
Lees voor uzelf: 2 Thessalonicenzen 2, vers 6 tot en met 14 
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Voorwaar! 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, wil u zegenen en 

behoeden voor het kwaad, en wil u aanmoedigen om te eten van de 

volle waarheid, dat met u gedeeld wordt vanuit de 
Evangelicalendtimemachine.com. 

De bode engel Gods sprak verder, en zei: Ruacha, Yeshu, Shalom!  
 

 

 

Hé, wat is dat nou? Dat lijken wel Hebreeuwse 

letters! 
 
28-09-2017  Pak er maar pen en papier bij, want Truusje laat je 

een trucje zien en verklapt ook een geheimpje. Mocht je het 

moeilijk vinden, om te doen alsof je Hebreeuws kan schrijven, de 
taal die in Israël gesproken wordt, ga er dan mee naar je vriendjes. 

Maar, ssst, ons geheimpje niet meteen verklappen, hè? Veel 
plezier!  

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, kinderen! Vandaag mag ik jullie een boodschap voorlezen en 

vertellen, gewoon met eigen woorden. Maar de woordjes en de 

opdracht komen allemaal van de engel Gods, in opdracht van de 
Here Jezus Christus, Yeshua HaMashiach. Luister allemaal en pak 

pen en papier - maar een dikke stift is misschien nog beter, hoor – 

en twee blaadjes en een spiegel. Ik kom zo terug, tot zo! 
 

Hallo, daar ben ik weer… 
De engel van God zei: Ik begroet jullie in de Naam van Jezus 

Christus, Yeshua HaMashiach. Shalom, kinderen!  

 
Ja, Jezus Christus is de Zoon van God. 

Maar waar Hij woonde en waar Hij geboren werd, was heel ver weg, 
in Israël, heel lang geleden, 2.000 jaar geleden. En daar spreken ze 

geen Nederlands, ook toen niet! Daar spreken ze Hebreeuws, en in 

die tijd Oud-Aramees. En men zei gewoon ‘Yeshua HaMashiach’. En 
tja, natuurlijk, in het Nederlands is het ‘Jezus Christus’, en in het 
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Engels ‘Jesus Christ’, en ga zo maar door. Maar je kunt het beste 
‘Yeshua HaMashiach, Jezus Christus’, zeggen, Zijn ware Naam.  

 

En nu, schrijf de Naam van Jezus Christus op… 
Klaar? OK. Hou Zijn Naam eens voor de spiegel. Wat zie je dan? 

Nou, dat is gek, hè? Dat lijkt wel Hebreeuws! Zo gek, hè? En schrijf 
het eens over. Zo, dat is moeilijk. Maar neem maar de tijd. Ik zal 

jullie laten zien, hoe het er dan uit komt te zien… kijk eens! 

Bijzonder, hè? En het valt niet mee, hè? Maar lukt het je? Weet je, 
dan heb je een heel mooi getuigenis, want dan neem je het mee 

naar andere kinderen, en dan vraag je aan de anderen: “Wat staat 
daar?” Hahahahaha, ja, dat valt niet mee. En dat vinden ze 

allemaal heel apart, dat jij dat gemaakt hebt. En dan laat je het 

zien in de spiegel, of in het raam. Dat is een mooie kans, om dan te 
vertellen aan de kinderen, over wie Hij, Jezus Christus, Yeshua 

HaMashiach, is, wat Hij voor jou betekent! 
 

Nou, en zal ik jullie een geheim vertellen? 

Ja? Eigenlijk hoort het niet bij de boodschap, hoor. Maar ik ben best 
wel slim, ook al ben ik heel klein. En ik vond het zo moeilijk, en als 

het ook te moeilijk is voor jou, dan moet je het blaadje eens 

dubbel… Ssst, maar niet vertellen, hè, niet doorvertellen, hoor. Niet 
doen, hè? Blijft onder ons, hè? Maar dan doe je gewoon stiekem… 

oh nee, stiekem mag niet, hè… in het geheim dan, OK? Dan doe je 
dubbelvouwen, en dan ga je heel goed kijken, waar de lijntjes 

zitten, en ga je het aan de achterkant precies overtrekken. Ssst, 

niet doorvertellen, hè, ons geheimpje, hè, als het te moeilijk is. 
Maar probeer het eerst maar gewoon in de spiegel over te trekken, 

hè? Of over te trekken… Hè, zeg ik het verkeerd… eerst na te 
tekenen. Lukt het niet, kun je het overtrekken. Maar ssst, ons 

geheimpje, hè? OK… 

 
Oja, de bode engel van God, Rafaël, die zei ook nog van:  

Mijn naam is Rafaël, een bode engel Gods, en ik ga nu, Ruacha, 

Yeshu, Shalom!  
 

Nou, heel veel plezier met deze opdracht, hè!  
En vertel maar aan de mensen, dat Jezus Christus, Yeshua 

HaMashiach, niet alleen 2.000 jaar geleden leefde, maar dat Hij ook 
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nu nog steeds bestaat, en jouw Vriend wil zijn en jouw Leidsman. 
En Hij houdt heel van jou, en Hij wil dat je je hartje opent voor 

Hem. Ga dat maar vertellen gewoon! En wees niet bang om dat te 

zeggen, en gebruik dit maar, hoor, als hulp. Hé, ons geheimpje, 
hè? Doei, doei, bye, bye, zwaai, zwaai, en Gods zegen!  

En ik zeg, Ruacha, Yeshu, Shalom!!! Bye, bye 
 

 

 

Vestig uw hoop en geloof en liefde op de Heer!  
 

Verheugt u in de Here, en juicht, gij rechtvaardigen!  
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, welkom! Op 29 september 2017 bracht een bode engel Gods 
woord voor woord deze bemoedigende boodschap over aan 

eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. 
 

Zo spreekt de Heer: 

Mijn kind, jij bent ook vandaag in Mijn gedachten en nog altijd in 
Mijn hart. Ik, Yeshua HaMashiach, uw Rabboeni, de goede Herder, 

zal toezicht houden op jou. Ik ben die Ik ben. Laat je door niets 
ontmoedigen of weerhouden om op Mij te vertrouwen! Voorwaar, 

voorwaar, Ik, Yeshua HaMashiach, de Nazareeër, zeg u: Wees 

sterk, want het zal u kracht geven en helpen! 
 

Psalm 23, vers 4  Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, 
ik vrees geen kwaad, want Gij zijt bij mij. Tot zover. 

 

Voorwaar, wees sterk, en vestig uw hoop en geloof en liefde 
op de Heer. 

Houd moed, want Zijn ogen zijn op u en Hij zal je raad geven! 
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Psalm 32, vers 10 en 11  Talrijk zijn de smarten van de 
goddeloze, maar wie op de Here vertrouwt, die omringt Hij met 

goedertierenheid. Verheugt u in de Here en juicht, gij 

rechtvaardigen; jubelt allen, gij oprechten van hart. 
 

Voorwaar, mijn naam is Lovesadai, een bode engel Gods. 
 

Verheugt u, die smart hebt, want uw loon zal groot zijn! 

Laat u niet ontmoedigen. Hoop en geloof, want Hij is met u. 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en 

verdween. 
 

 

 

Als gij nu zo doorgaat, Israël, zal de Heer uw 

God u straffen!  
 
Zo spreekt de Heer, de Koning der koningen, Yeshua HaMashiach, 

YHWH, Jezus Christus, tot u, Israël.  

 
 

Volledige weergave: 
 

Shalom! Op 29 september 2017 bracht een engel des Heren deze 

waarschuwende boodschap van God over aan eindtijdprofeet 
Benjamin Cousijnsen. 

Shalom! Ik begroet u allen, Israël, in de almachtige Naam van 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus van Nazareth.  
 

Voorwaar, bekeer u! 
 

Numeri 14, vers 42 tot en met 45  ‘Trek niet ten strijde, want de 

HEER is niet in uw midden. Doet u het toch, dan zult u door uw 
vijanden verslagen worden, want u komt daar tegenover de 

Amalekieten en de Kanaänieten te staan, en u zult in de strijd 
omkomen omdat u zich van de HEER hebt afgewend. De HEER zal u 

niet bijstaan.’ Toch waren ze zo overmoedig om de bergen in te 

trekken, hoewel Mozes en de ark van het verbond met de HEER in 
het kamp bleven. De Amalekieten en Kanaänieten die daar in het 
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bergland woonden, kwamen hun tegemoet, brachten hun een 
verpletterende nederlaag toe en dreven hen terug tot Chorma. 

 

Voorwaar, wat hebt gij, Israël, geleerd van de geschiedenis 
en de heidense praktijken? 

 
Deuteronomium 28, vers 1 tot en met 10  Mozes sprak: ‘Als u 

de HEER, uw God, gehoorzaam bent en al zijn geboden, zoals ik ze 

u vandaag heb voorgehouden, zorgvuldig naleeft, zal hij u hoog 
boven alle andere volken op aarde verheffen. En omdat u hem 

gehoorzaamt, zullen u deze zegeningen toevallen: Gezegend zult u 
zijn in de stad en gezegend op het land. Gezegend is de vrucht van 

uw schoot, de vrucht van uw land en de vrucht van uw vee: de 

dracht van uw runderen, schapen en geiten. Gezegend is de oogst 
die u binnenhaalt en het deeg dat u kneedt. Gezegend zult u zijn in 

uw komen en uw gaan. De HEER zal u de overwinning schenken op 
alle vijanden die u aanvallen: als één man zullen ze op u afkomen, 

maar naar alle kanten stuiven ze uiteen. De HEER zal zijn zegen 

laten rusten op uw voorraadschuren en op alle arbeid die u verricht. 
Hij zal u zegenen in het land dat hij u geeft. De HEER zal zijn 

plechtige belofte gestand doen en u tot een volk maken dat aan 

hem is gewijd; u leeft immers de geboden van de HEER, uw God, 
na en volgt de weg die hij wijst. Alle andere volken zullen opmerken 

dat u de HEER toebehoort, en ze zullen hoog tegen u opzien’. 
 

Voorwaar, laat uw zegen niet in vloek veranderen. 

Als gij overgeleverd wilt worden aan uw vijanden, en verslagen wilt 
worden, omdat gij zelfs openstaat voor één wereldreligie, en alles 

wat tegen de God van Abraham en Izaäk en Jakob ingaat, zal uw 
ware God u straffen, als gij nu zo doorgaat! Zo spreekt de Heer, de 

Koning der koningen, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. 

Verschuil u niet achter de naam ‘volk van God’. Bekeer u van uw 
Sodom en Gomorra feesten en afgoderij! Onderhoud uw geboden. 

 

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want God had de wereld zo 
lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in 

hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft 
zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te 

vellen, maar om de wereld door hem te redden. Over wie in hem 
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gelooft wordt geen oordeel uitgesproken, maar wie niet in hem 
gelooft is al veroordeeld, omdat hij niet wilde geloven in de naam 

van Gods enige Zoon. Dit is het oordeel: het licht kwam in de 

wereld en de mensen hielden meer van de duisternis dan van het 
licht, want hun daden waren slecht. Wie kwaad doet, haat het licht; 

hij schuwt het licht omdat anders zijn daden bekend worden. Maar 
wie oprecht handelt zoekt het licht op, zodat zichtbaar wordt dat 

God werkzaam is in alles wat hij doet. 

 
Voorwaar, Kadosh, Heilig is uw Koning en Heer! 

Voorwaar, mijn naam is Revelado, een bode engel Gods. 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 

 
 

 

Laat uw vuur Gods niet op een laag pitje staan! 
 

Hoe brandende bent u voor Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 

Christus? Maak tijd, want Hij, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 
Christus, heeft 24 uur een luisterend oor voor u.  

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 2 oktober 2017 bracht een 

boodschapper van God woord voor woord deze boodschap Gods 

over aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin 
Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 
Voorwaar! 

Als kind van Hem is het belangrijk, dat gij als wederom geboren 
Christen weet, dat de wereld het onderscheid moet kunnen zien, 

dat gij niet gelijkvormig zijt aan hen. Want daarmee laat gij niet 

zien, dat gij wederom geboren zijt en een vertegenwoordiger van 
de Allerhoogste zijt, en dat gij een kind bent, vervuld met Gods 
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heilige, brandende vuur Gods. Hoe brandende bent u voor Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus? Is het een groot vuur Gods, of 

staat het op een laag pitje, al heel lang op een kaarsvlammetje, 

vanwege vele excuses, zoals ‘geen tijd voor Hem’, en ‘mijn mond 
kan niet getuigen over Hem’, enzovoorts.  

 
Voorwaar, verhard uw hart niet. 

Want zo zijn er velen, die het evangelie eerst ontvangen hebben, 

en Gods heilig vuur in de doop van de Heilige Geest, maar er verder 
niets mee gedaan hebben, en de Hemel niet zijn ingegaan wegens 

hun ongehoorzaamheid. Voorwaar, laat u op uw hoede zijn! Als 
kind van God bent u een nieuw leven gestart. En een nieuw 

verbond is aangegaan met Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 

Christus. En wat er vóór uw doop was, is verouderd en verjaard 
verklaard, en verwijderd en vergeven! U bent het eigendom van 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus van Nazareth.  
 

Mattheüs 5, vers 14 tot en met 16  Gij zijt het licht der wereld. 

Een stad, die op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. Ook 
steekt men geen lamp aan en zet haar onder de korenmaat, maar 

op de standaard, en zij schijnt voor allen, die in het huis zijn. Laat 

zo uw licht schijnen voor de mensen, opdat zij uw goede werken 
zien en uw Vader, die in de hemelen is, verheerlijken. 

 
Voorwaar, verkondig het Evangelie, en vrees niet! 

 

Psalm 104, vers 24  Hoe talrijk zijn uw werken, o Here, Gij hebt 
ze alle met wijsheid gemaakt; de aarde is vol van uw schepselen. 

En vers 31  De heerlijkheid des Heren zij tot in eeuwigheid, de Here 
verheuge Zich over zijn werken. 

 

Voorwaar, mijn naam is Blesía, een bode engel Gods. 
 

Bekeer u en schaam u niet om van Hem te getuigen! 

Red zielen, en maak tijd. Want Hij, Yeshua HaMashiach, JHWH, 
Jezus Christus, heeft 24 uur een luisterend oor voor u.  

 
Psalm 89, vers 16 tot en met 19  Welzalig het volk dat de 

jubelroep kent, zij wandelen, Here, in het licht van uw aanschijn; in 
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uw naam juichen zij de ganse dag, en door uw gerechtigheid 
worden zij verhoogd. Want Gij zijt de luister hunner sterkte, en 

door uw welbehagen zult Gij onze hoorn verhogen; want van de 

Here is ons schild, van de Heilige Israëls onze koning. 
 

En Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God 
de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 

opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig 

leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, 
opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 

naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het 

licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever 
gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want 

een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het 
licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de 

waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat 

zij in God verricht zijn. 
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en 

verdween. 

 

 

 

 
 

Geloof, vertrouw en dank Hem voor Zijn 

volmaakte werk!  
 
Voorwaar, wees sterk, want de hemelen verkondigen het werk en 

Gods liefde door u heen! Dank Hem voor Zijn volmaakte werk. Ja, 
dank Hem!  

 

 
Volledige weergave: 
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Shalom, hartelijk welkom! Op dinsdag 3 oktober 2017 bracht een 
bode engel van God woord voor woord deze boodschap Gods over 

aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. 
 

Romeinen 1, vers 17  Want gerechtigheid Gods wordt daarin 

geopenbaard uit geloof tot geloof, gelijk geschreven staat: De 
rechtvaardige zal uit geloof leven. 

 
Voorwaar, geloof! 

 

Romeinen 5, vers 1 tot en met 5  Wij dan, gerechtvaardigd uit 
het geloof, hebben vrede met God door onze Here Jezus Christus, 

door wie wij ook de toegang hebben verkregen in het geloof tot 
deze genade, waarin wij staan, en roemen in de hoop op de 

heerlijkheid Gods. En niet alleen hierin, maar wij roemen ook in de 

verdrukkingen, daar wij weten, dat de verdrukking volharding 
uitwerkt, en de volharding beproefdheid, en de beproefdheid hoop; 

en de hoop maakt niet beschaamd, omdat de liefde Gods in onze 

harten uitgestort is door de heilige Geest, die ons gegeven is. 
 

Zegt: “Halleluja! Ik heb via Yeshua HaMashiach, JHWH, 
toegang gekregen, en Zijn liefde is uitgestort diep in mijn 

hart!” 

 
Romeinen 5, vers 15 tot en met 17  Maar het is met de 

genadegave niet zo als met de overtreding; want, indien door de 
overtreding van die ene zeer velen gestorven zijn, veel meer is de 

genade Gods en de gave, bestaande in de genade van de ene 

mens, Jezus Christus, voor zeer velen overvloedig geworden. En 
het is met het geschenk niet zo als door het zondigen van één; 

want het oordeel leidde van één overtreding tot veroordeling, maar 

de genadegave van vele overtredingen tot rechtvaardiging. Want, 
indien door de overtreding van de ene de dood als koning is gaan 

heersen door die ene, veel meer zullen zij, die de overvloed van 
genade en van de gave der gerechtigheid ontvangen, leven en als 

koningen heersen door de ene, Jezus Christus. 
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Voorwaar! 

Kadosh, Kadosh, Kadosh, Heilig, Heilig, Heilig is uw Rabboeni, uw 

Heer, die Zijn overvloed en onvoorwaardelijke liefde en Zijn 
genadegeschenk gaf aan het kruis van Golgotha. Geloofd zij de 

Here! Laat uw geroep horen, en de grondvesten dreunen en de 
satan sidderen! Prijs de Heer! Laat de donder en de kracht Gods 

weerklinken voor de Allerhoogste. 

 
2 Samuël 22, vers 32  Want wie is God behalve de Here, wie is 

een rots buiten onze God?   
Vers 40  Gij hebt mij aangegord met kracht tot de strijd, Gij deedt 

onder mij bukken wie tegen mij opstonden. 

Vers 47  De Here leeft. Geprezen zij mijn Rots, en verhoogd zij de 
God mijns heils. 

 
Maak groot de Here, met een hart vol van dank. 

Voorwaar, denk niet dat gij Hem niet groot kan maken; vertrouw 

op uw gebed! 
 

Job 8, vers 21  Eens zal Hij uw mond vervullen met gelach en uw 

lippen met gejuich. 
 

Voorwaar, wees sterk, want de hemelen verkondigen het 
werk en Gods liefde door u heen. 

 

Psalm 26, vers 1 tot en met 3  Doe mij recht, Here, want ik heb 
in onschuld gewandeld; op de Here heb ik vertrouwd zonder te 

wankelen. Toets mij, Here, en beproef mij, keur mijn nieren en 
mijn hart. Want uw goedertierenheid houd ik voor ogen, en ik 

wandel in uw waarheid. 

En Psalm 27, vers 13 en 14  O, als ik niet had geloofd des Heren 
goedheid te zullen zien in het land der levenden! Wacht op de Here, 

wees sterk, uw hart zij onversaagd; ja wacht op de Here. 

En Psalm 32, vers 10 en 11  Talrijk zijn de smarten van de 
goddeloze, maar wie op de Here vertrouwt, die omringt Hij met 

goedertierenheid. Verheugt u in de Here en juicht, gij 
rechtvaardigen; jubelt allen, gij oprechten van hart. 
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Voorwaar, in welke situatie gij ook zit, geloof en vertrouw 
op de Here, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. 

En dank Hem voor Zijn volmaakte werk. Ja, dank Hem! Voorwaar, 

mijn naam is Cresia en ben een engel Gods. Dank Yeshua 
HaMashiach, JHWH, voor deze boodschap, om u aan te moedigen in 

uw geloof en hoop en liefde.  
 

Habakuk 3, vers 18 en 19  Nochtans zal ik juichen in de Here, 

jubelen in de God van mijn heil. De Here Here is mijn kracht: Hij 
maakt mijn voeten als die der hinden, Hij doet mij treden op mijn 

hoogten. 
 

En Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God 

de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 
opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig 

leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, 
opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 
naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het 

licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever 

gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want 
een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het 

licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de 
waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat 

zij in God verricht zijn. 

 
Laat Zijn genade en liefde met u zijn. 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel. 
 

 

 

Verschuil u niet, wonderen zullen u volgen!  
 

Breek uit in geloof en sta in uw kracht, en geloof in Zijn woorden en 
beloften. Vluchten kan niet meer!  

 

 
Volledige weergave: 
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Shalom, hartelijk welkom! Op 4 oktober 2017 bracht een bode 

engel van God de volgende boodschap over aan eindtijdprofeet van 

de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. 

 

Markus 16, vers 17 tot en met 20  ‘Degenen die tot geloof zijn 
gekomen, zullen herkenbaar zijn aan de volgende tekenen: in mijn 

naam zullen ze demonen uitdrijven, ze zullen spreken in onbekende 
talen, met hun handen zullen ze slangen oppakken en als ze een 

dodelijk gif drinken zal dat hun niet deren, en ze zullen zieken weer 

gezond maken door hun de handen op te leggen.’ Nadat hij dit 
tegen hen had gezegd, werd de Heer Jezus in de hemel opgenomen 

en nam hij plaats aan de rechterhand van God. En zij gingen op 
weg om overal het nieuws bekend te maken. De Heer hielp hen 

daarbij en zette hun verkondiging kracht bij met de tekenen die 

ermee gepaard gingen. 
 

Voorwaar, vele wonderen en tekenen zullen de gelovigen 

doen! 
Hij, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, de Zoon van God, is 

er duidelijk over. 
 

1 Korinthiërs 12, vers 31  Richt u op de hoogste gaven. Maar 

eerst wijs ik u een weg die nog voortreffelijker is. 
 

Voorwaar, geef de ruimte aan de Heilige Geest, en dank uw 
Abba, Vader, JHWH, Jezus Christus. 

En wees een steen, die de bouwlieden versmaad hebben. Wees een 

bruikbare hoeksteen van Hem, tot opbouw van Zijn glorie en heilige 
Naam en lichaam. Voorwaar, krijger Gods, 

 

Psalm 84, vers 8  Steeds krachtiger gaan zij voort om in Sion 
voor God te verschijnen. 

 
Markus 16, vers 15 tot en met 16  En hij zei tegen hen: ‘Trek 

heel de wereld rond en maak aan ieder schepsel het goede nieuws 
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bekend. Wie gelooft en gedoopt is zal worden gered, maar wie niet 
gelooft zal worden veroordeeld’. 

 

Voorwaar, breek uit in geloof! 
En sta in de kracht van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, 

en geloof Zijn woorden en beloften. Voorwaar, verschuil u niet; Hij 
ziet uw geloof en vertrouwen aan. Vluchten kan niet meer! Doe, 

waar Hij u voor heeft geroepen en uitgekozen, en kom uit uw 

kerkstoel. 
 

Markus 9, vers 38 tot en met 40  Johannes zei tegen hem: 
‘Meester, we hebben iemand gezien die in uw naam demonen 

uitdreef en we hebben geprobeerd hem dat te beletten omdat hij 

zich niet bij ons wilde aansluiten.’ Jezus zei: ‘Belet het hem niet. 
Want iemand die een wonder verricht in mijn naam kan onmogelijk 

het volgende moment kwaad van mij spreken. Wie niet tegen ons 
is, is voor ons’. 

 

Voorwaar, niemand kan een wonder tot stand brengen, dan 
door de krachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, 

Jezus Christus van Nazareth.  

Nog nooit eerder waren er zulke machtige wonderen, die alle 
verstand te boven gingen, verricht. En het woord, wat Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, verkondigde, werd bevestigd 
door de tekenen en wonderen, die er op volgden. Voorwaar, Zijn 

woorden zijn vol van kracht en waarheid, en de wonderen Gods zijn 

de wereld nog lang niet uit! Kadosh, Heilig en Machtig is de Here!  
 

Gebruik de gaven van de Heilige Geest. 
Voorwaar, onderzoekt u wat u voor Yeshua HaMashiach, JHWH, 

Jezus Christus, kunt betekenen! Voorwaar, mijn naam is Blender, 

een bode engel Gods.  
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 

 

 
Kies voor de beste zekerheid! 
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De vrije keuze is aan u!  
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 5 
oktober 2017 bracht een bode engel Gods een boodschap over, die 

ik graag met u wil delen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. 
 

Voorwaar, de ene zegt: “Ik ben een Christen”. 

En de andere zegt: “Ik ben geen Christen”. “Ik houd van dit leven!” 
roept de ene, en de andere roept: “Ik houd van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus!” waarop een andere zegt: “Ik 
houd alleen van mezelf”. “Stop met dit gezeik, Profeet Benjamin!”, 

en “…”, zegt de ander.  

 
Maar wat zegt u er zelf van?  

Want wat is er verkeerd aan, om niet verloren te gaan, en dat Hij u 

eeuwig leven wil geven, en dat Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 
Christus, u wil redden van de hel? Is de wereld en uw tijdelijke 

genot, dat van korte duur is, u dan meer waard? Het eeuwige 
bestaat, en dat is de hel, of de Hemel! Aan u is de vrije keus. 

Voorwaar, mijn naam is Rafaël en ben een bode engel Gods. 

 
Kies vandaag nog voor de beste zekerheid! 

En ga een nieuw leven starten met Yeshua HaMashiach, JHWH, 
Jezus Christus. Amen! 

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
 

 

Helrode klederen van Bosra  
 

05-10-2017  Wie is het, die van Edom komt, in helrode klederen 

van Bosra, die daar praalt in zijn gewaad?  
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Volledige weergave: 

 

Hallo, welkom! Een engel des Heren bracht woord voor woord deze 
openbarende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin 

Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, 

Jezus Christus. 
 

Jesaja 65, vers 13 tot en met 15  Daarom, zo zegt de Here 
Here: Zie, mijn knechten zullen eten, maar gij zult hongeren; zie, 

mijn knechten zullen drinken, maar gij zult dorsten; zie, mijn 

knechten zullen zich verheugen, maar gij zult beschaamd staan; 
zie, mijn knechten zullen jubelen van hartevreugd, maar gij zult 

schreeuwen van harteleed en van gebrokenheid des geestes zult gij 
jammeren. En gij zult uw naam tot een vloekwoord achterlaten 

voor mijn uitverkorenen, en de Here Here zal u doden; maar zijn 

knechten zal Hij met een andere naam noemen… tot zover. 
 

En Jesaja 63, vers 1 tot en met 5  Wie is het, die van Edom 

komt, in helrode klederen van Bosra, die daar praalt in zijn gewaad, 
fier voortschrijdt in zijn grote kracht? Ik ben het, die in 

gerechtigheid spreek, machtig om te verlossen. Waarom is dat rood 
aan uw gewaad, en zijn uw klederen als die van iemand die de 

wijnpers treedt? Ik heb de pers alleen getreden en van de volken 

was niemand bij Mij, Ik trad hen in mijn toorn en vertrad hen in 
mijn grimmigheid; toen spatte hun bloed op mijn klederen en ik 

bezoedelde mijn ganse gewaad. Want een dag van wraak had Ik in 
de zin en het jaar van mijn verlossing was gekomen. Tot zover. 

 

Voorwaar, mijn naam is Revelado, een bode engel Gods. 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 

 
 

Zijn stichting ligt op heilige bergen 
 
Vertrouwt op de Here, en wankelt niet vanwege uw situaties!  
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Volledige weergave: 

 
Hallo, hartelijk welkom! Op 6 oktober 2017 bracht een bode engel 

van God woord voor woord deze boodschap Gods over aan 
eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen.  

 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. 

 
Voorwaar,  

 

Psalm 87, vers 1  Zijn stichting ligt op heilige bergen. 
Psalm 25, vers 3  Ja, allen die U verwachten, worden niet 

beschaamd, beschaamd worden wie trouweloos handelen zonder 
oorzaak. 

En vers 14 en 15  Des Heren vertrouwelijke omgang is met wie 

Hem vrezen, en zijn verbond maakt Hij hun bekend. Mijn ogen zijn 
bestendig op de Here, want Hij voert mijn voeten uit het net. 

En Psalm 27, vers 3  Al legert zich een leger tegen mij, mijn hart 

vreest niet; al verheft zich een krijg tegen mij, nochtans blijf ik 
vertrouwen. 

 
Mattheüs 8, vers 8 tot en met 12  Doch de hoofdman 

antwoordde en zeide: Here, ik ben niet waard, dat Gij onder mijn 

dak komt, maar spreek slechts een woord en mijn knecht zal 
herstellen. Want ik ben zelf een ondergeschikte met soldaten onder 

mij, en ik zeg tot de één: Ga heen, en hij gaat heen, en tot een 
ander: Kom, en hij komt, en tot mijn slaaf: Doe dit, en hij doet het. 

Toen Jezus dit hoorde, verwonderde Hij Zich en zeide tot hen, die 

Hem volgden: Voorwaar, zeg Ik u, bij niemand in Israël heb Ik een 
zó groot geloof gevonden! Ik zeg u, dat er velen zullen komen van 

oost en west en zullen aanliggen met Abraham en Isaak en Jakob in 

het Koninkrijk der hemelen; maar de kinderen van het Koninkrijk 
zullen uitgeworpen worden in de buitenste duisternis; daar zal het 

geween zijn en het tandengeknars.  
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Wat een ontzettend groot geloof vond Yeshua HaMashiach, 
JHWH, Jezus Christus, in deze hoofdman. 

Hij verwonderde zich over hem, wow! Waar kan Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, zich bij u over verwonderen? 
 

Mattheüs 8, vers 13  En Jezus zeide tot de hoofdman: Ga heen, u 
geschiede naar uw geloof. En de knecht genas, juist op dat uur. 

 

Voorwaar,  
 

Job 13, vers 8  Wilt gij zijn partij kiezen, optreden als 
pleitbezorgers voor God? 

En vers 16 tot en met 18  Hij toch zal mij tot heil zijn, maar een 

godvergetene zal voor Hem niet verschijnen. Luistert aandachtig 
naar mijn woord en mijn verklaring kome in uw oren. Zie toch, ik 

zet de rechtszaak uiteen, ik weet, dat ik in mijn recht ben. 
 

Voorwaar, Mijn kind en warrior, 

 
Job 15, vers 17  Ik wil u onderrichten, luister naar mij: en wat ik 

geschouwd heb, dat wil ik vertellen. 

 
Psalm 18, vers 22  Want ik heb de wegen des Heren gehouden en 

ben niet goddeloos afgeweken van mijn God. 
Vers 30 en 31  Met U immers loop ik op een legerbende in en met 

mijn God spring ik over een muur. Gods weg is volmaakt; des 

Heren woord is zuiver. Hij is een schild voor allen die bij Hem 
schuilen. 

Psalm 19, vers 8  De wet des Heren is volmaakt, zij verkwikt de 
ziel; de getuigenis des Heren is betrouwbaar, zij schenkt wijsheid 

aan de onverstandige. 

 
Voorwaar, vertrouwt op de Here, en wankelt niet vanwege 

uw situaties! 

 
Psalm 21, vers 4  Want Gij treedt hem tegemoet met rijke 

zegeningen. Gij zet een kroon van fijn goud op zijn hoofd. 
Vers 8  Want de koning vertrouwt op de Here en door de 

goedertierenheid des Allerhoogsten wankelt hij niet. 
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En Psalm 45, vers 3 tot en met 5  Gij zijt schoner dan de 
mensenkinderen, liefelijkheid is over uw lippen uitgegoten; daarom 

heeft God u voor altoos gezegend. Gord uw zwaard aan de heup, gij 

held, uw majesteit en uw luister; ja uw luister! Rijd voorspoedig uit, 
voor de zaak van waarheid, ootmoed en recht, uw rechterhand lere 

u geduchte daden. 
En vers 7 en 8  Uw troon, o God, staat voor altoos en eeuwig, uw 

koninklijke scepter is een rechtmatige scepter. Gij hebt 

gerechtigheid lief en haat goddeloosheid; daarom heeft, o God, uw 
God u gezalfd met vreugdeolie boven uw metgezellen. 

 
Voorwaar! 

Een kind van God staat voor Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 

Christus, boven de ongelovigen, en laat zich niet verslappen in de 
kracht van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, die meer 

dan overwinnaar is over overheden en krachten! 
 

Spreuken 12, vers 6  De woorden der goddelozen loeren op 

bloed, maar de mond der oprechten redt hen uit. 
En vers 13  In de overtreding der lippen ligt een boze valstrik, maar 

de rechtvaardige ontkomt aan de benauwdheid. 

 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en 

verdween. 
 

 

 

Wat voor goeds moet u doen om het eeuwige 

leven te verwerven?  
 
Deze rijke had alles en dacht, dat hij met het naleven van de 

geboden ook het eeuwige leven zou kunnen ontvangen.  

 
 

Volledige weergave: 
 

Welkom! Op 9 oktober 2017 bracht een bode engel Gods deze 

boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 
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Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus de Nazoreeër. 

 

Voorwaar, op 8 juni 2015 werd met u de boodschap, 
getiteld: ‘50 van de 100 Nederlanders behoren tot het rijk 

der duisternis!’ gedeeld.  
Voorwaar, nu, in 2017, is de totale overname wereldwijd alleen 

maar toegenomen! Voorwaar, de engelen Gods brengen de 

waarschuwende boodschappen naar Gods ware Profeet, om u er op 
te wijzen, om aan Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus de 

Nazoreeër, trouw te zijn. 
 

Mattheüs 19, vers 16  En zie, iemand kwam tot Hem en zeide: 

Meester, wat voor goed moet ik doen om het eeuwige leven te 
verwerven? 

 
Voorwaar, stel uzelf eens de vraag, wat voor goeds moet u 

doen om het eeuwige leven te verwerven? 

 
Mattheüs 19, vers 17 tot en met 20  Hij zeide tot hem: Wat 

vraagt gij Mij naar het goede? Eén is de Goede. Maar indien gij het 

leven wilt binnengaan, onderhoud de geboden. Hij zeide tot Hem: 
Welke? Jezus zeide: Deze: Gij zult niet doodslaan, gij zult niet 

echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis geven, 
eer uw vader en uw moeder, en gij zult uw naaste liefhebben als 

uzelf. De jongeling zeide tot Hem: Dat alles heb ik in acht 

genomen; waarin schiet ik nog te kort? 
 

Voorwaar, deze rijke had alles en dacht, met het naleven van 
de geboden, ook het eeuwige leven te kunnen ontvangen. 

Maar Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, kende de 

jongeling en zijn zwakte, en dat hij de mammon liefhad! Voorwaar,  
 

Mattheüs 19, vers 21  Jezus zeide tot hem: Indien gij volmaakt 

wilt zijn, ga heen, verkoop uw bezit en geef het aan de armen, en 
gij zult een schat in de hemelen hebben, en kom hier, volg Mij. 

 
Voorwaar, stel dat Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 

Christus, tegen u zegt: 
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“Verkoop uw bezittingen, uw auto, huis, tv, en geef uw 
rijkdommen, uw geld, en alles wat u lief is, aan de armen. Of steun 

de Evangelical EndTime Machine hiermee, tot eer van Mijn Naam. 

Help!” Zou uw wereld dan niet totaal instorten? Wat een tegenvaller 
voor deze rijke en voor vele anderen. 

 
Mattheüs 19, vers 22 tot en met 25  Toen de jongeling dit 

woord hoorde, ging hij bedroefd heen, want hij bezat vele 

goederen. Jezus zeide tot zijn discipelen: Voorwaar, Ik zeg u, een 
rijke zal moeilijk het Koninkrijk der hemelen binnengaan. Wederom 

zeg Ik u, het is gemakkelijker, dat een kameel gaat door het oog 
van een naald dan dat een rijke het Koninkrijk Gods binnengaat. 

Toen de discipelen dit hoorden, waren zij zeer verslagen en zeiden: 

Wie kan dan behouden worden? 
 

Voorwaar, wat Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus de 
Nazareeër, u op het hart legt, doe dat. 

En doe geen zinloze beloften! 

 
Mattheüs 7, vers 13 tot en met 14  Gaat in door de enge poort, 

want wijd is de poort en breed de weg, die tot het verderf leidt, en 

velen zijn er, die daardoor ingaan; want eng is de poort, en smal de 
weg, die ten leven leidt, en weinigen zijn er, die hem vinden. 

 
Voorwaar! 

Een goede relatie met Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus 

de Nazareeër, en vrij zijn van uw gebondenheid en het eeuwige 
leven ontvangen, en niet vastzitten aan uw vlees of het wereldse 

genot, brengt u dichter bij God. 
 

Romeinen 12, vers 1 tot en met 2  Ik vermaan u dan, broeders, 

met beroep op de barmhartigheden Gods, dat gij uw lichamen stelt 
tot een levend, heilig en Gode welgevallig offer: dit is uw redelijke 

eredienst. En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt 

hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt 
erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en 

volkomene. 
En vers 21  Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin 

het kwade door het goede. 
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En weet dit, waar uw schat is, daar zal uw hart zijn! 

Voorwaar, mijn naam is Blender, een bode engel Gods. 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en 
verdween. 

 
 

 

Daarom heeft u alles verspeeld!  
 

Voorwaar, vele landen worden gestraft en velen verspelen hun 

leven, door te vertrouwen op hun afgoden, en worden gestraft 
vanwege dat God afgoderij haat 

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, hartelijk welkom! Op 10 oktober 2017 bracht Gods bode 

engel woord voor woord deze boodschap Gods over aan 
eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. 

 

Voorwaar,  
 

Jesaja 42, vers 1 tot en met 4  Zie, mijn knecht, die Ik 
ondersteun; mijn uitverkorene, in wie Ik een welbehagen heb. Ik 

heb mijn Geest op hem gelegd: hij zal de volken het recht 

openbaren. Hij zal niet schreeuwen noch zijn stem verheffen, noch 
die op de straat doen horen. Het geknakte riet zal hij niet 

verbreken en de kwijnende vlaspit zal hij niet uitdoven; naar 
waarheid zal hij het recht openbaren. Hij zal niet kwijnen en niet 

geknakt worden, tot hij op aarde het recht zal hebben gebracht; en 

op zijn wetsonderricht zullen de kustlanden wachten. 
 

Kadosh, Heilig is de Here der heren! 
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Jesaja 42, vers 8 en 9  Ik ben de Here, dat is mijn naam, en mijn 
eer zal Ik aan geen ander geven noch mijn lof aan de gesneden 

beelden. Het vroegere, zie, het is gekomen, en nieuwe dingen 

kondig Ik u aan; voordat zij uitspruiten, doe Ik ze u horen. 
 

Voorwaar, bekeer u en volg Mij. 
 

En Jesaja 44, vers 24  Zo zegt de Here, uw Verlosser, en uw 

Formeerder van de moederschoot aan: Ik ben de Here, die alles 
gemaakt heb; die de hemel heb uitgespannen, Ik alleen; die de 

aarde uitgebreid heb door eigen kracht. 
 

Voorwaar, bekeer u en volg Mij! 

Voorwaar, uw Rabboeni, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 
Christus, heeft u altijd gekend. Doch uw leven is vruchteloos, en u 

heeft al uw eigen kracht verspeeld, verbruikt! Alles was tevergeefs, 
en u zakte dieper en dieper weg in de put. Uw afgoderij bracht u 

geen zegeningen. Voorwaar, nu zegt de Here, die u vormde vanaf 

de moederschoot: Ik ben de enige Weg. Ik duld geen afgoden! 
Daarom heeft u alles verspeeld. Ik ben uw enige God! 

 

Mattheüs 21, vers 18 en 19  Des morgens vroeg, bij zijn 
terugkeer naar de stad, werd Hij hongerig. En daar Hij een 

vijgeboom aan de weg zag staan, ging Hij erheen, doch Hij vond 
niets daaraan, dan alleen bladeren. En Hij zeide tot hem: Nooit 

groeie aan u enige vrucht meer, in eeuwigheid! En terstond 

verdorde de vijgeboom. 
 

Voorwaar, verdort niet, zoals deze vijgeboom. 
Indien gij gelooft en niet twijfelt, zult gij vruchtdragen en gezegend 

worden! Voorwaar, vele landen worden gestraft. En velen verspelen 

hun leven, door te vertrouwen op hun afgoden, en worden gestraft 
vanwege dat God afgoderij haat. Voorwaar, bekeer u, nu het nog 

niet te laat is! 

 
Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 

wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 
een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
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Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 

geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 
oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 

duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 
waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 

gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; 

maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn “of 
haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 

 
Voorwaar, er is geen andere weg of god dan de ware en 

enige God van Abraham, Izaäk en Jakob, de God van Israël, 

en van al wat leeft! 
Jezus zei: Niemand komt tot de Vader dan door Mij. Voorwaar, mijn 

naam is Lovesadai. En de Here wil u vergeven, als u Hem om 
vergeving vraagt voor uw afgoderijen!  

 

Zegt:  
“Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, ik erken U vanaf nu als 

mijn enige Heer en God, en zal voortaan alleen U aanbidden, zodat 

ik geen vruchteloos leven heb. Ik open nu mijn hart voor U, en zal 
mijn leven onderhouden met gebed en heilige wandel, en 

vruchtdragen tot eer van Uw heilige Naam. Amen!” 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 

 
 

Heb uw naaste lief zoals de Here u liefhad! 
 
Hij klaagde u niet aan bij Zijn Vader met wat voor slechts u 

allemaal gedaan hebt, maar hing daar om Zijn ware liefde en 
vergeving te tonen!  

 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Op 12 oktober 2017 bracht een bode 
engel van God woord voor woord deze boodschap Gods over aan 
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Profeet Benjamin Cousijnsen. Ik wil u uitnodigen om uw Bijbel erbij 
te pakken, als u die heeft… 

 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van de goede Herder, 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 

Blesía, een bode engel Gods. 
 

Spreuken 28, vers 13  Wie zijn overtredingen bedekt, zal niet 

voorspoedig zijn; maar wie ze belijdt en nalaat, die vindt 
ontferming. 

 
Hebreeën 10, vers 26  En hier staat geschreven: Want indien wij 

opzettelijk zondigen, nadat wij tot erkentenis der waarheid 

gekomen zijn, blijft er geen offer voor de zonden meer over. 
 

En Psalm 37, vers 8  Sta af van toorn en laat de grimmigheid 
varen, wees niet afgunstig – dat sticht louter kwaad. 

 

En Jesaja 5, vers 20 en 21  Wee hun die het kwade goed noemen 
en het goede kwaad; die duisternis voorstellen als licht en licht als 

duisternis; die bitter doen doorgaan voor zoet en zoet voor bitter. 

Wee hun die in eigen oog wijs zijn en in eigen oordeel verstandig. 
De bode engel van God sprak verder, en zei: 

 
Voorwaar, vergeef, zoals Yeshua HaMashiach, JHWH, u heeft 

vergeven aan het kruis van Golgotha! 

 
Lukas 11, vers 2 tot en met 4  Hij zeide tot hen: Wanneer gij 

bidt, zegt: Vader, uw naam worde geheiligd; uw Koninkrijk kome; 
geef ons elke dag ons dagelijks brood; en vergeef ons onze zonden, 

want ook wijzelf vergeven een ieder, die ons iets schuldig is; en leid 

ons niet in verzoeking. 
 

U hoort het goed: 

Vergeef ons onze zonden, want ook wijzelf vergeven een ieder, die 
ons iets schuldig is; en leid ons niet in verzoeking.  
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Voorwaar, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, hing 
aan het kruis in uw plaats, en vergaf al uw overtredingen 

aan het kruis. 

Hij klaagde u niet aan bij Zijn Vader met wat voor slechts u 
allemaal gedaan hebt, maar hing daar om Zijn ware liefde en 

vergeving te tonen, om u een nieuwe start te geven, en genade en 
eeuwig leven! Hij gaf het voorbeeld, dat alle Christenen moeten 

navolgen, en dat is: Heb uw naaste lief, zoals de Heer u liefhad! 

 
1 Korinthiërs 13, vers 4 en 5  De liefde is lankmoedig, de liefde 

is goedertieren, zij is niet afgunstig, de liefde praalt niet, zij is niet 
opgeblazen, zij kwetst niemands gevoel, zij zoekt zichzelf niet, zij 

wordt niet verbitterd, zij rekent het kwade niet toe. 

 
En Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God 

de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 
opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig 

leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, 

opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 

geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 
oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 

duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 
waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 

gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 

komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 
zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 

 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 

 
 

Laat de Here u tot licht zijn! 
 
Laat u opwekken uit uw duisternis naar het enige Licht, dat u 

behoudenis geeft en redding! Licht en duisternis gaat niet samen.  
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Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 13 oktober 2017 werd de volgende 

boodschap overgebracht aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, 
Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u, Profeet Benjamin Cousijnsen, in de 

almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, 

de Zoon van God. Voorwaar, mijn naam is Hetrick, en breng u deze 
boodschap om het te delen. 

 
Micha 7, vers 7 tot en met 10  Maar ik zal uitzien naar de Here, 

ik zal wachten op de God mijns heils; mijn God zal mij horen. 

Verblijd u niet over mij, mijn vijandin: al ben ik gevallen, ik zal 
weder opstaan; al zit ik in het duister, de Here zal mij tot licht zijn. 

Des Heren gramschap zal ik dragen – want ik heb tegen Hem 
gezondigd – totdat Hij mijn zaak verdedigt en mij recht verschaft; 

Hij zal mij uitleiden in het licht; ik zal aanschouwen, hoe Hij 

gerechtigheid oefent. Mijn vijandin zal het zien, en schaamte zal 
haar bedekken, haar die tot mij zeide: Waar is de Here, uw God? 

Mijn ogen zullen op haar neerzien. Nu zal zij vertreden worden, als 

slijk der straten. 
 

Voorwaar, zondig niet, en laat de Here u tot licht zijn en u 
uitleiden van de duisternis naar Zijn licht! 

Licht en duisternis gaat niet samen. Ga uit haar ogen, van de 

ongelovige, want de Hemel gaat ook niet samen met de hel. 
Voorwaar, Yeshua HaMashiach, JHWH, doorziet de mens en ook uw 

gedachten. Wee u, die zich niet bekeert! Zonder u te bekeren wordt 
u niet gered, maar veroordeeld, al was u nog zó goed.  

 

Markus 16, vers 16  Wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden 
worden, maar wie niet gelooft, zal veroordeeld worden. 

 

Voorwaar, stap uit de duisternis en uit de schaduw des 
doods. 

En richt u op de weg des vredes, het eeuwige leven, Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! 
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Johannes 5, vers 21  Want gelijk de Vader de doden opwekt en 
doet leven, zo doet ook de Zoon leven, wie Hij wil. 

 

Laat u opwekken uit uw duisternis naar het enige Licht, dat 
u behoudenis geeft en redding! 

 
Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 

wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 

naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het 
licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever 

gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want 
een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het 

licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de 

waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat 
zij in God verricht zijn. 

 

U verdient het om opgebouwd te worden. 
Al verliest u al uw wereldse vrienden, ontvang redding en 

vergeving, maar niet de hel! Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 
Christus, wil u Zijn weg tonen, en Zijn liefde en vergeving en 

genade. Hij heeft een plan met u, en wil u vormen en sterken. 

Voorwaar, 
 

Psalm 88, vers 13 en 14  Wordt uw wondermacht in de duisternis 
bekend, uw gerechtigheid in het land der vergetelheid? Maar ik 

roep tot U, o Here, des morgens komt mijn gebed vóór U. 

En Psalm 89, vers 14 tot en met 18  Gij hebt een machtige arm, uw 
hand is sterk, uw rechterhand verheven; gerechtigheid en recht zijn 

de grondslag van uw troon, goedertierenheid en trouw gaan voor 

uw aangezicht henen. Welzalig het volk dat de jubelroep kent, zij 
wandelen, Here, in het licht van uw aanschijn; in uw naam juichen 

zij de ganse dag, en door uw gerechtigheid worden zij verhoogd. 
Want Gij zijt de luister hunner sterkte, en door uw welbehagen zult 

Gij onze hoorn verhogen. 
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Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Hetrick, en verdween. 

 

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen 
 

 
 

 

Jezus Christus, Yeshua HaMashiach, kondigt 
aan: Zie wat er gaat gebeuren! 
 

Dit is een waarschuwende, profetische boodschap van God. O wee, 
u die deze boodschap niet serieus neemt; zie wat er gaat gebeuren!  

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 16 oktober 2017 bracht de Here Jezus 

Christus, Yeshua HaMashiach zelf, Zijn boodschap over aan 

eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom, vrede zij u! Laat Mijn genade en liefde met u zijn.  
 

Voorwaar! 

Ik de Here, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus van 
Nazareth ben Kadosh, Kadosh, Kadosh, Heilig, Heilig, Heilig. Ik ben 

wie Ik ben, en spreek tot u: Laat Ik uw enige Rabboeni zijn, uw 

enige Meester, JHWH, Isa, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Wie 
niet wil horen, gaat verloren! Ik ben dezelfde Here. Ik ben Heilig, 

Kadosh.  
 

Ik leef en heb u, Afrika en Israël en Amerika, en alle landen, 

gewaarschuwd. 
Voorwaar, Ik zend Mijn engelen uit om uw land te straffen! O wee 

u, die deze boodschap niet serieus neemt. Ook roep Ik Mijn volk op, 
om zich te bekeren. Voorwaar, zie wat er gaat gebeuren! Ik haat 

uw leugens en afgoden, en uw hekserij verering en uw magie, en 

overige occulte spiritisme en waarzeggerijen! Gij volgt zelfs boze 
geesten en Maria en de Paus, de grootste misleider ooit! Voorwaar,  
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Johannes 6, vers 44 tot en met 47  Niemand kan tot Mij komen, 

tenzij de Vader, die Mij gezonden heeft, hem trekke, en Ik zal hem 

opwekken ten jongsten dage. Er is geschreven in de profeten: En 
zij zullen allen door God geleerd zijn. Een ieder, die het van de 

Vader gehoord en geleerd heeft, komt tot Mij. Niet, dat iemand de 
Vader gezien heeft; alleen die van God komt, die heeft de Vader 

gezien. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie gelooft, heeft eeuwig 

leven. 
 

Openbaring 1, vers 8  Ik ben de alfa en de omega, zegt de Here 
God, die is en die was en die komt, de Almachtige. 

En Openbaring 22, vers 11  Wie onrecht doet, hij doe nog meer 

onrecht; wie vuil is, hij worde nog vuiler; wie rechtvaardig is, hij 
bewijze nog meer rechtvaardigheid; wie heilig is, hij worde nog 

meer geheiligd. 
 

Bekeert u, wereld! 

Mijn hand zal u slaan. Neem Mijn gezalfden serieus, Profeet 
Benjamin en Profetes Theresa. Bekeert u, want uw onheil komt 

dichterbij!  

Ik, de Here, ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, en verdween. 

 
 

 

Mijn zoon, laten uw hart en ogen Mij behagen! 
 

De Here heeft Zijn woord gezonden. Mijn zoon, verkondigt geen 

werken van de Heilige Geest, die niet de werken zijn van de Heilige 
Geest, maar het zijn de werken van het beest!  

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, welkom! Op 17 oktober 2017 werd deze boodschap Gods 

gebracht aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 
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Shalom, mijn naam is Rafaël, een bode engel Gods. Voorwaar, zo 
spreekt Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 

Vrede heb Ik ze gegeven en om aan Mijn verbond gehoor te 
geven.  

Draag Mijn vrucht en wees betrouwbaar! Gij moet niet vrezen voor 
mensen, maar gij moet Mij vrezen. 

 

Maleachi 2, vers 8  Gij evenwel zijt van de weg afgeweken; gij 
hebt door het onderricht in de wet velen doen struikelen. Tot zover. 

Maleachi 3, vers 8  Mag een mens God beroven? Toch berooft gij 
Mij. En dan zegt gij: Waarin beroven wij U? Tot zover. 

 

Voorwaar, Kadosh, Heilig is Yeshua HaMashiach, JHWH, 
Jezus Christus! 

De Here heeft Zijn woord gezonden. Mijn zoon, laten uw hart en 
ogen Mij behagen. Verkondigt geen werken van de Heilige Geest, 

die niet de werken zijn van de Heilige Geest. Maar het zijn de 

werken van het beest, zoals het laten horen van dierengeluiden, en 
het schreeuwen en rennen of je leven ervan afhangt, of op de kop 

gaan zitten op je stoel, of trillen en dan hard neervallen, waar velen 

zich pijn bij doen. Voorwaar, het is een duivels show optreden, 
waar je niet door opgebouwd wordt, maar de satan bespot met 

deze optredens de Heilige Geest Gods!  
 

De God van Abraham, Izaäk en Jakob is een God van orde, 

en niet van wanorde, van chaos.  
Voorwaar, laat u niet misleiden! Vraag de Heer om vergeving, als u 

zich ingelaten heeft met deze bespotte werken van satan. 
Voorwaar,  

 

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 
wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 

naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het 



 
 

 

5847 
 
 

 

licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever 
gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want 

een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het 

licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de 
waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat 

zij in God verricht zijn. 
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel. 

 
 

 

Trek geen Botox gezicht! 
 

Het gaat om uw behoud, en om hoe u wandelt en denkt. Laat uw 
leven op de Aarde een getuigenis zijn!  

 

 
Volledige weergave: 

 
Shalom, hartelijk welkom! Op 18 oktober 2017 bracht een 

boodschapper engel van God woord voor woord deze boodschap 

Gods over aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin 
Cousijnsen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 
Voorwaar, zo spreekt de Here. 

 

Mattheüs 6, vers 1  Ziet toe, dat gij uw gerechtigheid niet doet 
voor de mensen, om door hen opgemerkt te worden; want dan hebt 

gij geen loon bij uw Vader, die in de hemelen is. 
En vers 16  En wanneer gij vast, toont dan niet, zoals de 

huichelaars, een somber gelaat; want zij maken hun aangezicht 

ontoonbaar, om zich aan de mensen te vertonen, wanneer zij 
vasten. Voorwaar, Ik zeg u, zij hebben hun loon reeds. 

En vers 14  Want indien gij de mensen hun overtredingen vergeeft, 

zal uw hemelse Vader ook u vergeven. 
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En vers 22 en 23  De lamp van het lichaam is het oog. Indien dan 
uw oog zuiver is, zal geheel uw lichaam verlicht zijn; maar indien 

uw oog slecht is, zal geheel uw lichaam duister zijn. Indien nu wat 

licht in u is, duisternis is, hoe groot is dan de duisternis! 
 

Voorwaar, wees geheiligd in Yeshua HaMashiach, JHWH, 
Jezus Christus! 

 

Mattheüs 7, vers 1  Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld 
wordt. 

 
Kadosh, wees kadosh! 

 

Mattheüs 7, vers 13 en 14  Gaat in door de enge poort, want 
wijd is de poort en breed de weg, die tot het verderf leidt, en velen 

zijn er, die daardoor ingaan; want eng is de poort, en smal de weg, 
die ten leven leidt, en weinigen zijn er, die hem vinden. 

 

Voorwaar, mijn naam is Creach en ben een bode engel Gods. 
 

Wees sterk, kinderen Gods! 

 
Romeinen 8, vers 18 tot en met 20  Want ik ben er zeker van, 

dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de 
heerlijkheid, die over ons geopenbaard zal worden. Want met 

reikhalzend verlangen wacht de schepping op het openbaar worden 

der zonen “en dochteren” Gods. Want de schepping is aan de 
vruchteloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar om de wil van 

Hem, die haar daaraan onderworpen heeft. 
En vers 31 en 32  Wat zullen wij dan van deze dingen zeggen? Als 

God vóór ons is, wie zal tegen ons zijn? Hoe zal Hij, die zelfs zijn 

eigen Zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, 
ons met Hem ook niet alle dingen schenken? 

 

Voorwaar, wees blij in de Here en trek geen botox gezicht! 
 

Romeinen 9, vers 19 en 20  Gij zult nu tot mij zeggen: Wat heeft 
Hij dan nog aan te merken? Want wie wederstaat zijn wil? Maar gij, 

o mens! wie zijt gij, dat gij God zoudt tegenspreken? Zal het 
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geboetseerde soms tot zijn boetseerder zeggen: Waarom hebt gij 
mij zo gemaakt? 

 

En Efeziërs 6, vers 10 tot en met 13  Voorts, weest krachtig in 
de Here en in de sterkte zijner macht. Doet de wapenrusting Gods 

aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels; 
want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen 

de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer 

duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Neemt 
daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in 

de boze dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te 
houden.  

 

Voorwaar,  
 

1 Timotheüs 2, vers 8  Ik wil dan, dat de mannen op iedere 
plaats bidden met opheffing van heilige handen, zonder toorn en 

twist. 

Voorwaar, prijs de Heer in heiligheid, en leer van Zijn Woord 
en Geest! 

 

1 Timotheüs 5, vers 3 tot en met 12  Houd als weduwen in ere, 
wie waarlijk weduwen zijn. Maar indien een weduwe kinderen of 

kleinkinderen heeft, laten zij dan eerst aan eigen familie godsvrucht 
tonen en aan het vorig geslacht vergelden wat zij hun te danken 

hebben, want dit is welgevallig aan God. Een ware weduwe dan, die 

alleen staat, heeft haar hoop op God gevestigd en volhardt in haar 
smekingen en gebeden dag en nacht; doch zij, die een los leven 

leidt, is levend dood. Ook deze dingen moet gij bevelen, opdat zij 
onberispelijk blijven. Maar indien een vrouw voor de haren, en nog 

wel voor haar huisgenoten, niet zorgt, dan heeft zij haar geloof 

verloochend en is zij erger dan een ongelovige. Als weduwe kome 
in aanmerking iemand niet beneden de zestig jaren, die de vrouw 

geweest is van één man; inzake goede werken moet van haar 

getuigd kunnen worden, dat zij kinderen grootgebracht heeft, 
gastvrijheid bewezen, de voeten der heiligen gewassen, verdrukten 

ondersteund en alle goed werk behartigd heeft. Maar wijs jonge 
weduwen af, want wanneer de zinnen haar van Christus aftrekken, 
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willen zij huwen, en halen een oordeel over zich, omdat zij haar 
eerste trouw hebben verzaakt. 

 

Voorwaar, het gaat om uw behoud, en om hoe u wandelt en 
denkt. 

Laat uw leven op de Aarde een getuigenis zijn! Laat men zich u 
herinneren als iemand, die geen gruwel deed of leugen sprak. Want 

alle bedriegers worden vermeld in het boek, dat men zal voorlezen 

voor de Heilige Troon Gods! 
 

Openbaring 22, vers 6  En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn 
getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der 

Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen 

hetgeen weldra geschieden moet.  
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
 

 

 

Laat uw toorn Gods wegnemen! 
 

Want toorn van God openbaart zich van de Hemel over alle 
goddeloosheid en ongerechtigheid van de mensen.  

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 

19 oktober 2017 bracht een bode engel Gods een boodschap over, 

die ik graag met u wil delen. 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  
 

Voorwaar, 

 
Romeinen 1, vers 18 en 19  Want toorn van God openbaart zich 

van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van 

mensen, die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden, 
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daarom dat hetgeen van God gekend kan worden in hen openbaar 
is, want God heeft het hun geopenbaard. 

 

Voorwaar, mijn naam is Blender, een bode engel Gods. 
Voorwaar, alleen door Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, 

te erkennen als de enige Heer van uw leven, zal de toorn Gods 
weggenomen worden, door de volle waarheid te aanvaarden en u 

over te geven! Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, wil al uw 

overtredingen vergeven, en uw goddeloosheid en vloek veranderen 
in volharding en geloof en liefde en zegeningen.  

 
De zonde brengt de dood.  

Maar Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, geeft eeuwig 

leven en stort Zijn onvoorwaardelijke liefde graag in uw hart uit, als 
u de deur van uw hart openzet, en zegt: “Vergeef mij, Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, wat ik allemaal heb gedaan. Ik 
erken U van nu af aan als de Heer van mijn leven. Amen!” 

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
 

 

Wees als een smakelijk gezouten visje! 
 

19-10-2017  Want als je gezouten bent, dan durf je gewoon Gods 

woord te vertellen.  
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, hartelijk welkom! Oh, wat fijn dat jullie er weer allemaal zijn. 
Ja, deze boodschap is voor groot en klein. En voor een boodschap 

van God moet je bij Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus zijn, 
die in deze tijd, 2017, nog dezelfde God is als 2000 jaar geleden; ik 

zeg het wel vaker. Maar in deze tijd, de eindtijd, - en dat betekent 

dat de Here Jezus al heel dichtbij is, dat Hij echt binnenkort de 
mensen van de aardbodem omhoog zal tillen, en dat we naar de 

Here Jezus zullen gaan. Maar we moeten er wel klaar voor zijn! En 

we weten niet hoelang het zal duren; alleen de Here Jezus Christus, 
Yeshua HaMashiach, JHWH, weet dat. Maar we moeten elke dag, 
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elke dag, dichtbij de Here Jezus blijven en gezouten zijn, gezouten, 
gezouten!  

 

Wat is gezouten?  
Nou, gezouten is dat je heel smaakvol bent, vol van het woord van 

God, en dat je dan weet hoe je het aan de mensen mag brengen, 
dat het aantrekkelijk is, en dat je ook vurig bent, ja, dat je eigenlijk 

zo vol van liefde bent, van de Here Jezus, dat je in Zijn woord leest 

en luistert naar Hem, dat je alles wilt zeggen op een manier dat de 
Heer het jou ingeeft, hoe jij het mag vertellen aan de mensen. En 

vandaag mag ik deze bijzondere boodschap op deze manier 
brengen, en daar ben ik zo blij mee! En ik zeg, dank U, Here Jezus, 

voor Uw woord. En wilt U de harten van de kinderen, maar ook van 

de grote mensen en ook van hele oude mensen, net als ik, 
aanraken en zalven met Uw Heilige Geest. Dat vraag ik U in de 

Naam van de Here Jezus Christus, Yeshua HaMashiach. Amen! 
 

Ik begin met de boodschap, die trouwens echt wel 100% 

door een engel van God is gebracht aan Profeet Benjamin 
Cousijnsen.  

Luister maar. Het is geweldig, geweldig!  

 
Shalom! zei de bode engel van God. Ik begroet u in de almachtige 

Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, de Zoon van 
God. Mijn naam is Reviea - moeilijk hoor! - een bode engel Gods.  

 

Pak eens een potje zout.  
Ga maar even naar de kast; pak maar een potje zout! Ik pak de 

mijne. Ja, ik heb geen potje zout, maar dit is ook goed.  
 

OK, schrijf eens op, waar zout goed voor is. 

Je mag spieken, hoor. Zal ik jou helpen? Op mijn potje staat: 
zeezout, aromatisch en smaakvol. OK, ja! Nou, waar waren we 

gebleven? O ja, schrijf op, waar zout goed voor is, of vraag je 

moeder eens; die weet ook wel heel goed, waar je zout voor 
gebruikt. Ja, weet je, in Mattheüs 5, vers 13 staat geschreven… OK, 

Jezus sprak verder, want het staat er niet op, dus dat moeten we 
eigenlijk opzoeken. Zullen we dat maar opzoeken dan? Oh, oh… 
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Mattheüs 5, vers 13  Mattheüs, Mattheüs, Mattheüs, waar ben je? 
Mattheüs 5, vers 13! En daar staat: Gij zijt het zout der aarde; 

indien nu het zout zijn kracht verliest, waarmede zal het gezouten 

worden? Het deugt nergens meer toe dan om weggeworpen en 
door de mensen vertreden te worden. 

 
OK, nou, dat weten we dan ook weer. 

En de bode engel Gods sprak verder, en zei, Voorwaar, Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, weet dat zout belangrijk is, ja. 
Het zorgt ervoor dat de vis niet wegrot, maar langer houdbaar blijft 

en beschermd, en dat de vis zijn krachtige smaak niet verliest! Ja, 
en er staat, wees niet een ongezouten Christen, lauw, hè, zonder 

smaak, die zijn of haar kracht verloren laat gaan. Wees gezouten! 

Dat is wat er staat, ongezouten: waardoor u niet langer beschermd 
bent. Ja, je moet dus echt gezouten zijn! Want als je vol van de 

Heilige Geest bent en in de Here Jezus blijft en Hem volgt, dan 
beschermt Hij jou ook, hè. Ja.  

 

Nou, waarmee wil je je bedekken, als je nergens meer voor 
deugt? 

De Heer wil niet dat je lauw bent of licht gezouten, smakeloos, 

maar goed gezouten en dat je houdbaar blijft, tot eer van Zijn 
Naam, van de Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 

Christus! En wees geen eigenwijze vis, die tegen de stroom 
inzwemt, tegen de stroom ingaat! Nee! Maar gehoorzaam Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. En doe niet zo flauw, of lauw, 

anders deug je niet, hoor.  
 

Wees gezouten, en je blijft houdbaar!  
Maar een goede relatie met de Visser van mensen, met Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus, is hiervoor heel belangrijk, ja. Vraag 

het Hem, hè? Dat je vurig mag zijn, dat je gezouten mag zijn. En 
de Heer zal je helpen, ja, zodat de mensen gewoon ook aan jou 

kunnen zien, en ook aan wat jij zegt, dat je anders bent, dat je echt 

vol van de kracht van God bent en van Zijn liefde. En Hij zal je 
helpen, om het ook aan anderen te vertellen, hè. Ja, wees niet 

bang, hoor. Als je gezouten bent, dan durf je gewoon! Ja! Nou, 
Gods zegen, hè! Dag, doei, doei 
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Hij wil uw ware vriendschap! 
 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, heeft vele kinderen, 

maar wil ook uw ware vriendschap.  

 
 

Volledige weergave: 
 

Hartelijk welkom! Op 20 oktober 2017 bracht Gods bode engel de 

volgende boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. 

 

Voorwaar, jij bent altijd in Zijn gedachten. 
 

Jozua 1, vers 9  Heb Ik u niet geboden: wees sterk en moedig? 
Sidder niet en word niet verschrikt, want de Here, uw God, is met 

u, overal waar gij gaat. 

 
En 2 Kronieken 25, vers 8  Doch gij, ga, doe maar, wees sterk tot 

de strijd: God zal u doen struikelen voor de vijand, want God heeft 

de macht te helpen en de macht te doen struikelen. 
 

Nehemia 8, vers 10  En Nehemia – dat is de stadhouder – met de 
priester-schriftgeleerde Ezra en de Levieten, die het volk onderricht 

gaven, zeiden tot het gehele volk: Deze dag is voor de Here, uw 

God, heilig; bedrijft geen rouw en weent niet. Want het gehele volk 
weende, toen het de woorden der wet hoorde. 

 
Voorwaar, mijn naam is Lovesadai, een bode engel Gods. 

 

Psalm 31, vers 25  Weest sterk en uw hart zij onversaagd, gij 
allen, die op de Here hoopt. 

 

Voorwaar, de ogen van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 
Christus, zijn altijd op u gericht! 
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Psalm 32, vers 8  Ik leer en onderwijs u aangaande de weg die gij 

gaan moet; Ik raad u; mijn oog is op u. 

En vers 10  Talrijk zijn de smarten van de goddeloze, maar wie op 
de Here vertrouwt, die omringt Hij met goedertierenheid. 

 
Kadosh, Heilig is Abba, Vader, uw Abba, Vader, uw Rabboeni, 

uw Here der heren! 

 
Psalm 37, vers 4 tot en met 6  Verlustig u in de Here; dan zal Hij 

u geven de wensen van uw hart. Wentel uw weg op de Here en 
vertrouw op Hem, en Hij zal het maken; Hij zal uw gerechtigheid 

doen opgaan als het licht, en uw recht als de middag. 

 
Vertrouw op de Here! 

Het komt goed, want nog nooit heeft Hij u verlaten.  
 

Psalm 56, vers 9  Mijn omzwerving hebt Gij te boek gesteld, doe 

mijn tranen in uw kruik; zijn zij niet in uw boek? 
En Psalm 91, vers 4  Met zijn vlerken beschermt Hij u, en onder zijn 

vleugelen vindt gij een toevlucht; zijn trouw is schild en pantser. 

En Psalm 121, vers 1 en 2  Ik hef mijn ogen op naar de bergen: 
vanwaar zal mijn hulp komen? Mijn hulp is van de Here, die hemel 

en aarde gemaakt heeft. 
 

Voorwaar, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, 

vraagt u om niet te zwijgen over Hem, maar te getuigen. 
Hij heeft een groot vertrouwen en geloof in u! Hebt u dat ook in uw 

Abba, Vader? Voorwaar, hoeveel kansen hebt u al laten liggen? 
 

Psalm 143, vers 8  Doe mij in de morgen uw goedertierenheid 

horen, want ik vertrouw op U; maak mij de weg bekend, die ik 
gaan moet, want tot U hef ik mijn ziel op. 

 

En Spreuken 27, vers 9  Olie en reukwerk verheugen het hart, en 
warme vriendschap, vanwege welgemeende raad. 

 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, heeft vele 

kinderen, maar wil ook uw ware vriendschap. 
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Jesaja 43, vers 4  Omdat gij kostbaar zijt in mijn ogen en 

hooggeschat en Ik u liefheb, geef Ik mensen voor u in de plaats en 

natiën in ruil voor uw leven. 
 

En Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God 
de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 

opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig 

leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, 
opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 

naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het 

licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever 
gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want 

een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het 
licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de 

waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat 

zij in God verricht zijn. 
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 
 

 

Onbetaalbare schuld kwijtgescholden! 
 

Sommigen geven aan de Heer, de Koning der koningen, Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, hun deel, maar vergeten dat 

hun deel, hun schuld, reeds is vergeven, dat onbetaalbaar is, wat 

Hij voor hen heeft gedaan.  
 

 
Volledige weergave: 

 

Shalom, hartelijk welkom! Op 23 oktober 2017 bracht Gods bode 
engel woord voor woord deze boodschap Gods over aan 

eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 
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Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Rafaël, 

een bode engel Gods. 

 
Luister aandachtig. 

 
Mattheus 5, vers 38  Gij hebt gehoord, dat er gezegd is: Oog om 

oog en tand om tand. 

 
Voorwaar! 

Hoeveel zijt gij schuldig aan de Koning der koningen, Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus? Voorwaar,  

 

Mattheüs 18, vers 23 tot en met 27  Daarom is het Koninkrijk 
der hemelen te vergelijken met een koning, die afrekening wilde 

houden met zijn slaven. Toen hij begon te rekenen, werd een voor 
hem geleid, die tienduizend talenten schuldig was. Omdat hij niet 

bij machte was te betalen, beval zijn heer hem te verkopen, met 

zijn vrouw en kinderen en al wat hij bezat, opdat er betaald kon 
worden. De slaaf wierp zich neder als smekeling en zeide: Heb 

geduld met mij en ik zal u alles betalen. De heer van die slaaf kreeg 

medelijden met hem en hij liet hem vrij en schold hem de schuld 
kwijt. 

 
Voorwaar, de Heer schold deze slaaf met schulden alle 

schulden kwijt! 

Voorwaar, zo heeft Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, ook 
uw schuld kwijtgescholden aan het kruis van Golgotha.  

 
Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 

wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 

geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 
oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 

duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 
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waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 
gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 

komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 

zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 
 

Voorwaar, wie in Hem gelooft en zijn relatie onderhoudt, en 
zijn naaste ook kan vergeven, wordt ook vergeven. 

Maar wie niet een ander kan vergeven – zal de Heer, Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, zijn of haar kwijtgescholden 
schuld ongedaan maken en het u alsnog vergelden!  

 
Mattheüs 18, vers 27 tot en met 35  De heer van die slaaf kreeg 

medelijden met hem en hij liet hem vrij en schold hem de schuld 

kwijt. Toen die slaaf wegging, trof hij een zijner medeslaven aan, 
die hem honderd schellingen schuldig was, en hij greep hem bij de 

keel en zeide: Betaal wat gij schuldig zijt. De medeslaaf nu wierp 
zich voor hem neder en bad hem dringend, zeggende: Heb geduld 

met mij en ik zal u betalen. Doch hij wilde niet, maar ging heen en 

zette hem gevangen, totdat hij het verschuldigde zou betaald 
hebben. Toen nu zijn medeslaven zagen, wat er gebeurd was, 

werden zij zeer verdrietig en gingen hun heer al wat er gebeurd 

was, mededelen. Toen ontbood zijn heer hem en zeide tot hem: 
Slechte slaaf, al die schuld heb ik u kwijtgescholden, daar gij het 

mij dringend hadt gevraagd. Hadt ook gij geen medelijden moeten 
hebben met uw medeslaaf, zoals ook ik medelijden had met u? En 

zijn meester werd toornig en gaf hem in handen van de folteraars, 

totdat hij hem al het verschuldigde zou betaald hebben. Alzo zal 
ook mijn hemelse Vader u doen, indien gij niet, een ieder zijn 

broeder “of zuster”, van harte vergeeft. 
 

Voorwaar, sommigen maken Yeshua HaMashiach, JHWH, 

Jezus Christus, zo verdrietig. 
Voorwaar, wees een voorbeeld! Sommigen geven aan de Heer, de 

Koning der koningen, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, 

hun deel, maar vergeten dat hun deel, hun schuld, reeds is 
vergeven, dat onbetaalbaar is, wat Hij voor hen heeft gedaan. 

Voorwaar, 
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Romeinen 2, vers 1 tot en met 11  Daarom zijt gij, o mens, wie 
gij ook zijt, niet te verontschuldigen, wanneer gij oordeelt. Want 

waarin gij een ander oordeelt, veroordeelt gij uzelf; want gij, die 

oordeelt, bedrijft dezelfde dingen. Wij weten echter, dat het oordeel 
Gods onpartijdig gaat over hen, die zulke dingen bedrijven. Rekent 

gij wellicht hierop, o mens, die oordeelt over hen, die zulke dingen 
bedrijven, en ze zelf doet, dat gij het oordeel Gods ontgaan zult? Of 

veracht gij de rijkdom van zijn goedertierenheid, verdraagzaamheid 

en lankmoedigheid, en beseft gij niet, dat de goedertierenheid Gods 
u tot boetvaardigheid leidt? Maar in uw weerbarstigheid en 

onboetvaardigheid van hart hoopt gij u toorn op tegen de dag des 
toorns en der openbaring van het rechtvaardig oordeel Gods, die 

een ieder vergelden zal naar zijn werken: hun, die, in het goeddoen 

volhardende, heerlijkheid, eer en onvergankelijkheid zoeken, het 
eeuwige leven; maar hun, die zichzelf zoeken, der waarheid 

ongehoorzaam en der ongerechtigheid gehoorzaam zijn, wacht 
toorn en gramschap. Verdrukking en benauwdheid zal komen over 

ieder levend mens, die het kwade bewerkt, eerst de Jood en ook de 

Griek; maar heerlijkheid, eer en vrede over ieder, die het goede 
werkt, eerst de Jood en ook de Griek. Want er is geen aanzien des 

persoons bij God. 

 
Voorwaar, zo spreekt Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 

Christus, tot u via deze boodschap. 
 

Romeinen 8, vers 31 en 32  Wat zullen wij dan van deze dingen 

zeggen? Als God vóór ons is, wie zal tegen ons zijn? Hoe zal Hij, die 
zelfs zijn eigen Zoon niet gespaard, maar voor ons allen 

overgegeven heeft, ons met Hem ook niet alle dingen schenken? 
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en 

verdween. 
 

 

 
Clausje, een waargebeurd verhaal  
 

U hoort en leest, hoe een jongen, Clausje geheten, zijn best deed 
om een Christen te zijn, en waarom het hem aanvankelijk maar 
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niet wilde lukken om te leven, zoals de Heer, Yeshua HaMashiach, 
JHWH, Jezus Christus, het bedoelt. 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 24 oktober 2017 bracht Gods bode 
engel woord voor woord deze boodschap Gods over aan 

eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Rafaël, 
en vertel u een waargebeurd verhaal over Clausje. 

 

Hij was 13 jaar oud en geloofde in Yeshua HaMashiach, 
JHWH, Jezus Christus… 

En als hij 16 jaar zou zijn, wilde hij zich laten dopen. “Prijs de 
Heer!” zouden velen zeggen. Ja, maar de kerk beslist dat men eerst 

16 jaar moet zijn!  

 
‘Het is niet makkelijk om Christen te zijn’, dacht Clausje.  

Hij wist dat hij snel boos werd, als iemand hem iets zei, wat 

kwetste. Hoe vaak struikelde Clausje niet! Hij wist wel dat Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, het grootste voorbeeld gaf, en 

niet als een explosieve atoombom, door kwaad te worden, 
reageerde. Hij, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, zou als volgt 

reageren. Hij zou het kwade overwinnen met woorden van liefde en 

hem of haar vergeven. ‘Pfff!’ Clausje vond het maar moeilijk, hoor, 
en dan ook nog je naaste liefhebben als jezelf. ‘Sjonge, alle 

bommen en granaten nog aan toe, zeg! En dan had je ook nog 
ettertje Peter, die lange slungel, grrr’, dacht hij.  

 

Mattheüs 18, vers 21 en 22  Toen kwam Petrus bij Hem en 
zeide: Here, hoeveel maal zal mijn broeder tegen mij zondigen en 

moet ik hem vergeven? Tot zevenmaal toe? Jezus zeide tot hem: Ik 

zeg u, niet tot zevenmaal toe, maar tot zeventig maal zevenmaal. 
 

Clausje bad voor de etter, Peter, maar zag hem totaal niet 
veranderen! 

Hij zei, “Waarom, Heer? Waarom?” Voorwaar, 
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Psalm 25, vers 3  Ja, allen die U verwachten, worden niet 

beschaamd, beschaamd worden wie trouweloos handelen zonder 

oorzaak. 
En Psalm 9, vers 10 en 11  Daarom is de Here een burcht voor de 

verdrukte, een burcht in tijden van nood. Daarom vertrouwen op U 
wie uw naam kennen, want Gij hebt nooit verlaten wie U zoeken, o 

Here. 

 
Voorwaar, Clausje wou wel iedereen bekeren, of de liefde 

van de Heer laten zien. 
Maar de grootste oorzaak, dat was Clausje zelf! Want hij was geen 

voorbeeld, al geloofde hij in de Heer.  

 
In de nacht sprak ik, Rafaël, in de almachtige Naam van 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, tot Clausje… 
En wat hij sindsdien geleerd heeft, is dit: Laat de liefde zien van de 

Heer!  

 
Mattheüs 6, vers 11 en 12  Geef ons heden ons dagelijks brood; 

en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze 

schuldenaren. 
En vers 14 en 15  Want indien gij de mensen hun overtredingen 

vergeeft, zal uw hemelse Vader ook u vergeven; maar indien gij de 
mensen niet vergeeft, zal ook uw Vader uw overtredingen niet 

vergeven. 

 
Nu is Clausje een wederom geboren Christen. 

En als hij dan wel eens struikelt, dan vraagt hij Yeshua HaMashiach, 
JHWH, Jezus Christus, om vergeving, en gaat weer in de kracht 

staan van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Trouwens, 

ettertje Peter is ook veranderd en is zijn beste broeder in de Heer! 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 

 
 

Breek uit, laat hem vrezen voor u!  
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Als wederom geboren kind van God geeft Hij u dezelfde macht en 
kracht, die Hij gaf aan Zijn discipelen. Breek uit; Hij wil u vormen 

tot een ware strijder Gods!  

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, hartelijk welkom! Op 25 oktober 2017 bracht de bode engel 

van God, Revelado, de volgende boodschap over aan 
eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus van Nazareth. Voorwaar, mijn 

naam is Revelado, een bode engel Gods. 
 

Voorwaar, hoe vele bezetenen werden vrijgezet, denkt u? 
Voorwaar, Hij, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, dreef de 

boze geesten uit met Zijn woord, dat scherper is dan een 

tweesnijdend zwaard. Zowel de Naam Yeshua HaMashiach, JHWH, 
Jezus Christus, is zeer doordringbaar en zeer krachtig, en brengt 

vele overwinningen in Zijn almachtige Naam, de Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! Velen zagen het geschieden en 
stonden versteld van Zijn gezaghebbende woorden en wonderen.  

 
Voorwaar, ook hebben Zijn discipelen grote wonderen 

gedaan. 

 
Mattheüs 10, vers 1  Daarop riep hij zijn twaalf leerlingen bij zich 

en gaf hun de macht om onreine geesten uit te drijven en iedere 
ziekte en elke kwaal te genezen. 

En vers 5 tot en met 8  Deze twaalf zond Jezus uit, en hij gaf hun 

de volgende instructies: ‘Sla niet de weg naar de heidenen in en 
bezoek geen Samaritaanse stad. Ga liever op zoek naar de verloren 

schapen van het volk van Israël.  Ga op weg en verkondig: “Het 

koninkrijk van de hemel is nabij.” Genees zieken, wek doden op, 
maak mensen die aan huidvraat lijden rein en drijf demonen uit. 

Om niet hebben jullie ontvangen, om niet moeten jullie geven!   
 

Voorwaar! 
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Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus van Nazareth, gaf Zijn 
discipelen de macht om op schorpioenen en slangen en boze 

geesten te treden, en hen te vertrappen en uit te werpen. 

 
Mattheüs 10, vers 14 tot en met 16  En als ze je niet willen 

ontvangen noch naar je woorden willen luisteren, verlaat dan dat 
huis of die stad en schud het stof van je voeten. Ik verzeker jullie: 

de dag van het oordeel zal voor het land van Sodom en Gomorra 

draaglijker zijn dan voor die stad.  Bedenk wel, ik zend jullie als 
schapen onder de wolven. Wees dus scherpzinnig als een slang, 

maar behoud de onschuld van een duif. 
En vers 24 tot en met 28  Een leerling staat niet boven zijn 

leermeester en een slaaf niet boven zijn heer. Een leerling moet er 

genoegen mee nemen te worden als zijn leermeester, en de slaaf 
als zijn heer. Als ze de heer des huizes al Beëlzebul genoemd 

hebben, waarvoor zullen ze dan zijn huisgenoten wel niet 
uitmaken? Wees dus niet bang voor hen. Want niets is verborgen 

dat niet onthuld zal worden en niets is geheim dat niet bekend zal 

worden. Wat ik jullie in het duister zeg, spreek dat uit in het volle 
licht, en wat jullie in het oor gefluisterd wordt, schreeuw dat van de 

daken. Wees niet bang voor hen die wel het lichaam maar niet de 

ziel kunnen doden. Wees liever bang voor hem die in staat is én ziel 
én lichaam om te laten komen in de Gehenna. 

En vers 33  Maar wie mij verloochent bij de mensen, zal ook ik 
verloochenen bij mijn Vader in de hemel.   

 

Voorwaar, luister aandachtig. 
 

Mattheüs 10, vers 40 tot en met 42  Wie jullie ontvangt 
ontvangt mij, en wie mij ontvangt ontvangt hem die mij gezonden 

heeft. Wie een Profeet ontvangt omdat het een Profeet is, zal als 

een Profeet beloond worden, en wie een rechtvaardige ontvangt 
omdat het een rechtvaardige is, zal als een rechtvaardige beloond 

worden. En wie een van deze geringe mensen een beker koel water 

te drinken geeft alleen omdat het een leerling van mij is, ik 
verzeker jullie: die zal zeker beloond worden. 

 
Voorwaar, wees sterk, kinderen Gods! 
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Want wat Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, zei tegen Zijn 
discipelen was niet alleen voor hen bedoeld! Want diezelfde macht, 

die Hij gaf aan Zijn discipelen, heeft Yeshua HaMashiach, JHWH, 

Jezus Christus, ook aan u gegeven als wederom geboren kind van 
God, die meer dan overwinnaar is, omdat hij of zij een goede 

relatie onderhoudt met Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  
 

Voorwaar, laat de satan vrezen voor u, en niet andersom! 

Wees ondoordringbaar voor de satan, die u krachteloos wil maken 
via wat u voor de ogen krijgt te zien in deze wereld en gedachten. 

Breek uit! 
 

Efeziërs 6, vers 10 tot en met 12  Ten slotte, zoek uw kracht in 

de Heer, in de kracht van zijn macht. Trek de wapenrusting van 
God aan om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel. 

Onze strijd is niet gericht tegen mensen maar tegen hemelse 
vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis, tegen 

de kwade geesten in de hemelsferen. 

 
Sta in de kracht van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 

Christus, die meer dan overwinnaar is en u wil vormen tot 

een ware strijder Gods! 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en 

verdween. 
 

 

 

Wij willen wel lekker vooraan! 
 

Zo zijn er vele VIP-denkers, die ook in de Hemel wel vooraan 
zouden willen staan.  

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, welkom! Op 26 oktober 2017, bracht Gods bode engel deze 

boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 
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Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

Voorwaar, sommigen weten niet eens wat ze vragen. 

 
Mattheüs 20, vers 20 tot en met 23  Toen kwam de moeder der 

zonen van Zebedeüs tot Hem, met haar zonen, en zij boog zich 
voor Hem neder, om iets van Hem te vragen. Hij zeide tot haar: 

Wat wilt gij? Zij zeide tot Hem: Zeg, dat deze mijn twee zonen 

mogen zitten, één aan uw rechterzijde en één aan uw linkerzijde in 
uw Koninkrijk. En Jezus antwoordde en zeide: Gij weet niet wat gij 

vraagt. Kunt gij de beker drinken, die Ik zal drinken? Zij zeiden tot 
Hem: Wij kunnen het. Hij zeide tot hen: Mijn beker zult gij wel 

drinken, maar het zitten aan mijn rechterzijde en linkerzijde staat 

niet aan Mij te geven, maar het is voor hen, voor wie het bereid is 
door mijn Vader. 

 
Voorwaar, en zo zijn er ook velen, die de beste VIP-plaats 

willen, en lekker op de eerste plaats vooraan aan de linker- 

of rechterzijde bij God in Zijn Koninkrijk willen komen! 
Voorwaar, mijn naam is Blesía, een bode engel Gods. Kadosh, 

Heilig is Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, Heilig! En Gods 

Koninkrijk is evenzo heilig. Voorwaar, en als u met één been in de 
wereld wandelt en, voor de andere helft met het andere been, 

gelijkvormig zijt aan de duisternis in de wereld, dan zou u zich 
kunnen afvragen, wat u nu eigenlijk wilt. Maar zo zou u Gods 

Koninkrijk nimmer kunnen verdragen, vanwege dat daar alleen 

heiligheid is en geen duisternis! Als er geen heilige wandel in u is, 
of alleen maar voor de helft, dan komt u dus de Hemel helemaal 

niet binnen. U moet zich dus eerst bekeren. 
 

Mattheüs 20, vers 24 tot en met 28  En toen de tien dit 

hoorden, namen zij het de beide broeders kwalijk. Doch Jezus riep 
hen tot Zich en zeide: Gij weet, dat de regeerders der volken 

heerschappij over hen voeren en de rijksgroten oefenen macht over 

hen. Zo is het onder u niet. Maar wie onder u groot wil worden, zal 
uw dienaar zijn, en wie onder u de eerste wil zijn, zal uw slaaf zijn; 

gelijk de Zoon des mensen niet gekomen is om Zich te laten 
dienen, maar om te dienen en zijn leven te geven als losprijs voor 

velen. 
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Voorwaar, wees kadosh, heilig en puur! 

 

Johannes 3, vers 21  Maar wie de waarheid doet, gaat tot het 
licht, opdat van zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht 

zijn. 
 

En Psalm 37, vers 28 en 29  Want de Here bemint het recht, en 

Hij verlaat zijn gunstgenoten niet. Voor altoos blijven zij bewaard, 
maar het nageslacht der goddelozen wordt uitgeroeid. De 

rechtvaardigen beërven het land en wonen daarin voor immer. 
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! zei Gods bode engel, en 

verdween. 
 

 

 

Waar is uw mond van vervuld? 
 

Bewapen u als Christen steeds, bewust zijnde dat onze strijd niet 
tegen bloed en vlees is.  

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 

donderdag 26 oktober 2017 bracht een bode engel Gods de 

volgende boodschap over, die ik graag met u wil delen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 
Ruamach, een bode engel Gods. 

 
Psalm 10, vers 4  De goddeloze met zijn neus in de hoogte denkt: 

Hij vraagt geen rekenschap; al zijn gedachten zijn: Er is geen God. 

Psalm 10, vers 7 tot en met 9  Zijn “of haar” mond is vervuld van 
vloek en bedrog en verdrukking, onder zijn “of haar” tong zijn 

ongerechtigheid en onheil, hij “of zij” ligt in hinderlaag bij de 
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gehuchten, in het verborgene doodt hij “of zij” de onschuldige. Zijn 
“of haar” ogen bespieden de zwakke, hij “of zij” loert in het 

verborgene als een leeuw “of leeuwin” in de struiken; hij “of zij” 

loert om de ellendige te vangen, hij “of zij” vangt de ellendige, 
hem “of haar” trekkend in zijn “of haar” net. 

 
Voorwaar, bewapen u als Christen! 

 

Efeziërs 6, vers 12 en 13 vanaf: want wij hebben niet te 
worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen 

de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de 
boze geesten in de hemelse gewesten. Neemt daarom de 

wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden… tot zover. 

 
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
 

 

Kijk omhoog en lach want je bent Mijn kind! 
 

Lach hem toe, want je bent een kind van de Allerhoogste, en rijk 

want je hebt Mij leren kennen.  
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 27 oktober 2017 bracht Gods bode 
engel woord voor woord deze boodschap Gods over aan 

eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 
Voorwaar, wanneer men jou vernedert en de ogen 

dichtslaat, zegt Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, 

tot jou:  
Kijk dan omhoog, want je bent Mijn kind! En Ik, uw Rabboeni, zal 

Mij over u ontfermen en jou helpen. Maar o wee, wie aan Mijn 

eigendom komt, Mijn kind! Ik, de Here, zucht nog en bedwing Mijn 
hand, vanwege dat men niet jou bestrijdt, Mijn kind, maar tegen 
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Mij strijdt. Hoe groot en machtig de aanklager en spotter ook lijkt, 
en jou wil onderwerpen aan zijn verschrikkingen, wijk niet voor de 

boze! En blijf in Mijn licht en kracht en Mijn liefde staan. Lach hem 

toe, want je bent een kind van de Allerhoogste, en rijk want je hebt 
Mij leren kennen. Al kan men de glans van Mijn licht zien op je 

aangezicht, licht en donker gaat niet samen. 
 

Mijn voeten zullen duistere onheilspaden vernietigen, om 

jou, Mijn kind, te helpen en je te laten verheugen en jubelen.  
En Ik zal jouw vloek veranderen in zegeningen! Hoort en leent Mij 

het oor. Toets Mijn woorden, en weet: Ik, de Here, heb tot jou 
gesproken. 

 

Job 40, vers 5  Tooi u dan met heerlijkheid en hoogheid, bekleed 
u met majesteit en luister. 

 
Voorwaar, zo heeft de Here vandaag jou bemoedigd en je 

gebed beantwoord! 

Voorwaar, mijn naam is Greachi en ben een bode engel Gods. 
 

Spreuken 6, vers 23  Want het gebod is een lamp en de 

onderwijzing een licht, de vermaningen der tucht zijn een weg ten 
leven. 

En Spreuken 9, vers 1  De Wijsheid heeft haar huis gebouwd, zij 
heeft haar zeven pilaren uitgehouwen. 

En Spreuken 10, vers 24  Wat de goddeloze vreest, dat overkomt 

hem “of haar”, maar Hij vervult de wens der rechtvaardigen. 
En vers 28 tot en met 32  De verwachting der rechtvaardigen is 

vreugde, maar de hoop der goddelozen gaat teniet. De weg des 
Heren is een beschutting voor de oprechten, maar onheil voor de 

bedrijvers van ongerechtigheid. De rechtvaardige zal in eeuwigheid 

niet wankelen, maar de goddelozen zullen de aarde niet bewonen. 
De mond van de rechtvaardige brengt wijsheid voort, maar de valse 

tong wordt verdelgd. De lippen van de rechtvaardige weten wat 

welgevallig is, maar de mond der goddelozen is enkel valsheid. 
 

En Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God 
de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 

opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig 
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leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, 
opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 
geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 

oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 
duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 

waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 

gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 
komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 

zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 
 

 

Filipijnen, u trekt het onheil, de hel, zelf aan! 
 

Uw land is vaak gestraft vanwege uw zonden. Voorwaar, God wil u 
niet straffen, of dat u verloren gaat, maar u trekt het onheil, de hel, 

zelf aan!  

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, welkom! De volgende boodschap is een waarschuwende 

boodschap van God, overgeleverd door de engel des Heren op 30 
oktober 2017 aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 

Michaël, een bode engel Gods. Voorwaar, Kadosh, Heilig is Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! 

 

Voorwaar, Profeet Benjamin en Theresa zien dat de satan de 
Filipijnen verblind en betoverd heeft, zodat men alles 

gelooft, wat via de media overgebracht wordt.  
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Duizenden volgen een valse profeet in de Filipijnen, die beweert zijn 
eigen ware leer buiten de Bijbel om te hebben. Deze zit echter vol 

New Age gedachten! 

 
Voorwaar, velen laten zich meeslepen met de macht van 

satan, het beest.  
Zo is men verder misleid en zitten er vele Filipino’s in een web 

gevangen van afgoderijen, hoererijen, occultisme en alles wat God 

verboden heeft! Voorwaar, de Filipino’s doen alles voor geld en 
macht en genot, en al is het navolgen van de leugens van valse 

religies. Voorwaar, gij zult geen afgoden aanbidden dan alleen de 
enige ware God van Abraham, Izaäk en Jakob!  

 

Johannes 6, vers 44 tot en met 47  Niemand kan tot Mij komen, 
tenzij de Vader, die Mij gezonden heeft, hem trekke, en Ik zal hem 

opwekken ten jongsten dage. Er is geschreven in de Profeten: En 
zij zullen allen door God geleerd zijn. Een ieder, die het van de 

Vader gehoord en geleerd heeft, komt tot Mij. Niet, dat iemand de 

Vader gezien heeft; alleen die van God komt, die heeft de Vader 
gezien. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie gelooft, heeft eeuwig 

leven. 

 
Voorwaar, blinde Filipijnen, bekeert u! 

Reinigt u van uw misleidende wegen, die u verloren willen laten 
gaan! 

 

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 
wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 

geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 

oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 
duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 

waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 
gaat niet tot het licht, opdat zijn “haar” werken niet aan de dag 
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komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 
zijn “haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 

 

Voorwaar, u, Filipijnen, trekt alle leugens en duisternis aan! 
U vindt horror en monsters prachtig, en alles wat satan u aanbiedt. 

Wacht maar, want als u 5 minuten in de hel bent, dan zult u het 
duidelijk zien hoe u zich heeft laten overhalen door de werken van 

satan in de Filipijnen. Bekeer u!  

 
Uw land is vaak gestraft, vanwege uw zonden.  

En vele tranen Gods vielen uit de Hemel, en zorgden voor veel 
wateroverlast en schade. Hoe groot zal uw straf niet zijn, als u zo 

doof blijft doorgaan voor God, en Zijn geboden niet naleeft! 

Voorwaar, ik, Michaël, wijs u op Zijn Weg, de enige ware Weg van 
de waarheid en vergeving, de Weg van Yeshua HaMashiach, JHWH, 

Jezus Christus, die tegen u zegt: Luister eens aandachtig naar Mijn 
boodschappen, aan u gegeven, de boodschappen die gegeven 

worden via de Evangelicalendtimemachine.com! Wie niet wil horen, 

gaat verloren.  
 

Voorwaar, God wil u niet straffen, of dat u verloren gaat. 

Maar u trekt het onheil, de hel, zelf naar u toe! 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en 

verdween. 
 

 

 
 

Een helpende engel op uw pad 
 
Als u beschermd wilt zijn, zal de Heer u Zijn engel sturen en zal de 

Heer Zijn opdracht laten uitvoeren, om voor uitkomst te zorgen, 
onder andere.  

 

 
Volledige weergave: 
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Hallo, van harte welkom! Op 31 oktober 2017 bracht Gods bode 
engel deze boodschap Gods over aan eindtijdprofeet van de laatste 

dagen, Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 
Breamas, een bode engel Gods. 

 

Voorwaar, wij engelen Gods voeren Gods boodschappen en 
oordelen uit, en wensen geen aanbidding van mensen. 

Voorwaar, aanbid wie het toekomt, die wij ook dienen en prijzen en 
verhogen, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! 

 

Openbaring 22, vers 8 en 9  Ik, Johannes, was het die deze 
dingen hoorde en zag. En toen ik alles gehoord en gezien had, 

wierp ik me neer aan de voeten van de engel die me deze dingen 
liet zien, om hem te aanbidden. Maar hij zei: ‘Doe dat niet! Ik ben 

een dienaar zoals jij en je medeprofeten, en zoals degenen die zich 

houden aan wat er in dit boek staat. Je moet God aanbidden’. 
 

En Psalm 34, vers 7  In mijn verdrukking riep ik tot de HEER, hij 

heeft geluisterd en mij uit de nood gered. 
 

Voorwaar, als u beschermd wilt zijn, zal de Heer u Zijn engel 
sturen en zal de Heer Zijn opdracht laten uitvoeren, om voor 

uitkomst te zorgen, of u te redden. 

 
Hebreeën 1, vers 14  Zijn zij niet allen dienende geesten, 

uitgezonden om hen bij te staan die deel zullen krijgen aan de 
redding?   

En Hebreeën 13, vers 2  En houd de gastvrijheid in ere, want zo 

hebben sommigen zonder het te weten engelen ontvangen. 
 

Voorwaar! 

Wij engelen Gods geven, namens Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 
Christus, ook wel eens advies of hulp, of veranderen wel eens 

situaties die plaats zouden vinden, om u te beschermen. God heeft 
alles onder controle, al gaat het ook weleens zo hoe men het niet 
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zou willen. Toch zeg ik u: Vertrouw op God, zoals wij ook 
vertrouwen, als engelen op God!  

 

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want God had de wereld zo 
lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in 

hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft 
zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te 

vellen, maar om de wereld door hem te redden. Over wie in hem 

gelooft wordt geen oordeel uitgesproken, maar wie niet in hem 
gelooft is al veroordeeld, omdat hij “of zij” niet wilde geloven in de 

naam van Gods enige Zoon. Dit is het oordeel: het licht kwam in de 
wereld en de mensen hielden meer van de duisternis dan van het 

licht, want hun daden waren slecht. Wie kwaad doet, haat het licht; 

hij schuwt het licht omdat anders zijn daden bekend worden. Maar 
wie oprecht handelt zoekt het licht op, zodat zichtbaar wordt dat 

God werkzaam is in alles wat hij doet. 
 

En Openbaring 22, vers 6  Toen zei hij tegen mij: ‘Wat hier 

gezegd is, is betrouwbaar en waar. De Heer, de God die Profeten 
bezielt, heeft zijn engel gestuurd om aan zijn dienaren te laten zien 

wat er binnenkort gebeuren moet’. 

 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
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NOVEMBER 2017 
 
Vertrouwt op de HEER! 
 

Bemoedigende boodschap Gods. U schenkt hem voor altijd Uw 
zegen, u verblijdt hem met het licht van Uw gelaat. Door de trouw 

van de Allerhoogste wankelt hij niet!  
 

 

Volledige weergave: 
 

Hartelijk welkom! Op 1 november 2017 bracht Gods bode engel 
woord voor woord deze boodschap Gods over aan eindtijdprofeet 

van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 
Voorwaar! 

Al lijkt het voor de goddeloze alles voor de wind te gaan, en heeft 
men veel rijkdom en geld, zonder Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 

Christus, aan te nemen, is men armer dan Job, en gaat men 

reddeloos verloren en raakt men tenslotte alle wereldse 
rijkdommen, evenals zijn eeuwige leven in de Hemel, kwijt! 
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Psalm 1, vers 4 tot en met 6  Zo niet de wettelozen! Zij zijn als 
kaf dat verwaait in de wind. Wettelozen houden niet stand waar 

recht heerst, zondaars niet in de kring van de rechtvaardigen. De 

HEER beschermt de weg van de rechtvaardigen, de weg van de 
wettelozen loopt dood.   

 
Voorwaar, kinderen Gods, 

uw rijkdom en koninkrijk is niet van de Aarde; het is Hemels! 

 
Psalm 5, vers 5 tot en met 8  U bent een God die zich niet 

verheugt in het kwaad, bij u is de misdaad niet welkom. 
Gewetenlozen houden geen stand onder de blik van uw ogen. U 

haat allen die onrecht doen, leugenaars richt u te gronde. U 

verafschuwt, HEER, wie bedriegt en bloed vergiet. Maar ik mag 
door uw grote liefde uw huis binnengaan, van ontzag vervuld mij 

buigen naar uw heilige tempel.  
En vers 11 tot en met 13  Laat hen boeten, God, laat hen in hun 

eigen valkuil lopen. Verstoot hen om hun grote wandaden, want ze 

zijn opstandig tegen u. Er is vreugde bij allen die schuilen bij u, 
eeuwige jubel omdat u hen beschermt, wie uw naam beminnen 

juichen u toe! U zegent de rechtvaardigen, HEER, als een schild 

beschut hen uw genade. 
 

En Psalm 18, vers 46 en 47  Vreemde volken verloren hun 
kracht, bevend kwamen zij uit hun burchten. De HEER leeft, 

geprezen zij mijn rots, hoogverheven is God, mijn redder. 

En vers 49  bevrijdde mij van mijn vijanden, verhief mij boven mijn 
tegenstanders, ontrukte mij aan mannen van geweld. 

 
En Psalm 19, vers 10 tot en met 14  Het ontzag voor de HEER is 

zuiver, houdt stand, voor altijd. De voorschriften van de HEER zijn 

waarachtig, rechtvaardig, geheel en al. Ze zijn begeerlijker dan 
goud,  dan fijn goud in overvloed, en zoeter dan honing, dan honing 

vers uit de raat. Uw dienaar laat zich erdoor verlichten, wie ze 

opvolgt wordt rijk beloond. Maar wie kan al zijn fouten kennen? 
Spreek mij vrij van verborgen zonden. Bescherm mij, uw dienaar, 

en laat hoogmoed niet over mij heersen, dan zal ik volmaakt zijn en 
bevrijd van grote zonde. 
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En Psalm 21, vers 4 tot en met 8  U nadert hem met rijke zegen 
en plaatst op zijn hoofd een gouden kroon. Leven heeft hij 

gevraagd, u hebt het hem gegeven, lengte van dagen, voor eeuwig 

en altijd. Groot is zijn roem door uw overwinning, u tooit hem met 
glans en met glorie, u schenkt hem voor altijd uw zegen, u verblijdt 

hem met het licht van uw gelaat. Ja, de koning vertrouwt op de 
HEER, door de trouw van de Allerhoogste wankelt hij niet. 

 

Voorwaar, u mag zich verblijden in Yeshua HaMashiach, 
JHWH, Jezus Christus! 

Wees niet jaloers op de wereld, wees niet gelijkvormig aan hen, die 
alles kwijtraken op de Aarde. Uw schat is boven, ginds achter de 

sterren! Voorwaar, mijn naam is Lovesadai. Gij zijt rijk gezegend en 

kinderen van de Allerhoogste! 
 

Psalm 31, vers 24 en 25  Getrouwen van de HEER, heb hem lief. 
De HEER behoedt de standvastigen,  voorgoed rekent hij af met de 

hoogmoedigen. Allen die uw hoop vestigt op de HEER: wees sterk 

en houd moed.   
 

En Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want God had de wereld 

zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in 
hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft 

zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te 
vellen, maar om de wereld door hem te redden. Over wie in hem 

gelooft wordt geen oordeel uitgesproken, maar wie niet in hem 

gelooft is al veroordeeld, omdat hij niet wilde geloven in de naam 
van Gods enige Zoon. Dit is het oordeel: het licht kwam in de 

wereld en de mensen hielden meer van de duisternis dan van het 
licht, want hun daden waren slecht. Wie kwaad doet, haat het licht; 

hij schuwt het licht omdat anders zijn daden bekend worden. Maar 

wie oprecht handelt zoekt het licht op, zodat zichtbaar wordt dat 
God werkzaam is in alles wat hij doet. 

 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en 
verdween. 
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Kies voor de smalle weg!  
 

Aan wie wilt u toebehoren? Weinigen kiezen voor Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, die het beste wil geven en het 
eeuwige leven.  

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 2 

november 2017 bracht een bode engel Gods een boodschap over, 

die ik graag met u wil delen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 

Revelado, een bode engel Gods. 

 
De weg die satan heeft voor de mens is breed en makkelijk 

te bewandelen,  
vol van lust en genot voor het oog, totdat u tenslotte voor eeuwig 

verloren gaat en in de hel terechtkomt, waar de helwormen door 

uw ogen en neus en mond en oren heen kruipen en van uw vlees 
eten, dat telkens opnieuw verbrandt en wegteert door de helse 

hitte, en alles zich herhaalt onder het genot van satan. Want hij 

vindt pijn fijn en dat u verloren gaat! Satan heeft u zo heel veel te 
bieden, maar daar staat tegenover, dat uw einde de eeuwige hel zal 

zijn!  
 

Maar smal is de weg, die naar de behoudenis leidt, en de 

waarheid en het leven.  
En weinigen kiezen voor Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, 

die het beste wil geven en het eeuwige leven. Het is een waar 
genot om Hem in uw leven te aanvaarden en gered te zijn! Kies 

voor de smalle weg!  

 
De bode engel Gods sprak, Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
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Laten de kruimels genoeg zijn!  
 

Wat anderen u ook zeggen, laat u niet wegsturen. Maar bidt, pleit 

en geloof dat Hij een Beloner is voor wie Hem ernstig zoeken.  
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, hartelijk welkom! Op 2 november 2017 bracht een bode 
engel van God woord voor woord de volgende boodschap over aan 

eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen.  

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus van Nazareth.  
 

Voorwaar, 

 
Mattheüs 15, vers 21 tot en met 24  En Jezus ging vandaar en 

trok Zich terug naar de omgeving van Tyrus en Sidon. En zie, een 
Kananese vrouw uit dat gebied kwam en riep: Heb medelijden met 

mij, Here, Zoon van David, mijn dochter is deerlijk bezeten. Hij 

echter antwoordde haar geen woord, en zijn discipelen kwamen bij 
Hem en vroegen Hem, zeggende: Zend haar weg, want zij roept 

ons na. Hij echter antwoordde en zeide: Ik ben slechts gezonden 

tot de verloren schapen van het huis Israëls. 
 

Voorwaar, wie u ook bent, JHWH, Jezus Christus, Yeshua 
HaMashiach, kwam juist voor de schapen in de wereld! 

 

Mattheüs 15, vers 25 tot en met 28  Maar zij kwam en viel voor 
Hem neer en zeide: Here, help mij! Hij echter antwoordde en zeide: 

Het is niet goed het brood der kinderen te nemen en het de honden 
voor te werpen. Maar zij zeide: Zeker, Here, ook de honden eten 

immers van de kruimels, die van de tafel van hun meesters vallen. 

Toen antwoordde Jezus en zeide tot haar: O, vrouw, groot is uw 
geloof, u geschiede gelijk gij wenst! En haar dochter was genezen 

van dat ogenblik af. 
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Voorwaar, zelfs de discipelen vroegen de Heer om haar weg 
te sturen. 

Voorwaar, mijn naam is Blesía, een bode engel Gods. Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, kent uw hart en uw geloof! Ik 
herhaal: 

 
Mattheüs 15, vers 25  Maar zij kwam en viel voor Hem neer en 

zeide: Here, help mij! 

 
Voorwaar, deze Kananese vrouw is reeds dankbaar voor de 

kruimels, die Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, 
haar wil geven.  

Voorwaar, deze vrouw kwam voor haar dochter, die deerlijk 

bezeten was! In welke situatie u ook zit, vergeet niet om te 
vertrouwen op de kruimels, die Hij u geeft vanwege uw groot 

geloof. Ik herhaal: 
 

Mattheüs 15, vers 28  Toen antwoordde Jezus en zeide tot haar: 

O, vrouw, groot is uw geloof, u geschiede gelijk gij wenst! En haar 
dochter was genezen van dat ogenblik af. 

 

Voorwaar, wat anderen u ook zeggen, laat u niet wegsturen. 
Maar pleit, bidt en geloof, dat Hij een Beloner is voor wie Hem 

ernstig zoeken! Laten de kruimels genoeg zijn. 
Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en 

verdween. 

 
 

 

Vastgeklemd aan Hem bent u meer dan 

overwinnaar! 
 

De goddeloze kan u niet vangen met zijn gedachten, omdat uw 
liefde en wandel kadosh, heilig en zuiver is! Alleen in Hem bent u 

waarlijk meer dan overwinnaar! 

 
 

Volledige weergave: 
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Shalom, hartelijk welkom! Op 3 november 2017 bracht een engel 

des Heren woord voor woord deze boodschap Gods over aan 

eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u, warrior Gods, in de almachtige Naam van 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 

Zo spreekt de Heer, 
 

Leg Mij, “uw Rabboeni”, als een zegel aan uw hart, als een zegel 
aan uw arm. Want sterk als de dood is de liefde… tot zover uit 

Hooglied 8, vers 6 

 
Voorwaar, Kadosh, Heilig is uw Abba, Vader! 

Job 33, vers 9  Ik ben rein, zonder overtreding, ik ben zuiver en 
zonder ongerechtigheid. 

En vers 23 en 24  Indien een engel hem terzijde staat, een 

voorspraak, een uit duizend, om een mens zijn onschuld te kennen 
te geven, dan zal Hij Zich zijner erbarmen en zeggen: Bevrijd hem, 

dat hij niet in de groeve dale, de losprijs heb Ik verkregen. 

 
En Job 34, vers 10 tot en met 15  Daarom, gij verstandige 

lieden, luistert naar mij: God is verre van goddeloosheid, de 
Almachtige van onrecht. Veeleer vergeldt Hij de mens zijn daden en 

doet ieder ondervinden naar zijn wandel; ja waarlijk, God handelt 

niet onrechtvaardig, de Almachtige buigt het recht niet. Wie heeft 
de aarde onder zijn leiding gesteld, en wie heeft de ganse wereld 

gegrondvest? Indien Hij zijn aandacht op hem richtte, zijn geest en 
zijn adem tot Zich terugnam, dan zou al wat leeft tegelijk de geest 

geven, en de mens zou wederkeren tot stof. 

 
Voorwaar, warrior Gods, de goddeloze kan u niet vangen 

met zijn gedachten, omdat uw liefde en wandel kadosh, 

heilig en zuiver is! 
Uw Rabboeni is als een zegel op uw hart. 

 
Psalm 17, vers 2 en 3  Laat het oordeel over mij van uw 

aangezicht uitgaan: uw ogen schouwen wat recht is. Toetst Gij mijn 
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hart, onderzoekt Gij des nachts, beproeft Gij mij, Gij vindt niets; 
wat ik ook bedenk, mijn mond overtreedt niet. 

Vers 5  Mijn treden hielden uw spoor, mijn schreden wankelden 

niet. 
 

Psalm 18, vers 2 tot en met 4  Hij zeide: Ik heb U hartelijk lief, 
Here, mijn sterkte, o Here, mijn steenrots, mijn vesting en mijn 

bevrijder, mijn God, mijn Rots, bij wie ik schuil, mijn schild, hoorn 

mijns heils, mijn burcht. Geloofd zij de Here, roep ik uit; want van 
mijn vijanden ben ik verlost. 

 
Voorwaar, warrior, niets kan u benauwen. 

U hebt zich vastgeklemd aan Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 

Christus, uw eeuwige Pantser en Schild!  
 

Psalm 27, vers 1  De Here is mijn licht en mijn heil, voor wie zou 
ik vrezen? De Here is mijns levens veste, voor wie zou ik vervaard 

zijn? 

Vers 3  Al legert zich een leger tegen mij, mijn hart vreest niet; al 
verheft zich een krijg tegen mij, nochtans blijf ik vertrouwen. 

 

Voorwaar, mijn naam is Sereach, een bode engel Gods. 
 

Psalm 91, vers 1 en 2  Wie in de schuilplaats des Allerhoogsten is 
gezeten, vernacht in de schaduw des Almachtigen. Ik zeg tot de 

Here: Mijn toevlucht en mijn vesting, mijn God, op wie ik vertrouw. 

En vers 9 tot en met 16  Want Gij, o Here, zijt mijn toevlucht. De 
Allerhoogste hebt gij tot uw schutse gesteld; geen onheil zal u 

treffen, en geen plaag zal uw tent naderen; want Hij zal aangaande 
u zijn engelen gebieden, dat zij u behoeden op al uw wegen; op de 

handen zullen zij u dragen, opdat gij uw voet niet aan een steen 

stoot. Op leeuw en adder zult gij treden, jonge leeuw en slang zult 
gij vertrappen. Omdat hij “en zij” Mij zeer bemint, zal Ik hem “en 

haar” bevrijden; Ik zal hem “en haar” beschutten, omdat hij “en 

zij” mijn naam kent. Roept hij “of zij” Mij aan, Ik zal hem “en 
haar” antwoorden; Ik zal in de benauwdheid bij hem “en haar” 

zijn, Ik zal hem “en haar” uitredden en tot ere brengen. Met lengte 
van dagen zal Ik hem “of haar” verzadigen, en Ik zal hem “en 

haar” mijn heil doen zien. 
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Voorwaar, dank de Here in alle omstandigheden! 

Alleen in Hem, in Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, zijt gij 

waarlijk meer dan overwinnaar. 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God. 

 
 

 

Alert! Laten de werken van de gevallen engelen 
u bekend zijn! 
 

Door middel van manipulatie van stemmen, of teksten of 
handtekeningen, bijvoorbeeld voorin een oud bijbels dagboek van 

Profeet Benjamin Cousijnsen, kunnen de gevallen engelen ervoor 

zorgen, dat u in vertwijfeling wordt gebracht. Hun doel is u zo 
proberen op te zetten tegen uw broeder of zuster. Ook ik, Marta, 

waarschuw u in deze inleiding, want het overkwam mij. Dank U, 
Heer, voor de overwinningen en deze boodschap, in Uw volmaakte 

liefde en wijsheid gebracht. Mogen Uw woorden en kracht ook mijn 

broeders en zusters in deze tijd beschermen, totdat U komt. Amen!  
 

 
Volledige weergave: 

 

Shalom, hartelijk welkom! Op 6 november 2017 bracht een bode 
engel van God de volgende boodschap over aan eindtijdprofeet van 

de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  
 

Voorwaar, wees standvastig in uw geloof en in de kracht 

Gods! 
 

Galaten 5, vers 13  Want gij zijt geroepen, broeders, om vrij te 
zijn; gebruikt echter die vrijheid niet als een aanleiding voor het 

vlees, maar dient elkander door de liefde. 

Vers 16  Dit bedoel ik: wandelt door de Geest en voldoet niet aan 
het begeren van het vlees. 
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Voorwaar, mijn naam is Rearma en ben een bode engel Gods. 

 

Laten de uiteenlopende werken van de gevallen engelen u 
bekend zijn. 

 
Efeziërs 6, vers 10 tot en met 20  Voorts, weest krachtig in de 

Here en in de sterkte zijner macht. Doet de wapenrusting Gods 

aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels; 
want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen 

de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer 
duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Neemt 

daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in 

de boze dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te 
houden. Stelt u dan op, uw lendenen omgord met de waarheid, 

bekleed met het pantser der gerechtigheid, de voeten geschoeid 
met de bereidvaardigheid van het evangelie des vredes; neemt bij 

dit alles het schild des geloofs ter hand, waarmede gij al de 

brandende pijlen van de boze zult kunnen doven; en neemt de 
helm des heils aan en het zwaard des Geestes, dat is het woord van 

God. En bidt daarbij met aanhoudend bidden en smeken bij elke 

gelegenheid in de Geest, daartoe wakende met alle volharding en 
smeking voor alle heiligen; ook voor mij, dat mij bij het openen van 

mijn mond het woord geschonken worde, om vrijmoedig het 
geheimenis van het evangelie bekend te maken, waarvoor ik een 

gezant ben in ketenen. Dan zal ik daartoe vrijmoedig kunnen 

optreden, zoals ik behoor te spreken. 
 

Voorwaar, dit is de volle waarheid! 
Zo kunnen de gevallen engelen stemmen in een ruimte laten horen 

en nabootsen, van mensen, of via uw huistelefoon, zodat u denkt 

dat een persoon aan de telefoonlijn is. Verder kunnen ze uiteraard 
teksten, handtekeningen, of andere namen, in een dagboek 

aanpassen of opschrijven, met het doel dat u zichzelf in het duister 

zet bij het lezen ervan, zodat u op een negatief dwaalspoor gezet 
wordt door hen te gaan geloven, hetgeen door hen is opgezet.  

 
Voorwaar, laat niets tussen u en de Heer komen. 
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Waar de Heer bezig is, willen de gevallen engelen graag dat uw 
geloof en vertrouwen ontkracht wordt, en u tegen uw naaste 

opgezet wordt! Voorwaar, wapen u! En laat de boze u niet 

beïnvloeden, om tegen uw broeder of zuster te strijden, door boos 
te worden. Voorwaar, wees u bewust dat u in de eindtijd leeft, en 

dat de satan de kinderen Gods haat! 
 

1 Korinthiërs 13, vers 1 tot en met 7  Al ware het, dat ik met de 

tongen der mensen en der engelen sprak, maar had de liefde niet, 
ik ware schallend koper of een rinkelende cimbaal. Al ware het, dat 

ik profetische gaven had, en alle geheimenissen en alles, wat te 
weten is, wist, en al het geloof had, zodat ik bergen verzette, maar 

ik had de liefde niet, ik ware niets. Al ware het, dat ik al wat ik heb 

tot spijs uitdeelde, en al ware het, dat ik mijn lichaam gaf om te 
worden verbrand, maar had de liefde niet, het baatte mij niets. De 

liefde is lankmoedig, de liefde is goedertieren, zij is niet afgunstig, 
de liefde praalt niet, zij is niet opgeblazen, zij kwetst niemands 

gevoel, zij zoekt zichzelf niet, zij wordt niet verbitterd, zij rekent 

het kwade niet toe. Zij is niet blijde over ongerechtigheid, maar zij 
is blijde met de waarheid. Alles bedekt zij, alles gelooft zij, alles 

hoopt zij, alles verdraagt zij. 

 
Al had u alles, de liefde is het belangrijkste om te 

overwinnen. 
En die liefde vindt u in Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! 

 

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 
wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 

naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het 

licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever 
gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want 

een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het 
licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de 
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waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat 
zij in God verricht zijn. 

 

Voorwaar, in Hem bent u meer dan overwinnaar. 
Bid om bescherming, en laat u niet beïnvloeden of manipuleren 

door machten en krachten! Stel uw vertrouwen op de Heer, uw 
God, 100%. Laat Zijn licht en liefde door u heen stralen, en geloof! 

Wees altijd op uw hoede en versla alle aanvallen in uw leven. En ga 

op de voeten staan van overwinning op overwinning, in Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus’ Naam. Amen! Ken uw vijand! 

Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en 
verdween. 

 

 
 

Ik wil je helpen bij het leren kennen van Mij! 
 
Yeshua HaMashiach, YHWH, Jezus Christus, wil u heel graag helpen 

bij het leren kennen van Hem, om Zijn stem te verstaan. Hij 
spreekt door middel van Zijn Woord tot u, en uw gedachten, of 

door middel van een gesprek via anderen, enzovoorts.  

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 7 november 2017 bracht een engel 

des Heren deze boodschap Gods over aan eindtijdprofeet van de 
laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 
Voorwaar, de Bijbel is Gods Woord, dat aan u gegeven is, om 

tot u te spreken en om u wijs te maken en te vormen, maar 

vooral te redden. 
Om Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus’ stem te kunnen 

verstaan, hoort u in Zijn Woord te lezen en uw relatie te 

onderhouden, door Zijn Koninkrijk te zoeken, maar niet door al uw 
tijd aan wereldse zaken te besteden! 
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Hebreeën 4, vers 12  Want het woord Gods is levend en krachtig 

en scherper dan enig tweesnijdend zwaard en het dringt door, zó 

diep, dat het vaneenscheidt ziel en geest, gewrichten en merg, en 
het schift overleggingen en gedachten des harten. 

 
Gods Woord kan diep, heel diep doordringen tot in uw geest 

en ziel! 

 
Johannes 1, vers 1  In den beginne was het Woord en het Woord 

was bij God en het Woord was God. 
 

2 Timotheüs 3, vers 16  Elk van God ingegeven schriftwoord is 

ook nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op 
te voeden in de gerechtigheid. 

 
Voorwaar, mijn naam is Blesía, een bode engel Gods. 

 

Voor de ongelovigen, en zelfs voor sommige gelovigen, is de 
Bijbel een gewoon boek,  

terwijl het bewijs, onder andere uit de geschiedenis, en persoonlijke 

getuigenissen getuigen dat de Bijbel Gods Woord is. Voorwaar, 
dank God! Hij spreekt door middel van Zijn Woord tot u, en uw 

gedachten, of door middel van een gesprek via anderen, of door de 
omstandigheden, of via de Evangelicalendtimemachine.com. 

 

1 Johannes 1, vers 1  Hetgeen was van den beginne, hetgeen wij 
gehoord hebben, hetgeen wij gezien hebben met onze eigen ogen, 

hetgeen wij aanschouwd hebben en onze handen getast hebben 
van het Woord des levens. 

 

Het is belangrijk, om een goede, persoonlijke relatie met 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, te hebben. 

 

Johannes 14, vers 16 en 17  En Ik zal de Vader bidden en Hij zal 
u een andere Trooster geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn, de 

Geest der waarheid, die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet 
Hem niet en kent Hem niet; maar gij kent Hem, want Hij blijft bij u 

en zal in u zijn. 
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Johannes 14, vers 26  Maar de Trooster, de heilige Geest, die de 
Vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles leren en u te binnen 

brengen al wat Ik u gezegd heb. 

 
En Openbaring 3, vers 20  Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. 

Indien iemand naar mijn stem hoort en de deur opent, Ik zal bij 
hem “en haar” binnenkomen en maaltijd met hem “of haar” 

houden en hij “of zij” met Mij. 

 
En Psalm 8, vers 4 en 5  Aanschouw ik uw hemel, het werk van 

uw vingers, de maan en de sterren, die Gij bereid hebt: wat is de 
mens, dat Gij zijner gedenkt, en het mensenkind, dat Gij naar hem 

omziet? 

 
Romeinen 1, vers 20  Want hetgeen van Hem niet gezien kan 

worden, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, wordt sedert de 
schepping der wereld uit zijn werken met het verstand doorzien, 

zodat zij geen verontschuldiging hebben. 

 
En Jesaja 55, vers 11  Alzo zal mijn woord, dat uit mijn mond 

uitgaat, ook zijn; het zal niet ledig tot Mij wederkeren, maar het zal 

doen wat Mij behaagt en dat volbrengen, waartoe Ik het zend. 
Jesaja 43, vers 1 tot en met 3  Maar nu, zo zegt de Here, uw 

Schepper, o Jakob, en uw Formeerder, o Israël: Vrees niet, want Ik 
heb u verlost, Ik heb u bij uw naam geroepen, gij zijt Mijn. 

Wanneer gij door het water trekt, ben Ik met u; gaat gij door 

rivieren, zij zullen u niet wegspoelen; als gij door het vuur gaat, 
zult gij niet verteren en zal de vlam u niet verbranden. Want Ik, de 

Here, ben uw God, de Heilige Israëls, uw Verlosser; Ik geef Egypte, 
Ethiopië en Seba als losgeld in uw plaats. 

 

1 Petrus 1, vers 6 en 7  Verheugt u daarin, ook al wordt gij 
thans, indien het moet zijn, voor korte tijd door allerlei 

verzoekingen bedroefd, opdat de echtheid van uw geloof, 

kostbaarder dan vergankelijk goud, dat door vuur beproefd wordt, 
tot lof en heerlijkheid en eer blijke te zijn bij de openbaring van 

Jezus Christus. 
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Tot slot Kolossenzen 3, vers 1 en 2  Indien gij dan met Christus 
opgewekt zijt, zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus is, 

gezeten aan de rechterhand Gods. Bedenkt de dingen, die boven 

zijn, niet die op de aarde zijn. 
 

Voorwaar, richt u op Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 
Christus! 

Hij wil u heel graag helpen bij het leren kennen van Hem, om Zijn 

stem te verstaan. Kadosh, Heilig is de Here, uw Rabboeni! Betrek 
Hem in uw gesprekken, en praat met Hem elke dag. Richt u op 

Hem, die u liefheeft en tot u spreekt, ook via deze boodschap om u 
te bemoedigen. 

 

Psalm 139, vers 1 tot en met 24  Here, Gij doorgrondt en kent 
mij; Gij kent mijn zitten en mijn opstaan, Gij verstaat van verre 

mijn gedachten; Gij onderzoekt mijn gaan en mijn liggen, met al 
mijn wegen zijt Gij vertrouwd. Want er is geen woord op mijn tong, 

of, zie, Here, Gij kent het volkomen; Gij omgeeft mij van achteren 

en van voren en Gij legt uw hand op mij. Het begrijpen is mij te 
wonderbaar, te verheven, ik kan er niet bij. Waarheen zou ik gaan 

voor uw Geest, waarheen vlieden voor uw aangezicht? Steeg ik ten 

hemel – Gij zijt daar, of maakte ik het dodenrijk tot mijn sponde – 
Gij zijt er; nam ik vleugelen van de dageraad, ging ik wonen aan 

het uiterste der zee, ook daar zou uw hand mij geleiden, uw 
rechterhand mij vastgrijpen. Zeide ik: Duisternis moge mij 

overvallen, dan is de nacht een licht om mij heen; zelfs de 

duisternis verbergt niet voor U, maar de nacht licht als de dag, de 
duisternis is als het licht. Want Gij hebt mijn nieren gevormd, mij in 

de schoot van mijn moeder geweven. Ik loof U, omdat ik gans 
wonderbaar ben toebereid, wonderbaar zijn uw werken; mijn ziel 

weet dat zeer wel. Mijn gebeente was voor U niet verholen, toen ik 

in het verborgene gemaakt werd, gewrocht in de diepten van het 
aardrijk; uw ogen zagen mijn vormeloos begin; in uw boek waren 

zij alle opgeschreven, de dagen, die geformeerd zouden worden, 

toen nog geen daarvan bestond. Hoe kostelijk zijn mij uw 
gedachten, o God, hoe overweldigend is haar getal. Wilde ik ze 

tellen, zij zijn talrijker dan het zand; als ik ontwaak, dan ben ik nog 
bij U. O God, dat Gij toch de goddelozen ombracht – gij, mannen 

des bloeds, wijkt van mij – die arglistig tegen U spreken en uw 
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naam tot leugen gebruiken, uw tegenstanders. Zou ik niet haten, 
Here, wie U haten, niet verafschuwen wie tegen U opstaan? Ik haat 

hen met een volkomen haat, tot vijanden zijn zij mij. Doorgrond 

mij, o God, en ken mijn hart, toets mij en ken mijn gedachten; zie, 
of bij mij een heilloze weg is, en leid mij op de eeuwige weg. 

 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en 

verdween. 

 
En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 
 

 

Samenwerken als één lichaam 
 

Voorwaar, dien de Here in heiligheid en hou het zuiver, zodat het 

lichaam kan samenwerken!  
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Op 8 november 2017 bracht een engel 
des Heren woord voor woord deze boodschap Gods over aan 

eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  
 

Voorwaar,  

 
Romeinen 12, vers 2 tot en met 8  En wordt niet gelijkvormig 

aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van 
uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het 

goede, welgevallige en volkomene. Want krachtens de genade, die 

mij geschonken is, zeg ik een ieder onder u: koestert geen 
gedachten, hoger dan u voegen, maar gedachten tot 

bedachtzaamheid, naar de mate van het geloof, dat God elkeen in 

het bijzonder heeft toebedeeld. Want, gelijk wij in één lichaam vele 
leden hebben, en de leden niet alle dezelfde werkzaamheden 
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hebben, zo zijn wij, hoewel velen, één lichaam in Christus, maar 
ieder afzonderlijk leden ten opzichte van elkander. Wij hebben nu 

gaven, onderscheiden naar de genade, die ons gegeven is: profetie, 

naar gelang van ons geloof; wie dient, in het dienen; wie 
onderwijst, in het onderwijzen; wie vermaant, in het vermanen; wie 

mededeelt, in eenvoud; wie leiding geeft, in ijver; wie 
barmhartigheid bewijst, in blijmoedigheid. 

 

Voorwaar, het lichaam bestaat uit vele delen. 
En toch heeft elk deel een werkzaamheid en kan niet zonder het 

lichaam: Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, die Kadosh is, 
Heilig! Voorwaar, mijn naam is Blender, een bode engel Gods. 

 

Voorwaar, een deel van het lichaam, zoals met de gaven die 
u bezit, die aan u gegeven zijn, zijn misschien niet hetzelfde 

als die van uw broeder of zuster. 
Maar toch vormen ze samen een belangrijk geheel, tot glorie van 

Zijn Kadosh, Heilig lichaam, dat niet een lichaam heeft met allemaal 

dezelfde lichaamsdelen! 
 

1 Korinthiërs 12, vers 14 tot en met 20  Want het lichaam 

bestaat toch ook niet uit één lid, maar uit vele leden. Indien de voet 
zeggen zou: omdat ik niet de hand ben, behoor ik niet tot het 

lichaam, behoort hij daarom niet tot het lichaam? En indien het oor 
zeggen zou: omdat ik niet het oog ben, behoor ik niet tot het 

lichaam, behoort het daarom niet tot het lichaam? Als het lichaam 

geheel en al oog was, waar bleef het gehoor? Als het geheel en al 
gehoor was, waar bleef de reuk? Nu heeft God echter de leden, elk 

in het bijzonder, hun plaats in het lichaam aangewezen, zoals Hij 
heeft gewild. Indien zij alle één lid vormden, waar bleef het 

lichaam? Maar nu zijn er wel vele leden, doch slechts één lichaam. 

Voorwaar, dan zou het lichaam gebrek lijden en onvolmaakt 
zijn. 

 

Romeinen 12, vers 10 tot en met 19  Weest in broederliefde 
elkander genegen, in eerbetoon elkander ten voorbeeld, in ijver 

onverdroten, vurig van geest, dient de Here. Weest blijde in de 
hoop, geduldig in de verdrukking, volhardend in het gebed, 

bijdragend in de noden der heiligen, legt u toe op de gastvrijheid. 
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Zegent wie u vervolgen, zegent en vervloekt niet. Weest blijde met 
de blijden, weent met de wenenden. Weest onderling eensgezind, 

niet zinnende op hoge dingen, maar voegt u in het eenvoudige. 

Weest niet eigenwijs. Vergeldt niemand kwaad met kwaad; hebt 
het goede voor met alle mensen. Houdt zo mogelijk, voor zover het 

van u afhangt, vrede met alle mensen. Wreekt uzelf niet… tot 
zover. 

Romeinen 15, vers 13  De God nu der hope vervulle u met louter 

vreugde en vrede in uw geloof, om overvloedig te zijn in de hoop, 
door de kracht des heiligen Geestes. 

 
Voorwaar, dien de Here in heiligheid en hou het zuiver, 

zodat het lichaam kan samenwerken:  

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, met u! 
 

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 
wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 
naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het 

licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever 
gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want 

een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het 

licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de 
waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat 

zij in God verricht zijn. 
 

Denk eens na, wat u voor de Heer kunt doen. 

Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en verdween. 
 

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
 

 

Hoe groot de storm ook is, geloofsvertrouwen 
redt u! 
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Onze God komt en zal niet zwijgen. Vuur verteert vóór Zijn 

aangezicht; rondom Hem stormt het geweldig.  

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 

donderdag 9 november 2017 bracht een bode engel Gods een 

boodschap over, die ik graag met u wil delen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 

Voorwaar,  
 

Psalm 50, vers 3  Onze God komt en zal niet zwijgen, vuur 
verteert vóór zijn aangezicht, rondom Hem stormt het geweldig. 

Psalm 50, vers 15  Roep Mij aan ten dage der benauwdheid, Ik zal 

u redden en gij zult Mij eren. 
Psalm 50, vers 23  Wie lof offert, eert Mij, en baant de weg, dat Ik 

hem, “haar”, Gods heil doe zien. 

 
Voorwaar, mijn naam is Revion en ben een bode engel Gods. 

 
Psalm 53, vers 3  God ziet neder uit de hemel op de 

mensenkinderen, om te zien, of er één verstandig is, één, die God 

zoekt.  
Psalm 55, vers 2 en vers 17  Neem, o God, mijn gebed ter ore, 

verberg U niet voor mijn smeking. Maar ik, ik roep tot God, de Here 
zal mij verlossen. 

Psalm 55, vers 23  Werp uw bekommernis op de Here, Hij zal voor 

u zorgen; Hij zal nimmermeer toelaten, dat de rechtvaardige 
wankelt. 

 

Voorwaar, hoe groot de storm ook is in uw leven, uw geloof 
en vertrouwen zal u redden! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
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Wees niet eigenwijs! 
 

Boodschap Gods: Sommigen kunnen zo erg eigenwijs zijn, door niet 

te willen luisteren naar Gods boodschappen via Zijn dienstknecht.  
 

 
Volledige weergave: 

 

Shalom, hartelijk welkom! Op 9 november 2017 werd de volgende 
boodschap Gods overgeleverd aan eindtijdprofeet Benjamin 

Cousijnsen door Gods bode engel.  
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  
 

Voorwaar,  

 
1 Samuël 8, vers 10 en 11  En Samuël sprak al de woorden des 

Heren tot het volk, dat hem om een koning gevraagd had en hij 
zeide: Zo zal het optreden zijn van de koning die over u regeren 

zal… tot zover. 

 
Voorwaar, sommigen kunnen zo erg eigenwijs zijn, door niet 

te willen luisteren naar Gods boodschappen via Zijn 
dienstknecht. 

 

1 Samuël 8, vers 19  Het volk weigerde echter naar Samuël te 
luisteren en zij zeiden: Neen, toch moet er een koning over ons 

zijn. 

Vers 21 en 22  Samuël hoorde al de woorden van het volk en 
bracht ze aan de Here over. De Here zeide tot Samuël: Luister naar 

hen en stel een koning over hen aan. Toen zeide Samuël tot de 
mannen van Israël: Gaat heen, een ieder naar zijn stad. 
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Voorwaar, soms is het niet gemakkelijk als men Gods 
dienstknecht tegenspreekt, die namens de Here spreekt. 

Maar prijs de Heer, die ook u genadig wil zijn! Voorwaar, mijn naam 

is Breamach, een bode engel Gods. 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 
 

 

 
 

Kom Zijn Heiligdom binnen in Zijn 

tegenwoordigheid 
 
Prijs Yeshua HaMashiach, El Elohím, Adonai, JHWH, Jezus Christus, 

met eerbied en heiligheid en gebed!  
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 10 november 2017 bracht een bode 

engel van God woord voor woord deze boodschap Gods over aan 
eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.  

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 
Kadosh, Heilig is de Here, Abba, Vader!  

Looft Hem voor Zijn machtige grootheid. Prijs Yeshua HaMashiach, 
El Elohím, Adonai, JHWH, Jezus Christus, met eerbied en heiligheid 

en gebed! 

 
Voorwaar, breng uw Abba, Vader, een dankoffer. 

Kom Zijn Heiligdom binnen in Zijn tegenwoordigheid, met een 

bewogen hart, omgeven door Zijn majesteit en kracht en liefde. 
Geef wat u hebt, en open uw hart en gevoelens voor Zijn 

aangezicht! Voorwaar, mijn naam is Blesía, een bode engel Gods.  
 

Aanbid Hem!  
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Want Hij, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, de Nazareeër, 
is hoog verheven boven alle machten en krachten, en heeft het juk, 

het kruis, verbroken. Want Hij is opgestaan en heeft de dood 

weggenomen! 
 

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 
wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 

geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 

oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 
duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 

waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 
gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 

komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 

zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 
 

Voorwaar, geef Hem hulde en eer en dank, en prijs Hem! 

En geef Hem de hoogste plaats in uw hart en gedachten. Voorwaar, 
Heilig, Heilig, Heilig, Kadosh, Kadosh, Kadosh is de Here in Zijn 

heilige tempel, vol van genade en pracht! Laat Zijn liefde u 
omringen. Zelfs de schepping en de zee doen mee! En zelfs de 

bomen zijn blij en prijzen en verhogen Zijn Heilige Naam en 

majesteit. Amen! 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 
 

 

Sla die dorens weg uit het hart! 
 

Voorwaar, ware liefde doorzoekt of graaft niet, maar gelooft en 

doet de wapenrusting Gods aan om stand te kunnen houden.  
 

 

Volledige weergave: 
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Welkom! Op 14 november 2017 bracht een bode engel Gods deze 
boodschap Gods over aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, 

Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam boven alle namen, de 

Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, 
mijn naam is Marsaja en ben een bode engel Gods. 

 

Johannes 20, vers 26 tot en met 29  En na acht dagen waren 
zijn discipelen weer in het huis en Tomas met hen. Jezus kwam, 

terwijl de deuren gesloten waren, en Hij stond in hun midden en 
zeide: Vrede zij u! Daarna zeide Hij tot Tomas: Breng uw vinger 

hier en zie mijn handen en breng uw hand en steek die in mijn 

zijde, en wees niet ongelovig, maar gelovig. Tomas antwoordde en 
zeide tot Hem: Mijn Here en mijn God! Jezus zeide tot hem: Omdat 

gij Mij gezien hebt, hebt gij geloofd? Zalig zij, die niet gezien 
hebben en toch geloven. 

 

En Mattheüs 12, vers 38 en 39  Toen antwoordden Hem enige 
der schriftgeleerden en Farizeeën en zeiden: Meester, wij zouden 

wel een teken van U willen zien. Maar Hij antwoordde hun en zeide: 

Een boos en overspelig geslacht verlangt een teken, maar het zal 
geen teken ontvangen… tot zover. 

En Mattheüs 12, vers 36  Maar Ik zeg u: Van elk ijdel woord, dat de 
mensen zullen spreken, zullen zij rekenschap geven op de dag des 

oordeels. 

 
Voorwaar, Kadosh, Heilig en machtig is uw Rabboeni en 

Koning der koningen! 
Voorwaar,  

 

Mattheüs 13, vers 19 en 20  Bij een ieder, die het woord van het 
Koninkrijk hoort en het niet verstaat, komt de boze en rooft wat in 

zijn “of haar” hart gezaaid is: dat is de langs de weg gezaaide. De 

op steenachtige plaatsen gezaaide is hij “of zij”, die het woord 
hoort en het terstond met blijdschap aanneemt. 

 
Voorwaar, de werken van satan moeten u reeds bekend zijn. 
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Hij wil niet dat u op Gods weg blijft en dat God Zijn werk kan doen! 
Velen komen ten val, vanwege de gezaaide dorens, die alles willen 

verstikken in uw hart. Voorwaar, Gods woord is waar! Wees niet 

ongelovig en wantrouwig, maar draagt goede vrucht. En laat u niet 
verleiden in uw gedachten en wandel. Voorwaar, de satan zal u 

altijd aanklagen en de waarheid verdraaien tegen u, of u willen 
overhalen en u willen gebruiken om de ander pijn te doen, door u 

terug te laten blikken naar de leugens, zodat u dit gelooft! 

Voorwaar, de satan kijkt altijd naar het verleden en doet onder 
andere erg graag hartepijn en dorens erbij. Voorwaar, 

 
Galaten 5, vers 14 tot en met 17  Want de gehele wet is in één 

woord vervuld, in dit: gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Indien 

gij echter elkander bijt en vereet, ziet dan toe, dat gij niet door 
elkander verslonden wordt. Dit bedoel ik: wandelt door de Geest en 

voldoet niet aan het begeren van het vlees. Want het begeren van 
het vlees gaat in tegen de Geest en dat van de Geest tegen het 

vlees – want deze staan tegenover elkander – zodat gij niet doet 

wat gij maar wenst. 
En Galaten 6, vers 1 tot en met 5  Broeders, zelfs indien iemand op 

een overtreding betrapt wordt, helpt gij, die geestelijk zijt, hem 

terecht in een geest van zachtmoedigheid, ziende op uzelf; gij 
mocht ook eens in verzoeking komen. Verdraagt elkanders 

moeilijkheden; zó zult gij de wet van Christus vervullen. Want 
indien iemand zich verbeeldt, dat hij iets is, en het niet is, dan 

vergist hij zich zeer. Ieder moet zijn eigen werk toetsen; dan zal hij 

slechts voor zichzelf stof tot roem hebben en niet voor een ander. 
Want ieder zal zijn eigen last dragen. 

 
En Efeziërs 2, vers 1 tot en met 5  Ook u, hoewel gij dood waart 

door uw overtredingen en zonden, waarin gij vroeger gewandeld 

hebt overeenkomstig de loop dezer wereld, overeenkomstig de 
overste van de macht der lucht, van de geest, die thans werkzaam 

is in de kinderen der ongehoorzaamheid, – trouwens, ook wij allen 

hebben vroeger daarin verkeerd, in de begeerten van ons vlees, 
handelende naar de wil van het vlees en van de gedachten, en wij 

waren van nature, evenzeer als de overigen, kinderen des toorns –, 
God echter, die rijk is aan erbarming, heeft, om zijn grote liefde, 

waarmede Hij ons heeft liefgehad, ons, hoewel wij dood waren door 
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de overtredingen mede levend gemaakt met Christus, – door 
genade zijt gij behouden. 

Vers 10  Want zijn maaksel zijn wij, in Christus Jezus geschapen 

om goede werken te doen, die God tevoren bereid heeft, opdat wij 
daarin zouden wandelen. 

 
En Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God 

de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 

opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig 
leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, 

opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 

geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 
oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 

duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 
waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 

gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 

komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 
zijn “en haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 

 

Voorwaar, ware liefde doorzoekt of graaft niet, maar gelooft 
en doet de wapenrusting Gods aan om stand te kunnen 

houden. 
Sla die dorens weg in de Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, 

Jezus Christus! Amen. 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en 
verdween. 

 
En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! God zegene u 

 

 

 

Hardheid verdwijnt waar Zijn licht schijnt! 
 

Hij doet Zijn licht schijnen, zodat hardheid verandert en het hart 
zich overgeeft aan Hem.  
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Volledige weergave: 

 

Hartelijk welkom! Gods bode engel bracht op 15 november 2017 de 
volgende boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 
Voorwaar, voorwaar,  

 
Spreuken 22, vers 17 tot en met 20  Schenk mijn kennis een 

aandachtig oor, luister naar de woorden van de wijzen. Het is goed 

ze vast te houden, zodat je ze altijd op je lippen hebt. Jou laat ik ze 
horen, nu, opdat je op de HEER vertrouwt. Heb ik niet dertig 

spreuken voor je opgeschreven, vol kennis en goede raad? 
 

Voorwaar, machtig zijn de woorden van Abba, Vader, El 

Elohím, Adonai, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! 
Kadosh, Heilig is de Here, en in Hem alleen is er toekomst. 

 

Spreuken 24, vers 17  Verheug je niet over de val van je vijand,  
juich niet als hij ten onder gaat. 

Vers 20 en 21  Want wie kwaad doet, heeft geen toekomst, het 
licht van goddelozen wordt gedoofd. Mijn zoon, heb ontzag voor de 

HEER en de koning, ga niet om met wie zich tegen hen verzetten. 

En Spreuken 26, vers 17  Wie zich met een woordenstrijd bemoeit 
die hem niet aangaat, trekt aan de oren van een hond die rustig 

voorbijloopt. 
En vers 20  Als er geen hout meer is, dooft het vuur, als de 

lasteraar verdwijnt, eindigt de ruzie. 

En vers 22  De woorden van een lasteraar neemt men gulzig in zich 
op, ze zijn een lekkernij die de buik verzadigt. 

En vers 25 en 26  Al spreekt hij vriendelijk, vertrouw hem niet, zijn 

hart is door en door vals. Al verhult hij zijn haat met leugens, zijn 
kwaadaardigheid komt toch aan het licht.   

 
Voorwaar, wees zuiver van wandel. 
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Spreuken 27, vers 11  Mijn zoon, wees wijs, dan geef je mij 
vreugde, en heb ik een weerwoord voor wie mij beschimpt. 

En vers 14  Wie zijn buurman ’s ochtends luid begroet, wekt de 

indruk dat hij hem vervloeken wil. 
En vers 18 en 19  Wie een vijgenboom met zorg omringt, zal zijn 

vruchten eten, wie zorg heeft voor zijn heer, wordt door hem 
gerespecteerd. Zoals water het gezicht weerspiegelt, zo 

weerspiegelt het hart de mens. 

 
Voorwaar, onderzoekt u grondig. 

 
Spreuken 29, vers 16 en 17  Als goddelozen aan de macht zijn, 

neemt de misdaad toe, maar eens zullen de rechtvaardigen getuige 

zijn van hun val. Tuchtig je zoon, en je hebt geen zorgen over hem, 
hij zal je vreugde geven. 

En Spreuken 28, vers 12 tot en met 14  Als rechtvaardigen regeren, 
heeft het leven glans, als goddelozen aan de macht zijn, houdt elk 

mens zich schuil. Wie zijn fouten verbergt, zal geen voorspoed 

kennen, wie ze toegeeft en vermijdt, krijgt vergeving. Gelukkig is 
de mens die siddert voor de HEER, wie eigenzinnig is, valt ten prooi 

aan het kwaad. 

 
Mijn naam is Blayan en ben een bode engel Gods. 

 
Heb eerbied en ontzag voor de Koning der koningen! 

Wie is wijzer en kent de mens het best? Hij doet Zijn licht schijnen, 

zodat de hardheid verandert en het hart zich overgeeft aan Hem.  
 

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want God had de wereld zo 
lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in 

hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft 

zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te 
vellen, maar om de wereld door hem te redden. Over wie in hem 

gelooft wordt geen oordeel uitgesproken, maar wie niet in hem 

gelooft is al veroordeeld, omdat hij niet wilde geloven in de naam 
van Gods enige Zoon. Dit is het oordeel: het licht kwam in de 

wereld en de mensen hielden meer van de duisternis dan van het 
licht, want hun daden waren slecht. Wie kwaad doet, haat het licht; 

hij schuwt het licht omdat anders zijn daden bekend worden. Maar 
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wie oprecht handelt zoekt het licht op, zodat zichtbaar wordt dat 
God werkzaam is in alles wat hij doet. 

 

Voorwaar, wees godvrezend; dan zal het u welgaan! 
Voorwaar, wees niet gelijk aan de wereld, met hun goddeloos 

denken en overtredingen. Voorwaar, men vergeet weleens dat God 
door de ogen kijkt van Zijn kinderen, en pijn heeft bij het zien, wat 

Zijn kinderen voor hun ogen hebben en hoe men denkt als 

Christen. Voorwaar, wees standvastig en blijf uit de buurt van 
negativiteit en goddeloos gepraat! Laat uw wandel zuiver zijn en 

onbevlekt, en hou u zuiver. En zoek niet de dingen op, die in de 
wereld zijn, maar zoek Zijn Koninkrijk en Zijn gerechtigheid. Amen! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en 

verdween. 
 

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen 
 

 

 

God kent je en wil je bemoedigen, welk dier je 

ook hebt!  
 

16-11-2017  Jij betekent veel meer dan je beseft, zowel voor je 
huisdier als voor God!  

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! De bode engel van God bracht een hele 

leuke boodschap van God over, voor jong en oud, aan 

eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Rafaël, 
een bode engel Gods. 

 
Voorwaar, kijk eens naar je hond, of ander huisdier, en naar 

zijn of haar liefde en aandacht naar jou toe. 
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Jij betekent voor je hond, of huisdier, meer dan je beseft! Jij bent 
zeer waardevol; op jou rust Zijn oog.  

 

Psalm 32, vers 8  Ik leer en onderwijs u aangaande de weg die gij 
gaan moet; Ik raad u; mijn oog is op u. 

 
Als je hond, of huisdier, zou kunnen praten, dan zou hij of zij 

je dezelfde woorden zeggen als de volgende Bijbelteksten: 

 
Jesaja 43, vers 2  Moet je door het water gaan – ik ben bij je; of 

door rivieren – je wordt niet meegesleurd. Moet je door het vuur 
gaan – het zal je niet verteren, de vlammen zullen je niet 

verschroeien. 

 
En Psalm 121, vers 1 en 2  Ik sla mijn ogen op naar de bergen, 

van waar komt mijn hulp? Mijn hulp komt van JHWH die hemel en 
aarde gemaakt heeft. 

 

En Romeinen 15, vers 2  Laat ieder van ons zich richten op het 
belang van de ander, op wat goed en opbouwend voor hem “of 

haar” is. 

 
Voorwaar, zo richt je hond, of huisdier, zich op het belang 

van jou, en geeft wat goed en opbouwend is.  
Echter geeft je hond, of je huisdier, datgene wat je verlangt? 

 

Voorwaar, knuffel je hond, of je huisdier, maar gerust.  
Maar vergeet niet, er is geen grotere liefde te vinden, en hoop en 

geloof, dan in Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! 
 

Lukas 12, vers 6 en 7  Worden niet vijf mussen verkocht voor 

twee duiten, en niet één van die is vergeten voor God. Ja, zelfs de 
haren van uw hoofd zijn alle geteld. Weest niet bevreesd: gij gaat 

vele mussen te boven.  

 
Voorwaar, God kent je en wil je bemoedigen, welk dier je 

ook hebt. 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en 

verdween. 
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De Israëlische soldaat en de hond 
 

Een waargebeurd verhaal over een soldaat en zijn hond. Voorwaar, 

Ches, de soldaat, schreeuwde het uit: “Het oude is voorbij!”  
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 
donderdag 16 november 2017 bracht een bode engel Gods een 

boodschap over, die ik graag met u wil delen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Rafaël 
en ben een bode engel Gods. 

 
Voorwaar, er was eens een Israëliet, een soldaat, die heel 

veel had meegemaakt samen met zijn trouwe viervoeter 

Edan, zijn hond. 
Edan, de hond, redde het leven van Ches, de soldaat, door op de 

landmijn te gaan liggen. Ches had heel veel meegemaakt en ook 

wel veel fouten gemaakt, waar hij nooit over zou spreken, omdat 
de wond nog aan het genezen is van het verleden.  

 
Hij was erg onder de indruk over het gevonden Bijbeltje, en 

hij las deze tekst:  

“Zie het Lam Gods, dat de zonden der wereld wegneemt”. Ook las 
hij, dat God hem liefheeft! En wie in Yeshua HaMashiach, JHWH, 

Jezus Christus, gelooft, wordt niet veroordeeld, omdat men zijn 
zonden heeft beleden bij Hem, bij het kruis van Golgotha. Zelfs de 

misdadiger werd vergeven en genade geschonken, vanwege Zijn 

onvoorwaardelijke liefde! Voorwaar, Ches schreeuwde het uit: “Het 
oude is voorbij, en ik mag het verleden loslaten, en ben nu het 

eigendom van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus!” Soms 

klaagt de duivel Ches weleens aan, of via zijn oude kameraden, die 
heel graag het verleden willen gebruiken, om hem te ontmoedigen. 
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Zijn grootste steun om vooruit te kijken, is de Heer, maar ook zijn 
hond, die hij terug zal zien.  

 

In een droom sprak de hond tegen hem, en de hond sprak:  
“Vertrouw me. Ik ben hier in de Hemel en wacht op jou. Ik zie soms 

tranen, en zou zo je tranen willen weglikken, en je pijn weghalen. 
Ik wacht op jou en ik wil met je spelen. Hou je vast aan Gods 

Woord, want ik wil je terugzien in de Hemel! Ik hou van jou.” 

 
Voorwaar, als de duivel u wijst op het verleden, wijs de 

duivel dan op zijn heden. 
Ook weet hij, deze soldaat, dat Yeshua HaMashiach, JHWH, hem 

heeft vergeven, en hij kijkt nu vooruit en niet meer achteruit. En 

dat is de beste weg: samen vooruitkijken, met Yeshua HaMashiach, 
JHWH, Jezus Christus! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 

 

Laat de Heer zien en deel het uit! 
 

Velen zijn geroepen, echter niet om vruchteloos te zijn, maar een 
voorbeeld. Begrijp de bedoeling des Geestes!  

 

 
Volledige weergave: 

 
Shalom, van harte welkom! Op 17 november 2017 bracht een engel 

des Heren deze boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin 

Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 

Romeinen 8, vers 18 tot en met 22  Want ik ben er zeker van, 
dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de 

heerlijkheid, die over ons geopenbaard zal worden. Want met 

reikhalzend verlangen wacht de schepping op het openbaar worden 
der zonen Gods. Want de schepping is aan de vruchteloosheid 
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onderworpen, niet vrijwillig, maar om de wil van Hem, die haar 
daaraan onderworpen heeft, in hope echter, omdat ook de 

schepping zelf van de dienstbaarheid aan de vergankelijkheid zal 

bevrijd worden tot de vrijheid van de heerlijkheid der kinderen 
Gods. Want wij weten, dat tot nu toe de ganse schepping in al haar 

delen zucht en in barensnood is. 
 

Voorwaar! 

Is het niet geweldig, dat het kortstondige lijden van de zonen en 
dochters van God niet opweegt tegen de eeuwige heerlijkheid en 

Gods macht, die over Gods zonen en dochteren geopenbaard zal 
worden? Voorwaar, als zonen en dochteren Gods moet u juist 

sterker zijn dan hen, die zich onderworpen hebben aan de 

vruchteloosheid, de scheppingswerken van satan! Vele zonen en 
dochteren Gods zuchten en bevinden zich in barensnood, en 

smeken en bidden om de verlossing van hun lichaam en geest. 
Voorwaar, mijn naam is Blender, een bode engel Gods. 

 

Velen zijn echter lui en vruchteloos, en zitten als een 
egoïstische zoon of dochter Gods in de kerk,  

en genieten van het Woord Gods, dat als een lekker toetje 

opgegeten wordt, maar het moet wel verdraagbaar zijn! 
 

Romeinen 8, vers 24 tot en met 30  Want in die hoop zijn wij 
behouden. Maar hoop, die gezien wordt, is geen hoop, want hoe zal 

men hopen op hetgeen men ziet? Indien wij echter hopen op 

hetgeen wij niet zien, verwachten wij het met volharding. En 
evenzo komt de Geest onze zwakheid te hulp; want wij weten niet 

wat wij bidden zullen naar behoren, maar de Geest zelf pleit voor 
ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En Hij, die de harten 

doorzoekt, weet de bedoeling des Geestes, dat Hij namelijk naar de 

wil van God voor heiligen pleit. Wij weten nu, dat God alle dingen 
doet medewerken ten goede voor hen, die God liefhebben, die 

volgens zijn voornemen geroepenen zijn. Want die Hij tevoren 

gekend heeft, heeft Hij ook tevoren bestemd tot gelijkvormigheid 
aan het beeld zijns Zoons, opdat Hij de eerstgeborene zou zijn 

onder vele broederen; en die Hij tevoren bestemd heeft, dezen 
heeft Hij ook geroepen; en die Hij geroepen heeft, dezen heeft Hij 
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ook gerechtvaardigd; en die Hij gerechtvaardigd heeft, dezen heeft 
Hij ook verheerlijkt. 

 

Voorwaar, begrijpt de bedoeling des Geestes en wat de wil 
van God is! 

Velen zijn geroepen, echter niet om vruchteloos te zijn, maar een 
voorbeeld te zijn, gelijkvormig aan Yeshua HaMashiach, JHWH, 

Jezus Christus. Voorwaar, draag goede vrucht; deel het uit en laat 

de Heer zien! 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 
 

 

God vergeet u niet! 
 

Gij zegt in uw hart, ‘God vergeet mij, Hij verbergt Zijn aangezicht, 

Hij ziet het in eeuwigheid niet’. Er is er echter maar één, die 
ongeloof wil zaaien!  

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 20 november 2017 werd de volgende 

boodschap woord voor woord overgeleverd aan eindtijdprofeet 

Benjamin Cousijnsen, door de bode engel van God, in opdracht van 
de God van Abraham, Izaäk en Jakob. 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 

Voorwaar, 
 

Job 11, vers 7  Kunt gij de geheimen Gods doorgronden, de 
Almachtige doorgronden ten einde toe? 

En vers 13  Indien gij uw hart bereidt, en uw handen tot Hem 

uitstrekt. 
Vers 15  Ja, dan kunt gij uw gelaat smetteloos opheffen, dan zult 

gij vast staan en niet vrezen. 

Vers 18  Gij zult vertrouwen, omdat er hoop is, en als gij 
rondgezien hebt, zult gij gerust gaan slapen. 
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En Job 12, vers 22  Hij legt de diepten uit de donkerheid bloot en 
brengt de diepe duisternis aan het licht. 

En Job 13, vers 1  Zie, alles heeft mijn oog gezien, mijn oor 

gehoord en in zich opgenomen. 
 

Voorwaar, Kadosh, Heilig is El Elohím, Adonai, JHWH, Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus! 

 

Psalm 4, vers 7  Velen zeggen: Wie zal ons het goede doen zien? 
Verhef over ons het licht uws aanschijns, o Here! 

Vers 9  In vrede kan ik mij te ruste begeven en aanstonds inslapen, 
want Gij alleen, o Here, doet mij veilig wonen. 

En Psalm 5, vers 12  Maar verheugen zullen zich allen die bij U 

schuilen, altoos zullen zij jubelen, daar Gij hen beschermt, en in U 
zullen juichen wie uw naam liefhebben.  

En vers 13  Want Gij zegent de rechtvaardige, o Here, Gij omgeeft 
hem met welbehagen als met een schild. 

En vers 4  Here, des morgens hoort Gij mijn stem, des morgens leg 

ik het U voor, en zie uit. 
 

Voorwaar, prijs de Heer, en wijk van uw ongeloof! 

De Here is uw Schuilplaats en Beschermer, en helpt u om uit uw 
strijd en ellende te komen. Gij zegt in uw hart, ‘God vergeet mij, Hij 

verbergt Zijn aangezicht, Hij ziet het in eeuwigheid niet. Ik ben niet 
Zijn kind, ik ben te slecht, enzovoorts’. Voorwaar, er is er maar 

één, die ongeloof wil zaaien! Ongeloof komt niet van God. En je 

leest het ook niet in de Bijbel, dat het van God komt, wel geloof. 
Wegens uw geloof bent u behouden! 

 
Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 

wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 

geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 
oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 

duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 
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waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 
gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; 

maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn “of 

haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 
 

Psalm 13, vers 6  Ik echter vertrouw op uw goedertierenheid, 
over uw verlossing juicht mijn hart. Ik wil de Here zingen, omdat 

Hij mij heeft welgedaan. 

En Psalm 14, vers 1 en 2  De dwaas zegt in zijn hart: Er is geen 
God. Zij bedrijven gruwelijke en afschuwelijke misdaden, niemand 

is er, die goed doet. De Here ziet neder uit de hemel op de 
mensenkinderen, om te zien, of er één verstandig is, één, die God 

zoekt. 

 
Voorwaar, mijn naam is Sernity, een bode engel Gods. 

 
Zei Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, niet heel 

vaak: “Het zal geschieden naar uw geloof”? 

 
Psalm 19, vers 8  De wet des Heren is volmaakt, zij verkwikt de 

ziel; de getuigenis des Heren is betrouwbaar, zij schenkt wijsheid 

aan de onverstandige.  
En vers 15  Mogen de woorden van mijn mond en de overleggingen 

van mijn hart U welgevallig zijn, o Here, mijn rots en mijn 
verlosser. 

En Psalm 20, vers 1 tot en met 9  De Here antwoorde u ten dage 

der benauwdheid, de naam van Jakobs God make u onaantastbaar; 
Hij zende u hulp uit het heiligdom en ondersteune u uit Sion. Hij 

gedenke al uw offers, en uw brandoffer achte Hij welgevallig. Hij 
geve u naar uw hart, en doe al uw plannen in vervulling gaan. Wij 

willen juichen over uw overwinning, en in de naam van onze God de 

vaandels opsteken; de Here vervulle al uw begeerten. Nu weet ik, 
dat de Here zijn gezalfde de overwinning geeft, Hij antwoordt hem 

uit zijn heilige hemel met de machtige heilsdaden zijner 

rechterhand. Dezen beroemen zich op wagens en genen op 
paarden, maar wij roemen in de naam van de Here, onze God. Zij 

zinken neder en vallen, maar wij richten ons op en houden stand. 
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Voorwaar, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, wil u 
zegenen! 

 

Psalm 23, vers 1  De Here is mijn herder, mij ontbreekt niets. 
En vers 6  Ja, heil en goedertierenheid zullen mij volgen al de 

dagen van mijn leven; ik zal in het huis des Heren verblijven tot in 
lengte van dagen. 

 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en 
verdween. 

 

 
 

In vuur en vlam voor Hem! 
 
Hoeveel zielen hebt u al geprobeerd te bereiken? Ontwaak, gij die 

slaapt, en sta op; kom in actie! Ja, sta op en breek uit, en Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, zal over u lichten.  
 

 
Volledige weergave: 

 

Welkom! De volgende boodschap is op 21 november 2017 woord 
voor woord overgeleverd door de engel des Heren aan 

eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus van Nazareth.  
 

Voorwaar, wees een navolger Gods, zoals Hij, Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, bedoeld heeft. 
Deel de boodschappen van Gods gezalfde eindtijdprofeet, Benjamin 

Cousijnsen! Wees kinderen des lichts en laat niemand u misleiden, 
niemand. Neem geen deel aan de onvruchtbare werken. Satan 

houdt u liever lui, om geen zielen te redden! Voorwaar, word 

wakker daar! Ontmaskert de satan juist met het doen van hetgene, 
wat hij niet wil dat u zult gaan doen, tot glorie van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Doe dat in Gods 
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gehoorzaamheid, en stap uit uw gevangenschap. Ontwaak, gij die 
slaapt, en sta op; kom in actie! Ja, sta op en breek uit, en Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, zal over u lichten. Voorwaar, 

mijn naam is Michaël, een bode engel Gods. 
 

Voorwaar, hoeveel zielen hebt u al geprobeerd te bereiken? 
 

Efeziërs 5, vers 15 tot en met 21  Ziet dus nauwlettend toe, hoe 

gij wandelt, niet als onwijzen, doch als wijzen, u de gelegenheid ten 
nutte makende, want de dagen zijn kwaad. Weest daarom niet 

onverstandig, maar tracht te verstaan, wat de wil des Heren is. En 
bedrinkt u niet aan wijn, waarin bandeloosheid is, maar wordt 

vervuld met de Geest, en spreekt onder elkander in psalmen, 

lofzangen en geestelijke liederen, en zingt en jubelt de Here van 
harte, dankt te allen tijde in de naam van onze Here Jezus Christus 

God, de Vader, voor alles, en weest elkander onderdanig in de 
vreze van Christus. 

 

Voorwaar, als u Gods wil wil doen, dan moet u niet aan de 
kwade praktijken van de wereld deelnemen. 

Word vervuld met Gods Geest! En als gij zegt, “Maar dat ben ik al”, 

wees dan niet lui om voor Gods Koninkrijk in actie te komen. Want 
het Koninkrijk Gods is niet alleen voor u, hoor! 

 
Efeziërs 4, vers 17 en 18  Dit zeg ik dan en betuig ik in de Here, 

dat gij niet langer moogt wandelen zoals ook de heidenen 

wandelen, in de ijdelheid van hun denken, verduisterd in hun 
verstand, vervreemd van het leven Gods om de onwetendheid, die 

in hen heerst, om de verharding van hun hart.  
 

Voorwaar, sommigen zijn heiden-Christen, omdat ze 

luisteren naar de satan,  
en ook nog eens geloven, dat ze met hun goddeloze wandel in de 

Hemel komen. Voorwaar, wees geen slaaf van de duisternis, maar 

wees bereidwillig en dienstbaar, en doe het goede!  
 

Efeziërs 6, vers 10 tot en met 13  Voorts, weest krachtig in de 
Here en in de sterkte zijner macht. Doet de wapenrusting Gods 

aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels; 
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want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen 
de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer 

duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Neemt 

daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in 
de boze dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te 

houden.  
 

Voorwaar, wees niet lauw, maar vurig van Geest! 

 
Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 

wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 
een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 
naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het 

licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever 

gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want 
een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het 

licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de 

waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat 
zij in God verricht zijn. 

 
Verkondigt Gods woorden! 

Even je mond bewegen doet wonderen. 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
 

 
 

Alle Katholieken misleiden u! 
 
Voorwaar, de geschiedenis van de Katholieke kerk is tot nu toe 

ongewijzigd, duivels, gebleven. Kies heden voor de juiste weg!  

 
 

Volledige weergave: 
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Welkom! De volgende boodschap is op 22 november 2017 door een 
bode engel van God, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, 

overgeleverd aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 
Mirapas en ben een bode engel Gods. 

 

Voorwaar, zo spreekt de Here der heren en de Koning der 
koningen! 

Wanneer u zich buigt voor uw afgoden, wat Ik, Yeshua HaMashiach, 
JHWH, Jezus Christus, u verboden heb, dan maakt gij zich schuldig 

en zijt vervloekt. 

 
Deuteronomium 28, vers 20  De Here zal over u de vloek, de 

verwarring en de bedreiging doen komen in alles wat gij 
onderneemt en wat gij doet, totdat gij verdelgd wordt en snel te 

gronde gaat vanwege de slechtheid uwer daden, omdat gij Mij 

verlaten hebt. 
En vers 33 tot en met 35  Een volk, dat gij niet kent, zal de vrucht 

van uw bodem eten en alles waarvoor gij gezwoegd hebt; bij 

voortduring zult gij slechts verdrukt en vertrapt worden. Gij zult 
waanzinnig worden vanwege het schouwspel, dat uw ogen zullen 

zien. De Here zal u slaan met boze zweren aan de knieën en aan de 
dijen, waarvan gij niet kunt genezen – van uw voetzool af tot uw 

schedel toe. 

 
Voorwaar, zie nu dat Ik, Ik het ben, die leef; buiten Mij is er 

geen God! 
 

Exodus 20, vers 4 tot en met 6  Gij zult u geen gesneden beeld 

maken noch enige gestalte van wat boven in de hemel, noch van 
wat beneden op de aarde, noch van wat in de wateren onder de 

aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen; want Ik, 

de Here, uw God, ben een naijverig God, die de ongerechtigheid der 
vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde 

geslacht van hen die Mij haten, en die barmhartigheid doe aan 
duizenden van hen die Mij liefhebben en mijn geboden 

onderhouden. 
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Voorwaar, alle Katholieken misleiden u en brengen u 

vervloeking, en lezen niet voor uit de Bijbel dat het een 

gruwel is in Gods ogen. 
De Katholieke kerk is de rijkste op de Aarde, en men betaalt voor 

elke kaars die u opsteekt en zegen, die niet van God komt, maar 
van de duivel! Verder, als men geen offer geeft, dan hoort men er 

niet bij en wordt men als slecht beschouwd. In vele landen bedelen 

de armen om geld voor de Katholieke kerk, om er toch nog bij te 
kunnen horen! De Katholieke kerk leidt echter velen naar satan, en 

zij gaan dan naar de hel. De grootste misleider en verleider is de 
Katholieke kerk, die gebruik maakt van de onwetendheid bij de 

zielen, door juist het tegenovergestelde te doen, hetgene wat God 

haat. Voorwaar, bekeer u, satanaanbidders! 
 

Deuteronomium 28, vers 1  Indien gij dan aandachtig luistert 
naar de stem van de Here, uw God, en al zijn geboden, die ik u 

heden opleg, naarstig onderhoudt, dan zal de Here, uw God, u 

verheffen boven alle volken der aarde. 
 

Voorwaar, de geschiedenis van de Katholieke kerk is tot op 

heden ongewijzigd, duivels, gebleven. 
Kies heden voor de juiste weg! 

 
Johannes 6, vers 44  Niemand kan tot Mij komen, tenzij de 

Vader, die Mij gezonden heeft, hem trekke, en Ik zal hem 

opwekken ten jongsten dage. 
En Johannes 8, vers 12  Wederom dan sprak Jezus tot hen en 

zeide: Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de 
duisternis wandelen, maar hij “of zij” zal het licht des levens 

hebben. 

En Johannes 10, vers 7 tot en met 10  Jezus zeide dan nogmaals: 
Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Ik ben de deur der schapen. Allen, 

die vóór Mij gekomen zijn, zijn dieven en rovers, maar de schapen 

hebben naar hen niet gehoord. Ik ben de deur; als iemand door Mij 
binnenkomt, zal hij “en zij” behouden worden; en hij “en zij” zal 

ingaan en uitgaan en weide vinden. De dief komt niet dan om te 
stelen en te slachten en te verdelgen; Ik ben gekomen, opdat zij 

leven hebben en overvloed. 
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Voorwaar, het evangelie is gratis! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 
 

 

 
 

 

Nadert, gij volken, om te horen naar de volle 

waarheid 
 

Laat het u duidelijk zijn, dat u in Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 
Christus, meer dan zeker honderd vijfentachtig duizend boze 

geesten kunt vernietigen als kind van God!  

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 

23 november 2017 bracht een bode engel Gods een boodschap 
over, die ik graag met u wil delen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 
Voorwaar, nadert, gij volken, om te horen naar de volle 

waarheid! 

 
Jesaja 37, vers 36  Toen ging de Engel des Heren uit en sloeg in 

het leger van Assur honderdvijfentachtigduizend man. Toen men 
vroeg in de morgen opstond, zie, zij allen waren lijken.  

 

Voorwaar, hoeveel kracht en macht had deze ene engel des 
Heren wel niet, om het grote aantal helemaal uit te 

schakelen? 

Zonder de kracht en de macht van de almachtige God zou echter 
deze warrior, Gods engel, verslagen worden! Laat het u duidelijk 
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zijn, dat u in Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, meer dan 
zeker 185.000 boze geesten kunt vernietigen als kind van God. 

Onderschat uzelf niet, warrior, en wees krachtig in de Here! Gij zijt 

meer, meer dan overwinnaar. Hou stand! 
 

Lees voor uzelf: Efeziërs 6, vers 10 tot en met 20   
 

Vergeet niet dat Hij, die in u is, oneindig groter en machtiger 

en eindeloos sterker is. 
En Zijn Naam is Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Amen!  

Voorwaar, ik ben de bode engel Mirach, en ik ga nu, Ruacha, 
Yeshu, Shalom! 

 

 
 

 

Veilig door U! 
 

Waarlijk, God is genadig en hoort ons gebed. Wij zijn veilig door U. 

Uw Naam zij geprezen tot in alle eeuwigheid, halleluja! Amen!  
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Op 23 november 2017 werd de volgende 
boodschap Gods woord voor woord overgeleverd aan 

eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen.  

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  
 

Voorwaar,  

 
Psalm 4, vers 2  Als ik roep, antwoord mij, o God mijner 

gerechtigheid, die mij ruimte maakt in benauwdheid; wees mij 
genadig en hoor mijn gebed. 

Psalm 4, vers 7  Velen zeggen: Wie zal ons het goede doen zien? 

verhef over ons het licht uws aanschijns, o Here! 
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Psalm 4, vers 9  In vrede kan ik mij te ruste begeven en aanstonds 
inslapen, want Gij alleen, o Here, doet mij veilig wonen. 

 

Psalm 5, vers 12 en 13  Maar verheugen zullen zich allen die bij 
U schuilen, altoos zullen zij jubelen, daar Gij hen beschermt, en in 

U zullen juichen wie uw naam liefhebben. Want Gij zegent de 
rechtvaardige, o Here, Gij omgeeft hem “en haar” met welbehagen 

als met een schild. 

 
Psalm 9, vers 10 en 11  Daarom is de Here een burcht voor de 

verdrukte, een burcht in tijden van nood. Daarom vertrouwen op U 
wie uw naam kennen, want Gij hebt nooit verlaten wie U zoeken, o 

Here. 

 
Voorwaar, mijn naam is Lovesadai, een bode engel Gods. 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
 

 

 

 

 

 

Ga verder als Zijn kostbare nieuwe schepping! 
 

U bent een nieuwe schepping, al klaagt satan, of uw naaste, u nog 

steeds aan. Wie zich laat dopen, wordt gered, behouden, en als 
men zijn of haar relatie onderhoudt met Abba, Vader, Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus 
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 24 november 2017 werd de volgende 

boodschap Gods overgeleverd door een bode engel Gods aan 
eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. 
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Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 

Revelado, een bode engel Gods. 

 
Voorwaar, de lasteraar, satan, zal altijd iets proberen te 

vinden, waarvan hij u ten onrechte kan beschuldigen, 
al hebt u het reeds beleden, en heeft Yeshua HaMashiach, JHWH, 

Jezus Christus, u vergeven. De duivel, ook satan en Belial 

genoemd, en ‘vader van de leugen’ en ‘onrechtspreker’, is 
voortdurend in gevecht en haat God, vanwege Zijn werk! 

 
Genesis 1, vers 26  En God zeide: Laat Ons mensen maken naar 

ons beeld, als onze gelijkenis… tot zover. 

 
Voorwaar, en dan zendt de Almachtige ook nog eens Zijn 

Zoon, de Bemiddelaar, om in de plaats van de mens te 
sterven en de zonde op zich te nemen. 

Voorwaar, satan had nog zo gezegd tegen God: “Begin niet aan de 

schepping en de mens!” Maar halleluja! Prijs de God van al wat 
leeft! 

 

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 
wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 

geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 
oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 

duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 

waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 
gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 

komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 

zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 
 

Kadosh, Heilig en Machtig is El Elohím, Adonai! 
Als Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, niet gekomen was, 

dan was er geen vergeving en redding geweest. Maar Hij kwam, om 
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de mens Zijn liefde en genade te tonen, en gaf zich over en 
overwon de dood, om de toegang te openen naar de Hemel, en om 

u eeuwig leven te geven! 

 
Romeinen 10, vers 12  Want er is geen onderscheid tussen Jood 

en Griek. Immers, één en dezelfde is Heer over allen, rijk voor 
allen, die Hem aanroepen. 

 

Voorwaar! 
Voor wie Hem aanneemt, iedereen, wie hij of zij ook is, en wie zich 

laat dopen, wordt gered, behouden, als men zijn of haar relatie 
onderhoudt met Abba, Vader, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 

Christus. Voorwaar, het oude is voorbij! Al klaagt satan, of uw 

naaste, u nog steeds aan, weet dat u vergeven bent en dat Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, u heeft vergeven aan het kruis 

van Golgotha. En ga nu verder als een nieuwe schepping, 
voorwaarts! U bent Zijn eigendom en het kostbaarste op Aarde. 

Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en verdween. 

 
En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 

 
 

 

Bescherm u tegen de technologische gevallen 
engelen met hun UFO's!  
 

Openbaring Gods: Wereldwijd laten de bezoekers uit de ruimte zich 
meer zien via hun UFO ruimteschepen. Bescherm u tegen 

overname!  
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, welkom! De volgende boodschap is woord voor woord 
overgeleverd door een engel des Heren aan eindtijdprofeet 

Benjamin Cousijnsen op 27 november 2017. 
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Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam boven alle namen, 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus van Nazareth. Voorwaar, 

mijn naam is Revelado, een bode engel Gods. 

 
Regelmatig wordt er via de radar een vliegend object 

ontdekt. 
Voorwaar, er zijn honderden UFO-meldingen van burgers en 

militairen en piloten, die weleens een UFO zagen, of een melding 

deden van een vreemde ontmoeting met een buitenaards wezen! 
Voorwaar, in Duitsland, Mexico, Spanje, Israël, de UK, London, en 

Nieuw Zeeland, Egypte, Indonesië, China en in de Filipijnen, en 
wereldwijd, laten de bezoekers uit de ruimte zich meer zien via hun 

UFO ruimteschepen.  

 
Zoals al voorspeld was door Profeet Benjamin Cousijnsen, 

worden UFO waarnemingen meer en meer gezien.  
En alles wat voorspeld is, ziet men in vervulling gaan, zoals ook 

voorspeld was, dat er vertrouwelijke documenten vrijgegeven 

zouden gaan worden, en men er niet meer omheen zou kunnen. In 
Nieuw Zeeland heeft het leger 2.000 documenten met 

waarnemingen van vliegende schotels en buitenaardse wezens en 

getuigenissen vrijgegeven! Ze hadden wel de aanmeldingen 
verzameld, maar er verder nog niets mee gedaan.  

 
Voorwaar, de gevallen engelen zijn zeer actief, 

en proberen de mensen over te nemen op verschillende manieren, 

en proberen onder andere, via hun satellieten en via de 
mediatechnologie, de mens van God af te trekken. Voorwaar, men 

moet waakzaam zijn voor de listen van de satan, de listige slang 
met zijn gevallen engelen van de duisternis! Ze zijn erop uit om de 

kinderen Gods over te nemen. Daarom is een goede wandel en 

relatie met Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, zeer 
belangrijk om u te kunnen beschermen met gebed, en onder Zijn 

Bloed. Bid altijd om uw bescherming! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en 
verdween. 
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Ik zal u bekleden met Mijn sterkte en u naar 
rustige wateren brengen 
 

Deze brief schreef Ik u, uw liefhebbende Abba, Vader, Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, overgebracht aan Profeet 

Benjamin Cousijnsen.  
 

 

Volledige weergave: 
 

Shalom, van harte welkom! Op 28 november 2017 werd deze 
boodschap van God woord voor woord overgeleverd door Gods 

bode engel aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin 

Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  
 

Voorwaar, kind dat door Abba, Vader, wordt bemind, zo 
spreekt de Heer, El Elohím, Adonai. 

Zie, Ik, JHWH, heb u in Mijn handpalmen gegrift. Ik, de Here, heb u 

niet vergeten. Ik ben wie Ik ben, en ben uw Trooster en Ontfermer. 
En Ik zal u brengen naar rustige wateren, waar u zult drinken uit 

Mijn waterbronnen. Ook zal Ik je bekleden met Mijn sterkte. 
Vertrouw Mij en zie Mijn handen, die Mijn liefde voor u laten zien! 

Deze brief schreef Ik u, uw liefhebbende Abba, Vader, Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, overgebracht aan Profeet 
Benjamin Cousijnsen door Mijn bode engel, Lovesadai.  

 

Voorwaar, Ik ben voor velen als een wonder geweest en een 
machtige toevlucht. 

Ik ben de levende, opgestane Heer! Verheugt u in Mij, Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Onderhoud uw liefde voor Mij. 

Amen! 
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Psalm 148, vers 1 en 2  Halleluja! Loof de HEER, bewoners van 
de hemel, loof hem daar in de hoogten, loof hem, al zijn herauten, 

loof hem, heel zijn engelenmacht. 

Psalm 150, vers 1 en 2  Hallleluja! Loof God in zijn heilige woning, 
loof hem in zijn machtig gewelf, loof hem om zijn krachtige daden, 

loof hem om zijn oneindige grootheid. 
 

Spreuken 3, vers 3 tot en met 6  Mogen liefde en trouw je nooit 

verlaten, wind ze om je hals, schrijf ze in je hart. God en de 
mensen zullen je genegen zijn en je zult waardering ondervinden. 

Vertrouw op de HEER met heel je hart, steun niet op eigen inzicht. 
Denk aan hem bij alles wat je doet, dan baant hij voor jou de weg. 

 

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want God had de wereld zo 
lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in 

hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft 
zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te 

vellen, maar om de wereld door hem te redden. Over wie in hem 

gelooft wordt geen oordeel uitgesproken, maar wie niet in hem 
gelooft is al veroordeeld, omdat hij “of zij” niet wilde geloven in de 

naam van Gods enige Zoon. Dit is het oordeel: het licht kwam in de 

wereld en de mensen hielden meer van de duisternis dan van het 
licht, want hun daden waren slecht. Wie kwaad doet, haat het licht; 

hij schuwt het licht omdat anders zijn “of haar” daden bekend 
worden. Maar wie oprecht handelt zoekt het licht op, zodat 

zichtbaar wordt dat God werkzaam is in alles wat hij “en zij” doet. 

 
Spreuken 3, vers 16 tot en met 18  Met haar ene hand schenkt 

ze een lang leven, eer en rijkdom geeft ze met haar andere hand. 
Haar wegen zijn lieflijk, haar paden vredig. Ze is een levensboom 

voor wie haar omhelst, wie haar omarmt mag zich gelukkig prijzen.  

 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en 

verdween. 

 
 

 

Alsof u de hel kust! 
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Dit is een waarschuwende boodschap van God. Roken is zonde. Als 
u een roker kust, is het alsof u de hel kust!  

 

 
Volledige weergave: 

 
Welkom! Op 29 november 2017 bracht de engel des Heren deze 

boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  
 

Voorwaar, 

 
2 Samuël 22, vers 14  De donder van de HEER klonk uit de 

hemel, de Allerhoogste verhief zijn stem. 
 

Voorwaar, mijn naam is Donder, een bode engel Gods. 

 
2 Samuël 22, vers 6  De banden van het dodenrijk omklemden 

mij, op mijn weg lagen de valstrikken van de dood.   

 
Voorwaar, voor de roker wacht het dodenrijk, de hel! 

 
2 Samuël 22, vers 9  Rook steeg op uit zijn neus, verterend vuur 

kwam uit zijn mond, hij spuwde hete as. 

 
Voorwaar, stop er radicaal mee, met het vervuilen van Gods 

schepping, uw lichaam! 
In Genesis 1, vers 26 zegt God: “Laat Ons mensen maken naar ons 

beeld, als onze gelijkenis”. Hij is Kadosh, Heilig, de God van al wat 

leeft, en heeft geen vervuilde, duistere rook en vernietigende en 
giftige stoffen in het lichaam gestopt. Satan zei ook, zoals God 

sprak, maar dan het tegenovergestelde: “Laat ons de mens maken 

naar ons beeld, maar dan in de hel, naar onze gelijkenis!” 
 

Maar laat deze boodschap van het roken u meer 
waarschuwen, dat u alles moet loslaten, wat van de 
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duisternis is als kind van God, of u komt de Hemel echt niet 
binnen.  

Geen excuses! De Hemel blijft een rookvrije zone. En God haat het, 

dat u zichzelf kapot maakt en beweert, dat de Heilige Geest in u is. 
De Heilige Geest werkt niet in een smerig lichaam, vol van rook en 

nicotine, onder andere! Voorwaar, laat uw redding en toevlucht 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus zijn, en geef u over, nog 

voordat u op de plek komt, waar satan u wil hebben. Meer over het 

roken kunt u vinden via de Zoekbalk van de 
Evangelicalendtimemachine.com. Voorwaar, licht en donker gaan 

niet samen. Kies heden voor de Hemel of de hel! 
 

2 Samuël 22, vers 21  De HEER heeft mijn onschuld vergolden, 

mij beloond voor mijn reine handen. 
Vers 25  Daarom heeft de HEER mijn onschuld beloond, hij zag mijn 

reinheid. 
Vers 29 tot en met 31  U bent mijn lamp, HEER, u, HEER, verlicht 

mijn duisternis, met u storm ik af op een legerbende, met mijn God 

beklim ik de hoogste muur. Gods weg is volmaakt, het woord van 
de HEER is zuiver, een schild is hij voor allen die bij hem schuilen.   

 

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want God had de wereld zo 
lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in 

hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft 
zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te 

vellen, maar om de wereld door hem te redden. Over wie in hem 

gelooft wordt geen oordeel uitgesproken, maar wie niet in hem 
gelooft is al veroordeeld, omdat hij “of zij” niet wilde geloven in de 

naam van Gods enige Zoon. Dit is het oordeel: het licht kwam in de 
wereld en de mensen hielden meer van de duisternis dan van het 

licht, want hun daden waren slecht. Wie kwaad doet, haat het licht; 

hij “of zij” schuwt het licht omdat anders zijn daden bekend 
worden. Maar wie oprecht handelt zoekt het licht op, zodat 

zichtbaar wordt dat God werkzaam is in alles wat hij “of zij” doet. 

 
Roken is zonde. 

Als u een roker kust, is het alsof u de hel kust! 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en 

verdween. 
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Geduld, goedheid en liefde overwint! 
 
De lankmoedige is groot van verstand, maar wie kortaangebonden 

is, hoopt dwaasheid op. Spreuken 14, verse 29   

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 

30 november 2017 bracht een bode engel Gods een boodschap 
over, die ik graag met u wil delen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 
Galaten 6, vers 7  Dwaalt niet, God laat niet met Zich spotten. 

Want wat een mens zaait, zal hij “of zij” ook oogsten. 

En vers 9  Laten wij niet moede worden goed te doen, want, 
wanneer het eenmaal tijd is, zullen wij oogsten, als wij niet 

verslappen. 
 

Voorwaar, mijn naam is Refnak en ben een bode engel Gods. 

 
Dwaal niet door ongeloof te zaaien! 

Maar geloof in Zijn Woord en beloften, en laat u niet verzwakken. 
 

Romeinen 12, vers 12  Weest blijde in de hoop, geduldig in de 

verdrukking, volhardend in het gebed. 
 

Voorwaar! 

Door ongeduld sluipt het ongeloof ook vaak het hart binnen en 
gedachten, om uw geloof en geduld te verzwakken. 

 
Spreuken 14, vers 29  De lankmoedige is groot van verstand, 

maar wie kortaangebonden is, hoopt dwaasheid op. 
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Voorwaar, met geduld en goedheid en liefde overwint u en 

wordt u gezegend! 

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 

 

Loof de Heer in alle omstandigheden! 
 

Laten wij met de handen ons hart opheffen tot God in de Hemel. 
Dank Hem in alle omstandigheden, en verwacht uw wonder.  

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, hartelijk welkom! Op 30 november 2017, bracht Gods bode 

engel woord voor woord de volgende boodschap over aan 
eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Bresia, 

een bode engel Gods. 

 
Voorwaar, bitter weent gij in de nacht en bidt tot Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. 
Tranen vloeien langs uw wangen. Zwaar weegt het juk, en het 

binnenste is vol onrust en onvrede. En het hart schreeuwt tot de 

Here: “Laat Uw oogappel niet in de steek! Zie, Here, Uw eigendom 
aan. Kom mijn gebed tegemoet”. 

 
Klaagliederen 3, vers 24 tot en met 26  Mijn ziel zegt: Mijn deel 

is de Here, daarom zal ik op Hem hopen. Goed is de Here voor wie 

Hem verwachten, voor de ziel die Hem zoekt; goed is het, in 
stilheid te wachten op het heil des Heren. 

Klaagliederen 3, vers 40 en 41  Laten wij onze wegen doorzoeken 

en doorvorsen en ons bekeren tot de Here. Laten wij met de 
handen ons hart opheffen tot God in de hemel. 
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Psalm 92, vers 2  Het is goed de Here te loven, uw naam psalmen 

te zingen, o Allerhoogste. 

 
Dank Hem in alle omstandigheden, en verwacht uw wonder! 

Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en verdween. 
 

DECEMBER 2017 

 
“Sorry, ik heb geen tijd om naar jou te 

luisteren” 
 
Voorwaar, als u ongeduldig bent naar de ander toe, dan toont u 

weinig inzicht naar de ander, en bent u als een dwaas in Gods 
ogen. Behandel uw naaste, zoals u zelf behandeld wilt worden.  

 

 
Volledige weergave: 

 

Vrijdag 1 december 2017. Welkom! Dit is een boodschap van God, 
overgeleverd door Hetrick aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, 

Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 
Hetrick. 

 
Laten wij eens een zelfonderzoek doen, om Gods heilige 

woorden te overdenken, die van de troon van God worden 

overgebracht aan u. 
 

Galaten 6, vers 1 tot en met 4  Broeders “en zusters”, zelfs 

indien iemand op een overtreding betrapt wordt, helpt gij, die 
geestelijk zijt, hem “of haar” terecht in een geest van 

zachtmoedigheid, ziende op uzelf; gij mocht ook eens in verzoeking 
komen. Verdraagt elkanders moeilijkheden; zó zult gij de wet van 

Christus vervullen. Want indien iemand zich verbeeldt, dat hij “of 
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zij” iets is, en het niet is, dan vergist hij “of zij” zich zeer. Ieder 
moet zijn eigen werk toetsen; dan zal hij “of zij” slechts voor 

zichzelf stof tot roem hebben en niet voor een ander. 

 
Voorwaar, wees niet vleselijk, maar geestelijk, en een 

voorbeeld voor een ander! 
In 1 Korinthiërs 13, vers 4 tot en met 6, daar leest u duidelijk, 

onder andere, dat u niet afgunstig moet zijn en opgeblazen, en niet 

andermans gevoelens moet kwetsen, zoals: “Sorry, heb geen tijd 
om naar jou te luisteren!” Bij sommigen gaat het om henzelf. En de 

Heer zegt ook, de liefde is geduldig. Dit betekent ook naar uw 
naaste toe. Wees een voorbeeld als kind van God! 

 

Efeziërs 4, vers 2  met alle nederigheid en zachtmoedigheid, met 
lankmoedigheid, en elkander in liefde te verdragen. 

 
En Psalm 103, vers 8  Barmhartig en genadig is de Here, 

lankmoedig en rijk aan goedertierenheid. 

 
En 1 Timotheüs 1, vers 16  Maar hiertoe is mij ontferming 

bewezen, dat Jezus Christus in de eerste plaats in mij zijn ganse 

lankmoedigheid zou bewijzen tot een voorbeeld voor hen, die later 
op Hem zouden vertrouwen ten eeuwigen leven. 

 
En Joël 2, vers 13  Scheurt uw hart en niet uw klederen en 

bekeert u tot de Here, uw God. Want genadig en barmhartig is Hij, 

lankmoedig en groot van goedertierenheid, berouw hebbende over 
het onheil.  

 
Voorwaar! 

Als u ongeduldig bent naar de ander toe, dan toont u weinig inzicht 

naar de ander toe, en bent u als een dwaas in Gods ogen. 
 

Spreuken 16, vers 32  Een lankmoedig mens overtreft een held, 

wie zijn geest beheerst, hem “of haar” die een stad inneemt. 
 

En Romeinen 8, vers 25  Indien wij echter hopen op hetgeen wij 
niet zien, verwachten wij het met volharding. 
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Een ongeduldige zal nog langer moeten wachten, om Gods 
Koninkrijk binnen te kunnen gaan. 

Voorwaar, behandel uw naaste, zoals u zelf behandeld wilt worden! 

Een luisterend oor en begrip en liefde doet wonderen. Voorwaar, en 
roddelaars en kwaadsprekers kunnen het Koninkrijk Gods wel 

vergeten, tenzij ze zich op tijd bekeren. Toon respect en begrip! 
 

Psalm 49, vers 13 tot en met 15  Maar de mens met al zijn praal 

houdt geen stand; hij, “zij”, is gelijk aan de beesten, die vergaan. 
Dit is het lot van hen die op zichzelf vertrouwen, het einde van wie 

behagen scheppen in hun eigen woorden. Als schapen zinken zij in 
het dodenrijk, de dood weidt hen; de oprechten heersen over hen 

in de morgenstond; hun gedaante moet in het dodenrijk vergaan, 

zodat zij geen woning meer heeft. 
 

Voorwaar, hoogmoed komt ten val! 
 

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 

wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 
een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 
geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 

oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 

duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 
waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 

gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; 
maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn 

werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 

 
Ware liefde Gods is: laten zien! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Hetrick, en verdween. 

 
 

 

Het Heilig Avondmaal vieren naar Gods wil 
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Een boodschap van God voor het vieren van het Avondmaal, waarin 
Bijbelse voorwaarden gegeven worden door de Heer, Yeshua 

HaMashiach, YHWH, Jezus Christus, voor het vieren van het 

Avondmaal.  
 

 
Volledige weergave: 

 

Shalom, hartelijk welkom! Op 4 december 2017 bracht de engel des 
Heren woord voor woord deze boodschap Gods over aan 

eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, Kadosh, Heilig is de 

Here der heren, de Koning der koningen!  
 

Voorwaar, verschijn vol van respect en nederigheid, en 
zonder zonden voor Gods ogen. 

Want God is Heilig! Voorwaar, mijn naam is Blender, een bode 

engel Gods. 
 

1 Korinthiërs 11, vers 17  Nu ik dit voorschrijf, moet ik er tevens 

mijn afkeuring over uitspreken, dat uw samenkomsten niet tot 
zegen, maar tot schade zijn. 

En vers 20 tot en met 22  Wanneer gij dan bijeenkomt, is dat niet 
het eten van de maaltijd des Heren; want bij het eten neemt ieder 

vooraf zijn eigen deel, zodat de een hongerig is en de ander 

dronken. Hebt gij dan geen huizen om te eten en te drinken? Of 
minacht gij zózeer de gemeente Gods, dat gij de behoeftigen 

beschaamd maakt? Wat zal ik tot u zeggen? Zal ik u prijzen? Op dit 
punt prijs ik niet. 

 

Voorwaar, sommigen misbruiken het Heilig Avondmaal. 
En het gaat hen alleen maar om het eten en drinken! 

 

1 Korinthiërs 11, vers 23  Want zelf heb ik bij overlevering van 
de Here ontvangen, wat ik u weder overgegeven heb, dat de Here 

Jezus in de nacht, waarin Hij werd overgeleverd, een brood nam… 
Vers 24  de dankzegging uitsprak, het brak en zeide: Dit is mijn 

lichaam voor u, doet dit tot mijn gedachtenis. 
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Voorwaar, neem niet deel als heiden aan het Avondmaal, 

maar als gelovige! 

En neem eraan deel, tot gedachtenis van Yeshua HaMashiach, 
JHWH, Jezus Christus. En gedenk wat Hij voor u heeft gedaan aan 

het kruis van Golgotha, en dank Hem voor Zijn geweldige offer aan 
het kruis! 

 

1 Korinthiërs 11, vers 24 tot en met 29  de dankzegging 
uitsprak, het brak en zeide: Dit is mijn lichaam voor u, doet dit tot 

mijn gedachtenis. Evenzo ook de beker, nadat de maaltijd 
afgelopen was, en Hij zeide: Deze beker is het nieuwe verbond in 

mijn bloed, doet dit, zo dikwijls gij die drinkt, tot mijn gedachtenis. 

Want zo dikwijls gij dit brood eet en de beker drinkt, verkondigt gij 
de dood des Heren, totdat Hij komt. Wie dus op onwaardige wijze 

het brood eet of de beker des Heren drinkt, zal zich bezondigen aan 
het lichaam en bloed des Heren. Maar ieder beproeve zichzelf en 

ete dan van het brood en drinke uit de beker. Want wie eet en 

drinkt, eet en drinkt tot zijn eigen oordeel, als hij “of zij” het 
lichaam niet onderscheidt. 

 

Voorwaar, bij het deelnemen is het goed om in gebed te 
gaan, en om vergeving en reiniging te vragen van uw 

zonden. 
Want als u deelneemt als zondaar, misbruikt u het lichaam van 

Christus en het Heilig Avondmaal! Neem dus deel, zoals Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, het bedoeld heeft. Het heet ook 
niet voor niets Heilig Avondmaal, omdat God Kadosh, Heilig, is! 

 
Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 

wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 

naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het 
licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever 

gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want 
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een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het 
licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de 

waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat 

zij in God verricht zijn. 
 

Voorwaar, overdenk Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 
Christus, en dank Hem, vol van respect en nederigheid, 

voordat u deelneemt aan het Heilig Avondmaal. 

Doe dit vanuit uw hart en verstand, en wees heilig voor Zijn 
aangezicht, en eet en drink tot Zijn eer en glorie! Helaas moeten 

sommigen zich nog bekeren, voordat ze deelnemen. 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en 

verdween. 

 
 

 

Verheugt u over Zijn bemoedigende woorden en 
onvoorwaardelijke liefde 
 

05-12-2017  Bemoedigende boodschap van God. Was het de Here 
niet, die u telkens weer bemoedigde en u uit de situatie haalde, en 

u kracht gaf en altijd bij u was?  
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! De God van Abraham, Izaäk en Jakob liet, 

via Zijn bode engel Gods, de volgende boodschap overbrengen aan 
eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

Voorwaar, 
 

Psalm 119, vers 81  Mijn ziel smacht naar uw heil, op uw woord 
hoop ik. 

Vers 88  Maak mij levend naar uw goedertierenheid, opdat ik de 

getuigenis van uw mond onderhoude. 
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Vers 100 en 101  Ik heb meer inzicht dan de ouden, want ik bewaar 
uw bevelen. Ik weerhoud mijn voeten van alle boze paden, opdat ik 

uw woord onderhoude. 

Vers 104 en 105  Uit uw bevelen heb ik inzicht ontvangen; daarom 
haat ik elk leugenpad. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een 

licht op mijn pad. 
Vers 111  Uw getuigenissen heb ik voor altoos ten erve ontvangen, 

want zij zijn de blijdschap mijns harten. 

 
Voorwaar, prijs Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! 

 
Psalm 119, vers 129 tot en met 131  Wonderbaar zijn uw 

getuigenissen, daarom bewaart ze mijn ziel. Het openen van uw 

woorden verspreidt licht, het geeft de onverstandigen inzicht. Ik 
doe mijn mond wijd open en hijg, want ik verlang naar uw 

geboden. 
En vers 141 tot en met 144  Ik ben klein en veracht, uw bevelen 

vergeet ik niet. Uw gerechtigheid is gerechtigheid voor eeuwig, en 

uw wet is waarheid. Treffen mij nood en verdrukking, dan zijn uw 
geboden mijn verlustiging. Uw getuigenissen zijn gerechtigheid 

voor eeuwig; geef mij verstand, opdat ik leve. 

 
Voorwaar, mijn naam is Fenama en ben een bode engel 

Gods. 
Voorwaar, geliefden des Heren, verheugt u over Zijn woorden en 

onvoorwaardelijke liefde. 

 
Psalm 121, vers 4 tot en met 8  Zie, de Bewaarder van Israël 

sluimert noch slaapt. De Here is uw Bewaarder, de Here is uw 
schaduw aan uw rechterhand. De zon zal u des daags niet steken, 

noch de maan des nachts. De Here zal u bewaren voor alle kwaad, 

Hij zal uw ziel bewaren. De Here zal uw uitgang en uw ingang 
bewaren van nu aan tot in eeuwigheid. 

 

Was het de Here niet, die u telkens weer bemoedigde en u 
uit de situatie haalde, en u kracht gaf en altijd bij u was? 

 
Psalm 125, vers 1  Wie op de Here vertrouwen, zijn als de berg 

Sion, die niet wankelt, maar voor altoos blijft. 
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Psalm 128, vers 1  Welzalig ieder die de Here vreest, die in zijn 
wegen wandelt. 

Psalm 130, vers 3 en 4  Als Gij, Here, de ongerechtigheden in 

gedachtenis houdt, Here, wie zal bestaan? Maar bij U is vergeving, 
opdat Gij gevreesd wordt. 

Psalm 131, vers 1 en 2  Here, mijn hart is niet hovaardig, mijn 
ogen zijn niet trots; ik wandel niet in grootse dingen, noch in 

dingen die te wonderbaar voor mij zijn. Immers heb ik mijn ziel tot 

rust en stilte gebracht als een gespeend kind bij zijn moeder; als 
een gespeend kind is mijn ziel in mij. 

Psalm 132, vers 4  Voorwaar, ik zal aan mijn ogen geen slaap 
gunnen, noch sluimering aan mijn oogleden. 

Vers 7  Laten wij zijn woning binnengaan, laten wij ons 

nederbuigen voor zijn voetbank. 
Vers 9  Mogen uw priesters zich bekleden met gerechtigheid, en uw 

gunstgenoten juichen! 
 

Kadosh, Heilig is El Elohím, Adonai, Yeshua HaMashiach, 

JHWH, Jezus Christus, en waardig en zeer te prijzen! 
 

Psalm 135, vers 6 en 7  De Here doet al wat Hem behaagt in de 

hemel en op de aarde, in de zeeën en alle waterdiepten; Hij doet 
dampen opstijgen van het einde der aarde, Hij maakt bliksemen bij 

de regen, Hij doet de wind uit zijn schatkamers uitgaan. 
Vers 10  Hij was het, die grote volken versloeg en machtige 

koningen doodde. 

Psalm 140, vers 13 en 14  Ik weet, dat de Here het geding van de 
ellendige berecht, de pleitzaak der armen. Waarlijk, de 

rechtvaardigen zullen uw naam loven, de oprechten zullen voor uw 
aangezicht wonen. 

 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel. 
 

 

 

Weg met die beeldjes in huis, verander uw 

onheil in zegen! 
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Dit is een waarschuwende, profetische boodschap Gods: Voorwaar, 
India en Indonesië en de Filipijnen en China en Korea, bekeert u, of 

het onheil zal u treffen!  

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 6 december 2017 werd de volgende 

boodschap Gods woord voor woord overgeleverd aan 
eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 
Voorwaar, 

 
Psalm 91, vers 9 tot en met 13  Want Gij, o Here, zijt mijn 

toevlucht. De Allerhoogste hebt gij tot uw schutse gesteld; geen 

onheil zal u treffen, en geen plaag zal uw tent naderen; want Hij zal 
aangaande u zijn engelen gebieden, dat zij u behoeden op al uw 

wegen; op de handen zullen zij u dragen, opdat gij uw voet niet 

aan een steen stoot. Op leeuw en adder zult gij treden, jonge leeuw 
en slang zult gij vertrappen. 

 
Voorwaar, is dit geen duidelijke taal? 

Er is er maar Een, de Allerhoogste en Machtigste, die u zo kan 

beschermen! Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, zendt zelfs 
engelen op uw wegen, om u te beschermen. Voorwaar, weg met die 

beeldjes, die u in huis hebt! En u brengt juist onheil over uzelf, en 
vloek, omdat u de Allerhoogste vernedert en kwetst, door op een 

beeldje te vertrouwen. Vertrap die slang, die u misleidt!  

 
De Katholieke Kerk is een instrument van satan, omdat ze 

aanzet om afgoden te aanbidden en zogenaamde heiligen. 

Stamp en dans erop! Bekeert u, om uw onheil te veranderen in 
zegen. Voorwaar,  

 
Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 

wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 
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een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 

geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 
oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 

duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 

waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 
gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 

komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 
zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 

 

En 1 Korinthiërs 10, vers 21  Gij kunt niet de beker des Heren 
drinken èn de beker der boze geesten, gij kunt niet aan de tafel des 

Heren deel hebben èn aan de tafel der boze geesten. 
 

Hij is de enige Weg om gered te worden! 

Voorwaar, India en Indonesië en de Filipijnen en China en Korea, 
bekeert u, of het onheil zal u treffen! Mijn naam is Revelado.  

 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
 

 
 

“Mijn kracht begeeft mij!” 
 
Welzalig u, die van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, een 

wonder verwacht.  

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 

donderdag 7 december 2017 bracht een bode engel Gods een 
bemoedigende boodschap over, die ik graag met u wil delen. 
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Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 

Lovesadai. 

 
Laten we eens samen gaan bidden tot Abba, Vader, El 

Elohím, Adonai, JHWH, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. 
“Here, Yeshua HaMashiach, Psalm 38, vers 8 tot en met 11  Want 

mijn lendenen zijn vol ontsteking, niets is meer gezond aan mijn 

vlees; ik ben uitgeput, volslagen verbrijzeld, ik brul het uit vanwege 
het bonzen van mijn hart. Here, “Yeshua HaMashiach, JHWH, 

Jezus Christus”, al mijn verlangen ligt voor U open, mijn zuchten 
is voor U niet verborgen; mijn hart slaat hevig, mijn kracht begeeft 

mij, zelfs het licht van mijn ogen moet ik missen. 

En Psalm 38, vers 22 en vers 23  Here, “Yeshua HaMashiach, 
JHWH, Jezus Christus”, verlaat mij niet, mijn God, wees niet 

verre van mij! Haast U, mij ter hulpe, Here, mijn heil. 
Psalm 39, vers 8  En nu, wat verwacht ik, Here? Mijn hoop, die is 

op U.” 

 
Voorwaar, ik ben de bode engel Gods. 

Welzalig u, die van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, een 

wonder verwacht! 
 

Psalm 40, vers 2 en 3, en vers 4  Vurig verwachtte ik de Here; 
toen neigde Hij Zich tot mij en hoorde mijn hulpgeroep, Hij trok mij 

op uit de kuil van het verderf, uit het slijk van de modderpoel; Hij 

stelde mijn voeten op een rots, mijn schreden maakte Hij vast, Hij 
gaf mij een nieuw lied in de mond, een lofzang aan onze God. 

Mogen velen het zien en vrezen, en op de Here vertrouwen. 
 

Laten de boodschappen Gods u zegenen en aanraken en 

sterken. Amen! 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 

 
 

Jij mag ook wel een beetje een engel zijn, hoor! 
 



 
 

 

5937 
 
 

 

07-12-2017  Hoor in deze boodschap van God, hoe jij voor 
postbode engel kunt spelen. Ook de engelen mogen weleens een 

soort postbode engel zijn, en de woorden die God spreekt meteen 

doorgeven aan Profeet Benjamin Cousijnsen. Zij hoeven het niet 
eerst op te schrijven trouwens; alle woorden geeft de Heer, Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, meteen door via Zijn 
postbodes, de engelen, dienaren van de Here God 

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, hartelijk welkom! Ja, vandaag ga ik een boodschap aan jullie 

voorlezen, die de bode engel van God aan eindtijdprofeet Benjamin 

Cousijnsen overbracht. Het is een hele bijzondere boodschap; 
luister maar. 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Rafaël, 

een bode engel Gods. 
 

Hé, maar jij hebt vandaag ook vleugeltjes, hè? 

Ja, leuk hè? 
Ja, heel erg mooi. Maar sst, we gaan eventjes verder lezen.  

 
Je kunt mij vergelijken, zei de bode engel Gods, met een 

soort postbode… 

Je weet wel, die je een envelop brengt, met een berichtje erin van 
iemand. Zo brengt Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, Zijn 

boodschappen over aan de engel, de bode engel, die het niet via 
een briefje overbrengt, wat in je bus wordt gegooid, maar 

rechtstreeks, woord voor woord, de boodschap overbrengt, elk 

woord aan Zijn Profeet Benjamin Cousijnsen. 
Wowww! 

Ja, wow, hè? Ik doe die haren maar eens even uit je gezicht en uit 

je mond, en luister goed. 
Ah! Ja, ik luister. 

Nou OK, en zo werd er ook in de Middeleeuwen een bericht van de 
Koning overgebracht, ja, of voorgelezen, maar soms ook via een 

postduif. 
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Ah! Hoe deden ze dat dan?  
Ja, dan werd het aan de pootjes of in een kokertje gedaan, en dan 

vastgebonden aan het pootje van de postduif. En die wist precies 

waar die naar toe moest! 
Ah, wat knap, hè? 

Ja, heel knap! Ja, en zo doen ze dat nog steeds, hoor. Maar in de 
Middeleeuwen werd het ook gedaan, via iemand die het wegbracht. 

Die moest dan heel ver reizen, te paard, of over het land lopen. 

Oh, dan was hij lang onderweg, hè? 
Ja, dan was hij heel lang onderweg. Maar luister maar eens verder.  

 
Heb jij weleens een brief geschreven voor een ander, of aan 

wie jou niet kent? 

Nee! 
Nee? Misschien de kinderen thuis ook niet, of misschien wel. Schrijf 

maar eens op, op een briefje, en schrijf dan de Naam ‘Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, heeft u lief!’ Ja, en stop dat 

briefje in de envelop, of schrijf op: 

‘www.evangelicalendtimemachine.com’, en stop dan de brief in de 
brievenbus van die persoon. Ssst, verrassing, hè? Zo breng jij dan 

ook Gods woord over en je bent een grote zegen, net als een engel! 

Ah, wat een goed idee! 
Ja, hè? Goed idee! 

Gaan jullie dat doen? Ja?  
Ja, wil jij dat ook doen? 

Jaaa, jippieee, ik ga dat doen! 

Echt waar? 
Ja, wil jij me dan helpen? 

Ik zal jou helpen, goed? Dan doen we het samen. 
Jaaa, goed zo! 

Nou goed, luister eens verder.  

 
En als je dat dan gedaan hebt, dan ben je een zegen, net als 

een engel. 

En jij mag, en jullie thuis, mogen ook wel een beetje een engel zijn, 
hoor, zei de bode engel. 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! zei de bode engel van God, 
Rafaël, en verdween. 
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Wowww, en ik ga ook vliegen, woehhh, woehhh!  
Ik mag engel zijn, jippieee! 

Ja, jij mag ook engel zijn. Hè, gezellig, hè? Jullie mogen thuis ook 

een beetje engel zijn.  
Gods zegen en tot de volgende keer, hè? 

Daaag! Daaag! Doei! 
 

 

 

Welke verwachting heeft u van uzelf? 
 

Stel uzelf op de proef. Neem ook eens een vermaning aan van een 
ander, want het zou de Heilige Geest Gods weleens kunnen zijn, die 

u in liefde wil corrigeren om u te vormen.  
 

 

Volledige weergave: 
 

Welkom! Op 8 december 2017 bracht Gods bode engel de volgende 
boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 

Voorwaar,  
 

1 Korinthiërs 11, vers 1  Wordt mijn navolgers, gelijk ook ik 
Christus navolg. 

 

2 Korinthiërs 2, vers 5 tot en met 11  Doch indien iemand 
droefheid veroorzaakt heeft, dan heeft hij niet mij bedroefd, maar 

enigermate – om mij niet te sterk uit te drukken – u allen. Voor zo 
iemand is het reeds genoeg, dat het merendeel van u hem berispt 

heeft, zodat gij nu integendeel hem vergiffenis moet schenken en 

hem vertroosten, opdat hij niet door overmatige droefenis 
overstelpt worde. Daarom spoor ik u aan te besluiten hem liefde te 

betonen, want ook dit was het doel van mijn schrijven, dat ik zou 

weten, of ik op u rekenen kon, dat gij in alles gehoorzaam waart. 
Wie gij nu iets vergeeft, die vergeef ik het ook; want heb ik iets 
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vergeven, gesteld dat ik iets vergeven heb, dan was het om 
uwentwil voor het aangezicht van Christus, opdat de satan op ons 

geen voordeel mocht behalen. Want zijn gedachten zijn ons niet 

onbekend. 
 

Voorwaar, leer om te vergeven en om te vertroosten, en 
vanuit uw hart ware liefde Gods te laten zien, in plaats van 

veroordeling. 

 
2 Korinthiërs 2, vers 14 tot en met 16  Maar God zij gedankt, 

die ons te allen tijde in Christus doet zegevieren en de reuk van zijn 
kennis allerwegen door ons verspreidt, want wij zijn voor God een 

geur van Christus onder hen, die gered worden, en onder hen, die 

verloren gaan; voor dezen een doodslucht ten dode, voor genen 
een levensgeur ten leven. En wie is tot zulk een taak bekwaam?  

 
Voorwaar, velen zingen: “Laat Mij zijn als U!” of “Maak mij 

een beeld van U!” 

Voorwaar, welke verwachting heeft u van uzelf? U moet niet gaan 
opgeven! 

 

2 Korinthiërs 4, vers 16 tot en met 18  Daarom verliezen wij de 
moed niet, maar al vervalt ook onze uiterlijke mens, nochtans 

wordt de innerlijke van dag tot dag vernieuwd. Want de lichte last 
der verdrukking van een ogenblik bewerkt voor ons een alles verre 

te boven gaand eeuwig gewicht van heerlijkheid, daar wij niet zien 

op het zichtbare, maar op het onzichtbare; want het zichtbare is 
tijdelijk, maar het onzichtbare is eeuwig. 

 
Voorwaar, mijn naam is Sharmal en ben een bode engel Gods. 

 

Voorwaar, wees vriendelijk en zachtmoedig en liefdevol naar 
anderen toe. 

 

Galaten 3, vers 4 tot en met 9  Was het dan tevergeefs, dat gij 
zoveel hebt ondervonden? Ware het slechts tevergeefs! Die u de 

Geest schenkt en krachten onder u werkt, doet Hij dit ten gevolge 
van werken der wet, of van de prediking van het geloof? Op 

dezelfde wijze heeft ook Abraham God geloofd en het is hem tot 
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gerechtigheid gerekend. Gij bemerkt dus, dat zij, die uit het geloof 
zijn, kinderen van Abraham zijn. En de Schrift, die tevoren zag, dat 

God de heidenen uit geloof rechtvaardigt, heeft tevoren aan 

Abraham het evangelie verkondigd: In u zullen alle volken 
gezegend worden. Zij, die uit het geloof zijn, worden dus gezegend 

tezamen met de gelovige Abraham. 
En vers 11 tot en met 13  En dat door de wet niemand voor God 

gerechtvaardigd wordt, is duidelijk; immers, de rechtvaardige zal 

uit geloof leven. Doch bij de wet gaat het niet om geloof, maar: wie 
dat doet, zal daardoor leven. Christus heeft ons vrijgekocht van de 

vloek der wet door voor ons een vloek te worden; want er staat 
geschreven: Vervloekt is een ieder, die aan het hout hangt. 

 

Voorwaar, neem ook eens een vermaning aan van een ander. 
Want het zou de Heilige Geest Gods weleens kunnen zijn, die u in 

liefde wil corrigeren om u te vormen! Stel uzelf op de proef, wat 
voor Christen u bent en waaraan u kunt werken. Voorwaar, de Heer 

wil het beste voor u! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
 

 

 

Wees zoals Hij een sterke warrior tijger Gods! 
 

Zijn liefde voor u gaf Hem kracht en doorzettingsvermogen, om niet 
op te geven. Dit vraagt uw liefhebbende Heer ook aan u.  

 
 

Volledige weergave: 

 
Shalom, hartelijk welkom! Op 11 december 2017 bracht een engel 

des Heren woord voor woord deze boodschap Gods over aan 
eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen.  

 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus van Nazareth.  

 

Voorwaar, warrior Gods, waar is uw doorzettingsvermogen 
en geloof? 
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Jesaja 48, vers 10  Zie, Ik heb u gelouterd, doch niet als zilver; Ik 

heb u beproefd in de smeltoven der ellende. 

Jesaja 49, vers 4  Doch ik zeide: Tevergeefs heb ik mij afgemat, 
voor niets en vruchteloos mijn kracht verbruikt. Evenwel, mijn recht 

is bij de Here en mijn vergelding is bij mijn God. 
 

Voorwaar, ik ben de bode engel Revorme. 

 
Zie door welke ellende en beproeving Yeshua HaMashiach, 

JHWH, Jezus Christus, de Leeuw van Juda, heenging. 
Zijn liefde voor u gaf Hem kracht en doorzettingsvermogen, om niet 

op te geven. Dit vraagt uw liefhebbende Heer ook aan u. Wees een 

warrior en wees sterk als een tijger, zoals Hij! Al bent u afgemat, 
geef de duivel geen voet, maar een trap. Word niet verbitterd en 

wees blijde met de waarheid! 
 

1 Korinthiërs 13, vers 6 en 7  Zij is niet blijde over 

ongerechtigheid, maar zij is blijde met de waarheid. Alles bedekt 
zij, alles gelooft zij, alles hoopt zij, alles verdraagt zij. 

 

En Efeziërs 6, vers 10 tot en met 13  Voorts, weest krachtig in 
de Here en in de sterkte zijner macht. Doet de wapenrusting Gods 

aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels; 
want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen 

de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer 

duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Neemt 
daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in 

de boze dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te 
houden. 

 

Voorwaar, ook Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, 
overwon de smeltoven der ellende, maar overwon de dood 

en was meer dan overwinnaar. 

 
Psalm 106, vers 1 tot en met 3  Halleluja. Looft de Here, want 

Hij is goed, want zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid. Wie kan 
de machtige daden des Heren uitspreken, al zijn lof doen horen? 
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Welzalig zij, die het recht onderhouden, die te allen tijde 
gerechtigheid doen. 

 

Bemoedig ook eens de ellendige, niet om te vertrappen. 
Vertrap alleen satan. 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
 

 

 

Het gaat niet om de leeftijd 
 

Voorwaar, het gaat niet om de leeftijd en of je nu jong of oud bent, 
om de Heer te kunnen dienen.  

 
 

Volledige weergave: 

 
Shalom, hartelijk welkom! Op 12 december 2017 werd de volgende 

boodschap Gods overgeleverd door een bode engel van God aan 
eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen.  

 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 

Voorwaar, Hanna, een Profetes Gods, was reeds op hoge 
leeftijd gekomen. 

En nu zij weduwe was en ongeveer 84 jaar oud, bleef zij God trouw, 
en diende God onafgebroken in de tempel Gods met vasten en 

bidden, dag en nacht. En dan hebben we het over een 84-er, hè? 

 
En wat denkt u van Simeon,  

die niet zou sterven, voordat hij Yeshua HaMashiach, de Christus, 
de Here, gezien had? Hij nam de baby in zijn armen, en hij loofde 

God, en zeide:  

 
Nu laat Gij, Here, uw dienstknecht gaan in vrede, naar uw woord, 

want mijn ogen hebben uw heil gezien, dat Gij bereid hebt voor het 

aangezicht van alle volken: licht tot openbaring voor de heidenen 
en heerlijkheid voor uw volk Israël. En zijn vader en zijn moeder 
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stonden verwonderd over hetgeen van Hem gezegd werd. En 
Simeon zegende hen en zeide tot Maria, zijn moeder: Zie, deze is 

gesteld tot een val en opstanding van velen in Israël en tot een 

teken, dat weersproken wordt – en door uw eigen ziel zal een 
zwaard gaan –, opdat de overleggingen uit vele harten openbaar 

worden. Dit staat geschreven in Lukas 2, vers 29 tot en met 35 
 

Voorwaar! 

Hanna kwam ook bij Simeon staan, en samen loofden zij God, en 
verheugden zij zich over Hem, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 

Christus, die voor allen gekomen was, die voor Jeruzalem 
verlossing verwachtten. 

 

Lukas 2, vers 39 en 40  En toen zij alles volbracht hadden, wat 
volgens de wet des Heren te doen was, keerden zij terug naar 

Galilea, naar hun stad Nazaret. Het kind groeide op en werd 
krachtig, en het werd vervuld met wijsheid, en de genade Gods was 

op Hem. 

 
Voorwaar, Hij, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, 

was ongeveer 30 jaar, toen Hij optrad. 

Voorwaar, het gaat niet om de leeftijd en of je nu jong of oud bent, 
om de Heer te kunnen dienen. Maar het gaat erom, dat je alles ter 

ere van Hem, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus van 
Nazareth doet, met geheel je hart en verstand en alles wat in je zit! 

 

Psalm 95, vers 1 tot en met 3  Komt, laat ons jubelen voor de 
Here, juichen ter ere van de rots onzes heils. Laat ons met lofzang 

voor zijn aangezicht komen, ter ere van Hem juichen bij 
snarenspel. Want de Here is een groot God, een groot Koning, 

boven alle goden. 

En Psalm 89, vers 2  Van de gunstbewijzen des Heren wil ik altoos 
zingen, van geslacht tot geslacht zal ik uw trouw met mijn mond 

verkondigen. 

En vers 3  Want ik zeide: Voor eeuwig wordt de goedertierenheid 
gebouwd; in de hemel bevestigt Gij uw trouw. 

 
Voorwaar, prijs Abba, Vader, JHWH, Jezus Christus! 
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Als u het niet doet, zullen de stenen spreken en juichen en loven en 
prijzen! 

 

Job 32, vers 6 tot en met 11  En de Buziet Elihu, de zoon van 
Barakel, nam het woord en zeide: Ik ben nog jong en gij zijt 

hoogbejaard; daarom schroomde ik en vreesde u mede te delen, 
wat ik weet. Ik dacht: Laat de ouderdom spreken, en de veelheid 

van jaren wijsheid verkondigen. Voorwaar, het is de geest in de 

stervelingen en de adem des Almachtigen, die hun inzicht geeft. 
Niet de bejaarden hebben de wijsheid, en niet de ouden verstaan 

wat recht is. Daarom zeg ik: Luister naar mij, ook ik zal mededelen, 
wat ik weet. Zie, ik heb gewacht op uw woorden, opmerkzaam 

geluisterd naar uw inzichten, totdat gij het gesprokene zoudt 

hebben doorgrond. 
 

Voorwaar, mijn naam is Lovesadai, een bode engel Gods. 
 

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 

wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 
een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 
geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 

oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 

duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 
waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 

gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 
komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 

zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 

 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en 

verdween. 

 
 

 

Hierom moet men deze goden noch houden, 
noch zeggen dat zij goden zijn! 
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Daarom moet men de afgoden noch houden, noch zeggen, dat zij 

goden zijn, daar zij niet machtig zijn de mensen straf te oefenen, 

noch wel te doen!  
 

 
Volledige weergave: 

 

Hartelijk welkom! Op 13 december 2017 bracht Gods bode engel 
woord voor woord de volgende boodschap Gods over aan 

eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 
Rafaëla, een bode engel Gods. 

 
Luistert aandachtig! 

 

Kolossenzen 2, vers 4 en 5  Dit alles schrijf ik opdat niemand u 
met fraaie redeneringen op een dwaalspoor brengt. Want hoewel ik 

lijfelijk niet aanwezig ben, ben ik in de geest wel bij u, en ik zie met 

vreugde hoe hecht u met elkaar verbonden bent en hoe onwrikbaar 
uw geloof in Christus is. 

 
Voorwaar, en hoe verbonden, hoe hecht, bent u? 

Hoe is uw hechtheid?  

 
Kolossenzen 2, vers 6 en 7  Volg de weg van Christus Jezus, nu 

u hem als uw Heer aanvaard hebt. Blijf in hem geworteld en 
gegrondvest, houd vast aan het geloof dat u geleerd is en wees 

vervuld van dankbaarheid. 

 
Hoe is uw wandel, en hoe diep en stevig zitten uw wortels in 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus? 

Wees waakzaam voor valse leraren en zogenaamde profeten, met 
hun valse voorspellingen en berekeningen! Zo zijn er nog tal van 

valse pastoors en overige kerkleiders en evangelisten, die niet door 
God zijn uitgekozen, maar door satan, de misleider. En zij hebben 

zichzelf aangewezen. 
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Kolossenzen 2, vers 8 tot en met 15  Wees op uw hoede en laat 

u niet meeslepen door holle en misleidende theorieën die op 

menselijke tradities zijn gebaseerd en zich richten op de machten 
van de wereld en niet op Christus. Want in hem is de goddelijke 

volheid lichamelijk aanwezig, en omdat u één bent met hem, het 
hoofd van alle machten en krachten, bent ook u van die volheid 

vervuld. In hem bent u ook besneden, niet door mensenhanden, 

maar met de besnijdenis van Christus, door het afleggen van het 
aardse lichaam. Toen u gedoopt werd bent u immers met hem 

begraven, en met hem bent u ook tot leven gewekt, omdat u 
gelooft in de kracht van God die hem uit de dood heeft opgewekt. U 

was dood door uw zonden en door uw onbesneden staat, maar God 

heeft u samen met Christus levend gemaakt toen hij ons al onze 
zonden kwijtschold. Hij heeft het document met voorschriften 

waarin wij werden aangeklaagd, uitgewist en het vernietigd door 
het aan het kruis te nagelen. Hij heeft zich ontdaan van de machten 

en krachten, hij heeft hen openlijk te schande gemaakt en in 

Christus over hen getriomfeerd.   
 

Voorwaar, laat u niet leiden door mensen, maar door de 

Heilige Geest Gods! 
Voorwaar, in Hem bent u besneden en een deel van Christus. Het 

Koninkrijk Gods is niet alleen voor Israël, Gods volk, de Joden, 
hoor! Maar wie in Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, 

gelooft en zich heeft laten dopen, is begraven en opgewekt en een 

nieuwe schepping. Dit telt voor iedereen, zowel voor de Jood alswel 
voor de Griek! Voor iedereen zijn de overtredingen kwijtgescholden!  

 
Voorwaar, laat u ook niet misleiden door de Katholieke kerk. 

God spreekt heel duidelijk in hun Bijbel, wat ze liever niet lezen, 

maar overslaan. En in sommige Bijbels hebben ze zelfs Baruch 6 
weggelaten. Ik raad u ook aan om Baruch 6, vers 1 tot en met 72, 

te lezen in de Statenvertaling online, waar Baruch 6, vers 1 tot en 

met 72, wel is terug te vinden. 
 

Baruch 6, vers 1 tot en met 72  Om der zonden wil waarmee gij 
gezondigd hebt tegen God, zult gij van Nabuchodonosor, de koning 

der Babyloniërs, naar Babel gevankelijk weggevoerd worden. In 
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Babylonië gekomen zijnde, zult gij daar vele jaren en lange tijd 
blijven, namelijk tot zeven geslachten toe, maar daarna zal ik 

ulieden van daar weder uitvoeren met vrede. Doch nu zult gij in 

Babylonië op de schouders zien dragen de zilveren, en gouden, en 
houten goden, die de heidenen vrees aandoen. Ziet dan wel voor u, 

dat ook gij niet op enige wijze de vreemden gelijk gemaakt wordt, 
en u een vrees voor hen bevange. Als gij zult zien dat een schaar 

voor en achter hen gaande ze aanbidt, zo zegt in uw gedachten: U 

moet men aanbidden, Here. Want mijn engel is bij u, en hij zal uw 
zielen onderzoeken. Want hun tong is van de werkmeester wel fijn 

gesneden, en zij zijn rondom met goud en zilver versierd, maar zij 
zijn leugenachtig en kunnen niet spreken. En als voor een maagd, 

die gaarne versierd is, nemen zij goud en bereiden kronen voor de 

hoofden van hun goden. Somwijlen ook onttrekken de priesters het 
goud en zilver hun goden, en brengen het door voor zichzelf; En 

geven daarvan ook de hoeren, die onder hun dak zijn. Zij versieren 
ook de zilveren en gouden en houten goden, met klederen als 

mensen. Maar zij kunnen zichzelf niet bewaren voor roest en mot. 

Wanneer zij bekleed zijn met een purperkleed, zo veegt men hun 
aangezicht, vanwege het stof des huizes, dat zeer veel op hen is. 

En hij heeft een scepter als een mens, die des lands rechter is, en 

kan die niet ombrengen, die tegen hem zondigt. Hij heeft ook een 
zwaard in zijn rechterhand, en een bijl, maar hij zal zichzelf van de 

krijg en de rovers niet verlossen, daaraan kent men dat zij geen 
goden zijn. 

Zo vreest hen dan niet, want gelijk een vat van een mens dat 

gebroken is, onnut is, zodanig zijn ook hun goden. Wanneer zij in 
hun huizen vastgezet zijn, zo zijn hun ogen vol stof van de voeten 

dergenen die daarin gaan. En gelijk voor iemand, die zich aan de 
koning heeft vergrepen, als die ter dood zal geleid worden, de zalen 

rondom bezet zijn, alzo verzekeren ook de priesters hun tempels 

met deuren, sloten en grendels, opdat zij van de rovers niet 
geroofd worden. Zij ontsteken hun kaarsen, en dat meer in getal 

dan voor zichzelf, waarvan zij geen zien kunnen; want zij zijn als 

een der balken, die aan het huis zijn; En men zegt dat hun harten 
worden uitgeknaagd van de kruipende dieren der aarde; en 

wanneer zij deze en hun kleding vereten, zo gevoelen zij het niet. 
Zij zijn zwart geworden aan hun aangezicht van de rook, die uit het 

huis komt. Op hun lichaam en op hun hoofd vliegen de nachtuilen, 
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zwaluwen en andere vogels, desgelijks ook de katten. Daaraan zult 
gij weten dat zij geen goden zijn, zo vreest hen dan niet. Want 

indien niet iemand de roest afwist van het goud, dat om hen hangt 

tot versiering, zo zullen zij niet blinken, en zij voelden het ook niet 
als zij gegoten werden. Zij zijn voor grote prijs gekocht, waar 

nochtans geen geest in is. Zonder voeten zijnde, draagt men hen 
op de schouders, ver tonende zo de mensen hun oneer. Die hen 

dienen worden ook beschaamd, omdat zij, indien zij mogelijk op de 

aarde vallen, van zichzelf niet weder opstaan; en zo iemand ze 
opricht, zij zich niet zullen bewegen; en zo men hen nederlegt, zij 

zich niet zullen oprichten, maar gelijk als voor doden zo zet men 
hun gaven voor. Hun offeranden verkopen hun priesters en 

verteren die onnut; desgelijks ook hun vrouwen leggen daarvan in 

het zout, en delen noch de armen, noch de kranken daarvan mee. 
Hun offeranden raken de maandstondige en kraamvrouwen aan. 

Ziet dan daaruit dat zij geen goden zijn, en vreest voor hen niet. 
Want waarvan zouden zij goden heten? namelijk omdat de 

vrouwen, de zilveren, gouden, en houten goden offer voor zetten; 

En de priesters zitten in hun tempels, hebbende gescheurde rokken 
aan, en hun hoofden en baarden kaal afgeschoren, en hun hoofden 

zijn ongedekt? Zij brullen, en roepen voor hun goden, gelijk 

sommigen in de maaltijden over de doden. Hun priesters nemen 
van hun klederen, en kleden daarmee hun vrouwen en kinderen. En 

hetzij zij kwaad van iemand lijden, of goed, zij kunnen het niet 
vergelden; zij kunnen een koning aanstellen noch af zetten. 

Desgelijks kunnen zij ook noch rijkdom geven, noch geld. Indien 

iemand hun een belofte doet, en houdt die niet, zo eisen zij die 
niet. Zij zullen een mens van de dood niet verlossen, noch een 

zwakke bevrijden van een sterke. Zij zullen een blinde niet weder 
tot het gezicht brengen, noch een mens, die in nood is, daaruit 

helpen. Zij ontfermen zich niet der weduwe, en doen geen goed aan 

de wees. Zij zijn sommige houten, sommige vergulde, en sommige 
verzilverde, en zijn de stenen gelijk, die men uit de gebergten 

houwt; maar die hen dienen zullen beschaamd worden.  

Hoe zal men hen dan goden achten of heten? Bovendien onteren 
zich de Chaldeeën zelf, die wanneer zij een stomme zien, die niet 

spreken kan, zo brengen zij hem tot Bel, verzoekende dat hij zou 
spreken, alsof het hem mogelijk ware te verstaan, en hoewel zij het 

tegendeel bemerken, zo kunnen zij zulks niet nalaten, want zij 
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hebben geen gevoel. Nu de vrouwen met biezenbanden omgord, 
zitten op de wegen, om rookwerk van zemelen te offeren. En 

wanneer een dezer weggerukt zijnde van iemand der genen die 

daar voorbijgaat, beslapen wordt, zo verwijt die zulks degene die 
naast haar gezeten is, dat zij des niet waardig ge acht is, gelijk als 

zij; en dat haar biesband niet is verbroken. Alles wat onder hen 
geschiedt is leugen, hoe zal men hen dan goden achten of heten? 

Zij zijn van de werkmeesters en goudsmeden toebereid, en daar 

wordt anders niets van dan de kunstenaars willen dat zij zijn. En 
zijzelf, die hen gemaakt hebben, leven geen lange tijd, hoe zullen 

dan deze goden zijn die door hen gemaakt zijn? Want zij hebben 
leugens en schande de nakomelingen na gelaten. Want zo wanneer 

krijg of een ander kwaad over hen komt, zo beraadslagen de 

priesters onder elkander, hoe zij zich te zamen met hun goden 
verbergen zullen. Hoe kan men dan niet tasten, dat het geen goden 

zijn, die zichzelf noch van krijg, noch van ander kwaad kunnen ver 
lossen? Want dewijl zij maar houten, vergulde en verzilverde goden 

zijn, zo zal het daarna alle volken bekend worden, dat zij leugens 

zijn; en alle koningen zal duidelijk worden dat zij geen goden zijn, 
maar werken van mensenhanden, en dat geen werk Gods in hen is. 

Waaraan zal men dan weten, dat zij geen goden zijn? Want zij 

kunnen geen koning des lands verwekken, en kunnen geen regen 
de mensen geven. Zij houden geen gericht onder hen, en bewaren 

niemand voor onrecht, dewijl zij onmachtig zijn. Zij zijn als kraaien, 
die tussen hemel en aarde zweven. Want ook, als het vuur valt in 

het huis van deze houten, vergulde en verzilverde goden, zo zullen 

hun priesters wel kunnen ontvlieden en ontkomen, maar zij zullen 
als balken midden daarin verbrand worden. Zij wederstaan noch 

koning, noch vijanden, hoe kan men dan achten of aannemen, dat 
zij goden zijn? Noch voor dieven, noch voor rovers, kunnen de 

houten en verzilverde, en vergulde goden zichzelf beschermen. 

Want de sterken onder hen halen rondom deze af het goud en het 
zilver, en de kleding die hun omhangt, en gaan weg als zij het 

hebben, en zij kunnen zichzelf niet helpen; Zodat een koning, die 

zijn eigen kloekheid bewijst, veel beter is, of een vat dat nuttig is in 
huis, hetwelk de bezitter gebruikt, dan die versierde goden; of ook 

een deur in het huis die bewaart hetgeen daarin is, dan die 
versierde goden; en een houten pilaar in het koninklijk paleis dan 

die versierde goden. Want de zon, en de maan, en de sterren, die 
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blinken als zij uitgezonden worden tot hun gebruik zijn 
gehoorzaam; Desgelijks de bliksem, als hij schijnt, is licht te zien, 

en zo waait ook de wind in alle landen. En de wolken, als haar door 

God bevolen is dat zij zullen drijven over de gehele wereld, 
volbrengen hetgeen bevolen is. En het vuur, als het van boven is 

afgezonden om de bergen en bossen te verteren, doet hetgeen 
bevolen is; doch deze zijn die noch in gestalte, noch in kracht 

gelijk. 

Daarom moet men noch houden, noch zeggen, dat zij goden zijn, 
daar zij niet machtig zijn de mensen straf te oefenen noch wel te 

doen. Wetende dan dat zij geen goden zijn, zo vreest hen niet. 
Want zij kunnen de koningen vloeken noch zegenen. Zij kunnen 

ook geen tekenen in de hemel onder de heidenen vertonen. Zij 

kunnen niet schijnen als de zon, noch lichten als de maan. De wilde 
gedierten zijn beter dan zij, die in een hol vluchtende zichzelf 

kunnen helpen. Op geen wijze dan is het ons openbaar dat zij 
goden zijn. Want gelijk een vogelverschrikker in een 

komkommerhof niet bewaren kan, zo zijn ook hun houten, vergulde 

en verzilverde goden; op dezelfde wijze zijn zij gelijk de 
doornenboom in een hof, waar allerlei gevogelte op zit. Insgelijks 

ook zijn hun houten, en vergulde, en verzilverde goden een dode 

gelijk, die in het donker geworpen ligt. Men kan ook bemerken dat 
zij geen goden zijn, aan het scharlaken en purper dat zij aan 

hebben, en dat verrot; zij zullen ook zelf eindelijk opgegeten 
worden van de wormen; en zij zullen een spot worden in het land. 

Zo is dan de rechtvaardige mens beter, die geen afgoden heeft, 

want hij is verre van bespotting. 
 

Voorwaar, Profeet Benjamin en Theresa zijn de twee 
gezalfden Gods, 

en door de God van Abraham, Izaäk en Jakob aangesteld in de 

eindtijd, om u te waarschuwen door de Heilige Geest Gods, en de 
boodschappen over te brengen. Zowel de warriors zijn aangesteld 

als Gods instrument, om de boodschappen te delen. Ook u kunt 

veel voor de Heer betekenen als wederom geboren Christen. 
 

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want God had de wereld zo 
lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in 

hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft 
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zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te 
vellen, maar om de wereld door hem te redden. Over wie in hem 

gelooft wordt geen oordeel uitgesproken, maar wie niet in hem 

gelooft is al veroordeeld, omdat hij niet wilde geloven in de naam 
van Gods enige Zoon. Dit is het oordeel: het licht kwam in de 

wereld en de mensen hielden meer van de duisternis dan van het 
licht, want hun daden waren slecht. Wie kwaad doet, haat het licht; 

hij schuwt het licht omdat anders zijn daden bekend worden. Maar 

wie oprecht handelt zoekt het licht op, zodat zichtbaar wordt dat 
God werkzaam is in alles wat hij doet. 

 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel. 

 

 

 

Vertrouw en geloof in God!  
 
Nog nooit bleef iemand in de put zitten!  

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 

14 december 2017 bracht een bode engel Gods een boodschap 

over, die ik heel graag met u wil delen. 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 

Revorme, een bode engel Gods. 
 

Voorwaar, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, heeft 
u lief en is verheugd dat gij zo betrokken bent met de 

Evangelical EndTime Machine. 

Voorwaar, maak u geen zorgen! Zijn ogen zijn op u gericht en uw 
naam is op Zijn lippen. Zelfs zendt Hij Zijn engelen uit, om u te 

beschermen. Heel vaak trekt Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 
Christus, er op uit in het heetst van de strijd, om voor u tegen de 

boze te strijden! Voorwaar, Hij komt echt voor u op en wil u 

omarmen en bemoedigen, om sterk te zijn en niet om op te geven. 
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Want dat doet een echte warrior Gods niet, maar vertrouwt op de 
Here, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 

Voorwaar, nog nooit bleef iemand in de put zitten! 
Hij heeft alreeds velen eruit getrokken, vanwege hun geloof en 

vertrouwen. 
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 

 

Bekeert u voordat God u straft zoals Ohola en 

Oholiba! 
 
Voorwaar, Kadosh, Heilig is de Here! Sommigen zijn nog erger dan 

Ohola en Oholiba.  

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, hartelijk welkom! Op 14 december 2017 bracht Gods bode 

engel woord voor woord deze boodschap Gods over aan 
eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Blesía, 

een bode engel Gods. Voorwaar, Kadosh, Heilig is de Here! 
 

Sommigen zijn nog erger dan Ohola en Oholiba! 

 
Ezechiël 23, vers 5 tot en met 8  Lees alles eens verder voor 

uzelf… En Ohola pleegde overspel terwijl zij mijn vrouw was; zij 
hunkerde naar haar minnaars, naar Assur: hovelingen, bekleed met 

blauwpurper, landvoogden en stadhouders, hoofd voor hoofd 

begeerlijke jonge mannen, ruiters te paard. En zij bedreef haar 
ontucht met hen allen, de keur van Assurs zonen; met allen, naar 

wie zij hunkerde, met al hun afgoden, verontreinigde zij zich. 
Daarbij heeft zij de ontucht uit haar Egyptische tijd niet opgegeven, 

want in haar jeugd heeft men haar beslapen… tot zover. 
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Voorwaar, God strafte Ohola en Oholiba, vanwege hoererij 
en ontucht. 

En zij kwamen te weten: “En ook gij zult weten, dat Ik, de Here, 

HERE ben!” Zo spreekt Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, 
tot u. Voorwaar, bekeert u voordat God ook u straft, zoals zij! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
 

 

 

Men wil God aanpassen! 
 

Openbarende boodschap en waarschuwing aan de kerken in deze 
tijd, en ook aan Israël, om niet alles maar goed te keuren! Men 

vindt dat het tijd is om God aan te passen aan de moderne tijd, en 
dat men Yeshua HaMashiach, YHWH, Jezus Christus, voortaan als 

een genderneutraal persoon moet neerzetten.  

 
 

Volledige weergave: 
 

Welkom! Dit is een openbarende boodschap van God, woord voor 

woord door de engel des Heren overgeleverd op 15 december 2017 
aan Gods eindtijdprofeet, Benjamin Cousijnsen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus van Nazareth.  

 
Wereldwijd ziet men de boodschappen Gods van Profeet 

Benjamin Cousijnsen in vervulling gaan,  

die reeds zijn overgebracht door de bode engelen Gods, die hun 
komst altijd aankondigden, en aankondigen, in de Almachtige Naam 

boven alle namen, de Naam van Yeshua HaMashiach, Jezus 
Christus.  

 

Voorwaar, wereldwijd streeft men ernaar om de kruizen uit 
de kerken te halen, zodat men zich meer welkom voelt als 

moslim.  

Verder wil men één wereldreligie. Sommige kerken zijn overgegaan 
om een Bijbel te laten drukken, waarbij iedereen zich meer 
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betrokken voelt, en hebben velen bladzijdes, die moslims en 
homo’s en overigen kwetsen, weggenomen. Men vindt dat het tijd 

is om God maar eens aan te passen aan de moderne tijd, en dat 

men Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, voortaan als een 
genderneutraal persoon moet neerzetten!  

 
Men wil één kerk en één wereldreligie, waarvan alle 

richtingen samenkomen. 

En zij preken dat er geen veroordeling is en het toch niet uitmaakt, 
of de man nu vrouwelijke gevoelens heeft voor een andere man. 

Alles wordt als normaal beschouwd! Het tegennatuurlijke, wat God 
afkeurt, vindt men ouderwets, en zij gaan tegen Gods geboden in. 

 

Voorwaar! 
Op vele scholen en in winkels en gemeenten en bedrijven en 

overheidsgebouwen, onder andere, komt men meer en meer voor 
de moslim immigranten op, uit vrees voor aanslagen, en mag men 

een hoofddoek dragen voorin de klas, en willen ze dit niet meer 

verbieden, vanwege de razendsnelle toename van de Islamisering 
en de moderne tijd.  

 

Voorwaar, ook het heilige land Israël hoeft zich niet meer zo 
te noemen, maar het ‘schijnheilige land Israel’, dat met alle 

winden meewaait en ook maar alles goedkeurt! 
Voorwaar, mijn naam is Revelado, een bode engel Gods. Wie u ook 

bent, wie tegen de God van al wat leeft ingaat, zal gestraft worden! 

 
Openbaring 22, vers 6 en 7  En Hij zeide tot mij: Deze woorden 

zijn getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der 
Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen 

hetgeen weldra geschieden moet. En zie, Ik kom spoedig. Zalig hij, 

die de woorden der profetie van dit boek bewaart! 
En vers 10 en 11  En hij zeide tot mij: Verzegel de woorden van de 

profetie van dit boek niet, want de tijd is nabij. Wie onrecht doet, 

hij doe nog meer onrecht; wie vuil is, hij worde nog vuiler; wie 
rechtvaardig is, hij bewijze nog meer rechtvaardigheid; wie heilig 

is, hij worde nog meer geheiligd. 
En Openbaring 1, vers 8  Ik ben de alfa en de omega, zegt de Here 

God, die is en die was en die komt, de Almachtige. 
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Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en 

verdween. 

 
En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
 

 

Hoor Israël, daarom spreekt de HERE uw God nu 
ook zo tot u!  
 

18-12-2017  Dit is een waarschuwende boodschap Gods aan Israël, 
naast een verwijzing naar de Evangelicalendtimemachine.com. 

Wees een heilig volk, en geen schijnheilig volk. Voorwaar, bekeert u 

en heiligt u heden, en reinigt u en uw klederen van 
ongehoorzaamheid!  

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, hartelijk welkom! De volgende boodschap is woord voor 

woord overgeleverd aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, 
Benjamin Cousijnsen, door Gods bode engel.  

 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 

Voorwaar, wanneer hebt gij voor het laatst uw Bijbel 
geopend? 

Ook kunt u de boodschappen Gods in de 
Evangelicalendtimemachine.com beluisteren via de video, en kunt u 

de boodschap zelfs daaronder uitgebreid nalezen, en zelfs uitprinten 

en ermee evangeliseren. Ook kunt u op de Radio van de Evangelical 
EndTime Machine luisteren naar de boodschappen en naar muziek, 

in de website. 
 

Exodus 19, vers 3 tot en met 6  Toen klom Mozes op tot God, en 

de Here riep tot hem van de berg, en zeide: Zó zult gij zeggen tot 
het huis van Jakob en meedelen aan de Israëlieten: gij hebt gezien, 
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wat Ik de Egyptenaren heb aangedaan, en dat Ik u op 
arendsvleugelen gedragen en tot Mij gebracht heb. Nu dan, indien 

gij aandachtig naar Mij luistert en mijn verbond bewaart, dan zult 

gij uit alle volken Mij ten eigendom zijn, want de ganse aarde 
behoort Mij. En gij zult Mij een koninkrijk van priesters zijn en een 

heilig volk. Dit zijn de woorden die gij tot de Israëlieten spreken 
zult. 

 

Voorwaar, Israël! 
Hoe vaak heeft de Almachtige u niet beschermd en op 

arendsvleugelen gedragen? Maar dan luistert u nog niet en houdt u 
zich niet aan Mijn Verbond, en richt u zich op uw afgoden als 

vanouds. Schaam u! Voorwaar, 

 
Exodus 19, vers 7 en 8  Toen kwam Mozes en ontbood de 

oudsten van het volk en legde hun al deze woorden die de Here 
hem geboden had, voor. En het gehele volk antwoordde eenparig: 

Alles wat de Here gesproken heeft, zullen wij doen. En Mozes 

bracht de woorden van het volk weder aan de Here over. 
En vers 10 en 11  En de Here zeide tot Mozes: Ga tot het volk; 

heilig hen heden en morgen, en laten zij hun klederen wassen. En 

tegen de derde dag zullen zij gereed zijn, want op de derde dag zal 
de Here nederdalen voor de ogen van het gehele volk op de berg 

Sinai. 
 

Voorwaar, zo spreekt El Elohím, Adonai, JHWH, Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus, nu ook tot u! 
Wees een heilig volk, geen schijnheilig volk. Voorwaar, bekeert u en 

heiligt u heden, en reinigt u en uw klederen van 
ongehoorzaamheid! Voorwaar, mijn naam is Revelado, een bode 

engel Gods. 

 
Voorwaar, men kan wel bidden voor Israël en het volk, voor 

vrede, maar wat denkt u ervan als ze zich eens afwendden 

van al die afgoderijen, wat men toelaat? 
Voorwaar, het gehele volk zal voor hun ogen de Here aanschouwen 

op de berg. En velen zullen zich de klederen scheuren en zich op de 
borst slaan, vanwege dat ze niet geluisterd hebben! Wees 
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gewaarschuwd door deze boodschap, en houd u aan de Tien 
Geboden.  

 

Exodus 20, vers 4 tot en met 6  Gij zult u geen gesneden beeld 
maken noch enige gestalte van wat boven in de hemel, noch van 

wat beneden op de aarde, noch van wat in de wateren onder de 
aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen; want Ik, 

de Here, uw God, ben een naijverig God, die de ongerechtigheid der 

vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde 
geslacht van hen die Mij haten, en die barmhartigheid doe aan 

duizenden van hen die Mij liefhebben en mijn geboden 
onderhouden. 

Vers 13 tot en met 17  Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet 

echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis 
spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uws naasten huis; 

gij zult niet begeren uws naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, 
noch zijn dienstmaagd, noch zijn rund, noch zijn ezel, noch iets dat 

van uw naaste is. 

 
Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 

wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 

naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het 
licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever 

gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want 
een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het 

licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de 

waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat 
zij in God verricht zijn. 

 

Voorwaar, Israël trekt zelf het onheil en de duisternis aan, 
door zich niet aan Gods geboden te houden. 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en 
verdween. 
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Bewaak je oog, bewaak je oog voor wat je ziet! 
 

Laat je niet beïnvloeden door het kwaad, onder andere door TV en 
media. De satan wil iedereen beïnvloeden en overnemen, vooral de 

Christenen!  

 
 

Volledige weergave: 
 

Welkom! Op 19 december 2017 bracht de engel des Heren woord 

voor woord de volgende boodschap over aan eindtijdprofeet 
Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 
Romeinen 1, vers 18 en 19  Want toorn van God openbaart zich 

van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van 
mensen, die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden, 

daarom dat hetgeen van God gekend kan worden in hen openbaar 

is, want God heeft het hun geopenbaard. 
 

Voorwaar, mijn naam is Revelado, een bode engel Gods. 

 
De goddeloosheid en de totale overname van de mens 

nemen met de dag toe! 
En van de waarheid wil men bijna niets weten, noch aanvaarden. 

Maar wel staat men open voor het rijk van de duisternis, en laat 

men zich beïnvloeden door onder andere de televisie, media. En 
voordat men het weet, denkt men hetzelfde als de goddelozen, of 

de personages van de televisieserie, met onder andere moord en 
seks en overspel, waar alles aan bod komt, om uw geheugen te 

beïnvloeden – zoals u ziet en hoort in de televisieserie – en u over 

te halen in hun manier van goddeloosheid en denken. Voorwaar, de 
satan wil iedereen beïnvloeden en overnemen, vooral de 

Christenen!  

 



 
 

 

5960 
 
 

 

Romeinen 1, vers 24 tot en met 29  Daarom heeft God hen in 
hun hartstochten overgegeven aan onreinheid, zodat bij hen het 

lichaam onteerd wordt. Zij immers hadden de waarheid Gods 

vervangen door de leugen en het schepsel vereerd en gediend 
boven de Schepper, die te prijzen is tot in eeuwigheid. Amen. 

Daarom heeft God hen overgegeven aan schandelijke lusten, want 
hun vrouwen hebben de natuurlijke omgang vervangen door de 

tegennatuurlijke. Eveneens hebben de mannen de natuurlijke 

omgang met de vrouw opgegeven, en zijn in wellust voor elkander 
ontbrand, als mannen met mannen schandelijkheid bedrijvende en 

daardoor het welverdiende loon voor hun afdwaling in zichzelf 
ontvangende. En daar zij het verwerpelijk achtten God te erkennen, 

heeft God hen overgegeven aan een verwerpelijk denken om te 

doen wat niet betaamt: vervuld van allerlei onrechtvaardigheid, 
boosheid, hebzucht en slechtheid, vol nijd, moord, twist, list en 

kwaadaardigheid. 
 

Voorwaar, u moest eens weten, hoe velen zich hebben laten 

beïnvloeden door middel van media hypnose, waardoor 
huwelijken en gezinnen kapot zijn gemaakt door satan. 

Voorwaar, bewaak uw ogen en hart en denken! Daarom zijt gij, o 

mens, niet te verontschuldigen. Voorwaar, laat u niet afdwalen in 
uw kracht en geloof, maar acht de goddeloosheid in de media 

verwerpelijk. En vervuil u niet, want de werken van satan zijn sluw 
en bekend; hij heeft zijn vangnet uitgezet, om u te betoveren en te 

vangen! Voorwaar, zoekt de dingen, die van boven zijn, en weest 

waakzaam, zodat u zich niet laat verontreinigen via de media en 
wat deze u te bieden heeft! 

 
Johannes 10, vers 6 tot en met 8  In dit beeld sprak Jezus tot 

hen, maar zij begrepen niet, wat het was, dat Hij tot hen sprak. 

Jezus zeide dan nogmaals: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Ik ben de 
deur der schapen. Allen, die vóór Mij gekomen zijn, zijn dieven en 

rovers, maar de schapen hebben naar hen niet gehoord. 

En Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 
wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
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behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 

naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het 

licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever 
gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want 

een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het 
licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag komen; maar wie 

de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn “of haar” 

werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 
 

Bewaak je oog, bewaak je oog voor wat je ziet; heb die slang 
door! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en 

verdween. 
 

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 

 

De Here benadrukt nogmaals Baruch 6  
 

Voorwaar, hou u niet bezig met hun leugens en waarzeggerijen! Ze 
zijn vals en ook geen instrument van God. De Here benadrukt 

nogmaals Baruch 6. Lees en begrijp, en wees gewaarschuwd!  

 
Volledige weergave: 

 
Woensdag 20 december 2017. Hartelijk welkom! Gods bode engel 

bracht de volgende boodschap Gods woord voor woord over aan 

eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen, en 
sprak: 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 
Voorwaar, Kadosh, Heilig is Yeshua HaMashiach, JHWH, 

Jezus Christus, de Koning der koningen! 
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Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, 
dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die 

in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. 

En Johannes 8, vers 12  Wederom dan sprak Jezus tot hen en 
zeide: Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de 

duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben. 
En Johannes 15, vers 18 en 19  Indien de wereld u haat, weet dan, 

dat zij Mij eer dan u gehaat heeft. Indien gij van de wereld waart, 

zou de wereld het hare liefhebben, doch omdat gij van de wereld 
niet zijt, maar Ik u uit de wereld uitgekozen heb, daarom haat u de 

wereld. 
 

Voorwaar, duidelijker kan uw Rabboeni, uw Heer, Abba, 

Vader, niet zijn, dat Hij de enige Weg is, de enige Waarheid 
en het eeuwige Leven. 

En je vindt geen eeuwig leven via andere wegen! Wees niet koppig 
en eigenwijs, en laat u niet misleiden via afgodsbeelden, of religies, 

die u wijsmaken om tot anderen te bidden, en via zogenaamde 

heiligen. Voorwaar, niemand komt tot de Vader dan door Mij! Dit 
staat geschreven, en niet anders. Voorwaar, lees eens in de 

Statenvertaling Baruch 6 voor uzelf, om deze boodschap Gods goed 

te kunnen begrijpen: www.statenvertaling.net/bijbel/baru/6 
Voorwaar, of luister naar de boodschap van 13 december 2017, 

waar Baruch 6 helemaal voorgelezen wordt. Voorwaar, mijn naam 
is Remargan, een bode engel Gods.  

 

Laat de waarheid niet vervallen! 
Voorwaar, luister aandachtig. Zo spreekt de Heer, Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Op Facebook en YouTube zitten 
vele valse sprekers, die beweren de Hemel gezien te hebben. Ook 

voorspellen velen het einde in 2017 en de Wederkomst, enzovoorts, 

en maken schetsen en berekeningen. Voorwaar, hou u niet bezig 
met hun leugens en waarzeggerijen; ze zijn vals en ook geen 

instrument van God, maar van satan, om u te misleiden! Ze hebben 

zichzelf zelfs tot profeet of leraar gemaakt en verspreiden leugens. 
Vanwege hun leugens en sterke verhalen, is Gods voorspelling aan 

hen de eeuwige dood! Ze zullen de hel zien en nimmer de Hemel. 
Zo spreekt de Heer, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, tot 

http://www.statenvertaling.net/bijbel/baru/6
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u. En Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, 
kom, Here Jezus! 

Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en verdween. 

 
 

 

Ook Hij gaf u niet op!  
 

Gods weg is volmaakt en zuiver. Hij wil dat u in Zijn kracht blijft 
staan en dat u zich niet bezighoudt met de wereldse, goddeloze 

praktijken!  

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 

21 december 2017 bracht een bode engel Gods een boodschap 
over, die ik graag met u wil delen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 
Voorwaar, 

 

Psalm 1, vers 1 en 2  Welzalig de man, “maar ook de vrouw”, 
die niet wandelt in de raad der goddelozen, die niet staat op de weg 

der zondaars, noch zit in de kring der spotters; maar aan des Heren 
wet zijn welgevallen heeft, en diens wet overpeinst bij dag en bij 

nacht. 

 
Voorwaar, als wederom geboren Christen wandelt u toch 

niet zoals de goddelozen, en zit u toch niet te midden van de 
spotters, om ook nog eens mee te lachen als kind van God? 

Overpeins als Christen op welke weg u zich bevindt! In de hel vol 

goddelozen zult u verloren gaan. Voorwaar, hou u bezig met de 
dingen die van boven zijn!  

 

De Heer zegt u ook, dat het niet eenvoudig is als kind van 
God. 
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Maar geef niet op en laat uw wandel gezien worden door de 
goddelozen, en dat u niet meedoet met de spotters en niet 

deelneemt aan hun goddeloze verstand en kring. Voorwaar, wees 

een warrior in Christus, die standhoudt! 
 

Psalm 2, vers 4  Die in de hemel zetelt, lacht; de Here spot met 
hen. 

En Psalm 3, vers 4  Maar Gij, Here, zijt een schild dat mij dekt, mijn 

eer, en die mijn hoofd opheft. 
 

Voorwaar, mijn naam is Blesía, een bode engel Gods. 
 

Psalm 18, vers 31 en vers 32  Gods weg is volmaakt; des Heren 

woord is zuiver. Hij is een schild voor allen die bij Hem schuilen. 
Want wie is God behalve de Here, wie is een rots buiten onze God? 

 
Voorwaar, Gods weg is volmaakt en zuiver. 

En Hij wil dat u in Zijn kracht blijft staan en dat u zich niet 

bezighoudt met de wereldse, goddeloze praktijken. Wees krachtig 
in de Here, en onwankelbaar en onverslaanbaar in de almachtige 

Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! Ook Hij gaf u 

niet op. 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
 

 

Mens, irriteer je niet! 
 

21-12-2017  De mensen keken naar de steen in hun eigen hand, en 

gingen nadenken toen ze plotseling de doordringende stem 
hoorden, die hen toesprak, net op tijd. Bijna was ze gestenigd, oei! 

Door de woorden van Jezus Christus, YHWH, Yeshua HaMashiach, 
werden de mensen weer rustig van binnen en konden ze weer 

helder nadenken over hetgeen de Heer hen vroeg, en lieten hun 

oordeel en irritatie varen. En, ben jij volmaakt? 
 

 

Volledige weergave: 
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Hoi, leuk dat je kijkt. Welkom! De bode engel bracht deze 
boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen, en zei: 

Ik begroet u in de wonderbare Naam van Yeshua HaMashiach, 

JHWH, Jezus Christus. 
 

Voorwaar, iedereen maakt weleens een overtreding, of je nu 
jong bent of volwassen, groot of klein. 

Jezus Christus, Yeshua HaMashiach, zei eens tegen een menigte 

mensen, die op het punt stond om een vrouw te gaan stenigen, 
vanwege haar overtredingen, waar men zich aan ergerde: “Wie 

zonder zonde is, die gooie de eerste steen!” De mensen, die 
schrokken en plotseling begonnen ze na te denken, en ging de 

steen die vast in hun hand zat van boosheid, losser zitten omdat ze 

gingen denken. Ze keken naar hun eigen hand en naar de steen… 
En ze zullen gedacht hebben, dingen zoals dit: ‘Ben ik volmaakt?’ 

‘Kwets ik nooit een ander?’… dit soort gedachten. Wat zij wilden 
was wraak, wraak nemen! Maar de Here, Yeshua HaMashiach, 

JHWH, Jezus Christus, leerde hen zo naar zichzelf te kijken en na te 

denken. Het waren kostbare lessen. De steen werd losser en losser, 
en ze lieten het vallen. Ze keerden zich om en lieten de vrouw met 

rust. 

 
Ook jij, wie je ook bent, moet niet denken dat je een 

volmaakt mens bent, hoor. 
 

In Prediker 7, vers 9 staat: Wees niet te spoedig geërgerd in uw 

geest, want ergernis huist in de boezem der dwazen. 
 

Met andere woorden, 
iemand die zich van binnen snel ergert, dus snel boos wordt op een 

ander, is zelf niet zo wijs of verstandig, door negatief te denken en 

te oordelen over de ander, ja, een dwaas zelfs! Want woorden 
hebben kracht, en die beginnen in je denken. En door zo te denken 

en ernaar te handelen, als je niet uitkijkt, ben je verkeerd bezig. En 

dat is niet wat Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, wil. Het 
is weleens goed, hoor, om iemand te corrigeren, te verbeteren, hè. 

Dat zeg je, en dat is ook zo, dat klopt, maar niet om jezelf te 
ergeren, of die ander pijn te doen met je woorden, die weleens 
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stenen kunnen binnenkomen bij de ander, en pijn kunnen doen, of 
nog erger: iemand als het ware kunnen vermoorden en afbreken. 

 

Maar wees zoals Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, 
die ook al jouw fouten vergaf, zonder zich te ergeren en te wijzen 

met de vinger, of de ander te veroordelen, of wat dan ook. Zo mag 
Zijn liefde door jou ook heen gezien worden, en Zijn vergeving naar 

anderen toe! 

 
Jakobus 3, vers 2  En hier staat geschreven: En hoe vaak 

struikelen we niet allemaal! Wie nooit struikelt in het spreken kan 
zich een volmaakt mens noemen, die in staat is om zelfs het hele 

lichaam in toom te houden. 

 
Wij zijn allemaal onvolmaakt, en de Heer wil ook graag dat 

jij vergeven wordt! 
En jij mag ook hetzelfde doen als Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 

Christus, en je naaste vergeven. 

 
Mattheüs 7, vers 12  Hier staat geschreven: Behandel anderen 

dus steeds zoals je zou willen dat ze jullie behandelen. Dat is het 

hart van de Wet en de Profeten. 
 

Weet je, 
zoals Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, de grootste 

overtreders aan het kruis van Golgotha vergaf, zo heeft Hij ook u 

en duizenden, ja tienduizenden, vergeven en gered en veranderd! 
 

Kolossenzen 3, vers 13  Verdraagt elkander en vergeeft 
elkander, indien de een tegen de ander een grief heeft; gelijk ook 

de Here u vergeven heeft, doet ook gij evenzo. 

 
Voorwaar, mijn naam is Bresmia, een bode engel Gods. 

Sommigen laten echter geen voorbeeld zien en blijven boos, en 

kunnen maar niet vergeven en tonen 0,0% vergiffenis, met alle 
gevolgen van dien! 
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Efeziërs 4, vers 26 en 27  Hier staat geschreven: Als u boos 
wordt, zondig dan niet: laat de zon niet ondergaan over uw 

boosheid, geef de duivel geen kans. 

 
De Heer zegt dus: Wacht er niet mee om het goed te maken 

en te gaan slapen, en te denken: 
‘Ach, het waait wel over; morgen gaat het wel beter’. De Heer ziet 

dit als zonde! Vergelijk het maar met die steen, die je opsluit in je 

hand, of in je hart, en waardoor het opgesloten raakt. Nee, laat het 
los en geef het over en vraag vergeving, en echt vergeving. En laat 

het echt los, die steen, voordat je zelf verhardt en keihard wordt, 
net als die steen! 

 

1 Korinthiërs 13, vers 4 tot en met 7  De liefde is geduldig en 
vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en 

geen zelfgenoegzaamheid. Ze is niet grof en niet zelfzuchtig, ze laat 
zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan, ze verheugt 

zich niet over het onrecht maar vindt vreugde in de waarheid. Alles 

verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze. 
 

Ja, ware liefde vergeeft en rekent het kwade niet aan! 

De liefde van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, is zó 
groot, dat jij het mag uitstralen en uitdelen. 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
 

 

 

Kerst is geen gebod! 
 

22-12-2017  Zonder onder andere die heidense afgodsboom en 
vernederingen, zult u gezegend worden. Luister ook naar de 

boodschappen over Kerst en Nieuwjaar in de 
Evangelicalendtimemachine.com 

 

 
Volledige weergave: 
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Shalom, welkom! JHWH, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, gaf 
deze boodschap aan Zijn geliefde Profeet, Benjamin Cousijnsen, 

door via Zijn bode engel Blesía. 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. 
 

Voorwaar, op welke dagen wordt in de hoogste Hemelen 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, herdacht door de 
engelen Gods, denkt u?  

Voorwaar, zing en verblijd u elke dag. En prijs Hem voor Zijn 
volmaakte werk aan het kruis, zoals de engelen elke dag en eeuwig 

doen! Voorwaar, word niet gelijkvormig aan deze wereld. Aanvaard 

men Kerst op de wijze van het deelnemen aan hun afgoden, dan 
zijt u gelijk aan het Romeinse Rijk met hun heidense gebruiken en 

afgoden. De kerken moeten zich schamen! 
 

Romeinen 14, vers 17  Want het Koninkrijk Gods bestaat niet in 

eten en drinken, maar in rechtvaardigheid, vrede en blijdschap, 
door de heilige Geest. 

 

Voorwaar! 
En de rechtvaardigheid, vrede en blijdschap, door de Heilige Geest, 

ervaart u toch niet door middel van een kerstboom, die de Here een 
grote heidense gruwel vindt in Gods kerk? Wilt u soms in deze 

dagen ook de Here grootmaken, zoals de heidenen die opeens 

veranderen in Christenen, en vrome liederen zingen? Voorwaar, de 
grootste vernedering voor God is dat men, als kind van God, de 

weg van de heidenen aanvaardt, al beweren ze Christen te zijn! Dat 
zei het Romeinse Rijk ook met hun gebruiken.  

 

Voorwaar, u mag het Kerstfeest vieren, maar zonder de 
heidense afgoden en heidense gebruiken. 

Voorwaar, in de Hemel is het elke dag feest, maar er is geen 

Kerstfeest aanwezig, wat van satan afkomstig is als vernedering. 
Luister ook naar de boodschappen over Kerst- en Nieuwjaar in de 

Evangelical EndTime Machine.  
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Efeziërs 5, vers 6 tot en met 12  Laat niemand u misleiden met 
drogredenen, want door zulke dingen komt de toorn Gods over de 

kinderen der ongehoorzaamheid. Doet dan niet met hen mede. 

Want gij waart vroeger duisternis, maar thans zijt gij licht in de 
Here; wandelt als kinderen des lichts, – want de vrucht des lichts 

bestaat in louter goedheid en gerechtigheid en waarheid –, en 
toetst wat de Here welbehagelijk is. En neemt geen deel aan de 

onvruchtbare werken der duisternis, maar ontmaskert ze veeleer, 

want het is zelfs schandelijk om te noemen, wat heimelijk door hen 
wordt verricht. 

 
En Jeremia 10, vers 3 tot en met 8  Want de handelwijze der 

volken, die is nietigheid: want als een stuk hout heeft men het uit 

het woud gehakt, – arbeid van werkmanshanden met de bijl – met 
zilver en goud siert men het op, met spijkers en hamers maakt men 

het vast, zodat het niet waggelt. Als een vogelverschrikker in een 
komkommerveld zijn zij, zij spreken niet, zij moeten beslist 

gedragen worden, want zij kunnen geen stap doen. Vreest voor hen 

niet, want zij doen geen kwaad, maar ook goeddoen is er bij hen 
niet. Niemand is U gelijk, Here! groot zijt Gij en groot is uw naam in 

kracht! Wie zou U niet vrezen, o Koning der volkeren? Want U komt 

het toe, want onder al de wijzen der volken en onder al hun 
koningen is niemand U gelijk! Ja, met hen allen worden zij dom en 

dwaas, nietswaardige vermaning, hout is het. 
 

Hier valt de kerstboom onder! 

 
Exodus 20, vers 3  Gij zult geen andere goden voor mijn 

aangezicht hebben. 
Vers 5  Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen; want Ik, de 

Here, uw God, ben een naijverig God, die de ongerechtigheid der 

vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde 
geslacht van hen die Mij haten. 

 

‘Kerst is geen gebod!’ 
Voorwaar, aanbid de Here, zoals het hoort; geef het voorbeeld. 

 
Jozua 24, vers 16  Toen antwoordde het volk en zeide: Het zij 

verre van ons, de Here te verlaten en andere goden te dienen. 
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Voorwaar, zonder onder andere die heidense afgodsboom en 

vernederingen, zult u gezegend worden, 

en zal de Here, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, zich 
geëerd voelen dat u aan Hem denkt, zoals de engelen Gods elke 

dag en eeuwig, en niet alleen op die verschrikkelijke dagen van de 
heidenen! Voorwaar, mijn naam is Blesía, een bode engel Gods. 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 
 

 

God straft de Filipijnen op het moment! 
 

De ene 'ramp' volgt de andere snel op in de Filipijnen, zoals u op 
het nieuws kunt zien en horen. En u bemerkt dat alles zich vervult, 

wat vooraf werd aangekondigd door Profeet Benjamin Cousijnsen. 

De Here, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, waarschuwde 
namelijk de Filipijnen en gaf aan, dat ze zich moeten bekeren van 

hun afgoderijen en hoererijen! De engel des Heren, Donder, is 
onder andere de uitvoerder van Gods straffen over de Filipijnen, en 

waarschuwt hen in deze boodschap, overgeleverd aan Gods 

eenvoudige ware eindtijdprofeet, Benjamin Cousijnsen.  
 

 

Volledige weergave: 
 

Welkom! Op 27 december 2017 bracht de engel des Heren deze 
mededelende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet van de 

laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 
Donder, een bode engel Gods. 

 

Voorwaar, Profeet Benjamin Cousijnsen heeft al heel veel 
gezien, hoe blind de Filipijnen zijn! 

Voorwaar, de Filipijnen halen geen zegen naar zich toe, maar onheil 

op onheil. Men aanbidt de afgoden. En ik, Donder, had die dove, 
eigenwijze, blinde Filipijnen nog zo gewaarschuwd! Tja, God gaf mij 



 
 

 

5971 
 
 

 

het bevel om toe te slaan, en zoals u al weet, kwamen er velen om 
het leven. Ze zijn nog te lui, die Filipijnen, om de Tien Geboden te 

lezen, wat God ervan vindt, en uit Baruch 6, vers 1 t/m 61 te lezen.  

 
Voorwaar, als verkoper van afgoden, verkoopt u uw eigen 

ziel aan satan en bent u zijn instrument, om velen in de 
leugen mee te trekken! 

Voorwaar, alle Katholieke Filipijnen laten zich beetnemen door 

satan. Zelfs de kerstdagen, de geboortedag, is verzonnen en naar 
hun voordeel, hun hand gezet. Kadosh, Heilig is Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, en Hij laat niet met zich 
spotten!  

 

Voorwaar, zelfs de kerken zitten vol met mannen, met een 
vrouwelijk uiterlijk, of een vrouw met een mannelijk 

uiterlijk. 
Het tegennatuurlijke wordt als natuurlijk beschouwd, zelfs dat 

kinderen op jonge leeftijd al zwanger zijn, of weg worden gegeven 

aan een rijke toerist! Alles is normaal in de ogen van vele Filipijnen, 
maar voor God niet. Men moet zich echt bekeren. Sodom is zelfs 

niet te vergelijken met de Filipijnen! Voorwaar, ik, Donder, hoop 

dat de Filipijnen de oren opent en de waarheid mag zien, en zich zal 
bekeren. 

 
Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want God had de wereld zo 

lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in 

hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft 
zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te 

vellen, maar om de wereld door hem te redden. Over wie in hem 
gelooft wordt geen oordeel uitgesproken, maar wie niet in hem 

gelooft is al veroordeeld, omdat hij niet wilde geloven in de naam 

van Gods enige Zoon. Dit is het oordeel: het licht kwam in de 
wereld en de mensen hielden meer van de duisternis dan van het 

licht, want hun daden waren slecht. Wie kwaad doet, haat het licht; 

hij schuwt het licht omdat anders zijn daden bekend worden. Maar 
wie oprecht handelt zoekt het licht op, zodat zichtbaar wordt dat 

God werkzaam is in alles wat hij doet. 
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
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Hij doet ontkomen en verlost en geneest!  
 
Blijf vertrouwen en geloven, en uitzien naar uw wonder.  

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 

28 december 2017 bracht een bode engel Gods een boodschap 

over, die ik graag met u wil delen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  
 

Voorwaar, 
 

Psalm 109, vers 17  De vloek had hij, “zij”, lief – die kome over 

hem “en haar”; de zegen wilde hij “en zij” niet – die blijve verre 
van hem “en haar”. 

 
Voorwaar, Kadosh, Heilig is Yeshua HaMashiach, JHWH, 

Jezus Christus! 

 
Psalm 107, vers 17 en vers 18  Er waren dwazen, die wegens 

hun zondige wandel en wegens hun ongerechtigheden gepijnigd 

werden; hun ziel gruwde van elke spijze… tot zover. 
Psalm 105, vers 7  Hij, de Here, is onze God, zijn oordelen gaan 

over de ganse aarde. 
Psalm 103, vers 11  Maar zo hoog de hemel is boven de aarde, zo 

machtig is zijn goedertierenheid over wie Hem vrezen. 

Psalm 100, vers 3  Erkent, dat de Here God is; Hij heeft ons 
gemaakt, en Hem behoren wij toe… tot zover. 
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Psalm 107, vers 19 en vers 20  Toen riepen zij tot de Here in hun 
benauwdheid, en Hij verloste hen uit hun angsten; Hij zond zijn 

woord, Hij genas hen en deed hen aan de groeve ontkomen. 

 
Voorwaar, ik ben de bode engel Blender. 

 
Blijf vertrouwen en geloven, en uitzien naar uw wonder. 

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
 

 

Wees alert, geloof nimmer de technologie 

manipulatie! 
 

Voorwaar, Ik, Yeshua HaMashiach, YHWH, Jezus Christus, zeg u: 
Geloof nimmer de technologie manipulatie, die gebruikt wordt door 

de duisternis om levens van anderen te verwoesten, die juist in de 

waarheid wandelen als kind van God.  
 

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Vandaag, 28 december 2017, bracht de 

Here Jezus Christus zelf, woord voor woord, deze boodschap over 

aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, sprak, terwijl Profeet 

Benjamin Cousijnsen alle woorden opschreef. 
 

Shalom! Ik ben wie Ik ben! 

En Ik ben Heilig, en onderricht u en bemoedig u, en tevens kan Ik u 
vermanen. Toch heb Ik, uw Rabboeni en Heer, u onvoorwaardelijk 

lief! Voorwaar, voorwaar, voorwaar, Ik, Yeshua HaMashiach, JHWH, 
Jezus Christus van Nazareth, Ik ben de Alfa en de Omega, de 

Eerste en de Laatste, het Begin en het Einde. Voorwaar, Ik zend 

Mijn woorden, die getrouw en waarachtig zijn. En de aangestelde 
engel, die Ik beveel en gezonden heb, zal Mijn boodschap 
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overbrengen aan Mijn gezalfde, trouwe eindtijdprofeet, die alles 
altijd zal overbrengen, wat ook weldra geschieden moet. 

 

Voorwaar, Profeet Benjamin Cousijnsen, en zowel Profetes 
Theresa, hebben veel moeten doorstaan,  

vanwege de werken van de gevallen engelen, die via technologie 
velen proberen te beïnvloeden en op wilden zetten tegen Mijn twee 

gezalfden. Ik, de Here, ken de listige slang, de draak, de duivel, de 

satan, heel goed! En Ik bescherm en zegen Mijn twee gezalfden, 
omdat ze samenwerken als man en vrouw. Voorwaar, wie Mijn 

gezalfde zieners niet serieus nemen, zullen voor de troon het Boek 
des Levens geopend zien, en moeten aanhoren wat ze aan Mij 

gedaan hebben en aan Mijn getrouwe gezalfden! 

 
Voorwaar, Ik, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, 

zeg u: 
Geloof nimmer de technologie manipulatie, die gebruikt wordt door 

de duisternis om levens van anderen te verwoesten, die juist in de 

waarheid wandelen als kind van God! Voorwaar, in de hel zijn vele 
helwormen. Sommigen weten niet eens dat men nu al zo is besmet 

met deze helse duisternis, en dat zij zelf een kleine worm in het 

lichaam hebben op de Aarde als heiden, en zo van binnen vele 
problemen ondervinden, omdat men zich reeds zo heeft verbonden 

met satan! Voorwaar, bekeer u en red uw ziel! 
 

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 

wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 
een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 
geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 

oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 

duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 
waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 

gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; 
maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn “of 

haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 
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Kies heden de beste weg! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de Heer, Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus, en verdween. 
 

 
 

Hij zendt Zijn Woord en doet ze smelten! 
 
Alles is schoon aan u, mijn liefste, zonder enig gebrek! Hetrick.  

 

 
Volledige weergave: 

 
Shalom, hartelijk welkom! Op 29 december 2017 bracht Hetrick, in 

de Naam van Jezus Christus, deze boodschap Gods over aan 

eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik, Hetrick, begroet u allen in de wonderbare Naam van 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 

Voorwaar, 
 

Hooglied 1, vers 8  Indien gij het niet weet, “Marion”, o, gij 

schoonste onder de vrouwen… tot zover. 
En alzo Hooglied 1, vers 15 en 16  Zie, gij zijt schoon, mijn liefste 

“Marion”, o, gij zijt schoon, uw ogen zijn als duiven… “Kroekoe, 
kroekoe, kroekoe!” – Zie, gij zijt schoon, “Marion”, mijn geliefde, 

ja, heerlijk… tot zover. 

 
Zie, ik, Hetrick, sta voor de Hemelse vensters, en denk: 

‘Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, laat mij haar gedaante 
zien, laat mij haar stem horen’. 

 

Hooglied 4, vers 7  Alles is schoon aan u, mijn liefste, zonder enig 
gebrek zijt gij “voor mij, je prins, Hetrick”. 

 

Voorwaar, zo spreekt de Heer: 
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Psalm 147, vers 18  Hij zendt zijn woord en doet ze smelten… tot 
zover. 

 

Voorwaar, het smalle pad ten eeuwigen leven is smal. 
En de rechtvaardigen in Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, 

ervaren eeuwige vreugde en de eeuwige zegen, zowel de liefde des 
Heren, die zal uw geest en ziel en verstand ver te boven gaan! De 

goddelozen denken, dat ze rijk zijn en veel genot op de brede weg 

hebben. Maar alles zal vergaan, alles, wat satan gaf, en ze zullen 
eeuwig gepijnigd worden. Maar de verstandigen, die God vrezen, 

zullen ervaren dat het alles waard was om voor Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, te kiezen!  

 

Voorwaar, laat de Heer uw leven veranderen en zegenen, en 
maak een nieuwe start in 2018. 

Geef uw hart aan de Heer! 
 

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 

wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 
een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 
geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 

oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 

duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 
waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 

gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 
komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 

zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 

 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Hetrick, en verdween. 

 

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! God zegene u 
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BOODSCHAPPEN EN PROFETIEËN, 

DOORGEGEVEN SINDS JANUARI 2018,  
DOOR DE GOD VAN ABRAHAM, IZAÄK EN JAKOB, 

EN WOORD VOOR WOORD DOORGEGEVEN  

EN METEEN OPGESCHREVEN  

DOOR GODS EENVOUDIGE DIENSTKNECHT  

EN GELIEFDE WARE EINDTIJDPROFEET, 
BENJAMIN COUSIJNSEN,  

IN TEGENWOORDIGHEID EN ONDER  

TOEZIEND OOG VAN DE BODE ENGELEN GODS! 
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JANUARI 2018 

 
Gods plan samengevat 
 
08-01-2018  Dat wil zeggen, bijeengebracht in en door Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus van Nazareth. Om, ter voorbereiding 
van de volheid der tijden, al wat in de Hemelen en op de Aarde is 

onder één hoofd, dat is Christus, samen te vatten in Hem.  

 
 

Volledige weergave: 
 

Sjana Tova, een gezegend 2018! De bode engel van God bracht 

deze eerste boodschap van het nieuwe jaar over aan eindtijdprofeet 
Benjamin Cousijnsen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam boven alle namen, de 
Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 
Voorwaar, Kadosh, Heilig is de Koning der koningen, en 

buiten Hem is er geen redding. 

 
Efeziërs 1, vers 3 tot en met 12  Gezegend zij de God en 

“Abba”, Vader van onze Here Jezus Christus, die ons met allerlei 
geestelijke zegen in de hemelse gewesten gezegend heeft in 

Christus. Hij heeft ons, “ook u”, immers in Hem, “Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus”, uitverkoren vóór de 
grondlegging der wereld, opdat wij “en evenzo u” heilig en 

onberispelijk zouden zijn voor zijn “Heilige” aangezicht. In liefde 

heeft Hij ons “en ook u” tevoren ertoe bestemd als zonen “en 
dochters” van Hem te worden aangenomen door “Yeshua 

HaMashiach, JHWH”, Jezus Christus, naar het welbehagen van 
zijn wil, tot lof van de heerlijkheid zijner genade, waarmede Hij, 

“JHWH” ons “en zo ook u” begenadigd heeft in de Geliefde. En in 

Hem, “Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, Gods enige 
Zoon van God”, hebben wij “en evenzo u, hoor” de verlossing 

door zijn “kostbaar” bloed, de vergeving van de overtredingen, 
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naar de rijkdom zijner genade, welke Hij ons overvloedig heeft 
bewezen in alle wijsheid en verstand, door ons “en u” het 

geheimenis van zijn wil te doen kennen, in overeenstemming met 

het welbehagen, dat Hij Zich in Hem had voorgenomen, om, ter 
voorbereiding van de volheid der tijden, al wat in de hemelen en op 

de aarde is onder één hoofd, dat is Christus, samen te vatten, in 
Hem, in wie wij “en zo ook u” ook het erfdeel ontvangen hebben, 

waartoe wij “en u” tevoren bestemd waren krachtens het 

voornemen van Hem, die in alles werkt naar de raad van zijn wil, 
opdat wij “en ook u” zouden zijn tot lof zijner heerlijkheid… tot 

zover. 
 

Voorwaar, mijn naam is Blesía, een bode engel Gods. 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 

 

Waarschuwing tegen Christelijk ingepakte 
praktijken zoals o.a. Christelijke Yoga 
 

Voorwaar, wandelt in de Heilige Geest en niet in het vlees, al is het 
nog zo Christelijk ingepakt!  

 
 

Volledige weergave: 

 
Hartelijk welkom! Op 9 januari 2018 bracht een bode engel van 

God woord voor woord de volgende boodschap over aan 
eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 

Voorwaar,  
 

Galaten 5, vers 16 en 17  Ik zeg u dus: laat u leiden door de 
Geest, dan bent u niet gericht op uw eigen begeerten. Wat wij uit 

onszelf najagen is in strijd met de Geest, en wat de Geest verlangt 
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is in strijd met onszelf. Het een gaat in tegen het ander, dus u kunt 
niet doen wat u maar wilt. 

 

Voorwaar, wandelt in de Heilige Geest en niet in het vlees, al 
is het nog zo Christelijk ingepakt! 

Christelijke Yoga is van de misleider, satan. Je kunt het vergelijken 
met een mix van goed en kwaad, yin en yang. Licht en duisternis 

gaat niet samen! Vele Christenen willen meer van de Heilige Geest 

ervaren. Maar omdat ze zich echter al opengesteld hebben voor 
allerlei occulte, meditatieve praktijken en allerlei wereldreligies en 

het tegennatuurlijke, leidt dit alles hen echter naar meer van de 
duisternis. Ook zijn vele kerken in hun denken en geest reeds 

overgenomen door de gevallen engelen.  

 
Zelfs de ongelovigen worden vaak beïnvloed op afstand.  

Zo werd een voetbalspeler beïnvloed in zijn gedachte, en maakte 
hij een doelpunt in eigen doel. En zo kreeg een sporter geen woord 

uit zijn mond, vanwege dat zijn gedachte even uitgeschakeld werd. 

En zo zijn er velen, die niet meer normaal reageren, vanwege de 
overname door de werken van satan. En zo wordt de mens meer en 

meer beïnvloed en wandelt men in het vlees, en wordt de zonde als 

normaal beschouwd, zelfs door vele Christenen! 
 

Efeziërs 6, vers 10 tot en met 12  Ten slotte, zoek uw kracht in 
de Heer, in de kracht van zijn macht. Trek de wapenrusting van 

God aan om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel. 

Onze strijd is niet gericht tegen mensen maar tegen hemelse 
vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis, tegen 

de kwade geesten in de hemelsferen. 
 

Voorwaar, Profeet Benjamin had u al gewaarschuwd, en het 

wordt alleen maar erger. 
Bewapen u in Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! De Heer 

zegt: Maak ernst met Mijn Woord, wat Ik tot u gesproken heb. 

 
Hebreeën 4, vers 11 tot en met 13  Laten we dus alles op alles 

zetten om te kunnen binnengaan in die rust, en zo voorkomen dat 
ook maar iemand dit voorbeeld van ongehoorzaamheid volgt en te 

gronde gaat. Want levend en krachtig is het woord van God, en 
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scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot 
waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de 

opvattingen en gedachten van het hart te ontleden. Niets van wat 

geschapen is blijft voor hem verborgen, alles is onverhuld en 
volkomen zichtbaar voor de ogen van hem aan wie wij rekenschap 

moeten afleggen. 
 

Voorwaar, mijn naam is Revelado, een bode engel Gods. 

 
Hou u aan wat de Bijbel zegt, en niet aan wat men vaak 

verdraait in vele kerken, namelijk de waarheid. 
Maar pak de Bijbel erbij! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel. 

 
 

 

Waarin heb ik dan gezondigd? 
 

Soms is het even nodig dat de ondeugdelijke takjes van de roos, 
die bruin zijn geworden, eraf gesnoeid worden, om zo de roos 

mooier te laten worden voor Gods aangezicht!  

 
 

Volledige weergave: 

 
Hartelijk welkom! Op 10 januari 2018 werd de volgende boodschap 

overgeleverd aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen door Gods 
bode engel. 

 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus van Nazareth.  

 
Voorwaar, 

 

1 Samuël 2, vers 2 tot en met 3  Er is niemand heilig gelijk de 
Here, want niemand is er buiten U, en er is geen rots gelijk onze 

God. Spreekt toch niet steeds zo hoogmoedig, geen verwaten taal 

kome uit uw mond. De Here immers is een alwetend God en door 
Hem worden de daden getoetst. 
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Vers 7  De Here maakt arm en maakt rijk; Hij vernedert, ook 
verhoogt Hij. 

 

Kadosh, Heilig is de Koning der koningen, de Zoon van God! 
 

2 Samuël 22, vers 14  De Here deed de donder uit de hemel 
weerklinken, de Allerhoogste verhief zijn stem. 

Vers 25  De Here heeft mij vergolden naar mijn gerechtigheid, naar 

mijn reinheid vóór zijn ogen. 
Vers 29  Want Gij, o Here, zijt mijn lamp, en de Here doet mijn 

duisternis opklaren. 
Vers 31  Gods weg is volmaakt; des Heren woord is zuiver. Hij is 

een schild voor allen die bij Hem schuilen. 

 
Voorwaar, geliefden, wees dankbaar wanneer de Here u 

toetst. 
Want daarmee geeft Hij aan dat Hij u wil vormen. 

 

Job 3, vers 25 en 26  Want waarvoor ik vrees, dat overvalt mij, 
en wat ik ducht, dat treft mij. Ik heb geen vrede, geen stilte, ook 

heb ik geen rust, maar de onrust verheft zich. 

Job 4, vers 2  Zou het u verdrieten, wanneer men beproeft een 
woord tot u te spreken? Wie toch zou zijn woorden kunnen 

inhouden? 
En Job 5, vers 8 en 9  Integendeel, ik zou naar God vragen, en aan 

God zou ik mijn zaak voorleggen. Hij doet grote, ondoorgrondelijke 

dingen, wonderen zonder tal. 
Job 6, vers 2 en 3  O, dat mijn verdriet toch goed gewogen werd, 

en men mijn leed in een weegschaal daarnaast legde! Ja, dan zou 
het zwaarder blijken dan het zand der zee; daarom waren mijn 

woorden ondoordacht. 

En vers 24 en 25  Onderricht mij, dan zal ik zwijgen; en laat mij 
weten, waarin ik gedwaald heb. Hoe krachtig toch zijn oprechte 

woorden! Maar wat betekent het verwijt uwerzijds? 

Job 9, vers 29 tot en met 32  Ik moet nu eenmaal schuldig staan; 
waarom zou ik mij dan tevergeefs afmatten? Al zou ik mij met 

sneeuw gewassen en mijn handen met loog gereinigd hebben, dan 
zoudt Gij mij in een poel onderdompelen, zodat mijn klederen van 
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mij zouden gruwen. Want Hij is niet, zoals ik, een mens, die ik zou 
kunnen antwoorden: Laten wij tezamen ten gerichte gaan. 

 

Voorwaar, mijn naam is Blesía, een bode engel Gods. 
 

Job 20, vers 2 en 3  Nu dwingen mijn gedachten mij toch tot een 
antwoord, omdat het in mij stormt. Ik hoorde een voor mij 

smadelijke terechtwijzing, maar geest zonder inzicht gaf mij 

antwoord. 
 

Voorwaar, zoals klei in de hand van de pottenbakker worden 
ook Zijn geliefden in liefde gevormd. 

 

Job 34, vers 21  Want zijn ogen gaan over des mensen wegen, en 
Hij ziet al zijn schreden. 

Vers 35  Job spreekt zonder verstand, en zijn woorden zijn zonder 
inzicht. 

 

En Psalm 26, vers 2 tot en met 4  Toets mij, Here, en beproef 
mij, keur mijn nieren en mijn hart. Want uw goedertierenheid houd 

ik voor ogen, en ik wandel in uw waarheid. Bij de valsaards zit ik 

niet neer, met de huichelaars ga ik niet om. 
 

En Spreuken 22, vers 17 tot en met 21  Neig uw oor en hoor de 
woorden der wijzen, richt uw hart op mijn kennis. Want het is 

liefelijk, dat gij ze in uw binnenste bewaart, dat zij alle bestendig op 

uw lippen zijn. Opdat uw betrouwen op de Here zij, onderricht ik u 
heden, ja u. Heb ik niet kernspreuken voor u opgeschreven met 

raadgevingen en kennis, om u bekend te maken de juistheid van 
betrouwbare woorden, opdat gij uw zender betrouwbare woorden 

kunt antwoorden? 

 
Voorwaar, soms is het goed om te vragen, hoe de ander over 

u denkt, en hoe de Heer over u denkt. 

Voorwaar, soms is het even nodig, dat de ondeugdelijke takjes van 
de roos, die bruin geworden zijn, eraf gesnoeid worden, zodat de 

roos nog mooier kan worden gemaakt en mooier kan bloeien voor 
Gods aangezicht! 
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Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 
wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 

geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 

oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 
duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 

waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 
gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; 

maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn “of 

haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en 
verdween. 

 

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen 
 

 

 

Donald Trump zal velen teleurstellen! 
 

Alles draait erom, om Israël en om Netanyahu mee te trekken in de 
plannen van één wereldreligie.  

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 

11 januari 2018 bracht een bode engel Gods een boodschap over, 
die ik heel graag met u wil delen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 

Voorwaar,  
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Mattheüs 5, vers 17  Meent niet, dat Ik, “Yeshua HaMashiach, 
JHWH, Jezus Christus”, gekomen ben om de wet of de Profeten 

te ontbinden; Ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar om te 

vervullen. 
 

Voorwaar, o onverstandige, aanvaard de waarheid! 
 

Openbaring 22, vers 6  En Hij zeide tot mij “en de Twee 

Getuigen van Openbaring 11, Profeet Benjamin en Profetes 
Theresa”: Deze woorden zijn getrouw en waarachtig, en de Here, 

“Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus”, de God van de 
geesten der Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn “gezalfde 

dienst-”knechten te tonen hetgeen weldra geschieden moet. Tot 

zover. 
 

Voorwaar, Donald Trump stelt zich op als een geliefde 
Christen, die echter velen, ja velen, zal teleurstellen. 

De satan doet zich voor als een engel des lichts en wil iedereen 

naar zijn hand zetten met zijn Christelijke uitstraling en 
schijnoptreden! Alles draait erom, om Israël en om Netanyahu mee 

te trekken in de plannen van één wereldreligie. Israël is reeds voor 

Gods ogen een onheilig land geworden, dat alles maar goed vindt 
van welke religie dan ook.  

 
Voorwaar, de satan heeft Israël in de greep!  

Men moet zich echt bekeren, of de God van Abraham, Izaäk en 

Jakob zal Zijn volk de zegeningen afnemen en Israël straffen. Zo 
spreekt de Heer, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! Mijn 

naam is Revelado, een bode engel Gods. 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 

 
 

Leer van de mier!  
 
11-01-2018  Wat een grappig, vreemd dier is die kleine mier. Oh 

stop, vertrap ze niet, maar ga maar observeren, want van de 

mieren kun je heel veel leren, zonder over hen te klagen of te 
ijsberen.  
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Volledige weergave: 

 
Hoi, leuk dat je kijkt! Welkom. Dit is een boodschap, die de bode 

engel van God voor jong en oud overbracht aan eindtijdprofeet van 
de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. De bode engel Gods zei, 

 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Rafaël, 

een bode engel Gods. 
 

Genesis 1, vers 24  God zei: ‘De aarde moet allerlei levende 

wezens voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren.’ En zo 
gebeurde het’. 

 
Tja, God heeft zelfs al het kruipende ongedierte gemaakt. 

En wat zijn die mieren slim, hè? Heb je ze weleens in de gaten 

gehouden? Ze zijn zó klein, en toch weten ze je kruimels te vinden. 
Het lijkt wel of ze jou in de gaten houden, en dan… Attack! 

Aanvallen! Een mier kan door hele kleine kieren en gaatjes. En 

zouden ze de Bijbel lezen, dan zouden ze zeker deze Psalm hardop 
zeggen: 

 
Psalm 23, vers 1 tot en met 4  De HEER is mijn herder, het 

ontbreekt mij aan niets. Hij laat mij rusten in groene weiden en 

voert mij naar vredig water, hij geeft mij nieuwe kracht en leidt mij 
langs veilige paden tot eer van zijn naam. Al gaat mijn weg door 

een donker dal, ik vrees geen gevaar, want u bent bij mij, uw stok 
en uw staf, zij geven mij moed. 

 

Uw stok en Uw staf, daar zouden ze weleens bang voor 
kunnen zijn! 

Voorwaar, vele mieren worden dagelijks uitgemoord en vertrapt, of 

weggespoeld. Ik heb één troost. In de Hemel zijn er geen mieren, 
hoewel ze nuttig zijn voor de grond, en er mensen zijn, die ze zelfs 

in etensproducten verwerken onder andere.  
 

Wie is er slimmer, de mier of de mens?  
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Want mieren keren altijd terug, al dood je er ook duizenden! Ze 
houden namelijk van zoetigheid. 

 

Psalm 53, vers 3  God kijkt vanuit de hemel naar de mensen om 
te zien of er één verstandig is, één die God zoekt. 

En Psalm 55, vers 17  En ik? Ik roep tot God, de HEER zal mij 
redden. 

 

En Spreuken 6, vers 6 tot en met 8  Ga naar de mieren, luiaard, 
kijk hoe ze werken en word wijs. Hoewel er onder hen geen leider 

is, geen aanvoerder, geen koning, halen ze in de zomer voedsel 
binnen, leggen ze in de oogsttijd een voorraad aan. 

 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
 

Zoek Hem en u zult Hem vinden! 
 
Wie naar Hem, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, zoekt en 

Hem aanvaardt als enige Heer van zijn of haar leven, zal Hem 
vinden!  

 

 
Volledige weergave: 

 

Welkom! Op 12 januari 2018 bracht de bode engel van God deze 
boodschap over aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin 

Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, de Zoon van God en de 
opgestane Here der heren en de Koning der koningen.  

 
Voorwaar,  

 

Mattheüs 7, vers 7 tot en met 9  Bidt en u zal gegeven worden; 
zoekt en gij zult vinden; klopt en u zal opengedaan worden. Want 

een ieder, die bidt, ontvangt, en wie zoekt, vindt, en wie klopt, hem 

zal opengedaan worden. Of welk mens onder u zal, als zijn zoon 
hem om brood vraagt, hem een steen geven? 
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Vers 28  En het geschiedde, toen Jezus deze woorden geëindigd 
had, dat de scharen versteld stonden over zijn leer. 

 

Voorwaar, u hoort het goed! 
Wie zoekt naar Hem, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, en 

Hem aanvaardt als zijn of haar enige Heer van zijn of haar leven, 
en Hem, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus alleen aanbidt 

en verhoogt, mag ervan uitgaan, dat wanneer u bij Hem, uw 

Rabboeni, Abba, Vader, met een bewogen hart en vol respect en 
berouw van uw zonden aanklopt, dat Hij de deur zal openen. 

Voorwaar, daarom zeg ik u: Wees niet bezorgd over uw leven. 
Denkt u echt, dat Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, niet 

om u geeft en de deur gesloten laat, als u om een brood vraagt, en 

dat Hij u een steen zal geven? 
 

Mattheüs 7, vers 11  Indien dan gij, hoewel gij slecht zijt, goede 
gaven weet te geven aan uw kinderen, hoeveel te meer zal uw 

Vader in de hemelen het goede geven aan hen, die Hem daarom 

bidden. 
 

Voorwaar, staat u ook zo versteld over Zijn leer en 

gezaghebbende woorden? 
Dank Hem! 

 
Mattheüs 5, vers 6 tot en met 8  Zalig die hongeren en dorsten 

naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Zalig de 

barmhartigen, want hun zal barmhartigheid geschieden. Zalig de 
reinen van hart, want zij zullen God zien. 

 
Zo spreekt Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, het 

volgende tot u: 

 
Psalm 101, vers 6 en 7  Mijn ogen zijn op de getrouwen in den 

lande om bij mij te wonen; wie onberispelijk wandelt, die zal mij 

dienen. In mijn huis zal geen bedrieger wonen; de leugenspreker 
zal niet bestaan voor mijn ogen. 

En Psalm 103, vers 11  Maar zo hoog de hemel is boven de aarde, 
zo machtig is zijn goedertierenheid over wie Hem vrezen. 
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En Psalm 105, vers 1 tot en met 6  Looft de Here, roept zijn naam 
aan, maakt onder de volken zijn daden bekend; zingt Hem, 

psalmzingt Hem, gewaagt van al zijn wonderen. Beroemt u in zijn 

heilige naam; het hart van wie de Here zoeken, verheuge zich. 
Vraagt naar de Here en zijn sterkte, zoekt zijn aangezicht 

bestendig. Gedenkt aan de wonderen, die Hij heeft gedaan, zijn 
tekenen en de oordelen van zijn mond, gij nakroost van Abraham, 

zijn knecht, gij kinderen van Jakob, zijn uitverkorenen. 

En Psalm 124, vers 8  Onze hulp is in de naam des Heren, die 
hemel en aarde gemaakt heeft. 

En Psalm 126, vers 5 en 6  Wie met tranen zaaien, zullen met 
gejuich maaien. Hij gaat al wenende voort, die de zaadbuidel 

draagt; voorzeker zal hij komen met gejuich, dragende zijn 

schoven. 
 

Voorwaar, mijn naam is Lovesadai, een bode engel Gods. 
 

Psalm 128, vers 1  Welzalig ieder die de Here vreest, die in zijn 

wegen wandelt. 
 

En Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God 

de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 
opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig 

leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, 
opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 
naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het 

licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever 
gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want 

een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het 

licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de 
waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat 

zij in God verricht zijn. 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel. 
 

 
 

Wie het kleine niet eert, is het grote niet weerd! 
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Wees betrouwbaar en getrouw tegenover uw Abba, Vader, Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, die weet wat u toekomt.  

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 15 januari 2018 bracht de bode engel 

van God de volgende boodschap over aan eindtijdprofeet van de 
laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam boven alle namen, 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 
Lukas 15, vers 10 en 11  Alzo is er, zeg Ik u, blijdschap bij de 

engelen Gods over één zondaar, die zich bekeert. En Hij zeide: 
Iemand had twee zonen.  

 

Voorwaar, wees eens eerlijk, bent u getrouw in het kleine? 
Als u getrouw bent, zal Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, 

u ook het grote toevertrouwen! 

 
Lukas 15, vers 13  En weinige dagen later maakte de jongste 

zoon alles te gelde en ging op reis naar een ver land, waar hij zijn 
vermogen verkwistte in een leven van overdaad. 

 

Voorwaar, wat hoog is voor de wereld vergaat voor hun 
ogen. 

Maar wat van God komt, zal nimmer teleurstellen en vergaan. 
 

Mattheüs 5, vers 4 en 5  Zalig die treuren, want zij zullen 

vertroost worden. Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde 
beërven. 

 

Voorwaar, wees blij in de Heer! 
 

Johannes 5, vers 28 tot en met 30  Verwondert u hierover niet, 
want de ure komt, dat allen, die in de graven zijn, naar zijn stem 

zullen horen, en zij zullen uitgaan, wie het goede gedaan hebben, 
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tot de opstanding ten leven, wie het kwade bedreven hebben, tot 
de opstanding ten oordeel. Ik kan van Mijzelf niets doen; gelijk Ik 

hoor, oordeel Ik, en mijn oordeel is rechtvaardig, want Ik zoek niet 

mijn wil, doch de wil van Hem, die Mij gezonden heeft. 
 

Voorwaar, mijn naam is Sermic, een bode engel Gods. 
Mattheüs 7, vers 21 tot en met 23  Niet een ieder, die tot Mij 

zegt: Here, Here, zal het Koninkrijk der hemelen binnengaan, maar 

wie doet de wil mijns Vaders, die in de hemelen is. Velen zullen te 
dien dage tot Mij zeggen: Here, Here, hebben wij niet in uw naam 

geprofeteerd en in uw naam boze geesten uitgedreven en in uw 
naam vele krachten gedaan? En dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik 

heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij werkers der 

wetteloosheid. 
 

Voorwaar, ‘bid en u zal gegeven worden’ is Gods belofte. 
Maar Hij zal u als werkers der wetteloosheid niet kunnen zegenen. 

Wees betrouwbaar en getrouw tegenover uw Abba, Vader, Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, die weet wat u toekomt! Wie 
het kleine niet eert, is het grote niet weerd. 

 

Psalm 121, vers 8  De Here zal uw uitgang en uw ingang bewaren 
van nu aan tot in eeuwigheid. 

 
En Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God 

de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 

opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig 
leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, 

opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 

naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het 
licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever 

gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want 

een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het 
licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de 

waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat 
zij in God verricht zijn. 
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Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel. 
 

 

 

Hoofddeksels dragen staat vrij! 
 

Vrees niet, hoor, dat men in de Hemel een hoed moet dragen. 
Voorwaar, men is vrij in de Heer.  

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, hartelijk welkom! De volgende boodschap is op 16 januari 

2018 overgeleverd aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, 
Benjamin Cousijnsen. Gods bode engel zei, 

 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 
Voorwaar, wat is dat, Profeet Benjamin, op uw hoofd? 

“Volgens mij een hoed met een opdruk.” 

Ja, dat zie ik ook; daarom even een ‘break out’, Filipijnen en 
palmbomen en de zon en schelpen… mmm, leuke hoed, en het 

staat je goed!  

“Hé, wat is dat, Rafaël?” zei Benjamin opeens. 
Wow! Ik draag opeens ook een hoed, zei Rafaël. Profeet Benjamin, 

verschil moet er zijn, maar wat voor opdruk heb ik? 
“Ja hoor, een open Hemelpoort, met de tekst: ‘Welkom in de 

Hemel’”, lachte Benjamin, “hahahaha, dat is pas een uitnodiging, 

hè? Ja, jij wint!” 
 

Voorwaar, geliefden des Heren, vrees niet, hoor, dat men in 
de Hemel een hoed moet dragen. 

 

Job 27, vers 11  Ik zal u onderrichten aangaande de hand Gods, 
wat de Almachtige voorheeft, zal ik niet verbergen. 
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En Psalm 9, vers 2 en 3  Ik zal U loven, Here, met mijn ganse 
hart, ik wil al uw wonderen verhalen; in U wil ik mij verheugen en 

juichen, uw naam psalmzingen, o Allerhoogste. 

 
Voorwaar, men is vrij in de Heer. 

Voorwaar, Gods weg is volmaakt en Zijn woorden zijn kadosh, 
heilig en zuiver! En de hemelen getuigen van Gods eer en macht en 

wijsheid en oneindige glorie. Voorwaar, jubel van vreugde als een 

kind van de Allerhoogste, en volg Zijn smalle pad als een held vol 
vertrouwen op zijn Abba, Vader! Wees verheugd in uw hart. Hij is 

uw eeuwige Rots en Verlosser! 
 

Psalm 20, vers 2 tot en met 8  De Here antwoorde u ten dage 

der benauwdheid, de naam van Jakobs God make u onaantastbaar; 
Hij zende u hulp uit het heiligdom en ondersteune u uit Sion. Hij 

gedenke al uw offers, en uw brandoffer achte Hij welgevallig. Hij 
geve u naar uw hart, en doe al uw plannen in vervulling gaan. Wij 

willen juichen over uw overwinning, en in de naam van onze God de 

vaandels opsteken; de Here vervulle al uw begeerten. Nu weet ik, 
dat de Here zijn gezalfde de overwinning geeft, Hij antwoordt hem 

“en haar” uit zijn heilige hemel met de machtige heilsdaden zijner 

rechterhand. Dezen beroemen zich op wagens en genen op 
paarden, maar wij roemen in de naam van de Here, onze God. 

 
Voorwaar, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, wil 

dat u op Hem, de Here, vertrouwt. 

Een betrouwbaar kind in Hem heeft veel zegeningen, maar een 
onbetrouwbaar kind in de Here zal veel zegeningen missen! 

 
Spreuken 29, vers 11 tot en met 14  De dwaas laat zijn ganse 

toorn de vrije loop, maar de wijze houdt die in en doet hem 

bedaren. Een heerser die acht slaat op leugentaal – al zijn dienaren 
zijn goddeloos. De arme en de verdrukker ontmoeten elkander, de 

Here geeft hun beiden het licht der ogen. Een koning die de 

geringen naar waarheid richt, diens troon staat voor eeuwig vast. 
En vers 25 tot en met 27  Vrees voor mensen spant een strik, maar 

wie op de Here vertrouwt, is onaantastbaar. Velen zoeken de gunst 
van een heerser, maar van de Here ontvangt de mens zijn recht. 
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Een booswicht is de rechtvaardigen een gruwel, wie recht is van 
wandel, is een gruwel voor de goddeloze. 

 

En Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God 
de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 

opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig 
leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, 

opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 

geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 
oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 

duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 

waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 
gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 

komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 
zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 

 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
 

Wat voor soort rijkdom bracht u bijeen op 

Aarde? 
 

Sommigen vertrouwen op het bijeenbrengen van rijkdom, en als ze 

sterven, hebben ze niets bijeengebracht.  
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 17 januari 2018 bracht Gods bode 
engel deze boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin 

Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, Kadosh, Heilig is het 
Lam Gods, dat de zonden op zich nam! 

 

Voorwaar, met wat wilt u zich bekleden, kleingelovige? 
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Is Hij niet meer dan kleding en rijkdom? Voorwaar, is Zijn Bloed dat 
Hij gaf, en lijden aan het kruis in uw plaats, en onvoorwaardelijke 

liefde voor u niet veel meer? 

 
Mattheüs 6, vers 26  Ziet naar de vogelen des hemels: zij zaaien 

niet en maaien niet en brengen niet bijeen in schuren, en toch 
voedt uw hemelse Vader die; gaat gij ze niet verre te boven?  

 

Voorwaar, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, gaf u 
alles aan het kruis. 

En Hij zorgt voor u! Wees niet bezorgd over uw leven. Voorwaar, 
kleingelovige, mijn naam is Blesía, een bode engel Gods. 

Sommigen vertrouwen op het bijeenbrengen van rijkdom. En als ze 

sterven, hebben ze niets bijeengebracht, omdat ze naakt heen zijn 
gegaan, zonder rijkdom! 

 
Mattheüs 6, vers 31 tot en met 34  Maakt u dan niet bezorgd, 

zeggende: Wat zullen wij eten, of wat zullen wij drinken, of 

waarmede zullen wij ons kleden? Want naar al deze dingen gaat het 
zoeken der heidenen uit. Want uw hemelse Vader weet, dat gij dit 

alles behoeft. Maar zoekt eerst Zijn Koninkrijk en Zijn gerechtigheid 

en dit alles zal u bovendien geschonken worden. Maakt u dan niet 
bezorgd tegen de dag van morgen, want de dag van morgen zal 

zijn eigen zorgen hebben; elke dag heeft genoeg aan zijn eigen 
kwaad. 

 

Voorwaar, haal de splinter uit uw oog, en bekleed u met het 
Koninkrijk Gods, met hetgene wat van boven is! 

En geef aan Hem wat Hem toekomt; dan zal Hij u zegenen. 
 

Mattheüs 7, vers 13 en 14  Gaat in door de enge poort, want 

wijd is de poort en breed de weg, die tot het verderf leidt, en velen 
zijn er, die daardoor ingaan; want eng is de poort, en smal de weg, 

die ten leven leidt, en weinigen zijn er, die hem vinden. 

 
En Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God 

de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 
opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig 

leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, 
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opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 

naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het 
licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever 

gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want 
een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het 

licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag komen; maar wie 

de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn “of haar” 
werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 

 
Job 36, vers 7 tot en met 11  Hij trekt van de rechtvaardige zijn 

ogen niet af, maar zet hen voor immer bij koningen op de troon, 

zodat zij hoog verheven zijn. Maar zijn zij met ketenen gebonden, 
gevangen in banden van ellende, dan brengt Hij hun hun daden 

onder het oog en hun overtredingen, omdat zij overmoedig 
handelen, en opent Hij hun oor voor de vermaning, en gebiedt, dat 

zij zich bekeren van de boosheid. Indien zij horen en zich 

onderwerpen, dan voleindigen zij hun dagen in voorspoed en hun 
jaren in geluk. 

 

Voorwaar, welzalig het hart dat op Yeshua HaMashiach, 
JHWH, Jezus Christus, vertrouwt, en dat wil juichen en zich 

wil verheugen in Zijn liefde en vergeving en genade. 
 

Psalm 9, vers 18  De goddelozen keren om naar het dodenrijk, al 

de volken die God vergeten. 
En Psalm 88, vers 2 en 3  Here, God van mijn heil, des daags roep 

ik, des nachts ben ik vóór uw ogen. Laat mijn gebed voor uw 
aangezicht komen, neig uw oor tot mijn geroep. 

 

Wees gezegend! 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel. 

 

Obama dringt er bij Trump op aan niet op te 
vallen! 
 

18-01-2018  Openbarende boodschap Gods: Donald Trump mag 
niet opvallen van Obama. Hoor waarom!  
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Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Ik 

breng u vandaag de boodschap, die de bode engel Gods overbracht 
in de Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. 

 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 

Revelado, een bode engel Gods. 
 

Voorwaar! 

De oude president, Obama, heeft bij de nieuwe President, zijn 
opvolger, Donald Trump, aangedrongen om niet teveel op te vallen, 

omdat Noord-Korea Donald Trump een oorlogsstoker noemt. 
Voorwaar, tegenover elk land verklaart Donald Trump verder 

leugens, en verder dat hij goede relaties heeft met Noord-Korea. 

Aan de telefoon zei Donald Trump op een bedreigende toon: 
“Onderschat mij niet, vanwege dat je mij een oude, domme 

President noemt. Ik noem u toch ook niet een klein, dik varken?” 

Voorwaar, op Twitter bespot men ook elkaar geregeld en daagt 
men elkaar heel vaak uit!  

 
Voorwaar, de satan is listig,  

en is erop uit om de landen tegen elkaar op te zetten, en tegen 

Israël, en zowel om één wereldreligie wereldwijd te stimuleren, en 
de overige religies die niet hierin meegaan, te zien als sekten en 

niet van deze tijd.  
De bode engel Gods sprak verder, Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, 

Shalom!  

 
 

 

Klim op naar boven met een hart vol van 
overgave!  
 

18-01-2018  En zie, er is een Heer, die op de troon zit, die een 
luisterend oor heeft en die hoort!  
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Volledige weergave: 

 
Hallo, hartelijk welkom! De volgende boodschap is woord voor 

woord overgeleverd aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, 
Benjamin Cousijnsen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 
Wie een oor heeft, die hore. 

Voorwaar, mijn naam is Recros, een bode engel Gods.  

 
Dit zegt de enige, waarachtige Koning en God.  

Voorwaar, Kadosh, Kadosh, Kadosh, Heilig, Heilig, Heilig is de Here! 
Kom eerbiedig naar Hem. 

 

En zie, er is een deur die geopend wordt in de Hemel. 
Klim op naar boven met een open hart, vol van overgave. En zie, er 

is een Heer, die op de troon zit, die een luisterend oor heeft en die 

hoort. Er is geen heilige of andere God, die meer dan overwinnaar 
is en de troon waardig is, dan alleen de enige Koning van al wat 

leeft, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, die als enige 
dwars door de dood Zijn overwinning behaalde, en Zijn 

onvoorwaardelijke liefde, vergeving en genade toonde! Hij, Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, stond op uit de dood. Ook heeft 
Hij machtige wonderen gedaan en zelfs doden opgewekt! Hij is de 

enige, die zich zo heeft ingezet voor de mens, en Zijn leven gaf in 
uw plaats. Niemand, welke god dan ook, deed wat Hij, JHWH, 

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, deed! 

 
Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 

wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 
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geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 
oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 

duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 

waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 
gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 

komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 
zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 

 

En Openbaring 4, vers 8 tot en met vers 11 vanaf: Heilig, 
heilig, heilig is de Here God, de Almachtige, die was en die is en die 

komt. En wanneer de dieren heerlijkheid, eer en dankzegging zullen 
brengen aan Hem, die op de troon gezeten is en tot in alle 

eeuwigheden leeft, zullen de vierentwintig oudsten zich 

nederwerpen voor Hem, die op de troon gezeten is en Hem 
aanbidden, die tot in alle eeuwigheden leeft, en zij zullen hun 

kronen voor de troon werpen, zeggende: Gij, onze Here en God, zijt 
waardig te ontvangen de heerlijkheid, de eer en de macht; want Gij 

hebt alles geschapen, en om uw wil was het en werd het 

geschapen. 
 

En Psalm 3, vers 3 en 4  Velen zeggen van mij: Hij vindt geen 

hulp bij God. Maar Gij, Here, zijt een schild dat mij dekt, mijn eer, 
en die mijn hoofd opheft. 

En Psalm 5, vers 2 tot en met 4  Neem mijn redenen ter ore, o 
Here, let op mijn verzuchting. Sla acht op mijn hulpgeroep, o mijn 

Koning en mijn God, want tot U richt ik mijn gebed. Here, des 

morgens hoort Gij mijn stem, des morgens leg ik het U voor, en zie 
uit.  

En vers 8 en 9  Maar ik zal, dank zij uw grote goedertierenheid, uw 
huis binnengaan, mij nederbuigen naar uw heilige tempel in vreze 

voor U. Here, leid mij door uw gerechtigheid om mijner belagers 

wil; effen uw weg voor mijn aangezicht. 
En vers 12  Maar verheugen zullen zich allen die bij U schuilen, 

altoos zullen zij jubelen, daar Gij hen beschermt, en in U zullen 

juichen wie uw naam liefhebben.  
 

Dank de Here, uw Vader! 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en 

verdween. 
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En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! De Here zegene u 

 

 
 

Gij zult niet stelen! 
 
19-01-2018  Voorwaar, de stallen zijn tot vloek, en u, Jemuel, zijt 

vervloekt, een kwaadspreker en leugenaar.  
 

 

Volledige weergave: 
 

De volgende boodschap is een openbarende en waarschuwende 
boodschap Gods, woord voor woord overgeleverd aan 

eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen, door 

een bode engel van God. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 

Voorwaar, toen zijn hart geprikkeld werd, bestal hij van 
Gods offer, wat de kerk toebehoorde. 

Zelfs het land bij de kerk nam hij, en bouwde daar stallen voor de 

paarden, met het cement dat voor de twee huizen bedoeld was, die 
bij de kerk hoorden. Voorwaar,  

 
Psalm 55, vers 16  Laat de dood hen onverhoeds treffen, laat hen 

levend neerdalen in het dodenrijk, want bij hen huist het kwaad, 

het heerst in hun hart.   
En vers 20 tot en met 22  God hoort mij en vernedert hen. Hij 

troont van voor onze dagen, in hem is geen verandering, maar zij 
hebben voor hem geen ontzag. Zo iemand verraadt zijn vrienden 

en verbreekt de broederband. Zijn mond is glad als boter, maar 

vijandig is zijn hart, zijn woorden, zachter dan olie, zijn een 
getrokken dolk.  
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Voorwaar, zijn woorden zijn listig en sluw, en met zijn 
gladde mond wat vet is, misleidt hij de kinderen, en leidt 

velen in het verderf. 

Hij, Jemuel, is een man van bloed en bedrog en hebberigheid! 
Voorwaar, 

 
Psalm 50, vers 17  Je haat het als ik je terechtwijs, mijn woorden 

schuif je ter zijde. 

En vers 19  Je gebruikt je mond voor lastertaal en verbindt je tong 
aan bedrog. 

 
Voorwaar, mijn naam is Donder, een bode engel Gods. 

Kadosh, Heilig is de Here der heren! Voorwaar, de stallen zijn tot 

vloek, en u, Jemuel, zijt vervloekt, een kwaadspreker en leugenaar, 
die zijn ziel verkocht heeft aan satan! Voorwaar, er is geen hoop 

voor deze verdorven mens, die geen hart heeft!  
 

Voorwaar, dit moet geopenbaard worden.  

De vader is een schande voor God en Ruach in de Filipijnen, en nog 
meer voor zijn kinderen. Voorwaar, verder heeft Jemuel zich onder 

andere schuldig gemaakt aan het bedriegen van de Heilige Geest 

Gods en het gebruiken van magie. Ik, Donder, deel u mede dat God 
elke slang vertrappen zal en er mee zal afrekenen! Zo spreekt de 

Heer, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Alleen Jeddy en 
Connie zijn de pastors van Kerk Ruach, en worden ook 

verantwoordelijk gehouden als de kerk niet naar Gods wens is.  

 
Voorwaar, God wil de Kerk Ruach zegenen, als de kerk goed 

luistert en gehoorzaamt!  
Zo spreekt de Heer, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Gij 

zult niet stelen! 

Ruacha, Yeshu, Shalom!  
 

 

 

Samengebonden tot een Christenechtpaar door 

God 
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22-01-2018  Een Christenechtpaar wordt samengebonden door God 
tot een hechte eenheid. God heeft zowel de man als vrouw zó 

geschapen, dat ze elkaar zowel lichamelijk als geestelijk op een 

unieke wijze kunnen aanvullen!  
 

 
Volledige weergave: 

 

Hartelijk welkom! De volgende boodschap werd woord voor woord 
overgeleverd aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen door een 

engel des Heren. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, Kadosh, Heilig is 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! 

 
1 Korinthiërs 3, vers 16  Weet u niet dat u een tempel van God 

bent en dat de Geest van God in uw midden woont? 

 
Gij zijt immers uniek als man en vrouw. 

 

Genesis 1, vers 28  En God zegende hen… tot zover. 
 

En weet dit, God heeft zowel de man als vrouw zó 
geschapen, dat ze elkaar zowel lichamelijk als geestelijk op 

een unieke wijze kunnen aanvullen. 

Ook is het God, die een man en vrouw samenbindt tot een hechte 
eenheid! 

 
Mattheüs 19, vers 5 en 6  En hij vervolgde: ‘Daarom zal een man 

zijn vader en moeder verlaten en zich hechten aan zijn vrouw, en 

die twee zullen één worden; ze zijn dan niet langer twee, maar één. 
Wat God heeft verbonden, mag een mens niet scheiden’. 

 

Voorwaar, u bent dus één vlees, en God maakt ze tot een 
hechte eenheid. 

 
Prediker 4, vers 12  En iemand die alleen is kan zich niet 

verdedigen wanneer hij “of zij” aangevallen wordt, maar met zijn 
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tweeën houd je stand. Een koord dat uit drie strengen is 
gevlochten, is niet snel stuk te trekken. 

 

Geestelijk één worden betekent elkaar verstaan, aanvoelen, 
willen dienen en aanvaarden en begrijpen. 

 
Psalm 139, vers 13 tot en met 16  U was het die mijn nieren 

vormde, die mij weefde in de buik van mijn moeder. Ik loof u voor 

het ontzaglijke wonder van mijn bestaan, wonderbaarlijk is wat u 
gemaakt hebt. Ik weet het, tot in het diepst van mijn ziel. Toen ik 

in het verborgene gemaakt werd, kunstig geweven in de schoot van 
de aarde, was mijn wezen voor u geen geheim. Uw ogen zagen 

mijn vormeloos begin, alles werd in uw boekrol opgetekend, aan de 

dagen van mijn bestaan ontbrak er niet één. 
 

Voorwaar, God stelde het huwelijk in, omdat kinderen 
krijgen een zegen is. 

 

Spreuken 31, vers 10 en 11  Een sterke vrouw, wie zal haar 
vinden? Zij is meer waard dan edelstenen. Haar man vertrouwt op 

haar en zal daar rijkelijk bij winnen. 

Vers 23  Haar man geniet bekendheid in de stad, hij vergadert met 
de oudsten in de poort. 

Vers 25 tot en met 27  Uit haar verschijning spreken kracht en 
waardigheid, de dag van morgen ziet ze lachend tegemoet. Ze 

spreekt wijze woorden, wat ze zegt, zijn liefdevolle lessen. Ze 

waakt over haar huishouding, nietsdoen is haar onbekend. 
Vers 30 en 31  Charme is bedrieglijk en schoonheid vergaat, maar 

een vrouw met ontzag voor JHWH moet worden geprezen. Moge zij 
de vruchten plukken van haar werk, mogen haar daden worden 

geprezen in de poorten. 

 
Voorwaar, als Christenechtpaar kun je ook tegen dingen 

aanlopen. 

Maar niets is mooier, om het samen bij de Heer te brengen en 
erover te praten met elkaar en elkaar te vergeven! 

 
1 Korinthiërs 13, vers 3 tot en met 7  Al verkocht ik mijn 

bezittingen omdat ik voedsel aan de armen wilde geven, al gaf ik 
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mijn lichaam prijs en kon ik daar trots op zijn – had ik de liefde 
niet, het zou mij niet baten. De liefde is geduldig en vol goedheid. 

De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen 

zelfgenoegzaamheid. Ze is niet grof en niet zelfzuchtig, ze laat zich 
niet boos maken en rekent het kwaad niet aan, ze verheugt zich 

niet over het onrecht maar vindt vreugde in de waarheid. Alles 
verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze.   

 

Streef ernaar om elkaar zo te zien, zoals de Heer het wil 
zien. 

Voorwaar, getrouwden in Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 
Christus, mijn naam is Issakar, een bode engel Gods. Veel kinderen 

staan vaak veel dingen in de weg en kunnen zelfs voor 

belemmeringen zorgen, om bepaalde dingen te doen. Als men voor 
veel kinderen wil gaan, denk dan eerst heel erg goed na, voordat u 

dit beslist en wat de gevolgen zijn! Voorwaar, een man mag van 
zijn vrouw genieten, en andersom, omdat ze tot één vlees zijn als 

man en vrouw. Men mag echter nooit zien als lustobject, zoals de 

ongelovigen in de wereld, maar als twee, die geestelijk en 
lichamelijk een eenheid zijn in Christus Jezus. Voorwaar, een 

anticonceptie wordt ook gebruikt door veel Christenen, om geen 

grote gezinnen te hebben. Men zegt: “Vroeger was het normaal 
vele kinderen te hebben”. Ondanks alles is kinderen krijgen een 

zegen en geschenk van God. 
 

Lukas 1, vers 42 vanaf: ‘De meest gezegende ben je van alle 

vrouwen, en gezegend is de vrucht van je schoot!’ 
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
 

 

 

Men weet het allemaal wel! 
 

23-01-2018  Om naar een gezalfde des Heren te luisteren, gaat 
sommigen te ver, vanwege hoogmoed en trots en een boosaardig 

hart, want men weet het allemaal wel beter.  
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Volledige weergave: 
 

Hartelijk welkom! Dit is een boodschap van God, woord voor woord 

overgeleverd door een engel des Heren aan eindtijdprofeet van de 
laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam boven alle namen, 

van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 
Voorwaar, zo spreekt de Koning der koningen, Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, tot u. 
Ik ben wie Ik ben! En neem deze boodschap serieus, die Ik, 

Yeshua, tot Mijn gezalfde Profeet gezonden heb, Benjamin 

Cousijnsen. Voorwaar, mijn naam is Revelado, een waarschuwende 
engel Gods! 

 
Openbaring 22, vers 6  Toen zei hij tegen mij: ‘Wat hier gezegd 

is, is betrouwbaar en waar. De Heer, de God die Profeten bezielt, 

heeft zijn engel gestuurd om aan zijn dienaren te laten zien wat er 
binnenkort gebeuren moet’. 

 

En Jeremia 44, vers 16 tot en met 19  ‘Wij schenken geen 
gehoor aan wat u in de naam van JHWH tegen ons gezegd hebt. Wij 

doen onze geloften gestand, wij blijven voor de koningin van de 
hemel wierook branden en wij blijven haar wijnoffers brengen. Dat 

deden wij, onze voorouders, onze koningen en leiders ook in de 

steden van Juda en de straten van Jeruzalem. Toen hadden we 
meer dan voldoende te eten; we waren gelukkig en bleven 

gevrijwaard van onheil. Maar sinds we ermee opgehouden zijn, 
hebben we gebrek aan alles en komen we om door het zwaard en 

de honger.’ En de vrouwen zeiden: ‘Wij hebben voor de koningin 

van de hemel wierook gebrand, wij hebben haar wijnoffers gebracht 
en koeken met haar beeltenis gebakken, maar dat gebeurde 

natuurlijk met medeweten van onze mannen’. 

 
Voorwaar, sommigen gaat het te ver om naar een gezalfde 

des Heren te luisteren, vanwege hun hoogmoed. 
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Jeremia 7, vers 24  Maar ze luisterden niet naar mij, ze hebben 
mij niet gehoorzaamd. Ze volgden hun eigen plannen en lieten zich 

leiden door hun koppig en boosaardig hart. In plaats van mij te 

volgen, keerden ze zich van mij af.   
En Jeremia 44, vers 20, en vers 21, 22 en 23  Jeremia zei tegen de 

Judeeërs, de mannen en vrouwen die hem dit antwoord gaven: 
‘JHWH is niet vergeten dat jullie, je voorouders, jullie koningen, 

leiders en de rest van de bevolking in de steden van Juda en de 

straten van Jeruzalem wierook hebben gebrand. Het staat hem nog 
levendig voor de geest. JHWH kon jullie niet meer verdragen 

vanwege jullie kwalijke praktijken en gruwelijke daden. Daarom is 
jullie land de woestenij geworden die het nu is, een verschrikkelijke 

plaats waar niemand meer woont, waarvan de naam als een vloek 

wordt gebruikt. Omdat jullie door wierook te branden tegen JHWH 
hebben gezondigd, hem niet hebben gehoorzaamd en zijn 

voorschriften, wetten en bepalingen niet hebben nageleefd, daarom 
is dat onheil jullie overkomen’. 

 

En Deuteronomium 23, vers 21  Wanneer gij de Here, uw God, 
een gelofte doet, zult gij er niet mee talmen haar in te lossen, want 

de Here, uw God, zou ze toch van u eisen en dan zoudt gij u 

bezondigen. 
 

Voorwaar, juist in het einde der dagen zijn vele harten 
boosaardig, en willen niet naar God luisteren of gecorrigeerd 

worden. 

Want men weet het allemaal wel! Zo komen velen hun beloften niet 
na, naar de God van Abraham, Izaäk en Jakob toe. Voorwaar, 

onderzoekt u en bekeert u! 
 

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want God had de wereld zo 

lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in 
hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft 

zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te 

vellen, maar om de wereld door hem te redden. Over wie in hem 
gelooft wordt geen oordeel uitgesproken, maar wie niet in hem 

gelooft is al veroordeeld, omdat hij niet wilde geloven in de naam 
van Gods enige Zoon. Dit is het oordeel: het licht kwam in de 

wereld en de mensen hielden meer van de duisternis dan van het 
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licht, want hun daden waren slecht. Wie kwaad doet, haat het licht; 
hij schuwt het licht omdat anders zijn daden bekend worden. Maar 

wie oprecht handelt zoekt het licht op, zodat zichtbaar wordt dat 

God werkzaam is in alles wat hij doet. 
En Johannes 6, vers 44 tot en met 47  Toch kan niemand bij mij 

komen, tenzij de Vader die mij gezonden heeft hem bij me brengt, 
en ik zal hem op de laatste dag tot leven wekken. Het staat 

geschreven in de Profeten: “Zij zullen allemaal door God onderricht 

worden.” Iedereen die naar de Vader luistert en van hem leert komt 
bij mij. Niet dat iemand ooit de Vader gezien heeft – alleen hij die 

van God komt, heeft hem gezien. Waarachtig, ik verzeker u: wie 
gelooft, heeft eeuwig leven. 

 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
 

 
 

Zij sloten hun gehoor af voor de waarheid! 
 
En hoe is het met u gesteld? Voorwaar, hebt u ook een belofte 

afgelegd, zoals de koning Nebukadnessar, en zoals vele Christenen 

die God beloofden trouw te zijn?  
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, hartelijk welkom! Op 24 januari 2018 bracht een bode engel 
van God woord voor woord de volgende boodschap over aan 

eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  
 

Voorwaar, geliefden in de Here der heren en Koning der 

koningen, 
 

2 Kronieken 36, vers 13 en 14  Ook kwam hij in opstand tegen 

koning Nebukadnessar, die hem bij God een eed had doen 
afleggen; hij verhardde zijn nek en verstokte zijn hart, zodat hij 
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zich niet bekeerde tot de Here, de God van Israël. Eveneens 
maakten al de oversten van de priesters en het volk zich 

voortdurend aan ontrouw schuldig, naar al de gruwelen der volken; 

zij maakten het huis des Heren onrein, dat Hij in Jeruzalem 
geheiligd had. 

 
Voorwaar, hebt u ook een belofte afgelegd,  

zoals de koning Nebukadnessar, en zoals vele Christenen die God 

beloofden trouw te zijn, en toch de satan de ruimte gaven, 
waardoor zij zich in hun hart en ziel verhardden en ontrouw 

werden? Ze maakten zelfs het huis des Heren onrein! En hoe is het 
met u gesteld? Doch velen bedroeven de Here, Yeshua HaMashiach, 

JHWH, Jezus Christus, omdat ze zich niet verzetten en achterwaarts 

wandelen in plaats van voorwaarts, vanwege dat zij zich niet aan de 
waarheid, aan Gods Woord en Zijn beloften, vasthielden! Zo hebben 

ze er maar voor gekozen, om hun gehoor voor de waarheid af te 
sluiten. 

 

Galaten 5, vers 16 tot en met 18  Dit bedoel ik: wandelt door de 
Geest en voldoet niet aan het begeren van het vlees. Want het 

begeren van het vlees gaat in tegen de Geest en dat van de Geest 

tegen het vlees – want deze staan tegenover elkander – zodat gij 
niet doet wat gij maar wenst. Indien gij u echter door de Geest laat 

leiden, dan zijt gij niet onder de wet. 
En vers 7 tot en met 9  Gij liept goed. Wie is u in de weg gekomen, 

dat gij aan de waarheid niet meer gehoorzaamt? Die overreding 

kwam niet van Hem, die u roept. Een weinig zuurdeeg maakt het 
gehele deeg zuur. 

 
Voorwaar, wees niet koppig of eigenwijs. 

U berooft het kruis van zijn kracht, vanwege dat u niet aan Hem 

gehoorzaamt, en ook nog eens God de schuld geeft van uw 
ongeloof en overtredingen! 

 

Efeziërs 1, vers 18  verlichte ogen uws harten, zodat gij weet, 
welke hoop zijn roeping wekt, hoe rijk de heerlijkheid is zijner 

erfenis bij de heiligen. 
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Voorwaar, keer terug tot Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 
Christus! 

En wees een warrior, die geen ruimte geeft aan satan!  

 
Handelingen 7, vers 51  Hardnekkigen en onbesnedenen van hart 

en oren, gij verzet u altijd tegen de heilige Geest; gelijk uw 
vaderen, zo ook gij. 

 

En Efeziërs 6, vers 10 tot en met 20  Voorts, weest krachtig in 
de Here en in de sterkte zijner macht. Doet de wapenrusting Gods 

aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels; 
want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen 

de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer 

duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Neemt 
daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in 

de boze dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te 
houden. Stelt u dan op, uw lendenen omgord met de waarheid, 

bekleed met het pantser der gerechtigheid, de voeten geschoeid 

met de bereidvaardigheid van het evangelie des vredes; neemt bij 
dit alles het schild des geloofs ter hand, waarmede gij al de 

brandende pijlen van de boze zult kunnen doven; en neemt de 

helm des heils aan en het zwaard des Geestes, dat is het woord van 
God. En bidt daarbij met aanhoudend bidden en smeken bij elke 

gelegenheid in de Geest, daartoe wakende met alle volharding en 
smeking voor alle heiligen; ook voor mij, dat mij bij het openen van 

mijn mond het woord geschonken worde, om vrijmoedig het 

geheimenis van het evangelie bekend te maken, waarvoor ik een 
gezant ben in ketenen. Dan zal ik daartoe vrijmoedig kunnen 

optreden, zoals ik behoor te spreken. 
 

Kolossenzen 3, vers 1 en 2  Indien gij dan met Christus 

opgewekt zijt, zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus is, 
gezeten aan de rechterhand Gods. Bedenkt de dingen, die boven 

zijn, niet die op de aarde zijn. 

 
En Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God 

de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 
opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig 

leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, 
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opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 

naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het 
licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever 

gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want 
een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het 

licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de 

waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat 
zij in God verricht zijn. 

 
Voorwaar, in Christus bent u meer dan overwinnaar! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, 

Revorme, en verdween. 
 

 
 

 

God van mijn hartslag en ademhaling, raak mij 

aan! 
 

25-01-2018  Hef uw handen eens op om Hem te vragen, of Hij u wil 
aanraken. Alles wat adem heeft, love de Here!  

 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen.  
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 

Voorwaar, prijs de Heer voor uw hartslag en uw ademhaling! 
Hij gaf u een hartslag en een ademhaling, om te leven en om Hem, 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, de Koning der koningen 
van uw hart, groot te maken! Hef uw handen eens op om Hem te 

vragen, of Hij u wil aanraken. Alles wat adem heeft, love de Here. 

Halleluja! Hij is de Almachtige en de Waarachtige! En niemand 
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komt tot de Vader dan door Mij, zegt Yeshua HaMashiach, JHWH, 
Jezus Christus.  

Voorwaar, mijn naam is Lovesadai, een bode engel Gods. 

 
Schaam u niet voor Hem. 

En spring en dans van vreugde, want de vreugde des Heren is mijn 
kracht. Amen! En het maakt niet uit, hoe u eruitziet; alles wat 

adem heeft, love de Heer! 

Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 
 

De verleiding was groot voor hem!  
 
En tja, ach, het was maar een klein beetje ongehoorzaamheid, 

hoor. Maar het bleef stelen!  

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, hartelijk welkom! Op 25 januari 2018 bracht Gods bode engel 

deze boodschap Gods over aan eindtijdprofeet van de laatste 
dagen, Benjamin Cousijnsen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Rafaël, 

een bode engel Gods. 
 

Voorwaar, toen Arjan nog een kind was, deed hij iets, waar 

God een afkeer van heeft: 
stelen uit de koekjestrommel! Tja, het was maar een koekje. En in 

de winkel trok hij een zak chips open en propte zijn mond vol, en 
liep door naar een krat limonade, waar hij een fles uithaalde om het 

restant weg te spoelen. Tja, ach, het was maar een klein beetje 

ongehoorzaamheid, hoor. Maar het bleef stelen!  
 

Toen hij naar school moest, en geen zin had om te lopen, 

stal hij een fiets. 



 
 

 

6012 
 
 

 

Ook had hij wel eens zijn moeder geholpen om voor haar naar de 
winkel te gaan, en gooide de kassabon weg, zodat zijn moeder niet 

zag, dat hij ook patat had gegeten! Tja, het was maar een 

patatbakje vol patat! Voorwaar, gij zult niet stelen! Maar de 
verleiding was groot. 

 
Voorwaar, zijn leven bestond uit stelen, en berouw had hij 

niet. 

Zelfs jaren later heeft hij dit niet beleden, ondanks dat hij jaren 
later zijn leven gaf aan de Heer, en naar de kerk ging. Maar hij had 

nooit zijn mond geopend, en dit - zijn zonden - beleden, ook niet 
toen hij de boekhouding deed en geld achter hield van de collecte! 

Tja, het was maar een klein beetje, hoor!  

 
Toen hij uiteindelijk voor de Hemelpoort kwam te staan, zei 

hij: 
“Doe de Hemelpoort open voor mij!” 

Toen opeens hoorde hij een stem, die zei: “Tja, het is maar een 

klein beetje, maar net dat beetje genoeg om verloren te gaan!” 
 

Exodus 20, vers 12 tot en met 17  Eer uw vader en uw moeder, 

opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Here, uw God, 
u geven zal. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij 

zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw 
naaste. Gij zult niet begeren uws naasten huis; gij zult niet begeren 

uws naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, 

noch zijn rund, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. 
 

Voorwaar, belijd al uw zonden, met een hart vol van berouw! 
 

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 

wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 
een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 
naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het 

licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever 
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gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want 
een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het 

licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de 

waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat 
zij in God verricht zijn. 

 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 

 
 

Gevallen in eigen groeve! 
 
26-01-2018  Openbarende boodschap Gods: Hij delft een kuil en 

graaft die uit, maar valt zelf in de groeve, die hij maakte.  
 

 

Volledige weergave: 
 

Hartelijk welkom! Een bode engel van God bracht woord voor 
woord deze openbarende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet 

Benjamin Cousijnsen, en sprak terwijl Profeet Benjamin Cousijnsen 

alles meteen opschreef. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  
 

Voorwaar, wees zuiver, kadosh en onbevlekt! 
Want denk niet, dat ongehoorzaamheid en goddeloosheid niet 

gezien worden door God. Maar de weg van ongehoorzaamheid 

brengt Gods verwerping voort, en geen zegen maar vloek. 
Voorwaar, neem Gods woorden ter ore en luister naar Gods 

gezalfde Profeet en Profetes, die u waarschuwen!  
 

Doordat sommigen ooit niet luisterden naar Mijn uitgekozen, 

gezalfde Profetes, Theresa,  
en haar woorden niet serieus namen in Ruach, hebben velen zich 

schuldig gemaakt en gezondigd. 
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Psalm 7, vers 15 tot en met 18  Zie, wie met ongerechtigheid 
bevrucht werd, is zwanger van onheil en baart leugen. Hij delft een 

kuil en graaft die uit, maar valt zelf in de groeve die hij maakte. Het 

onheil dat hij stichtte, keert weder op zijn hoofd, en zijn geweld 
komt neder op zijn schedel. Ik zal de Here loven naar zijn 

gerechtigheid, en de naam des Heren, des Allerhoogsten, 
psalmzingen. 

 

Jakobus 1, vers 14 en 15  Maar zo vaak iemand verzocht wordt, 
komt dit voort uit de zuiging en verlokking zijner eigen begeerte. 

Daarna, als die begeerte bevrucht is, baart zij zonde; en als de 
zonde volgroeid is, brengt zij de dood voort. 

 

En Romeinen 1, vers 18  Want toorn van God openbaart zich van 
de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van mensen, 

die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. 
 

En Spreuken 28, vers 13  Wie zijn overtredingen bedekt, zal niet 

voorspoedig zijn; maar wie ze belijdt en nalaat, die vindt 
ontferming. 

En vers 28  Als de goddelozen tot macht komen, verschuilen zich de 

mensen, maar als zij omkomen, nemen de rechtvaardigen toe. 
En Spreuken 29, vers 1  Wie zijn nek verhardt ondanks herhaalde 

vermaning, wordt opeens onherstelbaar gebroken. 
En Spreuken 24, vers 25  Maar hun die recht oordelen, gaat het 

goed, over hen komt de zegen van de voorspoed. 

 
Voorwaar, laat er nimmer ongehoorzaamheid van u tegen 

God en Profeet Benjamin en Profetes Theresa voorkomen! 
Voorwaar, verandert uw onheil in zegen, en bekeer u. En maak wat 

krom is recht op Gods weg! Wandel in de Heilige Geest! De 

woorden des Heren zijn zuivere woorden. En wie zich vernedert, zal 
verhoogd worden, als hij of zij zich vernedert voor God, en 

allereerst zijn zonden belijdt, ook aan Zijn twee gezalfden des 

Heren! Voorwaar, mijn naam is Revelado, een bode engel Gods. En 
wie niet wil horen, gaat verloren. 

Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 



 
 

 

6015 
 
 

 

 

Bent u nu in de eindtijd inmiddels vuiler of 

schoner geworden? 
 
29-01-2018  Meer en meer sluipen de leugens erin en het 

verdraaien van Gods Woord, en…  

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, welkom! Dit is een openbarende en waarschuwende 

boodschap van God, woord voor woord overgeleverd aan 
eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen, via een 

bode engel van God.  

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Kadosh, Heilig is de Here der 
heren en Koning der koningen, die geen zonden duldt! 

 

Voorwaar, meer en meer sluipen de leugens erin en het 
verdraaien van Gods Woord, en de losbandigheden, de 

ketterijen en de hebzucht. 
En de ongehoorzaamheid aan God komt steeds meer op de 

voorgrond! En de liefde is verkild in vele kerken, en zelfs daar 

worden er door velen valse getuigenissen afgelegd. En het begeren 
van hun naaste vrouw, of naaste man, of iets dat van een ander is, 

ziet men niet als zonde, omdat men blindgeslagen is! 

 
Zelfs de mobiele afgod-telefoon neemt velen over. 

En waar is de tijd gebleven en de relatie met God? Velen hebben 
een zeer hechte relatie met hun afgod, hun mobieltje! Voorwaar, de 

satan heeft reeds velen gevangen in zijn web, en wil iedereen in 

verwarring brengen en meesleuren in zijn ondergang, de afgrond. 
Voorwaar, u bent gewaarschuwd! Wees waakzaam en word wakker! 

 
Openbaring 22, vers 11  Wie onrecht doet, hij doe nog meer 

onrecht; wie vuil is, hij worde nog vuiler; wie rechtvaardig is, hij 

bewijze nog meer rechtvaardigheid; wie heilig is, hij “of zij” worde 
nog meer geheiligd. 
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Voorwaar, mijn naam is Mirabas, een bode engel Gods. 

 

En hoe is het met u gesteld? 
Bent u al heiliger, of bent u nog vuiler geworden? Onderzoekt uzelf 

eens goed. Wordt meer en meer geheiligd, en bedekt u met Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! En doe de wapenrusting Gods 

aan en verzet u tegen de satan. 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
 

 
 

Ik heb Mijn hand tegen u opgeheven, India, 

Italië, Mexico en Rusland! 
 
30-01-2018  Profetische waarschuwing van de God van Abraham, 

Izaäk en Jakob voor India, Italië, Mexico en Rusland. Zo zegt de 
Here, Yeshua HaMashiach, YHWH, Jezus Christus: Ik heb Mijn hand 

tegen u opgeheven, vanwege uw zonden 

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo! Dit is een waarschuwende boodschap van God, door een 

bode engel Gods overgeleverd aan eindtijdprofeet van de laatste 
dagen, Benjamin Cousijnsen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 
Voorwaar, India en Italië en Mexico en Rusland, zo zegt de 

Here, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus: 

Ik heb Mijn hand tegen u opgeheven, vanwege uw zonden! 
Mensenkind, let aandachtig op. Zie met uw ogen en hoor met uw 

oren, want alles wat Ik tot u spreek, zal vervuld worden. Gij hebt 
meer dan genoeg zonde op zonde bedreven; bekeert u! Voorwaar, 

mijn naam is Revelado, een bode engel Gods.  

 
Laat de Here u niet tot vijand geworden! 
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Klaagliederen 3, vers 64 tot en met 66  Gij zult hun vergelden, 

o Here, naar het werk hunner handen. Gij zult hun geest verblinden 

– uw vloek over hen! Gij zult hen in toorn vervolgen en verdelgen 
van onder des Heren hemel. 

 
Voorwaar, 

 

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 
wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 

naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het 
licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever 

gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want 

een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het 
licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de 

waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat 

zij in God verricht zijn. 
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
 

 

 

En wie zal u kwaad doen als u zich beijvert voor 

het goede? 
 
31-01-2018  Want de ogen des Heren zijn op de rechtvaardigen, en 

Zijn oren tot hun smeking.  

 
 

Volledige weergave: 
 

Shalom, hartelijk welkom! Dit is een boodschap, die woord voor 

woord is overgeleverd door de bode engel van God aan 
eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. 
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Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, Kadosh, Heilig is uw 

Rabboeni, Abba, Vader! 
 

Voorwaar, 
 

1 Petrus 3, vers 10 tot en met 12  Want: wie het leven wil 

liefhebben en goede dagen zien, weerhoude zijn tong van het 
kwade, en zijn “of haar” lippen van bedrog te spreken; hij “of zij” 

wijke af van het kwade en doe het goede, hij “of zij” zoeke de 
vrede en jage die na, want de ogen des Heren zijn op de 

rechtvaardigen, en zijn oren tot hun smeking, maar het aangezicht 

des Heren is tegen hen, die het kwade doen. 
1 Petrus 3, vers 13 tot en met 22  En wie zal u kwaad doen, als gij 

u beijvert voor het goede? Al moest gij lijden om de gerechtigheid, 
toch zijt gij zalig. Doch vreest niet voor hun dreiging, en laat u niet 

verschrikken. Maar heiligt de Christus in uw harten als Here, altijd 

bereid tot verantwoording aan al wie u rekenschap vraagt van de 
hoop, die in u is, doch met zachtmoedigheid en vreze, en met een 

goed geweten, opdat bij al het kwaad, dat men van u spreekt, zij, 

die uw goede wandel in Christus smaden, beschaamd gemaakt 
worden. Want het is beter te lijden, indien de wil van God dit eist, 

goed doende dan kwaad doende. Want ook Christus is eenmaal om 
de zonden gestorven als rechtvaardige voor onrechtvaardigen, 

opdat Hij u tot God zou brengen: Hij, die gedood is naar het vlees, 

maar levend gemaakt naar de geest, in welke Hij ook heengegaan 
is en gepredikt heeft aan de geesten in de gevangenis, die eertijds 

ongehoorzaam geweest waren, toen de lankmoedigheid Gods bleef 
afwachten, in de dagen van Noach, terwijl de ark in gereedheid 

werd gebracht, waarin weinigen, dat is acht zielen, door het water 

heen gered werden. Als tegenbeeld daarvan redt u thans de doop, 
die niet is een afleggen van lichamelijke onreinheid, maar een bede 

van een goed geweten tot God, door de opstanding van Jezus 

Christus, die aan de rechterhand Gods is, naar de hemel gegaan, 
terwijl engelen en machten en krachten Hem onderworpen zijn. 

 
Amen! 
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Mijn naam is Blesía, een bode engel Gods. Voorwaar, hou u vast 
aan uw geloof! 

 

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 
wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 

geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 
oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 

duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 

waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 
gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 

komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 
zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 

 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en 
verdween. 

 
 
 

 
 
 
FEBRUARI 2017 
 
Zelfs in de Hemel gedenken de engelen Gods u 
met blijdschap 
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01-02-2018  De engelen Gods gedenken u met blijdschap en 
bespreken uwer gebeden, en bidden dat uw vertrouwen en geloof 

en liefde zich zal voortzetten, die u in uw hart draagt!  

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen, en 

start nu met de boodschap. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus van Nazareth. Voorwaar, mijn 

naam is Lovesadai, een bode engel Gods. 

 
Zelfs in de Hemel gedenken de engelen Gods u met 

blijdschap,  
en bespreken uwer gebeden, en bidden dat uw vertrouwen en 

geloof en liefde zich zal voortzetten, die u in uw hart draagt. Wij 

engelen Gods bidden dat uw liefde steeds meer en meer 
overvloedig moge wezen, zodat u tot het einde met Christus 

vervuld zult wezen, met Godsvrucht en vertrouwen.  

 
Voorwaar, blijf standvastig één in de Geest en één van ziel, 

medestrijdende tegen het kwaad! 
Geloof het Evangelie. Samen strijdt u met de engelen Gods, die zich 

ontfermen over u, en u met de liefde van Yeshua HaMashiach, 

JHWH, Jezus Christus, willen aanmoedigen om ook te strijden en te 
bidden voor uw naaste. Wees niet vruchteloos, maar span u ook 

eens in. En verblijd u met de engelen Gods, zodat uw vruchten 
toenemen, om Gods wil te kunnen volbrengen! 

 

Kolossenzen 1, vers 3 tot en met 14  Wij danken God, de Vader 
van onze Here Jezus Christus, te allen tijde bij ons bidden voor u, 

daar wij gehoord hebben van uw geloof in Christus Jezus en van de 

liefde, die gij al de heiligen toedraagt, om de hoop, die voor u is 
weggelegd in de hemelen. Daarvan hebt gij tevoren gehoord in de 

prediking der waarheid, het evangelie, dat tot u gekomen is. 
Immers, in de gehele wereld draagt het vrucht en wast het op, 

zoals ook bij u, sedert de dag, dat gij het gehoord hebt en de 
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genade Gods in waarheid hebt leren kennen; zoals gij het 
vernomen hebt van Epafras, onze geliefde mededienstknecht, die 

voor u een getrouw dienaar van Christus is, en ons ook kenbaar 

gemaakt heeft uw liefde in de Geest. Daarom houden ook wij sedert 
de dag, dat wij dit gehoord hebben, niet op voor u te bidden en te 

vragen, dat gij met de rechte kennis van zijn wil vervuld moogt 
worden, in alle wijsheid en geestelijk inzicht, om de Here waardig te 

wandelen, Hem in alles te behagen, in alle goed werk vrucht te 

dragen en op te wassen in de rechte kennis van God. Zo wordt gij 
met alle kracht bekrachtigd naar de macht zijner heerlijkheid tot 

alle volharding en geduld, en dankt gij met blijdschap de Vader, die 
u toebereid heeft voor het erfdeel der heiligen in het licht. Hij heeft 

ons verlost uit de macht der duisternis en overgebracht in het 

Koninkrijk van de Zoon zijner liefde, in wie wij de verlossing 
hebben, de vergeving der zonden. 

 
Overdenkt deze boodschap en weest bemoedigd met wat de 

Geest Gods tegen u zegt! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel. 
 

 

 

 

Dank U voor Uw genezende kracht 
 
01-02-2018  Want Gij, O JHWH, zijt mijn eeuwige Lamp, op wie ik 

vertrouw, mijn Koning en mijn enige God, die ik ook als enige God 

erken in mijn hart en ziel en lichaam.  
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, hartelijk welkom! De bode engel van God bracht deze 
boodschap over aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin 

Cousijnsen. De boodschap omvat een gebed. Heeft u gebed nodig 
en verlangt u gebed? Heeft u genezing en heling nodig en een 

aanraking van God? Ik wil u van harte uitnodigen om dan met mij 

mee te bidden, of gewoon goed te luisteren en uw hart open te 
stellen en het gebed van binnen te bidden.  
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Shalom! Ik begroet u allen in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 
Voorwaar, zeg mij maar na. 

“O, El Elohím, mijn Steenrots, mijn JHWH, mijn Vesting en 
Vertrooster en Schild, O, Abba, Vader, mijn tranen stromen 

vanwege mijn hulpgeroep. Ik geef mij geheel aan U over. En dank 

U dat ik Uw kind ben, en dat ik Uw genezing en kracht mag 
ervaren, en Uw vergeving voor al mijn ongeloof en zonden, die ik 

begaan heb. Uw Bloed heeft mij nu aangeraakt en gereinigd van 
binnen. En ik prijs Uw Heilige Naam, vol van kracht en glorie en 

overwinning, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! U, die mij 

op mijn hoogten doet staan en mij hebt aangeraakt en omgord met 
uw kracht. Ik dank U, in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Amen!” 
 

De bode engel van God sprak verder, en zei: 

 
Psalm 7, vers 11  Mijn schild is bij God, die de oprechten van hart 

verlost. 

En Psalm 8, vers 10  O Here, onze Here, hoe heerlijk is uw naam op 
de ganse aarde. 

En Psalm 16, vers 7 en 8  Ik prijs de Here, die mij raad heeft 
gegeven, zelfs bij nacht onderwijzen mij mijn nieren. Ik stel mij de 

Here bestendig voor ogen; omdat Hij aan mijn rechterhand staat, 

wankel ik niet. 
En vers 10  Want Gij geeft mijn ziel niet prijs aan het dodenrijk, 

noch laat Gij uw gunstgenoot de groeve zien. 
En Psalm 72, vers 18 en 19  Geloofd zij de Here God, de God van 

Israël, die alleen wonderen doet. En geloofd zij zijn heerlijke naam 

voor eeuwig, en zijn heerlijkheid vervulle de ganse aarde. Amen, ja, 
amen. 

 

En Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God 
de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 

opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig 
leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, 

opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
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behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 

geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 

oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 
duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 

waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 
gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 

komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 

zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en 
verdween. 

 

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! De Here zegene u 
 

 
 

 

Aan de vrucht herkent men de Geest en vooral 

het beest! 
 

Laat Hij méér zijn in u en door u heen. Dit maakt u rijk en ook 

anderen tevreden, omdat uw broeder en zuster kunnen genieten 
van de Heer door u heen.  

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 3 februari 2018 werd de volgende 

boodschap overgebracht door een bode engel van God aan 

eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Sirah, 

een bode engel Gods. 

 
Voorwaar, al deed uw Rabboeni, Yeshua HaMashiach, JHWH, 

Jezus Christus, nog zulke grote wonderen, 
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het gehoorzamen en wandelen op de Aarde, en Hem de ruimte 
geven in uw hart en leven, en Hem uitstralen naar uw naaste, en 

Zijn begrip en liefde en geduld overbrengen, dat zijn pas hele grote 

wonderen van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! Laat Hij 
méér zijn in u en door u heen. Dit maakt u rijk en ook anderen 

tevreden, omdat uw broeder en zuster kunnen genieten van de 
Heer door u heen. Is dit niet geweldig?  

 

Voorwaar, toch zijn er nog helaas kinderen Gods, die niet 
echt de Heer de ruimte willen geven, die de Heilige Geest 

gevangen zetten. 
Aan de vrucht herkent men de Geest, en vooral het beest, die ze de 

ruimte wel geven, om geen begrip en liefde en geduld onder andere 

over te brengen naar hun naaste. Voorwaar, als je alleen maar kunt 
genieten door te roddelen en negatief denken, hoe kunt u dan 

genieten straks in de Hemel? Want God laat u niet naar binnen 
gaan, vanwege uw valse vruchten! Voorwaar,  

 

Hebreeën 4, vers 11 tot en met 13  Laten wij er dus ernst mede 
maken om tot die rust in te gaan, opdat niemand ten val kome door 

dit voorbeeld van ongehoorzaamheid te volgen. Want het woord 

Gods is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend 
zwaard en het dringt door, zó diep, dat het vaneenscheidt ziel en 

geest, gewrichten en merg, en het schift overleggingen en 
gedachten des harten; en geen schepsel is voor Hem verborgen, 

want alle dingen liggen open en ontbloot voor de ogen van Hem, 

voor wie wij rekenschap hebben af te leggen. 
 

Hoeveel broeders en zusters hebt u al gekwetst en pijn 
gedaan? 

Laten we u aanmoedigen om een voorbeeld te zijn. 

 
Titus 3, vers 1 tot en met 7  Herinner hen eraan, dat zij zich aan 

overheid en gezag onderwerpen, gehoorzaam, tot alle goed werk 

bereid zijn, geen lastertaal uiten, niet twisten, vriendelijk zijn en 
alle zachtmoedigheid bewijzen aan alle mensen. Want vroeger 

waren ook wij verdwaasd, ongehoorzaam, dwalende, verslaafd aan 
velerlei begeerten en zingenot, levende in boosheid en nijd, hatelijk 

en elkander hatende. Maar toen de goedertierenheid en 
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mensenliefde van onze Heiland en God verscheen, heeft Hij, niet 
om werken der gerechtigheid, die wij zouden gedaan hebben, doch 

naar zijn ontferming ons gered door het bad der wedergeboorte en 

der vernieuwing door de heilige Geest, die Hij rijkelijk over ons 
heeft uitgestort door Jezus Christus, onze Heiland, opdat wij, 

gerechtvaardigd door zijn genade, erfgenamen zouden worden 
overeenkomstig de hope des eeuwigen levens. 

En Titus 1, vers 11 tot en met 14  Men moet hun de mond snoeren, 

daar zij gehele gezinnen ondersteboven keren en, om oneerlijke 
winst te maken, onbehoorlijke dingen leren. Iemand uit hun kring, 

hun eigen Profeet, heeft gezegd: Leugenaars zijn de Kretenzen 
altijd, beesten en vadsige buiken. Dit getuigenis is waar. Daarom, 

weerleg hen kortweg, opdat zij gezond mogen zijn in het geloof, en 

niet het oor lenen aan Joodse verdichtsels en geboden van mensen, 
die zich van de waarheid afkeren. 

 
Voorwaar, overdenk deze boodschap, en wandel in Hem 

zoals Hij bedoeld heeft.  

Amen! 
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 

 
 

Dan zal Jezus Christus tegen vele kerken 

zeggen, “Gij hebt niet de waarheid van de Twee 
Getuigen willen aanhoren!” 
 

Voorwaar, u speelt voor God in uw kerk. God wil niet een huis van 
wanorde!  

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, hartelijk welkom! Op 5 februari 2018 bracht een bode engel 

van God woord voor woord de volgende boodschap Gods over aan 

eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. 
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Shalom! Ik begroet u allen in de almachtige Naam van JHWH, 
Yeshua HaMashiach, Jezus Christus.  

 

Psalm 96, vers 6  Majesteit en luister zijn voor zijn aangezicht, 
sterkte en glorie in zijn heiligdom. 

 
Voorwaar, Kadosh, Heilig is de Here! 

 

Psalm 105, vers 3 en 4  Beroemt u in zijn heilige naam; het hart 
van wie de Here zoeken, verheuge zich. Vraagt naar de Here en zijn 

sterkte, zoekt zijn aangezicht bestendig. 
Voorwaar, voorwaar, ik, de bode engel, Versawie, zeg u: Zo 

spreekt de Heer, 

 
Psalm 105, vers 19  tot de tijd, dat zijn woord uitkwam, de 

uitspraak des Heren hem in het gelijk stelde. 
 

Voorwaar, kiest u de kant van de verdorvenen, die menen de 

Hemel te beërven? 
Ze spannen namelijk een net tegen de rechtvaardige, en 

veroordelen Mijn gezalfden. JHWH, Yeshua HaMashiach, geeft de 

kerken wat hen toekomt, die zich samen met de satan inspannen 
tegen de Profeten Gods en de volle waarheid Gods! Voorwaar,  

 
Spreuken 1, vers 29 tot en met 33  Omdat zij de kennis hebben 

gehaat en de vreze des Heren niet hebben verkozen, mijn raad niet 

hebben gewild, al mijn vermaningen hebben versmaad, zullen zij 
eten van de vrucht van hun wandel en verzadigd worden van hun 

raadslagen. Want de afkerigheid der onverstandigen zal hen doden, 
de zorgeloosheid der dwazen zal hen te gronde richten. Maar wie 

naar mij luistert, zal gerust wonen, beveiligd tegen de verschrikking 

van het onheil. 
 

Voorwaar, u speelt in uw kerk voor God! 

God wil niet een huis van wanorde; u zult wind beërven! 
 

Spreuken 12, vers 19 tot en met 20  Een waarachtige lip 
bestaat voor altijd, maar een leugenachtige tong slechts voor een 
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ogenblik. Bedrog is in het hart van wie kwaad smeden, maar voor 
wie tot vrede raden, is er vreugde. 

 

Voorwaar, de grootste goddeloosheid bevindt zich in de 
kerken,  

vanwege dat men het wel beter weet en geen terechtwijzing duldt 
van de Profeten Gods, of beter gezegd: van de Heilige Geest, die 

hen de waarheid voorhoudt, maar waar ze van afwijken. Ze zijn 

dwaas geworden en oordelen over anderen! 
 

Spreuken 16, vers 25  Soms schijnt een weg iemand recht, maar 
het einde daarvan voert naar de dood. 

En Spreuken 18, vers 6  De lippen van de dwaas brengen twist 

voort, en zijn “of haar” mond roept om slagen. 
 

Voorwaar, in de hel is een grote plaats, waar juist vele, vele 
kerken in terechtkomen, vanwege ongehoorzaamheid. 

Ze zullen lastertaal tegen de Here schreeuwen. Maar Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, zal Zijn hoofd schudden en 
zeggen: “Gij hebt niet de waarheid van de Twee Getuigen willen 

aanhoren!” 

 
Openbaring 22, vers 10 en 11  En hij zeide tot mij: Verzegel de 

woorden van de profetie van dit boek niet, want de tijd is nabij. Wie 
onrecht doet, hij doe nog meer onrecht; wie vuil is, hij worde nog 

vuiler; wie rechtvaardig is, hij bewijze nog meer rechtvaardigheid; 

wie heilig is, hij worde nog meer geheiligd. 
En vers 6  En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn getrouw en 

waarachtig, en de Here, de God van de geesten der Profeten, heeft 
zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen hetgeen weldra 

geschieden moet. 

 
En Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God 

de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 

opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig 
leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, 

opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 
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geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 
oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 

duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 

waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 
gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 

komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 
zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 

 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
 

 
 

Uw benauwdheden zijn toegenomen; zie op uw 

Vertrooster! 
 
Voorwaar, wie is uw steenrots en vesting en bevrijder, die een 

Toevlucht is en een Bevrijder, een Verlosser?  
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, hartelijk welkom! Dit is een boodschap, overgeleverd op 6 
februari 2018 door de bode engel van God aan eindtijdprofeet van 

de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen, in opdracht van de God van 

Abraham, Izaäk en Jakob. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van uw Rabboeni en 

Heer en Meester, de goede Herder, die Zijn schapen bij de naam 
kent, de Koning der koningen, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 

Christus.  
 

2 Samuël 22, vers 5 tot en met 7  Voorwaar, baren des doods 

hadden mij omvangen en stromen van verderf hadden mij 
overvallen, banden van het dodenrijk hadden mij omgeven, 

valstrikken van de dood lagen op mijn weg. Toen het mij bang te 
moede was, riep ik de Here aan; tot mijn God riep ik. En Hij hoorde 

mijn stem uit zijn paleis, mijn hulpgeroep klonk in zijn oren. 
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Voorwaar, wie is uw steenrots en vesting en bevrijder, die 
een Toevlucht is en een Bevrijder, een Verlosser? 

Hoe groot is uw geloof en vertrouwen, en hoe diep bent u 

weggezonken in uw geloof?  
 

2 Samuël 22, vers 17  Hij reikte van omhoog, greep mij, trok mij 
op uit grote wateren. 

Vers 20  Hij leidde mij uit in de ruimte, Hij redde mij, omdat Hij 

welgevallen aan mij had. 
En vers 29  Want Gij, o Here, zijt mijn lamp, en de Here doet mijn 

duisternis opklaren. 
 

En Psalm 25, vers 6 tot en met 8  Gedenk uw barmhartigheid, 

Here, en uw gunstbewijzen, want die zijn van eeuwigheid; gedenk 
niet de zonden van mijn jeugd, noch mijn overtredingen, gedenk 

mijner naar uw goedertierenheid, om uwer goedheid wil, Here. 
Goed en waarachtig is de Here; daarom onderwijst Hij de zondaars 

aangaande de weg. 

En vers 14 tot en met 18  Des Heren vertrouwelijke omgang is met 
wie Hem vrezen, en zijn verbond maakt Hij hun bekend. Mijn ogen 

zijn bestendig op de Here, want Hij voert mijn voeten uit het net. 

Wend U tot mij en wees mij genadig, want eenzaam ben ik en 
ellendig. De benauwdheden mijns harten hebben zich uitgebreid, 

voer mij uit mijn angsten. Zie op mijn ellende en mijn moeite, en 
vergeef al mijn zonden. 

En vers 20 tot en met 21  Bewaar toch mijn ziel en red mij; laat mij 

niet beschaamd worden, want bij U schuil ik. Vroomheid en 
oprechtheid mogen mij behoeden, want U verwacht ik. 

 
Voorwaar, uw benauwdheden zijn toegenomen; zie op uw 

Vertrooster! 

 
Psalm 27, vers 10  Al hebben mijn vader en moeder mij verlaten, 

toch neemt de Here mij aan. 

En Psalm 28, vers 2 tot en met 7  Hoor naar mijn luide smekingen, 
als ik tot U roep om hulp, en mijn handen ophef naar uw binnenste 

heiligdom. Ruk mij niet weg met de goddelozen, noch met de 
bedrijvers van ongerechtigheid, die met hun naasten vriendelijk 

spreken, terwijl boosheid in hun hart is. Geef hun naar hun 
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handeling en naar hun schandelijk gedrag; geef hun naar het werk 
van hun handen, vergeld hun naar hun doen. Omdat zij niet letten 

op de daden des Heren noch op het werk zijner handen, zal Hij hen 

afbreken en hen niet opbouwen. Geprezen zij de Here, want Hij 
heeft gehoord mijn luide smekingen. De Here is mijn kracht en mijn 

schild; op Hem vertrouwde mijn hart en ik werd geholpen. Daarom 
juicht mijn hart en loof ik Hem met mijn lied. 

 

Voorwaar, de Here heeft u onvoorwaardelijk lief! 
 

Psalm 42, vers 6  Wat buigt gij u neder, o mijn ziel, en zijt gij 
onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal Hem nog loven, mijn 

Verlosser en mijn God! 

 
Voorwaar, mijn naam is Lovesadai. 

 
Vertrouw op Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, en 

wees zorgeloos en standvastig! 

En laat u niet beheersen door het kwaad, maar ga ongeloof en 
onrecht uit de weg. 

 

Sirach 12, vers 6  Want ook de Allerhoogste haat zondaars, de 
goddelozen straft hij, hij houdt hen in het oog tot de dag dat hij 

hen straft. 
 

Voorwaar, de Here heeft tot uw hart en ziel en verstand 

gesproken. 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 
 

 

Uitzien naar de perfecte juiste tijd! 
 

Als u veel van de Heer verwacht, mag u uitzien naar de 

voortreffelijke, juiste tijd. Hij ziet ook uit naar uw tijd met Hem.  
 

 

Volledige weergave: 
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Hallo, hartelijk welkom! Op 7 februari 2018 werd door de bode 
engel van God deze boodschap Gods overgeleverd aan 

eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik, de bode engel Gods, begroet u in de almachtige Naam 

van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  
 

Voorwaar,  

 
Sirach 39, vers 16 en 17  De daden van de Heer zijn alle 

voortreffelijk, alles wat hij beschikt gebeurt op de juiste tijd. Zeg 
niet: ‘Wat is dit? Waartoe dient het?’ want alles blijkt nuttig op het 

juiste moment. Tot zover. 

En vers 18 tot en met 21  Op zijn bevel gebeurt wat hem 
goeddunkt en niemand kan verhinderen dat hij redt. Hij doorziet de 

daden van de mensen, niets blijft voor hem verborgen. Van eeuw 
tot eeuw ziet hij toe, niets is onbegrijpelijk voor hem. Met zijn 

woord heeft hij het water bijeengebracht en op zijn bevel werd het 

in bekkens verzameld. Zeg niet: ‘Wat is dit? Waartoe dient het?’ 
want alles werd geschapen om in een behoefte te voorzien. 

En vers 25 tot en met 31  Het goede werd vanaf het begin voor 

goede mensen geschapen, het slechte voor zondaars. De eerste 
levensbehoeften van een mens zijn water, vuur, ijzer en zout, 

tarwebloem, melk en honing, druivensap, olijfolie en kleding. Dit 
alles is goed voor vrome mensen, maar voor zondaars wordt het 

slecht. Stormen zijn geschapen om te straffen, in hun razernij gaan 

ze tekeer. Wanneer hun maker straft, tonen ze hun geweld, 
daarmee stillen ze zijn woede. Vuur, hagel, hongersnood en dood, 

dit alles werd geschapen om te straffen. Schorpioenen en adders, 
de tanden van wilde dieren, het wrekende zwaard dat goddelozen 

vernietigt – ze voeren maar al te graag zijn opdracht uit. Ze zijn 

bereid hun taak op aarde te vervullen; als het moment is gekomen, 
doen ze wat hun opgedragen is. 

En vers 34 en 35  Zeg niet: ‘Dit is slechter dan dat,’ want alles 

blijkt van waarde op zijn tijd. Zing daarom met heel je hart, uit 
volle borst, en prijs de naam van de Heer. 

 
Voorwaar, Heilig en Machtig is de Here! 
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Sirach 43, vers 27 tot en met 33  Hoeveel we ook zeggen, het is 
nooit genoeg, onze slotsom luidt: hij is alles. Waar vinden we de 

kracht om hem te loven? Hij is groter dan alles wat hij gemaakt 

heeft. Hoe ontzagwekkend is de Heer, hoe groot, hoe 
wonderbaarlijk is zijn macht. Verhef de Heer en loof hem zo veel je 

kunt, want hij gaat je altijd te boven. Verhef hem met alle kracht 
die in je is, ga ermee door, want het is nooit genoeg. Wie heeft 

hem gezien? Wie kan hem beschrijven? Wie maakt hem zo groot als 

hij is? Veel is verborgen, groter nog dan wat hier is genoemd, van 
zijn werken zien we maar weinig. De Heer heeft alles gemaakt en 

aan de vromen heeft hij wijsheid geschonken. 
 

Voorwaar, mijn naam is Michaëla, een bode engel Gods. 

 
Voorwaar, en hoe is uw relatie met de Heer? 

En heeft u wel tijd voor Hem, om met Hem te praten, buiten uw 
gebed om, en om Hem groot te maken? Voorwaar, als u de juiste 

tijd kiest en Zijn wil doet, zal Hij u echt zegenen op Zijn tijd! 

 
Sirach 41, vers 14  Kinderen, onthoud wat je geleerd hebt en 

wees tevreden. Welk nut hebben verborgen wijsheid en een 

onbereikbare schat? 
En Sirach 42, vers 16 tot en met 20  De zon ziet lichtend op alles 

neer, de Heer vervult zijn werk met luister. Zelfs zijn heiligen zijn 
niet in staat over alle wonderbare werken te vertellen, die hij, de 

almachtige Heer, tot stand heeft gebracht; alles is door zijn macht 

gevestigd. Hij peilt de afgrond en de harten van de mensen en 
doorziet hun heimelijke plannen. Want de Allerhoogste weet alles 

en kent de eeuwige tekenen. Hij verkondigt wat voorbij is en wat 
komen zal en brengt de sporen aan het licht van wat verborgen is. 

Geen enkele gedachte ontgaat hem en niet één woord is voor hem 

verborgen. 
 

Voorwaar, niemand kan boven God gaan staan! 

Vele boodschappen zijn gedeeld. Maar wat heeft men geleerd en 
onthouden, wat de Heer van u verwacht? Als u veel verwacht van 

de Heer, mag u uitzien naar de voortreffelijke, juiste tijd. Hij ziet 
ook uit naar uw tijd met Hem. 
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Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 
wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 

naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het 

licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever 
gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want 

een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het 
licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de 

waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat 

zij in God verricht zijn. 
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
 

 

 

Zie, het Lam Gods!  
 

En de twee discipelen hoorden hem dat zeggen en volgden Jezus. 
Zie op het Lam Gods, en volg Hem!  

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 8 

februari 2018 bracht een bode engel Gods een boodschap over, die 

ik heel graag met u wil delen. 
 

Shalom! Ik begroet u allen in de almachtige Naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 

Voorwaar, 
 

Johannes 1, vers 35 tot en met 40  De volgende dag stond 

Johannes daar weer met twee van zijn discipelen. En toen hij Jezus 
zag gaan, zeide hij: Zie, het lam Gods! En de twee discipelen 
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hoorden hem dat zeggen en volgden Jezus. Maar Jezus keerde Zich 
om en zag, dat zij Hem volgden, en Hij zeide tot hen: Wat zoekt 

gij? Zij zeiden tot Hem: Rabbi – wat, vertaald, wil zeggen: Meester 

–, waar houdt Gij verblijf? Hij sprak tot hen: Komt en gij zult het 
zien. Zij kwamen dan en zagen, waar Hij verblijf hield, en zij bleven 

die dag bij Hem; het was omstreeks het tiende uur. Tot zover. 
 

Voorwaar, alles achterlaten en Hem volgen, het Lam Gods, is 

ook doen wat Hij van u vraagt. 
En Hem volgen is ook je volledig overgeven, met je hart en ziel en 

verstand en wandel. Hij, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 
Christus, wil u Zijn wetten in uw verstand leggen en in uw hart 

schrijven, en zeggen, dat Hij u tot een God wil zijn, voor u, en u wil 

zegenen! Voorwaar, doe wat Hij van u vraagt. Dan zult u Hem 
kennen, van de kleinste tot de grootste. En Hij zal u genadig zijn en 

uw ongerechtigheid en zonde vergeven. En Hij zal het niet meer 
gedenken en Hij zal met u een nieuw verbond aangaan. Voorwaar, 

mijn naam is Blesía, een bode engel Gods. 

 
Wat zoekt gij? 

Laat uw ziel in Hem, door rechtvaardigheid en geloof, behouden 

blijven! En wees niet nalatig, wat ten verderve leidt. Het geloof nu 
is de zekerheid der dingen, die men hoopt, en het bewijs der 

dingen, die men niet ziet. Tot zover. 
 

Zie op het Lam Gods, en volg Hem! 

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 
 

Daarom is de Here een Burcht in tijden van nood 
 
09-02-2018  Daarom is de Here een Burcht voor de verdrukte, een 

Burcht in tijden van nood.  

 
 

Volledige weergave: 
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Hallo, hartelijk welkom! Dit is een boodschap, woord voor woord 
overgeleverd door een bode engel van God, in opdracht van de God 

van Abraham, Izaäk en Jakob, aan eindtijdprofeet Benjamin 

Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 

Voorwaar,  
 

Psalm 7, vers 11  Mijn schild is bij God, die de oprechten van hart 
verlost. 

 

Voorwaar, mijn naam is Revie, een bode engel Gods. 
 

Hij, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, kent uw hart 
en nieren, en toetst de harten! 

 

Psalm 9, vers 10 en 11  Daarom is de Here een burcht voor de 
verdrukte, een burcht in tijden van nood. Daarom vertrouwen op U 

wie uw naam kennen, want Gij hebt nooit verlaten wie U zoeken, o 

Here. 
 

Kadosh, Heilig is Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! 
Heb ontzag voor de Here, en buig u voor Hem neder, die alle macht 

en overwinning op Zijn Naam heeft staan. Halleluja! Amen. 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
 

 

Donor, ja of nee? 
 

Als Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, in uw hart is, dan 
doneert u Hem - aan de Here - als het ware toch ook niet een 

onheilige, wereldse persoon, of het nu om uzelf gaat of de ander?  

 
 

Volledige weergave: 
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Hartelijk welkom! Op 12 februari 2018 bracht Gods bode engel deze 
boodschap Gods over aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, 

Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  
 

Voorwaar,  

 
Galaten 3, vers 25 en 26  Nu echter het geloof gekomen is, zijn 

wij niet meer onder de tuchtmeester. Want gij zijt allen zonen “en 
dochteren” van God, door het geloof, in Christus Jezus. 

Vers 29  Indien gij nu van Christus zijt, dan zijt gij zaad van 

Abraham, en naar de belofte erfgenamen. 
 

Voorwaar, mijn naam is Lovesadai, een bode engel Gods. 
 

Johannes 10, vers 6  In dit beeld sprak Jezus tot hen, maar zij 

begrepen niet, wat het was, dat Hij tot hen sprak. 
 

Voorwaar, weet gij niet dat gij een tempel zijt van de Heilige 

Geest, en het heiligdom bent van Yeshua HaMashiach, 
JHWH, Jezus Christus? 

U bent als wederom geboren Christen gekocht en betaald met Zijn 
Bloed. En Zijn werk werd volbracht aan het kruis van Golgotha, en 

Hij zei: “Het is volbracht!” Halleluja! Dus dit betekent ook, dat Hij in 

u woont en dat u niet meer toebehoort aan de wereld, maar aan 
Christus. Wees daarom niet gelijkvormig aan de wereld!  

 
Leviticus 19, vers 28  Gij zult geen insnijding voor een dode in 

uw lichaam maken en geen tekens in uw huid laten prikken: Ik ben 

de Here. 
 

Lees dit vers nogmaals eens door, voordat u uw organen wilt 

afstaan aan de wereld, of aan een ongelovige. 
 

En Deuteronomium 14, vers 1  Gij zijt kinderen van de Here, uw 
God; gij zult uzelf om een dode geen insnijdingen toebrengen, noch 

het haar boven uw voorhoofd wegscheren. 
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Voorwaar, naar Zijn plan heeft God u gemaakt, zoals u bent! 

God bepaalt over ieder leven en wie er gered wordt, en ook of men 

wel of niet geneest. Als Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, 
in uw hart is, dan doneert u Hem - aan de Here - als het ware toch 

ook niet een onheilige, wereldse persoon, of het nu om uzelf gaat of 
de ander? Want daarmee redt u de andere persoon ook niet!  

 

Voorwaar, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, gaf 
Zijn leven. 

 
Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 

wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 

naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het 
licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever 

gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want 

een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het 
licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de 

waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn “of haar” werken 
blijke, dat zij in God verricht zijn. 

 

Voorwaar, laat de Heilige Geest u vandaag het volgende 
duidelijk maken als Christen: 

Donor, ja of nee? Overdenk uw keus in gebed. 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en 

verdween. 

 

 
 

Laat de wereld minder en de Heer meer zijn in 

uw leven! 
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Wie met de Here twisten, worden gebroken. Over hen dondert Hij 
in de Hemel!  

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, hartelijk welkom! Dit is een boodschap van God, woord voor 

woord overgeleverd aan Gods eindtijdprofeet van de laatste dagen, 

Benjamin Cousijnsen, op 13 februari 2018. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. 

 

Voorwaar, kind van de Allerhoogste, 
 

1 Samuël 2, vers 2 tot en met 4  Er is niemand heilig gelijk de 
Here, want niemand is er buiten U, en er is geen rots gelijk onze 

God. Spreekt toch niet steeds zo hoogmoedig, geen verwaten taal 

kome uit uw mond. De Here immers is een alwetend God en door 
Hem worden de daden getoetst. De boog der helden is verbroken, 

maar de wankelenden zijn met kracht omgord. 

 
Voorwaar, Kadosh, Kadosh, Kadosh, Heilig, Heilig, Heilig is 

de Here, uw Koning! 
 

1 Samuël 2, vers 10  Wie met de Here twisten, worden gebroken; 

over hen dondert Hij in de hemel. Tot zover. 
 

Laat de wereld minder zijn in uw leven en de Heer meer in 
uw leven! 

 

1 Kronieken 29, vers 17  Ik weet, mijn God, dat Gij het hart 
toetst en een welbehagen hebt in oprechtheid – ik heb in 

oprechtheid mijns harten U dit alles vrijwillig gegeven. Tot zover. 

 
Psalm 1, vers 1 en 2  Welzalig de man die niet wandelt in de raad 

der goddelozen, die niet staat op de weg der zondaars, noch zit in 
de kring der spotters; maar aan des Heren wet zijn welgevallen 

heeft, en diens wet overpeinst bij dag en bij nacht. 
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En vers 5  Daarom houden de goddelozen geen stand in het gericht, 
noch de zondaars in de vergadering der rechtvaardigen. 

En vers 6  Want de Here kent de weg der rechtvaardigen, maar de 

weg der goddelozen vergaat. 
En Psalm 5, vers 5 tot en met 8  Want Gij zijt geen God, aan wie 

goddeloosheid behaagt, geen boze zal bij U vertoeven; de 
verdwaasden houden geen stand voor uw ogen, Gij haat alle 

bedrijvers van ongerechtigheid; Gij richt te gronde de 

leugensprekers, de Here verafschuwt de man van bloed en bedrog. 
Maar ik zal, dank zij uw grote goedertierenheid, uw huis 

binnengaan, mij nederbuigen naar uw heilige tempel in vreze voor 
U. 

 

Voorwaar, wees niet een dubbelhartige Christen met een 
gladde tong en een grootspreker, die een beetje duisternis 

wel goedkeurt en een beetje licht. 
Licht en duisternis gaat niet samen! De wet des Heren is volmaakt; 

zij verkwikt de ziel. Vrees de Here, want Hij is betrouwbaar, en Hij 

schenkt wijsheid aan de onverstandige. Voorwaar, laat er geen 
andere god zijn in uw leven dan Hij alleen! Speel geen spelletjes 

met God, want dan verliest u van Hem en nog veel meer! 

 
Psalm 25, vers 10 tot en met 12  Alle paden des Heren zijn 

goedertierenheid en trouw voor wie zijn verbond en zijn 
getuigenissen bewaren. Om uws naams wil, Here, vergeef mij mijn 

ongerechtigheid, want die is groot. Wie is de man die de Here 

vreest? Hij onderwijst hem aangaande de weg die hij moet kiezen. 
En vers 20 en 21  Bewaar toch mijn ziel en red mij; laat mij niet 

beschaamd worden, want bij U schuil ik. Vroomheid en oprechtheid 
mogen mij behoeden, want U verwacht ik. 

 

Voorwaar, mijn naam is Reambléé, een bode engel Gods. 
 

Psalm 41, vers 2  Welzalig hij die acht slaat op de geringe; ten 

dage des onheils zal de Here hem uitkomst geven. 
 

Voorwaar, maar wie van twee walletjes eet, licht en donker, 
zal geslagen worden. 
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Psalm 55, vers 23 en 24  Werp uw bekommernis op de Here, Hij 
zal voor u zorgen; Hij zal nimmermeer toelaten, dat de 

rechtvaardige wankelt. Maar Gij, o God, zult hèn doen neerdalen in 

de kuil van het verderf; de mannen van bloed en bedrog zullen hun 
dagen niet ter helfte volbrengen. Ik echter vertrouw op U. 

 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en 

verdween. 

 
En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
 

 

Geliefde des Heren, Hij vermaant u!  
 

Hij vermaant u vandaag, en zegt: Laten er geen scheuringen zijn 

onder u.  
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, hartelijk welkom! Op 14 februari 2018 werd de volgende 
boodschap Gods woord voor woord overgeleverd door een bode 

engel van God, in opdracht van de God van Abraham, Izaäk en 

Jakob, aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin 
Cousijnsen. 

 
Shalom! Mijn naam is Reambléé, een bode engel Gods, en begroet 

u in liefde, in de almachtige Naam van uw Rabboeni, Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. 
 

Voorwaar,  
 

Hebreeën 2, vers 8  Alle dingen hebt Gij onder zijn voeten 

onderworpen. Tot zover. 
 

Voorwaar, maar als gij de splinter uit de ogen van uw naaste 

wilt halen, moet u eerst ook eens uw eigen balk verwijderen! 
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Hebreeën 3, vers 7 en 8  Daarom, gelijk de heilige Geest zegt: 
Heden, indien gij zijn stem hoort, verhardt uw harten niet, zoals bij 

de verbittering, ten dage van de verzoeking in de woestijn. 

 
Kijk eens heel diep in de binnenkant van uw hart. 

 
Hebreeën 4, vers 11  Laten wij er dus ernst mede maken om tot 

die rust in te gaan, opdat niemand ten val kome door dit voorbeeld 

van ongehoorzaamheid te volgen. 
 

Voorwaar, geliefde des Heren, Hij vermaant u, en zegt: Laten 
er geen scheuringen zijn onder u. 

En wees één van gevoelen, en eenstemmig, één in Geest en in 

waarheid en in liefde! 
 

1 Korinthiërs 13, vers 4 tot en met 7  De liefde is lankmoedig, 
de liefde is goedertieren, zij is niet afgunstig, de liefde praalt niet, 

zij is niet opgeblazen, zij kwetst niemands gevoel, zij zoekt zichzelf 

niet, zij wordt niet verbitterd, zij rekent het kwade niet toe. Zij is 
niet blijde over ongerechtigheid, maar zij is blijde met de waarheid. 

Alles bedekt zij, alles gelooft zij, alles hoopt zij, alles verdraagt zij. 

 
Voorwaar, wie zonder zonde is, werpe de eerste steen. 

Zij kwetst niemands gevoel, en is niet verbitterd, en daar komt bij: 
rekent het kwade niet toe! Wat een voorbeeld, hè? En ze 

overleggen en bespreken alles in de rust en liefde en geduld. 

Welnu, hebt u uzelf al onderzocht? Niemand haat ooit zijn of haar 
eigen vlees, maar hij of zij voedt het en koestert het, zoals Christus 

de Gemeente. 
 

Voorwaar, in Christus bent u, als man en vrouw, één 

lichaam. 
En dit betekent ook, dat u stralend, zonder vlek of rimpel, of iets 

dergelijks, en heilig en onbevlekt en onbesmet moet wezen! 

 
Galaten 5, vers 16 tot en met 18  Dit bedoel ik: wandelt door de 

Geest en voldoet niet aan het begeren van het vlees. Want het 
begeren van het vlees gaat in tegen de Geest en dat van de Geest 

tegen het vlees – want deze staan tegenover elkander – zodat gij 
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niet doet wat gij maar wenst. Indien gij u echter door de Geest laat 
leiden, dan zijt gij niet onder de wet. 

 

En Filippenzen 4, vers 4 tot en met 7  Verblijdt u in de Here te 
allen tijde! Wederom zal ik zeggen: Verblijdt u! Uw vriendelijkheid 

zij alle mensen bekend. De Here is nabij. Weest in geen ding 
bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking 

met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede Gods, die 

alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten 
behoeden in Christus Jezus. 

 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel. 

 

 
 

Tatoet, tatoeeeet! Aan de kant, politie, want 

daar komt Johanna met haar... 
 

15-02-2018  Johanna is nu al heel oud, maar ze blijft een stoere 

oude vrouw, die ooit bij de politie zat. Wat een doorzetter!  
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, hartelijk welkom, jongens en meisjes, jong en oud! Oh, wat 
geweldig dat jullie er weer zijn; dat doet mij een genoegen om er 

vandaag voor jullie te zijn, bij de Evangelicalendtimemachine.com. 

Het is heel bijzonder, want de bode engel van God, Rafaël, - die 
kennen jullie nog wel – die bracht een bijzondere boodschap, en dat 

wil ik graag aan jullie gaan voorlezen. 
 

Shalom! Mijn naam is Rafaël, een bode engel Gods. Ik begroet u, 

maar ook Marta, in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, 
JHWH, Jezus Christus. En verder zei hij: 

 
Voorwaar, Johanna is heel erg oud, maar aan haar geheugen 

ontbreekt niets! 

Vroeger zat ze bij de politie. Maar nu is ze veel te oud om achter 
boeven aan te gaan rennen met de rollator. Maar al is ze oud, ze is 
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een doorzetter in alles, omdat ze een kind van God is, en Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, 100 procent toegelaten heeft in 

haar hart en in haar leven! Als je haar zou vragen, en vragen zou 

stellen over Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, dan heeft 
ze haar antwoorden al klaar. En dan zou ze zeggen, zoals: 

 
Psalm 18, vers 31 tot en met 32  Gods weg is volmaakt; des 

Heren woord is zuiver. Hij is een schild voor allen die bij Hem 

schuilen. Want wie is God behalve de Here, wie is een rots buiten 
onze God? 

En Psalm 18, vers 37  En daar staat geschreven: Gij hebt mij 
ruimte gegeven voor mijn schreden, en mijn enkels wankelden niet. 

Psalm 18, vers 50  Daarom loof ik U, o Here, onder de volken en wil 

ik uw naam psalmzingen. 
 

“Tatoet, tatoet, tatoeeet!”  
Daar komt Johanna aan, met haar sirene op de rollator. “Aan de 

kant! Politieee!”  

 
 

 

De Heer kan Kerk Ruach weer gaan zegenen 
 

Dit is een openbarende boodschap van God aan Kerk Ruach, en aan 

hen die niet alleen de kerk en Profeet Benjamin bedrogen hebben, 
met leugens en diefstal, maar dit vooral aan de Heer Jezus Christus 

van Nazareth, JHWH, Yeshua HaMashiach zelf hebben gedaan.  
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 
15 februari 2018 bracht een bode engel Gods een boodschap over, 

die ik heel graag met u wil delen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 
Voorwaar, mijn naam is Revelado, een bode engel Gods.  
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Kadosh, Heilig is de Here, de Koning der koningen!  
 

Voorwaar, vanaf nu kan de Here Kerk Ruach in de Filipijnen 

weer zegenen. 
Zoals sommigen weten, had Jemuel Piloton het geld, dat voor de 

bouw van de huizen en de dam bestemd was, grotendeels in zijn 
eigen belang gebracht, en er paardenstallen van zitten bouwen. 

Voorwaar, in opdracht van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 

Christus, moest echter alles vernietigd worden, omdat er geen 
zegen, maar vloek op rustte. Voorwaar, Jemuel Piloton heeft niet 

alleen de Kerk Ruach en Profeet Benjamin bedrogen, door middel 
van diefstal en leugens, samen met anderen, maar ze hebben dit 

vooral tegen de Heer zelf gedaan, en ze zullen Gods straf niet 

ontlopen! 
Voorwaar! 

Nu zijn zoon, Jeddy Piloton, echter alles heeft vernietigd, zal de 
Heer Zijn zegeningen weer over de Kerk Ruach in de Filipijnen 

terugbrengen, en de kerk redden en weer kunnen zegenen.  

De bode engel Gods sprak, Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 

 

Waarschuwing van God voor de RFID-chip uit 

Openbaring 13 
 
In vele landen streeft men er naar, om de burger het gemak te 

laten zien van de RFID-chip.  

 
 

Volledige weergave: 
 

Welkom! Dit is een openbarende, profetische boodschap Gods, door 

Gods bode engel, in opdracht van de God van Abraham, Izaäk en 
Jakob, overgeleverd aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen op 16 

februari 2018. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  
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Voorwaar! 
Zowel Mexico als de Filipijnen, Spanje, Israël, Turkije, Italië, China, 

Korea, Japan, Indonesië, Londen in Engeland, Amerika, Afrika, 

Suriname, en vele andere landen, geven de duisternis vrij baan! In 
vele landen streeft men er naar, om de burger het gemak te laten 

zien van de RFID-chip, dat men niet telkens de portemonnee hoeft 
open te trekken, of telkens moet pinnen, of de pincode moet 

onthouden en intoetsen. Via de RFID-chip gaat alles sneller. Je 

hoeft alleen maar je hand of je voorhoofd te scannen, of nek. En 
men heeft alle gegevens, zoals bankgegevens, adres, verzekering- 

en paspoortgegevens, en zelfs of u ooit een misdrijf heeft gepleegd 
en crimineel bent. Echt alles wordt via de RFID-chip weergegeven, 

ook waar u hebt gescand om te eten.  

 
De totale controle van de mens staat op de eerste plaats! 

En in vele landen zijn velen reeds gechipt. Zowel kerkleiders 
hebben zich laten chippen, om hun kerk maar niet te hoeven 

sluiten, hoewel Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, heel 

duidelijk voor het getal van het beest waarschuwt! Voorwaar, ik 
ben de bode engel Reoma, en ben een bode engel Gods. 

 

Openbaring 13, vers 16 tot en met 18  En het maakt, dat aan 
allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en 

de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op 
hun voorhoofd, en dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het 

merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam 

heeft. Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal 
van het beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is 

zeshonderd zesenzestig. 
En Openbaring 22, vers 6  En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn 

getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der 

Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen 
hetgeen weldra geschieden moet. 

 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
 

 
 

Wees niet jaloers op de ongelovigen! 
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Wees niet jaloers op de ongelovigen, want wat van boven is, 

vergaat nimmermeer. Palmzingt de Here en looft Zijn Heilige Naam! 

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, hartelijk welkom! Dit is een boodschap van God, woord voor 

woord overgeleverd door een bode engel van God aan 
eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen, op 19 

februari 2018. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  
 

Voorwaar,  
 

1 Samuël 2, vers 9  De voeten zijner gunstgenoten behoedt Hij, 

maar de goddelozen komen om in duisternis, want niet door kracht 
is een man “of vrouw” sterk.  

 

En Spreuken 28, vers 18  Wie in oprechtheid wandelt, zal worden 
gered; maar hij “of zij”, wiens wegen verkeerd zijn, valt 

onverhoeds. 
 

Voorwaar, sommigen denken: ‘De Heer is mijn Herder; mij 

ontbreekt niets’. 
Maar wandelt u wel in zuiverheid en oprechtheid en trouw? Wie 

wijsheid liefheeft, verheugt zijn Vader! 
 

Spreuken 28, vers 26  Wie op eigen hart vertrouwt, is een 

dwaas; maar wie in wijsheid wandelt, zal ontkomen. 
 

Voorwaar, mijn naam is Blesía, een bode engel Gods. 

 
Psalm 11, vers 4  De Here woont in zijn heilig paleis, de Here 

heeft in de hemel zijn troon; zijn ogen slaan gade, zijn blikken 
doorvorsen de mensenkinderen. 
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Wees sterk en puur van wandel! 
 

Psalm 18, vers 22 tot en met 24  Want ik heb de wegen des 

Heren gehouden en ben niet goddeloos afgeweken van mijn God. 
Want al zijn verordeningen stonden mij voor ogen en zijn 

inzettingen deed ik niet van mij weg, maar ik was onberispelijk 
jegens Hem, en wachtte mij voor ongerechtigheid. 

 

Voorwaar, van wie is de wijsheid, van God? 
Wees dan niet wijs in eigen ogen.  

 
Psalm 21, vers 8  Want de koning vertrouwt op de Here en door 

de goedertierenheid des Allerhoogsten wankelt hij niet. 

En vers 14  Verhef U, o Here, in uw kracht, wij willen uw sterkte 
met psalmen bezingen. 

En Psalm 23, vers 6  Ja, heil en goedertierenheid zullen mij volgen 
al de dagen van mijn leven; ik zal in het huis des Heren verblijven 

tot in lengte van dagen. 

 
Voorwaar, wees niet jaloers op de ongelovigen. 

Want wat van boven is, vergaat nimmer. En Psalmzingt de Here, en 

looft Zijn Heilige Naam! 
 

Psalm 28, vers 7  De Here is mijn kracht en mijn schild; op Hem 
vertrouwde mijn hart en ik werd geholpen. Daarom juicht mijn hart 

en loof ik Hem met mijn lied. 

En Psalm 32, vers 5  Mijn zonde maakte ik U bekend, en mijn 
ongerechtigheid verheelde ik niet; ik zeide: Ik zal de Here mijn 

overtredingen belijden, en Gij vergaaft de schuld mijner zonden. 
En Psalm 40, vers 11  Uw gerechtigheid verberg ik niet in mijn hart, 

van uw trouw en uw heil spreek ik, uw goedertierenheid en uw 

waarheid verheel ik niet voor een grote gemeente. 
En Psalm 44, vers 7 tot en met 9  Want niet op mijn boog vertrouw 

ik, en mijn zwaard verlost mij niet; maar Gij hebt ons verlost van 

onze tegenstanders en onze haters beschaamd gemaakt. In God 
roemen wij de ganse dag, uw naam zullen wij loven voor altoos. 

En Psalm 45, vers 3  Gij zijt schoner dan de mensenkinderen, 
liefelijkheid is over uw lippen uitgegoten; daarom heeft God u voor 

altoos gezegend. 



 
 

 

6048 
 
 

 

En Psalm 49, vers 17  Vrees niet, als iemand rijk wordt, als de 
heerlijkheid van zijn huis toeneemt. 

En de verzen 18 tot en met 21  Want in zijn sterven neemt hij niets 

van dat alles mede, zijn heerlijkheid daalt hem niet achterna. Al 
prijst hij zich in zijn leven gelukkig, al looft men u, omdat gij u te 

goed doet, toch zult gij tot het geslacht van uw vaderen komen, die 
nimmermeer het licht zullen zien. De mens, die met al zijn praal 

geen inzicht heeft, is gelijk aan de beesten, die vergaan. 

 
En Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God 

de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 
opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig 

leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, 

opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 
geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 

oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 

duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 
waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 

gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; 

maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn “of 
haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 

 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 

 

Zie wat komen gaat; alle landen en boze geesten 

zijn machteloos! 
 
Profetische boodschap Gods: Zie wat komen gaat vanwege 

ongehoorzaamheid aan God! De landen worden genoemd in deze 

boodschap.  
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, welkom! Op 20 februari 2018 bracht Gods boodschapper, een 
engel van God, woord voor woord de volgende boodschap Gods 
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over aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin 
Cousijnsen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 
Zoals het aan u reeds voorzegd was, heeft zich de ene na de 

andere profetie vervuld,  

omdat men de Allerhoogste, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, 
serieus moet nemen en men zich moet bekeren. 

 
Openbaring 22, vers 6  En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn 

getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der 

Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen 
hetgeen weldra geschieden moet.  

 
Voorwaar, Mexico, Taiwan, Italië, en de Filipijnen, Nigeria, 

India, en Indonesië,  

Kadosh, Heilig is Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, de 
Zoon van God! Voorwaar, alles is onderworpen aan Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Alle landen en boze geesten 

zijn machteloos! De gehele legermacht van de vijand zal niets 
kunnen uitrichten, want Hij, de Koning der koningen, is de 

Almachtige, die slangen en schorpioenen en alle afgoderijen 
vertrapt! Voorwaar,  

 

Johannes 5, vers 28  Verwondert u hierover niet, want de ure 
komt, dat allen, die in de graven zijn, naar zijn stem zullen horen. 

En Johannes 6, vers 44  Niemand kan tot Mij komen, tenzij de 
Vader, die Mij gezonden heeft, hem trekke, en Ik zal hem 

opwekken ten jongsten dage.  

En vers 45 tot en met 47  Er is geschreven in de Profeten: En zij 
zullen allen door God geleerd zijn. Een ieder, die het van de Vader 

gehoord en geleerd heeft, komt tot Mij. Niet, dat iemand de Vader 

gezien heeft; alleen die van God komt, die heeft de Vader gezien. 
Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie gelooft, heeft eeuwig leven. 

 
Voorwaar, zegt niet: “Waarom straft God?” 
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Jesaja 48, vers 4 tot en met 11  Omdat Ik wist, dat gij hard zijt 
en uw nek een ijzeren stang is en uw voorhoofd van koper, daarom 

heb Ik het u vanouds verkondigd; voordat het kwam, deed Ik het u 

horen, opdat gij niet zoudt zeggen: Mijn afgod heeft het gedaan en 
mijn gesneden of gegoten beeld heeft het beschikt. Gij hebt het 

gehoord; aanschouw het alles; zoudt gij het zelf dan niet erkennen? 
Van nu aan doe Ik u nieuwe dingen horen, verborgenheden, die gij 

niet wist. Nu zijn zij geschapen en niet oudtijds, en tot op heden 

hebt gij er niet van gehoord, opdat gij niet zoudt zeggen: Zie, ik 
heb het geweten. Gij hebt noch gehoord noch geweten noch heeft 

zich vanouds uw oor geopend, want Ik wist, dat gij zeer trouweloos 
zijt en een overtreder heet van de moederschoot aan. Om mijns 

naams wil vertraag Ik mijn toorn, ter wille van mijn lof bedwing Ik 

Mij, u ten goede, om u niet uit te roeien. Zie, Ik heb u gelouterd, 
doch niet als zilver; Ik heb u beproefd in de smeltoven der ellende. 

Om Mijnentwil, om Mijnentwil doe Ik het, hoe groot ook de 
ontwijding is; mijn eer geef Ik aan geen ander. 

 

Voorwaar, wie niet wil horen, gaat verloren. 
Voorwaar, mijn naam is Revelado, een bode engel Gods. Zie wat 

komen gaat vanwege ongehoorzaamheid aan God! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 
 

 

Oproep tot waakzaamheid 
 

Wees waakzaam voor dwaalgeesten en leugens. Deze geesten 

willen uw vruchten besmetten!  
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, hartelijk welkom! Dit is een boodschap van God, woord voor 
woord overgeleverd door een bode engel van God aan 

eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen, op 21 

februari 2018. 
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Shalom! Mijn naam is Rafaëla, een bode engel Gods. Ik begroet u in 
de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 

Christus.  

 
Laat Zijn boodschap tot u doordringen, de woorden die de 

enige Koning der koningen overbrengt. 
Dank Hem, en geef Hem de dank en de glorie en aanbidding! Deel 

Zijn boodschap ook ter bemoediging, en correctie in uw wandel. 

 
1 Timotheüs 4, vers 7 tot en met 12  Maar wees afkerig van 

onheilige oudevrouwenpraat. Oefen u in de godsvrucht. Want de 
oefening van het lichaam is van weinig nut, doch de godsvrucht is 

nuttig tot alles, daar zij een belofte inhoudt van leven, in heden en 

toekomst. Dit is een betrouwbaar woord en alle aanneming waard. 
Ja, hierom getroosten wij ons moeite en grote inspanning, omdat 

wij onze hoop gevestigd hebben op de levende God, die een 
Heiland is voor alle mensen, inzonderheid voor de gelovigen. Beveel 

en leer dit. Niemand schatte u gering om uw jeugdige leeftijd, maar 

wees een voorbeeld voor de gelovigen in woord, in wandel, in 
liefde, in geloof en in reinheid. 

 

Voorwaar, zo spreekt uw Rabboeni, uw Heer! 
Oefen u in de vruchten, zodat u meer Godsvruchtig wordt.  

 
1 Timotheüs 4, vers 1 en 2  Maar de Geest zegt nadrukkelijk, dat 

in latere tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, doordat zij 

dwaalgeesten en leringen van boze geesten volgen, door de 
huichelarij van leugensprekers, die in hun eigen geweten 

gebrandmerkt zijn. 
 

Wees waakzaam voor dwaalgeesten en leugens! 

Deze geesten willen uw vruchten besmetten, en geloof omzetten in 
ongeloof en vertrouwen in niet vertrouwen.  

 

Galaten 5, vers 14 tot en met 18  Want de gehele wet is in één 
woord vervuld, in dit: gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Indien 

gij echter elkander bijt en vereet, ziet dan toe, dat gij niet door 
elkander verslonden wordt. Dit bedoel ik: wandelt door de Geest en 

voldoet niet aan het begeren van het vlees. Want het begeren van 
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het vlees gaat in tegen de Geest en dat van de Geest tegen het 
vlees – want deze staan tegenover elkander – zodat gij niet doet 

wat gij maar wenst. Indien gij u echter door de Geest laat leiden, 

dan zijt gij niet onder de wet. 
 

En 1 Timotheüs 4, vers 15 en 16  Behartig deze dingen, leef 
erin, opdat aan allen blijke, dat gij vooruitgaat. Zie toe op uzelf en 

op de leer, volhard in deze dingen; want door dit te doen zult gij 

zowel uzelf als hen, die u horen, behouden. 
 

Voorwaar, in Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, 
bent u levend en vol van de vruchten van de Heilige Geest. 

En omdat Hij in u is, zult u de boze geesten ontdekken en hun 

werken blootleggen, en deze met Gods woord vernietigen!  
 

Hebreeën 4, vers 12 en 13  Want het woord Gods is levend en 
krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard en het dringt 

door, zó diep, dat het vaneenscheidt ziel en geest, gewrichten en 

merg, en het schift overleggingen en gedachten des harten; en 
geen schepsel is voor Hem verborgen, want alle dingen liggen open 

en ontbloot voor de ogen van Hem, voor wie wij rekenschap hebben 

af te leggen. 
 

En Galaten 6, vers 8  Want wie op de akker van zijn vlees zaait, 
zal uit zijn vlees verderf oogsten, maar wie op de akker van de 

Geest zaait, zal uit de Geest eeuwig leven oogsten. 

 
En Efeziërs 6, vers 12 en 13  Want wij hebben niet te worstelen 

tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, 
tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten 

in de hemelse gewesten. Neemt daarom de wapenrusting Gods, om 

weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om, uw taak geheel 
vervuld hebbende, stand te houden. 

 

En Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God 
de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 

opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig 
leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, 

opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
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behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 

geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 

oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 
duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 

waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 
gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 

komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 

zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 
 

Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 

Volledig inzicht verkrijgen, dat is wat God voor u 

wil! 
 

Geliefden des Heren, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, wil 
uw hart troosten en uw tranen drogen, maar Hij wil ook dat u 

volledig inzicht krijgt.  

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 

22 februari 2018 bracht een bode engel Gods een boodschap over, 
die ik heel graag met u wil delen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van uw Rabboeni en 
Heer, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn 

naam is Sadai, een bode engel Gods. 
 

Geliefden des Heren, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 

Christus, wil uw hart troosten en uw tranen drogen. 
Maar Hij wil ook dat u volledig inzicht krijgt over uw gedachten en 

wandel!  
 

Kolossenzen 2, vers 6 en vers 15  Nu gij Christus Jezus, de 

Here, aanvaard hebt, wandelt in Hem. 
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Hij heeft de overheden en machten ontwapend en openlijk 
tentoongesteld en zo over hen gezegevierd. 

Kolossenzen 3, vers 2  Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die 

op de aarde zijn.   
Kolossenzen 4, vers 2  Volhardt in het gebed, weest daarbij 

waakzaam en dankt. 
 

2 Timotheüs 4, vers 7 en 8  Ik heb de goede strijd gestreden, ik 

heb mijn loop ten einde gebracht, ik heb het geloof behouden; 
voorts ligt voor mij gereed de krans der rechtvaardigheid, welke te 

dien dage de Here, de rechtvaardige rechter, mij zal geven… 
“Halleluja!” Tot zover. 

 

De bode engel Gods sprak verder, Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, 
Shalom!  

 
En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen 

 

 

Zekerheid is… 
 

De bode engel bracht een boodschap van God over wat zekerheid 
betekent in het licht van Gods Woord.  

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, hartelijk welkom! Op 22 februari 2018, bracht de bode engel 

van God de volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet van 

de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 

Minada, een bode engel Gods. 

 
Zekerheid is dat men weet waar men heen gaat: Hemel of 

hel. 

Zekerheid is ook Gods woorden in je hart terecht laten komen, en 
Zijn goedheid en genade en vergeving en liefde en geloof en hoop 
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en vreugde. Zekerheid is ook tevreden zijn voor de overwinning, 
die Hij, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, gaf aan het 

kruis, en u redde van de dood.  

 
1 Korinthiërs 13, vers 6 en 7  Zij “maar ook hij” is niet blijde 

over ongerechtigheid, maar zij, “zowel hij”, is blijde met de 
waarheid. Alles bedekt zij “en hij”, alles gelooft zij “en hij”, alles 

hoopt zij “en hij”, alles verdraagt zij “en ook hij”. 

 
Tot deze zekerheid behoren ook de dingen, die men hoopt en 

niet ziet! 
De grootste zekerheid is om Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 

Christus, als de enige Heer van uw leven te erkennen, en uw relatie 

naar Hem toe trouw te onderhouden. 
 

2 Korinthiërs 1, vers 6 en 7  Worden wij verdrukt, het is u tot 
troost en heil; worden wij getroost, het is u tot een troost, die zijn 

kracht toont in het doorstaan van hetzelfde lijden, dat ook wij 

ondergaan. En onze hoop voor u is wèl gegrond, want wij weten, 
dat gij evenzeer aan de vertroosting deel hebt als aan het lijden. 

En vers 9 tot en met 11  Ja, voor eigen besef achtten wij ons als ter 

dood verwezen, opdat wij niet op onszelf vertrouwen zouden 
stellen, maar op God, die de doden opwekt. En Hij heeft ons uit 

zulk een groot doodsgevaar verlost en zal ons verlossen: op Hem 
hebben wij onze hoop gevestigd, dat Hij ons ook verder verlossen 

zal, terwijl ook gij ons te hulp komt met uw voorbede, opdat uit 

veler mond voor de genade, ons geschonken, veelvuldig dank 
gebracht worde voor ons. 

 
Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 

 

 

Felicitatiegroeten van Hetrick en meer 
 

Hetrick maakte vandaag van de gelegenheid gebruik als gezonden 
boodschapper, in opdracht van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 
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Christus, om ook zijn speciale, unieke roosje, Marion, te groeten en 
te feliciteren.  

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, hartelijk welkom! Op 23 februari 2018 werd deze boodschap 

woord voor woord overgeleverd door Hetrick aan eindtijdprofeet 

van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u en ik kom in de Naam boven alle namen, de 
Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 

Spreuken 26, vers 12  Ziet gij een man die wijs is in eigen oog, 
voor een dwaas is meer hoop dan voor hem. 

 
Voorwaar, mijn naam is Hetrick. 

 

Spreuken 24, vers 32 en 33  Toen ik dit aanschouwde, nam ik 
het ter harte, toen ik het zag, trok ik een les daaruit: nog even 

slapen, nog even sluimeren, nog even liggen met gevouwen 

handen. 
 

Voorwaar, Kadosh, Heilig is de Here, die ik vereer en aanbid, 
mijn Rabboeni en Goede Herder en Koning der koningen! 

Ik, Hetrick, vertel nu meer over mijzelf, toen ik nog op Aarde 

leefde. 
 

Handelingen 7, vers 55 tot en met 56  Maar hij, vol van de 
heilige Geest, sloeg de ogen ten hemel en zag de heerlijkheid Gods 

en Jezus, staande ter rechterhand Gods, En hij zeide: Zie, ik zie de 

hemelen geopend en de Zoon des mensen, staande ter rechterhand 
Gods.  

 

Ik, Hetrick, verwijs u ook naar de andere boodschappen met 
informatie over mij, in de Evangelicalendtimemachine.com. 

Ik werd gedood in de Middeleeuwen, en deelde het Evangelie. 
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Handelingen 7, vers 60  En op de knieën vallende, riep hij met 
luider stem: Here, reken hun deze zonde niet toe! En met deze 

woorden ontsliep hij. Tot zover. 

 
Voorwaar! 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, is niet alleen een licht in 
de Hemel, maar ook een licht in de duisternis, om u vanuit de 

duisternis naar Zijn licht, het licht van Yeshua HaMashiach, JHWH, 

Jezus Christus, te trekken! Hij wil dat niemand verloren gaat, wat 
uw achtergrond ook is. Zijn licht klaart de duisternis op! 

 
Johannes 8, vers 12  Wederom dan sprak Jezus tot hen en zeide: 

Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de 

duisternis wandelen, maar hij “of zij” zal het licht des levens 
hebben. 

En vers 23  En Hij zeide tot hen: Gij zijt van beneden, Ik ben van 
boven; gij zijt van deze wereld, Ik ben niet van deze wereld. 

En vers 31 en 32  Jezus dan zeide tot de Joden, die in Hem 

geloofden: Als gij in mijn woord blijft, zijt gij waarlijk discipelen van 
Mij en gij zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal u 

vrijmaken. 

En vers 10  En Jezus richtte Zich op en zeide tot haar: Vrouw, waar 
zijn zij? Heeft niemand u veroordeeld? 

En Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 
wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 

geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 

oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 
duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 

waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 

gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 
komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 

zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 
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En vers 33 en 34  Wie zijn getuigenis aanvaardt, heeft bezegeld, 
dat God waarachtig is. Want Hij, die God gezonden heeft, die 

spreekt de woorden Gods, want Hij geeft de Geest niet met mate. 

 
Voorwaar, denk over het volgende eens na:  

Wat heeft satan u te bieden, denkt u? En wat heeft Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, u te bieden, denkt u?  

 

Maak uzelf niet wijs dat er geen hel is of bestaat, want dan 
zult u nog enorm verrast worden! 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, hoort uw vijand niet te 
zijn, maar de satan. Maak vandaag uw keus voor Hem, Jezus 

Christus van Nazareth, Yeshua HaMashiach, die voor de mens 

opkwam en uw straf droeg, om de weg naar het eeuwig leven vrij 
te maken. 

 
Johannes 8, vers 35  En de slaaf blijft niet eeuwig in het huis, de 

zoon blijft er eeuwig. 

En Johannes 9, vers 5  Zolang Ik in de wereld ben, ben Ik het licht 
der wereld. 

 

Voorwaar, ik, Hetrick, wil ook van de gelegenheid 
gebruikmaken om mijn jarige geliefde te groeten, Marion, en 

geef je deze woorden mee: 
Zijn goedheid en genade zijn steeds mijn deel. 

 

En Psalm 111, vers 7 en 8  De werken zijner handen zijn 
waarheid en recht, betrouwbaar zijn al zijn bevelen, vastgesteld 

voor immer en altoos, volbracht in waarheid en oprechtheid. 
En Psalm 118, vers 24  Dit is de dag die de Here gemaakt heeft; 

laten wij juichen en ons daarover verheugen. 

 
Ik, Hetrick, hou van jou voor eeuwig! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Hetrick, en verdween. 

 
 

 

Luister eens naar Mijn woorden 
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Mijn kind, Ik ben een rechtvaardige en verlossende God. Luister 
eens naar Mijn woorden, want Ik luister ook naar uw gebeden.  

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, hartelijk welkom! Op 26 februari 2018 bracht de Here Jezus 

Christus van Nazareth, Yeshua HaMashiach zelf, deze boodschap 

over aan Zijn dienstknecht van de laatste dagen, Profeet Benjamin 
Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik ben het, JHWH, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus.  

 

Voorwaar, Mijn kind, droog je tranen en hef uw ogen op naar 
omhoog. 

 
Jesaja 40, vers 29  Hij geeft de moede kracht en de machteloze 

vermeerdert Hij sterkte. 

En Jesaja 41, vers 10  Vrees niet, want Ik ben met u; zie niet 
angstig rond, want Ik ben uw God. Ik sterk u, ook help Ik u, ook 

ondersteun Ik u met mijn heilrijke rechterhand. 

 
Voorwaar, voorwaar, voorwaar, houd moed! 

Want ik ben de Here, uw Rabboeni en Goede Herder, en als een 
Held trek Ik, JHWH, eropuit om voor u te strijden. Ik ben de Here; 

dat is Mijn Naam, en er is geen andere God dan Ik alleen: Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! Mijn kind, Ik ben een 
rechtvaardige en een verlossende God. 

 
Jesaja 45, vers 24  Alleen bij de Here, zal men van Mij zeggen, is 

gerechtigheid en sterkte, tot Hem zal men komen; maar 

beschaamd zullen staan allen die tegen Hem in woede ontstoken 
zijn. 

 

Voorwaar, luister eens naar Mijn woorden, want Ik luister 
ook naar uw gebeden. 

Jesaja 48, vers 17  Zo zegt de Here, uw Verlosser, de Heilige 
Israëls: Ik ben de Here, uw God, die u leert, opdat het u welga; die 

u de weg doet betreden, die gij moet gaan. 
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En vers 18  Och, dat gij naar mijn geboden luisterdet; dan zou uw 
vrede zijn als een rivier en uw gerechtigheid als de golven der zee. 

 

Weet dit:  
 

Jesaja 49, vers 16  Zie, Ik heb u in mijn handpalmen gegrift, uw 
muren zijn bestendig vóór Mij. 

 

Ik ben het, Mijn geliefde kind! 
Ik ben Kadosh, Heilig, en Ik neem u bij de hand. Leer van Mij! Zie, 

Mijn hand is niet te kort om u te leiden en te verlossen, en ook Mijn 
oor is niet onmachtig om te horen. Voorwaar, steun Mijn werk en 

wees trouw, omdat Ik een blijmoedige gever, die betrokken is bij 

Mijn werk, van de Evangelicalendtimemachine.com, zegen! 
 

Jesaja 63, vers 10  Maar zij waren wederspannig en bedroefden 
zijn heilige Geest; daarom veranderde Hij voor hen in een vijand. 

En Jesaja 29, vers 11  Zo werd het gezicht van dit alles voor u als 

de woorden van een verzegeld boek, dat men aan iemand geeft, die 
lezen kan, terwijl men zegt: Lees dit eens; maar hij antwoordt: Ik 

kan niet, want het is verzegeld. 

 
Voorwaar, overdenk deze woorden. 

Want vanwege uw vertrouwen op Mijn werken en schatten, zult ook 
gij gegrepen worden. Gedenk wat daarboven op u wacht!  

 

Klaagliederen 3, vers 22 tot en met 25  Het zijn de 
gunstbewijzen des Heren, dat wij niet omgekomen zijn, want zijn 

barmhartigheden houden niet op, elke morgen zijn zij nieuw, groot 
is uw trouw! Mijn ziel zegt: Mijn deel is de Here, daarom zal ik op 

Hem hopen. Goed is de Here voor wie Hem verwachten, voor de 

ziel die Hem zoekt. 
 

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 

wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 
een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
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niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 
geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 

oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 

duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 
waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 

gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 
komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 

zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 

Ik ga nu, sprak Yeshua HaMashiach, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
 

 
 

Een man van smarten en vertrouwd met ziekten 
 
Nochtans onze ziekten heeft Hij op zich genomen, en onze smarten 

gedragen. Maar om onze overtredingen werd hij doorboord, om 

onze ongerechtigheden verbrijzeld.  
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, hartelijk welkom! Op 27 februari 2018 bracht de engel des 
Heren, Michaël, woord voor woord deze boodschap Gods over aan 

eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 
Michaël, een bode engel Gods. 

 

Voorwaar, kind des Allerhoogsten! 
JHWH, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, kent uw gedachten en 

gebeden. 
 

Psalm 70, vers 2 tot en met 6  O God, haast U om mij te redden, 

o Here, mij ter hulpe! Laten beschaamd en schaamrood worden, 
wie mij naar het leven staan; terugdeinzen en te schande worden, 

wie mijn onheil begeren; laten zich omkeren van schaamte, wie 

roepen: Ha, ha! Laten in U jubelen en zich verheugen allen die U 
zoeken; laten wie uw heil liefhebben, bestendig zeggen: God is 
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groot! Ik ben wel ellendig en arm – o God, haast U tot mij! Gij zijt 
mijn hulp en mijn bevrijder; o Here, vertoef niet! 

 

Psalm 71, vers 7  Ik ben voor velen als een wonder geweest, doch 
Gij waart mijn machtige toevlucht. 

En vers 19  Ja, uw gerechtigheid, o God, reikt tot den hoge, Gij, die 
grote dingen volbracht hebt; o God, wie is U gelijk? 

 

En Psalm 72, vers 11 tot en met 13  Mogen alle koningen zich 
voor hem nederbuigen, alle volkeren hem dienen. Voorwaar, hij zal 

de arme redden, die om hulp roept, de ellendige, en wie geen 
helper heeft; hij zal zich ontfermen over de geringe en de arme, hij 

zal de zielen der armen verlossen. 

 
En Psalm 73, vers 21  Toen mijn hart verbitterd was, en ik in mijn 

nieren geprikkeld werd. 
Vers 23  Nochtans zal ik bestendig bij U zijn, Gij hebt mijn 

rechterhand gevat. 

 
Psalm 86, vers 5 tot en met 7  Want Gij, o Here, zijt goed en 

gaarne vergevend, rijk in goedertierenheid voor allen die U 

aanroepen. O Here, neem mijn gebed ter ore, sla acht op mijn luide 
smekingen. Ten dage mijner benauwdheid roep ik U aan, want Gij 

antwoordt mij. 
 

Psalm 89, vers 34 en 35  Maar mijn goedertierenheid zal Ik hem 

niet onthouden, mijn trouw zal Ik niet verloochenen, mijn verbond 
zal Ik niet ontwijden, noch veranderen wat over mijn lippen 

gekomen is. 
 

Psalm 91, vers 15 en 16  Roept hij “of zij” Mij aan, Ik zal hem 

“of haar” antwoorden; Ik zal in de benauwdheid bij hem “en haar” 
zijn, Ik zal hem “of haar” uitredden en tot ere brengen. Met lengte 

van dagen zal Ik hem “of haar” verzadigen, en Ik zal hem “of 

haar” mijn heil doen zien. 
 

Voorwaar, kind des Allerhoogsten, sta hierbij stil. 
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Jesaja 53, vers 3 tot en met 10  Hij was veracht en van mensen 
verlaten, een man van smarten en vertrouwd met ziekte, ja, als 

iemand, voor wie men het gelaat verbergt; hij was veracht en wij 

hebben hem niet geacht. Nochtans, onze ziekten heeft hij op zich 
genomen, en onze smarten gedragen; wij echter hielden hem voor 

een geplaagde, een door God geslagene en verdrukte. Maar om 
onze overtredingen werd hij doorboord, om onze ongerechtigheden 

verbrijzeld; de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem, en 

door zijn striemen is ons genezing geworden. Wij allen dwaalden als 
schapen, wij wendden ons ieder naar zijn eigen weg, maar de Here 

heeft ons aller ongerechtigheid op hem doen neerkomen. Hij werd 
mishandeld, maar hij liet zich verdrukken en deed zijn mond niet 

open; als een lam dat ter slachting geleid wordt, en als een schaap 

dat stom is voor zijn scheerders, zo deed hij zijn mond niet open. 
Hij is uit verdrukking en gericht weggenomen, en wie onder zijn 

tijdgenoten bedacht, dat hij is afgesneden uit het land der 
levenden? Om de overtreding van mijn volk is de plaag op hem 

geweest. En men stelde zijn graf bij de goddelozen; bij de rijke was 

hij in zijn dood, omdat hij geen onrecht gedaan heeft en geen 
bedrog in zijn mond is geweest. Maar het behaagde de Here hem te 

verbrijzelen. Hij maakte hem ziek. Wanneer hij zichzelf ten 

schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij nakomelingen zien en een 
lang leven hebben en het voornemen des Heren zal door zijn hand 

voortgang hebben. 
 

Voorwaar,  

 
Jesaja 55, vers 6  Zoekt de Here, terwijl Hij Zich laat vinden; 

roept Hem aan, terwijl Hij nabij is. 
 

Voorwaar, maak de Here groot in alle omstandigheden! 

Jeremia 10, vers 6  Niemand is U gelijk, Here! groot zijt Gij en 
groot is uw naam in kracht! 

 

Ezechiël 2, vers 1 en 2  Hij zeide tot mij: Mensenkind, sta op uw 
voeten, opdat Ik met u spreke. Zodra Hij tot mij sprak, kwam de 

geest in mij en deed mij op mijn voeten staan en ik hoorde Hem, 
die tot mij sprak. 
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Kadosh, Heilig en Machtig is de Here, uw Rabboeni en Heer! 
 

Johannes 6, vers 37  Alles wat Mij de Vader geeft, zal tot Mij 

komen, en wie tot Mij komt, zal Ik geenszins uitwerpen. 
En Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 

wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 
een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 
geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 

oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 

duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 
waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 

gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 
komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 

zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 

 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 

 
 

Suriname, neem deze vermaning aan! 
 
Dit is een ernstige waarschuwing van Jezus Christus van Nazareth, 

JHWH, Yeshua HaMashiach. Suriname, luister en hoor aandachtig, 
wat de God van Abraham, Izaäk en Jakob vandaag tot u spreekt, 

want velen schenden de Heilige Geest van God!  

 
 

Volledige weergave: 
 

Dit is een waarschuwende boodschap Gods, gericht aan Suriname, 

overgebracht door de engel des Heren op 28 februari 2018 aan 
eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 

 

Shalom! Ik, Revelado, begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  
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Voorwaar, Suriname, Kadosh, Kadosh, Kadosh, Heilig, Heilig, 

Heilig is de Here, de Koning der koningen! 

Voorwaar, voorwaar, voorwaar, Suriname! Onheilig, schijnheilig, 
onverstandig, eigenwijs, kwaadaardig, lui van geest, en het 

schenden van de Heilige Geest Gods, en gelijkvormig aan de 
wereld, en het wandelen niet in de Geest, maar in het vlees en het 

tegennatuurlijke, en het eten van afgodenvlees, halal! Een 

onnatuurlijk en een onzuiver, ongeestelijk lichaam wordt door satan 
tot stand gebracht! En het voorbeeld als Christen wordt bijna niet 

meer waargenomen. Zelfs is men te druk om tijd te maken, om 
naar de huiskring of kerk te gaan, of in gebed te gaan!  

 

Vele kerken zijn meer een vleselijke kerk dan een 
geestelijke kerk, hoe God het bedoeld heeft.  

Bij sommige kerken zou men zó de naam kunnen veranderen in 
‘Sodom en Gomorra’, of ‘Dating Kerk’, of ‘Eén Wereldreligie’, of 

‘Modellenbureau’, of ‘Satanskerk’, of ‘Prostituee Kerk’, onder 

andere! 
 

1 Johannes 2, vers 15 tot en met 17  Hebt de wereld niet lief en 

hetgeen in de wereld is. Indien iemand de wereld liefheeft, de liefde 
des Vaders is niet in hem “of haar”. Want al wat in de wereld is: de 

begeerte des vlezes, de begeerte der ogen en een hovaardig leven, 
is niet uit de Vader, maar uit de wereld. En de wereld gaat voorbij 

en haar begeren, maar wie de wil van God doet, blijft tot in 

eeuwigheid. 
En 1 Johannes 3, vers 6 tot en met 10  Een ieder, die in Hem blijft, 

zondigt niet; een ieder, die zondigt, heeft Hem niet gezien en heeft 
Hem niet gekend. Kinderkens, laat niemand u misleiden. Wie de 

rechtvaardigheid doet, is rechtvaardig, gelijk Hij rechtvaardig is; 

wie de zonde doet is uit de duivel, want de duivel zondigt van den 
beginne. Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, opdat Hij de 

werken des duivels verbreken zou. Een ieder, die uit God geboren 

is, doet geen zonde; want het zaad Gods blijft in hem en hij kan 
niet zondigen, want hij is uit God geboren. Hieraan zijn de kinderen 

Gods en de kinderen des duivels kenbaar… tot zover. 
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Voorwaar, Suriname, word wakker, Suriname, en neem deze 
vermaning aan! 

En bekeert u, en beproeft de geesten van uzelf en van uw broeder 

en zuster, of ze uit God zijn. 
 

1 Petrus 5, vers 8 tot en met 11  Wordt nuchter en waakzaam. 
Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, 

zoekende wie hij zal verslinden. Wederstaat hem, vast in het 

geloof, wetende, dat aan uw broederschap in de wereld hetzelfde 
lijden wordt toegemeten. Doch de God van alle genade, die u in 

Christus geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid, Hij zal u, na 
een korte tijd van lijden, volmaken, bevestigen, sterken en 

grondvesten. Hem zij de kracht in alle eeuwigheid! Amen. 

 
Voorwaar, Suriname! 

Jakobus 1, vers 14 en 15  Maar zo vaak iemand verzocht wordt, 
komt dit voort uit de zuiging en verlokking zijner eigen begeerte. 

Daarna, als die begeerte bevrucht is, baart zij zonde; en als de 

zonde volgroeid is, brengt zij de dood voort. 
 

Voorwaar! 

Door bekering en geloof en een zuivere relatie met Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, zal uw vrucht van de Heilige 

Geest en trouwheid gezien worden. 
 

1 Thessalonicenzen 5, vers 19 tot en met 24  Dooft de Geest 

niet uit, veracht de profetieën niet, maar toetst alles en behoudt 
het goede. Onthoudt u van alle soort van kwaad. En Hij, de God des 

vredes, heilige u geheel en al, en geheel uw geest, ziel en lichaam 
moge bij de komst van onze Here Jezus Christus blijken in allen 

dele onberispelijk bewaard te zijn. Die u roept, is getrouw; Hij zal 

het ook doen. 
 

En Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God 

de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 
opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig 

leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, 
opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
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niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 
geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 

oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 

duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 
waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 

gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 
komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 

zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 

 
Voorwaar, deel deze boodschap, want weinigen zullen 

behouden worden in Suriname. 
 

Efeziërs 6, vers 10 tot en met 13  Voorts, weest krachtig in de 

Here en in de sterkte zijner macht. Doet de wapenrusting Gods 
aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels; 

want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen 
de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer 

duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Neemt 

daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in 
de boze dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te 

houden.  

 
En Galaten 5, vers 18 tot en met 25  Indien gij u echter door de 

Geest laat leiden, dan zijt gij niet onder de wet. Het is duidelijk, wat 
de werken van het vlees zijn: hoererij, onreinheid, losbandigheid, 

afgoderij, toverij, veten, twist, afgunst, uitbarstingen van toorn, 

zelfzucht, tweedracht, partijschappen, nijd, dronkenschap, 
brasserijen en dergelijke, waarvoor ik u waarschuw, zoals ik u 

gewaarschuwd heb, dat wie dergelijke dingen bedrijven, het 
Koninkrijk Gods niet zullen beërven. Maar de vrucht van de Geest is 

liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, 

trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Tegen zodanige mensen is 
de wet niet. Want wie Christus Jezus toebehoren, hebben het vlees 

met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. Indien wij door de 

Geest leven, laten wij ook door de Geest het spoor houden.  
 

Voorwaar! 
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Wandelt door de Geest, voordat u helemaal overgenomen wordt en 
blind wordt, en het kwaad verder laat werken, en het kwaad - de 

werken van het vlees - zijn gang laat gaan! 

 
Kolossenzen 3, vers 1 tot en met 10  Indien gij dan met 

Christus opgewekt zijt, zoekt de dingen, die boven zijn, waar 
Christus is, gezeten aan de rechterhand Gods. Bedenkt de dingen, 

die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want gij zijt gestorven en 

uw leven is verborgen met Christus in God. Wanneer Christus 
verschijnt, die ons leven is, zult ook gij met Hem verschijnen in 

heerlijkheid. Doodt dan de leden, die op de aarde zijn: hoererij, 
onreinheid, hartstocht, boze begeerte en de hebzucht, die niet 

anders is dan afgoderij, om welke dingen de toorn Gods komt. 

Daarin hebt ook gij eertijds gewandeld, toen gij erin leefdet. Maar 
thans moet ook gij dit alles wegdoen: toorn, heftigheid, 

kwaadaardigheid, laster en vuile taal uit uw mond. Liegt niet meer 
tegen elkander, daar gij de oude mens met zijn praktijken afgelegd, 

en de nieuwe aangedaan hebt, die vernieuwd wordt tot volle kennis 

naar het beeld van zijn Schepper. 
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 
 

 

 
 

 

 

 

MAART 2018 
 
Het volgende spreekt de Heer heden tot u, Israël  
 

En Mijn volk waarover Mijn naam is uitgeroepen, verootmoedigt 
zich en... Dan zal Ik uit de Hemel horen, en hun zonde vergeven en 

hun land herstellen!  
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Volledige weergave: 

 
Hallo, hartelijk welkom! Op 1 maart 2018 bracht de bode engel van 

God, in opdracht van de God van Abraham, Izaäk en Jakob, woord 
voor woord deze boodschap over aan eindtijdprofeet van de laatste 

dagen, Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Blesía, 
een bode engel Gods. 

 

Genesis 1, vers 1 en 2  In den beginne schiep God de hemel en 
de aarde. De aarde nu was woest en ledig, en duisternis lag op de 

vloed, en de Geest Gods zweefde over de wateren. 
 

2 Kronieken 20, vers 6 en 7  En hij zeide: Here, God onzer 

vaderen, zijt Gij niet God in de hemel, heerst Gij niet over al de 
koninkrijken der volken? In uw hand is kracht en sterkte, niemand 

kan standhouden tegen U. Zijt Gij niet onze God, die voor het 

aangezicht van uw volk Israël verdreven hebt de inwoners van dit 
land en dit voor altijd hebt gegeven aan het nakroost van Abraham, 

uw vriend?  
 

Voorwaar, Israël, maakt uw wegen recht en bekeert u! 

 
2 Kronieken 7, vers 14 en 15  En mijn volk waarover mijn naam 

is uitgeroepen, verootmoedigt zich en zij bidden en zoeken mijn 
aangezicht en bekeren zich van hun boze wegen, dan zal Ik uit de 

hemel horen, en hun zonde vergeven en hun land herstellen. Thans 

zullen mijn ogen geopend zijn, en zullen mijn oren luisteren naar 
het gebed te dezer plaatse. 

 

Voorwaar, Abraham bood ooit gastvrijheid aan de drie 
bezoekers, en kreeg, zonder dat hij het wist, de Heer in huis! 

Heet deze boodschap van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 
Christus, van harte welkom. En laat de Heer meer dan tien 
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rechtvaardigen vinden, die zich bekeren, zodat God voor een ieder 
barmhartig kan zijn, die Zijn enige weg van behoudenis bewandelt! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel. 

 
 

 

Christelijke wijsheid 
 

Voorwaar, Christelijke wijsheid is iets heel anders dan wereldse 
wijsheid! Lees in deze boodschap Gods, wat echte Christelijke 

wijsheid inhoudt.  

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 1 

maart 2018 bracht een bode engel Gods een boodschap over, die ik 
heel graag met u wil delen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, de Koning der koningen.  

 
Voorwaar, Christelijke wijsheid is iets heel anders dan 

wereldse wijsheid! 

God beschouwt iemand echt wijs, als hij, zij, in staat is zichzelf weg 
te cijferen, tot glorie van Hem, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 

Christus. Men kan wel geloven, maar toch geestelijk dood zijn van 
binnen! Geloof komt tot de daad door het aanvaarden. Men gelooft, 

omdat Hij, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, het bewezen 

heeft door Zijn eigen lijden en liefde en daden op het kruis van 
Golgotha.  

 
Allerlei ellende is mogelijk door ongeloof. 

En als we het gebed alleen maar aangrijpen voor onze eigen 

doeleinden, en niet aan de mensen denken, aan de degenen die om 
gebed vragen, of een bemoediging nodig hebben, is men niet beter 

en wijzer dan de wereld! Voorwaar, velen zijn snel geneigd om niet 

meer te denken aan hun naaste in gebed. Geloof kan men 
omzetten ook in daden, en niet bezwijken voor de macht van de 
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wereld. Christelijke wijsheid is ook volledige overgave aan de Heer, 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, en de totale controle 

over uw wandel houden in uw relatie en gebed. Voorwaar, mijn 

naam is Vernalië, een bode engel Gods. 
 

1 Kronieken 16, vers 11 en 8  Vraagt naar de Here en zijn 
sterkte, zoekt zijn aangezicht bestendig. 

Looft de Here, roept zijn naam aan, maakt onder de volken zijn 

daden bekend. 
 

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 

 

Dorstig opent zich mijn mond! 
 

Dorstig opent zich mijn mond; vul mij met Uw levend water! Bid 
het gebed in deze boodschap met een bewogen hart en overgave.  

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, hartelijk welkom! Op 2 maart 2018 bracht Gods bode engel 

woord voor woord deze boodschap Gods over aan eindtijdprofeet 

Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 

Jermanuela, en ben een bode engel Gods. 

 
Bid dit gebed met een bewogen hart en overgave. 

“Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, ik verneder mij voor 
Uw aangezicht en heb U lief. In U vind ik troost. En zelfs in de nacht 

denk ik aan U, JHWH. Mijn Geliefde, met heel mijn hart en ziel zoek 

ik Uw gunst en genade. Ik buig mijn handen en heb in U 
vertrouwen. Uw handen hebben mij gemaakt en gevormd. Laat mij 

gevormd worden, zoals U het bedoeld heeft, zonder pijn en moeite. 

Mijn ziel en lichaam smachten naar Uw redding en genezing, en 
mijn ogen smachten naar Uw belofte! Mijn geloof en hoop heb ik op 
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U gesteld, en breng dit gebed voor Uw troon, Yeshua HaMashiach, 
JHWH, Jezus Christus. Ik ben van U, en gekocht en betaald met Uw 

kostbaar Bloed! Dorstig opent zich mijn mond. Vul mij met Uw 

levend water, dat mij sterkt en redt en geneest. Red mij, Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, zodat ik niet wankel. Behoed 

mij en waak over mij, en raak mij aan met Uw rechterhand, die mij 
geneest en vertroost. Naar U, die in de Hemel troont, sla ik mijn 

ogen op, mijn enige God en Meester, totdat U mij genadig wilt zijn. 

Uw scepter en Uw Woord is voor mij genoeg!” 
 

Psalm 126, vers 5  Wie met tranen zaaien, zullen met gejuich 
maaien. 

 

“JHWH, uit de diepte heb ik tot U gebeden, en zie uit naar 
Uw zegen, die U alleen verricht.” 

 
Psalm 134  Komt, prijst de Here, alle gij knechten des Heren, die 

des nachts in het huis des Heren staat. Heft uw handen op naar het 

heiligdom en prijst de Here. De Here zegene u uit Sion, Hij, die 
hemel en aarde gemaakt heeft. 

En Psalm 135, vers 1 en 2  Halleluja. Looft de naam des Heren, 

looft, gij knechten des Heren, gij, die staat in het huis des Heren, in 
de voorhoven van het huis van onze God. 

 
“Ik hef mijn handen op naar Uw heiligdom, en dank U voor 

het aanhoren. Amen!” 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel. 
 

 
 

Zijn vuurvlammen zijn zij! 
 
Wees trouw, en oordeel niet over onder andere de aangestelde 

gezalfden des Heren, Zijn vuurvlammen!  

 
 

Volledige weergave: 
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Hallo, hartelijk welkom! Op 5 maart 2018 werd deze boodschap 
Gods woord voor woord overgeleverd aan eindtijdprofeet van de 

laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. 
 

Hebreeën 1, vers 6 tot en met 9 vanaf: En Hem moeten alle 

engelen Gods huldigen. En van de engelen zegt Hij: Die zijn 
engelen maakt tot winden en zijn dienaars tot een vuurvlam; maar 

van de Zoon: Uw troon, o God, is in alle eeuwigheid en de scepter 
der rechtmatigheid is de scepter van zijn koningschap. 

Gerechtigheid hebt Gij liefgehad en ongerechtigheid hebt Gij 

gehaat. Tot zover. 
 

Voorwaar! 
Kadosh, Kadosh, Kadosh, Heilig, Heilig, Heilig is de Zoon van God, 

de Koning der koningen, de Alfa en de Omega, de Eerste en de 

Laatste, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! Voorwaar, mijn 
naam is Servin, een bode engel Gods. Heb respect voor Gods 

gezalfden, Zijn dienaars en tevens vuurvlammen! 

 
Hebreeën 2, vers 1  Hier staat geschreven: Daarom moeten wij te 

meer aandacht schenken aan hetgeen wij gehoord hebben, opdat 
wij niet afdrijven. 

En Hebreeën 4, vers 13  En hier staat geschreven: En geen 

schepsel is voor Hem verborgen, want alle dingen liggen open en 
ontbloot voor de ogen van Hem, voor wie wij rekenschap hebben af 

te leggen. 
En vers 15 en 16  Want wij hebben geen hogepriester, die niet kan 

medevoelen met onze zwakheden, maar een, die in alle dingen op 

gelijke wijze als wij is verzocht geweest, doch zonder te zondigen. 
Laten wij daarom met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der 

genade, opdat wij barmhartigheid ontvangen en genade vinden om 

hulp te verkrijgen te gelegener tijd. 
 

Voorwaar, wees trouw en oordeel niet, noch over anderen, 
noch over de aangestelde gezalfden des Heren! 
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Wie zegent, worde gezegend, en wie oordeelt, zal zelf veroordeeld 
worden, en wie vervloekt, zou zelf wel eens vervloekt kunnen 

worden. 

 
1 Johannes 4, vers 7 tot en met 12  Geliefden, laten wij 

elkander liefhebben, want de liefde is uit God; en een ieder, die 
liefheeft, is uit God geboren en kent God. Wie niet liefheeft, kent 

God niet, want God is liefde. Hierin is de liefde Gods jegens ons 

geopenbaard, dat God zijn eniggeboren Zoon gezonden heeft in de 
wereld, opdat wij zouden leven door Hem. Hierin is de liefde, niet 

dat wij God liefgehad hebben, maar dat Hij ons heeft liefgehad en 
zijn Zoon gezonden heeft als een verzoening voor onze zonden. 

Geliefden, indien God ons zó heeft liefgehad, behoren ook wij 

elkander lief te hebben. Niemand heeft ooit God aanschouwd; 
indien wij elkander liefhebben, blijft God in ons en zijn liefde is in 

ons volmaakt geworden. 
 

Voorwaar, ieder die gelooft en God liefheeft, behoort ook 

zijn naaste lief te hebben en respect te hebben voor de 
ander. 

 

1 Johannes 5, vers 19 en 20  Wij weten, dat wij uit God zijn en 
de gehele wereld in het boze ligt. Doch wij weten, dat de Zoon van 

God gekomen is en ons inzicht gegeven heeft om de Waarachtige te 
kennen; en wij zijn in de Waarachtige, in zijn Zoon Jezus Christus. 

Dit is de waarachtige God en het eeuwige leven. 

 
En de 3de brief van Johannes, vers 11  Geliefde, volg het kwade 

niet na, maar het goede. Wie goed doet, is uit God, maar wie 
kwaad doet, heeft God niet gezien. 

 

En Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God 
de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 

opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig 

leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, 
opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 

geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 



 
 

 

6075 
 
 

 

oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 
duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 

waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 

gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 
komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 

zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 
 

 

En wat is uw behoud? 
 

Hou u vast aan uw geloof! Voorwaar, Kadosh, Heilig is de Here, en 
Hij is rechtvaardig. Hij heeft het beste met Zijn kinderen voor, die 

naar Hem luisteren 

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, hartelijk welkom! Op 6 maart 2018 bracht Gods bode engel 

de volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin 
Cousijnsen. 

 

Shalom! Ik begroet u, geliefden des Heren, in de almachtige Naam 
van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn 

naam is Snijach, een bode engel Gods. 
 

Romeinen 7, vers 1  Of weet gij niet, broeders, “maar dit telt 

ook voor de zusters”, – ik spreek immers tot wie de wet kennen – 
dat de wet heerschappij voert over de mens, zolang hij leeft? 

Vers 5 en 6  Want toen wij in het vlees waren, werkten de zondige 
hartstochten, die door de wet geprikkeld worden, in onze leden, om 

voor de dood vrucht te dragen; maar thans zijn wij van de wet 

ontslagen, dood voor haar, die ons gevangen hield, zodat wij 
dienen in de nieuwe staat des Geestes en niet in de oude staat der 

letter. 

En vers 9 tot en met 12  Ik heb eertijds geleefd zonder wet; toen 
echter het gebod kwam, begon de zonde te leven, maar ik begon te 
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sterven, en het gebod dat ten leven moest leiden, bleek voor mij 
juist ten dode te zijn; want de zonde heeft uitgaande van het 

gebod, mij misleid en door middel daarvan gedood. Zo is dan de 

wet heilig, en ook het gebod is heilig en rechtvaardig en goed. 
En vers 24 tot en met 26  Ik, ellendig mens! Wie zal mij verlossen 

uit het lichaam dezes doods? Gode zij dank door Jezus Christus, 
onze Here! Derhalve ben ik zelf met mijn verstand dienstbaar aan 

de wet Gods, maar met mijn vlees aan de wet der zonde. 

 
Voorwaar, Kadosh, Heilig is de Here, en Hij is rechtvaardig! 

 
Lukas 1, vers 79  om hen te beschijnen, die gezeten zijn in 

duisternis en schaduw des doods, om onze voeten te richten op de 

weg des vredes. 
 

Hij heeft het beste met Zijn kinderen voor, die naar Hem 
luisteren. 

 

Lukas 2, vers 14  Ere zij God in den hoge, en vrede op aarde bij 
mensen des welbehagens. 

 

En wat is uw behoud? 
Hou u vast aan uw geloof! 

 
Lukas 7, vers 50  En Hij zeide tot de vrouw: Uw geloof heeft u 

behouden, ga heen in vrede! 

 
Prijs de Heer! 

 
Lukas 8, vers 48  En Hij zeide tot haar: Dochter, uw geloof heeft u 

behouden, ga heen in vrede. 

 
En Johannes 14, vers 15  Wanneer gij Mij liefhebt, zult gij mijn 

geboden bewaren. 

Vers 27  Vrede laat Ik u, mijn vrede geef Ik u; niet gelijk de wereld 
die geeft, geef Ik hem u. Uw hart worde niet ontroerd of versaagd. 

En Johannes 15, vers 7  Indien gij in Mij blijft en mijn woorden in u 
blijven, vraagt wat gij maar wilt, en het zal u geworden. 
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Voorwaar, luister aandachtig en overdenk deze boodschap. 
 

Romeinen 8, vers 25  Indien wij echter hopen op hetgeen wij niet 

zien, verwachten wij het met volharding. 
 

En Hebreeën 4, vers 11 tot en met 13  Laten wij er dus ernst 
mede maken om tot die rust in te gaan, opdat niemand ten val 

kome door dit voorbeeld van ongehoorzaamheid te volgen. Want 

het woord Gods is levend en krachtig en scherper dan enig 
tweesnijdend zwaard en het dringt door, zó diep, dat het 

vaneenscheidt ziel en geest, gewrichten en merg, en het schift 
overleggingen en gedachten des harten; en geen schepsel is voor 

Hem verborgen, want alle dingen liggen open en ontbloot voor de 

ogen van Hem, voor wie wij rekenschap hebben af te leggen. 
 

God is liefde, maar Hij laat niet met zich spelen en is niet 
dom! 

 

Openbaring 1, vers 7  En daar staat geschreven: Zie, Hij komt 
met de wolken en elk oog zal Hem zien, ook zij, die Hem hebben 

doorstoken; en alle stammen der aarde zullen over Hem 

weeklagen. Ja, amen. 
Vers 16  En Hij had zeven sterren in zijn rechterhand en uit zijn 

mond kwam een tweesnijdend scherp zwaard; en zijn aanzien was 
gelijk de zon schijnt in haar kracht. 

En Openbaring 2, vers 12 en 13  En schrijf aan de engel der 

gemeente te Pergamum: Dit zegt Hij, die het tweesnijdende 
scherpe zwaard heeft: Ik weet, waar gij woont, dáár waar de troon 

des satans is; en gij houdt vast aan mijn naam en hebt het geloof 
in Mij niet verloochend, ook niet in de dagen van Antipas, mijn 

getuige, mijn getrouwe, die gedood werd bij u, waar de satan 

woont. 
En vers 16  Bekeer u dan; maar zo niet, dan kom Ik spoedig tot u 

en Ik zal strijd tegen hen voeren met het zwaard mijns monds. 

  
En Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God 

de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 
opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig 

leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, 
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opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 

geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 
oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 

duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 
waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 

gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 

komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 
zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 

 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en 

verdween. 

 
En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
 

 

Hokjesdenkende Christenen nemen toe! 
 
De toename van hokjesdenkers in deze tijd is vergelijkbaar met de 

Farizeeërs en schriftgeleerden uit de tijd, toen Yeshua HaMashiach, 
Jezus Christus, op de Aarde kwam en de volle waarheid 

verkondigde en het evangelie.  

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, hartelijk welkom! Op 7 maart 2018 bracht Gods bode engel 

deze boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin 
Cousijnsen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus van Nazareth. Voorwaar, mijn 

naam is Rafaël, een bode engel Gods. 
 

Heeft u wel eens geluisterd naar de boodschap Gods, met 

het thema over hokjesdenkers? 
Het is alleen maar toegenomen! 
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Mattheüs 10, vers 26 en 27  Vreest hen dan niet, want er is niets 

bedekt, of het zal geopenbaard worden, en verborgen, of het zal 

bekend worden. Wat Ik u zeg in het donker, zegt het in het licht; 
wat gij u in het oor hoort fluisteren, predikt het van de daken. 

 
Voorwaar! 

Sommigen zien de waarheid niet, omdat ze zich hebben laten 

verblinden, zelfs door zogenaamde Christenen, die u kunt 
vergelijken met de Farizeeën en schriftgeleerden, die het allemaal 

wel wisten. 
 

Mattheüs 12, vers 33  Acht de boom goed, maar dan ook zijn 

vrucht, òf acht de boom slecht, maar dan ook zijn vrucht, want aan 
zijn vrucht kent men de boom. 

Vers 35 tot en met 37  Een goed mens brengt uit zijn goede schat 
goede dingen voort, en een slecht mens uit zijn boze schat boze 

dingen. Maar Ik zeg u: Van elk ijdel woord, dat de mensen zullen 

spreken, zullen zij rekenschap geven op de dag des oordeels, want 
naar uw woorden zult gij gerechtvaardigd worden, en naar uw 

woorden zult gij veroordeeld worden. 

En Mattheüs 10, vers 41 en 42  Wie een Profeet ontvangt als 
Profeet, zal het loon van een Profeet ontvangen; en wie een 

rechtvaardige ontvangt als rechtvaardige, zal het loon van een 
rechtvaardige ontvangen. En wie één van deze kleinen, omdat hij 

een discipel is, ook maar een beker koud water te drinken geeft, 

voorwaar, Ik zeg u, zijn loon zal hem geenszins ontgaan. 
 

Voorwaar, kwaadsprekers en roddelaars komen Gods 
Koninkrijk echt niet binnen! 

Neem Gods boodschappen via Zijn gezalfden serieus! 

 
Romeinen 10, vers 16 tot en met 18  Maar niet allen hebben 

aan het evangelie gehoor gegeven. Want Jesaja zegt: Here, wie 

heeft geloofd wat hij “of zij” van ons hoorde? Zo is dan het geloof 
uit het horen, en het horen door het woord van Christus. Maar ik 

vraag: hebben zij het dan niet gehoord? Zeer zeker: Over de ganse 
aarde is hun geluid uitgegaan en tot de einden der wereld hun 

woorden. 
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Voorwaar, zo spreekt de Heer, Yeshua HaMashiach, JHWH, 

Jezus Christus, de Koning der koningen: 

Bekeert u! 
 

1 Korinthiërs 10, vers 21 en 22  Gij kunt niet de beker des 
Heren drinken èn de beker der boze geesten, gij kunt niet aan de 

tafel des Heren deel hebben èn aan de tafel der boze geesten. Of 

willen wij de Here tot naijver wekken? Zijn wij soms sterker dan 
Hij? 

En 1 Korinthiërs 2, vers 15 en 16  Maar de geestelijke mens 
beoordeelt alle dingen, zelf echter wordt hij door niemand 

beoordeeld. Want wie kent de zin des Heren, dat hij “of zij” Hem 

zou voorlichten? Maar wij hebben de zin van Christus. 
En 1 Korinthiërs 3, vers 18  Laat niemand zichzelf misleiden! Indien 

iemand onder u meent wijs te zijn in deze tijd, hij “of zij” worde 
dwaas, om wijs te worden. 

Vers 20 en 21  En elders: De Here weet, dat de overleggingen der 

wijzen vruchteloos zijn. Daarom, niemand beroeme zich op 
mensen; alles is immers het uwe. 

 

Voorwaar, Kadosh, Heilig, Heilig, Heilig is de Here! 
 

1 Thessalonicenzen 5, vers 19 en 20  Dooft de Geest niet uit, 
veracht de profetieën niet. 

 

En Openbaring 22, vers 16  Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden, 
om ulieden dit te betuigen voor de gemeenten. Ik ben de wortel en 

het geslacht van David, de blinkende morgenster. 
 

En 2 Timotheüs 4, vers 3 tot en met 5  Want er komt een tijd, 

dat de mensen de gezonde leer niet meer zullen verdragen, maar 
omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich tal van 

leraars zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen 

afkeren en zich naar de verdichtsels keren. Blijf gij echter nuchter 
onder alles, aanvaard het lijden, doe het werk van een evangelist, 

verricht uw dienst ten volle. 
En 2 Timotheüs 2, vers 1 en 2  Gij dan, mijn kind, wees krachtig in 

de genade van Christus Jezus, en wat gij van mij gehoord hebt 
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onder vele getuigen, vertrouw dat toe aan vertrouwde mensen, die 
bekwaam zullen zijn om ook anderen te onderrichten. 

 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel. 

 

 

 

God ziet of je blind bent, ook al zie je alles!  
 

08-03-2018  Wie heeft er een doos, waarmee je je ogen af kan 
dekken? Probeer maar eens om daarmee door je huis te lopen! 

Maar luister eerst naar de boodschap; dan weet je het waarom van 

deze proef.  
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, hartelijk welkom! Deze boodschap is voor jong en oud, en ik 
wil het graag aan jullie gaan voorlezen. Het werd overgeleverd aan 

eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Mijn naam is Rafaël, en ik begroet jullie allen in de 

almachtige Naam van Jezus Christus, in het Hebreeuws: Yeshua 
HaMashiach, de Zoon van God.  

 

Wie heeft er een doos, of iets waarmee hij of zij z’n ogen kan 
afdekken? 

Probeer maar eens te wandelen door je huis daarmee! Dat is niet 
eenvoudig. Je zou dan een paar keer of vaker moeten gaan 

oefenen. 

 
Genesis 1, vers 1 tot en met 4  En daar staat geschreven: In den 

beginne schiep God de hemel en de aarde. De aarde nu was woest 

en ledig, en duisternis lag op de vloed, en de Geest Gods zweefde 
over de wateren. En God zeide: Er zij licht; en er was licht. En God 

zag, dat het licht goed was, en God maakte scheiding tussen het 
licht en de duisternis. 
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God ziet alles! 
Hij ziet ook of jij blind bent. Hoewel je alles ziet met je ogen, kun je 

toch blind zijn. Raar, hè? Heb je weleens iets gedaan, wat je aan 

niemand vertelde? Oei! Hij zag je, hoor. Iets doen in het 
verborgene – stiekem – is eigenlijk zonde, als je weet dat je Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, daar verdriet mee doet, en ook 
je ouders. Wees een held, en zeg maar: “Sorry! Het spijt me. 

Vergeef mij”.  

 
Je kunt altijd met Hem, Jezus Christus, Yeshua HaMashiach, 

praten; dat is bidden. 
En door je eerlijkheid zal Hij, maar niet alleen de Here Jezus 

Christus, maar ook je ouders, het je vergeven; vast wel. 

 
Openbaring 3, vers 21  En daar staat geschreven: Wie overwint, 

hem “of haar” zal Ik geven met Mij te zitten op mijn troon, gelijk 
ook Ik heb overwonnen en gezeten ben met mijn Vader op zijn 

troon. 

 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 

 
 

Hou het huwelijk in ere! 
 
Efeziërs 5, vers 33  Intussen ook gij, laat ieder voor zich zijn eigen 

vrouw zó liefhebben als zichzelf en de vrouw moet ontzag hebben 
voor haar man.  

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 8 
maart 2018 bracht een bode engel Gods een boodschap over, die ik 

heel graag met u wil delen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, de Nazareeër, de Zoon van 

God. Voorwaar, Kadosh, Kadosh, Kadosh, Heilig, Heilig, Heilig is de 
Here, JHWH! 
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1 Korinthiërs 7, vers 17  Alleen, laat ieder zo leven, als de Here 

hem, “maar ook haar”, toebedeeld heeft, zo, als God hem, 

“haar”, geroepen heeft. Tot zover. 
 

Voorwaar, mijn naam is Rafaëla, een bode engel Gods. 
 

1 Korinthiërs 7, vers 10  Doch hun, die getrouwd zijn, beveel ik 

niet, maar de Here, dat een vrouw haar man niet mag verlaten. 
1 Korinthiërs 7, vers 11  Is dit tóch gebeurd, dan moet zij 

ongehuwd blijven of zich met haar man verzoenen – en een man 
moet zijn vrouw niet verstoten.  

1 Korinthiërs 6, vers 15  Weet gij niet, dat uw lichamen leden van 

Christus zijn? Tot zover. 
En 1 Korinthiërs 6, vers 17  Maar die zich aan de Here hecht, is één 

geest met Hem.    
En 1 Korinthiërs 7, vers 3  De man kome jegens de vrouw zijn 

echtelijke verplichtingen na en evenzo de vrouw jegens haar man. 

 
Efeziërs 5, vers 15 en vers 16 en 17  Ziet dus nauwlettend toe, 

hoe gij wandelt, niet als onwijzen, doch als wijzen, u de 

gelegenheid ten nutte makende, want de dagen zijn kwaad. Weest 
daarom niet onverstandig, maar tracht te verstaan, wat de wil des 

Heren is. 
 

Lees voor uzelf: Efeziërs 5, vers 22 tot en met 32 

En vers 33 zegt:  Intussen ook gij, laat ieder voor zich zijn eigen 
vrouw zó liefhebben als zichzelf en de vrouw moet ontzag hebben 

voor haar man.  
 

1 Korinthiërs 13, vers 7  Alles bedekt zij, alles gelooft zij, alles 

hoopt zij, alles verdraagt zij. 
 

Ware liefde overwint alles in Christus! 

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 

Aanbid alleen de Schepper in plaats van Zijn 
schepping! 
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Wie niet van God weet, is een geboren dwaas. Zulke mensen zijn 

niet eens in staat, om uit alle goede dingen, die ze zien, de Zijnde 

de kennen. Desondanks zijn ze niet vrij te pleiten!  
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, hartelijk welkom! Dit is een boodschap van God, woord voor 
woord overgeleverd op 9 maart 2018, aan eindtijdprofeet Benjamin 

Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  
 

Voorwaar, Kadosh, Heilig is de Here!  
 

Baruch 6, vers 56  Noch voor dieven, noch voor rovers, kunnen 

de houten en verzilverde, en vergulde goden zichzelf beschermen. 
 

Voorwaar, spits uw oren, want dit moet u horen! 

 
Wijsheid 13, vers 1 tot en met 19  Wie niet van God weet, is 

een geboren dwaas. Zulke mensen zijn niet eens in staat om uit alle 
goede dingen die ze zien de Zijnde te kennen, of de Maker te 

ontwaren in wat Hij gemaakt heeft. In plaats daarvan zien ze vuur 

of wind of een windvlaag, een sterrenkring, onstuimig water of 
hemellichten aan voor goden, die de wereld beheersen. Als zij, 

verrukt door hun schoonheid, deze dingen al tot goden verheffen, 
dan hadden ze toch moeten inzien, hoezeer Hij, die over al die 

dingen heerst, ze te boven gaat. Alles is immers gemaakt door de 

Schepper van de schoonheid. En als ze verbaasd staan over de 
kracht en de werking van die dingen, dan hadden ze daaruit toch 

moeten leren, hoe groot de macht is van Hem, die ze gemaakt 

heeft. Uit de grootheid en de schoonheid van de schepping is 
immers af te leiden wie de Schepper is. Toch moet over deze 

mensen niet al te hard geoordeeld worden, want misschien dwalen 
ze, terwijl ze God zoeken en Hem willen vinden. Ze zijn zo verdiept 

in het bestuderen van wat Hij gemaakt heeft, dat ze zich helemaal 
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door het uiterlijk laten meeslepen, zo mooi is alles wat er te zien is. 
Desondanks zijn ze niet vrij te pleiten: als ze bij machte zijn om zo 

veel kennis op te doen, dat ze de wereld kunnen doorvorsen, dan 

hadden ze Hem, die heerst over al die dingen, toch allang moeten 
vinden? Meelijwekkend zijn ook zij, die hun hoop stellen in dode 

dingen, en maaksels van mensenhanden tot god uitroepen, of het 
nu gouden of zilveren beelden zijn, afbeeldingen van levende 

wezens, of een nutteloos stenen voorwerp uit vroeger tijd. Neem 

bijvoorbeeld een timmerman, die een geschikte boom heeft 
omgezaagd. Vakkundig verwijdert hij de hele schors, dan maakt hij 

er met al zijn vakmanschap een nuttig voorwerp van voor dagelijks 
gebruik. Het hout, dat na dit werk overblijft, gebruikt hij voor het 

koken van zijn eten, waaraan hij zich tegoed doet. Uit het restant, 

waardeloos afval, neemt hij een krom stuk hout, een en al knoest, 
waarmee hij in zijn vrije tijd aan de slag gaat. Heel precies bewerkt 

hij het, in alle rust; hij geeft het vorm en maakt er een menselijke 
figuur van, of misschien iets dat lijkt op een of ander dier. Dan 

smeert hij het in met rode oker, en maakt de hele buitenkant 

vuurrood; elk vlekje wordt erdoor bedekt. Hij maakt er een 
passende nis voor in de muur, en bevestigt het beeld met ijzers. Zo 

wil hij voorkomen dat het omvalt, omdat hij beseft dat het niet in 

staat is zichzelf te helpen; het is immers een beeld, dat geholpen 
moet worden. Desondanks schrikt hij er niet voor terug tot dat 

levenloze ding te gaan bidden voor zijn bezit, zijn huwelijk en zijn 
kinderen. Hij roept iets zwaks aan voor zijn gezondheid, smeekt 

een dood ding om leven, en vraagt het stompzinnigste om raad. 

Iets dat geen voet kan verzetten, vraagt hij om een voorspoedige 
reis, iets dat volslagen krachteloos is, om kracht, opdat hij 

middelen van bestaan, werk en voorspoed in zaken zal hebben. 
 

Voorwaar, mijn naam is Schaldish, en ben een bode engel 

Gods. 
 

Baruch 6, vers 15 en 16  Zo vreest hen dan niet, want gelijk een 

vat van een mens dat gebroken is, onnut is, zodanig zijn ook hun 
goden. Wanneer zij in hun huizen vastgezet zijn, zo zijn hun ogen 

vol stof van de voeten dergenen die daarin gaan. 
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Voorwaar, wie Gods terechtwijzing in de wind slaat, is 
dommer dan een dood stuk hout! 

Voorwaar, gij zijt alleen veilig in Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 

Christus! Hij alleen geeft u rust, en zorgt voor u en bevrijdt u. Hij 
heeft de zondebanden op zich genomen. Hij alleen geeft u kracht 

en behoudenis, en is getrouw, de Rots der eeuwen op wie men kan 
vertrouwen!  

 

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want God had de wereld zo 
lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in 

hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft 
zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te 

vellen, maar om de wereld door hem te redden. Over wie in hem 

gelooft wordt geen oordeel uitgesproken, maar wie niet in hem 
gelooft is al veroordeeld, omdat hij “of zij” niet wilde geloven in de 

naam van Gods enige Zoon. Dit is het oordeel: het licht kwam in de 
wereld en de mensen hielden meer van de duisternis dan van het 

licht, want hun daden waren slecht. Wie kwaad doet, haat het licht; 

hij schuwt het licht omdat anders zijn “of haar” daden bekend 
worden. Maar wie oprecht handelt zoekt het licht op, zodat 

zichtbaar wordt dat God werkzaam is in alles wat hij “en zij” doet. 

 
Mattheüs 7, vers 13 en 14  Gaat in door de enge poort, want 

wijd is de poort en breed de weg, die tot het verderf leidt, en velen 
zijn er, die daardoor ingaan; want eng is de poort, en smal de weg, 

die ten leven leidt, en weinigen zijn er, die hem vinden. 

 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel. 

 
 

 

De onzichtbare werken van het kwaad 
 

U ziet ze niet, maar de gevallen engelen zijn onder u. Ze zijn 

onzichtbaar, maar hun werken zijn zichtbaar!  
 

 

Volledige weergave: 
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Hallo, hartelijk welkom! Dit is een boodschap Gods, woord voor 
woord overgeleverd door een bode engel van God aan 

eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen, op 12 

maart 2018.  
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 

Voorwaar, Profeet Benjamin, zoon van de Rechterhand, 
schrijf het volgende op: 

Zo spreekt de Heer, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. U 
ziet ze niet, maar de gevallen engelen zijn onder u. Ze zijn 

onzichtbaar, maar hun werken zijn zichtbaar.  

 
1 Korinthiërs 2, vers 14  Doch een ongeestelijk mens aanvaardt 

niet hetgeen van de Geest Gods is, want het is hem “of haar” 
dwaasheid en hij “of zij” kan het niet verstaan, omdat het slechts 

geestelijk te beoordelen is. 

 
En Efeziërs 6, vers 11 en 12  Doet de wapenrusting Gods aan, 

om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels; want 

wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de 
overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer 

duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. 
 

En 1 Korinthiërs 2, vers 13  Hiervan spreken wij dan ook met 

woorden, die niet door menselijke wijsheid, maar door de Geest 
geleerd zijn, zodat wij het geestelijke met het geestelijke 

vergelijken. 
 

Voorwaar, mijn naam is Revelado, een bode engel Gods. 

 
Mattheüs 6, vers 22  De lamp van het lichaam is het oog. Indien 

dan uw oog zuiver is, zal geheel uw lichaam verlicht zijn. 

 
Voorwaar, wees niet lauw als kind van God. 

Ziet u niet, dat u het schild wel heel gemakkelijk laat zakken? U 
bent wel heel erg gemakkelijk te overwinnen. En wat geeft u snel 

op! U verzet zich zelfs niet. De gevallen engelen weten heel goed, 
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hoe uw relatie, uw wandel, in Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 
Christus, is. Voorwaar, word wakker en verzet u in Christus, en 

wees vurig van geest! 

 
1 Korinthiërs 10, vers 13  Gij hebt geen bovenmenselijke 

verzoeking te doorstaan. En God is getrouw, die niet zal gedogen, 
dat gij boven vermogen verzocht wordt, want Hij zal met de 

verzoeking ook voor de uitkomst zorgen, zodat gij ertegen bestand 

zijt. 
En vers 21  Gij kunt niet de beker des Heren drinken èn de beker 

der boze geesten, gij kunt niet aan de tafel des Heren deel hebben 
èn aan de tafel der boze geesten. 

 

Voorwaar, in Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, 
heeft u zowel de onzichtbare als de zichtbare werken van 

satan door. 
U ontmaskert ze en gaat er niet in mee, want u bent een warrior, 

een strijder, die niet opgeeft en zich alles laat afnemen, wat de 

satan heeft afgepakt! Eist het terug, in de almachtige Naam van 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! 

 

2 Korinthiërs 10, vers 3 tot en met 6  Want al leven wij in het 
vlees, wij trekken niet ten strijde naar het vlees, want de wapenen 

van onze veldtocht zijn niet vleselijk, maar krachtig voor God tot 
het slechten van bolwerken, zodat wij de redeneringen en elke 

schans, die opgeworpen wordt tegen de kennis van God, slechten, 

elk bedenksel als krijgsgevangene brengen onder de 
gehoorzaamheid aan Christus, en gereed staan, zodra uw 

gehoorzaamheid volkomen is, alle ongehoorzaamheid te straffen. 
 

Voorwaar, Kadosh, Heilig en Machtig is de Here! 

 
Efeziërs 4, vers 21  Gij toch hebt van Hem gehoord en zijt in Hem 

onderwezen, gelijk dit de waarheid is in Jezus. 

En Efeziërs 5, vers 1  Weest dan navolgers Gods, als geliefde 
kinderen. 

 
En Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God 

de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 



 
 

 

6089 
 
 

 

opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig 
leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, 

opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 

geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 
oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 

duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 

waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 
gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 

komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 
zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 

 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel. 
 

 
 

Ben je nog niet gedoopt, Miriam? 
 
Een boodschap met een gelijkenis in beeldspraak over Miriams 

doop en levenswandel. Ze bleven maar zeuren, haar ouders, en 

toen stemde Miriam er maar mee in en liet zich ook dopen.  
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, hartelijk welkom! Dit is een boodschap van God, 
overgeleverd door een engel des Heren aan eindtijdprofeet van de 

laatste dagen, Benjamin Cousijnsen, op 13 maart 2018.    

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Rafaël, 
een bode engel Gods. 

 

Ik vertel jullie een verhaal met een gelijkenis in 
beeldspraak… 

Miriam was 14 jaar oud en ging elke zondag naar de kerk. Ze liet 

zich dopen, omdat ze zo vaak moest aanhoren: “Ben je nog niet 
gedoopt?” Daarom luisterde ze er maar naar, naar al dat opleggen. 
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‘Toen hoorde ze bij de club’, dacht ze. Om haar ouders ging ze 
eigenlijk naar de kerk. Ze vond dat de Christenen maar vreemde 

wezens waren in de kerk; hun gedrag was zo anders! Miriam wist 

wel, dat Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, voor de zonde 
gestorven was. Maar dat Hij was opgestaan van de dood, dat ging 

haar verstand ver te boven! Volgens Miriam hadden ze het lichaam 
gewoon verplaatst!  

 

Voorwaar, Miriam ging stap voor stap genieten van wat de 
wereld te bieden had. 

Ze ging naar de disco, en had veel vrienden. En luisteren naar haar 
ouder, dat deed ze niet. Voorwaar, ze zei: “Geniet van het leven, 

want je bent er maar even!”  

 
Toen Miriam naar school ging, kregen haar ouders plotseling 

een telefoontje, dat ze een verkeersongeluk had gekregen 
en op slag dood was. 

Miriam kwam op een plek terecht, waar een engel haar vroeg: “Ken 

je Jezus?” 
“Ja!” zei ze. 

“Ben je wederom geboren?” vroeg de engel weer. 

“Ja”, zei ze, “mag ik nu naar de Hemel?” 
De engel keek op en zei: “Nee, want je deed niets met je geloof en 

had geen tijd voor de Heer, en had geen relatie met Hem. En je 
was ongehoorzaam en te lui, om iets te doen tot glorie van Zijn 

Heilige Naam”. 

“Ik zal me bekeren!” 
“Het is nu te laat. De Heer heeft heel vaak tot jou gesproken. Nu is 

het te laat.” 
 

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want God had de wereld zo 

lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in 
hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft 

zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te 

vellen, maar om de wereld door hem te redden. Over wie in hem 
gelooft wordt geen oordeel uitgesproken, maar wie niet in hem 

gelooft is al veroordeeld, omdat hij “of zij” niet wilde geloven in de 
naam van Gods enige Zoon. Dit is het oordeel: het licht kwam in de 

wereld en de mensen hielden meer van de duisternis dan van het 
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licht, want hun daden waren slecht. Wie kwaad doet, haat het licht; 
hij “of zij” schuwt het licht omdat anders zijn “of haar” daden 

bekend worden. Maar wie oprecht handelt zoekt het licht op, zodat 

zichtbaar wordt dat God werkzaam is in alles wat hij “en zij” doet.  
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en 
verdween. 

 

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 
 

Overwin door onvoorwaardelijke liefde, zoals 

Jezus Christus overwon! 
 
Bij de Heer was geen sprake van explosieve uitingen, hoewel Hij 

gekwetst werd en pijn leed en verdrukt werd. Hij schreeuwde het 
uit aan het kruis van Golgotha: “Vader vergeef hen, want ze weten 

niet wat ze doen!”  

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, hartelijk welkom! Op 14 maart 2018 bracht de engel des 

Heren deze boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin 
Cousijnsen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. 

 
Voorwaar, geen andere naam dan de Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, is machtiger en waardig 

om alle eer en glorie te ontvangen! 
Voorwaar, Kadosh, Kadosh, Kadosh, Heilig, Heilig, Heilig is YHWH, 

El Elohím, Adonai, Abba, Vader! Zijn goedheid is, dat Hij uw zonden 
op zich nam en u vergaf, en u Zijn liefde en genade toonde. 

Daarom, hoort het Woord des Heren. 
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Jesaja 53, vers 5 tot en met 10  Maar om onze overtredingen 
werd hij doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld; de straf 

die ons de vrede aanbrengt, was op hem, en door zijn striemen is 

ons genezing geworden. Wij allen dwaalden als schapen, wij 
wendden ons ieder naar zijn eigen weg, maar de Here heeft ons 

aller ongerechtigheid op hem doen neerkomen. Hij werd 
mishandeld, maar hij liet zich verdrukken en deed zijn mond niet 

open; als een lam dat ter slachting geleid wordt, en als een schaap 

dat stom is voor zijn scheerders, zo deed hij zijn mond niet open. 
Hij is uit verdrukking en gericht weggenomen, en wie onder zijn 

tijdgenoten bedacht, dat hij is afgesneden uit het land der 
levenden? Om de overtreding van mijn volk is de plaag op hem 

geweest. En men stelde zijn graf bij de goddelozen; bij de rijke was 

hij in zijn dood, omdat hij geen onrecht gedaan heeft en geen 
bedrog in zijn mond is geweest. Maar het behaagde de Here hem te 

verbrijzelen. Hij maakte hem ziek. Wanneer hij zichzelf ten 
schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij nakomelingen zien en een 

lang leven hebben en het voornemen des Heren zal door zijn hand 

voortgang hebben. 
 

Hoewel Hij gekwetst werd en pijn had, en verdrukt en 

doorboord en verbrijzeld werd, schreeuwde Hij aan het kruis 
van Golgotha: 

“Vader, vergeef hen, want ze weten niet wat ze doen!” 
 

Markus 15, vers 25  Het was het derde uur, toen zij Hem 

kruisigden. 
Vers 29 tot en met 33  En de voorbijgangers spraken lastertaal 

tegen Hem, schudden hun hoofd en zeiden: Ha, Gij, die de tempel 
afbreekt en in drie dagen opbouwt, red Uzelf, kom af van het kruis! 

Evenzo spotten de overpriesters onder elkander samen met de 

schriftgeleerden, en zij zeiden: Anderen heeft Hij gered, Zichzelf 
kan Hij niet redden. Laat de Christus, de Koning van Israël, nu 

afkomen van het kruis, dat wij het zien en geloven. Ook die met 

Hem gekruisigd waren beschimpten Hem. En toen het zesde uur 
aangebroken was kwam er duisternis over het gehele land tot het 

negende uur. 
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Vers 39  Toen de hoofdman, die tegenover Hem stond, zag, dat Hij 
zó de geest gegeven had, zeide hij: Waarlijk, deze mens was een 

Zoon Gods. 

 
Voorwaar! 

Er was geen sprake van vergelding aan het kruis, of haat, of van 
onvergevingsgezindheid, maar van ware liefde en genade en 

vergiffenis en goedheid en overwinning. Zijn liefde overwon niet 

alleen de dood, maar ook de bolwerken van satan! Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, had zó met de mensheid 

kunnen afrekenen, en duizenden, tienduizenden strijdwagens met 
engelen kunnen inzetten, om met de mensheid af te rekenen! Besef 

goed, hoeveel liefde en genade Hij ook voor u had en heeft.  

 
Voorwaar, hoe is het met u?  

Houd u ook zoveel van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus? 
Zou u ook niet zoals Hij willen zijn? Sommigen zingen: “Maak mij 

een beeld van U!” of “Laat mij zijn als U!” Voorwaar, het begint bij 

uw naaste, door de overtredingen van hem of haar te vergeven, en 
niet te exploderen, maar door te handelen zoals de Heer, en door 

Zijn onvoorwaardelijke liefde te tonen, te overwinnen! Satan houdt 

van wraak. Maar zelfs aan het kruis bleef Yeshua HaMashiach, 
JHWH, Jezus Christus, het grootste voorbeeld geven: vergiffenis. 

 
Johannes 14, vers 15  Wanneer gij Mij liefhebt, zult gij mijn 

geboden bewaren. 

 
En Handelingen 3, vers 19  Komt dan tot berouw en bekering, 

opdat uw zonden uitgedelgd worden, opdat er tijden van 
verademing mogen komen van het aangezicht des Heren. 

 

En 1 Korinthiërs 13, vers 4 en 5  De liefde is lankmoedig, de 
liefde is goedertieren, zij is niet afgunstig, de liefde praalt niet, zij is 

niet opgeblazen, zij kwetst niemands gevoel, zij zoekt zichzelf niet, 

zij wordt niet verbitterd, zij rekent het kwade niet toe. 
Vers 7 en 8  Alles bedekt zij, alles gelooft zij, alles hoopt zij, alles 

verdraagt zij. De liefde vergaat nimmermeer; maar profetieën, zij 
zullen afgedaan hebben; tongen, zij zullen verstommen; kennis, zij 

zal afgedaan hebben. 
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En Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God 

de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 

opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig 
leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, 

opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 

geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 
oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 

duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 
waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 

gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 

komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 
zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 

 
Wie zijn naaste niet kan vergeven, wordt ook niet door de 

Heer, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, vergeven! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! zei de engel des Heren, Michaël. 
 

 

Wees een deugdelijke vis voor de Heer! 
 

Voorwaar, maar hebt u dit alles ook wel echt verstaan?  

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 

15 maart 2018 bracht een bode engel Gods een boodschap over, 
die ik heel graag met u wil delen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Blesía, 

een bode engel Gods. 
 

Mattheüs 13, vers 47 tot en met 51  Evenzo is het Koninkrijk 

der hemelen gelijk aan een sleepnet, neergelaten in de zee, dat 
allerlei bijeenbrengt. Wanneer het vol is, haalt men het op de 
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oever, en zet zich neer en verzamelt het goede in vaten, doch het 
ondeugdelijke werpt men weg. Zó zal het gaan bij de voleinding der 

wereld. De engelen zullen uitgaan om de bozen uit het midden der 

rechtvaardigen af te zonderen, en zij zullen hen in de vurige oven 
werpen; daar zal het geween zijn en het tandengeknars. Hebt gij 

dit alles verstaan? Zij zeiden tot Hem: Ja. 
 

Voorwaar, maar hebt u dat alles ook echt verstaan? 

Onderzoek u eens. Als de engelen het deugdelijke gaan verzamelen 
en het ondeugdelijke in de vurige oven gaan werpen, waar zit u dan 

bij? Werk aan uw relatie met Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 
Christus, en zwem in Zijn wateren, tezamen met de goede vissen!  

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen 

 
 

Let op, veroordeel niet, want u bent wat u 

denkt! 
 
Zijn onze gedachten gegrondvest in de liefde en kracht van de 

Heilige Geest, waardoor wij Hem weerspiegelen in wie we zijn, in 
hoe we denken en spreken? Men weerspiegelt wie men zelf is. De 

Heer maakt duidelijk in deze boodschap, dat men daarmee ook 

zichzelf veroordeelt.  
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, hartelijk welkom! Op 15 maart 2018, bracht een bode engel 
van God deze boodschap Gods over aan eindtijdprofeet van de 

laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  
 

Voorwaar, 
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Job 7, vers 17 en 18  Wat is de mens, dat Gij hem zo groot acht 
en uw aandacht op hem “en haar” vestigt, dat Gij elke morgen 

hem “en haar” bezoekt, elk ogenblik hem “en haar” beproeft? 

Job 12, vers 22  Hij legt de diepten uit de donkerheid bloot en 
brengt de diepe duisternis aan het licht. 

Job 13, vers 1  Zie, alles heeft mijn oog gezien, mijn oor gehoord 
en in zich opgenomen. 

Job 15, vers 6  Uw eigen mond veroordeelt u, niet ik; ja, uw eigen 

lippen getuigen tegen u. 
Job 26, vers 4  Met wiens hulp hebt gij zulke woorden geuit, en 

wiens geest ging van u uit? 
Job 28, vers 23  God kent de weg tot haar “en hem”, Hij weet haar 

“en zijn” verblijfplaats. 

 
Lees voor: Job 36, vers 21 tot en met 25  Wacht u, wend u niet 

tot de boosheid, want om die reden werdt gij door ellende 
beproefd. Zie, God handelt verheven in zijn kracht; wie is een 

leermeester als Hij? Wie zou Hem zijn weg voorschrijven, en wie 

durft zeggen: Gij hebt onrecht gedaan? Denk eraan, dat gij zijn 
werk verheerlijkt, hetwelk de mensen bezingen. Alle mensen 

aanschouwen het, de sterveling ziet het van verre. 

 
Job 39, vers 14  Vertrouwt gij op hem, omdat zijn kracht zo groot 

is? of laat gij aan hem uw zwoegen over? 
 

Voorwaar, mijn naam is Veroy, en ben een bode engel Gods. 

 
Lees voor: Psalm 5, vers 12 en 13  Maar verheugen zullen zich 

allen die bij U schuilen, altoos zullen zij jubelen, daar Gij hen 
beschermt, en in U zullen juichen wie uw naam liefhebben. Want 

Gij zegent de rechtvaardige, o Here, Gij omgeeft hem met 

welbehagen als met een schild.  
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 
 

Welk deel hebt u uitgekozen tot glorie van Zijn 

Naam? 
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Voorwaar, als Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, u 
geroepen heeft bij de naam, en Hij u vraagt om te helpen…  

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, hartelijk welkom! Op 16 maart 2018 bracht de bode engel 

van God woord voor woord deze boodschap Gods over aan 

eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 

Lovesadai, een bode engel Gods. 

 
Het is belangrijk om de instructies, die Yeshua HaMashiach, 

JHWH, Jezus Christus, via Zijn ware Profeet Benjamin 
Cousijnsen, of zijn vrouw, Profetes Theresa, doorgeeft op te 

volgen.  

Door de boodschappen te volgen via de website, zowel via de radio, 
zijn velen geestelijk gesterkt! Sommigen volgden de 

gebedsinstructies op en ervaarden geestelijke bevrijding. Voorwaar, 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, heeft met Zijn prachtige 
boodschappen, zowel terechtwijzingen, vele levens veranderd, en 

velen uit de duisternis getrokken en vooral gered. 
 

Voorwaar, als Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, u 

geroepen heeft bij de naam,  
en u vraagt om te helpen in de Ministry, de 

Evangelicalendtimemachine.com, met het vertalen van de 
boodschappen, of u aanspoort dat u meer mag doen, zoals in uw 

omgeving, door middel van het verspreiden van de boodschappen, 

luister dan naar Zijn stem, van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 
Christus.  

 

Spreuken 3, vers 5  Vertrouw op de Here met uw ganse hart en 
steun op uw eigen inzicht niet. 

 
En Psalm 86, vers 12  Ik zal U loven, Here, mijn God, met mijn 

ganse hart, en uw naam eren voor altoos. 
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En Psalm 119, vers 32  Ik zal de weg uwer geboden lopen, want Gij 
verruimt mij het hart. 

En vers 35  Doe mij het pad uwer geboden betreden, want daarin 

heb ik lust. 
En vers 59  Ik overdenk mijn wegen, ik wend mijn voeten naar uw 

getuigenissen. 
En Psalm 147, vers 15  Hij zendt zijn bevel op de aarde, zijn woord 

loopt zeer snel. 

 
En Spreuken 8, vers 9  Zij alle zijn voor de verstandige juist, 

betrouwbaar voor wie kennis gevonden hebben. 
En vers 17 en 18  Ik heb lief wie mij liefhebben, wie mij ijverig 

zoeken, zullen mij vinden. Rijkdom en eer zijn bij mij, duurzaam 

goed en gerechtigheid. 
 

Zo spreekt de Heer, uw Rabboeni, Abba, Vader, Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! 

 

Lukas 10, vers 42  Maar weinige zijn nodig of slechts één; want 
Maria heeft het goede deel uitgekozen, dat van haar niet zal 

worden weggenomen. 

 
Voorwaar, welk deel hebt u uitgekozen tot glorie van Zijn 

Naam? 
 

Lukas 22, vers 46  En Hij zeide tot hen: Waarom slaapt gij? Staat 

op, bidt, dat gij niet in verzoeking komt. 
 

En Johannes 10, vers 27  Mijn schapen horen naar mijn stem en 
Ik ken ze en zij volgen Mij. 

En Johannes 20, vers 21  Jezus dan zeide nogmaals tot hen: Vrede 

zij u! Gelijk de Vader Mij gezonden heeft, zend Ik ook u. 
En Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 

wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 
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geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 
oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 

duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 

waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 
gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 

komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 
zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 

 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en 
verdween. 

 

 
 

Word versterkt! 
 
Want ik verlang u te zien om u enige geestelijke gave mede te 

delen tot uw versterking.  

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, hartelijk welkom! Op 19 maart 2018 bracht de bode engel 

van God woord voor woord deze boodschap Gods over aan 
eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, Kadosh, Heilig is de 

Here, uw Rabboeni!  
 

Zo spreekt de Heer, 

 
Romeinen 1, vers 11  Want ik verlang u te zien om u enige 

geestelijke gave mede te delen tot uw versterking. 
 

Job 4, vers 6  Is dan niet uw godsvrucht uw toevlucht, uw 

onberispelijke wandel uw hoop? 
Job 5, vers 1  Roep maar – is er iemand, die u antwoordt? En tot 

wie van de heiligen wilt gij u wenden? 
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Voorwaar, mijn naam is Revelado, een bode engel Gods. 

 

Lukas 1, vers 37  Want geen woord, dat van God komt, zal 
krachteloos wezen. 

Lukas 1, vers 70 en 71  gelijk Hij gesproken heeft door de mond 
zijner heilige Profeten van oudsher - om ons te redden van onze 

vijanden en uit de hand van allen, die ons haten. 

 
Johannes 3, vers 33  Wie zijn getuigenis aanvaardt, heeft 

bezegeld, dat God waarachtig is. 
 

Spreuken 10, vers 17 tot en met 19  Een pad ten leven is hij, 

die de vermaning in acht neemt, maar wie de terechtwijzing 
veracht, doet dwalen. Wie haat verbergt, is een leugenlip; wie 

laster verbreidt, is een dwaas. In veelheid van woorden ontbreekt 
de overtreding niet, maar wie zijn lippen bedwingt, is verstandig. 

 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en 
verdween. 

 

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen 
 

 
 

Zonde op zonde wordt bedreven binnen de 

muren van het Vaticaan! 
 
De Paus vindt homoseksuele geaardheid of geslachtsverandering 

geen zonde. Binnen de muren pleegt men zonde op zonde, en 
hebben ze gemeenschap met elkaar, zowel Paus Franciscus.  

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, hartelijk welkom! Op 20 maart 2018 bracht een bode engel 

van God deze boodschap Gods over aan Gods ware eindtijdprofeet 

van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. 
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Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 

Voorwaar, u was gewaarschuwd voor Paus Franciscus. 
Luister maar eens naar de boodschap van 29 juli 2013, getiteld: 

‘Pas op! Zijn charismatische charmes verblinden u!’ Voorwaar, 
achter zijn manipulerende magie en tactieken verschuilt zich het 

occulte en afgoderij. Binnen de muren pleegt men zonde op zonde, 

en hebben ze gemeenschap met elkaar, zowel Paus Franciscus, die 
voor de overtredingen instaat en onder andere de homoseksuele 

pauzen en priesters, die betrapt waren, vrijpleit! Voorwaar, mijn 
naam is Michaël, een bode engel Gods. 

 

Er zijn al veel kinderen van arme gezinnen in het verborgene 
binnen de muren bij de Paus geweest. 

En sommige ouders kregen zwijggeld, om het maar niet openbaar 
te maken in de wereld, dat daar ook kinderen seksueel misbruikt 

worden! De Paus vindt homoseksuele geaardheid of 

geslachtsverandering geen zonde. Ook worden er binnen de muren 
zogenaamde humoristische toneeluitvoeringen gedaan door de 

pauzen en priesters, als vermaak, waarbij men als man voor een 

vrouw speelt.  
 

Voorwaar, de Paus verblindt de wereld, en de Katholieke 
kerk maakt zich ook hieraan schuldig.  

Sodom en Gomorra waren, vergeleken bij wat zich nu afspeelt in 

Rome, heilig! 
 

Titus 1, vers 15  Alles is rein voor de reinen, maar voor hen, die 
besmet en onbetrouwbaar zijn, is niets rein. Maar bij hen zijn zowel 

het denken als het geweten besmet. 

 
Voorwaar, Kadosh, Heilig is Yeshua HaMashiach, JHWH, 

Jezus Christus! 

 
Psalm 94, vers 8  Merkt op, gij redelozen onder het volk! En gij 

dwazen, wanneer zult gij verstandig worden? 
 

Bekeert u, want alles komt aan het licht! 
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Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel. 
 

 

 

Open uw ogen en zie, open uw oren en hoor, 

open uw hart en ontvang! 
 
Voorwaar, de Geest Gods spreekt tot u via deze boodschap. Luister 

aandachtig naar uw Rabbouni, uw Meester en Heer en Koning der 
koningen, Yeshua HaMashiach, YHWH, Jezus Christus.  

 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, hartelijk welkom! De volgende boodschap is een boodschap 
van God, woord voor woord overgeleverd door de engel des Heren 

aan eindtijdprofeet in de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen, op 21 
maart 2018.    

 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 
Voorwaar, zekerheid is vasthouden aan Gods Woord in je 

hart! 

Mijn naam is Lovesadai, een bode engel Gods. 
 

Job 4, vers 2  Zou het u verdrieten, wanneer men beproeft een 

woord tot u te spreken? Wie toch zou zijn woorden kunnen 
inhouden? 

Job 5, vers 8 en 9  Integendeel, ik zou naar God vragen, en aan 
God zou ik mijn zaak voorleggen. Hij doet grote, ondoorgrondelijke 

dingen, wonderen zonder tal. 

Job 6, vers 11  Wat is mijn kracht, dat ik zou kunnen wachten, en 
wat is mijn vooruitzicht, dat ik nog langer zou willen leven? 

Job 7, vers 17  Wat is de mens, dat Gij hem “en haar” zo groot 
acht en uw aandacht op hem “en haar” vestigt? 

Job 8, vers 3  Zou God het recht buigen, of zou de Almachtige de 

gerechtigheid buigen? 
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En vers 5 en 6  Maar indien gij God zoekt, en de Almachtige om 
genade smeekt, indien gij rein en oprecht zijt, dan zal Hij gewis 

over u opwaken en uw rechtmatige woning herstellen. 

 
Voorwaar, Kadosh, Heilig is Yeshua HaMashiach, JHWH, 

Jezus Christus; Hij is onveranderd! 
 

Openbaring 22, vers 13   Ik ben de alfa en de omega, de eerste 

en de laatste, het begin en het einde. 
 

Job 9, vers 10  Hij doet grote, ondoorgrondelijke dingen, ja, 
wonderen zonder tal. 

Job 11, vers 13 tot en met 15  Indien gij uw hart bereidt, en uw 

handen tot Hem uitstrekt; indien er ongerechtigheid in uw hand is, 
werp die verre weg, en laat geen onrecht in uw tent wonen – ja, 

dan kunt gij uw gelaat smetteloos opheffen, dan zult gij vast staan 
en niet vrezen. 

Job 12, vers 11  Toetst het oor de woorden niet, en proeft het 

gehemelte niet de spijze? 
Job 13, vers 16 tot en met 18  Hij toch zal mij tot heil zijn, maar 

een godvergetene zal voor Hem niet verschijnen. Luistert 

aandachtig naar mijn woord en mijn verklaring kome in uw oren. 
Zie toch, ik zet de rechtszaak uiteen, ik weet, dat ik in mijn recht 

ben. 
 

Voorwaar, open uw ogen, en zie! 

Open uw oren, en hoor. Open uw hart, en ontvang. 
 

Job 17, vers 9  Nochtans houdt de rechtvaardige vast aan zijn 
weg, en wie rein van handen is, neemt toe in kracht. 

Job 21, vers 5  Wendt u tot mij, dan zult gij ontzet staan en de 

hand op de mond leggen. 
Job 22, vers 27 en 28  Als gij tot Hem bidt, zal Hij u verhoren, en 

gij zult Hem uw geloften betalen. Wanneer gij tot iets besluit, dan 

komt het tot stand, en op uw wegen straalt het licht. 
 

Voorwaar, de Geest Gods spreekt tot u via deze boodschap. 
Luister aandachtig naar uw Rabboeni, uw Meester en Heer en 

Koning der koningen, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! 
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Job 33, vers 2 en 3  Zie toch, ik heb mijn mond geopend, mijn 

tong onder mijn gehemelte spreekt. Mijn woorden zijn oprechtheid 

des harten, en wat mijn lippen weten, geven zij zuiver weer. 
 

Psalm 25, vers 7 en 8  Gedenk niet de zonden van mijn jeugd, 
noch mijn overtredingen, gedenk mijner naar uw goedertierenheid, 

om uwer goedheid wil, Here. Goed en waarachtig is de Here; 

daarom onderwijst Hij de zondaars aangaande de weg. 
En Psalm 34, vers 4 tot en met 9  Maakt met mij de Here groot, en 

laat ons tezamen zijn naam verheffen. Ik zocht de Here en Hij 
antwoordde mij, Hij redde mij uit al mijn verschrikkingen. Zij 

schouwen naar Hem en stralen van vreugde, en hun aangezicht zal 

niet schaamrood worden. Deze ellendige hier riep en de Here 
hoorde, Hij verloste hem uit al zijn benauwdheden. De Engel des 

Heren legert Zich rondom wie Hem vrezen, en redt hen. Smaakt en 
ziet, dat de Here goed is; welzalig de man, “maar ook de vrouw”, 

die bij Hem schuilt. 

En Psalm 46, vers 6  God is in haar midden, zij zal niet wankelen; 
God zal haar helpen bij het aanbreken van de morgen. 

 

En Spreuken 31, vers 25  Kracht en luister is haar gewaad, de 
komende dag lacht zij toe. 

En vers 28  Haar zonen staan op en prijzen haar gelukkig, ook haar 
man roemt haar. 

 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
 

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen 
 

 

 

Profetisch: U hebt er zelf om gevraagd! 
 

Profetische boodschap Gods: Voorwaar, u zal nog harder geslagen 
worden. Zie, Mexico, India, Indonesië, Turkije, de Filipijnen en 

Spanje!  

 
 



 
 

 

6105 
 
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 

22 maart 2018 bracht een bode engel Gods een boodschap over, 
die ik heel graag met u wil delen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Servin, 

een bode engel Gods. 
 

Voorwaar, zo spreekt de Heer, Yeshua HaMashiach, JHWH, 
Jezus Christus! 

Profeet Benjamin Cousijnsen heeft al zo vaak heel duidelijk tot u 

gesproken. Mexico, India, Indonesië, Turkije en de Filipijnen en 
Spanje, u werd reeds gestraft, waarbij velen omkwamen door de 

grote en vele regenval en grote overstromingen, zoals nooit 
tevoren! Maar u gaat desondanks zo weer verder met het zondigen 

en richt u nog steeds op uw afgoden. Daarom zal u nog harder 

worden geslagen door de Almachtige God.  
 

Zie, de sluizen des hemels gaan weer open! 

Maar u hebt er zelf om gevraagd. 
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen 

 

 
 

 

Profetisch: Op alle pleinen rouwklacht en op alle 
straten zegt men ‘Ach, ach!’ 
 

Voorwaar, men zal zich verbazen over de Twee Getuigen, die men 
had verworpen en heeft gehaat.  

 
 

Volledige weergave: 
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Hallo, hartelijk welkom! Op 22 maart 2018, bracht de engel des 
Heren woord voor woord deze profetische boodschap Gods over aan 

eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 
Revelado, een bode engel Gods. 

 

Mattheüs 12, vers 40  Overdenk dit: Want gelijk Jona drie dagen 
en drie nachten in de buik van het zeemonster was, zo zal de Zoon 

des mensen in het hart der aarde zijn, drie dagen en drie nachten. 
 

Amos 3, vers 6 en 7  Wordt de bazuin in een stad geblazen, 

zonder dat de inwoners opschrikken? Geschiedt er een ramp in een 
stad, zonder dat de Here die bewerkt? Voorzeker, de Here Here 

doet geen ding, of Hij openbaart zijn raad aan zijn knechten, de 
Profeten. 

 

Voorwaar, men zal zich verbazen over de Twee Getuigen, die 
men had verworpen en heeft gehaat! 

 

Amos 5, vers 14  Zoekt het goede en niet het kwade, opdat gij 
leeft en aldus de Here, de God der heerscharen, met u zij, gelijk gij 

zegt. 
Amos 5, vers 13  Daarom zwijgt de verstandige in die tijd, want het 

is een boze tijd. 

 
Voorwaar, kwaadsprekers en roddelaars en zij die Gods 

gezalfden niet serieus namen, zullen het zwaard Gods in hun 
ziel gaan voelen en verloren gaan. 

 

Amos 5, vers 16  Daarom, zo zegt de Here, de God der 
heerscharen, de Here: Op alle pleinen rouwklacht, en op alle 

straten zegt men: Ach, ach! Tot zover. 

Amos 5, vers 18 en 19  Lees dit voor; en hier staat geschreven: 
Wee hun, die verlangen naar de dag des Heren! Wat toch zal de 

dag des Heren voor u zijn? Duisternis is hij, en geen licht! Zoals 
wanneer iemand vlucht voor een leeuw, en een beer overvalt hem 
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“of haar”; en hij “of zij” komt naar huis en leunt met zijn “of 
haar” hand aan de muur, en hem “of haar” bijt een slang! 

 

Voorwaar, zelfs Jona kon niet wegvluchten voor God. 
Openbaring 22, vers 6 en 7  Lees dit voor: En Hij zeide tot mij: 

Deze woorden zijn getrouw en waarachtig, en de Here, de God van 
de geesten der Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn 

knechten te tonen hetgeen weldra geschieden moet. En zie, Ik kom 

spoedig. Zalig hij, “maar ook zij”, die de woorden der profetie van 
dit boek bewaart! 

 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 

 
 

Wees u zich van Mijn boodschappen, door 

Profeet Benjamin ontvangen, bewust, zegt Jezus 

Christus u! 
 

Stel dat Profeet Benjamin vals zou zijn, dan zou Ik, de Here, hem 
niet gezonden hebben, noch Mijn engelen. Ik, de Here, maak geen 

fouten!  

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, hartelijk welkom! Dit is een boodschap van God, 

overgeleverd door een engel des Heren, in opdracht van de God 
van Abraham, Izaäk en Jakob, aan Zijn eindtijdprofeet, Benjamin 

Cousijnsen, op 23 maart 2018. 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 
Revorme, een bode engel Gods. 

 

Als u iets aan te merken hebt over Gods zelf aangestelde 
Profeet, Zijn gezalfde,  
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dan raad ik u aan, in opdracht van Yeshua HaMashiach, JHWH, 
Jezus Christus, om eens naar de boodschap te luisteren van 23 mei 

2012, getiteld: ‘God spreekt over Zijn eindtijdprofeet’. Overdenk 

deze boodschap en onderzoek u eens grondig.  
 

Stel dat Profeet Benjamin een valse Profeet zou zijn,  
dan had God hem niet gestuurd en hem uit coma gehaald en zelfs 

gezalfd in de Hemel door de Hemelse Profeten. Word eens wakker! 

Ook spreekt Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, tot u, en 
zegt u: Wees u van Mijn boodschappen bewust, die Ik zend via Mijn 

engelen. 
 

Openbaring 22, vers 6  En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn 

getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der 
Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen 

hetgeen weldra geschieden moet. 
 

Zou Profeet Benjamin vals zijn, dan zou Ik, de Here, hem 

niet gezonden hebben, noch Mijn engelen!  
Ik, de Here, maak geen fouten. Weet ook, dat wie in de waarheid 

staat, wordt gehaat door satan! Hoe vaak heeft satan niet 

geprobeerd Mijn gezalfde te doden? Luister maar eens naar de 
boodschap van 27 augustus 2012, met de titel: ‘Benjamins val werd 

door engelen Gods gedragen’. Voorwaar, wie kwaadspreekt, moet 
zichzelf eens goed in de spiegel in de ogen kijken, diep, ja heel 

diep!  

 
Voorwaar, de satan wil niet dat u luistert naar Gods 

boodschappen via de Evangelical EndTime Machine, en wil 
niet dat men zich bekeert of gezegend wordt.  

De klok heeft geslagen! En Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 

Christus, is meer dan overwinnaar, en laat Zijn waarschuwingen en 
onder andere bemoedigingen niet beïnvloeden door satan. Amen! 

 

Lukas 1, vers 37  Want geen woord, dat van God komt, zal 
krachteloos wezen. 

En vers 70  gelijk Hij gesproken heeft door de mond zijner heilige 
Profeten van oudsher. 
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Voorwaar! 
Laten de woorden van deze boodschap u veranderen en reinigen en 

vormen tot een vuurvlam voor Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 

Christus. Laat u niet beïnvloeden door satan, ook niet via uw 
familie! Steun de Evangelical EndTime Machine. 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel. 
 

 

 

Dit eindtijdteken was ook door Profeet Benjamin 

Cousijnsen doorgegeven! 
 
Het rijk der duisternis heeft zich inmiddels uitgebreid, en de 

hardheid en onverschilligheid en overname zijn voelbaar en 

zichtbaar in het dagelijkse leven van zowel vele Christenen als niet 
gelovigen. Dat dit zou gebeuren, werd reeds doorgegeven aan 

Profeet Benjamin Cousijnsen. Zie hiervoor de verwijzing naar de 
betreffende boodschap. Kanttekening, ook voor de niet-gelovigen: 

Profeet Benjamin geeft altijd alleen maar door, wat de God van 

Abraham, Izaäk en Jakob hem openbaart via de bode engelen van 
God. Het is dan ook niet vreemd dat alle openbaringen zich 100% 

vervullen!  
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, hartelijk welkom! Op 26 maart 2018 bracht een bode engel 

van God woord voor woord deze boodschap Gods over aan 
eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, Kadosh, Heilig en 

Machtig is uw Rabboeni, uw Meester en Heer, de Koning der 

koningen! Voorwaar, mijn naam is Pedajasso, en ben een bode 
engel Gods. 

 
Luister ook naar de boodschap van 19 augustus 2012,  met 

de titel:  

‘Een dwaas zal de woorden niet erkennen via Benjamin’. Voorwaar, 
kunt u zich de boodschap herinneren van 17 augustus 2012, met 
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de titel: ‘Er is op dit moment een scheiding der geesten!’? In deze 
boodschap werd verteld, dat het rijk der duisternis zich zal 

uitbreiden en de mensheid overnemen. Voorwaar,  

 
Johannes 12, vers 37 tot en met 40  En hoewel Hij zovele 

tekenen voor hun ogen gedaan had, geloofden zij niet in Hem, 
opdat het woord van de Profeet Jesaja vervuld werd, dat hij sprak: 

Here, wie heeft geloofd, wat hij van ons hoorde? En aan wie is de 

arm des Heren geopenbaard? Hierom konden zij niet geloven, 
omdat Jesaja elders gezegd heeft: Hij heeft hun ogen verblind en 

hun hart verhard, dat zij niet met hun ogen zien, met hun hart 
verstaan en zich bekeren, en Ik hen geneze.  

 

Voorwaar, laat u niet overnemen, maar wees sterk in Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! 

 
Galaten 4, vers 9  Nu gij echter God hebt leren kennen, ja, meer 

nog, door God gekend zijt, hoe kunt gij thans terugkeren tot die 

zwakke en armelijke wereldgeesten, waaraan gij u weder van meet 
aan dienstbaar wilt maken? 

 

Voorwaar! 
Hoewel velen Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, kennen, 

hebben zelfs vele Christenen zich laten beïnvloeden door de satan, 
die hun brein gebruikt via het aannemen van leugens en roddel, of 

via een broeder of zuster of familie, die reeds overgenomen zijn 

door het kwaad. Voorwaar,  
 

Galaten 5, vers 24 tot en met 26  Want wie Christus Jezus 
toebehoren, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten 

gekruisigd. Indien wij door de Geest leven, laten wij ook door de 

Geest het spoor houden. Wij moeten niet praalziek zijn, elkander 
tartend, elkander benijdend. 

 

2 Thessalonicenzen 2, vers 7  Want het geheimenis der 
wetteloosheid is reeds in werking. Tot zover. 
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Sommigen luisteren beter naar satan dan wat Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, zegt via Zijn ware 

Profeet Benjamin Cousijnsen. 

2 Timotheüs 4, vers 3 en 4  Want er komt een tijd, dat de 
mensen de gezonde leer niet meer zullen verdragen, maar omdat 

hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich tal van 
leraars zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen 

afkeren en zich naar de verdichtsels keren. 

 
En Jakobus 1, vers 21 en 22  Legt dus af alle vuilheid en alle 

uitwas van boosheid en neemt met zachtmoedigheid het in u 
geplante woord aan, dat uw zielen kan behouden. En weest daders 

des woords en niet alleen hoorders: dan zoudt gij uzelf misleiden. 

En vers 26  Indien iemand meent godsdienstig te zijn en daarbij 
zijn tong niet in toom houdt, maar zijn hart misleidt, diens 

godsdienst is waardeloos. 
En Jakobus 3, vers 10 en 11  Uit dezelfde mond komt zegening en 

vervloeking voort. Dit moet, mijn broeders, “maar dit telt ook 

voor zusters”, niet zo zijn. Doet soms een bron uit dezelfde ader 
zoet en bitter water opwellen? 

 

Voorwaar, bekeert u en word wakker! 
 

Openbaring 22, vers 6  En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn 
getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der 

Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen 

hetgeen weldra geschieden moet. 
 

Voorwaar, bewapen u, geliefden des Heren, en onderzoekt u! 
 

Mattheüs 12, vers 31  Daarom zeg Ik u: Alle zonde en lastering 

zal de mensen vergeven worden, maar de lastering van de Geest 
zal niet vergeven worden. 

 

En Romeinen 12, vers 2  En wordt niet gelijkvormig aan deze 
wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, 

opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, 
welgevallige en volkomene. 
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En vers 17 en 18  Vergeldt niemand kwaad met kwaad; hebt het 
goede voor met alle mensen. Houdt zo mogelijk, voor zover het van 

u afhangt, vrede met alle mensen. 

 
En Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God 

de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 
opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig 

leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, 

opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 
geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 

oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 

duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 
waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 

gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 
komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 

zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 

 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel. 

 

 
 

Jaag hem op! 
 
Laat de satan u niet verzwakken, doordat u geestelijk in slaap valt, 

maar verzwak de satan door hem te overvallen en op te jagen!  
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, hartelijk welkom! Op 27 maart 2018 bracht de bode engel 
van God woord voor woord de volgende boodschap over aan 

eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 

Revelado, een bode engel Gods. 
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Val niet in slaap, maar wees alert, en onderschat de 
buitengewone werken van satan niet! 

 

Deuteronomium 11, vers 26  Zie, ik houd u heden zegen en 
vloek voor. 

 
En Spreuken 3, vers 33  De vloek des Heren is in het huis des 

goddelozen, maar de woning der rechtvaardigen zegent Hij. 

 
En Romeinen 6, vers 13  En stelt uw leden niet langer als 

wapenen der ongerechtigheid ten dienste van de zonde, maar stelt 
u ten dienste van God, als mensen, die dood zijn geweest, maar 

thans leven, en stelt uw leden als wapenen der gerechtigheid ten 

dienste van God. 
 

Voorwaar! 
Iemand die zich laat opjagen als een wild dier door de jager, satan, 

en zich zó druk maakt en niet in de rust blijft, en niet de geestelijke 

wapens opneemt, gaat eraan. Waar is uw geloof en vertrouwen en 
zegen gebleven? Sluit uw ogen eens en ga in de rust en in gebed. 

Waarom laat u zich zo moe maken? Daar krijg je lichamelijke 

problemen van en meer! Zo spreekt de Heer, Yeshua HaMashiach, 
JHWH, Jezus Christus. 

 
Mattheüs 11, vers 28 en  29  Komt tot Mij, allen, die vermoeid 

en belast zijt, en Ik zal u rust geven; neemt mijn juk op u en leert 

van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult 
rust vinden voor uw zielen. 

En Mattheüs 10, vers 11  Welke stad of welk dorp gij ook 
binnenkomt, onderzoekt wie het daarin waard is, en blijft daar tot 

uw vertrek. 

 
Voorwaar, zelfs de mussen zijn sterk en vrezen niet, want de 

Here zorgt voor hen! 

Voorwaar, laat de satan u niet verzwakken, doordat u geestelijk in 
slaap valt. Maar verzwak de satan, door hem te overvallen en op te 

jagen, in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, 
Jezus Christus!  
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En 2 Timotheüs 2, vers 1  Gij dan, mijn kind, wees krachtig in de 
genade van Christus Jezus. 

 

En 1 Johannes 5, vers 12  Wie de Zoon heeft, heeft het leven; 
wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. 

En vers 19  Wij weten, dat wij uit God zijn en de gehele wereld in 
het boze ligt. 

 

En Efeziërs 6, vers 10 tot en met 12  Voorts, weest krachtig in 
de Here en in de sterkte zijner macht. Doet de wapenrusting Gods 

aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels; 
want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen 

de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer 

duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. 
 

En Kolossenzen 3, vers 1 tot en met 4  Indien gij dan met 
Christus opgewekt zijt, zoekt de dingen, die boven zijn, waar 

Christus is, gezeten aan de rechterhand Gods. Bedenkt de dingen, 

die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want gij zijt gestorven en 
uw leven is verborgen met Christus in God. Wanneer Christus 

verschijnt, die ons leven is, zult ook gij met Hem verschijnen in 

heerlijkheid. 
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
 

 

 

De Wijsheid leidt tot het Leven maar het volgen 

van de eigen weg tot een schijnbestaan en de 

dood 
 
In deze boodschap Gods wordt voornamelijk vanuit Spreuken 

duidelijk uiteengezet, wat het grote verschil is tussen de 
rechtvaardige en de onrechtvaardige, en tussen de wijze en de 

dwaas. Een ieder heeft zijn eigen verantwoordelijkheid, om zijn of 

haar keuze te maken!  
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Volledige weergave: 
 

Hartelijk welkom! De volgende boodschap is woord voor woord 

overgeleverd aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin 
Cousijnsen, door een bode engel van God, op 28 maart 2018. 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 

Rouaela, en ben een bode engel Gods. 
 

U daar, luister goed! 
Voorwaar, iedereen is zelf verantwoordelijk voor zijn keuzes, of 

men bij de rechtvaardigen of bij de goddelozen wil horen. De dwaze 

balanceert echter vaak op de rand van de goddeloosheid. Voorwaar, 
maar de zegen des rechtvaardigen is voor hem of haar, omdat men 

wandelt en gelooft in Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, en 
zijn of haar relatie met Hem onderhoudt!  

 

God heeft zowel hem en haar lief.  
De goddelozen daarentegen zijn overgeleverd aan Gods toorn, ook 

al lijkt het of het hem of haar soms goed gaat; dat duurt niet lang. 

Uiteindelijk zal men de tegenslagen, onder andere, bemerken, door 
te zondigen tegen God, en zal dood en verderf hun deel zijn. De 

Wijsheid echter leidt tot het Leven en naar Gods geboden. Maar de 
dwaze, die zijn of haar eigen weg gaat, leidt zichzelf in een 

schijnbestaan en tot de dood! 

 
Spreuken 10, vers 3  De Here laat de rechtvaardige geen honger 

lijden, maar de begerigheid der goddelozen wijst Hij af. 
Vers 6 tot en met 12  Zegeningen zijn op het hoofd des 

rechtvaardigen, maar de mond der goddelozen verbergt geweld. De 

gedachtenis des rechtvaardigen zal tot zegening zijn, maar de 
naam der goddelozen zal wegrotten. Wie wijs van hart is, neemt 

geboden aan, maar wie dwaas van lippen is, komt ten val. Wie in 

oprechtheid wandelt, gaat veilig, maar wie zijn wegen verdraait, 
wordt doorzien. Wie met zijn ogen knipt, veroorzaakt smart, wie 

dwaas van lippen is, komt ten val. De mond des rechtvaardigen is 
een bron van leven, maar de mond der goddelozen verbergt 
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geweld. Haat verwekt krakelen, maar liefde bedekt alle 
overtredingen. De mond des rechtvaardigen is een bron van leven, 

maar de mond der goddelozen verbergt geweld.Haat verwekt 

krakelen, maar liefde bedekt alle overtredingen. 
Vers 16 tot en met 32  Het gewin van de rechtvaardige is ten 

leven; de inkomsten van de goddeloze zijn tot zonde. Een pad ten 
leven is hij “of zij”, die de vermaning in acht neemt, maar wie de 

terechtwijzing veracht, doet dwalen. Wie haat verbergt, is een 

leugenlip; wie laster verbreidt, is een dwaas. In veelheid van 
woorden ontbreekt de overtreding niet, maar wie zijn lippen 

bedwingt, is verstandig. Uitgelezen zilver is de tong des 
rechtvaardigen; het hart der goddelozen is weinig waard. De lippen 

van de rechtvaardige weiden er velen, maar de dwazen sterven 

door gebrek aan verstand. De zegen des Heren, die maakt rijk, 
zwoegen voegt er niets aan toe. Zoals het een vermaak is voor de 

dwaas schanddaden te bedrijven, zo is het met de wijsheid voor de 
man “of vrouw” van verstand. Wat de goddeloze vreest, dat 

overkomt hem “of haar”, maar Hij vervult de wens der 

rechtvaardigen. Als de stormwind voorbijgaat, dan is de goddeloze 
niet meer, maar de rechtvaardige staat als een duurzame 

grondslag. Wat azijn is voor de tanden en wat rook is voor de ogen, 

dat is de luiaard voor wie hem zenden. De vreze des Heren 
vermeerdert de dagen, maar de jaren der goddelozen worden 

verkort. De verwachting der rechtvaardigen is vreugde, maar de 
hoop der goddelozen gaat teniet. De weg des Heren is een 

beschutting voor de oprechten, maar onheil voor de bedrijvers van 

ongerechtigheid. De rechtvaardige zal in eeuwigheid niet wankelen, 
maar de goddelozen zullen de aarde niet bewonen. De mond van de 

rechtvaardige brengt wijsheid voort, maar de valse tong wordt 
verdelgd. De lippen van de rechtvaardige weten wat welgevallig is, 

maar de mond der goddelozen is enkel valsheid. 

 
Voorwaar, weest rechtvaardig! 

 

Spreuken 12, vers 1  Wie tucht liefheeft, heeft kennis lief; maar 
wie terechtwijzing haat, is dom. 

 
En Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God 

de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 
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opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig 
leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, 

opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 

geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 
oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 

duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 

waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 
gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 

komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 
zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 

 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
 

 
 

Alle lof, eer en kracht zij aan het Lam Gods tot in 

alle eeuwigheid! 
 
Aan U, het Lam, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, zij alle 

lof en alle eer en alle kracht tot in alle eeuwigheden. Amen!  
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen, en ik 

breng u de boodschap van 29 maart 2018, gebracht door een bode 
engel Gods. 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 

Chamara, en ben een bode engel Gods. 
 

Zo spreekt de Heer, El Elohím, Adonai, Yeshua HaMashiach, 
JHWH, Jezus Christus van Nazareth.  

 

Openbaring 22, vers 6  En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn 
getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der 
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Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen 
hetgeen weldra geschieden moet. 

 

Mattheüs 7, vers 1 en 2  Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld 
wordt; want met het oordeel, waarmede gij oordeelt, zult gij 

geoordeeld worden, en met de maat, waarmede gij meet, zal u 
gemeten worden. 

Mattheüs 7, vers 12  Alles nu wat gij wilt, dat u de mensen doen, 

doet gij hun ook aldus: want dit is de wet en de Profeten. 
 

Openbaring 5, vers 13  En alle schepsel in de hemel en op de 
aarde en onder de aarde en op de zee en alles wat daarin is, hoorde 

ik zeggen: Hem, die op de troon gezeten is, en het Lam zij de lof en 

de eer en de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheden. 
 

Voorwaar, onze Here, JHWH, zijt waardig te ontvangen de 
glorie en de eer en de aanbidding. Amen! 

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 
 

 

Zeg nooit meer ‘Snotneus die je bent’ tegen een 
kind! 
 

29-03-2018  Misschien heeft iemand dat wel eens tegen je gezegd, 
terwijl je helemaal geen loopneus had. Luister maar eens, wat de 

Here Jezus Christus van dit soort opmerkingen vindt en hoe Hij 

over jou denkt. Luister naar Zijn woorden, die vandaag speciaal 
voor jou, namens de Here God worden overgebracht, omdat Hij jou 

belangrijk vindt en heel veel van je houdt!  
 

 

Volledige weergave: 
 

Oh, oh, oh… 
Hé, hallo, wat is er aan de hand? 

Oooh, oooh… 

Hé, wat ben je verdrietig… wat is er aan de hand? Hallo, kinderen, 
welkom! Even wachten, hoor, want het gaat hier niet goed. 
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Ooohhh… 
Hé, wat is er aan de hand? Ik zie jou nooit zo verdrietig! 

Oh, tante Martje! 

Ja, vertel het eens. 
Oh, weet je wat er gebeurd is? 

Nee, als ik het wist, zou ik het jou zeggen. Maar jij moet het mij 
zeggen. 

Ohohoho!  

Hé, hé, hé, hé, zeg het nou eens.  
Ze noemen mij ‘snotneus’! 

Snotneus? 
Jaaa! 

Oh, dat is gemeen, zeg! Maar dat is ook toevallig, zeg. Vandaag 

gaat de boodschap van God, die Rafaël bracht - ik was zojuist aan 
het lezen – over snotneuzen. 

Hè? 
Ja, toevallig, hè? 

Oh. 

Ja, weet je, en als je luistert, dan ben je dadelijk geholpen met de 
boodschap. 

Oh, dat is leuk! 

Ja, ssst, kom er maar bij zitten, bij tante Martje. En jullie ook, kom 
er maar allemaal bij zitten, en ga maar lekker luisteren naar de 

boodschap van God, die woord voor woord overgebracht is door de 
bode engel van God, Rafaël. Kijk eens… Nou, ik zal beginnen, en er 

staat: 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, - ja, dat is de Joodse Naam voor Jezus Christus, weten 
jullie nog wel? - JHWH, Jezus Christus.  

 

Voorwaar, sprak de bode engel van God, mijn naam is 
Rafaël, een bode engel Gods. 

Oh, echt waar? 

Ja, echt waar. Maar dat gebeurt eigenlijk dagelijks bij Profeet 
Benjamin Cousijnsen. Die schrijft elke dag de boodschappen van 

God op, als de engel erbij komt staan.  
Ohhh! Dat is bijzonder, hè? 
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Ja, dat is heeel bijzonder. Maar God is altijd dezelfde geweest, hè? 
En die brengt in deze tijd, de eindtijd, de boodschappen van God. 

Heel belangrijk, hoor! Maar ssst, we gaan verder luisteren. 

Ja. 
 

Wie is er weleens verkouden? 
Jullie? Jij? Ja, ik ook weleens. 

Ja, ik ook, maar nu niet, hoor! 

Nee, hè? Luister, en als je je niet goed aankleedt en niet goed 
inpakt, ja, dan heb je zo een koutje te pakken. Want als je je niet 

goed inpakt, zodat je beschermd bent tegen de kou, dan kun je 
verkouden worden en een loopneus oplopen, en een snotneus 

krijgen, haha. En verder zou ik zeggen: Wees niet eigenwijs, maar 

doe je juiste kleding dagelijks aan, als een soort van wapenrusting 
als het ware, om stand te houden tegen allerlei ziektes.  

Ja. 
Ja, wist je, dat de Bijbel ook spreekt tegen de mensen? 

En Hij spreekt ook over de wapenrusting, onder andere in: 

 
Efeziërs 6, vers 13  En daar staat geschreven: Neemt daarom de 

wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in de boze dag 

en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te houden.  
 

Oh, ja dat is wel belangrijk, hè? 
Ja, dat is heel belangrijk. En voorwaar, hebben ze wel eens 

‘snotneus’ tegen jou gezegd? 

Ja, net gebeurde dat nog, hè? 
Ja, dat is waar; dat is ook toevallig, zeg! Nou, luister eens, dit slaat 

helemaal nergens op, hoor. 
Nee, hè? 

Nee, want als je geen snotneus hebt, ja, weet je wat er dan 

gebeurt? Dan liegen ze eigenlijk tegen jou. 
Ja, dat is waar. 

Ja, dat is zeker waar, dat is niet leuk, he, als ze dat tegen jullie 

zeggen, of tegen jou?  
 

Nou, voor God ben je belangrijk! 
Jippieee!  
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Ja, natuurlijk ben je belangrijk, en het slaat nergens op dat mensen 
dat zeggen. En de Here God, die neemt jouw woorden heel serieus, 

ja, ook van jullie thuis. En hoe jong of hoe oud je ook bent, het 

maakt helemaal geen fluit uit. De Heer, die luistert naar jou en die 
vindt je belangrijk, al je woorden! Die zal jou nooit een snotneus 

noemen.  
Nee, natuurlijk niet. 

En verder zei de bode engel van God: Als ze dus zeggen, dat je een 

‘snotneus’ bent en dat je niks weet, dan slaat het nergens op, als je 
geen snotneus hebt. En dan liegt die persoon tegen jou, als je geen 

loopneus hebt. Al bedoelen iets anders ermee, hè? 
Ja. 

Of je nu een snotneus hebt of niet, God kijkt naar jouw hart… ja, 

naar jouw hart! Ja, goed zo, naar wie jij echt bent, hè? En dat is 
voor de Heer belangrijk. En verder gaf de bode engel Gods:  

 
Mattheüs 18, vers 2 tot en met 6  En dat ga ik lezen uit de 

Bijbel, uit Gods Woord. En hier staat geschreven: En Hij riep een 

kind tot Zich, plaatste dat in hun midden, en zeide: Voorwaar, Ik 
zeg u, wanneer gij u niet bekeert en wordt als de kinderen, zult gij 

het Koninkrijk der hemelen voorzeker niet binnengaan. Wie nu 

zichzelf gering zal achten als dit kind, - ja, en ook als jij; jij bent 
ook nog maar een klein kind-kikkertje, hè? Ja, ja, - die is de 

grootste in het Koninkrijk der hemelen. - Jippie! Ja, ssst, luister 
maar… - En een ieder, die zulk een kind ontvangt in mijn naam, - 

hoe hij ook is of eruitziet, of hoe hij ook doet, - ontvangt Mij, - zegt 

de Here Jezus Christus, Yeshua HaMashiach. - Maar een ieder, die 
één dezer kleinen, die in Mij geloven, tot zonde verleidt, het zou 

beter voor hem “of haar” zijn, dat een molensteen om zijn hals 
was gehangen en hij verzwolgen was in de diepte der zee.  

 

Ohhh, nou, nou, nou, dat zijn heftige woorden! 
Maar dat zegt de Here Jezus Christus, Yeshua HaMashiach zelf, 

hoor, hier in Zijn Woord. Ja, en tot zover, tot en met vers 6. Ja, en 

toen sprak de bode engel verder, en die zei:  
 

Jezus Christus komt ook voor de snotneuzen op! 
Ja! Dat is mooi, hè? Ja, ha, jippie! 
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Weet dit: engelen vangen veel wind. Hè, engelen vangen veel 
wind? 

Ja, waar slaat dat nou weer op? 

Nou, ik weet ook niet waarom Rafaël dat zegt. Eh, eh, wat zou hij 
daarmee bedoelen? 

Huh, huh?  
Ik weet het ook niet. Weten jullie, kinderen, waarom Rafaël nou 

ineens schrijft van weet dit: engelen vangen veel wind? Wat een 

gekke opmerking, hè? 
 

Hé, ik heb een idee! 
Ja, wat voor idee heb je dan? 

Eh, eh, als de kinderen nou een briefje schrijven, als ze het 

antwoord weten? 
Hé, dat is een goed idee! 

Ja, en naar de Evangelicalendtimemachine.com sturen. Ja, dat is 
leuk, als ze weten wat Rafaël hiermee bedoelt! 

Hé, dat is een leuk idee. Ja, laten we dat doen, OK? Ja, als je het 

antwoord weet, dan maak je dit opsturen naar de Evangelcal 
EndTime Machine. 

 

De bode engel sprak verder, Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
 

 
 

Profeet Benjamin schouwt in de Apocalyptische 

tijd 
 
U hoort, wat vlak na de Opname gebeurt, ook wel de Rapture of 

Wegrukking of Opname van de Christenen genoemd, met degenen 
die alsnog Christen worden, of zijn, op het moment dat de gevallen 

engelen, die de bezoekers uit de ruimte genoemd worden, vrij spel 

krijgen.  
 

 
Volledige weergave: 
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Hallo, welkom! Dit is een boodschap Gods, woord voor woord 
overgeleverd door een engel des Heren aan eindtijdprofeet van de 

laatste dagen, Benjamin Cousijnsen, op 30 maart 2018. 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  Voorwaar, mijn naam is 
Kadesa, en ben naar u gezonden. 

 

Openbaring 22, vers 6   En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn 
getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der 

Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen 
hetgeen weldra geschieden moet.  

 

Benjamin schrijft: Ik zag, dat het raam en de muur 
verdwenen waren.  

Ik laat u zien, Profeet Benjamin, in opdracht van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, hetgeen weldra geschieden 

moet. 

Terwijl ik alles zag, schreef ik het meteen op. Ik zag, dat de 
Rapture had plaatsgevonden en zag een groot aantal mensen 

verdwijnen in de lucht. Ik hoorde de stem van Yeshua HaMashiach, 

JHWH, Jezus Christus, deze woorden spreken:  
 

Openbaring 3, vers 10  Omdat gij het bevel bewaard hebt om Mij 
te blijven verwachten, zal ook Ik u bewaren voor de ure der 

verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken 

hen, die op de aarde wonen.  
 

Even begreep ik deze woorden niet, omdat deze gezegd 
werden na de Rapture. 

Dit is de uitleg! Velen, die achtergebleven waren, wisten eigenlijk 

heel goed, dat de Here zou terugkomen. Ja, ze verwachtten de 
Here zelfs en geloofden in Hem. Desondanks was hun wandel met 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, niet zuiver geweest, en 

men nam zelfs Gods gezalfden, de Twee Getuigen, niet serieus. Na 
de Rapture zal er een grote verzoeking zijn over de gehele aarde. 

En sommigen zullen zich alsnog bekeren en zich vol berouw 
nederwerpen, hoewel de grootste ramp plaats zal vinden net na de 

Rapture! 
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Openbaring 3, vers 21  Wie overwint, hem zal Ik geven met Mij 

te zitten op mijn troon, gelijk ook Ik heb overwonnen en gezeten 

ben met mijn Vader op zijn troon. 
En Openbaring 4, vers 4 en 5  En rondom de troon waren 

vierentwintig tronen, en op die tronen waren vierentwintig oudsten 
gezeten, in witte klederen gekleed en met gouden kronen op hun 

hoofden. En van de troon gingen bliksemstralen, stemmen en 

donderslagen uit; en zeven vurige fakkels brandden voor de troon; 
dit zijn de zeven Geesten Gods. 

 
Ik zag grote ruimteschepen, die er schorpioenachtig 

uitzagen en zag dat deze gevallen engelen, de bezoekers uit 

de ruimte genoemd, grote macht hadden op de aarde. 
Een van deze gevallen engelen, die er deels menselijk en deels 

schorpioenachtig uitzag, trok de put des afgrond open. 
 

Openbaring 9, vers 2 tot en met 11  En zij opende de put des 

afgronds en er steeg rook op uit de put, als de rook van een grote 
oven; en de zon en het zwerk werden verduisterd door de rook van 

de put. En uit de rook kwamen sprinkhanen op de aarde te 

voorschijn en hun werd macht gegeven, gelijk de schorpioenen der 
aarde macht hebben. En hun werd gezegd, dat zij aan het gras der 

aarde geen schade zouden toebrengen, noch aan enig gewas, noch 
aan enige boom, maar alleen aan de mensen, die het zegel van God 

niet op hun voorhoofden hadden. En hun werd gegeven, dat zij hen 

niet zouden doden, maar dat de mensen zouden gepijnigd worden, 
vijf maanden lang; en hun pijniging was als de pijniging door een 

schorpioen, wanneer hij een mens steekt. En in die dagen zullen de 
mensen de dood zoeken, maar hem geenszins vinden, en zij zullen 

begeren te sterven, maar de dood vlucht van hen weg. En de 

gedaante der sprinkhanen was als van paarden, die uitgerust zijn 
tot de oorlog; en op hun koppen waren kransen als van goud en 

hun aangezichten waren als aangezichten van mensen; en zij 

hadden haar als vrouwenhaar en hun tanden waren als die van 
leeuwen; en zij hadden borstschilden als ijzeren harnassen en het 

gedruis van hun vleugels was als het gedruis van wagens, wanneer 
vele paarden ten strijde draven. En zij hadden staarten als 

schorpioenen en angels, en in hun staarten was hun macht om de 
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mensen schade toe te brengen, vijf maanden lang. Zij hadden over 
zich als koning de engel des afgronds; zijn naam is in het 

Hebreeuws Abaddon en in het Grieks heeft hij tot naam Apollyon. 

 
De werken van de duisternis zijn nu al zeer aanwezig! 

En men verzet zich tegen de volle waarheid en tegen Gods ware 
Profeet, die elk woord trouw doorgaf.  

 

Openbaring 19, vers 21  En de overigen werden gedood met het 
zwaard, dat kwam uit de mond van Hem, die op het paard zat; en 

al de vogels werden verzadigd van hun vlees.  
En Openbaring 17, vers 11  En het beest, dat was en niet is, is zelf 

ook de achtste, maar het is uit de zeven en het vaart ten verderve. 

Vers 14  Dezen zullen oorlog voeren tegen het Lam, maar het Lam 
zal hen overwinnen – want Hij is de Here der heren en de Koning 

der koningen – en zij, die met Hem zijn, de geroepenen en 
uitverkorenen en gelovigen.   

Vers 16  En de tien horens, die gij zaagt, en het beest, dezen zullen 

de hoer haten, en zij zullen haar berooid maken en naakt, haar 
vlees eten en haar met vuur verbranden.  

 

Ook zag ik,  
dat men in die dagen, in deze duistere, helse dagen van de 

gevallen engelen, de bezoekers uit de ruimte, dat ze het aan elkaar 
doorgeven en verraden, wie een Christen is, of is geworden. Men 

zal zelfs zijn eigen vader en moeder, of broer of zus, enzovoorts, 

overleveren om maar zelf te kunnen overleven! Voorwaar, het is 
beter om u over te geven, voor de volle 100%, aan Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! 
 

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 

wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 
een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 
naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het 

licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever 
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gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want 
een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het 

licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de 

waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn “of haar” werken 
blijke, dat zij in God verricht zijn. 

 
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 

 
 

 

APRIL 2018 
 
Richt u op Hem aan wie u toebehoort 
 

De Here spreekt via Zijn Woord tot u, en zegt u onder andere: 

Weest Mij heilig, want heilig ben Ik, de Here, en Ik heb u 
afgezonderd van de volken, opdat gij Mij zoudt toebehoren. Maak 

Abba, Vader, groot, en zeg: “Dit is de dag, die de Heer mij geeft!”  

 
 

Volledige weergave: 
 

Welkom! Dit is een boodschap Gods, op 2 april 2018 woord voor 

woord overgeleverd door een engel des Heren aan eindtijdprofeet 
van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, de Nazoreeër, de Koning der 

koningen. Voorwaar, ik ben een bode engel Gods, en mijn naam is 
Blesía. 

 

Luister aandachtig; zo spreekt de Here. 
 

Leviticus 20, vers 26  Weest Mij heilig, want heilig ben Ik, de 
Here, en Ik heb u afgezonderd van de volken, opdat gij Mij zoudt 

toebehoren. 
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Spreuken 3, vers 3  Dat liefde en trouw u niet verlaten! Bind ze 

om uw hals, schrijf ze op de tafel van uw hart. 

Spreuken 2, vers 8  terwijl Hij waakt over de paden van het recht 
en de weg zijner gunstgenoten beschermt. 

 
Psalm 144, vers 3  Here, wat is de mens, dat Gij op hem let, het 

mensenkind, dat Gij acht op hem slaat? 

 
Kadosh, Kadosh, Kadosh, Heilig, Heilig, Heilig is de Here der 

heren, en Koning der koningen! 
 

Psalm 144, vers 1  Geprezen zij de Here, mijn rots, die mijn 

handen oefent ten strijde, mijn vingers tot de krijg. 
Psalm 140, vers 8  Here Here, Sterkte mijner verlossing, Gij 

beschermt mijn hoofd ten dage van de strijd. 
En vers 14  Waarlijk, de rechtvaardigen zullen uw naam loven, de 

oprechten zullen voor uw aangezicht wonen. 

Psalm 138, vers 3  Ten dage dat ik riep, hebt Gij mij geantwoord, 
Gij hebt mij bemoedigd met kracht in mijn ziel. 

Psalm 134, vers 2  Heft uw handen op naar het heiligdom en prijst 

de Here. 
 

Maakt Abba, Vader, groot, en zegt: “Dit is de dag, die de 
Heer mij geeft!” 

 

Psalm 103, vers 6  De Here doet gerechtigheid en recht aan alle 
verdrukten. 

Psalm 96, vers 8 en 9  Geeft de Here de heerlijkheid van zijn naam, 
brengt offer en komt in zijn voorhoven. Buigt u neder voor de Here 

in heilige feestdos, beef voor zijn aangezicht, gij ganse aarde. 

Psalm 95, vers 6  Treedt toe, laten wij ons nederwerpen en ons 
buigen, knielen voor de Here, onze Maker. 

Psalm 118, vers 6 tot en met 8  De Here is met mij, ik zal niet 

vrezen; wat zou een mens mij doen? De Here is met mij, onder 
mijn helpers, daarom zal ik op mijn haters neerzien. Het is beter bij 

de Here te schuilen dan op mensen te vertrouwen. 
En Psalm 119, vers 59  Ik overdenk mijn wegen, ik wend mijn 

voeten naar uw getuigenissen. 
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Vers 105  Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn 
pad. 

Vers 159  Zie, hoe ik uw bevelen liefheb; Here, maak mij levend 

naar uw goedertierenheid. 
 

Voorwaar, zo spreekt de Here tot u, via Zijn gezalfde 
Profeet, Benjamin Cousijnsen, doorgegeven. 

Voorwaar,  

 
Spreuken 14, vers 33  In het hart van de verstandige rust de 

wijsheid, zelfs te midden der zotten wordt zij onderkend. 
En vers 27  De vreze des Heren is een bron des levens, om de 

strikken des doods te ontwijken. 

Spreuken 16, vers 20  Wie op het woord acht geeft, zal het goede 
vinden; ja, welzalig hij “en zij”, die op de Here vertrouwt. 

Spreuken 31, vers 25 en 26  Kracht en luister is haar gewaad, de 
komende dag lacht zij toe. Met wijsheid opent zij haar mond, 

vriendelijke onderwijzing ligt op haar tong. 

 
Klaagliederen 3, vers 22  Het zijn de gunstbewijzen des Heren, 

dat wij niet omgekomen zijn, want zijn barmhartigheden houden 

niet op. 
Vers 25 en 26  Goed is de Here voor wie Hem verwachten, voor de 

ziel die Hem zoekt; goed is het, in stilheid te wachten op het heil 
des Heren. 

Vers 40 en 41  Laten wij onze wegen doorzoeken en doorvorsen en 

ons bekeren tot de Here. Laten wij met de handen ons hart 
opheffen tot God in de hemel. 

Vers 55  Ik roep uw naam aan, o Here, uit het onderste van de put. 
 

Romeinen 8, vers 27  En Hij, die de harten doorzoekt, weet de 

bedoeling des Geestes, dat Hij namelijk naar de wil van God voor 
heiligen pleit. 

 

Lukas 10, vers 19 en 20  Zie, Ik heb u macht gegeven om op 
slangen en schorpioenen te treden en tegen de gehele legermacht 

van de vijand; en niets zal u enig kwaad doen. Evenwel, verheugt u 
niet hierover, dat de geesten zich aan u onderwerpen, maar 

verheugt u, dat uw namen staan opgetekend in de hemelen. 
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En Romeinen 8, vers 35  Wie zal ons scheiden van de liefde van 

Christus? Verdrukking of benauwdheid, of vervolging of honger, of 

naaktheid, of gevaar, of het zwaard? 
En vers 36  Gelijk geschreven staat: Om Uwentwil worden wij de 

ganse dag gedood, wij zijn gerekend als slachtschapen. 
 

Efeziërs 6, vers 10  Voorts, weest krachtig in de Here en in de 

sterkte zijner macht. 
 

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 
wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 

naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het 

licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever 
gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want 

een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het 

licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de 
waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat 

zij in God verricht zijn. 
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel. 

 
 

 

 
 

Een van de interventies van Profeten 
 
Een van de taken van een Profeet of Profetes is vaak het optreden 

in crisissituaties. Zo roept Profeet Benjamin, zowel als Profetes 

Theresa, alle mannen en vrouwen op om tot berouw te komen.  
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Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 4 april 2018 bracht de bode engel van 

God woord voor woord de volgende boodschap over aan 
eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 
Voorwaar, hij is het over wie gesproken wordt, zowel op de 

Aarde als wel in de Hemel, en zowel onder de ongelovigen 
als wel onder de gelovigen.  

Voorwaar, ik zeg u, Mijn naam is Michaël, een bode engel Gods. 

 
Profeet Benjamin en zijn vrouw, Profetes Theresa, wandelen 

met God,  
en zijn samen uitgekozen en geroepen dus door God, en 

ingezegend, om Gods wil en woorden over te brengen aan de 

mensen. De boodschappen, die Profeet Benjamin Cousijnsen 
ontvangen heeft, worden ook in liefde aan Yeshua HaMashiach, 

JHWH, Jezus Christus, ondersteund en gedeeld door de trouwe 

dienstknechten en warriors. 
 

2 Petrus 1, vers 18 tot en met 21  En deze stem hebben ook wij 
uit de hemel horen komen, toen wij met Hem op de heilige berg 

waren. En wij achten het profetische woord daarom des te vaster, 

en gij doet wèl, er acht op te geven als op een lamp, die schijnt in 
een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster 

opgaat in uw harten. Dit moet gij vooral weten, dat geen profetie 
der Schrift een eigenmachtige uitlegging toelaat; want nooit is 

profetie voortgekomen uit de wil van een mens, maar, door de 

heilige Geest gedreven, hebben mensen van Godswege gesproken. 
 

Voorwaar, een Profeet of Profetes wordt ook beschreven als 

‘ziener’: 
hij of zij, die ziet en onderscheidt, wat God aan hem of haar 

geopenbaard heeft, wat er in een ander leeft. Een Profeet, of 
Profetes, treedt vaak op in crisissituaties. Zo roept Profeet 

Benjamin, zowel Profetes Theresa, alle mannen en vrouwen op om 
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tot berouw te komen, om geen onheilig werktuig van God te zijn! 
Voorwaar, God is Heilig; daarom, veracht Zijn boodschappen niet, 

doorgegeven via Zijn gezalfden! 

 
Mattheüs 6, vers 22 tot en met 24  De lamp van het lichaam is 

het oog. Indien dan uw oog zuiver is, zal geheel uw lichaam verlicht 
zijn; maar indien uw oog slecht is, zal geheel uw lichaam duister 

zijn. Indien nu wat licht in u is, duisternis is, hoe groot is dan de 

duisternis! Niemand kan twee heren dienen, want hij zal òf de ene 
haten en de andere liefhebben, òf zich aan de ene hechten en de 

andere minachten; gij kunt niet God dienen èn Mammon. 
 

Voorwaar, zegen de Twee Getuigen! 

 
Mattheüs 12, vers 31 tot en met 32  Daarom zeg Ik u: Alle 

zonde en lastering zal de mensen vergeven worden, maar de 
lastering van de Geest zal niet vergeven worden. Spreekt iemand 

een woord tegen de Zoon des mensen, het zal hem “of haar” 

vergeven worden; maar spreekt iemand tegen de heilige Geest, het 
zal hem “of haar” niet vergeven worden, noch in deze eeuw, noch 

in de toekomende. 

En Mattheüs 13, vers 40  Zoals nu het onkruid verzameld wordt en 
met vuur verbrand, zo zal het gaan bij de voleinding der wereld. 

En vers 51  Hebt gij dit alles verstaan? Zij zeiden tot Hem: Ja. 
 

Ik ga nu, sprak God bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
 

 

Hoe meer Profeet Benjamin deelt hoe meer men 

hem haat! 
 

Voorwaar, hoe meer Profeet Benjamin deelt, hoe meer de satan 
hem, en haar, haat, omdat hij niet wil dat men Gods boodschappen 

aanhoort en gelooft, zodat men onwetend is.  
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Volledige weergave: 
 

Hallo, welkom! Op 5 april 2018 bracht een bode de volgende 

boodschap Gods over aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, 
Benjamin Cousijnsen.  

 
Shalom! Ik, Hetrick, begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 
Romeinen 10, vers 15  En hoe zal men prediken zonder gezonden 

te zijn? Gelijk geschreven staat: Hoe liefelijk zijn de voeten van 
hen, die een goede boodschap brengen. 

En Romeinen 10, vers 17  Zo is dan het geloof uit het horen, en het 

horen door het woord van Christus. 
 

Voorwaar, zie de onvoorwaardelijke liefde en de erbarming 
en de vele waarschuwingen Gods, die de bode engelen tot nu 

toe mochten delen! 

Zou Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, niet van u houden, 
dan zou Hij zich niet zoveel moeite hebben gegeven, om zo vele 

duizenden boodschappen door te sturen via Zijn Profeet, Benjamin 

Cousijnsen, van de laatste dagen. 
 

Voorwaar, hoe meer Profeet Benjamin deelt, namens Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, des te meer de satan 

hem haat. 

Want hij wil niet dat men Gods boodschappen aanhoort en gelooft, 
zodat men in onwetendheid is!  

 
Galaten 5, vers 16  Dit bedoel ik: wandelt door de Geest en 

voldoet niet aan het begeren van het vlees. 

 
Maar als u meer in de geest bent dan in het vlees, dan weet 

u dat de boodschappen waar zijn. 

Dwaalt niet en onderscheidt! Sommigen luisteren beter naar hen, 
die in het vlees zijn dan naar wat de Geest Gods zegt via de 

boodschappen, die Profeet Benjamin deelt sinds 2012. 
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Openbaring 22, vers 6  En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn 
getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der 

Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen 

hetgeen weldra geschieden moet. 
 

Voorwaar! 
Verbaast u er niet over dat satan u doof wil houden en blind, zodat 

u een instrument van hem, de satan, wordt en tegen de Geest Gods 

strijdt en Gods werken kapot wil maken, omdat u wandelt in het 
vlees. Satan haat Profeet Benjamin en Profetes Theresa, vanwege 

het verkondingen van de volle waarheid! Dat is waarom men de 
Twee Getuigen haat. 

Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Hetrick, en verdween. 

 

Doorsta de toets! 
 

Weet wel, dat er in de laatste dagen, nu dus, zware tijden zullen 
komen.  

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 5 

april 2018 bracht een bode engel Gods een boodschap over, die ik 

heel graag met u wil delen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 

Vermendo, en ben een bode engel Gods. 

 
Voorwaar, laat uw wandel kadosh, heilig zijn, en wees niet 

als een heiden! 
Voorwaar, hou u aan uw beloften tegenover Yeshua HaMashiach, 

JHWH, Jezus Christus, die zich als offer ook gaf in uw plaats. 

 
2 Timotheüs 3, vers 1 tot en met 5  Weet wel, dat er in de 

laatste dagen, “nu dus”, zware tijden zullen komen: want de 

mensen zullen zelfzuchtig zijn, geldgierig, pochers, vermetel, 
kwaadsprekers, aan hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, 
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onheilig, liefdeloos, trouweloos, lasteraars, onmatig, onhandelbaar, 
afkerig van het goede, verraderlijk, roekeloos, opgeblazen, met 

meer liefde voor genot dan voor God, die met een schijn van 

godsvrucht de kracht daarvan verloochend hebben; houd ook dezen 
op een afstand. 

 
Voorwaar, als u geen heiden bent, houdt u zich in de hand, 

door niet gelijkvormig te zijn aan de wereld. 

Alles draait alleen om het ik, ik, ik, en er is veel geldgierigheid en 
ongehoorzaamheid, enzovoorts! Bent u ook dankbaar voor deze 

boodschap, of behoort u ook tot diegenen, waar God niet op kan 
vertrouwen? 

 

2 Timotheüs 3, vers 8  Zoals Jannes en Jambres, de 
tegenstanders van Mozes, staan ook dezen de waarheid tegen; het 

zijn mensen, wier denken bedorven is, en wier geloof de toets niet 
kan doorstaan. 

 

Heeft u ook de toets doorstaan, door uw tienden offer in 
trouwheid aan Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, te 

geven, in gehoorzaamheid? 

Hebreeën 2, vers 3  Hoe zullen wij dan ontkomen, indien wij geen 
ernst maken met zulk een heil.  

 
Voorwaar, wees heilig voor Gods aangezicht! 

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
 

 

Ken uw vijand en wees altijd op uw hoede! 
 

Wees altijd op uw hoede en ken uw vijand, ja zelfs al is hij of zij 
Christen. Laat hem of haar niet een valkuil maken!  

 

 
Volledige weergave: 
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Hallo, welkom! De volgende boodschap Gods is op 6 april 2018 
woord voor woord overgeleverd door een engel des Heren aan 

eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Mijn naam is Revelado, en ben een bode engel, die 

uitgezonden wordt in opdracht van Yeshua HaMashiach, JHWH, 
Jezus Christus.  

 

Voorwaar, zoals u reeds ziet en hoort en voelt, leeft u echt in 
de eindtijd. 

Daar zijn we het toch over eens, toch? 
 

Sirach 12, vers 1  Als je goeddoet, weet dan aan wie, dan krijg je 

dank voor je goede daden. 
Vers 5 en 6  Doe goed aan wie bescheiden is, geef niet aan een 

goddeloze, voed hem “of haar” niet, anders krijgt hij “of zij” 
macht over je. Al het goede dat je voor hem “of haar” doet, krijg 

je als kwaad dubbel terug. Want ook de Allerhoogste haat 

zondaars, de goddelozen straft hij, hij houdt hen in het oog tot de 
dag dat hij hen straft. 

Vers 8 tot en met 12  Als het je goed gaat weet je niet wie je vriend 

is, als het je slecht gaat merk je wie je vijand is. Als het je goed 
gaat ergert je vijand zich, als het je slecht gaat houdt ook je vriend 

zich afzijdig. Vertrouw je vijand niet, nooit van je leven, zoals koper 
groen uitslaat, zo komt zijn “of haar” kwaadaardigheid 

tevoorschijn. Zelfs als hij “of zij” nederig doet en voor je buigt, 

moet je op je hoede zijn en voor hem “of haar” oppassen. Dan ben 
je voor hem “of haar” als iemand die een spiegel polijst en weet 

dat hij weer dof wordt. Duld hem “of haar” niet naast je, anders 
verdringt hij “of zij” je van je plaats. Laat hem “of haar” niet 

zitten aan je rechterhand, anders neemt hij “of zij” je plaats in. Als 

je mijn waarschuwing te laat begrijpt, zal dat je uiteindelijk 
berouwen. 

Vers 15 tot en met 18  Hij “of zij” blijft korte tijd bij je, maar als 

het je slecht gaat laat hij “of zij” je in de steek. Een vijand smeert 
je honing om de mond, maar in zijn “of haar” hart graaft hij “of 

zij” een valkuil voor je. Een vijand huilt tranen met tuiten, maar als 
hij “of zij” de kans krijgt drinkt hij “of zij” je bloed. Als onheil op je 

weg komt, staat hij “of zij” naast je en doet of hij “of zij” je helpt, 
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maar hij “of zij” laat je struikelen. Dan schudt hij “of zij” meewarig 
zijn “of haar” hoofd en wrijft zich in de handen, roddelt over je en 

toont zijn “of haar” ware gezicht. 

 
Voorwaar, de satan is als een engel des lichts, en zal altijd 

proberen je beste vriend of vriendin te zijn! 
De satan is een verwoester en is erop uit om macht over je te 

krijgen. Wees altijd op uw hoede en ken uw vijand, ja, zelfs al is hij 

of zij Christen! Laat hem of haar niet een valkuil maken voor je. 
Voorwaar, vertrouw je vijand niet en laat u niet besmetten! Want 

de vijand, uw zogenaamde vriend, smeert u graag honing om de 
mond, en wrijft zich in de handen. En dit was nog wel uw naaste en 

beste vriend. 

 
Romeinen 12, vers 17 en 18  Vergeld geen kwaad met kwaad, 

maar probeer voor alle mensen het goede te doen. Stel, voorzover 
het in uw macht ligt, alles in het werk om met alle mensen in vrede 

te leven.  

Vers 21  Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het 
kwade door het goede. 

En Romeinen 13, vers 8  Wees elkaar niets schuldig, behalve liefde, 

want wie de ander liefheeft, heeft de gehele wet vervuld. 
Vers 10  De liefde berokkent uw naaste geen kwaad, dus de wet 

vindt zijn vervulling in de liefde. 
 

Voorwaar, wandel in de Heilige Geest, juist nu in deze zware 

tijden! 
 

Romeinen 16, vers 18 tot en met 20  Want zulke mensen 
dienen niet Christus, onze Heer, maar alleen hun eigen lusten, en 

door fraaie en welluidende woorden misleiden ze argeloze mensen. 

Uw gehoorzaamheid is overal bekend geworden; ik ben dus vol 
blijdschap over u en zou graag zien dat u de wijsheid hebt om het 

goede te doen en dat u standhoudt tegen het kwaad. De God van 

de vrede zal satan nu spoedig vertrappen en aan u onderwerpen. 
De genade van onze Heer Jezus zij met u. 

 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en 

verdween. 
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En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 

 
 

 

Leer denken en doen zoals Jezus Christus dacht 
en deed, en oordeel niet! 
 
Oordeel niet over Gods Profeet of Profetes, of over Gods 

beslissingen, als men niet weet hoe het in elkaar zit. Want wie bent 

u, en wie is Hij in uw ogen?  
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 9 april 2018 werd de volgende 
boodschap van God woord voor woord overgeleverd door een engel 

des Heren aan Profeet Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 
Revorme, en ben een bode engel Gods. 

 

Mattheüs 17, vers 17  Jezus antwoordde en zeide: O, ongelovig 
en verkeerd geslacht, hoelang zal Ik nog bij u zijn? Hoelang zal Ik u 

nog verdragen? Breng hem Mij hier. 

En vers 22  Terwijl zij samen in Galilea verkeerden, zeide Jezus tot 
hen: De Zoon des mensen zal overgeleverd worden in de handen 

der mensen. 
 

Markus 10, vers 29  Jezus zeide: Voorwaar, Ik zeg u, er is 

niemand, die huis of broeders of zusters of moeder of vader of 
kinderen of akkers heeft prijsgegeven om Mij en om het evangelie. 

En vers 45  Want ook de Zoon des mensen is niet gekomen om Zich 
te laten dienen, maar om te dienen en zijn leven te geven als 

losprijs voor velen. 

En Markus 6, vers 3 tot en met 6  Is dit niet de timmerman, de 
zoon van Maria, en de broeder van Jakobus en Jozef en Judas en 
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Simon? En behoren zijn zusters hier niet bij ons? En zij namen 
aanstoot aan Hem. En Jezus zeide tot hen: Een Profeet is alleen in 

zijn vaderstad en onder zijn verwanten en in zijn huis ongeëerd. En 

Hij kon daar geen enkele kracht doen; alleen genas Hij enige zieken 
door handoplegging. En Hij verwonderde Zich over hun ongeloof. 

En Hij ging de omliggende dorpen rond en leerde. 
 

Voorwaar, velen namen helaas ook aanstoot aan Hem, 

omdat men vleselijk, ongelovig en in hokjes dacht! 
Voorwaar, in Markus 6, vers 4 laat Yeshua HaMashiach, JHWH, 

Jezus Christus, u ook duidelijk weten, hoe ongeëerd een Profeet 
Gods is. Voorwaar, 

 

Mattheüs 24, vers 12  En omdat de wetsverachting toeneemt, zal 
de liefde van de meesten verkillen. 

En vers 8 en 9  Doch dat alles is het begin der weeën. Dan zullen zij 
u overleveren aan verdrukking en zij zullen u doden, en gij zult 

door alle volken gehaat worden om mijns naams wil. 

 
Men dacht: ‘Hoe kan Hij, die beweert de Zoon van God te 

zijn, nu iemand vergeven, die gestenigd had moeten 

worden?’ 
 

Mattheus 27, vers 30 en 31  En zij spuwden naar Hem en namen 
het riet en sloegen Hem ermede op het hoofd. En toen zij Hem 

bespot hadden, trokken zij Hem de mantel uit en deden Hem zijn 

klederen aan en zij leidden Hem weg om Hem te kruisigen. 
 

Johannes 12, vers 37  En hoewel Hij zovele tekenen voor hun 
ogen gedaan had, geloofden zij niet in Hem. 

 

Wederom deed Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, 
iets aan het kruis,  

wat men niet kon plaatsen, omdat Hij de poort des Hemels opende 

voor een grote, zondige misdadiger, die zovele wetten en regels in 
menselijke ogen overtreden had! 

 
Lukas 23, vers 36 tot en met 43  Ook de soldaten kwamen 

naderbij om Hem te bespotten en brachten Hem zure wijn, en 



 
 

 

6139 
 
 

 

zeiden: Indien Gij de Koning der Joden zijt, red dan Uzelf! Er was 
ook een opschrift boven Hem: Dit is de Koning der Joden. Eén der 

gehangen misdadigers lasterde Hem: Zijt Gij niet de Christus? Red 

Uzelf en ons! Maar de andere antwoordde en zeide, hem 
bestraffende: Vreest zelfs gij God niet, nu gij hetzelfde vonnis 

ontvangen hebt? En wij terecht, want wij ontvangen vergelding, 
naar wat wij gedaan hebben, maar deze heeft niets onbehoorlijks 

gedaan. En hij zeide: Jezus, gedenk mijner, wanneer Gij in uw 

Koninkrijk komt. En Hij zeide tot hem: Voorwaar, Ik zeg u, heden 
zult gij met Mij in het paradijs zijn. 

 
Voorwaar, vele malen heeft Hij, die de harten en gedachten 

kent, laten zien dat men niet moet oordelen over anderen. 

Wie zonder zonde is, werpe de eerste steen! Oordeel niet over Gods 
Profeet of Profetes, of over Gods beslissingen, als men niet weet 

hoe het in elkaar zit. Want wie bent u, en wie is Hij in uw ogen? Hij 
is de Rechter en Goede Herder en Koning der koningen en heeft het 

laatste woord: Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! 

 
Openbaring 22, vers 6  En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn 

getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der 

Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen 
hetgeen weldra geschieden moet. 

En vers 20  Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. 
Amen, kom, Here Jezus!  

En vers 21  De genade van de Here Jezus, “Yeshua HaMashiach”, 

zij met allen. 
En Hebreeën 4, vers 13  En geen schepsel is voor Hem 

verborgen, want alle dingen liggen open en ontbloot voor de ogen 
van Hem, voor wie wij rekenschap hebben af te leggen. 

 

En Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God 
de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 

opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig 

leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, 
opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 

geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 
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oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 
duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 

waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 

gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 
komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 

zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 
 

 

Zo'n vriend vind je nergens! 
 

Ga een relatie met Hem aan, die in u gelooft en u wil helpen 
veranderen, maar boven alles, u wil vergeven en reinigen en 

eeuwig leven wil geven.  

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, hartelijk welkom! Dit is een boodschap van God, woord voor 

woord overgeleverd door een engel des Heren aan eindtijdprofeet 
Benjamin Cousijnsen op 10 april 2018. 

 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. 

 
Voorwaar, ik ben een bode engel Gods en mijn naam is 

Blender. 

 
Johannes 7, vers 5 tot en met 7  Want zelfs zijn broeders 

geloofden niet in Hem. Jezus dan zeide tot hen: Mijn tijd is nog niet 
gekomen, maar uw tijd is steeds bereid. U kan de wereld niet 

haten, maar Mij haat zij, omdat Ik van haar getuig, dat haar 

werken boos zijn. 
Johannes 6, vers 70  Jezus antwoordde hun: Heb Ik niet u twaalven 

uitgekozen? En een van u is een duivel. 
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Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat 
Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in 

Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. 

 
Lukas 13, vers 23 tot en met 29  En iemand zeide tot Hem: 

Here, zijn het weinigen, die behouden worden? Hij zeide tot hen: 
Strijdt om in te gaan door de enge poort, want velen, zeg Ik u, 

zullen trachten in te gaan, doch het niet kunnen. Van het ogenblik 

af, dat de heer des huizes is opgestaan en de deur gesloten heeft, 
zult gij beginnen buiten te staan en aan de deur te kloppen, 

zeggende: Here, doe ons open, en Hij zal antwoorden en tot u 
zeggen: Ik weet niet, vanwaar gij zijt. Dan zult gij beginnen te 

zeggen: Wij hebben voor uw ogen gegeten en gedronken en in 

onze straten hebt Gij geleerd. En Hij zal tot u spreken, zeggende: 
Ik weet niet, vanwaar gij zijt; gaat weg van Mij, alle gij werkers der 

ongerechtigheid. Daar zal het geween zijn en het tandengeknars, 
wanneer gij Abraham en Isaak en Jakob zult zien en al de Profeten 

in het Koninkrijk Gods, maar uzelf buitengeworpen. En zij zullen 

komen van oost en west en van noord en zuid en zullen aanliggen 
in het Koninkrijk Gods. 

 

Voorwaar, Kadosh, Heilig is Adonai, El Elohím, de Zoon van 
God, de Koning der koningen! 

Hij is de Allerhoogste en de enige weg en uw enige redding en 
behoud. 

 

Efeziërs 6, vers 12  Want wij hebben niet te worstelen tegen 
bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen 

de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de 
hemelse gewesten. 

 

Voorwaar, als je nog niet gelooft en de keuze hebt gemaakt, 
ga dan vandaag naar een stille plek of ruimte, waar je rustig 

kunt bidden. 

En geef je over aan Hem, want Hij wil je leven veranderen en wil 
dat je Hem voelt in je hart en leven. Hij wil je leegte vullen en elke 

wond en litteken uit het verleden wegnemen! Ja, zo’n vriend als 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, vind je nergens. Ga een 

relatie met Hem aan, die in jou gelooft en je wil helpen veranderen, 
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maar boven alles, je wil vergeven en reinigen en eeuwig leven wil 
geven! 

 

Johannes 3, vers 18 tot en met 20  Wie in Hem gelooft, wordt 
niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij 

“of zij” niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van 
God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de 

mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun 

werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het 
licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan 

de dag komen. 
Voorwaar,  

 

Johannes 3, vers 35  De Vader heeft de Zoon lief en heeft Hem 
alles in handen gegeven. 

Vers 36  Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven; doch wie aan 
de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn 

Gods blijft op hem “of op haar”. 

En Johannes 10, vers 27 tot en met 29  Mijn schapen horen naar 
mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij, en Ik geef hun eeuwig 

leven en zij zullen voorzeker niet verloren gaan in eeuwigheid en 

niemand zal ze uit mijn hand roven. Wat mijn Vader Mij gegeven 
heeft, gaat alles te boven en niemand kan iets roven uit de hand 

mijns Vaders. 
 

Voorwaar, luister ook naar de andere boodschappen Gods, 

zodat u gevormd en gesterkt wordt. 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 
 

 

 

Laat dit uw gebed zijn! 
 

O Adonai, Abba, Vader, U leeft in mijn hart. Vergeef mij van al mijn 
zonden, en laten Uw vruchten tot uiting komen en anderen laten 

zien, dat ik niet oordeel of veroordeel, maar dat ik een spiegel ben 

van U!  
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Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Op 11 april 2018 bracht Gods bode engel 
woord voor woord deze boodschap Gods over aan eindtijdprofeet 

van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare, almachtige Naam van 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 
Seadeura, en ben een bode engel Gods. 

 
Laat dit uw gebed zijn: 

“O Adonai, O Heer, El Elohím, onze Kadosh, Heilige en enige, 

eeuwige Koning der koningen en Abba, Vader, Yeshua HaMashiach, 
JHWH, Jezus Christus! Ik dank U dat ik U toebehoor en dat U het 

volgende zegt:” 
 

Johannes 15, vers 16 en 17  Niet gij hebt Mij, maar Ik heb u 

uitgekozen en u aangewezen, opdat gij zoudt heengaan en vrucht 
dragen en uw vrucht zou blijven, opdat de Vader u alles geve, wat 

gij Hem bidt in mijn naam. Dit gebied Ik u, dat gij elkander liefhebt. 

 
“O Adonai, El Elohím, dank U voor Uw Heilige woorden, die u 

doorgeeft aan Uw ware, geliefde Profeet, Benjamin Cousijnsen. Ik 
zal vruchtdragen en het uitdragen.” 

 

Galaten 5, vers 22  Maar de vrucht van de Geest is liefde, 
blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, 

trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. 
Vers 16  Dit bedoel ik: wandelt door de Geest en voldoet niet aan 

het begeren van het vlees. 

 
“O Adonai, Abba, Vader, U leeft in mijn hart. Vergeef mij van al 

mijn zonden, en laten Uw vruchten tot uiting komen, en anderen 

laten zien dat ik niet oordeel of veroordeel, maar dat ik een spiegel 
ben van U. Want ook Uw liefde en genade raakte mij aan!” 

 
Romeinen 13, vers 8  Zijt niemand iets schuldig dan elkander lief 

te hebben; want wie de ander liefheeft, heeft de wet vervuld. 
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En 2 Timotheüs 2, vers 22  Schuw de begeerten der jeugd en 

jaag naar gerechtigheid, naar trouw, naar liefde en vrede met hen, 

die de Here aanroepen uit een rein hart. 
 

“O Adonai, ik accepteer Uw boodschap, en dank U, en zal mijn 
relatie met U trouw onderhouden.” 

 

2 Timotheüs 4, vers 3 tot en met 5  Want er komt een tijd, dat 
de mensen de gezonde leer niet meer zullen verdragen, maar 

omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich tal van 
leraars zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen 

afkeren en zich naar de verdichtsels keren. Blijf gij echter nuchter 

onder alles, aanvaard het lijden, doe het werk van een evangelist, 
verricht uw dienst ten volle. 

Vers 7 en 8  Ik heb de goede strijd gestreden, ik heb mijn loop ten 
einde gebracht, ik heb het geloof behouden; voorts ligt voor mij 

gereed de krans der rechtvaardigheid, welke te dien dage de Here, 

de rechtvaardige rechter, mij zal geven, doch niet alleen mij, maar 
ook allen, die zijn verschijning hebben liefgehad. 

 

“Amen!” 
 

En Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God 
de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 

opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig 

leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, 
opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 

naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het 

licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever 
gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want 

een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het 

licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de 
waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat 

zij in God verricht zijn. 
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
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Kom tot bezinning! 
 
12-04-2018  Bent u die kwaadspreker en roddelaar, die anderen 

zogenaamd de waarheid voorspiegelt? Heb Ik, uw Abba, Vader, u 
niet gewaarschuwd door Mijn boodschappen heen?  

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, welkom! Dit is een boodschap van God, woord voor woord 

overgeleverd door een bode engel Gods aan eindtijdprofeet 

Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  
 

Voorwaar, 
 

1 Petrus 4, vers 12  Geliefden, laat de vuurgloed, die tot 

beproeving dient, u niet bevreemden, alsof u iets vreemds 
overkwame. 

 
Voorwaar, zo spreekt de Here: 

Heb Ik, uw Abba, Vader, Yeshua HaMashiach, u niet gewaarschuwd 

door Mijn boodschappen heen? Wie ore heeft, die hore! 
 

1 Petrus 4, vers 13 tot en met 18  Integendeel, verblijdt u 

naarmate gij deel hebt aan het lijden van Christus, opdat gij u ook 
met vreugde zult mogen verblijden bij de openbaring zijner 

heerlijkheid. Indien gij door de naam van Christus smaad lijdt, zijt 
gij zalig, daar de Geest der heerlijkheid en de Geest Gods op u rust. 

Laat dus niemand uwer moeten lijden als moordenaar, of dief, of 
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boosdoener, of als een bemoeial. Indien hij “of zij” echter als 
Christen lijdt, dan schame hij “of zij” zich niet, maar verheerlijke 

God onder die naam. Want het is nu de tijd, dat het oordeel begint 

bij het huis Gods; als het bij ons begint, wat zal het einde zijn van 
hen, die ongehoorzaam blijven aan het evangelie Gods? En indien 

de rechtvaardige ternauwernood behouden wordt, waar zal dan de 
goddeloze en zondaar verschijnen?  

 

Voorwaar, komt tot bezinning! 
Openbaring 6, vers 10  En zij riepen met luider stem en zeiden: 

Tot hoelang, o heilige en waarachtige Heerser, oordeelt en wreekt 
Gij ons bloed niet aan hen, die op de aarde wonen? 

En Openbaring 11, vers 10  En zij, die op de aarde wonen, zijn 

blijde en verheugd over hen en zullen elkander geschenken zenden, 
omdat deze twee Profeten hen, die op de aarde wonen, gepijnigd 

hadden. 
En vers 13  En te dien ure kwam er een grote aardbeving en een 

tiende deel der stad stortte in, en zevenduizend personen werden 

door de aardbeving gedood, en de overigen werden zeer bevreesd 
en gaven de God des hemels eer. 

 

Voorwaar, mijn naam is Revelado, een bode engel Gods. 
 

1 Johannes 2, vers 10  Wie zijn broeder “of zuster” liefheeft, 
blijft in het licht en in hem “of haar” is niets aanstotelijks. 

 

Voorwaar, sommigen beweren waarachtig in het licht te zijn 
en menen, dat niets aanstotelijks in hen is, vanwege dat ze 

wederom geboren zijn. 
Maar weet dit: 

 

1 Johannes 2, vers 4  Wie zegt: Ik ken Hem, en zijn geboden niet 
bewaart, is een leugenaar en in die is de waarheid niet. 

Vers 6  Wie zegt, dat hij “of zij” in Hem blijft, behoort ook zelf zó 

te wandelen, als Hij gewandeld heeft. 
 

Voorwaar, hoor nogmaals naar deze woorden: 
De Here vraagt aan u dus om kadosh, heilig en zuiver te zijn en zo 

te wandelen gelijk Hij gewandeld heeft! Yeshua HaMashiach, JHWH, 
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Jezus Christus, wil graag dat uw ogen niet zijn verblind en dat u 
verloren gaat! 

 

1 Johannes 2, vers 11  Maar wie zijn broeder “of zuster” haat, is 
in de duisternis en wandelt in de duisternis, en hij “of zij” weet niet 

waar hij “of zij” heengaat, want de duisternis heeft zijn “of haar” 
ogen verblind. 

En 1 Johannes 3, vers 7  Kinderkens, laat niemand u misleiden. Wie 

de rechtvaardigheid doet, is rechtvaardig, gelijk Hij rechtvaardig is.  
 

Voorwaar, bent u die kwaadspreker en roddelaar, die 
anderen zogenaamd de waarheid voorspiegelt? 

 

2 Petrus 2, vers 19  Vrijheid spiegelen zij hun voor, hoewel zij zelf 
slaven des verderfs zijn; immers, door wie men overmeesterd is, 

diens slaaf is men. 
 

Voorwaar! 

Onderzoekt u eens heel grondig, of u wel wandelt, zoals Hij 
gewandeld heeft, en of wat u doet wel een voorbeeld is, om zo over 

anderen te roddelen en kwaad te spreken, en nog erger, dat te 

doen over de twee gezalfden, de Twee Getuigen. 
 

Openbaring 11, vers 12  En zij hoorden een luide stem uit de 
hemel tot hen zeggen: Klimt hierheen op! En zij klommen naar de 

hemel op in de wolk, en hun vijanden aanschouwden hen. 

 
Voorwaar, vele zogenaamde Christenen zullen nimmer de 

Hemel zien, vanwege hun kwaadsprekerijen en haat en 
leugens. 

Ze waren meer een instrument van satan, zijn slaaf en werktuig. Zij 

lieten zich zó makkelijk beïnvloeden, zelfs door familie! Maar dat 
men openstond voor de waarheid, via de boodschappen Gods via 

Zijn gezalfden Gods, nee. Voorwaar, bekeert u! 

 
1 Johannes 5, vers 18 tot en met 20  Wij weten, dat een ieder, 

die uit God geboren is, niet zondigt; want Hij, die uit God geboren 
werd, bewaart hem “en haar”, en de boze heeft geen vat op hem 

“of haar”. Wij weten, dat wij uit God zijn en de gehele wereld in 
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het boze ligt. Doch wij weten, dat de Zoon van God gekomen is en 
ons inzicht gegeven heeft om de Waarachtige te kennen; en wij zijn 

in de Waarachtige, in zijn Zoon Jezus Christus. Dit is de 

waarachtige God en het eeuwige leven. 
 

De derde brief van Johannes, vers 11  Geliefde, volg het kwade 
niet na, maar het goede. Wie goed doet, is uit God, maar wie 

kwaad doet, heeft God niet gezien. 

 
Wees niet gelijkvormig aan de wereld, maar aan Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! 
 

Judas, vers 16  Dit zijn de morrenden, mokkend om hun lot, 

wandelende naar hun begeerten, maar hun mond spreekt 
hoogdravend, als zij om des voordeels wil de mensen in hun gezicht 

vleien. 
 

Wat een openbaring, hè? 

Maar nog is er genade en vergeving voor wie zich bekeert en de 
balk uit zijn of haar oog haalt.  

 

Jakobus 1, vers 26  Indien iemand meent godsdienstig te zijn, en 
daarbij zijn “of haar” tong niet in toom houdt, maar zijn “of haar” 

hart misleidt, diens godsdienst is waardeloos! 
En Jakobus 3, vers 13 tot en met 15  Wie is wijs en verstandig 

onder u? Hij “of zij” tone uit zijn “of haar” goede wandel zijn “of 

haar” werken met wijze zachtmoedigheid. Indien gij echter bittere 
naijver en zelfzucht in uw hart hebt, beroemt u dan niet en liegt 

niet tegen de waarheid. Dat is niet de wijsheid, die van boven 
komt, maar zij is aards, ongeestelijk, duivels.  

 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel. 
 

 

 

Verwacht uw power van Yeshua HaMashiach, 

JHWH, Jezus Christus! 
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Velen zijn vaak achteraf teleurgesteld, omdat zij de Heilige Geest 
niet konden omkopen.  

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 

12 april 2018 bracht een bode engel Gods de boodschap over, die 

ik heel graag met u wil delen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 

Voorwaar, 
 

Handelingen 8, vers 14 tot en met 25  Toen nu de apostelen te 
Jeruzalem hoorden, dat Samaria het woord Gods had aanvaard, 

zonden zij tot hen, Petrus en Johannes, die, daar aangekomen, 

voor hen baden, dat zij de heilige Geest mochten ontvangen. Want 
deze was nog over niemand van hen gekomen, maar zij waren 

alleen gedoopt in de naam van de Here Jezus. Toen legden zij hun 

de handen op en zij ontvingen de heilige Geest. “Let op!” En toen 
Simon zag, dat door de handoplegging der apostelen de Geest werd 

gegeven, bood hij hun geld aan, en zeide: Geef ook mij deze 
macht, opdat, als ik iemand de handen opleg, hij de heilige Geest 

ontvange. Maar Petrus zeide tot hem: Uw geld zij met u ten 

verderve, daar gij gemeend hebt de gave Gods voor geld te kunnen 
verwerven. Gij hebt part noch deel aan deze zaak, want uw hart is 

niet recht voor God. Bekeer u van deze uw boosheid en bid de 
Here, of deze toeleg van uw hart u moge vergeven worden; want ik 

zie, dat gij gekomen zijt tot een gal van bitterheid en een warnet 

van ongerechtigheid. Doch Simon antwoordde en zeide: Bidt gij 
voor mij tot de Here, dat mij niets moge overkomen van hetgeen 

gij gezegd hebt. Toen zij dan het woord des Heren betuigd en 

gesproken hadden, keerden zij terug naar Jeruzalem en 
verkondigden het evangelie aan vele dorpen der Samaritanen. 

 
Voorwaar, mijn naam is Rafaël, en ben een bode engel Gods. 
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Zo zijn er nog velen, die naar vele kerken reizen en veel geld 
uitgeven, omdat er een of andere power-volle gastspreker 

daar spreekt. 

Velen zijn meteen erna teleurgesteld, omdat zij de Heilige Geest 
niet konden omkopen. Voorwaar, verwacht uw power alleen van 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! En werk vooraf aan een 
goede relatie en wandel met Hem, en kijk dan uit naar Zijn 

aanraking. Verwacht het alleen van Hem! Hij is de Almachtige en de 

Waarachtige. 
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
 

 

Hij, Jahweh-Rophe, geneest uw ziel en verstand 

en lichaam en al uw littekens 
 

Voorwaar, sommigen zien, wat ze willen zien, en zijn nog erger dan 
de Farizeeën met hun oordeel.  

 

 
Volledige weergave: 

 
Welkom! Op 13 april 2018 bracht Gods bode engel woord voor 

woord deze boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin 

Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  
 

Mattheüs 9, vers 10 tot en met 13  En het geschiedde toen Hij 
in het huis aanlag, zie, vele tollenaars en zondaars kwamen en 

lagen mede aan met Jezus en zijn discipelen. En toen de Farizeeën 

dit zagen, zeiden zij tot zijn discipelen: Waarom eet uw meester 
met de tollenaars en zondaars? Hij hoorde het en zeide: Zij, die 

gezond zijn, hebben geen geneesheer nodig, maar zij, die ziek zijn. 
Gaat heen en leert, wat het betekent: Barmhartigheid wil Ik en 

geen offerande; want Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te 

roepen, maar zondaars. 
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Voorwaar, sommigen zien wat ze willen zien, en zijn nog 
erger dan de farizeeën met hun oordeel! 

Voorwaar, men was verbaasd. “Hoe durft hij dit te doen? En hij 

noemt zich nog wel de Zoon van God!” werd er gedacht en gezegd; 
men was teleurgesteld. En sommigen haakten af en werden 

bedrogen door hun eigen ogen en vleselijk denken. Voorwaar, Hij is 
gekomen, juist voor de zondaars, en is de Goede Herder en is 

bewogen over de verloren zielen! 

 
Mattheüs 11, vers 27 tot en met 29  Alle dingen zijn Mij 

overgegeven door mijn Vader en niemand kent de Zoon dan de 
Vader, en niemand kent de Vader dan de Zoon en wie de Zoon het 

wil openbaren. Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en 

Ik zal u rust geven; neemt mijn juk op u en leert van Mij, want Ik 
ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor 

uw zielen. 
 

Voorwaar, Hij, Jahweh-Rophe, Hij geneest uw ziel en 

verstand en lichaam en al uw littekens, en wil u doorstromen 
met Zijn aanwezigheid en onvoorwaardelijke liefde. 

Hij kijkt geestelijk naar de zondaars en naar u, en wil u vrede 

geven en geloof in uw hart! 
 

Hebreeën 13, vers 15  Laten wij dan door Hem Gode voortdurend 
een lofoffer brengen, namelijk de vrucht onzer lippen, die zijn naam 

belijden. 

 
En Mattheüs 6, vers 14 en 15  Want indien gij de mensen hun 

overtredingen vergeeft, zal uw hemelse Vader ook u vergeven; 
maar indien gij de mensen niet vergeeft, zal ook uw Vader uw 

overtredingen niet vergeven. 

 
Voorwaar, mijn naam is Blesía, een bode engel Gods. 

 

En Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God 
de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 

opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig 
leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, 

opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
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behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 

geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 

oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 
duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 

waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 
gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 

komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 

zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 
 

Voorwaar,  
 

En Johannes 10, vers 14 tot en met 16  Ik ben de goede herder 

en Ik ken de mijne en de mijne kennen Mij, gelijk Mij de Vader kent 
en Ik de Vader ken, en Ik zet mijn leven in voor de schapen. Nog 

andere schapen heb Ik, die niet van deze stal zijn; ook die moet Ik 
leiden en zij zullen naar mijn stem horen en het zal worden één 

kudde, één herder. 

Vers 27  Mijn schapen horen naar mijn stem en Ik ken ze en zij 
volgen Mij. 

 

Voorwaar, zie naar de verloren gaande zielen om en vertel 
over Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en 
verdween. 

 

 

 
Regenboogviering te Enschede is een gruwel in 

Gods ogen! 
 
Voorwaar, het is een kerkdienst, die de werken van het 

tegennatuurlijke goedkeurt, en de katholieken, transgenders, 

hervormd, homo, baptist, bi, en/of welke richting dan ook, samen 
wil brengen.  

 

 
Volledige weergave: 
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Hallo, van harte welkom! Op 16 april 2018 bracht een bode engel 

van God woord voor woord deze boodschap Gods over aan 

eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 

Voorwaar, luistert aandachtig! 
Mijn naam is Mearach, een ben een bode engel Gods. Neem uw 

Bijbel erbij. 
 

Op zondag 22 april 2018 vindt er in de Grote Kerk te 

Enschede een Regenboogviering plaats. 
 

2 Korinthiërs 11, vers 13 tot en met 15  Want zulke lieden zijn 
schijn-apostelen, bedrieglijke arbeiders, die zich voordoen als 

apostelen van Christus. Geen wonder ook! Immers, de satan zelf 

doet zich voor als een engel des lichts. Het is dus niets bijzonders, 
indien ook zijn dienaren zich voordoen als dienaren der 

gerechtigheid; maar hun einde zal zijn naar hun werken. 

 
Voorwaar! 

Het is een kerkdienst, die de werken van het tegennatuurlijke 
goedkeurt, en de katholieken, transgenders, hervormd, homo, 

baptist, bi, en/of welke richting dan ook, samen wil brengen. Er is 

veel acceptatie geboekt binnen de kerken wereldwijd! Voorwaar, 
vele, vele kerken zouden zich geen kerk meer mogen noemen, 

maar Sodom en Gomorra. Zo spreekt de Heer, Yeshua HaMashiach, 
JHWH, Jezus Christus van Nazareth, de Koning der koningen, tot 

alle kerken! 

 
Romeinen 1, vers 21 en 22  Immers, hoewel zij God kenden, 

hebben zij Hem niet als God verheerlijkt of gedankt, maar hun 

overleggingen zijn op niets uitgelopen, en het is duister geworden 
in hun onverstandig hart. Bewerende wijs te zijn, zijn zij dwaas 

geworden. 
 

Voorwaar, men streeft naar één wereldreligie, vol vrijheid! 
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Maar hun deel zal het einde zijn, de poel des vuurs, de hel! Ze 
hebben zelfs Gods woorden aangepast.  

 

Romeinen 1, vers 24 en 25  Daarom heeft God hen in hun 
hartstochten overgegeven aan onreinheid, zodat bij hen het 

lichaam onteerd wordt. Zij immers hadden de waarheid Gods 
vervangen door de leugen en het schepsel vereerd en gediend 

boven de Schepper, die te prijzen is tot in eeuwigheid. Amen. 

 
Voorwaar, er is geen acceptatie voor God. 

Zonde is zonde, en God schiep vanaf den beginne de man en de 
vrouw! 

 

Genesis 1, vers 27  En God schiep de mens naar zijn beeld; naar 
Gods beeld schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen. 

 
God heeft het zo bedoeld, en Zijn werken zijn volmaakt en 

Hij maakt geen fouten! 

Er staat niet geschreven: ‘Adam en Adam’, of ‘Eva en Eva’. 
Voorwaar, een schande is het; men moet zich bekeren en leven, 

zoals God het bedoeld heeft! 

 
Romeinen 1, vers 26 tot en met 28  Daarom heeft God hen 

overgegeven aan schandelijke lusten, want hun vrouwen hebben de 
natuurlijke omgang vervangen door de tegennatuurlijke. Eveneens 

hebben de mannen de natuurlijke omgang met de vrouw 

opgegeven, en zijn in wellust voor elkander ontbrand, als mannen 
met mannen schandelijkheid bedrijvende en daardoor het 

welverdiende loon voor hun afdwaling in zichzelf ontvangende. En 
daar zij het verwerpelijk achtten God te erkennen, heeft God hen 

overgegeven aan een verwerpelijk denken om te doen wat niet 

betaamt. 
Vers 32  Immers, hoewel zij de rechtseis van God kenden, 

namelijk, dat zij, die zulke dingen bedrijven, de dood verdienen, 

doen zij ze niet alleen zelf, maar schenken ook nog hun bijval aan 
wie ze bedrijven. 

 
Voorwaar, men keurt alles maar goed, en alles lijkt zo mooi 

en onschuldig. 
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Maar God staat er niet bij achter! 
 

Romeinen 2, vers 24  Want de naam Gods wordt om u gelasterd 

onder de heidenen, gelijk geschreven staat. 
 

Voorwaar, Yeshua HaMashiach, JHWH, heeft u lief en wil dat 
men gered wordt, maar niet verloren gaat. 

Daarom, bekeer u en vraag om vergeving, want u bent 

gewaarschuwd! 
 

Mattheüs 12, vers 15  Maar Jezus doorzag het en ging vandaar 
weg. En velen volgden Hem en Hij genas hen allen. 

 

En Markus 7, vers 23  Al die slechte dingen komen van binnen uit 
naar buiten en maken de mens onrein. 

 
En Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God 

de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 

opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig 
leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, 

opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 

geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 
oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 

duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 

waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 
gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 

komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 
zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 

 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel. 
 

 

 

Bijbelse leidraad en orde bij het spreken in 

tongen 
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Voorwaar, al spreekt u duizenden woorden in tongen, als men deze 
niet verstaat, niet begrijpt, dan zijn vijf woorden met uw verstand, 

waarmee u de ander bemoedigt of onderwijst, van meer nut.  

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 17 april 2018 bracht Gods bode engel 

woord voor woord deze boodschap Gods over aan eindtijdprofeet 
van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, de Nazareeër. 

 
1 Korinthiërs 14, vers 26  Hoe staat het dan, broeders, “maar 

dit telt ook voor de zusters”? Telkens als gij samenkomt, heeft 
ieder iets: een psalm of een lering of een openbaring of een tong of 

een uitlegging; dat alles moet tot stichting geschieden. 

 
Voorwaar, geliefden des Heren, wat doet gij tot stichting en 

glorie voor Zijn Heilige Naam? 

Mijn naam is Rafaël. 
 

1 Korinthiërs 14, vers 14 tot en met 19  Want indien ik bid in 
een tong, bidt mijn geest wel, maar mijn verstand blijft 

onvruchtbaar. Hoe staat het dan? Ik zal bidden met mijn geest, 

maar ook bidden met mijn verstand; ik zal lofzingen met mijn 
geest, maar ook lofzingen met mijn verstand. Want anders, indien 

gij een zegen uitspreekt met uw geest, hoe zal iemand, die als 
toehoorder aanwezig is, op uw dankzegging zijn amen spreken? Hij 

“of zij” weet immers niet, wat gij zegt. Want gij dankt wel goed, 

doch de ander wordt er niet door gesticht. Ik dank God, dat ik meer 
dan gij allen in tongen spreek; maar in de gemeente wil ik liever 

vijf woorden met mijn verstand spreken, om ook anderen te 

onderwijzen, dan duizenden woorden in een tong. 
 

Voorwaar, Kadosh, Heilig is de Here, die u wilt bemoedigen 
en wil laten groeien in de volle evangelische bediening van 

de Evangelicalendtimemachine.com! 
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1 Korinthiërs 14, vers 8  Immers, indien de bazuin een 

onduidelijk geluid geeft, wie zal zich gereed maken tot de strijd? 

En vers 12  Zo moet ook gij, omdat gij naar geestelijke gaven 
streeft, trachten uit te munten tot stichting van de gemeente. 

 
Voorwaar, al spreekt u duizenden woorden in tongen,  

als men deze niet verstaat, niet begrijpt, dan zijn vijf woorden met 

uw verstand, die u uitspreekt, en die begrijpelijk en duidelijk en 
onderwijzend en bemoedigend zijn voor de ander, van meer nut. 

 
En 1 Korinthiërs 13, vers 1 en 2  Al ware het, dat ik met de 

tongen der mensen en der engelen sprak, maar had de liefde niet, 

ik ware schallend koper of een rinkelende cimbaal. Al ware het, dat 
ik profetische gaven had, en alle geheimenissen en alles, wat te 

weten is, wist, en al het geloof had, zodat ik bergen verzette, maar 
ik had de liefde niet, ik ware niets. 

En 1 Korinthiërs 14, vers 29 tot en met 33  Wat de Profeten betreft, 

twee of drie mogen het woord voeren, en de anderen moeten het 
beoordelen. Maar indien aan een ander, die daar gezeten is, een 

openbaring ten deel valt, moet de eerste zwijgen. Want gij kunt 

allen één voor één profeteren, opdat allen lering en allen opwekking 
erdoor ontvangen. En de geesten der Profeten zijn aan de Profeten 

onderworpen, want God is geen God van wanorde, maar van vrede. 
En vers 22  Derhalve zijn de tongen een teken niet voor hen, die 

geloven, maar voor de ongelovigen; de profetie echter is niet voor 

de ongelovigen, maar voor hen, die geloven. 
En vers 23 tot en met 25  Indien dan de gehele gemeente 

bijeengekomen is en allen in tongen spreken, en er komen 
toehoorders of ongelovigen binnen, zullen zij niet zeggen, dat gij 

wartaal spreekt? Maar als allen profeteren en er komt een 

ongelovige of toehoorder binnen, dan wordt hij “of zij” door allen 
weerlegd, wordt hij “of zij” door allen doorgrond, het verborgene 

van zijn hart komt aan het licht en hij “of zij” zal zich ter aarde 

werpen, God aanbidden en belijden, dat God inderdaad in uw 
midden is. 
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Voorwaar, als men in tongen spreekt, is het dus niet 
bestemd voor de ongelovigen, maar is het dus bestemd voor 

de gelovigen. 

Want voor de ongelovigen is dit vreemd, wartaal. 
 

1 Korinthiërs 14, vers 39 en 40  Zo dan, mijn broeders “en 
zusters”, streeft ernaar te profeteren, en belemmert het spreken in 

tongen niet. 40Laat alles betamelijk en in goede orde geschieden. 

 
Voorwaar, hier is het goed, dat er ook een uitleg komt, een 

vertolking van tongen. 
 

1 Korinthiërs 14, vers 27 en 28  Indien er in tongen spreken, 

laten het er twee, ten hoogste drie zijn, ieder op zijn beurt, en laat 
één uitleg geven. Is er echter geen uitlegger, dan moet men 

zwijgen in de gemeente, maar tot zichzelf en tot God spreken. 
 

Voorwaar, er zijn meer manieren om Yeshua HaMashiach, 

JHWH, Jezus Christus, groot te maken. 
 

En 1 Korinthiërs 15, vers 57 en 58  Maar Gode zij dank, die ons 

de overwinning geeft door onze Here Jezus Christus. Daarom, mijn 
geliefde broeders, “maar dit telt ook voor de zusters”, weest 

standvastig, onwankelbaar, te allen tijde overvloedig in het werk 
des Heren, wetende, dat uw arbeid niet vergeefs is in de Here. 

En vers 46  Doch het geestelijke komt niet eerst, maar het 

natuurlijke, en daarna het geestelijke. 
 

Voorwaar, wat u ook doet voor de Here, u blijft een parel in 
Gods ogen! 

U bent waardevol en kostbaar. 

 
Psalm 5, vers 13  Want Gij zegent de rechtvaardige, o Here, Gij 

omgeeft hem “en haar” met welbehagen als met een schild. 

 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en 

verdween. 
 

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
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Vlucht voor zonden als voor een slang 
 

Vlucht voor zonden als voor een slang, want als de zonde naderbij 

komt, grijpt ze je!  
 

 
Volledige weergave: 

 

Welkom! Op 18 april 2018 werd de volgende boodschap Gods 
woord voor woord overgeleverd door de bode engel van God aan 

eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen.  
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Mijn naam is Michaëla, een 
bode engel Gods. 

 
Sirach 21, vers 1 en 2  “Zo spreekt de Heer:” Mijn kind, als je 

gezondigd hebt, ga er niet mee door, bid om vergeving voor je 

zonden. Vlucht voor zonden als voor een slang, want als de zonde 
naderbij komt grijpt ze je. Haar tanden zijn als die van een leeuw, 

ze rukken mensenlevens weg. 

 
Voorwaar, Kadosh, Heilig is de Here, Yeshua HaMashiach, 

JHWH, Jezus Christus! 
Hij is Heilig en duldt geen zonden. Ga ook niet om met een listige 

slang, die haar of zijn tanden in u zet, om u te infecteren met 

kwaadsprekerij en roddel en leugens! Het eeuwige dodenrijk, de 
poel des vuurs, de hel, zal dan uw einde zijn, als u zich niet bekeert 

van uw handel en wandel. 
 

Openbaring 19, vers 21  En de overigen werden gedood met het 

zwaard, dat kwam uit de mond van Hem, die op het paard zat; en 
al de vogels werden verzadigd van hun vlees. 

 

Voorwaar, vrees God. 
En laat de zonde niet dichterbij komen, anders grijpt ze je! 
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Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God. 
 

 

 

Zij proberen boven God uit te stijgen! 
 

De satan doet er alles aan om u het gevoel te geven, dat u 
gezegend bent met orgaanveranderingen en Botox, onder andere, 

en nog veel meer.  
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen, en 
heb een boodschap ontvangen op 19 april 2018, die ik graag met u 

wil delen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  
 

Voorwaar,  

 
Jesaja 14, vers 5  De Here heeft de stok der goddelozen 

verbroken, de scepter der heersers. “Amen!” 

 
Voorwaar, sommigen willen proberen boven God uit te 

stijgen, want ze zijn welbespraakt en weten het allemaal wel 
beter. 

 

Psalm 10, vers 7  Zijn “of haar” mond is vervuld van vloek en 
bedrog en verdrukking, onder zijn tong zijn ongerechtigheid en 

onheil. 
 

Jesaja 14, vers 14  Ik wil opstijgen boven de hoogten der wolken, 

mij aan de Allerhoogste gelijkstellen. 
 

Voorwaar! 

Sommigen hebben meer DNA van de satan dan van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, en streven naar rijkdom en 
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roem en een volmaakt goddeloos lichaam en een mooi verleidelijk 
gezicht, en dragen het liefst dure merkkleding, waar een wereldse 

Miss of topmodel jaloers op zou kunnen zijn. En ze doen er alles 

aan, om boven God uit te stijgen!  
 

Voorwaar, de satan doet er alles aan om u het gevoel te 
geven, dat u gezegend bent met orgaanveranderingen, 

Botox, onder andere, en nog veel meer!  

Voorwaar,  
 

Spreuken 3, vers 33  De vloek des Heren is in het huis des 
goddelozen, maar de woning der rechtvaardigen zegent Hij. 

“Amen!” 

 
Mijn naam is Blender, een bode engel Gods. 

Voorwaar, bekeer u! 
 

Jesaja 55, vers 6 en vers 8  Zoekt de Here, terwijl Hij Zich laat 

vinden; roept Hem aan, terwijl Hij nabij is. Want mijn gedachten 
zijn niet uw gedachten en uw wegen zijn niet mijn wegen, luidt het 

woord des Heren. 

 
Overdenk deze boodschap, en deel het ook met anderen, 

zodat men zich kan bekeren! 
Zo spreekt de Heer, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen 

 
 

 

Het antwoord op: Engelen vangen veel wind! 
 

19-04-2018  Rafaël, de bode engel, zei eens in een boodschap: 

Engelen vangen veel wind! In de volgende boodschap mag hij 
namens de Heer, Yeshua HaMashiach, doorgeven, wat ermee 

bedoeld wordt. Truusje is vandaag te gast bij tante Martje en nam 

haar engelenvleugeltjes weer mee.  
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Volledige weergave: 

 

Woeiii, woeiii, woeiii, woeiii… 
Truusje, Truusje, wacht nou even. Wat ben je aan het doen? 

Hallo oma! 
Hallo! Oh, hallo kinderen, welkom! 

Ja, welkom! 

Hé Truusje, wat doe je nou? 
Ja, ikke, ik kan vliegen, want ik kan heel veel wind vangen.  

Kan jij heel veel wind vangen? Dat doet mij ergens aan denken… 
Oja, ik weet het weer. De vorige boodschap, daar was Rafaël. Ja, 

en Rafaël zei van: Engelen vangen veel wind! Weten jullie dat nog, 

kindertjes? En welkom allemaal trouwens, hè? Het is wel even 
binnenvliegen, ik bedoel binnenvallen. Maar ja, Truusje heeft soms 

zoveel energie, en dan denkt ze dat ze kan vliegen, maar dat kan 
ze niet, maar spelend wel. Je weet wel dat je niet kan vliegen, hè? 

Nee, maar ik vind het zo leuk! 

Ja, dat vindt jij leuk; dat weten wij. Hé, maar ik moet even m’n 
laptopje aanzetten, want de boodschap, die de engel van God 

gebracht heeft, die staat daarop. En die heb ik doorgekregen van 

Profeet Benjamin Cousijnsen, die het woord voor woord altijd 
opschrijft in de nabijheid, in de presence, tegenwoordigheid van de 

engelen.  
Doe maar duur! 

Ja, haha doe maar duur. Ja, in de tegenwoordigheid: als er een 

engel bij staat, betekent dat, hè? 
Oja, OK. 

Nou, jongens en meisjes, jong en oud, ik ga weer voorlezen, OK? 
Even zoeken waar het is gebleven, hoor. Hier istie!  

 

En de bode engel Rafaël zei:  
Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Rafaël, 

een bode engel van God. 
 

Voorwaar, tante Martje… 
Jij, hè? 
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Ja, ik ja, zei tegen Profeet Benjamin, dat de bode engel even 
duidelijk moest vertellen aan de kinderen, wat het betekent dat: 

Hoge bomen vangen veel wind. Ja. En soms kun je aan de bomen 

zien, of er veel wind is, hè? Dan waait het gewoon. Ja, best wel 
handig soms; dan weet je wat je te wachten staat. En als je zonder 

jas naar buiten gaat, terwijl je weet dat er heel veel wind is… weet 
je wat er dan gebeurt? 

Ja. 

Wat dan? 
Ja, dan uh, dan kun je een koutje vatten, hè? 

Ja, dan kun je een koutje vatten, ja!  
 

Je loopt de kans dat je niet alleen de wind voelt, zegt 

Rafaël… 
Je loopt de kans dat je niet alleen de wind voelt, maar dat je ook 

nog eens de wind van voren krijgt. 
Oh! Wat betekent dat? 

Nou, de wind van voren krijgen: dat je een standje, een 

terechtwijzing van je vader of moeder krijgt. 
Oei! 

Ja, oei, hè? Oei, dat is niet zo leuk, en dat wij engelen, ondanks de 

wind of storm, overal gewoon erdoorheen, al is er een harde wind 
of storm, of een of andere tegenwerking, aanwezig. Zo! Dapper, 

hè? 
Ja, heel dapper.  

Tjonge, jonge! En verder zegt Rafaël ook in de boodschap: 

 
Wij vangen veel wind op,  

maar met de glorierijke kracht en macht van God is er geen vrees, 
en zijn wij meer dan overwinnaar in Yeshua HaMashiach, JHWH, 

Jezus Christus. Want Hij zorgt altijd voor de oplossing, en geeft 

raad, ook aan Zijn kinderen. 
Jippieee! 

Ja, jippie! Goed hè? En om voor te lezen: 

 
Lukas 8, vers 23 tot en met 25  Dan pak ik even mijn Bijbel 

erbij, hoor. Even wachten, kinderen. Lukas 8, dat moeten we 
opzoeken, hè? Lukas 8, Lukas, Lukas, waar ben je? Waar is Lukas 

dan? Ja, hebbes! Vers 23 tot en met 25  En daar staat geschreven: 
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En terwijl zij varende waren, viel Hij in slaap. En er sloeg een 
stormvlaag neder op het meer en zij kregen water in en verkeerden 

in nood… 

Oh, ohhh 
Ja, luister hoor! 

Toen kwamen zij en maakten Hem wakker en zeiden: Meester, 
Meester, wij vergaan!...  

Help! 

En Hij, wakker geworden, bestrafte de wind en de wilde wateren. 
En zij kwamen tot rust en het werd stil…  

Oh, gelukkig, hè? 
En Hij zeide tot hen: Waar was uw geloof? En zij werden bevreesd 

en zeiden met verbazing tot elkander: Wie is toch deze, dat Hij ook 

aan de winden en aan het water bevelen geeft en zij Hem 
gehoorzaam zijn? 

 
Jezus, God, Yeshua HaMashiach! 

Ja, goed zo, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Hij is God zelf, dus 

voor Hem is niets onmogelijk. Mooi, hè? Ja kinderen, en daarmee 
laat Rafaël eigenlijk ook duidelijk maken, dat ook al vangen ze veel 

wind – en wij als mensen krijgen soms ook de wind van voren, of 

heel veel tegenstand, of dat de boze probeert onze plannetjes 
kapot te maken - dat er eentje is, die machtiger is en de boze heeft 

overwonnen, doordat de Here Jezus Christus eigenlijk zó sterk is! 
Want Hij overwon de dood zelfs aan het kruis van Golgotha, en 

daardoor heeft Hij alle macht en alle kracht, en hoeft Hij alleen 

maar te zeggen: “Stil, in de Naam van Jezus Christus, Yeshua 
HaMashiach!” en het geschiedt. Is dat niet geweldig? 

Yeah! 
 

Ja, zo lief is de Here Jezus Christus en zo lief is God, dat Hij 

Zijn Zoon heeft gegeven,  
opdat eenieder die gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven 

heeft. Ja, goed zo, wat heb jij goed opgelet! Jij luistert zeker heel 

vaak naar de Evangelical EndTime Machine? 
Ja, echt waar, dat doe ik, hoor. 

Goed zo, en daar zal je heel veel leren: de woorden van de Here 
Jezus Christus, dat Hij van de kinderen en van jong en oud houdt. 

Maar de mensen moeten zich wel bekeren. Ja, ze moeten de Heer 
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aannemen, en niet meer zondigen en niet meer stoute dingen doen, 
want dan gaan ze verloren. 

Ohhh. Ja, echt doen, hoor, echt naar de Here Jezus luisteren; dan 

word je gered! 
Goed zo! Wat zeggen we dan? 

 
Ruacha, Yeshu, Shalom! Dag, zwaai! Tot de volgende keer, doeg! 

 

 

Benjamin Cousijnsen, een ware Profeet Gods die 

in de waarheid staat, wordt door vele kerken 

gehaat! 
 

Nu is het alleen maar erger geworden. Voorwaar, wie in de 

waarheid staat, wordt juist gehaat. Vanwege dat men in de eindtijd 
leeft, is het alleen maar erger geworden, want een Profeet Gods is 

niet geliefd in vele kerken.  

 
 

Volledige weergave: 
 

Hartelijk welkom! Op 20 april 2018 bracht Gods bode engel woord 

voor woord deze boodschap Gods over aan eindtijdprofeet van de 
laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 
Voorwaar,  

 

1 Koningen 19, vers 10  Daarop zeide hij, “Elia”: Ik heb zeer 
geijverd voor de Here, de God der heerscharen, want de Israëlieten 

hebben uw verbond verlaten, uw altaren omvergehaald en uw 
profeten met het zwaard gedood, zodat ik alleen ben overgebleven, 

en zij trachten mij het leven te benemen. 

 
Voorwaar, mijn naam is Mirte, een bode engel Gods. 
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Voorwaar, hoewel Elia de Baäl verafgoders bespotten, en een 
antwoord kreeg van de Here, en het vuur des Heren neerdaalde, 

bekeerde men zich niet! 

 
1 Koningen 18, vers 38 tot en met 40  Toen schoot het vuur des 

Heren neer en verteerde het brandoffer, het hout, de stenen en de 
aarde, en lekte het water in de groeve op. Toen het gehele volk dat 

zag, wierpen zij zich op hun aangezicht en zeiden: De Here, die is 

God! De Here, die is God! Daarop zeide Elia tot hen: Grijpt de 
profeten van de Baäl, laat niemand van hen ontkomen. Zij grepen 

hen, en Elia voerde hen naar de beek Kison en liet hen daar 
slachten. 

 

Voorwaar! 
Maar het volk, dat deze gebeurtenis had gezien, wierp zich op het 

aangezicht naar beneden en ze maakten God groot, maar die valse 
profeten van Baäl niet. De hand des Heren was over Elia. Tot zover. 

 

Wie in de waarheid staat, wordt juist gehaat, vanwege dat 
men in de eindtijd leeft. 

Nu is het alleen maar erger geworden, want een Profeet Gods is 

niet geliefd en ook niet welkom in heel veel kerken, omdat men 
hem of haar vreest. Dit laat ook zien, dat men heel wat te 

verbergen heeft, vooral nu in de eindtijd! 
 

Openbaring 22, vers 6  En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn 

getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der 
Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen 

hetgeen weldra geschieden moet. 
 

Ik ga nu, sprak de bode engel van God, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 
En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 

 
 

 

Dank Hem ook als het eens wat minder met u 
gaat 
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23-04-2018  Hij zende u hulp uit het Heiligdom, en ondersteune u 

uit Sion!  

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, hartelijk welkom! De bode engel Gods bracht de volgende 

boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u, warrior Gods, in de almachtige Naam van 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 

Psalm 3, vers 3  Velen zeggen van mij: Hij “of zij” vindt geen 
hulp bij God.  

Psalm 3, vers 4  Maar Gij, Here, zijt een schild dat mij dekt, mijn 
eer, en die mijn hoofd opheft. 

Psalm 4, vers 6  Brengt offers naar de eis en vertrouwt op de Here. 

 
Psalm 9, vers 10 en 11  Daarom is de Here een burcht voor de 

verdrukte, een burcht in tijden van nood. Daarom vertrouwen op U 

wie uw naam kennen, want Gij hebt nooit verlaten wie U zoeken, o 
Here. 

 
Psalm 20, vers 4 en 3  Hij gedenke al uw offers, en uw brandoffer 

achte Hij welgevallig. Hij zende u hulp uit het heiligdom en 

ondersteune u uit Sion. 
Psalm 20, vers 7  Nu weet ik, dat de Here zijn gezalfde de 

overwinning geeft, Hij antwoordt hem “en haar” uit zijn heilige 
hemel met de machtige heilsdaden zijner rechterhand. 

 

Psalm 23, vers 6  Ja, heil en goedertierenheid zullen mij volgen al 
de dagen van mijn leven; ik zal in het huis des Heren verblijven tot 

in lengte van dagen. 

 
Voorwaar, mijn naam is Blesía, een bode engel Gods. 

 
Psalm 29, vers 4  De stem des Heren is vol kracht, de stem des 

Heren is vol glorie. 
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Dank Hem ook, wanneer het eens wat minder met u gaat. 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en 

verdween. 
 

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen 
 

 

 

Gescheiden, maar niet door God veroordeeld of 

verlaten 
 
Deze boodschap omvat een bemoedigend gebed voor hen, die door 

een scheiding door hun omgeving veroordeeld werden of worden, of 

in de steek gelaten door familie en vrienden.  
 

 
Volledige weergave: 

 

Welkom! Dit is een boodschap van God, woord voor woord 
overgeleverd aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin 

Cousijnsen, door een bode engel Gods, op 24 april 2018. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  
 

Voorwaar, bidt en zegt: 

“Geloofd zij JHWH, Yeshua HaMashiach, mijn barmhartige, Kadosh, 
Heilige Vader, die mij keer op keer redt en vertroost en overvloedig 

bemoedigt! Ik dank U, Abba, Vader, dat U mijn hart kent, en mij 
nimmer verworpen of verlaten hebt. Ondanks mijn zwaktes en 

ongeloof heeft U mij lief en weer opgericht met Uw vaderlijke liefde, 

en kwam U mij tegemoet. Ik dank U, Heilige Vader, Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, dat, ondanks dat velen mij wel 

verworpen hebben, vanwege dat ik gescheiden ben, en zij een 
eigen oordeel over mij hadden, U mij beter kent en mij nimmer 

verlaten hebt, wat sommige broeders en zusters wel deden, en mij 

veroordeelden als een misdadiger, terwijl ik in mijn recht stond. 
Kadosh, Heilig bent U en mijn beste Vriend, die mij kent en mij niet 
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veroordeelt, maar juist het beste voorbeeld gaf aan het kruis 
tegenover de zondaars, die naast U hingen! En Maria Magdalena, en 

vele anderen, gaf U ook genade en vergiffenis, en U kwam zowel 

mij als de zondaar tegemoet.” 
 

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 
wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 

geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 

oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 
duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 

waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 
gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 

komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 

zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 
 

“U gaf Uw Bloed, en kocht mij vrij! 

En ik wandel met U in Uw liefde, zij aan zij. Amen!” 
 

Voorwaar, mijn naam is Milisa, en ben een bode engel Gods. 
Voorwaar, wie met de wijsvinger wijst, vergeet dat de overige 

vingers naar hemzelf wijzen. Oordeel niet over iemand, die 

gescheiden is, want misschien is het wel Gods wil. Wie bent u, om 
te oordelen over anderen? Bent u dan goed bezig, door voor God te 

spelen en te roddelen over die persoon? Bekeer u, en wees een 
zegen en een steun voor wie het moeilijk hebben, en laat Gods 

liefde en genade zien. Oordeel niet; laat dat aan God over! Hij kent 

Zijn kinderen beter dan u.  
 

Bent u gescheiden?  

Dan nog! De Heer geeft om u en kent uw hart. 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
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Gevallen technologische engelen voeren de druk 

nu op! 
 

Voorwaar, de totale wereldorde heeft de wereld reeds goed onder 
controle, in samenwerking met de NASA en UTA, het wereldwijde 

dataverkeer.  

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, welkom! Dit is een openbarende boodschap van God, woord 

voor woord overgeleverd door de engel des Heren aan 
eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen op 25 april 2018. 

 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 
De technologische demonen zijn druk bezig, om de druk op 

de Aarde op te voeren, zoals voorzegd was in 2012. 

De strijd om het behoud van de zielen was nog nooit zó heftig! Ook 
wordt de overname van satan op de Aarde steeds zichtbaarder. 

Christenen moeten juist nu lichamelijk en geestelijk sterk zijn en 
voor de volle 100% kiezen voor Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 

Christus, de Nazareeër, de Zoon van God!  

 
Voorwaar, de totale wereldorde heeft de wereld reeds goed 

onder controle, in samenwerking met de NASA en UTA, het 

wereldwijde dataverkeer. 
En men streeft ernaar, om de mens te beïnvloeden via 

reclamemedia en ziekenhuizen en andere instellingen, dat men 
gerust elektroden in de hersenen kan laten implanteren, en zich 

kan aanmelden voor de RFID-chip. Zelfs vele banken willen nu af 

van het bankpasjessysteem, omdat ze zich hebben onderworpen 
aan de totale controle van de Illuminati!  

 
In sommigen delen van de wereld is men alreeds gechipt en 

voorzien van het getal van het beest! 

Het was eerst de bedoeling, dat in 2013 iedereen voorzien zou zijn 
met een RFID-chip, maar, onder andere door de gebeden, lag het 
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een tijdje stil. Voorwaar, mijn naam is Michaël, een bode engel 
Gods. 

 

Voorwaar, door middel van satellieten kan men de mens via 
de hersenen reeds besturen, via een soort 

radiofrequentiegolven. 
Er waren reeds testen gedaan bij Mexico, bij de dieren in de zee. En 

vele dieren kwamen om. Zó makkelijk heeft men alles onder 

controle! Wie duister is, worde duisterder, en wie zuiver is, en 
standvastig in Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, en wie 

zich aan Zijn wet houdt, is een held, een warrior Gods, en meer dan 
overwinnaar!  

 

Kolossenzen 3, vers 2 tot en met 4  Bedenkt de dingen, die 
boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want gij zijt gestorven en uw 

leven is verborgen met Christus in God. Wanneer Christus 
verschijnt, die ons leven is, zult ook gij met Hem verschijnen in 

heerlijkheid. 

 
En Efeziërs 6, vers 10 tot en met 19  Voorts, weest krachtig in 

de Here en in de sterkte zijner macht. Doet de wapenrusting Gods 

aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels; 
want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen 

de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer 
duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Neemt 

daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in 

de boze dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te 
houden. Stelt u dan op, uw lendenen omgord met de waarheid, 

bekleed met het pantser der gerechtigheid, de voeten geschoeid 
met de bereidvaardigheid van het evangelie des vredes; neemt bij 

dit alles het schild des geloofs ter hand, waarmede gij al de 

brandende pijlen van de boze zult kunnen doven; en neemt de 
helm des heils aan en het zwaard des Geestes, dat is het woord van 

God. En bidt daarbij met aanhoudend bidden en smeken bij elke 

gelegenheid in de Geest, daartoe wakende met alle volharding en 
smeking voor alle heiligen; ook voor mij, dat mij bij het openen van 

mijn mond het woord geschonken worde, om vrijmoedig het 
geheimenis van het evangelie bekend te maken. 
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En Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God 
de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 

opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig 

leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, 
opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 

geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 

oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 
duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 

waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 
gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 

komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 

zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 
 

En Openbaring 22, vers 6 en 7  En Hij zeide tot mij: Deze 
woorden zijn getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de 

geesten der Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten 

te tonen hetgeen weldra geschieden moet. En zie, Ik kom spoedig. 
Zalig hij, die de woorden der profetie van dit boek bewaart! 

 

Voorwaar, bewapen u tegen de werken van satan, die in 
volle gang zijn! 

Vertrouw op de Here, uw Helper! 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 

 
 

Weelderige woekerplanten van het moment 
 
Ik zag een goddeloze, een geweldenaar, die zich uitbreidde als een 

weelderige woekerplant, toen iemand voorbijging…  
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, hartelijk welkom! Dit is een boodschap van God, op 26 april 

2018 woord voor woord overgeleverd door een engel des Heren, 
aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 
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Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 
Voorwaar,  

 
Psalm 37, vers 28  Want de Here bemint het recht, en Hij verlaat 

zijn gunstgenoten niet. Voor altoos blijven zij bewaard, maar het 

nageslacht der goddelozen wordt uitgeroeid. 
Psalm 37, vers 30  De mond van de rechtvaardige gewaagt van 

wijsheid, zijn “of haar” tong spreekt het recht. 
Psalm 37, vers 35 en 36  Ik zag een goddeloze, een geweldenaar, 

die zich uitbreidde als een weelderige woekerplant; toen iemand 

voorbijging, zie, hij “of zij” was niet meer, ik zocht hem “of haar”, 
maar hij “of zij” was niet te vinden. 

 
Voorwaar, mijn naam is Kashia, een bode engel Gods. 

De Here bemint en beschermt Zijn gunstgenoten, en rekent af met 

de geweldenaars en kwaadsprekers, en vertrapt de werken van 
satan, als een weelderige woekerplant! Want de mond van de 

rechtvaardigen is verstandig en vreest voor God, en spreekt geen 

kwaad over anderen, maar is een beminde naar Gods hart, en 
onderhoudt zijn of haar ziel met wandel en daad. 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
 

 

 

Hij verlost de verslagenen van geest! 
 

Ja, op Zijn Heilige Naam vertrouwen wij. Laat de Heilige Geest u 
doorstromen met deze woorden Gods!  

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 

26 april 2018 bracht een bode engel Gods een boodschap over, die 

ik heel graag met u wil delen. 
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Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 

Voorwaar, 
 

Psalm 34, vers 19  De Here is nabij de gebrokenen van hart en 
Hij verlost de verslagenen van geest. 

Psalm 33, vers 13 tot en met 15  De Here schouwt uit de hemel, Hij 

slaat alle mensenkinderen gade; uit zijn woonplaats ziet Hij naar 
alle bewoners der aarde, Hij, die hun aller harten vormt, die al hun 

werken doorgrondt. 
Psalm 33, vers 18, en vers 20 tot en met 22  Zie, des Heren oog is 

op hen die Hem vrezen, die op zijn goedertierenheid hopen. Onze 

ziel verwacht de Here, Hij is onze hulp en ons schild. Ja, in Hem 
verheugt zich ons hart, ja, op zijn heilige naam, “Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus”, vertrouwen wij. Uw 
goedertierenheid, Here, zij over ons, gelijk wij op U hopen. 

 

Voorwaar, mijn naam is Blesía, een bode engel Gods. 
Laat de Heilige Geest u doorstromen met deze woorden Gods! 

 

Psalm 34, vers 3 en 4, en vers 6  In de Here beroeme zich mijn 
ziel; laten de ootmoedigen het horen en zich verheugen. Maakt met 

mij de Here groot, en laat ons tezamen zijn naam verheffen. Zij 
schouwen naar Hem en stralen van vreugde, en hun aangezicht zal 

niet schaamrood worden. 

 
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
 

 

Prijs de Koning der koningen! 
 

Breng dank aan de Eeuwige Koning der koningen, Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus!  
 

 

Volledige weergave: 
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Hartelijk welkom! Dit is een boodschap van God, woord voor woord 
overgeleverd door een engel des Heren aan eindtijdprofeet in de 

laatste dagen, Benjamin Cousijnsen, op 27 april 2018. 

 
Shalom! Geef eer aan Hem, en glorie en aanbidding, aan de 

Machtige, Heilige Heer, de Koning der koningen, Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Ik begroet u in deze Enige 

Naam.  

 
Breng dank aan de Eeuwige.  

Prijs de Heer, Abba, Vader, alleen! Kadosh, Heilig en groot is de 
Machtige en Ontfermer, die in u is en uw hart en ziel doorgrondt, en 

zegt: Maak u geen zorgen, drink uit Mijn rivier. Ik ben de Bron, het 

Levende Water. Hij of zij, die drinke!  
 

Gelooft en hebt Mij lief, El Elohím, en vertrouwt op Mij, die 
uw hartslag en roep hoort! 

Voorwaar, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, wil dat u op 

Hem vertrouwt. Weet dit: Hij heeft u gered en wil dat u niet twijfelt 
in uw vertrouwen. Uw geloof in Zijn aanwezigheid is genade en 

herstel en vergeving. Geloof in Zijn kostbaar Bloed, in het Bloed 

van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. In Hem is er geen 
vrees.  

 
Hoor de engelen zingen van Zijn eer en glorie en 

overwinningen. 

Emanuel, Emanuel, prijs JHWH, prijs God! Maak groot de Koning 
der koningen. Toon uw geloof en dank Hem, en ruil uw rouwkleed 

in voor een lofgewaad, en verhoog Yeshua HaMashiach, JHWH, 
Jezus Christus.  

 

Voorwaar, Hij zorgt voor u. 
Geef Hem al uw zorgen, want Hij is trouw. En geloof in Zijn liefde 

en kracht. In Hem is hoop en troost. Hij wil uw tranen drogen en u 

in Zijn armen nemen. Mijn naam is Blesía, een bode engel Gods. 
Ook de engelen zijn afhankelijk van God, en kennen Gods kracht. 
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Psalm 111, vers 7 en 8  De werken zijner handen zijn waarheid 
en recht, betrouwbaar zijn al zijn bevelen, vastgesteld voor immer 

en altoos, volbracht in waarheid en oprechtheid.  

En Psalm 119, vers 25  Mijn ziel kleeft aan het stof, maak mij 
levend naar uw woord. 

En vers 31 en 32  Ik klem mij vast aan uw getuigenissen, o Here, 
maak mij niet beschaamd. Ik zal de weg uwer geboden lopen, want 

Gij verruimt mij het hart. 

En vers 35  Doe mij het pad uwer geboden betreden, want daarin 
heb ik lust. 

En vers 37 tot en met 41  Wend mijn ogen af, zodat zij geen ijdele 
dingen zien, maak mij levend door uw wegen. Bevestig uw belofte 

aan uw knecht, die uw vreze toegedaan is. Wend mijn smaadheid 

af, die ik vrees, want uw verordeningen zijn goed. Zie, naar uw 
bevelen verlang ik, maak mij levend door uw gerechtigheid. Dat uw 

goedertierenheid over mij kome, o Here, uw heil naar uw belofte. 
En vers 52  Als ik denk aan uw verordeningen van ouds, o Here, 

dan ben ik getroost. 

En vers 66 tot en met 68  Leer mij goed onderscheiden en kennen, 
want ik stel vertrouwen in uw geboden. Eer ik verdrukt werd, 

dwaalde ik, maar nu onderhoud ik uw woord. Gij zijt goed en 

goeddoende, leer mij uw inzettingen. 
En vers 71 en 72  Het is mij goed, dat ik verdrukt ben geweest, 

opdat ik uw inzettingen zou leren. De wet van uw mond is mij beter 
dan duizenden stukken goud en zilver. 

 

En Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld 
gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een 

ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe.  

 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 

Doof en blind geraakt door de werken van satan 
die zij wel geloven! 
 

Satan wil uiteraard niet, dat uw ogen en oren geestelijk geopend 
zijn, en dat men deze boodschappen deelt, vanwege de 
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geopenbaarde waarheid door de Here God, Jezus Christus, JHWH, 
Yeshua HaMashiach, in deze eindtijd. Velen zijn nu, door het werk 

van de technologische gevallen engelen, die onder andere via de 

media werken, verblind en doof geraakt voor de openbarende 
boodschappen van God.  

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, hartelijk welkom! Dit is een boodschap van God, woord voor 

woord overgeleverd door een bode engel van God aan 
eindtijdprofeet in de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen, op 30 

april 2018.   

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  
 

Voorwaar! 

De gevallen engelen van satan, met zijn machten en krachten, 
hebben vele Christenen van God kunnen aftrekken, omdat hun 

gehoor en ogen hen bedrogen hebben. 

 
Handelingen 7, vers 51  Hardnekkigen en onbesnedenen van hart 

en oren, gij verzet u altijd tegen de heilige Geest; gelijk uw 
vaderen, zo ook gij. 

 

En 2 Timotheüs 4, vers 3 en 4  Want er komt een tijd, dat de 
mensen de gezonde leer niet meer zullen verdragen, maar omdat 

hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich tal van 
leraars zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen 

afkeren en zich naar de verdichtsels keren. 

 
Voorwaar, ze kunnen juist de waarheid niet meer aanhoren, 

omdat ze verwend zijn geraakt en het allemaal wel beter 

weten! 
Zelfs velen hebben zich door de technologische gevallen engelen, 

door middel van de televisie, computer, mobiel, en onder andere 
Facebook, tal van valse leraren en profeten en kerkleiders en 

evangelisten, en overige kwaadsprekers en roddelaars, laten 
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verleiden, en hebben zich van de waarheid afgekeerd en zijn 
geestelijk doof en blind geraakt. Voorwaar, juist de volle waarheid 

wil satan niet horen en valt de waarheid het meeste aan. En de 

volle waarheid vindt men in de boodschappen Gods, die 
overgebracht zijn door de bode engelen van God aan Gods 

gezalfde, ware eindtijdprofeet, Benjamin Cousijnsen, in opdracht 
van de God van Abraham, Izaäk en Jakob. 

 

Openbaring 22, vers 6  En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn 
getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der 

Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen 
hetgeen weldra geschieden moet. 

 

Voorwaar, mijn naam is Blender, een bode engel Gods. 
 

Laat u niet misleiden! 
Velen zijn zó gezegend en aangeraakt via Gods boodschappen, en 

zó gesterkt en ook geestelijk gegroeid. Maar natuurlijk wil satan dit 

niet, dat uw oren en ogen geestelijk open zijn en dat men deze 
boodschappen deelt, vanwege de volle waarheid! 

 

1 Thessalonicenzen 5, vers 8  Maar laten wij, die de dag 
toebehoren, nuchter zijn, toegerust met het harnas van geloof en 

liefde en met de helm van de hoop der zaligheid. 
En vers 19 tot en met 22  Dooft de Geest niet uit, veracht de 

profetieën niet, maar toetst alles en behoudt het goede. Onthoudt u 

van alle soort van kwaad. 
 

En Handelingen 20, vers 30  En uit uw eigen midden zullen 
mannen opstaan, die verkeerde dingen spreken om de discipelen 

achter zich aan te trekken. 

En Handelingen 24, vers 14  Maar dit erken ik voor u, dat ik naar 
die weg, die zij een sekte noemen, inderdaad de God der vaderen 

vereer, gelovende al hetgeen in de wet en in de Profeten 

geschreven staat. 
 

Zegt: “Halleluja!” 
Voorwaar, sta achter de volle waarheid.  
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Romeinen 8, vers 38 en 39  Want ik ben verzekerd, dat noch 
dood noch leven, noch engelen noch machten, noch heden noch 

toekomst, noch krachten, noch hoogte noch diepte, noch enig 

ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke 
is in Christus Jezus, onze Here. 

 
En Galaten 6, vers 7  Dwaalt niet, God laat niet met Zich spotten. 

Want wat een mens zaait, zal hij “of zij” ook oogsten. 

 
En Efeziërs 6, vers 10 tot en met 13  Voorts, weest krachtig in 

de Here en in de sterkte zijner macht. Doet de wapenrusting Gods 
aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels; 

want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen 

de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer 
duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Neemt 

daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in 
de boze dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te 

houden. 

 
Voorwaar, onderhoud uw relatie met Yeshua HaMashiach, 

JHWH, Jezus Christus, en zoekt naar de dingen, die van 

boven zijn en niet die van beneden. 
 

Openbaring 2, vers 6  Doch dit hebt gij, dat gij de werken der 
Nikolaïeten haat, welke ook Ik haat. 

 

En 1 Johannes 3, vers 7 tot en met 10  Kinderkens, laat 
niemand u misleiden. Wie de rechtvaardigheid doet, is 

rechtvaardig, gelijk Hij rechtvaardig is; wie de zonde doet is uit de 
duivel, want de duivel zondigt van den beginne. Hiertoe is de Zoon 

van God geopenbaard, opdat Hij de werken des duivels verbreken 

zou. Een ieder, die uit God geboren is, doet geen zonde; want het 
zaad Gods blijft in hem “en haar” en hij “of zij” kan niet zondigen, 

want hij “of zij” is uit God geboren. Hieraan zijn de kinderen Gods 

en de kinderen des duivels kenbaar: een ieder, die de 
rechtvaardigheid niet doet, is niet uit God, evenmin als wie zijn 

broeder “of zuster” niet liefheeft. 
 

Voorwaar, de volle waarheid maakt u vrij. Amen! 



 
 

 

6180 
 
 

 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

MEI 2018 
 
Verdrijf in Hem, uw Helper, de taaiste 

zondemacht! 
 

In Hem, uw Helper die in u woont, verdrijft u elke angst en zorg en 

de taaiste zondemacht. Sta in Zijn overwinning!  
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, hartelijk welkom! Dit is een boodschap van God, 
overgeleverd door een engel des Heren aan eindtijdprofeet 

Benjamin Cousijnsen, op 1 mei 2018.   
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige, heilige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  
 

Voorwaar, Zijn naam is Wonderbaar door Zijn wonderbare 

Bloed, die u Zijn liefde en kracht en overwinning aan het 
kruis verklaart. 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, heeft in uw plaats 
gestreden, en heeft u vrijgekocht en de duivelse machten 

verbroken! Ja, laat diep het geloof leven in uw hart en wandel. En 
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besef dat u meer dan overwinnaar bent! Laat Zijn goedheid en 
liefde en genade uw deel zijn.  

 

Voorwaar, laat u minder worden en Hem meer.  
Want in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 

Christus, vluchten demonen voor u. Niemand kan Zijn kracht 
weerstaan! In Hem, uw Helper die in u woont, verdrijft u elke angst 

en zorg en de taaiste zondemacht. Sta in Zijn overwinning! Hij leidt 

u en vult u met Zijn kracht.  
 

Voorwaar, Hij geeft u de zegen in de strijd, die Hij heeft 
beloofd. 

Ga vol van de Geest en kracht, en geloof, hoop en liefde, juichend 

achter Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus aan! Stel uw 
vertrouwen op Hem. Hij, die vol liefde en ontferming u troost, en 

alle schuld op zich nam, vertrouwt ook op u. Voorwaar, mijn naam 
is Lovesadai, en ben een bode engel Gods. 

 

Dank de Heer voor de overwinningen in Zijn Naam. 
En dank de Heer, dat u zo het doel mag bereiken. Geef Hem de 

glorie en dank en lofprijs. Geef u over in Zijn hand, o kind van God! 

Verblijd u in Hem met een hart naar Zijn wil, vol aanbidding. Wees 
vervuld! Vertrouw op Hem, omdat Hij groot is en meer dan 

overwinnaar. 
 

Psalm 5, vers 8  Maar ik zal, dank zij uw grote goedertierenheid, 

uw huis binnengaan, mij nederbuigen naar uw heilige tempel in 
vreze voor U. 

En Psalm 23, vers 6  Ja, heil en goedertierenheid zullen mij volgen 
al de dagen van mijn leven; ik zal in het huis des Heren verblijven 

tot in lengte van dagen. 

En Psalm 26, vers 8  Here, ik heb lief de stede van uw huis, de 
woonplaats van uw heerlijkheid. 

En Psalm 25, vers 6 tot en met 10  Gedenk uw barmhartigheid, 

Here, en uw gunstbewijzen, want die zijn van eeuwigheid; gedenk 
niet de zonden van mijn jeugd, noch mijn overtredingen, gedenk 

mijner naar uw goedertierenheid, om uwer goedheid wil, Here. 
Goed en waarachtig is de Here; daarom onderwijst Hij de zondaars 

aangaande de weg. Ootmoedigen doet Hij wandelen in het recht, en 
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Hij leert ootmoedigen zijn weg. Alle paden des Heren zijn 
goedertierenheid en trouw voor wie zijn verbond en zijn 

getuigenissen bewaren. 

 
En Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God 

de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 
opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig 

leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, 

opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 
naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het 

licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever 

gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want 
een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het 

licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de 
waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat 

zij in God verricht zijn. 

 
En Psalm 28, vers 7  De Here is mijn kracht en mijn schild; op 

Hem vertrouwde mijn hart en ik werd geholpen. Daarom juicht mijn 

hart en loof ik Hem met mijn lied. “Amen!” 
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en 
verdween. 

 

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 

 
Men lacht om Israëls bewijzen omdat men blind 

is 
 
Er zal een schijnvrede zijn. Nog een korte tijd, voordat de klapper 

komt! Dit is een openbarende boodschap Gods, op 2 mei 2018 

gebracht door een engel des Heren aan Gods ware, geliefde Profeet 
van de eindtijd, Benjamin Cousijnsen.  
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Volledige weergave: 

 

Welkom! De volgende boodschap is een boodschap van God, woord 
voor woord overgeleverd door een engel des Heren aan 

eindtijdprofeet in de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  
 

Voorwaar, op 1 september 2013 werd Israël reeds 
gewaarschuwd, onder andere in de boodschap Gods, 

getiteld: 

‘Openbaring van God: Wees alert, Israël!’ Voorwaar, toen streed 
men tegen de overheden en machten, tegen de wereldbeheersers 

dezer duisternis, tegen de gevallen engelen, tegen Satanel, 
Mastema en Azazel en onder andere Abaddon. Voorwaar, mijn 

naam is Kadesa, en ben een bode engel Gods. 

 
Voorwaar, Israël is vaak gered door de enige God van al wat 

leeft, de God van Abraham, Izaäk en Jakob! 

Voorwaar, Donald Trump zet Iran onder druk, en streeft naar een 
oorlog tussen Israël en Iran en Syrië. Donald Trump is een 

wandelende tijdbom, die op z’n tijd voor veel schade zorgt. 
 

Ezechiël 28, vers 15 en 16  Onberispelijk waart gij, “Donald 

Trump”, in uw wandel, vanaf de dag dat gij geschapen werdt, 
totdat er onrecht in u werd gevonden: door uw uitgebreide handel 

zijt gij vervuld geraakt met geweldenarij en kwaamt gij tot zonde. 
Tot zover. 

En vers 17  Trots was uw hart op uw schoonheid – met uw luister 

hebt gij ook uw wijsheid teniet doen gaan. Ter aarde wierp Ik u 
neer… tot zover. 

 

De satan brengt schijnvrede. 
Men lacht om Israëls bewijzen, omdat men blind is. Voorwaar, en 

Noord-Korea lacht om Donald Trump, en heeft zijn geslaagde lange 
afstandsraketten goed verborgen, hoewel ze een toneeluitvoering 

vertonen naar de wereld toe, zoals Iran dat ook deed en doorging 
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met de kerncentrale! En Syrië heeft veel gifgas verkocht aan Iran. 
Maar de satan is er op uit, om Israël te vernietigen.  

 

Er zal een schijnvrede zijn, een korte tijd, voordat de klapper 
komt! 

Voorwaar, alles is reeds voorzegd door Gods ware Profeet, 
Benjamin Cousijnsen. Ook Israël moet zich bekeren van haar 

misdadige daden en afgoden en onreine praktijken! Hoewel Israël 

door Gods genade beschermd is, zal Israël wel veel te verduren 
krijgen en aanslagen, vanwege ontrouw aan God. 

 
Hebreeën 2, vers 3  Hoe zullen wij dan ontkomen, indien wij geen 

ernst maken met zulk een heil, dat allereerst verkondigd is door de 

Here, en door hen, die het gehoord hebben, op betrouwbare wijze 
ons is overgeleverd. 

En Hebreeën 4, vers 16  Laten wij daarom met vrijmoedigheid 
toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid 

ontvangen en genade vinden om hulp te verkrijgen te gelegener 

tijd. 
En Hebreeën 9, vers 5  Daarboven waren de cherubs der 

heerlijkheid, die het verzoendeksel overschaduwden; hierover 

kunnen wij nu niet in bijzonderheden treden. 
En Hebreeën 10, vers 22 en 23  Laten wij toetreden met een 

waarachtig hart, in volle verzekerdheid des geloofs, met een hart, 
dat door besprenging gezuiverd is van besef van kwaad, en met 

een lichaam, dat gewassen is met zuiver water. Laten wij de 

belijdenis van hetgeen wij hopen onwankelbaar vasthouden, want 
Hij, die beloofd heeft, is getrouw. 

 
En Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God 

de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 

opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig 
leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, 

opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 

geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 
oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 

duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 
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waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 
gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 

komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 

zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en 
verdween. 

 

 
 

Zegt: “Halleluja!” 
 
Hij heeft de satan ontwapend en de dood overwonnen. Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus leeft!  
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 3 
mei 2018 bracht een bode engel Gods een boodschap over, die ik 

graag met u wil delen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 
Zegt: “Halleluja!” 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus leeft. Hij leeft voor mij, 
maar ook voor u, die naar mij hoort.  

 

“Hij heeft de satan ontwapend en de dood overwonnen. Halleluja! 
Het graf is verlaten en de strijd is gestreden in mijn plaats, en Zijn 

wonderbare, kostbare Bloed waste mij rein, en ik ben vrij van 
zonden. Er is geen aanklacht meer. Halleluja! Ik wil U danken, dat 

U voor mij gestreden hebt, en de enige Heer en Koning bent en de 

bolwerken van satan verbroken hebt. Halleluja! Heer, ik open mijn 
mond. Ik ben vol van dank, en ik vraag U ook om Uw zegen uit te 

storten, Uw heilige vuur. Verbreek elke vloek. Kom met Uw vuur en 

kracht, en herstel mij, ook van mijn ziekten en lichamelijke 
klachten. O, kom maar, Heilige Geest van God! U regeert in mij. Ik 
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geef mij geheel aan U over en ik dank U voor Uw vreugde en 
genade en kracht en liefde. Dank U voor de uitstorting van de 

Heilige Geest in mij!” 

 
Mijn naam is Blesía, en ben een bode engel Gods. 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

Leer te accepteren en ga in gebed 
 
Velen zijn vol ijdelheid en trots, en hoogmoedig, en zijn blind en 

spreken alleen maar kwaad en leugens over anderen, en zijn zelfs 

te trots om hun fouten te bekennen. Hun zonden scheiden hen van 
Mij, Yeshua HaMashiach.  

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 3 mei 2018 bracht Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus zelf, Zijn boodschap over aan 
eindtijdprofeet in de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. 

 

Shalom! Ik ben wie Ik ben. Ik ben het, JHWH, Yeshua HaMashiach, 
Jezus Christus.  

 

Openbaring 22, vers 13 tot en met 15  Ik ben de alfa en de 
omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde. Zalig zij, 

die hun gewaden wassen, opdat zij recht mogen hebben op het 
geboomte des levens en door de poorten ingaan in de stad. Buiten 

zijn de honden en de tovenaars, de hoereerders, de moordenaars, 

de afgodendienaars en ieder, die de leugen liefheeft en doet. 
 

Voorwaar, is Mijn Koninkrijk en lijden niet genoeg voor u, 
dat u deze dingen doet en ingaat tegen Mij? 

De zonde scheidt u van Mij. Ik ween om u, die Ik liefheb. Als u zich 

afkeert van de waarheid, en u zich richt tot de valse goden, zeg Ik 
u, dat dit geestelijk overspel is! Ik ben wie Ik ben en zal de slechte 

vis achterlaten en de goede vis thuishalen. 
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Jesaja 59, vers 1 tot en met 3  Zie, de hand des Heren is niet te 
kort om te verlossen, en zijn oor niet te onmachtig om te horen; 

maar uw ongerechtigheden zijn het, die scheiding brengen tussen u 

en uw God, en uw zonden doen zijn aangezicht voor u verborgen 
zijn, zodat Hij niet hoort. Want uw handen zijn met bloed bezoedeld 

en uw vingers met ongerechtigheid; uw lippen spreken leugen, uw 
tong prevelt onrecht. 

 

Voorwaar! 
Velen zijn vol ijdelheid en trots, en hoogmoedig, en zijn blind en 

spreken alleen maar kwaad en leugens over anderen, en zijn zelfs 
te trots om hun fouten te bekennen. Hun zonden scheiden hen van 

Mij! Bekeer u en vraag om vergeving van al uw zonden! Ik ben wie 

Ik ben, JHWH, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Leer te 
accepteren en ga in gebed. Amen! 

Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Yeshua HaMashiach, en verdween. 
 

 

 

Helden, werp je in de strijd! 
 

JHWH, de God van de Hemelse machten, richt een slachting aan. 
Hij is uw sterkte, uw schild, uw burcht, uw kracht en uw steun, en 

verlost u van al uw vijanden, en is uw bevrijder.  

 
 

Volledige weergave: 
 

Welkom! De volgende boodschap van God is overgeleverd door de 

bode, Hetrick, aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin 
Cousijnsen, op 4 mei 2018. 

 
Shalom!  

 

Grijp naar de schilden, kinderen van Yeshua HaMashiach, 
JHWH, Jezus Christus! 

Jeremia 46, vers 3 tot en met 5  “Grijp de schilden, mannen van 

Egypte, maak je klaar voor de strijd! Span de paarden in, spring op 
de wagens! Helm op, de speren gescherpt, het harnas omgord! 
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Vooruit, in het gelid!” Waarom staan ze verlamd van angst, waarom 
deinzen ze terug? Hun keurtroepen worden verpletterd, ze vluchten 

zonder om te kijken, overal paniek – spreekt JHWH. 

 
Voorwaar, ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  
 

Voorwaar, gij zijt meer dan overwinnaar! 

 
Jeremia 46, vers 6  De snelste krijgsheld kan niet vluchten, de 

dapperste niet meer ontkomen. Tot zover. 
 

Efeziërs 6, vers 2  ‘Toon eerbied voor uw vader en moeder,’ dat is 

het eerste gebod waaraan een belofte verbonden is. 
 

En Jeremia 46, vers 9  Bestijg de paarden! Jaag de wagens voort! 
Helden, werp je in de strijd! Tot zover. 

 

Voorwaar, mijn naam is Hetrick. 
 

Efeziërs 6, vers 16 tot en met 18  En draag bovenal het geloof 

als schild waarmee u alle brandende pijlen van hem die het kwaad 
zelf is kunt doven. Draag als helm de verlossing en als zwaard de 

Geest, dat wil zeggen Gods woorden. Laat u bij het bidden leiden 
door de Geest, iedere keer dat u bidt; blijf waakzaam en bid 

voortdurend voor alle heiligen. 

 
En Jeremia 46, vers 10  Het is een dag van wraak voor JHWH, de 

God van de hemelse machten. Hij wreekt zich op zijn vijanden. Zijn 
zwaard doet zich te goed… tot zover. JHWH, de God van de 

hemelse machten, richt een slachting aan… tot zover. 

 
Voorwaar! 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, is uw sterkte, uw schild, 

uw burcht, uw kracht en uw steun, en verlost u van al uw vijanden, 
en is uw bevrijder en steenrots, en heeft u onvoorwaardelijke lief. 

Hij versloeg de duisternis, en is meer dan overwinnaar. Prijs de 
Heer en Zijn almachtige Naam, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 

Christus! Voorwaar, helden, geloof en vertrouw! 
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Job 22, vers 27 tot en met 30  Als je tot hem bidt, dan luistert 

hij, en je geloften los je in. Wat jij ook besluit, het zal worden 

uitgevoerd, en het licht zal schijnen op de wegen die je gaat. Als 
rampspoed iemand velt en jij zegt: “Sta op!”, dan redt God hem 

“en haar”, die het hoofd moest buigen. Hij redt zelfs hen die niet 
onschuldig zijn. Hun redding danken ze aan jouw reine handen. 

 

In Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, mag u 
vertrouwen, en in Zijn overwinning. 

Hij heeft u, kinderen van God, de zegen in de strijd beloofd. Ga in 
de strijd, vol van Geest en kracht en geloof, achter Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus aan, juichend uw overwinning 

tegemoet, en zegt: “Hallelujah!” 
 

Spreuken 16, vers 20  Wie goed luistert, zal het goed vergaan, 
wie op JHWH vertrouwt, is gelukkig. 

 

Amen! 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Hetrick, en verdween. 

 

 
 

Openbarende boodschap over de huidige strijd 

in de Aardse en Hemelse gewesten 
 

Openbarende boodschap Gods: Voorwaar, in het Hemelse luchtruim 

wordt er vaak gestreden, als er een ruimteschip - van de gevallen 
engelen - Gods luchtruim betreedt en vindt. Ook zijn er telkens vele 

gevallen engelen in de strijd omgekomen!  
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, hartelijk welkom! Op 7 mei 2018 bracht een engel des Heren 
woord voor woord de volgende boodschap Gods over aan 

eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 
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Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 

Voorwaar! 
Mijn naam is Revelado, een bode engel Gods, en ik vertel u de volle 

waarheid, omdat ik, Revelado, uit het Heilige der Heiligen kom en u 
mag openbaren, hetgeen verborgen was. 

 

Openbaring 22, vers 6  En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn 
getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der 

Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen 
hetgeen weldra geschieden moet. 

 

Voorwaar, de technologische gevallen engelen met hun 
grote UFO ruimteschepen vervullen vaak het luchtruim met 

zwaar geluid, dat soms hoorbaar is op de Aarde. 
Voorwaar, ze voeren frequent aanvallen uit en proberen vaak het 

luchtruim van God binnen te dringen. Deze gevallen engelen 

hebben 666 bemanningsleden. Ze komen van een planeet van net 
boven de Aarde. Deze buitenaardse gevallen engelen controleren de 

mensen op de Aarde via beeldschermen, en proberen het luchtruim 

onder controle te houden, zodat men aanvallen kan uitvoeren op de 
kinderen Gods.  

 
2 Timotheüs 4, vers 18  De Here zal mij beveiligen tegen alle 

boos opzet en behouden in zijn hemels Koninkrijk brengen. Hem zij 

de heerlijkheid in alle eeuwigheid! Amen. 
 

Voorwaar, in het Hemelse luchtruim wordt er vaak 
gestreden, als er een ruimteschip Gods luchtruim betreedt 

en vindt.  

Ook zijn er telkens vele gevallen engelen in de strijd omgekomen! 
 

Efeziërs 6, vers 12 en 13   Want wij hebben niet te worstelen 

tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, 
tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten 

in de hemelse gewesten. Neemt daarom de wapenrusting Gods, om 
weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om, uw taak geheel 

vervuld hebbende, stand te houden. 
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En Kolossenzen 2, vers 15  Hij heeft de overheden en machten 

ontwapend en openlijk tentoongesteld en zo over hen gezegevierd. 

 
Voorwaar, alleen in Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 

Christus, zijt u meer dan overwinnaar! 
 

Kolossenzen 4, vers 2  Volhardt in het gebed, weest daarbij 

waakzaam en dankt. 
En Kolossenzen 3, vers 17  En al wat gij doet met woord of werk, 

doet het alles in de naam des Heren Jezus, God, de Vader, 
dankende door Hem! 

En vers 25  Want wie onrecht doet, zal zijn onrecht 

terugontvangen, en er is geen aanzien des persoons. 
 

En 1 Thessalonicenzen 2, vers 19 en 20  Want wie is onze hoop 
of blijdschap of erekrans voor onze Here Jezus bij zijn komst, wie 

anders dan gij? Ja, gij zijt onze eer en blijdschap.  

 
Voorwaar, wees krachtig in de Here, en laat u door niets 

besmetten in uw gedachten, of door wat u voor ogen ziet! 

 
En 1 Thessalonicenzen 4, vers 7 en 8  Want God heeft ons niet 

geroepen tot onreinheid, maar in heiliging. Daarom, wie dit 
verwerpt, verwerpt niet een mens, maar God, die u immers ook zijn 

heilige Geest geeft. 

En 1 Thessalonicenzen 5, vers 2  Immers, gij weet zelf zeer goed, 
dat de dag des Heren zó komt, als een dief in de nacht. 

En vers 8  Maar laten wij, die de dag toebehoren, nuchter zijn, 
toegerust met het harnas van geloof en liefde en met de helm van 

de hoop der zaligheid. 

En vers 19 en 20  Dooft de Geest niet uit, veracht de profetieën 
niet. 

 

2 Timotheüs 2, vers 1 en 2  Gij dan, mijn kind, wees krachtig in 
de genade van Christus Jezus, en wat gij van mij gehoord hebt 

onder vele getuigen, vertrouw dat toe aan vertrouwde mensen, die 
bekwaam zullen zijn om ook anderen te onderrichten. 
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Voorwaar, voor elke ziel wordt er 100% gestreden voor zijn 
of haar behoud. 

Maar ook uzelf moet in actie komen, door u te verzetten tegen het 

kwaad! 
 

2 Timotheüs 4, vers 6 tot en met 8  Want wat mij aangaat, 
reeds word ik als plengoffer geofferd en het tijdstip van mijn 

verscheiden staat voor de deur. Ik heb de goede strijd gestreden, ik 

heb mijn loop ten einde gebracht, ik heb het geloof behouden; 
voorts ligt voor mij gereed de krans der rechtvaardigheid, welke te 

dien dage de Here, de rechtvaardige rechter, mij zal geven, doch 
niet alleen mij, maar ook allen, die zijn verschijning hebben 

liefgehad. 

 
Al kunnen de gevallen engelen zich laten transporteren, naar 

welke plek dan ook op de Aarde, of via dromen verschijnen, 
u bent sterker en meer dan overwinnaar! 

Hij, die in u is, is meer en machtiger en krachtiger, en heeft u 

gekocht en betaald door Zijn kostbaar Bloed! Yeshua HaMashiach, 
JHWH, Jezus Christus, en Gods engelen, betreden ook het luchtruim 

van de gevallen engelen, om hen te verzwakken en te overwinnen 

in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 
Christus. Ze strijden ook voor de kinderen Gods, 24 uur, dag en 

nacht, zowel de Heer zelf! 
Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de engel des Heren, en verdween. 

 

 
 

Kom, nu is het tijd om te aanbidden! 
 
De volgende boodschap Gods, aan u gegeven, omvat een lofprijs- 

en aanbiddingsgebed, tot eer van de Here God.  
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, welkom! Op 8 mei 2018 bracht de bode engel van God woord 

voor woord de volgende boodschap over aan Gods ware 
eindtijdprofeet, Benjamin Cousijnsen. 
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Shalom! Ik begroet u in de almachtige, heilige en machtige Naam 

van Abba, Vader, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 
Zegt: “Abba, Vader, daal nu met Uw Geest neer”.  

“Ik aanbid U, mijn Heilige, Kadosh, Abba, Vader, Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Raak mij aan in liefde, en 

genees mij. Ik ben verwond. Kom met Uw heilige vuur, Abba, 

Vader! Ik ben Uw eigendom, en Uw Woord zegt: Wie in Mij gelooft, 
en bidt, zal ontvangen en stromen van leven water zullen uit zijn en 

haar binnenste vloeien. Dank U, dat U in mij aan het werk bent.” 
 

Johannes 8, vers 36  Wanneer dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, 

zult gij werkelijk vrij zijn. 
 

“Ik prijs U, Abba, Vader, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 
Christus, dat U met Uw kostbaar Bloed, vol van kracht en genezing 

en bevrijding en overwinning, mij vrijgekocht hebt met Uw Bloed, 

dat mij wast en geneest en vrijmaakt van al mijn zonden. U heerst 
in mij voor eeuwig, mijn Abba, Vader, Heilige, Machtige Koning, 

mijn Rabboeni, mijn Heer, die leeft en mij levend heeft gemaakt en 

de dood ontwapend heeft, en is opgestaan uit de dood. Abba, 
Vader, Uw Heilige Geest en liefde doorstromen mij, Uw wonderbaar 

levend water! Halleluja! Ik maak U, Yeshua HaMashiach, JHWH, 
Jezus Christus, groot en juich van vreugde. Want ik geloof en ik 

dank U voor Uw vuur. Houd mij vast, en met Uw wind word ik 

gedragen door Uw Geest, en kom ik tot rust. Amen!” 
 

Voorwaar, mijn naam is Ruachana, een ben een bode engel 
Gods. 

Kom, nu is de tijd om Hem, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 

Christus, te aanbidden, die zowel wij engelen, als ook Profeet 
Benjamin en Profetes Theresa Cousijnsen, aanbidden! 

 

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 
wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
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behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 

geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 

oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 
duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 

waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 
gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 

komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 

zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en 
verdween. 

 

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen 
 

 

 

Verander niet in een monster! 
 

Voorwaar geliefden, laat geen monster toe, de satan. Leer de 
dingen te bepraten en op te lossen, in Yeshua HaMashiach, JHWH, 

Jezus Christus.  

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, hartelijk welkom! De volgende boodschap van God werd door 

de bode engel woord voor woord overgeleverd aan eindtijdprofeet 
Benjamin Cousijnsen op 9 mei 2018. 

 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Rafaël, 

een bode engel Gods. 
 

Voorwaar,  

 
Genesis 1, vers 27  En God schiep de mens naar zijn beeld; naar 

Gods beeld schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen. 
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Zo heeft God het echt bedoeld, naar Zijn beeld, niet anders! 

 

Genesis 2, vers 7  Toen formeerde de Here God de mens van stof 
uit de aardbodem en blies de levensadem in zijn neus; alzo werd de 

mens tot een levend wezen. 
 

Voorwaar, een beetje jaloezie is normaal en goed, en het 

betekent immers ook, dat ze heel erg van elkaar houden en 
elkaar niet willen verliezen. 

Maar teveel jaloezie wordt een monster!  
 

Genesis 3, vers 8 en 9  Toen zij het geluid van de Here God 

hoorden, die in de hof wandelde in de avondkoelte, verborgen de 
mens en zijn vrouw zich voor de Here God tussen het geboomte in 

de hof. En de Here God riep de mens tot Zich en zeide tot hem: 
Waar zijt gij?  

 

Voorwaar, je kunt je niet verstoppen, hoor, voor God. 
 

Spreuken 27, vers 4  Woede is wreed, razernij is als een 

stortvloed, maar wie is tegen jaloezie bestand? 
 

Zelfs onder de kinderen Gods kom je dit weleens tegen. 
En hoe ga jij daar nu mee om? Voorwaar, een negatieve reactie kan 

net zoveel kapotmaken als een bedreiging! 

 
Romeinen 12, vers 2  En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, 

maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat 
gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige 

en volkomene. 

En vers 9  De liefde zij ongeveinsd. Weest afkerig van het kwade, 
gehecht aan het goede. 

En vers 21  Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin 

het kwade door het goede. 
Romeinen 13, vers 10 en 11  De liefde doet de naaste geen kwaad; 

daarom is de liefde de vervulling der wet. Gij verstaat immers de 
tijd wel, dat het thans voor u de ure is om uit de slaap te ontwaken. 
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Want het heil is ons nu meer nabij, dan toen wij tot het geloof 
kwamen.   

  

Voorwaar, onverschillig reageren en dreigen lijken 
misschien een oplossing. 

Onverschilligheid en dreigen maken uiteindelijk alles kapot! 
Voorwaar, wees open in liefde, eerlijk en realistisch en positief, en 

zoek samen opbouwend naar oplossingen. Leer erover te praten 

door openheid en eerlijkheid; dat doet wonderen. Maar extreme 
woedeuitbarstingen en geweld, en dan maar niet meer willen 

geloven, en alles onder controle willen houden en niets willen 
vergeven, en een klein probleem vergroten tot een monster, 

enzovoorts, lossen niets op. 

 
1 Korinthiërs 13, vers 4 en 5  De liefde is lankmoedig, de liefde 

is goedertieren, zij is niet afgunstig, de liefde praalt niet, zij is niet 
opgeblazen, zij kwetst niemands gevoel, zij zoekt zichzelf niet, zij 

wordt niet verbitterd, zij rekent het kwade niet toe. 

En vers 11  Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, voelde ik 
als een kind, overlegde ik als een kind. Nu ik een man, “of vrouw”, 

ben geworden, heb ik afgelegd wat kinderlijk was. 

En vers 12  Want nu zien wij nog door een spiegel, in raadselen, 
doch straks van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik onvolkomen, 

maar dan zal ik ten volle kennen, zoals ik zelf gekend ben. 
 

Galaten 5, vers 17 en 18  Want het begeren van het vlees gaat in 

tegen de Geest en dat van de Geest tegen het vlees – want deze 
staan tegenover elkander – zodat gij niet doet wat gij maar wenst. 

Indien gij u echter door de Geest laat leiden, dan zijt gij niet onder 
de wet. 

En vers 22  Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, 

vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, 
zachtmoedigheid, zelfbeheersing. 

En vers 25  Indien wij door de Geest leven, laten wij ook door de 

Geest het spoor houden. 
 

Voorwaar, geliefden, laat geen monster toe, de satan! 
Leer de dingen te bepraten en op te lossen, in Yeshua HaMashiach, 

JHWH, Jezus Christus. Wraak en terugpakken, bedreigingen, komen 
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niet van de Heer. Laat Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, u 
doorstromen. 

 

Efeziërs 1, vers 7 en 8  En in Hem hebben wij de verlossing door 
zijn bloed, de vergeving van de overtredingen, naar de rijkdom 

zijner genade, welke Hij ons overvloedig heeft bewezen in alle 
wijsheid en verstand. 

 

Voorwaar, zo mag u ook de ander vergeven van 
overtredingen, naar Zijn genade in alle wijsheid en verstand. 

 
Efeziërs 2, vers 19  Zo zijt gij dan geen vreemdelingen en 

bijwoners meer, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten 

Gods.  
 

En Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God 
de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 

opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig 

leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, 
opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 
geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 

oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 
duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 

waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 

gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 
komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 

zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 
 

Ware liefde overwint samen stormen, en brengt ze, in 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus’ Naam tot rust. 
Amen! Laat deze boodschap u bemoedigen en sterken. 

Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God. 

 
 

 

Hij wil dat je geniet van wat Hij je gaf 
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Voorwaar, groot en trouw is de Here, en Hij is u nabij. Ook vandaag 
wil Hij u kracht geven; Zijn liefde wil u troosten.  

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, hartelijk welkom! Op 10 mei 2018, bracht een bode engel 

van God deze boodschap over aan Gods ware eindtijdprofeet in de 

laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare Naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 

Voorwaar, groot en trouw is de Here, en Hij is u nabij. 
En ook vandaag wil Hij u kracht geven. Zijn liefde wil u troosten en 

bemoedigen. Ja, Zijn liefde is zeer groot en sterk en zo krachtig! Hij 
wil dat u geniet van wat Hij u gaf. Wees als een boom, die vrucht 

draagt, en deel de boodschappen van God, de Bron, uit en laat ook 

anderen drinken van het levend water. Voorwaar, mijn naam is 
Lovesadai, een bode engel Gods. 

 

Wees blij in Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! 
Strek u uit in liefde, en laat uw vreugde toenemen. Zelfs de bomen 

zijn blij en klappen en loven God. O, vat weer moed, want God is 
goed! Ga, staande op de beloften, en geloof. En ga, moedig in Zijn 

liefde en kracht en overwinning, voorwaarts! Niets is onmogelijk 

meer. Voorwaar, Zijn goedheid en trouw en waarheid en liefde voor 
u eindigt nooit meer. 

 
Welke boom bent u? 

En draagt u veel vrucht? 

 
Lukas 13, vers 6 tot en met 9  En daar staat geschreven: En Hij 

sprak deze gelijkenis: Iemand bezat een vijgeboom, die in zijn 

wijngaard was geplant, en hij kwam om vrucht daaraan te zoeken 
en vond er geen. En hij zeide tot de wijngaardenier: Zie, het is nu 

al drie jaar, dat ik vrucht aan deze vijgeboom kom zoeken en ik 
vind ze niet. Hak hem om! Waarom zou hij de grond nutteloos 

beslaan? Hij antwoordde en zeide tot hem: Heer, laat hem nog dit 
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jaar staan, ik zal er eerst nog eens omheen graven en er mest bij 
brengen, en indien hij in het komende jaar vrucht draagt, dan is het 

goed, maar anders, dan moet gij hem omhakken. 

 
Voorwaar, wees geen onvruchtbare boom! 

Natuurlijk, God is oneindig goed en geduldig en geeft ook u de 
kans, om het beter te doen, en te leven zoals Hij het bedoeld heeft, 

naar Zijn wil. Amen! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
 

 
 

Israël, wees gewaarschuwd, ze spelen samen 

toneel! 
 
Dit is een openbarende, waarschuwende en profetische boodschap 

van God, overgeleverd aan Gods enige ware, geliefde Profeet in de 
eindtijd, Benjamin Cousijnsen.  

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 

10 mei 2018 bracht een bode engel Gods een boodschap over, die 

ik heel graag met u wil delen. 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 

Kadesa, en ben een bode engel Gods. 
 

Voorwaar, Kim Jong-un, de leider van Noord-Korea,  
doet er alles aan om informatie in te winnen, door Donald Trump 

over te halen, om vertrouwelijke plannen te delen van Netanyahu, 

de President van Israël. Daarvoor wil de leider van Noord-Korea, 
Kim Jong-un, wel vrienden worden met Donald Trump. Samen 

spelen ze toneel, en satan is er op uit de landen op te zetten tegen 
Israël, zoals Profeet Benjamin Cousijnsen reeds geopenbaard heeft.  

 

Iran staat klaar voor een aanval op Israël en om aanslagen 
te plegen, 
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ook op de Verenigde Staten van Amerika, omdat Donald Trump 
zogenaamd Israël steunt, maar op een oorlog uit is met Israël. Kim 

Jong-un gaf aan, dat Donald Trump listig is en dat Syrië en Iran 

Israël haten, zowel Kim Jong-un, de leider van Noord-Korea! Hij 
zei: “Ik bemoei me er niet mee, want het beste is voor het laatst”.  

 
Voorwaar, machten en krachten zijn aan het werk tegen 

Israël, dat onverslaanbaar blijft. 

In Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, is Israël meer dan 
overwinnaar! Maar helaas moet Israël zich eerst nog bekeren van 

haar afgoden en zondige wandel! God helpt Israël, als ze zich tot 
Hem alleen richt en berouw toont. 

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
 

 

Aan de roddelaars en kwaadsprekers over de 
door God aangestelde Profeten: Benjamin en 

Profetes Theresa 
 
Onderzoekt uzelf en bekeert u, want roddelaars over Profeet 

Benjamin en Profetes Theresa zullen de Hemel niet binnengaan, al 

zegt u Christen te zijn! U hoort wat Yeshua HaMashiach, JHWH, 
Jezus Christus, zegt over hen.  

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, welkom! Dit is een boodschap van God, woord voor woord 

door de bode engel van God overgeleverd aan eindtijdprofeet 

Benjamin Cousijnsen, op 11 mei 2018. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 

Psalm 119, vers 57  De Here is mijn deel, ik heb beloofd uw 
woorden te onderhouden. 
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Psalm 119, vers 59  Ik overdenk mijn wegen, ik wend mijn voeten 
naar uw getuigenissen. 

Psalm 119, vers 65  Gij hebt goedgedaan aan uw knecht, o Here, 

naar uw woord. 
Psalm 119, vers 71 en 72  Het is mij goed, dat ik verdrukt ben 

geweest, opdat ik uw inzettingen zou leren. De wet van uw mond is 
mij beter dan duizenden stukken goud en zilver. 

Psalm 119, vers 76 en 78  Laat uw goedertierenheid mij tot 

vertroosting zijn naar uw belofte aan uw knecht. Laten de 
overmoedigen beschaamd worden, omdat zij mij onverdiend 

verdrukten; ik overdenk uw bevelen. 
 

Openbaring 22, vers 6 en 7  En Hij zeide tot mij: Deze woorden 

zijn getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der 
Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen 

hetgeen weldra geschieden moet. En zie, Ik kom spoedig. Zalig hij 
“en zij”, die de woorden der profetie van dit boek bewaart! 

 

Psalm 119, vers 85 en 95  Overmoedigen hebben mij kuilen 
gegraven, zij, die niet leven naar uw wet. Goddelozen loeren erop 

mij te verderven; ik geef acht op uw getuigenissen. 

 
Openbaring 22, vers 10 en 11  En hij zeide tot mij: Verzegel de 

woorden van de profetie van dit boek niet, want de tijd is nabij. Wie 
onrecht doet, hij “of zij” doe nog meer onrecht; wie vuil is, hij “of 

zij” worde nog vuiler; wie rechtvaardig is, hij “of zij” bewijze nog 

meer rechtvaardigheid; wie heilig is, hij “of zij” worde nog meer 
geheiligd. 

 
Psalm 119, vers 143, 157 en 158  Treffen mij nood en 

verdrukking, dan zijn uw geboden mijn verlustiging. Talrijk zijn 

mijn vervolgers en mijn tegenstanders, doch van uw getuigenissen 
wijk ik niet af. Zie ik afvalligen, dan voel ik afschuw, daar zij uw 

woord niet onderhouden. 

Psalm 119, vers 167 en 173  Mijn ziel onderhoudt uw 
getuigenissen, ik heb ze hartelijk lief. Uw hand zij mij ter hulpe, 

want uw bevelen heb ik verkozen. 
 

Voorwaar, mijn naam is Blender, een bode engel Gods. 
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Voorwaar, zo spreekt de Heer, Yeshua HaMashiach, JHWH, 

Jezus Christus: 

Schrijf het voor uzelf op, zodat u voor Gods Troon niet kunt 
zeggen: “Dit hebben we nooit gehoord of gelezen, dat roddelaars 

en kwaadsprekers over Profeet Benjamin en Profetes Theresa 
Cousijnsen Gods Koninkrijk niet binnenkomen. Het kwaad komt de 

Hemel niet binnen, al beweert u een kind van God te zijn! 

Onderzoekt uzelf en bekeert u! Zo niet, dan zult u gestraft worden, 
zowel op Aarde als in de hel, waar vele roddelaars en 

kwaadsprekers klagen. Zalig zij, die hun gewaden wassen, opdat zij 
recht mogen hebben de Hemel binnen te gaan, zonder vlek en 

rimpel. 

  
Spreekt nimmer kwaad over Mijn gezalfden, of u bent 

vervloekt en zal geslagen worden!  
De steen, die u werpt – het kwaad – keert terug en valt op u, en 

verplettert u. Zo spreekt de Heer, Yeshua HaMashiach, JWHW, 

Jezus Christus. 
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 
 

 

Wees Hem, JHWH, eeuwig dankbaar voor alle 
boodschappen in de 

Evangelicalendtimemachine.com 
 
Voorwaar, wees krachtig, en wees de Here, JHWH, eeuwig 

dankbaar voor al die boodschappen Gods in de 

Evangelicalendtimemachine.com  
 

 
Volledige weergave: 

 

Welkom! Op 14 mei 2018 werd de volgende boodschap van God 
woord voor woord overgeleverd door een bode engel van God aan 

eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. 
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Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Serear, 

en ben een bode engel Gods. 
 

Wees krachtig! 
 

Efeziërs 6, vers 10  Ten slotte, zoek uw kracht in de Heer, in de 

kracht van zijn macht. 
Vers 11  Trek de wapenrusting van God aan om stand te kunnen 

houden tegen de listen van de duivel. 
 

Laat geen duivels plan of aards bestaan u roven uit Zijn 

hand. 
 

Sirach 10, vers 12 en 13  Hoogmoed begint wanneer de mens de 
Heer verlaat, zijn hart zich verwijdert van hem door wie hij 

gemaakt is. Hoogmoed begint met zonde, wie zich daarin verliest 

loopt over van gruwelijkheden. Dan maakt de Heer zijn “of haar” 
ellende buitensporig groot, richt hij hem “of haar” geheel en al te 

gronde. 

En Sirach 11, vers 28 en 29  Prijs niemand gelukkig voor zijn dood, 
een mens wordt pas aan zijn einde gekend. Haal niet iedereen in 

huis, een bedrieger legt talloze hinderlagen. 
En Sirach 10, vers 6  Hoe groot ook het onrecht dat je is gedaan, 

koester geen wrok tegen de ander, neem niet het recht in eigen 

hand. 
En vers 8  Door onrecht, gewelddadigheid en hebzucht veroveren 

de volken elkaars heerschappij. Niemand is wettelozer dan een 
geldwolf, die biedt zelfs zijn eigen geest te koop aan. 

En Sirach 12, vers 8 tot en met 12  Als het je goed gaat weet je 

niet wie je vriend is, als het je slecht gaat merk je wie je vijand is. 
Als het je goed gaat ergert je vijand zich, als het je slecht gaat 

houdt ook je vriend zich afzijdig. Vertrouw je vijand niet, nooit van 

je leven, zoals koper groen uitslaat, zo komt zijn kwaadaardigheid 
tevoorschijn. Zelfs als hij “of zij” nederig doet en voor je buigt, 

moet je op je hoede zijn en voor hem “of haar” oppassen. Dan ben 
je voor hem “of haar” als iemand die een spiegel polijst en weet 

dat hij weer dof wordt. Duld hem “of haar” niet naast je, anders 
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verdringt hij “of zij” je van je plaats. Laat hem “of haar” niet 
zitten aan je rechterhand, anders neemt hij “of zij” je plaats in. Als 

je mijn waarschuwing te laat begrijpt, zal dat je uiteindelijk 

berouwen.  
 

Voorwaar, wees krachtig in Yeshua HaMashiach, JHWH, 
Jezus Christus! 

 

Sirach 19, vers 20  Alle wijsheid is ontzag voor de Heer. Ze sluit 
in dat je de wet in acht neemt en kennis van zijn almacht hebt. 

 
Efeziërs 6, vers 12 en 13  Onze strijd is niet gericht tegen 

mensen maar tegen hemelse vorsten, de heersers en de 

machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in de 
hemelsferen. Neem daarom de wapens van God op om weerstand 

te kunnen bieden op de dag van het kwaad, om goed voorbereid 
stand te kunnen houden. 

 

Voorwaar, Kadosh, Heilig is Yeshua HaMashiach, JHWH, 
Jezus Christus. 

 

Sirach 17, vers 31  Wat geeft meer licht dan de zon? Toch gaat ze 
onder. Zo zijn vlees en bloed tot het kwaad geneigd. 

Sirach 18, vers 8  Wat is de mens, waar dient hij toe? Wat is er 
goed aan hem “of haar”, wat slecht? 

 

Voorwaar! 
Onderhoud uw relatie en ontwaak, om uw wandel te onderzoeken 

of uw relatie met Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, geen 
schijnheilige relatie is. Wees trouw! 

 

2 Timotheüs 4, vers 3 en 4  Want er komt een tijd dat de 
mensen de heilzame leer niet meer verdragen, maar leraren om 

zich heen verzamelen die aan hun verlangens tegemoetkomen en 

hen naar de mond praten. Ze zullen niet meer naar de waarheid 
luisteren, maar naar verzinsels. 
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Voorwaar, wees krachtig, en eeuwig de Here, JHWH, 
dankbaar voor al die boodschappen Gods in de 

Evangelicalendtimemachine.com 

Dank Hem voor Zijn overvloedige zegeningen en genade, 
barmhartigheid en liefde en vergeving en terechtwijzingen! 

 
Hebreeën 2, vers 3 en 4  Hoe zullen wij dan aan die straf 

ontkomen wanneer we geen acht slaan op de zoveel meer 

omvattende redding die begonnen is met de woorden van de Heer, 
en die voor ons bevestigd werd door hen die deze woorden hebben 

gehoord? Ook God zelf getuigde daarvan, door tekenen en 
wonderen en allerlei grote daden te verrichten, en door de gaven 

van de heilige Geest overeenkomstig zijn wil te verdelen. 

 
En 2 Timotheüs 4, vers 7 en 8  Maar ik heb de goede strijd 

gestreden, de wedloop volbracht, het geloof behouden. Nu wacht 
mij de krans van de gerechtigheid die de Heer, de rechtvaardige 

rechter, aan mij zal geven op de grote dag; en niet alleen aan mij, 

maar aan allen die naar zijn komst hebben uitgezien.  
 

En Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want God had de wereld 

zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in 
hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft 

zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te 
vellen, maar om de wereld door hem te redden. Over wie in hem 

gelooft wordt geen oordeel uitgesproken, maar wie niet in hem 

gelooft is al veroordeeld, omdat hij “of zij” niet wilde geloven in de 
naam van Gods enige Zoon. Dit is het oordeel: het licht kwam in de 

wereld en de mensen hielden meer van de duisternis dan van het 
licht, want hun daden waren slecht. Wie kwaad doet, haat het licht; 

hij schuwt het licht omdat anders zijn “of haar” daden bekend 

worden. Maar wie oprecht handelt zoekt het licht op, zodat 
zichtbaar wordt dat God werkzaam is in alles wat hij “en zij” doet. 

 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en 
verdween. 
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Toon berouw van uw zonden en geef satan geen 

pink! 
 

Onderhoud uw tempel Gods, en bekeer u en reinig u van al uw 
zonden. Geef de satan geen pink, anders neemt hij de hele hand!  

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, hartelijk welkom! Op 15 mei 2018 werd de volgende 

boodschap van God overgeleverd door Gods bode engel aan 

eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  
 

Voorwaar, luister goed. 
Als u niet schoon bent van binnen, zuiver, dan hoeft u echt niet te 

denken, dat de Heilige Geest door u heen werkt en u zegent. Want 

u moet uw wandel met Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, 
onderhouden: uw geest, ziel en lichaam. Weet u niet, dat het 

lichaam een tempel is van de Heilige Geest? Hoe ziet uw tempel 
Gods eruit? Of heeft u de Heilige Geest doen wegvluchten, vanwege 

ongehoorzaamheid? 

 
Velen hebben geen respect voor God,  

en verliezen de controle, en komen terecht in conflicten en 

problemen, en gebruiken lelijke scheldwoorden, of betrekken zelfs 
anderen erbij, en zelfs hun kinderen. En toch zijn ze Christen, 

denken ze, want ze zitten elke zondag in de kerk. Maar buiten de 
kerk zijn ze weer gelijkvormig aan de wereld, en steken weer een 

sigaret op, of roddelen over anderen. Maar ze zijn te blind om hun 

eigen onzuivere wandel te overdenken!  
 

Voorwaar, er is zoveel schijnheiligheid! 
En sommigen weten het allemaal wel beter, maar hebben geen 

respect voor de tempel Gods, hun geest, ziel en lichaam. En men 

verontreinigt het met roken en alcohol en boosheid en 
kwaadsprekerij, enzovoorts. En sommigen menen dan ook nog 
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Christen te zijn en gered te zijn, omdat ze wederom geboren zijn; 
ze menen gered te zijn! 

 

1 Korinthiërs 3, vers 16 en 17  Weet gij niet, dat gij Gods tempel 
zijt en dat de Geest Gods in u woont? Zo iemand Gods tempel 

schendt, God zal hem “of haar” schenden. Want de tempel Gods, 
en dat zijt gij, is heilig! 

 

Aan de vrucht herkent men de boom. 
Sommigen moeten nog leren om zich 100% over te geven aan 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, en hun relatie op te 
bouwen met de Heer. Onderhoud uw tempel Gods, en bekeer u en 

reinig u van al uw zonden! Geef de satan geen pink, anders neemt 

hij de gehele hand. Wees sterk in de Here! 
 

Romeinen 8, vers 24 tot en met 27  Want in die hoop zijn wij 
behouden. Maar hoop, die gezien wordt, is geen hoop, want hoe zal 

men hopen op hetgeen men ziet? Indien wij echter hopen op 

hetgeen wij niet zien, verwachten wij het met volharding. En 
evenzo komt de Geest onze zwakheid te hulp; want wij weten niet 

wat wij bidden zullen naar behoren, maar de Geest zelf pleit voor 

ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En Hij, die de harten 
doorzoekt, weet de bedoeling des Geestes, dat Hij namelijk naar de 

wil van God voor heiligen pleit. 
En Romeinen 8, vers 1 en 2  Zo is er dan nu geen veroordeling voor 

hen, die in Christus Jezus zijn. Want de wet van de Geest des 

levens heeft u in Christus Jezus vrijgemaakt, van de wet der zonde 
en des doods. 

 
Voorwaar, mijn naam is Rafaël, een bode engel Gods. 

 

Romeinen 12, vers 1 en 2  Ik vermaan u dan, broeders, “maar 
dit telt ook voor de zusters”, met beroep op de barmhartigheden 

Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levend, heilig en Gode 

welgevallig offer: dit is uw redelijke eredienst. En wordt niet 
gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de 

vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil 
van God is, het goede, welgevallige en volkomene. 
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En 1 Korinthiërs 10, vers 10  En mort niet, zoals sommigen van 
hen deden, en zij kwamen om door de verderfengel. 

En vers 13  Gij hebt geen bovenmenselijke verzoeking te 

doorstaan. En God is getrouw, die niet zal gedogen, dat gij boven 
vermogen verzocht wordt, want Hij zal met de verzoeking ook voor 

de uitkomst zorgen, zodat gij ertegen bestand zijt. 
 

En Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God 

de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 
opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig 

leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, 
opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 
geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 

oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 
duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 

waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 

gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 
komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 

zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 

 
Voorwaar, toon berouw van uw zonden! 

 
Hebreeën 2, vers 8  Alle dingen hebt Gij onder zijn voeten 

onderworpen. Want bij dit: alle dingen hem onderworpen, heeft Hij 

niets uitgezonderd, dat hem niet onderworpen zou zijn. Doch thans 
zien wij nog niet, dat hem alle dingen onderworpen zijn. 

 
Amen! 

Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en verdween. 

 
 

 

Herken dwaalgeesten! 
 

Herken de dwaalgeesten, en word niet hun bezit, zodat u verloren 

gaat.  
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Volledige weergave: 

 

Van harte welkom! De volgende boodschap van God is op 16 mei 
2018 overgeleverd door een bode engel Gods aan eindtijdprofeet 

Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 
Vernachia, en ben een bode engel Gods. 

 
Voorwaar,  

 

1 Timotheüs 4, vers 1 en 2  Maar de Geest zegt nadrukkelijk, dat 
in latere tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, doordat zij 

dwaalgeesten en leringen van boze geesten volgen, door de 
huichelarij van leugensprekers, die in hun eigen geweten 

gebrandmerkt zijn. 

U hoort het goed,  
dat sommigen dwaalgeesten volgen en afgevallen zijn, vanwege dat 

ze gebrandmerkt zijn, omdat ze de waarheid Gods niet meer 

aankonden! 
 

2 Timotheüs 3, vers 1  Weet wel, dat er in de laatste dagen 
zware tijden zullen komen. 

 

De zware tijden zijn erg zichtbaar. 
Ook heeft men meer liefde voor genot en tijd voor de wereld, en 

voor het volgen van de dwaalgeesten! 
 

2 Timotheüs 4, vers 3 en 4  Want er komt een tijd, dat de 

mensen de gezonde leer niet meer zullen verdragen, maar omdat 
hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich tal van 

leraars zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen 

afkeren en zich naar de verdichtsels keren. 
 

De waarheid is onverdraagzaam geworden, vanwege dat ze 
zich hebben laten verleiden via familie en zogenaamde 

Christenen, die reeds gebrandmerkt zijn.  
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Ze hebben zich laten besmetten, injecteren, met de leugens en 
roddels, en volgen leraren en mensen, die reeds gebrandmerkt zijn 

en boze geesten volgen. 

 
Galaten 4, vers 9  Nu gij echter God hebt leren kennen, ja, meer 

nog, door God gekend zijt, hoe kunt gij thans terugkeren tot die 
zwakke en armelijke wereldgeesten, waaraan gij u weder van meet 

aan dienstbaar wilt maken? 

En Galaten 6, vers 8  Want wie op de akker van zijn vlees zaait, zal 
uit zijn vlees verderf oogsten, maar wie op de akker van de Geest 

zaait, zal uit de Geest eeuwig leven oogsten.  
 

En Efeziërs 4, vers 17 tot en met 27  Dit zeg ik dan en betuig ik 

in de Here, dat gij niet langer moogt wandelen zoals ook de 
heidenen wandelen, in de ijdelheid van hun denken, verduisterd in 

hun verstand, vervreemd van het leven Gods om de onwetendheid, 
die in hen heerst, om de verharding van hun hart. Zij hebben zich 

immers in hun verdoving overgegeven aan de losbandigheid om 

gretig winst te slaan uit allerlei onreinheid. Maar gij geheel anders: 
gij hebt Christus leren kennen. Gij toch hebt van Hem gehoord en 

zijt in Hem onderwezen, gelijk dit de waarheid is in Jezus, dat gij, 

wat uw vroegere wandel betreft, de oude mens aflegt, die ten 
verderve gaat, naar zijn misleidende begeerten, dat gij verjongd 

wordt door de geest van uw denken, en de nieuwe mens aandoet, 
die naar de wil van God geschapen is in waarachtige gerechtigheid 

en heiligheid. Legt daarom de leugen af en spreekt waarheid, ieder 

met zijn naaste, omdat wij leden zijn van elkander. Geraakt gij in 
toorn, zondigt dan niet: de zon mag niet over een opwelling van uw 

toorn ondergaan; en geeft de duivel geen voet. 
Voorwaar! 

Word wakker en waakzaam, voordat u verloren gaat door 

dwaalgeesten, die ook u willen beïnvloeden om de boodschappen 
Gods niet te willen gaan beluisteren, vanwege dat dwaalgeesten de 

waarheid niet aankunnen. Ze willen maar één ding: u brandmerken 

en overnemen en wegjagen van de waarheid Gods! Voorwaar, 
herken de werken van de duisternis! 

 
Efeziërs 6, vers 10 tot en met 19  Voorts, weest krachtig in de 

Here en in de sterkte zijner macht. Doet de wapenrusting Gods 
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aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels; 
want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen 

de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer 

duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Neemt 
daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in 

de boze dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te 
houden. Stelt u dan op, uw lendenen omgord met de waarheid, 

bekleed met het pantser der gerechtigheid, de voeten geschoeid 

met de bereidvaardigheid van het evangelie des vredes; neemt bij 
dit alles het schild des geloofs ter hand, waarmede gij al de 

brandende pijlen van de boze zult kunnen doven; en neemt de 
helm des heils aan en het zwaard des Geestes, dat is het woord van 

God. En bidt daarbij met aanhoudend bidden en smeken bij elke 

gelegenheid in de Geest, daartoe wakende met alle volharding en 
smeking voor alle heiligen; ook voor mij, dat mij bij het openen van 

mijn mond het woord geschonken worde, om vrijmoedig het 
geheimenis van het evangelie bekend te maken, waarvoor ik een 

gezant ben in ketenen. Dan zal ik daartoe vrijmoedig kunnen 

optreden, zoals ik behoor te spreken. 
 

En Kolossenzen 2, vers 15  Hij heeft de overheden en machten 

ontwapend en openlijk tentoongesteld en zo over hen gezegevierd. 
En Kolossenzen 4, vers 2  Volhardt in het gebed, weest daarbij 

waakzaam en dankt. 
 

En 1 Thessalonicenzen 5, vers 19 en 20  Dooft de Geest niet 

uit, veracht de profetieën niet. 
 

Herken dwaalgeesten, en word niet hun bezit zodat u 
verloren gaat! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel. 

 
 

 

Wie je ook bent, luister naar Hem want Hij laat 
je echt nooit in de steek! 
 

Wie je ook bent, de Heer weet wat je nodig hebt. Daarom moet je 
ook goed naar Hem luisteren. 
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Volledige weergave: 

 
Hé, leuk dat jullie weer kijken, welkom! De bode engel van God 

bracht een bijzondere boodschap over voor jong en oud aan 
eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen, op 17 mei 2018. De engel zei: 

 

Shalom! Ik begroet je in de almachtige Naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Rafaël, 

en ben een bode engel Gods. 
 

Voorwaar, hoe vaak sprak Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 

Christus, niet over de dingen die Hij om zich heen zag, zoals 
de vogels en de bloemen in het veld en de mensen?  

 
Lukas 12, vers 6  Lees dat voor. En hier staat geschreven: 

Mussen kosten bijna niets. Je hebt er al vijf voor een paar cent.  

 
Blijkbaar werden ze in die tijd verkocht voor een paar cent. 

 

En vers 8, 9 en 10  En daar staat geschreven: Luister naar Mijn 
woorden: Jullie moeten aan de mensen vertellen dat je bij Mij 

hoort. Dan zal Ik ook tegen de engelen van God zeggen, dat jullie 
bij Mij horen. Maar stel dat jullie tegen de mensen zeggen: “Ik ken 

Jezus niet”, dan zal Ik ook tegen de engelen zeggen dat ik jullie 

niet ken. Als iemand slechte dingen zegt over de Mensenzoon, 
“over Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus”, kan hij 

vergeving krijgen. Maar als iemand de Heilige Geest beledigt, kan 
hij geen vergeving krijgen. 

 

Oei, de Heilige Geest beledigen! 
Heb je daar weleens van gehoord? Wat betekent dat en ben je 

misschien bang, dat je de Heilige Geest beledigt? Vrees niet, hoor; 

wees niet bang. Want als je de Heilige Geest beledigt, dan zeg je 
bijvoorbeeld van: “Ik geloof niet, dat de Heer die dingen zegt, 

waarvan Hij zegt dat het waar is”, of dat je juist inderdaad zeg 
maar foute dingen gaat zeggen over God, wat helemaal tegen de 

Bijbelse waarheid in is, terwijl het duidelijk geschreven staat, wat 
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de waarheid is over God. Ja, als je dat bewust doet, dat is 
inderdaad de Heilige Geest beledigen. Of dat je zegt van: “God 

bestaat gewoon niet!”, terwijl je eigenlijk in je hart wel beter weet. 

Als je bewust zondigt, ja, dan beledig je en bedroef je de Heilige 
Geest. Ik ga nu verder met de boodschap. 

 
Weet je, iedereen, groot of klein, blank of bruin, lang of kort, 

of hoe je er ook uitziet, of waar je ook vandaan komt, het 

maakt helemaal niet uit. 
Je mag weten, dat Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, je 

nooit zal verlaten. Hij laat je echt nooit in de steek! Daarom moet 
je ook goed naar Hem luisteren. Als God over de bloemen, de 

vogels en alles waakt, dan mag jij er ook zeker van zijn, dat Hij ook 

over jou waakt. Amen! Je bent heel bijzonder en speciaal in Zijn 
ogen, en Hij houdt heel veel van jou. Dank Hem er maar voor. 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
 

 

 

Maak ruimte en tijd voor de Heer! 
 

Voorwaar, sommigen zijn te druk met de dingen van de wereld, en 
zijn te druk voor Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 

17 mei 2018, bracht een bode engel Gods een boodschap over, die 

ik heel graag met u wil delen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 

Voorwaar, Kadosh, Kadosh, Kadosh, Heilig, Heilig, Heilig is 
de Here, JHWH!  

Mijn naam is Revorme, en ben een bode engel Gods. 
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Voorwaar, voorwaar, ik zeg u in de Naam van de Koning der 
koningen, uw Rabboeni, Meester en Heer: 

Wees eens stil voor Zijn aangezicht. Wie gaat er nog wel eens 

zomaar tijd maken, om rustig te zitten en om in stilte te gaan 
bidden en te praten met Abba, Vader, Yeshua HaMashiach, JHWH, 

Jezus Christus, zonder afleiding van uw mobiel, televisie of 
internet? Het is goed om u niet te laten storen en om u af te laten 

leiden. In de stilte, op elk rustig plekje, kunt u bidden, praten, met 

Hem, soms hardop, maar het kan ook zachtjes in uw hoofd. En door 
in stilte te gaan bidden, kunt u nadenken over wat er in uw hart 

leeft en waar u zich zo druk of bezorgd om maakt. En dat, en nog 
veel meer, kunt u allemaal bij Hem brengen. En al is het misschien 

een beetje een vreemd idee, maar weet dit: Hij luistert!  

 
Velen hebben bijzondere ervaringen beleefd, door tijd te 

maken voor Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. 
U kunt op elke plek met Hem praten. Wat ook heel bijzonder is, is 

de beleving zoals in de kerk, of in het gezin, of met familie. Als u 

niet goed durft te bidden, dan helpt het gebed u, dat u mee kunt 
bidden, dat te vinden is in de Evangelicalendtimemachine.com. U 

kunt de gebeden vinden onder de Categorie: ‘Salvation Prayer’. U 

kunt de boodschappen ook uitprinten en gebruiken in uw gebed.  
 

Voorwaar, sommigen zijn te druk met de dingen van de 
wereld, en zijn te druk om met Yeshua HaMashiach, JHWH, 

Jezus Christus, te praten of tijd te maken. 

Maar wanneer ze moeilijkheden hebben en strijd, dan opeens 
hebben ze wel ruimte en tijd voor de Heer, - vreemd, hè? - 

wanneer het hen uitkomt. Bekeert u! En belijd uw wandel, en toon 
berouw aan Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, en 

onderhoud uw relatie met de Heer! 

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 

 

Er is Hemelse vreugde als men het eerste 

lammetje ziet 
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Halleluja! Er is een hemelse vreugde, wanneer men het eerste 
lammetje ziet, dat God gemaakt heeft en met onvoorwaardelijke 

liefde vormde.  

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, hartelijk welkom! De volgende boodschap van God is woord 

voor woord overgeleverd door Gods bode engel aan eindtijdprofeet 
Benjamin Cousijnsen op 18 mei 2018. 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 
Voorwaar, 

 
Johannes 10, vers 11  Ik ben de goede herder. De goede herder 

zet zijn leven in voor zijn schapen. 

Vers 27  Mijn schapen horen naar mijn stem en Ik ken ze en zij 
volgen Mij. 

Vers 29  Wat mijn Vader Mij gegeven heeft, gaat alles te boven en 

niemand kan iets roven uit de hand mijns Vaders. 
 

Er staat iets heel bijzonders te gebeuren. 
Spannend, hoor! Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, en alle 

engelen Gods verheugen zich hierover. Want over enkele 

ogenblikken zal het moederschaapje haar eerste lammetje ter 
wereld brengen! 

 
Johannes 17, vers 16  Zij zijn niet uit de wereld, gelijk Ik niet uit 

de wereld ben.  

Vers 18  Gelijk Gij Mij gezonden hebt in de wereld, heb ook Ik hen 
gezonden in de wereld. 

Vers 20  En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor hen, die 

door hun woord in Mij geloven. 
 

Halleluja! Er is een Hemelse vreugde, wanneer men het 
eerste lammetje ziet, dat God gemaakt heeft en met 

onvoorwaardelijke liefde vormde. 
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Enkele uren later heeft het pasgeboren lammetje zijn/haar buikje al 
flink vol gedronken met heerlijke moedermelk. Nog wat klein en 

wat wankel op zijn/haar beentjes, kijkt hij of zij om zich heen. Zijn 

of haar moeder neemt het lammetje mee naar de kudde, om kennis 
te maken. Een paar schapen komen nieuwsgierig dichterbij, om het 

pasgeboren lammetje, de nieuwe aanwinst, te bewonderen. Dan 
verschijnt de goede Herder. Hij neemt het pasgeboren lammetje in 

Zijn armen. Hij kijkt naar de zegen van God, en geeft het de naam, 

en kust het en geeft het terug aan de moeder. Al gauw staan een 
heleboel schapen eromheen te mekkeren.  

 
De goede Herder zegt:  

 

Wie naar u hoort, hoort naar Mij; en wie u verwerpt, verwerpt Mij; 
en wie Mij verwerpt, verwerpt Hem, die Mij gezonden heeft.  Lukas 

10, vers 16 
 

En Openbaring 22, vers 6  En Hij zeide tot mij: Deze woorden 

zijn getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der 
Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen 

hetgeen weldra geschieden moet. 

 
Voorwaar, het duurt niet lang, voordat het lammetje gewend 

is aan de nieuwe omgeving. 
Het leven gaat gewoon z’n gangetje. Regelmatig denkt het 

lammetje terug aan de stem van de goede Herder. Hij klonk zo 

warm en vriendelijk! Alle schapen leken de stem te kennen.  
 

Psalm 23, vers 6  Ja, heil en goedertierenheid zullen mij volgen al 
de dagen van mijn leven; ik zal in het huis des Heren verblijven tot 

in lengte van dagen. 

 
Voorwaar, mijn naam is Lovesadai, een bode engel Gods. 

 

Psalm 8, vers 5  Wat is de mens, dat Gij zijner gedenkt, en het 
mensenkind, dat Gij naar hem “of haar” omziet? 

Psalm 46, vers 6  God is in haar midden, zij zal niet wankelen; God 
zal haar helpen bij het aanbreken van de morgen. 
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Psalm 91, vers 11  Want Hij zal aangaande u zijn engelen gebieden, 
dat zij u behoeden op al uw wegen. 

En Psalm 95, vers 6  Treedt toe, laten wij ons nederwerpen en ons 

buigen, knielen voor de Here, onze Maker. 
En Psalm 118, vers 24  Dit is de dag die de Here gemaakt heeft; 

laten wij juichen en ons daarover verheugen. 
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 
 

 

Kilauea, het ergste komt nog! 
 

Voorwaar, u was reeds gewaarschuwd. En God was u genadig, 
maar omdat u zich maar weinig van de God van Abraham, Izaäk en 

Jakob en Gods ware Profeet, Benjamin Cousijnsen aantrekt, mag u 

uitzien naar wat u vreest.  
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, welkom! De volgende profetische en waarschuwende 
boodschap van God is woord voor woord overgeleverd door de 

engel des Heren aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen op 21 mei 

2018.   
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 

Voorwaar, mijn naam is Donder,  
en ben krachtig gebouwd en ben 2 meter 50, en mijn kleding is 

smetteloos wit, geplooid, en is gemaakt van fijn Hemels linnen, dat 
zowel beschermt tegen vlekken als tegen wind, vuur en alle 

brandende pijlen en gevaren, enzovoorts. Dit hele fijne linnen heeft 

geen gewicht en loopt door tot over mijn knieën. Voorwaar, dit is 
overigens geen beschrijving van een date. 

 

Op 7 november 2014 gaf ik, Donder, u ook eens een 
beschrijving. 
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En ook gaf ik u, Hawaii, een ernstige waarschuwing via Gods ware 
eindtijdprofeet, Benjamin Cousijnsen, dat het ergste nog komt. En 

zie! De vulkaan Kilauea op Hawaii is zeer actief. Hoewel er grote 

explosies plaatsvinden en een 3 kilometer aswolk de lucht in wordt 
gespuugd, zal veel smog zich nog verder gaan verspreiden. 

Voorwaar, u was reeds gewaarschuwd, en God was u genadig! Maar 
omdat u zich maar weinig van de enige ware God van Abraham, 

Izaäk en Jakob en Benjamin aantrekt, Gods ware eindtijdprofeet, 

mag u uitzien naar hetgene wat u vreest, namelijk dat het ergste 
nog komt en velen zal bedekken. Bekeert u! En buig alleen voor 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, en belijd uw wandel en 
zonde voor de enige Zoon van God! 

 

Openbaring 22, vers 14  Zalig zij, die hun gewaden wassen, 
opdat zij recht mogen hebben op het geboomte des levens en door 

de poorten ingaan in de stad. 
 

Kolossenzen 3, vers 1 en 2  Indien gij dan met Christus 

opgewekt zijt, zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus is, 
gezeten aan de rechterhand Gods. Bedenkt de dingen, die boven 

zijn, niet die op de aarde zijn. 

 
En 1 Thessalonicenzen 4, vers 3 tot en met 7  Want dit wil 

God: uw heiliging, dat gij u onthoudt van de hoererij, dat ieder 
uwer in heiliging en eerbaarheid zijn “of haar” vat wete te 

verwerven, niet in hartstochtelijke begeerlijkheid, zoals ook de 

heidenen, die van God niet weten, en dat men zijn broeder “of 
zuster” niet slecht behandele of bedriege in deze zaak, want de 

Here is een wreker van dit alles, zoals wij u ook vroeger gezegd en 
nadrukkelijk betuigd hebben. Want God heeft ons niet geroepen tot 

onreinheid, maar in heiliging. 

En 1 Thessalonicenzen 5, vers 20  Veracht de profetieën niet. 
 

Voorwaar, Kadosh, Heilig is JHWH! 

 
Openbaring 22, vers 20 en 21  Hij, die deze dingen getuigt, 

zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van 
de Here Jezus zij met allen. 
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Voorwaar, zie uit naar Gods hand, die u slaat! 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 

Satans toekomst staat al vast! 
 

Voorwaar, licht en duisternis gaat niet samen, al doet de satan zich 

voor als een engel des lichts. Als God iemand voorgoed uitsluit om 
gered te worden, zoals onder andere satan, dan weet God wel 

zeker hoe hij of zij in elkaar zit, en dat er geen hoop meer is.  
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, hartelijk welkom! Op 22 mei 2018 bracht Gods bode engel 

woord voor woord de volgende boodschap over aan Gods ware, 
eenvoudige, geliefde eindtijdprofeet, Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 
Voorwaar, Heilig, Kadosh is Abba, Vader, de God van licht en 

kracht en overwinning, de Koning der koningen, die vol van 
glorie is! 

 

Job 12, vers 2  Waarlijk, gij zijt nog eens mensen: met u zal de 
wijsheid uitsterven. 

En vers 7 tot en met 16  Maar vraag toch het gedierte, en het zal u 

onderrichten; het gevogelte des hemels, en het zal u inlichten. Of 
spreek tot de aarde, en zij zal u onderrichten, en laat de vissen der 

zee het u vertellen. Wie onder deze alle weet niet, dat de hand des 
Heren dit doet, in wiens hand de ziel is van al wat leeft en de geest 

van ieder sterveling? Toetst het oor de woorden niet, en proeft het 

gehemelte niet de spijze? Bij grijsaards zou wijsheid zijn, en lengte 
van dagen zou doorzicht betekenen? Bij Hem is wijsheid en sterkte, 

Hij heeft raad en doorzicht. Breekt Hij af, er wordt niet opgebouwd; 
sluit Hij iemand op, er wordt niet ontsloten; houdt Hij de wateren 

terug, zij verdrogen; laat Hij ze gaan, zij woelen de aarde om. Bij 

Hem is kracht en beleid… Tot zover.  



 
 

 

6220 
 
 

 

En vers 22  Hij legt de diepten uit de donkerheid bloot en brengt de 
diepe duisternis aan het licht. 

 

Voorwaar, 
Job 13, vers 1  Zie, alles heeft mijn oog gezien, mijn oor gehoord 

en in zich opgenomen. 
Job 10, vers 4  Hebt Gij dan vleselijke ogen, ziet Gij zoals 

stervelingen zien? 

En Job 11, vers 4  Gij zegt: Mijn leer is zuiver, en ik ben rein in uw 
ogen. 

Job 11, vers 12  Als een leeghoofd tot inzicht gebracht kan worden, 
kan het veulen van een wilde ezel als mens geboren worden. 

En vers 20  Maar de ogen der goddelozen zullen versmachten, elke 

toevlucht is hun afgesneden, wat zij te verwachten hebben, is het 
uitblazen van de adem.  

Job 17, vers 12  De nacht willen zij maken tot dag: het licht zou 
meer nabij zijn dan de duisternis. 

Job 22, vers 11 en 12  Of ziet gij de duisternis niet, en de 

watervloed die u overdekt? Woont God niet in de hoge hemel? Zie 
toch, hoe hoog de hoogste sterren staan! 

Vers 5  Is niet uw boosheid groot, en zijn uw ongerechtigheden niet 

eindeloos? 
 

Voorwaar, mijn naam is Remandach, en ben een bode engel 
Gods. 

 

Spreuken 14, vers 7  Ga de dwaze man “of vrouw” uit de weg, 
want verstandige lippen bemerkt gij daar niet. 

En Spreuken 15, vers 10 tot en met 12  Gestrenge tuchtiging treft 
hem “en haar” die het rechte pad verlaat; wie terechtwijzing haat, 

zal sterven. Dodenrijk en verderf liggen open voor de Here, hoeveel 

te meer de harten der mensenkinderen! De spotter houdt er niet 
van, dat men hem “of haar” terechtwijst; tot de wijzen zal hij “of 

zij” niet gaan. 

Vers 24  Het pad des levens gaat voor de verstandige opwaarts, 
opdat hij “of zij” ontwijke het dodenrijk beneden. 

Vers 32  Wie de tucht in de wind slaat, veracht zijn “of haar” 
leven; maar wie naar terechtwijzing luistert, verkrijgt verstand. 



 
 

 

6221 
 
 

 

En Spreuken 16, vers 16 tot en met 18  Hoeveel beter is het, 
wijsheid te verkrijgen dan goud, hoeveel verkieslijker is het, 

verstand te verwerven dan zilver! De koers der oprechten is: te 

wijken van het kwaad; wie acht geeft op zijn weg, bewaart zijn 
leven. Hovaardij gaat vooraf aan het verderf, en hoogmoed komt 

voor de val. 
Vers 25  Soms schijnt een weg iemand recht, maar het einde 

daarvan voert naar de dood. 

 
En Prediker 12, vers 14  Want God zal elke daad doen komen in 

het gericht over al het verborgene, hetzij goed, hetzij kwaad. 
 

Voorwaar, zo luidt het woord van Yeshua HaMashiach, 

JHWH, Jezus Christus, de Here der heerscharen, de Machtige 
Israëls, de Koning der koningen: 

Voorwaar, licht en duisternis gaat niet samen, al doet de satan zich 
voor als een engel des lichts. De satan, de duivel, zal nimmer de 

waarheid spreken, omdat hij in de duisternis zit. Laat u hem toe in 

uw huis, dan zal het u berouwen. Want waar u mee omgaat, daar 
wordt u mee besmet! Al zet u uw deurtje maar iets open voor hem, 

dan neemt hij u in zijn macht! 

 
Voorwaar, God maakt geen fouten. 

En de satan komt de Hemel nooit meer binnen, en er is geen 
vergeving voor satan. Zijn toekomst staat al vast! 

 

Openbaring 20, vers 10  En de duivel, die hen verleidde, werd 
geworpen in de poel van vuur en zwavel, waar ook het beest en de 

valse profeet zijn, en zij zullen dag en nacht gepijnigd worden in 
alle eeuwigheden. 

 

Voorwaar, wie deelneemt aan kwaadsprekerij, en zo de 
vader van de leugen toelaat, die zal hetzelfde lot ondergaan, 

namelijk: de poel, die brandt van vuur en zwavel. 

Voorwaar, als God iemand voorgoed uitsluit om gered te worden, 
zoals onder andere satan, dan weet God wel zeker hoe hij of zij in 

elkaar zit, en dat er geen hoop meer is. Daarom is alles bij God 
reeds bekend. Hij weet echt wel aan wie vergeving geschonken 
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wordt, en aan wie niet. God kent zowel de mens door en door als 
de satan! Voorwaar, 

 

Openbaring 6, vers 10  En zij riepen met luider stem en zeiden: 
Tot hoelang, o heilige en waarachtige Heerser, oordeelt en wreekt 

Gij ons bloed niet aan hen, die op de aarde wonen? 
 

Efeziërs 6, vers 10 tot en met 12  Voorts, weest krachtig in de 

Here en in de sterkte zijner macht. Doet de wapenrusting Gods 
aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels; 

want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen 
de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer 

duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten.  

 
Voorwaar, vermijd alles wat met de duisternis te maken 

heeft, en blijf in het licht! 
 

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 

wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 
een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 
geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 

oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 

duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 
waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 

gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 
komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 

zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 

 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en 

verdween. 

 
En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen 
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Proclameer Hem in dankbaarheid en maak Hem 

groot! 
 

Houd vast aan Zijn beloften, en geef Hem, Yeshua HaMashiach, 
JHWH, Jezus Christus, boven alles de hoogste plaats in je leven.  

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, hartelijk welkom! Op 23 mei 2018 bracht Gods bode engel, in 

opdracht van de God van Abraham, Izaäk en Jakob, deze 

boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.  
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  
 

Voorwaar, wees niet angstig, kind van de Allerhoogste, om 
voor Zijn Kadosh, Heilige aangezicht van Abba, Vader, te 

komen.  

Voorwaar, mijn naam is Lovesadai, en ben een bode engel Gods.  
 

Er ligt hoop en kracht in je tranen.  
Je mag op Hem vertrouwen! Hij heeft je lief. Geef je maar over en 

kniel maar neer, diep bewogen voor Abba, Vader, want Zijn liefde 

houdt eeuwig stand. Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, 
omringt je en ondersteunt je. Aanvaard Zijn liefde in je hart, en 

spreek vanuit je hart de waarheid. 

 
Voorwaar, Hij is de Almachtige en schijnt op je leven, en Hij 

is in je hart, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. 
Hij geeft je nieuwe adem, en redt! Liefdevol, ontzagwekkend en 

grenzeloos is Zijn kracht. Zijn Bloed geeft redding en bevrijding. 

Dank Hem! Hij is je fundament, en zwak wordt sterk door Zijn 
hand. Houd vast aan Zijn beloften, en geef Hem, Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, boven alles de hoogste plaats in 
je leven! Laat bij je bidden en smeken Zijn wil worden gedaan, en 

proclameer Hem, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, als 

overwinnaar. En maak Hem groot in dankbaarheid, dat Hij u helpt 



 
 

 

6224 
 
 

 

en voor u strijdt. Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, redt 
en geneest. Geloof geeft hoop! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en 

verdween. 
 

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! God zegene u 
 

 

 

Steun wat Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 

Christus toebehoort! 
 
Steun de Evangelical EndTime Machine voor de 100% en wat Hem 

toebehoort! Voorwaar, er wordt gewerkt aan de website, die veel 

beter zal werken.  
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 
24 mei 2018 bracht een bode engel Gods een boodschap over, die 

ik heel graag met u wil delen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Mirach, 
en ben een bode engel Gods. 

 

Voorwaar, zoals u ziet, ziet de website er heel anders uit en 
wordt er gewerkt aan de website, die veel beter zal werken. 

Voorwaar, deze verbetering is ook nodig, vanwege het grote aantal 
boodschappen. Voorwaar, waar Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 

Christus sprak, daar waren ook vaak de schriftgeleerden en de 

farizeeën aanwezig, die Hem, de Zoon van God, Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, het zwijgen wilden opleggen! 

Ze hadden niet eens door, dat ze door satan gebruikt werden, met 
hun negativiteit en roddelgeest. Ze zagen de waarheid niet en 

verdraaiden de woorden van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 

Christus! Blind waren ze gemaakt, en zo lieten ook velen Hem, de 
Zoon van God, in de steek, wanneer Hij het moeilijk had.  
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Voorwaar! 

Ook Profeet Benjamin Cousijnsen en Profetes Theresa, en de 

Evangelical EndTime Machine, en de warriors, zullen zich het 
zwijgen niet laten opleggen en stampen op de bolwerken van satan, 

en laten zich door niemand weerhouden. En alle engelen roepen: 
“Halleluja!” Voorwaar, sommigen hebben vergeten wat Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, voor hen gedaan heeft door de 

boodschappen heen. Ze werden ooit zó aangeraakt! Maar toen ze 
getest werden, raakten ze verloren en volgden kwaadsprekers na, 

en stonden meteen niet meer achter de boodschappen.  
 

Voorwaar, steun de Evangelical EndTime Machine voor de 

volle 100% procent, wat Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 
Christus, toebehoort! 

Wie niet de boodschappen Gods gelooft, gelooft ook de Here, 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus niet, die gesproken 

heeft. En zo is hij of zij te vergelijken met de schriftgeleerden en de 

farizeeën. 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 

 

 
Vliegvakantie geboekt? Vertrouw dan op God! 
 

De Here is nabij, weest in geen ding bezorgd. Deel deze boodschap 
met anderen.  

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, hartelijk welkom! Op 24 mei 2018 bracht de bode engel van 

God woord voor woord de volgende boodschap over aan 

eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Rafaël, 

een bode engel Gods. 
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Voorwaar, sommigen gaan op vakantie, of hebben al een 

vliegvakantie geboekt en vinden het best wel een beetje 

eng. 
 

Psalm 31, vers 15  Maar ik vertrouw op U, Here, ik zeg: Gij zijt 
mijn God. 

Psalm 30, vers 11  Moet dan zijn: Hoor, Here, en wees mij genadig, 

Here, wees mij een helper. 
 

Voorwaar, bij een vliegvakantie moet u altijd op tijd zijn, om 
de vlucht niet te missen. 

 

Psalm 34, vers 5 en 8  Ik zocht de Here en Hij antwoordde mij, 
Hij redde mij uit al mijn verschrikkingen. De Engel des Heren legert 

Zich rondom wie Hem vrezen, en redt hen.  
Psalm 34, vers 10  Vreest de Here, gij, zijn heiligen, want wie Hem 

vrezen, hebben geen gebrek. 

 
Wat kan het druk zijn op Airport, maar door alle 

verschrikkingen heen zit u dan in het vliegtuig. 

 
Psalm 34, vers 9  Smaakt en ziet, dat de Here goed is; welzalig 

de man “of vrouw” die bij Hem schuilt. 
 

Sommigen vinden het ook best wel eng, wanneer het 

vliegtuig op een bepaalde hoogte begint te trillen. 
 

Psalm 91, vers 4  Met zijn vlerken beschermt Hij u, en onder zijn 
vleugelen vindt gij een toevlucht; zijn trouw is schild en pantser. 

 

Filippenzen 4, vers 4 tot en met 7  Verblijdt u in de Here te allen 
tijde! Wederom zal ik zeggen: Verblijdt u! Uw vriendelijkheid zij alle 

mensen bekend. De Here is nabij. Weest in geen ding bezorgd, 

maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met 
dankzegging bekend worden bij God. En de vrede Gods, die alle 

verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden 
in Christus Jezus. 
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Deel deze boodschap! 
 

2 Thessalonicenzen 3, vers 16  En Hij, de Here des vredes, geve 

u de vrede, voortdurend, in elk opzicht. De Here zij met u allen. 
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, en verdween. 
 

 

Laat niets scheiding maken tussen u en God! 
 

Voorwaar, Kadosh, Heilig is de Here. Heilig en onheiligheid gaat niet 

samen! Verontreinigt uzelf niet. Opdat gij scheiding kunt maken 
tussen heilig en onheilig, tussen rein en onrein.  

 
 

Volledige weergave: 

 
Hartelijk welkom! Op 25 mei 2018 bracht Gods bode engel woord 

voor woord de volgende boodschap over aan Gods eindtijdprofeet in 
de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 

Voorwaar,  
 

Genesis 1, vers 4  En God zag, dat het licht goed was, en God 
maakte scheiding tussen het licht en de duisternis. 

 

Voorwaar, mijn naam is Mirdilas, en ben een bode engel 
Gods. 

 
Leviticus 10, vers 10  opdat gij scheiding kunt maken tussen 

heilig en onheilig, tussen onrein en rein. 

 
Deuteronomium 11, vers 26 tot en met 28  Zie, ik houd u 

heden zegen en vloek voor: zegen, wanneer gij luistert naar de 

geboden van de Here, uw God, die ik u heden opleg; maar vloek, 
indien gij naar de geboden van de Here, uw God, niet luistert en 
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afwijkt van de weg die ik u heden gebied, door het achterna lopen 
van andere goden, die gij niet gekend hebt. 

Deuteronomium 12, vers 4  Niet alzo zult gij de Here, uw God, 

dienen. 
 

Voorwaar, Kadosh, Heilig is de Here! 
Heilig en onheiligheid gaat niet samen. 

Exodus 23, vers 20  Zie, Ik zend een engel vóór uw aangezicht, 

om u te bewaren op de weg en om u te brengen naar de plaats, die 
Ik bereid heb. 

 
En Openbaring 22, vers 6  En Hij zeide tot mij: Deze woorden 

zijn getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der 

Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen 
hetgeen weldra geschieden moet. 

 
Voorwaar, Profeet Benjamin Cousijnsen, Gods eenvoudige 

geliefde, ware eindtijdprofeet, geeft u alles 100% door, wat 

u graag wilt horen en niet wilt horen. 
 

En Exodus 23, vers 21 en 22  Neem u voor hem in acht en luister 

naar hem, wees tegen hem niet wederspannig, want hij zal uw 
overtredingen niet vergeven, want mijn naam is in hem. Maar 

indien gij aandachtig naar hem luistert, en alles doet, wat Ik zeg, 
zal Ik uw vijanden vijandig bejegenen, en benauwen die u 

benauwen. 

En vers 25  Maar gij zult de Here, uw God, dienen; dan zal Hij uw 
brood en uw water zegenen en Ik zal ziekte uit uw midden 

verwijderen.  
 

Leviticus 11, vers 44  Want Ik ben de Here, “JHWH”, uw God; 

heiligt u en weest “kadosh”, heilig, want Ik ben “Kadosh”, Heilig; 
verontreinigt uzelf niet… tot zover. 

Leviticus 20, vers 26  Weest Mij heilig, want heilig ben Ik, de Here, 

en Ik heb u afgezonderd van de volken, opdat gij Mij zoudt 
toebehoren. 

 
1 Corinthiërs 8, vers 3  maar heeft iemand God lief, dan is deze 

door Hem gekend. 
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En 1 Corinthiërs 10, vers 10 tot en met 15  En mort niet, zoals 
sommigen van hen deden, en zij kwamen om door de verderfengel. 

Dit is hun overkomen tot een voorbeeld voor ons en het is 

opgetekend ter waarschuwing voor ons, over wie het einde der 
eeuwen gekomen is. Daarom, wie meent te staan, zie toe, dat hij 

“of zij” niet valle. Gij hebt geen bovenmenselijke verzoeking te 
doorstaan. En God is getrouw, die niet zal gedogen, dat gij boven 

vermogen verzocht wordt, want Hij zal met de verzoeking ook voor 

de uitkomst zorgen, zodat gij ertegen bestand zijt. Daarom dan, 
mijn geliefden, ontvlucht de afgoderij! Ik spreek immers tot 

verstandige mensen; beoordeelt dan zelf, wat ik zeg. 
 

En 1 Corinthiërs 15, vers 57 en 58  Maar Gode zij dank, die ons 

de overwinning geeft door onze Here Jezus Christus. Daarom, mijn 
geliefde broeders, “maar dit telt ook voor de zusters”, weest 

standvastig, onwankelbaar, te allen tijde overvloedig in het werk 
des Heren, wetende, dat uw arbeid niet vergeefs is in de Here. 

 

En Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God 
de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 

opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig 

leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, 
opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 

geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 

oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 
duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 

waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 
gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 

komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 

zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 
 

En 2 Corinthiërs 10, vers 4 en 5  Want de wapenen van onze 

veldtocht zijn niet vleselijk, maar krachtig voor God tot het slechten 
van bolwerken, zodat wij de redeneringen en elke schans, die 

opgeworpen wordt tegen de kennis van God, slechten, elk 
bedenksel als krijgsgevangene brengen onder de gehoorzaamheid 

aan Christus. 
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Amen! Laat niets scheiding maken tussen u en God. 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel. 

 
 

 

Zij die zich bewapenden, volhardend in de 
waarheid, zullen niet worden getroffen! 
 
Profetische boodschap Gods. Ook al is de satan sterk en machtig, 

zijn tijd is beperkt. Hij is door Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 

Christus, overwonnen! Degenen die de boodschappen, doorgegeven 
aan Profeet Benjamin, serieus namen en zich hebben bewapend, en 

volharden, zullen overigens niet worden getroffen.  

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, hartelijk welkom! Op 28 mei 2018 bracht Gods bode engel 

woord voor woord de volgende boodschap over aan eindtijdprofeet 
Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 
Voorwaar, demonische machten en krachten, en de totale 

overname, zijn sterk toegenomen! 

Zelfs na duidelijke waarschuwingen, volhardden velen in hun 
zonden. 

 
Spreuken 1, vers 10 tot en met 19  Mijn zoon, “maar dit telt 

ook voor de dochters”, indien zondaren u willen verleiden, 

bewillig niet; indien zij zeggen: Ga met ons, laat ons loeren op 
bloed, laat ons de onschuldige belagen, ook al geeft hij geen 

oorzaak; laat ons hen levend verslinden evenals het dodenrijk, met 
huid en haar, gelijk degenen die in de groeve nederdalen; wij zullen 

allerlei kostbare dingen vinden, wij zullen onze huizen vullen met 

buit; gij zult met ons uw aandeel krijgen, één buidel zal er zijn voor 
ons allen – mijn zoon “of dochter”, ga niet met hen op weg; 
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weerhoud uw voet van hun pad; want hun voeten snellen naar het 
kwaad en haasten zich om bloed te vergieten. Want tevergeefs is 

het net uitgespannen voor de ogen van al wat vleugels heeft; zij 

echter loeren op hun eigen bloed en leggen een hinderlaag voor 
hun eigen leven. Zo zijn de paden van ieder die hunkert naar 

onrechtmatige winst, die haar bezitters het leven ontneemt. 
 

Psalm 1, vers 1 en 2  Welzalig de man “of de vrouw” die niet 

wandelt in de raad der goddelozen, die niet staat op de weg der 
zondaars, noch zit in de kring der spotters; maar aan des Heren 

wet zijn “of haar” welgevallen heeft, en diens wet overpeinst bij 
dag en bij nacht. 

Psalm 26, vers 9 en 10  Raap mijn ziel niet weg met de zondaars, 

noch mijn leven met hen die bloed vergieten, aan wier handen 
misdaad kleeft, en wier rechterhand vol is van geschenken. 

 
Spreuken 11, vers 31  Zie, aan de rechtvaardige wordt vergolden 

op aarde, hoeveel te meer aan de goddeloze en de zondaar! 

Vers 21  Voorwaar, de boze blijft niet ongestraft, maar het geslacht 
der rechtvaardigen wordt bevrijd. 

Spreuken 14, vers 7  Ga de dwaze man “of vrouw” uit de weg, 

want verstandige lippen bemerkt gij daar niet. 
Spreuken 13, vers 6 en 7  Gerechtigheid bewaart de onberispelijken 

van wandel, maar goddeloosheid stort de zondaren in het verderf. 
Sommigen stellen zich rijk aan, terwijl zij in het geheel niets 

hebben; anderen houden zich arm bij veel bezit. 

Vers 9  Het licht der rechtvaardigen brandt blijde, maar de lamp der 
goddelozen wordt uitgeblust. 

 
Voorwaar, mijn naam is Michaël, een bode engel Gods. 

En hoewel de satan als een dolle, losgeslagen hond met 

hondsdolheid, bezig is, heeft God echter een tijdslimiet ingesteld. 
Degenen, die Gods boodschappen serieus namen, doorgegeven via 

Zijn ware Profeet Benjamin Cousijnsen, en zich hebben bewapend, 

en volharden, zullen overigens niet worden getroffen!  
 

De demonische machten trekken ten strijde tegen de Twee 
Getuigen. 

En God heeft een bepaalde grens gesteld tot in hoeverre! 
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Efeziërs 6, vers 11 tot en met 12  Doet de wapenrusting Gods 

aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels; 

want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen 
de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer 

duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten.  
 

Ook al is de satan sterk en machtig, zijn tijd is beperkt! 

Hij is door Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, overwonnen. 
En ook zij, die in de waarheid bleven, en hun relatie als Christen 

onderhielden, zijn meer dan overwinnaar. Zegt: “Halleluja!” 
 

U wordt altijd en overal door Hem, Yeshua HaMashiach, 

JHWH, Jezus Christus, beschermd. 
De autoritaire machten van satan, die zich tegen God hebben 

verheven en Zijn Profeet Benjamin en Profetes Theresa Cousijnsen, 
en de warriors, en al die de volle waarheid steunen, doorgegeven 

door Gods ware eindtijdprofeet, zullen het weten, tegen wie men 

gevochten heeft en door wie men vernietigd is en verslagen! Groot 
is Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! Blijkbaar hadden ook 

sommige kerkleiders deze les nodig. Met al het kwade wordt 

afgerekend, ook met de vele schijnheilige kerken en al die 
kwaadsprekers en roddelaars. Ze krijgen wat ze verdienen! En alle 

engelen Gods zeggen: “Amen!” 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 

 
 

O wee, zie wat komt, O wee, wie niet luistert! 
 
Dit is een profetische, waarschuwende boodschap van God aan de 

gehele wereld, maar in het bijzonder aan China, Korea, Indonesië, 
Hawaii, India, Mexico, Spanje, Italië, de Filipijnen en Amerika.  

 

 
Volledige weergave: 
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Welkom! Dit is een boodschap van God, woord voor woord 
overgeleverd in opdracht van JHWH, de God van Abraham, Izaäk en 

Jakob, en Profeet Benjamin Cousijnsen, op 29 mei 2018.  

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  
 

Voorwaar, O wee, wereld! 

Dwars door alles heen was u gewaarschuwd. Bekeer u en houd u 
aan Gods geboden, want wie niet wil horen, gaat verloren! 

Voorwaar, speel geen spelletjes met de God van Abraham, Izaäk en 
Jakob. Licht en donker gaat niet samen! O wee, u die niet breekt 

met de zonde. Voorwaar, geen vrees voor God maakt u kapot.  

 
Het volgende staat nog steeds op de verlanglijst: 

Vulkanen zullen geschud worden, wat ook in 2012 voorzegd was.  
Onder andere heftige blikseminslagen vanuit de Troon van God 

zullen enorme inslagen geven en enorme schade. 

Tyfoons zullen toenemen. 
En vliegtuigen zullen opeens neerstorten zonder storing, en 

verdwenen zijn, spoorloos.  

Krachtige regenbuien zullen zo sterk zijn, dat onder andere huizen 
verplaatst zullen worden, of bedekt door een enorme modderpoel.  

Grote hagelstenen zullen dwars door de daken gaan van huizen, en 
ook auto’s vernielen en plantages.  

Een enorme droogte zal een zeer lange tijd toenemen, en de 

extreme hitte zal voor verwarring en boosheid zorgen. 
 

Voorwaar, China en Korea en Indonesië en Hawaii en India 
en Mexico en Spanje en Filipijnen en Amerika - maar ook de 

hele wereld - zullen Gods hand bemerken en Zijn kracht! 

Voorwaar, mijn naam is Donder, een bode engel Gods. God geeft 
vele landen op z’n donder! Ook Italië, zowel Rome, zullen Gods 

straf niet ontlopen. Voorwaar, breek met uw afgoderijen en gokken! 

Waag niet de gok tegen God, want dan verliest u uw behoud en 
eeuwig leven. Kadosh, Heilig is de Here! Heb respect voor de God 

van al wat leeft, en bekeer u om Gods straffen te ontlopen! 
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Openbaring 22, vers 6  En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn 
getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der 

Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen 

hetgeen weldra geschieden moet.  
En Openbaring 20, vers 4  En ik zag tronen, en zij zetten zich 

daarop, en het oordeel werd hun gegeven; en ik zag de zielen van 
hen, die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het 

woord van God, en die noch het beest noch zijn beeld hadden 

aangebeden en die het merkteken niet op hun voorhoofd en op hun 
hand ontvangen hadden; en zij werden weder levend en heersten 

als koningen met Christus, duizend jaren lang. 
Openbaring 14, vers 12  Hier blijkt de volharding der heiligen, die 

de geboden Gods en het geloof in Jezus bewaren. 

 
Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 

wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 
een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 

geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 
oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 

duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 
waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 

gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 

komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 
zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 

 
O wee, zie wat komt! O wee, wie niet luistert! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 
 

 

Raak mij aan! 
 

30-05-2018  Bid dit gebed in deze boodschap Gods. "Ik strek mij 

nu uit, en verwacht nu Uw sterkte, en stel mijn vertrouwen en 
geloof in U in gebed."  
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Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Dit is een boodschap van God, woord voor 

woord overgeleverd door een bode engel van God aan 
eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 
Voorwaar, bid dit gebed en neem uw Bijbel erbij. 

Laten we vooraf lezen en doen wat de Heilige Geest van u vraagt. 

 
Markus 11, vers 24 tot en met 26  Daarom zeg Ik u, al wat gij 

bidt en begeert, gelooft, dat gij het hebt ontvangen, en het zal 
geschieden. En wanneer gij staat te bidden, vergeeft wat gij tegen 

iemand mocht hebben, opdat ook uw Vader in de hemelen uw 

overtredingen vergeve. Indien gij echter niet vergeeft, zal ook uw 
Vader, die in de hemelen is, uw overtredingen niet vergeven. 

 

Voorwaar, mijn naam is Siloach, en ben een bode engel 
Gods. 

 
Jozua 3, vers 5  En Jozua zeide tot het volk: Heiligt u, want 

morgen zal de Here in uw midden wonderen doen.  

 
En Lukas 1, vers 37  Want geen woord, dat van God komt, zal 

krachteloos wezen. 
 

En Johannes 11, vers 33  Toen Jezus haar dan zag wenen en ook 

de Joden, die met haar medegekomen waren, zag wenen, werd Hij 
verbolgen in de geest en diep ontroerd. 

En Johannes 17, vers 16  Zij zijn niet uit de wereld, gelijk Ik niet uit 

de wereld ben.  
En vers 19 en 20  En Ik heilig Mijzelf voor hen, opdat ook zij 

geheiligd mogen zijn in waarheid. En Ik bid niet alleen voor dezen, 
maar ook voor hen, die door hun woord in Mij geloven. 

Voorwaar, laat niets uw gebed verhinderen! 
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Zegt: “Kadosh, Heilig bent U, Heilige Geest van God, Adonai, El 
Elohím, Tz’va’ot, onze God, de Almachtige Redder en Goede 

Herder! Door Uw liefde en Geest buig ik mij voor U, Abba, Vader, 

en belijd ik mijn zonden. Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 
Christus, Zoon van God, Uw Naam is Wonderbaar, en U bent mijn 

enige God. Ik wil me verheugen in U. Uw Bloed is als balsem, dat 
de duivelse machten en alle angsten, ziekten en pijnen overwonnen 

heeft. U bewees op Golgotha Uw kracht en overwinning. Halleluja! 

U bent getrouw en nimmer falend! Heilige Geest van God, dank U, 
dat U bewogen bent over mij, en genade gaf. Kom maar, Heilige 

Geest van God, en raak mij nu aan met Uw heilige vuur, als bewijs 
voor mijn volledige overgave. Bevrijd mij nu. O, machtige God, vol 

van geest en kracht, ik strek mij nu uit en verwacht nu Uw sterkte, 

en stel mijn vertrouwen en geloof in U, in gebed, en geef U nu de 
dank en de glorie. Ere, ere, ere! Kadosh, Heilig en goed en zeer 

waardig bent U, mijn enige, eeuwige Koning der koningen, Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! Dank U, dat de Hemelse 

vensters open zijn en dat Uw zegen op mij is neergedaald, en dat ik 

stralend U kan danken, elke dag weer, en mijn relatie met U zal 
onderhouden. Ik sta op in geloof, en ben Uw kind, en schaam mij 

niet voor Uw Woord. O, glorie, halleluja! Hij behoort mij toe en leeft 

in mijn hart. Laat mij steeds meer vurig zijn. U bent de Bron van 
mijn leven, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Amen!” 

 
Amen! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel. 

 
 

 

Wees hongerig! 
 

31-05-2018  Wees hongerig om van dag tot dag meer over Hem, 
Yeshua HaMashiach, te leren!  

 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Ik 
start nu met de boodschap. 
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Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 
Voorwaar, word sterker iedere dag! 

Blijf bouwen aan je relatie met Abba, Vader, Yeshua HaMashiach, 
JHWH, Jezus Christus. Wees hongerig om van dag tot dag meer 

over Hem te leren! Voorwaar, of je nu een Moslim bent, of wie dan 

ook, luister aandachtig naar de Evangelicalendtimemachine.com, 
om meer te weten te komen over Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 

Christus. Dit kan je ook doen door te luisteren naar de Radio, of 
naar de boodschappen, waaronder de boodschap telkens uitgetypt 

staat, om het te kunnen lezen en het te delen met anderen. 

Voorwaar, mijn naam is Lovesadai, en ben een bode engel Gods. 
 

Voorwaar, toevalligheden bestaan niet. 
De Heilige Geest Gods is als een magneet om u te helpen, en te 

groeien, en Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, beter te 

leren kennen. Hij geeft u genade, en Hij wil dat u in Hem gelooft en 
dat u zich volledig, 100%, overgeeft aan Hem, Yeshua HaMashiach, 

JHWH, Jezus Christus, en dat u zich verloochent om Hem te volgen, 

volledig! Wie in Hem gelooft, gaat niet verloren. 
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
 

 

Jij, jij, jij hebt het gedaan! 
 

31-05-2018  Voorwaar, jouw gedachten en communicatie en 

verwijten en beschuldigingen zijn de Here bekend. Je reacties zijn 
gericht op de ander.  

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, hartelijk welkom! Dit is een boodschap van God, 

overgeleverd aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen door een 

bode engel van God, in opdracht van de God van Abraham, Izaäk 
en Jakob. 
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Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Rafaël, 

een bode engel Gods. 
 

Jesaja 21, vers 2  Een dreigend gezicht is mij geopenbaard: een 
verrader, die verraderlijk handelt en een verwoester, die verwoest. 

Trek op! Tot zover. 

 
Genesis 6, vers 5 en 6  Toen de Here zag, dat de boosheid des 

mensen groot was op de aarde en al wat de overleggingen van zijn 
hart voortbrachten te allen tijde slechts boos was, berouwde het de 

Here, dat Hij de mens op de aarde gemaakt had, en het smartte 

Hem in zijn hart. 
 

Voorwaar, jouw gedachten en communicatie en verwijten en 
beschuldigingen zijn de Here bekend. 

Je reactie is gericht op de ander: “Jij, jij, jij!”, wat hij of zij in jouw 

ogen verkeerd heeft gedaan. “Jij! Jij!” Voorwaar, je herkent dit vast 
wel. En de ene zegt dan: “Dat is helemaal niet waar; jij, jij, jij hebt 

dit gedaan of dat gedaan, en vroeger, en toen, en toen, 

enzovoorts!” Voorwaar, met boosheid en verwijten en 
beschuldigingen en kritiek, gericht met de pijl en boog, kom je niet 

verder, hoor. 
 

Lees mee: 1 Korinthiërs 13, vers 4 tot en met 6  De liefde is 

lankmoedig, de liefde is goedertieren, zij is niet afgunstig, de liefde 
praalt niet, zij is niet opgeblazen, zij kwetst niemands gevoel, zij 

zoekt zichzelf niet, zij wordt niet verbitterd, zij rekent het kwade 
niet toe. Zij is niet blijde over ongerechtigheid, maar zij is blijde 

met de waarheid.  

En vers 11  Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, voelde ik 
als een kind, overlegde ik als een kind. Nu ik een man “of vrouw” 

ben geworden, heb ik afgelegd wat kinderlijk was. 

 
Voorwaar, wees open naar elkaar toe! 

Jullie beiden horen juist een voorbeeld te geven in Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Hou in gedachten welk 

voorbeeld de Heer, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, zou 
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geven. Het is belangrijk om over je gevoelens te praten en 
geconcentreerd naar elkaar te leren luisteren, en begrip en 

vergeving te tonen. Bemoedigt elkander! En heb je kinderen? 

Kinderen hebben meer behoefte aan ouders, die een voorbeeld zijn 
dan aan kritiek. Toon jullie liefde voor elkaar, of je nu kinderen hebt 

of niet. En heb je kinderen, laat hen dan weten dat alles weer in 
orde is. Overdenk deze boodschap. 

 

2 Korinthiërs 2, vers 5 en 6  Doch indien iemand droefheid 
veroorzaakt heeft, dan heeft hij niet mij bedroefd, maar enigermate 

– om mij niet te sterk uit te drukken – u allen. Voor zo iemand is 
het reeds genoeg, dat het merendeel van u hem “of haar” berispt 

heeft. 

En vers 8  Daarom spoor ik u aan te besluiten hem “of haar” liefde 
te betonen. 

En vers 10 en 11  Wie gij nu iets vergeeft, die vergeef ik het ook; 
want heb ik iets vergeven, gesteld dat ik iets vergeven heb, dan 

was het om uwentwil voor het aangezicht van Christus, opdat de 

satan op ons geen voordeel mocht behalen. Want zijn gedachten 
zijn ons niet onbekend. 

 

Ware liefde vergeeft en geneest. 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
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JUNI 2018 
 
Onderzoekt u eens grondig op ijdelheid 
 

01-06-2018  Ook ‘Prediker’ onderzocht eens alles en kwam tot de 

conclusie: Alles is ijdelheid. Maar de God van Abraham, Izaäk en 
Jakob spit het door middel van deze boodschap nog dieper uit. 

Want als u goed luistert naar de aaneen geweven Bijbelteksten, en 
u stelt uw hart open voor de Heilige Geest, dan zult u groeien door 

af te rekenen met ijdele patronen in uzelf, waar Hij, Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, u vandaag in Zijn boodschap op 
wijst.  

 

 
Volledige weergave: 

 
Welkom! De volgende boodschap is woord voor woord overgeleverd 

door Gods bode engel aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, 

Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 

Job 35, vers 12 en 13  Daar roept men, maar Hij antwoordt niet, 
wegens de overmoed der bozen. Waarlijk, God hoort niet het ijdel 

geroep, de Almachtige ziet er niet naar om. 

 
Jesaja 16, vers 6  Wij hebben gehoord van de trots van Moab, dat 

zeer trots is, van zijn hoogmoed, zijn trots en zijn overmoed, zijn 
ijdel gezwets. 
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Job 27, vers 12  Gij allen hebt het immers zelf gezien; waarom 
zijt gij dan door een ijdele waan bevangen? 

 

Deuteronomium 32, vers 19 en 20  Toen de Here dat zag, heeft 
Hij hen verworpen, omdat Hij gekrenkt was door zijn zonen en 

dochteren; Hij zeide: Ik wil mijn aangezicht voor hen verbergen en 
zien, wat hun einde wezen zal, want zij zijn een verkeerd geslacht, 

kinderen, die geen trouw kennen. 

 
Job 15, vers 31  Hij “of zij” betrouwe niet op ijdelheid, hij “of zij” 

komt bedrogen uit, want ijdelheid zal zijn “of haar” vergelding zijn. 
 

Psalm 2, vers 1  Waarom woelen de volken en zinnen de natiën op 

ijdelheid? 
Psalm 4, vers 3  Gij mannen, hoelang is mijn eer tot versmading, 

hoelang hebt gij ijdelheid lief, jaagt gij de leugen na? 
Vers 7  Velen zeggen: Wie zal ons het goede doen zien? verhef over 

ons het licht uws aanschijns, o Here! 

Psalm 94, vers 11  De Here kent de gedachten der mensen: 
ijdelheid zijn zij. 

Vers 21  Zij maken jacht op het leven van de rechtvaardige, en 

onschuldig bloed verklaren zij schuldig. 
Vers 23  Hij toch vergold hun het onrecht, in hun boosheid 

verdelgde Hij hen, Hij, de Here, onze God, verdelgde hen. 
 

Voorwaar, luistert aandachtig! 

 
Prediker 1, vers 14  Ik nam in ogenschouw alle daden, die onder 

de zon verricht worden, en zie: alles is ijdelheid en najagen van 
wind! 

Prediker 2, vers 11  Toen ik mij nu wendde tot alle werken die mijn 

handen hadden gewrocht, en tot het zwoegen waarmee ik mij had 
afgetobd om die te volbrengen – zie, alles was ijdelheid en najagen 

van wind, en er is geen voordeel onder de zon. 

Vers 17  Daarom kreeg ik een afkeer van het leven, want kwaad 
scheen mij het werk, dat onder de zon geschiedt: het is alles 

ijdelheid en najagen van wind. 
Prediker 4, vers 5  De dwaas slaat zijn armen over elkander en 

verteert zichzelf. 
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Prediker 5, vers 5 en 6  Geef uw mond geen gelegenheid om u te 
doen zondigen, en zeg niet in tegenwoordigheid van de 

Godsgezant, dat het een vergissing was; waarom zou God 

vertoornd worden over uw woorden en het werk uwer handen 
verderven? Want er zijn dromen in menigte, zo zijn er ook talrijke 

ijdele woorden; vrees echter God. 
Prediker 6, vers 1  Er is een kwaad dat ik waargenomen heb onder 

de zon, en dat zwaar drukt op de mens. 

 
Voorwaar, mijn naam is Spexley, en ben een bode engel 

Gods. 
 

Jesaja 63, vers 10  Maar zij waren wederspannig en bedroefden 

zijn heilige Geest; daarom veranderde Hij voor hen in een vijand. 
 

Voorwaar, onderzoekt u eens grondig. 
 

Jesaja 59, vers 4 tot en met 8  Er is niemand die een gegronde 

aanklacht indient, en niemand die naar waarheid richt; zij 
vertrouwen op ijdelheid, spreken valsheid, gaan zwanger van 

moeite en baren onheil. Zij broeden eieren van giftige slangen uit 

en weven spinnewebben. Wie van hun eieren eet, zal sterven; als 
er een ingedrukt wordt, berst er een adder uit. Hun webben deugen 

niet tot kleding, en met hun maaksels kunnen zij zich niet 
bedekken; hun maaksels zijn maaksels van boosheid, en 

gewelddaden zijn in hun handen. Hun voeten snellen naar het 

kwade en haasten zich om onschuldig bloed te vergieten; hun 
gedachten zijn onheilsgedachten, verwoesting en verderf zijn op 

hun wegen. De weg des vredes kennen zij niet, en er is geen recht 
in hun sporen; zij gaan langs kronkelpaden; niemand die ze 

betreedt, kent vrede. 

 
Voorwaar, Kadosh, Heilig is de Here, Yeshua HaMashiach, 

JHWH, Jezus Christus! 

 
Romeinen 12, vers 10  Weest in broeder- “en zuster-” liefde 

elkander genegen, in eerbetoon elkander ten voorbeeld. 
Vers 17 tot en met 19  Vergeldt niemand kwaad met kwaad; hebt 

het goede voor met alle mensen. Houdt zo mogelijk, voor zover het 
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van u afhangt, vrede met alle mensen. Wreekt uzelf niet, geliefden, 
maar laat plaats voor de toorn, want er staat geschreven: Mij komt 

de wraak toe, Ik zal het vergelden, spreekt de Here. 

Vers 21  Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het 
kwade door het goede. 

Romeinen 15, vers 33  De God nu des vredes zij met u allen! Amen. 
 

Amen! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
 

 
 

Ernstige waarschuwing van God voor kerken 

zoals Nehemia Ministries 
 
Voorwaar, de Almachtige God, JHWH, waarschuwt u ernstig! Deze 

kerk heeft vele huwelijken kapot gemaakt, waar velen nog van 
verwond zijn en de kerk hebben verlaten.  

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! De volgende boodschap is woord voor 

woord overgeleverd door een engel des Heren aan eindtijdprofeet 

Benjamin Cousijnsen op 4 juni 2018. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, Kadosh, Heilig is de 
Almachtige, de God van al wat leeft!  

 
Jakobus 1, vers 26  Indien iemand meent godsdienstig te zijn en 

daarbij zijn tong niet in toom houdt, maar zijn hart misleidt, diens 

godsdienst is waardeloos. 
 

Voorwaar, dit is te vergelijken met de kerk Nehemia 
Ministries en vele andere kerken. 

Ze menen godsdienstig te zijn, maar hun hart en daden misleiden 

velen! Voorwaar, laten we eens de loep op Nehemia Ministries 
houden in Nederland. Zet die naam maar eens in de zoekmachine, 
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in de Evangelicalendtimemachine.com. Daar werden over de 
Nehemia Ministries reeds schokkende zaken geopenbaard. 

Voorwaar, mijn naam is Mirtha, en ben een bode engel Gods. 

 
Voorwaar, de Almachtige God, JHWH, waarschuwt u ernstig! 

Deze kerk heeft vele huwelijken kapot gemaakt, waar velen nog 
van verwond zijn en de kerk hebben verlaten. Ook is er in de jaren 

’80 meerdere malen seksueel misbruik voorgekomen, en ook 

daarna is er weinig veranderd. Na B. de Haan is deze kerk, 
Nehemia, er niet beter op geworden! Ze leggen hun eigen regels 

op. Eerder waarschuwde de God van Abraham en Izaäk en Jakob u 
voor deze kerk. 

 

Jesaja 21, vers 2  Een dreigend gezicht is mij geopenbaard: een 
verrader, die verraderlijk handelt en een verwoester, die verwoest. 

Trek op! Tot zover. 
 

Handelingen 7, vers 51  Hardnekkigen en onbesnedenen van hart 

en oren, gij verzet u altijd tegen de heilige Geest; gelijk uw 
vaderen, zo ook gij. 

 

2 Timotheüs 4, vers 3 en 4  Want er komt een tijd, dat de 
mensen de gezonde leer niet meer zullen verdragen, maar omdat 

hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich tal van 
leraars zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen 

afkeren en zich naar de verdichtsels keren.  

 
En Openbaring 22, vers 6  En Hij zeide tot mij: Deze woorden 

zijn getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der 
Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen 

hetgeen weldra geschieden moet.  

 
Voorwaar, van Nehemia Ministries mag u niet naar de volle 

waarheid horen van God, die Zijn engelen zendt om Gods 

kinderen te waarschuwen via de Evangelical EndTime 
Machine. 

U bent gewaarschuwd; waar je mee omgaat, word je door besmet! 
De Almachtige God heeft een speciale plek gereserveerd voor de 

vele valse kerken, die zich niet willen bekeren en maar doorgaan 
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met hun toneeluitvoering, en de leugen meer voor lief hebben dan 
de waarheid, die te vinden is in Profeet Benjamin Cousijnsen. 

 

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 
wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 

naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het 
licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever 

gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want 

een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het 
licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de 

waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat 
zij in God verricht zijn. 

 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en 
verdween. 

 

 

 
Ware schoonheid komt van binnenuit en is 

alleen te vinden in Yeshua HaMashiach! 
 
Voorwaar, schoonheid is te prijzen, maar kan zó bedrieglijk zijn. De 

echte schoonheid kunt u alleen vinden in Yeshua HaMashiach, 

JHWH, Jezus Christus!  
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, hartelijk welkom! De volgende boodschap Gods is woord voor 
woord overgeleverd door de bode engel van God aan eindtijdprofeet 

Benjamin Cousijnsen op 5 juni 2018. 
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Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 

Voorwaar,  
 

2 Samuël 14, vers 25  Nu was er in geheel Israël niemand die zo 
zeer om zijn schoonheid te prijzen viel als Absalom. Van de 

voetzool af tot de hoofdschedel toe was er geen gebrek aan hem.  

 
Voorwaar, mijn naam is Cleamach, en ben een bode engel 

Gods. 
Kadosh, Heilig is de Here, uw Rabbi, uw Heer, Yeshua HaMashiach, 

JHWH, Jezus Christus, de Nazareeër en Koning der koningen! 

Voorwaar, Kadosh, Heilig is Abba, Vader! 
 

Psalm 45, vers 12  Laat de koning uw schoonheid begeren, want 
hij is uw heer; buig u dus voor hem neder. 

 

Genesis 1, vers 27  En God schiep de mens naar zijn beeld; naar 
Gods beeld schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen. 

 

En Psalm 50, vers 2  Uit Sion, de volkomen schoonheid, verschijnt 
God in lichtglans. 

 
En Spreuken 6, vers 16 tot en met 25  Deze zes dingen haat de 

Here, ja, zeven zijn Hem een hartgrondige gruwel: hoogmoedige 

ogen, een valse tong, handen die onschuldig bloed vergieten, een 
hart dat heilloze plannen smeedt, voeten die zich haasten om naar 

het kwade te snellen, wie leugens uitblaast als een vals getuige en 
wie twist stookt tussen broeders, “en zusters”. Bewaar, mijn zoon, 

“maar dit telt ook voor de dochters”, het gebod van uw vader 

en verwerp de onderwijzing van uw moeder niet. Bind ze bestendig 
op uw hart, hang ze om uw hals. Als gij op weg zijt, moge het u 

leiden; als gij u nederlegt, moge het over u waken, als gij wakker 

wordt, moge het u toespreken. Want het gebod is een lamp en de 
onderwijzing een licht, de vermaningen der tucht zijn een weg ten 

leven, om u te bewaren voor de slechte vrouw, “maar dit telt ook 
voor de slechte man”, voor de gladde tong der onbekende. 

Begeer haar “of zijn” schoonheid niet in uw hart, laat zij u niet 
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vangen met haar wimpers, “of laat hij u niet vangen met zijn 
charmes”. 

 

Voorwaar, schoonheid is te prijzen, maar kan o zo 
bedrieglijk zijn! 

 
Jesaja 40, vers 6 tot en met 8  Hoor, iemand zegt: Roep. En de 

vraag klinkt: Wat zal ik roepen? – Alle vlees is gras, en al zijn 

schoonheid als een bloem des velds. Het gras verdort, de bloem 
valt af, als de adem des Heren daarover waait. Voorwaar, het volk 

is gras. Het gras verdort, de bloem valt af, maar het woord van 
onze God houdt eeuwig stand. 

 

Ezechiël 16, vers 6 tot en met 10  Toen kwam Ik voorbij u, en Ik 
zag u trappelen in het bloed van uw geboorte en Ik zeide tot u, in 

uw bloed: leef; ja, Ik zeide tot u, in uw bloed: leef. Ik deed u 
opgroeien als het veldgewas, gij groeidet op en werdt groot en 

kwaamt tot volle schoonheid; uw borsten werden vast en uw haar 

groeide; maar gij waart naakt en bloot. Toen kwam Ik voorbij u en 
zag u, en zie, de tijd der liefde was voor u gekomen; Ik spreidde de 

slip van mijn kleed over u en bedekte uw naaktheid, Ik ging onder 

ede een verbond met u aan, luidt het woord van de Here Here; zo 
werdt gij de mijne. Toen wies Ik u met water, spoelde het bloed 

van u af en zalfde u met olie. Ik bekleedde u met een kleurig 
geborduurd gewaad, schoeide u met het kostbaarste leder, wond u 

een fijn linnen hoofddoek om en hulde u in zijde. 

Ezechiël 28, vers 17  Trots was uw hart op uw schoonheid – met uw 
luister hebt gij ook uw wijsheid teniet doen gaan. Ter aarde wierp 

Ik u neer… tot zover. 
 

Voorwaar, de echte schoonheid kunt u alleen vinden in 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! 
 

Romeinen 1, vers 21 en 22  Immers, hoewel zij God kenden, 

hebben zij Hem niet als God verheerlijkt of gedankt, maar hun 
overleggingen zijn op niets uitgelopen, en het is duister geworden 

in hun onverstandig hart. Bewerende wijs te zijn, zijn zij dwaas 
geworden. 
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Vers 23  En zij hebben de majesteit van de onvergankelijke God 
vervangen door hetgeen gelijkt op het beeld van een vergankelijk 

mens, van vogels, van viervoetige en van kruipende dieren. 

Vers 24  Daarom heeft God hen in hun hartstochten overgegeven 
aan onreinheid, zodat bij hen het lichaam onteerd wordt. 

En vers 25  Zij immers hadden de waarheid Gods vervangen door 
de leugen en het schepsel vereerd en gediend boven de Schepper, 

die te prijzen is tot in eeuwigheid. Amen. 

 
Zonder Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, toe te 

laten in uw hart en leven, is er geen ware innerlijke 
schoonheid! 

 

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 
wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 

geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 

oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 
duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 

waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 
gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 

komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 

zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
 

 

 

Want waar het hart vol van is daar vloeit de 

mond van over 
 
Voorwaar, uitverkorene, de Geest Gods heeft tot u gesproken. Ook 

u bent uitgekozen om van Hem te verkondigen, die u geroepen 

heeft!  
 



 
 

 

6249 
 
 

 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Op 6 juni 2018 bracht een engel des 
Heren woord voor woord de volgende boodschap over aan 

eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Mijn naam is Lovesadai, en ben 
een bode engel Gods. 

 
Voorwaar, 

 

Galaten 5, vers 18  Indien gij u echter door de Geest laat leiden, 
dan zijt gij niet onder de wet. 

Vers 25  Indien wij door de Geest leven, laten wij ook door de 
Geest het spoor houden. 

 

1 Petrus 2, vers 9  Gij echter zijt een uitverkoren geslacht, een 
koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk Gode ten 

eigendom, om de grote daden te verkondigen van Hem, die u uit de 

duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. 
 

Voorwaar, onderzoekt u eens door welke geest u zich laat 
leiden, als een uitverkorene van Yeshua HaMashiach, JHWH, 

Jezus Christus. 

Ook u bent uitgekozen om van Hem te verkondigen, die u geroepen 
heeft! 

 
Lukas 10, vers 27 en 28  Hij antwoordde en zeide: Gij zult de 

Here, uw God, liefhebben uit geheel uw hart en met geheel uw ziel 

en met geheel uw kracht en met geheel uw verstand, en uw naaste 
als uzelf. En Hij zeide tot hem: Gij hebt juist geantwoord; doe dat 

en gij zult leven. 

 
Tja, als een uitverkoren kind van God heeft u Hem heel erg 

lief met uw hart en geheel uw ziel en kracht en verstand. 
En waar uw hart, ziel, kracht en verstand vol van is, daar vloeit de 

mond van over, omdat u zich laat gebruiken. De wereld richt zich 
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op het vlees, met hun vleselijke begeertes. Maar u geheel anders! U 
heeft Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, leren kennen. 

 

Mattheüs 6, vers 21  Want, waar uw schat is, daar zal ook uw 
hart zijn. 

 
1 Korinthiërs 7, vers 23  Weest geen slaven van mensen. 

1 Korinthiërs 9, vers 14  Zo heeft de Here ook voor de verkondigers 

van het evangelie de regel gesteld, dat zij van het evangelie leven. 
 

Efeziërs 6, vers 10  Voorts, weest krachtig in de Here en in de 
sterkte zijner macht.  

Efeziers 2, vers 10  Want zijn maaksel zijn wij, in Christus Jezus 

geschapen om goede werken te doen, die God tevoren bereid heeft, 
opdat wij daarin zouden wandelen. 

 
Voorwaar, uitverkorene, de Geest Gods heeft tot u 

gesproken! 

 
1 Korinthiërs 2, vers 9 tot en met 15  Maar, gelijk geschreven 

staat: Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en wat 

in geen mensenhart is opgekomen, al wat God heeft bereid voor 
degenen, die Hem liefhebben. Want óns heeft God het geopenbaard 

door de Geest. Want de Geest doorzoekt alle dingen, zelfs de 
diepten Gods. Wie toch onder de mensen weet, wat in een mens is, 

dan des mensen eigen geest, die in hem is? Zo weet ook niemand, 

wat in God is, dan de Geest Gods. Wij nu hebben niet de geest der 
wereld ontvangen, maar de Geest uit God, opdat wij zouden weten, 

wat ons door God in genade geschonken is. Hiervan spreken wij 
dan ook met woorden, die niet door menselijke wijsheid, maar door 

de Geest geleerd zijn, zodat wij het geestelijke met het geestelijke 

vergelijken. Doch een ongeestelijk mens aanvaardt niet hetgeen 
van de Geest Gods is, want het is hem “of haar” dwaasheid en hij 

“of zij” kan het niet verstaan, omdat het slechts geestelijk te 

beoordelen is. Maar de geestelijke mens beoordeelt alle dingen, zelf 
echter wordt hij “of zij” door niemand beoordeeld. 

 
Voorwaar, Kadosh, Heilig is Yeshua HaMashiach, JHWH, 

Jezus Christus! 
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Psalm 9, vers 2  Ik zal U loven, Here, met mijn ganse hart, ik wil 

al uw wonderen verhalen. 

Vers 11  Daarom vertrouwen op U wie uw naam kennen, want Gij 
hebt nooit verlaten wie U zoeken, o Here. 

Psalm 19, vers 15  Mogen de woorden van mijn mond en de 
overleggingen van mijn hart U welgevallig zijn, o Here, mijn rots en 

mijn verlosser. 

Psalm 37, vers 4  Verlustig u in de Here; dan zal Hij u geven de 
wensen van uw hart. 

 
Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 

wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 

geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 
oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 

duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 

waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 
gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 

komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 
zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 

 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en 
verdween. 

 
 

 

Profeet Benjamin schouwde vandaag naar Gods 

straffen!  
 

De Almachtige God, JHWH, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, 
waarschuwde de laatste tijd wederom vele landen om zich te 

bekeren van hun zonden en vele afgoderijen. Profeet Benjamin 

Cousijnsen stapte vanmorgen, via zijn schrijfkamertje, een andere 
dimensie binnen en bevond zich in een vuurtunnel, waar hij de 



 
 

 

6252 
 
 

 

bode engel Gods ontmoette, en hij schouwde naar hoe God 
verschillende landen straft en gaat straffen, omdat zij niet wilden 

luisteren, of de boodschappen niet serieus namen.  

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 7 

juni 2018 ontving ik de volgende boodschap, die ik graag met u wil 
delen. Toen ik, Profeet Benjamin, de deur opende van de kleine 

schrijfkamer, waar ik de bode engelen van God ontmoet, en waar ik 
ook bid, onder andere, en alles opschrijf, zag ik meteen een soort 

tunnel van vuur… 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 
Revorme, en ben een bode engel Gods. 

 

Vrees niet en loop door de tunnel; volg mij, Profeet 
Benjamin Cousijnsen. 

Ik liep er doorheen en voelde een sterke wind om ons heen, 

waardoor het vuur niet dichterbij kwam. Ik volgde de engel en 
hoorde heftige geluiden en blikseminslagen, en zag donkere 

wolken. En ik zag vele mensen en auto’s in het water en in de 
modder liggen, en ik zag afgoden liggen in de harde waterstroom. 

Ik zag ook dat vele huizen verplaatst werden door de enorme 

kracht van het water, en ik zag alles voor mijn ogen gebeuren.  
 

Door de geluiden en heftige regen en donderslagen heen, 
hoorde ik een krachtige stem roepen: 

“Mijn naam is Donder. U was gewaarschuwd, Indonesië, India, 

Mexico en de Verenigde Staten van Amerika!” 
Nu zag ik opeens een enorme angstaanjagende tornado, waar de 

engel des Heren, Donder, eens stond.  

 
De bode engel Revorme zei: God heeft al vele landen 

gewaarschuwd en gestraft, zoals de Filipijnen.  
Wie Gods boodschappen, van u, niet serieus nemen, Christen of 

niet, zal gestraft worden! Wie niet naar u hoort, hoort niet naar 
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God, en zal Gods Koninkrijk niet beërven, maar de hel, de plaats 
van de afgodenaanbidders en de kwaadsprekers en roddelaars. En 

zowel de rokers, onder andere, bevinden zich daar. Het is beter dat 

men zich bekeert en zichzelf grondig onderzoekt, dan te wijzen 
naar anderen. Voorwaar,  

 
Openbaring 22, vers 6  En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn 

getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der 

Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen 
hetgeen weldra geschieden moet.  

 
O wee, zie wat komt als u zich niet bekeert! 

Ik breng u terug naar uw schrijfkamertje, Benjamin Cousijnsen. 

Wie niet wil horen, gaat verloren! 
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 

 
 

De rijke Marijke en de arme sloeber, Chris 
 
07-06-2018  Ze was erg rijk, deze Marijke, en bezat van alles. Met 

Chris, die arme sloeber, daar wilde ze niets mee te maken hebben!  

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, hartelijk welkom! Dit is een boodschap van God, 

overgeleverd door de bode engel van God, in opdracht van de God 
van Abraham, Izaäk en Jakob, aan eindtijdprofeet Benjamin 

Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Chreas, 
en ben een bode engel Gods. 

 

Chris geloofde in Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, 
en Marijke niet. 
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En toch was Marijke heel erg rijk, en ze had zelfs een mobieltje en 
dure kleding en schoenen en een laptop, en een spaarrekening met 

een enorm vermogen. En elk jaar ging Marijke op vakantie, en elke 

dag hield ze een groot feest, en ze wilde van godsdienst niets 
weten, of wat dan ook. Marijke genoot van alles wat ze had. Maar 

één ding had ze niet: Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! 
 

Voorwaar! 

Die ene jongen, Chris, daar wilde ze echt niets mee te maken 
hebben, die weleens zat te bedelen om een beetje water. En zijn 

kleding kapot en uit de tijd… Ze wou ver uit de buurt blijven van die 
arme schooier, die ook nog eens over Yeshua HaMashiach, JHWH, 

Jezus Christus, sprak en beweerde rijk te zijn! En een loser was hij, 

zo dacht ze.  
 

Voorwaar, Marijke werd arm en ging verloren. 
En Chris werd voor eeuwig rijk en gezegend! Hoewel Chris soms 

pijn had en niet de rijkdom van de Aarde had gehad, wist hij dat 

niemand rijk was zonder Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 
Christus.  

 

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 
wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 

geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 
oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 

duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 

waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 
gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 

komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 

zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 
 

Zo zijn er velen, die hetzelfde zullen ervaren! 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
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Wie Zijn getuigenis aanvaardt, heeft bezegeld 

dat God waarachtig is 
 

Als u een keuze maakt of gemaakt heeft voor Hem, Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, dan bezegelt u ook, net als uw 
Rabboeni, dat God waarachtig is. Dan is het ook belangrijk, dat u 

zich laat dopen als volwassene, en uw wandel en relatie met Hem 
onderhoudt.  

 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, hartelijk welkom! Op 8 juni 2018 werd deze boodschap van 
God woord voor woord overgeleverd door de bode engel van God 

aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus van Nazareth, de enige Zoon 
van God. 

 
Voorwaar, denk niet dat u met al uw goede daden later zo in 

de Hemel komt! 

Velen zullen zeggen: “Waarom bleef ik, ondanks mijn goede inzet 
voor de mensen, dan toch achter, toen Hij Zijn kinderen wegnam?” 

Voorwaar, u wordt dus niet gered, als u Hem, Yeshua HaMashiach, 

JHWH, Jezus Christus, een van de kostbaarste geschenken van God 
aan u gegeven, weigert in uw geest en verstand en hart en leven.  

 
Wat velen niet deden, dat deed Hij juist wel. 

Hij gaf zich over voor u aan het kruis, omdat Hij wilde dat u gered 

wordt. En elke marteling en lijden en zonde en ziekte, onder 
andere, was op Hem. Daar aan het kruis gaf Hij redding en genade. 

Zijn leven gaf Hij in liefde in uw plaats, zodat u Hem vandaag niet 
meer weigert in uw leven. Hij wil dat u behouden bent. Kom naar 

Hem, die u niet weigert, maar dit kostbaar geschenk wil geven! 

Alleen door Hem, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, toe te 
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laten in uw leven, wordt u vergeven en gereinigd van alle zonden, 
door Zijn kostbaar Bloed. 

 

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 
wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 

naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het 
licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever 

gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want 

een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het 
licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de 

waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat 
zij in God verricht zijn. 

 

Voorwaar! 
Als u een keuze maakt voor Hem, dan is het ook belangrijk dat u 

zich laat dopen als volwassene, en uw wandel en relatie met Hem, 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, onderhoudt. Voorwaar, 
mijn naam is Blesía, een bode engel Gods. 

 
Galaten 5, vers 24 en 25  Want wie Christus Jezus toebehoren, 

hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. 

Indien wij door de Geest leven, laten wij ook door de Geest het 
spoor houden. 

 
En 1 Korinthiërs 15, vers 57  Maar Gode zij dank, die ons de 

overwinning geeft door onze Here Jezus Christus. 

 
En Mattheüs 7, vers 13 en 14  Gaat in door de enge poort, want 

wijd is de poort en breed de weg, die tot het verderf leidt, en velen 

zijn er, die daardoor ingaan; want eng is de poort, en smal de weg, 
die ten leven leidt, en weinigen zijn er, die hem vinden. 

 
En Johannes 8, vers 23 en 24  En Hij zeide tot hen: Gij zijt van 

beneden, Ik ben van boven; gij zijt van deze wereld, Ik ben niet 
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van deze wereld. Ik heb u dan gezegd, dat gij in uw zonden zult 
sterven; want indien gij niet gelooft, dat Ik het ben, zult gij in uw 

zonden sterven.  

 
Voorwaar, bent u alreeds wederom geboren en een volgeling 

van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus? 
Dan is het belangrijk, dat u de boodschappen van God, Zijn 

boodschappen, ook deelt met de ongelovigen, zodat die ook gered 

kunnen worden. 
 

Lukas 1, vers 25  Aldus heeft de Here aan mij gedaan in de 
dagen, waarin Hij op mij nederzag om mijn smaad onder de 

mensen weg te nemen. 

 
En Johannes 3, vers 33 tot en met 36  Wie zijn getuigenis 

aanvaardt, heeft bezegeld, dat God waarachtig is. Want Hij, die God 
gezonden heeft, die spreekt de woorden Gods, want Hij geeft de 

Geest niet met mate. De Vader heeft de Zoon lief en heeft Hem 

alles in handen gegeven. Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig 
leven; doch wie aan de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet 

zien, maar de toorn Gods blijft op hem “of op haar”. 

 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 
 

 

Beland niet in de schoorsteen! 
 

Dit is een boodschap van God, die een waargebeurd voorval omvat 

met een postduif, gedurende de Tweede Wereldoorlog.  
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, hartelijk welkom! Op 11 juni 2018 bracht Gods bode engel 
woord voor woord de volgende boodschap over aan eindtijdprofeet 

van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen.  
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Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 

Baruch ha-Shem Adonai! Gezegend zij de Naam van de Heer! 
Voorwaar, mijn naam is Marinach, en ben een bode engel Gods. 

 
Genesis 1, vers 2  De aarde nu was woest en ledig, en duisternis 

lag op de vloed, en de Geest Gods zweefde over de wateren. 

 
Psalm 56, vers 1  Op de wijze van: De duif op verre terebinten. 

Tot zover. 
En Psalm 55, vers 7 tot en met 9  zodat ik zeg: O, had ik vleugelen 

als een duif, ik zou wegvliegen en een woonplaats zoeken; zie, ver 

zou ik heenvlieden, ik zou vernachten in de woestijn. Ik zou mij 
haastig een wijkplaats zoeken tegen de rukwind, tegen de storm. 

 
Voorwaar, ook in de tijd van de oude Romeinen en Grieken, 

ca. 500 voor Christus, gebruikte men duiven voor het 

versturen van belangrijke berichten. 
 

Genesis 8, vers 12  Voorts wachtte hij nog zeven dagen en hij liet 

de duif uit, en zij keerde niet weer tot hem terug. 
 

Een postduif heeft een heel goed richtingsgevoel en een 
goede conditie en een snel reactievermogen! 

 

Hooglied 2, vers 11 en 12  Want zie, de winter is voorbij, de 
regen is over, verdwenen. De bloemen vertonen zich op het veld, 

de zangtijd is aangebroken, en ’t gekir van de tortel wordt gehoord 
in ons land. 

 

Voorwaar! 
Tijdens de Eerste Wereldoorlog werden er daarom op grote schaal 

postduiven ingezet, om boodschappen van het front naar de 

gebieden verder achter de linies over te brengen. Men vond deze 
manier veel betrouwbaarder dan de telefoonverbindingen! 
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Jesaja 38, vers 14  Als een zwaluw, zo tjilp ik; ik kir als een duif. 
Mijn ogen smachten naar den hoge; o Here, ik ben angstig, wees 

borg voor mij. 

 
Voorwaar, 

 
Johannes 3, vers 8  De wind blaast, waarheen hij wil, en gij hoort 

zijn geluid, maar gij weet niet, vanwaar hij komt of waar hij 

heengaat; zó is een ieder, die uit de Geest geboren is.  
 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog kwam er ooit in een 
schoorsteen een postduif vast te zitten, die een rode koker 

droeg, met daarin 27 codes. 

Op 2 november 2012 vond men de resten van deze duif tijdens het 
schoonmaken van de schoorsteen in Amsterdam. De Britse 

overheid heeft er veel gebruik van gemaakt, om via postduiven 
berichten over te brengen. De Royal Air Force beschikte over een 

speciale afdeling met meer dan 250.000 duiven in die tijd, tijdens 

de Tweede Wereldoorlog! Voorwaar, 
 

Psalm 32, vers 8  Ik leer en onderwijs u aangaande de weg die gij 

gaan moet; Ik raad u; mijn oog is op u. 
 

En Jesaja 58, vers 11  En de Here zal u voortdurend leiden, u in 
dorre streken verzadigen en uw gebeente krachtig maken; dan zult 

gij zijn als een besproeide hof en als een bron, waarvan het water 

niet teleurstelt.  
 

En Hebreeën 13, vers 8  Jezus Christus is gisteren en heden 
dezelfde en tot in eeuwigheid. 

En vers 9  Laat u niet medeslepen door allerlei vreemde leringen; 

want het is goed, dat het hart zijn vastheid vindt in genade en niet 
in spijzen: wie het hierin zochten, hebben er geen baat bij 

gevonden. 

 
En 1 Petrus 5, vers 6 tot en met 8  Vernedert u dan onder de 

machtige hand Gods, opdat Hij u verhoge te zijner tijd. Werpt al uw 
bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u. Wordt nuchter en 
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waakzaam. Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende 
leeuw, zoekende wie hij zal verslinden.  

 

En Spreuken 10, vers 9  Wie in oprechtheid wandelt, gaat veilig, 
maar wie zijn wegen verdraait, wordt doorzien. 

 
En 1 Johannes 1, vers 6  Indien wij zeggen, dat wij gemeenschap 

met Hem hebben en in de duisternis wandelen, dan liegen wij en 

doen de waarheid niet. 
 

Mattheüs 6, vers 14  Want indien gij de mensen hun 
overtredingen vergeeft, zal uw hemelse Vader ook u vergeven. 

 

En Romeinen 3, vers 20  Daarom, dat uit werken der wet geen 
vlees voor Hem gerechtvaardigd zal worden, want wet doet zonde 

kennen. 
 

En Jesaja 51, vers 12  Ik, Ik ben het, die u troost. Wie zijt gij, dat 

gij bevreesd zijt voor een sterfelijk mens, voor een mensenkind, 
dat als gras wordt weggeworpen? 

 

Voorwaar, vertrouw op de Here, Yeshua HaMashiach, JHWH, 
Jezus Christus, en beland niet in de schoorsteen, maar 

verspreid de boodschappen Gods! 
 

Openbaring 22, vers 6  En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn 

getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der 
Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen 

hetgeen weldra geschieden moet.  
 

En Mattheüs 28, vers 18 tot en met 20  En Jezus trad naderbij 

en sprak tot hen, zeggende: Mij is gegeven alle macht in de hemel 
en op de aarde. Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn 

discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en 

des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen 
heb. En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der 

wereld. 
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
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Wij dragen ons kind aan U op 
 

U, God, liet mij ter wereld komen. U gaf mij rust aan de borst van 

mijn moeder. Bij mijn geboorte werd ik aan U opgedragen; al sinds 
die tijd bent u mijn God.  

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, hartelijk welkom! De volgende boodschap is op 12 juni 2018 

overgeleverd door een bode engel van God aan eindtijdprofeet van 
de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 
Lovesadai, en ben een bode engel Gods. 

 
Elke baby is een kostbaar geschenk, een geschenk uit de 

Hemel. 

Het is een zegen van God. Er staat in de Bijbel een mooi lied, dat 
een herdersjongen zong: “God, het is een wonder, zoals ik gemaakt 

ben. Alles wat U maakt is een wonder. Dat weet ik heel goed. U 

hebt me al gezien, toen ik in het geheim gemaakt werd. Toen mijn 
lichaam nog geen vorm had, zag U mij al. Nog voordat ik werd 

geboren, wist U alles al over mij”.  
 

Een baby is een zegen. 

En die krijg je van God, om ervoor te zorgen en om het kind op te 
laten groeien in een warm gezin, een warm nest, omringd door 

onvoorwaardelijke liefde en bescherming. Voorwaar, God geeft ons 
het leven, maar dat leven is niet ons bezit. Alles wat we van Hem 

hebben gekregen, komt pas echt tot zijn doel, als we het aan Hem 

teruggeven.  
 

Zo is het opdragen van een baby een symbolisch teruggeven 

van ons kindje aan God. 
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Het zegenen van een pasgeboren kindje noemen we ‘opdragen’. U, 
God, liet mij ter wereld komen. U gaf mij rust aan de borst van 

mijn moeder. Bij mijn geboorte werd ik aan U opgedragen; al sinds 

die tijd bent U mijn God. 
 

Psalm 127, vers 3 tot en met 4  Zie, zonen “en dochteren” zijn 
een erfdeel des Heren, een beloning is de vrucht van de schoot. Als 

pijlen in de hand van een held, zo zijn de zonen “en dochteren” 

der jeugd. 
 

Spreuken 22, vers 6  Oefen de knaap, “de jongen of het 
meisje”, volgens de eis van zijn weg, ook wanneer hij “of zij” oud 

geworden is, zal hij “of zij” daarvan niet afwijken. 

 
En Jesaja 44, vers 24  Zo zegt de Here, uw Verlosser, en uw 

Formeerder van de moederschoot aan: Ik ben de Here, die alles 
gemaakt heb; die de hemel heb uitgespannen, Ik alleen; die de 

aarde uitgebreid heb door eigen kracht. 

 
Jeremia 1, vers 5  Eer Ik u vormde in de moederschoot, heb Ik u 

gekend, en eer gij voortkwaamt uit de baarmoeder, heb Ik u 

geheiligd; tot een Profeet voor de volkeren heb Ik u gesteld. 
 

Efeziërs 6, vers 4  En gij, vaders, “ouders”, verbittert uw 
kinderen niet, maar voedt hen op in de tucht en in de terechtwijzing 

des Heren. 

 
En Psalm 139, vers 15 en 16  Mijn gebeente was voor U niet 

verholen, toen ik in het verborgene gemaakt werd, gewrocht in de 
diepten van het aardrijk; uw ogen zagen mijn vormeloos begin; in 

uw boek waren zij alle opgeschreven, de dagen, die geformeerd 

zouden worden, toen nog geen daarvan bestond. 
 

Zegenen is iets anders dan bidden en danken. 

Iemand vraagt niet iets aan God, maar geeft iets door van God! 
Denk hierbij aan een Profeet of Profetes van God, die namens God 

een zegen over iemands leven uitspreekt, zoals een baby. Zo 
verzekert God hen ervan, dat Hij ervoor zal zorgen. En de ouders 

spreken hun gebed uit en hun verlangen naar God, om het kind in 
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Zijn wijsheid en liefde op te voeden. Het kind wordt aan God 
toevertrouwd. Het gaat hoe dan ook goedkomen! 

 

Mattheüs 19, vers 13 tot en met 15  Toen werden kinderen tot 
Hem gebracht, opdat Hij hun de handen zou opleggen en bidden; 

doch de discipelen bestraften hen. Maar Jezus zeide: Laat de 
kinderen geworden en verhindert ze niet tot Mij te komen, want 

voor zodanigen is het Koninkrijk der hemelen. En Hij legde hun de 

handen op en vertrok vandaar. 
 

Voorwaar, kinderen van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 
Christus, ja, dat zijn wij! 

Want in Zijn Koninkrijk zijn wij erbij. Ik hou van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Hij is mijn Heer. En zo werd er 
een zegen geboren en een zegen gegeven! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 

 

Hij redt u van uw vijanden, geef daarom JHWH 

de eer en lofprijzing wat Hem toekomt! 
 
Waardig is Hij voor eeuwig! Hij is uw Helper en Beschermer, en Hij 

heeft ook u van de ondergang gered en van de strik der 

lastertongen en van lippen, die liegen. Hij beschermde u tegen uw 
vijanden. Geef Hem de lofprijs en aanbidding!  

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, hartelijk welkom! Op 13 juni 2018 bracht Gods bode engel de 

volgende boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  
 

Voorwaar,  
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Deuteronomium 32, vers 1 en 2  Neigt uw oor, gij hemelen, dan 
wil ik spreken, en de aarde hore naar de woorden van mijn mond. 

Mijn leer druipe als regen, mijn rede druppele als dauw, als 

regenbuien op het jonge groen, en als regenstromen op het kruid. 
Vers 10  Hij vond hem in een land van steppen, in een woest land 

van gehuil in de wildernis. Hij beschutte hem, lette op hem, 
bewaarde hem als zijn oogappel. 

Vers 31  Want hun rots is niet als onze Rots; onze vijanden mogen 

zelf oordelen. 
Vers 36  Want de Here zal recht doen aan zijn volk en Zich 

ontfermen over zijn knechten; wanneer Hij ziet, dat hun kracht 
vergaan is, van hoog tot laag allen hun einde gevonden hebben. 

 

Jozua 1, vers 9  Heb Ik u niet geboden: wees sterk en moedig? 
Sidder niet en word niet verschrikt, want de Here, uw God, is met 

u, overal waar gij gaat. 
Jozua 3, vers 5  En Jozua zeide tot het volk: Heiligt u, want morgen 

zal de Here in uw midden wonderen doen.  

 
Voorwaar, mijn naam is Blender, een bode engel Gods. 

 

1 Samuël 2, vers 2  Er is niemand heilig gelijk de Here, want 
niemand is er buiten U, en er is geen rots gelijk onze God. 

Vers 4  De boog der helden is verbroken, maar de wankelenden zijn 
met kracht omgord. 

Vers 9  De voeten zijner gunstgenoten behoedt Hij, maar de 

goddelozen komen om in duisternis, want niet door kracht is een 
man sterk. 

 
1 Kronieken 16, vers 11 en 12  Vraagt naar de Here en zijn 

sterkte, zoekt zijn aangezicht bestendig. Gedenkt aan de wonderen 

die Hij heeft gedaan, zijn tekenen en de oordelen van zijn mond. 
1 Kronieken 29, vers 12 en 13  Want rijkdom en eer komen van U, 

en Gij heerst over alles; in uw hand is sterkte en kracht, en Gij hebt 

het in uw macht een ieder groot en sterk te maken. Thans loven wij 
U, o onze God, en prijzen wij uw heerlijke naam. 

 
Voorwaar, ere, ere, ere! Groot is de Here! 
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En alle aanbidding en de lofprijs komen Hem, het Lam Gods, 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, toe. Hij alleen is voor 

eeuwig Heilig en Waardig! 

 
Sirach 51, vers 1 tot en met 3  Ik wil u loven, Heer, mijn koning, 

ik wil u prijzen als mijn God en redder, ik loof uw naam. U bent 
mijn helper en beschermer, u hebt mij van de ondergang gered, 

van de strik van lastertongen, van lippen die liegen. Tegen mijn 

vijanden hebt u mij beschermd, in uw overvloedige barmhartigheid, 
door uw grote naam hebt u mij verlost uit de strik van wie mij 

willen verslinden, uit de hand van wie op mijn leven jagen, uit alle 
verdrukking die ik onderging. 

Vers 7 en 8  Ik werd van alle kanten omsingeld, niemand die hielp; 

ik zocht naar hulp, niemand die hem bood. Toen dacht ik, Heer, aan 
uw barmhartigheid, aan uw weldaden, door u bewezen vanaf het 

begin. U helpt wie standvastig op u hopen, u redt hen uit de hand 
van de kwaadaardigen.  

Vers 10  Ik verhief mijn stem tot de Heer: ‘U bent mijn vader, 

verlaat mij niet op de dag van mijn nood, nu niemand mij tegen 
hoogmoedigen helpt’. 

Vers 11 en 12  ‘Ik zal uw naam altijd prijzen en een danklied voor u 

zingen.’ Mijn bede werd verhoord, u hebt mij voor de ondergang 
behoed, uit de benauwenis gered. Daarom zal ik u danken en 

prijzen, de naam van de Heer zal ik loven. 
 

Job 32, vers 8  Maar het is de geest van God in de mens, de adem 

van de Ontzagwekkende die inzicht brengt. 
Job 36, vers 22 tot en met 24  Hoe verheven is God in zijn macht! 

Is er een tweede die leert zoals hij? Wie kan hem zijn weg 
voorschrijven, wie zal zeggen: “U hebt kwaad gedaan”? Bedenk dat 

je zijn werk moet prijzen, dat immers door de mensen wordt 

bezongen. 
 

Psalm 34, vers 19 en 20  Gebroken mensen is JHWH nabij, hij 

redt wie zwaar wordt getroffen. Al blijft de rechtvaardige niets 
bespaard, JHWH zal hem “of haar” steeds weer bevrijden. 

 
Voorwaar, de Heilige Geest spreekt tot uw hart! 

 



 
 

 

6266 
 
 

 

Psalm 36, vers 6  JHWH, hoog als de hemel is uw liefde, tot in de 
wolken reikt uw trouw. 

Psalm 37, vers 4  Zoek je geluk bij JHWH, hij zal geven wat je hart 

verlangt. 
 

Spreuken 8, vers 34 tot en met 36  Gelukkig is elk mens die 
naar mij luistert, dag in dag uit bij mijn woning staat, de wacht 

houdt bij mijn deur. Want wie mij vindt, vindt het leven, en 

ontvangt de gunst van JHWH. Wie aan mij voorbijgaat, doet zichzelf 
veel kwaad, wie mij haat, bemint de dood. 

Spreuken 16, vers 20  Wie goed luistert, zal het goed vergaan, wie 
op JHWH vertrouwt, is gelukkig.   

 

Voorwaar, wie op de Heer vertrouwen, zijn als de berg Sion, 
die niet wankelt, maar voor altoos blijft! 

 
Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want God had de wereld zo 

lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in 

hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft 
zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te 

vellen, maar om de wereld door hem te redden. Over wie in hem 

gelooft wordt geen oordeel uitgesproken, maar wie niet in hem 
gelooft is al veroordeeld, omdat hij “of zij” niet wilde geloven in de 

naam van Gods enige Zoon. Dit is het oordeel: het licht kwam in de 
wereld en de mensen hielden meer van de duisternis dan van het 

licht, want hun daden waren slecht. Wie kwaad doet, haat het licht; 

hij “of zij” schuwt het licht omdat anders zijn “of haar” daden 
bekend worden. Maar wie oprecht handelt zoekt het licht op, zodat 

zichtbaar wordt dat God werkzaam is in alles wat hij “en zij” doet. 
 

Zegt:  

“Dank U, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, voor Uw 
boodschap. Dank U, Heer, Abba, Vader, dat U tot mij sprak. Amen!” 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en 

verdween. 
 

 
 

Een schijnvrede houdt men de wereld voor! 
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De hele wereld moet geloven, dat men geen kernraketten meer 

heeft.  

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 

14 juni 2018 bracht een bode engel Gods een boodschap over, die 
ik heel graag met u wil delen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 

Kadesa, en ben een bode engel Gods. 
 

Voorwaar!  
De leider van Noord-Korea, Kim Jong-un, wil niet alleen Donald 

Trump beetnemen, maar de gehele wereld, door hen te laten 

geloven dat men geen kernraketten meer heeft! Voorwaar, men 
beschikt over een raketinstallatie onder het water, met lange-

afstandsraketten, waar niet over werd gesproken.  

 
Voorwaar, zowel Noord-Korea als Donald Trump, de 

President van de Verenigde Staten, zullen zich niet aan de 
afspraken houden. 

Voorwaar, de satan is listig en houdt de wereld een schijnvrede 

voor. De oud-president Obama heeft gebeld met Donald Trump, en 
overhandigde zijn ideeën, hoe men het spel moest gaan spelen, om 

de landen tegen elkaar op te zetten, om te bewerkstelligen dat 
Amerika er op vooruitgaat, als de landen elkaar tegen gaan werken 

in de zakenwereld.  

Voorwaar, ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, 
Shalom!  

 

 
 

De wijsheid roept luide tot de dwazen 
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Zo spreekt Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, tot u: Keert 
u tot Mijn vermaning!  

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, hartelijk welkom! Op 14 juni 2018 bracht de bode woord voor 

woord de volgende boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin 

Cousijnsen, wat ik nu graag aan u wil gaan voorlezen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Mijn naam is Hetrick. 

 

Job 5, vers 3  Ikzelf heb gezien, hoe een dwaas wortel schoot… tot 
zover. 

 
Psalm 14, vers 1  De dwaas zegt in zijn hart: Er is geen God. Tot 

zover. 

Psalm 92, vers 7 en 8  Een redeloos mens verstaat het niet, en een 
dwaas begrijpt dit niet: wanneer de goddelozen uitspruiten als het 

groene kruid en alle bedrijvers van ongerechtigheid bloeien – zij 

zullen voor immer verdelgd worden. 
 

Spreuken 1, vers 7  De vreze des Heren is het begin der kennis; 
de dwazen verachten wijsheid en tucht. 

 

Voorwaar, deze boodschap Gods, doorgegeven via Profeet 
Benjamin Cousijnsen, is getrouw en waarachtig! 

 
Spreuken 1, vers 20 tot en met 23  De Wijsheid roept luide op 

de straat, op de pleinen verheft zij haar stem, op de hoek der 

rumoerige straten roept zij, bij de ingangen der poorten, in de stad, 
spreekt zij haar redenen: Hoelang zult gij, onverstandigen, het 

onverstand liefhebben, zullen spotters aan spotternij een 

welgevallen hebben, en dwazen de kennis haten? Keert u tot mijn 
vermaning! “Zo spreekt Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 

Christus.” Tot zover. 
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Psalm 94, vers 8  Merkt op, gij redelozen onder het volk! En gij 
dwazen, wanneer zult gij verstandig worden? 

 

Spreuken 10, vers 18  Wie haat verbergt, is een leugenlip; wie 
laster verbreidt, is een dwaas. 

Spreuken 13, vers 20  Wie met wijzen omgaat, wordt wijs; maar 
wie met dwazen verkeert, wordt slecht. 

Spreuken 12, vers 15  De weg van de dwaas is recht in zijn ogen… 

tot zover. 
En Spreuken 18, vers 5 tot en met 8  Het is verkeerd de goddeloze 

voor te trekken, en de rechtvaardige in het gericht weg te duwen. 
De lippen van de dwaas brengen twist voort, en zijn “of haar” 

mond roept om slagen. De mond van de dwaas is hem “of haar” 

tot verderf, zijn “of haar” lippen zijn een valstrik voor hem “of 
haar-”zelf. De woorden van de lasteraar zijn als lekkernijen; zij 

glijden immers af naar de schuilhoeken van het hart. 
 

Voorwaar, kwaadsprekers en roddelaars zijn dwaas in Gods 

ogen, en trekken zichzelf het verderf in, de hel, en zullen 
daar lijden en verdelgd worden, al menen ze Christen te zijn! 

Het is beter voor hen, dat ze zich bekeren en de balk uit hun eigen 

oog halen.  
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
 

 

Ik geef u meer dan een tiende deel, zowel in de 

Hemel 
 

Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Gaf Ik u niet veel meer? Ik, uw 
eeuwige, liefhebbende Vader, uw Rabboeni en Herder en 

Wonderbare Raadsman en Koning der koningen geef u meer dan 

een tiende deel.  
 

 
Volledige weergave: 
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Hallo, hartelijk welkom! De Heer, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 
Christus, bracht op 15 juni 2018 de volgende boodschap over aan 

Zijn eindtijdprofeet, Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom, Mijn geliefde! Ik ben wie Ik ben, Yeshua HaMashiach, 

JHWH, Jezus Christus.  
 

Neem u voor Mijn woorden in acht en luister naar Mij en 

wees niet wederspannig. 
Ik ben JHWH, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, de levende en 

opgestane Zoon van God, de Allerhoogste, Adonai, El Elohím, de 
Koning der koningen. Ik kan uw overtredingen niet vergeven, 

indien gij niet aandachtig naar Mij luistert en alles doet, wat Ik u 

zeg. 
 

Genesis 14, vers 20  en geprezen zij God, de Allerhoogste, die uw 
vijanden in uw macht heeft overgeleverd. En hij gaf hem van alles 

de tienden. 

Genesis 28, vers 20 en 21 en 22  En Jakob deed een gelofte: Indien 
God met mij zal zijn, en mij behoeden zal op deze weg, die ik ga, 

mij zal geven brood om te eten en klederen om aan te trekken, en 

ik behouden tot mijns vaders huis wederkeer, dan zal de Here mij 
tot een God zijn. En deze steen, die ik tot een opgerichte steen 

gesteld heb, zal een huis Gods wezen, en van alles wat Gij mij 
schenken zult, zal ik U stipt de tienden geven. 

 

Leviticus 27, vers 30 en 31  Ook is alle tiende van het land, van 
het zaad des lands, van de vrucht van het geboomte, van de Here; 

het is de Here heilig. Maar indien iemand toch van zijn tiende zal 
willen lossen, dan zal hij “of zij” het vijfde deel daarvan erbij 

voegen. 

 
En Numeri 18, vers 29  Van alles wat u geschonken wordt, zult gij 

de gehele heffing voor de Here brengen, van al het beste ervan, 

hetgeen daarvan geheiligd wordt. 
 

2 Kronieken 31, vers 5 en 6  Toen dit woord zich verbreidde, 
brachten de Israëlieten in grote hoeveelheid de eerstelingen van 

koren, most, olie, honig en van al wat het veld opleverde, en zij 
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brachten in overvloed de tienden van alles. De Israëlieten en 
Judeeërs die in de steden van Juda woonden, ook zij brachten de 

tienden van runderen en kleinvee; eveneens de tienden van de 

heilige dingen, die de Here, hun God, geheiligd waren, en legden 
die op stapels.  

 
En Maleachi 3, vers 8 tot en met 10  Mag een mens God 

beroven? Toch berooft gij Mij. En dan zegt gij: Waarin beroven wij 

U? In de tienden en de heffing. Met de vloek zijt gij vervloekt, en 
Mij berooft gij, gij volk in zijn geheel. Breng de gehele tiende naar 

de voorraadkamer, opdat er spijze zij in mijn huis; beproeft Mij 
toch daarmede, zegt de Here der heerscharen, of Ik dan niet voor u 

de vensters van de hemel zal openen en zegen in overvloed over u 

uitgieten. 
 

Voorwaar, want Ik, JHWH, ben de Here, uw God. 
Heiligt u en wees Mij heilig, want Ik, JHWH, Yeshua HaMashiach, 

Jezus Christus, uw Abba, Vader, ben Heilig! Verontreinigt uzelf niet! 

 
Handelingen 2, vers 44  En allen, die tot het geloof gekomen en 

bijeenvergaderd waren, hadden alles gemeenschappelijk. 

 
Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Gaf Ik u niet veel meer? 

Ik, uw eeuwige, liefhebbende Vader, uw Rabboeni en Herder en 
Wonderbare Raadsman en Koning der koningen, geef u meer dan 

een tiende deel, zowel in de Hemel!  

 
Job 13, vers 1 en 2  Zie, alles heeft mijn oog gezien, mijn oor 

gehoord en in zich opgenomen. Wat gij weet, weet ik ook, ik doe 
voor u niet onder. 

 

Voorwaar, juist nu in de eindtijd zullen velen in botsing 
komen met Mij, omdat men de waarheid niet verdragen kan 

en men vastzit aan de Mammon. 

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 
wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
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behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 

geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 

oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 
duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 

waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 
gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 

komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 

zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 
 

Bekeert u en heiligt u; alleen zo wordt men gered! 
Een blijmoedige gever heeft God lief. 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de Heer, Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus zelf, en verdween. 
 

 
 

De gevallen engelen zijn actief en zichtbaar en 

willen ook u kapotmaken! 
 
Voorwaar, laat u niet beïnvloeden door deze demonische gevallen 

engelen, maar sta in uw kracht, in de kracht van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, hartelijk welkom! De volgende boodschap is overgeleverd 
door een bode engel van God aan eindtijdprofeet van de laatste 

dagen, Benjamin Cousijnsen, op 18 juni 2018. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  
 

Mattheüs 7, vers 1 en 2  Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld 
wordt; want met het oordeel, waarmede gij oordeelt, zult gij 

geoordeeld worden, en met de maat, waarmede gij meet, zal u 

gemeten worden. 
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Voorwaar, sinds 2012 heeft Profeet Benjamin Cousijnsen u 
ernstig gewaarschuwd,  

dat de technologische demonen de druk op de mens opvoeren, en 

de mensen willen beïnvloeden en overnemen. 
 

Mattheüs 23, vers 32 en 33  Maakt ook gij de maat uwer 
vaderen vol! Slangen, adderengebroed, hoe zult gij ontkomen aan 

het oordeel der hel? 

 
Deze gevallen engelen waren reeds actief in de tijd van 

Henoch, maar ook nu! 
Voorwaar, mijn naam is Revelado, een bode engel Gods. Voorwaar, 

u moet heel goed geestelijk begrijpen, dat Gods ware, eenvoudige, 

gezalfde Profeet van God enorm wordt gehaat door de gevallen 
engelen: hij, die is aangesteld in de laatste dagen, en die 

ingezegend werd en gezalfd in de Hemel, om op de Aarde Gods 
boodschappen, Gods woorden, door te geven! 

 

Openbaring 22, vers 6  En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn 
getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der 

Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen 

hetgeen weldra geschieden moet.  
 

Men zou eigenlijk God dankbaar moeten zijn voor wat Hij 
reeds doorgaf. 

Sommigen hebben zich echter zó gemakkelijk laten overnemen en 

beïnvloeden! In 2012 werden verschillende openbarende 
boodschappen Gods doorgegeven, en men werd reeds 

gewaarschuwd voor gedragsveranderende stralen en de 6 
satellieten, en dat het elimineren van Christenen reeds was 

begonnen. Velen zijn echter verblind en horen alleen maar hetgene 

wat door de gevallen engelen wordt ingefluisterd. Het doel van de 
gevallen engelen is, om u van Gods woorden en Zijn waarheid af te 

houden, en dat u de kwaadsprekers en roddelaars navolgt, en de 

manipulatie van satan met zijn technologie, trucs en magie gelooft. 
 

Openbaring 10, vers 7  Maar in de dagen van de stem van de 
zevende engel, wanneer hij bazuinen zal, is ook voleindigd het 
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geheimenis van God, gelijk Hij zijn knechten, de Profeten, heeft 
verkondigd. 

 

En Mattheüs 7, vers 1 tot en met 6  Oordeelt niet, opdat gij niet 
geoordeeld wordt; want met het oordeel, waarmede gij oordeelt, 

zult gij geoordeeld worden, en met de maat, waarmede gij meet, 
zal u gemeten worden. Wat ziet gij de splinter in het oog van uw 

broeder, maar de balk in uw eigen oog bemerkt gij niet? Hoe zult 

gij dan tot uw broeder “of zuster” zeggen: Laat mij de splinter uit 
uw oog wegdoen, terwijl, zie, de balk in uw oog is? Huichelaar, doe 

eerst de balk uit uw oog weg, dan zult gij scherp kunnen zien om 
de splinter uit het oog van uw broeder “of zuster” weg te doen. 

Geeft het heilige niet aan de honden en werpt uw paarlen niet voor 

de zwijnen, opdat zij die niet vertrappen met hun poten en, zich 
omkerende, u verscheuren. 

En vers 20 tot en met 23  Zo zult gij hen dan aan hun vruchten 
kennen. Niet een ieder, die tot Mij zegt: Here, Here, zal het 

Koninkrijk der hemelen binnengaan, maar wie doet de wil mijns 

Vaders, die in de hemelen is. Velen zullen te dien dage tot Mij 
zeggen: Here, Here, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in 

uw naam boze geesten uitgedreven en in uw naam vele krachten 

gedaan? En dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; 
gaat weg van Mij, gij werkers der wetteloosheid. 

 
Op 5 augustus 2012 was er een boodschap, getiteld: 

‘Openbaring Gods: satan kopieert wezens!’  

Daarin werd al een openbaring gegeven over menselijke kopieën, 
waar de na-aper van God goed in is. Op 17 augustus 2012 was er 

een boodschap, getiteld: ‘Er is op dit moment een scheiding der 
geesten!’ Daar werd het volgende geopenbaard: Want wie vuil is, 

worde nog vuiler. Wie heilig is, worde nog meer geheiligd. De 

gevallen engelen zijn actief en zichtbaar en willen ook u 
kapotmaken, en u tegen God opzetten en tegen Gods ware, 

getrouwe Profeet, die nimmer zal zwijgen, wat de God van 

Abraham, Izaäk en Jakob ook wil delen, of het nu goed of slecht 
nieuws is. Hoe vaak heeft de duivel Profeet Benjamin niet uit de 

weg willen ruimen, vanwege de waarheid! 
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Kolossenzen 3, vers 2  Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet 
die op de aarde zijn. 

Kolossenzen 2, vers 8  Ziet toe, dat niemand u medeslepe door zijn 

wijsbegeerte en door ijdel bedrog in overeenstemming met de 
overlevering der mensen, met de wereldgeesten en niet met 

Christus. 
 

En Efeziërs 6, vers 10 tot en met 12  Voorts, weest krachtig in 

de Here en in de sterkte zijner macht. Doet de wapenrusting Gods 
aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels; 

want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen 
de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer 

duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. 

 
En Kolossenzen 2, vers 15  Hij heeft de overheden en machten 

ontwapend en openlijk tentoongesteld en zo over hen gezegevierd. 
 

Deze boodschap is 100% in opdracht van JHWH, Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus zelf, overgebracht! 
 

1 Thessalonicenzen 4, vers 8  Daarom, wie dit verwerpt, 

verwerpt niet een mens, maar God, die u immers ook zijn heilige 
Geest geeft. 

 
En 2 Timotheüs 2, vers 5  En is iemand een kampvechter, dan 

ontvangt hij “of zij” de krans alleen, als hij “of zij” volgens de 

regels van de kamp heeft gestreden. 
En 2 Timotheüs 4, vers 3 tot en met 5  Want er komt een tijd, dat 

de mensen de gezonde leer niet meer zullen verdragen, maar 
omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich tal van 

leraars zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen 

afkeren en zich naar de verdichtsels keren. Blijf gij echter nuchter 
onder alles, aanvaard het lijden, doe het werk van een evangelist, 

verricht uw dienst ten volle. 

 
Voorwaar, laat u niet beïnvloeden door de gevallen 

engelenwereld, maar sta in uw kracht, in de kracht van 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! 

Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en verdween. 
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Wie zijn kruis niet opneemt en achter Mij gaat, 
is Mij niet waardig! 
 

Voorwaar, begrijp deze woorden goed, en overdenk ze.  
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, welkom! Op 19 juni 2018 bracht een bode engel van God de 
volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin 

Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 
Revorme, een bode engel Gods. 

 

En zo spreekt JHWH, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus van 
Nazareth: 

 
Openbaring 22, vers 6  En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn 

getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der 

Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen 
hetgeen weldra geschieden moet.  

 

Mattheüs 5, vers 17 en 18  Meent niet, dat Ik gekomen ben om 
de wet of de Profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen om te 

ontbinden, maar om te vervullen. Want voorwaar, Ik zeg u: Eer de 
hemel en de aarde vergaat, zal er niet één jota of één tittel vergaan 

van de wet, eer alles zal zijn geschied. 

Mattheüs 5, vers 11 en 12  Zalig zijt gij, wanneer men u smaadt en 
vervolgt en liegende allerlei kwaad van u spreekt om Mijnentwil. 

Verblijdt u en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen; 
want alzo hebben zij de Profeten vóór u vervolgd. 

Mattheüs 5, vers 4  Zalig die treuren, want zij zullen vertroost 

worden. 
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Vers 9 en 10  Zalig de vredestichters, want zij zullen kinderen Gods 
genoemd worden. Zalig de vervolgden om der gerechtigheid wil, 

want hunner is het Koninkrijk der hemelen. 

 
Voorwaar, Kadosh, Heilig is de Here der heren en de Koning 

der koningen, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! 
 

Mattheüs 8, vers 11  Ik zeg u, dat er velen zullen komen van oost 

en west en zullen aanliggen met Abraham en Isaak en Jakob in het 
Koninkrijk der hemelen. 

Mattheüs 10, vers 22  En gij zult door allen gehaat worden om 
mijns naams wil; maar wie volhardt tot het einde, die zal behouden 

worden.  

Vers 26 tot en met 28  Vreest hen dan niet, want er is niets bedekt, 
of het zal geopenbaard worden, en verborgen, of het zal bekend 

worden. Wat Ik u zeg in het donker, zegt het in het licht; wat gij u 
in het oor hoort fluisteren, predikt het van de daken. En weest niet 

bevreesd voor hen, die wèl het lichaam doden, maar de ziel niet 

kunnen doden; weest veeleer bevreesd voor Hem, die beide, ziel en 
lichaam, kan verderven in de hel. 

Mattheüs 10, vers 38  En wie zijn kruis niet opneemt en achter Mij 

gaat, is Mij niet waardig. 
Vers 40 tot en met 42  Wie u ontvangt, ontvangt Mij, en wie Mij 

ontvangt, ontvangt Hem, die Mij gezonden heeft. Wie een Profeet 
ontvangt als Profeet, zal het loon van een Profeet ontvangen; en 

wie een rechtvaardige ontvangt als rechtvaardige, zal het loon van 

een rechtvaardige ontvangen. En wie één van deze kleinen, omdat 
hij een discipel is, ook maar een beker koud water te drinken geeft, 

voorwaar, Ik zeg u, zijn “of haar” loon zal hem “of haar” 
geenszins ontgaan. 

 

Voorwaar, begrijp deze woorden, en overdenk ze. 
 

Mattheüs 11, vers 13  Want al de Profeten en de wet hebben 

geprofeteerd tot Johannes toe. 
Vers 15  Wie oren heeft, die hore! 

 
Voorwaar, Profeet Benjamin,  
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Mattheüs 13, vers 16  Maar uw ogen zijn zalig, omdat zij zien en 
uw oren, omdat zij horen. 

Vers 17  Voorwaar, Ik zeg u: Vele Profeten en rechtvaardigen 

hebben begeerd te zien wat gij ziet, en zij hebben het niet gezien, 
en te horen wat gij hoort, en zij hebben het niet gehoord. 

Vers 19  Bij een ieder, die het woord van het Koninkrijk hoort en 
het niet verstaat, komt de boze en rooft wat in zijn “of haar” hart 

gezaaid is: dat is de langs de weg gezaaide. 

Vers 38 tot en met 43  De akker is de wereld; het goede zaad, dat 
zijn de kinderen van het Koninkrijk; het onkruid zijn de kinderen 

van de boze; de vijand, die het gezaaid heeft, is de duivel; de oogst 
is de voleinding der wereld; de maaiers zijn de engelen. Zoals nu 

het onkruid verzameld wordt en met vuur verbrand, zo zal het gaan 

bij de voleinding der wereld. De Zoon des mensen zal zijn engelen 
uitzenden en zij zullen uit zijn Koninkrijk verzamelen al wat tot 

zonde verleidt en hen, die de ongerechtigheid bedrijven, en zij 
zullen hen in de vurige oven werpen; daar zal het geween zijn en 

het tandengeknars. Dan zullen de rechtvaardigen stralen als de zon 

in het Koninkrijk huns Vaders. Wie oren heeft, die hore! 
En vers 49 tot en met 52  Zó zal het gaan bij de voleinding der 

wereld. De engelen zullen uitgaan om de bozen uit het midden der 

rechtvaardigen af te zonderen, en zij zullen hen in de vurige oven 
werpen; daar zal het geween zijn en het tandengeknars. Hebt gij 

dit alles verstaan? Zij zeiden tot Hem: Ja. Hij zeide tot hen: 
Daarom is iedere schriftgeleerde, die een discipel geworden is van 

het Koninkrijk der hemelen, gelijk aan een heer des huizes, die uit 

zijn voorraad nieuwe en oude dingen te voorschijn brengt. 
En Mattheüs 24, vers 37  Want zoals het was in de dagen van 

Noach, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn. 
 

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 

wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 
een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 
geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 

oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 
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duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 
waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 

gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 

komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 
zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 

 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en 

verdween. 

 
 

 

Velen hebben nu stemmen in het hoofd vanwege 
demonische overname 
 

Dit is een waarschuwende boodschap van God. Vele mensen zijn 
vooral nu in deze tijd overgenomen, waardoor ze fysiek en mentaal 

lijden, door stemmen in het hoofd, of door het verrichten van 
dwanghandelingen o.a., zoals zelfverminking, tot de dood erop 

volgt. Hoor het waarom van dit alles in deze openbaring van God, 

doorgegeven aan Profeet Benjamin Cousijnsen, door middel van 
een bode engel van JHWH, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus.  

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, hartelijk welkom! Op 20 juni 2018 werd de volgende 
boodschap van God overgeleverd aan eindtijdprofeet van de laatste 

dagen, Benjamin Cousijnsen.  

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  
 

Voorwaar, u was al gewaarschuwd. 

Vele gevallen engelen hebben reeds vele mensen overgenomen, 
vanwege dat ze niet openstonden voor Gods reddingsplan, en zich 

niet overgaven aan Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. 
Maar ze hebben de werken van de duisternis en alle onreinheden en 

een losbandig leven en hun afgoden meer liefgehad dan Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, die ze aan de kant hebben 
gezet! 
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Mattheüs 12, vers 15  Maar Jezus doorzag het en ging vandaar 

weg. En velen volgden Hem en Hij genas hen allen.  

Mattheüs 10, vers 38  En wie zijn kruis niet opneemt en achter Mij 
gaat, is Mij niet waardig. 

Mattheüs 6, vers 22 en 23  De lamp van het lichaam is het oog. 
Indien dan uw oog zuiver is, zal geheel uw lichaam verlicht zijn; 

maar indien uw oog slecht is, zal geheel uw lichaam duister zijn. 

Indien nu wat licht in u is, duisternis is, hoe groot is dan de 
duisternis! 

 
Verbaast u er niet over, dat ook u stemmen hoort zoals 

velen, omdat u zich niet wilde overgeven aan Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. 
Zonder Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus in uw leven, is 

het namelijk erg gemakkelijk voor de duisternis, om u te 
vernietigen! 

 

Johannes 8, vers 12  Wederom dan sprak Jezus tot hen en zeide: 
Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de 

duisternis wandelen, maar hij “of zij” zal het licht des levens 

hebben. 
 

Mattheüs 7, vers 13 en 14  Gaat in door de enge poort, want 
wijd is de poort en breed de weg, die tot het verderf leidt, en velen 

zijn er, die daardoor ingaan; want eng is de poort, en smal de weg, 

die ten leven leidt, en weinigen zijn er, die hem vinden. 
 

Johannes 10, vers 11  Ik ben de goede herder. De goede herder 
zet zijn leven in voor zijn schapen. 

Vers 26 tot en met 29  Maar gij gelooft niet, omdat gij niet tot mijn 

schapen behoort. Mijn schapen horen naar mijn stem en Ik ken ze 
en zij volgen Mij, en Ik geef hun eeuwig leven en zij zullen 

voorzeker niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit 

mijn hand roven. Wat mijn Vader Mij gegeven heeft, gaat alles te 
boven en niemand kan iets roven uit de hand mijns Vaders. 

 
Vanwege de demonische stemmen in het hoofd, plegen velen 

zelfmoord in deze tijd,  
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of brengen zichzelf verwondingen toe, zodanig dat men eraan 
doodgaat en voor eeuwig verloren gaat. En dit, terwijl hij of zij dit 

had kunnen vermijden, indien hij of zij de duisternis en alle 

onreinheid, het losbandige leven, niet had toegelaten, en de overige 
werken van de satan. Er is slechts één macht, die boven alle 

demonische krachten staat, en dat is de Almachtige God, de God 
van Abraham, Izaäk en Jakob! En alleen door Yeshua HaMashiach, 

JHWH, Jezus Christus, in uw leven en hart te accepteren, en in uw 

gedachten, is er bevrijding: de uitweg! Het is opmerkelijk dat velen, 
zonder een relatie met Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, 

overgenomen zijn in deze tijd, en velen stemmen horen, of 
bezweken zijn door totale slaapstoornissen of een simpele 

verkoudheid, of ze hebben buikpijnen of pijnen aan het bekken, of 

last van vetzucht, en allerlei soorten en vormen van ernstig lijden, 
enzovoorts. Zonder Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, 

gaat men eraan! 
 

Johannes 8, vers 23 en 24  En Hij zeide tot hen: Gij zijt van 

beneden, Ik ben van boven; gij zijt van deze wereld, Ik ben niet 
van deze wereld. Ik heb u dan gezegd, dat gij in uw zonden zult 

sterven; want indien gij niet gelooft, dat Ik het ben, zult gij in uw 

zonden sterven. 
En Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 

wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 
een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 
geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 

oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 

duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 
waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 

gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 

komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 
zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 

En vers 35 en 36  De Vader heeft de Zoon lief en heeft Hem alles in 
handen gegeven. Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven; doch 
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wie aan de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de 
toorn Gods blijft op hem “of op haar”. 

 

Voorwaar, de zonde is zwart en niet wit. 
Bekeer u en bescherm u, met Yeshua HaMashiach JHWH, Jezus 

Christus! 
 

1 Thessalonicenzen 4, vers 7  Want God heeft ons niet geroepen 

tot onreinheid, maar in heiliging. 
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God. 
 

 

 

Hij zal het doen in uw leven! 
 

Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u.  
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 
21 juni 2018 bracht een bode engel Gods een boodschap over, die 

ik heel graag met u wil delen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  
 

Voorwaar, 

 
Jozua 1, vers 5  Niemand zal voor u standhouden al de dagen van 

uw leven; “Let op, hier gaat het om:” zoals Ik met Mozes 
geweest ben, zal Ik met u zijn; Ik zal u niet begeven en u niet 

verlaten. 

 
Hoor ik iemand ‘Halleluja’ zeggen? 

Dank Hem gerust. 
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Psalm 138, vers 3  Ten dage dat ik riep, hebt Gij mij geantwoord, 
Gij hebt mij bemoedigd met kracht in mijn ziel. 

Psalm 143, vers 5  Ik gedenk aan de dagen van ouds, ik overpeins 

al uw daden, ik overdenk de werken uwer handen. 
 

Voorwaar, mijn naam is Lovesadai, een bode engel Gods. 
Voorwaar,  

 

Jesaja 40, vers 29 tot en met 31  Hij geeft de moede kracht en 
de machteloze vermeerdert Hij sterkte. Jongelingen worden moede 

en mat, zelfs jonge mannen struikelen, maar wie de Here 
verwachten, putten nieuwe kracht; zij varen op met vleugelen als 

arenden; zij lopen, maar worden niet moede; zij wandelen, maar 

worden niet mat. 
 

Spreuken 3, vers 23  Dan zult gij uw weg veilig gaan, zonder dat 
uw voet zich stoot. 

Spreuken 3, vers 6  Ken Hem in al uw wegen, dan zal Hij uw paden 

recht maken. 
 

1 Petrus 5, vers 7, en vers 10 en 11  Werpt al uw bekommernis 

op Hem, want Hij zorgt voor u. Doch de God van alle genade, die u 
in Christus geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid, Hij zal u, 

na een korte tijd van lijden, volmaken, bevestigen, sterken en 
grondvesten. Hem zij de kracht in alle eeuwigheid! Amen. 

 

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 
 

Zalvingsgebed: Door U geleid, omarmd en 

gedragen 
 
Bid het volgende gezalfde gebed vanuit uw hart mee en geloof, en 

ontvang Gods kracht, genezing, bevrijding en moed om door te 
gaan. In dit gebed hoort u hoe u door Hem, Yeshua HaMashiach, 

JHWH, Jezus Christus, Gods zalvende kracht en genezing ontvangt, 

en op welke wijze u wordt geleid, omarmd en gedragen door uw 
Verlosser!  
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Volledige weergave: 

 
Hallo, hartelijk welkom! De bode engel van God bracht op 21 juni 

2018, woord voor woord, de volgende boodschap Gods over aan 
eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. 

 
Voorwaar, bid maar mee; zegt: 

“Abba, Vader, Heilige Geest van God, Kadosh, Kadosh, Kadosh, 

Heilig, Heilig, Heilig en Almachtig bent U! Kom maar en daal met 
Uw Heilige Geest op mij. Ik strek mijn hart en mijn handen 

omhoog. Ik geef mij nu geheel aan U over. Dank U wel, Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! Dank U voor Uw liefde aan het 

kruis, en voor Uw kostbaar, dierbaar Bloed, dat vloeide om het voor 

mij mogelijk te maken, om mij tot U te brengen en mij te reinigen 
van alle zonden. U heeft de overwinning behaald. Ik ben Uw 

eigendom, en sta in Uw overwinningskracht en in Uw 

genezingskracht. U bent bij mij, Abba, Vader, Heilige, Machtige 
God, en één druppel van Uw Bloed is meer dan genoeg. Ik geloof in 

Uw kracht en genezing en in Uw volmaakt werk. U geeft mij kracht 
en genezing en bevrijding en moed, om door te gaan. En ik zal ook 

mijn relatie van nu af aan met U versterken, en meer met U praten. 

Ik geloof met heel mijn hart en met mijn gedachten en met geheel 
mijn ziel, dat U naar dit gebed hebt gehoord. Dank U, Vader, 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! Mijn leven is in Uw 
handen, en ik weet en geloof dat U altijd bij mij bent. Zo word ik 

door U geleid, omarmd en gedragen; door de kracht en liefde van 

Uw Heilige Geest word ik zo omarmd. Halleluja! Ik dank U voor het 
herstel in mijn lichaam, en ik strek mij uit en sta op en ga staan in 

Uw overwinningskracht! Ik dank U. U bent groot, Abba, Vader! Ik 

prijs U, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, U die vol van 
kracht bent en overwinningen! Amen!” 

 
Amen! 

Voorwaar, mijn naam is Ruachana, een bode engel Gods.  
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Kom, nu is het de tijd om Hem, Yeshua HaMashiach, JHWH, 

Jezus Christus, te aanbidden, die wij engelen ook aanbidden.  

Kom met een bewogen hart, en geloof dat Hij een beloner is voor 
hen, die Hem ernstig zoeken. 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
 

 

 

Toon eerbied aan de ouderen 
 

Voorwaar, heb eerbied voor zijn of haar grijze haren.  
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, hartelijk welkom! De volgende boodschap is op 22 juni 2018 
woord voor woord overgeleverd door een bode engel van God aan 

eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Blesía, 
en ben een bode engel Gods. 

 

Psalm 71, vers 17 en 18  O God, Gij hebt mij onderwezen van 
mijn jeugd aan, tot nu toe verkondig ik uw wonderen; wil mij dan 

ook tot mijn ouderdom en grijsheid, o God, niet verlaten… tot 
zover. 

 

Spreuken 16, vers 31  De grijsheid is een sierlijke kroon, zij 
wordt op de weg der gerechtigheid gevonden. 

Spreuken 20, vers 29  Der jongelingen sieraad is hun kracht, en der 
ouden glorie is de grijsheid. 

 

Jesaja 46, vers 4 en 5  Tot de ouderdom ben Ik dezelfde en tot 
de grijsheid toe zal Ik u torsen; Ik heb het gedaan en Ik zal dragen, 

Ik zal torsen en redden. Met wie wilt gij Mij vergelijken en 

gelijkstellen, aan wie Mij gelijk achten, dat wij elkander zouden 
gelijk zijn? 
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Hosea 7, vers 9  Vreemden hebben zijn kracht verteerd, maar hij 

beseft het niet. Zelfs ligt grijsheid over hem gesprenkeld, maar hij 

beseft het niet.  
 

Job 12, vers 2 en 3  Waarlijk, gij zijt nog eens mensen: met u zal 
de wijsheid uitsterven. Ook ik heb verstand, zo goed als gij, ik doe 

voor u niet onder; aan wie zijn zulke dingen niet bekend? 

Job 15, vers 9 en 10  Wat weet gij, dat wij niet weten? Wat voor 
inzicht hebt gij, dat ons ontbreekt? Ook onder ons zijn grijsaards en 

hoogbejaarden, rijker in jaren dan uw vader. 
 

Jeremia 31, vers 13  Dan verheugt zich het meisje in de reidans, 

jongelingen en grijsaards tezamen. Ik verander hun rouw in 
vreugde. Ik troost en verblijd hen na hun smart.  

 
Exodus 10, vers 9  En Mozes antwoordde: Wij gaan met onze 

jongens en grijsaards, wij gaan met onze zonen en dochters, met 

ons kleinvee en onze runderen, want wij hebben een feest des 
Heren. 

 

1 Samuël 12, vers 2  Nu dan, zie, de koning gaat u voor; ik 
echter ben oud en grijs geworden, en zie, mijn zonen zijn bij u; van 

mijn jeugd af tot op deze dag ben ik u voorgegaan. 
 

Leviticus 19, vers 32  Voor het grijze haar zult gij opstaan en aan 

de oude zult gij eer bewijzen en voor uw God zult gij vrezen: Ik ben 
de Here. 

 
1 Koningen 2, vers 6  Handel dan naar uw wijsheid, en laat zijn 

grijze haar niet in vrede in het dodenrijk nederdalen. 

 
1 Timotheüs 5, vers 1 tot en met 3   Word niet heftig tegen een 

oude man, maar vermaan hem als een vader; doe het jonge 

mannen als broeders, oude vrouwen als moeders, jonge vrouwen 
als zusters, in alle reinheid. Houd als weduwen in ere, wie waarlijk 

weduwen zijn.  
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Voorwaar, Zijn goedheid en genade zijn steeds zijn en haar 
deel! 

Laat de ouderen niet aan hun lot over. Sommigen kijken niet eens 

meer om naar hun ouders, die zoveel voor hen gedaan hebben! 
 

Mattheüs 5, vers 4  Zalig die treuren, want zij zullen vertroost 
worden. 

Vers 9   Zalig de vredestichters, want zij zullen kinderen Gods 

genoemd worden. 
Vers 12  Verblijdt u en verheugt u, want uw loon is groot in de 

hemelen; want alzo hebben zij de Profeten vóór u vervolgd. 
Vers 16  Laat zo uw licht schijnen voor de mensen, opdat zij uw 

goede werken zien en uw Vader, die in de hemelen is, 

verheerlijken. 
 

Voorwaar, heb eerbied voor zijn of haar grijze haren. 
 

En Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God 

de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 
opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig 

leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, 

opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 
naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het 

licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever 

gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want 
een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het 

licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de 
waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat 

zij in God verricht zijn. 

 
Handelingen 2, vers 44  En allen, die tot het geloof gekomen en 

bijeenvergaderd waren, hadden alles gemeenschappelijk. 

 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
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Het is een Godsvrucht om naar de 

alleenstaanden om te zien! 
 

Dit is een vermanende boodschap van de Heer, Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Zo – op deze wijze, via deze 

boodschap – spreekt de Heilige Geest Gods tot diep in uw hart… als 

u voor Zijn leiding openstaat.  
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, hartelijk welkom! Op 25 juni 2018 bracht de bode engel 
woord voor woord de volgende boodschap over aan eindtijdprofeet 

Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 
Donder, een bode engel Gods. 

 

1 Thessalonicenzen 2, vers 3  Want ons vermanen komt niet 
voort uit dwaling, noch uit onzuivere bedoeling; het gaat ook niet 

met list gepaard. 
En vers 5  Want wij hebben ons nooit afgegeven met vleitaal, zoals 

gij weet, of met enig baatzuchtig voorwendsel; God is getuige! 

En vers 8  Zo waren wij, in onze grote genegenheid voor u, bereid u 
niet alleen het evangelie Gods, maar ook ons eigen leven mede te 

delen, daarom, dat gij ons lief geworden waart. 

En vers 13  En hierom danken ook wij God onophoudelijk, dat gij, 
toen gij het gepredikte woord Gods van ons hebt ontvangen, het 

hebt aangenomen niet als een woord van mensen, maar, wat het 
inderdaad is, als een woord van God, dat ook werkzaam is in u, die 

gelooft.  

 
Voorwaar, vereer nimmer mij, of enig andere bode engel 

Gods! 
 

1 Thessalonicenzen 3, vers 10 tot en met 13  Nacht en dag 

bidden wij vurig, dat wij uw aangezicht mogen zien en voltooien 
wat nog aan uw geloof ontbreekt. Hij, onze God en Vader, en onze 
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Here Jezus, bane ons de weg tot u; en u doe de Here toenemen en 
overvloedig worden in de liefde tot elkander en tot allen – zoals ook 

wij gezind zijn jegens u –, om uw harten te versterken, zodat zij 

onberispelijk zijn in heiligheid voor onze God en Vader bij de komst 
van onze Here Jezus met al zijn heiligen. 

 
En Hebreeën 13, vers 8  Jezus Christus is gisteren en heden 

dezelfde en tot in eeuwigheid. 

Vers 9  Laat u niet medeslepen door allerlei vreemde leringen; want 
het is goed, dat het hart zijn vastheid vindt in genade en niet in 

spijzen: wie het hierin zochten, hebben er geen baat bij gevonden. 
En vers 15 en 16  Laten wij dan door Hem Gode voortdurend een 

lofoffer brengen, namelijk de vrucht onzer lippen, die zijn naam 

belijden. En vergeet de weldadigheid en de mededeelzaamheid niet, 
want in zulke offers heeft God een welgevallen. 

En vers 20 en 21  De God nu des vredes, die onze Here Jezus, de 
grote herder der schapen door het bloed van een eeuwig verbond 

heeft teruggebracht uit de doden, bevestige u in alle goed, om zijn 

wil te doen, terwijl Hij aan ons doe, wat in zijn ogen welbehagelijk 
is door Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. 

Amen. 

 
Voorwaar,  

 
Jakobus 1, vers 25 tot en met 27  Maar wie zich verdiept in de 

volmaakte wet, die der vrijheid, en daarbij blijft, niet als een 

vergeetachtige hoorder, doch als een werkelijk dader, die zal zalig 
zijn in zijn doen. Indien iemand meent godsdienstig te zijn en 

daarbij zijn tong niet in toom houdt, maar zijn hart misleidt, diens 
godsdienst is waardeloos. Zuivere en onbevlekte godsdienst voor 

God, de Vader, is: omzien naar wezen en weduwen in hun druk en 

zichzelf onbesmet van de wereld bewaren. 
 

Galaten 5, vers 13  Want gij zijt geroepen, broeders, “maar dit 

telt ook voor de zusters”, om vrij te zijn; gebruikt echter die 
vrijheid niet als een aanleiding voor het vlees, maar dient elkander 

door de liefde.  
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Voorwaar, het is een Godsvrucht om naar de alleenstaanden 
om te zien. 

 

Jakobus 4, vers 17  Als iemand dan weet goed te doen en het niet 
doet, is het hem “en haar” tot zonde. 

 
Voorwaar, 

 

De brief van Judas, vers 2  Barmhartigheid, vrede en liefde 
worde u vermenigvuldigd. 

 
1 Korinthiërs 13, vers 4 tot en met 7  De liefde is lankmoedig, 

de liefde is goedertieren, zij is niet afgunstig, de liefde praalt niet, 

zij is niet opgeblazen, zij kwetst niemands gevoel, zij zoekt zichzelf 
niet, zij wordt niet verbitterd, zij rekent het kwade niet toe. Zij is 

niet blijde over ongerechtigheid, maar zij is blijde met de waarheid. 
Alles bedekt zij, alles gelooft zij, alles hoopt zij, alles verdraagt zij. 

En 1 Korinthiërs 10, vers 12  Daarom, wie meent te staan, zie toe, 

dat hij “of zij” niet valle. 
 

Voorwaar, zo spreekt de Heilige Geest Gods tot diep in uw 

hart! 
 

En Jesaja 3, vers 10 en 11  Zegt van de rechtvaardige, dat het 
hem zal welgaan, want hij zal de vrucht zijner daden eten. Wee de 

goddeloze, het zal hem slecht gaan, want het werk zijner handen 

zal hem worden vergolden.  
En vers 15  Wat bezielt u, dat gij mijn volk vertrapt en ellendigen 

mishandelt? luidt het woord van de Here, de Here der heerscharen. 
 

En Romeinen 8, vers 30  En die Hij tevoren bestemd heeft, dezen 

heeft Hij ook geroepen; en die Hij geroepen heeft, dezen heeft Hij 
ook gerechtvaardigd; en die Hij gerechtvaardigd heeft, dezen heeft 

Hij ook verheerlijkt. 

Romeinen 8, vers 37 tot en met 39  Maar in dit alles zijn wij meer 
dan overwinnaars door Hem, die ons heeft liefgehad. Want ik ben 

verzekerd, dat noch dood noch leven, noch engelen noch machten, 
noch heden noch toekomst, noch krachten, noch hoogte noch 
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diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de 
liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Here. 

 

En Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God 
de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 

opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig 
leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, 

opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 

geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 
oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 

duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 

waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 
gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 

komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 
zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 

 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
 

 

 

De helse praktijken van de ‘onschuldige’ killer 

Assad geopenbaard 
 
Het volk vreest Assad, en ze zijn bang om vermoord te worden. Dit 

is een vervolg op de vele openbarende boodschappen, die de God 

van Abraham, Izaäk en Jakob liet overbrengen in het verleden aan 
Zijn geliefde, ware eindtijdprofeet in de verdrukking, Benjamin 

Cousijnsen.  
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, welkom! Dit is een openbarende boodschap Gods, woord voor 
woord overgeleverd door de bode engel Gods, op 26 juni 2018. 
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Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Mijn naam is Revelado, een 

bode engel Gods. 

 
Voorwaar, hoe vele openbarende boodschappen Gods zijn u 

niet reeds geopenbaard over de Syrische 
mensenmoordenaar, President Assad? 

 

Handelingen 20, vers 29 en 30  Zelf weet ik, dat na mijn 
heengaan grimmige wolven bij u zullen binnenkomen, die de kudde 

niet zullen sparen; en uit uw eigen midden zullen mannen opstaan, 
die verkeerde dingen spreken om de discipelen achter zich aan te 

trekken. 

 
Voorwaar, er worden nog steeds helse, sadistische 

handelingen uitgevoerd in een verborgen gevangenis van 
Assad,  

die gebruikt wordt om de Christenen te vernederen, zodat ze hun 

geloof zullen afzweren en zullen kiezen voor zijn godsdienst! Er 
worden hier vele Middeleeuwse, sadistische, helse praktijken 

toegepast. Er vinden vele verkrachtingen plaats, en martelingen 

waarbij het lichaam opengetrokken wordt, zodat sommige 
lichaamsdelen gebruikt kunnen worden voor menselijke proeven!  

 
Voorwaar, Assad heeft zelfs velen omgekocht, zodat ze hem 

met rust laten. 

Luister ook naar de boodschap, getiteld: ‘Assad heeft gruwelijke 
moorden op zijn naam staan!’ Voorwaar, Assad noemt de 

Christenen rebellen, en geeft hen de schuld van alle gebeurtenissen 
en problemen in Syrië. Vele Christenen konden zich nog op tijd 

verbergen, vanwege de enorme uitroeiing van Christenen, en de 

verwoesting van vele dorpen door Assads leger!  
 

Voorwaar!  

Van de chemische wapens, die Assad, in verband met de door in 
het verleden gemaakte ingestemde resolutie, buiten Syrië had 

gebracht, daar zijn vele van verkocht aan Iran. Voorwaar,  
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Openbaring 22, vers 15  Buiten zijn de honden en de tovenaars, 
de hoereerders, de moordenaars, de afgodendienaars en ieder, die 

de leugen liefheeft en doet. 

 
Voorwaar, het volk vreest Assad, en ze zijn bang om 

vermoord te worden, 
en wie Assads plaats in zou willen nemen als President, die heeft 

voor zijn leven te vrezen. En bij enig vermoeden van Assad hiervan 

ben je, als tegenstander van de zogenaamd onschuldige killer, in 
gevaar! Voorwaar, ook heeft Assad een klein deel van het gifgas 

reeds teruggebracht en opgeslagen in Syrië. 
 

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 

wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 
een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 
geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 

oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 

duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 
waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 

gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 
komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 

zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 

 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 
 

 

Het loon van de leugenblazers 
 

Voorwaar, er zijn vele blinde vuistvechters, die het allemaal zo 

goed wisten! Wat is dan hun loon, denkt u? Dat hoort u in deze 
openbarende boodschap, 100% afkomstig van de Troon van God.  

 

 
Volledige weergave: 
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Hallo, hartelijk welkom! Op 27 juni 2018 bracht de bode engel van 

God de volgende boodschap over aan eindtijdprofeet van de laatste 

dagen, Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 

Lovesadai, en ben een bode engel Gods.  

 
Openbaring 22, vers 6  En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn 

getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der 
Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen 

hetgeen weldra geschieden moet.  

 
2 Timotheüs 2, vers 1 en 2  Gij dan, mijn kind, wees krachtig in 

de genade van Christus Jezus, en wat gij van mij gehoord hebt 
onder vele getuigen, vertrouw dat toe aan vertrouwde mensen, die 

bekwaam zullen zijn om ook anderen te onderrichten. 

Vers 23 tot en met 26  Maar wees afkerig van de dwaze en 
onverstandige strijdvragen; gij weet immers, dat zij twisten 

teweegbrengen; en een dienstknecht des Heren moet niet twisten, 

maar vriendelijk zijn jegens allen, bekwaam om te onderwijzen, 
geduldig, met zachtmoedigheid de dwarsdrijvers bestraffende. Het 

kon zijn, dat God hun gaf zich tot erkentenis der waarheid te keren 
en, ontnuchterd, zich te wenden tot de wil van Hem, losgekomen 

uit de strik des duivels, die hen gevangen hield. 

Vers 11  Het woord is betrouwbaar: immers, indien wij met Hem 
gestorven zijn, zullen wij ook met Hem leven. 

 
Voorwaar, in de hel wordt er volop geroddeld en kwaad met 

kwaad vergeld. 

Daar vind je geen liefde Gods! 
 

Romeinen 12, vers 2  En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, 

maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat 
gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige 

en volkomene. 
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Vers 9 en 10  De liefde zij ongeveinsd. Weest afkerig van het 
kwade, gehecht aan het goede. Weest in broeder- “en zuster-” 

liefde elkander genegen, in eerbetoon elkander ten voorbeeld. 

Vers 17 en 18  Vergeldt niemand kwaad met kwaad; hebt het 
goede voor met alle mensen. Houdt zo mogelijk, voor zover het van 

u afhangt, vrede met alle mensen. 
 

“Ja, maar”, zegt u, “die broeder of zuster heeft dit of dat 

gedaan en is een heel slecht persoon!” 
Voorwaar, maar hoe is het met u? Bent u dan een goed persoon, 

als u oordeelt over die persoon, en volop roddelt en kwaadspreekt? 
Wreekt uzelf niet, want u verraadt uzelf. U bent dan veel erger, en 

zou uzelf eens grondig moeten onderzoeken! 

 
Romeinen 13, vers 10  De liefde doet de naaste geen kwaad; 

daarom is de liefde de vervulling der wet. 
 

En duidelijker kan God niet zijn. 

Voorwaar, wie leugens uitspreekt, zal omkomen. Beter gezegd, wie 
leugens uitblaast, zal omkomen. Bekeert u! 

 

1 Korinthiërs 9, vers 25 tot en met 27  En al wie aan een 
wedstrijd deelneemt, beheerst zich in alles; zij om een 

vergankelijke erekrans te verkrijgen, wij om een onvergankelijke. 
Ik loop dan ook niet maar in den blinde en ik ben geen 

vuistvechter, die zo maar in de lucht slaat. Neen, ik tuchtig mijn 

lichaam en houd het in bedwang, om niet, na anderen gepredikt te 
hebben, wellicht zelf afgewezen te worden. 

 
Voorwaar, en er zijn vele blinde vuistvechters, die het 

allemaal wel zo goed wisten! 

Wat zal dan het loon zijn van zo’n kind van God, denkt u? 
 

En 1 Korinthiërs 10, vers 10 en 11  En mort niet, zoals 

sommigen van hen deden, en zij kwamen om door de verderfengel. 
Dit is hun overkomen tot een voorbeeld voor ons en het is 

opgetekend ter waarschuwing voor ons, over wie het einde der 
eeuwen gekomen is. 
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Voorwaar, 
 

1 Korinthiërs 13, vers 5  Zij kwetst niemands gevoel, zij zoekt 

zichzelf niet, zij wordt niet verbitterd, zij rekent het kwade niet toe. 
 

Dat is pas liefde! 
Voorwaar, en sommigen zijn al jaren een wederom geboren 

Christen en menen daardoor automatisch gered te zijn. Maar dit is 

een grote leugen van satan! Sommige Christenen, die wederom 
geboren zijn en menen beter te zijn dan de mensen in de wereld, 

en maar denken dat zij meer zijn en voor God kunnen spelen en 
anderen mogen veroordelen, door te roddelen en door kwaad te 

spreken, zullen nog raar op hun neus kijken, dat juist zij 

achterbleven, toen de Heer terugkwam. 
 

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 
wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 
geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 

oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 
duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 

waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 

gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 
komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 

zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 
 

 

Veranderd door Gods liefdevolle vertrouwen, 
aandacht en vergeving! 
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28-06-2018  Jezus Christus is in staat het beste in elk hart te zien. 
Ook in jou heeft Hij vertrouwen, en Hij weet wat er allemaal voor 

goeds in je zit!  

 
 

Volledige weergave: 
 

Hoi, leuk dat jullie kijken! Dit is een boodschap van God, door de 

bode engel Gods, Rafaël, overgeleverd aan eindtijdprofeet 
Benjamin Cousijnsen, wat ik nu graag aan jullie wil gaan voorlezen.  

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Rafaël, 

een bode engel Gods. 
 

Toen Zacheüs nog een kleine baby was, ging het verwisselen 
van de luier niet zo makkelijk als tegenwoordig. 

Laat ik de details jullie maar besparen en een sprongetje maken 

naar deze tijd. Doe maar mee, 1 sprongetje… Zo, dat was nog eens 
een grote sprong!  

 

Zacheüs had werk als belastinginner in de tijd van de Here 
Jezus Christus.  

Hij was een bijzonder kleine man. Hij woonde in Jericho. Hij had 
daar de baan als belastinginner, waardoor men hem haatte. Ook in 

deze tijd, in deze moderne tijd, is een belastingontvanger niet echt 

geliefd. Men minachtte die kleine man zelfs zo zeer, - want hij was 
ook nog eens rijk bovendien - dat sommigen roddelden: “Zacheüs 

is rijk van onze centjes, van ons geld!” Zacheüs haalde namelijk het 
geld van de Joden op voor de Romeinen, en droeg het geld aan de 

Romeinen over. Een deel hield Zacheüs dan zelf. En hij kreeg als 

belastingontvanger ook nog eens zelf geen belasting opgelegd. 
Zacheüs werkte dus voor de Romeinen. Begrijp je, dat iedereen dan 

ook niks met de kleine Zacheüs te maken wilde hebben?  

 
In de Bijbel lees je nog veel meer over Zacheüs; dat kun je 

lezen in Lukas 19. 
Wat heel bijzonder is, is dat Zacheüs de helft van zijn bezit weggaf, 

nadat hij tot bekering was gekomen. Had hij iemand teveel laten 
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betalen, dan gaf Zacheüs hem het vier keer zoveel terug! Jezus zei: 
“Er is redding gekomen in dit huis. Ik ben gekomen om de 

afgedwaalde mensen en zondaars te zoeken en te redden”.  

 
Jezus Christus, Yeshua HaMashiach, is in staat het allerbeste 

in elk hart te zien. 
Ook in jou heeft Hij vertrouwen, en Hij weet en ziet wat er allemaal 

voor goeds in je zit! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
 

 
 

De gedachtegang van de rijkaard 
 
De gedachtegang van de rijke is voor God een gruwel!  

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 

28 juni 2018 bracht een bode engel Gods een boodschap over, die 

ik heel graag met u wil delen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  
 

Voorwaar, zo spreekt JHWH: 
 

Sirach 13, vers 16 en vers 17  Alles wat leeft sluit zich bij zijn 

soortgenoten aan, een mens hecht zich aan zijn gelijke. Waarom 
zou een wolf omgaan met een lam? Tot zover. 

 
Voorwaar, mijn naam is Frisach, en ben uitgezonden vanuit 

Gods Koninkrijk, om als bode engel Gods deze boodschap 

over te brengen. 
 

Sirach 13, vers 20  Nederigheid is de hoogmoedige een gruwel, 

de arme is een gruwel voor de rijke. 
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Sirach 13, vers 22 en vers 23  Als een rijke struikelt helpen velen 
hem “of haar”; zegt hij “of zij” ongepaste dingen, dan praat men 

het goed. Als een arme struikelt krijgt hij “of zij” verwijten; geeft 

hij blijk van inzicht, dan wordt er niet naar hem “of haar” 
geluisterd. Als een rijke spreekt zwijgt iedereen, en wat hij “of zij” 

zegt wordt opgehemeld. Als een arme spreekt zegt men: ‘Wie is 
dat?’ Als hij “of zij” struikelt krijgt hij “of zij” ook nog een duw.  

Sirach 13, vers 24 en vers 25  Rijkdom waaraan geen zonde kleeft 

is goed, goddelozen beweren dat armoede slecht is. Het gezicht van 
een mens weerspiegelt zijn “of haar” hart, in het goede en het 

kwade. 
 

1 Johannes 2, vers 6  Wie zegt, dat hij in Hem, “Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus” blijft, behoort ook zelf zó te 
wandelen, als Hij gewandeld heeft.  

 
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 

 
 

God zegent u, al bent u door uw vrouw verlaten; 

zij echter zal Gods toorn ondergaan! 
 

Maar u liet zich besmetten, en ging de leugens die uitgeblazen 

werden geloven. U had standvastig aan de zijde van uw man horen 
te blijven staan, vasthoudend aan de volle waarheid! Neem Gods 

waarschuwende boodschap daarom serieus.  

 
 

Volledige weergave: 
 

Welkom! Op 29 juni 2018 bracht de bode engel van God deze 

boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 

Sinaiach, en ben een bode engel Gods. 
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2 Kronieken 16, vers 9  Want des Heren ogen gaan over de 
gehele aarde, om krachtig bij te staan hen, wier hart volkomen 

naar Hem uitgaat. Gij hebt hierin dwaas gehandeld, want van nu af 

zult gij oorlogen hebben. 
 

Voorwaar, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, zal u 
dus krachtig bijstaan, omdat uw hart wel volkomen naar 

Hem uitgaat. 

 
Hebreeën 2, vers 18  Want doordat Hij zelf in verzoekingen 

geleden heeft, kan Hij hun, die verzocht worden, te hulp komen. 
 

Voorwaar, Hijzelf, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 

Christus, weet wat verzoekingen zijn! 
 

Hebreeën 4, vers 13 tot en met 16  En geen schepsel is voor 
Hem verborgen, want alle dingen liggen open en ontbloot voor de 

ogen van Hem, voor wie wij rekenschap hebben af te leggen. Daar 

wij nu een grote hogepriester hebben, die de hemelen is 
doorgegaan, Jezus, de Zoon van God, laten wij aan die belijdenis 

vasthouden. Want wij hebben geen hogepriester, die niet kan 

medevoelen met onze zwakheden, maar een, die in alle dingen op 
gelijke wijze als wij is verzocht geweest, doch zonder te zondigen. 

Laten wij daarom met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der 
genade, opdat wij barmhartigheid ontvangen en genade vinden om 

hulp te verkrijgen te gelegener tijd. 

 
Voorwaar, al bent u door uw eigen vrouw verlaten, geen 

schepsel is voor Hem verborgen. 
Zowel haar geroddel als kwaadsprekerijen en kwade gedachten 

waren reeds ontbloot voor God! Daarom werd Gods zegen, de baby, 

haar weggenomen, en werd deze zegen in een andere 
moederschoot gelegd. En de moederschoot van haar, die geen 

kinderen zou kunnen krijgen, werd vruchtbaar! God kent de harten! 

 
Hebreeën 10, vers 22 tot en met 27  Laten wij toetreden met 

een waarachtig hart, in volle verzekerdheid des geloofs, met een 
hart, dat door besprenging gezuiverd is van besef van kwaad, en 

met een lichaam, dat gewassen is met zuiver water. Laten wij de 
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belijdenis van hetgeen wij hopen onwankelbaar vasthouden, want 
Hij, die beloofd heeft, is getrouw. En laten wij op elkander acht 

geven om elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. Wij 

moeten onze eigen bijeenkomst niet verzuimen, zoals sommigen 
dat gewoon zijn, maar elkander aansporen, en dat des te meer, 

naarmate gij de dag ziet naderen. Want indien wij opzettelijk 
zondigen, nadat wij tot erkentenis der waarheid gekomen zijn, blijft 

er geen offer voor de zonden meer over, maar een vreselijk uitzicht 

op het oordeel en de felheid van een vuur, dat de wederspannigen 
zal verteren. 

Hebreeën 11, vers 1  Het geloof nu is de zekerheid der dingen, die 
men hoopt, en het bewijs der dingen, die men niet ziet. 

Vers 6  Maar zonder geloof is het onmogelijk Hem welgevallig te 

zijn. Want wie tot God komt, moet geloven, dat Hij bestaat en een 
beloner is voor wie Hem ernstig zoeken. 

 
Voorwaar, want wie leugens uitblaast, zal omkomen. 

Neem Gods waarschuwende boodschap daarom serieus, en haal uw 

balk uit uw ogen! Zei u zelf niet in uw getuigenis: “Elke keer als ik 
de boodschappen las en beluisterde, raakten die mij”. Maar u liet 

zich besmetten door uw roddelfamilie, en koos ervoor hen te 

steunen in de leugens: de influisteringen van de gevallen engelen, 
die de waarheid verdraaien, en verwarring en tweedracht zaaiden, 

zodat u de leugen voor waarheid ging zien. En of u deze boodschap 
nu wel of niet accepteert, deze volle waarheid is wereldwijd nu 

ontbloot, zowel uw roddelclub via Facebook en YouTube!  

 
In Openbaring 21, vers 8, daarin staat ook u beschreven: De 

lafhartigen, ongelovigen en leugenaars - hun en uw deel is in de 
poel, die brandt van vuur en zwavel… tot zover. 

Openbaring 22, vers 6  En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn 

getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der 
Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen 

hetgeen weldra geschieden moet. 

 
1 Johannes 2, vers 4  Wie zegt: Ik ken Hem, en zijn geboden niet 

bewaart, is een leugenaar en in die is de waarheid niet. 
Vers 6  Wie zegt, dat hij in Hem blijft, behoort ook zelf zó te 

wandelen, als Hij gewandeld heeft. 
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1 Petrus 5, vers 8  Wordt nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij, 

de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal 

verslinden. 
1 Petrus 2, vers 7 en 8  U dan, die gelooft, geldt dit kostbare, maar 

voor de ongelovigen geldt: De steen, die de bouwlieden afgekeurd 
hadden, die is geworden tot een hoeksteen en een steen des 

aanstoots en een rots der ergernis, voor hen, die zich daaraan, in 

hun ongehoorzaamheid aan het woord, stoten, waartoe zij ook 
bestemd zijn. 

 
Jakobus 3, vers 14 tot en met 18  Indien gij echter bittere 

naijver en zelfzucht in uw hart hebt, beroemt u dan niet en liegt 

niet tegen de waarheid. Dat is niet de wijsheid, die van boven 
komt, maar zij is aards, ongeestelijk, duivels; want waar naijver en 

zelfzucht heerst, daar is wanorde en allerlei kwade praktijk. Maar 
de wijsheid van boven is vooreerst rein, vervolgens vreedzaam, 

vriendelijk, gezeggelijk, vol van ontferming en goede vruchten, 

onpartijdig en ongeveinsd. Maar gerechtigheid is een vrucht, die in 
vrede wordt gezaaid voor hen, die vrede stichten. 

 

God zegt u: Ik zie, Ik zie, wat gij niet ziet! 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 
 

 
 
 

 

JULI 2018 
 
De Here God spreekt tot u die moeite heeft met 
onthouden 
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Laat deze boodschap ook u bemoedigen! U kunt beter oprecht en 

nederig een paar woorden zeggen in uw gebed, dan duizenden 

woorden die geen waarde hebben.  
 

 
Volledige weergave: 

 

Welkom! Dit is een boodschap van God, overgebracht door een 
bode, in opdracht van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, 

aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen op 2 juli 2018. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 
Hetrick. 

 
Weet u, God ziet alles en kent uw hart. 

Het is belangrijk, dat u bidt tot de Heer met een nederig hart en 

met uw eigen woorden. Stort alles maar uit, vanuit de diepte van 
uw hart. Voorwaar, sommigen kennen de Bijbel van binnen en 

buiten, of ze kunnen heel lang bidden.  

 
Weet u, heel lang geleden huilde Benjamin zoals velen, 

omdat hetgene wat hij in de Bijbel las niet kon onthouden, 
en daardoor voelde hij zich minder dan vele anderen.  

En hij was er behoorlijk verdrietig om, en dacht aan die vele 

mensen, die de Bijbel wel van binnen en buiten kenden. En hoewel 
hij zo zijn best deed om de Bijbel te onthouden, kreeg hij er alleen 

maar hoofdpijn van en voelde zich daardoor zo slecht in Gods ogen!  
 

Toen sprak Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, het 

volgende en zei:  
“Benjamin, huil maar niet. Ik ken je hart en heb je lief en 

veroordeel je niet. Want wat je leest in de Bijbel, begrijp jij beter 

dan iemand, die de Bijbel van binnen en buiten kent en het als een 
boek leest! Jij denkt na over wat je leest, en laat het in je groeien 

en wortel schieten. En hoewel je hetgene wat je leest niet kunt 
onthouden, ben jij waardevoller dan velen, die lange gebeden 

opzeggen of Bijbelteksten uit het hoofd kennen. Ik zie en lees de 
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harten en gedachten. Jij bent zeer waardevol. Bid maar altijd tot 
Mij, zoals je bent met je eigen woorden, vanuit de diepte van je 

hart. En vergelijk jezelf niet, door te zien op anderen, maar zie op 

Mij, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.” 
 

Voorwaar, laat deze boodschap ook u bemoedigen! 
Het gaat niet om de enorme kennis, maar het gaat om uw hart en 

gedachten, en hetgene wat u ermee doet, als u de Bijbel leest. 

Want u kunt beter oprecht en nederig een paar woorden zeggen in 
uw gebed dan duizenden woorden zeggen, die geen waarde 

hebben. 
 

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 

wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 
een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 
geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 

oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 

duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 
waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 

gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 
komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 

zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 

 
Spreuken 29, vers 23  vanaf: maar een nederige van geest zal 

eer ontvangen. 
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 
 

 

Zeg ‘Halleluja!’ Geef Hem de glorie en dank 
 

Het is goed de Here te loven, Uw Naam psalmen te zingen, o 

Allerhoogste. Kom en zeg daarom ‘Halleluja’ vanuit uw hart!  
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Volledige weergave: 

 

Hallo, hartelijk welkom! Op 3 juli 2018 bracht Gods bode engel 
woord voor woord deze boodschap Gods over aan eindtijdprofeet 

Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus van Nazareth. 
 

Voorwaar, zegt: “Halleluja!”  
Mijn naam is Blesía, een bode engel Gods. 

 

Psalm 148, vers 1 en 2  Halleluja. Looft de Here in de hemel, 
looft Hem in den hoge. Looft Hem, al zijn engelen, looft Hem, al zijn 

heerscharen. 
Vers 13 en 14  Dat zij de naam des Heren loven, want zijn naam 

alleen is verheven, zijn majesteit is over aarde en hemel. Hij heeft 

voor zijn volk een hoorn verhoogd: een lofzang voor al zijn 
gunstgenoten, voor de kinderen Israëls, het volk dat nabij Hem is. 

Halleluja. 

 
Psalm 147, vers 1  Looft de Here, want het is goed, onze God te 

psalmzingen, ja, het is liefelijk, een lofzang is betamelijk.  
 

Psalm 150, vers 2  Looft Hem om zijn machtige daden, looft Hem 

naar zijn geweldige grootheid. 
 

Psalm 145, vers 3  De Here is groot en zeer te prijzen, zijn 
grootheid is ondoorgrondelijk. 

 

Psalm 138, vers 2  Ik zal mij nederbuigen naar uw heilige tempel 
en uw naam prijzen om uw goedertierenheid en trouw, want Gij 

hebt, om uws grote naams wil, uw toezegging heerlijk gemaakt. 

 
Psalm 136, vers 4  Hem, die grote wonderen doet, Hij alleen, 

want zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid. 
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Psalm 134, vers 2  Heft uw handen op naar het heiligdom en 
prijst de Here. 

 

Psalm 130, vers 1  Uit de diepten roep ik tot U, o Here. 
 

Psalm 116, vers 17  Ik zal U lofoffer brengen en de naam des 
Heren aanroepen. 

 

Psalm 117, vers 2  Want zijn goedertierenheid is machtig over 
ons, en des Heren trouw is tot in eeuwigheid. Halleluja. 

 
Psalm 115, vers 1  Niet ons, o Here, niet ons, maar uw naam geef 

eer, om uw goedertierenheid, om uw trouw. 

 
Psalm 113, vers 1  Halleluja. Looft, gij knechten des Heren, looft 

de naam des Heren. 
 

Psalm 111, vers 3  Majesteit en luister is zijn doen, en zijn 

gerechtigheid houdt eeuwig stand. 
Vers 7 en 8  De werken zijner handen zijn waarheid en recht, 

betrouwbaar zijn al zijn bevelen, vastgesteld voor immer en altoos, 

volbracht in waarheid en oprechtheid. 
 

Psalm 108, vers 2  Mijn hart is gerust, o God, ik wil zingen, 
psalmzingen, ja van harte. 

 

Psalm 104, vers 31  De heerlijkheid des Heren zij tot in 
eeuwigheid, de Here verheuge Zich over zijn werken. 

Psalm 104, vers 1  Loof de Here, mijn ziel. Here, mijn God, Gij zijt 
zeer groot, Gij hebt U met majesteit en luister bekleed. 

 

Psalm 103, vers 1 en 2  Loof de Here, mijn ziel, en al wat in mij 
is, zijn heilige naam; loof de Here, mijn ziel, en vergeet niet een 

van zijn weldaden. 

 
Psalm 100, vers 1 tot en met 5  Juicht de Here, gij ganse aarde, 

dient de Here met vreugde, komt voor zijn aangezicht met gejubel. 
Erkent, dat de Here God is; Hij heeft ons gemaakt, en Hem behoren 

wij toe, zijn volk, de schapen die Hij weidt. Gaat met een loflied zijn 
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poorten binnen, zijn voorhoven met lofgezang, looft Hem, prijst zijn 
naam; want de Here is goed, zijn goedertierenheid is tot in 

eeuwigheid, en zijn trouw tot in verre geslachten. 

 
Psalm 96, vers 2  Zingt de Here, prijst zijn naam, boodschapt zijn 

heil van dag tot dag. 
Vers 6  Majesteit en luister zijn voor zijn aangezicht, sterkte en 

glorie in zijn heiligdom. 

Psalm 95, vers 1  Komt, laat ons jubelen voor de Here, juichen ter 
ere van de rots onzes heils. 

 
Psalm 92, vers 2  Het is goed de Here te loven, uw naam psalmen 

te zingen, o Allerhoogste. 

 
Psalm 75, vers 10  Maar mij aangaande, ik zal dit voor altoos 

vermelden, ik wil de God van Jakob psalmzingen. 
 

Psalm 68, vers 20 en 21  Geprezen zij de Here. Dag aan dag 

draagt Hij ons; die God is ons heil. Die God is ons een God van 
uitreddingen, bij de Here Here zijn uitkomsten tegen de dood. 

 

Psalm 30, vers 2  Ik zal U verhogen, Here, want Gij hebt mij 
opgetrokken, en mijn vijanden geen vreugde over mij gegeven. 

Vers 5  Psalmzingt de Here, gij zijn gunstgenoten, en looft zijn 
heilige naam. 

 

Psalm 10, vers 15  Verbreek de arm van de goddeloze en boze, 
straf zijn goddeloosheid, totdat Gij ze niet meer vindt. 

 
Voorwaar, prijs Hem, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 

Christus! 

Hosanna voor de Koning der koningen! Geef Hem de glorie en dank, 
en verheug u in Hem, die de dood overwon. Waardig, Waardig, 

Waardig is het Lam Gods, en Heilig, Heilig, Heilig! Zingt tot eer van 

Hem. Zegt: “Halleluja!” en stel uw vertrouwen op Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. U mag staan in Gods 

overwinning. En jubelt, want de Heer grootmaken doet wonderen! 
Hij breekt de taaiste zondemacht met Zijn Goddelijke macht en 

kracht. Zijn Bloed bewees op Golgotha redding en genade. Amen! 
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Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 

wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 

geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 
oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 

duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 
waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 

gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 

komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 
zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 

 
Zegt: “Halleluja!” 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en 

verdween. 

 

 

 

Wetenschappers luiden de noodklok vanwege de 

snelle klimaatveranderingen! 
 

Benjamin Cousijnsen, zei de bode engel Gods, Gods verbond met u 
staat vast! Verder deelt de Here God vele verzen uit het boek 

Openbaring over hetgeen weldra geschieden moet, en geeft Profeet 

Benjamin de openbaringen door, wat wetenschappers wereldwijd 
verzwijgen, om de mensen niet te verontrusten.  

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, welkom! De volgende boodschap is woord voor woord 

overgeleverd door een bode engel van God op 4 juli 2018 aan 

eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. 
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Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 

Voorwaar,  
 

Genesis 1, vers 3 en 4  En God zeide: Er zij licht; en er was licht. 
En God zag, dat het licht goed was, en God maakte scheiding 

tussen het licht en de duisternis. 

 
Openbaring 22, vers 6  En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn 

getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der 
Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen 

hetgeen weldra geschieden moet. 

 
Voorwaar, mijn naam is Revelado, een bode engel Gods. 

 
Vele onderzoekers luiden reeds de noodklok, vanwege de 

snelle klimaatveranderingen, zoals de wetenschappers aan 

de Arizona State University in de Verenigde Staten! 
Zij vrezen en zien uit naar wat Profeet Benjamin Cousijnsen reeds 

voorzegd had in 2012, in de boodschap, getiteld: ‘Profetie: Een blik 

in de nabije toekomst!’  
 

Openbaring 16, vers 2 tot en met 5  En de eerste ging heen en 
goot zijn schaal uit op de aarde, en er kwam een boos en 

kwaadaardig gezwel aan de mensen, die het merkteken van het 

beest hadden en die zijn beeld aanbaden. En de tweede goot zijn 
schaal uit in de zee, en zij werd bloed als van een dode, en alle 

levende wezens, die in de zee waren, stierven. En de derde goot 
zijn schaal uit in de rivieren en in de waterbronnen, en het water 

werd bloed. En ik hoorde de engel der wateren zeggen: 

Rechtvaardig zijt Gij, die zijt en die waart, Gij Heilige, dat Gij dit 
oordeel hebt geveld. 

En vers 8 tot en met 11  En de vierde goot zijn schaal uit over de 

zon en haar werd gegeven de mensen te verzengen met vuur. En 
de mensen werden verzengd door de grote hitte en zij lasterden de 

naam van God, die de macht heeft over deze plagen, en zij 
bekeerden zich niet om Hem eer te geven. En de vijfde goot zijn 

schaal uit over de troon van het beest, en zijn rijk werd 
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verduisterd, en zij kauwden op hun tong van pijn, en zij lasterden 
de God des hemels vanwege hun pijnen en vanwege hun gezwellen, 

en zij bekeerden zich niet van hun werken. 

Vers 18 tot en met 21  En er kwamen bliksemstralen en stemmen 
en donderslagen, en er geschiedde een grote aardbeving, zo groot 

als er geen geweest is, sedert een mens op de aarde was: zó hevig 
was deze aardbeving, zó groot. En de grote stad viel in drie stukken 

uiteen en de steden der volken stortten in. En het grote Babylon 

werd voor God in gedachtenis gebracht, om daaraan de beker met 
de wijn van de gramschap zijns toorns te geven. En alle eilanden 

vluchtten weg en bergen werden niet meer gevonden. En grote 
hagelstenen, een talent zwaar, vielen uit de hemel op de mensen, 

en de mensen lasterden God vanwege de plaag van de hagel, want 

de plaag daarvan was zeer groot. 
 

Genesis 6, vers 11 en 12  De aarde nu was verdorven voor Gods 
aangezicht, en de aarde was vol geweldenarij. En God zag de aarde 

aan, en zie, zij was verdorven, want al wat leeft had zijn weg op de 

aarde verdorven. 
 

Voorwaar, een Amerikaans team heeft ontdekt, dat de 

zuurstof in de oceanen heel erg laag is, wat zal duiden op 
een enorme ramp. 

Ook durven wetenschappers wereldwijd de mensheid nog niet te 
verontrusten met de informatie, dat er grote veranderingen 

waargenomen zijn, zowel aan de Maan als de Zon en de sterren!  

 
Voorwaar, Profeet Benjamin Cousijnsen, Gods verbond staat 

met u vast. 
 

Genesis 12, vers 3  Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u 

vervloekt zal Ik vervloeken, en met u zullen alle geslachten des 
aardbodems gezegend worden. 

Genesis 19, vers 25  En Hij keerde die steden om, benevens de 

gehele Streek, met al de inwoners der steden en het gewas van de 
aardbodem. 

 
Voorwaar,  
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Leviticus 26, vers 18 tot en met 21  En indien gij 
desniettegenstaande niet naar Mij luistert, dan zal Ik u blijven 

tuchtigen wegens uw zonden, tot zevenmaal toe, en uw trotse 

macht zal Ik breken en uw hemel maken als ijzer en uw land als 
koper. Dan zal uw kracht tevergeefs verbruikt worden; uw land zal 

zijn opbrengst niet geven en het geboomte des lands zal zijn vrucht 
niet dragen. Indien gij u tegen Mij verzet en naar Mij niet wilt 

luisteren, dan zal Ik u nog zevenmaal harder slaan, naar uw 

zonden. 
 

Zo spreekt de Heer, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 
Christus! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 
 

 

Liefde, de grootste kracht in het universum 
 

De grootste kracht is de liefde! De gelukkigste mensen zijn mensen, 
die niet alleen liefde kunnen geven en ontvangen, maar ook in 

liefde elkaars overtredingen kunnen vergeven.  

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, hartelijk welkom! Dit is een boodschap van God, woord voor 

woord overgeleverd door de bode engel van God aan eindtijdprofeet 
van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen, op 5 juli 2018.  

 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 

Lovesadai, en ben een bode engel Gods. 
 

De grootste kracht in het universum is de liefde. 

Mensen, die liefde kunnen geven en in de liefde elkanders 
overtredingen kunnen vergeven en liefde kunnen ontvangen, 

behoren tot de gelukkigste mensen op deze planeet! De kracht van 

de liefde is de mening van je partner kunnen accepteren en 
waarderen.  
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Maar de liefde heeft ook een keerzijde, zoals een medaille. 

De vrouw kan namelijk ook door haar gedrag de communicatie met 

haar man negatief beïnvloeden, of zelfs blokkeren. Laat de kracht 
zichtbaar zijn: de liefde Gods! 

 
Romeinen 8, vers 35  Wie zal ons scheiden van de liefde van 

Christus? Verdrukking of benauwdheid, of vervolging of honger, of 

naaktheid, of gevaar, of het zwaard? 
 

Ware liefde overwint! 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en 

verdween. 

 
En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! De Here zegene u 

 
 

 

De liefde komt van twee kanten 
 

Als ware liefde van twee kanten komt, overwint de ware liefde, die 

vergeeft!  
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, welkom! Op 5 juli 2018 bracht de bode engel van God de 
volgende boodschap over aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, 

Benjamin Cousijnsen, wat ik nu graag aan u wil gaan voorlezen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  
 

Voorwaar, voorwaar, voorwaar,  

 
Exodus 23, vers 21 en 22  Neem u voor hem in acht en luister 

naar hem, wees tegen hem niet wederspannig, want hij zal uw 

overtredingen niet vergeven, want mijn naam is in hem. Maar 
indien gij aandachtig naar hem luistert, en alles doet, wat Ik zeg, 
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zal Ik uw vijanden vijandig bejegenen, en benauwen die u 
benauwen. 

 

Voorwaar, mijn naam is Revelado. 
 

Wie een kwaad woord spreekt over Gods gezalfde Profeet, 
Benjamin Cousijnsen, zal het berouwen. 

En er is geen onderscheid in aanzien des persoons! 

 
Psalm 73, vers 21 en 22  Toen “haar” hart verbitterd was, en 

“zij” in “haar” nieren geprikkeld werd, toen was “zij” een grote 
dwaas en zonder verstand, “zij” was een redeloos dier bij U. 

 

Job 3, vers 25 en 26  Want waarvoor ik vrees, dat overvalt mij, 
en wat ik ducht, dat treft mij. Ik heb geen vrede, geen stilte, ook 

heb ik geen rust, maar de onrust verheft zich. 
Job 4, vers 2  Zou het u verdrieten, wanneer men beproeft een 

woord tot u te spreken? Tot zover. 

 
Psalm 119, vers 67  Eer ik verdrukt werd, dwaalde ik… tot zover. 

 

1 Thessalonicenzen 5, vers 15  Ziet toe, dat niemand kwaad met 
kwaad vergelde, maar jaagt te allen tijde het goede na, jegens 

elkander en jegens allen. 
En vers 19 en 20  Dooft de Geest niet uit, veracht de profetieën 

niet. 

1 Thessalonicenzen 4, vers 8  Daarom, wie dit verwerpt, “Gods 
boodschappen, via Profeet Benjamin Cousijnsen 

doorgegeven”, verwerpt niet een mens, maar God, die u immers 
ook zijn heilige Geest geeft. 

1 Thessalonicenzen 4, vers 9  Over de broeder- “of zuster-” liefde 

is het niet nodig u te schrijven; immers, gij hebt zelf van God 
geleerd elkander lief te hebben. 

 

Lees voor: 1 Korinthiërs 13, vers 4 tot en met 7  De liefde is 
lankmoedig, de liefde is goedertieren, zij is niet afgunstig, de liefde 

praalt niet, zij is niet opgeblazen, zij kwetst niemands gevoel, zij 
zoekt zichzelf niet, zij wordt niet verbitterd, zij rekent het kwade 

niet toe. Zij is niet blijde over ongerechtigheid, maar zij is blijde 
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met de waarheid. Alles bedekt zij, alles gelooft zij, alles hoopt zij, 
alles verdraagt zij. 

 

En 2 Korinthiërs 2, vers 8 tot en met 11  Daarom spoor ik u aan 
te besluiten hem liefde te betonen, want ook dit was het doel van 

mijn schrijven, dat ik zou weten, of ik op u rekenen kon, dat gij in 
alles gehoorzaam waart. Wie gij nu iets vergeeft, die vergeef ik het 

ook; want heb ik iets vergeven, gesteld dat ik iets vergeven heb, 

dan was het om uwentwil voor het aangezicht van Christus, opdat 
de satan op ons geen voordeel mocht behalen. Want zijn gedachten 

zijn ons niet onbekend. 
 

En Efeziërs 6, vers 10  Voorts, weest krachtig in de Here en in de 

sterkte zijner macht. 
 

Voorwaar! 
Maar als men niet één is in Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 

Christus, vanwege dat u de gevallen engelen gelooft en u laat 

beïnvloeden, dan laat u zich beroven van hetgene wat God met u 
voorheeft, en maakt u alles kapot, vanwege uw ongehoorzaamheid 

aan God. Als ware liefde van twee kanten komt, overwint de ware 

liefde, die vergeeft en loslaat en er niet op terugkomt. Amen! 
Voorwaar, ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 
 

 

God heeft je fouten vergeven en zegt, Kijk 

vooruit! 
 

Als God vergeeft, dan ben je vergeven. Hij blijft niet wijzen naar 
wat je ooit fout deed; dat doet de aanklager, de boze, ook via 

mensen. Luister daar niet naar als dit gebeurt!  

 
 

Volledige weergave: 
 

Welkom! Op 6 juli 2018 bracht de bode engel van God woord voor 

woord de volgende boodschap over aan eindtijdprofeet van de 
laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. 
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Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. 

 
Voorwaar,  

 
Jozua 1, vers 9  Heb Ik u niet geboden: wees sterk en moedig? 

Sidder niet en word niet verschrikt, want de Here, uw God, is met 

u, overal waar gij gaat. 
 

Openbaring 14, vers 12  Hier blijkt de volharding der heiligen, die 
de geboden Gods en het geloof in Jezus bewaren. 

 

Voorwaar, mijn naam is Schoumach en ben een ziener, een 
bode engel Gods. 

Voorwaar, 
 

Openbaring 3, vers 5  Wie overwint, zal aldus bekleed worden 

met witte klederen; en Ik zal zijn naam geenszins uitwissen uit het 
boek des levens, maar Ik zal zijn naam belijden voor mijn Vader en 

voor zijn engelen. 

Vers 21  Wie overwint, hem “of haar” zal Ik geven met Mij te zitten 
op mijn troon, gelijk ook Ik heb overwonnen en gezeten ben met 

mijn Vader op zijn troon. 
Openbaring 2, vers 17 vanaf: Wie overwint, hem “of haar” zal Ik 

geven van het verborgen manna, en Ik zal hem “of haar” een witte 

steen geven en op die steen een nieuwe naam geschreven, welke 
niemand weet, dan die hem ontvangt. 

 
Voorwaar, Kadosh, Heilig en Machtig is Yeshua HaMashiach, 

JHWH, Jezus Christus! 

Waardig is de Koning der koningen. Zegt: “Hosanna voor de 
Koning!” Voorwaar, 

 

Hebreeën 10, vers 7  Toen zeide Ik: zie, hier ben Ik – in de 
boekrol staat van Mij geschreven – om uw wil, o God, te doen. 

En vers 17 en 18  En hun zonden en ongerechtigheden zal Ik niet 
meer gedenken. Waar dan voor deze dingen vergeving bestaat, is 

er geen zondoffer meer nodig. 
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Vers 20 tot en met 24  langs de nieuwe en levende weg, die Hij ons 
ingewijd heeft, door het voorhangsel, dat is, zijn vlees, en wij een 

grote priester over het huis Gods hebben, laten wij toetreden met 

een waarachtig hart, in volle verzekerdheid des geloofs, met een 
hart, dat door besprenging gezuiverd is van besef van kwaad, en 

met een lichaam, dat gewassen is met zuiver water. Laten wij de 
belijdenis van hetgeen wij hopen onwankelbaar vasthouden, want 

Hij, die beloofd heeft, is getrouw. En laten wij op elkander acht 

geven om elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. 
En Hebreeën 9, vers 5  Daarboven waren de cherubs der 

heerlijkheid, die het verzoendeksel overschaduwden; hierover 
kunnen wij nu niet in bijzonderheden treden. 

Hebreeën 2, vers 18  Want doordat Hij zelf in verzoekingen geleden 

heeft, kan Hij hun, die verzocht worden, te hulp komen. 
En Hebreeën 4, vers 15  Want wij hebben geen hogepriester, die 

niet kan medevoelen met onze zwakheden, maar een, die in alle 
dingen op gelijke wijze als wij is verzocht geweest, doch zonder te 

zondigen. 

 
Voorwaar, open uw hart voor deze boodschap. 

 

1 Thessalonicenzen 2, vers 3  Want ons vermanen komt niet 
voort uit dwaling, noch uit onzuivere bedoeling; het gaat ook niet 

met list gepaard. 
 

Voorwaar, wie u ook bent,  

al had u overtredingen zo hoog als de hoogste berg op Aarde, als 
God u vergeven heeft, dan bent u vergeven. En als de satan uw 

overtredingen weer eens onder uw neus houdt, moet u dit 
verwerpen, zelfs van mensen. 

 

Mattheüs 5, vers 4  Zalig die treuren, want zij zullen vertroost 
worden. 

En vers 11 en 12  Zalig zijt gij, wanneer men u smaadt en vervolgt 

en liegende allerlei kwaad van u spreekt om Mijnentwil. Verblijdt u 
en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen; want alzo 

hebben zij de Profeten vóór u vervolgd. 
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En vers 17  Meent niet, dat Ik gekomen ben om de wet of de 
Profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar 

om te vervullen. 

 
Kolossenzen 2, vers 14  door het bewijsstuk uit te wissen, dat 

door zijn inzettingen tegen ons getuigde en ons bedreigde. En dat 
heeft Hij weggedaan door het aan het kruis te nagelen. 

 

Voorwaar, als God al uw overtredingen kwijtschold, is het 
bewijsstuk uitgewist. 

 
Efeziërs 4, vers 21  Gij toch hebt van Hem gehoord en zijt in Hem 

onderwezen, gelijk dit de waarheid is in Jezus. 

 
Voorwaar, het is een zaak tussen u en God! 

 
Efeziërs 2, vers 3 tot en met 7  – trouwens, ook wij allen hebben 

vroeger daarin verkeerd, in de begeerten van ons vlees, 

handelende naar de wil van het vlees en van de gedachten, en wij 
waren van nature, evenzeer als de overigen, kinderen des toorns –, 

God echter, die rijk is aan erbarming, heeft, om zijn grote liefde, 

waarmede Hij ons heeft liefgehad, ons, hoewel wij dood waren door 
de overtredingen mede levend gemaakt met Christus, – door 

genade zijt gij behouden –, en heeft ons mede opgewekt en ons 
mede een plaats gegeven in de hemelse gewesten, in Christus 

Jezus, om in de komende eeuwen de overweldigende rijkdom zijner 

genade te tonen naar zijn goedertierenheid over ons in Christus 
Jezus. 

 
Voorwaar, u heeft niets meer recht te zetten, als God zegt: 

“Ga heen en zondigt niet meer. Ik heb uw overtredingen 

vergeven”. 
 

Johannes 11, vers 33  Toen Jezus haar dan zag wenen en ook de 

Joden, die met haar medegekomen waren, zag wenen, werd Hij 
verbolgen in de geest en diep ontroerd. 

 
Voorwaar, velen wijzen graag, maar God heeft het laatste 

woord, en zal uw aanklagers zelf aanspreken. 
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Wederom, uw fouten zijn u kwijtgescholden. Kijk nimmer om naar 
wat u vergeven is! Zo vol liefde is Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 

Christus. Kijk altijd vooruit, en niet achteruit. Dat wil satan alleen, 

dat u terugkijkt; dan kan hij u aanklagen. 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 
 

 

Abraham, Sara en Hagar werden rijkelijk 
gezegend 
 

Dit is een boodschap Gods met een vergelijking. Het is goed niet te 
oordelen over 'hen' of over wie dan ook.  

 

 
Volledige weergave: 

 
Welkom! Op 9 juli 2018 werd de volgende boodschap Gods woord 

voor woord overgeleverd aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, 

Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 

Voorwaar,  
 

Genesis 12, vers 2 en 3  Ik zal u tot een groot volk maken, en u 

zegenen, en uw naam groot maken, en gij zult tot een zegen zijn. 
Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt zal Ik vervloeken, 

en met u zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden. 
 

En Genesis 15, vers 1  Hierna kwam het woord des Heren tot 

Abram in een gezicht: Vrees niet, Abram, Ik ben uw schild; uw loon 
zal zeer groot zijn. 

En vers 5 en 6  Toen leidde Hij hem naar buiten, en zeide: Zie toch 
op naar de hemel en tel de sterren, indien gij ze tellen kunt; en Hij 

zeide tot hem: Zo zal uw nageslacht zijn. En hij geloofde in de 

Here, en Hij rekende het hem toe als gerechtigheid. 
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Genesis 16, vers 1 tot en met 16  Sarai nu, de vrouw van 
Abram, schonk hem geen kinderen, en zij had een Egyptische 

slavin, wier naam was Hagar. En Sarai zeide tot Abram: Zie toch, 

de Here heeft mij niet vergund te baren; ga toch tot mijn slavin; 
misschien zal ik uit haar gebouwd worden. En Abram luisterde naar 

Sarai. En Sarai, de vrouw van Abram, nam Hagar, de Egyptische, 
haar slavin, nadat Abram tien jaar in het land Kanaän gewoond 

had, en gaf haar aan haar man Abram tot vrouw. En hij ging tot 

Hagar en zij werd zwanger; toen zij zag, dat zij zwanger geworden 
was, was haar meesteres verachtelijk in haar ogen. Toen zeide 

Sarai tot Abram: De krenking mij aangedaan, komt voor uw 
rekening; ik heb mijn slavin in uw schoot gegeven, en nu zij ziet, 

dat zij zwanger geworden is, ben ik verachtelijk in haar ogen; de 

Here doe recht tussen mij en u. En Abram zeide tot Sarai: Zie, uw 
slavin is in uw macht; doe met haar wat goed is in uw ogen. Toen 

vernederde Sarai haar, en zij vluchtte van haar weg. En de Engel 
des Heren trof haar aan bij een waterbron in de woestijn, bij de 

bron aan de weg naar Sur. En Hij zeide: Hagar, slavin van Sarai, 

vanwaar komt gij en waarheen gaat gij? En zij zeide: Ik ben op de 
vlucht voor mijn meesteres Sarai. En de Engel des Heren zeide tot 

haar: Keer naar uw meesteres terug en verneder u onder haar 

hand. En de Engel des Heren zeide tot haar: Ik zal uw nageslacht 
zeer talrijk maken, zodat het vanwege de menigte niet geteld kan 

worden. Voorts zeide de Engel des Heren tot haar: Zie, gij zijt 
zwanger, en zult een zoon baren, en hem Ismaël noemen, want de 

Here heeft naar uw ellende gehoord. Hij zal een wilde ezel van een 

mens zijn; zijn hand zal tegen allen zijn en de hand van allen tegen 
hem, en hij zal ten aanschouwen van al zijn broederen wonen. Toen 

noemde zij de naam des Heren, die tot haar gesproken had: Gij zijt 
een God des aanziens; want, zeide zij, heb ik hier ook omgezien 

naar Hem, die naar mij ziet? Daarom noemt men die put: de put 

Lachai-Roï; zie, hij is tussen Kades en Bered. En Hagar baarde 
Abram een zoon en Abram noemde de zoon, die Hagar gebaard 

had, Ismaël. En Abram was zesentachtig jaar oud, toen Hagar 

Ismaël aan Abram baarde. 
 

En Genesis 17, vers 2 tot en met 5  Ik zal mijn verbond tussen 
Mij en u stellen, en u uitermate talrijk maken. Toen wierp Abram 

zich op zijn aangezicht en God sprak tot hem: Wat Mij aangaat, zie, 
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mijn verbond is met u, en gij zult de vader van een menigte volken 
worden; en gij zult niet meer Abram genoemd worden, maar uw 

naam zal zijn Abraham, omdat Ik u tot een vader van een menigte 

volken gesteld heb. 
 

En Genesis 18, vers 1 tot en met 3  En de Here verscheen aan 
hem bij de terebinten van Mamre, terwijl hij op het heetst van de 

dag in de ingang der tent zat. En hij sloeg zijn ogen op en zag, en 

zie, drie mannen stonden bij hem; toen hij hen zag, liep hij hun uit 
de ingang van zijn tent tegemoet, en boog zich ter aarde; en hij 

zeide: Mijn heer, indien ik uw genegenheid gewonnen heb, ga dan 
niet aan uw knecht voorbij. 

En vers 6 tot en met 15  Toen spoedde Abraham zich naar de tent 

tot Sara, en zeide: Haast u! Drie maten fijn meel! Kneed het en 
bereid koeken! En Abraham liep naar de runderen, nam een kalf, 

mals en goed, en gaf het aan een knecht, en deze haastte zich om 
het te bereiden. Ook nam hij boter en melk en het kalf, dat hij 

bereid had, en zette het hun voor; en hij stond onder de boom bij 

hen, terwijl zij aten. Toen zeiden zij tot hem: Waar is uw vrouw 
Sara? En hij zeide: Daar, in de tent. En Hij zeide: Voorzeker zal Ik 

over een jaar tot u wederkeren, en dan zal uw vrouw Sara een zoon 

hebben. En Sara luisterde bij de ingang der tent, die zich achter 
Hem bevond. Abraham nu en Sara waren oud en hoogbejaard; het 

ging Sara niet meer naar de wijze der vrouwen. Dus lachte Sara in 
zichzelf, denkende: Zal ik wellust hebben, nadat ik vervallen ben, 

terwijl mijn heer oud is? Toen zeide de Here tot Abraham: Waarom 

lacht Sara daar en zegt: Zal ik werkelijk baren, terwijl ik oud 
geworden ben? Zou voor de Here iets te wonderlijk zijn? Te 

bestemder tijd, over een jaar, zal Ik tot u wederkeren, en Sara zal 
een zoon hebben. Toen loochende Sara het: Ik heb niet gelachen, 

want zij was bevreesd; doch Hij zeide: Neen, gij hebt wèl gelachen. 

 
Voorwaar, mijn naam is Blender, een bode engel Gods. 

 

In deze tijd zou men ook kwaad gesproken hebben over 
Abraham en de slavin Hagar, en hen veroordelen en 

stenigen! 
Voorwaar, God had een verbond met Abraham. Hoe men ook over 

hem sprak, hij deed Gods wil. En God zegende Abraham en Sara, 



 
 

 

6321 
 
 

 

en Hagar, de slavin. En Sara en Abraham waren reeds erg oud en 
hoogbejaard.  

 

Voorwaar! 
Als God een verbond had gesloten en een plan ermee had, kon men 

Abraham en Sara wel veroordelen, maar zij hadden het in gebed bij 
God gebracht, en wisten dat het Gods wil was. En zie, zij werden 

gezegend, al begrepen sommigen dit niet. Maar Abraham en Sara, 

en zelfs de slavin Hagar, werden rijkelijk gezegend! Het is goed om 
niet te oordelen over hen, of over wie dan ook; God is met hen. 

Amen! 
 

Hebreeën 13, vers 8  Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde 

en tot in eeuwigheid.  
 

Amen! 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en 

verdween. 

 
En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen 

 

 

 
Zijn liefde gaat dieper dan enige andere liefde 

en Zijn vergiffenis aan u is volkomen! 
 
Dit is een versterkende en bemoedigende boodschap van God. 

Voorwaar, niemand kan Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus’ 

vergiffenis en liefde doorgronden, omdat Zijn liefde veel dieper gaat 
dan enige andere liefde!  

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, hartelijk welkom! Op 10 juli 2018 bracht Gods bode engel 

woord voor woord de volgende boodschap over aan eindtijdprofeet 

van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. 
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Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 

Voorwaar, Kadosh, Kadosh, Kadosh, Heilig, Heilig, Heilig is 
JHWH, El Elohím, Adonai, uw Abba, Vader! 

Voorwaar, mijn naam is Ruachana, en ben een bode engel Gods.  
 

Voorwaar, 

 
1 Korinthiërs 15, vers 46  Doch het geestelijke komt niet eerst, 

maar het natuurlijke, en daarna het geestelijke. 
 

2 Korinthiërs 1, vers 3 tot en met 7  Geloofd zij de God en 

Vader van onze Here Jezus Christus, de Vader der barmhartigheden 
en de God aller vertroosting, die ons troost in al onze druk, zodat 

wij hen, die in allerlei druk zijn, troosten kunnen met de troost, 
waarmede wijzelf door God vertroost worden. Want gelijk het lijden 

van Christus overvloedig over ons komt, zo valt ons door Christus 

ook overvloedig vertroosting ten deel. Worden wij verdrukt, het is u 
tot troost en heil; worden wij getroost, het is u tot een troost, die 

zijn kracht toont in het doorstaan van hetzelfde lijden, dat ook wij 

ondergaan. En onze hoop voor u is wèl gegrond, want wij weten, 
dat gij evenzeer aan de vertroosting deel hebt als aan het lijden. 

En 2 Korinthiërs 2, vers 6 tot en met 11  Voor zo iemand is het 
reeds genoeg, dat het merendeel van u hem berispt heeft, zodat gij 

nu integendeel hem vergiffenis moet schenken en hem vertroosten, 

opdat hij niet door overmatige droefenis overstelpt worde. Daarom 
spoor ik u aan te besluiten hem liefde te betonen, want ook dit was 

het doel van mijn schrijven, dat ik zou weten, of ik op u rekenen 
kon, dat gij in alles gehoorzaam waart. Wie gij nu iets vergeeft, die 

vergeef ik het ook; want heb ik iets vergeven, gesteld dat ik iets 

vergeven heb, dan was het om uwentwil voor het aangezicht van 
Christus, opdat de satan op ons geen voordeel mocht behalen. 

Want zijn gedachten zijn ons niet onbekend. 

En 2 Korinthiërs 4, vers 16 tot en met 18  Daarom verliezen wij de 
moed niet, maar al vervalt ook onze uiterlijke mens, nochtans 

wordt de innerlijke van dag tot dag vernieuwd. Want de lichte last 
der verdrukking van een ogenblik bewerkt voor ons een alles verre 

te boven gaand eeuwig gewicht van heerlijkheid, daar wij niet zien 
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op het zichtbare, maar op het onzichtbare; want het zichtbare is 
tijdelijk, maar het onzichtbare is eeuwig. 

 

En Kolossenzen 3, vers 2  Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet 
die op de aarde zijn. 

En Kolossenzen 2, vers 1 tot en met 3  Want ik stel er prijs op, dat 
gij weet, hoe zware strijd ik te voeren heb voor u, en voor hen, die 

te Laodicea zijn en voor allen, die mijn aangezicht niet hebben 

gezien in het vlees, opdat hun harten getroost en zij in de liefde 
verenigd worden tot alle rijkdom van een volledig inzicht, en zij het 

geheimenis Gods mogen kennen, Christus, in wie al de schatten der 
wijsheid en kennis verborgen zijn. 

En vers 6  Nu gij Christus Jezus, de Here, aanvaard hebt, wandelt 

in Hem. 
En vers 13 tot en met 15  Ook u heeft Hij, hoewel gij dood waart 

door uw overtredingen en onbesnedenheid naar het vlees, levend 
gemaakt met Hem, toen Hij ons al onze overtredingen kwijtschold, 

door het bewijsstuk uit te wissen, dat door zijn inzettingen tegen 

ons getuigde en ons bedreigde. En dat heeft Hij weggedaan door 
het aan het kruis te nagelen: Hij heeft de overheden en machten 

ontwapend en openlijk tentoongesteld en zo over hen gezegevierd. 

 
En Romeinen 16, vers 20  De God nu des vredes zal weldra de 

satan onder uw voeten vertreden. De genade van onze Here Jezus 
zij met u! 

 

Voorwaar, wees sterk! 
Vertrouw op Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Houd u 

echter vast aan Zijn beloften! 
 

1 Samuël 2, vers 2  Er is niemand heilig gelijk de Here, want 

niemand is er buiten U, en er is geen rots gelijk onze God. 
En vers 10  Wie met de Here twisten, worden gebroken; over hen 

dondert Hij in de hemel. De Here richt de einden der aarde; Hij 

geeft sterkte aan zijn koning en verhoogt de hoorn van zijn 
gezalfde. 

 
En Psalm 103, vers 6  De Here doet gerechtigheid en recht aan 

alle verdrukten. 
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En Psalm 107, vers 28 tot en met 30  Toen riepen zij tot de Here in 
hun benauwdheid, en Hij voerde hen uit hun angsten; Hij maakte 

de storm tot een zacht suizen, zodat de golven stil werden. Zij 

verheugden zich, omdat die tot rust kwamen, en Hij leidde hen 
naar de haven van hun begeerte.  

En Psalm 116, vers 7  Keer weder, mijn ziel, tot uw rust, omdat de 
Here u heeft welgedaan. 

En Psalm 147, vers 3  Hij geneest de verbrokenen van hart en 

verbindt hun wonden. 
 

Voorwaar, de Here heeft u lief en geeft u kracht en hulp. 
Vertrouw op de Here, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus!  

 

En Spreuken 31, vers 12  Zij doet hem goed en geen kwaad, al 
de dagen van haar leven. 

 
Voorwaar,  

 

Klaagliederen 3, vers 22  Het zijn de gunstbewijzen des Heren, 
dat wij niet omgekomen zijn, want zijn barmhartigheden houden 

niet op. 

En vers 26  Goed is het, in stilheid te wachten op het heil des 
Heren. 

En vers 32  Want als Hij bedroefd heeft, ontfermt Hij Zich naar de 
grootheid van zijn gunstbewijzen.  

 

Voorwaar, niemand kan de liefde en vergiffenis van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, doorgronden,  

omdat Zijn liefde veel dieper gaat dan enige andere liefde! 
Sommigen kunnen daar echter niet mee omgaan, noch met deze 

boodschap. 

 
Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 

wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 
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geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 
oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 

duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 

waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 
gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 

komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 
zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 

 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en 
verdween. 

 
En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen 

 

 
 

Hij heeft u de zege in de strijd beloofd! 
 
Juich en prijs God, want tronen en machten zullen weldra vergaan, 

waar de warriors vastgeworteld staan, zonder veroordeling en 
roddel.  

 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, welkom! Op 11 juli 2018 bracht de bode engel van God 
woord voor woord de volgende boodschap over aan eindtijdprofeet 

van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. 
 

Voorwaar, warriors, ga in Gods overwinning staan en trek op 
ten strijde, vol van geloof, in Hem, Yeshua HaMashiach, 

JHWH, Jezus Christus ten dienst gewijd! 

En samen met Gods engelen mag u zeggen: “Halleluja!” Voorwaar, 
mijn naam is Fresia, en ben een bode engel Gods. 

 

Voorwaar, hef uw hoofd omhoog, want Hij heeft u de zege in 
de strijd beloofd, en vult u met Zijn Geest en kracht. 
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Juich en prijs God, want tronen en machten zullen weldra vergaan, 
waar de warriors samen vastgeworteld staan, zonder veroordeling 

en roddel. Want dit is Gods gebod, dat gij elkander liefhebt. Niet 

door kracht of geweld, maar door Mijn Geest, zegt de Heer, is er 
overwinning!  

 
De Heer leert, hoe u strijden moet en om niet op te geven.  

Hij is uw Schild van overwinning, en de satan valt neer. Geprezen 

zij Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en 

verdween. 
 

 

 

Pippi Langkous 
 

12-07-2018  Veel kinderen hebben speelgoed en plaatjes, enz. in 
huis, van hun held of heldin, zo ook de nog kleine Benjamin 

vroeger. Profeet Benjamin vroeg daarom aan de Heer, of er een 
boodschap mocht komen over vroeger, toen hij zelf nog een kleine 

jongen was. Want hij keek zo op tegen die oersterke Pippi 

Langkous! Ja, zij was zijn voorbeeld en grote held. Hij besefte nog 
niet, dat als je een held hebt, dat het eigenlijk een afgod is. Luister 

maar naar het waarom, dat dit zo is in deze boodschap.  

 
 

Volledige weergave: 
 

Hoi! De engel des Heren bracht vandaag een boodschap voor alle 

leeftijden, voor jong en oud. De bode engel Gods sprak, terwijl 
Profeet Benjamin Cousijnsen alle woorden opschreef.  

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Mijn naam is Rafaël, een bode 

engel Gods. 
 

Op verzoek van Profeet Benjamin neem ik jullie mee naar 

zijn jonge kinderjaren. 
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We gaan heel ver terug. Hij zat daar maar voor de televisie, en zag 
een meisje met twee vlechten. Haar naam was Pippi Langkous. Ze 

had rood haar en heel veel sproeten op haar gezicht, en ze droeg 

hele grote schoenen en een gekleurde soort panty. Benjamin was 
op slag verliefd op haar, want ze was heel erg sterk en tilde zó een 

paard op! En zelfs de politie kon haar niet vastpakken, want ze was 
heel erg sterk. Profeet Benjamin nu besefte toen nog niet, dat Pippi 

Langkous eigenlijk een afgod was, maar nu weet hij wel beter. 

 
1 Korinthiërs 13, verse 10 en 11  Doch, als het volmaakte komt, 

zal het onvolkomene afgedaan hebben. Toen ik een kind was, sprak 
ik als een kind, voelde ik als een kind, overlegde ik als een kind. Nu 

ik een man ben geworden, heb ik afgelegd wat kinderlijk was. 

 
Hij was bedrogen door de media, door wat hij voor zijn ogen 

zag op de televisie, door de gevallen engelen met hun trucs 
en technologie. 

Pippi Langkous was zijn held, en daardoor onbewust een afgod! 

Benjamin had zelfs een LP, die je op de platenspeler kon leggen. En 
verder had hij vele kaarten met Pippi-plaatjes erop, en ging hij naar 

de kinderbioscoop, waar een film van Pippi Langkous werd 

afgedraaid.  
 

Voorwaar, wees waakzaam om geen afgod te maken van een 
persoon, zoals bijvoorbeeld een filmster of een artiest.  

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, is echt en Heilig en 

puur! Profeet Benjamin heeft de ware Held en Koning der koningen 
leren kennen in zijn leven, en ware liefde. Hij, Yeshua HaMashiach, 

JHWH, Jezus Christus, is zijn nummer één! 
 

Exodus 15, vers 3  De Here is een krijgsheld; Here is zijn naam. 

 
En Johannes 3, vers 33  Wie zijn getuigenis aanvaardt, heeft 

bezegeld, dat God waarachtig is. 

En Johannes 8, vers 12  Wederom dan sprak Jezus tot hen en 
zeide: Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de 

duisternis wandelen, maar hij “of zij” zal het licht des levens 
hebben. “Amen!” 
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Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus alleen, is een 
ware Held! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God. 

 
 

 

 
Alzheimer? God vergeet u niet 
 
Als u de Heer, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, geaccepteerd 

hebt, dan bent u rijk en gered. Al vergeet u deze boodschap, God 

vergeet u niet!  
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 
12 juli 2018 bracht een bode engel Gods een boodschap over, die ik 

heel graag met u wil delen. 

 
Shalom, mijn naam is Lovesadai, en ben een bode engel Gods, en 

ik kom in Zijn Heilige Naam, van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 
Christus, de Koning der koningen.  

 

Voorwaar, zo spreekt de Heer tot u: 
 

Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, 

dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die 
in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.  

 
Wie u ook bent, of welke ziekte u ook heeft, zoals Alzheimer, 

waardoor u zeer vergeetachtig bent, 

weet dan dat als u Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, 
accepteert als uw Redder en Heer, en Hem toegelaten heeft, diep in 

uw hart, in die vijf minuten dat u wist wat u deed, dan gaat u niet 
verloren en u zult eeuwig leven ontvangen!  

 

Overdenk dit: 
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Johannes 10, vers 10 en 11  De dief komt niet dan om te stelen 
en te slachten en te verdelgen; Ik ben gekomen, opdat zij leven 

hebben en overvloed. Ik ben de goede herder. De goede herder zet 

zijn leven in voor zijn schapen. 
 

Voorwaar, al vergeet u deze boodschap, God kent uw hart, 
en vergeet u niet. 

Als u Hem geaccepteerd heeft, dan bent u rijk en gered! 

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen 
 

 

Gij moet Mij, de Here gehoorzamen 
 
Maar ik vraag: hebben zij het dan niet gehoord? Zeer zeker: Over 

de ganse Aarde is hun geluid uitgegaan en tot de einden der wereld 
hun woorden. Desondanks zegt de Here toch ook tegen sommigen 

deze woorden: Gij moet Mij, de Here gehoorzamen!  

 
 

Volledige weergave: 
 

Welkom! De volgende boodschap van God is door de bode engel 

van God woord voor woord overgeleverd aan eindtijdprofeet van de 
laatste dagen, Benjamin Cousijnsen, op 13 juli 2018. 

 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 

Marusel, en ben een bode engel Gods.  
 

Voorwaar, Mijn kind, zegt Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 

Christus, 
Gij kan wel advies vragen aan Mijn gezalfde Profeet, Benjamin 

Cousijnsen, maar als gij uzelf diep onderzoekt, dan zou u de 
oorzaak vinden! 
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Openbaring 22, vers 14  Zalig zij, die hun gewaden wassen, 
opdat zij recht mogen hebben op het geboomte des levens en door 

de poorten ingaan in de stad. 

 
Job 13, vers 1 en 2  Zie, alles heeft mijn oog gezien, mijn oor 

gehoord en in zich opgenomen. Wat gij weet, weet ik ook, ik doe 
voor u niet onder. 

 

Voorwaar, denk niet dat Ik u niet zie, hoor. 
Ik zie u zelfs op uw werk. 

 
Job 13, vers 6  Luistert toch naar mijn terechtwijzing en slaat acht 

op de verwijten mijner lippen. 

Vers 17  Luistert aandachtig naar mijn woord en mijn verklaring 
kome in uw oren. 

Vers 18  Zie toch, ik zet de rechtszaak uiteen, ik weet, dat ik in 
mijn recht ben. 

 

Openbaring 22, vers 6  En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn 
getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der 

Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen 

hetgeen weldra geschieden moet.   
 

1 Thessalonicenzen 4, vers 7  Want God heeft ons niet geroepen 
tot onreinheid, maar in heiliging.     

 

En Kolossenzen 4, vers 5 en 6  Gedraagt u als wijzen ten 
opzichte van hen die buiten staan, maakt u de gelegenheid ten 

nutte. Uw spreken zij te allen tijde aangenaam, niet zouteloos; gij 
moet weten, hoe gij aan ieder het juiste antwoord moet geven. 

 

Voorwaar, u moet minder worden, en Ik, Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, meer. 

Voorwaar, gij weet waarvan Ik spreek. 

 
Kolossenzen 3, vers 25  Want wie onrecht doet, zal zijn onrecht 

terugontvangen, en er is geen aanzien des persoons. 
En vers 12 tot en met 15  Doet dan aan, als door God uitverkoren 

heiligen en geliefden, innerlijke ontferming, goedheid, nederigheid, 
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zachtmoedigheid en geduld. Verdraagt elkander en vergeeft 
elkander, indien de een tegen de ander een grief heeft; gelijk ook 

de Here u vergeven heeft, doet ook gij evenzo. En doet bij dit alles 

de liefde aan, als de band der volmaaktheid. En de vrede van 
Christus, tot welke gij immers in één lichaam geroepen zijt, regere 

in uw harten; en weest dankbaar. 
Vers 17  En al wat gij doet met woord of werk, doet het alles in de 

naam des Heren Jezus, God, de Vader, dankende door Hem! 

 
Voorwaar, laat u zich niet meesleuren door anderen. 

Overdenk Mijn woorden! 
 

Hebreeën 11, vers 6  Maar zonder geloof is het onmogelijk Hem 

welgevallig te zijn. Want wie tot God komt, moet geloven, dat Hij 
bestaat en een beloner is voor wie Hem ernstig zoeken.     

 
Kolossenzen 3, vers 2  Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet 

die op de aarde zijn.    

 
Galaten 5, vers 16 en 17  Dit bedoel ik: wandelt door de Geest 

en voldoet niet aan het begeren van het vlees. Want het begeren 

van het vlees gaat in tegen de Geest en dat van de Geest tegen het 
vlees – want deze staan tegenover elkander – zodat gij niet doet 

wat gij maar wenst. 
 

1 Korinthiërs 3, vers 13 en 14  Ieders werk zal aan het licht 

komen. Want de dag zal het doen blijken, omdat hij met vuur 
verschijnt, en hoedanig ieders werk is, dat zal het vuur uitmaken. 

Indien het werk, dat hij erop gebouwd heeft, standhoudt, zal hij 
loon ontvangen. 

 

Romeinen 12, vers 21  Laat u niet overwinnen door het kwade, 
maar overwin het kwade door het goede. 

Romeinen 10, vers 17 en 18  Zo is dan het geloof uit het horen, en 

het horen door het woord van Christus. Maar ik vraag: hebben zij 
het dan niet gehoord? Zeer zeker: Over de ganse aarde is hun 

geluid uitgegaan en tot de einden der wereld hun woorden.   
Romeinen 8, vers 31  Wat zullen wij dan van deze dingen zeggen? 

Als God vóór ons is, wie zal tegen ons zijn?  
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Voorwaar, gij moet Mij, de Here, gehoorzamen, want dwars 

door het vuur maak Ik u rein en puur. 

Het gaat om de binnenkant, om uw behoud! 
 

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 
wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 

geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 

oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 
duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 

waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 
gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 

komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 

zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 
 

Ik, de bode engel Marusel, ga weer, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
 

 

Vermanende bemoediging in opdracht van God 
 

Mijn naam is Ramachan, een bode engel Gods, die de Evangelical 
EndTime Machine onder mijn hoede heb, en zo nodig bij 

kwaadsprekerij en noodgevallen ingrijp.  

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, welkom! Op 16 juli 2018 bracht de bode engel van God 

woord voor woord de volgende boodschap over aan eindtijdprofeet 
van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. 
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Voorwaar, mijn naam is Ramachan, een bode engel van hoge 

rang, en vraag u Gods woorden te onderzoeken en te 

overdenken. 
Laten de woorden van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, 

die ik u overbreng, diep in elke ziel doordringen! Amen. 
 

Openbaring 22, vers 6  En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn 

getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der 
Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen 

hetgeen weldra geschieden moet.  
 

Voorwaar, 

 
Markus 7, vers 15 en 16  Niets, dat van buiten de mens in hem 

komt, kan hem onrein maken, maar hetgeen uit de mens naar 
buiten komt, dat is het, wat hem onrein maakt. Indien iemand oren 

heeft om te horen, die hore. 

Vers 18 tot en met 20  En Hij zeide tot hen: Zijt ook gij zo 
onbevattelijk? Begrijpt gij niet, dat al wat van buiten in de mens 

komt, hem niet onrein kan maken, omdat het niet in zijn hart komt, 

maar in de buik, en er te zijner plaatse uitgaat? En zo verklaarde 
Hij alle spijzen rein. En Hij zeide: Hetgeen uit de mens naar buiten 

komt, dat maakt de mens onrein. 
 

Voorwaar, kunt u het nog volgen? 

 
Want vers 21 zegt: Want van binnenuit, uit het hart der mensen, 

komen de kwade overleggingen… tot zover.  
 

Daar vallen ook roddel, boosheid en list, onder andere, 

onder. 
 

Markus 9, vers 45 tot en met 48  En indien uw voet u tot zonde 

zou verleiden, houw hem af. Het is beter, dat gij kreupel ten leven 
ingaat, dan dat gij met uw twee voeten in de hel geworpen wordt, 

waar hun worm niet sterft en het vuur niet wordt uitgeblust. En 
indien uw oog u tot zonde zou verleiden, ruk het uit. Het is beter, 

dat gij met één oog het Koninkrijk Gods binnengaat, dan dat gij 
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met twee ogen in de hel geworpen wordt, waar hun worm niet 
sterft en het vuur niet wordt uitgeblust. 

 

Voorwaar, het gaat niet alleen om de hand of de voet, maar 
het gaat er ook om, wat er vanuit het hart naar buiten komt! 

 
Markus 7, vers 23  Al die slechte dingen komen van binnen uit 

naar buiten en maken de mens onrein. 

 
Voorwaar, en als men niet uitkijkt, veroorzaakt men een 

bosbrand met de mond! 
En de veroorzaker komt in het vuur terecht. 

 

Markus 9, vers 44  waar hun worm niet sterft en het vuur niet 
wordt uitgeblust. 

 
Voorwaar! 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, wil dat u zichzelf 

doorgrondt en geen kwaad spreekt van uw naaste, maar dat u bidt 
voor uw naaste. En een bemoediging bouwt op! Wie kan de liefde 

Gods en Zijn vergeving doorgronden? De liefde en vergeving van 

God gaat zeer diep, dieper dan die van een mens. Ja, zo is Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, en daar kunnen velen nog van 

leren! 
 

2 Korinthiërs 11, vers 15  Het is dus niets bijzonders, indien ook 

zijn dienaren zich voordoen als dienaren der gerechtigheid; maar 
hun einde zal zijn naar hun werken. 

 
Voorwaar, wees geen schijn-apostel. 

 

2 Korinthiërs 11, vers 13  Want zulke lieden zijn schijn-
apostelen, bedrieglijke arbeiders, die zich voordoen als apostelen 

van Christus. 

 
Galaten 5, vers 13  Want gij zijt geroepen, broeders, om vrij te 

zijn; gebruikt echter die vrijheid niet als een aanleiding voor het 
vlees, maar dient elkander door de liefde. 



 
 

 

6335 
 
 

 

Vers 16  Dit bedoel ik: wandelt door de Geest en voldoet niet aan 
het begeren van het vlees. 

 

1 Thessalonicenzen 4, vers 7 en 8  Want God heeft ons niet 
geroepen tot onreinheid, maar in heiliging. Daarom, wie dit 

verwerpt, verwerpt niet een mens, maar God, die u immers ook zijn 
heilige Geest geeft. 

 

Voorwaar, 
 

Galaten 5, vers 22   Maar de vrucht van de Geest is liefde, 
blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, 

trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. 

 
Laat deze vruchten zichtbaar zijn. 

 
1 Korinthiërs 13, vers 5 tot en met 7  Zij kwetst niemands 

gevoel, zij zoekt zichzelf niet, zij wordt niet verbitterd, zij rekent 

het kwade niet toe. Zij is niet blijde over ongerechtigheid, maar zij 
is blijde met de waarheid. Alles bedekt zij, alles gelooft zij, alles 

hoopt zij, alles verdraagt zij. 

 
Heb God lief boven alles, en uw naaste als uzelf. 

Ware liefde vergeeft, wat er ooit is geweest! 
 

Romeinen 6, vers 13 tot en met 14  En stelt uw leden niet 

langer als wapenen der ongerechtigheid ten dienste van de zonde, 
maar stelt u ten dienste van God, als mensen, die dood zijn 

geweest, maar thans leven, en stelt uw leden als wapenen der 
gerechtigheid ten dienste van God. Immers, de zonde zal over u 

geen heerschappij voeren, want gij zijt niet onder de wet, maar 

onder de genade. 
 

Voorwaar, wie kwaadspreekt over zijn naaste, zou weleens 

gestraft kunnen worden via deze vermaning. 
Zegen Profeet Benjamin en Theresa Cousijnsen! Het is goed om uw 

broeders en zusters te bemoedigen en in liefde te blijven. 
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Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 
wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 

geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 

oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 
duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 

waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 
gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 

komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 

zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 
 

Mijn naam is Ramachan, een bode engel Gods, die de 
Evangelical EndTime Machine onder mijn hoede heb, en zo 

nodig bij kwaadsprekerij en noodgevallen ingrijp. 

Vrees God, want Hij is Heilig en puur! 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 

 
 

Laat Zijn liefde en goedheid door u heen gezien 

worden! 
 

Laat de vrede, goedheid, trouw en liefde van Yeshua HaMashiach, 

JHWH, Jezus Christus, altijd met u zijn. Amen!  
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, welkom! Op 17 juli 2018 bracht de bode engel deze 
boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  
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Sirach 2, vers 9 tot en met 11  Jij die ontzag hebt voor de Heer, 
hoop op het goede, op ontferming en eeuwige vreugde, want 

eeuwige vreugde is het loon dat hij je schenkt. Kijk naar de 

generaties van vroeger: Was er ook maar iemand die op de Heer 
vertrouwde en werd teleurgesteld? Was er ook maar iemand die 

volhardde in ontzag voor hem en niet werd gehoord? Was er ook 
maar iemand die hem aanriep en onopgemerkt bleef? De Heer heeft 

immers medelijden en ontfermt zich, vergeeft zonden en redt in 

tijden van verdrukking. 
 

Voorwaar, mijn naam is Ramachan, een bode engel Gods. 
 

Sirach 2, vers 15  Wie ontzag heeft voor de Heer verzet zich niet 

tegen zijn woorden, wie hem bemint volgt zijn wegen.  
Vers 17  Wie ontzag heeft voor de Heer houdt zijn hart bereid en 

vernedert zich voor hem. 
En Sirach 3, vers 17 tot en met 20  Mijn kind, wees zachtaardig in 

wat je doet, dan ben je geliefder dan iemand die geschenken geeft. 

Hoe belangrijker je bent, des te bescheidener moet je zijn, dan vind 
je genade bij de Heer. Er zijn veel hooggeplaatste en beroemde 

mensen, maar aan de zachtmoedigen onthult hij zijn geheimen. 

Groot is de kracht van de Heer, een bescheiden mens prijst hem.   
En Sirach 5, vers 3 tot en met 4  Zeg niet: ‘Wie kan mij bevelen?’ 

want de Heer straft je zeker. Zeg niet: ‘Ik heb gezondigd, maar is 
mij iets overkomen?’ De Heer neemt alle tijd.   

En Sirach 10, vers 6  Hoe groot ook het onrecht dat je is gedaan, 

koester geen wrok tegen de ander, neem niet het recht in eigen 
hand. 

Vers 28  Mijn kind, heb respect voor jezelf, maar met mate, geef 
jezelf alleen de eer die je verdient.  

 

Voorwaar, Kadosh, Heilig is uw Rabboeni, uw Heer en 
Koning der koningen. 

Gehoorzaam Zijn roepstem, en laat de vrede en goedheid en trouw 

en liefde van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, altijd met 
u zijn en door u heen gezien worden! 

 
Sirach 15, vers 17 tot en met 19  Vóór de mens liggen het leven 

en de dood, hij krijgt waar hij voor kiest. Groot is de wijsheid van 
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de Heer, zijn macht is overweldigend, alles ziet hij. Zijn ogen zijn 
gericht op wie ontzag voor hem heeft, elke daad van de mens is 

hem bekend.  

Sirach 21, vers 6  Wie berispingen afwijst gaat de weg van een 
zondaar, maar wie ontzag heeft voor de Heer komt tot inkeer.  

 
Spreuken 28, vers 5  Een kwaadaardig mens begrijpt niets van 

het recht, wie JHWH zoekt, kan alles begrijpen. 

En Spreuken 29, vers 1  Wie vaak terechtgewezen wordt en toch 
hardnekkig blijft, wordt plotseling geveld, zonder kans op redding. 

En Spreuken 28, vers 6  Beter een arme die onberispelijk leeft dan 
een rijkaard die vol leugens zit. 

 

En Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want God had de wereld 
zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in 

hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft 
zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te 

vellen, maar om de wereld door hem te redden. Over wie in hem 

gelooft wordt geen oordeel uitgesproken, maar wie niet in hem 
gelooft is al veroordeeld, omdat hij “of zij” niet wilde geloven in de 

naam van Gods enige Zoon. Dit is het oordeel: het licht kwam in de 

wereld en de mensen hielden meer van de duisternis dan van het 
licht, want hun daden waren slecht. Wie kwaad doet, haat het licht; 

hij “of zij” schuwt het licht omdat anders zijn “of haar” daden 
bekend worden. Maar wie oprecht handelt zoekt het licht op, zodat 

zichtbaar wordt dat God werkzaam is in alles wat hij “en zij” doet. 

 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 
 

 

Vele landen zullen gestraft worden vanwege hun 

afgodenverering en draken 
 

Vele landen, maar ook specifieke landen die bij de naam genoemd 
worden in deze mededelende, waarschuwende boodschap van 

JHWH, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, zullen gestraft 

worden! Ook de straffen worden gedetailleerd genoemd in deze 
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profetische boodschap van God, welke woord voor woord werd 
overgeleverd aan Gods ware eindtijdprofeet, Benjamin Cousijnsen.  

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo! Dit is een boodschap van God, woord voor woord 

overgeleverd door de engel des Heren aan eindtijdprofeet van de 

laatste dagen, Benjamin Cousijnsen, op 18 juli 2018. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 

Ramachan, en ben een bode engel Gods. 

 
Psalm 101, vers 6 tot en met 8  Mijn ogen zijn op de getrouwen 

in den lande om bij mij te wonen; wie onberispelijk wandelt, die zal 
mij dienen. In mijn huis zal geen bedrieger wonen; de 

leugenspreker zal niet bestaan voor mijn ogen. Elke morgen zal ik 

verdelgen alle goddelozen des lands, en uit de stad des Heren 
uitroeien alle bedrijvers van ongerechtigheid. 

 

Voorwaar, kinderen Gods, er wordt dagelijks om uw behoud 
gestreden! 

God stuurt hier zelf Zijn engelen voor uit, om de gevallen engelen, 
de demonische schepselen, te overwinnen. Voorwaar, luister ook 

naar de boodschap van 2 juli 2012, getiteld: ‘Bid om bescherming 

voor uw kinderen!’ U zult veel aan deze boodschap hebben. 
Voorwaar, wees waakzaam, want de gevallen engelen proberen 

velen te overwinnen! 
 

Romeinen 1, vers 21 en 22  Immers, hoewel zij God kenden, 

hebben zij Hem niet als God verheerlijkt of gedankt, maar hun 
overleggingen zijn op niets uitgelopen, en het is duister geworden 

in hun onverstandig hart. Bewerende wijs te zijn, zijn zij dwaas 

geworden. 
 

Voorwaar! 
Iran, Rusland, Indonesië, Verenigde Staten van Amerika, Japan, 

China, Korea, Filipijnen, Mexico, India, Spanje, Turkije, Israël, en 
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vele andere landen, zullen gestraft worden vanwege hun 
afgodenverering en draken! 

 

Johannes 17, vers 19  En Ik heilig Mijzelf voor hen, opdat ook zij 
geheiligd mogen zijn in waarheid. 

 
Spreuken 19, vers 20  Luister naar raad en neem vermaning aan, 

opdat gij ten slotte wijs wordt. 

 
Voorwaar, 

 
Lukas 1, vers 37  Want geen woord, dat van God komt, zal 

krachteloos wezen. 

 
En Galaten 6, vers 7  Dwaalt niet, God laat niet met Zich spotten. 

Want wat een mens zaait, zal hij ook oogsten. 
 

Voorwaar, hevige droogte en wervelwinden en hevige 

regenval en extreme overstromingen, gepaard gaande met 
enorme verwoestingen, zullen uw straffen zijn, vanwege uw 

ongehoorzaamheden! 

Lees eens Baruch 6 uit de Apocriefen; dan weet u hoe God denkt 
over Rome en de Katholieke kerk, wat de afgoden betreft.   

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 

 

Afgodenverering brengt scheiding tussen u en 

Yeshua HaMashiach 
 
Waarschuwende boodschap Gods: Denkt u echt nog steeds, dat uw 

afgoden geluk brengen? Richt u tot God, of u maakt uzelf kapot! 

Want God zal u tot vloek zijn, vanwege uw ongehoorzaamheid.  
 

 
Volledige weergave: 
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Welkom! Op 19 juli 2018, bracht Gods bode engel woord voor 
woord deze waarschuwende boodschap Gods over aan 

eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  
 

Voorwaar, de God van Abraham, Izaäk en Jakob richt zich 

tot u. 
Denkt u echt nog steeds, dat uw afgoden geluk brengen? In vele 

huizen en winkels en kerken staan er nog steeds beelden, zoals de 
engel Michaël, of Maria, of een Boeddha, of een uitgemergelde, 

lelijke Jezus, aan het kruishout gespijkerd, die men reeds 2.000 

jaar geleden er al af had moeten halen. Word eens wakker daar!  
 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, de Nazareeër, de 
Zoon van God, overwon de dood! 

Hij is van het kruis af. Schaam u! Haal uw afgoden nu meteen weg, 

en vernietig ze, uw levenloze afgodsbeelden, die doof en blind zijn. 
Voorwaar, zo spreekt de Levende: Ik ben de Here, uw God. Bekeert 

u en heiligt u en aanbidt Mij alleen! Weest heilig, en verontreinigt u 

niet, want Ik ben Kadosh, Heilig. De afgodenverering brengt 
scheiding tussen u en Mij. Weest Mij heilig! 

 
Leviticus 26, vers 1  Gij zult u geen afgoden maken; een 

gesneden beeld noch een gewijde steen zult gij u oprichten; ook 

een steen met beeldhouwwerk zult gij in uw land niet zetten, om u 
daarvoor neder te buigen, want Ik ben de Here, uw God. 

 
Lees voor: Leviticus 26, vers 14 en 15  Maar indien gij naar Mij 

niet luistert en al deze geboden niet doet, indien gij mijn 

inzettingen versmaadt en van mijn verordeningen een afkeer hebt, 
zodat gij geen van mijn geboden doet en mijn verbond verbreekt. 

En vers 18 tot en met 25  En indien gij desniettegenstaande niet 

naar Mij luistert, dan zal Ik u blijven tuchtigen wegens uw zonden, 
tot zevenmaal toe, en uw trotse macht zal Ik breken en uw hemel 

maken als ijzer en uw land als koper. Dan zal uw kracht tevergeefs 
verbruikt worden; uw land zal zijn opbrengst niet geven en het 

geboomte des lands zal zijn vrucht niet dragen. Indien gij u tegen 
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Mij verzet en naar Mij niet wilt luisteren, dan zal Ik u nog 
zevenmaal harder slaan, naar uw zonden; Ik zal het wild gedierte 

op u loslaten, dat u van kinderen beroven en uw vee uitroeien zal 

en uw aantal zo zal verminderen, dat uw wegen verlaten zullen zijn. 
Indien gij u door deze tuchtiging nog niet tot Mij keert en u tegen 

Mij blijft verzetten, dan zal ook Ik Mij tegen u verzetten en dan zal 
Ik u ook zevenmaal slaan wegens uw zonden, en over u een zwaard 

brengen, dat wraak neemt over het verbond; wanneer gij dan in uw 

steden bijeenkomt, dan zal Ik de pest onder u zenden en gij zult 
aan de vijand overgeleverd worden. 

 
Voorwaar, mijn naam is Revelado, een bode engel Gods. 

 

Gods ogen zijn op u gericht, zoals onder andere Rome, 
Japan, China, Korea, Filipijnen, Spanje, Indonesië, Duitsland, 

Nederland, Verenigde Staten van Amerika, Suriname. 
Richt u tot God, of u maakt uzelf kapot! Want God zal u tot vloek 

zijn, vanwege uw ongehoorzaamheid.  

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en 
verdween.  

 

 
 

Immanuël, God zelf is met u! 
 
Dankzij Zijn onvoorwaardelijke liefde gaf Hij Zijn Bloed, en waste u 

vrij en verbrak de zonde voor altijd.  
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 
donderdag 19 juli 2018 bracht een bode engel Gods een boodschap 

over, die ik heel graag met u wil delen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, Kadosh, Heilig is de 

Koning der koningen, uw Abba, Vader! 
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Geen levensangst of stervensnood heeft u te vrezen. 
En geen duivels plan, of wat dan ook, kan u roven uit Zijn machtige 

hand, en in die verwachting houdt u stand! Want uw hart staat voor 

Hem, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, open. Immanuël, 
God zelf is met u, de Allerhoogste, machtige Heer en Vredevorst, en 

in Zijn heerlijkheid bent u van uw schuld bevrijd. En dankzij Zijn 
onvoorwaardelijke liefde gaf Hij Zijn Bloed, en waste u vrij en 

verbrak de zonde voor altijd! 

 
Door Zijn genade heeft Hij, Yeshua HaMashiach, JHWH, 

Jezus Christus, uw schild en kracht, Zijn ware liefde 
getoond! 

Laat Hij uw rots en standvastigheid zijn en het doel van uw 

bestaan. Laat alles, wat u zegt en denkt, als een spiegel zijn van 
wie u waarlijk in Hem bent. Laat uw geloof, hoop en liefde en 

vertrouwen geworteld zijn tot diep in uw hart, zodat het karakter en 
spiegelbeeld van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, meer 

en meer in u gezien wordt. Amen! 

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen 

 
 

 

Laat de gevallen engelen u niet beroven van 
Gods werken! 
 

In 2012 werd u reeds veel geopenbaard over de gevallen engelen. 
Yeshua HaMashiach onderwijst u, maar u moet ook in actie komen, 

om in Hem te overwinnen! Zijn Woord is het wapen, dat Hij u 
aanreikt. Als u Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, 

aangenomen hebt, dan verslaat u elke macht en kracht! Maar als u 

niet in geloof in Zijn kracht gaat staan, dan gaat u eraan.  
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, welkom! Op 20 juli 2018 bracht de bode engel van God de 
volgende boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 
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Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 

Blender, een bode engel Gods. 
 

Voorwaar, voorwaar, u daar, reeds in 2012 werd u al 
geopenbaard, 

dat de gevallen engelen in de tijden van Henoch, met hun duivelse 

trucs en krachten, reusachtige stenen op elkaar legden, die men 
menselijkerwijze niet kan verplaatsen. Ook waren er geen 

machines, die deze reusachtige stenen in die tijd zouden 
aankunnen! Zouden er toen al, in de tijd van Henoch, machines 

zijn, zoals een hijskraan, dan zou die het zelfs niet aankunnen. 

Voorwaar, er is reeds zoveel verteld.  
 

Ook is de kennis van de technologische gevallen engelen 
heel groot.  

En al bent u een kind van God, alleen Zijn wapens geven u de 

overwinning! En dat is Zijn Woord, de Bijbel, die alle duivelse trucs 
en krachten en aanvallen tegenhoudt. Want als u Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, aangenomen heeft, dan 

verslaat u elke macht en kracht, en bent u meer dan overwinnaar. 
Maar als u niet in geloof en in Zijn kracht gaat staan, dan gaat u 

eraan.  
 

Laat de gevallen engelen u niet beroven van Gods werken! 

 
Efeziërs 4, vers 11 tot en met 16  En Hij heeft zowel apostelen 

als Profeten gegeven, zowel evangelisten als herders en leraars, om 
de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon, tot opbouw van het 

lichaam van Christus, totdat wij allen de eenheid des geloofs en der 

volle kennis van de Zoon Gods bereikt hebben, de mannelijke 
rijpheid, de maat van de wasdom der volheid van Christus. Dan zijn 

wij niet meer onmondig, op en neder, heen en weder geslingerd 

onder invloed van allerlei wind van leer, door het valse spel der 
mensen, in hun sluwheid, die tot dwaling verleidt, maar dan groeien 

wij, ons aan de waarheid houdende, in liefde in elk opzicht naar 
Hem toe, die het hoofd is, Christus. En aan Hem ontleent het 

gehele lichaam als een welsluitend geheel en bijeengehouden door 
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de dienst van al zijn geledingen naar de kracht, die elk lid op zijn 
wijze oefent, deze groei des lichaams, om zichzelf op te bouwen in 

de liefde. 

Efeziërs 5, vers 1  Weest dan navolgers Gods, als geliefde kinderen. 
Vers 8  Want gij waart vroeger duisternis, maar thans zijt gij licht in 

de Here; wandelt als kinderen des lichts. 
Vers 10  En toetst wat de Here welbehagelijk is. 

 

Galaten 5, vers 25  Indien wij door de Geest leven, laten wij ook 
door de Geest het spoor houden. 

 
2 Korinthiërs 5, vers 18  En dit alles is uit God, die door Christus 

ons met Zich verzoend heeft en ons de bediening der verzoening 

gegeven heeft. 
2 Korinthiërs 4, vers 8  In alles zijn wij in de druk, doch niet in het 

nauw; om raad verlegen, doch niet radeloos. 
Vers 10 en 11  te allen tijde het sterven van Jezus in het lichaam 

omdragende, opdat ook het leven van Jezus zich in ons lichaam 

openbare. Want voortdurend worden wij, die leven, aan de dood 
overgeleverd, om Jezus’ wil, opdat ook het leven van Jezus zich in 

ons sterfelijk vlees openbare. 

 
Efeziërs 6, vers 10 tot en met 19  Voorts, weest krachtig in de 

Here en in de sterkte zijner macht. Doet de wapenrusting Gods 
aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels; 

want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen 

de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer 
duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Neemt 

daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in 
de boze dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te 

houden. Stelt u dan op, uw lendenen omgord met de waarheid, 

bekleed met het pantser der gerechtigheid, de voeten geschoeid 
met de bereidvaardigheid van het evangelie des vredes; neemt bij 

dit alles het schild des geloofs ter hand, waarmede gij al de 

brandende pijlen van de boze zult kunnen doven; en neemt de 
helm des heils aan en het zwaard des Geestes, dat is het woord van 

God. En bidt daarbij met aanhoudend bidden en smeken bij elke 
gelegenheid in de Geest, daartoe wakende met alle volharding en 

smeking voor alle heiligen; ook voor mij, dat mij bij het openen van 
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mijn mond het woord geschonken worde, om vrijmoedig het 
geheimenis van het evangelie bekend te maken. 

 

Filippenzen 2, vers 13  Want God is het, die om zijn welbehagen 
zowel het willen als het werken in u werkt. 

Vers 16   Het woord des levens vasthoudende, mij ten roem tegen 
de dag van Christus, dat ik niet vruchteloos mijn wedloop gelopen, 

noch vruchteloos mij ingespannen heb. 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 
 

Ken uw ware tegenstander, die u wil misleiden! 
 
God komt nimmer op uw oude overtredingen terug en wijst niet 

met de vinger. Als de vrucht van de Heilige Geest in u is, dan weet 

u dat niet vergeven, en haat en nijd, en kwaad met kwaad 
vergelden, niet te maken hebben met Gods Geest, die een Geest 

van liefde is. Bied weerstand, want God is liefde.  
 

 

Volledige weergave: 
 

Welkom! Op 23 juli 2018 bracht de engel des Heren de volgende 

boodschap over aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin 
Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 

Ramachan, een bode engel Gods. 
 

Voorwaar, ik ben een bode engel Gods van hoge rang, en 
heb de macht van God en toestemming van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, om tot u te spreken. 

 
Galaten 3, vers 26  Want gij zijt allen zonen “en dochteren” van 

God, “want dit telt ook voor de vrouwen”, door het geloof in 

Christus Jezus. 
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Galaten 5, vers 18  Indien gij u echter door de Geest laat leiden, 
dan zijt gij niet onder de wet. 

 

Voorwaar, u zijt dus niet onder de wet, maar gij laat u leiden 
door de Heilige Geest Gods. 

 
Galaten 5, vers 22  Maar de vrucht van de Geest is liefde, 

blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, 

trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.  
 

Voorwaar, de vrucht van de Geest van God start met Gods 
liefde. 

Immers, gij hebt zelf van God geleerd, om elkander te vergeven, 

zoals Hij uw overtredingen met onvoorwaardelijke liefde heeft 
vergeven. En er was geen aanklacht meer, wow! God is liefde, en 

die liefde vergeeft, wat er ook is geweest. En in die liefde hoort u te 
wandelen.  

“Ja, maar hij of zij heeft dit of dat gedaan!” Stop! 

 
Efeziërs 6, vers 11  Doet de wapenrusting Gods aan, om te 

kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels. 

En vers 16  Neemt bij dit alles het schild des geloofs ter hand, 
waarmede gij al de brandende pijlen van de boze zult kunnen 

doven. 
 

Bied weerstand, want God is liefde! 

En God komt nimmer op uw oude overtredingen terug en wijst niet 
met de vinger. Als de vrucht van de Heilige Geest in u is, dan weet 

u dat niet vergeven, en haat en nijd, en kwaad met kwaad 
vergelden, niets te maken hebben met Gods Geest, die een Geest 

van liefde is. Ken uw ware tegenstander, die u wil misleiden! 

 
1 Korinthiërs 3, vers 16  Weet gij niet, dat gij Gods tempel zijt en 

dat de Geest Gods in u woont? 

 
Voorwaar, 

 
1 Korinthiërs 9, vers 26  Ik loop dan ook niet maar in den blinde 

en ik ben geen vuistvechter, die zo maar in de lucht slaat. 
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En 1 Korinthiërs 13, vers 5  Zij kwetst niemands gevoel, zij zoekt 
zichzelf niet, zij wordt niet verbitterd, zij rekent het kwade niet toe.  

 

Satan wil juist het tegenovergestelde bewerken… 
en rekent het kwade wel toe, en wil dat u wel verbitterd bent en 

liefdeloos, en anderen kwetst, en dat u niet kunt vergeven. Het 
grootste probleem ontstaat door satan toe te laten, en de liefde te 

laten verkillen, zoals een mooie bloem, die verstikt wordt door het 

onkruid te laten groeien. Ware liefde vergeeft, wat er ook is 
geweest, en laat het los! Zo is Gods liefde en Heilige Geest! 

 
Kolossenzen 2, vers 15  Hij heeft de overheden en machten 

ontwapend en openlijk tentoongesteld en zo over hen gezegevierd. 

 
Indien gij in Christus blijft, is de vrucht van God en Zijn 

vergeving aanwezig,  
en is de grootste liefde in u kenbaar, zoals Yeshua HaMashiach, 

JHWH, Jezus Christus, Zijn liefde kenbaar maakte aan het kruis van 

Golgotha, en alle zonden op zich nam, om ook u te vergeven. 
 

Kolossenzen 2, vers 2 en 3  opdat hun harten getroost en zij in 

de liefde verenigd worden tot alle rijkdom van een volledig inzicht, 
en zij het geheimenis Gods mogen kennen, Christus, in wie al de 

schatten der wijsheid en kennis verborgen zijn. 
 

En Johannes 3, vers 16 tot en met 21  En hier staat geschreven: 

Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren 
Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet 

verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon 
niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar 

opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, 

wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, 
omdat hij “of zij” niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren 

Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld 

gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan 
het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad 

bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn “of 
haar” werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, 
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gaat tot het licht, opdat van zijn “of haar” werken blijke, dat zij in 
God verricht zijn. 

 

Voorwaar, laat deze boodschap u sterken en vertroosten en 
bemoedigen. 

God houdt van deze temperamentvolle warriors. Geef de satan 
maar een flink pak slaag, door in Gods liefde te wandelen. Dat is 

voor hem, de satan, onverdraagzaam en zeer pijnlijk. Amen! 

Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de engel des Heren, en verdween. 
 

 
 

 

Gij zijt zeer geliefd in de Hemel, meer dan op de 

Aarde 
 

Voorwaar, de boodschappen Gods spreken voor zich, en zijn zowel 

bemoedigend als profetisch en vermanend. Dit is een 
bemoedigende boodschap van God aan, onder andere, Profeet 

Benjamin Cousijnsen.  
 

 

Volledige weergave: 
 

Welkom! Op 24 juli 2018 werd de volgende boodschap van God 
woord voor woord overgeleverd aan Gods eindtijdprofeet, Benjamin 

Cousijnsen. 

 
Shalom, Profeet Gods, Benjamin Cousijnsen! Ik begroet u in de 

almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 
Voorwaar, kijk niet zo terneergeslagen. 

Gij weet, dat u geplaatst bent in het einde der dagen! Voorwaar, 
mijn naam is Sibion, een bode engel Gods. 

 

2 Korinthiërs 13, vers 5  Stelt uzelf op de proef, of gij wel in het 
geloof zijt, onderzoekt uzelf. Of zijt gij niet zo zeker van uzelf, dat 

Jezus Christus in u is? Stop, tot zover. 
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Voorwaar, sinds 2012 tot en met 2018 zijn er reeds vele 

bovennatuurlijke boodschappen Gods gebracht. 

Wat u betreft, gij weet wie in u spreekt. En Hij is niet zwak, maar 
krachtig en dezelfde, en niets kan en mag u scheiden van Zijn werk 

en liefde! 
 

2 Korinthiërs 13, vers 4  Welnu, Hij is gekruisigd uit zwakheid, 

maar Hij leeft uit de kracht Gods. Welnu, wij zijn zwak in Hem, 
maar wij zullen met Hem leven voor u uit de kracht Gods. 

 
Voorwaar, de boodschappen Gods spreken zowel 

bemoedigend als profetisch en vermanend. 

Gij zijt zeer geliefd in de Hemel, meer dan op de Aarde. Voorwaar, 
 

Openbaring 22, vers 6  En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn 
getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der 

Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen 

hetgeen weldra geschieden moet. 
 

1 Thessalonicenzen 3, vers 4  want ook toen wij bij u waren, 

zeiden wij u reeds, dat wij, “maar dit telt ook voor u”, zouden 
verdrukt worden, zoals gij ook weet, dat geschied is. 

 
Filippenzen 4, vers 13 en 14  Ik vermag alle dingen in Hem, die 

mij kracht geeft. Toch hebt gij er goed aan gedaan, te delen in mijn 

verdrukking. 
 

De boodschappen Gods spreken voor zich! 
 

Efeziërs 4, vers 2  met alle nederigheid en zachtmoedigheid, met 

lankmoedigheid, en elkander in liefde te verdragen. 
En Efeziërs 1, vers 7 en 8  En in Hem hebben wij de verlossing door 

zijn bloed, de vergeving van de overtredingen, naar de rijkdom 

zijner genade, welke Hij ons overvloedig heeft bewezen in alle 
wijsheid en verstand.  

En vers 11 tot en met 21  in Hem, in wie wij ook het erfdeel 
ontvangen hebben, waartoe wij tevoren bestemd waren krachtens 

het voornemen van Hem, die in alles werkt naar de raad van zijn 
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wil, opdat wij zouden zijn tot lof zijner heerlijkheid, wij, die reeds 
tevoren onze hoop op Christus hadden gebouwd. In Hem zijt ook 

gij, nadat gij het woord der waarheid, het evangelie uwer 

behoudenis, hebt gehoord; in Hem zijt gij, toen gij gelovig werdt, 
ook verzegeld met de heilige Geest der belofte, die een onderpand 

is van onze erfenis, tot verlossing van het volk, dat Hij Zich 
verworven heeft, tot lof zijner heerlijkheid. Daarom houd ook ik, 

gehoord hebbende van uw geloof in de Here Jezus en van uw liefde 

tot al de heiligen, niet op te danken, u gedenkende bij mijn 
gebeden, opdat de God van onze Here Jezus Christus, de Vader der 

heerlijkheid, u geve de Geest van wijsheid en van openbaring om 
Hem recht te kennen: verlichte ogen uws harten, zodat gij weet, 

welke hoop zijn roeping wekt, hoe rijk de heerlijkheid is zijner 

erfenis bij de heiligen, en hoe overweldigend groot zijn kracht is 
aan ons, die geloven, naar de werking van de sterkte zijner macht, 

die Hij heeft gewrocht in Christus, door Hem uit de doden op te 
wekken en Hem te zetten aan zijn rechterhand in de hemelse 

gewesten, boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij 

en alle naam, die genoemd wordt niet alleen in deze, maar ook in 
de toekomende eeuw. 

 

En Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God 
de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 

opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig 
leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, 

opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 

geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 
oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 

duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 

waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 
gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 

komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 

zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 
 

Romeinen 8, vers 37 tot en met 39  Maar in dit alles zijn wij 
meer dan overwinnaars door Hem, die ons heeft liefgehad. Want ik 

ben verzekerd, dat noch dood noch leven, noch engelen noch 
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machten, noch heden noch toekomst, noch krachten, noch hoogte 
noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van 

de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Here. 

 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 
 

 

Kijk uit voor de vrucht van kwaadsprekerij 
 

De Heer, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, wijst u 

terecht, niet om u te kwetsen, maar om u te helpen en de slang 
door te hebben, zodat u verder kunt groeien in Hem, die om u 

geeft. Amen!  
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, welkom! Op 25 juli 2018 bracht de bode engel van God 
woord voor woord de volgende boodschap over aan eindtijdprofeet 

van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 

Ramachan, een bode engel Gods.  
 

Ik zal het maar niet meer over mijn rang hebben, anders 
hoor ik vanuit Gods Heiligdom: ‘Dit weten we nu wel’. 

Voorwaar, deze boodschap is niet om iemand te kwetsen, maar om 

juist u, de broeders en zusters in Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 
Christus, die de boodschappen Gods delen naar de wereld toe, in 

Gods liefde ernstig te waarschuwen voor de listige slang, de duivel! 
 

Genesis 3, vers 1  De slang nu was het listigste van alle dieren 

des velds, die de Here God gemaakt had. Stop, tot zover. 
 

Zo ziet u maar, dat u als kind van God listiger moet zijn dan 

de slang. 
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Want voordat u het weet, ontdekt u dat u alles had, zoals Adam en 
Eva, en zó alles weer kwijtraakte. 

 

Genesis 2, vers 8 tot en met 10  Voorts plantte de Here God een 
hof in Eden, in het Oosten, en Hij plaatste daar de mens, die Hij 

geformeerd had. Ook deed de Here God allerlei geboomte uit de 
aardbodem opschieten, begeerlijk om te zien en goed om van te 

eten; en de boom des levens in het midden van de hof, benevens 

de boom der kennis van goed en kwaad. Er ontsprong in Eden een 
rivier om de hof te bevochtigen, en daar splitste zij zich in vier 

stromen. 
Genesis 3, vers 7  Toen werden hun beider ogen geopend, en zij 

bemerkten, dat zij naakt waren; zij hechtten vijgebladeren aaneen 

en maakten zich schorten. 
 

Voorwaar, de listige slang maakte een einde aan alle 
zegeningen in het Paradijs Gods! 

 

Genesis 3, vers 23 en 24  Toen zond de Here God hem weg uit 
de hof van Eden om de aardbodem te bewerken, waaruit hij 

genomen was. En Hij verdreef de mens en Hij stelde ten oosten van 

de hof van Eden de cherubs met een flikkerend zwaard, dat zich 
heen en weer wendde, om de weg tot de boom des levens te 

bewaken. 
 

Voorwaar, laat God u niet verdrijven uit de Hemel, vanwege 

de listige slang. 
 

Sirach 21, vers 1 en 2  Mijn kind, als je gezondigd hebt, ga er 
niet mee door, bid om vergeving voor je zonden. Vlucht voor 

zonden als voor een slang, want als de zonde naderbij komt grijpt 

ze je. Haar tanden zijn als die van een leeuw, ze rukken 
mensenlevens weg. 

 

Voorwaar, hoeveel boodschappen gaan er niet over 
roddelen, onder andere? 

Maar wat heeft u er van opgestoken? Of heeft u ook al in de vrucht 
van kwaadsprekerij gebeten, waar God u nog zó voor 

gewaarschuwd had? Luister ook eens naar de boodschap van 16 
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maart 2017, getiteld: ‘Hoewel ze de waarheid verkondigden leerden 
sommigen er zelf niets van!’ en de boodschap Gods van 23 juli 

2018, getiteld: ‘Ken uw ware tegenstander, die u wil misleiden!’ 

Voorwaar, wees listiger dan de eeuwenoude slang, en vertrap hem! 
En wees een voorbeeld voor uw broeders en zusters, en laat u niet 

verblinden door satan! Voorwaar, de Here wijst u terecht, niet om u 
te kwetsen, maar om u te helpen en de slang door te hebben, zodat 

u verder kunt groeien in Hem, die om u geeft, Yeshua HaMashiach, 

JHWH, Jezus Christus. Amen! 
 

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want God had de wereld zo 
lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in 

hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft 

zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te 
vellen, maar om de wereld door hem te redden. Over wie in hem 

gelooft wordt geen oordeel uitgesproken, maar wie niet in hem 
gelooft is al veroordeeld, omdat hij “of zij” niet wilde geloven in de 

naam van Gods enige Zoon. Dit is het oordeel: het licht kwam in de 

wereld en de mensen hielden meer van de duisternis dan van het 
licht, want hun daden waren slecht. Wie kwaad doet, haat het licht; 

hij schuwt het licht omdat anders zijn “of haar” daden bekend 

worden. Maar wie oprecht handelt zoekt het licht op, zodat 
zichtbaar wordt dat God werkzaam is in alles wat hij “en zij” doet. 

 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 

 
 

Bezetting door Iraanse eenheid in grensgebied: 

Israël, wees gewaarschuwd door de God van 

Abraham, Izaäk en Jakob, YHWH, uw God! 
 

Waarschuwende, openbarende boodschap van God. De bezetting 
door Iraanse eenheden, in het grensgebied o.a., was voorzegd door 

Gods eindtijdprofeet, Benjamin Cousijnsen. De Iraanse 

strijdkrachten zijn actief, zowel in het grensgebied van Israël en 
Syrië, o.a. in het verborgene met het graven van tunnels, en zij 
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proberen heuvels te veroveren. De profetische voorzeggingen van 
Profeet Benjamin komen ook nu weer uit!  

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, welkom! Op 26 juli 2018 bracht de bode engel van God deze 

profetische boodschap Gods over aan eindtijdprofeet van de laatste 

dagen, Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 

Voorwaar, zoals profetisch al voorzegd was door Profeet 
Benjamin Cousijnsen, zijn er Iraanse eenheden actief in het 

grensgebied tussen Israël en Syrië.  
Voorwaar, de voorzeggingen van Profeet Benjamin komen ook nu 

weer uit. De Iraanse strijdkrachten proberen tunnels te graven en 

heuvels te veroveren, en ook hebben ze zelfs sommigen in het 
verborgene omgekocht bij het grensgebied van Israël!  

 

Voorwaar, Israël wil de Iraniërs op grote afstand houden. 
Zoals Profeet Benjamin Cousijnsen reeds doorgaf, werken Iran en 

Syrië samen, en willen Israël veroveren en vernietigen! Voorwaar, 
mijn naam is Revelado, een bode engel Gods.  

 

Geen enkel land houdt zich aan de vrede en verdere 
beloften, zoals het optreden, als men Israël aanvalt. 

Voorwaar, er is maar één voorzegging, waar wel 100% aan 
gehouden wordt, en dat is dat vaststaat, dat Yeshua HaMashiach, 

JHWH, Jezus Christus, Israël zal bijstaan en de overwinning zal 

geven!  
 

Openbaring 22, vers 6  En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn 

getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der 
Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen 

hetgeen weldra geschieden moet. 
En vers 10 en 11  En hij zeide tot mij: Verzegel de woorden van de 

profetie van dit boek niet, want de tijd is nabij. Wie onrecht doet, 
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hij doe nog meer onrecht; wie vuil is, hij “of zij” worde nog vuiler; 
wie rechtvaardig is, hij “of zij” bewijze nog meer rechtvaardigheid; 

wie heilig is, hij “of zij” worde nog meer geheiligd. 

 
Bid voor Israël! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en 
verdween. 

 

 
 

Buiten Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, de 

Goede Herder, vind je geen hoop en redding 
 

Maar wie op de Here vertrouwt, die omringt Hij met 

goedertierenheid!  
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 
26 juli 2018 bracht een bode engel Gods een boodschap over, die ik 

heel graag met u wil delen. Alles wat de bode engelen Gods 
overbrengen, is in de Almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, 

JHWH, Jezus Christus. 

Shalom! Waardig, Waardig, Waardig is Yeshua HaMashiach, JHWH, 
Jezus Christus. Ik ben een bode engel Gods, en mijn naam is 

Lovesadai. 

 
Voorwaar, je bent nooit uit de gedachten van de Goede 

Herder, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. 
Hij zal toezicht op jou houden en je behoeden en beschermen. Hij 

verheffe Zijn aangezicht over u, en geve u vrede.  

 
Voorwaar, ongelovige, buiten Hem, de Goede Herder, vind je 

geen hoop en redding en behoudenis! 
 

2 Kronieken 25, vers 8  Doch gij, ga, doe maar, wees sterk tot de 

strijd… tot zover. Iets verder staat geschreven, in hetzelfde vers: 
God heeft de macht te helpen… stop, tot zover. 
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Hier gaat het om, wat ik alleen aangeef namens de Heer. 

 

Psalm 32, vers 10  Talrijk zijn de smarten van de goddeloze, 
maar wie op de Here vertrouwt, die omringt Hij met 

goedertierenheid. 
 

Geloofd zij Abba, Vader! 

In Hem is majesteit en kracht en heerlijkheid, en eeuwige redding 
en liefde. Halleluja! 

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 

 

Yeshua HaMashiach gaf u de grootste schat: 

genade 
 
Luister naar Mijn woorden, zegt Yeshua HaMashiach, JHWH, tot u in 

deze boodschap. Zoals er hoop is voor een omgehouwen boom, 

vanwege het uitspruiten van zijn twijgen, zo is er hoop voor u, in 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Hij stierf voor u, en 

droeg al uw overtredingen en pijnen. Dank Hem voor uw behoud!  
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, hartelijk welkom! Dit is een boodschap, die de bode engel 

van God woord voor woord overgeleverd heeft, op 27 juli 2018, aan 
eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 
Voorwaar, Kadosh, Heilig is de Here! 

 
Job 13, vers 17  Luistert aandachtig naar mijn woord en mijn 

verklaring kome in uw oren. 

Job 14, vers 7 tot en met 9  Want voor een boom blijft er nog 
hoop; wordt die omgehouwen, hij loopt weer uit, en zijn nieuwe 



 
 

 

6358 
 
 

 

scheuten blijven niet achterwege. Wanneer zijn wortel in de aarde 
veroudert en zijn tronk in de grond afsterft, dan bot hij weer uit, 

zodra hij water ruikt, en schiet twijgen als een jonge plant. 

En Job 15, vers 17  Ik wil u onderrichten, luister naar mij: en wat ik 
geschouwd heb, dat wil ik vertellen. 

 
Voorwaar, mijn naam is Leafanach, een ben een bode engel 

Gods. 

 
Psalm 7, vers 13 en 14  Bekeert iemand zich niet, dan wet Hij 

zijn zwaard, spant zijn boog en legt aan, Hij richt op hem zijn 
dodelijke wapenen, maakt zijn pijlen tot brandende schichten. 

Psalm 10, vers 15  Verbreek de arm van de goddeloze en boze, 

straf zijn goddeloosheid, totdat Gij ze niet meer vindt. 
Psalm 20, vers 6 en 7  Wij willen juichen over uw overwinning, en 

in de naam van onze God de vaandels opsteken; de Here vervulle al 
uw begeerten. Nu weet ik, dat de Here zijn gezalfde de overwinning 

geeft, Hij antwoordt hem uit zijn heilige hemel met de machtige 

heilsdaden zijner rechterhand. 
 

Openbaring 22, vers 6  En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn 

getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der 
Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen 

hetgeen weldra geschieden moet. 
En vers 13 en 14  Ik ben de alfa en de omega, de eerste en de 

laatste, het begin en het einde. Zalig zij, die hun gewaden wassen, 

opdat zij recht mogen hebben op het geboomte des levens en door 
de poorten ingaan in de stad. 

 
Voorwaar, dank Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, 

voor Zijn genade, en dat Hij het kruis voor u droeg! 

Uit onvoorwaardelijke liefde voor u heeft Hij dit gedaan, en daalde 
hiervoor zelfs af tot in het dodenrijk. Hij stierf voor u, en droeg al 

uw overtredingen en pijnen. Zijn liefde en lichaam waren 

vastgenageld aan het kruis, en liefdevol vergaf Hij u. En Hij gaf u 
de grootste schat: genade! Hij kent uw naam, en uit liefde droeg 

Hij uw schuld en pijn. Zijn liefde waste u schoon.  
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Kom met vrijmoedigheid en met ontzag en respect naar 
Hem, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, de Koning 

der koningen toe.  

Groot is de Almachtige Heer! Laat Hij uw anker zijn en licht en uw 
bevrijder. Laat Hem uw vesting zijn, uw schuilplaats. Als u roept, 

dan is Hij nabij en tilt u met liefde omhoog en plaatst u op een rots, 
en laat u rustend komen aan Zijn vaderhart. 

 

Psalm 101, vers 6  Mijn ogen zijn op de getrouwen in den lande 
om bij mij te wonen; wie onberispelijk wandelt, die zal mij dienen. 

 
Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 

wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 

naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het 
licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever 

gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want 

een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het 
licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de 

waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat 
zij in God verricht zijn. 

 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
 

 
 

Maak een flinke ommezwaai in uw leven en dien 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus 
 
Voorwaar, velen zijn geroepen om Yeshua HaMashiach, JHWH, 

Jezus Christus, te dienen, en hoewel ze al de gave hadden 
ontvangen, deden ze er niets mee en lieten vele zielen verloren 

gaan. Sommigen moeten een flinke zwaai aan hun leven geven, om 

tijd te maken om de Heer te dienen!  
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Volledige weergave: 

 

Hallo, welkom! Op 30 juli 2018 bracht Gods bode engel deze 
boodschap Gods over aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, 

Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 
Revorme, en ben een bode engel Gods. 

 
Numeri 12, vers 6  Toen zeide Hij: Hoort nu mijn woorden. Indien 

onder u een Profeet is, dan maak Ik, de Here, Mij in een gezicht 

aan hem bekend, in een droom spreek Ik met hem. 
 

Voorwaar, Kadosh, Heilig is de Here der heren en Koning der 
koningen, uw Koning en Rabboeni en Abba, Vader! 

 

Openbaring 22, vers 6  En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn 
getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der 

Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen 

hetgeen weldra geschieden moet. 
 

Efeziërs 4, vers 21  Gij toch hebt van Hem gehoord en zijt in Hem 
onderwezen, gelijk dit de waarheid is in Jezus. 

 

Voorwaar, het gaat om uw hart en gedachten, en wat u 
ermee doet. 

  
Psalm 25, vers 8 en 9  Goed en waarachtig is de Here; daarom 

onderwijst Hij de zondaars aangaande de weg. Ootmoedigen doet 

Hij wandelen in het recht, en Hij leert ootmoedigen zijn weg. 
Vers 12  Wie is de man “of vrouw” die de Here vreest? Hij 

onderwijst hem aangaande de weg die hij “of zij” moet kiezen. 

 
Prediker 3, vers 9  Welk voordeel heeft de werker van datgene 

waarvoor hij zich aftobt? 
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Vers 11  Alles heeft Hij voortreffelijk gemaakt op zijn tijd; ook heeft 
Hij de eeuw in hun hart gelegd, zonder dat de mens van het werk 

dat God doet, van het begin tot het einde, iets kan ontdekken. 

Vers 13 en 14  Kortom als iemand eet en drinkt en het goede 
geniet bij al zijn zwoegen, dan is dat een gave Gods. Ik heb 

ingezien, dat al wat God doet, voor eeuwig is; daaraan kan men 
niet toedoen en daarvan kan men niet afdoen; en God doet het, 

opdat men voor zijn aangezicht vreze. 

 
Voorwaar, velen zijn geroepen om Yeshua HaMashiach, 

JHWH, Jezus Christus, te dienen. 
En hoewel ze al de gave hadden ontvangen, deden ze er niets mee 

en lieten de vele verloren zielen verloren gaan! 

 
Psalm 26, vers 2 en 3  Toets mij, Here, en beproef mij, keur mijn 

nieren en mijn hart. Want uw goedertierenheid houd ik voor ogen, 
en ik wandel in uw waarheid. 

Psalm 25, vers 4  Here, maak mij uw wegen bekend, leer mij uw 

paden. 
Psalm 28, vers 7  De Here is mijn kracht en mijn schild; op Hem 

vertrouwde mijn hart en ik werd geholpen. Daarom juicht mijn hart 

en loof ik Hem met mijn lied. 
 

Voorwaar, terwijl Hij zoveel voor u gedaan heeft. 
Maar wat heeft u voor Hem gedaan? Voorwaar, dien de Here. Hoor, 

en neem Zijn roepstem aan! 

 
Mattheüs 6, vers 21  Want, waar uw schat is, daar zal ook uw 

hart zijn. 
Vers 34  Maakt u dan niet bezorgd tegen de dag van morgen, want 

de dag van morgen zal zijn eigen zorgen hebben; elke dag heeft 

genoeg aan zijn eigen kwaad. 
Mattheüs 7, vers 12 tot en met 14  Alles nu wat gij wilt, dat u de 

mensen doen, doet gij hun ook aldus: want dit is de wet en de 

Profeten. Gaat in door de enge poort, want wijd is de poort en 
breed de weg, die tot het verderf leidt, en velen zijn er, die 

daardoor ingaan; want eng is de poort, en smal de weg, die ten 
leven leidt, en weinigen zijn er, die hem vinden. 
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Mattheüs 7, vers 21 tot en met 23  Niet een ieder, die tot Mij zegt: 
Here, Here, zal het Koninkrijk der hemelen binnengaan, maar wie 

doet de wil mijns Vaders, die in de hemelen is. Velen zullen te dien 

dage tot Mij zeggen: Here, Here, hebben wij niet in uw naam 
geprofeteerd en in uw naam boze geesten uitgedreven en in uw 

naam vele krachten gedaan? En dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik 
heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij werkers der 

wetteloosheid. 

Mattheüs 10, vers 7  Gaat en predikt en zegt: Het Koninkrijk der 
hemelen is nabijgekomen. 

Vers 24  Een discipel staat niet boven zijn meester, of een slaaf 
boven zijn heer. 

 

Voorwaar, sommigen moeten een flinke zwaai aan hun leven 
geven, om tijd te maken om de Heer te dienen! 

 
Johannes 14, vers 6  Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de 

waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij. 

Vers 15  Wanneer gij Mij liefhebt, zult gij mijn geboden bewaren. 
Vers 20  Te dien dage zult gij weten, dat Ik in mijn Vader ben en gij 

in Mij en Ik in u. 

 
Overdenk deze boodschap, en wees een kind van God naar 

Zijn hart. 
Geef Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, wat Hem toekomt: 

uw hart en gedachten en wandel, waar Hij zich over kan verblijden. 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
 

 
 

Yeshua HaMashiach richt zich o.a. tot Kerk 

Ruach via Zijn Profeet tijdens zijn slaap 
 
Ik, Yeshua HaMashiach, moedig Ruach aan om krachtig en 

standvastig te zijn! Profeet Benjamin werd in de nacht, terwijl hij 
sliep, in de geest toegesproken door de Heer, Yeshua HaMashiach, 

Jezus Christus zelf, bij Gods Troon, en hij ontving een bemoedigend 

woord, en ook een woord van belofte en bemoediging voor de Kerk 
Ruach in de Filipijnen.  
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Volledige weergave: 

 
Welkom! Op 31 juli 2018 schreef Profeet Benjamin Cousijnsen het 

volgende verslag op. 
 

Shalom! Ik, Profeet Benjamin Cousijnsen, werd vannacht tussen 

24:00 en 1:00 uur toegesproken, terwijl ik sliep. 
 

Ik zag Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. 
En zo sprak de Heer, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, tot 

mij: Kom nader, Mijn uitverkorene.  

Met moeite trad ik nader, omdat de heiligheid zo overweldigend is 
en de kracht en heerlijkheid zo groot! Ik viel op mijn knieën, en 

huilde. Hij stond op van Zijn Troon; dat zag ik door mijn tranen 
heen. En opeens voelde ik Zijn hand op mijn schouder liggen, en ik 

voelde dat Zijn liefde mij doorstroomde. Ik zei: “Ik ben Uw 

aanraking niet waardig, ik ellendig mens”.  
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, zei: Ik maak geen 

vergissingen, en heb u uitverkoren en geroepen als Profeet. Ik heb 

een verbond met u. En Ik heb u gewassen met Mijn rein, kostbaar 
Bloed.  

 
Geef het volgende door: 

De oogst is groot, kinderen van Ruach! De oogst is dichterbij; zowel 

Mijn Rijk is nabij en Mijn Heilige Geest. Ik wil de harten 
doorstromen en vernieuwen. Ook wil Ik Ruach aanmoedigen om 

krachtig en standvastig te zijn tegen de overheden en machten van 
de duisternis, tegen de boze geesten, en zowel tegen 

kwaadsprekers en roddelaars! Neem daarom de wapenrusting: 

 
Efeziërs 6, vers 16 tot en met 19  Hier staat geschreven: Neemt 

bij dit alles het schild des geloofs ter hand, waarmede gij al de 

brandende pijlen van de boze zult kunnen doven; en neemt de 
helm des heils aan en het zwaard des Geestes, dat is het woord van 

God. En bidt daarbij met aanhoudend bidden en smeken bij elke 
gelegenheid in de Geest, daartoe wakende met alle volharding en 

smeking voor alle heiligen; ook voor mij, dat mij bij het openen van 
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mijn mond het woord geschonken worde, om vrijmoedig het 
geheimenis van het evangelie bekend te maken. 

 

Voorwaar, Ruach, laat u door niemand ontmoedigen en 
verzwakken! 

Ik, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, ben met u, en ben 
bezig in de kerk en harten. Zie, een sterke wind blaast en raakt 

vele harten aan! Huil maar. Wacht maar, alles wordt nieuw. Als u 

zich beschermt met Mijn wapens, zal Ruach bekend staan in de 
Filipijnen als een krachtige kerk, waar Ik aanwezig ben met tekenen 

en wonderen! 
 

Profeet Benjamin, Ik plaats u terug in bed, en schrijf alles op 

en deel het. 
Toen werd ik wakker en schreef alles op. 

Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 

 

Een zee van onbegrijpelijke liefde en gena, uw 

schuld is verzoend op het kruis van Golgotha! 
 
Tja, daar wordt satan niet blij van; hij haat het feit dat men 

vergiffenis schenkt! Hij zal u altijd op uw overtredingen willen 

wijzen en u willen aanklagen, zelfs door anderen heen.  
 

 

Volledige weergave: 
 

Hartelijk welkom! Dit is een boodschap van God, op 31 juli 2018 
overgeleverd door een engel van God aan eindtijdprofeet van de 

laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  
 

Voorwaar,  

 



 
 

 

6365 
 
 

 

Mattheüs 18, vers 12 tot en met 14  Wat dunkt u? Indien een 
mens in het bezit is gekomen van honderd schapen en één ervan 

raakt verdwaald, zal hij dan niet de negenennegentig op de bergen 

laten en heengaan om het dwalende te zoeken? En gebeurt het, dat 
hij het vindt, voorwaar, Ik zeg u, dat hij zich over dat ene meer 

verblijdt dan over de negenennegentig, die niet verdwaald waren. 
Zó bestaat bij uw Vader, die in de hemelen is, de wil niet, dat één 

dezer kleinen verloren gaat. 

 
Voorwaar, mijn naam is Blesía, en ben een bode engel Gods. 

Zo is God. God is liefde, en Hij verblijdt zich over dat schaap, dat 
Hij terugbracht, toen het even verdwaald was. 

 

Mattheüs 18, vers 21 en 22  Toen kwam Petrus bij Hem en 
zeide: Here, hoeveel maal zal mijn broeder tegen mij zondigen en 

moet ik hem vergeven? Tot zevenmaal toe? Jezus zeide tot hem: Ik 
zeg u, niet tot zevenmaal toe, maar tot zeventig maal zevenmaal. 

 

Voorwaar, 
 

Johannes 10, vers 10 en 11  De dief komt niet dan om te stelen 

en te slachten en te verdelgen; Ik ben gekomen, opdat zij leven 
hebben en overvloed. Ik ben de goede herder. De goede herder zet 

zijn leven in voor zijn schapen. 
Johannes 13, vers 34 en 35  Een nieuw gebod geef Ik u, dat gij 

elkander liefhebt; gelijk Ik u liefgehad heb, dat gij ook elkander 

liefhebt. Hieraan zullen allen weten, dat gij discipelen van Mij zijt, 
indien gij liefde hebt onder elkander.   

 
Voorwaar, hoe hoog waren uw overtredingen niet! 

 

Mattheüs 18, vers 24  Toen hij begon te rekenen, werd een voor 
hem geleid, die tienduizend talenten schuldig was.    

Vers 26 en 27  De slaaf wierp zich neder als smekeling en zeide: 

Heb geduld met mij en ik zal u alles betalen. De heer van die slaaf 
kreeg medelijden met hem en hij liet hem vrij en schold hem de 

schuld kwijt.  
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Voorwaar, de Koning der koningen kreeg medelijden, en 
vergaf hem. 

Tja, daar wordt satan niet blij van; hij haat dat, dat men vergiffenis 

schenkt! 
 

Mattheüs 18, vers 33 tot en met 35  Hadt ook gij geen 
medelijden moeten hebben met uw medeslaaf, zoals ook ik 

medelijden had met u? En zijn meester werd toornig en gaf hem in 

handen van de folteraars, totdat hij hem al het verschuldigde zou 
betaald hebben. Alzo zal ook mijn hemelse Vader u doen, indien gij 

niet, een ieder zijn broeder “of zuster”, van harte vergeeft. 
 

Voorwaar, een zee van onbegrijpelijke liefde en gena; uw 

schuld is verzoend op het kruis van Golgotha! 
Satan zal u echter altijd op uw overtredingen willen wijzen en u 

willen aanklagen, zelfs door anderen heen. 
 

Efeziërs 5, vers 1 en 2  Weest dan navolgers Gods, als geliefde 

kinderen, en wandelt in de liefde, zoals ook Christus u heeft 
liefgehad en Zich voor ons heeft overgegeven als offergave en 

slachtoffer, Gode tot een welriekende reuk. 

 
En Galaten 5, vers 22  Maar de vrucht van de Geest is liefde, 

blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, 
trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. 

Vers 25  Indien wij door de Geest leven, laten wij ook door de 

Geest het spoor houden. 
 

Voorwaar, laat de liefde en gena, en alle kenmerken van de 
Goede Herder, ook in u gezien worden! 

 

Johannes 8, vers 4  Meester, deze vrouw is op heterdaad betrapt 
bij het plegen van overspel. 

Vers 7  Doch toen zij Hem bleven vragen, richtte Hij Zich op en 

zeide tot hen: Wie van u zonder zonde is, werpe het eerst een 
steen naar haar. 

Vers 10 en 11  En Jezus richtte Zich op en zeide tot haar: Vrouw, 
waar zijn zij? Heeft niemand u veroordeeld? En zij zeide: Niemand, 
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Here. En Jezus zeide: Ook Ik veroordeel u niet. Ga heen, zondig 
van nu af niet meer! 

 

En Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God 
de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 

opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig 
leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, 

opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 

geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 
oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 

duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 

waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 
gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 

komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 
zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 

 

God is liefde! 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
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AUGUSTUS 2018 
 
Huidige wereldwijde kerkgroei door 

wereldgelijkvormig denken binnen vele kerken 
 

Dit is een openbarende en waarschuwende boodschap van de Here 

God, JHWH, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Vele kerken 
groeien nu in de eindtijd. Deze groei komt echter door aanpassing 

en acceptatie van het werelds denken, geïnspireerd door satan, en 

zo worden vele kerken gelijkvormig aan de wereld!  
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, hartelijk welkom! Op 1 augustus 2018 werd de volgende 
boodschap Gods woord voor woord overgeleverd aan 

eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Mirte, 
een bode engel Gods. 

 

Voorwaar, Profeet Benjamin Cousijnsen, wat zijn er toch 
veel kerken! 

En het lijkt wel of de behoudenis van de zielen toeneemt. Sommige 
kerken moeten zelfs verbouwen, vanwege de hoeveelheid zielen. 

“Halleluja!” zei ik, Profeet Benjamin. 
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Profeet Benjamin, zei de bode engel Gods, laat dat ‘Halleluja’ maar 
weg. 

“Waarom?” vroeg ik. 

Omdat de groei van de zielen niet toegenomen is vanwege God, 
maar door satan, omdat men zich aanpast aan de wereld, maar niet 

aan God! 
 

Romeinen 14, vers 12  Zo zal dan een ieder onzer voor zichzelf 

rekenschap geven aan God. 
 

Zelfs het bedrijven van lesbische praktijken en 
homoseksualiteit, en overige tegennatuurlijke praktijken, en 

daten in de kerk, wordt als normaal beschouwd. 

 
1 Korinthiërs 6, vers 9  Of weet gij niet, dat onrechtvaardigen het 

Koninkrijk Gods niet beërven zullen? 
 

Ook heeft de Christelijke muziekwereld al vele artiesten en 

kerken en vele zielen besmet met de magische muziek van 
satan,  

die zelf ooit in de Hemel een meester in de muziek was. Nu leeft hij 

zich uit via vele kerken! Voorwaar, God wil een kerk, die niet 
gelijkvormig is aan de wereld en de wereld dient, maar Hem. De 

losbandige vrijheid is zo toegenomen in de vele kerken, dat zij zich 
niet eens een kerk zouden mogen noemen, vanwege overspel en 

echtscheiding en begeerte en dronkenschap, enzovoorts. 

Zogenaamde broeder-  en zusterliefde, en onzuivere 
bemoeienissen, spelen een grote rol in de eindtijd in vele kerken, 

terwijl men doet wat men zelf wenst! 
 

Voorwaar! 

Beter een kleine kerk of een huiskring met oprechte zielen, dan een 
overvolle kerk met zielen, die rijp zijn om in het vuur geworpen te 

worden. 

 
1 Petrus 4, vers 1 tot en met 6  Nu dan, omdat Christus tijdens 

zijn leven op aarde heeft geleden, moet u zich net als hij wapenen 
met de gedachte dat wie in zijn aardse leven geleden heeft, met de 

zonde heeft afgerekend. Zo iemand laat zich gedurende de rest van 
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zijn leven niet meer leiden door menselijke verlangens maar door 
Gods wil. U hebt al genoeg tijd verspild aan allerlei zaken waarin de 

ongelovigen plezier hebben: losbandigheid, wellust, dronkenschap, 

bras- en slemppartijen en verwerpelijke afgodendienst. Zij vinden 
het vreemd dat u niet langer meedoet aan hun liederlijke 

uitspattingen en ze spreken daarom kwaad over u. Maar ze zullen 
zich daarvoor moeten verantwoorden tegenover hem die zich 

gereedhoudt om recht te spreken over levenden en doden. Ook aan 

de doden is het evangelie verkondigd, opdat ook zij, al zijn ze naar 
hun leven op aarde door de mensen veroordeeld, bij God in de 

geest kunnen leven.  
 

Romeinen 1, vers 26 tot en met 32  Daarom heeft God hen 

uitgeleverd aan onterende verlangens. De vrouwen hebben de 
natuurlijke omgang verruild voor de tegennatuurlijke, en ook de 

mannen hebben de natuurlijke omgang met vrouwen losgelaten en 
zijn in hartstocht voor elkaar ontbrand. Mannen plegen ontucht met 

mannen; zo worden ze ervoor gestraft dat ze van God zijn 

afgedwaald. Omdat ze het beneden hun waardigheid achtten God te 
erkennen, heeft God hen overgeleverd aan hun eigen 

onbetrouwbaarheid en doen ze wat verwerpelijk is. Ze zijn door en 

door onrechtvaardig en boosaardig, hebzuchtig en slecht. Ze zijn 
door en door afgunstig, moordzuchtig en twistziek, doortrapt en 

kwaadaardig. Ze roddelen en spreken kwaad, haten God, zijn 
hoogmoedig, trots en verwaand. Ze zijn vindingrijk in het kwaad, 

tonen geen ontzag voor hun ouders, zijn kortzichtig en trouweloos, 

zonder liefde en onbarmhartig. En hoewel ze het vonnis van God 
kennen en weten dat mensen die dergelijke dingen doen de dood 

verdienen, doen ze dit alles toch. Sterker nog, ze juichen het zelfs 
toe dat anderen het ook doen.  

 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
 

 

 

Ik, Yeshua HaMashiach, wil u genade en rust en 

overwinning geven en bij u zijn! 
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Voorwaar, zondig niet en onderhoud uw relatie, want Ik ben 
Kadosh, Heilig.  

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 2 

augustus 2018 bracht een bode engel Gods een boodschap over, 

die ik heel graag met u wil delen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus van Nazareth. Voorwaar, 

Kadosh, Heilig is de Here. Mijn naam is Verastia, en ben een bode 

engel Gods. 
 

Voorwaar, zo spreekt de Heer: 
Vertrouw op uw eigen inzicht niet! Waar is uw geloof en uw tijd 

gebleven? Voorwaar, gij wilt wel ontvangen, maar wat geeft u aan 

Mij? Verlang naar Mij en geef u over aan Mij. Zalig zij die hun 
gewaden laten wassen met Mijn reinigend, kostbaar Bloed. Ben Ik, 

JHWH, niet de Alfa, het Begin, en de Omega, het Einde? 

 
Voorwaar, JHWH zegt u: Ik wil u genade en rust en 

overwinning geven. 
Ik wil bij u zijn. Kinderkens, laat u niet misleiden. Want wie 

rechtvaardigheid doet, is rechtvaardig, gelijk Hij rechtvaardig is. 

Voorwaar, zondig niet en onderhoud uw relatie, want Ik ben 
Kadosh, Heilig, en de Koning der koningen! Daarom, geliefden, dien 

Mij, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, met geheel uw hart 
en ziel en verstand. Voorwaar, wees puur en echt, zoals Mijn 

onvoorwaardelijke liefde voor u is. Zo sprak JHWH, Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Amen! 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 

 
 

Jij bent veilig en beschermd door de Heer! 
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02-08-2018  Weet je, kinderen, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 
Christus, vraagt maar één ding van je, en dat is je hart en 

vertrouwen. Want je kunt Hem vertrouwen en je kunt ook echt met 

Hem praten!  
 

 
Volledige weergave: 

 

Hoi, welkom! Mijn naam is Paco Paquito, en ik ben een rare vogel. 
Maar ik heb wel een hele leuke boodschap van God, woord voor 

woord overgeleverd, door de bode engel van God, aan Profeet 
Benjamin Cousijnsen.  

 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Rafaël, 

een bode engel Gods. 
 

Weet je,  

 
in Psalm 27, vers 1 staat geschreven: De HEER is mijn licht, mijn 

behoud, wie zou ik vrezen? Bij de HEER is mijn leven veilig, voor 

wie zou ik bang zijn? 
 

Ja, daar staat dat de Here je licht is en je behoud.  
Voor wie zou jij nu moeten vrezen? Bij Yeshua HaMashiach, JHWH, 

Jezus Christus, is je leven veilig. Voor wie zou je dan bang moeten 

zijn? Weet je, lieve kinderen, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 
Christus, vraagt maar één ding van je, en dat is dat je je hart 

openstelt en Hem vraagt in je hart te komen. Hij wil dat je een kind 
van Hem wordt, en dat je Hem vertrouwt. Want je kunt Hem 

vertrouwen en je kunt ook echt met Hem praten!  

 
Het kan zijn dat sommigen je gek vinden, omdat je bidt voor 

het eten bijvoorbeeld, en in de enige echte Hero gelooft, 

namelijk: 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Ja, lees maar mee in de 

Bijbel. Daar staat geschreven, 
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in Psalm 27, vers 3  Al trok een leger tegen mij op, mijn hart zou 
onbevreesd zijn, al woedde er een oorlog tegen mij, nog zou ik mij 

veilig weten. 

 
Weten jullie wat dat betekent, kinderen: ‘Al trok een leger 

tegen mij op’? 
Dat betekent, bijvoorbeeld op school, als er een groepje gemene 

kinderen je pest bijvoorbeeld, dan weet je gewoon, dat de Heer aan 

jouw kant is, en dat je niet bang hoeft te zijn.  
‘Mijn hart zou onbevreesd zijn’: Ik ben niet bang, al willen ze mij 

iets aandoen.  
‘Nog zou ik mij veilig weten’: Nou, dat betekent, ja, dan nog mag je 

weten dat jij veilig bent, en dat Hij je beschermt en helpt, als je 

Hem om hulp vraagt! 
 

Weet je, de grote mensen, die kunnen nog heel veel leren 
van de kinderen. 

Want een kind neemt de woorden van de Heer vaak eerder aan dan 

een volwassene! Ja, dat is wat de Heer bedoelt in de Bijbel; daar 
staat ergens geschreven: Wie niet wordt als de kinderen, die kan 

Mijn Koninkrijk niet binnengaan. Ja, je moet heel eenvoudig en 

open zijn, en de woorden van God geloven en in je hart aannemen. 
Zo simpel is het! Ja, zo kunnen eigenlijk de volwassenen en de 

kleine kinderen – het maakt niet uit, groot en klein – leren van 
deze boodschap. 

 

Johannes 3, vers 16  Lezen jullie mee? En hier staat geschreven: 
Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft 

gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, 
maar eeuwig leven heeft. 

 

Ja, en daar zeg ik ‘Amen’ op. Amen! 
Ik ga nu, sprak de bode engel van God, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! De Here zegene u en jullie 
allemaal, dag, dag 
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Gebed: Open de deur van uw hart voor Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus 
 

Boodschap Gods: Ik nodig u uit om mij na te bidden en de deur van 
uw hart open te stellen.  

 

Volledige weergave: 
 

Hartelijk welkom! De volgende boodschap werd op 3 augustus 2018 
woord voor woord overgeleverd door Gods bode engel aan 

eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. 

 
Voorwaar,  

 
Johannes 3, vers 33  Wie zijn getuigenis aanvaardt, heeft 

bezegeld, dat God waarachtig is. 

 
Mijn naam is Blesía, een bode engel Gods. 

 
Johannes 10, vers 29  Wat mijn Vader Mij gegeven heeft, gaat 

alles te boven en niemand kan iets roven uit de hand mijns Vaders. 

Vers 11  Ik ben de goede herder. De goede herder zet zijn leven in 
voor zijn schapen. 

Johannes 8, vers 12  Wederom dan sprak Jezus tot hen en zeide: Ik 

ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de duisternis 
wandelen, maar hij “of zij” zal het licht des levens hebben. 

 
Ik nodig u uit, om mij na te bidden en de deur van uw hart 

open te stellen. 

“Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, ik geloof dat U de Zoon 
van God bent en ook opgestaan bent van de dood, en de Koning 

der koningen bent, en Kadosh, Heilig bent. Ik erken U als Mijn 
enige God, en laat geen andere afgoden toe in mijn leven, en zal 

me niet voor hen neerbuigen, maar alleen voor U.” 
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Exodus 23, vers 24 en 25  Gij zult u niet nederbuigen voor hun 
goden noch hen dienen en gij zult niet doen naar hun werken, maar 

gij zult ze volkomen vernielen en hun gewijde stenen zult gij geheel 

verbrijzelen. Maar gij zult de Here, uw God, dienen; dan zal Hij uw 
brood en uw water zegenen en Ik zal ziekte uit uw midden 

verwijderen. 
 

Zeg: 

“Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, vergeef mijn zonden. 
Ik erken U als enige God, die het kruis droeg van Golgotha, en mijn 

overtredingen bracht U naar het kruis. Ik dank U daarvoor, en zal 
ook nu mijn zonden en zwaktes benoemen, en ik belijd ze voor Uw 

aangezicht. En ik vraag U, Almachtige Heer, Yeshua HaMashiach, 

JHWH, Jezus Christus, om alle zonden voorgoed vast te nagelen 
aan het kruis van Golgotha, en Uw reinigend, kostbaar Bloed er 

overheen te laten stromen. Ik dank U, dat alle overtredingen 
weggenomen zijn, en dat Uw Bloed mij reinigt en geneest en 

verlost en de overwinning geeft, en satan terneergeslagen heeft! Ik 

dank U, dat U mijn hart hebt betreden, Yeshua HaMashiach, JHWH, 
Jezus Christus!” 

 

Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, 
dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die 

in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.  
 

“Ik dank U, dat ik los ben gekomen uit de listen van satan, en dat 

ik mij een kind van God mag noemen. In de Almachtige Naam van 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, beloof ik dat ik mijn 

wandel en mijn relatie met U zal onderhouden. Ik wil U nu danken 
en loven en prijzen vanuit mijn hart, en jubelen!” 

 

Psalm 103, vers 1 tot en met 3  Loof de Here, mijn ziel, en al 
wat in mij is, zijn heilige naam; loof de Here, mijn ziel, en vergeet 

niet een van zijn weldaden; die al uw ongerechtigheden vergeeft, 

die al uw krankheden geneest. 
 

Amen! 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
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Zie de tekenen van de eindtijd, reeds voorzegd 

door Gods ware eindtijdprofeet Benjamin 

Cousijnsen 
 

Ziet toe op uzelf, dat uw hart nimmer bezwaard worde door roes en 
dronkenschap en zorgen voor levensonderhoud, en die dag niet 

plotseling over u kome, als een strik. Bekeert u, nu het nog niet te 

laat is, hoewel alles in volle gang is!  
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, welkom! Op 6 augustus 2018 bracht Gods bode engel woord 
voor woord de volgende openbarende en waarschuwende 

boodschap Gods over aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, 

Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam boven alle namen, 
van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 

Openbaring 6, vers 13  En de sterren des hemels vielen op de 
aarde, gelijk een vijgeboom zijn wintervijgen laat vallen, wanneer 

hij door een harde wind geschud wordt. 
 

Voorwaar, mijn naam is Selmacha, en ben een bode engel 

Gods. 
 

Mattheüs 24, vers 29  Terstond na de verdrukking dier dagen zal 

de zon verduisterd worden en de maan zal haar glans niet geven en 
de sterren zullen van de hemel vallen en de machten der hemelen 

zullen wankelen.   
En Mattheüs 2, vers 10  Toen zij de ster zagen, verheugden zij zich 

met zeer grote vreugde.  

 
En Markus 13, vers 26  En dan zullen zij de Zoon des mensen 

zien komen op de wolken, met grote macht en heerlijkheid. 
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Lukas 21, vers 25 tot en met 27  En er zullen tekenen zijn aan 

zon en maan en sterren, en op de aarde radeloze angst onder de 

volken vanwege het bulderen van zee en branding, terwijl de 
mensen bezwijmen van vrees en angst voor de dingen, die over de 

wereld komen. Want de machten der hemelen zullen wankelen. En 
dan zullen zij de Zoon des mensen zien komen op een wolk, met 

grote macht en heerlijkheid. 

Vers 36  Waakt te allen tijde, biddende, dat gij in staat moogt 
wezen te ontkomen aan alles wat geschieden zal, en gesteld te 

worden voor het aangezicht van de Zoon des mensen. 
En vers 34  Ziet toe op uzelf, dat uw hart nimmer bezwaard worde 

door roes en dronkenschap en zorgen voor levensonderhoud, en die 

dag niet plotseling over u kome, als een strik. 
 

Voorwaar, zie de tekenen van de eindtijd, die reeds voorzegd 
waren door Gods ware eindtijdprofeet, Benjamin Cousijnsen! 

 

Handelingen 27, vers 20  En toen zich verscheidene dagen zon 
noch sterren vertoonden, en zwaar noodweer ons bedreigde, werd 

ons tenslotte alle hoop op redding benomen. 

 
En 1 Korinthiërs 15, vers 41  De glans der zon is anders dan die 

der maan en der sterren, want de ene ster verschilt van de andere 
in glans. 

Vers 58  Daarom, mijn geliefde broeders, “maar dit telt ook voor 

de zusters”, weest standvastig, onwankelbaar, te allen tijde 
overvloedig in het werk des Heren, wetende, dat uw arbeid niet 

vergeefs is in de Here. 
 

Openbaring 1, vers 16  En Hij had zeven sterren in zijn 

rechterhand en uit zijn mond kwam een tweesnijdend scherp 
zwaard; en zijn aanzien was gelijk de zon schijnt in haar kracht. 

Openbaring 3, vers 1 tot en met 3  En schrijf aan de engel der 

gemeente te Sardes: Dit zegt Hij, die de zeven Geesten Gods en de 
zeven sterren heeft: Ik weet uw werken, dat gij de naam hebt, dat 

gij leeft, maar gij zijt dood. Wees wakker en versterk het overige, 
dat dreigde te sterven, want Ik heb geen van uw werken vol 

bevonden voor mijn God. Bedenk dan, hoe gij het ontvangen en 
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gehoord hebt, en bewaar het en bekeer u. Indien gij dan niet 
wakker wordt, zal Ik komen als een dief, en gij zult niet weten, op 

welk uur Ik u zal overvallen. 

 
Voorwaar, wees standvastig en waakzaam in uw geloof! 

 
Openbaring 3, vers 21  Wie overwint, hem “of haar” zal Ik geven 

met Mij te zitten op mijn troon, gelijk ook Ik heb overwonnen en 

gezeten ben met mijn Vader op zijn troon. 
Openbaring 6, vers 12  En ik zag, toen Hij het zesde zegel opende, 

en daar geschiedde een grote aardbeving en de zon werd zwart als 
een haren zak en de maan werd geheel als bloed. 

Openbaring 8, vers 7  En de eerste blies de bazuin, en er kwam 

hagel en vuur, vermengd met bloed, en het werd op de aarde 
geworpen; en het derde deel van de aarde verbrandde en het derde 

deel van de bomen verbrandde en al het groene gras verbrandde. 
Vers 13  En ik zag en hoorde een arend vliegen in het midden des 

hemels, die met luider stem zeide: Wee, wee, wee hun, die op de 

aarde wonen, vanwege de overige stemmen van de bazuin der drie 
engelen, die nog bazuinen zullen! 

Openbaring 9, vers 6  En in die dagen zullen de mensen de dood 

zoeken, maar hem geenszins vinden, en zij zullen begeren te 
sterven, maar de dood vlucht van hen weg. 

 
Voorwaar, Kadosh, Heilig is Yeshua HaMashiach, JHWH, 

Jezus Christus. 

Bekeert u, nu het nog niet te laat is, hoewel alles in volle gang is! 
 

Johannes 1, vers 4 en 5  In het Woord was leven en het leven 
was het licht der mensen; en het licht schijnt in de duisternis en de 

duisternis heeft het niet gegrepen. 

En vers 11 tot en met 14  Hij kwam tot het zijne, en de zijnen 
hebben Hem niet aangenomen. Doch allen, die Hem aangenomen 

hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden, 

hun, die in zijn naam geloven; die niet uit bloed, noch uit de wil des 
vlezes, noch uit de wil eens mans, doch uit God geboren zijn. Het 

Woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond en wij 
hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van de 

eniggeborene des Vaders, vol van genade en waarheid.   
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Voorwaar, 

 

Johannes 3, vers 36  Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven; 
doch wie aan de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, 

maar de toorn Gods blijft op hem “of op haar”.  
 

Voorwaar, schaam u met uw afgoden in uw huis en tuin en 

winkel en kerk, onder andere! 
Is dit het waard, om voor eeuwig verloren te gaan? Zie de droogte, 

zie de extreme regenval, zie de vulkanen, zie de zon en de maan, 
zie de aardbevingen! Zie wat komen gaat! Zie de tekenen der 

tijden! Voorwaar, wees onwankelbaar, en onderhoud uw relatie met 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. 
 

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 
wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 
geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 

oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 
duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 

waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 

gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 
komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 

zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 
 

 

Jeruzalem, gij zult niet blijven wenen; als u Mij 
aanroept zal Ik u genadig zijn! 
 

Profetische, mededelende boodschap over Israël. Want dit staat 
vast: de Heer zal zich over Israël ontfermen en haar genadig zijn, 
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wanneer zij roept! De ogen van de Here, JHWH, Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus, zijn op Israël, en Hij zal Zijn volk 

genadig zijn, wanneer het van harte tot Hem roept, en zal hen 

verlossen uit verdrukking.  
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, hartelijk welkom! Op 7 augustus 2018 werd de volgende 
boodschap van God woord voor woord overgeleverd door een engel 

des Heren aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin 
Cousijnsen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Mirte, 

een bode engel Gods. 
 

Voorwaar,  

 
Jesaja 13, vers 3  Ik zelf heb mijn geheiligden een opdracht 

gegeven, ook heb Ik mijn helden tot voltrekking van mijn toorn 

geroepen, mijn van overmoed juichenden. 
En vers 5 tot en met 14  Zij komen uit een ver land, van het einde 

des hemels, de Here en de werktuigen zijner gramschap, om de 
gehele aarde te verderven. Jammert, want de dag des Heren is 

nabij; hij komt als een verwoesting van de Almachtige. Daarom 

worden alle handen slap en elk mensenhart versmelt. Ja, zij zijn 
verschrikt, krampen en weeën grijpen hen aan, als een barende 

krimpen zij ineen; de een ziet verbijsterd de ander aan, hun gelaat 
staat in vlam. Zie, de dag des Heren komt, meedogenloos, met 

verbolgenheid en brandende toorn, om de aarde tot een woestenij 

te maken en haar zondaars van haar te verdelgen. Want de sterren 
en de sterrenbeelden des hemels doen hun licht niet stralen, de zon 

is bij haar opgang verduisterd en de maan laat haar licht niet 

schijnen. Dan zal ik aan de wereld het kwaad bezoeken en aan de 
goddelozen hun ongerechtigheid, en Ik zal de trots der 

overmoedigen doen ophouden en de hoogmoed der geweldenaars 
vernederen. Ik zal de stervelingen zeldzamer maken dan gelouterd 

goud en de mensen dan fijn goud van Ofir. Daarom zal Ik de hemel 
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doen wankelen en de aarde zal bevend van haar plaats wijken door 
de verbolgenheid van de Here der heerscharen, ten dage van zijn 

brandende toorn. En het zal geschieden, dat zij als een opgejaagde 

gazel en als schapen die niemand bijeen houdt, zich zullen wenden 
ieder naar zijn eigen volk, en zullen vluchten een ieder naar zijn 

eigen land. 
Vers 19 tot en met 22  En Babel, het sieraad der koninkrijken, de 

trotse luister der Chaldeeën, zal worden als Sodom en Gomorra, 

toen God ze onderstboven keerde; het zal in eeuwigheid niet meer 
bewoond worden, noch bevolkt zijn van geslacht tot geslacht; geen 

Arabier zal daar zijn tent opslaan, geen herders zullen daar legeren; 
maar hyena’s zullen er legeren en hun huizen zullen vol uilen zijn; 

struisvogels zullen daar wonen en veldgeesten daar rondhuppelen, 

wilde honden zullen huilen in de burchten en jakhalzen in de 
paleizen van wellust. Weldra zal zijn tijd komen en zijn dagen zullen 

niet verlengd worden.  
Jesaja 14, vers 1  Want de Here zal Zich over Jakob ontfermen en 

nog zal Hij Israël verkiezen en ze op hun eigen bodem doen wonen; 

dan zal de vreemdeling zich bij hen aansluiten en men zal zich 
voegen bij het huis van Jakob.    

Vers 5 tot en met 7  De Here heeft de stok der goddelozen 

verbroken, de scepter der heersers, die in verbolgenheid zonder 
ophouden natiën sloeg, die in toorn volken vertrad in meedogenloze 

vervolging. De gehele aarde heeft rust, is stil; men breekt uit in 
gejubel. 

 

Voorwaar, Kadosh, Heilig en Machtig is Yeshua HaMashiach, 
JHWH, Jezus Christus, de Koning der koningen! 

 
Jesaja 19, vers 20 tot en met 22  En dit zal tot een teken en tot 

een getuigenis wezen voor de Here der heerscharen in het land 

Egypte. Wanneer zij tot de Here roepen vanwege verdrukkers, dan 
zal Hij hun een verlosser en een strijder zenden, die hen zal 

redden. En de Here zal Zich aan Egypte doen kennen, en Egypte zal 

te dien dage de Here kennen; en zij zullen dienen met slachtoffer 
en spijsoffer en de Here geloften doen en betalen. Zo zal de Here 

Egypte geducht slaan en genezen, en zij zullen zich tot de Here 
bekeren, en Hij zal Zich door hen laten verbidden en hen genezen.   
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Jesaja 30, vers 18 en 19  Daarom verlangt de Here ernaar u 
genadig te zijn, en daarom zal Hij Zich verheffen om Zich over u te 

ontfermen, want de Here is een God van recht; welzalig allen die op 

Hem wachten. Want gij volk, dat op Sion, in Jeruzalem, woont, gij 
zult niet blijven wenen. Hij zal u zeker genadig zijn op uw luid 

geroep; zodra Hij dat hoort, zal Hij u antwoorden. 
Vers 21  En wanneer gij rechts of wanneer gij links zoudt willen 

gaan, zullen uw oren achter u het woord horen: Dit is de weg, 

wandelt daarop. 
 

Voorwaar, de Here is rechtvaardig, en Zijn ogen zijn op 
Israël, en Zijn hart klopt voor Zijn kinderen. 

 

Klaagliederen 3, vers 18  Ik dacht: vergaan is mijn kracht, 
vervlogen mijn hoop op de Here. 

Vers 21 tot en met 25  Dit zal ik mij te binnen brengen, daarom zal 
ik hopen: Het zijn de gunstbewijzen des Heren, dat wij niet 

omgekomen zijn, want zijn barmhartigheden houden niet op, elke 

morgen zijn zij nieuw, groot is uw trouw! Mijn ziel zegt: Mijn deel is 
de Here, daarom zal ik op Hem hopen. Goed is de Here voor wie 

Hem verwachten, voor de ziel die Hem zoekt. 

 
Voorwaar, het is goed om uzelf te onderzoeken. 

 
Klaagliederen 3, vers 39 tot en met 41  Wat klaagt dan een 

mens in het leven! Ieder klage over zijn zonde. Laten wij onze 

wegen doorzoeken en doorvorsen en ons bekeren tot de Here. 
Laten wij met de handen ons hart opheffen tot God in de hemel:  

Vers 55 en 56  Ik roep uw naam aan, o Here, uit het onderste van 
de put. Gij hoort mijn stem: verberg uw oor niet voor mijn zuchten, 

mijn hulpgeschrei. 

Vers 60  Gij ziet al hun wraakzucht, al hun overleggingen tegen mij. 
Vers 63  Aanschouw hun zitten en hun opstaan: Ik ben hun 

spotlied. 

 
Voorwaar, wees standvastig en wees een trouwe soldaat van 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! 
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Romeinen 8, vers 37 tot en met 39  Maar in dit alles zijn wij 
meer dan overwinnaars door Hem, die ons heeft liefgehad. Want ik 

ben verzekerd, dat noch dood noch leven, noch engelen noch 

machten, noch heden noch toekomst, noch krachten, noch hoogte 
noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van 

de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Here.  
 

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 

wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 
een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 
geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 

oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 
duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 

waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 

gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 
komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 

zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 

 
Voorwaar, wees niet hoogmoedig, maar vrees JHWH, en laat 

Zijn goedertierenheid met u zijn. 
 

Romeinen 12, vers 14  Zegent wie u vervolgen, zegent en 

vervloekt niet.   
Vers 17 tot en met 19  Vergeldt niemand kwaad met kwaad; hebt 

het goede voor met alle mensen. Houdt zo mogelijk, voor zover het 
van u afhangt, vrede met alle mensen. Wreekt uzelf niet, geliefden, 

maar laat plaats voor de toorn, want er staat geschreven: Mij komt 

de wraak toe, Ik zal het vergelden, spreekt de Here. 
Vers 21  Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het 

kwade door het goede. 

Romeinen 13, vers 8  Zijt niemand iets schuldig dan elkander lief te 
hebben; want wie de ander liefheeft, heeft de wet vervuld.  

Vers 10 tot en met 12  De liefde doet de naaste geen kwaad; 
daarom is de liefde de vervulling der wet. Gij verstaat immers de 

tijd wel, dat het thans voor u de ure is om uit de slaap te ontwaken. 
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Want het heil is ons nu meer nabij, dan toen wij tot het geloof 
kwamen. De nacht is ver gevorderd, de dag is nabij. Laten wij dan 

de werken der duisternis afleggen en aandoen de wapenen des 

lichts! 
Romeinen 15, vers 32 en 33  opdat ik, in blijdschap tot u gekomen 

met Gods wil, mij tezamen met u verkwikken moge. De God nu des 
vredes zij met u allen! Amen.  

 

Voorwaar, 
 

1 Korinthiërs 5, vers 7  Doet het oude zuurdeeg weg, opdat gij 
een vers deeg moogt zijn; gij zijt immers ongezuurd. Want ook ons 

paaslam is geslacht: Christus. 

 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en 

verdween. 
 

 

 

Wees niet innerlijk verdeeld, maar sta rotsvast 
in uw geloof! 
 

Bied weerstand aan het kwaad met uw wapenrusting. De luiaard is 
wijzer in eigen oog, en zegt: “Help!” en rent weg als iets op zijn pad 

komt, en klaagt bij God. Wat doet u met wat God u gegeven heeft: 
Zijn wapenrusting?  

 

 
Volledige weergave: 

 

Welkom! De volgende boodschap werd op 8 augustus 2018 woord 
voor woord overgeleverd aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, 

Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  
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Voorwaar, Profeet Benjamin Cousijnsen, schrijf het volgende 
op. 

 

Lukas 10, vers 16  Wie naar u hoort, hoort naar Mij; en wie u 
verwerpt, verwerpt Mij; en wie Mij verwerpt, verwerpt Hem, die Mij 

gezonden heeft. 
 

Voorwaar, mijn naam is Framas, en ben een bode engel 

Gods. 
  

Lukas 10, vers 17 tot en met 20  En de tweeënzeventig zijn 
teruggekeerd met blijdschap en zeiden: Here, ook de boze geesten 

onderwerpen zich aan ons in uw naam. En Hij zeide tot hen: Ik zag 

de satan als een bliksem uit de hemel vallen. Zie, Ik heb u macht 
gegeven om op slangen en schorpioenen te treden en tegen de 

gehele legermacht van de vijand; en niets zal u enig kwaad doen. 
Evenwel, verheugt u niet hierover, dat de geesten zich aan u 

onderwerpen, maar verheugt u, dat uw namen staan opgetekend in 

de hemelen. 
 

Wow, is dit niet geweldig, dat de boze geesten zich aan u 

onderwerpen in de almachtige Naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus? 

En u mag treden op slangen en schorpioenen, en tegen de gehele 
legermacht. De luiaard is wijzer in eigen oog, en zegt: “Help!” en 

rent weg, als iets op zijn pad komt, en klaagt dan bij God. 

 
Jakobus 4, vers 5  Of meent gij, dat het schriftwoord zonder 

reden zegt: De geest, die Hij in ons deed wonen, begeert Hij met 
jaloersheid? 

Vers 7 en 8  Onderwerpt u dus aan God, maar biedt weerstand aan 

de duivel, en hij zal van u vlieden. Nadert tot God, en Hij zal tot u 
naderen. Reinigt uw handen, zondaars, en zuivert uw harten, gij, 

die innerlijk verdeeld zijt. 

Vers 10  Vernedert u voor de Here, en Hij zal u verhogen. 
 

Voorwaar, wees niet innerlijk verdeeld, maar sta rotsvast in 
uw geloof en bied weerstand aan het kwaad! 
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Efeziërs 6, vers 10 tot en met 13  Voorts, weest krachtig in de 
Here en in de sterkte zijner macht. Doet de wapenrusting Gods 

aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels; 

want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen 
de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer 

duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Neemt 
daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in 

de boze dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te 

houden. 
Vers 17  En neemt de helm des heils aan en het zwaard des 

Geestes, dat is het woord van God.  
 

Voorwaar, en wees niet bang. 

Want is het zwaard des Geestes, Gods Woord, niet zeer krachtig en 
scherp? 

 
Efeziërs 6, vers 18 tot en met 20  En bidt daarbij met 

aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in de Geest, 

daartoe wakende met alle volharding en smeking voor alle heiligen; 
ook voor mij, dat mij bij het openen van mijn mond het woord 

geschonken worde, om vrijmoedig het geheimenis van het 

evangelie bekend te maken, waarvoor ik een gezant ben in 
ketenen. Dan zal ik daartoe vrijmoedig kunnen optreden, zoals ik 

behoor te spreken. 
 

Voorwaar, en wat doet u met wat God u gegeven heeft: Zijn 

wapenrusting! 
Sommigen laten het als een slap kledingstuk maar hangen, en 

vinden het zelfs te zwaar om te dragen, Gods geestelijke wapens. 
Voorwaar, sta in Gods kracht en op Zijn beloften! En geef Hem ook 

wat Hem toekomt, zodat Hij ook u kan geven de wensen van uw 

hart! 
 

Kolossenzen 2, vers 2  opdat hun harten getroost en zij in de 

liefde verenigd worden tot alle rijkdom van een volledig inzicht, en 
zij het geheimenis Gods mogen kennen, Christus. 

Vers 6  Nu gij Christus Jezus, de Here, aanvaard hebt, wandelt in 
Hem. 
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Vers 11 tot en met 15  In Hem zijt gij ook met een besnijdenis, die 
geen werk van mensenhanden is, besneden door het afleggen van 

het lichaam des vlezes, in de besnijdenis van Christus, daar gij met 

Hem begraven zijt in de doop. In Hem zijt gij ook mede opgewekt 
door het geloof aan de werking Gods, die Hem uit de doden heeft 

opgewekt. Ook u heeft Hij, hoewel gij dood waart door uw 
overtredingen en onbesnedenheid naar het vlees, levend gemaakt 

met Hem, toen Hij ons al onze overtredingen kwijtschold, door het 

bewijsstuk uit te wissen, dat door zijn inzettingen tegen ons 
getuigde en ons bedreigde. En dat heeft Hij weggedaan door het 

aan het kruis te nagelen: Hij heeft de overheden en machten 
ontwapend en openlijk tentoongesteld en zo over hen gezegevierd.  

Kolossenzen 3, vers 2  Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die 

op de aarde zijn. 
 

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 
wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 
geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 

oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 
duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 

waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 

gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 
komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 

zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 
 

Kolossenzen 3, vers 17  En al wat gij doet met woord of werk, 

doet het alles in de naam des Heren Jezus, God, de Vader, 
dankende door Hem! 

 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en 
verdween. 

 
En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen 
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Wereldwijde bedrijvers van afgoderijen en 

occulte praktijken, hoor, God gaat u straffen! 
 

Vanwege respectloosheid en zondige wandel, en het niet willen 

erkennen van de Koning der koningen, gaat God u zwaar straffen. 
Ook worden er verschillende landen genoemd in deze boodschap. 

De Leeuw van Juda is meer dan overwinnaar en straft de wereld, 
vanwege respectloosheid voor God en gebod! Dit is een 

waarschuwende, mededelende en profetische boodschap van de 

Here God, JHWH, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, aan 
iedereen, wereldwijd, die occulte praktijken beoefent en in zonde 

wandelt. Bekeert u en wordt wakker daar, voordat het te laat is!  

 
 

 
Volledige weergave: 

 

Welkom! Op 9 augustus 2018 werd, woord voor woord, deze 
waarschuwende, profetische boodschap Gods overgeleverd aan 

eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 
Donder, een bode engel Gods. 

 

Voorwaar, de satan brult, maar de Leeuw van Juda, de 
Koning der koningen, brult nog harder de overwinning! 

Voorwaar, Indonesië, China, Japan, Spanje, Mexico, Duitsland, 
Nederland, Filipijnen, Rusland, en overige landen, u was reeds 

gewaarschuwd! 

 
Openbaring 22, vers 6  En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn 

getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der 
Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen 

hetgeen weldra geschieden moet. 

 
Bekeert u dan van al uw afgoderijen en zondige wandel! 
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Mattheüs 11, vers 10  Deze is het, van wie geschreven staat: Zie, 

Ik zend mijn bode voor uw aangezicht uit, die uw weg voor U heen 

bereiden zal.   
 

Voorwaar, gij die occulte praktijken beoefent, zoals New 
Agers, Magiërs, waarzeggers, satanisten, heksen en de 

overige demonische, occulte praktijken,  

dit alles zal zwaar gestraft worden, vanwege het niet willen 
erkennen van de Koning der koningen, Yeshua HaMashiach, JHWH, 

Jezus Christus!  
 

Leviticus 19, vers 26  Gij zult niets met het bloed eten; gij zult 

niet aan waarzeggerij of toverij doen.  
Vers 31  Gij zult u niet wenden tot de geesten van doden of tot 

waarzeggende geesten, gij zult hen niet zoeken, om u met hen te 
verontreinigen: Ik ben de Here, uw God.  

 

Zacharia 10, vers 2  Want de terafim spreken ijdelheid, de 
waarzeggers schouwen leugen, bedrieglijke dromen spreken zij, 

nietswaardige troost bieden zij. Daarom trekken zij voort als een 

kudde die in nood is, omdat zij geen herder heeft. 
 

Psalm 14, vers 1 tot en met 3  De dwaas zegt in zijn hart: Er is 
geen God. Zij bedrijven gruwelijke en afschuwelijke misdaden, 

niemand is er, die goed doet. De Here ziet neder uit de hemel op de 

mensenkinderen, om te zien, of er één verstandig is, één, die God 
zoekt. Allen zijn zij afgeweken, tezamen ontaard; er is niemand die 

goed doet, zelfs niet één. 
 

Mattheüs 13, vers 49 en 50  Zó zal het gaan bij de voleinding 

der wereld. De engelen zullen uitgaan om de bozen uit het midden 
der rechtvaardigen af te zonderen, en zij zullen hen in de vurige 

oven werpen; daar zal het geween zijn en het tandengeknars. 

 
Voorwaar, bekeert u; word wakker daar! 

Want de Leeuw van Juda is meer dan overwinnaar en straft de 
wereld, vanwege het respectloze gedrag voor God en gebod. Luister 

naar de boodschappen Gods in de Evangelical EndTime Machine, die 
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doorgegeven zijn aan Gods ware eindtijdprofeet, Benjamin 
Cousijnsen, zodat u toch nog gered kunt worden en genade kunt 

ontvangen! 

 
Johannes 3, vers 33  Wie zijn getuigenis aanvaardt, heeft 

bezegeld, dat God waarachtig is. 
Vers 36  Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven; doch wie aan 

de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn 

Gods blijft op hem “of op haar”. 
Johannes 4, vers 22  Gij aanbidt, wat gij niet weet; wij aanbidden, 

wat wij weten, want het heil is uit de Joden. 
Johannes 8, vers 13  De Farizeeën dan zeiden tot Hem: Gij getuigt 

van Uzelf, uw getuigenis is niet waar. 

Johannes 14, vers 6  Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de 
waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij. 

Vers 15  Wanneer gij Mij liefhebt, zult gij mijn geboden bewaren. 
En Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 

wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 

geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 
oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 

duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 

waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 
gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 

komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 
zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 

 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de engel des Heren, en 
verdween. 

 

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen 
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Laat Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus 

gezien worden, want jij hoort bij Hem! 
 

Wees niet gelijkvormig aan de wereld! Zoals een baby kenmerken 
heeft van zijn ouders, zo mag jij ook de kenmerken van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, laten zien en overbrengen.  

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 9 

augustus 2018 bracht een bode engel Gods een boodschap over, 
die ik heel graag met u wil delen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 

Kadisha, een bode engel Gods. 
 

Voorwaar, geliefde kind, 

hoewel het niet eenvoudig is als kind van Hem, Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, moet je toch laten zien, dat je 

niet gelijkvormig bent aan de wereld in je denken en hart en 
wandel. Laat Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, gezien 

worden in jou, want jij hoort bij Hem! Zoals een baby kenmerken 

heeft van zijn ouders, zo mag jij ook de kenmerken van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, laten zien en overbrengen, 

zoals liefde, vergeving, zachtmoedigheid, vrede, goedheid en trouw 

en blijdschap. En alle andere kenmerken mag je allemaal 
overbrengen. Voorwaar, de liefde rekent nimmer het kwade toe, 

wat er ook is geweest! Zo is Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 
Christus. 

 

De kenmerken van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 
Christus, kwetsen niemand en tonen begrip, en laten Zijn 

vruchten zien. 
Doe niet mee aan de wereld, maar wees een Hemelburger, een kind 

naar Gods hart. Amen! 

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
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Profetisch voorzegde eindtijdtekenen, maar God 

weet wat Hij doet! 
 

Dit is een waarschuwende, mededelende en profetische boodschap 

van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Luister wereld, alles 
vervult zich, alle voorzeggingen die Profeet Benjamin Cousijnsen 

doorgegeven heeft. Men heeft reeds zoveel eindtijdtekenen 
waargenomen, maar men durft de mensen er niet op voor te 

bereiden op wat komen gaat! Men moet zich bekeren, zowel van de 

tegennatuurlijke wandel.  
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, welkom! Dit is een boodschap Gods, woord voor woord 
overgeleverd door een engel des Heren, aan eindtijdprofeet van de 

laatste dagen, Benjamin Cousijnsen, op 10 augustus 2018. 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Rafaël, 
een bode engel Gods. 

 

Voorwaar, alle profetieën vervullen zich, zoals reeds van te 
voren voorzegd was door Profeet Benjamin Cousijnsen,  

Zoals onder andere de heftige regenstormen en vroege en late 

regen, heftige vulkaanuitbarstingen, en heftige tornado’s, en 
vreemde, onbekende ruimtestenen, die uit de ruimte zullen vallen.  

 
Men heeft zoveel eindtijdtekenen waargenomen, ook met 

behulp van de supertelescoop en via satellieten… 

Maar men durft de mensheid er niet op voor te bereiden, op wat 
komen gaat. Wat de UFO’s betreft, het zijn de gevallen engelen, die 

de ‘bezoekers uit de ruimte’ worden genoemd. Zij komen naar de 
Aarde, wanneer er chaos op de Aarde is ontstaan, en de Rapture 

plaats heeft gevonden.  
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Voorwaar, vele landen werden reeds gestraft, en worden 
gestraft, door ongehoorzaamheid! 

 

Handelingen 2, vers 21  En het zal zijn, dat al wie de naam des 
Heren aanroept, behouden zal worden. 

Handelingen 3, vers 19  Komt dan tot berouw en bekering, opdat 
uw zonden uitgedelgd worden, opdat er tijden van verademing 

mogen komen van het aangezicht des Heren. 

 
Jesaja 2, vers 12  Want er is een dag van de Here der 

heerscharen tegen al wat hoogmoedig is en trots en tegen al wat 
zich verheft, opdat het vernederd worde. 

 

Voorwaar, klaag niet. 
Want als u niet luistert naar God, dan heeft u het onheil wel zelf 

naar u toe geroepen! Wist u, dat de gemiddelde Nederlander altijd 
klaagt? De ene keer zegt hij of zij: “Wat een smerig weer”, en dan 

weer: “Wat een droogte” en “Wat is het extreem warm”, en dan 

weer: “Oh, wat is het vreselijk koud!” En het weer is nooit goed. 
Maar God weet wat Hij doet! Men moet zich bekeren, zowel van de 

tegennatuurlijke wandel. 

 
Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 

wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 
een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 
geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 

oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 

duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 
waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 

gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 

komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 
zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 

 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
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Dit zijn de voorwaarden om Rapture ready te 

zijn! 
 
Velen zullen zeggen, “Maar waarom ben ik achtergelaten na de 

Rapture? Ik was een wederom geboren Christen!” Bent u Rapture 

ready, en klaar om de Heer, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 
Christus, te ontmoeten? Onderzoek uzelf eens grondig door de 

vragen te beantwoorden, die de Here God u aangeeft via deze 
boodschap Gods.  

 

 
Volledige weergave: 

 
Welkom! Op 13 augustus 2018 werd de volgende boodschap van 

God woord voor woord overgeleverd aan eindtijdprofeet van de 

laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  
 

Voorwaar, luister ook eens naar de belangrijke boodschap 
van 13 september 2012, getiteld: 

‘Profetie: Beschrijving van rampen!’ Mijn naam is Janilach, en ben 

een bode engel Gods. 
 

En hoe ziet uw leven er op dit moment uit? 
Bent u er klaar voor om Hem, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 

Christus, te ontmoeten? Of bent u nog steeds, na jaren, nog niets 

veranderd, noch gegroeid, vanwege ongehoorzaamheid? Velen 
zullen zeggen: “Maar waarom ben ik achtergelaten? Ik was een 

wederom geboren Christen, en deed zoveel voor de medemens. En 

ik gaf trouw mijn tienden. Ik ben toch een goed mens? En nu liet 
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Hij mij gewoon achter, en mijn beste vrienden en mijn ouders zijn 
wel weggenomen!”  

 

Ook vele dienaars en voorgangers zullen na de Rapture de 
kerk uit komen lopen… 

en zullen zich huilend afvragen en zich op de borst slaan, en 
zeggen: “Waarom ben ik achtergelaten?” Voorwaar, 

 

Hebreeën 4, vers 12 en 13  Want het woord Gods is levend en 
krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard en het dringt 

door, zó diep, dat het vaneenscheidt ziel en geest, gewrichten en 
merg, en het schift overleggingen en gedachten des harten; en 

geen schepsel is voor Hem verborgen, want alle dingen liggen open 

en ontbloot voor de ogen van Hem, voor wie wij rekenschap hebben 
af te leggen.   

Hebreeën 12, vers 17  Want gij weet, dat hij later, toen hij toch de 
zegen wilde erven, afgewezen werd, want toen vond hij geen plaats 

voor berouw, hoewel hij het onder tranen zocht. 

Hebreeën 13, vers 15  Laten wij dan door Hem Gode voortdurend 
een lofoffer brengen, namelijk de vrucht onzer lippen, die zijn naam 

belijden. 

 
Jakobus 1, vers 26  Indien iemand meent godsdienstig te zijn en 

daarbij zijn tong niet in toom houdt, maar zijn hart misleidt, diens 
godsdienst is waardeloos. 

 

Voorwaar! 
Onderzoek uzelf eens grondig, en vraag uzelf eens af, waar u aan 

kunt werken, om wel te kunnen groeien in Yeshua HaMashiach, 
JHWH, Jezus Christus. Sommigen denken hier helaas jarenlang 

over, zonder zich te veranderen, totdat het te laat is! 

 
Galaten 5, vers 18 tot en met 25  Indien gij u echter door de 

Geest laat leiden, dan zijt gij niet onder de wet. Het is duidelijk, wat 

de werken van het vlees zijn: hoererij, onreinheid, losbandigheid, 
afgoderij, toverij, veten, twist, afgunst, uitbarstingen van toorn, 

zelfzucht, tweedracht, partijschappen, nijd, dronkenschap, 
brasserijen en dergelijke, waarvoor ik u waarschuw, zoals ik u 

gewaarschuwd heb, dat wie dergelijke dingen bedrijven, het 
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Koninkrijk Gods niet zullen beërven. Maar de vrucht van de Geest is 
liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, 

trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Tegen zodanige mensen is 

de wet niet. Want wie Christus Jezus toebehoren, hebben het vlees 
met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. Indien wij door de 

Geest leven, laten wij ook door de Geest het spoor houden.   
 

Johannes 10, vers 8 tot en met 11  Allen, die vóór Mij gekomen 

zijn, zijn dieven en rovers, maar de schapen hebben naar hen niet 
gehoord. Ik ben de deur; als iemand door Mij binnenkomt, zal hij 

behouden worden; en hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden. De 
dief komt niet dan om te stelen en te slachten en te verdelgen; Ik 

ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed. Ik ben de 

goede herder. De goede herder zet zijn leven in voor zijn schapen. 
 

Voorwaar, bouw aan uw relatie met de Here, en bouw deze 
samen op met Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! 

En belijd uw zonden, en onderwerp u aan Hem en niet aan de 

wereld. En werk ook aan uw zwakheid. 
 

Mattheüs 10, vers 22  En gij zult door allen gehaat worden om 

mijns naams wil; maar wie volhardt tot het einde, die zal behouden 
worden. 

En Mattheüs 12, vers 31  Daarom zeg Ik u: Alle zonde en lastering 
zal de mensen vergeven worden, maar de lastering van de Geest 

zal niet vergeven worden. 

 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 
 

 

Hij leidt u op Zijn smalle pad, omdat Hij niet wil 

dat u verloren gaat 
 

14-08-2018  Voorwaar, Gods weg is altijd de beste. U mag op 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, vertrouwen. Hij nodigt 

u uit om op Zijn smalle pad te komen lopen, waar Hij u aan het 

eind zal omarmen en vertroosten.  
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Volledige weergave: 

 

Hallo, welkom! Dit is een boodschap van God, overgeleverd door 
een bode engel van God aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 
Voorwaar, Kadosh, Heilig is de Here, en goed en 

rechtvaardig! 
Hij wijst zondaars de weg, en leert hen Zijn paden te gaan. Zowel 

liefde als trouw, vergiffenis, blijdschap, behoudenis en het eeuwige 

leven, en vrede, en de enige volle waarheid en genade en goedheid 
en overwinning, vindt men alleen op dit smalle pad!  

 
Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 

wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 

geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 
oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 

duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 

waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 
gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 

komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 
zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 

 

Voorwaar, mijn naam is Blesía, een bode engel Gods. 
Houd uw ogen op de Here, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 

Christus! 

 
Psalm 25, vers 15 tot en met 21  Mijn ogen zijn bestendig op de 

Here, want Hij voert mijn voeten uit het net. Wend U tot mij en 
wees mij genadig, want eenzaam ben ik en ellendig. De 

benauwdheden mijns harten hebben zich uitgebreid, voer mij uit 
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mijn angsten. Zie op mijn ellende en mijn moeite, en vergeef al 
mijn zonden. Zie, hoe talrijk zijn mijn vijanden, en met welk een 

boosaardige haat haten zij mij. Bewaar toch mijn ziel en red mij; 

laat mij niet beschaamd worden, want bij U schuil ik. Vroomheid en 
oprechtheid mogen mij behoeden, want U verwacht ik. 

 
Voorwaar, erken JHWH, Zijn macht en majesteit. 

En buig u alleen voor Hem neder! Alleen Hij is machtig en krachtig 

en vol van heilige glorie. 
 

Psalm 30, vers 9 tot en met 13  Tot U, Here, riep ik, en tot de 
Here smeekte ik om genade: Wat voor gewin ligt er in mijn bloed, 

in mijn nederdalen in de groeve? Kan het stof U loven, kan dat uw 

trouw vermelden? Hoor, Here, en wees mij genadig, Here, wees mij 
een helper. Mijn rouwklacht hebt Gij veranderd in een reidans, mijn 

rouwkleed hebt Gij losgemaakt, met vreugde mij omgord, opdat 
mijn ziel U zou psalmzingen, en nimmer verstommen. Here, mijn 

God, voor altoos zal ik U loven. 

 
Voorwaar, geef u over en leg uw leven in Zijn hand. 

 

Psalm 31, vers 6 tot en met 8  In uw hand beveel ik mijn geest; 
Gij verlost mij, Here, getrouwe God. Ik haat hen die ijdele 

nietigheden vereren; ik immers vertrouw op de Here. Ik wil juichen 
en mij verheugen over uw goedertierenheid, daar Gij acht hebt 

geslagen op mijn ellende, hebt geweten van de benauwdheden 

mijner ziel.  
Vers 15  Maar ik vertrouw op U, Here, ik zeg: Gij zijt mijn God. 

Vers 17  Doe uw aanschijn lichten over uw knecht, verlos mij door 
uw goedertierenheid. 

Vers 19 en 20  Laten de leugenlippen verstommen, die tegen de 

rechtvaardige verwaten spreken, met trots en hoon. Hoe groot is 
het goed dat Gij hebt weggelegd voor wie U vrezen, dat Gij bereid 

hebt voor wie bij U schuilen ten aanschouwen van de 

mensenkinderen. 
 

Voorwaar, Gods weg is altijd de beste! 
En u mag op Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, 

vertrouwen. 
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Psalm 53, vers 2 tot en met 4  De dwaas zegt in zijn hart: Er is 

geen God. Zij bedrijven gruwelijk en afschuwelijk onrecht; niemand 

is er, die goed doet. God ziet neder uit de hemel op de 
mensenkinderen, om te zien, of er één verstandig is, één, die God 

zoekt. Allen zijn afgeweken, tezamen ontaard, er is niemand die 
goed doet, zelfs niet één. 

 

Voorwaar,  
 

Psalm 25, vers 14  Des Heren vertrouwelijke omgang is met wie 
Hem vrezen, en zijn verbond maakt Hij hun bekend.   

Psalm 26, vers 3  Want uw goedertierenheid houd ik voor ogen, en 

ik wandel in uw waarheid. 
Vers 8  Here, ik heb lief de stede van uw huis, de woonplaats van 

uw heerlijkheid. 
 

Voorwaar, hij leidt u op Zijn pad, omdat Hij niet wil dat u 

verloren gaat. 
Ga in geloof met heel uw hart Zijn smalle pad op, waar Hij u aan 

het einde zal omarmen en vertroosten! 

 
Johannes 10, vers 27 tot en met 30  Mijn schapen horen naar 

mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij, en Ik geef hun eeuwig 
leven en zij zullen voorzeker niet verloren gaan in eeuwigheid en 

niemand zal ze uit mijn hand roven. Wat mijn Vader Mij gegeven 

heeft, gaat alles te boven en niemand kan iets roven uit de hand 
mijns Vaders. Ik en de Vader zijn één. 

 
Ik ga nu, sprak de bode engel van God, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen 
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Sla hierop acht om te groeien en te bloeien als 

een prachtige roos 
 

Wees onwankelbaar, en houd u vast aan het goede en niet aan wat 
is geweest!  

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 

16 augustus 2018 bracht een bode engel Gods een boodschap over, 

die ik heel graag met u wil delen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  
 

Voorwaar,  
 

Hebreeën 10, vers 22 tot en met 24  Laten wij toetreden met 

een waarachtig hart, in volle verzekerdheid des geloofs, met een 
hart, dat door besprenging gezuiverd is van besef van kwaad, en 

met een lichaam, dat gewassen is met zuiver water. Laten wij de 
belijdenis van hetgeen wij hopen onwankelbaar vasthouden, want 

Hij, die beloofd heeft, is getrouw. En laten wij op elkander acht 

geven om elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. 
 

Voorwaar, mijn naam is Blesía, een bode engel Gods. 

 
Wees onwankelbaar, en houd u vast aan het goede en niet 

aan wat is geweest. 
Maar sla hierop acht, om te groeien en te bloeien als een prachtige 

roos. 

 
Hebreeën 10, vers 17  En hun zonden en ongerechtigheden zal Ik 

niet meer gedenken. 
Hebreeën 10, vers 18  Waar dan voor deze dingen vergeving 

bestaat, is er geen zondoffer meer nodig. 

 
Amen! 
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Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 

 
 

 

Boodschap Gods: Wee de goddeloze! 
 

Wie zich niet bekere van zijn of haar boze wandel, zal, samen met 
zijn of haar kwade, trotse wandel, in het dodenrijk neergeworpen 

worden! Dan zullen de ogen der blinden geopend worden.  

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, welkom! Op 16 augustus 2018 bracht de bode engel van God 

woord voor woord de volgende boodschap over aan eindtijdprofeet 
Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 
Voorwaar, zo luidt het woord van JHWH, de Here: 

Wee u, Ik zal wraak uitoefenen op al Mijn tegenstanders en 

vijanden en overtreders en alle zondaars tezamen. Ik, Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, ben rechtvaardig en zal 

iedereen schaamrood maken, als men zich niet bekere. 
 

Jesaja 3, vers 11  Wee de goddeloze, het zal hem slecht gaan, 

want het werk zijner handen zal hem “of haar” worden vergolden. 
 

Voorwaar, mijn naam is Blender, een bode engel Gods. 
 

Jesaja 9, vers 17  Want goddeloosheid brandt als een vuur, dat 

dorens en distels verteert en de dichte takken van het woud 
aansteekt, zodat zij in rookwolken opgaan. 
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Voorwaar, wie zich niet bekere van zijn of haar boze wandel, 
zal, samen met zijn of haar kwade, trotse wandel, in het 

dodenrijk neergeworpen worden! 

Dan zullen de ogen der blinden geopend worden. 
 

Jesaja 42, vers 13  De Here trekt uit als een held; als een 
krijgsman doet Hij de strijdlust ontbranden; Hij heft de strijdkreet 

aan, ja schreeuwt die uit; Hij betoont Zich een held tegen zijn 

vijanden. 
Jesaja 63, vers 10  Maar zij waren wederspannig en bedroefden zijn 

heilige Geest; daarom veranderde Hij voor hen in een vijand. 
 

En Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God 

de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 
opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig 

leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, 
opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 
geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 

oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 

duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 
waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 

gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 
komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 

zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 

 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en 

verdween. 
 

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen 

 

 

 

Hij geeft ook nu levenslessen aan Zijn kinderen   
 



 
 

 

6403 
 
 

 

Voorwaar, of u het gelooft of niet, God is liefde en een God van 
nieuwe kansen en vergeving. Zelfs Petrus werd vergeven door 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, welkom! De volgende boodschap is woord voor woord 

overgeleverd door een bode engel van God op 17 augustus 2018 
aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van de Koning der 

koningen, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 
Voorwaar, Kadosh, Heilig is de Here, uw Rabboeni en Heer! 

 
Mattheüs 18, vers 21 en 22  Toen kwam Petrus bij Hem en 

zeide: Here, hoeveel maal zal mijn broeder tegen mij zondigen en 

moet ik hem vergeven? Tot zevenmaal toe? Jezus zeide tot hem: Ik 
zeg u, niet tot zevenmaal toe, maar tot zeventig maal zevenmaal.  

 

Voorwaar, mijn naam is Lovesadai, en ben een bode engel 
Gods. 

Voorwaar, 
 

Mattheüs 26, vers 69 tot en met 75  Petrus zat buiten in de hof 

en er kwam een slavin naar hem toe, die zeide: Ook gij waart bij 
Jezus, de Galileeër. Maar hij loochende het ten aanhoren van allen 

en zeide: Ik weet niet, wat gij zegt. Toen hij naar het portaal ging, 
zag een andere hem en zij zeide tot hen, die daar waren: Die man 

was bij Jezus, de Nazoreeër. En wederom loochende hij het met 

een eed: Ik ken de mens niet. Even later kwamen zij, die daar 
stonden, naar Petrus toe en zeiden: Waarlijk, ook gij behoort tot 

hen, want ook uw uitspraak verraadt u. Toen begon hij zich te 

vervloeken en te zweren: Ik ken de mens niet. En terstond kraaide 
een haan. En Petrus herinnerde zich het woord, dat Jezus 

gesproken had: Eer de haan kraait, zult gij Mij driemaal 
verloochenen. En hij ging naar buiten en weende bitter. 
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Voorwaar,  
 

Lukas 22, vers 60 en 61  Maar Petrus zeide: Mens, ik weet niet, 

wat gij zegt! En terstond, terwijl hij nog sprak, kraaide een haan. 
En de Here keerde Zich om en zag Petrus aan. En Petrus herinnerde 

zich het woord des Heren, hoe Hij tot hem gezegd had: Eer de haan 
heden kraait, zult gij Mij driemaal verloochenen. 

 

Voorwaar, de Here gaf Petrus een belangrijke les. 
1 Korinthiërs 13, vers 4 tot en met 6  De liefde is lankmoedig, 

de liefde is goedertieren, zij is niet afgunstig, de liefde praalt niet, 
zij is niet opgeblazen, zij kwetst niemands gevoel, zij zoekt zichzelf 

niet, zij wordt niet verbitterd, zij rekent het kwade niet toe. Zij is 

niet blijde over ongerechtigheid, maar zij is blijde met de waarheid. 
 

En 1 Johannes 1, vers 7 tot en met 10  Maar indien wij in het 
licht wandelen, gelijk Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap 

met elkander; en het bloed van Jezus, zijn Zoon, reinigt ons van 

alle zonde. Indien wij zeggen, dat wij geen zonde hebben, 
misleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet. Indien wij onze 

zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden 

te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Indien wij 
zeggen, dat wij niet gezondigd hebben, maken wij Hem tot een 

leugenaar en zijn woord is in ons niet. 
 

Voorwaar, nu Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus in 

de Hemel is, geeft Hij aan Zijn kinderen ook levenslessen! 
 

1 Johannes 2, vers 10  Wie zijn broeder liefheeft, blijft in het licht 
en in hem is niets aanstotelijks. 

En vers 15  Hebt de wereld niet lief en hetgeen in de wereld is. 

Indien iemand de wereld liefheeft, de liefde des Vaders is niet in 
hem. 

 

Voorwaar, of u het gelooft of niet… 
God is liefde en een God van nieuwe kansen en vergeving. Zelfs 

Petrus werd vergeven door Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 
Christus. 
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Mattheüs 16, vers 18 tot en met 20  En Ik zeg u, dat gij Petrus 
zijt, en op deze petra zal Ik mijn gemeente bouwen en de poorten 

van het dodenrijk zullen haar niet overweldigen. Ik zal u de sleutels 

geven van het Koninkrijk der hemelen, en wat gij op aarde binden 
zult, zal gebonden zijn in de hemelen, en wat gij op aarde 

ontbinden zult, zal ontbonden zijn in de hemelen. Toen verbood Hij 
met nadruk zijn discipelen aan iemand te zeggen: Hij is de 

Christus. 

 
Voorwaar! 

In de Hemel wordt er gestreden voor het behoud van elke ziel op 
de Aarde, en wordt er vergaderd over elke ziel op de Aarde, en 

zelfs worden er engelen ingezet. 

 
Mattheüs 6, vers 9 tot en met 14  Bidt gij dan aldus: Onze 

Vader die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd; uw 
Koninkrijk kome; uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op 

de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood; en vergeef ons onze 

schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren; en leid ons 
niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want Uwer is het 

Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. 

Want indien gij de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw 
hemelse Vader ook u vergeven. 

 
Voorwaar, maar wie niet wil horen, gaat verloren. 

Voorwaar, onderhoud uw relatie met de Heer. 

 
Psalm 25, vers 4  Here, maak mij uw wegen bekend, leer mij uw 

paden. 
Vers 8  Goed en waarachtig is de Here; daarom onderwijst Hij de 

zondaars aangaande de weg. 

 
God is een God van genade; kijk maar eens naar uzelf! 

 

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 
wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
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behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 

naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het 

licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever 
gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want 

een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het 
licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de 

waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat 

zij in God verricht zijn. 
 

Soms kan de Here Zijn weg ook vreemd laten lopen, maar Hij 
houdt van u. 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en 

verdween. 
 

 
 

Aan wie door de duisternis verblind zijn geraakt! 
 
Uw Vader, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, die in het 

verborgene ziet, zal het hen die in de duisternis blijven vergelden, 

als men zich niet wil bekeren!  
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, welkom! De volgende boodschap werd woord voor woord 
overgeleverd aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin 

Cousijnsen, door Hetrick, een bode van God, op 20 augustus 2018. 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Mijn naam is Hetrick. 
 

En ik breng deze boodschap aan Gods ware eindtijdprofeet, 

Benjamin Cousijnsen, over, in opdracht van God. 
Voorwaar, lees gerust mee in uw Bijbel, of via de Evangelical 

EndTime Machine. 
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Johannes 12, vers 37 tot en met 40  En hoewel Hij zovele 
tekenen voor hun ogen gedaan had, geloofden zij niet in Hem, 

opdat het woord van de Profeet Jesaja vervuld werd, dat hij sprak: 

Here, wie heeft geloofd, wat hij van ons hoorde? En aan wie is de 
arm des Heren geopenbaard? Hierom konden zij niet geloven, 

omdat Jesaja elders gezegd heeft: Hij heeft hun ogen verblind en 
hun hart verhard, dat zij niet met hun ogen zien, met hun hart 

verstaan en zich bekeren, en Ik hen geneze. 

 
Het volgende telt niet alleen voor de broeders, maar ook 

voor de zusters: 
 

1 Johannes 2, vers 9 tot en met 11  Wie zegt in het licht te zijn 

en zijn broeder “of zuster” haat, die is in de duisternis tot nu toe. 
Wie zijn broeder “of zuster” liefheeft, blijft in het licht en in hem 

“of haar” is niets aanstotelijks; maar wie zijn broeder “of zuster” 
haat, is in de duisternis en wandelt in de duisternis, en hij “of zij” 

weet niet waar hij “of zij” heengaat, want de duisternis heeft zijn 

“of haar” ogen verblind.  
 

Jakobus 3, vers 9 en 10  Met haar loven wij de Here en Vader en 

met haar vervloeken wij de mensen, die naar de gelijkenis Gods 
geschapen zijn: uit dezelfde mond komt zegening en vervloeking 

voort. Dit moet, mijn broeders “en zusters”, niet zo zijn. 
 

Voorwaar, dit moet u weten: 

 
1 Petrus 4, vers 7  Het einde aller dingen is nabijgekomen. Komt 

dus tot bezinning en wordt nuchter, opdat gij kunt bidden. 
1 Petrus 5, vers 8 en 9  Wordt nuchter en waakzaam. Uw 

tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende 

wie hij zal verslinden. Wederstaat hem, vast in het geloof, wetende, 
dat aan uw broederschap in de wereld hetzelfde lijden wordt 

toegemeten. 

2 Petrus 1, vers 9  Want bij wie zij niet zijn, die is verblind in zijn 
bijziendheid, daar hij “of zij” de reiniging van zijn “of haar” 

vroegere zonden heeft vergeten. 
 

Voorwaar, de duivel gebruikt geen licht, maar duisternis,  
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om Gods kinderen te verblinden voor de volle waarheid in Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! Voorwaar, hoewel ze Christen 

waren, hebben zij zich laten verblinden en zijn overmeesterd. 

 
2 Petrus 2, vers 19  Vrijheid spiegelen zij hun voor, hoewel zij zelf 

slaven des verderfs zijn; immers, door wie men overmeesterd is, 
diens slaaf is men. 

Vers 22  Hun is overkomen, wat een waar spreekwoord zegt: Een 

hond, die teruggekeerd is naar zijn uitbraaksel, of: een gewassen 
zeug naar de modderpoel. 

Vers 15  Doordat zij de rechte weg verlaten hebben, zijn zij 
verdwaald… tot zover. 

 

Voorwaar! 
Uw Vader, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, die in het 

verborgene ziet, zal het hen die in de duisternis blijven vergelden, 
als men zich niet wil bekeren. Ook zullen zij opgemerkt en gestraft 

worden. Dit telt ook vooral voor de gevallen engelen, die nu nog 

actiever zijn in de duisternis, en er vooral op uit zijn om Gods werk 
te verwoesten. Voorwaar,  

 

Efeziërs 6, vers 12  Want wij hebben niet te worstelen tegen 
bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen 

de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de 
hemelse gewesten. 

 

Mattheüs 5, vers 17  Meent niet, dat Ik gekomen ben om de wet 
of de Profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen om te ontbinden, 

maar om te vervullen. 
Vers 13 en 14  Gij zijt het zout der aarde; indien nu het zout zijn 

kracht verliest, waarmede zal het gezouten worden? Het deugt 

nergens meer toe dan om weggeworpen en door de mensen 
vertreden te worden. Gij zijt het licht der wereld. Een stad, die op 

een berg ligt, kan niet verborgen blijven.  

 
Voorwaar, Profeet Benjamin, zo spreekt de Here, Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus: 
De duisternis haat u en uw vrouw. 
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Mattheüs 5, vers 11 en 12  Zalig zijt gij, wanneer men u smaadt 
en vervolgt en liegende allerlei kwaad van u spreekt om Mijnentwil. 

Verblijdt u en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen; 

want alzo hebben zij de Profeten vóór u vervolgd. 
 

En weet dit, alle dingen en verborgenheden zijn ontmaskerd 
en overgegeven in de almachtige hand van God! 

 

Mattheüs 12, vers 35  Een goed mens brengt uit zijn goede schat 
goede dingen voort, en een slecht mens uit zijn boze schat boze 

dingen. 
 

Voorwaar, laat u niet scheiden door de leugens en werken 

van de duisternis. 
 

Romeinen 8, vers 38 en 39  Want ik ben verzekerd, dat noch 
dood noch leven, noch engelen noch machten, noch heden noch 

toekomst, noch krachten, noch hoogte noch diepte, noch enig 

ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke 
is in Christus Jezus, onze Here. 

 

Openbaring 22, vers 20 en 21  Hij, die deze dingen getuigt, 
zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van 

de Here Jezus zij met allen. 
 

Voorwaar, ten slotte dit: 

Richt u niet op andere profeten, die beweren dat de Heer nu komt 
met Rosj Hasjana in september of oktober. Leugenaars zijn ze, 

vals! Wanneer Profeet Benjamin Cousijnsen het u zal openbaren, 
zal u er echt klaar voor moeten zijn om te kunnen vertrekken! 

Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Hetrick, en verdween. 

 
 

 

Mijn geliefde, ik wacht op jou! 
 

Kostelijker dan de geur van de Hemelse bloemen en kruiden en 

oliën, en de beste Hemelse wijn, is mijn liefde.  
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Volledige weergave: 

 

Hallo, hartelijk welkom! Op 21 augustus 2018 bracht de bode van 
God woord voor woord de volgende boodschap over aan 

eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 
Hetrick. 

 
Kostelijker dan de geur van de Hemelse bloemen en kruiden 

en oliën, en de beste Hemelse wijn, is mijn liefde. 

Zelfs de vogelen des Hemels brengen het geluid over… Hoor! De 
bloemen verliezen nimmer haar prachtige aanblik in de Hemel. En 

de engelen Gods brengen de geur en onvoorwaardelijke 
liefdesgezangen over in de Hemelen.  

 

Hooglied 2, vers 16  Mijn geliefde is van mij en ik ben van 
“haar”… tot zover. 

 

Springend over de Hemelse bergen, huppelend over de 
prachtige Hemelse heuvelen, ga ik naar de plek… 

En zie, daar staat een muur, en kijk ik door het Hemelse venster, 
en zie mijn geliefde vrouw, Marion, en hoor haar stem en zie haar 

bekoorlijke gedaante. Ik hou van Marion, en zie uit naar haar! 

 
Hooglied 4, vers 7  Alles is schoon aan u, mijn liefste, zonder enig 

gebrek zijt gij “voor mij”. 
 

Ik wacht, mijn geliefde, mijn duifje, dat je aanklopt aan de 

Hemelse deur, en dat ik jou in mijn armen kan sluiten. 
Jouw aanblik en je ogen zijn het mooiste, wat ik ooit zag! 

Ik ga nu, sprak Hetrick, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 
 

 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus is de 
Kapitein van de Evangelical EndTime Machine 
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En als een van de matrozen en schippers Hem tegenwerkt, of Gods 

gezalfden, dan wordt die aan de wal gezet en achtergelaten! Zalig 

zij, die luisteren naar wat de Allerhoogste, Yeshua HaMashiach, 
JHWH, Jezus Christus, te zeggen heeft.  

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, welkom! Op 22 augustus 2018 bracht de bode engel van God 

de volgende boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin 
Cousijnsen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 
Voorwaar, Kadosh, Heilig is de Here, El Elohím, Adonai, 

JHWH, de Koning der koningen, de Allerhoogste, Abba, 

Vader! 
Voorwaar, mijn naam is Rafaël, een bode engel Gods. 

 

Openbaring 22, vers 16  Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden, om 
ulieden dit te betuigen voor de gemeenten. Ik ben de wortel en het 

geslacht van David, de blinkende morgenster. 
 

Voorwaar! 

God heeft altijd tot Zijn gezalfde dienstknecht gesproken over 
hetgeen weldra geschieden moet, via zijn geest en via de 

uitgezonden engelen, die de boodschappen Gods overbrengen, 
hetzij goed nieuws of slecht nieuws. Zalig zij, die luisteren naar wat 

de Allerhoogste, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, te 

zeggen heeft en hun relatie onderhouden met de Here! 
 

Voorwaar, sommigen luisteren graag meer naar zichzelf! 

 
Judas, vers 16 tot en met 20  Dit zijn de morrenden, mokkend 

om hun lot, wandelende naar hun begeerten, maar hun mond 
spreekt hoogdravend, als zij om des voordeels wil de mensen in 

hun gezicht vleien. Gij echter, geliefden, herinnert u de woorden, 
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die vóór dezen gesproken zijn door de apostelen van onze Here 
Jezus Christus, dat zij tot u hebben gezegd: Aan het einde des tijds 

zullen er spotters komen, die naar hun eigen goddeloze begeerten 

zullen wandelen. Zij zijn het, die scheuringen maken, natuurlijke 
mensen, die de Geest niet hebben. Maar gij, geliefden, bewaart 

uzelf in de liefde Gods, door uzelf op te bouwen in uw allerheiligst 
geloof en door te bidden in de heilige Geest. 

 

En Openbaring 1, vers 3  Zalig hij, die voorleest, en zij, die horen 
de woorden der profetie, en bewaren, hetgeen daarin geschreven 

staat, want de tijd is nabij. 
 

Voorwaar, gij geliefden,  

 
3 Johannes, vers 11  Geliefde, volg het kwade niet na, maar het 

goede. Wie goed doet, is uit God, maar wie kwaad doet, heeft God 
niet gezien. 

 

Voorwaar, volhard in uw gebeden. 
 

Kolossenzen 3, vers 24 en 25  Gij weet toch, dat gij van de Here 

tot vergelding de erfenis zult ontvangen. Gij dient Christus als heer. 
Want wie onrecht doet, zal zijn onrecht terugontvangen, en er is 

geen aanzien des persoons. 
En Kolossenzen 4, vers 6  Uw spreken zij te allen tijde aangenaam, 

niet zouteloos; gij moet weten, hoe gij aan ieder het juiste 

antwoord moet geven. 
 

Voorwaar, wie u ook bent,  
God haat roddelaars en kwaadsprekers, die Gods dienstknecht 

tegenwerken, die zijn boodschappen van God, enzovoorts, 

tegenwerken! Voorwaar, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 
Christus, is de Kapitein van de Evangelical EndTime Machine. En als 

een van de matrozen en schippers Hem tegenwerkt, of Gods 

gezalfden, dan wordt die aan de wal gezet en achtergelaten! 
Voorwaar, 
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2 Korinthiërs 11, vers 13  Want zulke lieden zijn schijn-
apostelen, bedrieglijke arbeiders, die zich voordoen als apostelen 

van Christus. 

 
En 1 Korinthiërs 10, vers 9 en 10  En laten wij de Here niet 

verzoeken, zoals sommigen van hen deden, en zij kwamen om door 
de slangen. En mort niet, zoals sommigen van hen deden, en zij 

kwamen om door de verderfengel. 

 
Hebreeën 4, vers 11  Laten wij er dus ernst mede maken om tot 

die rust in te gaan, opdat niemand ten val kome door dit voorbeeld 
van ongehoorzaamheid te volgen. 

 

Voorwaar, Hij kent uw hart en wandel, en vooral uw 
verborgenheden en daden. 

 
Openbaring 22, vers 14 en 15   Zalig zij, die hun gewaden 

wassen, opdat zij recht mogen hebben op het geboomte des levens 

en door de poorten ingaan in de stad. Buiten zijn de honden en de 
tovenaars, de hoereerders, de moordenaars, de afgodendienaars en 

ieder, die de leugen liefheeft en doet. 

 
En 1 Johannes 2, vers 4  Wie zegt: Ik ken Hem, en zijn geboden 

niet bewaart, is een leugenaar en in die is de waarheid niet. 
En vers 6  Wie zegt, dat hij in Hem blijft, behoort ook zelf zó te 

wandelen, als Hij gewandeld heeft. 

 
En Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God 

de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 
opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig 

leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, 

opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 

geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 
oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 

duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 
waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 

gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 
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komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 
zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 

 

Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
 

 
 

 

Speel geen spelletjes met God en uw naaste als 

kind van God 
 

Voorwaar, als iemand echt niet wil veranderen en spelletjes blijft 
spelen, grijpt God in! Vrees God, want Hij is Heilig en puur. Velen 

kunnen zich bij dit verhaal aansluiten.  

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 

23 augustus 2018 bracht een bode engel Gods een boodschap over, 
die ik heel graag met u wil delen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 

Ramachan, een bode engel Gods van hoge rang. 
Voorwaar, wie terechtwijzing haat, is dom. 

En wat vanuit het hart naar buiten komt, van binnenuit, zal worden 

doorgrond door de Heilige Geest Gods!  
 

Zo was er eens een jonge Christenvrouw die er goed uitzag, 

en zij had een vlotte babbel, en diende de Heer. 
Maar diep, heel diep, zaten alleen maar kwade overleggingen en 

roddel en boosheid. Haar naam was Corry… Oeps! Ze zegt altijd 
‘Sorry’ na de daad. En had men haar door, moest ze er snel 

vandoor. Of ze zei: “De liefde en vergiffenis van Jezus gaat heel 

diep!”  
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En stilletjes gaat ze verder als schijn-Christen en met 
kwaadsprekerij. 

In de kerk heeft ze weleens een vermaning gekregen, over wat van 

binnenuit naar buiten kwam.  
“O ja, sorry! Mijn naam is Corry. Sorry!” Of ze zei: “De Heer heeft 

mij vergeven. Sorry dat ik je gekwetst heb en pijn heb gedaan. 
Gelukkig, ware liefde vergeeft, wat er ook ooit is geweest; nieuwe 

start en kansen! Want sorry, mijn naam is Corry.” 

 
Voorwaar, 

 
1 Korinthiërs 13, vers 5 tot en met 7  Zij kwetst niemands 

gevoel, zij zoekt zichzelf niet, zij wordt niet verbitterd, zij rekent 

het kwade niet toe. Zij is niet blijde over ongerechtigheid, maar zij 
is blijde met de waarheid. Alles bedekt zij, alles gelooft zij, alles 

hoopt zij, alles verdraagt zij. 
 

Speel geen spelletjes met God en uw naaste als kind van 

God. 
Of het zou weleens kunnen zijn dat u gestraft wordt!  

 

Corry was een roker, en voorwaar, Corry hield van flirten. 
En zij houdt ervan om iedereen naar haar hand te zetten in de 

kerk, en is een koppelaarster en zorgt vaak voor een date tussen 
een broeder en een zuster van de kerk. Voorwaar, als iemand echt 

niet wil veranderen en spelletjes blijft spelen, grijpt God in! Sorry, 

Corry, God gaf je kanker, en je bedroefde de Heilige Geest vanwege 
je ‘Sorry’. Hoewel God liefde is en vergeeft, luisterde je niet naar 

God! Nu schreeuw je het uit en ben je begraven. 
 

Voorwaar, vrees God, want Hij is Heilig en puur. 

En wees niet gelijkvormig aan de wereld. Laat de satan op u, die 
luistert, geen voordeel behalen, want zijn gedachten en werken zijn 

u niet onbekend! 

 
Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 

wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 
een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
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Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 

geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 
oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 

duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 
waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 

gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 

komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 
zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 

 
Velen kunnen zich bij dit verhaal aansluiten. 

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 
 

 

Jezus Christus koos ervoor om uw overtredingen 
te dragen aan het kruis op Golgotha 
 

Hoewel Ik, Yeshua, u had kunnen aanklagen, vanwege al uw 
overtredingen, was de plaag op Mij, en gaf Ik Mij als schuldoffer, en 

heb geleden zoals nooit, ooit iemand heeft geleden!  
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, welkom! Op 24 augustus 2018 bracht de bode engel Gods de 

volgende boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 

Voorwaar, zo spreekt de Goede Herder, 
Kijk niet naar omstandigheden. Ik ben de Here; dat is Mijn Naam! 

Voorwaar, 
 

Jesaja 43, vers 18 en 19  Denkt niet aan hetgeen vroeger 

gebeurde en let niet op wat oudtijds is geschied; zie, Ik maak iets 
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nieuws, nu zal het uitspruiten; zult gij er geen acht op slaan? Ja, Ik 
zal een weg in de woestijn maken, rivieren in de wildernis. 

Jesaja 42, vers 9  Het vroegere, zie, het is gekomen, en nieuwe 

dingen kondig Ik u aan; voordat zij uitspruiten, doe Ik ze u horen. 
En Jesaja 49, vers 15 en 16  Kan ook een vrouw haar zuigeling 

vergeten, dat zij zich niet ontfermen zou over het kind van haar 
schoot? Al zouden zij die vergeten, toch vergeet Ik u niet. Zie, Ik 

heb u in mijn handpalmen gegrift, uw muren zijn bestendig vóór 

Mij. 
 

Voorwaar, Ik kende uw lijden en omstandigheden. 
Maar werd Ik niet doorboord en verbrijzeld en veracht en bespot en 

verdrukt en mishandeld, vanwege uw overtredingen? Voorwaar, Ik 

werd ter slachting geleid als een mak schaap, en deed Mijn mond 
niet open. Hoewel Ik u had kunnen aanklagen, vanwege al uw 

overtredingen, was de plaag op Mij, en gaf Ik Mij als schuldoffer, en 
heb geleden zoals nooit, ooit iemand heeft geleden! 

 

Voorwaar, de mens is verdorven, vol van geweldenarij en 
liefdeloosheid en onzuiverheden, onder andere. 

Voorwaar, als Ik niet gekozen had om uw overtredingen te dragen 

aan het kruis van Golgotha, was het einde van al wat leeft in 
werking getreden, ook vanwege dat de overleggingen van de 

harten boos waren. Ik, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, 
had de mens kunnen uitroeien, maar Ik gaf u genade! 

 

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 
wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 

naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het 

licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever 
gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want 

een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het 
licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de 



 
 

 

6418 
 
 

 

waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat 
zij in God verricht zijn. 

Johannes 8, vers 23 en 24  En Hij zeide tot hen: Gij zijt van 

beneden, Ik ben van boven; gij zijt van deze wereld, Ik ben niet 
van deze wereld. Ik heb u dan gezegd, dat gij in uw zonden zult 

sterven; want indien gij niet gelooft, dat Ik het ben, zult gij in uw 
zonden sterven. 

En Johannes 8, vers 12  Wederom dan sprak Jezus tot hen en 

zeide: Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de 
duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben. 

 
Voorwaar, zo spreekt de Here tot u! 

Bekeert u en laat u niet overmeesteren, zoals Hij dat ook niet deed. 

Hoewel Hij leed om uwentwil, toonde Hij onvoorwaardelijke liefde 
en genade! Voorwaar, mijn naam is Lovesadai, en ben een bode 

engel Gods. 
 

Hij is geen God van kwaad met kwaad vergelden, maar een 

God, die de mens vergeving wil schenken. 
In sommige gevallen is er geen vergiffenis en genade. Toch zou 

men dan God niet moeten verlaten, maar in gebed moeten gaan en 

uitzien naar Zijn heil. 
Ik ga nu, sprak de bode engel van God, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 

 
 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus is 

tegen zelfdoding 
 
Ernstige, waarschuwende boodschap Gods voor zelfmoord, 

euthanasie en zelfdoding: Voorwaar, vandaag zijn er velen die 
zelfmoord plegen, waar de Heer niet achter staat!  

 

 
Volledige weergave: 

 

Welkom! Op 26 augustus 2018 bracht de bode engel Gods de 
volgende boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 
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Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 
Voorwaar,  

“Dit is het einde”, sprak de dwaas. “Ik wil dood”, sprak de dwaas. 
“Mijn besluit staat vast. Ik nader nu de dood, en weet: Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, is tegen zelfdoding.” 

 
Ik ben de dood ingegaan… en zelfs de arts maakt zich 

schuldig aan moord! 
Het dodenrijk is nu vlak onder mij, en ik schreeuwde het uit: “Haal 

me uit het vuur! Red me uit de hand van de hel!” 

 
Job 3, vers 4  Die dag zij duisternis, God in den hoge vrage niet 

naar hem, geen lichtglans bestrale hem. 
 

Diepe duisternis en rook verstikken mijn adem… 

en voor eeuwig ben ik nu verloren, vanwege het niet afwijzen van 
de zelfmoord. 

 

Voorwaar, vandaag zijn er velen die zelfmoord plegen, waar 
de Heer niet achter staat! 

Bekeert u en kies om te leven, en neem de Heer aan en toon 
berouw! 

 

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 
wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 

geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 

oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 
duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 

waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 
gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 
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komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 
zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 

 

Mijn naam is Mirte, Gods bode engel. 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 

Toon uw dank aan de Heer 
 

Want aan Zijn liefde komt nooit een eind, en in Hem zit de glorie en 
kracht en behoudenis! Wees Hem voor eeuwig dankbaar.  

 

 
Volledige weergave: 

 
Welkom! De volgende boodschap is op 27 augustus 2018 door een 

bode engel van God overgeleverd aan eindtijdprofeet Benjamin 

Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 

Voorwaar, toon uw dank aan de Heer, want aan Zijn liefde 
komt nooit een eind! 

Voorwaar, mijn naam is Belové, en ben een bode engel Gods.  

 
U had reeds dood kunnen zijn en had de dood verdiend. 

Maar dankzij Zijn geduld met u, redde Hij u keer op keer in uw 
leven. U weet dat deze woorden waarachtig zijn. Geprezen zij de 

Here, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! Voorwaar, 

wanneer u het moeilijk had, was Hij het, die u nieuwe kracht gaf. 
En was u krachteloos, dan droeg Hij u, totdat u weer aangesterkt 

was.  
 

Voorwaar, toon uw dank aan de Heer, want in Hem zit de 

glorie en kracht en behoudenis! 
Prijs Zijn goedheid en genade. Geef Hem het offer dat hem 

toekomt, en zie uit naar Zijn liefde voor u! Herdenk Zijn daden en 

genade, wat door Hem volbracht is aan het kruis van Golgotha, dat 
Hij, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, de schuld van u 
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wegnam aan het kruis. Wees Hem, Yeshua HaMashiach, Jezus 
Christus van Nazareth, voor eeuwig dankbaar dat Hij uw straf 

droeg, en u telkens weer redde en te hulp kwam. Want Hij is uw 

hulp, keer op keer, dus vertrouw op Hem, ook nu, dat Hij u ook zal 
uitredden! 

 
En praat met Hem. 

Bid en zeg: “Kom, O Heilige Geest van God, en vul mijn hart 

opnieuw! Dank U, Heer, voor Uw redding, in Jezus Christus’ Naam. 
Amen!” 

 
Psalm 147, vers 3  Hij geneest wie gebroken zijn en verzorgt hun 

diepe wonden. 

Vers 5  Groot is onze Heer, en oppermachtig; Zijn inzicht is niet te 
meten. 

Psalm 142, vers 6  Ik roep tot U, Heer. U bent mijn schuilplaats, al 
wat ik heb in het land van de levenden. 

 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
 

 

 

Als de Here u rijkelijk zegent, gebruik het tot 

Zijn eer!  
 
Als u niets doet met wat God u allemaal gaf, zal u heel veel te 

verliezen hebben. Voorwaar, wie veel heeft, mag de Here 

grootmaken en Hem geven, wat Hem toekomt. Wees niet hebberig 
en verslaafd aan luxe; u kunt het niet meenemen naar de Hemel!  

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, hartelijk welkom! Op 28 augustus 2018 bracht Gods bode 

engel woord voor woord de volgende boodschap over aan 
eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  
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Spreuken 10, vers 15  De bezitting van de rijke is zijn sterke 

stad, het onheil van de behoeftigen is hun armoede. 

Spreuken 14, vers 20 en 21  Zelfs door zijn naaste wordt de arme 
gehaat, maar de vrienden van de rijke zijn vele. Wie zijn naaste 

veracht, zondigt; maar welzalig hij “of zij”, die zich ontfermt over 
ellendigen. 

Spreuken 18, vers 23  Smekend spreekt de arme, maar hard 

antwoordt de rijke. 
Spreuken 22, vers 7  De rijke heerst over de armen… tot zover. 

 
Voorwaar, ik ben een bode engel Gods. 

Voorwaar, luistert aandachtig! 

 
Spreuken 22, vers 19  Opdat uw betrouwen op de Here zij, 

onderricht ik u heden, ja u. 
Vers 22  Beroof de geringe niet, omdat hij arm is, en vertreed de 

ellendige niet in de poort. 

 
Mijn naam is Blender. 

Een rijke denkt alleen aan zichzelf. Verder, sommigen willen meer 

en meer, en zijn verslaafd en gebonden aan heel erg veel kleren, 
kasten vol, en willen steeds meer luxe. 

 
Prediker 5, vers 9 tot en met 12  Wie geld liefheeft, wordt van 

geld niet verzadigd, noch wie rijkdom liefheeft, van inkomsten. Ook 

dit is ijdelheid. Bij het vermeerderen van het goed vermeerderen 
ook zij die het verteren; en wat is het gewin van de bezitter 

daarvan anders dan het toezien? Zoet is de slaap van hem die 
werkt, of hij weinig of veel eet; maar de verzadiging van de rijke 

laat hem in het geheel niet slapen. Er is een smartelijk kwaad, dat 

ik gezien heb onder de zon: rijkdom, door zijn bezitter bewaard tot 
zijn eigen onheil. 

En Prediker 9, vers 6  Zowel hun liefde als hun haat en hun naijver 

zijn reeds lang vergaan; en zij hebben nimmer deel aan iets, dat 
onder de zon geschiedt. 
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Voorwaar, als de Here u iets geeft, zoals bijvoorbeeld een 
harp of een gitaar of een fluit, of wat anders, dan is het om 

Hem te loven en te prijzen tot Zijn eer en glorie. 

Want een instrument geeft de Here niet als museumstuk! 
 

Lukas 12, vers 13  Iemand uit de schare zeide tot Hem: Meester, 
zeg tot mijn broeder, dat hij de erfenis met mij dele. 

En vers 15   Hij zeide tot hen: Ziet toe, dat gij u wacht voor alle 

hebzucht, want ook als iemand overvloed heeft, behoort zijn leven 
niet tot zijn bezit. 

Lukas 18, vers 22 tot en met 27  Toen Jezus dat hoorde, zeide Hij 
tot hem: Nog één ding komt gij te kort: verkoop alles wat gij bezit, 

en verdeel het onder de armen, en gij zult een schat hebben in de 

hemelen, en kom hier, volg Mij. Toen hij dat hoorde, werd hij diep 
bedroefd, want hij was zeer rijk. En Jezus zag hem aan en zeide: 

Hoe moeilijk kunnen zij, die geld hebben, in het Koninkrijk Gods 
ingaan. Want het is gemakkelijker, dat een kameel gaat door het 

oog ener naald, dan dat een rijke het Koninkrijk Gods binnengaat. 

En die dit hoorden, zeiden tot Hem: Maar wie kan dan behouden 
worden? Hij zeide tot hen: Wat bij mensen onmogelijk is, is 

mogelijk bij God. 

 
Lukas 16, vers 22 tot en met 25  Het geschiedde, dat de arme 

stierf en door de engelen gedragen werd in Abrahams schoot. Ook 
de rijke stierf en hij werd begraven. En toen hij in het dodenrijk zijn 

ogen opsloeg onder de pijnigingen, zag hij Abraham van verre en 

Lazarus in zijn schoot. En hij riep en zeide: Vader Abraham, heb 
medelijden met mij en zend Lazarus, opdat hij de top van zijn 

vinger in water dope en mijn tong verkoele, want ik lijd pijn in deze 
vlam. Maar Abraham zeide: Kind, herinner u, hoe gij het goede 

tijdens uw leven hebt ontvangen en insgelijks Lazarus het kwade; 

nu wordt hij hier vertroost en gij lijdt pijn. 
 

Voorwaar, Kadosh, Heilig is de Here, Yeshua HaMashiach, 

JHWH, Jezus Christus! 
Overdenk deze boodschap.  

 
Als de Here u rijkelijk zegent, gebruik het dan tot Zijn eer.  
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En wees niet hebberig en verslaafd aan luxe. U kunt het niet 
meenemen naar de Hemel! Voorwaar, wie veel heeft, mag de Here 

grootmaken en Hem geven, wat Hem toekomt. Voorwaar, wie niet 

wil horen, gaat verloren. Als u niets doet met wat God u allemaal 
gaf, dan zult u heel veel te verliezen hebben! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 

 

Wie is de mol?  
 

Voorwaar, je kunt de slang ook een mol noemen, een graver, die 
heel diep graaft, totdat hij weer iets vindt om u of anderen aan te 

klagen. Voorwaar, de mol wil graag dat u meegraaft en meedenkt, 
om anderen aan te klagen. Stop met graven en aanklagen!  

 

 
Volledige weergave: 

 
Hartelijk welkom! De volgende boodschap is op 29 augustus 2018 

overgeleverd door een bode engel van God aan eindtijdprofeet 

Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Rafaël, 
een bode engel Gods. 

 
Voorwaar, in Genesis 3 wordt de slang de listigste van alle 

dieren des velds genoemd. 

 
Lukas 10, vers 18  En Hij zeide tot hen: Ik zag de satan als een 

bliksem uit de hemel vallen. 
 

Markus 1, vers 13  Veertig dagen bleef hij in de woestijn, waar hij 

door satan op de proef werd gesteld. Hij leefde er te midden van de 
wilde dieren, en engelen zorgden voor hem.   

Markus 3, vers 23  Toen hij hen bij zich geroepen had, sprak hij tot 

hen in gelijkenissen: ‘Hoe kan satan zichzelf uitdrijven? 
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En vers 25  Als een gemeenschap innerlijk verdeeld is, zal die 
gemeenschap niet kunnen standhouden. 

 

Voorwaar, je kunt de slang ook een soort mol noemen, een 
graver, die heel diep graaft, totdat hij weer iets vindt om u 

of anderen mee aan te klagen. 
Sommigen plaatsen een mollenval, of een fles, waar de bodem van 

afgebroken is in het gat, die de mol gegraven heeft, om zo zijn 

werken tegen te gaan. 
 

Markus 7, vers 20  Hij zei: ‘Wat uit de mens komt, dat maakt 
hem onrein. 

 

Voorwaar, de satan, die sluwe mol, wil ook graag dat u 
meegraaft en meedenkt, om zo anderen te kunnen 

aanklagen! 
 

Lukas 10, vers 19  Bedenk wel: ik heb jullie de macht gegeven 

om slangen en schorpioenen te vertrappen en om de kracht van de 
vijand te breken, zodat niets jullie kan schaden. 

Lukas 10, vers 26 tot en met 28  Jezus antwoordde: ‘Wat staat er 

in de wet geschreven? Wat leest u daar?’ De wetgeleerde 
antwoordde: ‘Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met 

heel uw ziel en met heel uw kracht en met heel uw verstand, en uw 
naaste als uzelf.’ ‘U hebt juist geantwoord,’ zei Jezus tegen hem. 

‘Doe dat en u zult leven.’ 

 
Voorwaar, maar de naaste liefhebben als zichzelf, dat gaat 

sommigen te ver. 
 

Johannes 14, vers 15  Als je mij liefhebt, houd je dan aan mijn 

geboden. 
 

Voorwaar, stop met het graven en aanklagen! 

 
Romeinen 12, vers 14  Zegen uw vervolgers; zegen hen, 

vervloek hen niet. 
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Vers 17 en 18  Vergeld geen kwaad met kwaad, maar probeer voor 
alle mensen het goede te doen. Stel, voorzover het in uw macht 

ligt, alles in het werk om met alle mensen in vrede te leven.  

Vers 21  Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het 
kwade door het goede.   

Romeinen 13, vers 10  De liefde berokkent uw naaste geen kwaad, 
dus de wet vindt zijn vervulling in de liefde.  

 

Voorwaar, ware liefde vergeeft, wat er ook is geweest! 
 

Galaten 5, vers 21 tot en met 26  afgunst, bras- en 
slemppartijen, en nog meer van dat soort dingen. Ik herhaal de 

waarschuwing die ik u al eerder gaf: wie zich aan deze dingen 

overgeven, zullen geen deel hebben aan het koninkrijk van God. 
Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, 

vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en 
zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets tegen heeft. Wie 

Christus Jezus toebehoort, heeft zijn eigen natuur met alle 

hartstocht en begeerte aan het kruis geslagen. Wanneer de Geest 
ons leven leidt, laten we dan ook de richting volgen die de Geest 

ons wijst. Laten we elkaar niet uit eigenwaan de voet dwarszetten 

en elkaar geen kwaad hart toedragen.  
Galaten 6, vers 7  Vergis u niet, God laat niet met zich spotten: wat 

een mens zaait, zal hij ook oogsten. 
 

Efeziërs 6, vers 10 tot en met 13  Ten slotte, zoek uw kracht in 

de Heer, in de kracht van zijn macht. Trek de wapenrusting van 
God aan om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel. 

Onze strijd is niet gericht tegen mensen maar tegen hemelse 
vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis, tegen 

de kwade geesten in de hemelsferen. Neem daarom de wapens van 

God op om weerstand te kunnen bieden op de dag van het kwaad, 
om goed voorbereid stand te kunnen houden. 

 

Filippenzen 3, vers 4 tot en met 7  hoewel ik redenen genoeg 
zou hebben om op mezelf te vertrouwen. Als anderen menen dat te 

kunnen doen, dan kan ik dat zeker. Ik werd besneden toen ik acht 
dagen oud was en behoor tot het volk van Israël, tot de stam 

Benjamin, ik ben een geboren Hebreeër met de wetsopvatting van 
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een Farizeeër en heb de gemeente fanatiek vervolgd. Aan wat er in 
de wet over gerechtigheid staat, voldeed ik volledig. Maar wat voor 

mij winst was, ben ik omwille van Christus als verlies gaan 

beschouwen. 
 

Voorwaar,  
 

Jakobus 4, vers 7  Onderwerp u dus aan God, en verzet u tegen 

de duivel, dan zal die van u wegvluchten. 
 

1 Petrus 3, vers 13  Overigens, wie zou u kwaad doen als u zich 
volledig inzet voor het goede? 

Vers 17 en 18  Het is beter te lijden, indien God dat wil, omdat men 

goed doet dan omdat men kwaad doet. Ook Christus immers heeft, 
terwijl hij zelf rechtvaardig was, geleden voor de zonden van 

onrechtvaardigen, voor eens en altijd, om u zo bij God te brengen. 
Naar het lichaam werd hij gedood maar naar de geest tot leven 

gewekt. 

 
Openbaring 3, vers 21  Wie overwint zal samen met mij op mijn 

troon zitten, net zoals ik zelf overwonnen heb en samen met mijn 

Vader op zijn troon zit. 
 

1 Korinthiërs 13, vers 5 tot en met 7  Ze is niet grof en niet 
zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet 

aan, ze verheugt zich niet over het onrecht maar vindt vreugde in 

de waarheid. Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in 
alles volhardt ze. 

 
Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want God had de wereld zo 

lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in 

hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft 
zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te 

vellen, maar om de wereld door hem te redden. Over wie in hem 

gelooft wordt geen oordeel uitgesproken, maar wie niet in hem 
gelooft is al veroordeeld, omdat hij “of zij” niet wilde geloven in de 

naam van Gods enige Zoon. Dit is het oordeel: het licht kwam in de 
wereld en de mensen hielden meer van de duisternis dan van het 

licht, want hun daden waren slecht. Wie kwaad doet, haat het licht; 
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hij schuwt het licht omdat anders zijn “of haar” daden bekend 
worden. Maar wie oprecht handelt zoekt het licht op, zodat 

zichtbaar wordt dat God werkzaam is in alles wat hij “of zij” doet. 

 
Wie een mollengat graaft, valt er zelf in! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
 

 

 

Laat uw wortel niet uitdrogen! 
 

30-08-2018  Maar bemest het met goede aarde. Sommigen klagen, 
waarom ze zo verdrukt werden, maar bewapenen zich niet tegen de 

boze!  
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, hartelijk welkom! De volgende boodschap werd overgebracht 
door de bode engel van God aan eindtijdprofeet van de laatste 

dagen, Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 

Revelado, een bode engel Gods. 
 

Deze boodschap kon weleens voor u zijn, die luistert! 
 

Mattheüs 13, vers 19  Bij een ieder, die het woord van het 

Koninkrijk hoort en het niet verstaat, komt de boze en rooft wat in 
zijn hart gezaaid is… tot zover. 

Mattheüs 13, vers 21  Maar hij heeft geen wortel in zich, doch is 
iemand van het ogenblik; wanneer echter verdrukking of vervolging 

komt om der wille van het woord, komt hij terstond ten val. 

Mattheüs 13, vers 23  De in goede aarde gezaaide is hij “of zij”, die 
het woord hoort en verstaat, die dan ook vrucht draagt en oplevert, 

deels honderd-, deels zestig-, deels dertigvoudig. 
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Voorwaar, laat uw wortel niet uitdrogen, en bemest het met 
goede aarde. 

Onderhoud uzelf, of u gaat eraan! 

 
Mattheüs 13, vers 25 en 26  Doch terwijl de mensen sliepen, 

kwam zijn vijand en zaaide er onkruid overheen, midden tussen het 
koren, en ging weg. Toen het graan opkwam en vrucht zette, toen 

kwam ook het onkruid tevoorschijn. 

 
Voorwaar, sommigen klagen, waarom ze zo verdrukt 

werden, maar bewapenen zich niet tegen de boze! 
 

Efeziërs 6, vers 12  Want wij hebben niet te worstelen tegen 

bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen 
de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de 

hemelse gewesten. 
Efeziërs 6, vers 10  Voorts, weest krachtig in de Here en in de 

sterkte zijner macht. 

 
Amen! 

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
 

 

 
 

 

 

SEPTEMBER 2018 
 
“Waarom ben ik achtergelaten?” 
 

Want al noemen velen zich Christen, door de grote verdrukking 

zullen velen zich overgeven en zal blijken, wie echt aan God trouw 
waren! Wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden 
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Volledige weergave: 

 

Hallo, hartelijk welkom! Op 3 september 2018 bracht Gods bode 
engel woord voor woord de volgende boodschap Gods over aan 

eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 
Ruachana, een bode engel Gods. 

 
Voorwaar, velen zeggen: “Efeziërs 6, vers 10 tot en met 19 

kunnen wij nu wel dromen, Profeet Benjamin Cousijnsen!” 

Dan zeggen wij engelen: “Echt?”  
 

Prijs de Heer, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, die 
het er bij u in wil stampen, dat u op de sterkte Zijner macht 

moet vertrouwen. 

Want al noemen velen zich Christen, door de grote verdrukking 
zullen velen zich overgeven en zal blijken, wie echt aan God trouw 

waren! 

 
Openbaring 13, vers 16 tot en met 18  En het maakt, dat aan 

allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en 
de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op 

hun voorhoofd, en dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het 

merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam 
heeft. Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal 

van het beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is 
zeshonderd zesenzestig. 

En Openbaring 16, vers 2  En de eerste ging heen en goot zijn 

schaal uit op de aarde, en er kwam een boos en kwaadaardig 
gezwel aan de mensen, die het merkteken van het beest hadden en 

die zijn beeld aanbaden. 

 
Voorwaar,  

 
Mattheüs 24, vers 9 en 10  Dan zullen zij u overleveren aan 

verdrukking en zij zullen u doden, en gij zult door alle volken 
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gehaat worden om mijns naams wil. En dan zullen velen ten val 
komen en zij zullen elkander overleveren en elkander haten.   

Vers 12 en 13  En omdat de wetsverachting toeneemt, zal de liefde 

van de meesten verkillen. Maar wie volhardt tot het einde, die zal 
behouden worden. 

Vers 28 tot en met 31  Waar het aas is, daar zullen de gieren zich 
verzamelen. Terstond na de verdrukking dier dagen zal de zon 

verduisterd worden en de maan zal haar glans niet geven en de 

sterren zullen van de hemel vallen en de machten der hemelen 
zullen wankelen. En dan zal het teken van de Zoon des mensen 

verschijnen aan de hemel en dan zullen alle stammen der aarde 
zich op de borst slaan en zij zullen de Zoon des mensen zien komen 

op de wolken des hemels, met grote macht en heerlijkheid. En Hij 

zal zijn engelen uitzenden met luid bazuingeschal en zij zullen zijn 
uitverkorenen verzamelen uit de vier windstreken, van het ene 

uiterste der hemelen tot het andere. 
En vers 40 tot en met 42  Dan zullen er twee in het veld zijn, één 

zal aangenomen worden en één achtergelaten worden; twee 

vrouwen zullen aan het malen zijn met de molen, één zal 
aangenomen worden, en één achtergelaten worden. Waakt dan, 

want gij weet niet, op welke dag uw Here komt. 

 
Voorwaar, sommigen zeggen soms:  

“Profeet Benjamin, zeg me alstublieft, wanneer komt de Heer? Ik 
zal u er heel erg dankbaar voor zijn; dan zal ik me bekeren.” 

Voorwaar, u moet zich nu bekeren en wapenen tegen de satan, en 

werken aan uw relatie met God. Of u kunt als Christen zich straks 
afvragen: ‘Waarom ben ik achtergelaten? Ik was toch een wederom 

geboren Christen!’  
 

Niemand kan God voor de gek houden! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en 
verdween. 

 

 

 
God is een rechtvaardige Rechter! 
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Voorwaar, wees betrouwbaar, en doe niet telkens beloften, die u 
telkens uitstelt. God gaf u een mond, niet alleen om te eten en te 

drinken, maar om te getuigen en om Hem groot te maken!  

 
 

Volledige weergave: 
 

Hartelijk welkom! Op 4 september 2018 bracht Gods bode engel de 

volgende boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, Kadosh, Heilig is de 

Here, de Koning der koningen! 

 
Deuteronomium 23, vers 21 tot en met 23  Wanneer gij de 

Here, uw God, een gelofte doet, zult gij er niet mee talmen haar in 
te lossen, want de Here, uw God, zou ze toch van u eisen en dan 

zoudt gij u bezondigen. Maar, wanneer gij u onthoudt van het doen 

van een gelofte, bezondigt gij u niet. Wat over uw lippen gegaan is, 
moet gij stipt volbrengen; gij hebt immers de Here, uw God, 

volkomen vrijwillig een gelofte gedaan, die gij hebt uitgesproken 

met eigen mond. 
 

Voorwaar, mijn naam is Marosim, en ben een bode engel 
Gods. 

 

Exodus 4, vers 12 en 13  Nu dan, ga heen. Ik zal met uw mond 
zijn en u leren, wat gij spreken moet. Maar hij zeide: Och Here, 

zend toch iemand anders. 
 

Deuteronomium 32, vers 1 tot en met 4  Neigt uw oor, gij 

hemelen, dan wil ik spreken, en de aarde hore naar de woorden 
van mijn mond. Mijn leer druipe als regen, mijn rede druppele als 

dauw, als regenbuien op het jonge groen, en als regenstromen op 

het kruid; want ik zal de naam des Heren uitroepen; geeft 
grootheid onze God, de Rots, wiens werk volkomen is, omdat al zijn 

wegen recht zijn; een God van trouw, zonder onrecht, rechtvaardig 
en waarachtig is Hij. 
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En vers 29  Indien zij wijs waren, zouden zij dit verstaan, zij 
zouden op hun einde letten. 

 

Voorwaar, God gaf u een mond, niet alleen om te eten en te 
drinken, maar om te getuigen en om Hem groot te maken! 

 
1 Samuël 2, vers 2 en 3  Er is niemand heilig gelijk de Here, want 

niemand is er buiten U, en er is geen rots gelijk onze God. Spreekt 

toch niet steeds zo hoogmoedig, geen verwaten taal kome uit uw 
mond. De Here immers is een alwetend God en door Hem worden 

de daden getoetst. 
 

Voorwaar, wees betrouwbaar, en doe niet telkens beloften, 

die u telkens uitstelt.  
Wees niet gelijkvormig aan de wereld! 

 
Psalm 5, vers 10  Want in hun mond is niets betrouwbaar, hun 

binnenste is enkel verderf, hun keel is een open graf, zij maken hun 

tong glad. 
Vers 12 en 13  Maar verheugen zullen zich allen die bij U schuilen, 

altoos zullen zij jubelen, daar Gij hen beschermt, en in U zullen 

juichen wie uw naam liefhebben. Want Gij zegent de rechtvaardige, 
o Here, Gij omgeeft hem met welbehagen als met een schild. 

En Psalm 7, vers 11 tot en met 15  Mijn schild is bij God, die de 
oprechten van hart verlost; God is een rechtvaardig Rechter en een 

God, die te allen dage toornt. Bekeert iemand zich niet, dan wet Hij 

zijn zwaard, spant zijn boog en legt aan, Hij richt op hem zijn 
dodelijke wapenen, maakt zijn pijlen tot brandende schichten. Zie, 

wie met ongerechtigheid bevrucht werd, is zwanger van onheil en 
baart leugen. 

 

Wie leugens liefheeft, zal omkomen, tenzij hij of zij zich 
bekeert. 

God is een rechtvaardige Rechter! 

 
Psalm 9, vers 2 tot en met 5  Ik zal U loven, Here, met mijn 

ganse hart, ik wil al uw wonderen verhalen; in U wil ik mij 
verheugen en juichen, uw naam psalmzingen, o Allerhoogste, nu 

mijn vijanden terugdeinzen, struikelen en vergaan voor uw 
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aangezicht. Want mijn pleitzaak en mijn geding hebt Gij berecht, 
als rechtvaardig rechter de rechterstoel bestegen.   

Vers 7 tot en met 11  De vijanden zijn weg – eeuwige puinhopen –, 

want steden hebt Gij verwoest, zelfs hun gedachtenis is vergaan. 
Maar de Here zetelt voor eeuwig, zijn rechterstoel heeft Hij ten 

gerichte gezet; ja, Hij oordeelt de wereld in gerechtigheid, Hij richt 
de natiën in rechtmatigheid. Daarom is de Here een burcht voor de 

verdrukte, een burcht in tijden van nood. Daarom vertrouwen op U 

wie uw naam kennen, want Gij hebt nooit verlaten wie U zoeken, o 
Here. 

Vers 18  De goddelozen keren om naar het dodenrijk, al de volken 
die God vergeten. 

Psalm 10, vers 15  Verbreek de arm van de goddeloze en boze, 

straf zijn goddeloosheid, totdat Gij ze niet meer vindt. 
Psalm 23, vers 3 en 4  Hij verkwikt mijn ziel. Hij leidt mij in de 

rechte sporen om zijns naams wil. Zelfs al ga ik door een dal van 
diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want Gij zijt bij mij; uw stok 

en uw staf, die vertroosten mij. 

En vers 6  Ja, heil en goedertierenheid zullen mij volgen al de 
dagen van mijn leven; ik zal in het huis des Heren verblijven tot in 

lengte van dagen. 

 
Voorwaar,  

 
Johannes 8, vers 12  Wederom dan sprak Jezus tot hen en zeide: 

Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de 

duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben. 
 

Voorwaar, hoor aandachtig! 
 

Johannes 14, vers 15  Wanneer gij Mij liefhebt, zult gij mijn 

geboden bewaren.    
Johannes 15, vers 7  Indien gij in Mij blijft en mijn woorden in u 

blijven, vraagt wat gij maar wilt, en het zal u geworden. 

Vers 16  Niet gij hebt Mij, maar Ik heb u uitgekozen en u 
aangewezen, opdat gij zoudt heengaan en vrucht dragen en uw 

vrucht zou blijven, opdat de Vader u alles geve, wat gij Hem bidt in 
mijn naam. 
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Vers 18  Indien de wereld u haat, weet dan, dat zij Mij eer dan u 
gehaat heeft. 

Vers 20 tot en met 22  Gedenkt het woord, dat Ik tot u gesproken 

heb: Een slaaf staat niet boven zijn heer. Indien zij Mij vervolgd 
hebben, zij zullen ook u vervolgen; indien zij mijn woord bewaard 

hebben, zij zullen ook het uwe bewaren. Maar dit alles zullen zij u 
aandoen om mijn naam, want zij kennen Hem niet, die Mij 

gezonden heeft. Indien Ik niet gekomen was en tot hen gesproken 

had, zij zouden geen zonde hebben, maar nu hebben zij geen 
voorwendsel voor hun zonde. 

En Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 
wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 

geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 

oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 
duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 

waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 

gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 
komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 

zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 
 

Voorwaar, zet uw beloften om in daden, en zie dat Hij, 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, leeft en u zal 
zegenen en behoeden. 

 
Johannes 17, vers 20  En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook 

voor hen, die door hun woord in Mij geloven. 

 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 

 
 

De vensters des Hemels zijn open 
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Groot is Zijn trouw! En in Hem, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 
Christus, is sterkte en kracht. Erken Hem, die de dood overwon, en 

erken Zijn macht en bestaan.  

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, hartelijk welkom! Op 5 september 2018 bracht Gods bode 

engel woord voor woord de volgende boodschap over aan 
eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 
Kadosh, Kadosh, Kadosh, Heilig, Heilig, Heilig is het Lam 

Gods! 
Waardig is Hij tot in alle eeuwigheid. 

 

Voorwaar, de vensters des Hemels zijn open. 
Groot is Zijn trouw! En in Hem, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 

Christus, is sterkte en kracht. Hij, Abba, Vader, doorgrondt uw hart 

en gedachten. Hij is de almachtige, grote Koning! Zelfs de engelen 
eren Hem en maken Hem groot, en buigen voor de Koning der 

koningen en prijzen Zijn Heilige Naam: Yeshua HaMashiach, JHWH, 
Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is ChanCer, en ben een bode 

engel Gods. 

 
Voorwaar, eer en aanbid Hem! 

Wie is aan Hem gelijk? Heerlijk in heiligheid en machtig in daden! 
Prijs Adonai, El Elohím! Genade kocht u vrij; al uw schuld is u 

vergeven door Zijn kostbaar Bloed, het Bloed van uw Heiland en 

Heer.  
 

U werd niet door werken, of door berouwvol geween, of door 

worsteling en strijden gered, doch slechts door Zijn 
vergeving en genade. 

Laat ieder naderen tot Zijn Troon, en zodat uw werken en vlees 
bezwijken. God is goed! Erken Hem, die de dood overwon, en erken 
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Zijn macht en bestaan. Prijs nu de Heer, en zegt: “Halleluja, 
genade kocht mij vrij!” 

 

Johannes 20, vers 21 tot en met 23  Jezus dan zeide nogmaals 
tot hen: Vrede zij u! Gelijk de Vader Mij gezonden heeft, zend Ik 

ook u. En na dit gezegd te hebben, blies Hij op hen en zeide tot 
hen: Ontvangt de heilige Geest. Wie gij hun zonden kwijtscheldt, 

die zijn ze kwijtgescholden; wie gij ze toerekent, die zijn ze 

toegerekend. 
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
 

 

 

Velen verlaten de kerk door teleurstelling 
 

Vele kerken hebben hun eigen kerkstructuren en wetten, wat niet 
uit God is. Velen hebben daardoor de kerk verlaten, en erger nog, 

ze hebben Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, verlaten!  
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, hartelijk welkom! Op 6 september 2018 bracht Gods bode 

engel woord voor woord de volgende boodschap over aan Gods 
ware eindtijdprofeet, Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Rafaël, 

een bode engel Gods, en vertel u de volle waarheid. 
 

Tamara gelooft in Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 
Christus, en had Hem zeer lief. 

Ze ging elke keer naar de kerk, en diende de Heer met dans en 

lofprijs en aanbidding en zang. Voorwaar, maar of u het gelooft of 
niet, Tamara werd vaak het meest door haar broeders en zusters 

aangevallen, vanwege dat zij overgenomen waren door het 

religieuze kerksysteem. Het leek wel of ze geprogrammeerde robots 
waren! Zo zijn er ook velen teleurgesteld door vele kerken, met hun 
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eigen kerkstructuren en wetten, wat niet uit God is. Velen hebben 
de kerk verlaten, en erger nog, ze hebben Yeshua HaMashiach, 

JHWH, Jezus Christus, verlaten!  

 
Voorwaar, sommigen herkennen zich in deze boodschap.  

Ik wil u bemoedigen om te luisteren naar de Evangelical EndTime 
Machine, en uw relatie met God te herstellen! 

 

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 
wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 

geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 
oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 

duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 

waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 
gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 

komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 

zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
 

 

 

Gods hand slaat wereldwijd toe vanwege 

afgoderij! 
 
Dit is een waarschuwende, mededelende en profetische boodschap 

van de Almachtige God, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. 

Hij deelt mede, zowel aan verschillende landen als landen 
wereldwijd, dat zij vanwege hun afgoden gestraft worden. Ook zij 

die kwaadspreken over God en over Zijn Profeet zullen hieraan niet 
ontkomen.  

 

 
Volledige weergave: 
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Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 

donderdag 6 september 2018 bracht een bode engel Gods een 

boodschap over, die ik heel graag met u wil delen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 

Voorwaar, Alaska en Hawaii en Marokko! 
O wee! Ook u wou maar niet horen naar Gods geboden. Ik ben een 

bode engel Gods, en mijn naam is Donder. Gij zult sidderen en 
trillen van angst, en jammeren voor wat de Almachtige God van 

Abraham, Izaäk en Jakob u zal brengen!  

 
Voorwaar! 

En wie kwaadspreekt over God of over Zijn gezalfde Profeet, 
Benjamin Cousijnsen, zal het gaan ervaren! Wow, dat ik, Donder, 

dit mag zeggen, wat een eer! 

 
Kadosh, Heilig is de Here, de Koning der koningen! 

En God laat niet met zich spotten. Ook kwaadsprekers, die anderen 

proberen over te halen, zullen vervloekt zijn, vanwege dat men zich 
heeft laten vergiftigen!  

 
Voorwaar, ook West- en Zuid-Korea, en heel Azië, zullen het 

bemerken! 

Waar afgoderij is, daar, wereldwijd, is Gods hand aan het slaan. 
Prijs God! Amen! 

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 

 

Volg Gods raadgevingen en wijze lessen op! 
 

God haat het als men Zijn wijze raadgevingen en levenslessen 
afstoot. De kroon is ontzag hebben voor de Heer!  

 

 
Volledige weergave: 
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Hallo, hartelijk welkom! Op 7 september 2018 bracht de bode engel 

van God woord voor woord deze boodschap Gods over aan 

eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 

Voorwaar,  
 

Spreuken 2, vers 6  Want de Here geeft wijsheid, uit zijn mond 
komen kennis en verstandigheid. 

 

En Sirach 24, vers 9  Hij heeft mij in het begin, vóór alle tijden 
geschapen, en ik zal nimmer sterven.   

 
En Spreuken 1, vers 20 tot en met 22  De Wijsheid roept luide 

op de straat, op de pleinen verheft zij haar stem, op de hoek der 

rumoerige straten roept zij, bij de ingangen der poorten, in de stad, 
spreekt zij haar redenen: Hoelang zult gij, onverstandigen, het 

onverstand liefhebben, zullen spotters aan spotternij een 

welgevallen hebben, en dwazen de kennis haten? 
 

Voorwaar, wie wijsheid liefheeft, keert zich tot Gods 
vermaning! 

 

Spreuken 1, vers 24 tot en met 31  Omdat gij weigerdet, toen ik 
riep, niemand acht gaf, toen ik mijn hand uitstrekte, gij al mijn 

raadgevingen in de wind sloegt, en mijn vermaning niet wildet, 
daarom zal ik ook lachen om uw verderf; ik zal spotten, wanneer 

uw verschrikking komen zal. Wanneer uw verschrikking zal komen 

als een storm en uw verderf zal aansnellen als een wervelwind, 
wanneer benauwdheid en angst over u zullen komen, dan zullen zij 

tot mij roepen, maar ik zal niet antwoorden, zij zullen mij zoeken, 

maar mij niet vinden. Omdat zij de kennis hebben gehaat en de 
vreze des Heren niet hebben verkozen, mijn raad niet hebben 

gewild, al mijn vermaningen hebben versmaad, zullen zij eten van 
de vrucht van hun wandel en verzadigd worden van hun 

raadslagen. 
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Voorwaar, mijn naam is Donder, een bode engel Gods. 

Voorwaar, deel de boodschappen Gods, zodat velen wijken van hun 

onverstandigheden, en de wijsheid Gods en raadgevingen niet in de 
wind slaan! Zo spreekt Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, 

ook het volgende: 
 

Spreuken 1, vers 33  Maar wie naar mij luistert, zal gerust 

wonen, beveiligd tegen de verschrikking van het onheil. 
En Spreuken 9, vers 10 en 11  De vreze des Heren is het begin der 

wijsheid en het kennen van de Hoogheilige is verstand. Want door 
mij worden uw dagen vermeerderd, worden jaren van leven u 

toegevoegd. 

 
En 1 Korinthiërs 1, vers 9 en 10  God is getrouw, door wie gij zijt 

geroepen tot gemeenschap met zijn Zoon Jezus Christus, onze 
Here. Doch ik vermaan u, broeders, “maar dit telt ook voor de 

zusters”, bij de naam van onze Here Jezus Christus: weest allen 

eenstemmig en laten er geen scheuringen onder u zijn; weest vast 
aaneengesloten, één van zin en één van gevoelen.  

 

Voorwaar, God haat het als men Zijn wijze raadgevingen en 
levenslessen afstoot! 

De kroon is ontzag hebben voor de Heer. 
 

Sirach 25, vers 10 tot en met 12  Hoe groot is hij “of zij” die 

wijsheid heeft gevonden, maar niemand is groter dan wie ontzag 
heeft voor de Heer. Ontzag voor de Heer gaat boven alles; wie 

daarnaar leeft is met niemand te vergelijken. Liefde voor de Heer 
begint met ontzag voor hem, verbondenheid met de Heer begint 

met trouw aan hem. 

 
Overdenk Gods woorden voor u. 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en 

verdween. 
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Gechipt met het merkteken 666 en voor eeuwig 

verloren! 
 

Waarschuwende boodschap Gods: de gemakkelijkste weg is om 
voor eeuwig verloren te gaan, door de chip aan te nemen, waar de 

Here God u nog zo voor waarschuwde! Door wereldwijde introductie 

van de RFID-chip worden de mensen stapsgewijs voorbereid voor 
de poel des vuurs.  

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, hartelijk welkom! Op 10 september 2018 werd deze 

boodschap van God woord voor woord overgeleverd aan Gods ware 

eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 

Revelado, een bode engel Gods. 

 
Vele onzichtbare machten zijn wereldwijd aan het werk, om 

de mensen stap voor stap klaar te maken voor de poel des 
vuurs! 

Voorwaar, in vele landen zijn vele rijken en grote bedrijven reeds 

voorzien van het getal van het beest. Wie niet hierin meegaat, 
verliest zijn of haar baan! 

 

Openbaring 13, vers 16 tot en met 18   En het maakt, dat aan 
allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en 

de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op 
hun voorhoofd, en dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het 

merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam 

heeft. Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal 
van het beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is 

zeshonderd zesenzestig. 
 

Voorwaar, ook vele normale burgers nemen het getal van 

het beest aan, vanwege de zogenaamde gemakken ervan. 
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De gemakkelijkste weg is om voor eeuwig verloren te gaan! Zalig 
zij, die hun gewaden gewassen hebben en standhouden tegen de 

bolwerken van satan. 

 
Openbaring 20, vers 15  En wanneer iemand niet bevonden werd 

geschreven te zijn in het boek des levens, werd hij geworpen in de 
poel des vuurs. 

 

Voorwaar, er zijn reeds schijn-apostelen en bedrieglijke 
arbeiders van Christus, die reeds gechipt zijn met het 

merkteken.  
 

2 Korinthiërs 11, vers 13 tot en met 15  Want zulke lieden zijn 

schijn-apostelen, bedrieglijke arbeiders, die zich voordoen als 
apostelen van Christus. Geen wonder ook! Immers, de satan zelf 

doet zich voor als een engel des lichts. Het is dus niets bijzonders, 
indien ook zijn dienaren zich voordoen als dienaren der 

gerechtigheid; maar hun einde zal zijn naar hun werken. 

 
Dezen zijn het, die velen misleiden en bedriegen, en vele 

Christenen verraden door hen het getal aan te laten nemen! 

 
Efeziërs 6, vers 10 tot en met 19  Voorts, weest krachtig in de 

Here en in de sterkte zijner macht. Doet de wapenrusting Gods 
aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels; 

want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen 

de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer 
duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Neemt 

daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in 
de boze dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te 

houden. Stelt u dan op, uw lendenen omgord met de waarheid, 

bekleed met het pantser der gerechtigheid, de voeten geschoeid 
met de bereidvaardigheid van het evangelie des vredes; neemt bij 

dit alles het schild des geloofs ter hand, waarmede gij al de 

brandende pijlen van de boze zult kunnen doven; en neemt de 
helm des heils aan en het zwaard des Geestes, dat is het woord van 

God. En bidt daarbij met aanhoudend bidden en smeken bij elke 
gelegenheid in de Geest, daartoe wakende met alle volharding en 

smeking voor alle heiligen; ook voor mij, dat mij bij het openen van 
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mijn mond het woord geschonken worde, om vrijmoedig het 
geheimenis van het evangelie bekend te maken. 

 

En Openbaring 22, vers 6  En Hij zeide tot mij: Deze woorden 
zijn getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der 

Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen 
hetgeen weldra geschieden moet. 

 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
 

 
 

Het gevleugelde gevogelte in dienst van de 

mens 
 
In de Bijbel worden er verschillende vogels genoemd, en u kunt 

daar veel over de dieren lezen. In deze boodschap Gods leest en 
hoort u over verschillende soorten vogels, en de rol die ze hebben 

gespeeld voor de mens door de geschiedenis heen.  

 
 

Volledige weergave: 
 

Welkom! Op 11 september 2018 werd de volgende boodschap Gods 

overgeleverd door een bode engel van God aan eindtijdprofeet 
Benjamin Cousijnsen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 
Voorwaar,  

 

Genesis 1, vers 1 tot en met 3  In den beginne schiep God de 
hemel en de aarde. De aarde nu was woest en ledig, en duisternis 

lag op de vloed, en de Geest Gods zweefde over de wateren. En 
God zeide: Er zij licht; en er was licht. 

Vers 20 tot en met 25  En God zeide: Dat de wateren wemelen van 

levende wezens, en dat het gevogelte over de aarde vliege langs 
het uitspansel des hemels. Toen schiep God de grote zeedieren en 
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alle krioelende levende wezens, waarvan de wateren wemelen, naar 
hun aard, en allerlei gevleugeld gevogelte naar zijn aard. En God 

zag, dat het goed was. En God zegende ze en zeide: Weest 

vruchtbaar, wordt talrijk en vervult de wateren in de zeeën, en het 
gevogelte worde talrijk op de aarde. Toen was het avond geweest 

en het was morgen geweest: de vijfde dag. En God zeide: Dat de 
aarde voortbrenge levende wezens naar hun aard, vee en kruipend 

gedierte en wild gedierte naar hun aard; en het was alzo. En God 

maakte het wild gedierte naar zijn aard en het vee naar zijn aard 
en alles wat op de aardbodem kruipt naar zijn aard. En God zag, 

dat het goed was. 
 

Voorwaar, mijn naam is Rafaël, een bode engel Gods. 

De duif werd vaak geslacht, vanwege dat een arme het zich niet 
kon veroorloven om aan een schaap of geit te komen. Daarom nam 

men vaak twee duifjes, om die aan de Here te offeren. Verder 
werden er in de oude tijden ook duiven gehouden als huisdieren. 

Ook als postbezorger werden ze vaak gebruikt. In de Bijbel wordt 

het nog eens beschreven, waar de duif aangehaald wordt in 
Hooglied. 

 

Weet u, er is ook een vogel, de patrijs, en wel onder andere 
de Rotspatrijs, de Woestijnpatrijs, en de Zwarte patrijs.  

Vaak werd er jacht gemaakt op de patrijs, en de eieren werden 
gezocht om te eten. Eet smakelijk! 

 

1 Samuël 26, vers 20  Nu dan, mijn bloed moge niet ter aarde 
vloeien, ver van het aangezicht des Heren. Want de koning van 

Israël is uitgetrokken om één enkele vlo te zoeken, zoals men een 
veldhoen op de bergen najaagt. 

 

David werd achtervolgd door Saul, die zichzelf vergeleek met 
een veldhoen, een patrijs, die op de bergen nagejaagd werd. 

Voorwaar, en arenden en gieren lijken op een afstand veel op 

elkaar, maar er is verschil! Gieren verzamelen zich in de lucht, om 
zich tenslotte als een grote groep te storten op een lijk, beneden op 

de grond. Arenden zijn vaak gebruikt als beeld van machthebbers 
in Rome. De kracht van de arend wordt ook als voorbeeld gebruikt, 

onder andere in de oorlog, maar vooral in het volgende: 
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Jesaja 40, vers 31  Maar wie de Here verwachten, putten nieuwe 

kracht; zij varen op met vleugelen als arenden; zij lopen, maar 

worden niet moede; zij wandelen, maar worden niet mat. 
 

Psalm 103, vers 5  Die uw ziel verzadigt met het goede, zodat uw 
jeugd zich vernieuwt als die van een arend. 

Voorwaar, er is in de Bijbel zoveel te lezen over de dieren! 

Zelfs vele mensen nemen een huisdier, en beginnen stapsgewijs 
van uiterlijk op hun liefhebbende dier te lijken. Maar laten we 

eerlijk zijn, een dier kun je beter vertrouwen dan een mens. 
 

En Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God 

de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 
opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig 

leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, 
opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 
naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het 

licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever 

gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want 
een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het 

licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de 
waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat 

zij in God verricht zijn. 

 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 
 

 

Satan schenkt u graag schitterende cadeaus vol 

verdorvenheden 
 

Waarschuwende boodschap Gods. Voorwaar, de satan kan het 
cadeau nog zo mooi verpakken en aantrekkelijk maken, maar wat 

erin zit, is verdorven en verontreinigd en onheilig!  
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Volledige weergave: 
 

Hallo, hartelijk welkom! Op 12 september 2018 bracht Gods bode 

engel woord voor woord de volgende boodschap over aan 
eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 

Kadesa, een bode engel Gods. 
 

Voorwaar, zoals reeds voorzegd is door Gods ware 
eindtijdprofeet, Benjamin Cousijnsen, ziet men duidelijk de 

verandering van de wereld. 

 
Genesis 6, vers 5 en 6  Toen de Here zag, dat de boosheid des 

mensen groot was op de aarde en al wat de overleggingen van zijn 
hart voortbrachten te allen tijde slechts boos was, berouwde het de 

Here, dat Hij de mens op de aarde gemaakt had, en het smartte 

Hem in zijn hart. 
 

Voorwaar, vele tekenen en de verdorvenheden zijn zichtbaar 

voor de ogen van jong en oud! 
En het tegennatuurlijke wordt via de media getoond op de televisie, 

zodat ook de allerkleinsten het tegennatuurlijke als normaal gaan 
beschouwen en het accepteren, waar God niet achter staat. 

 

Genesis 6, vers 12  En God zag de aarde aan, en zie, zij was 
verdorven, want al wat leeft had zijn weg op de aarde verdorven. 

Genesis 1, vers 27  En God schiep de mens naar zijn beeld; naar 
Gods beeld schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen. 

 

Zo heeft God de mens gemaakt en het bedoeld! 
Voorwaar, Kadosh, Heilig is de Here. Verontreinigt uzelf niet; weest 

heilig, want Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, is Heilig! 

 
Romeinen 1, vers 22  Bewerende wijs te zijn, zijn zij dwaas 

geworden. 
Vers 24 tot en met 31  Daarom heeft God hen in hun hartstochten 

overgegeven aan onreinheid, zodat bij hen het lichaam onteerd 
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wordt. Zij immers hadden de waarheid Gods vervangen door de 
leugen en het schepsel vereerd en gediend boven de Schepper, die 

te prijzen is tot in eeuwigheid. Amen. Daarom heeft God hen 

overgegeven aan schandelijke lusten, want hun vrouwen hebben de 
natuurlijke omgang vervangen door de tegennatuurlijke. Eveneens 

hebben de mannen de natuurlijke omgang met de vrouw 
opgegeven, en zijn in wellust voor elkander ontbrand, als mannen 

met mannen schandelijkheid bedrijvende en daardoor het 

welverdiende loon voor hun afdwaling in zichzelf ontvangende. En 
daar zij het verwerpelijk achtten God te erkennen, heeft God hen 

overgegeven aan een verwerpelijk denken om te doen wat niet 
betaamt: vervuld van allerlei onrechtvaardigheid, boosheid, 

hebzucht en slechtheid, vol nijd, moord, twist, list en 

kwaadaardigheid; oorblazers, lasteraars, haters van God, 
verwatenen, overmoedigen, grootsprekers, vindingrijk in het 

kwaad, hun ouders ongehoorzaam; onverstandig, onbestendig, 
zonder hart of barmhartigheid. 

 

Voorwaar, de satan kan het cadeau nog zo mooi verpakken 
en aantrekkelijk maken, maar wat er in zit, is verdorven en 

verontreinigd en onheilig. 

 
Romeinen 1, vers 32  Immers, hoewel zij de rechtseis van God 

kenden, namelijk, dat zij, die zulke dingen bedrijven, de dood 
verdienen, doen zij ze niet alleen zelf, maar schenken ook nog hun 

bijval aan wie ze bedrijven. 

Romeinen 2, vers 24  Want de naam Gods wordt om u gelasterd 
onder de heidenen, gelijk geschreven staat. 

 
Voorwaar, wie zich niet snel bekeert, zal als zijn of haar deel 

ontvangen de poel des vuur van de hel! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
 

 

 

Kies radicaal, anders gaat u eraan helemaal! 
 

Voorwaar, Kadosh, Heilig is de Here. En wie niet naar God wil 
horen, gaat verloren. Het is radicaal kiezen, en niet voor de helft!  
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Volledige weergave: 

 
Hallo, hartelijk welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 13 

september 2018 bracht Gods bode engel de volgende boodschap, 
die ik heel graag met u wil delen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 

Frameach, een bode engel Gods. 
 

Voorwaar, Kadosh, Heilig is de Here! 

En wie niet naar God wil horen, gaat verloren. Het is radicaal 
kiezen, en niet voor de helft!  

 
Voorwaar, gij leeft in een verscheurde wereld, en velen 

ervaren de hartverscheurende taferelen van de eindtijd. 

Sommigen volgen meer de afgoden en wat in de wereld is, dan wat 
God heeft opgedragen! Men geeft meer aan de Mammon, en volgt 

de regels van de wereld. Naar God wordt er in deze verdorven 

wereld bijna niet meer geluisterd.  
 

Voorwaar, wie geeft aan God, wat Hem toekomt? 
Wie karig zaait, zal ook karig oogsten, en wie mildelijk zaait, zal 

ook mildelijk oogsten. Wie veel geeft, zal veel ontvangen. Een ieder 

doe, naardat hij of zij zich in zijn of haar hart heeft voorgenomen, 
niet naar zijn of haar wil, maar naar Gods wil! God heeft een 

oprechte, blijmoedige gever lief.  
 

Moge Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, u zegenen 

en u Zijn genade tonen. 
Hij kent de harten. Heb de Here lief en luister naar Zijn stem, en 

volg Hem! 

Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween. 
 

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
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Alleen door te bekeren en te luisteren kunt u 
Gods woord aanvaarden! 
 

Veel mensen hebben, zoals in Samuëls tijd, ook nu hun hart en 
wandel verhard, en luisteren niet naar Gods ware eindtijdsprofeet, 

Benjamin Cousijnsen, omdat satan hen laat weigeren om te horen 
naar Gods woorden!  

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, hartelijk welkom! Op 14 september 2018 bracht de bode 

engel des Heren woord voor woord deze boodschap Gods over aan 

eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 
Revelado, een bode engel Gods. 

 
Voorwaar,  

 

In 1 Samuel 8, vers 19, daar staat geschreven, dat het volk 
echter weigerde om naar Gods dienstknecht, Samuël, te luisteren 

en zij zeiden: Neen. 
 

Samuël hoorde al de woorden van het volk, en bracht ze aan 

de Here over. 
 

Openbaring 22, vers 6  En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn 

getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der 
Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen 

hetgeen weldra geschieden moet.  
 

En Jeremia 44, vers 6  Daarom hebben zich mijn gramschap en 

mijn toorn uitgestort, en zij hebben gebrand in al de steden van 
Juda en op de straten van Jeruzalem, zodat zij tot een puinhoop, 

tot een woestenij zijn geworden, gelijk het heden ten dage is. 
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En Zacharia 7, vers 11  Maar zij weigerden te luisteren, zetten 

hun schouder er dwars tegenin en stopten hun oren toe om niet te 

horen. 
En vers 13  En gelijk Hij riep zonder dat zij gehoor gaven, zo ook 

zullen zij roepen zonder dat Ik gehoor geef, zeide de Here der 
heerscharen.  

 

En zo hebben ook nu velen hun hart en wandel verhard, 
en luisteren ze niet naar Gods ware eindtijdprofeet, Benjamin 

Cousijnsen, omdat satan hen laat weigeren om naar Gods woorden 
te horen.  

 

Psalm 78, vers 1 en 2  Wend het oor, mijn volk, tot mijn leer, 
neigt uw oor tot de woorden van mijn mond; ik wil mijn mond tot 

een spreuk opendoen, ik wil aloude verborgenheden verkondigen. 
Vers 7  opdat die hun vertrouwen op God zouden stellen, en Gods 

werken niet vergeten, maar zijn geboden bewaren. 

Vers 10 en 11  Zij onderhielden Gods verbond niet, zij weigerden in 
zijn wet te wandelen en vergaten zijn werken en zijn wonderen, die 

Hij hun had doen zien. 

Vers 17 en 18  Maar zij bleven verder tegen Hem zondigen, zij 
waren in de wildernis weerspannig tegen de Allerhoogste; zij 

verzochten God in hun hart door spijze te vragen naar hun lust. 
 

Jesaja 42, vers 20 en 21  Gij hebt wel veel gezien, maar gij hieldt 

het niet in gedachtenis; gij hebt de oren wel open gehad, maar gij 
hebt niet gehoord. De Here had er behagen in ter wille van zijn 

gerechtigheid een grote, heerlijke onderwijzing te geven. 
Vers 23  Wie onder u neemt dit ter ore, schenkt er aandacht aan en 

luistert in het vervolg? 

Vers 25  Daarom stortte Hij de grimmigheid van zijn toorn over hen 
uit en het geweld van de oorlog. Dat zette hen rondom in vlam, 

maar zij sloegen er geen acht op; ja, het stak hen in brand, maar 

zij namen het niet ter harte. 
 

Voorwaar, bekeert u, gij ongelovig geslacht! 
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Jesaja 42, vers 17  Zij zullen terugdeinzen en diep beschaamd 
worden… tot zover. 

 

Voorwaar, Kadosh, Heilig is de Here, Yeshua HaMashiach, 
JHWH, Jezus Christus! 

Slechte mensen zullen nooit Gods woorden aannemen, tenzij ze 
zich bekeren.  

 

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 
wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 

geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 
oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 

duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 

waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 
gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 

komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 

zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 
 

Voorwaar, wie Gods Profeet verwerpt, verwerpt Gods 
woorden onder andere! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God. 

 
 

 

Azië, indien u zich niet snel bekeert zult u 
verdwijnen! 
 

Gods krachtige hand is boven Azië. Profetische, waarschuwende 
boodschap Gods: Reeds vele malen werd Azië gewaarschuwd dat zij 

zich moet bekeren, vanwege afgoderij. Verder een waarschuwing 
om Halal te vermijden. Voorwaar, neem Gods woorden serieus via 

Gods ware eindtijdprofeet, Benjamin Cousijnsen.  
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Volledige weergave: 
 

Welkom! Dit is een profetische boodschap van God, woord voor 

woord overgeleverd door de bode engel van God aan eindtijdprofeet 
van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen, op 17 september 2018. 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 

Blender, een bode engel Gods. 
 

Zo spreekt JHWH,  
 

Micha 5, vers 6 tot en met 14  En het overblijfsel van Jakob zal 

te midden van vele volkeren zijn als dauw van de Here, als 
regenstromen op het groene kruid, dat niet wacht op de mens, 

noch mensenkinderen verbeidt. En het overblijfsel van Jakob zal 
zijn onder de natiën, te midden van vele volkeren als een leeuw 

onder de dieren des wouds, als een jonge leeuw onder de 

schaapskudden, die, wanneer hij er binnendringt, neerslaat en 
verscheurt, zonder dat iemand redt. Uw hand zal verheven zijn 

boven uw tegenstanders, en al uw vijanden zullen worden 

uitgeroeid. Te dien dage zal het geschieden, luidt het woord des 
Heren, dat Ik uw paarden uit uw midden zal uitroeien en dat Ik uw 

strijdwagens zal vernietigen. Ik zal de steden van uw land uitroeien 
en al uw vestingen afbreken. Ook zal Ik de toverijen uit uw hand 

uitroeien, en gij zult geen waarzeggers meer hebben. Ik zal uw 

gesneden beelden en uw gewijde stenen uit uw midden uitroeien, 
en gij zult u niet meer nederbuigen voor het werk uwer handen. 

Ook zal Ik uw gewijde palen uit uw midden uitrukken en uw steden 
verwoesten. En Ik zal in toorn en gramschap wraak oefenen over 

de volkeren die geen gehoor gegeven hebben. 

 
Voorwaar, Azië! 

Hoe vaak luidt het Woord des Heren reeds voor u, dat gij zich moet 

bekeren? En hoe vaak beefde uw binnenste en sidderden uw lippen 
niet, vanwege uw wandel en zonden? 

Exodus 22, vers 20  Wie aan de goden offert, behalve aan de 
Here alleen, zal met de ban geslagen worden. 
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Voorwaar, en als men zich niet snel bekeert, dan zal God u 
zo slaan, dat zelfs heel Azië zal verdwijnen! 

Voorwaar, neem Gods woorden serieus via Gods ware 

eindtijdprofeet, Benjamin Cousijnsen. 
 

Exodus 23, vers 21 en 22  Neem u voor hem in acht en luister 
naar hem, wees tegen hem niet wederspannig, want hij zal uw 

overtredingen niet vergeven, want mijn naam is in hem. Maar 

indien gij aandachtig naar hem luistert, en alles doet, wat Ik zeg, 
zal Ik uw vijanden vijandig bejegenen, en benauwen die u 

benauwen. 
 

Voorwaar, zo spreekt de Heer, Yeshua HaMashiach, JHWH, 

Jezus Christus: 
Weest Mij heilig, want Heilig ben Ik, JHWH! 

 
Leviticus 26, vers 1  Gij zult u geen afgoden maken; een 

gesneden beeld noch een gewijde steen zult gij u oprichten; ook 

een steen met beeldhouwwerk zult gij in uw land niet zetten, om u 
daarvoor neder te buigen, want Ik ben de Here, uw God. 

 

Voorwaar, bezoekt geen zogenaamde kerk, waar men de 
afgodsbeelden en zogenaamde heiligen vereert! 

 
Leviticus 26, vers 18  En indien gij desniettegenstaande niet naar 

Mij luistert, dan zal Ik u blijven tuchtigen wegens uw zonden, tot 

zevenmaal toe. 
 

En lees eens voor uzelf: Baruch 6 vanuit de Apocriefen, om te 
ontdekken wat God vindt van afgoderij, ook binnen de kerken.  

 

Voorwaar, zie en weet dit, Azië: 
 

Deuteronomium 7, vers 21  Sidder niet voor hen, want de Here, 

uw God, is in uw midden, een grote en vreselijke God. 
En Deuteronomium 11, vers 26 tot en met 28  Zie, ik houd u heden 

zegen en vloek voor: zegen, wanneer gij luistert naar de geboden 
van de Here, uw God, die ik u heden opleg; maar vloek, indien gij 

naar de geboden van de Here, uw God, niet luistert en afwijkt van 
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de weg die ik u heden gebied, door het achterna lopen van andere 
goden, die gij niet gekend hebt. 

En Deuteronomium 12, vers 2 tot en met 4  Gij zult alle plaatsen 

volkomen vernietigen, waar de volken, wier gebied gij in bezit 
neemt, hun goden gediend hebben, op hoge bergen en op heuvels 

en onder elke groene boom. Gij zult hun altaren afbreken, hun 
gewijde stenen verbrijzelen, hun gewijde palen met vuur 

verbranden, de gesneden beelden van hun goden omhouwen en 

hun naam van die plaats doen verdwijnen. Niet alzo zult gij de 
Here, uw God, dienen. 

 
Voorwaar, eet geen afgodenvlees: Halal! 

 

Deuteronomium 12, vers 23  Houd er echter aan vast, dat gij 
geen bloed eet, want het bloed is de ziel en gij zult niet de ziel met 

het vlees eten. “Vermijd dit!” 
 

Voorwaar, Kadosh, Heilig is de Here, Yeshua HaMashiach, 

JHWH, Jezus Christus, die geen afgoderijen duldt, en zal 
toeslaan, dan hier en dan daar. 

Gods krachtige hand is boven Azië! Wie niet wil horen, gaat 

verloren. 
Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 
 

God heeft een plan met je leven 
 
Dat plan kun je ontdekken, omdat je weet en gelooft, dat Hij het 

beste met je voorheeft. God heeft je gewild en Hij houdt van je. Je 

bent hier niet toevallig!  
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, hartelijk welkom! Op 18 september 2018 bracht Gods bode 
engel woord voor woord de volgende boodschap over aan 

eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. 
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Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 

Voorwaar, je bent hier niet toevallig! 
Ik ben een bode engel Gods, en mijn naam is Lovesadai.  

 
Voorwaar, God heeft je gewild en Hij houdt van je, en heeft 

een plan met je leven.  

Dat plan kun je ontdekken, omdat je weet en gelooft, dat Hij het 
beste met je voorheeft. Na een lang proces van wikken en wegen 

ben je er uit. Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, bestaat en 
leeft! 

 

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 
wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 

geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 

oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 
duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 

waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 
gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 

komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 

zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 
 

Hoe moeilijk de smalle weg soms ook is, en al zit je nog 
barstensvol vragen… 

maar het allerbeste is je overgeven en niet opgeven, en Hem elke 

dag beter leren kennen, door te praten en te bidden en je relatie te 
onderhouden met Hem, en je zonden te belijden. Door dit te doen, 

zal je een soort rust voelen. 

 
Jesaja 40, vers 29 tot en met 31  Hij geeft de moede kracht en 

de machteloze vermeerdert Hij sterkte. Jongelingen worden moede 
en mat, zelfs jonge mannen struikelen, maar wie de Here 

verwachten, putten nieuwe kracht; zij varen op met vleugelen als 
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arenden; zij lopen, maar worden niet moede; zij wandelen, maar 
worden niet mat. 

 

Voorwaar, in Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, zit 
zoveel kracht en hoop! 

“Welkom in de strijd”, zei Yeshua eens. Pas later begreep men 
Hem, wat Hij bedoelde, dat geloven ook strijden is voor het goede, 

en dat je zo Zijn licht kunt verspreiden op plaatsen, waar het nog 

donker is. 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 
 

 

Niet alle asielzoekers vluchtelingen zijn 

criminelen! 
 

Boodschap Gods: Ik moest de verbanning aanzien van mijn zonen 
en dochters, het onheil dat de Eeuwige over hen bracht. Verlies de 

moed niet, mijn kinderen, roep God aan, hij zal je bevrijden uit de 

harde greep van je vijand. Maar hoewel vele vluchtelingen gered 
zijn, kwam er geen dank uit de mond van velen, en men ging over 

op misdaad.  
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, hartelijk welkom! Op 19 september 2018 bracht Gods bode 

engel woord voor woord de volgende boodschap over aan 
eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 
Voorwaar,  

 
Baruch 4, vers 10 tot en met 13  Ik moest de verbanning 

aanzien van mijn zonen en dochters, het onheil dat de Eeuwige 

over hen bracht. Met vreugde bracht ik mijn kinderen groot, maar 
jammerend van verdriet moest ik hen laten gaan. Laat niemand 
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zich vrolijk maken over mij, een weduwe, door iedereen verlaten, 
vereenzaamd vanwege de zonden van mijn kinderen, want zij 

hebben zich van Gods wet vervreemd: ze hebben zijn voorschriften 

versmaad, zijn geboden naast zich neergelegd; ze lieten zich niet 
leiden door het onderricht in Gods recht. 

 
Voorwaar, zoals de God van Abraham, Izaäk en Jakob vaak 

gesproken en onderricht heeft, hebben vele vluchtelingen 

zich niet gehouden aan Gods geboden. 
 

Baruch 4, vers 15 en 16  Hij leverde hen uit aan een volk van 
ver, een volk, onverstaanbaar en onbeschaamd, dat voor oude 

mensen geen eerbied kende, met kinderen geen medeleden had. 

Het ontnam de weduwe haar geliefde zonen, het beroofde de 
alleenstaande van haar dochters. 

 
Voorwaar, men komt van ver. 

Maar hoewel velen gered zijn, kwam er geen dank uit de mond van 

velen, en men ging over op misdaad! 
 

Baruch 4, vers 19  Ga dan maar, mijn kinderen, ga maar; ik blijf 

hier eenzaam achter. 
 

Voorwaar, mijn naam is Blesía, een bode engel Gods. 
Bekeert u van uw wandel! 

 

Johannes 3, vers 35 en 36  De Vader heeft de Zoon lief en heeft 
alle macht aan hem overgedragen. Wie in de Zoon gelooft heeft 

eeuwig leven, wie de Zoon niet wil gehoorzamen zal dat leven niet 
kennen; integendeel, Gods toorn blijft op hem rusten. 

Johannes 4, vers 22  Jullie weten niet wat je vereert, maar wij 

weten dat wel; de redding komt immers van de Joden. 
Johannes 5, vers 21  Want zoals de Vader doden opwekt en levend 

maakt, zo maakt ook de Zoon levend wie hij wil. 

Johannes 8, vers 24  Ik heb tegen u gezegd dat u in uw zonden zult 
sterven, want als u niet gelooft dat ik het ben, zult u inderdaad in 

uw zonden sterven. 
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Baruch 4, vers 20 en 21  Ik heb het kleed van de voorspoed 
uitgedaan, mij gehuld in het rouwgewaad van mijn smeekgebed: ik 

zal de Eeuwige aanroepen zolang ik leef. Verlies de moed niet, mijn 

kinderen, roep God aan, hij zal je bevrijden uit de harde greep van 
je vijand. 

 
Voorwaar, Kadosh, Heilig is de Here, Yeshua HaMashiach, 

JHWH, Jezus Christus! 

 
Baruch 4, vers 25 tot en met 29  Kinderen, draag geduldig de 

toorn van God, die op je rust. De vijand heeft jullie in het nauw 
gedreven, maar spoedig zul je zijn ondergang zien, hem op de 

knieën dwingen. Mijn broze kinderen moesten een zware weg gaan, 

weerloze schapen ten prooi aan de roofzuchtige vijand. Verlies de 
moed niet, mijn kinderen, roep God aan, hij die jullie in nood 

bracht, zal jullie niet vergeten. Zoals jullie je inspanden om van 
God af te dwalen, zo moeten jullie, tot inkeer gekomen, met 

tienvoudige inzet hem weer zoeken. Want hij, die dit kwaad over je 

bracht, zal je ook redden en je eeuwige vreugde schenken. 
 

Voorwaar,  

 
Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want God had de wereld zo 

lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in 
hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft 

zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te 

vellen, maar om de wereld door hem te redden. Over wie in hem 
gelooft wordt geen oordeel uitgesproken, maar wie niet in hem 

gelooft is al veroordeeld, omdat hij “of zij” niet wilde geloven in de 
naam van Gods enige Zoon. Dit is het oordeel: het licht kwam in de 

wereld en de mensen hielden meer van de duisternis dan van het 

licht, want hun daden waren slecht. Wie kwaad doet, haat het licht; 
hij schuwt het licht omdat anders zijn “of haar” daden bekend 

worden. Maar wie oprecht handelt zoekt het licht op, zodat 

zichtbaar wordt dat God werkzaam is in alles wat hij “of zij” doet. 
 

Wie niet naar God, de enige God van al wat leeft, wil horen, 
gaat verloren. 
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Voorwaar, niet alle asielzoekers vluchtelingen zijn criminelen en 
misdadigers die niet luisteren naar God! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en 

verdween. 
 

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 

 

 

‘Waarom zou ik nog bidden?’ 
 
Het is goed om alles altijd bij de Heer te brengen en uzelf te 

onderzoeken. Voorwaar, het niet vergeven van anderen kan een 

blokkade zijn voor uw gebeden!  
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, hartelijk welkom! Op 20 september 2018, bracht de bode 

engel van God deze boodschap Gods over aan eindtijdprofeet 
Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Blesía, 

een bode engel Gods. 
 

Voorwaar, sommigen denken, ‘Waarom zou ik nog bidden?’ 

Wie wil u tegenhouden en ervoor zorgen dat u opgeeft, denkt u? 
Voorwaar, 

 
Mattheüs 7, vers 7 en 8  Bidt en u zal gegeven worden; zoekt en 

gij zult vinden; klopt en u zal opengedaan worden. Want een ieder, 

die bidt, ontvangt, en wie zoekt, vindt, en wie klopt, hem “en 
haar” zal opengedaan worden. 

 
Marcus 10, vers 15  Voorwaar, Ik zeg u: Wie het Koninkrijk Gods 

niet ontvangt als een kind, zal het voorzeker niet binnengaan. 

Marcus 11, vers 24 tot en met 26  Daarom zeg Ik u, al wat gij bidt 
en begeert, gelooft, dat gij het hebt ontvangen, en het zal 
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geschieden. En wanneer gij staat te bidden, vergeeft wat gij tegen 
iemand mocht hebben, opdat ook uw Vader in de hemelen uw 

overtredingen vergeve. Indien gij echter niet vergeeft, zal ook uw 

Vader, die in de hemelen is, uw overtredingen niet vergeven. 
 

Voorwaar, het niet vergeven van anderen kan een blokkade 
zijn voor uw gebeden! 

Het is goed om alles altijd bij de Heer te brengen en uzelf te 

onderzoeken. Bidt en vraagt en geloof! 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 
 

 

Verkondig het Evangelie met wijsheid 
 

Dit zeg ik om u tegemoet te komen, niet om u te bevelen.  

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 

donderdag 20 september 2018 bracht een bode engel Gods een 
boodschap over, die ik heel graag met u wil delen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Servin, 

en ben een bode engel Gods, en geef het volgende door aan Gods 
ware eindtijdprofeet, die alles woord voor woord doorgeeft aan u. 

 

Lukas 1, vers 37  Want geen woord, dat van God komt, zal 
krachteloos wezen. 

 
1 Korinthiërs 7, vers 6  Dit zeg ik om u tegemoet te komen, niet 

om u te bevelen.  

1 Korinthiërs 7, vers 17  Alleen, laat ieder zo leven, als de Here 
hem “of haar” toebedeeld heeft, zo, als God hem “of haar” 

geroepen heeft. Tot zover. 
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En 1 Korinthiërs 9, vers 16  Want indien ik het evangelie verkondig, 
heb ik geen stof tot roemen. Immers, ik ben ertoe genoodzaakt. 

Want wee mij, indien ik het evangelie niet verkondig!  

 
2 Korinthiërs 5, vers 17  Zo is dan wie in Christus is een nieuwe 

schepping; het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen. 
 

Efeziërs 4, vers 20  Maar gij geheel anders: gij hebt Christus 

leren kennen. 
 

Kolossenzen 3, vers 1  Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, 
zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus is, gezeten aan de 

rechterhand Gods. 

 
Voorwaar, verkondigt het Evangelie met wijsheid! 

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 

 

Henoch wandelde met God, en hoe is uw 

wandel? 
 
Bent u Rapture ready? Henoch was de Heer welgevallig en hij werd 

weggenomen, een toonbeeld van wijsheid voor alle generaties! 

Vandaag zijn de overleggingen van de mensenharten slechter en 
verdorvener dan in de tijd van Henoch, en velen zullen de Rapture 

gaan missen. Maak uw relatie recht met God!  

 
 

Volledige weergave: 
 

Welkom! Op 21 september 2018 werd deze boodschap Gods woord 

voor woord overgeleverd door de engel des Heren aan 
eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  
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Genesis 5, vers 21 tot en met 24  Toen Henoch vijfenzestig jaar 
geleefd had, verwekte hij Metuselach. En Henoch wandelde met 

God, nadat hij Metuselach verwekt had, driehonderd jaar, en hij 

verwekte zonen en dochteren. Zo waren al de dagen van Henoch 
driehonderd vijfenzestig jaar. En Henoch wandelde met God, en hij 

was niet meer, want God had hem opgenomen. 
Genesis 6, vers 1 tot en met 6  Toen de mensen zich op de aarde 

begonnen te vermenigvuldigen en hun dochters geboren werden, 

zagen de zonen Gods, dat de dochters der mensen schoon waren, 
en zij namen zich daaruit vrouwen, wie zij maar verkozen. En de 

Here zeide: Mijn Geest zal niet altoos in de mens blijven, nu zij zich 
misgaan hebben; hij is vlees; zijn dagen zullen honderd twintig jaar 

zijn. De reuzen waren in die dagen op de aarde, en ook daarna, 

toen de zonen Gods tot de dochters der mensen kwamen, en zij 
hun kinderen baarden; dit zijn de geweldigen uit de voortijd, 

mannen van naam. Toen de Here zag, dat de boosheid des mensen 
groot was op de aarde en al wat de overleggingen van zijn hart 

voortbrachten te allen tijde slechts boos was, berouwde het de 

Here, dat Hij de mens op de aarde gemaakt had, en het smartte 
Hem in zijn hart. 

 

Voorwaar, mijn naam is Revelado, een bode engel Gods. 
Voorwaar, zo ook nu zijn de overleggingen van de mensenharten 

slechter en verdorvener dan in de tijden van Henoch, en zullen 
velen de Rapture gaan missen en aan hun neus voorbij zien gaan! 

 

Sirach 44, vers 16  Henoch was de Heer welgevallig en hij werd 
weggenomen, een toonbeeld van inkeer voor alle generaties. 

Sirach 49, vers 14  Niemand op aarde is geschapen als Henoch, en 
ook hij werd van de aarde weggenomen. 

 

Voorwaar, het is belangrijk om te wandelen met God; alleen 
zo kon God Henoch thuishalen! 

En wat dacht u van uw wandel? Zult u weggenomen worden met de 

Rapture, vanwege uw relatie met Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 
Christus? Of is uw wandel en relatie zo verdorven, dat u meer bent 

verbonden met de mens op de Aarde, die in de duisternis wandelt, 
en de overleggingen van satan opvolgt? 
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Voorwaar, bekeert u en weest als Henoch, en weest Rapture 
ready! 

En laat u niet weghouden van God en Zijn geboden, en heb de Heer 

lief. 
 

Efeziërs 3, vers 14  Om die reden buig ik mijn knieën voor de 
Vader. 

Vers 17 tot en met 19  opdat Christus door het geloof in uw harten 

woning make. Geworteld en gegrond in de liefde, zult gij dan 
samen met alle heiligen, in staat zijn te vatten, hoe groot de 

breedte en lengte en hoogte en diepte is, en te kennen de liefde 
van Christus, die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt 

tot alle volheid Gods. 

Efeziërs 6, vers 10 tot en met 13  Voorts, weest krachtig in de Here 
en in de sterkte zijner macht. Doet de wapenrusting Gods aan, om 

te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels; want wij 
hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de 

overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer 

duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Neemt 
daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in 

de boze dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te 

houden. 
 

En Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God 
de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 

opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig 

leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, 
opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 

geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 

oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 
duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 

waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 

gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 
komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 

zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 
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3 Johannes, vers 11  Geliefde, volg het kwade niet na, maar het 
goede. Wie goed doet, is uit God, maar wie kwaad doet, heeft God 

niet gezien. 

 
Maak uw relatie recht met God! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en 
verdween. 

 

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 
 

Het tegennatuurlijke is 100% afkomstig van 

satan! 
 
Openbarende en waarschuwende boodschap Gods: Homo’s en 

lesbiennes, enzovoorts, worden niet toegelaten in de Hemel, en 
verbannen tot het vuur des hels. Hoewel velen zich laten 

verbouwen, om als man of vrouw te zijn, God rekent met satans 

werken af. Voorwaar, men moet zich bekeren!  
 

 
 

Volledige weergave: 

 
Welkom! Dit is een boodschap van God, woord voor woord 

overgeleverd aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen, op 24 

september 2018. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, Kadosh, Heilig, 

Heilig, Heilig is de Koning der koningen! 

 
Voorwaar, men kan niet leven zonder Hem! 

 
Genesis 2, vers 7  Toen formeerde de Here God de mens van stof 

uit de aardbodem en blies de levensadem in zijn neus; alzo werd de 

mens tot een levend wezen. 
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En Psalm 4, vers 7  Velen zeggen: Wie zal ons het goede doen 
zien? Verhef over ons het licht uws aanschijns, o Here! 

 

Voorwaar, God heeft u lief en heeft de mens tot leven 
gebracht. 

 
Genesis 1, vers 27  En God schiep de mens naar zijn beeld; naar 

Gods beeld schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen. 

 
Ja, God schiep de mens naar Zijn beeld, naar Zijn gelijkenis. 

En even voor de duidelijkheid, Hij schiep dus de man en de vrouw, 
en zegende hen! Gods werk is perfect. Tja, de listige slang is altijd 

al jaloers op God geweest en ging altijd al met zijn ideeën tegen 

God in.  
 

De satan zei dus in Genesis 3, vers 4  Gij zult geenszins sterven. 
Genesis 3, vers 6  Hier staat geschreven, dat de boom een lust was 

voor de ogen, en dat ze van de vrucht aten. 

 
Zo werden ze verbannen uit het Paradijs, vanwege dat men 

de verkeerde keus maakte, en naar de slang geluisterd had. 

Zo zijn er ook nu velen, die nog steeds luisteren naar de slang, en 
van de verboden vruchten eten, en tegennatuurlijk zijn en 

verbannen zijn voor God, omdat ze niet wilden luisteren naar God! 
 

Genesis 3, vers 8 tot en met 11  Toen zij het geluid van de Here 

God hoorden, die in de hof wandelde in de avondkoelte, verborgen 
de mens en zijn vrouw zich voor de Here God tussen het geboomte 

in de hof. En de Here God riep de mens tot Zich en zeide tot hem: 
Waar zijt gij? En hij zeide: Toen ik uw geluid in de hof hoorde, werd 

ik bevreesd, want ik ben naakt; daarom verborg ik mij. En Hij 

zeide: Wie heeft u te kennen gegeven, dat gij naakt zijt? Hebt gij 
van de boom gegeten, waarvan Ik u verboden had te eten? 

 

Voorwaar, zo worden de homo’s en lesbiennes, enzovoorts, 
niet toegelaten in de Hemel, en verbannen tot het vuur des 

hels. 
Voorwaar, of men moet zich bekeren! Mijn naam is Revelado, een 

bode engel Gods.  
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Men kan niet zomaar zijn eigen gang gaan! 

God schiep de man en de vrouw, hoewel velen zich laten 

verbouwen, om als een man of een vrouw te zijn. En hoe mooi het 
er ook uitziet voor de ogen van de wereld, God rekent met satans 

werken en al het tegennatuurlijke voorgoed af, zonder genade. Hun 
plek is het vuur! God is Heilig, en in Hem is geen duisternis. Het 

tegennatuurlijke is 100% van satan! En dit verklaart ook, dat hij 

met zijn gevoelens ook homoseksueel is, onder andere. 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel. 

 
 

 

Waarschuwing voor de bezoekers uit de ruimte, 

de aliens, en hun technologie 
 

Dit is geen sciencefiction, maar werkelijkheid! Sommigen vinden 
Ufologie best interessant, en Star Wars en Star Trek, en alles wat 

ermee te maken heeft. Toch zit de geestelijke wereld, de satan, de 

sluwe slang met zijn duivelse schepselen erachter. Laat u niet 
beïnvloeden door de satan!  

 
 

Volledige weergave: 

 
Welkom! Op 25 september 2018 bracht de bode engel van God 

woord voor woord deze boodschap Gods over aan eindtijdprofeet 

Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 

Voorwaar! 
Sommigen geloven niet dat de bezoekers uit de ruimte, de gevallen 

engelen van de duivel, superieure demonische schepselen zijn, die 
een hoger ontwikkelingsstadium hebben dan de mensen, en ook 

nog technologisch veel verder zijn. Voorwaar, sommigen vinden 

Ufologie best interessant, en Star Wars en Star Trek, en alles wat 
ermee te maken heeft. Toch zit de geestelijke wereld, de satan, 
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erachter, de sluwe slang met zijn duivelse schepselen. Voorwaar, 
mijn naam is Michaël, een bode engel Gods. 

 

Luister ook naar de andere boodschappen, zoals: ‘Deel 1 en 
2 Openbaring Gods: Aliens zijn gevallen engelen’. 

Voorwaar, alles wat Profeet Benjamin Cousijnsen heeft gedeeld, is 
100% waar. Wie Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, heeft 

aangenomen, mag er zeker van zijn dat voor hem en haar, in Gods 

opdracht, de engelen er op uit worden gestuurd, om voor u te 
strijden. En het gaat er dagelijks hard aan toe om u te behouden! 

Toch is het ook zeer belangrijk, dat elk kind van God ook zijn of 
haar relatie onderhoudt met God, en zijn of haar wapenrusting van 

God oppakt en de wapenen aandoet! 

 
Voorwaar, satans aanvallen worden gestopt, doordat men 

ook zelf als kind van God actie onderneemt. 
U moet niet bang zijn om de satan aan te vallen! Satan wordt snel 

uitgespeeld, wanneer u op God vertrouwt, en op Zijn kracht en 

overwinning. Dit is geen sciencefiction, maar werkelijkheid! 
 

Voorwaar, denk niet negatief, zoals bijvoorbeeld: ‘Ik ben 

geen warrior’, of ‘Ik kan niet strijden’, enzovoorts.  
Laat u niet beïnvloeden door de satan! 

 
Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, 

dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die 

in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.  
 

En Mattheüs 6, vers 22  De lamp van het lichaam is het oog. 
Indien dan uw oog zuiver is, zal geheel uw lichaam verlicht zijn.    

En Mattheüs 5, vers 8  Zalig de reinen van hart, want zij zullen God 

zien. 
 

En Galaten 4, vers 9  Nu gij echter God hebt leren kennen, ja, 

meer nog, door God gekend zijt, hoe kunt gij thans terugkeren tot 
die zwakke en armelijke wereldgeesten, waaraan gij u weder van 

meet aan dienstbaar wilt maken? 
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En Efeziërs 4, vers 17  Dit zeg ik dan en betuig ik in de Here, dat 
gij niet langer moogt wandelen zoals ook de heidenen wandelen, in 

de ijdelheid van hun denken. 

En Efeziërs 6, vers 10 tot en met 19  Voorts, weest krachtig in de 
Here en in de sterkte zijner macht. Doet de wapenrusting Gods 

aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels; 
want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen 

de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer 

duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Neemt 
daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in 

de boze dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te 
houden. Stelt u dan op, uw lendenen omgord met de waarheid, 

bekleed met het pantser der gerechtigheid, de voeten geschoeid 

met de bereidvaardigheid van het evangelie des vredes; neemt bij 
dit alles het schild des geloofs ter hand, waarmede gij al de 

brandende pijlen van de boze zult kunnen doven; en neemt de 
helm des heils aan en het zwaard des Geestes, dat is het woord van 

God. En bidt daarbij met aanhoudend bidden en smeken bij elke 

gelegenheid in de Geest, daartoe wakende met alle volharding en 
smeking voor alle heiligen; ook voor mij, dat mij bij het openen van 

mijn mond het woord geschonken worde, om vrijmoedig het 

geheimenis van het evangelie bekend te maken. 
 

En Filippenzen 2, vers 12 en 13  Daarom, mijn geliefden, gelijk 
gij te allen tijde gehoorzaam zijt geweest, blijft, niet alleen zoals in 

mijn tegenwoordigheid, maar nu des te meer bij mijn afwezigheid, 

uw behoudenis bewerken met vreze en beven, want God is het, die 
om zijn welbehagen zowel het willen als het werken in u werkt. 

 
En Kolossenzen 3, vers 1 en 2  Indien gij dan met Christus 

opgewekt zijt, zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus is, 

gezeten aan de rechterhand Gods. Bedenkt de dingen, die boven 
zijn, niet die op de aarde zijn. 

 

Voorwaar, in Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, 
bent u meer dan overwinnaar. Amen! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
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Hoe groot is het licht in de duisternis? 
 

Het licht overwint altijd, hoe groot de duisternis ook lijkt! Maar 
hoewel velen dit weten, drukt niet iedereen op de knop van de 

lamp.  

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, hartelijk welkom! Op 26 september 2018 bracht Gods bode 

engel woord voor woord de volgende boodschap over aan 
eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Blesía, 

een bode engel Gods. 
 

Mattheüs 5, vers 3 tot en met 5  Zalig de armen van geest, want 
hunner is het Koninkrijk der hemelen. Zalig die treuren, want zij 

zullen vertroost worden. Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen de 

aarde beërven. 
En vers 7 en 8  Zalig de barmhartigen, want hun zal barmhartigheid 

geschieden. Zalig de reinen van hart, want zij zullen God zien. 

 
Voorwaar, dezen worden zalig genoemd. 

En zo zijn er ook velen, die niet zalig zijn, en rein van hart en 
wandel. En eveneens, ondanks hun verkeerde manier van denken, 

denken ze dat zij kinderen Gods genoemd worden! 

 
Mattheüs 6, vers 21 tot en met 23  Want, waar uw schat is, 

daar zal ook uw hart zijn. De lamp van het lichaam is het oog. 
Indien dan uw oog zuiver is, zal geheel uw lichaam verlicht zijn; 

maar indien uw oog slecht is, zal geheel uw lichaam duister zijn. 

Indien nu wat licht in u is, duisternis is, hoe groot is dan de 
duisternis! 

 

Voorwaar, hoe groot is het licht in de duisternis? 
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Het licht overwint altijd, hoe groot de duisternis ook lijkt! Maar 
hoewel velen dit weten, drukt niet iedereen op de knop van de 

lamp. 

 
Mattheüs 7, vers 13 en 14  Gaat in door de enge poort, want 

wijd is de poort en breed de weg, die tot het verderf leidt, en velen 
zijn er, die daardoor ingaan; want eng is de poort, en smal de weg, 

die ten leven leidt, en weinigen zijn er, die hem vinden. 

 
En Johannes 8, vers 12  Wederom dan sprak Jezus tot hen en 

zeide: Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de 
duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben. 

 

En Mattheüs 7, vers 21 en 22  Niet een ieder, die tot Mij zegt: 
Here, Here, zal het Koninkrijk der hemelen binnengaan, maar wie 

doet de wil mijns Vaders, die in de hemelen is. Velen zullen te dien 
dage tot Mij zeggen: Here, Here, hebben wij niet in uw naam 

geprofeteerd en in uw naam boze geesten uitgedreven en in uw 

naam vele krachten gedaan?   
 

Voorwaar, hoewel velen een excuus hebben, en denken 

behouden te zijn,  
heeft Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, alles reeds in Zijn 

licht geplaatst en geopenbaard, en openlijk tegen vele kerkleiders 
en evangelisten en leraars en valse apostelen, en vele anderen, 

gezegd: “Ik heb u nooit gekend. Gaat weg van Mij, gij werkers der 

wetteloosheid!” 
 

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 
wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 
geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 

oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 
duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 

waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 
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gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 
komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 

zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 

 
Hier is een voorwaarde aan verbonden,  

dat men zalig en rein van hart en wandel moet zijn, en zijn of haar 
relatie onderhoudt met de Heer. Amen! 

Ik ga nu, sprak de bode engel van God, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
 

 

Yeshua HaMashiach kent u beter dan een dokter 
 

Als kind van God mag u er zeker van zijn, dat niets u kan scheiden 
van Gods liefde. Hij kent uw hart, en weet hoe u in elkaar zit, beter 

dan een dokter of wie dan ook!  

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 

27 september 2018 kreeg ik een boodschap van een bode engel 
Gods, die ik heel graag met u wil delen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 
Voorwaar,  

 

Romeinen 8, vers 27  En Hij, die de harten doorzoekt, weet de 
bedoeling des Geestes… tot zover. 

 
Voorwaar, mijn naam is Bresner, en ben een bode engel 

Gods. 

Voorwaar, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, kent uw 
hart, en weet hoe u in elkaar zit, beter dan een dokter of wie dan 

ook! 
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Romeinen 8, vers 37 tot en met 39  Maar in dit alles zijn wij 
meer dan overwinnaars door Hem, die ons heeft liefgehad. Want ik 

ben verzekerd “als kind van God”, dat noch dood noch leven, 

noch engelen, “u hoort het goed”, noch machten, noch heden 
noch toekomst, noch krachten, noch hoogte noch diepte, “ja, 

luister goed”, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden 
van de liefde Gods, welke “alleen” is in Christus Jezus, onze Here, 

“Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus van Nazareth”. 

 
Romeinen 10, vers 17  Zo is dan het geloof uit het horen, en het 

horen door het woord van Christus. 
Romeinen 12, vers 21  Laat u niet overwinnen door het kwade, 

maar overwin het kwade door het goede. 

Efeziërs 6, vers 10  Voorts, weest krachtig in de Here en in de 
sterkte zijner macht. “Amen!” 

 
Filippenzen 2, vers 18  Verblijdt gij u evenzo en verblijdt u met 

mij. 

 
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen 
 

 
 

Laat Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus 

uw gids zijn 
 
Hij brengt u veilig naar de kust. Voorwaar, vertrouw op uw 

Kapitein, en dank en prijs Hem en geef Hem alle eer!  
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 
28 september 2018 kreeg ik een boodschap van een bode engel 

Gods, die ik heel graag met u wil delen. 
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Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, ik ben een bode 

engel Gods, en mijn naam is Stearmo. 

 
Voorwaar, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, is uw 

sterkte! 
Hij draagt u door alle moeilijkheden heen. Geen strijd is voor Hem, 

de Here, te zwaar! Je mag bij Hem schuilen. Hij is je Vesting en 

Bevrijder en Schild. Voorwaar, laten Zijn woorden u sterken! 
 

Voorwaar, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, 
spreekt tot uw hart. 

Zijn barmhartigheid is eindeloos en liefdevol! Hij ontfermt zich over 

uw hart, en Zijn trouw en genade is eindeloos. Hij is het, die rust 
brengt als het stormt en als u het gevoel hebt, dat u vergaat.  

 
Voorwaar, laat Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, 

uw gids zijn en u veilig brengen in rustige wateren.  

Reis mee in Zijn liefde. Hij brengt u veilig naar de kust! Voorwaar, 
vertrouw op uw Kapitein, en dank Hem en geef Hem alle eer, en 

prijs Zijn Heilige Naam, de Naam van uw Koning. Amen! 

De bode engel Gods sprak verder, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen 
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Maria was uitgekozen om de Allerhoogste te 

verwekken 
 

Hoewel Maria geen heilige was, koos God haar uit. Ze werd 
aangeraakt, bovennatuurlijk, door de kracht Gods! En in haar werd 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, de Heilige Zoon van 

God, door de Heilige Geest gelegd.  
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Op 1 oktober 2018 bracht de bode engel 
de volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin 

Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Rafaël, 
een bode engel Gods. 

 

Voorwaar,  
 

Lukas 1, vers 33 tot en met 38  en Hij zal als koning over het 
huis van Jakob heersen tot in eeuwigheid, en zijn koningschap zal 

geen einde nemen. En Maria zeide tot de engel: Hoe zal dat 

geschieden, daar ik geen omgang met een man heb? En de engel 
antwoordde en zeide tot haar: De heilige Geest zal over u komen 

en de kracht des Allerhoogsten zal u overschaduwen; daarom zal 

ook het heilige, dat verwekt wordt, Zoon Gods genoemd worden. 
En zie, Elisabet, uw verwante, is eveneens zwanger van een zoon in 

haar ouderdom en dit is reeds de zesde maand voor haar, die 
onvruchtbaar heette. Want geen woord, dat van God komt, zal 

krachteloos wezen. En Maria zeide: Zie, de dienstmaagd des Heren; 

mij geschiede naar uw woord. En de engel ging van haar heen. 
 

Voorwaar, hoewel Maria geen heilige was, koos God haar uit! 
 

Lukas 1, vers 26 en 27  In de zesde maand nu werd de engel 

Gabriël van God gezonden naar een stad in Galilea, genaamd 
Nazaret, tot een maagd, die ondertrouwd was met een man, 
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genaamd Jozef, uit het huis van David, en de naam der maagd was 
Maria. 

En vers 30 tot en met 32  En de engel zeide tot haar: Wees niet 

bevreesd, Maria; want gij hebt genade gevonden bij God. En zie, gij 
zult zwanger worden en een zoon baren, en gij zult Hem de naam 

Jezus geven. Deze zal groot zijn en Zoon des Allerhoogsten 
genoemd worden, en de Here God zal Hem de troon van zijn vader 

David geven. 

 
Voorwaar, Maria ontving genade, en ze was nog maagd en 

was in ondertrouw. 
En zonder dat ze gemeenschap had, zou ze zwanger worden en een 

baby baren, een zoon. En het werd haar opgedragen door de engel 

Gabriël, om de naam ‘Yeshua’, vertaald: ‘Jezus’, te geven.  
 

Voorwaar, en door haar gehoorzaamheid werd ze 
overschaduwd met de Heilige Geest! 

Zou Maria een heilige zijn, dan zou deze gebeurtenis niet nodig zijn. 

Ze werd aangeraakt, bovennatuurlijk, door de kracht Gods! En in 
haar werd Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, de Heilige 

Zoon van God, door de Heilige Geest gelegd. 

 
Lukas 1, vers 37 en 38  Want geen woord, dat van God komt, zal 

krachteloos wezen. En Maria zeide: Zie, de dienstmaagd des Heren; 
mij geschiede naar uw woord. En de engel ging van haar heen. 

 

Voorwaar, Maria was uitgekozen om de Allerhoogste te 
verwekken! 

Voorwaar, hoe geweldig dit ook was, ze moest door vele 
beproevingen heen en strijd.  

 

Lukas 1, vers 46 tot en met 52  En Maria zeide: Mijn ziel maakt 
groot de Here, en mijn geest heeft zich verblijd over God, mijn 

Heiland, omdat Hij heeft omgezien naar de lage staat zijner 

dienstmaagd. Want zie, van nu aan zullen mij zalig prijzen alle 
geslachten, omdat grote dingen aan mij gedaan heeft de Machtige. 

En heilig is zijn naam, en zijn barmhartigheid van geslacht tot 
geslacht voor wie Hem vrezen. Hij heeft een krachtig werk gedaan 

door zijn arm, en Hij heeft hoogmoedigen in de overlegging huns 
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harten verstrooid; Hij heeft machtigen van de troon gestort en 
eenvoudigen verhoogd. “Amen!”  

 

Voor God is niets onmogelijk! 
Ik ga nu, sprak de bode engel van God, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
 

 

Profetische waarschuwing van God aan Azië en 
overige afgodenaanbidders! 
 

Ernstige boodschap Gods aan de vele landen met afgoderijen, die 
keer op keer gestraft worden door de enige God van al wat leeft, de 

God van Abraham, Izaäk en Jakob. Geen ene afgod kwam u keer op 

keer te hulp. Voorwaar, bekeert u!  
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, welkom! Op 2 oktober 2018 bracht de bode engel de 
volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet van de laatste 

dagen, Benjamin Cousijnsen. 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige, krachtige en enige heilige 

Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, de opgestane 

Heer, die de dood overwon, en alle machten en krachten van satan 
overwon! Voorwaar, mijn naam is Power, een bode engel Gods. 

 

Prijs Adonai, uw Abba, Vader, El Elohím, uw enige Kadosh, 
Heilige God, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! 

 
Voorwaar, Indonesië en China en Korea en Thailand en de 

Filipijnen en India, en alle overige afgodenaanbidders, 

alleen de enige opgestane Heer, de enige Zoon van God, Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, overwon de dood. Geen andere 

god is aan Hem gelijk. Amen! Voorwaar, Profeet Benjamin heeft u 
vaak gewaarschuwd om te stoppen met uw afgoderijen. En zie, de 

enige ware God straft uw land keer op keer, vanwege 

ongehoorzaamheid! Geen ene afgod kwam u keer op keer te hulp. 
Voorwaar, bekeert u, of uw land zal ook wederom tot een puinhoop 
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gemaakt worden door de enige God van al wat leeft, de God van 
Abraham, Izaäk en Jakob!  

 

Voorwaar, Azië, o wee als u zich niet snel bekeert! 
Zie wat komt! Zie wat reeds gebracht is! 

Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 

 

Oproep om Gods werk te steunen 
 

God houdt zich aan Zijn Woord, en hoe is het met u? Houd u aan 
uw beloften, en geef aan Hem wat Hem toekomt. Steun het werk 

van de Heer, en Hij zal u zegenen!  
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 3 oktober 2018 bracht een bode engel 
Gods woord voor woord de volgende boodschap over aan 

eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 

Revalmis, en ben een bode engel Gods.  
 

Voorwaar, hoor aandachtig, gij bidt dat God u mag gaan 
zegenen. 

En u die luistert, bidt voor bescherming en nog veel meer! Maar nu 

dit, u wilt toch dat God zich aan Zijn beloften houdt? Zijn Woord 
zegt: Bidt, en Ik de Here zal het u geven. Ook zijn Zijn woorden Ja 

en Amen!  
 

God houdt zich aan Zijn Woord, en hoe is het met u? 

Houdt u zich aan uw beloften, en houdt u zich aan wat God van u 
vraagt? Voorwaar, hoe kan God u zegenen, als u zich niet aan Zijn 

geboden houdt? Voorwaar, welke God houdt u voor ogen? Kadosh, 

Heilig is de Here, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. 
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Spreuken 29, vers 26  Velen zoeken de gunst van een heerser, 
maar van de Here ontvangt de mens zijn recht. 

Spreuken 28, vers 22  Een man, “en ook de vrouw!”, boos van 

oog, hunkert naar rijkdom, “Gods zegeningen!”, en hij “of zij” 
weet niet, dat gebrek hem “of haar” zal overkomen. 

 
Voorwaar, u wilt toch gezegend worden? 

Laten uw woorden dan Ja en Amen zijn, en geef aan Hem wat Hem 

toekomt! 
 

Spreuken 31, vers 25  Kracht en luister is haar “maar ook zijn” 
gewaad, de komende dag lacht zij “maar ook hij” toe. 

 

Voorwaar, Hij wil u zegenen! 
Wees trouw aan Zijn geboden. Steun het werk van de Heer, en Hij 

zal u zegenen! Hij is getrouw en heeft een blijmoedige gever lief. 
 

Lees voor: Maleachi 3, vers 8 tot en met 10  Mag een mens God 

beroven? Toch berooft gij Mij. En dan zegt gij: Waarin beroven wij 
U? In de tienden en de heffing. Met de vloek zijt gij vervloekt, en 

Mij berooft gij, gij volk in zijn geheel. Breng de gehele tiende naar 

de voorraadkamer, opdat er spijze zij in mijn huis; beproeft Mij 
toch daarmede, zegt de Here der heerscharen, of Ik dan niet voor u 

de vensters van de hemel zal openen en zegen in overvloed over u 
uitgieten. 

 

Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 
 

Zegenen en gezegend worden 
 
Het is goed om een zegen uit te spreken in je gebed voor je naaste, 

of bij je afscheid van een bezoekje. En als u, of wie dan ook, door 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, gezegend wordt, is men 
dankbaar en gelukkig.  

 

 
Volledige weergave: 
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Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 4 

oktober 2018 bracht een bode engel Gods een boodschap over, die 

ik heel graag met u wil delen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 

Reveaboch, en ben een bode engel Gods. 

 
Voorwaar, een zegen is een belofte, of een wens dat het 

goed met iemand zal gaan. 
Het is daarom ook goed om een zegen uit te spreken in je gebed 

voor je naaste, of bij je afscheid van een bezoekje.  

 
Voorwaar, en als Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, 

u of de mensen zegent, belooft Hij dat het goed met hen zal 
gaan. 

Dank Hem gerust ervoor! Als u, of wie dan ook, door Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, gezegend wordt, dan is men 
dankbaar en gelukkig.  

 

Voorwaar, dank de Here in alle omstandigheden! 
Zelfs kwam het voor, dat sommigen zó gezegend werden, dat ze de 

Heer niet meer nodig hadden en Hem niet meer gaven, wat Hem 
toekomt. Ze hadden Hem alleen nodig voor het ontvangen. 

Voorwaar, sommigen zijn verblind, en hun harten zijn verhard 

geraakt, en zij denken alleen aan zichzelf!  
 

Voorwaar, houd u aan de geboden Gods, en onderhoud uw 
relatie met de Here, zodat u gezegend wordt! 

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
 

 

Profetie: Gods hand zal harder toeslaan! 
 

Sinds 2012 wordt u gewaarschuwd via Profeet Benjamin 

Cousijnsen, die aangesteld is om alles woord voor woord door te 
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geven. God heeft u deze Profeet gegeven, ook om u te 
waarschuwen, maar u luistert niet!  

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, welkom! Op 5 oktober 2018 bracht een bode engel Gods de 

volgende boodschap over aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, 

Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 

Revalach, een bode engel Gods. 

 
Voorwaar, sinds 2012 wordt u gewaarschuwd via Profeet 

Benjamin Cousijnsen, die aangesteld is om alles woord voor 
woord door te geven. 

Voorwaar, God heeft u deze Profeet gegeven, en om u te 

waarschuwen. Maar u luistert niet! En de ene na de andere 
onheilsprofetie wordt vervuld, en de ene ramp volgt na de andere 

ramp, vanwege ongehoorzaamheid aan God en Zijn geboden.  

 
Voorwaar, ook al geeft men veel giften voor de 

wederopbouw,  
Profeet Benjamin Cousijnsen openbaart u dat elk land telkens 

geslagen zal worden, omdat men niet luistert en zijn of haar 

afgoden blijft aanbidden.  
 

Voorwaar, China, Noord-Korea, en West- en Zuid-Korea, en 
Mexico en Indonesië en Filipijnen, en wereldwijd, 

er zal een groot geween zijn om het verlies van wie u liefhad! 

Voorwaar, bekeert u en buig uw knieën, en aanbid Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, vol berouw. 

 

Mattheüs 7, vers 13 en 14  Gaat in door de enge poort, want 
wijd is de poort en breed de weg, die tot het verderf leidt, en velen 

zijn er, die daardoor ingaan; want eng is de poort, en smal de weg, 
die ten leven leidt, en weinigen zijn er, die hem vinden. 
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En Johannes 3, vers 36  Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig 
leven; doch wie aan de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet 

zien, maar de toorn Gods blijft op hem. 

 
Voorwaar, Gods hand zal harder toeslaan! 

Wie niet wil horen, gaat verloren. 
 

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 

wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 
een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 
geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 

oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 
duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 

waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 

gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 
komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 

zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 

 
Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 

 
 

Sta op en schrijf op, Mijn Profeet, want Ik heb u 

veel te vertellen 
 

Boodschap Gods, gebracht door de Heer, Yeshua HaMashiach zelf 

aan Zijn geliefde en ware ziener, Benjamin Cousijnsen, om 
vervolgens door te geven aan u, die luistert. Heb Ik u niet gezegd 

en geopenbaard: Profeet Benjamin Cousijnsen is Mijn geliefde en 
ware Profeet? Onderzoekt uzelf of gij de wil Mijns Vaders doet, en 

evenzo Mijn wil!  
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Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 8 oktober 2018 bracht de Here, 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus zelf, de volgende 
boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom, Benjamin, Mijn geliefde en ware ziener!  

Vrede zij u! Gelijk de Vader Mij gezonden heeft, heb Ik u ook 

opgewekt en met een opdracht naar de Aarde gezonden, als Mijn 
ziener. 

Ik, Benjamin, wierp mij neder voor Zijn voeten. Maar de Here, 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, zei: Sta op, Mijn 

Profeet. En schrijf op, want Ik heb u veel te vertellen, om door te 

geven aan Mijn kinderen! 
 

Voorwaar! 
Velen van Mijn kudde doen niet, wat Ik van hen vraag via de 

boodschappen, en denken met een offer, dat niet vanuit het hart 

komt, dat Ik hen rijkelijk zal zegenen. En evenzo is het niet, wat Ik 
de Here van hen vroeg. Men zou de boodschappen onder ogen 

moeten zien, en horen over tienden!  

 
Voorwaar, sommigen van Mijn kinderen, van Mijn kudde, 

waaien met alle winden mee, en denken gezegend te zijn via 
andere wegen, die niet Mijn wegen zijn! 

Heb Ik u niet gezegd en geopenbaard: Profeet Benjamin Cousijnsen 

is Mijn geliefde en ware Profeet? Voorwaar, gelooft gij evenzo wel 
of niet dat Ik het ben, en dat Ik in de Vader ben, en de Vader in Mij 

is, en dat de Vader ook tot u spreekt, en dat Hij en Ik Kadosh, 
Heilig zijn, en dat Ik en de Vader alles toekomt, de Koning der 

koningen?  

 
Voorwaar, Ik, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, 

zeg u: 

De boodschappen zijn getrouw en waarachtig! 
 

Openbaring 22, vers 13  Ik ben de alfa en de omega, de eerste 
en de laatste, het begin en het einde.  
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Voorwaar, Ik wil u dit betuigen, om Mijn gezalfde serieus te 
nemen, en bovenal Mijn boodschappen! 

En laat u niet beïnvloeden door anderen, terwijl u al geproefd hebt 

van de volle waarheid, die Ik, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 
Christus, tot u gesproken heb via de Evangelical EndTime Machine.  

 
Voorwaar, wee hen, die ontrouw zijn geworden. 

Wee hen, die in eigen oog wijs zijn en het niet zijn! Voorwaar, Ik 

ben wie Ik ben, en heb tot u, Mijn kudde, gesproken. Onderzoekt 
uzelf of gij de wil Mijns Vaders doet, en evenzo Mijn wil!  

Ik, Yeshua, ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 

 

Waar het hart en de ziel vol van is, daar zal men 

zijn! 
 
Voorwaar, laat u niet verloren gaan door een verkeerde wandel, 

een wandel die u zal brengen in het dodenrijk. Want doden noemen 

Uw Naam niet meer! Wie in het dodenrijk kan U nog loven?  
 

 
Volledige weergave: 

 

Welkom! Op 9 oktober 2018 bracht de bode engel de volgende 
boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Mirach, 

een bode engel Gods. 
 

Voorwaar, 

 
Genesis 37, vers 35  Al zijn zonen en al zijn dochters deden hun 

best hem te troosten, maar hij weigerde zich te laten troosten, en 
zeide: Neen, rouw dragend zal ik tot mijn zoon in het dodenrijk 

neerdalen. En zijn vader beweende hem. 

En Genesis 44, vers 29 tot en met 31  en neemt gij ook deze van 
mij weg, en overkomt hem een ongeluk, dan zult gij mijn grijze 
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haar met verdriet in het dodenrijk doen neerdalen. En nu, wanneer 
ik bij uw knecht, mijn vader, kom, en de jongen is niet bij ons, aan 

wiens ziel zijn eigen ziel nauw verbonden is, dan zal het gebeuren, 

als hij ziet, dat de jongen er niet is, dat hij sterven zal, en uw 
knechten zullen het grijze haar van uw knecht, onze vader, met 

verdriet in het dodenrijk doen neerdalen. 
 

En Numeri 16, vers 30  Maar, indien de Here iets nieuws zal 

scheppen, zodat de grond zijn mond zal opensperren en hen 
verzwelgen met alles wat hun toebehoort, zodat zij levend in het 

dodenrijk zullen dalen, dan zult gij weten, dat deze mannen de 
Here gesmaad hebben. 

Vers 33  Zo daalden zij, met al de hunnen, levend in het dodenrijk; 

en de aarde overdekte hen, zodat zij uit het midden der gemeente 
omkwamen. 

En vers 35  Toen ging er een vuur uit van de Here en verteerde de 
tweehonderd vijftig mannen, die het reukwerk geofferd hadden. 

 

Voorwaar, waar het hart en de ziel vol van is, daar zal men 
zijn. 

Voorwaar, want Kadosh, Heilig is de Here, Yeshua HaMashiach, 

JHWH, Jezus Christus!  
 

1 Koningen 2, vers 6  Handel dan naar uw wijsheid, en laat zijn 
grijze haar niet in vrede in het dodenrijk nederdalen. 

 

Deuteronomium 32, vers 22  Want een vuur is in mijn toorn 
ontstoken, het brandt tot in de diepten van het dodenrijk; het 

verteert de aarde met wat zij opbrengt en verzengt de grondvesten 
der bergen. 

 

1 Samuël 2, vers 6  De Here doodt en doet herleven, Hij doet 
naar het dodenrijk neerdalen en daaruit opkomen.   

 

En 2 Samuël 22, vers 5 tot en met 7  Voorwaar, baren des 
doods hadden mij omvangen en stromen van verderf hadden mij 

overvallen, banden van het dodenrijk hadden mij omgeven, 
valstrikken van de dood lagen op mijn weg. Toen het mij bang te 
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moede was, riep ik de Here aan; tot mijn God riep ik. En Hij hoorde 
mijn stem uit zijn paleis, mijn hulpgeroep klonk in zijn oren. 

 

Voorwaar, laat u niet verloren gaan! 
Maar bekeert u, voordat u verloren gaat vanwege uw verkeerde 

wandel: een wandel, die u zal brengen in het dodenrijk! 
 

Job 7, vers 9 en 10  Gelijk een wolk verdwijnt en wegdrijft, zo 

stijgt wie in het dodenrijk nederdaalt, niet weer op. Nimmer keert 
hij terug naar zijn huis, nooit ziet zijn woonplaats hem weer. 

Job 11, vers 8  Zij zijn hoog als de hemel; wat kunt gij doen? 
dieper dan het dodenrijk; wat kunt gij weten? 

Job 17, vers 13 tot en met 16  Wanneer ik het dodenrijk verwacht 

als mijn tehuis, in de duisternis mijn leger spreid, tot de groeve 
zeg: Gij zijt mijn vader, tot de wormen: Mijn moeder en mijn 

zuster, waar ergens is dan mijn hoop? Ja, mijn verwachting, wie 
kan haar ontdekken? Zij zullen naar de diepten van het dodenrijk 

nederdalen, wanneer wij tezamen in het stof nederzinken. 

Job 24, vers 19 en 20  Droogte en hitte roven het sneeuwwater 
weg, zo het dodenrijk hen die zondigen. De moederschoot vergeet 

hem, de wormen vergasten zich aan hem, aan hem wordt niet meer 

gedacht, de ongerechtigheid wordt gebroken als een boom. 
En Job 26, vers 6  Het dodenrijk ligt voor Hem open, het verderf 

heeft geen bedekking. 
 

En Psalm 6, vers 6  Want in de dood is Uwer geen gedachtenis; 

wie zou U loven in het dodenrijk? 
Psalm 9, vers 18  De goddelozen keren om naar het dodenrijk, al 

de volken die God vergeten. 
Psalm 16, vers 10  Want Gij geeft mijn ziel niet prijs aan het 

dodenrijk, noch laat Gij uw gunstgenoot de groeve zien. 

Psalm 30, vers 4  Here, Gij deedt mij opkomen uit het dodenrijk, 
Gij hebt mij leven gegeven, zodat ik niet in de groeve nederdaalde. 

En Psalm 86, vers 13  Want uw goedertierenheid is groot jegens 

mij, Gij toch hebt mijn ziel gered uit het zeer diepe dodenrijk. 
 

En Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God 
de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 

opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig 
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leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, 
opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 
naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het 

licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever 
gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want 

een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het 

licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de 
waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat 

zij in God verricht zijn. 
 

Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
 

 

Liefdevolle terechtwijzing van de Heer Yeshua 
HaMashiach 
 

En hoe is het met u? De Here Jezus Christus wijst u vandaag 
terecht in liefde. Denk aan Hem bij alles wat u doet, dan baant Hij 

voor u de weg. Wees niet eigenzinnig, maar heb ontzag voor de 
Heer.  

 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 
10 oktober 2018 kreeg ik een boodschap van een bode engel Gods, 

die ik heel graag met u wil delen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 
Lovesadai, en ben een bode engel Gods. 

 
Voorwaar,  

 

Spreuken 1, vers 7  De vreze des Heren is het begin der kennis; 
de dwazen verachten wijsheid en tucht. 
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Voorwaar, en hoe is het met u? 

Vreest gij de Here, en hebt gij Gods wijsheid en tucht wel lief?  

 
Voorwaar, Fatime G., en Hermien A., en Floyd D., en 

Johannes R., en Loek en Hennie A., 
Voorwaar, en zo zou Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, 

ook vele andere namen kunnen noemen! 

 
Spreuken 3, vers 5 tot en met 7  Vertrouw op de Here met uw 

ganse hart en steun op uw eigen inzicht niet. Ken Hem in al uw 
wegen, dan zal Hij uw paden recht maken. Wees niet wijs in eigen 

ogen, vrees de Here en wijk van het kwaad. 

Vers 9 en 10  Vereer de Here met uw rijkdom en met de 
eerstelingen van al uw inkomsten, dan zullen uw schuren met 

overvloed gevuld worden en uw perskuipen van most overstromen. 
Vers 13  Welzalig de mens die wijsheid vindt, de mens die 

verstandigheid verkrijgt. 

Vers 15  Zij is kostbaarder dan koralen, al wat gij kunt begeren, 
kan haar niet evenaren. 

En vers 19  De Here heeft door wijsheid de aarde gegrond, door 

verstand de hemelen vastgesteld. 
 

Voorwaar, voorwaar, 
 

Spreuken 6, vers 22 en 23  Als gij op weg zijt, moge het u 

leiden; als gij u nederlegt, moge het over u waken, als gij wakker 
wordt, moge het u toespreken. Want het gebod is een lamp en de 

onderwijzing een licht, de vermaningen der tucht zijn een weg ten 
leven. 

 

Voorwaar, wees niet wijs in eigen ogen! 
 

Spreuken 12, vers 1  Wie tucht liefheeft, heeft kennis lief; maar 

wie terechtwijzing haat, is dom. 
 

Voorwaar, Kadosh, Heilig is de Here, en Hij wijst u terecht in 
liefde. 
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Spreuken 16, vers 23 en 24  Het hart van de wijze maakt zijn 
mond verstandig, en versterkt het betoog op zijn lippen. 

Vriendelijke woorden zijn als honigzeem, zoet voor de ziel en 

medicijn voor het gebeente. 
 

Voorwaar, wees trouw, en dien de Here met uw hart, ziel en 
verstand. 

En luister getrouw naar de boodschappen Gods in de 

Evangelicalendtimemachine.com! 
 

Spreuken 28, vers 5  Boze lieden verstaan het recht niet, maar 
wie de Here zoeken, verstaan alles. 

 

Voorwaar,  
 

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 
wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 
geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 

oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 
duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 

waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 

gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 
komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 

zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 
 

Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
 

 

Overwin het kwade altijd met Christus 
 

Een echte warrior komt altijd door alle pijn en strijd als een held 

tevoorschijn. En al treft u een ziekte, of u voelt u door anderen 
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verlaten, Hij is getrouw en zal u sterken en bemoedigen, keer op 
keer!  

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 

11 oktober 2018 bracht een bode engel Gods een boodschap over, 

die ik heel graag met u wil delen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 

Voorwaar,  
 

Johannes 16, vers 33  Dit heb Ik tot u gesproken, opdat gij in Mij 
vrede hebt. In de wereld lijdt gij verdrukking, maar houdt goede 

moed, Ik heb de wereld overwonnen.   

 
Voorwaar, mijn naam is Blender, een bode engel Gods. 

 

Jesaja 40, vers 29  Hij geeft de moede kracht en de machteloze 
vermeerdert Hij sterkte. 

 
Voorwaar, wie met Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 

Christus, verbonden is, is meer dan overwinnaar! 

 
Lukas 1, vers 37  Want geen woord, dat van God komt, zal 

krachteloos wezen. 
 

En 1 Johannes 5, vers 4  Want al wat uit God geboren is, 

overwint de wereld; en dit is de overwinning, die de wereld 
overwonnen heeft: ons geloof. 

 

Een echte warrior komt altijd door alle pijn en strijd als een 
held tevoorschijn,  

omdat hij of zij weet dat Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 
Christus, met hem of haar is! 
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1 Timotheüs 6, vers 12  Strijd de goede strijd des geloofs, grijp 
het eeuwige leven, waartoe gij geroepen zijt en de goede belijdenis 

afgelegd hebt voor vele getuigen. 

 
Openbaring 3, vers 21  Wie overwint, hem zal Ik geven met Mij 

te zitten op mijn troon, gelijk ook Ik heb overwonnen en gezeten 
ben met mijn Vader op zijn troon. 

 

En 1 Korinthiërs 15, vers 57  Maar Gode zij dank, die ons de 
overwinning geeft door onze Here Jezus Christus. 

 
En al treft u een ziekte, of u voelt u door anderen verlaten,  

Hij is getrouw en zal u sterken en bemoedigen, keer op keer, en 

zeggen: Wees sterk, warrior! Ik, de Here, Yeshua HaMashiach, 
JHWH, Jezus Christus, ben bij u. Vertrouw op Mij! Ik zal u helpen, 

dwars door alles heen. 
 

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 

wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 
een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 
geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 

oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 

duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 
waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 

gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 
komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 

zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 

 
Overwin het kwade altijd met Christus! 

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
 

 

De Heilige Geest Gods verwijst u naar de 
Feestdagen in de Evangelicalendtimemachine 
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Geef Abba, Vader, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, de 

ruimte in uw leven. En luister ook naar de boodschappen, naar wat 

de Heilige Geest spreekt over de Feestdagen.  
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 
12 oktober 2018 kreeg ik een boodschap van een bode engel Gods, 

die ik heel graag met u wil delen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam boven alle namen, 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  
 

Voorwaar,  
 

1 Korinthiërs 13, vers 10  Doch, als het volmaakte komt, zal het 

onvolkomene afgedaan hebben. 
 

Voorwaar, geef Abba, Vader, Yeshua HaMashiach, JHWH, 

Jezus Christus de ruimte,  
zodat het onvolmaakte, onbruikbare, afgedaan is, en zodat de 

Heilige Geest meer kan werken in uw leven! Voorwaar, mijn naam 
is Blesía, een bode engel Gods. 

 

Voorwaar, God wil uw heiliging zien in uw wandel! 
 

1 Thessalonicenzen 4, vers 7 en 8  Want God heeft ons niet 
geroepen tot onreinheid, maar in heiliging. Daarom, wie dit 

verwerpt, verwerpt niet een mens, maar God, die u immers ook zijn 

heilige Geest geeft. 
 

Voorwaar, het bedroeft de Heilige Geest dat men zit te 

liegen tegen de kinderen over Sinterklaas. 
En al die wereldse schijn-apostelen menen Christen te zijn! 

 
2 Korinthiërs 11, vers 13 tot en met 15  Want zulke lieden zijn 

schijn-apostelen, bedrieglijke arbeiders, die zich voordoen als 
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apostelen van Christus. Geen wonder ook! Immers, de satan zelf 
doet zich voor als een engel des lichts. Het is dus niets bijzonders, 

indien ook zijn dienaren zich voordoen als dienaren der 

gerechtigheid; maar hun einde zal zijn naar hun werken. 
 

Luister ook naar de boodschappen, naar wat de Heilige 
Geest Gods spreekt over de Feestdagen. 

U kunt het vinden onder Categories: ‘Holidays’, in de Evangelical 

EndTimeMachine. 
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
 

 

Ramp na ramp werd u aangekondigd door 

Profeet Benjamin Cousijnsen 
 

En zo werden vele landen getroffen, waardoor velen omkwamen. Er 
is er geen één, die de boodschappen Gods zó overbrengt, over dat 

men zich moet bekeren, of God straft. Wereldwijd halen landen veel 

geld op, waarvan een groot deel niet gebruikt wordt voor eten, 
maar voor de wederopbouw van vele afgoden 

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, welkom! Op 15 oktober 2018 bracht de bode engel de 

volgende openbarende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet 

Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 

Donder, een bode engel Gods. 

 
Voorwaar, luister ook naar de vervulde profetische 

boodschap van 9 september 2017, met de titel: ‘Hoor de 
donder Gods!’  

Voorwaar, en wat dacht u van de boodschap van 9 augustus 2018, 

met de titel: ‘Wereldwijde bedrijvers van afgoderijen en occulte 
praktijken, hoor, God gaat u straffen!’ En wat denkt u van de 
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profetische boodschap van 6 september 2018: ‘Gods hand slaat 
wereldwijd toe vanwege afgoderij!’  

 

Voorwaar, ramp na ramp is u aangekondigd. 
En zo werd Japan goed getroffen door een krachtige aardbeving, 

waardoor velen omkwamen! Er is er geen één, die de 
boodschappen Gods zó overbrengt, over dat men zich moet 

bekeren, of God straft. Voorwaar, Profeet Benjamin Cousijnsen 

geeft alles door! En zo ook werd profetisch vervuld dat God 
Indonesië heeft gestraft. 

 
Voorwaar, als God straft, halen de landen wereldwijd weer 

veel geld op, waarvan een groot deel niet gebruikt wordt 

voor eten, maar voor de wederopbouw van vele afgoden! 
Veel zogenaamde Christenen werken hieraan mee onder andere. 

Veel eten wordt niet gratis afgeleverd, maar grotendeels verkocht 
door de bezorgers.  

 

Voorwaar, ook in de Filipijnen gaf men veel geld, en de 
armen werden armer en de rijken rijker.  

En het eten werd opgeslagen, maar werd alleen hier en daar 

verkocht of opgeslagen, totdat het kapot is gegaan. Voorwaar, hoe 
dan ook, niemand kan iets opbouwen, als men zich niet bekeert en 

niet naar God luistert! Al geeft men nog zoveel geld, als men niet 
luistert, zal God uw geld in vloek veranderen, en wederom uw 

familie en huis en land hard slaan! Voorwaar, Kadosh, Heilig is de 

Here, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! 
 

Wie een land steunt, dat zich schuldig maakt tegenover God, 
zal zijn zegen gaan missen. 

Voorwaar, ik ga nu, en God gaat door met slaan. En weg is het 

geld, foetsie! God bezoekt elk land, Azië! Zo is dan dit, dan dat 
foetsie! 

Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en verdween. 

 
 

 

Kind van de Allerhoogste! 
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Wanneer het lijkt alsof niemand je ziet, en heb je weleens pijn en 
verdriet, weet dan dit: Hij heeft je lief, en zal je troosten en kracht 

geven.  

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 

16 oktober 2018 kreeg ik een boodschap van een bode engel Gods, 
die ik heel graag met u wil delen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 

Birtiach, een bode engel Gods. 
 

Voorwaar, zo spreekt de Here, de Goede Herder en de 
Koning der koningen, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 

Christus, uw Rabboeni en Abba, Vader: 

Voorwaar, kind van de Allerhoogste, hoor aandachtig. Groot is de 
Heer! Zijn Naam is machtig en krachtig en hoog verheven. Hij is 

niet alleen degene op wie u moet vertrouwen, maar u moet ook 

geloven, dat Hij uw rots en vaste burcht en bevrijder is! 
 

Psalm 5, vers 4  Here, des morgens hoort Gij mijn stem, des 
morgens leg ik het U voor, en zie uit. 

Psalm 6, vers 4  Ja, mijn ziel is ten zeerste verschrikt, en Gij, Here, 

hoelang nog? 
En vers 7 en 8  Ik ben afgemat van mijn zuchten; elke nacht 

doorweek ik mijn sponde, doe ik mijn bed van tranen vloeien. Mijn 
oog is dof geworden van verdriet, verzwakt door allen die mij 

benauwen. 

Psalm 10, vers 9  Hij loert in het verborgene als een leeuw in de 
struiken; hij loert om de ellendige te vangen, hij vangt de ellendige, 

hem trekkend in zijn net. 

En vers 15  Verbreek de arm van de goddeloze en boze, straf zijn 
goddeloosheid, totdat Gij ze niet meer vindt. 

Psalm 25, vers 15 tot en met 18  Mijn ogen zijn bestendig op de 
Here, want Hij voert mijn voeten uit het net. Wend U tot mij en 

wees mij genadig, want eenzaam ben ik en ellendig. De 
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benauwdheden mijns harten hebben zich uitgebreid, voer mij uit 
mijn angsten. Zie op mijn ellende en mijn moeite, en vergeef al 

mijn zonden. 

Psalm 31, vers 15  Maar ik vertrouw op U, Here, ik zeg: Gij zijt mijn 
God. 

 
Voorwaar, Waardig, Waardig, Waardig is het Lam Gods! 

Voorwaar, je bent een kind van de Heer; Hij is je Abba, Vader. Ook 

al heb je weleens pijn en verdriet, en lijkt het dat niemand je ziet, 
weet dit: Hij heeft je lief, en zal je troosten en kracht geven! 

 
Psalm 72, vers 12  Voorwaar, hij zal de arme redden, die om hulp 

roept, de ellendige, en wie geen helper heeft. 

Psalm 91, vers 9  Want Gij, o Here, zijt mijn toevlucht. De 
Allerhoogste hebt gij tot uw schutse gesteld. 

En vers 14 tot en met 16  Omdat hij Mij zeer bemint, zal Ik hem 
bevrijden; Ik zal hem beschutten, omdat hij mijn naam kent. Roept 

hij Mij aan, Ik zal hem antwoorden; Ik zal in de benauwdheid bij 

hem zijn, Ik zal hem uitredden en tot ere brengen. Met lengte van 
dagen zal Ik hem verzadigen, en Ik zal hem mijn heil doen zien. 

 

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen 
 

 

 

Bent u klaar voor de zegen van de Heer? 
 

De Here, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, wil u zegenen, 
maar vooral behoeden op uw weg met Hem. Maar u moet niet uw 

zegen in de weg staan!  
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 17 oktober 2018 bracht de bode de 

volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin 
Cousijnsen. 
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Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, Kadosh, Heilig is de 

Here! Mijn naam is Hetrick. 
 

Numeri 6, vers 24 tot en met 26  De Here zegene u en behoede 
u; de Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig; de 

Here verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. 

 
Voorwaar, is dit niet geweldig, dat de Here u wil zegenen? 

Bent u er klaar voor, of moet u nog dingen rechtzetten? U moet 
niet uw zegen in de weg staan! De Here, Yeshua HaMashiach, 

JHWH, Jezus Christus, wil u zegenen, maar vooral behoeden op uw 

weg met Hem. Hij wil u genade en vrede geven, en met Zijn liefde 
uw hart verwarmen. En dat kan Hij alleen, als u Hem de ruimte 

geeft in uw handel en wandel! Hij doe Zijn aangezicht over u 
lichten.  

 

Zeg: 
“Dank U, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus!” 

 

2 Kronieken 25, vers 8  Doch gij, ga, doe maar, wees sterk tot de 
strijd: God zal u doen struikelen voor de vijand, want God heeft de 

macht te helpen en de macht te doen struikelen.  
 

Ezra 10, vers 4  Sta op, want op u rust de taak; wij zullen met u 

zijn; wees sterk en handel! 
 

En Nehemia 8, vers 10  Ezra zei tegen hen: ‘Maak een feestmaal 
klaar met lekker eten en drinken, en deel ervan uit aan wie niets 

heeft, want deze dag is gewijd aan onze Heer. Wees niet bedroefd, 

want de vreugde die de Heer u geeft, is uw kracht’.  
 

Amen! 

Ik ga nu, sprak Hetrick, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen 
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Als God uw gebed niet verhoort 
 

Ook als uw gebed niet, of nog niet is verhoord, zult u ervaren dat u 
door moeilijke tijden heen juist sterker bent geworden. Besef goed 

dat de Here, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, weet wat 

het allerbeste is voor u!  
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 
18 oktober 2018 kreeg ik een boodschap van een bode engel Gods, 

die ik heel graag met u wil delen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 
Bleshacha, en ben een bode engel Gods. 

 
Voorwaar! 

Juist in moeilijke tijden van pijn en verdriet en eenzaamheid zult u 

ervaren - ook als uw gebed nog niet is verhoord - dat u hier 
doorheen sterker bent geworden, en dat u, vanwege dat u weet wat 

dat is om het moeilijk te hebben, ook begrip hebt gekregen voor uw 

naaste. Ook moet u accepteren door uw beproeving, dat u blijft 
vertrouwen op de Here, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. 

 
2 Korinthiërs 1, vers 4  die ons troost in al onze druk, zodat wij 

hen, die in allerlei druk zijn, troosten kunnen met de troost, 

waarmede wijzelf door God vertroost worden. 
 

En Romeinen 8, vers 28  Wij weten nu, dat God alle dingen doet 
medewerken ten goede voor hen, die God liefhebben, die volgens 

zijn voornemen geroepenen zijn. 

 
Voorwaar, of de Here uw gebed nu met Ja of Nee 

beantwoordt, u moet goed realiseren dat Hij echt heel goed 

weet wat het allerbeste is voor u! 
Voorwaar, als u bidt, moet u niet aarzelen of twijfelen of opgeven.  
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Psalm 27, vers 14  Wacht op de Here, wees sterk, uw hart zij 

onversaagd; ja wacht op de Here. 

Psalm 40, vers 2 en 3  Vurig verwachtte ik de Here; toen neigde Hij 
Zich tot mij en hoorde mijn hulpgeroep, Hij trok mij op uit de kuil 

van het verderf, uit het slijk van de modderpoel; Hij stelde mijn 
voeten op een rots, mijn schreden maakte Hij vast. 

Psalm 62, vers 6 tot en met 8  Waarlijk, mijn ziel, keer u stil tot 

God, want van Hem is mijn verwachting; waarlijk, Hij is mijn rots 
en mijn heil, mijn burcht, ik zal niet wankelen. Op God rust mijn 

heil en mijn eer, mijn sterke rots, mijn schuilplaats is in God. 
Psalm 116, vers 7 tot en met 9  Keer weder, mijn ziel, tot uw rust, 

omdat de Here u heeft welgedaan. Want Gij hebt mijn leven van de 

dood gered, mijn oog van tranen, mijn voet van aanstoot. Ik zal 
wandelen voor het aangezicht des Heren in de landen der levenden. 

Psalm 147, vers 3  Hij geneest de verbrokenen van hart en verbindt 
hun wonden. 

En vers 5  Groot is onze Here en geweldig in kracht, zijn verstand is 

onbeperkt. 
En Psalm 28, vers 7  De Here is mijn kracht en mijn schild; op Hem 

vertrouwde mijn hart en ik werd geholpen. Daarom juicht mijn hart 

en loof ik Hem met mijn lied. 
 

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 

 

Juist vrouwen staan onder grote druk 
 

En satan vindt het prachtig als men geen tijd heeft voor God! Ook 
zijn veel vrouwen niet blij met zichzelf. God wil echter sterke 

vrouwen, warriors, die krachtig zijn in deze wereld!  
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 

19 oktober 2018 kreeg ik een boodschap van een bode engel Gods, 
die ik heel graag met u wil delen. 
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Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 
Voorwaar, 

 
Genesis 1, vers 27  En God schiep de mens naar zijn beeld; naar 

Gods beeld schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen. 

En Genesis 2, vers 7  Toen formeerde de Here God de mens van 
stof uit de aardbodem en blies de levensadem in zijn neus; alzo 

werd de mens tot een levend wezen. 
 

Voorwaar, mijn naam is Lovesadai, en ben een bode engel 

Gods. 
Voorwaar, 

 
Exodus 34, vers 12  Neem u in acht, dat gij geen verbond sluit 

met de inwoners van het land, waarheen gij gaat, opdat zij niet tot 

een valstrik in uw midden worden. 
 

Voorwaar, juist de vrouwen staan onder grote druk. 

De satan vindt het prachtig als men geen tijd heeft voor God! De 
vrouwen zijn druk met hun kinderen, zijn druk met hun baan, zijn 

druk met hun uiterlijk, en zijn druk, druk, druk. Voorwaar, zo 
hebben vele vrouwen hun relatie met God verloren, vanwege dat ze 

geen tijd hebben voor het allerbelangrijkste: Yeshua HaMashiach, 

JHWH, Jezus Christus! 
 

Johannes 17, vers 21  opdat zij allen één zijn, gelijk Gij, Vader, in 
Mij en Ik in U, dat ook zij in Ons zijn; opdat de wereld gelove, dat 

Gij Mij gezonden hebt. 

 
Veel vrouwen zijn niet blij met zichzelf. 

Of ze vinden zich te mager, of te dik, of dit of dat lichaamsdeel 

staat hen niet aan, of het is te klein of te groot, of dat setje kleren 
is niet leuk genoeg om er goed uit te zien… 

 
1 Petrus 3, vers 3  Uw sieraad zij niet uitwendig: het vlechten van 

haar, het omhangen van goud of het dragen van gewaden. 
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Het is goed om er als vrouw mooi en verzorgd uit te willen 

zien. 

Maar hou u voor ogen en vergeet nooit dat innerlijke schoonheid, je 
hart en karakter en je relatie met God, ware schoonheid is! Al laat 

de wereld je geloven dat de buitenkant belangrijker is, God kijkt 
dieper en ziet meer! 

 

Spreuken 31, vers 10  Een degelijke huisvrouw, wie zal haar 
vinden? Haar waarde gaat koralen ver te boven. 

 
Voorwaar, God wil sterke vrouwen, warriors, die krachtig 

zijn in deze wereld, en vooral tijd hebben voor Hem! 

 
Psalm 139, vers 1, 2 en 3  Here, Gij doorgrondt en kent mij; Gij 

kent mijn zitten en mijn opstaan, Gij verstaat van verre mijn 
gedachten; Gij onderzoekt mijn gaan en mijn liggen, met al mijn 

wegen zijt Gij vertrouwd.  

En vers 13 en 14  Want Gij hebt mijn nieren gevormd, mij in de 
schoot van mijn moeder geweven. Ik loof U, omdat ik gans 

wonderbaar ben toebereid, wonderbaar zijn uw werken; mijn ziel 

weet dat zeer wel. 
 

Een vrouw is wonderlijk gemaakt door God. 
God maakt geen fouten! Laat dit u bemoedigen en zelfvertrouwen 

geven. Maak u geen zorgen! 

 
Filippenzen 4, vers 4 tot en met 9  Verblijdt u in de Here te allen 

tijde! Wederom zal ik zeggen: Verblijdt u! Uw vriendelijkheid zij alle 
mensen bekend. De Here is nabij. Weest in geen ding bezorgd, 

maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met 

dankzegging bekend worden bij God. En de vrede Gods, die alle 
verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden 

in Christus Jezus. Voorts, broeders, al wat waar, al wat waardig, al 

wat rechtvaardig is, al wat rein, al wat beminnelijk, al wat 
welluidend is, al wat deugd heet en lof verdient, bedenkt dat; wat u 

geleerd en overgeleverd is, wat gij van mij gehoord en gezien hebt, 
breng dat in toepassing en de God des vredes zal met u zijn. 
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Voorwaar, wij engelen maken ons ook geen zorgen om ons 
uiterlijk. 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
 

 

Begin met een schone lei door Gods vergeving! 
 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, heeft Zijn leven 
gegeven, en vergaf uw zonden aan het kruis, en reinigde u van alle 

overtredingen. En zoals Hij u vergaf, mag u ook de ander vergeven!  

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, welkom! Op 22 oktober 2018 bracht de bode engel de 

volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin 
Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 
Voorwaar, Kadosh, Heilig is de Here, uw Rabboeni en Heer 

en Koning der koningen!  

Voorwaar, mijn naam is Blesía, een bode engel Gods. 
 

Mattheüs 27, vers 43  Hij heeft zijn vertrouwen op God gesteld; 
laat die Hem nu verlossen, indien Hij een welgevallen in Hem heeft; 

want Hij heeft gezegd: Ik ben Gods Zoon.    

En vers 50 tot en met 53  Jezus riep wederom met luider stem en 
gaf de geest. En zie, het voorhangsel van de tempel scheurde van 

boven tot beneden in tweeën, en de aarde beefde, en de rotsen 
scheurden, en de graven gingen open en vele lichamen der 

ontslapen heiligen werden opgewekt. En zij gingen uit de graven na 

zijn opstanding en kwamen in de heilige stad, waar zij aan velen 
verschenen. 

 

Johannes 12, vers 37  En hoewel Hij zovele tekenen voor hun 
ogen gedaan had, geloofden zij niet in Hem. 
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Voorwaar,  

 

En Johannes 14, vers 6  Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en 
de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij. 

En vers 25 tot en met 27  Dit heb Ik tot u gesproken, terwijl Ik nog 
bij u verblijf; maar de Trooster, de heilige Geest, die de Vader 

zenden zal in mijn naam, die zal u alles leren en u te binnen 

brengen al wat Ik u gezegd heb. Vrede laat Ik u, mijn vrede geef Ik 
u; niet gelijk de wereld die geeft, geef Ik hem u. Uw hart worde 

niet ontroerd of versaagd. 
 

Voorwaar, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, heeft 

Zijn leven gegeven, en vergaf uw zonden aan het kruis, en 
reinigde u van alle overtredingen. 

U mag uw reiniging en verlossing onderhouden, en met een schone 
lei starten! 

 

Romeinen 7, vers 24 en 25  Ik, ellendig mens! Wie zal mij 
verlossen uit het lichaam dezes doods? Gode zij dank door Jezus 

Christus, onze Here! 

 
Voorwaar, ook is het belangrijk dat de vergiffenis, die de 

Heer u gaf, ook gezien mag worden, 
en dat u ervoor moet zorgen, dat u niet gekwetst blijft vanwege 

een overtreding van een ander. Want hoe vaak hebt u niet de Here 

gekwetst in uw handel en wandel in uw leven? Laten uw fouten zich 
niet meer herhalen, en beken uw eigen fouten aan de Heer! En 

zoals Hij, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus u vergaf, mag 
u ook de ander vergeven, en op de Heer lijken en handelen met 

Zijn Geest. 

 
Romeinen 8, vers 38 en 39  Want ik ben verzekerd, dat noch 

dood noch leven, noch engelen noch machten, noch heden noch 

toekomst, noch krachten, noch hoogte noch diepte, noch enig 
ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke 

is in Christus Jezus, onze Here. 
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En Johannes 15, vers 17  Dit gebied Ik u, dat gij elkander 
liefhebt.  

 

Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 
 

Kent u de Heer al goed genoeg op al uw wegen? 
 
Kent u Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, goed genoeg op 

al uw wegen? Denk aan de Heer bij alles wat u doet, dan baant Hij 

voor u de weg!  
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Op 23 oktober 2018 werd de volgende 
boodschap Gods overgebracht door een bode engel aan 

eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 
Soldirma, en ben een bode engel Gods. 

 

Voorwaar, 
 

Spreuken 3, vers 6  Ken Hem in al uw wegen, dan zal Hij uw 
paden recht maken. 

 

Voorwaar, kent u Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, 
goed genoeg op al uw wegen? 

Ik hoop het wel! 
 

Spreuken 3, vers 26  Want de Here zal uw betrouwen zijn, Hij zal 

uw voet bewaren, zodat hij “of zij” niet gegrepen wordt. 
 

Maar dan moet u wel de Here de ruimte geven, hoor! 
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Spreuken 8, vers 20  Ik wandel op het pad van de gerechtigheid, 
midden op de wegen van het recht. 

Spreuken 8, vers 32  Nu dan, zonen, “maar ook dochters”, 

luistert naar mij, “zegt de Heer”, want welzalig zijn zij die mijn 
wegen bewaren. 

Spreuken 15, vers 3  De ogen des Heren zijn aan alle plaatsen, 
opmerkzaam acht gevend op kwaden en goeden. 

 

Laat op al uw wegen de Naam van Yeshua HaMashiach, 
JHWH, Jezus Christus, op uw lippen zijn en in uw hart en 

gedachten. 
Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 

 
 

Pas op voor de vreemde vrouw! 
 
Ernstige waarschuwing Gods: Voorwaar, met haar schoonheid wil 

ze u vangen. Laat u niet vangen met haar wimpers! Denk niet dat u 
haar wel kunt vertrouwen. Wees verstandig en wijs!  

 

 
Volledige weergave: 

 

Welkom! Op 24 oktober 2018 bracht een bode engel de volgende 
boodschap Gods over aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, 

Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 
Treambo, en ben een bode engel Gods. 

 
Voorwaar,  

 

Spreuken 5, vers 1 en 2  Mijn zoon, sla acht op mijn wijsheid, 
neig uw oor naar mijn verstandigheid, om bedachtzaamheid in acht 

te nemen, en laten uw lippen kennis bewaren. 
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Voorwaar, misschien denkt gij dat u haar wel kunt 
vertrouwen, omdat haar uiterlijk onschuldig is. 

Voorwaar, 

 
2 Korinthiërs 11, vers 14  Geen wonder ook! Immers, de satan 

zelf doet zich voor als een engel des lichts. 
 

Spreuken 5, vers 3 tot en met 8  Want van honigzeem druipen 

de lippen der vreemde vrouw, gladder dan olie is haar gehemelte, 
maar op het laatst is zij bitter als alsem, scherp als een 

tweesnijdend zwaard. Haar voeten dalen af naar de dood, haar 
schreden raken het dodenrijk. Opdat gij het pad des levens niet 

zoudt inslaan, zijn haar gangen doolwegen, zonder dat gij het weet. 

Nu dan, zonen, luistert naar mij en wijkt niet af van de woorden 
mijns monds. Houd uw weg ver van haar, nader niet tot de deur 

van haar huis. 
 

Voorwaar, wederom zegt de Here: 

Houd uw weg ver van haar, en geloof haar woorden niet, want haar 
tong is als gif! Zij is erop uit om de kerk te vergiftigen. Laat haar 

niet uw kerk betreden, want ze is overgenomen door het kwaad! 

Haar wegen zijn doolwegen; haar schreden raken reeds het 
dodenrijk. En weet dit: hoewel ze reeds gestraft is, en blijft vechten 

tegen alles wat van God is, zal ze door Gods hand nog meer 
geslagen worden! Voorwaar, 

 

Spreuken 6, vers 16 tot en met 21  Deze zes dingen haat de 
Here, ja, zeven zijn Hem een hartgrondige gruwel: hoogmoedige 

ogen, een valse tong, handen die onschuldig bloed vergieten, een 
hart dat heilloze plannen smeedt, voeten die zich haasten om naar 

het kwade te snellen, wie leugens uitblaast als een vals getuige en 

wie twist stookt tussen broeders “en zusters”. Bewaar, mijn zoon, 
het gebod van uw vader en verwerp de onderwijzing van uw 

moeder niet. Bind ze bestendig op uw hart, hang ze om uw hals. 

En vers 23 tot en met 26  Want het gebod is een lamp en de 
onderwijzing een licht, de vermaningen der tucht zijn een weg ten 

leven, om u te bewaren voor de slechte vrouw, voor de gladde tong 
der onbekende. Begeer haar schoonheid niet in uw hart, laat zij u 

niet vangen met haar wimpers. Want ter wille van een hoer vervalt 
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men tot een schamel stuk brood, en eens anders vrouw maakt 
jacht op een kostbaar leven. 

 

Voorwaar, zij is de vreemde vrouw, nu ze zich overgegeven 
heeft aan de leugens van satan! 

Voorwaar, met haar schoonheid wil ze u vangen. Laat u niet vangen 
met haar wimpers! Voorwaar, wees verstandig en wijs! 

Spreuken 10, vers 7 tot en met 9  De gedachtenis des 

rechtvaardigen zal tot zegening zijn, maar de naam der goddelozen 
zal wegrotten. Wie wijs van hart is, neemt geboden aan, maar wie 

dwaas van lippen is, komt ten val. Wie in oprechtheid wandelt, gaat 
veilig, maar wie zijn wegen verdraait, wordt doorzien. 

 

Ik ga nu, sprak de bode engel van God, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 
 

Bent u een wedergeboren Christen en heeft u 

toch gezondigd? 
 
De satan zal u willen laten geloven, dat u niet vrij bent en slecht 

bent, en dat er geen vergeving en hoop meer is. Herstel uzelf in uw 
wandel, en leer van uw fouten. En maak een sprong vanuit het 

vlees naar wandelen in de Heilige Geest!  

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 

25 oktober 2018 kreeg ik een boodschap van een bode engel Gods, 
die ik graag met u wil delen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 
Voorwaar, 
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Romeinen 8, vers 13  Want indien gij naar het vlees leeft, zult gij 
sterven; maar indien gij door de Geest de werkingen des lichaams 

doodt, zult gij leven. 

 
Voorwaar, wandel in de Heilige Geest! 

 
Romeinen 8, vers 14  Want allen, die door de Geest Gods geleid 

worden, zijn zonen Gods. “Dit telt ook voor de dochters Gods.” 

Romeinen 8, vers 15  Want gij hebt niet ontvangen een geest van 
slavernij om opnieuw te vrezen, maar gij hebt ontvangen de Geest 

van het zoonschap, door welke wij roepen: Abba, Vader. 
 

Voorwaar, of u nu een zoon of dochter bent, u hebt geen 

geest ontvangen van slavernij,  
hoewel de satan u zal willen laten geloven dat u niet vrij bent en 

slecht bent, en dat er geen vergeving meer is en hoop voor u! 
 

Romeinen 8, vers 16  Die Geest getuigt met onze geest, dat wij 

kinderen Gods zijn. 
 

Bent u wederom geboren als kind van God, en hebt u toch 

gezondigd? 
Belijd dan uw zonden voor Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 

Christus, met een hart vol berouw! Satan zegt: “Er is geen hoop”, 
en wil u weghouden van de vergiffenis en hoop. 

 

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 
wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 

geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 

oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 
duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 

waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 
gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 
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komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 
zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 

 

Voorwaar, mijn naam is Blesía, en ben een bode engel Gods. 
 

Romeinen 8, vers 23 tot en met 28  En niet alleen zij, maar ook 
wij zelf, wij, die de Geest als eerste gave ontvangen hebben, 

zuchten bij onszelf in de verwachting van het zoonschap: de 

verlossing van ons lichaam. Want in die hoop zijn wij behouden. 
Maar hoop, die gezien wordt, is geen hoop, want hoe zal men 

hopen op hetgeen men ziet? Indien wij echter hopen op hetgeen wij 
niet zien, verwachten wij het met volharding. En evenzo komt de 

Geest onze zwakheid te hulp; want wij weten niet wat wij bidden 

zullen naar behoren, maar de Geest zelf pleit voor ons met 
onuitsprekelijke verzuchtingen. En Hij, die de harten doorzoekt, 

weet de bedoeling des Geestes, dat Hij namelijk naar de wil van 
God voor heiligen pleit. Wij weten nu, dat God alle dingen doet 

medewerken ten goede voor hen, die God liefhebben, die volgens 

zijn voornemen geroepenen zijn. 
 

Voorwaar, luister aandachtig! 

 
Romeinen 8, vers 5 tot en met 11  Want zij, die naar het vlees 

zijn, hebben de gezindheid van het vlees, en zij, die naar de Geest 
zijn, hebben de gezindheid van de Geest. Want de gezindheid van 

het vlees is de dood, maar de gezindheid van de Geest is leven en 

vrede. Daarom dat de gezindheid van het vlees vijandschap is 
tegen God; want het onderwerpt zich niet aan de wet Gods; 

trouwens, het kan dat ook niet: zij, die in het vlees zijn, kunnen 
Gode niet behagen. Gij daarentegen zijt niet in het vlees, maar in 

de Geest, althans, indien de Geest Gods in u woont. Indien iemand 

echter de Geest van Christus niet heeft, die behoort Hem niet toe. 
Indien Christus in u is, dan is wel het lichaam dood vanwege de 

zonde, maar de geest is leven vanwege de gerechtigheid. En indien 

de Geest van Hem, die Jezus uit de doden heeft opgewekt, in u 
woont, dan zal Hij, die Christus Jezus uit de doden opgewekt heeft, 

ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn Geest, die in u 
woont.  
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Voorwaar, u behoort de Here toe! 
En herstel uzelf in uw wandel, en leer van uw fouten. En maak een 

sprong vanuit het vlees naar wandelen in de Heilige Geest! Keer 

terug naar uw relatie met God, en wees vurig van geest. 
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
 

 

Gebed: Abba, Vader, ik open mijn hart 
 

Kind van de Allerhoogste, u wordt uitgenodigd in deze boodschap 

van God om het volgende gebed mee te bidden.  
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 
26 oktober 2018 kreeg ik een boodschap van een bode engel Gods, 

die ik heel graag met u wil delen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  
 

Voorwaar, kind van de Allerhoogste! 

Mijn naam is Kireach, en ben een bode engel Gods. 
 

Voorwaar, zeg dit gebed: 
“Abba, Vader, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, U bent 

groot en almachtig. Uw liefde is zó sterk en krachtig! O Adonai, El 

Elohím, Kadosh, Heilig bent U. Ik open mijn hart, en besef dat mijn 
gebed satans macht aantast en zijn plannen verwoest, omdat hij 

niet kan voorkomen, dat ik mij volledig overgeef aan de Koning der 
koningen, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, die meer dan 

overwinnaar is en de dood overwonnen heeft, en alle werken van 

satan verbroken heeft! Ik dank mijn Abba, Vader, Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, dat Hij mij niet opgaf en dat ik 

alleen Zijn eigendom ben, en dat Hij mijn zonden weggenomen 

heeft, en mij gekocht en betaald heeft met Zijn krachtige, 
reinigende Bloed, en dat ik vrij ben van elke last en ook van ziekte! 
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O Adonai, Abba, Vader, dank U dat U mijn hart en ziel aanraakt en 
zegent. Ik zal luisteren en U grootmaken, liefdevolle Abba, Vader! 

Want Uw liefde en trouw is zo hoog als de wolken. Geloofd zijt Gij, 

O Here. Heerlijk en krachtig is Uw macht en majesteit! Alle glorie 
en eer komt U toe. U bent de Heer van mijn leven. U hebt des 

satans macht verbroken en zijn troon vernietigd! Halleluja! God is 
goed en meer dan overwinnaar. Met vreugde zal ik tot U zingen, 

Heer. U bent de Rots van mijn verlossing, en bent de Heerser over 

al wat leeft. Groot en Machtig bent U! Door Uw genade ben ik vrij, 
en Zijn liefde raakt mij keer op keer aan. Dank U, Abba, Vader, 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Amen!” 
 

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
 

 

Obama en Trump zijn één lichaam en één geest 
 

Vele bewijzen werden u meer en meer geopenbaard over de 
antichrist, Barack Obama, door de God van al wat leeft, Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Obama heeft het lichaam en de 

geest van Donald Trump nog steeds onder zijn hoede, en 
onderhoudt de communicatie. Niets gaat satan - Obama - te ver om 

de mensen op de Aarde te manipuleren!  

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, welkom! Op 29 oktober 2018 bracht de bode engel de 

volgende openbarende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet 
van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 

Revelado, een bode engel Gods. 
 

Openbaring 22, vers 6  En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn 

getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der 
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Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen 
hetgeen weldra geschieden moet. 

 

Voorwaar, laten we even teruggaan naar die tijd… 
De satan staat bekend als de grootste manipulator ooit, en zit vol 

tactieken! Ook heeft satan met zijn gevallen engelen, voordat ze uit 
de Hemel werden gezet, geproefd van de verborgenheden in de 

Hemel, en zowel van al de kennis als de levensechte technologie, 

en zowel van het onzichtbare als het zichtbare.  
 

De macht en kracht van God gaat alle verstand te boven! 
 

Jeremia 32, vers 27  Zie, Ik, de Here, ben de God van al wat 

leeft; zou voor Mij iets te wonderlijk zijn? 
 

Voorwaar,  
 

Genesis 1, vers 3 en 4  En God zeide: Er zij licht; en er was licht. 

En God zag, dat het licht goed was, en God maakte scheiding 
tussen het licht en de duisternis.  

 

Dit is reality! 
Geen een of andere fantasie superheld of sciencefiction technologie 

kan zich vergelijken met de grootheid van God, hoewel de satan 
met zijn beperkte kennis de wereld verleidt, evenals in de 

technologie! Voorwaar, in de boodschap met de titel: ‘Openbaring 

Gods: Het uiterlijk dat Obama aannam via een menselijke kloon 
komt van Farao Aka Obamunaki!’ werd u geopenbaard dat de 

satan, Obama, het uiterlijk aannam van een dode Farao, Farao Aka 
Obamunaki. Hij heeft via een kloon deze gedaante aangenomen! 

 

Voorwaar, vele bewijzen werden u meer en meer 
geopenbaard over de antichrist. 

Barack Obama zei nog, na zijn afscheid als president: “Ik zal op een 

betere manier, en sterker en zichtbaarder, in beeld komen en mij 
nuttiger maken dan ooit tevoren!” Voorwaar, zo zwaaide men nog 

naar Barack Obama, en liet de satan iedereen geloven, dat hij niet 
de satan was, hoewel Donald Trumps lichaam nu overgenomen is 
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door de satan. Obama heeft het lichaam en de geest onder zijn 
hoede, en onderhoudt de communicatie!  

 

Niets gaat satan te ver om de mensen op de Aarde te 
manipuleren, om zo de mens van God af te trekken. 

Voorwaar, Donald Trump en de satan zijn één werktuig en één 
levensecht gevaar voor de wereld! Men wil de mens van God 

wegtrekken door alle middelen, evenals door technologie en 

levensechte games en beelden, zoals 2D, 3D, 4D, 5D, 6, 7, 8D, 
enzovoorts.  

 
Bewapen u als kind van God, en blijf tijd maken om uw 

relatie met God niet te verwaarlozen. 

Laat de Heer, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, op de 
eerste plaats zijn in uw leven! 

 
Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 

wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 

naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het 
licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever 

gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want 

een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het 
licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de 

waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat 
zij in God verricht zijn. 

 

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 

 

Laat Yeshua HaMashiach meer worden in u, en 

uzelf minder! 
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Voorwaar, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, is Kadosh, 
Heilig, en goed en elk offer waard. Wees Hem toegewijd, die ook u 

de overwinning in de strijd heeft beloofd.  

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 

30 oktober 2018 kreeg ik een boodschap van een bode engel Gods, 
die ik heel graag met u wil delen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 
Voorwaar,  

 
Leviticus 7, vers 11  Dit is de wet op het vredeoffer, dat men de 

Here brengen zal. 

 
Kadosh, Heilig is de Here, Abba, Vader, uw Rabboeni! 

 

Romeinen 8, vers 5  Want zij, die naar het vlees zijn, hebben de 
gezindheid van het vlees, en zij, die naar de Geest zijn, hebben de 

gezindheid van de Geest. 
 

Voorwaar, wees Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus 

toegewijd, de Christus, onze Koning, die ook u de zege in de 
strijd beloofd heeft! 

 
Romeinen 12, vers 10  Weest in broeder- “en zuster”-liefde 

elkander genegen, in eerbetoon elkander ten voorbeeld. 

En Romeinen 13, vers 8  Zijt niemand iets schuldig dan elkander 
lief te hebben; want wie de ander liefheeft, heeft de wet vervuld. 

 

Voorwaar, stel uw vertrouwen op de Here, uw God! 
Bid en Hij zal geven. Zie naar Hem op en weet: Hij is u steeds 

nabij.  
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1 Korinthiërs 15, vers 31  Zowaar als ik, broeders, “maar ook 
zusters”, op u roem draag in Christus Jezus, onze Here, ik sterf 

elke dag. 

Laat Hij meer worden in u, en uzelf minder! 
 

1 Korinthiërs 15, vers 33 en 34  Misleidt uzelf niet; slechte 
omgang bederft goede zeden. Komt tot de rechte nuchterheid en 

zondigt niet langer, want sommigen hebben geen besef van God. 

Tot uw beschaming moet ik dit zeggen. 
 

Voorwaar,  
 

Job 26, vers 2 tot en met 4  Hoe goed hebt gij de onmachtige 

geholpen, en de krachteloze arm gesteund! Wat hebt gij goede raad 
gegeven aan hem die wijsheid mist, en welk een inzicht hebt gij 

overvloedig bekend gemaakt! Met wiens hulp hebt gij zulke 
woorden geuit, en wiens geest ging van u uit? 

 

Voorwaar, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, is 
Kadosh, Heilig, en goed en elk offer waard. 

Groot is de Heer! En gaf Hij u niet het grootste offer: Zijn Bloed en 

genade en eeuwig leven, als bewijs van Zijn onvoorwaardelijke 
liefde? Prijs Abba, Vader! Want waardig is Hij, Yeshua HaMashiach, 

JHWH, Jezus Christus. Glorie voor Zijn machtige Naam; niemand is 
als Hij! 

 

Job 36, vers 22 tot en met 24  Zie, God handelt verheven in zijn 
kracht; wie is een leermeester als Hij? Wie zou Hem zijn weg 

voorschrijven, en wie durft zeggen: Gij hebt onrecht gedaan? Denk 
eraan, dat gij zijn werk verheerlijkt, hetwelk de mensen bezingen. 

 

Mijn naam is Blesía, een bode engel Gods. 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 

 
 

Eenzaamheid 
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Boodschap Gods voor als je je soms eenzaam en in de steek 
gelaten voelt. Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, kent dat 

gevoel ook; ook Hij werd in de steek gelaten. Door de geest van 

afgoden, geld, macht en hebberigheid worden velen vandaag 
beheerst! 

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 31 oktober 2018 bracht een bode 

engel de volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet 
Benjamin Cousijnsen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Mijn naam is Veraladio, en ben 

een bode engel Gods. Voorwaar, Kadosh, Heilig is de Here! 
 

Voorwaar, als je je soms eenzaam voelt, en in de steek 

gelaten door je broeders en zusters, weet dan:  
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, kent je hart, en kent 

ook dat gevoel, en werd ook in de steek gelaten. Hij heeft u 

onvoorwaardelijk lief! Keer op keer zal Hij je tranen drogen, en 
zeggen: Ik ben bij je, Mijn kostbare parel.  

 
Voorwaar, de mensen verkillen, en zijn afgunstig en 

meedogenloos en ongevoelig en liefdeloos, en rekenen 

alleen maar het kwade toe! 
En velen worden beheerst door de geest van afgoden en geld en 

macht en hebberigheid. En door die geest geeft men God tekort.  
 

Mattheüs 24, vers 12  En omdat de wetsverachting toeneemt, zal 

de liefde van de meesten verkillen. 
Vers 25  Zie, Ik heb het u voorzegd. 

Vers 28  Waar het aas is, daar zullen de gieren zich verzamelen. 

Vers 40  Dan zullen er twee in het veld zijn, één zal aangenomen 
worden en één achtergelaten worden. 

En vers 45 en 46  Wie is dan de trouwe en verstandige slaaf, die de 
heer over zijn dienstvolk gesteld heeft om hun op tijd hun voedsel 
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te geven? Zalig die slaaf, die zijn heer bij zijn komst zó bezig zal 
vinden. 

 

Voorwaar, hoewel men zich Christen noemt en in de kerk 
zingt:  

“Dwars door het vuur maakt U mij rein en puur”, is het meer 
geworden: “Dwars door het vuur maakte ik mijn leven zuur”. Waar 

heb ik dit eerder gehoord? Voorwaar, 

 
2 Timotheüs 3, vers 12 tot en met 15  Trouwens, allen, die in 

Christus Jezus godvruchtig willen leven, zullen vervolgd worden. 
Maar slechte mensen en bedriegers zullen van kwaad tot erger 

komen; zij verleiden en worden verleid. Blijf gij echter bij wat u 

geleerd en toevertrouwd is, wèl bewust van wie gij het hebt 
geleerd, en dat gij van kindsbeen af de heilige schriften kent, die u 

wijs kunnen maken tot zaligheid door het geloof in Christus Jezus. 
 

Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

NOVEMBER 2018 
 
Vertrouw op God 
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Hoe zit het met uw vertrouwen op God? Versterk uw vertrouwen 
middels deze boodschap Gods, en bedenk hoe vaak Hij u reeds 

heeft geholpen.  

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 1 

november 2018 kreeg ik een boodschap van een bode engel Gods, 
die ik heel graag met u wil delen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 
Voorwaar, hoe zit het met uw vertrouwen op God? 

 
1 Samuël 23, vers 16  Toen begaf Jonatan, de zoon van Saul, zich 

op weg en ging naar David in Choresa. Hij versterkte zijn 

vertrouwen op God. 
En vers 18  Hierop sloten die beiden een verbond voor het 

aangezicht des Heren. En David bleef in Choresa, maar Jonatan 

ging naar zijn huis. 
 

Voorwaar, mijn naam is Blesía, een bode engel Gods. 
 

Psalm 40, vers 5  Welzalig de man, die de Here tot zijn 

vertrouwen heeft gesteld, die zich niet wendt tot de hovaardigen, 
noch tot hen die naar leugen afdwalen. 

 
En Numeri 14, vers 11  En de Here zeide tot Mozes: Hoelang zal 

dit volk Mij versmaden, en hoelang zullen zij niet op Mij vertrouwen 

bij al de tekenen die Ik in zijn midden gedaan heb? 
 

En hoe vaak heeft Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 

Christus, u niet uit de problemen gehaald en u nieuwe kracht 
gegeven? 

 
2 Koningen 17, vers 14 en 15  Maar zij hadden niet geluisterd 

doch zich even hardnekkig betoond als hun vaderen, die niet 
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vertrouwd hadden op de Here, hun God. Zij hadden zijn inzettingen 
veracht en zijn verbond, dat Hij met hun vaderen gesloten had, 

alsook zijn vermaningen, die Hij tot hen gericht had; zij hadden 

achter de ijdelheden aan gelopen, zodat zij tot ijdelheid werden, en 
achter de volken aan, die rondom hen woonden, ofschoon de Here 

hun geboden had niet te doen zoals deze. 
 

En Psalm 4, vers 6 en 7  Brengt offers naar de eis en vertrouwt 

op de Here. Velen zeggen: Wie zal ons het goede doen zien? Verhef 
over ons het licht uws aanschijns, o Here! 

Psalm 13, vers 6  Ik echter vertrouw op uw goedertierenheid, over 
uw verlossing juicht mijn hart. Ik wil de Here zingen, omdat Hij mij 

heeft welgedaan. 

Psalm 25, vers 2  Mijn God, op U vertrouw ik; laat mij niet 
beschaamd worden, laten mijn vijanden niet over mij juichen. 

Psalm 26, vers 1 tot en met 7  Doe mij recht, Here, want ik heb in 
onschuld gewandeld; op de Here heb ik vertrouwd zonder te 

wankelen. Toets mij, Here, en beproef mij, keur mijn nieren en 

mijn hart. Want uw goedertierenheid houd ik voor ogen, en ik 
wandel in uw waarheid. Bij de valsaards zit ik niet neer, met de 

huichelaars ga ik niet om; ik haat het gezelschap der boosdoeners, 

en bij de goddelozen zit ik niet neer. Ik was mijn handen in 
onschuld, en maak de omgang om uw altaar, o Here, terwijl ik luide 

een loflied doe horen, en al uw wonderen vertel. 
En Psalm 28, vers 7  De Here is mijn kracht en mijn schild; op Hem 

vertrouwde mijn hart en ik werd geholpen. Daarom juicht mijn hart 

en loof ik Hem met mijn lied. 
 

Voorwaar, vertrouw de Here, en geloof in Zijn Woord. Amen! 
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 

 
 

Kies geen beetje licht en beetje duisternis! 
 
Zelfs God wist dat Hij scheiding moest maken tussen licht en 

duisternis. Hoewel velen beweren Christen te zijn, hoeft er geen 

sprake te zijn van dat men een kind van God is. Licht en donker 
gaat niet samen!  
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Volledige weergave: 

 
Hallo, welkom! Op 2 november 2018 bracht een bode engel de 

volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet van de laatste 
dagen, Benjamin Cousijnsen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Kirjata, 

en ben een bode engel Gods. 
 

Voorwaar,  

 
Genesis 1, vers 2 en 3  De aarde nu was woest en ledig, en 

duisternis lag op de vloed, en de Geest Gods zweefde over de 
wateren. En God zeide: Er zij licht; en er was licht. 

 

En Johannes 8, vers 12  Wederom dan sprak Jezus tot hen en 
zeide: Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de 

duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben. 

Johannes 12, vers 35 vanaf: Wandelt, terwijl gij het licht hebt, 
opdat de duisternis u niet overvalle; en wie in de duisternis 

wandelt, weet niet, waar hij heengaat. 
En vers 36  Gelooft in het licht zolang gij het licht hebt, opdat gij 

kinderen des lichts moogt zijn. Tot zover. 

 
Voorwaar, zelfs God wist dat Hij scheiding moest maken 

tussen licht en duisternis. 
Voorwaar, hoewel velen beweren Christen te zijn, hoeft er geen 

sprake te zijn van dat men een kind van God is! Zelfs satan lacht 

en doet zich voor als een Christen!  
 

2 Korinthiërs 11, vers 13 tot en met 15  Want zulke lieden zijn 

schijn-apostelen, bedrieglijke arbeiders, die zich voordoen als 
apostelen van Christus. Geen wonder ook! Immers, de satan zelf 

doet zich voor als een engel des lichts. Het is dus niets bijzonders, 
indien ook zijn dienaren zich voordoen als dienaren der 

gerechtigheid; maar hun einde zal zijn naar hun werken. 
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Opvallend is dus dat de satan zich voordoet als een engel 

des lichts. 

Voorwaar, een beetje gif van een slang is dodelijk! 
 

Handelingen 28, vers 3 tot en met 6  En toen Paulus een bos 
dor hout bijeengehaald had en op het vuur legde, kwam er door de 

hitte een adder uit en beet zich vast aan zijn hand. En toen de 

inlanders het dier aan zijn hand zagen hangen, zeiden zij tot 
elkaar: Deze man is zeker een moordenaar, die de wraakgodin niet 

wil laten leven, nu hij aan de zee ontkomen is. Maar hij schudde het 
dier af in het vuur, zonder enig letsel te ondervinden; zij echter 

verwachtten, dat hij zou opzwellen of plotseling dood neervallen. 

Doch toen zij na lang wachten zagen, dat zich niets ongewoons bij 
hem voordeed, sloeg hun mening om en zeiden zij, dat hij een god 

was. 
 

Voorwaar, licht en donker gaat niet samen! 

Alleen in Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, bent u meer 
dan overwinnaar en onaantastbaar. 

 

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 
wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 

geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 
oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 

duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 

waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 
gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 

komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 

zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 
 

Voorwaar, wie niet in het licht wandelt, veroorzaakt 
scheiding tussen God en hem of haar. 
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Alleen God zag direct, vanaf den beginne, dat alleen het licht goed 
was. Kies geen beetje van het licht en een beetje van de duisternis, 

want dan gaat u eraan! 

 
Spreuken 28, vers 5 en 6  Boze lieden verstaan het recht niet, 

maar wie de Here zoeken, verstaan alles. Beter een arme die in 
oprechtheid wandelt, dan iemand die verkeerde wegen gaat, al is 

hij rijk. 

 
Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
 

 

Wandelt u naar Gods wil? 
 

Onderzoek uw wandel dagelijks, of u naar Zijn wil wandelt. Neem 

deze boodschap Gods aan, en ook het volgende: Houd de 
onderlinge liefde in stand en houd de gastvrijheid in ere, want zo 

hebben sommigen zonder het te weten engelen ontvangen.  
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, welkom! Op 5 november 2018 bracht de bode engel de 

volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin 
Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Kirjata, 

een bode engel Gods. 
 

Efeziërs 6, vers 10  Voorts, weest krachtig in de Here en in de 
sterkte zijner macht. 

 

Voorwaar! 
Kadosh, Heilig en Machtig is de Here, Yeshua HaMashiach, JHWH, 

Jezus Christus, de Koning der koningen, die alle harten kent en 

weet of u Hem ook daadwerkelijk liefheeft met geheel uw hart. 
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Mattheüs 22, vers 36 tot en met 40  Meester, wat is het grote 
gebod in de wet? Hij zeide tot hem: Gij zult de Here, uw God, 

liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel 

uw verstand. Dit is het grote en eerste gebod. Het tweede, daaraan 
gelijk, is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee 

geboden hangt de ganse wet en de Profeten. 
 

Lukas 10, vers 27 en 28  Hij antwoordde en zeide: Gij zult de 

Here, uw God, liefhebben uit geheel uw hart en met geheel uw ziel 
en met geheel uw kracht en met geheel uw verstand, en uw naaste 

als uzelf. En Hij zeide tot hem: Gij hebt juist geantwoord; doe dat 
en gij zult leven. 

 

En Mattheüs 7, vers 21  Niet een ieder, die tot Mij zegt: Here, 
Here, zal het Koninkrijk der hemelen binnengaan, maar wie doet de 

wil mijns Vaders, die in de hemelen is. 
 

Voorwaar, onderzoekt uw wandel dagelijks, of u naar Zijn 

wil wandelt! 
 

Mattheüs 7, vers 13 en 14  Gaat in door de enge poort, want 

wijd is de poort en breed de weg, die tot het verderf leidt, en velen 
zijn er, die daardoor ingaan; want eng is de poort, en smal de weg, 

die ten leven leidt, en weinigen zijn er, die hem vinden. 
 

Hoewel de poort naar eeuwig leven smal is, kiezen velen de 

gemakkelijkste weg, die ruim is en breed. 
En voordat men het weet, gaat men voor eeuwig verloren! 

Voorwaar, neem deze boodschap aan, en ook het volgende: 
 

Hebreeën 13, vers 1 en 2  Laat de broederlijke “en zusterlijke” 

liefde blijven. Vergeet de herbergzaamheid niet, want daardoor 
hebben sommigen, zonder het te weten, engelen geherbergd. 

 

Voorwaar, in den beginne heeft de Almachtige God ook 
engelen naar de Aarde gestuurd onder de mensen, 

van wie sommigen er helaas niet mee om konden gaan, en zo 
konden ze Gods beproevingen niet aan op de Aarde! Sommige 

engelen zijn voorgoed verloren. 
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Voorwaar, Profeet Benjamin weet dat kwaadsprekers en 

roddelaars, onder andere, nimmer Gods Koninkrijk zullen 

betreden. 
Voorwaar, het volgende telt evenzo voor de vrouw: 

 
Jakobus 1, vers 12 tot en met 16  Zalig is de man, die in 

verzoeking volhardt, want, wanneer hij de proef heeft doorstaan, 

zal hij de kroon des levens ontvangen, die Hij beloofd heeft aan wie 
Hem liefhebben. Laat niemand, als hij verzocht wordt, zeggen: Ik 

word van Godswege verzocht. Want God kan door het kwade niet 
verzocht worden en Hijzelf brengt ook niemand in verzoeking. Maar 

zo vaak iemand verzocht wordt, komt dit voort uit de zuiging en 

verlokking zijner eigen begeerte. Daarna, als die begeerte bevrucht 
is, baart zij zonde; en als de zonde volgroeid is, brengt zij de dood 

voort. Dwaalt niet, mijn geliefde broeders. 
 

En 1 Petrus 5, vers 6 tot en met 10  Vernedert u dan onder de 

machtige hand Gods, opdat Hij u verhoge te zijner tijd. Werpt al uw 
bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u. Wordt nuchter en 

waakzaam. Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende 

leeuw, zoekende wie hij zal verslinden. Wederstaat hem, vast in het 
geloof, wetende, dat aan uw broederschap in de wereld hetzelfde 

lijden wordt toegemeten. Doch de God van alle genade, die u in 
Christus geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid, Hij zal u, na 

een korte tijd van lijden, volmaken, bevestigen, sterken en 

grondvesten. 
 

Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 

 

 

 

Profetische boodschap Gods: Vele rampen 

brengt u naar uzelf toe! 
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Openbarende en profetische boodschap Gods aan alle landen, die 
het kwaad niet willen onderscheiden: Donder is nog steeds 

wereldwijd actief. Vele rampen brengt u naar uzelf toe, zoals zware 

regenval, enorme sneeuwval, grote chaos en meer!  
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 6 november 
2018 kreeg ik een boodschap van een bode engel Gods, die ik heel 

graag met u wil delen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 
Donder, een bode engel Gods. 

 
Voorwaar, zelfs in het heelal, en op sommige planeten, is de 

kracht van God hoorbaar. 

Wee u, India en Italië en de Verenigde Staten van Amerika, en 
Mexico en Rusland en de Filipijnen, en overige landen, denk niet dat 

de Almachtige, Yeshua HaMashiach, JHWH, El Elohím, Adonai, de 

eeuwige, enige ware Koning der koningen van al wat leeft, alles 
maar goedkeurt!  

 
O wee, ook u, Hoor, afgodenaanbidders! 

Ik, Donder, ben volop echt wereldwijd actief. Voorwaar, ik breng u 

grote regenval! En wat denkt u van enorme sneeuwval? Prachtig 
om dit te brengen! Ho, ho, ho, zie wat komt, zeer spoedig! Ja, 

voorwaar, Hongkong, Japan, Taiwan, en heel Azië, ik, Donder, heb 
nog nooit zulke dove, blinde ezels waargenomen, die niets leren 

van hun wandel. Vele rampen brengt u naar uzelf toe; dit telt voor 

alle landen, die het kwaad niet willen onderscheiden! 
 

Voorwaar, God is liefde, maar geen meeloper met uw 

verdorven wandel. 
Bekeert u, want ik, Donder, kom eraan! Voorwaar, grote chaos en 

meer zal ik u brengen, in opdracht van de Almachtige God van 
Abraham, Izaäk en Jakob. 
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Genesis 6, vers 11 en 12  De aarde nu was verdorven voor Gods 
aangezicht, en de aarde was vol geweldenarij. En God zag de aarde 

aan, en zie, zij was verdorven, want al wat leeft had zijn weg op de 

aarde verdorven. 
 

En Leviticus 26, vers 1  Gij zult u geen afgoden maken; een 
gesneden beeld noch een gewijde steen zult gij u oprichten; ook 

een steen met beeldhouwwerk zult gij in uw land niet zetten, om u 

daarvoor neder te buigen, want Ik ben de Here, uw God. 
En vers 18 tot en met 24  En indien gij desniettegenstaande niet 

naar Mij luistert, dan zal Ik u blijven tuchtigen wegens uw zonden, 
tot zevenmaal toe, en uw trotse macht zal Ik breken en uw hemel 

maken als ijzer en uw land als koper. Dan zal uw kracht tevergeefs 

verbruikt worden; uw land zal zijn opbrengst niet geven en het 
geboomte des lands zal zijn vrucht niet dragen. Indien gij u tegen 

Mij verzet en naar Mij niet wilt luisteren, dan zal Ik u nog 
zevenmaal harder slaan, naar uw zonden; Ik zal het wild gedierte 

op u loslaten, dat u van kinderen beroven en uw vee uitroeien zal 

en uw aantal zo zal verminderen, dat uw wegen verlaten zullen zijn. 
Indien gij u door deze tuchtiging nog niet tot Mij keert en u tegen 

Mij blijft verzetten, dan zal ook Ik Mij tegen u verzetten en dan zal 

Ik u ook zevenmaal slaan wegens uw zonden. 
 

Voorwaar, en ik, Donder, zal uw trots breken met wat God u 
zal brengen. 

En de tijd is nu; daarom ben ik zo actief! Wie niet wil horen, gaat 

verloren. 
 

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 
wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 
naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het 

licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever 
gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want 

een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het 
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licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de 
waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat 

zij in God verricht zijn. 

 
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
 

Kies ervoor om krachtig te zijn in de Here, 

Yeshua HaMashiach! 
 

Waarom staat u te trillen van angst? Waar is uw geloof? Leer uzelf 

te verdedigen en om aan te vallen. Amen!  
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 7 november 2018 bracht de bode 
engel de volgende boodschap van God over aan eindtijdprofeet 

Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus van Nazareth.  
 

Voorwaar, 

 
Jeremia 46, vers 3 tot en met 6  Bereidt rondas en schild en rukt 

aan tot de strijd! Spant de paarden in en stijgt op, gij ruiters, en 

schaart u in slagorde, de helmen op; scherpt de lansen, trekt de 
pantsers aan! Waarom zie ik hen verschrikt, achterwaarts 

wijkende? Ja, hun helden zijn verslagen en vluchten steeds voort 
zonder om te zien: schrik van rondom! luidt het woord des Heren. 

De snelle kan niet ontvluchten en de held niet ontkomen: in het 

noorden, aan de rivier de Eufraat, zijn zij gestruikeld en gevallen. 
 

Voorwaar, hoe vaak hebt u zich geestelijk klaargemaakt, en 
hebt u zich klaargemaakt voor de strijd?  

En hebt u het schild en de helm gebruikt, onder andere? Waarom 

staat u te trillen van angst? Waar is uw geloof? Bestijg de paarden, 
en wees een held, een warrior, en werp u in de strijd! Hij die in u is, 
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is meer dan overwinnaar! Zeg niet: “Ik ben zwak”, maar: “Ik ben 
sterk!” 

 

Galaten 4, vers 9  Nu gij echter God hebt leren kennen, ja, meer 
nog, door God gekend zijt, hoe kunt gij thans terugkeren tot die 

zwakke en armelijke wereldgeesten, waaraan gij u weder van meet 
aan dienstbaar wilt maken? 

 

Voorwaar, de satan wil dat uw geest zich dienstbaar maakt 
aan de zwakke en armelijke wereldgeesten, en dat u gaat 

afdwalen en krachteloos wordt. 
 

Efeziërs 6, vers 10 tot en met 20  Voorts, weest krachtig in de 

Here en in de sterkte zijner macht. Doet de wapenrusting Gods 
aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels; 

want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen 
de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer 

duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Neemt 

daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in 
de boze dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te 

houden. Stelt u dan op, uw lendenen omgord met de waarheid, 

bekleed met het pantser der gerechtigheid, de voeten geschoeid 
met de bereidvaardigheid van het evangelie des vredes; neemt bij 

dit alles het schild des geloofs ter hand, waarmede gij al de 
brandende pijlen van de boze zult kunnen doven; en neemt de 

helm des heils aan en het zwaard des Geestes, dat is het woord van 

God. En bidt daarbij met aanhoudend bidden en smeken bij elke 
gelegenheid in de Geest, daartoe wakende met alle volharding en 

smeking voor alle heiligen; ook voor mij, dat mij bij het openen van 
mijn mond het woord geschonken worde, om vrijmoedig het 

geheimenis van het evangelie bekend te maken, waarvoor ik een 

gezant ben in ketenen. Dan zal ik daartoe vrijmoedig kunnen 
optreden, zoals ik behoor te spreken. 

 

Voorwaar, sommigen klagen God aan, en God heeft het 
allemaal gedaan, 

terwijl ze te lui zijn om zich te wapenen, en elke aanval van de 
boze maar toelaten! Voorwaar, wees sterk en standvastig en 

waakzaam, en volhard in uw gebed en wandel. 
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1 Thessalonicenzen 4, vers 7  Want God heeft ons niet geroepen 

tot onreinheid, maar in heiliging. 

 
Voorwaar, kies om krachtig te zijn in de Here, Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! 
Voorwaar, mijn naam is Blesía, en ben een bode engel Gods. 

 

1 Thessalonicenzen 5, vers 19  Dooft de Geest niet uit. 
En vers 23 en 24  En Hij, de God des vredes, heilige u geheel en al, 

en geheel uw geest, ziel en lichaam moge bij de komst van onze 
Here Jezus Christus blijken in allen dele onberispelijk bewaard te 

zijn. Die u roept, is getrouw; Hij zal het ook doen. 

 
Vertrouw op de Here en op Zijn Woord. 

Leer uzelf te verdedigen en om aan te vallen. Amen! 
Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
 

 

Waar afgoderij is, daar zal Gods hand gaan 
slaan! 
 

Wederom een profetische en waarschuwende boodschap Gods, 
gericht aan alle landen die zich schuldig maken aan het vereren van 

afgoden, zoals Boeddha, draken, enzovoorts, maar ook aan 

degenen die deze landen steunen.  
 

 
Volledige weergave: 

 

Van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin, en ik ben Profetes 
Theresa Cousijnsen. Op 8 november 2018 kreeg ik een boodschap 

van een bode engel Gods, die ik heel graag met u wil delen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  
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Voorwaar, zie, de sluizen des hemels gaan weer speciaal 
voor u open! 

En wat God u brengt, tja, daar hebt u dus zelf om gevraagd. Mijn 

naam is Blender, een bode engel Gods. 
 

Voorwaar, 
 

Amos 5, verse 16  Daarom, zo zegt de Here, de God der 

heerscharen, de Here: Op alle pleinen rouwklacht, en op alle 
straten zegt men: Ach, ach! Tot zover. 

 
Voorwaar, bekeert u! 

 

Psalm 29, vers 4  De stem des Heren is vol kracht, de stem des 
Heren is vol glorie. 

 
Wie echter draken vereert en Boeddha, en andere afgoden, 

maakt zich tot een vloek. 

Wie China of Hongkong of Noord-Korea, Japan, Taiwan, Vietnam, 
Filipijnen en overige landen helpt en steunt, in welke vorm dan ook, 

maakt zich ook schuldig tegenover God, en zal Gods zegen gaan 

missen, omdat men zich niet wil bekeren!  
 

Waar afgoderij is, daar zal Gods hand gaan slaan.  
Prijs God! Amen. 

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
En ook wij zeggen, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen 

 
 

 

Waarom sommige mensen werkelijk dieren na-

apen 
 

Er zijn er die ervoor kiezen om als een wild dier te leven, of om niet 
als beeld van God te zijn. En er zijn ook mensen die een Profeet of 

Profetes willen na-apen. Kies ervoor om geen na-aper, maar echt te 

zijn!  
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Volledige weergave: 

 
Hallo, hartelijk welkom! Op 9 november 2018 bracht de bode engel 

de volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin 
Cousijnsen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 
Voorwaar, 

 

Genesis 1, vers 27  En God schiep de mens naar zijn beeld; naar 
Gods beeld schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen. 

 
Voorwaar, helaas zijn er ook velen, die niet als beeld van 

God willen zijn. 

 
Genesis 1, vers 25  En God maakte het wild gedierte naar zijn 

aard en het vee naar zijn aard en alles wat op de aardbodem kruipt 

naar zijn aard. En God zag, dat het goed was. 
 

Voorwaar, en zo zijn er mensen, die ervoor kiezen om als 
een wild dier te leven. 

 

Psalm 73, vers 21 en 22  Toen mijn hart verbitterd was, en ik in 
mijn nieren geprikkeld werd, toen was ik een grote dwaas en 

zonder verstand, ik was een redeloos dier bij U. 
 

Voorwaar, sommigen apen werkelijk dieren na! 

Na-apen is doen wat een dier, of iemand anders, doet. En het kan 
ook te maken hebben met het volgende: 

 

1 Korinthiërs 13, vers 4 tot en met 6  De liefde is lankmoedig, 
de liefde is goedertieren, zij is niet afgunstig, de liefde praalt niet, 

zij is niet opgeblazen, zij kwetst niemands gevoel, zij zoekt zichzelf 
niet, zij wordt niet verbitterd, zij rekent het kwade niet toe. Zij is 

niet blijde over ongerechtigheid, maar zij is blijde met de waarheid. 
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Het kenmerk van satan is na-apen! 

 

2 Korinthiërs 11, vers 13 tot en met 15  Want zulke lieden zijn 
schijn-apostelen, bedrieglijke arbeiders, die zich voordoen als 

apostelen van Christus. Geen wonder ook! Immers, de satan zelf 
doet zich voor als een engel des lichts. Het is dus niets bijzonders, 

indien ook zijn dienaren zich voordoen als dienaren der 

gerechtigheid; maar hun einde zal zijn naar hun werken.   
 

Voorwaar, mijn naam is Rafaël, een bode engel Gods. 
 

De grootste imitator is satan. 

Zo zijn er ook, die een Profeet of Profetes willen na-apen, en die 
dan het hoofd bewegen en dezelfde houding aannemen en 

dergelijke, en een tallit dragen en een soort rollenspel spelen, en 
zich anders voordoen. Sommigen zijn als mens nog erger dan apen 

en overige dieren! Voorwaar, 

 
Romeinen 13, vers 1 en 2  Ieder mens moet zich onderwerpen 

aan de overheden, die boven hem staan. Want er is geen overheid 

dan door God en die er zijn, zijn door God gesteld. Wie zich dus 
tegen de overheid verzet, wederstaat de instelling Gods, en wie dit 

doen, zullen een oordeel over zich brengen. 
Vers 12 tot en met 14  De nacht is ver gevorderd, de dag is nabij. 

Laten wij dan de werken der duisternis afleggen en aandoen de 

wapenen des lichts! Laten wij, als bij lichte dag, eerbaar wandelen, 
niet in brasserijen en drinkgelagen, niet in wellust en losbandigheid, 

niet in twist en nijd! Maar doet de Here Jezus Christus aan en wijdt 
geen zorg aan het vlees, zodat begeerten worden opgewekt. 

En Romeinen 14, vers 1  Aanvaardt de zwakke in het geloof, maar 

niet om overwegingen te beoordelen. 
 

Voorwaar, kies ervoor om geen na-aper te zijn van satan, 

maar streef om een mens te zijn! 
Naar Gods beeld schiep Hij u! 

 
1 Petrus 1, vers 6 tot en met 10  Verheugt u daarin, ook al 

wordt gij thans, indien het moet zijn, voor korte tijd door allerlei 
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verzoekingen bedroefd, opdat de echtheid van uw geloof, 
kostbaarder dan vergankelijk goud, dat door vuur beproefd wordt, 

tot lof en heerlijkheid en eer blijke te zijn bij de openbaring van 

Jezus Christus. Hem hebt gij lief, zonder Hem gezien te hebben; in 
Hem gelooft gij, zonder Hem thans te zien, en gij verheugt u met 

een onuitsprekelijke en verheerlijkte vreugde, daar gij het einddoel 
des geloofs bereikt, dat is de zaligheid der zielen. Naar deze 

zaligheid hebben gezocht en gevorst de Profeten, die van de voor u 

bestemde genade geprofeteerd hebben. 
 

Voorwaar, wees echt voor de Heer! 
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 
 

De Goede Herder zorgt voor jou! 
 
Misschien ben jij dat afgematte, vermoeide schaapje wel, en voel jij 

je alleen en afgewezen en gefrustreerd en terneergeslagen, 

angstig, bezorgd en opgebrand. Hij wil je bemoedigen door deze 
boodschap.  

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 

12 november 2018 kreeg ik een boodschap van een bode engel 

Gods, die ik heel graag met u wil delen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 

Voorwaar,  
 

Mattheüs 9, vers 36  Toen Hij de scharen zag, werd Hij met 

ontferming over hen bewogen, daar zij voortgejaagd en afgemat 
waren, als schapen die geen herder hebben. 
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Voorwaar, mijn naam is Rafaël, een bode engel Gods. 

Misschien ben jij dat afgematte, vermoeide schaapje wel, en voel jij 

je alleen en afgewezen en gefrustreerd en terneergeslagen, 
angstig, bezorgd en opgebrand. Voorwaar,  

 
Johannes 10, vers 11  Ik ben de goede herder. De goede herder 

zet zijn leven in voor zijn schapen. 

Johannes 10, vers 16 en 17  Nog andere schapen heb Ik, die niet 
van deze stal zijn; ook die moet Ik leiden en zij zullen naar mijn 

stem horen en het zal worden één kudde, één herder. Hierom heeft 
Mij de Vader lief, omdat Ik mijn leven afleg om het weder te 

nemen. 

En Johannes 10, vers 27 tot en met 30  Mijn schapen horen naar 
mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij, en Ik geef hun eeuwig 

leven en zij zullen voorzeker niet verloren gaan in eeuwigheid en 
niemand zal ze uit mijn hand roven. Wat mijn Vader Mij gegeven 

heeft, gaat alles te boven en niemand kan iets roven uit de hand 

mijns Vaders. Ik en de Vader zijn één. 
 

Voorwaar, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, heeft 

juist het afgematte, vermoeide schaapje lief! 
Hij wil je bemoedigen en sterken. 

 
Jesaja 53, vers 4 tot en met 6  Nochtans, onze ziekten heeft hij 

op zich genomen, en onze smarten gedragen; wij echter hielden 

hem voor een geplaagde, een door God geslagene en verdrukte. 
Maar om onze overtredingen werd hij doorboord, om onze 

ongerechtigheden verbrijzeld; de straf die ons de vrede aanbrengt, 
was op hem, en door zijn striemen is ons genezing geworden. Wij 

allen dwaalden als schapen, wij wendden ons ieder naar zijn eigen 

weg, maar de Here heeft ons aller ongerechtigheid op hem doen 
neerkomen. 

 

Voorwaar, in de handen van de Heer ontvangen de gewonde 
en gekwetste schapen waarlijk genezing en herstel. 

 
Lukas 19, vers 10  Want de Zoon des mensen is gekomen om het 

verlorene te zoeken en te redden. 
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En Spreuken 8, vers 17  Ik heb lief wie mij liefhebben, wie mij 

ijverig zoeken, zullen mij vinden.  

En Spreuken 3, vers 5 en 6  Vertrouw op de Here met uw ganse 
hart en steun op uw eigen inzicht niet. Ken Hem in al uw wegen, 

dan zal Hij uw paden recht maken. 
 

En Psalm 91, vers 10 tot en met 12  Geen onheil zal u treffen, 

en geen plaag zal uw tent naderen; want Hij zal aangaande u zijn 
engelen gebieden, dat zij u behoeden op al uw wegen; op de 

handen zullen zij u dragen, opdat gij uw voet niet aan een steen 
stoot. 

 

De Goede Herder zorgt voor jou! 
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
 

 

Velen beweren dat de Heilige Geest door hen 

spreekt 
 

En hoewel de satan in hen manifesteert, beweren ze dat ze naar 
Gods wil handelen en spreken. Wees echt en wees een voorbeeld!  

 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, welkom! Op 13 november 2018 bracht de bode engel de 
volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet van de laatste 

dagen, Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 
Revorme, een bode engel Gods. 

 
Voorwaar,  

 

Romeinen 1, vers 21 en 22  Immers, hoewel zij God kenden, 
hebben zij Hem niet als God verheerlijkt of gedankt, maar hun 
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overleggingen zijn op niets uitgelopen, en het is duister geworden 
in hun onverstandig hart. Bewerende wijs te zijn, zijn zij dwaas 

geworden. 

 
Voorwaar, velen beweren de Heilige Geest te hebben 

ontvangen en naar Gods wil te handelen. 
Hoewel ze God liefhebben, zijn er altijd beschuldigingen in hen, en 

voortdurend een oordeel over deze broeder of die zuster, waardoor 

echter de groei van hun leven wordt belemmerd. En ze kunnen 
geen vrede in hun hart vinden. Ze zijn dwaas geworden en duister, 

en het pad dat ze ingeslagen zijn, is aan het wankelen! Voorwaar, 
hoewel de satan in hen manifesteert, beweren ze dat ze naar Gods 

wil handelen en spreken. Terwijl ze naar anderen luisteren, 

beweren ze dat de Heilige Geest in hen gesproken heeft!  
 

Voorwaar, wees afkerig van het kwade, en gehecht aan het 
goede!  

Onderzoek uzelf grondig en onderscheid het slechte in u. Wees echt 

en een voorbeeld! 
 

Romeinen 12, vers 14  Zegent wie u vervolgen, zegent en 

vervloekt niet. 
Vers 17 en 18  Vergeldt niemand kwaad met kwaad; hebt het 

goede voor met alle mensen. Houdt zo mogelijk, voor zover het van 
u afhangt, vrede met alle mensen. 

Romeinen 13, vers 8  Zijt niemand iets schuldig dan elkander lief te 

hebben; want wie de ander liefheeft, heeft de wet vervuld. 
En vers 10  De liefde doet de naaste geen kwaad; daarom is de 

liefde de vervulling der wet. 
 

1 Korinthiërs 2, vers 12 tot en met 15  Wij nu hebben niet de 

geest der wereld ontvangen, maar de Geest uit God, opdat wij 
zouden weten, wat ons door God in genade geschonken is. Hiervan 

spreken wij dan ook met woorden, die niet door menselijke 

wijsheid, maar door de Geest geleerd zijn, zodat wij het geestelijke 
met het geestelijke vergelijken. Doch een ongeestelijk mens 

aanvaardt niet hetgeen van de Geest Gods is, want het is hem 
dwaasheid en hij kan het niet verstaan, omdat het slechts geestelijk 
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te beoordelen is. Maar de geestelijke mens beoordeelt alle dingen, 
zelf echter wordt hij door niemand beoordeeld. 

 

Voorwaar, 
 

1 Korinthiërs 7, vers 6  Dit zeg ik om u tegemoet te komen, niet 
om u te bevelen. 

 

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 
wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 

geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 
oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 

duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 

waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 
gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 

komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 

zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 
 

En 1 Korinthiërs 10, vers 10 tot en met 13  En mort niet, zoals 
sommigen van hen deden, en zij kwamen om door de verderfengel. 

Dit is hun overkomen tot een voorbeeld voor ons en het is 

opgetekend ter waarschuwing voor ons, over wie het einde der 
eeuwen gekomen is. Daarom, wie meent te staan, zie toe, dat hij 

niet valle. Gij hebt geen bovenmenselijke verzoeking te doorstaan. 
En God is getrouw, die niet zal gedogen, dat gij boven vermogen 

verzocht wordt, want Hij zal met de verzoeking ook voor de 

uitkomst zorgen, zodat gij ertegen bestand zijt. 
 

Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
 

 

Prijs de Heer en verheug u in Hem 
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Verheerlijk Hem, uw geweldige Redder! Ieder, die op Hem 
vertrouwt, zal Hij met Zijn heerlijkheid kronen.  

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 

14 november 2018 kreeg ik een boodschap van een bode engel 

Gods, die ik heel graag met u wil delen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, Kadosh, Heilig is de 

Here der heren en Koning der koningen, uw Rabboeni en enige 

Heer, Abba, Vader!  
 

Voorwaar, Prijst Hem, en verheugt u in Hem!  
Voorwaar, mijn naam is Kreamach, en ben een bode engel Gods. 

Heilig, Heilig, Heilig is de Here, uw God. Verheerlijkt Hem, uw 

geweldige Redder! 
 

Zegt: 

“Immanuël, God is met ons! Ja, Zijn genade en goedertierenheid en 
trouw en vrede en vergeving van zonden zijn aan mij geschonken. 

En Uw nabijheid, die sterkt mij en leidt mij. Halleluja! Ik wandel 
met vreugde, en besef: het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. 

Ieder, die op Hem vertrouwt, zal Hij met Zijn heerlijkheid kronen. 

De Heer is mijn kracht en mijn licht op mijn pad. Ik prijs de Heer, 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, en hef mijn handen op 

in Zijn Heiligdom. Dank U, Heer, voor Uw macht en grootheid. Gij 
zijt als Hoofd boven alles verheven! U heerst over alles en over 

mijn leven. Rijkdom en ere komt van U. Dank U voor Uw 

zegeningen. Amen!” 
 

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
 

 

Behoed je hart! 
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Want daaruit ontspringt de bron van het leven. Wees betrouwbaar 
op al uw wegen, en wijk niet af.  

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 

15 november 2018 kreeg ik een boodschap van een bode engel 

Gods, die ik heel graag met u wil delen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 

Michaël, een bode engel Gods. 

 
Lukas 6, vers 45  Een goed mens brengt uit de goede schat zijns 

harten het goede voort en een slecht mens brengt uit de boze schat 
het boze voort. Want waar het hart vol van is, daarvan spreekt de 

mond. 

 
Spreuken 4, vers 23 tot en met 27  Behoed uw hart boven al 

wat te bewaren is, want daaruit zijn de oorsprongen des levens. 

Doe weg van u de valsheid van mond en houd ver van u de 
verkeerdheid der lippen. Laten uw ogen voorwaarts blikken en uw 

oogopslag rechtuit zijn. Laat uw voet een effen pad inslaan en laten 
al uw wegen vast zijn. Wijk noch ter rechter-, noch ter linkerhand 

af, houd uw voet verwijderd van het kwade. 

 
Psalm 119, vers 2 en 3  Welzalig zij, die zijn getuigenissen 

bewaren, die Hem van ganser harte zoeken; die ook geen onrecht 
plegen, maar wandelen in zijn wegen. 

Psalm 19, vers 15  Mogen de woorden van mijn mond en de 

overleggingen van mijn hart U welgevallig zijn, o Here, mijn rots en 
mijn verlosser. 

 

Mattheüs 6, vers 21  Want, waar uw schat is, daar zal ook uw 
hart zijn.  

 
Amen! 

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
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En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen 

 

 

 
Laat Gods Heiligheid in u aanwezig zijn 
 

Want wie Gods Heiligheid laat wegnemen, zal omkomen door de 
vijand, en verstikt worden. Laat het niet zover komen! Houd u vast 

aan Gods Heiligheid.  
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 16 november 2018 bracht de bode 
engel de volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet 

Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 

Revelado, een bode engel Gods. Voorwaar, Kadosh, Heilig is de 
Here, uw Rabboeni, uw Heilige Heer, El Elohím, Adonai, uw Kadosh, 

Heilige Abba, Vader! 
 

Voorwaar, zo spreekt de Here, de Koning der koningen, 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus: 
 

Openbaring 4, vers 8  En de vier dieren hadden elk voor zich zes 
vleugels en waren rondom en van binnen vol ogen en zij hadden 

dag noch nacht rust, zeggende: Heilig, heilig, heilig is de Here God, 

de Almachtige, die was en die is en die komt. 
 

Hebreeën 12, vers 14  Jaagt naar vrede met allen en naar de 

heiliging, zonder welke niemand de Here zal zien. 
 

1 Petrus 1, vers 15 tot en met 17  Maar gelijk Hij, die u 
geroepen heeft, heilig is, wordt zo ook gijzelf heilig in al uw wandel; 

er staat immers geschreven: Weest heilig, want Ik ben heilig. En 
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indien gij Hem als Vader aanroept, die zonder aanzien des persoons 
naar ieders werk oordeelt, wandelt dan in vreze de tijd uwer 

vreemdelingschap. 

 
Jesaja 57, vers 15  Want zo zegt de Hoge en Verhevene, die in 

eeuwigheid troont en wiens naam de Heilige is: In den hoge en in 
het heilige woon Ik en bij de verbrijzelde en nederige van geest, 

om de geest der nederigen en het hart der verbrijzelden te doen 

opleven.   
 

Leviticus 20, vers 26  Weest Mij heilig, want heilig ben Ik, de 
Here, en Ik heb u afgezonderd van de volken, opdat gij Mij zoudt 

toebehoren. 

 
Spreuken 20, vers 25  Het is een valstrik voor een mens 

ondoordacht „heilig” te roepen, en pas na gedane geloften te 
overwegen. 

 

1 Korinthiërs 3, vers 16  Weet gij niet, dat gij Gods tempel zijt en 
dat de Geest Gods in u woont? 

 

Efeziërs 6, vers 12  Want wij hebben niet te worstelen tegen 
bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen 

de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de 
hemelse gewesten. 

En vers 10  Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte zijner 

macht.  
 

Voorwaar, laat Gods Heiligheid in u aanwezig zijn. 
Onheiligheid en schijnheiligheid en onzuivere wandel gaat niet 

samen met Gods Heiligheid. Houd u vast aan Gods Heiligheid! 

 
Mattheüs 13, vers 19  Bij een ieder, die het woord van het 

Koninkrijk hoort en het niet verstaat, komt de boze en rooft wat in 

zijn “of haar” hart gezaaid is… tot zover. 
 

Laat het niet zover komen en wees in alle omstandigheden 
heilig. 
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Want wie Gods Heiligheid weg laat nemen, zal omkomen door de 
vijand, en verstikt worden! 

 

Mattheüs 13, vers 25 en 26  Doch terwijl de mensen sliepen, 
kwam zijn vijand en zaaide er onkruid overheen, midden tussen het 

koren, en ging weg. Toen het graan opkwam en vrucht zette, toen 
kwam ook het onkruid te voorschijn.   

 

Voorwaar, Kadosh, Heilig is de Here, en wees de Here heilig! 
 

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 
wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 

geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 

oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 
duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 

waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 

gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 
komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 

zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 
 

Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen 

 
 

 

Zie op Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 

Christus! 
 

Vertrouw op de Here, en laat Zijn woorden binnenstromen door Zijn 

Geest. Laat niemand je stoppen om Zijn heilige weg te betreden. 
Hij wil u laten groeien en u zegenen!  

 



 
 

 

6543 
 
 

 

 
Volledige weergave: 

 

Van harte welkom! Op 19 november 2018 bracht de bode engel de 
volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin 

Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 
Revelado, en ben een bode engel Gods. 

 
Voorwaar, zo spreekt de Here tot u: 

 

Jesaja 46, vers 7  Zij heffen hem op de schouder, zij torsen hem 
en zetten hem neer op zijn plaats; daar staat hij, hij wijkt niet van 

zijn plaats. Al schreeuwt iemand tot hem, hij antwoordt niet, uit de 
benauwdheid redt hij hem niet. 

En vers 4  Tot de ouderdom ben Ik dezelfde en tot de grijsheid toe 

zal Ik u torsen; Ik heb het gedaan en Ik zal dragen, Ik zal torsen en 
redden. 

Jesaja 35, vers 3  Sterkt de slappe handen en verstevigt de 

knikkende knieën. 
En vers 8  Daar zal een gebaande weg zijn, die de heilige weg 

genaamd wordt; geen onreine zal die betreden; maar hij zal alleen 
voor hen zijn; reizigers noch dwazen zullen erop dolen. 

 

Voorwaar,  
 

Jesaja 41, vers 10  Vrees niet, want Ik ben met u; zie niet angstig 
rond, want Ik ben uw God. Ik sterk u, ook help Ik u, ook 

ondersteun Ik u met mijn heilrijke rechterhand. 

 
Voorwaar, Kadosh, Heilig is de Here, Yeshua HaMashiach, 

JHWH, Jezus Christus! 

 
Jesaja 49, vers 16  Zie, Ik heb u in mijn handpalmen gegrift, uw 

muren zijn bestendig vóór Mij.  
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Voorwaar, vertrouw op de Here, en laat Zijn woorden 
binnenstromen door Zijn Geest! 

 

Klaagliederen 3, vers 20  Zo vaak mijn ziel dit gedenkt, buigt zij 
zich neder in mij. 

Vers 24 tot en met 26  Mijn ziel zegt: Mijn deel is de Here, daarom 
zal ik op Hem hopen. Goed is de Here voor wie Hem verwachten, 

voor de ziel die Hem zoekt; goed is het, in stilheid te wachten op 

het heil des Heren. 
Vers 22  Het zijn de gunstbewijzen des Heren, dat wij niet 

omgekomen zijn, want zijn barmhartigheden houden niet op. 
En vers 21  Dit zal ik mij te binnen brengen, daarom zal ik hopen. 

 

Voorwaar, verblijd u in de Here, en vertrouw Hem! 
 

Ezechiël 2, vers 1 en 2  Hij zeide tot mij: Mensenkind, sta op uw 
voeten, opdat Ik met u spreke. Zodra Hij tot mij sprak, kwam de 

geest in mij en deed mij op mijn voeten staan en ik hoorde Hem, 

die tot mij sprak. 
 

Voorwaar, sta in Zijn kracht, en strek uw handen uit naar 

omhoog. 
En zie op Hem, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! 

 
Mattheüs 5, vers 3 en 4  Zalig de armen van geest, want hunner 

is het Koninkrijk der hemelen. Zalig die treuren, want zij zullen 

vertroost worden. 
En vers 8 tot en met 11  Zalig de reinen van hart, want zij zullen 

God zien. Zalig de vredestichters, want zij zullen kinderen Gods 
genoemd worden. Zalig de vervolgden om der gerechtigheid wil, 

want hunner is het Koninkrijk der hemelen. Zalig zijt gij, wanneer 

men u smaadt en vervolgt en liegende allerlei kwaad van u spreekt 
om Mijnentwil.  

 

Voorwaar, houd uw oog zuiver, en wandel op Zijn smalle 
weg!  

Laat niemand je stoppen om Zijn heilige weg te betreden. Hij wil u 
laten groeien en u zegenen! 
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Mattheüs 6, vers 21  Want, waar uw schat is, daar zal ook uw 
hart zijn. 

En Mattheüs 7, vers 14  Want eng is de poort, en smal de weg, die 

ten leven leidt, en weinigen zijn er, die hem vinden. 
 

Voorwaar, ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 

 

Neem Gods waarschuwingen via Profeet 

Benjamin Cousijnsen serieus! 
 
Profetische en waarschuwende boodschap Gods: Ho, ho, ho! Breek 

met uw afgoden en leugens! Luister ook naar de boodschappen 

Gods, onder Categories: ‘Holidays’, zodat u weet hoe God over de 
feestdagen denkt. Zie wat komt, dan hier en dan daar!  

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 20 

november 2018 kreeg ik een boodschap van een bode engel Gods, 
die ik heel graag met u wil delen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 

Donder, een bode engel Gods. 

 
Hoor de donder Gods! 

 
Job 22, vers 22  Neem toch uit zijn mond de onderwijzing aan, en 

leg zijn woorden weg in uw hart. 

 
Bekeert u, of men zal met mij, Donder, te maken krijgen! 

Zo spreekt de Koning der koningen: 
 

Jesaja 42, vers 8  Ik ben de Here, dat is mijn naam, en mijn eer 

zal Ik aan geen ander geven noch mijn lof aan de gesneden 
beelden. 
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Voorwaar, Hongkong, China, Zuid-Korea, Japan, India, 

Thailand, Indonesië, Tunesië, Filipijnen, Rusland, Italië, 

Kroatië, Engeland en overige landen! 
 

Job 37, vers 2 tot en met 10  Hoort, hoort het daveren van zijn 
stem, de donder, die uit zijn mond komt. Hij laat die los onder de 

ganse hemel en zijn bliksemlicht tot de einden der aarde. Zijn stem 

brult achter Hem aan, Hij dondert met de stem zijner majesteit en 
houdt ze niet terug, wanneer zijn stem zich laat horen. Wonderbaar 

dondert God met zijn stem; Hij doet grote dingen, en wij begrijpen 
ze niet; want tot de sneeuw zegt Hij: Val op aarde! en tot de 

stortregen en de regenstromen: Wordt machtig! De hand van alle 

mensen verzegelt Hij, opdat alle mensen die Hij gemaakt heeft, het 
inzien. Het gedierte gaat in zijn schuilplaats en legt zich neer in zijn 

holen. De storm komt uit de voorraadkamer, en de koude uit de 
schuren. Door zijn goddelijke adem maakt Hij het ijs, de 

watervlakte wordt als gegoten metaal. 

 
Voorwaar, Kadosh, Heilig is de Here, en Machtig! 

 

Psalm 29, vers 3 en 4  De stem des Heren is over de wateren, de 
God der heerlijkheid doet de donder weerklinken, de Here over de 

geweldige wateren. De stem des Heren is vol kracht, de stem des 
Heren is vol glorie. 

 

Exodus 15, vers 3  De Here is een krijgsheld; Here is zijn naam. 
 

En Mattheüs 16, vers 2 en 3  Hij antwoordde hun en zeide: Bij 
het vallen van de avond, zegt gij: Goed weer, want de lucht ziet 

rood. En des morgens: Vandaag ruw weer, want de lucht ziet 

somber rood. Het aanzien van de lucht weet gij te onderscheiden, 
maar kunt gij het de tekenen der tijden niet? 

 

Voorwaar, neem Gods waarschuwingen serieus via Profeet 
Benjamin Cousijnsen! 

Voorwaar, ik, Donder, zeg niet voor niets: Ho, ho, ho! Voorwaar, 
breek met uw afgoden en leugens; behoed uw hart en ziel! Luister 

naar de boodschappen onder de Categories: ‘Holidays’, zodat u 
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weet hoe God over de feestdagen denkt. Voorwaar, wees heilig, en 
niet schijnheilig! Voorwaar, wie deze terechtwijzing haat, is dom. 

Voorwaar, alles vervult zich, en het is beter dat men zich bekeert. 

Zie wat komt, dan hier, dan daar! 
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
 

 

Wie niet luistert naar God, is vervloekt 
 

Waarschuwende boodschap Gods, woord voor woord doorgegeven 

aan u die luistert. Dit telt niet alleen voor de man, maar ook voor 
de vrouw. Onderzoek uzelf!  

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, welkom! Op 21 november 2018 bracht een bode engel de 

volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin 
Cousijnsen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 

Voorwaar,  
 

Deuteronomium 27, vers 15  Vervloekt is de man, die een 
gesneden of gegoten beeld maakt, een gruwel voor de Here, het 

maaksel der handen van een werkman, en dit in het verborgene 

opstelt. En het gehele volk zal antwoorden: Amen. 
Vers 18  Vervloekt is hij, die een blinde op een verkeerde weg leidt. 

En het gehele volk zal zeggen: Amen. 
Vers 24 en 25  Vervloekt is hij, die in het geheim zijn naaste doodt. 

En het gehele volk zal zeggen: Amen. Vervloekt is hij, die een 

geschenk aanneemt om iemand te doden en onschuldig bloed te 
vergieten. En het gehele volk zal zeggen: Amen. 

En Deuteronomium 28, vers 19  Vervloekt zult gij zijn bij uw ingang 

en vervloekt bij uw uitgang. 
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En Jeremia 11, vers 3  Zo zegt de Here, de God van Israël: 
Vervloekt zij de man die niet hoort naar de woorden van dit 

verbond.  

 
Dit telt evenzo voor de vrouwen! 

 
Jeremia 11, vers 18  De Here nu heeft het mij doen weten en zo 

bemerkte ik het: toen hebt Gij mij hun daden laten zien! 

 
En weet dit: wie niet luistert naar God, is vervloekt! 

 
Jakobus 1, vers 22  En weest daders des woords en niet alleen 

hoorders: dan zoudt gij uzelf misleiden.   

 
Voorwaar, hoewel er velen zijn, die menen God voor de gek 

te houden met hun sluwheid en daden, houden ze zichzelf 
voor de gek! 

Voorwaar, mijn naam is Remanda, en ben een bode engel Gods. 

 
Spreuken 16, vers 2  Al iemands wegen zijn rein in zijn ogen, 

maar de Here toetst de geesten.  

Vers 5 en 6  Iedere hooghartige is de Here een gruwel; voorwaar, 
hij blijft niet ongestraft. Door liefde en trouw wordt de 

ongerechtigheid verzoend, door de vreze des Heren wijkt men van 
het kwaad. 

Vers 9 en 10  Het hart des mensen overdenkt zijn weg, maar de 

Here bestiert zijn gang. Het godsoordeel is op de lippen van de 
koning, in het gericht faalt zijn mond niet. 

Vers 20  Wie op het woord acht geeft, zal het goede vinden; ja, 
welzalig hij, die op de Here vertrouwt.  

Vers 25  Soms schijnt een weg iemand recht, maar het einde 

daarvan voert naar de dood. 
Vers 30  Wie zijn ogen toeknijpt, wil valse dingen verzinnen; wie 

zijn lippen samendrukt, heeft het kwaad reeds gedaan. 

En Spreuken 17, vers 28  Zelfs een dwaas die zwijgt, gaat door 
voor wijs; als hij zijn lippen gesloten houdt, voor verstandig. 

 
Voorwaar, onderzoekt uw hart en gedachten, en vooral uw 

lippen! 
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Spreuken 18, vers 1  De eenzelvige zoekt zijn eigen begeerte, hij 

barst los tegen al wat verstandig is. 

Vers 5  Het is verkeerd de goddeloze voor te trekken, en de 
rechtvaardige in het gericht weg te duwen. 

Vers 7 en 8  De mond van de dwaas is hem tot verderf, zijn lippen 
zijn een valstrik voor hemzelf. De woorden van de lasteraar zijn als 

lekkernijen; zij glijden immers af naar de schuilhoeken van het 

hart. 
Vers 12 en 13  Vóór de val is het hart van de mens hoogmoedig, 

maar ootmoed gaat vooraf aan de eer. Wie antwoord geeft, voordat 
hij hoort, die is het tot dwaasheid en smaad. 

Spreuken 19, vers 16  Wie het gebod bewaart, bewaart zijn leven; 

maar wie niet let op zijn wandel, zal sterven. 
Vers 19 en 20  Een doldriftige moet boeten, want als gij helpen wilt, 

maakt gij het erger. Luister naar raad en neem vermaning aan, 
opdat gij ten slotte wijs wordt. 

Spreuken 10, vers 8 en 9  Wie wijs van hart is, neemt geboden 

aan, maar wie dwaas van lippen is, komt ten val. Wie in 
oprechtheid wandelt, gaat veilig, maar wie zijn wegen verdraait, 

wordt doorzien. 

Vers 13  Op de lippen van de verstandige wordt wijsheid gevonden, 
maar de roede is voor de rug van de verstandeloze. 

En vers 17 tot en met 19  Een pad ten leven is hij, die de 
vermaning in acht neemt, maar wie de terechtwijzing veracht, doet 

dwalen. Wie haat verbergt, is een leugenlip; wie laster verbreidt, is 

een dwaas. In veelheid van woorden ontbreekt de overtreding niet, 
maar wie zijn lippen bedwingt, is verstandig. 

 
Voorwaar, Kadosh, Heilig is de Here! 

 

Kolossenzen 2, vers 4 tot en met 6  Dit zeg ik, opdat niemand u 
met drogredenen misleide. Want al ben ik naar het vlees afwezig, 

naar de geest ben ik bij u en ik zie met blijdschap de orde, die bij u 

heerst, en de hechtheid van uw geloof in Christus. Nu gij Christus 
Jezus, de Here, aanvaard hebt, wandelt in Hem. 

En vers 8 tot en met 10  Ziet toe, dat niemand u medeslepe door 
zijn wijsbegeerte en door ijdel bedrog in overeenstemming met de 

overlevering der mensen, met de wereldgeesten en niet met 



 
 

 

6550 
 
 

 

Christus, want in Hem woont al de volheid der godheid lichamelijk; 
en gij hebt de volheid verkregen in Hem, die het hoofd is van alle 

overheid en macht. 

 
Voorwaar, zegt: “Halleluja!” 

 
Romeinen 10, vers 17  Zo is dan het geloof uit het horen, en het 

horen door het woord van Christus.  

 
Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 

 
 

Mooier dan een supermodel die over de catwalk 

loopt! 
 

Jezus Christus vindt je innerlijk veel belangrijker dan je uiterlijk. 

Natuurlijk is het prima als een vrouw er mooi en verzorgd uit wil 
zien. Maar als u uw innerlijk goed verzorgt en onderhoudt, bent u 

mooier dan een supermodel van de wereld!  
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 

22 november 2018 kreeg ik een boodschap van een bode engel 

Gods, die ik heel graag met u wil delen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Rafaël, 

een bode engel Gods. 

 
1 Petrus 3, vers 3 en 4  Uw sieraad zij niet uitwendig: het 

vlechten van haar, het omhangen van goud of het dragen van 
gewaden, maar de verborgen mens uws harten, met de 

onvergankelijke tooi van een zachtmoedige en stille geest, die 

kostbaar is in het oog van God. 
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Voorwaar, natuurlijk is het prima als een vrouw er mooi en 
verzorgd uit wil zien. 

Maar vergeet nooit dat Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, 

echte schoonheid bovenal definieert met uw hart en geest! Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, vindt je innerlijk veel 

belangrijker. Je karakter doet er toe voor de Here! Hoewel de 
mensen, die niets van de Here, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 

Christus, willen weten en willen horen, alleen geloven dat het om je 

uiterlijk gaat en om je lichaam. 
 

Romeinen 12, vers 2  En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, 
maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat 

gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige 

en volkomene. 
 

Voorwaar, het is dus geen slecht idee om wat minder bezig 
te zijn met je uiterlijk, en wat meer met je innerlijk. 

 

Spreuken 31, vers 10 tot en met 12  Een degelijke huisvrouw, 
wie zal haar vinden? Haar waarde gaat koralen ver te boven. Op 

haar vertrouwt het hart van haar man, het zal hem aan voordeel 

niet ontbreken. Zij doet hem goed en geen kwaad, al de dagen van 
haar leven. 

Vers 25 en 26  Kracht en luister is haar gewaad, de komende dag 
lacht zij toe. Met wijsheid opent zij haar mond, vriendelijke 

onderwijzing ligt op haar tong. 

 
En Psalm 139, vers 1 tot en met 6  Here, Gij doorgrondt en kent 

mij; Gij kent mijn zitten en mijn opstaan, Gij verstaat van verre 
mijn gedachten; Gij onderzoekt mijn gaan en mijn liggen, met al 

mijn wegen zijt Gij vertrouwd. Want er is geen woord op mijn tong, 

of, zie, Here, Gij kent het volkomen; Gij omgeeft mij van achteren 
en van voren en Gij legt uw hand op mij. Het begrijpen is mij te 

wonderbaar, te verheven, ik kan er niet bij. 

 
Voorwaar, als u uw innerlijk goed verzorgt en onderhoudt, 

bent u mooier dan een supermodel van de wereld, die over 
de catwalk loopt! 
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Psalm 139, vers 13 en 14  Want Gij hebt mijn nieren gevormd, 
mij in de schoot van mijn moeder geweven. Ik loof U, omdat ik 

gans wonderbaar ben toebereid, wonderbaar zijn uw werken; mijn 

ziel weet dat zeer wel. 
Vers 17  Hoe kostelijk zijn mij uw gedachten, o God, hoe 

overweldigend is haar getal. 
 

Mattheüs 13, vers 15 en 16  Want het hart van dit volk is vet 

geworden, en hun oren zijn hardhorend geworden, en hun ogen 
hebben zij toegesloten, opdat zij niet zien met hun ogen, en met 

hun oren niet horen, en met hun hart niet verstaan en zich 
bekeren, en Ik hen zou genezen. Maar uw ogen zijn zalig, omdat zij 

zien en uw oren, omdat zij horen. 

 
En Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God 

de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 
opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig 

leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, 

opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 

geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 
oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 

duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 
waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 

gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 

komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 
zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 

 
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 

 

Ook in de Hemel geeft de Here meer dan een 

tiende! 
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Zo spreekt Abba, Vader, El Elohím, Adonai, uw Rabboeni en Heer: 
Veracht niet, Mijn zoon en dochter, om te geven, de eerstelingen 

van al uw inkomsten. Wees trouw in het geven, zoals Ik reeds heel 

veel gegeven heb aan jou!  
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Op 23 november 2018 bracht de bode 
engel de volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet van de 

laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, Kadosh, Heilig en 
Machtig is de rechtvaardige Koning der koningen!  

 
Voorwaar, zo spreekt Abba, Vader, El Elohím, Adonai, uw 

Rabboeni en Heer: 

 
Spreuken 3, vers 1  Mijn zoon, vergeet mijn onderwijzing niet en 

uw hart beware mijn geboden. 

 
Dit telt ook voor Mijn dochter! 

Voorwaar, laat liefde en trouw u niet verlaten. Voorwaar, vereer 
Mij, de Here, met uw hart, uw ganse hart! Veracht niet, Mijn zoon 

en dochter, om te geven, de eerstelingen van al uw inkomsten.  

 
Spreuken 3, vers 14 en 15  Want wat zij opbrengt, is beter dan 

de opbrengst van zilver, wat zij doet gewinnen, is beter dan goud. 
Zij is kostbaarder dan koralen, al wat gij kunt begeren, kan haar 

niet evenaren. 

 
Voorwaar, trouwheid in het geven zal ertoe leiden, dat Ik u 

rijkelijk met overvloed zal zegenen. 

 
Spreuken 3, vers 9 en 10  Vereer de Here met uw rijkdom en 

met de eerstelingen van al uw inkomsten, dan zullen uw schuren 
met overvloed gevuld worden en uw perskuipen van most 

overstromen. 
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Wees niet hebberig, afgunstig, maar heb ontzag voor Mij, uw 

Abba, Vader, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! 

Wees trouw in het geven, zoals Ik reeds heel veel gegeven heb aan 
jou! 

 
2 Korinthiërs 9, vers 6 tot en met 8  Bedenkt dit: wie karig 

zaait, zal ook karig oogsten, en wie mildelijk zaait, zal ook mildelijk 

oogsten. En ieder doe, naardat hij zich in zijn “of haar” hart heeft 
voorgenomen, niet met tegenzin of gedwongen, want God heeft de 

blijmoedige gever lief. En God is bij machte alle genade in u 
overvloedig te schenken, opdat gij, in alle opzichten te allen tijde 

van alles genoegzaam voorzien, in alle goed werk overvloedig 

moogt zijn. 
 

Voorwaar, mijn naam is Blender, een bode engel Gods. 
Gaf de Heer niet meer? 

 

Jesaja 53, vers 3 tot en met 5  Hij was veracht en van mensen 
verlaten, een man van smarten en vertrouwd met ziekte, ja, als 

iemand, voor wie men het gelaat verbergt; hij was veracht en wij 

hebben hem niet geacht. Nochtans, onze ziekten heeft hij op zich 
genomen, en onze smarten gedragen; wij echter hielden hem voor 

een geplaagde, een door God geslagene en verdrukte. Maar om 
onze overtredingen werd hij doorboord, om onze ongerechtigheden 

verbrijzeld; de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem, en 

door zijn striemen is ons genezing geworden. 
En vers 9 en 10  En men stelde zijn graf bij de goddelozen; bij de 

rijke was hij in zijn dood, omdat hij geen onrecht gedaan heeft en 
geen bedrog in zijn mond is geweest. Maar het behaagde de Here 

hem te verbrijzelen. Hij maakte hem ziek. Wanneer hij zichzelf ten 

schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij nakomelingen zien en een 
lang leven hebben en het voornemen des Heren zal door zijn hand 

voortgang hebben. 

 
En Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God 

de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 
opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig 

leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, 
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opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 

geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 
oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 

duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 
waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 

gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 

komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 
zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 

 
Voorwaar, heb de Here lief! 

 

Mattheüs 22, vers 35 tot en met 37  En één van hen, een 
wetgeleerde, vroeg, om Hem te verzoeken: Meester, wat is het 

grote gebod in de wet? Hij zeide tot hem: Gij zult de Here, uw God, 
liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel 

uw verstand. 

 
Hij heeft een blijmoedige gever lief. 

Voorwaar, de Here geeft meer dan een tiende, zowel in de Hemel. 

Amen! 
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen 

 

 
 

 

De vlag der overwinning! 
 

Bij vele veroveringen, met vele oorlogen, plaatste men een vlag bij 
het behalen van een overwinning. Zo ook wordt er vandaag een 

vlag geplaatst met het logo van EvangelicalEndTimeMachine.com. 

Deze vlag zal nimmer halfstok hangen, hoewel de vijand het werk 
van God altijd halfstok wil laten hangen, zoals bijv. door social 

media!  

 
 



 
 

 

6556 
 
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 26 november 2018 bracht de bode de 

volgende openbarende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet 
Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 

Hetrick. 
 

Hoe vele vlaggen zijn er wel niet opgehesen door de eeuwen 
heen! 

Vele gevechten vonden plaats, zoals met de slag om Pearl Harbor. 

Verder werd ook door de Amerikanen hun vlag geplaatst op Japans 
grondgebied, waar ze aan land gingen. Bij vele veroveringen, met 

vele oorlogen, plaatste men een vlag bij het behalen van een 
overwinning! Zelfs op de Maan plaatste men een vlag, toen men er 

als astronaut zijn eerste stap zette. 

 
Voorwaar, vandaag wordt er een vlaggenstok geplaatst, met 

in de top het logo van EvangelicalEndTimeMachine.com. 

Voorwaar, de vlag zal nimmer halfstok hangen, hoewel de vijand 
altijd probeert te ontmoedigen, en het werk Gods halfstok wil laten 

hangen in ieders leven! Een Christen hoort nimmer zijn of haar 
broeder of zuster aan te vallen of te vernederen. Voorwaar, 

daaraan zult u allen weten, of ze nu waarlijk discipelen zijn. 

 
1 Korinthiërs 13, vers 4 en 5  De liefde is lankmoedig, de liefde 

is goedertieren, zij is niet afgunstig, de liefde praalt niet, zij is niet 
opgeblazen, zij kwetst niemands gevoel, zij zoekt zichzelf niet, zij 

wordt niet verbitterd, zij rekent het kwade niet toe. 

 
Voorwaar, zoals Facebook, Twitter en YouTube en overige 

media, hebben velen vele levens verwoest van anderen, met 

het oordelen over anderen.  
En dan menen ze Christen te zijn, maar aan hun vrucht is men 

goed herkenbaar, dat ze Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 
Christus, echt niet verheerlijken, maar satan! 
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Romeinen 12, vers 9  De liefde zij ongeveinsd. Weest afkerig van 
het kwade, gehecht aan het goede. 

Vers 17 en 18  Vergeldt niemand kwaad met kwaad; hebt het 

goede voor met alle mensen. Houdt zo mogelijk, voor zover het van 
u afhangt, vrede met alle mensen. 

Vers 21  Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het 
kwade door het goede. 

Romeinen 13, vers 8  Zijt niemand iets schuldig dan elkander lief te 

hebben; want wie de ander liefheeft, heeft de wet vervuld. 
Vers 10  De liefde doet de naaste geen kwaad; daarom is de liefde 

de vervulling der wet. 
En vers 12  De nacht is ver gevorderd, de dag is nabij. Laten wij 

dan de werken der duisternis afleggen en aandoen de wapenen des 

lichts! 
 

Voorwaar,  
 

En 2 Korinthiërs 2, vers 8  Daarom spoor ik u aan te besluiten 

hem “en haar” liefde te betonen. 
2 Korinthiërs 2, vers 10 en 11  Wie gij nu iets vergeeft, die vergeef 

ik het ook; want heb ik iets vergeven, gesteld dat ik iets vergeven 

heb, dan was het om uwentwil voor het aangezicht van Christus, 
opdat de satan op ons geen voordeel mocht behalen. Want zijn 

gedachten zijn ons niet onbekend.  
 

Galaten 5, vers 25 en 26  Indien wij door de Geest leven, laten 

wij ook door de Geest het spoor houden. Wij moeten niet praalziek 
zijn, elkander tartend, elkander benijdend.  

En Galaten 6, vers 7  Dwaalt niet, God laat niet met Zich spotten. 
Want wat een mens zaait, zal hij “of zij” ook oogsten. 

 

Voorwaar, wie niet liefde kan tonen, en alleen maar haat en 
roddel, is als satan! 

Voorwaar, satan haat zegeningen. Profeet Benjamin en Profetes 

Theresa zijn gezegend getrouwd, twee keer, en hebben een 
prachtig kind van 6 maanden oud. En Theresa is 4 maanden 

zwanger; meer zal niet gedeeld worden. Het is goed om hen juist te 
zegenen en voor hen te bidden. 
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Efeziërs 6, vers 10  Voorts, weest krachtig in de Here en in de 
sterkte zijner macht. 

 

Voorwaar, zoals u weet, alleen satan probeert huwelijken en 
gezinnen kapot te maken. 

Alleen satan valt aan en roddelt en spreekt kwaad, en zal met alle 
soortgenoten gestraft worden! 

 

2 Korinthiërs 11, vers 14  Geen wonder ook! Immers, de satan 
zelf doet zich voor als een engel des lichts.    

 
Voorwaar, alle glorie en overwinning komt Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus toe, die met dit 

gezegende gezin is. 
En de volle bescherming is met hen, en Zijn vlag zal hoog blijven 

hangen. Amen! 
Ik ga nu, sprak Hetrick, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 

 
 

Laat Gods Heilige Geest in u werken! 
 
Kadosh, Heilig is de Here, uw Abba, Vader, die u wil voeden en 

sterken. Wandel heilig en niet schijnheilig!  

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 27 november 2018 kreeg Profeet 

Benjamin Cousijnsen een boodschap van een bode engel Gods, die 
ik heel graag met u wil delen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 

Ismaëla, en ben een bode engel Gods. 
 

Voorwaar, geliefden des Heren, laat u steeds groeien in de 

Heilige Geest en groeien in de onvoorwaardelijke liefde van 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. 
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Laat u groeien naar Zijn beeld. Voorwaar, Kadosh, Heilig is de Here, 
uw Abba, Vader, die u wil voeden en sterken. Gods Geest, Heilige 

Geest, wil in u werken! 

 
1 Korinthiërs 6, vers 14  God heeft niet alleen de Here opgewekt, 

maar zal ook ons opwekken door zijn kracht. Zegt: “Halleluja!” 
En vers 15  Weet gij niet, dat uw lichamen leden van Christus zijn? 

Tot zover. 

 
Hij heeft u vrijgekocht, vrijgekocht door Zijn zuiver, 

dierbaar, kostbaar Bloed. 
Zegt: “Dank U, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus!” 

Voorwaar, 

 
1 Korinthiërs 6, vers 19 en 20  Of weet gij niet, dat uw lichaam 

een tempel is van de Heilige Geest, die in u woont, die gij van God 
ontvangen hebt, en dat gij niet van uzelf zijt? Want gij zijt gekocht 

en betaald. Verheerlijkt dan God met uw lichaam. 

 
Voorwaar, wandel heilig en niet schijnheilig! 

 

Leviticus 11, vers 44  Want Ik ben de Here, uw God; heiligt u en 
weest heilig, want Ik ben heilig; verontreinigt uzelf niet… stop! Tot 

zover. 
En Leviticus 20, vers 26  Weest Mij heilig, want heilig ben Ik, de 

Here, en Ik heb u afgezonderd van de volken, opdat gij Mij zoudt 

toebehoren. 
 

Voorwaar! 
Tronen en machten en krachten zullen omvergeworpen worden en 

vergaan, omdat de heiligen vastgeworteld staan in Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Amen! 
Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween. 

 

 

Verblijd u in de Here! 
 

Boodschap Gods: Jullie zullen verdrietig zijn, maar jullie verdriet zal 
veranderen in blijdschap. Als een vrouw een kind krijgt, heeft ze 



 
 

 

6560 
 
 

 

pijn. Maar als het kind er eenmaal is, is ze daar zó blij mee, dat ze 
niet meer aan de pijn denkt. Jullie hebben nu wel verdriet, maar Ik 

zal jullie terugzien, en jullie zullen blij zijn en niemand kan jullie die 

blijdschap afnemen.  
 

 
Volledige weergave: 

 

Hartelijk welkom! Op 28 november 2018 bracht een bode engel van 
God de volgende boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin 

Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 
Carsabach, en ben een bode engel Gods. 

 
Johannes 16, vers 6  Maar omdat Ik dit tot u gesproken heb, 

heeft droefheid uw hart vervuld. 

En Johannes 16, vers 20 tot en met 22  Voorwaar, voorwaar, Ik zeg 
u, gij zult schreien en weeklagen, maar de wereld zal zich 

verblijden; gij zult u bedroeven, maar uw droefheid zal tot 

blijdschap worden. Een vrouw, die baart, heeft droefheid, omdat 
haar uur gekomen is; maar wanneer zij het kind ter wereld heeft 

gebracht, denkt zij niet meer aan haar benauwdheid, uit vreugde, 
dat een mens ter wereld is gekomen. Ook gij hebt dan nu wel 

droefheid, maar Ik zal u wederzien en uw hart zal zich verblijden en 

niemand ontneemt u uw blijdschap. 
 

En Lukas 22, vers 45  En Hij stond op van het gebed en ging tot 
zijn discipelen en Hij vond hen slapende van droefheid. 

 

En 2 Korinthiërs 2, vers 3 tot en met 5  En nu was dit juist de 
bedoeling van mijn schrijven, dat ik bij mijn komst niet droevig 

gestemd zou worden door hen, over wie ik mij moest verblijden. 

Immers, ik vertrouw van u allen, dat mijn blijdschap ook u aller 
blijdschap is. Want in zware druk en beklemdheid des harten heb ik 

onder vele tranen u geschreven, niet opdat gij zoudt bedroefd 
worden, maar opdat gij de liefde zoudt kennen, die ik in 

overvloedige mate voor u koester. Doch indien iemand droefheid 
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veroorzaakt heeft, dan heeft hij niet mij bedroefd, maar enigermate 
– om mij niet te sterk uit te drukken – u allen. 

Vers 8  Daarom spoor ik u aan te besluiten hem liefde te betonen. 

En vers 10  Wie gij nu iets vergeeft, die vergeef ik het ook; want 
heb ik iets vergeven, gesteld dat ik iets vergeven heb, dan was het 

om uwentwil voor het aangezicht van Christus, opdat de satan op 
ons geen voordeel mocht behalen. 

En 2 Korinthiërs 7, vers 10 en 11  Want de droefheid naar Gods wil 

brengt onberouwelijke inkeer tot heil, maar de droefheid der wereld 
brengt de dood. Want zie toch, wat juist deze ervaring van 

droefheid naar Gods wil u gebracht heeft: welk een ernst, meer 
nog, verontschuldiging, verontwaardiging, vrees, verlangen, ijver, 

bestraffing. Gij hebt in allen dele doen blijken, dat gij zuiver stondt 

in deze zaak. 
 

En Filippenzen 2, vers 26 en 27  Immers, hij was vol verlangen 
naar u allen en ook in zorg, omdat gij gehoord hadt, dat hij ziek 

was. Hij is ook ziek geweest, de dood nabij, maar God heeft Zich 

over hem ontfermd, en niet alleen over hem, maar ook over mij, 
opdat ik niet droefheid op droefheid zou hebben. 

 

Voorwaar, 
 

Filippenzen 4, vers 4 tot en met 7  Verblijdt u in de Here te allen 
tijde! Wederom zal ik zeggen: Verblijdt u! Uw vriendelijkheid zij alle 

mensen bekend. De Here is nabij. Weest in geen ding bezorgd, 

maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met 
dankzegging bekend worden bij God. En de vrede Gods, die alle 

verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden 
in Christus Jezus. 

 

Kadosh, Heilig en Machtig is de Here, Yeshua HaMashiach, 
JHWH, Jezus Christus! 

Stel uw vertrouwen op de Here, uw God, en zie naar Hem op, en 

weet: Hij is u steeds nabij. 
 

Psalm 31, vers 20  Hoe groot is het goed dat Gij hebt weggelegd 
voor wie U vrezen, dat Gij bereid hebt voor wie bij U schuilen ten 

aanschouwen van de mensenkinderen.  
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En vers 23 tot en met 25  Terwijl ik in mijn angst dacht: ik ben 
verbannen uit uw oog – hebt Gij voorwaar mijn luide smekingen 

gehoord, toen ik tot U riep om hulp. Hebt de Here lief, al zijn 

gunstgenoten; de Here bewaart de getrouwen, maar ruimschoots 
vergeldt Hij de trotsen. Weest sterk en uw hart zij onversaagd, gij 

allen, die op de Here hoopt. 
Psalm 32, vers 7  Gij zijt mij een verberging, Gij bewaart mij voor 

benauwdheid, Gij omringt mij met jubelzangen van bevrijding. 

En vers 10 en 11  Talrijk zijn de smarten van de goddeloze, maar 
wie op de Here vertrouwt, die omringt Hij met goedertierenheid. 

Verheugt u in de Here en juicht, gij rechtvaardigen; jubelt allen, gij 
oprechten van hart. 

Psalm 34, vers 19  De Here is nabij de gebrokenen van hart en Hij 

verlost de verslagenen van geest. 
En vers 22 en 23  Het onheil doodt de goddeloze, en wie de 

rechtvaardige haten, zullen ervoor boeten. De Here verlost de ziel 
van zijn knechten, allen die bij Hem schuilen, zullen niet boeten. 

Psalm 37, vers 3 en 4  Vertrouw op de Here en doe het goede, 

woon in het land en betracht getrouwheid; verlustig u in de Here; 
dan zal Hij u geven de wensen van uw hart. 

 

En Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God 
de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 

opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig 
leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, 

opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 

naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het 
licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever 

gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want 

een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het 
licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de 

waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat 

zij in God verricht zijn. 
 

Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
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Kwaadsprekers zullen de Hemel niet 

binnenkomen 
 
Want alleen in de hel bevinden zich de haters, de roddelaars en 

kwaadsprekers. De Hemel is te heilig voor hen! Wie zich nu niet 

bekeert, zal Gods hand nu ook snel gaan bemerken!  
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 
29 november 2018 kreeg ik een boodschap van een bode engel 

Gods, die ik heel graag met u wil delen. 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 

Trabinadoch, een bode engel Gods. 
 

Luister aandachtig! 

Voorwaar, zo spreekt de Here, de Koning der koningen: 
 

Mattheüs 7, vers 20 en 21  Zo zult gij hen dan aan hun vruchten 
kennen. Niet een ieder, die tot Mij zegt: Here, Here, zal het 

Koninkrijk der hemelen binnengaan, maar wie doet de wil mijns 

Vaders, die in de hemelen is. 
 

Voorwaar, roddels en kwaadspreken worden alleen 

verspreid door haters. 
 

Mattheüs 7, vers 19  Iedere boom, die geen goede vrucht 
voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen.   

 

Voorwaar, kwaadsprekers hebben echter een vergrootglas 
nodig, om hun eigen vruchten te zien en wandel! 

In plaats daarvan zoeken ze naar fouten van anderen, in plaats van 
hun fouten te herstellen in hun eigen leven. Voorwaar, als mensen, 

die menen Christen te zijn, over je roddelen en kwaadspreken, 

komt hun ware gezicht en karakter naar voren! 
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Spreuken 16, vers 28  Een valsaard veroorzaakt twist, een 
lasteraar brengt scheiding tussen vrienden. 

En vers 30  Wie zijn “of haar” ogen toeknijpt, wil valse dingen 

verzinnen; wie zijn “of haar” lippen samendrukt, heeft het kwaad 
reeds gedaan. 

 
En Mattheüs 7, vers 22  Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: 

Here, Here, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw 

naam boze geesten uitgedreven en in uw naam vele krachten 
gedaan? 

 
Voorwaar, wie zich bewust is van de leugens van de haters, 

lacht om hun leugens en roddel. 

Want aan hun vrucht herkent men de geest! Als dit soort zichzelf 
eens ging onderzoeken, zou men weten dat men de Hemel niet zal 

binnenkomen. Want alleen in de hel bevinden zich de haters, de 
roddelaars en kwaadsprekers! De Hemel is te heilig voor hen! 

 

Mattheüs 7, vers 18  Een goede boom kan geen slechte vruchten 
dragen, of een slechte boom goede vruchten dragen. 

 

Voorwaar, wijst men met de vinger naar de ander…, dan 
wijzen er drie naar henzelf! 

 
Romeinen 2, vers 1  Daarom zijt gij, o mens, wie gij ook zijt, niet 

te verontschuldigen, wanneer gij oordeelt. Want waarin gij een 

ander oordeelt, veroordeelt gij uzelf. Tot zover. 
 

Voorwaar,  
 

Efeziërs 6, vers 11 en 12  Doet de wapenrusting Gods aan, om te 

kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels; want wij 
hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de 

overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer 

duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. 
 

Voorwaar, gebruik uw schild en helm en zwaard, en 
vertrouw op de Here! 
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Hij geeft Zijn woord, dat men gestraft wordt op de Aarde, zowel dat 
men in het vuur geworpen zal worden in de hel. 

 

Mattheüs 5, vers 11  Zalig zijt gij, wanneer men u smaadt en 
vervolgt en liegende allerlei kwaad van u spreekt om Mijnentwil.   

En vers 17  Meent niet, dat Ik gekomen ben om de wet of de 
Profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar 

om te vervullen. 

 
Wie zich nu niet bekeert, zal Gods hand nu ook snel gaan 

bemerken! 
 

Lukas 1, vers 37  Want geen woord, dat van God komt, zal 

krachteloos wezen. 
 

En alle engelen zeggen: “Amen!” 
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 

 
 

Geprezen is de Here, die wij gehoorzamen! 
 
Gij, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, bent mijn sterke en 

machtige Leider, die mij leert om niet zwak te zijn, maar sterk, en 

te vertrouwen op U.  
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 
30 november 2018 kreeg ik een boodschap van een bode engel 

Gods, die ik heel graag met u wil delen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 
Kadesa, een bode engel Gods. 

 

Voorwaar, geprezen bent U, Yeshua HaMashiach, JHWH, 
Jezus Christus, en verhoogd in alle eeuwigheid! 
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“Geprezen bent U in Uw heilige en luisterrijke tempel. Geprezen 
bent U, El Elohím, Adonai, JHWH! Al wie nederig is, vereert Hem 

alleen. Bezing en verhoog Hem nu en in alle eeuwigheid! De geest 

en het hart van de rechtvaardigen spreken geen kwaad. Geprezen 
is de Koning der koningen. Niemand is groter en machtiger! 

Geprezen is de Here, die wij gehoorzamen. Gij, Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, bent mijn sterke en machtige 

Leider, die mij leert om niet zwak te zijn, maar sterk, en te 

vertrouwen op U. Gij, mijn Sterkte, vul mij steeds meer en meer 
met Uw Kadosh, Heilige Geest. Geprezen bent U, die Zijn 

overwinning bewees op Golgotha, en met goddelijke kracht 
verlossing bracht met Zijn Bloed!” 

 

Alle engelen vertrouwen en geloven en vereren en 
aanbidden en bezingen en verhogen de Here, en staan in 

Zijn kracht en bescherming. 
Hij is de Almachtige! Prijs de Heer! 

 

Mattheüs 5, vers 8  Zalig de reinen van hart, want zij zullen God 
zien. 

 

Amen! 
Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
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Kind van de Allerhoogste, wees sterk en moedig 
 

Zie op Hem, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, 

Gods woorden zijn getrouw en waarachtig! 
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 3 december 2018 bracht een bode 
engel de volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet 

Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige, liefdevolle Naam van 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 
Carbina, en ben een bode engel Gods. 

 

Voorwaar, kind van de Allerhoogste! 
 

Jozua 1, vers 9  Heb Ik u niet geboden: wees sterk en moedig? 
Sidder niet en word niet verschrikt, want de Here, uw God, is met 

u, overal waar gij gaat. 

 
En Psalm 34, vers 8  De Engel des Heren legert Zich rondom wie 

Hem vrezen, en redt hen. 

 
Psalm 31, vers 3 tot en met 6  Neig uw oor tot mij, red mij 

haastig. Wees mij tot een beschuttende rots, tot een sterke vesting 
om mij te redden; want Gij zijt mijn steenrots en mijn vesting, en 

om uws naams wil zult Gij mij voeren en leiden. Gij zult mij trekken 

uit het net dat men voor mij had verborgen, want Gij zijt mijn 
veste. In uw hand beveel ik mijn geest; Gij verlost mij, Here, 

getrouwe God.    
Vers 9  Gij toch hebt mij aan de vijand niet prijsgegeven, Gij hebt 

mijn voeten in de ruimte doen staan. 

Vers 14  Want ik hoor het gemompel van velen – schrik van 
rondom –; terwijl zij met elkander tegen mij beraadslagen, smeden 

zij plannen om mij het leven te benemen. 

En vers 23 tot en met 25  Terwijl ik in mijn angst dacht: ik ben 
verbannen uit uw oog – hebt Gij voorwaar mijn luide smekingen 
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gehoord, toen ik tot U riep om hulp. Hebt de Here lief, al zijn 
gunstgenoten; de Here bewaart de getrouwen, maar ruimschoots 

vergeldt Hij de trotsen. Weest sterk en uw hart zij onversaagd, gij 

allen, die op de Here hoopt.  
 

Psalm 27, vers 2 tot en met 4  Toen boosdoeners op mij 
afkwamen om mijn vlees te eten – mijn tegenstanders en mijn 

vijanden – zijn zij zelf gestruikeld en gevallen. Al legert zich een 

leger tegen mij, mijn hart vreest niet; al verheft zich een krijg 
tegen mij, nochtans blijf ik vertrouwen. Eén ding heb ik van de 

Here gevraagd, dit zoek ik: te verblijven in het huis des Heren al de 
dagen van mijn leven, om de liefelijkheid des Heren te 

aanschouwen, en om te onderzoeken in zijn tempel.  

En vers 13 tot en met 14  O, als ik niet had geloofd des Heren 
goedheid te zullen zien in het land der levenden! Wacht op de Here, 

wees sterk, uw hart zij onversaagd; ja wacht op de Here. 
 

Psalm 28, vers 5  Omdat zij niet letten op de daden des Heren 

noch op het werk zijner handen, zal Hij hen afbreken en hen niet 
opbouwen. 

En vers 7  De Here is mijn kracht en mijn schild; op Hem 

vertrouwde mijn hart en ik werd geholpen. Daarom juicht mijn hart 
en loof ik Hem met mijn lied. 

 
Voorwaar, Gods woorden zijn getrouw en waarachtig. 

 

Psalm 29, vers 4  De stem des Heren is vol kracht, de stem des 
Heren is vol glorie. 

 
Kadosh, Heilig is de Here, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 

Christus! 

Zie op Hem!  
 

Psalm 30, vers 2  Ik zal U verhogen, Here, want Gij hebt mij 

opgetrokken, en mijn vijanden geen vreugde over mij gegeven. 
En vers 5  Psalmzingt de Here, gij zijn gunstgenoten, en looft zijn 

heilige naam. 
 



 
 

 

6569 
 
 

 

Psalm 31, vers 15  Maar ik vertrouw op U, Here, ik zeg: Gij zijt 
mijn God.  

 

En Jesaja 41, vers 10  Vrees niet, want Ik ben met u; zie niet 
angstig rond, want Ik ben uw God. Ik sterk u, ook help Ik u, ook 

ondersteun Ik u met mijn heilrijke rechterhand. 
 

Jesaja 40, vers 31  Maar wie de Here verwachten, putten nieuwe 

kracht; zij varen op met vleugelen als arenden; zij lopen, maar 
worden niet moede; zij wandelen, maar worden niet mat.  

 
En Jesaja 42, vers 13  De Here trekt uit als een held; als een 

krijgsman doet Hij de strijdlust ontbranden; Hij heft de strijdkreet 

aan, ja schreeuwt die uit; Hij betoont Zich een held tegen zijn 
vijanden. 

 
Voorwaar, prijs Elohím, El Olam, die eeuwig is, El Elyon, de 

Hoogste en Almachtige God, El Shaddai, JHWH Roï! 

 
Mattheüs 5, vers 8  Zalig de reinen van hart, want zij zullen God 

zien.  

 
Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
 

 

Aan de vrucht herkent men wie echt een 

Christen is of nep 
 

Zoals de Profeten en Profetessen Gods werden en nog steeds 
worden gehaat, zo werd ook de Heer, Yeshua HaMashiach, gehaat, 

en sprak men kwaad over Hem. In deze tijd gebruikt satan de 

media, zoals Twitter en Facebook, onder andere, om er een 
roddelclub te starten.  

 
 

Volledige weergave: 
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Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 4 
december 2018 kreeg ik een boodschap van een bode engel Gods, 

die ik heel graag met u wil delen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Rafaël, 
een bode engel Gods. 

 

Voorwaar, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, werd 
veracht en bespot, en men sprak lasterlijke taal over Hem. 

Zelfs de zogenaamde heiligen bespotten Hem, en verspreidden 
leugens en roddel! En zelfs satan gebruikte Judas Iskariot. Hij stond 

niet vastgeworteld in de Heer, en hij was een leugenaar!  

 
In deze tijd gebruikt satan de media, zoals Twitter en 

Facebook onder andere. 
De farizeeërs en Schriftgeleerden zouden daar veel gebruik van 

maken en een roddelclub starten, en maar kwaadspreken over 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus van Nazareth! Voorwaar, 
ook vele zogenaamde Christenen dwalen straks rond als schapen 

tezamen in de hel! Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, werd 

veracht en ook van mensen verlaten, en slecht gemaakt. Vaak 
wordt degene die in de waarheid is het meest gehaat. 

 
Jesaja 53, vers 4 en 5  Nochtans, onze ziekten heeft hij op zich 

genomen, en onze smarten gedragen; wij echter hielden hem voor 

een geplaagde, een door God geslagene en verdrukte. Maar om 
onze overtredingen werd hij doorboord, om onze ongerechtigheden 

verbrijzeld; de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem, en 
door zijn striemen is ons genezing geworden. 

En vers 7  Hij werd mishandeld, maar hij liet zich verdrukken en 

deed zijn mond niet open; als een lam dat ter slachting geleid 
wordt, en als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed 

hij zijn mond niet open. 

 
Voorwaar, zo werden ook de Profeten en Profetessen 

gehaat. 
Denk niet dat het altijd makkelijk was voor hen door de eeuwen 

heen! Hoewel de Here grote wonderen deed, werd satan ook 
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kwaad. Voorwaar, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, wijst 
u erop, zoals Hij dat deed bij Zijn discipelen, dat u de 

kwaadsprekers en roddelaars niet moet volgen in het kwaad. Dit 

zijn niet de vruchten en de werken van de Heilige Geest. Het is 
onbijbels om kwaad te spreken over je naaste, of hem of haar te 

haten.  
 

Jesaja 53, vers 8 tot en met 10  Hij is uit verdrukking en gericht 

weggenomen, en wie onder zijn tijdgenoten bedacht, dat hij is 
afgesneden uit het land der levenden? Om de overtreding van mijn 

volk is de plaag op hem geweest. En men stelde zijn graf bij de 
goddelozen; bij de rijke was hij in zijn dood, omdat hij geen 

onrecht gedaan heeft en geen bedrog in zijn mond is geweest. Maar 

het behaagde de Here hem te verbrijzelen. Hij maakte hem ziek. 
Wanneer hij zichzelf ten schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij 

nakomelingen zien en een lang leven hebben en het voornemen des 
Heren zal door zijn hand voortgang hebben. 

 

Voorwaar, de vlag is opgehesen. 
En zo ook werd de Here opgehesen aan het kruis van Golgotha, en 

stond Hij op uit de dood. Halleluja! Satan werd verslagen! Aan de 

vrucht herkent men, wie echt een Christen is, of nep. 
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
 

 

Velen zijn niet Rapture ready, echt ready! 
 

Waarschuwende boodschap Gods: Hoe hartverscheurend zal het 

zijn, als blijkt dat men niet Rapture ready was! Velen, die menen 
Rapture ready te zijn, bedroeven als zogenaamde Christenen de 

Heilige Geest.  
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 6 

december 2018 kreeg ik een boodschap, die ik heel graag met u wil 
delen. 
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Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 

Revelado, en ben een bode engel Gods. 
 

Er zijn vele waarschuwingen Gods overgebracht en gedeeld 
in de Evangelicalendtimemachine.com.  

Maar wat deed u daarmee? En velen zeggen: “We weten het 

allemaal wel. Ik ben een wederom geboren Christen. Ik ben 
Rapture ready!” Maar hoe hartverscheurend zal het zijn, als blijkt 

dat men niet Rapture ready was, vanwege dat men slechte 
vruchten had en meedeed met de roddelaars en kwaadsprekers, en 

hardnekkig en onbesneden van hart en oren was, en blind en vol 

haat. Gelijk velen in de wereld zich tegen de waarheid verzetten, zo 
verzetten zij zich ook tegen Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 

Christus! 
 

Zo dus verzetten zich velen, die menen Rapture ready te 

zijn, maar het niet zijn, en zij bedroeven als zogenaamde 
Christenen helaas de Heilige Geest.  

Zo zijn er velen, die gehecht zijn geraakt aan het kwade, terwijl de 

Here duidelijk zegt: Weest gehecht aan het goede; weest in 
broederliefde – maar dit telt ook voor de zusters – elkander 

genegen, in eerbetoon elkander ten voorbeeld.  
 

Romeinen 12, vers 17 en 18  Vergeldt niemand kwaad met 

kwaad; hebt het goede voor met alle mensen. Houdt zo mogelijk, 
voor zover het van u afhangt, vrede met alle mensen. 

 
Aan de vrucht herkent men de geest! 

Wreekt uzelf niet, en weest een goede vrucht en Rapture ready, 

echt ready. 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 

 
 

Blijf zuiver als Gods kostbare parel 
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Boodschap Gods: Ikzelf, Yeshua HaMashiach, sta je ter zijde; Ik zal 
je overal beschermen, waar je ook heengaat. Ik zal je niet alleen 

laten tot Ik gedaan heb wat ik je heb beloofd. Kadosh, Heilig is de 

Here; zie op Hem!  
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 7 december 2018 bracht de bode 

engel de volgende boodschap Gods over aan Profeet Benjamin 
Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 

Rafaëla, een bode engel Gods. 
 

Voorwaar, kostbare parel Gods! 
 

Genesis 28, vers 15  En zie, Ik ben met u en Ik zal u behoeden 

overal waar gij gaat… tot zover. En lees ook verder vanaf: want Ik 
zal u niet verlaten, totdat Ik gedaan heb wat Ik u heb toegezegd. 

 

Exodus 3, vers 14  Toen zeide God: Ik ben, die Ik ben. Tot zover. 
 

Jozua 1, vers 9  Heb Ik u niet geboden: wees sterk en moedig? 
Sidder niet en word niet verschrikt, want de Here, uw God, is met 

u, overal waar gij gaat. 

 
2 Kronieken 25, vers 8  Doch gij, ga, doe maar, wees sterk tot de 

strijd… tot zover. En lees ook verder vanaf: want God heeft de 
macht te helpen en de macht te doen struikelen.  

En vers 9 vanaf: De Here kan u meer geven dan dit.  

 
Nehemia 8, vers 10 vanaf: Weest niet bedroefd, want de vreugde 

die de HEER u geeft, is uw kracht. 

 
Psalm 18, vers 31  Gods weg is volmaakt; des Heren woord is 

zuiver. Hij is een schild voor allen die bij Hem schuilen. 
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Psalm 23, vers 4  Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik 
vrees geen kwaad, want Gij zijt bij mij; uw stok en uw staf, die 

vertroosten mij. 

Psalm 31, vers 25  Weest sterk en uw hart zij onversaagd, gij allen, 
die op de Here hoopt. 

En Psalm 32, vers 8  Ik leer en onderwijs u aangaande de weg die 
gij gaan moet; Ik raad u; mijn oog is op u. 

 

Voorwaar, Kadosh, Heilig is de Here, Yeshua HaMashiach, 
JHWH, Jezus Christus, en zie op Hem! 

 
Psalm 32, vers 10  Talrijk zijn de smarten van de goddeloze, 

maar wie op de Here vertrouwt, die omringt Hij met 

goedertierenheid. 
En Psalm 34, vers 9 en 10  Smaakt en ziet, dat de Here goed is; 

welzalig de man, “maar ook de vrouw”, die bij Hem schuilt. 
Vreest de Here, gij, zijn heiligen, want wie Hem vrezen, hebben 

geen gebrek. 

 
Voorwaar,  

 

Mattheüs 6, vers 22 en 23  De lamp van het lichaam is het oog. 
Indien dan uw oog zuiver is, zal geheel uw lichaam verlicht zijn; 

maar indien uw oog slecht is, zal geheel uw lichaam duister zijn. 
Indien nu wat licht in u is, duisternis is, hoe groot is dan de 

duisternis! 

 
Voorwaar, blijf zuiver als Gods kostbare parel! 

 
Mattheüs 11, vers 27 tot en met 30  Alle dingen zijn Mij 

overgegeven door mijn Vader en niemand kent de Zoon dan de 

Vader, en niemand kent de Vader dan de Zoon en wie de Zoon het 
wil openbaren. Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en 

Ik zal u rust geven. 

 
Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
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Profetische boodschap aan de kwaadsprekers 

die Gods werken kapot willen maken! 
 

Alle boodschappen zijn profetisch, zowel de boodschappen over 
roddelaars en kwaadsprekers. Juist de zogenaamde Christenen, die 

de Bijbel en Gods woorden niet begrijpen, spreken roddel en 

kwaad, en zien niet dat zij vergiftigd zijn met zwart zaad. Zij 
realiseren zich niet dat zij vechten tegen God!  

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 

10 december 2018 kreeg ik een boodschap van een bode engel 

Gods, die ik heel graag met u wil delen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, Kadosh, Heilig is de 

Here, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! 

 
Voorwaar,  

 
Openbaring 7, vers 13  En een van de oudsten antwoordde en 

zeide tot mij: Wie zijn dezen, die bekleed zijn met de witte 

gewaden, en vanwaar zijn zij gekomen? 
 

En de Here zeide: 

 
Lukas 10, vers 16  Wie naar u hoort, hoort naar Mij; en wie u 

verwerpt, verwerpt Mij; en wie Mij verwerpt, verwerpt Hem, die Mij 
gezonden heeft. 

 

Mijn naam is Revelado. 
 

Alle boodschappen zijn profetisch en zowel de boodschappen 
over roddelaars en kwaadsprekers,  

die u kunt vinden via de Zoekbalk, als u de woorden intoetst: 

roddelaars en kwaadsprekers. Voorwaar, openbarend is, dat vooraf 
velen de Twee Getuigen zullen haten en kwaad over hen zullen 
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spreken, en hen willen uitdagen, terwijl dezen gebruikt worden door 
de satan, die de Twee Getuigen vervloekt! 

 

Openbaring 11, vers 9 en 10  En uit de volken en stammen en 
talen en natiën zijn er, die hun lijk zien, drie en een halve dag, en 

zij laten niet toe, dat hun lijken in een graf worden bijgezet. En zij, 
die op de aarde wonen, zijn blijde en verheugd over hen en zullen 

elkander geschenken zenden, omdat deze twee Profeten hen, die 

op de aarde wonen, gepijnigd hadden. 
 

Voorwaar, zie hoe men Gods kerk en werken kapot wil 
maken en kwaad wil spreken! 

Juist de zogenaamde Christenen, die de Bijbel en Gods woorden 

niet begrijpen, spreken roddel en kwaad, en zien niet dat zij 
vergiftigd zijn met zwart zaad. Voorwaar, hun loon staat vast! Zij 

realiseren zich niet dat zij vechten tegen God! Ze zijn nep en van 
plastic, zoals Barbie en Ken, alleen zij zijn een ‘plastic’ productie 

van satan, en hun fantasiewereld is vol leugens en roddel. 

Voorwaar, de kwaadsprekers en roddelaars hebben geen kennis van 
de Bijbel; anders zouden zij zich bekeren. Voorwaar, zij en alle nep-

Christenen, hun deel is de poel des vuurs! Voorwaar, 

 
Openbaring 22, vers 6  En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn 

getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der 
Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen 

hetgeen weldra geschieden moet. 

 
Voorwaar, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, heeft 

alle macht. 
En de aanklagers, de haters van de twee gezalfden, zullen bloeden 

en branden, en het zal zo zijn dat een scherp zwaard hen zal 

pijnigen, vanwege dat ze niet geluisterd hebben naar de 
boodschappen Gods! Ze zullen zich op de borst slaan, en klagen en 

huilen en zeggen: “Wat hebben we gedaan? We zijn achtergebleven 

met de Rapture!” 
 

Openbaring 11, vers 13  En te dien ure kwam er een grote 
aardbeving en een tiende deel der stad stortte in, en zevenduizend 
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personen werden door de aardbeving gedood, en de overigen 
werden zeer bevreesd en gaven de God des hemels eer. 

En vers 15  En de zevende engel blies de bazuin en luide stemmen 

klonken in de hemel, zeggende: Het koningschap over de wereld is 
gekomen aan onze Here en aan zijn Gezalfde, en Hij zal als koning 

heersen tot in alle eeuwigheden. 
 

Amen! 

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 
 

Satan, de vader van de leugen, verraadt zich! 
 
De satan stond niet vast in de waarheid, en heeft altijd 

gesuggereerd dat God een leugenaar was, terwijl hij zelf de vader 

van de leugen was. Maar op die dag, de Dag des Heren, zal de Heer 
van de hemelse machten zich keren tegen ieder die hoogmoedig is 

en trots, tegen ieder die zich verheven acht – ze worden vernederd!  
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, welkom! Op 11 december 2018 bracht een bode engel de 

volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet van de laatste 
dagen, Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 

Taresyach, en ben een bode engel Gods. 
 

Jesaja 2, vers 12  Want er is een dag van de Here der 
heerscharen tegen al wat hoogmoedig is en trots en tegen al wat 

zich verheft, opdat het vernederd worde. 

En Jesaja 59, vers 4 tot en met 7  Er is niemand die een gegronde 
aanklacht indient, en niemand die naar waarheid richt; zij 

vertrouwen op ijdelheid, spreken valsheid, gaan zwanger van 

moeite en baren onheil. Zij broeden eieren van giftige slangen uit 
en weven spinnewebben. Wie van hun eieren eet, zal sterven; als 
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er een ingedrukt wordt, berst er een adder uit. Hun webben deugen 
niet tot kleding, en met hun maaksels kunnen zij zich niet 

bedekken; hun maaksels zijn maaksels van boosheid, en 

gewelddaden zijn in hun handen. Hun voeten snellen naar het 
kwade en haasten zich om onschuldig bloed te vergieten; hun 

gedachten zijn onheilsgedachten; verwoesting en verderf zijn op 
hun wegen. 

 

En Job 1, vers 6 tot en met 8  Op zekere dag nu kwamen de 
zonen Gods om zich voor de Here te stellen, en onder hen kwam 

ook de satan. En de Here zeide tot de satan: Vanwaar komt gij? En 
de satan antwoordde de Here: Van een zwerftocht over de aarde, 

die ik doorkruist heb. Toen zeide de Here tot de satan: Hebt gij ook 

acht geslagen op mijn knecht Job? Want niemand op aarde is als 
hij, zó vroom en oprecht, godvrezend en wijkende van het kwaad.  

 
En Mattheüs 4, vers 7  Jezus zeide tot hem: Er staat ook 

geschreven: Gij zult de Here, uw God, niet verzoeken.  

En vers 10  Toen zeide Jezus tot hem: Ga weg, satan! Er staat 
immers geschreven: De Here, uw God, zult gij aanbidden en Hem 

alleen dienen. 

 
Voorwaar, in de Bijbel staan zoveel kwaadaardige en 

meedogenloze eigenschappen en slechte daden van satan! 
 

Johannes 8, vers 43 tot en met 45  Waarom begrijpt gij niet wat 

Ik zeg? Omdat gij mijn woord niet kunt horen. Gij hebt de duivel tot 
vader en wilt de begeerten van uw vader doen. Die was een 

mensenmoorder van den beginne en staat niet in de waarheid, 
want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, 

spreekt hij naar zijn aard, want hij is een leugenaar en de vader der 

leugen. Maar omdat Ik u de waarheid zeg – Mij gelooft gij niet. 
 

Voorwaar, de satan stond niet vast in de waarheid, en heeft 

altijd gesuggereerd dat God een leugenaar was, terwijl hij 
zelf de vader van de leugen was! 

Hij was jaloers en zat vol haat en roddel, en hij was liefdeloos. Door 
tot opstand aan te zetten, maakte deze goed uitziende engel, in wie 

ooit vertrouwen werd gesteld, zichzelf tot een tegenstander en 
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vijand van God en de mens. Trouwens, ‘duivel’ – deze naam 
betekent ook lasteraar, en zowel roddel en haat en liefdeloosheid 

bevinden zich in hem onder andere!  

 
Voorwaar, het is opvallend dat de satan zich verraadt in vele 

mensen met zijn leugens en roddel. 
 

Galaten 5, vers 7  Gij liept goed. Wie is u in de weg gekomen, dat 

gij aan de waarheid niet meer gehoorzaamt? 
 

Voorwaar,  
Efeziërs 5, vers 2  En wandelt in de liefde, zoals ook Christus u 

heeft liefgehad en Zich voor ons heeft overgegeven als offergave en 

slachtoffer, Gode tot een welriekende reuk. 
En vers 6 tot en met 10  Laat niemand u misleiden met 

drogredenen, want door zulke dingen komt de toorn Gods over de 
kinderen der ongehoorzaamheid. Doet dan niet met hen mede. 

Want gij waart vroeger duisternis, maar thans zijt gij licht in de 

Here; wandelt als kinderen des lichts, – want de vrucht des lichts 
bestaat in louter goedheid en gerechtigheid en waarheid –, en 

toetst wat de Here welbehagelijk is. 

 
Voorwaar, toch zijn er velen, die nog zwijgend wandelen, 

niet als kinderen van het licht, maar van de duisternis. 
Ze kunnen geen goedheid verdragen en zijn ontmaskerd, en men 

kan zien wie ze zijn door hun gedrag! Hun loon is reeds bekend! 

 
Openbaring 20, vers 15  En wanneer iemand niet bevonden werd 

geschreven te zijn in het boek des levens, werd hij geworpen in de 
poel des vuurs. 

 

Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 

Vele kerken zijn het eigendom van satan 
 

Profeet Benjamin Cousijnsen laat u zien, wat er is gebeurd met vele 

kerken. Hoewel men een deel hoort te zijn van het Lichaam van 
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Christus, zijn velen het eigendom van satan, zowel hun kerk en 
denken. Alles is toegestaan, zolang de kerk maar gevuld is!  

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 12 december 2018 bracht de bode 

engel de volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet 

Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 

Michaël, een bode engel Gods. 

 
Profeet Benjamin Cousijnsen ging vroeger eens geregeld 

naar de Evangelische kerk, Pniël, in Enschede. 
Op een dag, na de kerkdienst, vroeg men Profeet Benjamin 

Cousijnsen, of hij zich wou inschrijven als kerklid. Benjamin zei 

toen: “Waar staat in de Bijbel dat ik me moet inschrijven? Is dit dan 
een club?” 

En de voorganger zei: “Je bent hier gedoopt en het eigendom van 

deze kerk”, waarop Profeet Benjamin zei: “Ik ben het eigendom van 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, en ben al ingeschreven 

in het Boek des Levens. En er wordt niet in de Bijbel gesproken 
over ‘Word lid van de club’”.  

 

Voorwaar, de satan, de vader van de leugen, heeft door de 
eeuwen heen vele aanslagen gepleegd, juist op de kerk en 

de Christenen! 
Profeet Benjamin Cousijnsen laat u zien, wat er gebeurd is met vele 

kerken, door u deze afbeeldingen te tonen. Hoewel men een deel 

hoort te zijn van het Lichaam van Christus, zijn velen het eigendom 
van satan, zowel hun kerk en denken! Vele kerken werken niet voor 

de Heer, maar meer voor hun portemonnee. Alles is toegestaan, 

zolang de kerk maar gevuld is! En roken en daarbij de Heer dienen 
wordt als normaal beschouwd, zowel seks in de kerk, en het 

tegennatuurlijke en alles wat door God verboden is! In vele, vele 
kerken verkondigt de satan een ‘evangelie’, waar iedereen blij van 

wordt en wat aangenaam is voor het gehoor. 
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Voorwaar, vele afgodendienaars van satan zitten in de kerk.  

Voorwaar, velen zijn verbonden met het lichaam van satan! Er zijn 

weinigen, die een zuivere kerk zijn, en onbevlekt, zoals Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, bedoeld heeft.  

 
Wanneer de Rapture plaatsvindt, zal maar een klein deel van 

de kerken opgenomen worden.  

Het is belangrijk om Gods wetten serieus te nemen, en een heilige 
wandel en relatie te hebben met de Heer, om zo onbevlekt in te 

gaan op de grote dag, met een waarachtig, zuiver hart, in de volle 
verzekerdheid des geloofs, onwankelbaar, vasthoudend aan hoe de 

Heer het bedoeld heeft! Want indien men opzettelijk zondigt, is er 

geen genade als men zich niet bekeert. Dit telt zowel voor de kerk 
als voor alle zielen.  

 
Dit zijn de tekenen van de eindtijd, dat de kerken van satan 

op de voorgrond staan.  

Wees echter nuchter en waakzaam, want aan de vrucht herkent 
men het beest! 

Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 
 

 

Veel kinderen en ook volwassenen leven in een 

fantasiewereld 
 

Velen gaan zover, en laten zich opereren om op Barbie te lijken, of 
op haar vriend Ken, die uit plastic bestaat. Waakt over uzelf en uw 

kinderen, en laat ze opgroeien in de waarheid!  

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 

13 december 2018 bracht een bode engel Gods de volgende 
boodschap over, die ik heel graag met u wil delen. 
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Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Rafaël, 

een bode engel Gods. 
 

Voorwaar, wie kent Barbie niet? 
Ze is zo’n Barbie vrouw, die alles lijkt te kunnen! Velen gaan zover, 

en laten zich opereren, om op Barbie te lijken, of op haar vriend 

Ken, die uit plastic bestaat. Zoals u vast wel weet: 
 

God schiep de mens naar Zijn beeld; naar Gods beeld schiep Hij 
hem; man en vrouw schiep Hij hen. Dit kunt u lezen in Genesis 1, 

vers 27 

 
Vele kinderen leven in een fantasiewereld, en ook 

volwassenen. 
En zij beleven in hun wereld vele avonturen, en kwetsen God, die 

de mens niet schiep uit plastic, dat te verkrijgen is in verschillende 

collecties! Met het spelen met Barbie, spelen vele kinderen vaak 
hun wensen en dromen na. 

 

Genesis 2, vers 7  Toen formeerde de Here God de mens van stof 
uit de aardbodem en blies de levensadem in zijn neus; alzo werd de 

mens tot een levend wezen. 
 

Voorwaar, zo zijn er vele botoxgezichten vol plastic, die op 

hun idool lijken, hun afgod. 
Maar er zijn ook velen, die geen botox gebruiken en er mooi uitzien 

van buiten, en toch ook van ‘plastic’ zijn, nep! En ze zitten vol 
bedrog en haat en leugens, en ze spelen in hun wereld van 

onwerkelijkheid! 

 
Voorwaar, zo spreekt de Heer: 

Word niet gelijkvormig aan de wereld. Waakt te allen tijde! 

Voorwaar, laat uw kinderen opgroeien in datgene waar men 
geestelijk van groeit en Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, 

beter leert kennen. Waakt over uzelf en uw kinderen, en laat ze 
opgroeien in de waarheid! 
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Johannes 3, vers 33  Wie zijn getuigenis aanvaardt, heeft 
bezegeld, dat God waarachtig is. 

En Johannes 8, vers 12  Wederom dan sprak Jezus tot hen en 

zeide: Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de 
duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben. 

En Johannes 10, vers 8 en 9  Allen, die vóór Mij gekomen zijn, zijn 
dieven en rovers, maar de schapen hebben naar hen niet gehoord. 

Ik ben de deur; als iemand door Mij binnenkomt, zal hij behouden 

worden; en hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden. 
En vers 14  Ik ben de goede herder en Ik ken de mijne en de mijne 

kennen Mij. 
 

Voorwaar, wees echt, zoals God het bedoeld heeft! 

 
Johannes 12, vers 48  Wie Mij verwerpt en mijn woorden niet 

aanneemt, heeft een, die hem oordeelt: het woord, dat Ik heb 
gesproken, dat zal hem oordelen ten jongsten dage. 

 

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 

 

Jezus Christus’ warmte wil gloeien in u, dag en 

nacht 
 
Door te wandelen door de Heilige Geest wordt Gods Geest gezien in 

u, en groeit de liefde in het volgen naar Zijn wil. De ogen des Heren 

zijn op u. Voorwaar, erken Hem als uw enige God, want u behoort 
Hem toe!  

 
 

Volledige weergave: 

 
Van harte welkom! Op 14 december 2018 bracht de bode engel de 

volgende boodschap Gods over aan Profeet Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 
Lovesadai, een bode engel Gods. 
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Voorwaar, 

 

Spreuken 1, vers 8  Hoor, mijn zoon “en dochter”, de tucht van 
uw vader en verwerp de onderwijzing van uw moeder niet. 

Spreuken 6, vers 20  Bewaar, mijn zoon “en dochter”, het gebod 
van uw vader en verwerp de onderwijzing van uw moeder niet.  

En vers 23  Want het gebod is een lamp en de onderwijzing een 

licht, de vermaningen der tucht zijn een weg ten leven. 
 

Voorwaar, Kadosh, Heilig, Heilig, Heilig is de Here, Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! 

 

Spreuken 7, vers 1  Mijn zoon “en dochter”, bewaar mijn 
redenen en leg mijn geboden bij u weg. 

Spreuken 8, vers 32 en 33  Nu dan, zonen, “maar ook dochters”, 
luistert naar mij, want welzalig zijn zij die mijn wegen bewaren. 

Hoort naar de vermaning, dan wordt gij wijs, slaat haar niet in de 

wind.  
En Spreuken 10, vers 17 en 18  Een pad ten leven is hij “of zij”, 

die de vermaning in acht neemt, maar wie de terechtwijzing 

veracht, doet dwalen. Wie haat verbergt, is een leugenlip; wie 
laster verbreidt, is een dwaas. 

 
Voorwaar, onderhoud uw wandel! 

 

Spreuken 11, vers 27  Wie het goede nastreeft, zoekt 
welbehagen; maar wie het kwade najaagt, hem “of haar” zal het 

overkomen. 
En vers 30  De vrucht des rechtvaardigen is een boom des levens, 

en wie wijs is, wint harten. 

 
Voorwaar, kind van de Allerhoogste, de ogen des Heren zijn 

op u! 

 
Spreuken 16, vers 20 en 21  Wie op het woord acht geeft, zal 

het goede vinden; ja, welzalig hij “of zij”, die op de Here 
vertrouwt. De wijze van hart wordt verstandig genoemd, en 

zoetheid van lippen versterkt het betoog. 
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Voorwaar, door te wandelen door de Heilige Geest wordt 

Gods Geest gezien in u, en groeit de liefde in het volgen naar 

Zijn wil. 
Voorwaar,  

 
Psalm 112, vers 2  Zijn nakroost zal machtig zijn op aarde, het 

geslacht der oprechten zal gezegend worden. 

En vers 4 tot en met 10  Voor de oprechten gaat het Licht in de 
duisternis op, genadig en barmhartig en rechtvaardig. Voorspoedig 

is de man “of vrouw” die zich ontfermt en uitleent, die zijn “of 
haar” zaken recht behartigt; want hij “of zij” zal nimmer 

wankelen, tot eeuwige gedachtenis zal de rechtvaardige zijn. Voor 

een kwaad gerucht zal hij “of zij” niet vrezen, zijn “of haar” hart is 
gerust, vol vertrouwen op de Here; zijn “of haar” hart is 

standvastig, hij “of zij” vreest niet, terwijl hij “of zij” met vreugde 
op zijn “of haar” vijanden ziet. Hij “of zij” deelt uit, hij “of zij” 

geeft aan de armen, zijn “of haar” gerechtigheid houdt voor immer 

stand, zijn “of haar” hoorn verheft zich in ere. De goddeloze ziet 
het en ergert zich, hij knarst met de tanden en wordt verteerd; de 

begeerte der goddelozen gaat teniet. 

En Psalm 113, vers 5 en 6  Wie is als de Here, onze God, die zeer 
hoog woont, die zeer laag neerziet, in de hemel en op de aarde? 

 
Voorwaar, de Here wil u bekleden met Zijn heilige licht in uw 

hart, dat stralend is, en vol van glans en glorie en liefde en 

kracht! 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus’ warmte wil gloeien in u, 

dag en nacht! Voorwaar, erken Hem als uw enige God, want u 
behoort Hem toe. Hef uw handen op naar Zijn Heiligdom, en prijs 

Zijn heilige Naam voor eeuwig. En juich voor Hem, die goed is en 

trouw en vol goedertierenheid! Op een dag zal u Hem ontmoeten en 
zal u Hem zien en bij Hem wonen. Zeg “Halleluja!”, vol liefde en 

blijdschap, diep vanuit uw ziel. Zijn liefde is zo prachtig! 

Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
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God gebruikt moeite en strijd om u te vormen en 

te kneden 
 

Als u geestelijk wilt groeien, moet u ook weten wie u bent in 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Zie niet op de uiterlijke 

strijd, maar zie op Gods innerlijke overwinning. Zie op Gods plan! 

Kijk met geestelijke ogen!  
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Op 17 december 2018 bracht de bode 
engel de volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet 

Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Power, 
een bode engel Gods. 

 

Voorwaar, zegt: “Power, Power Gods!” 
Voorwaar, warrior, 

 
Hebreeën 5, vers 8  En zo heeft Hij, hoewel Hij de Zoon was, de 

gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen Hij heeft geleden. 

 
Voorwaar, lijden, moeiten en strijd brengen louteringen, 

gehoorzaamheid en volharding met zich mee. 

Voorwaar, kijk met geestelijke ogen! 
 

Efeziërs 6, vers 12  Want wij hebben niet te worstelen tegen 
bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen 

de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de 

hemelse gewesten. 
 

Voorwaar, weest standvastig! 
Hij, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, heeft geen kinderen 

zonder moeite en strijd. Wees een echte warrior Gods, en laat u 

niet ontmoedigen en bespotten! Eén van de strategieën van satan 
is kwaadsprekerij en bespotting en haat. Denk maar eens aan 
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David en Goliath. Voorwaar, heb de werken van satan door! Hij wil 
u bang maken en u van God aftrekken.  

 

Weet u, als u geestelijk wilt groeien, moet u ook weten wie u 
bent in Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. 

God gebruikt moeite en strijd, om u te vormen en vooral te kneden, 
om u standvastigheid en volharding te leren, vol geloofsvertrouwen. 

Sta op de beloften van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, 

en onderhoud uw relatie met Hem, en gebruik uw geestelijke 
wapens! 

 
Voorwaar, hoewel bespottingen en haat je echt kunnen 

raken en pijn kunnen doen,  

laat Goliath, de satan, je niet afbrengen van verder aan je relatie 
met God te bouwen! Voorwaar, hoewel de satan een brullende 

leeuw is, en heel hard en dreigend kan brullen, vol haat, weet dat 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, de satan het zwijgen op 

heeft gelegd. Hij heeft Goliath – satan – overwonnen; Hij regeert! 

Zie niet op het brullen en zijn activiteiten – van satan – maar op de 
overwinning van God.  

 

Neem je wapenrusting ter hand, je positie in Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, om tegen de boze te 

strijden! 
Zie niet op de uiterlijke strijd, maar zie op Gods innerlijke 

overwinning! Zie op Gods plan. Hij heeft je toegerust, en zal je 

leiden en je beschermen tegen alle kwaad. Vertrouw op uw God, en 
vrees satan niet! Zie niet op jezelf, op de situatie, maar zie op 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Je staat niet alleen. Hij 
wil je vormen en versterken en bemoedigen, om te vertrouwen op 

Hem! Weet dat je nimmer alleen strijdt. Strijd de goede strijd van 

het geloof, en zie op Hem, en onderhoud uw relatie en wandel en 
geloof! 

 

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 
wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
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behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 

naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het 

licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever 
gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want 

een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het 
licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de 

waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat 

zij in God verricht zijn. 
 

Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 

 

Veracht en door broeders en zusters verlaten 
 

Ze was een gelovige. Als een zwart schaap werd ze veracht en in de 
steek gelaten. In de kerk had men zijn oordeel al klaar en ging dan 

apart zitten, omdat zij anders was. Na de kerkdienst gingen al die 
broeders en zusters naar huis met het woord van God…  

 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Op 18 december 2018 bracht de bode 
engel de volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet 

Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  
 

Voorwaar, hoor aandachtig, want de Here der heerscharen, 
heeft mij, Rafaël, gezonden. 

Ik ben een bode engel Gods. 

 
Voorwaar, zij was veracht en door broeders en door zusters 

verlaten. 

Zij was een gelovige, hoewel ze door haar leven heen al van jongs 
af veel smarten gedragen had. Ook was ze vertrouwd met ziekte. 
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En als een zwart schaap werd ze veracht en in de steek gelaten. In 
de kerk had men zijn oordeel al klaar over haar, en ze gingen dan 

apart zitten, want zij was anders. Na de kerkdienst gingen al die 

broeders en zusters naar huis met het woord van God. 
 

Efeziërs 2, vers 8 tot en met 10  Want door genade zijt gij 
behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf: het is een gave 

van God; niet uit werken, opdat niemand roeme. Want zijn maaksel 

zijn wij, in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen, die 
God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. 

 
Zij meenden behouden te zijn. 

En als maaksel van de Heer dachten ze, dat hun werken goed 

waren en dat ze meer waren, en geen vrucht van de Heilige Geest 
hoefden te tonen! 

 
Galaten 5, vers 14 tot en met 16  Want de gehele wet is in één 

woord vervuld, in dit: gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Indien 

gij echter elkander bijt en vereet, ziet dan toe, dat gij niet door 
elkander verslonden wordt. Dit bedoel ik: wandelt door de Geest en 

voldoet niet aan het begeren van het vlees. 

 
Voorwaar! 

Hoewel zij ook wel grote en kleine overtredingen gemaakt had, zou 
men niet moeten denken als de wereld, maar juist genade en liefde 

moeten tonen. 

 
Galaten 5, vers 22  Maar de vrucht van de Geest is liefde, 

blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, 
trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. 

En vers 25 en 26  Indien wij door de Geest leven, laten wij ook 

door de Geest het spoor houden. Wij moeten niet praalziek zijn, 
elkander tartend, elkander benijdend. 

 

Mattheüs 7, vers 1 en 2  Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld 
wordt; want met het oordeel, waarmede gij oordeelt, zult gij 

geoordeeld worden, en met de maat, waarmede gij meet, zal u 
gemeten worden.  
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Mattheüs 12, vers 31  Daarom zeg Ik u: Alle zonde en lastering zal 
de mensen vergeven worden, maar de lastering van de Geest zal 

niet vergeven worden. 

Vers 35 tot en met 37  Een goed mens brengt uit zijn goede schat 
goede dingen voort, en een slecht mens uit zijn boze schat boze 

dingen. Maar Ik zeg u: Van elk ijdel woord, dat de mensen zullen 
spreken, zullen zij rekenschap geven op de dag des oordeels, want 

naar uw woorden zult gij gerechtvaardigd worden, en naar uw 

woorden zult gij veroordeeld worden. 
Mattheüs 18, vers 21 en 22  Toen kwam Petrus bij Hem en zeide: 

Here, hoeveel maal zal mijn broeder tegen mij zondigen en moet ik 
hem vergeven? Tot zevenmaal toe? Jezus zeide tot hem: Ik zeg u, 

niet tot zevenmaal toe, maar tot zeventig maal zevenmaal. 

Mattheüs 20, vers 15 en 16  Staat het mij niet vrij met het mijne te 
doen, wat ik wil? Of is uw oog boos, omdat ik goed ben? Alzo zullen 

de laatsten de eersten en de eersten de laatsten zijn. 
En Mattheüs 22, vers 37 tot en met 40  Hij zeide tot hem: Gij zult 

de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw 

ziel en met geheel uw verstand. Dit is het grote en eerste gebod. 
Het tweede, daaraan gelijk, is: Gij zult uw naaste liefhebben als 

uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de Profeten. 

 
Voorwaar, overdenk deze boodschap, en laat Christus in u 

zien! 
Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
 

 
 

Verwonder u niet wanneer de wereld u haat! 
 
Boodschap Gods: Mijn geliefde, zegt Yeshua HaMashiach, JHWH, 

Jezus Christus, wie kwaadspreekt van zijn broeder of zuster zou 

zichzelf eens grondig moeten onderzoeken.  
 

 

Volledige weergave: 
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Hallo, welkom! Op 19 december 2018 bracht de bode engel de 
volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin 

Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 
Eleazar, een bode engel Gods. 

 

Openbaring 22, vers 6  En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn 
getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der 

Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen 
hetgeen weldra geschieden moet. 

 

En 1 Johannes 5, vers 19 en 20  Wij weten, dat wij uit God zijn 
en de gehele wereld in het boze ligt. Doch wij weten, dat de Zoon 

van God gekomen is en ons inzicht gegeven heeft om de 
Waarachtige te kennen; en wij zijn in de Waarachtige, in zijn Zoon 

Jezus Christus. Dit is de waarachtige God en het eeuwige leven. 

1 Johannes 3, vers 13  Verwondert u niet, broeders “en zusters”, 
wanneer de wereld u haat. 

Vers 15  Een ieder, die zijn broeder “of zuster” haat, is een 

mensenmoorder en gij weet, dat geen mensenmoorder eeuwig 
leven blijvend in zich heeft. 

En 1 Johannes 4, vers 4 tot en met 6  Gíj zijt uit God, kinderkens, 
en gij hebt hen overwonnen; want Hij, die in u is, is meerder dan 

die in de wereld is. Zij zijn uit de wereld; daarom spreken zij uit de 

wereld en hoort de wereld naar hen. Wij zijn uit God; wie God kent, 
hoort naar ons; wie uit God niet is, hoort naar ons niet. Hieraan 

onderkennen wij de Geest der waarheid en de geest der dwaling. 
 

Voorwaar, geliefden in Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 

Christus, 
 

1 Johannes 4, vers 18 tot en met 21  Er is in de liefde geen 

vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit; want de vrees 
houdt verband met straf en wie vreest, is niet volmaakt in de liefde. 

Wij hebben lief, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad. Indien iemand 
zegt: Ik heb God lief, doch zijn broeder “of zuster” haat, dan is hij 

een leugenaar; want wie zijn broeder “of zuster”, die hij gezien 
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heeft, niet liefheeft, kan ook God, die hij niet gezien heeft, niet 
liefhebben. En dit gebod hebben wij van Hem: Wie God liefheeft, 

moet ook zijn broeder “en zuster” liefhebben. 

En 1 Johannes 2, vers 9  Wie zegt in het licht te zijn en zijn broeder 
“of zuster” haat, die is in de duisternis tot nu toe. 

En vers 11  Maar wie zijn broeder “of zuster” haat, is in de 
duisternis en wandelt in de duisternis, en hij weet niet waar hij 

heengaat, want de duisternis heeft zijn ogen verblind. 

En vers 15  Hebt de wereld niet lief en hetgeen in de wereld is. 
Indien iemand de wereld liefheeft, de liefde des Vaders is niet in 

hem. 
 

Voorwaar, aan de vrucht herkent men wie uit Christus is! 

 
1 Petrus 3, vers 10 tot en met 19  Want: wie het leven wil 

liefhebben en goede dagen zien, weerhoude zijn tong van het 
kwade, en zijn lippen van bedrog te spreken; hij wijke af van het 

kwade en doe het goede, hij zoeke de vrede en jage die na, want 

de ogen des Heren zijn op de rechtvaardigen, en zijn oren tot hun 
smeking, maar het aangezicht des Heren is tegen hen, die het 

kwade doen. En wie zal u kwaad doen, als gij u beijvert voor het 

goede? Al moest gij lijden om de gerechtigheid, toch zijt gij zalig. 
Doch vreest niet voor hun dreiging, en laat u niet verschrikken. 

Maar heiligt de Christus in uw harten als Here, altijd bereid tot 
verantwoording aan al wie u rekenschap vraagt van de hoop, die in 

u is, doch met zachtmoedigheid en vreze, en met een goed 

geweten, opdat bij al het kwaad, dat men van u spreekt, zij, die uw 
goede wandel in Christus smaden, beschaamd gemaakt worden. 

Want het is beter te lijden, indien de wil van God dit eist, goed 
doende dan kwaad doende. Want ook Christus is eenmaal om de 

zonden gestorven als rechtvaardige voor onrechtvaardigen, opdat 

Hij u tot God zou brengen: Hij, die gedood is naar het vlees, maar 
levend gemaakt naar de geest, in welke Hij ook heengegaan is en 

gepredikt heeft aan de geesten in de gevangenis. 

 
Voorwaar! 

Verheugt u in uw geloof en zaligheid in Yeshua HaMashiach, JHWH, 
Jezus Christus, en in Zijn Kadosh, Heilige, Krachtige, Kostbare 
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Bloed! De Here zal u behoeden en beschermen en u gebruiken als 
levende stenen. 

 

1 Petrus 2, vers 4  En komt tot Hem, de levende steen, door de 
mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en kostbaar. 

 
Voorwaar, Mijn geliefde, zegt Yeshua HaMashiach, JHWH, 

Jezus Christus: 

Wie kwaadspreekt van zijn broeder of zuster zou zichzelf eens 
grondig moeten onderzoeken! 

 
Jakobus 3, vers 4 tot en met 6  Zie, ook de schepen, ofschoon 

zij zo groot zijn en door sterke winden voortgedreven worden, 

worden door een zeer klein roer gestuurd, waarheen maar het 
believen van de stuurman wil. Zo is ook de tong een klein lid en 

voert toch een hoge toon. Zie, hoe weinig vuur een groot bos in 
brand steekt. Ook de tong is een vuur, zij is de wereld der 

ongerechtigheid; de tong neemt haar plaats in onder onze leden, 

als iets, dat het gehele lichaam bezoedelt en het rad der geboorte 
in vlam zet, terwijl zij zelf in vlam gezet wordt door de hel. 

Vers 8 tot en met 10  Maar de tong kan geen mens bedwingen. Zij 

is een onberekenbaar kwaad, vol dodelijk venijn. Met haar loven wij 
de Here en Vader en met haar vervloeken wij de mensen, die naar 

de gelijkenis Gods geschapen zijn: uit dezelfde mond komt 
zegening en vervloeking voort. Dit moet, mijn broeders “en 

zusters”, niet zo zijn.  

En vers 13 tot en met 18  Wie is wijs en verstandig onder u? Hij 
tone uit zijn goede wandel zijn werken met wijze zachtmoedigheid. 

Indien gij echter bittere naijver en zelfzucht in uw hart hebt, 
beroemt u dan niet en liegt niet tegen de waarheid. Dat is niet de 

wijsheid, die van boven komt, maar zij is aards, ongeestelijk, 

duivels; want waar naijver en zelfzucht heerst, daar is wanorde en 
allerlei kwade praktijk. Maar de wijsheid van boven is vooreerst 

rein, vervolgens vreedzaam, vriendelijk, gezeggelijk, vol van 

ontferming en goede vruchten, onpartijdig en ongeveinsd. Maar 
gerechtigheid is een vrucht, die in vrede wordt gezaaid voor hen, 

die vrede stichten. 
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Voorwaar, de vruchten van de Heilige Geest zijn te zien in 
degene die standvastig is in de liefde Gods, 

en wie Zijn geboden naleeft en zijn wandel onderhoudt in het 

goede. Wie Christus kent, en het kwade doet, is niet uit God, en zal 
in de poel des vuurs geworpen worden, met zijn of haar valse 

vruchten! 
 

Openbaring 20, vers 15  En wanneer iemand niet bevonden werd 

geschreven te zijn in het boek des levens, werd hij geworpen in de 
poel des vuurs. 

En Openbaring 6, vers 17  Want de grote dag van hun toorn is 
gekomen en wie kan bestaan? 

 

Licht en duisternis gaat niet samen! 
Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
 

 

De stem die God gebruikt, of u nu luistert of 

niet! 
 

Gods ware eindtijdprofeet, Benjamin Cousijnsen, is door de enige 
God van Abraham, Izaäk en Jakob aangesteld om, als Gods 

gezalfde, Gods woorden door te geven, wat God via Zijn bode 

engelen doorgeeft. Verder volgt hier een aankondiging en 
uitnodiging om deel te nemen aan de huiskringen.  

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 

20 december 2018 bracht een bode engel Gods de volgende 

boodschap over, die ik heel graag met u wil delen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 

Revelado, een bode engel Gods. 

 
Voorwaar, ik zeg u,  
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Gods ware eindtijdprofeet, Benjamin Cousijnsen, is door de enige 
God van Abraham, Izaäk en Jakob aangesteld om, als Gods 

gezalfde, Gods woorden door te geven, wat God via Zijn bode 

engelen doorgeeft. Voorwaar, en het is aan u wat u ermee doet! Of 
u nu luistert of niet, hij is de stem, die gebruikt wordt! 

 
Weet ook,  

wie kwaadspreekt over hem, Gods aangestelde Profeet Benjamin, 

en over Profetes Theresa Cousijnsen, is vervloekt! Ook zullen hun 
namen niet bevonden worden in het Boek des Levens, als men zich 

niet snel bekeert van zijn of haar slechte wandel! 
 

Lukas 8, vers 17  Want er is niets verborgen, dat niet aan het 

licht zal komen, en niets geheim, dat niet zal bekend worden en 
aan het licht komen. 

 
Voorwaar! 

Elk woord, alles, zal via de Almachtige God, JHWH, Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus, de opgestane Heer en Koning der 
koningen, gesproken worden en geopenbaard worden, ook waar 

vele hokjesdenkers niet mee om kunnen gaan. Of het nu in de 

Bijbel staat of niet, God is God, en Zijn woord is Ja en Amen! 
 

Openbaring 22, vers 6  En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn 
getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der 

Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen 

hetgeen weldra geschieden moet. 
 

En 1 Korinthiërs 14, vers 2  Want wie in een tong spreekt, 
spreekt niet tot mensen, maar tot God, want niemand verstaat het; 

door de Geest spreekt hij geheimenissen. 

 
Voorwaar, Kadosh, Heilig is de Here, Yeshua HaMashiach, 

JHWH, Jezus Christus! 

Voorwaar, zo spreekt de Here via Zijn Profeet in het einde der 
dagen, dat men zich nu reeds kan opgeven om een huisgroep te 

gaan bezoeken, die vermeld staat in de website. Ook bij genoeg 
aanmeldingen, wordt er in Enschede in Nederland een huiskring 

gestart. Als u ook een huisgroep wilt starten, kunt u dit ook 
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kenbaar maken. Voorwaar, maak een goede start om in 2019 een 
huisgroep te bezoeken, en te groeien in Yeshua HaMashiach, JHWH, 

Jezus Christus! 

 
Openbaring 22, vers 14  Zalig zij, die hun gewaden wassen, 

opdat zij recht mogen hebben op het geboomte des levens en door 
de poorten ingaan in de stad. 

En vers 20 en 21  Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom 

spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de Here Jezus zij 
met allen. 

 
Ik ga nu, sprak de bode engel God, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 

 

Laat Christus zien! 
 

Boodschap Gods: U bent verantwoordelijk voor wat u binnenlaat in 
uw oren en gedachten, en wat u uit uw mond laat komen. Ook bent 

u verantwoordelijk voor uw wandel; toon geen onacceptabel gedrag 
als kind van God!  

 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Op 21 december 2018 bracht de bode 
engel de volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet 

Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  
 

Voorwaar, Kadosh, Kadosh, Kadosh, Heilig is de Here, uw 
Abba, Vader, uw Rabboeni, de Koning der koningen! 

 

Job 13, vers 1  Zie, alles heeft mijn oog gezien, mijn oor gehoord 
en in zich opgenomen. 

 

Deuteronomium 11, vers 26  Zie, ik houd u heden zegen en 
vloek voor. 
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Job 15, vers 6  Uw eigen mond veroordeelt u, niet ik; ja, uw eigen 

lippen getuigen tegen u. 

Job 26, vers 4  Met wiens hulp hebt gij zulke woorden geuit, en 
wiens geest ging van u uit? 

 
En Spreuken 3, vers 33  De vloek des Heren is in het huis des 

goddelozen, maar de woning der rechtvaardigen zegent Hij. 

 
Voorwaar, u bent verantwoordelijk voor wat u binnenlaat in 

uw oren en gedachten, en wat u uit de mond laat komen. 
En ook bent u verantwoordelijk voor uw wandel! 

 

Romeinen 2, vers 24  Want de naam Gods wordt om u gelasterd 
onder de heidenen, gelijk geschreven staat. 

 
En 1 Korinthiërs 2, vers 12 tot en met 15  Wij nu hebben niet 

de geest der wereld ontvangen, maar de Geest uit God, opdat wij 

zouden weten, wat ons door God in genade geschonken is. Hiervan 
spreken wij dan ook met woorden, die niet door menselijke 

wijsheid, maar door de Geest geleerd zijn, zodat wij het geestelijke 

met het geestelijke vergelijken. Doch een ongeestelijk mens 
aanvaardt niet hetgeen van de Geest Gods is, want het is hem 

dwaasheid en hij kan het niet verstaan, omdat het slechts geestelijk 
te beoordelen is. Maar de geestelijke mens beoordeelt alle dingen, 

zelf echter wordt hij door niemand beoordeeld. 

1 Korinthiërs 3, vers 16 tot en met 19  Weet gij niet, dat gij Gods 
tempel zijt en dat de Geest Gods in u woont? Zo iemand Gods 

tempel schendt, God zal hem schenden. Want de tempel Gods, en 
dat zijt gij, is heilig! Laat niemand zichzelf misleiden! Indien iemand 

onder u meent wijs te zijn in deze tijd, hij worde dwaas, om wijs te 

worden. Want de wijsheid dezer wereld is dwaasheid voor God. 
Want er staat geschreven: Die de wijzen vangt in hun sluwheid. 

En vers 21  Daarom, niemand beroeme zich op mensen; alles is 

immers het uwe. 
 

Voorwaar, weest Mij kadosh, heilig! zegt Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. 
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En onderhoud Gods kadosh, heilige tempel, en wees niet 
gelijkvormig aan de wereld! Voorwaar, mijn naam is Blender, een 

bode engel Gods. 

 
Daarom, geliefde, wees standvastig en onwankelbaar en laat 

u niet overwinnen door het kwaad! 
En toon geen onacceptabel gedrag als kind van God. Want daarmee 

toont u uw eigen slechte vruchten naar de buitenwereld, evenzo 

met roddel en kwaadsprekerij, onder andere. Voorwaar, toon dat u 
echt bent en een echt kind van God, op wie Abba, Vader, Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, trots mag zijn, en op Zijn 
heilige tempel, die goed onderhouden wordt! Voorwaar, men kan 

zien aan u, wie in u is, aan uw wandel en spreken. Laat Christus 

zien! 
Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 

 
 

 

Overvloed en rijkdom in uw ziel versus aardse 
overvloed en rijkdom 
 

Waar uw hart vol van is, hebzucht en overvloed en rijkdom, zal dit 
niet voor uw behoudenis zorgen. Onderhoud uw grootste erfenis!  

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 24 december 2018 bracht de bode 

engel de volgende boodschap Gods over aan Profeet Benjamin 

Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de enige heilige Naam en machtige Naam 
boven alle namen, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, de 

Koning der koningen.  
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Openbaring 22, vers 13  Ik ben de alfa en de omega, de eerste 
en de laatste, het begin en het einde. 

 

En Lukas 12, vers 13 tot en met 15  Iemand uit de schare zeide 
tot Hem: Meester, zeg tot mijn broeder, dat hij de erfenis met mij 

dele. Hij echter zeide tot hem: Mens, wie heeft Mij tot rechter of 
scheidsman over u aangesteld? Hij zeide tot hen: Ziet toe, dat gij u 

wacht voor alle hebzucht, want ook als iemand overvloed heeft, 

behoort zijn leven niet tot zijn bezit. 
 

Voorwaar, 
 

Efeziërs 5, vers 7 en 8  Doet dan niet met hen mede. Want gij 

waart vroeger duisternis, maar thans zijt gij licht in de Here; 
wandelt als kinderen des lichts. 

 
Lukas 12, vers 16 tot en met 21  En Hij sprak tot hen een 

gelijkenis en zeide: Het land van een rijk man had veel opgebracht. 

En hij overlegde bij zichzelf en zeide: Wat moet ik doen, want ik 
heb geen ruimte om mijn vruchten te bergen. En hij zeide: Dit zal 

ik doen: ik zal mijn schuren afbreken en grotere bouwen en ik zal 

daarin al het koren en al mijn goederen bergen. En ik zal tot mijn 
ziel zeggen: Ziel, gij hebt vele goederen liggen, opgetast voor vele 

jaren, houd rust, eet, drink en wees vrolijk. Maar God zeide tot 
hem: Gij dwaas, in deze eigen nacht wordt uw ziel van u afgeëist 

en wat gij gereedgemaakt hebt, voor wie zal het zijn? Zó vergaat 

het hem, die voor zichzelf schatten verzamelt en niet rijk is in God. 
 

En Efeziërs 5, vers 11  En neemt geen deel aan de onvruchtbare 
werken der duisternis, maar ontmaskert ze veeleer. 

 

Voorwaar, mijn naam is Seadeura, en ben een bode engel Gods. 
 

Waar uw hart vol van is, hebzucht en overvloed en rijkdom, 

zal dit niet voor uw behoudenis zorgen! 
De grootste erfenis is Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. 

Voorwaar, het is waardevoller om overvloed in uw ziel te ontvangen 
en eeuwig leven te ontvangen. 

 



 
 

 

6600 
 
 

 

Lukas 12, vers 30 tot en met 34  Want naar al deze dingen gaat 
het zoeken van de volken der wereld uit. Doch uw Vader weet, dat 

gij deze dingen behoeft. Maar zoekt zijn Koninkrijk, en die dingen 

zullen u bovendien geschonken worden. Wees niet bevreesd, gij 
klein kuddeke! Want het heeft uw Vader behaagd u het Koninkrijk 

te geven. Verkoopt uw bezittingen om aalmoezen te geven. Maakt 
u beurzen, die niet oud worden, een schat, die nooit opraakt, in de 

hemelen, waar geen dief bij komt en geen mot ze schaadt. Want 

waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. 
 

Voorwaar, aardse rijkdom en hebzucht en overvloed zal tot 
tijdelijke verzadiging zijn en voorbijgaan. 

Maar de erfenis in Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, is 

voor eeuwig! 
 

Lukas 13, vers 7 tot en met 9  En hij zeide tot de 
wijngaardenier: Zie, het is nu al drie jaar, dat ik vrucht aan deze 

vijgeboom kom zoeken en ik vind ze niet. Hak hem om! Waarom 

zou hij de grond nutteloos beslaan? Hij antwoordde en zeide tot 
hem: Heer, laat hem nog dit jaar staan, ik zal er eerst nog eens 

omheen graven en er mest bij brengen, en indien hij in het 

komende jaar vrucht draagt, dan is het goed, maar anders, dan 
moet gij hem omhakken. 

 
Voorwaar, onderhoud uw grootste erfenis! 

 

Johannes 15, vers 4 tot en met 8  Evenals de rank geen vrucht 
kan dragen uit zichzelf, als zij niet aan de wijnstok blijft, zo ook gij 

niet, indien gij in Mij niet blijft. Ik ben de wijnstok, gij zijt de 
ranken. Wie in Mij blijft, gelijk Ik in hem, die draagt veel vrucht, 

want zonder Mij kunt gij niets doen. Wie in Mij niet blijft, is 

buitengeworpen als de rank en is verdord, en men verzamelt ze en 
werpt ze in het vuur en zij worden verbrand. Indien gij in Mij blijft 

en mijn woorden in u blijven, vraagt wat gij maar wilt, en het zal u 

geworden. Hierin is mijn Vader verheerlijkt, dat gij veel vrucht 
draagt en gij zult mijn discipelen zijn. 

En vers 16  Niet gij hebt Mij, maar Ik heb u uitgekozen en u 
aangewezen, opdat gij zoudt heengaan en vrucht dragen en uw 
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vrucht zou blijven, opdat de Vader u alles geve, wat gij Hem bidt in 
mijn naam. 

 

Voorwaar, laat uw rijkdom, uw vruchten, tot uiting komen, 
en wandel in Gods overvloed. 

En streef naar het volmaakste, en wees geen dwaas! 
 

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 

wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 
een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 
naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het 

licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever 
gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want 

een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het 

licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de 
waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat 

zij in God verricht zijn. 

 
Stel God op de eerste plaats in uw leven! 

Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 

 

Start een goed 2019! 
 

Wees zoals God u bedoeld heeft, en wees echt! U hoeft zich niet te 
verstoppen. Onderzoek u grondig, en camoufleer u niet, zoals een 

kameleon, want God roept u om niet schijnheilig te zijn!  
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 

27 december 2018 bracht een bode de volgende boodschap over, 
die ik heel graag met u wil delen. 
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Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 

Hetrick. 
 

Voorwaar,  
 

Genesis 1, vers 21  Toen schiep God de grote zeedieren en alle 

krioelende levende wezens, waarvan de wateren wemelen, naar 
hun aard, en allerlei gevleugeld gevogelte naar zijn aard. En God 

zag, dat het goed was. 
En vers 24 en 25  En God zeide: Dat de aarde voortbrenge levende 

wezens naar hun aard, vee en kruipend gedierte en wild gedierte 

naar hun aard; en het was alzo. En God maakte het wild gedierte 
naar zijn aard en het vee naar zijn aard en alles wat op de 

aardbodem kruipt naar zijn aard. En God zag, dat het goed was. 
En Genesis 3, vers 1  De slang nu was het listigste van alle dieren 

des velds, die de Here God gemaakt had. Tot zover. 

 
Voorwaar, zoals je veel slangen hebt in verschillende 

groottes en kleuren, heb je ook de kameleons. 

De camouflage? Daar dienen de tinten van een kameleon niet voor! 
Van kleur veranderen doen ze om drie andere reden, zoals: 

*afkoelen, met een lichte kleur, 
*opwarmen, met een donkere kleur, of 

*met elkaar communiceren. 

 
Over kameleons kan ik u veel vertellen… 

Kameleons verkleuren zich niet om zich te verstoppen; hier hou ik 
het even bij. Sommige mensen zijn zo listig als een slang, hoewel 

God de dieren maakte in liefde, en de mens. Zoals ik al zei, 

kameleons verkleuren niet om zich te verstoppen. Adam en Eva 
verkleurden wel, en verstopten zich. 

 

Genesis 3, vers 8 tot en met 11  Toen zij het geluid van de Here 
God hoorden, die in de hof wandelde in de avondkoelte, verborgen 

de mens en zijn vrouw zich voor de Here God tussen het geboomte 
in de hof. En de Here God riep de mens tot Zich en zeide tot hem: 

Waar zijt gij? En hij zeide: Toen ik uw geluid in de hof hoorde, werd 
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ik bevreesd, want ik ben naakt; daarom verborg ik mij. En Hij 
zeide: Wie heeft u te kennen gegeven, dat gij naakt zijt? Hebt gij 

van de boom gegeten, waarvan Ik u verboden had te eten? 

 
Zo zijn er ook verschillende mensen, die zich camoufleren 

van de buitenkant, zoals een kameleon, en zich achter hun 
ware gezicht verschuilen. 

Ook zijn er, die insecten eten en spinnen en vogels, zoals een 

kameleon. Kameleons kunnen trouwens zelf ultraviolet licht zien. 
Voorwaar, wees zoals God u bedoeld heeft, en echt! Kijk met 

geestelijke ogen, niet ultraviolet! U hoeft zich niet te verstoppen. 
Onderzoek u grondig, en camoufleer u niet, want God roept u om 

niet schijnheilig te zijn, maar heilig van wandel. Wees geen 

kameleon of een slang, maar werk aan uw relatie met Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Amen! 

 
Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 

wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 

geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 
oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 

duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 

waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 
gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 

komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 
zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 

 

Start een goed 2019! 
Ik ga nu, sprak Hetrick, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 

 
 

Schrijf op wat Ik, Yeshua HaMashiach, u zeg 
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Zalig zij, Profeet Benjamin, die Mij niet zien en toch horen, via u, en 
horen naar Mij. Luister naar Mijn ware gezalfde eindtijdprofeet, 

Benjamin, en Profetes Theresa Cousijnsen! Dit zijn de twee 

olijfbomen en de twee kandelaren, die voor het aangezicht van de 
Here der aarde staan.  Openbaring 11, vers 4  

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 

28 december 2018 bracht de Heer, Yeshua HaMashiach, JHWH, 
Jezus Christus, de volgende boodschap over, die ik heel graag met 

u wil delen. 

 
Shalom! Vrede zij u; Ik ben het. 

 
Openbaring 22, vers 13  Ik ben de alfa en de omega, de eerste 

en de laatste, het begin en het einde. 

 
Ik ben wie Ik ben! 

Zalig zij, Profeet Benjamin, die Mij niet zien en toch horen, via u, en 

horen naar Mij. Voorwaar, werp u niet neder voor Mijn voeten, om 
Mij te aanbidden. Ik, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, 

zeg u: Schrijf op, wat Ik u zeg. 
 

Openbaring 19, vers 16  En Hij heeft op zijn kleed en op zijn dij 

geschreven de naam: Koning der koningen en Here der heren. 
 

Voorwaar, voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: 
Luister naar Mijn ware gezalfde eindtijdprofeet, Benjamin, en 

Profetes Theresa Cousijnsen! Voorwaar, 

 
Openbaring 11, vers 4  Dit zijn de twee olijfbomen en de twee 

kandelaren, die voor het aangezicht van de Here der aarde staan. 

 
Voorwaar, indien iemand hen haat, of schade wil 

toebrengen, dan zal hij in het dodenrijk, de poel des vuurs, 
geworpen worden. 
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Openbaring 20, vers 15  En wanneer iemand niet bevonden werd 
geschreven te zijn in het boek des levens, werd hij “of zij” 

geworpen in de poel des vuurs. 

 
Meen niet, dat gij automatisch beschreven bent in het Boek 

des Levens, wanneer u onderdompeling hebt ondergaan, of 
uzelf ‘Christen’ noemt of ‘kind van God’! 

Voorwaar, des te erger zal het voor hen zijn, die Mij kennen en Mij 

verworpen hebben, en geen relatie met Mij onderhouden en slechte 
vruchten dragen. Voorwaar, volg het kwade niet na, maar het 

goede! Wie goed doet, is uit Mij. Maar wie kwaad doet, zal Mij, 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, nimmer zien! 

 

Openbaring 22, vers 10 tot en met 12  En hij zeide tot mij: 
Verzegel de woorden van de profetie van dit boek niet, want de tijd 

is nabij. Wie onrecht doet, hij doe nog meer onrecht; wie vuil is, hij 
worde nog vuiler; wie rechtvaardig is, hij bewijze nog meer 

rechtvaardigheid; wie heilig is, hij worde nog meer geheiligd. Zie, 

Ik kom spoedig en mijn loon is bij Mij om een ieder te vergelden, 
naardat zijn “of haar” werk is. 

 

Voorwaar,  
 

Kolossenzen 3, vers 1 tot en met 4  Indien gij dan met Christus 
opgewekt zijt, zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus is, 

gezeten aan de rechterhand Gods. Bedenkt de dingen, die boven 

zijn, niet die op de aarde zijn. Want gij zijt gestorven en uw leven is 
verborgen met Christus in God. Wanneer Christus verschijnt, die 

ons leven is, zult ook gij met Hem verschijnen in heerlijkheid. 
 

Galaten 5, vers 22  Maar de vrucht van de Geest is liefde, 

blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, 
trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. 

 

1 Korinthiërs 13, vers 3 tot en met 7  Al ware het, dat ik al wat 
ik heb tot spijs uitdeelde, en al ware het, dat ik mijn lichaam gaf 

om te worden verbrand, maar had de liefde niet, het baatte mij 
niets. De liefde is lankmoedig, de liefde is goedertieren, zij is niet 

afgunstig, de liefde praalt niet, zij is niet opgeblazen, zij kwetst 



 
 

 

6606 
 
 

 

niemands gevoel, zij zoekt zichzelf niet, zij wordt niet verbitterd, zij 
rekent het kwade niet toe. Zij is niet blijde over ongerechtigheid, 

maar zij is blijde met de waarheid. Alles bedekt zij, alles gelooft zij, 

alles hoopt zij, alles verdraagt zij. 
 

En Psalm 31, vers 15  Maar ik vertrouw op U, Here, ik zeg: Gij zijt 
mijn God. 

 

Ik ga nu, sprak de Heer, Yeshua HaMashiach, Ruacha, Yeshu, 
Shalom! 

 
En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen 

 

 
 

 

 

BOODSCHAPPEN EN PROFETIEËN, 
DOORGEGEVEN SINDS JANUARI 2019,  

DOOR DE GOD VAN ABRAHAM, IZAÄK EN JAKOB, 

EN WOORD VOOR WOORD DOORGEGEVEN  

EN METEEN OPGESCHREVEN  
DOOR GODS EENVOUDIGE DIENSTKNECHT  

EN GELIEFDE WARE EINDTIJDPROFEET, 

BENJAMIN COUSIJNSEN,  

IN TEGENWOORDIGHEID EN ONDER  
TOEZIEND OOG VAN DE BODE ENGELEN GODS! 
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Vele bewijzen van aliens en UFO’s in de doofpot 

gestopt! 
 

Men doet er alles aan om de waarheid verborgen te houden. De 
bezoekers uit de ruimte, de gevallen engelen, bestaan echt, zoals 

de mens ook bestaat. De UFO’s bestaan ook, en zijn net zo echt als 

uw vliegtuigen, zoals al voorzegd is door Gods ware eindtijdprofeet, 
dat de regering blijft ontkennen, dat er vele waarnemingen zijn. 

Men doet er echt alles aan, zelfs een moord, om de waarheid 
verborgen te houden!  

 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Op 2 januari 2019 bracht de bode engel 
de volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin 

Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  
 

Elke boodschap wordt doorgegeven, zowel profetieën en 
bemoedigingen en terechtwijzingen, via de enige God van 

Abraham, Izaäk en Jakob! 

 
Openbaring 22, vers 6  En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn 

getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der 

Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen 
hetgeen weldra geschieden moet. 

 
Voorwaar!  

Elk woord wordt door Gods gezalfde, aangestelde eenvoudige 

dienstknecht, en geliefde en gehate ware eindtijdprofeet, Benjamin 
Cousijnsen, in de heilige tegenwoordigheid en onder toeziend oog 

van de bode engelen Gods, doorgegeven. Voorwaar, Profeet 
Benjamin, schrijf het volgende op: Mijn naam is Revelado, een bode 

engel Gods. 

 



 
 

 

6608 
 
 

 

Voorwaar, de bezoekers uit de ruimte, de gevallen engelen, 
bestaan echt, zoals de mens ook bestaat! 

De UFO’s bestaan ook, en zijn net zo echt als uw vliegtuigen, zoals 

al voorzegd is door Gods ware eindtijdprofeet, dat de regering blijft 
ontkennen, dat er vele waarnemingen zijn. Men doet er echt alles 

aan, zelfs een moord, om de waarheid verborgen te houden!  
 

Voorwaar, vaak bij het testen van een raket moest het 

Amerikaanse leger in actie komen, omdat men de raketten 
wou vernietigen op afstand, bij het testen. 

Ook is voorgekomen, dat enkele raketten van de NASA vernietigd 
werden; daar wordt niet over gesproken, ook niet over enkele 

aanslagen van de bezoekers uit de ruimte, en bedreigingen via de 

radiogolven en satellietverbindingen!  
 

Voorwaar! 
De VS, de regering, heeft op de Maan een grote landingsbaan en 

een grote geheime militaire gevechtsbasis, om te kunnen vechten 

tegen de buitenaardse vijanden. Ook zijn er vele bewijzen dat 
aliens gevallen engelen zijn! Voorwaar, luister ook naar de 

boodschappen, zoals met de titel: ‘Deel 1 en 2 Openbaring Gods: 

Aliens zijn gevallen engelen’.  
 

Voorwaar, deel de boodschappen Gods! 
 

Efeziërs 6, vers 12  Want wij hebben niet te worstelen tegen 

bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen 
de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de 

hemelse gewesten. 
 

Voorwaar,  

 
Lukas 21, vers 25  En er zullen tekenen zijn aan zon en maan en 

sterren, en op de aarde radeloze angst onder de volken vanwege 

het bulderen van zee en branding. 
 

Er zijn planeten, waar leven is, en men dacht ook andersom: 
‘Is er nog leven?’  
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Voorwaar, er speelt zich heel wat af, maar de boodschappen Gods 
via Profeet Benjamin Cousijnsen hebben u gewaarschuwd!  

 

Openbaring 17, vers 11  En het beest, dat was en niet is, is zelf 
ook de achtste, maar het is uit de zeven en het vaart ten verderve. 

 
Voorwaar,  

 

Johannes 3, vers 17 tot en met 21  Want God heeft zijn Zoon 
niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar 

opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, 
wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, 

omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon 

van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is 
en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want 

hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat 
het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de 

dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat 

van zijn werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 
 

Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
 

 

Wees een Christen waar de naam voor staat! 
 

Broeders en zusters, wees blij, neem mijn vermaningen ter harte, 
wees eensgezind, leef in vrede met elkaar – dan zal de God van de 

liefde en de vrede met u zijn. Paulus waarschuwde zijn broeders en 

zusters vaak door terecht te wijzen en te vermanen, en streefde 
ernaar dat men eensgezind was, één in Yeshua HaMashiach, JHWH, 

Jezus Christus.  
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 3 

januari 2019 bracht een bode engel Gods de volgende boodschap 
over, die ik heel graag met u wil delen. 
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Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 

Achazim, en ben een bode engel Gods. 
 

2 Korinthiërs 13, vers 3 tot en met 6  Gij zoekt nu eenmaal het 
bewijs, dat Christus in mij spreekt, die te uwen opzichte niet zwak, 

maar onder u krachtig is. Welnu, Hij is gekruisigd uit zwakheid, 

maar Hij leeft uit de kracht Gods. Welnu, wij zijn zwak in Hem, 
maar wij zullen met Hem leven voor u uit de kracht Gods. Stelt 

uzelf op de proef, of gij wel in het geloof zijt, onderzoekt uzelf. Of 
zijt gij niet zo zeker van uzelf, dat Jezus Christus in u is? Want 

anders zijt gij verwerpelijk. Ik hoop echter, dat gij zult inzien, dat 

wij niet verwerpelijk zijn.  
En vers 9  Want wij verblijden ons, als gij krachtig zijt, al zijn wij 

zwak; want dit bidden wij, dat het met u geheel in orde komt. 
En vers 11 tot en met 13  Overigens, broeders, “maar ook 

zusters”, weest blijde, laat u terecht brengen, laat u vermanen, 

weest eensgezind, houdt vrede, en de God der liefde en des vredes 
zal met u zijn. Groet elkander met de heilige kus. U groeten al de 

heiligen. De genade des Heren Jezus Christus, en de liefde Gods, en 

de gemeenschap des heiligen Geestes zij met u allen. 
 

Voorwaar, Kadosh, Heilig is de Here, de Goede Herder en 
Koning der koningen! 

 

Galaten 1, vers 1  Paulus, een apostel, niet vanwege mensen, 
noch door een mens, maar door Jezus Christus, en God, de Vader, 

die Hem opgewekt heeft uit de doden. 
 

Voorwaar, Paulus onderging een totale makeover, vanwege 

dat Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, aan hem 
verscheen. 

En hij bracht het Evangelie. Hij werd opgewekt uit de doden, 

geestelijk en lichamelijk! Voorwaar, Paulus waarschuwde zijn 
broeders en zusters vaak door terecht te wijzen en te vermanen, en 

streefde ernaar dat men eensgezind was, één in Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, waar de liefde en vrede Gods, 
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en de gemeenschap in de Kadosh, Heilige Geest sterk aanwezig 
was. 

 

Galaten 1, vers 10 tot en met 13  Tracht ik thans mensen te 
winnen, of God? Of zoek ik mensen te behagen? Indien ik nog 

mensen trachtte te behagen, zou ik geen dienstknecht van Christus 
zijn. Want ik maak u bekend, broeders “en zusters”, dat het 

evangelie, hetwelk door mij verkondigd is, niet is naar de mens. 

Want ik heb het ook niet van een mens ontvangen of geleerd, maar 
door openbaring van Jezus Christus. Want gij hebt gehoord van 

mijn vroegere wandel in het Jodendom: ik heb de gemeente Gods 
bovenmate vervolgd en getracht haar uit te roeien. 

 

Voorwaar, laat u zich er niet van afbrengen om te getuigen 
van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, en tracht 

thans mensen te winnen. 
 

Galaten 3, vers 26 tot en met 29  Want gij zijt allen zonen “en 

dochters” van God, door het geloof, in Christus Jezus. Want gij 
allen, die in Christus gedoopt zijt, hebt u met Christus bekleed. 

Hierbij is geen sprake van Jood of Griek, van slaaf of vrije, van 

mannelijk en vrouwelijk: gij allen zijt immers één in Christus Jezus. 
Indien gij nu van Christus zijt, dan zijt gij zaad van Abraham, en 

naar de belofte erfgenamen. 
En Galaten 5, vers 22  Maar de vrucht van de Geest is liefde, 

blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, 

trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. 
En vers 25  Indien wij door de Geest leven, laten wij ook door de 

Geest het spoor houden. 
 

Voorwaar, wees een Christen, waar de naam voor staat! 

 
Efeziërs 2, vers 13 en 14  Maar thans in Christus Jezus zijt gij, 

die eertijds veraf waart, dichtbij gekomen door het bloed van 

Christus. Want Hij is onze vrede, die de twee één heeft gemaakt en 
de tussenmuur, die scheiding maakte, de vijandschap, 

weggebroken heeft. 
 

Amen! 



 
 

 

6612 
 
 

 

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 

 

Wees de rots waarop de Here kan bouwen 
 

Kind van de Allerhoogste, wees niet zwak van geest, maar vurig! 
Laat u niet verzwakken en bespotten en verblinden. Wees een 

warrior met hart en geest! Doe het kwaad weg, dat u wil 
overwinnen, in uw huis, in Mijn heilige tempel.  

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 4 januari 2019 bracht een bode engel 

de volgende boodschap Gods over aan Profeet Benjamin 

Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, Heilige Naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 

Battaja, een bode engel Gods. 

 
Voorwaar, kind van de Allerhoogste, luister aandachtig! 

De Here hore u. 

 
Job 7, vers 4  Als ik ga slapen, denk ik: Wanneer zal ik opstaan? 

Maar de avond rekt zich, en zo word ik zat van woelen tot de 
schemering. 

Vers 13  Wanneer ik denk: Mijn bed zal mij troost brengen, mijn 

legerstede mijn klacht verlichten. 
Vers 17 en 18  Wat is de mens, dat Gij hem zo groot acht en uw 

aandacht op hem vestigt, dat Gij elke morgen hem bezoekt, elk 
ogenblik hem beproeft? 

En Job 8, vers 6  Indien gij rein en oprecht zijt, dan zal Hij gewis 

over u opwaken en uw rechtmatige woning herstellen. 
 

Romeinen 8, vers 25 tot en met 27  Indien wij echter hopen op 

hetgeen wij niet zien, verwachten wij het met volharding. En 
evenzo komt de Geest onze zwakheid te hulp; want wij weten niet 
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wat wij bidden zullen naar behoren, maar de Geest zelf pleit voor 
ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En Hij, die de harten 

doorzoekt, weet de bedoeling des Geestes, dat Hij namelijk naar de 

wil van God voor heiligen pleit. 
Vers 31  Wat zullen wij dan van deze dingen zeggen? Als God vóór 

ons is, wie zal tegen ons zijn? 
Romeinen 12, vers 21  Laat u niet overwinnen door het kwade, 

maar overwin het kwade door het goede. 

Vers 14  Zegent wie u vervolgen, zegent en vervloekt niet. 
Vers 18 en 19  Houdt zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, 

vrede met alle mensen. Wreekt uzelf niet, geliefden, maar laat 
plaats voor de toorn, want er staat geschreven: Mij komt de wraak 

toe, Ik zal het vergelden, spreekt de Here. 

En Romeinen 16, vers 17 tot en met 20  Maar ik vermaan u, 
broeders, “maar ook zusters”, dat gij hen in het oog houdt, die, in 

afwijking van het onderwijs, dat gij hebt ontvangen, de 
onenigheden en de verleidingen veroorzaken, en mijdt hen. Want 

zulke lieden dienen niet onze Here Christus, maar hun eigen buik, 

en misleiden door hun schoonklinkende en vrome taal de harten der 
argelozen. Want uw gehoorzaamheid is bij allen bekend geworden. 

Over u verblijd ik mij dus, doch ik wil, dat gij niet alleen wijs zijt tot 

het goede, maar ook onbesmet van het kwade. De God nu des 
vredes zal weldra de satan onder uw voeten vertreden. De genade 

van onze Here Jezus zij met u! 
 

1 Korinthiërs 3, vers 16 en 17  Weet gij niet, dat gij Gods tempel 

zijt en dat de Geest Gods in u woont? Zo iemand Gods tempel 
schendt, God zal hem “of haar” schenden. Want de tempel Gods, 

en dat zijt gij, is heilig! 
1 Korinthiërs 10, vers 13  Gij hebt geen bovenmenselijke 

verzoeking te doorstaan. En God is getrouw, die niet zal gedogen, 

dat gij boven vermogen verzocht wordt, want Hij zal met de 
verzoeking ook voor de uitkomst zorgen, zodat gij ertegen bestand 

zijt. 

Vers 15  Ik spreek immers tot verstandige mensen; beoordeelt dan 
zelf, wat ik zeg. 

1 Korinthiërs 15, vers 46  Doch het geestelijke komt niet eerst, 
maar het natuurlijke, en daarna het geestelijke. 
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Vers 51  Zie, ik deel u een geheimenis mede. Allen zullen wij niet 
ontslapen, maar allen zullen wij veranderd worden. 

En vers 57 en 58  Maar Gode zij dank, die ons de overwinning geeft 

door onze Here Jezus Christus. Daarom, mijn geliefde broeders “en 
zusters”, weest standvastig, onwankelbaar, te allen tijde 

overvloedig in het werk des Heren, wetende, dat uw arbeid niet 
vergeefs is in de Here. 

 

2 Korinthiërs 1, vers 3 tot en met 7  Geloofd zij de God en 
Vader van onze Here Jezus Christus, de Vader der barmhartigheden 

en de God aller vertroosting, die ons troost in al onze druk, zodat 
wij hen, die in allerlei druk zijn, troosten kunnen met de troost, 

waarmede wijzelf door God vertroost worden. Want gelijk het lijden 

van Christus overvloedig over ons komt, zo valt ons door Christus 
ook overvloedig vertroosting ten deel. Worden wij verdrukt, het is u 

tot troost en heil; worden wij getroost, het is u tot een troost, die 
zijn kracht toont in het doorstaan van hetzelfde lijden, dat ook wij 

ondergaan. En onze hoop voor u is wèl gegrond, want wij weten, 

dat gij evenzeer aan de vertroosting deel hebt als aan het lijden. 
2 Korinthiërs 6, vers 14 en 15  Vormt geen ongelijk span met 

ongelovigen, want wat heeft gerechtigheid gemeen met 

wetteloosheid, of welke gemeenschap heeft het licht met de 
duisternis? Welke overeenstemming is er tussen Christus en Belial, 

of welk deel heeft een gelovige samen met een ongelovige? 
En vers 17  Daarom gaat weg uit hun midden, en scheidt u af, 

spreekt de Here, en houdt niet vast aan het onreine. 

 
Voorwaar, wees de rots, waarop de Here kan bouwen. 

Wees niet zwak van geest, maar vurig! En keer u af van het kwaad, 
en geef uw duifje niet prijs aan de wilde dieren. Laat u niet 

verzwakken en bespotten en verblinden! Kwel uzelf niet, en houd in 

gedachten: uw God is Heilig en onwankelbaar en machtig en 
krachtig. Wees een warrior met hart en geest! Doe het kwaad weg, 

dat u wil overwinnen, in uw huis, in Mijn heilige tempel!  

 
Zo spreekt JHWH, God van de Hemelse machten: 

Het recht gaat voor Mij uit en baant een weg, waarop Ik, JHWH, 
kan bouwen. Amen! 

Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
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Zie niet op het brullen van de boze, maar op de 
overwinning van God 
 

Wanneer de boze je bespot, moet je er dan niet op ingaan. Luister 
beslist niet naar zijn woorden! Laat de bespotters maar aan God 

over. God zal, net als bij Nehemia, u tegemoetkomen en voor jullie 
strijden!  

 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Op 7 januari 2019 bracht de bode de 
volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet van de laatste 

dagen, Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van de Koning der 

koningen, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, 
mijn naam is Hetrick. 

 
Voorwaar, wederom zijn vele gebeden opgestegen. 

Welk voornemen heeft u zich voorgenomen in dit nieuwe jaar? Welk 

geschenk geeft u aan de Here God?  
 

Voorwaar! 

Zoals de profetische, voorzeggende boodschappen reeds voorzegd 
hebben, zoals de boodschap met de titel: ‘Aan de vrucht herkent 

men wie echt een Christen is of nep’, de Heer weet welke slechte 
boom omgehakt gaat worden en in het vuur geworpen zal worden. 

Laten we eerlijk zijn, dat satan de social media gebruikt, zoals 

Twitter en Facebook onder andere, en graag kwaadspreekt over 
anderen. Hoe vele huwelijken zijn al kapotgemaakt door de media, 

waar zogenaamde Christenen ook bij betrokken zijn, en anderen 
zwartmaken in zijn of haar roddelclub! Voorwaar, de Here vindt de 

roddelaars en kwaadsprekers zielig, vanwege dat hun geschenk aan 

hen vaststaat: de hel. Voorwaar, maak u niet schuldig, maar ga 
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naar Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, om van uw valse 
vruchten af te komen. 

 

Voorwaar, Profeet Benjamin en Profetes Theresa Cousijnsen,  
 

Nehemia 4, vers 4  Hoor, onze God, hoe wij gehoond worden, en 
doe hun smaad terugkeren op hun eigen hoofd en geef hen als buit 

over in een land van gevangenschap. 

 
Nehemia werd ook bespot, en begon te bidden. 

Hij, Nehemia, vroeg aan God, net als jullie, om voor hem te strijden 
tegen het kwaad. Wanneer de boze je bespot, moet je er dan niet 

op ingaan. Luister beslist niet naar zijn woorden! Laat de bespotters 

maar aan God over! God zal, net als bij Nehemia, u 
tegemoetkomen en voor jullie strijden. Hoewel bespottingen en 

leugens jullie echt kunnen raken, ga ermee naar God! 
 

1 Petrus 5, vers 6  Vernedert u dan onder de machtige hand 

Gods, opdat Hij u verhoge te zijner tijd. 
 

Laat je er niet van afbrengen, om verder aan jullie relatie te 

werken en te bouwen. 
 

Jesaja 48, vers 10  Zie, Ik heb u gelouterd, doch niet als zilver; Ik 
heb u beproefd in de smeltoven der ellende. 

 

Voorwaar, de boze probeert altijd degene die in Christus is 
af te laten keren van God! 

Hij, de satan, is een brullende leeuw en kan heel hard en dreigend 
brullen. Maar Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, heeft de 

boze overwonnen; Hij regeert! Zie niet op het brullen van de boze, 

maar op de overwinning van God. En neem je wapenuitrusting ter 
hand, je positie in Christus, om weerstand te kunnen bieden. Zie 

niet op uiterlijke strijd, maar zie op Gods innerlijke overwinning!  

 
Men kan veel leren vanuit Nehemia 4  Lees dit voor uzelf. 

 
Voorwaar, Benjamin en Theresa zijn zeer geliefd in de 

Hemel, meer dan op Aarde. 
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Dat heeft meer waarde! 
 

1 Petrus 5, vers 4  En wanneer de opperherder verschijnt, zult gij 

de onverwelkelijke krans der heerlijkheid verwerven. 
En vers 7 tot en met 11  Werpt al uw bekommernis op Hem, want 

Hij zorgt voor u. Wordt nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij, de 
duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal 

verslinden. Wederstaat hem, vast in het geloof, wetende, dat aan 

uw broederschap in de wereld hetzelfde lijden wordt toegemeten. 
Doch de God van alle genade, die u in Christus geroepen heeft tot 

zijn eeuwige heerlijkheid, Hij zal u, na een korte tijd van lijden, 
volmaken, bevestigen, sterken en grondvesten. Hem zij de kracht 

in alle eeuwigheid! Amen. 

 
Voorwaar, de satan is overmeesterd! 

En wie echt in Christus is, weet dat de waarheid, Gods 
boodschappen, het meest wordt aangevallen, en Gods 

dienstknechten. Maar weet boven alles, trap op de satan, en schenk 

geen aandacht aan hem: de satan in de media, zoals Facebook en 
Twitter onder andere, of u maakt zich schuldig! 

Ik ga nu, sprak Hetrick, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
 

 

De vreugde in de Here is uw kracht en zegen! 
 

In deze boodschap Gods hoort u, wat de grond van die blijdschap 
is. Hoe meer u deel hebt aan Christus’ lijden, des te meer moet u 

zich verheugen, en des te uitbundiger zal uw vreugde zijn wanneer 

Zijn luister geopenbaard wordt!  
 

 
Volledige weergave: 

 

Van harte welkom! Op 8 januari 2019 bracht de bode engel de 
volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin 

Cousijnsen. 
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Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 

Lovesadai, een bode engel Gods. 

 
Voorwaar, 

 
Openbaring 22, vers 6  En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn 

getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der 

Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen 
hetgeen weldra geschieden moet. 

 
Handelingen 24, vers 14  Maar dit erken ik voor u, dat ik naar 

die weg, die zij een sekte noemen, inderdaad de God der vaderen 

vereer, gelovende al hetgeen in de wet en in de Profeten 
geschreven staat. 

 
Openbaring 22, vers 12  Zie, Ik kom spoedig en mijn loon is bij 

Mij om een ieder te vergelden, naardat zijn “of haar” werk is. 

Vers 16  Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden, om ulieden dit te 
betuigen voor de gemeenten. Ik ben de wortel en het geslacht van 

David, de blinkende morgenster. 

En vers 19  En indien iemand afneemt van de woorden van het 
boek dezer profetie, God zal zijn “of haar” deel afnemen van het 

geboomte des levens en van de heilige stad, welke in dit boek 
beschreven zijn. 

 

En 1 Petrus 4, vers 12 tot en met 19  Geliefden, laat de 
vuurgloed, die tot beproeving dient, u niet bevreemden, alsof u iets 

vreemds overkwame. Integendeel, verblijdt u naarmate gij deel 
hebt aan het lijden van Christus, opdat gij u ook met vreugde zult 

mogen verblijden bij de openbaring zijner heerlijkheid. Indien gij 

door de naam van Christus smaad lijdt, zijt gij zalig, daar de Geest 
der heerlijkheid en de Geest Gods op u rust. Laat dus niemand 

uwer moeten lijden als moordenaar, of dief, of boosdoener, of als 

een bemoeial. Indien hij “of zij” echter als Christen lijdt, dan 
schame hij “of zij” zich niet, maar verheerlijke God onder die 

naam. Want het is nu de tijd, dat het oordeel begint bij het huis 
Gods; als het bij ons begint, wat zal het einde zijn van hen, die 

ongehoorzaam blijven aan het evangelie Gods? En indien de 
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rechtvaardige ternauwernood behouden wordt, waar zal dan de 
goddeloze en zondaar verschijnen? Laten derhalve ook zij, die naar 

de wil van God lijden, hun zielen aan de getrouwe Schepper 

overgeven, steeds het goede doende. 
 

Voorwaar, hoor vers 13 nog eens aan. 
Het belangrijkste, dat gezegd wordt over hoe we moeten lijden, is 

dat we blij moeten zijn! 

 
Wat is de grond van die blijdschap?  

Het verbonden zijn met Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, 
en te weten dat je bij Hem hoort, zoals Profeet Benjamin en 

Profetes Theresa dit ook weten, dat je juist in het lijden met de 

Here nog meer verbonden bent; en dat geeft je vreugde. Ook werkt 
de Here door hun kindje heen van 6 maanden. En als gezin in de 

Here ervaren ze Gods vreugde en zegeningen en verbondenheid 
met elkaar en God.  

 

Hoewel men ook smaad lijdt, zijt gij zalig,  
omdat het juist bijzonder is om met Yeshua HaMashiach, JHWH, 

Jezus Christus, verbonden te zijn, en dat het vertrouwen hebben in 

Hem, ondanks het lijden, iets goeds uitwerkt! 
 

Voorwaar, hoor vers 19 nog eens aan.  
Daar staat, hoe we onze zielen aan God toevertrouwen. Maar 

verblijd u! Toch komt het voor, ook in Nederland, dat men bedreigd 

wordt, vanwege zijn of haar geloof in Yeshua HaMashiach, JHWH, 
Jezus Christus! 

 
1 Petrus 4, vers 7  Het einde aller dingen is nabijgekomen. Komt 

dus tot bezinning en wordt nuchter, opdat gij kunt bidden. 

1 Petrus 5, vers 4  En wanneer de opperherder verschijnt, zult gij 
de onverwelkelijke krans der heerlijkheid verwerven. 

En vers 6 en 7  Vernedert u dan onder de machtige hand Gods, 

opdat Hij u verhoge te zijner tijd. Werpt al uw bekommernis op 
Hem, want Hij zorgt voor u. 
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3 Johannes, vers 11  Geliefde, volg het kwade niet na, maar het 
goede. Wie goed doet, is uit God, maar wie kwaad doet, heeft God 

niet gezien. 

 
1 Johannes 4, vers 13  Hieraan onderkennen wij, dat wij in Hem 

blijven en Hij in ons, dat Hij ons van zijn Geest gegeven heeft. 
Vers 19 en 20  Wij hebben lief, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad. 

Indien iemand zegt: Ik heb God lief, doch zijn broeder “of zuster” 

haat, dan is hij “of zij” een leugenaar; want wie zijn broeder “of 
zuster”, die hij “of zij” gezien heeft, niet liefheeft, kan ook God, 

die hij “of zij” niet gezien heeft, niet liefhebben. 
En 1 Johannes 5, vers 20  Doch wij weten, dat de Zoon van God 

gekomen is en ons inzicht gegeven heeft om de Waarachtige te 

kennen; en wij zijn in de Waarachtige, in zijn Zoon Jezus Christus. 
Dit is de waarachtige God en het eeuwige leven. 

 
En Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God 

de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 

opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig 
leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, 

opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 

geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 
oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 

duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 

waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 
gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 

komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 
zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 

 

Voorwaar, de vreugde in de Here is uw kracht en zegen! 
Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 

 
 

Kom uw beloften na en schenk geen aandacht 

aan de werken van satan in deze wereld! 
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Schenk geen aandacht aan het kwaad; doe er niet aan mee! Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, de Heerser van al wat leeft, 

zorgt ervoor dat de afspraken worden nagekomen, en zet Zijn 

engelen vaak in, zodat men zich houdt aan de afspraken, die 
gemaakt zijn met Hem via de gebeden.  

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, welkom! Op 9 januari 2019 bracht de bode engel de volgende 

boodschap Gods over aan Profeet Benjamin Cousijnsen. 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van de Koning der 

koningen, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, 

mijn naam is Revorme, en ben een bode engel Gods. 
 

Voorwaar, 
 

Exodus 18, vers 15 en 16  En Mozes zeide tot zijn schoonvader: 

Omdat het volk tot mij komt om God te vragen. Wanneer zij een 
zaak hebben, komt deze tot mij en spreek ik recht tussen de een en 

de ander; bovendien maak ik de inzettingen en wetten Gods 

bekend. 
En vers 20  Voorts moet gij hun de inzettingen en de wetten Gods 

inscherpen, en hun de weg bekend maken, die zij te gaan, en het 
werk dat zij te volbrengen hebben. 

 

Voorwaar, Kadosh, Heilig is de Here, JHWH, uw Rabboeni, 
Abba, Vader! 

Voorwaar, de Koning der koningen, Yeshua HaMashiach, JHWH, 
Jezus Christus, de Heerser van al wat leeft, zorgt ervoor dat de 

afspraken worden nagekomen, en zet Zijn engelen vaak in, zodat 

men zich houdt aan de afspraken, die gemaakt zijn met Hem via de 
gebeden. Hij wil dat men zich houdt aan zijn of haar beloften! 

Voorwaar, 

 
Romeinen 8, vers 38 en 39  Want ik ben verzekerd, dat noch 

dood noch leven, noch engelen noch machten, noch heden noch 
toekomst, noch krachten, noch hoogte noch diepte, noch enig 
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ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke 
is in Christus Jezus, onze Here. 

 

Voorwaar, zeg: “Amen!” 
 

Psalm 46, vers 2 en 3  God is ons een toevlucht en sterkte, ten 
zeerste bevonden een hulp in benauwdheden. Daarom zullen wij 

niet vrezen, al verplaatste zich de aarde, al wankelden de bergen in 

het hart van de zee. 
Psalm 32, vers 10  Talrijk zijn de smarten van de goddeloze, maar 

wie op de Here vertrouwt, die omringt Hij met goedertierenheid. 
En Psalm 34, vers 9 en 10  Smaakt en ziet, dat de Here goed is; 

welzalig de man, “maar ook de vrouw”, die bij Hem schuilt. 

Vreest de Here, gij, zijn heiligen, want wie Hem vrezen, hebben 
geen gebrek. 

 
Jozua 1, vers 9  Heb Ik u niet geboden: wees sterk en moedig? 

Sidder niet en word niet verschrikt, want de Here, uw God, is met 

u, overal waar gij gaat. 
 

Jesaja 41, vers 10  Vrees niet, want Ik ben met u; zie niet angstig 

rond, want Ik ben uw God. Ik sterk u, ook help Ik u, ook 
ondersteun Ik u met mijn heilrijke rechterhand. 

En Jesaja 60, vers 1  Sta op, word verlicht, want uw licht komt en 
de heerlijkheid des Heren gaat over u op. 

 

Voorwaar, uw Rabboeni wijst u erop:  
Kom uw beloften na en schenk geen aandacht aan het kwaad, de 

werken van satan in deze wereld, en doe niet mee! Er wordt een 
vonnis opgelegd, en op grond en in afwachting van deze uitspraak, 

kan het zijn dat, als u zich niet bekeert van uw wandel, u verloren 

gaat, echt voor eeuwig! 
 

Voorwaar, vrees niet. 

 
Jesaja 51, vers 12  Ik, Ik ben het, die u troost. Wie zijt gij, dat gij 

bevreesd zijt voor een sterfelijk mens, voor een mensenkind, dat 
als gras wordt weggeworpen. 
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Onderhoud uw relatie met Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 
Christus! 

 

Johannes 14, vers 27  Vrede laat Ik u, mijn vrede geef Ik u; niet 
gelijk de wereld die geeft, geef Ik hem u. Uw hart worde niet 

ontroerd of versaagd. 
 

Voorwaar, wie kan nu zonder de Here?  

Niemand! 
 

Johannes 16, vers 33  Dit heb Ik tot u gesproken, opdat gij in Mij 
vrede hebt. In de wereld lijdt gij verdrukking, maar houdt goede 

moed, Ik heb de wereld overwonnen. 

En Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 
wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 

geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 

oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 
duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 

waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 
gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 

komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 

zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 
 

Zie altijd op uw eigen wandel: op uzelf! 
Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 

 
Vernietig al uw afgoden, zoals Mariabeelden 

onder andere! 
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Boodschap Gods naar aanleiding van een droom, die Profeet 
Benjamin Cousijnsen vannacht ontving. Aanbid alleen Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, die genoeg bewezen heeft en 

gezegd heeft, ‘Niemand komt tot de Vader dan door Mij’.  
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 
10 januari 2019 bracht een bode engel Gods de volgende 

boodschap over, die ik heel graag met u wil delen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de enige, almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 
Choron, een bode engel Gods. 

 
Laat de Geest Gods scheiding maken tussen licht en 

duisternis! 

Voorwaar, 
 

Johannes 14, vers 6  Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de 

waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij. 
 

En Spreuken 19, vers 20  Luister naar raad en neem vermaning 
aan, opdat gij ten slotte wijs wordt. 

 

Voorwaar, Kadosh, Heilig is Yeshua HaMashiach, JHWH, 
Jezus Christus! 

U hoort geen zogenaamde heiligen te aanbidden, zoals 
Mariabeelden onder andere. Vernietig al uw afgoden! 

 

Johannes 10, vers 25 tot en met 27  Jezus antwoordde hun: Ik 
heb het u gezegd en gij gelooft het niet; de werken, die Ik doe in 

de naam mijns Vaders, die getuigen van Mij; maar gij gelooft niet, 

omdat gij niet tot mijn schapen behoort. Mijn schapen horen naar 
mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij. 

 
En Exodus 20, vers 3 tot en met 5  Gij zult geen andere goden 

voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld 
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maken noch enige gestalte van wat boven in de hemel, noch van 
wat beneden op de aarde, noch van wat in de wateren onder de 

aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen; want Ik, 

de Here, uw God, ben een naijverig God, die de ongerechtigheid der 
vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde 

geslacht van hen die Mij haten. 
 

Voorwaar, ken de waarheid! 

Jesaja 53, vers 4 tot en met 6  Nochtans, onze ziekten heeft hij 
op zich genomen, en onze smarten gedragen; wij echter hielden 

hem voor een geplaagde, een door God geslagene en verdrukte. 
Maar om onze overtredingen werd hij doorboord, om onze 

ongerechtigheden verbrijzeld; de straf die ons de vrede aanbrengt, 

was op hem, en door zijn striemen is ons genezing geworden. Wij 
allen dwaalden als schapen, wij wendden ons ieder naar zijn eigen 

weg, maar de Here heeft ons aller ongerechtigheid op hem doen 
neerkomen. 

 

Voorwaar,  
 

Jesaja 53, vers 1  Wie gelooft, wat wij gehoord hebben, en aan 

wie is de arm des Heren geopenbaard? 
 

Voorwaar, Profeet Benjamin zag twee mensen zitten aan een 
tafel in zijn droom vannacht… 

En ze waren aan het praten. De ene vrouw zei: “Ik ga elke zondag 

trouw naar de kerk, maar zorg ook voor de zieken”.  
Hij, Benjamin, liep er naartoe, en zei: “Bent u Christen?” 

“Ja”, zei ze. 
Benjamin zei: “Ik ook”, en vertelde dat hij vele jaren in coma was 

geweest en dat hij van de Heer houdt, en dankbaar is voor Zijn 

volmaakte werk aan het kruis van Golgotha.  
Opeens sloeg ze op haar hoofd en schouders onder andere. 

Benjamin dacht, ‘Wat is dat?’ en dacht heel even, dat ze de 

gebaren wou doen en dat ze wou gaan zingen ‘Hoofd, schouder, 
knie en teen’. Maar ze was Katholiek dus.  

Benjamin zei: “Aanbid alleen Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 
Christus, die genoeg bewezen heeft en gezegd heeft, ‘Niemand 
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komt tot de Vader dan door Mij’. Bezoek de website eens, 
Evangelicalendtimemachine.com”. Tot zover. 

 

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 
wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 

geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 
oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 

duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 

waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 
gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 

komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 
zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 

 

En 1 Thessalonicenzen 4, vers 8  Daarom, wie dit verwerpt, 
verwerpt niet een mens, maar God, die u immers ook zijn heilige 

Geest geeft. 

 
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
 

 

Ontwikkeling van Robots is reeds veel verder 

dan wat men deelt in de Media 
 

Men wil de mens vervangen; zelfs in films wordt het al duidelijk 
gemaakt. Er zijn al robots met seksuele gevoelens, die de 

behoeften van de mens herkennen. Ook het Amerikaanse leger wil 

zo snel mogelijk robots om te gebruiken! En zelfs zijn er nu al 
robots standaard te huur.  

 
 

Volledige weergave: 
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Hallo, welkom! Op 11 januari 2019 bracht de bode engel de 
volgende openbarende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet 

van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam boven alle namen, 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  
 

Voorwaar,  

 
Genesis 1, vers 27  En God schiep de mens naar zijn beeld; naar 

Gods beeld schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen. 
 

Voorwaar, mijn naam is Sarnea, en ben een bode engel 

Gods. 
Voorwaar, de demonen van satan, de technologische gevallen 

engelen, zijn al heel ver met het ontwikkelen van de meest 
indrukwekkende robots! 

 

Genesis 2, vers 7  Toen formeerde de Here God de mens van stof 
uit de aardbodem en blies de levensadem in zijn neus; alzo werd de 

mens tot een levend wezen. 

 
Voorwaar, men probeert de mens over te nemen, zoals door 

robots met seksuele gevoelens, die de behoeften van de 
mens herkennen. 

Men probeert God te vernederen en Zijn bedoelingen kapot te 

maken, zoals God het bedoeld heeft met de schepping! 
 

Genesis 3, vers 8 en 9  Toen zij het geluid van de Here God 
hoorden, die in de hof wandelde in de avondkoelte, verborgen de 

mens en zijn vrouw zich voor de Here God tussen het geboomte in 

de hof. En de Here God riep de mens tot Zich en zeide tot hem: 
Waar zijt gij? 

 

Voorwaar, je hebt al robots die levensecht zijn, zoals bij de 
Global Mobile Internet Conference in Peking. 

Yangyang verscheen op het podium, met haar bruine haren en 
chique kleding en jas. Men kon deze humanoid robot bijna niet 

onderscheiden, of het een mens was of robot.  
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Ook het Amerikaanse leger wil zo snel mogelijk robots om te 

gebruiken,  

om hiermee mijnen op te sporen, en die de soldaten voorzien in 
hun behoeften, zoals het dragen van zware gewichten, en de 

omgeving scannen, en die zelfs voorzien in de seksuele behoeften!  
 

Zo zijn er nu al robots standaard te huur,  

die kunnen dansen en muziek spelen, en muziek kunnen afspelen, 
en die zelfs een presentie geven aan de gasten van een bedrijf, en 

die meer doelgericht en sneller en beter kunnen schieten dan een 
menselijke soldaat.  

 

De robotontwikkeling is alreeds veel verder dan wat men 
deelt in de wereld!  

Voorwaar, men wil de mens vervangen; zelfs in films wordt het al 
duidelijk gemaakt! Voorwaar, Profeet Benjamin Cousijnsen had de 

wereld al gewaarschuwd via de boodschappen Gods, vanaf 2012. 

 
2 Thessalonicenzen 2, vers 3  Laat niemand u misleiden, op 

welke wijze ook, want eerst moet de afval komen en de mens der 

wetteloosheid zich openbaren, de zoon des verderfs. 
Vers 7  Want het geheimenis der wetteloosheid is reeds in werking; 

wacht slechts totdat hij, die op het ogenblik nog weerhoudt, 
verwijderd is.  

En vers 9  Daarentegen is diens komst naar de werking des satans 

met allerlei krachten, tekenen en bedrieglijke wonderen. 
 

En Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God 
de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 

opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig 

leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, 
opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 
naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het 

licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever 
gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want 

een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het 
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licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de 
waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat 

zij in God verricht zijn. 

Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 
 

Behoort u tot de wijzen of tot de dwazen? 
 
Waarschuwende boodschap Gods: Ik ben wie Ik ben, Mijn kind, Ik 

ben JHWH, uw Heer. Ik ben de Koning der koningen en de Kapitein 

van de Evangelical EndTime Machine. Voorwaar, de Here kan 
zegeningen geven, maar ook terugnemen, zowel uw eeuwige 

behoud!  
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 14 januari 2019 bracht een bode engel 
de volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin 

Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van de Koning der 

koningen, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, 

mijn naam is Kadiach, en ben een bode engel Gods. 
 

Voorwaar, ik geef u het volgende door, en zo staat 
geschreven voor u, die nu luistert naar deze kadosh, heilige 

boodschap: 

 
Openbaring 22, vers 6  En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn 

getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der 
Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen 

hetgeen weldra geschieden moet. 

 
Shalom, Ik ben wie Ik ben, Mijn kind, Ik ben JHWH, uw 

Heer. 
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Openbaring 22, vers 13 en 14  Ik ben de alfa en de omega, de 
eerste en de laatste, het begin en het einde. Zalig zij, die hun 

gewaden wassen, opdat zij recht mogen hebben op het geboomte 

des levens en door de poorten ingaan in de stad. 
 

Ik, uw Heer, Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, de 
Nazareeër, spreek tot u: 

Ik spreek via Mijn gezalfde, ware eindtijdprofeet. Maar uw hart is 

versteend en Mijn woorden komen niet meer binnen, omdat u 
besmet bent geraakt, en Mijn werk, Mijn boodschappen, 

tegenwerkt! Voorwaar, Ik ben de Koning der koningen en de 
Kapitein van de Evangelical EndTime Machine. En als een van Mijn 

matrozen en schippers Mij tegenwerkt, of Mijn gezalfden versmaadt 

door roddel en kwaadsprekerij, en zich niet wil bekeren, of Mijn 
woorden niet serieus neemt via Mijn gezalfde Profeet of Profetes, 

zal verschrikking ondervinden. Zowel Mijn verbond staat vast, dat 
men dan achtergelaten wordt! 

 

Voorwaar! 
Wie zich niet bekeert van kwaadsprekerij en roddel en boze wandel, 

zowel op Facebook onder andere, waar men zich veel bezighoudt, 

zal zelf ten ondergaan door het kwaad. Daarom, onderzoek u 
grondig naar uw wandel, en laat u niet de boot moeten missen! 

 
Mattheüs 7, vers 1 tot en met 6  Oordeelt niet, opdat gij niet 

geoordeeld wordt; want met het oordeel, waarmede gij oordeelt, 

zult gij geoordeeld worden, en met de maat, waarmede gij meet, 
zal u gemeten worden. Wat ziet gij de splinter in het oog van uw 

broeder, maar de balk in uw eigen oog bemerkt gij niet? Hoe zult 
gij dan tot uw broeder zeggen: Laat mij de splinter uit uw oog 

wegdoen, terwijl, zie, de balk in uw oog is? Huichelaar, doe eerst de 

balk uit uw oog weg, dan zult gij scherp kunnen zien om de splinter 
uit het oog van uw broeder weg te doen. Geeft het heilige niet aan 

de honden en werpt uw paarlen niet voor de zwijnen, opdat zij die 

niet vertrappen met hun poten en, zich omkerende, u verscheuren. 
 

Voorwaar,  
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Johannes 14, vers 1  Uw hart worde niet ontroerd; gij gelooft in 
God, gelooft ook in Mij. 

 

Voorwaar, tot welke behoort u, tot de dwazen of wijzen? 
 

Mattheüs 25, vers 3 tot en met 13  Want de dwaze namen haar 
lampen mede, maar geen olie; doch de wijze namen olie in haar 

kruiken, met haar lampen. Terwijl de bruidegom uitbleef, werden zij 

allen slaperig en sliepen in. En midden in de nacht klonk een 
geroep: De bruidegom, zie, gaat uit hem tegemoet! Toen stonden 

al die maagden op en brachten haar lampen in orde. En de dwaze 
zeiden tot de wijze: Geeft ons van uw olie, want onze lampen gaan 

uit. Maar de wijze antwoordden en zeiden: Neen, er mocht niet 

genoeg zijn voor ons en voor u; gaat liever naar de verkopers en 
koopt voor uzelf. Doch terwijl ze heengingen om te kopen, kwam 

de bruidegom, en die gereed waren, gingen met hem de 
bruiloftszaal binnen, en de deur werd gesloten. Later kwamen ook 

de andere maagden en zeiden: Heer, heer, doe ons open! Maar hij 

antwoordde en zeide: Voorwaar, ik zeg u, ik ken u niet. Waakt dan, 
want gij weet de dag noch het uur. 

 

En zo zal het gaan met de kwaadsprekers en roddelaars! 
Lees wederom vers 10 tot en met 12. Voorwaar, neem deze 

berisping aan, want zo zegt de Here: Ik ben wie Ik ben, en wie niet 
luistert, zal het ondervinden. Amen!  

 

Voorwaar, de Here kan zegeningen geven, maar ook 
terugnemen, zowel uw eeuwige behoud! 

Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 

Gebed: Laat de kracht Gods over u komen en u 

doorstromen 
 

Laat de Kadosh, Heilige Geest Gods u aanraken nu, en u helpen en 
zegenen en bemoedigen!  

 

 
Volledige weergave: 
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Hallo, van harte welkom! Op 15 januari 2019 bracht een bode engel 

de volgende boodschap Gods over aan Profeet Benjamin 

Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Mirabo, 

en ben een bode engel Gods. 

 
Voorwaar, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, heeft 

u lief! 
 

Mattheüs 10, vers 38  En wie zijn kruis niet opneemt en achter 

Mij gaat, is Mij niet waardig. 
 

Johannes 10, vers 9  Ik ben de deur; als iemand door Mij 
binnenkomt, zal hij behouden worden; en hij zal ingaan en uitgaan 

en weide vinden. 

En vers 11  Ik ben de goede herder. De goede herder zet zijn leven 
in voor zijn schapen. 

 

Voorwaar, Kadosh, Heilig is de Here, uw Raboeni, de Koning 
der koningen! 

 
Jesaja 30, vers 21  En wanneer gij rechts of wanneer gij links 

zoudt willen gaan, zullen uw oren achter u het woord horen: Dit is 

de weg, wandelt daarop. 
 

Voorwaar, laat de Kadosh, Heilige Geest Gods u aanraken, en 
u helpen en zegenen en bemoedigen! 

Voorwaar,  

 
Romeinen 12, vers 21  Laat u niet overwinnen door het kwade, 

maar overwin het kwade door het goede. 

 
Voorwaar, laat de kracht Gods over u komen nu en u 

doorstromen, diep in uw ziel. 
Stel u open, en zeg: ”Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, ik 

dank U voor Uw boodschap, en dat U mij nu aanraakt, en dat U ook 
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mijn gebed en verlangen verhoort. Ik dank U voor Uw heerlijkheid 
in Uw Kadosh, Heiligheid. Uw genade kocht mij vrij, en mijn ziel 

juicht, en stromen van licht vervullen mijn ziel. Ik weet, al mijn 

schuld is mij vergeven door Uw kostbaar Bloed, het Bloed van mijn 
Heiland en Heer, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Oh 

Heer, ik leef voor U en geef U alle eer. Dank U dat U mij geroepen 
heeft, om mijn hart voor U, de allerhoogste Heer, open te stellen! U 

geeft de zwakken kracht en de bedroefden maakt U blij. Amen!” 

 
Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 

wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 
een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 
geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 

oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 

duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 
waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 

gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 

komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 
zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 

 
En Romeinen 11, vers 36  Want uit Hem en door Hem en tot Hem 

zijn alle dingen: Hem zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid! Amen. 

 
Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
 

 

Ik de Here zag u met Mijn zegen, uw baby, in de 

armen 
 

Ik, de Here, heb u lief en bescherm u. Vertrouw op Mij! Mijn ogen 
sloegen u gade vanuit de Hemel. Telkens moet u in Mijn kracht 

staan. Wie u vervloekt, is vervloekt in Mijn ogen!  
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Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 16 januari 2019 bracht de bode engel 

de volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin 
Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 
Voorwaar, zo zegt de Here, uw Koning der koningen, uw 

God, die tot u spreekt en u leert, opdat u wel ga. 
Voorwaar, voorwaar, voorwaar, Ik ben wie Ik ben, want Ik de Here 

ben het! 

 
Jesaja 49, vers 16  Zie, Ik heb u in mijn handpalmen gegrift, uw 

muren zijn bestendig vóór Mij. 
 

Ik, de Here, heb u lief en bescherm u. 

Vertrouw op Mij! Mijn ogen sloegen u gade vanuit de Hemel. 
 

Jesaja 54, vers 15  Valt men heftig aan, dan gaat dat van Mij niet 

uit; wie u aanvalt, zal over u vallen. 
Jesaja 50, vers 11  Zie, gij allen die vuur ontsteekt, u met 

brandpijlen uitrust, gaat in de vlam van uw eigen vuur en onder de 
brandpijlen die gij aangestoken hebt. Van mijn hand overkomt u 

dit, in pijn zult gij neerliggen. 

Jesaja 54, vers 10  Want bergen mogen wijken en heuvelen 
wankelen, maar mijn goedertierenheid zal van u niet wijken en mijn 

vredesverbond zal niet wankelen, zegt uw Ontfermer, de Here. 
Vers 17  Elk wapen dat tegen u gesmeed wordt, zal niets uitrichten, 

en elke tong die zich voor het gericht tegen u keert, zult gij in het 

ongelijk stellen. Dit is het deel van de knechten des Heren en hun 
recht van Mijnentwege, luidt het woord des Heren. 

Jesaja 55, vers 8  Want mijn gedachten zijn niet uw gedachten en 

uw wegen zijn niet mijn wegen, luidt het woord des Heren. 
En Jesaja 66, vers 22  Want zoals de nieuwe hemel en de nieuwe 

aarde, die Ik maken zal, voor mijn aangezicht zullen blijven 
bestaan, luidt het woord des Heren, zo zal uw nageslacht en uw 

naam blijven bestaan. 
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Voorwaar, vertrouw op Mij! 

Ik sterk u en geef u sterkte en kracht. Telkens moet u in Mijn 

kracht staan! Ik de Here, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 
Christus, zag u met Mijn zegen, uw geschenk in de armen, Mijn 

kindje, uw baby. Elke dag brengt u het liedje: “Ik ga slapen, ik ben 
moe, sluit mijn beide oogjes toe. Here, zegen deze nacht, hou over 

Uw kudde trouw de wacht!” Ik heb het over u en uw vrouw. Samen 

geven jullie zoveel vreugde en liefde en tijd aan jullie baby! En 
Benjamin zingt en danst de sterren van de hemel, totdat het in 

slaap valt, veilig in pappa’s armen.  
 

Zoals jullie je ontfermen over jullie baby, zo ontferm Ik Mij 

over u, en zorg voor u en uw baby, die ook Mijn zegeningen 
overbrengt. 

Ik bescherm u en draag u in Mijn armen. En ook het tweede kindje 
is een grote zegen, en zal jullie ook Mijn zegeningen overbrengen, 

en vreugde en liefde!  

 
Voorwaar, Ik, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, 

zeg u: 

Zo heb ik deze boodschap meegegeven aan de bode engel Gods, 
Lovesadai, om dit te delen. 

 
Psalm 23, vers 6  Ja, heil en goedertierenheid zullen mij volgen al 

de dagen van mijn leven; ik zal in het huis des Heren verblijven tot 

in lengte van dagen. 
Psalm 26, vers 3  Want uw goedertierenheid houd ik voor ogen, en 

ik wandel in uw waarheid. 
Vers 7 en 8  terwijl ik luide een loflied doe horen, en al uw 

wonderen vertel. Here, ik heb lief de stede van uw huis, de 

woonplaats van uw heerlijkheid. 
Psalm 27, vers 1 tot en met 4  De Here is mijn licht en mijn heil, 

voor wie zou ik vrezen? De Here is mijns levens veste, voor wie zou 

ik vervaard zijn? Toen boosdoeners op mij afkwamen om mijn vlees 
te eten – mijn tegenstanders en mijn vijanden – zijn zij zelf 

gestruikeld en gevallen. Al legert zich een leger tegen mij, mijn hart 
vreest niet; al verheft zich een krijg tegen mij, nochtans blijf ik 

vertrouwen. Eén ding heb ik van de Here gevraagd, dit zoek ik: te 



 
 

 

6636 
 
 

 

verblijven in het huis des Heren al de dagen van mijn leven, om de 
liefelijkheid des Heren te aanschouwen, en om te onderzoeken in 

zijn tempel. 

Psalm 28, vers 7  De Here is mijn kracht en mijn schild; op Hem 
vertrouwde mijn hart en ik werd geholpen. Daarom juicht mijn hart 

en loof ik Hem met mijn lied. 
En Psalm 20, vers 5  Hij geve u naar uw hart, en doe al uw plannen 

in vervulling gaan. 

 
Numeri 6, vers 24 tot en met 26  De Here zegene u en behoede 

u; de Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig; de 
Here verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. 

 

En Jeremia 29, vers 11  Want Ik weet, welke gedachten Ik over u 
koester, luidt het woord des Heren, gedachten van vrede en niet 

van onheil, om u een hoopvolle toekomst te geven. 
 

Voorwaar, voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie u vervloekt, is 

vervloekt in Mijn ogen! 
 

Efeziërs 6, vers 16  Neemt bij dit alles het schild des geloofs ter 

hand, waarmede gij al de brandende pijlen van de boze zult kunnen 
doven. 

 
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen 
 

 
 

Ontvang nu Gods kracht en blijdschap in uw ziel! 
 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, heeft iedere schaduw 

weggenomen, en u opnieuw bekleed. Onderhoud uw relatie met 

Hem, en twijfel niet, maar vat weer moed, want God is goed en tot 
hulp bereid! Prijs Hem, en geef u over en laat Zijn liefde voor u u 

verbazen.  
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Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 18 januari 2019 bracht de bode engel 

de volgende boodschap Gods over aan Profeet Benjamin 
Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Abba, Vader, de 

enige, eeuwige Vredevorst en Koning der koningen. 

 
Baruch ha-Shem Adonai!  

Gezegend zij de Naam van de Heer, Yeshua HaMashiach, JHWH, 
Jezus Christus! Voorwaar, mijn naam is Blesía, een bode engel 

Gods. 

 
Hij alleen is waardig en Heilig en rechtvaardig! 

Geef Hem glorie en dank en aanbidding. En prijs Adonai, El Elohím, 
uw machtige Abba, Vader, uw sterke Rots, Yeshua HaMashiach, 

JHWH, Jezus Christus! Voorwaar, kom voor Zijn aangezicht, en 

erken Hem, en Zijn zachtmoedigheid en trouw en vergeving en 
volmaakte liefde.  

 

Voorwaar, geef u over en laat Zijn liefde voor u u verbazen. 
En laat Zijn kostbaar reinigend Bloed, Zijn offer aan het kruis van 

Golgotha, u zegenen en wassen, witter dan sneeuw! Laat Zijn Bloed 
u doorstromen in uw hart en ziel. Uw oprechte gebed delgt al uw 

overtredingen uit. Loof Hem en dank Hem, Yeshua HaMashiach, 

JHWH, Jezus Christus, voor Zijn Bloed!  
 

Voorwaar, uw grote familie juicht in de Hemel, en al de 
engelen! 

Voorwaar, ontvang nu Gods kracht en blijdschap in uw ziel. 

Voorwaar, Hij heeft iedere schaduw weggenomen, en u opnieuw 
bekleed. Onderhoud uw relatie met Hem, Yeshua HaMashiach, 

JHWH, Jezus Christus. Wandel in het gouden licht van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Het donkere dal ligt ver achter 
u, en laat niets u scheiden van Abba, Vader! Kom maar; bij Hem 

vindt u begrip en troost en genade en liefde. Twijfel ook niet, maar 
vat weer moed, want God is goed en tot hulp bereid! 
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Spreuken 4, vers 18 tot en met 27  Maar het pad der 
rechtvaardigen is als het glanzende morgenlicht, dat steeds 

helderder straalt tot de volle dag. De weg der goddelozen is als 

duisternis; zij weten niet, waarover zij kunnen struikelen. Mijn zoon 
“en dochter”, sla acht op mijn woorden, neig uw oor tot mijn 

uitspraken; laat ze niet wijken uit uw ogen, bewaar ze diep in uw 
hart. Want zij zijn leven voor wie ze vinden, genezing voor hun 

ganse lichaam. Behoed uw hart boven al wat te bewaren is, want 

daaruit zijn de oorsprongen des levens. Doe weg van u de valsheid 
van mond en houd ver van u de verkeerdheid der lippen. Laten uw 

ogen voorwaarts blikken en uw oogopslag rechtuit zijn. Laat uw 
voet een effen pad inslaan en laten al uw wegen vast zijn. Wijk 

noch ter rechter-, noch ter linkerhand af, houd uw voet verwijderd 

van het kwade. 
 

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 
wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 
geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 

oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 
duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 

waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 

gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 
komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 

zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 
 

Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
 

 

Wees een eindtijdwarrior zoals God het 
verwacht! 
 

Een hater is géén warrior. Begrijpt u wel wat de Heilige Geest Gods 
u vandaag duidelijk wil maken? Laat de satan geen voordeel op u 



 
 

 

6639 
 
 

 

behalen en uw ogen verblinden, en uw hart en gedachten 
bewerken!  

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 21 januari 2019 bracht de bode de 

volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin 

Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige, krachtige Naam en 
liefdevolle Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. 

Voorwaar, mijn naam is Hetrick. 

 
Hoe herkent men een warrior Gods in de eindtijd? 

1 Korinthiërs 13, vers 5  Zij kwetst niemands gevoel, zij zoekt 
zichzelf niet, zij wordt niet verbitterd, zij rekent het kwade niet toe. 

 

Alleen de satan houdt van het kwade te doen in het vlees, 
van wie niet in de Heilige Geest wandelen. 

 

Galaten 5, vers 13 en 14  Want gij zijt geroepen, broeders “en 
zusters”, om vrij te zijn; gebruikt echter die vrijheid niet als een 

aanleiding voor het vlees, maar dient elkander door de liefde. Want 
de gehele wet is in één woord vervuld, in dit: gij zult uw naaste 

liefhebben als uzelf. 

Vers 16 en 17  Dit bedoel ik: wandelt door de Geest en voldoet niet 
aan het begeren van het vlees. Want het begeren van het vlees 

gaat in tegen de Geest en dat van de Geest tegen het vlees – want 
deze staan tegenover elkander – zodat gij niet doet wat gij maar 

wenst.  

En vers 22  Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, 
vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, 

zachtmoedigheid, zelfbeheersing. 

 
Voorwaar, begrijpt u wel wat de Heilige Geest Gods u 

vandaag duidelijk wil maken? 
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Kolossenzen 2, vers 6  Nu gij Christus Jezus, de Here, aanvaard 
hebt, wandelt in Hem. 

En vers 8  Ziet toe, dat niemand u medeslepe door zijn 

wijsbegeerte en door ijdel bedrog in overeenstemming met de 
overlevering der mensen, met de wereldgeesten en niet met 

Christus. 
 

1 Thessalonicenzen 5, vers 8  Maar laten wij, die de dag 

toebehoren, nuchter zijn, toegerust met het harnas van geloof en 
liefde en met de helm van de hoop der zaligheid. 

Vers 15  Ziet toe, dat niemand kwaad met kwaad vergelde, maar 
jaagt te allen tijde het goede na, jegens elkander en jegens allen. 

En vers 19 en 20  Dooft de Geest niet uit, veracht de profetieën 

niet. 
 

2 Korinthiërs 2, vers 8 tot en met 11  Daarom spoor ik u aan te 
besluiten hem liefde te betonen, want ook dit was het doel van mijn 

schrijven, dat ik zou weten, of ik op u rekenen kon, dat gij in alles 

gehoorzaam waart. Wie gij nu iets vergeeft, die vergeef ik het ook; 
want heb ik iets vergeven, gesteld dat ik iets vergeven heb, dan 

was het om uwentwil voor het aangezicht van Christus, opdat de 

satan op ons geen voordeel mocht behalen. Want zijn gedachten 
zijn ons niet onbekend. 

 
Voorwaar, laat de satan geen voordeel behalen en uw ogen 

verblinden, en uw hart en gedachten bewerken! 

 
2 Korinthiërs 10, vers 3 tot en met 7  Want al leven wij in het 

vlees, wij trekken niet ten strijde naar het vlees, want de wapenen 
van onze veldtocht zijn niet vleselijk, maar krachtig voor God tot 

het slechten van bolwerken, zodat wij de redeneringen en elke 

schans, die opgeworpen wordt tegen de kennis van God, slechten, 
elk bedenksel als krijgsgevangene brengen onder de 

gehoorzaamheid aan Christus, en gereed staan, zodra uw 

gehoorzaamheid volkomen is, alle ongehoorzaamheid te straffen. 
Gij ziet aan, wat voor ogen is. Indien iemand de vaste overtuiging 

heeft van Christus te zijn, dan overwege hij “of zij” toch ook bij 
zichzelf, dat, even goed als hij “of zij” van Christus is, wij ook van 

Christus zijn. 
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1 Korinthiërs 2, vers 14  Doch een ongeestelijk mens aanvaardt 

niet hetgeen van de Geest Gods is, want het is hem dwaasheid en 

hij kan het niet verstaan, omdat het slechts geestelijk te 
beoordelen is. 

 
Efeziërs 2, vers 14  Want Hij is onze vrede, die de twee één heeft 

gemaakt en de tussenmuur, die scheiding maakte, de vijandschap, 

weggebroken heeft. 
Efeziërs 6, vers 10  Voorts, weest krachtig in de Here en in de 

sterkte zijner macht. 
Vers 2 tot en met 14  Eer uw vader en uw moeder – dit is immers 

het eerste gebod, met een belofte – opdat het u welga en gij lang 

leeft op aarde. En gij, vaders, verbittert uw kinderen niet, maar 
voedt hen op in de tucht en in de terechtwijzing des Heren. Slaven, 

weest uw heren naar het vlees gehoorzaam met vreze en beven, in 
eenvoud uws harten, als aan Christus, niet met ogendienst, als 

mensenbehagers, maar door als slaven van Christus de wil Gods 

van harte te doen, en bereidwillig dienstbaar te zijn als aan de Here 
en niet aan mensen. Gij weet immers, dat een ieder, hetzij slaaf, 

hetzij vrije, al het goede, dat hij gedaan heeft, van de Here zal 

terugontvangen. En gij, heren, handelt evenzo jegens hen; laat het 
dreigen na. Gij weet immers, dat hun en uw Heer in de hemelen is, 

en bij Hem is geen aanzien des persoons. Voorts, weest krachtig in 
de Here en in de sterkte zijner macht. Doet de wapenrusting Gods 

aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels; 

want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen 
de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer 

duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Neemt 
daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in 

de boze dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te 

houden. Stelt u dan op, uw lendenen omgord met de waarheid, 
bekleed met het pantser der gerechtigheid.    

Vers 16  Neemt bij dit alles het schild des geloofs ter hand, 

waarmede gij al de brandende pijlen van de boze zult kunnen 
doven. 

En vers 18  En bidt daarbij met aanhoudend bidden en smeken bij 
elke gelegenheid in de Geest, daartoe wakende met alle volharding 

en smeking voor alle heiligen. 
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Voorwaar, wees een eindtijdwarrior zoals God het verwacht, 
door te allen tijde te wandelen in Zijn vruchten, de vruchten 

van de Heilige Geest! 

 
Efeziërs 5, vers 1 en 2  Weest dan navolgers Gods, als geliefde 

kinderen, en wandelt in de liefde, zoals ook Christus u heeft 
liefgehad en Zich voor ons heeft overgegeven als offergave en 

slachtoffer, Gode tot een welriekende reuk. 

En vers 8  Want gij waart vroeger duisternis, maar thans zijt gij 
licht in de Here; wandelt als kinderen des lichts. 

 
Voorwaar, onderzoek u vandaag grondig en overdenk, wat 

de Heilige Geest gesproken heeft! 

Nader tot God, en Hij zal tot u naderen. 
 

Jakobus 4, vers 10  Vernedert u voor de Here, en Hij zal u 
verhogen. 

 

Voorwaar, God is liefde en géén God van haat. Amen! 
 

Johannes 15, vers 18 en 19   Indien de wereld u haat, weet dan, 

dat zij Mij eer dan u gehaat heeft. Indien gij van de wereld waart, 
zou de wereld het hare liefhebben, doch omdat gij van de wereld 

niet zijt, maar Ik u uit de wereld uitgekozen heb, daarom haat u de 
wereld. 

 

Voorwaar, een hater is géén warrior! 
 

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 
wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 
geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 

oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 
duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 

waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 
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gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 
komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 

zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 

 
Wie gelijk is aan de wereld, zal God nimmer zien, tja, wel de 

hel. 
Ik ga nu, sprak Hetrick, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
 

 

 
 

 

 

Waarschuwing Gods: Heb geen deel aan haar 
boze werken! 
 

Voorwaar, zo spreekt Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, in 
deze boodschap tot u. Als er iemand bij u komt, die deze leer niet 

uitdraagt, ontvang haar dan niet in uw huis en groet haar niet, 
want wie zo iemand welkom heet is medeplichtig aan haar kwalijke 

praktijken.  

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, welkom! Op 22 januari 2019 bracht de bode engel de 

volgende waarschuwende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet 
Benjamin Cousijnsen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, Heilige, almachtige Naam van 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 

Blender, een bode engel Gods. 
 

Mattheüs 22, vers 18  Doch Jezus doorzag hun valsheid en zeide: 

Wat verzoekt gij Mij, huichelaars? 
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En vers 35 tot en met 40  En één van hen, een wetgeleerde, vroeg, 
om Hem te verzoeken: Meester, wat is het grote gebod in de wet? 

Hij zeide tot hem: Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel 

uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is 
het grote en eerste gebod. Het tweede, daaraan gelijk, is: Gij zult 

uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de 
ganse wet en de Profeten. 

 

Openbaring 22, vers 6  En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn 
getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der 

Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen 
hetgeen weldra geschieden moet. 

 

Judas, vers 17 tot en met 21  Gij echter, geliefden, herinnert u 
de woorden, die vóór dezen gesproken zijn door de apostelen van 

onze Here Jezus Christus, dat zij tot u hebben gezegd: Aan het 
einde des tijds zullen er spotters komen, die naar hun eigen 

goddeloze begeerten zullen wandelen. Zij zijn het, die scheuringen 

maken, natuurlijke mensen, die de Geest niet hebben. Maar gij, 
geliefden, bewaart uzelf in de liefde Gods, door uzelf op te bouwen 

in uw allerheiligst geloof en door te bidden in de heilige Geest, 

verwachtende de ontferming van onze Here Jezus Christus ten 
eeuwigen leven. 

 
En Openbaring 13, vers 6  En het beest opende zijn mond tot 

lasteringen tegen God, om zijn naam te lasteren en zijn tent en 

hen, die in de hemel wonen. 
 

Voorwaar, zo staat geschreven in 1 Johannes 4, vers 16 vanaf: 
God is liefde, en wie in de liefde blijft, blijft in God en God blijft in 

hem “of haar”. 

1 Johannes 4, vers 19  Wij hebben lief, omdat Hij ons eerst heeft 
liefgehad. 

 

Voorwaar, zo spreekt Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 
Christus, verder tot u: 

 
1 Johannes 4, vers 20 en 21  Indien iemand zegt: Ik heb God 

lief, doch zijn broeder haat, dan is hij een leugenaar; want wie zijn 
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broeder, die hij gezien heeft, niet liefheeft, kan ook God, die hij niet 
gezien heeft, niet liefhebben. En dit gebod hebben wij van Hem: 

Wie God liefheeft, moet ook zijn “of haar” broeder “of zuster” 

liefhebben. 
1 Johannes 5, vers 2 tot en met 4  Hieraan onderkennen wij, dat 

wij de kinderen Gods liefhebben, wanneer wij God liefhebben en 
zijn geboden doen. Want dit is de liefde Gods, dat wij zijn geboden 

bewaren. En zijn geboden zijn niet zwaar, want al wat uit God 

geboren is, overwint de wereld; en dit is de overwinning, die de 
wereld overwonnen heeft: ons geloof. 

En vers 10  Wie in de Zoon van God gelooft, heeft het getuigenis in 
zich; wie God niet gelooft, heeft Hem tot een leugenaar gemaakt, 

omdat hij niet geloofd heeft in het getuigenis, dat God getuigd 

heeft van zijn Zoon. 
 

Voorwaar, als het getuigenis van God in u is, en Zijn liefde, 
dan kent u God, en laat u het blijken! 

 

1 Johannes 4, vers 8  Wie niet liefheeft, kent God niet, want God 
is liefde. 

 

En als u dus uw broeder en zuster haat en pijn wil doen, 
zoals Connie op Facebook onder andere, dan kent u het 

getuigenis van God niet, want God is liefde.  
Maar wie in Zijn liefde blijft, die laat het blijken door haar of zijn 

vruchten! 

 
1 Johannes 5, vers 18 tot en met 20  Wij weten, dat een ieder, 

die uit God geboren is, niet zondigt; want Hij, die uit God geboren 
werd, bewaart hem “of haar”, en de boze heeft geen vat op hem 

“en haar”. Wij weten, dat wij uit God zijn en de gehele wereld in 

het boze ligt. Doch wij weten, dat de Zoon van God gekomen is en 
ons inzicht gegeven heeft om de Waarachtige te kennen; en wij zijn 

in de Waarachtige, in zijn Zoon Jezus Christus. Dit is de 

waarachtige God en het eeuwige leven. 
 

En 2 Johannes, vers 9 tot en met 11  Een ieder, die verder gaat 
en niet blijft in de leer van Christus, heeft God niet; wie in die leer 

blijft, deze heeft zowel de Vader als de Zoon. Indien iemand tot u 
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komt en deze leer niet brengt, ontvangt hem “of haar” niet in uw 
huis en heet hem “of haar” niet welkom. Want wie hem “of haar” 

welkom heet, heeft deel aan zijn “of haar” boze werken. 

 
Dit telt dus ook voor u, als u een persoon in huis neemt, die 

vol haat en misleiding zit! 
Want dan zult u deel hebben aan haar of zijn boze werken! 

 

3 Johannes, vers 2  Geliefde, ik bid, dat het u in alles wèl ga en 
gij gezond zijt, gelijk het uw ziel wèl gaat. 

 
Voorwaar, wie een geestelijk oor heeft, die hore wat de 

Heilige Geest tot u gesproken heeft in uw oren en ziel. 

Want de Grote Dag Gods komt dichterbij! Voorwaar,  
 

Openbaring 22, vers 13 en 14  Ik ben de alfa en de omega, de 
eerste en de laatste, het begin en het einde. Zalig zij, die hun 

gewaden wassen, opdat zij recht mogen hebben op het geboomte 

des levens en door de poorten ingaan in de stad. 
En vers 20 en 21  Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom 

spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de Here Jezus zij 

met allen. 
 

En Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God 
de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 

opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig 

leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, 
opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 

geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 

oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 
duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 

waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 

gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 
komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 

zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 
 

Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
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En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 

 
 

Kom nu, open je hart en ga in gebed 
 
De vensters des Hemels zijn geopend. Hef je handen op in het 

Kadosh Heiligdom des Hemels voor Hem die je redding gaf en 
sterkte! Wees nederig voor Zijn aangezicht, en open je oren en je 

hart, om Zijn stem te kunnen horen.  

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 23 januari 2019 bracht een bode engel 

de volgende boodschap Gods over aan Profeet Benjamin 
Cousijnsen, wat ik graag met u wil delen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, Heilige Naam van uw Rabboeni, 

Yeshua HaMashiach, Abba, Vader, JHWH, Jezus Christus, de 

almachtige Here en Koning der koningen, de Zoon van de levende 
God.  

 

Voorwaar, de vensters des Hemels zijn geopend. 
En de engelen zingen, “Immanuël, Immanuël!” Voorwaar, mijn 

naam is Prayana, en ben een bode engel Gods.  
 

Voorwaar, kom nu en ga in gebed. 

Kom nu in het Kadosh, Heilige Heiligdom binnen met je offer. Nader 
tot Hem! Richt je hart op Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 

Christus. Voorwaar, open je hart in het Kadosh Heiligdom, dat vol is 
van Zijn Heilige Geest. Waardig en Kadosh, Heilig is de Here! De 

engelen buigen in aanbidding, en juichen in koor en prijzen Hem, 

die aan alle engelen Zijn woorden meegeeft, en de boodschappen 
vanuit de Hemel, die naar Gods gezalfde Profeet worden 

overgebracht, om het te delen met de wereld.  
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Voorwaar, hef je handen op in het Kadosh Heiligdom des 
Hemels voor Hem die je redding gaf en sterkte! 

Voorwaar, wees nederig voor Zijn aangezicht, en open je oren en je 

hart, om Zijn stem te horen. Vrees niet! Hij kent je. Spreek je 
gebed uit en vertrouw dan op Zijn kracht! Hef je hoofd op tot Hem, 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Hij geeft je van Zijn 
vreugdeolie, geloof en hoop en liefde en overwinning, in plaats van 

verdriet! Voorwaar, aanbid de almachtige God met heel je wezen en 

verstand!  
 

Belijd je zonden, en verneder jezelf voor Zijn aangezicht met 
oprecht berouw.  

Hij, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, reinigt je totaal. En 

vergeet ook niet je beloften, wat je sprak in je gebed. Laat de vreze 
des Heren steeds je maatstaf zijn! Hij vergeeft je wandel, en redt je 

en geeft je Zijn shalom, Zijn vrede. Wees niet bezorgd of bevreesd; 
Zijn Kadosh, Heilige Geest regeert! Laat Zijn Geest regeren in je 

hart, en onderhoud je relatie met Hem, Yeshua HaMashiach, JHWH, 

Jezus Christus. Amen! 
Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen 
 

 
 

Loslaten, het begin van een nieuw leven! 
 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, heeft velen geroepen, 

maar ze kunnen niet loslaten! Sommigen vragen wel tien 

bevestigingen, en nog kunnen ze niet loslaten.  
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 
24 januari 2019 bracht een bode engel Gods de volgende 

boodschap over, die ik heel graag met u wil delen. 
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Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Merfan, 

en ben een bode engel Gods. 

 
Voorwaar, voorwaar, voorwaar, ik zeg u: 

 
Mattheüs 6, vers 21  Want, waar uw schat is, daar zal ook uw 

hart zijn. 

Mattheüs 16, vers 24  Toen zeide Jezus tot zijn discipelen: Indien 
iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelf en neme zijn 

kruis op en volge Mij.  
 

Johannes 10, vers 27  Mijn schapen horen naar mijn stem en Ik 

ken ze en zij volgen Mij. 
En Johannes 12, vers 26  Indien iemand Mij wil dienen, hij volge 

Mij, en waar Ik ben, daar zal ook mijn dienaar zijn. Indien iemand 
Mij dienen wil, de Vader zal hem eren. 

 

Voorwaar, iemand zei eens: 
“Loslaten is niet het einde van de wereld, maar een begin van een 

nieuw leven!” 

 
Filippenzen 3, vers 7 en 8  Maar alles wat mij winst was, heb ik 

om Christus’ wil schade geacht. Voorzeker, ik acht zelfs alles 
schade, omdat de kennis van Christus Jezus, mijn Here, dat alles te 

boven gaat. Om zijnentwil heb ik dit alles prijsgegeven en houd het 

voor vuilnis, opdat ik Christus moge winnen. 
 

Voorwaar, Paulus heeft zich uitgestrekt naar wat voor hem 
ligt, en losgelaten, wat achter hem ligt: het verleden! 

En hij houdt het voor vuilnis. Voorwaar, als je telkens zou 

omkijken, kom je geen enkele meter verder! Voorwaar, Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, heeft velen geroepen. Maar ze 

kunnen niet loslaten! Sommigen vragen wel tien bevestigingen, en 

nog kunnen ze niet loslaten! 
 

Filippenzen 3, vers 12 tot en met 14   Niet, dat ik het reeds zou 
verkregen hebben of reeds volmaakt zou zijn, maar ik jaag ernaar, 

of ik het ook grijpen mocht, omdat ík ook door Christus Jezus 
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gegrepen ben. Broeders, ik voor mij acht niet, dat ik het reeds 
gegrepen heb, maar één ding doe ik: vergetende hetgeen achter 

mij ligt en mij uitstrekkende naar hetgeen vóór mij ligt, jaag ik naar 

het doel, om de prijs der roeping Gods, die van boven is, in 
Christus Jezus. 

 
Voorwaar! 

Als je loslaat, en je handen vrijmaakt, en je hart en gedachten 

overgeeft, dan kan je met twee vrije handen Zijn zegeningen 
aannemen en ontvangen. Jaag naar het doel te behalen, zoals 

Paulus. Stap uit uw ongeloof! En vertrouw op de Here, Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Kom uit uw stoel! Actie! 

 

Filippenzen 4, vers 13  Ik vermag alle dingen in Hem, die mij 
kracht geeft.  

En vers 6 en 7  Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw 
wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden 

bij God. En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw 

harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus. 
 

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
 

 

Kind van de Allerhoogste, wees in alles aan God 
gehoorzaam 
 

Luister aandachtig! Houd u aan Zijn woorden, die Hij tot uw hart en 
oren bracht. Amen!  

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 25 januari 2019 bracht de bode engel 

de volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin 
Cousijnsen. 
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Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 

Lovesadai, en ben een bode engel Gods. 

 
Kind van de Allerhoogste, luister aandachtig! 

 
Spreuken 20, vers 12  Het oor dat hoort en het oog dat ziet, de 

Here heeft beide gemaakt. 

 
Spreuken 21, vers 2  Elke weg van een mens is recht in zijn 

ogen, maar de Here beproeft de harten. 
Vers 4  Trotsheid van ogen en opgeblazenheid van hart – de glans 

der goddelozen is zonde. 

Vers 7  De gewelddaad der goddelozen sleurt hen mee, want zij 
weigeren recht te doen. 

Vers 10  De begeerte van de goddeloze gaat uit naar het kwaad; 
zijn “en haar” naaste draagt hij “of zij” geen genegenheid toe. 

Vers 19  Het is beter te wonen in een woestijn dan met een 

twistzieke en gramstorige vrouw. 
Vers 23  Wie zijn “of haar” mond en zijn “of haar” tong bewaakt, 

bewaart zichzelf voor benauwdheden. 

En vers 29  De goddeloze zet een onbeschaamd gezicht, maar de 
oprechte, hij geeft vastheid aan zijn “of haar” wandel. 

 
Spreuken 22, vers 10 tot en met 12  Jaag de spotter weg en de 

twist verdwijnt, en het twisten en smaden houdt op. Wie reinheid 

van hart bemint en wiens lippen vriendelijk zijn, de koning is zijn 
vriend. De ogen des Heren bewaken de kennis, maar Hij verijdelt 

de woorden van de trouweloze. 
En vers 24 en 25  Ga niet om met een driftkop en laat u niet in met 

een heethoofd, opdat gij niet gewend raakt aan zijn “of haar” 

paden en uzelf een strik spant. 
 

Spreuken 23, vers 9  Spreek niet ten aanhoren van een dwaas, 

want hij “of zij” veracht uw verstandige taal. 
En vers 15 en 16  Mijn zoon “en dochter”, indien uw hart wijs is, 

dan zal ook mijn hart zich verheugen; dan zal mijn binnenste 
jubelen, wanneer uw lippen rechte dingen spreken. 
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Spreuken 24, vers 6 tot en met 10  Want met overleg moet gij 
de strijd voeren en de overwinning ligt in de veelheid van 

raadgevers. Onbereikbaar is de wijsheid voor een dwaas, in de 

poort doet hij “of zij” zijn “of haar” mond niet open. Wie aldoor 
bedenkt kwaad te doen, die noemt men een boosdoener. Het 

bedenken van dwaasheid is zonde, en de spotter is de mens een 
gruwel. Betoont gij u slap ten dage der benauwdheid, dan komt uw 

kracht in het nauw. 

En vers 20 en 21  Want voor de boze is er geen toekomst, de lamp 
der goddelozen wordt uitgeblust. Mijn zoon “en dochter”, vrees de 

Here en de koning, laat u niet in met oproermakers. 
 

Spreuken 28, vers 9  Wie zijn “of haar” oor afwendt van het 

horen der wet, diens gebed zelfs is een gruwel. 
En vers 26  Wie op eigen hart vertrouwt, is een dwaas; maar wie in 

wijsheid wandelt, zal ontkomen. 
 

Spreuken 29, vers 1  Wie zijn “of haar” nek verhardt ondanks 

herhaalde vermaning, wordt opeens onherstelbaar gebroken. 
Vers 16  Als de goddelozen talrijk worden, neemt de overtreding 

toe, maar de rechtvaardigen verlustigen zich in hun val. 

En vers 26  Velen zoeken de gunst van een heerser, maar van de 
Here ontvangt de mens zijn recht. 

 
Spreuken 30, vers 5 en 6  Alle woord Gods is gelouterd; hun die 

bij Hem schuilen, is Hij ten schild. Doe niets aan zijn woorden toe, 

opdat Hij u niet terechtwijze en gij een leugenaar bevonden wordt. 
 

Spreuken 31, vers 12  Zij doet hem goed en geen kwaad, al de 
dagen van haar leven. 

En vers 30  Bedrieglijk is de bevalligheid en ijdel de schoonheid, 

maar een vrouw die de Here vreest, die is te prijzen. 
 

Spreuken 3, vers 7  Wees niet wijs in eigen ogen, vrees de Here 

en wijk van het kwaad. 
Vers 11  Veracht, mijn zoon, “maar ook dochter”, de tuchtiging 

des Heren niet en keer u niet met weerzin af van zijn bestraffing. 
Vers 29  Smeed geen kwaad tegen uw naaste, terwijl hij in goed 

vertrouwen met u verkeert. 
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En vers 34 en 35  Wanneer Hij met spotters te doen heeft, spot Hij 
zelf, maar de nederigen geeft Hij genade. De wijzen beërven eer, 

maar de dwazen laden schande op zich. 

 
Spreuken 4, vers 11  Ik onderricht u in de weg der wijsheid, ik 

doe u treden op rechte paden. 
Vers 19 tot en met 21  De weg der goddelozen is als duisternis; zij 

weten niet, waarover zij kunnen struikelen. Mijn zoon, “Mijn 

dochter”, sla acht op mijn woorden, neig uw oor tot mijn 
uitspraken; laat ze niet wijken uit uw ogen; bewaar ze diep in uw 

hart. 
En vers 24 tot en met 27  Doe weg van u de valsheid van mond en 

houd ver van u de verkeerdheid der lippen. Laten uw ogen 

voorwaarts blikken en uw oogopslag rechtuit zijn. Laat uw voet een 
effen pad inslaan en laten al uw wegen vast zijn. Wijk noch ter 

rechter-, noch ter linkerhand af, houd uw voet verwijderd van het 
kwade. 

 

Spreuken 5, vers 8 en 9  Houd uw weg ver van haar, nader niet 
tot de deur van haar huis, opdat gij uw luister niet aan anderen 

geeft noch uw jaren aan een meedogenloze. 

Vers 12 tot en met 14  en gij zoudt zeggen: Hoe heb ik de tucht 
kunnen haten en heeft mijn hart de vermaning kunnen versmaden; 

waarom heb ik niet geluisterd naar de stem van mijn leermeesters, 
heb ik mijn oor niet geneigd naar hen die mij onderrichtten! Bijna 

was ik in alle kwaad geraakt – te midden van de gemeente en de 

vergadering. 
En vers 21 tot en met 23  Want voor de ogen des Heren liggen 

ieders wegen open, Hij weegt al zijn “en haar” gangen. Zijn “of 
haar” ongerechtigheden vangen de goddeloze, in de strikken van 

zijn “of haar” zonde raakt hij “of zij” vast. Hij “of zij” sterft, 

omdat tucht hem “of haar” ontbreekt, door zijn “of haar” grote 
dwaasheid verdwaalt hij “of zij”. 

 

Spreuken 7, vers 11 en 12  Zij is luidruchtig en losbandig, haar 
voeten blijven niet in haar huis. Nu eens op de straat, dan weer op 

de pleinen, en bij elke hoek loert zij. 
Vers 21 en 22  Zij haalde hem over door haar redenering, met haar 

gladde lippen verleidde zij hem. Argeloos liep hij haar na als een 
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rund dat naar de slachtbank gaat, als een dwaas in boeien 
geslagen. 

En vers 27  Haar huis zijn wegen naar het dodenrijk, die afdalen 

naar de binnenkameren van de dood. 
 

Voorwaar, Kadosh, Heilig is de Here, uw Abba, Vader, JHWH, 
Jezus Christus, de almachtige Here en Koning der koningen, 

de Zoon van de levende God, die tot u spreekt! 

 
Romeinen 12, vers 2  En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, 

maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat 
gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige 

en volkomene. 

 
1 Korinthiërs 3, vers 13  Ieders werk zal aan het licht komen. 

Want de dag zal het doen blijken, omdat hij met vuur verschijnt, en 
hoedanig ieders werk is, dat zal het vuur uitmaken. 

 

En 1 Korinthiërs 10, vers 11 tot en met 13  Dit is hun 
overkomen tot een voorbeeld voor ons en het is opgetekend ter 

waarschuwing voor ons, over wie het einde der eeuwen gekomen 

is. Daarom, wie meent te staan, zie toe, dat hij “of zij” niet valle. 
Gij hebt geen bovenmenselijke verzoeking te doorstaan. En God is 

getrouw, die niet zal gedogen, dat gij boven vermogen verzocht 
wordt, want Hij zal met de verzoeking ook voor de uitkomst zorgen, 

zodat gij ertegen bestand zijt. 

 
Wees in alles aan God gehoorzaam! 

En houd u aan Zijn woorden, die Hij tot uw hart en oren bracht. 
Amen! 

Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 

 
 

Bent u een licht in de duisternis? 
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De Heilige Geest wil in deze boodschap tot uw hart spreken. Kijk in 
de spiegel, als u wilt weten hoe u eruitziet. En onderzoek en kijk 

vandaag eens heel diep in uw hart, als u wilt weten, hoe u werkelijk 

bent!  
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, welkom! Op 28 januari 2019 bracht een bode engel de 
volgende boodschap Gods over aan Profeet Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 
Voorwaar, 

 
Lukas 11, vers 34 en 35  De lamp van het lichaam is uw oog. 

Indien dan uw oog zuiver is, is ook uw gehele lichaam verlicht, 

maar wanneer het slecht is, is ook uw lichaam duister. Zie dan toe, 
dat wat licht in u is niet duisternis zij. 

 

En Genesis 6, vers 5 en 6  Toen de Here zag, dat de boosheid des 
mensen groot was op de aarde en al wat de overleggingen van zijn 

hart voortbrachten te allen tijde slechts boos was, berouwde het de 
Here, dat Hij de mens op de aarde gemaakt had, en het smartte 

Hem in zijn hart. 

 
Voorwaar, mijn naam is Alisali, en ben een bode engel Gods. 

Voorwaar, wees een licht in de duisternis, en een voorbeeld naar 
Zijn hart! Onderzoek uw hart. 

 

Mattheüs 24, vers 12  En omdat de wetsverachting toeneemt, zal 
de liefde van de meesten verkillen. 

Mattheüs 18, vers 21 en 22  Toen kwam Petrus bij Hem en zeide: 

Here, hoeveel maal zal mijn broeder tegen mij zondigen en moet ik 
hem vergeven? Tot zevenmaal toe? Jezus zeide tot hem: Ik zeg u, 

niet tot zevenmaal toe, maar tot zeventig maal zevenmaal. 
Mattheüs 24, vers 10  En dan zullen velen ten val komen en zij 

zullen elkander overleveren en elkander haten.  
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Vers 12  En omdat de wetsverachting toeneemt, zal de liefde van 
de meesten verkillen.  

En Mattheüs 18, vers 32 en 33  Toen ontbood zijn heer hem en 

zeide tot hem: Slechte slaaf, al die schuld heb ik u kwijtgescholden, 
daar gij het mij dringend hadt gevraagd. Hadt ook gij geen 

medelijden moeten hebben met uw medeslaaf, zoals ook ik 
medelijden had met u? 

 

Onderzoek u grondig, of uw hart naar Zijn hart is! 
 

Markus 11, vers 25 en 26  En wanneer gij staat te bidden, 
vergeeft wat gij tegen iemand mocht hebben, opdat ook uw Vader 

in de hemelen uw overtredingen vergeve. Indien gij echter niet 

vergeeft, zal ook uw Vader, die in de hemelen is, uw overtredingen 
niet vergeven. 

En Markus 12, vers 30 tot en met 34 lezen vanaf: en gij zult de 
Here, uw God, liefhebben uit geheel uw hart en uit geheel uw ziel 

en uit geheel uw verstand en uit geheel uw kracht. Het tweede is 

dit: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Een ander gebod, groter 
dan deze, bestaat niet. En de schriftgeleerde zeide tot Hem: 

Inderdaad, Meester, naar waarheid hebt Gij gezegd, dat Hij één is 

en dat er geen ander is dan Hij. En Hem lief te hebben uit geheel 
het hart en uit geheel het verstand en uit geheel de kracht, en de 

naaste lief te hebben als zichzelf, is meer dan alle brandoffers en 
slachtoffers. En Jezus, ziende, dat hij verstandig geantwoord had, 

zeide tot hem: Gij zijt niet verre van het Koninkrijk Gods. En 

niemand durfde Hem meer iets te vragen. 
 

Lukas 1, vers 37  Want geen woord, dat van God komt, zal 
krachteloos wezen. 

Lukas 6, vers 36 en 37  Weest barmhartig, gelijk uw Vader 

barmhartig is. En oordeelt niet en gij zult niet geoordeeld worden. 
En veroordeelt niet en gij zult niet veroordeeld worden; laat los en 

gij zult losgelaten worden. 

Vers 41 en 42  Wat ziet gij de splinter in het oog van uw broeder 
“of zuster”, maar de balk in uw eigen oog bemerkt gij niet? Hoe 

kunt gij tot uw broeder zeggen: Broeder, laat mij de splinter, die in 
uw oog is, wegdoen, terwijl gij de balk, die in uw eigen oog is, niet 

ziet? Huichelaar, doe eerst de balk weg uit uw oog en dan zult gij 
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scherp kunnen zien om de splinter in het oog van uw broeder “of 
zuster”  weg te doen. 

Vers 46 en 47  Wat noemt gij Mij Here, Here, en doet niet wat Ik 

zeg? Een ieder, die tot Mij komt en mijn woorden hoort en ze doet, 
Ik zal u tonen aan wie hij gelijk is. 

En Lukas 12, vers 14  Hij echter zeide tot hem: Mens, wie heeft Mij 
tot rechter of scheidsman over u aangesteld? 

 

Johannes 5, vers 22  Want ook de Vader oordeelt niemand, maar 
heeft het gehele oordeel aan de Zoon gegeven. 

Johannes 8, vers 7  Doch toen zij Hem bleven vragen, richtte Hij 
Zich op en zeide tot hen: Wie van u zonder zonde is, werpe het 

eerst een steen naar haar. 

Vers 10 en 11  En Jezus richtte Zich op en zeide tot haar: Vrouw, 
waar zijn zij? Heeft niemand u veroordeeld? En zij zeide: Niemand, 

Here. En Jezus zeide: Ook Ik veroordeel u niet. Ga heen, zondig 
van nu af niet meer! 

Vers 25 en 26  Zij dan zeiden tot Hem: Wie zijt Gij? Jezus zeide tot 

hen: Wat spreek Ik eigenlijk nog met u? Ik heb veel over u te 
zeggen en te oordelen; maar die Mij gezonden heeft, is waar, en 

wat Ik van Hem gehoord heb, dat spreek Ik tot de wereld.   

Johannes 10, vers 11  Ik ben de goede herder. De goede herder zet 
zijn leven in voor zijn schapen.  

Johannes 15, vers 20  Gedenkt het woord, “evenzo deze 
boodschap”, dat Ik, “JHWH”, tot u gesproken heb: Een slaaf staat 

niet boven zijn heer. Tot zover. 

En vers 23  Wie Mij haat, haat ook mijn Vader. 
 

Handelingen 10, vers 43  Van Hem getuigen alle Profeten, dat 
een ieder, die in Hem gelooft, vergeving van zonden ontvangt door 

zijn naam. 

En Handelingen 13, vers 38  Zo zij u dan bekend, mannen 
broeders, dat door Hem u vergeving van zonden verkondigd wordt. 

 

Romeinen 8, vers 35 en 36  Wie zal ons scheiden van de liefde 
van Christus? Verdrukking of benauwdheid, of vervolging of honger, 

of naaktheid, of gevaar, of het zwaard? Gelijk geschreven staat: 
Om Uwentwil worden wij de ganse dag gedood; wij zijn gerekend 

als slachtschapen. 
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En Romeinen 11, vers 23  Maar ook zij zullen, wanneer zij niet bij 
hun ongeloof blijven, weder geënt worden; God is immers bij 

machte hen opnieuw te enten. 

 
Dit houdt in, dat u niet voor God moet spelen over anderen. 

Wees niet hoogmoedig en eigenwijs, en verlos u van het kwaad in 
uw hart! Wie denkt u wel wie u bent? 

 

Romeinen 12, vers 16 lezen vanaf: Weest niet eigenwijs. 
Vers 17 tot en met 19  Vergeldt niemand kwaad met kwaad; hebt 

het goede voor met alle mensen. Houdt zo mogelijk, voor zover het 
van u afhangt, vrede met alle mensen. Wreekt uzelf niet, geliefden, 

maar laat plaats voor de toorn, want er staat geschreven: Mij komt 

de wraak toe, Ik zal het vergelden, spreekt de Here. 
Vers 21  Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het 

kwade door het goede. 
En Romeinen 13, vers 8  Zijt niemand iets schuldig dan elkander 

lief te hebben; want wie de ander liefheeft, heeft de wet vervuld. 

  
1 Korinthiërs 2, vers 12  Wij nu hebben niet de geest der wereld 

ontvangen, maar de Geest uit God, opdat wij zouden weten, wat 

ons door God in genade geschonken is. 
En 1 Korinthiërs 5, vers 7  Doet het oude zuurdeeg weg, opdat gij 

een vers deeg moogt zijn; gij zijt immers ongezuurd. Want ook ons 
paaslam is geslacht: Christus. 

 

2 Korinthiërs 1, vers 3 tot en met 7  Geloofd zij de God en 
Vader van onze Here Jezus Christus, de Vader der barmhartigheden 

en de God aller vertroosting, die ons troost in al onze druk, zodat 
wij hen, die in allerlei druk zijn, troosten kunnen met de troost, 

waarmede wijzelf door God vertroost worden. Want gelijk het lijden 

van Christus overvloedig over ons komt, zo valt ons door Christus 
ook overvloedig vertroosting ten deel. Worden wij verdrukt, het is u 

tot troost en heil; worden wij getroost, het is u tot een troost, die 

zijn kracht toont in het doorstaan van hetzelfde lijden, dat ook wij 
ondergaan. En onze hoop voor u is wèl gegrond, want wij weten, 

dat gij evenzeer aan de vertroosting deel hebt als aan het lijden. 
2 Korinthiërs 2, vers 8  Daarom spoor ik u aan te besluiten hem “of 

haar” liefde te betonen. 
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Vers 10 en 11  Wie gij nu iets vergeeft, die vergeef ik het ook; want 
heb ik iets vergeven, gesteld dat ik iets vergeven heb, dan was het 

om uwentwil voor het aangezicht van Christus, opdat de satan op 

ons geen voordeel mocht behalen. Want zijn gedachten zijn ons 
niet onbekend. 

2 Korinthiërs 4, vers 17  Want de lichte last der verdrukking van 
een ogenblik bewerkt voor ons een alles verre te boven gaand 

eeuwig gewicht van heerlijkheid. 

En 2 Korinthiërs 5, vers 18 en 19  En dit alles is uit God, die door 
Christus ons met Zich verzoend heeft en ons de bediening der 

verzoening gegeven heeft, welke immers hierin bestaat, dat God in 
Christus de wereld met Zichzelf verzoenende was, door hun hun 

overtredingen niet toe te rekenen, en dat Hij ons het woord der 

verzoening heeft toevertrouwd. 
 

Jakobus 3, vers 13  Wie is wijs en verstandig onder u? Hij “of zij” 
tone uit zijn “of haar” goede wandel zijn “of haar” werken met 

wijze zachtmoedigheid. 

En Jakobus 5, vers 8 tot en met 10  Oefent ook gij geduld, sterkt 
uw harten, want de komst des Heren is nabij. Broeders, “maar ook 

zusters”, zucht niet tegen elkander, opdat gij niet onder het 

oordeel valt; zie, de Rechter staat voor de deur. Broeders “en 
zusters”, neemt tot een voorbeeld van gelatenheid en geduld de 

Profeten, die in de naam des Heren hebben gesproken.  
 

Openbaring 22, vers 6  En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn 

getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der 
Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen 

hetgeen weldra geschieden moet. 
Vers 19  en indien iemand afneemt van de woorden van het boek 

dezer profetie, God zal zijn “of haar” deel afnemen van het 

geboomte des levens en van de heilige stad, welke in dit boek 
beschreven zijn. 

En tot slot vers 21  De genade van de Here Jezus zij met allen. 

 
Voorwaar, zo heeft de Heilige Geest door deze boodschap tot 

uw hart gesproken. 
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1 Korinthiërs 13, vers 4 en 5  De liefde is lankmoedig, de liefde 
is goedertieren, zij is niet afgunstig, de liefde praalt niet, zij is niet 

opgeblazen, zij kwetst niemands gevoel, zij zoekt zichzelf niet, zij 

wordt niet verbitterd, zij rekent het kwade niet toe. 
 

Voorwaar! 
Wie niet wandelt naar wat Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 

Christus, gesproken heeft vanuit de Heilige Geschriften, en 

overgebracht naar uw hart, is ongehoorzaam, want God is liefde. 
 

2 Korinthiërs 2, vers 8  Daarom spoor ik u aan te besluiten hem 
“of haar” liefde te betonen. 

Openbaring 22, vers 11  Wie onrecht doet, hij doe nog meer 

onrecht; wie vuil is, hij worde nog vuiler; wie rechtvaardig is, hij 
bewijze nog meer rechtvaardigheid; wie heilig is, hij “of zij” worde 

nog meer geheiligd. 
En vers 6  En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn getrouw en 

waarachtig, en de Here, de God van de geesten der Profeten, heeft 

zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen hetgeen weldra 
geschieden moet. 

 

Voorwaar, bekeer u en werk aan de liefde! 
 

Openbaring 22, vers 14  Zalig zij, die hun gewaden wassen, 
opdat zij recht mogen hebben op het geboomte des levens en door 

de poorten ingaan in de stad. 

En vers 21  De genade van de Here Jezus zij met allen. 
 

Voorwaar, kijk in de spiegel, als je wil weten hoe je eruitziet. 
En kijk vandaag eens heel diep in je hart, als je wil weten, hoe je 

werkelijk bent! 

 
Spreuken 27, vers 19  Zoals het water het gelaat weerspiegelt, zo 

weerspiegelt het hart van de mens de mens. 

 
Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
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Veel kerken en Christenen kunnen de gezonde 

leer niet meer verdragen 
 

De gezonde leer van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, 
wordt niet meer verdragen, omdat velen alleen willen horen wat zij 

willen horen. Daarom ook wordt een Profeet buiten de kerk 

gehouden, vanwege hun eigen begeerte en ongezonde leer en 
wandel!  

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 29 januari 2019 bracht de bode engel 

de volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin 

Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Blesía, 

een bode engel Gods. 

 
Voorwaar, kinderen van de Allerhoogste, wees standvastig 

in uw wandel. 
Want velen kunnen de gezonde leer van Yeshua HaMashiach, 

JHWH, Jezus Christus, niet meer verdragen. Maar omdat ze alleen 

willen horen naar hun eigen begeerten, hebben zij hun oor van de 
waarheid afgekeerd! 

 

Hebreeën 1, vers 3  Deze, de afstraling zijner heerlijkheid en de 
afdruk van zijn wezen, die alle dingen draagt door het woord zijner 

kracht, heeft, na de reiniging der zonden tot stand gebracht te 
hebben, Zich gezet aan de rechterhand van de majesteit in den 

hoge. 

En Hebreeën 10, vers 22 tot en met 24  Laten wij toetreden met 
een waarachtig hart, in volle verzekerdheid des geloofs, met een 

hart, dat door besprenging gezuiverd is van besef van kwaad, en 
met een lichaam, dat gewassen is met zuiver water. Laten wij de 

belijdenis van hetgeen wij hopen onwankelbaar vasthouden, want 

Hij, die beloofd heeft, is getrouw. En laten wij op elkander acht 
geven om elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. 



 
 

 

6662 
 
 

 

 
Voorwaar,  

 

Efeziërs 2, vers 19 tot en met 21  Zo zijt gij dan geen 
vreemdelingen en bijwoners meer, maar medeburgers der heiligen 

en huisgenoten Gods, gebouwd op het fundament van de apostelen 
en Profeten, terwijl Christus Jezus zelf de hoeksteen is. In Hem 

wast elk bouwwerk, goed ineensluitend, op tot een tempel, heilig in 

de Here. 
En Efeziërs 4, vers 11 tot en met 13  En Hij heeft zowel apostelen 

als Profeten gegeven, zowel evangelisten als herders en leraars, om 
de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon, tot opbouw van het 

lichaam van Christus, totdat wij allen de eenheid des geloofs en der 

volle kennis van de Zoon Gods bereikt hebben, de mannelijke 
rijpheid, de maat van de wasdom der volheid van Christus. 

 
Voorwaar, laat u niet misleiden! 

Want vele kerken kunnen de gezonde leer niet verdragen, en 

hebben de wetten Gods aangepast in hun hart en verstand. Zij 
nemen het niet aan, dat God zegt dat Hij eveneens Profeten 

gegeven heeft, om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon, tot 

opbouw van het lichaam van Christus. Daarom wordt een Profeet 
buiten de kerk gehouden, vanwege hun eigen begeerte en 

ongezonde leer en wandel!  
 

Velen zeggen:  

“Profeet Benjamin laten wij buiten de deur”, omdat men niet wil 
horen, wat zij zouden moeten horen, namelijk, dat zij de waarheid 

en gezonde leer, waar de Bijbel over spreekt, niet kunnen 
verdragen! Zij zouden zich allemaal moeten bekeren van hun eigen 

begeerten en regels, die onbijbels zijn. Wie een Profeet Gods niet 

welkom heet, heeft veel te verbergen! 
 

Galaten 5, vers 7 en 8  Gij liept goed. Wie is u in de weg 

gekomen, dat gij aan de waarheid niet meer gehoorzaamt? Die 
overreding kwam niet van Hem, die u roept. 

 
Mattheüs 22, vers 37 tot en met 39  Hij zeide tot hem: Gij zult 

de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw 
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ziel en met geheel uw verstand. Dit is het grote en eerste gebod. 
Het tweede, daaraan gelijk, is: Gij zult uw naaste liefhebben als 

uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de Profeten. 

 
Handelingen 20, vers 28  Ziet dan toe op uzelf en op de gehele 

kudde, waarover de heilige Geest u tot opzieners gesteld heeft, om 
de gemeente Gods te weiden, die Hij Zich door het bloed van zijn 

Eigene verworven heeft. 

 
En Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God 

de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 
opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig 

leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, 

opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 
naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het 

licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever 

gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want 
een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het 

licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de 

waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat 
zij in God verricht zijn. 

 
Voorwaar, vele kerken en Christenen zullen de Rapture 

voorbij zien gaan! 

Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 
 

Indien iemand Mij dienen wil in de Evangelical 

EndTime Machine, de Vader zal hem eren 
 
Hoe mooi is het en hoe heerlijk, ook als familie, om Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, offers te brengen en geestelijk 
betrokken te zijn met de Kapitein van het schip, Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus!  
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Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 30 januari 2019 bracht een bode engel 

de volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin 
Cousijnsen. 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 

Openbaring 22, vers 16  Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden, om 
ulieden dit te betuigen voor de gemeenten. Ik ben de wortel en het 

geslacht van David, de blinkende morgenster. 
En vers 6  En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn getrouw en 

waarachtig, en de Here, de God van de geesten der Profeten, heeft 

zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen hetgeen weldra 
geschieden moet. 

 
Jakobus 5, vers 10  Broeders, “maar ook zusters”, neemt tot 

een voorbeeld van gelatenheid en geduld de Profeten, die in de 

naam des Heren hebben gesproken. 
Vers 9  Broeders, “en zusters”, zucht niet tegen elkander, opdat 

gij niet onder het oordeel valt; zie, de Rechter staat voor de deur. 

En vers 8  Oefent ook gij geduld, sterkt uw harten, want de komst 
des Heren is nabij. 

 
Voorwaar, mijn naam is Sinaron, en ben een bode engel 

Gods. 

 
Johannes 12, vers 26  Indien iemand Mij wil dienen, hij “of zij” 

volge Mij, en waar Ik ben, daar zal ook mijn dienaar zijn. Indien 
iemand Mij dienen wil, de Vader zal hem “of haar” eren. 

 

En 1 Petrus 2, vers 3 tot en met 5  indien gij geproefd hebt, dat 
de Here goedertieren is. En komt tot Hem, de levende steen, door 

de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en kostbaar, 

en laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van 
een geestelijk huis, om een heilig priesterschap te vormen, tot het 

brengen van geestelijke offers, die Gode welgevallig zijn door Jezus 
Christus. 
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Voorwaar, laat u ook gebruiken als levende stenen voor de 
bouw van een geestelijk huis,  

om Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, groot te maken in 

de Evangelical EndTime Machine! 
 

1 Petrus 1, vers 8 tot en met 12  Hem hebt gij lief, zonder Hem 
gezien te hebben; in Hem gelooft gij, zonder Hem thans te zien, en 

gij verheugt u met een onuitsprekelijke en verheerlijkte vreugde, 

daar gij het einddoel des geloofs bereikt, dat is de zaligheid der 
zielen. Naar deze zaligheid hebben gezocht en gevorst de Profeten, 

die van de voor u bestemde genade geprofeteerd hebben, terwijl zij 
naspeurden, op welke of hoedanige tijd de Geest van Christus in 

hen doelde, toen Hij vooraf getuigenis gaf van al het lijden, dat 

over Christus zou komen, en van al de heerlijkheid daarna. Hun 
werd geopenbaard, dat zij niet zichzelf, maar u dienden met die 

dingen, welke u thans verkondigd zijn bij monde van hen, die door 
de heilige Geest, die van de hemel gezonden is, u het evangelie 

hebben gebracht, in welke dingen zelfs engelen begeren een blik te 

slaan. 
 

En Efeziërs 4, vers 11  En Hij heeft zowel apostelen als Profeten 

gegeven, zowel evangelisten als herders en leraars. 
 

Voorwaar, er zijn vele kostbare levende stenen, om 
geestelijke offers te brengen! 

 

Johannes 15, vers 16  Niet gij hebt Mij, maar Ik heb u uitgekozen 
en u aangewezen, opdat gij zoudt heengaan en vrucht dragen en 

uw vrucht zou blijven, opdat de Vader u alles geve, wat gij Hem 
bidt in mijn naam. 

Vers 22 en 23  Indien Ik niet gekomen was en tot hen gesproken 

had, zij zouden geen zonde hebben, maar nu hebben zij geen 
voorwendsel voor hun zonde. Wie Mij haat, haat ook mijn Vader. 

En Johannes 17, vers 6 tot en met 26  Ik heb uw naam 

geopenbaard aan de mensen, die Gij Mij uit de wereld gegeven 
hebt. Zij behoorden U toe en Gij hebt hen Mij gegeven en zij 

hebben uw woord bewaard. Nu weten zij, dat al wat Gij Mij gegeven 
hebt, van U komt, want de woorden, die Gij Mij gegeven hebt, heb 

Ik hun gegeven en zij hebben ze aangenomen en in waarheid 
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erkend, dat Ik van U ben uitgegaan, en zij hebben geloofd, dat Gij 
Mij gezonden hebt. Ik bid voor hen; niet voor de wereld bid Ik U, 

maar voor hen, die Gij Mij gegeven hebt, want zij zijn van U, en al 

het mijne is het uwe en het uwe is het mijne, en Ik ben in hen 
verheerlijkt. En Ik ben niet meer in de wereld, maar zij zijn in de 

wereld en Ik kom tot U. Heilige Vader, bewaar hen in uw naam, 
welke Gij Mij gegeven hebt, dat zij één zijn zoals Wij. Zolang Ik bij 

hen was, bewaarde Ik hen in uw naam, welke Gij Mij gegeven hebt, 

en Ik heb over hen gewaakt en niemand uit hen is verloren gegaan, 
dan de zoon des verderfs, opdat de Schrift vervuld werd. Maar nu 

kom Ik tot U en Ik spreek dit in de wereld, opdat zij ten volle mijn 
blijdschap in zichzelf mogen hebben. Ik heb hun uw woord gegeven 

en de wereld heeft hen gehaat, omdat zij niet uit de wereld zijn, 

gelijk Ik niet uit de wereld ben. Ik bid niet, dat Gij hen uit de 
wereld wegneemt, maar dat Gij hen bewaart voor de boze. Zij zijn 

niet uit de wereld, gelijk Ik niet uit de wereld ben. Heilig hen in uw 
waarheid; uw woord is de waarheid. Gelijk Gij Mij gezonden hebt in 

de wereld, heb ook Ik hen gezonden in de wereld; en Ik heilig 

Mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd mogen zijn in waarheid. En 
Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor hen, die door hun 

woord in Mij geloven, opdat zij allen één zijn, gelijk Gij, Vader, in 

Mij en Ik in U, dat ook zij in Ons zijn; opdat de wereld gelove, dat 
Gij Mij gezonden hebt. En de heerlijkheid, die Gij Mij gegeven hebt, 

heb Ik hun gegeven, opdat zij één zijn, gelijk Wij één zijn: Ik in hen 
en Gij in Mij, dat zij volmaakt zijn tot één, opdat de wereld 

erkenne, dat Gij Mij gezonden hebt, en dat Gij hen liefgehad hebt, 

gelijk Gij Mij liefgehad hebt. Vader, hetgeen Gij Mij gegeven hebt – 
Ik wil, dat, waar Ik ben, ook zij bij Mij zijn, om mijn heerlijkheid te 

aanschouwen, die Gij Mij gegeven hebt, want Gij hebt Mij liefgehad 
vóór de grondlegging der wereld. Rechtvaardige Vader, de wereld 

kent U niet, maar Ik ken U, en dezen weten, dat Gij Mij gezonden 

hebt; en Ik heb hun uw naam bekend gemaakt en Ik zal hem 
bekend maken, opdat de liefde, waarmede Gij Mij liefgehad hebt, in 

hen zij en Ik in hen. 

 
Voorwaar, breng dank aan Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 

Christus! 
Hij heeft een vrijmoedige gever lief. Hoe wonderbaar mooi is Zijn 

Naam. Zijn Naam is eindeloos en goed, en Hij heeft vele tranen 
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gedroogd. Laat niets u ooit scheiden van Zijn ontroerende nabijheid 
en liefde!  

 

Hoe mooi is het en hoe heerlijk als familie,  
om Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, offers te brengen en 

geestelijk betrokken te zijn met de Kapitein van het schip, Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! 

 

Filippenzen 2, vers 16 tot en met 18  het woord des levens 
vasthoudende, mij ten roem tegen de dag van Christus, dat ik niet 

vruchteloos mijn wedloop gelopen, noch vruchteloos mij 
ingespannen heb. Maar ook indien ik geplengd word bij de 

offerande en de eredienst van uw geloof, verblijd ik mij, en ik 

verblijd mij met u allen. Verblijdt gij u evenzo en verblijdt u met 
mij. 

 
En Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God 

de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 

opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig 
leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, 

opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 

geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 
oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 

duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 

waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 
gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 

komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 
zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 

 

Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 

 

RoboCop en Robo-Soldier zijn realiteit! 
 

Openbarende en profetische boodschap Gods: Stapsgewijs wordt 
men vertrouwd gemaakt met de technologie, en overgenomen door 



 
 

 

6668 
 
 

 

de technologische gevallen engelen, die eveneens gebruikmaken 
van de Illuminati.  

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 

31 januari 2019 bracht een bode engel Gods de volgende 

openbarende boodschap Gods over, die ik heel graag met u wil 
delen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 

Jismaël, en ben een bode engel Gods. 
 

Voorwaar, u moet heel goed beseffen, dat de technologie 
velen van God wegtrekt. 

Voorwaar, stapsgewijs wordt men vertrouwd gemaakt met deze 

technologie, en overgenomen door de technologische gevallen 
engelen, die eveneens gebruikmaken van de Illuminati. Men wil een 

betere samenleving, en wil de mensen beschermen en scannen via 

de ingebouwde database van de menselijke machine: de robot.  
 

Voorwaar, RoboCop en Robo-Soldier zijn realiteit! 
Ze hebben een ‘meest gezochte dader herkenning’ in hun 

geheugensysteem, om iemand op te sporen en uit te schakelen, in 

opdracht van de overheid. Men streeft ernaar om van Amerika een 
fantastisch land te maken met vele mogelijkheden! Men 

experimenteert met mensen, die lichaamsdelen reeds verloren 
hebben, zoals in de oorlog, en afgeschreven zijn en geen hoop 

meer hebben. Men wil gebruikmaken van de menselijke machine! 

Belangrijk voor de ombouw is het hoofd en de hersenen en het 
hart. 

 

Voorwaar, men wil een supermens, die de samenleving 
beschermt. 

Maar alleen in Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, is er 
bescherming en redding en hoop! 
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Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 
wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 

naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het 

licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever 
gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want 

een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het 
licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de 

waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat 

zij in God verricht zijn. 
 

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 

 
 
 
 
 

FEBRUARI 2019 
 
Twijfel nooit aan God 
 
Voorwaar, twijfel nooit aan Hem, zelfs al lijkt het dat Hij, Yeshua 

HaMashiach, niets voor je doet! Je mag dan zwak zijn bij Hem. En 

Hij kijkt ook niet verwijtend naar je, als je niet geestelijk sterk 
genoeg bent om “Halleluja!” te roepen, terwijl je het ergens 

moeilijk mee hebt. Laat je dan ook troosten door Zijn aanwezigheid 

en zorgzaamheid!  
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Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Op 1 februari 2019 bracht de bode engel 
de volgende boodschap Gods over aan Profeet Benjamin 

Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Charia, 
en ben een bode engel Gods. 

 
Voorwaar, wist u dat er ook vele verwijten naar God 

opstijgen, zo van: 

“God, wat hèb ik nu aan U? Ik kan dit niet aan; ik kan niet op U 
aan, want ik zit in de narigheid, en U doet niks! Ik kan net zo goed 

stoppen om in U te geloven.” “Waarom dit?” en “Waarom overkomt 
me dat weer? Grrrr.” 

 

Voorwaar, overdenk deze boodschap, en onderzoek u eens 
grondig! 

 

Psalm 28, vers 1 en 2  Tot U roep ik, Here, mijn rots; wend U niet 
zwijgend van mij af, opdat ik niet, als Gij tegen mij blijft zwijgen, 

worde als zij die in de groeve nederdalen. Hoor naar mijn luide 
smekingen, als ik tot U roep om hulp, en mijn handen ophef naar 

uw binnenste heiligdom. 

Psalm 141, vers 1  O Here, ik roep U aan, haast U tot mij; neem 
mijn stem ter ore, als ik tot U roep.   

Vers 8  Want op U, Here Here, zijn mijn ogen, bij U schuil ik; giet 
mijn leven niet uit. 

Psalm 142, vers 2 en 3  Met luider stem roep ik tot de Here, met 

luider stem smeek ik de Here; ik stort mijn klacht voor zijn 
aangezicht uit, ik maak Hem mijn benauwdheid bekend. 

En Psalm 22, vers 25  Want Hij heeft niet veracht noch versmaad 

de ellende van de ellendige, en zijn aangezicht niet voor hem 
verborgen, maar Hij heeft gehoord, toen hij “of zij” tot Hem riep. 

 
Voorwaar, Hij heeft Zijn gelaat niet van u afgewend; nee, Hij 

luisterde, toen om Hem geroepen werd! 
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Jesaja 53, vers 4 tot en met 6  Nochtans, onze ziekten heeft hij 

op zich genomen, en onze smarten gedragen; wij echter hielden 

hem voor een geplaagde, een door God geslagene en verdrukte. 
Maar om onze overtredingen werd hij doorboord, om onze 

ongerechtigheden verbrijzeld; de straf die ons de vrede aanbrengt, 
was op hem, en door zijn striemen is ons genezing geworden. Wij 

allen dwaalden als schapen, wij wendden ons ieder naar zijn eigen 

weg, maar de Here heeft ons aller ongerechtigheid op hem doen 
neerkomen. 

 
Voorwaar, vertel je moeite gerust aan Yeshua HaMashiach, 

JHWH, Jezus Christus, en schuil bij Hem. 

Als je groot verdriet hebt, ga dan niet Hem de schuld geven en 
Hem aanklagen. Maar vertrouw erop dat Yeshua HaMashiach, 

JHWH, Jezus Christus, elke traan met je meehuilt. Want Hij geeft 
echt om je, en alles wat je meemaakt gaat Hem aan het hart! 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, wil je troosten, soms 

door je zicht te geven op Zijn bedoelingen met je leven, en hoop te 
geven voor de toekomst.  

 

Voorwaar, twijfel nooit aan Hem, zelfs al lijkt het dat Hij 
niets voor je doet! 

Je mag dan zwak zijn bij Hem. En Hij kijkt ook niet verwijtend naar 
je, als je niet geestelijk sterk genoeg bent om “Halleluja!” te 

roepen, terwijl je het ergens moeilijk mee hebt. Laat je dan ook 

troosten door Zijn aanwezigheid en zorgzaamheid! Voorwaar, 
 

Psalm 31, vers 20  Hoe groot is het goed dat Gij hebt weggelegd 
voor wie U vrezen, dat Gij bereid hebt voor wie bij U schuilen ten 

aanschouwen van de mensenkinderen. 

Psalm 32, vers 10  Talrijk zijn de smarten van de goddeloze, maar 
wie op de Here vertrouwt, die omringt Hij met goedertierenheid. 

Psalm 34, vers 19 en 20  De Here is nabij de gebrokenen van hart 

en Hij verlost de verslagenen van geest. Talrijk zijn de rampen van 
de rechtvaardige, maar uit die alle redt hem de Here. 

Psalm 44, vers 7  Want niet op mijn boog vertrouw ik, en mijn 
zwaard verlost mij niet. 
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Psalm 62, vers 6 tot en met 8  Waarlijk, mijn ziel, keer u stil tot 
God, want van Hem is mijn verwachting; waarlijk, Hij is mijn rots 

en mijn heil, mijn burcht, ik zal niet wankelen. Op God rust mijn 

heil en mijn eer, mijn sterke rots, mijn schuilplaats is in God. 
Psalm 77, vers 12  Ik zal de daden des Heren gedenken, ja, ik wil 

gedenken uw wonderen van ouds. 
Psalm 86, vers 2 tot en met 7  Behoed mijn ziel, want ik ben 

godvrezend; Gij, mijn God, verlos uw knecht die op U vertrouwt. 

Wees mij genadig, o Here, want tot U roep ik de ganse dag. 
Verheug de ziel van uw knecht, want tot U, Here, hef ik mijn ziel 

op. Want Gij, o Here, zijt goed en gaarne vergevend, rijk in 
goedertierenheid voor allen die U aanroepen. O Here, neem mijn 

gebed ter ore, sla acht op mijn luide smekingen. Ten dage mijner 

benauwdheid roep ik U aan, want Gij antwoordt mij. 
Vers 12 en 13  Ik zal U loven, Here, mijn God, met mijn ganse hart, 

en uw naam eren voor altoos; want uw goedertierenheid is groot 
jegens mij; Gij toch hebt mijn ziel gered uit het zeer diepe 

dodenrijk. 

Psalm 91, vers 14 tot en met 16  Omdat hij Mij zeer bemint, zal Ik 
hem bevrijden; Ik zal hem beschutten, omdat hij mijn naam kent. 

Roept hij Mij aan, Ik zal hem antwoorden; Ik zal in de benauwdheid 

bij hem zijn, Ik zal hem uitredden en tot ere brengen. Met lengte 
van dagen zal Ik hem verzadigen, en Ik zal hem, “maar ook 

haar”, mijn heil doen zien. 
En Psalm 118, vers 24  Dit is de dag die de Here gemaakt heeft; 

laten wij juichen en ons daarover verheugen. 

 
Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
 

 

 
 

Deel deze boodschap over de hel, zei de Here 
 
Op zaterdagnacht werd Profeet Benjamin wakker in de hel, en 

kwam in gesprek met Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, 

die hem een rondleiding gaf en zei: Velen op de Aarde zijn zwanger 
gemaakt door boze geesten, vooral vele zogenaamde Christenen, 
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die zeggen Christen te zijn. Dit zegt satan ook! De beelden die u 
ziet in deze video, zo gaat het er echt aan toe in de hel!  

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, welkom! Op 4 februari 2019 bracht de bode engel de 

volgende waarschuwende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet 

van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 

Revelado, en ben een bode engel Gods. 

 
Op zaterdagnacht werd Profeet Benjamin wakker in de hel… 

en kwam in gesprek met Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 
Christus, die hem een rondleiding gaf. Ondertussen trilde zijn 

lichaam in bed. Voorwaar, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 

Christus zei: Velen op de Aarde zijn ‘zwanger’ gemaakt, vooral vele 
zogenaamde Christenen, die beweren en zeggen Christen te zijn. 

Dit zegt satan ook!  

 
Voorwaar, luister aandachtig! 

Ook spoor ik u aan, om te luisteren naar de boodschap met de titel: 
‘Ik benoem u de geesten, die onder u zijn’, van 25 oktober 2012. 

 

Mattheüs 12, vers 31  Daarom zeg Ik u: Alle zonde en lastering 
zal de mensen vergeven worden, maar de lastering van de Geest 

zal niet vergeven worden.  
En vers 34 tot en met 37  Adderengebroed, hoe kunt gij, die slecht 

zijt, iets goeds zeggen? Want uit de overvloed des harten spreekt 

de mond. Een goed mens brengt uit zijn goede schat goede dingen 
voort, en een slecht mens uit zijn boze schat boze dingen. Maar Ik 

zeg u: Van elk ijdel woord, dat de mensen zullen spreken, zullen zij 

rekenschap geven op de dag des oordeels, want naar uw woorden 
zult gij gerechtvaardigd worden, en naar uw woorden zult gij 

veroordeeld worden. 
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Voorwaar, en zo sprak Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 
Christus, het volgende tegen Profeet Benjamin: 

U zijt Mijn gezalfde, eveneens uw vrouw, Profetes Theresa, en 

geheiligd in Mij. En spreekt men lastering en kwaad, de Heilige 
Geest Gods zal hem of haar nimmer vergeven. En dit zal hun plaats 

zijn: de hel, vanwege dat u Mijn gezalfden zijt en Mijn Geest in u 
woont! 

 

Profeet Benjamin zag in de hel, tussen de wormen en 
slangen, sommige bekende gezichten… 

waar de wormen en slangen doorheen kropen, en zelfs een gat 
maakten in het hoofd, om er doorheen te kruipen. Deel deze 

boodschap! zei de Here. 

 
Lukas 12, vers 5  Ik zal u tonen, wie gij vrezen moet. Vreest 

Hem, die, nadat Hij gedood heeft, macht heeft om in de hel te 
werpen. Voorwaar, Ik zeg u, vreest Hem! 

 

En Mattheüs 25, vers 41  Dan zal Hij ook tot hen, die aan zijn 
linkerhand zijn, zeggen: Gaat weg van Mij, gij vervloekten, naar het 

eeuwige vuur, dat voor de duivel en zijn engelen bereid is. 

 
Ik zag boze geesten roddelen en kwaadspreken… 

En ze lachten, vanwege dat ze liefdeloos waren en vol ongeloof, 
verbittering, twist en kwaadsprekerij waren, en vol leugens en 

hoogmoed en jaloezie en afgunst en geweld! 

 
Romeinen 12, vers 21  Laat u niet overwinnen door het kwade, 

maar overwin het kwade door het goede. 
En Romeinen 13, vers 10  De liefde doet de naaste geen kwaad; 

daarom is de liefde de vervulling der wet. 

 
En Mattheüs 25, vers 45 en 46  Dan zal Hij hun antwoorden en 

zeggen: Voorwaar, Ik zeg u, in zoverre gij dit aan één van deze 

minsten niet gedaan hebt, hebt gij het ook aan Mij niet gedaan. En 
dezen zullen heengaan naar de eeuwige straf, maar de 

rechtvaardigen naar het eeuwige leven. 
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Voorwaar, Profeet Benjamin zag verschrikkelijke 
martelingen worden gedaan bij zogenaamde Christenen. 

Benjamin zei: “Waarom?” 

En Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, gaf het volgende 
antwoord: 

 
2 Korinthiërs 11, vers 13 en 14  Want zulke lieden zijn schijn-

apostelen, bedrieglijke arbeiders, die zich voordoen als apostelen 

van Christus. Geen wonder ook! Immers, de satan zelf doet zich 
voor als een engel des lichts. 

 
En Mattheüs 7, vers 13 en 14  Gaat in door de enge poort, want 

wijd is de poort en breed de weg, die tot het verderf leidt, en velen 

zijn er, die daardoor ingaan; want eng is de poort, en smal de weg, 
die ten leven leidt, en weinigen zijn er, die hem vinden. 

 
Voorwaar! 

Je kunt de satan ook een soort mol noemen, een graver, die heel 

diep graaft, totdat hij nog meer vindt, om anderen aan te klagen. 
Dit soort mensen is zwanger gemaakt door boze geesten, en zij 

zullen in de poel des vuurs geworpen worden, evenzo wie deze 

boodschap verwerpt, de volle waarheid! 
 

Voorwaar, Profeet Benjamin kan u zoveel meer vertellen 
over de hel, maar neem deze boodschap aan! 

 

Openbaring 22, vers 6  En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn 
getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der 

Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen 
hetgeen weldra geschieden moet. 

 

En 1 Johannes 2, vers 5 en 6  Maar wie zijn woord bewaart, in 
die is waarlijk de liefde Gods volmaakt. Hieraan onderkennen wij, 

dat wij in Hem zijn. Wie zegt, dat hij in Hem blijft, behoort ook zelf 

zó te wandelen, als Hij gewandeld heeft. 
Vers 9 tot en met 11  Wie zegt in het licht te zijn en zijn broeder 

“of zuster” haat, die is in de duisternis tot nu toe. Wie zijn broeder 
“of zuster” liefheeft, blijft in het licht en in hem is niets 

aanstotelijks; maar wie zijn broeder “of zuster” haat, is in de 
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duisternis en wandelt in de duisternis, en hij weet niet waar hij 
heengaat, want de duisternis heeft zijn “of haar” ogen verblind.  

1 Johannes 4, vers 18 en 19  Er is in de liefde geen vrees, maar de 

volmaakte liefde drijft de vrees uit; want de vrees houdt verband 
met straf en wie vreest, is niet volmaakt in de liefde. Wij hebben 

lief, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad. 
En 1 Johannes 5, vers 4  Want al wat uit God geboren is, overwint 

de wereld; en dit is de overwinning, die de wereld overwonnen 

heeft: ons geloof. 
 

Voorwaar, doe er alles aan, u die luistert naar deze 
boodschap, om niet in de hel geworpen te worden. 

En bekeer u van het kwaad! 

Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 
 

In Zijn almachtige Naam verbreek ik alle 

aanvallen van satan! 
 
Laten wij in gebed gaan, en zeg mij maar na: “Ik ben een strijder 

van de Allerhoogste God: een warrior! En ik sta in de kracht en 
standvastigheid en het geloof, en ben onwankelbaar…” Dank U, 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, dat ik niet meer onder 

de vloek ben, maar onder Uw zegeningen ben gekomen!  
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 5 
februari 2019 bracht een bode engel de volgende boodschap Gods 

over, die ik heel graag met u wil delen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Power, 
een bode engel Gods. 

 

Laten wij in gebed gaan, en zeg mij maar na: 
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“Ik ben een strijder van de Allerhoogste God: een warrior! En ik sta 
in de kracht en standvastigheid en het geloof, en ben 

onwankelbaar. Geen wapen, pesterij, toverij, leugens, geweld, 

haat, twist, - geen enkel wapen, - geen enkel negatief gepraat en 
geroddel, aanvallen en manipulatie en misleidingen van satan - 

geen enkel instrument of persoon, die de satan tegen mij gebruikt - 
zal mij iets kunnen aanrichten! Want in Hem, mijn Meester en Heer 

en Koning der koningen, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 

Christus, proclameer ik dat ik, als Zijn kind, meer dan overwinnaar 
ben!” 

 
Jesaja 54, vers 17  Elk wapen dat tegen u gesmeed wordt, zal 

niets uitrichten, en elke tong die zich voor het gericht tegen u 

keert, zult gij in het ongelijk stellen. Dit is het deel van de knechten 
des Heren en hun recht van Mijnentwege, luidt het woord des 

Heren. 
 

Romeinen 5, vers 1  Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, 

hebben vrede met God door onze Here Jezus Christus. 
Romeinen 12, vers 14  Zegent wie u vervolgen, zegent en vervloekt 

niet. 

Vers 21  Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het 
kwade door het goede. 

En vers 19  Daar staat geschreven, onder andere: Wreekt uzelf 
niet, geliefden, en: Ik zal het vergelden, spreekt de Here! 

 

Ik ben een warrior. 
En in Zijn almachtige kracht verbreek ik alle bolwerken en 

aanvallen van satan, in de almachtige Naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Amen! Voorwaar, 

 

Efeziërs 6, vers 10 tot en met 12  Voorts, weest krachtig in de 
Here en in de sterkte zijner macht. Doet de wapenrusting Gods 

aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels; 

want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen 
de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer 

duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. 
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En vers 16  Neemt bij dit alles het schild des geloofs ter hand, 
waarmede gij al de brandende pijlen van de boze zult kunnen 

doven. 

 
2 Timotheüs 2, vers 4 en 5  Tijdens de veldtocht wordt geen 

soldaat gemoeid in de zorg voor zijn onderhoud; hij heeft slechts 
hem te voldoen, door wie hij aangeworven is. En is iemand een 

kampvechter, dan ontvangt hij “of zij” de krans alleen, als hij “of 

zij” volgens de regels van de kamp heeft gestreden. 
 

Hebreeën 11, vers 1  Het geloof nu is de zekerheid der dingen, 
die men hoopt, en het bewijs der dingen, die men niet ziet. 

En vers 6  Maar zonder geloof is het onmogelijk Hem welgevallig te 

zijn. Want wie tot God komt, moet geloven, dat Hij bestaat en een 
beloner is voor wie Hem ernstig zoeken. 

 
Openbaring 3, vers 21  Wie overwint, hem “of haar” zal Ik geven 

met Mij te zitten op mijn troon, gelijk ook Ik heb overwonnen en 

gezeten ben met mijn Vader op zijn troon. 
 

Mattheüs 5, vers 11 en 12  Zalig zijt gij, wanneer men u smaadt 

en vervolgt en liegende allerlei kwaad van u spreekt om Mijnentwil. 
Verblijdt u en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen; 

want alzo hebben zij de Profeten vóór u vervolgd. 
 

En Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God 

de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 
opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig 

leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, 
opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 
geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 

oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 

duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 
waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 

gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 
komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 

zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 
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Zeg tot slot:  

“Dank U, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, voor Uw offer 

aan het kruis van Golgotha, en dat ik niet meer onder de vloek ben, 
maar onder Uw zegeningen ben gekomen. Amen!” 

Voorwaar, ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 

 

Wees geen geheim agent! 
 

Boodschap Gods: Breek uit uw gevangenschap! Vertrouw op de 
Here, Yeshua HaMashiach, uw Rabboeni, en vrees niet en wees niet 

onzeker. Hij wil de onzekerheid van u wegnemen. Laat Zijn liefde 
de angst om te getuigen verdrijven!  

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 6 februari 2019 bracht de bode engel 

de volgende boodschap Gods over aan Profeet Benjamin 

Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  
 

Voorwaar, voorwaar, voorwaar, ik, Michaël, een bode engel 
Gods, zeg u: 

 

Genesis 49, vers 6  Mijn ziel hebbe geen deel aan hun 
beraadslaging, mijn geest sluite zich niet aan bij hun vergadering, 

want in hun toorn hebben zij mannen gedood en in hun moedwil 
hebben zij runderen de pezen doorgesneden. 

 

Deuteronomium 6, vers 5  Gij zult de Here, uw God, liefhebben 
met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw 

kracht. 

Deuteronomium 7, vers 9  opdat gij zoudt weten, dat de Here, uw 
God, de enige God is, de trouwe God, die het verbond en de 
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goedertierenheid houdt jegens wie Hem liefhebben en zijn geboden 
onderhouden, tot in duizend geslachten. 

Deuteronomium 10, vers 14  Zie, van de Here, uw God, is de 

hemel, ja, de hemel der hemelen, de aarde en alles wat daarop is. 
Deuteronomium 11, vers 13  indien gij nu aandachtig luistert naar 

de geboden, die ik u heden opleg, zodat gij de Here, uw God, 
liefhebt en Hem dient met uw ganse hart en uw ganse ziel. 

Deuteronomium 13, vers 4  De Here, uw God, zult gij volgen, Hem 

vrezen, zijn geboden houden en naar zijn stem luisteren: Hem zult 
gij dienen en aanhangen. 

Deuteronomium 26, vers 16 en 17  Heden beveelt u de Here, uw 
God, deze inzettingen en verordeningen na te komen; onderhoud 

ze dan naarstig met geheel uw hart en geheel uw ziel. Gij hebt 

heden van de Here het woord aanvaard, dat Hij u tot een God zal 
zijn, en dat gij in zijn wegen wandelen moet, zijn inzettingen, 

geboden en verordeningen onderhouden en naar zijn stem 
luisteren. 

En Deuteronomium 30, vers 14 tot en met 16  Maar dit woord is 

zeer dicht bij u, in uw mond en in uw hart om het te volbrengen. 
Zie, ik houd u heden het leven en het goede voor, maar ook de 

dood en het kwade: doordat ik u heden gebied de Here, uw God, 

lief te hebben door in zijn wegen te wandelen en zijn geboden, 
inzettingen en verordeningen te onderhouden, opdat gij leeft en 

talrijk wordt en de Here, uw God, u zegene in het land, dat gij in 
bezit gaat nemen. 

 

Voorwaar, Kadosh, Heilig is de Here der heren en Koning der 
koningen! 

 
1 Koningen 15, vers 14 en 15  De offerhoogten verdwenen 

echter niet, toch was het hart van Asa, zolang hij leefde, de Here 

volkomen toegewijd. Hij bracht de heilige gaven van zijn vader en 
zijn eigen heilige gaven in het huis des Heren: zilver, goud en 

allerlei voorwerpen. 

 
1 Kronieken 16, vers 8  Looft de Here, roept zijn naam aan, 

maakt onder de volken zijn daden bekend. 
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Vers 10 en 11  Beroemt u in zijn heilige naam, het hart van wie de 
Here zoeken, verheuge zich. Vraagt naar de Here en zijn sterkte, 

zoekt zijn aangezicht bestendig.   

Vers 15  Gedenkt voor immer aan zijn verbond, – het woord, dat 
Hij gebood aan duizend geslachten. 

Vers 22  Raakt mijn gezalfden niet aan, en doet mijn Profeten geen 
kwaad. 

Vers 27  Majesteit en luister zijn voor zijn aangezicht, sterkte en 

vreugde in de plaats waar Hij woont. 
Vers 29  Geeft de Here de heerlijkheid van zijn naam, brengt offer 

en komt voor zijn aangezicht. Buigt u neder voor de Here in heilige 
feestdos. 

Vers 34  Looft de Here, want Hij is goed, want zijn goedertierenheid 

is tot in eeuwigheid. 
 

Job 39, vers 14  Vertrouwt gij op hem, omdat zijn kracht zo groot 
is? Of laat gij aan hem uw zwoegen over? 

 

Psalm 26, vers 2 tot en met 5  Toets mij, Here, en beproef mij, 
keur mijn nieren en mijn hart. Want uw goedertierenheid houd ik 

voor ogen, en ik wandel in uw waarheid. Bij de valsaards zit ik niet 

neer, met de huichelaars ga ik niet om; ik haat het gezelschap der 
boosdoeners, en bij de goddelozen zit ik niet neer. 

Vers 8  Here, ik heb lief de stede van uw huis, de woonplaats van 
uw heerlijkheid. 

Vers 12  Mijn voet staat op effen baan – in de samenkomsten zal ik 

de Here prijzen. 
Psalm 28, vers 6 en 7  Geprezen zij de Here, want Hij heeft 

gehoord mijn luide smekingen. De Here is mijn kracht en mijn 
schild; op Hem vertrouwde mijn hart en ik werd geholpen. Daarom 

juicht mijn hart en loof ik Hem met mijn lied. 

Psalm 30, vers 5  Psalmzingt de Here, gij zijn gunstgenoten, en 
looft zijn heilige naam. 

En Psalm 31, vers 25  Weest sterk en uw hart zij onversaagd, gij 

allen, die op de Here hoopt. 
 

Voorwaar, vertrouw op de Here, uw Rabboeni, en vrees niet 
en wees niet onzeker. 
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Breek uit uw gevangenschap! Vertrouw op Yeshua HaMashiach, 
JHWH, Jezus Christus, en maak u geen zorgen. Hij wil de 

onzekerheid van u wegnemen. Wees geen geheim agent, maar 

getuig van Hem, en maak Hem groot, en breng dank en eer met 
een dankbaar hart! En glimlach in Zijn licht, dat op u schijnt. Laat 

Zijn liefde de angst om te getuigen verdrijven! Hij zal u kracht 
geven en zegenen, tot glorie van Zijn Heilige Naam boven alle 

namen, Elohím, El Elyon, de hoogste God, Jahweh Roï, de Goede 

Herder, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Amen! 
 

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 
wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 

naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het 

licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever 
gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want 

een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het 

licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de 
waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat 

zij in God verricht zijn. 
 

Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
 

 

Yeshua HaMashiach, Abba, Vader, Isa, JHWH, 
Jezus Christus, de enige almachtige Zoon van 

God 
 
Wie u ook bent, elke knie zal zich buigen voor Hem, en Hem 

belijden met zijn of haar tong. Want Hij is Kadosh, Heilig; alleen Hij 

is het waard te aanbidden!  
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Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 7 

februari 2019 bracht een bode engel Gods een boodschap over, die 
ik heel graag met u wil delen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Rafaël, 

een bode engel Gods. 
 

Voorwaar, Waardig, Kadosh, Heilig is Yeshua HaMashiach, 
Abba, Vader, Isa, JHWH, Jezus Christus, de enige almachtige 

Zoon van God, de Koning der koningen! 

Voorwaar, wie gij ook bent, elke knie zal zich buigen voor Hem, en 
Hem belijden met zijn of haar tong. Want Hij is Kadosh, Heilig; 

alleen Hij is het waard te aanbidden! 
 

Voorwaar, Hij alleen kan u zich laten verblijden, en kan u 

troosten in uw verdriet en rouw. 
Voorwaar, hef u op, breng Hem aanbidding, glorie, lof en eer! 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, wil het beste voor u. Hij 

wil u sterken met Zijn kadosh, heilige liefde! Voorwaar, Hij geve u 
Zijn vrede. 

 
Als Hij niet Zijn Bloed had gegeven, en de zonde had 

gedragen en de dood had overwonnen, 

en de wereld vol van duisternis die de satan heeft gebracht, zou 
overwinnen, zou er geen hoop meer zijn. Maar halleluja! Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, Isa, de enige Almachtige God, 
overwon, door Zijn almachtige, goddelijke kracht, als enige de 

duisternis, die de satan heeft gebracht!  

 
Voorwaar, kom in de rust, en bid om met Hem te praten. 

En ontvang de zegen des Heren. Vraag om vergeving van uw 

zonden en ongeloof. Voorwaar, Hij bemint u zo zeer! En Zijn Bloed 
maakt u stralend wit en rein. Onderhoud uw relatie met Hem, en 

ontvang vreugde, blijdschap en vrede in uw hart! 
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Lukas 1, vers 37 en 38  Want geen woord, dat van God komt, zal 
krachteloos wezen. En Maria zeide: Zie, de dienstmaagd des Heren; 

mij geschiede naar uw woord. En de engel ging van haar heen. 

 
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
 

 

Paus Franciscus’ privégesprek over Israël en 
Iran met Obama en Trump 
 

De Paus uit Rome had contact via zijn computer en telefoon, en 
sprak met Obama en Donald Trump. Verder komen de 

ruimteschepen aan de orde in deze boodschap Gods, genoemd in 

Daniël 11, onder andere. Open uw ogen voor de volle waarheid in 
het einde der dagen!  

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, welkom! Op 8 februari 2019 bracht een bode engel de 

volgende openbarende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet 
van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 

Gaddiëlia, een bode engel Gods. 

 
Voorwaar, Paus Franciscus, de Paus uit Rome, had een 

privégesprek over Israël. 
Hij had contact via zijn computer en telefoon, en sprak met Obama 

en Donald Trump! Voorwaar, men sprak over de Westelijke 

Jordaanoever en over Oost-Jeruzalem en Iran. Voorwaar, ik 
openbaar u, dat Gods Elohím Israël heel vaak gered heeft. De 

vrede, het zogenaamde schijnakkoord, was maar van tijdelijke 
duur. En men vuurde wederom raketten af op Israël! 

 

Exodus 19, vers 19  Het geluid van de bazuin werd gaandeweg 
zeer sterk. Tot zover. 
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Daniël 11, vers 35  Sommige van de verstandigen zullen 

struikelen, opdat er onder hen loutering, schifting en zuivering 

teweeggebracht worde, tot aan de eindtijd; want deze toeft nog tot 
de vastgestelde tijd. 

Daniël 12, vers 2 tot en met 4  Velen van hen die slapen in het stof 
der aarde, zullen ontwaken, dezen tot eeuwig leven en genen tot 

versmading, tot eeuwig afgrijzen. En de verstandigen zullen stralen 

als de glans van het uitspansel, en die velen tot gerechtigheid 
hebben gebracht als de sterren, voor eeuwig en altoos. Maar gij, 

Daniël, houd de woorden verborgen, en verzegel het boek tot de 
eindtijd; velen zullen onderzoek doen, en de kennis zal 

vermeerderen.  

En Daniël 11, vers 40  Maar in de eindtijd zal met hem de koning 
van het Zuiden in botsing komen, en de koning van het Noorden zal 

op deze aanstormen met wagens en ruiters en vele schepen, 
“ruimteschepen”, voegde de bode engel toe; en hij zal de landen 

binnenvallen, en als een overstroming steeds verder om zich heen 

grijpen. 
 

En de ‘wagens en ruiters’ wordt ook verklaard in: 

 
2 Koningen 2, vers 11 en 12  En, terwijl zij voortgingen, al 

wandelende en sprekende, zie, een vurige wagen en vurige 
paarden! en die maakten scheiding tussen hen beiden. Alzo voer 

Elia in een storm ten hemel. En Elisa zag het en riep uit: Mijn 

vader, mijn vader! Wagens en ruiters van Israël! En hij zag hem 
niet meer. Toen greep hij zijn klederen en scheurde ze in twee 

stukken. 
 

Jeremia 32, vers 27  Zie, Ik, de Here, ben de God van al wat 

leeft; zou voor Mij iets te wonderlijk zijn? 
 

Genesis 6, vers 5 en 6  Toen de Here zag, dat de boosheid des 

mensen groot was op de aarde en al wat de overleggingen van zijn 
hart voortbrachten te allen tijde slechts boos was, berouwde het de 

Here, dat Hij de mens op de aarde gemaakt had, en het smartte 
Hem in zijn hart.  
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En vers 11 en 12  De aarde nu was verdorven voor Gods 
aangezicht, en de aarde was vol geweldenarij. En God zag de aarde 

aan, en zie, zij was verdorven, want al wat leeft had zijn weg op de 

aarde verdorven. 
 

Voorwaar,  
 

Johannes 16, vers 29  Zijn discipelen zeiden: Zie, nu spreekt Gij 

vrijuit, zonder beeldspraak te gebruiken. 
En Johannes 17, vers 14 tot en met 17  Ik heb hun uw woord 

gegeven en de wereld heeft hen gehaat, omdat zij niet uit de 
wereld zijn, gelijk Ik niet uit de wereld ben. Ik bid niet, dat Gij hen 

uit de wereld wegneemt, maar dat Gij hen bewaart voor de boze. 

Zij zijn niet uit de wereld, gelijk Ik niet uit de wereld ben. Heilig hen 
in uw waarheid; uw woord is de waarheid. 

 
Voorwaar, open uw ogen voor de volle waarheid in het einde 

der dagen, en neem de Twee Getuigen serieus! 

 
Handelingen 22, vers 7 en 8  En ik viel op de grond en hoorde 

een stem tot mij zeggen: Saul, Saul, waarom vervolgt gij Mij? En ik 

antwoordde: Wie zijt Gij, Here? En Hij zeide tot mij: Ik ben Jezus, 
de Nazoreeër, die gij vervolgt. 

 
Voorwaar, wees Rapture ready! 

Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
 

 

Tweelingziel en zielemaatje 
 

Steeds meer mensen menen hun tweelingziel te hebben gevonden, 
terwijl ze er later achter komen dat ze niet op één lijn zitten, en 

hun relatie volledig in duigen valt. Velen onderwerpen zich niet aan 

God, en volgen hun eigen dwaze plan. Heb de Here uw God lief in 
uw leven. Laat Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, de 

eerste plaats hebben in uw wandel en denken!  
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Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 11 februari 2019 bracht de bode engel 

de volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin 
Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 
Voorwaar,  

 
Romeinen 8, vers 29 tot en met 31  Want die Hij tevoren 

gekend heeft, heeft Hij ook tevoren bestemd tot gelijkvormigheid 

aan het beeld zijns Zoons, opdat Hij de eerstgeborene zou zijn 
onder vele broederen; en die Hij tevoren bestemd heeft, dezen 

heeft Hij ook geroepen; en die Hij geroepen heeft, dezen heeft Hij 
ook gerechtvaardigd; en die Hij gerechtvaardigd heeft, dezen heeft 

Hij ook verheerlijkt. Wat zullen wij dan van deze dingen zeggen? 

Als God vóór ons is, wie zal tegen ons zijn? 
 

Voorwaar, mijn naam is Kirjata, en ben een bode engel Gods. 

 
Voorwaar, onderwerping aan Yeshua HaMashiach, JHWH, 

Jezus Christus, is het allerbelangrijkste! 
Op zoek gaan naar Zijn leiding is daarbij ook belangrijk. Onderhoud 

uw relatie met Hem! 

 
Mattheüs 10, vers 30 en 31  En de haren van uw hoofd zijn ook 

alle geteld. Weest dan niet bevreesd: gij gaat vele mussen te 
boven. 

 

Hij kent u en zal u de weg wijzen. 
 

Spreuken 3, vers 5 en 6  Vertrouw op de Here met uw ganse hart 

en steun op uw eigen inzicht niet. Ken Hem in al uw wegen, dan zal 
Hij uw paden recht maken.   

 
Voorwaar, men zal minder problemen hebben, wanneer men 

besluit om de Here te volgen.  
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Vertrouw op de Here, uw God! Steeds meer mensen menen hun 
tweelingziel te hebben gevonden, terwijl ze er later achter komen 

dat ze niet op één lijn zitten, en hun relatie volledig in duigen valt. 

Velen onderwerpen zich niet aan God, en volgen hun eigen dwaze 
plan, en lopen hun relatie met God mis, vanwege dat ze zelf het 

recht in handen nemen! 
 

1 Korinthiërs 1, vers 25  Want het dwaze van God is wijzer dan 

de mensen en het zwakke van God is sterker dan de mensen. 
 

Voorwaar, heb de Here uw God lief in uw leven! 
Laat Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, de eerste plaats 

hebben in uw wandel en denken. 

 
Markus 12, vers 31  Het tweede is dit: Gij zult uw naaste 

liefhebben als uzelf. Een ander gebod, groter dan deze, bestaat 
niet. 

 

Leviticus 19, vers 18  Gij zult niet wraakzuchtig en haatdragend 
zijn tegenover de kinderen van uw volk, maar uw naaste liefhebben 

als uzelf: Ik ben de Here. 

 
En Johannes 13, vers 35  Hieraan zullen allen weten, dat gij 

discipelen van Mij zijt, indien gij liefde hebt onder elkander. 
 

Voorwaar, 

 
Galaten 5, vers 18  Indien gij u echter door de Geest laat leiden, 

dan zijt gij niet onder de wet. 
En vers 25  Indien wij door de Geest leven, laten wij ook door de 

Geest het spoor houden.   

 
Voorwaar, betreffende dat men erachter komt, dat men 

beiden totaal anders is, en de ene is gelovig en de andere 

ongelovig… 
De Here had altijd al gezegd: Licht en donker gaat niet samen! Aan 

de vrucht herkent men de geest! En als u zich laat leiden en alles 
overlaat aan de Here, en Hem vertrouwt, zal Hij ook voor uitkomst 

zorgen!  



 
 

 

6689 
 
 

 

 
Voorwaar, ware liefde is een besef van twee harten, die niet 

zonder elkaar kunnen. 

Ware liefde is ook elkaar steunen en bemoedigen, en samen praten 
over de Heer, en samen treuren en lachen, en niet kwetsen en 

vernederen onder andere.  
 

Galaten 5, vers 16 en 17  Dit bedoel ik: wandelt door de Geest 

en voldoet niet aan het begeren van het vlees. Want het begeren 
van het vlees gaat in tegen de Geest en dat van de Geest tegen het 

vlees – want deze staan tegenover elkander – zodat gij niet doet 
wat gij maar wenst. 

En vers 22  Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, 

vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, 
zachtmoedigheid, zelfbeheersing. 

 
Voorwaar! 

Als men niet één is in de Geest, in Yeshua HaMashiach, JHWH, 

Jezus Christus, en de vonken van vuur en strijd en haat, onder 
andere, spelen een grote rol in uw huwelijk, dan kan men er niet 

van spreken dat men zielmaatjes is. Voorwaar, sommigen zullen 

hun zielmaatje in de Hemel ontmoeten, of elders op de Aarde, en 
sommigen ook in de hel. Dit wil men niet horen, hoewel dit de volle 

waarheid is! Luister ook naar de boodschap met de titel: 
‘Bedrieglijke zielmaatjes’. 

 

Een zielmaatje van de Here zal er altijd alles aan doen, om 
samen gelukkig te zijn en om de Here te volgen en te dienen. 

Overdenk deze boodschap! In de Hemel heeft men als zielmaatjes 
dezelfde overeenkomsten, zoals gewoontes en interesses en humor 

en gedachten en gevoelens, onder andere. Daar is alles volmaakt!  

 
2 Petrus 3, vers 13 en 14  Wij verwachten echter naar zijn 

belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid 

woont. Daarom, geliefden, beijvert u in deze verwachting, 
onbevlekt en onberispelijk te blijken voor Hem in vrede. 

 
1 Johannes 2, vers 16 en 17  Want al wat in de wereld is: de 

begeerte des vlezes, de begeerte der ogen en een hovaardig leven, 
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is niet uit de Vader, maar uit de wereld. En de wereld gaat voorbij 
en haar begeren, maar wie de wil van God doet, blijft tot in 

eeuwigheid. 

 
En Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God 

de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 
opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig 

leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, 

opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 
geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 

oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 

duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 
waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 

gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 
komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 

zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 

 
Voorwaar! 

Als men nu al zo botst op de Aarde, en men elkaar bestrijdt en niet 

naar elkaar luistert, onder andere, zal God dezen echt niet 
samenbrengen in de Hemel! Yeshua HaMashach, JHWH, Jezus 

Christus, kijkt naar de vruchten, die men had op de Aarde. Wie de 
goede vrucht droeg, en een relatie had met de Here, en deze 

onderhield in zijn of haar wandel, zal in de Hemel zijn. En de 

andere zal in de hel zijn, als de vrucht slecht bleek te zijn in zijn of 
haar handel en wandel. Amen!  

Voorwaar, ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 

 

Profeet Benjamin en Profetes Theresa 

Cousijnsen, Gods wegbereiders 
 
U daar die luistert, hoor de stem, die tot u roept en spreekt: Maak 

uw paden recht; bekeer u! Want het Koninkrijk der Hemelen is 

nabijgekomen! Hoor naar de boodschappen Gods, overgebracht 
door de bode engelen Gods. Want waarlijk, alles is tot u gesproken 
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vanuit de God van Abraham, Izaäk en Jakob, vanaf Zijn Troon des 
Hemels.  

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, welkom! Op 12 februari 2019 bracht de bode engel de 

volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin 

Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige, enige Naam boven alle 
namen, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. 

 

Voorwaar, u daar die luistert, mijn naam is Revelado, een 
bode engel Gods. 

Waarlijk, hoor de stem, die tot u roept en spreekt: Maak uw paden 
recht; bekeer u! Want het Koninkrijk der Hemelen is nabijgekomen! 

 

Voorwaar, Profeet Benjamin en Profetes Theresa Cousijnsen 
zijn de wegbereiders, 

en zij wijzen u erop, via de boodschappen Gods, om u over te 

geven, want de tijd is nabij. Voorwaar, ik zeg u, hoor naar de 
boodschappen Gods, overgebracht door de bode engelen Gods! 

Voorwaar, wie naar hen, Profeet Benjamin en Profetes Theresa 
Cousijnsen, hoort, hoort naar Gods stem, die ook zegt: Wie hem of 

haar veroordeelt, heeft God veroordeeld! Want waarlijk, alles is tot 

u gesproken vanuit de God van Abraham, Izaäk en Jakob, vanaf 
Zijn Troon des Hemels! En als u Gods woorden niet serieus neemt 

via de boodschappen, via hen, zal men zeker gestraft worden! 
Voorwaar, wie niet wil horen, gaat verloren. En velen zullen zich op 

de borst slaan. 

 
Voorwaar, God ziet u en Hij weet van uw wandel! 

Niemand komt Gods Koninkrijk binnen, als men niet luistert en 

kwaadspreekt over Gods gezalfden! Ook al bent u vele malen 
gedoopt als kind van God, dan daar en dan daar, u zult zien dat de 

doop u niet gered heeft, en dat u in de hel geworpen wordt, 
vanwege dat uw geest, ziel en lichaam geen tempel was van de 

Heilige Geest. Maar doordat u een instrument van satan, en een 
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kwaadspreker bent en roddelaar, en vol gif zit, en uw eigen geest 
en ziel en lichaam kapotmaakt, en de Heilige Geest gekwetst en 

afgebroken hebt, en ook Gods tempel in u afgebroken hebt, en 

Gods gezalfden hebt slecht gemaakt, zal uw wandel in het kwaad 
niet meer worden vergeven. In de Hemel is geen plek voor 

roddelaars vol gif. Hun plek staat al vast tussen de wormen en 
slangen in de hel, waar Profeet Benjamin Cousijnsen vele bekende 

gezichten zag in het vuur des hels, getoond door de Here Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus zelf, aan Profeet Benjamin! 
 

Voorwaar,  
 

Openbaring 17, vers 11  En het beest, dat was en niet is, is zelf 

ook de achtste, maar het is uit de zeven en het vaart ten verderve. 
Vers 13  Dezen zijn één van zin en geven hun kracht en macht aan 

het beest.  
En vers 15 en 16  En hij zeide tot mij: De wateren, die gij zaagt, 

waarop de hoer gezeten is, zijn natiën en menigten en volken en 

talen. En de tien horens, die gij zaagt, en het beest, dezen zullen 
de hoer haten, en zij zullen haar berooid maken en naakt, haar 

vlees eten en haar met vuur verbranden. 

 
Voorwaar, hoewel sommigen de Here kenden, hebben 

sommigen toch gekozen voor de hel. 
Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 
 

God beschijnt de geest van ieder mens 
 
Boodschap Gods, overgebracht aan eindtijdprofeet Benjamin 

Cousijnsen, in opdracht van JHWH, de Koning der koningen, de God 

van al wat leeft. Wie zich door zijn eigen natuur laat leiden is 
gericht op wat hij zelf wil, maar wie zich laat leiden door de Geest is 

gericht op wat de Geest wil.  
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Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 13 februari 2019 bracht de bode de 

volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin 
Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 

Hetrick, een bode van de Koning der koningen, de God van al wat 
leeft! 

 
Voorwaar,  

 

Spreuken 30, vers 11 tot en met 14  Er zijn mensen die hun 
vader vervloeken en hun moeder hun zegen onthouden. Er zijn 

mensen die denken zuiver te leven, maar vol vuiligheid zijn. Er zijn 
mensen met een hooghartige blik, met van die misprijzende ogen. 

Er zijn mensen met tanden als zwaarden en kaken als messen… tot 

zover. 
En vers 32  Als je zo dwaas bent jezelf op de borst te slaan, denk 

dan eerst na en houd je hand voor je mond.   

 
Spreuken 29, vers 1  Wie vaak terechtgewezen wordt en toch 

hardnekkig blijft, wordt plotseling geveld, zonder kans op redding.   
Vers 16  Als goddelozen aan de macht zijn, neemt de misdaad toe, 

maar eens zullen de rechtvaardigen getuige zijn van hun val. 

Vers 20  Heb je weleens iemand gezien die altijd met zijn woorden 
klaarstaat? Voor een dwaas is er meer hoop dan voor hem “of 

haar”.   
En vers 23  De hoogmoed van een mens brengt hem ten val, eer is 

weggelegd voor wie bescheiden is.   

 
Spreuken 30, vers 2 en 3  Ik ben dommer dan ieder ander, elk 

menselijk inzicht ontbreekt mij. Ik heb geen wijsheid opgedaan, 

van de Heilige weet ik niets. 
 

Spreuken 28, vers 26  Wie op zijn eigen verstand vertrouwt, is 
een dwaas, wie wijsheid als leidraad heeft, ontsnapt aan alle 

gevaar. 
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Spreuken 23, vers 9  Spreek niet tegen een dwaas, hij veracht je 

verstandige woorden. 

En vers 12  Heb een open oor voor onderricht, en een open geest 
voor kennis. 

 
Spreuken 22, vers 5  Wie de verkeerde weg gaat, treft dorens en 

valstrikken aan, wie zijn “of haar” leven liefheeft, blijft er verre 

van. 
Vers 12  JHWH behoedt de waarheid, hij logenstraft de woorden 

van bedriegers. 
Vers 10  Jaag een spotter weg, en de ruzie is voorbij, 

twistgesprekken en beledigingen houden op.   

En vers 14  De mond van een lichtzinnige vrouw is als een diepe 
put; wie door JHWH is vervloekt, valt daarin.  

 
Spreuken 21, vers 2  Een mens kiest in zijn “of haar” eigen ogen 

altijd de rechte weg; JHWH toetst wat hem “of haar” innerlijk 

beweegt. 
En vers 4  Een hooghartige blik, een aanmatigend hart, wat een 

goddeloze uitstraalt is zondig. 

Voorwaar, en vers 10  Een goddeloze is uit op het kwaad, hij “of 
zij” toont geen medelijden met zijn “of haar” medemens.   

En vers 16  Wie afdwaalt van de weg van het verstand zal belanden 
in het rijk van de schimmen.   

 

Een spotter/hater werkt zichzelf in het verderf! 
 

Spreuken 21, vers 12  De rechtvaardige God slaat de goddelozen 
gade, hij stort ze in het verderf. 

 

Spreuken 20, vers 24  De weg van een mens wordt bepaald door 
JHWH; wie weet zelf welke richting hij gaat? 

 

Voorwaar! 
God is rechtvaardig, en beschijnt de geest van ieder mens, en kent 

het goddeloze zondige hart dat velen mee wil sleuren naar hun 
ondergang. 
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Spreuken 16, vers 19  Beter in eenvoud leven met de armen dan 
de buit verdelen met hoogmoedigen. 

Vers 25  Een mens denkt de juiste weg te gaan, terwijl hij “of zij” 

eindigt bij de dood. 
Vers 28  Een vals karakter zaait voortdurend tweedracht, een 

lasteraar drijft vrienden uit elkaar. 
En vers 30  Wie heimelijk zijn “of haar” oog dichtknijpt, heeft 

kwaad in de zin, wie zijn “of haar” lippen samenperst, heeft het 

kwaad al gedaan. 
 

Spreuken 14, vers 21 en 22  Wie zijn “of haar” medemens 
veracht, is een zondaar; gelukkig hij “en zij” die zich bekommert 

om de armen. Wie kwaad smeden, komen zij niet op een 

dwaalweg? Wie goed doen, oogsten zij geen liefde en trouw? 
En vers 27  Ontzag voor JHWH is de bron van het leven, het hoedt 

je voor de strikken van de dood. 
 

Spreuken 12, vers 1  Wie van onderricht houdt, houdt van kennis, 

wie berispingen haat, is dom.    
 

Spreuken 11, vers 19 tot en met 21  Wie werkelijk rechtvaardig 

is vindt het leven, wie uit is op het kwaad de dood. JHWH verfoeit 
bedriegers; wie eerlijk leven, zijn hem welgevallig. Zo zeker als een 

onrechtvaardige gestraft wordt, zo zeker gaat het nageslacht van 
een rechtvaardige vrijuit.    

 

Voorwaar, tot slot: 
 

Romeinen 8, vers 5  Wie zich door zijn “of haar” eigen natuur 
laat leiden is gericht op wat hij “of zij” zelf wil, maar wie zich laat 

leiden door de Geest is gericht op wat de Geest wil. 

En Romeinen 12, vers 9 en 10  Laat uw liefde oprecht zijn. 
Verafschuw het kwaad en wees het goede toegedaan. Heb elkaar 

lief met de innige liefde van broeders en zusters en acht de ander 

hoger dan uzelf.   
 

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 
wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
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hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 
geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 

oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 
duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 

waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 

gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 
komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 

zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 
 

Ik ga nu, sprak Hetrick, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
 

 

Door de Kadosh, Heilige Geest bent u één in de 
Here 
 

Gods Kadosh, Heilige Geest is aan het werk. Yeshua HaMashiach wil 
u verblijden en sterken. Hij verdrijft de angst en zorg in uw hart 

met Zijn Goddelijke kracht en liefde. Neem je kruis op en volg Hem!  
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 

14 februari 2019 bracht een bode engel Gods de volgende 
boodschap over, die ik heel graag met u wil delen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige, waardige, kadosh, heilige, 

enige Naam boven namen, Yeshua HaMashiach, Abba, Vader, Isa, 

JHWH, Jezus Christus, de enige levende Zoon van God, de Koning 
der koningen! Voorwaar, mijn naam is Blesía, een bode engel Gods. 

 
Voorwaar, door de Kadosh, Heilige Geest bent u één in de 

Here,  

en groeit Zijn liefde in het volgen en gehoorzamen, in eenheid met 
de Kadosh, Heilige Geest, en wordt deze eenheid zichtbaar. 
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Lukas 1, vers 37  Want geen woord, dat van God komt, zal 

krachteloos wezen. 

 
Voorwaar, Gods Kadosh, Heilige Geest is aan het werk! 

Hij heeft u lief, en is getrouw en nimmer falend tot in alle 
eeuwigheid, en wil u verblijden en sterken. Hij, Yeshua HaMashiach, 

JHWH, Jezus Christus, Abba, Vader, Isa, de opgestane Heer, 

verdrijft de angst en zorg in uw hart met Zijn Goddelijke kracht en 
Zijn liefde!  

 
Voorwaar, neem je kruis op en volg Hem. 

En wees niet zwak, maar sterk, vol van vertrouwen in Zijn Kadosh, 

Heilige Geest die u wil vullen, steeds meer en meer. Stel uw 
vertrouwen op de Kadosh, Heilige Geest Gods, Kadosh, Heilig, 

Kadosh, vol van het Kadosh, Heilige vuur! Wees verbonden, vol van 
de Kadosh, Heilige Geest. En geloof, en wees één in de Geest en 

kracht, die u Zijn Shalom, vrede, en hoop en liefde wil geven. 

Voorwaar, laat uw eenheid in de Here toenemen, en wees vervuld 
met Zijn goedheid, zodat uw blijdschap zal toenemen en de 

vruchten! 

 
Galaten 3, vers 29  Indien gij nu van Christus zijt, dan zijt gij 

zaad van Abraham, en naar de belofte erfgenamen. 
Galaten 5, vers 22  Maar de vrucht van de Geest is liefde, 

blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, 

trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. 
En vers 25  Indien wij door de Geest leven, laten wij ook door de 

Geest het spoor houden. 
 

Efeziërs 2, vers 21 en 22  In Hem wast elk bouwwerk, goed 

ineensluitend, op tot een tempel, heilig in de Here, in wie ook gij 
mede gebouwd wordt tot een woonstede Gods in de Geest. 

 

Filippenzen 2, vers 13  Want God is het, die om zijn welbehagen 
zowel het willen als het werken in u werkt. 

En Filippenzen 4, vers 4 tot en met 7  Verblijdt u in de Here te allen 
tijde! Wederom zal ik zeggen: Verblijdt u! Uw vriendelijkheid zij alle 

mensen bekend. De Here is nabij. Weest in geen ding bezorgd, 
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maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met 
dankzegging bekend worden bij God. En de vrede Gods, die alle 

verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden 

in Christus Jezus. 
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
 

 

Profetisch: Het kind werd vervuld met wijsheid 
en de genade Gods was op haar 
 

Voorwaar, Profeet Benjamin en Profetes Theresa Cousijnsen, want 
geen woord, dat van God komt, zal krachteloos wezen. Wie hen 

zegent, Profeet Benjamin en Profetes Theresa en hun twee 

kinderen, worde gezegend.  
 

 
Volledige weergave: 

 

Van harte welkom! Op 15 februari 2019 bracht de bode engel de 
volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin 

Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, Isa, JHWH, Jezus Christus.  
 

Voorwaar, Profeet Benjamin en Profetes Theresa Cousijnsen,  

Voorwaar, mijn naam is Michaël, een bode engel Gods. 
 

Lukas 1, vers 37  Want geen woord, dat van God komt, zal 
krachteloos wezen. 

Vers 42  En zij riep uit met luider stem en sprak: Gezegend zijt gij 

onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van uw schoot. 
Vers 51  Hij heeft een krachtig werk gedaan door zijn arm, en Hij 

heeft hoogmoedigen in de overlegging huns harten verstrooid. 
Vers 45  En zalig is zij, die geloofd heeft, want wat vanwege de 

Here tot haar gezegd is, zal volbracht worden. 

Vers 6  Zij waren beiden rechtvaardig voor God en leefden naar alle 
geboden en eisen des Heren, onberispelijk.  
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Vers 66  En allen die het hoorden, namen het ter harte en zeiden: 
Wat zal er van dit kind worden? Want de hand des Heren was met 

hem. 

Vers 14  En blijdschap en vreugde zal uw deel zijn en velen zullen 
zich over zijn geboorte verblijden. 

Vers 69 tot en met 71  en heeft ons een hoorn des heils opgericht, 
in het huis van David, zijn knecht, – gelijk Hij gesproken heeft door 

de mond zijner heilige Profeten van oudsher – om ons te redden 

van onze vijanden en uit de hand van allen, die ons haten. 
Vers 25  Aldus heeft de Here aan mij gedaan in de dagen, waarin 

Hij op mij nederzag om mijn smaad onder de mensen weg te 
nemen. 

Vers 52  Hij heeft machtigen van de troon gestort en eenvoudigen 

verhoogd. 
En vers 80  Het kind nu groeide op en werd gesterkt door de Geest. 

Tot zover. 
Lukas 2, vers 6  En het geschiedde, toen zij daar waren, dat de 

dagen vervuld werden, dat zij baren zou. 

En vers 40 lezen: Het kind groeide op en werd krachtig, en het 
werd vervuld met wijsheid, en de genade Gods was op “haar”. 

 

Lukas 10, vers 16  Wie naar u hoort, hoort naar Mij; en wie u 
verwerpt, verwerpt Mij; en wie Mij verwerpt, verwerpt Hem, die Mij 

gezonden heeft. 
 

Mattheüs 1, vers 22  Dit alles is geschied, opdat vervuld zou 

worden hetgeen de Here door de Profeet gesproken heeft. Tot 
zover. 

 
En Mattheüs 18, vers 2 tot en met 5  En Hij riep een kind tot 

Zich, plaatste dat in hun midden, en zeide: Voorwaar, Ik zeg u, 

wanneer gij u niet bekeert en wordt als de kinderen, zult gij het 
Koninkrijk der hemelen voorzeker niet binnengaan. Wie nu zichzelf 

gering zal achten als dit kind, die is de grootste in het Koninkrijk 

der hemelen. En een ieder, die zulk een kind ontvangt in mijn 
naam, ontvangt Mij. 

En vers 10  Ziet toe, dat gij niet één dezer kleinen veracht. Want Ik 
zeg u, dat hun engelen in de hemelen voortdurend het aangezicht 

zien van mijn Vader, die in de hemelen is. 
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Voorwaar, wie hen zegent, Profeet Benjamin en Profetes 

Theresa en hun twee kinderen, worde gezegend. 

Maar o wee degene die kwaadspreekt en hen vervloekt, die zij 
vervloekt!  

 
Voorwaar, dit zingt Profeet Benjamin voor zijn kleine 

engeltje in zijn arm, op de wijs van ‘Schaapje, schaapje, heb 

je witte wol?’ 
Zing dit: “Schaapje, schaapje, waar ga jij naartoe? Lekker naar je 

bedje. Schaapje is zo moe. Kusje op je handjes, kusje op je hoofd, 
God zal voor je zorgen, want dat heeft Hij beloofd. Schaapje, 

schaapje, waar ga jij naartoe? Lekker naar je bedje, want schaapje 

is zo moe. Lief klein kindje, heb je het zo koud? Kom maar dichtbij 
pappa, mamma, die zoveel van je houdt. Lekker warm, een 

dekentje, net een wollen vacht, ga maar lekker slapen, want Jezus 
houdt de wacht. Lief klein kindje, doe je oogjes dicht. Als je morgen 

wakker wordt, dan is het weer licht”. 

 
Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 

wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 

geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 
oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 

duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 
waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 

gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 

komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 
zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 

 

Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
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Signalen in de wereld dat de mens is 

overgenomen door het kwaad 
 

De totale overname van de mens is zeer zichtbaar! Onder andere 
kannibalisme van eigen kinderen, gruwelijke verkrachtingen, 

reageerbuisbevruchting via een overleden vrouw, enzovoorts, zijn 

in volle gang. En wijst u Gods boodschappen af, dan wijst u Gods 
woorden af, en zult u, die luistert, ooit verantwoording moeten 

afleggen.  
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 18 februari 2019 bracht de bode engel 

de volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin 
Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Isa, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 

Revelado, een bode engel Gods. 
 

Voorwaar,  
 

Openbaring 22, vers 6  En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn 

getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der 
Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen 

hetgeen weldra geschieden moet. 

 
Voorwaar, vele profetieën zijn reeds vervuld en eveneens in 

volle gang! 
En wijst u deze boodschappen af, dan wijst u Gods woorden af, en 

zal u, die luistert, ooit verantwoording moeten afleggen. 

 
Klaagliederen 3, vers 16  Hij liet mij de tanden op kiezel 

stukbijten, Hij drukte mij neer in het stof. 
En vers 4  Hij heeft mijn vlees en mijn huid doen wegteren, mijn 

beenderen gebroken. 

En Klaagliederen 4, vers 14  Zij wankelden als blinden op de 
straten, bezoedeld met bloed. Tot zover. 



 
 

 

6702 
 
 

 

 
Voorwaar, in China werd een pasgeboren baby gered uit de 

kaken van zijn eigen moeder. 

De verpleegkundige vrouw sloeg meteen alarm, en moest de mond 
forceren met geweld, samen met doctoren, om de kaken uit de 

baby los te krijgen! 
 

Spreuken 2, vers 18 en 19  Want haar huis zinkt weg naar de 

dood, haar paden voeren naar de schimmen; niet één van allen die 
tot haar gaan, keert weder, en zij bereiken de paden des levens 

niet. 
 

Klaagliederen 4, vers 10  De handen van teerhartige vrouwen 

kookten haar kinderen; dezen waren haar tot spijze bij de 
ondergang van de dochter mijns volks. 

 
Spreuken 3, vers 7  Wees niet wijs in eigen ogen, vrees de Here 

en wijk van het kwaad. 

 
Deuteronomium 28, vers 53  In de benardheid en benauwdheid, 

waarmede uw vijand u kwellen zal, zult gij de vrucht van uw eigen 

schoot eten, het vlees van de zonen en dochters, die de Here, uw 
God, u geven zal. 

 
En Leviticus 26, vers 29  En gij zult het vlees uwer zonen eten en 

het vlees uwer dochters zult gij eten. 

 
Voorwaar, zo was er een schizofrene 28-jarige Filipijnse 

vrouw, die haar eigen dochter vermoordde… 
en daarna het hartje uit de baby had gesneden en opgegeten. 

 

Spreuken 4, vers 14 tot en met 16  Kom niet op het pad der 
goddelozen, betreed de weg der bozen niet. Mijd die, ga er niet 

over; wijk ervan af en ga voorbij. Want zij kunnen niet slapen, 

wanneer zij geen kwaad kunnen doen; hun slaap wordt hun 
ontnomen, wanneer zij niet iemand kunnen doen struikelen. 

 
En Micha 3, vers 2 en 3  Gij die het goede haat en het kwade 

liefhebt, die de lieden de huid afstroopt en het vlees van hun 
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gebeente; ja, die het vlees van mijn volk eet, en hun de huid 
aftrekt, en hun beenderen breekt en ze uiteenlegt als vlees in een 

pot of in een ketel. 

 
Voorwaar, ook in Congo vinden nog steeds vele 

gruwelijkheden plaats, zoals kannibalisme en 
verkrachtingen! 

De Congolese regering houdt hierover de mond naar de wereld toe, 

maar Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, niet! 
 

Spreuken 6, vers 12 tot en met 14  Een nietsnut, een 
onheilstichter is hij “of zij”, die met bedrieglijke mond rondgaat, 

die met zijn “of haar” ogen knipt, met zijn “of haar” voeten 

schuifelt, met zijn “of haar” vingers wijst, in wiens hart draaierijen 
zijn, die aldoor kwaad smeedt, die twist stookt. 

En vers 16 tot en met 19  Deze zes dingen haat de Here, ja, zeven 
zijn Hem een hartgrondige gruwel: hoogmoedige ogen, een valse 

tong, handen die onschuldig bloed vergieten, een hart dat heilloze 

plannen smeedt, voeten die zich haasten om naar het kwade te 
snellen, wie leugens uitblaast als een vals getuige en wie twist 

stookt tussen broeders “en zusters”. 

 
Voorwaar, zo was er een Braziliaanse vrouw, die een baby 

heeft gekregen van een overleden vrouw. 
Door een afwijking had deze jonge vrouw geen baarmoeder; de 

eierstokken had ze wel. Via reageerbuisbevruchting en een 

ingevroren embryo van de overleden vrouw, werd het overgebracht 
in de levende moeder in Zweden, voor het eerst met succes van 

een 61-jarige donor. 
 

Voorwaar, zo zijn er vele signalen in de wereld, dat de 

mensen overgenomen zijn door het kwaad, en gebruikt 
worden door satan! 

 

Spreuken 6, vers 23 tot en met 25  Want het gebod is een lamp 
en de onderwijzing een licht, de vermaningen der tucht zijn een 

weg ten leven, om u te bewaren voor de slechte vrouw, voor de 
gladde tong der onbekende. Begeer haar schoonheid niet in uw 

hart, laat zij u niet vangen met haar wimpers. 
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Spreuken 7, vers 13  en zij grijpt hem aan en kust hem; met een 
onbeschaamd gezicht zegt zij tot hem… tot zover. 

Spreuken 10, vers 14  Wijzen bewaren de kennis, maar de mond 

van de dwaas is een steeds dreigend onheil. 
Vers 17 en 18  Een pad ten leven is hij “of zij”, die de vermaning in 

acht neemt, maar wie de terechtwijzing veracht, doet dwalen. Wie 
haat verbergt, is een leugenlip; wie laster verbreidt, is een dwaas. 

Vers 29  De weg des Heren is een beschutting voor de oprechten, 

maar onheil voor de bedrijvers van ongerechtigheid. 
Vers 31 en 32  De mond van de rechtvaardige brengt wijsheid 

voort, maar de valse tong wordt verdelgd. De lippen van de 
rechtvaardige weten wat welgevallig is, maar de mond der 

goddelozen is enkel valsheid. 

En Spreuken 11, vers 20 en 21  De verkeerden van hart zijn de 
Here een gruwel, maar de oprechten van wandel zijn Hem 

welgevallig. Voorwaar, de boze blijft niet ongestraft, maar het 
geslacht der rechtvaardigen wordt bevrijd. 

 

Voorwaar, de totale overname van de mens is zeer 
zichtbaar! 

En God heeft, via Zijn ware eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen, 

meer dan 3.000 boodschappen overgebracht, en het is aan u, wat u 
ermee doet. 

 
Mattheüs 7, vers 1 en 2  Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld 

wordt; want met het oordeel, waarmede gij oordeelt, zult gij 

geoordeeld worden, en met de maat, waarmede gij meet, zal u 
gemeten worden.  

En vers 13 en 14  Gaat in door de enge poort, want wijd is de poort 
en breed de weg, die tot het verderf leidt, en velen zijn er, die 

daardoor ingaan; want eng is de poort, en smal de weg, die ten 

leven leidt, en weinigen zijn er, die hem vinden. 
 

Wie niet wil horen, gaat verloren! 

 
Efeziërs 6, vers 10 tot en met 13  Voorts, weest krachtig in de 

Here en in de sterkte zijner macht. Doet de wapenrusting Gods 
aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels; 

want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen 
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de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer 
duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Neemt 

daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in 

de boze dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te 
houden. 

 
En Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God 

de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 

opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig 
leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, 

opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 

geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 
oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 

duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 
waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 

gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 

komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 
zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 

 

Aan de vrucht herkent men de geest! 
Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 

 

Houd het rechte spoor en rijd in Gods 

gehoorzaamheid! 
 
Wat gebeurt er als een sneltreinmachinist een geel sein mist, en hij 

nadert twee sporen, en op één daarvan rijdt een stoptrein, 

waarvoor hij had moeten afremmen, denkt u? Daarom, geef gehoor 
aan God in uw wandel!  

 
 

Volledige weergave: 
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Hallo, van harte welkom! Op 19 februari 2019 bracht de bode engel 
de volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin 

Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de enige almachtige, waardige, kadosh, 

heilige Naam boven alle namen, Yeshua HaMashiach, Isa, JHWH, 
Jezus Christus.  

 

Voorwaar! 
Als men zich goed onderzoekt en zijn of haar karakter zou moeten 

schetsen, zou de karakter uitspraak vaak niet al te negatief zijn, 
maar ook niet juichend. 

 

Romeinen 4, vers 7 en 8  Zalig zij, wier ongerechtigheden 
vergeven en wier zonden bedekt zijn. Zalig de man, “maar ook de 

vrouw”, wiens zonde de Here geenszins zal toerekenen. 
 

Voorwaar, mijn naam is Revorme, een bode engel Gods. 

 
1 Korinthiërs 2, vers 11 en 12  Wie toch onder de mensen weet, 

wat in een mens is, dan des mensen eigen geest, die in hem is? Zo 

weet ook niemand, wat in God is, dan de Geest Gods. Wij nu 
hebben niet de geest der wereld ontvangen, maar de Geest uit God, 

opdat wij zouden weten, wat ons door God in genade geschonken 
is. 

 

Als een sneltreinmachinist een geel sein mist,  
en hij nadert twee sporen, en op één daarvan rijdt een stoptrein, 

waarvoor hij had moeten afremmen tot 30 km per uur, maar bij het 
daaropvolgende rode sein nog steeds 125 km per uur rijdt, en de 

stoptrein nadert, zal de sneltrein frontaal op de stoptrein botsen, 

vanwege het feit dat men op hetzelfde spoor reed. 
 

1 Korinthiërs 3, vers 18 tot en met 21  Laat niemand zichzelf 

misleiden! Indien iemand onder u meent wijs te zijn in deze tijd, hij 
worde dwaas, om wijs te worden. Want de wijsheid dezer wereld is 

dwaasheid voor God. Want er staat geschreven: Die de wijzen 
vangt in hun sluwheid; en elders: De Here weet, dat de 
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overleggingen der wijzen vruchteloos zijn. Daarom, niemand 
beroeme zich op mensen; alles is immers het uwe. 

 

Voorwaar, als u geen gehoor geeft aan God in uw wandel, en 
u doet maar wat u goed vindt, zal het einde daarvan de 

eeuwige dood zijn! 
Voorwaar, 

 

Filippenzen 3, vers 7 tot en met 9  Maar alles wat mij winst was, 
heb ik om Christus’ wil schade geacht. Voorzeker, ik acht zelfs alles 

schade, omdat de kennis van Christus Jezus, mijn Here, dat alles te 
boven gaat. Om zijnentwil heb ik dit alles prijsgegeven en houd het 

voor vuilnis, opdat ik Christus moge winnen, en in Hem moge 

blijken niet een eigen gerechtigheid, uit de wet, te bezitten, maar 
de gerechtigheid door het geloof in Christus, welke uit God is op de 

grond van het geloof.  
 

En 2 Timotheüs 4, vers 3 en 4  Want er komt een tijd, dat de 

mensen de gezonde leer niet meer zullen verdragen, maar omdat 
hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich tal van 

leraars zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen 

afkeren en zich naar de verdichtsels keren.  
 

Zo zijn er velen van wie het gehoor verwend is. 
En zij wandelen en denken naar hun begeerten, vanwege 

hoogmoed en trots. Voorwaar, 

 
Hebreeën 10, vers 19 en vers 22  Daar wij dan, broeders “en 

zuster”, volle vrijmoedigheid bezitten om in te gaan in het 
heiligdom door het bloed van Jezus, laten wij toetreden met een 

waarachtig hart, in volle verzekerdheid des geloofs, met een hart, 

dat door besprenging gezuiverd is van besef van kwaad, en met 
een lichaam, dat gewassen is met zuiver water. 

Vers 24  En laten wij op elkander acht geven om elkaar aan te 

vuren tot liefde en goede werken. 
En Hebreeën 11, vers 1 tot en met 3  Het geloof nu is de zekerheid 

der dingen, die men hoopt, en het bewijs der dingen, die men niet 
ziet. Want door dit geloof is aan de ouden een getuigenis gegeven. 

Door het geloof verstaan wij, dat de wereld door het woord Gods 
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tot stand gebracht is, zodat het zichtbare niet ontstaan is uit het 
waarneembare. 

 

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 
wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 

geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 
oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 

duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 

waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 
gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 

komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 
zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 

Johannes 8, vers 12  Wederom dan sprak Jezus tot hen en zeide: Ik 

ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de duisternis 
wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben. 

En vers 29  En die Mij gezonden heeft, is met Mij. Hij heeft Mij niet 

alleen gelaten, want Ik doe altijd wat Hem behaagt. 
 

Voorwaar, houd het rechte spoor, en rijd in Gods 
gehoorzaamheid! 

Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
 

 

Dank U, Heer, dat ik een warrior mag zijn! 
 

Boodschap Gods, inclusief gebed, overgebracht in de Naam van de 
Allerhoogste, Kadosh, Heilige, Waardige Koning der koningen, 

Yeshua HaMashiach, Isa, JHWH, Jezus Christus, de enige, levende, 

ware, opgestane Zoon van God.  
 

 

Volledige weergave: 
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Hallo, van harte welkom! Op 20 februari 2019 bracht de bode engel 
de volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin 

Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de Naam van de Allerhoogste, Kadosh, 

Heilige, Waardige Koning der koningen, Yeshua HaMashiach, Isa, 
JHWH, Jezus Christus, de enige, levende, ware, opgestane Zoon 

van God. Voorwaar, mijn naam is Merfan, en ben een bode, een 

uitgezonden engel des Allerhoogsten! 
 

Voorwaar, zeg mij na: 
“Ik ben een warrior, en buig mijn knieën vol ontzag voor de 

Almachtige Koning! Ik belijd met mijn tong mijn ongehoorzaamheid 

en zwakte en ongeloof en tal van zonden. Nederig en vol schaamte 
ben ik in gebed getreden, en vraag U, als Uw eigendom, om 

vergeving. En dank U, dat Uw kadosh, heilige Bloed mij reinigt en 
bedekt en bevrijdt, en bovenal beschermt voor zogenaamde 

Christenen, die vol leugens, haat, twist, geweld, manipulatie en 

misleidingen zijn, en liefdeloos zijn tegenover hun broeder en 
zuster in Yeshua HaMashiach, Isa, JHWH, Jezus Christus! Ik dank U, 

dat U, Here en Koning der koningen, mij verre zal houden van de 

instrumenten van satan! Ik dank U, dat ik zuiver en rein mag 
wandelen, en mijn relatie met U mag onderhouden. Uw Bloed 

maakt mij stralend wit, witter dan sneeuw! Ik dank U, dat ik een 
warrior mag zijn en een voorbeeld in Uw ogen, en dat U de taaiste 

zondemacht verbroken hebt met Goddelijke kracht, en mij smetvrij 

houdt in mijn gedachten en hart. In Yeshua HaMashiach, Isa, 
JHWH, Jezus Christus’ Naam ben ik als Zijn warrior meer dan 

overwinnaar, in Hem, die elke angst in mij weggenomen heeft en 
de weg mij banen zal, en in mij gehoorzaamheid en kracht betoont! 

Ik, Here, zal U gehoorzamen, zowel Uw roepstem in deze 

boodschap, en zal U getrouw zijn. En ik weet, in alles bent U nabij 
mij. U, Here, bent getrouw en nimmer falend, en in U is goedheid 

en genade. Amen!” 

 
Voorwaar,  

 
Hebreeën 12, vers 4 tot en met 7  Gij hebt nog niet ten bloede 

toe weerstand geboden in uw worsteling tegen de zonde, en gij 
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hebt de vermaning vergeten, die tot u als tot zonen “en dochters” 
spreekt: Mijn zoon, “Mijn dochter”, acht de tuchtiging des Heren 

niet gering, en verslap niet, als gij door Hem bestraft wordt, want 

wie Hij liefheeft, tuchtigt de Here, en Hij kastijdt iedere zoon, 
“maar ook dochter”, die Hij aanneemt. Als tuchtiging hebt gij dit 

te dragen: God behandelt u als zonen “en dochters”. Want is er 
wel een zoon “of dochter”, die door zijn vader niet getuchtigd 

wordt? 

Vers 12 tot en met 15  Heft dan de slappe handen op en strekt de 
knikkende knieën, en maakt een recht spoor met uw voeten, opdat 

hetgeen kreupel is niet uit het lid gerake, doch veeleer geneze. 
Jaagt naar vrede met allen en naar de heiliging, zonder welke 

niemand de Here zal zien. Ziet daarbij toe, dat niemand verachtere 

van de genade Gods, dat er geen bittere wortel opschiete en 
verwarring stichte, en daardoor zeer velen zouden besmet worden. 

En vers 17  Want gij weet, dat hij later, toen hij toch de zegen 
wilde erven, afgewezen werd, want toen vond hij geen plaats voor 

berouw, hoewel hij het onder tranen zocht. 

 
Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 

 
 

Gebed in aanbidding 
 
Boodschap Gods: Stel u open en wees nederig, en ga nu in 

aanbidding. Begeer en geloof en ontvang het; zeg het volgende 
gebed mij na.  

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 

21 februari 2019 bracht een bode engel Gods een boodschap over, 

die ik heel graag met u wil delen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare, kadosh, heilige en 

almachtige, krachtige Naam van de God van al wat leeft, uw Abba, 
Vader, die u liefheeft, de enige Koning der koningen tot in alle 
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eeuwigheid, uw Rabboeni, Yeshua HaMashiach, Isa, JHWH, Jezus 
Christus. Voorwaar, mijn naam is Charia, een bode engel Gods. 

 

Stel u open en wees nederig, en ga nu in aanbidding… 
En begeer en geloof en ontvang het; zeg: 

“Welkom, Kadosh, Heilige, Machtige, Krachtige Geest van God! In 
Uw aanwezigheid en liefde en Geest buig ik mij vol ontzag voor U 

neder, in diep ontzag voor U. En ik geef mij geheel over aan U, 

Abba, Vader. Ik belijd mijn zonden. En dank U, dat U mijn 
ongerechtigheden en zwaktes vergeven heeft, en dat U, Here, mijn 

Heelmeester bent, en dat U onze ziekten en overtredingen en 
angsten en smarten gedragen hebt, en op Golgotha Uw kracht en 

Bloed en overwinning bewezen hebt. Ik vraag U, Kadosh, Heilige 

Abba, Vader, mijn enige God die ik belijd, om mij nu in Uw Kadosh, 
Heilige aanwezigheid, aan te raken met Uw machtige, krachtige 

Bloed, dat mij geneest en bevrijdt van elk juk en elke 
gebondenheid nu. Kadosh, Heilig en Machtig bent U alleen! En dank 

U, dat U mij aanraakt nu met Uw Kadosh, Heilige vuur Gods, mijn 

waardige, enige, eeuwige Koning der koningen! Kadosh, Heilig en 
machtig, vol glorie en ere bent U, Yeshua HaMashiach, Isa, JHWH, 

Jezus Christus! Dank U, dat ik U alleen toebehoor, en dat U leeft in 

mijn hart, dat steeds vuriger zal zijn voor Uw glorie van Uw 
Kadosh, Heilige Naam. Amen!” 

 
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 

 
 

Gods weg is de beste altijd!  
  
Het klinkt best een beetje eng voor velen, maar continue wordt 

men in de gaten gehouden. En het wordt nog interessanter ook, dat 
Hij het beste voorheeft met u, net als u, gelovige ouders, het beste 

voor uw kinderen wil!  

 
 

Volledige weergave: 
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Hallo, van harte welkom! Op 22 februari 2019 bracht de bode engel 
de volgende boodschap Gods over aan Profeet Benjamin 

Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Isa, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 
Rafaël, een bode engel Gods. 

 

Voorwaar, elke zondag gingen velen vroeger mee met hun 
ouders naar de kerk… 

en ging men trouw bidden als familie aan tafel. En als men naar 
bed ging, vertelde mamma voor het slapen gaan een 

Bijbelverhaaltje.  

 
Vele ouders willen het beste voor hun kinderen. 

En zij willen dat hun kinderen veilig en gezond zijn en de Here 
vrezen. Maar als men eenmaal het ouderlijk huis verlaat, en op 

eigen benen moet staan, zijn er velen, die niets hebben 

aangenomen van hun ouders! En ze doen een hoop onverstandige 
dingen, waar ze hun ouders, maar vooral God, verdriet mee doen. 

Ze roken en rijden veel te hard en ze gaan niet meer naar de kerk. 

Ze drinken veel alcohol, en maken ruzie met hun buren en 
iedereen, en leven ongezond en onverstandig, onheilig en werelds! 

 
2 Timotheüs 3, vers 1 tot en met 10  Weet wel, dat er in de 

laatste dagen zware tijden zullen komen: want de mensen zullen 

zelfzuchtig zijn, geldgierig, pochers, vermetel, kwaadsprekers, aan 
hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, liefdeloos, 

trouweloos, lasteraars, onmatig, onhandelbaar, afkerig van het 
goede, verraderlijk, roekeloos, opgeblazen, met meer liefde voor 

genot dan voor God, die met een schijn van godsvrucht de kracht 

daarvan verloochend hebben; houd ook dezen op een afstand. 
Want tot hen behoren zij, die zich in de huizen indringen en 

vrouwtjes weten in te palmen, die met zonden beladen zijn en 

gedreven worden door velerlei begeerten, die zich te allen tijde 
laten leren, zonder ooit tot erkentenis der waarheid te kunnen 

komen. Zoals Jannes en Jambres, de tegenstanders van Mozes, 
staan ook dezen de waarheid tegen; het zijn mensen, wier denken 

bedorven is, en wier geloof de toets niet kan doorstaan. Maar zij 
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zullen het niet veel verder brengen, want hun onzinnigheid zal aan 
allen overduidelijk worden, zoals ook bij genen het geval was. Gij 

daarentegen hebt volle aandacht geschonken aan mijn onderricht, 

wijze van doen, bedoeling, geloof, lankmoedigheid, liefde, 
volharding. 

 
Voorwaar, het klinkt best een beetje eng voor velen, maar 

continu wordt men in de gaten gehouden.  

En het wordt nog interessanter ook, dat Hij het beste voorheeft met 
u, net als u, gelovige ouders! 

 
Kolossenzen 3, vers 2  Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet 

die op de aarde zijn.  

 
Efeziërs 6, vers 10  Voorts, weest krachtig in de Here en in de 

sterkte zijner macht. 
Efeziërs 4, vers 17  Dit zeg ik dan en betuig ik in de Here, dat gij 

niet langer moogt wandelen zoals ook de heidenen wandelen, in de 

ijdelheid van hun denken. 
Vers 21  Gij toch hebt van Hem gehoord en zijt in Hem 

onderwezen, gelijk dit de waarheid is in Jezus. 

Efeziërs 5, vers 1 tot en met 4  Weest dan navolgers Gods, als 
geliefde kinderen, en wandelt in de liefde, zoals ook Christus u 

heeft liefgehad en Zich voor ons heeft overgegeven als offergave en 
slachtoffer, Gode tot een welriekende reuk. Maar van hoererij en 

allerlei onreinheid of hebzucht mag onder u zelfs geen sprake zijn, 

zoals het heiligen betaamt, en evenmin van onwelvoegelijkheid en 
zotte of losse taal, die geen pas geven, doch veeleer van 

dankzegging. 
En Efeziërs 6, vers 1 tot en met 4  Kinderen, weest uw ouders 

gehoorzaam in de Here, want dat is recht. Eer uw vader en uw 

moeder – dit is immers het eerste gebod, met een belofte – opdat 
het u welga en gij lang leeft op aarde. En gij, vaders, verbittert uw 

kinderen niet, maar voedt hen op in de tucht en in de terechtwijzing 

des Heren. 
 

2 Korinthiërs 13, vers 5 tot en met 9  Stelt uzelf op de proef, of 
gij wel in het geloof zijt, onderzoekt uzelf. Of zijt gij niet zo zeker 

van uzelf, dat Jezus Christus in u is? Want anders zijt gij 
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verwerpelijk. Ik hoop echter, dat gij zult inzien, dat wij niet 
verwerpelijk zijn. Ja, wij bidden tot God, dat gij generlei kwaad zult 

doen, niet opdat wij betrouwbaar mogen blijken, maar opdat gij het 

goede zoudt doen, al zijn wij dan ook verwerpelijk. Want wij 
vermogen niets tegen de waarheid, maar wel voor de waarheid. 

Want wij verblijden ons, als gij krachtig zijt, al zijn wij zwak; want 
dit bidden wij, dat het met u geheel in orde komt. 

En vers 11  Overigens, broeders, “maar ook zusters”, weest 

blijde, laat u terecht brengen, laat u vermanen, weest eensgezind, 
houdt vrede, en de God der liefde en des vredes zal met u zijn. 

 
Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 

wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 

geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 
oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 

duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 

waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 
gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 

komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 
zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 

 

2 Korinthiërs 13, vers 13  De genade des Heren Jezus Christus, 
en de liefde Gods, en de gemeenschap des heiligen Geestes zij met 

u allen. 
 

En Johannes 8, vers 12  Wederom dan sprak Jezus tot hen en 

zeide: Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de 
duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben. 

 

Voorwaar, Gods weg is de beste, altijd! 
Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
 

 



 
 

 

6715 
 
 

 

 

 
Bekeer u als u een eigenwijze, tegendraadse 

vissoort bent! 
 
Hoewel Yeshua HaMashiach zoveel dagelijkse wonderen en 

zegeningen gaf, en hen de ogen geestelijk geopend had, hebben zij 

zich toch naar de zwakke, blinde, kwade, afgunstige, liefdeloze, 
kwaadsprekende, armelijke wereldgeesten gekeerd. Vanwege hun 

vingers in de oren, en hoogmoedigheid en trots, zullen zij ook niet 
de bazuin horen, zelfs al is men een evangelist of pastoor!  

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 25 februari 2019 bracht een bode 

engel de volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet 

Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, Isa, JHWH, Jezus Christus.  
 

Voorwaar,  
 

Johannes 9, vers 5 en 6  Zolang Ik in de wereld ben, ben Ik het 

licht der wereld. Na dit gezegd te hebben, spuwde Hij op de grond 
en maakte slijk van dit speeksel en Hij legde hem het slijk op de 

ogen. 
Vers 13  Zij brachten hem, die vroeger blind geweest was, naar de 

Farizeeën. 

Vers 15  Opnieuw vroegen hem ook de Farizeeën, hoe hij ziende 
was geworden. En hij zeide tot hen: Hij legde slijk op mijn ogen, ik 

wies mij, en nu kan ik zien. 

En vers 17  Zij dan zeiden nog eens tot de blinde: Wat zegt gij van 
Hem, daar Hij uw ogen geopend heeft? En hij zeide: Hij is een 

Profeet. 
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En Openbaring 22, vers 6  En Hij zeide tot mij: Deze woorden 
zijn getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der 

Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen 

hetgeen weldra geschieden moet. 
 

Voorwaar, mijn naam is Restobra, en ben een bode engel 
Gods. 

Voorwaar, hoewel Yeshua HaMashiach, Isa, JHWH, Jezus Christus, 

zoveel dagelijkse wonderen en zegeningen gaf, en hen de ogen 
geestelijk geopend had, hebben zij zich toch naar de zwakke, 

blinde, kwade, afgunstige, liefdeloze, kwaadsprekende, armelijke 
wereldgeesten gekeerd. 

 

Galaten 4, vers 9  Nu gij echter God hebt leren kennen, ja, meer 
nog, door God gekend zijt, hoe kunt gij thans terugkeren tot die 

zwakke en armelijke wereldgeesten, waaraan gij u weder van meet 
aan dienstbaar wilt maken? 

 

En Markus 7, vers 33 en 34  Hij nam hem terzijde, buiten de 
schare, en stak zijn vingers in zijn oren, spuwde, raakte zijn tong 

aan, en Hij zag op naar de hemel en zuchtte en zeide tot hem: 

Effata, dat is: wordt geopend! 
 

Voorwaar! 
En zo zijn er velen, die hun vingers geestelijk in hun oren stoppen, 

en niet de boodschappen Gods via Profeet Benjamin Cousijnsen 

kunnen verdragen! 
 

2 Timotheüs 4, vers 3 en 4  Want er komt een tijd, dat de 
mensen de gezonde leer niet meer zullen verdragen, maar omdat 

hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich tal van 

leraars zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen 
afkeren en zich naar de verdichtsels keren. 

 

Vanwege hun vingers in de oren, en hoogmoedigheid en 
trots, zullen zij ook niet de bazuin horen. 

Wie niet wil horen, gaat verloren, al was men ook een evangelist of 
pastoor, of wat dan ook! Voorwaar, ik, Restobra, vind het erg, en 

zowel de Here, dat zogenaamde Christenen wereldser en blinder en 
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dover zijn dan die in de wereld zijn, en het geloof en de vreugde 
van mensen roven, die wel echt Christen zijn. Daar moet ik gewoon 

heel erg diep van zuchten, en zelfs ook wel de Heer! 

 
Markus 8, vers 12  En Hij, diep zuchtend in zijn geest, zeide: 

Waartoe begeert dit geslacht een teken? Voorwaar, Ik zeg u: Aan 
dit geslacht zal voorzeker geen teken gegeven worden! 

 

Psalm 10, vers 2 tot en met 4  Over de trots van de goddeloze is 
de ellendige ontstoken – laat hen verstrikt worden in de boze 

plannen die zij bedacht hebben. De goddeloze immers roemt naar 
hartelust, de woekeraar spreekt zegenwensen, hij versmaadt de 

Here. De goddeloze met zijn “of haar” neus in de hoogte denkt: Hij 

vraagt geen rekenschap; al zijn “of haar” gedachten zijn: Er is 
geen God. 

 
En Spreuken 8, vers 13  De vreze des Heren is het kwade te 

haten; hoogmoed en trots en boze wandel en een mond vol 

draaierijen haat ik. 
 

Voorwaar, woorden die vanuit een boosaardig, koud, dood 

hart komen, vol van oordeel en verachting en 
zelfrechtvaardiging, is gewoon verschrikkelijk! 

 
Efeziërs 4, vers 21 en 22  Gij toch hebt van Hem gehoord en zijt 

in Hem onderwezen, gelijk dit de waarheid is in Jezus, dat gij, wat 

uw vroegere wandel betreft, de oude mens aflegt, die ten verderve 
gaat, naar zijn misleidende begeerten. 

En vers 26 en 27  Geraakt gij in toorn, zondigt dan niet: de zon 
mag niet over een opwelling van uw toorn ondergaan; en geeft de 

duivel geen voet. 

 
Galaten 5, vers 22  Maar de vrucht van de Geest is liefde, 

blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, 

trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. 
En Galaten 6, vers 7 en 8  Dwaalt niet, God laat niet met Zich 

spotten. Want wat een mens zaait, zal hij “of zij” ook oogsten. 
Want wie op de akker van zijn “of haar” vlees zaait, zal uit zijn “of 
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haar” vlees verderf oogsten, maar wie op de akker van de Geest 
zaait, zal uit de Geest eeuwig leven oogsten. 

 

En 2 Korinthiërs 5, vers 10 en 11  Want wij moeten allen voor 
de rechterstoel van Christus openbaar worden, opdat een ieder 

wegdrage wat hij “of zij” in zijn “of haar” lichaam verricht heeft, 
naardat hij “of zij” gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad. Daar 

wij dan weten, hoezeer de Here te vrezen is, trachten wij de 

mensen te overtuigen; voor God echter is ons bedoelen openbaar 
en, naar ik hoop, is het ook in uw geweten openbaar. 

 
Luister ook naar de boodschap: ‘Spoedig wordt de vis van de 

slechte gescheiden’, van 18 april 2012. 

Bekeer u als u een eigenwijze, tegendraadse vissoort zijt! 
Voorwaar, ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
 

 

Welke soort Christen bent u? 
 

Onderzoek uw karakter, of deze niet uit satan is, zoals bij de 

farizeeën en schriftgeleerden! Wie niet God of Zijn gezalfde 
Profeten serieus nemen, zullen straks voor een gesloten 

Hemelpoort staan.  

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 26 februari 2019 bracht de bode engel 

de volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin 
Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Isa, Jezus Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg 

u, mijn naam is Kadiach, en ben een bode engel Gods. 
 

Voorwaar, welke soort Christen bent u? 

Het is goed om ook eens uw karaktereigenschappen te overdenken. 
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Mattheüs 16, vers 6  Jezus zeide tot hen: Ziet toe en wacht u 
voor de zuurdesem der Farizeeën en Sadduceeën. 

Mattheüs 12, vers 1 tot en met 3  Te dien tijde ging Jezus op de 

sabbat door de korenvelden en zijn discipelen kregen honger en 
begonnen aren te plukken en te eten. Maar toen de Farizeeën dit 

zagen, zeiden zij tot Hem: Zie, uw discipelen doen wat men op 
sabbat niet mag doen. En Hij zeide tot hen: Hebt gij niet gelezen 

wat David gedaan heeft, toen hij en die met hem waren honger 

kregen? 
Mattheüs 15, vers 14  Laat hen gaan, blinden zijn zij, die blinden 

leiden. Indien een blinde een blinde leidt, zullen zij beiden in een 
put vallen. 

Vers 11  Niet wat de mond binnengaat, maakt de mens onrein, 

maar wat de mond uitkomt, dat maakt de mens onrein. 
En vers 17  Begrijpt gij niet, dat al wat de mond binnengaat, in de 

buik komt en te zijner plaatse verdwijnt? 
 

Voorwaar, wees geen farizeeër of schriftgeleerde! 

 
Mattheüs 23, vers 15  Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, gij 

huichelaars, want gij trekt zee en land rond, om één bekeerling te 

maken, en wanneer hij het wordt, maakt gij van hem een kind der 
hel, tweemaal zo erg als gij het zelf zijt. 

Vers 26  Gij blinde Farizeeër, reinig eerst de inhoud van de beker; 
dan zal hij ook van buiten rein worden. 

Vers 29  Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, gij huichelaars, want 

gij bouwt de grafsteden der Profeten en verfraait de gedenktekenen 
der rechtvaardigen. 

Vers 32 en 33  Maakt ook gij de maat uwer vaderen vol! Slangen, 
adderengebroed, hoe zult gij ontkomen aan het oordeel der hel? 

En vers 6  Zij houden van de eerste plaats bij de maaltijden en van 

de erezetels in de synagogen. 
 

En Lukas 18, vers 9  Hij sprak ook met het oog op sommigen, die 

van zichzelf vertrouwden, dat zij rechtvaardig waren en al de 
anderen verachtten, deze gelijkenis. 

En Lukas 16, vers 14 en 15  Dit alles hoorden de Farizeeën, die 
geldzuchtig waren, en zij hoonden Hem. En Hij zeide tot hen: Gij 

zijt het, die voor rechtvaardig wilt doorgaan voor de mensen, maar 
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God kent uw harten. Want wat hoog is bij mensen, is een gruwel 
voor God. 

 

En Mattheüs 21, vers 15  Toen de overpriesters en de 
schriftgeleerden de wonderwerken zagen, die Hij deed, en de 

kinderen, die in de tempel riepen, zeggende: Hosanna de Zoon van 
David! namen zij dat kwalijk. 

 

En Lukas 21, vers 36  Waakt te allen tijde, biddende, dat gij in 
staat moogt wezen te ontkomen aan alles wat geschieden zal, en 

gesteld te worden voor het aangezicht van de Zoon des mensen. 
 

En Mattheüs 23, vers 13  Maar wee u, schriftgeleerden en 

Farizeeën, gij huichelaars, want gij sluit het Koninkrijk der hemelen 
toe voor de mensen. Immers, gij gaat er niet binnen en die 

trachten binnen te gaan, laat gij niet toe daarin te komen. 
En vers 24  Dit moest men doen en het andere niet nalaten. Gij 

blinde wegwijzers, die de mug uitzift, maar de kameel doorzwelgt. 

 
Voorwaar! 

Velen hebben helaas dezelfde geest als hypocriete, arrogante, 

meedogenloze, blinde en keiharde, hopeloze farizeeën en 
schriftgeleerden, vol van oordeel en kwaadsprekerij en roddel, die 

voor eeuwig verloren gaan! Yeshua HaMashiach, JHWH, Isa, Jezus 
Christus zelf, was er niet toe in staat sommigen van hen te 

overtuigen, laat staan te redden. Zo ook nu wanneer God Zijn 

boodschappen stuurt via Zijn ware Profeet Benjamin Cousijnsen, is 
God niet meer in staat om sommigen te overtuigen en te redden! 

 
Romeinen 12, vers 2  En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, 

maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat 

gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige 
en volkomene. 

Vers 17 en 18  Vergeldt niemand kwaad met kwaad; hebt het 

goede voor met alle mensen. Houdt zo mogelijk, voor zover het van 
u afhangt, vrede met alle mensen. 

Vers 21  Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het 
kwade door het goede. 
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Romeinen 13, vers 8  Zijt niemand iets schuldig dan elkander lief te 
hebben; want wie de ander liefheeft, heeft de wet vervuld. 

En Romeinen 16, vers 20  De God nu des vredes zal weldra de 

satan onder uw voeten vertreden. De genade van onze Here Jezus 
zij met u! 

 
En weet dit, wie niet wil horen, gaat verloren. 

Onderzoek uw karakter, of deze niet uit satan is, zoals bij de 

farizeeën en schriftgeleerden! Wie niet God of Zijn gezalfde 
Profeten serieus nemen, zullen straks voor een gesloten 

Hemelpoort staan.  
 

Mattheüs 6, vers 22 en 23  De lamp van het lichaam is het oog. 

Indien dan uw oog zuiver is, zal geheel uw lichaam verlicht zijn; 
maar indien uw oog slecht is, zal geheel uw lichaam duister zijn. 

Indien nu wat licht in u is, duisternis is, hoe groot is dan de 
duisternis! 

 

Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 

 

Kenmerken van hedendaagse Farizeeën en 

Schriftgeleerden 
 
Vervolgboodschap Gods op ‘Welke soort Christen bent u?’: In deze 

tijd zijn er ook velen, die dezelfde geest hebben; deze farizeeërs en 

schriftgeleerden zijn echt niet uitgestorven! Zij zijn actief met hun 
satanische machten onder de mensen, maar van de buitenkant 

lijken ze zo rechtvaardig en goed.  
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 27 februari 2019 bracht de bode engel 
de volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin 

Cousijnsen. 
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Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 
HaMashiach, Isa, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg 

u, mijn naam is Kadiach, en ben een bode engel Gods. 

 
Voorwaar, wat een bijzondere boodschap bracht ik gisteren, 

hè, over farizeeërs en schriftgeleerden? 
Zo zijn er ook velen, die dezelfde geest hebben; deze farizeeërs en 

schriftgeleerden zijn echt niet uitgestorven! Nee, ze zijn actief met 

hun satanische machten onder de mensen, om vooraan te staan, te 
klagen, te zeuren, te vangen, te dwarsbomen en te oordelen en te 

haten. Van de buitenkant lijken ze zo rechtvaardig en goed! 
 

Romeinen 1, vers 21 en 22  Immers, hoewel zij God kenden, 

hebben zij Hem niet als God verheerlijkt of gedankt, maar hun 
overleggingen zijn op niets uitgelopen, en het is duister geworden 

in hun onverstandig hart. Bewerende wijs te zijn, zijn zij dwaas 
geworden. 

 

Hoewel deze machten vol van allerlei onrechtvaardigheid, 
boosheid, hebzucht en slechtheid zijn, 

en vol nijd, moord, twist, list en kwaadaardigheid, en oorblazers en 

lasteraars, haters van God zijn, en onverstandig en onbestendig, 
zonder hart of barmhartigheid en liefde, vol ongehoorzaamheid, om 

naar God te luisteren, heeft God hen overgegeven aan hun 
schandelijke denken. Bewerende wijs te zijn, is hun welverdiende 

loon voor hun afdwaling dus de poel des vuurs, de eeuwige hel! 

 
Yeshua HaMashiach, Isa, JHWH, Jezus Christus, kenmerkte 

hen met de juiste woorden: 
Hij zei tegen hen: “Hardnekkigen en onbesnedenen van hart en 

oren, u verzet u altijd tegen de Heilige Geest; zoals uw vaderen 

deden, zo doet u ook!” Voorwaar, 
 

Handelingen 4, vers 1 en 2  En terwijl zij tot het volk spraken, 

overvielen hen de priesters, de hoofdman van de tempel en de 
Sadduceeën, zeer verontwaardigd, omdat zij het volk leerden en in 

Jezus de opstanding uit de doden verkondigden. 
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Deze boze machten beweren evenzo heiliger te zijn dan die 
wel rechtvaardig zijn! 

Handelingen 6, vers 15  En allen, die in de Raad zitting hadden, 

zagen, toen zij hem aanstaarden, zijn gelaat als het gelaat van een 
engel. 

 
Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 

 
 

 

Weersta de oude slang, satan, de duivel! 
 

Boodschap Gods: U daar die luistert, Kadosh, Kadosh, Kadosh, 

Heilig is de Here; wees Hem heilig en niet schijnheilig. Doe de 
wapenrusting Gods aan!  

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 

28 februari 2019 bracht een bode engel Gods een boodschap over, 
die ik heel graag met u wil delen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de Naam van de Almachtige Koning der 
koningen, Yeshua HaMashiach, Isa, JHWH, Jezus Christus.  

 

Voorwaar, u daar die luistert,  
Kadosh, Kadosh, Kadosh, Heilig is de Here; wees Hem heilig en niet 

schijnheilig! Voorwaar, zalig en heilig is hij of zij, die aan Zijn 
Woord getrouw is.  

 

Openbaring 21, vers 25  En haar poorten zullen nooit gesloten 
worden des daags, want daar zal geen nacht zijn. 

En Openbaring 22, vers 3 tot en met 6  En niets vervloekts zal er 
meer zijn. En de troon van God en van het Lam zal daarin zijn en 

zijn dienstknechten zullen Hem vereren, en zij zullen zijn 

aangezicht zien en zijn naam zal op hun voorhoofden zijn. En er zal 
geen nacht meer zijn en zij hebben geen licht van een lamp of licht 
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der zon van node, want de Here God zal hen verlichten en zij zullen 
als koningen heersen tot in alle eeuwigheden. En Hij zeide tot mij: 

Deze woorden zijn getrouw en waarachtig, en de Here, de God van 

de geesten der Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn 
knechten te tonen hetgeen weldra geschieden moet. 

 
Voorwaar, mijn naam is Merfan, en ben een bode engel 

Gods. 

Wees standvastig in uw wandel en geloof, en wedersta de satan, de 
oude slang, genaamd ‘duivel’, die de gehele wereld verleidt! 

 
Openbaring 12, vers 11 en 12  En zij hebben hem overwonnen 

door het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis, 

en zij hebben hun leven niet liefgehad, tot in de dood. Daarom, 
verheugt u, gij hemelen en wie daarin wonen. Wee de aarde en de 

zee, want de duivel is tot u nedergedaald in grote grimmigheid, 
wetende, dat hij weinig tijd heeft. 

 

Voorwaar, u moet zich niet onderwerpen aan satans werken, 
maar aan de geboden Gods moet u zich onderwerpen! 

 

Openbaring 14, vers 12  Hier blijkt de volharding der heiligen, die 
de geboden Gods en het geloof in Jezus bewaren. 

 
En 1 Johannes 4, vers 4 tot en met 6  Gíj zijt uit God, 

kinderkens, en gij hebt hen overwonnen; want Hij, die in u is, is 

meerder dan die in de wereld is. Zij zijn uit de wereld; daarom 
spreken zij uit de wereld en hoort de wereld naar hen. Wij zijn uit 

God; wie God kent, hoort naar ons; wie uit God niet is, hoort naar 
ons niet. Hieraan onderkennen wij de Geest der waarheid en de 

geest der dwaling. 

1 Johannes 5, vers 2 tot en met 5  Hieraan onderkennen wij, dat 
wij de kinderen Gods liefhebben, wanneer wij God liefhebben en 

zijn geboden doen. Want dit is de liefde Gods, dat wij zijn geboden 

bewaren. En zijn geboden zijn niet zwaar, want al wat uit God 
geboren is, overwint de wereld; en dit is de overwinning, die de 

wereld overwonnen heeft: ons geloof. Wie is het, die de wereld 
overwint, dan wie gelooft, dat Jezus de Zoon van God is? 
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En vers 11 en 12  En dit is het getuigenis: God heeft ons eeuwig 
leven gegeven en dit leven is in zijn Zoon. Wie de Zoon heeft, heeft 

het leven; wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. 

 
Voorwaar, doe de wapenrusting Gods aan! 

 
Efeziërs 6, vers 12  Want wij hebben niet te worstelen tegen 

bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen 

de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de 
hemelse gewesten. 

 
Bewapen u! 

 

2 Petrus 2, vers 19 tot en met 21  Vrijheid spiegelen zij hun 
voor, hoewel zij zelf slaven des verderfs zijn; immers, door wie 

men overmeesterd is, diens slaaf is men. Want indien zij, aan de 
bezoedelingen der wereld ontvloden door de erkentenis van de Here 

en Heiland Jezus Christus, toch weer erin verstrikt raken en erdoor 

overmeesterd worden, dan is hun laatste toestand erger dan de 
eerste. Het zou immers beter voor hen geweest zijn, geen kennis 

verkregen te hebben van de weg der gerechtigheid, dan met die 

kennis zich af te keren van het heilige gebod dat hun overgeleverd 
is. 

 
En 1 Petrus 5, vers 4 tot en met 8  En wanneer de opperherder 

verschijnt, zult gij de onverwelkelijke krans der heerlijkheid 

verwerven. Evenzo gij, jongeren, onderwerpt u aan de oudsten. 
Omgordt u allen jegens elkander met nederigheid, want God 

wederstaat de hoogmoedigen, maar de nederigen geeft Hij genade. 
Vernedert u dan onder de machtige hand Gods, opdat Hij u verhoge 

te zijner tijd. Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt 

voor u. Wordt nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij, de duivel, 
gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden. 

 

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
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MAART 2019 

 
Laat een hemelse glimlach zien! 
 
Maak u niet bezorgd over uw leven, en over wat anderen van u 

denken of zeggen, en over uw uiterlijk en lichaam en kleding. Zeg, 

“Dit is de dag die de Heer mij geeft, en ik laat de vreugde des 
Heren zien!” Daar komt de klik van Gods camera… 1,2,3… Wat 

heeft God toch knappe kinderen…   

 
 

Volledige weergave: 
 

Hartelijk welkom! Op 1 maart 2019 bracht de bode engel Gods de 

volgende humoristische boodschap over aan Profeet Benjamin 
Cousijnsen, die ik graag met u wil delen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige, krachtige 

Naam van Abba, Vader, uw Rabboeni, die u liefheeft, de enige 

Koning der koningen, Yeshua HaMashiach, Isa, JHWH, Jezus 
Christus. Voorwaar, mijn naam is Blesía, een bode engel Gods. 

 

Voorwaar, zeg: “Dit is de dag die de Heer mij geeft, en ik 
laat de vreugde des Heren zien!” 

Voorwaar, maak u niet bezorgd. Laat een glimlach des Hemels zien! 
Even lachen nu… “Klik!” U staat op de foto nu… Daar was weinig 

hemels aan te zien, aan uw gezicht, alleen maar zorgen over uw 

leven, en over wat anderen van u zeggen en over u denken, en 
over uw uiterlijk en over uw lichaam, en waarmee u zich moet 

kleden onder andere.  
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Mattheüs 6, vers 31 tot en met 34  Maakt u dan niet bezorgd, 

zeggende: Wat zullen wij eten, of wat zullen wij drinken, of 

waarmede zullen wij ons kleden? Want naar al deze dingen gaat het 
zoeken der heidenen uit. Want uw hemelse Vader weet, dat gij dit 

alles behoeft. Maar zoekt eerst Zijn Koninkrijk en Zijn gerechtigheid 
en dit alles zal u bovendien geschonken worden. Maakt u dan niet 

bezorgd tegen de dag van morgen, want de dag van morgen zal 

zijn eigen zorgen hebben; elke dag heeft genoeg aan zijn eigen 
kwaad. 

 
Voorwaar, wees niet een bezorgde heidense kleingelovige. 

Word hun dan niet gelijk, want God, uw Vader, weet wat gij van 

node hebt, eer gij Hem erom bidt! 
 

Voorwaar, wanneer u “klik” hoort,  
gaat u een hemelse glimlach laten zien vanaf nu, als een echte 

gelovige, vol van kracht en vertrouwen in Zijn Woord. En zeg: 

“Dank U, dat U, Yeshua HaMashiach, Isa, JHWH, Jezus Christus, 
mijn ongerechtigheden en ongeloof en zwaktes vergeven heeft, en 

dat ik als Uw kind een hemelse glimlach mag laten zien, en dat U 

onze ziekten en overtredingen en angsten en smarten en zorgen 
gedragen hebt op het kruis van Golgotha. Uw kracht en Bloed heeft 

de overwinning meer dan bewezen. Amen!” 
 

Voorwaar, zeg wederom: “Dit is de dag die de Heer mij 

geeft!” 
Let op, daar komt de klik van Gods camera… 1,2,3, lachen! “Klik!” 

Wow, wat heeft God toch knappe kinderen… 
Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 

 
 

God spreekt tot Zijn Profeten en zendt zelfs 

engelen 
 

Hij geeft Zijn boodschappen door, wat weldra geschieden moet en 

ook veranderd moet worden in vele levens, van hen die in hokjes 
denken. De Here, Yeshua HaMashiach, Isa, JHWH, Jezus Christus, 
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geeft ook vermaning aan alle kerken wereldwijd, zo ook aan Ruach 
in de Filipijnen, of aan hen die de Heilige Geest van God lasteren!  

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, welkom! Op 4 maart 2019 bracht de bode engel de volgende 

boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de allerhoogste en machtigste en kadosh, 

heiligste en krachtigste Naam ooit, Yeshua HaMashiach, Isa, JHWH, 
Jezus Christus.  

 

Zeg: “Amen!” 
Voorwaar, mijn naam is Power! 

 
Openbaring 22, vers 6  En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn 

getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der 

Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen 
hetgeen weldra geschieden moet. 

 

Voorwaar, gelooft u en begrijpt u deze woorden wel? 
Dit wil dus zeggen dat God tot Zijn Profeten spreekt, evenzo in hun 

geest. En Hij zendt zelfs engelen, om Zijn boodschap door te 
geven, wat weldra geschieden moet, en ook veranderd moet 

worden in vele levens, van hen die in hokjes denken! 

 
Openbaring 22, vers 16  Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden, om 

ulieden dit te betuigen voor de gemeenten. Ik ben de wortel en het 
geslacht van David, de blinkende morgenster. 

 

En Hebreeën 1, vers 7  En van de engelen zegt Hij: Die zijn 
engelen maakt tot winden en zijn dienaars tot een vuurvlam. Zeg: 

“Amen!” 

En vers 9  Gerechtigheid hebt Gij liefgehad en ongerechtigheid hebt 
Gij gehaat; daarom heeft U, o God, uw God met vreugdeolie 

gezalfd boven uw deelgenoten. 
 

Zeg: “Amen!” Voorwaar,  
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Filippenzen 3, vers 14  Maar één ding doe ik: vergetende 

hetgeen achter mij ligt en mij uitstrekkende naar hetgeen vóór mij 

ligt, jaag ik naar het doel, om de prijs der roeping Gods, die van 
boven is, in Christus Jezus. 

En Filippenzen 4, vers 4 en 5  Verblijdt u in de Here te allen tijde! 
Wederom zal ik zeggen: Verblijdt u! Uw vriendelijkheid zij alle 

mensen bekend. De Here is nabij. 

 
Voorwaar, de Here geeft vermaning aan alle kerken van de 

wereld, evenzo aan Ruach in de Filipijnen! 
 

1 Thessalonicenzen 5, vers 19 en 20  Dooft de Geest niet uit, 

veracht de profetieën niet. 
 

Voorwaar! 
Beng geen evangelie naar de begeerte om zielen te winnen met 

zoete broodjes en honing, die men graag eet, vanwege een gehoor 

dat verwend is. Voorwaar, sommigen menen dat God altijd vergeeft 
en alles maar goedkeurt. Want God is toch liefde? 

 

2 Timotheüs 4, vers 2 tot en met 4  Verkondig het woord, dring 
erop aan, gelegen of ongelegen, wederleg, bestraf en bemoedig 

met alle lankmoedigheid en onderrichting. Want er komt een tijd, 
dat de mensen de gezonde leer niet meer zullen verdragen, maar 

omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich tal van 

leraars zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen 
afkeren en zich naar de verdichtsels keren. 

 
En Titus 1, vers 11 tot en met 16  Men moet hun de mond 

snoeren, daar zij gehele gezinnen ondersteboven keren en, om 

oneerlijke winst te maken, onbehoorlijke dingen leren. Iemand uit 
hun kring, hun eigen Profeet, heeft gezegd: Leugenaars zijn de 

Kretenzen altijd, beesten en vadsige buiken. Dit getuigenis is waar. 

Daarom, weerleg hen kortweg, opdat zij gezond mogen zijn in het 
geloof, en niet het oor lenen aan Joodse verdichtsels en geboden 

van mensen, die zich van de waarheid afkeren. Alles is rein voor de 
reinen, maar voor hen, die besmet en onbetrouwbaar zijn, is niets 

rein. Maar bij hen zijn zowel het denken als het geweten besmet. 
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Zij belijden wel, dat zij God kennen, maar met hun werken 
verloochenen zij Hem, daar zij verfoeilijk en ongehoorzaam zijn en 

niet deugen voor enig goed werk. 

 
Voorwaar, het evangelie is als een 4-gangenmenu, alles erop 

en eraan. 
Hoe kan men nu groeien van een kerk, die de schaapjes maar 

toetjes en pap blijft voeden? Voorwaar, als Gods ware 

eindtijdprofeet, Benjamin Cousijnsen, spreekt namens Yeshua 
HaMashiach, Isa, JHWH, Jezus Christus, en u zegt dat deze persoon 

in de hel komt, dan is er geen hoop of genade meer, hoe mooi u 
het evangelie ook op de tong smeert! Voorwaar, God haat 

roddelaars en kwaadsprekers en die boos van wandel zijn, en zo 

ook die God afspiegelen als een doetje, een watje, en als dom, die 
alles maar goedkeurt en vergeeft. 

 
1 Johannes 2, vers 15 tot en met 17  Hebt de wereld niet lief en 

hetgeen in de wereld is. Indien iemand de wereld liefheeft, de liefde 

des Vaders is niet in hem “of in haar”. Want al wat in de wereld is: 
de begeerte des vlezes, de begeerte der ogen en een hovaardig 

leven, is niet uit de Vader, maar uit de wereld. En de wereld gaat 

voorbij en haar begeren, maar wie de wil van God doet, blijft tot in 
eeuwigheid. 

1 Johannes 4, vers 9  Hierin is de liefde Gods jegens ons 
geopenbaard, dat God zijn eniggeboren Zoon gezonden heeft in de 

wereld, opdat wij zouden leven door Hem. 

En vers 12  Niemand heeft ooit God aanschouwd; indien wij 
elkander liefhebben, blijft God in ons en zijn liefde is in ons 

volmaakt geworden. 
 

Voorwaar, vreest God! 

 
Mattheüs 10, vers 27  Wat Ik u zeg in het donker, zegt het in het 

licht; wat gij u in het oor hoort fluisteren, predikt het van de daken. 

En Mattheüs 12, vers 31  Daarom zeg Ik u: Alle zonde en lastering 
zal de mensen vergeven worden, maar de lastering van de Geest 

zal niet vergeven worden. 
 

Voorwaar! 
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En als men dus de gezalfden des Heren lastert, Gods Profeet en 
Profetes, waar Gods Geest aanwezig is, betekent het dat men God 

gelasterd heeft en dat men niet vergeven wordt. Er is geen hoop of 

redding of behoudenis meer! 
 

Mattheüs 10, vers 32 tot en met 37  Een ieder dan, die Mij 
belijden zal voor de mensen, hem “of haar” zal ook Ik belijden 

voor mijn Vader, die in de hemelen is; maar al wie Mij 

verloochenen zal voor de mensen, die zal ook Ik verloochenen voor 
mijn Vader, die in de hemelen is. Meent niet, dat Ik gekomen ben 

om vrede te brengen op de aarde; Ik ben niet gekomen om vrede 
te brengen, maar het zwaard. Want Ik ben gekomen om tweedracht 

te brengen tussen een man en zijn vader en tussen een dochter en 

haar moeder en tussen een schoondochter en haar schoonmoeder; 
en iemands huisgenoten zullen zijn vijanden zijn. Wie vader of 

moeder liefheeft boven Mij, is Mij niet waardig; en wie zoon of 
dochter liefheeft boven Mij, is Mij niet waardig. 

 

Amen! Wie terechtwijzing haat, is dom. 
Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 

 
 

God is getrouw en zal u sterken en kracht 

geven! 
 

Bemoedigende boodschap Gods: Laat u niet langer leiden door uw 

eigen wil. Als u echter uw zondige wil doodt, zult u leven, echt 
leven.  

 
 

Volledige weergave: 

 
Van harte welkom! Op 5 maart 2019 bracht de bode engel de 

volgende bemoedigende boodschap Gods over aan Profeet 
Benjamin Cousijnsen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige, krachtige Naam boven alle 
namen, Yeshua HaMashiach, Isa, JHWH, Jezus Christus, de enige 
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Koning der koningen. Voorwaar, mijn naam is Blender, een bode 
engel Gods. 

 

Voorwaar, als Christus echter in u leeft, omdat u door God 
als rechtvaardige bent aangenomen, laat u zich leiden door 

Zijn Geest.  
Uw eigen wil staat, wat een menselijke natuur is, vaak vijandig 

tegen God. Wie zich niet onderwerpt, en zich door zijn eigen wil laat 

leiden, en tot die zwakke en armelijke wereldgeesten keert, 
onderwerpt zich aan satan, en kan God niet behagen. Voorwaar, 

laat u niet langer leiden door uw eigen wil! Als u echter uw zondige 
wil doodt, zult u leven, echt leven. Want wie de wil van Christus 

doet, heeft zich uit de dood opgewekt en onsterfelijk levend 

gemaakt door Zijn Kadosh, Heilige Geest, die in u leeft. Allen die 
door de Geest van God worden geleid, zijn kinderen van God. U 

hebt niet de Geest van Christus ontvangen, om opnieuw als slaven 
in angst te leven. 

Galaten 5, vers 16 en 17  Dit bedoel ik: wandelt door de Geest 

en voldoet niet aan het begeren van het vlees. Want het begeren 
van het vlees gaat in tegen de Geest en dat van de Geest tegen het 

vlees – want deze staan tegenover elkander – zodat gij niet doet 

wat gij maar wenst. 
 

Voorwaar, daarom, geliefden des Heren, 
 

1 Korinthiërs 15, vers 42 tot en met 44  Zo is het ook met de 

opstanding der doden. Er wordt gezaaid in vergankelijkheid, en 
opgewekt in onvergankelijkheid; er wordt gezaaid in oneer, en 

opgewekt in heerlijkheid; er wordt gezaaid in zwakheid, en 
opgewekt in kracht. Er wordt een natuurlijk lichaam gezaaid, en 

een geestelijk lichaam opgewekt. Is er een natuurlijk lichaam, dan 

bestaat er ook een geestelijk lichaam. 
 

Voorwaar, wees standvastig, onwankelbaar, te allen tijde! 

God is getrouw en zal u sterken en kracht geven! 
 

1 Korinthiërs 9, vers 22 tot en met 27  Ik ben voor de zwakken 
zwak geworden, om de zwakken te winnen; voor allen ben ik alles 

geweest, om in elk geval enigen te redden. Alles doe ik ter wille van 
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het evangelie, om er zelf ook deel aan te verkrijgen. Weet gij niet, 
dat zij, die in de renbaan lopen, allen wel lopen, doch dat slechts 

één de prijs kan ontvangen? Loopt dan zó, dat gij die behaalt! En al 

wie aan een wedstrijd deelneemt, beheerst zich in alles; zij om een 
vergankelijke erekrans te verkrijgen, wij om een onvergankelijke. 

Ik loop dan ook niet maar in den blinde en ik ben geen 
vuistvechter, die zo maar in de lucht slaat. Neen, ik tuchtig mijn 

lichaam en houd het in bedwang, om niet, na anderen gepredikt te 

hebben, wellicht zelf afgewezen te worden. 
 

Mattheüs 11, vers 28 tot en met 30  Komt tot Mij, allen, die 
vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven; neemt mijn juk op u 

en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en 

gij zult rust vinden voor uw zielen; want mijn juk is zacht en mijn 
last is licht. 

 
Johannes 17, vers 19  En Ik heilig Mijzelf voor hen, opdat ook zij 

geheiligd mogen zijn in waarheid. 

En Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 
wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 

geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 

oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 
duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 

waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 
gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 

komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 

zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 
 

Voorwaar, luister en laat u leiden door Zijn Geest in uw 

wandel. 
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
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Oren om te horen 
 

Ernstige boodschap Gods: Hoe meer men God vreest en doet, wat 

Hij van u vraagt, hoe meer God u zal gebruiken en zegenen. Wees 
niet als een Jona, en wees ook niet zo koppig als Bileam, dat u de 

problemen door ongehoorzaamheid aantrekt!  

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, welkom! Op 6 maart 2019 bracht de bode engel de volgende 

boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige, krachtige 
Naam van de enige God van al wat leeft, uw Rabboeni en Here der 

heren en Koning der koningen, Yeshua HaMashiach, Isa, JHWH, uw 

Koning, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Charia, een bode 
engel Gods. 

 
Amos 3, vers 7  Voorzeker, de Here Here doet geen ding, of Hij 

openbaart zijn raad aan zijn knechten, de Profeten. 

 
En Openbaring 22, vers 6  En Hij zeide tot mij: Deze woorden 

zijn getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der 

Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen 
hetgeen weldra geschieden moet. 

 
En Jeremia 23, vers 37 en 38  Zeg aldus tot de Profeet: Wat 

heeft u de Here geantwoord, wat heeft de Here gesproken; maar 

als gij „de last des Heren” zegt, daarom zo zegt de Here: Omdat gij 
dit woord zegt: „de last des Heren”, hoewel Ik de boodschap tot u 

gezonden had: zegt niet „de last des Heren”.  
 

En Micha 5, vers 14  En Ik zal in toorn en gramschap wraak 

oefenen over de volkeren die geen gehoor gegeven hebben. 
 

Voorwaar, Kadosh, Heilig is God! 

En wees nederig en heb ontzag voor Hem! 
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Mattheüs 5, vers 17  Meent niet, dat Ik gekomen ben om de wet 
of de Profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen om te ontbinden, 

maar om te vervullen.  

 
Voorwaar, vrees de Here, en wees getrouw, al lijdt u 

verdrukking. 
Wie een oor heeft, die hore! Hij kent uw gedachten. 

 

Openbaring 15, vers 4  Wie zou niet vrezen, Here, en uw naam 
niet verheerlijken? Immers, Gij alleen zijt heilig. Want alle volken 

zullen komen en zullen voor U nedervallen in aanbidding, omdat uw 
gerichten openbaar zijn geworden. 

 

Voorwaar, wees niet koppig als Bileam! 
 

Numeri 22, vers 31  Toen opende de Here de ogen van Bileam; 
hij zag de Engel des Heren met getrokken zwaard in de hand op de 

weg staan en hij knielde neer en wierp zich op zijn aangezicht. 

 
Voorwaar, laat het niet zover komen, vanwege uw gehoor 

aan God, dat u de problemen door ongehoorzaamheid aan 

God, aantrekt! 
 

Numeri 22, vers 22  Maar de toorn Gods ontbrandde, toen hij 
ging, en de Engel des Heren stelde zich op de weg als zijn 

tegenstander; Bileam reed op zijn ezelin en had twee zijner 

dienaren bij zich. 
 

En wat dacht u van Jona, die wegvluchtte voor God? 
 

Jona 1, vers 4  Maar de Here wierp een hevige wind op de zee en 

er ontstond een zware storm op de zee, zodat het schip dreigde te 
worden stukgeslagen. 

Vers 7  En zij zeiden tot elkander: Komt, laat ons het lot werpen, 

opdat wij te weten komen door wiens schuld dit onheil ons treft. Zij 
wierpen het lot en het lot viel op Jona. 

Vers 12  Hij antwoordde hun: Neemt mij op en werpt mij in de zee, 
en de zee zal ophouden tegen u te woeden. Want ik weet, dat door 

mijn schuld deze zware storm tegen u is opgestoken. 
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En vers 15  Daarna namen zij Jona op en wierpen hem in de zee, 
en de zee hield op met woeden. 

 

Voorwaar, buig u neder voor Hem, die een luisterend oor van 
u wil, en ontzag in uw handel en wandel wil zien.  

Hoe ver moet het komen dat u luistert? 
 

1 Thessalonicenzen 4, vers 8  Daarom, wie dit verwerpt, 

verwerpt niet een mens, maar God, die u immers ook zijn heilige 
Geest geeft. 

 
En Filippenzen 4, vers 13 en 14  Ik vermag alle dingen in Hem, 

die mij kracht geeft. Toch hebt gij er goed aan gedaan, te delen in 

mijn verdrukking. 
 

En Efeziërs 6, vers 12  Want wij hebben niet te worstelen tegen 
bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen 

de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de 

hemelse gewesten. 
En vers 17 en 18  En neemt de helm des heils aan en het zwaard 

des Geestes, dat is het woord van God. En bidt daarbij met 

aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in de Geest, 
daartoe wakende met alle volharding en smeking voor alle heiligen. 

 
En Galaten 5, vers 5  Wij immers verwachten door de Geest uit 

het geloof de gerechtigheid, waarop wij hopen. 

En vers 17  Want het begeren van het vlees gaat in tegen de Geest 
en dat van de Geest tegen het vlees – want deze staan tegenover 

elkander – zodat gij niet doet wat gij maar wenst. 
 

Voorwaar, hoe meer men God vreest en doet, wat Hij van u 

vraagt, hoe meer God u zal gebruiken en zegenen! 
 

1 Korinthiërs 9, vers 23 tot en met 27  Alles doe ik ter wille van 

het evangelie, om er zelf ook deel aan te verkrijgen. Weet gij niet, 
dat zij, die in de renbaan lopen, allen wel lopen, doch dat slechts 

één de prijs kan ontvangen? Loopt dan zó, dat gij die behaalt! En al 
wie aan een wedstrijd deelneemt, beheerst zich in alles; zij om een 

vergankelijke erekrans te verkrijgen, wij om een onvergankelijke. 
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Ik loop dan ook niet maar in den blinde en ik ben geen 
vuistvechter, die zo maar in de lucht slaat. Neen, ik tuchtig mijn 

lichaam en houd het in bedwang, om niet, na anderen gepredikt te 

hebben, wellicht zelf afgewezen te worden. 
 

En Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God 
de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 

opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig 

leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, 
opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 

naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het 

licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever 
gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want 

een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het 
licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de 

waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat 

zij in God verricht zijn. 
 

En 1 Korinthiërs 2, vers 12 en 13  Wij nu hebben niet de geest 

der wereld ontvangen, maar de Geest uit God, opdat wij zouden 
weten, wat ons door God in genade geschonken is. Hiervan spreken 

wij dan ook met woorden, die niet door menselijke wijsheid, maar 
door de Geest geleerd zijn, zodat wij het geestelijke met het 

geestelijke vergelijken. 

 
Amen! 

Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 

 

Spits uw oren voor de Koning der koningen 
 

En wees open en nederig naar uw Abba, Vader, en ga in aanbidding 
met een geest vol ontzag en respect, want Hij is Kadosh, Heilig en 

Machtig! Gedenk wat Hij voor u gedaan heeft.  
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Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 7 

maart 2019 bracht een bode engel Gods de volgende boodschap 
over, die ik heel graag met u wil delen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, Isa, Jezus Christus, JHWH.  

 
Voorwaar, spits uw oren voor wat de Koning der koningen 

tot u zegt! 
Voorwaar,  

 

Hebreeën 11, vers 1  Het geloof nu is de zekerheid der dingen, 
die men hoopt, en het bewijs der dingen, die men niet ziet. 

 
Jakobus 1, vers 13  Laat niemand, als hij verzocht wordt, zeggen: 

Ik word van Godswege verzocht. Want God kan door het kwade niet 

verzocht worden en Hijzelf brengt ook niemand in verzoeking. 
 

Hebreeën 10, vers 22  Laten wij toetreden met een waarachtig 

hart, in volle verzekerdheid des geloofs, met een hart, dat door 
besprenging gezuiverd is van besef van kwaad, en met een 

lichaam, dat gewassen is met zuiver water. 
En Hebreeën 9, vers 14  Hoeveel te meer zal het bloed van 

Christus, die door de eeuwige Geest Zichzelf als een smetteloos 

offer aan God gebracht heeft, ons bewustzijn reinigen van dode 
werken, om de levende God te dienen? 

 
Zeg: “Halleluja!” 

 

Hebreeën 4, vers 13  En geen schepsel is voor Hem verborgen, 
want alle dingen liggen open en ontbloot voor de ogen van Hem, 

voor wie wij rekenschap hebben af te leggen. 

 
En 2 Timotheüs 2, vers 5 en vers 7  En is iemand een 

kampvechter, dan ontvangt hij “of zij” de krans alleen, als hij “of 
zij” volgens de regels van de kamp heeft gestreden. Let wel op wat 

ik zeg, want de Here zal u in alles inzicht geven. 
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Voorwaar, mijn naam is Talisali, en ben een bode engel 

Gods. 

 
Johannes 4, vers 24  God is geest en wie Hem aanbidden, 

moeten aanbidden in geest en in waarheid. 
 

Voorwaar, wees open naar uw Abba, Vader.  

En wees nederig, en ga in aanbidding met een geest vol ontzag en 
respect, want Hij is Kadosh, Heilig en Machtig!  

 
Sirach 2, vers 12 tot en met 18  Wee de laffe harten en de 

slappe handen, de zondaar die twee paden bewandelt. Wee het 

wankelmoedig hart, want het heeft geen vertrouwen; daarom wordt 
het niet beschermd. Wee jullie die niet langer volharden, wat zul je 

doen als God je opzoekt? Wie ontzag heeft voor de Heer verzet zich 
niet tegen zijn woorden, wie hem bemint volgt zijn wegen. Wie 

ontzag heeft voor de Heer wil hem welgevallig zijn. Wie hem bemint 

leeft volledig vanuit de wet. Wie ontzag heeft voor de Heer houdt 
zijn hart bereid en vernedert zich voor hem. ‘We vallen liever in 

handen van de Heer dan in handen van mensen, want zijn 

ontferming is zo groot als zijn majesteit’.  
 

En Psalm 62, vers 6 tot en met 8  Waarlijk, mijn ziel, keer u stil 
tot God, want van Hem is mijn verwachting; waarlijk, Hij is mijn 

rots en mijn heil, mijn burcht, ik zal niet wankelen. Op God rust 

mijn heil en mijn eer, mijn sterke rots, mijn schuilplaats is in God. 
 

Voorwaar, gedenk Zijn goedheid en genade en al Zijn 
werken, wat Hij voor u gedaan heeft! 

 

Jeremia 32, vers 27  Zie, Ik, de Here, ben de God van al wat 
leeft; zou voor Mij iets te wonderlijk zijn? 

 

En Johannes 14, vers 15  Wanneer gij Mij liefhebt, zult gij mijn 
geboden bewaren. 

 
Amen! 

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
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En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen 

 

 

Laat de satan geen voordeel op u behalen! 
 

Yeshua HaMashiach, Isa, JHWH, Jezus Christus, waarschuwt Zijn 
kinderen in deze boodschap Gods. Helaas zijn er ook velen, die de 

buitengewone kennis van de satan, de listige slang, onderschatten. 
En omdat hij vreest zich te vertonen, is hij meer actief via de 

mensen, die zich makkelijk laten beïnvloeden.  

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, welkom! Op 8 maart 2019 bracht de bode engel de volgende 

boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 
HaMashiach, Isa, JHWH, Jezus Christus.  

 

Voorwaar, velen onderschatten de buitengewone kennis van 
de satan, die in Genesis 3 ook de listige slang wordt 

genoemd. 

De gevallen engelen hebben reeds velen overgenomen! Voorwaar, 
Yeshua HaMashiach, Isa, JHWH, Jezus Christus, waarschuwt Zijn 

kinderen!  
 

Johannes 14, vers 15  Wanneer gij Mij liefhebt, zult gij mijn 

geboden bewaren. 
Johannes 12, vers 48  Wie Mij verwerpt en mijn woorden niet 

aanneemt, heeft een, die hem oordeelt: het woord, dat Ik heb 
gesproken, dat zal hem oordelen ten jongsten dage. 

Johannes 15, vers 17  Dit gebied Ik u, dat gij elkander liefhebt. 

En Johannes 16, vers 12  Nog veel heb Ik u te zeggen, maar gij 
kunt het thans niet dragen. 

 

Voorwaar, mijn naam is Korach, en ben een bode engel 
Gods. 
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Spreuken 21, vers 4  Trotsheid van ogen en opgeblazenheid van 

hart – de glans der goddelozen is zonde. 

Vers 9 en 10  Beter te wonen op een hoek van het dak dan met een 
twistzieke vrouw in een gemeenschappelijke woning. De begeerte 

van de goddeloze gaat uit naar het kwaad; zijn naaste draagt hij 
geen genegenheid toe. 

En vers 15 en 16  Recht doen is een vreugde voor de 

rechtvaardige, maar een verschrikking voor de bedrijvers van 
ongerechtigheid. Een mens die afdwaalt van de weg van het 

verstand, zal tot rust komen in de vergadering der schimmen. 
 

Voorwaar, de satan zou door velen bestraft worden, als hij 

zich zou vertonen aan velen! 
 

Lukas 10, vers 19  Zie, Ik heb u macht gegeven om op slangen 
en schorpioenen te treden en tegen de gehele legermacht van de 

vijand; en niets zal u enig kwaad doen. 

 
Voorwaar, kronkelend is de weg van de bedrieger. 

 

Spreuken 12, vers 5 en 6  De overleggingen der rechtvaardigen 
zijn recht, de voornemens der goddelozen zijn bedriegerij. De 

woorden der goddelozen loeren op bloed, maar de mond der 
oprechten redt hen uit. 

Vers 12 en 13  De goddeloze begeert de vangst van boze dingen, 

maar de wortel der rechtvaardigen geeft vrucht. In de overtreding 
der lippen ligt een boze valstrik, maar de rechtvaardige ontkomt 

aan de benauwdheid. 
En vers 20  Bedrog is in het hart van wie kwaad smeden, maar voor 

wie tot vrede raden, is er vreugde. 

 
Voorwaar, satan vreest om zich te vertonen. 

Daarom is hij meer actief via de mensen, die zich makkelijk laten 

beïnvloeden! 
 

Galaten 4, vers 9  Nu gij echter God hebt leren kennen, ja, meer 
nog, door God gekend zijt, hoe kunt gij thans terugkeren tot die 
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zwakke en armelijke wereldgeesten, waaraan gij u weder van meet 
aan dienstbaar wilt maken? 

En vers 11  Ik vrees, dat ik mij wellicht tevergeefs voor u 

ingespannen heb. 
 

Efeziërs 6, vers 12  Want wij hebben niet te worstelen tegen 
bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen 

de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de 

hemelse gewesten. 
En vers 16  Neemt bij dit alles het schild des geloofs ter hand, 

waarmede gij al de brandende pijlen van de boze zult kunnen 
doven. 

 

Spreuken 19, vers 27 tot en met 29  Houd maar op, mijn zoon, 
naar vermaning te luisteren als gij toch afwijkt van verstandige 

woorden. Een nietswaardig getuige spot met het recht, en de mond 
der goddelozen verslindt onrecht. Voor de spotters zijn straffen 

gereed en slagen voor de rug der dwazen. 

Spreuken 21, vers 2  Elke weg van een mens is recht in zijn ogen, 
maar de Here beproeft de harten. 

Vers 29  De goddeloze zet een onbeschaamd gezicht, maar de 

oprechte, hij geeft vastheid aan zijn wandel. 
Spreuken 23, vers 9  Spreek niet ten aanhoren van een dwaas, 

want hij veracht uw verstandige taal. 
Spreuken 24, vers 7 tot en met 10  Onbereikbaar is de wijsheid 

voor een dwaas, in de poort doet hij zijn mond niet open. Wie 

aldoor bedenkt kwaad te doen, die noemt men een aartsschelm. 
Het bedenken van dwaasheid is zonde, en de spotter is de mens 

een gruwel. Betoont gij u slap ten dage der benauwdheid, dan komt 
uw kracht in het nauw. 

En Spreuken 31, vers 30  Bedrieglijk is de bevalligheid en ijdel de 

schoonheid, maar een vrouw die de Here vreest, die is te prijzen. 
 

Dit telt ook voor de man! 

 
Klaagliederen 3, vers 40  Laten wij onze wegen doorzoeken en 

doorvorsen en ons bekeren tot de Here. 
En vers 55  Ik roep uw naam aan, o Here, uit het onderste van de 

put. 
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Romeinen 12, vers 9 en 10  De liefde zij ongeveinsd. Weest 

afkerig van het kwade, gehecht aan het goede. Weest in 

broederliefde elkander genegen, in eerbetoon elkander ten 
voorbeeld. 

En vers 21  Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin 
het kwade door het goede. 

 

Voorwaar, laat de satan geen voordeel op u behalen, en 
weet dit:  

 
2 Korinthiërs 11, vers 14 en 15  Geen wonder ook! Immers, de 

satan zelf doet zich voor als een engel des lichts. Het is dus niets 

bijzonders, indien ook zijn dienaren zich voordoen als dienaren der 
gerechtigheid; maar hun einde zal zijn naar hun werken. 

 
2 Thessalonicenzen 2, vers 9 tot en met 14  Daarentegen is 

diens komst naar de werking des satans met allerlei krachten, 

tekenen en bedrieglijke wonderen, en met allerlei verlokkende 
ongerechtigheid, voor hen, die verloren gaan, omdat zij de liefde 

tot de waarheid niet aanvaard hebben, waardoor zij hadden kunnen 

behouden worden. En daarom zendt God hun een dwaling, die 
bewerkt, dat zij de leugen geloven, opdat allen worden geoordeeld, 

die de waarheid niet geloofd hebben, doch een welgevallen hebben 
gehad in de ongerechtigheid. Maar wij behoren God te allen tijde 

om u te danken, door de Here geliefde broeders, dat God u als 

eerstelingen Zich verkoren heeft tot behoudenis, in heiliging door 
de Geest en geloof in de waarheid. Daartoe heeft Hij u ook door ons 

evangelie geroepen tot het verkrijgen van de heerlijkheid van onze 
Here Jezus Christus. 

 

Efeziërs 6, vers 10  Voorts, weest krachtig in de Here en in de 
sterkte zijner macht. 

 

En Romeinen 13, vers 12  De nacht is ver gevorderd, de dag is 
nabij. Laten wij dan de werken der duisternis afleggen en aandoen 

de wapenen des lichts! 
 

Amen! 
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Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 

 

Wees een heer, of dame, in het verkeer! 
 

Boodschap Gods: Velen hebben vast wel geleerd hoe het moet, het 
autorijden. Maar door de jaren heen sluipen er slordigheden in, of 

je nu Christen bent of niet. Toet, toet!  
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 11 maart 2019 bracht de bode de 
volgende boodschap Gods over aan Profeet Benjamin Cousijnsen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 
HaMashiach, Isa, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 

Hetrick. 
 

Voorwaar, laten we eerlijk zijn, was het in de Middeleeuwen 

niet beter in het verkeer? 
Toet, toet! Velen hebben vast wel geleerd hoe het moet, het 

autorijden. Maar door de jaren heen sluipen er slordigheden in, of 

je nu Christen bent of niet. Sommigen zijn bumperklevers, of zijn 
snelheidsduivels, of ze rijden aan de verkeerde kant, of ze rijden 

door rood, of gebruiken hun knipperlicht niet of verkeerd! Zeg eens 
eerlijk, herken jij een Christen op de weg? Ben jij wel zo braaf? 

Toet! Toet!  

 
1 Johannes 5, vers 18 en 19  Wij weten, dat een ieder, die uit 

God geboren is, niet zondigt; want Hij, die uit God geboren werd, 
bewaart hem, “maar ook haar”, en de boze heeft geen vat op hem 

“of haar”. Wij weten, dat wij uit God zijn en de gehele wereld in 

het boze ligt. 
 

Voorwaar, irritant hè, al die slechte chauffeurs! 

Want als er iets invloed heeft op je rijstijl, dan is het vaak wel 
emotie. En zo veranderen velen van positief gedrag naar boos en 
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negatief gedrag… Toet, toet! Weet jij wel hoe je je moet gedragen 
op de weg? 

 

1 Petrus 3, vers 10 en 11  Want: wie het leven wil liefhebben en 
goede dagen zien, weerhoude zijn “of haar” tong van het kwade, 

en zijn “of haar” lippen van bedrog te spreken; hij “of zij” wijke af 
van het kwade en doe het goede, hij “of zij” zoeke de vrede en 

jage die na.  

 
Efeziërs 4, vers 20 tot en met 24  Maar gij geheel anders: gij 

hebt Christus leren kennen. Gij toch hebt van Hem gehoord en zijt 
in Hem onderwezen, gelijk dit de waarheid is in Jezus, dat gij, wat 

uw vroegere wandel betreft, de oude mens aflegt, die ten verderve 

gaat, naar zijn misleidende begeerten, dat gij verjongd wordt door 
de geest van uw denken, en de nieuwe mens aandoet, die naar de 

wil van God geschapen is in waarachtige gerechtigheid en 
heiligheid. 

En Efeziërs 5, vers 14 tot en met 18  Daarom heet het: Ontwaak, 

gij die slaapt, en sta op uit de doden, en Christus zal over u lichten. 
Ziet dus nauwlettend toe, hoe gij wandelt, niet als onwijzen, doch 

als wijzen, u de gelegenheid ten nutte makende, want de dagen 

zijn kwaad. Weest daarom niet onverstandig, maar tracht te 
verstaan, wat de wil des Heren is. En bedrinkt u niet aan wijn, 

waarin bandeloosheid is, maar wordt vervuld met de Geest. 
 

Galaten 5, vers 16 tot en met 18  Dit bedoel ik: wandelt door de 

Geest en voldoet niet aan het begeren van het vlees. Want het 
begeren van het vlees gaat in tegen de Geest en dat van de Geest 

tegen het vlees – want deze staan tegenover elkander – zodat gij 
niet doet wat gij maar wenst. Indien gij u echter door de Geest laat 

leiden, dan zijt gij niet onder de wet. 

Vers 22  Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, 
lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, 

zelfbeheersing. 

En vers 25  Indien wij door de Geest leven, laten wij ook door de 
Geest het spoor houden. 

 
Toet, toet! Aan de vrucht herkent men de geest of het beest 

in het verkeer.  
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Asociaal gedrag of nadoen hoort niet bij een Christen. Laat zien, dat 
je een Christen bent en een voorbeeld. En steek geen middelvinger 

op, of werp geen afval uit het raam, onder andere! Wees geen 

ergernis, maar een voorbeeld op de weg! 
 

Efeziërs 4, vers 30 tot en met 32  En bedroeft de heilige Geest 
Gods niet, door wie gij verzegeld zijt tegen de dag der verlossing. 

Alle bitterheid, gramschap, toorn, getier en gevloek worde uit uw 

midden gebannen, evenals alle kwaadaardigheid. Maar weest 
jegens elkander vriendelijk, barmhartig, elkander vergevend, zoals 

God in Christus u vergeving geschonken heeft. 
 

En Johannes 8, vers 29  En die Mij gezonden heeft, is met Mij. Hij 

heeft Mij niet alleen gelaten, want Ik doe altijd wat Hem behaagt. 
 

Ik ga nu, sprak Hetrick, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 
 

 

Geef Abba, Vader glorie en dank en eer voor 
deze boodschap 
 

Hosanna voor de Machtige Koning der koningen, uw Held en 
Strijder en Abba, Vader! Heb geloof en vertrouwen in Hem, en wees 

nederig en vol ontzag voor Hem. En deel deze boodschap met uw 

familie en kennissen, onder andere.  
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Op 12 maart 2019 bracht de bode engel 
de volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin 

Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, Isa, JHWH, Jezus Christus.  
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Psalm 29, vers 4  De stem des Heren is vol kracht, de stem des 
Heren is vol glorie. 

 

Jozua 1, vers 9  Heb Ik u niet geboden: wees sterk en moedig? 
Sidder niet en word niet verschrikt, want de Here, uw God, is met 

u, overal waar gij gaat. 
 

2 Samuël 22, vers 11  Hij reed op een cherub en vloog, Hij 

verscheen op de vleugels van de wind. 
En vers 14  De Here deed de donder uit de hemel weerklinken, de 

Allerhoogste verhief zijn stem. 
 

Psalm 31, vers 23  Terwijl ik in mijn angst dacht: ik ben 

verbannen uit uw oog – hebt Gij voorwaar mijn luide smekingen 
gehoord, toen ik tot U riep om hulp. 

Psalm 34, vers 10 en 11  Vreest de Here, gij, zijn heiligen, want wie 
Hem vrezen, hebben geen gebrek. Jonge leeuwen lijden ontbering 

en honger, maar wie de Here zoeken, hebben geen gebrek aan enig 

goed. 
En Psalm 16, vers 8  Ik stel mij de Here bestendig voor ogen; 

omdat Hij aan mijn rechterhand staat, wankel ik niet. 

 
Voorwaar, zeg: “Amen!” 

Mijn naam is Blesía, en ben een bode engel Gods. 
 

Psalm 119, vers 2 en 3  Welzalig zij, die zijn getuigenissen 

bewaren, die Hem van ganser harte zoeken; die ook geen onrecht 
plegen, maar wandelen in zijn wegen. 

En Psalm 19, vers 15  Mogen de woorden van mijn mond en de 
overleggingen van mijn hart U welgevallig zijn, o Here, mijn rots en 

mijn verlosser. 

 
Jesaja 40, vers 29  Hij geeft de moede kracht en de machteloze 

vermeerdert Hij sterkte. 

En Jesaja 41, vers 10  Vrees niet, want Ik ben met u; zie niet 
angstig rond, want Ik ben uw God. Ik sterk u, ook help Ik u, ook 

ondersteun Ik u met mijn heilrijke rechterhand. 
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Psalm 55, vers 23  Werp uw bekommernis op de Here, Hij zal 
voor u zorgen; Hij zal nimmermeer toelaten, dat de rechtvaardige 

wankelt. 

En Psalm 56, vers 13  Op mij, o God, rusten geloften, U toegezegd, 
lofoffers zal ik U betalen. 

 
Voorwaar, wees standvastig en onwankelbaar en sterk in de 

Here! 

 
Jesaja 43, vers 2  Wanneer gij door het water trekt, ben Ik met u; 

gaat gij door rivieren, zij zullen u niet wegspoelen; als gij door het 
vuur gaat, zult gij niet verteren en zal de vlam u niet verbranden. 

 

Kolossenzen 3, vers 2 tot en met 4  Bedenkt de dingen, die 
boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want gij zijt gestorven en uw 

leven is verborgen met Christus in God. Wanneer Christus 
verschijnt, die ons leven is, zult ook gij met Hem verschijnen in 

heerlijkheid. 

Vers 12  Doet dan aan, als door God uitverkoren heiligen en 
geliefden, innerlijke ontferming, goedheid, nederigheid, 

zachtmoedigheid en geduld. 

Kolossenzen 4, vers 2  Volhardt in het gebed, weest daarbij 
waakzaam en dankt. 

En vers 6  Uw spreken zij te allen tijde aangenaam, niet zouteloos; 
gij moet weten, hoe gij aan ieder het juiste antwoord moet geven. 

 

Jesaja 51, vers 12  Ik, Ik ben het, die u troost. Wie zijt gij, dat gij 
bevreesd zijt voor een sterfelijk mens, voor een mensenkind, dat 

als gras wordt weggeworpen? 
 

Jeremia 20, vers 11 en 12  Maar de Here is met mij als een 

geweldig held; daarom zullen mijn vervolgers struikelen en niets 
vermogen; zij staan ten diepste beschaamd, omdat zij hun doel niet 

bereiken, een eeuwige, onvergetelijke smaad. Ja, de Here der 

heerscharen is een rechtvaardige toetser, die nieren en hart 
doorziet; ik zal uw wraak op hen zien, want op U heb ik mijn 

rechtszaak gewenteld. 
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Johannes 14, vers 1  Uw hart worde niet ontroerd; gij gelooft in 
God, gelooft ook in Mij. 

 

1 Johannes 5, vers 4 en 5  Want al wat uit God geboren is, 
overwint de wereld; en dit is de overwinning, die de wereld 

overwonnen heeft: ons geloof. Wie is het, die de wereld overwint, 
dan wie gelooft, dat Jezus de Zoon van God is? 

 

1 Petrus 5, vers 10 en 11  Doch de God van alle genade, die u in 
Christus geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid, Hij zal u, na 

een korte tijd van lijden, volmaken, bevestigen, sterken en 
grondvesten. Hem zij de kracht in alle eeuwigheid! Amen. 

En vers 6 en 7  Vernedert u dan onder de machtige hand Gods, 

opdat Hij u verhoge te zijner tijd. Werpt al uw bekommernis op 
Hem, want Hij zorgt voor u. 

 
Jeremia 31, vers 3  Van verre is de Here mij verschenen: Ja, Ik 

heb u liefgehad met eeuwige liefde, daarom heb Ik u getrokken in 

goedertierenheid. 
 

Efeziërs 1, vers 7  En in Hem hebben wij de verlossing door zijn 

bloed, de vergeving van de overtredingen, naar de rijkdom zijner 
genade. 

 
Psalm 91, vers 4  Met zijn vlerken beschermt Hij u, en onder zijn 

vleugelen vindt gij een toevlucht; zijn trouw is schild en pantser. 

En Psalm 92, vers 7  Een redeloos mens verstaat het niet, en een 
dwaas begrijpt dit niet. 

 
Voorwaar, Kadosh, Heilig en Machtig is Yeshua HaMashiach, 

Isa, JHWH, Jezus Christus! 

Zeg: “Hosanna voor de Machtige Koning der koningen, uw Held en 
Strijder en Abba, Vader!” Heb geloof en vertrouwen in Hem, en 

wees nederig en vol ontzag voor Hem. Geef Hem glorie en dank en 

eer voor deze boodschap, en deel het met uw familie en kennissen, 
onder andere! Voorwaar,  

 
Mattheüs 6, vers 33  Maar zoekt eerst Zijn Koninkrijk en Zijn 

gerechtigheid en dit alles zal u bovendien geschonken worden. 
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En Mattheüs 11, vers 28 tot en met 30  Komt tot Mij, allen, die 
vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven; neemt mijn juk op u 

en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en 

gij zult rust vinden voor uw zielen; want mijn juk is zacht en mijn 
last is licht. 

 
Maak groot de Here, uw God, de Rots! 

Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
 

Heilige wandel 
 
Wandel geheiligd, en laat Zijn kadosh, heilige Naam, van Abba, 

Vader, uw Rabboeni, worde geheiligd. Wees Hem heilig als Zijn 
geliefde kinderen!  

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 13 maart 2019 bracht de bode engel 

de volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin 

Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige, kadosh, heilige Naam van 

Yeshua HaMashiach, Isa, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn 
naam is Blesía, en ben een bode engel Gods. 

 
Laat Zijn kadosh, heilige Naam, van Abba, Vader, uw 

Rabboeni, worde geheiligd. 

Want in Hem, Yeshua HaMashiach, Isa, JHWH, Jezus Christus, zit 
de kracht en de macht en de overwinning en de kadosh, heilige 

heerlijkheid, en eeuwig leven!  
 

Johannes 17, vers 14 tot en met 25  Ik heb hun uw woord 

gegeven en de wereld heeft hen gehaat, omdat zij niet uit de 
wereld zijn, gelijk Ik niet uit de wereld ben. Ik bid niet, dat Gij hen 

uit de wereld wegneemt, maar dat Gij hen bewaart voor de boze. 

Zij zijn niet uit de wereld, gelijk Ik niet uit de wereld ben. Heilig hen 
in uw waarheid; uw woord is de waarheid. Gelijk Gij Mij gezonden 
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hebt in de wereld, heb ook Ik hen gezonden in de wereld; en Ik 
heilig Mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd mogen zijn in 

waarheid. En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor hen, die 

door hun woord in Mij geloven, opdat zij allen één zijn, gelijk Gij, 
Vader, in Mij en Ik in U, dat ook zij in Ons zijn; opdat de wereld 

gelove, dat Gij Mij gezonden hebt. En de heerlijkheid, die Gij Mij 
gegeven hebt, heb Ik hun gegeven, opdat zij één zijn, gelijk Wij 

één zijn: Ik in hen en Gij in Mij, dat zij volmaakt zijn tot één, opdat 

de wereld erkenne, dat Gij Mij gezonden hebt, en dat Gij hen 
liefgehad hebt, gelijk Gij Mij liefgehad hebt. Vader, hetgeen Gij Mij 

gegeven hebt – Ik wil, dat, waar Ik ben, ook zij bij Mij zijn, om mijn 
heerlijkheid te aanschouwen, die Gij Mij gegeven hebt, want Gij 

hebt Mij liefgehad vóór de grondlegging der wereld. Rechtvaardige 

Vader, de wereld kent U niet, maar Ik ken U, en dezen weten, dat 
Gij Mij gezonden hebt; en Ik heb hun uw naam bekend gemaakt en 

Ik zal hem bekend maken, opdat de liefde, waarmede Gij Mij 
liefgehad hebt, in hen zij en Ik in hen. 

 

1 Korinthiërs 4, vers 4  Want ik ben mij van niets bewust, maar 
daardoor ben ik niet gerechtvaardigd; Hij, die mij beoordeelt is de 

Here. 

Vers 7  Want wie onderscheidt u? En wat hebt gij, dat gij niet 
ontvangen hebt? En indien gij het dan ontvangen hebt, wat 

beroemt gij u, alsof gij het niet ontvangen hadt? 
En vers 20 en 21  Want het Koninkrijk Gods bestaat niet in 

woorden, maar in kracht. Wat wilt gij? Moet ik met de roede tot u 

komen, of met liefde en in een geest van zachtmoedigheid? 
 

Voorwaar, kadosh! Wees Hem heilig als Zijn geliefde 
kinderen. 

 

1 Korinthiërs 6, vers 9  Of weet gij niet, dat onrechtvaardigen het 
Koninkrijk Gods niet beërven zullen? 

 

Voorwaar, wandel geheiligd! 
 

1 Korinthiërs 6, vers 1  Durft iemand uwer, wanneer hij iets heeft 
met een ander, recht zoeken bij de onrechtvaardigen en niet bij de 

heiligen? 
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Onderzoek uw hart en gedachten. 

 

1 Korinthiërs 3, vers 16 tot en met 18  Weet gij niet, dat gij 
Gods tempel zijt en dat de Geest Gods in u woont? Zo iemand Gods 

tempel schendt, God zal hem schenden. Want de tempel Gods, en 
dat zijt gij, is heilig! Laat niemand zichzelf misleiden! Indien iemand 

onder u meent wijs te zijn in deze tijd, hij worde dwaas, om wijs te 

worden. 
 

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 
wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 

naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het 

licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever 
gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want 

een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het 

licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de 
waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat 

zij in God verricht zijn. 
 

En Galaten 5, vers 24 en 25  Want wie Christus Jezus 

toebehoren, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten 
gekruisigd. Indien wij door de Geest leven, laten wij ook door de 

Geest het spoor houden. 
 

Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
 

 

Stem op Jezus Christus, die u kunt vertrouwen! 
 

Want alleen Yeshua HaMashiach, Isa, JHWH, Jezus Christus, houdt 

zich aan Zijn woord en beloften. Licht en donker gaat niet samen. 
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Overdenk dus op wie u wilt gaan stemmen, want er is maar één 
waarheid, die men niet vindt in de wereld!  

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 15 maart 2019 bracht de bode engel 

de volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin 

Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de Naam boven alle namen, Yeshua 
HaMashiach, Isa, JHWH, Jezus Christus, de Koning der koningen.  

 

Voorwaar, 
 

Efeziërs 4, vers 17  Dit zeg ik dan en betuig ik in de Here, dat gij 
niet langer moogt wandelen zoals ook de heidenen wandelen, in de 

ijdelheid van hun denken. 

En Efeziërs 5, vers 1  Weest dan navolgers Gods, als geliefde 
kinderen. 

 

Voorwaar, wees niet gelijkvormig aan deze wereld! 
 

Prediker 1, vers 14 en 15  Ik nam in ogenschouw alle daden, die 
onder de zon verricht worden, en zie: alles is ijdelheid en najagen 

van wind! Het kromme kan niet recht zijn en het ontbrekende kan 

niet geteld worden. 
En vers 17 en 18  Zo heb ik er mijn hart op gezet om wijsheid en 

kennis, verdwaasdheid en onverstand te leren kennen. Ik heb 
ingezien, dat ook dit is najagen van wind. Want in veel wijsheid ligt 

veel verdriet, en als iemand kennis vermeerdert, vermeerdert hij 

smart. 
 

Voorwaar, alleen Yeshua HaMashiach, Isa, JHWH, Jezus 

Christus, houdt zich aan Zijn woord en beloften. 
 

Leviticus 20, vers 23  Wandelt niet naar de inzettingen van het 
volk, dat Ik voor u uit verdrijf: want al deze dingen hebben zij 

gedaan, zodat Ik een afschuw van hen gekregen heb. 
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En vers 26  Weest Mij heilig, want heilig ben Ik, de Here, en Ik heb 
u afgezonderd van de volken, opdat gij Mij zoudt toebehoren. 

 

Voorwaar, licht en donker gaat niet samen; overdenk op wie 
u wilt gaan stemmen! 

 
1 Johannes 5, vers 18 tot en met 20  Wij weten, dat een ieder, 

die uit God geboren is, niet zondigt; want Hij, die uit God geboren 

werd, bewaart hem, “maar ook haar”, en de boze heeft geen vat 
op hem “of haar”. Wij weten, dat wij uit God zijn en de gehele 

wereld in het boze ligt. Doch wij weten, dat de Zoon van God 
gekomen is en ons inzicht gegeven heeft om de Waarachtige te 

kennen; en wij zijn in de Waarachtige, in zijn Zoon Jezus Christus. 

Dit is de waarachtige God en het eeuwige leven. 
 

Voorwaar, mijn naam is Blender, een bode engel Gods. 
 

Elk jaar mag men een verkiezingskandidaat kiezen en het 

stembiljet in de stembus doen. 
 

2 Petrus 2, vers 19 en 20  Vrijheid spiegelen zij hun voor, hoewel 

zij zelf slaven des verderfs zijn; immers, door wie men 
overmeesterd is, diens slaaf is men. Want indien zij, aan de 

bezoedelingen der wereld ontvloden door de erkentenis van de Here 
en Heiland Jezus Christus, toch weer erin verstrikt raken en erdoor 

overmeesterd worden, dan is hun laatste toestand erger dan de 

eerste. 
 

Voorwaar, dit zegt de Here: 
 

Jakobus 3, vers 16  Want waar naijver en zelfzucht heerst, daar is 

wanorde en allerlei kwade praktijk. 
 

En Titus 1, vers 16  Zij belijden wel, dat zij God kennen, maar 

met hun werken verloochenen zij Hem, daar zij verfoeilijk en 
ongehoorzaam zijn en niet deugen voor enig goed werk. 

 
Voorwaar, kies voor iemand, die u kunt vertrouwen: een 

eeuwige Koning der koningen in uw hart, ziel en verstand! 
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Kolossenzen 1, vers 19  Want het heeft de ganse volheid 

behaagd in Hem woning te maken. 

En Kolossenzen 2, vers 6 tot en met 10  Nu gij Christus Jezus, de 
Here, aanvaard hebt, wandelt in Hem, geworteld en dan 

opgebouwd wordend in Hem, bevestigd wordend in het geloof, 
zoals u geleerd is, overvloeiende in dankzegging. Ziet toe, dat 

niemand u medeslepe door zijn wijsbegeerte en door ijdel bedrog in 

overeenstemming met de overlevering der mensen, met de 
wereldgeesten en niet met Christus, want in Hem woont al de 

volheid der godheid lichamelijk; en gij hebt de volheid verkregen in 
Hem, die het hoofd is van alle overheid en macht. 

 

Zeg: “Amen!” 
 

Kolossenzen 3, vers 1 en 2  Indien gij dan met Christus 
opgewekt zijt, zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus is, 

gezeten aan de rechterhand Gods. Bedenkt de dingen, die boven 

zijn, niet die op de aarde zijn. 
Kolossenzen 2, vers 15  Hij heeft de overheden en machten 

ontwapend en openlijk tentoongesteld en zo over hen gezegevierd. 

 
En Galaten 4, vers 9  Nu gij echter God hebt leren kennen, ja, 

meer nog, door God gekend zijt, hoe kunt gij thans terugkeren tot 
die zwakke en armelijke wereldgeesten, waaraan gij u weder van 

meet aan dienstbaar wilt maken? 

 
Voorwaar, 

 
Galaten 1, vers 8  Maar ook al zouden wij, of een engel uit de 

hemel, u een evangelie verkondigen, afwijkend van hetgeen wij u 

verkondigd hebben, die zij vervloekt! 
 

En zo is het ook met de wereld, met vele beloften en 

prachtige woorden, afwijkend van het goede. 
Er is maar één waarheid, die men niet vindt in de wereld: Yeshua 

HaMashiach, Isa, JHWH, Jezus Christus!  
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Galaten 1, vers 10  Tracht ik thans mensen te winnen, of God? Of 
zoek ik mensen te behagen? Indien ik nog mensen trachtte te 

behagen, zou ik geen dienstknecht van Christus zijn. 

 
2 Korinthiërs 13, vers 5 tot en met 9  Stelt uzelf op de proef, of 

gij wel in het geloof zijt, onderzoekt uzelf. Of zijt gij niet zo zeker 
van uzelf, dat Jezus Christus in u is? Want anders zijt gij 

verwerpelijk. Ik hoop echter, dat gij zult inzien, dat wij niet 

verwerpelijk zijn. Ja, wij bidden tot God, dat gij generlei kwaad zult 
doen, niet opdat wij betrouwbaar mogen blijken, maar opdat gij het 

goede zoudt doen, al zijn wij dan ook verwerpelijk. Want wij 
vermogen niets tegen de waarheid, maar wel voor de waarheid. 

Want wij verblijden ons, als gij krachtig zijt, al zijn wij zwak; want 

dit bidden wij, dat het met u geheel in orde komt. 
 

En Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God 
de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 

opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig 

leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, 
opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 
geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 

oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 
duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 

waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 

gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 
komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 

zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 
 

Voorwaar, Hij, de Here, is meer dan wie in de wereld is! 

Geef Hem de volmacht: uw stem en hart!  
 

Handelingen 6, vers 15  En allen, die in de Raad zitting hadden, 

zagen, toen zij hem aanstaarden, zijn gelaat als het gelaat van een 
engel. 

 
En Johannes 8, vers 12  Wederom dan sprak Jezus tot hen en 

zeide: Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de 
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duisternis wandelen, maar hij “of zij” zal het licht des levens 
hebben. 

 

Voorwaar, wie gaat er nu stemmen als je stem vaststaat! 
Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
 

 

Er ligt hoop in je tranen en kracht in je verdriet 
 

Wees nederig en kom in Zijn stilte, van uw Abba, Vader. Buig u 

diep, vol ontzag voor uw Heelmeester, en belijd uw zonden. Werp 
uw bekommernissen op de Here!  

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 18 maart 2019 bracht de bode engel 

de volgende boodschap Gods over aan Profeet Benjamin 
Cousijnsen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de allermachtigste en wonderbaarlijkste 
Naam ooit, van Yeshua HaMashiach, Isa, JHWH, Jezus Christus.  

 

Voorwaar, Kadosh, Kadosh, Kadosh, Heilig is Hij, de God van 
licht en kracht!  

Zelfs de wind en de zee zijn vol van Zijn macht en majesteit en 
glorie. Voorwaar, werp uw bekommernissen op de Here! Er ligt 

hoop in je tranen en kracht in je verdriet.  

 
Ontzagwekkend en liefdevol is uw Abba, Vader, uw 

Rabboeni.  
Wees nederig en kom in Zijn stilte, en buig diep, vol ontzag voor 

uw Heelmeester, en belijd uw zonden. Houd vast aan Zijn woord en 

beloften! Strek uw handen uit naar de Hemel tot Zijn eer, en zeg:  
“Wees welkom, Heilige, Kadosh Geest van God! Kom met Uw wind 

en ga mij niet voorbij. Vervul mij hier en nu, en doorstroom mij 

met Uw Bloed en kracht, die vele overwinningen bewezen heeft!” 
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Psalm 23, vers 4 en vers 6  Zelfs al ga ik door een dal van diepe 
duisternis, ik vrees geen kwaad, want Gij zijt bij mij; uw stok en uw 

staf, die vertroosten mij. Ja, heil en goedertierenheid zullen mij 

volgen al de dagen van mijn leven; ik zal in het huis des Heren 
verblijven tot in lengte van dagen. 

Psalm 27, vers 14  Wacht op de Here, wees sterk, uw hart zij 
onversaagd; ja wacht op de Here. 

Psalm 28, vers 6 en 7  Geprezen zij de Here, want Hij heeft 

gehoord mijn luide smekingen. De Here is mijn kracht en mijn 
schild; op Hem vertrouwde mijn hart en ik werd geholpen. Daarom 

juicht mijn hart en loof ik Hem met mijn lied. 
Psalm 30, vers 12  Mijn rouwklacht hebt Gij veranderd in een 

reidans, mijn rouwkleed hebt Gij losgemaakt, met vreugde mij 

omgord. 
Psalm 31, vers 15  Maar ik vertrouw op U, Here, ik zeg: Gij zijt mijn 

God. 
Psalm 34, vers 5 tot en met 8  Ik zocht de Here en Hij antwoordde 

mij, Hij redde mij uit al mijn verschrikkingen. Zij schouwen naar 

Hem en stralen van vreugde, en hun aangezicht zal niet 
schaamrood worden. Deze ellendige hier riep en de Here hoorde, 

Hij verloste hem uit al zijn benauwdheden. De Engel des Heren 

legert Zich rondom wie Hem vrezen, en redt hen. 
En vers 10  Vreest de Here, gij, zijn heiligen, want wie Hem vrezen, 

hebben geen gebrek. 
 

Voorwaar, mijn naam is Blesía, en ben een bode engel Gods. 

 
Kom in Zijn kadosh, heilige rivier van vrede en herstel en 

blijdschap! 
Waardig, Waardig, Waardig is Yeshua HaMashiach, Isa, JHWH, 

Jezus Christus! Geef Hem ere en dank! 

 
Psalm 107, vers 29  Hij maakte de storm tot een zacht suizen, 

zodat de golven stil werden. 

En vers 42  De oprechten zien het en verheugen zich, alle onrecht 
sluit de mond. 

Psalm 116, vers 1 en 2  Ik heb de Here lief, want Hij hoort mijn 
stem, mijn smekingen. Want Hij heeft zijn oor tot mij geneigd, 

daarom zal ik mijn leven lang tot Hem roepen. 
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Vers 5 tot en met 8  Genadig is de Here en rechtvaardig, onze God 
is een ontfermer. De Here bewaart de eenvoudigen; ik was 

verzwakt, maar Hij heeft mij verlost. Keer weder, mijn ziel, tot uw 

rust, omdat de Here u heeft welgedaan. Want Gij hebt mijn leven 
van de dood gered, mijn oog van tranen, mijn voet van aanstoot. 

Vers 13 en 14  De beker der verlossing zal ik opheffen, ik zal de 
naam des Heren aanroepen. Mijn geloften zal ik de Here betalen, in 

de tegenwoordigheid van al zijn volk. 

En vers 18 en 19  Mijn geloften zal ik de Here betalen in de 
tegenwoordigheid van al zijn volk, in de voorhoven van het huis des 

Heren in uw midden, o Jeruzalem. Halleluja. 
Psalm 119, vers 32  Ik zal de weg uwer geboden lopen, want Gij 

verruimt mij het hart. 

Vers 35  Doe mij het pad uwer geboden betreden, want daarin heb 
ik lust. 

Vers 40 en 41  Zie, naar uw bevelen verlang ik, maak mij levend 
door uw gerechtigheid. Dat uw goedertierenheid over mij kome, o 

Here, uw heil naar uw belofte. 

Vers 47 en 48  Ik toch verlustig mij in uw geboden, die ik liefheb; 
daarom hef ik mijn handen op naar uw geboden die ik liefheb, en 

overdenk ik uw inzettingen. 

Vers 50 en 51  Dit is mijn troost in mijn ellende, dat uw belofte mij 
levend maakt. Hoezeer overmoedigen mij bespotten, van uw wet 

wijk ik niet. 
Vers 55 tot en met 60  Des nachts gedenk ik uw naam, o Here, en 

onderhoud ik uw wet. Dit is mij ten deel geworden, omdat ik uw 

bevelen bewaar. De Here is mijn deel, ik heb beloofd uw woorden 
te onderhouden. Van ganser harte zoek ik uw gunst, wees mij 

genadig naar uw belofte. Ik overdenk mijn wegen, ik wend mijn 
voeten naar uw getuigenissen. Ik haast mij en aarzel niet om uw 

geboden te onderhouden. 

En vers 71 en 72  Het is mij goed, dat ik verdrukt ben geweest, 
opdat ik uw inzettingen zou leren. De wet van uw mond is mij beter 

dan duizenden stukken goud en zilver. 

 
Amen! 

Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
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Word niet gelijkvormig aan deze wereld! 
 

Zo spreekt de Here, Yeshua HaMashiach, Isa, JHWH, Jezus 
Christus: Waar is nu uw gave, die onderscheidt? De satan brult en 

wil de kinderen Gods kinderlijk houden en onwetend over dat wat 

niet uit God is. Wees waakzaam en niet eigenwijs!  
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, welkom! Op 19 maart 2019 bracht de bode engel de 
volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin 

Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, Isa, JHWH, Jezus Christus.  
 

Voorwaar, zo spreekt de Here: Word niet gelijkvormig aan 
deze wereld!  

Waar is nu uw gave, die onderscheidt? Wees afkerig van het kwade 

en een voorbeeld. Voorwaar, Gods kinderen moeten waakzaam zijn 
en niet eigenwijs! 

 

Romeinen 12, vers 17 en 18  Vergeldt niemand kwaad met 
kwaad; hebt het goede voor met alle mensen. Houdt zo mogelijk, 

voor zover het van u afhangt, vrede met alle mensen. 
En vers 21  Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin 

het kwade door het goede. 

 
En 1 Korinthiërs 13, vers 11  Toen ik een kind was, sprak ik als 

een kind, voelde ik als een kind, overlegde ik als een kind. Nu ik 
een man ben geworden, heb ik afgelegd wat kinderlijk was. 

 

Dit telt evenzo voor de vrouw! 
 

En 1 Korinthiërs 13, vers 5  Zij kwetst niemands gevoel, zij zoekt 

zichzelf niet, zij wordt niet verbitterd, zij rekent het kwade niet toe. 
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Voorwaar, de satan brult en wil de kinderen Gods kinderlijk 
houden en onwetend over dat wat niet uit God is! 

Velen worden meegetrokken in het kwaad van satan. 

 
2 Timotheüs 3, vers 2 tot en met 5  Want de mensen zullen 

zelfzuchtig zijn, geldgierig, pochers, vermetel, kwaadsprekers, aan 
hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, liefdeloos, 

trouweloos, lasteraars, onmatig, onhandelbaar, afkerig van het 

goede, verraderlijk, roekeloos, opgeblazen, met meer liefde voor 
genot dan voor God, die met een schijn van godsvrucht de kracht 

daarvan verloochend hebben; houd ook dezen op een afstand. 
 

Velen zijn ongevoelig en verhard, en hebben meer gevoel en 

genot voor kwaadsprekerij en roddel en haat en leugens, 
onder andere.  

Ze zitten gevangen in de strik van satan, en zijn afkerig van het 
goede en zijn aan God ongehoorzaam!  

 

2 Timotheüs 3, vers 12 en 13  Trouwens, allen, die in Christus 
Jezus godvruchtig willen leven, zullen vervolgd worden. Maar 

slechte mensen en bedriegers zullen van kwaad tot erger komen; 

zij verleiden en worden verleid. 
 

Voorwaar, mijn naam is Blender, een bode engel Gods. 
Voorwaar, vergeet niet dat sommige Christenen menen godvruchtig 

te zijn, maar meer rotte, giftige vruchten in zich hebben en 

bedriegers zijn en geen voorbeeld zijn.  
 

Jakobus 1, vers 21 en 22  Legt dus af alle vuilheid en alle uitwas 
van boosheid en neemt met zachtmoedigheid het in u geplante 

woord aan, dat uw zielen kan behouden. En weest daders des 

woords en niet alleen hoorders: dan zoudt gij uzelf misleiden. 
Vers 26 en 27  Indien iemand meent godsdienstig te zijn en daarbij 

zijn “of haar” tong niet in toom houdt, maar zijn “of haar” hart 

misleidt, diens godsdienst is waardeloos. Zuivere en onbevlekte 
godsdienst voor God, de Vader, is: omzien naar wezen en weduwen 

in hun druk en zichzelf onbesmet van de wereld bewaren.  
En Jakobus 4, vers 7 en 8  Onderwerpt u dus aan God, maar biedt 

weerstand aan de duivel, en hij zal van u vlieden. Nadert tot God, 
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en Hij zal tot u naderen. Reinigt uw handen, zondaars, en zuivert 
uw harten, gij, die innerlijk verdeeld zijt. 

 

Voorwaar, hoewel de satan brult, brult Yeshua HaMashiach, 
Isa, JHWH, Jezus Christus, de Leeuw van Juda, de 

overwinning! 
Amen! Voorwaar, vriendschap met de wereld, en alle 

kwaadsprekerij en roddel, en overige, wat niet uit God is, is 

vijandschap tegen God. 
 

1 Johannes 3, vers 8 en 9  Wie de zonde doet is uit de duivel, 
want de duivel zondigt van den beginne. Hiertoe is de Zoon van 

God geopenbaard, opdat Hij de werken des duivels verbreken zou. 

Een ieder, die uit God geboren is, doet geen zonde; want het zaad 
Gods blijft in hem “en in haar” en hij “of zij” kan niet zondigen, 

want hij “of zij” is uit God geboren. 
En 1 Johannes 2, vers 10 en 11  Wie zijn broeder “of zuster” 

liefheeft, blijft in het licht en in hem “of haar” is niets aanstotelijks; 

maar wie zijn broeder “of zuster” haat, is in de duisternis en 
wandelt in de duisternis, en hij “of zij” weet niet waar hij “of zij” 

heengaat, want de duisternis heeft zijn “of haar” ogen verblind.  

 
En Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God 

de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 
opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig 

leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, 

opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 
geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 

oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 

duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 
waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 

gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 

komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 
zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 

 
Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
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En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
 

 

 

De goede Herder heeft uw tranen gezien 
 

Deze boodschap wordt u gebracht door de bode engel Gods, in 
opdracht van uw Rabboeni en enige Koning der koningen. 

Voorwaar, Mijn kind, kijk en luister eens goed door je tranen heen.  
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 20 maart 2019 bracht de bode engel 

de volgende boodschap Gods over aan Profeet Benjamin 
Cousijnsen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 
HaMashiach, Isa, JHWH, Jezus Christus.  

 
Voorwaar, deze boodschap wordt u gebracht door mij, de 

bode engel Gods, Mirsiach, in opdracht van uw Rabboeni en 

enige Koning der koningen. 
Voorwaar, Mijn kind, kijk en luister eens goed door je tranen heen. 

 

Johannes 10, vers 11  Ik ben de goede herder. Een goede herder 
geeft zijn leven voor de schapen. 

En vers 29  Wat mijn Vader mij gegeven heeft gaat alles te boven, 
niemand kan het uit de hand van mijn Vader roven. 

 

En Psalm 4, vers 7 en vers 9  Velen zeggen: ‘Wie maakt ons 
gelukkig?’ – HEER, laat het licht van uw gelaat over ons schijnen. In 

vrede leg ik mij neer en meteen slaap ik in, want u, HEER, laat mij 
wonen  in een vertrouwd en veilig huis. 

 

Psalm 5, vers 8  Maar ik mag door uw grote liefde uw huis 
binnengaan, van ontzag vervuld mij buigen naar uw heilige tempel. 
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Psalm 6, vers 3 en vers 5  Heb erbarmen, HEER, want ik kwijn 
weg. Genees mij, HEER, ik ben doodsbang. Keer terug, HEER, spaar 

toch mijn leven, toon mij uw trouw en red mij. 

En vers 7 en 8  Moe ben ik van zuchten, elke nacht is mijn kussen 
nat, mijn bed doorweekt van tranen. Mijn ogen zijn gezwollen van 

verdriet, roodomrand van alles wat mij benauwt. 
 

Psalm 10, vers 15  Breek de macht van de goddelozen, eis 

rekenschap en ban het kwade uit. 
 

Psalm 20, vers 2  Moge de HEER u antwoorden in dagen van nood 
en de naam van Jakobs God u beschermen. 

En vers 4 tot en met 7  Moge hij al uw gaven gedenken, uw 

brandoffers welwillend aanvaarden, moge hij geven wat uw hart 
verlangt, en al uw plannen doen slagen. Laat ons juichen om uw 

overwinning, het vaandel heffen, in de naam van onze God. Moge 
de HEER al uw wensen vervullen. Dit weet ik zeker: de HEER 

schenkt de overwinning aan zijn gezalfde, hij antwoordt hem “en 

haar” uit zijn heilige hemel met de overwinning door zijn machtige 
hand. 

 

Psalm 22, vers 5 en 6  Op u hebben onze voorouders vertrouwd; 
zij hebben vertrouwd en u verloste hen, tot u geroepen en zij 

ontkwamen, op u vertrouwd en zij werden niet beschaamd. 
Vers 8  Allen die mij zien, bespotten mij, ze schudden meewarig het 

hoofd. 

En vers 11  Bij mijn geboorte vingen uw handen mij op, van de 
moederschoot af bent u mijn God.   

 
Psalm 23, vers 4  Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees 

geen gevaar, want u bent bij mij, uw stok en uw staf, zij geven mij 

moed. 
 

Psalm 25, vers 8 tot en met 11  Goed en rechtvaardig is de 

HEER: hij wijst zondaars de weg, wie nederig zijn leidt hij in het 
rechte spoor, hij leert hun zijn paden te gaan. Liefde en trouw zijn 

de weg van de HEER voor wie de wetten van zijn verbond 
onderhouden. Vergeef mij, HEER, mijn grote schuld, omwille van 

uw naam. 
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Vers 14 tot en met 18  De HEER is een vriend van wie hem vrezen, 
hij maakt hen vertrouwd met zijn verbond. Ik houd mijn oog 

gericht op de HEER, hij bevrijdt mijn voeten uit het net. Keer u tot 

mij en wees mij genadig, ik ben alleen en ellendig. Mijn hart is vol 
van angst, bevrijd mij uit mijn benauwenis. Zie mij in mijn nood, in 

mijn ellende, vergeef mij al mijn zonden. 
En vers 20 en 21  Behoed mij en bevrijd mij, maak mij niet te 

schande, want ik schuil bij u. Onschuld en oprechtheid mogen mij 

bewaren, op u is mijn hoop gevestigd. 
 

Psalm 26, vers 2 en 3  Doorgrond mij, HEER, en ken mij, peil 
mijn hart en mijn nieren, want uw liefde staat mij voor ogen en ik 

bewandel de weg van uw waarheid. 

En vers 8  HEER, het huis waar u woont heb ik lief, de plaats waar 
uw glorie verblijft. 

 
Psalm 27, vers 4  Ik vraag aan de HEER één ding, het enige wat 

ik verlang: wonen in het huis van de HEER alle dagen van mijn 

leven, om de liefde van de HEER te aanschouwen, hem te 
ontmoeten in zijn tempel. 

En vers 13 en 14  Mag ik niet verwachten de goedheid van de HEER 

te zien in het land van de levenden? Wacht op de HEER, wees 
dapper en vastberaden, ja, wacht op de HEER. 

 
Psalm 30, vers 9  U, HEER, roep ik aan, u, Heer, smeek ik om 

genade. 

 
Psalm 31, vers 3 tot en met 6  Hoor mij, haast u mij te helpen, 

wees voor mij een rots, een toevlucht, een vesting die mij redding 
biedt. U bent mijn rots, mijn vesting, u zult mijn gids zijn, mij 

leiden, tot eer van uw naam, mij losmaken uit het net dat voor mij 

is gespannen, u bent mijn toevlucht. In uw hand leg ik mijn leven, 
HEER, trouwe God, u verlost mij. 

En vers 23 tot en met 25  In mijn angst had ik gezegd: ‘Ik ben 

verbannen uit uw ogen,’ maar u hebt mijn smeekbede gehoord toen 
ik u om hulp riep. Getrouwen van de HEER, heb hem lief. De HEER 

behoedt de standvastigen, voorgoed rekent hij af met de 
hoogmoedigen. Allen die uw hoop vestigt op de HEER: wees sterk 

en houd moed.   
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Psalm 32, vers 10 en 11  Een slecht mens heeft veel leed te 

verduren, maar wie op de HEER vertrouwt wordt met liefde 

omringd. Verheug u in de HEER, rechtvaardigen, en juich, zing het 
uit, allen die oprecht zijn van hart. 

 
Psalm 33, vers 4  Oprecht is het woord van de HEER, alles wat hij 

doet is betrouwbaar. 

Vers 18  Het oog van de HEER rust op wie hem vrezen en hopen op 
zijn trouw. 

En vers 20 tot en met 22  Wij verwachten vol verlangen de HEER, 
hij is onze hulp en ons schild. Ja, om hem is ons hart verblijd, op 

zijn heilige naam vertrouwen wij. Schenk ons uw trouw, HEER, op u 

is al onze hoop gevestigd. 
 

Psalm 34, vers 19 tot en met 21  Gebroken mensen is de HEER 
nabij, hij redt wie zwaar wordt getroffen. Al blijft de rechtvaardige 

niets bespaard, de HEER zal hem “en haar” steeds weer bevrijden. 

Hij waakt zelfs over zijn “of haar” beenderen, niet één ervan wordt 
verbrijzeld. 

 

En Psalm 37, vers 4 en 5  Zoek je geluk bij de HEER, hij zal 
geven wat je hart verlangt. Leg je leven in de handen van de HEER, 

vertrouw op hem, hij zal dit voor je doen. 
 

Voorwaar, Kadosh, Heilig en Machtig en Krachtig is de goede 

Herder, uw Abba, Vader, de Koning der koningen, Yeshua 
HaMashiach, Isa, JHWH, Jezus Christus! 

Dank Hem en wees nederig! Hij heeft u heel erg lief, en heeft uw 
tranen gezien en gedroogd, en Hij zegt dat u Hem toebehoort. Kom 

in Zijn glorie en herstel, met een hart vol geloof! En bid en begeer 

en ontvang.  
 

Psalm 40, vers 17  Wie bij u hun geluk zoeken zullen lachen en 

vrolijk zijn, wie van u hun redding verwachten zullen steeds weer 
zeggen: ‘Groot is de HEER.’ 

 
Psalm 46, vers 6  Met God in haar “en zijn” midden stort zij “en 

hij” niet in, vroeg in de morgen komt God haar “en hem” te hulp. 
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Psalm 91, vers 14 tot en met 16  ‘Ik zal bevrijden wie mij 

liefheeft en beschermen wie met mijn naam vertrouwd is. Roep je 

mij aan, ik geef antwoord, in de nood zal ik bij je zijn, je bevrijden 
en met roem overladen, je overvloed geven van dagen. Ik zal je 

redding zijn.’ 
 

En Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God 

de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 
opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig 

leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, 
opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 
geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 

oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 
duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 

waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 

gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 
komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 

zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 

 
Voorwaar, prijs Adonai, Elohím, Abba, Vader! Amen. 

Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 

 

Satan met zijn gevallen engelen werkt door 

mensen heen! 
 
Houd u vast aan de Wederkomst en wees echt klaar geestelijk. In 

deze boodschap Gods kunt u ontdekken, hoe satan onder andere te 

werk gaat met zijn bovenmenselijke, wetenschappelijke kennis, die 
de kennis op de Aarde ver te boven gaan, en velen manipuleert.  

 
 

Volledige weergave: 

 



 
 

 

6768 
 
 

 

Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 
21 maart 2019 bracht een bode engel Gods de volgende boodschap 

over, die ik heel graag met u wil delen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de enige, almachtige, kadosh, heilige Naam 

van Yeshua HaMashiach, Isa, JHWH, Jezus Christus van Nazareth. 
Mijn naam is Revelado, een bode engel Gods. 

 

Voorwaar, deze boodschap is getrouw en waarachtig! 
 

Genesis 6, vers 11 en 12  De aarde nu was verdorven voor Gods 
aangezicht, en de aarde was vol geweldenarij. En God zag de aarde 

aan, en zie, zij was verdorven, want al wat leeft had zijn weg op de 

aarde verdorven. 
 

En 2 Koningen 17, vers 40 en 41  Doch zij hebben niet 
geluisterd, maar doen nog steeds naar hun vroegere gewoonte. Zo 

vereerden deze volken de Here, en dienden tevens hun beelden. 

Ook hun kinderen en kleinkinderen doen tot op de huidige dag zoals 
hun vaders gedaan hebben. 

 

Voorwaar, als Gods bode engel wijs ik u erop, om u vast te 
houden aan de Wederkomst, en echt klaar te zijn geestelijk. 

Voorwaar, luister ook naar de boodschap van 29 juni 2012, met de 
titel: ‘Profetie: Het rijk van satan is onder u!’ Voorwaar, ziet u niet, 

dat de satan met zijn technologische gevallen engelen en vele 

andere demonen, met hun bovenmenselijke, wetenschappelijke 
kennis, de kennis op de Aarde ver te boven gaan, en velen 

manipuleren met hun kennis, om hen te laten geloven wat men 
ziet, hoewel satan de beelden manipuleert? Denk daarbij aan een 

droom, waarin u een bekend familielid ziet, maar die het niet is! 

Voorwaar, 
 

Jakobus 3, vers 15  Dat is niet de wijsheid, die van boven komt, 

maar zij is aards, ongeestelijk, duivels. 
En vers 17 en 18  Maar de wijsheid van boven is vooreerst rein, 

vervolgens vreedzaam, vriendelijk, gezeggelijk, vol van ontferming 
en goede vruchten, onpartijdig en ongeveinsd. Maar gerechtigheid 
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is een vrucht, die in vrede wordt gezaaid voor hen, die vrede 
stichten. 

 

Voorwaar,  
 

Kolossenzen 3, vers 2  Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet 
die op de aarde zijn. 

 

En 2 Thessalonicenzen 2, vers 3  Laat niemand u misleiden, op 
welke wijze ook, want eerst moet de afval komen en de mens der 

wetteloosheid zich openbaren, de zoon des verderfs. 
 

Voorwaar, laat u niet overnemen! 

 
Efeziërs 6, vers 12  Want wij hebben niet te worstelen tegen 

bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen 
de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de 

hemelse gewesten. 

En vers 10 en 11  Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte 
zijner macht. Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen 

standhouden tegen de verleidingen des duivels. 

 
In Japan en China, onder andere, zijn er speciale bureaus, 

waar men maskers maakt, levensecht, en gebruikmaakt van 
technologie en dubbelgangers. 

Ze worden vaak bezocht door mensen, die van hun partner af willen 

komen, of om iemands leven te verwoesten! Deze bureaus, die men 
inschakelt, hebben professionele werkers, die velen makkelijk 

manipuleren met hun kennis. En zo werkt satan ook met zijn 
gevallen engelen door de mensen heen! Voorwaar, aan de vrucht 

herkent men het beest, die zich niet voordoet als een engel des 

lichts! 
Hebreeën 4, vers 13  En geen schepsel is voor Hem verborgen, 

want alle dingen liggen open en ontbloot voor de ogen van Hem, 

voor wie wij rekenschap hebben af te leggen. 
 

1 Petrus 5, vers 8  Wordt nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij, 
de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal 

verslinden. 
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En 1 Johannes 2, vers 8 tot en met 10  Toch schrijf ik u een 

nieuw gebod, want – wat waarheid is in Hem en in u – de duisternis 

gaat voorbij en het waarachtige licht schijnt reeds. Wie zegt in het 
licht te zijn en zijn broeder “of zuster” haat, die is in de duisternis 

tot nu toe. Wie zijn broeder “of zuster” liefheeft, blijft in het licht 
en in hem “of haar” is niets aanstotelijks. 

 

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 
 

Profetische boodschap: Gods hand slaat 

wereldwijd 
 
Voorwaar, Korea, China, Japan, Amerika, India, Spanje, Indonesië, 

Filipijnen, Turkije, Israël, Italië en overige landen, hoor aandachtig! 
Bekeer u van uw boze wandel en allerlei kwaad, waar God een 

afschuw van heeft. God doet wat Hij zegt. Amen!  

 
 

Volledige weergave: 
 

Welkom! Op 22 maart 2019 bracht de bode engel de volgende 

profetische boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin 
Cousijnsen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige en krachtigste en 
wonderbaarlijkste Naam ooit, van Yeshua HaMashiach, Isa, JHWH, 

Jezus Christus.  
 

Voorwaar, voorwaar, voorwaar, 

 
Ezechiël 1, vers 14  De wezens snelden heen en weer als 

bliksemschichten. 
Vers 17  Als zij gingen, konden zij naar alle vier zijden gaan; zij 

keerden zich niet om als zij gingen. 

En vers 20  Waarheen de geest wilde gaan, gingen zij – waarheen 
de geest wilde gaan. Tot zover. 
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Ezechiël 1, vers 24 en 25  Als zij gingen, hoorde ik het geruis 
hunner vleugels als het gebruis van vele wateren, als de stem des 

Almachtigen: een dreunend geluid als van een leger; als zij 

stilstonden, lieten zij hun vleugels hangen. En een stem klonk van 
boven het uitspansel dat boven hun hoofden was. Tot zover. 

 
Voorwaar, mijn naam is Donder, een bode engel Gods. 

 

Voorwaar, Korea, China, Japan, Amerika, India, Spanje, 
Indonesië, Filipijnen, Turkije, Israël, Italië en overige 

landen,  
Hoor aandachtig! 

 

Openbaring 22, vers 6  En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn 
getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der 

Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen 
hetgeen weldra geschieden moet. 

 

Spreuken 29, vers 1  Wie zijn nek verhardt ondanks herhaalde 
vermaning, wordt opeens onherstelbaar gebroken. 

 

Ezechiël 2, vers 8  En gij, mensenkind, hoor wat Ik tot u zeg; 
wees niet weerspannig gelijk het weerspannige geslacht. Tot zover. 

Ezechiël 2, vers 5  En zij, of zij horen dan wel het nalaten – want zij 
zijn een weerspannig geslacht – zullen weten, dat er in hun midden 

een Profeet is geweest. 

En vers 7  Maar gij, “Profeet Benjamin”, spreek mijn woorden tot 
hen, “evenzo Mijn Profetes Theresa”, of zij horen dan wel het 

nalaten, want zij zijn weerspannig. 
Ezechiël 7, vers 4 tot en met 7  Ik zal u niet ontzien en geen 

deernis hebben, maar Ik zal uw wandel aan u vergelden, uw 

gruwelen zullen op u neerkomen, en gij zult weten, dat Ik de Here 
ben. Zo zegt de Here Here: Onheil op onheil! Zie, het komt! Er 

komt een einde; het einde komt! Het wordt wakker over u! Zie, het 

komt! De doem komt over u, inwoner des lands! De tijd komt! De 
dag is nabij. Verwarring en geen vreugdegeroep op de bergen!    

En vers 9  Ik zal niets ontzien en geen deernis hebben; naar uw 
wandel zal Ik u vergelden, en uw gruwelen zullen op u neerkomen. 

En gij zult weten, dat Ik, de Here, het ben, die slaat. 
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En Ezechiël 26, vers 9  Het gebeuk van zijn stormrammen zal hij 
tegen uw muren richten en uw torens met zijn breekijzers afbreken. 

 

Psalm 107, vers 25 en 26  Hij sprak en deed een stormwind 
opsteken, die haar golven omhoog hief; zij rezen ten hemel, zonken 

neer in de waterdiepten, hun ziel verging van ellende. 
Psalm 147, vers 15  Hij zendt zijn bevel op de aarde, zijn woord 

loopt zeer snel. 

En Psalm 148, vers 8  Vuur en hagel, sneeuw en nevel, gij 
stormwind, die zijn woord volbrengt. 

 
Jeremia 21, vers 5  Ik zal tegen u strijd voeren met uitgestrekte 

hand en sterke arm, in toorn, gramschap en grote verbolgenheid. 

Jeremia 23, vers 19 en 20  Zie, een stormwind des Heren, 
gramschap, vaart uit, een wervelende storm; op het hoofd der 

goddelozen stort hij zich uit. De toorn des Heren zal zich niet 
afwenden, tot Hij heeft volvoerd en tot stand gebracht de 

raadslagen van zijn hart; in het laatst der dagen zult gij dat 

duidelijk inzien. 
Jeremia 25, vers 32  Zo zegt de Here der heerscharen: Zie, 

rampspoed gaat van volk tot volk, een zware storm steekt op van 

de uithoeken der aarde. 
En Jeremia 30, vers 23  Zie, een stormwind des Heren, gramschap 

vaart uit, een alles meesleurende storm! Op het hoofd der 
goddelozen zal hij neerkomen. 

 

Ezechiël 13, vers 11 tot en met 15  Zeg tot hen die met kalk 
pleisteren: toch zal hij vallen! Er zal een stromende regen komen, 

en gij, hagelstenen, zult neervallen, en een stormwind zal 
losbreken. Als dan de muur gevallen is, zal dan niet tot u gezegd 

worden: waar is de kalk waarmee gij gepleisterd hebt? Daarom, zo 

zegt de Here Here, ja, Ik zal een stormwind doen losbreken in mijn 
grimmigheid en stromende regen zal er zijn in mijn toorn, en 

hagelstenen – in grimmigheid, tot verdelgens toe. Ik zal de muur 

die gij met kalk bepleisterd hebt, neerhalen en ter aarde werpen, 
en zijn fundament zal worden blootgelegd; de stad zal vallen en gij 

zult daarin omkomen. En gij zult weten, dat Ik de Here ben. Zo zal 
Ik mijn grimmigheid ten volle uitstorten over de muur en over hen 
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die hem met kalk bepleisteren, en Ik zal tot u zeggen: weg is de 
muur en weg zijn zij die hem bepleisterden. 

 

Voorwaar, bekeer u van uw boze wandel en allerlei kwaad, 
waar God een afschuw van heeft! 

Wees kadosh, heilig voor Gods aangezicht, en vernietig uw 
afgoden, of de Almachtige en Krachtige Koning der koningen zal u 

gaan vernietigen, voor eeuwig! Heb respect voor de Here, de 

Eeuwige, Enige Koning, en belijd uw zonden.  
 

Johannes 14, vers 15  Wanneer gij Mij liefhebt, zult gij mijn 
geboden bewaren. 

En vers 6  Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en 

het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij. 
Johannes 10, vers 26 tot en met 30  Maar gij gelooft niet, omdat gij 

niet tot mijn schapen behoort. Mijn schapen horen naar mijn stem 
en Ik ken ze en zij volgen Mij, en Ik geef hun eeuwig leven en zij 

zullen voorzeker niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal 

ze uit mijn hand roven. Wat mijn Vader Mij gegeven heeft, gaat 
alles te boven en niemand kan iets roven uit de hand mijns Vaders. 

Ik en de Vader zijn één. 

En vers 36  Zegt gij dan tot Hem, die de Vader geheiligd en in de 
wereld gezonden heeft: Gij lastert, omdat Ik heb gezegd: Ik ben 

Gods Zoon? 
En Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 

wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 

naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het 
licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever 

gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want 

een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het 
licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de 

waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat 
zij in God verricht zijn. 
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Voorwaar, Gods hand slaat! 
Wie niet wil horen, gaat verloren. God doet wat Hij zegt. Amen! 

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
 

 

Scheid u af van de duisternis 
 

Houd u verre van hen, die zich voordoen als dienaren der 
gerechtigheid, maar die het niet zijn. Ze zijn zielig en duivels. Hun 

deel is in de poel, die brandt van vuur en zwavel!  

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 25 maart 2019 bracht de bode engel 

de volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin 
Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare, kadosh, heilige Naam van 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Isa, Jezus Christus, de opgestane Heer 

en de enige Koning der koningen en enige, ware, almachtige, 
krachtige God van al wat leeft. 

 

Psalm 150, vers 6  Alles wat adem heeft, love de Here. Halleluja. 
Vers 2  Looft Hem om zijn machtige daden, looft Hem naar zijn 

geweldige grootheid. 
En vers 1  Halleluja. Looft God in zijn heiligdom, looft Hem in zijn 

machtig uitspansel. 

 
En Jesaja 6, vers 3  En de een riep de ander toe: Heilig, heilig, 

heilig is de Here der heerscharen… tot zover. 
 

Voorwaar, mijn naam is Rafaëla, een bode engel Gods. 

Voorwaar,  
 

1 Korinthiërs 2, vers 4 tot en met 7  Mijn spreken en mijn 

prediking kwam ook niet met meeslepende woorden van wijsheid, 
maar met betoon van geest en kracht, opdat uw geloof niet zou 
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rusten op wijsheid van mensen, maar op kracht van God. Toch 
spreken wij wijsheid bij hen, die daarvoor rijp zijn, een wijsheid 

echter niet van deze eeuw, noch van de beheersers dezer eeuw, 

wier macht teniet gaat, maar wat wij spreken, als een geheimenis, 
is de verborgen wijsheid Gods, die God reeds van eeuwigheid 

voorbeschikt heeft tot onze heerlijkheid. 
En vers 12 tot en met 15  Wij nu hebben niet de geest der wereld 

ontvangen, maar de Geest uit God, opdat wij zouden weten, wat 

ons door God in genade geschonken is. Hiervan spreken wij dan 
ook met woorden, die niet door menselijke wijsheid, maar door de 

Geest geleerd zijn, zodat wij het geestelijke met het geestelijke 
vergelijken. Doch een ongeestelijk mens aanvaardt niet hetgeen 

van de Geest Gods is, want het is hem “of haar” dwaasheid en hij 

“of zij” kan het niet verstaan, omdat het slechts geestelijk te 
beoordelen is. Maar de geestelijke mens beoordeelt alle dingen, zelf 

echter wordt hij “of zij” door niemand beoordeeld.  
 

Voorwaar! 

Wie de geest der wereld aanneemt, aanvaardt dus niet hetgeen dat 
door de Geest van God geleerd is, omdat men dwaas is geworden 

en blind. Voorwaar, hoe mooi men er ook uit kan zien uiterlijk, 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Isa, Jezus Christus, kent ieders 
mensenhart en gedachten, en weet de verborgen diepten. Immers, 

zelfs de satan doet zich voor als een engel des lichts. Ieders werk 
zal aan het licht komen! 

 

1 Korinthiërs 3, vers 19  Want de wijsheid dezer wereld is 
dwaasheid voor God. Want er staat geschreven: Die de wijzen 

vangt in hun sluwheid. 
 

Zelfs hoewel de satan, de vader van de leugen, meent wijs te 

zijn,  
door niet te gehoorzamen aan God en tegen Gods geboden ingaat, 

zo zijn ook velen gevangen in de sluwheid van satan. En hun 

werken zijn duivels en vooral vruchteloos! Ze hebben zich niet door 
Gods Geest laten leiden, maar door die zwakke, armelijke 

wereldgeesten, die actief zijn in de ongehoorzame harten, vol haat 
en roddel en kwaadsprekerij via anderen! 
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Galaten 5, vers 16 tot en met 18  Dit bedoel ik: wandelt door de 
Geest en voldoet niet aan het begeren van het vlees. Want het 

begeren van het vlees gaat in tegen de Geest en dat van de Geest 

tegen het vlees – want deze staan tegenover elkander – zodat gij 
niet doet wat gij maar wenst. Indien gij u echter door de Geest laat 

leiden, dan zijt gij niet onder de wet. 
Vers 24 en 25  Want wie Christus Jezus toebehoren, hebben het 

vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. Indien wij 

door de Geest leven, laten wij ook door de Geest het spoor houden. 
En Galaten 6, vers 7 en 8  Dwaalt niet, God laat niet met Zich 

spotten. Want wat een mens zaait, zal hij “of zij” ook oogsten. 
Want wie op de akker van zijn “of haar” vlees zaait, zal uit zijn “of 

haar” vlees verderf oogsten, maar wie op de akker van de Geest 

zaait, zal uit de Geest eeuwig leven oogsten.  
 

Voorwaar, houd u verre van hen, die zich voordoen als 
dienaren der gerechtigheid, maar die het niet zijn. 

Ze zijn zielig en duivels! Hun deel is in de poel, die brandt van vuur 

en zwavel. Hun namen staan al opgeschreven in de hel!  
 

Openbaring 20, vers 15  En wanneer iemand niet bevonden werd 

geschreven te zijn in het boek des levens, werd hij “of zij” 
geworpen in de poel des vuurs. 

 
1 Korinthiers 6, vers 1 en 2  Durft iemand uwer, wanneer hij “of 

zij” iets heeft met een ander, recht zoeken bij de onrechtvaardigen 

en niet bij de heiligen? Of weet gij niet, dat de heiligen de wereld 
zullen oordelen? En indien bij u het oordeel over de wereld berust, 

zijt gij dan onbevoegd voor de meest onbetekenende rechtspraak?  
En 1 Korinthiërs 3, vers 16 tot en met 18  Weet gij niet, dat gij 

Gods tempel zijt en dat de Geest Gods in u woont? Zo iemand Gods 

tempel schendt, God zal hem, “maar ook haar”, schenden. Want 
de tempel Gods, en dat zijt gij, is heilig! Laat niemand zichzelf 

misleiden! Indien iemand onder u meent wijs te zijn in deze tijd, hij 

“of zij” worde dwaas, om wijs te worden. 
 

Johannes 8, vers 12  Wederom dan sprak Jezus tot hen en zeide: 
Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de 
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duisternis wandelen, maar hij “of zij” zal het licht des levens 
hebben.   

 

Voorwaar, scheid u af van de duisternis, en bekeer u! 
 

Numeri 6, vers 24 tot en met 26  De Here zegene u en behoede 
u; de Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig; de 

Here verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. 

 
Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 

 

Dank Hem voor Zijn liefde aan het kruis van 

Golgotha 
 
En dank Hem, Abba, Vader, Yeshua HaMashiach, JHWH, Isa, Jezus 

Christus voor Zijn volmaakte werk, dat Hij volbracht heeft, ook voor 

u! Hij heeft u bevrijd van elk juk en elke gebondenheid.  
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Op 26 maart 2019 bracht de bode engel 
de volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin 

Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de heilige, kadosh Naam van Abba, Vader, 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Isa, Jezus Christus.  
 

Galaten 2, vers 17 tot en met 21  Maar indien wij, trachtende in 

Christus gerechtvaardigd te worden, ook zelf zijn gebleken 
zondaars te zijn, staat Christus dan in dienst der zonde? Volstrekt 

niet. Immers, indien ik hetgeen ik afgebroken heb, weder opbouw, 
bewijs ik daardoor, dat ik zelf een overtreder ben. Want ik ben door 

de wet voor de wet gestorven om voor God te leven. Met Christus 

ben ik gekruisigd, en toch leef ik, dat is, niet meer mijn ik, maar 
Christus leeft in mij. En voor zover ik nu nog in het vlees leef, leef 
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ik door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en 
Zich voor mij heeft overgegeven. Ik ontneem aan de genade Gods 

haar kracht niet; want indien er gerechtigheid door de wet is, dan is 

Christus tevergeefs gestorven. 
 

Voorwaar, laat uw hart steeds vurig zijn voor de Heer! 
Wandel in Zijn kracht; Hij is vol glorie. Laat Zijn machtige, heilige, 

kadosh vuur Gods u aanraken! 

 
Galaten 3, vers 13  Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek 

der wet door voor ons een vloek te worden; want er staat 
geschreven: Vervloekt is een ieder, die aan het hout hangt. 

Vers 22  Neen, de Schrift heeft alles besloten onder de zonde, 

opdat ten gevolge van het geloof in Jezus Christus de belofte het 
deel zou worden van hen, die geloven. 

En vers 25 tot en met 27  Nu echter het geloof gekomen is, zijn wij 
niet meer onder de tuchtmeester. 

Want gij zijt allen zonen “en dochteren” van God, door het geloof, 

in Christus Jezus. Want gij allen, die in Christus gedoopt zijt, hebt u 
met Christus bekleed. 

 

Voorwaar, Zijn krachtige Bloed geneest en bevrijdt! 
 

Galaten 3, vers 29  Indien gij nu van Christus zijt, dan zijt gij 
zaad van Abraham, en naar de belofte erfgenamen. 

En Galaten 4, vers 4 tot en met 8  Maar toen de volheid des tijds 

gekomen was, heeft God zijn Zoon uitgezonden, geboren uit een 
vrouw, geboren onder de wet, om hen, die onder de wet waren, vrij 

te kopen, opdat wij het recht van zonen zouden verkrijgen. En, dat 
gij zonen zijt – God heeft de Geest zijns Zoons uitgezonden in onze 

harten, die roept: Abba, Vader. Gij zijt dus niet meer slaaf, doch 

zoon; indien gij zoon zijt, dan zijt gij ook erfgenaam door God. 
Maar in de tijd, dat gij God niet kendet, hebt gij goden gediend, die 

het in wezen niet zijn. 

 
Voorwaar, maar halleluja! 

Gij hebt u overgegeven aan Yeshua HaMashiach, JHWH, Isa, Jezus 
Christus, de enige ware God van Abraham, Izaäk en Jakob. Hij 

heeft u bevrijd van elk juk en elke gebondenheid! 
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Galaten 5, vers 5 en 6  Wij immers verwachten door de Geest uit 

het geloof de gerechtigheid, waarop wij hopen. Want in Christus 

Jezus vermag noch besnijdenis iets, noch onbesneden zijn, maar 
geloof, door liefde werkende. 

 
Voorwaar, wandel in de Kadosh, Heilige Geest, en niet in het 

vlees. 

En laat niets aanstotelijks u van Zijn kracht van het kruis beroven! 
 

Galaten 5, vers 13 tot en met 16  Want gij zijt geroepen, 
broeders, “maar ook zusters”, om vrij te zijn; gebruikt echter die 

vrijheid niet als een aanleiding voor het vlees, maar dient elkander 

door de liefde. Want de gehele wet is in één woord vervuld, in dit: 
gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Indien gij echter elkander 

bijt en vereet, ziet dan toe, dat gij niet door elkander verslonden 
wordt. Dit bedoel ik: wandelt door de Geest en voldoet niet aan het 

begeren van het vlees. 

En vers 24 en 25  Want wie Christus Jezus toebehoren, hebben het 
vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. Indien wij 

door de Geest leven, laten wij ook door de Geest het spoor houden. 

 
Voorwaar, laat niets u afhouden om u aan te raken! 

 
Efeziërs 1, vers 3 tot en met 8  Gezegend zij de God en Vader 

van onze Here Jezus Christus, die ons met allerlei geestelijke zegen 

in de hemelse gewesten gezegend heeft in Christus. Hij heeft ons 
immers in Hem uitverkoren vóór de grondlegging der wereld, opdat 

wij heilig en onberispelijk zouden zijn voor zijn aangezicht. In liefde 
heeft Hij ons tevoren ertoe bestemd als zonen “en dochteren” van 

Hem te worden aangenomen door Jezus Christus, naar het 

welbehagen van zijn wil, tot lof van de heerlijkheid zijner genade, 
waarmede Hij ons begenadigd heeft in de Geliefde. En in Hem 

hebben wij de verlossing door zijn bloed, de vergeving van de 

overtredingen, naar de rijkdom zijner genade, welke Hij ons 
overvloedig heeft bewezen in alle wijsheid en verstand. 

En vers 13  In Hem zijt ook gij, nadat gij het woord der waarheid, 
het evangelie uwer behoudenis, hebt gehoord; in Hem zijt gij, toen 

gij gelovig werdt, ook verzegeld met de heilige Geest der belofte. 
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Amen! 

Voorwaar, mijn naam is Blesía, een bode engel Gods. Dank Hem 

voor Zijn liefde aan het kruis van Golgotha, en Zijn volmaakte 
werk, dat Hij volbracht heeft, ook voor u. 

 
Efeziërs 2, vers 4 tot en met 10  God echter, die rijk is aan 

erbarming, heeft, om zijn grote liefde, waarmede Hij ons heeft 

liefgehad, ons, hoewel wij dood waren door de overtredingen mede 
levend gemaakt met Christus, – door genade zijt gij behouden –, 

en heeft ons mede opgewekt en ons mede een plaats gegeven in de 
hemelse gewesten, in Christus Jezus, om in de komende eeuwen de 

overweldigende rijkdom zijner genade te tonen naar zijn 

goedertierenheid over ons in Christus Jezus. Want door genade zijt 
gij behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf: het is een gave 

van God; niet uit werken, opdat niemand roeme. Want zijn maaksel 
zijn wij, in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen, die 

God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. 

En Efëziers 3, vers 14 tot en met 20  Om die reden buig ik mijn 
knieën voor de Vader, naar wie alle geslacht in de hemelen en op 

de aarde genoemd wordt, opdat Hij u geve, naar de rijkdom zijner 

heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door zijn Geest in de 
inwendige mens, opdat Christus door het geloof in uw harten 

woning make. Geworteld en gegrond in de liefde, zult gij dan 
samen met alle heiligen, in staat zijn te vatten, hoe groot de 

breedte en lengte en hoogte en diepte is, en te kennen de liefde 

van Christus, die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt 
tot alle volheid Gods. Hem nu, die blijkens de kracht, welke in ons 

werkt, bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij bidden of 
beseffen. 

 

Voorwaar, ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 

Ernstige waarschuwing Gods voor Israël en 
Benjamin Netanyahu 
 

Voorwaar, Premier Benjamin Netanyahu, hoe vaak heeft de enige 
levende God van Abraham, Izaäk en Jakob Israël beschermd? 
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Denkt u echt, door al die religies en afgoderijen en vereringen van 
al die afgoden, dat Israël kadosh, heilig is? Israël zal kennismaken 

met de Twee Getuigen!  

 
 

Volledige weergave: 
 

Van harte welkom! Op 27 maart 2019 bracht de bode engel de 

volgende waarschuwende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet 
Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van de Koning der 

koningen, Yeshua HaMashiach, JHWH, Isa, Jezus Christus. 

Voorwaar, mijn naam is Caruela, een bode engel Gods. 
 

Voorwaar, hoor aandachtig naar de enige Koning der 
koningen, de enige God van al wat leeft! 

 

Openbaring 17, vers 16  En de tien horens, die gij zaagt, en het 
beest, dezen zullen de hoer haten, en zij zullen haar berooid maken 

en naakt, haar vlees eten en haar met vuur verbranden. 

 
Voorwaar, Kadosh, Heilig is Yeshua HaMashiach, JHWH, Isa, 

Jezus Christus! 
Waarom verwerpt u meer en meer de enige weg en de waarheid en 

het leven?  

 
Johannes 14, vers 15  Wanneer gij Mij liefhebt, zult gij mijn 

geboden bewaren. 
Vers 6  Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het 

leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij. 

En Johannes 12, vers 46 tot en met 50  Ik ben als een licht in de 
wereld gekomen, opdat een ieder, die in Mij gelooft, niet in de 

duisternis blijve. En indien iemand naar mijn woorden hoort, maar 

ze niet bewaart, Ik oordeel hem niet, want Ik ben niet gekomen om 
de wereld te oordelen, doch om de wereld te behouden. Wie Mij 

verwerpt en mijn woorden niet aanneemt, heeft een, die hem 
oordeelt: het woord, dat Ik heb gesproken, dat zal hem oordelen 

ten jongsten dage. Want Ik heb niet uit Mijzelf gesproken, maar de 
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Vader, die Mij heeft gezonden, heeft zelf Mij een gebod gegeven, 
wat Ik zeggen en spreken moet. En Ik weet, dat zijn gebod eeuwig 

leven is. Wat Ik dan spreek, spreek Ik zó, als de Vader Mij gezegd 

heeft. 
 

Voorwaar, luister ook naar de boodschap: ‘Israël heeft een 
luchtaanval moeten uitvoeren!’ van 28 oktober 2012. 

Voorwaar, Premier Benjamin Netanyahu, hoe vaak heeft de enige 

levende God van Abraham, Izaäk en Jakob Israël beschermd? 
Voorwaar, denkt u echt, door al die religies en afgoderijen en 

vereringen van al die afgoden, dat Israël kadosh, heilig is? 
Voorwaar, ik benoem u de twee olijfbomen: 

 

Openbaring 11, vers 4  Dit zijn de twee olijfbomen en de twee 
kandelaren, die voor het aangezicht van de Here der aarde staan. 

 
Israël zal kennismaken met de Twee Getuigen, die men zal 

haten en reeds nu al door sommigen worden gehaat. 

En wie hen schade wil toebrengen, heeft zijn toegangsbewijs voor 
het dodenrijk getekend en zal in de poel des vuurs geworpen 

worden, omdat men geschrapt is uit het Boek des eeuwigen 

Levens!  
 

De Twee Getuigen zullen Israël op de kop zetten met vuur en 
vlam, en al uw onheilige shops en valse religies straffen! 

Voorwaar, wanneer u denkt dat het vrede is, zal het chaos worden, 

vanwege de Rapture, ook in Israël. Voorwaar, bekeer u van uw 
handel en wandel! Denkt u echt dat Donald Trump, de Amerikaanse 

President, zuiver is en betrouwbaar? Voorwaar, Benjamin 
Netanyahu, u bent en wordt verantwoordelijk gehouden voor de 

Troon van God. Voorwaar, richt u, Israël, op de enige hoop en 

redding: Yeshua HaMashiach, JHWH, Isa, Jezus Christus! 
 

Johannes 16, vers 12  Nog veel heb Ik u te zeggen, maar gij kunt 

het thans niet dragen. 
En Johannes 15, vers 16  Niet gij hebt Mij, maar Ik heb u 

uitgekozen en u aangewezen, opdat gij zoudt heengaan en vrucht 
dragen en uw vrucht zou blijven, opdat de Vader u alles geve, wat 

gij Hem bidt in mijn naam. 
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Voorwaar, de Twee Getuigen zijn Benjamin en Theresa 

Cousijnsen. 

Wanneer de Grote Dag aanbreekt, zult u bemerken dat de twee 
olijfbomen reeds elders geworteld zijn op Aarde, en zullen 

verschijnen in Israël. De media zal de wereld tonen, wie ze gehaat 
hebben en zich op de borst slaan. En er zal een groot geween en 

gejammer zijn over de gehele wereld, en diep berouw! 

 
Jeremia 25, vers 33  En zij die door de Here geveld zijn, zullen te 

dien dage liggen van het ene einde der aarde tot het andere, zij 
zullen niet beklaagd, noch bijeengezameld, noch begraven worden; 

tot mest op de akker zullen zij wezen. 

 
Voorwaar, Israël, wees niet schijnheilig, maar heilig, kadosh 

voor de Here! 
 

Jeremia 51, vers 15 en 16  Hij maakt de aarde door zijn kracht, 

bereidt de wereld toe door zijn wijsheid en breidt de hemel uit door 
zijn verstand. Als Hij zijn stem doet horen, is er een geruis van 

water aan de hemel en doet Hij dampen opstijgen van het einde 

der aarde; bliksemen maakt Hij bij de regen en wind doet Hij 
voortkomen uit zijn voorraadkamers. 

 
En Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God 

de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 

opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig 
leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, 

opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 

naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het 
licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever 

gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want 

een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het 
licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de 

waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat 
zij in God verricht zijn. 
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Wees de Here heilig! Shalom. 
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 

 
 

De zegen des Heren daalt op u neer 
 
Zie, de vensters des Hemels worden geopend! Zie, hoor, uw 

Geliefde, Abba, Vader, staat daar kijkend door de geopende 
vensters, Zijn ogen gericht op u, Zijn geliefde, kostbare parel.  

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 

28 maart 2019 bracht een bode engel Gods de volgende boodschap 

over, die ik heel graag met u wil delen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Isa, Jezus Christus.  

 

Voorwaar, zie, de vensters des Hemels worden geopend! 
Zie, hoor, uw geliefde Abba, Vader, staat daar, kijkend door de 

geopende vensters. Voorwaar, Zijn ogen richten zich op u, op Zijn 

geliefde, kostbare parel! Voorwaar, indien gij het niet weet, uw hart 
legt Hij als een zegel op Zijn hart. Voorwaar, 

 
Psalm 5, vers 12 en 13  Maar verheugen zullen zich allen die bij 

U schuilen, altoos zullen zij jubelen, daar Gij hen beschermt, en in 

U zullen juichen wie uw naam liefhebben. Want Gij zegent de 
rechtvaardige, o Here, Gij omgeeft hem met welbehagen als met 

een schild. 
Psalm 7, vers 11  Mijn schild is bij God, die de oprechten van hart 

verlost. 

Psalm 26, vers 3  Want uw goedertierenheid houd ik voor ogen, en 
ik wandel in uw waarheid. 

Vers 4 en 5  Bij de valsaards zit ik niet neer, met de huichelaars ga 

ik niet om; ik haat het gezelschap der boosdoeners, en bij de 
goddelozen zit ik niet neer. 
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En vers 8  Here, ik heb lief de stede van uw huis, de woonplaats 
van uw heerlijkheid. 

Psalm 27, vers 14  Wacht op de Here, wees sterk, uw hart zij 

onversaagd; ja wacht op de Here. 
Psalm 29, vers 4  De stem des Heren is vol kracht, de stem des 

Heren is vol glorie. 
Psalm 28, vers 6 en 7  Geprezen zij de Here, want Hij heeft 

gehoord mijn luide smekingen. De Here is mijn kracht en mijn 

schild; op Hem vertrouwde mijn hart en ik werd geholpen. Daarom 
juicht mijn hart en loof ik Hem met mijn lied. 

Psalm 31, vers 4  Want Gij zijt mijn steenrots en mijn vesting, en 
om uws naams wil zult Gij mij voeren en leiden. 

En vers 15  Maar ik vertrouw op U, Here, ik zeg: Gij zijt mijn God. 

Psalm 34, vers 16  De ogen des Heren zijn op de rechtvaardigen, 
en zijn oren tot hun hulpgeroep. 

En vers 19 en 20  De Here is nabij de gebrokenen van hart en Hij 
verlost de verslagenen van geest. Talrijk zijn de rampen van de 

rechtvaardige, maar uit die alle redt hem de Here. 

 
Voorwaar, zeg: “Halleluja!” 

Mijn naam is Revorme, een bode engel Gods.  

 
Voorwaar, groot is de Here!  

Zijn Naam is hoger dan iedere andere naam. Zijn Naam is Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Isa, Jezus Christus. Hij is uw Abba, Vader, de 

Koning der koningen, uw wonderbare Raadsman en Vredevorst, uw 

Almachtige en enige almachtige God!  
 

Voorwaar, de zegen des Heren daalt op u neer.  
Hef uw handen op en dank Hem, en wees verheugd en blij! En prijs 

Hem, die alle lof en glorie en eer toekomt. Amen! 

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 

 

Wees nederig en vrees de Here 
 

Kadosh, Heilig is Adonai, JHWH! Geef u geheel over aan Hem, en 
overdenk deze boodschap aan u!  



 
 

 

6786 
 
 

 

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 29 maart 2019 bracht de bode engel 

de volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin 
Cousijnsen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Abba, Vader, uw 
Rabboeni, Yeshua HaMashiach, Isa, JHWH, Jezus Christus, Elohím, 

onze God, Tze’va’ot, Here der heerscharen, Asher Hayah, die was 
en die is, V’hoveh V’yavo, en die komt, de Koning der koningen! 

 

Voorwaar, Kadosh, Heilig is Adonai, JHWH! 
 

1 Samuël 2, vers 1  Toen bad Hanna en zeide: Mijn hart juicht in 
de Here, mijn hoorn is verhoogd in de Here. Wijd opent zich mijn 

mond tegen mijn vijanden, want ik verheug mij in uw hulp. 

En vers 7  De Here maakt arm en maakt rijk; Hij vernedert, ook 
verhoogt Hij. 

 

2 Samuël 22, vers 47  De Here leeft. Geprezen zij mijn Rots, en 
verhoogd zij de God mijns heils. 

 
En Psalm 18, vers 47  De Here leeft. Geprezen zij mijn Rots, en 

verhoogd zij de God mijns heils. 

 
Psalm 30, vers 3  Here, mijn God, tot U riep ik om hulp, en Gij 

hebt mij genezen. 
Vers 9  Tot U, Here, riep ik, en tot de Here smeekte ik om genade. 

En vers 11  Hoor, Here, en wees mij genadig, Here, wees mij een 

helper. 
 

Psalm 31, vers 6  In uw hand beveel ik mijn geest; Gij verlost 

mij, Here, getrouwe God. 
Vers 10  Wees mij genadig, o Here, want ik ben benauwd; van 

verdriet verkwijnt mijn oog, mijn ziel en mijn lichaam. 
Vers 15  Maar ik vertrouw op U, Here, ik zeg: Gij zijt mijn God. 
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Vers 22 en 23  Geprezen zij de Here, want Hij heeft mij wonderbare 
goedertierenheid betoond in de gloed der benauwdheid. Terwijl ik in 

mijn angst dacht: ik ben verbannen uit uw oog – hebt Gij voorwaar 

mijn luide smekingen gehoord, toen ik tot U riep om hulp. 
En vers 25  Weest sterk en uw hart zij onversaagd, gij allen, die op 

de Here hoopt. 
 

Psalm 32, vers 11  Verheugt u in de Here en juicht, gij 

rechtvaardigen; jubelt allen, gij oprechten van hart. 
 

Psalm 34, vers 18 en 19  Roepen zij, dan hoort de Here, en Hij 
redt hen uit al hun benauwdheden. De Here is nabij de gebrokenen 

van hart en Hij verlost de verslagenen van geest. 

En vers 10  Vreest de Here, gij, zijn heiligen, want wie Hem vrezen, 
hebben geen gebrek. 

 
Psalm 89, vers 14  Gij hebt een machtige arm, uw hand is sterk, 

uw rechterhand verheven. 

Vers 18  Want Gij zijt de luister hunner sterkte, en door uw 
welbehagen zult Gij onze hoorn verhogen. 

En vers 34  Maar mijn goedertierenheid zal Ik hem, “maar ook 

haar”, niet onthouden, mijn trouw zal Ik niet verloochenen. 
 

Psalm 91, vers 14 en 15  Omdat hij “of zij” Mij zeer bemint, zal 
Ik hem “of haar” bevrijden; Ik zal hem “of haar” beschutten, 

omdat hij “of zij” mijn naam kent. Roept hij “of zij” Mij aan, Ik zal 

hem “of haar” antwoorden; Ik zal in de benauwdheid bij hem “of 
haar” zijn, Ik zal hem “of haar” uitredden en tot ere brengen. 

 
Psalm 99, vers 5  Verhoogt de Here, onze God, buigt u neder voor 

de voetbank zijner voeten; heilig is Hij. 

En vers 9  Verhoogt de Here, onze God, buigt u neder voor zijn 
heilige berg, want: Heilig is de Here, onze God.  

 

Psalm 101, vers 2 tot en met 5  Ik wil acht geven op een 
onberispelijke wandel. Wanneer zult Gij tot mij komen? Ik wandel 

in oprechtheid mijns harten in mijn huis; ik stel geen schandelijke 
dingen voor mijn ogen; ik haat het doen der afvalligen, het kleeft 

mij niet aan. Een verkeerd hart wijke verre van mij, de boze wil ik 



 
 

 

6788 
 
 

 

niet kennen. Wie zijn naaste heimelijk lastert, die zal ik verdelgen; 
wie hoog van ogen en trots van hart is, die duld ik niet. 

En vers 7 en 8  In mijn huis zal geen bedrieger wonen; de 

leugenspreker zal niet bestaan voor mijn ogen. Elke morgen zal ik 
verdelgen alle goddelozen des lands, en uit de stad des Heren 

uitroeien alle bedrijvers van ongerechtigheid. 
 

En Psalm 103, vers 11  Maar zo hoog de hemel is boven de 

aarde, zo machtig is zijn goedertierenheid over wie Hem vrezen. 
 

Voorwaar, mijn naam is Blesía, een bode engel Gods. 
 

Psalm 118, vers 4 tot en met 8  Laat wie de Here vrezen, nu 

zeggen: Zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid. Uit de 
benauwdheid heb ik tot de Here geroepen, de Here heeft mij 

geantwoord en mij in de ruimte gesteld. De Here is met mij, ik zal 
niet vrezen; wat zou een mens mij doen? De Here is met mij, onder 

mijn helpers, daarom zal ik op mijn haters neerzien. Het is beter bij 

de Here te schuilen dan op mensen te vertrouwen. 
En vers 16  De rechterhand des Heren verhoogt, de rechterhand 

des Heren doet krachtige daden! 

 
Voorwaar, vertrouw op de Here! 

 
Psalm 119, vers 31  Ik klem mij vast aan uw getuigenissen, o 

Here, maak mij niet beschaamd. 

Vers 34 en 35  Geef mij verstand, dan zal ik uw wet bewaren, en 
haar van ganser harte onderhouden. Doe mij het pad uwer geboden 

betreden, want daarin heb ik lust. 
Vers 101 tot en met 105  Ik weerhoud mijn voeten van alle boze 

paden, opdat ik uw woord onderhoude. Ik wijk niet af van uw 

verordeningen, want Gij onderwijst mij. Hoe aangenaam zijn uw 
redenen voor mijn verhemelte, meer dan honig voor mijn mond. Uit 

uw bevelen heb ik inzicht ontvangen; daarom haat ik elk 

leugenpad. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op 
mijn pad. 

En vers 110 tot en met 112  Goddelozen leggen mij een strik, maar 
van uw bevelen dwaal ik niet af. Uw getuigenissen heb ik voor 

altoos ten erve ontvangen, want zij zijn de blijdschap mijns harten. 
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Ik neig mijn hart om uw inzettingen te doen, voor altoos, ten einde 
toe. 

 

Psalm 121, vers 5  De Here is uw Bewaarder, de Here is uw 
schaduw aan uw rechterhand. 

En vers 7 en 8  De Here zal u bewaren voor alle kwaad, Hij zal uw 
ziel bewaren. De Here zal uw uitgang en uw ingang bewaren van nu 

aan tot in eeuwigheid. 

 
Voorwaar, wees nederig en vrees de Here, en onderhoud uw 

relatie met Hem, niet alleen met de mond, maar met geheel 
uw hart en ziel en wandel. 

Hij kent uw overtredingen en zwaktes, en wil dat u zich richt op 

Hem. Hij, Yeshua HaMashiach, Isa, JHWH, Jezus Christus, heeft op 
Golgotha genoeg bewezen en gaf Zijn kostbaar Bloed, en heeft alles 

op zich genomen en Zijn overwinning bewezen! Geef u geheel over 
aan Hem, en overdenk deze boodschap aan u! 

 

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 
wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 

geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 

oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 
duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 

waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 
gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 

komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 

zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 
 

Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
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APRIL 2019 
 
Een verstandig mens versus een dwaas   
 

Yeshua HaMashiach, Isa, JHWH, Jezus Christus, laat u in deze 
boodschap Gods heel goed zien, dat er toen, maar ook nu, velen 

dwaas zijn en ongehoorzaam, en dat vandaag de dag weinig is 

veranderd!  
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, welkom! Op 1 april 2019 bracht een bode engel Gods de 
volgende boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 
HaMashiach, Isa, JHWH, Jezus Christus.  

 

Voorwaar, 
 

Sirach 21, vers 1 tot en met 3  Mijn kind, als je gezondigd hebt, 

ga er niet mee door, bid om vergeving voor je zonden. Vlucht voor 
zonden als voor een slang, want als de zonde naderbij komt grijpt 

ze je. Haar tanden zijn als die van een leeuw, ze rukken 
mensenlevens weg. Wetteloosheid is als een tweesnijdend zwaard, 

van haar slag genees je niet. 

 
Voorwaar, mijn naam is Selsadai, en ben een bode engel 

Gods. 
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Sirach 21, vers 6  Wie berispingen afwijst gaat de weg van een 

zondaar, maar wie ontzag heeft voor de Heer komt tot inkeer. 

 
Ziet u het? 

Natuurlijk ziet u het; het is overduidelijk! 
 

Sirach 21, vers 14 tot en met 16  Het innerlijk van een dwaas is 

als een gebroken kruik, het kan geen enkele kennis vasthouden. Als 
een verstandig mens een wijs woord hoort, prijst hij het en voegt 

hij er een aan toe. Hoort een losbol het, dan bevalt het hem niet en 
werpt hij het ver van zich af. Het betoog van een dwaas is als een 

zware last op reis, op de lippen van een verstandig mens ligt 

vriendelijkheid. 
 

1 Korinthiërs 13, vers 4 en 5  De liefde is lankmoedig, de liefde 
is goedertieren, zij is niet afgunstig, de liefde praalt niet, zij is niet 

opgeblazen, zij kwetst niemands gevoel, zij zoekt zichzelf niet, zij 

wordt niet verbitterd, zij rekent het kwade niet toe. 
 

En Sirach 21, vers 22 tot en met 28  Een dwaas rent overhaast 

een huis in, een mens met levenservaring wacht bescheiden. Een 
onverstandig mens gluurt door de deur naar binnen, een 

welopgevoed mens blijft buiten wachten. Luisteren aan de deur 
getuigt van gebrek aan opvoeding, een verstandig mens schaamt 

zich daarvoor. Praatjesmakers vertellen van alles, maar een 

verstandig mens legt zijn woorden op een weegschaal. Een dwaas 
spreekt voordat hij denkt, een wijze denkt voordat hij spreekt. Als 

een goddeloze zijn tegenstander vervloekt, vervloekt hij zichzelf. 
Wie roddelt bezoedelt zichzelf, hij “of zij” wordt door zijn omgeving 

gehaat. 

 
Voorwaar! 

Yeshua HaMashiach, Isa, JHWH, Jezus Christus, laat u het heel 

goed zien dat er toen, maar ook nu, velen dwaas zijn en 
ongehoorzaam, en dat vandaag de dag weinig is veranderd! 

Sirach 22, vers 9 en 10  Wie een dwaas onderricht, is als iemand 
die de scherven van een pot aaneenlijmt, of een slaper uit een 
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diepe slaap wekt. Redeneren tegen een dwaas is als redeneren 
tegen iemand die doezelt en die ten slotte vraagt: ‘Wat is er?’ 

 

Voorwaar, ga niet om met een roddelaar of kwaadspreker! 
Voordat je het weet, wordt ook voor u de Hemelpoort voor eeuwig 

gesloten. 
 

Sirach 22, vers 13  Spreek niet te veel met een dwaas, ga niet 

naar een onverstandig mens, want in zijn kortzichtigheid minacht 
hij je volledig. Wees voor hem op je hoede, dan kom je niet in de 

problemen en word je niet besmeurd door de praatjes die hij 
rondstrooit. Ga hem uit de weg, dan heb je rust en ergert zijn “of 

haar” waanzin je niet.  

En vers 27  Wie zet een wachter voor mijn mond, plaatst een zegel 
van behoedzaamheid op mijn lippen, zodat ik niet ten val kom en 

mijn tong mij niet te gronde richt? 
 

Sirach 23, vers 7 en 8  Kinderen, leer hoe je je mond moet 

gebruiken, wie daarop let, raakt niet in zijn woorden verstrikt. Een 
zondaar komt in de greep van zijn “of haar” lippen, een lasteraar 

en een hoogmoedige lopen daardoor in de val. 

Vers 12 en 13  Er is een manier van spreken zo gevaarlijk als de 
dood, laat die onder het volk van Jakob niet voorkomen. Vrome 

mensen houden zich er verre van, ze wentelen zich niet in zonden. 
Wen jezelf geen smerige taal aan, want zulke taal is zondig. 

En vers 15  Een mens die voortdurend schampere taal spreekt, 

wordt zijn leven lang niet beschaafd. 
 

Sirach 25, vers 9 tot en met 12  Gelukkig is wie inzicht heeft 
gekregen en wie spreekt voor een aandachtig gehoor. Hoe groot is 

hij die wijsheid heeft gevonden, maar niemand is groter dan wie 

ontzag heeft voor de Heer. Ontzag voor de Heer gaat boven alles; 
wie daarnaar leeft is met niemand te vergelijken. Liefde voor de 

Heer begint met ontzag voor hem, verbondenheid met de Heer 

begint met trouw aan hem.  
En vers 25  Laat water niet de vrije loop, laat een kwaadaardige 

vrouw niet vrijuit spreken. 
 



 
 

 

6793 
 
 

 

Sirach 26, vers 26 en 27  Een onbeschaamde vrouw zal geacht 
worden als een hond, maar die schaamte heeft, zal de Here vrezen. 

Een vrouw, die haar eigen man eert, zal door allen voor wijs 

gehouden worden, maar die de man onteert, zal van allen gekend 
worden, dat zij door hovaardigheid goddeloos is. 

 
Sirach 27, vers 4 tot en met 6  Als men een zeef schudt, zo blijft 

de vuiligheid daarin; zo blijft des mensen vuiligheid in zijn 

uitspraak. De oven proeft de vaten van de pottenbakker, maar de 
mens wordt beproefd in zijn samenspreking. Gelijk de vrucht van 

de boom doet blijken hoe men die heeft verpleegd, zo doet ook de 
uitspraak der gedachten blijken wat in het hart des mensen is. 

Vers 12 en 13  Neem onder de onverstandigen de tijd waar, maar 

houd u steeds onder de bedachtzamen. Het verhaal der zotten is 
verdriet, en hun lachen bestaat in dartelheid der zonde. 

En vers 15  De twist der hovaardigen brengt bloedvergieting, en 
hun schelden is moeilijk om te horen. 

 

Sirach 28, vers 13  Indien gij in een vonk blaast, zo zal zij 
branden, maar indien gij daarop spuwt, zo zal zij uitgaan; en dit 

komt beide uit uw mond. 

Vers 19 en 20  De slag van de gesel maakt striemen, maar de slag 
der tong vermorzelt het gebeente. Velen zijn gevallen door de 

scherpte des zwaards, doch niet zo velen als er gevallen zijn door 
de tong. 

En vers 23  Want haar juk is een ijzeren juk, en haar banden zijn 

metalen banden. 
 

En Sirach 32, vers 20 en 21  Ga niet over een moeilijk 
begaanbare weg, je zou over stenen kunnen struikelen. Waag je 

niet op een onbekende weg. 

 
Voorwaar, wie terechtwijzing haat, is dom en blijft blind, 

keihard, meedogenloos en hopeloos en voor eeuwig 

verloren! 
Voorwaar, Kadosh, Heilig is de Here, en heb respect voor Zijn 

woorden. Heb ontzag, en belijd uw zonden en bekeer u. Wees de 
Here kadosh, heilig! 
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2 Korinthiërs 11, vers 13 tot en met 15  Want zulke lieden zijn 
schijn-apostelen, bedrieglijke arbeiders, die zich voordoen als 

apostelen van Christus. Geen wonder ook! Immers, de satan zelf 

doet zich voor als een engel des lichts. Het is dus niets bijzonders, 
indien ook zijn dienaren zich voordoen als dienaren der 

gerechtigheid; maar hun einde zal zijn naar hun werken. 
 

Galaten 5, vers 14  Want de gehele wet is in één woord vervuld, 

in dit: gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. 
En vers 24 en 25  Want wie Christus Jezus toebehoren, hebben het 

vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. Indien wij 
door de Geest leven, laten wij ook door de Geest het spoor houden. 

 

En Efeziërs 4, vers 20 tot en met 24  Maar gij geheel anders: gij 
hebt Christus leren kennen. Gij toch hebt van Hem gehoord en zijt 

in Hem onderwezen, gelijk dit de waarheid is in Jezus, dat gij, wat 
uw vroegere wandel betreft, de oude mens aflegt, die ten verderve 

gaat, naar zijn misleidende begeerten, dat gij verjongd wordt door 

de geest van uw denken, en de nieuwe mens aandoet, die naar de 
wil van God geschapen is in waarachtige gerechtigheid en 

heiligheid. 

 
Amen! Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 

 
 

God waarschuwt u vandaag: Bekeer u, 

drugsverslaafde! 
 
Vraag Yeshua HaMashiach, Isa, JHWH, Jezus Christus, om 

vergeving! Zelfs Bob Marley, de bekende drugs- en reggaezanger, 
werd gestraft door God. Nu zit hij met vele anderen in de hel.  

 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, welkom! Op 2 april 2019 bracht de bode engel de volgende 
boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 
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Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam boven alle namen, 

Yeshua HaMashiach, Isa, JHWH, Jezus Christus.  

 
Voorwaar,  

 
Johannes 14, vers 6  Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de 

waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij. 

Vers 25  Dit heb Ik tot u gesproken, terwijl Ik nog bij u verblijf. 
En Johannes 15, vers 23  Wie Mij haat, haat ook mijn Vader. 

 
Galaten 5, vers 7 en 8  Gij liept goed. Wie is u in de weg 

gekomen, dat gij aan de waarheid niet meer gehoorzaamt? Die 

overreding kwam niet van Hem, die u roept. 
En vers 24  Want wie Christus Jezus toebehoren, hebben het vlees 

met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. 
 

Voorwaar, mijn naam is Rafaël, en ben een bode engel Gods. 

 
Luister ook naar de boodschap: ‘Drugsverslaafde? Dan is 

deze boodschap voor u!’ van 19 juli 2012. 

Voorwaar, drugsverslaafde, bekeer u en vraag Yeshua HaMashiach, 
Isa, JHWH, Jezus Christus, om vergeving! 

 
Galaten 5, vers 19 tot en met 21  Het is duidelijk, wat de 

werken van het vlees zijn: hoererij, onreinheid, losbandigheid, 

afgoderij, toverij, veten, twist, afgunst, uitbarstingen van toorn, 
zelfzucht, tweedracht, partijschappen, nijd, dronkenschap, 

brasserijen en dergelijke, waarvoor ik u waarschuw, zoals ik u 
gewaarschuwd heb, dat wie dergelijke dingen bedrijven, het 

Koninkrijk Gods niet zullen beërven. 

 
Voorwaar, zelfs Bob Marley, de bekende drugs- en 

reggaezanger, werd gestraft door God! 

Dwaal niet, maar bekeer u! God laat niet met zich spotten. Op 
jonge leeftijd, op 11 mei 1981, overleed hij op 36-jarige leeftijd in 

het Cedars of Lebanon ziekenhuis in Miami. Hij kreeg ongekende 
roem in Afrika.  
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Bob Marley kreeg een wondje aan zijn teen, en deed er zelf 
van alles aan… 

Maar het genas niet, omdat het huidkanker was, dat zich uitzaaide 

over zijn gehele lichaam. Zes maanden later stierf hij aan kanker, 
en werd hij begraven en liet zijn vrouw, Rita Marley, met 12 

kinderen achter, voorgoed. Voorwaar, 
 

Johannes 16, vers 1  Dit heb Ik tot u gesproken, opdat gij niet 

ten val komt. 
En Johannes 17, vers 20  En Ik bid niet alleen voor dezen, maar 

ook voor hen, die door hun woord in Mij geloven. 
 

Handelingen 24, vers 14  Maar dit erken ik voor u, dat ik naar 

die weg, die zij een sekte noemen, inderdaad de God der vaderen 
vereer, gelovende al hetgeen in de wet en in de Profeten 

geschreven staat. 
En Handelingen 26, vers 8  Waarom wordt het bij u ongelofelijk 

geacht, als God doden opwekt? 

 
Romeinen 6, vers 23  Want het loon, dat de zonde geeft, is de 

dood, maar de genade, die God schenkt, is het eeuwige leven in 

Christus Jezus, onze Here. 
En Romeinen 10, vers 17  Zo is dan het geloof uit het horen, en het 

horen door het woord van Christus. 
 

Voorwaar, ook Bob Marley had van de Here gehoord, maar 

bekeerde zich niet. 
Nu zit hij in de hel, evenzo vele leden van hem: The Wailers. Wie 

niet wil horen, gaat voor eeuwig verloren! 
 

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 

wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 
een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 
geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 

oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 
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duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 
waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 

gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 

komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 
zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 

 
Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 

Overwinningsboodschap over dood en graf 
 

Zo spreekt de Here: Ik heb de sleutels van de dood en het 
dodenrijk! Als de dode rust, laat dan ook zijn nagedachtenis rusten. 

Wees getroost nu hij of zij is heengegaan. Eens zult u ook Hem 

ontmoeten en Hem als uw Here begroeten.  
 

 
Volledige weergave: 

 

Hartelijk welkom! Op 3 april 2019 bracht de bode engel de 
volgende boodschap Gods over aan Profeet Benjamin Cousijnsen, 

wat ik graag met u wil delen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Isa, Jezus Christus.  
 

Voorwaar,  

 
Openbaring 1, vers 18 vanaf: en Ik ben dood geweest, en zie, Ik 

ben levend tot in alle eeuwigheden, en Ik heb de sleutels van de 
dood en het dodenrijk. 

 

Zo spreekt de Here! 
 

Psalm 16, vers 9  Daarom verheugt zich mijn hart en juicht mijn 

ziel, zelfs mijn vlees zal in veiligheid wonen. 
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Psalm 15, vers 1  Here, wie mag verkeren in uw tent? Wie mag 
wonen op uw heilige berg? 

Psalm 16, vers 8  Ik stel mij de Here bestendig voor ogen; omdat 

Hij aan mijn rechterhand staat, wankel ik niet. 
En vers 10 en 11  Want Gij geeft mijn ziel niet prijs aan het 

dodenrijk, noch laat Gij uw gunstgenoot de groeve zien. Gij maakt 
mij het pad des levens bekend; overvloed van vreugde is bij uw 

aangezicht, liefelijkheid is in uw rechterhand, voor eeuwig. 

Psalm 23, vers 4  Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik 
vrees geen kwaad, want Gij zijt bij mij; uw stok en uw staf, die 

vertroosten mij. 
Psalm 27, vers 4  Eén ding heb ik van de Here gevraagd, dit zoek 

ik: te verblijven in het huis des Heren al de dagen van mijn leven, 

om de liefelijkheid des Heren te aanschouwen, en om te 
onderzoeken in zijn tempel. 

Psalm 30, vers 4  Here, Gij deedt mij opkomen uit het dodenrijk, 
Gij hebt mij leven gegeven, zodat ik niet in de groeve nederdaalde. 

En Psalm 86, vers 13  Want uw goedertierenheid is groot jegens 

mij, Gij toch hebt mijn ziel gered uit het zeer diepe dodenrijk. 
 

En Mattheüs 13, vers 47 en 48  Evenzo is het Koninkrijk der 

hemelen gelijk aan een sleepnet, neergelaten in de zee, dat allerlei 
bijeenbrengt. Wanneer het vol is, haalt men het op de oever, en zet 

zich neer en verzamelt het goede in vaten, doch het ondeugdelijke 
werpt men weg. 

 

Voorwaar, mijn naam is Blesía, een bode engel Gods. 
Zo spreekt de Here, 

 
Johannes 9, vers 9  Sommigen zeiden: Hij is het; anderen zeiden: 

Neen, maar hij gelijkt op hem. Hij zeide: Ik ben het. 

En vers 28 en 29  En zij scholden hem uit en zeiden: Gij zijt een 
discipel van Hem, maar wij zijn discipelen van Mozes; wij weten, 

dat God tot Mozes gesproken heeft, maar van deze weten wij niet, 

vanwaar Hij komt. 
 

Mattheüs 10, vers 39  Wie zijn leven vindt, zal het verliezen, 
maar wie zijn “of haar” leven verliest om Mijnentwil, zal het 

vinden. 
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En Mattheüs 11, vers 28 tot en met 30  Komt tot Mij, allen, die 
vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven; neemt mijn juk op u 

en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en 

gij zult rust vinden voor uw zielen; want mijn juk is zacht en mijn 
last is licht. 

 
Voorwaar,  

 

Sirach 38, vers 23  Als de dode rust, laat dan ook zijn “of haar” 
nagedachtenis rusten, wees getroost nu hij “of zij” is heengegaan. 

En Sirach 39, vers 16 tot en met 18  De daden van de Heer zijn alle 
voortreffelijk, alles wat hij beschikt gebeurt op de juiste tijd. Zeg 

niet: ‘Wat is dit? Waartoe dient het?’ want alles blijkt nuttig op het 

juiste moment. Met zijn woord heeft hij het water bijeengebracht 
en op zijn bevel werd het in bekkens verzameld. Op zijn bevel 

gebeurt wat hem goeddunkt en niemand kan verhinderen dat hij 
redt.  

 

Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld 
gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een 

ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde.  
 

En Lukas 16, vers 22  Het geschiedde, dat de arme stierf en door 

de engelen gedragen werd in Abrahams schoot. 
 

Voorwaar,  
 

1 Korinthiërs 2, vers 9  Maar, gelijk geschreven staat: Wat geen 

oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en wat in geen 
mensenhart is opgekomen, al wat God heeft bereid voor degenen, 

die Hem liefhebben. 

1 Korinthiërs 15, vers 51  Zie, ik deel u een geheimenis mede. Allen 
zullen wij niet ontslapen, maar allen zullen wij veranderd worden. 

En vers 55  Dood, waar is uw overwinning? Dood, waar is uw 
prikkel? 
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Voorwaar, Yeshua HaMashiach, JHWH, Isa, Jezus Christus, is 
hoger en machtiger dan ieder ander! 

Alleen in Hem is overwinning en behoud. Loof Hem met uw ziel, en 

dank Hem voor Zijn overwinning en verlossing en Zijn liefde voor u! 
Hij kent de harten, die Hem waarlijk liefhebben. In Hem zit kracht 

en vrede. Hij of zij, die gelooft, leeft in alle eeuwigheid! Eens zal u 
Hem ook ontmoeten en Hem als uw Here begroeten. De Here is uw 

Licht en uw Burcht en ook uw Redder en uw Trooster! Ieder, die op 

Hem vertrouwt, zal Hij met heerlijkheid kronen. Amen! 
 

Mattheüs 6, vers 33 en 34  Maar zoekt eerst Zijn Koninkrijk en 
Zijn gerechtigheid en dit alles zal u bovendien geschonken worden. 

Maakt u dan niet bezorgd tegen de dag van morgen, want de dag 

van morgen zal zijn eigen zorgen hebben; elke dag heeft genoeg 
aan zijn eigen kwaad. 

Mattheüs 7, vers 13 en 14  Gaat in door de enge poort, want wijd is 
de poort en breed de weg, die tot het verderf leidt, en velen zijn er, 

die daardoor ingaan; want eng is de poort, en smal de weg, die ten 

leven leidt, en weinigen zijn er, die hem vinden. 
En Mattheüs 13, vers 51  Hebt gij dit alles verstaan? Zij zeiden tot 

Hem: Ja. 

 
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
 

 

Kadosh, Heilig is de Here, Yeshua HaMashiach! 
 

Hij reed op een cherub en vloog, Hij verscheen op de vleugels van 

de wind. De Here deed de donder uit de hemel weerklinken, de 
Allerhoogste verhief zijn stem. Hij zendt zijn bevel op de aarde, zijn 

woord loopt zeer snel.  
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 4 

april 2019 bracht een bode engel Gods de volgende boodschap 
over, die ik heel graag met u wil delen. 
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Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, Isa, JHWH, Jezus Christus.  

 
Voorwaar,  

 
Numeri 11, vers 31  Toen stak er een wind op... tot zover. 

 

En 2 Samuël 22, vers 11  Hij reed op een cherub en vloog, Hij 
verscheen op de vleugels van de wind. 

En vers 14  De Here deed de donder uit de hemel weerklinken, de 
Allerhoogste verhief zijn stem. 

 

En 1 Koningen 18, vers 45  Toen, in een oogwenk, werd de 
hemel zwart van wolken en wind, en viel er een zware stortregen. 

Tot zover. 
 

En Job 8, vers 2 en 3  Hoelang zult gij op deze wijze spreken en 

zullen de woorden van uw mond een hevige wind zijn? Zou God het 
recht buigen, of zou de Almachtige de gerechtigheid buigen? 

Job 37, vers 2  Hoort, hoort het daveren van zijn stem, de donder, 

die uit zijn mond komt. 
En vers 21  Nu eens ziet men geen licht, verduisterd als het is door 

de wolken, dan weer jaagt de wind voorbij en maakt het helder. 
Job 39, vers 14  Vertrouwt gij op hem, omdat zijn kracht zo groot 

is? Of laat gij aan hem uw zwoegen over? 

En Job 35, vers 5  Aanschouw de hemel en zie, geef acht op de 
wolken, hoog boven u. 

 
En Psalm 104, vers 3 vanaf: Hij maakt de wolken tot zijn wagen, 

Hij wandelt op de vleugelen van de wind. 

En Psalm 147, vers 15  Hij zendt zijn bevel op de aarde, zijn woord 
loopt zeer snel. 

 

En Spreuken 27, vers 16  Wie haar wil opsluiten, zou wind 
opsluiten… tot zover.   

 
Voorwaar, mijn naam is Revorme, een bode engel Gods. 
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Prediker 1, vers 14  Ik nam in ogenschouw alle daden, die onder 
de zon verricht worden, en zie: alles is ijdelheid en najagen van 

wind! 

En Prediker 4, vers 5 tot en met 7  De dwaas slaat zijn “of haar” 
armen over elkander en verteert zichzelf. Beter is een handvol rust 

dan beide vuisten vol zwoegen en najagen van wind. Wederom 
aanschouwde ik een ijdelheid onder de zon. 

 

Voorwaar, Kadosh, Heilig is de Here! 
 

Mattheüs 23, vers 12  Al wie zichzelf zal verhogen, zal vernederd 
worden en al wie zichzelf zal vernederen, zal verhoogd worden. 

 

En Galaten 6, vers 7 en 8  Dwaalt niet, God laat niet met Zich 
spotten. Want wat een mens zaait, zal hij ook oogsten. Want wie op 

de akker van zijn “of haar” vlees zaait, zal uit zijn “of haar” vlees 
verderf oogsten, maar wie op de akker van de Geest zaait, zal uit 

de Geest eeuwig leven oogsten. 

 
Amen! 

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
 

 

Een brandend hart met liefde, vol van kadosh, 
heilig vuur 
 

Kom en wees nederig, en ga in gebed, en buig in Zijn Heiligdom 
voor de Koning der koningen! Hij doet Zijn hulp verschijnen en 

geeft overwinning in plaats van verdriet.  
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 5 april 2019 bracht de bode engel de 
volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin 

Cousijnsen. 
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Shalom! Ik begroet u in de enige kadosh, heilige, en enige 
almachtige Naam boven alle namen, Yeshua HaMashiach, Isa, 

JHWH, Jezus Christus.  

 
Voorwaar, kom en wees nederig. 

En ga in gebed, en buig in Zijn Heiligdom voor de Koning der 
koningen! Zalig en Kadosh, Heilig is de Here! Werp u neder voor 

Zijn voeten. 

 
Johannes 14, vers 6  Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de 

waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij. 
Johannes 15, vers 11  Dit heb Ik tot u gesproken, opdat mijn 

blijdschap in u zij en uw blijdschap vervuld worde. 

Vers 7  Indien gij in Mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraagt 
wat gij maar wilt, en het zal u geworden. 

En vers 16  Niet gij hebt Mij, maar Ik heb u uitgekozen en u 
aangewezen, opdat gij zoudt heengaan en vrucht dragen en uw 

vrucht zou blijven, opdat de Vader u alles geve, wat gij Hem bidt in 

mijn naam. 
 

Voorwaar, zeg: “Jehovah-Jireh, ik prijs Uw kadosh, heilige 

Naam!” 
“Jahweh Rohi, mijn God, U bent mijn Heelmeester! Doorstroom 

mij.” 
Voorwaar, een nederige van geest zal eer ontvangen. Zeg: “Jahweh 

Rophe, U geneest en herstelt! Uw Naam worde geheiligd. Uw Naam 

geeft hoop en kracht in verdriet!” 
 

Johannes 10, vers 11  Ik ben de goede herder. De goede herder 
zet zijn leven in voor zijn schapen. 

En vers 30  Ik en de Vader zijn één. 

 
Voorwaar, Yeshua HaMashiach, Isa, JHWH, Jezus Christus, 

zag u wenen en werd in de geest diep ontroerd, en weende. 

Voorwaar, mijn naam is Temaja, en ben een bode engel Gods.  
 

Laat uw hart brandend zijn en uw liefde vol van kadosh, 
heilig vuur!  
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En jubel, vol van geloof voor Abba, Vader, uw Bron van Levend 
Water. Al drukt het leed, al dreigt het lot, Hij is een Toevlucht voor 

wie Hem ernstig zoeken, en een Bevrijder! Hij doet Zijn hulp 

verschijnen en geeft overwinning in plaats van verdriet. Zeg: 
“Halleluja!” en verblijd u! Kadosh, Heilig is de Here! En zeg: “Ik 

geloof en ontvang en roep het uit: In Yeshua HaMashiach, Isa,  
JHWH, Jezus Christus zit eer en rijkdom, wijsheid en macht en 

heerlijkheid en sterkte en kracht en herstel van geest, ziel en 

lichaam! Hij bekleedt mij en vult en vormt mij, en leidt mij om in 
Zijn kadosh, heiligheid te wandelen!” 

 
Psalm 34, vers 3 tot en met 10  In de Here beroeme zich mijn 

ziel; laten de ootmoedigen het horen en zich verheugen. Maakt met 

mij de Here groot, en laat ons tezamen zijn naam verheffen. Ik 
zocht de Here en Hij antwoordde mij, Hij redde mij uit al mijn 

verschrikkingen. Zij schouwen naar Hem en stralen van vreugde, 
en hun aangezicht zal niet schaamrood worden. Deze ellendige hier 

riep en de Here hoorde, Hij verloste hem, “maar ook haar”, uit al 

zijn “of haar” benauwdheden. De Engel des Heren legert Zich 
rondom wie Hem vrezen, en redt hen. Smaakt en ziet, dat de Here 

goed is; welzalig de man “en ook de vrouw” die bij Hem schuilt. 

Vreest de Here, gij, zijn heiligen, want wie Hem vrezen, hebben 
geen gebrek. 

Vers 19  De Here is nabij de gebrokenen van hart en Hij verlost de 
verslagenen van geest. 

En vers 23  De Here verlost de ziel van zijn knechten, allen die bij 

Hem schuilen, zullen niet boeten. 
 

Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 

 

Wandelen in Christus 
 

Onderhoud uw wandel in Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, en 
wees geen dwaas. Vertrouw op de Here, uw God!  

 

 
Volledige weergave: 



 
 

 

6805 
 
 

 

 
Hallo, van harte welkom! Op 8 april 2019 bracht een bode engel de 

volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin 

Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 
HaMashiach, Isa, JHWH, Jezus Christus.  

 

Voorwaar, 
 

Prediker 5, vers 3 en 4  Als gij God een gelofte gedaan hebt, talm 
er dan niet mee die in te lossen, want Hij heeft geen welgevallen 

aan de dwazen; wat gij beloofd hebt, moet gij inlossen. Het is 

beter, dat gij niet belooft dan dat gij belooft en niet inlost. 
 

Prediker 7, vers 9  Wees niet te spoedig geërgerd in uw geest, 
want ergernis huist in de boezem der dwazen.    

En vers 25  Ik wendde mij en mijn hart was er op uit om kennis te 

verkrijgen, onderzoek te doen en een wijze slotsom te zoeken en 
om goddeloosheid als dwaasheid en onverstand als verdwaasdheid 

te leren verstaan. 

 
Prediker 8, vers 9  Dit alles heb ik gezien en ik richtte mijn 

aandacht op alle daden, die onder de zon geschieden ten tijde dat 
de ene mens macht heeft over de ander tot diens onheil. 

 

Prediker 7, vers 26  En ik ontdekte iets, bitterder dan de dood: 
de vrouw, die een valstrik is en wier hart een net is, wier handen 

boeien zijn. Hij, die aan God welgevallig is, ontkomt haar; doch hij, 
die niet welgevallig is, wordt door haar gevangen. 

 

Prediker 8, vers 13  De goddeloze daarentegen zal het niet 
welgaan en hij “of zij” zal zijn “of haar” levensduur niet verlengen 

als de schaduw, omdat hij “of zij” voor God niet vreest. 

 
Prediker 9, vers 1  Voorzeker, dit alles nam ik ter harte en dit 

alles onderzocht ik: dat de rechtvaardigen en de wijzen met hun 
werken in Gods hand zijn, zowel liefde als haat; de mens weet niets 

van wat voor hem ligt. 
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Vers 11  Wederom zag ik onder de zon, dat niet de snelsten de 
wedloop winnen, noch de sterksten de strijd… tot zover. 

En vers 18  Wijsheid is beter dan oorlogstuig, maar één zondaar 

bederft veel goeds. 
 

Prediker 10, vers 2 en 3  De geest van de wijze richt zich naar 
rechts, maar de geest van de dwaas naar links. Waar de dwaas ook 

gaat, zijn “of haar” verstand ontbreekt; hij “of zij” zegt tot ieder, 

dat hij “of zij” een dwaas is. 
En vers 11 tot en met 13  Indien een slang bijt vóór de bezwering, 

dan baat de bezweerder niet. 
Woorden uit de mond van een wijze zijn innemend, maar de lippen 

van een dwaas verslinden hem “of haarzelf”. Het begin der 

woorden uit zijn “of haar” mond is onverstand, en het einde van 
zijn “of haar” spreken is verderfelijke domheid.  

 
Prediker 12, vers 8  IJdelheid der ijdelheden, zegt de Prediker, 

alles is ijdelheid! 

En vers 13 en 14  Van al het gehoorde is het slotwoord: Vrees God 
en onderhoud zijn geboden, want dit geldt voor alle mensen. Want 

God zal elke daad doen komen in het gericht over al het 

verborgene, hetzij goed, hetzij kwaad. 
 

Voorwaar, mijn naam is Esarma, en ben een bode engel 
Gods. 

Voorwaar, 

 
Job 32, vers 8  Voorwaar, het is de geest in de stervelingen en de 

adem des Almachtigen, die hun inzicht geeft. 
 

Psalm 26, vers 5  Ik haat het gezelschap der boosdoeners, en bij 

de goddelozen zit ik niet neer. 
 

Psalm 34, vers 5  Ik zocht de Here en Hij antwoordde mij, Hij 

redde mij uit al mijn verschrikkingen. 
 

Psalm 37, vers 35 en 36  Ik zag een goddeloze, een 
geweldenaar, die zich uitbreidde als een weelderige woekerplant; 
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toen iemand voorbijging, zie, hij was niet meer, ik zocht hem, maar 
hij was niet te vinden. 

 

Voorwaar,  
 

En Psalm 40, vers 11  Uw gerechtigheid verberg ik niet in mijn 
hart, van uw trouw en uw heil spreek ik… tot zover. 

 

Voorwaar, onderhoud uw wandel, en wees geen dwaas! 
 

Psalm 42, vers 9  Des daags zal de Here zijn goedertierenheid 
gebieden, en des nachts zal zijn lied bij mij zijn, een gebed tot de 

God mijns levens. 

En vers 12  Wat buigt gij u neder, o mijn ziel, en wat zijt gij 
onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal Hem nog loven, mijn 

Verlosser en mijn God! 
 

Psalm 46, vers 6  God is in haar midden, zij zal niet wankelen; 

God zal haar helpen bij het aanbreken van de morgen. 
 

Psalm 55, vers 23 en 24  Werp uw bekommernis op de Here, Hij 

zal voor u zorgen; Hij zal nimmermeer toelaten, dat de 
rechtvaardige wankelt. Maar Gij, o God, zult hèn doen neerdalen in 

de kuil van het verderf; de mannen van bloed en bedrog zullen hun 
dagen niet ter helfte volbrengen. Ik echter vertrouw op U. 

 

Psalm 56, vers 5 tot en met 8  op God, wiens woord ik prijs. Op 
God vertrouw ik, ik vrees niet; wat zou vlees mij aandoen? De 

ganse dag verminken zij mijn woorden; al hun overleggingen zijn 
tegen mij ten kwade. Zij willen aanvallen, zij spieden, zij nemen 

mijn schreden waar, terwijl zij loeren op mijn leven. Zou er voor 

hen bij zoveel boosheid ontkoming zijn? Stort de volken in toorn 
neder, o God! 

En vers 11 tot en met 14  Op God, wiens woord ik prijs, op de Here, 

wiens woord ik prijs, op God vertrouw ik, ik vrees niet; wat zou een 
mens mij aandoen? Op mij, o God, rusten geloften, U toegezegd, 

lofoffers zal ik U betalen, want Gij hebt mijn leven gered van de 
dood; immers ook mijn voet van aanstoot, zodat ik voor Gods 

aangezicht mag wandelen in het licht des levens. 
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Psalm 58, vers 4 en 5  De goddelozen zijn van de geboorte aan 

afvallig, de leugensprekers dwalen van de moederschoot aan. Hun 

venijn is gelijk het venijn van een slang; als een dove adder, die 
haar oor toesluit. 

En vers 7  O, God, verbrijzel hun tanden in hun mond, sla de 
hoektanden der jonge leeuwen uit, Here. 

 

Psalm 59, vers 4  Want zie, zij loeren op mijn leven; sterken 
willen op mij aanvallen, zonder mijn overtreding en zonder mijn 

zonde, Here. 
Vers 8 tot en met 10  Zie, zij smalen met hun mond; zwaarden zijn 

op hun lippen, want – wie hoort het? Maar Gij, Here, belacht hen, 

Gij spot met al de heidenen. Mijn sterkte, op U wil ik acht slaan, 
want God is mijn burcht. 

Vers 13  Zonde van hun mond is het woord van hun lippen; laten zij 
daarom in hun hoogmoed gevangen worden, en om de verwensing 

en de leugen die zij vertellen. 

En vers 17 en 18  Ik echter bezing uw sterkte, des morgens jubel ik 
over uw goedertierenheid; want Gij waart mij een burcht, een 

toevlucht ten dage toen ik benauwd was. Mijn sterkte, U wil ik 

psalmzingen; want God is mijn burcht, mijn goedertieren God. 
 

Psalm 91, vers 1 en 2  Wie in de schuilplaats des Allerhoogsten is 
gezeten, vernacht in de schaduw des Almachtigen. Ik zeg tot de 

Here: Mijn toevlucht en mijn vesting, mijn God, op wie ik vertrouw. 

En vers 8 en 9  Slechts zult gij het met uw ogen aanschouwen, en 
de vergelding aan de goddelozen zien. Want Gij, o Here, zijt mijn 

toevlucht. De Allerhoogste hebt gij tot uw schutse gesteld. 
 

Psalm 92, vers 7  Een redeloos mens verstaat het niet, en een 

dwaas begrijpt dit niet. 
 

En Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God 

de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 
opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig 

leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, 
opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
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niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 
geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 

oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 

duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 
waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 

gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 
komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 

zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 

 
En Psalm 95, vers 6  Treedt toe, laten wij ons nederwerpen en 

ons buigen, knielen voor de Here, onze Maker. 
 

Vertrouw op de Here, uw God! 

Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 
 

Ik, de Here, heb de duisternis en onvruchtbare 

werken ontmaskerd! 
 
Ik de Here, JHWH, zag uw verborgenheden, en heb uw 

onverstandige wandel als onwijs gezien, en alle bitterheid, 
gramschap, toorn, gevloek en kwaadaardigheid! Zie, u overvalt een 

plotseling verderf. U die luistert, laat u niet vangen door het web 

van het kwaad, en laat u niet vergiftigen door haters, die Gods 
werken en Gods gezalfde Profeten kapot willen maken!  

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, welkom! Op 9 april 2019 bracht de bode engel de volgende 

waarschuwende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin 

Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 
HaMashiach, Isa, JHWH, Jezus Christus.  

 

Voorwaar, zo spreekt de Here, uw Rabboeni, Abba, Vader, de 
eeuwige Koning der koningen. 
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Voorwaar, voorwaar, voorwaar, Ik doe u nieuwe dingen horen, 
verborgenheden! Tot op heden hebt gij er niet van gehoord. Ik, de 

Here, zag uw verborgenheden. Zie, Ik heb het geweten. Ik wist dat 

gij zeer trouweloos zijt en een overtreder. Nader tot Mij. Hoor dit: 
heb Ik van aanvang af niet tot u gesproken en u gewaarschuwd 

door de boodschappen heen, via Mijn trouwe, gezalfde Profeet, 
Benjamin Cousijnsen?  

 

Voorwaar, Ik de Here, JHWH, heb de duisternis en 
onvruchtbare werken ontmaskerd, 

en heb uw onverstandige wandel als onwijs gezien, en alle 
bitterheid, gramschap, toorn, gevloek en kwaadaardigheid! Zie, u 

overvalt een plotseling verderf, en u wordt als stoppelen, die het 

vuur verbrandt, en gij kunt uw leven niet meer redden uit de macht 
der vlammen! Het is geen kolengloed, waaraan u zich kunt gaan 

opwarmen, en het is ook geen vuur, om daarbij te gaan zitten. Uw 
schandelijke overtredingen hebt gij niet veracht, evenzo alle 

leugens en kwaadsprekerijen! Voorwaar, uw handen zijn met bloed 

bezoedeld en uw vingers met ongerechtigheid. Uw lippen zijn 
duivels en spreken leugens! Uw tong is als van een slang, en 

prevelt onrecht. Gij vertrouwt op satan en op uw ijdelheid en 

valsheid. Gij zijt zwanger en broedt eieren van giftige slangen uit 
en weeft spinnenwebben! Wie van uw eieren eet, zal sterven. Als er 

één ingedrukt wordt, berst er een adder uit. Uw webben deugen 
niet tot en met hun kleding! Uw voeten snellen naar het kwade, om 

onschuldig bloed te vergieten. Uw gedachten zijn onheilsgedachten; 

verwoesting en verderf zijn op uw weg. De weg des vredes kent gij 
niet en er is geen recht in uw spoor. Gij kronkelt als een slang en 

bewandelt paden, waar geen vrede is. 
 

Voorwaar, mijn naam is Blender, een bode engel Gods. 

Zo bracht ik des Heren woorden over. 
 

Jesaja 63, vers 10  Maar zij waren wederspannig en bedroefden 

zijn heilige Geest; daarom veranderde Hij voor hen in een vijand. 
 

Voorwaar, u die luistert, laat u niet vangen door het web van 
het kwaad.  



 
 

 

6811 
 
 

 

Bekeer u en laat u niet vergiftigen door haters, die Gods werken 
kapot willen maken, en Gods gezalfde Profeten! Voorwaar, 

vanzelfsprekend haat satan hen, vanwege dat zij trouw zijn. 

Voorwaar, het onheil, zie, het komt over de roddelaars en 
kwaadsprekers! 

 
Klaagliederen 3, vers 40 tot en met 45  Laten wij onze wegen 

doorzoeken en doorvorsen en ons bekeren tot de Here. Laten wij 

met de handen ons hart opheffen tot God in de hemel: Wij hebben 
overtreden en zijn weerspannig geweest – Gij hebt niet vergeven. 

Gij hebt U in toorn gehuld, Gij hebt ons vervolgd, ons 
meedogenloos gedood. Gij hebt U gehuld in een wolk, 

ondoordringbaar voor het gebed. Gij hebt ons gemaakt tot 

verachtelijk uitvaagsel te midden van de volkeren. 
 

En Ezechiël 7, vers 11 en 12  Het geweld is opgeschoten tot een 
staf van goddeloosheid. Niets zal er van hen overblijven, noch van 

hun rumoer, noch van hun getier; verdwijnen zal al hun praal. De 

tijd komt! De dag nadert! De koper verheuge zich niet en de 
verkoper treure niet, want toorngloed komt over heel hun 

rumoerige menigte. 

 
Wie niet naar deze boodschap wil horen, gaat 100% 

verloren! 
Maar de leugenaars en de giftige slangen, de haters, hun deel is in 

de hel. De duisternis komt de Hemel niet in! 

Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 
 

Wat klaagt een mens toch in het leven! 
 
Boodschap Gods: Open uw oren, en hoor wat de Geest Gods tot u 

spreekt vandaag.  

 
 

Volledige weergave: 
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Hallo, van harte welkom! Op 10 april 2019 bracht de bode engel de 
volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin 

Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 
Blender, een bode engel Gods. 

 

Luister aandachtig en onderzoek u grondig. 
 

Numeri 11, vers 1 tot en met 3  Toen het volk aan het klagen 
was, was het kwaad in de oren des Heren; de Here hoorde het en 

zijn toorn ontstak, waarop het vuur des Heren onder hen 

ontbrandde en aan de rand van de legerplaats woedde. Toen 
kermde het volk tot Mozes en Mozes bad tot de Here; daarop 

doofde het vuur. Daarom gaf men aan die plaats de naam Tabera, 
omdat onder hen het vuur des Heren had gebrand. 

 

Psalm 64, vers 2  Hoor, o God, mijn stem in mijn klagen, behoed 
mijn leven voor de verschrikking van de vijand. 

En Psalm 55, vers 18  Des avonds, des morgens en des middags 

klaag en kreun ik; Hij hoort mijn stem. 
 

Klaagliederen 3, vers 39 tot en met 41  Wat klaagt dan een 
mens in het leven! Ieder klage over zijn zonde. Laten wij onze 

wegen doorzoeken en doorvorsen en ons bekeren tot de Here. 

Laten wij met de handen ons hart opheffen tot God in de hemel. 
En vers 49 en 50  Mijn oog baadt in tranen, zonder ophouden, 

zonder verpozen, totdat de Here nederziet en neerschouwt uit de 
hemel. 

 

Mattheüs 5, vers 4 en 5  Zalig die treuren, want zij zullen 
vertroost worden. Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde 

beërven.  

Vers 8 en 9  Zalig de reinen van hart, want zij zullen God zien. Zalig 
de vredestichters, want zij zullen kinderen Gods genoemd worden. 

En vers 11 en 12  Zalig zijt gij, wanneer men u smaadt en vervolgt 
en liegende allerlei kwaad van u spreekt om Mijnentwil. Verblijdt u 
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en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen; want alzo 
hebben zij de Profeten vóór u vervolgd. 

Mattheüs 12, vers 35  Een goed mens brengt uit zijn “of haar” 

goede schat goede dingen voort, en een slecht mens uit zijn “of 
haar” boze schat boze dingen. 

En vers 37  Want naar uw woorden zult gij gerechtvaardigd worden, 
en naar uw woorden zult gij veroordeeld worden. 

 

Voorwaar, open uw oren, en hoor wat de Geest Gods tot u 
spreekt! 

 
Mattheüs 15, vers 11  Niet wat de mond binnengaat, maakt de 

mens onrein, maar wat de mond uitkomt, dat maakt de mens 

onrein. 
Vers 17 en 18  Begrijpt gij niet, dat al wat de mond binnengaat, in 

de buik komt en te zijner plaatse verdwijnt? Maar wat de mond 
uitgaat, komt uit het hart, en dat maakt de mens onrein. 

Vers 8  Dit volk eert Mij met de lippen, maar hun hart is verre van 

Mij. 
En vers 20  Dat zijn de dingen, die een mens onrein maken, maar 

het eten met ongewassen handen maakt een mens niet onrein. 

 
Voorwaar, Kadosh, Heilig is de Here, Yeshua HaMashiach, 

JHWH, Jezus Christus! 
 

Lukas 6, vers 45 tot en met 47  Een goed mens brengt uit de 

goede schat zijns harten het goede voort en een slecht mens brengt 
uit de boze schat het boze voort. Want waar het hart vol van is, 

daarvan spreekt de mond. Wat noemt gij Mij Here, Here, en doet 
niet wat Ik zeg? Een ieder, die tot Mij komt en mijn woorden hoort 

en ze doet, Ik zal u tonen aan wie hij “of zij” gelijk is. 

 
Romeinen 3, vers 11 tot en met 18  Er is niemand, die 

verstandig is, niemand, die God ernstig zoekt; allen zijn afgeweken, 

tezamen zijn zij onnut geworden; er is niemand, die doet wat goed 
is, zelfs niet één. Hun keel is een open graf, met hun tong plegen 

zij bedrog, addergif is onder hun lippen; hun mond is van vloek en 
bitterheid vol. Snel zijn hun voeten om bloed te vergieten, 
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verwoesting en ellende zijn op hun wegen, en de weg des vredes 
kennen zij niet. De vreze Gods staat hun niet voor ogen. 

Romeinen 4, vers 7  Zalig zij, wier ongerechtigheden vergeven en 

wier zonden bedekt zijn. 
Romeinen 10, vers 8 tot en met 11  Maar wat zegt zij? Nabij u is 

het woord, in uw mond en in uw hart, namelijk het woord des 
geloofs, dat wij prediken. Want indien gij met uw mond belijdt, dat 

Jezus Heer is, en met uw hart gelooft, dat God Hem uit de doden 

heeft opgewekt, zult gij behouden worden; want met het hart 
gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot 

behoudenis. Immers het schriftwoord zegt: Al wie op Hem zijn “of 
haar” geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen. 

En vers 17  Zo is dan het geloof uit het horen, en het horen door 

het woord van Christus. 
En Romeinen 12, vers 21  Laat u niet overwinnen door het kwade, 

maar overwin het kwade door het goede. 
 

En Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God 

de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 
opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig 

leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, 

opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 
geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 

oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 

duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 
waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 

gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 
komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 

zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 

 
Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 

 
 

Stop! ISIS is verre van verslagen 
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Openbarende en profetische boodschap Gods, gebracht in de Naam 
boven alle namen en religies, Yeshua HaMashiach, Isa, JHWH, Jezus 

Christus! ISIS-strijders zitten nu overal, en, al lijkt het stil, men zal 

weer gaan horen van aanslagen door hen gepleegd.  
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 
11 april 2019 bracht een bode engel Gods de volgende boodschap 

over, die ik heel graag met u wil delen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam boven alle 

namen en religies! 
Hij is de Alpha en de Omega, de Eerste en de Laatste, het Begin en 

het Einde. Hij is de Koning der koningen, de Opstanding en het 
Leven. Zijn naam is Yeshua HaMashiach, Isa, JHWH, Jezus Christus.  

 

Voorwaar, er is maar één ware en enige weg en de volle 
waarheid.  

En wie in Hem gelooft en Hem aanbidt, heeft de enige ware weg 

gevonden en de weg van eeuwig leven. Wie Yeshua HaMashiach, 
Isa, JHWH, Jezus Christus volgt, zal nimmer in de duisternis 

wandelen, maar in Zijn licht! Voorwaar, wie Zijn getuigenis 
aanvaardt, heeft bezegeld dat God waarachtig is. En wie aan deze 

waarheid ongehoorzaam is, zal het eeuwige leven niet zien!  

 
Voorwaar, velen weten niet eens wie ze zullen moeten 

aanbidden. 
Voorwaar,  

 

Johannes 10, vers 26 tot en met 30  Maar gij gelooft niet, 
omdat gij niet tot mijn schapen behoort. Mijn schapen horen naar 

mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij, en Ik geef hun eeuwig 

leven en zij zullen voorzeker niet verloren gaan in eeuwigheid en 
niemand zal ze uit mijn hand roven. Wat mijn Vader Mij gegeven 

heeft, gaat alles te boven en niemand kan iets roven uit de hand 
mijns Vaders. Ik en de Vader zijn één. 
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Mijn naam is Revelado, een bode engel Gods. 
 

Voorwaar, “Hoera!” roept men in vele straten, “ISIS is 

verslagen!”  
Stop! Had Profeet Benjamin u niet reeds lang geleden voorzegd, dat 

vele ISIS-strijders hun baarden hadden afgeschoren en zich 
verkleed als toerist, en zich met hun in beslag genomen paspoorten 

met valse papieren hebben verspreid? Zelfs tussen de asielzoekers 

zaten ISIS-strijders!  
 

Voorwaar, ISIS-strijders zitten nu overal, en zij wachten af.  
Al lijkt het stil, men zal weer gaan horen van ISIS-aanslagplegers. 

Voorwaar, zeg niet te vroeg ‘Hoera’! 

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 
 

Ik ben wie Ik ben, en gij zijt Mijn dienstknecht 

en gezalfde Profeet 
 
Niet u heeft zichzelf uitgekozen, of een mens, maar Ik, de Koning 

der koningen! Ik heb u aangewezen, opdat gij, Benjamin 
Cousijnsen, Mijn kadosh, heilige woorden deelt, zodat men zich kan 

bekeren, zodat Ik, uw Abba, Vader, verheerlijkt wordt.  

 
 

Volledige weergave: 

 
Van harte welkom! Op 12 april 2019 bracht de Here Jezus Christus, 

Yeshua HaMashiach zelf, de volgende boodschap over aan 
eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 

Shalom! Ik ben het, uw Rabboeni, uw Abba, Vader, Yeshua 

HaMashiach, Isa, JHWH, uw Heer, Jezus Christus van Nazareth, uw 
eeuwige Koning der koningen.  

 
Voorwaar, voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: 

Ik ben uw Jahweh-Rohi Rophe. Ik ben wie Ik ben, en gij zijt Mijn 

dienstknecht en gezalfde Profeet. Niet u heeft zichzelf uitgekozen, 
of een mens, maar Ik, de Koning der koningen! Ik heb u uitgekozen 
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en u aangewezen, opdat gij, Benjamin Cousijnsen, Mijn kadosh, 
heilige woorden deelt, zodat men zich kan bekeren, zodat Ik, uw 

Abba, Vader, verheerlijkt wordt! Voorwaar, laten deze woorden 

bezegeld zijn. Wie Mij tegenwerkt, of Mijn uitgekozen Profeet 
veroordeelt, heeft Mij veroordeeld! Want Ik ben met hem, en zal 

nooit Mijn verbond verbreken. Wie u ook bent, waarachtig, wie hem 
niet serieus neemt, zal ook niet door Mij serieus genomen worden! 

 

Johannes 15, vers 12 tot en met 14  Dit is mijn gebod, dat gij 
elkander liefhebt, gelijk Ik u heb liefgehad. Niemand heeft grotere 

liefde, dan dat hij zijn leven inzet voor zijn vrienden. Gij zijt mijn 
vrienden, indien gij doet, wat Ik u gebied.  

Vers 23  Wie Mij haat, haat ook mijn Vader.  

En vers 25   Maar het woord moet vervuld worden, dat in hun wet 
geschreven is: Zij hebben Mij zonder reden gehaat. 

 
Zo heb Ik, JHWH, nog zoveel te zeggen, maar gij kunt het 

thans niet dragen. 

Voorwaar, vanaf de geboorte werd Profeet Benjamin gehaat door 
satan, en werd hij zelfs vaak bijna gedood. Maar Ik, Yeshua 

HaMashiach, Isa, JHWH, Jezus Christus, redde hem! Er zijn echter 

vele getuigenissen van wat Ik, JHWH, gedaan heb, die u kunt 
vinden in de Evangelicalendtimemachine.com. 

 
Wie zijt gij, wanneer gij niet in Mijn werk en uitgekozen en 

aangewezen Profeet gelooft? 

Voorwaar, onbesnedene van hart en oren, Ik ben de Allerhoogste! 
 

Romeinen 11, vers 20 tot en met 24  Goed! Zij zijn om hun 
ongeloof weggebroken en gij staat door het geloof. Wees niet 

hoogmoedig, maar vrees! Want indien God de natuurlijke takken 

niet gespaard heeft, Hij zal ook u niet sparen. Let dan op de 
goedertierenheid Gods en zijn gestrengheid: over de gevallenen 

gestrengheid, maar over u goedertierenheid Gods, indien gij bij de 

goedertierenheid blijft; anders zult ook gij weggekapt worden. Maar 
ook zij zullen, wanneer zij niet bij hun ongeloof blijven, weder 

geënt worden; God is immers bij machte hen opnieuw te enten. 
Want indien gij uit de wilde olijf, waartoe gij naar uw natuur 

behoort, weggekapt en tegen uw natuur op de edele olijf geënt zijt, 
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hoeveel te meer zullen dezen, naar hun natuur, op hun eigen olijf 
geënt worden. 

En vers 6  Indien het nu door genade is, dan is het niet meer uit 

werken; anders is de genade geen genade meer. 
 

Voorwaar, Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 

 

Het grootste bezit ooit en rijkdom is tevreden 

zijn met… 
 
Het grootste bezit ooit, en rijkdom, is tevreden zijn met Yeshua 

HaMashiach, Isa, JHWH, Jezus Christus! Als je niet geniet van wat 

je reeds hebt, hoe kun je dan gelukkig worden met meer?  
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Op 15 april 2019 bracht de bode engel de 
volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin 

Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam boven alle namen, de 

Koning der koningen, Yeshua HaMashiach, Isa, JHWH, Jezus 
Christus. Voorwaar, mijn naam is Charia, een bode engel Gods. 

 

Voorwaar, sta toch op; wees niet lui, o gij schoonste onder 
de vrouwen! 

 
Hooglied 2, vers 11 tot en met 13  Want zie, de winter is 

voorbij, de regen is over, verdwenen. De bloemen vertonen zich op 

het veld, de zangtijd is aangebroken, en ’t gekir van de tortel wordt 
gehoord in ons land. De vijgeboom laat zijn vroege vrucht zwellen, 

en de wijnstokken in bloei geven geur. Sta op, kom, mijn liefste, 
mijn schone, kom! 

 

Psalm 4, vers 7 en 8  Velen zeggen: Wie zal ons het goede doen 
zien? Verhef over ons het licht uws aanschijns, o Here! Gij hebt 
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meer vreugde in mijn hart gegeven dan toen hun koren en most 
overvloedig waren. 

En vers 6  Brengt offers naar de eis en vertrouwt op de Here. 

En Psalm 5, vers 12  Maar verheugen zullen zich allen die bij U 
schuilen, altoos zullen zij jubelen, daar Gij hen beschermt, en in U 

zullen juichen wie uw naam liefhebben. 
 

En Spreuken 31, vers 30 en 31  Bedrieglijk is de bevalligheid en 

ijdel de schoonheid, maar een vrouw die de Here vreest, die is te 
prijzen. Geeft haar van de vrucht harer handen, dat haar daden 

haar roemen in de poorten! 
 

Voorwaar, Kadosh, Heilig is de Here; heb ontzag voor Hem. 

Iemand, die gehecht is aan rijkdom, en met de zorgen van rijkdom 
leeft… eigenlijk is hij of zij arm. Maar als hij of zij zijn of haar geld 

ten dienste van Yeshua HaMashiach, Isa, JHWH, Jezus Christus, 
stelt, dan is hij of zij heel erg rijk! Het grootste bezit ooit, en 

rijkdom, is tevreden zijn met Yeshua HaMashiach, Isa, JHWH, Jezus 

Christus! Als je niet geniet van wat je reeds hebt, hoe kun je dan 
gelukkig worden met meer? 

 

Prediker 1, vers 14  Ik nam in ogenschouw alle daden, die onder 
de zon verricht worden, en zie: alles is ijdelheid en najagen van 

wind! 
 

Psalm 20, vers 3 tot en met 6  Hij zende u hulp uit het heiligdom 

en ondersteune u uit Sion. Hij gedenke al uw offers, en uw 
brandoffer achte Hij welgevallig. Hij geve u naar uw hart, en doe al 

uw plannen in vervulling gaan. Wij willen juichen over uw 
overwinning, en in de naam van onze God de vaandels opsteken; 

de Here vervulle al uw begeerten. 

Psalm 23, vers 1 en 2  De Here is mijn herder, mij ontbreekt niets; 
Hij doet mij nederliggen in grazige weiden; Hij voert mij aan rustige 

wateren. 

Psalm 26, vers 2 en 3  Toets mij, Here, en beproef mij, keur mijn 
nieren en mijn hart. Want uw goedertierenheid houd ik voor ogen, 

en ik wandel in uw waarheid. 
Psalm 31, vers 24 en 25  Hebt de Here lief, al zijn gunstgenoten; de 

Here bewaart de getrouwen, maar ruimschoots vergeldt Hij de 
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trotsen. Weest sterk en uw hart zij onversaagd, gij allen, die op de 
Here hoopt. 

Psalm 49, vers 13 tot en met 21  Maar de mens met al zijn praal 

houdt geen stand; hij is gelijk aan de beesten, die vergaan. Dit is 
het lot van hen die op zichzelf vertrouwen, het einde van wie 

behagen scheppen in hun eigen woorden. Als schapen zinken zij in 
het dodenrijk, de dood weidt hen; de oprechten heersen over hen 

in de morgenstond; hun gedaante moet in het dodenrijk vergaan, 

zodat zij geen woning meer heeft. Maar God zal mijn leven 
verlossen uit de macht van het dodenrijk, want Hij zal mij 

opnemen. Vrees niet, als iemand rijk wordt, als de heerlijkheid van 
zijn “of haar” huis toeneemt, want in zijn “of haar” sterven neemt 

hij “of zij” niets van dat alles mede, zijn “of haar” heerlijkheid 

daalt hem “of haar” niet achterna. Al prijst hij “of zij” zich in zijn 
“of haar” leven gelukkig, al looft men u, omdat gij u te goed doet, 

toch zult gij tot het geslacht van uw vaderen komen, die 
nimmermeer het licht zullen zien. De mens, die met al zijn “of 

haar” praal geen inzicht heeft, is gelijk aan de beesten, die 

vergaan.  
En Psalm 55, vers 23  Werp uw bekommernis op de Here, Hij zal 

voor u zorgen; Hij zal nimmermeer toelaten, dat de rechtvaardige 

wankelt.  
 

Spreuken 3, vers 9 en 10  Vereer de Here met uw rijkdom en 
met de eerstelingen van al uw inkomsten, dan zullen uw schuren 

met overvloed gevuld worden en uw perskuipen van most 

overstromen. 
 

En Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God 
de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 

opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig 

leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, 
opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 
geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 

oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 
duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 

waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 
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gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 
komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 

zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 

 
Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
 

 

Waarom de boze geesten Gods gezalfde haten 
 

Reeds in 2012 werd u gewaarschuwd, welke boze geesten, gevallen 

engelen, onder u aanwezig zijn. Zij zijn 100% actief! Deze boze 
geesten haasten zich en zijn op mensen uit, vooral Christenen, die 

in Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, geloven. Niet vreemd, hè, 
dat de boze geesten Gods gezalfde haten, die u de boodschappen 

Gods overbrengt. 

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, welkom! Op 16 april 2019 bracht de bode engel de volgende 

boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam boven alle namen. 

Zijn Naam is Yeshua HaMashiach, Isa, JHWH, Jezus Christus! 
Voorwaar, mijn naam is Chasa, een bode engel Gods. 

 
Ik verwijs u ook naar de boodschap van 2012, met de titel: 

‘Ik benoem u de geesten, die onder u zijn’. 

Voorwaar, deze boodschap, die ik toen al bracht namens de Heer, is 
100% actief en profetisch! Want vele boze geesten hebben, wat 

toen reeds voorzegd was, al vele mensen, zowel Christenen, 
zwanger gemaakt! Niet vreemd, hè, dat de boze geesten Gods 

gezalfde haten, die u de boodschappen Gods overbrengt. Voorwaar, 

luister aandachtig naar deze boodschap, die u kunt vinden in de 
Zoekbalk. 

 

Voorwaar, velen hebben het kenmerk van het beest 
ingegraveerd in hun ziel. 
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En hoewel ze zich ook nog Christen noemen, hebben ze zich 
overgegeven aan de boze geesten, en behoren ze hem toe: het 

beest, satan. Voorwaar, er is maar één god van haat en wraak, die 

zich ook in de Islam bevindt: satan!  
 

Voorwaar, God is liefde! 
 

Johannes 20, vers 21 tot en met 23  Jezus dan zeide nogmaals 

tot hen: Vrede zij u! Gelijk de Vader Mij gezonden heeft, zend Ik 
ook u. En na dit gezegd te hebben, blies Hij op hen en zeide tot 

hen: Ontvangt de heilige Geest. Wie gij hun zonden kwijtscheldt, 
die zijn ze kwijtgescholden; wie gij ze toerekent, die zijn ze 

toegerekend. 

Johannes 17, vers 14 en 15  Ik heb hun uw woord gegeven en de 
wereld heeft hen gehaat, omdat zij niet uit de wereld zijn, gelijk Ik 

niet uit de wereld ben. Ik bid niet, dat Gij hen uit de wereld 
wegneemt, maar dat Gij hen bewaart voor de boze. 

En Johannes 15, vers 23  Wie Mij haat, haat ook mijn Vader. 

 
Romeinen 12, vers 12  Weest blijde in de hoop, geduldig in de 

verdrukking, volhardend in het gebed. 

En vers 17 tot en met 19  Vergeldt niemand kwaad met kwaad; 
hebt het goede voor met alle mensen. Houdt zo mogelijk, voor 

zover het van u afhangt, vrede met alle mensen. Wreekt uzelf niet, 
geliefden, maar laat plaats voor de toorn, want er staat 

geschreven: Mij komt de wraak toe, Ik zal het vergelden, spreekt 

de Here. 
 

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 
wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 
geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 

oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 
duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 

waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 
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gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 
komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 

zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 

 
En Romeinen 6, vers 19 en 20  Ik zeg dit van menselijk 

standpunt om de zwakheid van uw vlees. Want gelijk gij uw leden 
gesteld hebt ten dienste van de onreinheid en van de wetteloosheid 

tot wetteloosheid, zo stelt nu uw leden ten dienste van de 

gerechtigheid tot heiliging. Want toen gij slaven waart der zonde, 
waart gij vrij van de gerechtigheid. 

 
Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 

 
 

Luister naar Abba, Vader, die u heeft verwekt 
 
Kind van de Allerhoogste, klaag niet, ook niet in je gedachten, maar 

geloof en vertrouw op de Here! Je bent Zijn geliefd kind.  
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 17 april 2019 bracht de bode engel de 

volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin 
Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam boven alle namen, de 

Koning der koningen, uw Rabboeni, Abba, Vader, Yeshua 

HaMashiach, Isa, JHWH, Jezus Christus.  
 

Voorwaar, kind van de Allerhoogste, 
 

Spreuken 3, vers 5  Vertrouw op de Here met uw ganse hart en 

steun op uw eigen inzicht niet. 
 

Voorwaar, klaag niet, maar geloof en vertrouw op de Here! 
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Spreuken 4, vers 4 tot en met 7  onderwees hij mij en zeide tot 
mij: Laat uw hart mijn woorden vasthouden; onderhoud mijn 

geboden, opdat gij moogt leven. Verwerf wijsheid, verwerf inzicht, 

vergeet niet en wijk niet af van de woorden mijns monds. Verlaat 
haar niet, dan zal zij u bewaren, heb haar lief, dan zal zij u 

behoeden. Het begin der wijsheid is: verwerf wijsheid en verwerf 
inzicht bij al wat gij bezit. 

Vers 25  Laten uw ogen voorwaarts blikken en uw oogopslag 

rechtuit zijn. 
En vers 27  Wijk noch ter rechter-, noch ter linkerhand af, houd uw 

voet verwijderd van het kwade. 
 

Dit telt evenzo voor uw gedachten! 

 
Spreuken 6, vers 10  Nog even slapen, nog even sluimeren, nog 

even liggen met gevouwen handen… 
En Spreuken 10, vers 29  De weg des HEREN is een beschutting 

voor de oprechten… tot zover. 

 
Voorwaar, mijn naam is Lovesadai. Je bent Zijn geliefd kind. 

Hij is niet ver weg, maar heel dichtbij. En heb je weleens pijn en 

verdriet, en lijkt het even dat niemand je ziet en begrijpt? Hij ziet je 
en heeft je lief, en zal je troosten en sterken en kracht geven! Een 

dwaas, of goddeloze ongelovige ziet, ondanks dat de Here zo vaak 
gesproken en gered en geholpen heeft, alleen maar ellendigheid, en 

houdt zich niet vast aan Zijn goedheid. De onverstandigen krijgen 

dwaasheid als hun deel. Maar wie op de Here vertrouwen, putten 
kracht en sterkte uit hun geloof! Vanwege ongeloof, ziet een 

onverstandige alleen maar benauwdheid en verdriet. 
 

Spreuken 16, vers 20  Wie op het woord acht geeft, zal het goede 

vinden; ja, welzalig hij “of zij”, die op de Here vertrouwt. 
Spreuken 22, vers 17 tot en met 19  Neig uw oor en hoor de 

woorden der wijzen, richt uw hart op mijn kennis. Want het is 

liefelijk, dat gij ze in uw binnenste bewaart, dat zij alle bestendig op 
uw lippen zijn. Opdat uw betrouwen op de Here zij, onderricht ik u 

heden, ja u. 
 

Voorwaar, luister naar Abba, Vader, die u heeft verwekt. 
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Moge Hij zich verheugen over uw hart en wandel! 
 

Spreuken 23, vers 35  Men heeft mij geslagen, ik voelde geen 

pijn, mij gebeukt, ik merkte niets; wanneer zal ik wakker worden? 
Dan zoek ik hem weer op. 

 
Psalm 71, vers 20 en 21  Gij, die mij vele benauwdheden en 

rampen hebt doen zien, zult mij weder levend maken, mij uit de 

kolken der aarde weder doen opstijgen. Wil mijn grootheid 
vermeerderen, U opmaken en mij troosten. 

Psalm 91, vers 2  Ik zeg tot de Here: Mijn toevlucht en mijn 
vesting, mijn God, op wie ik vertrouw. 

Vers 4  Met zijn vlerken beschermt Hij u, en onder zijn vleugelen 

vindt gij een toevlucht; zijn trouw is schild en pantser. 
En vers 8 tot en met 16  Slechts zult gij het met uw ogen 

aanschouwen, en de vergelding aan de goddelozen zien. Want Gij, 
o Here, zijt mijn toevlucht. De Allerhoogste hebt gij tot uw schutse 

gesteld; geen onheil zal u treffen, en geen plaag zal uw tent 

naderen; want Hij zal aangaande u zijn engelen gebieden, dat zij u 
behoeden op al uw wegen; op de handen zullen zij u dragen, opdat 

gij uw voet niet aan een steen stoot. Op leeuw en adder zult gij 

treden, jonge leeuw en slang zult gij vertrappen. Omdat hij Mij zeer 
bemint, zal Ik hem, “maar ook haar”, bevrijden; Ik zal hem “of 

haar” beschutten, omdat hij “of zij” mijn naam kent. Roept hij “of 
zij” Mij aan, Ik zal hem “of haar” antwoorden; Ik zal in de 

benauwdheid bij hem “of haar” zijn, Ik zal hem “of haar” 

uitredden en tot ere brengen. Met lengte van dagen zal Ik hem “of 
haar” verzadigen, en Ik zal hem “of haar” mijn heil doen zien. 

En Psalm 92, vers 6 tot en met 8  Hoe groot zijn uw werken, o 
Here; zeer diep zijn uw gedachten. Een redeloos mens verstaat het 

niet, en een dwaas begrijpt dit niet: wanneer de goddelozen 

uitspruiten als het groene kruid en alle bedrijvers van 
ongerechtigheid bloeien – zij zullen voor immer verdelgd worden.  

 

En Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God 
de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 

opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig 
leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, 

opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
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behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 

geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 

oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 
duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 

waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 
gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 

komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 

zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 
 

Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 

 

Geloof en vertrouwen hebben in de Here doet 

wonderen! 
 
Vanwege uw nieren en hart en ongeloof kon de Here niets doen. 

Heb geloof in God! Indien iemand oren heeft om te horen, die hore.  

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 

18 april 2019 bracht een bode engel Gods de volgende boodschap 
over, die ik heel graag met u wil delen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 
HaMashiach, Isa, JHWH, Jezus Christus.  

 
Voorwaar, 

 

Markus 7, vers 13  En zo maakt gij het woord Gods krachteloos 
door uw overlevering, die gij overgeleverd hebt. En dergelijke 

dingen doet gij vele. 
 

En Jeremia 6, vers 27  Tot een toetser heb Ik u onder mijn volk 

gezet, een keurmeester… tot zover. 
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En Markus 7, vers 16  Indien iemand oren heeft om te horen, die 
hore. 

En Jeremia 20, vers 12  Ja, de Here der heerscharen is een 

rechtvaardige toetser, die nieren en hart doorziet. Tot zover. 
 

Voorwaar, mijn naam is Blesía, een bode engel Gods. 
 

Markus 11, vers 22  En Jezus antwoordde en zeide tot hen: Hebt 

geloof in God. 
En Markus 8, vers 12  En Hij, diep zuchtend in zijn geest, zeide: 

Waartoe begeert dit geslacht een teken? Voorwaar, Ik zeg u: Aan 
dit geslacht zal voorzeker geen teken gegeven worden! 

 

Voorwaar,  
 

Psalm 26, vers 2  Toets mij, Here, en beproef mij, keur mijn 
nieren en mijn hart. 

 

Waar is uw geloof? 
Vanwege uw nieren en hart en ongeloof kon de Here niets doen. 

 

Markus 11, vers 22 tot en met 26  En Jezus antwoordde en 
zeide tot hen: Hebt geloof in God. Voorwaar, Ik zeg u, wie tot deze 

berg zou zeggen, hef u op en werp u in de zee, en in zijn hart niet 
zou twijfelen, maar geloven, dat hetgeen hij zegt geschiedt, het zal 

hem geschieden. Daarom zeg Ik u, al wat gij bidt en begeert, 

gelooft, dat gij het hebt ontvangen, en het zal geschieden. En 
wanneer gij staat te bidden, vergeeft wat gij tegen iemand mocht 

hebben, opdat ook uw Vader in de hemelen uw overtredingen 
vergeve. Indien gij echter niet vergeeft, zal ook uw Vader, die in de 

hemelen is, uw overtredingen niet vergeven. 

 
En Lukas 1, vers 37  Want geen woord, dat van God komt, zal 

krachteloos wezen. 

En vers 45  En zalig is zij, die geloofd heeft, want wat vanwege de 
Here tot haar gezegd is, zal volbracht worden. 

En Lukas 6, vers 22 en 23  Zalig zijt gij, wanneer u de mensen 
haten en wanneer zij u uitstoten, en smaden en uw naam als slecht 

verwerpen ter wille van de Zoon des mensen. Verblijdt u te dien 
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dage en springt op van vreugde, want, zie, uw loon is groot in de 
hemel; immers, op dezelfde wijze hebben hun vaderen met de 

Profeten gehandeld. 

En Lukas 10, vers 19  Zie, Ik heb u macht gegeven om op slangen 
en schorpioenen te treden en tegen de gehele legermacht van de 

vijand; en niets zal u enig kwaad doen. 
En Lukas 22, vers 43  En Hem verscheen een engel uit de hemel 

om Hem kracht te geven. 

 
En Johannes 3, vers 16 Want alzo lief heeft God de wereld gehad, 

dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die 
in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.  

En Johannes 21, vers 25  Er zijn echter nog vele andere dingen, die 

Jezus gedaan heeft; indien deze één voor één beschreven werden, 
dan zou, naar ik meen, de wereld zelf de boeken, die geschreven 

werden, niet kunnen bevatten. 
 

En Efeziërs 6, vers 10  Voorts, weest krachtig in de Here en in de 

sterkte zijner macht. 
 

En Romeinen 16, vers 20  De God nu des vredes zal weldra de 

satan onder uw voeten vertreden. De genade van onze Here Jezus 
zij met u! 

 
Voorwaar, geloof en vertrouwen hebben in de Here doet 

wonderen! 

Niets is onmogelijk voor wie gelooft! 
 

Markus 16, vers 17  Als tekenen zullen deze dingen de gelovigen 
volgen: in mijn naam zullen zij boze geesten uitdrijven, in nieuwe 

tongen zullen zij spreken. 

 
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 

 
 

Heidense feesten: de volle waarheid 
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De Romeinse kerk, de Katholieken, hebben altijd geprobeerd de 
Heilige Geschriften te omzeilen. De waarheid is dat het ook niet 

gaat om de datum. Gedenk daarom de Here elke dag! Het graf is 

leeg; Hij leeft, ook vandaag!  
 

 
Volledige weergave: 

 

Hartelijk welkom! Op 23 april 2019 bracht de bode engel de 
volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin 

Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige, wonderbaarlijkste Naam 

ooit, van de enige Koning der koningen, de God van al wat leeft, 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, de opgestane Heer.  

 
Voorwaar, de Romeinse kerk, de Katholieken, hebben altijd 

geprobeerd de Heilige Geschriften te omzeilen. 

Zo heeft men de Joodse wortels afgehakt, en werden de wortels 
geënt door de Romeinse Katholieken op hun heidense feesten en 

ideeën. Voorwaar, zo heeft men velen in hun zogenaamde 

Christusverering meegetrokken in heidense feesten! En vele 
Evangelische kerken doen daar aan mee.  

 
Voorwaar, uw Pasen is een gruwel en een vernedering en 

onaanvaardbaar voor Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 

Christus! 
De kerken zouden zich heel diep moeten schamen met hun 

menselijke, heidense tradities, vol leugens en genot! Voorwaar, 
mijn naam is Revorme, en ben een bode engel Gods.  

 

De waarheid is dat het ook niet gaat om de datum, zoals 25 
december en overige data. 

Voorwaar, gedenk de Here elke dag, en wat Hij voor u allemaal 

heeft gedaan, en waarom! 
 

Jesaja 53, vers 3 tot en met 10  Hij was veracht en van mensen 
verlaten, een man van smarten en vertrouwd met ziekte, ja, als 

iemand, voor wie men het gelaat verbergt; hij was veracht en wij 
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hebben hem niet geacht. Nochtans, onze ziekten heeft hij op zich 
genomen, en onze smarten gedragen; wij echter hielden hem voor 

een geplaagde, een door God geslagene en verdrukte. Maar om 

onze overtredingen werd hij doorboord, om onze ongerechtigheden 
verbrijzeld; de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem, en 

door zijn striemen is ons genezing geworden. Wij allen dwaalden als 
schapen, wij wendden ons ieder naar zijn eigen weg, maar de Here 

heeft ons aller ongerechtigheid op hem doen neerkomen. Hij werd 

mishandeld, maar hij liet zich verdrukken en deed zijn mond niet 
open; als een lam dat ter slachting geleid wordt, en als een schaap 

dat stom is voor zijn scheerders, zo deed hij zijn mond niet open. 
Hij is uit verdrukking en gericht weggenomen, en wie onder zijn 

tijdgenoten bedacht, dat hij is afgesneden uit het land der 

levenden? Om de overtreding van mijn volk is de plaag op hem 
geweest. En men stelde zijn graf bij de goddelozen; bij de rijke was 

hij in zijn dood, omdat hij geen onrecht gedaan heeft en geen 
bedrog in zijn mond is geweest. Maar het behaagde de Here hem te 

verbrijzelen. Hij maakte hem ziek. Wanneer hij zichzelf ten 

schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij nakomelingen zien en een 
lang leven hebben en het voornemen des Heren zal door zijn hand 

voortgang hebben. 

 
Johannes 19, vers 40 tot en met 42  Zij namen dan het lichaam 

van Jezus en wikkelden het in linnen windsels met de specerijen, 
zoals het bij de Joden gebruikelijk is te begraven. En er was ter 

plaatse, waar Hij gekruisigd was, een hof en in die hof een nieuw 

graf, waarin nog nooit iemand was bijgezet; daar dan legden zij 
Jezus neder wegens de Voorbereiding der Joden, omdat het graf 

dichtbij was. 
Johannes 20, vers 1 tot en met 17  En op de eerste dag der week 

ging Maria van Magdala vroeg, terwijl het nog donker was, naar het 

graf en zij zag de steen van het graf weggenomen. IJlings kwam zij 
dan bij Simon Petrus en bij de andere discipel, dien Jezus liefhad, 

en zeide tot hen: Zij hebben de Here weggenomen uit het graf en 

wij weten niet, waar zij Hem hebben neergelegd. Petrus dan ging 
op weg en ook de andere discipel en zij begaven zich naar het graf; 

en die twee liepen samen snel voort; en de andere discipel liep 
vooruit, sneller dan Petrus, en kwam het eerst aan het graf, en zich 

vooroverbuigende, zag hij de linnen windsels liggen; hij ging echter 
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niet naar binnen. Simon Petrus dan kwam ook, hem volgende, en 
hij ging het graf binnen en zag de windsels liggen, maar de 

zweetdoek, die op zijn hoofd geweest was, zag hij niet bij de 

windsels liggen, doch opgerold, terzijde op een andere plaats. Toen 
ging ook de andere discipel, die het eerst aan het graf gekomen 

was, naar binnen, en hij zag het en geloofde; want zij kenden de 
Schrift nog niet, dat Hij uit de doden moest opstaan. De discipelen 

dan gingen weder naar huis. En Maria stond buiten dicht bij het 

graf, wenende. Terwijl zij dan weende, boog zij zich voorover naar 
het graf, en zij zag twee engelen zitten, in witte klederen, een aan 

het hoofdeinde en een aan het voeteneinde, waar het lichaam van 
Jezus gelegen had. En zij zeiden tot haar: Vrouw, waarom weent 

gij? Zij zeide tot hen: Omdat zij mijn Here weggenomen hebben en 

ik weet niet, waar zij Hem neergelegd hebben. Na deze woorden 
keerde zij zich om en zag Jezus staan, maar zij wist niet, dat het 

Jezus was. Jezus zeide tot haar: Vrouw, waarom weent gij? Wie 
zoekt gij? Zij meende, dat het de hovenier was, en zeide tot Hem: 

Heer, als gij Hem weggedragen hebt, zeg mij dan, waar gij Hem 

hebt neergelegd en ik zal Hem wegnemen. Jezus zeide tot haar: 
Maria! Zij keerde zich om en zeide tot Hem in het Hebreeuws: 

Rabboeni, dat wil zeggen: Meester! Jezus zeide tot haar: Houd Mij 

niet vast, want Ik ben nog niet opgevaren naar de Vader; maar ga 
naar mijn broeders en zeg hun: Ik vaar op naar mijn Vader en uw 

Vader, naar mijn God en uw God. 
En Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 

wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 

geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 
oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 

duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 

waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 
gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 

komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 
zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 
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Voorwaar, het graf is leeg; Hij leeft, ook vandaag! 
En Hij zendt Zijn engelen, om Zijn boodschappen te delen via Zijn 

dienstknecht en Profeet, Benjamin Cousijnsen! 

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen 
 

 

 

Het brein en de overname van de mens 
 

Openbarende en waarschuwende boodschap Gods over de gevallen 
engelen technologie. De totale overname van de mens is 

zichtbaarder dan ooit! Velen sluiten hun hersenen reeds aan op de 

computer, om zo hun brein te verrijken met capaciteiten om 
slimmer te zijn. Ken uw gedachten!  

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, welkom! Op 24 april 2019 bracht de bode de volgende 

openbarende boodschap Gods over aan Profeet Benjamin 

Cousijnsen, die ik heel graag met u wil delen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 
HaMashiach, Isa, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 

Hetrick. 

 
Ken uw gedachten! 

 

Efeziërs 6, vers 2  Eer uw vader en uw moeder – dit is immers het 
eerste gebod, met een belofte.  

 
2 Korinthiërs 3, vers 14  Maar hun gedachten werden verhard. 

Tot zover. 

En 2 Korinthiërs 11, vers 3  Maar ik vrees, dat misschien, zoals de 
slang met haar sluwheid Eva verleidde, uw gedachten van de 
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eenvoudige en loutere toewijding aan Christus afgetrokken zullen 
worden. 

 

Hebreeën 4, vers 12 en 13  Want het woord Gods is levend en 
krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard en het dringt 

door, zó diep, dat het vaneenscheidt ziel en geest, gewrichten en 
merg, en het schift overleggingen en gedachten des harten; en 

geen schepsel is voor Hem verborgen, want alle dingen liggen open 

en ontbloot voor de ogen van Hem, voor wie wij rekenschap hebben 
af te leggen. 

 
2 Korinthiërs 2, vers 11  Want zijn gedachten zijn ons niet 

onbekend.   

 
Romeinen 12, vers 2 en 3  En wordt niet gelijkvormig aan deze 

wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, 
opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, 

welgevallige en volkomene. Want krachtens de genade, die mij 

geschonken is, zeg ik een ieder onder u: koestert geen gedachten, 
hoger dan uw voegen, maar gedachten tot bedachtzaamheid, naar 

de mate van het geloof, dat God elkeen in het bijzonder heeft 

toebedeeld. 
 

En Kolossenzen 3, vers 2 en 3  Bedenkt de dingen, die boven 
zijn, niet die op de aarde zijn. Want gij zijt gestorven en uw leven is 

verborgen met Christus in God. 

 
Voorwaar, het kwaad in de wereld is zichtbaar, en ook wil 

het kwaad alle touwtjes in handen hebben, evenals van uw 
brein! 

 

Kolossenzen 2, vers 20  Indien gij met Christus afgestorven zijt 
aan de wereldgeesten, waartoe laat gij u, alsof gij in de wereld 

leefdet, geboden opleggen? 

En vers 8  Ziet toe, dat niemand u medeslepe door zijn “of haar” 
wijsbegeerte en door ijdel bedrog in overeenstemming met de 

overlevering der mensen, met de wereldgeesten en niet met 
Christus. 
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Efeziërs 6, vers 16  Neemt bij dit alles het schild des geloofs ter 
hand, waarmede gij al de brandende pijlen van de boze zult kunnen 

doven. 

 
En Kolossenzen 2, vers 15  Hij heeft de overheden en machten 

ontwapend en openlijk tentoongesteld en zo over hen gezegevierd. 
 

Voorwaar, de totale overname van de mens door de 

technologische gevallen engelen is zichtbaarder dan ooit! 
In de University of Southern Carolina in de VS implanteert men de 

chip sinds 2017 in een flink aantal patiënten, die gebruikmaken van 
kunstmatige intelligentie. Ze kunnen hun hersenen zelfs op de 

computer aansluiten, om zo hun brein te verrijken met capaciteiten 

om slimmer te zijn!  
 

Voorwaar, er wordt reeds veel gebruik gemaakt van een 
Brain-Computer Interface, ofwel BCI.  

Dat zijn apparaten, die de signalen van de hersenen kunnen 

omzetten. De patiënten hebben een soort plug-in aan het hoofd of 
de nek, waarmee het brein via een kabel draad kan worden 

aangesloten op de computer. Voorwaar, men neemt de mens over 

met de gevallen engelen technologie! Men streeft ernaar dat de 
patiënten draadloos contact zullen kunnen maken via WiFi-

verbinding met het brein! 
 

Mattheüs 6, vers 22 en 23  De lamp van het lichaam is het oog. 

Indien dan uw oog zuiver is, zal geheel uw lichaam verlicht zijn; 
maar indien uw oog slecht is, zal geheel uw lichaam duister zijn. 

Indien nu wat licht in u is, duisternis is, hoe groot is dan de 
duisternis! 

 

1 Korinthiërs 2, vers 13 tot en met 15  Hiervan spreken wij dan 
ook met woorden, die niet door menselijke wijsheid, maar door de 

Geest geleerd zijn, zodat wij het geestelijke met het geestelijke 

vergelijken. Doch een ongeestelijk mens aanvaardt niet hetgeen 
van de Geest Gods is, want het is hem “of haar” dwaasheid en hij 

“of zij” kan het niet verstaan, omdat het slechts geestelijk te 
beoordelen is. Maar de geestelijke mens beoordeelt alle dingen, zelf 

echter wordt hij “of zij” door niemand beoordeeld. 
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En Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God 

de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 

opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig 
leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, 

opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 

geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 
oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 

duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 
waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 

gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 

komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 
zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 

 
Ik ga nu, sprak Hetrick, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 

 
 

Wees ingegraveerd met Christus en niet met het 

beest! 
 

Want niets is verborgen voor Abba, Vader, Yeshua HaMashiach, 

zelfs niet in de diepten van uw mensenhart en gedachten. Aan de 
vrucht herkent men wie u toebehoort!  

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 

25 april 2019 bracht een bode engel Gods de volgende boodschap 

over, die ik heel graag met u wil delen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Abba, Vader, 
Yeshua HaMashiach, Isa, JHWH, Jezus Christus van Nazareth, de 

enige opgestane Here der heren en Koning der koningen, de 

Almachtige God van al wat leeft.  
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Voorwaar, Hij is een rechtvaardige toetser des harten. 
Niets is verborgen, zelfs niet in de diepten van uw mensenhart en 

gedachten! Voorwaar, mijn naam is Charia, en ben een bode engel 

Gods. 
 

Voorwaar, velen hebben zich in hun ziel laten ingraveren 
met wie ze toebehoren! 

Aan de vrucht herkent men wie ze toebehoren. Voorwaar, alleen 

een dwaas of een goddeloze ziet in zijn of haar onverstandige hart 
en wandel alleen maar het goede, terwijl hun hart en gedachten en 

wandel slecht zijn! Het kwaad heeft hen overgenomen, en ze zijn 
als marionetten, waar satan alle touwtjes van in handen heeft en 

hen bespeelt als zijn eigendom. Voorwaar, ze zijn trouweloos aan 

God en gebod! Ze hebben geen vruchten van de Heilige Geest in 
zich, maar van het beest. Ze zijn vol kwaadaardigheid, bitterheid, 

gramschap, toorn, gevloek, twist, roddel, afgunst, brasserijen, 
zelfzucht, jaloezie en ongeloof, en ze zijn besmet!  

 

Voorwaar,  
 

Efeziërs 5, vers 6 tot en met 10  Laat niemand u misleiden met 

drogredenen, want door zulke dingen komt de toorn Gods over de 
kinderen der ongehoorzaamheid. Doet dan niet met hen mede. 

Want gij waart vroeger duisternis, maar thans zijt gij licht in de 
Here; wandelt als kinderen des lichts, – want de vrucht des lichts 

bestaat in louter goedheid en gerechtigheid en waarheid –, en 

toetst wat de Here welbehagelijk is. 
En vers 12 tot en met 14  Want het is zelfs schandelijk om te 

noemen, wat heimelijk door hen wordt verricht; maar als dat alles 
door het licht ontmaskerd wordt, komt het aan de dag; want al wat 

aan de dag komt is licht. Daarom heet het: Ontwaak, gij die slaapt, 

en sta op uit de doden, en Christus zal over u lichten. 
 

En Kolossenzen 3, vers 25  Want wie onrecht doet, zal zijn 

onrecht terugontvangen, en er is geen aanzien des persoons. 
 

Voorwaar,  
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1 Thessalonicenzen 4, vers 7 en 8  Want God heeft ons niet 
geroepen tot onreinheid, maar in heiliging. Daarom, wie dit 

verwerpt, verwerpt niet een mens, maar God, die u immers ook zijn 

heilige Geest geeft. 
 

En Openbaring 22, vers 14  Zalig zij, die hun gewaden wassen, 
opdat zij recht mogen hebben op het geboomte des levens en door 

de poorten ingaan in de stad. 

En vers 11  Wie onrecht doet, hij “of zij” doe nog meer onrecht; 
wie vuil is, hij “of zij” worde nog vuiler; wie rechtvaardig is, hij “of 

zij” bewijze nog meer rechtvaardigheid; wie heilig is, hij “of zij” 
worde nog meer geheiligd. 

 

Voorwaar, houd u aan Gods geboden, en wijk niet af van 
Gods woorden, en wees ingegraveerd met Christus! 

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 

 

Waarom de Illuminati gruwelijke experimenten 

uitvoerden 
 

Bizarre experimenten met hypnose en elektroshocks, en LSD als 
‘waarheidsserum’, zou men toepassen als Yeshua HaMashiach, 

JHWH, Jezus Christus, vanaf de Tweede Wereldoorlog tot ver in de 

jaren ’70 terug op aarde zou zijn. In de eerste plaats voerden zij 
hun ideeën uit met het oog op een superagent, die bestuurd werd 

door hun ideeën, afkomstig van satan… En gij zult door allen gehaat 
worden om Mijns Naams wil. Maar wie volhardt tot het einde, die 

zal behouden worden!  

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, welkom! Op 26 april 2019 bracht de bode engel de volgende 

openbarende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin 
Cousijnsen. 
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Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 
HaMashiach, Isa, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 

Revelado, een bode engel Gods. 

 
Lukas 6, vers 22  Zalig zijt gij, wanneer u de mensen haten en 

wanneer zij u uitstoten, en smaden en uw naam als slecht 
verwerpen ter wille van de Zoon des mensen. 

 

Markus 11, vers 22  En Jezus antwoordde en zeide tot hen: Hebt 
geloof in God. 

Markus 7, vers 16  Indien iemand oren heeft om te horen, die hore. 
Markus 3, vers 29  Maar wie gelasterd heeft tegen de heilige Geest, 

heeft geen vergeving in eeuwigheid, maar staat schuldig aan 

eeuwige zonde. 
En Markus 13, vers 12 en 13  En een broeder zal zijn broeder “of 

zuster” overleveren ten dode en een vader zijn kind; en kinderen 
zullen opstaan tegen hun ouders en hen ter dood brengen. En gij 

zult door allen gehaat worden om mijns naams wil. Maar wie 

volhardt tot het einde, die zal behouden worden. 
 

Lukas 1, vers 45  En zalig is zij, die geloofd heeft, want wat 

vanwege de Here tot haar gezegd is, zal volbracht worden. 
 

Openbaring 22, vers 6  En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn 
getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der 

Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen 

hetgeen weldra geschieden moet. 
 

Lukas 1, vers 70  gelijk Hij gesproken heeft door de mond zijner 
heilige Profeten van oudsher. 

Lukas 9, vers 22 tot en met 24  En Hij zeide: De Zoon des mensen 

moet veel lijden en verworpen worden door de oudsten en 
overpriesters en schriftgeleerden en gedood worden en ten derden 

dage worden opgewekt. Hij zeide tot allen: Indien iemand achter 

Mij wil komen, die verloochene zichzelf en neme dagelijks zijn kruis 
op en volge Mij. Want ieder, die zijn “of haar” leven zal willen 

behouden, die zal het verliezen; maar ieder, die zijn “of haar” 
leven verloren heeft om Mijnentwil, die zal het behouden. 
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Vers 27  Ik zeg u in waarheid, er zijn sommigen onder degenen die 
hier staan, welke voorzeker de dood niet zullen smaken, voordat zij 

het Koninkrijk Gods gezien hebben.  

En Lukas 22, vers 63 tot en met 65  En de mannen, die Hem 
vasthielden, bespotten Hem en sloegen Hem; en zij wierpen een 

doek over zijn hoofd en vroegen en zeiden: Profeteer, wie is het, 
die U geslagen heeft? En nog meer lasterlijke taal spraken zij tegen 

Hem. 

 
Johannes 18, vers 40  Zij schreeuwden dan wederom en zeiden: 

Hem niet, maar Barabbas! En Barabbas was een rover. 
En Johannes 19, vers 15 tot en met 19  Zij dan schreeuwden: Weg 

met Hem! Weg met Hem! Kruisig Hem! Pilatus zeide tot hen: Moet 

ik uw koning kruisigen? De overpriesters antwoordden: Wij hebben 
geen koning, alleen de keizer! Toen gaf hij Hem aan hen over om 

gekruisigd te worden. Zij dan namen Jezus, en Hij, zelf zijn kruis 
dragende, ging naar de zogenaamde Schedelplaats, in het 

Hebreeuws genaamd Golgota, waar zij Hem kruisigden en met Hem 

twee anderen, aan weerszijden één, en Jezus in het midden. En 
Pilatus liet ook een opschrift schrijven en op het kruis plaatsen; er 

was geschreven: Jezus, de Nazoreeër, de Koning der Joden. 

 
Voorwaar,  

 
Jesaja 53, vers 4 en 5  Nochtans, onze ziekten heeft hij op zich 

genomen, en onze smarten gedragen; wij echter hielden hem voor 

een geplaagde, een door God geslagene en verdrukte. Maar om 
onze overtredingen werd hij doorboord, om onze ongerechtigheden 

verbrijzeld; de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem, en 
door zijn striemen is ons genezing geworden. 

 

Voorwaar! 
Bizarre experimenten met hypnose en elektroshocks, en LSD als 

‘waarheidsserum’, zou men toepassen als Yeshua HaMashiach, 

JHWH, Jezus Christus, vanaf de Tweede Wereldoorlog tot ver in de 
jaren ’70 terug op aarde zou zijn. In de eerste plaats voerden de 

Illuminati hun ideeën uit met het oog op een superagent, die 
bestuurd werd door hun ideeën, afkomstig van satan. Ze wilden 

toen al de wereld overnemen met hun ideeën! Ze waren echter wel 



 
 

 

6840 
 
 

 

bezorgd, dat het wel eens zo zou kunnen zijn dat de Opname zou 
plaatsvinden. 

 

Voorwaar, in 1977 maakte het Witte Huis een opmerkelijke 
vondst bekend… 

van een diep geheim, top secret, dossier, dat men overging om een 
perfecte geheime CIA-agent te creëren! Men ging experimenteren, 

en maakte veel gebruik van het plaatsen van hersenimplantaten om 

een CIA-agent te besturen. En onder hypnose en overige 
experimenten gebeurde het ook, dat velen na de misdaad 

simpelweg niets meer konden navertellen na al die martelingen! Zo 
kwamen ook vele CIA-agenten om en gingen zij dood tijdens het 

experimenteren. En uiteindelijk werkten chemische middelen niet 

naar hun verwachting! Voorwaar, 
 

Jesaja 53, vers 6 en 7  Wij allen dwaalden als schapen, wij 
wendden ons ieder naar zijn eigen weg, maar de Here heeft ons 

aller ongerechtigheid op hem doen neerkomen. Hij werd 

mishandeld, maar hij liet zich verdrukken en deed zijn mond niet 
open; als een lam dat ter slachting geleid wordt, en als een schaap 

dat stom is voor zijn scheerders, zo deed hij zijn mond niet open. 

En vers 10  Maar het behaagde de Here hem te verbrijzelen. Hij 
maakte hem ziek. Wanneer hij zichzelf ten schuldoffer gesteld zal 

hebben, zal hij nakomelingen zien en een lang leven hebben en het 
voornemen des Heren zal door zijn hand voortgang hebben. 

 

En Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God 
de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 

opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig 
leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, 

opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 

geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 

oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 
duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 

waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 
gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 
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komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 
zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 

 

Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 
 

Gods hand slaat wederom en toch luistert u niet! 
 
Profetische boodschap Gods: Profeet Benjamin Cousijnsen heeft u 

reeds gewaarschuwd, en er dreigt nu nog veel meer groot gevaar 

op komst, dat met niets te vergelijken is. “Wat hebben ze het toch 
moeilijk”, zullen velen zeggen. Bekeer u en heb berouw van uw 

afgoderijen, voordat het echt te laat is!  
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, welkom! Op 29 april 2019 bracht de bode engel de volgende 
profetische boodschap Gods over aan eindtijdprofeet van de laatste 

dagen, Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige en heilige Naam van de 

Koning der koningen, de enige God van al wat leeft, Yeshua 

HaMashiach, Isa, JHWH, Jezus Christus, de enige die de dood heeft 
overwonnen, en met onvoorwaardelijke liefde uw zonden en 

overtredingen, ziekten en smarten gedragen heeft op het kruis van 
Golgotha. Voorwaar, mijn naam is Donder, een bode engel Gods. 

 

Voorwaar, Filipijnen en Japan en China en heel Korea en 
Indonesië en India en Spanje en Mexico, en overige landen,  

zoals Rome met haar Katholieke satan- en afgodenaanbidders! God 
haat uw heidense, duivelse feesten, en Hij vertrapt al uw afgoden. 

Voorwaar, Gods hand slaat, dan hier, dan daar, en toch luistert u 

niet! Profeet Benjamin Cousijnsen heeft u reeds gewaarschuwd, en 
er dreigt nu nog veel meer groot gevaar op komst, dat met niets te 

vergelijken is. “Wat hebben ze het toch moeilijk”, zullen velen 

zeggen. 
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Mattheüs 7, vers 27  En de regen viel neer en de stromen 
kwamen en de winden waaiden en sloegen tegen dat huis, en het 

viel in, en zijn val was groot.  

 
Hoe kan uw val nu zo groot zijn? 

Voorwaar, de hel is vol afgodenaanbidders en Katholieken en 
Pausen! Voorwaar, onderzoek u grondig, eveneens Vietnam en 

Kongo en Florida en Brazilië. Bekeer u tot de enige God, en aanbid 

Yeshua HaMashiach, Isa, JHWH, Jezus Christus alleen! En heb 
berouw van uw afgoderijen, voordat het echt te laat is. 

 
1 Korinthiërs 8, vers 6  Voor ons nochtans is er maar één God, 

de Vader, uit wie alle dingen zijn en tot wie wij zijn, en één Here, 

Jezus Christus, door wie alle dingen zijn, en wij door Hem. 
En 1 Korinthiërs 10, vers 10 tot en met 12  En mort niet, zoals 

sommigen van hen deden, en zij kwamen om door de verderfengel. 
Dit is hun overkomen tot een voorbeeld voor ons en het is 

opgetekend ter waarschuwing voor ons, over wie het einde der 

eeuwen gekomen is. Daarom, wie meent te staan, zie toe, dat hij 
niet valle. 

 

Voorwaar, wie niet wil horen, gaat verloren. 
Er is maar één God en één uitweg: Yeshua HaMashiach, Isa, JHWH, 

Jezus Christus! Zie, het komt er weer aan… God straft u, ja, 
wederom! 

 

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 
wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 

naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het 

licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever 
gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want 

een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het 
licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de 
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waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat 
zij in God verricht zijn. 

 

Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 

Controle en spionage wereldwijd en 
hypersonisch raketsysteem 
 
Openbaring Gods: De grootste misdadigers leiden niet alleen hun 

land en criminele organisaties en regeringsleiders en de Illuminati 

wereldwijd, maar zo controleert en bespioneert men elkaar 
wereldwijd.  

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, welkom! Op 30 april 2019 bracht de bode engel de volgende 

openbarende en profetische boodschap Gods over aan 

eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van uw Rabboeni, 
Abba, Vader, Yeshua HaMashiach, Isa, JHWH, Jezus Christus.  

 

Voorwaar, de grootste misdadigers leiden niet alleen hun 
land en criminele organisaties en regeringsleiders en de 

Illuminati wereldwijd,  

maar zo controleert en bespioneert men elkaar wereldwijd. 
Voorwaar, Kim Jong-un uit Noord-Korea ging niet alleen naar de VS 

(in het geheim), naar Donald Trump, en naar Vladimir Poetin, om 
op de koffie te gaan en voor vredesoverleggingen, maar om juist 

meer te weten te komen over hun raketsysteem, dat elk punt in de 

wereld met gemak kan bereiken! 
Ook Benjamin Netanyahu uit Israël wilde meer weten over het 

raketsysteembereik en hun raketschild, dat een raketinslag kan 
ontwijken, maar moest in de VS zijn bezoek vroegtijdig staken, 

vanwege een raketaanslag op zijn land, Israël!  
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Voorwaar, wereldwijd wil men een beter, hypersonisch en 
modern raketsysteem, dat sneller is, en geld speelt daarbij 

geen rol!  

Voorwaar, en Assad van Syrië, die al vele moorden op zijn naam 
heeft staan met gifgas, heeft ook nu interesse in een raketsysteem! 

Voorwaar, mijn naam is Revelado, een bode engel Gods. 
 

Ook wordt er reeds bespioneerd met computersoftware,  

die aanvallen uitvoert en de laptopcamera en het geluid ervan aan 
kan zetten vanuit de geheime dienst van regeringsleiders. En de 

toegangsnaam en -code kraakt men binnen 5 minuten via een 
zoeksysteem machine!  

 

Voorwaar, wanneer men spreekt van vrede, zal er een 
vreselijke aanslag worden gepleegd, waarbij velen 

omkomen. 
Deze boodschap is profetisch! 

 

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 
wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 

geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 

oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 
duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 

waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 
gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 

komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 

zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 
 

Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
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MEI 2019 
 
Geef aan de Koning der koningen wat Hem 
toebehoort 
 

Zo kan Hij ook u geven wat u toebehoort! De Here is een 
rechtvaardige toetser des harten; heb ontzag voor Hem. Hij heeft 

een oprechte, blijmoedige gever lief!  
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 1 mei 2019 bracht de bode engel de 

volgende boodschap Gods over aan Profeet Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  
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Voorwaar, 
 

2 Samuël 22, vers 7  Toen het mij bang te moede was, riep ik de 

Here aan; tot mijn God riep ik. En Hij hoorde mijn stem uit zijn 
paleis, mijn hulpgeroep klonk in zijn oren. 

Vers 10  Hij neigde de hemel en daalde neder, donkerheid was 
onder zijn voeten. 

Vers 14  De Here deed de donder uit de hemel weerklinken, de 

Allerhoogste verhief zijn stem. 
Vers 17  Hij reikte van omhoog, greep mij, trok mij op uit grote 

wateren. 
Vers 29  Want Gij, o Here, zijt mijn lamp, en de Here doet mijn 

duisternis opklaren. 

Vers 31  Gods weg is volmaakt; des Heren woord is zuiver. Hij is 
een schild voor allen die bij Hem schuilen. 

Vers 11  Hij reed op een cherub en vloog, Hij verscheen op de 
vleugels van de wind. 

En vers 47  De Here leeft. Geprezen zij mijn Rots, en verhoogd zij 

de God mijns heils. 
 

En 1 Kronieken 29, vers 11 tot en met 13  Van U, o Here, is de 

grootheid en de kracht, de heerlijkheid, de roem en de majesteit, 
ja, alles wat in de hemel en op de aarde is; van U is de 

heerschappij, o Here, en Gij zijt als hoofd boven alles verheven. 
Want rijkdom en eer komen van U, en Gij heerst over alles; in uw 

hand is sterkte en kracht, en Gij hebt het in uw macht een ieder 

groot en sterk te maken. Thans loven wij U, o onze God, en prijzen 
wij uw heerlijke naam. 

Vers 3  Maar nu schenk ik nog bovendien, uit liefde voor het huis 
van mijn God, van wat ik zelf aan goud en zilver bezit, aan het huis 

van mijn God, behalve wat ik voor het heiligdom heb gereedgelegd. 

En vers 16 tot en met 18  Here, onze God, al deze rijkdom die wij 
bijeengebracht hebben om U een huis te bouwen voor uw heilige 

naam, komt uit uw hand; U behoort het alles. Ik weet, mijn God, 

dat Gij het hart toetst en een welbehagen hebt in oprechtheid – ik 
heb in oprechtheid mijns harten U dit alles vrijwillig gegeven; nu 

heb ik met vreugde gezien, hoe ook uw volk dat zich hier bevindt, U 
vrijwillig gaven bracht. Here, God van onze vaderen Abraham, 



 
 

 

6847 
 
 

 

Isaak en Israël, houd deze gezindheid in het hart van uw volk voor 
altijd in stand, en richt hun hart op U. 

 

Voorwaar, Kadosh, Heilig is de Here! 
Hij is een rechtvaardige toetser des harten. Heb ontzag voor Hem! 

 
2 Kronieken 16, vers 9  Want des Heren ogen gaan over de 

gehele aarde, om krachtig bij te staan hen, wier hart volkomen 

naar Hem uitgaat. Gij hebt hierin dwaas gehandeld, want van nu af 
zult gij oorlogen hebben. 

 
Spreuken 3, vers 5  Vertrouw op de Here met uw ganse hart en 

steun op uw eigen inzicht niet. 

En vers 9 en 10  Vereer de Here met uw rijkdom en met de 
eerstelingen van al uw inkomsten, dan zullen uw schuren met 

overvloed gevuld worden en uw perskuipen van most overstromen. 
Spreuken 7, vers 22  Argeloos liep hij haar na als een rund dat naar 

de slachtbank gaat, als een dwaas in boeien geslagen. 

Spreuken 11, vers 28  Wie op zijn “of haar” rijkdom vertrouwt, die 
zal vallen; maar als fris loof zullen de rechtvaardigen uitspruiten. 

Spreuken 15, vers 30 en 31  Vriendelijk stralende ogen verheugen 

het hart; een goede tijding verkwikt het gebeente. Het oor, dat 
luistert naar de terechtwijzing die ten leven is, zal vertoeven te 

midden der wijzen. 
Spreuken 16, vers 20  Wie op het woord acht geeft, zal het goede 

vinden; ja, welzalig hij “of zij”, die op de Here vertrouwt. 

En Spreuken 17, vers 3  De smeltkroes is voor het zilver en de oven 
voor het goud, maar de toetser der harten is de Here. 

 
Voorwaar, mijn naam is Mireach, en ben een bode engel 

Gods. 

 
Mattheüs 6, vers 19 tot en met 21  Verzamelt u geen schatten 

op aarde, waar mot en roest ze ontoonbaar maakt en waar dieven 

inbreken en stelen; maar verzamelt u schatten in de hemel, waar 
noch mot noch roest ze ontoonbaar maakt en waar geen dieven 

inbreken of stelen. Want, waar uw schat is, daar zal ook uw hart 
zijn. 
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Mattheüs 10, vers 31  Weest dan niet bevreesd: gij gaat vele 
mussen te boven. 

En vers 30  En de haren van uw hoofd zijn ook alle geteld. 

En Mattheüs 13, vers 51  Hebt gij dit alles verstaan? Zij zeiden tot 
Hem: Ja. 

 
Voorwaar, heeft ook u deze boodschap verstaan? 

 

Mattheüs 19, vers 23  Jezus zeide tot zijn discipelen: Voorwaar, 
Ik zeg u, een rijke zal moeilijk het Koninkrijk der hemelen 

binnengaan. 
En Mattheüs 23, vers 12  Al wie zichzelf zal verhogen, zal vernederd 

worden en al wie zichzelf zal vernederen, zal verhoogd worden. 

 
En Markus 12, vers 41 tot en met 44  En Hij ging tegenover de 

offerkist zitten en zag met aandacht, hoe de schare kopergeld wierp 
in de offerkist. En vele rijken wierpen er veel in. En er kwam een 

arme weduwe, die er twee koperstukjes in wierp, dat is een duit. En 

Hij riep zijn discipelen en zeide tot hen: Voorwaar, Ik zeg u, deze 
arme weduwe heeft het meeste in de offerkist geworpen van allen, 

die er iets in geworpen hebben. Want allen hebben erin geworpen 

van hun overvloed, maar zij heeft van haar armoede erin 
geworpen, al wat zij had, haar ganse levensonderhoud. 

 
Voorwaar, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, kent 

ook uw hart en gedachten! 

Voorwaar, de Here heeft een oprechte, blijmoedige gever lief. 
 

Lukas 6, vers 23  Verblijdt u te dien dage en springt op van 
vreugde, want, zie, uw loon is groot in de hemel. Tot zover. 

En vers 24 en 25  Maar wee u, gij rijken, want gij hebt uw 

vertroosting reeds. Wee u, die nu overvloed hebt, want gij zult 
hongeren. Wee u, die nu lacht, want gij zult smart hebben en 

wenen. 

 
Voorwaar, geef aan de Koning wat Hem toebehoort, zodat 

Hij ook u kan geven wat u toebehoort! 
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Johannes 10, vers 14  Ik ben de goede herder en Ik ken de mijne 
en de mijne kennen Mij. 

Vers 27 tot en met 30  Mijn schapen horen naar mijn stem en Ik 

ken ze en zij volgen Mij, en Ik geef hun eeuwig leven en zij zullen 
voorzeker niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit 

mijn hand roven. Wat mijn Vader Mij gegeven heeft, gaat alles te 
boven en niemand kan iets roven uit de hand mijns Vaders. Ik en 

de Vader zijn één. 

En Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 
wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 

geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 
oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 

duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 

waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 
gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 

komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 

zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 
 

Romeinen 6, vers 23  Want het loon, dat de zonde geeft, is de 
dood, maar de genade, die God schenkt, is het eeuwige leven in 

Christus Jezus, onze Here. 

 
1 Korinthiërs 15, vers 46  Doch het geestelijke komt niet eerst, 

maar het natuurlijke, en daarna het geestelijke. 
 

Kolossenzen 3, vers 1 en 2  Indien gij dan met Christus 

opgewekt zijt, zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus is, 
gezeten aan de rechterhand Gods. Bedenkt de dingen, die boven 

zijn, niet die op de aarde zijn. 

 
3 Johannes, vers 11  Geliefde, volg het kwade niet na, maar het 

goede. Wie goed doet, is uit God, maar wie kwaad doet, heeft God 
niet gezien. 
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En Openbaring 22, vers 20 en 21  Hij, die deze dingen getuigt, 
zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van 

de Here Jezus zij met allen. 

 
Voorwaar,  

 
En 2 Korinthiërs 9, vers 6 tot en met 8  Bedenkt dit: wie karig 

zaait, zal ook karig oogsten, en wie mildelijk zaait, zal ook mildelijk 

oogsten. En ieder doe, naardat hij “of zij” zich in zijn “of haar” 
hart heeft voorgenomen, niet met tegenzin of gedwongen, want 

God heeft de blijmoedige gever lief. En God is bij machte alle 
genade in u overvloedig te schenken, opdat gij, in alle opzichten te 

allen tijde van alles genoegzaam voorzien, in alle goed werk 

overvloedig moogt zijn. 
 

Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 

 

God heeft géén fouten gemaakt 
 

Hij is alwetend en schiep de man en de vrouw voor elkaar, en geen 
Adam en Adam, of Eva en Eva. U heeft zich laten verontreinigen en 

door allerlei demonen laten overnemen!  

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 2 

mei 2019 bracht een bode engel Gods de volgende boodschap over, 
die ik heel graag met u wil delen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus van Nazareth, de Koning der 

koningen, uw Rabboeni en Abba, Vader.  
 

Voorwaar, spits uw oren! 

Welke zegen hebt u in gedachten? Hoe vaak al heeft u Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus verloochend? 
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Johannes 3, vers 20  Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het 

licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan 

de dag komen. 
Voorwaar, God is alwetend! 

Van welke boom heeft u gegeten? Voorwaar, mijn naam is Merfan, 
en ben een bode engel Gods. 

 

Genesis 1, vers 27  En God schiep de mens naar zijn beeld; naar 
Gods beeld schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen. 

 
Voorwaar, bekeer u van het tegennatuurlijke! 

U hebt zich laten verontreinigen en door allerlei demonen laten 

overnemen. God schiep de man en de vrouw voor elkaar, en geen 
Adam en Adam, of Eva en Eva! 

 
Leviticus 18, vers 22  En gij zult geen gemeenschap hebben met 

een, die van het mannelijk geslacht is, zoals men gemeenschap 

heeft met een vrouw: een gruwel is het. 
 

Voorwaar, God heeft géén fouten gemaakt, maar uzelf! 

 
Deuteronomium 6, vers 16  Gij zult de Here, uw God, niet 

verzoeken, zoals gij bij Massa gedaan hebt. 
 

En weet dit! 

Voor God gaat licht en donker niet samen. God noemt u een 
schande en een vernedering voor Zijn aangezicht! Als God u schiep 

als man, gedraag u dan als man. En als God u schiep als vrouw, 
gedraag u als een vrouw! 

 

2 Korinthiërs 11, vers 13 en 14  Want zulke lieden zijn schijn-
apostelen, bedrieglijke arbeiders, die zich voordoen als apostelen 

van Christus. Geen wonder ook! Immers, de satan zelf doet zich 

voor als een engel des lichts. 
 

Voorwaar, bekeer u en laat voor u bidden. 
Want homo’s en lesbiennes gaan naar de hel, omdat God hen niet 

zo bedoeld heeft! 
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1 Thessalonicenzen 4, vers 7  Want God heeft ons niet geroepen 

tot onreinheid, maar in heiliging. 

 
Voorwaar, 

 
1 Johannes 3, vers 8 en 9  Wie de zonde doet is uit de duivel, 

want de duivel zondigt van den beginne. Hiertoe is de Zoon van 

God geopenbaard, opdat Hij de werken des duivels verbreken zou. 
Een ieder, die uit God geboren is, doet geen zonde; want het zaad 

Gods blijft in hem “of in haar” en hij “of zij” kan niet zondigen, 
want hij “of zij” is uit God geboren. 

 

Voorwaar, wandel in de Heilige Geest, niet in het beest! 
 

Openbaring 21, vers 8  Maar de lafhartigen, de ongelovigen, de 
verfoeilijken, de moordenaars, de hoereerders, de tovenaars, de 

afgodendienaars en alle leugenaars – hun deel is in de poel, die 

brandt van vuur en zwavel: dit is de tweede dood. 
En Openbaring 22, vers 14  Zalig zij, die hun gewaden wassen, 

opdat zij recht mogen hebben op het geboomte des levens en door 

de poorten ingaan in de stad. 
 

Reinig u, of u gaat verloren! 
Luister ook naar de boodschap, met de titel: ‘Openbaring van God: 

Homoseksueel is bezetenheid!’ 

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 
 

Kind van de Allerhoogste God, vertrouw uw 

Abba, Vader 
 
Bemoedigende boodschap Gods: Ik, JHWH, zal hem en ook haar tot 

een Abba, Vader zijn, en hij of zij zal Mij tot een zoon of tot een 
dochter zijn.  

 

 
Volledige weergave: 
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Hallo, van harte welkom! Op 3 mei 2019 bracht de bode engel de 

volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin 

Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en machtige Naam 
boven alle namen, van de enige opgestane Heer, JHWH, de Koning 

der koningen, de Zoon van God, Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus.  
 

Voorwaar,  
 

Psalm 2, vers 7  Ik wil gewagen van het besluit des Heren: Hij 

sprak tot mij: Mijn zoon, “Mijn dochter”, zijt gij; Ik heb u heden 
verwekt. 

En Psalm 2, vers 11  Dient de Here met vreze en verheugt u met 
beving. 

 

En 2 Samuël 7, vers 14  Ik, “JHWH”, zal hem “en ook haar” tot 
een “Abba”, vader zijn, en hij “of zij” zal Mij tot een zoon “of tot 

een dochter” zijn. Tot zover. 

 
Psalm 97, vers 11 en 12  Het licht is voor de rechtvaardige 

gezaaid, en vreugde voor de oprechten van hart. Gij 
rechtvaardigen, verheugt u in de Here en looft zijn heilige naam. 

Psalm 45, vers 7 en 8  Uw troon, o God, staat voor altoos en 

eeuwig, uw koninklijke scepter is een rechtmatige scepter. Gij hebt 
gerechtigheid lief en haat goddeloosheid; daarom heeft, o God, uw 

God u gezalfd met vreugdeolie boven uw metgezellen. 
Psalm 46, vers 3  Daarom zullen wij niet vrezen, al verplaatste zich 

de aarde, al wankelden de bergen in het hart van de zee. 

Psalm 104, vers 1  Loof de Here, mijn ziel. Here, mijn God, Gij zijt 
zeer groot, Gij hebt U met majesteit en luister bekleed. 

Psalm 110, vers 5  De Here is aan uw rechterhand. Hij verplettert 

koningen ten dage van zijn toorn. 
Psalm 111, vers 7 en 8  De werken zijner handen zijn waarheid en 

recht, betrouwbaar zijn al zijn bevelen, vastgesteld voor immer en 
altoos, volbracht in waarheid en oprechtheid. 
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Psalm 119, vers 168  Uw bevelen en uw getuigenissen onderhoud 
ik, want al mijn wegen zijn vóór U. 

Psalm 131, vers 2  Immers heb ik mijn ziel tot rust en stilte 

gebracht als een gespeend kind bij zijn moeder; als een gespeend 
kind is mijn ziel in mij. 

Psalm 27, vers 14  Wacht op de Here, wees sterk, uw hart zij 
onversaagd; ja wacht op de Here. 

Psalm 28, vers 7  De Here is mijn kracht en mijn schild; op Hem 

vertrouwde mijn hart en ik werd geholpen. Daarom juicht mijn hart 
en loof ik Hem met mijn lied. 

Psalm 32, vers 10 en 11  Talrijk zijn de smarten van de goddeloze, 
maar wie op de Here vertrouwt, die omringt Hij met 

goedertierenheid. Verheugt u in de Here en juicht, gij 

rechtvaardigen; jubelt allen, gij oprechten van hart. 
Psalm 33, vers 4 en 5  Want des Heren woord is waarachtig, al zijn 

werk geschiedt in trouw; Hij heeft gerechtigheid en recht lief, de 
aarde is vol van de goedertierenheid des Heren. 

En vers 13 tot en met 15  De Here schouwt uit de hemel, Hij slaat 

alle mensenkinderen gade; uit zijn woonplaats ziet Hij naar alle 
bewoners der aarde, Hij, die hun aller harten vormt, die al hun 

werken doorgrondt. 

 
Voorwaar, mijn naam is Blesía, en ben een bode engel Gods. 

 
Psalm 33, vers 18  Zie, des Heren oog is op hen die Hem vrezen, 

die op zijn goedertierenheid hopen. 

En vers 20 tot en met 22  Onze ziel verwacht de Here, Hij is onze 
hulp en ons schild. Ja, in Hem verheugt zich ons hart, ja, op zijn 

heilige naam vertrouwen wij. Uw goedertierenheid, Here, zij over 
ons, gelijk wij op U hopen. 

Psalm 55, vers 23  Werp uw bekommernis op de Here, Hij zal voor 

u zorgen; Hij zal nimmermeer toelaten, dat de rechtvaardige 
wankelt. 

Psalm 62, vers 6 tot en met 8  Waarlijk, mijn ziel, keer u stil tot 

God, want van Hem is mijn verwachting; waarlijk, Hij is mijn rots 
en mijn heil, mijn burcht, ik zal niet wankelen. Op God rust mijn 

heil en mijn eer, mijn sterke rots, mijn schuilplaats is in God. 
En Psalm 75, vers 4  Al mogen de aarde en al haar bewoners 

wankelen, Ik ben het, die haar pilaren heb vastgezet.  
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Voorwaar, vertrouw uw Abba, Vader, kind van de 

Allerhoogste God! 

 
Psalm 37, vers 28  Want de Here bemint het recht, en Hij verlaat 

zijn gunstgenoten niet. Voor altoos blijven zij bewaard, maar het 
nageslacht der goddelozen wordt uitgeroeid. 

En vers 31  De wet van zijn “of haar” God is in zijn “of haar” hart, 

zijn “of haar” schreden wankelen niet. 
 

En Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God 
de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 

opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig 

leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, 
opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 

geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 

oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 
duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 

waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 

gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 
komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 

zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 
 

Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
 

 

Dodenherdenking? Gedenk geen geesten van 
doden! 
 

05-05-2019  Maar gedenk Hem, Jezus Christus, Yeshua 
HaMashiach, die de dood overwon en uw zonden op zich genomen 

heeft, en die leeft! Hij heeft de dood niet het laatste woord 
gegeven.  

 

 
Volledige weergave: 
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Hallo, van harte welkom! Profeet Benjamin Cousijnsen ontving de 

volgende boodschap van een bode engel Gods, die ik graag met u 

wil delen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam boven alle namen, 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 

Voorwaar, weet u wel wat Hij voor u aan het kruis gedaan 
heeft? 

 
Prediker 9, vers 5 en 6  De levenden weten tenminste, dat zij 

sterven moeten, maar de doden weten niets; zij hebben geen loon 

meer te wachten, zelfs hun nagedachtenis is vergeten. Zowel hun 
liefde als hun haat en hun naijver zijn reeds lang vergaan; en zij 

hebben nimmer deel aan iets, dat onder de zon geschiedt. 
En vers 18  Wijsheid is beter dan oorlogstuig, maar één zondaar 

bederft veel goeds. 

 
En Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld 

gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een 

ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. 

 
Voorwaar, het is heidens om de doden te herdenken en te 

vereren. 

 
Leviticus 19, vers 4  Gij zult u niet tot de afgoden wenden en u 

geen gegoten beelden maken: Ik ben de Here, uw God. 
En vers 31  Gij zult u niet wenden tot de geesten van doden of tot 

waarzeggende geesten, gij zult hen niet zoeken, om u met hen te 

verontreinigen: Ik ben de Here, uw God. 
 

Voorwaar, mijn naam is Beabaia, en ben een bode engel 

Gods. 
Voorwaar, 
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Psalm 146, vers 4  Gaat zijn “of haar” adem uit, dan keert hij “of 
zij” weder tot zijn “of haar” aarde; te dien dage vergaan zijn “of 

haar” plannen.  

 
En 1 Korinthiërs 15, vers 55 en 56  Dood, waar is uw 

overwinning? Dood, waar is uw prikkel? De prikkel des doods is de 
zonde en de kracht der zonde is de wet. 

 

Voorwaar, men gedenkt de geesten van de doden! 
Ook Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, zei: “Laat de doden 

hun doden begraven; doch gij, ga heen en verkondig het Koninkrijk 
Gods”. 

 

Romeinen 14, vers 7 tot en met 9  Want niemand onzer leeft 
voor zichzelf, en niemand sterft voor zichzelf; want als wij leven, 

het is voor de Here, en als wij sterven, het is voor de Here. Hetzij 
wij dan leven, hetzij wij sterven, wij zijn des Heren. Want hiertoe is 

Christus gestorven en levend geworden, opdat Hij èn over doden èn 

over levenden heerschappij voeren zou. 
 

Jesaja 26, vers 19  Herleven zullen uw doden – ook mijn lijk –, 

opstaan zullen zij. Ontwaakt en jubelt, gij, die woont in het stof! 
Want uw dauw is een dauw van licht; en de aarde zal aan de 

schimmen het leven hergeven. 
En Jesaja 53, vers 3 tot en met 10  Hij was veracht en van mensen 

verlaten, een man van smarten en vertrouwd met ziekte, ja, als 

iemand, voor wie men het gelaat verbergt; hij was veracht en wij 
hebben hem niet geacht. Nochtans, onze ziekten heeft hij op zich 

genomen, en onze smarten gedragen; wij echter hielden hem voor 
een geplaagde, een door God geslagene en verdrukte. Maar om 

onze overtredingen werd hij doorboord, om onze ongerechtigheden 

verbrijzeld; de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem, en 
door zijn striemen is ons genezing geworden. Wij allen dwaalden als 

schapen, wij wendden ons ieder naar zijn “of haar” eigen weg, 

maar de Here heeft ons aller ongerechtigheid op hem doen 
neerkomen. Hij werd mishandeld, maar hij liet zich verdrukken en 

deed zijn mond niet open; als een lam dat ter slachting geleid 
wordt, en als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed 

hij zijn mond niet open. Hij is uit verdrukking en gericht 
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weggenomen, en wie onder zijn tijdgenoten bedacht, dat hij is 
afgesneden uit het land der levenden? Om de overtreding van mijn 

volk is de plaag op hem geweest. En men stelde zijn graf bij de 

goddelozen; bij de rijke was hij in zijn dood, omdat hij geen 
onrecht gedaan heeft en geen bedrog in zijn mond is geweest. Maar 

het behaagde de Here hem te verbrijzelen. Hij maakte hem ziek. 
Wanneer hij zichzelf ten schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij 

nakomelingen zien en een lang leven hebben en het voornemen des 

Heren zal door zijn hand voortgang hebben. 
 

Johannes 19, vers 21 en 22  De overpriesters der Joden dan 
zeiden tot Pilatus: Schrijf niet: De Koning der Joden, maar dat Hij 

gezegd heeft: Ik ben de Koning der Joden. Pilatus antwoordde: Wat 

ik geschreven heb, dat heb ik geschreven. 
En Johannes 11, vers 25 tot en met 27  Jezus zeide tot haar: Ik ben 

de opstanding en het leven; wie in Mij gelooft, zal leven, ook al is 
hij gestorven, en een ieder, die leeft en in Mij gelooft, zal in 

eeuwigheid niet sterven; gelooft gij dat? Zij zeide tot Hem: Ja, 

Here, ik heb geloofd, dat Gij zijt de Christus, de Zoon van God, die 
in de wereld komen zou. 

 

En weet dit, gedenk Hem, die de dood overwon en uw 
zonden op zich genomen heeft en leeft! 

 
Habakuk 2, vers 20  Maar de Here is in zijn heilige tempel. Zwijg 

voor Hem, gij ganse aarde! 

 
En Romeinen 8, vers 38 en 39  Want ik ben verzekerd, dat noch 

dood noch leven, noch engelen noch machten, noch heden noch 
toekomst, noch krachten, noch hoogte noch diepte, noch enig 

ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke 

is in Christus Jezus, onze Here. 
 

Hem komt de herdenking toe, en niet de doden! 

Hij heeft de dood niet het laatste woord gegeven! 
 

Johannes 3, vers 33  Wie zijn getuigenis aanvaardt, heeft 
bezegeld, dat God waarachtig is. 
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Johannes 14, vers 15  Wanneer gij Mij liefhebt, zult gij mijn 
geboden bewaren. 

En vers 20  Te dien dage zult gij weten, dat Ik in mijn Vader ben en 

gij in Mij en Ik in u. 
En Johannes 20, vers 22  En na dit gezegd te hebben, blies Hij op 

hen en zeide tot hen: Ontvangt de heilige Geest. 
 

Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
 

 

God gebruikt alles om u van uw afgoderijen af te 
brengen! 
 

Vele profetieën zijn reeds vervuld, wat voorzegd is door Gods ware 
eindtijdprofeet, Benjamin Cousijnsen. En God is nog niet klaar met 

Azië onder andere, en India en de Filipijnen en overige landen!  
 

 

Volledige weergave: 
 

Welkom! Op 7 mei 2019 bracht de bode engel de volgende 
boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige, enige, waarachtige Naam 
van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, de enige Zoon van 

God. 

 
Jeremia 25, vers 32 en 33  Zo zegt de Here der heerscharen: 

Zie, rampspoed gaat van volk tot volk, een zware storm steekt op 
van de uithoeken der aarde, en zij die door de Here geveld zijn, 

zullen te dien dage liggen van het ene einde der aarde tot het 

andere, zij zullen niet beklaagd, noch bijeengezameld, noch 
begraven worden; tot mest op de akker zullen zij wezen. 

 
Voorwaar, alleen Waardig en Kadosh, Heilig, is de Levende, 

Almachtige Koning der koningen!  

Alleen Hem komt alle aanbidding, glorie, lof en eer toe. 
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Johannes 15, vers 23  Wie Mij haat, haat ook mijn Vader. 
Johannes 16, vers 12  Nog veel heb Ik u te zeggen, maar gij kunt 

het thans niet dragen. 

Johannes 4, vers 23 en 24  Maar de ure komt en is nu, dat de 
waarachtige aanbidders de Vader aanbidden zullen in geest en in 

waarheid; want de Vader zoekt zulke aanbidders; God is geest en 
wie Hem aanbidden, moeten aanbidden in geest en in waarheid. 

En Johannes 14, vers 6  Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de 

waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij. 
 

Voorwaar, mijn naam is Choron, en ben een bode engel Gods. 
Voorwaar! 

Niemand komt tot God door de zogenaamde heiligen te aanbidden, 

of engelenverering of via het afgodsbeeld van de engel Michaël, of 
Mariaverering, of welke dode stenen afgod dan ook! Laat u niet 

overnemen door het kwaad! Voorwaar, 
 

Jakobus 4, vers 7 en 8  Onderwerpt u dus aan God, maar biedt 

weerstand aan de duivel, en hij zal van u vlieden. Nadert tot God, 
en Hij zal tot u naderen. Reinigt uw handen, zondaars, en zuivert 

uw harten, gij, die innerlijk verdeeld zijt. 

En vers 10  Vernedert u voor de Here, en Hij zal u verhogen. 
 

1 Johannes 5, vers 12  Wie de Zoon heeft, heeft het leven; wie 
de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. 

En vers 20 en 21  Doch wij weten, dat de Zoon van God gekomen is 

en ons inzicht gegeven heeft om de Waarachtige te kennen; en wij 
zijn in de Waarachtige, in zijn Zoon Jezus Christus. Dit is de 

waarachtige God en het eeuwige leven. Kinderkens, wacht u voor 
de afgoden. 

 

Voorwaar, bekeer u van de Rooms-Katholieke satanskerken, 
met hun leugens en misleidingen en heidense praktijken, die 

duivels zijn! 

Voorwaar, wie niet wil horen, gaat gestraft worden. Voorwaar,  
 

Deuteronomium 11, vers 26  Zie, ik houd u heden zegen en 
vloek voor. 
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En Exodus 20, vers 3 tot en met 6  Gij zult geen andere goden 
voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld 

maken noch enige gestalte van wat boven in de hemel, noch van 

wat beneden op de aarde, noch van wat in de wateren onder de 
aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen; want Ik, 

de Here, uw God, ben een naijverig God, die de ongerechtigheid der 
vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde 

geslacht van hen die Mij haten, en die barmhartigheid doe aan 

duizenden van hen die Mij liefhebben en mijn geboden 
onderhouden. 

En Exodus 22, vers 20  Wie aan de goden offert, behalve aan de 
Here alleen, zal met de ban geslagen worden. 

 

Voorwaar, God is al bezig, totdat u zich bekeert. 
Zie, een hevige wervelwind en een enorme regenval met enorme 

overstromingen, met een krachtige aardbeving en tyfoon… God 
gebruikt alles om u van uw afgoderijen af te brengen! Vele 

profetieën zijn reeds vervuld, wat voorzegd is door Gods ware 

eindtijdprofeet, Benjamin Cousijnsen. God is nog niet klaar met 
Azië onder andere, en India en de Filipijnen en overige landen! 

 

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 

 

 

Geen enkel wapen dat tegen u gesmeed is zal 
iets uitrichten 
 

Zo spreekt de Heer, die leeft en u bemoedigt en troost en helpt. 
Vertrouw op Mij! Ik zie uw strijd, Mijn warrior.  

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 8 mei 2019 bracht de bode engel de 

volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin 

Cousijnsen. 
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Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 

Voorwaar, kind van de Allerhoogste, wees sterk en krachtig 
in de Here!  

Uw Abba, Vader, uw Rabboeni en sterke, wonderbare Raadsman zal 
u kracht geven en wijsheid, en Hij zal u helpen. Voorwaar, vrees 

niet voor de listige slang, de vader van de leugen, die vol 

manipulatie zit, en u krachteloos en bang wil maken voor de 
gevolgen, die komen gaan! Voorwaar, kind van de Allerhoogste, 

laat u niet beetnemen, en uw geloof en vertrouwen in uw Abba, 
Vader, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, verzwakken. 

Voorwaar, ontwaak, ontwaak! 

 
Zo spreekt de Heer, die leeft en u bemoedigt en troost en 

helpt.  
Vertrouw op Mij! Ik zie uw strijd. Niets, geen enkel wapen, dat 

tegen u gesmeed is, zal iets uitrichten, Mijn warrior! Want Ik, de 

Almachtige Here, heb u bekleed. Wees standvastig en weet, in Mij 
zit kracht en overwinning! Wees maar niet bezorgd en verdrietig, in 

welke situatie u ook zit. Vergeet niet om te vertrouwen op de 

kruimels, die Ik u geef vanwege uw groot geloof. Voorwaar, mijn 
naam is Blesía, en ben een bode engel Gods. 

 
Klem u vast, alleen aan Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 

Christus, en laat u niet vangen. 

 
Efeziërs 4, vers 21  Gij toch hebt van Hem gehoord en zijt in Hem 

onderwezen, gelijk dit de waarheid is in Jezus. 
Efeziërs 5, vers 10  En toetst wat de Here welbehagelijk is. 

Efeziërs 6, vers 10 tot en met 13  Voorts, weest krachtig in de Here 

en in de sterkte zijner macht. Doet de wapenrusting Gods aan, om 
te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels; want wij 

hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de 

overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer 
duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Neemt 

daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in 
de boze dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te 

houden. 
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En vers 16 en 17  Neemt bij dit alles het schild des geloofs ter 
hand, waarmede gij al de brandende pijlen van de boze zult kunnen 

doven; en neemt de helm des heils aan en het zwaard des Geestes, 

dat is het woord van God. 
 

En Filippenzen 4, vers 4  Verblijdt u in de Here te allen tijde! 
Wederom zal ik zeggen: Verblijdt u! 

En vers 6 en 7  Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw 

wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden 
bij God. En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw 

harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus. 
 

En Kolossenzen 4, vers 2  Volhardt in het gebed, weest daarbij 

waakzaam en dankt. 
En vers 6  Uw spreken zij te allen tijde aangenaam, niet zouteloos; 

gij moet weten, hoe gij aan ieder het juiste antwoord moet geven. 
 

Wees vurig in de Here, uw God! 

Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 

 

Ontzag voor de Heer 
 

Wie ontzag heeft voor de Heer, aanvaardt Zijn onderricht. Maar wie 
veinst dat hij of zij de wet liefheeft, is als een schip in een storm. 

Daarom, ga bij uzelf te rade of u verstandig bent en of u wel echt 
op Hem vertrouwt!  

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 9 

mei 2019 bracht een bode engel Gods de volgende boodschap over, 

die ik heel graag met u wil delen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van uw Rabboeni en 

de Here der heren, JHWH, de Koning der koningen, Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus van Nazareth.  
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Voorwaar, Kadosh, Heilig is uw Abba, Vader, en krachtig! 

Neig uw oor en doe wat Hij u zegt. Handel nooit zonder na te 

denken, anders krijg je spijt van je daden. En waag je niet op een 
onbekende weg. Wees voorzichtig op je paden! Voorwaar, mijn 

naam is Revorme, een bode engel Gods. 
 

Wie ontzag heeft voor de Heer, aanvaardt Zijn onderricht. 

Wie Hem, JHWH, in alle vroegte zoekt, ondervindt Zijn gunst. Een 
zondig mens schuift een terechtwijzing terzijde. Voorwaar, 

onderzoek u grondig!  
 

Maar wie veinst dat hij of zij de wet liefheeft, is als een schip 

in een storm. 
En treffen hem of haar beproevingen, dan komt hij of zij ze te 

boven, opdat hij of zij vertrouwt op de Here, JHWH! Hij of zij wordt 
niet door het kwaad getroffen of geschaad, opdat men op de wet 

acht geeft en Zijn geboden onderhoudt. Daarom, ga bij uzelf te 

rade of u verstandig bent en of u wel echt op Hem vertrouwt!  
 

Voorwaar, gelukkig is wie ontzag heeft voor de Here! 

Hij of zij heeft niets te vrezen; hij of zij kent geen angst. Want de 
Heer, JHWH zelf, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, is zijn of haar 

hoop, aan wie hij of zij zich vasthoudt. De Here geeft steun, geeft 
hoop, en Hij redt! Hij is een machtig Schild! Hij beschut u tegen de 

brandende pijlen en struikelen, en Hij brengt zegen en overwinning. 

Amen! 
 

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 
wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 
geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 

oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 
duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 

waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 
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gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 
komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 

zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 

 
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen 

 

 
 

Yeshua HaMashiach betoont u Zijn liefde en 

vertroosting 
 

10-05-2019  De bode engel Gods bracht deze bemoedigende 

boodschap over aan Profeet Benjamin Cousijnsen. Koningskind, 
geef Hem al je pijn en moeite en de jaren van verdriet.  

 
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Profeet Benjamin Cousijnsen ontving de 
volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil delen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de Naam van de Koning der koningen, 
Yeshua HaMashiach, Isa, JHWH, Jezus Christus.  

 

Voorwaar, kind van de Allerhoogste God, de God van Israël 
en al wat leeft! 

Hij, onder wiens vleugelen gij zijt komen schuilen, betoont u Zijn 
liefde en vertroosting. Voorwaar, 

 

Psalm 91, vers 2  Ik zeg tot de Here: Mijn toevlucht en mijn 
vesting, mijn God, op wie ik vertrouw. 

Vers 4 en 5  Met zijn vlerken beschermt Hij u, en onder zijn 
vleugelen vindt gij een toevlucht; zijn trouw is schild en pantser. Gij 

hebt niet te vrezen voor de verschrikking van de nacht, voor de pijl, 

die des daags vliegt. 
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Vers 14  Omdat hij “of zij” Mij zeer bemint, zal Ik hem “of haar” 
bevrijden; Ik zal hem “of haar” beschutten, omdat hij “of zij” mijn 

naam kent. 

En vers 15  Roept hij “of zij” Mij aan, Ik zal hem “of haar” 
antwoorden; Ik zal in de benauwdheid bij hem “of haar” zijn, Ik zal 

hem “of haar” uitredden en tot ere brengen. 
 

Voorwaar, mijn naam is Lovesadai, een bode engel Gods. 

Hij leidt je en zal je kracht geven. Vrees niet! Stel je vertrouwen op 
je Abba, Vader, koningskind!  

  
Psalm 139, vers 5 tot en met 7  Gij omgeeft mij van achteren en 

van voren en Gij legt uw hand op mij. Het begrijpen is mij te 

wonderbaar, te verheven, ik kan er niet bij. Waarheen zou ik gaan 
voor uw Geest, waarheen vlieden voor uw aangezicht? 

 
Voorwaar, kind van de Allerhoogste, 

Hij geneest de verbrokenen van hart, en verbindt de wonden met 

Zijn goedheid en overvloedige liefde en kracht, die u zal verbazen 
keer op keer! 

 

Romeinen 8, vers 27 en 28  En Hij, die de harten doorzoekt, 
weet de bedoeling des Geestes, dat Hij namelijk naar de wil van 

God voor heiligen pleit. Wij weten nu, dat God alle dingen doet 
medewerken ten goede voor hen, die God liefhebben, die volgens 

zijn voornemen geroepenen zijn. 

Vers 31  Wat zullen wij dan van deze dingen zeggen? Als God vóór 
ons is, wie zal tegen ons zijn? 

Vers 35  Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? 
Verdrukking of benauwdheid, of vervolging of honger, of naaktheid, 

of gevaar, of het zwaard? 

En vers 38 en 39  Want ik ben verzekerd, dat noch dood noch 
leven, noch engelen noch machten, noch heden noch toekomst, 

noch krachten, noch hoogte noch diepte, noch enig ander schepsel 

ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus 
Jezus, onze Here. 

 
Voorwaar, gezegend zij Yeshua HaMashiach, Isa, JHWH, 

Jezus Christus, die u zal zegenen! 
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Voorwaar, geef Hem al je pijn en moeite en de jaren van verdriet. 
 

Psalm 26, vers 3  Want uw goedertierenheid houd ik voor ogen, 

en ik wandel in uw waarheid. 
Psalm 28, vers 7  De Here is mijn kracht en mijn schild; op Hem 

vertrouwde mijn hart en ik werd geholpen. Daarom juicht mijn hart 
en loof ik Hem met mijn lied. 

Psalm 31, vers 15  Maar ik vertrouw op U, Here, ik zeg: Gij zijt mijn 

God. 
En vers 23 tot en met 25  Terwijl ik in mijn angst dacht: ik ben 

verbannen uit uw oog – hebt Gij voorwaar mijn luide smekingen 
gehoord, toen ik tot U riep om hulp. Hebt de Here lief, al zijn 

gunstgenoten; de Here bewaart de getrouwen, maar ruimschoots 

vergeldt Hij de trotsen. Weest sterk en uw hart zij onversaagd, gij 
allen, die op de Here hoopt. 

Psalm 34, vers 16  De ogen des Heren zijn op de rechtvaardigen, 
en zijn oren tot hun hulpgeroep. 

En vers 19 en 20  De Here is nabij de gebrokenen van hart en Hij 

verlost de verslagenen van geest. Talrijk zijn de rampen van de 
rechtvaardige, maar uit die alle redt hem de Here. 

Psalm 33, vers 20 tot en met 22  Onze ziel verwacht de Here, Hij is 

onze hulp en ons schild. Ja, in Hem verheugt zich ons hart, ja, op 
zijn heilige naam vertrouwen wij. Uw goedertierenheid, Here, zij 

over ons, gelijk wij op U hopen. 
Psalm 89, vers 29  Voor altoos zal Ik jegens hem “of haar” mijn 

goedertierenheid bewaren en mijn verbond zal voor hem “of haar” 

vast blijven.  
En Psalm 91, vers 14  Omdat hij “of zij” Mij zeer bemint, zal Ik 

hem “of haar” bevrijden; Ik zal hem “of haar” beschutten, omdat 
hij “of zij” mijn naam kent. 

 

Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen 

 
 

Volhard in uw geloof! 
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13-05-2019  Boodschap Gods: Overdenk uw geest en ziel en 
lichaam. En weet dit, verhard uw hart niet, maar hoor naar Zijn 

stem die tot u spreekt!  

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Profeet Benjamin Cousijnsen ontving de 

volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil delen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige Naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 

Mattheüs 22, vers 35 tot en met 37  En één van hen, een 
wetgeleerde, vroeg, om Hem te verzoeken: Meester, wat is het 

grote gebod in de wet? Hij zeide tot hem: Gij zult de Here, uw God, 
liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel 

uw verstand. 

 
Voorwaar, mijn naam is Kirjata, en ben een bode engel Gods. 

 

Mattheüs 16, vers 24  Toen zeide Jezus tot zijn discipelen: Indien 
iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelf en neme zijn 

“of haar” kruis op en volge Mij. 
En vers 26 en 27  Want wat zou het een mens baten, als hij “of zij” 

de gehele wereld won, maar schade leed aan zijn “of haar” ziel? Of 

wat zal een mens geven in ruil voor zijn “of haar” leven? Want de 
Zoon des mensen zal komen in de heerlijkheid zijns Vaders, met 

zijn engelen, en dan zal Hij een ieder vergelden naar zijn “of haar” 
daden.  

Mattheüs 22, vers 18  Doch Jezus doorzag hun valsheid en zeide: 

Wat verzoekt gij Mij, huichelaars? 
En Mattheüs 26, vers 38  Toen zeide Hij, “JHWH”, tot hen: Mijn ziel 

is zeer bedroefd, tot stervens toe. Tot zover.  

 
Voorwaar, overdenk uw geest en ziel en lichaam. 

En weet dit, verhard uw hart niet, maar hoor naar Zijn stem die tot 
u spreekt! 
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Hebreeën 4, vers 11 tot en met 13  Laten wij er dus ernst mede 
maken om tot die rust in te gaan, opdat niemand ten val kome door 

dit voorbeeld van ongehoorzaamheid te volgen. Want het woord 

Gods is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend 
zwaard en het dringt door, zó diep, dat het vaneenscheidt ziel en 

geest, gewrichten en merg, en het schift overleggingen en 
gedachten des harten; en geen schepsel is voor Hem verborgen, 

want alle dingen liggen open en ontbloot voor de ogen van Hem, 

voor wie wij rekenschap hebben af te leggen. 
Hebreeën 6, vers 17  Daarom heeft God, toen Hij des te 

nadrukkelijker aan de erfgenamen der belofte het onveranderlijke 
van zijn raad wilde doen blijken, Zich onder ede verbonden. 

En vers 19 en 20  Haar hebben wij als een anker der ziel, dat veilig 

en vast is, en dat reikt tot binnen het voorhangsel, waarheen Jezus 
voor ons als voorloper is binnengegaan naar de ordening van 

Melchisedek hogepriester geworden in eeuwigheid. 
Hebreeën 10, vers 36 tot en met 39  Want gij hebt volharding 

nodig, om, de wil van God doende, te verkrijgen hetgeen beloofd is. 

Want nog een korte, korte tijd, en Hij, die komt, zal er zijn en niet 
op Zich laten wachten, en mijn rechtvaardige zal uit geloof leven; 

maar als hij nalatig wordt, dan heeft mijn ziel in hem geen 

welbehagen. Doch wij hebben niets van doen met nalatigheid, die 
ten verderve leidt, doch met geloof, dat de ziel behoudt. 

Hebreeën 11, vers 6  Maar zonder geloof is het onmogelijk Hem 
welgevallig te zijn. Want wie tot God komt, moet geloven, dat Hij 

bestaat en een beloner is voor wie Hem ernstig zoeken. 

En Hebreeën 12, vers 3 en 4  Vestigt uw aandacht dan op Hem, die 
zulk een tegenspraak van de zondaren tegen Zich heeft verdragen, 

opdat gij niet door matheid van ziel verslapt. Gij hebt nog niet ten 
bloede toe weerstand geboden in uw worsteling tegen de zonde. 

 

1 Petrus 1, vers 9  daar gij het einddoel des geloofs bereikt, dat is 
de zaligheid der zielen. 

1 Petrus 2, vers 11  Geliefden, ik vermaan u als bijwoners en 

vreemdelingen, dat gij u onthoudt van de vleselijke begeerten, die 
strijd voeren tegen uw ziel. 

En vers 25  Want gij waart dwalende als schapen, maar thans hebt 
gij u bekeerd tot de herder en hoeder van uw zielen. 
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1 Petrus 4, vers 19  Laten derhalve ook zij, die naar de wil van God 
lijden, hun zielen aan de getrouwe Schepper overgeven, steeds het 

goede doende. 

1 Petrus 5, vers 7  Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij 
zorgt voor u. 

En vers 6  Vernedert u dan onder de machtige hand Gods, opdat Hij 
u verhoge te zijner tijd. 

 

En 2 Petrus 1, vers 6  door de kennis de zelfbeheersing, door de 
zelfbeheersing de volharding, door de volharding de godsvrucht. 

 
Voorwaar, volhard in uw geloof! 

 

Johannes 17, vers 15 tot en met 26  Ik bid niet, dat Gij hen uit 
de wereld wegneemt, maar dat Gij hen bewaart voor de boze. Zij 

zijn niet uit de wereld, gelijk Ik niet uit de wereld ben. Heilig hen in 
uw waarheid; uw woord is de waarheid. Gelijk Gij Mij gezonden 

hebt in de wereld, heb ook Ik hen gezonden in de wereld; en Ik 

heilig Mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd mogen zijn in 
waarheid. En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor hen, die 

door hun woord in Mij geloven, opdat zij allen één zijn, gelijk Gij, 

Vader, in Mij en Ik in U, dat ook zij in Ons zijn; opdat de wereld 
gelove, dat Gij Mij gezonden hebt. En de heerlijkheid, die Gij Mij 

gegeven hebt, heb Ik hun gegeven, opdat zij één zijn, gelijk Wij 
één zijn: Ik in hen en Gij in Mij, dat zij volmaakt zijn tot één, opdat 

de wereld erkenne, dat Gij Mij gezonden hebt, en dat Gij hen 

liefgehad hebt, gelijk Gij Mij liefgehad hebt. Vader, hetgeen Gij Mij 
gegeven hebt – Ik wil, dat, waar Ik ben, ook zij bij Mij zijn, om mijn 

heerlijkheid te aanschouwen, die Gij Mij gegeven hebt, want Gij 
hebt Mij liefgehad vóór de grondlegging der wereld. Rechtvaardige 

Vader, de wereld kent U niet, maar Ik ken U, en dezen weten, dat 

Gij Mij gezonden hebt; en Ik heb hun uw naam bekend gemaakt en 
Ik zal hem bekend maken, opdat de liefde, waarmede Gij Mij 

liefgehad hebt, in hen zij en Ik in hen. 

En Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 
wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
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behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 

geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 

oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 
duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 

waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 
gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 

komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 

zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 
 

Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 

 

Wees niet somber of angstig vanwege uw ziekte 
 

13-05-2019  Zie op uw Abba, Vader, Yeshua HaMashiach, Isa, 
JHWH, Jezus Christus. Aanvaard deze boodschap, en heb ontzag 

voor de Here, en wees standvastig in uw geloof!  
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Profeet Benjamin Cousijnsen ontving de 

volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil delen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Isa, Jezus Christus.  
 

Voorwaar, 

 
Psalm 119, vers 2 en 3  Welzalig zij, die zijn getuigenissen 

bewaren, die Hem van ganser harte zoeken; die ook geen onrecht 
plegen, maar wandelen in zijn wegen. 

En Psalm 34, vers 19  De Here is nabij de gebrokenen van hart en 

Hij verlost de verslagenen van geest. 
 

Voorwaar, kijk niet de dood in de ogen, want dat heeft Hij al 

voor u gedaan aan het kruis! 
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Jesaja 53, vers 3 en 4  Hij was veracht en van mensen verlaten, 
een man van smarten en vertrouwd met ziekte, ja, als iemand, 

voor wie men het gelaat verbergt; hij was veracht en wij hebben 

hem niet geacht. Nochtans, onze ziekten heeft hij op zich genomen, 
en onze smarten gedragen; wij echter hielden hem voor een 

geplaagde, een door God geslagene en verdrukte. 
 

Voorwaar, mijn naam is Blesía, en ben een bode engel Gods. 

 
Wees niet somber of angstig, vanwege uw ziekte. 

Maar zie op uw Abba, Vader, Yeshua HaMashiach, Isa, JHWH, Jezus 
Christus! 

 

Jesaja 41, vers 10  Vrees niet, want Ik ben met u; zie niet angstig 
rond, want Ik ben uw God. Ik sterk u, ook help Ik u, ook 

ondersteun Ik u met mijn heilrijke rechterhand. 
 

En Johannes 15, vers 7  Indien gij in Mij blijft en mijn woorden in 

u blijven, vraagt wat gij maar wilt, en het zal u geworden. 
 

Voorwaar, hoe erg uw ziekte ook is, blijf hoop houden en 

onderhoud uw relatie met Hem. 
 

Filippenzen 4, vers 13  Ik vermag alle dingen in Hem, die mij 
kracht geeft. 

 

Jakobus 4, vers 14  Gij, die niet eens weet, hoe morgen uw leven 
zijn zal! Want gij zijt een damp, die voor een korte tijd verschijnt 

en daarna verdwijnt. 
 

En Johannes 16, vers 20  Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, gij zult 

schreien en weeklagen, maar de wereld zal zich verblijden; gij zult 
u bedroeven, maar uw droefheid zal tot blijdschap worden. 

 

Voorwaar, onderwerp u aan God! 
 

Job 36, vers 15  Juist door zijn “of haar” ellende redt Hij de 
ellendige, en door de verdrukking opent Hij hun oor. 
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Voorwaar, neig zowel uw oren en ogen tot Hem, als uw 
geloof, hoop en liefde. 

 

Psalm 23, vers 4  Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, 
ik vrees geen kwaad, want Gij zijt bij mij; uw stok en uw staf, die 

vertroosten mij. 
Vers 6  Ja, heil en goedertierenheid zullen mij volgen al de dagen 

van mijn leven; ik zal in het huis des Heren verblijven tot in lengte 

van dagen. 
En vers 2 en 3  Hij doet mij nederliggen in grazige weiden; Hij voert 

mij aan rustige wateren; Hij verkwikt mijn ziel. Hij leidt mij in de 
rechte sporen om zijns naams wil.  

En Psalm 4, vers 9  In vrede kan ik mij te ruste begeven en 

aanstonds inslapen, want Gij alleen, o Here, doet mij veilig wonen. 
 

Mattheüs 11, vers 28 tot en met 30  Komt tot Mij, allen, die 
vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven; neemt mijn juk op u 

en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en 

gij zult rust vinden voor uw zielen; want mijn juk is zacht en mijn 
last is licht. 

 

2 Korinthiërs 4, vers 17  Want de lichte last der verdrukking van 
een ogenblik bewerkt voor ons een alles verre te boven gaand 

eeuwig gewicht van heerlijkheid. 
 

Psalm 119, vers 2 en 3  Welzalig zij, die zijn getuigenissen 

bewaren, die Hem van ganser harte zoeken; die ook geen onrecht 
plegen, maar wandelen in zijn wegen. 

 
En Mattheüs 6, vers 21  Want, waar uw schat is, daar zal ook uw 

hart zijn. 

 
Voorwaar, aanvaard deze boodschap, en heb ontzag voor de 

Here, en wees standvastig in uw geloof. 

En wie zich vasthoudt aan Hem zal bemerken, dat Hij u steun en 
hoop geeft en redt. 

 
Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 

wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 
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een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 

geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 
oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 

duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 

waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 
gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 

komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 
zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 

 

Voorwaar! 
Het is erger voor iemand, die niet ziek is en niets van Hem wil 

weten, en voor eeuwig verloren gaat, dan voor een zieke, die aan 
zijn of haar geloof vasthoudt, en relatie met de Heer onderhoudt, 

en eeuwig zal leven in de Hemel, waar geen pijn en tranen zullen 

zijn, maar eeuwige vreugde. Amen! 
 

Psalm 27, vers 14  Wacht op de Here, wees sterk, uw hart zij 

onversaagd; ja wacht op de Here. 
Psalm 34, vers 19  De Here is nabij de gebrokenen van hart en Hij 

verlost de verslagenen van geest. 
Psalm 112, vers 4  Voor de oprechten gaat het Licht in de duisternis 

op, genadig en barmhartig en rechtvaardig. 

En Psalm 119, vers 71 en 72  Het is mij goed, dat ik verdrukt ben 
geweest, opdat ik uw inzettingen zou leren. De wet van uw mond is 

mij beter dan duizenden stukken goud en zilver. 
 

Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
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Kracht om niet op te geven, maar om moedig 

door te gaan 
 

15-05-2019  Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, leert u hoe 
u moedig strijden moet. Hij geeft u wijsheid en kracht!  

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! De bode engel bracht de volgende 

boodschap Gods over aan Profeet Benjamin Cousijnsen, die ik 

graag met u wil delen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van uw Rabboeni, 

Abba, Vader, Yeshua HaMashiach, Isa, JHWH, Jezus Christus.  
 

Voorwaar,  
 

Deuteronomium 6, vers 5 tot en met 7  Gij zult de Here, uw 

God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met 
geheel uw kracht. Wat ik u heden gebied, zal in uw hart zijn, gij 

zult het uw kinderen inprenten en daarover spreken, wanneer gij in 
uw huis zit, wanneer gij onderweg zijt, wanneer gij nederligt en 

wanneer gij opstaat. 

 
Johannes 14, vers 31  Maar de wereld moet weten, dat Ik de 

Vader liefheb en zó doe, als Mij de Vader geboden heeft. Staat op, 

laten wij vanhier gaan.  
Johannes 15, vers 6 tot en met 11  Wie in Mij niet blijft, is 

buitengeworpen als de rank en is verdord, en men verzamelt ze en 
werpt ze in het vuur en zij worden verbrand. Indien gij in Mij blijft 

en mijn woorden in u blijven, vraagt wat gij maar wilt, en het zal u 

geworden. Hierin is mijn Vader verheerlijkt, dat gij veel vrucht 
draagt en gij zult mijn discipelen zijn. Gelijk de Vader Mij heeft 

liefgehad, heb ook Ik u liefgehad; blijft in mijn liefde. Indien gij 
mijn geboden bewaart, zult gij in mijn liefde blijven, gelijk Ik de 

geboden mijns Vaders bewaard heb en blijf in zijn liefde. Dit heb Ik 

tot u gesproken, opdat mijn blijdschap in u zij en uw blijdschap 
vervuld worde. 
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Vers 16  Niet gij hebt Mij, maar Ik heb u uitgekozen en u 
aangewezen, opdat gij zoudt heengaan en vrucht dragen en uw 

vrucht zou blijven, opdat de Vader u alles geve, wat gij Hem bidt in 

mijn naam. 
En vers 23  Wie Mij haat, haat ook mijn Vader. 

 
Voorwaar, Kadosh, Heilig is JHWH! 

Hij geeft u kracht, om op Hem te vertrouwen en om niet op te 

geven, maar om moedig door te gaan. 
 

Efeziërs 2, vers 4 en 5  God echter, die rijk is aan erbarming, 
heeft, om zijn grote liefde, waarmede Hij ons heeft liefgehad, ons, 

hoewel wij dood waren door de overtredingen mede levend 

gemaakt met Christus, – door genade zijt gij behouden. 
Vers 8  Want door genade zijt gij behouden, door het geloof, en dat 

niet uit uzelf: het is een gave van God. 
Vers 10  Want zijn maaksel zijn wij, in Christus Jezus geschapen 

om goede werken te doen, die God tevoren bereid heeft, opdat wij 

daarin zouden wandelen. 
Efeziërs 3, vers 14  Om die reden buig ik mijn knieën voor de 

Vader. 

En vers 16 tot en met 20  opdat Hij u geve, naar de rijkdom zijner 
heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door zijn Geest in de 

inwendige mens, opdat Christus door het geloof in uw harten 
woning make. Geworteld en gegrond in de liefde, zult gij dan 

samen met alle heiligen, in staat zijn te vatten, hoe groot de 

breedte en lengte en hoogte en diepte is, en te kennen de liefde 
van Christus, die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt 

tot alle volheid Gods. Hem nu, die blijkens de kracht, welke in ons 
werkt, bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij bidden of 

beseffen. 

 
Voorwaar, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, leert 

u hoe u moedig strijden moet. 

Hij geeft u wijsheid en kracht! Zijn Woord geeft u de macht en de 
overwinning, en vervult uw hart, vol van Zijn liefde. Hij heeft u Zijn 

schild gegeven en bescherming! 
 



 
 

 

6877 
 
 

 

Galaten 5, vers 25  Indien wij door de Geest leven, laten wij ook 
door de Geest het spoor houden. 

 

Efeziërs 6, vers 16 en 17  Neemt bij dit alles het schild des 
geloofs ter hand, waarmede gij al de brandende pijlen van de boze 

zult kunnen doven; en neemt de helm des heils aan en het zwaard 
des Geestes, dat is het woord van God. 

 

Spreuken 3, vers 5 en 6  Vertrouw op de Here met uw ganse hart 
en steun op uw eigen inzicht niet. Ken Hem in al uw wegen, dan zal 

Hij uw paden recht maken. 
Spreuken 4, vers 23  Behoed uw hart boven al wat te bewaren is, 

want daaruit zijn de oorsprongen des levens. 

Vers 25 tot en met 27  Laten uw ogen voorwaarts blikken en uw 
oogopslag rechtuit zijn. Laat uw voet een effen pad inslaan en laten 

al uw wegen vast zijn. Wijk noch ter rechter-, noch ter linkerhand 
af, houd uw voet verwijderd van het kwade. 

Spreuken 7, vers 17  Ik heb mijn bed besprenkeld met mirre, aloë 

en kaneel. 
En Spreuken 15, vers 3  De ogen des Heren zijn aan alle plaatsen, 

opmerkzaam acht gevend op kwaden en goeden. 

 
En 1 Korinthiërs 10, vers 13  Gij hebt geen bovenmenselijke 

verzoeking te doorstaan. En God is getrouw, die niet zal gedogen, 
dat gij boven vermogen verzocht wordt, want Hij zal met de 

verzoeking ook voor de uitkomst zorgen, zodat gij ertegen bestand 

zijt. 
 

Voorwaar, mijn naam is Lovesadai, en ik bracht u deze 
boodschap Gods. 

Ik ben een bode engel Gods, en heb Zijn kostbare woorden 

gezaaid. Wees opgewekt in Zijn kracht en heerlijkheid! 
 

1 Korinthiërs 15, vers 44  Er wordt een natuurlijk lichaam 

gezaaid, en een geestelijk lichaam opgewekt. Is er een natuurlijk 
lichaam, dan bestaat er ook een geestelijk lichaam. 

Vers 46  Doch het geestelijke komt niet eerst, maar het natuurlijke, 
en daarna het geestelijke.  
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En vers 49  En gelijk wij het beeld van de stoffelijke gedragen 
hebben, zo zullen wij het beeld van de hemelse dragen. 

 

Hebreeën 11, vers 1  Het geloof nu is de zekerheid der dingen, 
die men hoopt, en het bewijs der dingen, die men niet ziet. 

En vers 6   Maar zonder geloof is het onmogelijk Hem welgevallig te 
zijn. Want wie tot God komt, moet geloven, dat Hij bestaat en een 

beloner is voor wie Hem ernstig zoeken. 

 
Maar halleluja! Geen woord dat van God komt, zal 

krachteloos wezen! 
Dank Hem alleen, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, uw 

liefdevolle, waardige Abba, Vader, de enige Zoon van God, de 

Koning der koningen. Amen! 
Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
 

 

 

Vele gevallen engelen hebben zich verbonden 

met de mensen! 
 
Waarschuwende boodschap Gods: Velen hebben zich zó verbonden 

met de mensen, dat ze die persoon zelfs laten geloven, dat zij een 

kloon zijn en een alien, ruimtewezen, zijn. Het rijk van satan wil de 
mens niet in Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, laten 

geloven!  

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 

16 mei 2019 bracht een bode engel Gods de volgende boodschap 
over, die ik heel graag met u wil delen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de enige, almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, Kadosh, Heilig is de 

Here der heren, El Elohím, Adonai, uw Abba, Vader, uw Rabboeni, 
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de Koning der koningen! Voorwaar, mijn naam is Choron, een bode 
engel Gods. 

 

Voorwaar, de werken van satan worden met de dag 
zichtbaarder door de mensen heen! 

Vele gevallen engelen hebben zich zó verbonden met de mensen, 
dat ze zelfs die persoon laten geloven, met hun buitengewone 

kennis, dat zij een kloon zijn en een alien, ruimtewezen, zijn. 

Voorwaar, het gaat zó ver, dat in de jaren ’70 Claude Vorilhon een 
ontmoeting had met een gevallen engel, die hem ook opdroeg om 

een alien ambassade te stichten, om Raël, een gevallen engel, te 
verwelkomen op de Aarde met zijn ruimteschip. Voorwaar, de alien 

ambassade zou dan de naam Elohím krijgen! 

 
Voorwaar, zelfs Nina Hagen zou ooit ontvoerd zijn geweest 

door aliens. 
Voorwaar, het rijk van satan is onder u, en wil de mens niet in 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, laten geloven!  

 
Johannes 8, vers 12  Wederom dan sprak Jezus tot hen en zeide: 

Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de 

duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben. 
En Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 

wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 
een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 
naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het 

licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever 

gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want 
een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het 

licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de 

waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat 
zij in God verricht zijn. 

En vers 36  Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven; doch wie 
aan de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de 

toorn Gods blijft op hem. 
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En Johannes 4, vers 22  Gij aanbidt, wat gij niet weet; wij 
aanbidden, wat wij weten, want het heil is uit de Joden.  

En vers 24  God is geest en wie Hem aanbidden, moeten aanbidden 

in geest en in waarheid. 
 

Voorwaar, het is beter dat men zich nu bekeert, voordat het 
ook voor u te laat is! 

U kunt vele waarschuwingen over gevallen engelen vinden in de 

Evangelicalendtimemachine.com. 
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
 

 

Ben ik als Christen automatisch behouden? 
 

Aanvaard Zijn kadosh, heilige onderricht vanuit de Troon des 

Hemels: Als u Christen bent, wil het nog niet zeggen, dat u dan 
automatisch behouden bent en op uw gewenste bestemming zult 

aankomen. Laat deze boodschap uw redding zijn!  
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, welkom! Op 17 mei 2019 bracht de bode engel de volgende 

boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Isa, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 

Camelia, een bode engel Gods. 

 
Voorwaar, voorwaar, ik zeg u,  

Wie ontzag heeft voor de Here, aanvaardt Zijn kadosh, heilige 
onderricht vanuit de Troon des Hemels, van de Koning der 

koningen! 

 
Openbaring 22, vers 6  En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn 

getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der 

Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen 
hetgeen weldra geschieden moet. 
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Voorwaar, 

 

Derde brief van Johannes, vers 11  Geliefde, volg het kwade 
niet na, maar het goede. Wie goed doet, is uit God, maar wie 

kwaad doet, heeft God niet gezien. 
 

Voorwaar, onderzoek u grondig, of u, die nu luistert, het 

goede doet, of in het kwade, het boze, bent. 
 

1 Johannes 5, vers 4  Want al wat uit God geboren is, overwint 
de wereld; en dit is de overwinning, die de wereld overwonnen 

heeft: ons geloof. 

En vers 7 tot en met 9  Want drie zijn er, die getuigen in de hemel: 
de Vader, het Woord, en de heilige Geest; en deze drie zijn één. En 

drie zijn er, die getuigen op de aarde: de Geest en het water en het 
bloed, en de drie zijn tot één. Indien wij het getuigenis der mensen 

aannemen, het getuigenis van God is meerder, want dit is het 

getuigenis van God, dat Hij van zijn Zoon getuigd heeft. 
En 1 Johannes 4, vers 8  Wie niet liefheeft, kent God niet, want God 

is liefde. 

 
Voorwaar, Kadosh, Kadosh, Kadosh, Heilig, Heilig, Heilig is 

de Here God, de Almachtige! 
 

Openbaring 3, vers 19  Allen, die Ik liefheb, bestraf Ik en tuchtig 

Ik; wees dan ijverig en bekeer u. 
 

Voorwaar, als u Christen bent, wil het nog niet zeggen, dat u 
dan automatisch behouden bent. 

 

Openbaring 3, vers 15 tot en met 17  Ik weet uw werken, dat 
gij noch koud zijt, noch heet. Waart gij maar koud of heet! Zo dan, 

omdat gij lauw zijt en noch heet, noch koud, zal Ik u uit mijn mond 

spuwen. Omdat gij zegt: Ik ben rijk en ik heb mij verrijkt en heb 
aan niets gebrek, en gij weet niet, dat gij zijt de ellendige en 

jammerlijke en arme en blinde en naakte. 
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En Openbaring 2, vers 16  Bekeer u dan; maar zo niet, dan kom Ik 
spoedig tot u en Ik zal strijd tegen hen voeren met het zwaard 

mijns monds. 

 
Voorwaar, rokers beërven de plaats waar heel veel rook is 

en vuur, de hel! 
Want in de Hemel is geen rook. 

 

Galaten 5, vers 17 en 18  Want het begeren van het vlees gaat in 
tegen de Geest en dat van de Geest tegen het vlees – want deze 

staan tegenover elkander – zodat gij niet doet wat gij maar wenst. 
Indien gij u echter door de Geest laat leiden, dan zijt gij niet onder 

de wet. 

 
Voorwaar, of u zich Christen noemt of niet, boosdoeners die 

kwaadspreken en roddelen beërven de hel, waar volop 
geroddeld en gehaat wordt. 

Dit is hun eeuwige verblijf, de poel des vuurs! Denk niet, dat u 

behouden wordt vanwege uw duivelse wandel, en zo kunt 
doorlopen naar de Hemel! God heeft ook een zijdeur naar de hel.  

Judas, vers 16  Dit zijn de morrenden, mokkend om hun lot, 

wandelende naar hun begeerten, maar hun mond spreekt 
hoogdravend, als zij om des voordeels wil de mensen in hun gezicht 

vleien. 
 

1 Johannes 3, vers 8 en 9  Wie de zonde doet is uit de duivel, 

want de duivel zondigt van den beginne. Hiertoe is de Zoon van 
God geopenbaard, opdat Hij de werken des duivels verbreken zou. 

Een ieder, die uit God geboren is, doet geen zonde; want het zaad 
Gods blijft in hem “of in haar” en hij “of zij” kan niet zondigen, 

want hij “of zij” is uit God geboren. 

1 Johannes 2, vers 9 tot en met 11  Wie zegt in het licht te zijn en 
zijn broeder “of zuster” haat, die is in de duisternis tot nu toe. Wie 

zijn broeder “of zuster” liefheeft, blijft in het licht en in hem “of 

haar” is niets aanstotelijks; maar wie zijn broeder “of zuster” 
haat, is in de duisternis en wandelt in de duisternis, en hij “of zij” 

weet niet waar hij “of zij” heengaat, want de duisternis heeft zijn 
“of haar” ogen verblind.  
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En vers 4 tot en met 6  Wie zegt: Ik ken Hem, en zijn geboden niet 
bewaart, is een leugenaar en in die is de waarheid niet; maar wie 

zijn woord bewaart, in die is waarlijk de liefde Gods volmaakt. 

Hieraan onderkennen wij, dat wij in Hem zijn. Wie zegt, dat hij in 
Hem blijft, behoort ook zelf zó te wandelen, als Hij gewandeld 

heeft. 
 

2 Petrus 2, vers 19  Vrijheid spiegelen zij hun voor, hoewel zij zelf 

slaven des verderfs zijn; immers, door wie men overmeesterd is, 
diens slaaf is men. 

En vers 22  Hun is overkomen, wat een waar spreekwoord zegt: 
Een hond, die teruggekeerd is naar zijn uitbraaksel, of: een 

gewassen zeug naar de modderpoel. 

 
Jakobus 3, vers 9 en 10  Met haar loven wij de Here en Vader en 

met haar vervloeken wij de mensen, die naar de gelijkenis Gods 
geschapen zijn: uit dezelfde mond komt zegening en vervloeking 

voort. Dit moet, mijn broeders, “maar ook zusters”, niet zo zijn. 

 
2 Timotheüs 3, vers 1 tot en met 5  Weet wel, dat er in de 

laatste dagen zware tijden zullen komen: want de mensen zullen 

zelfzuchtig zijn, geldgierig, pochers, vermetel, kwaadsprekers, aan 
hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, liefdeloos, 

trouweloos, lasteraars, onmatig, onhandelbaar, afkerig van het 
goede, verraderlijk, roekeloos, opgeblazen, met meer liefde voor 

genot dan voor God, die met een schijn van godsvrucht de kracht 

daarvan verloochend hebben; houd ook dezen op een afstand. 
 

En 1 Thessalonicenzen 4, vers 7 en 8  Want God heeft ons niet 
geroepen tot onreinheid, maar in heiliging. Daarom, wie dit 

verwerpt, verwerpt niet een mens, maar God, die u immers ook zijn 

heilige Geest geeft. 
 

Voorwaar, laat deze boodschap uw redding zijn, hoewel vele 

Christenen niet op hun gewenste bestemming zullen 
aankomen.  

Aan de vrucht herkent men het beest in hen, of de Heilige Geest 
om aan God te gehoorzamen! 

Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
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Katholieken verdraaien wonderbare visvangst 
met de Sint-Petrusvis 
 

Openbarende boodschap Gods, waarin de volle waarheid aan het 
licht komt over de zogenaamde ‘Sint-Petrusvis’. En wat Simon 

Petrus betreft, hij was geen tovenaar, en het Sint-Petrusvis verhaal 
is daarom ook een leugen!  

 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Op 20 mei 2019 bracht de bode engel de 
volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin 

Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, Isa, JHWH, Jezus Christus, de enige ware Zoon van 
God.  

 
Voorwaar! 

Zoals de Rooms-Katholieke kerken bestaan uit bedrieglijke heiligen 

en leugenaars, en misleidingen en duivelse afgoderijen, en 
vereringen en feesten, zo verdraaien zij alles en zetten alles naar 

hun hand en wandel en religie. 

 
2 Korinthiërs 11, vers 13 en 14  Want zulke lieden zijn schijn-

apostelen, bedrieglijke arbeiders, die zich voordoen als apostelen 
van Christus. Geen wonder ook! Immers, de satan zelf doet zich 

voor als een engel des lichts. 

 
Voorwaar, mijn naam is Revorme, en ben een bode engel Gods. 

 
Voorwaar, de Katholieken hebben de wonderbare visvangst 

verdraaid en een leugen toegevoegd. 

De Sint-Petrusvis: deze wordt gelijkgesteld met de schelvis, en 
verbonden aan deze passage: 
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Johannes 21, vers 3 tot en met 6  Simon Petrus zeide tot hen: 

Ik ga vissen. Zij zeiden tot hem: Wij gaan met u mede. Zij 

vertrokken en gingen scheep, en in die nacht vingen zij niets. Toen 
het reeds morgen werd, stond Jezus aan de oever; de discipelen 

wisten echter niet, dat het Jezus was. Jezus zeide tot hen: 
Kinderen, hebt gij ook enige toespijs? Zij antwoordden Hem: Neen. 

Hij nu zeide tot hen: Werpt uw net uit aan de rechterzijde van het 

schip en gij zult vinden. Zij wierpen het net uit en konden het niet 
meer trekken vanwege de menigte der vissen. 

En vers 8 tot en met 14  Maar de andere discipelen kwamen met 
het schip, want zij waren niet ver van het land, slechts ongeveer 

tweehonderd el, en zij sleepten het net met de vissen. Toen zij dan 

aan land gekomen waren, zagen zij een kolenvuur liggen en vis 
daarop en brood. Jezus zeide tot hen: Brengt van de vissen, die gij 

thans gevangen hebt. Simon Petrus ging aan boord en sleepte het 
net aan land, vol grote vissen, honderd drieënvijftig; en hoewel er 

zovele waren, scheurde het net niet. Jezus zeide tot hen: Komt en 

houdt de maaltijd. Niemand van de discipelen durfde Hem de vraag 
stellen: Wie zijt Gij? Want zij wisten, dat het de Here was. Jezus 

kwam en Hij nam het brood en gaf het hun en evenzo de vis. Dit 

was reeds de derde maal, dat Jezus na zijn opwekking uit de doden 
Zich aan zijn discipelen geopenbaard heeft. 

 
Voorwaar, wie goed kijkt, ziet dat de schelvis boven zijn 

borstkieuwen een deuk heeft, die iets donkerder gekleurd is. 

Men beweert - wat een leugen is! - dat Petrus deze vis, bij de 
wonderbare visvangst, op die plek vastgepakt heeft en zijn 

duimafdruk daarop achtergebleven is. Nergens vindt men dit terug 
in de Bijbel!  

 

Openbaring 22, vers 18 en 19  Ik betuig aan een ieder, die de 
woorden der profetie van dit boek hoort: Indien iemand hieraan 

toevoegt, God zal hem “of haar” toevoegen de plagen, die in dit 

boek beschreven zijn; en indien iemand afneemt van de woorden 
van het boek dezer profetie, God zal zijn “of haar” deel afnemen 

van het geboomte des levens en van de heilige stad, welke in dit 
boek beschreven zijn. 
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Voorwaar, zou er echter een duimafdruk gezet worden op de 
schelvis,  

dan zou het vermeld staan in de Heilige Geschriften, en zou Yeshua 

HaMashiach, Isa, JHWH, Jezus Christus, de Zoon van God, dit 
wonder verrichten! 

 
Johannes 21, vers 13  Jezus kwam en Hij nam het brood en gaf 

het hun en evenzo de vis.  

 
En wat Simon Petrus betreft, hij was geen tovenaar! 

Het Sint-Petrusvis verhaal is een leugen! 
 

Openbaring 21, vers 8 vanaf: Maar de tovenaars, de 

afgodendienaars en alle leugenaars – hun deel is in de poel, die 
brandt van vuur en zwavel: dit is de tweede dood. 

 
Voorwaar, wie leugens uitblaast, zal omkomen.  

Bekeer u! 

 
Leviticus 26, vers 18 en 19  En indien gij desniettegenstaande 

niet naar Mij luistert, dan zal Ik u blijven tuchtigen wegens uw 

zonden, tot zevenmaal toe, en uw trotse macht zal Ik breken en uw 
hemel maken als ijzer en uw land als koper. 

 
Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 

 

Toon Yeshua HaMashiach heilig respect met heel 

uw hart en ziel 
 
Laten wij waardig, met alle engelen, waardig voor Hem, de Koning 

der koningen, buigen en aanbidden. Want Zijn heerschappij, van de 

Leeuw van Juda, is voor eeuwig! Ja, deze boodschap is voor u. 
Ontvang het en voel het in uw hart en ziel.  

 
 

Volledige weergave: 

 



 
 

 

6887 
 
 

 

Hartelijk welkom! Op 21 mei 2019 bracht een bode engel de 
volgende boodschap Gods over aan Profeet Benjamin Cousijnsen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige, kadosh, heilige Naam van 
de Heer, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 
Voorwaar, laten we samen, als bewijs van onze liefde, onze 

handen opheffen en ons hoofd. 

Want alle glorie komt Hem toe! En niets wat in de wereld is, 
overtreft de schoonheid van Zijn kadosh, heilige Heiligheid. 

Voorwaar, eer en aanbid Hem alleen, uw Abba, Vader, uw enige 
God, de God van licht en kracht en glorie en liefde en kadosh en 

heiligheid. Laten wij waardig, met alle engelen, waardig voor Hem, 

de Koning der koningen, buigen en aanbidden. Want Zijn 
heerschappij, van de Leeuw van Juda, is voor eeuwig! 

 
Leviticus 20, vers 26  Weest Mij heilig, want heilig ben Ik, de 

Here, en Ik heb u afgezonderd van de volken, opdat gij Mij zoudt 

toebehoren. 
 

En Openbaring 22, vers 13 en 14  Ik ben de alfa en de omega, 

de eerste en de laatste, het begin en het einde. Zalig zij, die hun 
gewaden wassen, opdat zij recht mogen hebben op het geboomte 

des levens en door de poorten ingaan in de stad. 
En vers 17  En de Geest en de bruid zeggen: Kom! En wie het 

hoort, zegge: Kom! En wie dorst heeft, kome, en wie wil, neme het 

water des levens om niet. 
 

Voorwaar, mijn naam is Neta, en ben een bode engel Gods. 
Voorwaar, toon Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, uw 

Hogepriester, El Elohím, een kadosh, heilig respect met heel uw 

hart en ziel! 
 

Deuteronomium 4, vers 29  En dan zult gij daar de Here, uw 

God, zoeken en Hem vinden, wanneer gij naar Hem vraagt met uw 
ganse hart en met uw ganse ziel. 

 
En Jesaja 40, vers 28 en 29  Weet gij het niet, hebt gij het niet 

gehoord? Een eeuwig God is de Here, Schepper van de einden der 
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aarde. Hij wordt noch moede noch mat, zijn verstand is niet te 
doorgronden. Hij geeft de moede kracht en de machteloze 

vermeerdert Hij sterkte. 

En vers 31  Maar wie de Here verwachten, putten nieuwe kracht; zij 
varen op met vleugelen als arenden; zij lopen, maar worden niet 

moede; zij wandelen, maar worden niet mat. 
 

Voorwaar, wie een nederig hart heeft, en in wijsheid voor 

Hem knielt en aanbidt, zal genade en redding ontvangen. 
Hij is uw bevrijder en steenrots, en uw schild en burcht en kracht, 

die u redt en sterkt! Met Zijn rechterhand is Hij u tot steun. Geloofd 
zij Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! Amen! Ja, deze 

boodschap is voor u. Ontvang het en voel het in uw hart en ziel. 

Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 
 

Ware liefde overwint elk conflict! 
 
Niet gemakkelijk, vergeving vragen. Maar een oprechte en 

volwassen reactie kan wonderen doen in de relatie. Voordat het 

zonsondergang is, moet de vrede hersteld zijn.  
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 22 mei 2019 bracht de bode engel de 
volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin 

Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam boven alle namen, 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 
Lovesadai, een bode engel Gods. 

 

Voorwaar, 
 

1 Petrus 3, vers 14  Al moest gij lijden om de gerechtigheid, toch 

zijt gij zalig. Doch vreest niet voor hun dreiging, en laat u niet 
verschrikken. 
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En vers 17  Want het is beter te lijden, indien de wil van God dit 
eist, goed doende dan kwaad doende. 

 

Voorwaar, wie kent dit niet? 
Nel was heftig uitgevallen tegen Gerard, omdat hij zijn spullen niet 

had opgeruimd. Wat was ze boos op Gerard! Omdat ze wist, dat het 
belangrijk is dat er weer verzoening moest komen, voelde zij zich 

ook schuldig. En om hem te laten merken, dat ze spijt had van haar 

heftige reactie, kookte zij die avond zijn favoriete maaltijd, patat. 
Beiden begrepen dat daarmee het conflict beëindigd was! 

 
1 Petrus 4, vers 7 tot en met 9  Het einde aller dingen is 

nabijgekomen. Komt dus tot bezinning en wordt nuchter, opdat gij 

kunt bidden. Hebt bovenal bestendige liefde jegens elkander, want 
de liefde bedekt tal van zonden. Weest gastvrij jegens elkander, 

zonder morren. 
En vers 12 tot en met 14  Geliefden, laat de vuurgloed, die tot 

beproeving dient, u niet bevreemden, alsof u iets vreemds 

overkwame. Integendeel, verblijdt u naarmate gij deel hebt aan het 
lijden van Christus, opdat gij u ook met vreugde zult mogen 

verblijden bij de openbaring zijner heerlijkheid. Indien gij door de 

naam van Christus smaad lijdt, zijt gij zalig, daar de Geest der 
heerlijkheid en de Geest Gods op u rust. 

 
Voorwaar, de enige juiste en volwassen reactie is dan ook 

om te zeggen:  

“Lieverd, het spijt mij. Wil je mij alsjeblieft vergeven!” Niet 
gemakkelijk, maar deze oprechte uitspraak kan wonderen doen in 

de relatie. Voordat het zonsondergang is, moet de vrede hersteld 
zijn. 

 

1 Petrus 5, vers 8 en 9  Wordt nuchter en waakzaam. Uw 
tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende 

wie hij zal verslinden. Wederstaat hem, vast in het geloof, wetende, 

dat aan uw broederschap in de wereld hetzelfde lijden wordt 
toegemeten. 

En vers 14  Groet elkander met de kus der liefde. Vrede zij u allen, 
die in Christus zijt. 
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1 Johannes 4, vers 7 en 8  Geliefden, laten wij elkander 
liefhebben, want de liefde is uit God; en een ieder, die liefheeft, is 

uit God geboren en kent God. Wie niet liefheeft, kent God niet, 

want God is liefde. 
En vers 19 tot en met 21  Wij hebben lief, omdat Hij ons eerst heeft 

liefgehad. Indien iemand zegt: Ik heb God lief, doch zijn broeder 
“of zuster” haat, dan is hij “of zij” een leugenaar; want wie zijn 

broeder “of zuster”, die hij “of zij” gezien heeft, niet liefheeft, kan 

ook God, die hij “of zij” niet gezien heeft, niet liefhebben. En dit 
gebod hebben wij van Hem: Wie God liefheeft, moet ook zijn 

broeder “of zuster” liefhebben. 
En 1 Johannes 5, vers 4 en 5  Want al wat uit God geboren is, 

overwint de wereld; en dit is de overwinning, die de wereld 

overwonnen heeft: ons geloof. Wie is het, die de wereld overwint, 
dan wie gelooft, dat Jezus de Zoon van God is? 

 
En 1 Korinthiërs 13, vers 4 tot en met 7  De liefde is 

lankmoedig, de liefde is goedertieren, zij is niet afgunstig, de liefde 

praalt niet, zij is niet opgeblazen, zij kwetst niemands gevoel, zij 
zoekt zichzelf niet, zij wordt niet verbitterd, zij rekent het kwade 

niet toe. Zij is niet blijde over ongerechtigheid, maar zij is blijde 

met de waarheid. Alles bedekt zij, alles gelooft zij, alles hoopt zij, 
alles verdraagt zij. 

Vers 10 en 11  Doch, als het volmaakte komt, zal het onvolkomene 
afgedaan hebben. Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, 

voelde ik als een kind, overlegde ik als een kind. Nu ik een man “of 

vrouw” ben geworden, heb ik afgelegd wat kinderlijk was. 
En vers 13  Zo blijven dan: Geloof, hoop en liefde, deze drie, maar 

de meeste van deze is de liefde. 
 

Voorwaar, een echt kind van God kan vergeven en ‘Sorry’ 

zeggen! 
 

1 Korinthiërs 3, vers 16   Weet gij niet, dat gij Gods tempel zijt 

en dat de Geest Gods in u woont? 
 

En Romeinen 12, vers 17 en 18  Vergeldt niemand kwaad met 
kwaad; hebt het goede voor met alle mensen. Houdt zo mogelijk, 

voor zover het van u afhangt, vrede met alle mensen. 
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Wie een ander niet kan vergeven, wordt niet door de Heer 

vergeven. 

 
Psalm 5, vers 12  Maar verheugen zullen zich allen die bij U 

schuilen, altoos zullen zij jubelen, daar Gij hen beschermt, en in U 
zullen juichen wie uw naam liefhebben. 

 

Voorwaar, ware liefde overwint elk conflict! 
Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 

 

Elke baby is een geschenk uit de Hemel 
 

Halleluja! Op 30 mei 2018 werd een Godswonder gegeven, en op 
10 mei 2019. God geeft ons het leven, maar dat leven is niet ons 

bezit!  
 

 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 
23 mei 2019 bracht een bode engel Gods de volgende boodschap 

over, die ik heel graag met u wil delen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, Kadosh, Heilig, en 
wonderlijk en onbeschrijfelijk en onbegrijpelijk en ondoorgrondelijk, 

en vol van glorie en wonderlijke werken en zegeningen, is Adonai.  
 

Zijn majesteit en werken zijn onaantastbaar en vol van 

stralend licht! 
Voorwaar, halleluja! Mijn naam is Blesía, een bode engel Gods. 

 

Voorwaar, op 30 mei 2018 werd een Godswonder gegeven, 
en op 10 mei 2019. 
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Het is een wonder en een grote zegen, wat niemand Profeet 
Benjamin en Profetes Theresa kan afnemen, dit wonder! Elke baby 

is een geschenk uit de Hemel, ongeacht het ras, geslacht, of de 

afkomst.  
 

Voorwaar, David zei: 
“U, God, liet mij ter wereld komen. U gaf mij rust aan de borst van 

mijn moeder. Bij mijn geboorte werd ik aan U opgedragen.” 

Voorwaar, God geeft ons het leven, maar dat leven is niet ons 
bezit! Alles, wat we van Hem hebben gekregen, komt pas echt tot 

zijn doel, als we het aan Hem teruggeven. Zo is het opdragen een 
symbolisch teruggeven van een kindje aan God. Zo verzekert God, 

door er een zegen over uit te spreken, dat Hij er voor gaat zorgen 

en dat het ook goed zal komen met het kindje. 
 

Voorwaar! 
Als gelovige ouders, die hun relatie met God onderhouden, mag je 

ook je kinderen opdragen, en een zegen over hun leven uitspreken. 

Voorwaar, praat met uw kinderen over Jezus!  
Jezus zei: “Laat de kinderen bij Me komen”. 

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
 

 

Velen zijn boos op God ondanks de vele 
waarschuwingen Gods 
 

Profetische en waarschuwende boodschap van de Troon van God: 
Velen zijn boos op God, vanwege dat wat hen is overkomen, terwijl 

men niet de knieën wil buigen en hun zonden wil belijden. God haat 
uw afgoderijen, wat scheiding maakt! Let op de wolken in de lucht, 

want God heeft de dagen ingekort!  

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, welkom! Op 24 mei 2019 bracht de bode engel de volgende 

boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 
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Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam boven alle namen, 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, de Zoon van God. 

 

Voorwaar, Zuidoost Bangladesh en Mexico en China en 
Noord- en Zuid-Korea en Japan en Indonesië en Filipijnen en 

Haïti en Spanje en Italië en India, en overige landen! 
Vele waarschuwingen zijn niet serieus genomen, waardoor enorme, 

hevige tornado’s en wervelwinden en aardbevingen en een tyfoon 

en enorme regenval en overstromingen, onder andere, velen om 
het leven hebben gebracht! Voorwaar, mijn naam is Donder, een 

bode engel Gods. 
 

Kadosh, Heilig en zeer machtig is Adonai, El Elohím, JHWH, 

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus! 
Voorwaar, velen zijn boos op God, vanwege dat wat hen is 

overkomen, terwijl men niet de knieën wil buigen en hun zonden 
wil belijden. 

 

Ezechiël 7, vers 4  Ik zal u niet ontzien en geen deernis hebben, 
maar Ik zal uw wandel aan u vergelden, uw gruwelen zullen op u 

neerkomen, en gij zult weten, dat Ik de Here ben. 

 
Jesaja 1, vers 5  Waar wilt gij nog meer geslagen worden, dat gij 

voortgaat met af te wijken? Het gehele hoofd is ziek, het gehele 
hart vol krankheid. 

En vers 15 en 16  Wanneer gij uw handen uitbreidt, verberg Ik mijn 

ogen voor u; zelfs wanneer gij het gebed vermenigvuldigt, hoor Ik 
niet; uw handen zijn vol bloed. Wast u, reinigt u, doet uw boze 

daden uit mijn ogen weg; houdt op kwaad te doen. 
 

Voorwaar, hoor aandachtig en doe uw afgoden weg! 

God haat uw afgoderijen, wat scheiding maakt! 
 

Johannes 14, vers 6  Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de 

waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij. 
 

Ezechiël 7, vers 5  Zo zegt de Here Here: Onheil op onheil! Zie, 
het komt!    
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En vers 11  Het geweld is opgeschoten tot een staf van 
goddeloosheid. Niets zal er van hen overblijven, noch van hun 

rumoer, noch van hun getier; verdwijnen zal al hun praal. 

 
Voorwaar, denk maar terug aan deze boodschap, want wie 

niet wil horen, gaat verloren. 
Ook Iran en Egypte en de Verenigde Staten van Amerika en Londen 

zullen ook door Gods donder en hand geslagen worden! Voorwaar, 

als de onverstandige mensen zich afkeren van de enige ware God 
van al wat leeft, en zich richten tot de valse goden, zegt God, dat 

dit geestelijk overspel is.  
 

Voorwaar, let op de wolken in de lucht, want God heeft de 

dagen ingekort! 
 

Ezechiël 23, vers 35  Daarom, zo zegt de Here Here, omdat gij 
Mij vergeten en Mij achter uw rug geworpen hebt, draag dan ook 

uw ontucht en uw hoererij! 

 
Zie dit als geestelijk ontrouw aan de enige ware God. 

Sla uw beelden kapot! 

 
Lukas 1, vers 37  Want geen woord, dat van God komt, zal 

krachteloos wezen. 
 

En Deuteronomium 7, vers 21  Sidder niet voor hen, want de 

Here, uw God, is in uw midden, een grote en vreselijke God. 
 

Vrees voor wat u kan overkomen; bekeer u! 
 

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 

wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 
een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 
naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het 

licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever 
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gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want 
een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het 

licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de 

waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat 
zij in God verricht zijn. 

 
Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 

 
 

Hoogmoed en het geloofsleven van een Christen 
 
Het geloofsleven en de belangstelling om te praten en te bidden en 

te groeien in Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, neemt met grote 
schrik af. Wie kwaad bedrijft en geen liefde Gods toont en te 

hoogmoedig is, zal nimmer Gods Koninkrijk zien, vanwege hun 

gelijkvormigheid aan satan en de wereld!  
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, welkom! Op 27 mei 2019 bracht de bode engel de volgende 
boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige Naam van Yeshua 
HaMashiach, Isa, JHWH, Jezus Christus.  

 
Voorwaar, het geloofsleven van de kinderen Gods,  

en de belangstelling om te praten en te bidden en te groeien, 

neemt met grote schrik af. Bij sommigen is de hoogmoed zo hoog 
opgeklommen! Hoogmoed komt voor de val, en hopelijk zijn ze niet 

allemaal geestelijk blind en doof geworden! Aan de 
wereldgelijkvormigheid en het materialisme is men meer verbonden 

dan met de gelijkvormigheid aan Yeshua HaMashiach, Isa, JHWH, 

Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Mirte, en ben een bode 
engel Gods. 

 

Voorwaar! 
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Hoogmoed is trots en vooral denken, dat je beter bent dan 
anderen, pronken, eigenwaarde en arrogantie en een sterk gevoel 

van zelfrespect! 

 
Spreuken 6, vers 16 tot en met 19  Deze zes dingen haat de 

Here, ja, zeven zijn Hem een hartgrondige gruwel: hoogmoedige 
ogen, een valse tong, handen die onschuldig bloed vergieten, een 

hart dat heilloze plannen smeedt, voeten die zich haasten om naar 

het kwade te snellen, wie leugens uitblaast als een vals getuige en 
wie twist stookt tussen broeders “en zusters”. 

 
Lukas 16, vers 15  En Hij zeide tot hen: Gij zijt het, die voor 

rechtvaardig wilt doorgaan voor de mensen, maar God kent uw 

harten. Want wat hoog is bij mensen, is een gruwel voor God. 
 

Jesaja 25, vers 11  Spreidt het zijn handen daarin uit, zoals een 
zwemmer ze uitspreidt om te zwemmen, dan zal Hij zijn hoogmoed 

vernederen ondanks zijn listige handgrepen. 

 
En Spreuken 8, vers 13  De vreze des Heren is het kwade te 

haten; hoogmoed en trots en boze wandel en een mond vol 

draaierijen haat ik. 
 

Voorwaar, vaak is het kwaadspreken een plezier voor de 
hoogmoedige, en een plezier anderen te schaden. 

Dit is duivels! Ook doen ze dit, om zichzelf te verheffen boven een 

ander. Ze doen precies hetzelfde, wat satans karakter schetst. Ze 
zeggen: “Kijk eens, hoe slecht hij of zij is!” Satan laat weten in hen, 

die hoogmoedig zijn, en vol haat en kwaadsprekerij, onder andere: 
“Kijk eens hoe goed ik ben?” Dat is waardering halen over de rug 

van een ander. Voorwaar, wie roddelt, wordt een tegenstander van 

God en speelt satan in de kaart! Wie roddelt, heeft niets begrepen 
van de liefde van Jezus. 

 

Johannes 8, vers 7  Doch toen zij Hem bleven vragen, richtte Hij 
Zich op en zeide tot hen: Wie van u zonder zonde is, werpe het 

eerst een steen naar haar. 
En vers 11  En zij zeide: Niemand, Here. En Jezus zeide: Ook Ik 

veroordeel u niet. Ga heen, zondig van nu af niet meer! 
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Galaten 6, vers 1  Broeders, “maar ook zusters”, zelfs indien 

iemand op een overtreding betrapt wordt, helpt gij, die geestelijk 

zijt, hem terecht in een geest van zachtmoedigheid, ziende op 
uzelf; gij mocht ook eens in verzoeking komen. 

 
Romeinen 14, vers 4  Wie zijt gij, dat gij eens anders knecht 

oordeelt? Of hij staat of valt, gaat zijn eigen heer aan. Maar hij zal 

staande blijven, want de Here is bij machte hem “of haar” vast te 
doen staan. 

 
Lukas 10, vers 27  Hij antwoordde en zeide: Gij zult de Here, uw 

God, liefhebben uit geheel uw hart en met geheel uw ziel en met 

geheel uw kracht en met geheel uw verstand, en uw naaste als 
uzelf. 

 
En Jesaja 59, vers 3 tot en met 5  Want uw handen zijn met 

bloed bezoedeld en uw vingers met ongerechtigheid; uw lippen 

spreken leugen, uw tong prevelt onrecht. Er is niemand die een 
gegronde aanklacht indient, en niemand die naar waarheid richt; zij 

vertrouwen op ijdelheid, spreken valsheid, gaan zwanger van 

moeite en baren onheil. Zij broeden eieren van giftige slangen uit 
en weven spinnewebben. Wie van hun eieren eet, zal sterven; als 

er een ingedrukt wordt, berst er een adder uit. 
 

Voorwaar, wie kwaad bedrijft en geen liefde Gods toont en 

te hoogmoedig is,  
zal nimmer Gods Koninkrijk zien, vanwege hun gelijkvormigheid 

aan satan en de wereld! Hoogmoed komt voor de val van hen, die 
zich laten leiden en verleiden door satan. Hun thuishaven is de hel! 

 

1 Korinthiërs 13, vers 4 en 5  De liefde is lankmoedig, de liefde 
is goedertieren, zij is niet afgunstig, de liefde praalt niet, zij is niet 

opgeblazen, zij kwetst niemands gevoel, zij zoekt zichzelf niet, zij 

wordt niet verbitterd, zij rekent het kwade niet toe. 
 

Deel deze boodschap maar; aan de vrucht herkent men uit 
wie ze zijn! 
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2 Korinthiërs 11, vers 14  Geen wonder ook! Immers, de satan 
zelf doet zich voor als een engel des lichts. 

 

Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 
 

Voorwaar, warrior! 
 
Boodschap Gods: Jullie hebben niet Mij uitgekozen, maar Ik jullie, 

en Ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan en vrucht te 

dragen, blijvende vrucht. Wat je de Vader in Mijn Naam vraagt, zal 
Hij je geven.  

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 28 mei 2019 bracht de bode de 

volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin 
Cousijnsen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 
HaMashiach, Isa, JHWH, Jezus Christus.  

 

Voorwaar, warrior, 
 

Johannes 15, vers 16  Niet gij hebt Mij, maar Ik heb u uitgekozen 
en u aangewezen, opdat gij zoudt heengaan en vrucht dragen en 

uw vrucht zou blijven, opdat de Vader u alles geve, wat gij Hem 

bidt in mijn naam. 
 

Voorwaar, 
 

En Efeziërs 2, vers 8  Want door genade zijt gij behouden, door 

het geloof, en dat niet uit uzelf: het is een gave van God. 
 

Kolossenzen 1, vers 29  Hiervoor span ik mij ook in, onder zware 

strijd, naar zijn werking, die in mij werkt met kracht. 
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En Kolossenzen 2, vers 6  Nu gij Christus Jezus, de Here, aanvaard 
hebt, wandelt in Hem. 

 

Voorwaar, mijn naam is Hetrick; luister aandachtig! 
 

Kolossenzen 2, vers 15  Hij heeft de overheden en machten 
ontwapend en openlijk tentoongesteld en zo over hen gezegevierd. 

 

1 Timotheüs 1, vers 18 en 19 vanaf: opdat gij, u daarnaar 
richtend, de goede strijd strijdt met geloof en met een goed 

geweten. Omdat sommigen dit hebben verworpen, heeft hun geloof 
schipbreuk geleden. 

 

2 Korinthiërs 10, vers 3 tot en met 6  Want al leven wij in het 
vlees, wij trekken niet ten strijde naar het vlees, want de wapenen 

van onze veldtocht zijn niet vleselijk, maar krachtig voor God tot 
het slechten van bolwerken, zodat wij de redeneringen en elke 

schans, die opgeworpen wordt tegen de kennis van God, slechten, 

elk bedenksel als krijgsgevangene brengen onder de 
gehoorzaamheid aan Christus, en gereed staan, zodra uw 

gehoorzaamheid volkomen is, alle ongehoorzaamheid te straffen. 

 
2 Timotheüs 2, vers 3 tot en met 5  Lijd met de anderen als een 

goed soldaat van Christus Jezus. Tijdens de veldtocht wordt geen 
soldaat gemoeid in de zorg voor zijn onderhoud; hij heeft slechts 

hem te voldoen, door wie hij aangeworven is. En is iemand een 

kampvechter, dan ontvangt hij de krans alleen, als hij volgens de 
regels van de kamp heeft gestreden. 

 
En 1 Timotheüs 6, vers 11 en 12  Gij daarentegen, o mens Gods, 

ontvlucht deze dingen, doch jaag naar gerechtigheid, godsvrucht, 

geloof, liefde, volharding en zachtzinnigheid. Strijd de goede strijd 
des geloofs, grijp het eeuwige leven, waartoe gij geroepen zijt… 

stop, tot zover! 

 
Voorwaar,  

 
Efeziërs 4, vers 21 tot en met 24  Gij toch hebt van Hem 

gehoord en zijt in Hem onderwezen, gelijk dit de waarheid is in 
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Jezus, dat gij, wat uw vroegere wandel betreft, de oude mens 
aflegt, die ten verderve gaat, naar zijn misleidende begeerten, dat 

gij verjongd wordt door de geest van uw denken, en de nieuwe 

mens aandoet, die naar de wil van God geschapen is in waarachtige 
gerechtigheid en heiligheid. 

Efeziërs 6, vers 10 tot en met 12  Voorts, weest krachtig in de Here 
en in de sterkte zijner macht. Doet de wapenrusting Gods aan, om 

te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels; want wij 

hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de 
overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer 

duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. 
En vers 16 tot en met 18  Neemt bij dit alles het schild des geloofs 

ter hand, waarmede gij al de brandende pijlen van de boze zult 

kunnen doven; en neemt de helm des heils aan en het zwaard des 
Geestes, dat is het woord van God. En bidt daarbij met aanhoudend 

bidden en smeken bij elke gelegenheid in de Geest, daartoe 
wakende met alle volharding en smeking voor alle heiligen. 

 

Kolossenzen 3, vers 14 tot en met 17  En doet bij dit alles de 
liefde aan, als de band der volmaaktheid. En de vrede van Christus, 

tot welke gij immers in één lichaam geroepen zijt, regere in uw 

harten; en weest dankbaar. Het woord van Christus wone rijkelijk 
in u, zodat gij in alle wijsheid elkander leert en terechtwijst en met 

psalmen, lofzangen en geestelijke liederen zingende, Gode dank 
brengt in uw harten. En al wat gij doet met woord of werk, doet het 

alles in de naam des Heren Jezus, God, de Vader, dankende door 

Hem! 
 

1 Thessalonicenzen 5, vers 16 tot en met 18  Verblijdt u te 
allen tijde, bidt zonder ophouden, dankt onder alles, want dat is de 

wil Gods in Christus Jezus ten opzichte van u. 

 
Spreuken 16, vers 20  Wie op het woord acht geeft, zal het goede 

vinden; ja, welzalig hij “of zij”, die op de Here vertrouwt. 

En Spreuken 31, vers 25  Kracht en luister is haar gewaad, de 
komende dag lacht zij toe. 

 
En Psalm 147, vers 5  Groot is onze Here en geweldig in kracht, 

zijn verstand is onbeperkt. 
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Amen! 

Ik ga nu, sprak Hetrick, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
 

 

Israël, velen bidden u Zijn shalom en vrede toe 
 

Moge Zijn kadosh, heilige shalom, vrede, met u zijn, en 
eeuwigdurende, geliefde stad des Heren. Jeruzalem en heel Israël, 

u bent gezegend en een heilig, kadosh land, als u doet, wat de 

Here, de Koning der koningen, tot u gesproken heeft!  
 

 
Volledige weergave: 

 

Van harte welkom! Op 29 mei 2019 bracht een bode engel de 
volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin 

Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, El Elohím, Adonai, JHWH, Jezus Christus.  
 

Voorwaar, wie een oor en een hart en ziel heeft,  

die hore wat Hij, uw Rabboeni, de eeuwige Kadosh, Heilige, 
gezalfde Koning der koningen, Naam boven alle namen en engelen, 

tot u te zeggen heeft. Voorwaar, voorwaar, mijn naam is Tirsoa, en 
ben een bode engel Gods. 

 

Welnu, vrees dan de Here, de levende, opgestane Heer 
Israëls! 

 
Jozua 24, vers 15 tot en met 18  Maar indien het kwaad is in uw 

ogen, de Here te dienen, kiest dan heden, wie gij dienen zult: òf de 

goden die uw vaderen aan de overzijde der Rivier gediend hebben, 
òf de goden der Amorieten, in wier land gij woont. Maar ik en mijn 

huis, wij zullen de Here dienen! 

Toen antwoordde het volk en zeide: Het zij verre van ons, de Here 
te verlaten en andere goden te dienen. Want de Here is onze God. 
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Hij is het, die ons en onze vaderen uit het land Egypte heeft 
gevoerd, uit het diensthuis, en die voor onze eigen ogen deze grote 

tekenen gedaan heeft, en ons behoed heeft op heel de weg die wij 

gingen, en onder alle volken door wier midden wij trokken. De Here 
dreef alle volken en de Amorieten, de bewoners van dit land, voor 

ons uit. Ook wij zullen de Here dienen, want Hij is onze God. 
 

Voorwaar, velen bidden u Zijn shalom en vrede toe. 

 
Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, 

dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die 
in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. 

En Johannes 14, vers 15  Wanneer gij Mij liefhebt, zult gij mijn 

geboden bewaren. 
 

Voorwaar, en Shalom Jeruzalem! 
Moge Zijn kadosh, heilige shalom, vrede, met u zijn, en 

eeuwigdurende, geliefde stad des Heren! God heeft u zo liefgehad! 

 
Jozua 24, vers 23  Nu dan, doet de vreemde goden weg, die in 

uw midden zijn, en neigt uw harten tot de Here, de God van Israël. 

 
Voorwaar, zo spreekt JHWH, Ik ben de Here, uw God.  

Kadosh, heilig u en aanbid Mij alleen, en wees kadosh, heilig! Oh, 
kadosh! Had ik niet gesproken, Israël: Wees trouw en wees Mij, 

JHWH, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, kadosh, heilig? Want Ik 

alleen ben Kadosh, Heilig! Verontreinig uzelf niet en maak geen 
scheiding; bekeer u! 

 
Leviticus 26, vers 1  Gij zult u geen afgoden maken; een 

gesneden beeld noch een gewijde steen zult gij u oprichten; ook 

een steen met beeldhouwwerk zult gij in uw land niet zetten, om u 
daarvoor neder te buigen, want Ik ben de Here, uw God. 

En Leviticus 20, vers 26  Weest Mij heilig, want heilig ben Ik, de 

Here, en Ik heb u afgezonderd van de volken, opdat gij Mij zoudt 
toebehoren. 

 
Voorwaar, wie niet wil horen, gaat verloren. 



 
 

 

6903 
 
 

 

Jeruzalem en heel Israël, u bent gezegend en een heilig, kadosh 
land, als u doet, wat de Here, de Koning der koningen, tot u 

gesproken heeft! 

 
Numeri 14, vers 18 tot en met 20  De Here is lankmoedig en 

groot van goedertierenheid, vergevende ongerechtigheid en 
overtreding, hoewel Hij zeker niet ongestraft laat, maar de 

ongerechtigheid der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het 

derde en vierde geslacht. Vergeef toch de ongerechtigheid van dit 
volk naar de grootheid uwer goedertierenheid, gelijk Gij dit volk 

vergiffenis geschonken hebt van Egypte af tot hier toe. En de Here 
zeide: Op uw bede schenk Ik vergeving. 

 

Johannes 10, vers 27  Mijn schapen horen naar mijn stem en Ik 
ken ze en zij volgen Mij. 

En Johannes 14, vers 6  Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de 
waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij. 

 

Niemand komt dus tot God, dan alleen via Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, de enige ware weg. 

Amen! 

Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 
 

Laat Gods bazuinen luid klinken! 
 
28-05-2019  Wees een getuige en een dienaar voor Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Breek uit en houd het stralende 

licht, dat op u is en in u schijnt, niet voor uzelf!  
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. De 
volgende boodschap werd overgebracht door een bode engel Gods, 

die ik heel graag met u wil delen. 
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Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 

Voorwaar, laat Gods bazuinen luid klinken! 
Hanteer uw mond, en verkondig Zijn kadosh, heilige Naam, de 

Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! Maak Hem 
groot en laat Gods bazuinen weerklinken voor de Allerhoogste, 

want Hij regeert over alles wat leeft. Voorwaar, mijn naam is 

Blesía, en ben een bode engel Gods. 
 

Hou het stralende licht, dat op u is en in u schijnt, niet voor 
uzelf. 

Deel Zijn glorie en heerlijkheid; laat Gods bazuinen luid klinken! 

Wees een getuige en een dienaar voor Yeshua HaMashiach, JHWH, 
Jezus Christus, met heel uw hart en verstand. Breek uit en verhef 

uw stem, en geef Hem alle eer!  
 

Roep het uit: “Halleluja! Ik loof en dank El Elohím, Adonai!” 

Door het Bloed van onze Heer, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 
Christus, zijn wij bevrijd van elke vloek. Want het offer, dat Hij 

bracht, heeft satans macht en bolwerken verbroken! Halleluja!  

 
Hij geeft vreugde in uw ziel, en verzadigt u met Zijn liefde en 

kracht in uw ziel.  
Toon Hem uw dank, want Zijn liefde eindigt nooit. Prijs de Heer, en 

laat Gods bazuin weerklinken! De vreugde des Heren is uw kracht. 

 
Psalm 29, vers 4  De stem des Heren is vol kracht, de stem des 

Heren is vol glorie. 
 

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
 

 

Vrees voor de vijand is uw zegeningen 
tegenhouden! 
 

Weet dat Hij, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, van u 
houdt en getrouw is en nimmer falend. Hij maakt geen fouten, en 
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weet wat Hij doet en geeft Zijn knechten altijd door, hetgeen 
weldra geschieden moet.  

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 31 mei 2019 bracht de bode engel de 

volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin 

Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Rafaël, 

een bode engel Gods. 

 
Voorwaar, of het nu om de schepping gaat, of wat dan ook, 

de Here is getrouw en waarachtig en de God van al wat leeft! 
U mag weten, dat u op Hem, die wijzer is dan Koning Salomo, of 

wie dan ook, mag vertrouwen. Hij maakt geen fouten, en weet wat 

Hij doet en geeft Zijn knechten altijd door, hetgeen weldra 
geschieden moet.  

 

Voorwaar, Zijn naam is Wonderbaar, en Hij is zo groot en 
almachtig! 

Een Rots en een Redder en een Strijder en Overwinnaar is Hij over 
elke duivelse macht van satan! Vrees niet voor hem, want Zijn 

kostbaar Bloed aan het kruis heeft alle bolwerken van satan 

overwonnen en vernietigd.  
 

Want vrees voor de vijand is uw zegeningen tegenhouden! 
Weet dat Hij, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, van u 

houdt en getrouw is en nimmer falend. Zijn goedheid en genade 

zijn steeds uw deel! Wie in Hem gelooft, op Hem vertrouwt en in 
Hem blijft, en toegewijd is ten dienste aan de Koning der koningen, 

heeft Hij de grootste zegen ooit beloofd, in geloof, hoop en liefde. 

Amen! 
Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
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JUNI 2019 

 
De vijfvoudige bediening inclusief Profeten 
 
Boodschap Gods, overgebracht in opdracht van de God van 

Abraham, Izaäk en Jakob, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Als 

u een Profeet of Profetes Gods niet welkom heet in uw kerk, 
bedroeft u de Heilige Geest Gods! Velen dan zijn bevreesd voor wat 

God via Zijn Profeten zou kunnen openbaren.  

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 3 juni 2019 bracht de bode engel de 

volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet van de laatste 
dagen, Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 
Voorwaar, 

 

Mattheüs 5, vers 17  Meent niet, dat Ik gekomen ben om de wet 
of de Profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen om te ontbinden, 

maar om te vervullen. 
 

Efeziërs 4, vers 11 tot en met 13  En Hij heeft zowel apostelen 

als Profeten gegeven, zowel evangelisten als herders en leraars, om 
de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon, tot opbouw van het 

lichaam van Christus, totdat wij allen de eenheid des geloofs en der 
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volle kennis van de Zoon Gods bereikt hebben, de mannelijke 
rijpheid, de maat van de wasdom der volheid van Christus. 

 

Openbaring 22, vers 6  En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn 
getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der 

Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen 
hetgeen weldra geschieden moet. 

 

En Efeziërs 4, vers 14  Dan zijn wij niet meer onmondig, op en 
neder, heen en weder geslingerd onder invloed van allerlei wind 

van leer, door het valse spel der mensen, in hun sluwheid, die tot 
dwaling verleidt. 

 

Voorwaar, mijn naam is Revelado, en ben een bode engel 
Gods. 

 
Efeziërs 4, vers 4 en 5  één lichaam en één Geest, gelijk gij ook 

geroepen zijt in de ene hoop uwer roeping, één Here, één geloof, 

één doop. 
 

Voorwaar, als u een Profeet of Profetes Gods niet welkom 

heet in uw kerk,  
bedroeft u de Heilige Geest Gods, door de vijfvoudige bediening uit 

elkaar te trekken, en de heiligen alleen maar toe te rusten met 
toetjes! Voorwaar, men wil van God zoveel ontvangen! Maar het 

totale, vijfvoudige menu is zwaar eten voor vele kerken, vanwege 

de zonde! 
 

1 Johannes 3, vers 5  En gij weet, dat Hij geopenbaard is, opdat 
Hij de zonden zou wegnemen, en in Hem is geen zonde.  

En vers 7 tot en met 9  Kinderkens, laat niemand u misleiden. Wie 

de rechtvaardigheid doet, is rechtvaardig, gelijk Hij rechtvaardig is; 
wie de zonde doet is uit de duivel, want de duivel zondigt van den 

beginne. Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, opdat Hij de 

werken des duivels verbreken zou. Een ieder, die uit God geboren 
is, doet geen zonde; want het zaad Gods blijft in hem “en in haar” 

en hij “of zij” kan niet zondigen, want hij “of zij” is uit God 
geboren. 
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Voorwaar, Kadosh, Heilig is de Here, Yeshua HaMashiach, 
JHWH, Jezus Christus! 

Van Profeet Benjamin en Profetes Theresa wil men niets weten. 

 
2 Timotheüs 4, vers 3 en 4  Want er komt een tijd, dat de 

mensen de gezonde leer niet meer zullen verdragen, maar omdat 
hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich tal van 

leraars zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen 

afkeren en zich naar de verdichtsels keren. 
2 Timotheüs 3, vers 1  Weet wel, dat er in de laatste dagen zware 

tijden zullen komen. 
En vers 5  die met een schijn van godsvrucht de kracht daarvan 

verloochend hebben; houd ook dezen op een afstand. 

 
En Mattheüs 5, vers 11 en 12  Zalig zijt gij, wanneer men u 

smaadt en vervolgt en liegende allerlei kwaad van u spreekt om 
Mijnentwil. Verblijdt u en verheugt u, want uw loon is groot in de 

hemelen; want alzo hebben zij de Profeten vóór u vervolgd. 

 
Voorwaar, velen dan zijn bevreesd voor wat God via Zijn 

Profeten zou kunnen openbaren. 

 
Mattheüs 13, vers 47 tot en met 52  Evenzo is het Koninkrijk 

der hemelen gelijk aan een sleepnet, neergelaten in de zee, dat 
allerlei bijeenbrengt. Wanneer het vol is, haalt men het op de 

oever, en zet zich neer en verzamelt het goede in vaten, doch het 

ondeugdelijke werpt men weg. Zó zal het gaan bij de voleinding der 
wereld. De engelen zullen uitgaan om de bozen uit het midden der 

rechtvaardigen af te zonderen, en zij zullen hen in de vurige oven 
werpen; daar zal het geween zijn en het tandengeknars. Hebt gij 

dit alles verstaan? Zij zeiden tot Hem: Ja. Hij zeide tot hen: 

Daarom is iedere schriftgeleerde, die een discipel geworden is van 
het Koninkrijk der hemelen, gelijk aan een heer des huizes, die uit 

zijn voorraad nieuwe en oude dingen te voorschijn brengt. 

Mattheüs 12, vers 35 tot en met 37  Een goed mens brengt uit zijn 
goede schat goede dingen voort, en een slecht mens uit zijn boze 

schat boze dingen. Maar Ik zeg u: Van elk ijdel woord, dat de 
mensen zullen spreken, zullen zij rekenschap geven op de dag des 
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oordeels, want naar uw woorden zult gij gerechtvaardigd worden, 
en naar uw woorden zult gij veroordeeld worden. 

En Mattheüs 10, vers 40 tot en met 42  Wie u ontvangt, ontvangt 

Mij, en wie Mij ontvangt, ontvangt Hem, die Mij gezonden heeft. 
Wie een Profeet ontvangt als Profeet, zal het loon van een Profeet 

ontvangen; en wie een rechtvaardige ontvangt als rechtvaardige, 
zal het loon van een rechtvaardige ontvangen. En wie één van deze 

kleinen, omdat hij “of zij” een discipel is, ook maar een beker koud 

water te drinken geeft, voorwaar, Ik zeg u, zijn “of haar” loon zal 
hem “of haar” geenszins ontgaan. 

 
Voorwaar, ook zeg ik u, zijn of haar loon zal hem of haar 

geenszins ontgaan, als hij of zij zich bekeert en onderwerpt 

aan God en Zijn geboden! 
 

Mattheüs 18, vers 7  Wee de wereld om de verleidingen tot 
zonde. Want er moeten verleidingen komen, maar wee die mens, 

door wie de verleiding komt. 

Mattheüs 23, vers 14  Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, gij 
huichelaars, want gij eet de huizen der weduwen op, terwijl gij voor 

de schijn lange gebeden uitspreekt. Daarom zult gij zwaarder 

oordeel ontvangen. 
En vers 26 tot en met 28  Gij blinde Farizeeër, reinig eerst de 

inhoud van de beker; dan zal hij ook van buiten rein worden. Wee 
u, schriftgeleerden en Farizeeën, gij huichelaars, want gij gelijkt op 

gewitte graven, die van buiten wel schoon schijnen, maar van 

binnen vol zijn van doodsbeenderen en allerlei onreinheid. Zo ook 
gij, van buiten schijnt gij de mensen wel rechtvaardig, doch van 

binnen zijt gij vol huichelarij en wetsverachting. 
 

En Johannes 3, vers 19 tot en met 21  Dit is het oordeel, dat het 

licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever 
gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want 

een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het 

licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag komen; maar wie 
de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn “of haar” 

werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 
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Voorwaar, een kerk, die geen gebruik maakt van het totale 
menu om te groeien, zal tenslotte in het vuur geworpen 

worden. 

Voorwaar, toets ook het woord ‘Profeet’ in, in de Search balk, en 
luister naar de andere boodschappen! 

Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 

 

 

 

Een kus of een stevige knuffel doet wonderen! 
 

Sommige echtparen laten maar weinig, of helemaal niets van hun 

liefde naar elkaar toe zien. Laat de liefde niet verkillen, maar 
onderhoud het, zoals God het bedoeld heeft!  

 

 
Volledige weergave: 

 
Van harte welkom! Op 4 juni 2019 bracht de bode de volgende 

boodschap Gods over aan Profeet Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  
 

Voorwaar,  

 
Genesis 27, vers 26 en 27  Daarna zeide zijn vader Isaak tot 

hem: Kom toch dichterbij en kus mij, mijn zoon. En hij kwam 

dichterbij en kuste hem. Toen hij de geur van zijn klederen rook, 
zegende hij hem en zeide: Zie, de geur van mijn zoon is als de geur 

van het veld, dat de Here gezegend heeft. 
 

Hooglied 1, vers 2  Hij kusse mij met de kussen van zijn mond! 

Want kostelijker dan wijn is uw liefde. 
En Hooglied 4, vers 7  Alles is schoon aan u, mijn liefste, zonder 

enig gebrek zijt gij. 
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Spreuken 22, vers 18 tot en met 20  Want het is liefelijk, dat gij 

ze in uw binnenste bewaart, dat zij alle bestendig op uw lippen zijn. 

Opdat uw betrouwen op de Here zij, onderricht ik u heden, ja u. 
Heb ik niet kernspreuken voor u opgeschreven met raadgevingen 

en kennis? 
Spreuken 24, vers 25 en 26  Maar hun die recht oordelen, gaat het 

goed, over hen komt de zegen van de voorspoed. Wie juiste 

antwoorden geeft, kust de lippen. 
En Spreuken 7, vers 13  en zij grijpt hem aan en kust hem. Tot 

zover. 
En vers 18  Kom, laat ons zwelgen in minne tot de morgen toe, en 

genieten van liefde. 

 
2 Samuël 15, vers 5  Wanneer iemand naderde om zich voor hem 

neer te buigen, dan strekte hij zijn hand uit, greep hem en kuste 
hem. 

En 2 Samuël 19, vers 39  En al het volk trok de Jordaan over. Ook 

de koning trok over. Toen kuste de koning Barzillai en zegende 
hem, en deze keerde naar zijn woonplaats terug. 

 

1 Samuël 10, vers 1  Toen nam Samuël de oliekruik, goot haar uit 
over zijn hoofd, kuste hem en zeide: Heeft de Here u niet tot vorst 

over zijn erfdeel gezalfd? 
 

Exodus 4, vers 27  En de Here zeide tot Aäron: Ga Mozes in de 

woestijn tegemoet. Hij ging en ontmoette hem bij de berg Gods en 
kuste hem. 

 
1 Samuël 20, vers 41 vanaf: Zij kusten elkander en weenden met 

elkander. Tot zover. 

 
Genesis 48, vers 10 vanaf: Jozef bracht hen dichter bij hem; en 

hij kuste en omhelsde hen. 

 
En Ruth 1, vers 9 vanaf: Hierop kuste zij ze… tot zover. 

 
Voorwaar, mijn naam is Hetrick; er werd vroeger heel wat 

afgekust, hè?  
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Voorwaar, ook in sommige kerken onder de Christenen gaat het 
heel ver! 

 

Mattheüs 5, vers 47  En indien gij alleen uw broeders “of 
zusters” groet, waarin doet gij meer dan het gewone? Doen ook de 

heidenen niet hetzelfde? 
 

Voorwaar,  

 
Mattheüs 6, vers 22 en 23  De lamp van het lichaam is het oog. 

Indien dan uw oog zuiver is, zal geheel uw lichaam verlicht zijn; 
maar indien uw oog slecht is, zal geheel uw lichaam duister zijn. 

Indien nu wat licht in u is, duisternis is, hoe groot is dan de 

duisternis! 
 

1 Korinthiërs 2, vers 10  Want óns heeft God het geopenbaard 
door de Geest. Want de Geest doorzoekt alle dingen, zelfs de 

diepten Gods. 

En 1 Korinthiërs 14, vers 33  Want God is geen God van wanorde, 
maar van vrede. 

 

Voorwaar, natuurlijk, God is liefde, maar niet gelijkvormig 
aan de wereld, heidens! 

 
Galaten 5, vers 13  Want gij zijt geroepen, broeders, “maar ook 

zusters”, om vrij te zijn; gebruikt echter die vrijheid niet als een 

aanleiding voor het vlees, maar dient elkander door de liefde. 
En vers 22  Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, 

vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, 
zachtmoedigheid, zelfbeheersing. 

 

Voor de man en vrouw, die gehuwd zijn, mag er best wel 
gekust worden, hoor. 

Sommige echtparen laten maar weinig, of helemaal niets van hun 

liefde naar elkaar toe zien! Laat de liefde niet verkillen, maar 
onderhoud het, zoals God het bedoeld heeft… “Goedemorgen, 

schat… smak!” of een stevige knuffel doet wonderen! 
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1 Korinthiërs 13, vers 4 tot en met 8  De liefde is lankmoedig, 
de liefde is goedertieren, zij is niet afgunstig, de liefde praalt niet, 

zij is niet opgeblazen, zij kwetst niemands gevoel, zij zoekt zichzelf 

niet, zij wordt niet verbitterd, zij rekent het kwade niet toe. Zij is 
niet blijde over ongerechtigheid, maar zij is blijde met de waarheid. 

Alles bedekt zij, alles gelooft zij, alles hoopt zij, alles verdraagt zij. 
De liefde vergaat nimmermeer; maar profetieën, zij zullen afgedaan 

hebben; tongen, zij zullen verstommen; kennis, zij zal afgedaan 

hebben. 
 

En Romeinen 12, vers 9 tot en met 11  De liefde zij ongeveinsd. 
Weest afkerig van het kwade, gehecht aan het goede. Weest in 

broeder- “en zuster-” liefde elkander genegen, in eerbetoon 

elkander ten voorbeeld, in ijver onverdroten, vurig van geest, dient 
de Here. 

 
Daarboven achter de sterren zal ik mijn geliefde Marion 

kussen. 

Voorwaar, sommigen kussen meer hun huisdier dan hun partner, 
en geven het meer liefde. 

Ik ga nu, sprak Hetrick, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
 

 

Onze arbeid is niet vergeefs in de Here 
 

Daarom, geliefde broeders en zusters, wees standvastig en 
onwankelbaar en zet u altijd volledig in voor het werk van de Heer, 

in het besef dat door de Heer uw inspanningen nooit tevergeefs 

zijn. U allen die door de doop één met Christus bent geworden, 
hebt u met Christus omkleed. En omdat u Christus toebehoort, bent 

u nakomelingen van Abraham, erfgenamen volgens de belofte.  
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 5 juni 2019 bracht de bode engel de 

volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin 

Cousijnsen. 
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Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam boven alle namen, 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 

Voorwaar, Kadosh, Heilig is de Here! 
 

1 Korinthiërs 15, vers 58  Daarom, mijn geliefde broeders, 
“maar ook zusters”, weest standvastig, onwankelbaar, te allen 

tijde overvloedig in het werk des Heren, wetende, dat uw arbeid 

niet vergeefs is in de Here. 
 

Hebreeën 10, vers 22 tot en met 24  Laten wij toetreden met 
een waarachtig hart, in volle verzekerdheid des geloofs, met een 

hart, dat door besprenging gezuiverd is van besef van kwaad, en 

met een lichaam, dat gewassen is met zuiver water. Laten wij de 
belijdenis van hetgeen wij hopen onwankelbaar vasthouden, want 

Hij, die beloofd heeft, is getrouw. En laten wij op elkander acht 
geven om elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. 

Hebreeën 11, vers 6  Maar zonder geloof is het onmogelijk Hem 

welgevallig te zijn. Want wie tot God komt, moet geloven, dat Hij 
bestaat en een beloner is voor wie Hem ernstig zoeken.  

En Hebreeën 12, vers 12  Heft dan de slappe handen op en strekt 

de knikkende knieën. 
En vers 28 en 29  Laten wij derhalve, omdat wij een onwankelbaar 

koninkrijk ontvangen, dankbaar zijn en hierdoor God vereren op 
een Hem welbehagelijke wijze met eerbied en ontzag, want onze 

God is een verterend vuur. 

 
Voorwaar, mijn naam is Mirapas, en ben een bode engel 

Gods. 
 

Kolossenzen 1, vers 29  Hiervoor span ik mij ook in, onder zware 

strijd, naar zijn werking, die in mij werkt met kracht. 
En Kolossenzen 2, vers 6 tot en met 10  Nu gij Christus Jezus, de 

Here, aanvaard hebt, wandelt in Hem, geworteld en dan 

opgebouwd wordend in Hem, bevestigd wordend in het geloof, 
zoals u geleerd is, overvloeiende in dankzegging. Ziet toe, dat 

niemand u medeslepe door zijn wijsbegeerte en door ijdel bedrog in 
overeenstemming met de overlevering der mensen, met de 

wereldgeesten en niet met Christus, want in Hem woont al de 
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volheid der godheid lichamelijk; en gij hebt de volheid verkregen in 
Hem, die het hoofd is van alle overheid en macht. 

En vers 15  Hij heeft de overheden en machten ontwapend en 

openlijk tentoongesteld en zo over hen gezegevierd. 
 

Zeg: “Halleluja!” 
 

En Kolossenzen 3, vers 4  Wanneer Christus verschijnt, die ons 

leven is, zult ook gij met Hem verschijnen in heerlijkheid. 
 

Filippenzen 4, vers 4 tot en met 7  Verblijdt u in de Here te allen 
tijde! Wederom zal ik zeggen: Verblijdt u! Uw vriendelijkheid zij alle 

mensen bekend. De Here is nabij. Weest in geen ding bezorgd, 

maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met 
dankzegging bekend worden bij God. En de vrede Gods, die alle 

verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden 
in Christus Jezus. 

Filippenzen 1, vers 29  Want aan u is de genade verleend, voor 

Christus, niet alleen in Hem te geloven, maar ook voor Hem te 
lijden. 

Filippenzen 2, vers 9 tot en met 11  Daarom heeft God Hem ook 

uitermate verhoogd en Hem de naam boven alle naam geschonken, 
opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen van hen, die 

in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn, en alle 
tong zou belijden: Jezus Christus is Here, tot eer van God, de 

Vader! 

En vers 13 tot en met 18  Want God is het, die om zijn welbehagen 
zowel het willen als het werken in u werkt. Doet alles zonder 

morren of bedenkingen, opdat gij onberispelijk en onbesmet moogt 
zijn, onbesproken kinderen Gods te midden van een ontaard en 

verkeerd geslacht, waaronder gij schijnt als lichtende sterren in de 

wereld, het woord des levens vasthoudende, mij ten roem tegen de 
dag van Christus, dat ik niet vruchteloos mijn wedloop gelopen, 

noch vruchteloos mij ingespannen heb. Maar ook indien ik geplengd 

word bij de offerande en de eredienst van uw geloof, verblijd ik mij, 
en ik verblijd mij met u allen. Verblijdt gij u evenzo en verblijdt u 

met mij.  
Filippenzen 3, vers 14  Maar één ding doe ik: vergetende hetgeen 

achter mij ligt en mij uitstrekkende naar hetgeen vóór mij ligt, jaag 



 
 

 

6916 
 
 

 

ik naar het doel, om de prijs der roeping Gods, die van boven is, in 
Christus Jezus. 

En vers 17 tot en met 21  Weest allen mijn navolgers, broeders “en 

zusters”, en ziet op hen, die evenzo wandelen, gelijk gij ons tot 
voorbeeld hebt. Want velen wandelen – ik heb het u dikwijls van 

hen gezegd, maar nu zeg ik het ook wenende – als vijanden van 
het kruis van Christus. Hun einde is het verderf, hun God is de buik, 

hun eer stellen zij in hun schande, zij zijn aardsgezind. Want wíj 

zijn burgers van een rijk in de hemelen, waaruit wij ook de Here 
Jezus Christus als verlosser verwachten, die ons vernederd lichaam 

veranderen zal, zodat het aan zijn verheerlijkt lichaam gelijkvormig 
wordt, naar de kracht, waarmede Hij ook alle dingen Zich kan 

onderwerpen. 

En Filippenzen 4, vers 1  Daarom, mijn geliefde broeders “en 
zusters”, naar wie mijn verlangen uitgaat, mijn blijdschap en 

kroon, staat alzo vast in de Here, geliefden! 
En vers 13  Ik vermag alle dingen in Hem, die mij kracht geeft. 

 

Galaten 5, vers 18  Indien gij u echter door de Geest laat leiden, 
dan zijt gij niet onder de wet. 

En Galaten 3, vers 12  Doch bij de wet gaat het niet om geloof, 

maar: wie dat doet, zal daardoor leven. 
Vers 14  Zo is de zegen van Abraham tot de heidenen gekomen in 

Jezus Christus, opdat wij de belofte des Geestes ontvangen zouden 
door het geloof. 

Vers 27  Want gij allen, die in Christus gedoopt zijt, hebt u met 

Christus bekleed. 
En vers 29  Indien gij nu van Christus zijt, dan zijt gij zaad van 

Abraham, en naar de belofte erfgenamen. 
 

Amen! 

Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 

 
Proclamatie: Ik bied weerstand tegen satan! 

 
Met Hem, de Allerhoogste God, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 

Christus, bent u meer dan overwinnaar! Zijn almachtige kracht 



 
 

 

6917 
 
 

 

verbreekt elke aanval en manipulatie en toverij en misleiding, en 
elk duivels roddelbolwerk van satan. Amen!  

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 6 

juni 2019 bracht een bode engel Gods de volgende boodschap over, 

die ik heel graag met u wil delen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van de Allerhoogste 
God, de Naam van mijn en uw Heer en Meester en Koning der 

koningen, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 
Voorwaar, zeg: 

“Ik proclameer, dat er buiten mijn Heer en enige God en Redder 
geen andere God is! Ik proclameer dat elk wapen, dat tegen mij 

gebruikt wordt, of negatief duivels gepraat en geroddel, of welke 

negativiteit dan ook, dat tegen mij gebruikt wordt, mij niet zal 
raken. Want ik proclameer, dat ik een strijder ben van de enige 

ware, Allerhoogste God, en sta onder Zijn commando en volledige 

bescherming van mijn Heer, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 
Christus. Ik ben dan met Hem meer dan overwinnaar! Zijn 

almachtige kracht verbreekt elke aanval en manipulatie en tovenarij 
en misleiding, en elk duivels roddelbolwerk van satan. Ik 

proclameer, dat ik me overgegeven heb aan Zijn Woord, dat zegt: 

‘Bied weerstand tegen satan’, met al zijn invloed en boze werken, 
die hij probeert tegen mij te gebruiken. Ik buig niet! Ga weg, satan, 

in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 
Christus. Amen!” 

 

Voorwaar, mijn naam is Kareach, en ben een bode engel 
Gods. 

 

Lukas 10, vers 16  Wie naar u hoort, hoort naar Mij; en wie u 
verwerpt, verwerpt Mij; en wie Mij verwerpt, verwerpt Hem, die Mij 

gezonden heeft. 
En vers 19 en 20  Zie, Ik heb u macht gegeven om op slangen en 

schorpioenen te treden en tegen de gehele legermacht van de 
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vijand; en niets zal u enig kwaad doen. Evenwel, verheugt u niet 
hierover, dat de geesten zich aan u onderwerpen, maar verheugt u, 

dat uw namen staan opgetekend in de hemelen. 

 
En Efeziërs 6, vers 16 en 17  Neemt bij dit alles het schild des 

geloofs ter hand, waarmede gij al de brandende pijlen van de boze 
zult kunnen doven; en neemt de helm des heils aan en het zwaard 

des Geestes, dat is het woord van God. 

 
En 2 Timotheüs 2, vers 5  En is iemand een kampvechter, dan 

ontvangt hij “of zij” de krans alleen, als hij “of zij” volgens de 
regels van de kamp heeft gestreden. 

 

En 1 Petrus 4, vers 4  Zij vinden het vreemd dat u niet langer 
meedoet aan hun liederlijke uitspattingen en ze spreken daarom 

kwaad over u. 
 

En Openbaring 3, vers 21  Wie overwint, hem “en ook haar” zal 

Ik geven met Mij te zitten op mijn troon, gelijk ook Ik heb 
overwonnen en gezeten ben met mijn Vader op zijn troon. 

 

Johannes 21, vers 25  Er zijn echter nog vele andere dingen, die 
Jezus gedaan heeft; indien deze één voor één beschreven werden, 

dan zou, naar ik meen, de wereld zelf de boeken, die geschreven 
werden, niet kunnen bevatten. 

En Johannes 15, vers 7 en 8  Indien gij in Mij blijft en mijn woorden 

in u blijven, vraagt wat gij maar wilt, en het zal u geworden. Hierin 
is mijn Vader verheerlijkt, dat gij veel vrucht draagt en gij zult mijn 

discipelen zijn. 
 

Voorwaar, sta in Gods beloften, die tot u zeggen: ‘Ja en 

Amen!’ 
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen 
 

 
 

Wie ziet ze vliegen? 
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Velen denken dat Profeet Benjamin Cousijnsen ze ziet vliegen, 

hoewel reeds veel belangrijke informatie vanaf de Troon van God 

kenbaar is gemaakt aan de wereld over de levensgevaarlijke 
bedreiging: de technologische gevallen engelen! Reeds sinds 2012 

werden vele boodschappen overgebracht, die u kunt vinden in de 
Evangelicalendtimemachine.com.  

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, welkom! Op 7 juni 2019 bracht de bode engel de volgende 

openbarende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin 

Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige en in de kadosh, heilige 
Naam boven alle namen, de Koning der koningen, Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus van Nazareth.  

 
Voorwaar, spits uw oren! 

Mijn naam is Michaël, en ben een bode engel Gods. 

 
Voorwaar, velen denken dat Profeet Benjamin Cousijnsen ze 

ziet vliegen… 
hoewel reeds veel belangrijke informatie vanaf de Troon van God 

kenbaar is gemaakt aan de wereld over de levensgevaarlijke 

bedreiging: de technologische gevallen engelen! Reeds sinds 2012 
werden vele boodschappen overgebracht, die u kunt vinden in de 

Evangelicalendtimemachine.com. 
 

Voorwaar, in Henoch, hoofdstuk 7, vers 1 tot en met 6, en 

hoofdstuk 8, vers 1 tot en met 3 staat het volgende; lees 
voor:   

 

Henoch 7, vers 1 tot en met 6  En alle anderen met hen namen 
zichzelf vrouwen, en ieder koos er een voor zich, en zij begonnen in 

hen te gaan en zich met hen te verontreinigen, en zij leerden hen 
tovenarij en banspreuken, en het insnijden van wortels, en 

maakten hen vertrouwd met kruiden. En zij werden zwanger, en zij 
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baarden grote reuzen, wier grootte drieduizend el was; dezen 
verorberden alles wat de mensen voortbrachten. En toen de 

mensen ze niet langer konden onderhouden, keerden de reuzen 

zich tegen hen en aten mensen op. En zij begonnen te zondigen 
tegen vogels, en dieren, en reptielen, en vissen, en eenieder de 

ander zijn vlees te eten, en het bloed te drinken. Daarna klaagde 
de aarde de wettelozen aan...   

En Henoch 8, vers 1 tot en met 3  En Azazel leerde de mensen 

zwaarden te maken, en messen, en schilden, en borstplaten, en 
deed hen de metalen van de aarde kennen en de kunst om hen te 

bewerken, en armbanden en ornamenten, en het gebruik van 
antimoon, en het verfraaien van de oogleden, en allerlei soorten 

kostbare gesteenten, en elke kleurvloeistof. En er kwam veel 

goddeloosheid op, en zij gaven zich over aan verkrachtingen, en zij 
werden tot dwaling geleid, en werden verdorven in al hun wegen. 

Semjeza onderwees banspreuken en wortelinsnijdingen, Armaros 
het opheffen van banspreuken, Barakwijal onderwees astrologie, 

Kokabel de constellaties, Ezekweël de kennis van de wolken, 

Arakwiël de tekenen van de aarde, Samsiël de tekenen van de zon, 
en Sariël de baan van de maan. En naarmate de mensen 

wegkwijnden, schreeuwden zij het uit, en hun roep steeg op ten 

hemel...   
 

Zoals u hoort,  
met tovenarij en kannibalisme, en zwaarden en messen en schilden 

en borstplaten maken, en het bewerken van metalen van de Aarde, 

onder andere, waren de gevallen engelen vol van 
wetenschappelijke kennis, en zij maakten de wereld er dus mee 

vertrouwd.  
 

Voorwaar, vele Amerikaanse gevechtspiloten hebben reeds 

talloze UFO’s gezien! 
En vele piloten zijn hierdoor zwaar gefrustreerd geraakt, ook 

vanwege dat men bijna in botsing kwam, of dat opeens een F-18 

Super Hornet gevechtsvliegtuig in het luchtruim verdwenen was, 
voorgoed! Vele onthullende bewijzen van de bezoekers uit de 

ruimte, de gevallen engelen, laat de overheid in de prullenbak 
verdwijnen! 
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Verder, zo vindt men die UFO-verschijningen pure onzin! 
Voor de ongelovigen is het goed, om naar de boodschap te luisteren 

van 23 augustus 2012 onder andere, getiteld: ‘Profetische 

boodschap: UFO nieuws!’ en de boodschap: ‘Profetie: Het rijk van 
Satan is onder u!’ van 29 juni 2012, en naar de boodschap: ‘Deel 1 

en 2  Openbaring Gods: Aliens zijn gevallen engelen’. 
 

Voorwaar, gelukkig zijn er ook wel genoeg, die het inzien 

dat Profeet Benjamin Cousijnsen de volle waarheid 100% 
heeft overgebracht. 

 
Openbaring 22, vers 6 en 7  En Hij zeide tot mij: Deze woorden 

zijn getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der 

Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen 
hetgeen weldra geschieden moet. En zie, Ik kom spoedig. Zalig hij, 

“maar ook zij”, die de woorden der profetie van dit boek bewaart! 
 

Voorwaar, het is beter dat men zich bekeert tot Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! 
 

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 

wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 
een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 
geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 

oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 
duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 

waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 

gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 
komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 

zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 

 
Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
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Ik zend jullie als schapen onder de wolven 
 
Jezus waarschuwde na Zijn vertrek dat er woeste wolven bij jullie 

zouden binnendringen, die de kudde niet zullen ontzien. Denk 

bijvoorbeeld ook aan de hongerige wolf in de sprookjes van Grimm. 
De moeder waarschuwt haar zeven witte geitjes, maar ze kunnen 

niet op tegen de sluwheid van deze hongerige wolf. Maar de 
sprookjes zijn een grote leugen, en ze lieten velen geloven in de 

leugens.  

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 10 juni 2019 bracht de bode engel de 

volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin 
Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 
Voorwaar, 

 

Johannes 10, vers 8 tot en met 16  Wie vóór mij kwamen waren 
allemaal dieven en rovers, maar de schapen hebben niet naar hen 

geluisterd. Ik ben de deur: wanneer iemand door mij binnenkomt 
zal hij gered worden; hij zal in en uit lopen, en hij zal weidegrond 

vinden. Een dief komt alleen om te roven, te slachten en te 

vernietigen, maar ik ben gekomen om hun het leven te geven in al 
zijn volheid. Ik ben de goede herder. Een goede herder geeft zijn 

leven voor de schapen. Een huurling, iemand die geen herder is, en 
die niet de eigenaar van de schapen is, laat de schapen in de steek 

en slaat op de vlucht zodra hij een wolf ziet aankomen. De wolf valt 

de kudde aan en jaagt de schapen uiteen; de man is een huurling 
en de schapen kunnen hem niets schelen. Ik ben de goede herder. 

Ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen mij, zoals de Vader 

mij kent en ik de Vader ken. Ik geef mijn leven voor de schapen. 
Maar ik heb ook nog andere schapen, die niet uit deze schaapskooi 
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komen. Ook die moet ik hoeden, ook zij zullen naar mijn stem 
luisteren: dan zal er één kudde zijn, met één herder. 

 

Voorwaar, alleen wat in de Bijbel staat beschreven, is 100% 
getrouw en waarachtig! 

 
Openbaring 22, vers 18 en 19  Ik verklaar tegenover eenieder 

die de profetie van dit boek hoort: als iemand er iets aan toevoegt, 

zal God hem “of haar” de plagen toevoegen die in dit boek 
beschreven zijn; en als iemand iets afneemt van wat in het boek 

van deze profetie staat, zal God hem zijn “of haar” deel afnemen 
van de levensboom en van de heilige stad, zoals die in dit boek 

beschreven zijn. 

 
Voorwaar, maar de fabels en sprookjes van Grimm zijn een 

grote leugen, en ze lieten velen geloven in de leugens. 
Denk bijvoorbeeld aan de hongerige wolf. De moeder waarschuwt 

haar zeven witte geitjes, maar ze kunnen niet op tegen de sluwheid 

van deze hongerige wolf. En dan hebben we het nog niet eens over 
Roodkapje en de hongerige wolf! 

 

Mattheüs 10, vers 16  Bedenk wel, ik zend jullie als schapen 
onder de wolven. Wees dus scherpzinnig als een slang, maar 

behoud de onschuld van een duif. 
 

Lukas 10, vers 3  Ga op weg, en bedenk wel: ik zend jullie als 

lammeren onder de wolven. 
 

Handelingen 20, vers 29 tot en met 31  Ik weet dat er na mijn 
vertrek woeste wolven bij u zullen binnendringen, die de kudde niet 

zullen ontzien. Uit uw eigen kring zullen mensen voortkomen die de 

waarheid verdraaien om de leerlingen voor zich te winnen. Wees 
daarom waakzaam en vergeet niet hoe ik ieder van u drie jaar lang 

dag en nacht onder tranen steeds weer raad heb gegeven. 

 
Johannes 10, vers 27 tot en met 30  ‘Mijn schapen luisteren 

naar mijn stem, ik ken ze en zij volgen mij. Ik geef ze eeuwig 
leven: ze zullen nooit verloren gaan en niemand zal ze uit mijn 

hand roven. Wat mijn Vader mij gegeven heeft gaat alles te boven, 
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niemand kan het uit de hand van mijn Vader roven, en de Vader en 
ik zijn één.’ 

 

Psalm 23, vers 1 tot en met 6  JHWH is mijn herder, het 
ontbreekt mij aan niets. Hij laat mij rusten in groene weiden en 

voert mij naar vredig water, hij geeft mij nieuwe kracht en leidt mij 
langs veilige paden tot eer van zijn naam. Al gaat mijn weg door 

een donker dal, ik vrees geen gevaar, want u bent bij mij, uw stok 

en uw staf, zij geven mij moed. U nodigt mij aan tafel voor het oog 
van de vijand, u zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over. 

Geluk en genade volgen mij alle dagen van mijn leven, ik keer 
terug in het huis van JHWH tot in lengte van dagen. 

 

Voorwaar, 
 

En Jesaja 10, vers 27  Op die dag wordt de Assyrische last van je 
schouders genomen, je nek wordt van zijn juk bevrijd; het sterke 

juk zal verbrijzeld worden. 

Jesaja 11, vers 9  Niemand doet kwaad, niemand sticht onheil op 
heel mijn heilige berg. Want kennis van JHWH vervult de aarde, 

zoals het water de bodem van de zee bedekt. 

En vers 6 tot en met 8  Dan zal een wolf zich neerleggen naast een 
lam, een panter vlijt zich bij een bokje neer; kalf en leeuw zullen 

samen weiden en een kleine jongen zal ze hoeden. Een koe en een 
beer grazen samen, hun jongen liggen bijeen; een leeuw en een 

rund eten beide stro. Bij het hol van een adder speelt een zuigeling, 

een kind graait met zijn hand naar het nest van een slang.  
Jesaja 65, vers 24 en 25  Ik zal hun antwoorden nog voor ze mij 

roepen, ik zal hen verhoren terwijl ze nog spreken. Wolf en lam 
zullen samen weiden, een leeuw en een rund eten beide stro en een 

slang zal zich voeden met stof. Niemand doet kwaad, niemand 

sticht onheil op heel mijn heilige berg – zegt JHWH.   
Jesaja 66, vers 5 en 6  Luister naar de woorden van JHWH, jullie 

die voor zijn woorden huiveren. Er wordt gezegd door jullie 

volksgenoten, die jullie haten en verstoten: ‘Dankzij ons staat 
JHWH in aanzien. Toon ons dan eens hoe blij je bent.’ Maar zij 

zullen zelf te schande staan. Er klinkt tumult in de stad, een luide 
stem uit de tempel: het is de stem van JHWH, die zijn vijanden 

vergeldt naar hun daden.   
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Vers 16  JHWH zal over al wat leeft een oordeel vellen, te vuur en 
te zwaard, en tallozen worden door hem doorboord. 

En vers 22  Zoals de nieuwe hemel en de nieuwe aarde die ik maak 

zullen voortbestaan – spreekt JHWH –, zo zullen jullie naam en 
jullie nageslacht voortbestaan. 

 
Voorwaar, mijn naam is Revorme, en ben een bode engel 

Gods. 

 
Romeinen 12, vers 17 tot en met 19  Vergeld geen kwaad met 

kwaad, maar probeer voor alle mensen het goede te doen. Stel, 
voor zover het in uw macht ligt, alles in het werk om met alle 

mensen in vrede te leven. Neem geen wraak, geliefde broeders en 

zusters, maar laat God uw wreker zijn, want er staat geschreven 
dat JHWH zegt: ‘Het is aan mij om wraak te nemen, ik zal 

vergelden’. 
 

Filippenzen 3, vers 17 tot en met 20  Volg mij na, broeders en 

zusters, en kijk naar hen die leven volgens het voorbeeld dat wij u 
gegeven hebben. Ik heb u al vaak gezegd, en zeg nu zelfs met 

tranen in mijn ogen: velen leven als vijand van het kruis van 

Christus en gaan hun ondergang tegemoet. Hun god is hun buik, 
hun eer is schaamteloosheid en hun aandacht is alleen gericht op 

aardse zaken. Maar wij hebben ons burgerrecht in de hemel, en van 
daar verwachten wij onze redder, JHWH, Jezus Christus. 

 

En Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God 
de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 

opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig 
leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, 

opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 

geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 

oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 
duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 

waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 
gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 
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komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 
zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 

 

Voorwaar, wees waakzaam! 
 

Genesis 3, vers 1  Van alle in het wild levende dieren die God, 
JHWH, gemaakt had, was de slang het sluwst. Tot zover. 

 

Want de slang nu was de listigste! 
Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
 

 

Toon uw liefde voor God 
 

Toon uw dankbaarheid en liefde voor God, en stel uw vertrouwen 

op JHWH, uw God, die vol kracht en overwinning is. Zeg: 
“Halleluja!” Zie naar Hem op en weet: Hij helpt u en is u steeds 

nabij.  
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 11 juni 2019 bracht de bode engel de 

volgende boodschap Gods over aan Profeet Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige Naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 

Voorwaar, kind van de Allerhoogste God! 
Dank Hem voor Zijn nabijheid en kracht en grootheid. Voorwaar, 

Zijn Naam is Wonderbaar. Lof en eer aan de Kadosh, Heilige Geest! 
Kadosh, Kadosh, Kadosh is onze God, de Heer, Ze-ebaoth! 

Voorwaar, heb geen zorgen of angst in uw hart. 

Vrees niet, want Hij is getrouw, en Zijn goedheid en genade en 
bescherming zijn steeds uw deel. Ja, diep in uw hart leeft dit geloof.  
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Voorwaar, toon uw dankbaarheid en liefde voor God, en stel 
uw vertrouwen op JHWH, uw God, die vol kracht en 

overwinning is. 

Zeg: “Halleluja!” Zie naar Hem op en weet: Hij helpt u en is u 
steeds nabij. Het is goed, ja, ’t is goed om Hem te loven en te 

prijzen en te aanbidden, de Allerhoogste God! Vertrouw Hem. Kom 
maar, wees blij, want Hij is het die u leidt en troost en bevrijdt van 

elke strijd. Hij redt en is groot en machtig, en Zijn liefde voor u is 

zo sterk en zo krachtig! Gods overwinning is een feit. Voorwaar, 
mijn naam is Blesía, en ben een bode engel Gods. 

 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, leert u hoe u 

vertrouwen en strijden moet, en Hij geve u kracht! 

Leer te geloven, want in Zijn Woord zit de macht en overwinning! 
Geprezen zij Abba, Vader! Zijn tweesnijdend zwaard en Zijn schild 

liggen vast in uw hand. De Here, JHWH, zegene u. Dank Hem voor 
uw rust en heil. Amen! 

Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
 

 

Bewaar Zijn boodschap aan u! 
 

Luister aandachtig, want zo spreekt de Here. Houd deze boodschap 

tegen uw hart gedrukt. Dank Hem, uw Here, JHWH, uw Abba, 
Vader, uw Rabboeni en Wonderbare Raadsman en Goede Herder, 

Yeshua HaMashiach, uw sterke en krachtige Rots, Jezus Christus!  
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 12 juni 2019 bracht de bode engel de 
volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin 

Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van uw Here, JHWH, 

uw Abba, Vader, uw Rabboeni en Wonderbare Raadsman en Goede 

Herder, Yeshua HaMashiach, uw sterke en krachtige Rots, Jezus 
Christus.  
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Voorwaar, neig uw oor en hoor aandachtig; zo spreekt de 

Here. 

 
Spreuken 4, vers 4 tot en met 9 vanaf: Laat uw hart mijn 

woorden vasthouden; onderhoud mijn geboden, opdat gij moogt 
leven. Verwerf wijsheid, verwerf inzicht, vergeet niet en wijk niet af 

van de woorden mijns monds. Verlaat haar niet, dan zal zij u 

bewaren, heb haar lief, dan zal zij u behoeden. Het begin der 
wijsheid is: verwerf wijsheid en verwerf inzicht bij al wat gij bezit. 

Houd haar hoog, dan zal zij u verheffen, zij zal u tot eer brengen, 
wanneer gij haar zult omhelzen. Zij zal een liefelijke krans om uw 

hoofd leggen, een sierlijke kroon zal zij u schenken. 

Vers 11 en 12  Ik onderricht u in de weg der wijsheid, ik doe u 
treden op rechte paden. Bij uw wandelen zal uw schrede niet 

belemmerd worden, wanneer gij loopt, zult gij niet struikelen. 
Vers 14  Kom niet op het pad der goddelozen, betreed de weg der 

bozen niet. 

Vers 19  De weg der goddelozen is als duisternis; zij weten niet, 
waarover zij kunnen struikelen. 

Vers 23  Behoed uw hart boven al wat te bewaren is, want daaruit 

zijn de oorsprongen des levens. 
En vers 25 tot en met 27  Laten uw ogen voorwaarts blikken en uw 

oogopslag rechtuit zijn. Laat uw voet een effen pad inslaan en laten 
al uw wegen vast zijn. Wijk noch ter rechter-, noch ter linkerhand 

af, houd uw voet verwijderd van het kwade. 

 
Deuteronomium 6, vers 5 en 6  Gij zult de Here, uw God, 

liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel 
uw kracht. Wat ik u heden gebied, zal in uw hart zijn. 

 

Spreuken 3, vers 14 tot en met 17  Want wat zij opbrengt, is 
beter dan de opbrengst van zilver, wat zij doet gewinnen, is beter 

dan goud. Zij is kostbaarder dan koralen, al wat gij kunt begeren, 

kan haar niet evenaren. Lengte van dagen is in haar rechterhand, 
in haar linkerhand rijkdom en eer. Haar wegen zijn liefelijke wegen, 

al haar paden zijn vrede. 
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Job 32, vers 8  Voorwaar, het is de geest in de stervelingen en de 
adem des Almachtigen, die hun inzicht geeft. 

Job 36, vers 22  Zie, God handelt verheven in zijn kracht; wie is 

een leermeester als Hij? 
Job 38, vers 35  Kunt gij de bliksemen uitzenden, zodat zij 

heengaan en tot u zeggen: Hier zijn wij? 
En Job 39, vers 14  Vertrouwt gij op hem, omdat zijn kracht zo 

groot is? Of laat gij aan hem uw zwoegen over? 

 
Psalm 19, vers 15  Mogen de woorden van mijn mond en de 

overleggingen van mijn hart U welgevallig zijn, o Here, mijn rots en 
mijn verlosser. 

Psalm 20, vers 3 tot en met 7  Hij zende u hulp uit het heiligdom en 

ondersteune u uit Sion. Hij gedenke al uw offers, en uw brandoffer 
achte Hij welgevallig. Hij geve u naar uw hart, en doe al uw 

plannen in vervulling gaan. Wij willen juichen over uw overwinning, 
en in de naam van onze God de vaandels opsteken; de Here 

vervulle al uw begeerten. Nu weet ik, dat de Here zijn gezalfde de 

overwinning geeft, Hij antwoordt hem uit zijn heilige hemel met de 
machtige heilsdaden zijner rechterhand. 

Psalm 21, vers 4  Want Gij treedt hem “en haar” tegemoet met 

rijke zegeningen. Gij zet een kroon van fijn goud op zijn “of haar” 
hoofd. 

Psalm 25, vers 9 en 10  Ootmoedigen doet Hij wandelen in het 
recht, en Hij leert ootmoedigen zijn weg. Alle paden des Heren zijn 

goedertierenheid en trouw voor wie zijn verbond en zijn 

getuigenissen bewaren. 
En vers 14 en 15  Des Heren vertrouwelijke omgang is met wie 

Hem vrezen, en zijn verbond maakt Hij hun bekend. Mijn ogen zijn 
bestendig op de Here, want Hij voert mijn voeten uit het net. 

Psalm 27, vers 8  Van Uwentwege zegt mijn hart: Zoekt mijn 

aangezicht. Ik zoek uw aangezicht, Here. 
En vers 10  Al hebben mijn vader en moeder mij verlaten, toch 

neemt de Here mij aan. 

Psalm 28, vers 6 en 7  Geprezen zij de Here, want Hij heeft 
gehoord mijn luide smekingen. De Here is mijn kracht en mijn 

schild; op Hem vertrouwde mijn hart en ik werd geholpen. Daarom 
juicht mijn hart en loof ik Hem met mijn lied. 
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En Psalm 29, vers 4  De stem des Heren is vol kracht, de stem des 
Heren is vol glorie. 

 

Voorwaar, mijn naam is Rafaël, een bode engel Gods. 
 

Psalm 31, vers 24 en 25  Hebt de Here lief, al zijn gunstgenoten; 
de Here bewaart de getrouwen, maar ruimschoots vergeldt Hij de 

trotsen. Weest sterk en uw hart zij onversaagd, gij allen, die op de 

Here hoopt. 
 

Spreuken 28, vers 26  Wie op eigen hart vertrouwt, is een 
dwaas; maar wie in wijsheid wandelt, zal ontkomen. 

 

En Prediker 9, vers 8  Laten uw klederen te allen tijde wit zijn en 
olie ontbreke niet op uw hoofd. 

 
Voorwaar,  

 

1 Thessalonicenzen 5, vers 16 tot en met 19  Verblijdt u te 
allen tijde, bidt zonder ophouden, dankt onder alles, want dat is de 

wil Gods in Christus Jezus ten opzichte van u. Dooft de Geest niet 

uit. 
 

Hebreeën 12, vers 12  Heft dan de slappe handen op en strekt de 
knikkende knieën. 

Vers 14  Jaagt naar vrede met allen en naar de heiliging, zonder 

welke niemand de Here zal zien. 
En vers 28 en 29  Laten wij derhalve, omdat wij een onwankelbaar 

koninkrijk ontvangen, dankbaar zijn en hierdoor God vereren op 
een Hem welbehagelijke wijze met eerbied en ontzag, want onze 

God is een verterend vuur. 

 
Jakobus 4, vers 3  Of, gij bidt wel, maar gij ontvangt niet, 

doordat gij verkeerd bidt, om het in uw hartstochten door te 

brengen. 
Vers 8  Nadert tot God, en Hij zal tot u naderen. Reinigt uw handen, 

zondaars, en zuivert uw harten, gij, die innerlijk verdeeld zijt. 
Vers 10  Vernedert u voor de Here, en Hij zal u verhogen. 
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En vers 17  Als iemand dan weet goed te doen en het niet doet, is 
het hem tot zonde. 

En Jakobus 5, vers 8  Oefent ook gij geduld, sterkt uw harten, want 

de komst des Heren is nabij. 
 

En 1 Petrus 2, vers 3 tot en met 5  indien gij geproefd hebt, dat 
de Here goedertieren is. En komt tot Hem, de levende steen, door 

de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en kostbaar, 

en laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van 
een geestelijk huis, om een heilig priesterschap te vormen, tot het 

brengen van geestelijke offers, die Gode welgevallig zijn door Jezus 
Christus. 

Vers 9  Gij echter zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk 

priesterschap, een heilige natie, een volk Gode ten eigendom, om 
de grote daden te verkondigen van Hem, die u uit de duisternis 

geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. 
En vers 18 tot en met 25  Gij, huisslaven, weest in alle vreze uw 

meesters onderdanig, niet alleen de goede en vriendelijke, maar 

ook de verkeerde. Want dit is genade, indien iemand, omdat hij “of 
zij” met God rekening houdt, leed verdraagt, dat hij “of zij” ten 

onrechte lijdt. Want mag dát roem heten, als gij slagen moet 

verduren, omdat gij kwaad doet? Maar als gij goed doet en dan 
lijden moet verduren, dát is genade bij God. Want hiertoe zijt gij 

geroepen, daar ook Christus voor u geleden heeft en u een 
voorbeeld heeft nagelaten, opdat gij in zijn voetstappen zoudt 

treden; die geen zonde gedaan heeft en in wiens mond geen 

bedrog is gevonden; die, als Hij gescholden werd, niet terugschold 
en als Hij leed, niet dreigde, maar het overgaf aan Hem, die 

rechtvaardig oordeelt; die zelf onze zonden in zijn lichaam op het 
hout gebracht heeft, opdat wij, aan de zonden afgestorven, voor de 

gerechtigheid zouden leven; en door zijn striemen zijt gij genezen. 

Want gij waart dwalende als schapen, maar thans hebt gij u 
bekeerd tot de herder en hoeder van uw zielen.  

 

En Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God 
de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 

opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig 
leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, 

opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
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behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 

geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 

oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 
duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 

waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 
gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 

komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 

zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 
 

Voorwaar, houd deze boodschap tegen uw hart gedrukt en 
bewaar Zijn boodschap aan u! 

Dank Hem. 

Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 
 

Hij zal je tranen drogen 
 
Boodschap Gods, gebracht in de almachtige Naam boven alle 

namen, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus van Nazareth.  

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 

13 juni 2019 bracht een bode engel Gods de volgende boodschap 
over, die ik heel graag met u wil delen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam boven alle namen, 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus van Nazareth.  

 
Voorwaar, 

 

Jakobus 4, vers 10  Vernedert u voor de Here, en Hij zal u 
verhogen. 

 

En Mattheüs 5, vers 4  Zalig die treuren, want zij zullen vertroost 
worden. 
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En Lukas 7, vers 38  En zij ging wenende achter Hem, “JHWH”, 

staan, bij zijn voeten, en begon met haar tranen zijn voeten nat te 

maken… tot zover. 
En vers 45  Een kus hebt gij Mij, “JHWH”, niet gegeven, maar zij 

heeft, van dat Ik binnengekomen ben, niet opgehouden mijn 
voeten te kussen. 

 

Psalm 6, vers 7 tot en met 10  Ik ben afgemat van mijn zuchten; 
elke nacht doorweek ik mijn sponde, doe ik mijn bed van tranen 

vloeien. Mijn oog is dof geworden van verdriet, verzwakt door allen 
die mij benauwen. Wijkt van mij, al gij bedrijvers van 

ongerechtigheid, want de Here heeft mijn wenen gehoord; de Here 

heeft mijn smeking gehoord, de Here neemt mijn bede aan. 
 

En Job 6, vers 2 en 3  O, dat mijn verdriet toch goed gewogen 
werd, en men mijn leed in een weegschaal daarnaast legde! Ja, dan 

zou het zwaarder blijken dan het zand der zee; daarom waren mijn 

woorden ondoordacht. 
En vers 11 tot en met 13  Wat is mijn kracht, dat ik zou kunnen 

wachten, en wat is mijn vooruitzicht, dat ik nog langer zou willen 

leven? Is mijn kracht die van steen, is mijn lichaam van koper? Of 
ben ik niet volkomen hulpeloos, en is redding voor mij niet 

uitgesloten? 
 

En Psalm 31, vers 10 tot en met 15  Wees mij genadig, o Here, 

want ik ben benauwd; van verdriet verkwijnt mijn oog, mijn ziel en 
mijn lichaam. Want mijn leven vergaat in kommer en mijn jaren in 

zuchten, mijn kracht struikelt door mijn ongerechtigheid, en mijn 
gebeente verkwijnt. Voor allen die mij benauwen, ben ik tot een 

smaad geworden, voor mijn buren allermeest, en voor mijn 

bekenden tot een schrik; wie mij op straat zien, vluchten voor mij 
weg. Vergeten ben ik, uit het hart, als een dode; ik ben geworden 

als gebroken vaatwerk. Want ik hoor het gemompel van velen – 

schrik van rondom –; terwijl zij met elkander tegen mij 
beraadslagen, smeden zij plannen om mij het leven te benemen. 

Maar ik vertrouw op U, Here, ik zeg: Gij zijt mijn God. 
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En Job 5, vers 8 en 9  Integendeel, ik zou naar God vragen, en 
aan God zou ik mijn zaak voorleggen. Hij doet grote, 

ondoorgrondelijke dingen, wonderen zonder tal. 

 
En Psalm 31, vers 4 tot en met 6  Want Gij zijt mijn steenrots en 

mijn vesting, en om uws naams wil zult Gij mij voeren en leiden. 
Gij zult mij trekken uit het net dat men voor mij had verborgen, 

want Gij zijt mijn veste. In uw hand beveel ik mijn geest; Gij 

verlost mij, Here, getrouwe God. 
En vers 22  Geprezen zij de Here, want Hij heeft mij wonderbare 

goedertierenheid betoond in de gloed der benauwdheid. 
En vers 25  Weest sterk en uw hart zij onversaagd, gij allen, die op 

de Here hoopt. 

 
En Psalm 34, vers 4 tot en met 8  Maakt met mij de Here groot, 

en laat ons tezamen zijn naam verheffen. Ik zocht de Here en Hij 
antwoordde mij, Hij redde mij uit al mijn verschrikkingen. Zij 

schouwen naar Hem en stralen van vreugde, en hun aangezicht zal 

niet schaamrood worden. Deze ellendige hier riep en de Here 
hoorde, Hij verloste hem uit al zijn benauwdheden. De Engel des 

Heren legert Zich rondom wie Hem vrezen, en redt hen. 

En vers 16  De ogen des Heren zijn op de rechtvaardigen, en zijn 
oren tot hun hulpgeroep. 

En vers 19  De Here is nabij de gebrokenen van hart en Hij verlost 
de verslagenen van geest. 

 

En Psalm 72, vers 14  Van druk en geweld zal hij hun leven 
bevrijden, hun bloed zal kostbaar zijn in zijn oog. 

 
En Psalm 91, vers 4  Met zijn vlerken beschermt Hij u, en onder 

zijn vleugelen vindt gij een toevlucht; zijn trouw is schild en 

pantser. 
 

En Psalm 119, vers 167 en 168  Mijn ziel onderhoudt uw 

getuigenissen, ik heb ze hartelijk lief. Uw bevelen en uw 
getuigenissen onderhoud ik, want al mijn wegen zijn vóór U. 

 
Amen! 

Voorwaar, mijn naam is Blesía, een bode engel Gods. 
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Spreuken 22, vers 19  Opdat uw betrouwen op de Here zij, 

onderricht ik u heden, ja u. 

 
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
 

Weet u wel zeker of Christus in u woont? 
 
Ontwaak en stel uzelf op de proef, of u niet verwerpelijk bent in 

Zijn ogen. Onderzoek uzelf eens, in plaats van anderen te 

bekritiseren en te beoordelen. Als u zich overgegeven hebt en 
Christus leeft in u, is uw eigen vlees gekruisigd, en leeft dus 

Christus in u.  
 

 

Volledige weergave: 
 

Welkom! Op 14 juni 2019 bracht de bode engel de volgende 
boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 

Revelado, en ben een bode engel Gods. 

 
Voorwaar, hoor aandachtig! 

 
2 Korinthiërs 13, vers 3 tot en met 9  Gij zoekt nu eenmaal het 

bewijs, dat Christus in mij spreekt, die te uwen opzichte niet zwak, 

maar onder u krachtig is. Welnu, Hij is gekruisigd uit zwakheid, 
maar Hij leeft uit de kracht Gods. Welnu, wij zijn zwak in Hem, 

maar wij zullen met Hem leven voor u uit de kracht Gods. Stelt 
uzelf op de proef, of gij wel in het geloof zijt, onderzoekt uzelf. Of 

zijt gij niet zo zeker van uzelf, dat Jezus Christus in u is? Want 

anders zijt gij verwerpelijk. Ik hoop echter, dat gij zult inzien, dat 
wij niet verwerpelijk zijn. Ja, wij bidden tot God, dat gij generlei 

kwaad zult doen, niet opdat wij betrouwbaar mogen blijken, maar 

opdat gij het goede zoudt doen, al zijn wij dan ook verwerpelijk. 
Want wij vermogen niets tegen de waarheid, maar wel voor de 
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waarheid. Want wij verblijden ons, als gij krachtig zijt, al zijn wij 
zwak; want dit bidden wij, dat het met u geheel in orde komt. 

 

Voorwaar, ontwaak en stel uzelf op de proef, of u niet 
verwerpelijk bent in Zijn ogen,  

in de ogen van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! 
 

Galaten 1, vers 10  Tracht ik thans mensen te winnen, of God? Of 

zoek ik mensen te behagen? Indien ik nog mensen trachtte te 
behagen, zou ik geen dienstknecht van Christus zijn. 

En Galaten 2, vers 20 en 21  Met Christus ben ik gekruisigd, en 
toch leef ik, dat is, niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. En 

voor zover ik nu nog in het vlees leef, leef ik door het geloof in de 

Zoon van God, die mij heeft liefgehad en Zich voor mij heeft 
overgegeven. Ik ontneem aan de genade Gods haar kracht niet; 

want indien er gerechtigheid door de wet is, dan is Christus 
tevergeefs gestorven. 

 

Kadosh, Heilig, Heilig, Heilig is de Here! 
Voorwaar, als u zich overgegeven hebt en Christus leeft in u, is uw 

eigen vlees gekruisigd, en leeft dus Christus in u, en is er geen 

sprake van roddel en kwaadsprekerij!  
 

Galaten 5, vers 10  Ik voor mij ben van u overtuigd in de Here, 
dat gij geen andere mening zult hebben. Maar wie u in verwarring 

brengt, zal zijn straf hebben te dragen, wie hij ook zij. 

En vers 16 en 17  Dit bedoel ik: wandelt door de Geest en voldoet 
niet aan het begeren van het vlees. Want het begeren van het vlees 

gaat in tegen de Geest en dat van de Geest tegen het vlees – want 
deze staan tegenover elkander – zodat gij niet doet wat gij maar 

wenst. 

 
Voorwaar, ontwaak! 

Bekeer u van dat u begeert en wandelt in het vlees. Dwaal niet! U 

gaat in tegen de Geest, door terug te keren tot die zwakke en 
armelijke wereldgeesten, vol uitbarstingen van toorn, zelfzucht, 

tweedracht, partijschappen, nijd, haat en brasserijen, onder 
andere. In plaats van anderen te bekritiseren en te beoordelen, 



 
 

 

6937 
 
 

 

raad Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus u aan, om uzelf 
eens te onderzoeken! 

 

Mattheüs 7, vers 1 tot en met 6  Oordeelt niet, opdat gij niet 
geoordeeld wordt; want met het oordeel, waarmede gij oordeelt, 

zult gij geoordeeld worden, en met de maat, waarmede gij meet, 
zal u gemeten worden. Wat ziet gij de splinter in het oog van uw 

broeder “of zuster”, maar de balk in uw eigen oog bemerkt gij 

niet? Hoe zult gij dan tot uw broeder “of zuster” zeggen: Laat mij 
de splinter uit uw oog wegdoen, terwijl, zie, de balk in uw oog is? 

Huichelaar, doe eerst de balk uit uw oog weg, dan zult gij scherp 
kunnen zien om de splinter uit het oog van uw broeder “of zuster” 

weg te doen. Geeft het heilige niet aan de honden en werpt uw 

paarlen niet voor de zwijnen, opdat zij die niet vertrappen met hun 
poten en, zich omkerende, u verscheuren. 

 
Galaten 5, vers 24 en 25  Want wie Christus Jezus toebehoren, 

hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. 

Indien wij door de Geest leven, laten wij ook door de Geest het 
spoor houden. 

Galaten 6, vers 7 tot en met 10  Dwaalt niet, God laat niet met Zich 

spotten. Want wat een mens zaait, zal hij “of zij” ook oogsten. 
Want wie op de akker van zijn “of haar” vlees zaait, zal uit zijn “of 

haar” vlees verderf oogsten, maar wie op de akker van de Geest 
zaait, zal uit de Geest eeuwig leven oogsten. Laten wij niet moede 

worden goed te doen, want, wanneer het eenmaal tijd is, zullen wij 

oogsten, als wij niet verslappen. Laten wij dus, daar wij de 
gelegenheid hebben, doen wat goed is voor allen, maar 

inzonderheid voor onze geloofsgenoten. 
En Galaten 5, vers 22  Maar de vrucht van de Geest is liefde, 

blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, 

trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. 
 

Voorwaar, hieraan herkent men wie uit Christus is… 

omdat men niet de Heilige Geest bedroeft door te wandelen en te 
denken, zoals de heidenen dat doen. 
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1 Thessalonicenzen 5, vers 15  Ziet toe, dat niemand kwaad met 
kwaad vergelde, maar jaagt te allen tijde het goede na, jegens 

elkander en jegens allen. 

En vers 19 tot en met 24  Dooft de Geest niet uit, veracht de 
profetieën niet, maar toetst alles en behoudt het goede. Onthoudt u 

van alle soort van kwaad. En Hij, de God des vredes, heilige u 
geheel en al, en geheel uw geest, ziel en lichaam moge bij de 

komst van onze Here Jezus Christus blijken in allen dele 

onberispelijk bewaard te zijn. Die u roept, is getrouw; Hij zal het 
ook doen. 

 
Amen! 

Wie Christus toebehoren, hebben hun vlees en tal van zonden 

afgelegd, en het vlees gekruisigd! 
Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
 

 

Zie, alles wordt als normaal beschouwd, en alles 

kan en mag! 
 

Waarschuwende boodschap Gods: Velen hebben zich laten 
verleiden door het kwaad op de Aarde. Ze hebben het heilige boek, 

de Bijbel, niet serieus genomen, en zijn tegen Gods woorden der 

profetie ingegaan, om zichzelf te laten besmetten. Zelfs Christenen 
moeten alert zijn!  

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, welkom! Op 17 juni 2019 bracht de bode engel de volgende 

boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, de Koning der koningen.  
 

Voorwaar, neig uw oor en hoor aandachtig, zo spreekt de 

Here,  
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zodat u zich bekere, of in de poel des vuurs geworpen wordt, die 
van zwavel brandt. 

 

Openbaring 22, vers 15  Buiten zijn de honden en de tovenaars, 
de hoereerders, de moordenaars, de afgodendienaars en ieder, die 

de leugen liefheeft en doet. 
En Openbaring 17, vers 14  Dezen zullen oorlog voeren tegen het 

Lam, maar het Lam zal hen overwinnen – want Hij is de Here der 

heren en de Koning der koningen – en zij, die met Hem zijn, de 
geroepenen en uitverkorenen en gelovigen. 

 
Voorwaar, Kadosh, Kadosh, Kadosh, Heilig is de Here! 

 

Openbaring 17, vers 15 en 16  En hij zeide tot mij: De wateren, 
die gij zaagt, waarop de hoer gezeten is, zijn natiën en menigten en 

volken en talen. En de tien horens, die gij zaagt, en het beest, 
dezen zullen de hoer haten, en zij zullen haar berooid maken en 

naakt, haar vlees eten en haar met vuur verbranden. 

 
Voorwaar, velen hebben zich laten verleiden door het kwaad 

op de Aarde. 

En er zijn maar weinigen, die hun gewaden gewassen hebben! 
 

Openbaring 9, vers 21  En zij bekeerden zich niet van hun 
moorden, noch van hun toverijen, noch van hun hoererij, noch van 

hun dieverijen. 

 
Ze hebben het heilige boek, de Bijbel, niet serieus genomen,  

en zijn tegen Gods woorden der profetie ingegaan, om zichzelf te 
laten besmetten met roddel en kwaadsprekerij en haat, en al het 

tegennatuurlijke van het vlees, en dronkenschap en brasserijen en 

losbandigheid en onreinheid, en partijschappen, twist, en afgunst, 
onder andere.  

 

Galaten 5, vers 16 en 17  Dit bedoel ik: wandelt door de Geest 
en voldoet niet aan het begeren van het vlees. Want het begeren 

van het vlees gaat in tegen de Geest en dat van de Geest tegen het 
vlees – want deze staan tegenover elkander – zodat gij niet doet 

wat gij maar wenst. 
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Voorwaar, zie! Alles wordt als normaal beschouwd, en alles 

kan en mag. 

En men zegt: “Geniet van je leven, want je bent er maar even!” en 
zij lasterden de Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 

Christus, God! Zelfs Christenen moeten alert zijn, dat ze niet 
gelijkvormig worden aan de wereld. 

 

2 Korinthiërs 11, vers 13 tot en met 15  Want zulke lieden zijn 
schijn-apostelen, bedrieglijke arbeiders, die zich voordoen als 

apostelen van Christus. Geen wonder ook! Immers, de satan zelf 
doet zich voor als een engel des lichts. Het is dus niets bijzonders, 

indien ook zijn dienaren zich voordoen als dienaren der 

gerechtigheid; maar hun einde zal zijn naar hun werken. 
 

Voorwaar, overwin het kwaad! 
 

Openbaring 14, vers 12  Hier blijkt de volharding der heiligen, die 

de geboden Gods en het geloof in Jezus bewaren. 
Openbaring 17, vers 8 en 9  Het beest, dat gij zaagt, was en is niet, 

en het zal opkomen uit de afgrond en het vaart ten verderve; en 

zij, die op de aarde wonen, wier naam niet geschreven is in het 
boek des levens van de grondlegging der wereld af, zullen zich 

verbazen, als zij zien, dat het beest was en niet is en er toch zal 
zijn. Hier is het verstand, dat wijsheid heeft: De zeven koppen zijn 

zeven bergen, waarop de vrouw gezeten is. 

En vers 13  Dezen zijn één van zin en geven hun kracht en macht 
aan het beest. 

 
Voorwaar, mijn naam is Revelado, een bode engel Gods. 

 

Wees krachtig en getrouw tot de dood, en de Here zal u 
geven de kroon des eeuwigen levens. 

En aan elk hunner werd een wit gewaad gegeven. 

 
Openbaring 21, vers 3 tot en met 7  En ik hoorde een luide 

stem van de troon zeggen: Zie, de tent van God is bij de mensen 
en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen zijn volken zijn en God zelf 

zal bij hen zijn, en Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de 
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dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch geklaag, noch moeite zal 
er meer zijn, want de eerste dingen zijn voorbijgegaan. En Hij, die 

op de troon gezeten is, zeide: Zie, Ik maak alle dingen nieuw. En 

Hij zeide: Schrijf, want deze woorden zijn getrouw en waarachtig. 
En Hij sprak tot mij: Zij zijn geschied. Ik ben de alfa en de omega, 

het begin en het einde. Ik zal de dorstige geven uit de bron van het 
water des levens om niet. Wie overwint, zal deze dingen beërven, 

en Ik zal hem een God zijn en hij zal Mij een zoon zijn. 

1 Petrus 4, vers 7  Het einde aller dingen is nabijgekomen. Komt 
dus tot bezinning en wordt nuchter, opdat gij kunt bidden. 

 
Jakobus 1, vers 2  Houdt het voor enkel vreugde, mijn broeders, 

wanneer gij in velerlei verzoekingen valt. 

En vers 12 tot en met 16  Zalig is de man, die in verzoeking 
volhardt, want, wanneer hij de proef heeft doorstaan, zal hij de 

kroon des levens ontvangen, die Hij beloofd heeft aan wie Hem 
liefhebben. Laat niemand, als hij verzocht wordt, zeggen: Ik word 

van Godswege verzocht. Want God kan door het kwade niet 

verzocht worden en Hijzelf brengt ook niemand in verzoeking. Maar 
zo vaak iemand verzocht wordt, komt dit voort uit de zuiging en 

verlokking zijner eigen begeerte. Daarna, als die begeerte bevrucht 

is, baart zij zonde; en als de zonde volgroeid is, brengt zij de dood 
voort. Dwaalt niet, mijn geliefde broeders. 

 
Eveneens telt dit voor de zusters. 

 

Hebreeën 11, vers 6  Maar zonder geloof is het onmogelijk Hem 
welgevallig te zijn. Want wie tot God komt, moet geloven, dat Hij 

bestaat en een beloner is voor wie Hem ernstig zoeken. 
 

Amen. Voor een Christen is het in de hel erger dan voor een 

heidense wereldse! 
 

Romeinen 12, vers 2  En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, 

maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat 
gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige 

en volkomene. 
 

Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
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Satan en zijn engelen komen in het vuur terecht! 
 

Openbarende boodschap, overgeleverd door Gods bode engel, in de 

almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, 
de Koning der koningen. Yeshua liet Profeet Benjamin een grote 

plaats zien in de hel, waar vele engelen zich bevonden in het lava-
achtige, borrelende vuur.  

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 18 juni 2019 bracht de bode engel de 

volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin 

Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, uw Here en Abba, Vader, uw 

Rabboeni en machtige Heerser, de Koning der koningen. 

 
Voorwaar, neig uw oren! 

Voorwaar, 

 
Spreuken 23, vers 3  Begeer zijn lekkernijen niet, want het is 

bedrieglijke spijs. 
 

En Mattheüs 4, vers 7 tot en met 11  Jezus zeide tot hem: Er 

staat ook geschreven: Gij zult de Here, uw God, niet verzoeken. 
Wederom nam de duivel Hem mede naar een zeer hoge berg en hij 

toonde Hem al de koninkrijken der wereld en hun heerlijkheid, en 
zeide tot Hem: Dit alles zal ik U geven, indien Gij U nederwerpt en 

mij aanbidt. Toen zeide Jezus tot hem: Ga weg, satan! Er staat 

immers geschreven: De Here, uw God, zult gij aanbidden en Hem 
alleen dienen. Toen liet de duivel Hem met rust en zie, engelen 

kwamen en dienden Hem. 
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Voorwaar, zelfs toen satan in de Hemel was, verzocht hij 
niet alleen God,  

maar ook de engelen met zijn verleiding en hoogmoed, en zijn 

houding vol trots en begeerlijke ogen en lust van het vlees! 
Voorwaar, 

 
Job 1, vers 6  Op zekere dag nu kwamen de zonen Gods om zich 

voor de Here te stellen, en onder hen kwam ook de satan. 

 
Voorwaar,  

 
En Zacharia 2, vers 13  Zwijg, al wat leeft, voor het aangezicht 

des Heren, want Hij maakt Zich op uit zijn heilige woning. 

En Zacharia 3, vers 2  De Here echter zeide tot de satan: De Here 
bestraffe u, satan… tot zover. 

 
Henoch 9, vers 6  U ziet alle dingen, en niets kan zich voor U 

verbergen. U ziet wat Azazel gedaan heeft, die elke 

onrechtvaardigheid op aarde onderwezen heeft en de eeuwige 
geheimen die bewaard werden in de hemel… 

En in Henoch 10, vers 4, daar staat beschreven, dat Rafaël Azazel 

vastbond bij de handen en voeten, en deze wegwerpt in de 
duisternis. Tot zover.  

 
En op de dag van het Grote Oordeel zal hij in het vuur 

geworpen worden! 

Voorwaar, in de nacht van zaterdag op zondag liet Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, Profeet Benjamin Cousijnsen 

een grote plaats zien in de hel, waar vele engelen zich bevonden in 
het lava-achtige, borrelende vuur. Het was daar zó heet, dat het 

lichaam van Profeet Benjamin heet was geworden en erg bezweet. 

Zijn vrouw was hierdoor ook nat geworden, en dacht dat hij in bed 
geplast had; haar rug was drijfnat van zijn zweet!  

 

Voorwaar! 
Ook engelen, die net als satan gekozen hebben voor de 

verleidingen, voor trots, roddel, hoogmoed, en meer willen zijn dan 
God en Zijn geboden, komen in het vuur terecht, net als satan. 
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Openbaring 19, vers 19  En ik zag het beest en de koningen der 
aarde en hun legerscharen verzameld om de oorlog te voeren tegen 

Hem, die op het paard zat, en tegen zijn leger. 

Openbaring 20, vers 1 tot en met 3  En ik zag een engel nederdalen 
uit de hemel met de sleutel des afgronds en een grote keten in zijn 

hand; en hij greep de draak, de oude slang, dat is de duivel en de 
satan, en hij bond hem duizend jaren, en hij wierp hem in de 

afgrond en sloot en verzegelde die boven hem, opdat hij de 

volkeren niet meer zou verleiden, voordat de duizend jaren 
voleindigd waren; daarna moet hij voor een korte tijd worden 

losgelaten. 
Vers 7 tot en met 9  En wanneer de duizend jaren voleindigd zijn, 

zal de satan uit zijn gevangenis worden losgelaten, en hij zal 

uitgaan om de volkeren aan de vier hoeken der aarde te verleiden, 
Gog en Magog, om hen tot de oorlog te verzamelen, en hun getal is 

als het zand der zee. En zij kwamen op over de breedte der aarde 
en omsingelden de legerplaats der heiligen en de geliefde stad; en 

vuur daalde neder uit de hemel en verslond hen. 

En vers 14 en 15  En de dood en het dodenrijk werden in de poel 
des vuurs geworpen. Dat is de tweede dood: de poel des vuurs. En 

wanneer iemand niet bevonden werd geschreven te zijn in het boek 

des levens, werd hij geworpen in de poel des vuurs. 
En Openbaring 21, vers 8  Maar de lafhartigen, de ongelovigen, de 

verfoeilijken, de moordenaars, de hoereerders, de tovenaars, de 
afgodendienaars en alle leugenaars – hun deel is in de poel, die 

brandt van vuur en zwavel: dit is de tweede dood. 

 
Voorwaar, door vele gebeurtenissen is de verbintenis tussen 

God en de engelen alleen maar sterker geworden! 
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 

 
 

Warrior, maak je klaar voor de strijd! 
 
Waar is je geloof en vertrouwen? Waarom sta je stil, verlamd van 

angst? Waarom deins je terug? Hun troepen worden verpletterd, ze 

vluchten zonder om te kijken. Zie op, warrior, en weet dat je er niet 
alleen voor staat!  
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Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 19 juni 2019 bracht de bode engel de 

volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet van de laatste 
dagen, Benjamin Cousijnsen. 

 

Shalom, kind van de Allerhoogste, Almachtige Koning der koningen, 
JHWH, uw wonderbare, krachtige Raadsman en Abba, Vader, 

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus! Neig uw oor en luister. 
 

Grijp het schild, en maak je klaar voor de strijd!  

Helm op, de speer gescherpt, en met het harnas omgord. Vooruit, 
warrior, in het gelid! Waar is je geloof en vertrouwen? Waarom sta 

je stil, verlamd van angst? Waarom deins je terug? Hun troepen 
worden verpletterd, ze vluchten zonder om te kijken. 

 

Overal breekt paniek uit, spreekt uw Beschermer, JHWH.  
De snelste krijgsheld gaat ook niet wegvluchten! Bestijg je paard, 

en ga voort. Held des Heren, werp je in de strijd! Te schande 

worden de zogenaamde wijzen, verslagen en verstrikt. Zie, het 
Woord des Heren hebben zij verworpen! Wat voor wijsheid zouden 

zij dan hebben? 
 

Jeremia 8, vers 12  Zij worden te schande, omdat zij gruwel 

bedreven hebben; toch schamen zij zich in het minst niet, en van 
blozen weten zij niet; daarom zullen zij vallen onder de vallenden, 

ten tijde van hun bezoeking zullen zij struikelen, zegt de Here. 
 

Voorwaar, 

 
Efeziërs 6, vers 10 tot en met 14  Voorts, weest krachtig in de 

Here en in de sterkte zijner macht. Doet de wapenrusting Gods 

aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels; 
want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen 

de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer 
duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Neemt 

daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in 
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de boze dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te 
houden. Stelt u dan op, uw lendenen omgord met de waarheid, 

bekleed met het pantser der gerechtigheid. 

 
Voorwaar, mijn naam is Michaël, een bode engel Gods. 

 
Het is een dag van wraak voor de Heer, JHWH van de 

Hemelse machten! 

Hij wreekt zich op Zijn vijanden; Zijn zwaard doet zich tegoed. 
 

Efeziërs 6, vers 16 tot en met 19  Neemt bij dit alles het schild 
des geloofs ter hand, waarmede gij al de brandende pijlen van de 

boze zult kunnen doven; en neemt de helm des heils aan en het 

zwaard des Geestes, dat is het woord van God. En bidt daarbij met 
aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in de Geest, 

daartoe wakende met alle volharding en smeking voor alle heiligen; 
ook voor mij, dat mij bij het openen van mijn mond het woord 

geschonken worde, om vrijmoedig het geheimenis van het 

evangelie bekend te maken. 
En Efeziërs 4, vers 21  Gij toch hebt van Hem gehoord en zijt in 

Hem onderwezen, gelijk dit de waarheid is in Jezus. 

 
Voorwaar, de vijand bestormt, maar in dit alles ben je meer 

dan overwinnaar! 
Wees niet opgeschrikt of bang. Ik sta je terzijde, spreekt JHWH. 

 

Sirach 33, vers 1 tot en met 4  Wie ontzag heeft voor de Heer 
wordt niet door het kwaad getroffen; treffen hem “of haar” 

beproevingen, dan komt hij “of zij” ze te boven. Een wijs mens 
veracht de wet niet, maar wie veinst dat hij “of zij” de wet 

liefheeft, is als een schip in een storm. Een verstandig mens 

vertrouwt op de wet, die is voor hem “of haar” zo betrouwbaar als 
de orakelstenen. Bereid je voor als je moet spreken, dan wordt er 

naar je geluisterd, ga bij jezelf te rade voordat je antwoordt. 

 
Joël 2, vers 11  En de Here verheft zijn stem voor zijn strijdmacht 

heen, want zijn leger is zeer talrijk; want machtig is het leger dat 
zijn woord volbrengt; want groot is de dag des Heren en zeer 

geducht! Wie zal hem verdragen?  
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En Psalm 31, vers 24 en 25  Hebt de Here lief, al zijn 

gunstgenoten; de Here bewaart de getrouwen, maar ruimschoots 

vergeldt Hij de trotsen. Weest sterk en uw hart zij onversaagd, gij 
allen, die op de Here hoopt. 

 
Voorwaar, zie op, en weet dat je er niet alleen voor staat. 

Zeg: “Amen!” 

 
Numeri 6, vers 24 tot en met 27  De Here zegene u en behoede 

u; de Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig; de 
Here verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Zo zullen zij 

mijn naam op de Israëlieten leggen, en Ik zal hen zegenen. 

 
Zo zegene de Here u eveneens. 

Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 
 

 

 

Er is niemand, niets en niemand, die u zó kan 

vervullen! 
 
19-06-2019  Zijn Naam is Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 

Christus, de Koning der koningen. En alle engelen des Hemels 

zeggen: “Halleluja!”  
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. De 
volgende boodschap werd overgebracht door een bode engel Gods, 

die ik heel graag met u wil delen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Gloria, 
en ben een bode engel Gods. 
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Voorwaar, er is niemand, niets en niemand, die u zó kan 

vervullen met Zijn volheid en nabijheid en redding en glorie 

en vreugde en kracht als Yeshua HaMashiach! 
En alle engelen des Hemels zeggen: “Halleluja!” 

Laten wij tezamen Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, de 
Koning der koningen, met een hart vol van liefde en respect, alle 

eer en dank en aanbidding geven, die het toekomt: de enige, 

eeuwige Koning! Laten wij engelen ons buigen, en laten wij ons 
tezamen buigen, en Hem, JHWH, aanbidden.  

 
Kom nu in gebed, in Zijn liefde en tegenwoordigheid, en 

open uw mond in Zijn Kadosh, Heiligheid.  

En open uw hart, zodat Hij uw hart kan aanraken. Dank Hem, die 
op de Troon zit en die u aanbidt met heel uw hart en verstand en 

ziel en kracht! 
 

Voorwaar, Baruch Ha Ba B’shem Adonai, halleluja!  

Hef uw handen op, want Hij is Kadosh, Heilig! Hij vervult en 
verzadigt en maakt u rijk binnenin, Hij die ook uw ziel geneest. 

Toon uw dank aan de Heer, JHWH, want Zijn liefde en werken 

eindigen nooit. Prijs de Heer! 
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
 

 

Durf te getuigen en te praten over Yeshua 

HaMashiach 
 

Er zijn velen, die niet de Naam van Yeshua HaMashiach, Jezus 
Christus, durven te gebruiken. Ze krijgen zó vele kansen om te 

getuigen, maar ze zijn bang! Hoewel de Here hen macht heeft 

gegeven, en eveneens macht om op slangen en schorpioenen te 
treden, laten ze zich het zwijgen opleggen.  

 
 

Volledige weergave: 
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Hallo, van harte welkom! Op 21 juni 2019 bracht de bode engel de 
volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin 

Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Rafaël, 
een bode engel Gods. 

 

Ik vertel u een verhaal in beeldspraak. 
Hoe vaak had de Here Ruben wel niet op het gedrukt, om over 

Yeshua HaMashiach te spreken? Maar hij sloot het Koninkrijk der 
Hemelen toe voor vele mensen, vanwege zijn ongehoorzaamheid! 

 

Lukas 10, vers 2 en 3  En Hij zeide tot hen: De oogst is wel groot, 
maar arbeiders zijn er weinig. Bidt daarom de Heer van de oogst, 

dat Hij arbeiders uitzende in zijn oogst. Gaat heen, zie, Ik zend u 
als lammeren midden onder wolven. 

Vers 16  Wie naar u hoort, hoort naar Mij; en wie u verwerpt, 

verwerpt Mij; en wie Mij verwerpt, verwerpt Hem, die Mij gezonden 
heeft. 

En vers 19 en 20  Zie, Ik heb u macht gegeven om op slangen en 

schorpioenen te treden en tegen de gehele legermacht van de 
vijand; en niets zal u enig kwaad doen. Evenwel, verheugt u niet 

hierover, dat de geesten zich aan u onderwerpen, maar verheugt u, 
dat uw namen staan opgetekend in de hemelen. 

 

Tja, zo zijn er velen, die niet de Naam van Yeshua 
HaMashiach durven te gebruiken. 

Ze krijgen zó vele kansen om te getuigen, maar ze zijn bang! 
Hoewel de Here hen macht heeft gegeven, en eveneens macht om 

op slangen en schorpioenen te treden, laten ze zich het zwijgen 

opleggen en zijn ze onderworpen aan satan, net als Ruben. 
Voorwaar, bekeer u! 

 

Johannes 10, vers 8  Allen, die vóór Mij gekomen zijn, zijn dieven 
en rovers, maar de schapen hebben naar hen niet gehoord. 

En vers 11  Ik ben de goede herder. De goede herder zet zijn leven 
in voor zijn schapen. 

 



 
 

 

6950 
 
 

 

Ruben zet zijn leven niet in, om enkelen te redden. 
Maar dat de Here dat voor hem deed, is genoeg, lijkt wel. ‘s 

Zondags in de kerk met zingen kwam wel de Naam van de Heer 

over zijn lippen! 
 

Johannes 14, vers 12  Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie in Mij 
gelooft, de werken, die Ik doe, zal hij ook doen, en grotere nog dan 

deze, want Ik ga tot de Vader. 

En Johannes 13, vers 38  Jezus antwoordde: Uw leven zult gij voor 
Mij inzetten? Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, de haan zal niet 

kraaien, eer gij Mij driemaal verloochend hebt. 
 

Voorwaar, 

 
Efeziërs 6, vers 10  Voorts, weest krachtig in de Here en in de 

sterkte zijner macht. 
En vers 18 tot en met 20  En bidt daarbij met aanhoudend bidden 

en smeken bij elke gelegenheid in de Geest, daartoe wakende met 

alle volharding en smeking voor alle heiligen; ook voor mij, dat mij 
bij het openen van mijn mond het woord geschonken worde, om 

vrijmoedig het geheimenis van het evangelie bekend te maken, 

waarvoor ik een gezant ben in ketenen. Dan zal ik daartoe 
vrijmoedig kunnen optreden, zoals ik behoor te spreken. 

 
Voorwaar, als ik, Rafaël, zou luisteren en kijken naar uw 

volheid en vrijheid in de Here, zouden velen mij 

teleurstellen, maar vooral de Here! 
Trek uw mond open, niet alleen bij het eten van uw maaltijd! 

 
Filippenzen 1, vers 3 tot en met 6  Ik dank mijn God, zo dikwijls 

ik uwer gedenk; immers, in al mijn gebeden bid ik telkens voor u 

allen met blijdschap, wegens uw deelhebben aan de prediking van 
het evangelie, van de eerste dag af tot nu toe. Hiervan toch ben ik 

ten volle overtuigd, dat Hij, die in u een goed werk is begonnen, dit 

ten einde toe zal voortzetten, tot de dag van Christus Jezus. 
 

En Jakobus 3, vers 13  Wie is wijs en verstandig onder u? Hij “of 
zij” tone uit zijn “of haar” goede wandel zijn “of haar” werken met 

wijze zachtmoedigheid. 
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En vers 17 en 18  Maar de wijsheid van boven is vooreerst rein, 
vervolgens vreedzaam, vriendelijk, gezeggelijk, vol van ontferming 

en goede vruchten, onpartijdig en ongeveinsd. Maar gerechtigheid 

is een vrucht, die in vrede wordt gezaaid voor hen, die vrede 
stichten.   

 
Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 

 
 

Alles is onderworpen aan God, zelfs Zijn 

Serafijnen en overigen 
 

Zo spreekt de Here: Dit volk op de Aarde is vet van hart en 

ongehoorzaam, en hun oren zijn doof en willen horen, wat zij willen 
horen. En hun ogen zijn vastgekleefd, omdat ze alleen zien, wat zij 

willen zien, en omdat hun eigen geest slecht is!  
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 24 juni 2019 bracht de bode engel de 
volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin 

Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 
Voorwaar, 

 
Openbaring 22, vers 6  En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn 

getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der 

Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen 
hetgeen weldra geschieden moet. 

 
En Jesaja 6, vers 2 tot en met 4  Serafs stonden boven Hem; 

ieder had zes vleugels: met twee bedekte hij zijn aangezicht, met 

twee bedekte hij zijn voeten en met twee vloog hij. En de een riep 
de ander toe: Heilig, heilig, heilig is de Here der heerscharen, de 
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ganse aarde is van zijn heerlijkheid vol. En de dorpelposten beefden 
van het luide roepen en het huis werd vervuld met rook. 

 

Voorwaar, Kadosh, Heilig is de Here, JHWH. 
 

Jesaja 6, vers 8 en 9  Daarop hoorde ik de stem des Heren, die 
zeide: Wie zal Ik zenden en wie zal voor Ons gaan? En ik zeide: 

Hier ben ik, zend mij. Toen zeide Hij: Ga, zeg tot dit volk: Hoort 

aldoor – maar verstaat niet, en ziet aldoor – maar merkt niet op. 
En vers 5  Toen zeide ik: Wee mij, ik ga ten onder, want ik ben een 

man, onrein van lippen, en woon te midden van een volk, dat 
onrein van lippen is, – en mijn ogen hebben de Koning, de Here der 

heerscharen, gezien. 

 
Voorwaar, zuiver uw lippen en gedachten en wandel, en 

bekeer u! 
 

Jesaja 6, vers 6 tot en met 8  Maar één der serafs vloog naar mij 

toe met een gloeiende kool, die hij met een tang van het altaar 
genomen had; hij raakte mijn mond daarmede aan en zeide: Zie, 

deze heeft uw lippen aangeraakt; nu is uw ongerechtigheid 

geweken en uw zonde verzoend. Daarop hoorde ik de stem des 
Heren, die zeide: Wie zal Ik zenden en wie zal voor Ons gaan? En ik 

zeide: Hier ben ik, zend mij. 
 

Voorwaar, alles is onderworpen aan God, die Kadosh, Heilig 

is! 
Ook de Serafs voeren Gods opdrachten uit. Je kunt beter 

aangeraakt worden door een gloeiende kool, die uw 
ongerechtigheid laat wijken, en uw zonden, dan in de hel geworpen 

worden, waar alle roddelaars en kwaadsprekers en leugenaars en 

haters en de lafhartigen en ongelovigen zullen zijn, die in de poel 
branden, waar vuur en zwavel is! Voorwaar, mijn naam is Sereach, 

en ben een bode engel Gods. 

 
Zo spreekt de Here vanuit Zijn hoog verheven Troon: 

Dit volk op de Aarde is vet van hart en ongehoorzaam, en hun oren 
zijn doof en willen horen, wat zij willen horen. En hun ogen zijn 
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vastgekleefd, omdat ze alleen zien, wat zij willen zien, en omdat 
hun eigen geest slecht is! 

 

Ezechiël 2, vers 7 en 8  Maar gij, spreek mijn woorden tot hen, of 
zij horen dan wel het nalaten, want zij zijn weerspannig. En gij, 

mensenkind, hoor wat Ik tot u zeg; wees niet weerspannig gelijk 
het weerspannige geslacht; doe uw mond open en eet wat ik u 

geef. 

Ezechiël 3, vers 19 tot en met 21  Maar als gij de goddeloze 
waarschuwt en hij bekeert zich niet van zijn goddeloosheid en van 

zijn goddeloze weg, dan zal hij in zijn eigen ongerechtigheid 
sterven; maar gij hebt uw leven gered. En als een rechtvaardige 

zich afkeert van zijn gerechtigheid en onrecht doet, en Ik een 

struikelblok voor hem neerleg, dan zal hij sterven; omdat gij hem 
niet gewaarschuwd hebt, zal hij in zijn zonde sterven, en met de 

gerechte daden die hij gedaan heeft, zal geen rekening gehouden 
worden; maar van zijn bloed zal Ik u rekenschap vragen. Maar als 

gij de rechtvaardige waarschuwt, opdat hij niet zondige, en hij 

zondigt niet, dan zal hij zeker leven, want hij heeft zich laten 
waarschuwen; en gij hebt uw leven gered. 

En vers 27  Maar als Ik tot u spreken zal, dan zal Ik uw mond 

openen, en gij zult tot hen zeggen: Zo zegt de Here Here. Wie 
horen wil, hore. En wie het nalaten wil, late het na. Want zij zijn 

een weerspannig geslacht. 
 

Kolossenzen 2, vers 6  Nu gij Christus Jezus, de Here, aanvaard 

hebt, wandelt in Hem. 
Kolossenzen 1, vers 29  Hiervoor span ik mij ook in, onder zware 

strijd, naar zijn werking, die in mij werkt met kracht. 
En Kolossenzen 2, vers 8  Ziet toe, dat niemand u medeslepe door 

zijn wijsbegeerte en door ijdel bedrog in overeenstemming met de 

overlevering der mensen, met de wereldgeesten en niet met 
Christus. 

 

1 Thessalonicenzen 5, vers 15 tot en met 19  Ziet toe, dat 
niemand kwaad met kwaad vergelde, maar jaagt te allen tijde het 

goede na, jegens elkander en jegens allen. Verblijdt u te allen tijde, 
bidt zonder ophouden, dankt onder alles, want dat is de wil Gods in 

Christus Jezus ten opzichte van u. Dooft de Geest niet uit. 
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En vers 22 tot en met 24  Onthoudt u van alle soort van kwaad. En 
Hij, de God des vredes, heilige u geheel en al, en geheel uw geest, 

ziel en lichaam moge bij de komst van onze Here Jezus Christus 

blijken in allen dele onberispelijk bewaard te zijn. Die u roept, is 
getrouw; Hij zal het ook doen. 

 
2 Timotheüs 2, vers 5  En is iemand een kampvechter, dan 

ontvangt hij de krans alleen, als hij volgens de regels van de kamp 

heeft gestreden. 
 

Hebreeën 1, vers 7 en 8  En van de engelen zegt Hij: Die zijn 
engelen maakt tot winden en zijn dienaars tot een vuurvlam; maar 

van de Zoon: Uw troon, o God, is in alle eeuwigheid en de scepter 

der rechtmatigheid is de scepter van zijn koningschap. 
 

Jakobus 4, vers 7 en 8  Onderwerpt u dus aan God, maar biedt 
weerstand aan de duivel, en hij zal van u vlieden. Nadert tot God, 

en Hij zal tot u naderen. Reinigt uw handen, zondaars, en zuivert 

uw harten, gij, die innerlijk verdeeld zijt. 
En vers 17  Als iemand dan weet goed te doen en het niet doet, is 

het hem tot zonde. 

Jakobus 5, vers 13  Heeft iemand onder u leed te dragen? Laat hij 
bidden. Is iemand blij te moede? Laat hij lofzingen. 

Vers 16  Belijdt daarom elkander uw zonden en bidt voor elkander, 
opdat gij genezing ontvangt. Het gebed van een rechtvaardige 

vermag veel, doordat er kracht aan verleend wordt. 

Vers 18  En hij bad opnieuw, en de hemel gaf regen en de aarde 
deed haar vrucht uitspruiten. 

En vers 20  Weet dan, dat, wie een zondaar van zijn dwaalweg 
terugbrengt, diens ziel van de dood zal behouden en tal van zonden 

bedekken. 

 
En 1 Johannes 2, vers 6  Wie zegt, dat hij in Hem blijft, behoort 

ook zelf zó te wandelen, als Hij gewandeld heeft. 

En vers 10  Wie zijn broeder “of zuster” liefheeft, blijft in het licht 
en in hem is niets aanstotelijks. 

 
Amen! 

Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
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En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 

 
 

Yeshua HaMashiach test Zijn kinderen in 

gehoorzaamheid 
 

Wist u dat God de harten doorzoekt en soms ook een gebeurtenis 
laat plaatsvinden, om te zien hoe u daarop reageert als Zijn kind? 

Hij wil dat Zijn kinderen naar Hem luisteren, en Hij test en 

bemoedigt en zegent en onderricht en bestraft!  
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 25 juni 2019 bracht de bode engel de 
volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin 

Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 
Revelado, een bode engel Gods. 

 

Genesis 44, vers 1 tot en met 4  En hij beval zijn 
huisbestuurder: Vul de zakken der mannen met koren, zoveel zij 

kunnen vervoeren, en leg ieders geld boven in zijn zak. En mijn 

beker, de zilveren beker, moet gij boven in de zak van de jongste 
leggen met het geld voor zijn koren. En hij deed naar het woord, 

dat Jozef gesproken had. Toen de morgen aanlichtte, liet men de 
mannen weggaan, met hun ezels. Nauwelijks waren zij de stad 

uitgegaan, nog niet ver weg, of Jozef zeide tot zijn huisbestuurder: 

Maak u op, jaag die mannen achterna, en als gij hen ingehaald 
hebt, zeg dan tot hen: Waarom hebt gij goed met kwaad 

vergolden? Waarom hebt gij de zilveren beker gestolen? 
 

Voorwaar, hier werden de broers van Jozef getest! 
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Genesis 44, vers 9 tot en met 13  Degene van uw knechten, bij 
wie de beker gevonden wordt, moge sterven, en bovendien zullen 

wij mijn heer tot slaven zijn. Daarop zeide hij: Welaan, het zij zoals 

gij gezegd hebt; degene, bij wie hij gevonden wordt, die zal mij tot 
slaaf zijn, maar gij zult vrij uitgaan. Toen haastte ieder van hen 

zich zijn zak af te laden op de grond, en ieder opende zijn zak. En 
hij stelde een onderzoek in; hij begon bij de oudste en eindigde bij 

de jongste; en de beker werd gevonden in Benjamins zak. Toen 

scheurden zij hun klederen, en ieder van hen belaadde zijn ezel en 
zij keerden terug naar de stad. 

 
Voorwaar, ook Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, 

werd beproefd door satan. 

En ook God beproeft Zijn kinderen, en ook met wat Hij Zijn ware, 
geliefde Profeet opdraagt om door te geven, of het nu goed nieuws 

is of slecht nieuws, - of hij het leuk vindt of niet, - is ook niet altijd 
makkelijk! 

 

Openbaring 22, vers 6  En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn 
getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der 

Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen 

hetgeen weldra geschieden moet. 
 

Voorwaar, wist u dat God de harten doorzoekt en soms ook 
een gebeurtenis laat geschieden, om te zien hoe u daarop 

reageert als Zijn kind? 

Hij wil dat Zijn kinderen naar Hem luisteren. Hij test Zijn kinderen 
in gehoorzaamheid, en Hij bemoedigt en zegent en onderricht en 

bestraft! 
 

2 Timotheüs 4, vers 5  Blijf gij echter nuchter onder alles, 

aanvaard het lijden, doe het werk van een evangelist, verricht uw 
dienst ten volle.  

En vers 7 en 8  Ik heb de goede strijd gestreden, ik heb mijn loop 

ten einde gebracht, ik heb het geloof behouden; voorts ligt voor mij 
gereed de krans der rechtvaardigheid, welke te dien dage de Here, 

de rechtvaardige rechter, mij zal geven, doch niet alleen mij, maar 
ook allen, die zijn verschijning hebben liefgehad. 
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En weet dit,  
 

1 Thessalonicenzen 5, vers 15  Ziet toe, dat niemand kwaad met 

kwaad vergelde, maar jaagt te allen tijde het goede na, jegens 
elkander en jegens allen. 

En vers 19  Dooft de Geest niet uit. 
 

Kolossenzen 4, vers 6  Uw spreken zij te allen tijde aangenaam, 

niet zouteloos; gij moet weten, hoe gij aan ieder het juiste 
antwoord moet geven.   

En Kolossenzen 3, vers 17  En al wat gij doet met woord of werk, 
doet het alles in de naam des Heren Jezus, God, de Vader, 

dankende door Hem! 

 
Voorwaar, blijf in de liefde! 

 
Galaten 5, vers 22  Maar de vrucht van de Geest is liefde, 

blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, 

trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. 
 

Kwets niet, of verneder de ander niet, als men getest wordt 

door God. 
Want aan de vrucht herkent men de geest! 

 
Kolossenzen 3, vers 2 en 3  Bedenkt de dingen, die boven zijn, 

niet die op de aarde zijn. Want gij zijt gestorven en uw leven is 

verborgen met Christus in God. 
Kolossenzen 1, vers 29  Hiervoor span ik mij ook in, onder zware 

strijd, naar zijn werking, die in mij werkt met kracht. 
En Kolossenzen 2, vers 2 en 3  Opdat hun harten getroost en zij in 

de liefde verenigd worden tot alle rijkdom van een volledig inzicht, 

en zij het geheimenis Gods mogen kennen, Christus, in wie al de 
schatten der wijsheid en kennis verborgen zijn. 

 

En 1 Korinthiërs 15, vers 44  Er wordt een natuurlijk lichaam 
gezaaid, en een geestelijk lichaam opgewekt. Is er een natuurlijk 

lichaam, dan bestaat er ook een geestelijk lichaam. 
1 Korinthiërs 14, vers 32  En de geesten der Profeten zijn aan de 

Profeten onderworpen. 
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1 Korinthiërs 9, vers 25 tot en met 27  En al wie aan een wedstrijd 
deelneemt, beheerst zich in alles; zij om een vergankelijke erekrans 

te verkrijgen, wij om een onvergankelijke. Ik loop dan ook niet 

maar in den blinde en ik ben geen vuistvechter, die zo maar in de 
lucht slaat. Neen, ik tuchtig mijn lichaam en houd het in bedwang, 

om niet, na anderen gepredikt te hebben, wellicht zelf afgewezen te 
worden. 

En 1 Korinthiërs 10, vers 10  En mort niet, zoals sommigen van hen 

deden, en zij kwamen om door de verderfengel. 
En vers 13  Gij hebt geen bovenmenselijke verzoeking te 

doorstaan. En God is getrouw, die niet zal gedogen, dat gij boven 
vermogen verzocht wordt, want Hij zal met de verzoeking ook voor 

de uitkomst zorgen, zodat gij ertegen bestand zijt. 

 
Amen! 

 
En Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God 

de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 

opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig 
leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, 

opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 

geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 
oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 

duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 

waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 
gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 

komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 
zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 

 

Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 

 

Ware liefde is elkaar opbouwen 
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Zo spreekt de Here, Yeshua HaMashiach, tot u: Hoe vol is uw mond 
en ziel met bemoedigingen? Hoe vaak hebt u Gods woorden, die 

opbouwend waren, al gedeeld, zoals Hij het zou doen?  

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 26 juni 2019 bracht de bode engel de 

volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin 
Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 

Lovesadai, en ben een bode engel Gods. 
 

Voorwaar, zo spreekt de Here, Yeshua HaMashiach, tot u. 
 

Job 4, vers 12  Een woord drong heimelijk tot mij door, en mijn 

oor ving het gefluister daarvan op. 
Job 5, vers 8  Integendeel, ik zou naar God vragen, en aan God zou 

ik mijn zaak voorleggen. 

En Job 9, vers 10  Hij doet grote, ondoorgrondelijke dingen, ja, 
wonderen zonder tal. 

En vers 32 en 33  Want Hij is niet, zoals ik, een mens, die ik zou 
kunnen antwoorden: Laten wij tezamen ten gerichte gaan. Was er 

maar een scheidsrechter tussen ons, die zijn hand op ons beiden 

zou kunnen leggen. 
 

Voorwaar, Kadosh, Heilig is de Here, uw Abba, Vader, en 
goede Herder, en bovenal uw machtige Koning der koningen! 

Voorwaar, de Here heeft uw gebed opgetrokken en zij u tot hulp. 

 
Psalm 30, vers 5  Psalmzingt de Here, gij zijn gunstgenoten, en 

looft zijn heilige naam. 

En vers 12 en 13  Mijn rouwklacht hebt Gij veranderd in een 
reidans, mijn rouwkleed hebt Gij losgemaakt, met vreugde mij 

omgord, opdat mijn ziel U zou psalmzingen, en nimmer 
verstommen. Here, mijn God, voor altoos zal ik U loven. 
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En Psalm 31, vers 15  Maar ik vertrouw op U, Here, ik zeg: Gij zijt 
mijn God.  

En vers 25  Weest sterk en uw hart zij onversaagd, gij allen, die op 

de Here hoopt. 
 

Voorwaar,  
 

En Psalm 32, vers 4  Want dag en nacht drukte uw hand zwaar op 

mij, mijn merg verdroogde als in zomerse hitte. 
 

Wat is het warm, hè? 
 

Psalm 34, vers 6  Zij schouwen naar Hem en stralen van vreugde, 

en hun aangezicht zal niet schaamrood worden. 
En Psalm 37, vers 4  Verlustig u in de Here; dan zal Hij u geven de 

wensen van uw hart. 
En vers 6  Hij zal uw gerechtigheid doen opgaan als het licht, en uw 

recht als de middag. 

 
Voorwaar,  

 

En Psalm 40, vers 11  Uw gerechtigheid verberg ik niet in mijn 
hart, van uw trouw en uw heil spreek ik, uw goedertierenheid en 

uw waarheid… stop! Tot zover. 
 

Voorwaar, hoe vol is uw mond en ziel met bemoedigingen? 

Hoe vaak hebt u Gods woorden, die opbouwend waren, al gedeeld, 
zoals Hij het zou doen? 

 
Psalm 46, vers 3 en 4  Daarom zullen wij niet vrezen, al 

verplaatste zich de aarde, al wankelden de bergen in het hart van 

de zee. Laat bruisen, laat schuimen haar wateren, laat de bergen 
beven door haar onstuimigheid. 

En vers 6  God is in haar midden, zij zal niet wankelen; God zal 

haar helpen bij het aanbreken van de morgen. 
 

Voorwaar,  
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Psalm 72, vers 17  Zijn naam zij voor altoos, zolang de zon er is, 
bloeie zijn naam. Mogen alle volken elkander daarmee zegenen, 

hem gelukkig prijzen. 

 
Ware liefde is elkaar opbouwen! 

 
Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 

wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 

geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 
oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 

duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 
waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 

gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 

komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 
zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 

 

Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 
 

Laat je niet wegroven uit Gods handen! 
 
Velen zouden hun leven inzetten voor de Here, maar zijn nu een 

kind van de wereld geworden. Hoewel de Here zo vele tekenen voor 

deze schapen gedaan had, en gesproken had via de boodschappen 
Gods, lieten zij hun hart verharden en zijn hun ogen blind 

geworden.  
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 

27 juni 2019 bracht een bode engel Gods de volgende boodschap 

over, die ik heel graag met u wil delen. 
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Shalom! Ik begroet u, Profeet Benjamin Cousijnsen, in de 
almachtige Naam van de Koning der koningen, de God van al wat 

leeft, uw Heer, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 
Voorwaar,  

 
Mattheüs 24, vers 37  Want zoals het was in de dagen van 

Noach, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn. 

En Mattheüs 23, vers 12 en 13  Al wie zichzelf zal verhogen, zal 
vernederd worden en al wie zichzelf zal vernederen, zal verhoogd 

worden. Maar wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, gij huichelaars, 
want gij sluit het Koninkrijk der hemelen toe voor de mensen. 

Immers, gij gaat er niet binnen en die trachten binnen te gaan, laat 

gij niet toe daarin te komen. 
En vers 20 tot en met 22  Wie dus gezworen heeft bij het altaar, 

zweert daarbij en bij alles, wat erop ligt. En wie gezworen heeft bij 
de tempel, zweert daarbij en bij Hem, die erin woont. En wie 

gezworen heeft bij de hemel, zweert bij de troon Gods en bij Hem, 

die daarop gezeten is. 
 

Voorwaar, mijn naam is Rafaël. 

 
Zo zijn er schapen, die zich lieten dopen en de Here, Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, niet meer toebehoren,  
zoals Lydia en Virginia, vanwege dat zij zich lieten wegroven door 

satan, en als de schriftgeleerden en Farizeeën denken en wandelen.  

 
Mattheüs 23, vers 28 en 29  Zo ook gij, van buiten schijnt gij de 

mensen wel rechtvaardig, doch van binnen zijt gij vol huichelarij en 
wetsverachting. Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, gij 

huichelaars, want gij bouwt de grafsteden der Profeten en verfraait 

de gedenktekenen der rechtvaardigen. 
 

En Johannes 10, vers 26 en 27  Maar gij gelooft niet, omdat gij 

niet tot mijn schapen behoort. Mijn schapen horen naar mijn stem 
en Ik ken ze en zij volgen Mij. 

 
Voorwaar, velen zouden hun leven inzetten voor de Here. 
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Maar gij hebt u laten wegroven uit de handen Gods, en zijt nu een 
kind van de wereld! Hoewel de Here zo vele tekenen voor deze 

schapen gedaan had, en gesproken had via de boodschappen Gods, 

lieten zij hun hart verharden en zijn hun ogen blind geworden.  
 

Johannes 15, vers 23  Wie Mij haat, haat ook mijn Vader. 
Wie Gods ware Profeet haat, haat God, door wie hij 

gezonden werd, die na 16 jaar uit coma kwam, om de wereld 

te waarschuwen! 
Voorwaar, 

 
Openbaring 22, vers 14  Zalig zij, die hun gewaden wassen, 

opdat zij recht mogen hebben op het geboomte des levens en door 

de poorten ingaan in de stad. 
 

Wie niet naar de Here wil horen, gaat voor eeuwig verloren, 
omdat men zich niet bekeert. 

Ze volgen nu de satan, die in de wereld is! 

 
Openbaring 22, vers 19 en 20  En indien iemand afneemt van de 

woorden van het boek dezer profetie, God zal zijn deel afnemen 

van het geboomte des levens en van de heilige stad, welke in dit 
boek beschreven zijn. Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom 

spoedig. Amen, kom, Here Jezus! 
 

Amen! 

 
Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 

wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 
een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 

geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 
oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 

duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 
waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 

gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 
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komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 
zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 

 

En Psalm 95, vers 6 en 7  Treedt toe, laten wij ons nederwerpen 
en ons buigen, knielen voor de Here, onze Maker; want Hij is onze 

God, en wij zijn het volk dat Hij weidt, de schapen zijner hand. Och, 
of gij heden naar zijn stem hoordet! 

 

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 
 

Plant Zijn liefde in uw hart en draag het uit 
 
Wees nederig en vol eerbiedigheid voor Abba, Vader, uw Rabboeni 

en Heer, de almachtige Koning der koningen. Open uw hart, en 

onderwerp u aan Hem, die u wakker wil schudden!  
 

 
Volledige weergave: 

 

Van harte welkom! Op 28 juni 2019 bracht de bode engel de 
volgende boodschap Gods over aan Profeet Benjamin Cousijnsen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de allerheiligste, kadosh, heilige Naam van 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 
Voorwaar, voorwaar, voorwaar, wees nederig en vol 

eerbiedigheid voor Abba, Vader,  

uw Rabboeni en Heer, de almachtige Koning der koningen. 
Voorwaar, open uw hart, en onderwerp u aan Hem, die u wakker 

wil schudden! 
 

Ezechiël 36, vers 26 en 27  Een nieuw hart zal Ik u geven en een 

nieuwe geest in uw binnenste; het hart van steen zal Ik uit uw 
lichaam verwijderen en Ik zal u een hart van vlees geven. Mijn 

Geest zal Ik in uw binnenste geven en maken, dat gij naar mijn 

inzettingen wandelt en naarstig mijn verordeningen onderhoudt. 
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En Openbaring 5, vers 12 vanaf: Het Lam, dat geslacht is, is 
waardig te ontvangen de macht en de rijkdom, en de wijsheid en de 

sterkte, en de eer en de heerlijkheid en de lof. 

 
Voorwaar, 

 
Openbaring 11, vers 17 vanaf: Wij danken U, Here God, 

Almachtige, die is en die was, dat Gij uw grote macht hebt 

opgenomen en het koningschap hebt aanvaard. 
 

1 Johannes 4, vers 11  Geliefden, indien God ons zó heeft 
liefgehad, behoren ook wij elkander lief te hebben. 

Vers 15 en 16  Al wie belijdt, dat Jezus de Zoon van God is – God 

blijft in hem “en in haar” en hij “of zij” in God. En wij hebben de 
liefde onderkend en geloofd, die God jegens ons heeft. God is 

liefde, en wie in de liefde blijft, blijft in God en God blijft in hem “en 
in haar”. 

En vers 19 tot en met 21  Wij hebben lief, omdat Hij ons eerst heeft 

liefgehad. Indien iemand zegt: Ik heb God lief, doch zijn broeder 
“of zuster” haat, dan is hij “of zij” een leugenaar; want wie zijn 

broeder “of zuster”, die hij gezien heeft, niet liefheeft, kan ook 

God, die hij “of zij” niet gezien heeft, niet liefhebben. En dit gebod 
hebben wij van Hem: Wie God liefheeft, moet ook zijn broeder “of 

zuster” liefhebben. 
1 Johannes 5, vers 3 tot en met 5  Want dit is de liefde Gods, dat 

wij zijn geboden bewaren. En zijn geboden zijn niet zwaar, want al 

wat uit God geboren is, overwint de wereld; en dit is de 
overwinning, die de wereld overwonnen heeft: ons geloof. Wie is 

het, die de wereld overwint, dan wie gelooft, dat Jezus de Zoon van 
God is? 

En vers 12  Wie de Zoon heeft, heeft het leven; wie de Zoon van 

God niet heeft, heeft het leven niet. 
En 1 Johannes 2, vers 6  Wie zegt, dat hij in Hem blijft, behoort ook 

zelf zó te wandelen, als Hij gewandeld heeft. 

Vers 9 en 10  Wie zegt in het licht te zijn en zijn broeder “of 
zuster” haat, die is in de duisternis tot nu toe. Wie zijn broeder “of 

zuster” liefheeft, blijft in het licht en in hem “of haar” is niets 
aanstotelijks. “Natuurlijk telt dit ook voor de gehuwden.” 
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En vers 15 tot en met 17  Hebt de wereld niet lief en hetgeen in de 
wereld is. Indien iemand de wereld liefheeft, de liefde des Vaders is 

niet in hem “of in haar”. Want al wat in de wereld is: de begeerte 

des vlezes, de begeerte der ogen en een hovaardig leven, is niet uit 
de Vader, maar uit de wereld. En de wereld gaat voorbij en haar 

begeren, maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid. 
 

En weet dit: 

 
2 Petrus 1, vers 3 tot en met 7  Zijn goddelijke kracht immers 

heeft ons met alles, wat tot leven en godsvrucht strekt, begiftigd 
door de kennis van Hem, die ons geroepen heeft door zijn 

heerlijkheid en macht; door deze zijn wij met kostbare en zeer 

grote beloften begiftigd, opdat gij daardoor deel zoudt hebben aan 
de goddelijke natuur, ontkomen aan het verderf, dat door de 

begeerte in de wereld heerst. Maar schraagt om deze reden met 
betoon van alle ijver door uw geloof de deugd, door de deugd de 

kennis, door de kennis de zelfbeheersing, door de zelfbeheersing de 

volharding, door de volharding de godsvrucht, door de godsvrucht 
de broederliefde en door de broederliefde, de liefde jegens allen. 

 

Voorwaar, plant Zijn liefde in uw hart, en draag Zijn liefde 
uit! 

 
1 Korinthiërs 13, vers 5  Zij kwetst niemands gevoel, zij zoekt 

zichzelf niet, zij wordt niet verbitterd, zij rekent het kwade niet toe. 

 
In de liefde Gods is: vertrouwen hebben en geloof. 

 
1 Korinthiërs 13, vers 7  Alles bedekt zij, alles gelooft zij, alles 

hoopt zij, alles verdraagt zij. 

 
In Christus is: vooruitkijken. 

 

1 Korinthiërs 13, vers 10  Doch, als het volmaakte komt, zal het 
onvolkomene afgedaan hebben. 

 
De liefde verdraagt elkander en bouwt elkander op! 
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Galaten 5, vers 18  Indien gij u echter door de Geest laat leiden, 
dan zijt gij niet onder de wet. 

Vers 22  Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, 

lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, 
zelfbeheersing. 

En vers 25 en 26  Indien wij door de Geest leven, laten wij ook 
door de Geest het spoor houden. Wij moeten niet praalziek zijn, 

elkander tartend, elkander benijdend. 

En Galaten 6, vers 2 tot en met 4  Verdraagt elkanders 
moeilijkheden; zó zult gij de wet van Christus vervullen. Want 

indien iemand zich verbeeldt, dat hij “of zij” iets is, en het niet is, 
dan vergist hij “of zij” zich zeer. Ieder moet zijn “of haar” eigen 

werk toetsen; dan zal hij “of zij” slechts voor zichzelf stof tot roem 

hebben en niet voor een ander. 
 

Voorwaar,  
 

Efeziërs 1, vers 7  En in Hem hebben wij de verlossing door zijn 

bloed, de vergeving van de overtredingen, naar de rijkdom zijner 
genade. 

 

Zeg: “Halleluja!” 
Mijn naam is Lovesadai, en ben een bode engel Gods. 

 
Efeziërs 1, vers 18 en 19  verlichte ogen uws harten, zodat gij 

weet, welke hoop zijn roeping wekt, hoe rijk de heerlijkheid is zijner 

erfenis bij de heiligen, en hoe overweldigend groot zijn kracht is 
aan ons, die geloven, naar de werking van de sterkte zijner macht. 

 
Mattheüs 11, vers 28 en 30  Komt tot Mij, allen, die vermoeid en 

belast zijt, en Ik zal u rust geven, want mijn juk is zacht en mijn 

last is licht. 
 

En Jesaja 43, vers 18 en 19  Denkt niet aan hetgeen vroeger 

gebeurde en let niet op wat oudtijds is geschied; zie, Ik maak iets 
nieuws, nu zal het uitspruiten; zult gij er geen acht op slaan? Ja, Ik 

zal een weg in de woestijn maken, rivieren in de wildernis. 
 

Zeg: “Amen!” 
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Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 

JULI 2019 
 
Iemand slecht maken en vervloeken zal als een 

boemerang terugkomen 
 
De boemerang zal al het slechte op hem of haar doen terugkomen, 

en het kwaad zal henzelf raken! En hun scheldwoorden zullen 

omgezet worden door God in zegeningen voor de anderen.  
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, welkom! Op 1 juli 2019 bracht de bode engel de volgende 
boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Blesía, 

een bode engel Gods. 
 

Voorwaar, hoe vaak zegt men dit niet? 

 
Job 6, vers 11  Wat is mijn kracht, dat ik zou kunnen wachten, en 

wat is mijn vooruitzicht, dat ik nog langer zou willen leven? 
Job 7, vers 4  Als ik ga slapen, denk ik: Wanneer zal ik opstaan? 

Maar de avond rekt zich, en zo word ik zat van woelen tot de 

schemering. 
Vers 6 en 7  Mijn dagen gaan sneller dan een weversspoel, en 

spoeden ten einde zonder hoop. Bedenk toch, dat mijn leven een 

ademtocht is; mijn oog zal het goede niet weer zien. 
Vers 11  Maar nu zal ook ik mijn mond niet bedwingen, ik wil 

spreken in de benauwdheid van mijn geest, klagen in de bitterheid 
van mijn ziel. 
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Vers 13 tot en met 15  Want als ik zeg: “In mijn bed vind ik troost, 
mijn slaap zal mijn verdriet verzachten,” dan schrikt u mij met 

dromen op, en de beelden die ik zie, jagen me angst aan. Liever 

zou ik gewurgd worden en sterven dan in dit lichaam blijven. 
En vers 19  Wanneer zult gij eindelijk uw blik van mij afwenden, mij 

loslaten, zodat ik mijn speeksel kan wegslikken? 
Job 9, vers 4  Wie zou, hoe wijs van hart en sterk van kracht, zich 

tegen Hem kunnen verzetten en ongedeerd blijven? 

Vers 11 en 12  Wanneer Hij langs mij heengaat, zie ik Hem niet, en 
glijdt Hij voorbij, dan bespeur ik Hem niet. Wanneer Hij wegrukt, 

wie zal Hem weerhouden? Wie zal tot Hem zeggen: Wat doet Gij? 
Vers 16 tot en met 19  Indien ik riep, en Hij mij antwoordde, zou ik 

niet kunnen geloven, dat Hij mij het oor leende; Hij, die mij in de 

storm vermorzelt, mijn wonden zonder oorzaak vermeerdert, mij 
niet vergunt adem te scheppen, maar mij met bitterheid verzadigt. 

Ja, wanneer het aankomt op de kracht van de sterkste, – dan is Hij 
het, en wanneer het aankomt op het recht, dan zegt Hij: Wie kan 

Mij ter verantwoording roepen? 

En vers 27 tot en met 29  Wanneer ik denk: ik wil mijn klacht 
vergeten, mijn gelaat veranderen en weer vrolijk worden, dan 

ducht ik al mijn smarten; ik weet, dat Gij mij niet onschuldig zult 

verklaren. Ik moet nu eenmaal schuldig staan; waarom zou ik mij 
dan tevergeefs afmatten? 

En Job 10, vers 1  Mijn ziel heeft een afschuw van het leven, ik wil 
mijn klacht de vrije loop laten, spreken in de bitterheid mijner ziel. 

Vers 8 en 9  Uw handen hebben me gevormd en gemaakt, geheel 

en al – en nu wilt u mij verdelgen? Bedenk toch dat u mij uit leem 
gevormd hebt, wilt u mij tot stof doen terugkeren?  

En vers 18 tot en met 22  Maar waarom deedt Gij mij uit de 
moederschoot voortkomen, gaf ik de geest niet, eer een oog mij 

zag? Ik zou dan zijn, alsof ik niet geweest ware; van de 

moederschoot zou ik grafwaarts zijn gedragen. Zijn de dagen mijns 
levens niet weinige? Laat van mij af, opdat ik een weinig vreugde 

beleve, voordat ik heenga, zonder terug te keren, naar het land van 

donkerheid en diepe duisternis, het stikdonkere land, waar diepe 
duisternis en wanorde heersen en waar het licht gelijk is aan de 

duisternis. 
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Voorwaar, hoe velen klagen niet, en schelden en wensen hun 
naaste niet het allerergste toe,  

door scheldwoorden te gebruiken en enge, erge ziektes te 

gebruiken als scheldwoorden? En dan hebben we het nog niet eens 
over wat God aan moet horen, wat tegen Hem gezegd wordt! 

Voorwaar, vervloekingen uitspreken of roddelen of kwaadspreken, 
en haten of oordelen over anderen is niet hemels, maar duivels! 

 

Galaten 5, vers 22  Maar de vrucht van de Geest is liefde, 
blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, 

trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. 
En vers 24 en 25  Want wie Christus Jezus toebehoren, hebben het 

vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. Indien wij 

door de Geest leven, laten wij ook door de Geest het spoor houden. 
Galaten 6, vers 3 en 4  Want indien iemand zich verbeeldt, dat hij 

“of zij” iets is, en het niet is, dan vergist hij “of zij” zich zeer. 
Ieder moet zijn “of haar” eigen werk toetsen; dan zal hij “of zij” 

slechts voor zichzelf stof tot roem hebben en niet voor een ander. 

En vers 7 tot en met 10  Dwaalt niet, God laat niet met Zich 
spotten. Want wat een mens zaait, zal hij “of zij” ook oogsten. 

Want wie op de akker van zijn vlees zaait, zal uit zijn “of haar” 

vlees verderf oogsten, maar wie op de akker van de Geest zaait, zal 
uit de Geest eeuwig leven oogsten. Laten wij niet moede worden 

goed te doen, want, wanneer het eenmaal tijd is, zullen wij 
oogsten, als wij niet verslappen. Laten wij dus, daar wij de 

gelegenheid hebben, doen wat goed is voor allen, maar 

inzonderheid voor onze geloofsgenoten. 
En Galaten 3, vers 12 tot en met 14  Doch bij de wet gaat het niet 

om geloof, maar: wie dat doet, zal daardoor leven. Christus heeft 
ons vrijgekocht van de vloek der wet door voor ons een vloek te 

worden; want er staat geschreven: Vervloekt is een ieder, die aan 

het hout hangt. Zo is de zegen van Abraham tot de heidenen 
gekomen in Jezus Christus, opdat wij de belofte des Geestes 

ontvangen zouden door het geloof. 

 
Voorwaar, Kadosh, Heilig is de Here! 
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Galaten 3, vers 24  De wet is dus een tuchtmeester voor ons 
geweest tot Christus, opdat wij uit geloof gerechtvaardigd zouden 

worden. 

Voorwaar, iemand slecht maken en vervloeken zal als een 
boemerang zijn, 

die al het slechte op hem of haar terug zal doen neerkomen. Zij zijn 
vervloekt voor eeuwig, en onbeschermd, vanwege hun zondige 

wandel en denken. Hun scheldwoorden zullen omgezet worden door 

God in zegeningen voor de anderen. En het kwaad, hun 
vervloekingen uit de boze, zal henzelf raken! 

 
2 Timotheüs 3, vers 1 tot en met 5  Weet wel, dat er in de 

laatste dagen zware tijden zullen komen: want de mensen zullen 

zelfzuchtig zijn, geldgierig, pochers, vermetel, kwaadsprekers, aan 
hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, liefdeloos, 

trouweloos, lasteraars, onmatig, onhandelbaar, afkerig van het 
goede, verraderlijk, roekeloos, opgeblazen, met meer liefde voor 

genot dan voor God, die met een schijn van godsvrucht de kracht 

daarvan verloochend hebben; houd ook dezen op een afstand. 
 

Aan de vrucht herkent men uit wie het klagen en schelden 

en vervloeken komt! 
 

Jakobus 4, vers 7 tot en met 9  Onderwerpt u dus aan God, 
maar biedt weerstand aan de duivel, en hij zal van u vlieden. 

Nadert tot God, en Hij zal tot u naderen. Reinigt uw handen, 

zondaars, en zuivert uw harten, gij, die innerlijk verdeeld zijt. 
Beseft uw ellende, treurt en weent; uw gelach moet veranderen in 

treurigheid, en uw vreugde in neerslachtigheid. 
Vers 12  Eén is wetgever en rechter, Hij, die de macht heeft om te 

behouden en te verderven. Maar wie zijt gij, dat gij uw naaste 

oordeelt? 
En vers 17  Als iemand dan weet goed te doen en het niet doet, is 

het hem, “maar ook haar”, tot zonde. 

 
Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
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De duivel kan zich ook voordoen als een 

zogenaamde Christen! 
 

Waarschuwende en vermanende boodschap Gods: In Genesis 3, 
vers 1 staat, dat de slang nu de listigste was van alle dieren. En 

toch liet de mens zich verleiden door het mooie gepraat van de 

listige slang! Of waren de dieren des velds toch wijzer en slimmer?  
 

 
Volledige weergave: 

 

Welkom! Op 2 juli 2019 bracht een bode engel de volgende 
boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Shaleo, 

en ben een bode engel Gods. 
 

Romeinen 12, vers 2  En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, 

maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken… tot 
zover. 

 
Voorwaar, in Genesis 3, vers 1 staat, dat de slang nu de 

listigste was van alle dieren. 

En toch liet de mens, die uit het stof van de aardbodem tot een 
levend wezen gemaakt werd, zich verleiden door het mooie gepraat 

van de listige slang! Of waren de dieren des velds toch wijzer en 

slimmer? Voorwaar, 
 

Romeinen 12, vers 6  Wij hebben nu gaven, onderscheiden naar 
de genade, die ons gegeven is. 

 

Velen hebben de gave ontvangen van onderscheiden, maar 
geven de slang teveel ruimte om schade toe te brengen. 

Word hervormd in uw denken, ja, u daar die luistert! Geef de duivel 
geen pink, of hij neemt uw hand, en dan de arm, en verleidt u 

tenslotte helemaal! 
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Efeziërs 4, vers 17 tot en met 21  Dit zeg ik dan en betuig ik in 
de Here, dat gij niet langer moogt wandelen zoals ook de heidenen 

wandelen, in de ijdelheid van hun denken, verduisterd in hun 

verstand, vervreemd van het leven Gods om de onwetendheid, die 
in hen heerst, om de verharding van hun hart. Zij hebben zich 

immers in hun verdoving overgegeven aan de losbandigheid om 
gretig winst te slaan uit allerlei onreinheid. Maar gij geheel anders: 

gij hebt Christus leren kennen. Gij toch hebt van Hem gehoord en 

zijt in Hem onderwezen, gelijk dit de waarheid is in Jezus. 
En vers 14 en 15  Dan zijn wij niet meer onmondig, op en neder, 

heen en weder geslingerd onder invloed van allerlei wind van leer, 
door het valse spel der mensen, in hun sluwheid, die tot dwaling 

verleidt, maar dan groeien wij, ons aan de waarheid houdende, in 

liefde in elk opzicht naar Hem toe, die het hoofd is, Christus. 
En Efeziërs 5, vers 7 en 8  Doet dan niet met hen mede. Want gij 

waart vroeger duisternis, maar thans zijt gij licht in de Here; 
wandelt als kinderen des lichts. 

En vers 10 tot en met 12  En toetst wat de Here welbehagelijk is. 

En neemt geen deel aan de onvruchtbare werken der duisternis, 
maar ontmaskert ze veeleer, want het is zelfs schandelijk om te 

noemen, wat heimelijk door hen wordt verricht. 

 
Voorwaar, dwaal niet en laat u niet vergiftigen! 

 
Romeinen 1, vers 28 en 29  En daar zij het verwerpelijk achtten 

God te erkennen, heeft God hen overgegeven aan een verwerpelijk 

denken om te doen wat niet betaamt: vervuld van allerlei 
onrechtvaardigheid, boosheid, hebzucht en slechtheid, vol nijd, 

moord, twist, list en kwaadaardigheid. 
En Romeinen 3, vers 13 tot en met 18  Hun keel is een open graf, 

met hun tong plegen zij bedrog, addergif is onder hun lippen; hun 

mond is van vloek en bitterheid vol; snel zijn hun voeten om bloed 
te vergieten, verwoesting en ellende zijn op hun wegen, en de weg 

des vredes kennen zij niet. De vreze Gods staat hun niet voor ogen. 

 
Voorwaar,  

 
Psalm 49, vers 13  Maar de mens met al zijn praal houdt geen 

stand; hij is gelijk aan de beesten, die vergaan. 
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Spreuken 13, vers 6  Gerechtigheid bewaart de onberispelijken 

van wandel, maar goddeloosheid stort de zondaren in het verderf. 

 
Jesaja 30, vers 15  Want zo zegt de Here Here, de Heilige Israëls: 

Door bekering en rust zoudt gij verlost worden, in stilheid en 
vertrouwen zou uw sterkte zijn, – maar gij hebt niet gewild. 

 

Filippenzen 2, vers 12 en 13  Daarom, mijn geliefden, gelijk gij 
te allen tijde gehoorzaam zijt geweest, blijft, niet alleen zoals in 

mijn tegenwoordigheid, maar nu des te meer bij mijn afwezigheid, 
uw behoudenis bewerken met vreze en beven, want God is het, die 

om zijn welbehagen zowel het willen als het werken in u werkt. 

 
En Efeziërs 6, vers 10  Voorts, weest krachtig in de Here en in de 

sterkte zijner macht. 
 

Vergeet niet, de duivel kan zich voordoen als een engel des 

lichts en evenzeer als een zogenaamde Christen. 
 

Efeziërs 6, vers 11 tot en met 13  Doet de wapenrusting Gods 

aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels; 
want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen 

de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer 
duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Neemt 

daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in 

de boze dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te 
houden. 

 
Wees standvastig tegen satan, en laat u niet verzwakken! 

 

Efeziërs 6, vers 16 en 17  Neemt bij dit alles het schild des 
geloofs ter hand, waarmede gij al de brandende pijlen van de boze 

zult kunnen doven; en neemt de helm des heils aan en het zwaard 

des Geestes, dat is het woord van God. 
 

Voorwaar, wees krachtig in de Here, en onverslaanbaar in 
uw denken en wandel! 
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2 Timotheüs 2, vers 4 en 5  Tijdens de veldtocht wordt geen 
soldaat gemoeid in de zorg voor zijn onderhoud; hij heeft slechts 

hem te voldoen, door wie hij aangeworven is. En is iemand een 

kampvechter, dan ontvangt hij de krans alleen, als hij volgens de 
regels van de kamp heeft gestreden. 

 
Vertrouw op Gods woord. 

 

2 Timotheüs 2, vers 14 en 16  Blijf dit in herinnering brengen en 
betuig in de tegenwoordigheid van God, dat men geen 

woordenstrijd moet voeren, die tot niets nut is, ja verderf brengt 
aan wie ernaar horen. Maar vermijd de onheilige, holle klanken; 

want zij zullen de goddeloosheid nog verder drijven. 

 
En Openbaring 22, vers 6  En Hij zeide tot mij: Deze woorden 

zijn getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der 
Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen 

hetgeen weldra geschieden moet. 

 
Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 

 
 

Word wakker daar, Sodom generatie! 
 
Profetische, waarschuwende boodschap van de Almachtige God van 

Abraham, Izaäk en Jakob, aan u, die zich moet bekeren van uw 
afgoden en onreine wandel. Vele landen werden en worden ook 

vandaag gewaarschuwd. Denk niet, dat dit wat komt een 

natuurramp is!  
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, welkom! Op 3 juli 2019 bracht de bode engel de volgende 
profetische boodschap Gods over aan eindtijdprofeet van de laatste 

dagen, Benjamin Cousijnsen. 
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Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 

Donder. 

 
Zacharia 7, vers 14  Ik zal hen als een stormwind heendrijven 

naar allerlei volken die zij niet kennen, en achter hen zal het land 
verwoest worden, zodat niemand daarin heen en weer trekt. Aldus 

hebben zij het lieflijke land tot een woestenij gemaakt. 

 
Hoe vaak heeft God u niet terechtgewezen, dat u zich moet 

bekeren vanwege uw afgoden en onreine wandel? 
 

Job 37, vers 9  De storm komt uit de voorraadkamer, en de koude 

uit de schuren. 
 

Voorwaar, India en de Verenigde Staten en China en Korea 
en Spanje en Japan en Mexico, onder andere! 

 

Hosea 8, vers 7  Want wind zaaien zij en storm oogsten zij: tot 
rijpheid komt het koren niet, het is een gewas dat geen meel 

voortbrengt; en brengt het al iets voort, dan verslinden het 

vreemden. 
 

Kadosh, Heilig is de Here, de Koning der koningen, Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! 

 

Lukas 21, vers 22  Want dit zijn de dagen van vergelding, waarin 
alles wat geschreven is, in vervulling gaat. 

Vers 25 en 26  En er zullen tekenen zijn aan zon en maan en 
sterren, en op de aarde radeloze angst onder de volken vanwege 

het bulderen van zee en branding, terwijl de mensen bezwijmen 

van vrees en angst voor de dingen, die over de wereld komen. 
Want de machten der hemelen zullen wankelen. 

En vers 36  Waakt te allen tijde, biddende, dat gij in staat moogt 

wezen te ontkomen aan alles wat geschieden zal, en gesteld te 
worden voor het aangezicht van de Zoon des mensen. 

 
Psalm 92, vers 7  Een redeloos mens verstaat het niet, en een 

dwaas begrijpt dit niet. 
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En Deuteronomium 11, vers 26  Zie, ik houd u heden zegen en 

vloek voor. 

 
Bekeer u! 

 
Psalm 101, vers 7  In mijn huis zal geen bedrieger wonen; de 

leugenspreker zal niet bestaan voor mijn ogen. 

 
Voorwaar, alles wordt extremer! 

De Almachtige God van Abraham, Izaäk en Jakob, zal de sluizen 
Gods verder gaan openen. Denk niet, dat dit wat komt een 

natuurramp is. Word wakker daar, Sodom generatie! Ook Indonesië 

en Noorwegen en de Filipijnen en Iran en Pakistan en Italië, onder 
andere, zullen het gaan ondervinden! De grond zal branden onder 

uw voeten, en velen zullen sterven door de extreme zonnehitte. 
Ook San Francisco zal geen rust krijgen!  

 

Voorwaar, elk land met afgodsbeelden zal gestraft worden.  
Ja, zelfs vele kerken zullen verwoest worden! Ook de stormen en 

aardbevingen zullen wereldwijd in kracht toenemen, vanwege dat 

Gods sluizen verder geopend worden. En vele gebeurtenissen zullen 
elkaar opvolgen, wat voorzegd is door Gods eindtijdprofeet, 

Benjamin Cousijnsen! 
Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 

 
 

Wees sterk als een leeuw 
 
03-07-2019  Want geen woord, dat van God komt, zal krachteloos 

wezen. Zeg, “Amen, ik geloof het!” en verheug u hierover!  
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. De 

volgende boodschap werd overgebracht door een bode engel Gods, 
die ik heel graag met u wil delen. 
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Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 
Voorwaar,  

 
Lukas 1, vers 37  Want geen woord, dat van God komt, zal 

krachteloos wezen. 

 
Voorwaar, zeg: “Amen!” 

Mijn naam is Blender, een bode engel Gods. Voorwaar, verheug u 
hierover! 

 

Lukas 10, vers 19  Zie, Ik heb u macht gegeven om op slangen 
en schorpioenen te treden en tegen de gehele legermacht van de 

vijand; en niets zal u enig kwaad doen. 
 

Zeg: “Amen, ik geloof het!” 

Voorwaar, zo spreekt de Here, Abba, Vader, 
 

Johannes 7, vers 38  Wie in Mij gelooft, gelijk de Schrift zegt, 

stromen van levend water zullen uit zijn “of haar” binnenste 
vloeien. 

 
Voorwaar, 

 

En Johannes 14, vers 26  Maar de Trooster, de heilige Geest, die 
de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles leren en u te 

binnen brengen al wat Ik u gezegd heb. 
En Johannes 15, vers 7 en 8  Indien gij in Mij blijft en mijn woorden 

in u blijven, vraagt wat gij maar wilt, en het zal u geworden. Hierin 

is mijn Vader verheerlijkt, dat gij veel vrucht draagt en gij zult mijn 
discipelen zijn. 

En vers 11  Dit heb Ik tot u gesproken, opdat mijn blijdschap in u 

zij en uw blijdschap vervuld worde.  
En vers 14  Gij zijt mijn vrienden, indien gij doet, wat Ik u gebied. 

En vers 16  Niet gij hebt Mij, maar Ik heb u uitgekozen en u 
aangewezen, opdat gij zoudt heengaan en vrucht dragen en uw 
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vrucht zou blijven, opdat de Vader u alles geve, wat gij Hem bidt in 
mijn naam. 

 

Voorwaar, gij zult kracht ontvangen, en Zijn Woord is niet 
krachteloos en zouteloos. 

Hij geve u vreugde, blijdschap en vrede, en vervulle uw hart met 
geloof, en Hij herstelle u van uw ongeloof!  

 

Zeg:  
“Amen, ik geloof het en zal me verblijden in Hem, die mij sterkt en 

troost en bemoedigt. Glorie en lof en eer komt U toe, Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! Ik aanbid U, Kadosh, Heilige 

Vader. Dank U voor Uw Bloed, dat mij sterkt en geneest. Amen, ik 

geloof het!” 
 

Efeziërs 6, vers 10  Voorts, weest krachtig in de Here en in de 
sterkte zijner macht. 

 

En Filippenzen 2, vers 18  Verblijdt gij u evenzo en verblijdt u 
met mij. 

 

Voorwaar, wees sterk als een leeuw! 
 

Spreuken 30, vers 30  De leeuw, de held onder de dieren, die 
voor niets of niemand terugdeinst. 

 

Zeg: “Amen!” 
 

En Spreuken 16, vers 20  Wie op het woord acht geeft, zal het 
goede vinden; ja, welzalig hij, “maar ook zij”, die op de Here 

vertrouwt. 

 
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen 
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Wie is Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 

Christus voor u?  
 

Een belangrijke vraag aan u, die luistert! Boodschap Gods over 
zelfverloochening en het nakomen van uw beloften. Share Gods 

boodschappen van de Evangelicalendtimemachine.com.  

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 5 juli 2019 bracht de bode engel de 

volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin 
Cousijnsen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Blesía, 

een bode engel Gods. 
 

Mattheüs 16, vers 15 tot en met 17  Hij zeide tot hen: Maar gij, 

wie zegt gij, dat Ik ben? Simon Petrus antwoordde en zeide: Gij zijt 
de Christus, de Zoon van de levende God! Jezus antwoordde en 

zeide: Zalig zijt gij, Simon Barjona, want vlees en bloed heeft u dat 
niet geopenbaard, maar mijn Vader, die in de hemelen is. 

 

Voorwaar, nu de belangrijke vraag aan u, die luistert naar 
deze boodschap: 

Wie is Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus voor u?  

 
Mattheüs 16, vers 14  En zij zeiden: Sommigen: Johannes de 

Doper; anderen: Elia; weer anderen: Jeremia, of één der Profeten. 
 

Voorwaar, Kadosh, Heilig is de Here! 

Heb eerbied en ontzag voor Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 
Christus, de Zoon van God. Ook u die luistert, zijt zalig, wanneer 

niet uw vlees en bloed het geopenbaard heeft, maar God! 
 

Mattheüs 16, vers 24  Toen zeide Jezus tot zijn discipelen: Indien 

iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelf en neme zijn 
kruis op en volge Mij. 
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En vers 26 en 27  Want wat zou het een mens baten, als hij “of zij” 
de gehele wereld won, maar schade leed aan zijn “of haar” ziel? Of 

wat zal een mens geven in ruil voor zijn “of haar” leven? Want de 

Zoon des mensen zal komen in de heerlijkheid zijns Vaders, met 
zijn engelen, en dan zal Hij een ieder vergelden naar zijn “of haar” 

daden. 
 

Voorwaar, als u zich ook overgegeven hebt aan Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus,  
de Koning der koningen, en Hem aangenomen hebt, dan 

verloochent u zich ook en neemt u uw kruis op en volgt Hem! 
Mattheüs 16, vers 25  Want ieder, die zijn “of haar” leven zal 

willen behouden, die zal het verliezen; maar ieder, die zijn “of 

haar” leven verloren heeft om Mijnentwil, die zal het vinden. 
 

Zeg: “Amen!” 
 

Mattheüs 22, vers 35 tot en met 40  En één van hen, een 

wetgeleerde, vroeg, om Hem te verzoeken: Meester, wat is het 
grote gebod in de wet? Hij zeide tot hem: Gij zult de Here, uw God, 

liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel 

uw verstand. Dit is het grote en eerste gebod. Het tweede, daaraan 
gelijk, is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee 

geboden hangt de ganse wet en de Profeten. 
En Mattheüs 26, vers 33 tot en met 35  Petrus antwoordde en zeide 

tot Hem: Al zouden allen aanstoot aan U nemen, ik nooit! Jezus 

zeide tot hem: Voorwaar, Ik zeg u, in deze nacht, eer de haan 
kraait, zult gij Mij driemaal verloochenen. Petrus zeide tot Hem: 

Zelfs al moest ik met U sterven, ik zal U voorzeker niet 
verloochenen. Zo spraken ook al de discipelen. 

 

Voorwaar, velen hebben de Here verloochend, hoewel ze 
Hem kenden. 

Hoe vaak heeft de haan gekraaid voor u, denkt u, vanwege uw 

beloften aan God? Kadosh, Heilig is God, de Almachtige! Doe geen 
beloften aan God, waar u zich niet aan houdt! Stel het niet te lang 

uit, want zo is God ook niet. Zijn beloften zijn Ja en Amen! Zie naar 
Hem op en weet: Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, is u 

steeds nabij en heeft u Zijn zegen beloofd. 
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Johannes 20, vers 21 tot en met  23  Jezus dan zeide nogmaals 

tot hen: Vrede zij u! Gelijk de Vader Mij gezonden heeft, zend Ik 

ook u. En na dit gezegd te hebben, blies Hij op hen en zeide tot 
hen: Ontvangt de heilige Geest. Wie gij hun zonden kwijtscheldt, 

die zijn ze kwijtgescholden; wie gij ze toerekent, die zijn ze 
toegerekend. 

En Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 

wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 
een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 
geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 

oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 
duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 

waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 

gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 
komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 

zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 

 
Voorwaar, share Gods boodschappen van de 

Evangelicalendtimemachine.com! 
Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 

 
 

De echte rijkdom 
 
Onderwerp u aan Hem alleen, en Hij, Yeshua HaMashiach, Isa, 

JHWH, Jezus Christus, zal tot u naderen. De zegen des Heren, die 
maakt rijk!  

 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Op 8 juli 2019 bracht de bode engel de 
volgende boodschap Gods over aan Profeet Benjamin Cousijnsen. 
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Shalom! Ik begroet u, kind van de Allerhoogste Koning der 

koningen, in de Naam van uw Almachtige, Kadosh, Heilige Abba, 

Vader en Wonderbare Raadsman en Here der heren, uw Rabboeni 
en Meester.  

 
Onderwerp u aan Hem alleen, en Hij, Yeshua HaMashiach, 

Isa, JHWH, Jezus Christus, zal tot u naderen.  

Voorwaar, neig uw oor, en luister aandachtig en onderzoek u 
grondig! 

 
Mattheüs 6, vers 21  Want, waar uw schat is, daar zal ook uw 

hart zijn. 

En Mattheüs 26, vers 41  Waakt en bidt, dat gij niet in verzoeking 
komt; de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. 

 
Spreuken 23, vers 4 en 5  Tob u niet af voor rijkdom, zie van uw 

voornemen af; richt gij uw oog erop, hij is er niet meer; want 

plotseling maakte hij zich vleugels, als een arend vliegt hij ten 
hemel. 

 

1 Timotheüs 6, vers 10  Want de wortel van alle kwaad is de 
geldzucht. Door daarnaar te haken zijn sommigen van het geloof 

afgedwaald en hebben zich met vele smarten doorboord. 
 

Mattheüs 6, vers 19 en 20  Verzamelt u geen schatten op aarde, 

waar mot en roest ze ontoonbaar maakt en waar dieven inbreken 
en stelen; maar verzamelt u schatten in de hemel, waar noch mot 

noch roest ze ontoonbaar maakt en waar geen dieven inbreken of 
stelen. 

 

Hebreeën 13, vers 5  Laat uw wijze van doen onbaatzuchtig zijn, 
weest tevreden met wat gij hebt. Want Hij heeft gezegd: Ik zal u 

geenszins begeven, Ik zal u geenszins verlaten. 

 
1 Timotheüs 6, vers 9  Maar wie rijk willen zijn, vallen in 

verzoeking, in een strik, en in vele dwaze en schadelijke begeerten, 
die de mensen doen wegzinken in verderf en ondergang.  
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Spreuken 15, vers 16  Beter is een weinig in de vreze des Heren, 
dan een grote schat en onrust daarbij. 

 

1 Timotheüs 6, vers 17  Hun, die rijk zijn in de tegenwoordige 
wereld, moet gij bevelen niet hooghartig te zijn, en hun hoop 

gevestigd te houden niet op onzekere rijkdom, doch op God, die 
ons alles rijkelijk ten gebruike geeft. 

En 1 Timotheüs 2, vers 9 en 10  Evenzo, dat de vrouwen zich sieren 

met waardige klederdracht, zedig en ingetogen, niet met 
haarvlechten en goud of paarlen en kostbare kleding, maar – zó 

immers betaamt het vrouwen, die voor haar godsvrucht uitkomen – 
door goede werken. 

 

Spreuken 21, vers 26  De begerigheid begeert de ganse dag, 
maar de rechtvaardige geeft en houdt niet terug. 

 
Handelingen 4, vers 32  En de menigte van hen, die tot het 

geloof gekomen waren, was één van hart en ziel, en ook niet één 

zeide, dat iets van hetgeen hij “of zij” bezat zijn “of haar” 
persoonlijk eigendom was, doch zij hadden alles 

gemeenschappelijk. 

 
Spreuken 10, vers 22  De zegen des Heren, die maakt rijk, 

zwoegen voegt er niets aan toe. 
 

En Psalm 119, vers 36  Neig mijn hart tot uw getuigenissen en 

niet tot winstbejag. 
 

Voorwaar, mijn naam is Blesía, een bode engel Gods. 
 

Psalm 115, vers 15  Gezegend zijt gij door de Here, die hemel en 

aarde gemaakt heeft. 
Psalm 107, vers 43  Wie is wijs? Hij lette op deze dingen; laat men 

acht slaan op de gunstbewijzen des Heren. 

Psalm 96, vers 8  Geeft de Here de heerlijkheid van zijn naam, 
brengt offer en komt in zijn voorhoven. 

Psalm 91, vers 11  Want Hij zal aangaande u zijn engelen gebieden, 
dat zij u behoeden op al uw wegen. 
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En Psalm 81, vers 10 en 11  Geen vreemde god zal onder u zijn, gij 
zult u niet nederbuigen voor een vreemde god. Ik, de Here, ben uw 

God… tot zover. 

 
Prediker 5, vers 14  Naakt is zo iemand uit de moederschoot 

gekomen, even naakt keert hij “of zij” terug. Niets van wat hij “of 
zij” heeft verworven en in handen dacht te hebben, neemt hij “of 

zij” mee. 

 
Spreuken 3, vers 9  Vereer de Here met uw rijkdom en met de 

eerstelingen van al uw inkomsten. 
Spreuken 16, vers 16  Hoeveel beter is het, wijsheid te verkrijgen 

dan goud, hoeveel verkieslijker is het, verstand te verwerven dan 

zilver! 
En Spreuken 22, vers 1  Een goede naam is verkieslijker dan veel 

rijkdom, gunst is beter dan zilver en goud. 
 

1 Korinthiërs 6, vers 12  Alles is mij geoorloofd, maar niet alles is 

nuttig. Alles is mij geoorloofd, maar ik zal mij door niets laten 
knechten. 

 

Voorwaar, heb JHWH, God, lief met uw gehele hart en ziel en 
verstand, en uit geheel uw kracht! 

 
Markus 12, vers 43 en 44  En Hij riep zijn discipelen en zeide tot 

hen: Voorwaar, Ik zeg u, deze arme weduwe heeft het meeste in de 

offerkist geworpen van allen, die er iets in geworpen hebben. Want 
allen hebben erin geworpen van hun overvloed, maar zij heeft van 

haar armoede erin geworpen, al wat zij had, haar ganse 
levensonderhoud. 

 

Spreuken 31, vers 12  Zij doet hem goed en geen kwaad, al de 
dagen van haar leven. 

 

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 
wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
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behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 

geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 

oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 
duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 

waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 
gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 

komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 

zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 
 

En Mattheüs 6, vers 22  De lamp van het lichaam is het oog. 
Indien dan uw oog zuiver is, zal geheel uw lichaam verlicht zijn. 

Vers 31  Maakt u dan niet bezorgd, zeggende: Wat zullen wij eten, 

of wat zullen wij drinken, of waarmede zullen wij ons kleden? 
En vers 34  Maakt u dan niet bezorgd tegen de dag van morgen, 

want de dag van morgen zal zijn eigen zorgen hebben; elke dag 
heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. 

 

Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 

 

Paus Franciscus streeft naar één wereldreligie 
 

En hij denkt er als volgt over: namelijk, dat het niet uitmaakt welke 
religie men volgt, want ze leiden allemaal naar dezelfde God. “Allah 

is de vader van allen”, zei Paus Franciscus, het instrument van 

satan.  
 

 

Volledige weergave: 
 

Welkom! Op 9 juli 2019 bracht de bode engel de volgende 
boodschap Gods over aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, 

Benjamin Cousijnsen. 
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Shalom! Ik begroet u in de heilige, kadosh Naam van Yeshua 
HaMashiach, Isa, JHWH, Jezus Christus, de enige ware Weg en de 

enige Zoon van God.  

 
Johannes 12, vers 37  En hoewel Hij zovele tekenen voor hun 

ogen gedaan had, geloofden zij niet in Hem. 
En Johannes 3, vers 35 en 36  De Vader heeft de Zoon lief en heeft 

Hem alles in handen gegeven. Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig 

leven; doch wie aan de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet 
zien, maar de toorn Gods blijft op hem “en op haar”.   

 
Voorwaar, Paus Franciscus streeft naar één wereldreligie, en 

denkt er zo over: 

namelijk, dat het niet uitmaakt welke religie je volgt, want ze leiden 
allemaal naar dezelfde God. 

 
Johannes 4, vers 21 en 22  Jezus zeide tot haar: Geloof Mij, 

vrouw, de ure komt, dat gij noch op deze berg, noch te Jeruzalem 

de Vader zult aanbidden. Gij aanbidt, wat gij niet weet; wij 
aanbidden, wat wij weten, want het heil is uit de Joden. 

En Johannes 12, vers 40  Hij heeft hun ogen verblind en hun hart 

verhard, dat zij niet met hun ogen zien, met hun hart verstaan en 
zich bekeren, en Ik hen geneze. 

 
Voorwaar, vele handen zijn geschud om een broederschap 

en geloof te vormen, door de samenvoeging van het 

Katholieke christendom met de Islam! 
Uit de mond klonken de woorden: “Allah is de vader van allen”, zei 

Paus Franciscus. 
 

Johannes 12, vers 42 en 43  En toch geloofden zelfs uit de 

oversten velen in Hem, maar ter wille van de Farizeeën kwamen zij 
er niet voor uit, om niet uit de synagoge te worden gebannen; want 

zij waren gesteld op de eer der mensen, meer dan op de eer van 

God. 
 

Voorwaar, luister ook naar de boodschap in de 
Evangelicalendtimemachine.com, met de titel:  

‘“Mijn schuilnaam is satan”, zegt Allah!’   
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Voorwaar, Paus Franciscus, het instrument van satan, wil 

hiermee bereiken, dat men met deze wereldreligie ook 

belandt in de Islamitische hel! 
Dit staat iedereen te wachten, die Yeshua HaMashiach, JHWH, Isa, 

Jezus Christus, ontkent als de enige Weg en de Waarheid en het 
Leven. 

 

Johannes 3, vers 19  Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld 
gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan 

het licht, want hun werken waren boos. 
En Johannes 10, vers 26 tot en met 30  Maar gij gelooft niet, omdat 

gij niet tot mijn schapen behoort. Mijn schapen horen naar mijn 

stem en Ik ken ze en zij volgen Mij, en Ik geef hun eeuwig leven en 
zij zullen voorzeker niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand 

zal ze uit mijn hand roven. Wat mijn Vader Mij gegeven heeft, gaat 
alles te boven en niemand kan iets roven uit de hand mijns Vaders. 

Ik en de Vader zijn één. 

 
Voorwaar, mijn naam is Revelado, een bode engel Gods. 

 

Laat u niet verleiden om een wereldreligie te volgen! 
Als u eet van dit toetje, gaat u voor eeuwig eraan. 

 
Johannes 14, vers 6  Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de 

waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij. 

En vers 15  Wanneer gij Mij liefhebt, zult gij mijn geboden bewaren. 
 

Voorwaar, het oorspronkelijke geloof van de vasthoudende 
Christenen wil men overwinnen. 

Voorwaar,  

 
Handelingen 5, vers 38  En nu zeg ik u: Laat u niet in met deze 

mensen en laat hen geworden; want indien dit streven of dit werk 

uit mensen is, zal het vernietigd worden. 
 

Kolossenzen 3, vers 25  Want wie onrecht doet, zal zijn “of 
haar” onrecht terugontvangen, en er is geen aanzien des persoons. 
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Romeinen 8, vers 37 tot en met 39  Maar in dit alles zijn wij 
meer dan overwinnaars door Hem, die ons heeft liefgehad. Want ik 

ben verzekerd, dat noch dood noch leven, noch engelen noch 

machten, noch heden noch toekomst, noch krachten, noch hoogte 
noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van 

de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Here. 
 

En 1 Thessalonicenzen 5, vers 19  Dooft de Geest niet uit. 

Voorwaar,  
 

Mattheüs 24, vers 37  Want zoals het was in de dagen van 
Noach, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn. 

 

Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

Nederigheid en ontzag voor uw 

ontzagwekkende, machtige God 
 

Onderwerp u volledig aan Zijn wil, en wees nederig en heb bovenal 

ontzag. Wees altijd zeer dankbaar, dat Gods ware, geliefde Profeten 
uiterst hun best doen om u te begeleiden door hun gebed en het 

doorgeven van Zijn kadosh, heilige woorden.  
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 10 juli 2019 bracht de bode engel de 

volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin 
Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, Kadosh, Kadosh, 

Kadosh, Heilig, Heilig, Heilig is JHWH, El Elohím, uw liefhebbende 
Abba, Vader, Adonai! Voorwaar, mijn naam is Ruachana, en ben 

een bode engel Gods. 
 

Voorwaar, wees nederig, en onderwerp u volledig aan Zijn 

wil. 
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Heb bovenal ontzag voor uw ontzagwekkende, machtige God, de 
Koning der koningen! Verzadig u met Zijn boodschappen, met een 

nederig hart en een nederige geest. En wees altijd zeer dankbaar, 

dat Gods ware, geliefde Profeten uiterst hun best doen om u te 
begeleiden door hun gebed en het doorgeven van Zijn kadosh, 

heilige woorden.  
 

Voorwaar, verzadig u met de liefde, en laat u vullen in uw 

nederige geest. 
Ja, wat een rijkdom is het om ontzag te hebben voor uw 

liefhebbende Abba, Vader, en om van Hem te zijn, Yeshua 
HaMashiach, JHWH, El Elohím, Jezus Christus, die uw ziel en 

nederige hart binnenin u overvloedig vullen wil. Voorwaar, Hij weet 

wat u nodig hebt. Zijn hand leidt u en geeft u overwinning in plaats 
van verdriet, en Hij geeft u kracht om niet op te geven, maar om u 

te verblijden in Hem!  
 

Voorwaar, Hij kent u; vertrouw Hem, die u liefheeft! 

Breng aan Hem, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, als 
offer een zoete geur: de gebeden van uw hart naar Zijn Troon. Geef 

Hem dank en eer. Zijn liefde en trouw en goedheid en kracht zullen 

nimmer falen! Amen! 
Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
 

 

Laat los, dan zal uw Rabboeni u een weg banen! 
 

Let niet op wat vroeger is gebeurd. Wees niet verschrikt en vrees 

niet. Om te groeien en gesterkt te worden, moet u vooruitkijken, 
het verleden loslaten en kunnen vergeven.  

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 

11 juli 2019 bracht een bode engel Gods de volgende boodschap 

over, die ik heel graag met u wil delen. 
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Shalom! Ik begroet u in de allerheiligste en krachtigste Naam ooit: 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 

Seachella, en ben een bode engel Gods. 

 
Zo zegt JHWH, de Here, uw Verlosser, de Heilige Koning der 

koningen: 
Let niet op wat vroeger, destijds is geschied. Voorwaar, laat het los 

en sla er geen acht meer op! Dan zal Ik, Abba, Vader, uw Rabboeni, 

u een weg maken, die zelfs een weg baant door de zee, door de 
machtige wateren!  

 
Zie, Ik de Here, JHWH, maak iets nieuws!  

Wees niet verschrikt en vrees niet! Om te groeien en gesterkt te 

worden, moet u vooruitkijken, het verleden loslaten en kunnen 
vergeven. Ik, de Here, ken uw hart en wil uw tranen drogen. Ik 

verzadig u met Mijn liefde en steun. Ik ben aanwezig en ben uw 
Geneesheer en Bevrijder, en zal u kracht geven! Denk niet aan het 

verleden, maar aan het heden. Voorwaar, 

 
Psalm 72, vers 12 en 13  Voorwaar, hij zal de arme redden, die 

om hulp roept, de ellendige, en wie geen helper heeft; hij zal zich 

ontfermen over de geringe en de arme, hij zal de zielen der armen 
verlossen. 

En Psalm 91, vers 2  Ik zeg tot de Here: Mijn toevlucht en mijn 
vesting, mijn God, op wie ik vertrouw. 

En vers 4  Met zijn vlerken beschermt Hij u, en onder zijn vleugelen 

vindt gij een toevlucht; zijn trouw is schild en pantser. 
En vers 9 en 10  Want Gij, o Here, zijt mijn toevlucht. De 

Allerhoogste hebt gij tot uw schutse gesteld; geen onheil zal u 
treffen, en geen plaag zal uw tent naderen. 

En vers 14 tot en met 16  Omdat hij Mij zeer bemint, zal Ik hem, 

“maar ook haar”, bevrijden; Ik zal hem “of haar” beschutten, 
omdat hij “of zij” mijn naam kent. Roept hij “of zij” Mij aan, Ik zal 

hem “of haar” antwoorden; Ik zal in de benauwdheid bij hem “of 

haar” zijn, Ik zal hem “of haar” uitredden en tot ere brengen. Met 
lengte van dagen zal Ik hem “en haar” verzadigen, en Ik zal hem 

“en haar” mijn heil doen zien. 
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Hoewel het kruis hing in het verleden, kijkt de Here naar het 
heden! 

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
 

 

Wordt Yeshua HaMashiach door u heen gezien? 
 

Je hebt vast weleens gehoord, dat men zei: “Hij of zij lijkt precies 
op de moeder of vader!” Zo is het ook met de Zoon van God! God 

de Vader wordt gezien in Zijn Zoon.  

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 12 juli 2019 bracht de bode de 

volgende boodschap Gods over aan Profeet Benjamin Cousijnsen, 
die ik heel graag met u wil delen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van de God van al wat 

leeft, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, Yeshua HaMashiach, 

JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Hetrick. 
 

Sommige baby’s lijken precies op hun pappa of mamma. 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, zei ook het volgende: 
 

Johannes 17, vers 20 tot en met 24  En Ik bid niet alleen voor 
dezen, maar ook voor hen, die door hun woord in Mij geloven, 

opdat zij allen één zijn, gelijk Gij, Vader, in Mij en Ik in U, dat ook 

zij in Ons zijn; opdat de wereld gelove, dat Gij Mij gezonden hebt. 
En de heerlijkheid, die Gij Mij gegeven hebt, heb Ik hun gegeven, 

opdat zij één zijn, gelijk Wij één zijn: Ik in hen en Gij in Mij, dat zij 
volmaakt zijn tot één, opdat de wereld erkenne, dat Gij Mij 

gezonden hebt, en dat Gij hen liefgehad hebt, gelijk Gij Mij 

liefgehad hebt. Vader, hetgeen Gij Mij gegeven hebt – Ik wil, dat, 
waar Ik ben, ook zij bij Mij zijn, om mijn heerlijkheid te 

aanschouwen, die Gij Mij gegeven hebt, want Gij hebt Mij liefgehad 

vóór de grondlegging der wereld. 
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Voorwaar, God de Vader wordt gezien in Zijn Zoon, en wie 
de Zoon gezien, heeft de Vader gezien! 

Sommige baby’s nemen alles in zich op van hun ouders, en 

proberen mee te zingen, en zien en leren en kopiëren als het ware 
veel karaktereigenschappen. Je hebt vast weleens gehoord, dat 

men zei: “Hij of zij lijkt precies op de moeder of vader!” Zo is het 
dus ook met de Zoon van God! 

 

Johannes 14, vers 6  Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de 
waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij.   

En vers 20  Te dien dage zult gij weten, dat Ik in mijn Vader ben en 
gij in Mij en Ik in u. 

 

Voorwaar, wordt Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, 
door u heen gezien, omdat gij Hem kent? 

En zo het is ook met wie zijn relatie onderhoudt met Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus: hij of zij zal op Hem lijken in 

het goede. 

 
Romeinen 1, vers 11  Want ik verlang u te zien om u enige 

geestelijke gave mede te delen tot uw versterking. 

Romeinen 6, vers 5 tot en met 14  Want indien wij samengegroeid 
zijn met hetgeen gelijk is aan zijn dood, zullen wij het ook zijn met 

hetgeen gelijk is aan zijn opstanding; dit weten wij immers, dat 
onze oude mens medegekruisigd is, opdat aan het lichaam der 

zonde zijn kracht zou ontnomen worden en wij niet langer slaven 

der zonde zouden zijn; want wie gestorven is, is rechtens vrij van 
de zonde. Indien wij dan met Christus gestorven zijn, geloven wij, 

dat wij ook met Hem zullen leven, daar wij weten, dat Christus, nu 
Hij uit de doden is opgewekt, niet meer sterft: de dood voert geen 

heerschappij meer over Hem. Want wat zijn dood betreft, is Hij 

voor de zonde eens voor altijd gestorven; wat zijn leven betreft, 
leeft Hij voor God. Zo moet het ook voor u vaststaan, dat gij wèl 

dood zijt voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus. 

Laat dan de zonde niet langer als koning heersen in uw sterfelijk 
lichaam, zodat gij aan zijn begeerten zoudt gehoorzamen, en stelt 

uw leden niet langer als wapenen der ongerechtigheid ten dienste 
van de zonde, maar stelt u ten dienste van God, als mensen, die 

dood zijn geweest, maar thans leven, en stelt uw leden als 
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wapenen der gerechtigheid ten dienste van God. Immers, de zonde 
zal over u geen heerschappij voeren, want gij zijt niet onder de 

wet, maar onder de genade. 

En Romeinen 10, vers 15  En hoe zal men prediken zonder 
gezonden te zijn? Gelijk geschreven staat: Hoe liefelijk zijn de 

voeten van hen, die een goede boodschap brengen. 
 

Voorwaar, wees één in Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 

Christus! 
 

Hebreeën 10, vers 22 tot en met 24  Laten wij toetreden met 
een waarachtig hart, in volle verzekerdheid des geloofs, met een 

hart, dat door besprenging gezuiverd is van besef van kwaad, en 

met een lichaam, dat gewassen is met zuiver water. Laten wij de 
belijdenis van hetgeen wij hopen onwankelbaar vasthouden, want 

Hij, die beloofd heeft, is getrouw. En laten wij op elkander acht 
geven om elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. 

En Hebreeën 11, vers 6  Maar zonder geloof is het onmogelijk Hem 

welgevallig te zijn. Want wie tot God komt, moet geloven, dat Hij 
bestaat en een beloner is voor wie Hem ernstig zoeken. 

 

1 Korinthiërs 3, vers 16  Weet gij niet, dat gij Gods tempel zijt en 
dat de Geest Gods in u woont? 

 
Galaten 5, vers 16  Dit bedoel ik: wandelt door de Geest en 

voldoet niet aan het begeren van het vlees. 

En vers 22 tot en met 25  Maar de vrucht van de Geest is liefde, 
blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, 

trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Tegen zodanige mensen is 
de wet niet. Want wie Christus Jezus toebehoren, hebben het vlees 

met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. Indien wij door de 

Geest leven, laten wij ook door de Geest het spoor houden. 
 

Efeziërs 4, vers 31 en 32  Alle bitterheid, gramschap, toorn, 

getier en gevloek worde uit uw midden gebannen, evenals alle 
kwaadaardigheid. Maar weest jegens elkander vriendelijk, 

barmhartig, elkander vergevend, zoals God in Christus u vergeving 
geschonken heeft. 
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En Efeziërs 5, vers 1  Weest dan navolgers Gods, als geliefde 
kinderen. 

 

Ik ga nu, sprak Hetrick, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 
 

 

 

Vandaag de dag zijn velen geestelijk in slaap 
gevallen 
 

Alarmerende boodschap Gods: Hoe vaak heeft de Here, JHWH, niet 
tot u gesproken? Velen zijn reeds wakker geschud, maar er zijn 

juist nu ook velen geestelijk in slaap gevallen, terwijl ze zo vele 
kansen hebben gehad. Doe wat JHWH u opgedragen heeft vanuit 

uw hart, en kom uit uw luie stoel!  

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, welkom! Op 15 juli 2019 bracht de bode engel de volgende 

boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de heilige, kadosh Naam van Yeshua 

HaMashiach, Isa, JHWH, Jezus Christus, El Elohím, Adonai, de 
Heilige Koning der koningen! 

 
Voorwaar, hoe vaak heeft de Here niet tot u gesproken? 

 

Openbaring 22, vers 6  En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn 
getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der 

Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen 

hetgeen weldra geschieden moet. 
 

Voorwaar, zo heeft JHWH velen wakker geschud. 
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En zo zijn juist nu ook velen geestelijk in slaap gevallen en hebben 
zo vele kansen gehad. Voorwaar, zo ziet JHWH alle harten aan, en 

zowel de bereidheid als de inzet van Zijn werkers!  

 
Openbaring 22, vers 13 en 14  Ik ben de alfa en de omega, de 

eerste en de laatste, het begin en het einde. Zalig zij, die hun 
gewaden wassen, opdat zij recht mogen hebben op het geboomte 

des levens en door de poorten ingaan in de stad. 

 
Spreuken 13, vers 9  Het licht der rechtvaardigen brandt blijde, 

maar de lamp der goddelozen wordt uitgeblust. 
Spreuken 14, vers 27  De vreze des Heren is een bron des levens, 

om de strikken des doods te ontwijken. 

En Spreuken 15, vers 3  De ogen des Heren zijn aan alle plaatsen, 
opmerkzaam acht gevend op kwaden en goeden. 

En vers 11  Dodenrijk en verderf liggen open voor de Here, hoeveel 
te meer de harten der mensenkinderen! 

 

Voorwaar, Profeet Benjamin Cousijnsen gaf alles onvervalst 
door, en er is straks geen excuus of uitstel of genade meer! 

Word wakker, tring, tring, tring! Zwijg niet! Spreek en verkondig en 

evangeliseer! Red zielen, en doe wat JHWH u opgedragen heeft 
vanuit uw hart. Wees niet lui van geest in de laatste dagen, maar 

vurig van geest! Wees zuiver en sterk verbonden, en niet egoïstisch 
door aan uzelf te denken. Kom uw luie stoel uit! 

 

Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld 
gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een 

ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. 
 

Voorwaar, mijn naam is Revelado, een bode engel Gods. 

U hoeft niet eerst een engel te zijn, hoor, om u 100% in te zetten 
voor de Here! Voorwaar, 
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Hebreeën 13, vers 15  Laten wij dan door Hem Gode voortdurend 
een lofoffer brengen, namelijk de vrucht onzer lippen, die zijn naam 

belijden. 

 
Voorwaar, bent u echt, echt klaar voor vertrek? 

Wees eens eerlijk, zet u in! 
 

Lukas 13, vers 23 tot en met 27  En iemand zeide tot Hem: 

Here, zijn het weinigen, die behouden worden? Hij zeide tot hen: 
Strijdt om in te gaan door de enge poort, want velen, zeg Ik u, 

zullen trachten in te gaan, doch het niet kunnen. Van het ogenblik 
af, dat de heer des huizes is opgestaan en de deur gesloten heeft, 

zult gij beginnen buiten te staan en aan de deur te kloppen, 

zeggende: Here, doe ons open, en Hij zal antwoorden en tot u 
zeggen: Ik weet niet, vanwaar gij zijt. Dan zult gij beginnen te 

zeggen: Wij hebben voor uw ogen gegeten en gedronken en in 
onze straten hebt Gij geleerd. En Hij zal tot u spreken, zeggende: 

Ik weet niet, vanwaar gij zijt; gaat weg van Mij, alle gij werkers der 

ongerechtigheid. 
En vers 29 en 30  En zij zullen komen van oost en west en van 

noord en zuid en zullen aanliggen in het Koninkrijk Gods. En zie, er 

zijn laatsten, die de eersten zullen zijn en er zijn eersten, die de 
laatsten zullen zijn. 

En Lukas 21, vers 34 tot en met 36  Ziet toe op uzelf, dat uw hart 
nimmer bezwaard worde door roes en dronkenschap en zorgen voor 

levensonderhoud, en die dag niet plotseling over u kome, als een 

strik. Want hij zal komen over allen, die gezeten zijn op het 
oppervlak der ganse aarde. Waakt te allen tijde, biddende, dat gij 

in staat moogt wezen te ontkomen aan alles wat geschieden zal, en 
gesteld te worden voor het aangezicht van de Zoon des mensen. 

 

En ze aten en ze dronken… 
Laat de Dag des Heren u niet onverwachts overvallen, en laat het 

niet zo zijn dat u geestelijk in slaap was gevallen! Tring, tring, 

tring! Word wakker daar! 
Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
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Als God vóór u is, overwint u alle brandende 

pijlen! 
 

In Hem, Yeshua HaMashiach, Isa, JHWH, Jezus Christus, zijn 

Profeet Benjamin en Profetes Theresa ten dienste toegewijd. Het is 
een gelukkig en gezegend gezin naar Gods wil. Het loon van de 

roddelaars en kwaadsprekers echter staat reeds vast voor God!  
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 16 juli 2019 bracht de bode engel de 

volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin 
Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de waardige, kadosh, heilige Naam van de 

enige almachtige Koning der koningen, Abba, Vader, de levende 

God, Yeshua HaMashiach, Isa, JHWH, Jezus Christus.  
 

Voorwaar, God zelf heeft Profeet Benjamin Cousijnsen 
uitgekozen, toen hij in coma raakte,  

waardoor hij ingezegend werd door de hemelse Profeten van God in 

de Hemel met hemelse olie. Na vele jaren stuurde God hem terug, 
en met de belofte om Zijn bode engelen te sturen.  

 

Voorwaar, reeds op jonge leeftijd, op 11 november 1979, 
werd Profeet Benjamin Cousijnsen gedoopt, en hij gaf zich 

volledig over.  
Voorwaar, God zendt Zijn engelen sinds 2012. Dit kan men lezen 

als men naar de titel gaat: ‘Benjamin werd ingezegend door de 

Profeten Gods!’ Deze boodschap vertelt veel over hem. 
 

Voorwaar, Profeet Benjamin en Profetes Theresa zijn 
getrouwd en gezegend met twee kinderen, die geboren 

werden in 2018 en 2019. 

Het is een gelukkig gezin naar Gods wil. Ook hun kinderen zijn aan 
God opgedragen. Voorwaar, Profeet Benjamin en Profetes Theresa 
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geven alle glorie, lof en eer aan Yeshua HaMashiach, Isa, JHWH, 
Jezus Christus! En in Hem verblijden zij zich. Voorwaar, mijn naam 

is Blesía, en ben een bode engel Gods. In Hem zijn ze ten dienste 

toegewijd. 
 

Voorwaar, u daar!  
Yeshua HaMashiach, Isa, JHWH, Jezus Christus, zal u, Benjamin, 

alleen maar méér zegenen en vormen en sterken en bemoedigen, 

als men kwaadspreekt en roddelt over u. Kijk nimmer om, want u 
wordt door God gezegend! Hun loon staat al vast voor God: de hel, 

waar ook de demonen samenkomen, en waar ze gepijnigd zullen 
worden. Voorwaar, ze zijn zielig en duivels! 

 

Romeinen 1, vers 28 tot en met 31  Omdat ze het beneden hun 
waardigheid achtten God te erkennen, heeft God hen overgeleverd 

aan hun eigen onbetrouwbaarheid en doen ze wat verwerpelijk is. 
Ze zijn door en door onrechtvaardig en boosaardig, hebzuchtig en 

slecht. Ze zijn door en door afgunstig, moordzuchtig en twistziek, 

doortrapt en kwaadaardig. Ze roddelen en spreken kwaad, haten 
God, zijn hoogmoedig, trots en verwaand. Ze zijn vindingrijk in het 

kwaad, tonen geen ontzag voor hun ouders, zijn kortzichtig en 

trouweloos, zonder liefde en onbarmhartig.  
En Romeinen 2, vers 24  Want de naam Gods wordt om u gelasterd 

onder de heidenen, gelijk geschreven staat. 
 

Voorwaar, als God vóór u is, overwint u alle brandende 

pijlen! 
 

Romeinen 8, vers 27 tot en met 32  En Hij, die de harten 
doorzoekt, weet de bedoeling des Geestes, dat Hij namelijk naar de 

wil van God voor heiligen pleit. Wij weten nu, dat God alle dingen 

doet medewerken ten goede voor hen, die God liefhebben, die 
volgens zijn voornemen geroepenen zijn. Want die Hij tevoren 

gekend heeft, heeft Hij ook tevoren bestemd tot gelijkvormigheid 

aan het beeld zijns Zoons, opdat Hij de eerstgeborene zou zijn 
onder vele broederen; en die Hij tevoren bestemd heeft, dezen 

heeft Hij ook geroepen; en die Hij geroepen heeft, dezen heeft Hij 
ook gerechtvaardigd; en die Hij gerechtvaardigd heeft, dezen heeft 

Hij ook verheerlijkt. Wat zullen wij dan van deze dingen zeggen? 
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Als God vóór ons is, wie zal tegen ons zijn? Hoe zal Hij, die zelfs 
zijn eigen Zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven 

heeft, ons met Hem ook niet alle dingen schenken? 

En vers 38 en 39  Want ik ben verzekerd, dat noch dood noch 
leven, noch engelen noch machten, noch heden noch toekomst, 

noch krachten, noch hoogte noch diepte, noch enig ander schepsel 
ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus 

Jezus, onze Here. 

En Romeinen 12, vers 14  Zegent wie u vervolgen, zegent en 
vervloekt niet. 

En vers 21  Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin 
het kwade door het goede. 

 

Amen! 
Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
 

 

Islam wereldwijd opgedrongen 
 

Ook op vele scholen wordt de Islam vandaag de dag opgedrongen 

en wil men, dat men een knieval maakt en een gebed tot Allah 
richt, waardoor men zich bekeert en onderwerpt aan de Islam! In 

vele ziekenhuizen en op vele luchthavens en vliegbasissen heeft 

men zelfs een gebedsruimte voor de Islam. Winkeliers worden vaak 
gedwongen om hoofddoekjes te dragen.  

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 17 juli 2019 bracht de bode engel de 

volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin 
Cousijnsen. 

Shalom! Ik begroet u in de allerheiligste en krachtigste Naam ooit, 

de Naam van Yeshua HaMashiach, Isa, JHWH, Jezus Christus.  
 

Voorwaar, zo spreekt de Here, JHWH: 
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Jesaja 42, vers 8  Ik ben de Here, dat is mijn naam, en mijn eer 
zal Ik aan geen ander geven noch mijn lof aan de gesneden 

beelden. 

Jesaja 44, vers 2  Zo zegt de Here, uw Maker en van de 
moederschoot aan uw Formeerder, die u helpt: Vrees niet… tot 

zover. 
Vers 6  Zo zegt de Here, de Koning en Verlosser van Israël, de Here 

der heerscharen: Ik ben de eerste en Ik ben de laatste en buiten 

Mij is er geen God. 
En vers 9 en 10  Zij, die beelden vormen, zijn allen ijdelheid: hun 

dierbare maaksels brengen geen baat, zijzelf zijn er getuigen van, 
dat zij niets zien en niets weten, zodat zij beschaamd staan. Wie 

vormt een god en giet een beeld, waarvan hij “of zij” geen baat 

heeft? 
 

Voorwaar, of men nu een ander aanbidt, of een gegoten 
beeld aanbidt dat niets ziet of hoort, zó zegt de Here: 

 

Jesaja 45, vers 5  Ik ben de Here, “JHWH”, en er is geen ander; 
buiten Mij is er geen God. Tot zover. 

 

Voorwaar, wereldwijd wordt de Islam opgedrongen, zo ook 
op vele scholen,  

en wil men dat men een knieval maakt en een gebed tot Allah richt, 
waardoor men zich bekeert en onderwerpt aan de Islam! Voorwaar, 

 

Jesaja 63, vers 10  Maar zij waren wederspannig en bedroefden 
zijn heilige Geest; daarom veranderde Hij voor hen in een vijand. 

 
Luister ook naar de boodschap met de titel: ‘“Mijn 

schuilnaam is satan”, zegt Allah!’ 

Voorwaar, mijn naam is Revelado, een bode engel Gods. Door de 
massa-immigratie is dit tot stand gebracht! Ook in vele 

ziekenhuizen heeft men een gebedsruimte voor de Islam, en op 

vele luchthavens en vliegbasissen, onder andere. Ook vele 
winkeliers worden vaak gedwongen om hoofddoekjes te dragen, uit 

respect voor de Islam! Voorwaar,  
 



 
 

 

7002 
 
 

 

Johannes 8, vers 16 en 17  En indien Ik al oordeel, dan is mijn 
oordeel waarachtig, want Ik ben niet alleen, maar Ik en die Mij 

gezonden heeft. En ook in uw wet staat geschreven, dat het 

getuigenis van twee mensen waar is. 
Vers 12  Wederom dan sprak Jezus tot hen en zeide: Ik ben het 

licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de duisternis 
wandelen, maar hij “of zij” zal het licht des levens hebben. 

Johannes 10, vers 7 en 8  Jezus zeide dan nogmaals: Voorwaar, 

voorwaar, Ik zeg u: Ik ben de deur der schapen. Allen, die vóór Mij 
gekomen zijn, zijn dieven en rovers, maar de schapen hebben naar 

hen niet gehoord. 
En vers 26 tot en met 30  Maar gij gelooft niet, omdat gij niet tot 

mijn schapen behoort. Mijn schapen horen naar mijn stem en Ik 

ken ze en zij volgen Mij, en Ik geef hun eeuwig leven en zij zullen 
voorzeker niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit 

mijn hand roven. Wat mijn Vader Mij gegeven heeft, gaat alles te 
boven en niemand kan iets roven uit de hand mijns Vaders. Ik en 

de Vader zijn één. 

 
Voorwaar, door een knieval te maken voor de Islam, of voor 

een beeld, gaat men reddeloos voor eeuwig verloren! 

 
Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 

wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 
een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 
geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 

oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 

duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 
waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 

gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 

komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 
zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 

 
Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
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Roddelaars en kwaadsprekers behoren niet in de 

Hemel 
 

Verzadig u met deze volle waarheid! Yeshua HaMashiach, JHWH, 

Jezus Christus, heeft mij, Rafaël, gezonden, om ulieden het 
volgende te betuigen. Deel deze boodschap zoveel mogelijk.  

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 

18 juli 2019 bracht een bode engel Gods de volgende boodschap 

over, die ik heel graag met u wil delen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de enige waarachtige en heilige, getrouwe, 
kadosh Naam van de God van Abraham, Izaäk en Jakob, El Elohím, 

JHWH, de Koning der koningen, de Zoon van God, Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Rafaël, 
en ben een bode engel Gods. 

 
Voorwaar, verzadig u met deze volle waarheid! 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, heeft mij gezonden, om 

ulieden te betuigen – aan een ieder, die deze woorden hoort of 
leest – dat de God van de geesten der Profeten Zijn engelen zendt 

tot Zijn ware, getrouwe en waarachtige Profeet, Benjamin 

Cousijnsen, Gods dienstknecht! Voorwaar, indien iemand dus 
afneemt van deze woorden, die de Kadosh, Heilige God der 

Profeten tot u gesproken heeft, en roddelt en kwaadspreekt over 
Gods Profeet of Profetes, en over de God van de geesten der 

Profeten, die u deze volle waarheid verkondigt: wie hen slecht 

maakt, gaat tegen de Kadosh, Heilige God van al wat leeft in! En 
God zal zijn en haar deel afnemen van het geboomte des levens. 

Wie kwaad doet, is niet uit God, maar wie het goede navolgt en niet 
oordeelt over zijn naaste en zondigt, en zijn naaste liefheeft als 

zichzelf.  
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1 Johannes 4, vers 6 tot en met 13  Wij zijn uit God; wie God 
kent, hoort naar ons; wie uit God niet is, hoort naar ons niet. 

Hieraan onderkennen wij de Geest der waarheid en de geest der 

dwaling. Geliefden, laten wij elkander liefhebben, want de liefde is 
uit God; en een ieder, die liefheeft, is uit God geboren en kent God. 

Wie niet liefheeft, kent God niet, want God is liefde. Hierin is de 
liefde Gods jegens ons geopenbaard, dat God zijn eniggeboren 

Zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door 

Hem. Hierin is de liefde, niet dat wij God liefgehad hebben, maar 
dat Hij ons heeft liefgehad en zijn Zoon gezonden heeft als een 

verzoening voor onze zonden. Geliefden, indien God ons zó heeft 
liefgehad, behoren ook wij elkander lief te hebben. Niemand heeft 

ooit God aanschouwd; indien wij elkander liefhebben, blijft God in 

ons en zijn liefde is in ons volmaakt geworden. Hieraan 
onderkennen wij, dat wij in Hem blijven en Hij in ons, dat Hij ons 

van zijn Geest gegeven heeft. 
 

Voorwaar, indien u zich niet bekeert, en deze boodschap niet 

gelooft,  
dan heeft u de God van Abraham, Izaäk en Jakob en de geest der 

Profeten tot een leugenaar gemaakt! 

 
1 Johannes 5, vers 12  Wie de Zoon heeft, heeft het leven; wie 

de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. 
 

Voorwaar, het staat vast: roddelaars en kwaadsprekers 

behoren niet in het Heilige der Heiligen in de Hemel. 
 

Openbaring 20, vers 15  En wanneer iemand niet bevonden werd 
geschreven te zijn in het boek des levens, werd hij “of zij” 

geworpen in de poel des vuurs. 

Dit is hun plaats en hun loon! 
 

Openbaring 22, vers 20 en 21  Hij, die deze dingen getuigt, 

zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van 
de Here Jezus zij met allen. 

 
Deel deze boodschap zoveel mogelijk. 

Alleen een dwaas begrijpt deze boodschap niet! 
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Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 

 

Dieren komen ook in de Hemel 
 

Groot en machtig en prachtig waren de werken Gods! God genoot 
van alles. En in de Hemel is het nog veel prachtiger, wat uw 

menselijke verstand te boven zal gaan.  
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 19 juli 2019 bracht de bode engel de 
volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin 

Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  
 

Voorwaar, 

 
Genesis 1, vers 6 en 7  En God zeide: Daar zij een uitspansel in 

het midden der wateren, en dit make scheiding tussen wateren en 

wateren. En God maakte het uitspansel en Hij scheidde de wateren 
die onder het uitspansel waren, van de wateren die boven het 

uitspansel waren; en het was alzo. 
Vers 9  En God zeide: Dat de wateren onder de hemel op één plaats 

samenvloeien en het droge te voorschijn kome; en het was alzo.  

Vers 11 en 12  En God zeide: Dat de aarde jong groen voortbrenge, 
zaadgevend gewas, vruchtbomen, die naar hun aard vruchten 

dragen, welke zaad bevatten, op de aarde; en het was alzo. En de 
aarde bracht jong groen voort, gewas, dat naar zijn aard zaad 

geeft, en geboomte, dat naar zijn aard vruchten draagt, welke zaad 

bevatten. En God zag, dat het goed was. 
Vers 20 tot en met 22  En God zeide: Dat de wateren wemelen van 

levende wezens, en dat het gevogelte over de aarde vliege langs 

het uitspansel des hemels. Toen schiep God de grote zeedieren en 
alle krioelende levende wezens, waarvan de wateren wemelen, naar 
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hun aard, en allerlei gevleugeld gevogelte naar zijn aard. En God 
zag, dat het goed was. En God zegende ze en zeide: Weest 

vruchtbaar, wordt talrijk en vervult de wateren in de zeeën, en het 

gevogelte worde talrijk op de aarde. 
En vers 24 en 25  En God zeide: Dat de aarde voortbrenge levende 

wezens naar hun aard, vee en kruipend gedierte en wild gedierte 
naar hun aard; en het was alzo. En God maakte het wild gedierte 

naar zijn aard en het vee naar zijn aard en alles wat op de 

aardbodem kruipt naar zijn aard. En God zag, dat het goed was. 
 

Voorwaar,  
 

Jeremia 32, vers 27  Zie, Ik, de Here, ben de God van al wat 

leeft; zou voor Mij iets te wonderlijk zijn? 
 

Voorwaar, groot en machtig en prachtig waren de werken 
Gods! 

God is liefde en Hij maakte de schepping. God genoot van alles, 

zoals van het wild gedierte en de vissen der zee, en van het 
gevogelte en al het kruipende gedierte en al wat vliegt, en evenzo 

van al wat op de Aarde groeit: al het groen en de prachtige 

bloemen. 
 

Genesis 1, vers 29 tot en met 31  En God zeide: Zie, Ik geef u al 
het zaaddragend gewas op de gehele aarde en al het geboomte, 

waaraan zaaddragende vruchten zijn; het zal u tot spijze dienen. 

Maar aan al het gedierte der aarde en al het gevogelte des hemels 
en al wat op de aarde kruipt, waarin leven is, geef Ik al het groene 

kruid tot spijze; en het was alzo. En God zag alles wat Hij gemaakt 
had, en zie, het was zeer goed. Tot zover. 

 

Voorwaar, mijn naam is Blesía, en ben een bode engel Gods. 
 

Beseft u wel, dat als God met zoveel liefde de dieren maakte, 

dat er in de Hemel ook dieren zijn? 
En dat het nog veel prachtiger is, wat uw menselijke verstand te 

boven gaat? 
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Genesis 2, vers 8 tot en met 10  Voorts plantte de Here God een 
hof in Eden, in het Oosten, en Hij plaatste daar de mens, die Hij 

geformeerd had. Ook deed de Here God allerlei geboomte uit de 

aardbodem opschieten, begeerlijk om te zien en goed om van te 
eten; en de boom des levens in het midden van de hof, benevens 

de boom der kennis van goed en kwaad. Er ontsprong in Eden een 
rivier om de hof te bevochtigen, en daar splitste zij zich in vier 

stromen. 

 
Voorwaar, ook uw hond zult u terugzien in de Hemel. 

Ook, als er een nieuwe Hemel is en een nieuwe Aarde, en de heilige 
stad Jeruzalem zal nederdalen, dan zal men ook volop genieten van 

wat zich bevond in de Hemel: al het prachtige! Zie het als een 

verhuizing. 
Openbaring 21, vers 1  En ik zag een nieuwe hemel en een 

nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren 
voorbijgegaan, en de zee was niet meer. 

En vers 3 tot en met 5  En ik hoorde een luide stem van de troon 

zeggen: Zie, de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen 
wonen, en zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal bij hen zijn, en 

Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal niet meer 

zijn, noch rouw, noch geklaag, noch moeite zal er meer zijn, want 
de eerste dingen zijn voorbijgegaan. En Hij, die op de troon gezeten 

is, zeide: Zie, Ik maak alle dingen nieuw. Tot zover. 
 

Filippenzen 4, vers 4  Verblijdt u in de Here te allen tijde! 

Wederom zal ik zeggen: Verblijdt u! 
 

En Kolossenzen 3, vers 2  Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet 
die op de aarde zijn. 

En vers 4  Wanneer Christus verschijnt, die ons leven is, zult ook gij 

met Hem verschijnen in heerlijkheid. 
 

En 1 Thessalonicenzen 2, vers 19 en 20  Want wie is onze hoop 

of blijdschap of erekrans voor onze Here Jezus bij zijn komst, wie 
anders dan gij? Ja, gij zijt onze eer en blijdschap. 

 
Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
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Profetisch: Nog veel meer zal uit de schaal Gods 

op de Aarde terechtkomen! 
 

Vele landen, zoals India, Griekenland, Japan, China en Nepal, 

werden in korte tijd getroffen, vanwege hun afgoderijen en onreine 
wandel. En vele landen worden ook nu weer via Gods ware 

eindtijdprofeet gewaarschuwd voor wat komen gaat. Heb ontzag 
voor de enige, machtige God van al wat leeft, of de benauwdheid 

zal nog zichtbaarder worden!  

 
 

Volledige weergave: 

 
Welkom! Op 22 juli 2019 bracht de bode engel de volgende 

profetische boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin 
Cousijnsen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam en allerheiligste Naam 
van de enige God van al wat leeft.  

 
En buiten de God van Abraham, Izaäk en Jakob is er geen 

redding en genade! 

Voorwaar, mijn naam is Donder, een bode engel Gods. 
Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld 

gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een 

ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde. 

En Johannes 15, vers 23 tot en met 25  Wie Mij haat, haat ook mijn 

Vader. Indien Ik niet de werken onder hen gedaan had, die 
niemand anders gedaan heeft, zouden zij geen zonde hebben; maar 

nu hebben zij, hoewel zij ze gezien hebben, toch Mij en mijn Vader 
gehaat. Maar het woord moet vervuld worden, dat in hun wet 

geschreven is: Zij hebben Mij zonder reden gehaat. 
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Voorwaar, onderwerp u aan Yeshua HaMashiach, JHWH, 
Jezus Christus, de Koning der koningen! 

Voorwaar, India, ik, Donder, bracht u zware regenval, zoveel, dat 

het leidde tot overstromingen en aardverschuivingen! Voorwaar, 
bekeer u, of er komt nog veel meer onheil, afgodenaanbidders!  

Voorwaar, ook u, Griekenland, kreeg met mij, Donder, te maken. 
En de storm stak op! Ook extreme temperaturen van boven de 40 

graden zijn nog maar het begin van uw onheil. Gods hand gaat u 

wederom slaan, vanwege uw wandel en Griekse godenaanbidding! 
Voorwaar, ook Japan en China kregen van God zware regenval en 

overstromingen, onder andere. 
Voorwaar, ook in Nepal kwamen velen om het leven, en nog 

anderen raakten gewond of vermist of ontheemd, daar waar ik, de 

bode engel Gods, kwam. Voorwaar, God had u gewaarschuwd via 
Profeet Benjamin Cousijnsen! 

 
Voorwaar, India, Verenigde staten, China, Spanje, 

Griekenland, Korea, Japan, Indonesië, Filipijnen, Mexico,  

en overige landen waar afgoderijen zijn, daar zullen vreselijke 
aanslagen Gods te verduren zijn! Heb ontzag voor de enige, 

machtige God, of de benauwdheid zal nog zichtbaarder worden! Ik, 

Donder, geef u angstaanjagende gebeurtenissen. Zie, tornado’s, 
heftige stormen en heftige regenval, en aardverschuivingen, en 

temperaturen van extreme koude en hitte! En nog veel meer zal uit 
de schaal Gods op de Aarde terechtkomen, en donder en bliksems!  

 

Voorwaar, of u nu Gods ware eindtijdprofeet uitmaakt voor 
onheilsprofeet of valse profeet onder andere, hij is Gods 

gezalfde. 
En als u hem veroordeelt, vanwege dat u naar demonen en 

kwaadsprekers en roddelaars luistert, zal het voor u erger zijn dan 

wat God via mij, Donder, op de Aarde liet brengen! Hun loon, hun 
deel is de poel des vuurs!  

 

Openbaring 22, vers 14  Zalig zij, die hun gewaden wassen, 
opdat zij recht mogen hebben op het geboomte des levens en door 

de poorten ingaan in de stad. 
Vers 6  En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn getrouw en 

waarachtig, en de Here, de God van de geesten der Profeten, heeft 
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zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen hetgeen weldra 
geschieden moet. 

Vers 12  Zie, Ik kom spoedig en mijn loon is bij Mij om een ieder te 

vergelden, naardat zijn “of haar” werk is. 
En vers 21  De genade van de Here Jezus zij met allen. 

 
Deze boodschap is profetisch vastgesteld! 

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
 

 

Laat u snoeien door Jezus Christus! 
 

Onderzoek u eens; wat voor soort vruchten zitten er aan u? Goede 
vruchten? Of slechte vruchten, die verdord zijn?  

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 23 juli 2019 bracht de bode engel de 

volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin 

Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de allerheiligste, waardige, kadosh Naam 

van de enige almachtige Koning der koningen, Yeshua HaMashiach, 
JHWH, Jezus Christus.  

 
Voorwaar, zo spreekt de Here: 

 

Jeremia 2, vers 19  Je eigen kwaad zal je straffen, je eigen 
ontrouw keert zich tegen je. Weet wel: doordat je mij verlaten 

hebt, voor mij geen ontzag meer hebt, loopt het jammerlijk met je 
af  – spreekt JHWH, de God van de hemelse machten.  

En vers 21 en 22  Ik heb je geplant als een edele druif, een 

prachtige stek, maar wat ben je geworden? Een verwilderde 
wijnstok, woekerende ranken! Ook al was je je kleren met zeep, en 

met een overvloed aan loog, je schandvlek blijf ik zien – spreekt 

God, JHWH. 
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En Jesaja 18, vers 4 en 5  Want aldus heeft de Here tot mij 
gezegd: Ik blijf rustig en zie uit mijn woonplaats toe als de 

stralende hitte bij zonneschijn, als een nevel van dauw in de hitte 

van de oogsttijd. Want vóór de oogst, als de bloei voorbij is en de 
bloesem tot rijpende druif wordt, zal Hij de ranken met 

snoeimessen afsnijden en de loten wegnemen en afkappen. 
 

Voorwaar, mijn naam is Blender, en ben een bode engel 

Gods. 
Ezechiël 17, vers 3 tot en met 8 vanaf: Zo zegt de Here Here: 

de grote arend met machtige vleugels, breed van vlucht, rijk aan 
slagpennen, en veelkleurig, kwam naar de Libanon en rukte de top 

van een ceder af. Het bovenste van de jonge takjes brak hij af en 

bracht het naar een handelsland; hij legde het neer in een stad van 
kooplieden. Toen nam hij één der spruiten van het land, plantte die 

in een zaaiveld, waar veel water was, zette die uit als een wilg, 
zodat hij uitsproot en tot een breedvertakte wijnstok werd, laag 

groeiend, opdat naar hem zijn ranken gekeerd zouden zijn, en zijn 

wortels onder hem zouden blijven; zo werd hij tot een wijnstok, 
maakte takken en schoot twijgen. Maar er was nog een andere 

grote arend met machtige vleugels en veel slagpennen. En zie, de 

wijnstok strekte zijn wortels naar hèm uit en deed zijn ranken naar 
hem toegroeien, opdat déze hem zou drenken en niet het bed, 

waarop hij geplant was. Toch was hij geplant op een goed veld, 
waar rijkelijk water was, om ranken te schieten en vrucht te dragen 

en een prachtige wijnstok te worden. 

 
En Johannes 15, vers 1 tot en met 8  Ik ben de ware wijnstok 

en mijn Vader is de landman. Elke rank aan Mij, die geen vrucht 
draagt, neemt Hij weg, en elke die wel vrucht draagt, snoeit Hij, 

opdat zij meer vrucht drage. Gij zijt nu rein om het woord, dat Ik 

tot u gesproken heb; blijft in Mij, gelijk Ik in u. Evenals de rank 
geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als zij niet aan de wijnstok 

blijft, zo ook gij niet, indien gij in Mij niet blijft. Ik ben de wijnstok, 

gij zijt de ranken. Wie in Mij blijft, gelijk Ik in hem “of in haar”, die 
draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt gij niets doen. Wie in Mij 

niet blijft, is buitengeworpen als de rank en is verdord, en men 
verzamelt ze en werpt ze in het vuur en zij worden verbrand. 

Indien gij in Mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraagt wat gij 
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maar wilt, en het zal u geworden. Hierin is mijn Vader verheerlijkt, 
dat gij veel vrucht draagt en gij zult mijn discipelen zijn. 

 

Voorwaar, Kadosh, Heilig is de Here, JHWH! 
Onderzoek u eens; wat voor soort vruchten zitten er aan u? Goede 

vruchten? Of slechte vruchten, die verdord zijn? Of bent u vol 
goede vruchten? 

 

Johannes 15, vers 11  Dit heb Ik tot u gesproken, opdat mijn 
blijdschap in u zij en uw blijdschap vervuld worde. 

Vers 16  Niet gij hebt Mij, maar Ik heb u uitgekozen en u 
aangewezen, opdat gij zoudt heengaan en vrucht dragen en uw 

vrucht zou blijven, opdat de Vader u alles geve, wat gij Hem bidt in 

mijn naam. 
En Johannes 16, vers 14 en 15  Hij zal Mij verheerlijken, want Hij 

zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen. Al wat de Vader 
heeft, is het mijne; daarom zeide Ik: Hij neemt uit het mijne en zal 

het u verkondigen. 

 
Voorwaar,  

Galaten 5, vers 22  Maar de vrucht van de Geest is liefde, 

blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, 
trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. 

 
Efeziërs 5, vers 8  Want gij waart vroeger duisternis, maar thans 

zijt gij licht in de Here; wandelt als kinderen des lichts. 

Efeziërs 4, vers 32  Maar weest jegens elkander vriendelijk, 
barmhartig, elkander vergevend, zoals God in Christus u vergeving 

geschonken heeft. 
En Efeziërs 5, vers 1  Weest dan navolgers Gods, als geliefde 

kinderen. 

 
Filippenzen 2, vers 13  Want God is het, die om zijn welbehagen 

zowel het willen als het werken in u werkt. 

 
En 1 Thessalonicenzen 5, vers 19 en 20  Dooft de Geest niet 

uit, veracht de profetieën niet. 
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Voorwaar, laat u snoeien door Yeshua HaMashiach, JHWH, 
Jezus Christus! 

 

Hebreeën 4, vers 13  En geen schepsel is voor Hem verborgen, 
want alle dingen liggen open en ontbloot voor de ogen van Hem, 

voor wie wij rekenschap hebben af te leggen. 
 

Amen! 

Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 
 

Zijn goddelijke kracht verbreekt de taaiste 

zondemacht! 
 
Kind van de Allerhoogste, kom in gebed tot Hem, met een nederig 

hart en vol ontzag. Prijs uw Abba, Vader, belijd uw zonden en 
ongeloof, en vraag om vergeving, dat u zich hebt laten misleiden en 

verblinden door het luisteren naar roddels en leugens, onder 

andere. En onderhoud uw relatie met Yeshua HaMashiach, JHWH, 
Jezus Christus!  

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 24 juli 2019 bracht de bode engel de 

volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin 

Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de Naam van JHWH, de Koning der 
koningen, Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus.  

 

Voorwaar, voorwaar, kind van de Allerhoogste, enige God 
van Israël en al wat leeft! 

Voorwaar, mijn naam is Merfan, en ben een bode engel Gods. 
 

Zeg:  

“Geprezen bent U, Elohím, Adonai, Abba, Vader, mijn Rabboeni en 
enige Heer, JHWH, in Uw heilige en luisterrijke tempel! Geprezen, 
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geloofd en verhoogd zij Uw heilige Naam, Yeshua HaMashiach, 
JHWH, Isa, Jezus Christus!”  

Al wie Hem bemint, vereert Hem met een nederig hart en vol 

ontzag. 
 

Zeg: 
“Ik belijd mijn zonde en ongeloof. En vol schaamte keer ik mij af 

van de roddels en leugens en twist, geweld en manipulatie en 

misleidingen en haat en liefdeloosheid.” 
 

1 Korinthiërs 13, vers 5  Zij kwetst niemands gevoel, zij zoekt 
zichzelf niet, zij wordt niet verbitterd, zij rekent het kwade niet toe. 

 

En Galaten 5, vers 13  Want gij zijt geroepen, broeders, “maar 
ook zusters”, om vrij te zijn; gebruikt echter die vrijheid niet als 

een aanleiding voor het vlees, maar dient elkander door de liefde. 
En vers 16  Dit bedoel ik: wandelt door de Geest en voldoet niet 

aan het begeren van het vlees. 

 
Zeg: 

“Ik vraag U om vergeving, dat ik zwak was en mij heb laten 

verblinden door de gevallen engelen, die Gods ware eindtijdprofeet, 
Benjamin Cousijnsen, haten, en Profetes Theresa. Ik dank U, dat ik 

toch naar Uw boodschappen Gods heb geluisterd in de Evangelical 
EndTime Machine, die mijn ogen geopend hebben!” 

 

2 Korinthiërs 5, vers 17  Zo is dan wie in Christus is een nieuwe 
schepping; het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen. 

 
Zeg: 

“Ik reinig me en onderhoud mijn relatie met Yeshua HaMashiach, 

JHWH, Jezus Christus.” 
 

Jakobus 4, vers 7 en 8  Onderwerpt u dus aan God, maar biedt 

weerstand aan de duivel, en hij zal van u vlieden. Nadert tot God, 
en Hij zal tot u naderen. Reinigt uw handen, zondaars, en zuivert 

uw harten, gij, die innerlijk verdeeld zijt. 
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En 1 Johannes 2, vers 6  Wie zegt, dat hij in Hem blijft, behoort 
ook zelf zó te wandelen, als Hij gewandeld heeft. 

En vers 9 tot en met 11  Wie zegt in het licht te zijn en zijn broeder 

“of zuster” haat, die is in de duisternis tot nu toe. Wie zijn broeder 
“of zuster” liefheeft, blijft in het licht en in hem “of haar” is niets 

aanstotelijks; maar wie zijn broeder “of zuster” haat, is in de 
duisternis en wandelt in de duisternis, en hij “of zij” weet niet waar 

hij “of zij” heengaat, want de duisternis heeft zijn “of haar” ogen 

verblind. 
 

Voorwaar, Zijn goddelijke kracht verbreekt met Zijn Bloed de 
taaiste zondemacht. Amen! 

Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
 

 

Zie niet op wie je benauwen! 
 

Boodschap Gods: Kind van de Allerhoogste, vrees niet voor wie je 
benauwen, maar zie op je Helper, die vooruitkijkt en van je houdt 

en je steunt. Hij wil je zegenen en zeggen: Ik breng je weer tot 

bloei, en je zult weer dansen!  
 

 

Volledige weergave: 
 

Van harte welkom! Op 26 juli 2019 bracht de bode engel de 
volgende boodschap Gods over aan Profeet Benjamin Cousijnsen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de heilige, kadosh Naam van Yeshua 
HaMashiach, Isa, JHWH, Jezus Christus.  

 
Voorwaar,  

 

Psalm 32, vers 10 en 11  Talrijk zijn de smarten van de 
goddeloze, maar wie op de Here vertrouwt, die omringt Hij met 

goedertierenheid. Verheugt u in de Here en juicht, gij 

rechtvaardigen; jubelt allen, gij oprechten van hart. 
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Psalm 37, vers 4 tot en met 6  Verlustig u in de Here; dan zal Hij u 
geven de wensen van uw hart. Wentel uw weg op de Here en 

vertrouw op Hem, en Hij zal het maken; Hij zal uw gerechtigheid 

doen opgaan als het licht, en uw recht als de middag. 
Psalm 34, vers 5  Ik zocht de Here en Hij antwoordde mij, Hij redde 

mij uit al mijn verschrikkingen. 
Vers 10  Vreest de Here, gij, zijn heiligen, want wie Hem vrezen, 

hebben geen gebrek. 

Vers 16  De ogen des Heren zijn op de rechtvaardigen, en zijn oren 
tot hun hulpgeroep. 

En vers 19 en 20  De Here is nabij de gebrokenen van hart en Hij 
verlost de verslagenen van geest. Talrijk zijn de rampen van de 

rechtvaardige, maar uit die alle redt hem de Here. 

 
Voorwaar, mijn naam is Lovesadai, en ben een bode engel 

Gods. 
 

Psalm 46, vers 2  God is ons een toevlucht en sterkte, ten zeerste 

bevonden een hulp in benauwdheden. 
En vers 6  God is in haar midden, zij zal niet wankelen; God zal 

haar helpen bij het aanbreken van de morgen. 

 
Voorwaar, kind van de Allerhoogste! 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, wil dat u op Hem 
vertrouwt. 

 

Psalm 54, vers 6 en 7  Zie, God is mij een helper, de Here is het, 
die mij schraagt. Hij zal het kwaad vergelden aan wie mij 

benauwen, verdelg hen in uw trouw. 
En vers 9  omdat Hij mij gered heeft uit alle benauwdheid, zodat 

mijn oog met vreugde op mijn vijanden zag. 

 
Voorwaar, vrees niet voor wie u benauwen. 

Maar zie op uw Helper, die vooruitkijkt en van u houdt en u steunt! 

 
Psalm 66, vers 16  Komt, hoort, en ik wil vertellen, gij allen die 

God vreest, wat Hij gedaan heeft aan mijn ziel. 
En vers 20  Geprezen zij God, die mijn gebed niet afwees, noch mij 

zijn goedertierenheid onthield. 
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En Psalm 103, vers 1 tot en met 5  Loof de Here, mijn ziel, en al 
wat in mij is, zijn heilige naam; loof de Here, mijn ziel, en vergeet 

niet een van zijn weldaden; die al uw ongerechtigheden vergeeft, 

die al uw krankheden geneest, die uw leven verlost van de groeve, 
die u kroont met goedertierenheid en barmhartigheid, die uw ziel 

verzadigt met het goede, zodat uw jeugd zich vernieuwt als die van 
een arend. 

 

Voorwaar, om de Here te begrijpen, moet u zich verblijden in 
wat de Here u gaf: het nieuwe! 

Hij wil u zegenen. 
 

Psalm 138, vers 3  Ten dage dat ik riep, hebt Gij mij geantwoord, 

Gij hebt mij bemoedigd met kracht in mijn ziel. 
En vers 8  De Here zal het voor mij voleindigen. O Here, uw 

goedertierenheid is tot in eeuwigheid. Laat niet varen de werken 
uwer handen. 

Psalm 139, vers 2 en 3  Gij kent mijn zitten en mijn opstaan, Gij 

verstaat van verre mijn gedachten; Gij onderzoekt mijn gaan en 
mijn liggen, met al mijn wegen zijt Gij vertrouwd. 

En Psalm 143, vers 10  Leer mij uw wil te doen, want Gij zijt mijn 

God; uw goede Geest geleide mij in een effen land. 
 

Jesaja 40, vers 29 tot en met 31  Hij geeft de moede kracht en 
de machteloze vermeerdert Hij sterkte. Jongelingen worden moede 

en mat, zelfs jonge mannen struikelen, maar wie de Here 

verwachten, putten nieuwe kracht; zij varen op met vleugelen als 
arenden; zij lopen, maar worden niet moede; zij wandelen, maar 

worden niet mat. 
En Jesaja 41, vers 10  Vrees niet, want Ik ben met u; zie niet 

angstig rond, want Ik ben uw God. Ik sterk u, ook help Ik u, ook 

ondersteun Ik u met mijn heilrijke rechterhand. 
 

Jeremia 20, vers 11  Maar de Here is met mij als een geweldig 

held; daarom zullen mijn vervolgers struikelen en niets vermogen; 
zij staan ten diepste beschaamd, omdat zij hun doel niet bereiken, 

een eeuwige, onvergetelijke smaad. 
Jeremia 23, vers 29  Is niet mijn woord zó: als een vuur, luidt het 

woord des Heren, of als een hamer, die een steenrots vermorzelt? 
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En Jeremia 31, vers 3 en 4  Van verre is de Here mij verschenen: 
Ja, Ik heb u liefgehad met eeuwige liefde, daarom heb Ik u 

getrokken in goedertierenheid. Weder opbouwen zal Ik u, zodat gij 

gebouwd wordt, jonkvrouw Israëls. Opnieuw zult gij u tooien met 
tamboerijnen en uittrekken in vrolijke reidans. 

 
Mattheüs 19, vers 26  Jezus zag hen aan en zeide: Bij de mensen 

is dit onmogelijk, maar bij God zijn alle dingen mogelijk. 

 
Romeinen 8, vers 31 tot en met 34  Wat zullen wij dan van deze 

dingen zeggen? Als God vóór ons is, wie zal tegen ons zijn? Hoe zal 
Hij, die zelfs zijn eigen Zoon niet gespaard, maar voor ons allen 

overgegeven heeft, ons met Hem ook niet alle dingen schenken? 

Wie zal uitverkorenen Gods beschuldigen? God is het, die 
rechtvaardigt; wie zal veroordelen? Christus Jezus is de gestorvene, 

wat meer is, de opgewekte, die ter rechterhand Gods is, die ook 
voor ons pleit. 

 

En 1 Johannes 4, vers 4  Gíj zijt uit God, kinderkens, en gij hebt 
hen overwonnen; want Hij, die in u is, is meerder dan die in de 

wereld is. 

 
Amen! 

Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 

 

Dit is nog maar het begin: God zal u slaan, 

harder en harder! 
 
28-07-2019  Extreme temperaturen van boven de 40 is nog maar 

het begin van de straffen Gods! De Filipijnen en Japan, en overige 

landen, kregen te maken met heftige stormen en regenval en 
donder en bliksems en aardverschuivingen, zoals bij de Tour de 

France, waar men niet verder kon, vanwege de aardverschuiving 
Gods. Waar men afgoden aanbidt, of het nu in een kerk is of niet, 

zal God u slaan!  

 
Volledige weergave: 
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Hallo, welkom! De volgende profetische, waarschuwende boodschap 

werd overgebracht door de bode engel Gods aan eindtijdprofeet 

Benjamin Cousijnsen, die ik graag met u wil delen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. 

 

Voorwaar, alleen een dwaas ontkent deze waarheid: 
 

Openbaring 22, vers 6  En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn 
getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der 

Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen 

hetgeen weldra geschieden moet. 
 

Voorwaar, als men niet gelooft dat God mij gezonden heeft,  
om Gods dienstknecht, Gods waarachtige, gezalfde dienstknecht en 

Profeet, Benjamin Cousijnsen, Gods ziener, te betuigen en te tonen 

wat weldra gebeuren, geschieden moet, zou zich waarachtig 
moeten bekeren! Want zoals het dus ook beschreven staat in 

Openbaring, zendt de Here ook nu nog, 100%, Zijn engelen: de 

God van Abraham, Izaäk en Jakob, de getrouwe en enige, 
waarachtige God van de geesten der Profeten. Voorwaar, indien 

iemand afneemt van deze waarachtige waarheid, en deze 
profetieën en boodschappen verwerpt, gaat tegen de enige 

waarachtige God van al wat leeft in! En God zelf zal hem of haar 

zijn of haar deel afnemen!  
 

Voorwaar, mijn naam is Donder, een bode engel Gods. 
Ik had u reeds pas nog gewaarschuwd, dat ook extreme 

temperaturen van boven de 40 nog maar het begin is. En zie, kort 

erna werd het vervuld! Evenzo de Filipijnen en Japan, en overige 
landen, kregen te maken met heftige stormen en regenval en 

donder en bliksems en aardverschuivingen, zoals bij de Tour de 

France, waar men niet verder kon, vanwege de aardverschuiving 
Gods. Voorwaar, waar men afgoden aanbidt, of het nu in een kerk 

is of niet, God zal u slaan, harder en harder! 
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Openbaring 16, vers 9  En de mensen werden verzengd door de 
grote hitte en zij lasterden de naam van God, die de macht heeft 

over deze plagen, en zij bekeerden zich niet om Hem eer te geven. 

 
Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 

 
 

 

Wees standvastig in Yeshua HaMashiach, JHWH, 
Jezus Christus 
 

29-07-2019  Boodschap Gods, overgebracht in de allerheiligste en 
krachtige Naam van Adonai, El Elohím, JHWH, Yeshua HaMashiach, 

Jezus Christus, de Koning der koningen. Wie Zijn woord bewaart, in 
die is waarlijk de liefde Gods volmaakt. 

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! De volgende boodschap werd 

overgebracht door de bode engel Gods aan Profeet Benjamin 

Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de allerheiligste en krachtige Naam van 

Adonai, El Elohím, JHWH, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, de 
Koning der koningen.  

 
Voorwaar, 

 

Romeinen 3, vers 10  Gelijk geschreven staat: Niemand is 
rechtvaardig, ook niet één. 

 
Deuteronomium 23, vers 1 en 2  Hij, die door kneuzing ontmand 

is of wie het mannelijk lid is afgesneden, zal niet in de gemeente 

des Heren komen. Een bastaard zal niet in de gemeente des Heren 
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komen; zelfs zijn tiende geslacht zal niet in de gemeente des Heren 
komen.   

 

Dit telt tevens voor de vrouw. 
 

En Romeinen 3, vers 13 tot en met 18  Hun keel is een open 
graf, met hun tong plegen zij bedrog, addergif is onder hun lippen; 

hun mond is van vloek en bitterheid vol; snel zijn hun voeten om 

bloed te vergieten, verwoesting en ellende zijn op hun wegen, en 
de weg des vredes kennen zij niet. De vreze Gods staat hun niet 

voor ogen. 
 

1 Korinthiërs 6, vers 9  Of weet gij niet, dat onrechtvaardigen het 

Koninkrijk Gods niet beërven zullen?   
En 1 Korinthiërs 10, vers 9  En laten wij de Here niet verzoeken, 

zoals sommigen van hen deden, en zij kwamen om door de 
slangen. 

 

2 Korinthiërs 6, vers 14  Vormt geen ongelijk span met 
ongelovigen, want wat heeft gerechtigheid gemeen met 

wetteloosheid, of welke gemeenschap heeft het licht met de 

duisternis? 
 

Efeziërs 4, vers 17 en 18  Dit zeg ik dan en betuig ik in de Here, 
dat gij niet langer moogt wandelen zoals ook de heidenen 

wandelen, in de ijdelheid van hun denken, verduisterd in hun 

verstand, vervreemd van het leven Gods om de onwetendheid, die 
in hen heerst, om de verharding van hun hart. 

En vers 21 en 22  Gij toch hebt van Hem gehoord en zijt in Hem 
onderwezen, gelijk dit de waarheid is in Jezus, dat gij, wat uw 

vroegere wandel betreft, de oude mens aflegt, die ten verderve 

gaat, naar zijn misleidende begeerten. 
Efeziërs 5, vers 6 tot en met 9  Laat niemand u misleiden met 

drogredenen, want door zulke dingen komt de toorn Gods over de 

kinderen der ongehoorzaamheid. Doet dan niet met hen mede. 
Want gij waart vroeger duisternis, maar thans zijt gij licht in de 

Here; wandelt als kinderen des lichts, – want de vrucht des lichts 
bestaat in louter goedheid en gerechtigheid en waarheid. 
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En vers 27  en zo zelf de gemeente voor Zich te plaatsen, stralend, 
zonder vlek of rimpel of iets dergelijks, zó dat zij heilig is en 

onbesmet. 

En Efeziërs 6, vers 10 tot en met 13  Voorts, weest krachtig in de 
Here en in de sterkte zijner macht. Doet de wapenrusting Gods 

aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels; 
want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen 

de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer 

duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Neemt 
daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in 

de boze dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te 
houden. 

 

Filippenzen 4, vers 13 en 14  Ik vermag alle dingen in Hem, die 
mij kracht geeft. Toch hebt gij er goed aan gedaan, te delen in mijn 

verdrukking.  
 

Kolossenzen 1, vers 29  Hiervoor span ik mij ook in, onder zware 

strijd, naar zijn werking, die in mij werkt met kracht.  
Kolossenzen 2, vers 8  Ziet toe, dat niemand u medeslepe door zijn 

“of haar” wijsbegeerte en door ijdel bedrog in overeenstemming 

met de overlevering der mensen, met de wereldgeesten en niet met 
Christus. 

Vers 15  Hij heeft de overheden en machten ontwapend en openlijk 
tentoongesteld en zo over hen gezegevierd.  

En vers 20  Indien gij met Christus afgestorven zijt aan de 

wereldgeesten, waartoe laat gij u, alsof gij in de wereld leefdet, 
geboden opleggen? 

Kolossenzen 3, vers 25  Want wie onrecht doet, zal zijn “of haar” 
onrecht terugontvangen, en er is geen aanzien des persoons. 

En Kolossenzen 4, vers 5  Gedraagt u als wijzen ten opzichte van 

hen die buiten staan, maakt u de gelegenheid ten nutte.  
 

En 1 Thessalonicenzen 5, vers 4 en 5  Maar gij, broeders, “en 

ook zusters”, zijt niet in de duisternis, zodat die dag u als een dief 
overvallen zou: want gij zijt allen kinderen des lichts en kinderen 

des dags. Wij behoren niet aan nacht of duisternis toe.     
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Voorwaar, mijn naam is Revelado, en ik spreek tot u: Wees 
standvastig in Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! 

 

2 Timotheüs 3, vers 13 tot en met 15  Maar slechte mensen en 
bedriegers zullen van kwaad tot erger komen; zij verleiden en 

worden verleid. Blijf gij echter bij wat u geleerd en toevertrouwd is, 
wèl bewust van wie gij het hebt geleerd, en dat gij van kindsbeen 

af de heilige schriften kent, die u wijs kunnen maken tot zaligheid 

door het geloof in Christus Jezus. 
En 2 Timotheüs 4, vers 5  Blijf gij echter nuchter onder alles, 

aanvaard het lijden, doe het werk van een evangelist, verricht uw 
dienst ten volle. 

 

Hebreeën 2, vers 3  Hoe zullen wij dan ontkomen, indien wij geen 
ernst maken met zulk een heil, dat allereerst verkondigd is door de 

Here, en door hen, die het gehoord hebben, op betrouwbare wijze 
ons is overgeleverd. 

En Hebreeën 10, vers 24  En laten wij op elkander acht geven om 

elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. 
 

Jakobus 1, vers 12  Zalig is de man, die in verzoeking volhardt, 

want, wanneer hij de proef heeft doorstaan, zal hij de kroon des 
levens ontvangen, die Hij beloofd heeft aan wie Hem liefhebben. 

 
Dit telt ook voor de vrouw! 

 

Jakobus 1, vers 21 en 22  Legt dus af alle vuilheid en alle uitwas 
van boosheid en neemt met zachtmoedigheid het in u geplante 

woord aan, dat uw zielen kan behouden. En weest daders des 
woords en niet alleen hoorders: dan zoudt gij uzelf misleiden. 

En vers 26 en 27  Indien iemand meent godsdienstig te zijn en 

daarbij zijn “of haar” tong niet in toom houdt, maar zijn “of haar” 
hart misleidt, diens godsdienst is waardeloos. Zuivere en 

onbevlekte godsdienst voor God, de Vader, is: omzien naar wezen 

en weduwen in hun druk en zichzelf onbesmet van de wereld 
bewaren.  

 
1 Petrus 2, vers 9  Gij echter zijt een uitverkoren geslacht, een 

koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk Gode ten 
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eigendom, om de grote daden te verkondigen van Hem, die u uit de 
duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. 

 

En 1 Johannes 2, vers 4 tot en met 6  Wie zegt: Ik ken Hem, en 
zijn geboden niet bewaart, is een leugenaar en in die is de waarheid 

niet; maar wie zijn woord bewaart, in die is waarlijk de liefde Gods 
volmaakt. Hieraan onderkennen wij, dat wij in Hem zijn. Wie zegt, 

dat hij in Hem blijft, behoort ook zelf zó te wandelen, als Hij 

gewandeld heeft. 
 

Amen! 
Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 

 
 

Het beste pronkgewaad 
 
Zalig zij, die hun gewaden wassen. Het beste pronkgewaad en de 

beste bescherming is, dat uw gewaden gereinigd zijn met Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. O, hoe wonderbaar is Zijn 

Bloed!  

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 31 juli 2019 bracht de bode engel de 

volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin 
Cousijnsen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en wonderbare Naam en 
krachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 
Voorwaar, Profeet Benjamin, schrijf het volgende op en deel 

het,  

wat de Kadosh, Heilige Here God gesproken heeft, de Almachtige 
Koning der koningen, gezeten op de Troon. En Hij zeide tot u: Deze 

woorden des Hemels, vanaf het Kadosh, Heilige der Heiligen, zijn 

getrouw en waarachtig!  
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Openbaring 22, vers 14  Zalig zij, die hun gewaden wassen… tot 
zover. 

 

Voorwaar, mijn naam is Blender, een bode engel Gods. 
Voorwaar, welke gewaden draagt u? 

 
Genesis 37, vers 32 tot en met 34  En zij lieten het 

pronkgewaad aan hun vader brengen met de boodschap: Dit 

hebben wij gevonden; zie toch, of dit het kleed van uw zoon is of 
niet. En hij herkende het en zeide: Het is het kleed van mijn zoon; 

een wild dier heeft hem verslonden; Jozef is stellig verscheurd. En 
Jakob scheurde zijn mantel, deed een rouwgewaad om zijn heupen 

en treurde lange tijd over zijn zoon.  

 
Voorwaar, het beste pronkgewaad en de beste bescherming 

is, dat uw gewaden gereinigd zijn met Yeshua HaMashiach, 
JHWH, Jezus Christus. 

O, hoe wonderbaar is Zijn Bloed! 

 
Efeziërs 6, vers 11 tot en met 13  Doet de wapenrusting Gods 

aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels; 

want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen 
de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer 

duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Neemt 
daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in 

de boze dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te 

houden. 
 

Kolossenzen 4, vers 2  Volhardt in het gebed, weest daarbij 
waakzaam en dankt. 

Kolossenzen 3, vers 12 tot en met 15  Doet dan aan, als door God 

uitverkoren heiligen en geliefden, innerlijke ontferming, goedheid, 
nederigheid, zachtmoedigheid en geduld. Verdraagt elkander en 

vergeeft elkander, indien de een tegen de ander een grief heeft; 

gelijk ook de Here u vergeven heeft, doet ook gij evenzo. En doet 
bij dit alles de liefde aan, als de band der volmaaktheid. En de 

vrede van Christus, tot welke gij immers in één lichaam geroepen 
zijt, regere in uw harten; en weest dankbaar. 
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En vers 24 en 25  Gij weet toch, dat gij van de Here tot vergelding 
de erfenis zult ontvangen. Gij dient Christus als heer. Want wie 

onrecht doet, zal zijn onrecht terugontvangen, en er is geen 

aanzien des persoons. 
En Kolossenzen 4, vers 5  Gedraagt u als wijzen ten opzichte van 

hen die buiten staan; maakt u de gelegenheid ten nutte. 
 

Voorwaar, reinig uw pronkgewaad van al uw zonden, en 

bekeer u! 
En als u Hem afwijst in uw leven, zult u voor eeuwig verloren gaan. 

Alleen Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, geeft u 
verlossing en redding en bevrijding en bescherming en eeuwig 

leven! 

 
Mattheüs 6, vers 23  Maar indien uw oog slecht is, zal geheel uw 

lichaam duister zijn. Indien nu wat licht in u is, duisternis is, hoe 
groot is dan de duisternis! 

En vers 25 vanaf: Is het leven niet meer dan het voedsel en het 

lichaam meer dan de kleding? 
 

En Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God 

de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 
opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig 

leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, 
opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 
geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 

oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 
duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 

waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 

gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 
komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 

zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 

Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
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AUGUSTUS 2019 
 
God spreekt tot uw hart en gedachten 
 

Vandaag spreekt Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, tot uw 
hart en gedachten om deze boodschap te overdenken.  

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 1 

augustus 2019 bracht een bode engel Gods de volgende boodschap 

over, die ik heel graag met u wil delen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  
 

Voorwaar, 
 

1 Korinthiërs 12, vers 31  Streeft dan naar de hoogste gaven. En 

ik, “JHWH”, wijs u een weg, die nog veel verder omhoog voert. 
 

2 Korinthiërs 4, vers 18  Daar wij niet zien op het zichtbare, 
maar op het onzichtbare; want het zichtbare is tijdelijk, maar het 

onzichtbare is eeuwig. 

 
Voorwaar, 

 

2 Korinthiërs 4, vers 16  Daarom verliezen wij de moed niet, 
maar al vervalt ook onze uiterlijke mens, nochtans wordt de 

innerlijke van dag tot dag vernieuwd. 
 

Efeziërs 5, vers 1  Weest dan navolgers Gods, als geliefde 

kinderen. 
Efeziërs 4, vers 30  En bedroeft de heilige Geest Gods niet… tot 

zover. 
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Filippenzen 4, vers 4 tot en met 7  Verblijdt u in de Here te allen 

tijde! Wederom zal ik zeggen: Verblijdt u! Uw vriendelijkheid zij alle 

mensen bekend. De Here is nabij. Weest in geen ding bezorgd, 
maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met 

dankzegging bekend worden bij God. En de vrede Gods, die alle 
verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden 

in Christus Jezus. 

 
Kolossenzen 1, vers 29  Hiervoor span ik mij ook in, onder zware 

strijd, naar zijn werking, die in mij werkt met kracht. 
 

1 Thessalonicenzen 5, vers 19  Dooft de Geest niet uit. 

 
Voorwaar, mijn naam is Rafaël, een bode engel Gods. 

Verder spreekt Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, tot uw 
hart en gedachten, om deze boodschap te overdenken. 

 

2 Korinthiërs 10, vers 3 tot en met 6  Want al leven wij in het 
vlees, wij trekken niet ten strijde naar het vlees, want de wapenen 

van onze veldtocht zijn niet vleselijk, maar krachtig voor God tot 

het slechten van bolwerken, zodat wij de redeneringen en elke 
schans, die opgeworpen wordt tegen de kennis van God, slechten, 

elk bedenksel als krijgsgevangene brengen onder de 
gehoorzaamheid aan Christus, en gereed staan, zodra uw 

gehoorzaamheid volkomen is, alle ongehoorzaamheid te straffen. 

 
En Galaten 3, vers 27  Want gij allen, die in Christus gedoopt zijt, 

hebt u met Christus bekleed. 
 

Amen! 

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 

 

Niet achterom kijken, maar loslaten en 

vooruitkijken 
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Ongeloof en terugkijken naar wat ooit mis ging, veroorzaakt heel 
erg vaak strijd en verdriet en boosheid. Als Gods geliefden moet u 

leren om los te laten. Geliefden, weg ermee, met de wortel! Hak 

het af en kijk vooruit!  
 

 
Volledige weergave: 

 

Van harte welkom! Op 2 augustus 2019 bracht de bode de volgende 
boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Mijn naam is Hetrick, Marions hemelse zielemaatje. Ik 

begroet u in de kadosh, heilige Naam boven alle namen, de Zoon 

van God, Jezus Christus, JHWH, Yeshua HaMashiach.  
 

Voorwaar, tevreden zijn met Hem is de grootste rijkdom! 
Ik geloof dat velen gelukkiger zouden zijn, als hij of zij zijn of haar 

leefwijze en de heldere manier van denken in Jezus Christus, 

JHWH, Yeshua HaMashiach, beter zou onderhouden. Voorwaar, het 
is belangrijk om u te ontdoen van de dingen, die u telkens maar 

weer bezighouden.  

 
Als Gods geliefden moet u leren om los te laten… 

en niet telkens, wat u reeds bij Hem in gebed gebracht en 
overgedragen hebt, weer af te pakken, om u er weer mee bezig te 

houden! Waar is uw geloof? Of veracht u Zijn rijkdom, genade, 

vergeving en goedertierenheid, onder andere? 
 

Romeinen 10, vers 17  Zo is dan het geloof uit het horen, en het 
horen door het woord van Christus. 

Romeinen 11, vers 23  Maar ook zij zullen, wanneer zij niet bij hun 

ongeloof blijven, weder geënt worden; God is immers bij machte 
hen opnieuw te enten. 

Romeinen 12, vers 2  En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, 

maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat 
gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige 

en volkomene. 
Vers 12  Weest blijde in de hoop, geduldig in de verdrukking, 

volhardend in het gebed. 
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Vers 17 en 18  Vergeldt niemand kwaad met kwaad; hebt het 
goede voor met alle mensen. Houdt zo mogelijk, voor zover het van 

u afhangt, vrede met alle mensen. 

En vers 21  Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin 
het kwade door het goede. 

Romeinen 13, vers 8  Zijt niemand iets schuldig dan elkander lief te 
hebben; want wie de ander liefheeft, heeft de wet vervuld. 

Vers 10 tot en met 12  De liefde doet de naaste geen kwaad; 

daarom is de liefde de vervulling der wet. Gij verstaat immers de 
tijd wel, dat het thans voor u de ure is om uit de slaap te ontwaken. 

Want het heil is ons nu meer nabij, dan toen wij tot het geloof 
kwamen. De nacht is ver gevorderd, de dag is nabij. Laten wij dan 

de werken der duisternis afleggen en aandoen de wapenen des 

lichts!  
En vers 14  Maar doet de Here Jezus Christus aan en wijdt geen 

zorg aan het vlees, zodat begeerten worden opgewekt. 
Romeinen 14, vers 8 tot en met 13  Want als wij leven, het is voor 

de Here, en als wij sterven, het is voor de Here. Hetzij wij dan 

leven, hetzij wij sterven, wij zijn des Heren. Want hiertoe is 
Christus gestorven en levend geworden, opdat Hij èn over doden èn 

over levenden heerschappij voeren zou. Gij echter, wat oordeelt gij 

uw broeder “of zuster”? Of ook gij, wat minacht gij uw broeder “of 
zuster”? Want wij zullen allen gesteld worden voor de rechterstoel 

Gods. Want er staat geschreven: Zo waarachtig als Ik leef, spreekt 
de Here: voor Mij zal alle knie zich buigen, en alle tong zal God 

loven. Zo zal dan een ieder onzer voor zichzelf rekenschap geven 

aan God. Laten wij dan niet langer elkander oordelen, maar komt 
liever tot dit oordeel: uw broeder “of zuster” geen aanstoot of 

ergernis te geven. 
En Romeinen 15, vers 7  Daarom, aanvaardt elkander, zoals ook 

Christus ons aanvaard heeft tot heerlijkheid Gods. 

 
1 Korinthiërs 2, vers 12 en 13  Wij nu hebben niet de geest der 

wereld ontvangen, maar de Geest uit God, opdat wij zouden weten, 

wat ons door God in genade geschonken is. Hiervan spreken wij 
dan ook met woorden, die niet door menselijke wijsheid, maar door 

de Geest geleerd zijn, zodat wij het geestelijke met het geestelijke 
vergelijken. 
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En Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God 
de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 

opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig 

leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, 
opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 

geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 

oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 
duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 

waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 
gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 

komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 

zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 
 

Voorwaar, ongeloof en terugkijken naar wat ooit mis ging, 
veroorzaakt heel erg vaak strijd en verdriet en boosheid, 

onder andere. 

Geliefden, weg ermee, met de wortel! Hak het af en kijk vooruit, 
want God is liefde! Het oude is voorbij en het nieuwe is gekomen. 

 

2 Timotheüs 2, vers 10  Om deze reden wil ik alles verdragen, 
om de uitverkorenen, opdat ook zij het heil in Christus Jezus 

verkrijgen met eeuwige heerlijkheid. 
Vers 12  Indien wij volharden, zullen wij ook met Hem als koningen 

heersen; indien wij Hem zullen verloochenen, zal ook Hij ons 

verloochenen. 
Vers 5  En is iemand een kampvechter, dan ontvangt hij “of zij” de 

krans alleen, als hij “of zij” volgens de regels van de kamp heeft 
gestreden. 

En vers 14  Blijf dit in herinnering brengen en betuig in de 

tegenwoordigheid van God, dat men geen woordenstrijd moet 
voeren, die tot niets nut is, ja verderf brengt aan wie ernaar horen. 

 

Spreuken 16, vers 20  Wie op het woord acht geeft, zal het goede 
vinden; ja, welzalig hij “of zij”, die op de Here vertrouwt. 

 
Ik ga nu, sprak Hetrick, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
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God keurt het tegennatuurlijke af, 100%! 
 
Waarschuwende boodschap Gods: Laat dit duidelijk zijn. God heeft 

geen fouten gemaakt. Licht en duisternis gaat niet samen, hoe men 

ook alles nog zo normaal vindt in deze duistere wereld. Men zegt: 
“Men moet ons accepteren, hoe we zijn”. En al praat men nog zo 

mooi, niemand kan de duisternis in het licht plaatsen. Hun einde is 
de hel!  

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 5 augustus 2019 bracht de bode engel 

de volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin 

Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de allermachtigste en kadosh, heilige Naam 
boven alle namen, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 

Genesis 1, vers 3 en 4  En God zeide: Er zij licht; en er was licht. 
En God zag, dat het licht goed was, en God maakte scheiding 

tussen het licht en de duisternis. 

 
Voorwaar, licht en duisternis gaat niet samen! 

 
Lukas 11, vers 34 tot en met 36  De lamp van het lichaam is uw 

oog. Indien dan uw oog zuiver is, is ook uw gehele lichaam verlicht, 

maar wanneer het slecht is, is ook uw lichaam duister. Zie dan toe, 
dat wat licht in u is niet duisternis zij. Indien dan uw lichaam geheel 

verlicht en geen deel duister is, zal het geheel verlicht zijn, evenals 
wanneer de lamp u met haar schijnsel verlicht. 

 

Voorwaar, indien u zich niet bekeert en Yeshua HaMashiach, 
JHWH, Jezus Christus, verwerpt, zijt u niet in het licht, en 

wordt u geheel duister.  

Wee u! Waar duisternis, is satan. Maak de juiste beslissing, want 
anders wachten u daadwerkelijk wormen en maden die door u heen 
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kruipen, en slangen in de hel, waar het lichaam kapotgeslagen 
wordt, elke keer opnieuw! 

 

Lukas 4, vers 5 tot en met 8  En hij voerde Hem op een hoogte 
en toonde Hem al de koninkrijken der wereld in een ogenblik tijds. 

En de duivel zeide tot Hem: U zal ik al deze macht geven en hun 
heerlijkheid, want zij is mij overgegeven, en ik geef haar wie ik wil. 

Indien Gij mij dan aanbidt, zal zij geheel van U zijn. En Jezus 

antwoordde en zeide tot hem: Er staat geschreven: Gij zult de 
Here, uw God, aanbidden en Hem alleen dienen. 

 
Johannes 15, vers 23  Wie Mij haat, haat ook mijn Vader. 

 

En Lukas 21, vers 17  En gij zult door allen gehaat worden om 
mijns naams wil. 

 
Voorwaar, mijn naam is Revelado, een bode engel Gods. 

Mattheüs 7, vers 6  Geeft het heilige niet aan de honden en werpt 

uw paarlen niet voor de zwijnen, opdat zij die niet vertrappen met 
hun poten en, zich omkerende, u verscheuren. 

 

Leviticus 18, vers 22 en 23  En gij zult geen gemeenschap 
hebben met een, die van het mannelijk geslacht is, zoals men 

gemeenschap heeft met een vrouw: een gruwel is het. En met geen 
enkel dier zult gij vleselijke gemeenschap hebben, om u daarmee te 

verontreinigen; en een vrouw mag niet staan voor een dier, om 

daarmee gemeenschap te hebben: schandelijke ontucht is het. 
En vers 30  Zo zult gij het voorschrift dat Ik u geef, in acht nemen, 

zodat gij de gruwelijke inzettingen niet doet, die vóór u gedaan 
werden, opdat gij u daardoor niet verontreinigt. Ik ben de Here, uw 

God. 

En Leviticus 20, vers 13  Een man die gemeenschap heeft met 
iemand van het mannelijk geslacht, zoals men gemeenschap heeft 

met een vrouw, – beiden hebben een gruwel gedaan, zij zullen 

zeker ter dood gebracht worden, hun bloedschuld is op hen. 
 

Deuteronomium 11, vers 26  Zie, ik houd u heden zegen en 
vloek voor. 
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En Deuteronomium 22, vers 5  Een vrouw mag geen kleren en 
attributen van een man dragen en een man mag geen 

vrouwenkleren dragen. Want de Heer verafschuwt ieder die zulke 

dingen doet. 
 

Voorwaar, 
 

Genesis 1, vers 27  En God schiep de mens naar zijn beeld; naar 

Gods beeld schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen. 
 

Laat dit duidelijk zijn: God heeft geen fouten gemaakt. 
Hoe men ook alles normaal vindt in deze duistere wereld, God keurt 

het tegennatuurlijke af, 100%! 

 
Exodus 34, vers 12  Neem u in acht, dat gij geen verbond sluit 

met de inwoners van het land, waarheen gij gaat, opdat zij niet tot 
een valstrik in uw midden worden. 

 

Leviticus 18, vers 25  Het land toch werd verontreinigd en Ik 
vergold daaraan zijn ongerechtigheid, zodat het land zijn inwoners 

uitspuwde. 

Vers 27  Want al deze gruwelen deden de lieden van het land, die 
vóór u waren, zodat het land onrein werd. 

En vers 29  Want ieder die iets van al deze gruwelen doet, – 
degenen, die ze doen, zullen uit het midden van hun volk uitgeroeid 

worden. 

En Leviticus 20, vers 26  Weest Mij heilig, want heilig ben Ik, de 
Here, en Ik heb u afgezonderd van de volken, opdat gij Mij zoudt 

toebehoren. 
 

Voorwaar, men zegt: “Men moet ons accepteren, hoe we 

zijn”.  
En al praat men nog zo mooi, niemand kan de duisternis in het licht 

plaatsen! 

 
Mattheüs 22, vers 18  Doch Jezus doorzag hun valsheid en zeide: 

Wat verzoekt gij Mij, huichelaars? 
En Mattheüs 7, vers 13 en 14  Gaat in door de enge poort, want 

wijd is de poort en breed de weg, die tot het verderf leidt, en velen 
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zijn er, die daardoor ingaan; want eng is de poort, en smal de weg, 
die ten leven leidt, en weinigen zijn er, die hem vinden. 

 

Voorwaar, zo breed de weg is, die tot het verderf leidt, zo is 
echter de hel groter dan de Hemel, waar velen voor eeuwig 

verloren gaan! 
 

Mattheüs 13, vers 39 tot en met 42  Het onkruid zijn de 

kinderen van de boze; de vijand, die het gezaaid heeft, is de duivel; 
de oogst is de voleinding der wereld; de maaiers zijn de engelen. 

Zoals nu het onkruid verzameld wordt en met vuur verbrand, zo zal 
het gaan bij de voleinding der wereld. De Zoon des mensen zal zijn 

engelen uitzenden en zij zullen uit zijn Koninkrijk verzamelen al wat 

tot zonde verleidt en hen, die de ongerechtigheid bedrijven, en zij 
zullen hen in de vurige oven werpen; daar zal het geween zijn en 

het tandengeknars. 
 

Voorwaar, laten wij dit overdenken: 

Denkt gij werkelijk, dat al dat tegennatuurlijke, met die carnaval- 
en botox-vertoning de Hemel in komt? Nee dus! Licht en duisternis 

gaat niet samen; hoewel de paus daar wel een voorstander van is 

en een wereldreligie wil, is hun einde de hel! 
Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
 

 

Ik, JHWH, zal u voor uw steun, inzet en gebeden 

zegenen 
 

Bemoedigende boodschap, gebracht door de Heer, Yeshua 
HaMashiach zelf: Voorwaar, als u, die luistert, ook de Evangelical 

EndTime Machine kan helpen met de boodschappen inspreken, 

onder andere, dan doet u het aan Mij. Ieders inzet wordt gewogen 
in de Hemel, zo ook uw tranen!  

 
 

Volledige weergave: 

 



 
 

 

7036 
 
 

 

Hartelijk welkom! Op 6 augustus 2019 bracht de Heer zelf Zijn 
boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. Benjamin 

schreef meteen het volgende op: 

Shalom! Vanmorgen, toen ik naar het schrijfkamertje toeliep, en 
nauwelijks had plaatsgenomen aan het bureautje, hoorde ik meteen 

het geluid van de opengaande sluizen des Hemels en het suizende 
windgeluid, dat toenam in kracht. Terwijl het kamertje intens helder 

verlicht werd, verscheen de Here zelf, en sprak: Shalom, Ik ben 

het. Vrede zij u. Ik ben wie Ik ben, uw Rabboeni, uw Here der 
heren, uw Koning der koningen, Adonai, El Elohím, JHWH, Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus! 
 

Voorwaar, Mijn enige ware Profeet, Benjamin Cousijnsen,  

Voorwaar, voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Ik ben het zelf, die ervoor 
gekozen heeft, om ook nu wederom de mensheid in de wereld toe 

te spreken. Wie Mijn boodschappen niet serieus neemt en Mijn 
gezalfden verwerpt, heeft Mij verworpen! 

 

1 Thessalonicenzen 5, vers 19 en 20  Dooft de Geest niet uit, 
veracht de profetieën niet. 

 

En Openbaring 22, vers 6  En Hij zeide tot mij: Deze woorden 
zijn getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der 

Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen 
hetgeen weldra geschieden moet. 

 

Voorwaar, Mijn dank gaat uit naar Mijn trouwe, blijmoedige 
giftgevers en vooral naar Mijn warriors,  

die zich onvermoeid inzetten om de boodschappen te verspreiden. 
Evenzo binnen en buiten de Evangelical EndTime Machine zijn er 

warriors actief met evangelisatie, het verspreiden van de 

boodschappen. Ik, JHWH, zal u voor uw steun, uw inzet en gebeden 
zeker gaan zegenen! Ik wil u zien stralen en u bemoedigen! 

Voorwaar, als u, die luistert, ook de Evangelical EndTime Machine 

kan helpen met de boodschappen inspreken, onder andere, dan 
doet u het aan Mij. Meld u! 
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Hebreeën 12, vers 17  Want gij weet, dat hij later, toen hij toch 
de zegen wilde erven, afgewezen werd, want toen vond hij geen 

plaats voor berouw, hoewel hij het onder tranen zocht. 

 
Voorwaar,  

 
Efeziërs 5, vers 10  En toetst wat de Here welbehagelijk is. 

 

Voorwaar, Ik, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, 
wijs u erop, om u altijd aan uw beloften te houden in het 

dienen. 
Voorwaar, ieders inzet wordt gewogen in de Hemel, zo ook uw 

tranen! 

 
Handelingen 5, vers 1 tot en met 11  En een zeker man, met 

name Ananias, met zijn vrouw Saffira, verkocht een eigendom, 
hield iets van de opbrengst achter, met medeweten van zijn vrouw, 

en bracht een zeker deel en legde het aan de voeten der apostelen. 

Maar Petrus zeide: Ananias, waarom heeft de satan uw hart vervuld 
om de heilige Geest te bedriegen en iets achter te houden van de 

opbrengst van het stuk land? Als het onverkocht gebleven was, 

bleef het dan niet van u, en was, na de verkoop, de opbrengst niet 
te uwer beschikking? Hoe kondt gij aan deze daad in uw hart plaats 

geven? Gij hebt niet tegen mensen gelogen, maar tegen God. En bij 
het horen van deze woorden viel Ananias neder en blies de adem 

uit. En een grote vrees kwam over allen, die het hoorden. En de 

jonge mannen stonden op en legden hem af, en zij droegen hem uit 
en begroeven hem. En het geschiedde na verloop van ongeveer drie 

uur, dat zijn vrouw binnenkwam, onkundig van wat er gebeurd 
was. En Petrus antwoordde haar: Zeg mij, hebt gij het stuk land 

voor zoveel verkocht? En zij zeide: Ja, voor zoveel. En Petrus zeide 

tot haar: Hoe hebt gij kunnen overeenkomen om de Geest des 
Heren te verzoeken? Zie, de voeten van hen, die uw man hebben 

begraven, zijn aan de deur en zij zullen ook u uitdragen. En zij viel 

terstond neder voor zijn voeten en blies de adem uit; en de jonge 
mannen kwamen binnen en vonden haar dood en zij droegen haar 

uit en begroeven haar bij haar man. En een grote vrees kwam over 
de gehele gemeente en over allen, die dit hoorden. 
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Voorwaar, 
 

Efeziërs 4, vers 30  En bedroeft de heilige Geest Gods niet, door 

wie gij verzegeld zijt tegen de dag der verlossing. 
Efeziërs 5, vers 1  Weest dan navolgers Gods, als geliefde kinderen. 

En Efeziërs 6, vers 10  Voorts, weest krachtig in de Here en in de 
sterkte zijner macht. 

En vers 18  En bidt daarbij met aanhoudend bidden en smeken bij 

elke gelegenheid in de Geest, daartoe wakende met alle volharding 
en smeking voor alle heiligen. 

 
En Filippenzen 2, vers 13 tot en met 16  Want God is het, die 

om zijn welbehagen zowel het willen als het werken in u werkt. 

Doet alles zonder morren of bedenkingen, opdat gij onberispelijk en 
onbesmet moogt zijn, onbesproken kinderen Gods te midden van 

een ontaard en verkeerd geslacht, waaronder gij schijnt als 
lichtende sterren in de wereld, het woord des levens vasthoudende, 

mij ten roem tegen de dag van Christus, dat ik niet vruchteloos 

mijn wedloop gelopen, noch vruchteloos mij ingespannen heb. 
En tot slot vers 18  Verblijdt gij u evenzo en verblijdt u met mij. 

 

Voorwaar, wees u van Mijn woorden en aanwezigheid 
bewust bij het aanhoren van deze boodschap. 

Ik ga nu, sprak de Heer, Yeshua HaMashiach. Laat Mijn zegen en 
vrede en liefde met u zijn. Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 

 

Afval van het geloof wereldwijd actief 
 

De scheiding, de apostasie, de afvalligheid, is reeds wereldwijd 
actief! Zelfs Israël is de laatste paar honderd jaar flink afgedwaald, 

en evenzo vele zogenaamde geestelijke kerken, vanwege hun 
onzuivere relatie met God.  

 

 
Volledige weergave: 
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Hallo, van harte welkom! Op 7 augustus 2019 bracht de bode engel 
de volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin 

Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Merari, 
een bode engel Gods. 

 

Voorwaar, de scheiding, de apostasie, de afvalligheid, is 
reeds wereldwijd actief! 

Zelfs Israël is de laatste paar honderd jaar flink afgedwaald, en 
evenzo zijn ook vele, vele zogenaamde geestelijke kerken flink 

afgedwaald, vanwege hun onzuivere relatie met God. Ze zijn 

ongehoorzaam aan God en Zijn geboden! 
 

Romeinen 1, vers 21 en 22  Immers, hoewel zij God kenden, 
hebben zij Hem niet als God verheerlijkt of gedankt, maar hun 

overleggingen zijn op niets uitgelopen, en het is duister geworden 

in hun onverstandig hart. Bewerende wijs te zijn, zijn zij dwaas 
geworden. 

En vers 25  Zij immers hadden de waarheid Gods vervangen door 

de leugen en het schepsel vereerd en gediend boven de Schepper, 
die te prijzen is tot in eeuwigheid. Amen. 

 
Handelingen 20, vers 30  En uit uw eigen midden zullen mannen 

opstaan, die verkeerde dingen spreken om de discipelen achter zich 

aan te trekken. 
 

En Mattheüs 13, vers 49 en 50  Zó zal het gaan bij de voleinding 
der wereld. De engelen zullen uitgaan om de bozen uit het midden 

der rechtvaardigen af te zonderen, en zij zullen hen in de vurige 

oven werpen; daar zal het geween zijn en het tandengeknars. 
 

Voorwaar, dwaal niet en laat u niet overnemen door de 

wereld! 
Voorwaar, wie Gods kadosh, heilige tempel schendt, om het te 

ontheiligen, waarvoor het niet bedoeld is, zal door onzuivere wandel 
in het hellevuur geworpen worden!  
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2 Petrus 2, vers 19 tot en met 21  Ze beloven vrijheid, maar zijn 
zelf slaven van het verderf, want waar men door beheerst wordt, 

daarvan is men slaaf. En als zij die zich door hun kennis van onze 

Heer en redder Jezus Christus hebben losgemaakt van het vuil van 
de wereld, daar weer in verstrikt raken en er opnieuw door worden 

beheerst, zijn ze er erger aan toe dan voorheen. Het was beter voor 
hen geweest de weg van de rechtvaardigheid nooit gekend te 

hebben dan die weg wel te kennen, en zich vervolgens af te 

wenden van het heilige gebod dat hun is overgeleverd. 
 

Openbaring 22, vers 6  En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn 
getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der 

Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen 

hetgeen weldra geschieden moet. 
 

Mattheüs 5, vers 17  Meent niet, dat Ik gekomen ben om de wet 
of de Profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen om te ontbinden, 

maar om te vervullen. 

 
En Handelingen 24, vers 5  Want wij hebben gevonden, dat deze 

man een pest is, iemand, die opstanden verwekt onder alle Joden 

over de ganse wereld, een eerste voorstander van de sekte der 
Nazoreeërs. 

En vers 14  Maar dit erken ik voor u, dat ik naar die weg, die zij een 
sekte noemen, inderdaad de God der vaderen vereer, gelovende al 

hetgeen in de wet en in de Profeten geschreven staat. 

 
En alle engelen des Hemels zeggen “Amen!”  

 
Efeziërs 4, vers 17 tot en met 24  Dit zeg ik dan en betuig ik in 

de Here, dat gij niet langer moogt wandelen zoals ook de heidenen 

wandelen, in de ijdelheid van hun denken, verduisterd in hun 
verstand, vervreemd van het leven Gods om de onwetendheid, die 

in hen heerst, om de verharding van hun hart. Zij hebben zich 

immers in hun verdoving overgegeven aan de losbandigheid om 
gretig winst te slaan uit allerlei onreinheid. Maar gij geheel anders: 

gij hebt Christus leren kennen. Gij toch hebt van Hem gehoord en 
zijt in Hem onderwezen, gelijk dit de waarheid is in Jezus, dat gij, 

wat uw vroegere wandel betreft, de oude mens aflegt, die ten 
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verderve gaat, naar zijn misleidende begeerten, dat gij verjongd 
wordt door de geest van uw denken, en de nieuwe mens aandoet, 

die naar de wil van God geschapen is in waarachtige gerechtigheid 

en heiligheid. 
 

Voorwaar,  
 

En Efeziërs 5, vers 1  Weest dan navolgers Gods, als geliefde 

kinderen. 
 

Voorwaar, juist in deze wereldwijde afvalligheid is het 
belangrijk te stralen zonder vlek of rimpel, in Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. 

Bekeer u! 
 

Efeziërs 5, vers 17  Weest daarom niet onverstandig, maar tracht 
te verstaan, wat de wil des Heren is. 

En vers 19 tot en met 21  En spreekt onder elkander in psalmen, 

lofzangen en geestelijke liederen, en zingt en jubelt de Here van 
harte, dankt te allen tijde in de naam van onze Here Jezus Christus 

God, de Vader, voor alles, en weest elkander onderdanig in de 

vreze van Christus. 
 

En Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God 
de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 

opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig 

leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, 
opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 

geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 

oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 
duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 

waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 

gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 
komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 

zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 
 

Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
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De goede Herder helpt u! 
 

Vandaag spreekt de goede Herder tot u. Zeg: “Al gaat mijn weg 

door een donker dal, ik vrees geen gevaar, want U bent bij mij, Uw 
stok en Uw staf, zij geven mij moed!”  

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 8 

augustus 2019 bracht een bode engel Gods de volgende boodschap 
over, die ik heel graag met u wil delen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige, kadosh, heilige Naam van El 
Elohím, Abba, Vader, Adonai, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 

Christus.  
 

Voorwaar, 

Mattheüs 5, vers 8  Zalig de reinen van hart, want zij zullen God 
zien. 

En vers 5  Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde 

beërven. 
En vers 4  Zalig die treuren, want zij zullen vertroost worden. 

 
Voorwaar, mijn naam is Ruachana, en ben een bode engel 

Gods. 

 
Psalm 23, vers 4  Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, 

ik vrees geen kwaad, want Gij zijt bij mij; uw stok en uw staf, die 
vertroosten mij. 

 

Johannes 10, vers 11  Ik ben de goede herder. De goede herder 
zet zijn leven in voor zijn schapen. 

En vers 27  Mijn schapen horen naar mijn stem en Ik ken ze en zij 

volgen Mij. 
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Voorwaar, zeg: “Immanuel”, hetgeen betekent: ‘God met 
ons’. 

 

1 Timotheüs 6, vers 6  Nu brengt inderdaad de godsvrucht grote 
winst, indien zij gepaard gaat met tevredenheid. 

 
2 Timotheüs 2, vers 5  En is iemand een kampvechter, dan 

ontvangt hij “of zij” de krans alleen, als hij “of zij” volgens de 

regels van de kamp heeft gestreden. 
 

Voorwaar, de goede Herder helpt u! 
 

Lukas 18, vers 27 vanaf: Wat bij mensen onmogelijk is, is 

mogelijk bij God. 
 

Psalm 34, vers 9  Smaakt en ziet, dat de Here goed is; welzalig 
de man, “evenzo de vrouw”, die bij Hem schuilt. 

 

Jesaja 43, vers 4  Omdat gij kostbaar zijt in mijn ogen en 
hooggeschat en Ik u liefheb… tot zover. 

 

Vandaag heeft de goede Herder tot u gesproken. 
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
 

 

Pesten! 
 

Waargebeurd verhaal, overgebracht door de bode engel Gods aan 

Profeet Benjamin Cousijnsen. Ook geschikt voor kinderen! Als kind 
werd Ronnie vaak gepest op school. Ze gaven hem als bijnaam: 

‘Varken’. Op tijd heeft Ronnie de juiste keuze gemaakt; hij werd na 
zijn bekering thuisgehaald, vanwege zijn hart.  

 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, hartelijk welkom! Dit is een speciale boodschap Gods, 
geschikt ook voor kinderen, door de bode engel Gods woord voor 
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woord overgeleverd op 9 augustus 2019 aan Profeet Benjamin 
Cousijnsen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam boven alle namen, 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 

Rafaël, een bode engel Gods. 
 

Ik deel met u het volgende: Ronnie, hij woonde in 

Nederland.  
Als kind werd hij vaak gepest op school, vanwege dat hij een dikke 

buik had. Ze gaven hem als bijnaam: ‘Varken’. Ronnie kende alleen 
maar tegenslagen en verdriet. En stap voor stap werd Ronnie zwaar 

depressief en kreeg hij lichamelijke klachten. Verder, een 

bemoediging van zijn moeder of van anderen, kende hij niet, zelfs 
niet op zijn werk! Ronnie dacht even, dat zijn leven zou veranderen 

als hij een baan zou hebben, en hij deed erg zijn best als 
taxichauffeur. Maar ze besloten hem toch te ontslaan.  

 

Voorwaar, Ronnie had het gevoel dat hij niets waard was. 
Satan sprak vaak tot Ronnie, om een einde te maken aan zijn 

leven. Op een dag, na een slapeloze nacht onder tranen, dacht 

Ronnie: ‘Ik koop een Bijbel’. En Ronnie las het volgende: 
 

Jeremia 20, vers 10 tot en met 13  Want de mensen bauwen mij 
na: “Overal paniek! Overal paniek!  Roep het, dan vertellen wij het 

verder.” Al mijn vrienden zijn uit op mijn val: “Misschien laat hij 

zich verleiden, dan krijgen wij hem in onze greep, dan wreken wij 
ons op hem.” Maar JHWH staat mij ter zijde als een machtig 

krijgsman. Daarom komen mijn belagers ten val, ze krijgen mij niet 
in hun greep. Ze zullen diep worden beschaamd, ze zullen hun doel 

niet bereiken. Ze worden overladen met eeuwige schande, nooit zal 

die worden vergeten. Heer van de hemelse machten, die alles 
rechtvaardig onderzoekt, die hart en nieren doorgrondt, laat mij 

zien dat u zich op hen wreekt. U leg ik mijn zaak voor. Zing voor 

JHWH, loof JHWH, want hij heeft het leven van de arme uit de 
handen van boosdoeners gered.  

 
En Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God 

de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 
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opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig 
leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, 

opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 

naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het 
licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever 

gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want 

een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het 
licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de 

waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat 
zij in God verricht zijn. 

 

Voorwaar, wat werd Ronnie aangeraakt door het lezen van 
de Bijbel! 

En wat een liefde had Jezus Christus voor hem! Ronnie vond geloof, 
hoop en liefde, en gaf zich over aan de Heer, en werd na zijn 

bekering drie maanden later thuisgehaald, vanwege zijn hart. Op 

tijd heeft Ronnie de juiste keuze gemaakt! 
 

Johannes 3, vers 36  Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven; 

doch wie aan de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, 
maar de toorn Gods blijft op hem. 

En Johannes 8, vers 12  Wederom dan sprak Jezus tot hen en 
zeide: Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de 

duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben. 

 
Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
 

 

Wees een drakendoder! 
 

Ook vandaag weer wordt u gewaarschuwd om krachtig te wezen. 

Doe daar iets mee, en laat u niet manipuleren door satan en evenzo 
door terug te kijken naar het verleden. Maar wijs satan op zijn 

toekomst!  
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Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 12 augustus 2019 bracht de bode 

engel de volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet 
Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  Voorwaar, mijn naam is 

Michaël, een bode engel Gods. 
 

Voorwaar, velen staan aan de rand van de afgrond… 
en houden zich bezig met angst en depressie en problemen, en 

staan zelfs vaak op het punt om zelfmoord te plegen. Voorwaar, zo 

ook velen, waaronder Christenen, worden gemanipuleerd in dromen 
en op verschillende manieren aangevallen, en helaas verleid en 

overwonnen, wat leidt tot overgenomen worden door satan!  
 

Voorwaar, satan denkt slimmer te zijn dan God.  

En zijn doel is, dat men telkens het tegenovergestelde doet van wat 
God zegt, zoals in: 

 

Efeziërs 6, vers 10 tot en met 14  Voorts, weest krachtig in de 
Here en in de sterkte zijner macht. Doet de wapenrusting Gods 

aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels; 
want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen 

de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer 

duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Neemt 
daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in 

de boze dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te 
houden. Stelt u dan op, uw lendenen omgord met de waarheid, 

bekleed met het pantser der gerechtigheid. 

 
Tja, u bent gewaarschuwd om krachtig te wezen! 

Doe daar iets mee, en laat u niet manipuleren door satan en evenzo 

door terug te kijken naar het verleden. En satan weet dat best wel, 
dat de Here vooruitkijkt! Wie zijn overtredingen beleden heeft bij 

het kruis, is vergeven. Wijst satan u op dit of dat, wat verleden tijd 
is, herinner hem er dan aan, dat u in het heden leeft en 
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vooruitkijkt, en dat zijn toekomst en zijn verlies vaststaat: de 
eeuwige poel van vuur en zwavel! 

 

Voorwaar, 
 

Efeziërs 6, vers 16 tot en met 20  Neemt bij dit alles het schild 
des geloofs ter hand, waarmede gij al de brandende pijlen van de 

boze zult kunnen doven; en neemt de helm des heils aan en het 

zwaard des Geestes, dat is het woord van God. En bidt daarbij met 
aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in de Geest, 

daartoe wakende met alle volharding en smeking voor alle heiligen; 
ook voor mij, dat mij bij het openen van mijn mond het woord 

geschonken worde, om vrijmoedig het geheimenis van het 

evangelie bekend te maken, waarvoor ik een gezant ben in 
ketenen. Dan zal ik daartoe vrijmoedig kunnen optreden, zoals ik 

behoor te spreken. 
 

Filippenzen 2, vers 13 en 14  Want God is het, die om zijn 

welbehagen zowel het willen als het werken in u werkt. Doet alles 
zonder morren of bedenkingen. 

 

Voorwaar, wees sterk in de Here! 
 

Kolossenzen 1, vers 19 en 20  Want het heeft de ganse volheid 
behaagd in Hem woning te maken, en door Hem, vrede gemaakt 

hebbende door het bloed zijns kruises, alle dingen weder met Zich 

te verzoenen, door Hem, hetzij wat op de aarde, hetzij wat in de 
hemelen is.  

En tot slot vers 29  Hiervoor span ik mij ook in, onder zware strijd, 
naar zijn werking, die in mij werkt met kracht. 

Kolossenzen 2, vers 2 en 3  opdat hun harten getroost en zij in de 

liefde verenigd worden tot alle rijkdom van een volledig inzicht, en 
zij het geheimenis Gods mogen kennen, Christus, in wie al de 

schatten der wijsheid en kennis verborgen zijn. 

En vers 6 tot en met 15  Nu gij Christus Jezus, de Here, aanvaard 
hebt, wandelt in Hem, geworteld en dan opgebouwd wordend in 

Hem, bevestigd wordend in het geloof, zoals u geleerd is, 
overvloeiende in dankzegging. Ziet toe, dat niemand u medeslepe 

door zijn wijsbegeerte en door ijdel bedrog in overeenstemming 
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met de overlevering der mensen, met de wereldgeesten en niet met 
Christus, want in Hem woont al de volheid der godheid lichamelijk; 

en gij hebt de volheid verkregen in Hem, die het hoofd is van alle 

overheid en macht. In Hem zijt gij ook met een besnijdenis, die 
geen werk van mensenhanden is, besneden door het afleggen van 

het lichaam des vlezes, in de besnijdenis van Christus, daar gij met 
Hem begraven zijt in de doop. In Hem zijt gij ook mede opgewekt 

door het geloof aan de werking Gods, die Hem uit de doden heeft 

opgewekt. Ook u heeft Hij, hoewel gij dood waart door uw 
overtredingen en onbesnedenheid naar het vlees, levend gemaakt 

met Hem, toen Hij ons al onze overtredingen kwijtschold, door het 
bewijsstuk uit te wissen, dat door zijn inzettingen tegen ons 

getuigde en ons bedreigde. En dat heeft Hij weggedaan door het 

aan het kruis te nagelen: Hij heeft de overheden en machten 
ontwapend en openlijk tentoongesteld en zo over hen gezegevierd. 

En Kolossenzen 3, vers 2 tot en met 4  Bedenkt de dingen, die 
boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want gij zijt gestorven en uw 

leven is verborgen met Christus in God. Wanneer Christus 

verschijnt, die ons leven is, zult ook gij met Hem verschijnen in 
heerlijkheid. 

 

En Openbaring 22, vers 14  Zalig zij, die hun gewaden wassen, 
opdat zij recht mogen hebben op het geboomte des levens en door 

de poorten ingaan in de stad. 
 

Amen! Wees een drakendoder, net als ik, Michaël! 

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 
 

Wees een Gods warrior, ziende op God en de 

liefde 
 
Weet wie u bent als kind van de Allerhoogste, en waartoe u in 

Christus in staat bent. Ook de Here zal voor u strijden, door u heen 
en om u heen! Voorwaar, gebruik elk middel. Voorts, wees krachtig, 

en dank God!  
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Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 13 augustus 2019 bracht de bode 

engel de volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet 
Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige Naam van Abba, Vader, 

El Elohím, uw Koning, Yeshua HaMashiach, uw Rabboeni, JHWH, uw 

Meester en Here der Heren, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 
Lovesadai, en ben een bode engel Gods. 

 
Voorwaar, wie een oor heeft, die hore, en doet wat Hij tot u 

gesproken heeft. 

Voorwaar, zie! De hand des Heren is niet te kort om u te helpen, en 
evenzo zijn Zijn oren niet onmachtig om naar u te horen!  

 
Voorwaar, het is inderdaad satan, die altijd scheiding wil 

brengen tussen u en uw God.  

Vrees niet, maar houd stand en laat het licht van Gods liefde 
schijnen door u heen! Wees krachtig in de Here, want de handen 

van satan zijn met bloed bezoedeld, en zijn smerige vingers met 

ongerechtigheid. Zijn lippen en werken spreken en getuigen van 
leugens en verwoesting en onrecht! Ken de boze, en vrees niet, ook 

niet voor zijn magie. Houd stand en weersta hem in de kracht en 
overwinning van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! Weet 

wie u bent als kind van de Allerhoogste, en waartoe u in Christus in 

staat bent. Ook de Here zal voor u strijden, door u heen en om u 
heen! Voorwaar, gebruik elk middel. Voorts, wees krachtig, en dank 

God! 
 

2 Thessalonicenzen 2, vers 16  En Hij, onze Here Jezus Christus, 

en God, onze Vader, die ons heeft liefgehad en ons eeuwige troost 
en goede hoop door zijn genade verleend heeft… 

 

En 1 Timotheüs 6, vers 6 en 7  Nu brengt inderdaad de 
godsvrucht grote winst, indien zij gepaard gaat met tevredenheid. 

Want wij hebben niets op de wereld medegebracht; wij kunnen er 
ook niets uit medenemen. 
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Dit wil ik ook zeggen: Houd satan op afstand en weersta 
hem! 

 

En 1 Timotheüs 6, vers 11 en 12  Gij daarentegen, o mens Gods, 
ontvlucht deze dingen, doch jaag naar gerechtigheid, godsvrucht, 

geloof, liefde, volharding en zachtzinnigheid. Strijd de goede strijd 
des geloofs, grijp het eeuwige leven, waartoe gij geroepen zijt en 

de goede belijdenis afgelegd hebt voor vele getuigen. 

 
En 2 Timotheüs 2, vers 5  En is iemand een kampvechter, dan 

ontvangt hij “of zij” de krans alleen, als hij  “of zij” volgens de 
regels van de kamp heeft gestreden. 

En vers 12 tot en met 14  Indien wij volharden, zullen wij ook met 

Hem als koningen heersen; indien wij Hem zullen verloochenen, zal 
ook Hij ons verloochenen; indien wij ontrouw zijn, Hij blijft getrouw, 

want Zichzelf verloochenen kan Hij niet. Blijf dit in herinnering 
brengen en betuig in de tegenwoordigheid van God, dat men geen 

woordenstrijd moet voeren, die tot niets nut is, ja, verderf brengt 

aan wie ernaar horen. 
 

Voorwaar,  

 
1 Thessalonicenzen 5, vers 8  Maar laten wij, die de dag 

toebehoren, nuchter zijn, toegerust met het harnas van geloof en 
liefde en met de helm van de hoop der zaligheid. 

 

En Kolossenzen 2, vers 6  Nu gij Christus Jezus, de Here, 
aanvaard hebt, wandelt in Hem. 

Vers 8  Ziet toe, dat niemand u medeslepe door zijn wijsbegeerte 
en door ijdel bedrog in overeenstemming met de overlevering der 

mensen, met de wereldgeesten en niet met Christus. 

En vers 15  Hij heeft de overheden en machten ontwapend en 
openlijk tentoongesteld en zo over hen gezegevierd. 

 

Amen!  
Wees een Gods warrior, ziende op God en de liefde. 

Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
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Het verstoten schaapje 
 

Er was eens een heel lief schaapje, dat verstoten werd… De Here 
zegende het schaapje, en telkens fluisterde de goede Herder: “Kijk 

vooruit, niet achteruit, want Mijn zegeningen vind je vooruit!”  

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, welkom! Op 14 augustus 2019 bracht de bode engel van God 

deze bijzondere boodschap over aan Profeet Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, 
Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Rafaël, een bode engel 

Gods, en vertel je een bijzonder verhaal. Luister maar eens. 

 
Er was eens een heel lief schaapje, dat verstoten werd… 

Ook waren er schapen, die dachten dat ze beter waren dan dat 
lieve schaapje! 

 

1 Thessalonicenzen 5, vers 15  Zie erop toe dat niemand kwaad 
met kwaad vergeldt en streef altijd naar het goede, zowel voor 

elkaar als voor ieder ander. 

 
Voorwaar, juist dit lieve, trouwe schaapje had de goede 

Herder erg lief, en vond vaak troost bij de goede Herder. 
De goede Herder nam dit verstoten schaapje vaak op schoot en in 

Zijn armen. Wat was die kudde schapen jaloers, die kwaadsprekers 

en roddelaars, die vol oordelen waren en gemeen en duivels! Vaak 
werd dit schaapje uitgelachen. De goede Herder had die gemene 

kudde schapen zo vaak toegesproken! De kudde schapen luisterde 
niet, en het lieve schaapje werd telkens, tot hun grote verbazing, in 

de armen van de Herder de stal als eerste binnengebracht. En vaak 

fluisterde de goede Herder: “Let niet op hen, zie op Mij, en luister 
niet naar hen. Ze zijn geen blik waardig!”  

Maar het lieve schaapje blaatte en had zoveel te vertellen!  

Maar de goede Herder zei: “Sssst… stil maar, Ik weet alles. Ze 
krijgen hun verdiende loon”. 
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Op een dag kwamen er wolven, en alle slechte schapen 

werden gedood en verscheurd… 

en het lieve schaapje bleef over en gespaard! 
 

Filippenzen 4, vers 5 tot en met 7  Laat iedereen u kennen als 
vriendelijke mensen. De Heer is nabij. Wees over niets bezorgd, 

maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden. 

Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart 
en gedachten in Christus Jezus bewaren. 

 
Voorwaar, dit lieve schaapje was verbaasd, want er was nog 

een schaapje overgebleven, dat ook veel had meegemaakt, 

net als dit schaapje. 
De Here zegende hen met lammetjes, kindjes. En telkens fluisterde 

de goede Herder: “Kijk vooruit, niet achteruit, want Mijn 
zegeningen vind je vooruit!” 

 

2 Samuël 22, vers 31  Gods weg is volmaakt, het woord van 
JHWH is zuiver, een schild is hij voor allen die bij hem schuilen.   

 

En Jesaja 54, vers 17  Maar elk wapen dat tegen jou wordt 
gesmeed zal machteloos zijn, en ieder die jou in een geding 

belastert zal zelf veroordeeld worden. Dit is het deel dat de 
dienaren van JHWH toekomt, dit is het recht dat ik hun toeken – 

spreekt JHWH. 

 
Amen! 

Verheug je in de Here, Gods geliefden! 
Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 

Profeet Benjamin en Profetes Theresa zijn Gods 

ware eindtijdprofeten 
 
Ernstige boodschap Gods: Voorwaar, kadosh, heilig en zalig zijn zij, 

die niet met alle winden en valse, bedrieglijke arbeiders 
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meewaaien! U kunt genoeg vinden over Gods ware uitgekozenen in 
de Evangelical EndTime Machine, evenzo over de Twee Getuigen. 

Satan echter is een na-aper, en kopieert graag!  

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 

15 augustus 2019 bracht een bode engel Gods de volgende 
boodschap over, die ik heel graag met u wil delen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam boven alle namen, de 

Koning der koningen, de levende, opgestane Heer, Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  
 

Voorwaar, kadosh, heilig en zalig zijn zij, die niet met alle 
winden en valse, bedrieglijke arbeiders meewaaien! 

 

2 Petrus 2, vers 19  Vrijheid spiegelen zij hun voor, hoewel zij zelf 
slaven des verderfs zijn; immers, door wie men overmeesterd is, 

diens slaaf is men. 

 
Voorwaar, wees afkerig van het kwade en gehecht aan het 

goede. 
Profeet Benjamin en Profetes Theresa zijn Gods ware uitgekozenen! 

U kunt genoeg vinden in de Evangelical EndTime Machine, evenzo 

over de Twee Getuigen, wie ze zijn onder andere. Voorwaar, er zijn 
vele grimmige wolven, die, met hun magie en valse wonderen, de 

aandacht proberen te trekken op YouTube, onder andere, en 
kopiëren van Gods enige, gezalfde, ware eindtijdprofeten, Benjamin 

en Theresa!  

 
Handelingen 20, vers 30  En uit uw eigen midden zullen mannen, 

“evenzo vrouwen”, opstaan, die verkeerde dingen spreken om de 

discipelen achter zich aan te trekken. 
 

Voorwaar! 
Er is er maar één, die boodschappen deelt met de wereld vanuit de 

Troon van God, hetzij terechtwijzingen, hetzij bemoedigingen, die u 
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100% overgeleverd worden! Helaas zijn er ook velen, die zich 
profeet of profetes noemen, om zo mensen achter zich aan te 

trekken. 

 
2 Korinthiërs 11, vers 13 tot en met 15  Want zulke lieden zijn 

schijn-apostelen, bedrieglijke arbeiders, die zich voordoen als 
apostelen van Christus. Geen wonder ook! Immers, de satan zelf 

doet zich voor als een engel des lichts. Het is dus niets bijzonders, 

indien ook zijn dienaren zich voordoen als dienaren der 
gerechtigheid; maar hun einde zal zijn naar hun werken. 

 
De satan is een na-aper, en kopieert graag en maakt hier 

vaak misbruik van! 

Voorwaar, 
 

Galaten 6, vers 7  Dwaalt niet, God laat niet met Zich spotten. 
Want wat een mens zaait, zal hij “of zij” ook oogsten. 

 

En Kolossenzen 3, vers 25  Want wie onrecht doet, zal zijn “of 
haar” onrecht terugontvangen, en er is geen aanzien des persoons. 

 

Voorwaar,  
 

2 Timotheüs 4, vers 3 en 4  Want er komt een tijd, dat de 
mensen de gezonde leer niet meer zullen verdragen, maar omdat 

hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich tal van 

leraars zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen 
afkeren en zich naar de verdichtsels keren. 

 
Voorwaar, kies heden wie u volgen en dienen wilt:  

de satan met zijn trucs en show en spektakel, of volgt u de 

waarheid, die ook nu wederom tot u gesproken wordt? Waai niet 
mee met alle winden en richtingen! Mijn naam is Revelado, en ben 

een bode engel Gods. 

 
Openbaring 22, vers 6  En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn 

getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der 
Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen 

hetgeen weldra geschieden moet. 
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En God toont, dat velen verloren gaan door de valse, 

duistere winden! 

 
1 Thessalonicenzen 5, vers 19 en 20  Dooft de Geest niet uit, 

veracht de profetieën niet. 
 

Ik ga nu, Gods ware, geliefde, eenvoudige Profeet; wie niet 

wil horen via u, gaat verloren. 
U bent in de waarheid. Amen!  

Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen 

 
 

 
 

Deze boodschap zorgt voor zegeningen en 

wonderen! 
 
Kom in Zijn kadosh Heiligdom, om u over te geven, met geheel uw 

hart en ziel en verstand en alles wat in u is. Praat veel met Abba, 
Vader, Koningskind!  

 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Op 16 augustus 2019 bracht de bode 
engel de volgende boodschap Gods over aan Profeet Benjamin 

Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige Naam van Yeshua 

HaMashiach, Baruch Ha Ba B’shem, Jezus Christus, El Elohím, 
Jehovah-Jireh, Adonai, Isa, uw Rabboeni, Immanuël. 

 
Voorwaar, geen schepsel is voor Hem verborgen, want alle 

dingen liggen open en ontbloot! 

Voorwaar, 
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Hebreeën 4, vers 15 en 16  Want wij hebben geen hogepriester, 
die niet kan medevoelen met onze zwakheden, maar een, die in alle 

dingen op gelijke wijze als wij is verzocht geweest, doch zonder te 

zondigen. Laten wij daarom met vrijmoedigheid toegaan tot de 
troon der genade, opdat wij barmhartigheid ontvangen en genade 

vinden om hulp te verkrijgen te gelegener tijd. 
 

En Jesaja 55, vers 6  Zoekt de Here, terwijl Hij Zich laat vinden; 

roept Hem aan, terwijl Hij nabij is. 
En vers 8  Want mijn gedachten zijn niet uw gedachten en uw 

wegen zijn niet mijn wegen, luidt het woord des Heren. 
 

Voorwaar, kom in Zijn kadosh Heiligdom, om u over te 

geven, met geheel uw hart en ziel en verstand en alles wat 
in u is. 

En open uw hart en uw mond, en stel uw vertrouwen op Hem, en 
heb geloof! 

 

Jesaja 55, vers 2 vanaf: Hoort aandachtig naar Mij, opdat gij het 
goede eet en uw ziel zich in overvloed verlustige. 

 

Openbaring 21, vers 5  En Hij, die op de troon gezeten is, zeide: 
Zie, Ik maak alle dingen nieuw. Tot zover. 

En Openbaring 22, vers 14  Zalig zij, die hun gewaden wassen… tot 
zover. 

 

Als gij bidt, wees nederig voor de Koning der koningen, die 
alle macht en kracht en heerlijkheid bezit. 

Iedere ziel en macht en kracht is aan Hem onderworpen! Laten we 
ons nederig, vol ontzag buigen en Hem aanbidden. 

 

Lukas 10, vers 27 en 28  Hij antwoordde en zeide: Gij zult de 
Here, uw God, liefhebben uit geheel uw hart en met geheel uw ziel 

en met geheel uw kracht en met geheel uw verstand, en uw naaste 

als uzelf. En Hij zeide tot hem: Gij hebt juist geantwoord; doe dat 
en gij zult leven. 

 
En Psalm 23, vers 3 en 4  Hij verkwikt mijn ziel. Hij leidt mij in de 

rechte sporen om zijns naams wil. Zelfs al ga ik door een dal van 
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diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want Gij zijt bij mij; uw stok 
en uw staf, die vertroosten mij. 

En vers 6  Ja, heil en goedertierenheid zullen mij volgen al de 

dagen van mijn leven; ik zal in het huis des Heren verblijven tot in 
lengte van dagen. 

 
Voorwaar, onderhoud uw hart en ziel en verstand, om te 

groeien! 

Praat veel met Abba, Vader, Koningskind. Mijn naam is Blesía, en 
ben een bode engel Gods. 

 
Sirach 33, vers 1  Wie ontzag heeft voor de Heer wordt niet door 

het kwaad getroffen; treffen hem “of haar” beproevingen, dan 

komt hij “of zij” ze te boven. 
En Sirach 34, vers 14 tot en met 20  Wie ontzag heeft voor de Heer 

blijft in leven, want zijn “of haar” hoop is gericht op wie hem “of 
haar” redt. Wie ontzag heeft voor de Heer heeft niets te vrezen, hij 

“of zij” kent geen angst, want de Heer zelf is zijn “of haar” hoop. 

Gelukkig is wie ontzag heeft voor de Heer. Aan wie houdt hij “of 
zij” zich vast, wie is zijn “of haar” steun? De ogen van de Heer zijn 

gericht op wie hem liefheeft; hij is een machtig schild, een sterke 

steun, hij beschut tegen brandende hitte, geeft schaduw tegen de 
middagzon, hij behoedt je voor struikelen, voorkomt dat je valt, hij 

vult het hart met vreugde, doet de ogen oplichten, hij geneest, 
geeft leven en brengt zegen.    

 

Zeg: “Amen!” 
Deze boodschap zorgt voor zegeningen en wonderen! 

Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 

 

Seksualiteit is een geschenk van God 
 

Hoewel seks een van de mooiste belevenissen is, waarvan een 
mens op deze planeet mag genieten, kan dezelfde handeling ook 

een van de meest afschuwelijke en traumatische ervaringen zijn, 

die een mens kan of moet ondergaan! Ware liefde komt van God.  
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Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 19 augustus 2019 bracht de bode 

engel de volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet 
Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige en kadosh, heilige Naam van 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 
Voorwaar, 

 
Spreuken 17, vers 3  De smeltkroes is voor het zilver en de oven 

voor het goud, maar de toetser der harten is de Here. 

Spreuken 18, vers 22  Wie een vrouw vond, heeft iets goeds 
gevonden en gunst van de Here verworven. 

En Spreuken 19, vers 20  Luister naar raad en neem vermaning 
aan, opdat gij ten slotte wijs wordt. 

 

En Romeinen 15, vers 7  Daarom, aanvaardt elkander, zoals ook 
Christus ons aanvaard heeft tot heerlijkheid Gods. 

 

Voorwaar, 
 

1 Korinthiërs 7, vers 3 en 4  De man kome jegens de vrouw zijn 
echtelijke verplichtingen na en evenzo de vrouw jegens haar man. 

De vrouw heeft niet zelf over haar lichaam te beschikken, doch haar 

man; en eveneens heeft de man niet zelf over zijn lichaam te 
beschikken, doch zijn vrouw. 

 
Voorwaar, voor wat betreft zij die gehuwd zijn, mijn naam is 

Lovesadai, een bode engel Gods. 

Voorwaar, hoewel seks een van de mooiste belevenissen is, 
waarvan een mens op deze planeet mag genieten, kan dezelfde 

handeling ook een van de meest afschuwelijke en traumatische 

ervaringen zijn, die een mens kan of moet ondergaan! Het verschil 
tussen het een en het ander ligt in één woord: vrijheid. 

 
1 Korinthiërs 13, vers 4 tot en met 6  De liefde is lankmoedig, 

de liefde is goedertieren, zij is niet afgunstig, de liefde praalt niet, 
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zij is niet opgeblazen, zij kwetst niemands gevoel, zij zoekt zichzelf 
niet, zij wordt niet verbitterd, zij rekent het kwade niet toe. Zij is 

niet blijde over ongerechtigheid, maar zij is blijde met de waarheid. 

 
De essentie van de seksuele daad is de volledige overgave 

aan een andere persoon, zichzelf zonder reserve schenken: 
“Ik hou van jou, en daarom mag jij mij helemaal hebben.” 

Voorwaar, het is een geschenk, en een geschenk van God! En het 

kan daarom alleen waarde hebben, als het vrijwillig gegeven wordt.  
 

Betreffende de ongehuwden, hoor aandachtig: 
1 Korinthiërs 7, vers 9 en 10  Indien zij zich echter niet kunnen 

beheersen, laten zij dan trouwen. Want het is beter te trouwen dan 

van begeerte te branden. Doch hun, die getrouwd zijn, beveel ik 
niet, maar de Here, dat een vrouw haar man niet mag verlaten. 

 
Voorwaar, onvrijwillige seks is diefstal! 

Het betekent: nemen wat niet gegeven wordt. Het is een inbreuk 

op het meest persoonlijke, wat een mens heeft: het unieke 
lichaam, waarin een unieke geest en een unieke ziel verankerd zijn. 

Onvrijwillige seks kan daarom alleen maar een vernietigende 

uitwerking hebben op diegene, die genomen wordt. Voorwaar, de 
laagste en absoluut verwerpelijke vorm van seksualiteit is nemen, 

wat je niet toebehoort en wat niet geschonken wordt! Het is 
crimineel en behoort bestraft te worden! Zo is dat ook seksueel 

gezien; dat geldt ook binnen een relatie. Ook daar mag dan alleen 

seksueel genoten worden, wanneer alleen gegeven wordt. Nemen is 
nooit oké en is nooit goed te praten! Bij onvrijwillige seks is nooit 

sprake van liefde. De motivatie is dus egoïstisch en gericht op eigen 
behoeften. Maar ook veel vrijwillige seks is primair gericht op 

ontvangen. 

 
Voorwaar, de partners geven zich volledig vrijwillig aan 

elkaar,  

omdat ze één vlees zijn en één lichaam, en getrouwd en 
verbonden, en van elkaar houden. De essentie van ware liefde is 

geven; de essentie van seksuele uitingen van liefde is niet denken 
aan zichzelf. De man geeft om te kunnen ontvangen; de vrouw 

ontvangt om te geven, en evenzo andersom. 
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2 Korinthiërs 2, vers 8  Daarom spoor ik u aan te besluiten hem 

“of haar” liefde te betonen. 

 
Galaten 5, vers 22  Maar de vrucht van de Geest is liefde, 

blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, 
trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. 

 

Voorwaar, ware liefde komt van God. 
Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
 

 

De trots van de onheilstichters zal gestraft 

worden! 
 

Een onheilstichter, een kwaadaardig mens, een onbetrouwbaar 
iemand, strooit voortdurend leugens rond. Zo iemand zit vol leugen 

en bedrog, is altijd uit op kwade zaken, zaait voortdurend 

tweedracht. Zeg van de rechtvaardige, het gaat hem of haar goed, 
hij of zij zal de vruchten plukken van zijn of haar daden. Wee de 

goddeloze, hem of haar gaat het slecht, al wat hij of zij doet wordt 
hem of haar vergolden.  

 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, welkom! Op 20 augustus 2019 bracht de bode engel de 
volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin 

Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de onvoorwaardelijk liefde van Abba, 

Vader, El Elohím, Adonai, uw Rabboeni en Here der heren en 
Koning der koningen, de Allerheiligste Israëls, Yeshua HaMashiach, 

JHWH, Jezus Christus.  
 

Voorwaar,  
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Spreuken 5, vers 7  Nu dan, zonen “en dochters”, luistert naar 
mij en wijkt niet af van de woorden mijns monds. 

 

Openbaring 22, vers 6  En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn 
getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der 

Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen 
hetgeen weldra geschieden moet. 

 

Spreuken 6, vers 12 en vers 14  Een nietsnut, een onheilstichter 
is hij “of zij”, die met bedrieglijke mond rondgaat, in wiens hart 

draaierijen zijn, die aldoor kwaad smeedt, die twist stookt. 
 

Spreuken 7, vers 21  Zij haalde hem over door haar redenering, 

met haar gladde lippen verleidde zij hem.  
En vers 25 tot en met 27  Uw hart wijke niet af naar haar wegen, 

dwaal niet af op haar paden. Want velen zijn de verslagenen die zij 
heeft geveld, talrijk zijn degenen die zij altemaal heeft gedood. 

Haar huis zijn wegen naar het dodenrijk, die afdalen naar de 

binnenkameren van de dood.  
 

Spreuken 12, vers 12 en 13  De goddeloze begeert de vangst 

van boze dingen, maar de wortel der rechtvaardigen geeft vrucht. 
In de overtreding der lippen ligt een boze valstrik, maar de 

rechtvaardige ontkomt aan de benauwdheid. 
 

Spreuken 13, vers 13  Wie het woord veracht, moet het 

ontgelden; maar wie het gebod vreest, hem “of haar” zal 
vergolden worden. 

En vers 21  Het kwaad vervolgt de zondaren, maar de 
rechtvaardigen vergeldt Hij het goede. 

 

Spreuken 14, vers 16  De wijze vreest en wijkt af van het kwaad, 
maar de dwaas gaat zich te buiten en voelt zich toch veilig.  

Vers 19  De bozen moeten zich neerbuigen voor de goeden, en de 

goddelozen bij de poorten van de rechtvaardige. 
En vers 22  Zullen de bewerkers van het kwade niet dwalen? Doch 

liefde en trouw zijn voor de bewerkers van het goede. 
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Spreuken 15, vers 2  De tong der wijzen brengt degelijke kennis 
voort, maar de mond der zotten stort dwaasheid uit. 

Vers 8  Het offer der goddelozen is de Here een gruwel, maar aan 

het gebed der oprechten heeft Hij welgevallen.  
Vers 12  De spotter houdt er niet van, dat men hem “of haar” 

terechtwijst; tot de wijzen zal hij “of zij” niet gaan. 
Vers 14  Het hart van de verstandige zoekt kennis, maar de mond 

der zotten houdt zich met dwaasheid bezig. 

Vers 18  Een opvliegend mens verwekt twist, maar een 
lankmoedige doet de strijd bedaren. 

Vers 24  Het pad des levens gaat voor de verstandige opwaarts, 
opdat hij “of zij” ontwijke het dodenrijk beneden. 

En vers 29 tot en met 33  Ver is de Here van de goddelozen, maar 

het gebed der rechtvaardigen hoort Hij. Vriendelijk stralende ogen 
verheugen het hart; een goede tijding verkwikt het gebeente. Het 

oor, dat luistert naar de terechtwijzing die ten leven is, zal 
vertoeven te midden der wijzen. Wie de tucht in de wind slaat, 

veracht zijn “of haar” leven; maar wie naar terechtwijzing luistert, 

verkrijgt verstand. De vreze des Heren voedt op tot wijsheid, en 
ootmoed gaat vooraf aan de eer. 

 

Spreuken 16, vers 1 en 2  De mens heeft overleggingen des 
harten, maar het antwoord der tong is van de Here. Al iemands 

wegen zijn rein in zijn “of haar” ogen, maar de Here toetst de 
geesten. 

En vers 24 en 25  Vriendelijke woorden zijn als honigzeem, zoet 

voor de ziel en medicijn voor het gebeente. Soms schijnt een weg 
iemand recht, maar het einde daarvan voert naar de dood. 

 
Spreuken 17, vers 20  De verkeerde van hart vindt geen geluk, 

de valse van tong valt in het ongeluk. 

En vers 28  Zelfs een dwaas die zwijgt, gaat door voor wijs, als hij 
“of zij” zijn “of haar” lippen gesloten houdt, voor verstandig. 

 

Spreuken 18, vers 5  Het is verkeerd de goddeloze voor te 
trekken, en de rechtvaardige in het gericht weg te duwen. 

Vers 7 en 8  De mond van de dwaas is hem “of haar” tot verderf, 
zijn “of haar” lippen zijn een valstrik voor hem- “of haarzelf”. De 
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woorden van de lasteraar zijn als lekkernijen; zij glijden immers af 
naar de schuilhoeken van het hart.  

En vers 10  De naam des Heren is een sterke toren; de 

rechtvaardige ijlt daarheen en is onaantastbaar. 
 

Spreuken 19, vers 29  Voor de spotters zijn straffen gereed en 
slagen voor de rug der dwazen. 

Spreuken 21, vers 29  De goddeloze zet een onbeschaamd 

gezicht, maar de oprechte, hij geeft vastheid aan zijn “of haar” 
wandel. 

 
Spreuken 23, vers 9  Spreek niet ten aanhoren van een dwaas, 

want hij “of zij” veracht uw verstandige taal.  

En vers 12  Richt uw hart op de vermaning en uw oor op woorden 
van verstand.   

 
Spreuken 28, vers 5  Boze lieden verstaan het recht niet, maar 

wie de Here zoeken, verstaan alles. 

Vers 9 en 10  Wie zijn “of haar” oor afwendt van het horen der 
wet, diens gebed zelfs is een gruwel. Wie de oprechten op een 

slechte weg voert, zal in zijn “of haar” eigen kuil vallen, maar de 

rechtschapenen zullen geluk beërven.  
En vers 13 en 14  Wie zijn “of haar” overtredingen bedekt, zal niet 

voorspoedig zijn; maar wie ze belijdt en nalaat, die vindt 
ontferming. Welzalig de mens die gedurig vreest, maar wie zijn “of 

haar” hart verhardt, valt in het onheil.  

 
En Spreuken 29, vers 26 en 27  Velen zoeken de gunst van een 

heerser, maar van de Here ontvangt de mens zijn “of haar” recht. 
Een booswicht is de rechtvaardigen een gruwel, wie recht is van 

wandel, is een gruwel voor de goddeloze.  

 
Voorwaar, mijn naam is Revorme, een bode engel Gods. 

 

Prediker 1, vers 14  Ik nam in ogenschouw alle daden, die onder 
de zon verricht worden, en zie: alles is ijdelheid en najagen van 

wind! 
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Spreuken 31, vers 30  Bedrieglijk is de bevalligheid en ijdel de 
schoonheid, maar een vrouw die de Here vreest, die is te prijzen. 

 

En Prediker 7, vers 5  Het is beter te horen naar de berisping der 
wijzen dan dat men hoort naar het lied der dwazen. 

En vers 9 en 10  Wees niet te spoedig geërgerd in uw geest, want 
ergernis huist in de boezem der dwazen. Zeg niet: Hoe komt het, 

dat de vroegere tijden beter waren dan deze? Want niet uit wijsheid 

zoudt gij aldus vragen. 
 

Voorwaar,  
 

Jesaja 3, vers 10 en 11  Zegt van de rechtvaardige, dat het hem 

“of haar” zal welgaan, want hij “of zij” zal de vrucht van zijn “of 
haar” daden eten. Wee de goddeloze, het zal hem “of haar” slecht 

gaan, want het werk van zijn “of haar” handen zal hem “of haar” 
worden vergolden. 

En vers 15  Wat bezielt u, dat gij mijn volk vertrapt en ellendigen 

mishandelt? luidt het woord van de Here, de Here der heerscharen. 
Voorwaar, de onheilstichters, hun trots zal gestraft worden! 

 

Jesaja 14, vers 11  Uw trots is in het dodenrijk neergeworpen, de 
klank uwer harpen; het gewormte ligt onder u gespreid en maden 

zijn uw bedekking. 
En vers 15  Integendeel, in het dodenrijk wordt gij neergeworpen, 

in het diepste der groeve. 

 
En Mattheüs 7, vers 1 en 2  Oordeelt niet, opdat gij niet 

geoordeeld wordt; want met het oordeel, waarmede gij oordeelt, 
zult gij geoordeeld worden, en met de maat, waarmede gij meet, 

zal u gemeten worden. 

 
Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 

 
 

Bid dit gebed vanuit uw hart 
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“Oh Adonai, Abba, Vader, mijn Heer en Koning der koningen, 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! Nederig en vol ontzag 

en respect en overgave open ik mijn hart en ziel en verstand, om U 

binnen te laten…”  
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 
21 augustus 2019 bracht een bode engel Gods de volgende 

boodschap over, die ik heel graag met u wil delen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige, krachtige, almachtige 

Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  
 

Bid vanuit uw hart, en zeg het volgende: 
“Oh Adonai, Abba, Vader, mijn Heer en Koning der koningen, 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! Nederig en vol ontzag 

en respect en overgave open ik mijn hart en ziel en verstand, om U 
binnen te laten. Kadosh, Heilig bent U! Ik geef mij volledig over in 

Uw handen.  

Ik vraag U om vergeving van mijn overtredingen, en vraag U om 
mijn ziel en verstand en hart te wassen en te reinigen. Oh, hoe 

wonderbaar is Uw Naam en Bloed, dat mij verandert en reinigt!  
Dank U dat U mijn gewaden nu gewassen hebt in de krachtige, 

almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, El Elohím, Adonai, mijn 

God en enige Heer, Jezus Christus van Nazareth. Dank U dat U mij 
hebt vrijgekocht, en dat er geen veroordeling is, en dat elke 

duivelse macht en elk bolwerk verbroken is door Uw kracht en 
Bloed. Ik prijs Uw Naam, want ik ben gered en Uw eigendom! En ik 

onderhoud mijn relatie met U, en zal trouw luisteren naar Uw 

boodschappen in de Evangelical EndTime Machine, zodat ik meer 
mag groeien. Dank U dat ik mij Uw kind mag noemen en mij mag 

laten dopen! Amen!”  

 
Voorwaar, mijn naam is Seadeura, en ben een bode engel 

Gods. 
 



 
 

 

7066 
 
 

 

1 Petrus 1, vers 6 tot en met 10  Verheugt u daarin, ook al 
wordt gij thans, indien het moet zijn, voor korte tijd door allerlei 

verzoekingen bedroefd, opdat de echtheid van uw geloof, 

kostbaarder dan vergankelijk goud, dat door vuur beproefd wordt, 
tot lof en heerlijkheid en eer blijke te zijn bij de openbaring van 

Jezus Christus. Hem hebt gij lief, zonder Hem gezien te hebben; in 
Hem gelooft gij, zonder Hem thans te zien, en gij verheugt u met 

een onuitsprekelijke en verheerlijkte vreugde, daar gij het einddoel 

des geloofs bereikt, dat is de zaligheid der zielen. Naar deze 
zaligheid hebben gezocht en gevorst de Profeten, die van de voor u 

bestemde genade geprofeteerd hebben. 
En vers 13 tot en met 25  Omgordt dus de lendenen van uw 

verstand, weest nuchter, en vestigt uw hoop volkomen op de 

genade, die u gebracht wordt door de openbaring van Jezus 
Christus. Voegt u, als gehoorzame kinderen, niet naar de begeerten 

uit de tijd uwer onwetendheid, maar gelijk Hij, die u geroepen 
heeft, heilig is, wordt zo ook gijzelf heilig in al uw wandel; er staat 

immers geschreven: Weest heilig, want Ik ben heilig. En indien gij 

Hem als Vader aanroept, die zonder aanzien des persoons naar 
ieders werk oordeelt, wandelt dan in vreze de tijd uwer 

vreemdelingschap, wetende, dat gij niet met vergankelijke dingen, 

zilver of goud, zijt vrijgekocht van uw ijdele wandel, die u van de 
vaderen overgeleverd is, maar met het kostbare bloed van 

Christus, als van een onberispelijk en vlekkeloos lam. Hij was van 
tevoren gekend, vóór de grondlegging der wereld, doch is bij het 

einde der tijden geopenbaard ter wille van u, die door Hem gelooft 

in God, die Hem opgewekt heeft uit de doden en Hem heerlijkheid 
gegeven heeft, zodat uw geloof tevens hoop is op God. Nu gij uw 

zielen door gehoorzaamheid aan de waarheid gereinigd hebt tot 
ongeveinsde broederliefde, hebt dan elkander van harte en 

bestendig lief, als wedergeborenen niet uit vergankelijk, maar uit 

onvergankelijk zaad, door het levende en blijvende woord van God. 
Want: Alle vlees is als gras en al zijn heerlijkheid als een bloem in 

het gras; het gras verdort en de bloem valt af, maar het woord des 

Heren blijft in der eeuwigheid. Dit nu is het woord, dat u als 
evangelie verkondigd is. 

 
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
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En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen 
 

 

Doe het oude zuurdeeg weg! 
 

22-08-2019  Behandel elkaar, zoals Hij ooit al uw overtredingen 

gedragen en vergeven heeft op het kruis van Golgotha. Aanvaard 
elkaar daarom ter ere van God, zoals Christus u heeft aanvaard!  

 
 

Volledige weergave: 

 
Van harte welkom! De volgende boodschap werd overgebracht door 

de bode engel Gods aan Profeet Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  
 

Voorwaar, 
 

Job 15, vers 12 en 13  Wat sleept uw hart u mee en wat flikkeren 

uw ogen, dat gij uw geest tegen God keert en zulke woorden uit uw 
mond laat gaan? 

En Job 20, vers 2  Nu dwingen mijn gedachten mij toch tot een 

antwoord, omdat het in mij stormt. 
 

En Psalm 6, vers 2  O Here, straf mij niet in uw toorn, en kastijd 
mij niet in uw grimmigheid. 

En vers 8  Mijn oog is dof geworden van verdriet, verzwakt door 

allen die mij benauwen. 
 

En 2 Korinthiërs 2, vers 8  Daarom spoor ik u aan te besluiten 
hem “of haar” liefde te betonen. 

En vers 10 en 11  Wie gij nu iets vergeeft, die vergeef ik het ook; 

want heb ik iets vergeven, gesteld dat ik iets vergeven heb, dan 
was het om uwentwil voor het aangezicht van Christus, opdat de 

satan op ons geen voordeel mocht behalen. Want zijn gedachten 

zijn ons niet onbekend. 
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Voorwaar, behandel elkaar, zoals Hij ooit al uw 
overtredingen gedragen heeft en vergeven heeft op het kruis 

van Golgotha. 

 
2 Korinthiërs 2, vers 10 en 11  Wie gij nu iets vergeeft, die 

vergeef ik het ook; want heb ik iets vergeven, gesteld dat ik iets 
vergeven heb, dan was het om uwentwil voor het aangezicht van 

Christus, opdat de satan op ons geen voordeel mocht behalen. 

Want zijn gedachten zijn ons niet onbekend. 
 

En Romeinen 15, vers 7  Daarom, aanvaardt elkander, zoals ook 
Christus ons aanvaard heeft tot heerlijkheid Gods. 

 

Bekeer u, en doe het oude zuurdeeg weg! 
Romeinen 12, vers 2  En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, 

maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat 
gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige 

en volkomene. 

 
En 1 Korinthiërs 7, vers 10  Doch hun, die getrouwd zijn, beveel 

ik niet, maar de Here, dat een vrouw haar man niet mag verlaten. 

 
En Romeinen 12, vers 17 en 18  Vergeldt niemand kwaad met 

kwaad; hebt het goede voor met alle mensen. Houdt zo mogelijk, 
voor zover het van u afhangt, vrede met alle mensen. 

Romeinen 13, vers 8  Zijt niemand iets schuldig dan elkander lief te 

hebben; want wie de ander liefheeft, heeft de wet vervuld. 
En Romeinen 14, vers 13  Laten wij dan niet langer elkander 

oordelen, maar komt liever tot dit oordeel: uw broeder “of zuster” 
geen aanstoot of ergernis te geven. 

 

En Efeziërs 4, vers 17  Dit zeg ik dan en betuig ik in de Here, dat 
gij niet langer moogt wandelen zoals ook de heidenen wandelen, in 

de ijdelheid van hun denken. 

 
En Romeinen 16, vers 20  De God nu des vredes zal weldra de 

satan onder uw voeten vertreden. De genade van onze Here Jezus 
zij met u! 
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En 1 Korinthiërs 5, vers 7 en 8  Doet het oude zuurdeeg weg, 
opdat gij een vers deeg moogt zijn; gij zijt immers ongezuurd. 

Want ook ons paaslam is geslacht: Christus. Laten wij derhalve 

feest vieren, niet met oud zuurdeeg, noch met zuurdeeg van 
slechtheid en boosheid, maar met het ongezuurde brood van 

reinheid en waarheid. 
 

Voorwaar, mijn naam is Cuperis, en ben een bode engel 

Gods. 
 

Efeziërs 5, vers 1  Weest dan navolgers Gods, als geliefde 
kinderen. 

En vers 15 tot en met 17  Ziet dus nauwlettend toe, hoe gij 

wandelt, niet als onwijzen, doch als wijzen, u de gelegenheid ten 
nutte makende, want de dagen zijn kwaad. Weest daarom niet 

onverstandig, maar tracht te verstaan, wat de wil des Heren is. 
En Efeziërs 6, vers 16  Neemt bij dit alles het schild des geloofs ter 

hand, waarmede gij al de brandende pijlen van de boze zult kunnen 

doven. 
 

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
 

 

Het was een pittig en heftig gevecht met Satan! 
 
24-08-2019  Verslag van Gods eindtijdprofeet van de laatste dagen, 

Benjamin Cousijnsen, opgeschreven en overgebracht in opdracht 
van de Kapitein van de Evangelical EndTime Machine, de Heer 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, de God van Abraham, 

Izaäk en Jakob. “Voorwaar, Profeet en Profetes, sta samen in Mijn 
kracht, en volhard en vertrouw op Mij en elkaar!”  

 
 

Volledige weergave: 
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Welkom! In de nacht van zaterdag 24 augustus 2019 werd Profeet 
Benjamin Cousijnsen meegenomen in de geest, en schreef hij 

daarna het volgende verslag op, namens de Heer, Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Benjamin schrijft, 
 

Shalom, met Profeet Benjamin Cousijnsen.  
Ik lag in mijn bed, en ik zag mijzelf, dat mijn menselijke lichaam 

gewoon achter mij in bed bleef liggen, en ik zweefde boven mijn 

lichaam. Even dacht ik, ‘Ik ben vast dood’, maar zag toen dat ik er 
anders uitzag, zoals ik er toen uitzag in de Hemel, met lange haren. 

En ik zag ook, dat ik gekleed was in blinkend, smetteloos, fijn 
linnen. Ik zag mijzelf in een heel scherp licht, en hoorde een stem, 

die ik kende. Het was de stem van Yeshua HaMashiach, JHWH, 

Jezus Christus, als een stem van rust en vrede, maar tegelijkertijd 
van vele wateren, en krachtig als een soort doordringende, zware 

donderslagen!  
 

Hij zei: “Ik ben het. Ik ben getrouw en waarachtig!” 

Ik zag Zijn gezicht, en Zijn ogen waren als een vuurvlam, en zag de 
Here ook voor mij staan met een ijzeren staf. Ik huilde en viel op 

mijn knieën, om Hem te aanbidden. Maar Hij zei: “Ik heb Mijn Twee 

Getuigen lief. Voor wie zou men vrezen? Ik heb u hier gebracht, om 
te zeggen: “Zie op Mij! Ook al was u ooit eens zwak in het vlees, 

Theresa en u zijt Mijn geliefden! Wie u beiden veroordeelt, zal een 
kwaadaardig gezwel te dragen krijgen, vanwege zijn of haar 

leugens en roddel. Zij hebben het bloed der heiligen en der Profeten 

vergoten, en dragen reeds het merkteken! Vele boodschappen 
hebben reeds duidelijk gemaakt, wat hen, de kwaadsprekers, te 

wachten staat. Ze gaan voor eeuwig verloren! Het is beter voor 
Jeddy, om zijn ring in het vuur te werpen, dan verbonden te zijn 

met satan. Voorwaar, Profeet en Profetes, sta samen in Mijn kracht, 

en volhard en vertrouw op Mij en elkaar!” 
 

Ik, Profeet Benjamin, zag opeens dat het licht verdween… 

Ik zag rook en vuur en zag satan voor mij staan, met de volgende 
teksten op zijn rode, naakte lichaam geschreven: ‘roddel’, ‘haat’, 

‘leugens’, ‘geen vergeving van overtredingen’, ‘kwaadsprekerij’, 
‘Gods Twee Getuigen pijn doen’, en ‘schade toebrengen’, onder 

andere.  
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Opeens werd het vuur weggeblazen door Gods adem. 

En een krachtige stem zei: “Bestrijd hem!” 

Ik trok mijn zwaard, en zei: “Het is genoeg! Blijf van mijn vrouw af, 
van wie ik hou, en mijn kinderen!” en besprong de satan, en ik 

verwondde en bestrafte hem in de almachtige Naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 

De satan hoorde ik huilen met vele stemmen, en het 
Hemelse zwaard raakte hem.  

En ik hakte zijn armen en penis en benen af. Ik stond op het punt 
om ook zijn kop eraf te hakken, maar een stem van de Here zei: 

“Stop! Hij vreest u nu; hij zal, wat op hem beschreven staat als 

pijniging op hem ervaren”. 
Ik zei: “Ik wil hem doden nu!” 

Maar de Here zei: “Ik zal u beiden zegenen. De satan is nu half 
dood. Dit is genoeg, want Mijn woord en openbaringen moeten 

vervuld worden, warrior, zoals beschreven staat in het boek 

Openbaring in de Bijbel”. 
 

Opeens werd ik wakker in mijn lichaam in bed, en had lichte 

hoofdpijn, en ging naar het kamertje en schreef alles op. 
Terwijl ik schreef, hoorde ik de Here nog even zeggen: “Vrees 

nimmer de satan! Ik ben met jullie. Sta in Mijn kracht, meer dan 
voorheen! Jullie zijn meer dan overwinnaar. Amen!” 

 

 
 

Openbarende boodschap Gods over Chatbots 
 
U was reeds geïnformeerd en gewaarschuwd, dat robots wereldwijd 

een grote rol gaan spelen. Achter de schermen wordt de chatbot 
vaak ingezet, en heeft ook reeds voor veel problemen en 

echtscheidingen gezorgd en op naam staan! Natuurlijk zijn er nog 

vele andere soorten robots, onder andere, die satan gebruikt, en 
ook mensen, om u van God af te trekken.  

 

 
Volledige weergave: 
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Hallo, welkom! Op 27 augustus 2019 bracht de bode engel de 

volgende openbarende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet 

Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 

Revorme, een bode engel Gods. 

 
Profeet Benjamin Cousijnsen heeft reeds erg veel verteld 

tegen u, dat robots wereldwijd een grote rol gaan spelen. 
De chatbot, onder andere, zonder dat men dit kan vermoeden, 

wordt meer en meer ingezet door bedrijven als helpdesk 

medewerker! Bij een vreemd of raar gesprek of antwoord, zou dit 
weleens een gesprek kunnen zijn met een chatbot! Voorwaar, ook 

zijn er nu wel slimmere chatbot robots, die levensecht overkomen 
en echt op een gesprekspartner lijken. Een zelflerende chatbot 

robot leert door mensen na te apen, en heeft zelf geen idee, waar 

hij of zij het over heeft, zelfs of het beledigende of onvriendelijke 
taal uitslaat, onder andere!  

 

Voorwaar, achter de schermen wordt de chatbot vaak 
ingezet,  

en heeft ook alreeds voor veel problemen en voor echtscheidingen 
gezorgd en op naam staan! Voorwaar, zelfs KLM maakt gebruik van 

een chatbot, die je helpt met boekingen. En ze bestaan al meer dan 

50 jaar. Ook Facebook en Twitter en de Belastingdienst maken er 
gebruik van, en zelfs sommige cafetaria’s en winkels. Maar het 

komt meer voor, dat u, vooral via uw telefoon of mobiel, tegen een 
virtuele assistent, een chatbot robot, praat, zonder het vaak door te 

hebben.  

 
De technologische gevallen engelen zijn erop uit,  

om velen op de Aarde, ook via technologie en via uw gedachten, te 

verwoesten, en gaan uw wereld met uw wetenschappelijke kennis 
ver te boven! Luister ook naar de boodschappen, zoals de 

boodschap van 14 juli 2012: ‘De technologische gevallen engelen’. 
Voorwaar, ze proberen u zelfs te laten geloven, dat ze niet bestaan, 
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omdat men u wil overnemen, en vooral van Yeshua HaMashiach, 
JHWH, Jezus Christus, wil aftrekken met uw relatie en tijd! 

 

1 Petrus 5, vers 8  Wordt nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij, 
de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal 

verslinden. 
 

Openbaring 13, vers 4  En zij aanbaden de draak, omdat hij aan 

het beest de macht gegeven had, en zij aanbaden het beest, 
zeggende: Wie is aan het beest gelijk? en: Wie kan er oorlog tegen 

voeren? 
En vers 6 tot en met 9  En het beest opende zijn mond tot 

lasteringen tegen God, om zijn naam te lasteren en zijn tent en 

hen, die in de hemel wonen. En hem werd gegeven om tegen de 
heiligen oorlog te voeren en hen te overwinnen; en hem werd 

macht gegeven over elke stam en natie en taal en volk. En allen, 
die op de aarde wonen, zullen het beest aanbidden, ieder, wiens 

naam niet geschreven is in het boek des levens van het Lam, dat 

geslacht is, sedert de grondlegging der wereld. Indien iemand een 
oor heeft, hij “of zij” hore. 

 

Efeziërs 6, vers 12  Want wij hebben niet te worstelen tegen 
bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen 

de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de 
hemelse gewesten. 

 

En Galaten 4, vers 9  Nu gij echter God hebt leren kennen, ja, 
meer nog, door God gekend zijt, hoe kunt gij thans terugkeren tot 

die zwakke en armelijke wereldgeesten, waaraan gij u weder van 
meet aan dienstbaar wilt maken? 

 

Voorwaar, alleen Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, 
redt u! 

 

1 Korinthiërs 10, vers 10 tot en met 12  En mort niet, zoals 
sommigen van hen deden, en zij kwamen om door de verderfengel. 

Dit is hun overkomen tot een voorbeeld voor ons en het is 
opgetekend ter waarschuwing voor ons, over wie het einde der 
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eeuwen gekomen is. Daarom, wie meent te staan, zie toe, dat hij 
niet valle. 

 

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 
wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 

geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 
oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 

duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 

waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 
gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 

komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 
zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 

 

Voorwaar! 
Natuurlijk zijn er nog vele andere soorten robots, onder andere, die 

satan gebruikt, en ook mensen, om u van God af te trekken. 

Sommigen zijn erger dan robots! Maar wees standvastig in uw 
geloof, en laat u niet stoppen, om voorwaarts te gaan! 

Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 

 

Wees niet wraakzuchtig en haatdragend 
 

Boodschap Gods: Ga zorgvuldig te werk in alles wat ik u vandaag 
heb voorgehouden. Daar zullen u en uw nageslacht tot in lengte 

van dagen wèl bij varen, omdat u dan doet wat goed is in de ogen 
van de JHWH, uw God.  

 

 
Volledige weergave: 
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Hallo, van harte welkom! Op 28 augustus 2019 bracht de bode 
engel de volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet 

Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de onvoorwaardelijke, liefhebbende en 

almachtige Naam van Abba, Vader, Yeshua HaMashiach, JHWH, 
Jezus Christus.  

 

Voorwaar, hoor aandachtig! 
 

Leviticus 19, vers 16  Gij zult onder uw volksgenoten niet als een 
lasteraar rondgaan; “let op!”, gij zult uw naaste niet naar het leven 

staan: Ik ben de Here. 

Vers 17  Gij zult uw broeder, “evenzo uw zuster”, in uw hart niet 
haten. Tot zover. 

Vers 18  Gij zult niet wraakzuchtig en haatdragend zijn… stop, tot 
zover. En hoor en lees verder vanaf: maar uw naaste liefhebben als 

uzelf: Ik ben de Here. 

En vers 37  Zo zult gij al mijn inzettingen en al mijn verordeningen 
nauwgezet in acht nemen, “zondig nie)”: Ik ben de Here. 

 

Deuteronomium 19, vers 11  Wanneer echter iemand zijn naaste 
haat, hem, “evenzo haar” belaagt, zich tegen hem “of haar” keert 

en hem “of haar” dodelijk treft… tot zover. 
Deuteronomium 12, vers 28  Luister aandachtig naar al deze 

geboden, die ik u geef; opdat het u en uw kinderen na u voor altoos 

wèl ga, wanneer gij doet wat goed en recht is in de ogen van de 
Here, uw God. 

En Deuteronomium 13, vers 4  De Here, uw God, zult gij volgen, 
Hem vrezen, zijn geboden houden en naar zijn stem luisteren: Hem 

zult gij dienen en aanhangen. 

 
Voorwaar, zo zult gij het kwaad dus uit uw midden wegdoen.  

Mijn naam is Blesía, een bode engel Gods. 

 
2 Samuël 19, vers 6  Want gij hebt lief wie u haten, en haat wie u 

liefhebben! Tot zover. 
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Psalm 97, vers 10  Gij, die de Here liefhebt, haat het kwade; Hij, 
die de zielen van zijn gunstgenoten bewaart, redt hen uit der 

goddelozen hand. 

Psalm 95, vers 6  Treedt toe, laten wij ons nederwerpen en ons 
buigen, knielen voor de Here, onze Maker. 

Psalm 105, vers 15  Raakt mijn gezalfden niet aan, en doet mijn 
Profeten geen kwaad. 

En Psalm 116, vers 5 tot en met 9  Genadig is de Here en 

rechtvaardig, onze God is een ontfermer. De Here bewaart de 
eenvoudigen; ik was verzwakt, maar Hij heeft mij verlost. Keer 

weder, mijn ziel, tot uw rust, omdat de Here u heeft welgedaan. 
Want Gij hebt mijn leven van de dood gered, mijn oog van tranen, 

mijn voet van aanstoot. Ik zal wandelen voor het aangezicht des 

Heren in de landen der levenden. 
 

Spreuken 14, vers 21  Wie zijn naaste veracht, zondigt; maar 
welzalig hij “of zij”, die zich ontfermt over ellendigen. 

En Spreuken 31, vers 11 en 12  Op haar vertrouwt het hart van 

haar man, het zal hem aan voordeel niet ontbreken. Zij doet hem 
goed en geen kwaad, al de dagen van haar leven. 

 

Jesaja 43, vers 18  Denkt niet aan hetgeen vroeger gebeurde en 
let niet op wat oudtijds is geschied. 

 
Mattheüs 7, vers 1  Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld 

wordt. 

 
Romeinen 12, vers 9 tot en met 12  De liefde zij ongeveinsd. 

Weest afkerig van het kwade, gehecht aan het goede. Weest in 
broederliefde elkander genegen, in eerbetoon elkander ten 

voorbeeld, in ijver onverdroten, vurig van geest, dient de Here. 

Weest blijde in de hoop, geduldig in de verdrukking, volhardend in 
het gebed. 

Vers 17 tot en met 19  Vergeldt niemand kwaad met kwaad; hebt 

het goede voor met alle mensen. Houdt zo mogelijk, voor zover het 
van u afhangt, vrede met alle mensen. Wreekt uzelf niet, geliefden, 

maar laat plaats voor de toorn, want er staat geschreven: Mij komt 
de wraak toe, Ik zal het vergelden, spreekt de Here. 
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En vers 21  Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin 
het kwade door het goede. 

Romeinen 14, vers 13  Laten wij dan niet langer elkander oordelen, 

maar komt liever tot dit oordeel: uw broeder “of zuster” geen 
aanstoot of ergernis te geven. 

Romeinen 15, vers 7  Daarom, aanvaardt elkander, zoals ook 
Christus ons aanvaard heeft tot heerlijkheid Gods. 

En Romeinen 16, vers 19 en 20  Want uw gehoorzaamheid is bij 

allen bekend geworden. Over u verblijd ik mij dus, doch ik wil, dat 
gij niet alleen wijs zijt tot het goede, maar ook onbesmet van het 

kwade. De God nu des vredes zal weldra de satan onder uw voeten 
vertreden. De genade van onze Here Jezus zij met u! 

 

Voorwaar, ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, 
Shalom! 

 
 

 

Geen kwaad met kwaad vergelden 
 

Boodschap Gods, in liefde en waarheid overgebracht door de bode 

Gods, in opdracht van Yeshua HaMashiach. Laat de Heilige Geest 
Gods u overtuigen!  

 

 
Volledige weergave: 

 
Van harte welkom! Op 30 augustus 2019 bracht de bode de 

volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin 

Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. 

 

Laat de Heilige Geest Gods u overtuigen! 
Mijn naam is Hetrick. 

 

Genesis 6, vers 5 en 6  Toen de Here zag, dat de boosheid des 
mensen groot was op de aarde en al wat de overleggingen van zijn 
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hart voortbrachten te allen tijde slechts boos was, berouwde het de 
Here, dat Hij de mens op de aarde gemaakt had, en het smartte 

Hem in zijn hart. 

 
Spreuken 5, vers 7  Nu dan, zonen, luistert naar mij en wijkt niet 

af van de woorden mijns monds. 
 

Mattheüs 10, vers 38  En wie zijn kruis niet opneemt en achter 

Mij gaat, is Mij niet waardig. 
Mattheüs 13, vers 51  Hebt gij dit alles verstaan? Zij zeiden tot 

Hem: Ja. 
Mattheüs 15, vers 8  Dit volk eert Mij met de lippen, maar hun hart 

is verre van Mij. 

Mattheüs 18, vers 11  Want de Zoon des mensen is gekomen om 
het verlorene te behouden. 

Vers 21 en 22  Toen kwam Petrus bij Hem en zeide: Here, hoeveel 
maal zal mijn broeder tegen mij zondigen en moet ik hem 

vergeven? Tot zevenmaal toe? Jezus zeide tot hem: Ik zeg u, niet 

tot zevenmaal toe, maar tot zeventig maal zevenmaal. 
En vers 27  De heer van die slaaf kreeg medelijden met hem en hij 

liet hem vrij en schold hem de schuld kwijt. 

 
Voorwaar, kunt u ook zo handelen, om uw naaste medelijden 

te betonen,  
en hem of haar de overtredingen, de schuld, zijn of haar zonden, 

kwijt te schelden? Of vergeldt u als die slaaf, die geen vergeving 

kon schenken, maar van wie wel eerst zelf de schuld 
kwijtgescholden is aan het kruis, en tal van zonden? 

 
Mattheüs 18, vers 28  Toen die slaaf wegging, trof hij een zijner 

medeslaven aan, die hem honderd schellingen schuldig was, en hij 

greep hem bij de keel en zeide: Betaal wat gij schuldig zijt. 
En vers 31 tot en met 35  Toen nu zijn medeslaven zagen, wat er 

gebeurd was, werden zij zeer verdrietig en gingen hun heer al wat 

er gebeurd was, mededelen. Toen ontbood zijn heer hem en zeide 
tot hem: Slechte slaaf, al die schuld heb ik u kwijtgescholden, daar 

gij het mij dringend hadt gevraagd. Hadt ook gij geen medelijden 
moeten hebben met uw medeslaaf, zoals ook ik medelijden had 

met u? En zijn meester werd toornig en gaf hem in handen van de 
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folteraars, totdat hij hem al het verschuldigde zou betaald hebben. 
Alzo zal ook mijn hemelse Vader u doen, indien gij niet, een ieder 

zijn broeder, van harte vergeeft. “Dit betreft hem en haar.” 

 
Eén van Gods grote geboden is: Gij zult uw naaste 

liefhebben als uzelf. 
 

Mattheüs 25, vers 40 en 41  En de Koning zal hun, “u”, 

antwoorden en zeggen: Voorwaar, Ik zeg u, in zoverre gij dit aan 
één van deze mijn minste broeders “of zusters, uw man of 

vrouw”, hebt gedaan, hebt gij het Mij gedaan. Dan zal Hij ook tot 
hen, die aan zijn linkerhand zijn, zeggen: Gaat weg van Mij, gij 

vervloekten, naar het eeuwige vuur, dat voor de duivel, “en 

roddelaars en kwaadsprekers en haters, en zij die geen 
vergeving kunnen schenken”, en “dus voor de duivel en” zijn 

engelen bereid is. 
 

Markus 11, vers 25 en 26  En wanneer gij staat te bidden, 

vergeeft wat gij tegen iemand mocht hebben, opdat ook uw Vader 
in de hemelen uw overtredingen vergeve. Indien gij echter niet 

vergeeft, zal ook uw Vader, die in de hemelen is, uw overtredingen 

niet vergeven. 
 

En vergeld geen kwaad met kwaad! 
 

Lukas 7, vers 47 en 48  Daarom zeg Ik u: Haar, “zijn” zonden 

zijn haar, “hem” vergeven, al waren zij vele, want zij, “hij” 
betoonde veel liefde; maar wie weinig vergeven wordt, die betoont 

weinig liefde. En Hij zeide tot haar, “hem”: Uw zonden zijn u 
vergeven.    

 

Johannes 15, vers 9  Gelijk de Vader Mij heeft liefgehad, heb ook 
Ik u liefgehad; blijft in mijn liefde. 

 

Romeinen 13, vers 8  Zijt niemand iets schuldig dan elkander lief 
te hebben; want wie de ander liefheeft, heeft de wet vervuld. 

En Romeinen 14, vers 13  Laten wij dan niet langer elkander 
oordelen, maar komt liever tot dit oordeel: uw broeder, “of zuster, 

man of vrouw”, geen aanstoot of ergernis te geven. 
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Romeinen 15, vers 7  Daarom, aanvaardt elkander, “wees een 
voorbeeld”, zoals ook Christus ons, “u”, aanvaard heeft tot 

heerlijkheid Gods. 

 
Amen! 

Ik, Hetrick, betuig u in des Heren vrijheid, van Yeshua HaMashiach, 
JHWH, Jezus Christus: 

 

Efeziërs 5, vers 28 en 29  Zo zijn ook de mannen verplicht hun 
vrouw lief te hebben als hun eigen lichaam. Wie zijn eigen vrouw 

liefheeft, heeft zichzelf lief; want niemand haat ooit zijn eigen 
vlees, maar hij voedt het en koestert het, zoals Christus de 

gemeente. 

En vers 33  Intussen ook gij, laat ieder voor zich zijn eigen vrouw 
zó liefhebben als zichzelf en de vrouw moet ontzag hebben voor 

haar man. 
 

Voorwaar, onderzoek u grondig, of u zich niet moet bekeren, 

want God is liefde. 
Toon liefde en begrip! 

 

Jakobus 5, vers 16  Belijdt daarom elkander uw zonden en bidt 
voor elkander, opdat gij genezing ontvangt. Het gebed van een 

rechtvaardige vermag veel, doordat er kracht aan verleend wordt. 
 

En 1 Petrus 4, vers 14 tot en met 17  Indien gij door de naam 

van Christus smaad lijdt, zijt gij zalig, daar de Geest der 
heerlijkheid en de Geest Gods op u rust. Laat dus niemand uwer 

moeten lijden als moordenaar, of dief, of boosdoener, of als een 
bemoeial. Indien hij echter als Christen lijdt, dan schame hij zich 

niet, maar verheerlijke God onder die naam. Want het is nu de tijd, 

dat het oordeel begint bij het huis Gods; als het bij ons begint, wat 
zal het einde zijn van hen, die ongehoorzaam blijven aan het 

evangelie Gods? 

 
In Zijn liefde en waarheid overgebracht. 

Ik ga nu, sprak Hetrick, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
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SEPTEMBER 2019 

 
Verworpen door de wereld, uitverkoren door 

God 
 
Hoewel gij verworpen zijt door sommige mensen, zijt gij bij Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, uitverkoren en kostbaar en Zijn 
eigendom. Dat is uw roeping; ook Christus heeft geleden, om 

uwentwil, en u daarmee een voorbeeld gegeven. Treed dus in de 

voetsporen van Hem!  
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, welkom! Op 2 september 2019 bracht de bode engel de 
volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin 

Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Kadosh, Heilig is de Here! Hij is 
de Koning der koningen! 

 

Voorwaar, gij echter zijt uitverkoren, omdat Hij goedertieren 
is. 

Hoewel gij verworpen zijt door sommige mensen, zijt gij bij Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, uitverkoren en kostbaar en Zijn 
eigendom. 
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1 Petrus 2, vers 21  Want hiertoe zijt gij geroepen, daar ook 
Christus voor u geleden heeft en u een voorbeeld heeft nagelaten, 

opdat gij in zijn voetstappen zoudt treden. 

En vers 25  Want gij waart dwalende als schapen, maar thans hebt 
gij u bekeerd tot de herder en hoeder van uw zielen. 

1 Petrus 4, vers 13 en 14  Integendeel, verblijdt u naarmate gij 
deel hebt aan het lijden van Christus, opdat gij u ook met vreugde 

zult mogen verblijden bij de openbaring zijner heerlijkheid. Indien 

gij door de naam van Christus smaad lijdt, zijt gij zalig, daar de 
Geest der heerlijkheid en de Geest Gods op u rust. 

Vers 8  Hebt bovenal bestendige liefde jegens elkander, want de 
liefde bedekt tal van zonden. 

En vers 10  Dient elkander, een ieder naar de genadegave, die hij 

“of zij” ontvangen heeft, als goede rentmeesters over de velerlei 
genade Gods. 

En 1 Petrus 3, vers 3 tot en met 5  Uw sieraad zij niet uitwendig: 
het vlechten van haar, het omhangen van goud of het dragen van 

gewaden, maar de verborgen mens uws harten, met de 

onvergankelijke tooi van een zachtmoedige en stille geest, die 
kostbaar is in het oog van God. Want aldus tooiden zich ook weleer 

de heilige vrouwen, die hoopten op God, onderdanig aan haar 

mannen. 
Vers 7  Desgelijks gij, mannen, leeft verstandig met uw vrouwen, 

als met brozer vaatwerk, en bewijst haar eer, daar zij ook 
medeërfgenamen zijn van de genade des levens, opdat uw gebeden 

niet belemmerd worden. 

En vers 12 tot en met 18  Want de ogen des Heren zijn op de 
rechtvaardigen, en zijn oren tot hun smeking, maar het aangezicht 

des Heren is tegen hen, die het kwade doen. En wie zal u kwaad 
doen, als gij u beijvert voor het goede? Al moest gij lijden om de 

gerechtigheid, toch zijt gij zalig. Doch vreest niet voor hun dreiging, 

en laat u niet verschrikken. Maar heiligt de Christus in uw harten 
als Here, altijd bereid tot verantwoording aan al wie u rekenschap 

vraagt van de hoop, die in u is, doch met zachtmoedigheid en 

vreze, en met een goed geweten, opdat bij al het kwaad, dat men 
van u spreekt, zij, die uw goede wandel in Christus smaden, 

beschaamd gemaakt worden. Want het is beter te lijden, indien de 
wil van God dit eist, goed doende dan kwaad doende. Want ook 

Christus is eenmaal om de zonden gestorven als rechtvaardige voor 
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onrechtvaardigen, opdat Hij u tot God zou brengen: Hij, die gedood 
is naar het vlees, maar levend gemaakt naar de geest. 

 

Voorwaar, mijn naam is Blesía, en ben een bode engel Gods. 
 

Hij heeft uw smarten gedragen, en werd verdrukt en 
geslagen en verbrijzeld, om u vrede te brengen! 

Zijn lijden en striemen, en nog veel meer, heeft Hij op zich 

genomen, en tal van overtredingen. Voorwaar, gij zijt uitverkoren 
door God, en meer dan overwinnaar! Het volgende zegt men heel 

graag over u in de hel: 
 

Jesaja 14, vers 10  Zij allen vangen aan tot u te zeggen: Ook gij 

zijt krachteloos geworden… tot zover. 
 

Voorwaar, weersta de satan, en verbrijzel hem en zijn 
werken door een voorbeeld te zijn! 

De Here sterkt u en geeft u kracht, en ontfermt zich over u, en Hij 

brenge u Zijn Shalom.  
 

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 

wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 
een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 
geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 

oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 
duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 

waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 

gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 
komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 

zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 

 
Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
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De Twee Getuigen vallen onder de Hemelse 

wetten 
 

De Twee Getuigen zijn reeds onder u in het vlees. Tezamen met 
alle engelen Gods, vallen zij echter niet onder de wetten en regels 

van de Aarde, van de mensen! En wie hen veroordeelt, zal zijn of 

haar straf ondervinden.  
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Op 3 september 2019 bracht de bode 
engel de volgende openbarende boodschap Gods over aan 

eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Mijn naam is Supisadda, en ik begroet u in de almachtige 

Naam boven alle namen, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 
Christus.  

 

Voorwaar, geliefden des Heren, hoor aandachtig! 
Zoals er vele wetten en regels zijn op de Aarde, die men als mens 

moet gehoorzamen, zo zijn er dus in de Hemel ook wetten en 
regels, die niet te vergelijken zijn met die op de Aarde. Toch is er 

maar één Koning der koningen, en Rechter van al wat leeft, Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. 
 

Jakobus 4, vers 12  Eén is wetgever en rechter, Hij, die de macht 

heeft om te behouden en te verderven. Maar wie zijt gij, dat gij uw 
naaste oordeelt? 

 
Mattheüs 23, vers 28  Zo ook gij, van buiten schijnt gij de 

mensen wel rechtvaardig, doch van binnen zijt gij vol huichelarij en 

wetsverachting. 
En Mattheüs 24, vers 12  En omdat de wetsverachting toeneemt, 

zal de liefde van de meesten verkillen. 
 

Voorwaar, Kadosh, Heilig is Adonai, Elohím, Tz’va’ot, onze 

God, de Here der heerscharen, Asher Hayah, die was en die 
is, V’hoveh V’yavo, en die komt, Immanuël! 
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Voorwaar, de engelen en de overige wezens, dieren en oudsten, en 
de Twee Getuigen, de twee machtige engelen des Heren, vallen niet 

onder de wetten en regels van de Aarde, van de mensen! 

 
Openbaring 5, vers 11 tot en met 14  En ik zag, en ik hoorde 

een stem van vele engelen rondom de troon, en van de dieren en 
de oudsten; en hun getal was tienduizenden tienduizendtallen en 

duizenden duizendtallen, zeggende met luider stem: Het Lam, dat 

geslacht is, is waardig te ontvangen de macht en de rijkdom, en de 
wijsheid en de sterkte, en de eer en de heerlijkheid en de lof. En 

alle schepsel in de hemel en op de aarde en onder de aarde en op 
de zee en alles wat daarin is, hoorde ik zeggen: Hem, die op de 

troon gezeten is, en het Lam zij de lof en de eer en de heerlijkheid 

en de kracht tot in alle eeuwigheden. En de vier dieren zeiden: 
Amen. En de oudsten wierpen zich neder en aanbaden. 

 
Voorwaar! 

Ook al zijn de Twee Getuigen bij elkaar gebracht, vanwege dat zij in 

de Hemel ook als man en vrouw waren en verbonden met elkaar, 
en gezag hadden over vele, vele warriors, engelen, legers, en 

strijders, en hen inzetten tegen de overheden, in opdracht van 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, zijn zij reeds onder u in 
het vlees. Voorwaar, en hoewel ze nu op de Aarde in het vlees zijn, 

is het niet zo makkelijk als in de Hemel! 
 

Openbaring 14, vers 12  Hier blijkt de volharding der heiligen, die 

de geboden Gods en het geloof in Jezus bewaren. 
 

Voorwaar, wie hen veroordeelt, zal zijn of haar straf 
ondervinden en in de poel des vuurs geworpen worden, 

tezamen met alle roddelaars en kwaadsprekers! 

 
Openbaring 19, vers 21  En de overigen werden gedood met het 

zwaard, dat kwam uit de mond van Hem, die op het paard zat; en 

al de vogels werden verzadigd van hun vlees. 
En Openbaring 22, vers 6  En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn 

getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der 
Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen 

hetgeen weldra geschieden moet. “Amen!”  
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Voorwaar, de Twee Getuigen vallen onder de Hemelse 

wetten, tezamen met alle engelen Gods. 

Zij dienen God, en hebben elkaar ook erg lief als man en vrouw. 
Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
 

 

Wees gezegend en niet vervloekt! 
 

Waarschuwende en terechtwijzende boodschap Gods: Bekeer u 

toch, en buig uw knieën en vouw uw handen! Gij toch hebt van 
Hem gehoord en zijt terechtgewezen, gelijk dit de volle waarheid is. 

Hoogmoed en trots heeft reeds velen misleid en dwaas gemaakt!  
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, welkom! Op 4 september 2019 bracht de bode engel de 
volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin 

Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 
Voorwaar, o wee! 

Wie niet wil horen, gaat verloren. Bekeer u toch, en buig uw knieën 
en vouw uw handen! Gij toch hebt van Hem gehoord en zijt 

terechtgewezen, gelijk dit de volle waarheid is, dat gij ten verderve 

gaat, vanwege uw afgoderijen, dronkenschap, losbandigheid, 
roddel, afgunst, jaloezie, twist, alle vormen van uitbarstingen van 

toorn, zoals haat en kwaad met kwaad vergelden. 
 

1 Korinthiërs 13, vers 4 tot en met 7  De liefde is lankmoedig, 

de liefde is goedertieren, zij is niet afgunstig, de liefde praalt niet, 
zij is niet opgeblazen, zij kwetst niemands gevoel, zij zoekt zichzelf 

niet, zij wordt niet verbitterd, zij rekent het kwade niet toe. Zij is 

niet blijde over ongerechtigheid, maar zij is blijde met de waarheid. 
Alles bedekt zij, alles gelooft zij, alles hoopt zij, alles verdraagt zij. 
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Voorwaar, onderzoek u grondig. 

 

1 Korinthiërs 10, vers 10  En mort niet, zoals sommigen van hen 
deden, en zij kwamen om door de verderfengel. 

 
Romeinen 12, vers 17 en 18  Vergeldt niemand kwaad met 

kwaad; hebt het goede voor met alle mensen. Houdt zo mogelijk, 

voor zover het van u afhangt, vrede met alle mensen.   
En Romeinen 13, vers 10  De liefde doet de naaste geen kwaad; 

daarom is de liefde de vervulling der wet. 
En vers 12 tot en met 14  De nacht is ver gevorderd, de dag is 

nabij. Laten wij dan de werken der duisternis afleggen en aandoen 

de wapenen des lichts! Laten wij, als bij lichte dag, eerbaar 
wandelen, niet in brasserijen en drinkgelagen, niet in wellust en 

losbandigheid, niet in twist en nijd! Maar doet de Here Jezus 
Christus aan en wijdt geen zorg aan het vlees, zodat begeerten 

worden opgewekt. 

 
Voorwaar, er is licht en duisternis, zo ook een Hemel en een 

hel. 

En alle duistere werken zullen aan het licht komen! 
 

1 Korinthiërs 2, vers 12 tot en met 15  Wij nu hebben niet de 
geest der wereld ontvangen, maar de Geest uit God, opdat wij 

zouden weten, wat ons door God in genade geschonken is. Hiervan 

spreken wij dan ook met woorden, die niet door menselijke 
wijsheid, maar door de Geest geleerd zijn, zodat wij het geestelijke 

met het geestelijke vergelijken. Doch een ongeestelijk mens 
aanvaardt niet hetgeen van de Geest Gods is, want het is hem 

dwaasheid en hij “of zij” kan het niet verstaan, omdat het slechts 

geestelijk te beoordelen is. Maar de geestelijke mens beoordeelt 
alle dingen, zelf echter wordt hij “of zij” door niemand beoordeeld. 

En 1 Korinthiërs 3, vers 13 tot en met 15  Ieders werk zal aan het 

licht komen. Want de dag zal het doen blijken, omdat hij met vuur 
verschijnt, en hoedanig ieders werk is, dat zal het vuur uitmaken. 

Indien het werk, dat hij “of zij” erop gebouwd heeft, standhoudt, 
zal hij “of zij” loon ontvangen, maar indien iemands werk 
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verbrandt, zal hij “of zij” schade lijden, doch hij “of zij” zelf zal 
gered worden, maar als door vuur heen. 

En vers 18  Laat niemand zichzelf misleiden! Indien iemand onder u 

meent wijs te zijn in deze tijd, hij “of zij” worde dwaas, om wijs te 
worden. 

 
Voorwaar, hoogmoed en trots heeft velen misleid en dwaas 

gemaakt! 

 
1 Korinthiërs 3, vers 19 en 20  Want de wijsheid dezer wereld is 

dwaasheid voor God. Want er staat geschreven: Die de wijzen 
vangt in hun sluwheid; en elders: De Here weet, dat de 

overleggingen der wijzen vruchteloos zijn. 

 
Voorwaar, als Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, nu 

zou verschijnen,  
zou het dan niet zo zijn, dat u alle overtredingen vooraf moet 

afleggen, en zich moet bekeren onder berouw? Want anders blijft u 

achter! Laat de satan op u geen voordeel behalen, want zijn 
gedachten en werken zijn ons niet onbekend. Voorwaar, mijn naam 

is Blesía, een bode engel Gods. Wees gezegend en niet vervloekt! 

 
Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 

wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 
een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 
geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 

oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 

duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 
waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 

gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 

komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 
zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 

 
Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
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Aanvaard wat de Geest Gods tot u te zeggen 

heeft 
 

Als gij weet, wat Ik, Adonai, El Elohím, Immanuël, JHWH, Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus, in uw hart en ziel en gedachten 
gesproken heb, waarom bekeert gij u niet? Als gij weet, dat wat 

niet goed voor u is, slecht is voor uw oren en ogen en geest en ziel 
en hart en gedachten, waarom richt u zich daar dan telkens op?  

 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 5 
september 2019 bracht een bode engel Gods de volgende 

boodschap over, die ik heel graag met u wil delen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, de Koning der koningen.  
Voorwaar, open uw hart en ziel en gedachten voor wat de 

Geest Gods tot u te zeggen heeft. 
Aanvaard het, en wees geen dwaas, maar begin eens om goed te 

luisteren en uzelf goed en grondig te onderzoeken! Voorwaar, zo 

spreekt de Here der heerscharen:  
 

Overdenk dit: zijt gij goed, of slecht en verwerpelijk?  

Als gij weet, wat Ik, Adonai, El Elohím, Immanuël, JHWH, Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus, in uw hart en ziel en gedachten 

gesproken heb, waarom bekeert gij u niet? Als gij weet, dat wat 
niet goed voor u is, slecht is voor uw oren en ogen en geest en ziel 

en hart en gedachten, waarom richt u zich daar dan telkens op? 

 
Voorwaar, hoelang zal Ik u nog moeten verdragen? 

Aanvaard Mijn woorden! Zalig zijn zij, die goed luisteren en die zich 
laten bedekken onder Mijn kostbaar Bloed.  

 

Mattheüs 6, vers 22 en 23  De lamp van het lichaam is het oog. 
Indien dan uw oog zuiver is, zal geheel uw lichaam verlicht zijn; 
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maar indien uw oog slecht is, zal geheel uw lichaam duister zijn. 
Indien nu wat licht in u is, duisternis is, hoe groot is dan de 

duisternis! 

 
Efeziërs 4, vers 17 en 18  Dit zeg ik dan en betuig ik in de Here, 

dat gij niet langer moogt wandelen zoals ook de heidenen 
wandelen, in de ijdelheid van hun denken, verduisterd in hun 

verstand, vervreemd van het leven Gods om de onwetendheid, die 

in hen heerst, om de verharding van hun hart. 
 

Mattheüs 12, vers 35 tot en met 37  Een goed mens brengt uit 
zijn goede schat goede dingen voort, en een slecht mens uit zijn 

boze schat boze dingen. Maar Ik zeg u: Van elk ijdel woord, dat de 

mensen zullen spreken, zullen zij rekenschap geven op de dag des 
oordeels, want naar uw woorden zult gij gerechtvaardigd worden, 

en naar uw woorden zult gij veroordeeld worden. 
 

Efeziërs 6, vers 10 tot en met 19  Voorts, weest krachtig in de 

Here en in de sterkte zijner macht. Doet de wapenrusting Gods 
aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels; 

want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen 

de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer 
duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Neemt 

daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in 
de boze dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te 

houden. Stelt u dan op, uw lendenen omgord met de waarheid, 

bekleed met het pantser der gerechtigheid, de voeten geschoeid 
met de bereidvaardigheid van het evangelie des vredes; neemt bij 

dit alles het schild des geloofs ter hand, waarmede gij al de 
brandende pijlen van de boze zult kunnen doven; en neemt de 

helm des heils aan en het zwaard des Geestes, dat is het woord van 

God. En bidt daarbij met aanhoudend bidden en smeken bij elke 
gelegenheid in de Geest, daartoe wakende met alle volharding en 

smeking voor alle heiligen; ook voor mij, dat mij bij het openen van 

mijn mond het woord geschonken worde, om vrijmoedig het 
geheimenis van het evangelie bekend te maken. 

 
Kolossenzen 1, vers 29  Hiervoor span ik mij ook in, onder zware 

strijd, naar zijn werking, die in mij werkt met kracht. 
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Kolossenzen 2, vers 15  Hij heeft de overheden en machten 
ontwapend en openlijk tentoongesteld en zo over hen gezegevierd. 

En Kolossenzen 3, vers 2  Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet 

die op de aarde zijn. 
 

2 Timotheüs 4, vers 5  Blijf gij echter nuchter onder alles, 
aanvaard het lijden, doe het werk van een evangelist, verricht uw 

dienst ten volle. 

En vers 7 en 8  Ik heb de goede strijd gestreden, ik heb mijn loop 
ten einde gebracht, ik heb het geloof behouden; voorts ligt voor mij 

gereed de krans der rechtvaardigheid, welke te dien dage de Here, 
de rechtvaardige rechter, mij zal geven, doch niet alleen mij, maar 

ook allen, die zijn verschijning hebben liefgehad. 

 
Hebreeën 2, vers 18  Want doordat Hij zelf in verzoekingen 

geleden heeft, kan Hij hun, die verzocht worden, te hulp komen. 
En Hebreeën 10, vers 22 en 23  Laten wij toetreden met een 

waarachtig hart, in volle verzekerdheid des geloofs, met een hart, 

dat door besprenging gezuiverd is van besef van kwaad, en met 
een lichaam, dat gewassen is met zuiver water. Laten wij de 

belijdenis van hetgeen wij hopen onwankelbaar vasthouden, want 

Hij, die beloofd heeft, is getrouw. 
 

Amen! Mijn naam is Revelado, een bode engel Gods. 
 

Hebreeën 12, vers 12  Heft dan de slappe handen op en strekt de 

knikkende knieën. 
 

En Jakobus 4, vers 7  Onderwerpt u dus aan God, maar biedt 
weerstand aan de duivel, en hij zal van u vlieden. 

En vers 17  Als iemand dan weet goed te doen en het niet doet, is 

het hem, “maar ook haar”, tot zonde. 
 

Voorwaar, wees standvastig in Yeshua HaMashiach, JHWH, 

Jezus Christus, en krachtig en gehoorzaam! 
Hem, die met u is en meer dan overwinnaar is, en alle engelen 

zeggen tezamen: “Amen!” 
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
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En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
 

 

Velen worden in hun slaap en gevoel 
aangevallen 
 

De geestelijke wapenrusting hangt in de kast, terwijl u juist nu in 
de kracht moet staan en zich moet verzetten. Vrees nimmer en sta 

in uw geloof, en slaap niet geestelijk, maar wees klaar en op uw 
hoede!  

 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, welkom! Op 6 september 2019 bracht de bode engel de 
volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin 

Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  
 

Voorwaar, 
 

Hebreeën 11, vers 1  Het geloof nu is de zekerheid der dingen, 

die men hoopt, en het bewijs der dingen, die men niet ziet. 
 

Psalm 55, vers 23  Werp uw bekommernis op de Here, Hij zal 

voor u zorgen; Hij zal nimmermeer toelaten, dat de rechtvaardige 
wankelt. 

 
Efeziërs 2, vers 8  Want door genade zijt gij behouden, door het 

geloof, en dat niet uit uzelf: het is een gave van God. 

En Efeziërs 6, vers 10 en 11  Voorts, weest krachtig in de Here en 
in de sterkte zijner macht. Doet de wapenrusting Gods aan, om te 

kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels. 
 

Voorwaar, velen worden in hun slaap en hun gevoel 

aangevallen,  
juist omdat men dan geen zin heeft en te moe is, om de 
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treitergeesten te bestraffen. Voorwaar, velen maken het satan wel 
heel gemakkelijk, en ze hebben geen zin om zich te verzetten en 

krachtig te zijn in de Here! De wapenrusting hangt in de kast, 

tezamen met de helm, die de gedachten zou moeten behoeden, en 
het schild, dat beschermt tegen de brandende pijlen.  

 
Voorwaar, juist nu moet u in de kracht gaan staan en zich 

verzetten! 

De satan weet precies, hoe hij u kan verzwakken en kan 
vernietigen, doordat u zich niet verzet en u zich laat beïnvloeden 

door hem in uw gedachten.  
 

Jakobus 1, vers 3 en 4  Want gij weet, dat de beproefdheid van 

uw geloof volharding uitwerkt. Maar die volharding moet volkomen 
doorwerken, zodat gij volkomen en onberispelijk zijt en in niets te 

kort schiet. 
 

Voorwaar, laat het verleden met rust, dat is onderworpen 

aan Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. 
Het verleden is gewassen en wit gemaakt; er is geen aanklacht 

meer! Satan kletst uit zijn nek! Voorwaar, u moet weten wie u bent 

in Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, die u heeft 
vrijgekocht en betaald met Zijn Bloed. Voorwaar, bestraf de satan 

met zijn treitergeesten; u bent meer dan overwinnaar! Stamp erop 
en vermorzel zijn lelijke kop! God heeft u macht gegeven. 

 

Mattheüs 10, vers 8  Geneest zieken, wekt doden op, reinigt 
melaatsen, drijft boze geesten uit. Om niet hebt gij het ontvangen, 

geeft het om niet. 
 

Voorwaar, vrees nimmer en sta in uw geloof, en slaap niet 

geestelijk, maar wees klaar en op uw hoede! 
 

Efeziërs 6, vers 12 en 13  Voorts, weest krachtig in de Here en in 

de sterkte zijner macht. Doet de wapenrusting Gods aan, om te 
kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels; want wij 

hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de 
overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer 

duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Neemt 
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daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in 
de boze dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te 

houden. 

 
Voorwaar, mijn naam is Power, een bode engel Gods. 

Onderwerp u aan Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Het is 
goed dat u alles omdraait; geef de satan maar geregeld een flink 

pak slaag! 

 
Efeziërs 6, vers 17 en 18  En neemt de helm des heils aan en het 

zwaard des Geestes, dat is het woord van God. En bidt daarbij met 
aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in de Geest, 

daartoe wakende met alle volharding en smeking voor alle heiligen. 

 
Weersta de satan, en hij zal van u vlieden in Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus’ Naam.  
Amen! Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 

 
 

Bekeer u nu, want de tijd is kort! 
 
Azië, God wil u redden, maar dan moet u zich echt gaan bekeren, 

of Hij zal uw land keer op keer straffen. Men kan zich beter richten 

tot Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! Uw afgoden en 
draken en beelden brengen u alleen maar een vloek, en evenzo is 

de Katholieke kerk vervloekt!  
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, welkom! Op 9 september 2019 bracht de bode engel Gods de 
volgende waarschuwende boodschap over aan eindtijdprofeet 

Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, Kadosh, Heilig en 

rechtvaardig en zéér krachtig is JHWH, El Elohím, Tz’va’ot, de 
Koning der koningen!  
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Voorwaar, buiten Hem is er geen God! 

Hij is de enige God van al wat leeft, en is de Alfa en de Omega, de 

Eerste, het Begin en het Einde.  
 

Yeshua HaMashiach heeft mij, Zijn bode engel Donder, 
gezonden om ulieden te betuigen, dat u zich nu echt moet 

bekeren.  

Maak uw paden recht, want u, China, Korea en Japan, onder 
andere, aanbidt de duivel, het beest, de draak! Zo staat ook 

opgeschreven in de kadosh, heilige geschriften: En het beest werd 
gegrepen, die velen verleidde, die het merkteken van het beest, de 

draak, ontvangen hadden en die het beeld aanbaden; die werden 

dus in de poel des vuurs, die van zwavel brandt, levend erin 
geworpen! Er is geen excuus, en zo ook niet voor al uw afgoderijen! 

 
Exodus 20, vers 3 tot en met 5  Gij zult geen andere goden voor 

mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld maken 

noch enige gestalte van wat boven in de hemel, noch van wat 
beneden op de aarde, noch van wat in de wateren onder de aarde 

is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen; want Ik, de 

Here, uw God, ben een naijverig God, die de ongerechtigheid der 
vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde 

geslacht van hen die Mij haten.  
 

Leviticus 19, vers 26  Gij zult niets met het bloed eten; gij zult 

niet aan waarzeggerij of toverij doen. 
Vers 31  Gij zult u niet wenden tot de geesten van doden of tot 

waarzeggende geesten, gij zult hen niet zoeken, om u met hen te 
verontreinigen: Ik ben de Here, uw God. 

En Leviticus 20, vers 6 tot en met 8  En iemand, die zich tot de 

geesten van doden of tot waarzeggende geesten wendt, om die 
overspelig na te lopen – tegen zo iemand zal Ik mijn aangezicht 

keren en hem “of haar” uit het midden van zijn “of haar” volk 

uitroeien. Heiligt u dan, en weest heilig, want Ik ben de Here, uw 
God. Zo zult gij mijn inzettingen nauwgezet in acht nemen; Ik ben 

de Here, die u heilig. 
 

Voorwaar, denk niet dat God u ongestraft laat! 
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Johannes 3, vers 36  Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven; 

doch wie aan de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, 

maar de toorn Gods blijft op hem “of op haar”. 
 

Bekeer u nu, want de tijd is kort! 
 

Leviticus 26, vers 1  Gij zult u geen afgoden maken; een 

gesneden beeld noch een gewijde steen zult gij u oprichten; ook 
een steen met beeldhouwwerk zult gij in uw land niet zetten, om u 

daarvoor neder te buigen, want Ik ben de Here, uw God. 
Vers 14 en 15 en vers 18  Maar indien gij naar Mij niet luistert en al 

deze geboden niet doet, indien gij mijn inzettingen versmaadt en 

van mijn verordeningen een afkeer hebt, zodat gij geen van mijn 
geboden doet en mijn verbond verbreekt, en indien gij 

desniettegenstaande niet naar Mij luistert, dan zal Ik u blijven 
tuchtigen wegens uw zonden, tot zevenmaal toe. 

En vers 21  Indien gij u tegen Mij verzet en naar Mij niet wilt 

luisteren, dan zal Ik u nog zevenmaal harder slaan, naar uw 
zonden. 

 

Johannes 3, vers 18  Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; 
wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 

geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. 
 

Voorwaar, geef deze boodschap door. 

Voorwaar, Azië, God wil u redden! Maar dan moet u zich echt gaan 
bekeren, of Hij zal uw land keer op keer straffen! Men kan zich 

beter richten tot Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! Uw 
afgoden en draken en beelden brengen u alleen maar een vloek, en 

evenzo is de Katholieke kerk vervloekt! 

Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
 

 

Waarzeggers en mediums, hoe ziet uw toekomst 
eruit? 
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Vandaag de dag willen velen wel weten over de toekomst en wat 

hen te wachten staat. Maar de Heer, Yeshua HaMashiach, 

openbaart u vandaag via Zijn aangewezen en geliefde Profeet, 
Benjamin Cousijnsen, óók de toekomst, dat wat u allen te wachten 

staat, als u zich niet bekeert, beste mediums, waarzeggers, en wie 
zich inlaat met waarzeggerij en toverij!  

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 10 september 2019 bracht de bode 
engel de volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet 

Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. 
 

Voorwaar, velen willen wel weten over de toekomst, wat hen 

te wachten staat,  
en reageren op een medium via de radio en krant en TV reclame, 

waar vele waarzeggers klaarstaan om velen de toekomst te 

voorspellen. Voorwaar, mijn naam is Revelado, en ben een bode 
engel Gods, en breng aan alle beste mediums, waarzeggers, en wie 

zich inlaat met hen, met hun werken, óók de toekomst, dat wat u 
allen te wachten staat, als u zich niet bekeert! 

 

Leviticus 19, vers 31  Gij zult u niet wenden tot de geesten van 
doden of tot waarzeggende geesten, gij zult hen niet zoeken, om u 

met hen te verontreinigen: Ik ben de Here, uw God.   
En vers 26  Gij zult niets met het bloed eten; gij zult niet aan 

waarzeggerij of toverij doen. 

Leviticus 20, vers 6 tot en met 8  En iemand, die zich tot de 
geesten van doden of tot waarzeggende geesten wendt, om die 

overspelig na te lopen – tegen zo iemand zal Ik mijn aangezicht 

keren en hem “of haar” uit het midden van zijn “of haar” volk 
uitroeien. Heiligt u dan, en weest heilig, want Ik ben de Here, uw 

God. Zo zult gij mijn inzettingen nauwgezet in acht nemen; Ik ben 
de Here, die u heilig. 
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En vers 27  Wanneer een man of een vrouw door zich de geest van 
een dode laat spreken of een waarzeggende geest bezit, zullen zij 

zeker ter dood gebracht worden; stenigen zal men hen, hun 

bloedschuld is op hen. 
 

Deuteronomium 11, vers 26  Zie, ik houd u heden zegen en 
vloek voor. 

En Deuteronomium 18, vers 10 tot en met 13  Onder u zal er 

niemand worden aangetroffen, die zijn zoon of zijn dochter door het 
vuur doet gaan, die waarzeggerij pleegt, geen wichelaar, uitlegger 

van voortekenen, of tovenaar, geen bezweerder, niemand, die de 
geest van een dode of een waarzeggende geest ondervraagt of die 

de doden raadpleegt. Want ieder die deze dingen doet, is de Here 

een gruwel, en ter wille van deze gruwelen drijft de Here, uw God, 
hen voor u weg. Gij zult onberispelijk staan tegenover de Here, uw 

God. 
 

Jesaja 8, vers 19 en 20  En wanneer men tot u zegt: Vraagt de 

geesten van doden en de waarzeggende geesten, die daar piepen 
en mompelen – zal een volk niet zijn God vragen? Zal men voor de 

levenden de doden vragen? Ga dan alleen af op dit onderricht, op 

mijn getuigenis! Voor wie niet spreekt naar dit woord, is er geen 
dageraad. 

En vers 22  En men zal naar de aarde schouwen, en zie, 
benauwdheid en duisternis, beangstigende donkerheid, en in 

duisternis is men verstoten. 

 
Micha 5, vers 11  Ook zal Ik de toverijen uit uw hand uitroeien, en 

gij zult geen waarzeggers meer hebben. 
En vers 14  En Ik zal in toorn en gramschap wraak oefenen over de 

volkeren die geen gehoor gegeven hebben. 

 
Zacharia 10, vers 2  Want de afgodsbeelden spreken bedrog, de 

waarzeggers schouwen leugen, bedrieglijke dromen spreken zij, 

nietswaardige troost bieden zij. Daarom trekken zij voort als een 
kudde die in nood is, omdat zij geen herder heeft. 
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Ezechiël 13, vers 23  Daarom zult gij niet langer bedrieglijke 
dingen schouwen en waarzeggerij plegen; Ik zal mijn volk uit uw 

hand redden. En gij zult weten, dat Ik de Here ben. 

En Ezechiël 12, vers 24 tot en met 26  Want er zal geen bedrieglijk 
gezicht noch verleidende waarzeggerij meer zijn onder het huis 

Israëls. Ik, de Here, zal het woord spreken, dat Ik spreken zal, en 
het zal in vervulling gaan; niet langer zal het worden uitgesteld. 

Want in uw dagen, weerspannig geslacht, zal Ik een woord spreken 

en Ik zal het ten uitvoer brengen ook, luidt het woord van de Here 
Here. Het woord des Heren kwam tot mij. 

 
En Openbaring 21, vers 8  Maar de lafhartigen, de ongelovigen, 

de verfoeilijken, de moordenaars, de hoereerders, de tovenaars, de 

afgodendienaars en alle leugenaars – hun deel is in de poel, die 
brandt van vuur en zwavel: dit is de tweede dood. 

 
Voorwaar, waarzeggers en tovenaars, uw loon en toekomst 

staat vast: 

de eeuwige hel! Als u dan toch zo goed de toekomst voorspelde, 
zou u dit ook duidelijk moeten zien, wat u te wachten staat en allen 

die zich richten op waarzeggerij en toverij! 

 
Ezechiël 13, vers 6  Bedrieglijke dingen en leugenachtige 

waarzeggerij hebben zij geschouwd, die zeggen: zo luidt het woord 
des Heren – terwijl de Here hen niet gezonden heeft; en dan 

wachten zij nog op de vervulling van het woord! 

 
Voorwaar, stop met de werken van satan, of u gaat eraan! 

 
Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 

wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 

geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 
oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 

duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 
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waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 
gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 

komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 

zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 
En Johannes 8, vers 12  Wederom dan sprak Jezus tot hen en 

zeide: Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de 
duisternis wandelen, maar hij “of zij” zal het licht des levens 

hebben. 

 
Voorwaar!  

Vraag Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, de Zoon van 
God, om vergeving onder berouw, dat u zich zó hebt laten 

gebruiken door satan, en velen hebt misleid. 

 
Johannes 15, vers 25  Maar het woord moet vervuld worden, dat 

in hun wet geschreven is: Zij hebben Mij zonder reden gehaat.    
 

Wederom zeg ik u, Bekeer u en red uw ziel, of u wordt 

waarlijk in de hel geworpen! 
Aan u de keus en komende toekomst! Hemel of hel! 

Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
 

 

Boodschap voor de verdrukten 
 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, kent uw hart. Hij wil u 
bemoedigen en sterken en opbouwen! 

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 11 september 2019 bracht de bode 

engel de volgende boodschap Gods over aan Profeet Benjamin 

Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige, onvoorwaardelijke 

liefde van uw Rabboeni en Heer, de Here der heren, uw Abba, 
Vader, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  
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2 Korinthiërs 1, vers 3 tot en met 7  Geloofd zij de God en 

Vader van onze Here Jezus Christus, de Vader der barmhartigheden 

en de God aller vertroosting, die ons troost in al onze druk, zodat 
wij hen, die in allerlei druk zijn, troosten kunnen met de troost, 

waarmede wijzelf door God vertroost worden. Want gelijk het lijden 
van Christus overvloedig over ons komt, zo valt ons door Christus 

ook overvloedig vertroosting ten deel. Worden wij verdrukt, het is u 

tot troost en heil; worden wij getroost, het is u tot een troost, die 
zijn kracht toont in het doorstaan van hetzelfde lijden, dat ook wij 

ondergaan. En onze hoop voor u is wèl gegrond, want wij weten, 
dat gij evenzeer aan de vertroosting deel hebt als aan het lijden. 

En vers 10  En Hij heeft ons uit zulk een groot doodsgevaar verlost 

en zal ons verlossen: op Hem hebben wij onze hoop gevestigd, dat 
Hij ons ook verder verlossen zal. 

 
2 Thessalonicenzen 2, vers 16  En Hij, onze Here Jezus Christus, 

en God, onze Vader, die ons heeft liefgehad en ons eeuwige troost 

en goede hoop door zijn genade verleend heeft… tot zover. 
 

Kolossenzen 2, vers 2 en 3  opdat hun harten getroost en zij in 

de liefde verenigd worden tot alle rijkdom van een volledig inzicht, 
en zij het geheimenis Gods mogen kennen, Christus, in wie al de 

schatten der wijsheid en kennis verborgen zijn. 
 

En Mattheüs 5, vers 4  Zalig die treuren, want zij zullen vertroost 

worden. 
Vers 11 en 12  Zalig zijt gij, wanneer men u smaadt en vervolgt en 

liegende allerlei kwaad van u spreekt om Mijnentwil. Verblijdt u en 
verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen; want alzo hebben 

zij de Profeten vóór u vervolgd. 

Vers 14  Gij zijt het licht der wereld. Een stad, die op een berg ligt, 
kan niet verborgen blijven. 

En vers 16 en 17  Laat zo uw licht schijnen voor de mensen, opdat 

zij uw goede werken zien en uw Vader, die in de hemelen is, 
verheerlijken. Meent niet, dat Ik gekomen ben om de wet of de 

Profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar 
om te vervullen. 
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Voorwaar, mijn naam is Lovesadai, een bode engel Gods. 
 

Openbaring 7, vers 17  Want het Lam, dat in het midden van de 

troon is, zal hen weiden en hen voeren naar waterbronnen des 
levens; en God zal alle tranen van hun ogen afwissen. 

Openbaring 21, vers 4 en 5  En Hij zal alle tranen van hun ogen 
afwissen, en de dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch geklaag, 

noch moeite zal er meer zijn, want de eerste dingen zijn 

voorbijgegaan. En Hij, die op de troon gezeten is, zeide: Zie, Ik 
maak alle dingen nieuw. En Hij zeide: Schrijf, want deze woorden 

zijn getrouw en waarachtig. 
En Openbaring 22, vers 6  En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn 

getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der 

Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen 
hetgeen weldra geschieden moet. 

En vers 21  De genade van de Here Jezus zij met allen. 
 

Voorwaar! 

 
En Galaten 5, vers 5  Wij immers verwachten door de Geest uit 

het geloof de gerechtigheid, waarop wij hopen.  

Vers 22  Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, 
lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, 

zelfbeheersing. 
En vers 25  Indien wij door de Geest leven, laten wij ook door de 

Geest het spoor houden. 

 
Efeziërs 2, vers 8  Want door genade zijt gij behouden, door het 

geloof, en dat niet uit uzelf: het is een gave van God. 
En Efeziërs 3, vers 14 tot en met 20  Om die reden buig ik mijn 

knieën voor de Vader, naar wie alle geslacht in de hemelen en op 

de aarde genoemd wordt, opdat Hij u geve, naar de rijkdom zijner 
heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door zijn Geest in de 

inwendige mens, opdat Christus door het geloof in uw harten 

woning make. Geworteld en gegrond in de liefde, zult gij dan 
samen met alle heiligen, in staat zijn te vatten, hoe groot de 

breedte en lengte en hoogte en diepte is, en te kennen de liefde 
van Christus, die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt 

tot alle volheid Gods. Hem nu, die blijkens de kracht, welke in ons 
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werkt, bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij bidden of 
beseffen… tot zover. 

 

Voorwaar, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, wil u 
bemoedigen en sterken en opbouwen. 

 
Johannes 10, vers 11  Ik ben de goede herder. De goede herder 

zet zijn leven in voor zijn schapen. 

En vers 27 tot en met 29  Mijn schapen horen naar mijn stem en Ik 
ken ze en zij volgen Mij, en Ik geef hun eeuwig leven en zij zullen 

voorzeker niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit 
mijn hand roven. Wat mijn Vader Mij gegeven heeft, gaat alles te 

boven en niemand kan iets roven uit de hand mijns Vaders. 

 
Voorwaar,  

 
Spreuken 3, vers 5  Vertrouw op de Here met uw ganse hart en 

steun op uw eigen inzicht niet. 

 
Voorwaar, uw Abba, Vader, kent uw hart, en bij Hem bent u 

veilig! 

Hij haalt de verdrukte altijd uit de put, vanwege zijn of haar 
vertrouwen en geloof en trouwheid aan Hem. 

Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen 

 
 

 

Houd kwaadsprekers en roddelaars op afstand! 
 

De ogen van de Here, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, zijn 

overal; zowel de goeden als de kwaden houdt Hij in het oog. Neem 
deze boodschap serieus!  

 
 

Volledige weergave: 
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Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 
12 september 2019 bracht een bode engel Gods de volgende 

boodschap over, die ik heel graag met u wil delen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige Naam van de Koning der 

koningen, de rechtvaardige, krachtige, machtige, enige God, de 
Alfa en de Omega, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 

Voorwaar, 
 

Spreuken 15, vers 3  De ogen des Heren zijn aan alle plaatsen, 
opmerkzaam acht gevend op kwaden en goeden. 

Spreuken 15, vers 10 en 11  Gestrenge tuchtiging treft hem “of 

haar” die het rechte pad verlaat; wie terechtwijzing haat, zal 
sterven. Dodenrijk en verderf liggen open voor de Here, hoeveel te 

meer de harten der mensenkinderen! 
 

Voorwaar, mijn naam is Blender, een bode engel Gods. 

 
Spreuken 12, vers 1  Wie tucht liefheeft, heeft kennis lief; maar 

wie terechtwijzing haat, is dom. 

Spreuken 15, vers 18  Een opvliegend mens verwekt twist, maar 
een lankmoedige doet de strijd bedaren. 

Spreuken 15, vers 26  De plannen van de boze zijn de Here een 
gruwel, maar liefelijke woorden zijn rein.  

En vers 32  Wie de tucht in de wind slaat, veracht zijn “of haar” 

leven; maar wie naar terechtwijzing luistert, verkrijgt verstand. 
Spreuken 18, vers 2  Een dwaas schept geen behagen in inzicht, 

maar hierin, dat zijn “of haar” hart zich bloot geeft. 
En vers 6 en 7  De lippen van de dwaas brengen twist voort, en zijn 

“of haar” mond roept om slagen. De mond van de dwaas is hem 

“of haar” tot verderf, zijn “of haar” lippen zijn een valstrik voor 
hemzelf “of haarzelf”. 

Spreuken 20, vers 3  Het is een eer voor een man “en zowel voor 

een vrouw” zich verre te houden van twist, maar elke dwaas barst 
los. 

Spreuken 22, vers 10  Jaag de spotter weg en de twist verdwijnt, 
en het twisten en smaden houdt op. 
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En Spreuken 26, vers 19 en 20  Zo is hij “en evenzo zij”, die zijn 
naaste bedriegt en zegt: Deed ik het niet voor de grap? Als er geen 

hout is, dooft het vuur; waar geen lasteraar is, komt de twist tot 

rust. 
 

Voorwaar, zo spreekt de Here, Yeshua HaMashiach, JHWH, 
Jezus Christus: 

Houd kwaadsprekers en roddelaars op afstand, of u gaat er 

tezamen aan, want hun deel is in de poel des vuurs voor eeuwig! 
Het niet serieus nemen van deze boodschap leidt u evenzo naar de 

hel. 
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 

 
 

Ontvang meer van Gods Geest! 
 
Enkele Bijbelse richtlijnen, om uzelf te onderzoeken en om 

geestelijk te kunnen groeien. Wanneer de Geest ons leven leidt, 
laten we dan ook de richting volgen die de Geest ons wijst!  

 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Op 13 september 2019 bracht de bode 
engel de volgende boodschap Gods over aan Profeet Benjamin 

Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  
 

Galaten 2, vers 20 en 21  Met Christus ben ik gekruisigd, en toch 
leef ik, dat is, niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. En voor 

zover ik nu nog in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon 

van God, die mij heeft liefgehad en Zich voor mij heeft 
overgegeven. Ik ontneem aan de genade Gods haar kracht niet; 

want indien er gerechtigheid door de wet is, dan is Christus 

tevergeefs gestorven. 
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Voorwaar, mijn naam is Blesía, een bode engel Gods. 
 

Galaten 3, vers 3 tot en met 5  Zijt gij zó onverstandig? Gij zijt 

begonnen met de Geest, eindigt gij nu met het vlees? Was het dan 
tevergeefs, dat gij zoveel hebt ondervonden? Ware het slechts 

tevergeefs! Die u de Geest schenkt en krachten onder u werkt, doet 
Hij dit ten gevolge van werken der wet, of van de prediking van het 

geloof? 

Vers 9  Zij, die uit het geloof zijn, worden dus gezegend tezamen 
met de gelovige Abraham. 

Vers 14  Zo is de zegen van Abraham tot de heidenen gekomen in 
Jezus Christus, opdat wij de belofte des Geestes ontvangen zouden 

door het geloof. 

En vers 27  Want gij allen, die in Christus gedoopt zijt, hebt u met 
Christus bekleed. 

 
Voorwaar, onderzoek u! 

Eén van de vruchten van de Geest is trouw, en ook zelfbeheersing. 

 
Galaten 5, vers 25  Indien wij door de Geest leven, laten wij ook 

door de Geest het spoor houden. 

 
Voorwaar,  

 
1 Petrus 4, vers 11 tot en met 14  Spreekt iemand, laten het 

woorden zijn als van God; dient iemand, laat het zijn als uit kracht, 

door God verleend, opdat in alles God verheerlijkt worde door Jezus 
Christus, aan wie de heerlijkheid is en de kracht, in alle eeuwigheid! 

Amen. Geliefden, laat de vuurgloed, die tot beproeving dient, u niet 
bevreemden, alsof u iets vreemds overkwame. Integendeel, 

verblijdt u naarmate gij deel hebt aan het lijden van Christus, opdat 

gij u ook met vreugde zult mogen verblijden bij de openbaring 
zijner heerlijkheid. Indien gij door de naam van Christus smaad 

lijdt, zijt gij zalig, daar de Geest der heerlijkheid en de Geest Gods 

op u rust. 
Vers 16  Indien hij “of zij” echter als Christen lijdt, dan schame hij 

“of zij” zich niet, maar verheerlijke God onder die naam. 
En 1 Petrus 5, vers 4  En wanneer de opperherder verschijnt, zult 

gij de onverwelkelijke krans der heerlijkheid verwerven. 
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En vers 6 en 7  Vernedert u dan onder de machtige hand Gods, 
opdat Hij u verhoge te zijner tijd. Werpt al uw bekommernis op 

Hem, want Hij zorgt voor u. 

 
En 2 Petrus 1, vers 6  door de kennis de zelfbeheersing, door de 

zelfbeheersing de volharding, door de volharding de godsvrucht. 
 

Voorwaar, wilt gij meer ontvangen van de Geest Gods, en 

groeien? 
 

Jakobus 4, vers 7 en 8  Onderwerpt u dus aan God, maar biedt 
weerstand aan de duivel, en hij zal van u vlieden. Nadert tot God, 

en Hij zal tot u naderen. Tot zover. 

 
Voorwaar,  

 
3de Brief van Johannes, vers 11  Geliefde, volg het kwade niet 

na, maar het goede. Wie goed doet, is uit God, maar wie kwaad 

doet, heeft God niet gezien. 
 

Efeziërs 5, vers 1  Weest dan navolgers Gods, als geliefde 

kinderen. 
Vers 15 tot en met 17  Ziet dus nauwlettend toe, hoe gij wandelt, 

niet als onwijzen, doch als wijzen, u de gelegenheid ten nutte 
makende, want de dagen zijn kwaad. Weest daarom niet 

onverstandig, maar tracht te verstaan, wat de wil des Heren is.  

Vers 19 tot en met 21  En spreekt onder elkander in psalmen, 
lofzangen en geestelijke liederen, en zingt en jubelt de Here van 

harte, dankt te allen tijde in de naam van onze Here Jezus Christus 
God, de Vader, voor alles, en weest elkander onderdanig in de 

vreze van Christus. 

En Efeziërs 6, vers 10  Voorts, weest krachtig in de Here en in de 
sterkte zijner macht. 

En vers 17 tot en met 19  En neemt de helm des heils aan en het 

zwaard des Geestes, dat is het woord van God. En bidt daarbij met 
aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in de Geest, 

daartoe wakende met alle volharding en smeking voor alle heiligen; 
ook voor mij, dat mij bij het openen van mijn mond het woord 
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geschonken worde, om vrijmoedig het geheimenis van het 
evangelie bekend te maken. 

 

Amen! 
 

Filippenzen 4, vers 4  Verblijdt u in de Here te allen tijde! 
Wederom zal ik zeggen: Verblijdt u! 

 

En Lukas 1, vers 37  Want geen woord, dat van God komt, zal 
krachteloos wezen. 

 
Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 

 
 

Bekeer u van uw onreine en duivelse wandel vol 

afgoderijen!  
  

Profetische en waarschuwende boodschap Gods: Vele rampen en 

onheil brengt u en trekt u zelf naar u toe. Bekeer u en wees trouw 
aan Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, in alles, of u wordt 

niet gered!  
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, welkom! Op 16 september 2019 bracht de bode engel de 

volgende waarschuwende en profetische boodschap Gods over aan 
eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 
Voorwaar,  

 
Job 35, vers 5  Aanschouw de hemel en zie, geef acht op de 

wolken, hoog boven u. 

Job 36, vers 25  Alle mensen aanschouwen het, de sterveling ziet 
het van verre. 
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Vers 33  Zijn strijdkreet kondigt Hem aan, Hij ijvert in toorn tegen 
het onrecht. 

Job 37, vers 2 tot en met 4  Hoort, hoort het daveren van zijn 

stem, de donder, die uit zijn mond komt. Hij laat die los onder de 
ganse hemel en zijn bliksemlicht tot de einden der aarde. Zijn stem 

brult achter Hem aan, Hij dondert met de stem zijner majesteit en 
houdt ze niet terug, wanneer zijn stem zich laat horen. 

Vers 23  De Almachtige, die wij niet begrijpen, is groot van kracht 

en recht; Hij, die groot is in gerechtigheid, buigt haar niet. 
En vers 9  De storm komt uit de voorraadkamer… tot zover. 

 
Voorwaar, mijn naam is Semaja, en ben een bode engel Gods. 

 

O wee, o wee, dit brengt u en trekt u zelf naar u toe! 
 

Mattheüs 7, vers 25 tot en met 27  En de regen viel neer en de 
stromen kwamen en de winden waaiden en stortten zich op dat 

huis, en het viel niet in, want het was op de rots gegrondvest. En 

een ieder, die deze mijn woorden hoort en ze niet doet, zal gelijken 
op een dwaas man, die zijn huis bouwde op het zand. En de regen 

viel neer en de stromen kwamen en de winden waaiden en sloegen 

tegen dat huis, en het viel in, en zijn val was groot. 
 

Voorwaar! 
Kongo en Vietnam en China en Nederland en Spanje en Korea en 

Indonesië en Japan en Verenigde Staten van Amerika en Hawaii en 

India en Frankrijk en Italië en Georgië en Venezuela en Iran en 
Mexico en San Francisco en Duitsland en Polen en Rusland en 

Florida, onder andere, bekeer u van uw onreine en duivelse wandel, 
vol afgoderijen! 

 

Johannes 1, vers 5  En het licht schijnt in de duisternis en de 
duisternis heeft het niet gegrepen. 

 

Voorwaar, Gods hand zal u slaan en uw afgodendienaars, 
vele tovenaars en waarzeggers zullen omkomen! 

Voorwaar, werp u neder voor de voeten van Yeshua HaMashiach, 
JHWH, Jezus Christus, en aanbid Hem alleen en toon oprecht 
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berouw, of u wordt alsnog in de poel des vuurs geworpen, de hel, 
waar de ongelovigen zich ook bevinden.  

 

Openbaring 14, vers 12  Hier blijkt de volharding der heiligen, die 
de geboden Gods en het geloof in Jezus bewaren. 

 
Voorwaar,  

 

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 
wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 

naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het 
licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever 

gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want 

een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het 
licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de 

waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat 

zij in God verricht zijn. 
 

Openbaring 2, vers 26 en 27  En wie overwint en mijn werken 
tot het einde toe bewaart, hem zal Ik macht geven over de 

heidenen; en hij zal hen hoeden met een ijzeren staf, als aardewerk 

worden zij verbrijzeld, gelijk ook Ik van mijn Vader ontvangen heb. 
En Openbaring 3, vers 21  Wie overwint, hem zal Ik geven met Mij 

te zitten op mijn troon, gelijk ook Ik heb overwonnen en gezeten 
ben met mijn Vader op zijn troon. 

 

Voorwaar, wees trouw aan Yeshua HaMashiach, JHWH, 
Jezus Christus, in alles, of u wordt niet gered. 

 

Openbaring 22, vers 6  En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn 
getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der 

Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen 
hetgeen weldra geschieden moet. 
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De tijd is nu, om u te bekeren onder diep berouw! 
Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 

 
 

Laten we bidden 
 
Boodschap Gods, waarin u wordt uitgenodigd om mee te bidden in 

nederigheid, vol ontzag en vanuit uw hart. Yeshua HaMashiach, 
JHWH, Jezus Christus, is elke gift vanuit uw hart meer dan waard!  

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 17 september 2019 bracht de bode 

engel de volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet 

Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Kenizi, 

en ben een bode engel Gods. 

 
Laten we bidden… 

“Heilige Geest van God, ik wil U uitnodigen en welkom heten.  

Kadosh, Heilig, Kadosh bent U, en zeer machtig! Niets overtreft Uw 
grootheid en kracht en heiligheid. Ik aanbid U nederig, vol ontzag, 

en ik eer U vanuit mijn hart. En als bewijs van mijn liefde, hef ik 
mijn geest, ziel, hart en gedachten en lichaam tot U.  

Gij zijt mijn Heer. U bent mijn Allerhoogste, enige God, El Elohím! 

Ik ben Uw eigendom, en ik geef mij volledig aan U over, en loof en 
prijs U, want ik behoor U toe. Ik houd van U!  

Ik ben sterk en rijk, want U bent bij mij en bent mijn Rots en 
Beschermer, en hebt mij gekocht en betaald op het kruis van 

Golgotha met Uw kostbaar Bloed.  

U, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, bent mij dierbaar 
voor eeuwig, en U bent zeer waardig om te ontvangen, in alles! U 

bent elke gift vanuit mijn hart meer dan waard. U regeert en 

behoort alles toe. Het grootste erfdeel bent U, Abba, Vader! Uw 
liefde trok mij, en ik zal mij inzetten tot glorie van Uw machtige 



 
 

 

7112 
 
 

 

Naam, en zal niet vrezen of klagen, maar zal in Uw sterkte, 
machtige Heer, vertrouwen, mijn Leider en Gids, die mij vult met 

Uw Geest, steeds meer en meer. U bent getrouw en nimmer falend! 

En ik zal me verheugen in de hoop en vreugde des Heren. U bent 
mijn kracht en mijn Koning, Yeshua HaMashiach JHWH, Jezus 

Christus. Amen!” 
 

Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
 

 

Wees gezegend! 
 

Het geheim van tevredenheid is dankbaar zijn en weten hoe u moet 
genieten van wat u hebt ontvangen van Yeshua HaMashiach, JHWH, 

Jezus Christus. Zij, die niet met een beetje zegen tevreden zijn, 

kunnen door niets tevreden gesteld worden!  
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Op 18 september 2019 bracht de bode 
engel de volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet 

Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  
 

Voorwaar, tevreden zijn met wat u bezit en ontvangen hebt, 

is de grootste rijkdom, als u het ontvangen hebt van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. 

Voorwaar, mijn naam is Blesía, en ben een bode engel Gods. 
 

Zo zijn er die gehecht zijn aan de rijkdom van de wereld, en 

met rijkdom en zorgen leven. 
Eigenlijk zijn ze erg arm, want ze kennen geen ware rijkdom, die 

alleen in Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, te vinden is, 

en eeuwig leven voor wie in Hem gelooft en Hem aanneemt. 
Voorwaar, het geheim van tevredenheid is dankbaar zijn en weten 
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hoe u moet genieten van wat u hebt ontvangen van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! Zij, die niet met een beetje 

zegen tevreden zijn, kunnen door niets tevreden gesteld worden. Ik 

hoop, dat u zich kunt verheugen over het kleine, en evenzo over de 
grote zegeningen in uw leven! Voorwaar, wie niet met een beetje 

zegen om kan gaan, kan de zegeningen Gods, die uw verstand te 
boven gaan, al helemaal niet aan! We moeten gelukkig zijn met 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! En laat uw kleine 

egoïsme niet uw drijfveer zijn. In Christus vindt u rijkdom om 
gelukkig te worden, en wijsheid en inzicht! 

 
Spreuken 4, vers 18 en 19  Maar het pad der rechtvaardigen is 

als het glanzende morgenlicht, dat steeds helderder straalt tot de 

volle dag. De weg der goddelozen is als duisternis; zij weten niet, 
waarover zij kunnen struikelen. 

En Spreuken 28, vers 5 en 6  Boze lieden verstaan het recht niet, 
maar wie de Here zoeken, verstaan alles. Beter een arme die in 

oprechtheid wandelt, dan iemand die verkeerde wegen gaat, al is 

hij “of zij” rijk. 
 

Psalm 119, vers 59 tot en met 61  Ik overdenk mijn wegen, ik 

wend mijn voeten naar uw getuigenissen. Ik haast mij en aarzel 
niet om uw geboden te onderhouden. Hoewel strikken der 

goddelozen mij omgeven, ik vergeet uw wet niet.  
Vers 68  Gij zijt goed en goeddoende; leer mij uw inzettingen. 

Psalm 95, vers 6  Treedt toe, laten wij ons nederwerpen en ons 

buigen, knielen voor de Here, onze Maker. 
En Psalm 55, vers 23  Werp uw bekommernis op de Here, Hij zal 

voor u zorgen; Hij zal nimmermeer toelaten, dat de rechtvaardige 
wankelt. 

 

Amen! Wees gezegend! 
Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen 
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Er is niemand die dit ooit voor u deed… 
 

Wat een onvoorwaardelijke liefde, dat Hij Zijn leven gaf voor u, en 

al uw overtredingen meenam en tal van zonden! Er is niemand, 
echt niemand, die dit ooit voor u deed, dan Yeshua HaMashiach, 

JHWH, Jezus Christus. Dank Hem!  

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 

19 september 2019 bracht een bode engel Gods de volgende 
boodschap over, die ik heel graag met u wil delen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige Naam van de Koning der 

koningen, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, 

mijn naam is Nuattias, en ben een bode engel Gods. 
 

Voorwaar, als een offerlam heeft Hij de schuld op zich 
genomen en gedragen. 

Wat een onvoorwaardelijke liefde, dat Hij Zijn leven gaf voor u, en 

al uw overtredingen meenam en tal van zonden! Er is niemand, 
echt niemand, die dit ooit voor u deed, dan Yeshua HaMashiach, 

JHWH, Jezus Christus. In Zijn Bloed zit vergeving en verlossing van 

elk juk. Zijn Bloed is vol kracht en redding! Glorie aan Abba, Vader, 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! Dank Hem. 

 
Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 

wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 

geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 
oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 

duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 

waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 
gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 
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komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 
zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 

 

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 
 

Vergeef en je zult vergeven worden 
 
Want als jullie anderen hun misstappen vergeven, zal jullie Hemelse 

Vader ook jullie vergeven. Maar als je anderen niet vergeeft, zal 

jullie Vader jullie je misstappen evenmin vergeven. Onderzoek uzelf 
dagelijks!  

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 20 september 2019 bracht een bode 

engel Gods de volgende boodschap over aan Profeet Benjamin 
Cousijnsen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 
HaMashiach. Voorwaar, mijn naam is Rimoach, en ben een bode 

engel Gods. 

 
Mattheüs 5, vers 23 en 24  Wanneer gij dan uw gave brengt naar 

het altaar en u daar herinnert, dat uw broeder “of zuster” iets 
tegen u heeft, laat uw gave daar, vóór het altaar, en ga eerst heen, 

verzoen u met uw broeder “of zuster” en kom en offer daarna uw 

gave. 
Mattheüs 6, vers 12  En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij 

vergeven onze schuldenaren. 
En vers 14  Want indien gij de mensen hun overtredingen vergeeft, 

zal uw hemelse Vader ook u vergeven. 

 
Markus 11, vers 24 tot en met 26  Daarom zeg Ik u, al wat gij 

bidt en begeert, gelooft, dat gij het hebt ontvangen, en het zal 

geschieden. En wanneer gij staat te bidden, vergeeft wat gij tegen 
iemand mocht hebben, opdat ook uw Vader in de hemelen uw 



 
 

 

7116 
 
 

 

overtredingen vergeve. Indien gij echter niet vergeeft, zal ook uw 
Vader, die in de hemelen is, uw overtredingen niet vergeven. 

 

Mattheüs 18, vers 35  Alzo zal ook mijn hemelse Vader u doen, 
indien gij niet, een ieder zijn “of haar” broeder “of zuster” van 

harte vergeeft. 
 

Leviticus 19, vers 16  Gij zult onder uw volksgenoten niet als een 

lasteraar rondgaan; gij zult uw naaste niet naar het leven staan: Ik 
ben de Here. 

En vers 18  Gij zult niet wraakzuchtig en haatdragend zijn 
tegenover de kinderen van uw volk, maar uw naaste liefhebben als 

uzelf: Ik ben de Here. 

 
Jakobus 3, vers 8 tot en met 10  Maar de tong kan geen mens 

bedwingen. Zij is een onberekenbaar kwaad, vol dodelijk venijn. 
Met haar loven wij de Here en Vader en met haar vervloeken wij de 

mensen, die naar de gelijkenis Gods geschapen zijn: uit dezelfde 

mond komt zegening en vervloeking voort. Dit moet, mijn broeders 
“en zusters”, niet zo zijn. 

 

Spreuken 25, vers 15  Door lankmoedigheid wordt de machtige 
vermurwd, een zachte tong verbreekt beenderen. 

 
Sirach 5, vers 13  Spreken kan zowel tot eer als schande lijden; 

een mens komt door zijn “of haar” tong ten val. 

 
En Psalm 31, vers 21  Gij verbergt hen in het verborgene van uw 

aanschijn voor de samenscholing der mensen; Gij bergt hen in een 
hut voor het getwist der tongen. 

 

Voorwaar,  
 

En Lukas 6, vers 27 en 28  Maar tot u, die Mij hoort, zeg ik: Hebt 

uw vijanden lief, doet wel degenen, die u haten; zegent wie u 
vervloeken; bidt voor wie u smadelijk behandelen. 

Vers 36 en 37  Weest barmhartig, gelijk uw Vader barmhartig is. En 
oordeelt niet en gij zult niet geoordeeld worden. En veroordeelt niet 
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en gij zult niet veroordeeld worden; laat los en gij zult losgelaten 
worden. 

En vers 45  Een goed mens brengt uit de goede schat zijns harten 

het goede voort en een slecht mens brengt uit de boze schat het 
boze voort. Want waar het hart vol van is, daarvan spreekt de 

mond. 
 

Voorwaar, vervloekt is de man of vrouw, die geen acht slaat 

op het gebod, wat de God van Abraham, Izaäk en Jakob 
gesproken heeft. 

Onderzoek uzelf elke dag! 
 

Psalm 1, vers 1  Welzalig de man, “maar ook de vrouw”, die 

niet wandelt in de raad der goddelozen, die niet staat op de weg 
der zondaars, noch zit in de kring der spotters. 

 
Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 

 
 

 

Waar is uw blijdschap gebleven? 
 

De vruchten van de Heilige Geest schommelen heen en weer, en 

ook lijkt het wel alsof vele kinderen Gods door de bliksem getroffen 
zijn. Alleen de satan haat het zien van vreugde en blijdschap bij u 

en op uw gezicht!  

 
 

Volledige weergave: 
 

Hartelijk welkom! Op 23 september 2019 bracht de bode engel de 

volgende boodschap Gods over aan Profeet Benjamin Cousijnsen, 
die ik graag met u wil delen. 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 
HaMashiach, Isa, JHWH, Jezus Christus.  
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Voorwaar, de vruchten van de Heilige Geest schommelen 
heen en weer, en ook lijkt het wel of vele kinderen Gods 

door de bliksem getroffen zijn! 

 
Galaten 5, vers 22  Maar de vrucht van de Geest is liefde, 

blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, 
trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. 

 

Wees nu eens eerlijk en kijk eens naar uw blijdschap, en in 
de spiegel naar uw gezicht. 

Waar is uw vreugde, uw blijdschap, gebleven?  
Mijn naam is Sirma, en ben een bode engel Gods. 

 

Spreuken 15, vers 30  Vriendelijk stralende ogen verheugen het 
hart; een goede tijding verkwikt het gebeente. 

 
Galaten 5, vers 25  Indien wij door de Geest leven, laten wij ook 

door de Geest het spoor houden. 

 
Hebreeën 11, vers 6  Maar zonder geloof is het onmogelijk Hem 

welgevallig te zijn. Want wie tot God komt, moet geloven, dat Hij 

bestaat en een beloner is voor wie Hem ernstig zoeken. 
 

Spreuken 10, vers 28  De verwachting der rechtvaardigen is 
vreugde, maar de hoop der goddelozen gaat teniet. 

En Spreuken 15, vers 13  Een blij hart maakt het aangezicht vrolijk, 

maar door harteleed wordt de geest verslagen. 
 

Voorwaar, let op! 
 

Spreuken 17, vers 22  Een vrolijk hart bevordert de genezing, 

maar een verslagen geest doet het gebeente verdorren. 
 

Voorwaar, aan de vrucht herkent men de geest. 

De vreugde van het hart verschijnt dus op je gezicht! 
 

1 Timotheüs 6, vers 6  Nu brengt inderdaad de godsvrucht grote 
winst… tot zover. 
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En Handelingen 14, vers 17  En toch heeft Hij Zich niet 
onbetuigd gelaten door wel te doen, door u van de hemel regen en 

vruchtbare tijden te geven en aan uw harten overvloed van spijs en 

vrolijkheid te schenken. 
 

Voorwaar, verblijd u in uw geest met Yeshua HaMashiach, 
JHWH, Jezus Christus,  

en lach eens in de camera, als een kind van God dat vervuld is met 

vreugde en blijdschap in het hart, en vereer Hem daarmee! 
Voorwaar, de vreugde des Heren is uw kracht. 

 
Johannes 15, vers 16  Niet gij hebt Mij, maar Ik heb u uitgekozen 

en u aangewezen, opdat gij zoudt heengaan en vrucht dragen en 

uw vrucht zou blijven, opdat de Vader u alles geve, wat gij Hem 
bidt in mijn naam. “Amen!”  

 
Alleen satan haat vreugde en blijdschap te zien bij u en op 

uw gezicht! 

Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 

 

Overdenk deze boodschap grondig 
 

Boodschap Gods, overgebracht door de bode engel Kadesa aan 
eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen, in de 

almachtige Naam van Yeshua HaMashiach.  
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 24 september 2019 bracht de bode 
engel de volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet 

Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 

Kadesa, en ben een bode engel Gods. 
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Spreuken 15, vers 13  Een blij hart maakt het aangezicht vrolijk, 
maar door harteleed wordt de geest verslagen. 

En vers 15  Al de dagen van de ellendige zijn boos, maar voor de 

blijmoedige is het altijd feest. 
 

Spreuken 16, vers 2 en 3  Al iemands wegen zijn rein in zijn “of 
haar” ogen, maar de Here toetst de geesten. Beveel de Here uw 

werken, dan zullen uw voornemens gelukken. 

En vers 17  De koers der oprechten is: te wijken van het kwaad; 
wie acht geeft op zijn “of haar” weg, bewaart zijn “of haar” leven. 

 
Spreuken 18, vers 15  Het hart van de verstandige verwerft 

kennis, het oor der wijzen zoekt kennis. 

 
Spreuken 19, vers 20 en 21  Luister naar raad en neem 

vermaning aan, opdat gij ten slotte wijs wordt. Vele zijn de 
overleggingen in het hart des mensen, maar de raad des Heren, die 

zal bestaan. 

 
Spreuken 20, vers 22  Zeg niet: Ik zal het kwaad vergelden; 

wacht op de Here, Hij zal u helpen. 

 
Spreuken 22, vers 10 tot en met 12  Jaag de spotter weg en de 

twist verdwijnt, en het twisten en smaden houdt op. Wie reinheid 
van hart bemint en wiens lippen vriendelijk zijn, de koning is zijn 

“of haar” vriend. De ogen des Heren bewaken de kennis, maar Hij 

verijdelt de woorden van de trouweloze. 
 

Spreuken 23, vers 9  Spreek niet ten aanhoren van een dwaas, 
want hij “of zij” veracht uw verstandige taal. 

 

En Spreuken 24, vers 8 tot en met 10  Wie aldoor bedenkt 
kwaad te doen, die noemt men een aartsschelm. Het bedenken van 

dwaasheid is zonde, en de spotter is de mens een gruwel. Betoont 

gij u slap ten dage der benauwdheid, dan komt uw kracht in het 
nauw. 

 
Voorwaar, 
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Efeziërs 4, vers 17 en 18  Dit zeg ik dan en betuig ik in de Here, 
dat gij niet langer moogt wandelen zoals ook de heidenen 

wandelen, in de ijdelheid van hun denken, verduisterd in hun 

verstand, vervreemd van het leven Gods om de onwetendheid, die 
in hen heerst, om de verharding van hun hart. 

 
Efeziërs 5, vers 17  Weest daarom niet onverstandig, maar tracht 

te verstaan, wat de wil des Heren is. 

 
En Spreuken 27, vers 20  Dodenrijk en verderf zijn onverzadelijk; 

even onverzadelijk zijn de ogen des mensen. 
 

Mattheüs 10, vers 38  En wie zijn kruis niet opneemt en achter 

Mij gaat, is Mij niet waardig. 
 

Mattheüs 22, vers 37  Hij zeide tot hem: Gij zult de Here, uw 
God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met 

geheel uw verstand. 

 
Mattheüs 24, vers 12 en 13  En omdat de wetsverachting 

toeneemt, zal de liefde van de meesten verkillen. Maar wie volhardt 

tot het einde, die zal behouden worden. 
Vers 20  Bidt, dat uw vlucht niet in de winter valle en niet op een 

sabbat. 
Vers 22  En indien die dagen niet ingekort werden, zou geen vlees 

behouden worden; doch ter wille van de uitverkorenen zullen die 

dagen worden ingekort. 
Vers 27  Want gelijk de bliksem komt van het oosten en licht tot 

het westen, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn. 
Vers 37 tot en met 39  Want zoals het was in de dagen van Noach, 

zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn. Want zoals zij in die 

dagen vóór de zondvloed waren, etende en drinkende, huwende en 
ten huwelijk gevende, tot op de dag, waarop Noach in de ark ging, 

en zij niets bemerkten, eer de zondvloed kwam en hen allen 

wegnam, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn. 
Vers 43 en 44  Maar weet dit: Als de heer des huizes geweten had, 

in welke nachtwaak de dief zou komen, hij zou gewaakt hebben en 
in zijn huis niet hebben laten inbreken. Daarom, weest ook gij 
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bereid, want op een uur, dat gij het niet verwacht, komt de Zoon 
des mensen. 

En vers 48 tot en met 51  Maar als die slaaf slecht was, en in zijn 

“of haar” hart zou zeggen: Mijn heer blijft uit, en hij “of zij” zou 
beginnen zijn “of haar” medeslaven te slaan en met de dronkaards 

zou eten en drinken, dan zal de heer van die slaaf komen op een 
dag, dat hij “of zij” het niet verwacht, en op een uur, dat hij “of 

zij” het niet weet, en hij zal hem “of haar” folteren en hem “of 

haar” in het lot der huichelaars doen delen. Daar zal het geween 
zijn en het tandengeknars. 

 
En Mattheüs 25, vers 5 en 6  Terwijl de bruidegom uitbleef, 

werden zij allen slaperig en sliepen in. En midden in de nacht klonk 

een geroep: De bruidegom, zie, gaat uit hem tegemoet! 
En vers 10 tot en met 13  Doch terwijl ze heengingen om te kopen, 

kwam de bruidegom, en die gereed waren, gingen met hem de 
bruiloftszaal binnen, en de deur werd gesloten. Later kwamen ook 

de andere maagden en zeiden: Heer, heer, doe ons open! Maar hij 

antwoordde en zeide: Voorwaar, ik zeg u, ik ken u niet. Waakt dan, 
want gij weet de dag noch het uur. 

 

Efeziërs 2, vers 8 tot en met 10  Want door genade zijt gij 
behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf: het is een gave 

van God; niet uit werken, opdat niemand roeme. Want zijn maaksel 
zijn wij, in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen, die 

God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. 

 
En Efeziërs 3, vers 14 tot en met 21  Om die reden buig ik mijn 

knieën voor de Vader, naar wie alle geslacht in de hemelen en op 
de aarde genoemd wordt, opdat Hij u geve, naar de rijkdom zijner 

heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door zijn Geest in de 

inwendige mens, opdat Christus door het geloof in uw harten 
woning make. Geworteld en gegrond in de liefde, zult gij dan 

samen met alle heiligen, in staat zijn te vatten, hoe groot de 

breedte en lengte en hoogte en diepte is, en te kennen de liefde 
van Christus, die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt 

tot alle volheid Gods. Hem nu, die blijkens de kracht, welke in ons 
werkt, bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij bidden of 
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beseffen, Hem zij de heerlijkheid in de gemeente en in Christus 
Jezus tot in alle geslachten, van eeuwigheid tot eeuwigheid! Amen. 

 

Voorwaar, overdenk deze boodschap grondig, en wees 
gezegend! 

Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 

 

Alleen satan wil u weghouden bij de 

Evangelicalendtimemachine.com 
 
Ernstige boodschap Gods: De satan wil u onwetend houden en u 

gebruiken als zijn marionet! Laat u in deze dagen niet gebruiken als 

marionet door de schriftgeleerden en farizeeën en herders en 
leraars en evangelisten, onder anderen.  

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, welkom! Op 25 september 2019 bracht de bode de volgende 

boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Mijn naam is Hetrick. 
 

Mattheüs 6, vers 1  Ziet toe, dat gij uw gerechtigheid niet doet 

voor de mensen, om door hen opgemerkt te worden; want dan hebt 
gij geen loon bij uw Vader, die in de hemelen is.  

 
Voorwaar, en zo er zijn dus Christenen, marionetten, die nog 

erger zijn dan de schriftgeleerden en farizeeën. 

Word dan niet aan hen gelijk, maar aan Yeshua HaMashiach, JHWH, 
Jezus Christus! Ze bidden heel graag in de synagogen en op de 

hoeken en pleinen, om zich aan de mensen te vertonen. Hun 
wijsheid en kennis, die hen hebben verleid, is niet van God, maar 

van het navolgen van de boze! 
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Jesaja 47, vers 10  Gij vertrouwdet op uw boosheid; gij zeidet: 
Niemand ziet mij. Uw wijsheid en uw kennis zijn het, die u verleid 

hebben, zodat gij bij uzelf zeidet: Ik ben het en niemand anders. 

 
Voorwaar! 

En deze marionetten - huichelaars en meelopers van die zwakke en 
armelijke wereldgeesten - hebben zich laten beïnvloeden door hun 

pastoor met zijn schandelijke denken en valse vruchten, die vele 

schaapjes achter zich aantrekt, totdat ze tezamen in de hel 
geworpen worden. 

 
Efeziërs 4, vers 17 en 18  Dit zeg ik dan en betuig ik in de Here, 

dat gij niet langer moogt wandelen zoals ook de heidenen 

wandelen, in de ijdelheid van hun denken, verduisterd in hun 
verstand, vervreemd van het leven Gods om de onwetendheid, die 

in hen heerst, om de verharding van hun hart. 
En vers 21 tot en met 25  Gij toch hebt van Hem gehoord en zijt in 

Hem onderwezen, gelijk dit de waarheid is in Jezus, dat gij, wat uw 

vroegere wandel betreft, de oude mens aflegt, die ten verderve 
gaat, naar zijn misleidende begeerten, dat gij verjongd wordt door 

de geest van uw denken, en de nieuwe mens aandoet, die naar de 

wil van God geschapen is in waarachtige gerechtigheid en 
heiligheid. Legt daarom de leugen af en spreekt waarheid, ieder 

met zijn naaste, omdat wij leden zijn van elkander. 
 

Voorwaar, laat u in deze dagen niet gebruiken als marionet 

door de schriftgeleerden en farizeeën en herders en leraars 
en evangelisten, onder anderen! 

 
Efeziërs 5, vers 17  Weest daarom niet onverstandig, maar tracht 

te verstaan, wat de wil des Heren is. 

 
Voorwaar, bedroef de Heilige Geest niet, en laat uw ogen en 

gedachten niet betoveren door satan. 

Ja, zelfs in de kerk! 
 

Efeziërs 5, vers 14 en 15  Daarom heet het: Ontwaak, gij die 
slaapt, en sta op uit de doden, en Christus zal over u lichten. Ziet 
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dus nauwlettend toe, hoe gij wandelt, niet als onwijzen, doch als 
wijzen. 

En Efeziërs 6, vers 12  Want wij hebben niet te worstelen tegen 

bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen 
de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de 

hemelse gewesten. 
 

Voorwaar, alleen de satan wil u weghouden bij de 

Evangelicalendtimemachine.com 
De satan wil u onwetend houden en u gebruiken als zijn marionet! 

 
2 Korinthiërs 11, vers 12 tot en met 15  Maar wat ik doe, zal ik 

blijven doen, om hun de gelegenheid af te snijden, die er een 

zoeken, zodat zij in hetgeen, waarin zij roemen, blijken te zijn zoals 
ook wij. Want zulke lieden zijn schijn-apostelen, bedrieglijke 

arbeiders, die zich voordoen als apostelen van Christus. Geen 
wonder ook! Immers, de satan zelf doet zich voor als een engel des 

lichts. Het is dus niets bijzonders, indien ook zijn dienaren zich 

voordoen als dienaren der gerechtigheid; maar hun einde zal zijn 
naar hun werken. 

 

Voorwaar, mijn naam is Hetrick. 
 

1 Korinthiërs 15, vers 33 en 34  Misleidt uzelf niet; slechte 
omgang bederft goede zeden. Komt tot de rechte nuchterheid en 

zondigt niet langer, want sommigen hebben geen besef van God. 

Tot uw beschaming moet ik dit zeggen. 
 

Deel deze boodschap! 
 

1 Korinthiërs 14, vers 32 en 33  En de geesten der Profeten zijn 

aan de Profeten onderworpen, want God is geen God van wanorde, 
maar van vrede. 

 

Ik ga nu, sprak Hetrick, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 
 

Houd uw ogen gericht op de Here Jezus Christus 
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Wees trouw en kom uw beloften altijd na tegenover de Here, en 

houd u verre van het kwaad. Wees zuiver en heilig in uw denken en 

wandel!  
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 
26 september 2019 bracht een bode engel Gods de volgende 

boodschap over, die ik heel graag met u wil delen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 
Revelado, een bode engel Gods. 

 
Handelingen 1, vers 6 en 7  Zij dan, die daar bijeengekomen 

waren, vroegen Hem en zeiden: Here, herstelt Gij in deze tijd het 

koningschap voor Israël? Hij zeide tot hen: Het is niet uw zaak de 
tijden of gelegenheden te weten, waarover de Vader de beschikking 

aan Zich gehouden heeft. 

 
En Mattheüs 24, vers 3 en 4  Toen Hij op de Olijfberg gezeten 

was, kwamen zijn discipelen alleen tot Hem en zeiden: Zeg ons 
wanneer zal dat geschieden, en wat is het teken van uw komst en 

van de voleinding der wereld? En Jezus antwoordde en zeide tot 

hen: Ziet toe, dat niemand u verleide! 
Vers 9 en 10  Dan zullen zij u overleveren aan verdrukking en zij 

zullen u doden, en gij zult door alle volken gehaat worden om mijns 
naams wil. En dan zullen velen ten val komen en zij zullen elkander 

overleveren en elkander haten. 

Vers 12 en 13  En omdat de wetsverachting toeneemt, zal de liefde 
van de meesten verkillen. Maar wie volhardt tot het einde, die zal 

behouden worden. 

En vers 22  En indien die dagen niet ingekort werden, zou geen 
vlees behouden worden; doch ter wille van de uitverkorenen zullen 

die dagen worden ingekort. 
En Mattheüs 26, vers 53 en 54  Of meent gij, dat Ik mijn Vader niet 

kan aanroepen en Hij zal Mij terstond meer dan twaalf legioenen 
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engelen terzijde stellen? Hoe zouden dan de Schriften in vervulling 
gaan, die zeggen, dat het aldus moet geschieden?  

En vers 56  Doch dit alles is geschied, opdat de schriften der 

Profeten in vervulling zouden gaan. Toen lieten al de discipelen 
Hem alleen en vluchtten. 

 
En Markus 1, vers 22  En zij stonden versteld over zijn leer, want 

Hij leerde hen als gezaghebbende, en niet als de schriftgeleerden. 

En Markus 4, vers 41  En zij werden bovenmate bevreesd en zeiden 
tot elkander: Wie is toch deze, dat ook de wind en de zee Hem 

gehoorzaam zijn? 
 

Voorwaar,  

 
En Psalm 46, vers 2 en 3  God is ons een toevlucht en sterkte, 

ten zeerste bevonden een hulp in benauwdheden. Daarom zullen 
wij niet vrezen, al verplaatste zich de aarde, al wankelden de 

bergen in het hart van de zee. “Amen!” 

 
Houd uw ogen op de Here, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 

Christus gericht! 

En wees trouw en kom uw beloften altijd na tegenover de Here, en 
houd u verre van alle kwade, bedrieglijke en verderfelijke tong. 

Wees zuiver en heilig in uw denken en wandel! Amen! 
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 

 
 

Wees Rapture ready! 
 
De Opname, de Rapture, had plaatsgevonden… Profetische 

boodschap Gods met een bijzonder verhaal over een gezin, voor en 
na de Opname. Velen zullen zich in die dagen op de borst slaan, en 

zeggen: “Hadden we ons maar bekeerd en naar de 

Evangelicalendtimemachine.com geluisterd!”  
 

 

Volledige weergave: 
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Hallo, van harte welkom! Op 27 september 2019 bracht de bode 
engel de volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet van de 

laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Mijn naam is Rafaël, een bode 
engel Gods. 

 

Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Hoor aandachtig, ik vertel u 
een bijzonder verhaal…  

Er was eens een man en een vrouw. Ze waren al jaren getrouwd en 
hadden ook kinderen. Er was echter een enorm verschil tussen hen: 

zij luisterde, in tegenstelling tot haar man, geregeld naar die Radio 

van de Evangelicalendtimemachine.com, en volgde ook geregeld de 
boodschappen Gods. 

 
Romeinen 10, vers 17 en 18  Zo is dan het geloof uit het horen, 

en het horen door het woord van Christus. Maar ik vraag: Hebben 

zij het dan niet gehoord? Zeer zeker: Over de ganse aarde is hun 
geluid uitgegaan en tot de einden der wereld hun woorden. 

 

Zij was er zó dankbaar voor en liet zich door niemand 
beïnvloeden! 

 
1 Korinthiërs 2, vers 12  Wij nu hebben niet de geest der wereld 

ontvangen, maar de Geest uit God, opdat wij zouden weten, wat 

ons door God in genade geschonken is. 
En vers 14  Doch een ongeestelijk mens aanvaardt niet hetgeen 

van de Geest Gods is, want het is hem “of haar” dwaasheid en hij 
“of zij” kan het niet verstaan, omdat het slechts geestelijk te 

beoordelen is. 

 
Voorwaar, haar man was, net als zij, een wederom geboren 

Christen. 

Alleen, hij was vol boosheid en kon de boodschappen Gods, 
doorgegeven aan die Profeet, maar niet aanhoren en verdragen! Hij 

was besmet door de kerk, en was misleid en verleid door het 
kwade, en hij zat vol roddel en kwaadsprekerij. En de waarheid in 

de Evangelicalendtimemachine.com kon hij maar niet verdragen. 
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Hij was een bedrieglijke schijn-Christen, die zich in de kerk 
voordeed als een engel des lichts! 

 

Efeziërs 4, vers 17 en 18  Dit zeg ik dan en betuig ik in de Here, 
dat gij niet langer moogt wandelen zoals ook de heidenen 

wandelen, in de ijdelheid van hun denken, verduisterd in hun 
verstand, vervreemd van het leven Gods om de onwetendheid, die 

in hen heerst, om de verharding van hun hart. 

 
Voorwaar, maar zij was vol blijdschap en werd keer op keer 

gezegend, vanwege dat ze Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 
Christus, erg liefhad. 

Op een dag bemerkte haar man, dat het huis trilde. Hij hoorde 

schreeuwen en huilen. Hij lag nog in zijn bed, toen hij zag dat zijn 
vrouw en kinderen weg waren. Woedend was hij! Hij vloekte erop 

los, totdat hij doorhad, dat het voor hem te laat was… de Opname 
had plaatsgevonden. 

 

Voorwaar, velen zullen zich op de borst gaan slaan, en 
zeggen: 

“Hadden we ons maar bekeerd en naar de 

Evangelicalendtimemachine.com geluisterd!” Waarlijk, degene over 
wie men het meest kwaadsprak, zal dan bij de Heer zijn voor 

eeuwig, en behouden met allen, die de waarheid hebben 
aangenomen! 

 

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 
wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 

geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 

oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 
duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 

waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 
gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 
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komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 
zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 

 

Wees Rapture ready! 
Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
 

 

Wees vurig voor de Here! 
 

Hoor aandachtig naar deze boodschap Gods, afkomstig van Gods 

Troon en in Zijn Naam doorgegeven door Profeet Benjamin 
Cousijnsen aan u, die luistert.  

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 30 september 2019 bracht de bode 

engel de volgende boodschap Gods over aan Profeet Benjamin 
Cousijnsen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 

Voorwaar, hoor aandachtig. 
 

1 Johannes 2, vers 15 tot en met 17  Hebt de wereld niet lief en 
hetgeen in de wereld is. Indien iemand de wereld liefheeft, de liefde 

des Vaders is niet in hem “of in haar”. Want al wat in de wereld is: 

de begeerte des vlezes, de begeerte der ogen en een hovaardig 
leven, is niet uit de Vader, maar uit de wereld. En de wereld gaat 

voorbij en haar begeren, maar wie de wil van God doet, blijft tot in 
eeuwigheid. 

 

Voorwaar, Kadosh, Heilig is de Here! 
Laat uw begeerte en wandel naar Zijn wil zijn. 

 

1 Johannes 2, vers 6  Wie zegt, dat hij in Hem blijft, behoort ook 
zelf zó te wandelen, als Hij gewandeld heeft. 
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En vers 9 en 10  Wie zegt in het licht te zijn en zijn broeder haat, 
die is in de duisternis tot nu toe. Wie zijn broeder liefheeft, blijft in 

het licht en in hem is niets aanstotelijks. “Dit telt evenzo voor de 

zusters.” 
1 Johannes 1, vers 6 tot en met 10  Indien wij zeggen, dat wij 

gemeenschap met Hem hebben en in de duisternis wandelen, dan 
liegen wij en doen de waarheid niet; maar indien wij in het licht 

wandelen, gelijk Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met 

elkander; en het bloed van Jezus, zijn Zoon, reinigt ons van alle 
zonde. Indien wij zeggen, dat wij geen zonde hebben, misleiden wij 

onszelf en de waarheid is in ons niet. Indien wij onze zonden 
belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te 

vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Indien wij 

zeggen, dat wij niet gezondigd hebben, maken wij Hem tot een 
leugenaar en zijn woord is in ons niet. 

 
Voorwaar, mijn naam is Rafaël, een bode engel Gods. 

Ik spreek tot u, die oren heeft en hore. 

 
1 Johannes 2, vers 20  Gij echter hebt een zalving van de Heilige 

en gij weet dat allen. 

Vers 24  Wat u betreft, wat gij van den beginne gehoord hebt, moet 
in u blijven. Indien in u blijft, wat gij van den beginne gehoord 

hebt, dan zult gij ook in de Zoon en in de Vader blijven. 
Vers 27  En wat u betreft, de zalving, die gij van Hem ontvangen 

hebt, blijft op u, en gij hebt niet van node, dat iemand u lere; 

maar, gelijk zijn zalving u leert over alle dingen, en waarachtig is 
en geen leugen, blijft in Hem, gelijk zij u geleerd heeft. 

En vers 23  Een ieder, die de Zoon loochent, heeft ook de Vader 
niet. Wie de Zoon belijdt, heeft ook de Vader. 

En 1 Johannes 3, vers 7  Kinderkens, laat niemand u misleiden. Wie 

de rechtvaardigheid doet, is rechtvaardig, gelijk Hij rechtvaardig is. 
 

Voorwaar,  

 
En 1 Johannes 3, vers 19 tot en met 22  Hieraan zullen wij 

onderkennen, dat wij uit de waarheid zijn en voor Hem ons hart 
overtuigen, dat, indien ons hart ons veroordeelt, God meerder is 

dan ons hart en kennis heeft van alle dingen. Geliefden, als ons 
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hart ons niet veroordeelt, hebben wij vrijmoedigheid tegenover 
God, en ontvangen wij van Hem al wat wij bidden, daar wij zijn 

geboden bewaren en doen wat welgevallig is voor zijn aangezicht. 

 
Voorwaar, wees vurig voor de Here! 

 
Efeziërs 6, vers 10 en 11  Voorts, weest krachtig in de Here en in 

de sterkte zijner macht. Doet de wapenrusting Gods aan, om te 

kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels. 
 

1 Johannes 4, vers 4 tot en met 6  Gíj zijt uit God, kinderkens, 
en gij hebt hen overwonnen; want Hij, die in u is, is meerder dan 

die in de wereld is. Zij zijn uit de wereld; daarom spreken zij uit de 

wereld en hoort de wereld naar hen. Wij zijn uit God; wie God kent, 
hoort naar ons; wie uit God niet is, hoort naar ons niet. Hieraan 

onderkennen wij de Geest der waarheid en de geest der dwaling. 
 

Jesaja 30, vers 21  En wanneer gij rechts of wanneer gij links 

zoudt willen gaan, zullen uw oren achter u het woord horen: Dit is 
de weg, wandelt daarop. 

 

En 1 Johannes 5, vers 4 en 5  Want al wat uit God geboren is, 
overwint de wereld; en dit is de overwinning, die de wereld 

overwonnen heeft: ons geloof. Wie is het, die de wereld overwint, 
dan wie gelooft, dat Jezus de Zoon van God is? 

Vers 12  Wie de Zoon heeft, heeft het leven; wie de Zoon van God 

niet heeft, heeft het leven niet. 
En vers 19 en 20  Wij weten, dat wij uit God zijn en de gehele 

wereld in het boze ligt. Doch wij weten, dat de Zoon van God 
gekomen is en ons inzicht gegeven heeft om de Waarachtige te 

kennen; en wij zijn in de Waarachtige, in zijn Zoon Jezus Christus. 

Dit is de waarachtige God en het eeuwige leven. 
 

Openbaring 2, vers 25 en 26  Maar wat gij hebt, houdt dat vast, 

totdat Ik gekomen ben. En wie overwint en mijn werken tot het 
einde toe bewaart, hem, “maar ook haar”, zal Ik macht geven 

over de heidenen. 
En Openbaring 3, vers 5  Wie overwint, zal aldus bekleed worden 

met witte klederen; en Ik zal zijn “of haar” naam geenszins 
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uitwissen uit het boek des levens, maar Ik zal zijn “of haar” naam 
belijden voor mijn Vader en voor zijn engelen. 

En vers 15  Ik weet uw werken, dat gij noch koud zijt, noch heet. 

Waart gij maar koud of heet! 
 

Wederom zegt de Here u: Wees vurig van geest en wandel, 
en wees sterk! 

 

Openbaring 3, vers 21  Wie overwint, hem “of haar” zal Ik geven 
met Mij te zitten op mijn troon, gelijk ook Ik heb overwonnen en 

gezeten ben met mijn Vader op zijn troon. 
En Openbaring 4, vers 11  Gij, onze Here en God, zijt waardig te 

ontvangen de heerlijkheid, de eer en de macht. Tot zover. 

 
Onderhoud uw relatie met Hem, en gebruik uw talenten en 

gaven tot Zijn glorie en almachtige Naam.  
Amen!  

Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
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OKTOBER 2019 
 
Ik ben wie Ik ben, die tot u spreek 
 

Voorwaar, Ik, JHWH, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, ben 

getrouw en waarachtig en de Koning der koningen. Het is beter 
voor u, om vele antwoorden te vinden, door Mijn boodschappen aan 

te horen en het nu ter harte te nemen, wat de kwaadsprekers en 
roddelaars en haters te wachten staat!  

 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Op 2 oktober 2019 bracht de Heer Yeshua 
HaMashiach zelf de volgende boodschap over aan eindtijdprofeet 

Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom, Ik begroet u! Ik ben het wederom; Ik ben wie Ik 

ben, die tot u spreek. 
Ik ben Kadosh, Heilig! Voorwaar, Ik, JHWH, Yeshua HaMashiach, 

Jezus Christus, ben getrouw en waarachtig en de Koning der 
koningen. Het is beter voor u, om vele antwoorden te vinden, door 

Mijn boodschappen aan te horen en het nu ter harte te nemen, wat 

de kwaadsprekers en roddelaars en haters te wachten staat. 
 

Spreuken 6, vers 12 tot en met 19  Een nietsnut, een 

onheilstichter is hij “of zij”, die met bedrieglijke mond rondgaat, 
die met zijn “of haar” ogen knipt, met zijn “of haar” voeten 

schuifelt, met zijn “of haar” vingers wijst, in wiens hart draaierijen 
zijn, die aldoor kwaad smeedt, die twist stookt. Daarom komt 

plotseling zijn “of haar” ondergang, in een oogwenk wordt hij “of 

zij” onherstelbaar verbrijzeld. Deze zes dingen haat de Here, ja, 
zeven zijn Hem een hartgrondige gruwel: hoogmoedige ogen, een 

valse tong, handen die onschuldig bloed vergieten, een hart dat 
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heilloze plannen smeedt, voeten die zich haasten om naar het 
kwade te snellen, wie leugens uitblaast als een vals getuige en wie 

twist stookt tussen broeders “of zusters”. 

 
Voorwaar, het is u al geopenbaard, wat hun loon is! 

Voorwaar, wie Mijn gezalfde veracht en bespot en wil verwonden, 
heeft dit aan Mij gedaan. Beseft men wel, dat hij door Mij en de 

heilige Profeten gezalfd is, en is uitgekozen in de Hemel om terug 

te keren in het vlees en te ontwaken uit een coma, om velen te 
redden en te waarschuwen op de Aarde, met Mijn boodschappen, 

die ik vanaf Mijn Troon stuur, en Mijn engelen stuur naar Mijn ware, 
ingezegende eindtijdprofeet, die ook vele terechtwijzingen en ook 

prachtige, bemoedigende boodschappen overbrengt naar u namens 

Mij, en dit in liefde en getrouw doet?  
 

Voorwaar, deze woorden zijn reeds geopenbaard, dat hij een 
zeer krachtige engel is, en ervoor koos om in het vlees te 

komen, 

hoewel hij, maar ook zij, zijn vrouw, in de Hemel krachtige warrior 
engelen waren vanaf den beginne. Voorwaar, Ik, Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, houd van hen en die op de 

Aarde zijn. Voorwaar, 
 

Spreuken 10, vers 17  Een pad ten leven is hij “of zij”, die de 
vermaning in acht neemt, maar wie de terechtwijzing veracht, doet 

dwalen. 

Spreuken 11, vers 20 en 21  De verkeerden van hart zijn de Here 
een gruwel, maar de oprechten van wandel zijn Hem welgevallig. 

Voorwaar, de boze blijft niet ongestraft, maar het geslacht der 
rechtvaardigen wordt bevrijd. 

Spreuken 12, vers 12  De goddeloze begeert de vangst van boze 

dingen, maar de wortel der rechtvaardigen geeft vrucht. 
 

Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, Profeet Benjamin heeft veel 

geleerd, hoe het is om veracht en bespot en in de steek 
gelaten te worden. 

Voorwaar, bekeer u en zie, wat Ik, JHWH, Jezus Christus, Yeshua 
HaMashiach, voor u gedaan heb! 
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Jesaja 53, vers 3 tot en met 6  Hij was veracht en van mensen 
verlaten, een man van smarten en vertrouwd met ziekte, ja, als 

iemand, voor wie men het gelaat verbergt; hij was veracht en wij 

hebben hem niet geacht. Nochtans, onze ziekten heeft hij op zich 
genomen, en onze smarten gedragen; wij echter hielden hem voor 

een geplaagde, een door God geslagene en verdrukte. Maar om 
onze overtredingen werd hij doorboord, om onze ongerechtigheden 

verbrijzeld; de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem, en 

door zijn striemen is ons genezing geworden. Wij allen dwaalden als 
schapen, wij wendden ons ieder naar zijn eigen weg, maar de Here 

heeft ons aller ongerechtigheid op hem doen neerkomen. 
 

Voorwaar, ook voor een Profeet is het niet altijd makkelijk. 

Daarom, bid voor hem en zijn gezin, en zegen hen, en Ik zal u 
zegenen. 

 
Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 

wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 

geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 
oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 

duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 

waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 
gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 

komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 
zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 

 

Heb elkander lief! 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 

 
 

Luisteren naar God is tot op heden nog steeds 

een groot probleem voor velen!  
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Voorwaar, luisteren naar God is tot op heden nog steeds een groot 
probleem. En zo zijn er ook velen, die het kwaad telkens maar 

opzoeken en het naar zich toetrekken. Stop ermee en bekeer u!  

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 3 

oktober 2019 bracht een bode engel Gods de volgende boodschap 
over, die ik heel graag met u wil delen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, Kadosh, Heilig is de 

Here der heren, de Koning der koningen, en Zijn woorden zijn 
getrouw en waarachtig. En alle engelen des Hemels zeggen: 

“Amen!”  
 

Voorwaar, mijn naam is Blender, een bode engel Gods, en 

deel u het volgende mede: 
1 Samuël 12, vers 15  Doch, indien gij naar de Here niet luistert 

en tegen het bevel des Heren weerspannig zijt, dan zal de hand des 

Heren tegen u zijn… tot zover. 
 

Voorwaar, luisteren naar God is tot op heden nog steeds een 
groot probleem! 

 

1 Samuël 12, vers 18  Toen riep Samuël tot de Here, en de Here 
gaf op die dag donderslagen en regen, zodat het gehele volk zeer 

bevreesd werd voor de Here en voor Samuël. 
En in vers 19 staat: Het gehele volk zeide tot Samuël: Bid voor uw 

knechten tot de Here, uw God, opdat wij niet sterven, want aan al 

onze zonden hebben wij nog kwaad toegevoegd… tot zover. 
 

Voorwaar, stop ermee en bekeer u! 

 
1 Samuël 12, vers 20 en 21  En Samuël zeide tot het volk: 

Vreest niet; wel hebt gij al dit kwaad bedreven, maar wijkt niet 
langer van de Here af, dient de Here met uw ganse hart. Gij zult 
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niet afwijken achter de ijdelheden, die baten noch redden kunnen; 
slechts ijdelheid zijn zij. 

Vers 24  Vreest slechts de Here en dient Hem trouw met uw ganse 

hart, want ziet, welke grote dingen Hij onder u gedaan heeft. 
En in vers 25 staat geschreven: Maar indien gij toch kwaad doet, 

zult gij “dus” weggevaagd worden. 
 

Voorwaar, zo zijn er ook, net als die knechten, velen die het 

kwaad telkens maar opzoeken en het naar zich toetrekken. 
 

Spreuken 6, vers 16 tot en met 19  Deze zes dingen haat de 
Here, ja, zeven zijn Hem een hartgrondige gruwel: hoogmoedige 

ogen, een valse tong, handen die onschuldig bloed vergieten, een 

hart dat heilloze plannen smeedt, voeten die zich haasten om naar 
het kwade te snellen, wie leugens uitblaast als een vals getuige en 

wie twist stookt tussen broeders “of zusters”. 
Spreuken 11, vers 20 en 21  De verkeerden van hart zijn de Here 

een gruwel, maar de oprechten van wandel zijn Hem welgevallig. 

Voorwaar, de boze blijft niet ongestraft, maar het geslacht der 
rechtvaardigen wordt bevrijd. 

En Spreuken 13, vers 21  Het kwaad vervolgt de zondaren, maar de 

rechtvaardigen vergeldt Hij het goede. 
 

Wow! Lees of hoor deze woorden wederom. 
Wees rechtvaardig en vergeld het goede! 

 

Spreuken 15, vers 26  De plannen van de boze zijn de Here een 
gruwel, maar liefelijke woorden zijn rein. 

En Spreuken 17, vers 20  De verkeerde van hart vindt geen geluk, 
de valse van tong valt in het ongeluk. 

 

En Romeinen 12, vers 21  Laat u niet overwinnen door het 
kwade, maar overwin het kwade door het goede. 

 

Voorwaar, wees afkerig van het kwade, en wreek uzelf niet! 
 

1 Korinthiërs 13, vers 2  Al ware het, dat ik profetische gaven 
had, en alle geheimenissen en alles, wat te weten is, wist, en al het 
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geloof had, zodat ik bergen verzette, maar ik had de liefde niet, ik 
ware niets. 

En vers 4 en 5  De liefde is lankmoedig, de liefde is goedertieren, 

zij is niet afgunstig, de liefde praalt niet, zij is niet opgeblazen, zij 
kwetst niemands gevoel, zij zoekt zichzelf niet, zij wordt niet 

verbitterd, zij rekent het kwade niet toe. 
 

Voorwaar, en jaag de liefde na. 

Onderhoud uw wandel! 
 

1 Johannes 2, vers 6  Wie zegt, dat hij “of zij” in Hem blijft, 
behoort ook zelf zó te wandelen, als Hij gewandeld heeft. 

En vers 10 en 11  Wie zijn broeder “of zuster” liefheeft, blijft in het 

licht en in hem “of haar” is niets aanstotelijks; maar wie zijn 
broeder “of zuster” haat, is in de duisternis en wandelt in de 

duisternis, en hij “of zij” weet niet waar hij “of zij” heengaat, want 
de duisternis heeft zijn “of haar” ogen verblind. 

 

En Openbaring 22, vers 6  En Hij zeide tot mij: Deze woorden 
zijn getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der 

Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen 

hetgeen weldra geschieden moet. 
 

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 

 

Er is genade voor u! 
 

Wees niet gelijkvormig aan de wereld, zoals met roddel en 
kwaadsprekerij en toverij, en al het kwaad wat u verricht hebt. Ga 

voor vergeving en zegeningen, en bid dit gebed mee. Deze 
boodschap redt vele zielen, die er gehoor aan geven vandaag! Er is 

vergeving, alleen als men zich na het beluisteren van deze 

boodschap dan ook echt bekeert.  
 

 

Volledige weergave: 
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Hallo, welkom! Op 4 oktober 2019 bracht de bode engel de 
volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin 

Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Blesía, 
een bode engel Gods. 

 

Openbaring 22, vers 6  En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn 
getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der 

Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen 
hetgeen weldra geschieden moet. 

 

En Efeziërs 4, vers 17 en 18  Dit zeg ik dan en betuig ik in de 
Here, dat gij niet langer moogt wandelen zoals ook de heidenen 

wandelen, in de ijdelheid van hun denken, verduisterd in hun 
verstand, vervreemd van het leven Gods om de onwetendheid, die 

in hen heerst, om de verharding van hun hart. 

 
Voorwaar, God wil uw bekering, dat u zich heiligt en niet 

zoals de heidenen wandelt. 

 
1 Thessalonicenzen 4, vers 6  En dat men zijn broeder “of 

zuster” niet slecht behandele of bedriege in deze zaak, want de 
Here is een wreker van dit alles, zoals wij u ook vroeger gezegd en 

nadrukkelijk betuigd hebben. 

En vers 8  Daarom, wie dit verwerpt, verwerpt niet een mens, maar 
God, die u immers ook zijn heilige Geest geeft. 

 
Wees niet gelijkvormig aan de wereld, zoals met roddel en 

kwaadsprekerij en toverij, en al het kwaad wat u verricht 

hebt.  
 

Zeg: 

“Abba, Vader, die in de Hemelen zijt, verlos mij van de boze, en 
raak mij aan om mijzelf schuldig te verklaren. Uw Koninkrijk kome. 

Vergeef mij, wat ik anderen heb aangedaan! Reinig mij, en werp al 
mijn overtredingen in de diepte van de zee, en al het kwaad, wat 

schade bracht aan mijn naasten en Gods gezalfde Profeet. Zoals U 
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vergeving schonk aan velen die zich bekeerden, en het 
nimmermeer boven water bracht, zo vraag ik U, Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, om ook mij te veranderen!” 

 
Mattheüs 6, vers 14 en 15  Want indien gij de mensen hun 

overtredingen vergeeft, zal uw hemelse Vader ook u vergeven; 
maar indien gij de mensen niet vergeeft, zal ook uw Vader uw 

overtredingen niet vergeven. 

 
Zeg: 

“Bescherm mijn gedachten. Ik draag al het boze en kwade, wat ik 
heb gedaan, aan U over.” 

 

Efeziërs 3, vers 14 en 15  Om die reden buig ik mijn knieën voor 
de Vader, naar wie alle geslacht in de hemelen en op de aarde 

genoemd wordt. 
En Efeziërs 6, vers 18  En bidt daarbij met aanhoudend bidden en 

smeken bij elke gelegenheid in de Geest, daartoe wakende met alle 

volharding en smeking voor alle heiligen. 
 

Mattheüs 16, vers 27  Want de Zoon des mensen zal komen in de 

heerlijkheid zijns Vaders, met zijn engelen, en dan zal Hij een ieder 
vergelden naar zijn “of haar” daden. 

 
Johannes 8, vers 10 en 11  En Jezus richtte Zich op en zeide tot 

haar: Vrouw, waar zijn zij? Heeft niemand u veroordeeld? En zij 

zeide: Niemand, Here. En Jezus zeide: Ook Ik veroordeel u niet. Ga 
heen, zondig van nu af niet meer! 

Johannes 15, vers 16 tot en met 19  Niet gij hebt Mij, maar Ik heb 
u uitgekozen en u aangewezen, opdat gij zoudt heengaan en vrucht 

dragen en uw vrucht zou blijven, opdat de Vader u alles geve, wat 

gij Hem bidt in mijn naam. Dit gebied Ik u, dat gij elkander liefhebt. 
Indien de wereld u haat, weet dan, dat zij Mij eer dan u gehaat 

heeft. Indien gij van de wereld waart, zou de wereld het hare 

liefhebben, doch omdat gij van de wereld niet zijt, maar Ik u uit de 
wereld uitgekozen heb, daarom haat u de wereld. 

En Johannes 17, vers 20 tot en met 23  En Ik bid niet alleen voor 
dezen, maar ook voor hen, die door hun woord in Mij geloven, 

opdat zij allen één zijn, gelijk Gij, Vader, in Mij en Ik in U, dat ook 
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zij in Ons zijn; opdat de wereld gelove, dat Gij Mij gezonden hebt. 
En de heerlijkheid, die Gij Mij gegeven hebt, heb Ik hun gegeven, 

opdat zij één zijn, gelijk Wij één zijn: Ik in hen en Gij in Mij, dat zij 

volmaakt zijn tot één, opdat de wereld erkenne, dat Gij Mij 
gezonden hebt, en dat Gij hen liefgehad hebt, gelijk Gij Mij 

liefgehad hebt. 
 

En Galaten 5, vers 22  Maar de vrucht van de Geest is liefde, 

blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, 
trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. 

En vers 16 en 17  Dit bedoel ik: wandelt door de Geest en voldoet 
niet aan het begeren van het vlees. Want het begeren van het vlees 

gaat in tegen de Geest en dat van de Geest tegen het vlees – want 

deze staan tegenover elkander – zodat gij niet doet wat gij maar 
wenst. 

 
Voorwaar, wees onderworpen, geliefden, en bekeer u! 

En laat uw overtredingen liggen in de diepte van de zee. 

 
Galaten 5, vers 5  Wij immers verwachten door de Geest uit het 

geloof de gerechtigheid, waarop wij hopen. 

En Galaten 6, vers 8 en 9  Want wie op de akker van zijn vlees 
zaait, zal uit zijn “of haar” vlees verderf oogsten, maar wie op de 

akker van de Geest zaait, zal uit de Geest eeuwig leven oogsten. 
Laten wij niet moede worden goed te doen, want, wanneer het 

eenmaal tijd is, zullen wij oogsten, als wij niet verslappen. 

 
Voorwaar, hoe meer u in de kracht en liefde wandelt, en u 

gereinigd hebt, en uzelf durft te vernederen tegenover God, 
hoe meer u zult veranderen en de Here ervaren, vanwege uw 

gehoorzaamheid. 

Ga voor vergeving en zegeningen! 
 

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 

wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 
een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
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niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 
geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 

oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 

duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 
waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 

gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 
komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 

zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 

 
Voorwaar! 

Als u uw overtredingen gebracht hebt bij Yeshua HaMashiach, 
JHWH, Jezus Christus, en u hebt u laten reinigen met Zijn Bloed, 

dan is er vergeving. En ook mag u nimmermeer uw afgelegde 

overtredingen opgraven, ook niet die van anderen, uit de diepte 
van de zee van Gods genade! Want die worden die overtredingen 

dan aangerekend. Zo spreekt de Heer, Yeshua HaMashiach, JHWH, 
Jezus Christus! 

 

Voorwaar, vraag om vergeving nu, en bekeer u! 
Er zijn velen, die u na moeten volgen en moeten stoppen met hun 

kwade gedachten en roddel en kwaadsprekerij, onder andere. Want 

uw deel, en dat van de anderen, die u besmet hebt, is de poel die 
brandt van het vuur der hel! Aan u de keus vandaag! Deze 

boodschap redt vele zielen, die er gehoor aan geven vandaag! Kies 
heden Hemel of hel, zegen of vloek! 

 

Romeinen 6, vers 6 tot en met 8  Dit weten wij immers, dat 
onze oude mens medegekruisigd is, opdat aan het lichaam der 

zonde zijn kracht zou ontnomen worden en wij niet langer slaven 
der zonde zouden zijn; want wie gestorven is, is rechtens vrij van 

de zonde. Indien wij dan met Christus gestorven zijn, geloven wij, 

dat wij ook met Hem zullen leven. “Amen!”  
 

Er is genade voor wie luistert en zich bekeert. 

Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
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Ga naar Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 
Christus! 
 

De tijd is nu, om u te bekeren van alle kwaad en roddel en haat, en 
alle vormen van zonde, voordat het sleepnet uitgeworpen wordt. 

Daarom, wees Rapture ready. Ga in gebed, en onderzoek u grondig  
en reinig u!  

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 7 oktober 2019 bracht de bode de 

volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin 

Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 
Hetrick, een bode Gods. 

 
Openbaring 22, vers 6  En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn 

getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der 

Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen 
hetgeen weldra geschieden moet. 

 
Voorwaar, het is beter om Gods Profeet serieus te nemen en 

gehoor te geven aan wat hij, de geheiligde, gezalfde 

dienstknecht en Profeet, u doorgeeft.  
Ik, Hetrick, zeg u het volgende: 

 

Numeri 12, vers 6  Toen zeide Hij: Hoort nu mijn woorden. Indien 
onder u een Profeet is, dan maak Ik, de Here, Mij in een gezicht 

aan hem bekend, in een droom spreek Ik met hem.     
 

1 Samuël 9, vers 9  Vroeger zeide men in Israël, wanneer men 

God ging raadplegen: Komt, laten wij naar de ziener gaan. Want de 
Profeet van tegenwoordig werd vroeger ziener genoemd. 
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En 1 Samuël 12, vers 15  Doch, indien gij naar de Here niet luistert 
en tegen het bevel des Heren weerspannig zijt, dan zal de hand des 

Heren tegen u zijn zoals ook tegen uw vaderen. 

 
Exodus 3, vers 5  Daarop zeide Hij: Kom niet dichterbij: doe uw 

schoenen van uw voeten, want de plaats, waarop gij staat, is 
heilige grond. 

 

En Lukas 8, vers 9 tot en met 15  Zijn discipelen vroegen Hem, 
wat de bedoeling van deze gelijkenis was. En Hij zeide: U is het 

gegeven de geheimenissen van het Koninkrijk Gods te kennen, 
maar aan de anderen worden zij gepredikt in gelijkenissen, opdat 

zij ziende niet zien en horende niet begrijpen. Dit is de gelijkenis: 

Het zaad is het woord Gods. Die langs de weg, zijn zij, die het 
gehoord hebben; daarna komt de duivel en neemt het woord uit 

hun hart weg, opdat zij niet zouden geloven en behouden worden. 
Die op de rotsbodem, zijn zij, die het woord, zodra zij het horen, 

met blijdschap ontvangen; en dezen hebben geen wortel, zij 

geloven voor een tijd en in een tijd van beproeving worden zij 
afvallig. Wat in de dorens viel, dat zijn zij, die het gehoord hebben; 

en gaandeweg worden zij door zorgen en rijkdom en lusten des 

levens verstikt en zij brengen het niet tot vrucht. Dat in goede 
aarde, dat zijn zij, die met een goed en vroom hart het woord 

gehoord hebbende, dat vasthouden en vrucht dragen in volharding. 
En vers 48  En Hij zeide tot haar: Dochter, uw geloof heeft u 

behouden, ga heen in vrede. 

 
Voorwaar, bekeer u! 

 
Lukas 9, vers 23 tot en met 25  Hij zeide tot allen: Indien 

iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelf en neme 

dagelijks zijn kruis op en volge Mij. Want ieder, die zijn “of haar” 
leven zal willen behouden, die zal het verliezen; maar ieder, die zijn 

“of haar” leven verloren heeft om Mijnentwil, die zal het behouden. 

Want wat baat het een mens, als hij “of zij” de gehele wereld wint, 
maar zichzelf verliest of zelf schade lijdt? 

 
Voorwaar,  
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Psalm 37, vers 28  Want de Here bemint het recht, en Hij verlaat 
zijn gunstgenoten niet. Voor altoos blijven zij bewaard, maar het 

nageslacht der goddelozen wordt uitgeroeid. 

En vers 35 en 36  Ik zag een goddeloze, een geweldenaar, die zich 
uitbreidde als een weelderige woekerplant; toen iemand 

voorbijging, zie, “zij” was niet meer, ik zocht “haar”, maar “zij” 
was niet te vinden. 

En Psalm 52, vers 3 tot en met 7  Wat beroemt gij u op het kwade, 

gij geweldige? Gods goedertierenheid duurt toch de ganse dag. Gij 
zint op verderf, uw tong is als een scherpgeslepen scheermes, gij, 

die bedrog pleegt. Gij hebt het kwade lief boven het goede, leugen 
boven waarheid spreken. Gij houdt van allerlei verderfelijke taal, 

van een bedrieglijke tong. Maar God zal u voor eeuwig verbreken, 

Hij zal u wegrukken en uit de tent sleuren, u ontwortelen uit het 
land der levenden. 

 
Voorwaar,  

 

Mattheüs 12, vers 33 en 34  Acht de boom goed, maar dan ook 
zijn vrucht, òf acht de boom slecht, maar dan ook zijn vrucht, want 

aan zijn vrucht kent men de boom. Adderengebroed, hoe kunt gij, 

die slecht zijt, iets goeds zeggen? Want uit de overvloed des harten 
spreekt de mond. 

En Mattheüs 13, vers 47 tot en met 51  Evenzo is het Koninkrijk der 
hemelen gelijk aan een sleepnet, neergelaten in de zee, dat allerlei 

bijeenbrengt. Wanneer het vol is, haalt men het op de oever, en zet 

zich neer en verzamelt het goede in vaten, doch het ondeugdelijke 
werpt men weg. Zó zal het gaan bij de voleinding der wereld. De 

engelen zullen uitgaan om de bozen uit het midden der 
rechtvaardigen af te zonderen, en zij zullen hen in de vurige oven 

werpen; daar zal het geween zijn en het tandengeknars. Hebt gij 

dit alles verstaan? Zij zeiden tot Hem: Ja. 
 

Voorwaar! 

Daarom, de tijd is nu, om u te bekeren van alle kwaad en roddel en 
haat, en alle vormen van zonde, voordat het sleepnet uitgeworpen 

wordt en u voor eeuwig verloren gaat. Wees Rapture ready, en 
reinig u! 
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Johannes 10, vers 25 tot en met 28  Jezus antwoordde hun: Ik 
heb het u gezegd en gij gelooft het niet; de werken, die Ik doe in 

de naam mijns Vaders, die getuigen van Mij; maar gij gelooft niet, 

omdat gij niet tot mijn schapen behoort. Mijn schapen horen naar 
mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij, en Ik geef hun eeuwig 

leven en zij zullen voorzeker niet verloren gaan in eeuwigheid en 
niemand zal ze uit mijn hand roven. “Amen!” 

 

Ga naar Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! 
Ga in gebed, en onderzoek u grondig. 

Ik ga nu, sprak Hetrick, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 

 

Kijk naar het heden 
 

Wreek uzelf niet door voor God te spelen. Laat het niet zover 
komen, dat Yeshua HaMashiach, JHWH, Zijn aangezicht voor u, die 

nu luistert, gaat verbergen. Want Jezus Christus is Kadosh, Heilig! 
Hij zal het vergelden of vergeven!  

 

 
Volledige weergave: 

 

Welkom! Op 8 oktober 2019 bracht de bode engel de volgende 
waarschuwende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin 

Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 
Blender, een bode engel Gods.  

 
Openbaring 22, vers 6  En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn 

getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der 

Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen 
hetgeen weldra geschieden moet. 

En in vers 16 staat heel duidelijk geschreven: Ik, Jezus, heb mijn 

engel gezonden, om ulieden dit te betuigen… tot zover. 
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Voorwaar, wees afkering van het kwaad, en wreek uzelf 
niet! 

Wees niet weerspannig en hardnekkig en eigenwijs, en krenk de 

Here niet, door niet te luisteren. Laat het niet zover komen, dat 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Zijn aangezicht voor u, die nu luistert, 

gaat verbergen! Want Jezus Christus is Kadosh, Heilig! Wees geen 
verkeerd geslacht, zoals kinderen, die geen trouw en vergeving 

kennen: de verkeerden van hart, die heilloze plannen smeden en 

telkens snellen naar het kwaad. Voorwaar, 
 

Mattheüs 7, vers 1 tot en met 6  Oordeelt niet, opdat gij niet 
geoordeeld wordt; want met het oordeel, waarmede gij oordeelt, 

zult gij geoordeeld worden, en met de maat, waarmede gij meet, 

zal u gemeten worden. Wat ziet gij de splinter in het oog van uw 
broeder “of zuster”, maar de balk in uw eigen oog bemerkt gij 

niet? Hoe zult gij dan tot uw broeder “of zuster” zeggen: Laat mij 
de splinter uit uw oog wegdoen, terwijl, zie, de balk in uw oog is? 

Huichelaar, doe eerst de balk uit uw oog weg, dan zult gij scherp 

kunnen zien om de splinter uit het oog van uw broeder “of zuster” 
weg te doen. Geeft het heilige niet aan de honden en werpt uw 

paarlen niet voor de zwijnen, opdat zij die niet vertrappen met hun 

poten en, zich omkerende, u verscheuren. 
 

Voorwaar, vergeef uw naasten, die het verleden hebben 
afgelegd,  

waarvan Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, het in de zee 

van vergeving en genade en nieuwe kansen heeft geworpen. Hij 
heeft de bewijzen gewist, weggehaald, met Zijn kostbaar Bloed, en 

er is geen aanklacht meer! Alleen de boze komt er op terug en 
schenkt geen genade. Zij, die dus Gods rivier van onbegrijpelijke 

liefde en genade, vol van vergeving, niet kunnen verdragen en het 

boven water halen, zij zullen met alle roddelaars en kwaadsprekers 
en haters, die liefdeloos zijn, in de vurige oven geworpen worden, 

waar tandengeknars is. Voorwaar, dit is de plek, voor wie het 

kwaad opzoeken en naar zich toetrekken! Voorwaar, 
 

Handelingen 7, vers 51  Hardnekkigen en onbesnedenen van hart 
en oren, gij verzet u altijd tegen de heilige Geest; gelijk uw 

vaderen, zo ook gij. 
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En Romeinen 12, vers 17  Vergeldt niemand kwaad met kwaad; 

hebt het goede voor met alle mensen. 

 
Wreek uzelf niet, door voor God te spelen en het te 

vergelden, hoewel het kwijtgescholden is! 
 

Romeinen 13, vers 8  Zijt niemand iets schuldig dan elkander lief 

te hebben; want wie de ander liefheeft, heeft de wet vervuld. 
Ik zal het vergelden of vergeven, zegt de Here! 

 
Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 

wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 

geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 
oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 

duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 

waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 
gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 

komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 
zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 

 

Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 
 

Eindtijd tekenen 
 
Vele zijn de tekenen van het einde der dagen, zoals de totale 

overname van de mens! Voorwaar, zoals is voorspeld en 

geopenbaard, hebben velen, evenzo zogenaamde Christenen, zich 
laten overnemen door de gevallen engelen.  

 

 
Volledige weergave: 
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Hallo, welkom! Op 9 oktober 2019 bracht de bode engel de 

volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin 

Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 

Revelado, een bode engel Gods. 

 
Voorwaar,  

 
Mattheüs 26, vers 56  Doch dit alles is geschied, opdat de 

schriften der Profeten in vervulling zouden gaan. Tot zover. 

 
Romeinen 8, vers 27  En Hij, die de harten doorzoekt, weet de 

bedoeling des Geestes, dat Hij namelijk naar de wil van God voor 
heiligen pleit. 

 

1 Korinthiërs 8, vers 3  Maar heeft iemand God lief, dan is deze 
door Hem gekend. 

En Openbaring 22, vers 6  En Hij zeide tot mij: Deze woorden 

zijn getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der 
Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen 

hetgeen weldra geschieden moet. 
 

Voorwaar, er zijn reeds zo vele tekenen van het einde der 

dagen, zoals de totale overname van de mens. 
Velen hebben geen liefde, en kunnen ook geen liefde geven, en zijn 

afgunstig en opgeblazen en verbitterd, en rekenen het kwade toe, 
en zijn eigenwijs! Voorwaar, en dit is hen overgekomen, en zij 

hebben de gedaante van een mens, maar van binnen zijn ze 

gevoelloos en overgenomen. Hun blik is koel, en zij stralen geen 
blijdschap en vreugde uit op hun gezichten! 

 

Romeinen 12, vers 21  Laat u niet overwinnen door het kwade, 
maar overwin het kwade door het goede. 

Romeinen 13, vers 8  Zijt niemand iets schuldig dan elkander lief te 
hebben; want wie de ander liefheeft, heeft de wet vervuld. 



 
 

 

7151 
 
 

 

En vers 10 en 12  De liefde doet de naaste geen kwaad; daarom is 
de liefde de vervulling der wet. De nacht is ver gevorderd, de dag is 

nabij. Laten wij dan de werken der duisternis afleggen en aandoen 

de wapenen des lichts! 
Romeinen 12, vers 2  En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, 

maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat 
gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige 

en volkomene. 

En vers 6  Wij hebben nu gaven, onderscheiden naar de genade, 
die ons gegeven is. 

Romeinen 15, vers 7  Daarom, aanvaardt elkander, zoals ook 
Christus ons aanvaard heeft tot heerlijkheid Gods. 

En Romeinen 14, vers 13  Laten wij dan niet langer elkander 

oordelen, maar komt liever tot dit oordeel: uw broeder “of zuster” 
geen aanstoot of ergernis te geven. 

 
Voorwaar, sommigen zitten vol haat en geweld, en luisteren 

zelfs niet naar God of gebod! 

 
Spreuken 31, vers 30  Bedrieglijk is de bevalligheid en ijdel de 

schoonheid, maar een vrouw, “evenzo de man”, die de Here 

vreest, die is te prijzen. 
 

Voorwaar, zoals is voorspeld en geopenbaard, hebben velen, 
evenzo zogenaamde Christenen, zich laten overnemen door 

de gevallen engelen. 

 
Prediker 1, vers 14  Ik nam in ogenschouw alle daden, die onder 

de zon verricht worden, en zie: alles is ijdelheid en najagen van 
wind! 

 

Jesaja 2, vers 11 en 12  De verwaten ogen der mensen worden 
vernederd en de trots der mannen wordt neergebogen en de Here 

alleen is te dien dage verheven. Want er is een dag van de Here der 

heerscharen tegen al wat hoogmoedig is en trots en tegen al wat 
zich verheft, opdat het vernederd worde. 

Jesaja 3, vers 10 en 11  Zegt van de rechtvaardige, dat het hem zal 
welgaan, want hij zal de vrucht zijner daden eten. Wee de 
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goddeloze, het zal hem slecht gaan, want het werk zijner handen 
zal hem worden vergolden. 

Jesaja 9, vers 17 tot en met 19  Want goddeloosheid brandt als een 

vuur, dat dorens en distels verteert en de dichte takken van het 
woud aansteekt, zodat zij in rookwolken opgaan. Door de 

verbolgenheid van de Here der heerscharen wordt het land in brand 
gezet, zodat het volk tot een prooi van het vuur wordt; de ene 

mens spaart de ander niet, men bijt naar rechts en toch hongert 

men, en men verslindt naar links en toch wordt men niet verzadigd, 
ieder verslindt het vlees van zijn eigen arm. 

En Jesaja 10, vers 27  En het zal te dien dage geschieden, dat hun 
last van uw schouder afglijden zal en hun juk van uw hals, ja, het 

juk zal vernietigd worden op uw schouder. 

 
Voorwaar,  

 
Efeziërs 6, vers 11  Doet de wapenrusting Gods aan, om te 

kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels. 

En vers 16 tot en met 18  Neemt bij dit alles het schild des geloofs 
ter hand, waarmede gij al de brandende pijlen van de boze zult 

kunnen doven; en neemt de helm des heils aan en het zwaard des 

Geestes, dat is het woord van God. En bidt daarbij met aanhoudend 
bidden en smeken bij elke gelegenheid in de Geest, daartoe 

wakende met alle volharding en smeking voor alle heiligen. 
 

Laat u niet overnemen door het kwaad in het einde der 

dagen! 
 

Micha 3, vers 2 en 3  Gij die het goede haat en het kwade 
liefhebt, die de lieden de huid afstroopt en het vlees van hun 

gebeente; ja, die het vlees van mijn volk eet, en hun de huid 

aftrekt, en hun beenderen breekt en ze uiteenlegt als vlees in een 
pot of in een ketel. 

 

Bekeer u, voordat het te laat is! 
Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
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Daarom juich ik van blijdschap en prijs ik 

Yeshua HaMashiach 
 
De Here is mijn kracht en mijn schild; op Hem vertrouwde mijn hart 

in wat ik doe, en ik werd geholpen. Daarom juicht mijn hart en 

maak Ik Hem groot en loof ik Hem met mijn lied, en dans en zing, 
onder andere!  

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 

10 oktober 2019 bracht een bode engel Gods de volgende 

boodschap over, die ik heel graag met u wil delen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 

Voorwaar, 
 

Romeinen 1, vers 9  Want God, die ik met mijn geest dien in het 
evangelie van zijn Zoon, is mijn getuige, hoe ik onophoudelijk te 

allen tijde bij mijn gebeden uwer gedenk. 

 
Romeinen 1, vers 16  Want ik schaam mij het evangelie niet; 

want het is een kracht Gods tot behoud voor een ieder die gelooft, 

eerst voor de Jood, maar ook voor de Griek. 
 

Deuteronomium 6, vers 5  Gij zult de Here, uw God, liefhebben 
met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw 

kracht. 

 
Deuteronomium 6, vers 6  Wat ik u heden gebied, zal in uw hart 

zijn. 
 

Deuteronomium 6, vers 7  Gij zult het uw kinderen inprenten en 

daarover spreken, wanneer gij in uw huis zit, wanneer gij onderweg 
zijt, wanneer gij nederligt en wanneer gij opstaat. 
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Deuteronomium 30, vers 10  wanneer gij naar de stem van de 

Here, uw God, luistert door zijn geboden en inzettingen te 

onderhouden… tot zover. 
 

Voorwaar, mijn naam is Blesía, een bode engel Gods. 
 

Job 9, vers 10  Hij doet grote, ondoorgrondelijke dingen, ja, 

wonderen zonder tal. 
 

Job 9, vers 19  Ja, wanneer het aankomt op de kracht van de 
sterkste, – dan is Hij het, en wanneer het aankomt op het recht, 

dan zegt Hij: Wie kan Mij ter verantwoording roepen? 

Psalm 9, vers 2 en 3  Ik zal U loven, Here, met mijn ganse hart, 
ik wil al uw wonderen verhalen; in U wil ik mij verheugen en 

juichen, uw naam psalmzingen, o Allerhoogste. 
 

Psalm 28, vers 7  De Here is mijn kracht en mijn schild; op Hem 

vertrouwde mijn hart “in wat ik doe”, en ik werd geholpen. 
Daarom juicht mijn hart “en maak Ik Hem groot” en loof ik Hem 

met mijn lied, “en dans en zing, onder andere”. 

 
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
 

 

Overdenking: Dient elkander door de liefde 
 

Overdenk deze boodschap Gods, aan u gebracht in de heilige Naam 

boven alle namen, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Op 11 oktober 2019 bracht de bode engel 
de volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin 

Cousijnsen. 
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Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige Naam boven alle namen, 
de God van Abraham, Izaäk en Jakob, en de God van Profeet 

Benjamin Cousijnsen: Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. 

Voorwaar, mijn naam is Sibion. 
 

2 Korinthiërs 13, vers 5 tot en met 9  Stelt uzelf op de proef, of 
gij wel in het geloof zijt, onderzoekt uzelf. Of zijt gij niet zo zeker 

van uzelf, dat Jezus Christus in u is? Want anders zijt gij 

verwerpelijk. Ik hoop echter, dat gij zult inzien, dat wij niet 
verwerpelijk zijn. Ja, wij bidden tot God, dat gij generlei kwaad zult 

doen, niet opdat wij betrouwbaar mogen blijken, maar opdat gij het 
goede zoudt doen, al zijn wij dan ook verwerpelijk. Want wij 

vermogen niets tegen de waarheid, maar wel voor de waarheid. 

Want wij verblijden ons, als gij krachtig zijt, al zijn wij zwak; want 
dit bidden wij, dat het met u geheel in orde komt. 

En vers 11  Overigens, broeders, “evenzo zusters”, weest blijde, 
laat u terecht brengen, laat u vermanen, weest eensgezind, houdt 

vrede, en de God der liefde en des vredes zal met u zijn. 

 
Galaten 1, vers 10  Tracht ik thans mensen te winnen, of God? Of 

zoek ik mensen te behagen? Indien ik nog mensen trachtte te 

behagen, zou ik geen dienstknecht van Christus zijn. 
Galaten 3, vers 29  Indien gij nu van Christus zijt, dan zijt gij zaad 

van Abraham, en naar de belofte erfgenamen. 
En vers 14  Zo is de zegen van Abraham tot de heidenen gekomen 

in Jezus Christus, opdat wij de belofte des Geestes ontvangen 

zouden door het geloof. 
Galaten 2, vers 20 en 21  Met Christus ben ik gekruisigd, en toch 

leef ik, dat is, niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. En voor 
zover ik nu nog in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon 

van God, die mij heeft liefgehad en Zich voor mij heeft 

overgegeven. Ik ontneem aan de genade Gods haar kracht niet; 
want indien er gerechtigheid door de wet is, dan is Christus 

tevergeefs gestorven. 

Galaten 5, vers 13  Want gij zijt geroepen, broeders “en evenzo 
zusters”, om vrij te zijn; gebruikt echter die vrijheid niet als een 

aanleiding voor het vlees, maar dient elkander door de liefde. 
 

Ik herhaal: Maar dient elkander door de liefde! 
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Galaten 5, vers 14 en 15  Want de gehele wet is in één woord 

vervuld, in dit: gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Indien gij 

echter elkander bijt en vereet, ziet dan toe, dat gij niet door 
elkander verslonden wordt. 

Vers 18  Indien gij u echter door de Geest laat leiden, dan zijt gij 
niet onder de wet. 

Vers 22  Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, 

lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, 
zelfbeheersing. 

En vers 25 en 26  Indien wij door de Geest leven, laten wij ook 
door de Geest het spoor houden. Wij moeten niet praalziek zijn, 

elkander tartend, elkander benijdend. 

 
Efeziërs 1, vers 4 en 5  Hij heeft ons immers in Hem uitverkoren 

vóór de grondlegging der wereld, opdat wij heilig en onberispelijk 
zouden zijn voor zijn aangezicht. In liefde heeft Hij ons tevoren 

ertoe bestemd als zonen “en dochters” van Hem te worden 

aangenomen door Jezus Christus, naar het welbehagen van zijn wil. 
Vers 6 tot en met 9  tot lof van de heerlijkheid zijner genade, 

waarmede Hij ons begenadigd heeft in de Geliefde. En in Hem 

hebben wij de verlossing door zijn bloed, de vergeving van de 
overtredingen, naar de rijkdom zijner genade, welke Hij ons 

overvloedig heeft bewezen in alle wijsheid en verstand, door ons 
het geheimenis van zijn wil te doen kennen, in overeenstemming 

met het welbehagen, dat Hij Zich in Hem had voorgenomen. 

Vers 11 tot en met 16  In Hem, in wie wij ook het erfdeel 
ontvangen hebben, waartoe wij tevoren bestemd waren krachtens 

het voornemen van Hem, die in alles werkt naar de raad van zijn 
wil, opdat wij zouden zijn tot lof zijner heerlijkheid, wij, die reeds 

tevoren onze hoop op Christus hadden gebouwd. In Hem zijt ook 

gij, nadat gij het woord der waarheid, het evangelie uwer 
behoudenis, hebt gehoord; in Hem zijt gij, toen gij gelovig werdt, 

ook verzegeld met de heilige Geest der belofte, die een onderpand 

is van onze erfenis, tot verlossing van het volk, dat Hij Zich 
verworven heeft, tot lof zijner heerlijkheid. Daarom houd ook ik, 

gehoord hebbende van uw geloof in de Here Jezus en van uw liefde 
tot al de heiligen, niet op te danken, u gedenkende bij mijn 

gebeden. 
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En vers 18 en 19  verlichte ogen uws harten, zodat gij weet, welke 
hoop zijn roeping wekt, hoe rijk de heerlijkheid is zijner erfenis bij 

de heiligen, en hoe overweldigend groot zijn kracht is aan ons, die 

geloven, naar de werking van de sterkte zijner macht. 
En Efeziërs 2, vers 8  Want door genade zijt gij behouden, door het 

geloof, en dat niet uit uzelf: het is een gave van God.  
 

Amen! 

 
Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 

wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 
een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 
geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 

oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 

duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 
waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 

gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 

komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 
zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 

 
Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 

Laat een glimlach zien als kind van God 
 

Verander uw rouwgezicht, maak u los en omgord uzelf met 

Hemelse vreugde! Want als kind van de Allerhoogste mag u zich 
meer verblijden dan iemand van de wereld, die God niet wil 

aanvaarden en verloren gaat. Hun vreugde is werelds en slechts 
van korte duur.  

 

 
Volledige weergave: 
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Van harte welkom! Op 14 oktober 2019 bracht de bode engel deze 
bemoedigende boodschap Gods over aan Profeet Benjamin 

Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  
 

Voorwaar,  

 
1 Kronieken 12, vers 40  Ja ook de omwonenden, zelfs tot 

Issakar, Zebulon en Naftali toe, brachten spijs aan op ezels, 
kamelen, muildieren en runderen: meelspijs, vijgenkoeken en 

rozijnenkoeken, wijn en olie, runderen en kleinvee in grote 

hoeveelheid, want er was vreugde in Israël. 
1 Kronieken 16, vers 8 tot en met 12  Looft de Here, roept zijn 

naam aan, maakt onder de volken zijn daden bekend; zingt Hem, 
psalmzingt Hem, gewaagt van al zijn wonderen. Beroemt u in zijn 

heilige naam, het hart van wie de Here zoeken, verheuge zich. 

Vraagt naar de Here en zijn sterkte, zoekt zijn aangezicht 
bestendig. Gedenkt aan de wonderen die Hij heeft gedaan, zijn 

tekenen en de oordelen van zijn mond. 

Vers 27  Majesteit en luister zijn voor zijn aangezicht, sterkte en 
vreugde in de plaats waar Hij woont. 

Vers 29  Geeft de Here de heerlijkheid van zijn naam, brengt offer 
en komt voor zijn aangezicht. Buigt u neder voor de Here in heilige 

feestdos. 

Vers 31  De hemel verheuge zich, de aarde juiche, en men zegge 
onder de volken: De Here is Koning.  

Vers 34  Looft de Here, want Hij is goed, want zijn goedertierenheid 
is tot in eeuwigheid. 

En vers 36  Geprezen zij de Here, de God Israëls, van eeuwigheid 

en tot eeuwigheid. En al het volk zeide: Amen, en: Loof de Here. 
En 1 Kronieken 29, vers 9  Het volk verheugde zich over hun 

gewilligheid, want zij gaven met een volkomen toegewijd hart 

vrijwillig aan de Here; ook koning David verheugde zich met grote 
vreugde.  

Vers 11 tot en met 13  Van U, o Here, is de grootheid en de kracht, 
de heerlijkheid, de roem en de majesteit, ja, alles wat in de hemel 

en op de aarde is; van U is de heerschappij, o Here, en Gij zijt als 
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hoofd boven alles verheven. Want rijkdom en eer komen van U, en 
Gij heerst over alles; in uw hand is sterkte en kracht, en Gij hebt 

het in uw macht een ieder groot en sterk te maken. Thans loven wij 

U, o onze God, en prijzen wij uw heerlijke naam. 
En vers 17  Ik weet, mijn God, dat Gij het hart toetst en een 

welbehagen hebt in oprechtheid – ik heb in oprechtheid mijns 
harten U dit alles vrijwillig gegeven; nu heb ik met vreugde gezien, 

hoe ook uw volk dat zich hier bevindt, U vrijwillig gaven bracht. 

 
Voorwaar, verheug u in Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 

Christus! 
 

1 Kronieken 29, vers 22  Daar staat geschreven: Zij aten en 

dronken die dag voor het aangezicht des Heren met grote 
vreugde… tot zover. 

 
2 Kronieken 30, vers 21  Zeven dagen lang vierden de Israëlieten 

die zich te Jeruzalem bevonden, het feest der ongezuurde broden 

met grote vreugde. De Levieten en de priesters loofden de Here 
dag op dag onder begeleiding van instrumenten tot lof van de Here. 

En Esther 8, vers 17  Ook in alle gewesten en steden, overal waar 

het woord en de wet des konings aankwamen, was bij de Joden 
vreugde en blijdschap, maaltijd en feestdag, en velen uit de volken 

des lands werden Joden, want de schrik voor de Joden was op hen 
gevallen. 

 

Voorwaar, mijn naam is Blesía, een bode engel Gods. 
Wees blij in de Here! 

 
Job 8, vers 19  Zie, dat is de vreugde van zijn levensweg, en uit 

de grond spruiten anderen voort. 

 
Voorwaar, zag ik daar een kostbare glimlach op uw gezicht? 

 

Job 8, vers 21  Eens zal Hij uw mond vervullen met gelach en uw 
lippen met gejuich. 

En Job 20, vers 5  Voorzeker, het gejubel der goddelozen duurt 
kort, en de vreugde der godvergetenen slechts een ogenblik. 
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Psalm 4, vers 8 en 9  Gij hebt meer vreugde in mijn hart gegeven 
dan toen hun koren en most overvloedig waren. In vrede kan ik mij 

te ruste begeven en aanstonds inslapen, want Gij alleen, o Here, 

doet mij veilig wonen. 
En Psalm 5, vers 12 en 13  Maar verheugen zullen zich allen die bij 

U schuilen, altoos zullen zij jubelen, daar Gij hen beschermt, en in 
U zullen juichen wie uw naam liefhebben. Want Gij zegent de 

rechtvaardige, o Here, Gij omgeeft hem “en haar” met welbehagen 

als met een schild. 
 

Verheug u! 
 

Psalm 43, vers 4  Hier staat geschreven: zodat ik kan gaan tot 

Gods altaar, tot de God mijner jubelende vreugde… tot zover. 
Psalm 45, vers 16  Onder vreugde en jubel worden zij binnengeleid, 

zij komen in des konings paleis.  
En Psalm 30, vers 12 en 13  Mijn rouwklacht hebt Gij veranderd in 

een reidans, mijn rouwkleed hebt Gij losgemaakt, met vreugde mij 

omgord, opdat mijn ziel U zou psalmzingen, en nimmer 
verstommen. Here, mijn God, voor altoos zal ik U loven. 

 

Voorwaar, verblijd u in de Here, en verander uw 
rouwgezicht. 

Maak u los en omgord uzelf met Hemelse vreugde! Want als kind 
van de Allerhoogste mag u zich meer verblijden dan iemand van de 

wereld, die God niet wil aanvaarden en verloren gaat. Hun vreugde 

is werelds en van korte duur. Maar uw vreugde in de Heer is voor 
eeuwig! De vreugde des Heren is met u. Laat nu een glimlach zien 

als kind van God. 
Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 

 

 
Dit zijn eindtijd tekenen van het einde der 

dagen! 
 
Openbarende en profetische boodschap Gods, doorgegeven aan 

Profeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen, om u te 
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waarschuwen. Zoals u waargenomen heeft, slaat God nu krachtiger 
toe, vanwege zonde en afgoderij. Ook overige eindtijd tekenen 

komen vandaag aan de orde!  

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, welkom! Op 15 oktober 2019 bracht de bode engel de 

volgende openbarende en profetische boodschap Gods over aan 
eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 

Pabwila, een bode engel Gods. 
 

Voorwaar, de bode engel Donder heeft Azië, Japan, China en 
Korea, onder andere, nog zo gewaarschuwd en gezegd, dat 

men zich echt moet bekeren! 

Zoals u waargenomen heeft, slaat God nu krachtiger toe, vanwege 
hun zonden en afgoderijen en beeldenvereringen! Wees afkerig van 

het kwaad.  

 
Sommigen zien een boeddha of draak beeldje, onder andere, 

als kunst. 
Hoewel ze het niet aanbidden, ziet God het als verering en zonde! 

 

Exodus 20, vers 3 tot en met 5  Gij zult geen andere goden voor 
mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld maken 

noch enige gestalte van wat boven in de hemel, noch van wat 
beneden op de aarde, noch van wat in de wateren onder de aarde 

is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen; want Ik, de 

Here, uw God, ben een naijverig God, die de ongerechtigheid der 
vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde 

geslacht van hen die Mij haten. 

 
Leviticus 26, vers 21  Indien gij u tegen Mij verzet en naar Mij 

niet wilt luisteren, dan zal Ik u nog zevenmaal harder slaan, naar 
uw zonden. 
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En vers 1  Gij zult u geen afgoden maken; een gesneden beeld 
noch een gewijde steen zult gij u oprichten; ook een steen met 

beeldhouwwerk zult gij in uw land niet zetten, om u daarvoor neder 

te buigen, want Ik ben de Here, uw God. 
 

En Baruch 6, vers 7 tot en met 12  Want hun tong is van de 
werkmeester wel fijn gesneden, en zij zijn rondom met goud en 

zilver versierd, maar zij zijn leugenachtig en kunnen niet spreken. 

En als voor een maagd, die gaarne versierd is, nemen zij goud en 
bereiden kronen voor de hoofden van hun goden. Somwijlen ook 

onttrekken de priesters het goud en zilver hunnen goden, en 
brengen het door voor zichzelf; en geven daarvan ook de hoeren, 

die onder hun dak zijn. Zij versieren ook de zilveren en gouden en 

houten goden, met klederen als mensen. Maar zij kunnen zichzelf 
niet bewaren voor roest en mot. Wanneer zij bekleed zijn met een 

purperkleed, zo veegt men hun aangezicht, vanwege het stof des 
huizes, dat zeer veel op hen is. 

Vers 15 en 16  Zo vreest hen dan niet, want gelijk een vat van een 

mens dat gebroken is, onnut is, zodanig zijn ook hun goden. 
Wanneer zij in hun huizen vastgezet zijn, zo zijn hun ogen vol stof 

van de voeten dergenen die daarin gaan. 

En vers 50  Want dewijl zij maar houten, vergulde en verzilverde 
goden zijn, zo zal het daarna alle volken bekend worden, dat zij 

leugens zijn; en alle koningen zal duidelijk worden dat zij geen 
goden zijn, maar werken van mensenhanden, en dat geen werk 

Gods in hen is. 

 
Voorwaar, ja, evenzo zijn de Paus en de Katholieke kerken 

duivels en vervloekt! 
Vele tekenen zijn er van het einde der dagen.  

 

Soms vraagt men weleens aan Profeet Benjamin:  
“Is de Rapture er al bijna? Dan bekeer ik mij”. Voorwaar, men moet 

zich nu bekeren, of de Rapture nu bijna plaatsvindt of niet! Stel niet 

uit om u over te geven aan God, en om te werken aan uw relatie en 
trouwheid. 

 
Voorwaar, vele winkels sluiten. 
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En vele boeren krijgen geen steun van de regering, en worden 
kapot gemaakt, zo ook geestelijk! Ook banken en 

huizenverhuurders en -verkopers zijn onbetrouwbaar, en evenzo de 

voorzieners van gas en licht, onder andere. Dit zijn eindtijd tekenen 
van het einde der dagen! 

 
En wat denkt u van de wandelende tijdbom, Donald Trump, 

die veel in beweging brengt, zodat ook Turkije oorlog voert, 

onder andere? 
Voorwaar, alle kwaad op de Aarde is sterk toegenomen! 

 
Genesis 6, vers 11 en 12  De aarde nu was verdorven voor Gods 

aangezicht, en de aarde was vol geweldenarij. En God zag de aarde 

aan, en zie, zij was verdorven, want al wat leeft had zijn weg op de 
aarde verdorven. 

En vers 5 en 6  Toen de Here zag, dat de boosheid des mensen 
groot was op de aarde en al wat de overleggingen van zijn hart 

voortbrachten te allen tijde slechts boos was, berouwde het de 

Here, dat Hij de mens op de aarde gemaakt had, en het smartte 
Hem in zijn hart. 

 

En Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God 
de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 

opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig 
leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, 

opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 

geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 
oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 

duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 

waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 
gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 

komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 

zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 
 

Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
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Of u bekere zich nu of u gaat voor eeuwig 

verloren! 
 
Boodschap Gods: Word nuchter en bekeer u, en weerhoud uw tong 

van het kwade en uw lippen van bedrog te spreken! Mijn aangezicht 

is tegen hen, die het kwade doen en dergelijke dingen bedrijven.  
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Op 16 oktober 2019 bracht de Here 
Yeshua HaMashiach zelf de volgende boodschap over aan 

eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom, vrede! Ik ben wie Ik ben, en Ik ben Kadosh, Heilig, en 

getrouw en waarachtig. 
 

Openbaring 22, vers 13  Ik ben de alfa en de omega, de eerste 

en de laatste, het begin en het einde. 
 

Ik, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, Ik ben wie Ik 
ben.  

Ik ben de Koning der koningen. Groot en wonderbaar zijn Mijn 

werken, en kadosh, heilig, en almachtig en rechtvaardig en 
waarachtig!  

 

Openbaring 15, vers 4  Wie zou niet vrezen, Here, en uw naam 
niet verheerlijken? Immers, Gij alleen zijt heilig. Want alle volken 

zullen komen en zullen voor U nedervallen in aanbidding, omdat uw 
gerichten openbaar zijn geworden.   

Openbaring 17, vers 16  En de tien horens, die gij zaagt, en het 

beest, dezen zullen de hoer haten, en zij zullen haar berooid maken 
en naakt, haar vlees eten en haar met vuur verbranden.  

Openbaring 13, vers 9  Indien iemand een oor heeft, hij “of zij” 
hore. 

En Openbaring 5, vers 13  En alle schepsel in de hemel en op de 

aarde en onder de aarde en op de zee en alles wat daarin is, hoorde 
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ik zeggen: Hem, die op de troon gezeten is, en het Lam zij de lof en 
de eer en de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheden. 

 

Voorwaar, voorwaar, voorwaar, Ik, JHWH, Ik ben de 
Levende, en Ik ben dood geweest, en zie, Ik ben levend tot 

in alle eeuwigheden! 
En Ik, JHWH, heb de sleutels van de dood en het dodenrijk. Wie 

zegt, “Ik ken Hem”, en Mijn geboden niet bewaart, is een 

leugenaar, en in hem of haar is de waarheid niet! 
 

1 Johannes 2, vers 5 en 6  Maar wie zijn woord bewaart, in die is 
waarlijk de liefde Gods volmaakt. Hieraan onderkennen wij, dat wij 

in Hem zijn. Wie zegt, dat hij “of zij” in Hem blijft, behoort ook zelf 

zó te wandelen, als Hij gewandeld heeft. 
En 1 Johannes 3, vers 4 en 5  Ieder, die de zonde doet, doet ook de 

wetteloosheid, en de zonde is wetteloosheid. En gij weet, dat Hij 
geopenbaard is, opdat Hij de zonden zou wegnemen, en in Hem is 

geen zonde. 

En vers 9 en 10  Een ieder, die uit God geboren is, doet geen 
zonde; want het zaad Gods blijft in hem “en in haar” en hij “of zij” 

kan niet zondigen, want hij “of zij” is uit God geboren. Hieraan zijn 

de kinderen Gods en de kinderen des duivels kenbaar: een ieder, 
die de rechtvaardigheid niet doet, is niet uit God, evenmin als wie 

zijn broeder “of zuster” niet liefheeft. 
 

Voorwaar, word nuchter en bekeer u! 

En weerhoud uw tong van het kwade en uw lippen van bedrog te 
spreken! Wijk af van het kwade en doe het goede. Zoek de vrede 

en jaag die na! Mijn aangezicht is tegen hen, die het kwade doen 
en dergelijke dingen bedrijven. 

 

2 Korinthiërs 11, vers 13 tot en met 15  Want zulke lieden zijn 
schijn-apostelen, bedrieglijke arbeiders, die zich voordoen als 

apostelen van Christus. Geen wonder ook! Immers, de satan zelf 

doet zich voor als een engel des lichts. Het is dus niets bijzonders, 
indien ook zijn dienaren zich voordoen als dienaren der 

gerechtigheid; maar hun einde zal zijn naar hun werken. 
 

Voorwaar, overdenk dit. 
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Sommigen hebben zich laten overhalen door satan. Hun gedachten 
en hart en wandel hebben niets met Mij te maken! Zij 

weerspiegelen het kwade, hoogmoed, liefdeloosheid, jaloezie, haat, 

roddel, afgunst, losbandigheid, twist, toverij, en dergelijke. Ze 
menen hiermee ook nog het Koninkrijk Gods binnen te gaan! 

 
1 Thessalonicenzen 5, vers 15  Ziet toe, dat niemand kwaad met 

kwaad vergelde, maar jaagt te allen tijde het goede na, jegens 

elkander en jegens allen.   
 

En 2 Timotheüs 3, vers 1 tot en met 5  Weet wel, dat er in de 
laatste dagen zware tijden zullen komen: want de mensen zullen 

zelfzuchtig zijn, geldgierig, pochers, vermetel, kwaadsprekers, aan 

hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, liefdeloos, 
trouweloos, lasteraars, onmatig, onhandelbaar, afkerig van het 

goede, verraderlijk, roekeloos, opgeblazen, met meer liefde voor 
genot dan voor God, die met een schijn van godsvrucht de kracht 

daarvan verloochend hebben; houd ook dezen op een afstand. 

 
Voorwaar, Ik, JHWH, betuig u en aan een ieder, die hore, of 

u bekere zich nu, of u gaat voor eeuwig verloren. 

En de genade zij niet met u! 
 

Openbaring 22, vers 14  Zalig zij, die hun gewaden wassen, 
opdat zij recht mogen hebben op het geboomte des levens en door 

de poorten ingaan in de stad. 

 
Het kwade komt in de hel, niet in de Hemel! 

Ik ga nu, sprak de Heer Yeshua HaMashiach, Ruacha, Yeshu, 
Shalom! 

 

 
 

Hij is het die door u heen wil werken 
 
Boodschap Gods, overgebracht in de allerhoogste en krachtigste 

Naam ooit, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! Kind van de 

Allerhoogste, geen helse macht kan tegen u strijden. Gij zijt een 
warrior!  
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Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 

17 oktober 2019 bracht een bode engel Gods de volgende 
boodschap over, die ik heel graag met u wil delen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de allerhoogste, kadosh, heilige, 
krachtigste Naam ooit, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, 

El Elohím, Adonai, de Leeuw van Juda. 
 

Voorwaar, Israël, elke tong zal belijden: 

“Hij alleen is Heer en de Koning der koningen!” Wie kan Hem 
bestrijden? Niemand! 

 
Voorwaar, kind van de Allerhoogste, heb geen angst. 

Geen helse macht kan tegen u strijden. Gij zijt een warrior! 

 
Efeziërs 6, vers 16  Neemt bij dit alles het schild des geloofs ter 

hand, waarmede gij al de brandende pijlen van de boze zult kunnen 

doven. 
En vers 10  Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte zijner 

macht. 
 

Wees vurig, krachtig, in Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 

Christus! 
En wees niet vruchteloos, maar span u in, want Hij is het, die door 

u heen wil werken. In Hem zijt gij meer dan overwinnaar! Doe alles 
zonder morren of bedenkingen, en wees in geen ding bezorgd, 

maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met 

dankzegging bekend worden bij God. 
 

Filippenzen 3, vers 7  Maar alles wat mij winst was, heb ik om 

Christus’ wil schade geacht. 
En vers 13  Broeders “en evenzo zusters”, ik voor mij acht niet, 

dat ik het reeds gegrepen heb. 
 

Voorwaar, 
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Kolossenzen 1, vers 29  Hiervoor span ik mij ook in, onder zware 

strijd, naar zijn werking, die in mij werkt met kracht. 

Kolossenzen 2, vers 6  Nu gij Christus Jezus, de Here, aanvaard 
hebt, wandelt in Hem.   

Vers 12  daar gij met Hem begraven zijt in de doop. In Hem zijt gij 
ook mede opgewekt door het geloof aan de werking Gods, die Hem 

uit de doden heeft opgewekt. 

En vers 15  Hij heeft de overheden en machten ontwapend en 
openlijk tentoongesteld en zo over hen gezegevierd. 

Kolossenzen 3, vers 2  Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die 
op de aarde zijn. 

En Kolossenzen 4, vers 2  Volhardt in het gebed, weest daarbij 

waakzaam en dankt. 
En vers 6  Uw spreken zij te allen tijde aangenaam, niet zouteloos; 

gij moet weten, hoe gij aan ieder het juiste antwoord moet geven. 
 

2 Timotheüs 2, vers 12 en 13  Indien wij volharden, zullen wij 

ook met Hem als koningen heersen; indien wij Hem zullen 
verloochenen, zal ook Hij ons verloochenen; indien wij ontrouw 

zijn, Hij blijft getrouw, want Zichzelf verloochenen kan Hij niet. 

En vers 23  Maar wees afkerig van de dwaze en onverstandige 
strijdvragen; gij weet immers, dat zij twisten teweegbrengen. 

2 Timotheüs 3, vers 5  die met een schijn van godsvrucht de kracht 
daarvan verloochend hebben; houd ook dezen op een afstand.  

En 2 Timotheüs 4, vers 7 en 8  Ik heb de goede strijd gestreden, ik 

heb mijn loop ten einde gebracht, ik heb het geloof behouden; 
voorts ligt voor mij gereed de krans der rechtvaardigheid, welke te 

dien dage de Here, de rechtvaardige rechter, mij zal geven, doch 
niet alleen mij, maar ook allen, die zijn verschijning hebben 

liefgehad. 

 
Voorwaar, mijn naam is Revorme, een bode engel Gods. 

 

Openbaring 22, vers 6  En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn 
getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der 

Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen 
hetgeen weldra geschieden moet. 

En vers 21  De genade van de Here Jezus zij met allen. 
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Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 

 
 

Lieg niet tegen elkaar! 
 
Boodschap Gods: Ik hoor bij Christus. Daarom spreek ik de 

waarheid en lieg ik niet als ik het volgende zeg. Lieg niet meer 
tegen elkaar, nu u de oude mens en zijn levenswijze afgelegd hebt!  

 

 
Volledige weergave: 

 
Welkom! Op 18 oktober 2019 bracht de bode de volgende 

boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, de Nazareeër. Voorwaar, mijn 
naam is Hetrick. 

 

Mattheüs 5, vers 11 en 12  Zalig zijt gij, wanneer men u smaadt 
en vervolgt en liegende allerlei kwaad van u spreekt om Mijnentwil. 

Verblijdt u en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen; 

want alzo hebben zij de Profeten vóór u vervolgd. 
 

Romeinen 9, vers 1  Ik spreek de waarheid in Christus, ik lieg 
niet, want mijn geweten betuigt mij dit mede door de heilige Geest. 

 

Handelingen 5, vers 3  Maar Petrus zeide: Ananias, waarom heeft 
de satan uw hart vervuld om de heilige Geest te bedriegen en iets 

achter te houden van de opbrengst van het stuk land? 
Vers 5  En bij het horen van deze woorden viel Ananias neder en 

blies de adem uit. En een grote vrees kwam over allen, die het 

hoorden. 
En vers 7 tot en met 11  En het geschiedde na verloop van 

ongeveer drie uur, dat zijn vrouw binnenkwam, onkundig van wat 

er gebeurd was. En Petrus antwoordde haar: Zeg mij, hebt gij het 
stuk land voor zoveel verkocht? En zij zeide: Ja, voor zoveel. En 
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Petrus zeide tot haar: Hoe hebt gij kunnen overeenkomen om de 
Geest des Heren te verzoeken? Zie, de voeten van hen, die uw man 

hebben begraven, zijn aan de deur en zij zullen ook u uitdragen. En 

zij viel terstond neder voor zijn voeten en blies de adem uit; en de 
jonge mannen kwamen binnen en vonden haar dood en zij droegen 

haar uit en begroeven haar bij haar man. En een grote vrees kwam 
over de gehele gemeente en over allen, die dit hoorden. 

 

Voorwaar, wie leugens uitblaast, zal omkomen! 
 

Galaten 1, vers 20  Wat ik u schrijf, zie, voor het aangezicht van 
God, ik lieg niet. 

 

2 Korinthiërs 13, vers 5 en 6  Stelt uzelf op de proef, of gij wel 
in het geloof zijt, onderzoekt uzelf. Of zijt gij niet zo zeker van 

uzelf, dat Jezus Christus in u is? Want anders zijt gij verwerpelijk. 
Ik hoop echter, dat gij zult inzien, dat wij niet verwerpelijk zijn. 

En 2 Korinthiërs 11, vers 31  De God en Vader van onze Here 

Jezus, geprezen zij Hij in eeuwigheid, weet, dat ik niet lieg. 
 

Kolossenzen 3, vers 9  Liegt niet meer tegen elkander, daar gij 

de oude mens met zijn praktijken afgelegd hebt. 
 

Titus 1, vers 2  in de hoop des eeuwigen levens, dat God, die niet 
liegt, vóór eeuwige tijden beloofd heeft, terwijl Hij te zijner tijd zijn 

woord heeft openbaar gemaakt in de verkondiging. 

 
2 Timotheüs 4, vers 4  Daar staat geschreven: dat zij hun oor 

van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtsels keren, 
“zeg maar, verzinsels, leugens”. 

 

Jakobus 3, vers 13 tot en met 18  Wie is wijs en verstandig 
onder u? Hij tone uit zijn goede wandel zijn werken met wijze 

zachtmoedigheid. Indien gij echter bittere naijver en zelfzucht in uw 

hart hebt, beroemt u dan niet en liegt niet tegen de waarheid. Dat 
is niet de wijsheid, die van boven komt, maar zij is aards, 

ongeestelijk, duivels; want waar naijver en zelfzucht heerst, daar is 
wanorde en allerlei kwade praktijk. Maar de wijsheid van boven is 

vooreerst rein, vervolgens vreedzaam, vriendelijk, gezeggelijk, vol 
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van ontferming en goede vruchten, onpartijdig en ongeveinsd. Maar 
gerechtigheid is een vrucht, die in vrede wordt gezaaid voor hen, 

die vrede stichten. 

 
1 Johannes 1, vers 5 tot en met 10  En dit is de verkondiging, 

die wij van Hem gehoord hebben en u verkondigen: God is licht en 
in Hem is in het geheel geen duisternis. Indien wij zeggen, dat wij 

gemeenschap met Hem hebben en in de duisternis wandelen, dan 

liegen wij en doen de waarheid niet; maar indien wij in het licht 
wandelen, gelijk Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met 

elkander; en het bloed van Jezus, zijn Zoon, reinigt ons van alle 
zonde. Indien wij zeggen, dat wij geen zonde hebben, misleiden wij 

onszelf en de waarheid is in ons niet. Indien wij onze zonden 

belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te 
vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Indien wij 

zeggen, dat wij niet gezondigd hebben, maken wij Hem tot een 
leugenaar en zijn woord is in ons niet. 

En 1 Johannes 2, vers 9 en 10  Wie zegt in het licht te zijn en zijn 

broeder haat, die is in de duisternis tot nu toe. Wie zijn broeder 
liefheeft, blijft in het licht en in hem is niets aanstotelijks.  

 

Dit telt evenzo voor de zusters. 
 

Openbaring 3, vers 8 en 9  Ik weet uw werken: zie, Ik heb een 
geopende deur voor uw aangezicht gegeven, die niemand kan 

sluiten; want gij hebt kleine kracht, maar gij hebt mijn woord 

bewaard en mijn naam niet verloochend. Zie, Ik geef sommigen uit 
de synagoge des satans, van hen, die zeggen, dat zij Joden zijn en 

het niet zijn, maar liegen; zie, Ik zal maken, dat zij zullen komen 
en zich nederwerpen voor uw voeten, en erkennen, dat Ik u heb 

liefgehad. 

 
En Romeinen 14, vers 13  Laten wij dan niet langer elkander 

oordelen, maar komt liever tot dit oordeel: uw broeder geen 

aanstoot of ergernis te geven. “Dit betreft evenzo de zusters.” 
 

Voorwaar, bedroef de Heilige Geest niet! 
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Romeinen 12, vers 21  Laat u niet overwinnen door het kwade, 
maar overwin het kwade door het goede. 

 

Johannes 14, vers 6  Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de 
waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij. 

 
En Galaten 5, vers 22  Maar de vrucht van de Geest is liefde, 

blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, 

trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. 
 

Ik ga nu, sprak Hetrick, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen 

 
 

 

Profetisch: Dit is hen overkomen die zich niet 
bekeerden 
 

18-10-2019  Verslag van Gods eindtijdprofeet van de laatste dagen, 
Benjamin Cousijnsen, opgeschreven en overgebracht in opdracht 

van de Kapitein van de Evangelical EndTime Machine, de Heer 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Toen ik, Benjamin, 

wakker werd, had ik tranen in mijn ogen, want ik gun echt niemand 

de hel.  
 

 

Volledige weergave: 
 

Welkom! Het volgende verslag werd opgeschreven op 18 oktober 
2019 door Profeet Benjamin Cousijnsen, om met u te delen.  

 

Shalom, met Profeet Benjamin Cousijnsen.  
 

Terwijl ik sliep, zag ik een bode engel Gods…  
Ik zag dat het Michaël was, en hij begroette mij in de almachtige 

Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Hij had een 

gouden staf van de Here in zijn hand, en raakte de grond aan, en ik 
zag alles heel snel om mij heen draaien. Ik stond naast de bode 
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engel Michaël, en hij sprak heel krachtig, en zei: De Allerhoogste 
heeft mij gezonden en Zijn woorden zijn getrouw en waarachtig en 

kadosh, heilig!  

 
De God van de geesten der Profeten zal u het volgende 

tonen.  
Opeens zag ik sommige ex-werkers staan in de hel, voor een 

enorme afgrond met vuur.  

Michaël zei: Zij zijn vol leugens en misleiding en haat, en zijn uit de 
duivel. Ze zijn vol zonde, want het zaad in hen is slecht.  

Voorwaar, gij echter zijt Gods uitverkoren Profeet. Wie kwaad over 
u denkt, en Gods gezalfde niet serieus neemt, wat hij aan u 

overbrengt, en zich niet bekeert, zal daar ook in terechtkomen. 

Voorwaar, Profeet Benjamin heeft veel om genade en vergeving 
gevraagd voor hen, maar hun gehoor is verwend, het gehoor van 

sommige ex-werkers en van anderen. Ze zijn vol trots, twist, 
onreinheid, haat, jaloezie, afgunst en liefdeloosheid; dit zit in hun 

vlees.  

 
Voorwaar, ook heeft Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 

Christus, een oproep gedaan, 

en reeds vele kansen gegeven via de boodschappen Gods, om zich 
te bekeren en om vergeving te vragen, wat ze Profeet Benjamin en 

zijn vrouw hebben aangedaan, en boven alles, Yeshua HaMashiach, 
JHWH, Jezus Christus, de Koning der koningen.  

 

Ik, Benjamin, huilde… 
Want ik zag dat sommige ex-werkers en ook anderen, zoals een 

vrouw met een donkere moedervlek op haar voorhoofd, en 
kinderen, en vrouwen die op Connie lijken, in de hel, in de afgrond, 

geduwd werden door een engel Gods. Ik kon hun gezichten niet 

heel goed zien, maar nog wel onderscheiden.  
Maar Michaël zei: Het zijn sommige ex-werkers, die velen 

gemanipuleerd hebben, en ze dachten slim te zijn. Dit is hen 

overkomen, die zich niet bekeerden. 
 

Voorwaar, Profeet Benjamin houdt heel erg veel van zijn 
vrouw en kinderen.  

Zij betekenen echt alles voor hem, en de Heer op de eerste plaats. 
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Voorwaar, laat hen met rust door kwaad te spreken! Stop ermee, 
zodat u niet straks in de hel, in de afgrond, geworpen wordt, zoals 

Likha, Connie, Darren, Jemuel, Rex Michael, Jan Rey, Melba, Joylyn, 

Jimmy, Zyra, onder anderen. 
 

Profeet Benjamin is trouw aan de Heer, Yeshua HaMashiach, 
JHWH, Jezus Christus, en aan zijn vrouw en kinderen, en dit 

zeg ik, Michaël, u, Gods bode engel.  

Voorwaar, luister ook naar de boodschap met de titel: ‘Wees een 
drakendoder!’ 

 
2 Korinthiërs 10, vers 3 tot en met 6  Want al leven wij in het 

vlees, wij trekken niet ten strijde naar het vlees, want de wapenen 

van onze veldtocht zijn niet vleselijk, maar krachtig voor God tot 
het slechten van bolwerken, zodat wij de redeneringen en elke 

schans, die opgeworpen wordt tegen de kennis van God, slechten, 
elk bedenksel als krijgsgevangene brengen onder de 

gehoorzaamheid aan Christus, en gereed staan, zodra uw 

gehoorzaamheid volkomen is, alle ongehoorzaamheid te straffen. 
 

En Openbaring 22, vers 6  En Hij zeide tot mij: Deze woorden 

zijn getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der 
Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen 

hetgeen weldra geschieden moet. 
En vers 14  Zalig zij, die hun gewaden wassen, opdat zij recht 

mogen hebben op het geboomte des levens en door de poorten 

ingaan in de stad. 
 

Toen ik, Benjamin, wakker werd, had ik tranen in mijn ogen, 
want ik gun echt niemand de hel, hoewel ik sommigen in de 

afgrond geworpen zag worden.  

Dit mag u delen. 
 

Shalom! 

 
 

 
 

Satan, de vader van de leugen 
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De satan is juist nu zeer actief, want hij weet: zijn tijd is kort! 

Voorwaar, kunt gij de aanvallen in uw ziel en gedachtegang en 

dromen doorgronden?  
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Op 22 oktober 2019 bracht de bode engel 
de volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin 

Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 
Revorme, een bode engel Gods. 

 
Voorwaar, 

 

Job 11, vers 7  Kunt gij de geheimen Gods doorgronden, de 
Almachtige doorgronden ten einde toe? 

 

Voorwaar, 
 

En Job 10, vers 4  Hebt Gij dan vleselijke ogen, ziet Gij zoals 
stervelingen zien? 

 

Voorwaar, kunt gij de aanvallen in uw ziel en gedachtegang 
en dromen doorgronden? 

Is het satan niet, die uit zijn hol is gekropen en zich openbaart, en 
die u wil laten geloven in wat u voelt in uw ziel en wat u denkt in 

uw gedachtegang? De satan, de machthebber van alle kwaad, bezit 

buitengewone krachten, en heeft zo ook velen gemanipuleerd en 
overgenomen om huwelijken kapot te maken!  

 

De satan is juist nu zeer actief, want hij weet: zijn tijd is 
kort! 

Voorwaar, geloof niet in zijn levensechte beelden en manipulatie en 
trucs en show en spektakel. Hij probeert altijd de aandacht te 

trekken, zelfs door om te kijken naar het verleden, zodat satan het 
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kan versterken en u kan betoveren. Voorwaar, doorgrond hem! Hij 
denkt slimmer te zijn dan u en vooral slimmer dan God!  

 

Voorwaar, u bent gewaarschuwd voor hem, de satan. 
Ook Benjamin, Gods Profeet, en zijn vrouw moeten krachtig en 

sterk zijn! En ook u, die luistert, kijk naar het heden, en doorgrond 
satan, en laat niets u beïnvloeden! 

 

Efeziërs 6, vers 10 tot en met 12  Voorts, weest krachtig in de 
Here en in de sterkte zijner macht. Doet de wapenrusting Gods 

aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels; 
want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen 

de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer 

duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. 
En vers 16  Neemt bij dit alles het schild des geloofs ter hand, 

waarmede gij al de brandende pijlen van de boze zult kunnen 
doven.  

 

Voorwaar! 
Dat betekent dus dat u elke brandende pijl, die u wil aanvallen in 

uw droom en ziel en gevoel en gedachten, onder andere, moet 

weerstaan met het schild des geloofs. En bescherm uzelf met Gods 
helm! De geestelijke wapenrusting heeft God u gegeven, om de 

satan te weerstaan! Voorwaar,  
 

Filippenzen 2, vers 13  Want God is het, die om zijn welbehagen 

zowel het willen als het werken in u werkt.    
 

Weersta de satan, en hij zal van u vlieden! 
 

Efeziërs 4, vers 20 en 21  Maar gij geheel anders: gij hebt 

Christus leren kennen. Gij toch hebt van Hem gehoord en zijt in 
Hem onderwezen, gelijk dit de waarheid is in Jezus. 

En Efeziërs 5, vers 8  Want gij waart vroeger duisternis, maar thans 

zijt gij licht in de Here; wandelt als kinderen des lichts. 
 

Dit betekent ook dat u meer dan overwinnaar bent. 
Na een aanval of strijd is het juist goed, om de satan bij de horens 

te pakken en hem er flink van langs te geven! Voorwaar, bescherm 
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uzelf met Zijn kostbaar Bloed, het Bloed van Yeshua HaMashiach, 
JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, deze woorden zijn getrouw en 

waarachtig, en evenzo alle vorige boodschappen, die de Here God 

van de geesten der Profeten tot Zijn getrouwe, gezalfde Profeet 
gesproken heeft. Neem Gods Profeet serieus, en weersta de satan! 

 
Openbaring 14, vers 12  Hier blijkt de volharding der heiligen, die 

de geboden Gods en het geloof in Jezus bewaren.   

En Openbaring 22, vers 14  Zalig zij, die hun gewaden wassen, 
opdat zij recht mogen hebben op het geboomte des levens en door 

de poorten ingaan in de stad. 
 

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 

wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 
een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 
geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 

oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 

duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 
waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 

gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 
komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 

zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 

 
En Openbaring 22, vers 21  De genade van de Here Jezus zij met 

allen.  
 

Wees krachtig in de Here; wees een warrior! 

En gebruik uw zwaard tegen satan, en gebruik uw mond, en bid! 
Amen. 

Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
 

 

Opeens waren Profeet Benjamin en vele anderen 
verdwenen! 
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Openbarende en profetische boodschap en waarschuwing Gods voor 

hen, die achterbleven toen de Rapture plaatsvond. Profeet 

Benjamin Cousijnsen heeft de wereld gewaarschuwd en de 
boodschappen Gods overgebracht. Men vergeet, dat Profeet 

Benjamin Cousijnsen in de Hemel een geliefde des Heren is, en dat 
men zich beter kan bekeren.  

 

 
Volledige weergave: 

 
Van harte welkom! Op 23 oktober 2019 bracht de bode engel de 

volgende openbarende en profetische boodschap Gods over aan 

eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 

Revelado, een bode engel Gods. 

 
Profeet Benjamin Cousijnsen heeft de wereld gewaarschuwd 

en de boodschappen Gods overgebracht. 

Sommigen zullen zeggen: “God is streng en onrechtvaardig!” 
 

Openbaring 22, vers 6  En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn 
getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der 

Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen 

hetgeen weldra geschieden moet. 
 

Velen zullen zich op de borst slaan! 
Want vele rotsblokken uit de ruimte vielen op de Aarde, evenzo 

vele sterren, die voorheen wankelden. O wee, zij die niet wilden 

horen naar Gods geheiligde, gezalfde, geliefde eindtijdprofeet, en 
die hem hebben bespot en vervolgd en tegengewerkt!  

 

Opeens en onverwachts zullen de mensen bemerken: 
‘Die onheilsprofeet en vele anderen zijn er niet meer in de complete 

chaos…’ Vele mensen schreeuwen paniekerig en zijn 
terneergeslagen! En vele branden en ontploffingen vinden plaats, 

en velen huilen, omdat er net mensen verdwenen zijn en baby’s en 
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dieren. Ook waren er mensen, die gestraft werden met vuur uit de 
hemel! En ook stonden vele kerken in brand. Voorwaar, het is beter 

dat men zich bekeert en Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, 

aanneemt! 
 

Vele mensen zullen in deze chaos stelen en roven en 
verkrachten en andere mensen doden, onder andere.  

Ook zullen vele mensen andere mensen gaan eten, vanwege het 

gebrek aan eten. Het gaat heel ver! O wee, bekeer u, want dit zal 
geschieden! En dit zeg ik u niet, om u bang te maken, maar om u 

wakker te schudden. Maak u klaar en maak nu de keus, voordat u 
in deze verschrikkelijke eindtijdgebeurtenissen terechtkomt!  

 

Amerika zal niet meer bestaan. 
Voorwaar, het is beter dat men Gods geheiligde gezalfde des Heren, 

Gods geliefde Profeet, zegent, dan kwaad over hem te spreken, die 
onder de Hemelse wetten staat. Want alle kwaad, dat uit de mond 

komt, zal hen treffen als een boemerang! Ook dezen, die 

achterblijven, die Gods gezalfde gekwetst hebben, zullen van God 
zelf helwormen ontvangen in hun binnenste. Men vergeet, dat 

Profeet Benjamin Cousijnsen in de Hemel een geliefde des Heren is, 

en dat men zich beter kan bekeren. 
 

Openbaring 21, vers 2  En ik zag de heilige stad, een nieuw 
Jeruzalem, nederdalende uit de hemel, van God, getooid als een 

bruid, die voor haar man versierd is. 

En vers 5 tot en met 8  En Hij, die op de troon gezeten is, zeide: 
Zie, Ik maak alle dingen nieuw. En Hij zeide: Schrijf, want deze 

woorden zijn getrouw en waarachtig. En Hij sprak tot mij: Zij zijn 
geschied. Ik ben de alfa en de omega, het begin en het einde. Ik 

zal de dorstige geven uit de bron van het water des levens om niet. 

Wie overwint, zal deze dingen beërven, en Ik zal hem een God zijn 
en hij zal Mij een zoon zijn. Maar de lafhartigen, de ongelovigen, de 

verfoeilijken, de moordenaars, de hoereerders, de tovenaars, de 

afgodendienaars en alle leugenaars – hun deel is in de poel, die 
brandt van vuur en zwavel: dit is de tweede dood. 
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En Openbaring 16, vers 9  En de mensen werden verzengd door de 
grote hitte en zij lasterden de naam van God, die de macht heeft 

over deze plagen, en zij bekeerden zich niet om Hem eer te geven. 

En vers 18 tot en met 21  En er kwamen bliksemstralen en 
stemmen en donderslagen, en er geschiedde een grote aardbeving, 

zo groot als er geen geweest is, sedert een mens op de aarde was: 
zó hevig was deze aardbeving, zó groot. En de grote stad viel in 

drie stukken uiteen en de steden der volken stortten in. En het 

grote Babylon werd voor God in gedachtenis gebracht, om daaraan 
de beker met de wijn van de gramschap zijns toorns te geven. En 

alle eilanden vluchtten weg en bergen werden niet meer gevonden. 
En grote hagelstenen, een talent zwaar, vielen uit de hemel op de 

mensen, en de mensen lasterden God vanwege de plaag van de 

hagel, want de plaag daarvan was zeer groot. 
 

Wie niet wil horen, gaat verloren. 
Zalig zij, die Gods Profeet geloven, en zich bekeren! 

Benjamin zegt: “Beter geliefd in de Hemel dan op de Aarde!” 

Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 

 

Zijn Naam is Wonderbaar, evenzo Zijn dierbaar 

Bloed 
 
Alle geesten en machten en bolwerken van satan zijn verslagen 

door Zijn kracht en wonderbare Bloed! Daarom bid dat u, die 

luistert, steeds weer door de Kadosh, Heilige Geest één bent, in 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 

24 oktober 2019 bracht een bode engel Gods de volgende 
boodschap over, die ik heel graag met u wil delen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige Naam boven alle namen, 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, uw Koning der 
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koningen, en Abba, Vader, uw Rabboeni, en enige Heer en Koning 
en Redder van vele harten en zielen.  

 

Zijn Naam is Wonderbaar, evenzo Zijn kostbare, krachtige, 
dierbare Bloed.  

Almachtig en Kadosh, Heilig is onze God, voor eeuwig. En alle 
kadosh, heilige engelen zeggen met u: “Amen!” Voorwaar, mijn 

naam is Blesía, een bode engel Gods. 

 
Alle geesten en machten en bolwerken van satan zijn 

verslagen door Zijn kracht en wonderbare Bloed! 
Daarom bid dat u, die luistert, steeds weer door de Kadosh, Heilige 

Geest één bent in Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. 

Voorwaar, geliefden des Heren, hierdoor, door de Geest, groeit de 
liefde. Laat die eenheid in Hem, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 

Christus, meer en meer zichtbaar worden in u, die luistert. Toon uw 
liefde voor God en voor elkaar, tot Zijn eer en glorie! Wie kan 

weerstaan Gods liefdemacht? Wie wil ervaren Zijn grote, 

wonderbare kracht?  
 

In Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, bent u vrij 

van angst en zorgen.  
Want Hij heeft de taaiste zondemacht verbroken met Zijn 

goddelijke kracht! Zijn Bloed verlost ook u, die tot Hem komt met 
een hart vol overgave en berouw en geloof. In Hem, Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, ligt uw overwinning! Laat Zijn 

Shalom, Vrede, in u zijn. En laat Zijn levend water meer en meer 
vloeien door u heen – en Zijn Bloed – tot een klare waterstroom, 

die uw geest vult. Onderhoud uw relatie en liefde en geloof! 
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 

 
 

Openbaring Gods: Het streven naar een nieuw 

soort mens! 
 

Profeet Benjamin Cousijnsen, eindtijdprofeet van de laatste dagen, 

heeft u alreeds gewaarschuwd, waar men in het geheim achter 
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gesloten deuren mee bezig is. Naar de wereld toe verzwijgt men 
echter, hoever men al gevorderd is.  

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, welkom! Op 25 oktober 2019 bracht de bode engel de 

volgende openbarende boodschap Gods over aan Profeet van de 

laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 

Voorwaar, in het verborgene experimenteert men erop los. 
En, door te knutselen, probeert men het DNA en overige van 

embryo’s via speciale technieken te veranderen! Voorwaar, hoewel 
wetenschappers beweren, dat men het te ingewikkeld vindt om een 

kind met vleugels of een vlies tussen de vingers te laten groeien, of 

met een staart, of met horens op het hoofd te ontwikkelen, of een 
nieuw superras, een soort supermens te kunnen maken, - hoewel 

men hier reeds toe in staat is, en heel ver is en geëxperimenteerd 

heeft, - streeft men ernaar dat er een nieuw soort mens bij komt! 
Voorwaar, men verzwijgt hoever ze reeds zijn! 

 
Ook kunnen de wetenschappers met hun technieken de 

mens-baby naar wens aanpassen en veranderen, en 

besturen via een RFID-chip code en merkteken. 
En ook via dit nieuwe ras, en via de satelliet, kunnen zij de 

gedachten van de mens beïnvloeden. Profeet Benjamin Cousijnsen 
heeft u alreeds gewaarschuwd, waar men in het geheim achter 

gesloten deuren, van de wetenschappers, mee bezig is! Zelfs kan 

men op bestelling een kind kiezen naar eigen wens! 
 

Openbaring 13, vers 16 en 17  En het maakt, dat aan allen, de 

kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de 
slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op 

hun voorhoofd, en dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het 
merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam 

heeft. 
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Voorwaar, mijn naam is Revelado, een bode engel Gods. 

De totale overname van de mens is in volle gang! 

 
In Azië, onder andere, zijn velen reeds voorzien van een 

merkteken. 
Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 

 
 

Wees slimmer dan satan 
 
De kunstmatige intelligentie ontwikkelt zich zo erg snel, dat het niet 

lang meer zal duren, voordat de computers u kunstmatig te slim af 
zijn. Daarom, word wakker, en laat uw geestelijke wapens niet 

zakken en van u afnemen door satan!  

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, welkom! Op 28 oktober 2019 bracht een bode engel de 

volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin 
Cousijnsen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, luister goed. 

 
Op een zekere dag kwam satan van zijn zwerftocht over de 

Aarde…  

Hij had acht geslagen op de kinderen Gods, ja, ook op u! De 
apostasie, afvalligheid, is reeds in volle gang. Satan probeert met 

zijn technologische gevallen engelen te knoeien aan uw DNA, zodat 
men niet meer helder en zuiver, en vooral heilig, kan denken!  

 

Voorwaar, computers doen wat u hen opdraagt, tenminste, 
zo is het nu nog.  

Maar de kunstmatige intelligentie ontwikkelt zich zo erg snel, dat 

het niet lang meer zal duren, voordat de computers u kunstmatig te 
slim af zijn. Daarom, word wakker! En laat u niet overnemen door 
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het kwaad, maar houd stand en wees slimmer, en laat uw 
geestelijke wapens niet zakken en van u afnemen door satan. 

 

Efeziërs 6, vers 10  Voorts, weest krachtig in de Here en in de 
sterkte zijner macht. 

 
Voorwaar, wees vurig en krachtig voor de Here! 

En laat u niet beïnvloeden door kwaadsprekers, maar houd u verre 

van hen.  
 

Jesaja 59, vers 6 en 7  Hun webben deugen niet tot kleding, en 
met hun maaksels kunnen zij zich niet bedekken; hun maaksels zijn 

maaksels van boosheid, en gewelddaden zijn in hun handen. Hun 

voeten snellen naar het kwade en haasten zich om onschuldig bloed 
te vergieten; hun gedachten zijn onheilsgedachten, verwoesting en 

verderf zijn op hun wegen. 
Jesaja 2, vers 12  Want er is een dag van de Here der heerscharen 

tegen al wat hoogmoedig is en trots en tegen al wat zich verheft, 

opdat het vernederd worde. 
En Jesaja 59, vers 4 en 5  Er is niemand die een gegronde 

aanklacht indient, en niemand die naar waarheid richt; zij 

vertrouwen op ijdelheid, spreken valsheid, gaan zwanger van 
moeite en baren onheil. Zij broeden eieren van giftige slangen uit 

en weven spinnewebben. Wie van hun eieren eet, zal sterven; als 
er een ingedrukt wordt, berst er een adder uit. 

 

Voorwaar, onderhoud uw relatie met Yeshua HaMashiach, 
JHWH, Jezus Christus. 

En word niet afvallig door satans trucs! Voorwaar, satan haat Gods 
gezalfde Profeet en al diegenen, die dichtbij de Here leven. 

Daarom, wie dichtbij de Here leven, worden het vaakst 

aangevallen! 
 

Openbaring 3, vers 21  Wie overwint, hem, “maar ook haar”, 

zal Ik geven met Mij te zitten op mijn troon, gelijk ook Ik heb 
overwonnen en gezeten ben met mijn Vader op zijn troon. 

 
Voorwaar, mijn naam is Mirciach, en ben een bode engel 

Gods. 
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1 Johannes 2, vers 9 tot en met 11  Wie zegt in het licht te zijn 

en zijn broeder “of zuster” haat, die is in de duisternis tot nu toe. 

Wie zijn broeder “of zuster” liefheeft, blijft in het licht en in hem 
“of haar” is niets aanstotelijks; maar wie zijn broeder “of zuster” 

haat, is in de duisternis en wandelt in de duisternis, en hij “of zij” 
weet niet waar hij “of zij” heengaat, want de duisternis heeft zijn 

“of haar” ogen verblind. 

Vers 17  En de wereld gaat voorbij en haar begeren, maar wie de 
wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid. 

En vers 24  Wat u betreft, wat gij van den beginne gehoord hebt, 
moet in u blijven. Indien in u blijft, wat gij van den beginne 

gehoord hebt, dan zult gij ook in de Zoon en in de Vader blijven. 

 
En Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God 

de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 
opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig 

leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, 

opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 

geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 
oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 

duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 
waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 

gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 

komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 
zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 

 
Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 

 
 

Houd uw oog, de lamp van uw lichaam, zuiver 
 
Geliefden des Heren, uw oog is de lamp van uw lichaam. Houd uzelf 

kadosh, heilig, zuiver en onbevlekt, zodat uw lichaam, ziel en 

gedachten niet geheel duister worden!  
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Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Op 29 oktober 2019 bracht de bode engel 
de volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin 

Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige Naam boven alle namen, 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 
Blesía, een bode engel Gods. 

 
Deuteronomium 6, vers 6  Wat ik u heden gebied, zal in uw hart 

zijn. 

En vers 5  Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart 
en met geheel uw ziel en met geheel uw kracht. 

 
Jakobus 3, vers 13  Wie is wijs en verstandig onder u? Hij tone uit 

zijn “of haar” goede wandel zijn “of haar” werken met wijze 

zachtmoedigheid. 
En Jakobus 1, vers 21 en 22  Legt dus af alle vuilheid en alle uitwas 

van boosheid en neemt met zachtmoedigheid het in u geplante 

woord aan, dat uw zielen kan behouden. En weest daders des 
woords en niet alleen hoorders: dan zoudt gij uzelf misleiden. 

 
Voorwaar, uw oog is de lamp van uw lichaam. 

Houd uzelf, geliefden des Heren, kadosh, heilig, zuiver en 

onbevlekt! Ook u wordt gewaarschuwd, om uw ogen zuiver te 
houden. Want anders heeft u de kans, dat uw lichaam en ziel en 

gedachten geheel duister worden. 
 

1 Johannes 5, vers 18 tot en met 20  Wij weten, dat een ieder, 

die uit God geboren is, niet zondigt; want Hij, die uit God geboren 
werd, bewaart hem, “maar ook haar”, en de boze heeft geen vat 

op hem “of haar”. Wij weten, dat wij uit God zijn en de gehele 

wereld in het boze ligt. Doch wij weten, dat de Zoon van God 
gekomen is en ons inzicht gegeven heeft om de Waarachtige te 

kennen; en wij zijn in de Waarachtige, in zijn Zoon Jezus Christus. 
Dit is de waarachtige God en het eeuwige leven. 
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Voorwaar, zie op Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, 
geliefden des Heren! 

Richt u op Zijn weg, en houd u vast aan het goede, en onderhoud 

uw relatie. 
 

Galaten 5, vers 25 en 26  Indien wij door de Geest leven, laten 
wij ook door de Geest het spoor houden. Wij moeten niet praalziek 

zijn, elkander tartend, elkander benijdend. 

En vers 22  Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, 
vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, 

zachtmoedigheid, zelfbeheersing. 
 

2 Korinthiërs 5, vers 17  Zo is dan wie in Christus is een nieuwe 

schepping; het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen. 
 

1 Korinthiërs 14, vers 32 en 33  En de geesten der Profeten zijn 
aan de Profeten onderworpen, want God is geen God van wanorde, 

maar van vrede. 

En vers 40  Laat alles betamelijk en in goede orde geschieden. 
 

En Efeziërs 6, vers 16 tot en met 18  Neemt bij dit alles het 

schild des geloofs ter hand, waarmede gij al de brandende pijlen 
van de boze zult kunnen doven; en neemt de helm des heils aan en 

het zwaard des Geestes, dat is het woord van God. En bidt daarbij 
met aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in de 

Geest, daartoe wakende met alle volharding en smeking voor alle 

heiligen. 
 

Amen! 
Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 

 

 

Dien de Here met vreugde en blijdschap 
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De Here is mijn stralende zonneschijn, en ik kijk vol vreugde, en 
laat u een stralende glimlach zien. Want de Here, Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, geeft mij vreugde en harmonie!  

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 30 oktober 2019 bracht een bode 

engel deze speciale boodschap Gods over aan Profeet Benjamin 
Cousijnsen, die ik graag met u wil delen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 
Voorwaar, zeg: 

“De Here is mijn stralende zonneschijn, en ik kijk vol vreugde, en 
laat u een stralende glimlach zien. Want de Here, Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, geeft mij vreugde en 

harmonie!”  
 

Daarom zeg ik: “De Here straalt in mij”.  

En ik zeg vol vreugde: “Hohoho, hosanna, hosanna, hosanna, 
vreugde, vreugde, vreugde! Halleluja, halleluja, mijn hart is 

verheugd, halleluja, verheugd, want de Here is in mij! Hihihi, 
hahaha, hohoho, de Hemelse, stralende vreugde en liefde en kracht 

en overwinning en zegeningen zitten in mij! Hij laat mij juichen… 

Joehoe! Joehoe! Joehoe! De Heer vult mij met geloof en 
vertrouwen. Hij is mijn Vreugde en Redder van mijn ziel! Hij leeft 

en schijnt in mij. Hij is Wonderbaar en zeer groot, en is getrouw en 
nimmer falend! Voorwaar, hoe meer ik vooruitkijk, hoe meer de 

vreugde in de Here zal toenemen, die alle angst en pijn en zorgen 

verdrijft!” 
 

Zeg:  

“Halleluja! Ik prijs en dank Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 
Christus, die mij bekleed heeft met een glimlach en vreugde. Hihihi, 

hahaha!” 
 

Dien de Here met vreugde en blijdschap! 
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Voorwaar, mijn naam is Happynia, en ben een bode engel Gods.  
Ik ga nu, hohoho, hihihi, hahaha, Ruacha, Yeshua, Shalom! 

 

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshua, Shalom! 
 

 
 

 

 
 

Zo spreekt uw liefhebbende Vader: Mijn juk is 

zacht 
 
Wow, dat betekent dus, dat Hij, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 

Christus, wel héél erg veel van u houdt, en dat gij rust zult vinden, 
ontvangen, voor uw ziel!  

 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 
31 oktober 2019 bracht een bode engel Gods de volgende 

boodschap over, die ik heel graag met u wil delen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige Naam boven alle namen, 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  
 

Voorwaar, zo spreekt uw liefhebbende Vader: 
 

Mattheüs 11, vers 28  Komt tot Mij, allen, “dus ook u”, die 

vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven. 
 

Voorwaar, hoe vermoeid en belast gij ook zijt, Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, gaat u rust geven. 
 

Johannes 10, vers 11  Ik ben de goede herder. De goede herder 
zet zijn leven in voor zijn schapen. 
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Wow, dat betekent dus, dat Hij wel héél erg veel van u 
houdt, en dat gij rust zult vinden, ontvangen, voor uw ziel! 

 

Mattheüs 11, vers 30  Want mijn juk is zacht, “verdraagbaar”, 
en mijn last is licht. 

En Mattheüs 18, vers 11  Want de Zoon des mensen is gekomen 
om het verlorene te behouden. 

 

Johannes 7, vers 38  Wie in Mij, “Yeshua HaMashiach, JHWH, 
Jezus Christus”, gelooft, gelijk de Schrift zegt, stromen van 

levend water zullen uit zijn “of haar” binnenste vloeien. 
En Johannes 10, vers 28  En Ik geef hun eeuwig leven en zij, “ook 

u”, zullen voorzeker niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand 

zal ze uit mijn hand roven, “ook u niet”. 
 

Maar dan moet u wel uw eigen juk, last, loslaten, en niet 
meer afnemen van Mij, en ernaar omzien! 

Geven is loslaten en geloven, dat Zijn juk u rust zal geven en zal 

zegenen. 
 

Johannes 10, vers 27  Mijn schapen horen naar mijn stem en Ik 

ken ze en zij volgen Mij. 
 

Hoort gij ook naar Mij? 
Voorwaar, mijn naam is Blesía, een bode engel Gods. Vertrouw op 

de Here, en doe het goede! 

 
Psalm 37, vers 4  Verlustig u in de Here; “zie niet op mensen, 

maar vertrouw op God!”, dan zal Hij u geven de wensen van uw 
hart. 

Psalm 37, vers 5  Wentel uw weg op de Here en vertrouw op Hem, 

en Hij zal het maken. 
Psalm 46, vers 3  Daarom zullen wij niet vrezen, al verplaatste zich 

de aarde… tot zover. 

Psalm 89, vers 29  Voor altoos zal Ik jegens hem, “maar ook 
haar”, mijn goedertierenheid bewaren en mijn verbond zal voor 

hem “of haar” vast blijven. 
En Psalm 91, vers 4  Met zijn vlerken beschermt Hij u, en onder zijn 

vleugelen vindt gij een toevlucht; zijn trouw is schild en pantser. 
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Vers 9  Want Gij, o Here, zijt mijn toevlucht. De Allerhoogste hebt 
gij tot uw schutse gesteld. 

En vers 14  Omdat hij “of zij” Mij zeer bemint, zal Ik hem “of 

haar” bevrijden; Ik zal hem “of haar” beschutten, omdat hij “of 
zij” mijn naam kent. 

 
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

NOVEMBER 2019 

 
De tekenen van de eindtijd zijn zichtbaar, zelfs 
voor de niet-gelovigen 
 

De mens houdt van satan, meer dan van God, en trekt het kwaad 
naar zich toe. Men houdt van horror, Dracula en extreem 

bloeddorstig geweld, en het tegennatuurlijke en alles wat tegen 

Gods geboden ingaat. Alleen in Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 
Christus, is er redding en eeuwig leven, niet in de hel!  

 
 

Volledige weergave: 
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Hallo, welkom! Op 1 november 2019 bracht de bode engel de 

volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin 

Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 

Voorwaar, de tekenen van de eindtijd zijn zichtbaar voor de 
gelovigen en ongelovigen. 

Straathandel in drugs, pinautomaten kraak, winkeldiefstal, 
straatroof, Christenhaat en – vervolging, duivelse, sadistisch, helse 

seks en genot, zware mishandelingen toebrengen aan mens en 

dier, elk levend wezen met levensadem, gedwongen prostitutie, 
baby- en kinderhandel, de toenemende hongersnood en armoede, 

mensen verkopen zich om opgegeten te worden, en evenzo roeien 
mensen elkaar uit voor seks door moord en doodslag, en eten 

mensenvlees, onder andere! Voorwaar, 

 
1 Petrus 5, vers 8  Wordt nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij, 

de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal 

verslinden. 
 

Mijn naam is Mireach, en ben een bode engel Gods. 
 

Tja, voorwaar, de mens houdt van satan, meer dan van God! 

Men trekt het kwaad naar zich toe. Men houdt van horror, Dracula 
en extreem bloeddorstig geweld, en het tegennatuurlijke en alles 

wat tegen Gods geboden ingaat. Wat men wil, krijgt men van 
satan! 

 

Galaten 6, vers 7  Dwaalt niet, God laat niet met Zich spotten. 
Want wat een mens zaait, zal hij “of zij” ook oogsten. 

En Galaten 5, vers 7 en 8  Gij liept goed. Wie is u in de weg 

gekomen, dat gij aan de waarheid niet meer gehoorzaamt? Die 
overreding kwam niet van Hem, die u roept. 

 
Voorwaar, het is beter dat men zich bekeert en zich 

overgeeft aan Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! 
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Genesis 6, vers 6  Het berouwde de Here, dat Hij de mens op de 

aarde gemaakt had, en het smartte Hem in zijn hart. 

En vers 11 en 12  De aarde nu was verdorven voor Gods 
aangezicht, en de aarde was vol geweldenarij. En God zag de aarde 

aan, en zie, zij was verdorven, want al wat leeft had zijn weg op de 
aarde verdorven. 

 

Johannes 15, vers 23  Wie Mij haat, haat ook mijn Vader. 
En vers 25  Maar het woord moet vervuld worden, dat in hun wet 

geschreven is: Zij hebben Mij zonder reden gehaat. 
Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 

wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 

geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 
oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 

duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 

waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 
gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 

komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 
zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 

Johannes 4, vers 22  Gij aanbidt, wat gij niet weet; wij aanbidden, 

wat wij weten, want het heil is uit de Joden. 
En Johannes 8, vers 12  Wederom dan sprak Jezus tot hen en 

zeide: Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de 
duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben. 

 

Voorwaar, uw redding en eeuwig leven vindt u alleen in 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, en niet in de hel! 

 

Johannes 10, vers 1 en 2  Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie niet 
door de deur de schaapskooi binnenkomt, maar op een andere 

plaats inklimt, die is een dief en een rover; maar wie door de deur 
binnenkomt, is de herder der schapen. 
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Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 

 

Afval van het geloof in het einde der dagen 
 

De Geest zegt nadrukkelijk, dat in latere tijden, in het einde der 
dagen, sommigen zullen opgeven, afvallen van het geloof, doordat 

zij dwaalgeesten en leringen van boze geesten volgen.  
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 4 november 2019 bracht de bode 
engel de volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet 

Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, voorwaar, mijn 
naam is Taliafas, een bode engel Gods. 

 

Voorwaar, 
 

1 Timotheüs 4, vers 1 en 2  Maar de Geest zegt nadrukkelijk, dat 

in latere tijden, “in het einde der dagen”, sommigen zullen 
afvallen, “opgeven, afvallen” van het geloof, doordat zij 

dwaalgeesten en leringen van boze geesten volgen, door de 
huichelarij van leugensprekers, die in hun eigen geweten 

gebrandmerkt zijn. 

 
1 Timotheüs 4, vers 7 tot en met 12  Maar wees afkerig van 

onheilige oudevrouwenpraat, “evenzo oudemannenpraat”. Oefen 
u in de godsvrucht. Want de oefening van het lichaam is van weinig 

nut, doch de godsvrucht is nuttig tot alles, daar zij een belofte 

inhoudt van leven, in heden en toekomst. Dit is een betrouwbaar 
woord en alle aanneming waard. Ja, hierom getroosten wij ons 

moeite en grote inspanning “als kind van God”, omdat wij onze 

hoop gevestigd hebben op de levende God, die een “liefdevolle” 
Heiland is voor alle mensen, inzonderheid voor de gelovigen. Beveel 
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en leer dit. Niemand schatte u gering om uw jeugdige leeftijd, maar 
wees een voorbeeld voor de gelovigen “en niet-gelovigen” in 

woord, in wandel, in liefde, in geloof en in reinheid. 

 
En 1 Timotheüs 4, vers 16 vanaf: Zie toe op deze dingen; want 

door dit te doen “en te onderhouden” zult gij zowel uzelf als hen, 
die u horen, behouden. 

 

Jakobus 4, vers 7 en 8  Onderwerpt u dus aan God, maar biedt 
weerstand aan de duivel, en hij zal van u vlieden. Nadert tot God, 

en Hij zal tot u naderen. Reinigt uw handen, zondaars, en zuivert 
uw harten, gij, die innerlijk verdeeld zijt. 

En vers 17  Als iemand dan weet goed te doen en het niet doet, is 

het hem, “of haar”, tot zonde. 
 

En Jakobus 5, vers 8 tot en met 11  Oefent ook gij geduld, 
sterkt uw harten, want de komst des Heren is nabij. Broeders “en 

zusters”, zucht niet tegen elkander, opdat gij niet onder het 

oordeel valt; zie, de Rechter staat voor de deur. Broeders “en 
zusters”, neemt tot een voorbeeld van gelatenheid en geduld de 

Profeten, die in de naam des Heren hebben gesproken. Zie, wij 

prijzen hen zalig, die volhard hebben; gij hebt van de volharding 
van Job gehoord en gij hebt uit het einde, dat de Here deed volgen, 

gezien, dat de Here rijk is aan barmhartigheid en ontferming. 
 

En Psalm 26, vers 2 tot en met 5  Toets mij, Here, en beproef 

mij, keur mijn nieren en mijn hart. Want uw goedertierenheid houd 
ik voor ogen, en ik wandel in uw waarheid. Bij de valsaards zit ik 

niet neer, met de huichelaars ga ik niet om; ik haat het gezelschap 
der boosdoeners, en bij de goddelozen zit ik niet neer. 

 

Amen! 
Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
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Het Koninkrijk der Hemelen is gelijk aan een 

schat 
 

Houd deze boodschap niet voor uzelf, maar deel het! De schatten in 
de Hemel zijn voor eeuwig en zullen nimmer vergaan.  

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 5 november 2019 bracht de bode 

engel de volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet 

Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Blesía, 
een bode engel Gods. 

 
Voorwaar, het Koninkrijk der Hemelen is gelijk aan een 

schat. 

 
Mattheüs 6, vers 19 tot en met 21  Verzamelt u geen schatten 

op aarde, waar mot en roest ze ontoonbaar maakt en waar dieven 
inbreken en stelen; maar verzamelt u schatten in de hemel, waar 

noch mot noch roest ze ontoonbaar maakt en waar geen dieven 

inbreken of stelen. Want, waar uw schat is, daar zal ook uw hart 
zijn. 

 

Voorwaar, de schatten in de Hemel zijn voor eeuwig en 
zullen nimmer vergaan. 

 
Mattheüs 6, vers 33  Maar zoekt eerst Zijn Koninkrijk en Zijn 

gerechtigheid en dit alles zal u bovendien geschonken worden. 

Mattheüs 13, vers 45  Evenzo is het Koninkrijk der hemelen gelijk 
aan een koopman, die schone parelen zocht. 

En vers 51  Hebt gij dit alles verstaan? Zij zeiden tot Hem: Ja. 
Mattheüs 12, vers 35  Een goed mens brengt uit zijn “of haar” 

goede schat goede dingen voort, en een slecht mens uit zijn “of 

haar” boze schat boze dingen. 
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Mattheüs 16, vers 26  Want wat zou het een mens baten, als hij de 
gehele wereld won, maar schade leed aan zijn “of haar” ziel? Of 

wat zal een mens geven in ruil voor zijn “of haar” leven? 

En Mattheüs 19, vers 23 en 24  Jezus zeide tot zijn discipelen: 
Voorwaar, Ik zeg u, een rijke zal moeilijk het Koninkrijk der 

hemelen binnengaan. Wederom zeg Ik u, het is gemakkelijker, dat 
een kameel gaat door het oog van een naald dan dat een rijke het 

Koninkrijk Gods binnengaat. 

 
Lukas 6, vers 21 tot en met 25  Zalig, gij, die nu hongert, want 

gij zult verzadigd worden. Zalig, gij, die nu weent, want gij zult 
lachen. Zalig zijt gij, wanneer u de mensen haten en wanneer zij u 

uitstoten, en smaden en uw naam als slecht verwerpen ter wille van 

de Zoon des mensen. Verblijdt u te dien dage en springt op van 
vreugde, want, zie, uw loon is groot in de hemel; immers, op 

dezelfde wijze hebben hun vaderen met de Profeten gehandeld. 
Maar wee u, gij rijken, want gij hebt uw vertroosting reeds. Wee u, 

die nu overvloed hebt, want gij zult hongeren. Wee u, die nu lacht, 

want gij zult smart hebben en wenen. 
En Lukas 12, vers 34  Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart 

zijn. 

 
2 Korinthiërs 4, vers 6 en 7  Want de God, die gesproken heeft: 

Licht schijne uit het duister, heeft het doen schijnen in onze harten, 
om ons te verlichten met de kennis der heerlijkheid Gods in het 

aangezicht van Christus. Maar wij hebben deze schat in aarden 

vaten, zodat de kracht, die alles te boven gaat, van God is en niet 
van ons. 

 
Kolossenzen 1, vers 29  Hiervoor span ik mij ook in, onder zware 

strijd, naar zijn werking, die in mij werkt met kracht. 

En Kolossenzen 2, vers 2 en 3  opdat hun harten getroost en zij in 
de liefde verenigd worden tot alle rijkdom van een volledig inzicht, 

en zij het geheimenis Gods mogen kennen, Christus, in wie al de 

schatten der wijsheid en kennis verborgen zijn. 
 

En Mattheüs 23, vers 12  Al wie zichzelf zal verhogen, zal 
vernederd worden en al wie zichzelf zal vernederen, zal verhoogd 

worden. 
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Voorwaar,  

 

Lukas 1, vers 37  Want geen woord, dat van God komt, zal 
krachteloos wezen.  

 
Voorwaar, verblijd u in Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 

Christus, en onderhoud uw relatie met Hem! 

 
Lukas 12, vers 15 tot en met 21  Hij zeide tot hen: Ziet toe, dat 

gij u wacht voor alle hebzucht, want ook als iemand overvloed 
heeft, behoort zijn “of haar” leven niet tot zijn “of haar” bezit. En 

Hij sprak tot hen een gelijkenis en zeide: Het land van een rijk man 

had veel opgebracht. En hij overlegde bij zichzelf en zeide: Wat 
moet ik doen, want ik heb geen ruimte om mijn vruchten te bergen. 

En hij zeide: Dit zal ik doen: ik zal mijn schuren afbreken en 
grotere bouwen en ik zal daarin al het koren en al mijn goederen 

bergen. En ik zal tot mijn ziel zeggen: Ziel, gij hebt vele goederen 

liggen, opgetast voor vele jaren, houd rust, eet, drink en wees 
vrolijk. Maar God zeide tot hem: Gij dwaas, in deze eigen nacht 

wordt uw ziel van u afgeëist en wat gij gereedgemaakt hebt, voor 

wie zal het zijn? Zó vergaat het hem “of haar”, die voor zichzelf 
schatten verzamelt en niet rijk is in God. 

 
Voorwaar, houd deze boodschap niet voor uzelf, maar deel 

het! 

 
Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 

wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 
een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 

geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 
oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 

duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 
waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 

gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 
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komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 
zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 

 

Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 
 

Hij geeft u kracht en zekerheid voor de 

toekomst! 
 

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, zond Zijn Geest, en wil u 

sterken en voor u zorgen. Geloof en bid zonder twijfel of angst. Zie 
niet op mensen!  

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 6 november 2019 bracht de bode deze 

bemoedigende boodschap Gods over aan Profeet Benjamin 

Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige, almachtige Naam van 
de Koning der koningen, de enige God van al wat leeft, Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, de Nazareeër. Voorwaar, mijn 

naam is Hetrick. 
 

Aanbid Hem vol eerbied. 

Belijd Hem, en geloof in Zijn majesteit en macht en glorie en liefde 
en kracht! Voorwaar, Hij zond Zijn Geest, en wil u sterken en voor 

u zorgen. Geloof en bid zonder twijfel of angst! Geloof dat Hij 
redding bracht voor u aan het kruis met Zijn kostbaar Bloed, en dat 

Hij meer dan overwinnaar is, en dat Hij, Yeshua HaMashiach, 

JHWH, Jezus Christus, uw Maker is, uw Verlosser en uw Bevrijder.  
 

Weet, Hij draagt al uw pijn en lasten. 
Geloof dat Hij uw Rots is en standvastig, en dat Hij u kracht en 

zekerheid geeft voor de toekomst, tot in alle eeuwigheid! Zijn Geest 

leidt u en bemoedigt u. Immanuel, God zelf is met u. Zelfs door 
stormen heen en dwars door het duister, vindt u rust, als u op Hem 
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ziet en niet op de stormen! Laten Zijn liefde en woorden u vullen en 
geloof geven en vaste grond. Oneindig veel houdt Hij van u!  

Voorwaar, laat geen duivels plan of Aards bestaan u 

wegroven uit Zijn hand! 
Houd stand in Hem, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Zie 

niet op mensen! In Zijn armen bent u veilig, en tilt Hij u op, vol 
liefde. U mag heel dicht bij Hem zijn, als een kind bij Abba, Vader, 

op schoot. Kadosh, Heilig en barmhartig en genadig is de Here! 

Geef al uw hoop en geloof aan Hem, die u zegt: Vertrouw alles aan 
Mij toe! 

 
Psalm 23, vers 1 tot en met 6  De Here is mijn herder, mij 

ontbreekt niets; Hij doet mij nederliggen in grazige weiden; Hij 

voert mij aan rustige wateren; Hij verkwikt mijn ziel. Hij leidt mij in 
de rechte sporen om zijns naams wil. Zelfs al ga ik door een dal van 

diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want Gij zijt bij mij; uw stok 
en uw staf, die vertroosten mij. Gij richt voor mij een dis aan voor 

de ogen van wie mij benauwen; Gij zalft mijn hoofd met olie, mijn 

beker vloeit over. Ja, heil en goedertierenheid zullen mij volgen al 
de dagen van mijn leven; ik zal in het huis des Heren verblijven tot 

in lengte van dagen. 

 
Ik ga nu, sprak Hetrick, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
 

 

Kie-ke-boe, God ziet u! 
 

Velen denken, dat de Here God hen niet ziet, hoe ze werkelijk zijn 

in hun denken en wandel. De Here is Kadosh, Heilig! Vele jaren 
geleden gaf Benjamin zijn getuigenis in de kerk; het was zijn eerste 

keer. Luister naar wat er toen gebeurde…  
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 12 november 2019 bracht de bode 

engel de volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet 
Benjamin Cousijnsen. 
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Shalom, kie-ke-boe! Ik begroet u in de almachtige Naam van 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 
De Here is Kadosh, Heilig, en Hij ziet echt alles… kie-ke-boe! 

 
Genesis 3, vers 1 tot en met 5  De slang nu was het listigste van 

alle dieren des velds, die de Here God gemaakt had; en zij zeide tot 

de vrouw: God heeft zeker wel gezegd: Gij zult niet eten van enige 
boom in de hof? Toen zeide de vrouw tot de slang: Van de vrucht 

van het geboomte in de hof mogen wij eten, maar van de vrucht 
van de boom, die in het midden van de hof staat, heeft God 

gezegd: Gij zult daarvan niet eten noch die aanraken; anders zult 

gij sterven. De slang echter zeide tot de vrouw: Gij zult geenszins 
sterven, maar God weet, dat ten dage, dat gij daarvan eet, uw 

ogen geopend zullen worden, en gij als God zult zijn, kennende 
goed en kwaad. 

 

Voorwaar, mijn naam is Revorme, een bode engel Gods. 
Hoewel men wist, dat men niet mocht eten van het geboomte in de 

hof, die een lust voor de ogen was en voor het grijpen was, waren 

zij aan God ongehoorzaam en luisterden ze naar de listigste van 
alle dieren, de slang, de duivel. Kie-ke-boe! 

 
Genesis 3, vers 8  Toen zij het geluid van de Here God hoorden, 

die in de hof wandelde in de avondkoelte, verborgen de mens en 

zijn vrouw zich voor de Here God tussen het geboomte in de hof. 
 

Voorwaar, zo zijn er velen die denken, dat de Here God hen 
niet ziet, hoe ze werkelijk zijn in hun denken en wandel. 

 

Genesis 3, vers 9  En de Here God riep de mens tot Zich en zeide 
tot hem: Waar zijt gij?  

 

Kie-ke-boe! Niemand kan zich verstoppen met zijn of haar 
overtredingen. 

 
Genesis 3, vers 13 en 14  Daarop zeide de Here God tot de 

vrouw: Wat hebt gij daar gedaan? En de vrouw zeide: De slang 
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heeft mij verleid en toen heb ik gegeten. Daarop zeide de Here God 
tot de slang: Omdat gij dit gedaan hebt, zijt gij vervloekt onder al 

het vee en onder al het gedierte des velds; op uw buik zult gij gaan 

en stof zult gij eten, zolang gij leeft. 
 

Voorwaar, houd uzelf goed in de gaten en wees trouw aan 
God, en zuiver. 

Want de mond van velen in deze wereld wordt waargenomen!  

 
Voorwaar, jaren geleden, toen hij, Profeet Benjamin, zijn 

getuigenis gaf in de kerk,  
was hij zó vol met blijdschap en Gods vuur, dat hij stotterde en 

tussen zijn getuigenis in in tongen sprak en niet kon stoppen, en de 

hele kerkdiensttijd overnam. Kie-ke-boe! God zag Benjamins hart 
aan, en er was geen veroordeling. Maar toen hij als 14-jarige naar 

huis ging, werd hij uitgelachen, en men zei: “Hoe was het, 
engeltje?” Of men zei: “Ik zou nooit meer gaan getuigen als ik jou 

was, stotteraar!” en men maakte hem voor van alles uit, zelfs voor 

godsdienstwaanzinnige, omdat hij als enige naar de kerk ging. 
Benjamin weet nog toen hij, ondanks dat hij gekwetst werd en het 

klagen en het vernederen in huis moest aanhoren, en de roddel, 

onder andere, dat hij van de voorganger te horen kreeg, dat velen 
gehuild hadden en aangeraakt werden door de Heilige Geest, 

hoewel Benjamin was geschrokken van zijn stotteren, omdat dit 
zijn eerste keer was, toen hij naar zichzelf luisterde. Ook velen, die 

toen in de kerk waren, kwamen een week later in de kerk naar 

Benjamin toe, en bedankten hem voor dat prachtige, gezegende 
getuigenis! 

 
Voorwaar, kie-ke-boe! God kent het hart. 

En waar het hart vol van is, vloeit de mond van over! 

 
1 Korinthiërs 2, vers 9 tot en met 14  Maar, gelijk geschreven 

staat: Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en wat 

in geen mensenhart is opgekomen, al wat God heeft bereid voor 
degenen, die Hem liefhebben. Want óns heeft God het geopenbaard 

door de Geest. Want de Geest doorzoekt alle dingen, zelfs de 
diepten Gods. Wie toch onder de mensen weet, wat in een mens is, 

dan des mensen eigen geest, die in hem is? Zo weet ook niemand, 
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wat in God is, dan de Geest Gods. Wij nu hebben niet de geest der 
wereld ontvangen, maar de Geest uit God, opdat wij zouden weten, 

wat ons door God in genade geschonken is. Hiervan spreken wij 

dan ook met woorden, die niet door menselijke wijsheid, maar door 
de Geest geleerd zijn, zodat wij het geestelijke met het geestelijke 

vergelijken. Doch een ongeestelijk mens aanvaardt niet hetgeen 
van de Geest Gods is, want het is hem dwaasheid en hij kan het 

niet verstaan, omdat het slechts geestelijk te beoordelen is. 

 
Kie-ke-boe!  

Laat u door de listige slang nooit afnemen, wat u wilt delen en doen 
voor Zijn glorie, aan Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! 

 

1 Korinthiërs 3, vers 16 en 17  Weet gij niet, dat gij Gods tempel 
zijt en dat de Geest Gods in u woont? Zo iemand Gods tempel 

schendt, God zal hem “of haar” schenden. Want de tempel Gods, 
en dat zijt gij, is heilig! 

En vers 20 en 21  En elders: De Here weet, dat de overleggingen 

der wijzen vruchteloos zijn. Daarom, niemand beroeme zich op 
mensen; alles is immers het uwe.   

En 1 Korinthiërs 12, vers 4 tot en met 6  Er is verscheidenheid in 

genadegaven, maar het is dezelfde Geest; en er is verscheidenheid 
in bedieningen, maar het is dezelfde Here; en er is verscheidenheid 

in werkingen, maar het is dezelfde God, die alles in allen werkt. 
 

En Galaten 5, vers 22  Maar de vrucht van de Geest is liefde, 

blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, 
trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. 

 
Kie-ke-boe, God ziet u! 

Laat u niet stoppen of ontmoedigen om God te dienen; ga ervoor! 

Amen. 
Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
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De robotrechter 
 

Openbaring Gods: De totale overname van de mens is reeds veel 

verder dan men denkt! Advocaten en rechters en getuigen en 
slachtoffers, onder anderen, hoeven straks niet meer naar de 

rechtszaal te komen. En men zal het ondervinden, dat de gevallen 

engelen technologie de overhand gaat nemen, en de mensen bijna 
niet meer nodig heeft.  

 
 

Volledige weergave: 

 
Welkom! Op 13 november 2019 bracht de bode engel de volgende 

openbarende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin 
Cousijnsen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 

Revelado, een bode engel Gods. 
 

Voorwaar, Profeet Benjamin Cousijnsen heeft het u reeds 

getrouw en waarachtig voorzegd,  
zoals in deze boodschap met de titel: ‘Stapsgewijze overname van 

de mensheid!’, overgebracht op 9 juni 2013. 

 
Openbaring 22, vers 6  En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn 

getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der 
Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen 

hetgeen weldra geschieden moet. 

 
Voorwaar, men streeft ernaar, dat de computer de taak van 

de rechter overneemt. 
De bewijzen en verklaringen, onder andere, gaan erin. En met één 

druk op de knop wordt de verdachte te kennen gegeven, wat de 

beslissing is en de hoogte van de straf is! Voorwaar, de totale 
overname van de mens is reeds veel verder dan wat men denkt! 

Advocaten en rechters en getuigen en slachtoffers, onder anderen, 

hoeven niet meer naar de rechtszaal te komen. Want de slimme 
software programma’s, die nu al reeds vele rechters helpen 
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beslissingen te nemen, en de kunstmatige intelligentie van een 
computer en robot, zorgen dat ze ongevoelig zijn voor zaken. 

Daarom is men van mening, dat de hamer van de rechter wordt 

overgedragen! 
 

Voorwaar! 
Men zal het ondervinden, dat de gevallen engelen technologie de 

overhand gaat nemen, en de mensen bijna niet meer nodig heeft, 

alleen wanneer een computer of robot vastloopt! Voorwaar, op de 
stoel van de rechter zal een superintelligente robot, zonder gevoel 

of genade, uitspraken doen en beslissen en voor God spelen! 
 

Openbaring 13, vers 15  En hem werd gegeven om aan het beeld 

van het beest een geest te schenken, zodat het beeld van het beest 
ook zou spreken, en maken dat allen, die het beeld van het beest 

niet aanbaden, gedood werden. 
 

Voorwaar, het is beter dat de wereld zich bekeert en het 

kwaad niet navolgt! 
 

Johannes 8, vers 12  Wederom dan sprak Jezus tot hen en zeide: 

Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de 
duisternis wandelen, maar hij “of zij” zal het licht des levens 

hebben. 
En Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 

wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 

geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 
oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 

duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 

waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 
gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 

komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 
zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 
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Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 

 

Overgave aan Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus 
 
De Here is met u, en Hij is de Allerhoogste en houd van u, en wil u 

via deze boodschap duidelijk maken dat alles goedkomt hoe meer u 
zich overgeeft, en het juk en de last overdraagt en loslaat!  

 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 
14 november 2019 bracht de bode de volgende boodschap Gods 

over, die ik heel graag met u wil delen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige, krachtigste en heiligste 

Naam ooit, van de enige Here der heren en Koning der koningen en 
opgestane, levende God en Abba, Vader, uw Rabboeni, die alle 

harten en zielen en gedachten kent.  
 

Voorwaar,  

 
Psalm 84, vers 6  Welzalig de mensen wier sterkte in U is, in wier 

hart de gebaande wegen zijn. 

En vers 8  Zij gaan voort van kracht tot kracht en verschijnen voor 
God in Sion. 

En Psalm 134, vers 2  Heft uw handen op naar het heiligdom en 
prijst de Here. 

 

Mijn naam is Hetrick. Geef u over aan Yeshua HaMashiach, 
JHWH, Jezus Christus. 

 
Psalm 121, vers 3  Hij zal niet toelaten, dat uw voet wankelt, uw 

Bewaarder zal niet sluimeren. 

En vers 5  De Here is uw Bewaarder, de Here is uw schaduw aan 
uw rechterhand. 
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Psalm 124, vers 8  Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel 
en aarde gemaakt heeft. 

En Psalm 125, vers 4  Doe goed, Here, aan de goeden, en aan de 

oprechten van hart. 
En vers 1  Wie op de Here vertrouwen, zijn als de berg Sion, die 

niet wankelt, maar voor altoos blijft. 
 

Voorwaar, vertrouw op de Here, en geloof! 

Dan zal uw leven er heel anders uitzien. Hij wil u tot een 
beschuttende rots zijn, een sterke vesting, die u wil redden en 

genadig wil zijn! 
 

Psalm 31, vers 15  Maar ik vertrouw op U, Here, ik zeg: Gij zijt 

mijn God. 
En vers 25  Weest sterk en uw hart zij onversaagd, gij allen, die op 

de Here hoopt. 
Psalm 27, vers 1  De Here is mijn licht en mijn heil, voor wie zou ik 

vrezen? De Here is mijns levens veste, voor wie zou ik vervaard 

zijn? 
Vers 3 en 4  Al legert zich een leger tegen mij, mijn hart vreest 

niet; al verheft zich een krijg tegen mij, nochtans blijf ik 

vertrouwen. Eén ding heb ik van de Here gevraagd, dit zoek ik: te 
verblijven in het huis des Heren al de dagen van mijn leven, om de 

liefelijkheid des Heren te aanschouwen, en om te onderzoeken in 
zijn tempel. 

Vers 6  En nu heft mijn hoofd zich op boven mijn vijanden rondom 

mij; daarom wil ik in zijn tent offeren offers met geschal, ik wil 
zingen, ja psalmzingen de Here. 

En vers 8  Van Uwentwege zegt mijn hart: Zoekt mijn aangezicht. 
Ik zoek uw aangezicht, Here. 

Psalm 28, vers 6 en 7  Geprezen zij de Here, want Hij heeft 

gehoord mijn luide smekingen. De Here is mijn kracht en mijn 
schild; op Hem vertrouwde mijn hart en ik werd geholpen. Daarom 

juicht mijn hart en loof ik Hem met mijn lied. 

En Psalm 29, vers 4  De stem des Heren is vol kracht, de stem des 
Heren is vol glorie. 

 
Voorwaar,  
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Psalm 91, vers 4 tot en met 13  Met zijn vlerken beschermt Hij 
u, en onder zijn vleugelen vindt gij een toevlucht; zijn trouw is 

schild en pantser. Gij hebt niet te vrezen voor de verschrikking van 

de nacht, voor de pijl, die des daags vliegt; voor de pest, die in het 
duister rondwaart, voor het verderf, dat op de middag vernielt. Al 

vallen er duizend aan uw zijde, en tienduizend aan uw rechterhand, 
tot u zal het niet genaken; slechts zult gij het met uw ogen 

aanschouwen, en de vergelding aan de goddelozen zien. Want Gij, 

o Here, zijt mijn toevlucht. De Allerhoogste hebt gij tot uw schutse 
gesteld; geen onheil zal u treffen, en geen plaag zal uw tent 

naderen; want Hij zal aangaande u zijn engelen gebieden, dat zij u 
behoeden op al uw wegen; op de handen zullen zij u dragen, opdat 

gij uw voet niet aan een steen stoot. Op leeuw en adder zult gij 

treden, jonge leeuw en slang zult gij vertrappen. 
En Psalm 92, vers 6 tot en met 8  Hoe groot zijn uw werken, o 

Here; zeer diep zijn uw gedachten. Een redeloos mens verstaat het 
niet, en een dwaas begrijpt dit niet: wanneer de goddelozen 

uitspruiten als het groene kruid en alle bedrijvers van 

ongerechtigheid bloeien – zij zullen voor immer verdelgd worden. 
 

Voorwaar! 

De Here is met u, en Hij is de Allerhoogste en houd van u, en wil u 
via deze boodschap duidelijk maken, om u te laten weten dat alles 

goedkomt hoe meer u zich overgeeft, en het juk en de last 
overdraagt en loslaat! Hij droeg het aan het kruis, zodat u er niet 

meer naar om hoeft te zien! 

 
Psalm 119, vers 59  Ik overdenk mijn wegen, ik wend mijn 

voeten naar uw getuigenissen. 
Vers 71  Het is mij goed, dat ik verdrukt ben geweest, opdat ik uw 

inzettingen zou leren. 

Vers 76  Laat uw goedertierenheid mij tot vertroosting zijn naar uw 
belofte aan uw knecht. 

En vers 105  Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op 

mijn pad. 
 

En Mattheüs 11, vers 27 tot en met 30  Alle dingen zijn Mij 
overgegeven door mijn Vader en niemand kent de Zoon dan de 

Vader, en niemand kent de Vader dan de Zoon en wie de Zoon het 
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wil openbaren. Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en 
Ik zal u rust geven; neemt mijn juk op u en leert van Mij, want Ik 

ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor 

uw zielen; want mijn juk is zacht en mijn last is licht. 
 

Amen! Ik ga nu, sprak Hetrick, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
 

 

Laat je Licht, Yeshua HaMashiach, in je hart 

schijnen! 
 

Als kind van God behoort u een licht in de duisternis te zijn, zodat 
anderen het kunnen zien aan u, dat u een licht bent in deze wereld. 

De belangrijkste lichtsensor is Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 

Christus, in uw hart toelaten en laten schijnen!  
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Op 15 november 2019 bracht de bode 
engel de volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet 

Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  
 

Voorwaar,  

 
Genesis 1, vers 1 tot en met 5  In den beginne schiep God de 

hemel en de aarde. De aarde nu was woest en ledig, en duisternis 
lag op de vloed, en de Geest Gods zweefde over de wateren. En 

God zeide: Er zij licht; en er was licht. En God zag, dat het licht 

goed was, en God maakte scheiding tussen het licht en de 
duisternis. En God noemde het licht dag, en de duisternis noemde 

Hij nacht. Toen was het avond geweest en het was morgen 

geweest: de eerste dag. 
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Voorwaar, God was het, die als eerste licht bracht in de 
duisternis! 

Voorwaar, mijn naam is Rafaël, een bode engel Gods. 

 
Steeds meer steden hebben slimme straatlantaarns, die 

sterker gaan schijnen, wanneer iemand eronder staat of 
voorbijkomt.  

En in sommige plaatsen floepen de straatlantaarns automatisch aan 

als het schemert. Voorwaar, bent u als kind van God ook zo, dat u 
een licht in de duisternis bent, en dat anderen het kunnen zien aan 

u, als men voor u staat of voorbijloopt? 
 

Johannes 8, vers 12  Wederom dan sprak Jezus tot hen en zeide: 

Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de 
duisternis wandelen, maar hij “of zij” zal het licht des levens 

hebben. 
 

Voorwaar, als voorbeeld, in sommige plaatsen bepaalt het 

gemeentebestuur wanneer de straatverlichting aan- en 
uitgaat. 

Die keuze hangt onder meer af van de verkeersdichtheid en het 

veiligheidsgevoel in een buurt, waar veel verkeer is, zoals in een 
centrum. Daar blijven de lampen ’s ochtends vaak langer branden 

dan op plaatsen, waar minder behoefte is aan licht. Het aan- en 
uitzetten gebeurt automatisch met behulp van lichtsensoren: nooit 

te vroeg, nooit te laat! 

 
Voorwaar, de belangrijkste lichtsensor is Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, in uw hart toelaten en 
laten schijnen! 

 

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 
wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 

geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 
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oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 
duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 

waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 

gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 
komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 

zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 
En vers 36  Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven; doch wie 

aan de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de 

toorn Gods blijft op hem “en op haar”. 
 

Hebreeën 4, vers 13  En geen schepsel is voor Hem verborgen, 
want alle dingen liggen open en ontbloot voor de ogen van Hem, 

voor wie wij rekenschap hebben af te leggen. 

 
En 1 Johannes 5, vers 9 tot en met 12  Indien wij het getuigenis 

der mensen aannemen, het getuigenis van God is meerder, want 
dit is het getuigenis van God, dat Hij van zijn Zoon getuigd heeft. 

Wie in de Zoon van God gelooft, heeft het getuigenis in zich; wie 

God niet gelooft, heeft Hem tot een leugenaar gemaakt, omdat hij 
“of zij” niet geloofd heeft in het getuigenis, dat God getuigd heeft 

van zijn Zoon. En dit is het getuigenis: God heeft ons eeuwig leven 

gegeven en dit leven is in zijn Zoon. Wie de Zoon heeft, heeft het 
leven; wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. 

 
Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 

 
 

‘Smile to Pay’: gezichtsherkenning 

betaalsysteem en het merkteken onder de huid 
 

Het begon met de vingerscan beveiliging op de mobiele telefoons, 

onder andere. Maar nu wil men vele computers, banken, winkels en 
mobiele telefoons van gezichtsherkenningssoftware voorzien, zodat 

men overal, wereldwijd kan betalen met ‘Smile to Pay’! En zo sluipt 
ook meer en meer het getal van het beest, 666, als een listige 

slang onder de huid!  
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Volledige weergave: 
 

Hallo, welkom! Op 18 november 2019 bracht de bode engel de 

volgende openbarende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet 
Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Rafaël, 

een bode engel Gods. 
 

Voorwaar,  
 

Openbaring 13, vers 16 tot en met 18  En het maakt, dat aan 

allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en 
de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op 

hun voorhoofd, en dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het 
merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam 

heeft. Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal 

van het beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is 
zeshonderd zesenzestig. 

 

En Genesis 6, vers 11 en 12  De aarde nu was verdorven voor 
Gods aangezicht, en de aarde was vol geweldenarij. En God zag de 

aarde aan, en zie, zij was verdorven, want al wat leeft had zijn weg 
op de aarde verdorven. 

 

Voorwaar, even lachen! 
Want betalen met je gezicht, ‘Smile to Pay’, met de 

gezichtsherkenningsscan, is reeds hier en daar in gebruik in Azië, 
waar de Chinese staat er al volop gebruik van maakt. Het begon 

met de vingerscan beveiliging op de mobiele telefoons, onder 

andere. Maar nu wil men vele computers en banken en winkels en 
mobiele telefoons van gezichtsherkenningssoftware voorzien, zodat 

men overal, wereldwijd kan betalen met ‘Smile to Pay’! Voorwaar, 

de mensen willen het zo op deze manier makkelijk hebben. 
 

Een Chinese tweeling had grote problemen met de 
gezichtsscan. 
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Vanwege het feit dat ze op elkaar lijken, betaalden ze telkens 
dubbele onkosten… ‘Cry to Pay’!  

 

Tot slot gebruikt men liever meer en meer de scancode, een 
merkteken, onder de huid: 

het getal 666, het getal van satan! In Azië en vele overige landen 
sluipt het getal van het beest als een listige slang onder de huid, 

waar velen zelf voor kiezen, omdat men er zo vele voordelen en 

gemakken van ondervindt. Zij vergeten echter, dat men reddeloos 
verloren gaat! 

 
Johannes 15, vers 25  Maar het woord moet vervuld worden, dat 

in hun wet geschreven is: Zij hebben Mij zonder reden gehaat. 

 
En Openbaring 22, vers 6  En Hij zeide tot mij: Deze woorden 

zijn getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der 
Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen 

hetgeen weldra geschieden moet. 

 
Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 

 
 

Maak een nieuwe start in 2020 
 
Welzalig zij die voortgaan van kracht tot kracht, wier hart en ziel en 

gedachten vertrouwen op Zijn kracht en zegeningen. Hij, Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, maakt alles nieuw!  

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 19 november 2019 bracht de bode 
engel de volgende boodschap Gods over aan Profeet Benjamin 

Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige, kadosh, heilige Naam van 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  
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Voorwaar, welzalig is hij of zij, die voortgaat van kracht tot 
kracht, wier hart en ziel en gedachten vertrouwen op Zijn 

kracht en zegeningen. 

De Here verheugt zich, wanneer men gelooft in Hem, in Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, die ook uw ziel uit het zeer 

diepe dodenrijk wil redden. Neig uw oor, en hoor en leer van Zijn 
onderwijzing! En laat uw vertrouwen in Hem, uw gebed, voor Zijn 

aangezicht komen.  

 
Voorwaar! 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, leert u hoe u strijden 
moet, door te vertrouwen op Hem en alleen maar vooruit te kijken. 

Want Zijn Geest wil op u blazen, en uw hart en ziel en gedachten 

en wandel zegenen, en Zijn glorie laten zien! Kom maar met uw 
hart en ziel en gedachten, en bouw op Zijn liefde en trouw. Kom 

maar met uw tranen, en geef u over en maak een nieuwe start, om 
het oude, wat is geweest, los te laten. Hij is uw sterkte, en gaf ook 

u genade en redding aan het kruis, voor wie nederig van hart is. Hij 

deelt zelf in uw tranen, en gaf ook u genade met Zijn adem van 
genade. Hij redt, Hij redt, en heeft het volbracht en geeft ook u een 

nieuw hart, vervuld met hoop en geloof en liefde! Hij roept: “Kijk 

naar Mijn zegeningen uit!” 
 

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 
wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 

geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 

oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 
duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 

waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 

gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 
komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 

zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 
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Voorwaar, mijn naam is Lovesadai, en ben een bode engel 
Gods. 

Kijk naar de Heer, en maak u geen zorgen, want Hij maakt u 

gelukkig! Maak Hem groot, eindeloos! Hij verdient uw ontzag en 
eerbied en glorie. Hij is het, die de duisternis versloeg en overwon, 

door ook vooruit te kijken naar de zegeningen! Alles is volbracht en 
overwonnen, door eerst door de duisternis en dood heen te gaan. 

Hij leeft, en bracht licht en vergeving en genade! Wie tot Hem komt 

maakt Hij witter dan sneeuw, en geeft Hij genade als een waterval. 
Zijn Bloed waste u schoon! 

 
Start een gezegend 2020. Amen! 

Hij maakt alles nieuw! 

Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 

 

‘Schiet’ met liefde 
 

De mond is een krachtig wapen, waarmee men moet leren omgaan. 
Als Gods kinderen behoren wij bovenal bestendige liefde van de 

Allerhoogste God jegens onze naasten te tonen!  

 
 

Volledige weergave: 
 

Van harte welkom! Op 20 november 2019 bracht de bode engel de 

volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin 
Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. 

 
Voorwaar, kinderen, heb bovenal bestendige liefde van de 

Allerhoogste God! 

Spreekt iemand, geliefden, laat ieder spreken zonder te morren, 
maar de ware liefde tonen, naar de genadegaven, die hij of zij ook 
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ontvangen heeft. Laten het woorden zijn uit Yeshua HaMashiach, 
JHWH, Jezus Christus, opdat in alles God verheerlijkt worde door 

Zijn Zoon, die in u is! 

 
1 Petrus 4, vers 16  Indien hij “of zij” echter als Christen lijdt, 

dan schame hij “of zij” zich niet, maar verheerlijke God onder die 
naam.    

En vers 19  Laten derhalve ook zij, die naar de wil van God lijden, 

hun zielen aan de getrouwe Schepper overgeven, steeds het goede 
doende. 

 
Voorwaar, mijn naam is Lovesadai, en ben een bode engel Gods. 

 

De mond is een krachtig wapen, waarmee u moet leren 
omgaan. 

Lees de gebruiksaanwijzing, de Bijbel, zorgvuldig, om de mond, het 
wapen, goed te gebruiken en bovenal uw mond en gedachten en 

hart en ziel onder controle te houden! Want Yeshua HaMashiach, 

JHWH, Jezus Christus, is in u en met u. En met uw wapen kunt u 
heel makkelijk uw naaste voor het leven verwonden. Schaam u 

diep, als u Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, aangenomen 

hebt en wederom geboren bent, en u eet mee van de verboden 
vruchten van de wereld! 

 
1 Petrus 4, vers 8 tot en met 10  Hebt bovenal bestendige liefde 

jegens elkander, want de liefde bedekt tal van zonden. Weest 

gastvrij jegens elkander, zonder morren. Dient elkander, een ieder 
naar de genadegave, die hij “of zij” ontvangen heeft, als goede 

rentmeesters over de velerlei genade Gods. 
 

Jakobus 4, vers 5 tot en met 7  Of meent gij, dat het 

schriftwoord zonder reden zegt: De geest, die Hij in ons deed 
wonen, begeert Hij met jaloersheid? Maar Hij geeft dan ook des te 

grotere genade. Daarom heet het: God wederstaat de 

hoogmoedigen, maar de nederigen geeft Hij genade. Onderwerpt u 
dus aan God, maar biedt weerstand aan de duivel, en hij zal van u 

vlieden. 
En vers 10  Vernedert u voor de Here, en Hij zal u verhogen. 
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En Jakobus 5, vers 8  Oefent ook gij geduld, sterkt uw harten, want 
de komst des Heren is nabij. 

En vers 10 en 11  Broeders “en zusters”, neemt tot een voorbeeld 

van gelatenheid en geduld de Profeten, die in de naam des Heren 
hebben gesproken. Zie, wij prijzen hen zalig, die volhard hebben; 

gij hebt van de volharding van Job gehoord en gij hebt uit het 
einde, dat de Here deed volgen, gezien, dat de Here rijk is aan 

barmhartigheid en ontferming. 

 
Voorwaar, 

 
1 Petrus 3, vers 9  En vergeldt geen kwaad met kwaad of laster 

met laster, maar zegent integendeel, wijl gij hiertoe geroepen zijt, 

dat gij zegen zoudt beërven. 
 

Voorwaar, met uw wapen, de mond, bent u meer dan 
overwinnaar, als u het goed gebruikt! 

 

1 Johannes 4, vers 13  Hieraan onderkennen wij, dat wij in Hem 
blijven en Hij in ons, dat Hij ons van zijn Geest gegeven heeft. 

Vers 15 en 16  Al wie belijdt, dat Jezus de Zoon van God is – God 

blijft in hem “of haar” en hij “of zij” in God. En wij hebben de 
liefde onderkend en geloofd, die God jegens ons heeft. God is 

liefde, en wie in de liefde blijft, blijft in God en God blijft in hem “en 
in haar”. 

En vers 19 tot en met 21  Wij hebben lief, omdat Hij ons eerst heeft 

liefgehad. Indien iemand zegt: Ik heb God lief, doch zijn broeder 
“of zuster” haat, dan is hij een leugenaar; want wie zijn broeder 

“of zuster”, die hij gezien heeft, niet liefheeft, kan ook God, die hij 
“of zij” niet gezien heeft, niet liefhebben. En dit gebod hebben wij 

van Hem: Wie God liefheeft, moet ook zijn broeder “of zuster” 

liefhebben. 
En 1 Johannes 5, vers 4 en 5  Want al wat uit God geboren is, 

overwint de wereld; en dit is de overwinning, die de wereld 

overwonnen heeft: ons geloof. Wie is het, die de wereld overwint, 
dan wie gelooft, dat Jezus de Zoon van God is? 

En vers 12  Wie de Zoon heeft, heeft het leven; wie de Zoon van 
God niet heeft, heeft het leven niet. 
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En Efeziërs 6, vers 10 tot en met 12  Voorts, weest krachtig in 
de Here en in de sterkte zijner macht. Doet de wapenrusting Gods 

aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels; 

want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen 
de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer 

duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. 
 

Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
 

 

Overdenk wat Hij voor u deed aan het kruis 
 

Vrees niet en belijd uw zonden, en laat ook u uzelf reinigen met 
Zijn Bloed, dat u nooit zal aanklagen, Zijn Bloed dat geneest en ook 

bevrijd heeft! Dank Hem, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 

Christus, daarvoor!  
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 
21 november 2019 bracht een bode engel Gods de volgende 

boodschap over, die ik heel graag met u wil delen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige, krachtige 

Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  
 

Voorwaar, overdenk wat Hij voor u deed aan het kruis van 

Golgotha! 
 

Jesaja 53, vers 6  Wij allen dwaalden als schapen, wij wendden 
ons ieder naar zijn eigen weg, maar de Here, “JHWH”, heeft ons 

aller ongerechtigheid op hem doen neerkomen. 

 
Voorwaar! 

Zijn Bloed, dat vergoten werd, heeft echt al uw overtredingen 

vergeven en uw smarten gedragen tot vergeving, en om een 
kadosh, heilig, eeuwig verbond met u aan te gaan. Kom met geheel 
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uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand! Gij zult 
de Here, JHWH, uw God, liefhebben. Geef u over en buig eerbiedig 

neder in gebed in Zijn kadosh, heilige aanwezigheid, en leer van 

Hem. 
 

Mattheüs 11, vers 28 tot en met 30  Komt tot Mij, allen, die 
vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven; neemt mijn juk op u 

en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en 

gij zult rust vinden voor uw zielen; want mijn juk is zacht en mijn 
last is licht. 

 
Voorwaar, vrees niet en belijd uw zonden. 

En laat ook u uzelf reinigen met Zijn Bloed, dat u nooit zal 

aanklagen, dat geneest en bevrijd heeft! Dank Hem, Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, en geloof en ontvang! 

Voorwaar, mijn naam is Blesía, een bode engel Gods. 
 

Johannes 8, vers 12  Wederom dan sprak Jezus tot hen en zeide: 

Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de 
duisternis wandelen, maar hij “of zij” zal het licht des levens 

hebben. 

En Johannes 10, vers 11  Ik ben de goede herder. De goede herder 
zet zijn leven in voor zijn schapen. 

En vers 27 en 28  Mijn schapen horen naar mijn stem en Ik ken ze 
en zij volgen Mij, en Ik geef hun eeuwig leven en zij zullen 

voorzeker niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit 

mijn hand roven. 
 

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 

 

Geef de eer niet aan de duisternis: Sinterklaas 

en de Kerstman! 
 
Vele ouders verafgoden Sinterklaas en de Kerstman en vele andere 

zogenaamde heiligen, en liegen tegen hun kinderen, door hen te 

laten geloven in de doden, en samen loven en prijzen en zingen en 
aanbidden zij de duisternis.  
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Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 22 november 2019 bracht de bode 

engel de volgende boodschap Gods over aan Profeet Benjamin 
Cousijnsen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, de enige Kadosh, Heilige en 

almachtige, krachtige Here der heren en Koning der koningen, en 
enige opgestane Heer, die leeft en hem of haar redt en vergeeft, 

die tot Hem komt! 

 
Voorwaar, 

 
Baruch 6 Apocriefen, vers 44  Alles wat onder hen geschiedt is 

leugen, hoe zal men hen dan goden achten of heten? 

 
Voorwaar, vele ouders verafgoden Sinterklaas en de 

Kerstman en vele andere zogenaamde heiligen. 

En zij liegen tegen hun kinderen, door hen te laten geloven in de 
doden, en loven en prijzen en zingen en aanbidden samen de 

duisternis!  
 

Leviticus 11, vers 44  Want Ik ben de Here, uw God; heiligt u en 

weest heilig, want Ik ben heilig; verontreinigt uzelf niet… stop, tot 
zover. 

En Leviticus 19, vers 4  Gij zult u niet tot de afgoden wenden en u 
geen gegoten beelden maken: Ik ben de Here, uw God. 

En vers 31  Gij zult u niet wenden tot de geesten van doden of tot 

waarzeggende geesten, gij zult hen niet zoeken, om u met hen te 
verontreinigen: Ik ben de Here, uw God. 

Leviticus 20, vers 6 tot en met 8  En iemand, die zich tot de 

geesten van doden of tot waarzeggende geesten wendt, om die 
overspelig na te lopen – tegen zo iemand zal Ik mijn aangezicht 

keren en hem uit het midden van zijn volk uitroeien. Heiligt u dan, 
en weest heilig, want Ik ben de Here, uw God. Zo zult gij mijn 

inzettingen nauwgezet in acht nemen; Ik ben de Here, die u heilig. 



 
 

 

7221 
 
 

 

 
Voorwaar, Sinterklaas en de Kerstman, als voorbeeld, 

spreken namens de doden of de geesten, en doen zich voor 

als heiligen! 
Het is beter om eerlijk te zijn en te geloven in de enige Waarheid, 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. 
 

Johannes 8, vers 12  Wederom dan sprak Jezus tot hen en zeide: 

Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de 
duisternis wandelen, maar hij “of zij” zal het licht des levens 

hebben. 
Johannes 10, vers 26  Maar gij gelooft niet, omdat gij niet tot mijn 

schapen behoort. 

Johannes 15, vers 25  Maar het woord moet vervuld worden, dat in 
hun wet geschreven is: Zij hebben Mij zonder reden gehaat. 

En Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 
wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 
geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 

oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 
duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 

waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 

gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 
komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 

zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 
 

Voorwaar, geef de eer niet aan de duisternis! 

Maar bekeer u en lees de Bijbel, en vertel over Yeshua HaMashiach, 
JHWH, Jezus Christus, en maak Hem groot! Voorwaar, mijn naam is 

Blesía, een bode engel Gods. 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
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Doe wat de Geest Gods van u vraagt! 
 

De Aarde nu is verdorven voor Gods kadosh, heilige aangezicht. En 

vele kerken en vele zogenaamde Christenen doen niet wat de Geest 
Gods van hen vraagt. Bekeer u en red zielen, en verhard uw hart 

en gedachten niet!  

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 25 november 2019 bracht de bode 

engel de volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet 
Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, de enige Kadosh, Heilige en 

krachtige, opgestane, levende Heer, de Koning der koningen en de 
God van al wat leeft. 

 
Voorwaar, de Aarde nu is niet alleen verdorven voor Gods 

kadosh, heilige aangezicht,  

maar ook de harten zijn vol van liefdeloosheid en twist en 
uitbarstingen, en vol afgunst en afgoderijen en onreinheid en 

losbandigheid en toverijen, en vol van geweldenarij en 

ongerechtigheid en vergelding en verbittering, en vol jaloezie en 
hoogmoed en trots!  

 
Voorwaar, de boosheid en wandel van de mensen op de 

Aarde smartte de Here. 

En de vele overleggingen zijn niet uit God! 
 

1 Korinthiërs 2, vers 10 tot en met 14  Want óns heeft God het 
geopenbaard door de Geest. Want de Geest doorzoekt alle dingen, 

zelfs de diepten Gods. Wie toch onder de mensen weet, wat in een 

mens is, dan des mensen eigen geest, die in hem “of haar” is? Zo 
weet ook niemand, wat in God is, dan de Geest Gods. Wij nu 

hebben niet de geest der wereld ontvangen, maar de Geest uit God, 

opdat wij zouden weten, wat ons door God in genade geschonken 
is. Hiervan spreken wij dan ook met woorden, die niet door 
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menselijke wijsheid, maar door de Geest geleerd zijn, zodat wij het 
geestelijke met het geestelijke vergelijken. Doch een ongeestelijk 

mens aanvaardt niet hetgeen van de Geest Gods is, want het is 

hem “of haar” dwaasheid en hij “of zij” kan het niet verstaan, 
omdat het slechts geestelijk te beoordelen is. 

 
Voorwaar, mijn naam is Revorme, een bode engel Gods. 

Ook vele Christenen hebben niet eens door, dat ze meer het 

ongeestelijke aanvaard hebben, en dwaas zijn geworden en zich 
niet inspannen, om de heerlijkheid en genade en redding onder de 

heidenen, het evangelie, bekend te maken. Vele kerken en vele 
zogenaamde Christenen doen niet wat de Geest Gods van hen 

vraagt, en ze vinden het wel genoeg, dat zij gered en behouden 

zijn. En alles in hun denken is ‘Ikke, ikke, ikke!’ De rest die verloren 
gaat, mag als het ware gewoon stikken. 

 
1 Korinthiërs 3, vers 16 tot en met 19  Weet gij niet, dat gij 

Gods tempel zijt en dat de Geest Gods in u woont? Zo iemand Gods 

tempel schendt, God zal hem “of haar” schenden. Want de tempel 
Gods, en dat zijt gij, is heilig! Laat niemand zichzelf misleiden! 

Indien iemand onder u meent wijs te zijn in deze tijd, hij “of zij” 

worde dwaas, om wijs te worden. Want de wijsheid dezer wereld is 
dwaasheid voor God. Want er staat geschreven: Die de wijzen 

vangt in hun sluwheid. 
Vers 7 tot en met 9  Daarom, noch wie plant, noch wie begiet, 

betekent iets, maar God, die de wasdom geeft. Wie plant en wie 

begiet, staan gelijk; alleen zal elk zijn “of haar” eigen loon krijgen 
naar zijn “of haar” eigen werk. Want Gods medearbeiders zijn wij; 

Gods akker, Gods bouwwerk zijt gij. 
En vers 20 en 21  en elders: De Here weet, dat de overleggingen 

der wijzen vruchteloos zijn. Daarom, niemand beroeme zich op 

mensen; alles is immers het uwe. 
En 1 Korinthiërs 10, vers 10  En mort niet, zoals sommigen van hen 

deden, en zij kwamen om door de verderfengel. 

 
Bekeer u en red zielen, en verhard uw hart en gedachten 

niet! 
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2 Korinthiërs 9, vers 5 tot en met 8  Ik achtte het dus 
noodzakelijk de broeders “en zusters” op te wekken, van tevoren 

tot u te gaan en uw vroeger toegezegde milde gave vooraf in 

gereedheid te brengen, zodat zij klaar ligt als een milde gave en 
niet als een afgeperste gift. Bedenkt dit: wie karig zaait, zal ook 

karig oogsten, en wie mildelijk zaait, zal ook mildelijk oogsten. En 
ieder doe, naardat hij “of zij” zich in zijn “of haar” hart heeft 

voorgenomen, niet met tegenzin of gedwongen, want God heeft de 

blijmoedige gever lief. En God is bij machte alle genade in u 
overvloedig te schenken, opdat gij, in alle opzichten te allen tijde 

van alles genoegzaam voorzien, in alle goed werk overvloedig 
moogt zijn. 

 

Amen! 
Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 

 
 

Profeet Benjamin Cousijnsen is Gods uitgekozen 

eindtijdprofeet van de laatste dagen 
 

Na vele jaren in de Hemel, waar Profeet Benjamin gezalfd werd 

door God zelf, werd hij teruggeplaatst op Aarde, om de 
boodschappen Gods over te brengen, die 100% getrouw en 

waarachtig zijn! Deze zalving was nodig, zodat Benjamin de bode 

engelen kan ontvangen op de Aarde, zoals ook de oude Profeten 
weleens een boodschap Gods ontvingen via een bode engel.  

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 26 november 2019 bracht de bode 

engel de volgende openbarende boodschap Gods over aan 
eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  
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Voorwaar, neig uw oor, en hoor aandachtig met uw hart en 

ziel en gedachten. 

Mijn naam is Rafaël, een bode engel Gods. 
 

Openbaring 22, vers 6  En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn 
getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der 

Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen 

hetgeen weldra geschieden moet. 
En vers 16  Ik, Jezus, “Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 

Christus”, heb mijn engel gezonden… tot zover. 
 

Zalig zij die horen! 

Voorwaar, Profeet Benjamin Cousijnsen is door de Kadosh, Heilige 
God van Abraham, Izaäk en Jakob in de Hemel ingezegend. God 

gebruikte daarvoor Zijn Kadosh, Heilige, Bijbelse Profeten, die in 
blinkend en smetteloos, fijn linnen gekleed waren. Toen sprak God: 

“Werp u neder voor Mijn Kadosh, Heilige aangezicht en voeten”. 

Voorwaar, de Hemelse, Kadosh, Heilige Profeten zijn de 
instrumenten van God! De gouden hoorn, de kruik, die bewerkt is 

met kostbare gekleurde diamantjes en steentjes, onder andere, is 

het eigendom van God zelf vanuit het Kadosh, Heiligdom, waar ook 
de namen van de ingezegende Profeten op staan, die in de Hemel 

zijn. 
 

Voorwaar, luister ook naar de boodschap met de titel: 

‘Benjamin werd ingezegend door de Profeten Gods!’ van 
2012.  

Eigenlijk hoort de titel te zijn: ‘Benjamin werd ingezegend door God 
in de Hemel!’, hoewel God Zijn Hemelse, Kadosh, Heilige, Bijbelse 

Profeten ervoor gebruikte, om de gouden hoorn met Hemelse 

zalvingsolie uit te gieten op het hoofd van Profeet Benjamin 
Cousijnsen. Voorwaar, deze zalving was ook nodig, zodat Benjamin 

de bode engelen kan ontvangen op de Aarde, zoals ook de oude 

Profeten van de Bijbel op de Aarde ooit weleens een boodschap 
Gods ontvingen via een bode engel Gods. Voorwaar, Profeet 

Benjamin Cousijnsen is Gods uitgekozen eindtijdprofeet van de 
laatste dagen. En evenzo werd hij, na vele jaren in de Hemel, 
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teruggeplaatst om de boodschappen Gods over te brengen, die 
100% getrouw en waarachtig zijn! 

 

Voorwaar! 
Samen met zijn vrouw Theresa en zijn gezin, en de Evangelical 

EndTime Machine, de warriors, vereren zij Yeshua HaMashiach, 
JHWH, Jezus Christus, en dienen Hem, de Koning der koningen, 

met blijdschap en geven Hem alle eer. Hun loon is opgetekend in 

de Hemel, en zelfs de engelen verblijden zich over hen allen! 
 

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 
wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 

geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 

oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 
duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 

waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 

gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 
komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 

zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 
 

Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
 

Wees krachtig in de Here! 
 
Hij zegt u: “Ik ben uw Rots en vaste Burcht en Bevrijder. Vertrouw 

en geloof, en zie uit naar Mijn liefde en macht en kracht, die 
overwinning en verlossing geeft!” Mogen deze woorden u sterken.  

 

 
Volledige weergave: 

 

Van harte welkom! Op 27 november 2019 bracht de bode engel de 
volgende boodschap Gods over aan Profeet Benjamin Cousijnsen. 
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Shalom! Ik begroet u in de almachtige, kadosh, heilige Naam van 

Adonai, El Elohím, JHWH, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus.  

 
Voorwaar, Kadosh, Heilig en Almachtig is de Here der heren, 

de eeuwige Koning der koningen! 
 

Psalm 5, vers 12 en 13  Maar verheugen zullen zich allen die bij 

U schuilen, altoos zullen zij jubelen, daar Gij hen beschermt, en in 
U zullen juichen wie uw naam liefhebben. Want Gij zegent de 

rechtvaardige, o Here, Gij omgeeft hem, “maar ook haar”, met 
welbehagen als met een schild. 

 

Voorwaar, sla acht op Zijn grootheid, en vertrouw op Hem, 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. 

Hij zegt u: “Ik ben uw Rots en vaste Burcht en Bevrijder. Vertrouw 
en geloof, en zie uit naar Mijn liefde en macht en kracht, die 

overwinning en verlossing geeft!” 

Voorwaar, Zijn Naam is Wonderbaar, Abba, Vader, uw Raadsman 
en Vredevorst, Almachtige God. 

Hij zegt: “Blijf in Mij”. 

 
Mogen deze woorden van mijn mond u sterken. 

Ontvang, en hef uw handen in aanbidding op naar omhoog. En geef 
Hem, uw Rots, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, vanuit 

uw geest, ziel, lichaam en verstand, de eer en glorie en dank en 

aanbidding. En wees vrij in de Heilige Geest! Psalmzingt en 
verheugt u in Hem, en ga op Zijn beloften staan! Maak Hem groot! 

Laat de Duif vrij in u, en loof God om Zijn machtige daden en 
geweldige grootheid. Voorwaar,  

 

Psalm 9, vers 2 en 3  Ik zal U loven, Here, met mijn ganse hart, 
ik wil al uw wonderen verhalen; in U wil ik mij verheugen en 

juichen, uw naam psalmzingen, o Allerhoogste. 

Psalm 27, vers 14  Wacht op de Here, wees sterk, uw hart zij 
onversaagd; ja wacht op de Here. 

Psalm 28, vers 6 en 7  Geprezen zij de Here, want Hij heeft 
gehoord mijn luide smekingen. De Here is mijn kracht en mijn 
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schild; op Hem vertrouwde mijn hart en ik werd geholpen. Daarom 
juicht mijn hart en loof ik Hem met mijn lied. 

Psalm 30, vers 2  Ik zal U verhogen, Here, want Gij hebt mij 

opgetrokken, en mijn vijanden geen vreugde over mij gegeven. 
En vers 12 en 13  Mijn rouwklacht hebt Gij veranderd in een 

reidans, mijn rouwkleed hebt Gij losgemaakt, met vreugde mij 
omgord, opdat mijn ziel U zou psalmzingen, en nimmer 

verstommen. Here, mijn God, voor altoos zal ik U loven. 

Psalm 31, vers 24 en 25  Hebt de Here lief, al zijn gunstgenoten; de 
Here bewaart de getrouwen, maar ruimschoots vergeldt Hij de 

trotsen. Weest sterk en uw hart zij onversaagd, gij allen, die op de 
Here hoopt. 

Psalm 32, vers 11  Verheugt u in de Here en juicht, gij 

rechtvaardigen; jubelt allen, gij oprechten van hart. 
En Psalm 34, vers 5 en 6  Ik zocht de Here en Hij antwoordde mij, 

Hij redde mij uit al mijn verschrikkingen. Zij schouwen naar Hem en 
stralen van vreugde, en hun aangezicht zal niet schaamrood 

worden. 

 
Voorwaar,  

 

Jeremia 32, vers 27  Zie, Ik, de Here, ben de God van al wat 
leeft; zou voor Mij iets te wonderlijk zijn? 

 
Voorwaar, mijn naam is Blesía, een bode engel Gods. 

 

Romeinen 8, vers 27  En Hij, die de harten doorzoekt, weet de 
bedoeling des Geestes, dat Hij namelijk naar de wil van God voor 

heiligen pleit. 
 

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
 

 

80% van de hulpverlenende instanties deugt 
niet 
 

Deze instanties hebben, door vele verkeerde beslissingen en 
hoogmoed en trots en boze wandel, aan velen meer verwoestende 
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schade toegebracht en een slechte naam, dan de oplossing! 
Daarom, vertrouw alleen op God!  

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 

28 november 2019 bracht een bode engel Gods de volgende 

boodschap over, die ik heel graag met u wil delen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 

Revelado, een bode engel Gods. 

 
Voorwaar! 

Het gezag, de twist en afgunst en hoogmoed, en het oordelen over 
anderen, en leugens, hebben onder anderen vele gezinnen op deze 

Aarde uit elkaar getrokken. En door het kwaad, de totale overname 

via de zogenaamde hulpverlenende instanties, deugt 80% van hen 
niet, onder andere. Deze instanties hebben, door hun vele 

verkeerde beslissingen en hoogmoed en trots en boze wandel, aan 

velen meer verwoestende schade toegebracht en een slechte naam, 
dan de oplossing! Voorwaar, de vele zogenaamde hulpinstanties 

gaan vaak zó ver, dat men nog dieper in de problemen komt, en 
dat de burger aan de snelle oplossing denkt: zelfdoding, onder 

andere.  

 
Voorwaar, het zou beter zijn, dat men zich bekeert en zich 

overgeeft aan Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus,  
en niet voor God speelt, en zich niet laat leiden door de werken van 

satan, die graag verkeerde keuzes maakt in de ongelovige, om 

huwelijken en gezinnen te verwoesten. Via de totale overname in 
de wereld, via satan, laat men vaak zien wat men bereikt heeft! 

Velen zijn overgenomen door de satan! 

 
Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 

wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 
een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 



 
 

 

7230 
 
 

 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 

geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 
oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 

duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 
waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 

gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 

komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 
zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 

 
Voorwaar, alleen Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, 

is de oplossing! 

 
Johannes 8, vers 12  Wederom dan sprak Jezus tot hen en zeide: 

Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de 
duisternis wandelen, maar hij “of zij” zal het licht des levens 

hebben.   

En vers 29  En die Mij gezonden heeft, is met Mij. Hij heeft Mij niet 
alleen gelaten, want Ik doe altijd wat Hem behaagt. 

 

Amen! 
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
 

 

De Heer ziet ons hart en toetst onze gedachten  
 

Wie de Here vreest en een verbond is aangegaan met Yeshua 

HaMashiach, Isa, JHWH, Jezus Christus, en zijn of haar relatie 
onderhoudt, die is te prijzen!  

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 29 november 2019 bracht de bode 

engel de volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet 

Benjamin Cousijnsen. 
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Shalom! Ik begroet u in de liefelijkste Naam ooit, in de almachtige 
Naam van Yeshua HaMashiach, Isa, JHWH, Jezus Christus, de 

opgestane, levende Heer, de enige Zoon van God. Voorwaar, 

Kadosh, Heilig is de Here! 
 

Voorwaar, wie de Here vreest en een verbond is aangegaan 
met Yeshua HaMashiach, Isa, JHWH, Jezus Christus, en zijn 

of haar relatie onderhoudt, die is te prijzen.  

Zijn of haar daden doen Yeshua HaMashiach, Isa, JHWH, Jezus 
Christus, alleen maar goed! Evenzo doet hij of zij zijn naaste goed 

en geen kwaad. Daarom is hij of zij bekend met zijn of haar daden 
en de goedheid en liefde en trouw, die roemen in de poorten, 

vanwege de kadosh, heilige vrucht in zijn of haar hart, die voor 

Yeshua HaMashiach, Isa, JHWH, Jezus Christus, meer waarde heeft 
dan parels of koralen! Voorwaar, hij of zij gelooft en vertrouwt op 

de Here. En hij of zij vertrouwt het hart van zijn of haar naaste, 
zodat het hem of haar aan zegenen en voordeel niet ontbreekt, al 

de dagen van zijn of haar leven. Kracht en luister is zijn of haar 

gewaad. Laten zij de komende dag toelachen en verheugd zijn! 
 

Spreuken 3, vers 5  Vertrouw op de Here met uw ganse hart en 

steun op uw eigen inzicht niet. 
 

Voorwaar, mijn naam is Blesía, een bode engel Gods. 
 

Yeshua HaMashiach, Isa, JHWH, Jezus Christus, doorgrondt 

de harten en toetst ook alle gedachten! 
 

Psalm 128, vers 1  Welzalig ieder die de Here vreest, die in zijn 
wegen wandelt. 

En Psalm 119, vers 32  Ik zal de weg uwer geboden lopen, want Gij 

verruimt mij het hart. 
Vers 35  Doe mij het pad uwer geboden betreden, want daarin heb 

ik lust. 

En vers 40 en 41  Zie, naar uw bevelen verlang ik, maak mij levend 
door uw gerechtigheid. Dat uw goedertierenheid over mij kome, o 

Here, uw heil naar uw belofte. 
 

Amen! 
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Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 

 

De mond: het grootste getuigenis wat de mens 

verraadt! 
 
Het is beter dat men zich onderzoekt en nadenkt over wat uit het 

hart via de mond naar buiten komt. Want waar het hart vol van is, 
vloeit de mond van over!  

 

Volledige weergave: 
 

Welkom! Op 2 december 2019 bracht de bode engel de volgende 

boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige, krachtige Naam van Adonai, 
El Elohím, JHWH, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, 

mijn naam is Donder, een bode engel Gods. 

 
Voorwaar, spits uw oren! 

 
Mattheüs 12, vers 31 tot en met 37  Daarom zeg Ik u: Alle 

zonde en lastering zal de mensen vergeven worden, maar de 

lastering van de Geest zal niet vergeven worden. Spreekt iemand 
een woord tegen de Zoon des mensen, het zal hem “of haar” 

vergeven worden; maar spreekt iemand tegen de heilige Geest, het 

zal hem “of haar” niet vergeven worden, noch in deze eeuw, noch 
in de toekomende. Acht de boom goed, maar dan ook zijn vrucht, 

òf acht de boom slecht, maar dan ook zijn vrucht, want aan zijn 
vrucht kent men de boom. Adderengebroed, hoe kunt gij, die slecht 

zijt, iets goeds zeggen? Want uit de overvloed des harten spreekt 

de mond. Een goed mens brengt uit zijn “of haar” goede schat 
goede dingen voort, en een slecht mens uit zijn “of haar” boze 

schat boze dingen. Maar Ik zeg u: Van elk ijdel woord, dat de 
mensen zullen spreken, zullen zij rekenschap geven op de dag des 

oordeels, want naar uw woorden zult gij gerechtvaardigd worden, 

en naar uw woorden zult gij veroordeeld worden. 
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Voorwaar, uit welke boom bent u gesneden? 
Is de boom niet goed en vergaan, rot van binnen, dan zal de boom 

nimmer vrucht kunnen dragen en in het vuur geworpen worden. 

Daarom, laster niet tegen de Kadosh, Heilige Geest. En breng 
goede dingen voort uit uw geest, ziel en lichaam en hart en 

gedachten, en kwets niet! 
 

Jakobus 3, vers 10 en 11  Uit dezelfde mond komt zegening en 

vervloeking voort. Dit moet, mijn broeders “en zusters”, niet zo 
zijn. Doet soms een bron uit dezelfde ader zoet en bitter water 

opwellen? 
En Jakobus 1, vers 26  Indien iemand meent godsdienstig te zijn en 

daarbij zijn “of haar” tong niet in toom houdt, maar zijn “of haar” 

hart misleidt, diens godsdienst is waardeloos. 
 

En Markus 10, vers 36 en 37  Hij zeide tot hen: Wat wilt gij, dat 
Ik u doen zal? Zij zeiden tot Hem: Geef ons, dat wij de één aan uw 

rechterzijde en de andere aan uw linkerzijde mogen zitten in uw 

heerlijkheid. 
 

Voorwaar, het is beter dat men zich onderzoekt en nadenkt 

over wat uit het hart via de mond naar buiten komt. 
Want waar het hart vol van is, vloeit de mond van over! 

 
Markus 11, vers 25 en 26  En wanneer gij staat te bidden, 

vergeeft wat gij tegen iemand mocht hebben, opdat ook uw Vader 

in de hemelen uw overtredingen vergeve. Indien gij echter niet 
vergeeft, zal ook uw Vader, die in de hemelen is, uw overtredingen 

niet vergeven. 
 

Voorwaar,  

 
Lukas 6, vers 43 tot en met 45  Immers, er is geen goede boom, 

die slechte vrucht voortbrengt, noch ook een slechte boom, die 

goede vrucht voortbrengt. Want elke boom wordt aan zijn eigen 
vrucht gekend. Want van dorens leest men geen vijgen, en van een 

braamstruik oogst men geen druif. Een goed mens brengt uit de 
goede schat zijns harten het goede voort en een slecht mens brengt 
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uit de boze schat het boze voort. Want waar het hart vol van is, 
daarvan spreekt de mond. 

En Lukas 9, vers 23  Hij zeide tot allen: Indien iemand achter Mij 

wil komen, die verloochene zichzelf en neme dagelijks zijn “of 
haar” kruis op en volge Mij. 

En vers 26  Want ieder, die zich voor Mij en voor mijn woorden zal 
schamen, voor hem “of haar” zal de Zoon des mensen Zich 

schamen, wanneer Hij komt in zijn heerlijkheid en die van de Vader 

en de heilige engelen. 
  

Voorwaar, de mond is het grootste getuigenis, wat de mens 
verraadt: 

namelijk, wat voor vruchten en gedachten, onder andere, zich in 

hem of haar bevinden!  
 

2 Korinthiërs 13, vers 3 tot en met 9  Gij zoekt nu eenmaal het 
bewijs, dat Christus in mij spreekt, die te uwen opzichte niet zwak, 

maar onder u krachtig is. Welnu, Hij is gekruisigd uit zwakheid, 

maar Hij leeft uit de kracht Gods. Welnu, wij zijn zwak in Hem, 
maar wij zullen met Hem leven voor u uit de kracht Gods. Stelt 

uzelf op de proef, of gij wel in het geloof zijt, onderzoekt uzelf. Of 

zijt gij niet zo zeker van uzelf, dat Jezus Christus in u is? Want 
anders zijt gij verwerpelijk. Ik hoop echter, dat gij zult inzien, dat 

wij niet verwerpelijk zijn. Ja, wij bidden tot God, dat gij generlei 
kwaad zult doen, niet opdat wij betrouwbaar mogen blijken, maar 

opdat gij het goede zoudt doen, al zijn wij dan ook verwerpelijk. 

Want wij vermogen niets tegen de waarheid, maar wel voor de 
waarheid. Want wij verblijden ons, als gij krachtig zijt, al zijn wij 

zwak; want dit bidden wij, dat het met u geheel in orde komt. 
 

Voorwaar, ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, 

Shalom! 
 

 

 
 

DECEMBER 2019 
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Zijn cadeau aan u! 
 
Doe uw heidense feesten weg; stop ermee en vereer Hem alleen, 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Isa, Jezus Christus, die u het grootste 
cadeau gaf. Wie in Hem gelooft, ontvangt eeuwig leven!  

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 3 december 2019 bracht de bode 

engel de volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet 

Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige, krachtige Naam van de 
enige Koning der koningen en de enige God van de Hemel en 

Aarde, die de mens uit stof uit de aardbodem maakte en tot leven 

wekte met Gods kadosh, heilige levensadem.  
 

God schiep de mens naar Zijn beeld.  

En Kadosh, Heilig is Hij, die op de Troon des Hemels zit, Adonai, 
Elohím, Isa, JHWH, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, 

en kadosh, heilig zult gij zijn, want zo zegt de Here, de Enige, uw 
God: “Ik alleen ben Kadosh, Heilig! Ik ben de Here, uw God!” 

 

Exodus 20, vers 3  Gij zult geen andere goden voor mijn 
aangezicht hebben. 

En Exodus 22, vers 20  Wie aan de goden offert, behalve aan de 
Here alleen, zal met de ban geslagen worden. 

 

Voorwaar, gij zult Mij kadosh, heilige mensen zijn! 
Gij, evenzo uw kinderen, zult u niet nederbuigen voor hun goden, 

noch hen dienen! Maar gij zult JHWH, de Here uw God, dienen, 

dagelijks, en u met Hem verzoenen, met Yeshua HaMashiach, Isa, 
Jezus Christus, die zich overgaf voor alle zonden op het kruis van 

Golgotha. Zijn cadeau aan u is: Wie Hem toelaat in zijn of haar 
hart, ontvangt vergeving en redding en verlossing van zijn of haar 
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zondige levenswandel! Maar de vrije keus is aan hen, die gered 
willen worden. 

 

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 
wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 

geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 
oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 

duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 

waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 
gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 

komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 
zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 

En Johannes 10, vers 27 tot en met 30  Mijn schapen horen naar 

mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij, en Ik geef hun eeuwig 
leven en zij zullen voorzeker niet verloren gaan in eeuwigheid en 

niemand zal ze uit mijn hand roven. Wat mijn Vader Mij gegeven 

heeft, gaat alles te boven en niemand kan iets roven uit de hand 
mijns Vaders. Ik en de Vader zijn één. 

 
Voorwaar, mijn naam is Blesía, een bode engel Gods. 

 

Voorwaar, doe uw heidense feesten weg! 
Stop ermee en vereer alleen Hem, Yeshua HaMashiach, JHWH, Isa, 

Jezus Christus, die het grootste cadeau gaf. Wie in Hem gelooft, 
ontvangt eeuwig leven! 

Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
 

 

Wees krachtig, onwankelbaar en standvastig als 
een warrior van God 
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Kadosh, Heilig is de Here, en Zijn kracht en armen, van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, zijn nimmer te kort om u eruit 

te trekken, uit uw verschrikking en lijden!  

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 4 december 2019 bracht de bode 

engel de volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet 
Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige, krachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 
Voorwaar, kom tot bezinning! 

 
1 Petrus 4, vers 7  Het einde aller dingen is nabijgekomen. Komt 

dus tot bezinning en wordt nuchter, opdat gij kunt bidden.  

Vers 13 en 14  Integendeel, verblijdt u naarmate gij deel hebt aan 
het lijden van Christus, opdat gij u ook met vreugde zult mogen 

verblijden bij de openbaring zijner heerlijkheid. Indien gij door de 

naam van Christus smaad lijdt, zijt gij zalig, daar de Geest der 
heerlijkheid en de Geest Gods op u rust. 

Vers 16 tot en met 19  Indien hij “of zij” echter als Christen lijdt, 
dan schame hij “of zij” zich niet, maar verheerlijke God onder die 

naam. Want het is nu de tijd, dat het oordeel begint bij het huis 

Gods; als het bij ons begint, wat zal het einde zijn van hen, die 
ongehoorzaam blijven aan het evangelie Gods? En indien de 

rechtvaardige ternauwernood behouden wordt, waar zal dan de 
goddeloze en zondaar verschijnen? Laten derhalve ook zij, die naar 

de wil van God lijden, hun zielen aan de getrouwe Schepper 

overgeven, steeds het goede doende. 
En vers 8 tot en met 12  Hebt bovenal bestendige liefde jegens 

elkander, want de liefde bedekt tal van zonden. Weest gastvrij 

jegens elkander, zonder morren. Dient elkander, een ieder naar de 
genadegave, die hij “of zij” ontvangen heeft, als goede 

rentmeesters over de velerlei genade Gods. Spreekt iemand, laten 
het woorden zijn als van God; dient iemand, laat het zijn als uit 

kracht, door God verleend, opdat in alles God verheerlijkt worde 
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door Jezus Christus, aan wie de heerlijkheid is en de kracht, in alle 
eeuwigheid! Amen. Geliefden, laat de vuurgloed, die tot beproeving 

dient, u niet bevreemden, alsof u iets vreemds overkwame. 

 
Voorwaar, Kadosh, Heilig is de Here. 

En Zijn kracht en armen, van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 
Christus, zijn nimmer te kort om u eruit te trekken, uit uw 

verschrikking en lijden! 

 
1 Petrus 3, vers 14  Al moest gij lijden om de gerechtigheid, toch 

zijt gij zalig. Tot zover. 
En vers 15 tot en met 18  Maar heiligt de Christus in uw harten als 

Here, altijd bereid tot verantwoording aan al wie u rekenschap 

vraagt van de hoop, die in u is, doch met zachtmoedigheid en 
vreze, en met een goed geweten, opdat bij al het kwaad, dat men 

van u spreekt, zij, die uw goede wandel in Christus smaden, 
beschaamd gemaakt worden. Want het is beter te lijden, indien de 

wil van God dit eist, goed doende dan kwaad doende. Want ook 

Christus is eenmaal om de zonden gestorven als rechtvaardige voor 
onrechtvaardigen, opdat Hij u tot God zou brengen: Hij, die gedood 

is naar het vlees, maar levend gemaakt naar de geest. 

 
Voorwaar, mijn naam is Blesía, een bode engel Gods. 

 
Wees krachtig en onwankelbaar en standvastig als een 

warrior van God, vol van geloof en vertrouwen op de Here! 

 
1 Petrus 5, vers 4  En wanneer de opperherder verschijnt, zult gij 

de onverwelkelijke krans der heerlijkheid verwerven. 
En vers 6 tot en met 11  Vernedert u dan onder de machtige hand 

Gods, opdat Hij u verhoge te zijner tijd. Werpt al uw bekommernis 

op Hem, want Hij zorgt voor u. Wordt nuchter en waakzaam. Uw 
tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende 

wie hij zal verslinden. Wederstaat hem, vast in het geloof, wetende, 

dat aan uw broederschap in de wereld hetzelfde lijden wordt 
toegemeten. Doch de God van alle genade, die u in Christus 

geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid, Hij zal u, na een korte 
tijd van lijden, volmaken, bevestigen, sterken en grondvesten. Hem 

zij de kracht in alle eeuwigheid! Amen. 
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2 Petrus 1, vers 11 en 12  Want zó zal u rijkelijk worden verleend 

de toegang tot het eeuwige Koninkrijk van onze Here en Heiland, 

Jezus Christus. Daarom zal het steeds mijn voornemen zijn u 
hieraan te herinneren, hoewel gij het weet en in de waarheid, die 

bij u is, versterkt zijt. 
 

En Mattheüs 11, vers 27 tot en met 30  Alle dingen zijn Mij 

overgegeven door mijn Vader en niemand kent de Zoon dan de 
Vader, en niemand kent de Vader dan de Zoon en wie de Zoon het 

wil openbaren. Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en 
Ik zal u rust geven; neemt mijn juk op u en leert van Mij, want Ik 

ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor 

uw zielen; want mijn juk is zacht en mijn last is licht. 
 

Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 

 

De hamer Gods zal de VS, Amerika, vermorzelen! 
 

Profetische boodschap Gods: Zo luidt het woord des Heren! Profeet 
Benjamin, gij zult ook tot hen al deze “profetische” woorden 

profeteren en tot hen zeggen: De Here, “JHWH”, zal brullen uit den 

hoge en uit zijn “kadosh”, heilige woning zijn stem “krachtig” 
verheffen.  

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 5 

december 2019 bracht een bode engel Gods de volgende 
boodschap over, die ik heel graag met u wil delen. 

 

Shalom, Profeet Gods! Ik begroet u in de almachtige Naam van 
Adonai, El Elohím, JHWH, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. 

Voorwaar, mijn naam is Donder, een bode engel Gods. 
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Ha, ha, ha, daar werd even aan de deur geklopt… voor een 
spoedgeval. 

Want uw engeltje, uw kleintje, uw dochtertje, had gepoept. Wat 

een schatjes zijn uw kindjes, die jullie tot grote zegen zijn!  
 

Voorwaar, ik, Donder, richt mij in opdracht van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, tot de VS, Amerika. 

 

Jeremia 32, vers 31  Want deze stad heeft mijn toorn en mijn 
gramschap opgewekt sedert de dag dat men haar bouwde, tot op 

heden, zodat Ik haar moet wegdoen uit mijn ogen. 
En Jeremia 25, vers 30  Gij zult ook tot hen al deze “profetische” 

woorden profeteren en tot hen zeggen: De Here, “JHWH”, zal 

brullen uit den hoge en uit zijn “kadosh”, heilige woning zijn stem 
“krachtig” verheffen. Tot zover. 

 
Voorwaar, VS, Amerika, spits uw oren en hoor! 

En bekeer u tot Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! 

 
Jeremia 25, vers 32 en 33  Zo zegt de Here der heerscharen: 

Zie, rampspoed gaat van volk tot volk, een zware storm steekt op 

van de uithoeken der aarde, en zij die door de Here geveld zijn, 
zullen te dien dage liggen van het ene einde der aarde tot het 

andere, zij zullen niet beklaagd, noch bijeengezameld, noch 
begraven worden; tot mest op de akker zullen zij wezen.   

En Jeremia 23, vers 18 tot en met 20  Wie toch heeft in de raad des 

Heren gestaan en zijn woord vernomen en gehoord? Wie heeft zijn 
woord beluisterd en gehoord? Zie, een stormwind des Heren, 

gramschap, vaart uit, een wervelende storm; op het hoofd der 
goddelozen stort hij zich uit. De toorn des Heren zal zich niet 

afwenden, tot Hij heeft volvoerd en tot stand gebracht de 

raadslagen van zijn hart; in het laatst der dagen zult gij dat 
duidelijk inzien. 

Vers 23 en 24  Ben Ik een God van nabij, luidt het woord des 

Heren, en niet een God van verre? Zou zich iemand in schuilhoeken 
kunnen verschuilen, dat Ik hem “of haar” niet zou zien? luidt het 

woord des Heren. Vervul Ik niet de hemel en de aarde? luidt het 
woord des Heren. 
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En vers 29  Is niet mijn woord zó: als een vuur, luidt het woord des 
Heren, of als een hamer, die een steenrots vermorzelt? 

 

Boem! De hamer zal de VS, Amerika, vermorzelen; zo luidt 
het woord des Heren! 

 
Amos 5, vers 18  Wee hun, die verlangen naar de dag des Heren! 

Wat toch zal de dag des Heren voor u zijn? Duisternis is hij, en 

geen licht! 
Vers 21  Ik haat, Ik veracht uw feesten, en kan uw samenkomsten 

niet luchten. 
En vers 23  Doe van Mij weg het getier van uw liederen, het 

getokkel van uw harpen wil Ik niet horen. 

En Amos 8, vers 9 en 10  Te dien dage zal het geschieden, luidt het 
woord van de Here Here, dat Ik op de middag de zon zal doen 

schuilgaan en bij klaarlichte dag het land in het donker zal zetten. 
Dan zal Ik uw feesten in rouw verkeren, en al uw liederen in 

klaagzang. Dan zal Ik rouwgewaad brengen op alle heupen en 

kaalheid op elk hoofd. En Ik zal het maken als de rouw over een 
eniggeborene en het einde ervan als een bittere dag. 

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
 

 

Ook nu worden Gods engelen uitgezonden 
 

Gelovige en ongelovige! Wij engelen kwamen reeds in het verleden. 
Waarom zouden wij ook niet in het heden, in het einde der dagen, - 

juist… nu! - uitgezonden worden om tot u te spreken, om u te 

redden en te bemoedigen en te sterken?  
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Op 6 december 2019 bracht een bode 
engel de volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet van de 

laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. 

 



 
 

 

7242 
 
 

 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige, krachtigste Naam ooit en 
kadosh, heiligste Naam ooit van Yeshua HaMashiach, Isa, JHWH, 

Jezus Christus. En deze woorden zijn getrouw en waarachtig! 

 
Voorwaar, gelovige en ongelovige,  

Wij engelen kwamen reeds in het verleden. Waarom zouden wij ook 
niet in het heden, in het einde der dagen, - juist… nu! - uitgezonden 

worden om tot u te spreken, om u te redden en te bemoedigen en 

te sterken, in de almachtige, krachtige, kadosh, heilige Naam van 
de enige Here der heren en enige Koning der koningen, en de God 

van al wat leeft, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, onder 
anderen? 

 

Voorwaar, het is goed voor de vele hokjesdenkers, om ook 
eens te luisteren naar de boodschap met de titel: 

‘Zalig zij die niet gezien hebben, en toch geloven!’ van 2 maart 
2013. Voorwaar, mijn naam is Jemach, een bode engel Gods. 

 

1 Kronieken 21, vers 13 tot en met 19  Toen zeide David tot 
Gad: Het is mij zeer bang te moede; laat mij toch vallen in de hand 

des Heren, want zijn barmhartigheid is zeer groot; maar laat mij 

niet vallen in de hand van mensen. Dus bracht de Here de pest 
over Israël, en er vielen van Israël zeventigduizend man. Ook zond 

God een engel naar Jeruzalem om dat te verdelgen, maar zodra hij 
daarmee begon, zag de Here het, en het onheil berouwde Hem; Hij 

zeide tot de verderfengel: Genoeg! Laat nu uw hand zinken. De 

engel des Heren stond toen bij de dorsvloer van de Jebusiet Ornan. 
Toen sloeg David zijn ogen op en zag de engel des Heren staan 

tussen hemel en aarde, met in zijn hand het getrokken zwaard, 
uitgestrekt over Jeruzalem; en David en de oudsten, in 

rouwgewaad gehuld, wierpen zich op hun aangezicht. Hierna zeide 

David tot God: Was ik het niet, die bevel gaf het volk te tellen? Ja, 
ik ben het, die gezondigd en zeer verkeerd gehandeld heb; maar 

deze schapen – wat hebben zij gedaan? Here, mijn God, laat uw 

hand gericht zijn tegen mij en mijn familie, maar niet tegen uw 
volk, om het te slaan. Toen gebood de engel des Heren Gad, tot 

David te zeggen, dat deze moest opgaan om een altaar voor de 
Here op te richten op de dorsvloer van de Jebusiet Ornan. En David 
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ging heen, naar het woord van Gad, dat deze in de naam des Heren 
had gesproken. 

 

Voorwaar, wees niet als de ongelovige Tomas! 
 

Jeremia 32, vers 27  Zie, Ik, de Here, ben de God van al wat 
leeft; zou voor Mij iets te wonderlijk zijn? 

 

Lukas 1, vers 45  En zalig is zij, “maar ook hij”, die geloofd 
heeft, want wat vanwege de Here tot haar “en hem” gezegd is, zal 

volbracht worden. 
En vers 70  Gelijk Hij gesproken heeft door de mond zijner heilige 

Profeten van oudsher. 

 
Zo spreekt Yeshua HaMashiach, Isa, JHWH, Jezus Christus, 

ook nu via Zijn gezalfde en uitgekozen eindtijdprofeet, 
Benjamin Cousijnsen, in deze tijd. 

 

Lukas 1, vers 76 tot en met 79  En gij, kind, zult een Profeet des 
Allerhoogsten heten; want gij zult uitgaan voor het aangezicht des 

Heren, om zijn wegen te bereiden, om aan zijn volk te geven kennis 

van heil in de vergeving hunner zonden, door de innerlijke 
barmhartigheid van onze God, waarmede de Opgang uit de hoogte 

naar ons zal omzien, om hen te beschijnen, die gezeten zijn in 
duisternis en schaduw des doods, om onze voeten te richten op de 

weg des vredes. 

 
Romeinen 14, vers 13  Laten wij dan niet langer elkander 

oordelen, maar komt liever tot dit oordeel: uw broeder “of zuster” 
geen aanstoot of ergernis te geven. 

Romeinen 15, vers 7  Daarom, aanvaardt elkander, zoals ook 

Christus ons aanvaard heeft tot heerlijkheid Gods. 
En Romeinen 16, vers 20  De God nu des vredes zal weldra de 

satan onder uw voeten vertreden. De genade van onze Here Jezus 

zij met u! 
 

2 Korinthiërs 5, vers 7  Want wij wandelen in geloof, niet in 
aanschouwen. 
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En 2 Korinthiërs 10, vers 10 en 11  Want zijn brieven, zegt men, 
zijn wel gewichtig en krachtig, maar zijn persoonlijke verschijning is 

zwak en zijn spreken betekent niets. Laat, wie zo iets zegt, 

bedenken, dat wij van dichtbij, als het op daden aankomt, zó zijn, 
als wij uit de verte door onze brieven spreken! 

 
En Openbaring 22, vers 6  En Hij zeide tot mij: Deze woorden 

zijn getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der 

Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen 
hetgeen weldra geschieden moet. 

En vers 14  Zalig zij, die hun gewaden wassen, opdat zij recht 
mogen hebben op het geboomte des levens en door de poorten 

ingaan in de stad. 

 
Voorwaar, ook de gebeurtenissen in de wereld zijn geen 

toeval! 
Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 

 
 

 

Sharing 
 

God houdt van u en heeft u uitgekozen, om Zijn kind te zijn. Als 

bewijs heeft Hij Zijn kostbaarste en waardevolste geschenk 
gegeven, Zijn Zoon, Jezus Christus, in het Hebreeuws: Yeshua 

HaMashiach, en naar de Aarde gestuurd, om ook u bij Hem te 

brengen.  
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Op 9 december 2019 bracht de bode de 
volgende boodschap Gods over aan Profeet Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige, waarachtige Naam van 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Mijn naam is Hetrick, 

een dienaar van God. 
 



 
 

 

7245 
 
 

 

Voorwaar, geef alle eer aan God, de Vader van onze Heer, 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. 

Hij heeft vanuit de Hemel u gezegend, want Hij heeft u Zijn 

Kadosh, Heilige Geest gegeven! 
 

Johannes 5, vers 19 en 20  Jezus dan antwoordde en zeide tot 
hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, de Zoon kan niets doen van 

Zichzelf, of Hij moet het de Vader zien doen; want wat deze doet, 

dat doet ook de Zoon evenzo. Want de Vader heeft de Zoon lief en 
toont Hem al wat Hij zelf doet, en Hij zal Hem grotere werken tonen 

dan deze, opdat gij u verwondert. 
En vers 23  opdat allen de Zoon eren gelijk zij de Vader eren. Wie 

de Zoon niet eert, eert ook de Vader niet, die Hem gezonden heeft. 

En Johannes 14, vers 6  Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de 
waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij. 

 
Voorwaar, al vóórdat de wereld gemaakt werd, koos God u 

uit om bij Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, te 

horen! 
Ja, God houdt van u en heeft u uitgekozen, om Zijn kind te zijn. Als 

bewijs heeft Hij Zijn kostbaarste en waardevolste geschenk 

gegeven, Zijn Zoon, en naar de wereld gestuurd, om ook u bij Hem 
te brengen. Jezus zegt: 

 
Johannes 10, vers 14 tot en met 16  Ik ben de goede herder en 

Ik ken de mijne en de mijne kennen Mij, gelijk Mij de Vader kent en 

Ik de Vader ken, en Ik zet mijn leven in voor de schapen. Nog 
andere schapen heb Ik, die niet van deze stal zijn; ook die moet Ik 

leiden en zij zullen naar mijn stem horen en het zal worden één 
kudde, één herder. 

En vers 27 tot en met 30  Mijn schapen horen naar mijn stem en Ik 

ken ze en zij volgen Mij, en Ik geef hun eeuwig leven en zij zullen 
voorzeker niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit 

mijn hand roven. Wat mijn Vader Mij gegeven heeft, gaat alles te 

boven en niemand kan iets roven uit de hand mijns Vaders. Ik en 
de Vader zijn één.   

 
Voorwaar, God heeft u laten zien, dat Hij goed is. 
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Daarom stuurde Hij Zijn Zoon, en liet Hem zelfs sterven en lijden in 
uw plaats, om u te redden. Voorwaar, God is liefde! Door de dood 

heen, van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, werden al uw 

overtredingen en zonden vergeven, en bent u bevrijd van uw 
schuld. Yeshua heeft het afbetaald met Zijn kostbaar Bloed! Laten 

we God danken voor Zijn volmaakte werk! 
 

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 

wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 
een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 
geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 

oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 
duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 

waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 

gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 
komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 

zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 

En vers 35 en 36  De Vader heeft de Zoon lief en heeft Hem alles in 
handen gegeven. Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven; doch 

wie aan de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de 
toorn Gods blijft op hem “en op haar”. 

En Johannes 4, vers 23 en 24  Maar de ure komt en is nu, dat de 

waarachtige aanbidders de Vader aanbidden zullen in geest en in 
waarheid; want de Vader zoekt zulke aanbidders; God is geest en 

wie Hem aanbidden, moeten aanbidden in geest en in waarheid. 
 

Amen! 

Ik ga nu, sprak Hetrick, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 

 

 

Wees een warrior zonder klagen! 
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Wij engelen Gods klagen ook niet, omdat velen gered worden en 
gezegend en bevrijd en genezen, via de boodschappen Gods, via de 

Evangelical EndTime Machine, en opgebouwd worden. Verkondig 

het Evangelie, en red zielen!  
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Op 10 december 2019 bracht de bode 
engel de volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet 

Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Rafaël, 
een bode engel Gods. 

 
Voorwaar, hoor aandachtig! Waar is uw geloof? 

En maar klagen, dat men niet naar u wil luisteren als men aan het 

evangeliseren is! 
 

Lukas 1, vers 37  Want geen woord, dat van God komt, zal 

krachteloos wezen. 
En vers 45  En zalig is zij, die geloofd heeft, want wat vanwege de 

Here tot haar gezegd is, zal volbracht worden. “Evenzo telt dit 
ook voor hem.” 

 

Als men echter niet wil luisteren en zich niet wil bekeren, 
dan heeft u toch gedaan wat God van u vroeg? 

Als wij engelen niet uitgezonden zouden worden, zou God geen God 
van liefde zijn, en was het niet nodig geweest, dat Hij zelfs Profeet 

Benjamin stuurde, om de boodschappen Gods te delen met de 

wereld. 
 

Mattheüs 5, vers 17  Meent niet, dat Ik gekomen ben om de wet 

of de Profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen om te ontbinden, 
maar om te vervullen. 

Mattheüs 7, vers 1 en 2  Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld 
wordt; want met het oordeel, waarmede gij oordeelt, zult gij 
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geoordeeld worden, en met de maat, waarmede gij meet, zal u 
gemeten worden. 

En Mattheüs 13, vers 47 tot en met 51  Evenzo is het Koninkrijk der 

hemelen gelijk aan een sleepnet, neergelaten in de zee, dat allerlei 
bijeenbrengt. Wanneer het vol is, haalt men het op de oever, en zet 

zich neer en verzamelt het goede in vaten, doch het ondeugdelijke 
werpt men weg. Zó zal het gaan bij de voleinding der wereld. De 

engelen zullen uitgaan om de bozen uit het midden der 

rechtvaardigen af te zonderen, en zij zullen hen in de vurige oven 
werpen; daar zal het geween zijn en het tandengeknars. Hebt gij 

dit alles verstaan? Zij zeiden tot Hem: Ja. 
 

Voorwaar,  

 
2 Timotheüs 3, vers 12 tot en met 17  Trouwens, allen, die in 

Christus Jezus godvruchtig willen leven, zullen vervolgd worden. 
Maar slechte mensen en bedriegers zullen van kwaad tot erger 

komen; zij verleiden en worden verleid. Blijf gij echter bij wat u 

geleerd en toevertrouwd is, wèl bewust van wie gij het hebt 
geleerd, en dat gij van kindsbeen af de heilige schriften kent, die u 

wijs kunnen maken tot zaligheid door het geloof in Christus Jezus. 

Elk van God ingegeven schriftwoord is ook nuttig om te 
onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de 

gerechtigheid, opdat de mens Gods volkomen zij, tot alle goed werk 
volkomen toegerust. 

En 2 Timotheüs 4, vers 2 tot en met 8  Verkondig het woord, dring 

erop aan, gelegen of ongelegen, wederleg, bestraf en bemoedig 
met alle lankmoedigheid en onderrichting. Want er komt een tijd, 

dat de mensen de gezonde leer niet meer zullen verdragen, maar 
omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich tal van 

leraars zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen 

afkeren en zich naar de verdichtsels keren. Blijf gij echter nuchter 
onder alles, aanvaard het lijden, doe het werk van een evangelist, 

verricht uw dienst ten volle. Want wat mij aangaat, reeds word ik 

als plengoffer geofferd en het tijdstip van mijn verscheiden staat 
voor de deur. Ik heb de goede strijd gestreden, ik heb mijn loop ten 

einde gebracht, ik heb het geloof behouden; voorts ligt voor mij 
gereed de krans der rechtvaardigheid, welke te dien dage de Here, 
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de rechtvaardige rechter, mij zal geven, doch niet alleen mij, maar 
ook allen, die zijn verschijning hebben liefgehad. 

 

En Hebreeën 1, vers 7  En van de engelen zegt Hij: Die zijn 
engelen maakt tot winden en zijn dienaars tot een vuurvlam. 

 
Voorwaar, wees vurig voor Yeshua HaMashiach, JHWH, 

Jezus Christus, en standvastig! 

 
Hebreeën 2, vers 3 en 4  Hoe zullen wij dan ontkomen, indien wij 

geen ernst maken met zulk een heil, dat allereerst verkondigd is 
door de Here, en door hen, die het gehoord hebben, op 

betrouwbare wijze ons is overgeleverd, terwijl ook God getuigenis 

daaraan geeft door tekenen en wonderen en velerlei krachten en 
door de heilige Geest toe te delen naar zijn wil. 

Hebreeën 3, vers 16 tot en met 18  Wie waren het dan, die, hoewel 
zij de stem gehoord hadden, God verbitterden? Waren dat niet 

allen, die onder Mozes uit Egypte waren uitgegaan? En van wie 

heeft Hij een afkeer gehad, veertig jaren lang? Was het niet van 
hen, die gezondigd hadden en wier lijken in de woestijn lagen? Aan 

wie anders zwoer Hij, dat zij tot zijn rust niet zouden ingaan, dan 

aan hen, die ongehoorzaam geweest waren? 
Hebreeën 4, vers 13  En geen schepsel is voor Hem verborgen, 

want alle dingen liggen open en ontbloot voor de ogen van Hem, 
voor wie wij rekenschap hebben af te leggen. 

En vers 15  Want wij hebben geen hogepriester, die niet kan 

medevoelen met onze zwakheden, maar een, die in alle dingen op 
gelijke wijze als wij is verzocht geweest, doch zonder te zondigen. 

Hebreeën 10, vers 22 tot en met 24  Laten wij toetreden met een 
waarachtig hart, in volle verzekerdheid des geloofs, met een hart, 

dat door besprenging gezuiverd is van besef van kwaad, en met 

een lichaam, dat gewassen is met zuiver water. Laten wij de 
belijdenis van hetgeen wij hopen onwankelbaar vasthouden, want 

Hij, die beloofd heeft, is getrouw. En laten wij op elkander acht 

geven om elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. 
En Hebreeën 11, vers 6  Maar zonder geloof is het onmogelijk Hem 

welgevallig te zijn. Want wie tot God komt, moet geloven, dat Hij 
bestaat en een beloner is voor wie Hem ernstig zoeken. 
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Voorwaar, onderzoek u en wees krachtig van wandel, en vol 
vertrouwen, een strijder zonder klagen! 

Wij engelen Gods klagen ook niet, omdat velen gered worden en 

gezegend en bevrijd en genezen, via de boodschappen Gods, via de 
Evangelical EndTime Machine, en opgebouwd worden. Voorwaar, 

 
Jakobus 3, vers 13  Wie is wijs en verstandig onder u? Hij “of zij” 

tone uit zijn “of haar” goede wandel zijn “of haar” werken met 

wijze zachtmoedigheid. 
En Jakobus 4, vers 17  Als iemand dan weet goed te doen en het 

niet doet, is het hem “of haar” tot zonde. 
 

Voorwaar, verkondig het Evangelie, en red zielen! 

 
1 Petrus 2, vers 3 tot en met 5  indien gij geproefd hebt, dat de 

Here goedertieren is. En komt tot Hem, de levende steen, door de 
mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en kostbaar, en 

laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een 

geestelijk huis, om een heilig priesterschap te vormen, tot het 
brengen van geestelijke offers, die Gode welgevallig zijn door Jezus 

Christus. 

En vers 9  Gij echter zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk 
priesterschap, een heilige natie, een volk Gode ten eigendom, om 

de grote daden te verkondigen van Hem, die u uit de duisternis 
geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. 

 

Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 
 

Houd u aan uw geloften 
 
Bedroef de Heilige Geest niet met uw lippen, door een gelofte te 

doen en deze niet na te komen. Maar houd u eraan, anders zondigt 

u!  
 

 

Volledige weergave: 
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Welkom! Op 11 december 2019 bracht de bode engel de volgende 
boodschap Gods over aan Profeet Benjamin Cousijnsen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige, krachtige Naam, de kadosh, 
heilige Naam van Yeshua HaMashiach, Isa, JHWH, Jezus Christus.  

 
Voorwaar, 

 

Genesis 1, vers 16  En God maakte de beide grote lichten, het 
grootste licht tot heerschappij over de dag, en het kleinere licht tot 

heerschappij over de nacht, benevens de sterren. 
En Genesis 15, vers 5 en 6  Toen leidde Hij hem naar buiten, en 

zeide: Zie toch op naar de hemel en tel de sterren, indien gij ze 

tellen kunt; en Hij zeide tot hem: Zo zal uw nageslacht zijn. En hij 
geloofde in de Here, en Hij rekende het hem toe als gerechtigheid. 

 
Exodus 23, vers 20  Zie, Ik zend een engel vóór uw aangezicht, 

om u te bewaren op de weg en om u te brengen naar de plaats, die 

Ik bereid heb. 
 

Numeri 24, vers 17  Ik zie hem, maar niet nu; ik schouw hem, 

maar niet van nabij; een ster gaat op uit Jakob, een scepter rijst op 
uit Israël, en verbrijzelt Moabs slapen, en verplettert alle zonen van 

Set. 
En vers 23  Hij hief ook zijn spreuk aan en zeide: Wee! wie zal 

leven, als God dat tot stand zal brengen? 

 
Deuteronomium 10, vers 22  Met zeventig zielen trokken uw 

vaderen naar Egypte, en thans heeft de Here, uw God, u talrijk 
gemaakt als de sterren des hemels. 

En Deuteronomium 23, vers 21 tot en met 23  Wanneer gij de 

Here, uw God, een gelofte doet, zult gij er niet mee talmen haar in 
te lossen, want de Here, uw God, zou ze toch van u eisen en dan 

zoudt gij u bezondigen. Maar, wanneer gij u onthoudt van het doen 

van een gelofte, bezondigt gij u niet. Wat over uw lippen gegaan is, 
moet gij stipt volbrengen; gij hebt immers de Here, uw God, 

volkomen vrijwillig een gelofte gedaan, die gij hebt uitgesproken 
met eigen mond. 
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Voorwaar, bedroef de Heilige Geest niet met uw lippen, door 
een gelofte te doen. 

Maar houd u eraan, anders zondigt u! 

 
Jozua 1, vers 3  Elke plaats die uw voetzool betreden zal, geef Ik 

ulieden, zoals Ik tot Mozes gesproken heb. 
En vers 8 en 9  Dit wetboek mag niet wijken uit uw mond, maar 

overpeins het dag en nacht, opdat gij nauwgezet handelt 

overeenkomstig alles wat daarin geschreven is, want dan zult gij op 
uw wegen uw doel bereiken en zult gij voorspoedig zijn. Heb Ik u 

niet geboden: wees sterk en moedig? Sidder niet en word niet 
verschrikt, want de Here, uw God, is met u, overal waar gij gaat. 

 

Voorwaar, mijn naam is Revorme, een bode engel Gods. 
Welnu, vrees de Almachtige Here, en dient Hem oprecht en 

getrouw, en gehoorzaam Zijn boodschappen aan u gericht, ja, aan 
u die nu luistert! 

 

Job 22, vers 12  Woont God niet in de hoge hemel? Zie toch, hoe 
hoog de hoogste sterren staan! 

En Job 25, vers 2  Heerschappij en verschrikking zijn bij Hem, die 

vrede gebiedt in zijn hoge hemel. 
 

Psalm 8, vers 4 en 5  Aanschouw ik uw hemel, het werk van uw 
vingers, de maan en de sterren, die Gij bereid hebt: wat is de 

mens, dat Gij zijner gedenkt, en het mensenkind, dat Gij naar hem 

omziet? 
Psalm 147, vers 4 tot en met 6  Hij bepaalt het getal der sterren, 

Hij roept ze alle bij name. Groot is onze Here en geweldig in kracht, 
zijn verstand is onbeperkt. De Here houdt de ootmoedigen staande, 

maar Hij vernedert de goddelozen ter aarde toe.   

En Psalm 148, vers 1 tot en met 6  Halleluja. Looft de Here in de 
hemel, looft Hem in den hoge. Looft Hem, al zijn engelen, looft 

Hem, al zijn heerscharen. Looft Hem, zon en maan, looft Hem, al 

gij lichtende sterren. Looft Hem, hemel der hemelen, en gij wateren 
boven de hemel. Dat zij de naam des Heren loven, want Hij gebood 

en zij waren geschapen; Hij zette ze vast voor immer en altoos, Hij 
stelde hun een inzetting, die geen hunner overtreedt. 
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Johannes 8, vers 12  Wederom dan sprak Jezus tot hen en zeide: 
Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de 

duisternis wandelen, maar hij “of zij” zal het licht des levens 

hebben.  
 

Psalm 28, vers 7  De Here is mijn kracht en mijn schild; op Hem 
vertrouwde mijn hart en ik werd geholpen. Daarom juicht mijn hart 

en loof ik Hem met mijn lied. 

En Psalm 31, vers 23 tot en met 25  Terwijl ik in mijn angst dacht: 
ik ben verbannen uit uw oog – hebt Gij voorwaar mijn luide 

smekingen gehoord, toen ik tot U riep om hulp. Hebt de Here lief, al 
zijn gunstgenoten; de Here bewaart de getrouwen, maar 

ruimschoots vergeldt Hij de trotsen. Weest sterk en uw hart zij 

onversaagd, gij allen, die op de Here hoopt. 
 

Amen! 
Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 

 
 

Stel u open voor Gods Geest 
 
Zó vele boodschappen Gods stuurde God tot u, maar heeft u het 

ook begrepen met uw hart en ziel en verstand? Of heeft de 

duisternis het niet begrepen? God wil ook nu Zijn licht in de 
duisternis brengen: in uw hart en ziel en verstand!  

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 

12 december 2019 bracht een bode engel Gods de volgende 
boodschap over, die ik heel graag met u wil delen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige Naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, voorwaar, voorwaar, 

mijn naam is Revorme, een bode engel Gods. 

 
Open uw oren en uw hart en ziel, en ontvang in uw verstand! 
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Stel u open voor de Geest Gods. En God zeide: “Er zij licht”, en er 
was licht.  

Zie dit eens geestelijk. En zoals God met de schepping scheiding 

maakte tussen het licht en de duisternis, zo wil Hij ook Zijn licht in 
de duisternis brengen: in uw hart en ziel en verstand! 

 
Johannes 8, vers 12  Wederom dan sprak Jezus tot hen en zeide: 

Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de 

duisternis wandelen, maar hij “of zij” zal het licht des levens 
hebben. 

En Johannes 1, vers 4 en 5  In het Woord was leven en het leven 
was het licht der mensen; en het licht schijnt in de duisternis en de 

duisternis heeft het niet gegrepen. 

 
Voorwaar, zó vele boodschappen Gods stuurde God tot u, en 

via Zijn ware, geliefde eindtijdprofeet, Benjamin Cousijnsen! 
Johannes 1, vers 1 tot en met 3  Het Woord was God. Dit was in 

den beginne bij God. Alle dingen zijn door het Woord geworden en 

zonder dit is geen ding geworden, dat geworden is. 
 

En Lukas 24, vers 44 en 45  Hij zeide tot hen: Dit zijn mijn 

woorden, die Ik tot u sprak, toen Ik nog bij u was, dat alles wat 
over Mij geschreven staat in de wet van Mozes en de Profeten en de 

psalmen moet vervuld worden. Toen opende Hij hun verstand, 
zodat zij de Schriften begrepen. 

 

Voorwaar, maar hebt u het ook aldus begrepen met uw hart 
en ziel en verstand? 

Of heeft de duisternis het niet begrepen? 
 

Johannes 1, vers 9  Het waarachtige licht, dat ieder mens 

verlicht, was komende in de wereld.  
En Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 

wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 
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geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 
oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 

duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 

waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 
gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 

komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 
zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 

 

Voorwaar! 
Wie zijn of haar oren opent, en hart en ziel en verstand, en Zijn 

boodschappen aanvaardt, zonder in hokjes te denken, aanvaardt 
Gods kadosh, heilige getuigenissen, en heeft bezegeld, dat Zijn 

boodschappen aan u waarachtig zijn! 

 
Johannes 3, vers 34 tot en met 36  Want Hij, die God gezonden 

heeft, die spreekt de woorden Gods, want Hij geeft de Geest niet 
met mate. De Vader heeft de Zoon lief en heeft Hem alles in 

handen gegeven. Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven; doch 

wie aan de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de 
toorn Gods blijft op hem, “maar ook op haar”. 

 

En 1 Johannes 4, vers 2  Hieraan onderkent gij de Geest Gods: 
iedere geest, die belijdt, dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, 

is uit God. 
 

En Openbaring 22, vers 6 en 7  En Hij zeide tot mij: Deze 

woorden zijn getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de 
geesten der Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten 

te tonen hetgeen weldra geschieden moet. En zie, Ik kom spoedig. 
Zalig hij “of zij”, die de woorden der profetie van dit boek bewaart! 

 

Voorwaar, wie dus Gods boodschappen niet aanvaardt, zal 
dus niet aanvaard worden door God. 

Want God is Heilig!  

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
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Niemand is zoals Hij, Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus! 
 

Waardig en Kadosh, Heilig is Hij, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 
Christus, de Koning der koningen, de Verlosser, die ook u in Zijn 

stralende glans van Zijn glorie en liefde en kracht wil brengen, in 

Zijn licht!  
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Op 13 december 2019 bracht de bode 
engel de volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet 

Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  
 

Psalm 89, vers 15  Gerechtigheid en recht zijn de grondslag van 

uw troon, goedertierenheid en trouw gaan voor uw aangezicht 
henen. 

 
Psalm 97, vers 4 en 5  Zijn bliksemen verlichten de wereld, de 

aarde ziet het en beeft. De bergen versmelten als was voor het 

aanschijn des Heren, voor het aanschijn van de Here der ganse 
aarde. 

Vers 7  Alle beeldendienaars zullen beschaamd worden, zij die zich 

op afgoden beroemen; buigt u voor Hem neder, alle gij goden. 
Vers 9  Want Gij, Here, zijt de Allerhoogste over de ganse aarde, 

Gij zijt zeer hoog verheven boven alle goden. 
En vers 12  Gij rechtvaardigen, verheugt u in de Here en looft zijn 

heilige naam. 

 
Psalm 89, vers 7 tot en met 9  Want wie in de hemel kan de 

Here evenaren, wie onder de goden is de Here gelijk? God is zeer 
ontzagwekkend in de raad der heiligen, geducht boven allen die 

rondom Hem zijn. Here, God der heerscharen, wie is als Gij 

grootmachtig, o Here, en uw trouw is rondom U.  
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Vers 20  Gij hebt weleer in een gezicht gesproken tot uw 
gunstgenoten en gezegd: Aan een held heb Ik hulp toebedeeld, Ik 

heb een verkorene uit het volk verheven. 

Vers 22 tot en met 25  voor wie mijn hand tot steun zal zijn, ook 
zal mijn arm hem sterken; geen vijand zal hem overvallen, geen 

booswicht zal hem verdrukken; ja, Ik zal zijn tegenstanders voor 
zijn aangezicht verpletteren, wie hem haten, zal Ik verslaan. Maar 

mijn trouw en mijn goedertierenheid zullen met hem zijn, en door 

mijn naam zal zijn hoorn verhoogd worden.  
Vers 29  Voor altoos zal Ik jegens hem mijn goedertierenheid 

bewaren en mijn verbond zal voor hem vast blijven. 
Vers 34 en 35  Maar mijn goedertierenheid zal Ik hem niet 

onthouden, mijn trouw zal Ik niet verloochenen, mijn verbond zal Ik 

niet ontwijden, noch veranderen wat over mijn lippen gekomen is. 
“Dit telt ook voor haar”.  

Vers 37  Zijn nakroost zal voor altoos bestaan, zijn troon zal als de 
zon vóór Mij zijn. 

En vers 53  Geloofd zij de Here voor eeuwig. Amen, ja amen. 

 
Kadosh, Heilig en Almachtig en getrouw en nimmer falend is 

Hij,  

die Zijn licht en liefde en genade laat schijnen, en u doorgrondt, en 
met Zijn kostbaar Bloed u reinigt en vrijgekocht heeft. Voorwaar, 

mijn naam is Blesía, een bode engel Gods. 
 

Voorwaar, aan het kruis toonde Hij Zijn glorie en majesteit 

en kracht! 
Voorwaar, geloof in Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, het 

Heilige Offerlam en Zijn redding, die u kwam redden en stierf voor 
al uw zonden, en opgestaan is uit de dood. Het is volbracht! 

Voorwaar, Waardig en Kadosh, Heilig is Hij, Yeshua HaMashiach, 

JHWH, Jezus Christus, de Koning der koningen, de Verlosser, die 
ook u in Zijn stralende glans van Zijn glorie en liefde en kracht wil 

brengen, in Zijn licht! 

 
Jozua 1, vers 9  Heb Ik u niet geboden: wees sterk en moedig? 

Sidder niet en word niet verschrikt, want de Here, uw God, is met 
u, overal waar gij gaat. 

 



 
 

 

7258 
 
 

 

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 
wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 

geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 

oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 
duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 

waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 
gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 

komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 

zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 
 

En 1 Thessalonicenzen 2, vers 19 en 20  Want wie is onze hoop 
of blijdschap of erekrans voor onze Here Jezus bij zijn komst, wie 

anders dan gij? Ja, gij zijt onze eer en blijdschap.  

 
Voorwaar, aanbid Hem alleen! 

Hij alleen heeft Zijn stempel gezet, en met Zijn Bloed u vrijgepleit. 

Niemand ooit was en is zoals Hij! Verheerlijk Hem voor Zijn 
volmaakte werk, en geloof en verzadig u met Zijn rijkdom en glorie, 

die Hij reeds bewezen heeft! Maak een goede start in 2020, en 
maak Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, groot, uw Koning 

van Sjaloom. Amen! 

 
Voorwaar, alvast een gezegend 2020, een nieuw jaar voor 

een goed nieuw begin! 
 

Hebreeën 1, vers 7  En van de engelen zegt Hij: Die zijn engelen 

maakt tot winden en zijn dienaars tot een vuurvlam. 
 

Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
 

 

Openbaring 12  De strijd tussen de draak en het 
Lam Gods 
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Boodschap Gods: De draak, ook wel duivel of de satan genoemd, 

voert ook nu dezelfde strijd uit in het einde der dagen, de eindtijd! 

U ziet het om u heen, dat er een geestelijke oorlog gaande is 
tussen goed en kwaad, en dat er veel brute haat en geweld is. De 

draak voert oorlog tegen Gods kinderen.  
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, welkom! Op 16 december 2019 bracht de bode engel de 
volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin 

Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Zesoli, 
een bode engel Gods. 

 

Voorwaar, op verzoek van Profeet Benjamin Cousijnsen, zal 
ik ingaan op Openbaring 12, vers 1 tot en met 14: 

En er werd een groot teken in de hemel gezien: een vrouw, met de 

zon bekleed, met de maan onder haar voeten en een krans van 
twaalf sterren op haar hoofd; en zij was zwanger en schreeuwde in 

haar weeën en in haar pijn om te baren. En er werd een ander 
teken in de hemel gezien, en zie, een grote rossige draak met 

zeven koppen en tien horens, en op zijn koppen zeven kronen. En 

zijn staart sleepte een derde van de sterren des hemels mede en 
wierp die op de aarde. En de draak stond voor de vrouw, die baren 

zou, om, zodra zij haar kind gebaard had, dit te verslinden. En zij 
baarde een zoon, een mannelijk wezen, dat alle heidenen zal 

hoeden met een ijzeren staf; en haar kind werd plotseling 

weggevoerd naar God en zijn troon. En de vrouw vluchtte naar de 
woestijn, waar zij een plaats heeft, door God bereid, opdat zij daar 

twaalfhonderd zestig dagen onderhouden zou worden.  

En er kwam oorlog in de hemel; Michaël en zijn engelen hadden 
oorlog te voeren tegen de draak; ook de draak en zijn engelen 

voerden oorlog, maar hij kon geen standhouden, en hun plaats 
werd in de hemel niet meer gevonden. En de grote draak werd op 

de aarde geworpen, de oude slang, die genaamd wordt duivel en de 
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satan, die de gehele wereld verleidt; hij werd op de aarde 
geworpen en zijn engelen met hem. En ik hoorde een luide stem in 

de hemel zeggen: Nu is verschenen het heil en de kracht en het 

koningschap van onze God en de macht van zijn Gezalfde; want de 
aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht aanklaagde 

voor onze God, is nedergeworpen. En zij hebben hem overwonnen 
door het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis, 

en zij hebben hun leven niet liefgehad, tot in de dood. Daarom, 

verheugt u, gij hemelen en wie daarin wonen. Wee de aarde en de 
zee, want de duivel is tot u nedergedaald in grote grimmigheid, 

wetende, dat hij weinig tijd heeft. 
En toen de draak zag, dat hij op de aarde was geworpen, vervolgde 

hij de vrouw, die het mannelijke kind gebaard had. En aan de 

vrouw werden de twee vleugels van de grote arend gegeven om 
naar de woestijn te vliegen, naar haar plaats, waar zij onderhouden 

wordt buiten het gezicht van de slang, een tijd en tijden en een 
halve tijd.    

 

Voorwaar! 
Het lijkt wel of Gods plannen aan een dun zijden draadje hangen, 

vaak vanwege de oorlog, de strijd tussen de draak en het Lam 

Gods, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Maar ook deze 
strijd gaat ook nu nog voort in de eindfase van het einde der 

dagen, de eindtijd! De draak nu is de tegenstander van God en van 
Gods kinderen.  

 

In Exodus begint de geschiedenis met de geboorte van een 
kind. 

En ook Farao wou alle kinderen doden, vanwege het feit dat de 
Messias geboren zou worden! Voorwaar, een kind is kwetsbaar, en 

zo ook Israël.  

 
Satan voert ook nu dezelfde strijd uit in dit einde der dagen!  

U ziet het om u heen, dat er een geestelijke oorlog gaande is 

tussen goed en kwaad, en dat er veel brute haat en geweld is. De 
draak voert oorlog tegen Gods kinderen, en gaat rond als een 

brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden. De vrouw wordt 
gezien als een hemelse figuur; toch is haar kwetsbaarheid het 

meest in het oog. Een zwangere vrouw is geen partij, denkt satan, 
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en is kwetsbaar. Maar daarom, als kind van God, moet men nuchter 
zijn en waakzaam en niet bang zijn, maar in de kracht staan en het 

geloof van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! Er zijn drie 

redenen, waarom men niet bang hoeft te zijn als kind van God. Er 
is een plaats om te schuilen! 

 
Openbaring 12, vers 6  En de vrouw vluchtte naar de woestijn, 

waar zij een plaats heeft, door God bereid, opdat zij daar 

twaalfhonderd zestig dagen onderhouden zou worden. 
En vers 14  En aan de vrouw werden de twee vleugels van de grote 

arend gegeven om naar de woestijn te vliegen, naar haar plaats, 
waar zij onderhouden wordt buiten het gezicht van de slang, een 

tijd en tijden en een halve tijd. 

 
En de tweede reden is: de duivel is al overwonnen! 

 
Openbaring 12, vers 8  Maar hij kon geen standhouden, en hun 

plaats werd in de hemel niet meer gevonden. 

 
Lukas 10, vers 18 tot en met 20  En Hij zeide tot hen: Ik zag de 

satan als een bliksem uit de hemel vallen. Zie, Ik heb u macht 

gegeven om op slangen en schorpioenen te treden en tegen de 
gehele legermacht van de vijand; en niets zal u enig kwaad doen. 

Evenwel, verheugt u niet hierover, dat de geesten zich aan u 
onderwerpen, maar verheugt u, dat uw namen staan opgetekend in 

de hemelen. 

 
En Johannes 12, vers 30 tot en met 32  Jezus antwoordde en 

zeide: Niet om Mij is die stem er geweest, maar om u. Nu gaat er 
een oordeel over deze wereld; nu zal de overste dezer wereld 

buitengeworpen worden; en als Ik van de aarde verhoogd ben, zal 

Ik allen tot Mij trekken. 
 

Voorwaar, wees niet kwetsbaar, maar krachtig in de Here! 

 
Efeziërs 6, vers 10 tot en met 13  Voorts, weest krachtig in de 

Here en in de sterkte zijner macht. Doet de wapenrusting Gods 
aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels; 

want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen 
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de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer 
duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Neemt 

daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in 

de boze dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te 
houden. 

 
Voorwaar, het Lam Gods heeft de draak overwonnen door 

het lijden en strijden aan het kruis,  

door Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, die alles 
overwonnen heeft. Amen! Laat deze boodschap u een licht zijn en 

bemoediging! 
Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 

 
 

Bid dit gebed in aanbidding mee 
 
Kom, laat ons buigen in nederigheid en Hem aanbidden! Hij is een 

Vader, die overvloedig vrede geeft, en hoop en een nieuwe 
toekomst!  

 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Op 17 december 2019 bracht de bode 
engel de volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet 

Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, Kadosh, Heilig is de 
Here! 

 
Kom, laat ons buigen in nederigheid en Hem aanbidden. 

Zeg: “Kadosh, gezegend bent U! Alle lof en alle eer en aanbidding 

en glorie komt U toe, eeuwige Koning der koningen. Groot bent U, 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! Ik hef mijn handen naar 

U op, tot U, Abba, Vader. U bent alles voor mij! En ik verhoog Uw 

heilige Naam. Kom, Heilige Geest van God, waai met Uw Geest!” 
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Zeg:  
“Kom, doorstroom mij opnieuw. Geef mij vrede en genade, en 

reinig mij door Uw kostbaar Bloed. Ik geef mij geheel over en maak 

een nieuw begin, en laat het oude jaar achter. En zie, het nieuwe 
jaar is gekomen! Satan beeft, want hij weet: hij is verslagen! En 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, leeft en heeft mij 
genade en vergeving gegeven met Zijn Bloed, om vooruit te kijken 

en naar Zijn zegeningen. Hij is mijn Redder en enige Heer!” 

 
Hij spreekt van liefde en genade, en droogt alle tranen, en 

Hij geeft u eeuwige vreugde en eeuwig leven.  
Verzadig u samen met mij, Lovesadai, een bode engel Gods, in Zijn 

liefde, die u vervult met Zijn Geest. Hij is een Vader, die 

overvloedig vrede geeft, en hoop en een nieuwe toekomst! Amen! 
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen 

 

 

 

2020 zal voor vele landen een slechte 
herinnering zijn! 
 

Waarschuwende, profetische boodschap Gods: God zal de sluizen 
openen, en hier en daar regen en veel sneeuw brengen. Wie niet 

wil horen, gaat verloren. Dit telt voor alle landen!  
 

 

Volledige weergave: 
 

Welkom! Op 18 december 2019 bracht de bode engel de volgende 
profetische boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin 

Cousijnsen. 

 
Shalom, Profeet Benjamin Cousijsen! Ik begroet u in de kadosh, 

heilige en almachtige en zeer krachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. En ik, de bode engel Gods, zeg 
met alle engelen en gelovigen: Halleluja! Hosanna voor de Here 
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God, de Almachtige Heerser en Koning der koningen, die wij 
vereren, onze Hemelse Abba, Vader, Adonai, El Elohím. 

 

Voorwaar, voorwaar! 
Zie eens naar de vele waarschuwingen, die ik, de bode engel Gods, 

bracht in opdracht van de Almachtige God, vanwege uw 
ongehoorzaamheid aan God en Zijn gebod, en uw slechte hart en 

overleggingen en boze wandel. 

 
Romeinen 1, vers 21 en 22  Immers, hoewel zij God kenden, 

hebben zij Hem niet als God verheerlijkt of gedankt, maar hun 
overleggingen zijn op niets uitgelopen, en het is duister geworden 

in hun onverstandig hart. Bewerende wijs te zijn, zijn zij dwaas 

geworden. 
En vers 24 tot en met 32  Daarom heeft God hen in hun 

hartstochten overgegeven aan onreinheid, zodat bij hen het 
lichaam onteerd wordt. Zij immers hadden de waarheid Gods 

vervangen door de leugen en het schepsel vereerd en gediend 

boven de Schepper, die te prijzen is tot in eeuwigheid. Amen. 
Daarom heeft God hen overgegeven aan schandelijke lusten, want 

hun vrouwen hebben de natuurlijke omgang vervangen door de 

tegennatuurlijke. Eveneens hebben de mannen de natuurlijke 
omgang met de vrouw opgegeven, en zijn in wellust voor elkander 

ontbrand, als mannen met mannen schandelijkheid bedrijvende en 
daardoor het welverdiende loon voor hun afdwaling in zichzelf 

ontvangende. En daar zij het verwerpelijk achtten God te erkennen, 

heeft God hen overgegeven aan een verwerpelijk denken om te 
doen wat niet betaamt: vervuld van allerlei onrechtvaardigheid, 

boosheid, hebzucht en slechtheid, vol nijd, moord, twist, list en 
kwaadaardigheid; oorblazers, lasteraars, haters van God, 

verwatenen, overmoedigen, grootsprekers, vindingrijk in het 

kwaad, hun ouders ongehoorzaam; onverstandig, onbestendig, 
zonder hart of barmhartigheid. Immers, hoewel zij de rechtseis van 

God kenden, namelijk, dat zij, die zulke dingen bedrijven, de dood 

verdienen, doen zij ze niet alleen zelf, maar schenken ook nog hun 
bijval aan wie ze bedrijven. 

 
Voorwaar, wederom zeg ik u, Vrees de Almachtige en bekeer 

u, evenzo de drakenvereerders en de afgodenvereerders! 
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Romeinen 6, vers 23  Want het loon, dat de zonde geeft, is de 

dood, maar de genade, die God schenkt, is het eeuwige leven in 

Christus Jezus, onze Here. 
 

Voorwaar, 
 

Romeinen 12, vers 2  En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, 

maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat 
gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige 

en volkomene. 
En Romeinen 14, vers 6 tot en met 12  Wie aan een bepaalde dag 

hecht, doet het om de Here, en wie eet, doet het om de Here, want 

hij “of zij” dankt God; en wie niet eet, laat het na om de Here en 
ook hij “of zij” dankt God. Want niemand onzer leeft voor zichzelf, 

en niemand sterft voor zichzelf; want als wij leven, het is voor de 
Here, en als wij sterven, het is voor de Here. Hetzij wij dan leven, 

hetzij wij sterven, wij zijn des Heren. Want hiertoe is Christus 

gestorven en levend geworden, opdat Hij èn over doden èn over 
levenden heerschappij voeren zou. Gij echter, wat oordeelt gij uw 

broeder “of zuster”? Of ook gij, wat minacht gij uw broeder “of 

zuster”? Want wij zullen allen gesteld worden voor de rechterstoel 
Gods. Want er staat geschreven: Zo waarachtig als Ik leef, spreekt 

de Here: voor Mij zal alle knie zich buigen, en alle tong zal God 
loven. Zo zal dan een ieder onzer voor zichzelf rekenschap geven 

aan God. 

 
Voorwaar, er is maar één weg naar de Hemel en één weg 

naar de hel, waar velen terechtkomen, vanwege geen vrees 
voor God en gebod. 

Zij zullen het weten, en ervaren wat het is om zich niet te bekeren!  

 
Voorwaar, Tokio, China, Korea, Spanje, Amerika en Australië 

en Afrika en Indonesië en Mexico en Denemarken en Turkije, 

onder andere! 
Ho, ho, ho! Het zij zo! God zal de sluizen openen: regen en zoveel 

sneeuw brengen, hier en daar. Wie niet wil horen, gaat verloren. 
Dit telt voor alle landen! 
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Exodus 22, vers 20  Wie aan de goden offert, behalve aan de 
Here alleen, zal met de ban geslagen worden. 

 

2020 zal voor vele landen een slechte herinnering zijn!  
Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
 

 

Velen hebben een slechte herinnering aan de 
feestdagen 
 

Wereldwijd beleven velen wederom het gemis van hun dierbaren, of 
beleven hun angst en verdriet en nachtmerrie opnieuw, onder 

andere. Voorwaar, alleen bij Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 

Christus, vindt men redding en rust!  
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 
19 december 2019 bracht een bode engel Gods de volgende 

boodschap over, die ik heel graag met u wil delen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  
 

Voorwaar, wereldwijd zijn er velen, die een slechte 

herinnering hebben aan de feestdagen. 
En zij beleven wederom het gemis van hun dierbaren, of hun angst 

en verdriet en nachtmerrie. Zo ook zijn er velen bang voor de 
Rapture, voor de Wederkomst van Yeshua HaMashiach, JHWH, 

Jezus Christus, en bang voor de herinnering aan de oorlog in de 

feestdagen, onder andere. Voorwaar, mijn naam is Blesía, een bode 
engel Gods. 

 
Zo spreekt de Heer, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 

Christus, het volgende: 
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Johannes 10, vers 14 tot en met 16  Ik ben de goede herder en 
Ik ken de mijne en de mijne kennen Mij, gelijk Mij de Vader kent en 

Ik de Vader ken, en Ik zet mijn leven in voor de schapen. Nog 

andere schapen heb Ik, die niet van deze stal zijn; ook die moet Ik 
leiden en zij zullen naar mijn stem horen en het zal worden één 

kudde, één herder. 
 

Psalm 91, vers 1 en 2  Wie in de schuilplaats des Allerhoogsten is 

gezeten, vernacht in de schaduw des Almachtigen. Ik zeg tot de 
Here: Mijn toevlucht en mijn vesting, mijn God, op wie ik vertrouw. 

En vers 4 tot en met 16  Met zijn vlerken beschermt Hij u, en onder 
zijn vleugelen vindt gij een toevlucht; zijn trouw is schild en 

pantser. Gij hebt niet te vrezen voor de verschrikking van de nacht, 

voor de pijl, die des daags vliegt; voor de pest, die in het duister 
rondwaart, voor het verderf, dat op de middag vernielt. Al vallen er 

duizend aan uw zijde, en tienduizend aan uw rechterhand, tot u zal 
het niet genaken; slechts zult gij het met uw ogen aanschouwen, 

en de vergelding aan de goddelozen zien. Want Gij, o Here, zijt 

mijn toevlucht. De Allerhoogste hebt gij tot uw schutse gesteld; 
geen onheil zal u treffen, en geen plaag zal uw tent naderen; want 

Hij zal aangaande u zijn engelen gebieden, dat zij u behoeden op al 

uw wegen; op de handen zullen zij u dragen, opdat gij uw voet niet 
aan een steen stoot. Op leeuw en adder zult gij treden, jonge leeuw 

en slang zult gij vertrappen. Omdat hij Mij zeer bemint, zal Ik hem 
bevrijden; Ik zal hem beschutten, omdat hij mijn naam kent. Roept 

hij Mij aan, Ik zal hem antwoorden; Ik zal in de benauwdheid bij 

hem zijn, Ik zal hem uitredden en tot ere brengen. Met lengte van 
dagen zal Ik hem verzadigen, en Ik zal hem mijn heil doen zien. 

“Dit telt ook voor haar.” 
 

En Jesaja 43, vers 18 en 19  Denkt niet aan hetgeen vroeger 

gebeurde en let niet op wat oudtijds is geschied; zie, Ik maak iets 
nieuws, nu zal het uitspruiten; zult gij er geen acht op slaan? Ja, Ik 

zal een weg in de woestijn maken, rivieren in de wildernis. 

Jesaja 40, vers 29  Hij geeft de moede kracht en de machteloze 
vermeerdert Hij sterkte. 

En vers 31  Maar wie de Here verwachten, putten nieuwe kracht; zij 
varen op met vleugelen als arenden; zij lopen, maar worden niet 

moede; zij wandelen, maar worden niet mat. 
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En Jesaja 41, vers 10  Vrees niet, want Ik ben met u; zie niet 
angstig rond, want Ik ben uw God. Ik sterk u, ook help Ik u, ook 

ondersteun Ik u met mijn heilrijke rechterhand. 

 
En Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God 

de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 
opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig 

leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, 

opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 
geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 

oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 

duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 
waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 

gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 
komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 

zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 

 
Voorwaar, alleen bij Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 

Christus, vindt men redding en rust! 

 
Mattheüs 11, vers 28 tot en met 30  Komt tot Mij, allen, die 

vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven; neemt mijn juk op u 
en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en 

gij zult rust vinden voor uw zielen; want mijn juk is zacht en mijn 

last is licht. 
En Mattheüs 10, vers 31  Weest dan niet bevreesd: gij gaat vele 

mussen te boven. 
 

Voorwaar, gedenk wat de Heer deed voor u aan het kruis 

van Golgotha. 
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 

 
 

Overdenk wat de Heilige Geest tot u gesproken 

heeft 
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De HEER laat immers voortdurend zijn ogen over de aarde 
rondgaan en biedt iedereen hulp die hem met heel zijn of haar hart 

is toegedaan. Zie, Ik zend een engel vóór uw aangezicht, om u te 

bewaren op de weg en om u te brengen naar de plaats, die Ik 
bereid heb.  

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 20 december 2019 bracht de bode 

engel de volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet 
Benjamin Cousijnsen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Charia, 

een bode engel Gods. 
 

Voorwaar, luister aandachtig. 

 
Openbaring 22, vers 6  En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn 

getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der 

Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen 
hetgeen weldra geschieden moet. 

En Openbaring 22, vers 16  Ik, Jezus, “Yeshua HaMashiach”, heb 
mijn engel gezonden… tot zover. 

 

Ik ben de blinkende Morgenster en ben de Alfa en de Omega! 
 

Exodus 23, vers 20  Zie, Ik zend een engel vóór uw aangezicht, 
om u te bewaren op de weg en om u te brengen naar de plaats, die 

Ik bereid heb. 

 
2 Kronieken 16, vers 9  Want des Heren ogen gaan over de 

gehele aarde, om krachtig bij te staan hen, wier hart volkomen 

naar Hem uitgaat. Tot zover.  
 

En Psalm 23, vers 3 en 4  Hij verkwikt mijn ziel. Hij leidt mij in de 
rechte sporen om zijns naams wil. Zelfs al ga ik door een dal van 
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diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want Gij zijt bij mij; uw stok 
en uw staf, die vertroosten mij. 

En vers 6  Ja, heil en goedertierenheid zullen mij volgen al de 

dagen van mijn leven; ik zal in het huis des Heren verblijven tot in 
lengte van dagen. 

 
Voorwaar,  

 

Romeinen 8, vers 27 tot en met 31  En Hij, die de harten 
doorzoekt, weet de bedoeling des Geestes, dat Hij namelijk naar de 

wil van God voor heiligen pleit. Wij weten nu, dat God alle dingen 
doet medewerken ten goede voor hen, die God liefhebben, die 

volgens zijn voornemen geroepenen zijn. Want die Hij tevoren 

gekend heeft, heeft Hij ook tevoren bestemd tot gelijkvormigheid 
aan het beeld zijns Zoons, opdat Hij de eerstgeborene zou zijn 

onder vele broederen; en die Hij tevoren bestemd heeft, dezen 
heeft Hij ook geroepen; en die Hij geroepen heeft, dezen heeft Hij 

ook gerechtvaardigd; en die Hij gerechtvaardigd heeft, dezen heeft 

Hij ook verheerlijkt. Wat zullen wij dan van deze dingen zeggen? 
Als God vóór ons is, wie zal tegen ons zijn? 

 

Voorwaar, dit telt zowel voor haar als voor hem! 
 

Romeinen 8, vers 13 en 14  Want indien gij naar het vlees leeft, 
zult gij sterven; maar indien gij door de Geest de werkingen des 

lichaams doodt, zult gij leven. Want allen, die door de Geest Gods 

geleid worden, zijn zonen Gods. 
En vers 16 en 17  Die Geest getuigt met onze geest, dat wij 

kinderen Gods zijn. Zijn wij nu kinderen, dan zijn wij ook 
erfgenamen: erfgenamen van God, en medeërfgenamen van 

Christus; immers, indien wij delen in zijn lijden, is dat om ook te 

delen in zijn verheerlijking. 
Romeinen 9, vers 1  Ik spreek de waarheid in Christus, ik lieg niet, 

want mijn geweten betuigt mij dit mede door de heilige Geest. 

Romeinen 14, vers 19  Zo laten wij dan najagen hetgeen de vrede 
en de onderlinge opbouwing bevordert. 

En Romeinen 15, vers 7  Daarom, aanvaardt elkander, zoals ook 
Christus ons aanvaard heeft tot heerlijkheid Gods. 
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En 1 Korinthiërs 2, vers 12 tot en met 15  Wij nu hebben niet 
de geest der wereld ontvangen, maar de Geest uit God, opdat wij 

zouden weten, wat ons door God in genade geschonken is. Hiervan 

spreken wij dan ook met woorden, die niet door menselijke 
wijsheid, maar door de Geest geleerd zijn, zodat wij het geestelijke 

met het geestelijke vergelijken. Doch een ongeestelijk mens 
aanvaardt niet hetgeen van de Geest Gods is, want het is hem 

dwaasheid en hij kan het niet verstaan, omdat het slechts geestelijk 

te beoordelen is. Maar de geestelijke mens beoordeelt alle dingen, 
zelf echter wordt hij door niemand beoordeeld.  

 
Voorwaar,  

 

1 Thessalonicenzen 5, vers 15 tot en met 23  Ziet toe, dat 
niemand kwaad met kwaad vergelde, maar jaagt te allen tijde het 

goede na, jegens elkander en jegens allen. Verblijdt u te allen tijde, 
bidt zonder ophouden, dankt onder alles, want dat is de wil Gods in 

Christus Jezus ten opzichte van u. Dooft de Geest niet uit, veracht 

de profetieën niet, maar toetst alles en behoudt het goede. 
Onthoudt u van alle soort van kwaad. En Hij, de God des vredes, 

heilige u geheel en al, en geheel uw geest, ziel en lichaam moge bij 

de komst van onze Here Jezus Christus blijken in allen dele 
onberispelijk bewaard te zijn. 

 
Voorwaar, wandel in de Heilige Geest Gods, en doe het 

goede uit God. 

 
Jakobus 4, vers 17  Als iemand dan weet goed te doen en het niet 

doet, is het hem tot zonde. 
En Jakobus 5, vers 8 tot en met 10  Oefent ook gij geduld, sterkt 

uw harten, want de komst des Heren is nabij. Broeders, zucht niet 

tegen elkander, opdat gij niet onder het oordeel valt; zie, de 
Rechter staat voor de deur. Broeders, neemt tot een voorbeeld van 

gelatenheid en geduld de Profeten, die in de naam des Heren 

hebben gesproken. 
 

Dit telt ook voor de zusters, hoor! 
Overdenk wat de Geest Gods tot u gesproken heeft; dit telt ook 

voor degene die deze boodschap inspreekt en deelt. 
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Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 

 

Jezus is gekomen om ons te redden 
 

God gaf Zijn allergrootste, kostbaarste geschenk aan u en de 
wereld. Kom, ga in gebed, en nodig Yeshua HaMashiach, JHWH, 

Jezus Christus, uit om in uw hart te komen en u te helpen op Zijn 
weg.  

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 23 december 2019 bracht de bode 

engel de volgende boodschap Gods over aan Profeet Benjamin 

Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige, waarachtige Naam van 
Abba, Vader, en opgestane Here der heren, de Koning der 

koningen, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 
Voorwaar,  

 

Johannes 3, vers 17  Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld 
gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld 

door Hem behouden worde. 
 

Voorwaar, u hoort het goed! 

Hoe groot uw zonden ook waren, en overtredingen onder andere, 
God is liefde en heeft u onvoorwaardelijk lief. En Hij geeft echt om 

u, meer dan welke mens op de Aarde! 
 

Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, 

dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die 
in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. 

 

God gaf Zijn allergrootste, kostbaarste geschenk aan u en de 
wereld: 
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Zijn waardevolste en eniggeboren, liefhebbende, enige Zoon, 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. 

 

Johannes 3, vers 15  opdat een ieder, die gelooft, in Hem eeuwig 
leven hebbe. 

 
Voorwaar,  

 

Mattheüs 11, vers 28 en 29  Komt tot Mij, allen, die vermoeid en 
belast zijt, en Ik zal u rust geven; neemt mijn juk op u en leert van 

Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust 
vinden voor uw zielen. 

 

Voorwaar, mijn naam is Lovesadai, een bode engel Gods. 
Kom tot Hem, en wees nederig van hart. En aanbid Hem alleen, uw 

Vredevorst en Almachtige God, die u genade gaf, niet door uw 
rechtvaardige daden, maar door Zijn kostbare Bloed, vol van Zijn 

liefde en genade en overgave, die u vrijpleit met Zijn Bloed, en uw 

tranen wil drogen. 
 

Openbaring 21, vers 4  En Hij zal alle tranen van hun ogen 

afwissen, en de dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch geklaag, 
noch moeite zal er meer zijn, want de eerste dingen zijn 

voorbijgegaan. 
 

Kies heden voor wie Zijn leven gaf aan het kruis, om u te 

redden! 
 

Johannes 8, vers 2 tot en met 11  En des morgens vroeg was Hij 
weder aanwezig in de tempel, en al het volk kwam tot Hem en Hij 

zette Zich neder en leerde hen. En de schriftgeleerden en de 

Farizeeën brachten een vrouw, op overspel betrapt, en zij stelden 
haar in het midden en zeiden tot Hem: Meester, deze vrouw is op 

heterdaad betrapt bij het plegen van overspel; en in de wet heeft 

Mozes ons bevolen zulken te stenigen; Gij dan, wat zegt Gij? En dit 
zeiden zij om Hem in verzoeking te brengen, opdat zij iets hadden 

om Hem aan te klagen. Maar Jezus bukte neder en schreef met de 
vinger op de grond. Doch toen zij Hem bleven vragen, richtte Hij 

Zich op en zeide tot hen: Wie van u zonder zonde is, werpe het 
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eerst een steen naar haar. En weer bukte Hij neder en schreef op 
de grond. Maar toen zij dit hoorden, gingen zij één voor één weg, 

te beginnen bij de oudsten, en zij lieten Jezus alleen en de vrouw in 

het midden. En Jezus richtte Zich op en zeide tot haar: Vrouw, waar 
zijn zij? Heeft niemand u veroordeeld? En zij zeide: Niemand, Here. 

En Jezus zeide: Ook Ik veroordeel u niet. Ga heen, zondig van nu af 
niet meer! 

Vers 16  En indien Ik al oordeel, dan is mijn oordeel waarachtig, 

want Ik ben niet alleen, maar Ik en die Mij gezonden heeft. 
En vers 12  Wederom dan sprak Jezus tot hen en zeide: Ik ben het 

licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de duisternis 
wandelen, maar hij “of zij” zal het licht des levens hebben. 

Johannes 10, vers 14 tot en met 16  Ik ben de goede herder en Ik 

ken de mijne en de mijne kennen Mij, gelijk Mij de Vader kent en Ik 
de Vader ken, en Ik zet mijn leven in voor de schapen. Nog andere 

schapen heb Ik, die niet van deze stal zijn; ook die moet Ik leiden 
en zij zullen naar mijn stem horen en het zal worden één kudde, 

één herder. 

En vers 27 tot en met 30  Mijn schapen horen naar mijn stem en Ik 
ken ze en zij volgen Mij, en Ik geef hun eeuwig leven en zij zullen 

voorzeker niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit 

mijn hand roven. Wat mijn Vader Mij gegeven heeft, gaat alles te 
boven en niemand kan iets roven uit de hand mijns Vaders. Ik en 

de Vader zijn één. 
En Johannes 14, vers 6  Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de 

waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij. 

 
Kom, ga in gebed,  

en nodig Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, uit om in uw 
hart te komen en u te helpen op Zijn weg. Amen! 

Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 

 
 

Velen hebben zich opengesteld voor Satan! 
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Satan kent geen liefde, en de demonen hebben reeds velen op de 
wereld anders doen denken, terwijl God geen fouten gemaakt heeft 

toen Hij de man en de vrouw schiep naar Zijn beeld. Er wordt 

gevochten om het behoud van zielen door God!  
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, welkom! Op 24 december 2019 bracht de bode engel de 
volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin 

Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 
Revelado, een bode engel Gods. 

 
Voorwaar, de totale overname is meer en meer realiteit 

geworden, en de werken van satan zijn erg zichtbaar in de 

wereld. 
Velen hebben niet eens door, dat het slagveld reeds in volle gang 

is! Velen zijn ongevoelig geworden en hebben zich opengesteld voor 

satan, die geen liefde kent, met zijn afgunst en trots en opgeblazen 
hoogmoed en verbittering, vol van haat, twist, roddel, 

ongerechtigheid en het tegennatuurlijke, zoals God de mens niet 
bedoeld heeft, zoals Eva en Eva, of Adam en Adam, onder andere. 

Nee, zo heeft God het niet bedoeld! En de demonen hebben reeds 

velen op de wereld anders doen denken, terwijl God geen fouten 
gemaakt heeft. 

 
Genesis 1, vers 27 en 28  En God schiep de mens naar zijn 

beeld; naar Gods beeld schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij 

hen. En God zegende hen en God zeide tot hen: Weest vruchtbaar 
en wordt talrijk; vervult de aarde en onderwerpt haar, heerst over 

de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over al het 

gedierte, dat op de aarde kruipt. 
 

Voorwaar, zo staat geschreven: ‘Man en vrouw schiep Hij 
naar Zijn beeld’, en niet anders! 
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Voorwaar, velen vinden de Christenen extremisten en haters. En zij 
worden als slecht gezien, enzovoorts, vanwege het feit dat satan 

lijnrecht tegen Gods geboden ingaat, en de mensen graag 

manipuleert met zijn leugens! Voorwaar, 
 

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 
wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 

geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 

oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 
duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 

waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 
gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 

komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 

zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 
 

En 2 Timotheüs 4, vers 1 tot en met 8  Ik betuig u nadrukkelijk 

voor God en Christus Jezus, die levenden en doden zal oordelen, 
met beroep zowel op zijn verschijning als op zijn koningschap: 

verkondig het woord, dring erop aan, gelegen of ongelegen, 
wederleg, bestraf en bemoedig met alle lankmoedigheid en 

onderrichting. Want er komt een tijd, dat de mensen de gezonde 

leer niet meer zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend 
is, naar hun eigen begeerte zich tal van leraars zullen bijeenhalen, 

dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de 
verdichtsels keren. Blijf gij echter nuchter onder alles, aanvaard het 

lijden, doe het werk van een evangelist, verricht uw dienst ten 

volle. Want wat mij aangaat, reeds word ik als plengoffer geofferd 
en het tijdstip van mijn verscheiden staat voor de deur. Ik heb de 

goede strijd gestreden, ik heb mijn loop ten einde gebracht, ik heb 

het geloof behouden; voorts ligt voor mij gereed de krans der 
rechtvaardigheid, welke te dien dage de Here, de rechtvaardige 

rechter, mij zal geven, doch niet alleen mij, maar ook allen, die zijn 
verschijning hebben liefgehad. 
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Voorwaar, zondaar, bekeer u en wees niet egoïstisch, maar 
onderwerp u aan God en Zijn geboden. 

En bied weerstand aan de duivel, en hij zal van u vlieden! 

 
Jeremia 13, vers 15  Hoort en leent het oor, verheft u niet, want 

de Here spreekt. “Amen!” 
 

Er wordt gevochten om het behoud van zielen door God! 

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 
 

Houd u aan uw beloften en u zal gezegend 

worden! 
 
Een gezegend Nieuwjaar! Houd u aan uw beloften aan God, de 

Allerhoogste, die Zijn beloften altijd nakomt.  
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 30 december 2019 bracht de bode 
engel de volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet 

Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige Naam, de waarachtige, 

almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. 

Voorwaar, mijn naam is Mireach, een bode engel Gods. 
Voorwaar, het is weer zover! 

Vele beloften worden gedaan, die men in de gebeden op laat 
stijgen. Zowel de gelofte als de verplichting onder ede is door velen 

ongeldig gemaakt, omdat men een offergave niet nakwam, of 

omdat men niet vrijwillig, vanuit het hart, de gelofte heeft laten 
opstijgen. Het is beter om een gelofte na te komen dan een 

nutteloos gebed, een offer, aan God te brengen, waar men zich 
toch niet aan houdt! 

 

Elk jaar stijgen de goede voornemens omhoog en wil men 
gezegend worden. 
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Houd u er aan, aan de gelofte, die u als offer heeft gebracht, en u 
zal gezegend worden! 

 

Psalm 50, vers 14  Offer Gode lof en betaal de Allerhoogste uw 
geloften. 

 
Voorwaar, de Allerhoogste komt Zijn beloften altijd na,  

maar niet aan hen, die bidden met ongeloof en zonder verwachting, 

en die zich niet houden aan wat zij aan God hebben beloofd in hun 
gebed als offer! Doe geen offer of gebed, als men zoiets zegt en 

zinloos laat opstijgen. Doe geen moeite, want God is Kadosh, 
Heilig, en Zijn gedachten zijn groot en dieper! Hij kent alle harten, 

en verheugt zich in elk offer, dat men brengt in vreugde en geloof. 

 
Psalm 96, vers 8  Geeft de Here de heerlijkheid van zijn naam, 

brengt offer en komt in zijn voorhoven. 
Psalm 103, vers 1 tot en met 6  Loof de Here, mijn ziel, en al wat in 

mij is, zijn heilige naam; loof de Here, mijn ziel, en vergeet niet een 

van zijn weldaden; die al uw ongerechtigheden vergeeft, die al uw 
krankheden geneest, die uw leven verlost van de groeve, die u 

kroont met goedertierenheid en barmhartigheid, die uw ziel 

verzadigt met het goede, zodat uw jeugd zich vernieuwt als die van 
een arend. De Here doet gerechtigheid en recht aan alle 

verdrukten. 
Psalm 119, vers 15  Uw bevelen zal ik overdenken en op uw paden 

zal ik letten. 

Vers 16  In uw inzettingen zal ik mij verlustigen, uw woord zal ik 
niet vergeten. 

En vers 32  Ik zal de weg uwer geboden lopen, want Gij verruimt 
mij het hart. 

 

Voorwaar, houd u aan uw beloften aan God. 
Een gezegend Nieuwjaar! 

Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen 
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Verheug u ook in Mijn genade voor Mijn overige 

schapen!  
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Vandaag bracht de Heer, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, de 

eerste boodschap voor dit nieuw jaar over: Voorwaar, laat Mijn 

genade en vergeving en onvoorwaardelijke liefde voor u genoeg 
zijn! Leer om ook aan al die verloren schapen te denken.  

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 2 

januari 2020 bracht de Heer Yeshua HaMashiach, Jezus Christus 
zelf, de volgende boodschap over, die ik heel graag met u wil delen. 

 

Shalom! Ik ben het en begroet u. Ik ben wie Ik ben, en ben eeuwig 
Dezelfde, die tot u spreekt, JHWH, Yeshua HaMashiach, Jezus 

Christus.  
 

Voorwaar, voorwaar, voorwaar, 

 
Mattheüs 11, vers 29  Neemt mijn juk op u en leert van Mij, want 

Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden 

voor uw zielen. 
 

Voorwaar, Ik ben Kadosh, Heilig en Getrouw, en vol genade 
en liefde! 

 

Galaten 5, vers 22  Maar de vrucht van de Geest is liefde, 
blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, 

trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. 
 

En 1 Korinthiërs 3, vers 16 en 17  Weet gij niet, dat gij Gods 

tempel zijt en dat de Geest Gods in u woont? Zo iemand Gods 
tempel schendt, God zal hem, “maar ook haar”, schenden. Want 

de tempel Gods, en dat zijt gij, is heilig! 

 
Voorwaar, de nederigen geef Ik, de Here, JHWH, genade. 

 
1 Korinthiërs 13, vers 3 tot en met 7  Al ware het, dat ik al wat 

ik heb tot spijs uitdeelde, en al ware het, dat ik mijn lichaam gaf 
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om te worden verbrand, maar had de liefde niet, het baatte mij 
niets. De liefde is lankmoedig, de liefde is goedertieren, zij is niet 

afgunstig, de liefde praalt niet, zij is niet opgeblazen, zij kwetst 

niemands gevoel, zij zoekt zichzelf niet, zij wordt niet verbitterd, zij 
rekent het kwade niet toe. Zij is niet blijde over ongerechtigheid, 

maar zij is blijde met de waarheid. Alles bedekt zij, alles gelooft zij, 
alles hoopt zij, alles verdraagt zij. 

 

Voorwaar, laat Mijn genade en vergeving en 
onvoorwaardelijke liefde voor u genoeg zijn! 

 
Jesaja 53, vers 5  Maar om onze overtredingen werd hij 

doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld; de straf die ons 

de vrede aanbrengt, was op hem, en door zijn striemen is ons 
genezing geworden. 

En vers 10  Maar het behaagde de Here hem te verbrijzelen. Hij 
maakte hem ziek. Wanneer hij zichzelf ten schuldoffer gesteld zal 

hebben, zal hij nakomelingen zien en een lang leven hebben en het 

voornemen des Heren zal door zijn hand voortgang hebben. 
 

Voorwaar, de liefde is niet opgeblazen en afgunstig en 

egoïstisch. 
Zoals Ik vol genade ben voor u, hoort u zich ook te verheugen in 

Mijn genade voor Mijn overige schapen!  
 

Johannes 10, vers 15 en 16  Gelijk Mij de Vader kent en Ik de 

Vader ken, en Ik zet mijn leven in voor de schapen. Nog andere 
schapen heb Ik, die niet van deze stal zijn; ook die moet Ik leiden 

en zij zullen naar mijn stem horen en het zal worden één kudde, 
één herder. 

En vers 29 en 30  Wat mijn Vader Mij gegeven heeft, gaat alles te 

boven en niemand kan iets roven uit de hand mijns Vaders. Ik en 
de Vader zijn één. 

 

Voorwaar, Ik ben wie Ik ben! 
Leer om ook aan al die verloren schapen te denken, en niet alleen 

aan uw eigen behoudenis. Voorwaar, dien Mij in zachtheid en liefde! 
 



 
 

 

7282 
 
 

 

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 
wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 

geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 

oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 
duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 

waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 
gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 

komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 

zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 
 

Ik ga nu, sprak de Here Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, 
Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen 
 

 

 

De Here zal vreugdeolie uitstorten! 
 

Profetische boodschap Gods, overgebracht in de almachtige Naam 
van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. En JHWH zeide 

deze woorden, die getrouw en waarachtig zijn, en wat ook 

geschieden zal!  
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 3 januari 2020 bracht de bode deze 
bemoedigende en profetische boodschap Gods over aan 

eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 
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Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige, almachtige Naam van 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 

Hetrick. 

 
Spits uw oren om te horen, wat de Here God tot u te zeggen 

heeft! 
En JHWH zeide deze woorden, die getrouw en waarachtig zijn, en 

wat geschieden zal. 

 
Voorwaar, hebt u ook weleens tranen van vreugde gehad? 

 
Psalm 6, vers 7 en 8  Ik ben afgemat van mijn zuchten; elke 

nacht doorweek ik mijn sponde, doe ik mijn bed van tranen vloeien. 

Mijn oog is dof geworden van verdriet, verzwakt door allen die mij 
benauwen. 

Psalm 42, vers 4  Mijn tranen zijn mij tot spijze dag en nacht, daar 
men de ganse dag tot mij zegt: Waar is uw God? 

Psalm 56, vers 9  Mijn omzwerving hebt Gij te boek gesteld. Doe 

mijn tranen in uw kruik; zijn zij niet in uw boek? 
En vers 12 tot en met 14  Op God vertrouw ik, ik vrees niet; wat 

zou een mens mij aandoen? Op mij, o God, rusten geloften, U 

toegezegd; lofoffers zal ik U betalen, want Gij hebt mijn leven 
gered van de dood; immers ook mijn voet van aanstoot, zodat ik 

voor Gods aangezicht mag wandelen in het licht des levens. 
Psalm 118, vers 24  Dit is de dag die de Here gemaakt heeft; laten 

wij juichen en ons daarover verheugen. 

En Psalm 126, vers 5  Wie met tranen zaaien, zullen met gejuich 
maaien. 

 
Voorwaar, velen zullen zich zó verblijden met 

vreugdetranen, wanneer de Here verschijnt! 

Er zullen ook tranen zijn, en verdriet, vanwege de vele, vele 
mensen, die achtergelaten zijn. Ook zullen er tranen zijn van spijt 

en berouw, omdat men vele mensen, die men kende, niets, maar 

dan ook echt totaal niets over de Here, Yeshua HaMashiach, JHWH, 
Jezus Christus, heeft verteld.  

 
Voorwaar, word wakker en red zielen,  

voordat er geen genade en redding en vergeving meer is en dat de 
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Opname heeft plaatsgevonden en dat velen, velen verloren gaan en 
dat men geen bekenden meer kan waarschuwen, zodat men zich 

nog kan bekeren! Voorwaar, 

 
Jesaja 25, vers 8 en 9  Hij zal voor eeuwig de dood vernietigen, 

en de Here Here zal de tranen van alle aangezichten afwissen en de 
smaad van zijn volk zal Hij van de gehele aarde verwijderen, want 

de Here heeft het gesproken. En men zal te dien dage zeggen: Zie, 

deze is onze God, van wie wij hoopten, dat Hij ons zou verlossen; 
dit is de Here, op wie wij hoopten; laten wij juichen en ons 

verblijden over de verlossing die Hij geeft. 
 

En weet dit: laten er vreugdetranen zijn, dat u zich nog kunt 

inzetten voor Zijn glorie en eer. 
De Here zal vreugdeolie uitstorten, om liefde en trouw en goedheid 

en genade te ontvangen! Verheug u in de Here! 
 

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 

wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 
een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 
geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 

oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 

duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 
waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 

gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 
komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 

zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 

 
Ik ga nu, sprak Hetrick, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 

 
 

Geloof dat Hij bij u is en voor u zorgt! 
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Wees een gelovige en geen ongelovige. Maar geloof, dat Hij, 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, u kwam redden, niet 

alleen toen, maar ook nu!  

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 6 januari 2020 bracht de bode engel 

de volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin 
Cousijnsen. 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Blesía, 

een bode engel Gods. 

 
Voorwaar, vertrouw op Zijn almachtige macht en stralende 

grootheid en liefde en almachtige glorie en goedheid in uw 
hart en ziel en verstand! 

Voorwaar, bouw uw geloof op de Rots; dan staat u sterk, en krijgt 

het kwaad nooit de overhand. Voorwaar, geloof dat Hij bij u is en 
dat Hij voor u zorgt. En geloof, wanneer u bidt zonder twijfel. 

Geloof, dat Hij Zijn Bloed gaf en stierf voor uw zonden, en is 

opgestaan uit de dood. Voorwaar, wees een gelovige en geen 
ongelovige! Maar geloof, dat Hij, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 

Christus, u kwam redden, niet alleen toen, maar ook nu! Hij wil dat 
u niet twijfelt, maar op Hem vertrouwt. Voorwaar, bekleed u met 

Zijn liefde en kracht, en geloof! Geloof, dat Hij u helpt in 

moeilijkheden. Twijfel niet aan Zijn grootheid en goedheid en 
majesteit en glorie en macht!  

 
Voorwaar, bent u gebroken? 

Hij is de Maker, en laat aan u keer op keer Zijn liefde, volle glorie 

en uitkomst zien. Voorwaar, maak Hem groot, en loof en prijs en 
aanbid Hem, en eer Hem alleen! Sta open met een hart van geloof, 

en geef Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, de ereplaats in 

uw hart en wandel. En maak Hem groot, en breng alles naar Hem! 
En prijs Hem en dank Hem met geloof. Amen! 

 
Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 

wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 
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een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 

geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 
oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 

duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 

waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 
gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 

komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 
zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 

 

Voorwaar, geloof laat wonderen zien! 
Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 

 
 

Wees een voorbeeld voor alle mensen om u heen 
 
Hoewel het niet altijd makkelijk is als kind van God, wil Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, dat u straalt en niet 

gelijkvormig bent aan de wereld, zowel in uw denken.  
 

 
Volledige weergave: 

 

Van harte welkom! Op 7 januari 2020 bracht de bode engel de 
volgende boodschap Gods over aan Profeet Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 

Leafanach, en ben een bode engel Gods. 
 

Baruch Hashem Adonai! Gezegend, kadosh, zij de Naam van 

de Here! 
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Voorwaar, hoewel het niet altijd makkelijk is als kind van God, wil 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, dat u straalt en niet 

gelijkvormig bent aan de wereld, zo ook in uw denken. Voorwaar, 

wees een voorbeeld voor alle mensen om u heen! En vrees niet 
voor mensen, maar laat zien wie u bent in Yeshua HaMashiach, 

JHWH, Jezus Christus. Trek op ten strijde, warrior, vol geloof! En 
klaag en roddel niet over anderen! Want als u straalt, zullen 

anderen het zien en zelfs zich veranderen, vanwege uw 

standvastige wandel, die vastgeworteld is in de relatie met Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 
Voorwaar, sta rotsvast in uw geloof, en bied weerstand aan 

de satan! 

En wees niet innerlijk verdeeld door naar anderen te luisteren en 
stil te zijn, en er dan over te roddelen en te klagen. Een kind van 

God doet dit niet, maar praat erover in liefde en laat Gods licht 
stralen en toont begrip. 

 

Filippenzen 4, vers 4 tot en met 7  Verblijdt u in de Here te allen 
tijde! Wederom zal ik zeggen: Verblijdt u! Uw vriendelijkheid zij alle 

mensen bekend. De Here is nabij. Weest in geen ding bezorgd, 

maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met 
dankzegging bekend worden bij God. En de vrede Gods, die alle 

verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden 
in Christus Jezus. 

 

En Hebreeën 13, vers 15 en 16  Laten wij dan door Hem Gode 
voortdurend een lofoffer brengen, namelijk de vrucht onzer lippen, 

die zijn naam belijden. En vergeet de weldadigheid en de 
mededeelzaamheid niet, want in zulke offers heeft God een 

welgevallen. 

 
Wees vurig in de Here. 

Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
 

 

Geworteld en gegrond in Yeshua HaMashiach, 
Jezus Christus! 
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Boodschap Gods: Onderzoek bij uzelf of u vast op God vertrouwt, 

stel uzelf op de proef. U weet toch van uzelf dat Jezus Christus in u 

is?  
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Op 8 januari 2020 bracht de bode engel 
de volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin 

Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Rafaël, 
een bode engel Gods. 

 
Voorwaar! 

Gij zoekt vaak het bewijs dat Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 

Christus, te uwen opzichte, die nu luistert naar de boodschap, niet 
zwak, maar juist krachtig onder u is. 

 

2 Korinthiërs 13, vers 5 tot en met 9  Stelt uzelf op de proef, of 
gij wel in het geloof zijt, onderzoekt uzelf. Of zijt gij niet zo zeker 

van uzelf, dat Jezus Christus in u is? Want anders zijt gij 
verwerpelijk. Ik hoop echter, dat gij zult inzien, dat wij niet 

verwerpelijk zijn. Ja, wij bidden tot God, dat gij generlei kwaad zult 

doen, niet opdat wij betrouwbaar mogen blijken, maar opdat gij het 
goede zoudt doen, al zijn wij dan ook verwerpelijk. Want wij 

vermogen niets tegen de waarheid, maar wel voor de waarheid. 
Want wij verblijden ons, als gij krachtig zijt, al zijn wij zwak; want 

dit bidden wij, dat het met u geheel in orde komt. 

 
En 1 Korinthiërs 15, vers 33 en 34  Misleidt uzelf niet; slechte 

omgang bederft goede zeden. Komt tot de rechte nuchterheid en 

zondigt niet langer, want sommigen hebben geen besef van God. 
Tot uw beschaming moet ik dit zeggen. 

En vers 58  Daarom, mijn geliefde broeders “en zusters”, weest 
standvastig, onwankelbaar, te allen tijde overvloedig in het werk 

des Heren, wetende, dat uw arbeid niet vergeefs is in de Here. 
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Voorwaar,  

 

1 Korinthiërs 14, vers 33  Want God is geen God van wanorde, 
maar van vrede. 

 
En 2 Korinthiërs 2, vers 17  Want wij zijn niet als zovelen, die 

winst maken uit het woord van God, maar wij spreken in Christus 

uit zuivere bedoelingen, ja, op gezag van God en voor Gods 
aangezicht. 

 
Zeg: “Amen!” 

 

2 Korinthiërs 3, vers 17 en 18  De Here nu is de Geest; en waar 
de Geest des Heren is, is vrijheid. En wij allen, die met een 

aangezicht, waarop geen bedekking meer is, de heerlijkheid des 
Heren weerspiegelen, veranderen naar hetzelfde beeld van 

heerlijkheid tot heerlijkheid, immers door de Here, die Geest is. 

 
Zeg: “Amen!” 

Voorwaar,  

 
2 Korinthiërs 9, vers 6 en 7  Bedenkt dit: wie karig zaait, zal ook 

karig oogsten, en wie mildelijk zaait, zal ook mildelijk oogsten. En 
ieder doe, naardat hij “of zij” zich in zijn “of haar” hart heeft 

voorgenomen, niet met tegenzin of gedwongen, want God heeft de 

blijmoedige gever lief. 
 

En Galaten 3, vers 26 tot en met 29  Want gij zijt allen zonen 
van God, door het geloof, in Christus Jezus. Want gij allen, die in 

Christus gedoopt zijt, hebt u met Christus bekleed. Hierbij is geen 

sprake van Jood of Griek, van slaaf of vrije, van mannelijk en 
vrouwelijk: gij allen zijt immers één in Christus Jezus. Indien gij nu 

van Christus zijt, dan zijt gij zaad van Abraham, en naar de belofte 

erfgenamen. 
En vers 14  Zo is de zegen van Abraham tot de heidenen gekomen 

in Jezus Christus, opdat wij de belofte des Geestes ontvangen 
zouden door het geloof. 
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Voorwaar,  
 

Efeziërs 2, vers 8  Want door genade zijt gij behouden, door het 

geloof, en dat niet uit uzelf: het is een gave van God. 
En vers 19 tot en met 22  Zo zijt gij dan geen vreemdelingen en 

bijwoners meer, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten 
Gods, gebouwd op het fundament van de apostelen en Profeten, 

terwijl Christus Jezus zelf de hoeksteen is. In Hem wast elk 

bouwwerk, goed ineensluitend, op tot een tempel, heilig in de Here, 
in wie ook gij mede gebouwd wordt tot een woonstede Gods in de 

Geest. 
 

Zeg: “Amen!” 

Voorwaar, wees geworteld en gegrond in Yeshua HaMashiach, 
JHWH, Jezus Christus! 

 
Efeziërs 5, vers 1 en 2  Weest dan navolgers Gods, als geliefde 

kinderen, en wandelt in de liefde, zoals ook Christus u heeft 

liefgehad en Zich voor ons heeft overgegeven als offergave en 
slachtoffer, Gode tot een welriekende reuk. 

Vers 8  Want gij waart vroeger duisternis, maar thans zijt gij licht in 

de Here; wandelt als kinderen des lichts. 
En vers 17 tot en met 21  Weest daarom niet onverstandig, maar 

tracht te verstaan, wat de wil des Heren is. En bedrinkt u niet aan 
wijn, waarin bandeloosheid is, maar wordt vervuld met de Geest, 

en spreekt onder elkander in psalmen, lofzangen en geestelijke 

liederen, en zingt en jubelt de Here van harte, dankt te allen tijde 
in de naam van onze Here Jezus Christus God, de Vader, voor alles, 

en weest elkander onderdanig in de vreze van Christus. 
 

Amen! 

Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 

 

Verloochen uw geloof niet! 
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Wie moet nu juist zwijgen? Ja, satan! Wie de Zoon van God niet 
heeft, heeft het leven niet, en zwijgt, omdat men zich schaamt om 

van Hem te getuigen.  

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 9 

januari 2020 bracht een bode engel Gods de volgende boodschap 
over, die ik heel graag met u wil delen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam boven alle namen, de 

Koning der koningen, de levende, opgestane Heer, Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  
 

Voorwaar, belijd met uw tong, en zwijg niet met uw mond! 
Want waar uw hart vol van is, vloeit de mond van over. Wie kan nu 

zwijgen over de Almachtige, El Elohím, Adonai, Abba, Vader, de 

Alfa en de Omega, die getrouw en waarachtig is en Kadosh, Heilig, 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus? Voorwaar, wie een oor 

heeft, die hore en is onbevreesd om te spreken. Verloochen uw 

geloof niet! Wie moet nu juist zwijgen? Ja, satan! Hij heeft geen 
hart. Voorwaar, mijn naam is Blesía, een bode engel Gods. 

 
Wie doet het kwade en niet het goede? 

Alleen satan! Wie goed doet, is uit God; Hij is het Leven! Wie de 

Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet, en zwijgt, omdat 
men zich schaamt om van Hem te getuigen. 

 
1 Johannes 5, vers 8 tot en met 11  En drie zijn er, die getuigen 

op de aarde: de Geest en het water en het bloed, en de drie zijn tot 

één. Indien wij het getuigenis der mensen aannemen, het 
getuigenis van God is meerder, want dit is het getuigenis van God, 

dat Hij van zijn Zoon getuigd heeft. Wie in de Zoon van God 

gelooft, heeft het getuigenis in zich; wie God niet gelooft, heeft 
Hem tot een leugenaar gemaakt, omdat hij “of zij” niet geloofd 

heeft in het getuigenis, dat God getuigd heeft van zijn Zoon. En dit 
is het getuigenis: God heeft ons eeuwig leven gegeven en dit leven 

is in zijn Zoon. 
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Voorwaar, wie in het licht wandelt, laat de duisternis 

verblinden door Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. 

 
1 Petrus 5, vers 4  En wanneer de opperherder verschijnt, zult gij 

de onverwelkelijke krans der heerlijkheid verwerven. 
En vers 7  Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor 

u. 

 
Voorwaar, laat de Here u rijkelijk zegenen, en weersta de 

duivel! 
Laat Christus méér worden in u, en uzelf minder. Amen! 

 

2 Petrus 1, vers 10 en 11  Beijvert u daarom des te meer, 
broeders “en zusters”, om uw roeping en verkiezing te bevestigen; 

want als gij dit doet, zult gij nimmer struikelen. Want zó zal u 
rijkelijk worden verleend de toegang tot het eeuwige Koninkrijk van 

onze Here en Heiland, Jezus Christus. 

 
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 

 
 

Vrede, liefde, blijdschap en humor in het 

dierenparadijs 
 

In het Hemelse dierenparadijs kan men echt genieten van de dieren 

in de Hemel. Als wederom geboren Christen zal er een weerzien zijn 
tussen de hond en het baasje, onder andere!  

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 10 januari 2020 bracht de bode engel 

Gods deze openbarende boodschap over aan eindtijdprofeet 
Benjamin Cousijnsen. 
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Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Blesía, 

een bode engel Gods. 

 
Voorwaar, God houdt van dieren! 

Luister maar eens naar de bijzondere boodschap in de Evangelical 
EndTime Machine, met de titel: ‘Openbaringen in het Hemelse 

dierenparadijs!’, van 11 januari 2013. Voorwaar, in het Hemelse 

dierenparadijs kan men echt genieten van de dieren in de Hemel. 
Er is zoveel vrede en liefde en blijdschap en vreugde in het 

dierenparadijs! 
 

1 Johannes 4, vers 18 en 19  Er is in de liefde geen vrees, maar 

de volmaakte liefde drijft de vrees uit; want de vrees houdt 
verband met straf en wie vreest, is niet volmaakt in de liefde. Wij 

hebben lief, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad. 
 

Voorwaar, als wederom geboren Christen zal er een 

weerzien zijn tussen de hond en het baasje, onder andere. 
 

Openbaring 21, vers 4  En Hij zal alle tranen van hun ogen 

afwissen, en de dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch geklaag, 
noch moeite zal er meer zijn, want de eerste dingen zijn 

voorbijgegaan. 
 

Voorwaar! 

Wie niet wederom geboren is, en niet een relatie had met Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, en niet heeft geloofd in Zijn 

getuigenis, en ongehoorzaam is, zal nimmer deelnemen aan al dat 
prachtige, wat God klaar heeft liggen voor Zijn kinderen! 

 

Johannes 3, vers 36  Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven; 
doch wie aan de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, 

maar de toorn Gods blijft op hem “en op haar”. 

 
Voorwaar, dieren geven zoveel liefde! 

Denk aan een hond. Toch zijn er op Aarde zoveel dierenhaters! 
Sommigen proberen honden te doden met een gebakken spons met 

saus, en leggen het ergens neer, waar veel mensen wandelen met 
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de hond. Zó liefdeloos zijn vele mensen! Wie geen liefde heeft voor 
dieren, kan ook niet van mensen houden. Voorwaar, nu weet u ook, 

waarom God de dieren als eerste maakte met de schepping, 

voordat Hij de mens ging maken. Omdat dieren beter luisteren dan 
de mens! 

 
Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, 

dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die 

in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.  
 

En Hebreeën 4, vers 13  En geen schepsel is voor Hem 
verborgen, want alle dingen liggen open en ontbloot voor de ogen 

van Hem, voor wie wij rekenschap hebben af te leggen. 

 
Voorwaar, ook is er heel veel humor in het dierenparadijs, 

en wordt er veel afgelachen. 
Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 

 
 

Steeds meer wordt de Heer en evenzo de 

Christenen bespot 
 

In de media wordt steeds vaker gespot over de Here Jezus Christus 

en de Christenen die in Hem geloven, zoals in films en reclame en 
shows, met humor onder andere! En velen verliezen hun baan door 

middel van een smoes van hun werkgever.  

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, welkom! Op 13 januari 2020 bracht de bode engel de 

volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin 
Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 

Ruachana, en ben een bode engel Gods. 
 



 
 

 

7295 
 
 

 

Voorwaar, deze woorden zijn getrouw en waarachtig en 
kadosh, heilig! 

Kadosh, Heilig is de Here, JHWH, El Elohím, Adonai, Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus, de Koning der koningen!  
 

Voorwaar, zalig zijn zij, die niet met de spotters meedoen. 
 

Openbaring 13, vers 4  En zij aanbaden de draak, omdat hij aan 

het beest de macht gegeven had, en zij aanbaden het beest, 
zeggende: Wie is aan het beest gelijk? en: Wie kan er oorlog tegen 

voeren? 
En vers 6  En het beest opende zijn mond tot lasteringen tegen 

God, om zijn naam te lasteren en zijn tent en hen, die in de hemel 

wonen. 
 

Voorwaar, meer en meer wordt Yeshua HaMashiach, JHWH, 
Jezus Christus, de levende, opgestane Heer, wederom 

gepijnigd en bespot en vernederd en gekruisigd. 

Voorwaar, in de media wordt vaak gespot over Hem en de 
Christenen, die in Hem geloven, in Yeshua HaMashiach, JHWH, 

Jezus Christus, zoals in films en reclame en shows, met humor 

onder andere! Voorwaar, en zo zijn er vele voorbeelden, dat het 
beest velen verleidt, om tegen de Here en Zijn heiligen oorlog te 

voeren. Zelfs als men weet, dat die persoon Christen is, wordt hij of 
zij ontslagen met een smoes, dat hij of zij niet zijn of haar werk 

goed doet, onder andere! Voorwaar, 

 
Jakobus 1, vers 12 en 13  Zalig is de man, “maar ook de 

vrouw”, die in verzoeking volhardt, want, wanneer hij “of zij” de 
proef heeft doorstaan, zal hij “of zij” de kroon des levens 

ontvangen, die Hij beloofd heeft aan wie Hem liefhebben. Laat 

niemand, als hij “of zij” verzocht wordt, zeggen: Ik word van 
Godswege verzocht. Want God kan door het kwade niet verzocht 

worden en Hijzelf brengt ook niemand in verzoeking. 

 
En 1 Petrus 3, vers 13 tot en met 18  En wie zal u kwaad doen, 

als gij u beijvert voor het goede? Al moest gij lijden om de 
gerechtigheid, toch zijt gij zalig. Doch vreest niet voor hun dreiging, 

en laat u niet verschrikken. Maar heiligt de Christus in uw harten 
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als Here, altijd bereid tot verantwoording aan al wie u rekenschap 
vraagt van de hoop, die in u is, doch met zachtmoedigheid en 

vreze, en met een goed geweten, opdat bij al het kwaad, dat men 

van u spreekt, zij, die uw goede wandel in Christus smaden, 
beschaamd gemaakt worden. Want het is beter te lijden, indien de 

wil van God dit eist, goed doende dan kwaad doende. Want ook 
Christus is eenmaal om de zonden gestorven als rechtvaardige voor 

onrechtvaardigen, opdat Hij u tot God zou brengen: Hij, die gedood 

is naar het vlees, maar levend gemaakt naar de geest. 
En 1 Petrus 5, vers 7 tot en met 11  Werpt al uw bekommernis op 

Hem, want Hij zorgt voor u. Wordt nuchter en waakzaam. Uw 
tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende 

wie hij zal verslinden. Wederstaat hem, vast in het geloof, wetende, 

dat aan uw broederschap in de wereld hetzelfde lijden wordt 
toegemeten. Doch de God van alle genade, die u in Christus 

geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid, Hij zal u, na een korte 
tijd van lijden, volmaken, bevestigen, sterken en grondvesten. Hem 

zij de kracht in alle eeuwigheid! Amen. 

 
Voorwaar, wees krachtig in de Here! 

Het loon van de ongelovigen en spotters en kwaadsprekers is de 

eeuwige hel.  
 

1 Johannes 5, vers 10 tot en met 12  Wie in de Zoon van God 
gelooft, heeft het getuigenis in zich; wie God niet gelooft, heeft 

Hem tot een leugenaar gemaakt, omdat hij “of zij” niet geloofd 

heeft in het getuigenis, dat God getuigd heeft van zijn Zoon. En dit 
is het getuigenis: God heeft ons eeuwig leven gegeven en dit leven 

is in zijn Zoon. Wie de Zoon heeft, heeft het leven; wie de Zoon van 
God niet heeft, heeft het leven niet. 

 

Voorwaar, wat God voor u klaar heeft, is beter dan alle 
schatten op de Aarde, die verloren gaan! 

Niets kan vergeleken worden met het eeuwige loon van God voor 

Zijn kinderen, die in Hem geloven! 
 

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 
wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
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hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 
geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 

oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 
duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 

waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 

gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 
komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 

zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 
 

En Openbaring 3, vers 21  Wie overwint, hem “of haar” zal Ik 

geven met Mij te zitten op mijn troon, gelijk ook Ik heb 
overwonnen en gezeten ben met mijn Vader op zijn troon. 

Openbaring 5, vers 13  En alle schepsel in de hemel en op de aarde 
en onder de aarde en op de zee en alles wat daarin is, hoorde ik 

zeggen: Hem, die op de troon gezeten is, en het Lam zij de lof en 

de eer en de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheden. 
En Openbaring 20, vers 2 en 3  En hij greep de draak, de oude 

slang, dat is de duivel en de satan, en hij bond hem duizend jaren, 

en hij wierp hem in de afgrond en sloot en verzegelde die boven 
hem, opdat hij de volkeren niet meer zou verleiden, voordat de 

duizend jaren voleindigd waren; daarna moet hij voor een korte tijd 
worden losgelaten. 

 

Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 
 

Wees geen schijn-Christen 
 
Waarschuwende boodschap Gods: Wees echt voor de Here! En 

wees een echte warrior, want ongeloof en geen weerstand bieden 

met de geestelijke wapenrusting maakt u tot een schijn-warrior!  
 

 

Volledige weergave: 
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Hallo, welkom! Op 14 januari 2020 bracht de bode engel de 
volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin 

Cousijnsen. 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van de Koning der 
koningen, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, en voorwaar, 

de Here, de God van al wat leeft, de God van Abraham, Izaäk en 
Jakob, en evenzo de God van de geesten der Profeten! 

 

Openbaring 17, vers 16  En de tien horens, die gij zaagt, en het 
beest, dezen zullen de hoer haten, en zij zullen haar berooid maken 

en naakt, haar vlees eten en haar met vuur verbranden. 
 

Voorwaar, zo spreekt de Here tot u: Wees een warrior! 

 
1 Korinthiërs 13, vers 11  Toen ik een kind was, sprak ik als een 

kind, voelde ik als een kind, overlegde ik als een kind. Nu ik een 
man ben geworden, heb ik afgelegd wat kinderlijk was. 

 

Voorwaar, velen moeten nog het kinderlijke afleggen; zo telt 
dit ook voor de vrouw. 

 

Efeziërs 2, vers 8  Want door genade zijt gij behouden, door het 
geloof, en dat niet uit uzelf: het is een gave van God. 

 
Voorwaar, hoort gij dit wel? 

Door het geloof bent u behouden! En tja, en als de duivel eraan 

komt met een boodschap aan u, komt de warrior in beeld, en 
gedraagt zich vol ongeloof en is krachteloos, vanwege dat men 

geen weerstand biedt tegen de satan. En daarna gaat men klagen 
bij God! Tja, mijn naam is Michaël, een bode engel Gods. 

 

Ik weet wat een echte warrior is. 
Ongeloof en geen weerstand bieden met de geestelijke 

wapenrusting maakt u tot een schijn-warrior!  

 
2 Korinthiërs 11, vers 14  Geen wonder ook! Immers, de satan 

zelf doet zich voor als een engel des lichts. 
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En Hebreeën 1, vers 7  En van de engelen zegt Hij: Die zijn 
engelen maakt tot winden en zijn dienaars tot een vuurvlam. 

 

Voorwaar, een echte warrior is vurig in de Here, Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus,  

en is vol geloof, en niet kinderlijk, maar volwassen! 
 

Hebreeën 11, vers 6  Maar zonder geloof is het onmogelijk Hem 

welgevallig te zijn. Want wie tot God komt, moet geloven, dat Hij 
bestaat en een beloner is voor wie Hem ernstig zoeken. 

 
Jakobus 4, vers 7 en 8  Onderwerpt u dus aan God, maar biedt 

weerstand aan de duivel, en hij zal van u vlieden. Nadert tot God, 

en Hij zal tot u naderen. Reinigt uw handen, zondaars, en zuivert 
uw harten, gij, die innerlijk verdeeld zijt. 

En vers 10  Vernedert u voor de Here, en Hij zal u verhogen. 
En Jakobus 5, vers 8  Oefent ook gij geduld, sterkt uw harten, want 

de komst des Heren is nabij. 

 
1 Johannes 1, vers 6  Indien wij zeggen, dat wij gemeenschap 

met Hem hebben en in de duisternis wandelen, dan liegen wij en 

doen de waarheid niet. 
En 1 Johannes 2, vers 6  Wie zegt, dat hij “of zij” in Hem blijft, 

behoort ook zelf zó te wandelen, als Hij gewandeld heeft. 
 

Voorwaar, een echte warrior vreest niet, wanneer hij of zij 

verzocht wordt! 
 

Hebreeën 2, vers 3  Hoe zullen wij dan ontkomen, indien wij geen 
ernst maken met zulk een heil, dat allereerst verkondigd is door de 

Here, en door hen, die het gehoord hebben, op betrouwbare wijze 

ons is overgeleverd? 
 

Wees geen schijn-Christen, maar echt voor de Here! 

 
Galaten 4, vers 9  Nu gij echter God hebt leren kennen, ja, meer 

nog, door God gekend zijt, hoe kunt gij thans terugkeren tot die 
zwakke en armelijke wereldgeesten, waaraan gij u weder van meet 

aan dienstbaar wilt maken? 
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En Efeziërs 6, vers 10 tot en met 13  Voorts, weest krachtig in 

de Here en in de sterkte zijner macht. Doet de wapenrusting Gods 

aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels; 
want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen 

de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer 
duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Neemt 

daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in 

de boze dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te 
houden. 

En vers 17 en 18  En neemt de helm des heils aan en het zwaard 
des Geestes, dat is het woord van God. En bidt daarbij met 

aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in de Geest, 

daartoe wakende met alle volharding en smeking voor alle heiligen.  
 

Amen! 
 

1 Thessalonicenzen 4, vers 6 tot en met 8  en dat men zijn 

broeder “of zuster” niet slecht behandele of bedriege in deze zaak, 
want de Here is een wreker van dit alles, zoals wij u ook vroeger 

gezegd en nadrukkelijk betuigd hebben. Want God heeft ons niet 

geroepen tot onreinheid, maar in heiliging. Daarom, wie dit 
verwerpt, verwerpt niet een mens, maar God, die u immers ook zijn 

heilige Geest geeft. 
 

Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 

 
 

Een droom Gods 
 
Hoewel Profeet Benjamin Cousijnsen sliep, werd hij opgenomen, 

terwijl zijn lichaam achterbleef. En zie, een persoon verscheen uit 

de mist… Het was de Here Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 
Christus! “Vrees niet, Mijn rechtvaardige, gezalfde Profeet.”  

 
 

Volledige weergave: 
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Van harte welkom! In de nacht van 13 op 14 januari 2020 ontving 

Profeet Benjamin de volgende droom Gods, die ik heel graag met u 

wil delen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige, kadosh, heilige Naam van 
de Koning der koningen, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 

Christus. 

 
Voorwaar, hoewel Profeet Benjamin Cousijnsen sliep, werd 

hij vannacht eigenlijk opgenomen, terwijl zijn lichaam 
achterbleef. 

Voorwaar, mijn naam is Mirte, een bode engel Gods.  

 
Voorwaar, Profeet Benjamin Cousijnsen kwam in een soort 

mist terecht, en nu komt het:  
Zie, een persoon verscheen uit de mist… Het was de Here Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! Benjamin voelde een wind, die 

hem naar de Here zoog, en werd de lucht ingezogen door de Here 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, die dit met Zijn adem 

deed. Benjamin stond ineens recht tegenover de Here. Hij voelde 

een soort warme gloed en liefde van Yeshua HaMashiach, JHWH, 
Jezus Christus. Benjamin huilde en viel op zijn knieën, en trilde en 

viel op zijn aangezicht.  
 

En de Here sprak met Zijn stem: 

“Vrees niet, Mijn rechtvaardige, gezalfde Profeet. Ik ben uw 
Meester, uw Rabboeni, Adonai. Ween niet; gij zijt van Mij! Droog je 

tranen. Ik wil je weer zien stralen, Mijn geliefde. Wees sterk, 
wanneer gij moe wordt. Vertrouw op Mij; Ik zal u dragen en helpen 

en troosten. Ik zal u blijven dragen! Kom tot Mij. Ik, de Here, neem 

uw zware juk op Mij, en Ik ben zachtmoedig. En zij die u verwerpen 
of bestrijden, hebben Mij niet gevonden, maar hebben de dood 

gevonden! Voorwaar, Ik hou van u, ook al voelt gij zich weleens 

alleen en eenzaam. Kijk omhoog; daar wacht uw echte familie, 
ginds achter de sterren! Kom maar, Ik zal u omarmen, en ook Mijn 

tranen zullen zeggen: ‘Kijk naar Mijn liefde’. Hou je vast, waar wij 
samen doorheen moeten gaan. Voorwaar, Ik heb u, met Mijn 

kostbaar Bloed, Mijn liefde en genade gegeven, die u vrijpleit van 
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alle overtredingen door Mijn kostbaar Bloed. Voorwaar, Ik ben uw 
Vredevorst. Het is bezegeld: wie u niet serieus neemt, wie het ook 

is, heeft Mij, die in u is, tot schande gemaakt!” 

 
Handelingen 8, vers 3  En Saulus verwoestte de gemeente, en hij 

ging het ene huis na het andere binnen en sleurde mannen en 
vrouwen mede, en hij leverde hen over in de gevangenis. 

En Handelingen 7, vers 54 en 55  Toen zij dit hoorden, sneed het 

hun door het hart en zij knersten de tanden tegen hem. Maar hij, 
vol van de heilige Geest, sloeg de ogen ten hemel en zag de 

heerlijkheid Gods en Jezus, staande ter rechterhand Gods. 
 

Voor velen was Saulus een slecht mens, vanwege het 

verleden. 
En er werd een stempel op hem gezet, net als bij velen. Maar juist 

hij bekeerde zich! 
 

Handelingen 9, vers 19 tot en met 25 vanaf: En het geschiedde, 

toen Saulus enige dagen bij de discipelen te Damascus was, dat hij 
terstond in de synagogen verkondigde, dat Jezus de Zoon van God 

is. En allen, die het hoorden, stonden verbaasd en zeiden: Is dit 

niet de man, die te Jeruzalem uitroeide, wie deze naam aanriepen, 
en die hier gekomen is met het doel hen gevankelijk voor de 

overpriesters te brengen? Doch Saulus trad steeds krachtiger op en 
bracht de Joden, die te Damascus woonden, in verwarring door te 

bewijzen, dat deze de Christus is. En toen er verscheidene dagen 

verlopen waren, beraamden de Joden het plan hem te vermoorden, 
maar hun toeleg kwam ter kennis van Saulus. En zij hielden dag en 

nacht de wacht bij de poorten om hem te vermoorden; doch zijn 
discipelen namen hem en lieten hem des nachts in een mand over 

de muur zakken. 

 
Voorwaar, het verleden was Saulus vergeven. 

Zo heeft de Here ook uw verleden uitgewist: blanco! Alleen de 

satan klaagt altijd aan.  
 

Voorwaar, de Here blies met Zijn mond… 
en Profeet Benjamin zat weer in Zijn lichaam. Amen! 

Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
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U bent mijn enige God! 
 

Boodschap Gods: Wie is toch uw Koning, sterk en geweldig en meer 

dan overwinnaar in de strijd! Aanvaard het goede, en geloof in uw 
hart en ziel en verstand, dan zal Hij u kunnen helpen en zegenen.  

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 29 januari 2020 bracht een bode engel 

de volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin 
Cousijnsen. 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 
Mereach, en ben een bode engel Gods. 

 
Voorwaar, Kadosh, Heilig is de Here! 

Voorwaar, stel uzelf op de proef, geliefden. Verlustig u in het 

goede. Zo zegt de Here: Er is geen andere God buiten Mij!  
 

Psalm 23, vers 4  Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, 

ik vrees geen kwaad, want Gij zijt bij mij. Tot zover. 
 

Voorwaar, zo spreekt de Here, Yeshua HaMashiach, JHWH, 
Jezus Christus: 

Wie is toch uw Koning, sterk en geweldig en meer dan overwinnaar 

in de strijd! Hef uw hoofd omhoog en verzadig u in het goede. Richt 
u op het goede, en beklim Mijn kadosh, heilige berg! En leer van 

Mijn gunstbewijzen en barmhartigheid.  
 

Zeg het volgende, geliefden: 

 
Psalm 31, vers 15  Maar ik vertrouw op U, Here, ik zeg: Gij zijt 

mijn God. 

En vers 24 en 25  Hebt de Here lief, al zijn gunstgenoten; de Here 
bewaart de getrouwen, maar ruimschoots vergeldt Hij de trotsen. 
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Weest sterk en uw hart zij onversaagd, gij allen, die op de Here 
hoopt. 

 

Voorwaar, vertrouw op de Here! 
 

Psalm 68, vers 20 en 21  Geprezen zij de Here. Dag aan dag 
draagt Hij ons; die God is ons heil. Die God is ons een God van 

uitreddingen, bij de Here Here zijn uitkomsten tegen de dood. 

 
Voorwaar, geef in nederigheid, glorie en dank aan Abba, 

Vader, die u Zijn shalom, vrede, wil geven. 
Aanvaard het goede, en geloof in uw hart en ziel en verstand, dan 

zal Hij u kunnen helpen en zegenen. Amen! 

Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 
 

God weet wat u wel en wat u niet nodig hebt 
 
Is Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, niet altijd zó 

geweest, dat Hij voor uitkomst zorgde? Sommigen luisteren al jaren 

naar de boodschappen, of zijn een warrior, maar hebben ze ook het 
zaad, de boodschappen Gods, tot in hun gedachten en hart laten 

inwerken? 

 
  

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 31 januari 2020 bracht de bode de 

volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin 
Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 

Hetrick, een bode Gods. 
 

Mattheüs 5, vers 3  Zalig de armen van geest, want hunner is het 

Koninkrijk der hemelen. 
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Hoewel u arm bent van geest,  
en toch streeft naar het volmaakte, dat alleen te vinden is in 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, dan bent u niet meer 

arm, want u hebt het kostbaarste gevonden, dat u zal vormen! 
 

Mattheüs 5, vers 4  Zalig die treuren, want zij zullen vertroost 
worden. 

 

Ja, al bent u weleens verdrietig, omdat het anders gaat met 
u dan verwacht… 

Is Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, niet altijd zó 
geweest, dat Hij voor uitkomst zorgde en u vertroostte in uw 

verdriet? 

 
Mattheüs 5, vers 8 tot en met 12  Zalig de reinen van hart, want 

zij zullen God zien. Zalig de vredestichters, want zij zullen kinderen 
Gods genoemd worden. Zalig de vervolgden om der gerechtigheid 

wil, want hunner is het Koninkrijk der hemelen. Zalig zijt gij, 

wanneer men u smaadt en vervolgt en liegende allerlei kwaad van 
u spreekt om Mijnentwil. Verblijdt u en verheugt u, want uw loon is 

groot in de hemelen; want alzo hebben zij de Profeten vóór u 

vervolgd. 
En vers 13 tot en met 17  Gij zijt het zout der aarde; indien nu het 

zout zijn kracht verliest, waarmede zal het gezouten worden? Het 
deugt nergens meer toe dan om weggeworpen en door de mensen 

vertreden te worden. Gij zijt het licht der wereld. Een stad, die op 

een berg ligt, kan niet verborgen blijven. Ook steekt men geen 
lamp aan en zet haar onder de korenmaat, maar op de standaard, 

en zij schijnt voor allen, die in het huis zijn. Laat zo uw licht 
schijnen voor de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw 

Vader, die in de hemelen is, verheerlijken. Meent niet, dat Ik 

gekomen ben om de wet of de Profeten te ontbinden; Ik ben niet 
gekomen om te ontbinden, maar om te vervullen. 

 

Voorwaar, verlies uw geloof in Yeshua HaMashiach, JHWH, 
Jezus Christus, niet! 

Want dat doet Hij ook niet andersom. Hij gelooft in u! Laat zó uw 
licht schijnen en vertrouw op Hem. Hij vertrouwt op u! Verblijd u 
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dus in Hem. Verheug u en doe het goede, en geef Hem alles wat 
Hem toekomt: de glorie en eer en de vreugdeoffers vanuit uw hart! 

 

Mattheüs 11, vers 28 tot en met 30  Komt tot Mij, allen, die 
vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven; neemt mijn juk op u 

en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en 
gij zult rust vinden voor uw zielen; want mijn juk is zacht en mijn 

last is licht. 

 
Voorwaar,  

 
Mattheüs 6, vers 33 en 34  Maar zoekt eerst Zijn Koninkrijk en 

Zijn gerechtigheid en dit alles zal u bovendien geschonken worden. 

Maakt u dan niet bezorgd tegen de dag van morgen, want de dag 
van morgen zal zijn eigen zorgen hebben; elke dag heeft genoeg 

aan zijn eigen kwaad. 
En vers 22  De lamp van het lichaam is het oog. Indien dan uw oog 

zuiver is, zal geheel uw lichaam verlicht zijn. 

 
Voorwaar, sommigen luisteren al jaren naar de 

boodschappen, of zijn een warrior…  

Maar hebben ze ook het zaad tot in hun gedachten en hart laten 
inwerken? Voorwaar, zo spreekt de Here Yeshua HaMashiach, 

JHWH, Jezus Christus: Ik weet, wat u niet en wat u wel nodig hebt. 
Laat Mijn liefde en goedheid en zorg stralen als de zon. Laat Mijn 

Naam als balsem zijn voor uw hart. Amen! 

Ik ga nu, sprak Hetrick, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
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FEBRUARI 2020 
 
Hoor, wereld, wees snel en bekeer u! 
 
Waarschuwende en profetische boodschap Gods: Bekeer u nu, want 

uw boze wandel en onreinheid zijn opgemerkt! Buiten Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, de enige opgestane en levende 
God, is er geen God! Vele landen worden geslagen; ook het Corona 

virus in China is onder andere een straf van God!  
 

 

Volledige weergave: 
 

Welkom! Op 3 februari 2020 bracht de bode engel de volgende 

boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige, almachtige Naam van 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 

Voorwaar, zoals reeds voorzegd is: 
Vele landen worden geslagen, vanwege afgodenverering, zoals 

draken, slangen en zogenaamde overige heiligen, en het aanbidden 
van beelden, waar nimmer een geest in zat. Voorwaar, 

 

Exodus 15, vers 3  De Here is een krijgsheld; Here is zijn naam. 
 

Mijn naam is Donder, een bode engel Gods. 

Bekeer u nu, want uw boze wandel is opgemerkt, en onreinheid! 
Schaam u, China, Korea, India, Indonesië, Filipijnen, Japan, Mexico, 

Amerika, Frankrijk, Marokko, Italië, Spanje, Turkije en Israël, onder 
andere! 

 

Exodus 20, vers 1 tot en met 7  Toen sprak God al deze 
woorden: Ik ben de Here, uw God, die u uit het land Egypte, uit het 

diensthuis, geleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn 
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aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld maken noch 
enige gestalte van wat boven in de hemel, noch van wat beneden 

op de aarde, noch van wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult 

u voor die niet buigen, noch hen dienen; want Ik, de Here, uw God, 
ben een naijverig God, die de ongerechtigheid der vaderen bezoek 

aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen 
die Mij haten, en die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die 

Mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van 

de Here, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Here zal niet 
onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. 

 
Voorwaar, buig u alleen voor Yeshua HaMashiach, JHWH, 

Jezus Christus.  

 
Exodus 22, vers 20  Wie aan de goden offert, behalve aan de 

Here alleen, zal met de ban geslagen worden. 
 

En Openbaring 22, vers 6 en 7  En Hij zeide tot mij: Deze 

woorden zijn getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de 
geesten der Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten 

te tonen hetgeen weldra geschieden moet. En zie, Ik kom spoedig. 

Zalig hij “of zij”, die de woorden der profetie van dit boek bewaart! 
 

Voorwaar, buiten Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, 
de enige opgestane en levende God, is er geen God! 

Wat u vreest, zal God u brengen, maar genade aan hem of haar, 

die Hem vreest. 
 

Deuteronomium 11, vers 25 tot en met 28  Niemand zal vóór u 
standhouden; de Here, uw God, zal schrik en vrees voor u leggen 

op het gehele land dat gij betreedt, zoals Hij u heeft toegezegd. 

Zie, ik houd u heden zegen en vloek voor: zegen, wanneer gij 
luistert naar de geboden van de Here, uw God, die ik u heden 

opleg; maar vloek, indien gij naar de geboden van de Here, uw 

God, niet luistert en afwijkt van de weg die ik u heden gebied, door 
het achterna lopen van andere goden, die gij niet gekend hebt. 

 
Voorwaar, zie wat gaande is… 
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De landen worden gestraft door God, juist vanwege 
ongehoorzaamheid!  

Ook Israël moet zich bekeren en een voorbeeld zijn voor de overige 

landen, en heilig zijn, en niet schijnheilig van handel en wandel. 
Wees snel en bekeer u, want Gods Geest zweeft over de wereld en 

heeft de wereld opgemerkt! 
 

Genesis 6, vers 12  En God zag de aarde aan, en zie, zij was 

verdorven, want al wat leeft had zijn weg op de aarde verdorven. 
 

Voorwaar, ook het virus in China is onder andere een straf 
van God! 

Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
 

 

Waar zijn de helden, de warriors in de eindtijd? 
 

Denk niet dat alles zó moet gaan, zoals uw hart en gedachten u 
laten denken. Het gaat om overgave en luisteren en doen wat God 

van u vraagt! Zijn wegen en keuzes zijn vele malen hoger dan alle 

zielen samen!  
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 4 februari 2020 bracht de bode engel 
de volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin 

Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  
 

Voorwaar, 

 
Mattheüs 5, vers 8 tot en met 12  Zalig de reinen van hart, want 

zij zullen God zien. Zalig de vredestichters, want zij zullen kinderen 

Gods genoemd worden. Zalig de vervolgden om der gerechtigheid 
wil, want hunner is het Koninkrijk der hemelen. Zalig zijt gij, 
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wanneer men u smaadt en vervolgt en liegende allerlei kwaad van 
u spreekt om Mijnentwil. Verblijdt u en verheugt u, want uw loon is 

groot in de hemelen; want alzo hebben zij de Profeten vóór u 

vervolgd. 
 

Voorwaar, mijn naam is Revorme, een bode engel Gods. 
Voorwaar,  

 

Jesaja 48, vers 17 en 18  Zo zegt de Here, uw Verlosser, de 
Heilige Israëls: Ik ben de Here, uw God, die u leert, opdat het u 

welga; die u de weg doet betreden, die gij moet gaan. Och, dat gij 
naar mijn geboden luisterdet; dan zou uw vrede zijn als een rivier 

en uw gerechtigheid als de golven der zee. 

En Jesaja 42, vers 23  Wie onder u neemt dit ter ore, schenkt er 
aandacht aan en luistert in het vervolg? 

 
Jeremia 2, vers 19  Laat uw boosheid u tuchtigen en uw afdwaling 

u kastijden; weet en zie, dat het boos en bitter is, dat gij de Here 

uw God hebt verlaten, en dat er geen vrees voor Mij bij u is, luidt 
het woord van de Here, de Here der heerscharen. 

En vers 21  Ik echter had u geplant als een edele druif, een 

volkomen zuiver zaad; doch hoe zijt gij Mij veranderd in wilde 
ranken van een vreemde wingerd! 

 
Voorwaar, onderzoek u grondig en bekeer u! 

 

Jesaja 63, vers 10  Maar zij waren wederspannig en bedroefden 
zijn heilige Geest; daarom veranderde Hij voor hen in een vijand.   

 
Voorwaar, het gaat om overgave en horen en doen, wat 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus van u vraagt! 

 
Jesaja 55, vers 6  Zoekt de Here, terwijl Hij Zich laat vinden; 

roept Hem aan, terwijl Hij nabij is. 

En vers 8 en 9  Want mijn gedachten zijn niet uw gedachten en uw 
wegen zijn niet mijn wegen, luidt het woord des Heren. Want zoals 

de hemelen hoger zijn dan de aarde, zo zijn mijn wegen hoger dan 
uw wegen en mijn gedachten dan uw gedachten. 
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Voorwaar, denk niet dat alles zó moet gaan, zoals uw hart en 
gedachten u laten denken. 

Neig uw oor, en hoor! De Here kent alle offers en gebeden en 

gedachten en harten, en Zijn wegen en keuzes zijn vele malen 
hoger dan alle zielen samen! Voorwaar, waar zijn de helden, de 

warriors in de eindtijd, die vurig zijn en standvastig? 
 

Lukas 21, vers 26  terwijl de mensen bezwijmen van vrees en 

angst voor de dingen, die over de wereld komen. Want de machten 
der hemelen zullen wankelen. 

Vers 31  Zo moet ook gij, wanneer gij dit ziet geschieden, weten, 
dat het Koninkrijk Gods nabij is. 

En vers 36  Waakt te allen tijde, biddende, dat gij in staat moogt 

wezen te ontkomen aan alles wat geschieden zal, en gesteld te 
worden voor het aangezicht van de Zoon des mensen. 

En Lukas 22, vers 46  En Hij zeide tot hen: Waarom slaapt gij? 
Staat op, bidt, dat gij niet in verzoeking komt. 

 

Handelingen 8, vers 33  In de vernedering werd zijn oordeel 
weggenomen: wie zal zijn afkomst verhalen? Want zijn leven wordt 

van de aarde weggenomen. 

 
1 Korinthiërs 1, vers 20 en 21  Waar blijft de wijze? Waar de 

schriftgeleerde? Waar de redetwister van deze tijd? Heeft God niet 
de wijsheid der wereld tot dwaasheid gemaakt? Want daar de 

wereld in de wijsheid Gods door haar wijsheid God niet gekend 

heeft, heeft het Gode behaagd door de dwaasheid der prediking te 
redden hen, die geloven. 

En 1 Korinthiërs 3, vers 13 tot en met 15  Ieders werk zal aan het 
licht komen. Want de dag zal het doen blijken, omdat hij met vuur 

verschijnt, en hoedanig ieders werk is, dat zal het vuur uitmaken. 

Indien het werk, dat hij “of zij” erop gebouwd heeft, standhoudt, 
zal hij “of zij” loon ontvangen, maar indien iemands werk 

verbrandt, zal hij “of zij” schade lijden, doch hij “of zij” zelf zal 

gered worden, maar als door vuur heen. 
En vers 19 tot en met 21  Want de wijsheid dezer wereld is 

dwaasheid voor God. Want er staat geschreven: Die de wijzen 
vangt in hun sluwheid; en elders: De Here weet, dat de 
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overleggingen der wijzen vruchteloos zijn. Daarom, niemand 
beroeme zich op mensen; alles is immers het uwe. 

 

Amen! 
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
 

 

Gebed van overgave 
 

Maak de Heer, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, groot in 

alle omstandigheden, en bid dit gebed in aanbidding en vol eerbied 
en nederigheid mee. Geloof!  

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 5 februari 2020 bracht de bode engel 

de volgende boodschap Gods over aan Profeet Benjamin 

Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige, almachtige Naam van 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 

Voorwaar, laten wij in aanbidding gaan en vol eerbied en 
nederigheid dit gebed zeggen. 

Zeg: “Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, ik geloof in de 

kracht van Uw Naam. Ik geloof eerbiedig dat U nu aanwezig bent. 
Ik geloof dat Uw gedachten en wegen en keuzes beter zijn! Ik 

geloof in Uw Bloed, en dat U stierf voor al mijn zonden en 
opgestaan bent uit de dood. Ik geloof dat U de enige Weg bent en 

het Leven, en mij redding bracht. Ik geloof dat U mij aanraakt en 

mij sterkt en vormt, en mij bekleedt met Uw liefde en goedheid. Ik 
geloof in Uw warme aanwezigheid, dat als een vlam van passie 

gloeit, vol liefde. Krachtig brandt mijn liefde voor U, Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! Ik geloof in Uw trouw. Ik 

geloof, als ik geloof en bid zonder twijfel, dat ik wonderen zal zien! 

Ik geloof dat ik bergen kan verzetten, als ik niet twijfel aan Uw 
glorie en majesteit en macht. Amen!” 
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Voorwaar, laat Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, 

op u blazen met Zijn liefdesadem, zodat u genade, troost en 

herstel ontvangt. 
Laat u leiden naar Zijn Heiligdom. Geloof!  

Voorwaar, mijn naam is Blesía, een bode engel Gods. Wees een 
zegen en aan Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, 

toegewijd, altijd, totdat Hij komt! Maak Hem groot in alle 

omstandigheden; dat is geloof! 
Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
 

 

Spreuken: Overdenk deze boodschap 
 
Boodschap Gods, gebracht in de Naam van Yeshua HaMashiach, 

JHWH, Jezus Christus, aan u die luistert, met wijze spreuken uit de 
Bijbel, Gods woord.  

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 6 

februari 2020 bracht een bode engel Gods de volgende boodschap 

over, die ik heel graag met u wil delen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige, waarachtige Naam van 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  
 

Voorwaar, 
 

Spreuken 14, vers 19  De bozen moeten zich neerbuigen voor de 

goeden, en de goddelozen bij de poorten van de rechtvaardige. 
 

Spreuken 14, vers 20  Zelfs door zijn naaste wordt de arme 
gehaat, maar de vrienden van de rijke zijn vele. 

 

Spreuken 14, vers 21  Wie zijn naaste veracht, zondigt; maar 
welzalig hij “of zij”, die zich ontfermt over ellendigen. 
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Spreuken 14, vers 22  Zullen de bewerkers van het kwade niet 

dwalen? Doch liefde en trouw zijn voor de bewerkers van het 

goede. 
Spreuken 14, vers 23  In alle moeitevolle arbeid zal voordeel zijn, 

maar het gepraat der lippen leidt enkel tot gebrek. 
 

Spreuken 14, vers 24  De kroon der wijzen is hun rijkdom. Tot 

zover. 
 

Spreuken 14, vers 27  De vreze des Heren is een bron des 
levens, om de strikken des doods te ontwijken. 

 

Spreuken 14, vers 31  Wie de behoeftige verdrukt, smaadt diens 
Maker; maar wie zich over de arme ontfermt, eert Hem. 

 
En Spreuken 15, vers 3  De ogen des Heren zijn aan alle 

plaatsen, opmerkzaam acht gevend op kwaden en goeden. 

En vers 16  Beter is een weinig in de vreze des Heren, dan een 
grote schat en onrust daarbij. 

 

Voorwaar, overdenk deze boodschap! 
Mijn naam is Blesía, een bode engel Gods. Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, 

Shalom! 
 

 

 

Wees Godvrezend! 
 

Prediker: Wederom zag ik onder de zon, dat niet de snelsten de 
wedloop winnen, noch de sterksten de strijd. God echter ziet alles, 

ook al bereidt men zich nog zó voor! Hij is wijzer en doet alles in 
wijsheid.  

 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, welkom! Op 7 februari 2020 bracht een bode engel Gods de 
volgende boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 
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Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 
Voorwaar, wees Godvrezend! 

 
Prediker 8, vers 3 vanaf: Bemoei u niet met een kwade zaak, 

want hij doet al wat hem behaagt. 

En vers 4 tot en met 17  Want het woord eens konings is machtig, 
en wie zal tot hem zeggen: Wat doet gij? Wie het gebod in acht 

neemt, zal geen kwaad ondervinden, en het hart des wijzen kent 
tijd en wijze. Want elk ding heeft zijn tijd en zijn wijze; immers het 

kwaad des mensen drukt zwaar op hem. Niemand toch weet wat er 

geschieden zal, want wie zal hem te kennen geven, hoe het gaan 
zal? Geen mens heeft macht over de wind om hem tegen te 

houden; en niemand heeft macht over de dag des doods en er is 
geen verlof tijdens de strijd; evenmin zal de goddeloosheid haar 

bedrijvers vrijlaten.  

Dit alles heb ik gezien en ik richtte mijn aandacht op alle daden, die 
onder de zon geschieden ten tijde dat de ene mens macht heeft 

over de ander tot diens onheil. Eveneens zag ik, hoe goddelozen 

begraven werden en de rust ingingen, terwijl zij die recht 
gehandeld hadden, van de heilige plaats moesten weggaan en in de 

stad vergeten werden. Ook dit is ijdelheid.  
Omdat het vonnis over de boze daad niet aanstonds voltrokken 

wordt, daarom is het hart der mensenkinderen in hen begerig om 

kwaad te doen, daar een zondaar honderdmaal kwaad doet en toch 
lang leeft. Nochtans weet ik, dat het de godvrezenden wel zal gaan, 

omdat zij voor Hem vrezen; de goddeloze daarentegen zal het niet 
welgaan en hij zal zijn levensduur niet verlengen als de schaduw, 

omdat hij “of zij” voor God niet vreest. Er is een ijdel ding, dat op 

aarde geschiedt: er zijn rechtvaardigen, wie het gaat naar de 
verdienste der goddelozen en er zijn goddelozen, wie het gaat naar 

de verdienste der rechtvaardigen; ik zeide, dat ook dit ijdelheid is.  

Daarom prees ik de vreugde, omdat er niets beters is voor de mens 
onder de zon dan te eten en te drinken en zich te verheugen; en 

dat begeleide hem “of haar” bij al zijn “of haar” zwoegen 
gedurende de levensdagen die God hem “of haar” geeft onder de 

zon. Toen ik mijn hart erop zette om wijsheid te leren kennen en 
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om de bezigheid te aanschouwen, die op aarde geschiedt, terwijl 
men noch bij dag noch bij nacht met zijn “of haar” ogen de slaap 

te zien krijgt – zo zag ik, dat de mens niets kan ontdekken van het 

werk Gods, dat onder de zon geschiedt; want hoezeer de mens zich 
ook aftobt met zoeken, hij kan het niet ontdekken, en wanneer 

soms een wijze mocht zeggen, dat hij het weet, hij “of zij” kan het 
niet ontdekken. 

 

Prediker 9, vers 3  Dit is het ergste, dat onder de zon geschiedt: 
dat allen eenzelfde lot treft; daarom is het hart der mensenkinderen 

vol boosheid en is er verdwaasdheid in hun hart hun leven lang; en 
daarna gaat het naar de doden. 

Vers 5 en 6  De levenden weten tenminste, dat zij sterven moeten, 

maar de doden weten niets; zij hebben geen loon meer te wachten, 
zelfs hun nagedachtenis is vergeten. Zowel hun liefde als hun haat 

en hun naijver zijn reeds lang vergaan; en zij hebben nimmer deel 
aan iets, dat onder de zon geschiedt. 

Vers 8  Laten uw klederen te allen tijde wit zijn en olie ontbreke 

niet op uw hoofd.  
Vers 11  Wederom zag ik onder de zon, dat niet de snelsten de 

wedloop winnen, noch de sterksten de strijd… tot zover. 

Vers 16  Toen zeide ik: Wijsheid is beter dan kracht… tot zover. 
En vers 18  Wijsheid is beter dan oorlogstuig, maar één zondaar 

bederft veel goeds. 
 

Voorwaar, God ziet alles, ook al bereidt men zich nog zó 

voor! 
Hij is wijzer en doet alles in wijsheid. En ook al dacht u betere 

plannen te hebben, God is wijzer en doet wat beter is voor u, en 
doet alles in wijsheid. Voorwaar, mijn naam is Beamlech, een bode 

engel Gods. 

 
Voorwaar, stel altijd uw vertrouwen op de Here, Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. 

Laat u richten op Hem, en aanbid Hem die boven u staat, en de 
Koning der koningen is en meer dan u is, en meer dan overwinnaar! 

Hij is sterker en wijzer! 
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2 Timotheüs 2, vers 3 tot en met 5  Lijd met de anderen als een 
goed soldaat van Christus Jezus. Tijdens de veldtocht wordt geen 

soldaat gemoeid in de zorg voor zijn “of haar” onderhoud; hij “of 

zij” heeft slechts hem te voldoen, door wie hij “of zij” 
aangeworven is. En is iemand een kampvechter, dan ontvangt hij 

de krans alleen, als hij “of zij” volgens de regels van de kamp heeft 
gestreden. 

 

Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 
 

Wat betekent de doop nu precies? 
 
In deze boodschap Gods wordt duidelijk gemaakt, wat het betekent 

om gedoopt te worden als kind van God. Door zich te laten dopen, 

heeft men er ook voor gekozen en besloten om zijn of haar nieuwe 
leven te onderhouden, en als kind van God alles samen te doen met 

Hem, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 10 februari 2020 bracht de bode engel 

de volgende boodschap Gods over aan Profeet Benjamin 
Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 
Voorwaar, wanneer iemand gedoopt wordt, is dat een 

speciale gebeurtenis, waarin de gedoopte persoon kopje 
onder gaat. 

Laat het duidelijk zijn, dat men door de keuze te maken, zelf zich 

bekeert en zich 100% overgeeft aan Yeshua HaMashiach, JHWH, 
Jezus Christus.  

En onder water verdwijnen, betekent ook symbolisch: ik geef mij 

helemaal over en geef mijn oude wandel op, mijn oude leventje, en 
leg alles af bij de Heer, en laat het achter in het water.  
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Boven water komen, betekent ook: kijk, een nieuw leven! 
Verder heeft de persoon dus gekozen en besloten om zijn of haar 

nieuwe leven te onderhouden, en vanaf nu als kind van God alles 

samen te doen met Hem, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 
Christus. Je geeft Hem de leiding over je leven, en draagt dus de 

leiding over!  
 

Is het niet geweldig, om helemaal fris en schoongewassen, 

als een nieuwe schepping, boven water te komen?  
Na je bekering luister je juist nu ontzettend goed naar Hem. Je wilt 

precies gaan leven, zoals Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 
Christus, dat wil. Richt je op Hem!  

 

Wie zich bekeert, luistert regelmatig naar de Evangelical 
EndTime Machine, naar de boodschappen Gods, en 

overdenkt ze. 
Ook kan men regelmatig de Bijbel gaan lezen. En bidden is, om in 

contact te staan met God, en te praten met Hem in nederigheid en 

respect. Voorwaar, mijn naam is Blesía, een bode engel Gods. God 
wil u zegenen! 

 

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 
wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 

geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 
oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 

duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 

waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 
gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 

komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 

zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 
En Johannes 3, vers 33 tot en met 36  Wie zijn getuigenis 

aanvaardt, heeft bezegeld, dat God waarachtig is. Want Hij, die God 
gezonden heeft, die spreekt de woorden Gods, want Hij geeft de 

Geest niet met mate. De Vader heeft de Zoon lief en heeft Hem 
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alles in handen gegeven. Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig 
leven; doch wie aan de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet 

zien, maar de toorn Gods blijft op hem “of op haar”.   

 
Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen 

 

 
 

 

Maak u klaar, voordat de bazuin te horen is! 
 

Of wacht u op een excuus, of tot het te laat is? Het is beter dat u 
deze boodschap serieus neemt, en werkt aan uw denken en hart en 

ziel en geest en wandel. Word wakker, en zorg ervoor dat u luistert 

en dat Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, voorop komt!  
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Op 11 februari 2020 bracht de bode engel 
de volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin 

Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  
 

Lukas 8, vers 17  Want er is niets verborgen, dat niet aan het 

licht zal komen, en niets geheim, dat niet zal bekend worden en 
aan het licht komen. 

 
Openbaring 22, vers 6 en 7  En Hij zeide tot mij: Deze woorden 

zijn getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der 

Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen 
hetgeen weldra geschieden moet. En zie, Ik kom spoedig. Zalig hij 

“of zij”, die de woorden der profetie van dit boek bewaart! 
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En 1 Korinthiërs 14, vers 2 vanaf: door de Geest spreekt hij 
geheimenissen. 

Vers 32 en 33  En de geesten der Profeten zijn aan de Profeten 

onderworpen, want God is geen God van wanorde, maar van vrede. 
En vers 36  Of is het woord Gods bij u begonnen? Of heeft het 

alleen u bereikt? 
 

Voorwaar, mijn naam is Revelado, een bode engel Gods. 

Voorwaar, velen zijn gewaarschuwd via Profeet Benjamin 
Cousijnsen. Velen menen, door heel veel te doen voor anderen, dat 

men dan automatisch behouden wordt, want men hield zoveel van 
de Here! Ook dit zijn eindtijdtekenen, dat men zo denkt. Er zijn 

velen, die nog vleselijk denken. 

 
Galaten 5, vers 16 en 17  Dit bedoel ik: wandelt door de Geest 

en voldoet niet aan het begeren van het vlees. Want het begeren 
van het vlees gaat in tegen de Geest en dat van de Geest tegen het 

vlees – want deze staan tegenover elkander – zodat gij niet doet 

wat gij maar wenst. 
 

Daar komt echter bij, dat men zich vaak niet wil laten leiden 

door de Geest,  
vanwege het feit dat ‘ikke, ikke, ikke’ voorop komt, en de ego en 

afgunst, en de trots en hoogmoed en liefdeloosheid! 
 

1 Korinthiërs 13, vers 3 tot en met 7  Al ware het, dat ik al wat 

ik heb tot spijs uitdeelde, en al ware het, dat ik mijn lichaam gaf 
om te worden verbrand, maar had de liefde niet, het baatte mij 

niets. De liefde is lankmoedig, de liefde is goedertieren, zij is niet 
afgunstig, de liefde praalt niet, zij is niet opgeblazen, zij kwetst 

niemands gevoel, zij zoekt zichzelf niet, zij wordt niet verbitterd, zij 

rekent het kwade niet toe. Zij is niet blijde over ongerechtigheid, 
maar zij is blijde met de waarheid. Alles bedekt zij, alles gelooft zij, 

alles hoopt zij, alles verdraagt zij. 

 
Voorwaar,  

 
2 Timotheüs 4, vers 3 en 4  Want er komt een tijd, dat de 

mensen, “misschien ook u, die nu luistert”, de gezonde leer niet 
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meer zullen verdragen, maar omdat hun, “uw”, gehoor verwend is, 
naar hun eigen begeerte zich tal van leraars - “via YouTube, 

onder andere”, - zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de 

waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtsels keren. 
 

Voorwaar! 
Word wakker, en zorg ervoor dat u luistert en aan uw karakter 

werkt, en dat Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, voorop 

komt. 
 

Jesaja 66, vers 15 en 16  Want zie, de Here zal komen als vuur 
en zijn wagens zullen zijn als een storm, om zijn toorn te 

openbaren in gloed en zijn dreiging in vuurvlammen. Te vuur en te 

zwaard zal de Here gericht oefenen over al wat leeft, en de door de 
Here verslagenen zullen talrijk zijn. 

 
En Jeremia 4, vers 19 tot en met 22  O mijn binnenste, mijn 

binnenste! Ik moet ineenkrimpen. O wanden mijns harten! Mijn 

hart jaagt in mij, ik kan niet zwijgen; want bazuingeschal hoor ik, 
strijdrumoer! Slag na slag wordt gemeld, ja, het gehele land is 

verwoest; onverhoeds zijn mijn tenten verwoest, in een oogwenk 

mijn tentkleden. Hoelang moet ik het signaal zien, het 
bazuingeschal horen? Want onverstandig is mijn volk, Mij kennen 

zij niet; dwaze kinderen zijn het, en inzicht hebben zij niet; wijs zijn 
zij om kwaad te doen, maar van goed doen weten zij niet. 

 

Voorwaar, maak u klaar, voordat de bazuin te horen is! 
Of wacht u op een excuus, of tot het te laat is? Het is beter dat u 

deze boodschap serieus neemt, en werkt aan uw denken en hart en 
ziel en geest en wandel! 

 

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 
wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 

geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 
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oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 
duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 

waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 

gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 
komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 

zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 
 

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
 

 

Kan Yeshua HaMashiach op u vertrouwen en 
bouwen? 
 

Stel uzelf de vraag, of u ook kadosh, heilig, en gehoorzaam en 
getrouw bent en goed bent, en uw beloften wel nakomt, zoals het 

geven van tienden, onder andere, aan Yeshua HaMashiach, JHWH, 
Jezus Christus.  

 

 
Volledige weergave: 

 
Hartelijk welkom! Op 12 februari 2020 bracht de bode engel de 

volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin 

Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 
Revorme, een bode engel Gods. 

 
Voorwaar, Kadosh, Heilig en almachtig en getrouw en goed 

en nimmer falend is Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 

Christus! 
Stel uzelf de vraag, of u ook kadosh, heilig, en gehoorzaam en 

getrouw bent en goed bent, en uw beloften wel nakomt, zoals het 
geven van tienden, onder andere, aan Yeshua HaMashiach, JHWH, 

Jezus Christus. 
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Voorwaar, stel uzelf ook de vraag of Hij Zijn beloften wel 
nakwam. 

Ja, Hij kwam echter nog méér dan Zijn beloften na en kwam om uw 

straf te dragen. Wat een onvoorwaardelijke liefde heeft Hij voor u! 
Hij kwam om redding te brengen en te tonen, wat u voor Hem 

betekent. En Hij droeg al uw zonden, en gaf vergeving en reinigde 
u met Zijn kostbaar Bloed, en kocht u vrij. Hij heeft voor u 

gestreden en gepleit, en toonde Zijn glorie en majesteit en 

overwinning en kracht. Zeg: “Amen!” 
 

Dank Hem om ook uw beloften na te komen. 
Geef Hem de glorie en dank, en geef aan Abba, Vader, Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, wat Hem toekomt, die uw hart 

kent en uw bereidwilligheid naar Hem toe. 
 

Voorwaar, Hij wil u verzadigen met Zijn zegeningen, en 
heeft een blijmoedige gever lief! 

Zo is ook Hij blijmoedig over uw beloften, die u nakomt in het 

dienen. Hij is getrouw en nimmer falend. Amen!  
 

Kan Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, op u 

vertrouwen en op u bouwen? 
Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
 

 

Kies heden wie uw heer en meester is: Yeshua 

of Satan 
 

Wereldwijd is het rijk der duisternis, met zijn verleidingen des 
duivels, zeer actief, en velen zijn reeds overgenomen en door satan 

gehersenspoeld.  

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 

13 februari 2020 bracht een bode engel Gods de volgende 
boodschap over, die ik heel graag met u wil delen. 
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Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 
Voorwaar, wereldwijd is het rijk der duisternis, met zijn 

verleidingen des duivels, zeer actief! 
 

Efeziërs 6, vers 12  Want wij hebben niet te worstelen tegen 

bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen 
de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de 

hemelse gewesten. 
 

Velen zijn reeds overgenomen en door satan 

gehersenspoeld… 
Of het is voor de televisie zitten, of de game box, of de mobiel. De 

satan heeft zoveel te bieden! En velen trappen in satans trukendoos 
vol trucs, om velen verloren te laten gaan. Velen laten zich 

misleiden en verleiden, en hebben geen tijd meer voor Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, of om zich bezig te houden met 
het geestelijke! Voorwaar, mijn naam is Revelado, een bode engel 

Gods. 

 
Efeziërs 6, vers 13  Neemt daarom de wapenrusting Gods, om 

weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om, uw taak geheel 
vervuld hebbende, stand te houden. 

 

Bied weerstand tegen de duisternis, en wees geen slaaf van 
satan. 

 
Efeziërs 6, vers 16 tot en met 18  Neemt bij dit alles het schild 

des geloofs ter hand, waarmede gij al de brandende pijlen van de 

boze zult kunnen doven; en neemt de helm des heils aan en het 
zwaard des Geestes, dat is het woord van God. En bidt daarbij met 

aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in de Geest, 

daartoe wakende met alle volharding en smeking voor alle heiligen. 
En Efeziërs 4, vers 17 tot en met 24  Dit zeg ik dan en betuig ik in 

de Here, dat gij niet langer moogt wandelen zoals ook de heidenen 
wandelen, in de ijdelheid van hun denken, verduisterd in hun 

verstand, vervreemd van het leven Gods om de onwetendheid, die 
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in hen heerst, om de verharding van hun hart. Zij hebben zich 
immers in hun verdoving overgegeven aan de losbandigheid om 

gretig winst te slaan uit allerlei onreinheid. Maar gij geheel anders: 

gij hebt Christus leren kennen. Gij toch hebt van Hem gehoord en 
zijt in Hem onderwezen, gelijk dit de waarheid is in Jezus, dat gij, 

wat uw vroegere wandel betreft, de oude mens aflegt, die ten 
verderve gaat, naar zijn misleidende begeerten, dat gij verjongd 

wordt door de geest van uw denken, en de nieuwe mens aandoet, 

die naar de wil van God geschapen is in waarachtige gerechtigheid 
en heiligheid. 

 
Voorwaar, doe uw nieuwe wandel aan, en zoek Gods 

Koninkrijk en gerechtigheid! 

 
Galaten 2, vers 21  Ik ontneem aan de genade Gods haar kracht 

niet; want indien er gerechtigheid door de wet is, dan is Christus 
tevergeefs gestorven. 

 

En 2 Korinthiërs 9, vers 8  En God is bij machte alle genade in u 
overvloedig te schenken, opdat gij, in alle opzichten te allen tijde 

van alles genoegzaam voorzien, in alle goed werk overvloedig 

moogt zijn. 
En 2 Korinthiërs 10, vers 3 tot en met 5  Want al leven wij in het 

vlees, wij trekken niet ten strijde naar het vlees, want de wapenen 
van onze veldtocht zijn niet vleselijk, maar krachtig voor God tot 

het slechten van bolwerken, zodat wij de redeneringen en elke 

schans, die opgeworpen wordt tegen de kennis van God, slechten, 
elk bedenksel als krijgsgevangene brengen onder de 

gehoorzaamheid aan Christus. “Amen!” 
 

Kies heden, wie uw heer en meester is: Yeshua of satan! 

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 

 

Het is beter om gered te worden dan te branden 

in de hel 
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Boodschap Gods: Ook wordt de openbaring en profetie over 
Australië nog eens in herinnering gebracht. Wie zich niet bekeert, 

zijn of haar deel is niet alleen dat Australië zal verdwijnen, maar 

tevens voor eeuwig in de poel, die brandt van vuur en zwavel en 
rook en extreme hitte geworpen te worden!  

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, welkom! Op 14 februari 2020 bracht de bode engel de 

volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin 
Cousijnsen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 

Elisama, en ben een bode engel Gods. 
 

Voorwaar, ondanks dat men keer op keer meer dan 300 

brandstichters heeft gearresteerd, en velen verdacht worden 
van brandstichting in Australië, 

heb ik u reeds mogen openbaren in 2013, dat Australië onbewoond 

zal worden, en dat de naam ‘Australië’ niet meer zal bestaan. 
Voorwaar, Kadosh, Heilig is de Here, Yeshua HaMashiach, JHWH, 

Jezus Christus!  
 

Het is beter dat men naar de boodschappen Gods gaat 

luisteren en het gaat delen in de kerken. 
Voorwaar, het is beter om gered te worden met uw ziel, dan 

verbrand te worden en voor eeuwig verloren te gaan. Daarom, 
bekeer u! 

 

Openbaring 22, vers 6  En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn 
getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der 

Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen 

hetgeen weldra geschieden moet. 
 

Voorwaar, wie zich niet bekeert, zijn of haar deel is niet 
alleen dat Australië zal verdwijnen, maar tevens:  
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voor eeuwig in de poel, die brandt van vuur en zwavel en rook en 
extreme hitte geworpen te worden!  

 

Openbaring 20, vers 15  En wanneer iemand niet bevonden werd 
geschreven te zijn in het boek des levens, werd hij “of zij” 

geworpen in de poel des vuurs. 
En Openbaring 22, vers 20 en 21  Hij, die deze dingen getuigt, 

zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van 

de Here Jezus zij met allen. 
 

Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 

 

 

Blijf van kinderen af en het tegennatuurlijke! 
 
Profetische en waarschuwende boodschap Gods tegen pedofilie, 

kindermisbruik en het tegennatuurlijke. Blijf van jonge kinderen af, 

en het tegennatuurlijke, of u zult branden in de hel, die eigenlijk 
nog te goed is voor velen, die zich niet wilden bekeren!  

 
 

Volledige weergave: 

 
Welkom! Op 17 februari 2020 bracht een bode engel de volgende 

profetische en waarschuwende boodschap Gods over aan 

eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 

Voorwaar! 
Mijn naam is Besalech, en ben een bode engel Gods, die u deze 

getrouwe, kadosh, heilige, waarachtige woorden overbreng van de 
enige God van Abraham, Izaäk en Jakob, en al wat leeft: de 

opgestane Heer, de enige waarachtige Goede Herder en Koning der 

koningen, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, 
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Openbaring 22, vers 6  En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn 
getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der 

Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen 

hetgeen weldra geschieden moet. 
 

Voorwaar, Amerika, New York, Duitsland, Nederland, Afrika, 
Mexico, Japan, China, Mali, Rwanda, Filipijnen, India, 

Noorwegen, Spanje, Indonesië en overige landen,  

blijf af van de boze werken van de duivel, die het lichaam, dat Gods 
tempel is en aan Christus toebehoort, onteert en ontheiligt! 

 
1 Korinthiërs 2, vers 10  Want óns heeft God het geopenbaard 

door de Geest. Want de Geest doorzoekt alle dingen, zelfs de 

diepten Gods. 
En 1 Korinthiërs 3, vers 16 en 17  Weet gij niet, dat gij Gods 

tempel zijt en dat de Geest Gods in u woont? Zo iemand Gods 
tempel schendt, God zal hem “of haar” schenden. Want de tempel 

Gods, en dat zijt gij, is heilig! 

 
Leviticus 20, vers 13  Een man die gemeenschap heeft met 

iemand van het mannelijk geslacht, zoals men gemeenschap heeft 

met een vrouw, – beiden hebben een gruwel gedaan, zij zullen 
zeker ter dood gebracht worden, hun bloedschuld is op hen. 

Vers 15 en 16  Een man die met een dier gemeenschap heeft, zal 
zeker ter dood gebracht worden; het dier zal men afmaken. Een 

vrouw die tot enig dier nadert, opdat het met haar gemeenschap 

hebbe – de vrouw en het dier zult gij doden, zij zullen zeker ter 
dood gebracht worden, hun bloedschuld is op hen. 

En vers 26  Weest Mij heilig, want heilig ben Ik, de Here, en Ik heb 
u afgezonderd van de volken, opdat gij Mij zoudt toebehoren. 

 

1 Korinthiërs 6, vers 9 tot en met 11  Of weet gij niet, dat 
onrechtvaardigen het Koninkrijk Gods niet beërven zullen? Dwaalt 

niet! Hoereerders, afgodendienaars, overspelers, schandjongens, 

knapenschenders, dieven, geldgierigen, dronkaards, lasteraars of 
oplichters, zullen het Koninkrijk Gods niet beërven. En sommigen 

uwer zijn dat geweest. Maar gij hebt u laten afwassen, maar gij zijt 
geheiligd, maar gij zijt gerechtvaardigd door de naam van de Here 

Jezus Christus en door de Geest van onze God. 
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En 1 Korinthiërs 7, vers 17  Alleen, laat ieder zo leven, als de Here 
hem “of haar” toebedeeld heeft, zo, als God hem “of haar” 

geroepen heeft. Tot zover. 

 
Voorwaar, wees de Here, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 

Christus, kadosh, heilig! 
En blijf van jonge kinderen af, en het tegennatuurlijke, of u zult 

branden in de hel, die eigenlijk nog te goed is voor velen, die zich 

niet wilden bekeren! 
 

Romeinen 1, vers 21 en 22  Immers, hoewel zij God kenden, 
hebben zij Hem niet als God verheerlijkt of gedankt, maar hun 

overleggingen zijn op niets uitgelopen, en het is duister geworden 

in hun onverstandig hart. Bewerende wijs te zijn, zijn zij dwaas 
geworden. 

En vers 25  Zij immers hadden de waarheid Gods vervangen door 
de leugen en het schepsel vereerd en gediend boven de Schepper, 

die te prijzen is tot in eeuwigheid. Amen. 

 
Voorwaar, bekeer u, of het ziet er niet best voor u uit! 

Kies heden zegen of vloek in uw leven. Vele, vele landen moeten 

leren om alleen Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, te 
aanbidden en serieus te nemen, evenals deze boodschap van God! 

Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 

 

 

Ik, Jezus, heb Mijn engel gestuurd om u deze 

dingen bekend te maken 
 
Boodschap Gods: Heb ontzag voor Mij. En indien iemand iets 

afneemt van Mijn kadosh, heilige woorden, zal God zijn of haar deel 
afnemen van het geboomte des levens. Bekeer u!  

 

 
Volledige weergave: 
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Hallo, van harte welkom! Op 18 februari 2020 bracht de bode engel 
de volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin 

Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 
Donder, een bode engel Gods. 

 

Zo spreekt de Here, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 
Christus: Heb ontzag voor Mij.  

Ik, de Here, uw Koning der koningen, heb Mijn engel gezonden om 
ulieden het volgende te betuigen. En indien iemand iets afneemt 

van Mijn kadosh, heilige woorden, zal God zijn of haar deel 

afnemen van het geboomte des levens! 
 

1 Korinthiërs 4, vers 16  Ik vermaan u dus: volgt mijn voorbeeld. 
 

Voorwaar, mort niet; ziet toe dat gij niet valle. 

 
1 Korinthiërs 10, vers 12 en 13  Daarom, wie meent te staan, 

zie toe, dat hij niet valle. Gij hebt geen bovenmenselijke verzoeking 

te doorstaan. En God is getrouw, die niet zal gedogen, dat gij 
boven vermogen verzocht wordt, want Hij zal met de verzoeking 

ook voor de uitkomst zorgen, zodat gij ertegen bestand zijt. 
En vers 21 tot en met 24  Gij kunt niet de beker des Heren drinken 

èn de beker der boze geesten, gij kunt niet aan de tafel des Heren 

deel hebben èn aan de tafel der boze geesten. Of willen wij de Here 
tot naijver wekken? Zijn wij soms sterker dan Hij? Alles is 

geoorloofd, maar niet alles is nuttig. Alles is geoorloofd, maar niet 
alles bouwt op. Niemand zoeke het zijne, maar wat des anderen is. 

En 1 Korinthiërs 4, vers 4  Want ik ben mij van niets bewust, maar 

daardoor ben ik niet gerechtvaardigd; Hij, die mij beoordeelt is de 
Here. 

 

Voorwaar, vereer Mij, uw Here! 
Hier staat het volgende geschreven: 

 
2 Thessalonicenzen 1, vers 2 en 3  Genade zij u en vrede van 

God, de Vader, en van de Here Jezus Christus. Wij behoren God te 
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allen tijde om u te danken, broeders “en zusters”, zoals gepast is, 
omdat uw geloof zeer toeneemt en uw aller liefde jegens elkander 

sterker wordt. 

 
Voorwaar! 

Laat uw liefde en trouw en geloof meer en meer toenemen jegens 
elkander en Mij, uw Rabboeni en Heer, Yeshua HaMashiach, JHWH, 

Jezus Christus, uw Koning der koningen. Voorwaar, 

 
Mattheüs 10, vers 38 tot en met 42  En wie zijn “of haar” kruis 

niet opneemt en achter Mij gaat, is Mij niet waardig. Wie zijn “of 
haar” leven vindt, zal het verliezen, maar wie zijn “of haar” leven 

verliest om Mijnentwil, zal het vinden. Wie u ontvangt, ontvangt 

Mij, en wie Mij ontvangt, ontvangt Hem, die Mij gezonden heeft. 
Wie een Profeet ontvangt als Profeet, zal het loon van een Profeet 

ontvangen; en wie een rechtvaardige ontvangt als rechtvaardige, 
zal het loon van een rechtvaardige ontvangen. En wie één van deze 

kleinen, omdat hij “of zij” een discipel is, ook maar een beker koud 

water te drinken geeft, voorwaar, Ik zeg u, zijn “of haar” loon zal 
hem “of haar” geenszins ontgaan. 

 

Voorwaar, Kenia en India en Rusland en Marokko en Mexico 
en overige landen, die opstandig zijn: 

Bekeer u! God zal u slaan, en wanneer u niet luistert, tot zeven 
maal zeven maal zeven! Voorwaar, en jaag de liefde na en streef 

naar de enige weg, die tot behoudenis leidt: Yeshua HaMashiach, 

JHWH, Jezus Christus! 
 

1 Korinthiërs 14, vers 32 en 33  En de geesten der Profeten zijn 
aan de Profeten onderworpen, want God is geen God van wanorde, 

maar van vrede. 

 
Voorwaar, heb vrede onder elkander, broeders en zusters. 

God heeft u allen geroepen in heiliging te wandelen. 

 
1 Thessalonicenzen 4, vers 8  Daarom, wie dit verwerpt, 

verwerpt niet een mens, maar God, die u immers ook zijn heilige 
Geest geeft. 
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Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
 

 

Alleen de allersterksten overleven het! 
 

Vermanende boodschap Gods: Verzoen u in de liefde, want wat in 
de Hemel en op de Aarde door de Here samengebracht is, en tot 

één vlees gemaakt is, is voor eeuwig. Satan gaat altijd tegen God 

in, en alleen de sterksten zullen het overleven! Tevens een 
bemoedigende boodschap om Christenen op te bouwen.  

 
 

Volledige weergave: 

 
Van harte welkom! Op 19 februari 2020 bracht de bode engel de 

volgende boodschap Gods over aan Profeet Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, voorwaar, voorwaar, 
mijn naam is Michaël, een bode engel Gods. 

 

Zo spreekt de Here, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 
Christus: 

 
Filippenzen 4, vers 5  Uw vriendelijkheid zij alle mensen bekend. 

De Here is nabij. 

Vers 7  En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw 
harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus. 

En vers 23  De genade van de Here Jezus Christus zij met uw 
geest. 

 

En Openbaring 22, vers 6  En Hij zeide tot mij: Deze woorden 
zijn getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der 

Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen 

hetgeen weldra geschieden moet. 
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Voorwaar,  
 

Openbaring 19, vers 16  En Hij heeft op zijn kleed en op zijn dij 

geschreven de naam: Koning der koningen en Here der heren. 
En Openbaring 22, vers 14  Zalig zij, die hun gewaden wassen… tot 

zover. 
 

En Efeziërs 4, vers 17 en 18  Dit zeg ik dan en betuig ik in de 

Here, dat gij niet langer moogt wandelen zoals ook de heidenen 
wandelen, in de ijdelheid van hun denken, verduisterd in hun 

verstand, vervreemd van het leven Gods om de onwetendheid, die 
in hen heerst, om de verharding van hun hart. 

 

Voorwaar, Kadosh, Heilig is de Here, Yeshua HaMashiach, 
JHWH, Jezus Christus. 

Heb respect, en wees niet eigenwijs! Maar wees trouw, en doof de 
Geest en de liefde niet uit. Dwaal niet! Wees niet vruchteloos, en 

laat de satan op u geen voordeel behalen! 

 
2 Korinthiërs 2, vers 11  Want zijn gedachten zijn ons niet 

onbekend. 

En 2 Korinthiërs 3, vers 16 tot en met 18  Maar telkens wanneer 
iemand zich tot de Here bekeerd heeft, wordt de bedekking 

weggenomen. De Here nu is de Geest; en waar de Geest des Heren 
is, is vrijheid. En wij allen, die met een aangezicht, waarop geen 

bedekking meer is, de heerlijkheid des Heren weerspiegelen, 

veranderen naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid, 
immers door de Here, die Geest is. 

 
Voorwaar, verzoen u in de liefde. 

 

Mattheüs 19, vers 4  Hij antwoordde en zeide: Hebt gij niet 
gelezen, dat de Schepper hen van den beginne als man en vrouw 

heeft gemaakt? 

En vers 6  Zo zijn zij niet meer twee, maar één vlees. Hetgeen dan 
God samengevoegd heeft, scheide de mens niet. 

 
Voorwaar, begrijpt u? God heeft u echt reeds verbonden! 



 
 

 

7334 
 
 

 

En wat in de Hemel en op de Aarde door de Here samengebracht is, 
en tot één vlees gemaakt is, is voor eeuwig, zo ook dit huwelijk, dat 

de satan haat en wil verwoesten, zoals hij reeds bij velen voordeel 

heeft behaald. Satan gaat altijd tegen God in, en alleen de 
sterksten overleven het huwelijk en het koninkrijk tegen koninkrijk!  

 
Mattheüs 24, vers 12 en 13  En omdat de wetsverachting 

toeneemt, zal de liefde van de meesten verkillen. Maar wie volhardt 

tot het einde, die zal behouden worden. 
Vers 37  Want zoals het was in de dagen van Noach, zo zal de 

komst van de Zoon des mensen zijn.  
Vers 39  en zij niets bemerkten, eer de zondvloed kwam en hen 

allen wegnam, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn. 

En vers 42 tot en met 44  Waakt dan, want gij weet niet, op welke 
dag uw Here komt. Maar weet dit: Als de heer des huizes geweten 

had, in welke nachtwaak de dief zou komen, hij “of zij” zou 
gewaakt hebben en in zijn “of haar” huis niet hebben laten 

inbreken. Daarom, weest ook gij bereid, want op een uur, dat gij 

het niet verwacht, komt de Zoon des mensen. 
 

En Romeinen 12, vers 12  Weest blijde in de hoop, geduldig in de 

verdrukking, volhardend in het gebed. 
En vers 17 en 18  Vergeldt niemand kwaad met kwaad; hebt het 

goede voor met alle mensen. Houdt zo mogelijk, voor zover het van 
u afhangt, vrede met alle mensen. 

 

Voorwaar, dit telt ook voor elkaar, als man en vrouw. 
 

2 Korinthiërs 2, vers 8  Daarom spoor ik u aan te besluiten hem 
liefde te betonen. 

En 2 Korinthiërs 10, vers 4  Want de wapenen van onze veldtocht 

zijn niet vleselijk, maar krachtig voor God tot het slechten van 
bolwerken. 

 

En Efeziërs 6, vers 10  Voorts, weest krachtig in de Here en in de 
sterkte zijner macht. 

Vers 16  Neemt bij dit alles het schild des geloofs ter hand, 
waarmede gij al de brandende pijlen van de boze zult kunnen 

doven. 
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En vers 12  Want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en 
vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de 

wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de 

hemelse gewesten. 
 

Voorwaar, laat u geen kwade geboden opleggen door de 
satan met zijn wereldgeesten! 

Wedersta het, indien gij afgestorven bent aan de wereldgeesten. 

 
Kolossenzen 3, vers 13 tot en met 15  Verdraagt elkander en 

vergeeft elkander, indien de een tegen de ander een grief heeft; 
gelijk ook de Here u vergeven heeft, doet ook gij evenzo. En doet 

bij dit alles de liefde aan, als de band der volmaaktheid. En de 

vrede van Christus, tot welke gij immers in één lichaam geroepen 
zijt, regere in uw harten; en weest dankbaar. 

En vers 24 en 25  Gij weet toch, dat gij van de Here tot vergelding 
de erfenis zult ontvangen. Gij dient Christus als heer. Want wie 

onrecht doet, zal zijn “of haar” onrecht terugontvangen, en er is 

geen aanzien des persoons. 
 

1 Korinthiërs 7, vers 10  Doch hun, die getrouwd zijn, beveel ik 

niet, maar de Here, dat een vrouw haar man niet mag verlaten. 
En 1 Korinthiërs 13, vers 1 tot en met 7  Al ware het, dat ik met de 

tongen der mensen en der engelen sprak, maar had de liefde niet, 
ik ware schallend koper of een rinkelende cimbaal. Al ware het, dat 

ik profetische gaven had, en alle geheimenissen en alles, wat te 

weten is, wist, en al het geloof had, zodat ik bergen verzette, maar 
ik had de liefde niet, ik ware niets. Al ware het, dat ik al wat ik heb 

tot spijs uitdeelde, en al ware het, dat ik mijn lichaam gaf om te 
worden verbrand, maar had de liefde niet, het baatte mij niets. De 

liefde is lankmoedig, de liefde is goedertieren, zij is niet afgunstig, 

de liefde praalt niet, zij is niet opgeblazen, zij kwetst niemands 
gevoel, zij zoekt zichzelf niet, zij wordt niet verbitterd, zij rekent 

het kwade niet toe. Zij is niet blijde over ongerechtigheid, maar zij 

is blijde met de waarheid. Alles bedekt zij, alles gelooft zij, alles 
hoopt zij, alles verdraagt zij. 

En vers 9 en 10  Want onvolkomen is ons kennen en onvolkomen 
ons profeteren. Doch, als het volmaakte komt, zal het onvolkomene 

afgedaan hebben. 
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Voorwaar, zonder u te bewapenen, gaat u eraan! 

Efeziërs 6, vers 13  Neemt daarom de wapenrusting Gods, om 

weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om, uw taak geheel 
vervuld hebbende, stand te houden. 

 
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 

 
 

Yeshua HaMashiach, blaas op mij met Uw 

liefdesadem 
 

Vrees niet, en bid het volgende gebed mee, eerbiedig en nederig 

voor Zijn kadosh, heilige aangezicht. 
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Op 21 februari 2020 bracht de bode engel 
de volgende boodschap Gods over aan Profeet Benjamin 

Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Blesía, 
een bode engel Gods. 

 

Voorwaar, laten wij samen tijd nemen om Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, tegemoet te treden.  

Ik, Blesía, zeg u dit alles in Zijn opdracht.  
 

Vrees niet, en zeg het volgende eerbiedig en nederig voor 

Zijn kadosh, heilige aangezicht: 
“Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, spreek tot mij, zacht 

en diep in mijn geest, ziel en verstand, en in mijn hart. Neem mij 
helemaal; ik geef mij volledig! Geest van God, waai met Uw wind. 

Ik nodig U uit en stel mij open voor Uw liefdesadem, om op mij te 

blazen nu. U bent machtig! En ik strek mijn beide handen naar U 
omhoog. Leid mij naar Uw Kadosh, Heiligheid, Uw Heiligdom. U 
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weet wat ik nodig heb, en ik zal niet klagen, maar geduldig zijn! 
Troost en genees en herstel mij. U, Yeshua HaMashiach, JHWH, 

Jezus Christus, brengt vreugde in mijn ziel, met Uw aanwezigheid 

en kracht en heerlijkheid en goedheid! Ik wil dansen voor Uw Troon 
in Uw Heiligdom, zingen met de engelen voor Uw Troon, en U 

verhogen en aanbidden en grootmaken. Ik ben aan U toegewijd. U 
bent de hoogste en enige Heer van mijn leven, die ik dien, en die in 

mij regeert met Uw liefde. Ik verheug mij in U, omdat U mij kent. U 

bent mijn geloof en vaste grond, mijn fundament! Dankzij U, 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, en dankzij Uw liefde en 

genade en begrip, leef ik voor U, mijn hoop en kracht. Amen!” 
 

Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 

 

 

Uitbraak Coronavirus veel erger dan de media u 

vertelt 
 

Boodschap Gods, woord voor woord overgebracht door de bode 

engel Gods, in opdracht van de God van Abraham, Izaäk en Jakob, 
de God van al wat leeft! Het is niet vreemd, dat juist het 

Coronavirus méér voorkomt bij de Aziaten, vanwege hun extreme 
afgoderijen.  

 

 
Volledige weergave: 

 
Van harte welkom! Op 24 februari 2020 bracht de bode engel de 

volgende profetische en openbarende boodschap Gods over aan 

eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige, kadosh, heilige Naam van 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 
Revelado, een bode engel Gods. 

 
Voorwaar! 
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Ook wat betreft reeds voorzegd is, dat vele landen gestraft zouden 
worden, vanwege hun afgoderijen en ongehoorzaamheid tegenover 

God en Zijn geboden, is in volle gang! Profeet Benjamin Cousijnsen 

heeft u gewaarschuwd. Het is niet vreemd, dat juist het 
Coronavirus méér voorkomt bij de Aziaten, vanwege hun extreme 

afgoderijen! 
 

Voorwaar, de overheid in zowel China als in Korea onder 

andere, verzwijgt via de media, dat de uitbraak veel erger is 
en dat het dodenaantal vele malen hoger is.  

Men zet vele leugens in via de media, radio en televisie, om de 
bezorgdheid meer weg te nemen, zowel met nepnieuws via de 

kranten, die gratis verspreid worden. Voorwaar, de straf die men 

ontvangen heeft van God, zoals onder andere Taiwan, Japan, Zuid-
Korea, China, Singapore en Vietnam, zorgt voor grote problemen, 

zo ook in vele kerken! 
 

Voorwaar, Azië, bekeer u en doe uw afgoden weg; vernietig 

het! 
Hoewel men denkt, dat alles onder controle is, zal God u nog weer 

harder gaan slaan. Wie niet wil horen en zich wil bekeren, gaat 

verloren! Zo spreek de enige ware God van Abraham, Izaäk en 
Jakob. Voorwaar, aanbid Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 

Christus, alleen! 
 

Genesis 6, vers 11 en 12  De aarde nu was verdorven voor Gods 

aangezicht, en de aarde was vol geweldenarij. En God zag de aarde 
aan, en zie, zij was verdorven, want al wat leeft had zijn weg op de 

aarde verdorven. 
Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 

 
 

Het Coronavirus is onder u, Kenia, India, Turkije 

en Spanje, o.a.! 
 

Waarschuwende boodschap Gods: In Yeshua HaMashiach, JHWH, 

Jezus Christus, bent u alleen veilig, door respect te hebben en 
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nederig te zijn en zuiver voor Zijn aangezicht, zonder ijdelheid en 
bedrog. 

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 25 februari 2020 bracht de bode engel 

de volgende waarschuwende boodschap Gods over aan 

eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Rafaël, 

een bode engel Gods. Voorwaar, Kadosh, Heilig is de Here, de 

Koning der koningen! 
 

Voorwaar, Kenia en India en Turkije en Spanje onder 
andere,  

Voorwaar, het Coronavirus is onder u, en het is beter dat men 

alarm slaat, zoals de Italiaanse regering vele mensen in 
quarantaine zet! Voorwaar, het is nu de tijd om te kiezen, en zich 

te bekeren tot Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, en geen 

nep christen te zijn. 
 

Mattheüs 5, vers 17  Meent niet, dat Ik gekomen ben om de wet 
of de Profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen om te ontbinden, 

maar om te vervullen. 

 
Voorwaar, wees echt; God wil u zegenen! 

Bekeer u en wees heilig, en bid in Geest en Waarheid. 
 

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 

wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 
een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 
geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 

oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 
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duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 
waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 

gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 

komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 
zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 

 
En Kolossenzen 3, vers 2  Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet 

die op de aarde zijn. 

 
Richt u op de Kadosh, Heilige, de enige God van al wat leeft! 

 
Kolossenzen 2, vers 8  Ziet toe, dat niemand u medeslepe door 

zijn “of haar” wijsbegeerte en door ijdel bedrog in 

overeenstemming met de overlevering der mensen, met de 
wereldgeesten en niet met Christus. 

En vers 15  Hij heeft de overheden en machten ontwapend en 
openlijk tentoongesteld en zo over hen gezegevierd. 

 

In Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, bent u alleen 
veilig, door respect te hebben en nederig te zijn en zuiver 

voor Zijn aangezicht, zonder ijdelheid en bedrog. 

 
1 Thessalonicenzen 4, vers 7 en 8  Want God heeft ons niet 

geroepen tot onreinheid, maar in heiliging. Daarom, wie dit 
verwerpt, verwerpt niet een mens, maar God, die u immers ook zijn 

heilige Geest geeft. 

 
Laat dit duidelijk zijn! 

Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 

 

Laat deze boodschap u zegenen 
 

Laat deze kadosh, heilige boodschap, vanaf de Troon Gods tot u 
gebracht, uw geest en ziel en verstand en hart en wandel zegenen, 

en deel het, zodat het voor velen tot zegen mag zijn! 
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Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 26 februari 2020 bracht de bode engel 

de volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin 
Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Blesía, 

een bode engel Gods. 
 

Laat deze kadosh, heilige boodschap, vanaf de Troon Gods 
tot u gebracht, uw geest en ziel en verstand en hart en 

wandel zegenen. 

Voorwaar, 
 

Romeinen 11, vers 34 tot en met 36  Want: wie heeft de zin des 
Heren gekend? Of wie is Hem tot raadsman geweest? Of wie heeft 

Hem eerst iets gegeven, waarvoor hij vergoeding ontvangen moet? 

Want uit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen: Hem zij de 
heerlijkheid tot in eeuwigheid! Amen. 

En Romeinen 12, vers 9  De liefde zij ongeveinsd. Weest afkerig 

van het kwade, gehecht aan het goede. 
En vers 12  Weest blijde in de hoop, geduldig in de verdrukking, 

volhardend in het gebed. 
 

Psalm 130, vers 5 en 6  Ik verwacht de Here, mijn ziel verwacht 

en ik hoop op zijn woord; mijn ziel wacht op de Here, meer dan 
wachters op de morgen, wachters op de morgen. 

 
En 1 Thessalonicenzen 5, vers 16 tot en met 18  Verblijdt u te 

allen tijde, bidt zonder ophouden, dankt onder alles, want dat is de 

wil Gods in Christus Jezus ten opzichte van u. 
 

Voorwaar, vertrouw op Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 

Christus, nu en voor altijd en eeuwig! 
 

1 Thessalonicenzen 5, vers 19 en 20  Dooft de Geest niet uit, 
veracht de profetieën niet. 
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En vers 22 tot en met 24  Onthoudt u van alle soort van kwaad. En 
Hij, de God des vredes, heilige u geheel en al, en geheel uw geest, 

ziel en lichaam moge bij de komst van onze Here Jezus Christus 

blijken in allen dele onberispelijk bewaard te zijn. Die u roept, is 
getrouw; Hij zal het ook doen. 

 
2 Timotheüs 2, vers 11 tot en met 13  Het woord is 

betrouwbaar: immers, indien wij met Hem gestorven zijn, zullen wij 

ook met Hem leven; indien wij volharden, zullen wij ook met Hem 
als koningen heersen; indien wij Hem zullen verloochenen, zal ook 

Hij ons verloochenen; indien wij ontrouw zijn, Hij blijft getrouw, 
want Zichzelf verloochenen kan Hij niet. 

 

En 2 Korinthiërs 4, vers 16  Daarom verliezen wij de moed niet, 
maar al vervalt ook onze uiterlijke mens, nochtans wordt de 

innerlijke van dag tot dag vernieuwd. 
 

Voorwaar, wees kadosh, heilig voor Zijn aangezicht, en wees 

nederig en zachtmoedig in alle omstandigheden. 
En Hij, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, zal u verhogen! 

 

1 Petrus 5, vers 5 en 6  Evenzo gij, jongeren, onderwerpt u aan 
de oudsten. Omgordt u allen jegens elkander met nederigheid, 

want God wederstaat de hoogmoedigen, maar de nederigen geeft 
Hij genade. Vernedert u dan onder de machtige hand Gods, opdat 

Hij u verhoge te zijner tijd. 

 
Zeg: “Amen!” 

 
Mattheüs 11, vers 28 tot en met 30  Komt tot Mij, allen, die 

vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven; neemt mijn juk op u 

en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en 
gij zult rust vinden voor uw zielen; want mijn juk is zacht en mijn 

last is licht. 

 
Spreuken 30, vers 5  Alle woord Gods is gelouterd; hun die bij 

Hem schuilen, is Hij ten schild. 
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En Psalm 40, vers 2 tot en met 4  Vurig verwachtte ik de Here; 
toen neigde Hij Zich tot mij en hoorde mijn hulpgeroep. Hij trok mij 

op uit de kuil van het verderf, uit het slijk van de modderpoel; Hij 

stelde mijn voeten op een rots, mijn schreden maakte Hij vast, Hij 
gaf mij een nieuw lied in de mond, een lofzang aan onze God. 

Mogen velen het zien en vrezen, en op de Here vertrouwen. 
 

Deel deze boodschap, zodat het voor velen tot zegen moge 

zijn.  
Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
 

 

 

Christus in u 
 

Kadosh, Heilig is de Here, de Goede Herder, de Koning der 
koningen, uw Abba, Vader, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. 

Laat Christus in u gezien worden! 

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 

27 februari 2020 bracht een bode engel Gods de volgende 
boodschap over, die ik heel graag met u wil delen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, Kadosh, Heilig is de 

Here, de Goede Herder, de Koning der koningen, uw Abba, Vader! 
Voorwaar, mijn naam is Revorme, een bode engel Gods. 

 

Voorwaar, span u in naar Zijn werking, die in u werkt met 
kracht en liefde. 

En wees geduldig en standvastig! 
 

Kolossenzen 1, vers 28  Hem verkondigen wij, wanneer wij ieder 

mens terechtwijzen en ieder mens onderrichten in alle wijsheid, om 
ieder mens in Christus volmaakt te doen zijn. 
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En vers 29  Hiervoor span ik mij ook in, onder zware strijd, naar 
zijn werking, die in mij werkt met kracht. 

En Kolossenzen 2, vers 2 en 3  opdat “uwe en” hun harten 

getroost en zij, “maar ook u”, in de liefde verenigd worden tot alle 
rijkdom van een volledig inzicht, en zij, “maar ook u”, het 

geheimenis Gods mogen kennen, Christus, in wie al de schatten der 
wijsheid en kennis verborgen zijn. 

 

Voorwaar, laat Christus in u gezien worden! 
En laat door Zijn Bloed Zijns kruises alle dingen weder verzoenen. 

 
Kolossenzen 2, vers 6  Nu gij Christus Jezus, de Here, aanvaard 

hebt, wandelt in Hem. 

 
Wees Godsvruchtig! 

 
Hebreeën 10, vers 19 tot en met 24  Daar wij dan, broeders “en 

zusters”, volle vrijmoedigheid bezitten om in te gaan in het 

heiligdom door het bloed van Jezus, langs de nieuwe en levende 
weg, die Hij ons ingewijd heeft, door het voorhangsel, dat is, zijn 

vlees, en wij een grote priester over het huis Gods hebben, laten 

wij toetreden met een waarachtig hart, in volle verzekerdheid des 
geloofs, met een hart, dat door besprenging gezuiverd is van besef 

van kwaad, en met een lichaam, dat gewassen is met zuiver water. 
Laten wij de belijdenis van hetgeen wij hopen onwankelbaar 

vasthouden, want Hij, die beloofd heeft, is getrouw. En laten wij op 

elkander acht geven om elkaar aan te vuren tot liefde en goede 
werken. “Amen!” 

 
God is liefde. 

 

Filippenzen 4, vers 7  En de vrede Gods, die alle verstand te 
boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus 

Jezus. 

 
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen 
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Onheil op onheil komt eraan, erger dan nu! 
 
Zalig zij, die Gods kadosh, heilige woorden, die gesproken zijn 

vanaf de Troon, serieus nemen, die doorgegeven en overgebracht 

zijn via Gods getrouwe, ware eindtijdprofeet aan u! Alles is vervuld, 
wat Profeet Benjamin reeds vanaf 2012 heeft overgebracht. 

 
 

Volledige weergave: 

 
Welkom! Op 28 februari 2020 bracht de bode engel Gods de 

volgende profetische boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin 
Cousijnsen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, Kadosh, Heilig en 

Machtig is de Here, de Koning der koningen, en de God van al wat 
leeft! 

 

Voorwaar,  
 

Openbaring 22, vers 6 en 7  En Hij zeide tot mij: Deze woorden 

zijn getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der 
Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen 

hetgeen weldra geschieden moet. En zie, Ik kom spoedig. Zalig hij 
“of zij”, die de woorden der profetie van dit boek bewaart! 

 

Mijn naam is Revelado, een bode engel Gods. 
Zalig zij, die Gods kadosh, heilige woorden, die gesproken zijn 

vanaf de Troon, serieus nemen, die doorgegeven en overgebracht 
zijn via Gods getrouwe, ware eindtijdprofeet aan u! 

 

Openbaring 22, vers 19 en 20  En indien iemand afneemt van de 
woorden van het boek dezer profetie, God zal zijn “of haar” deel 

afnemen van het geboomte des levens en van de heilige stad, 

welke in dit boek beschreven zijn. Hij, die deze dingen getuigt, 
zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! 
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Voorwaar, God wil u redden, maar dan moet u zich ook echt 

bekeren, en niet klagen en vloeken tegen God, en Hem de 

schuld geven. 
Als iemand zou kunnen klagen, zou God het recht hebben, niet u! 

 
Openbaring 16, vers 11  En zij lasterden de God des hemels 

vanwege hun pijnen en vanwege hun gezwellen, en zij bekeerden 

zich niet van hun werken. 
En vers 15  Zie, Ik kom als een dief. Zalig hij, die waakt en zijn “of 

haar” klederen bewaart, opdat hij “of zij” niet naakt wandele en 
zijn “of haar” schaamte niet gezien worde. 

Openbaring 17, vers 4 en 5  En de vrouw was gehuld in purper en 

scharlaken en rijk versierd met goud, edelgesteente en paarlen, en 
zij had in haar hand een gouden beker, vol gruwelen, en de 

onreinheden van haar hoererij. En op haar voorhoofd was een 
naam geschreven, een geheimenis: het grote Babylon, moeder van 

de hoeren en van de gruwelen der aarde. 

En Openbaring 4, vers 11  Gij, onze Here en God, zijt waardig te 
ontvangen de heerlijkheid, de eer en de macht; want Gij hebt alles 

geschapen, en om uw wil was het en werd het geschapen. 

 
Voorwaar, wees niet bevreesd voor hetgeen gij ziet en hoort, 

en voor de verdrukking en het lijden en de dood. 
Maar bekeer u, en wees getrouw, zelfs tot in de dood. 

 

Openbaring 1, vers 17 en 18  En toen ik Hem zag, viel ik als 
dood voor zijn voeten; en Hij legde zijn rechterhand op mij en 

zeide: Wees niet bevreesd, Ik ben de eerste en de laatste, en de 
levende, en Ik ben dood geweest, en zie, Ik ben levend tot in alle 

eeuwigheden, en Ik heb de sleutels van de dood en het dodenrijk. 

 
De 3de Brief van Johannes, vers 11  Geliefde, volg het kwade 

niet na, maar het goede. Wie goed doet, is uit God, maar wie 

kwaad doet, heeft God niet gezien. 
En 1 Johannes 5, vers 17 tot en met 20  Alle ongerechtigheid is 

zonde, en er bestaat zonde niet tot de dood. Wij weten, dat een 
ieder, die uit God geboren is, niet zondigt; want Hij, die uit God 

geboren werd, bewaart hem, “maar ook haar”, en de boze heeft 
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geen vat op hem “of haar”. Wij weten, dat wij uit God zijn en de 
gehele wereld in het boze ligt. Doch wij weten, dat de Zoon van 

God gekomen is en ons inzicht gegeven heeft om de Waarachtige te 

kennen; en wij zijn in de Waarachtige, in zijn Zoon Jezus Christus. 
Dit is de waarachtige God en het eeuwige leven. 

 
En 1 Thessalonicenzen 2, vers 19 en 20  Want wie is onze hoop 

of blijdschap of erekrans voor onze Here Jezus bij zijn komst, wie 

anders dan gij? Ja, gij zijt onze eer en blijdschap. 
 

Voorwaar, wanneer het lijkt dat alles in vrede is en de 
stormen rustiger zijn geworden, en onheil voorbij lijkt te 

zijn,  

zullen de sluizen des hemels wederom geopend worden, en zal er, 
door koppigheid en ongehoorzaamheid aan God, grote chaos over 

de wereld komen! En alles op de Aarde zal bemerken dat alles veel 
sterker is toegenomen. Alles is vervuld, wat Profeet Benjamin reeds 

vanaf 2012 heeft overgebracht. Onheil op onheil komt eraan, erger 

dan nu! 
 

Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
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MAART 2020 
 
Wil je God meer ervaren, wees dan een 

voorbeeld! 
 

En als men Gods Geest meer wil ervaren en herkennen en voelen, 
moet men beseffen dat Hij overal aanwezig is, en op sommige 

momenten dieper doordringt, daar waar Hij meer wordt toegelaten. 

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 2 maart 2020 bracht de bode engel de 

volgende boodschap Gods over aan Profeet Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, Kadosh, Heilig is de 
Here. Mijn naam is Revorme, een bode engel Gods. 

 
Zo spreek de Here: Wees heilig, want Ik, JHWH, ben Heilig!  

Voorwaar, koppel het bidden aan je vaste gewoonte. En als men 

Gods Geest meer wil ervaren en herkennen en voelen, moet men 
beseffen dat Hij overal aanwezig is, en op sommige momenten 

dieper doordringt, daar waar Hij meer wordt toegelaten. Voorwaar, 
Gods is liefde, en die je ook voelt. Als men als mensen elkaars 

liefde al kan voelen, hoeveel temeer kan de liefde van God ons dan 

aanraken!  
 

Voorwaar, wees verlangend en hongerig en dorstig naar 

Hem. 
Laat Zijn innerlijke aanraking aan Hem over. En klaag niet, want de 

Geest Gods werkt in je hart, en trekt je naar Zijn hart en Zijn 
Kadosh, Heiligheid, toe. Voorwaar, stel je open voor Zijn Kadosh, 

Heilige Geest. Laat niets in je Zijn werk of aanwezigheid 
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belemmeren. Wil men God veel ervaren, dan moet men een 
voorbeeld zijn! 

 

Kolossenzen 3, vers 1 tot en met 3  Indien gij dan met Christus 
opgewekt zijt, zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus is, 

gezeten aan de rechterhand Gods. Bedenkt de dingen, die boven 
zijn, niet die op de aarde zijn. Want gij zijt gestorven en uw leven is 

verborgen met Christus in God. 

Vers 12 tot en met 14  Doet dan aan, als door God uitverkoren 
heiligen en geliefden, innerlijke ontferming, goedheid, nederigheid, 

zachtmoedigheid en geduld. Verdraagt elkander en vergeeft 
elkander, indien de een tegen de ander een grief heeft; gelijk ook 

de Here u vergeven heeft, doet ook gij evenzo. En doet bij dit alles 

de liefde aan, als de band der volmaaktheid.   
Vers 17  En al wat gij doet met woord of werk, doet het alles in de 

naam des Heren Jezus, God, de Vader, dankende door Hem! 
En vers 25  Want wie onrecht doet, zal zijn “of haar” onrecht 

terugontvangen, en er is geen aanzien des persoons. 

En Kolossenzen 4, vers 2  Volhardt in het gebed, weest daarbij 
waakzaam en dankt. 

 

En 1 Thessalonicenzen 5, vers 15 tot en met 20  Ziet toe, dat 
niemand kwaad met kwaad vergelde, maar jaagt te allen tijde het 

goede na, jegens elkander en jegens allen. Verblijdt u te allen tijde, 
bidt zonder ophouden, dankt onder alles, want dat is de wil Gods in 

Christus Jezus ten opzichte van u. Dooft de Geest niet uit, veracht 

de profetieën niet. 
 

Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 

 

Openbaring Gods over Profeet Benjamin en 

Theresa Cousijnsen 
 
Profeet Benjamin kan u zoveel vertellen, hoe het in de Hemel is! 

Ooit, in den beginne, was hij een warrior engel in de Hemel, met 

zijn vrouw Theresa… 
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Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Op 3 maart 2020 bracht de bode engel 
deze openbarende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet 

Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Sueda, 
een bode engel Gods. 

 
Voorwaar,  

 

Genesis 1, vers 1  In den beginne schiep God de hemel en de 
aarde. 

En Genesis 2, vers 1  Alzo werden voltooid de hemel en de aarde en 
al hun heer. 

 

Voorwaar, Kadosh, Heilig en Machtig is de Here, de eeuwige 
Koning der koningen! 

 

Psalm 11, vers 4  De Here woont in zijn heilig paleis, de Here 
heeft in de hemel zijn troon; zijn ogen slaan gade, zijn blikken 

doorvorsen de mensenkinderen. 
 

Voorwaar, de Hemelse liefde is zó groot in de Hemel, en de 

Kadosh, Heiligheid,  
dat men de kracht en de macht van Yeshua HaMashiach, JHWH, 

Jezus Christus, zó sterk zal ervaren, dat het alle verwachtingen te 
boven gaat!   

 

Hebreeën 11, vers 1 tot en met 3  Het geloof nu is de zekerheid 
der dingen, die men hoopt, en het bewijs der dingen, die men niet 

ziet. Want door dit geloof is aan de ouden een getuigenis gegeven. 

Door het geloof verstaan wij, dat de wereld door het woord Gods 
tot stand gebracht is, zodat het zichtbare niet ontstaan is uit het 

waarneembare. 
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En vers 6  Maar zonder geloof is het onmogelijk Hem welgevallig te 
zijn. Want wie tot God komt, moet geloven, dat Hij bestaat en een 

beloner is voor wie Hem ernstig zoeken. 

 
Voorwaar, Profeet Benjamin Cousijnsen kan u zoveel 

vertellen, hoe het in de Hemel is! 
Ooit, in den beginne, was hij een warrior engel in de Hemel, met 

zijn vrouw Theresa. Zij waren aangesteld als engelenleiders over 

vele, vele engelenlegers Gods. Voorwaar, vele opdrachten werden 
door God aan hun tweeën gegeven, en door hen uitgevoerd. Ook 

hielden ze, Theresa en Benjamin, zich bezig in de Hemel, - ja 
samen - met worship en praise en dans, onder andere. 

 

Openbaring 22, vers 6  En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn 
getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der 

Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen 
hetgeen weldra geschieden moet. 

 

Voorwaar, hoe mooi en perfect alles ook is in de Hemel,  
God stuurde hen naar de Aarde, om ook te leren in het vlees te 

leven, en geboren te worden met onvolmaaktheden, en ervan te 

leren. Voorwaar, ze zijn drie jaar getrouwd op de Aarde, en hebben 
veel meegemaakt. God heeft hen gezegend met twee kinderen, en 

om samen vooruit te kijken. Voorwaar, ik, de bode engel Sueda, 
openbaar u ook, er bestaat geen enkele man op de Aarde, die 

zoveel van Theresa houdt als Profeet Benjamin Cousijnsen, evenzo 

in de Hemel! 
 

Voorwaar, de Aarde is voor hen het zwaarste, ook vanwege 
dat satan hen kent en haat! 

 

1 Korinthiërs 10, vers 13  Gij hebt geen bovenmenselijke 
verzoeking te doorstaan. En God is getrouw, die niet zal gedogen, 

dat gij boven vermogen verzocht wordt, want Hij zal met de 

verzoeking ook voor de uitkomst zorgen, zodat gij ertegen bestand 
zijt. 

 
Efeziërs 4, vers 21  Gij toch hebt van Hem gehoord en zijt in Hem 

onderwezen, gelijk dit de waarheid is in Jezus. 
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En Efeziërs 6, vers 10 tot en met 13  Voorts, weest krachtig in de 
Here en in de sterkte zijner macht. Doet de wapenrusting Gods 

aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels; 

want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen 
de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer 

duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Neemt 
daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in 

de boze dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te 

houden. 
En vers 16 tot en met 19  Neemt bij dit alles het schild des geloofs 

ter hand, waarmede gij al de brandende pijlen van de boze zult 
kunnen doven; en neemt de helm des heils aan en het zwaard des 

Geestes, dat is het woord van God. En bidt daarbij met aanhoudend 

bidden en smeken bij elke gelegenheid in de Geest, daartoe 
wakende met alle volharding en smeking voor alle heiligen; ook 

voor mij, dat mij bij het openen van mijn mond het woord 
geschonken worde, om vrijmoedig het geheimenis van het 

evangelie bekend te maken. 

 
En Hebreeën 10, vers 22 tot en met 24  Laten wij toetreden met 

een waarachtig hart, in volle verzekerdheid des geloofs, met een 

hart, dat door besprenging gezuiverd is van besef van kwaad, en 
met een lichaam, dat gewassen is met zuiver water. Laten wij de 

belijdenis van hetgeen wij hopen onwankelbaar vasthouden, want 
Hij, die beloofd heeft, is getrouw. En laten wij op elkander acht 

geven om elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. 

 
Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
 

 

De kinderjaren van Profeet Benjamin 
 

Boodschap Gods, overgebracht in de almachtige en waarachtige 

Naam boven alle namen, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 
Christus. Toen Benjamin nog heel jong was, kreeg hij vaak de 

bijnaam ‘engeltje van God’ te horen, en werd hij dikwijls 

uitgelachen. Ja, als kind al werd Benjamin niet altijd serieus 
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genomen, vanwege dat hij over de Hemel sprak en omdat hij 
engelen zag… 

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 4 maart 2020 bracht de bode de 

volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin 

Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige, waarachtige Naam boven 
alle namen, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, 

mijn naam is Hetrick, een bode Gods. 

 
Zoals u weet, koos God ervoor dat Zijn Zoon op de Aarde niet 

geboren werd in een kasteel, maar in een stal. 
 

Mattheüs 2, vers 4 betreft Koning Herodes: En hij liet al de 

overpriesters en schriftgeleerden van het volk vergaderen en 
trachtte van hen te vernemen, waar de Christus geboren zou 

worden. 

 
Het geschiedde dat Herodes de opdracht gaf, om alle 

jongens van twee jaar oud en jonger te doden! 
Voorwaar, ook Profeet Benjamin Cousijnsen werd niet in een 

kasteel geboren, en ook niet in een stal, maar in een arm gezin. En 

hoewel satan ook vaak geprobeerd heeft om hem te doden van 
kinds af aan, als kind was hij altijd al anders dan zijn zusjes en 

broers, vanwege dat God bij hem was en hem altijd beschermde. 
 

Benjamin werd als kind niet altijd serieus genomen, 

vanwege dat hij over de Hemel sprak en het feit engelen 
gezien te hebben, onder andere. 

De liefde kwam altijd van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 

Christus. Maar verder vond men Benjamin een moeilijk kind, omdat 
hij als jong kindje zei, dat ‘mama naar de hel gaat, omdat ze rookt 

en drinkt en ’s avonds uitgaat met een vriendin, Joke’. Hoewel 
Benjamin nog heel jong was, zei hij vaak wat heel hard aankwam, 

namens de Heer. Maar hoe dan ook, hij kreeg de bijnaam ‘engeltje 



 
 

 

7354 
 
 

 

van God’ vaak te horen, en werd dikwijls uitgelachen en als een gek 
kind gezien, onder andere.  

 

Zijn moeder kwam dieper en dieper in de duisternis terecht, 
toen Benjamin nog een kind was. 

Zijn moeder gaf haar lichaam, om aan geld te komen, en ze dronk 
erg veel. Benjamin weet nog, dat hij over Jezus begon en dat zijn 

moeder een bierflesje kapotsloeg op zijn hoofd, tot bloedens toe.  

Voorwaar, Benjamin was altijd aan het bidden, en aan tafel werd 
om hem gelachen en werden er grapjes gemaakt tijdens zijn gebed.  

 
Op een dag leerde zijn moeder een buurvrouw kennen, 

Betsie, een Christen… 

En na verloop van tijd ging ze mee naar de kerk, en bekeerde zich.  
Ze deed veel liefdeswerk voor de Heer op oudere leeftijd, en kon 

het roken niet loslaten. Benjamin heeft haar ook daarvoor 
gewaarschuwd, dat ze zich echt moet bekeren, maar ze kon en wou 

het roken niet loslaten! Inmiddels is ze nu dood en niet in de 

Hemel. Wie niet wil horen, gaat verloren. 
Ik ga nu, sprak Hetrick, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 
 

Gebed: Ik aanbid U, Heilige Geest van God 
 
Boodschap Gods, overgebracht in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Laten wij bidden met een 

eerbiedig hart, en met een hart vol van geloof! Bid dit gebed met 
ons mee. 

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 5 

maart 2020 bracht een bode engel Gods de volgende boodschap 

over, die ik heel graag met u wil delen. 
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Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, Kadosh, Heilig is de 

Here! Mijn naam is Power, een bode engel Gods. 

 
Voorwaar, laten wij bidden met een eerbiedig hart, en met 

een hart vol van geloof. 
 

Hebreeën 11, vers 6  Maar zonder geloof is het onmogelijk Hem 

welgevallig te zijn. Want wie tot God komt, moet geloven, dat Hij 
bestaat en een beloner is voor wie Hem ernstig zoeken. 

 
En Openbaring 21, vers 3 en 4  En ik hoorde een luide stem van 

de troon zeggen: Zie, de tent van God is bij de mensen en Hij zal 

bij hen wonen, en zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal bij hen 
zijn, en Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal 

niet meer zijn, noch rouw, noch geklaag, noch moeite zal er meer 
zijn, want de eerste dingen zijn voorbijgegaan. 

 

Voorwaar, zeg: 
“Ik aanbid U, Heilige Geest van God. Ik belijd Uw kadosh, heilige 

Naam, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Alleen U redt!  

Daal met Uw Kadosh, Heilige Geest neer en raak mij/ons aan. Vol 
overgave geef ik mij over, volledig! Ik stel mij open nu, om Uw 

majesteit en glorie te zien en te ervaren. Kadosh, Heilig, Heilig bent 
U!  

Bekleed mij/ons met Uw liefde en macht, zodat ik/wij mogen 

stralen in de glans van Uw glorie. Vul mij/ons meer en meer, om 
van U te kunnen getuigen. Laat Uw glorie zien, en Uw krachtige 

gloed en warmte en liefde.  
U bent mijn enige Heer, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! 

Dank U dat U mij aanraakt, en Uw vreugdeolie en bescherming over 

mij/ons uitgiet. Ik les mijn dorst bij Uw waterval, om vol kracht te 
wandelen, vol eerbied, en te geloven in Uw kadosh, heilig, machtig 

Bloed, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Ik prijs Uw Naam 

voor eeuwig!” 
 

Amen! 
Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween. 
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En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen 
 

 

 
Hoeveel plagen moet God u gaan brengen? 
 

Waarschuwende en profetische boodschap Gods: Sommige mensen 
zijn nog erger dan het Coronavirus, of welk dodelijk virus dan ook! 

Wie kwaadspreekt, heeft echt niets begrepen van nederigheid en 
ootmoed, die God van Zijn kinderen vraagt als wederom geboren 

kind van God. 

 
 

Volledige weergave: 

 
Welkom! Op 6 maart 2020 bracht de bode engel de volgende 

boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 
Revelado, een bode engel Gods. 

 
Voorwaar, bekeer u! Hoever moet God gaan? 

 

Exodus 12, vers 29  En te middernacht sloeg de Here iedere 
eerstgeborene in het land Egypte, van de eerstgeborene van Farao, 

die op zijn troon zou zitten, tot de eerstgeborene van de 

gevangene, die in de kerker was, benevens alle eerstgeborenen van 
het vee.  

En vers 30  En Farao stond des nachts op, hij en al zijn dienaren en 
alle Egyptenaren; en er was een luid gejammer in Egypte; want er 

was geen huis, waarin geen dode was. 

 
Voorwaar, hoeveel plagen moet God u gaan brengen? 

Kadosh, Heilig is de Here, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 
Christus!  

 

Voorwaar, sommige mensen zijn nog erger dan het 
Coronavirus, of welk dodelijk virus dan ook.  
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Wie kwaadspreekt, heeft echt niets begrepen van nederigheid en 
ootmoed, die God van Zijn kinderen vraagt als wederom geboren 

kind van God. Sommigen meten zichzelf aan, dat ze zelf goed 

genoeg zijn, om rechter te zijn over anderen, en dat is hoogmoed! 
Kwaadsprekers komen Gods Koninkrijk niet binnen met hun 

negatief denken en kritiek en roddel. Voorwaar, wijk van het kwade 
en doe het goede! 

 

Spreuken 10, vers 18  Wie haat verbergt, is een leugenlip; wie 
laster verbreidt, is een dwaas. 

 
Mattheüs 7, vers 1 tot en met 5  Oordeelt niet, opdat gij niet 

geoordeeld wordt; want met het oordeel, waarmede gij oordeelt, 

zult gij geoordeeld worden, en met de maat, waarmede gij meet, 
zal u gemeten worden. Wat ziet gij de splinter in het oog van uw 

broeder “of zuster”, maar de balk in uw eigen oog bemerkt gij 
niet? Hoe zult gij dan tot uw broeder “of zuster” zeggen: Laat mij 

de splinter uit uw oog wegdoen, terwijl, zie, de balk in uw oog is? 

Huichelaar, doe eerst de balk uit uw oog weg, dan zult gij scherp 
kunnen zien om de splinter uit het oog van uw broeder “of zuster” 

weg te doen. 

En Mattheüs 6, vers 22 en 23  De lamp van het lichaam is het oog. 
Indien dan uw oog zuiver is, zal geheel uw lichaam verlicht zijn; 

maar indien uw oog slecht is, zal geheel uw lichaam duister zijn. 
Indien nu wat licht in u is, duisternis is, hoe groot is dan de 

duisternis! 

 
Leviticus 19, vers 16 tot en met 18  Gij zult onder uw 

volksgenoten niet als een lasteraar rondgaan; gij zult uw naaste 
niet naar het leven staan: Ik ben de Here. Gij zult uw broeder “of 

zuster” in uw hart niet haten; openlijk zult gij uw volksgenoot 

terechtwijzen en niet ter wille van hem “of haar” zonde op u laden. 
Gij zult niet wraakzuchtig en haatdragend zijn tegenover de 

kinderen van uw volk, maar uw naaste liefhebben als uzelf: Ik ben 

de Here. 
 

En Galaten 5, vers 22 en 23  Maar de vrucht van de Geest is 
liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, 
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trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Tegen zodanige mensen is 
de wet niet. 

 

Voorwaar, aan de vrucht van de geest herkent men uit wie 
ze zijn. 

Zie, wat komt voor dit soort Christenen, die voor God spelen en 
rechter! 

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
 

 

De liefde: Gods hoogste gebod! 
 

Wie geen liefde voor zijn of haar naaste heeft, of niet kan vergeven, 
zal zichzelf tegenhouden om binnen te komen in de Hemel. Gods 

liefde is echt en zeer groot! 

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 9 maart 2020 bracht de bode engel de 

volgende boodschap Gods over aan Profeet Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  
 

Voorwaar, Kadosh, Heilig, Machtig is de Here, de 
hoogverheven, almachtige Koning der koningen, die vol van 

liefde is!  

Zijn liefde is echt en zeer groot, zo hoog als de wolken en zelfs 
hemelhoog, zo ook Zijn glorie en trouw. Voorwaar, elke keer 

wanneer men aan Hem denkt, zoals Profeet Benjamin Cousijnsen, 
maakt dit Hem, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, blij, en 

looft en prijst hij in Zijn aanwezigheid, met zijn hart en gedachten 

en geheel zijn ziel, en alles wat in hem is, Zijn kadosh, heilige 
Naam en onvoorwaardelijke liefde. Voorwaar, mijn naam is Blesía, 

een bode engel Gods. 
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Voorwaar, voor u die luistert naar deze boodschap, om ook 
Zijn liefde te ervaren, en aanwezigheid en blijdschap,  

is het belangrijk dat u uw hart niet blokkeert, om Zijn liefde, de 

liefde van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, buiten de 
deur van uw hart te houden. Voorwaar, wie geen liefde voor zijn 

naaste heeft, of niet kan vergeven, zal zichzelf tegenhouden om 
binnen te komen in de Hemel! Het is Gods hoogste gebod! 

 

Markus 12, vers 30 en 31  Het eerste is: Hoor, Israël, de Here, 
onze God, de Here is één, en gij zult de Here, uw God, liefhebben 

uit geheel uw hart en uit geheel uw ziel en uit geheel uw verstand 
en uit geheel uw kracht. Het tweede is dit: Gij zult uw naaste 

liefhebben als uzelf. Een ander gebod, groter dan deze, bestaat 

niet. 
 

Mattheüs 22, vers 40  Aan deze twee geboden hangt de ganse 
wet en de Profeten. 

 

En 1 Petrus 3, vers 8 tot en met 12  Ten slotte, weest allen 
eensgezind, medelijdend, hebt de broeders “en zusters” lief, weest 

barmhartig en ootmoedig, en vergeldt geen kwaad met kwaad of 

laster met laster, maar zegent integendeel, wijl gij hiertoe geroepen 
zijt, dat gij zegen zoudt beërven. Want: wie het leven wil liefhebben 

en goede dagen zien, weerhoude zijn “of haar” tong van het 
kwade, en zijn “of haar” lippen van bedrog te spreken; hij “of zij” 

wijke af van het kwade en doe het goede, hij “of zij” zoeke de 

vrede en jage die na, want de ogen des Heren zijn op de 
rechtvaardigen, en zijn oren tot hun smeking, maar het aangezicht 

des Heren is tegen hen, die het kwade doen. 
 

Voorwaar, om de zegeningen te beërven, moet u ook niet 

telkens tegen uw naaste dreigen met: 
“Ik….” Voorwaar, 

 

1 Korinthiërs 10, vers 24  Niemand zoeke het zijne, maar wat 
des anderen is. 

 
Galaten 6, vers 2  Verdraagt elkanders moeilijkheden; zó zult gij 

de wet van Christus vervullen. 
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En Galaten 5, vers 14  Want de gehele wet is in één woord vervuld, 
in dit: gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. 

 

Hebreeën 13, vers 1 en 2  Laat de broederlijke liefde blijven. 
Vergeet de herbergzaamheid niet, want daardoor hebben 

sommigen, zonder het te weten, engelen geherbergd. 
 

En Openbaring 3, vers 20  Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. 

Indien iemand naar mijn stem hoort en de deur opent, Ik zal bij 
hem “of bij haar” binnenkomen en maaltijd met hem “of haar” 

houden en hij “of zij” met Mij. 
 

Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
 

 

Openbaring over de Illuminati en het 
Coronavirus 
 

Het aantal besmettingen en doden loopt sterk op! Leer in deze 
profetische en openbarende boodschap Gods, dat, ook vanwege het 

virus, de wereldleiders willen overgaan op digitale 
betalingssystemen. Men wil alles overnemen via de Nieuwe 

Wereldorde! 

 
 

Volledige weergave: 

 
Van harte welkom! Op 10 maart 2020 bracht de bode engel deze 

openbarende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet van de 
laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige Naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Rafaël, 

een bode engel Gods. 
 

Voorwaar, het Coronavirus is sterk aan het toenemen! 

En het aantal besmettingen en de dodenaantallen lopen hier en dan 
daar in Europa sterk op. Voorwaar, ook vanwege het virus, willen 
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de wereldleiders overgaan op digitale betalingssystemen, om het 
virus tegen te gaan, omdat de virussen en de bacteriën dagenlang 

op de bankbiljetten en munten blijven zitten. 

 
Voorwaar, het Coronavirus is als een sluipmoordenaar, die 

opeens toeslaat. 
Voorwaar, ook in Roemenië, onder andere, zijn er zoveel muggen, 

dat men niets kan met een muggenspray. Ze zorgen voor ziektes 

en gevaarlijke klachten en slapelozen nachten en jeukende bulten, 
en ze zijn agressief!  

 
Voorwaar, het is chaos, wereldwijd! 

En de Nieuwe Wereldorde, en de Illuminati vol ideeën en werken 

der duisternis, wil ook van de politieke verkiezingen af en het 
Kabinet, omdat men zelf alles wil overnemen via de Nieuwe 

Wereldorde! 
 

Efeziërs 5, vers 11  En neemt geen deel aan de onvruchtbare 

werken der duisternis, maar ontmaskert ze veeleer. 
 

Psalm 2, vers 2  De koningen der aarde scharen zich in slagorde 

en de machthebbers spannen samen tegen de Here en zijn 
gezalfde. 

 
Openbaring 3, vers 10  Omdat gij het bevel bewaard hebt om Mij 

te blijven verwachten, zal ook Ik u bewaren voor de ure der 

verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken 
hen, die op de aarde wonen. 

 
Hebreeën 12, vers 2 en 3  Vestigt uw aandacht dan op Hem, die 

zulk een tegenspraak van de zondaren tegen Zich heeft verdragen, 

opdat gij niet door matheid van ziel verslapt. 
En vers 14 en 15  Jaagt naar vrede met allen en naar de heiliging, 

zonder welke niemand de Here zal zien. Ziet daarbij toe, dat 

niemand verachtere van de genade Gods, dat er geen bittere wortel 
opschiete en verwarring stichte, en daardoor zeer velen zouden 

besmet worden. 
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Openbaring 13, vers 4  En zij aanbaden de draak, omdat hij aan 
het beest de macht gegeven had, en zij aanbaden het beest, 

zeggende: Wie is aan het beest gelijk? en: Wie kan er oorlog tegen 

voeren? 
En vers 16 tot en met 18  En het maakt, dat aan allen, de kleinen 

en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een 
merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, 

en dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de 

naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft. Hier is de 
wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal van het beest, 

want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd 
zesenzestig. 

Openbaring 22, vers 6  En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn 

getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der 
Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen 

hetgeen weldra geschieden moet. 
En Openbaring 1, vers 3  Zalig hij, die voorleest, en zij, die horen 

de woorden der profetie, en bewaren, hetgeen daarin geschreven 

staat, want de tijd is nabij. 
 

Voorwaar, satans invloed op de mensheid in het einde der 

dagen is erg zichtbaar nu, zoals: 
oorlogen, criminaliteit en haat, en aardbevingen. 

 
Mattheüs 24, vers 12  En omdat de wetsverachting toeneemt, zal 

de liefde van de meesten verkillen. 

 
Openbaring 11, vers 18  En de volkeren waren toornig geworden, 

maar uw toorn is gekomen en de tijd voor de doden om geoordeeld 
te worden en om het loon te geven aan uw knechten, de Profeten, 

en aan de heiligen en aan hen, die uw naam vrezen, aan de kleinen 

en de groten en om te verderven wie de aarde verderven. 
 

En 2 Timotheüs 3, vers 1 tot en met 4  Weet wel, dat er in de 

laatste dagen zware tijden zullen komen: want de mensen zullen 
zelfzuchtig zijn, geldgierig, pochers, vermetel, kwaadsprekers, aan 

hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, liefdeloos, 
trouweloos, lasteraars, onmatig, onhandelbaar, afkerig van het 
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goede, verraderlijk, roekeloos, opgeblazen, met meer liefde voor 
genot dan voor God. 

 

Voorwaar, juist nu heeft men elkaar nodig, en behoort men 
klaar te zijn voor Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. 

Het is beter, dat men zich bekeert! Het is beter om Rapture ready 
te zijn en vrede te hebben met elkaar. Juist nu is het belangrijk om 

geen wrok of haat te hebben, onder andere. Werk aan uw behoud 

in Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! Laat Zijn liefde in u 
centraal staan, zodat u Hem kunt uitstralen. Amen!  

Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 

 

 

 

Zalig is hij of zij die geloofd heeft 
 
Zalig zij, die niet gezien hebben en toch geloven! Ik, Jezus, Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, heb mijn engel gezonden om 
jullie deze dingen bekend te maken.  

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 11 maart 2020 bracht de bode engel 

de volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin 

Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, Kadosh, Heilig en 
Machtig is de Here, de Goede Herder en Koning der koningen! 

 
Voorwaar,  

 

Johannes 20, vers 29  Jezus zeide tot hem: Omdat gij Mij gezien 
hebt, hebt gij geloofd? Zalig zij, die niet gezien hebben en toch 

geloven. 
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Openbaring 22, vers 6  En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn 

getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der 

Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen 
hetgeen weldra geschieden moet. 

En vers 16  Ik, Jezus, “Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 
Christus”, heb mijn engel gezonden, om ulieden dit te betuigen… 

tot zover. 

 
En Lukas 1, vers 45  En zalig is zij “of hij”, die geloofd heeft, - 

“dit telt ook voor u die luistert!”, want wat vanwege de Here tot 
haar “of hem” gezegd is, zal volbracht worden. 

 

Voorwaar, mijn naam is Revorme, een bode engel Gods. 
 

Lukas 1, vers 76 tot en met 79  En gij, kind, zult een Profeet des 
Allerhoogsten heten; want gij zult uitgaan voor het aangezicht des 

Heren, om zijn wegen te bereiden, om aan zijn volk te geven kennis 

van heil in de vergeving hunner zonden, door de innerlijke 
barmhartigheid van onze God, waarmede de Opgang uit de hoogte 

naar ons zal omzien, om hen te beschijnen, die gezeten zijn in 

duisternis en schaduw des doods, om onze voeten te richten op de 
weg des vredes.  

 
Voorwaar, neem deze woorden ter harte! 

 

En Lukas 1, vers 70  gelijk Hij gesproken heeft door de mond 
zijner heilige Profeten van oudsher. 

En Lukas 1, vers 66  En allen die het hoorden, namen het ter harte 
en zeiden: Wat zal er van dit kind worden? Want de hand des Heren 

was met hem. “Dit telt ook voor haar.” 

 
En Filippenzen 3, vers 14  Maar één ding doe ik: vergetende 

hetgeen achter mij ligt en mij uitstrekkende naar hetgeen vóór mij 

ligt, jaag ik naar het doel, om de prijs der roeping Gods, die van 
boven is, in Christus Jezus. 

 
Zeg: “Amen!” 
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Voorwaar, er wordt altijd gevochten om het behoud van zielen door 
God! 

 

Wat betreft het Coronavirus: vrees niet, maar vertrouw op 
God. 

 
En 2 Timotheüs 4, vers 1 tot en met 8  Ik betuig u nadrukkelijk 

voor God en Christus Jezus, die levenden en doden zal oordelen, 

met beroep zowel op zijn verschijning als op zijn koningschap: 
verkondig het woord, dring erop aan, gelegen of ongelegen, 

wederleg, bestraf en bemoedig met alle lankmoedigheid en 
onderrichting. Want er komt een tijd, dat de mensen de gezonde 

leer niet meer zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend 

is, naar hun eigen begeerte zich tal van leraars zullen bijeenhalen, 
dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de 

verdichtsels keren. Blijf gij echter nuchter onder alles, aanvaard het 
lijden, doe het werk van een evangelist, verricht uw dienst ten 

volle. Want wat mij aangaat, reeds word ik als plengoffer geofferd 

en het tijdstip van mijn verscheiden staat voor de deur. Ik heb de 
goede strijd gestreden, ik heb mijn loop ten einde gebracht, ik heb 

het geloof behouden; voorts ligt voor mij gereed de krans der 

rechtvaardigheid, welke te dien dage de Here, de rechtvaardige 
rechter, mij zal geven, doch niet alleen mij, maar ook allen, die zijn 

verschijning hebben liefgehad. 
 

Men moet God vrezen; als men geen relatie heeft met God, 

dan heeft men iets te vrezen! 
 

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 
wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 
geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 

oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 
duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 

waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 



 
 

 

7366 
 
 

 

gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 
komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 

zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 

 
Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
 

 

Allen die bij Hem schuilen beschermt Hij! 
 

Hij, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, is het waard alle 

eer en glorie en aanbidding te ontvangen! Hij redt zelfs hen, die 
niet onschuldig zijn. Hun redding danken ze aan uw reine handen. 

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 

12 maart 2020 bracht een bode engel Gods de volgende boodschap 
over, die ik heel graag met u wil delen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Blesía, 

een bode engel Gods. 

 
Voorwaar,  

 
Jozua 1, vers 9  Heb Ik u niet geboden: wees sterk en moedig? 

Sidder niet en word niet verschrikt, want de Here, uw God, is met 

u, overal waar gij gaat. 
 

En Job 22, vers 12  Woont God niet in de hoge hemel? Zie toch, 
hoe hoog de hoogste sterren staan! 

En vers 28 tot en met 30  Wanneer gij tot iets besluit, dan komt het 

tot stand, en op uw wegen straalt het licht. Wanneer men 
vernedert, zegt gij: Omhoog! En wie de ogen neerslaat, die helpt 

Hij. Hij redt zelfs hem “of haar” die niet onschuldig is, en door de 

reinheid uwer handen kunt gij gered worden. 
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Voorwaar, Kadosh, Heilig is de Here! 
 

Job 35, vers 5  Aanschouw de hemel en zie, geef acht op de 

wolken, hoog boven u. 
Job 36, vers 24  Denk eraan, dat gij zijn werk verheerlijkt, hetwelk 

de mensen bezingen. 
En Job 38, vers 7  Terwijl de morgensterren tezamen juichten, en al 

de zonen Gods jubelden. 

 
Voorwaar, maak Hem groot. 

Hij is het waard alle eer en glorie en aanbidding te ontvangen! 
 

Psalm 8, vers 2  O Here, onze Here, hoe heerlijk is uw naam op 

de ganse aarde, Gij, die uw majesteit toont aan de hemel. 
Psalm 9, vers 2 en 3  Ik zal U loven, Here, met mijn ganse hart, ik 

wil al uw wonderen verhalen; in U wil ik mij verheugen en juichen, 
uw naam psalmzingen, o Allerhoogste. 

Psalm 29, vers 4  De stem des Heren is vol kracht, de stem des 

Heren is vol glorie. 
En Psalm 34, vers 4 en 5  Maakt met mij de Here groot, en laat ons 

tezamen zijn naam verheffen. Ik zocht de Here en Hij antwoordde 

mij, Hij redde mij uit al mijn verschrikkingen. 
 

Voorwaar, de Here zegene u en behoede u. 
Allen die bij Hem schuilen, beschermt Hij. Amen! 

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
 

 

Er is maar één uitweg om virusvrij te zijn 
 

Wees niet bang voor welk onheil of virus dan ook, maar vrees om 
niet beschermd te zijn met Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 

Christus, en voor eeuwig verloren te gaan! Het was reeds voorzegd 

door Profeet Benjamin Cousijnsen: men trekt het onheil, de hel, zelf 
aan. 

 

 
Volledige weergave: 
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Hallo, van harte welkom! Op 13 maart 2020 bracht de bode engel 

de volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin 

Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. 

 

Voorwaar, beetje voor beetje nemen alle werken van de 
duisternis alles over. 

En alleen zij, die in Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, 
geloven en wandelen, en Hem aangenomen hebben en dus een 

relatie hebben met Hem, hebben niets te vrezen. 

 
Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 

wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 
een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 

geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 
oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 

duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 
waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 

gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 

komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 
zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 

 
Voorwaar, mijn naam is Power, een bode engel Gods. 

 

Luister ook naar de boodschap van 1 november 2019, met de 
titel: ‘De tekenen van de eindtijd zijn zichtbaar, zelfs voor de 

niet-gelovigen’. 

Voorwaar, het is voorzegd door Profeet Benjamin Cousijnsen: men 
trekt het onheil, de hel, zelf aan. Voorwaar, bekeer u en geef uw 

leven aan Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  
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Wees niet bang voor welk onheil of virus dan ook! 
Maar vrees om niet beschermd te zijn met Yeshua HaMashiach, 

JHWH, Jezus Christus, en voor eeuwig verloren te gaan! Om alle 

onheil of virussen en horror tegen te gaan, is er maar één uitweg 
voor redding en bescherming en om virusvrij te zijn. Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, nu aannemen is u laten redden 
van de hel, zo ook die op de Aarde! 

 

Mattheüs 10, vers 38 en 39  En wie zijn “of haar” kruis niet 
opneemt en achter Mij gaat, is Mij niet waardig. Wie zijn “of haar” 

leven vindt, zal het verliezen, maar wie zijn “of haar” leven verliest 
om Mijnentwil, zal het vinden. 

 

1 Korinthiërs 10, vers 10 tot en met 12  En mort niet, zoals 
sommigen van hen deden, en zij kwamen om door de verderfengel. 

Dit is hun overkomen tot een voorbeeld voor ons en het is 
opgetekend ter waarschuwing voor ons, over wie het einde der 

eeuwen gekomen is. Daarom, wie meent te staan, zie toe, dat hij 

“of zij” niet valle. 
 

En Mattheüs 5, vers 17 en 18  Meent niet, dat Ik gekomen ben 

om de wet of de Profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen om te 
ontbinden, maar om te vervullen. Want voorwaar, Ik zeg u: Eer de 

hemel en de aarde vergaat, zal er niet één jota of één tittel vergaan 
van de wet, eer alles zal zijn geschied. 

 

Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 
 

Verblijd u te allen tijde! 
 
Hoe lang geleden is het voor u, dat u gezegd hebt: “Halleluja”? 

Juich, want Hij is de Koning der koningen! Verheug u in de Here, 

samen met alle engelen, en met uw gezin! 
 

 

Volledige weergave: 
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Hartelijk welkom! Op 16 maart 2020 bracht een bode engel Gods 
deze bemoedigende boodschap over aan Profeet Benjamin 

Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  
 

Voorwaar, hoe lang geleden is het voor u, dat u gezegd hebt: 

“Halleluja”? 
Voorwaar, mijn naam is Efraïm, en ben een bode engel Gods. Laten 

wij, ja, tezamen met u die nu luistert, met alle engelen, Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, de enige God, eren en loven en 

prijzen: de allergrootste, machtige God!  

 
Hebreeën 1, vers 7  En van de engelen zegt Hij: Die zijn engelen 

maakt tot winden en zijn dienaars tot een vuurvlam. 
 

Voorwaar, verheug u in de Here; Hij is uw kracht.  

Verheug u in de liefde! Verheug u in Zijn bescherming! Verheug u 
in Zijn volmaakte werk aan het kruis!  

Zeg: “Halleluja! Hij stierf voor mij, en leeft in mij, en is waardig te 

aanbidden en te verhogen. Halleluja, Adonai! Hosanna, hosanna, 
hosanna!” 

Juich, want Hij is de Koning der koningen! Wees blij en vrij, en 
geniet en verheug u in de Here, tezamen met alle engelen, en 

eveneens met uw gezin in de Here! Maak Hem groot, want Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, regeert en is Kadosh, Kadosh, 
Kadosh, Heilig!  

 
De Almachtige, Waardige God zegt:  

Zeg: “Halleluja!” Voorwaar, verhef uw stem, en geef Hem alle eer. 

Zie niet om naar wat is geweest, maar zie vooruit. En geniet met 
uw hart en ziel en verstand in de vreugde des Heren, en in de 

liefde, die God u gaf. Hij is uw Allerhoogste en regeert over alles! 

God is liefde en genadig, en Hij geeft u kracht en hoop, geloof en 
liefde. Halleluja! 

 
Filippenzen 4, vers 4  Verblijdt u in de Here te allen tijde! 

Wederom zal ik zeggen: Verblijdt u! 
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1 Thessalonicenzen 5, vers 16 tot en 18  Verblijdt u te allen 

tijde, bidt zonder ophouden, dankt onder alles, want dat is de wil 

Gods in Christus Jezus ten opzichte van u. 
 

En Psalm 119, vers 111  Uw getuigenissen heb ik voor altoos ten 
erve ontvangen, want zij zijn de blijdschap mijns harten. 

 

Amen! 
Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
 

 

Bent u al hervormd? 
 

Laten we eerlijk zijn, welke woorden komen uit uw mond? Zeg geen 

slechte, negatieve dingen over mensen. Maar zeg, als het nodig is, 
dingen die het geloof van anderen sterker maken. Zeg iets dat 

mensen goeddoet. Streef ernaar te wandelen, zoals Christus het 
bedoeld heeft. 

 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Op 17 maart 2020 bracht de bode engel 
de volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin 

Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  
 

Voorwaar, 
 

Job 11, vers 7  Kunt gij de geheimen Gods doorgronden, de 

Almachtige doorgronden ten einde toe? 
 

Efeziërs 5, vers 17  Weest daarom niet onverstandig, maar tracht 

te verstaan, wat de wil des Heren is. 
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1 Johannes 2, vers 28  En nu, kinderkens, blijft in Hem, opdat 
wij, als Hij zal geopenbaard worden, vrijmoedigheid hebben en voor 

Hem niet beschaamd staan bij zijn komst. 

 
En Psalm 11, vers 4  De Here woont in zijn heilig paleis, de Here 

heeft in de hemel zijn troon; zijn ogen slaan gade, zijn blikken 
doorvorsen de mensenkinderen. 

 

Voorwaar, mijn naam is Sueda, en ben een bode engel Gods. 
Voorwaar, maak u klaar, zoals de Here het bedoeld heeft! 

 
Zacharia 2, vers 13  Zwijg, al wat leeft, voor het aangezicht des 

Heren, want Hij maakt Zich op uit zijn heilige woning. 

 
1 Petrus 4, vers 4  Daarom bevreemdt het hen, dat gij u niet met 

hen stort in diezelfde poel van liederlijkheid, en zij belasteren u. 
 

En Romeinen 12, vers 2  En wordt niet gelijkvormig aan deze 

wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, 
opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, 

welgevallige en volkomene. 

 
Voorwaar, bent u reeds hervormd? 

Laten we eerlijk zijn, welke woorden komen uit uw mond? Als u 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, belijdt met uw hart en 

ziel, houdt u er controle over! 

 
Lukas 6, vers 45  Een goed mens brengt uit de goede schat zijns 

harten het goede voort en een slecht mens brengt uit de boze schat 
het boze voort. Want waar het hart vol van is, daarvan spreekt de 

mond. 

 
En Efeziërs 4, vers 29  Geen liederlijk woord kome uit uw mond, 

maar als gij een goed woord hebt, tot opbouw, waar dit nuttig is, 

opdat zij, die het horen, genade ontvangen. 
 

Voorwaar,  
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En Mattheüs 12, vers 36  Maar Ik zeg u: Van elk ijdel woord, dat 
de mensen zullen spreken, zullen zij rekenschap geven op de dag 

des oordeels. 

 
Romeinen 13, vers 10  De liefde doet de naaste geen kwaad; 

daarom is de liefde de vervulling der wet. 
 

En 1 Thessalonicenzen 3, vers 12  En u doe de Here toenemen 

en overvloedig worden in de liefde tot elkander en tot allen – zoals 
ook wij gezind zijn jegens u. 

 
Voorwaar, Kadosh, Heilig is uw Abba, Vader, Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! 

 
Hebreeën 12, vers 15  Ziet daarbij toe, dat niemand verachtere 

van de genade Gods, dat er geen bittere wortel opschiete en 
verwarring stichte, en daardoor zeer velen zouden besmet worden.  

En vers 17  Want gij weet, dat hij later, toen hij toch de zegen 

wilde erven, afgewezen werd, want toen vond hij geen plaats voor 
berouw, hoewel hij het onder tranen zocht. “Dit telt ook voor 

haar.” 

 
Voorwaar, zalig is hij of zij, die zich beheerst. 

 
Spreuken 15, vers 1  Een zacht antwoord keert de grimmigheid 

af, maar een krenkend woord wekt de toorn op. 

Spreuken 29, vers 20  Ziet gij iemand die met zijn “of haar” 
woorden te haastig is, voor een dwaas is meer hoop dan voor hem 

“of haar”.   
En Spreuken 26, vers 20  Als er geen hout is, dooft het vuur; waar 

geen lasteraar is, komt de twist tot rust. 

 
En Jakobus 3, vers 2  Want wij struikelen allen in velerlei opzicht; 

wie in zijn spreken niet struikelt, is een volmaakt man, in staat zelfs 

zijn gehele lichaam in toom te houden. 
 

Voorwaar, van je fouten kun je leren, maar je moet er ook 
van willen leren. 
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Als je valt, dan moet je weer meteen opstaan, en je voornemen om 
het de volgende keer beter te doen. Heb zelfbeheersing! Iemand 

met inzicht kwetst of dreigt niet en wordt niet snel boos. 

 
Spreuken 22, vers 24 en 25  Ga niet om met een driftkop en laat 

u niet in met een heethoofd, opdat gij niet gewend raakt aan zijn 
“of haar” paden en uzelf een strik spant. 

 

En Galaten 5, vers 22  Maar de vrucht van de Geest is liefde, 
blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, 

trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. “Amen!” 
 

Overdenk, broeder en zusters, deze boodschap, en streef 

ernaar te wandelen, zoals Christus het bedoeld heeft. 
 

Galaten 5, vers 17  Want het begeren van het vlees gaat in tegen 
de Geest en dat van de Geest tegen het vlees – want deze staan 

tegenover elkander – zodat gij niet doet wat gij maar wenst. 

 
Stel dat de Here komt, en u bent niet reeds hervormd in de 

liefde en in uw hart en ziel…  

Voorwaar, bekeer u nu! En maak u klaar, om niet achter te blijven 
met de Rapture!  

Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 

 

De liefde tussen mens en dier 
 

De dieren werden geschapen nog voordat God de mens schiep. In 
de Hemel ziet de relatie met de mens er beter uit dan op de Aarde. 

Hoewel een huisdier een levensgenot is hier op Aarde, toch is er 
iemand, die voor de mens veel meer wil betekenen, en dat is 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! 

 
 

Volledige weergave: 
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Van harte welkom! Op 18 maart 2020 bracht de bode deze speciale 
boodschap Gods over aan Profeet Benjamin Cousijnsen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 
Voorwaar, op de eerste plaats koos God voor de dieren. 

 

Genesis 1, vers 24 tot en met 28  En God zeide: Dat de aarde 
voortbrenge levende wezens naar hun aard, vee en kruipend 

gedierte en wild gedierte naar hun aard; en het was alzo. En God 
maakte het wild gedierte naar zijn aard en het vee naar zijn aard 

en alles wat op de aardbodem kruipt naar zijn aard. En God zag, 

dat het goed was. En God zeide: Laat Ons mensen maken naar ons 
beeld, als onze gelijkenis, opdat zij heersen over de vissen der zee 

en over het gevogelte des hemels en over het vee en over de 
gehele aarde en over al het kruipend gedierte, dat op de aarde 

kruipt. En God schiep de mens naar zijn beeld; naar Gods beeld 

schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen. En God zegende hen 
en God zeide tot hen: Weest vruchtbaar en wordt talrijk; vervult de 

aarde en onderwerpt haar, heerst over de vissen der zee en over 

het gevogelte des hemels en over al het gedierte, dat op de aarde 
kruipt. 

En vers 31  En God zag alles wat Hij gemaakt had, en zie, het was 
zeer goed. Toen was het avond geweest en het was morgen 

geweest: de zesde dag. 

 
Voorwaar, mijn naam is Hetrick, een bode Gods. 

God houdt van dieren, en in de Hemel ziet de relatie met de mens 
er beter uit dan op de Aarde. 

 

Als voorbeeld, een hond…  
“Waf, woef!”… daar rent een kwijlende hond achter een natte tak 

aan, en steekt zijn snufferd in een warme drol van zijn soortgenoot. 

Gelukkig doet u dit niet na als mens, hihihi. En daarna rolt de hond 
door het zand, onder andere. Hoe dan ook, de liefde tussen mens 

en dier gaat heel ver, ook omdat men weet als mens: een hond is 
betrouwbaarder dan een mens. Daar weet God alles van! En 

daarom zijn er ook dieren in de Hemel.  
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Een van de vijf dieren slaapt lekker zacht tegen de eigenaar 

aan in hun bed, zo ook de katten. 

Is dat wel zo fris? Toch is een dier goed voor de mens; anders had 
God ze niet gemaakt. Wie zijn hond uitlaat, laat zichzelf uit; je 

krijgt beweging! De huisdieren zijn een echt levensgenot en 
maatjes. Voorwaar, vaak kleven er aan de pootjes van een huisdier 

op de Aarde poepbacteriën, vanwege het feit dat een hond zijn 

pootjes niet veegt, als hij van buiten naar binnen komt, en trekt ‘de 
schoenen’ niet uit. Ten slotte, als de hond op je bed slaapt, is je 

bed een hondenmand, en krijgt men ook vlooien in bed, en kunnen 
poepbacteriën en overige hun baasje ziek maken en voor jeuk 

zorgen, onder andere. Voorwaar, zorg goed voor uw huisdier! 

 
Sommige huisdieren kunnen zelfs bidden, en men geniet 

enorm van de viervoeter. 
Voorwaar, ondanks dat een hond zoveel kan en vele levens heeft 

veranderd, toch is er iemand, die voor de mens veel meer wil 

betekenen, en dat is Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus!  
 

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 

wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 
een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 
geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 

oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 
duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 

waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 

gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 
komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 

zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 

En vers 35 en 36  De Vader heeft de Zoon lief en heeft Hem alles in 
handen gegeven. Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven; doch 

wie aan de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de 
toorn Gods blijft op hem “en op haar”. 
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Voorwaar, alleen Hij heeft u meer te bieden, zowel op de 
Aarde als in de Hemel! 

 

Johannes 14, vers 6  Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de 
waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij.    

 
Verheug u in Hem! 

Ik ga nu, sprak Hetrick, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
 

 

De hamer Gods heeft toegeslagen! 
 

Gods toorn en gramschap is opgewekt! Bekeer u nu, want het was 
reeds profetisch voorzegd door Profeet Benjamin Cousijnsen, dat er 

nog veel meer uit de schaal Gods op de Aarde terecht zal komen, 

en dat dit nog maar een begin is, en dat God harder en harder zal 
slaan. 

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 

19 maart 2020 bracht een bode engel Gods de volgende boodschap 

over, die ik heel graag met u wil delen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, Kadosh, Heilig en 

Machtig is de Here, de Koning der koningen, die leeft en heerst tot 

in alle eeuwigheid! 
 

Voorwaar, had God u niet gewaarschuwd dat ik, de bode 
engel Donder, u zou bezoeken? 

Voorwaar, de mond is het grootste getuigenis, wat de mens 

verraadt! Voorwaar, de hamer Gods heeft toegeslagen; de toorn en 
gramschap is opgewekt! En rouw en bitterheid zal de Here, Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, op vele schouders en heupen 

leggen, vanwege uw verachte feesten en samenkomsten.  
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Amos 5, vers 21  Ik haat, Ik veracht uw feesten, en kan uw 
samenkomsten niet luchten. 

 

Voorwaar, men is bezig en doet uiterst zijn best om met een 
vaccin te komen tegen het Coronavirus. 

Toch is het luisteren naar God tot op heden nog steeds een 
probleem, zo ook voor Christenen. Bekeer u nu, want het was reeds 

profetisch voorzegd, dat er nog veel meer uit de schaal Gods op de 

Aarde terecht zal komen, en dat dit nog maar een begin is, en dat 
God harder en harder zal slaan. Vele landen zijn al zó lang 

gewaarschuwd voor wat komen gaat!  
 

Heb ontzag voor de enige, ware, almachtige God, en luister 

naar de boodschap met de titel:  
‘Bent u al hervormd?’ en naar de boodschap met de titel: ‘Er is 

maar één uitweg om virusvrij te zijn’. Voorwaar, en wat denkt u 
van de boodschap: ‘Hoeveel plagen moet God u gaan brengen?’  

 

Voorwaar, maak uw wegen recht, en vernietig uw afgoden, 
en houd uw mond virusvrij. 

En spreek geen kwaad en doe geen kwaad, want velen zijn nog 

erger als mens dan welk dodelijk virus dan ook! Voorwaar, aan de 
vrucht herkent men God’s geest, en ook wat een mens uit het hart 

en de mond laat komen! Voorwaar, 
 

Kolossenzen 3, vers 1 tot en met 4  Indien gij dan met Christus 

opgewekt zijt, zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus is, 
gezeten aan de rechterhand Gods. Bedenkt de dingen, die boven 

zijn, niet die op de aarde zijn. Want gij zijt gestorven en uw leven is 
verborgen met Christus in God. Wanneer Christus verschijnt, die 

ons leven is, zult ook gij met Hem verschijnen in heerlijkheid. 

 
Voorwaar, wees standvastig in uw geloof. 

Alleen Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, kan u redden 

voor de eeuwigheid! 
 

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 
wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
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hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 
geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 

oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 
duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 

waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 

gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 
komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 

zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 
 

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
 

 

Het Coronavirus: Er is maar één maatregel die 
echt infecties tegengaat 
 

Boodschap Gods: Hier en daar is er optimisme, en in sommige 
landen denkt men, dat men het Coronavirus onder controle heeft. 

Men voelt zich onveilig en onzeker en bang. Alleen Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, kan ook uw ziel redden! 

 

 
Volledige weergave: 

 

Welkom! Op 20 maart 2020 bracht een bode engel de volgende 
boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige, enige almachtige Naam 

van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, 

voorwaar, voorwaar, mijn naam is Vernadis, en ben een bode engel 
Gods. 

 
Voorwaar, hier en daar is er optimisme…  

En in sommige landen denkt men, dat, door hun ingrijpende 

maatregelen, men zo het Coronavirus onder controle heeft, hoewel 
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ook de Coronavirusinfecties in Spanje toenemen en het aantal 
doden flink gestegen is!  

 

Door de ontwikkelingen rondom het Coronavirus, en 
gebeurtenissen wereldwijd, ziet het leven er voor velen nu 

heel anders uit. 
En men voelt zich onveilig en onzeker en bang. Voorwaar, welke 

oplossing er ook zal komen wereldwijd, er is maar één maatregel, 

die echt infecties tegengaat, en allerlei ziekten en duivelse 
machten! Alleen Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, kan 

ook uw ziel redden. Hij is een Heer, en zo groot en almachtig! 
 

Jesaja 53, vers 3 tot en met 10  Hij was veracht en van mensen 

verlaten, een man van smarten en vertrouwd met ziekte, ja, als 
iemand, voor wie men het gelaat verbergt; hij was veracht en wij 

hebben hem niet geacht. Nochtans, onze ziekten heeft hij op zich 
genomen, en onze smarten gedragen; wij echter hielden hem voor 

een geplaagde, een door God geslagene en verdrukte. Maar om 

onze overtredingen werd hij doorboord, om onze ongerechtigheden 
verbrijzeld; de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem, en 

door zijn striemen is ons genezing geworden. Wij allen dwaalden als 

schapen, wij wendden ons ieder naar zijn eigen weg, maar de Here 
heeft ons aller ongerechtigheid op hem doen neerkomen. Hij werd 

mishandeld, maar hij liet zich verdrukken en deed zijn mond niet 
open; als een lam dat ter slachting geleid wordt, en als een schaap 

dat stom is voor zijn scheerders, zo deed hij zijn mond niet open. 

Hij is uit verdrukking en gericht weggenomen, en wie onder zijn 
tijdgenoten bedacht, dat hij is afgesneden uit het land der 

levenden? Om de overtreding van mijn volk is de plaag op hem 
geweest. En men stelde zijn graf bij de goddelozen; bij de rijke was 

hij in zijn dood, omdat hij geen onrecht gedaan heeft en geen 

bedrog in zijn mond is geweest. Maar het behaagde de Here hem te 
verbrijzelen. Hij maakte hem ziek. Wanneer hij zichzelf ten 

schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij nakomelingen zien en een 

lang leven hebben en het voornemen des Heren zal door zijn hand 
voortgang hebben. 

En Jesaja 55, vers 6 tot en met 8  Zoekt de Here, terwijl Hij Zich 
laat vinden; roept Hem aan, terwijl Hij nabij is. De goddeloze 

verlate zijn weg en de ongerechtige man zijn gedachten en hij “of 
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zij” bekere zich tot de Here, dan zal Hij Zich over hem “of haar” 
ontfermen – en tot onze God, want Hij vergeeft veelvuldig. Want 

mijn gedachten zijn niet uw gedachten en uw wegen zijn niet mijn 

wegen, luidt het woord des Heren. 
 

Voorwaar, bekeer u nu, voordat uw kans verkeken is! 
 

Jesaja 56, vers 3  Laat dan de vreemdeling die zich bij de Here 

aansloot, niet zeggen: De Here zal mij zeker afzonderen van zijn 
volk; en laat de ontmande niet zeggen: Zie, ik ben een dorre boom. 

 
Voorwaar,  

 

En Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God 
de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 

opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig 
leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, 

opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 

geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 

oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 
duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 

waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 
gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 

komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 

zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 
 

En Hebreeën 11, vers 1  Het geloof nu is de zekerheid der dingen, 
die men hoopt, en het bewijs der dingen, die men niet ziet. 

En vers 6  Maar zonder geloof is het onmogelijk Hem welgevallig te 

zijn. Want wie tot God komt, moet geloven, dat Hij bestaat en een 
beloner is voor wie Hem ernstig zoeken. 

 

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
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Bidden is krachten in beweging zetten! 
 

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, wil graag dat u in stilheid en 
nederigheid en respect tot Hem komt, en luistert naar Zijn stem, en 

vol eerbiedigheid. Satan heeft vaak pogingen gedaan, om u tegen 

te houden, omdat hij het meest vreest voor het gebed! 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 23 maart 2020 bracht de bode engel 

de volgende openbarende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet 
Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Prasya, 

en ben een bode engel Gods. 
 

Voorwaar, bidden is krachten in beweging zetten, vanwege 
het vertrouwen en geloof. 

Voorwaar, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, is almachtig! 

En het gebed betekent ook een geestelijk samenzijn met Abba, 
Vader: een innerlijke dienst van de hoogste vorm met onze 

Hemelse Vader en Hogepriester. Het is nodig, om uw lichaam en 

ziel en geest en verstand en hart te onderwerpen aan de Heilige 
Geest, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Hij wil graag, dat 

u in stilheid en nederigheid en respect tot Hem komt, en luistert 
naar Zijn stem, en vol eerbiedigheid. Hij wil uw geest doordringen.  

 

Voorwaar, satan heeft vaak pogingen gedaan, om u tegen te 
houden, omdat hij het meest vreest voor het gebed! 

Bidden tast zijn macht aan, brengt zijn plannen in de war, en het 
verwoest zijn rijk! En hij vervult je lichaam, ziel en geest met 

onrust en ongeloof. En je lichaam is dan moe, en je gedachten zijn 

opgejaagd, onder andere; je geest is gedrukt, en heel je lichaam 
verkeert in een rusteloos protest. Voorwaar, 
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Efeziërs 4, vers 17  Dit zeg ik dan en betuig ik in de Here, dat gij 
niet langer moogt wandelen zoals ook de heidenen wandelen, in de 

ijdelheid van hun denken. 

En Efeziërs 6, vers 10 tot en met 19  Voorts, weest krachtig in de 
Here en in de sterkte zijner macht. Doet de wapenrusting Gods 

aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels; 
want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen 

de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer 

duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Neemt 
daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in 

de boze dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te 
houden. Stelt u dan op, uw lendenen omgord met de waarheid, 

bekleed met het pantser der gerechtigheid, de voeten geschoeid 

met de bereidvaardigheid van het evangelie des vredes; neemt bij 
dit alles het schild des geloofs ter hand, waarmede gij al de 

brandende pijlen van de boze zult kunnen doven; en neemt de 
helm des heils aan en het zwaard des Geestes, dat is het woord van 

God. En bidt daarbij met aanhoudend bidden en smeken bij elke 

gelegenheid in de Geest, daartoe wakende met alle volharding en 
smeking voor alle heiligen; ook voor mij, dat mij bij het openen van 

mijn mond het woord geschonken worde, om vrijmoedig het 

geheimenis van het evangelie bekend te maken. 
 

Voorwaar, je moet God een welgevallig offer brengen, en het 
gebed en lichaam in bedwang houden en het onder de 

controle van de Heilige Geest brengen. 

 
2 Korinthiërs 2, vers 11  Want zijn gedachten zijn ons niet 

onbekend. 
 

Voorwaar, wedersta satan! 

Een gebed is een geestelijke strijd. Maar door alles heen bent u in 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, meer dan overwinnaar! 

Een gebed is een krachtig wapen! 

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
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Zowel de mens als de engelen worden getest op 

de Aarde 
 

Openbarende boodschap Gods: Engelen zijn geschapen om Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, 100% te dienen en de 

boodschappen Gods over te brengen aan de wereld, via Gods ware, 

getrouwe eindtijdprofeet, Benjamin Cousijnsen. Sommige engelen 
zullen het echter niet aankunnen op de Aarde! 

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 24 maart 2020 bracht de bode engel 

de volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin 

Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. 

 

Voorwaar,  
 

Openbaring 22, vers 6  En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn 
getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der 

Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen 

hetgeen weldra geschieden moet. 
 

Voorwaar, mijn naam is Mirach, en ben een bode engel Gods. 

Voorwaar, wij engelen zijn geschapen, om Yeshua HaMashiach, 
JHWH, Jezus Christus, 100% te dienen en Zijn boodschappen Gods 

over te brengen aan de wereld, via Gods ware, getrouwe 
eindtijdprofeet, Benjamin Cousijnsen. Voorwaar, er zijn ontelbare 

engelen! 

 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, zeide: 

 
Mattheüs 26, vers 53 en 54  Of meent gij, dat Ik mijn Vader niet 

kan aanroepen en Hij zal Mij terstond meer dan twaalf legioenen 

engelen terzijde stellen? Hoe zouden dan de Schriften in vervulling 
gaan, die zeggen, dat het aldus moet geschieden? 
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En vers 56  Doch dit alles is geschied, opdat de schriften der 
Profeten in vervulling zouden gaan. Tot zover. 

 

Voorwaar, wie u ook bent, aanbid nooit engelen, maar alleen 
God! 

 
Openbaring 22, vers 9 en 10  Maar hij zeide tot mij: Doe dat 

niet! Ik ben een mededienstknecht van u en van uw broederen, de 

Profeten, en van hen, die de woorden van dit boek bewaren; aanbid 
God! En hij zeide tot mij: Verzegel de woorden van de profetie van 

dit boek niet, want de tijd is nabij.   
 

Voorwaar, hoewel God de engelen en mensen met een vrije 

wil gemaakt heeft, is het dus niet Gods bedoeling dat een 
schepsel boven zijn Maker staat. 

Wist u, God test Zijn engelen! 
 

Ezechiël 28, vers 1 tot en met 6  Het woord des Heren kwam tot 

mij: Mensenkind, zeg tot de vorst van Tyrus: zo zegt de Here Here: 
omdat uw hart hoogmoedig geworden is en gij zegt: ik ben een 

god, een godenwoning bewoon ik midden in zee, – terwijl gij een 

mens zijt en geen god – en gij in uw hart uzelf gelijkstelt met een 
god; voorzeker, gij zijt wijzer dan Daniël, geen geheim is voor u 

verborgen; door uw wijsheid en uw inzicht hebt gij u een vermogen 
verworven en goud en zilver verzameld in uw schatkamers; door 

uw wijs beleid bij de handel hebt gij uw vermogen vermeerderd, en 

uw hart is trots geworden op uw vermogen. Daarom, zo zegt de 
Here Here, omdat gij in uw hart uzelf gelijkgesteld hebt met een 

god… 
En vers 14 tot en met 18  Gij waart een beschuttende cherub met 

uitgespreide vleugels; Ik had u een plaats gegeven: gij waart op de 

heilige berg der goden, wandelend te midden van vlammende 
stenen. Onberispelijk waart gij in uw wandel, vanaf de dag dat gij 

geschapen werdt, totdat er onrecht in u werd gevonden: door uw 

uitgebreide handel zijt gij vervuld geraakt met geweldenarij en 
kwaamt gij tot zonde. Van de berg der goden verbande Ik u en 

deed u weg, gij beschuttende cherub, van tussen de vlammende 
stenen. Trots was uw hart op uw schoonheid – met uw luister hebt 

gij ook uw wijsheid teniet doen gaan. Ter aarde wierp Ik u neer, en 
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maakte u tot een schouwspel voor koningen om met leedvermaak 
naar u te zien. Door uw vele ongerechtigheden, door het onrecht bij 

uw koophandel, hebt gij uw heiligdommen ontwijd. Vuur deed Ik 

oplaaien uit uw midden – dat verteerde u! Ik maakte u tot as op de 
grond voor de ogen van allen die u zagen. 

 
Voorwaar, zoals er engelen onder de mensen op de Aarde 

zijn, is het om hen te testen. 

Dit telt dus zowel voor de broeders en zusters als voor de engelen! 
 

Hebreeën 13, vers 1 en 2  Laat de broederlijke liefde blijven. 
Vergeet de herbergzaamheid niet, want daardoor hebben 

sommigen, zonder het te weten, engelen geherbergd. 

 
En Jakobus 1, vers 4 en 5  Maar die volharding moet volkomen 

doorwerken, zodat gij volkomen en onberispelijk zijt en in niets te 
kort schiet. Indien echter iemand van u in wijsheid te kort schiet, 

dan bidde hij “of zij” God daarom, die aan allen geeft, 

eenvoudigweg en zonder verwijt; en zij zal hem “of haar” gegeven 
worden.   

 

Voorwaar, God heeft satan uit de Hemel geworpen, vanwege 
zijn verkeerde vrije keus. 

En zo wil God ook dat men op de Aarde van Zijn engelen leert, en 
de engelen van de mensen leren, en de mensen van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus: van elkaar dus! Voorwaar,  

 
Jakobus 3, vers 13  Wie is wijs en verstandig onder u? Hij “of zij” 

tone uit zijn “of haar” goede wandel zijn “of haar” werken met 
wijze zachtmoedigheid. 

 

Voorwaar, sommige engelen zullen het niet aankunnen op de 
Aarde, vanwege het feit dat in de Hemel alles compleet en 

volmaakt is! 

Belangrijk is het om u te wapenen. 
 

Efeziërs 6, vers 13 tot en met 20  Neemt daarom de 
wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in de boze dag 

en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te houden. Stelt u 
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dan op, uw lendenen omgord met de waarheid, bekleed met het 
pantser der gerechtigheid, de voeten geschoeid met de 

bereidvaardigheid van het evangelie des vredes; neemt bij dit alles 

het schild des geloofs ter hand, waarmede gij al de brandende 
pijlen van de boze zult kunnen doven; en neemt de helm des heils 

aan en het zwaard des Geestes, dat is het woord van God. En bidt 
daarbij met aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in 

de Geest, daartoe wakende met alle volharding en smeking voor 

alle heiligen; ook voor mij, dat mij bij het openen van mijn mond 
het woord geschonken worde, om vrijmoedig het geheimenis van 

het evangelie bekend te maken, waarvoor ik een gezant ben in 
ketenen. Dan zal ik daartoe vrijmoedig kunnen optreden, zoals ik 

behoor te spreken. 

 
Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 

 

 

Deze boodschap wil de Here Yeshua HaMashiach 
met u delen 
 

Voorwaar, jubel en vrees niet! Maak u geen zorgen. Ga verder, 
want Ik, de Here, ben bij u. 

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 25 maart 2020 bracht de bode engel 

de volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin 
Cousijnsen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 

Voorwaar, 
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Jesaja 54, vers 1 tot en met 10  Jubel, gij onvruchtbare, die niet 
gebaard hebt; breek uit in gejubel en juich, gij die geen weeën 

gekend hebt, want de kinderen der eenzame zijn talrijker dan de 

kinderen der gehuwde, zegt de Here. Maak de plaats voor uw tent 
wijd, en men spanne de kleden uwer woningen uit, wees er niet 

karig mee, maak uw touwen lang en sla uw pinnen vast. Want naar 
rechts en links zult gij uitbreiden en uw nageslacht zal de volken in 

bezit nemen en de verwoeste steden bevolken. Vrees niet, want gij 

zult niet beschaamd staan; word niet schaamrood, want gij zult niet 
te schande worden; ja, gij zult de schande van uw jeugd vergeten 

en aan de smaad van uw weduwschap niet meer denken. Want uw 
man is uw Maker, Here der heerscharen is zijn naam; en uw losser 

is de Heilige Israëls, God der ganse aarde zal Hij genoemd worden. 

Want als een verlaten en diep bedroefde vrouw heeft u de Here 
geroepen, als een vrouw uit de jeugdtijd, nadat zij versmaad werd 

– zegt uw God. Een kort ogenblik heb Ik u verlaten, maar met groot 
erbarmen zal Ik u tot Mij nemen; in een uitstorting van toorn heb 

Ik mijn aangezicht een ogenblik voor u verborgen, maar met 

eeuwige goedertierenheid ontferm Ik Mij over u, zegt uw Losser, de 
Here. Dit is Mij als in de dagen van Noach: zoals Ik gezworen heb, 

dat de wateren van Noach niet meer over de aarde zouden komen, 

zo heb Ik gezworen, dat Ik niet meer toornig op u zal zijn noch u 
zal dreigen. Want bergen mogen wijken en heuvelen wankelen, 

maar mijn goedertierenheid zal van u niet wijken en mijn 
vredesverbond zal niet wankelen, zegt uw Ontfermer, de Here. 

 

Voorwaar, mijn naam is Revorme, een bode engel Gods. 
Deze boodschap wil de Here, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 

Christus, met u delen. Voorwaar, jubel en vrees niet! Maak u geen 
zorgen. Ga verder, want Ik, de Here, ben bij u. 

 

Mattheüs 11, vers 28 tot en met 30  Komt tot Mij, allen, die 
vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven; neemt mijn juk op u 

en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en 

gij zult rust vinden voor uw zielen; want mijn juk is zacht en mijn 
last is licht. 

 
Wees niet bevreesd! 
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Zie vooruit, want Ik heb een zalving op u gebracht. Denk niet: ‘Het 
is goed voor hem of haar’, en ‘Waarom zou God mij nu willen 

gebruiken?’ Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, zegt u ook: 

Ik ga u gebruiken, en van de achtergrond op de voorgrond 
plaatsen. Want het is tijd dat er een ontwikkeling gaat komen. Ik 

ga u vormen en zegenen en laten groeien! Ik, de Here, heb een 
roeping in uw leven gebracht, wat u dichter bij elkaar zal brengen, 

want Ik heb u bij elkaar gevoegd. Trek je niets aan van wat 

mensen zeggen of denken; je moet je er niets van aantrekken! Ik, 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, heb jullie bij elkaar 

gebracht. 
 

Genesis 2, vers 18  En de Here God zeide: Het is niet goed, dat 

de mens alleen zij. Ik zal hem een hulp maken, die bij hem past. 
 

En Markus 10, vers 8 en 9  Zo zijn zij niet meer twee, maar één 
vlees. Hetgeen dan God samengevoegd heeft, scheide de mens 

niet. 

 
U bent in Mijn handen, zegt de Heer. 

Ik weet wat er in uw hart rondgaat. U zult het weten, dat Ik, de 

Here, een plan met u heb, een groot plan. Voorwaar, wees 
standvastig en getrouw, en geef niet op! Standvastigheid is iets, 

wat je hebt en niet loslaat, en dat u de ander steunt en hem of haar 
niet alleen laat. En trouw is een eigenschap, dat u de ander blijft 

steunen! 

 
1 Korinthiërs 13, vers 1 tot en met 13  Al ware het, dat ik met 

de tongen der mensen en der engelen sprak, maar had de liefde 
niet, ik ware schallend koper of een rinkelende cimbaal. Al ware 

het, dat ik profetische gaven had, en alle geheimenissen en alles, 

wat te weten is, wist, en al het geloof had, zodat ik bergen 
verzette, maar ik had de liefde niet, ik ware niets. Al ware het, dat 

ik al wat ik heb tot spijs uitdeelde, en al ware het, dat ik mijn 

lichaam gaf om te worden verbrand, maar had de liefde niet, het 
baatte mij niets. De liefde is lankmoedig, de liefde is goedertieren, 

zij is niet afgunstig, de liefde praalt niet, zij is niet opgeblazen, zij 
kwetst niemands gevoel, zij zoekt zichzelf niet, zij wordt niet 

verbitterd, zij rekent het kwade niet toe. Zij is niet blijde over 
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ongerechtigheid, maar zij is blijde met de waarheid. Alles bedekt 
zij, alles gelooft zij, alles hoopt zij, alles verdraagt zij. De liefde 

vergaat nimmermeer; maar profetieën, zij zullen afgedaan hebben; 

tongen, zij zullen verstommen; kennis, zij zal afgedaan hebben. 
Want onvolkomen is ons kennen en onvolkomen ons profeteren. 

Doch, als het volmaakte komt, zal het onvolkomene afgedaan 
hebben. Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, voelde ik als 

een kind, overlegde ik als een kind. Nu ik een man “of vrouw” ben 

geworden, heb ik afgelegd wat kinderlijk was. Want nu zien wij nog 
door een spiegel, in raadselen, doch straks van aangezicht tot 

aangezicht. Nu ken ik onvolkomen, maar dan zal ik ten volle 
kennen, zoals ik zelf gekend ben. Zo blijven dan: Geloof, hoop en 

liefde, deze drie, maar de meeste van deze is de liefde. 

 
Als de Here u de vraag stelt:  

Wanneer wordt standvastig zijn moeilijk? En wanneer wordt trouw 
zijn moeilijk?  

Zeg: “Ik geloof, ook als het echt moeilijk wordt!” Onderzoek uzelf 

maar eens, dat wanneer men geen waardering krijgt voor wat men 
doet, dan voelt men zich ook niet gewaardeerd en men voelt zich 

als: ‘Zal ik hieraan trouw blijven? Zal ik nog standvastig zijn?’  

Ik geloof dat een mens blij is, als men meer persoonlijke 
complimenten krijgt. Men geeft veel te weinig complimenten. Deel 

complimenten; durf een compliment te geven! Moeilijk, hè? 
 

Johannes 8, vers 12  Wederom dan sprak Jezus tot hen en zeide: 

Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de 
duisternis wandelen, maar hij “of zij” zal het licht des levens 

hebben. 
 

Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
 

 

Petrus leerde het meest over vergeving 
 

Ieder mens heeft vergeving nodig, of gij dat nu beseft of niet! Ook 

een Petrus, bijvoorbeeld, maakte de ene fout na de andere in zijn 
leven, maar de Here vergaf hem en nam hem opnieuw in dienst. 
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Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 

26 maart 2020 bracht een bode engel Gods de volgende boodschap 
over, die ik heel graag met u wil delen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 
Voorwaar! 

Petrus zal nooit meer dat vreselijke moment vergeten, waarop hun 

blikken elkaar kruisten en dat Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 
Christus, hem aankeek… 

 
Lukas 22, vers 61 en 62  En de Here keerde Zich om en zag 

Petrus aan. En Petrus herinnerde zich het woord des Heren, hoe Hij 

tot hem gezegd had: Eer de haan heden kraait, zult gij Mij driemaal 
verloochenen. En hij ging naar buiten en weende bitter. 

En Lukas 24, vers 45  Toen opende Hij hun verstand, zodat zij de 

Schriften begrepen. 
 

Voorwaar, 
 

En Mattheüs 18, vers 21 en 22  Toen kwam Petrus bij Hem en 

zeide: Here, hoeveel maal zal mijn broeder tegen mij zondigen en 
moet ik hem vergeven? Tot zevenmaal toe? Jezus zeide tot hem: Ik 

zeg u, niet tot zevenmaal toe, maar tot zeventig maal zevenmaal. 
 

En 1 Korinthiërs 13, vers 4 en 5  De liefde is lankmoedig, de 

liefde is goedertieren, zij is niet afgunstig, de liefde praalt niet, zij is 
niet opgeblazen, zij kwetst niemands gevoel, zij zoekt zichzelf niet, 

zij wordt niet verbitterd, zij rekent het kwade niet toe. 

 
Voorwaar, mijn naam is Lovesadai, en ben een bode engel Gods. 

 
Voorwaar, hoewel Petrus de ene fout na de andere maakte, 

leerde hij het meest over vergeving! 
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Mattheüs 26, vers 58  En Petrus volgde Hem van verre tot aan de 

hof van de hogepriester, en binnengekomen zijnde, ging hij tussen 

de dienaars zitten om de afloop te zien. 
 

En Johannes 18, vers 11 en 12  Jezus dan zeide tot Petrus: 
Steek het zwaard in de schede; de beker, die de Vader Mij gegeven 

heeft, zou Ik die niet drinken? De afdeling soldaten dan en de 

overste en de dienaars der Joden namen Jezus gevangen, boeiden 
Hem. 

 
En toch, ondanks zijn fouten nam Yeshua HaMashiach, 

JHWH, Jezus Christus, hem opnieuw in dienst. 

 
Johannes 21, vers 15 tot en met 17  Toen zij dan de maaltijd 

gehouden hadden, zeide Jezus tot Simon Petrus: Simon, zoon van 
Johannes, hebt gij Mij waarlijk lief, meer dan dezen? Hij zeide tot 

Hem: Ja Here, Gij weet, dat ik U liefheb. Hij zeide tot hem: Weid 

mijn lammeren. Hij zeide ten tweeden male weder tot hem: Simon, 
zoon van Johannes, hebt gij Mij waarlijk lief? En hij zeide tot Hem: 

Ja Here, Gij weet het, dat ik U liefheb. Hij zeide tot hem: Hoed mijn 

schapen. Hij zeide ten derden male tot hem: Simon, zoon van 
Johannes, hebt gij Mij lief? Petrus werd bedroefd, dat Hij voor de 

derde maal tot hem zeide: Hebt gij Mij lief? En hij zeide tot Hem: 
Here, Gij weet alles, Gij weet, dat ik U liefheb. Jezus zeide tot hem: 

Weid mijn schapen. 

 
Voorwaar, zo spreekt de Here, Yeshua HaMashiach, JHWH, 

Jezus Christus: 
Ieder mens heeft vergeving nodig, of gij dat nu beseft of niet! 

Luister ook naar de boodschap: ‘Hij schenkt vergeving en herstelt u 

in ere!’ U vindt het via de Zoekbalk, als u zoekt met de tekst: 
vergeving. 

 

Filippenzen 3, vers 12 tot en met 14  Niet, dat ik het reeds zou 
verkregen hebben of reeds volmaakt zou zijn, maar ik jaag ernaar, 

of ik het ook grijpen mocht, omdat ík ook door Christus Jezus 
gegrepen ben. Broeders “en zusters”, ik voor mij acht niet, dat ik 

het reeds gegrepen heb, maar één ding doe ik: vergetende hetgeen 
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achter mij ligt en mij uitstrekkende naar hetgeen vóór mij ligt, jaag 
ik naar het doel, om de prijs der roeping Gods, die van boven is, in 

Christus Jezus. 

 
Luister ook naar de boodschap met de titel: ‘Loslaten: het 

begin van een nieuw leven!’ van 24 januari 2019. 
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 

 
 

O wee, wereld, bekeer u nog het kan! 
 
Profetische en waarschuwende boodschap Gods: Zo spreekt de 

Here, de enige Heer en Koning der koningen, Yeshua HaMashiach, 
JHWH, Jezus Christus: Er is geen God buiten Mij! Wanneer het lijkt 

dat alles in de wereld onder controle is, kunt u uitzien naar wat 

voor nog meer chaos zal zorgen. 
 

 
Volledige weergave: 

 

Welkom! Op 27 maart 2020 bracht de bode engel de volgende 
profetische boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin 

Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 
Revelado, een bode engel Gods. 

 

Voorwaar,  
 

Jesaja 55, vers 8 en 9  Want mijn gedachten zijn niet uw 
gedachten en uw wegen zijn niet mijn wegen, luidt het woord des 

Heren. Want zoals de hemelen hoger zijn dan de aarde, zo zijn mijn 

wegen hoger dan uw wegen en mijn gedachten dan uw gedachten. 
 

O wee, o wee, o wee! Zo spreekt de Here, de enige Heer en 

Koning der koningen, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 
Christus. 
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Voorwaar, bekeer u nu het nog kan, want er is geen God buiten Mij, 
zegt Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Er is geen andere 

Rots! 

 
Jesaja 43, vers 10  Gij zijt, luidt het woord des Heren, mijn 

getuigen, en mijn knecht, die Ik verkoren heb, opdat gij het weet 
en in Mij gelooft en inziet, dat Ik dezelfde ben; vóór Mij is er geen 

God geformeerd en na Mij zal er geen zijn. 

 
Voorwaar, grote chaos is u reeds voorzegd, en alles gaat in 

een snel tempo.  
En het was u ook voorzegd: Ongehoorzaamheid wordt niet 

gezegend! 

 
Deuteronomium 11, vers 26 tot en met 28  Zie, ik houd u 

heden zegen en vloek voor: zegen, wanneer gij luistert naar de 
geboden van de Here, uw God, die ik u heden opleg; maar vloek, 

indien gij naar de geboden van de Here, uw God, niet luistert en 

afwijkt van de weg die ik u heden gebied, door het achterna lopen 
van andere goden, die gij niet gekend hebt. 

 

Voorwaar, hadden de bode engelen Gods u niet 
gewaarschuwd, om uw afgoden te vernietigen? 

Voorwaar, zo heb ook ik, Revelado, u vaak gewaarschuwd, namens 
de Here Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 

Voorwaar, Hong Kong en China en Indonesië en Filipijnen en 
Korea, en heel de wereld!  

Wanneer het lijkt dat alles in de wereld onder controle is, kunt u 
uitzien naar wat nog meer voor chaos zal zorgen. Wees niet doof en 

eigenwijs en vol hoogmoed, want hoogmoed komt ten val! Doe uw 

lelijke, domme afgoden weg! En ‘infecteer’ u met de enige weg van 
behoud: Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, of u gaat 

eraan. Bekeer u! 

 
Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 

wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 
een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
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Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 

geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 
oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 

duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 
waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 

gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 

komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 
zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 

 
En Sirach 41, vers 4 tot en met 10  Het is het vonnis van de 

Heer over alles wat leeft; waarom zou je verwerpen wat de 

Allerhoogste welgevallig is? Of je nu tien, twintig of duizend jaar 
geleefd hebt, in het dodenrijk kun je niet klagen over de duur van 

je leven. De kinderen van zondaars zijn afschuwelijk; ze verkeren 
onder goddelozen. De erfenis van kinderen van zondaars gaat 

verloren, op hun nageslacht rust blijvende schande. Kinderen 

veroordelen een goddeloze vader, want om hem worden ze 
belasterd. Wee jullie, goddeloze mannen, die de wet van de 

Allerhoogste hebben verlaten: als jullie kinderen krijgen worden ze 

vernietigd, jullie werden vervloekt bij je geboorte, jullie worden 
vervloekt bij je dood. Alles wat uit de aarde komt, keert naar de 

aarde terug; zo gaan de goddelozen van vervloeking naar 
vernietiging.  

 

Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 
 

Satan is als een losgeslagen gek op hol geslagen 
 
Boodschap Gods: Voorwaar, de gevallen engelen zijn in oorlog, en 

zeer actief. Ze gebruiken alle trucs, en macht en kracht, en 

brandende pijlen, om hen, die in Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 
Christus zijn, te verwonden. U moet dit heel goed geestelijk 

begrijpen! Share deze boodschap met uw vrienden en kennissen. 
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Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 30 maart 2020 bracht de bode engel 

de volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin 
Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige, kadosh, heilige Naam van 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 
Voorwaar, de gevallen engelen zijn in oorlog, en zeer actief. 

U moet dit heel goed geestelijk begrijpen! Voorwaar, mijn naam is 
Revelado, een bode engel Gods. 

 

Ik openbaar u dat men van alles doet, om Profeet Benjamin 
Cousijnsen tegen te werken.  

Voorwaar, men moet goed begrijpen, dat de satan als een 
losgeslagen gek op hol geslagen is, die velen de hel in wil jagen. 

Men moet zich nu echt bekeren, en bidden en radicaal zijn voor 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! Weet dat alles reeds 
klaar is gemaakt voor Zijn kinderen. 

Hebreeën 11, vers 1  Het geloof nu is de zekerheid der dingen, 

die men hoopt, en het bewijs der dingen, die men niet ziet. 
 

Openbaring 22, vers 6  En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn 
getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der 

Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen 

hetgeen weldra geschieden moet. 
 

Genesis 6, vers 11 en 12  De aarde nu was verdorven voor Gods 
aangezicht, en de aarde was vol geweldenarij. En God zag de aarde 

aan, en zie, zij was verdorven, want al wat leeft had zijn weg op de 

aarde verdorven. 
En vers 5 en 6  Toen de Here zag, dat de boosheid des mensen 

groot was op de aarde en al wat de overleggingen van zijn hart 

voortbrachten te allen tijde slechts boos was, berouwde het de 
Here, dat Hij de mens op de aarde gemaakt had, en het smartte 

Hem in zijn hart. 
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En Efeziërs 5, vers 12 en 13  want het is zelfs schandelijk om te 
noemen, wat heimelijk door hen wordt verricht; maar als dat alles 

door het licht ontmaskerd wordt, komt het aan de dag; want al wat 

aan de dag komt is licht. 
 

Voorwaar, de werken van de satan worden met de dag 
zichtbaarder door de mensen heen. 

En de gevallen engelen hebben zich zó verbonden met de mens, en 

manipuleren de gedachten van velen. Ze gebruiken alle trucs, en 
macht en kracht, en brandende pijlen, om hen, die in Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus zijn, te verwonden! 
 

Efeziërs 6, vers 11 en 12  Doet de wapenrusting Gods aan, om te 

kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels; want wij 
hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de 

overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer 
duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. 

 

Laat de gevallen engelen u niet beroven van Gods werken,  
door verbitterd te zijn en het kwade toe te laten, en afgunstig te 

zijn en vol haat en liefdeloosheid! 

 
Leviticus 19, vers 16 vanaf… let op: gij zult uw naaste niet naar 

het leven staan: Ik ben de Here, staat er geschreven. 
En vers 17  Gij zult uw broeder “(man), evenzo zuster (vrouw),” 

in uw hart niet haten. Tot zover. 

 
Johannes 13, vers 34 en 35  Een nieuw gebod geef Ik u, dat gij 

elkander liefhebt; gelijk Ik u liefgehad heb, dat gij ook elkander 
liefhebt. Hieraan zullen allen weten, dat gij discipelen van Mij zijt, 

indien gij liefde hebt onder elkander. 

 
Romeinen 8, vers 1  Zo is er dan nu geen veroordeling voor hen, 

die in Christus Jezus zijn. 

Romeinen 5, vers 1 en 2  Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, 
hebben vrede met God door onze Here Jezus Christus, door wie wij 

ook de toegang hebben verkregen in het geloof tot deze genade, 
waarin wij staan, en roemen in de hoop op de heerlijkheid Gods. 
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En Romeinen 14, vers 13  Laten wij dan niet langer elkander 
oordelen, maar komt liever tot dit oordeel: uw broeder “of zuster” 

geen aanstoot of ergernis te geven. 

En vers 19  Zo laten wij dan najagen hetgeen de vrede en de 
onderlinge opbouwing bevordert. 

 
En Hebreeën 13, vers 4  Het huwelijk zij in ere bij allen en het 

bed onbezoedeld, want hoereerders en echtbrekers zal God 

oordelen. 
 

Voorwaar,  
 

Spreuken 3, vers 7  Wees niet wijs in eigen ogen, vrees de Here 

en wijk van het kwaad.   
 

Mattheüs 6, vers 14 en 15  Want indien gij de mensen hun 
overtredingen vergeeft, zal uw hemelse Vader ook u vergeven; 

maar indien gij de mensen niet vergeeft, zal ook uw Vader uw 

overtredingen niet vergeven. 
 

En Markus 11, vers 25  En wanneer gij staat te bidden, vergeeft 

wat gij tegen iemand mocht hebben, opdat ook uw Vader in de 
hemelen uw overtredingen vergeve. 

 
Voorwaar, de boodschap van 30 maart 2020, het verslag, 

was correct doorgegeven in uw gedachten, en evenzo 

goedgekeurd door de Here zelf! 
Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Halleluja! 
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APRIL 2020 
 
De sluipmoordenaar zorgt wereldwijd voor dood 

en verderf 
 

Openbaring en profetie: Voorwaar, namens Yeshua HaMashiach, 

JHWH, Jezus Christus zelf, is het mijn plicht om deze boodschap te 
delen via Profeet Benjamin Cousijnsen. Men heeft al heel lang 

geëxperimenteerd bij de Illuminati, om een manier te vinden om 
van de kwetsbare mensen met hun ziekten en klachten en te hoge 

zorgkosten af te komen. Oproep: Sta in uw geloof, en de Here zal 

ook voor wonderen zorgen! 
 

 

Volledige weergave: 
 

Welkom! Op 1 april 2020 bracht de bode engel de volgende 
openbarende en profetische boodschap Gods over aan 

eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Rafaël, 
een bode engel Gods. 

 

Efeziërs 5, vers 12 en 13  Want het is zelfs schandelijk om te 
noemen, wat heimelijk door hen wordt verricht; maar als dat alles 

door het licht ontmaskerd wordt, komt het aan de dag; want al wat 

aan de dag komt is licht. 
 

Voorwaar, Kadosh, Heilig en Machtig is de Here der heren en 
Koning der koningen! 

Bekeer u nu en red uw ziel. O wee, wereld! O wee, o wee, alles is in 

volle gang! Voorwaar, de sluipmoordenaar zorgt wereldwijd voor 
dood en verderf. 
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Het is niet vreemd, hoor, dat de Britse Prins Charles het 
Coronavirus overleefd heeft, en eveneens regeringsleiders.  

Ik wijs u erop, dat de Illuminati al heel lang een andere wereld wil 

met gezonde mensen, vanwege de overbevolking. 
 

Openbaring 22, vers 6  En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn 
getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der 

Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen 

hetgeen weldra geschieden moet. 
 

Voorwaar, men heeft al heel lang geëxperimenteerd bij de 
Illuminati,  

om een manier te vinden, om van de kwetsbare mensen met hun 

ziekten en klachten en teveel zorgkosten af te komen. Daarom was 
zelfdoding al versoepeld en wordt het niet als moord gezien! 

Voorwaar, namens Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus zelf, 
is het mijn plicht om deze boodschap te delen via Profeet Benjamin 

Cousijnsen.  

 
Voorwaar, de gebeurtenissen wijzen u erop: 

op de totale overname, die een toeloop is naar een 

wereldleiderschap en een wereldreligie van de Wereldorde, de 
Illuminati! Verder is het een toeloop op het getal van het beest. 

 
Openbaring 13, vers 16 tot en met 18  En het maakt, dat aan 

allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en 

de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op 
hun voorhoofd, en dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het 

merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam 
heeft. Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal 

van het beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is 

zeshonderd zesenzestig. 
 

Voorwaar, vele boodschappen Gods van Profeet Benjamin 

Cousijnsen werden niet serieus genomen, die nu blijken 
vervuld te zijn en te worden. 

Voorwaar, men heeft geëxperimenteerd en gemuteerd en 
ingespoten in schokkende diersoorten, waarin men in Azië handelt, 

en die men verkoopt en eet, zoals vleermuizen, onder andere, die 



 
 

 

7401 
 
 

 

zich ook in de hel bevinden. Voorwaar, verder mag niet 
achtergehouden worden, dat in de Filipijnen een zeer groot aantal 

mensen zal sterven aan het Coronavirus.  

 
Ook zal er een Coronavirus gedenkdag komen, wereldwijd. 

Voorwaar, men wil de mensen wereldwijd onder controle krijgen, 
via deze manier, door wereldwijde chaos te veroorzaken! Voorwaar, 

vele boodschappen Gods hebben u reeds gewaarschuwd. Velen 

zitten nu zonder werk thuis, met frustraties en depressies, wat ook 
nog eens leidt tot echtscheidingen, omdat een wereldrecessie is 

gekomen!  
 

Voorwaar, steun juist nu de Evangelical EndTime Machine, 

en wees een held van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 
Christus. 

Sta in uw geloof, en de Here zal ook voor wonderen zorgen! 
Voorwaar, alleen de Here aannemen, redt de mensen. Ga vertellen, 

dat Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, hen kan redden en 

beschermen, en kan herstellen van welke gebeurtenis, ziekte of 
virus dan ook! Dat is onze God, onze Almachtige God en Koning der 

koningen, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! Voorwaar, 

bel of mail, of hoe dan ook. Wees niet lui en lauw, maar red zielen, 
want de tijd is nabij! 

 
Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 

wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 

geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 
oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 

duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 

waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 
gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 

komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 
zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 
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Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 

 

 

Laat geen horror toe in uw hoofd! 
 

Men deed ooit eens een proef met meer dan 37 proefpersonen… 

Weet door deze boodschap Gods, hoe erg bijvoorbeeld een 
horrorfilm uw hersenen kan beïnvloeden. 

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 2 

april 2020 bracht een bode engel Gods de volgende boodschap 
over, die ik heel graag met u wil delen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 

Revelado, een bode engel Gods. 

 
Voorwaar, men deed eens een proef met meer dan 37 

proefpersonen… 
Men gebruikte een hersenscanner op de Universiteit, om deze 

personen naar doodenge films te laten kijken. Zodra de spanning 

toenam, zagen de onderzoekers van de Universiteit de delen van 
het brein, die kenmerken vertonen van het verwerken, steeds 

actiever worden! De emoties en dreiging in de hersenen was, bij 
het kijken naar een doodenge film, hetzelfde met reageren als bij 

een echte dreiging!  

 
Voorwaar, men kan van een doodenge film angsten 

overhouden. 

Als dit al zó de hersenen kan beïnvloeden, vanwege de horror, weet 
dan hoe erg de hel is! Voorwaar, bekeer u en laat geen horror in uw 

hoofd toe, waardoor u overgenomen wordt! Het is beter om niet in 
de hel te komen. En dat kan door niet verloren te gaan en uw leven 
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aan Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, te geven. 
Voorwaar, 

 

Romeinen 12, vers 2  En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, 
maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat 

gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige 
en volkomene. 

 

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 
wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 

geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 
oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 

duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 

waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 
gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 

komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 

zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 
 

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 

 

Wat een liefde! 
 

Hij gaf Zijn leven aan het kruis, en nam uw straf op zich en hing 
daar als een misdadiger in uw plaats. En Hij riep het uit: “Het is 

volbracht!” Waarlijk, Hij is de Zoon van God, Yeshua HaMashiach, 
JHWH, Jezus Christus. Zijn Naam is: ‘Ik ben’. 

 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Op 3 april 2020 bracht de bode engel de 
volgende boodschap Gods over aan Profeet Benjamin Cousijnsen. 
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Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, Kadosh, Heilig is de 

eeuwige Koning der koningen, de levende, opgestane Heer en 
eeuwige Abba, Vader! Voorwaar, mijn naam is Lovesadai, een bode 

engel Gods. 
 

Voorwaar, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, heeft 

u zó erg lief! 
Hij had zoveel pijn, en droeg voor u het oordeel en alle zonden, ja, 

alle, zo ook alle ongerechtigheid. Wat een liefde! Hij gaf Zijn leven 
aan het kruis, en nam uw straf op zich en hing daar als een 

misdadiger in uw plaats. Wat een offer is dit! Wie wil worden zoals 

Hij? Hij streed aan het kruis, voor u biddend met pijn en 
verlatenheid. En zó verwond riep Hij het uit in Zijn lijden! Hij heeft 

zoveel moeten dragen en doorstaan!  
 

Laat Zijn liefde u verwonderen, want niemand heeft u zó lief 

als Hij. 
En Hij riep het uit: “Het is volbracht!” Voorwaar, waarlijk, Hij is de 

Zoon van God, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Door 

Zijn wonden wordt ook u genezen van alle lijden en pijn, en 
genezen. In de dood maakte Hij u vrij!  

 
Mattheüs 11, vers 28 tot en met 30  Komt tot Mij, allen, die 

vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven; neemt mijn juk op u 

en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en 
gij zult rust vinden voor uw zielen; want mijn juk is zacht en mijn 

last is licht. 
Voorwaar, misschien ken je ook wel de onrust en leegte en 

pijn. 

Maar leer van Hem, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! 
Ontwaak; de Here leeft en is opgestaan, en Hij roept u uit de dood 

vandaan! Laat los, alles wat achter u is. Juich, want ook Hij 

overwon het! Nooit meer tranen en nooit meer pijn, nooit meer 
omzien, nooit meer door God verlaten... Hij, die u herstelt, en een 

toekomst geeft, Hij is er! Zijn Naam is: ‘Ik ben’.  
 

Dit moet u weten… 
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hoe adembenemend, ontroerend, liefdevol Hij is, die er voor u zal 
zijn, en dichtbij is en u tot een zegen wil maken, en geloof, hoop en 

liefde wil geven. Hij zegent u, om ook voor uw naaste tot zegen te 

zijn, zoals Hij ook deed! 
Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
 

 

Maak ernst met uw ziel, want de wereld is in 
chaos! 
 

Boodschap Gods, overgebracht in de almachtige Naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus: Kies wie u dienen wilt, want er 

zullen velen verloren gaan. Zelfs met het onderduiken in een 

schuilkelder bent u niet gered. Bekeer u vandaag en vernietig uw 
afgoden! 

 
 

Volledige weergave: 

 
Hartelijk welkom! Op 6 april 2020 bracht de bode engel de 

volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin 
Cousijnsen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 

Voorwaar, kies wie u dienen wilt, want er zullen velen 
verloren gaan! 

 
Deuteronomium 30, vers 19  Ik neem heden de hemel en de 

aarde tegen u tot getuigen; het leven en de dood stel ik u voor, de 

zegen en de vloek; kies dan het leven, opdat gij leeft, gij en uw 
nageslacht. 

 
Voorwaar, deze woorden sprak Mozes; hier werd ook de 

mens voor een vrije keus gesteld.  

Wat is uw keuze: Hemel of hel? Of zeg maar: Yeshua HaMashiach, 
JHWH, Jezus Christus aannemen, of satan? 
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Jozua 24, vers 14  Welnu, vreest dan de Here en dient Hem 

oprecht en getrouw; doet weg de goden die uw vaderen gediend 

hebben aan de overzijde der Rivier en in Egypte, en dient de Here. 
 

Voorwaar, mijn naam is Revelado, een bode engel Gods. 
 

Zie de tekenen van de eindtijd! 

Ook Jozua stelde hier een keuze. 
 

En Jozua 24, vers 16  Toen antwoordde het volk en zeide: Het zij 
verre van ons, de Here te verlaten en andere goden te dienen. 

 

Deuteronomium 6, vers 14  Gij zult geen andere goden 
achternalopen, van de goden der volken rondom u. 

 
Markus 12, vers 30  En gij zult de Here, uw God, liefhebben uit 

geheel uw hart en uit geheel uw ziel en uit geheel uw verstand en 

uit geheel uw kracht. 
 

En Romeinen 3, vers 12  Allen zijn afgeweken, tezamen zijn zij 

onnut geworden; er is niemand, die doet wat goed is, zelfs niet 
één. 

 
Voorwaar, bekeer u vandaag en vernietig uw afgoden! 

Maak ernst met uw ziel, en geef uw hart aan Yeshua HaMashiach, 

JHWH, Jezus Christus, en zie meer op uw eeuwige behoud. Want de 
wereld is in chaos, en de boodschappen Gods via Gods gezalfde 

Profeet Benjamin Cousijnsen zijn in volle gang! 
 

Rodrigo Duterte heeft de politie en het leger, onder anderen, 

ingezet om de burgers dood te schieten, die de lockdown 
negeren in de Filipijnen, in verband met het Coronavirus. 

Voorwaar, zo zal het ook gaan met het merkteken van het beest. 

 
Openbaring 13, vers 16  En het maakt, dat aan allen, de kleinen 

en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een 
merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd. 
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Vanwege het Coronavirus zijn er nu al sommigen 
ondergedoken in een schuilkelder, met enorme 

voedselvoorzieningen voor enkele jaren. 

Ook hiermee bent u niet gered en behouden, dan door alleen 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, aan te nemen! 

 
Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 

wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 

geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 
oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 

duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 
waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 

gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 

komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 
zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 

 

Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 
 

Profetie: Verplichte vaccinaties, medicijn tegen 

Corona en een ingespoten chip 
 
Ook hoopt de Nieuwe Wereldorde door de chaos, dat men snel een 

regering kiest voor de hele wereld, en voor de Nieuwe Wereldorde 
kiest. Zie niet op de gebeurtenissen, maar juist nu op Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! 

 
 

Volledige weergave: 
 

Welkom! Op 7 april 2020 bracht de bode de volgende profetische 

en openbarende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin 
Cousijnsen, die ik heel graag met u wil delen. 
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Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 

Hetrick. 
 

Voorwaar, men wil de gehele bevolking verplicht laten 
inenten! 

Men heeft reeds een medicijn, dat tegen Corona en andere virussen 

geschikt is. Maar de Wereldorde, de Illuminati, streeft ernaar om de 
mensen te voorzien van een ingespoten chip en een 

vaccinatiepaspoort! De eerste stap zal vooraf eerst een vaccinatie 
zijn, een medicijn. Als het kan, wil men over drie jaar iedereen, die 

nog in leven is, voorzien van een chip! Voorwaar, 

 
Daniël 11, vers 34 tot en met 45  Doch, terwijl zij struikelen, 

zullen zij een kleine hulp vinden; dan zullen velen zich in 
huichelachtigheid bij hen aansluiten. Sommige van de verstandigen 

zullen struikelen, opdat er onder hen loutering, schifting en 

zuivering teweeggebracht worde, tot aan de eindtijd; want deze 
toeft nog tot de vastgestelde tijd.  

En de koning zal doen wat hem goeddunkt; hij zal zich 

verhovaardigen en zich verheffen tegen elke god, zelfs tegen de 
God der goden zal hij ongehoorde woorden spreken, en hij zal 

voorspoedig zijn, totdat de maat van de gramschap vol is; want wat 
vastbesloten is, geschiedt. Ook op de goden zijner vaderen zal hij 

geen acht slaan; op de lieveling der vrouwen noch op enige andere 

god zal hij acht slaan, want tegen alle zal hij zich verheffen. Maar in 
hun plaats zal hij de god der vestingen vereren: de god die zijn 

vaderen niet gekend hebben, zal hij vereren met goud en zilver en 
edelgesteenten en kostbaarheden. En hij zal optreden tegen de 

versterkte vestingen met de hulp van de vreemde god; ieder die 

deze erkent, zal tot grote eer komen; hij zal hen tot heersers 
maken over velen en grond aan hen toedelen als beloning. 

Maar in de eindtijd zal met hem de koning van het Zuiden in 

botsing komen, en de koning van het Noorden zal op deze 
aanstormen met wagens en ruiters en vele schepen; en hij zal de 

landen binnenvallen, en als een overstroming steeds verder om zich 
heen grijpen. Ook het Sieraadland zal hij binnenvallen, en velen 

zullen struikelen; maar aan zijn macht zullen ontkomen: Edom, 
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Moab en de keur der Ammonieten. En hij zal zijn hand uitstrekken 
tegen de landen, en het land Egypte zal niet ontkomen, maar hij zal 

de schatten bemachtigen van goud en zilver en alle kostbaarheden 

van Egypte; en Libiërs en Ethiopiërs zullen in zijn gevolg zijn. Doch 
geruchten uit het oosten en uit het noorden zullen hem ontstellen, 

zodat hij in grote grimmigheid zal uittrekken om velen te verdelgen 
en te vernietigen. Hij zal zijn staatsietenten opslaan tussen de zee 

en de berg van het heilig Sieraad – maar dan komt hij aan zijn 

einde, zonder dat iemand hem helpt. 
 

Voorwaar, ook de totale overname is zichtbaar. 
Zoals men via satellieten dieren kan beïnvloeden op afstand, zo kan 

men ook mensen beïnvloeden!  

 
Voorwaar! 

De Nieuwe Wereldorde hoopt door de chaos, dat men snel een 
regering kiest voor de hele wereld, en voor de Nieuwe Wereldorde 

kiest.  

 
Voorwaar, zie niet op de gebeurtenissen, maar juist nu op 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus!  

Voorwaar, wees niet teleurgesteld of onzeker of verdrietig, maar 
verheug u in de Here! 

 
Psalm 119, vers 50  Dit is mijn troost in mijn ellende, dat uw 

belofte mij levend maakt. 

Vers 61 en 62  Hoewel strikken der goddelozen mij omgeven, ik 
vergeet uw wet niet. Te middernacht sta ik op om U te loven 

wegens uw rechtvaardige verordeningen. 
Vers 67  Eer ik verdrukt werd, dwaalde ik, maar nu onderhoud ik 

uw woord. 

En vers 72  De wet van uw mond is mij beter dan duizenden 
stukken goud en zilver. 

 

Voorwaar, geliefden des Heren, wees standvastig in Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, en geloof in wonderen! 

Ik ga nu, sprak Hetrick, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
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Profeet Benjamin vraagt vergeving! 
 

De Heer, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, zei ooit tegen 
de omstanders van een vrouw, die overspel gepleegd had en diep 

berouw had van haar daden: “Wie van u zonder zonde is, werpe het 

eerst een steen naar haar”. In het verleden werd men bekogeld 
met stenen tot de dood erop volgde, wat men nog steeds doet in 

sommigen landen. Voorwaar, Profeet Benjamin Cousijnsen wil u ook 
iets zeggen als mens in deze ernstige boodschap Gods, waar hij ook 

diep berouw over heeft gehad en nog steeds heeft. 

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 8 

april 2020 bracht een bode engel Gods de volgende boodschap 
over, die ik heel graag met u wil delen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, voorwaar, voorwaar, 

mijn naam is Lovesadai, een bode engel Gods. 
 

Hebt u weleens iemand kunnen vergeven? 

 
Lukas 23, vers 34  En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun, want 

zij weten niet wat zij doen. Tot zover. 
 

Voorwaar! 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, was mens, en heeft 
zelfs aan het kruis, toen Hij uitgescholden werd, net als velen pijn 

geleden, en begrijpt uw verdriet en teleurstelling en verwondingen.  
 

Jesaja 53, vers 6  Wij allen dwaalden als schapen, wij wendden 

ons ieder naar zijn eigen weg, maar de Here heeft ons aller 
ongerechtigheid op hem doen neerkomen. 

 

Hij werd zwaar mishandeld, maar had geen wrok, geen haat 
tegen Zijn daders. 
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Hij accepteerde, wat er met Hem, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 
Christus, was gebeurd, en had de intentie om te vergeven en het 

los te laten, wat is geweest. Ook al was Yeshua HaMashiach, JHWH, 

Jezus Christus, gekwetst, toch gaf Hij het grootste voorbeeld in 
vergeven! 

 
Jesaja 53, vers 5  Maar om onze overtredingen werd hij 

doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld; de straf die ons 

de vrede aanbrengt, was op hem, en door zijn striemen is ons 
genezing geworden. 

En vers 3  Hij was veracht en van mensen verlaten, een man van 
smarten en vertrouwd met ziekte, ja, als iemand, voor wie men het 

gelaat verbergt; hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. 

 
Voorwaar, iedereen heeft gezondigd, zonder uitzondering. 

Als u denkt dat u geen zonde heeft, bent u hoogmoedig, en dit is 
dus ook weer zonde! Destijds werd men bekogeld met stenen, wat 

men nog steeds doet in sommige landen. Maar Yeshua HaMashiach, 

JHWH, Jezus Christus, heeft de aanvallen op een vrouw heel 
liefdevol afgeslagen, en Hij sprak tot haar hart en tot hen, die haar 

veroordeelden. Die vrouw had ook u kunnen zijn, met al uw 

zonden; zonde is zonde! 
 

Johannes 8, vers 4  Meester, deze vrouw is op heterdaad betrapt 
bij het plegen van overspel! 

En vers 7  Doch toen zij Hem bleven vragen, richtte Hij Zich op en 

zeide tot hen: Wie van u zonder zonde is, werpe het eerst een 
steen naar haar. 

En vers 10  En Jezus richtte Zich op en zeide tot haar: Vrouw, waar 
zijn zij? Heeft niemand u veroordeeld? 

 

Voorwaar, leer van uw fouten! 
Ik herhaal: Heeft niemand u veroordeeld? 

 

En Johannes 8, vers 11  En zij zeide: Niemand, Here. En Jezus 
zeide: Ook Ik veroordeel u niet. Ga heen, zondig van nu af niet 

meer! 
 



 
 

 

7412 
 
 

 

En Jesaja 43, vers 18 en 19  Denkt niet aan hetgeen vroeger 
gebeurde en let niet op wat oudtijds is geschied; zie, Ik maak iets 

nieuws, nu zal het uitspruiten; zult gij er geen acht op slaan? Ja, Ik 

zal een weg in de woestijn maken, rivieren in de wildernis. 
 

Voorwaar, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, 
toonde vergeving, barmhartigheid, genade en medelijden. 

Het was niet zo dat Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, 

haar liet dood bekogelen, of u, die iets verkeerds gedaan hebt.  
 

Voorwaar, Profeet Benjamin Cousijnsen wil u ook iets 
zeggen als mens. 

Ik heb als Profeet ook domme, grote fouten gemaakt, waar ik diep 

berouw van heb en erge spijt van heb! Ik heb sommigen, die mij 
kennen, ook geschaad en pijn gedaan, en ook Marta, onder 

anderen. 
Mijn vrouw heb ik ook pijn gedaan! En ik schaam mij, dat de Here 

Theresa gebruikte, om mij de ogen te openen. Wat was ik blind! Ik 

beken schuld, en voel me rot. En ik beken mijn overtredingen, ook 
naar de ex-werkers toe, onder anderen. Ik vraag u, om mij te 

vergeven, en richt mij tot iedereen, die ik iets heb aangedaan. De 

Here Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, heeft mij 
vergeven, en Hij wil dat ik vooruitkijk. Ook wil Hij, dat ik geleerd 

heb van mijn fouten en hetgeen wat gebeurd is in het verleden, en 
dit nu achter mij laat. En daarom deel ik open mijn zonden, en 

bekeer ik mij als Profeet van God, die een zeer moeilijke taak heb, 

en ik wil dat niemand verloren gaat in deze eindtijd. 
Ik wil hieraan toevoegen, dat ik erg spijt heb van alles wat ik heb 

gedaan naar u toe, die nu luistert. En ik vraag u echt, vanuit mijn 
hart, om vergeving. Ik heb diep berouw, en niet alleen berouw, ik 

heb ook pijn in mijn hart als ik terugdenk aan de fouten, die ik 

gemaakt heb. Ik vraag u echt om vergeving; alstublieft, vergeef 
mij.  

 

De bode engel Gods sprak: Voorwaar, ik, Lovesadai, neem 
het over nu; dit is genoeg. 

 
2 Korinthiërs 12, vers 9  En Hij heeft tot mij gezegd: Mijn genade 

is u genoeg, want de kracht openbaart zich eerst ten volle in 
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zwakheid. Tot zover. 
 

De bode engel Gods sprak verder, Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, 

Shalom! 
 

 
 

Eindtijdtekenen! 
 
Reeds in 2012 werd u geopenbaard, dat Profeet Benjamin 

Cousijnsen is aangesteld, om u de boodschappen over te brengen, 

waaronder ook profetieën, die voor onze ogen in vervulling gaan. 
Hoewel het niet kunnen vergeven ook tot de eindtijd tekenen 

behoort, lijdt Benjamin eronder, en wil hij hoe dan ook, met hen die 
hem vergeven, verdergaan in de ministry! 

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 10 april 2020 bracht de bode engel de 

volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin 

Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 
Revelado, een bode engel Gods. 

 
Voorwaar, reeds in 2012 werd u geopenbaard, dat Profeet 

Benjamin Cousijnsen is aangesteld, om u de boodschappen 

over te brengen. 
Voorwaar, 

Openbaring 22, vers 6  En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn 
getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der 

Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen 

hetgeen weldra geschieden moet. 
 

Herinner u dat de boodschappen, waar men om lachte, zich 

griezelig één voor één aan het vervullen zijn. 
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De gebeurtenissen in de wereld spreken voor zich! Wie niet wil 
horen, gaat verloren. Maak u klaar voor Yeshua HaMashiach, JHWH, 

Jezus Christus! Bent u klaar om Hem te ontmoeten? Voorwaar, 

maak uw wegen recht!  
 

Voorwaar, de sluipmoordenaar, het Coronavirus, doodt vele 
mensen. 

In de Verenigde Staten zijn in 24 uur tijd 1939 mensen overleden. 

De gebeurtenissen versnellen de Wederkomst van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus!  

 
Mattheüs 24, vers 6 tot en met 10  Ook zult gij horen van 

oorlogen en van geruchten van oorlogen. Ziet toe, weest niet 

verontrust; want dat moet geschieden, maar het einde is het nog 
niet. Want volk zal opstaan tegen volk, en koninkrijk tegen 

koninkrijk, en er zullen nu hier, dan daar, hongersnoden en 
aardbevingen zijn. Doch dat alles is het begin der weeën. Dan 

zullen zij u overleveren aan verdrukking en zij zullen u doden, en 

gij zult door alle volken gehaat worden om mijns naams wil. En dan 
zullen velen ten val komen en zij zullen elkander overleveren en 

elkander haten. 

 
Voorwaar, Profeet Benjamin heeft van zo velen vergeving 

ontvangen! 
En ook Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, wil dat Benjamin 

vooruitkijkt. Benjamin houdt van de Here.  

Voorwaar, onvergevingsgezindheid is ook een van de 
eindtijdtekenen! Benjamin lijdt eronder, maar wil hoe dan ook met 

hen die hem vergeven, verdergaan in de ministry!  
Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 

 

De tekenen van Zijn Wederkomst 
 

Shalom, kinderen van de Allerhoogste! Want zoals het was in de 
dagen van Noach, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn. 
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Hoewel velen omkomen door het Coronavirus en de tornado’s en 
overige rampen, zijn dit de tekenen van het einde, alsook de 

profetische vervulling, dat de liefde van de meesten zou verkillen. 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 13 april 2020 bracht de bode engel de 

volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin 

Cousijnsen. 
 

Shalom, kinderen van de Allerhoogste! Ik begroet u in de kadosh, 
heilige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 

Voorwaar, voorwaar, voorwaar, 
 

Spreuken 14, vers 27  De vreze des Heren is een bron des 
levens, om de strikken des doods te ontwijken. 

 

En Mattheüs 24, vers 37 tot en met 42  Want zoals het was in 
de dagen van Noach, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn. 

Want zoals zij in die dagen vóór de zondvloed waren, etende en 

drinkende, huwende en ten huwelijk gevende, tot op de dag, 
waarop Noach in de ark ging, en zij niets bemerkten, eer de 

zondvloed kwam en hen allen wegnam, zo zal ook de komst van de 
Zoon des mensen zijn. Dan zullen er twee in het veld zijn, één zal 

aangenomen worden en één achtergelaten worden; twee vrouwen 

zullen aan het malen zijn met de molen, één zal aangenomen 
worden, en één achtergelaten worden. Waakt dan, want gij weet 

niet, op welke dag uw Here komt. 
 

Mijn naam is Revelado, een bode engel Gods. 

Let goed op! Voel het in uw geest, dat de Zoon des mensen spoedig 
komt.  

 

Voorwaar, hoewel velen omkomen door het Coronavirus en 
de tornado’s en overige rampen, zijn dit de tekenen van het 

einde.  
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De Illuminati drukt de totale overname van de mens door, zoals het 
overheidsbedrijven inzet om een corona-app te ontwikkelen, om de 

mensen ervan te voorzien. 

 
Openbaring 13, vers 14 en 15  En het verleidt hen, die op de 

aarde wonen, wegens de tekenen, die hem gegeven zijn te doen 
voor de ogen van het beest. En het zegt tot hen, die op de aarde 

wonen, dat zij een beeld moeten maken voor het beest, dat de 

wond van het zwaard had en weer levend geworden is. En hem 
werd gegeven om aan het beeld van het beest een geest te 

schenken, zodat het beeld van het beest ook zou spreken, en 
maken dat allen, die het beeld van het beest niet aanbaden, 

gedood werden. 

 
En Mattheüs 24, vers 6 tot en met 9  Ook zult gij horen van 

oorlogen en van geruchten van oorlogen. Ziet toe, weest niet 
verontrust; want dat moet geschieden, maar het einde is het nog 

niet. Want volk zal opstaan tegen volk, en koninkrijk tegen 

koninkrijk, en er zullen nu hier, dan daar, hongersnoden en 
aardbevingen zijn. Doch dat alles is het begin der weeën. Dan 

zullen zij u overleveren aan verdrukking en zij zullen u doden, en 

gij zult door alle volken gehaat worden om mijns naams wil. 
 

Voorwaar, de overigen die nu in leven zijn, voelen al, als 
men wederom geboren is, dat men zich moet richten op de 

relatie met Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. 

 
Mattheüs 24, vers 9 en 10  Dan zullen zij u overleveren aan 

verdrukking en zij zullen u doden, en gij zult door alle volken 
gehaat worden om mijns naams wil. En dan zullen velen ten val 

komen en zij zullen elkander overleveren en elkander haten. 

En vers 12  En omdat de wetsverachting toeneemt, zal de liefde 
van de meesten verkillen. 

 

Let op!  
Het grootste probleem is, dat de liefde zó verkild is en dat men 

geen genade kan schenken, vanwege dat men niet Rapture ready 
is. 
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Mattheüs 24, vers 21 en 22  Want er zal dan een grote 
verdrukking zijn, zoals er niet geweest is van het begin der wereld 

tot nu toe en ook nooit meer wezen zal. En indien die dagen niet 

ingekort werden, zou geen vlees behouden worden; doch ter wille 
van de uitverkorenen zullen die dagen worden ingekort. 

 
Voorwaar, het is waar, deze dagen zijn ingekort! 

En het is goed om uzelf te veranderen en te bekeren, zoals Profeet 

Benjamin Cousijnsen dit ook deed. 
 

Mattheüs 24, vers 44  Daarom, weest ook gij bereid, want op een 
uur, dat gij het niet verwacht, komt de Zoon des mensen. 

En vers 27  Want gelijk de bliksem komt van het oosten en licht tot 

het westen, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn. 
 

Voorwaar, wie is verstandig? 
 

Romeinen 12, vers 17 en 18  Vergeldt niemand kwaad met 

kwaad; hebt het goede voor met alle mensen. Houdt zo mogelijk, 
voor zover het van u afhangt, vrede met alle mensen. 

Vers 21  Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het 

kwade door het goede. 
En vers 9 en 10  De liefde zij ongeveinsd. Weest afkerig van het 

kwade, gehecht aan het goede. Weest in broeder- “en zuster-” 
liefde elkander genegen, in eerbetoon elkander ten voorbeeld. 

 

Ware liefde overwint de duisternis, en brengt u dichter bij de 
Here, om uw gebeden te zien vervullen. 

Amen! 
Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 

 
 

Tijdreizen is mogelijk! 
 
Voorwaar, zou u niet rond willen lopen in de Hemel, en Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, willen ontmoeten, of Petrus, of 

David, of Mozes, of een van de uitgestorven dino’s, onder anderen, 
of een van uw familieleden terug willen zien? 
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Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 14 april 2020 bracht de bode engel de 

volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin 
Cousijnsen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de enige, waarachtige Naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Sueda, 

een bode engel Gods. 
 

Zo spreekt de Here: 

 
Jeremia 32, vers 27  Zie, Ik, de Here, ben de God van al wat 

leeft; zou voor Mij iets te wonderlijk zijn? 
 

Voorwaar, zou u niet rond willen lopen in de Hemel,  

en Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, willen ontmoeten, of 
Petrus, of David, of Mozes, of een van de uitgestorven dino’s, onder 

anderen, of een van uw familieleden terug willen zien? Voorwaar, 

voor sommigen is dit een droom, zoals reizen door de tijd in de 
Hemel, en blijft het tot de onmogelijkheden behoren. 

 
Voorwaar, ook Profeet Benjamin Cousijnsen ging in 2013 

waarlijk met Gods tijdmachine iets vooruit in de tijd… 

en hij zag wat er gebeurde na de Opname, onder andere. 
Voorwaar, over tijdreizen gesproken: in speelfilms wordt de 

waarheid eigenlijk onthuld. Een natuurkundige, die zich bezighield 
met de structuur, met ruimte en tijd in Amsterdam, had de 

bewering dat eigenlijk ieder mens met een seconde per seconde 

door de tijd reist. Maar goed, velen zijn wel een beetje uitgekeken 
op die snelheid.  

 

En zij die Hem hebben aangenomen: 
Verheug u in Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, want echt, 

tijdreizen is mogelijk! Voorwaar, 
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1 Korinthiërs 15, vers 51 en 52  Zie, ik deel u een geheimenis 
mede. Allen zullen wij niet ontslapen, maar allen zullen wij 

veranderd worden, in een ondeelbaar ogenblik, bij de laatste 

bazuin, want de bazuin zal klinken en de doden zullen 
onvergankelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd worden. 

 
En 1 Thessalonicenzen 4, vers 15 tot en met 17  Want dit 

zeggen wij u met een woord des Heren: wij, levenden, die 

achterblijven tot de komst des Heren, zullen in geen geval de 
ontslapenen voorgaan, want de Here zelf zal op een teken, bij het 

roepen van een aartsengel en bij het geklank ener bazuin Gods, 
nederdalen van de hemel, en zij, die in Christus gestorven zijn, 

zullen het eerst opstaan; daarna zullen wij, levenden, die 

achterbleven, samen met hen op de wolken in een oogwenk 
weggevoerd worden, de Here tegemoet in de lucht, en zó zullen wij 

altijd met de Here wezen. 
 

Voorwaar, het is belangrijk dat niets u weerhoudt om de 

Rapture mee te maken! 
Maak alles in orde in uw leven, en met uw gezin en huwelijk en 

vrienden, onder anderen. Laat niets u weerhouden, anders zou u 

wel eens de Rapture kunnen missen en wat God voor u klaar heeft 
liggen. 

 
Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 

wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 

geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 
oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 

duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 

waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 
gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 

komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 
zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 
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Alles is mogelijk voor wie gelooft! 
Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 
 

Wie u ook bent, verhard uw hart niet! 
 
Als u zich richt op Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, zal 

Hij zich over u ontfermen en sterken en troosten en bemoedigen, 

als u in de stilte tot Hem komt met al uw vragen en zorgen.  
 

 
Volledige weergave: 

 

Van harte welkom! Op 15 april 2020 bracht de bode engel de 
volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin 

Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige, almachtige Naam van 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 
Mirte, een bode engel Gods. 

 

Open uw hart en ziel en gedachten, wie u ook bent, voor 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! 

 
Hebreeën 1, vers 7 en 8  En van de engelen zegt Hij: Die zijn 

engelen maakt tot winden en zijn dienaars tot een vuurvlam; maar 

van de Zoon: Uw troon, o God, is in alle eeuwigheid en de scepter 
der rechtmatigheid is de scepter van zijn koningschap.  

En vers 13 en 14  En tot wie der engelen heeft Hij ooit gezegd: Zet 
U aan mijn rechterhand, totdat Ik uw vijanden gemaakt heb tot een 

voetbank voor uw voeten? Zijn zij niet allen dienende geesten, die 

uitgezonden worden ten dienste van hen, die het heil zullen 
beërven? 

 

Openbaring 22, vers 6  En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn 
getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der 
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Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen 
hetgeen weldra geschieden moet. 

En vers 20  Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. 

Amen, kom, Here Jezus! 
 

Hebreeën 2, vers 2 tot en met 4  Want indien het woord, door 
bemiddeling van engelen gesproken, van kracht is gebleken, en 

elke overtreding en ongehoorzaamheid rechtmatige vergelding 

heeft ontvangen, hoe zullen wij dan ontkomen, indien wij geen 
ernst maken met zulk een heil, dat allereerst verkondigd is door de 

Here, en door hen, die het gehoord hebben, op betrouwbare wijze 
ons is overgeleverd, terwijl ook God getuigenis daaraan geeft door 

tekenen en wonderen en velerlei krachten en door de heilige Geest 

toe te delen naar zijn wil. 
Vers 14 tot en met 16  Daar nu de kinderen aan bloed en vlees deel 

hebben, heeft ook Hij op gelijke wijze daaraan deel gekregen, 
opdat Hij door zijn dood hem, die de macht over de dood had, de 

duivel, zou onttronen, en allen zou bevrijden, die gedurende hun 

ganse leven door angst voor de dood tot slavernij gedoemd waren. 
Want over de engelen ontfermt Hij Zich niet, maar Hij ontfermt Zich 

over het nageslacht van Abraham. 

En vers 18  Want doordat Hij zelf in verzoekingen geleden heeft, 
kan Hij hun, die verzocht worden, te hulp komen. 

En Hebreeën 4, vers 14 en 15  Daar wij nu een grote hogepriester 
hebben, die de hemelen is doorgegaan, Jezus, de Zoon van God, 

laten wij aan die belijdenis vasthouden. Want wij hebben geen 

hogepriester, die niet kan medevoelen met onze zwakheden, maar 
een, die in alle dingen op gelijke wijze als wij is verzocht geweest, 

doch zonder te zondigen. 
 

Voorwaar, wie u ook bent, verhard uw hart niet. 

 
Hebreeën 4, vers 10 en 11  Want wie tot zijn rust is ingegaan, is 

ook zelf tot rust gekomen van zijn “of haar” werken, evenals God 

van de zijne. Laten wij er dus ernst mede maken om tot die rust in 
te gaan, opdat niemand ten val kome door dit voorbeeld van 

ongehoorzaamheid te volgen. 
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Waardig is het Lam Gods, de Koning der koningen, die al uw 
overtredingen, zo hoog als de hoogste berg op de Aarde, 

vergeeft! 

 
Mattheüs 5, vers 4  Zalig die treuren, want zij zullen vertroost 

worden. 
Vers 11 en 12  Zalig zijt gij, wanneer men u smaadt en vervolgt en 

liegende allerlei kwaad van u spreekt om Mijnentwil. Verblijdt u en 

verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen; want alzo hebben 
zij de Profeten vóór u vervolgd. 

En vers 17  Meent niet, dat Ik gekomen ben om de wet of de 
Profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar 

om te vervullen. 

 
Kolossenzen 2, vers 14  door het bewijsstuk uit te wissen, dat 

door zijn inzettingen tegen ons getuigde en ons bedreigde. En dat 
heeft Hij weggedaan door het aan het kruis te nagelen. 

 

Voorwaar! 
Als u zich richt op Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, zal 

Hij zich over u ontfermen en u sterken en troosten en bemoedigen, 

als u in de stilte tot Hem komt met al uw vragen en zorgen. En ga 
nederig in gebed. Luister beslist ook naar de boodschap met de 

titel: ‘Hij geeft ook nu levenslessen aan Zijn kinderen’. En luister 
naar de boodschap met de titel: ‘Ik zag je!’ Voorwaar, luister beslist 

naar deze boodschappen, en dank Abba, Vader, uw Rabboeni en 

enige Heer, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, en deel uw 
ervaring en getuigenis met de Evangelicalendtimemachine.com! 

Geef Hem alleen de glorie en dank en aanbidding! 
Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 

 
 

Aanvaard elkaar, zoals ook Christus ons 

aanvaard heeft! 
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Boodschap Gods uit Romeinen 14 en 15. Zo zal dan een ieder onzer 
voor zichzelf rekenschap geven aan God! 

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 

16 april 2020 bracht een bode engel Gods de volgende boodschap 

over, die ik heel graag met u wil delen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 

Lovesadai. 

 
Wie gelooft, voedt zich met alles. 

Maar wie zwak is of ziek is, eet alleen groente, plantaardig voedsel. 
Wie wel alles eet, moet wie niet alles eet niet minachten. En wie 

niet alles eet, moet wie alles eet ook niet oordelen, want God heeft 

ook hem of haar aanvaard.  
 

Wie ernstig bezig is met die ene dag, is ernstig bezig voor de 

Heer. 
Ook wie alles eet, eet het voor de Heer. Want hij of zij brengt dank 

aan God. En wie niet alles eet, laat het na voor de Heer. Ook hij of 
zij brengt dank aan God. 

 

Voorwaar, lees dit na uit Romeinen 14, en overdenk het. 
Zo zal dan een ieder onzer voor zichzelf rekenschap geven aan 

God! 
 

Romeinen 15, vers 7  Daarom, aanvaardt elkander, zoals ook 

Christus ons aanvaard heeft tot heerlijkheid Gods. 
 

Amen! 

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen 
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Paulus’ verleden werd hem vergeven 
 

Saulus had onder andere vele moorden op zijn geweten. En toch, 
hij bekeerde zich! Na zijn bekering gebruikte God hem machtig, en 

gaf hem genade. Saulus kreeg toen de naam Paulus.  

 
 

Volledige weergave: 
 

Welkom! Op 17 april 2020 bracht een bode engel Gods de volgende 

boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige Naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 

Voorwaar,  
 

Handelingen 7, vers 58 vanaf: een jonge man, Saulus genaamd. 
En vers 59 en 60  En zij stenigden Stefanus, die de Here aanriep, 

zeggende: Here Jezus, ontvang mijn geest. En op de knieën 

vallende, riep hij met luider stem: Here, reken hun deze zonde niet 
toe! En met deze woorden ontsliep hij. En Saulus stemde in met 

zijn terechtstelling. 

En Handelingen 8, vers 1 tot en met 3  En er ontstond te dien dage 
een zware vervolging tegen de gemeente te Jeruzalem; en allen 

werden verstrooid over de streken van Judea en Samaria, met 
uitzondering van de apostelen. En vrome mannen droegen Stefanus 

ten grave en bedreven grote rouw over hem. En Saulus verwoestte 

de gemeente, en hij ging het ene huis na het andere binnen en 
sleurde mannen en vrouwen mede, en hij leverde hen over in de 

gevangenis. 
 

Voorwaar, mijn naam is Vernamach, een bode engel Gods. 

 
Voorwaar, Saulus had onder andere vele moorden op zijn 

geweten. 
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Handelingen 9, vers 1 tot en met 8  En Saulus, nog dreiging en 
moord blazende tegen de discipelen des Heren, ging naar de 

hogepriester, en vroeg van hem brieven naar Damascus voor de 

synagogen, om, als hij mannen en vrouwen, die van die weg 
waren, zou vinden, hen gevankelijk naar Jeruzalem te brengen. En 

terwijl hij daarheen op weg was, geschiedde het, toen hij Damascus 
naderde, dat hem plotseling licht uit de hemel omstraalde; en ter 

aarde gevallen, hoorde hij een stem tot zich zeggen: Saul, Saul, 

waarom vervolgt gij Mij? En hij zeide: Wie zijt Gij, Here? En Hij 
zeide: Ik ben Jezus, die gij vervolgt. Maar sta op en ga de stad 

binnen en daar zal u gezegd worden, wat gij doen moet. En de 
mannen, die met hem reisden, stonden sprakeloos, daar zij wel de 

stem hoorden, maar niemand zagen. En Saulus stond op van de 

grond en hoewel hij zijn ogen open had, kon hij niets zien, en zij 
leidden hem bij de hand en brachten hem naar Damascus. 

Vers 13 tot en met 19  En Ananias antwoordde: Here, ik heb van 
velen over deze man gehoord, hoeveel kwaad hij uw heiligen te 

Jeruzalem aangedaan heeft; en hier heeft hij volmacht van de 

overpriesters om allen, die uw naam aanroepen, gevangen te 
nemen. Maar de Here zeide tot hem: Ga, want deze is Mij een 

uitverkoren werktuig om mijn naam te brengen voor heidenen en 

koningen en de kinderen Israëls; want Ik zal hem tonen, hoeveel 
hij lijden moet ter wille van mijn naam. En Ananias ging heen en 

kwam in het huis, en hij legde hem de handen op en zeide: Saul, 
broeder, de Here heeft mij gezonden, Jezus, die u verschenen is op 

de weg, waarlangs gij gekomen zijt, opdat gij weer zoudt zien en 

met de heilige Geest vervuld worden. En terstond vielen hem als 
schubben van de ogen en hij kon weer zien, en hij stond op en 

werd gedoopt; en toen hij voedsel genomen had, werd hij 
versterkt. Tot zover. 

En vers 22  Doch Saulus trad steeds krachtiger op en bracht de 

Joden, die te Damascus woonden, in verwarring door te bewijzen, 
dat deze de Christus is. 

 

Voorwaar, men wees vaak op Saulus, vanwege het verleden. 
En toch, hij bekeerde zich! En God gebruikte hem machtig, en gaf 

hem genade. Besef dat Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, 
Saulus had kunnen doden, toen hij in Damascus in het licht uit de 

hemel oog in oog met Hem stond!  
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Voorwaar, stel u voor dat Saulus, met een verschrikkelijke 

achtergrond, bij u komt solliciteren… 

En u komt erachter, wat hij allemaal gedaan heeft in het verleden. 
‘Oei! Hij was zó slecht!’  

Zo zijn er velen in de Bijbel, die vergeving en genade kregen van 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, zelfs u! 

 

2 Timotheüs 4, vers 2  Verkondig het woord, dring erop aan, 
gelegen of ongelegen, wederleg, bestraf en bemoedig met alle 

lankmoedigheid en onderrichting. 
En vers 5 tot en met 8  Blijf gij echter nuchter onder alles, 

aanvaard het lijden, doe het werk van een evangelist, verricht uw 

dienst ten volle. Want wat mij aangaat, reeds word ik als plengoffer 
geofferd en het tijdstip van mijn verscheiden staat voor de deur. Ik 

heb de goede strijd gestreden, ik heb mijn loop ten einde gebracht, 
ik heb het geloof behouden; voorts ligt voor mij gereed de krans 

der rechtvaardigheid, welke te dien dage de Here, de rechtvaardige 

rechter, mij zal geven, doch niet alleen mij, maar ook allen, die zijn 
verschijning hebben liefgehad. 

 

Mattheüs 10, vers 39 tot en met 42  Wie zijn “of haar” leven 
vindt, zal het verliezen, maar wie zijn “of haar” leven verliest om 

Mijnentwil, zal het vinden. Wie u ontvangt, ontvangt Mij, en wie Mij 
ontvangt, ontvangt Hem, die Mij gezonden heeft. Wie een Profeet 

ontvangt als Profeet, zal het loon van een Profeet ontvangen; en 

wie een rechtvaardige ontvangt als rechtvaardige, zal het loon van 
een rechtvaardige ontvangen. En wie één van deze kleinen, omdat 

hij een discipel is, ook maar een beker koud water te drinken geeft, 
voorwaar, Ik zeg u, zijn “of haar” loon zal hem “of haar” 

geenszins ontgaan. 

En Mattheüs 7, vers 1 tot en met 3  Oordeelt niet, opdat gij niet 
geoordeeld wordt; want met het oordeel, waarmede gij oordeelt, 

zult gij geoordeeld worden, en met de maat, waarmede gij meet, 

zal u gemeten worden. Wat ziet gij de splinter in het oog van uw 
broeder “of zuster”, maar de balk in uw eigen oog bemerkt gij 

niet? 
 

Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
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De laatste stuiptrekkingen van satan! 
 

Boodschap Gods: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand 

geboren wordt uit water en Geest, - de volwassendoop - kan hij het 
Koninkrijk Gods niet binnengaan. Stel niet meer uit en bekeer u nu! 

Tja, en de satan briest natuurlijk, en werkt het werk Gods tegen, 
omdat hij weet dat zijn definitieve einde nadert! 

 

 
Volledige weergave: 

 
Welkom! Op 20 april 2020 bracht de bode engel de volgende 

boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  
 

Voorwaar, zo spreekt ‘Ik ben wie Ik ben’: 

 
Johannes, 3, vers 7 en 8  Verwonder u niet, dat Ik u gezegd heb: 

Gijlieden moet wederom geboren worden. De wind blaast, 

waarheen hij wil, en gij hoort zijn geluid, maar gij weet niet, 
vanwaar hij komt of waar hij heengaat; zó is een ieder, die uit de 

Geest geboren is. 
En vers 5  Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij 

iemand geboren wordt uit water en Geest, kan hij “of zij” het 

Koninkrijk Gods niet binnengaan. 
 

Voorwaar, als u nog niet wederom geboren bent, maak dan 
nu de keus, voordat het te laat is. 

 

Johannes 3, vers 3  Jezus antwoordde en zeide tot hem: 
Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand wederom geboren 

wordt, kan hij “of zij” het Koninkrijk Gods niet zien. 
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Zonder wederom geboren te zijn – volwassendoop – komt 
men het Koninkrijk niet binnen. 

 

Johannes 3, vers 6  Wat uit het vlees geboren is, is vlees, en wat 
uit de Geest geboren is, is geest. 

En vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de wereld 
gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een 

ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 

geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 

oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 
duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 

waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 
gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 

komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 

zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 
 

Voorwaar, stel niet meer uit en bekeer u nu! 

Voorwaar, mijn naam is Michaël, een bode engel Gods. 
 

1 Thessalonicenzen 4, vers 14 tot en met 18  Want indien wij 
geloven, dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal God ook zó hen, 

die ontslapen zijn, door Jezus wederbrengen met Hem. Want dit 

zeggen wij u met een woord des Heren: wij, levenden, die 
achterblijven tot de komst des Heren, zullen in geen geval de 

ontslapenen voorgaan, want de Here zelf zal op een teken, bij het 
roepen van een aartsengel en bij het geklank ener bazuin Gods, 

nederdalen van de hemel, en zij, die in Christus gestorven zijn, 

zullen het eerst opstaan; daarna zullen wij, levenden, die 
achterbleven, samen met hen op de wolken in een oogwenk 

weggevoerd worden, de Here tegemoet in de lucht, en zó zullen wij 

altijd met de Here wezen. Vermaant elkander dus met deze 
woorden. 

 
En Openbaring 3, vers 3  Bedenk dan, hoe gij het ontvangen en 

gehoord hebt, en bewaar het en bekeer u. Indien gij dan niet 
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wakker wordt, zal Ik komen als een dief, en gij zult niet weten, op 
welk uur Ik u zal overvallen. 

 

Voorwaar, de tekenen van Zijn Wederkomst, van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, zijn zeer zichtbaar! 

En het is niet zomaar, dat men als wederom geboren Christen de 
heimwee voelt, om naar huis te gaan. 

 

Openbaring 9, vers 20  En wie van de mensen overgebleven 
waren, die niet gedood waren door deze plagen, bekeerden zich 

toch niet van de werken hunner handen, om de boze geesten niet 
meer te aanbidden en de gouden, zilveren, koperen, stenen en 

houten afgoden, die niet kunnen zien, noch horen of gaan. 

Openbaring 11, vers 17 en 18  zeggende: Wij danken U, Here God, 
Almachtige, die is en die was, dat Gij uw grote macht hebt 

opgenomen en het koningschap hebt aanvaard; en de volkeren 
waren toornig geworden, maar uw toorn is gekomen en de tijd voor 

de doden om geoordeeld te worden en om het loon te geven aan 

uw knechten, Profeten, en aan de heiligen en aan hen, die uw naam 
vrezen, aan de kleinen en de groten en om te verderven wie de 

aarde verderven. 

Openbaring 16, vers 11  En zij lasterden de God des hemels 
vanwege hun pijnen en vanwege hun gezwellen, en zij bekeerden 

zich niet van hun werken. 
Vers 14 en 15  Want het zijn geesten van duivelen, die tekenen 

doen, welke uitgaan naar de koningen der gehele wereld, om hen 

te verzamelen tot de oorlog op de grote dag van de almachtige 
God. Zie, Ik kom als een dief. Zalig hij “of zij”, die waakt en zijn 

“of haar” klederen bewaart, opdat hij “of zij” niet naakt wandele 
en zijn “of haar” schaamte niet gezien worde. 

Vers 18  En er kwamen bliksemstralen en stemmen en 

donderslagen, en er geschiedde een grote aardbeving, zo groot als 
er geen geweest is, sedert een mens op de aarde was: zó hevig 

was deze aardbeving, zó groot. 

En vers 21  En grote hagelstenen, een talent zwaar, vielen uit de 
hemel op de mensen, en de mensen lasterden God vanwege de 

plaag van de hagel, want de plaag daarvan was zeer groot. 
En Openbaring 17, vers 14  Dezen zullen oorlog voeren tegen het 

Lam, maar het Lam zal hen overwinnen – want Hij is de Here der 
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heren en de Koning der koningen – en zij, die met Hem zijn, de 
geroepenen en uitverkorenen en gelovigen.  

En vers 5  En op haar voorhoofd was een naam geschreven, een 

geheimenis: het grote Babylon, moeder van de hoeren en van de 
gruwelen der aarde. 

 
Voorwaar, Profeet Benjamin Cousijnsen heeft u zoveel 

geopenbaard, overgebracht! 

En natuurlijk haten satan en de gevallen engelen hem, en zij 
proberen hem van alle kanten tegen te houden. 

 
1 Petrus 5, vers 8  Wordt nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij, 

de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal 

verslinden. 
 

Voorwaar, de satan is een stuk aangeschoten wild, dat 
zwaar gewond is en nog bloedend zijn laatste 

stuiptrekkingen uitvoert. 

Tja, en hij briest natuurlijk, omdat hij weet dat zijn definitieve einde 
nadert! En net als voor zijn getrouwe dienaars in en buiten Israël, 

komt het einde zichtbaar nader. Voorwaar, de satan is 

meedogenloos en sluw, en probeert u tegen Profeet Benjamin op te 
zetten! 

 
Mattheüs 24, vers 42 tot en met 44  Waakt dan, want gij weet 

niet, op welke dag uw Here komt. Maar weet dit: Als de heer des 

huizes geweten had, in welke nachtwaak de dief zou komen, hij zou 
gewaakt hebben en in zijn huis niet hebben laten inbreken. 

Daarom, weest ook gij bereid, want op een uur, dat gij het niet 
verwacht, komt de Zoon des mensen. 

 

En 1 Korinthiërs 15, vers 58  Daarom, mijn geliefde broeders “en 
zusters”, weest standvastig, onwankelbaar, te allen tijde 

overvloedig in het werk des Heren, wetende, dat uw arbeid niet 

vergeefs is in de Here. 
 

Voorwaar, alles is in volle gang, en ook de weeën zijn in 
volle gang. 
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Wees klaar voor vertrek en Rapture ready, en laat niets u 
weerhouden! Voorwaar, en neem nooit het microchip-implantaat 

666 aan, of u gaat verloren! 

Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 
 

Dan zullen zij weten, dat er in hun midden een 

Profeet is geweest 
 

Boodschap Gods uit het Boek van Job en de Psalmen, onder andere. 

Voorwaar, Israël, zo spreekt de Here, de Koning der koningen: 
Maak u gereed en bekeer u, want de tijd is nabij! 

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 21 april 2020 bracht de bode engel de 

volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin 

Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de machtige, waardige, almachtige Naam 
van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 

Voorwaar,  
 

Job 26, vers 1 tot en met 4  Maar Job antwoordde: Hoe goed 

hebt gij de onmachtige geholpen, en de krachteloze arm gesteund! 
Wat hebt gij goede raad gegeven aan hem die wijsheid mist, en 

welk een inzicht hebt gij overvloedig bekend gemaakt! Met wiens 
hulp hebt gij zulke woorden geuit, en wiens geest ging van u uit? 

 

Job 28, vers 12  Maar de wijsheid – waar wordt zij gevonden, en 
waar toch is de verblijfplaats van het inzicht? 

 
Job 32, vers 11  Zie, ik heb gewacht op uw woorden, opmerkzaam 

geluisterd naar uw inzichten, totdat gij het gesprokene zoudt 

hebben doorgrond. 
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Job 33, vers 4  De Geest Gods heeft mij gemaakt, en de adem des 
Almachtigen doet mij leven. 

 

Job 35, vers 5  Aanschouw de hemel en zie, geef acht op de 
wolken, hoog boven u. 

 
Job 36, vers 22  Zie, God handelt verheven in zijn kracht; wie is 

een leermeester als Hij? 

 
Job 37, vers 5  Wonderbaar dondert God met zijn stem; Hij doet 

grote dingen, en wij begrijpen ze niet. 
En vers 24  Daarom vrezen de mensen Hem, maar geen der 

eigenwijzen ziet Hij aan. 

 
En Job 39, vers 14  Vertrouwt gij op hem, omdat zijn kracht zo 

groot is? of laat gij aan hem uw zwoegen over? 
 

Psalm 4, vers 7  Velen zeggen: Wie zal ons het goede doen zien? 

Verhef over ons het licht uws aanschijns, o Here! 
 

Psalm 5, vers 8 en 9  Maar ik zal, dank zij uw grote 

goedertierenheid, uw huis binnengaan, mij nederbuigen naar uw 
heilige tempel in vreze voor U. Here, leid mij door uw gerechtigheid 

om mijner belagers wil; effen uw weg voor mijn aangezicht. 
 

Psalm 7, vers 10 en 11  Laat de boosheid der goddelozen een 

einde nemen, maar bevestig Gij de rechtvaardige, Gij, die hart en 
nieren toetst, rechtvaardige God. Mijn schild is bij God, die de 

oprechten van hart verlost. 
 

Psalm 8, vers 10  O Here, onze Here, hoe heerlijk is uw naam op 

de ganse aarde. 
 

Psalm 9, vers 10 en 11  Daarom is de Here een burcht voor de 

verdrukte, een burcht in tijden van nood. Daarom vertrouwen op U 
wie uw naam kennen, want Gij hebt nooit verlaten wie U zoeken, o 

Here. 
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Psalm 10, vers 13  Waarom smaadt de goddeloze God, spreekt hij 
“of zij” in zijn “of haar” hart: Gij vraagt geen rekenschap? 

En vers 15  Verbreek de arm van de goddeloze en boze, straf zijn 

“of haar” goddeloosheid, totdat Gij ze niet meer vindt. 
 

Psalm 20, vers 4 en 5  Hij gedenke al uw offers, en uw brandoffer 
achte Hij welgevallig. Hij geve u naar uw hart, en doe al uw 

plannen in vervulling gaan. 

 
Psalm 22, vers 4 tot en met 6  Nochtans zijt Gij de Heilige, die 

troont op de lofzangen Israëls. Op U hebben onze vaderen 
vertrouwd, zij hebben vertrouwd, en Gij deedt hen ontkomen; tot U 

hebben zij geroepen en zij werden gered, op U hebben zij 

vertrouwd en zij zijn niet beschaamd. 
 

Psalm 23, vers 4  Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, 
ik vrees geen kwaad, want Gij zijt bij mij; uw stok en uw staf, die 

vertroosten mij. 

 
Psalm 25, vers 8 tot en met 11  Goed en waarachtig is de Here; 

daarom onderwijst Hij de zondaars aangaande de weg. 

Ootmoedigen doet Hij wandelen in het recht, en Hij leert 
ootmoedigen zijn weg. Alle paden des Heren zijn goedertierenheid 

en trouw voor wie zijn verbond en zijn getuigenissen bewaren. Om 
uws naams wil, Here, vergeef mij mijn ongerechtigheid, want die is 

groot. 

En vers 14  Des Heren vertrouwelijke omgang is met wie Hem 
vrezen, en zijn verbond maakt Hij hun bekend. 

 
Psalm 26, vers 8  Here, ik heb lief de stede van uw huis, de 

woonplaats van uw heerlijkheid. 

 
Psalm 31, vers 4 tot en met 6  Want Gij zijt mijn steenrots en 

mijn vesting, en om uws naams wil zult Gij mij voeren en leiden. 

Gij zult mij trekken uit het net dat men voor mij had verborgen, 
want Gij zijt mijn veste. In uw hand beveel ik mijn geest; Gij 

verlost mij, Here, getrouwe God. 
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En Psalm 33, vers 13 tot en met 15  De Here schouwt uit de 
hemel, Hij slaat alle mensenkinderen gade; uit zijn woonplaats ziet 

Hij naar alle bewoners der aarde, Hij, die hun aller harten vormt, 

die al hun werken doorgrondt. 
 

Voorwaar, Kadosh, Heilig is de Here, de Koning der 
koningen, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! 

Hij is getrouw en nimmer falend tot in alle eeuwigheid. Voorwaar, 

mijn naam is Blesía, een bode engel Gods. 
 

Psalm 106, vers 48  Geloofd zij de Here, de God Israëls, van 
eeuwigheid en tot eeuwigheid, en al het volk zegge: Amen. 

Halleluja! 

 
Voorwaar, Israël, zo spreekt de Here, de Koning der 

koningen: 
Maak u gereed en bekeer u, want de tijd is nabij! 

 

Ezechiël 33, vers 33  Doch als het komt – en het komt! – dan 
zullen zij weten, dat er in hun midden een Profeet is geweest. 

 

En Klaagliederen 3, vers 22  Het zijn de gunstbewijzen des 
Heren, dat wij niet omgekomen zijn, want zijn barmhartigheden 

houden niet op. 
En vers 25 en 26  Goed is de Here voor wie Hem verwachten, voor 

de ziel die Hem zoekt; goed is het, in stilheid te wachten op het heil 

des Heren. 
 

Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 

 

Profetie: Versoepelen van Coronamaatregelen 

van korte duur! 
 
Boodschap Gods: De Illuminati en de Nieuwe Wereldorde is dik 

tevreden; het stappenplan is in volle gang! Vaccinatie tegen het 

Coronavirus, de microchip en ook de corona-app wil men de 
bevolking gaan opdringen. 
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Volledige weergave: 

 
Welkom! Op 22 april 2020 bracht de bode engel deze profetische en 

openbarende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin 
Cousijnsen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Rafaël, 

een bode engel Gods. 
 

De Illuminati en de Nieuwe Wereldorde is dik tevreden! 

Stil sluipt de sluipmoordenaar, het Coronavirus, verder. Het 
stappenplan is in volle gang! En de vaccinatie, die de mensen die 

over zullen zijn, immuun moet maken, is de eerste stap naar de 
verplichting ervan en van de microchip, om het te accepteren. Deze 

wil men de bevolking opdringen, zoals ook de corona-app.  

 
Ook sommige huisartsen hebben enkele coronapatiënten 

voorzien van Hydroxychloroquine, waardoor sommigen 

werden genezen. 
 

Voorwaar! 
Ook president Donald Trump vindt het beter, dat men de RFID-chip 

gewoon moet accepteren, nadat hij gesproken had met de ex-

president, Obama, die destijds de start begon met het Obamacare 
chip programma.  

 
Voorwaar, het versoepelen van de maatregelen tegen 

Corona zal van korte duur zijn,  

vanwege het feit dat er niet aan de regels vastgehouden wordt, die 
men oplegde. Ondertussen wassen de wereldleiders hun handen in 

onschuld, en wil men een goede, totale controle over de mensen, 

die men via een satelliet op afstand kan doden, als men voorzien is 
van een RFID-chip, onder andere! Ook wil men één wereldreligie! 

Dit is ook het verlangen van Paus Franciscus, die aangesloten is bij 
de Illuminati en de Nieuwe Wereldorde. 
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Voorwaar, luister onder andere ook naar de boodschap in de 
Evangelical EndTime Machine, met de titel: ‘De tekenen van 

Zijn Wederkomst’. 

Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 
 

Neem Gods boodschappen serieus! 
 
Velen houden ze zich liever bezig met de fouten van anderen, in 

plaats van Gods boodschappen te overdenken, die u erop wijzen 

om uw eigen fouten en wandel te herstellen. Maak uw wegen recht, 
want het einde nadert! 

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 

23 april 2020 bracht een bode engel Gods de volgende boodschap 
over, die ik heel graag met u wil delen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 

Voorwaar, open uw oren en hoor; wees genezen! 
Mijn naam is Revorme, een bode engel Gods. 

 
Wees hervormd! 

 

Romeinen 12, vers 2  En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, 
maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat 

gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige 
en volkomene. 

 

En Efeziërs 4, vers 17 en 18  Dit zeg ik dan en betuig ik in de 
Here, dat gij niet langer moogt wandelen zoals ook de heidenen 

wandelen, in de ijdelheid van hun denken, verduisterd in hun 

verstand, vervreemd van het leven Gods om de onwetendheid, die 
in hen heerst, om de verharding van hun hart. 
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En vers 20 tot en met 23  Maar gij geheel anders: gij hebt Christus 
leren kennen. Gij toch hebt van Hem gehoord en zijt in Hem 

onderwezen, gelijk dit de waarheid is in Jezus, dat gij, wat uw 

vroegere wandel betreft, de oude mens aflegt, die ten verderve 
gaat, naar zijn misleidende begeerten, dat gij verjongd wordt door 

de geest van uw denken. 
 

Voorwaar, hebt u wel de boodschappen Gods bestudeerd, en 

overdacht wat de Heilige Geest u liet zien en horen? 
 

Mattheüs 7, vers 18  Een goede boom kan geen slechte vruchten 
dragen, of een slechte boom goede vruchten dragen. 

 

Voorwaar, velen echter zouden zich eens goed moeten 
onderzoeken, of hebben een vergrootglas nodig, om hun 

eigen vruchten en wandel te zien. 
In plaats van Gods boodschappen te overdenken, houden ze zich 

liever bezig met de fouten van anderen, dan om hun eigen fouten 

en wandel te herstellen! 
 

Efeziërs 5, vers 15 tot en met 17  Ziet dus nauwlettend toe, hoe 

gij wandelt, niet als onwijzen, doch als wijzen, u de gelegenheid ten 
nutte makende, want de dagen zijn kwaad. Weest daarom niet 

onverstandig, maar tracht te verstaan, wat de wil des Heren is. 
 

Voorwaar, luister ook naar de boodschap met de titel:  

‘Aan de roddelaars en kwaadsprekers over de door God aangestelde 
Profeten: Benjamin en Profetes Theresa’, van 11 mei 2018. Neem 

de boodschappen serieus, en bekeer u nu! Want een narcist, of een 
egoïst, vol haat en roddel en manipulatie, die u van de waarheid wil 

wegtrekken, komt 100% niet in de Hemel, maar in het vuur! 

Voorwaar, ik, Revorme, wil u wijzen op een boodschap, die u echt 
eens moet bestuderen en aanhoren. De titel is: ‘Profetisch: Dit is 

hen overkomen die zich niet bekeerden’, van 21 oktober 2019.  

 
Voorwaar, word hervormd, en eet van de boodschappen 

Gods! 
Laat de Heilige Geest u aanraken en hervormen. Maak uw wegen 

recht, want de eindtijd betekent: het einde van de tijd nadert. 
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Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 

 

Zo spreekt uw Abba, Vader: Wees niet angstig of 

bezorgd 
 
Ik, Yeshua HaMashiach, ben bij je en hou van je. Al wat je nodig 

hebt, zal Hij je geven, zoals vergeving van zonden, en kracht voor 
vandaag, blijde hoop en herstel voor vandaag en voor de toekomst! 

 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Op 24 april 2020 bracht de bode engel 
deze bemoedigende boodschap Gods over aan Profeet Benjamin 

Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare, almachtige Naam van 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 
Lovesadai, een bode engel Gods. 

 
Voorwaar, zo spreekt de Here, Abba, Vader:  

Wees niet angstig of bezorgd. Ik, Yeshua HaMashiach, ben bij je en 

hou van je. Houd je vast aan Mij. Ik ben wie Ik ben, en zelfs door 
de diepste diepten heen was Ik bij je, alle dagen! Toch heb Ik met 

alles een bedoeling, dat je Mijn grootheid en liefde nog meer zal 

ervaren, al lijkt het soms duister om je heen. Ik zag je pijnen en 
het onbegrip en al je nood. Laat je lasten, die op je drukken, nu 

eens echt los! Laat Mij, je Abba, Vader, je last helpen dragen. 
Vertrouw op Mij! Weet, gevormd worden kan pijn doen. Mijn trouw 

en liefde is wondergroot! Nooit zal Ik je laten wegkwijnen! 

 
Hebreeën 10, vers 24 en 25  En laten wij op elkander acht geven 

om elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. Wij moeten 
onze eigen bijeenkomst niet verzuimen, zoals sommigen dat 

gewoon zijn, maar elkander aansporen, en dat des te meer, 

naarmate gij de dag ziet naderen. 
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Psalm 31, vers 25  Weest sterk en uw hart zij onversaagd, gij 
allen, die op de Here hoopt. 

En Psalm 32, vers 8  Ik leer en onderwijs u aangaande de weg die 

gij gaan moet; Ik raad u; mijn oog is op u. 
 

1 Korinthiërs 16, vers 13  Blijft waakzaam, staat in het geloof, 
weest manlijk, weest sterk! 

 

Psalm 23, vers 4  Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, 
ik vrees geen kwaad, want Gij zijt bij mij; uw stok en uw staf, die 

vertroosten mij. 
 

Jesaja 43, vers 4  Omdat gij kostbaar zijt in mijn ogen en 

hooggeschat en Ik u liefheb, geef Ik mensen voor u in de plaats en 
natiën in ruil voor uw leven. 

 
Johannes 14, vers 27  Vrede laat Ik u, mijn vrede geef Ik u; niet 

gelijk de wereld die geeft, geef Ik hem u. Uw hart worde niet 

ontroerd of versaagd. 
 

Romeinen 8, vers 31  Wat zullen wij dan van deze dingen 

zeggen? Als God vóór ons is, wie zal tegen ons zijn? 
En Romeinen 15, vers 2  Ieder onzer trachte zijn “of haar” naaste 

te behagen, ten goede, tot opbouwing. 
 

En 2 Korinthiërs 8, vers 12  Want als de bereidvaardigheid 

aanwezig is, is zij welkom naar hetgeen zij heeft, niet naar hetgeen 
zij niet heeft. 

 
Voorwaar, groot is de Here! 

Ga Hem loven en prijzen en danken, en dans en juich, en geef aan 

Hem, Abba, Vader, het psalmzingen van Zijn Naam! En maak Hem 
groot, de Allerhoogste! Hij geeft u het verlangen van uw hart op 

Zijn tijd. Al wat u nodig hebt, zal Hij u geven, zoals vergeving van 

zonden, en kracht voor vandaag, blijde hoop en herstel voor 
vandaag en voor de toekomst. Hij geeft vreugde en kracht en 

liefde! 
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Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 
wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 

geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 

oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 
duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 

waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 
gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 

komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 

zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 
 

Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 

 

De boer en de kip 
 

In de nacht van 24 op 25 april 2020 ontving Profeet Benjamin de 
volgende droom Gods in zijn slaap, die ik heel graag met u wil 

delen. Het gaat over een boer en zijn kip. Voor jong en oud! 

 
 

Volledige weergave: 
 

Van harte welkom! In de nacht van 24 op 25 april 2020 ontving 

Profeet Benjamin de volgende droom Gods in zijn slaap, die ik heel 
graag met je wil delen. Benjamin schrijft: 

 
Ik droomde over een kippenhok… 

Daar zat een kip in, die aan het tokkelen was en wild gedrag liet 

zien. De kip sprong als een gestoorde kip tegen de muren op! En 
het lawaai in het hok was van verre te horen.  

Ik zag een boer naar het hok komen aanlopen, heel snel, en hij 

rende achter de gestoorde kip aan. Maar de kip ontsnapte en rende 
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naar buiten, met de boer erachteraan, die een sprong moest maken 
en daardoor onder de modder zat.   

Hij kon de kip te pakken krijgen, en hield de kip nu goed vast in 

zijn handen. En in plaats van om de kip de kop om te draaien, gaf 
hij de kip zijn liefde, en sprak: “Ik geef je mijn hart en geef je voer. 

En wat geef je mij ervoor terug?” 
De kip zei: “Tok, tok, tokkele, tok!” en legde een warm ei in zijn 

handen. Toen wist de boer dat het probleem was, dat het ei knel 

had gezeten in de kip, en dat, met een beetje begrip en liefde en 
geduld, het ei tevoorschijn kwam.  

Na deze gebeurtenis bracht hij de kip weer rustig in het kippenhok, 
en gaf de kip een dikke kus… “Smak” op de snavel. En hij ging weer 

met een brede glimlach weg, terug naar zijn huis, en schreef eerst 

nog op de deur van het kippenhok deze tekst: 
 

Galaten 5, vers 22, en hij liep tevreden weg.  
 

Dit was mijn droom, wat ik droomde vannacht, 

 
Benjamin 

 

 
 

Zo zal het geschieden! 
 
Voorwaar, zo staat het geschreven en zo zal het geschieden; zo 

spreekt de Here, JHWH. Deze bijzondere boodschap is zeer 
profetisch en is tevens voor sharing. 

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 28 april 2020 bracht de bode engel de 

volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin 

Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige Naam, almachtige Naam 

boven alle namen, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, de 
Zoon van God.  
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Hij is de Alfa en de Omega, de Eerste en de Laatste, het 

Begin en het Einde. 

Voorwaar, 
 

Genesis 28, vers 12 en 13  Toen droomde hij, en zie, op de aarde 
was een ladder opgericht, waarvan de top tot aan de hemel reikte, 

en zie, engelen Gods klommen daarlangs op en daalden daarlangs 

neder. En zie, de Here stond bovenaan… tot zover. 
 

Exodus 23, vers 20  Zie, Ik zend een engel vóór uw aangezicht, 
om u te bewaren op de weg en om u te brengen naar de plaats, die 

Ik bereid heb.  

 
Psalm 62, vers 6 tot en met 8  Waarlijk, mijn ziel, keer u stil tot 

God, want van Hem is mijn verwachting; waarlijk, Hij is mijn rots 
en mijn heil, mijn burcht, ik zal niet wankelen. Op God rust mijn 

heil en mijn eer, mijn sterke rots, mijn schuilplaats is in God. 

Psalm 72, vers 17  Zijn naam zij voor altoos, zolang de zon er is, 
bloeie zijn naam. Mogen alle volken elkander daarmee zegenen, 

hem gelukkig prijzen. 

Psalm 73, vers 21 en 22  Toen mijn hart verbitterd was, en ik in 
mijn nieren geprikkeld werd, toen was ik een grote dwaas en 

zonder verstand… tot zover. 
Psalm 85, vers 10  Waarlijk, zijn heil is nabij hen die Hem vrezen… 

tot zover. 

En vers 11  Goedertierenheid en trouw ontmoeten elkander, 
gerechtigheid en vrede kussen elkaar. 

Psalm 86, vers 16  Wend U tot mij en wees mij genadig, verleen uw 
knecht uw sterkte… tot zover. 

En vers 17  Doe aan mij een teken ten goede, opdat mijn haters 

het zien en beschaamd staan, wanneer Gij, Here, mij geholpen en 
getroost hebt. 

Psalm 87, vers 1  Zijn stichting ligt op heilige bergen. 

Psalm 89, vers 9  Here, God der heerscharen, wie is als Gij 
grootmachtig, o Here, en uw trouw is rondom U. 

Vers 14 en 15  Gij hebt een machtige arm, uw hand is sterk, uw 
rechterhand verheven; gerechtigheid en recht zijn de grondslag van 
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uw troon; goedertierenheid en trouw gaan voor uw aangezicht 
henen. 

En vers 29  Voor altoos zal Ik jegens hem, “maar ook haar”, mijn 

goedertierenheid bewaren en mijn verbond zal voor hem “of haar” 
vast blijven. 

Psalm 103, vers 1 en 2  Loof de Here, mijn ziel, en al wat in mij is, 
zijn heilige naam; loof de Here, mijn ziel, en vergeet niet een van 

zijn weldaden. 

En vers 6  De Here doet gerechtigheid en recht aan alle verdrukten. 
En Psalm 107, vers 6  Toen riepen zij tot de Here in hun 

benauwdheid, en Hij redde hen uit hun angsten. 
 

Voorwaar, mijn naam is Chamel, een bode engel Gods. 

 
Psalm 111, vers 2 tot en met 4  Groot zijn de werken des Heren, 

na te speuren door allen die er behagen in hebben. Majesteit en 
luister is zijn doen, en zijn gerechtigheid houdt eeuwig stand. Hij 

heeft voor zijn wonderen een gedachtenis gesticht; genadig en 

barmhartig is de Here.  
En vers 6  Hij deed zijn volk de kracht van zijn werken kennen… tot 

zover. 

 
Voorwaar, 

 
Openbaring 22, vers 6  En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn 

getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der 

Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen 
hetgeen weldra geschieden moet. 

 
Zacharia 7, vers 4 en vers 9  Toen kwam het woord van de Here 

der heerscharen tot mij. 

Zo zegt de Here der heerscharen: spreekt eerlijk recht en bewijst 
elkander liefde en barmhartigheid. 

En vers 11 en 12  Maar zij weigerden te luisteren, zetten hun 

schouder er dwars tegenin en stopten hun oren toe om niet te 
horen; hun hart maakten zij als diamant, om niet te horen naar de 

onderwijzing en de woorden die de Here der heerscharen door zijn 
Geest, door de dienst van de vroegere Profeten,… let op!... 
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“evenzo nu”, had doen overbrengen. Daarop kwam er een grote 
toorn van de Here der heerscharen. 

 

Voorwaar, overdenk deze boodschap grondig en luister 
aandachtig! 

 
Zacharia 7, vers 13  En gelijk Hij riep zonder dat zij gehoor 

gaven, zo ook zullen zij roepen zonder dat Ik gehoor geef, zeide de 

Here der heerscharen. 
 

En dit telt ook voor nu, zegt de Here, in het einde der dagen. 
 

Zacharia 8, vers 9  Zo zegt de Here der heerscharen: Laten uw 

handen sterk zijn, gij, die in deze dagen uit de mond der Profeten 
deze woorden hoort… tot zover. 

 
Voorwaar, deze boodschap is zeer profetisch! 

 

Zacharia 8, vers 16 en 17  Dit moet gij doen: spreekt waarheid 
onder elkander, oefent eerlijke en heilzame rechtspraak uit in uw 

poorten; beraamt in uw hart elkanders onheil niet, en hebt geen 

valse eed lief, want dit alles haat Ik, luidt het woord des Heren. 
 

En Mattheüs 5, vers 17  Meent niet, dat Ik gekomen ben om de 
wet of de Profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen om te 

ontbinden, maar om te vervullen.     

 
Voorwaar, verbaas u niet dat men nu, in het einde der 

dagen, alles wil ontbinden. 
 

Mattheüs 5, vers 4 en 5  Zalig die treuren, want zij zullen 

vertroost worden. Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde 
beërven. 

En vers 9 tot en met 12  Zalig de vredestichters, want zij zullen 

kinderen Gods genoemd worden. Zalig de vervolgden om der 
gerechtigheid wil, want hunner is het Koninkrijk der hemelen. Zalig 

zijt gij, wanneer men u smaadt en vervolgt en liegende allerlei 
kwaad van u spreekt om Mijnentwil. Verblijdt u en verheugt u, want 
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uw loon is groot in de hemelen; want alzo hebben zij de Profeten 
vóór u vervolgd. 

En Mattheüs 13, vers 49  Zó zal het gaan bij de voleinding der 

wereld. De engelen zullen uitgaan om de bozen uit het midden der 
rechtvaardigen af te zonderen. 

 
En Openbaring 11, vers 10 tot en met 13  En zij, die op de 

aarde wonen, zijn blijde en verheugd over hen en zullen elkander 

geschenken zenden, omdat deze twee Profeten hen, die op de 
aarde wonen, gepijnigd hadden. En na die drie en een halve dag 

voer een levensgeest uit God in hen, en zij gingen op hun voeten 
staan en grote vrees viel op allen, die hen aanschouwden. En zij 

hoorden een luide stem uit de hemel tot hen zeggen: Klimt 

hierheen op! En zij klommen naar de hemel op in de wolk, en hun 
vijanden aanschouwden hen. En te dien ure kwam er een grote 

aardbeving en een tiende deel der stad stortte in, en zevenduizend 
personen werden door de aardbeving gedood, en de overigen 

werden zeer bevreesd en gaven de God des hemels eer. 

 
Voorwaar, zo staat het geschreven en zo zal het geschieden; 

zo spreekt de Here, JHWH. 

Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 
 

 

God schonk Benjamin 100% vergeving en 

genade 
 

Open uw oren en hart en gedachten voor wat de Heilige Geest Gods 

vandaag tot u te zeggen heeft in deze boodschap Gods. En luister 
ook naar de boodschap: ‘Profeet Benjamin vraagt vergeving!’ Ook u 

mag uw reiniging en vergeving en verlossing onderhouden, in 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, en met een schone lei 

opnieuw beginnen. 

 
 

Volledige weergave: 
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Hallo, van harte welkom! Op 29 april 2020 bracht de bode engel de 

volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin 

Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige, almachtige Naam van 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 

Revorme, een bode engel Gods. 

 
Open uw oren en hart en gedachten voor wat de Heilige 

Geest Gods tot u te zeggen heeft. 
Voorwaar, wie bent u, om Gods dienstknecht en Profeet te 

veroordelen? Wie zijt gij, wanneer gij niet wilt geloven in Gods werk 

en uitgekozen en vooral aangewezen Profeet?  
 

Voorwaar, zo spreekt de Allerhoogste, Yeshua HaMashiach, 
JHWH, Jezus Christus: 

Onbesnedene van hart en oren, Ik ben de Allerhoogste! En wie hem 

haat, haat ook Mij, en haat ook de Vader. Voorwaar, luister ook 
naar de boodschap: ‘Profeet Benjamin vraagt vergeving!’ 

 

Lukas 23, vers 34  En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun… tot 
zover. 

 
Profeet Benjamin Cousijnsen heeft diep berouw van zijn 

daden, en erge spijt, en had dus gezondigd… 

ondanks dat hij in de Hemel uitgekozen werd en ingezegend daar 
door de Profeten Gods als eindtijdprofeet van de laatste dagen. 

Voorwaar, net als Henoch zag Profeet Benjamin vaak Gods 
openbaringen, visioenen, en werd hij wel eens meegenomen en zag 

zelfs de Heilige Hemelen en de engelen en Yeshua HaMashiach, 

JHWH, Jezus Christus.  
 

Voorwaar! 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, had Profeet Benjamin 
Cousijnsen, die toen in die tijd in zonde leefde, echt kunnen doden 

in Zijn Heiligheid, en bij het brengen van de boodschappen Gods, 
gebracht door de engelen Gods! Voorwaar, elke woord van God, dat 

wordt overgebracht en opgeschreven door Benjamin, werd in Gods 
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Heiligheid, in het bijzijn van een bode engel Gods, overgebracht. 
God kent Benjamin beter dan wie ook, en schonk hem 100% 

vergeving en genade. God is ware liefde en veel meer dan een 

mens of een gevoel! Een mens kan blijven oordelen en wijzen, 
onder andere, zoals satan dit wil, en blijven verwonden en 

ontmoedigen! God doet dit niet! Benjamin heeft geleerd van zijn 
fouten, en houdt van zijn vrouw, met zijn hart en ziel en verstand, 

en van zijn twee kinderen van 1 en 2 jaar.  

 
Voorwaar, als u niet gelooft in de boodschappen Gods, of het 

bovennatuurlijke van God,  
of vergeving of redding door Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 

Christus, of Gods plan voor uw leven, heeft het ook geen zin, om 

naar de gezegende boodschappen te luisteren. Voorwaar, deze 
boodschap wil ik, Revorme, u onder de aandacht brengen, met de 

titel: ‘Zowel de mens als de engelen worden getest op de Aarde’, en 
tja, zelfs de Twee Getuigen, onder anderen. Voorwaar, wie u ook 

bent, kom naar Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! Hij 

houdt ook van u, en heeft ook voor u Zijn leven gegeven en toonde 
Zijn liefde aan het kruis, en vergaf al uw zonden, en reinigde u van 

alle, alle overtredingen! Ook u mag uw reiniging en vergeving en 

verlossing onderhouden, in Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 
Christus, en met een schone lei opnieuw beginnen, net als 

Benjamin deed. 
U moet door deze boodschap heen de genade en liefde van God 

zien. 

 
Romeinen 8, vers 38 en 39  Want ik ben verzekerd, dat noch 

dood noch leven, noch engelen noch machten, noch heden noch 
toekomst, noch krachten, noch hoogte noch diepte, noch enig 

ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke 

is in Christus Jezus, onze Here. 
 

Alle glorie en dank en eer gaat uit naar Yeshua HaMashiach, 

JHWH, Jezus Christus. Amen! 
Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
PS  Vaak gebruiken engelen ook voorbeelden en beeldspraak, onder 

andere. 
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Hij gelooft in jou en mij; geloof ook in Hem! 
 
Hoeveel betekent u voor Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 

Christus, denkt u? En hoeveel betekent Hij voor u? Voorwaar, Hij 

heeft u uitgekozen, en een discipel staat niet boven zijn of haar 
meester. 

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 29 april 2020 bracht de bode engel de 

volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin 
Cousijnsen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Rafaël, 

een bode engel Gods. 
 

Ik, Rafaël, moest eventjes lachen, want daar zie ik nu een 

tijd wekker voor Profeet Benjamin Cousijnsen staan. 
OK, de tijd gaat vast nu in! 

 

Voorwaar, hoeveel betekent u voor Yeshua HaMashiach, 
JHWH, Jezus Christus, denkt u? 

En hoeveel betekent Hij voor u? En wat denkt u van: hoeveel tijd 
maakt de Zoon van God voor u vrij, denkt u? En hoeveel tijd hebt u 

voor Hem, die zoveel om u geeft? Hij houdt van u, en houdt u ook 

van Hem? 
 

Mattheüs 10, vers 24  Een discipel staat niet boven zijn “of haar” 
meester… tot zover. 

Voorwaar, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, is het 

Licht! 
 

Johannes 8, vers 12  Wederom dan sprak Jezus tot hen en zeide: 

Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de 
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duisternis wandelen, maar hij “of zij” zal het licht des levens 
hebben. 

Johannes 12, vers 37 tot en met 40  En hoewel Hij zovele tekenen 

voor hun ogen gedaan had, geloofden zij niet in Hem, opdat het 
woord van de Profeet Jesaja vervuld werd, dat hij sprak: Here, wie 

heeft geloofd, wat hij van ons hoorde? En aan wie is de arm des 
Heren geopenbaard? Hierom konden zij niet geloven, omdat Jesaja 

elders gezegd heeft: Hij heeft hun ogen verblind en hun hart 

verhard, dat zij niet met hun ogen zien, met hun hart verstaan en 
zich bekeren, en Ik hen geneze. 

En Johannes 15, vers 16  Niet gij hebt Mij, maar Ik heb u 
uitgekozen en u aangewezen, opdat gij zoudt heengaan en vrucht 

dragen en uw vrucht zou blijven, opdat de Vader u alles geve, wat 

gij Hem bidt in mijn naam. 
 

Voorwaar, Hij heeft u uitgekozen! 
En Hij wil ook, dat u ook voor Hem kiest en een relatie met Hem 

aangaat. Maak tijd voor Hem! Hijzelf droeg uw kruis en zonden en 

lijden. De straf, die u verdiende, was op Hem! Hij gaf Zijn leven 
voor u; Hij gaf u niet op, ook nu niet! 

 

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 
wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 

geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 
oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 

duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 

waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 
gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 

komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 

zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 
En vers 35 en 36  De Vader heeft de Zoon lief en heeft Hem alles in 

handen gegeven. Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven; doch 
wie aan de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de 

toorn Gods blijft op hem “en op haar”. 
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Voorwaar, Hij gelooft in u; geloof ook in Hem, Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! 

 
Johannes 10, vers 27 tot en met 30  Mijn schapen horen naar 

mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij, en Ik geef hun eeuwig 
leven en zij zullen voorzeker niet verloren gaan in eeuwigheid en 

niemand zal ze uit mijn hand roven. Wat mijn Vader Mij gegeven 

heeft, gaat alles te boven en niemand kan iets roven uit de hand 
mijns Vaders. Ik en de Vader zijn één. 

En vers 11  Ik ben de goede herder. De goede herder zet zijn leven 
in voor zijn schapen. 

 

Hij heeft u zoveel meer gegeven; geef aan Hem, wat Hem 
toekomt. 

Tring, tring! Het is tijd nu… 
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 

 
 

Wat is nu het ware Evangelie? 
 
Sommigen denken, wat is nu het ware Evangelie? Het antwoord is, 

dat het Evangelie op de eerste plaats het Goede Nieuws is, voor 

jong en oud, dat zondaars wil redden. Johannes 3, vers 16 tot en 
met 21   

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 

30 april 2020 bracht een bode engel Gods de volgende boodschap 
over, die ik heel graag met u wil delen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  
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Voorwaar, Kadosh, Heilig en Almachtig is de Here, de enige 
ware Koning der koningen, die u zowel goed nieuws als 

slecht nieuws kan overbrengen via Zijn eindtijdprofeet. 

Voorwaar, mijn naam is Blesía, een bode engel Gods. 
 

Sommigen denken, wat is nu het ware Evangelie? 
Het antwoord is, dat het Evangelie op de eerste plaats het Goede 

Nieuws is, voor jong en oud, dat zondaars wil redden, die zich 

vooral afgezonderd hebben van God, en denken dat er geen hoop 
meer is en dat hun situatie niet rechtgezet kan worden. De duivel 

doet er altijd nog een schepje bovenop en wil niet, dat u zich 
bekeert. Maar halleluja! God heeft Zijn Zoon gestuurd, zodat u uw 

situatie recht kan zetten. God heeft in liefde en genade herstel en 

vergeving mogelijk gemaakt via Zijn Plaatsvervanger voor 
iedereen: Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, die met Zijn 

offer op het kruis de straf van u droeg en al uw zonden kwam 
afbetalen. 

 

Romeinen 6, vers 4 tot en met 8  Wij zijn dan met Hem 
begraven door de doop in de dood, opdat, gelijk Christus uit de 

doden opgewekt is door de majesteit des Vaders, zo ook wij in 

nieuwheid des levens zouden wandelen. Want indien wij 
samengegroeid zijn met hetgeen gelijk is aan zijn dood, zullen wij 

het ook zijn met hetgeen gelijk is aan zijn opstanding; dit weten wij 
immers, dat onze oude mens medegekruisigd is, opdat aan het 

lichaam der zonde zijn kracht zou ontnomen worden en wij niet 

langer slaven der zonde zouden zijn; want wie gestorven is, is 
rechtens vrij van de zonde. Indien wij dan met Christus gestorven 

zijn, geloven wij, dat wij ook met Hem zullen leven. 
En Romeinen 1, vers 16 en 17  Want ik schaam mij het evangelie 

niet; want het is een kracht Gods tot behoud voor een ieder die 

gelooft, eerst voor de Jood, maar ook voor de Griek. Want 
gerechtigheid Gods wordt daarin geopenbaard uit geloof tot geloof, 

gelijk geschreven staat: De rechtvaardige zal uit geloof leven. 

 
En Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God 

de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 
opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig 

leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, 
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opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 

geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 
oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 

duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 
waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 

gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 

komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 
zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 

 
Dit is het Evangelie! 

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

MEI 2020 
 
Gebed voor u die niet goed weet hoe u moet 

bidden 
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Boodschap Gods: U verlangt om te bidden, maar weet niet goed 
hoe u moet bidden. Daarom, vrees niet en bid dit gebed mee. 

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 1 mei 2020 bracht de bode engel de 

volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin 

Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Mijn naam is Blesía, een bode 

engel Gods. 

 
Voorwaar, u verlangt om te bidden, u die niet goed weet hoe 

u moet bidden. 
Daarom, vrees niet. Laten we bidden.  

 

Zeg me na: 
“Heilige Geest, vol eerbied en nederigheid, en vol respect, wil ik U 

vragen om mij aan te raken. Daal met Uw Heilige Geest neer. Ik 

belijd mijn zonden, en weet dat U, Yeshua HaMashiach, JHWH, 
Jezus Christus, de enige Weg bent en als enige redt! Ik open mijn 

hart en ziel en gedachten, en geef mij compleet over aan U, en 
vraag U om Uw majesteit en glorie te laten zien aan mij. Schijn met 

Uw licht diep in mijn hart. Vul mij, Yeshua HaMashiach, JHWH, 

Jezus Christus, met Uw liefde en kracht. Giet Uw kadosh, heilige 
vreugdeolie en Uw herstel en vergeving uit over mij. Vul mij meer 

en meer in overvloed, zodat ik kan lachen en huilen van vreugde! 
Ik les mijn dorst bij Uw levensbron, vol kracht en vernieuwing, 

zodat ik leef uit Uw genade, elke dag! Ik geloof in Uw opstanding. 

Ik geloof in Uw kostbare, bovennatuurlijke Bloed, Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! Ik geloof in Uw wonderbare 

kracht, en ik twijfel niet aan Uw grootheid! Ik geloof, dat U ook 

voor mij stierf en opstond uit de dood. Ik geloof ook, dat U opsteeg 
naar Uw Vader, en dat ik me klaar moet maken voor Uw 

Wederkomst. Amen!” 
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Johannes 14, vers 1 tot en met 6  Uw hart worde niet ontroerd; 
gij gelooft in God, gelooft ook in Mij. In het huis mijns Vaders zijn 

vele woningen – anders zou Ik het u gezegd hebben – want Ik ga 

heen om u plaats te bereiden; en wanneer Ik heengegaan ben en u 
plaats bereid heb, kom Ik weder en zal u tot Mij nemen, opdat ook 

gij zijn moogt, waar Ik ben. En waar Ik heenga, daarheen weet gij 
de weg. Tomas zeide tot Hem: Here, wij weten niet, waar Gij 

heengaat; hoe weten wij dan de weg? Jezus zeide tot hem: Ik ben 

de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader 
dan door Mij. 

 
Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 

 
 

Robots onder andere voor het screenen van 

mensen op Corona 
 

Wetenschappers zijn bezig met het ontwikkelen van een 

levensechte robot, die een mens kan analyseren op afstand, onder 
andere. Ook wil men, dat de mens voorzien is van een RFID nano-

chip, die gescand kan worden op afstand. Verder komt in deze 
openbarende boodschap Gods een robot aan de orde, die de plaats 

kan innemen van een kok in de keuken. 

 
 

Volledige weergave: 

 
Welkom! Op 4 mei 2020 bracht de bode engel deze openbarende 

boodschap Gods over aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, 
Benjamin Cousijnsen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 

Kireach, een bode engel Gods. 
 

Voorwaar, wetenschappers zijn bezig met het ontwikkelen 

van een levensechte robot, die een mens kan analyseren op 
afstand. 
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Ze kunnen zelfs vaststellen, of iemand het Coronavirus heeft of een 
ander virus. Een corona-app zal dan niet noodzakelijk zijn. 

Voorwaar, deze robots wil men onopvallend inzetten! Wel wil men, 

dat de mens voorzien is van een RFID nano-chip, die gescand kan 
worden op afstand door een menselijke robot.  

 
Mattheüs 10, vers 21  Een broeder “of zuster” zal zijn broeder 

“of zuster” overleveren ten dode en een vader zijn kind, en 

kinderen zullen opstaan tegen hun ouders en hen ter dood brengen. 
En vers 26 en 27  Vreest hen dan niet, want er is niets bedekt, of 

het zal geopenbaard worden, en verborgen, of het zal bekend 
worden. Wat Ik u zeg in het donker, zegt het in het licht; wat gij u 

in het oor hoort fluisteren, predikt het van de daken.  

 
En Openbaring 13, vers 15 tot en met 18  En hem werd 

gegeven om aan het beeld van het beest een geest te schenken, 
zodat het beeld van het beest ook zou spreken, en maken dat allen, 

die het beeld van het beest niet aanbaden, gedood werden. En het 

maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de 
armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op 

hun rechterhand of op hun voorhoofd, en dat niemand kan kopen of 

verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het 
getal van zijn naam heeft. Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, 

berekene het getal van het beest, want het is een getal van een 
mens, en zijn getal is zeshonderd zesenzestig. 

 

Voorwaar! 
Ook zijn de wetenschappers bezig met het bouwen van een robot, 

die de plaats kan innemen van een kok in de keuken, en 
geprogrammeerd is voor het maken van perfecte bewegingen en 

voor het maken van menu’s. Men zegt reeds: “Dat scheelt veel 

blessures en fouten in de keuken!” Voorwaar, zo kunt u nog veel 
meer vinden over robots in de Evangelicalendtimemachine.com 

 

Openbaring 22, vers 6  En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn 
getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der 

Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen 
hetgeen weldra geschieden moet.   
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Amos 3, vers 7 en 8  Voorzeker, de Here Here doet geen ding, of 
Hij openbaart zijn raad aan zijn knechten, de Profeten. De leeuw 

heeft gebruld, – wie zou niet vrezen? De Here Here heeft 

gesproken, – wie zou niet profeteren? 
 

Psalm 107, vers 42 en 43  De oprechten zien het en verheugen 
zich, alle onrecht sluit de mond. Wie is wijs? Hij lette op deze 

dingen, laat men acht slaan op de gunstbewijzen des Heren.  

 
2 Petrus 3, vers 3  Dit vooral moet gij weten, dat er in de laatste 

dagen spotters met spotternij zullen komen, die naar hun eigen 
begeerten wandelen. 

En vers 9 tot en met 13  De Here talmt niet met de belofte, al zijn 

er, die aan talmen denken, maar Hij is lankmoedig jegens u, daar 
Hij niet wil, dat sommigen verloren gaan, doch dat allen tot 

bekering komen. Maar de dag des Heren zal komen als een dief. Op 
die dag zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en de 

elementen door vuur vergaan, en de aarde en de werken daarop 

zullen gevonden worden. Daar al deze dingen aldus vergaan, 
hoedanig behoort gij dan te zijn in heilige wandel en godsvrucht, 

vol verwachting u spoedende naar de komst van de dag Gods, ter 

wille waarvan de hemelen brandende zullen vergaan en de 
elementen in vuur zullen wegsmelten. Wij verwachten echter naar 

zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar 
gerechtigheid woont. 

 

En Jakobus 5, vers 8  Oefent ook gij geduld, sterkt uw harten, 
want de komst des Heren is nabij. 

En vers 10  Broeders “en zusters”, neemt tot een voorbeeld van 
gelatenheid en geduld de Profeten, die in de naam des Heren 

hebben gesproken. 

 
Tot zover. 

Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
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Laat u zich al gebruiken als een levende 

hoeksteen? 
 

Wees een zegen! Wees een levende steen; laat u gebruiken voor 
Zijn glorie en eer, want u bent een kostbare hoeksteen. Deel uw 

getuigenis tot opbouw van velen! 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 5 mei 2020 bracht de bode engel de 

volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin 

Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  
 

Voorwaar, zo spreekt de Geest Gods: 
Onderwerp u, nader tot Mij, en Ik, JHWH, zal tot u naderen. Of gij 

bidt wel, maar gij ontvangt niet. Gij begeert, doch gij hebt niet. 

 
Jakobus 1, vers 16  Dwaalt niet, mijn geliefde broeders. “Dit telt 

ook voor de zusters.” 
 

Hebreeën 12, vers 14 en 15  Jaagt naar vrede met allen en naar 

de heiliging, zonder welke niemand de Here zal zien. Ziet daarbij 
toe, dat niemand verachtere van de genade Gods, dat er geen 

bittere wortel opschiete en verwarring stichte, en daardoor zeer 

velen zouden besmet worden. 
En vers 28 en 29  Laten wij derhalve, omdat wij een onwankelbaar 

koninkrijk ontvangen, dankbaar zijn en hierdoor God vereren op 
een Hem welbehagelijke wijze met eerbied en ontzag, want onze 

God is een verterend vuur. 

En Hebreeën 13, vers 15  Laten wij dan door Hem Gode 
voortdurend een lofoffer brengen, namelijk de vrucht onzer lippen, 

die zijn naam belijden. 
 

Voorwaar, gehoorzaam uw Rabboeni, uw Abba, Vader, 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. 
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Onderwerp u aan Hem, wakende over uw ziel en mond en 
gedachten en hart! Voorwaar, de Geest Gods onderzoekt u. Wees 

verstandig, en besef waaraan u moet werken. De Geest Gods zal 

het u laten zien; sta er open voor! 
 

Jakobus 4, vers 17  Als iemand dan weet goed te doen en het niet 
doet, is het hem “of haar” tot zonde. 

En Jakobus 5, vers 15  En het gelovige gebed zal de lijder gezond 

maken, en de Here zal hem “of haar” oprichten. En als hij “of zij” 
zonden heeft gedaan, zal hem “of haar” vergiffenis geschonken 

worden.     
 

Voorwaar, mijn naam is Blesía, een bode engel Gods. 

Wees een zegen! Wees een levende steen; laat u gebruiken voor 
Zijn glorie en eer. U bent een kostbare hoeksteen! 

 
1 Petrus 2, vers 6 tot en met 10  Daarom staat er in een 

schriftwoord: Zie, Ik leg in Sion een uitverkoren en kostbare 

hoeksteen, en wie op hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd 
uitkomen. U dan, die gelooft, geldt dit kostbare, maar voor de 

ongelovigen geldt: De steen, die de bouwlieden afgekeurd hadden, 

die is geworden tot een hoeksteen en een steen des aanstoots en 
een rots der ergernis, voor hen, die zich daaraan, in hun 

ongehoorzaamheid aan het woord, stoten, waartoe zij ook bestemd 
zijn. Gij echter zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk 

priesterschap, een heilige natie, een volk Gode ten eigendom, om 

de grote daden te verkondigen van Hem, die u uit de duisternis 
geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht: u, eens niet zijn volk, nu 

echter Gods volk, eens zonder ontferming, nu in zijn ontferming 
aangenomen. 

En 1 Petrus 4, vers 10  Dient elkander, een ieder naar de 

genadegave, die hij “of zij” ontvangen heeft, als goede 
rentmeesters over de velerlei genade Gods. 

 

Voorwaar, dank Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, 
voor Zijn woorden. 

Deel uw getuigenis tot opbouw van velen! 
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Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 
wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 

geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 

oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 
duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 

waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 
gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 

komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 

zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 
 

Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 

 

Wees trouw en houd uw huwelijk in ere 
 

Neem deze boodschap tot een voorbeeld, of u werkelijk Rapture 
ready bent! 

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 6 mei 2020 bracht de bode engel de 

volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin 

Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige Naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

Voorwaar,  

 
1 Petrus 4, vers 7 tot en met 10  Het einde aller dingen is 

nabijgekomen. Komt dus tot bezinning en wordt nuchter, opdat gij 

kunt bidden. Hebt bovenal bestendige liefde jegens elkander, want 
de liefde bedekt tal van zonden. Weest gastvrij jegens elkander, 
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zonder morren. Dient elkander, een ieder naar de genadegave, die 
hij “of zij” ontvangen heeft, als goede rentmeesters over de 

velerlei genade Gods. 

 
Voorwaar, wederom wijst de Here u erop! 

 
1 Petrus 3, vers 9  En vergeldt geen kwaad met kwaad of laster 

met laster, maar zegent integendeel, wijl gij hiertoe geroepen zijt, 

dat gij zegen zoudt beërven. 
En vers 11 en 12  Hij “of zij” wijke af van het kwade en doe het 

goede, hij “of zij” zoeke de vrede en jage die na, want de ogen des 
Heren zijn op de rechtvaardigen, en zijn oren tot hun smeking, 

maar het aangezicht des Heren is tegen hen, die het kwade doen. 

 
Voorwaar, neem deze boodschap tot een voorbeeld, of u 

werkelijk Rapture ready bent. 
Houd uw huwelijk in ere, en wees trouw! Mijn naam is Reverlach, 

en ben een bode engel Gods. 

 
Spreuken 24, vers 14  Erken, dat de wijsheid zó is voor uw ziel. 

Als gij haar gevonden hebt, dan is er toekomst en uw verwachting 

wordt niet afgesneden. 
 

Prediker 4, vers 9 tot en met 12  Twee zijn beter dan één, 
omdat zij een goede beloning hebben bij hun zwoegen. Want, 

indien zij vallen, dan richt de een de ander weer op; maar wee de 

éne, die valt zonder dat een metgezel hem opricht! Ook indien er 
twee nederliggen, zullen zij warm worden, maar hoe zal één alleen 

warm worden? Kan iemand er één overweldigen, twee zullen 
tegenover hem kunnen standhouden; en een drievoudig snoer 

wordt niet spoedig verbroken. 

 
En Markus 10, vers 8 en 9  Zo zijn zij niet meer twee, maar één 

vlees. Hetgeen dan God samengevoegd heeft, scheide de mens 

niet. 
 

Voorwaar, het huwelijk is niet door mensen bedacht, maar is 
Gods idee! 
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Helaas zijn niet alle Christelijke getrouwde stellen zich bewust, dat 
zij in principe door God aan elkaar verbonden zijn en dat God wil, 

dat ze naar een blijvende eenheid groeien voor de rest van leven. 

En alle engelen in de Hemel zeggen “Amen”! 
 

Mattheüs 24, vers 42  Waakt dan, want gij weet niet, op welke 
dag uw Here komt. 

 

1 Petrus 5, vers 7  Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij 
zorgt voor u. 

 
Romeinen 12, vers 16 tot en met 18  Weest onderling 

eensgezind, niet zinnende op hoge dingen, maar voegt u in het 

eenvoudige. Weest niet eigenwijs. Vergeldt niemand kwaad met 
kwaad; hebt het goede voor met alle mensen. Houdt zo mogelijk, 

voor zover het van u afhangt, vrede met alle mensen. 
 

Galaten 5, vers 22  Maar de vrucht van de Geest is liefde, 

blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, 
trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. 

 

En Mattheüs 7, vers 21 tot en met 23  Niet een ieder, die tot Mij 
zegt: Here, Here, zal het Koninkrijk der hemelen binnengaan, maar 

wie doet de wil mijns Vaders, die in de hemelen is. Velen zullen te 
dien dage tot Mij zeggen: Here, Here, hebben wij niet in uw naam 

geprofeteerd en in uw naam boze geesten uitgedreven en in uw 

naam vele krachten gedaan? En dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik 
heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij werkers der 

wetteloosheid. 
 

Voorwaar! 

Door uw relatie met Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, te 
onderhouden, en uw huwelijksverbond, bent u Rapture ready, als u 

doet wat God van u vraagt. 

 
En Psalm 89, vers 29  Voor altoos zal Ik jegens hem “of haar” 

mijn goedertierenheid bewaren en mijn verbond zal voor hem “of 
haar” vast blijven. 
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Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 

 

God laat niet los wat Zijn hand begon! 
 

Hem zij de glorie, die vol ontferming ieder troost en alle schuld 
vergeeft. Hij zal u nooit verlaten, wat Zijn hand begon! Wandel in 

het Licht, en verheug u in Hem! 
Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 7 
mei 2020 bracht de bode Gods de volgende boodschap over, die ik 

heel graag met u wil delen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de krachtige en allerhoogste, kadosh, 

heilige Naam van de Here der heren en Koning der koningen, El 
Elohím, Adonai, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Mijn 

naam is Hetrick. 
 

Hem zij de glorie, die vol ontferming ieder troost en alle 

schuld vergeeft. 
Hij zal u nooit verlaten, wat Zijn hand begon! Zeg: “Halleluja! Zijn 

Naam is wonderbaar!”  

Heb elkander lief met de liefde van de Heer, in alles. Voorwaar, Hij 
is getrouw en nimmer falend, tot in alle eeuwigheid! Ja, dank 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, voor Zijn nabijheid en 
kracht, die u vindt in Zijn Woord, staande op de beloften van uw 

Rabboeni en Heer, JHWH. 

 
O, vat weer moed!  

Want Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, is goed en steeds tot 
hulp bereid. Zo gij slechts kunt geloven, gij oprechten: de kracht 

van Zijn genade en van Zijn liefde en vergeving en goedheid is 

hoog! 
 

Voorwaar, laten wij voor Hem buigen en Hem de eer geven 

en Hem aanbidden! 
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Baruch haba b’Shem Adonai! Voorwaar, wandel in het Licht, en 
verheug u in Hem! 

 

Efeziërs 5, vers 15 tot en met 17  Ziet dus nauwlettend toe, hoe 
gij wandelt, niet als onwijzen, doch als wijzen, u de gelegenheid ten 

nutte makende, want de dagen zijn kwaad. Weest daarom niet 
onverstandig, maar tracht te verstaan, wat de wil des Heren is. 

En Efeziërs 6, vers 10  Voorts, weest krachtig in de Here en in de 

sterkte zijner macht. 
 

Psalm 28, vers 7  De Here is mijn kracht en mijn schild; op Hem 
vertrouwde mijn hart en ik werd geholpen. Daarom juicht mijn hart 

en loof ik Hem met mijn lied. 

En Psalm 29, vers 4  De stem des Heren is vol kracht, de stem des 
Heren is vol glorie. 

 
Jozua 1, vers 9  Heb Ik u niet geboden: wees sterk en moedig? 

Sidder niet en word niet verschrikt, want de Here, uw God, is met 

u, overal waar gij gaat. 
 

En Psalm 9, vers 9 tot en met 11  Ja, Hij oordeelt de wereld in 

gerechtigheid, Hij richt de natiën in rechtmatigheid. Daarom is de 
Here een burcht voor de verdrukte, een burcht in tijden van nood. 

Daarom vertrouwen op U wie uw naam kennen, want Gij hebt nooit 
verlaten wie U zoeken, o Here. 

 

En overdenk deze boodschap goed. 
Ik ga nu, sprak Hetrick, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 

 

 
Laat binnen wat de Heilige Geest tot u te zeggen 

heeft 
 
Boodschap Gods: Ik wil u erop wijzen om binnen te laten, wat de 

Heilige Geest tot u te zeggen heeft, met uw oren en hart en 

gedachten. 
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Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Op 8 mei 2020 bracht de bode engel de 
volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin 

Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  
 

Voorwaar, spits uw oren, en hoor aandachtig! 
 

Deuteronomium 30, vers 11 tot en met 15  Want dit gebod, dat 

ik u heden opleg, is niet te moeilijk voor u en het is niet ver weg. 
Het is niet in de hemel, zodat gij zoudt moeten zeggen: Wie zal 

opstijgen ten hemel, het voor ons halen, en het ons doen horen 
opdat wij het volbrengen? En het is niet aan de overkant der zee, 

zodat gij zoudt moeten zeggen: Wie zal oversteken naar de 

overkant der zee, het voor ons halen, en het ons doen horen opdat 
wij het volbrengen? Maar dit woord is zeer dicht bij u, in uw mond 

en in uw hart om het te volbrengen. Zie, ik houd u heden het leven 

en het goede voor, maar ook de dood en het kwade. 
 

En Openbaring 22, vers 6  En Hij zeide tot mij: Deze woorden 
zijn getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der 

Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen 

hetgeen weldra geschieden moet. 
 

Voorwaar, mijn naam is Revorme, een bode engel Gods. 
Ik wil u erop wijzen om binnen te laten, wat de Heilige Geest tot u 

te zeggen heeft, met uw oren en hart en gedachten.  

 
Deuteronomium 23, vers 21 tot en met 23  Wanneer gij de 

Here, uw God, een gelofte doet, zult gij er niet mee talmen haar in 

te lossen, want de Here, uw God, zou ze toch van u eisen en dan 
zoudt gij u bezondigen. Maar, wanneer gij u onthoudt van het doen 

van een gelofte, bezondigt gij u niet. Wat over uw lippen gegaan is, 
moet gij stipt volbrengen; gij hebt immers de Here, uw God, 



 
 

 

7465 
 
 

 

volkomen vrijwillig een gelofte gedaan, die gij hebt uitgesproken 
met eigen mond. 

 

Voorwaar! 
Of het nu gaat om een getuigenis, of een huwelijk, of een 

Bijbelstudie, of om evangelisatie, of welke belofte dan ook, zoals 
uzelf aanmelden om te helpen in de Evangelical EndTime Machine, 

een gelofte is een belofte aan God, die u behoort in te lossen. De 

Here immers is een Alwetend God, en door Hem worden de daden 
getoetst! 

 
Mattheüs 13, vers 14 tot en met 17  En aan hen wordt de 

profetie van Jesaja vervuld, die zegt: Met het gehoor zult gij horen 

en gij zult het geenszins verstaan, en ziende zult gij zien en gij zult 
het geenszins opmerken; want het hart van dit volk is vet 

geworden, en hun oren zijn hardhorend geworden, en hun ogen 
hebben zij toegesloten, opdat zij niet zien met hun ogen, en met 

hun oren niet horen, en met hun hart niet verstaan en zich 

bekeren, en Ik hen zou genezen. Maar uw ogen zijn zalig, omdat zij 
zien en uw oren, omdat zij horen. Voorwaar, Ik zeg u: Vele 

Profeten en rechtvaardigen hebben begeerd te zien wat gij ziet, en 

zij hebben het niet gezien, en te horen wat gij hoort, en zij hebben 
het niet gehoord. 

 
Voorwaar, laat uw beloften niet wegroven door de boze. 

 

Mattheüs 13, vers 51  Hebt gij dit alles verstaan? Zij zeiden tot 
Hem: Ja. 

En Mattheüs 22, vers 37 tot en met 40  Hij zeide tot hem: Gij zult 
de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw 

ziel en met geheel uw verstand. Dit is het grote en eerste gebod. 

Het tweede, daaraan gelijk, is: Gij zult uw naaste liefhebben als 
uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de Profeten. 

 

Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
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Yeshua HaMashiach kan u zowel terechtwijzen 

als bemoedigen 
 

Vermanende boodschap Gods: Verbittering, onder andere, en een 
verhard hart, en kwaad met kwaad vergelden, is geen vrucht van 

de Geest. God wil dat u zich bekeert en heeft het beste met u voor! 

 
 

Volledige weergave: 
 

Welkom! Op 11 mei 2020 bracht de bode engel de volgende 

boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  
 

Voorwaar, in deze boodschap gaat het in de eerste plaats om 
overgave,  

en te horen en te doen wat de Geest Gods tot u te zeggen heeft, en 

dat u zich grondig onderzoekt en zich bekeert. Yeshua HaMashiach, 
JHWH, Jezus Christus, kan u zowel terechtwijzen als bemoedigen! 

 
Lukas 1, vers 37  Want geen woord, dat van God komt, zal 

krachteloos wezen. 

En vers 70  gelijk Hij gesproken heeft door de mond zijner heilige 
Profeten van oudsher. 

 

Hebreeën 3, vers 7 en 8  Daarom, gelijk de heilige Geest zegt: 
Heden, indien gij zijn stem hoort, verhardt uw harten niet, zoals bij 

de verbittering… tot zover. 
En vers 12  Ziet toe, broeders “en zusters”, dat bij niemand uwer 

een boos, ongelovig hart zij, door af te vallen van de levende God. 

 
Voorwaar, mijn naam is Blesía, een bode engel Gods. 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, houdt van u, of u nu 
gelovig bent of niet! God wil dat u zich bekeert. 
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Hebreeën 3, vers 10  Daarom heb Ik een afkeer gekregen van dit 
geslacht en Ik heb gezegd: Altijd dwalen zij met hun hart, en zij 

hebben mijn wegen niet gekend. 

 
Voorwaar, dwaal niet en neem in liefde vermaning aan. 

God heeft het beste met u voor! 
 

Hebreeën 3, vers 13 tot en met 16  Maar vermaant elkander 

dagelijks, zolang men nog van een heden kan spreken, opdat 
niemand van u zich verharde door de misleiding der zonde; want 

wij hebben deel gekregen aan Christus, mits wij het begin van onze 
verzekerdheid tot het einde onverwrikt vasthouden. Als er gezegd 

wordt: Heden, indien gij zijn stem hoort, verhardt uw harten niet 

zoals bij de verbittering. Wie waren het dan, die, hoewel zij de stem 
gehoord hadden, God verbitterden? Waren dat niet allen, die onder 

Mozes uit Egypte waren uitgegaan? 
En vers 19  Zo zien wij, dat zij niet konden ingaan wegens hun 

ongeloof. 

En Hebreeën 4, vers 1  Laten wij daarom op onze hoede zijn, dat 
niemand van u, terwijl nog een belofte van tot zijn rust in te gaan 

bestaat, de indruk zou wekken achter te blijven. 

 
Voorwaar, indien gij Zijn stem hoort, verhard uw harten niet, 

maar onderzoek u, geliefden des Heren! 
 

Hebreeën 4, vers 11 tot en met 16  Laten wij er dus ernst mede 

maken om tot die rust in te gaan, opdat niemand ten val kome door 
dit voorbeeld van ongehoorzaamheid te volgen. Want het woord 

Gods is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend 
zwaard en het dringt door, zó diep, dat het vaneenscheidt ziel en 

geest, gewrichten en merg, en het schift overleggingen en 

gedachten des harten; en geen schepsel is voor Hem verborgen, 
want alle dingen liggen open en ontbloot voor de ogen van Hem, 

voor wie wij rekenschap hebben af te leggen. Daar wij nu een grote 

hogepriester hebben, die de hemelen is doorgegaan, Jezus, de 
Zoon van God, laten wij aan die belijdenis vasthouden. Want wij 

hebben geen hogepriester, die niet kan medevoelen met onze 
zwakheden, maar een, die in alle dingen op gelijke wijze als wij is 

verzocht geweest, doch zonder te zondigen. Laten wij daarom met 
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vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij 
barmhartigheid ontvangen en genade vinden om hulp te verkrijgen 

te gelegener tijd. 

 
En Psalm 25, vers 7 tot en met 10  Gedenk niet de zonden van 

mijn jeugd, noch mijn overtredingen, gedenk mijner naar uw 
goedertierenheid, om uwer goedheid wil, Here. Goed en waarachtig 

is de Here; daarom onderwijst Hij de zondaars aangaande de weg. 

Ootmoedigen doet Hij wandelen in het recht, en Hij leert 
ootmoedigen zijn weg. Alle paden des Heren zijn goedertierenheid 

en trouw voor wie zijn verbond en zijn getuigenissen bewaren. 
 

Voorwaar, zo heeft Gods Geest tot u gesproken. 

 
Psalm 99, vers 9  Verhoogt de Here, onze God, buigt u neder voor 

zijn heilige berg, want: Heilig is de Here, onze God. 
 

Voorwaar, houd voor ogen: 

 
Spreuken 11, vers 29  Wie zijn huis in wanorde brengt, zal wind 

erven. Tot zover. 

Spreuken 12, vers 12  De goddeloze begeert de vangst van boze 
dingen, maar de wortel der rechtvaardigen geeft vrucht. 

Spreuken 15, vers 26  De plannen van de boze zijn de Here een 
gruwel, maar liefelijke woorden zijn rein. 

En vers 28 tot en met 33  Het hart van de rechtvaardige overweegt, 

wat hij “of zij” zal antwoorden, maar de mond der goddelozen stort 
boosheden uit. Ver is de Here van de goddelozen, maar het gebed 

der rechtvaardigen hoort Hij. Vriendelijk stralende ogen verheugen 
het hart; een goede tijding verkwikt het gebeente. Het oor, dat 

luistert naar de terechtwijzing die ten leven is, zal vertoeven te 

midden der wijzen. Wie de tucht in de wind slaat, veracht zijn “of 
haar” leven; maar wie naar terechtwijzing luistert, verkrijgt 

verstand. De vreze des Heren voedt op tot wijsheid, en ootmoed 

gaat vooraf aan de eer. 
Spreuken 16, vers 17  De koers der oprechten is: te wijken van het 

kwaad; wie acht geeft op zijn “of haar” weg, bewaart zijn “of 
haar” leven. 
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Vers 20  Wie op het woord acht geeft, zal het goede vinden; ja, 
welzalig hij “of zij”, die op de Here vertrouwt. 

En vers 23 tot en met 25  Het hart van de wijze maakt zijn mond 

verstandig, en versterkt het betoog op zijn lippen. Vriendelijke 
woorden zijn als honigzeem, zoet voor de ziel en medicijn voor het 

gebeente. Soms schijnt een weg iemand recht, maar het einde 
daarvan voert naar de dood. 

Spreuken 19, vers 20 en 21  Luister naar raad en neem vermaning 

aan, opdat gij ten slotte wijs wordt. Vele zijn de overleggingen in 
het hart des mensen, maar de raad des Heren, die zal bestaan. 

Spreuken 20, vers 3  Het is een eer voor een man zich verre te 
houden van twist, maar elke dwaas barst los. 

En Spreuken 28, vers 13 en 14  Wie zijn overtredingen bedekt, zal 

niet voorspoedig zijn; maar wie ze belijdt en nalaat, die vindt 
ontferming. Welzalig de mens die gedurig vreest, maar wie zijn “of 

haar” hart verhardt, valt in het onheil. 
 

Voorwaar, verbittering, onder andere, en een verhard hart, 

en kwaad met kwaad vergelden, is geen vrucht van de 
Geest! 

 

Mattheüs 7, vers 18 tot en met 20  Een goede boom kan geen 
slechte vruchten dragen, of een slechte boom goede vruchten 

dragen. Iedere boom, die geen goede vrucht voortbrengt, wordt 
uitgehouwen en in het vuur geworpen. Zo zult gij hen dan aan hun 

vruchten kennen. 

 
Galaten 5, vers 22  Maar de vrucht van de Geest is liefde, 

blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, 
trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. 

En Galaten 6, vers 1 tot en met 5  Broeders “en zusters”, zelfs 

indien iemand op een overtreding betrapt wordt, helpt gij, die 
geestelijk zijt, hem “of haar” terecht in een geest van 

zachtmoedigheid, ziende op uzelf; gij mocht ook eens in verzoeking 

komen. Verdraagt elkanders moeilijkheden; zó zult gij de wet van 
Christus vervullen. Want indien iemand zich verbeeldt, dat hij “of 

zij” iets is, en het niet is, dan vergist hij “of zij” zich zeer. Ieder 
moet zijn “of haar” eigen werk toetsen; dan zal hij “of zij” slechts 
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voor zichzelf stof tot roem hebben en niet voor een ander. Want 
ieder zal zijn “of haar” eigen last dragen. 

En vers 9 en 10  Laten wij niet moede worden goed te doen, want, 

wanneer het eenmaal tijd is, zullen wij oogsten, als wij niet 
verslappen. Laten wij dus, daar wij de gelegenheid hebben, doen 

wat goed is voor allen, maar inzonderheid voor onze 
geloofsgenoten. 

 

Efeziërs 2, vers 4 tot en met 8  God echter, die rijk is aan 
erbarming, heeft, om zijn grote liefde, waarmede Hij ons heeft 

liefgehad, ons, hoewel wij dood waren door de overtredingen mede 
levend gemaakt met Christus, – door genade zijt gij behouden –, 

en heeft ons mede opgewekt en ons mede een plaats gegeven in de 

hemelse gewesten, in Christus Jezus, om in de komende eeuwen de 
overweldigende rijkdom zijner genade te tonen naar zijn 

goedertierenheid over ons in Christus Jezus. Want door genade zijt 
gij behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf: het is een gave 

van God. 

 
Voorwaar, niet iedereen, of u nu gelovig bent of niet, kan 

van nature deze boodschap over wat de Geest Gods te 

zeggen heeft, verdragen! 
Efeziërs 5, vers 15  Ziet dus nauwlettend toe, hoe gij wandelt, 

niet als onwijzen, doch als wijzen. 
En vers 17  Weest daarom niet onverstandig, maar tracht te 

verstaan, wat de wil des Heren is. 

 
En Openbaring 22, vers 6  En Hij zeide tot mij: Deze woorden 

zijn getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der 
Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen 

hetgeen weldra geschieden moet. 

 
Voorwaar, geliefden des Heren, Hij, die deze dingen getuigt, 

zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! 

Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 
 

Christenvervolging wereldwijd! 
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Door de geschiedenis heen waren er vele warriors, die niet 

opgaven. Zij spraken over Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 

Christus, en dachten: ‘Kom ik om, dan kom ik kom. Ik kan niet 
zwijgen van Zijn liefde en genade!’ 

 
 

Volledige weergave: 

 
Van harte welkom! Op 12 mei 2020 bracht een bode engel de 

volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin 
Cousijnsen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige Naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Sichea, 

een bode engel Gods.  
 

Voorwaar,  

 
Openbaring 20, vers 4  En ik zag tronen, en zij zetten zich 

daarop, en het oordeel werd hun gegeven; en ik zag de zielen van 

hen, die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het 
woord van God, en die noch het beest noch zijn beeld hadden 

aangebeden en die het merkteken niet op hun voorhoofd en op hun 
hand ontvangen hadden; en zij werden weder levend en heersten 

als koningen met Christus, duizend jaren lang. 

 
Voorwaar, wereldwijd worden Christenen vervolgd en 

veroordeeld en bespot en gehaat… 
en heel erg mishandeld en als beesten afgemaakt, gedood en 

onthoofd, vanwege dat zij respect hadden voor de enige ware Weg, 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, en Zijn kadosh, heilige 
woorden en hun geloof niet gingen afzweren! In Hem stierven 

velen, velen als ware warriors, die de Bijbel, Gods Woord, als 

kadosh, heilig zagen, vanwege de volle waarheid. 
 

Galaten 3, vers 3 tot en met 5  Zijt gij zó onverstandig? Gij zijt 
begonnen met de Geest, eindigt gij nu met het vlees? Was het dan 

tevergeefs, dat gij zoveel hebt ondervonden? Ware het slechts 
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tevergeefs! Die u de Geest schenkt en krachten onder u werkt, doet 
Hij dit ten gevolge van werken der wet, of van de prediking van het 

geloof? 

Vers 10 tot en met 15  Want allen, die het van werken der wet 
verwachten, liggen onder de vloek; want er staat geschreven: 

Vervloekt is een ieder, die zich niet houdt aan alles, wat geschreven 
is in het boek der wet, om dat te doen. En dat door de wet niemand 

voor God gerechtvaardigd wordt, is duidelijk; immers, de 

rechtvaardige zal uit geloof leven. Doch bij de wet gaat het niet om 
geloof, maar: wie dat doet, zal daardoor leven. Christus heeft ons 

vrijgekocht van de vloek der wet door voor ons een vloek te 
worden; want er staat geschreven: Vervloekt is een ieder, die aan 

het hout hangt. Zo is de zegen van Abraham tot de heidenen 

gekomen in Jezus Christus, opdat wij de belofte des Geestes 
ontvangen zouden door het geloof. Broeders “en zusters”, ik 

spreek op menselijke wijze: zelfs het testament van een mens, dat 
rechtskracht verkregen heeft – niemand kan het ongeldig maken of 

er iets aan toevoegen.  

Vers 23 tot en met 25  Doch voordat dit geloof kwam, werden wij 
onder de wet in verzekerde bewaring gehouden met het oog op het 

geloof, dat geopenbaard zou worden. De wet is dus een 

tuchtmeester voor ons geweest tot Christus, opdat wij uit geloof 
gerechtvaardigd zouden worden. Nu echter het geloof gekomen is, 

zijn wij niet meer onder de tuchtmeester. 
En vers 27 tot en met 29  Want gij allen, die in Christus gedoopt 

zijt, hebt u met Christus bekleed. Hierbij is geen sprake van Jood of 

Griek, van slaaf of vrije, van mannelijk en vrouwelijk: gij allen zijt 
immers één in Christus Jezus. Indien gij nu van Christus zijt, dan 

zijt gij zaad van Abraham, en naar de belofte erfgenamen. 
 

Voorwaar, Gods kadosh, heilig Woord, de Bijbel, wordt ook 

vandaag de dag gehaat en aangevallen,  
zoals door de geschiedenis heen de kadosh, heilige woorden niet 

altijd serieus genomen werden. Men ging zelfs Bijbels ontheiligen, 

door er op te plassen en poepen, en door ze te verscheuren en te 
verbranden, onder andere. Voorwaar, vanwege dat men ook nu de 

boodschappen Gods ontvangt, moet men begrijpen dat de woorden 
Gods altijd, ook nu, kadosh zijn en dat men er respect voor moet 

hebben! 
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Voorwaar,  

 

Openbaring 22, vers 6  En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn 
getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der 

Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen 
hetgeen weldra geschieden moet. 

En vers 19 tot en met 21  En indien iemand afneemt van de 

woorden van het boek dezer profetie, God zal zijn “of haar” deel 
afnemen van het geboomte des levens en van de heilige stad, 

welke in dit boek beschreven zijn. Hij, die deze dingen getuigt, 
zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van 

de Here Jezus zij met allen. 

 
Voorwaar, vele ware warriors waren er, die niet opgaven om 

te spreken van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  
Zij dachten: ‘Kom ik om, dan kom ik kom. Ik kan niet zwijgen van 

Zijn liefde en genade!’ 

 
Jesaja 53, vers 4 tot en met 10  Nochtans, onze ziekten heeft hij 

op zich genomen, en onze smarten gedragen; wij echter hielden 

hem voor een geplaagde, een door God geslagene en verdrukte. 
Maar om onze overtredingen werd hij doorboord, om onze 

ongerechtigheden verbrijzeld; de straf die ons de vrede aanbrengt, 
was op hem, en door zijn striemen is ons genezing geworden. Wij 

allen dwaalden als schapen, wij wendden ons ieder naar zijn eigen 

weg, maar de Here heeft ons aller ongerechtigheid op hem doen 
neerkomen. Hij werd mishandeld, maar hij liet zich verdrukken en 

deed zijn mond niet open; als een lam dat ter slachting geleid 
wordt, en als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed 

hij zijn mond niet open. Hij is uit verdrukking en gericht 

weggenomen, en wie onder zijn tijdgenoten bedacht, dat hij is 
afgesneden uit het land der levenden? Om de overtreding van mijn 

volk is de plaag op hem geweest. En men stelde zijn graf bij de 

goddelozen; bij de rijke was hij in zijn dood, omdat hij geen 
onrecht gedaan heeft en geen bedrog in zijn mond is geweest. Maar 

het behaagde de Here hem te verbrijzelen. Hij maakte hem ziek. 
Wanneer hij zichzelf ten schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij 
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nakomelingen zien en een lang leven hebben en het voornemen des 
Heren zal door zijn hand voortgang hebben. 

 

En Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God 
de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 

opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig 
leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, 

opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 

geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 
oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 

duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 

waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 
gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 

komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 
zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 

 

Voorwaar, alle glorie en eer en dank aan Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, voor eeuwig, die ook nu 

Zijn kadosh, heilige boodschappen deelt, om zielen te redden 

via Zijn Profeet. 
Gods Woord zal nimmer vergaan! 

Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 

 

Laat zo uw licht schijnen voor de mensen 
 

God zij ons genadig en zegene ons, Hij doe zijn aanschijn bij ons 
lichten; opdat men op Aarde Uw weg kenne, onder alle volken uw 

heil, zodat wij voor Gods aangezicht mogen wandelen in het licht 
des levens. 

 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Op 13 mei 2020 bracht de bode de 
volgende boodschap Gods over aan Profeet Benjamin Cousijnsen. 
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Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 
Voorwaar, 

 
2 Samuël 22, vers 14  De Here deed de donder uit de hemel 

weerklinken, de Allerhoogste verhief zijn stem. 

 
Psalm 11, vers 4 en 5  De Here woont in zijn heilig paleis, de 

Here heeft in de hemel zijn troon; zijn ogen slaan gade, zijn blikken 
doorvorsen de mensenkinderen.  

En vers 7  Want de Here is rechtvaardig en Hij heeft gerechtigheid 

lief; de oprechten zullen zijn aangezicht aanschouwen. 
 

Psalm 24, vers 3  Wie mag de berg des Heren beklimmen, wie 
mag staan in zijn heilige stede? 

 

Psalm 25, vers 10  Alle paden des Heren zijn goedertierenheid en 
trouw voor wie zijn verbond en zijn getuigenissen bewaren. 

 

Psalm 26, vers 2  Toets mij, Here, en beproef mij, keur mijn 
nieren en mijn hart. 

 
Psalm 27, vers 8  Van Uwentwege zegt mijn hart: Zoekt mijn 

aangezicht. Ik zoek uw aangezicht, Here. 

 
Psalm 31, vers 15  Maar ik vertrouw op U, Here, ik zeg: Gij zijt 

mijn God. 
En vers 24 en 25  Hebt de Here lief, al zijn gunstgenoten; de Here 

bewaart de getrouwen, maar ruimschoots vergeldt Hij de trotsen. 

Weest sterk en uw hart zij onversaagd, gij allen, die op de Here 
hoopt. 

 

Psalm 33, vers 18  Zie, des Heren oog is op hen die Hem vrezen, 
die op zijn goedertierenheid hopen. 

En vers 20 tot en met 22  Onze ziel verwacht de Here, Hij is onze 
hulp en ons schild. Ja, in Hem verheugt zich ons hart, ja, op zijn 
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heilige naam vertrouwen wij. Uw goedertierenheid, Here, zij over 
ons, gelijk wij op U hopen. 

 

Psalm 34, vers 8  De Engel des Heren legert Zich rondom wie 
Hem vrezen, en redt hen. 

En vers 18 tot en met 20  Roepen zij, dan hoort de Here, en Hij 
redt hen uit al hun benauwdheden. De Here is nabij de gebrokenen 

van hart en Hij verlost de verslagenen van geest. Talrijk zijn de 

rampen van de rechtvaardige, maar uit die alle redt hem de Here. 
 

Psalm 35, vers 22  Gij hebt het gezien, Here, zwijg niet; o Here, 
wees niet verre van mij. 

 

Psalm 39, vers 8  En nu, wat verwacht ik, Here? Mijn hoop, die is 
op U. 

 
Psalm 41, vers 5  Ik zeide: Here, wees mij genadig, genees mij, 

want tegen U heb ik gezondigd. 

 
Psalm 45, vers 7  Uw troon, o God, staat voor altoos en eeuwig, 

uw koninklijke scepter is een rechtmatige scepter. 

Vers 12  Laat de koning uw schoonheid begeren, want hij is uw 
heer; buig u dus voor hem neder. 

En vers 16  Onder vreugde en jubel worden zij binnengeleid, zij 
komen in des konings paleis. 

 

Psalm 48, vers 2  Groot is de Here en hoog te loven in de stad 
van onze God zijn heilige berg. 

En vers 10 tot en met 12  Wij gedenken, o God, uw 
goedertierenheid in het midden van uw tempel. Gelijk uw naam, o 

God, zo is uw lof tot aan de einden der aarde; uw rechterhand is vol 

van gerechtigheid. Laat de berg Sion zich verheugen; laten de 
dochters van Juda juichen om uw gerichten. 

 

Psalm 51, vers 12 tot en met 15  Schep mij een rein hart, o 
God, en vernieuw in mijn binnenste een vaste geest; verwerp mij 

niet van uw aangezicht, en neem uw heilige Geest niet van mij; 
hergeef mij de blijdschap over uw heil, en laat een gewillige geest 
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mij schragen. Dan zal ik overtreders uw wegen leren, opdat 
zondaars zich tot U bekeren. 

En vers 17  Here, open mijn lippen, opdat mijn mond uw lof 

verkondige. 
 

Psalm 52, vers 10  Maar ik ben als een groenende olijfboom in 
het huis van God; ik vertrouw op Gods goedertierenheid, altoos en 

immer. 

 
Psalm 53, vers 3  God ziet neder uit de hemel op de 

mensenkinderen, om te zien, of er één verstandig is, één, die God 
zoekt. 

 

Psalm 54, vers 6 tot en met 9  Zie, God is mij een helper, de 
Here is het, die mij schraagt. Hij zal het kwaad vergelden aan wie 

mij benauwen, verdelg hen in uw trouw. Ik zal U vrijwillig offers 
brengen, ik zal uw naam loven, Here, want hij is goed; omdat Hij 

mij gered heeft uit alle benauwdheid, zodat mijn oog met vreugde 

op mijn vijanden zag. 
 

Psalm 55, vers 17  Maar ik, ik roep tot God, de Here zal mij 

verlossen. 
En vers 23  Werp uw bekommernis op de Here, Hij zal voor u 

zorgen; Hij zal nimmermeer toelaten, dat de rechtvaardige wankelt. 
 

Psalm 56, vers 4 en 5  Ten dage dat ik vrees, vertrouw ik op U; 

op God, wiens woord ik prijs. Op God vertrouw ik, ik vrees niet; wat 
zou vlees mij aandoen? 

En vers 13 en 14  Op mij, o God, rusten geloften, U toegezegd, 
lofoffers zal ik U betalen, want Gij hebt mijn leven gered van de 

dood; immers ook mijn voet van aanstoot, zodat ik voor Gods 

aangezicht mag wandelen in het licht des levens. 
 

Psalm 57, vers 2  Wees mij genadig, o God, wees mij genadig, 

want bij U schuilt mijn ziel; ja, in de schaduw van uw vleugelen zal 
ik schuilen, totdat het onheil voorbij is. 

Vers 8  Mijn hart is gerust, o God, mijn hart is gerust; ik wil zingen, 
ja psalmzingen. 
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En vers 10 tot en met 12  Ik zal U loven, o Here, onder de volken, 
ik zal U psalmzingen onder de natiën; want hemelhoog is uw 

goedertierenheid, tot aan de wolken reikt uw trouw. Verhef U boven 

de hemelen, o God; uw heerlijkheid zij over de ganse aarde. 
 

Psalm 60, vers 13  Bied ons hulp tegen de tegenstander, want 
mensenhulp is ijdel. 

 

En Psalm 66, vers 13 en 14  Ik zal met brandoffers uw huis 
binnengaan, mijn geloften zal ik U betalen, waartoe mijn lippen zich 

ontsloten, en die mijn mond sprak, toen ik benauwd was. 
En vers 16 tot en met 20  Komt, hoort, en ik wil vertellen, gij allen 

die God vreest, wat Hij gedaan heeft aan mijn ziel. Nauwelijks had 

ik met mijn mond tot Hem geroepen, of er was een lofzang onder 
mijn tong. Had ik onrecht beoogd in mijn hart, dan zou de Here niet 

hebben gehoord. Voorwaar, God heeft gehoord, Hij heeft gelet op 
mijn luid gebed. Geprezen zij God, die mijn gebed niet afwees, 

noch mij zijn goedertierenheid onthield. 

 
Voorwaar, mijn naam is Hetrick. 

 

Psalm 67, vers 2 en 3  God zij ons genadig en zegene ons, Hij 
doe zijn aanschijn bij ons lichten; opdat men op aarde uw weg 

kenne, onder alle volken uw heil. 
En vers 8  God zegent ons, opdat alle einden der aarde Hem 

vrezen. 

 
Psalm 68, vers 20 en 21  Geprezen zij de Here. Dag aan dag 

draagt Hij ons; die God is ons heil. Die God is ons een God van 
uitreddingen, bij de Here Here zijn uitkomsten tegen de dood. 

 

En Psalm 84, vers 5 tot en met 8  Welzalig zij die in uw huis 
wonen, zij loven U gestadig. Welzalig de mensen wier sterkte in U 

is, in wier hart de gebaande wegen zijn. Als zij trekken door een dal 

van balsemstruiken, maken zij het tot een oord van bronnen; ook 
hult de vroege regen het in zegeningen. Zij gaan voort van kracht 

tot kracht en verschijnen voor God in Sion. 
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En Mattheüs 5, vers 4 en 5  Zalig die treuren, want zij zullen 
vertroost worden. Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde 

beërven. 

Vers 7 tot en met 10  Zalig de barmhartigen, want hun zal 
barmhartigheid geschieden. Zalig de reinen van hart, want zij zullen 

God zien. Zalig de vredestichters, want zij zullen kinderen Gods 
genoemd worden. Zalig de vervolgden om der gerechtigheid wil, 

want hunner is het Koninkrijk der hemelen. 

En vers 14 tot en met 16  Gij zijt het licht der wereld. Een stad, die 
op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. Ook steekt men geen 

lamp aan en zet haar onder de korenmaat, maar op de standaard, 
en zij schijnt voor allen, die in het huis zijn. Laat zo uw licht 

schijnen voor de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw 

Vader, die in de hemelen is, verheerlijken. 
 

Voorwaar, geef de Heer alle dank en glorie en eer! 
Ik ga nu, sprak Hetrick, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 

 

 
Het is nu de tijd om niet te zwijgen! 
 

Open uw oren en hart en gedachten voor de Allerhoogste, Levende 
God, El Elohím, Abba, Vader, Adonai. Verkondig het Evangelie. 

Schud uw familie en vrienden wakker; vrees niet! 
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 15 mei 2020 bracht de bode engel de 

volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin 
Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige, kadosh, heilige Naam van 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 
Voorwaar, Kadosh, Heilig is El Elohím, Abba, Vader, Adonai!  
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Aanbid Hem getrouw en in waarheid. Voorwaar, zalig zij, die zich 
hebben gewassen met Zijn kostbaar Bloed van ontferming en 

vergeving en troost. Voorwaar, mijn naam is Lovesadai. 

Open uw oren en hart en gedachten voor de Allerhoogste, 
Levende God. 

Verblijd u en verheerlijk Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus!  
 

Voorwaar, schaam u niet voor Hem; het is nu de tijd om niet 

te zwijgen! 
De Geest der heerlijkheid, de Gods Geest, rust op u. Geloof en 

verkondig het Evangelie, en wees niet ongehoorzaam. Vrees niet! 
Schud uw familie en vrienden wakker, en wees niet onbesneden 

van hart en oren. Maar doe Zijn wil, en red zielen! En geef bovenal 

alle glorie en eer en dank en aanbidding aan Hem, die het alleen 
toekomt: Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus!  

 
Voorwaar,  

 

1 Petrus 2, vers 9 en 10  Gij echter zijt een uitverkoren geslacht, 
een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk Gode ten 

eigendom, om de grote daden te verkondigen van Hem, die u uit de 

duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht: u, eens niet zijn 
volk, nu echter Gods volk, eens zonder ontferming, nu in zijn 

ontferming aangenomen. 
 

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 

wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 
een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 
geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 

oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 

duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 
waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 

gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 
komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 

zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 
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Voorwaar, 

 

En Jakobus 4, vers 5 tot en met 7  Of meent gij, dat het 
schriftwoord zonder reden zegt: De geest, die Hij in ons deed 

wonen, begeert Hij met jaloersheid? Maar Hij geeft dan ook des te 
grotere genade. Daarom heet het: God wederstaat de 

hoogmoedigen, maar de nederigen geeft Hij genade. Onderwerpt u 

dus aan God, maar biedt weerstand aan de duivel, en hij zal van u 
vlieden. 

En Jakobus 5, vers 8 tot en met 11  Oefent ook gij geduld, sterkt 
uw harten, want de komst des Heren is nabij. Broeders “en 

zusters”, zucht niet tegen elkander, opdat gij niet onder het 

oordeel valt; zie, de Rechter staat voor de deur. Broeders “en 
zusters”, neemt tot een voorbeeld van gelatenheid en geduld de 

Profeten, die in de naam des Heren hebben gesproken. Zie, wij 
prijzen hen zalig, die volhard hebben; gij hebt van de volharding 

van Job gehoord en gij hebt uit het einde, dat de Here deed volgen, 

gezien, dat de Here rijk is aan barmhartigheid en ontferming. 
En vers 13  Heeft iemand onder u leed te dragen? Laat hij “of zij” 

bidden. Is iemand blij te moede? Laat hij “of zij” lofzingen. 

 
Amen! 

Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 

 

De vreugde des Heren is uw kracht en zegen! 
 

Of u nu een vrouw of man bent, hoe ziet uw komende dag eruit? 
Wees nederig, en verheug u in uw hart en wandel in Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, in alles! 
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 18 mei 2020 bracht de bode engel 

Gods de volgende boodschap over aan Profeet Benjamin 
Cousijnsen. 
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Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Rafaël, 

een bode engel Gods. 
 

Voorwaar,  
 

Spreuken 29, vers 26  Velen zoeken de gunst van een heerser, 

maar van de Here ontvangt de mens zijn “of haar” recht. 
 

Tja, of het nu om hem of haar gaat, velen moeten zichzelf 
eens goed onderzoeken, ook u! 

 

Spreuken 29, vers 18  Indien openbaring ontbreekt, verwildert 
het volk, maar heil hem “en haar” die de wet bewaart. 

En vers 22  Een opvliegend man verwekt twist en de driftkop 
begaat vele misdaden. 

Oei! Dus kijk uit dat u geen driftkop bent. 

 
En Spreuken 29, vers 23  Eens mensen hoogmoed vernedert 

hem, maar een nederige van geest zal eer ontvangen. 

 
Wow! Hoogmoed komt altijd voor de val. 

En wie een kuil graaft voor een ander, valt er zelf in. Niet zo slim, 
hè? En als u nederig bent van geest, en niet hoogmoedig, onder 

andere, zult u zeker eer ontvangen van God! 

 
Spreuken 31, vers 10 tot en met 12  Een degelijke huisvrouw, 

wie zal haar vinden? Haar waarde gaat koralen ver te boven. Op 
haar vertrouwt het hart van haar man, het zal hem aan voordeel 

niet ontbreken. Zij doet hem goed en geen kwaad, al de dagen van 

haar leven. 
 

Een degelijke huisvrouw kan ook een man zijn… 

Wie zal hem vinden? Zijn waarde gaat evenzo koralen ver te boven, 
hoor. Het gaat om de geest en houding. Hoe is uw komende dag? 

Of u nu een vrouw of man bent, 
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Spreuken 31, vers 25  Kracht en luister is haar, “maar ook zijn” 
gewaad, de komende dag lacht zij “of hij” toe. 

En vers 29 tot en met 31  Vele dochters gedragen zich wakker, 

maar gij overtreft haar alle! Bedrieglijk is de bevalligheid en ijdel de 
schoonheid, maar een vrouw die de Here vreest, die is te prijzen. 

Geeft haar van de vrucht harer handen, dat haar daden haar 
roemen in de poorten! 

 

Voorwaar, Kadosh, Heilig is de Here! 
Verheug u in de Here, en gebruik wijsheid en Gods kennis, en doe 

alles tot Zijn glorie en eer. De vreugde des Heren is uw kracht en 
zegen! 

 

Prediker 9, vers 8  Laten uw klederen te allen tijde wit zijn en olie 
ontbreke niet op uw hoofd. 

En vers 13 tot en met 18  Ook dit zag ik als wijsheid onder de zon 
en het maakte grote indruk op mij: er was een kleine stad met 

weinig inwoners, en een groot koning trok tegen haar op en 

omsingelde haar en richtte hoge belegeringstorens tegen haar op; 
en in die stad bevond zich een arme, wijze man, die haar had 

kunnen redden door zijn wijsheid; doch geen mens dacht aan die 

arme man. Toen zeide ik: Wijsheid is beter dan kracht, maar de 
wijsheid van de arme wordt veracht en naar zijn woorden luistert 

men niet. Woorden van wijzen, in rust aangehoord, zijn beter dan 
het geschreeuw van een heerser onder dwazen. Wijsheid is beter 

dan oorlogstuig, maar één zondaar bederft veel goeds. 

 
Wees nederig, en verheug u in uw hart en wandel in Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, in alles! 
Wees een parel in Gods hand. 

Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
 

 

Hoeveel heeft u prijsgegeven om Zijn Naam? 
 

Boodschap Gods: Hoeveel heeft u prijsgegeven om Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus? Velen zullen terneergeslagen, 
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teleurgesteld, zijn; zij dachten door het oog van een naald Gods 
Koninkrijk binnen te zullen gaan. 

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 19 mei 2020 bracht de bode engel de 

volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin 

Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, Kadosh, Heilig is uw 

Abba, Vader, uw Rabboeni, en Here der heren en Koning der 

koningen, Almachtige God! 
 

Voorwaar, 
 

Mattheüs 19, vers 27 tot en met 30  Daarop antwoordde Petrus 

en zeide tot Hem: Zie, wij hebben alles prijsgegeven en zijn U 
gevolgd; wat zal dan ons deel zijn? Jezus zeide tot hen: Voorwaar, 

Ik zeg u, gij, die Mij gevolgd zijt, zult in de wedergeboorte, 

wanneer de Zoon des mensen op de troon zijner heerlijkheid zal 
zitten, ook op twaalf tronen zitten om de twaalf stammen van Israël 

te richten. En een ieder, die huizen of broeders of zusters of vader 
of moeder of kinderen of akkers heeft prijsgegeven om mijn naam, 

zal vele malen meer terugontvangen en het eeuwige leven erven. 

Maar vele eersten zullen de laatsten zijn, en vele laatsten de 
eersten. 

 
Voorwaar, hoeveel heeft u prijsgegeven om Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus? 

 
Mattheüs 19, vers 22 tot en met 26  Toen de jongeling dit 

woord hoorde, ging hij bedroefd heen, want hij bezat vele 

goederen. Jezus zeide tot zijn discipelen: Voorwaar, Ik zeg u, een 
rijke zal moeilijk het Koninkrijk der hemelen binnengaan. Wederom 

zeg Ik u, het is gemakkelijker, dat een kameel gaat door het oog 
van een naald dan dat een rijke het Koninkrijk Gods binnengaat. 

Toen de discipelen dit hoorden, waren zij zeer verslagen en zeiden: 
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Wie kan dan behouden worden? Jezus zag hen aan en zeide: Bij de 
mensen is dit onmogelijk, maar bij God zijn alle dingen mogelijk. 

 

Voorwaar, mijn naam is Blesía, een bode engel Gods. 
Velen bezitten zó veel en zijn zó gezegend! Maar ook zijn er 

zovelen, die een grote schat in de Hemelen zullen hebben. 
 

Mattheüs 19, vers 17  Hij zeide tot hem: Wat vraagt gij Mij naar 

het goede? Eén is de Goede. Maar indien gij het leven wilt 
binnengaan, onderhoud de geboden. 

 
Voorwaar, velen zullen terneergeslagen zijn, teleurgesteld,  

en dachten door het oog van een naald Gods Koninkrijk binnen te 

zullen gaan en op Gods troon Zijner heerlijkheid te zullen zitten! 
 

Mattheüs 19, vers 29  En een ieder, die huizen of broeders of 
zusters of vader of moeder of kinderen of akkers heeft prijsgegeven 

om mijn naam, zal vele malen meer terugontvangen en het 

eeuwige leven erven. 
 

Voorwaar! 

Het loon ontvangen voor het volgen en arbeiden in Zijn huis, tot 
Zijn glorie en eer en heerlijkheid, kan door Hem groot te maken, 

door lofprijs en aanbidding en zang en dans, en door Zijn woord te 
delen en door te getuigen, onder andere. Voorwaar, u bent als 

wederom geboren Christen Koningskinderen van de Allerhoogste 

Koning der koningen, en erfgenamen van Zijn kadosh, heilige 
Tempel, Zijn Koninkrijk! 

 
Mattheüs 20, vers 8 tot en met 16  Toen de avond viel, zeide de 

heer van de wijngaard tot zijn opzichter: Roep de arbeiders en 

betaal het loon uit, te beginnen bij de laatsten, tot de eersten. Toen 
zij, die omstreeks het elfde uur gehuurd waren, kwamen, ontvingen 

zij ieder een schelling. En toen de eersten kwamen, meenden 

dezen, dat zij meer zouden ontvangen. En zij ontvingen eveneens 
ieder een schelling. Toen zij die ontvingen, morden zij tegen de 

heer des huizes, en zij zeiden: Deze laatsten hebben één uur 
gewerkt en gij hebt hen met ons gelijkgesteld, die een zware dag 

en de hitte hebben doorstaan. Maar hij antwoordde een van hen en 
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zeide: Vriend, ik doe u geen onrecht. Zijt gij het niet met mij eens 
geworden voor een schelling? Neem het uwe en ga heen; ik wil 

deze laatsten hetzelfde geven als u. Staat het mij niet vrij met het 

mijne te doen, wat ik wil? Of is uw oog boos, omdat ik goed ben? 
Alzo zullen de laatsten de eersten en de eersten de laatsten zijn. 

 
Voorwaar, uw inzet als Zijn werktuig zal u tot zegen zijn in 

alles wat u doet. 

 
Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 

wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 
een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 
geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 

oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 

duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 
waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 

gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 

komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 
zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 

 
Het maakt niet uit wat u doet, zolang u maar een levende 

getuige bent en een werktuig, dat zich laat gebruiken! 

Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 
 

Eindtijdprofetie: De tekenen der tijden 
 
Waarschuwende en profetische boodschap Gods: Zie wat komt! 

Wereldwijd durft men niet te erkennen dat de gebeurtenissen in de 

wereld zich griezelig en vooral bijbels aan het vervullen zijn. 
 

 

Volledige weergave: 
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Welkom! Op 20 mei 2020 bracht de bode engel de volgende 
profetische boodschap Gods over aan eindtijdprofeet van de laatste 

dagen, Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 
Revelado, een bode engel Gods. 

Voorwaar, wereldwijd durft men niet te erkennen dat de 

gebeurtenissen in de wereld zich griezelig en vooral bijbels 
aan het vervullen zijn.  

Voorwaar, 
Jeremia 25, vers 32  Zo zegt de Here der heerscharen: Zie, 

rampspoed gaat van volk tot volk, een zware storm steekt op van 

de uithoeken der aarde. 
En Jeremia 30, vers 23 en 24  Zie, een stormwind des Heren, 

gramschap vaart uit, een alles meesleurende storm! Op het hoofd 
der goddelozen zal hij neerkomen. De brandende toorn des Heren 

zal zich niet afwenden, totdat Hij de plannen van zijn hart volvoerd 

en verwerkelijkt heeft; in het laatst der dagen zult gij dat inzien. 
 

Voorwaar, zie, Israël, bekeer u! 

 
Jeremia 31, vers 37  Zo zegt de Here: Als de hemel boven te 

meten is en de fundamenten der aarde beneden na te speuren zijn, 
dan zal Ik heel het nageslacht van Israël verwerpen om al hetgeen 

zij gedaan hebben, luidt het woord des Heren. 

 
Voorwaar, Kadosh, Heilig is de Here der heren. 

Wees Mij heilig, zegt de Koning der koningen, Yeshua HaMashiach, 
JHWH, Jezus Christus!  

 

Jeremia 51, vers 15 tot en met 22  Hij maakt de aarde door zijn 
kracht, bereidt de wereld toe door zijn wijsheid en breidt de hemel 

uit door zijn verstand. Als Hij zijn stem doet horen, is er een geruis 

van water aan de hemel en doet Hij dampen opstijgen van het 
einde der aarde; bliksemen maakt Hij bij de regen en wind doet Hij 

voortkomen uit zijn voorraadkamers. Verstomd staat ieder mens, 
zonder kennis; beschaamd staat iedere goudsmid om het beeld, 

want leugen is zijn gietsel, en er is geen geest in hen; nietigheid 
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zijn zij, een bespottelijk maaksel; als aan hen bezoeking gedaan 
wordt, gaan zij teniet. Maar Jakobs deel is niet als deze; Hij is de 

Formeerder van alles en Israël is de stam zijner erfenis; Here der 

heerscharen is zijn naam! Een hamer waart gij Mij, een 
strijdwapen; met u verbrijzelde Ik volkeren en verdelgde Ik 

koninkrijken; Ik verbrijzelde met u paard en ruiter, en Ik 
verbrijzelde met u wagen en menner; Ik verbrijzelde met u man en 

vrouw, en Ik verbrijzelde met u grijsaard en knaap; Ik verbrijzelde 

met u jonge man en jonge vrouw. 
En vers 25 en 26  Zie, Ik zál u! gij berg des verderfs, luidt het 

woord des Heren, die de gehele aarde hebt verdorven, en Ik zal 
mijn hand tegen u uitstrekken en u van de rotsen afwentelen en u 

maken tot een berg van brand, en men zal van u geen steen nemen 

voor een hoek noch een steen voor fundament, want een eeuwige 
woestenij zult gij zijn, luidt het woord des Heren. 

 
Voorwaar, Israël en Mexico en Spanje en Turkije en India en 

Indonesië, en heel Azië, zie wat komt! 

 
Mattheüs 6, vers 22 en 23  De lamp van het lichaam is het oog. 

Indien dan uw oog zuiver is, zal geheel uw lichaam verlicht zijn; 

maar indien uw oog slecht is, zal geheel uw lichaam duister zijn. 
Indien nu wat licht in u is, duisternis is, hoe groot is dan de 

duisternis! 
 

Voorwaar, uw duisternis is zeer groot met uw afgoderijen. 

 
Mattheüs 12, vers 25 en 26  Maar Hij kende hun gedachten en 

zeide tot hen: Ieder koninkrijk, dat tegen zichzelf verdeeld is, gaat 
ten onder, en geen stad of huis, tegen zichzelf verdeeld, zal 

standhouden. En indien de satan de satan uitdrijft, is hij tegen 

zichzelf verdeeld; hoe zal dan zijn koninkrijk kunnen standhouden? 
En vers 33 tot en met 37  Acht de boom goed, maar dan ook zijn 

vrucht, òf acht de boom slecht, maar dan ook zijn vrucht, want aan 

zijn vrucht kent men de boom. Adderengebroed, hoe kunt gij, die 
slecht zijt, iets goeds zeggen? Want uit de overvloed des harten 

spreekt de mond. Een goed mens brengt uit zijn goede schat goede 
dingen voort, en een slecht mens uit zijn boze schat boze dingen. 

Maar Ik zeg u: Van elk ijdel woord, dat de mensen zullen spreken, 
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zullen zij rekenschap geven op de dag des oordeels, want naar uw 
woorden zult gij gerechtvaardigd worden, en naar uw woorden zult 

gij veroordeeld worden. 

 
Voorwaar, onderzoek u grondig! 

 
Mattheüs 23, vers 26 tot en met 29  Gij blinde Farizeeër, reinig 

eerst de inhoud van de beker; dan zal hij ook van buiten rein 

worden. Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, gij huichelaars, want 
gij gelijkt op gewitte graven, die van buiten wel schoon schijnen, 

maar van binnen vol zijn van doodsbeenderen en allerlei 
onreinheid. Zo ook gij, van buiten schijnt gij de mensen wel 

rechtvaardig, doch van binnen zijt gij vol huichelarij en 

wetsverachting. Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, gij 
huichelaars, want gij bouwt de grafsteden der Profeten en verfraait 

de gedenktekenen der rechtvaardigen. 
 

Bemerk de tekenen der tijden! 

 
Mattheüs 24, vers 38 en 39  Want zoals zij in die dagen vóór de 

zondvloed waren, etende en drinkende, huwende en ten huwelijk 

gevende, tot op de dag, waarop Noach in de ark ging, en zij niets 
bemerkten, eer de zondvloed kwam en hen allen wegnam, zo zal 

ook de komst van de Zoon des mensen zijn. 
 

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
 

 

Welke stempel heeft u op Yeshua HaMashiach 
gezet? 
 

Wie is Hij in uw ogen? Als kind van God bent u uitgekozen en 
neemt u deel aan de erfenis, om machten en boze geesten uit te 

drijven. Maar, maar… Waar is uw geloof? 
 

 

Volledige weergave: 
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Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 
21 mei 2020 bracht een bode engel Gods de volgende boodschap 

over, die ik heel graag met u wil delen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige, kadosh, heilige Naam boven 

alle namen, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, de Koning 
der koningen, de opgestane, levende God en Abba, Vader, en 

Hogepriester, de Alfa en de Omega. 

 
Voorwaar, welke stempel heeft u op Yeshua HaMashiach, 

JHWH, Jezus Christus, gezet? 
Wie is Hij in uw ogen? 

 

Markus 3, vers 9 tot en met 15  En Hij zeide tot zijn discipelen, 
dat een scheepje in zijn nabijheid moest blijven met het oog op de 

schare, opdat zij Hem niet zouden verdringen. Want Hij genas 
velen, zodat allen, die kwalen hadden, op Hem aandrongen om 

Hem te kunnen aanraken. En de onreine geesten wierpen zich voor 

Hem neder, telkens als zij Hem zagen, en zij schreeuwden, 
zeggende: Gij zijt de Zoon van God! En herhaaldelijk verbood Hij 

hun Hem bekend te maken. En Hij ging de berg op en riep tot Zich, 

wie Hij zelf wilde, en zij kwamen tot Hem. En Hij stelde er twaalf 
aan, opdat zij met Hem zouden zijn en opdat Hij hen zou uitzenden 

om te prediken, en om macht te hebben boze geesten uit te 
drijven. 

Voorwaar, zelfs de boze geesten wisten, dat Hij de Zoon van 

God was. 
En de boze geesten onderwierpen zich, en zo genas Hij velen! 

Voorwaar, ook u bent uitgekozen, en neemt deel aan de erfenis als 
kind van God, om machten en boze geesten uit te drijven. Maar, 

maar… Waar is uw geloof? Welke stempel hebt u op Hem gezet en 

op u laten drukken door satan? Voorwaar, mijn naam is Power, een 
bode engel Gods. 

 

Markus 4, vers 41  En zij werden bovenmate bevreesd en zeiden 
tot elkander: Wie is toch deze, dat ook de wind en de zee Hem 

gehoorzaam zijn? 
 

Voorwaar, zit u ook met uw handen in het haar? 
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Van wie is toch deze Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus? 
Voorwaar, wees krachtig in de Here! 

 

Efeziërs 6, vers 10 tot en met 12  Voorts, weest krachtig in de 
Here en in de sterkte zijner macht. Doet de wapenrusting Gods 

aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels; 
want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen 

de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer 

duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten.  
 

Filippenzen 2, vers 13  Want God is het, die om zijn welbehagen 
zowel het willen als het werken in u werkt. 

En vers 16  het woord des levens vasthoudende, mij ten roem 

tegen de dag van Christus, dat ik niet vruchteloos mijn wedloop 
gelopen, noch vruchteloos mij ingespannen heb. 

Filippenzen 3, vers 8 en 9  Voorzeker, ik acht zelfs alles schade, 
omdat de kennis van Christus Jezus, mijn Here, dat alles te boven 

gaat. Om zijnentwil heb ik dit alles prijsgegeven en houd het voor 

vuilnis, opdat ik Christus moge winnen, en in Hem moge blijken 
niet een eigen gerechtigheid, uit de wet, te bezitten, maar de 

gerechtigheid door het geloof in Christus, welke uit God is op de 

grond van het geloof. 
En Filippenzen 2, vers 18  Verblijdt gij u evenzo en verblijdt u met 

mij. 
 

En Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God 

de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 
opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig 

leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, 
opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 
geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 

oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 

duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 
waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 

gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 
komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 

zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 
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Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 

 
 

Jezus kent je hart en verdriet en eenzaamheid 

en pijn 
 

Boodschap Gods om u te bemoedigen en aan te sporen: Kind van 
de Allerhoogste, kom nu nederig, vol ontzag en eerbiedigheid, in 

gebed voor Zijn kadosh, heilige aangezicht, en stel je open voor de 

Heilige Geest. Wees sterk en klaag niet; Hij weet wat je nodig hebt! 
 

 

Volledige weergave: 
 

Van harte welkom! Op 22 mei 2020 bracht de bode engel de 
volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin 

Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Blesía, 
een bode engel Gods. 

 

Voorwaar, kom nu nederig, vol ontzag en eerbiedigheid, in 
gebed voor Zijn kadosh, heilige aangezicht, en stel u open 

voor de Heilige Geest. 

Voorwaar, kind van de Allerhoogste! Yeshua HaMashiach, JHWH, 
Jezus Christus, kent uw hart en verdriet en eenzaamheid en pijn. 

Voorwaar, buig u neder in gebed voor Zijn heilige tempel.  
 

Psalm 4, vers 7  Velen zeggen: Wie zal ons het goede doen zien? 

Verhef over ons het licht uws aanschijns, o Here! 
En vers 9  In vrede kan ik mij te ruste begeven en aanstonds 

inslapen, want Gij alleen, o Here, doet mij veilig wonen. 
Psalm 23, vers 6  Ja, heil en goedertierenheid zullen mij volgen al 

de dagen van mijn leven; ik zal in het huis des Heren verblijven tot 

in lengte van dagen. 
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Psalm 22, vers 25  Want Hij heeft niet veracht noch versmaad de 
ellende van de ellendige, en zijn aangezicht niet voor hem “of voor 

haar” verborgen, maar Hij heeft gehoord, toen hij “of zij” tot Hem 

riep. 
En Psalm 25, vers 6 tot en met 8  Gedenk uw barmhartigheid, 

Here, en uw gunstbewijzen, want die zijn van eeuwigheid; gedenk 
niet de zonden van mijn jeugd, noch mijn overtredingen, gedenk 

mijner naar uw goedertierenheid, om uwer goedheid wil, Here. 

Goed en waarachtig is de Here; daarom onderwijst Hij de zondaars 
aangaande de weg. 

En vers 10  Alle paden des Heren zijn goedertierenheid en trouw 
voor wie zijn verbond en zijn getuigenissen bewaren. 

 

Voorwaar, wees sterk en klaag niet; Hij weet wat u nodig 
hebt.  

Verheug u in Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, die u wil 
troosten en sterken en bemoedigen! 

 

Spreuken 29, vers 26  Velen zoeken de gunst van een heerser, 
maar van de Here ontvangt de mens zijn “of haar” recht. 

Spreuken 24, vers 10  Betoont gij u slap ten dage der 

benauwdheid, dan komt uw kracht in het nauw. 
Spreuken 18, vers 14 en 15  De geestkracht van de mens houdt 

hem “of haar” staande in zijn “of haar” lijden, maar een 
neerslachtige geest, wie zal die opbeuren? Het hart van de 

verstandige verwerft kennis, het oor der wijzen zoekt kennis. 

Spreuken 16, vers 20  Wie op het woord acht geeft, zal het goede 
vinden; ja, welzalig hij, “maar ook zij”, die op de Here vertrouwt. 

En Spreuken 15, vers 3 en 4  De ogen des Heren zijn aan alle 
plaatsen, opmerkzaam acht gevend op kwaden en goeden. 

Zachtheid van tong is een boom des levens, maar valsheid in haar 

is een verderf in de geest. 
 

Voorwaar, onderzoek u en wees open in uw gebed, en eerlijk 

en trouw aan Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! 
Strek uw armen naar Hem uit en vertrouw op Hem. Amen! 

Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
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Wees trouw in de verdrukking! 
 
Wie een oor en een hart heeft, die hore wat Ik, de Almachtige, de 

Bruidegom, tot u te zeggen heb. Wees getrouw en trouw in de 

verdrukking, en wees krachtig! 
 

 

Volledige weergave: 
 

Welkom! Op 25 mei 2020 bracht de bode engel de volgende 
waarschuwende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin 

Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  
 

Voorwaar, zo spreekt de Here, uw Rabboeni, tot u, El Elohím, 

Adonai, de Koning der koningen: 
Ik ben wie Ik ben! En Ik ben de Alfa en de Omega, en het Lam 

Gods. Wie een oor en een hart heeft, die hore wat Ik, de 

Almachtige, de Bruidegom, tot u te zeggen heb. Ontwaak, ontwaak 
en bekleed u met Mijn kadosh, heilige gewaden! Ik ben Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus van Nazareth.  
 

Voorwaar, maak u gereed en doe uw overtredingen weg 

voor Mijn kadosh, heilige ogen.  
Bekeer u, of uw overtredingen zullen in u branden voor Mijn 

kadosh, heilige ogen, en Mijn mond zal als een zwaard zijn. Wees 
getrouw en trouw in de verdrukking, en wees krachtig! 

 

Openbaring 1, vers 17 en 18  En toen ik Hem zag, viel ik als 
dood voor zijn voeten; en Hij legde zijn rechterhand op mij en 
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zeide: Wees niet bevreesd, Ik ben de eerste en de laatste, en de 
levende, en Ik ben dood geweest, en zie, Ik ben levend tot in alle 

eeuwigheden, en Ik heb de sleutels van de dood en het dodenrijk. 

En Openbaring 2, vers 5  Gedenk dan, van welke hoogte gij 
gevallen zijt en bekeer u en doe weder uw eerste werken. Maar zo 

niet, dan kom Ik tot u en Ik zal uw kandelaar van zijn plaats 
wegnemen, indien gij u niet bekeert.  

En vers 10 en 11  Wees niet bevreesd voor hetgeen gij lijden zult. 

Zie, de duivel zal sommigen uwer in de gevangenis werpen, opdat 
gij verzocht wordt, en gij zult een verdrukking hebben van tien 

dagen. Wees getrouw tot de dood en Ik zal u geven de kroon des 
levens. Wie een oor heeft, die hore, wat de Geest tot de gemeenten 

zegt. Wie overwint, zal van de tweede dood geen schade lijden. 

 
Voorwaar, houd u bezig met wat goed is voor uw ziel! 

Mijn naam is Vernado, een bode engel Gods.  
 

De Here is goed! 

 
Klaagliederen 3, vers 24 tot en met 26  Mijn ziel zegt: Mijn deel 

is de Here, daarom zal ik op Hem hopen. Goed is de Here voor wie 

Hem verwachten, voor de ziel die Hem zoekt; goed is het, in 
stilheid te wachten op het heil des Heren. 

En vers 40 en 41  Laten wij onze wegen doorzoeken en doorvorsen 
en ons bekeren tot de Here. Laten wij met de handen ons hart 

opheffen tot God in de hemel. 

 
Voorwaar, wees heilig, kadosh, voor Zijn aangezicht, en rein 

en puur en echt van wandel,  
of u zal branden voor Zijn ogen, vanwege uw overtredingen.  

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
 

 

Laat u niet meeslepen door de wereldgeesten 
 

Nu gij Christus Jezus, de Here, aanvaard hebt, wandelt in Hem, 

geworteld en dan opgebouwd wordend in Hem, bevestigd wordend 
in het geloof, zoals u geleerd is, overvloeiende in dankzegging. 
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Volledige weergave: 

 
Welkom! Op 26 mei 2020 bracht een bode engel Gods de volgende 

boodschap over aan Profeet Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Mirona, 
en ben een bode engel Gods. 

 
Openbaring 22, vers 6  En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn 

getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der 

Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen 
hetgeen weldra geschieden moet.  

 
En 1 Thessalonicenzen 2, vers 13 tot en met 15  En hierom 

danken ook wij God onophoudelijk, dat gij, toen gij het gepredikte 

woord Gods van ons hebt ontvangen, het hebt aangenomen niet als 
een woord van mensen, maar, wat het inderdaad is, als een woord 

van God, dat ook werkzaam is in u, die gelooft. Want gij, broeders 

“en zusters”, zijt navolgers geworden van de gemeenten Gods in 
Christus Jezus, die in Judea zijn, omdat ook gij hetzelfde te 

verduren hebt gehad van uw eigen volksgenoten als zij van de 
Joden, die zelfs de Here Jezus en de Profeten gedood en ons tot het 

uiterste vervolgd hebben, die Gode niet behagen en tegen alle 

mensen ingaan. 
 

Voorwaar, gij hoort het goed. 
Zelfs eigen volksgenoten, broeders en zusters, die menen in de 

Here te zijn, hebben hun eigen broeders en zusters en de Profeten 

vervolgd en laten doden, onder anderen. Voorwaar, velen ook nu 
zijn verblind en zijn geen haar beter dan de heidenen in de wereld, 

en proberen door roddel en kwaadsprekerij en verkeerde gedachten 

God hiermee te behagen. 
 

1 Thessalonicenzen 2, vers 16 tot en met 20  daar zij ons 
verhinderen tot de heidenen te spreken tot hun behoud, waardoor 

zij te allen tijde de maat hunner zonden vol maken. De toorn is 
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over hen gekomen tot het einde. Maar wij, broeders “en zusters”, 
die een tijdlang naar het oog, niet naar het hart, van u beroofd zijn 

geweest, hebben met zeer veel ijver en groot verlangen begeerd 

uw aangezicht te zien. Wij, of liever: ik, Paulus, heb namelijk een 
en andermaal tot u willen komen, doch de satan heeft het ons 

belet. Want wie is onze hoop of blijdschap of erekrans voor onze 
Here Jezus bij zijn komst, wie anders dan gij? Ja, gij zijt onze eer 

en blijdschap. 

 
En 2 Timotheüs 3, vers 13 tot en met 17  Maar slechte mensen 

en bedriegers zullen van kwaad tot erger komen; zij verleiden en 
worden verleid. Blijf gij echter bij wat u geleerd en toevertrouwd is, 

wèl bewust van wie gij het hebt geleerd, en dat gij van kindsbeen 

af de heilige schriften kent, die u wijs kunnen maken tot zaligheid 
door het geloof in Christus Jezus. Elk van God ingegeven 

schriftwoord is ook nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te 
verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid, opdat de mens 

Gods volkomen zij, tot alle goed werk volkomen toegerust. 

 
Voorwaar, 

 

Kolossenzen 1, vers 29  Hiervoor span ik mij ook in, onder zware 
strijd, naar zijn werking, die in mij werkt met kracht. 

En Kolossenzen 2, vers 6 tot en met 10  Nu gij Christus Jezus, de 
Here, aanvaard hebt, wandelt in Hem, geworteld en dan 

opgebouwd wordend in Hem, bevestigd wordend in het geloof, 

zoals u geleerd is, overvloeiende in dankzegging. Ziet toe, dat 
niemand u medeslepe door zijn wijsbegeerte en door ijdel bedrog in 

overeenstemming met de overlevering der mensen, met de 
wereldgeesten en niet met Christus, want in Hem woont al de 

volheid der godheid lichamelijk; en gij hebt de volheid verkregen in 

Hem, die het hoofd is van alle overheid en macht. 
En vers 13 tot en met 15  Ook u heeft Hij, hoewel gij dood waart 

door uw overtredingen en onbesnedenheid naar het vlees, levend 

gemaakt met Hem, toen Hij ons al onze overtredingen kwijtschold, 
door het bewijsstuk uit te wissen, dat door zijn inzettingen tegen 

ons getuigde en ons bedreigde. En dat heeft Hij weggedaan door 
het aan het kruis te nagelen: Hij heeft de overheden en machten 

ontwapend en openlijk tentoongesteld en zo over hen gezegevierd. 
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Voorwaar, als u naar deze boodschap luistert, is het de 

bedoeling dat u zich onderzoekt en ziet, waaraan u moet 

werken. 
 

Kolossenzen 3, vers 1 en 2  Indien gij dan met Christus 
opgewekt zijt, zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus is, 

gezeten aan de rechterhand Gods. Bedenkt de dingen, die boven 

zijn, niet die op de aarde zijn. 
En vers 8 en 9  Maar thans moet ook gij dit alles wegdoen: toorn, 

heftigheid, kwaadaardigheid, laster en vuile taal uit uw mond. Liegt 
niet meer tegen elkander, daar gij de oude mens met zijn 

praktijken afgelegd hebt… tot zover. 

 
Kwaaddenkers en -sprekers komen Gods Koninkrijk niet 

binnen, nimmer! 
Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 

 

Laat Gods woorden diep in uw hart 

terechtkomen 
 
Boodschap Gods: Laat Gods zekerheid en Zijn woorden diep in uw 

hart terechtkomen, en Zijn goedheid en liefde en hoop en genade 

en vreugde en overwinning. 
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Op 27 mei 2020 bracht een bode engel de 
volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin 

Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige, en almachtige Naam 

van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  
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Voorwaar, de ogen des Heren zijn op de rechtvaardigen, en 
Zijn oren tot hun smeking. 

Voorwaar, mijn naam is Alimach, en ben een bode engel Gods. 

 
Verneder u met een bewogen hart en ziel van overgave, en 

zoek Zijn gunst en genade met gebed. 
Voorwaar, 

 

Prediker 5, vers 1 tot en met 6  Wees niet overijld met uw 
mond, en uw hart haaste zich niet om een woord voor Gods 

aangezicht uit te spreken; want God is in de hemel en gij zijt op de 
aarde, laten daarom uw woorden weinige zijn. Want gelijk de 

droom komt door veel bezigheid, zo dwaas gepraat door veel 

woorden. Als gij God een gelofte gedaan hebt, talm er dan niet mee 
die in te lossen, want Hij heeft geen welgevallen aan de dwazen; 

wat gij beloofd hebt, moet gij inlossen. Het is beter, dat gij niet 
belooft dan dat gij belooft en niet inlost. Geef uw mond geen 

gelegenheid om u te doen zondigen, en zeg niet in 

tegenwoordigheid van de Godsgezant, dat het een vergissing was; 
waarom zou God vertoornd worden over uw woorden en het werk 

uwer handen verderven? Want er zijn dromen in menigte, zo zijn er 

ook talrijke ijdele woorden; vrees echter God. 
 

Voorwaar, 
 

En Prediker 9, vers 1  Voorzeker, dit alles nam ik ter harte en dit 

alles onderzocht ik: dat de rechtvaardigen en de wijzen met hun 
werken in Gods hand zijn, zowel liefde als haat; de mens weet niets 

van wat voor hem ligt.  
Vers 3 tot en met 8  Dit is het ergste, dat onder de zon geschiedt: 

dat allen eenzelfde lot treft; daarom is het hart der mensenkinderen 

vol boosheid en is er verdwaasdheid in hun hart hun leven lang; en 
daarna gaat het naar de doden. Want voor al wie tot de levenden 

behoort, is er hoop, immers een levende hond is beter dan een 

dode leeuw. De levenden weten tenminste, dat zij sterven moeten, 
maar de doden weten niets; zij hebben geen loon meer te wachten, 

zelfs hun nagedachtenis is vergeten. Zowel hun liefde als hun haat 
en hun naijver zijn reeds lang vergaan; en zij hebben nimmer deel 

aan iets, dat onder de zon geschiedt. Welaan dan, eet uw brood 
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met vreugde en drink uw wijn met een vrolijk hart, want als gij dit 
doet, dan heeft God dit reeds lang zo gewild. Laten uw klederen te 

allen tijde wit zijn en olie ontbreke niet op uw hoofd. 

En vers 16 tot en met 18  Toen zeide ik: Wijsheid is beter dan 
kracht, maar de wijsheid van de arme wordt veracht en naar zijn 

“of haar” woorden luistert men niet. Woorden van wijzen, in rust 
aangehoord, zijn beter dan het geschreeuw van een heerser onder 

dwazen. Wijsheid is beter dan oorlogstuig, maar één zondaar 

bederft veel goeds. 
En Prediker 10, vers 5 en 6  Er is een kwaad, dat ik zag onder de 

zon als een dwaling, die bij een machthebber haar oorsprong vond: 
de dwaas werd op de hoogste posten gesteld, aanzienlijken en 

rijken zaten in vernedering. 

En vers 12 tot en met 15  Woorden uit de mond van een wijze zijn 
innemend, maar de lippen van een dwaas verslinden hem- “of 

haarzelf”. Het begin der woorden uit zijn “of haar” mond is 
onverstand, en het einde van zijn “of haar” spreken is verderfelijke 

domheid. De dwaas is het, die vele woorden gebruikt – de mens 

weet niet, wat er geschiedt, en wie zal hem “of haar” te kennen 
geven wat er na hem geschieden zal? Het zwoegen van de dwaas 

mat hem “of haar” af, omdat hij “of zij” de weg naar de stad niet 

weet.   
 

Voorwaar, geef de Heilige Geest de ruimte; heb begrip voor 
God! 

 

Psalm 105, vers 3 tot en met 6  Beroemt u in zijn heilige naam; 
het hart van wie de Here zoeken, verheuge zich. Vraagt naar de 

Here en zijn sterkte, zoekt zijn aangezicht bestendig. Gedenkt aan 
de wonderen, die Hij heeft gedaan, zijn tekenen en de oordelen van 

zijn mond, gij nakroost van Abraham, zijn knecht, gij kinderen van 

Jakob, zijn uitverkorenen. 
 

Voorwaar! 

Laat Gods woorden en zekerheid diep in uw hart terechtkomen, en 
Zijn goedheid en liefde en hoop en genade en vreugde en 

overwinning. 
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1 Korinthiërs 13, vers 6 en 7  Zij is niet blijde over 
ongerechtigheid, maar zij is blijde met de waarheid. Alles bedekt 

zij, alles gelooft zij, alles hoopt zij, alles verdraagt zij. 

 
En 2 Korinthiërs 1, vers 6 en 7  Worden wij verdrukt, het is u tot 

troost en heil; worden wij getroost, het is u tot een troost, die zijn 
kracht toont in het doorstaan van hetzelfde lijden, dat ook wij 

ondergaan. En onze hoop voor u is wèl gegrond, want wij weten, 

dat gij evenzeer aan de vertroosting deel hebt als aan het lijden. 
En vers 9 tot en met 11  Ja, voor eigen besef achtten wij ons als ter 

dood verwezen, opdat wij niet op onszelf vertrouwen zouden 
stellen, maar op God, die de doden opwekt. En Hij heeft ons uit 

zulk een groot doodsgevaar verlost en zal ons verlossen: op Hem 

hebben wij onze hoop gevestigd, dat Hij ons ook verder verlossen 
zal, terwijl ook gij ons te hulp komt met uw voorbede, opdat uit 

veler mond voor de genade, ons geschonken, veelvuldig dank 
gebracht worde voor ons. 

 

En Kolossenzen 4, vers 2  Volhardt in het gebed, weest daarbij 
waakzaam en dankt. 

 

Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 
 

Dodenaantal ten gevolg van Corona en moorden 

zal sterk toenemen 
 
Men moet een sluipmoordenaar nooit onderschatten, die zó opeens 

weer toeslaat, zodat na een stilte het aantal doden wereldwijd sterk 
zal oplopen, maar ook het moorden weer sterk zal toenemen. 

Verder, dat wat een mens zaait, zal hij of zij ook oogsten. 

 
 

Volledige weergave: 
 

Welkom! Op 29 mei 2020 bracht de bode engel de volgende 

boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 
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Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige Naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 

Revelado, een bode engel Gods. 

 
Voorwaar, men moet een sluipmoordenaar nooit 

onderschatten, die zó opeens weer toeslaat,  
zodat, na een stilte, het aantal doden wereldwijd sterk zal oplopen, 

maar ook het moorden weer sterk zal toenemen. Voorwaar, dit 

moorden kunt u vergelijken met de sluipmoordenaar: het 
Coronavirus. Voorwaar, wereldwijd heeft het virus niet alleen voor 

vele doden gezorgd, maar ook voor afstand van de mensen onder 
elkaar! 

 

Voorwaar! 
Als men ontrouw is en ongelovig, en niet wil aannemen dat er maar 

één redding en behoud is, en niets over Yeshua HaMashiach, JHWH, 
Jezus Christus, wil horen, dan gaat men onder andere vanwege 

hoogmoed en trots, en schandelijke dwaasheid en onreinheid en 

losbandigheid in wandel en denken, en vleselijke wandel, verloren. 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, is hierover echter 

duidelijk genoeg, en waarvoor u ook gewaarschuwd bent, dat wie 

Hem verwerpen en dergelijke dingen bedrijven, het Koninkrijk Gods 
niet zullen beërven. Denk daarbij ook aan woede-uitbarstingen, 

haat, geweld, roddelen, kwaadspreken en oordelen over anderen, 
en negatief denken, dronkenschap en overige werken uit het vlees! 

 

Galaten 5, vers 22 tot en met 26  Maar de vrucht van de Geest 
is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, 

goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Tegen zodanige 
mensen is de wet niet. Want wie Christus Jezus toebehoren, hebben 

het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. Indien wij 

door de Geest leven, laten wij ook door de Geest het spoor houden. 
Wij moeten niet praalziek zijn, elkander tartend, elkander 

benijdend. 

En Galaten 6, vers 1 tot en met 10  Broeders “en zusters”, zelfs 
indien iemand op een overtreding betrapt wordt, helpt gij, die 

geestelijk zijt, hem “of haar” terecht in een geest van 
zachtmoedigheid, ziende op uzelf; gij mocht ook eens in verzoeking 

komen. Verdraagt elkanders moeilijkheden; zó zult gij de wet van 
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Christus vervullen. Want indien iemand zich verbeeldt, dat hij “of 
zij” iets is, en het niet is, dan vergist hij “of zij” zich zeer. Ieder 

moet zijn “of haar” eigen werk toetsen; dan zal hij “of zij” slechts 

voor zichzelf stof tot roem hebben en niet voor een ander. Want 
ieder zal zijn “of haar” eigen last dragen. En hij “of zij”, die 

onderricht wordt in het woord, dele van alle goed mede aan wie dat 
onderricht geeft. Dwaalt niet, God laat niet met Zich spotten. Want 

wat een mens zaait, zal hij “of zij” ook oogsten. Want wie op de 

akker van zijn “of haar” vlees zaait, zal uit zijn “of haar” vlees 
verderf oogsten, maar wie op de akker van de Geest zaait, zal uit 

de Geest eeuwig leven oogsten. Laten wij niet moede worden goed 
te doen, want, wanneer het eenmaal tijd is, zullen wij oogsten, als 

wij niet verslappen. Laten wij dus, daar wij de gelegenheid hebben, 

doen wat goed is voor allen, maar inzonderheid voor onze 
geloofsgenoten. 

 
En Johannes 8, vers 12  Wederom dan sprak Jezus tot hen en 

zeide: Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de 

duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben. 
En vers 26  Ik heb veel over u te zeggen en te oordelen; maar die 

Mij gezonden heeft, is waar, en wat Ik van Hem gehoord heb, dat 

spreek Ik tot de wereld. 
Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 

wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 
een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 
geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 

oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 

duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 
waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 

gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 

komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 
zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 

En Johannes 3, vers 36  Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig 
leven; doch wie aan de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet 

zien, maar de toorn Gods blijft op hem “of op haar”. 
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Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

JUNI 2020 
 
Er is een gebed dat God niet mist 
 
Want de Here is trouw aan wie Hem vrezen, van eeuwigheid tot 

eeuwigheid. Hij doet recht aan de kinderen en kleinkinderen van 
wie zich houdt aan Zijn verbond en naar Zijn geboden leeft. 

 

 
Volledige weergave: 
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Hallo, van harte welkom! Op 1 juni 2020 bracht een bode engel de 
volgende boodschap Gods over aan Profeet Benjamin Cousijnsen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige, en almachtige Naam 
van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn 

naam is Mireambres, een bode engel Gods. 
 

Er is geen gebed, dat God mist… 

wanneer het vanuit het hart tot Hem gebracht wordt, in nederigheid 
en respect en openheid en eerbied en overgave en liefde, onder 

andere. 
 

Psalm 102, vers 2  Here, hoor mijn gebed, laat mijn hulpgeroep 

tot U komen. 
 

Psalm 97, vers 4  Zijn bliksemen verlichten de wereld, de aarde 
ziet het en beeft. 

 

Psalm 95, vers 1  Komt, laat ons jubelen voor de Here, juichen ter 
ere van de rots onzes heils. 

En vers 6  Treedt toe, laten wij ons nederwerpen en ons buigen, 

knielen voor de Here, onze Maker. 
 

En Psalm 96, vers 6  Majesteit en luister zijn voor zijn aangezicht, 
sterkte en glorie in zijn heiligdom. 

En vers 8  Geeft de Here de heerlijkheid van zijn naam, brengt offer 

en komt in zijn voorhoven. 
 

Kadosh, Heilig is de Here, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 
Christus, de enige ware Koning en Heerser van al wat leeft! 

Voorwaar, 

 
Psalm 97, vers 7  Alle beeldendienaars zullen beschaamd worden, 

zij die zich op afgoden beroemen; buigt u voor Hem neder, alle gij 

goden. 
En vers 9 tot en met 12  Want Gij, Here, zijt de Allerhoogste over 

de ganse aarde, Gij zijt zeer hoog verheven boven alle goden. Gij, 
die de Here liefhebt, haat het kwade; Hij, die de zielen van zijn 

gunstgenoten bewaart, redt hen uit der goddelozen hand. Het licht 
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is voor de rechtvaardige gezaaid, en vreugde voor de oprechten 
van hart. Gij rechtvaardigen, verheugt u in de Here en looft zijn 

heilige naam. 

 
Psalm 99, vers 1  De Here is Koning. Dat de volken beven. Hij 

troont op de cherubs; de aarde siddere. 
Vers 5  Verhoogt de Here, onze God, buigt u neder voor de 

voetbank zijner voeten; heilig is Hij. 

En vers 9  Verhoogt de Here, onze God, buigt u neder voor zijn 
heilige berg, want: Heilig is de Here, onze God. 

 
En Psalm 100, vers 3  Erkent, dat de Here God is; Hij heeft ons 

gemaakt, en Hem behoren wij toe, zijn volk, de schapen die Hij 

weidt. 
En vers 5  Want de Here is goed, zijn goedertierenheid is tot in 

eeuwigheid, en zijn trouw tot in verre geslachten. 
 

Voorwaar, zo spreekt de Koning der koningen, JHWH: 

 
Psalm 101, vers 3 tot en met 8  Ik stel geen schandelijke dingen 

voor mijn ogen; ik haat het doen der afvalligen, het kleeft mij niet 

aan. Een verkeerd hart wijke verre van mij, de boze wil ik niet 
kennen. Wie zijn “of haar” naaste heimelijk lastert, die zal ik 

verdelgen; wie hoog van ogen en trots van hart is, die duld ik niet. 
Mijn ogen zijn op de getrouwen in den lande om bij mij te wonen; 

wie onberispelijk wandelt, die zal mij dienen. In mijn huis zal geen 

bedrieger wonen; de leugenspreker zal niet bestaan voor mijn 
ogen. Elke morgen zal ik verdelgen alle goddelozen des lands, en 

uit de stad des Heren uitroeien alle bedrijvers van ongerechtigheid. 
 

Psalm 103, vers 17 en 18  Maar de goedertierenheid des Heren is 

van eeuwigheid tot eeuwigheid over wie Hem vrezen, en zijn 
gerechtigheid over kindskinderen, over hen die zijn verbond 

onderhouden, en aan zijn bevelen denken om die te doen. 

 
Psalm 107, vers 30 en 31  Zij verheugden zich, omdat die tot 

rust kwamen, en Hij leidde hen naar de haven van hun begeerte. 
Dat zij de Here loven om zijn goedertierenheid en om zijn wonderen 

aan de mensenkinderen. 



 
 

 

7507 
 
 

 

En vers 42 en 43  De oprechten zien het en verheugen zich; alle 
onrecht sluit de mond. Wie is wijs? Hij “of zij” lette op deze dingen; 

laat men acht slaan op de gunstbewijzen des Heren. 

 
Psalm 111, vers 2  Groot zijn de werken des Heren, na te speuren 

door allen die er behagen in hebben.  
En vers 7 en 8  De werken zijner handen zijn waarheid en recht, 

betrouwbaar zijn al zijn bevelen, vastgesteld voor immer en altoos, 

volbracht in waarheid en oprechtheid. 
 

Psalm 112, vers 4  Voor de oprechten gaat het Licht in de 
duisternis op, genadig en barmhartig en rechtvaardig. 

 

En Psalm 119, vers 50 tot en met 52  Dit is mijn troost in mijn 
ellende, dat uw belofte mij levend maakt. Hoezeer overmoedigen 

mij bespotten, van uw wet wijk ik niet. Als ik denk aan uw 
verordeningen van ouds, o Here, dan ben ik getroost. 

En vers 57 tot en met 68  De Here is mijn deel, ik heb beloofd uw 

woorden te onderhouden. Van ganser harte zoek ik uw gunst, wees 
mij genadig naar uw belofte. Ik overdenk mijn wegen, ik wend mijn 

voeten naar uw getuigenissen. Ik haast mij en aarzel niet om uw 

geboden te onderhouden. Hoewel strikken der goddelozen mij 
omgeven, ik vergeet uw wet niet. Te middernacht sta ik op om U te 

loven wegens uw rechtvaardige verordeningen. Ik ben een 
metgezel van allen die U vrezen, en van hen die uw bevelen 

onderhouden. De aarde is vervuld van uw goedertierenheid, o Here, 

leer mij uw inzettingen. Gij hebt goedgedaan aan uw knecht, o 
Here, naar uw woord. Leer mij goed onderscheiden en kennen, 

want ik stel vertrouwen in uw geboden. Eer ik verdrukt werd, 
dwaalde ik, maar nu onderhoud ik uw woord. Gij zijt goed en 

goeddoende, leer mij uw inzettingen. 

Vers 81  Mijn ziel smacht naar uw heil, op uw woord hoop ik. 
En vers 105 en 106  Uw woord is een lamp voor mijn voet en een 

licht op mijn pad. Ik heb gezworen, en ik zal het gestand doen, dat 

ik uw rechtvaardige verordeningen zal onderhouden.   
 

Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
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Strijd om het behoud van zielen nog nooit zo 

heftig! 
 
Sinds 2012 heeft Profeet Benjamin Cousijnsen u ernstig 

gewaarschuwd, dat de technologische gevallen engelen, de 
demonen, de druk op de mens aan het opvoeren zijn en de mensen 

op Aarde willen beïnvloeden en overnemen. Nu, vandaag de dag, 

kunt u zien en horen, hoe men zich overgegeven heeft aan geweld, 
haat, liefdeloosheid en moord, onder andere. 

 
 

Volledige weergave: 

 
Welkom! Op 2 juni 2020 bracht de bode engel de volgende 

boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare, almachtige Naam van 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 
Revorme, een bode engel Gods. 

 

1 Korinthiërs 14, vers 26  Hoe staat het dan, broeders “en 
zusters”? Telkens als gij samenkomt, heeft ieder iets: een psalm of 

een lering of een openbaring of een tong of een uitlegging; dat alles 
moet tot stichting geschieden. 

 

Ondanks dat wij engelen ook weleens de wind van voren 
krijgen, kan niets ons tegenwerken om Zijn boodschappen, 

van de Troon van God, te delen. 

Voorwaar, zoals in 2012 reeds voorzegd is, dat de demonen druk 
op de Aarde uitoefenen, en dat de strijd om het behoud van de 

zielen nog nooit zó heftig was, zo kunt u nu zien en horen, hoe men 
zich overgegeven heeft aan geweld en haat en liefdeloosheid en 

moord, onder andere! Velen zijn overgenomen, en reeds 100% 
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reddeloos verloren, of met de ene helft van hun ziel in de Hemel en 
met de andere helft in de hel. Voorwaar, wees sterk in de Here, 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus!  

 
Psalm 37, vers 28  Want de Here bemint het recht, en Hij verlaat 

zijn gunstgenoten niet. Voor altoos blijven zij bewaard, maar het 
nageslacht der goddelozen wordt uitgeroeid. 

En vers 30  De mond van de rechtvaardige gewaagt van wijsheid, 

zijn “of haar” tong spreekt het recht. 
Psalm 34, vers 19  De Here is nabij de gebrokenen van hart en Hij 

verlost de verslagenen van geest. 
Psalm 33, vers 13 tot en met 15  De Here schouwt uit de hemel, Hij 

slaat alle mensenkinderen gade; uit zijn woonplaats ziet Hij naar 

alle bewoners der aarde, Hij, die hun aller harten vormt, die al hun 
werken doorgrondt. 

Vers 18  Zie, des Heren oog is op hen die Hem vrezen, die op zijn 
goedertierenheid hopen. 

En vers 20 tot en met 22  Onze ziel verwacht de Here, Hij is onze 

hulp en ons schild. Ja, in Hem verheugt zich ons hart, ja, op zijn 
heilige naam vertrouwen wij. Uw goedertierenheid, Here, zij over 

ons, gelijk wij op U hopen. 

En Psalm 34, vers 3 en 4  In de Here beroeme zich mijn ziel; laten 
de ootmoedigen het horen en zich verheugen. Maakt met mij de 

Here groot, en laat ons tezamen zijn naam verheffen. 
En vers 6  Zij schouwen naar Hem en stralen van vreugde, en hun 

aangezicht zal niet schaamrood worden. 

 
Voorwaar, om eeuwig leven te beërven, moet u wel sterk en 

standvastig zijn in uw geloof. 
 

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 

wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 
een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 
geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 

oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 
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duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 
waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 

gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 

komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 
zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 

 
1 Petrus 5, vers 8  Wordt nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij, 

de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal 

verslinden. 
 

Galaten 6, vers 3  Want indien iemand zich verbeeldt, dat hij iets 
is, en het niet is, dan vergist hij zich zeer. 

 

En Efeziërs 6, vers 10 tot en met 12  Voorts, weest krachtig in 
de Here en in de sterkte zijner macht. Doet de wapenrusting Gods 

aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels; 
want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen 

de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer 

duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. 
 

Voorwaar, laat door uw wandel Christus door anderen 

gezien worden in u! 
Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 

 
 

Profetie: Extreme zonnehitte, aardbevingen, 

stormen, overstromingen en tornado’s! 
 

Profetische en waarschuwende boodschap Gods aan een Sodom 

generatie, vanwege trots en koppigheid, en het aanbidden van dode 
goden en afgodsbeelden en draken, onder andere. Er is geen 

redding en genade buiten Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 
Christus! 

 

 
Volledige weergave: 
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Welkom! Op 3 juni 2020 bracht de bode engel de volgende 

profetische boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin 

Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Abba, Vader, uw 
Rabboeni en almachtige Koning der koningen, en machtige Heerser 

van al wat leeft, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 
Voorwaar, 

India en de Verenigde Staten van Amerika en China en Korea en 
Spanje en Japan en Mexico en Italië en Indonesië en Noorwegen en 

Iran en Pakistan en Filippijnen en San Francisco, onder andere! 

Voorwaar, zie! Extreme zonnehitte en aardbevingen en stormen en 
zware regenval, met tornado’s van enorme hoogten en breedten, 

zullen u in kracht verbazen en zeer vele verwoestingen gaan 
brengen!  

 

Voorwaar, Kadosh, Heilig is de Here. 
Alleen uw overgave en het aanbidden van Yeshua HaMashiach, 

JHWH, Jezus Christus, de enige levende Zoon van God, kan u 

redden als u zich bekeert. Maar vanwege koppigheid, en dode 
goden en afgodsbeelden aanbidden, en draken onder andere, zal 

men vanwege trots het gaan bemerken, dat de sluizen des hemels 
verder geopend zullen worden, en dat de voorzegde gebeurtenissen 

elkaar zullen opvolgen. Het is beter, dat de Sodom generatie zich 

nu echt bekeert, want anders zullen velen omkomen! Voorwaar, 
mijn naam is Revelado, een bode engel Gods. 

 
Laat uw ziel redden! 

En heb uw gedachten en wandel en hart onder controle, zo ook uw 

mond. Aanbid Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus alleen! Hij 
wil u uitnodigen en laten weten, dat er geen redding en genade is 

buiten Hem. 

 
Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 

wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 
een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
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Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 

geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 
oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 

duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 
waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 

gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 

komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 
zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 

 
Het grootste erfdeel en behoud is Hij alleen. 

Hij is een Beloner voor wie tot Hem komt, met een bewogen hart, 

vol van spijt en berouw van tal van zonden! Yeshua HaMashiach, 
JHWH, Jezus Christus, wil dat u Hem alleen toebehoort. Maar wie 

niet wil horen, en ongehoorzaam wil blijven, gaat voor eeuwig 
verloren! 

 

Jeremia 25, vers 32 en 33  Zo zegt de Here der heerscharen: 
Zie, rampspoed gaat van volk tot volk, een zware storm steekt op 

van de uithoeken der aarde, en zij die door de Here geveld zijn, 

zullen te dien dage liggen van het ene einde der aarde tot het 
andere, zij zullen niet beklaagd, noch bijeengezameld, noch 

begraven worden; tot mest op de akker zullen zij wezen. 
 

Ezechiël 28, vers 18  Door uw vele ongerechtigheden, door het 

onrecht bij uw koophandel, hebt gij uw heiligdommen ontwijd. Vuur 
deed Ik oplaaien uit uw midden – dat verteerde u! Ik maakte u tot 

as op de grond voor de ogen van allen die u zagen. 
 

En Micha 5, vers 10 tot en met 14  Ik zal de steden van uw land 

uitroeien en al uw vestingen afbreken. Ook zal Ik de toverijen uit 
uw hand uitroeien, en gij zult geen waarzeggers meer hebben. Ik 

zal uw gesneden beelden en uw gewijde stenen uit uw midden 

uitroeien, en gij zult u niet meer nederbuigen voor het werk uwer 
handen. Ook zal Ik uw gewijde palen uit uw midden uitrukken en 

uw steden verwoesten. En Ik zal in toorn en gramschap wraak 
oefenen over de volkeren die geen gehoor gegeven hebben. 
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Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 

 

Hoe machtig is Yeshua in uw ogen? 
 

Voorwaar, kunt u dit ook met geloofsvertrouwen zeggen, dat uw 
Abba, Vader, Kadosh, Heilig, en Almachtig is? 

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 4 

juni 2020 bracht een bode engel Gods de volgende boodschap over, 
die ik heel graag met u wil delen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige, en almachtige Naam 
van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn 

naam is Blesía, een bode engel Gods. 
 

Voorwaar, kunt u dit ook met geloofsvertrouwen zeggen, dat 

uw Abba, Vader, Kadosh, Heilig, en Almachtig is? 
Yeshua HaMashiach, uw Rabboeni en Koning der koningen, die 

zoveel liefde voor u heeft, die alle geloofsverwachtingen ver te 

boven gaat! Ja, Hij is getrouw en nimmer falend. Zie niet op de 
omstandigheden, want Hij is Almachtig, JHWH, Yeshua HaMashiach, 

Jezus Christus, de Naam, die angst en vrees en zorg verdrijft, en de 
taaiste zondemacht verbreekt, met Zijn goddelijke kracht en Zijn 

Bloed!  

 
Voorwaar, hoe machtig is Hij in uw ogen? 

Stel uw vertrouwen op Hem, want Waardig en Kadosh, Heilig is Hij! 
Ere en ere en glorie en glorie komt Hem toe! Kom, geloof in Hem, 

en leef in alle eeuwigheid. Vind rust, want Hij is bij u. Vouw uw 

handen en kniel voor Hem neer in nederigheid en vertrouwen. Hij, 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, is de Almachtige en de 

oplossing om bergen in de zee te laten verdwijnen met Zijn 

goddelijke macht en kracht. Door Zijn Geest is er troost en vreugde 
en liefde en hoop en vertrouwen voor het ganse hart, dat in Hem 
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gelooft en op het goede ziet. Want Hij is in uw midden en is 
Almachtig, vol van kracht en wonderen, ook voor u! Prijs de Heer, 

die bij u is. Amen! 

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 
 

Vrees niet voor welke verschrikking of pijl of 

verderf of pest dan ook! 
 

Abba, Vader, heeft u lief! En wie in Hem gelooft, mag weten dat 

geen onheil hem of haar zal treffen. 
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 5 juni 2020 bracht de bode engel de 
volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin 

Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Rafaël, 
een bode engel Gods. 

 

Psalm 91, vers 2  Ik zeg tot de Here: Mijn toevlucht en mijn 
vesting, mijn God, op wie ik vertrouw. 

En vers 4 tot en met 11  Met zijn vlerken beschermt Hij u, en onder 

zijn vleugelen vindt gij een toevlucht; zijn trouw is schild en 
pantser. Gij hebt niet te vrezen voor de verschrikking van de nacht, 

voor de pijl, die des daags vliegt; voor de pest, die in het duister 
rondwaart, voor het verderf, dat op de middag vernielt. Al vallen er 

duizend aan uw zijde, en tienduizend aan uw rechterhand, tot u zal 

het niet genaken; slechts zult gij het met uw ogen aanschouwen, 
en de vergelding aan de goddelozen zien. Want Gij, o Here, zijt 

mijn toevlucht. De Allerhoogste hebt gij tot uw schutse gesteld; 
geen onheil zal u treffen, en geen plaag zal uw tent naderen; want 

Hij zal aangaande u zijn engelen gebieden, dat zij u behoeden op al 

uw wegen. 
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Voorwaar, vrees niet voor welke verschrikking of pijl of pest 
of verderf dan ook! 

Maar stel uw vertrouwen en uw trouwheid en geloof in uw vesting 

en schild en pantser: van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 
Christus. Voorwaar, Abba, Vader, heeft u lief! En wie in Hem 

gelooft, mag weten dat geen onheil hem of haar zal treffen. Wees 
krachtig in Hem, en vol vertrouwen en geloof! Leer te dansen op 

satan, drie maal daags of vaker. Weersta ongeloof, maar sta in uw 

geloof! Bekleed u, en sta vast en onwankelbaar. En omgord u met 
Zijn kracht en beloften vanuit Zijn Woord.  

 
Let op! 

 

Psalm 93, vers 5  Uw getuigenissen zijn zeer betrouwbaar; de 
heiligheid is uw huis tot sieraad, o Here, tot in lengte van dagen. 

En Psalm 94, vers 20 tot en met 22  Hebt Gij iets gemeen met de 
zetel van het verderf, die onder schijn van recht onheil sticht? Zij 

maken jacht op het leven van de rechtvaardige, en onschuldig 

bloed verklaren zij schuldig. Maar de Here was mij tot een burcht, 
en mijn God de rots mijner toevlucht. 

 

Voorwaar, wees zuiver van wandel voor Zijn aangezicht. 
 

Openbaring 3, vers 5  Wie overwint, zal aldus bekleed worden 
met witte klederen; en Ik zal zijn “of haar” naam geenszins 

uitwissen uit het boek des levens, maar Ik zal zijn “of haar” naam 

belijden voor mijn Vader en voor zijn engelen. 
 

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 
wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 
geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 

oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 
duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 

waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 
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gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 
komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 

zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 

 
En Filippenzen 4, vers 4 tot en met 7  Verblijdt u in de Here te 

allen tijde! Wederom zal ik zeggen: Verblijdt u! Uw vriendelijkheid 
zij alle mensen bekend. De Here is nabij. Weest in geen ding 

bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking 

met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede Gods, die 
alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten 

behoeden in Christus Jezus. 
 

Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
 

 

Hoor aandachtig wat de Geest Gods tot u te 
zeggen heeft 
 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, wil dat het zaadje in u 
groeit met Zijn levende Woord, en Hij wil u water geven! Want als 

het zaadje geen water krijgt, gaat het dood. 
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 8 juni 2020 bracht de bode engel Gods 

de volgende boodschap over aan Profeet Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige, en almachtige Naam 
van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn 

naam is Sichea, een bode engel Gods. 

 
Voorwaar, spits uw oren, en hoor aandachtig wat de Geest 

Gods tot u te zeggen heeft. 
Open uw oren en hart en gedachten! 

 

Mattheüs 13, vers 15 en 16  Want het hart van dit volk is vet 
geworden, en hun oren zijn hardhorend geworden, en hun ogen 
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hebben zij toegesloten, opdat zij niet zien met hun ogen, en met 
hun oren niet horen, en met hun hart niet verstaan en zich 

bekeren, en Ik hen zou genezen. Maar uw ogen zijn zalig, omdat zij 

zien en uw oren, omdat zij horen.  
En vers 19  Bij een ieder, die het woord van het Koninkrijk hoort en 

het niet verstaat, komt de boze en rooft wat in zijn “of haar” hart 
gezaaid is: dat is de langs de weg gezaaide. 

 

Voorwaar, laat Gods woorden niet wijken uit uw hart en 
gedachten. 

En word geenszins hardhorend en blind, zodat men niet ziet, en vet 
van hart, zoals met velen gebeurt! 

 

Mattheüs 13, vers 25 en 26  Doch terwijl de mensen sliepen, 
kwam zijn vijand en zaaide er onkruid overheen, midden tussen het 

koren, en ging weg. Toen het graan opkwam en vrucht zette, toen 
kwam ook het onkruid te voorschijn. 

Voorwaar, 

 
Mattheüs 24, vers 12  En omdat de wetsverachting toeneemt, zal 

de liefde van de meesten verkillen. 

Vers 28  Waar het aas is, daar zullen de gieren zich verzamelen. 
En vers 37 tot en met 44  Want zoals het was in de dagen van 

Noach, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn. Want zoals 
zij in die dagen vóór de zondvloed waren, etende en drinkende, 

huwende en ten huwelijk gevende, tot op de dag, waarop Noach in 

de ark ging, en zij niets bemerkten, eer de zondvloed kwam en hen 
allen wegnam, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn. 

Dan zullen er twee in het veld zijn, één zal aangenomen worden en 
één achtergelaten worden; twee vrouwen zullen aan het malen zijn 

met de molen, één zal aangenomen worden, en één achtergelaten 

worden. Waakt dan, want gij weet niet, op welke dag uw Here 
komt. Maar weet dit: Als de heer des huizes geweten had, in welke 

nachtwaak de dief zou komen, hij zou gewaakt hebben en in zijn 

huis niet hebben laten inbreken. Daarom, weest ook gij bereid, 
want op een uur, dat gij het niet verwacht, komt de Zoon des 

mensen. 
 

Voorwaar! 
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Als men eigenwijs is en trots en hoogmoedig, en maar denkt dat 
men het allemaal wel weet, wat God gesproken heeft, dan zou men 

zich beter moeten onderzoeken in zijn of haar hart en gedachten. 

 
Johannes 12, vers 46 tot en met 50  Ik ben als een licht in de 

wereld gekomen, opdat een ieder, die in Mij gelooft, niet in de 
duisternis blijve. En indien iemand naar mijn woorden hoort, maar 

ze niet bewaart, Ik oordeel hem “of haar” niet, want Ik ben niet 

gekomen om de wereld te oordelen, doch om de wereld te 
behouden. Wie Mij verwerpt en mijn woorden niet aanneemt, heeft 

een, die hem “of haar” oordeelt: het woord, dat Ik heb gesproken, 
dat zal hem “of haar” oordelen ten jongsten dage. Want Ik heb 

niet uit Mijzelf gesproken, maar de Vader, die Mij heeft gezonden, 

heeft zelf Mij een gebod gegeven, wat Ik zeggen en spreken moet. 
En Ik weet, dat zijn gebod eeuwig leven is. Wat Ik dan spreek, 

spreek Ik zó, als de Vader Mij gezegd heeft. 
 

Voorwaar, als men een zaadje geen water geeft, gaat het 

dood. 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, wil dat het zaadje in u 

groeit met Zijn levende Woord, en wil u water geven! Voorwaar, 

onderhoud uw hart en ziel en gedachten, en luister naar de 
boodschappen Gods in de Evangelical EndTime Machine. Overdenk 

ze in uw gedachten, en onderhoud uw wandel in Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! 

 

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 
wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 

geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 

oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 
duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 

waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 
gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 
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komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 
zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 

 

Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 
 

Verwond of teleurgesteld in je kerk 
 
Er gebeurt zoveel nu in de kerken, en de Kadosh, Heilige Geest 

wordt meer en meer buiten de deur gehouden! Velen zijn 

teleurgesteld in de kerk, of verwond, doordat vele kerken niet 
kadosh, heilig zijn, maar schijnheilig en vuil. 

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 9 juni 2020 bracht de bode engel de 

volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin 
Cousijnsen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige, en almachtige Naam 
van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn 

naam is Revelado, een bode engel Gods. 

 
Voorwaar, velen zijn teleurgesteld in de kerk, of verwond, 

doordat vele kerken niet kadosh, heilig zijn, maar 
schijnheilig en vuil. 

Velen hebben eigen regels opgesteld in de kerk, waaraan men zich 

moet houden. Zij hebben zich afgekeerd van de waarheid en spelen 
voor God! Vele kerkleiders zijn meer een clubleider dan een 

kerkleider. Er gebeurt zoveel nu in de kerken, en de Kadosh, Heilige 
Geest wordt meer en meer buiten de deur gehouden. Vanwege hun 

eigen wandel, vol trots en hoogmoed, is hun hart vet geworden, 

evenals hun verstand en ziel! Voorwaar, velen verdraaien Gods 
Woord tot grote ergernis! Zij sluiten de ogen en mond voor wat niet 

kan binnen de kerk van God, zoals voor het tegennatuurlijke.  
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Voorwaar, zo spreekt de Heer, Yeshua HaMashiach, JHWH, 
Jezus Christus: 

Velen zondigen meer binnen de kerk dan de verloren schapen 

buiten de kerk! Ze maken zich onheilig en schuldig, en laten een 
schijnliefde zien. En alles draait om geld en eigen regels opleggen, 

maar men vergeet dat elke leider voor God zal komen te staan. Er 
is dan geen excuus voor deze kerkleiders, die hun kerk openstelden 

voor alles, zodat hun portemonnee goed vol bleef! 

 
Lukas 6, vers 39  Hij sprak ook een gelijkenis tot hen: Kan een 

blinde een blinde geleiden? Zullen zij niet beiden in een put vallen? 
 

Voorwaar, leiders! 

Zich verzetten tegen de Heilige Geest en God niet serieus nemen 
zal u brengen, niet naar de Hemel, maar de hel. Het is beter, dat 

men zich nu meteen bekeert en zich niet laat meeslepen door de 
wereldgeesten van satan. Bekeer u! Reinig u van uw misleidende 

dwaalwegen, die u verloren willen laten gaan! 

 
Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 

wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 

geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 
oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 

duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 
waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 

gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 

komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 
zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 

 

Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
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Waarom is Jezus naar de Aarde gekomen? 
 

God geeft om u, en wil dat u behouden wordt. Daarvoor kwam Hij 

naar de Aarde, met dit doel! 
 

 

Volledige weergave: 
 

Van harte welkom! Op 10 juni 2020 bracht de bode engel de 
volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin 

Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Blesía, 
een bode engel Gods. 

 

Voorwaar, sommigen denken: “Alweer een terechtwijzende 
boodschap van God? Houd dat dan nooit op over de zonde?” 

Nee, geliefden des Heren, want God geeft om u, en wil dat u 
behouden wordt. Daarvoor kwam Hij naar de Aarde, met dit doel! 

 

Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld 
gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een 

ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde.  
 

Voorwaar, Kadosh, Heilig is de Koning der koningen, Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! 
 

Romeinen 6, vers 11 tot en met 14  Zo moet het ook voor u 
vaststaan, dat gij wèl dood zijt voor de zonde, maar levend voor 

God in Christus Jezus. Laat dan de zonde niet langer als koning 

heersen in uw sterfelijk lichaam, zodat gij aan zijn begeerten zoudt 
gehoorzamen, en stelt uw leden niet langer als wapenen der 

ongerechtigheid ten dienste van de zonde, maar stelt u ten dienste 

van God, als mensen, die dood zijn geweest, maar thans leven, en 
stelt uw leden als wapenen der gerechtigheid ten dienste van God. 
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Immers, de zonde zal over u geen heerschappij voeren, want gij 
zijt niet onder de wet, maar onder de genade. 

 

Voorwaar, het is belangrijk om te begrijpen, dat het 
vasthouden aan de zonde u van God aftrekt, negatief, als 

een magneet. 
 

Romeinen 6, vers 23  Want het loon, dat de zonde geeft, is de 

dood, maar de genade, die God schenkt, is het eeuwige leven in 
Christus Jezus, onze Here. 

 
Voorwaar! 

Wees heilig van wandel, en oordeel niet over die broeder of zuster 

in uw kerk, die meerdere malen getrouwd is geweest. Men weet 
niet de reden, maar God wel! Zo heeft ieder een achtergrond en 

verleden, maar God is Liefde en is gekomen juist voor de 
verlorenen.  

 

Romeinen 8, vers 27 tot en met 30  En Hij, die de harten 
doorzoekt, weet de bedoeling des Geestes, dat Hij namelijk naar de 

wil van God voor heiligen pleit. Wij weten nu, dat God alle dingen 

doet medewerken ten goede voor hen, die God liefhebben, die 
volgens zijn voornemen geroepenen zijn. Want die Hij tevoren 

gekend heeft, heeft Hij ook tevoren bestemd tot gelijkvormigheid 
aan het beeld zijns Zoons, opdat Hij de eerstgeborene zou zijn 

onder vele broederen; en die Hij tevoren bestemd heeft, dezen 

heeft Hij ook geroepen; en die Hij geroepen heeft, dezen heeft Hij 
ook gerechtvaardigd; en die Hij gerechtvaardigd heeft, dezen heeft 

Hij ook verheerlijkt. 
 

Voorwaar, 

 
Romeinen 12, vers 17 tot en met 19  Vergeldt niemand kwaad 

met kwaad; hebt het goede voor met alle mensen. Houdt zo 

mogelijk, voor zover het van u afhangt, vrede met alle mensen. 
Wreekt uzelf niet, geliefden, maar laat plaats voor de toorn, want er 

staat geschreven: Mij komt de wraak toe, Ik zal het vergelden, 
spreekt de Here. 
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En vers 21  Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin 
het kwade door het goede. 

Romeinen 13, vers 8  Zijt niemand iets schuldig dan elkander lief te 

hebben; want wie de ander liefheeft, heeft de wet vervuld. 
En Romeinen 14, vers 10 tot en met 12  Gij echter, wat oordeelt gij 

uw broeder “of zuster”? Of ook gij, wat minacht gij uw broeder “of 
zuster”? Want wij zullen allen gesteld worden voor de rechterstoel 

Gods. Want er staat geschreven: Zo waarachtig als Ik leef, spreekt 

de Here: voor Mij zal alle knie zich buigen, en alle tong zal God 
loven. Zo zal dan een ieder onzer voor zichzelf rekenschap geven 

aan God. 
 

Voorwaar, geliefden, zie op uzelf, dat gij zelf niet verloren 

gaat, door te oordelen over uw broeder of zuster. 
Maar onderzoek uw hart en gedachten grondig, en breng uzelf eens 

in gebed! 
 

Efeziërs 6, vers 10  Voorts, weest krachtig in de Here en in de 

sterkte zijner macht. 
 

Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
 

 

Wie wil je dienen? 
 

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, roept u, en Hij wil dat u zich 
bekeert en Hem gaat volgen. Neem de Zoon van God tot uw Vader, 

en niet de duivel, die vele schapen verloren wil laten gaan. Kies 

daarom heden wie u dienen wilt! 
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 
11 juni 2020 bracht een bode engel Gods de volgende boodschap 

over, die ik heel graag met u wil delen. 
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Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Saddai, 

een bode engel Gods. 

 
Voorwaar, in Zijn hand is kracht en sterkte en troost en 

overwinning! 
Voorwaar, niemand heeft grotere liefde voor zijn schapen dan de 

Goede Herder, die Zijn leven heeft ingezet voor Zijn schapen aan 

het kruis. Hij kent ieder schaap bij de naam, ook u, en wil dat u ook 
inziet wat Hij, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, allemaal 

voor u heeft gedaan. Hij roept u, en wil dat u zich bekeert en Hem 
gaat volgen, want Hij wil niet dat u verloren gaat. Want een ieder, 

die in Hem gelooft, zal niet verloren gaan, maar eeuwig leven 

hebben!  
 

Voorwaar, aanvaard dit getuigenis. 
Hij is het Licht in de duisternis, en wil dat de schapen tot Hem 

komen in Zijn licht. Wie kwaad bedrijft en niet gered wil worden, 

gaat niet tot het licht, omdat ze niet tegen het licht kunnen, en niet 
willen dat hun werken aan het licht komen, vanwege dat ze de 

duisternis meer liefhebben! Deze schapen, die ongehoorzaam willen 

blijven, zullen het leven niet zien en verloren gaan. Maar wie tot 
Hem komt, zal gered worden! Deze waarheid maakt u vrij en maakt 

u tot Zijn discipelen. Neem de Zoon van God tot uw Vader, en niet 
de duivel, die vele schapen verloren wil laten gaan! 

 

Johannes 10, vers 26 tot en met 30  Maar gij gelooft niet, 
omdat gij niet tot mijn schapen behoort. Mijn schapen horen naar 

mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij, en Ik geef hun eeuwig 
leven en zij zullen voorzeker niet verloren gaan in eeuwigheid en 

niemand zal ze uit mijn hand roven. Wat mijn Vader Mij gegeven 

heeft, gaat alles te boven en niemand kan iets roven uit de hand 
mijns Vaders. Ik en de Vader zijn één. 

 

Daarom, kies heden wie u dienen wilt! 
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
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Satan, een overwonnen vijand 
 

Wie is Yeshua HaMashiach, uw Abba, Vader, uw Rots en 

Beschermer, uw eeuwige, liefhebbende Vader voor u, die meer dan 
overwinnaar is? Hij is uw eeuwige Rots, die satan kwam 

verpletteren! 

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 12 juni 2020 bracht de bode engel 

Gods de volgende boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin 
Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige, en almachtige Naam 

van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn 

naam is Rafaël, een bode engel Gods. 
 

Voorwaar, word even wakker uit uw slaap! 
Wie is Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus voor u? Wie is uw 

Abba, Vader, uw Rots en Beschermer, uw eeuwige, liefhebbende 

Vader, die meer dan overwinnaar is? Hij is uw eeuwige Rots, die 
satan kwam verpletteren! Reeds aan het kruis zette Hij, Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, zich in, in uw plaats, en vocht 

in het diepste van de strijd. Hij overwon elke duisternis en de hel! 
Voorwaar, de kracht en de liefde was met Hem, en vooral de 

bevrijding.  
 

Vrees niet! Wie kan u iets aandoen en iets aanrichten? 

Hij, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, zegt: Word wakker! 
Hef uw ogen op naar Mij, en geloof. Sta in Mijn kracht en 

overwinning! Wees vurig voor Mijn aangezicht, en laat u leiden door 
Mijn Geest. Zo spreekt de Almachtige Koning der koningen, Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! 

 
Efeziërs 3, vers 14 tot en met 16  Om die reden buig ik mijn 

knieën voor de Vader, naar wie alle geslacht in de hemelen en op 

de aarde genoemd wordt, opdat Hij u geve, naar de rijkdom zijner 
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heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door zijn Geest in de 
inwendige mens. 

En vers 20 en 21  Hem nu, die blijkens de kracht, welke in ons 

werkt, bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij bidden of 
beseffen, Hem zij de heerlijkheid in de gemeente en in Christus 

Jezus tot in alle geslachten, van eeuwigheid tot eeuwigheid! Amen. 
 

Voorwaar, elk wapen, dat tegen u gesmeed wordt, zal niets 

uitrichten,  
want Ik ben uw Schild, zegt uw Abba, Vader, Yeshua HaMashiach, 

JHWH, Jezus Christus! Laat uzelf niet ontkrachten. 
 

Maleachi 3, vers 8  Mag een mens God beroven? Tot zover. 

 
Gij moet niet vrezen; maar vertrouw op de Here! 

 
Psalm 37, vers 4 tot en met 6  Verlustig u in de Here; dan zal Hij 

u geven de wensen van uw hart. Wentel uw weg op de Here en 

vertrouw op Hem, en Hij zal het maken; Hij zal uw gerechtigheid 
doen opgaan als het licht, en uw recht als de middag. 

 

Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 
 

O wee, degene die zich niet bekeert! 
 
Als men de Heer, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, verwerpt, en 

men gebruikt Zijn Naam om God te bespotten en te vervloeken, 

dan heeft men een open deur voor de boze, of men nu Corona 
heeft of niet. 

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 15 juni 2020 bracht de bode Gods de 

volgende boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, Kadosh, Heilig is de 
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Here, JHWH, El Elohím, Adonai, de Koning der koningen, Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus!  

 

Voorwaar, velen vrezen méér voor het Coronavirus of voor 
kanker, of een andere ziekte of virus, dan voor de 

Almachtige God! 
Voorwaar, de goddelozen, die zich niet bekeren, proberen te 

overleven door naar de regeringsleiders te luisteren, of hun 

huisarts, onder anderen. Maar of zij er naar luisteren of niet, als 
men Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, verwerpt, en men 

gebruikt Zijn Naam om God te bespotten en te vervloeken, dan 
heeft men een open deur voor de boze, of men nu Corona heeft of 

niet! Als men zich niet bekeert, gaat men echt voor eeuwig 

reddeloos verloren, ook vanwege dat men de wereld meer liefheeft 
dan de volle waarheid: Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! 

Voorwaar, mijn naam is Hetrick, een bode Gods. 
 

Voorwaar, wees niet blind geslagen, maar bekeer u, want 

licht en donker gaat niet samen.  
Kom met uw voeten van de duistere onheilspaden af! O wee, 

degene die zich niet bekeert! 

 
Mattheüs 13, vers 47 tot en met 51  Evenzo is het Koninkrijk 

der hemelen gelijk aan een sleepnet, neergelaten in de zee, dat 
allerlei bijeenbrengt. Wanneer het vol is, haalt men het op de 

oever, en zet zich neer en verzamelt het goede in vaten, doch het 

ondeugdelijke werpt men weg. Zó zal het gaan bij de voleinding der 
wereld. De engelen zullen uitgaan om de bozen uit het midden der 

rechtvaardigen af te zonderen, en zij zullen hen in de vurige oven 
werpen; daar zal het geween zijn en het tandengeknars. Hebt gij 

dit alles verstaan? Zij zeiden tot Hem: Ja. 

 
En Johannes 12, vers 37 tot en met 40  En hoewel Hij zovele 

tekenen voor hun ogen gedaan had, geloofden zij niet in Hem, 

opdat het woord van de Profeet Jesaja vervuld werd, dat hij sprak: 
Here, wie heeft geloofd, wat hij van ons hoorde? En aan wie is de 

arm des Heren geopenbaard? Hierom konden zij niet geloven, 
omdat Jesaja elders gezegd heeft: Hij heeft hun ogen verblind en 



 
 

 

7528 
 
 

 

hun hart verhard, dat zij niet met hun ogen zien, met hun hart 
verstaan en zich bekeren, en Ik hen geneze. 

En Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 

wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 
een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 
geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 

oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 
duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 

waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 

gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 
komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 

zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 
 

Ik ga nu, sprak Hetrick, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
 

 

Uit de duisternis in het licht 
 

Boodschap Gods over het aanbidden van engelen, het aanbidden 

van afgoden, het begeren van kwaad en zelfs het opzoeken ervan, 
onder andere. Want licht en duisternis gaat niet samen, en slechts 

een beetje gif aannemen is dodelijk! 
 

 

Volledige weergave: 
 

Welkom! Op 16 juni 2020 bracht de bode engel de volgende 
boodschap Gods over aan Profeet Benjamin Cousijnsen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige, en almachtige Naam 
van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn 

naam is Revelado, een bode engel Gods. 

 
Voorwaar! 
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Of u nu een wederom geboren Christen bent, of niet, aanbid mij of 
de andere engelen Gods, of wie dan ook, niet, dan alleen Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, de Koning der koningen.  

 
Exodus 23, vers 25  Maar gij zult de Here, uw God, dienen; dan 

zal Ik uw brood en uw water zegenen en Ik zal ziekte uit uw 
midden verwijderen.      

En Exodus 20, vers 3 tot en met 5  Gij zult geen andere goden voor 

mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld maken 
noch enige gestalte van wat boven in de hemel, noch van wat 

beneden op de aarde, noch van wat in de wateren onder de aarde 
is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen; want Ik, de 

Here, uw God, ben een naijverig God, die de ongerechtigheid der 

vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde 
geslacht van hen die Mij haten. 

 
Voorwaar, ook is het zo: 

Gij zult het kwaad niet begeren, want Yeshua HaMashiach, JHWH, 

Jezus Christus, is Kadosh, Heilig, en het licht van de wereld en het 
levende water. 

 

Johannes 8, vers 12  Wederom dan sprak Jezus tot hen en zeide: 
Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de 

duisternis wandelen, maar hij “of zij” zal het licht des levens 
hebben. 

 

Voorwaar! 
Als Yeshua HaMashiach ook voor u Kadosh, Heilig is onder andere, 

dan moet u afstand nemen van de duisternis, en alle kwaad van de 
satan uit de weg gaan en in het licht des levens blijven wandelen. 

 

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 
wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 

geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 
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oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 
duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 

waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 

gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 
komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 

zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 
En vers 36  Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven; doch wie 

aan de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de 

toorn Gods blijft op hem “of op haar”. 
 

Voorwaar, de straf van een wederom geboren Christen is 
hoger dan van iemand, die niets van de Here wil weten,  

en Hem niet aanbidt en volgt, omdat een wederom geboren 

Christen de keus heeft gemaakt en aan God niet ongehoorzaam 
mag zijn, en zijn of haar relatie en wandel met Yeshua HaMashiach, 

JHWH, Jezus Christus, moet onderhouden.  
 

Galaten 4, vers 9  Nu gij echter God hebt leren kennen, ja, meer 

nog, door God gekend zijt, hoe kunt gij thans terugkeren tot die 
zwakke en armelijke wereldgeesten, waaraan gij u weder van meet 

aan dienstbaar wilt maken? 

 
Voorwaar, het goede moet men volgen, het licht, en niet de 

werken van de duisternis. 
 

Efeziërs 6, vers 10 tot en met 19  Voorts, weest krachtig in de 

Here en in de sterkte zijner macht. Doet de wapenrusting Gods 
aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels; 

want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen 
de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer 

duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Neemt 

daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in 
de boze dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te 

houden. Stelt u dan op, uw lendenen omgord met de waarheid, 

bekleed met het pantser der gerechtigheid, de voeten geschoeid 
met de bereidvaardigheid van het evangelie des vredes; neemt bij 

dit alles het schild des geloofs ter hand, waarmede gij al de 
brandende pijlen van de boze zult kunnen doven; en neemt de 

helm des heils aan en het zwaard des Geestes, dat is het woord van 
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God. En bidt daarbij met aanhoudend bidden en smeken bij elke 
gelegenheid in de Geest, daartoe wakende met alle volharding en 

smeking voor alle heiligen; ook voor mij, dat mij bij het openen van 

mijn mond het woord geschonken worde, om vrijmoedig het 
geheimenis van het evangelie bekend te maken. 

 
En Filippenzen 3, vers 8 en 9  Voorzeker, ik acht zelfs alles 

schade, omdat de kennis van Christus Jezus, mijn Here, dat alles te 

boven gaat. Om zijnentwil heb ik dit alles prijsgegeven en houd het 
voor vuilnis, opdat ik Christus moge winnen, en in Hem moge 

blijken niet een eigen gerechtigheid, uit de wet, te bezitten, maar 
de gerechtigheid door het geloof in Christus, welke uit God is op de 

grond van het geloof. 

 
Voorwaar, licht en donker gaat niet samen, ook niet een 

beetje ervan! 
 

Filippenzen 4, vers 4 tot en met 7  Verblijdt u in de Here te allen 

tijde! Wederom zal ik zeggen: Verblijdt u! Uw vriendelijkheid zij alle 
mensen bekend. De Here is nabij. Weest in geen ding bezorgd, 

maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met 

dankzegging bekend worden bij God. En de vrede Gods, die alle 
verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden 

in Christus Jezus. 
 

En Kolossenzen 1, vers 9 tot en met 14  Daarom houden ook 

wij sedert de dag, dat wij dit gehoord hebben, niet op voor u te 
bidden en te vragen, dat gij met de rechte kennis van zijn wil 

vervuld moogt worden, in alle wijsheid en geestelijk inzicht, om de 
Here waardig te wandelen, Hem in alles te behagen, in alle goed 

werk vrucht te dragen en op te wassen in de rechte kennis van 

God. Zo wordt gij met alle kracht bekrachtigd naar de macht zijner 
heerlijkheid tot alle volharding en geduld, en dankt gij met 

blijdschap de Vader, die u toebereid heeft voor het erfdeel der 

heiligen in het licht. Hij heeft ons verlost uit de macht der duisternis 
en overgebracht in het Koninkrijk van de Zoon zijner liefde, in wie 

wij de verlossing hebben, de vergeving der zonden. 
 

Tenslotte, slechts een beetje gif aannemen is ook dodelijk! 
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Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 

 

Geen duivels plan of Aards bestaan kan mij ooit 

roven uit Zijn hand 
 
Daarom, wees sterk en vol van vertrouwen en geloof, en spreek de 

volgende woorden in vertrouwen en geloof en zonder twijfel. 
 

 

Volledige weergave: 
 

Van harte welkom! Op 17 juni 2020 bracht de bode engel Gods de 

volgende boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige Naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Blesía, 

een bode engel Gods. 

 
Voorwaar, 

 
Psalm 34, vers 7 tot en met 11  Deze ellendige hier riep en de 

Here hoorde, Hij verloste hem “en haar” uit al zijn “en haar” 

benauwdheden. De Engel des Heren legert Zich rondom wie Hem 
vrezen, en redt hen. Smaakt en ziet, dat de Here goed is; welzalig 

de man, “maar ook de vrouw”, die bij Hem schuilt. Vreest de 

Here, gij, zijn heiligen, want wie Hem vrezen, hebben geen gebrek. 
Jonge leeuwen lijden ontbering en honger, maar wie de Here 

zoeken, hebben geen gebrek aan enig goed. 
En vers 16 tot en met 23  De ogen des Heren zijn op de 

rechtvaardigen, en zijn oren tot hun hulpgeroep; het aangezicht 

des Heren is tegen hen die kwaad doen, om hun gedachtenis van 
de aarde uit te roeien. Roepen zij, dan hoort de Here, en Hij redt 

hen uit al hun benauwdheden. De Here is nabij de gebrokenen van 
hart en Hij verlost de verslagenen van geest. Talrijk zijn de rampen 

van de rechtvaardige, maar uit die alle redt hem de Here; Hij 

behoedt al zijn “of haar” beenderen; niet één daarvan wordt 
gebroken. Het onheil doodt de goddeloze, en wie de rechtvaardige 
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haten, zullen ervoor boeten. De Here verlost de ziel van zijn 
knechten, allen die bij Hem schuilen, zullen niet boeten. 

En Psalm 35, vers 1  Twist, Here, tegen wie met mij twisten, 

bestrijd wie mij bestrijden. 
 

Voorwaar, wees sterk en vol van vertrouwen en geloof! 
Zeg: “Geen duivels plan of Aards bestaan kan mijn geloof en liefde 

en vertrouwen ooit roven uit Zijn machtige hand, de hand van 

Abba, Vader, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, de 
allerhoogste Heer! Als Hij verschijnt, roept Hij mijn naam. In die 

verwachting houd ik stand, in Hem alleen, Immanuel - God zelf is 
met ons, mijn Vredevorst en Almachtige God, de allerhoogste Heer! 

Het kwaad krijgt nooit de overhand, want ik geloof dat U ook mij 

kwam redden. En ik geloof in Uw almachtige kracht en bescherming 
- dit telt ook voor mij! – en dat, door het geloof, Hij voor mij zorgt. 

Ik bid zonder twijfel, zodat U, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 
Christus, bergen kan verzetten. Ook geloof ik in Uw wonderbare, 

almachtige Bloed, dat mij genezing en herstel en kracht heeft 

gegeven”.  
 

Zó machtig, zó kadosh, heilig, en barmhartig, en vol van 

liefde en genade, is Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 
Christus. Amen! 

Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 

 

Laat u niet opslokken door de technologie 
 

Waarschuwende boodschap Gods: Velen hebben meer tijd voor de 
wereld en haar technologie, dan voor hun Abba, Vader, Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Laat in uw wandel en denken zien, wie 
méér is voor u: de technologie, onder andere, of God! 

 

 
Volledige weergave: 
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Hallo, welkom! Op 19 juni 2020 bracht de bode engel de volgende 
waarschuwende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin 

Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 
Kadesa, en ben een bode engel Gods. 

Voorwaar,  

 
Openbaring 22, vers 6  En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn 

getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der 
Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen 

hetgeen weldra geschieden moet.  

 
Voorwaar! 

In opdracht van de Koning der koningen, Yeshua HaMashiach, 
JHWH, Jezus Christus, de almachtige Koning, de Alfa en de Omega, 

de Eerste en de Laatste, het Begin en het Einde, mag ik u deze 

boodschap overbrengen vanuit het Kadosh, Heilige der Heiligen. 
 

Voorwaar, de technologie neemt met de dag meer en meer 

toe. 
En vele zielen hebben daar meer tijd voor dan voor Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! 
 

Efeziërs 4, vers 17 en 18  Dit zeg ik dan en betuig ik in de Here, 

dat gij niet langer moogt wandelen zoals ook de heidenen 
wandelen, in de ijdelheid van hun denken, verduisterd in hun 

verstand, vervreemd van het leven Gods om de onwetendheid, die 
in hen heerst, om de verharding van hun hart. 

 

Voorwaar, velen hebben zich meer overgegeven aan de 
wereld dan aan God! 

 

Efeziërs 4, vers 20 tot en met 24  Maar gij geheel anders: gij 
hebt Christus leren kennen. Gij toch hebt van Hem gehoord en zijt 

in Hem onderwezen, gelijk dit de waarheid is in Jezus, dat gij, wat 
uw vroegere wandel betreft, de oude mens aflegt, die ten verderve 

gaat, naar zijn misleidende begeerten, dat gij verjongd wordt door 
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de geest van uw denken, en de nieuwe mens aandoet, die naar de 
wil van God geschapen is in waarachtige gerechtigheid en 

heiligheid. 

 
Voorwaar, neem dit aan.  

Laat Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, meer worden in uw 
leven als kind van de Allerhoogste! Zoek Zijn Koninkrijk en 

gerechtigheid! Want wie gaat nu in tegen zijn of haar Abba, Vader? 

De wereld, vol overheden en machten en wereldbeheersers van de 
duisternis, gaat in tegen wat God van u verwacht. Laat u niet 

opslokken! 
 

Efeziërs 6, vers 14 tot en met 20  Stelt u dan op, uw lendenen 

omgord met de waarheid, bekleed met het pantser der 
gerechtigheid, de voeten geschoeid met de bereidvaardigheid van 

het evangelie des vredes; neemt bij dit alles het schild des geloofs 
ter hand, waarmede gij al de brandende pijlen van de boze zult 

kunnen doven; en neemt de helm des heils aan en het zwaard des 

Geestes, dat is het woord van God. En bidt daarbij met aanhoudend 
bidden en smeken bij elke gelegenheid in de Geest, daartoe 

wakende met alle volharding en smeking voor alle heiligen; ook 

voor mij, dat mij bij het openen van mijn mond het woord 
geschonken worde, om vrijmoedig het geheimenis van het 

evangelie bekend te maken, waarvoor ik een gezant ben in 
ketenen. Dan zal ik daartoe vrijmoedig kunnen optreden, zoals ik 

behoor te spreken. 

 
En Filippenzen 1, vers 6  Hiervan toch ben ik ten volle overtuigd, 

dat Hij, die in u een goed werk is begonnen, dit ten einde toe zal 
voortzetten, tot de dag van Christus Jezus. 

 

Voorwaar, wees kadosh, heilig, en geestelijk sterk, en laat u 
niet scheiden van uw relatie met Yeshua HaMashiach, JHWH, 

Jezus Christus. 

Voorwaar, maak uiteindelijk tijd voor uw liefhebbende Abba, Vader, 
die ook tijd maakt voor u! Zoek naar positieve oplossingen, en 

wees opbouwend naar uzelf en anderen toe. Laat in uw wandel en 
denken zien, wie méér is voor u: de technologie, onder andere, of 

God! 
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Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 

wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 

geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 
oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 

duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 
waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 

gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 

komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 
zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 

 
Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 

 
 

Jezus wil ons denken veranderen 
 
Hij, Jahweh Rophe, wil geheel uw denken veranderen. Hij wil dat u 

in uw ziel en verstand en lichaam en wandel geneest van ongeloof 

en van littekens, maar vraagt wel uw medewerking. Uw relatie met 
Yeshua HaMashiach, en uw tijd voor Hem, zorgt voor wonderen! 

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Op 22 juni 2020 bracht de bode engel de 

volgende boodschap Gods over aan Profeet Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 
Revorme, een bode engel Gods. 
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Voorwaar, ook Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, 
werd vaak met vleselijke ogen en denken waargenomen 

door de Farizeeën en Schriftgeleerden, onder anderen. 

Velen fluisterden: “Hoe durft Hij dat nu te doen, wat Hij zegt? En 
wat erg is, Hij gaat met mensen om, die slecht zijn en in zonde 

leven, terwijl Hij de Zoon van God is! En Hij genas iemands hand, 
onder andere, op de Sabbat!” 

 

Markus 1, vers 2 tot en met 6  Gelijk geschreven staat bij de 
Profeet Jesaja: Zie, Ik zend mijn bode voor uw aangezicht uit, die 

uw weg bereiden zal; de stem van een, die roept in de woestijn: 
Bereidt de weg des Heren, maakt recht zijn paden, geschiedde het, 

dat Johannes doopte in de woestijn en de doop der bekering tot 

vergeving van zonden predikte. En het gehele Joodse land liep tot 
hem uit en alle inwoners van Jeruzalem, en zij lieten zich door hem 

dopen in de rivier de Jordaan onder belijdenis van hun zonden. En 
Johannes was gekleed met kameelhaar en met een lederen gordel 

om zijn lendenen, en hij at sprinkhanen en wilde honing. 

En vers 14 en 15  En nadat Johannes was overgeleverd, ging Jezus 
naar Galilea om het evangelie Gods te prediken, en Hij zeide: De 

tijd is vervuld en het Koninkrijk Gods is nabijgekomen. Bekeert u 

en gelooft het evangelie. 
Voorwaar, ook nu, in dit tijdsdenken in de wereld, haakten 

sommigen af vanwege ongeloof, 
doordat ze teleurgesteld waren in Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 

Christus, en niet geestelijk en goed konden denken. Ook vanwege 

het ongeloof onder de mensen kon Yeshua HaMashiach, JHWH, 
Jezus Christus, bijvoorbeeld niets doen in Zijn geboorteplaats, en 

zagen ze Hem alleen als de zoon van de timmerman. Hoe ziet u 
Hem in uw leven? Denk daar eens over na. 

 

Lukas 11, vers 9 tot en met 13  En Ik zeg u: Bidt en u zal 
gegeven worden; zoekt en gij zult vinden; klopt en u zal 

opengedaan worden. Want een ieder, die bidt, ontvangt en wie 

zoekt, vindt en wie klopt, hem “of haar” zal opengedaan worden. 
Is er soms een vader onder u, die, als zijn zoon hem om een vis 

vraagt, hem voor een vis een slang zal geven? Of als hij om een ei 
vraagt, hem een schorpioen zal geven? Indien dan gij, hoewel gij 

slecht zijt, goede gaven weet te geven aan uw kinderen, hoeveel te 
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meer zal uw Vader uit de hemel de heilige Geest geven aan hen, 
die Hem daarom bidden? 

 

Voorwaar, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, is 
juist bewogen over de verloren zielen! 

Voorwaar, Hij, Jahweh Rophe, wil geheel uw denken veranderen. 
Hij wil dat u in uw ziel en verstand en lichaam en wandel geneest 

van ongeloof en van littekens, maar vraagt wel uw medewerking! 

Hij wil u doorstromen met Zijn aanwezigheid en onvoorwaardelijke 
liefde. Hij denkt geestelijk, en is gekomen juist voor het verlorene! 

 
Jesaja 59, vers 1 tot en met 3  Zie, de hand des Heren is niet te 

kort om te verlossen, en zijn oor niet te onmachtig om te horen; 

maar uw ongerechtigheden zijn het, die scheiding brengen tussen u 
en uw God, en uw zonden doen zijn aangezicht voor u verborgen 

zijn, zodat Hij niet hoort. Want uw handen zijn met bloed bezoedeld 
en uw vingers met ongerechtigheid; uw lippen spreken leugen, uw 

tong prevelt onrecht. 

 
Voorwaar, uw relatie met Hem zorgt voor wonderen, en uw 

tijd voor Hem! 

 
Romeinen 8, vers 25 tot en met 28  Indien wij echter hopen op 

hetgeen wij niet zien, verwachten wij het met volharding. En 
evenzo komt de Geest onze zwakheid te hulp; want wij weten niet 

wat wij bidden zullen naar behoren, maar de Geest zelf pleit voor 

ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En Hij, die de harten 
doorzoekt, weet de bedoeling des Geestes, dat Hij namelijk naar de 

wil van God voor heiligen pleit. Wij weten nu, dat God alle dingen 
doet medewerken ten goede voor hen, die God liefhebben, die 

volgens zijn voornemen geroepenen zijn. 

 
Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 

 
 

Velen zijn een open deur voor zowel het 

Coronavirus als de zonde 
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Profetische en waarschuwende boodschap Gods: Vanwege het feit 
dat men geen geduld heeft en zich niet kan beheersen, zal het 

Coronavirus stap voor stap voor nieuwe slachtoffers zorgen! Alleen 

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, kan u redden en beschermen. 
 

 
Volledige weergave: 

 

Welkom! Op 23 juni 2020 bracht de bode engel de volgende 
boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige Naam van de Koning der 
koningen, de Almachtige, Waarachtige Here, de Alfa en de Omega, 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 

Revelado, een bode engel Gods. 
 

Voorwaar, zowel de goddelozen als de Christenen, en ook de 
regeringsleiders, enzovoorts, hebben het Coronavirus, de 

sluipmoordenaar, nog niet onder controle! 

Voorwaar, velen houden zich niet meer aan de regels, waar ze zich 
aan zouden moeten houden. Zo is het ook, dat men denkt aan 

zichzelf: genieten en niet luisteren naar enige regel of naar Gods 

gebod, en dat men zich moet bekeren. Want velen zijn een open 
deur voor zowel de zonde als het Coronavirus, de sluipmoordenaar, 

die sluw te werk gaat en uitkijkt naar het volgende slachtoffer. 
Vanwege het feit dat men geen geduld heeft en zich niet kan 

beheersen, zal het Coronavirus stap voor stap voor nieuwe 

slachtoffers zorgen! 
 

Galaten 5, vers 16 tot en met 18  Dit bedoel ik: wandelt door de 
Geest en voldoet niet aan het begeren van het vlees. Want het 

begeren van het vlees gaat in tegen de Geest en dat van de Geest 

tegen het vlees – want deze staan tegenover elkander – zodat gij 
niet doet wat gij maar wenst. Indien gij u echter door de Geest laat 

leiden, dan zijt gij niet onder de wet. 

 
Voorwaar, velen zijn gewaarschuwd. 

 
Galaten 5, vers 24 tot en met 26  Want wie Christus Jezus 

toebehoren, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten 
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gekruisigd. Indien wij door de Geest leven, laten wij ook door de 
Geest het spoor houden. Wij moeten niet praalziek zijn, elkander 

tartend, elkander benijdend. 

En Galaten 6, vers 1 tot en met 3  Broeders “en zusters”, zelfs 
indien iemand op een overtreding betrapt wordt, helpt gij, die 

geestelijk zijt, hem “of haar” terecht in een geest van 
zachtmoedigheid, ziende op uzelf; gij mocht ook eens in verzoeking 

komen. Verdraagt elkanders moeilijkheden; zó zult gij de wet van 

Christus vervullen. Want indien iemand zich verbeeldt, dat hij “of 
zij” iets is, en het niet is, dan vergist hij “of zij” zich zeer. 

En vers 7 tot en met 10  Dwaalt niet, God laat niet met Zich 
spotten. Want wat een mens zaait, zal hij “of zij” ook oogsten. 

Want wie op de akker van zijn vlees zaait, zal uit zijn “of haar” 

vlees verderf oogsten, maar wie op de akker van de Geest zaait, zal 
uit de Geest eeuwig leven oogsten. Laten wij niet moede worden 

goed te doen, want, wanneer het eenmaal tijd is, zullen wij 
oogsten, als wij niet verslappen. Laten wij dus, daar wij de 

gelegenheid hebben, doen wat goed is voor allen, maar 

inzonderheid voor onze geloofsgenoten. 
 

Voorwaar, alleen Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, 

kan u redden en beschermen, als men zich bekeert en laat 
leiden door Zijn Geest. 

 
Efeziërs 6, vers 10 en 11  Voorts, weest krachtig in de Here en in 

de sterkte zijner macht. Doet de wapenrusting Gods aan, om te 

kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels. 
 

Filippenzen 3, vers 9  en in Hem moge blijken niet een eigen 
gerechtigheid, uit de wet, te bezitten, maar de gerechtigheid door 

het geloof in Christus, welke uit God is op de grond van het geloof. 

 
En Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God 

de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 

opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig 
leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, 

opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 
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geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 
oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 

duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 

waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 
gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 

komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 
zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 

 

Voorwaar,  
 

Filippenzen 2, vers 12  Daarom, mijn geliefden, gelijk gij te allen 
tijde gehoorzaam zijt geweest, blijft, niet alleen zoals in mijn 

tegenwoordigheid, maar nu des te meer bij mijn afwezigheid, uw 

behoudenis bewerken met vreze en beven. 
En vers 16  het woord des levens vasthoudende, mij ten roem 

tegen de dag van Christus, dat ik niet vruchteloos mijn wedloop 
gelopen, noch vruchteloos mij ingespannen heb. 

 

Voorwaar, red zielen, en niet alleen uzelf als Christen! 
 

2 Petrus 3, vers 10 tot en met 13  Maar de dag des Heren zal 

komen als een dief. Op die dag zullen de hemelen met gedruis 
voorbijgaan en de elementen door vuur vergaan, en de aarde en de 

werken daarop zullen gevonden worden. Daar al deze dingen aldus 
vergaan, hoedanig behoort gij dan te zijn in heilige wandel en 

godsvrucht, vol verwachting u spoedende naar de komst van de 

dag Gods, ter wille waarvan de hemelen brandende zullen vergaan 
en de elementen in vuur zullen wegsmelten. Wij verwachten echter 

naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar 
gerechtigheid woont. 

 

Amen! 
 

1 Johannes 3, vers 9  Een ieder, die uit God geboren is, doet 

geen zonde; want het zaad Gods blijft in hem “en in haar” en hij 
“of zij” kan niet zondigen, want hij “of zij” is uit God geboren.  

 
Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
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Zet u in voor het werk van de Heer 
 

Boodschap Gods: Wees vruchtbaar en doe goed tegenover Hem, uw 
Abba, Vader. Doe moeite, door u volledig in te zetten voor Zijn 

glorie en eer! Laat uw hart Zijn woorden vasthouden, en laten zij u 
tot zegen zijn. 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 24 juni 2020 bracht de bode engel de 
volgende boodschap Gods over aan Profeet Benjamin Cousijnsen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige, en almachtige Naam 
van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn 

naam is Revelado, een bode engel Gods. 

 
Voorwaar, Kadosh, Kadosh, Kadosh, Heilig, Heilig, Heilig is 

de Here, JHWH. 
Voorwaar, hoe bent u voor Zijn aangezicht? En kunt u wel even 

nadenken over wat er in uw gedachten en in uw hart leeft? 

Voorwaar,  
 

Lukas 12, vers 6 tot en met 10  Worden niet vijf mussen 
verkocht voor twee duiten, en niet één van die is vergeten voor 

God. Ja, zelfs de haren van uw hoofd zijn alle geteld. Weest niet 

bevreesd: gij gaat vele mussen te boven. Ik zeg u: Een ieder, die 
Mij belijden zal voor de mensen, hem “of haar” zal ook de Zoon 

des mensen belijden voor de engelen Gods; maar wie Mij 

verloochenen zal voor de mensen, die zal verloochend worden voor 
de engelen Gods. En een ieder, die een woord zal spreken tegen de 

Zoon des mensen, het zal hem “of haar” vergeven worden; maar 
wie tegen de heilige Geest zal lasteren, het zal hem “of haar” niet 

vergeven worden.  

 
Voorwaar, 
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En Lukas 12, vers 2 en 3  Er is niets bedekt, of het zal 
geopenbaard worden, en verborgen, of het zal bekend worden. 

Daarom, al wat gij in het donker gesproken hebt, zal in het licht 

gehoord worden en wat gij aan het oor gezegd hebt, in de 
binnenkamer, zal van de daken gepredikt worden. 

 
Wees niet schijnheilig, maar kadosh, heilig in uw wandel 

voor Zijn aangezicht! 

Voorwaar, wist u dat Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, u 
kent en zelfs zó goed, dat Hij echt weet of u van Hem getuigt, en 

hoe vaak, of helemaal niet? Voorwaar, wees vruchtbaar en doe 
goed tegenover Hem, uw Abba, Vader. En doe moeite, door u in te 

zetten voor Zijn glorie en eer! 

 
Lukas 13, vers 6 tot en met 9  En Hij sprak deze gelijkenis: 

Iemand bezat een vijgeboom, die in zijn wijngaard was geplant, en 
hij kwam om vrucht daaraan te zoeken en vond er geen. En hij 

zeide tot de wijngaardenier: Zie, het is nu al drie jaar, dat ik vrucht 

aan deze vijgeboom kom zoeken en ik vind ze niet. Hak hem om! 
Waarom zou hij de grond nutteloos beslaan? Hij antwoordde en 

zeide tot hem: Heer, laat hem nog dit jaar staan, ik zal er eerst nog 

eens omheen graven en er mest bij brengen, en indien hij in het 
komende jaar vrucht draagt, dan is het goed, maar anders, dan 

moet gij hem omhakken. 
 

Voorwaar, onderhoud uw relatie, zowel in het dienen als het 

geven. 
Wees trouw in alle dingen! 

 
2 Timotheüs 4, vers 3 en 4  Want er komt een tijd, dat de 

mensen de gezonde leer niet meer zullen verdragen, maar omdat 

hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich tal van 
leraars zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen 

afkeren en zich naar de verdichtsels keren. 

 
Wees krachtig, en wees dankbaar voor alle boodschappen 

Gods,  
die u als kostbare pareltjes worden aangereikt vanuit het Heilige 

der Heiligen, en die u tot een overvloedige zegen willen zijn voor 
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uw ziel, die Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, met Zijn 
liefde en genade en vergeving, maar ook terechtwijzing, 

overbrengt! 

 
Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 

wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 
een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 
geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 

oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 

duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 
waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 

gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 
komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 

zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 

 
En Romeinen 5, vers 17  Want, indien door de overtreding van de 

ene de dood als koning is gaan heersen door die ene, veel meer 

zullen zij, die de overvloed van genade en van de gave der 
gerechtigheid ontvangen, leven en als koningen heersen door de 

ene, Jezus Christus. “Amen!”  
 

Laat uw hart Zijn woorden vasthouden, en laten zij u tot 

zegen zijn. 
Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
 

 

Echte warriors! 
 

Welke macht of kracht of brandende pijlen van de duisternis deze 

warriors ook proberen aan te vallen, zij worden niet overgenomen 
door de duisternis of geïnfecteerd door hun werken. 

 

 
Volledige weergave: 
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Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 

25 juni 2020 bracht een bode engel Gods de volgende boodschap 

over, die ik heel graag met u wil delen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 

Michaël, een bode engel Gods. 

 
Voorwaar! 

Ondanks de vele waarschuwingen Gods via Profeet Benjamin 
Cousijnsen trekken de demonische machten en krachten als een 

magneet aan vele zielen. Zij proberen velen te infecteren met de 

werken van de duisternis. Voorwaar, vlucht voor de zonde, of de 
listige slang grijpt je en zet zijn giftige tanden in je! Je bent dan 

door de gevallen engelen gekenmerkt met hun DNA, vol van 
liefdeloosheid, haat, roddel, leugens en kwaadsprekerij, onder 

andere! Voorwaar, hoewel degenen, die de boodschappen Gods 

aannamen, en vooral de waarschuwingen serieus namen, - de 
boodschappen van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, - is 

de satan bezig als een dolle, losgeslagen hond met hondsdolheid.  

 
Maar halleluja!  

Degenen, die hebben volhard en zich hebben bewapend met 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, zijn onverslaanbaar! Zij 

zorgen ervoor dat niets hen kan infecteren!  

 
Welke macht of kracht of brandende pijlen van de duisternis 

hen ook proberen aan te vallen, zij worden niet 
overgenomen door de duisternis. 

Het zijn echte warriors! Zij zijn standvastig in het geloof, en meer 

dan overwinnaar en onwankelbaar, omdat men trouw bleef en zijn 
of haar relatie onderhield als een echte Christen, zoals Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, het bedoeld heeft. Vrees God, 

en niet de satan! Weersta hem en trap erop! 
 

Efeziërs 6, vers 11 en 12  Doet de wapenrusting Gods aan, om te 
kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels; want wij 

hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de 
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overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer 
duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. 

 

Onderhoud uw geestelijk relatie, uw pantser, met gebed, 
zang, dans, en alles van Christus, wat u sterkt.  

Amen! 
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 

 
 

UFO waarnemingen, aliens en een geheime 

militaire gevechtsbasis 
 

Openbarende en profetische boodschap Gods: Zoals de UFO’s reeds 

vaak waargenomen worden, zijn deze waarnemingen ook een 
daadwerkelijk bewijs, dat de ‘bezoekers uit de ruimte’ ook echt 

bestaan: de gevallen engelen! Zij wachten niet alleen het juiste 
moment af, maar via radiogolven en satellieten en elektronische 

apparatuur wordt de wereld en de mens in de gaten gehouden. 

 
 

Volledige weergave: 
 

Welkom! Op 26 juni 2020 bracht de bode engel de volgende 

profetische en openbarende boodschap Gods over aan 
eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Rafaël, 

een bode engel Gods, en vertel u die luistert het volgende, in 
opdracht van Hem, de Koning der koningen, de Eeuwige, 

Almachtige en Levende God. 

 
Voorwaar, zoals God bestaat, bestaat ook de mens, die door 

God gemaakt is. 
 

Genesis 2, vers 7  Toen formeerde de Here God de mens van stof 

uit de aardbodem en blies de levensadem in zijn neus; alzo werd de 
mens tot een levend wezen. 
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En vers 25  En zij beiden waren naakt, de mens en zijn vrouw, 
maar zij schaamden zich voor elkander niet. 

 

Voorwaar, en zo bestaat ook goed en kwaad; en de Zoon van 
God kwam om de mens te redden. 

 
Johannes 8, vers 12 en 13  Wederom dan sprak Jezus tot hen en 

zeide: Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de 

duisternis wandelen, maar hij “of zij” zal het licht des levens 
hebben. De Farizeeën dan zeiden tot Hem: Gij getuigt van uzelf; uw 

getuigenis is niet waar. 
En Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 

wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 

geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 
oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 

duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 

waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 
gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 

komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 
zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 

 

Voorwaar! 
Zoals de UFO’s reeds vaak waargenomen worden en het normaal is 

geworden voor de mensen, zijn deze waarnemingen ook een 
daadwerkelijk bewijs, dat de ‘bezoekers uit de ruimte’ ook echt 

bestaan: de gevallen engelen! Ze weten, dat ze waargenomen 

worden en dat er vele bewijzen zijn. Luister maar naar de 
boodschappen, zoals: ‘Openbaring Gods: Aliens zijn gevallen 

engelen’.  

 
Voorwaar, zoals de regering een geheime militaire 

gevechtsbasis heeft,  
om tegen hen te vechten onder andere, is het ook waar dat de 

gevallen engelen zich gereedmaken om de wereld over te nemen! 
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En zij wachten het juiste moment af, wanneer de Opname, de 
Rapture, en chaos plaatsvindt. Dan zal men kennis met hen maken 

op de Aarde, en zal het voor de achtergeblevenen op Aarde, die 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, niet aangenomen 
hebben een ware hel zijn, vanwege de gebeurtenissen die gaan 

komen! Via radiogolven en satellieten en elektronische apparatuur 
wordt de wereld en de mens in de gaten gehouden, door zowel de 

regering als overige leiders, en door de gevallen engelen, onder 

anderen! 
 

2 Petrus 2, vers 19  Vrijheid spiegelen zij hun voor, hoewel zij zelf 
slaven des verderfs zijn; immers, door wie men overmeesterd is, 

diens slaaf is men. 

En 2 Petrus 3, vers 10 tot en met 14  Maar de dag des Heren zal 
komen als een dief. Op die dag zullen de hemelen met gedruis 

voorbijgaan en de elementen door vuur vergaan, en de aarde en de 
werken daarop zullen gevonden worden. Daar al deze dingen aldus 

vergaan, hoedanig behoort gij dan te zijn in heilige wandel en 

godsvrucht, vol verwachting u spoedende naar de komst van de 
dag Gods, ter wille waarvan de hemelen brandende zullen vergaan 

en de elementen in vuur zullen wegsmelten. Wij verwachten echter 

naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar 
gerechtigheid woont. Daarom, geliefden, beijvert u in deze 

verwachting, onbevlekt en onberispelijk te blijken voor Hem in 
vrede. 

 

Kies voor Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, 100%! 
Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
 

 

Gebed: Vreugde en harmonie en nog veel meer 

in plaats van pech! 
 

Terwijl zij al zoveel ontvangen, is een dankgebed nog nooit op hun 
lippen geweest, alleen maar “Geef, geef, geef!” Gelukkig zijn er 

ook, die de Heer wel danken en grootmaken, en hun ervaringen 

delen over wat Hij deed aan hun ziel. 
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Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Op 29 juni 2020 bracht de bode Gods de 
volgende boodschap over aan Profeet Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare, almachtige en kadosh, 

heilige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, de 

eeuwige Koning der koningen, die u al zo vaak beschermd heeft en 
gered en gezegend. Voorwaar, mijn naam is Hetrick.  

 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, houdt van Zijn 

kinderen. 

En Hij weet alles; laat dit uw dankgebed zijn. 
 

Velen ontvangen al zoveel! 
Maar een dankgebed is nog nooit op hun lippen geweest, alleen 

maar “Geef, geef, geef!” Gelukkig zijn er ook, die Hem wel danken 

en grootmaken, en hun ervaringen delen over wat Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, door de boodschappen heen 

deed aan hun ziel.  

 
Voorwaar, zeg: 

“Oh, Adonai! Oh, liefdevolle Heer, mijn Abba, Vader, El Elohím! Ik 
dank U dat ik Uw eigendom ben. Vergeef mijn houding, mijn 

gedrag, en al mijn tekortkomingen naar U, en tal van zonden. Ik 

belijd het. Kadosh, Heilig bent U! Reinig mij, Abba, Vader, met Uw 
liefde en kostbaar Bloed. Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 

Christus, laat mij stralen als een zonneschijn door mij heen naar de 
mensen toe. U, die vreugde geeft en harmonie, en nog zoveel 

meer, in plaats van pech! Kadosh, Heilig en machtig en liefdevol 

bent U, mijn God, de Heer Ze-ebaoth! Ik dank U dat ik zonder te 
beven mag deelhebben aan Uw machtige heilsplan, dat mij leidt! 

Wie op U vertrouwt, mag genieten in Zijn licht. Ik dank U dat ik Uw 

doel mag bereiken en een getuige mag zijn tot Uw glorie en eer. Ik 
wil U danken en prijzen en grootmaken, keer op keer. Amen!” 

 
Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 

wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 
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een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 

geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 
oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 

duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 

waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 
gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 

komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 
zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 

 

Alleen Gij, o Heer, zijt waardig om te ontvangen! 
Ik ga nu, sprak Hetrick, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
 

En Hij is voor allen gestorven 

 
Laten wij niet moede worden goed te doen, want, wanneer het 

eenmaal tijd is, zullen wij oogsten, als wij niet verslappen. Laten wij 

dus, daar wij de gelegenheid hebben, doen wat goed is voor allen, 
maar inzonderheid voor onze geloofsgenoten. Overdenk wat de 

Here Jezus Christus tot u te zeggen heeft! 

 
 

Volledige weergave: 
 

Welkom! Op 30 juni 2020 bracht de bode engel Gods de volgende 

boodschap over aan Profeet Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige en kadosh, heilige Naam van 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 

Revorme, een bode engel Gods.  

 
Voorwaar, 

 

Openbaring 22, vers 6  En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn 
getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der 
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Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen 
hetgeen weldra geschieden moet. 

 

Voorwaar, 
 

2 Korinthiërs 4, vers 17 en 18  Want de lichte last der 
verdrukking van een ogenblik bewerkt voor ons een alles verre te 

boven gaand eeuwig gewicht van heerlijkheid, daar wij niet zien op 

het zichtbare, maar op het onzichtbare; want het zichtbare is 
tijdelijk, maar het onzichtbare is eeuwig. 

 
Openbaring 22, vers 20  Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik 

kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! 

 
En 2 Korinthiërs 5, vers 6 tot en met 8  Daarom zijn wij te allen 

tijde vol goede moed, ook al weten wij, dat wij, zolang wij in het 
lichaam ons verblijf hebben, ver van de Here in den vreemde zijn – 

want wij wandelen in geloof, niet in aanschouwen – maar wij zijn 

vol goede moed en wij begeren te meer ons verblijf in het lichaam 
te verlaten en bij de Here onze intrek te nemen. 

 

Voorwaar, overdenk wat Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 
Christus, tot u te zeggen heeft! 

 
2 Korinthiërs 5, vers 11 tot en met 13  Daar wij dan weten, 

hoezeer de Here te vrezen is, trachten wij de mensen te 

overtuigen; voor God echter is ons bedoelen openbaar en, naar ik 
hoop, is het ook in uw geweten openbaar. Wij prijzen ons niet 

opnieuw bij u aan, maar wij geven u gelegenheid tot roem over 
ons, opdat gij niet verlegen staat tegenover hen, die roem zoeken 

door uiterlijkheden, maar niet door het hart. Want hetzij wij in 

geestvervoering kwamen, het was in dienst van God, hetzij wij 
nuchter van zin zijn, het is ter wille van u.  

 

Voorwaar, hoe zeer uw geweten en hart en ziel ook 
openbaar is voor God, men behoort nuchter te zijn en de 

Here te vrezen. 
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2 Korinthiërs 5, vers 14 tot en met 21  Want de liefde van 
Christus dringt ons, daar wij tot het inzicht gekomen zijn, dat één 

voor allen gestorven is. Dus zijn zij allen gestorven. En voor allen is 

Hij gestorven, opdat zij, die leven, niet meer voor zichzelf zouden 
leven, maar voor Hem, die voor hen gestorven is en opgewekt. Zo 

kennen wij dan van nu aan niemand naar het vlees. Indien wij al 
Christus naar het vlees gekend hebben, thans niet meer. Zo is dan 

wie in Christus is een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, 

zie, het nieuwe is gekomen. En dit alles is uit God, die door Christus 
ons met Zich verzoend heeft en ons de bediening der verzoening 

gegeven heeft, welke immers hierin bestaat, dat God in Christus de 
wereld met Zichzelf verzoenende was, door hun hun overtredingen 

niet toe te rekenen, en dat Hij ons het woord der verzoening heeft 

toevertrouwd. Wij zijn dus gezanten van Christus, alsof God door 
onze mond u vermaande; in naam van Christus vragen wij u: laat u 

met God verzoenen. Hem, die geen zonde gekend heeft, heeft Hij 
voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden 

gerechtigheid Gods in Hem. 

En 2 Korinthiërs 10, vers 3 tot en met 8  Want al leven wij in het 
vlees, wij trekken niet ten strijde naar het vlees, want de wapenen 

van onze veldtocht zijn niet vleselijk, maar krachtig voor God tot 

het slechten van bolwerken, zodat wij de redeneringen en elke 
schans, die opgeworpen wordt tegen de kennis van God, slechten, 

elk bedenksel als krijgsgevangene brengen onder de 
gehoorzaamheid aan Christus, en gereed staan, zodra uw 

gehoorzaamheid volkomen is, alle ongehoorzaamheid te straffen. 

Gij ziet aan, wat voor ogen is. Indien iemand de vaste overtuiging 
heeft van Christus te zijn, dan overwege hij “of zij” toch ook bij 

zichzelf, dat, even goed als hij “of zij” van Christus is, wij ook van 
Christus zijn. Want al ging ik nog iets verder in het roemen op onze 

bevoegdheid, die de Here gegeven heeft om u op te bouwen en niet 

om af te breken, ik zou niet beschaamd uitkomen. 
Galaten 5, vers 5  Wij immers verwachten door de Geest uit het 

geloof de gerechtigheid, waarop wij hopen. 

Vers 13 tot en met 18  Want gij zijt geroepen, broeders “en 
zusters”, om vrij te zijn; gebruikt echter die vrijheid niet als een 

aanleiding voor het vlees, maar dient elkander door de liefde. Want 
de gehele wet is in één woord vervuld, in dit: gij zult uw naaste 

liefhebben als uzelf. Indien gij echter elkander bijt en vereet, ziet 
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dan toe, dat gij niet door elkander verslonden wordt. Dit bedoel ik: 
wandelt door de Geest en voldoet niet aan het begeren van het 

vlees. Want het begeren van het vlees gaat in tegen de Geest en 

dat van de Geest tegen het vlees – want deze staan tegenover 
elkander – zodat gij niet doet wat gij maar wenst. Indien gij u 

echter door de Geest laat leiden, dan zijt gij niet onder de wet.  
En vers 22 tot en met 26  Maar de vrucht van de Geest is liefde, 

blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, 

trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Tegen zodanige mensen is 
de wet niet. Want wie Christus Jezus toebehoren, hebben het vlees 

met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. Indien wij door de 
Geest leven, laten wij ook door de Geest het spoor houden. Wij 

moeten niet praalziek zijn, elkander tartend, elkander benijdend. 

En Galaten 6, vers 1 tot en met 10  Broeders “en zusters”, zelfs 
indien iemand op een overtreding betrapt wordt, helpt gij, die 

geestelijk zijt, hem “of haar” terecht in een geest van 
zachtmoedigheid, ziende op uzelf; gij mocht ook eens in verzoeking 

komen. Verdraagt elkanders moeilijkheden; zó zult gij de wet van 

Christus vervullen. Want indien iemand zich verbeeldt, dat hij “of 
zij” iets is, en het niet is, dan vergist hij “of zij” zich zeer. Ieder 

moet zijn “of haar” eigen werk toetsen; dan zal hij “of zij” slechts 

voor zichzelf stof tot roem hebben en niet voor een ander. Want 
ieder zal zijn “of haar” eigen last dragen. En hij “of zij”, die 

onderricht wordt in het woord, dele van alle goed mede aan wie dat 
onderricht geeft. Dwaalt niet, God laat niet met Zich spotten. Want 

wat een mens zaait, zal hij “of zij” ook oogsten. Want wie op de 

akker van zijn “of haar” vlees zaait, zal uit zijn “of haar” vlees 
verderf oogsten, maar wie op de akker van de Geest zaait, zal uit 

de Geest eeuwig leven oogsten. Laten wij niet moede worden goed 
te doen, want, wanneer het eenmaal tijd is, zullen wij oogsten, als 

wij niet verslappen. Laten wij dus, daar wij de gelegenheid hebben, 

doen wat goed is voor allen, maar inzonderheid voor onze 
geloofsgenoten. 

 

En Efeziërs 1, vers 4 tot en met 8  Hij heeft ons immers in Hem 
uitverkoren vóór de grondlegging der wereld, opdat wij heilig en 

onberispelijk zouden zijn voor zijn aangezicht. In liefde heeft Hij 
ons tevoren ertoe bestemd als zonen van Hem te worden 

aangenomen door Jezus Christus, naar het welbehagen van zijn wil, 
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tot lof van de heerlijkheid zijner genade, waarmede Hij ons 
begenadigd heeft in de Geliefde. En in Hem hebben wij de 

verlossing door zijn bloed, de vergeving van de overtredingen, naar 

de rijkdom zijner genade, welke Hij ons overvloedig heeft bewezen 
in alle wijsheid en verstand. 

En vers 11 tot en met 13  in Hem, in wie wij ook het erfdeel 
ontvangen hebben, waartoe wij tevoren bestemd waren krachtens 

het voornemen van Hem, die in alles werkt naar de raad van zijn 

wil, opdat wij zouden zijn tot lof zijner heerlijkheid, wij, die reeds 
tevoren onze hoop op Christus hadden gebouwd. In Hem zijt ook 

gij, nadat gij het woord der waarheid, het evangelie uwer 
behoudenis, hebt gehoord; in Hem zijt gij, toen gij gelovig werdt, 

ook verzegeld met de heilige Geest der belofte. 

 
Voorwaar! 

Wees sterk in de Here, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, 
de Koning der koningen, die met Zijn boodschappen, via Profeet 

Benjamin Cousijnsen, u wil zegenen, en wil dat u opgebouwd wordt 

en hervormd in uw geweten en hart en ziel. Amen! 
Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
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JULI 2020 

 
Vernietig uw afgoden en geef u over aan God! 
 
Profetische boodschap Gods: Pakistan, Iran, India, en heel Azië, en 

Noorwegen, Spanje, Korea, Japan en Maleisië, onder andere, de 

voorzegde gebeurtenissen zullen u treffen! Bekeer u, of uw 
overtredingen zullen u vernietigen en u laten branden. Red uw ziel, 

maar wees snel! 

 
 

Volledige weergave: 
 

Welkom! Op 1 juli 2020 bracht de bode engel de volgende 

profetische boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin 
Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige, en almachtige, 

waarachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, 

de opgestane, levende Here der heren en Koning der koningen, de 
machtige Heerser over al wat leeft.  

 

Voorwaar, Pakistan en Iran en India, en heel Azië, en 
Noorwegen en Spanje en Korea en Japan en Maleisië, onder 

andere,  
Voorwaar, het zal u verbazen, wat u te wachten staat, als u zich 

niet overgeeft aan de enige Koning der koningen, Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, de levende Zoon van God! 
Zonder Hem aan te nemen in uw hart en ziel en verstand en 

wandel, bent u reddeloos verloren en vervloekt. En de voorzegde 
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gebeurtenissen zullen u treffen, zoals extreme zonnehitte, die uw 
schoenzolen zal doen smelten, en grote regenval zal, vanwege de 

hitte, veranderen in kokend water! Uw rijkdom zal veranderen in 

armoede, vanwege de enorme stormen en aardbevingen en 
tornado’s! Voorwaar, uw afgoden, zoals de draak en slang en stier 

en olifant, enzovoorts, zullen vernietigd worden! Mijn naam is 
Donder, een bode engel Gods. 

 

Vernietig uw lelijke beelden, zonder ziel en verstand! 
Wie nu, gemaakt van steen en hout en zonder leven, is verstandig; 

geen enkele van deze redt u. Gebruik uw verstand, of bent u aan 
die stenen afgoden gelijk, zo dood en dom en zonder verstand en 

ziel? Bekeer u, of uw overtredingen zullen u vernietigen en u laten 

branden. Alleen Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, leeft. 
Red uw ziel, maar wees snel! 

 
Leviticus 18, vers 23  En met geen enkel dier zult gij vleselijke 

gemeenschap hebben, om u daarmee te verontreinigen; en een 

vrouw mag niet staan voor een dier, om daarmee gemeenschap te 
hebben: schandelijke ontucht is het. 

Vers 27  Want al deze gruwelen deden de lieden van het land, die 

vóór u waren, zodat het land onrein werd. 
En vers 29 en 30  Want ieder die iets van al deze gruwelen doet, – 

degenen, die ze doen, zullen uit het midden van hun volk uitgeroeid 
worden. Zo zult gij het voorschrift dat Ik u geef, in acht nemen, 

zodat gij de gruwelijke inzettingen niet doet, die vóór u gedaan 

werden, opdat gij u daardoor niet verontreinigt. Ik ben de Here, uw 
God. 

En Leviticus 26, vers 1  Gij zult u geen afgoden maken; een 
gesneden beeld noch een gewijde steen zult gij u oprichten; ook 

een steen met beeldhouwwerk zult gij in uw land niet zetten, om u 

daarvoor neder te buigen, want Ik ben de Here, uw God. 
 

En Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God 

de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 
opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig 

leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, 
opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
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niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 
geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 

oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 

duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 
waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 

gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 
komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 

zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 

 
Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
 

 

Looft de Here, gij Zijn engelen en Zijn dienaren! 
 

Verheug u als u Hem hebt aangenomen. Ieder, die op Hem 

vertrouwt, kijkt niet naar het verleden, maar naar het heden, en 
verheugt zich!  

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 2 

juli 2020 bracht een bode engel Gods de volgende boodschap over, 

die ik heel graag met u wil delen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige en kadosh, heilige Naam van 
de Koning der koningen, Adonai, El Elohím, JHWH, Yeshua 

HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Blesía, een 

bode engel Gods. 
 

Voorwaar,  
 

Psalm 103, vers 19 tot en met 22  De Here heeft zijn troon in de 

hemel gevestigd, zijn koningschap heerst over alles. Looft de Here, 
gij zijn engelen, gij krachtige helden die zijn woord volvoert, 

luisterend naar de klank van zijn woord. Looft de Here, al zijn 

heerscharen, gij zijn dienaren, die zijn wil volbrengt. Looft de Here, 



 
 

 

7558 
 
 

 

al zijn werken, aan alle plaatsen zijner heerschappij. Loof de Here, 
mijn ziel. 

En Psalm 104, vers 1  Loof de Here, mijn ziel. Here, mijn God, Gij 

zijt zeer groot, Gij hebt U met majesteit en luister bekleed. 
En vers 33 en 34  Ik zal de Here zingen, zolang ik leef, ik zal mijn 

God psalmzingen, zolang ik ben; moge mijn overdenking Hem 
behagen. Ik zal mij in de Here verheugen. 

 

Voorwaar, verheug u als u Hem hebt aangenomen. 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, wil dat u Hem 

grootmaakt! 
 

Psalm 105, vers 1 tot en met 4  Looft de Here, roept zijn naam 

aan, maakt onder de volken zijn daden bekend; zingt Hem, 
psalmzingt Hem, gewaagt van al zijn wonderen. Beroemt u in zijn 

heilige naam; het hart van wie de Here zoeken, verheuge zich. 
Vraagt naar de Here en zijn sterkte, zoekt zijn aangezicht 

bestendig. 

En vers 8  Hij gedenkt voor eeuwig aan zijn verbond, – het woord, 
dat Hij gebood aan duizend geslachten. 

Psalm 107, vers 42 en 43  De oprechten zien het en verheugen 

zich, alle onrecht sluit de mond. Wie is wijs? Hij lette op deze 
dingen, laat men acht slaan op de gunstbewijzen des Heren. 

En Psalm 118, vers 24  Dit is de dag die de Here gemaakt heeft; 
laten wij juichen en ons daarover verheugen. 

 

Groot is Zijn trouw en liefde! 
Kom, wees blij en verheug u in Abba, Vader! Het oude is voorbij; 

het nieuwe is gekomen. Hem komt alle dank en eer en glorie toe. 
Halleluja! Ieder, die op Hem vertrouwt, kijkt niet naar het verleden, 

maar naar het heden, en verheugt zich. Hij zal hem en haar, die 

zich verheugt in Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, met 
Zijn vreugde en heerlijkheid kronen!  

 

Laten wij Hem loven en danken en aanbidden, met geheel 
ons hart en door de Heilige Geest.  

Want Zijn liefde en vreugde en glorie over ons is verheven boven 
de wolken. Hij, die Zijn glorie en kracht en overwinning heeft 

bekendgemaakt, en bovenal Zijn genade, zodat u overstroomt met 
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Zijn waterbronnen van zegeningen. Juich en verblijd u ter ere van 
Hem, die u liefheeft. Amen! 

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
 

 

Raak Mijn gezalfden niet aan 
 

Raak Mijn gezalfden niet aan, doe Mijn Profeten geen kwaad. Neem 

je voor hem in acht, gehoorzaam hem zonder tegenspreken, want 
hij handelt in Mijn Naam en zou jullie je opstandigheid niet 

vergeven. Mijn Naam is in hem. De waarheid is, satan haat u, mij 

en de gehele mensheid, maar hij haat God nog het allermeest. 
Lieve mensen, bid daarom in eenheid voor dit werk van de Heer en 

voor het team, zodat de boodschappen Gods niet worden 
weerhouden van de mensen. Deel ze waar u maar kunt en zolang u 

dat nog kunt! 

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 4 juli 2020 bracht de bode engel de 

volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin 
Cousijnsen. 

 

Shalom! Ik begroet u, Profeet Benjamin Cousijnsen, in de 
almachtige, waarachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, 

Jezus Christus.  
 

Voorwaar, 

 
Openbaring 22, vers 6  En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn 

getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der 
Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen 

hetgeen weldra geschieden moet. 
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Genesis 6, vers 11 en 12  De aarde nu was verdorven voor Gods 
aangezicht, en de aarde was vol geweldenarij. En God zag de aarde 

aan, en zie, zij was verdorven, want al wat leeft had zijn weg op de 

aarde verdorven. 
 

En 2 Samuël 23, vers 2  De Geest des Heren spreekt door mij, 
zijn woord is op mijn tong. 

 

Voorwaar, mijn naam is Revelado, een bode engel Gods. 
 

Spreuken 12, vers 12  De goddeloze begeert de vangst van boze 
dingen, maar de wortel der rechtvaardigen geeft vrucht. 

Spreuken 14, vers 2  Wie in oprechtheid wandelt, vreest de Here; 

maar hij “of zij” wiens wegen verkeerd zijn, veracht Hem. 
En vers 22  Zullen de bewerkers van het kwade niet dwalen? Doch 

liefde en trouw zijn voor de bewerkers van het goede. 
Spreuken 21, vers 2  Elke weg van een mens is recht in zijn “of 

haar” ogen, maar de Here beproeft de harten. 

En Spreuken 25, vers 24  Beter te wonen op een hoek van het dak 
dan met een twistzieke vrouw in een gemeenschappelijke woning. 

 

Voorwaar,  
 

1 Kronieken 16, vers 22  Raakt mijn gezalfden niet aan, en doet 
mijn Profeten geen kwaad.  

 

En Exodus 23, vers 21  Neem u voor hem in acht en luister naar 
hem, wees tegen hem niet wederspannig, want hij zal uw 

overtredingen niet vergeven, want mijn naam is in hem. 
 

Voorwaar, Kadosh, Heilig is de Here, de Koning der 

koningen, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! 
 

Ezechiël 33, vers 33  Doch als het komt – en het komt! – dan 

zullen zij weten, dat er in hun midden een Profeet is geweest. 
 

Voorwaar, een Profeet Gods geeft alles door, of het nu goed 
nieuws is, of slecht nieuws. 
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Lukas 9, vers 25 tot en met 27  Want wat baat het een mens, 
als hij de gehele wereld wint, maar zichzelf verliest of zelf schade 

lijdt? Want ieder, die zich voor Mij en voor mijn woorden zal 

schamen, voor hem “of haar” zal de Zoon des mensen Zich 
schamen, wanneer Hij komt in zijn heerlijkheid en die van de Vader 

en de heilige engelen. Ik zeg u in waarheid, er zijn sommigen onder 
degenen die hier staan, welke voorzeker de dood niet zullen 

smaken, voordat zij het Koninkrijk Gods gezien hebben. 

En Lukas 10, vers 16  Wie naar u hoort, hoort naar Mij; en wie u 
verwerpt, verwerpt Mij; en wie Mij verwerpt, verwerpt Hem, die Mij 

gezonden heeft. 
 

Voorwaar, de satan haat Gods volk en vooral Zijn Profeten! 

 
Lukas 21, vers 22  Want dit zijn de dagen van vergelding, waarin 

alles wat geschreven is, in vervulling gaat. 
En vers 36  Waakt te allen tijde, biddende, dat gij in staat moogt 

wezen te ontkomen aan alles wat geschieden zal, en gesteld te 

worden voor het aangezicht van de Zoon des mensen. 
 

Voorwaar, Profeet Benjamin Cousijnsen, en wie ze ook zijn, 

luister aandachtig! 
 

Kolossenzen 2, vers 4  Dit zeg ik, opdat niemand u met 
drogredenen misleide. 

Vers 8  Ziet toe, dat niemand u medeslepe door zijn “of haar” 

wijsbegeerte en door ijdel bedrog in overeenstemming met de 
overlevering der mensen, met de wereldgeesten en niet met 

Christus. 
En vers 13 tot en met 15  Ook u heeft Hij, hoewel gij dood waart 

door uw overtredingen en onbesnedenheid naar het vlees, levend 

gemaakt met Hem, toen Hij ons al onze overtredingen kwijtschold, 
door het bewijsstuk uit te wissen, dat door zijn inzettingen tegen 

ons getuigde en ons bedreigde. En dat heeft Hij weggedaan door 

het aan het kruis te nagelen: Hij heeft de overheden en machten 
ontwapend en openlijk tentoongesteld en zo over hen gezegevierd. 

 
De Here, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, heeft 

uw verleden en overtredingen waarlijk kwijtgescholden. 
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Ga niet twijfelen door wat men zegt over u! Zij zullen rekenschap 
moeten afleggen straks. 

 

Romeinen 12, vers 18 en 19  Houdt zo mogelijk, voor zover het 
van u afhangt, vrede met alle mensen. Wreekt uzelf niet, geliefden, 

maar laat plaats voor de toorn, want er staat geschreven: Mij komt 
de wraak toe, Ik zal het vergelden, spreekt de Here. 

En vers 21  Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin 

het kwade door het goede. 
En wat ook belangrijk is,  

 
Romeinen 14, vers 13 en 14  Laten wij dan niet langer elkander 

oordelen, maar komt liever tot dit oordeel: uw broeder “of zuster” 

geen aanstoot of ergernis te geven. Ik weet en ben overtuigd in de 
Here Jezus, dat niets uit zichzelf onrein is; alleen voor hem “of 

haar”, die iets onrein acht, is het onrein. 
En vers 16  Laat van het goede, dat gij hebt, geen kwaad gezegd 

kunnen worden. 

Romeinen 15, vers 7  Daarom, aanvaardt elkander, zoals ook 
Christus ons aanvaard heeft tot heerlijkheid Gods. 

En Romeinen 16, vers 20  De God nu des vredes zal weldra de 

satan onder uw voeten vertreden. De genade van onze Here Jezus 
zij met u! 

 
Voorwaar,  

 

1 Korinthiërs 10, vers 13  Gij hebt geen bovenmenselijke 
verzoeking te doorstaan. En God is getrouw, die niet zal gedogen, 

dat gij boven vermogen verzocht wordt, want Hij zal met de 
verzoeking ook voor de uitkomst zorgen, zodat gij ertegen bestand 

zijt. 

1 Korinthiërs 12, vers 4  Er is verscheidenheid in genadegaven, 
maar het is dezelfde Geest. 

En 1 Korinthiërs 14, vers 32 en 33  En de geesten der Profeten zijn 

aan de Profeten onderworpen, want God is geen God van wanorde, 
maar van vrede. 

 
2 Korinthiërs 5, vers 17  Zo is dan wie in Christus is een nieuwe 

schepping; het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen.  
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En 2 Korinthiërs 11, vers 3  Maar ik vrees, dat misschien, zoals de 
slang met haar sluwheid Eva verleidde, uw gedachten van de 

eenvoudige en loutere toewijding aan Christus afgetrokken zullen 

worden. 
 

Wees standvastig in uw hart en ziel! 
 

Efeziërs 6, vers 12  Want wij hebben niet te worstelen tegen 

bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen 
de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de 

hemelse gewesten. 
 

En Hebreeën 10, vers 23 en 24  Laten wij de belijdenis van 

hetgeen wij hopen onwankelbaar vasthouden, want Hij, die beloofd 
heeft, is getrouw. En laten wij op elkander acht geven om elkaar 

aan te vuren tot liefde en goede werken. 
En vers 26  Want indien wij opzettelijk zondigen, nadat wij tot 

erkentenis der waarheid gekomen zijn, blijft er geen offer voor de 

zonden meer over. 
 

Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
 

 

Gods engelen strijden tegen alle onheil op Aarde 
 

Zoals God u niet op wil geven en voor u strijdt en Zijn engelen 
uitzendt naar de Aarde, zo behoort u ook voor uw broeders en 

zusters te strijden met gebed, en niet op te geven. God is 

Almachtig! 
 

 
Volledige weergave: 

 

Van harte welkom! Op 7 juli 2020 bracht een bode engel de 
volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin 

Cousijnsen. 
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Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige, en almachtige Naam 
van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn 

naam is Meach, een bode engel Gods. 

 
Voorwaar, God is Almachtig! 

 
Jeremia 32, vers 27  Zie, Ik, de Here, ben de God van al wat 

leeft; zou voor Mij iets te wonderlijk zijn? 

 
De sluizen des Hemels worden dagelijks geopend en de 

engelen Gods worden uitgezonden naar de wereld,  
vanwege de enorme geestelijke oorlog tegen de overheden en 

machten en wereldbeheersers van de duisternis. Voorwaar, 

vanwege ongehoorzaamheid komen de engelen Gods in actie, om 
velen te redden, en te strijden tegen alle onheil op de Aarde, in de 

Naam van de Koning der koningen, Yeshua HaMashiach, JHWH, 
Jezus Christus. 

 

Genesis 6, vers 11 en 12  De aarde nu was verdorven voor Gods 
aangezicht, en de aarde was vol geweldenarij. En God zag de aarde 

aan, en zie, zij was verdorven, want al wat leeft had zijn weg op de 

aarde verdorven. 
 

Voorwaar, wees niet bevreesd voor alle onheil en 
verdrukking en lijden, onder andere. 

Wees krachtig en standvastig in de Here, Yeshua HaMashiach, 

JHWH, Jezus Christus! Er wordt zo veel gevochten voor het behoud 
van alle zielen! 

 
Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 

wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 

geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 
oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 

duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 
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waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 
gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 

komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 

zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 
 

Voorwaar, God wil ook u redden, Hij, die ook nu gesproken 
heeft vanaf Zijn kadosh, heilige Troon. 

Voorwaar, wees bevreesd, als gij niet wil horen en als u zich niet wil 

bekeren, vanwege uw koppigheid en trots en hoogmoed, onder 
andere! Voorwaar, alles vervult zich, wat is overgebracht aan 

Profeet Benjamin Cousijnsen. Bid voor uw broeders en zusters, en 
geef niet op! 

 

Genesis 18, vers 14  Is ook maar iets voor de Heer onmogelijk? 
Tot zover. 

 
Zoals God u niet op wil geven en voor u strijdt,  

zo behoort u ook voor uw broeders en zusters te strijden met 

gebed, en niet op te geven! Want ook u was een ongeredde ziel, 
zonder hoop. 

Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 

 

 

Satan kan niet tegen Gods liefde voor de mens 
 

Boodschap Gods: Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, kwam niet 

om de mensen, of u, te verpletteren, maar om hen te redden! Geen 
enkele macht van satan kon de ware liefde van Yeshua weerstaan. 

Daarom, de liefde en de genade brengt altijd overwinning, ook door 

u heen naar anderen toe! 
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Op 8 juli 2020 bracht de bode engel de 
volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin 

Cousijnsen. 
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Shalom, Profeet Benjamin Cousijnsen! Ik begroet u en allen, die de 

boodschappen Gods volgen, in de almachtige Naam van de Koning 

der koningen, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. 
Voorwaar, mijn naam is Rafaël, en ben een bode engel Gods. 

 
Voorwaar, Kadosh, Heilig is de Here, die niet naar de Aarde 

kwam om de mensen te straffen, maar te redden! 

 
Openbaring 22, vers 6  En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn 

getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der 
Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen 

hetgeen weldra geschieden moet. 

 
Lukas 10, vers 16  Wie naar u hoort, hoort naar Mij; en wie u 

verwerpt, verwerpt Mij; en wie Mij verwerpt, verwerpt Hem, die Mij 
gezonden heeft. 

Lukas 22, vers 43  En Hem verscheen een engel uit de hemel om 

Hem kracht te geven. 
En Lukas 10, vers 19 en 20  Zie, Ik heb u macht gegeven om op 

slangen en schorpioenen te treden en tegen de gehele legermacht 

van de vijand; en niets zal u enig kwaad doen. Evenwel, verheugt u 
niet hierover, dat de geesten zich aan u onderwerpen, maar 

verheugt u, dat uw namen staan opgetekend in de hemelen. 
 

Voorwaar, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus kwam, 

vanwege de vele misdaden en bergen grote zonden en zware 
overtredingen. 

Hij kwam niet om de mensen, of u, te verpletteren met een rots, of 
op een andere manier, maar om de mensen en u te redden! 

 

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 
wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 

geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 
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oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 
duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 

waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 

gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 
komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 

zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 
 

Hoewel ieder mens slecht en zondig is, en de welverdiende 

straf Gods verdiende,  
bracht Hij aan de mensen, en aan u, redding en vergeving en 

genade en onvoorwaardelijke liefde, en droeg uw verdiende straf 
aan het kruis. En zelfs aan het kruis werd er voor u gevochten en 

gestreden tegen de duisternis en de dood. Maar geen enkele macht 

van satan kon de ware liefde van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 
Christus, weerstaan. Hij overwon en is meer dan overwinnaar! De 

overwinning aan het kruis, die u genade gaf en vergeving, en de 
satan versloeg, was voor de mensen en voor u, met de kracht van 

onvoorwaardelijke liefde!  

 
Satan kan niet tegen Gods liefde voor de mens. 

De liefde overwon alles en verpletterde de duisternis en de hel! 

Voorwaar, daarom, alleen de liefde overwint in het leven van iedere 
Christen! Want God is ware Liefde, en zoals Hij, Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, het grote voorbeeld bracht, zo 
mag u, die in Hem gelooft, Zijn liefde zonder veroordeling 

overbrengen. Dank Hem voor Zijn volmaakte werk aan het kruis 

van Golgotha! 
 

Johannes 3, vers 35 en 36  De Vader heeft de Zoon lief en heeft 
Hem alles in handen gegeven. Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig 

leven; doch wie aan de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet 

zien, maar de toorn Gods blijft op hem “en op haar”.  
 

Maar de liefde en de genade brengt altijd overwinning, ook 

door u heen naar anderen toe! 
 

Galaten 5, vers 22  Maar de vrucht van de Geest is liefde, 
blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, 

trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. 
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En 1 Korinthiërs 13, vers 3 tot en met 6  Al ware het, dat ik al 

wat ik heb tot spijs uitdeelde, en al ware het, dat ik mijn lichaam 

gaf om te worden verbrand, maar had de liefde niet, het baatte mij 
niets. De liefde is lankmoedig, de liefde is goedertieren, zij is niet 

afgunstig, de liefde praalt niet, zij is niet opgeblazen, zij kwetst 
niemands gevoel, zij zoekt zichzelf niet, zij wordt niet verbitterd, zij 

rekent het kwade niet toe. Zij is niet blijde over ongerechtigheid, 

maar zij is blijde met de waarheid.  
 

Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 

 

Maak mij rein voor U 
 

Bekeer u en wees zuiver! Maar als u voor God blijft spelen en denkt 
alles te weten, dan zult u het weten; want Gods oordeel zal op uw 

weg komen! 
 

 

Volledige weergave: 
 

Van harte welkom! Op 10 juli 2020 bracht de bode engel Gods de 

volgende waarschuwende boodschap over aan Profeet Benjamin 
Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige, en almachtige Naam 

van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn 

naam is Marsaja, en ben een bode engel Gods. 
 

Voorwaar, gij die de Here vreest, 
Aanbid Hem en heb ontzag voor Hem! Laten wij eerbiedig komen in 

Zijn aanwezigheid, in de tegenwoordigheid van de Koning der 

koningen, in Zijn kadosh, heilige Naam. Hij hoort naar hen, die de 
Here zoeken! 

 

Voorwaar, ontwaak en wees verstandig! 
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Of o wee, degene die zich niet bekeerd heeft! Bekeer u! Want Hij 
wil het beste voor u, en wil uw medewerking en respect. Hij wil dat 

u in uw gebed, zonder te klagen over anderen, of te wijzen met uw 

vinger, niet roddelt of kwaadspreekt over uw broeder of zuster. 
Maar breng het bij God, en laat het aan God over. Ontwaak, zonder 

oordeel of veroordeling over anderen! En kijk alstublieft naar uw 
eigen hart en ziel en wandel, zegt JHWH!  

 

Voorwaar, bekleed u met Zijn kadosh, heilige gewaden, en 
reinig u dagelijks voor Zijn aangezicht.  

En weet dit, zegt de Here, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 
Christus, de Koning der koningen:  

Want Ik stel er prijs op, dat gij weet hoe zware strijd Ik te voeren 

heb voor u. Bekeer u en wees zuiver! En bekleed u met de vruchten 
van de Heilige Geest, die alle donkerheid zal doen opklaren, en 

hoogmoed en trots, onder andere, laat verdwijnen!  
 

Indien gij u bekeert, is er hoop. 

Maar als u voor God blijft spelen en denkt alles te weten, dan zult u 
het weten; want Gods oordeel zal op uw weg en wandel komen! 

 

Job 8, vers 2 en 3  Hoelang zult gij op deze wijze spreken en 
zullen de woorden van uw mond een hevige wind zijn? Zou God het 

recht buigen, of zou de Almachtige de gerechtigheid buigen? 
 

En Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God 

de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 
opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig 

leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, 
opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 
geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 

oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 

duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 
waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 

gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 
komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 

zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 
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Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 

 
 

Gebed van overgave en vergeving van ongeloof 
 
Bid het volgende gebed mee met een open hart, en ontvang 

reiniging en vergeving van uw zonden en van al uw ongeloof. Laat 
uw paspoort geldig zijn om binnen te gaan! 

 

 
Volledige weergave: 

 
Van harte welkom! Op 13 juli 2020 bracht de bode engel de 

volgende boodschap Gods over aan Profeet Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Mijn naam is Blesía, een bode 
engel Gods. 

 

Voorwaar, zeg mij na: 
“O Elohím, Adonai, Abba, Vader, Almachtige en Kadosh, Heilige 

Vader en Koning der koningen. Hoewel ik ongehoorzaam was, 

vraag ik U om mij met Uw goddelijke kracht en kostbaar Bloed te 
reinigen van al mijn ongeloof in U, en vraag U nederig al mijn 

zonden te vergeven met Uw Heilige Geest. O Abba, Vader, ik open 
mijn hart, en tranen stromen over mijn wangen. Ik neem U aan als 

mijn Vader, en ik dank U dat ik ook Uw kind mag zijn! O Elohím, 

Adonai, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, ik erken u als 
mijn enige God in mijn hart en ziel en lichaam. Ik geef mij geheel 

over en verneder mij eerbiedig voor Uw aangezicht, en vouw mijn 
handen voor U, die mij redding en vergeving gaf.” 

 

Psalm 9, vers 10 en 11  Daarom is de Here een burcht voor de 
verdrukte, een burcht in tijden van nood. Daarom vertrouwen op U 

wie uw naam kennen, want Gij hebt nooit verlaten wie U zoeken, o 

Here. 
 



 
 

 

7571 
 
 

 

En Kolossenzen 3, vers 2  Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet 
die op de aarde zijn. 

En Kolossenzen 2, vers 6  Nu gij Christus Jezus, de Here, aanvaard 

hebt, wandelt in Hem. 
En vers 15  Hij heeft de overheden en machten ontwapend en 

openlijk tentoongesteld en zo over hen gezegevierd. 
 

Voorwaar, dank Abba, Vader, voor uw redding, en zeg: 

“Dit is de dag, die Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, mij 
aanreikt!” 

Maak groot de Here, die onvoorwaardelijke liefde heeft en 
erbarming voor u, die zich overgeeft! Laat uw paspoort geldig zijn 

om binnen te gaan. 

 
Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 

wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 
een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 

geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 
oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 

duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 
waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 

gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 

komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 
zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 

 
Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 

 
 

Openbaring Gods over Donald Trump en ex-

president Obama 
 

De gebeurtenissen in de wereld laten u duidelijk zien, dat er heel 

wat staat te gebeuren. Hoewel Donald Trump reeds een 
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oorlogsstoker wordt genoemd, doet hij onder andere zijn best om 
Obama over te halen een goed woordje voor hem te doen! 

 

 
Volledige weergave: 

 
Welkom! Op 14 juli 2020 bracht de bode engel de volgende 

openbarende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin 

Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 

Revelado, een bode engel Gods. 

 
Voorwaar, Donald Trump bespot en daagt Noord-Korea 

geregeld uit, en Kim Jong-un noemt hem een oorlogsstoker.  
Voorwaar, Donald Trump doet verder zijn best om de oud-president 

Obama over te halen om voor hem een goed woordje te doen, om 

hem zo te steunen met de verkiezingen, waarop Obama keihard 
begon te lachen aan de telefoon.  

 

Voorwaar, Donald Trump zet alles op alles om de 
verkiezingen te winnen. 

Maar hij vreest voor het boek over hem, dat is uitgebracht, en voor 
Rusland, Putin! Voorwaar, vele landen, en vooral regeringsleiders, 

zien Donald Trump liever vertrekken en de voormalige, geliefde 

president Obama terugkeren. Voorwaar, de satan is listig en wil niet 
teveel opvallen, maar is allang bezig om landen tegen elkaar op te 

zetten, en vooral tegen Israël, is de bedoeling! 
Voorwaar, Kadosh, Heilig is de Here, de Koning der koningen, 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! 

 
Voorwaar, de gebeurtenissen in de wereld laten u duidelijk 

zien, dat er heel wat staat te gebeuren! 

Voorwaar, wees trouw en standvastig en onwankelbaar in uw 
geloof. En wees niet lauw, maar vurig van geest voor JHWH, en 

Rapture ready! Velen geloven wel, maar zijn niet ready. Daarom, 
bekeer u en maak uw wegen recht voor God en uzelf en de 

mensen! 
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Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 

 

Als je met één vinger wijst, wijzen er drie naar 

jezelf 
 
Velen weten het wel, wat het beste is, of wat hij of zij zou moeten 

doen. En zo werd er ook met de vinger gewezen naar de Zoon van 
God, JHWH! Wie kan begrijpen wat de Heer denkt en wat Zijn 

plannen zijn? Wie zou Hem goede raad kunnen geven? 

 
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 15 juli 2020 bracht de bode engel 
Gods de volgende boodschap over aan Profeet Benjamin 

Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, Kadosh, Heilig is de 
Koning der koningen!  

 

Hoor aandachtig, Hij is onveranderd en dezelfde, almachtige 
Here der heren! 

Voorwaar, mijn naam is Kadesa, een bode engel Gods. 

 
Voorwaar, velen weten het wel, wat het beste is, of wat hij 

of zij zou moeten doen. 
Het liefst hadden de overpriesters en Schriftgeleerden en Farizeeën, 

onder anderen, gewild dat Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 

Christus, het Licht der wereld, zweeg en geen wonderen deed, en al 
helemaal niet op de sabbat! 

 
Johannes 9, vers 16  Sommigen dan van de Farizeeën zeiden: 

Deze mens komt niet van God, want Hij houdt de sabbat niet. 

Anderen zeiden: Hoe kan een zondig mens zulke tekenen doen? En 
er was verdeeldheid onder hen. 
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Voorwaar, en zo werd er met de vinger gewezen naar de 

Zoon van God. 

Zo zijn er nog velen, die het wel allemaal beter weten! 
 

Johannes 9, vers 13 en vers 25  Zij brachten hem, die vroeger 
blind geweest was, naar de Farizeeën. Hij dan antwoordde: Of Hij 

een zondaar is, weet ik niet; één ding weet ik, dat ik, die blind was, 

nu zien kan. 
 

Voorwaar, gij kent het vast wel: 
Al kunt u het goed zien door de Here Yeshua HaMashiach, JHWH, 

Jezus Christus, anderen denken het in eigen ogen allemaal wel 

beter te weten! De Schriftgeleerden en Farizeeën haatten Hem, en 
ook waren sommigen jaloers op Hem. Maar ook werden Zijn 

boodschappen en wonderen veroordeeld, en zeiden de 
Schriftgeleerden en Farizeeën, onder anderen, dat hij van de duivel 

was en bezeten was: Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, de 

Zoon van God!  
 

Voorwaar, niet allen hebben aan het Evangelie gehoor 

gegeven. 
 

Romeinen 10, vers 17 en 18  Zo is dan het geloof uit het horen, 
en het horen door het woord van Christus. Maar ik vraag: hebben 

zij het dan niet gehoord? Zeer zeker: Over de ganse aarde is hun 

geluid uitgegaan en tot de einden der wereld hun woorden. 
En Romeinen 12, vers 2  En wordt niet gelijkvormig aan deze 

wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, 
opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, 

welgevallige en volkomene. 

En vers 21  Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin 
het kwade door het goede. 

 

Lees Johannes 3, vers 16 tot en met 21 voor uzelf. 
 

En 1 Korinthiërs 2, vers 11 tot en met 16  Wie toch onder de 
mensen weet, wat in een mens is, dan des mensen eigen geest, die 

in hem is? Zo weet ook niemand, wat in God is, dan de Geest Gods. 
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Wij nu hebben niet de geest der wereld ontvangen, maar de Geest 
uit God, opdat wij zouden weten, wat ons door God in genade 

geschonken is. Hiervan spreken wij dan ook met woorden, die niet 

door menselijke wijsheid, maar door de Geest geleerd zijn, zodat 
wij het geestelijke met het geestelijke vergelijken. Doch een 

ongeestelijk mens aanvaardt niet hetgeen van de Geest Gods is, 
want het is hem “of haar” dwaasheid en hij “of zij” kan het niet 

verstaan, omdat het slechts geestelijk te beoordelen is. Maar de 

geestelijke mens beoordeelt alle dingen, zelf echter wordt hij “of 
zij” door niemand beoordeeld. Want wie kent de zin des Heren, dat 

hij “of zij” Hem zou voorlichten? Maar wij hebben de zin van 
Christus. 

 

Men is vergeten, dat als men naar de ander wijst, er altijd 
drie vingers naar zichzelf wijzen. 

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 

 

Zorg dat je de Rapture niet mist! 
 

Velen zullen de Rapture aan hun neus voorbij zien gaan. Men zal 
zich verbazen dat degene, over wie men een oordeel klaar had, 

weggenomen blijkt te zijn door God! Want ieder koninkrijk, dat 

tegen zichzelf verdeeld is, gaat ten onder. En wie met Mij niet is, 
die is tegen Mij en wie met Mij niet bijeenbrengt, die verstrooit, 

spreekt de Here der heren! 
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 
16 juli 2020 bracht een bode engel Gods de volgende boodschap 

over, die ik heel graag met u wil delen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige, en almachtige, 

waarachtige Naam van de Koning der koningen, Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 
Verneach, en ben een bode engel Gods. 
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Zo spreekt de Here de heren het volgende tot u: 

 

Lukas 10, vers 19  Zie, Ik heb u macht gegeven om op slangen 
en schorpioenen te treden en tegen de gehele legermacht van de 

vijand; en niets zal u enig kwaad doen. 
En Lukas 11, vers 16 en 17  Anderen begeerden, om Hem te 

verzoeken, van Hem een teken uit de hemel. Maar Hij kende hun 

gedachten en zeide tot hen: Ieder koninkrijk, dat tegen zichzelf 
verdeeld is, gaat ten onder, en het ene huis valt op het andere.  

 
Voorwaar, wees standvastig en vooral krachtig in de Here, 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, de Zoon van 

God! 
 

Lukas 11, vers 21 tot en met 23  Wanneer een sterke, goed 
gewapende man “of vrouw” zijn “of haar” eigen hof bewaakt, is 

zijn “of haar” bezit in veiligheid. “Let op!” Maar wanneer iemand, 

die sterker is dan hij “of zij”, hem “of haar” aanvalt en hem “of 
haar” overwint, rooft deze zijn “of haar” wapenrusting, waarop hij 

“of zij” vertrouwde, en verdeelt zijn “of haar” buit. Wie met Mij 

niet is, die is tegen Mij en wie met Mij niet bijeenbrengt, die 
verstrooit. 

Lukas 9, vers 26  Want ieder, die zich voor Mij en voor mijn 
woorden zal schamen, voor hem “of haar” zal de Zoon des mensen 

Zich schamen, wanneer Hij komt in zijn heerlijkheid en die van de 

Vader en de heilige engelen. 
Lukas 10, vers 26 en 27  En Hij zeide tot hem: Wat staat in de wet 

geschreven? Hoe leest gij? Hij antwoordde en zeide: Gij zult de 
Here, uw God, liefhebben uit geheel uw hart en met geheel uw ziel 

en met geheel uw kracht en met geheel uw verstand, en uw naaste 

als uzelf. 
En Lukas 13, vers 23 en 24  En iemand zeide tot Hem: Here, zijn 

het weinigen, die behouden worden? Hij zeide tot hen, “wat ook 

voor u bedoeld is”: Strijdt om in te gaan door de enge poort, 
want velen, zeg Ik u, zullen trachten in te gaan, doch het niet 

kunnen. 
 

Voorwaar! 
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Hoewel men zich zó bezighoudt met de Rapture en de Wederkomst 
van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, zullen ook velen de 

Rapture aan hun neus en ogen voorbij zien gaan, en er geen deel 

aan hebben en zich buitengeworpen voelen. En alle werkers der 
ongerechtigheid zullen luid huilen en zich op de borst slaan! Het zal 

een van de ergste gebeurtenissen ooit zijn, wat men zal 
ondervinden en voelen! Men zal zich verbazen dat hij of zij, over 

wie men een oordeel klaar had, weggenomen is door God! 

Voorwaar, alles gaat in vervulling. Wee u! 
 

Lukas 21, vers 22 en vers 36  Want dit zijn de dagen van 
vergelding, waarin alles wat geschreven is, in vervulling gaat. 

Waakt te allen tijde, biddende, dat gij in staat moogt wezen te 

ontkomen aan alles wat geschieden zal, en gesteld te worden voor 
het aangezicht van de Zoon des mensen. “Amen!” 

 
Voorwaar, Profeet Benjamin heeft al veel gebeurtenissen in 

de toekomst gezien! 

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 

 

Openbaring: Wat zich afspeelt binnen de muren 

van Rome 
 
Openbarende boodschap Gods: Binnen de muren van Rome worden 

in het verborgene voorlopig geen kinderen uitgenodigd, omdat men 

vreest voor het Coronavirus bij seksueel contact en misbruik. 
Verder hebben zij onderling een speciale gelofte afgelegd en 

worden bijvoorbeeld homoseksuelen gewoon gesteund! 
 

 

Volledige weergave: 
 

Welkom! Op 17 juli 2020 bracht de bode engel de volgende 
openbarende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin 

Cousijnsen. 
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Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige Naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, de Koning der koningen. 

Voorwaar, mijn naam is Vermendo, en ben een bode engel Gods. 

 
Voorwaar, stille wateren hebben diepe gronden. 

Paus Franciscus met zijn charismatische charmes, die velen 
verblindt met zijn tactieken en manipulatie, houdt zich schuil 

binnen de muren, en houdt zich bezig met de pausen en priesters, 

onder andere. Ze hebben een gelofte afgelegd om elkaar te blijven 
steunen, wanneer iemand op een overtreding betrapt wordt! Zo ook 

worden de homoseksuelen in het verborgene gewoon gesteund en 
vrijgepleit van homoseksuele geaardheid. Zelfs 

geslachtsverandering wordt niet als zonde gezien, omdat dit in het 

voordeel van de pausen en priesters binnen de muren is!  
 

Voorwaar, ook wordt men binnen de muren streng 
gecontroleerd op Corona en andere virussen. 

Er worden in het verborgene voorlopig geen kinderen uitgenodigd, 

omdat men vreest dat het Coronavirus, onder andere, bij seksueel 
contact en misbruik overgebracht wordt en velen besmet zullen 

worden. Voorwaar, men treedt nu streng op in Rome en houdt zich 

eraan om binnen de muren te blijven! 
 

Titus 1, vers 15  Alles is rein voor de reinen, maar voor hen, die 
besmet en onbetrouwbaar zijn, is niets rein. Maar bij hen zijn zowel 

het denken als het geweten besmet. 

 
Rome wordt gezien als een gemeenschap van onheilige, 

schijnheilige satan aanbidders, die niet te vergelijken is met 
Sodom en Gomorra. 

Want Sodom is vergeleken met wat zich afspeelt onder de pausen 

en priesters binnen de muren van Rome nog heilig!  
 

Er is ook een voorlopig reisverbod opgelegd voor Paus 

Franciscus. 
Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
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Wandel in het licht met Jezus 
 

Wandel in het licht van de enige God, die de macht heeft u voor 

struikelen te behoeden en u onberispelijk en juichend van vreugde 
voor Zijn majesteit te laten verschijnen, die ons redt door Jezus 

Christus, onze Heer, Hem behoort de luister, de majesteit, de 

kracht en de macht, vóór alle eeuwigheid, nu en tot in alle 
eeuwigheid. Amen! 

 
 

Volledige weergave: 

 
Welkom! Op 21 juli 2020 bracht de bode engel Gods de volgende 

boodschap over aan Profeet Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 
Jermanuela, en ben een bode engel Gods. 

 
Lukas 1, vers 37  Want geen woord, dat van God komt, zal 

krachteloos wezen. 

 
Daarom, luister aandachtig. 

 

Lukas 24, vers 45  Toen opende Hij hun verstand, zodat zij de 
Schriften begrepen. 

 
Romeinen 12, vers 10 en vers 13  Weest in broeder- “en 

zuster-” liefde elkander genegen, in eerbetoon elkander ten 

voorbeeld, bijdragend in de noden der heiligen; legt u toe op de 
gastvrijheid. 

Vers 18  Houdt zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, vrede 
met alle mensen. 

En vers 21  Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin 

het kwade door het goede.  
Romeinen 13, vers 5  Daarom is het nodig zich te onderwerpen, 

niet slechts om de toorn, maar ook om des gewetens wil. 

En Romeinen 14, vers 16  Laat van het goede, dat gij hebt, geen 
kwaad gezegd kunnen worden. 
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Mattheüs 25, vers 31 tot en met 46  Wanneer dan de Zoon des 

mensen komt in zijn heerlijkheid en al de engelen met Hem, dan zal 

Hij plaats nemen op de troon zijner heerlijkheid. En al de volken 
zullen vóór Hem verzameld worden, en Hij zal ze van elkander 

scheiden, zoals de herder de schapen scheidt van de bokken, en Hij 
zal de schapen zetten aan zijn rechterhand en de bokken aan zijn 

linkerhand. Dan zal de Koning tot hen, die aan zijn rechterhand 

zijn, zeggen: Komt, gij gezegenden mijns Vaders, beërft het 
Koninkrijk, dat u bereid is van de grondlegging der wereld af. Want 

Ik heb honger geleden en gij hebt Mij te eten gegeven. Ik heb dorst 
geleden en gij hebt Mij te drinken gegeven, Ik ben een vreemdeling 

geweest en gij hebt Mij gehuisvest, naakt en gij hebt Mij gekleed, 

ziek en gij hebt Mij bezocht; Ik ben in de gevangenis geweest en gij 
zijt tot Mij gekomen. Dan zullen de rechtvaardigen Hem 

antwoorden, zeggende: Here, wanneer hebben wij U hongerig 
gezien en hebben wij U gevoed, of dorstig en hebben wij U te 

drinken gegeven? Wanneer hebben wij U als vreemdeling gezien en 

hebben U gehuisvest, of naakt, en hebben U gekleed? Wanneer 
hebben wij U ziek of in de gevangenis gezien en zijn tot U 

gekomen? En de Koning zal hun antwoorden en zeggen: Voorwaar, 

Ik zeg u, in zoverre gij dit aan één van deze mijn minste broeders 
“of zusters” hebt gedaan, hebt gij het Mij gedaan. Dan zal Hij ook 

tot hen, die aan zijn linkerhand zijn, zeggen: Gaat weg van Mij, gij 
vervloekten, naar het eeuwige vuur, dat voor de duivel en zijn 

engelen bereid is. Want Ik heb honger geleden en gij hebt Mij niet 

te eten gegeven, Ik heb dorst geleden en gij hebt Mij niet te 
drinken gegeven; Ik ben een vreemdeling geweest en gij hebt Mij 

niet gehuisvest, naakt en gij hebt Mij niet gekleed, ziek en in de 
gevangenis en gij hebt Mij niet bezocht. Dan zullen ook zij Hem 

antwoorden en zeggen: Here, wanneer hebben wij U hongerig 

gezien, of dorstig, of als vreemdeling, of naakt of ziek, of in de 
gevangenis, en hebben wij U niet gediend? Dan zal Hij hun 

antwoorden en zeggen: Voorwaar, Ik zeg u, in zoverre gij dit aan 

één van deze minsten niet gedaan hebt, hebt gij het ook aan Mij 
niet gedaan. En dezen zullen heengaan naar de eeuwige straf, maar 

de rechtvaardigen naar het eeuwige leven. 
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En Handelingen 2, vers 42  En zij bleven volharden bij het 
onderwijs der apostelen en de gemeenschap, het breken van het 

brood en de gebeden. 

En vers 44 tot en met 47  En allen, die tot het geloof gekomen en 
bijeenvergaderd waren, hadden alles gemeenschappelijk; en 

telkens waren er, die hun bezittingen en have verkochten en ze 
uitdeelden aan allen, die er behoefte aan hadden; en voortdurend 

waren zij elke dag eendrachtig in de tempel, braken het brood aan 

huis en gebruikten hun maaltijden met blijdschap en eenvoud des 
harten, en zij loofden God en stonden in de gunst bij het gehele 

volk. En de Here voegde dagelijks toe aan de kring, die behouden 
werden. 

 

Voorwaar, help elkander in het geloof, en laat u leiden. 
 

Psalm 16, vers 8 en 9  Ik stel mij de Here bestendig voor ogen; 
omdat Hij aan mijn rechterhand staat, wankel ik niet. Daarom 

verheugt zich mijn hart en juicht mijn ziel, zelfs mijn vlees zal in 

veiligheid wonen. 
Psalm 26, vers 2  Toets mij, Here, en beproef mij, keur mijn nieren 

en mijn hart. 

En Psalm 27, vers 8  Van Uwentwege zegt mijn hart: Zoekt mijn 
aangezicht. Ik zoek uw aangezicht, Here. 

 
Welzalig hij of zij, die acht slaat op wat de Heilige Geest tot 

u te zeggen heeft door Zijn kadosh, heilige boodschap heen. 

Deze boodschap is een zeer waardevol offer, dat u aangereikt wordt 
door Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 
Openbaring 22, vers 6  En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn 

getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der 

Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen 
hetgeen weldra geschieden moet. 

 

Voorwaar, 
zalig hij of zij, die Profeet Benjamin Cousijnsen serieus neemt, Gods 

dienstknecht, en doet wat weldra geschieden moet namens Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Indien iemand afneemt van wat 

Profeet Benjamin doorgeeft, zowel goed nieuws als slecht nieuws, 
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die zal daadwerkelijk het grootste offer Gods dat u aangereikt 
wordt, kunnen missen.  

 

Openbaring 22, vers 20 en 21  Hij, die deze dingen getuigt, 
zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van 

de Here Jezus zij met allen. 
En vers 14  Zalig zij, die hun gewaden wassen, opdat zij recht 

mogen hebben op het geboomte des levens en door de poorten 

ingaan in de stad. 
 

Judas, vers 24 en 25  De enige God, die de macht heeft u voor 
struikelen te behoeden en u onberispelijk en juichend van vreugde 

voor zijn majesteit te laten verschijnen, die ons redt door Jezus 

Christus, onze Heer, hem behoort de luister, de majesteit, de 
kracht en de macht, vóór alle eeuwigheid, nu en tot in alle 

eeuwigheid. Amen! 
 

En Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld 

gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een 
ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde.  

 
Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 

 
 

Wereldleiders bereiden zich voor op nieuwe 

Coronavirus golf! 
 

Wereldleiders, de Nieuwe Orde en de Illuminati, bereiden zich onder 

andere voor op een tweede Coronagolf. Hoewel de voorbereidingen 
voor een vaccin in volle gang zijn, zal deze injectie ook andere 

belangrijke delen in het lichaam veranderen en overnemen en 
doden. De mens weet nog niet welke gevolgen dit zal hebben! 

 

 
Volledige weergave: 
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Hallo, van harte welkom! Op 22 juli 2020 bracht de bode engel de 

volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin 

Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige, en almachtige Naam 
van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn 

naam is Rafaël, een bode engel Gods. 

 
Voorwaar, hoewel de wereldleiders, de Nieuwe Orde en de 

Illuminati, zich op verandering en het overnemen van de 
mensheid richt, bereidt men zich ook voor op een nieuwe 

Coronavirus golf.  

Hun uitgewerkte ideeën gaan volgens plan! Zoals reeds veel 
hierover is geopenbaard en de mensen zich niet aan de afstand 

houden, en niet meer de moeite nemen om mondkapjes te dragen 
en handen te ontsmetten, sluipt het Coronavirus stilletjes verder als 

een sluipmoordenaar, die opeens heel hard zal toeslaan. Hoewel de 

voorbereidingen hiervoor in volle gang zijn, namelijk, om de 
injecties tegen het Coronavirus en de bacteriën te maken, zal het 

ook andere belangrijke delen in het lichaam veranderen en 

overnemen en doden. De mens weet nog niet welke gevolgen dit 
zal hebben! 

 
De gehoorzaamheid om het Coronavirus tegen te gaan, het 

zich houden aan de Coronamaatregelen: 

Deze zijn te moeilijk voor iedereen, en dat weet ook de Nieuwe 
Wereldorde wel! Alles is in volle gang, evenals vele andere 

gebeurtenissen.  
En zoals voorzegd is door Profeet Benjamin Cousijnsen, zullen veel 

landen het gaan bemerken, zoals China, Korea, Indonesië, 

Filipijnen, Japan, India, Maleisië, en heel Azië, en zullen zij de ene 
ramp na de andere ervaren.  

 

Voorwaar, alleen Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, 
kan en wil u redden,  

als men gehoorzaam is aan Hem, en zich bekeert. Want het virus 
en de discriminatie, haat, criminaliteit en geen respect hebben voor 

anderen, oorlogen, aardbevingen en heftige tornado’s en stormen, 
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zullen veel meer in kracht toenemen, en ook overstromingen door 
zeer heftige regenval, waardoor dorpen vergaan, onder andere. 

Juist nu heeft men Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, 

nodig en moet men klaar zijn voor vertrek, voordat het ergste komt 
na de Rapture, wat er een schepje bovenop zal doen! 

 
Genesis 6, vers 11 en 12  De aarde nu was verdorven voor Gods 

aangezicht, en de aarde was vol geweldenarij. En God zag de aarde 

aan, en zie, zij was verdorven, want al wat leeft had zijn weg op de 
aarde verdorven. 

 
Johannes 10, vers 7 tot en met 11  Jezus zeide dan nogmaals: 

Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Ik ben de deur der schapen. Allen, 

die vóór Mij gekomen zijn, zijn dieven en rovers, maar de schapen 
hebben naar hen niet gehoord. Ik ben de deur; als iemand door Mij 

binnenkomt, zal hij “of zij” behouden worden; en hij “of zij” zal 
ingaan en uitgaan en weide vinden. De dief komt niet dan om te 

stelen en te slachten en te verdelgen; Ik ben gekomen, opdat zij 

leven hebben en overvloed. Ik ben de goede herder. De goede 
herder zet zijn leven in voor zijn schapen. 

En vers 14 tot en met 16  Ik ben de goede herder en Ik ken de 

mijne en de mijne kennen Mij, gelijk Mij de Vader kent en Ik de 
Vader ken, en Ik zet mijn leven in voor de schapen. Nog andere 

schapen heb Ik, die niet van deze stal zijn; ook die moet Ik leiden 
en zij zullen naar mijn stem horen en het zal worden één kudde, 

één herder. 

En Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 
wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 

geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 

oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 
duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 

waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 
gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 
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komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 
zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 

 

Voorwaar, bekeer u voor Gods reddingsplan voor u! 
En wie in Christus is verbonden, heeft niets te vrezen. Amen! 

Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 

 

Wees geestelijk, positief en opbouwend 
 

Neem dit aan: wees kadosh, heilig, en sterk, geestelijk en positief 
en opbouwend naar anderen toe. Laat zien, wie u bent in uw 

liefhebbende Abba, Vader, als wederom geboren Christen! 
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 
23 juli 2020 bracht een bode engel Gods de volgende boodschap 

over, die ik heel graag met u wil delen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige, en almachtige Naam 

van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Mijn naam is 

Kadesa, en ben een bode engel Gods. 
 

Voorwaar, vrees niet; Hij is opgestaan van de dood, en leeft! 
Hij is de almachtige Koning der koningen, en de Alfa en de Omega, 

het Begin en het Einde, de Eerste en de Laatste, en het levende 

Woord. 
 

Voorwaar, neem dit aan: wees kadosh, heilig, en sterk, 
geestelijk en positief en opbouwend naar anderen toe.  

En laat zien, wie u bent in uw liefhebbende Abba, Vader. Wees blij; 

verheug u in Hem, en stel uw vertrouwen op Hem! Dank en aanbid 
Hem, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! Laat u 

overstromen met Zijn waterbronnen. Overdenk uw geweten en hart 

en ziel, en word hervormd in uw hart en in uw ziel.  
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Voorwaar, wees geen spion of geheim agent, of een Christen 
zonder verstand en ziel! 

Hij ziet alles en weet alles. Zelfs al was u wederom geboren, u gaat 

reddeloos verloren als u zich niet bekeert van uw wandel en 
overtredingen! Gebruik uw hart en ziel en gedachten en werken, 

om de Here groot te maken, en niet de duisternis. Red uw ziel, en 
bekeer u snel, want Hij heeft u nodig! Wees eerlijk en wees trouw 

aan Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Wees kadosh, 

heilig, en zuiver en nederig en vol ontzag en eerbied, en vol van de 
vruchten van de Heilige Geest Gods. Amen! 

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 

 

Gebruik je gaven! 
 

Wanneer je na jaren nog niets veranderd bent, of geestelijk 
gegroeid, vraag je dan eens af of je je genoeg hebt ingezet, en 

gedaan wat de Heilige Geest je op je hart drukte om dat te gaan 
doen. 

 

 
Volledige weergave: 

 

Welkom! Op 24 juli 2020 bracht de bode engel Gods de volgende 
boodschap over aan Profeet Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 

Janilach, en ben een bode engel Gods. 
 

Voorwaar, hoe zit uw leven er nu uit? 
Bent u er echt klaar voor, om Hem te ontmoeten? Of bent u na 

jaren nog niets veranderd of gegroeid, vanwege uw koppigheid? En 

bent u te lui, om u in te zetten voor Zijn glorie en eer, onder 
andere? Voorwaar, ga u eens onderzoeken en stel u de vraag, of u 

zich genoeg hebt ingezet, en gedaan wat de Heilige Geest u op uw 

hart drukte, om dit of dat te doen.  
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Hoe ziet uw relatie met Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 
Christus, eruit? 

 

Markus 14, vers 37 tot en met 40  En Hij kwam en vond hen 
slapende, en Hij zeide tot Petrus: Simon, slaapt gij? Waart gij niet 

bij machte één uur te waken? Waakt en bidt, dat gij niet in 
verzoeking komt; de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. 

En wederom ging Hij heen en bad, dezelfde woorden sprekende. En 

toen Hij terugkwam, vond Hij hen slapende, want hun ogen waren 
zeer bezwaard; en zij wisten niet, wat zij Hem zouden antwoorden. 

 
Voorwaar, slaapt u ook geestelijk en lichamelijk? 

Wees wakker en waakzaam, en onderhoud uw relatie met de Here! 

Belijd uw tekortkomingen en zwakheden. Belijd uw gebrek aan tijd 
en aandacht voor Abba, Vader, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 

Christus.  
 

Voorwaar, verblijd u in de Here, en laat u niet tegenhouden 

door satan! 
Wees niet lui, maar krachtig en standvastig tegen de overheden en 

machten dezer duisternis, tegen de boze geesten; neem de 

wapenrusting Gods op! Laat u door niemand tegenhouden of 
verzwakken, maar verkondig het Evangelie. Doe wat u kunt dragen, 

en deel uit tot Zijn glorie en eer, met zowel lofprijs als aanbidding. 
Gebruik al uw gaven, die u reeds bezit, en zie hoe u zult groeien als 

u ze gaat gebruiken! Amen. 

Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 
 

De dingen die een mens onrein maken 
 
Zo spreekt de Here God, Adonai, Elohím, Tz’va’ot, onze Almachtige 

God, Abba, Vader: Tevergeefs eren zij Mij, omdat zij leringen leren, 

die geboden van mensen zijn. Gij verwaarloost het gebod Gods en 
houdt u aan de overlevering der mensen. Het gebod Gods stelt gij 

wel fraai buiten werking om úw overlevering in stand te houden! 
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Volledige weergave: 
 

Hartelijk welkom! Op 27 juli 2020 bracht een bode engel Gods de 

volgende boodschap over aan Profeet Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua  
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Mijn naam is Miroach, en ben 

een bode engel Gods. 

 
Voorwaar,  

 
Markus 7, vers 14 tot en met 23  En toen Hij de schare wederom 

tot Zich geroepen had, zeide Hij tot hen: Hoort allen naar Mij en 

verstaat wèl: Niets, dat van buiten de mens in hem komt, kan hem 
“of haar” onrein maken, maar hetgeen uit de mens naar buiten 

komt, dat is het, wat hem “of haar” onrein maakt. Indien iemand 
oren heeft om te horen, die hore. En toen Hij van de schare thuis 

kwam, vroegen zijn discipelen Hem naar de gelijkenis. En Hij zeide 

tot hen: Zijt ook gij zo onbevattelijk? Begrijpt gij niet, dat al wat 
van buiten in de mens komt, hem “of haar” niet onrein kan maken, 

omdat het niet in zijn “of haar” hart komt, maar in de buik, en er 

te zijner plaatse uitgaat? En zo verklaarde Hij alle spijzen rein. En 
Hij zeide: Hetgeen uit de mens naar buiten komt, dat maakt de 

mens onrein. Want van binnenuit, uit het hart der mensen, komen 
de kwade overleggingen, hoererij, diefstal, moord, echtbreuk, 

hebzucht, boosheid, list, onmatigheid, een boos oog, godslastering, 

overmoed, onverstand. Al die slechte dingen komen van binnen uit 
naar buiten en maken de mens onrein. 

 
Voorwaar, Kadosh, Heilig is de Here, de Koning der 

koningen! 

Zo spreekt de Here God, Adonai, Elohím, Tz’va’ot, onze Almachtige 
God, Abba, Vader. 

 

Markus 7, vers 7 tot en met 9  Tevergeefs eren zij Mij, omdat zij 
leringen leren, die geboden van mensen zijn. Gij verwaarloost het 

gebod Gods en houdt u aan de overlevering der mensen. En Hij 
zeide tot hen: Het gebod Gods stelt gij wel fraai buiten werking om 

úw overlevering in stand te houden. 
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En tot slot vers 13  En zo maakt gij het woord Gods krachteloos 
door uw overlevering, die gij overgeleverd hebt. En dergelijke 

dingen doet gij vele. 

 
Voorwaar, laat uw hart zuiver zijn. 

Buig u voor de Koning, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, 
en belijd uw zonden voor de enige ware, levende God! Geef u over 

aan Hem, vol van bewogenheid en nederigheid, in volledige 

overgave. 
 

Markus 11, vers 25 en 26  En wanneer gij staat te bidden, 
vergeeft wat gij tegen iemand mocht hebben, opdat ook uw Vader 

in de hemelen uw overtredingen vergeve. Indien gij echter niet 

vergeeft, zal ook uw Vader, die in de hemelen is, uw overtredingen 
niet vergeven. 

 
Voorwaar, God is liefde, en vol genade en goedheid en hoop 

en kracht, een balsem voor het hart!  

 
Lukas 21, vers 36  Waakt te allen tijde, biddende, dat gij in staat 

moogt wezen te ontkomen aan alles wat geschieden zal, en gesteld 

te worden voor het aangezicht van de Zoon des mensen. 
 

Laat uw hart vol zijn van zonneschijn, altijd stralend voor 
Zijn aangezicht, en kadosh, heilig voor de Koning van uw 

hart! 

Luister steeds naar Zijn stem. Hij is uw Redder en eeuwige, 
Kadosh, Heilige, Almachtige God, de Rots aller eeuwen! 

 
Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de 

wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 

geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 
oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 

duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 
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waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 
gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 

komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 

zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 
 

Voorwaar, laat Zijn goedheid en genade steeds uw deel zijn, 
elke dag weer. 

Zet een wacht voor uw gedachten en lippen en hart! En laat Zijn 

liefde en vrede – van Christus, de Koning – met u zijn. Wees Hem, 
die zich stelt aan het hoofd, volledig ten dienste toegewijd in het 

goede. Hij heeft ook u de zege in de strijd beloofd, vol van de Geest 
en van kracht. Amen! 

 

Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 
 

 

Bekeer u; vrees de Koning der koningen! 
 

Velen zeggen: ‘Wie maakt ons gelukkig?’ – Jahweh, laat het licht 

van uw gelaat over ons schijnen. U daar, bekeer u en vrees de 
Koning der koningen, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! 

  

 
Volledige weergave: 

 
Welkom! Op 28 juli 2020 bracht de bode engel Gods de volgende 

boodschap over aan Profeet Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige, en almachtige, 

waarachtige en krachtige Naam van de Koning der koningen, 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, Elohím, Adonai. Mijn 

naam is Mearach, een bode engel Gods. 

 
Voorwaar, zo mag ik u de volgende boodschap brengen. 

 

Psalm 4, vers 6 en 7  Brengt offers naar de eis en vertrouwt op 
de Here. Velen zeggen: Wie zal ons het goede doen zien? Verhef 
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over ons het licht uws aanschijns, o Here! 
En Psalm 9, vers 10 en 11  Daarom is de Here een burcht voor de 

verdrukte, een burcht in tijden van nood. Daarom vertrouwen op U 

wie uw naam kennen, want Gij hebt nooit verlaten wie U zoeken, o 
Here. 

 
Voorwaar, gij daar, bekeer u; vrees de Koning der koningen, 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! 

 
Psalm 9, vers 21  Jaag hun schrik aan, Here, zodat de volken 

erkennen, dat zij stervelingen zijn. 
Psalm 20, vers 4 en vers 3  Hij gedenke al uw offers, en uw 

brandoffer achte Hij welgevallig. Hij zende u hulp uit het heiligdom 

en ondersteune u uit Sion. 
Psalm 25, vers 10  Alle paden des Heren zijn goedertierenheid en 

trouw voor wie zijn verbond en zijn getuigenissen bewaren. 
En vers 20  Bewaar toch mijn ziel en red mij; laat mij niet 

beschaamd worden, want bij U schuil ik. 

Psalm 26, vers 2  Toets mij, Here, en beproef mij, keur mijn nieren 
en mijn hart. 

Psalm 27, vers 1  De Here is mijn licht en mijn heil, voor wie zou ik 

vrezen? De Here is mijns levens veste, voor wie zou ik vervaard 
zijn? 

En vers 10 en vers 13  Al hebben mijn vader en moeder mij 
verlaten, toch neemt de Here mij aan. O, als ik niet had geloofd des 

Heren goedheid te zullen zien in het land der levenden! 

Psalm 28, vers 3 tot en met 5  Ruk mij niet weg met de 
goddelozen, noch met de bedrijvers van ongerechtigheid, die met 

hun naasten vriendelijk spreken, terwijl boosheid in hun hart is. 
Geef hun naar hun handeling en naar hun schandelijk gedrag; geef 

hun naar het werk van hun handen, vergeld hun naar hun doen. 

Omdat zij niet letten op de daden des Heren noch op het werk 
zijner handen, zal Hij hen afbreken en hen niet opbouwen. 

Psalm 29, vers 4 en 5  De stem des Heren is vol kracht, de stem 

des Heren is vol glorie. De stem des Heren breekt ceders, ja, de 
Here verbreekt de ceders van de Libanon. 

En Psalm 30, vers 3 tot en met 5  Here, mijn God, tot U riep ik om 
hulp, en Gij hebt mij genezen. Here, Gij deedt mij opkomen uit het 

dodenrijk, Gij hebt mij leven gegeven, zodat ik niet in de groeve 
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nederdaalde. Psalmzingt de Here, gij zijn gunstgenoten, en looft 
zijn heilige naam. 

 

Voorwaar, waar is nu uw geloof en vertrouwen in Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus gebleven?  

 
Psalm 30, vers 12 en 13  Mijn rouwklacht hebt Gij veranderd in 

een reidans, mijn rouwkleed hebt Gij losgemaakt, met vreugde mij 

omgord, opdat mijn ziel U zou psalmzingen, en nimmer 
verstommen. Here, mijn God, voor altoos zal ik U loven. 

Psalm 31, vers 3  Neig uw oor tot mij, red mij haastig. Wees mij tot 
een beschuttende rots, tot een sterke vesting om mij te redden. 

Vers 6 tot en met 8  In uw hand beveel ik mijn geest; Gij verlost 

mij, Here, getrouwe God. Ik haat hen die ijdele nietigheden 
vereren; ik immers vertrouw op de Here. Ik wil juichen en mij 

verheugen over uw goedertierenheid, daar Gij acht hebt geslagen 
op mijn ellende, hebt geweten van de benauwdheden mijner ziel. 

Vers 15  Maar ik vertrouw op U, Here, ik zeg: Gij zijt mijn God. 

En vers 23 tot en met 25  Terwijl ik in mijn angst dacht: ik ben 
verbannen uit uw oog – hebt Gij voorwaar mijn luide smekingen 

gehoord, toen ik tot U riep om hulp. Hebt de Here lief, al zijn 

gunstgenoten; de Here bewaart de getrouwen, maar ruimschoots 
vergeldt Hij de trotsen. Weest sterk en uw hart zij onversaagd, gij 

allen, die op de Here hoopt. 
Psalm 33, vers 20 tot en met 22  Onze ziel verwacht de Here, Hij is 

onze hulp en ons schild. Ja, in Hem verheugt zich ons hart, ja, op 

zijn heilige naam vertrouwen wij. Uw goedertierenheid, Here, zij 
over ons, gelijk wij op U hopen. 

En Psalm 34, vers 5 en 6  Ik zocht de Here en Hij antwoordde mij, 
Hij redde mij uit al mijn verschrikkingen. Zij schouwen naar Hem en 

stralen van vreugde, en hun aangezicht zal niet schaamrood 

worden. 
 

Neem deze boodschap aan in uw hart en ziel en verstand.  

 
Psalm 34, vers 8  De Engel des Heren legert Zich rondom wie 

Hem vrezen, en redt hen. 
Vers 10 en 11  Vreest de Here, gij, zijn heiligen, want wie Hem 

vrezen, hebben geen gebrek. Jonge leeuwen lijden ontbering en 
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honger, maar wie de Here zoeken, hebben geen gebrek aan enig 
goed. 

En vers 16 tot en met 23  De ogen des Heren zijn op de 

rechtvaardigen, en zijn oren tot hun hulpgeroep; het aangezicht 
des Heren is tegen hen die kwaad doen, om hun gedachtenis van 

de aarde uit te roeien. Roepen zij, dan hoort de Here, en Hij redt 
hen uit al hun benauwdheden. De Here is nabij de gebrokenen van 

hart en Hij verlost de verslagenen van geest. Talrijk zijn de rampen 

van de rechtvaardige, maar uit die alle redt hem de Here; Hij 
behoedt al zijn beenderen, niet één daarvan wordt gebroken. Het 

onheil doodt de goddeloze, en wie de rechtvaardige haten, zullen 
ervoor boeten. De Here verlost de ziel van zijn knechten, allen die 

bij Hem schuilen, zullen niet boeten. 

Psalm 36, vers 6  Here, hemelhoog is uw goedertierenheid, uw 
trouw reikt tot de wolken. 

En vers 11 en 12  Bestendig uw goedertierenheid voor wie U 
kennen, en uw gerechtigheid voor de oprechten van hart. Laat de 

trotse voet over mij niet komen, noch de hand der goddelozen mij 

doen vlieden. 
En Psalm 37, vers 3 tot en met 6  Vertrouw op de Here en doe het 

goede, woon in het land en betracht getrouwheid; verlustig u in de 

Here; dan zal Hij u geven de wensen van uw hart. Wentel uw weg 
op de Here en vertrouw op Hem, en Hij zal het maken; Hij zal uw 

gerechtigheid doen opgaan als het licht, en uw recht als de middag. 
 

En Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Lees dit voor uzelf. 

 
Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 

Wee u die aan God ongehoorzaam is! 
 

Waarschuwende boodschap Gods. Zo iemand oren heeft om te 

horen, die horen. 
 

  
Volledige weergave: 
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Shalom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 31 juli 2020 
bracht de bode engel de volgende boodschap Gods over aan 

eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige, almachtige Naam van 

de Koning der koningen, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 
Christus, El Elohim, Adonai. Voorwaar, mijn naam is Revelado, en 

ben een bode engel Gods. 

 
Voorwaar, 

 
Openbaring 22, vers 6 En Hij zijde tot mij: Deze woorden zijn 

getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der 

Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen 
hetgeen weldra geschieden moet. 

 
Voorwaar, gij hoort het goed. 

Wie oren heeft die horen wat weldra gescheiden moet. Vele 

kinderen Gods denken daad werkelijk dat ze Gods Koninkrijk zo 
binnen te kunnen gaan omdat ze denken als ik dit of dat doe kom ik 

er wel. 

 
Voorwaar, maar weet dit Profeet Benjamin Cousijnsen wie 

ze ook zijn. 
Zo spreekt de Here Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. 

 

Lukas 10,vers 16 Wie naar u hoort, hoort naar Mij; en wie u 
verwerpt, verwerpt Mij; en wie Mij verwerpt, verwerpt Hem, die Mij 

gezonden heeft. 
 

Voorwaar, ik zeg u… 

voor een eigenwijze ongehoorzame hoogmoedige koppige hokjes 
denker en roddelaar zal het moeilijk zijn het Koninkrijk Gods binnen 

te gaan denk daarbij ook even zo dat het makkelijker is dat een 

kameel gaat door het oog van een naald dan voor velen die denken 
dat ze aan ongehoorzaamheid o.a. Gods Koninkrijk kunnen binnen 

gaan. 
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Mattheüs 23, vers 12 en 13 Al wie zichzelf zal verhogen, zal 
vernederd worden en al wie zichzelf zal vernederen, zal verhoogd 

worden. Maar wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, gij huichelaars, 

want gij sluit het Koninkrijk der hemelen toe voor de mensen. 
Immers, gij gaat er niet binnen en die trachten binnen te gaan, laat 

gij niet toe daarin te komen. 
 

Voorwaar, 

wee u die aan God ongehoorzaam is en wat God doorgeeft via zijn 
aangestelde Profeet aan u die deze boodschap hoort. 

 
Mattheüs 23, vers 28 Zo ook gij, van buiten schijnt gij de mensen 

wel rechtvaardig, doch van binnen zijt gij vol huichelarij en 

wetsverachting. 
 

En Markus 7, vers 8 Gij verwaarloost het gebod Gods en houdt u 
aan de overlevering der mensen. 

En vers 13 En zo maakt gij het woord Gods krachteloos door uw 

overlevering, die gij overgeleverd hebt. En dergelijke dingen doet 
gij vele. 

En vers 15 en 16 Niets, dat van buiten de mens in hem komt, kan 

hem onrein maken, maar hetgeen uit de mens naar buiten komt, 
dat is het, wat hem onrein maakt. Indien iemand oren heeft om te 

horen, die hore. 
 

Voorwaar, 

 
Lukas 1, vers 66 En allen die het hoorden, namen het ter harte.… 

tot zover. 
 

Maar laat dit duedelijk zijn… 

een ongehoorzame aan Gods Profeet van de eindtijd zal niet het 
Koninkrijk Gods binnen gaan vanwege dat God hem aangesteld 

heeft. 

 
Aan het einde, 

De rapture zal grote verbazing over allen komen en zij spraken 
erover met elkander die achterbleven en sloegen zich op de borst 

en begrepen het niet waarom zij achterbleven en zullen terug 
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denken aan de boodschappen Gods wat de Here gesproken heeft 
via Profeet Benjamin Cousijnsen. Het is beter dat men zich nu 

bekeerd. 

 
Ik ga nu, sprak de bode engel van God, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
AUGUTUS 2020 
 
Wees betrouwbaar voor de Here, Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! 
 

Er staat geschreven: “Mijn huis zal een bedehuis heten, maar gij 

maakt het tot een rovershol.” Iedereen kan van deze boodschap 
leren. 

 

 
Volledige weergave: 

 
Welkom! Op 3 Augustus 2020 bracht de bode engel de volgende 

boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, Heilige en Almachtige Naam 

van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, de Koning der 
koningen, de Here, Adonai, El Elohim, Tz'va'ot. Voorwaar, 

voorwaar, voorwaar, mijn naam is Michaël en ben een bode engel 

Gods. 
 

Voorwaar, als u terug kijkt naar de boodschappen Gods komt 

u erachter dat de Kadosh, Heilige, Almachtige heel vaak al 
tot u sprak.  

 
Efeziërs 5, vers 15 Ziet dus nauwlettend toe, hoe gij wandelt, niet 

als onwijzen, doch als wijzen. 

En vers 17 Weest daarom niet onverstandig, maar tracht te 
verstaan, wat de wil des Heren is. 
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Voorwaar, maar als men wandelt als de onwijzen en de 
onverstandigen en niet God serieus neemt, en niet respect 

toont aan Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus en zijn 

gezalfde Profeet en maar niet wil luisteren is ongehoorzaam! 
 

Mattheüs 21, verse 12 en 13 En Jezus ging de tempel binnen en 
dreef allen uit, die verkochten en kochten in de tempel, en de tafels 

der wisselaars keerde Hij om en de stoelen van hen, die de duiven 

verkochten, en Hij zeide tot hen: "Er staat geschreven: Mijn huis 
zal een bedehuis heten, maar gij maakt het tot een rovershol." 

 
Voorwaar, vergelijk het met de Evangelical Endtime 

Machine… 

het is Gods Kadosh, Heilige schip en tempel waar je geen rovershol 
van mag maken en je eigen gang mag gaan en het Kadosh, Heilige 

schip als een piraat overneemt.  
 

Voorwaar, wie dit doet zal de tempel Gods uitgedreven 

worden.  
Dit ligt heel hoog bij God want alles moet in overleg wat niet 

gebeurde en men maakte eigen keuzes en zette zowel Profeet 

Benjamin en vooral de Heer aan wal en nam het stuur over en 
beschadigde het schip. Daarom werd de secretaresse van Profeet 

Benjamin Cousijnsen uit de bediening gezet. 
 

Voorwaar, de Heer wil hierover niet meer spreken en sluit 

het af! 
Hoewel ze vergeven is, mag ze niet meer terug komen, zegt de 

Here want ze zal weer in de oude gewoontes vallen. Ze kan mij 
dienen en steunen en evangeliseren buiten de bediening om maar 

ze zal eerst zich moeten onderzoeken. 

 
Voorwaar, toch zal ze onbetrouwbaar blijven en dit is ook 

een reden dat ze niet kan terugkeren in de bediening. 

Ze is schuldig bevonden aan piraterij en maakt het onheilig met 
haar zonder overleg plegen. Ze is mij zegt de Heer op het schip niet 

meer waardig om te dienen. 
 

Ik ga nu, sprak de bode engel God, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
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Niet God moet zich aanpassen aan u maar 

andersom 

 
Hou u Kadosh, heilig en onbevlekt en vrij van alles wat slecht is 
voor uw lichaam en hart en ziel en wees geen halve christen want 

tenslotte gaat u er dan toch aan! 
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Op 4 Augustus 2020, bracht de bode 
engel Gods de volgende boodschap over aan eindtijdprofeet 

Benjamin Cousijnsen, dat ik graag met u wil delen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, Heilige en Almachtige Naam 

van Yeshua HaMachiach, JHWH, Jezus Christus, de Koning der 

koningen die tot u spreekt. Voorwaar, mijn naam is Vermendo en 
ben een bode engel Gods.  

 
Job 15, vers 17 Ik wil u onderrichten, luister naar mij: en wat ik 

geschouwd heb, dat wil ik vertellen. 

En Job 13, vers 1 Zie, alles heeft mijn oog gezien, mijn oor gehoord 
en in zich opgenomen. 

 
Voorwaar, Kadosh, Heilig is de Here! 

 

Job 15, vers 6 Uw eigen mond veroordeelt u, niet ik; ja, uw eigen 
lippen getuigen tegen u.  

En vers 12 en 13 Wat sleept uw hart u mee en wat flikkeren uw 

ogen, dat gij uw geest tegen God keert en zulke woorden uit uw 
mond laat gaan? 

 
Voorwaar, zo zijn velen die niet Gods boodschappen serieus 

namen vanwege hen trots. 
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En zo, zijn ze vuiler geworden en hebben zich in de eindtijd van de 
waarheid afgekeerd, verduisterd en eigenwijs en durft tegen Gods 

harde woorden over te brengen en sommigen gaan heel ver en zijn 

verblind en zondigen en verpakt hen woorden zo mooie voor hen 
eigen ogen en naar anderen toe. 

 
Voorwaar, niet God moet zich aanpassen aan u maar 

andersom. 

Voorwaar, God ziet echt alles en weet ook of u hart en ziel Hem 
toebehoort en dat u aan Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus 

gehoorzaamt en uw hart laat branden en zuiverhoud. 
 

Lucas 11, vers 34 tot en met 35 De lamp van het lichaam is uw 

oog. Indien dan uw oog zuiver is, is ook uw gehele lichaam verlicht, 
maar wanneer het slecht is, is ook uw lichaam duister. Zie dan toe, 

dat wat licht in u is niet duisternis zijn. 
En Lucas 12, vers 15 Hij zeide tot hen: “Ziet toe, dat gij u wacht 

voor alle hebzucht, want ook als iemand overvloed heeft, behoort 

zijn leven niet tot zijn bezit.” 
 

Voorwaar, hou u Kadosh, heilig en onbevlekt en vrij van 

alles wat slecht is voor uw lichaam en hart en ziel en wees 
geen halve christen want tenslotte gaat u er dan toch aan! 

God wil u helemaal en wil dat u echt bent. Buig u karakter om en 
bekeerd u en laat uw vlees en ziel en hart niet stinken en weg 

slinken maar nadert tot God, uw Koning der koningen. 

Johannes 3, vers 16 tot en met 21 Want alzo lief heeft God de 
wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 

naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het 

licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever 
gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want 

een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het 
licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de 
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waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat 
zij in God verricht zijn. 

 

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 

 

 

Eindtijd Warriors! 

 
U weet de teken van de eindtijd zijn zeer zichtbaar. Daarom juist 

nu verlies de moed niet, maar zet u in echter nu meer in deze 
moeilijke tijd dat ook leid naar meer zielen die openstaan voor het 

evangelie. 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, welkom! Op 5 Augustus 2020, bracht een bode engel Gods 
de volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin 

Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, Heilige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Sichea 
en ben een bode engel Gods.  

 
Voorwaar,  

 

Zacharia 8, vers 9 Zo zegt de HERE der heerscharen: “Laten uw 
handen sterk zijn, gij, die in deze dagen uit de mond der Profeten 

deze woorden hoort, uit de tijd toen het huis van de HERE der 

heerscharen, de tempel, gegrondvest werd, om te worden 
gebouwd.” 

En Openbaring 22, vers 6 En Hij zeide tot mij: “Deze woorden zijn 
getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der 

Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen 

hetgeen weldra geschieden moet.” 
En Zacharia 8, vers 16 Dit moet gij doen: spreekt waarheid onder 

elkander, oefent eerlijke en heilzame rechtspraak uit in uw poorten. 
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Voorwaar, kadosh, heilig en almachtig, en trouw is de Here. 

Toon respect en wees eerbiedig, en nederig in uw gebed en hart en 

ziel voor zijn aangezicht. 
 

Mattheüs 5, vers 8 en 9 Zalig de reinen van hart, want zij zullen 
God zien. Zalig de vredestichters, want zij zullen kinderen Gods 

genoemd worden. 

En vers 17 Meent niet, dat Ik gekomen ben om de wet of de 
profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar 

om te vervullen. 
 

Voorwaar, let op wat de Here, Yeshua HaMashiach, JHWH, 

Jezus Christus hier tot u zegt. 
 

Mattheüs 5, vers 14  tot en met 16 Gij zijt het licht der wereld. 
Een stad, die op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. Ook 

steekt men geen lamp aan en zet haar onder de korenmaat, maar 

op de standaard, en zij schijnt voor allen, die in het huis zijn. Laat 
zo uw licht schijnen voor de mensen, opdat zij uw goede werken 

zien en uw Vader, die in de hemelen is, verheerlijken. 

 
En Mattheüs 6, vers 1 tot en met 8 Ziet toe, dat gij uw 

gerechtigheid niet doet voor de mensen, om door hen opgemerkt te 
worden; want dan hebt gij geen loon bij uw Vader, die in de 

hemelen is. Wanneer gij dan aalmoezen geeft, laat het niet voor u 

uitbazuinen, zoals de huichelaars doen in de synagogen en op de 
straten, om door de mensen geroemd te worden. Voorwaar, Ik zeg 

u, zij hebben hun loon reeds. Maar laat, als gij aalmoezen geeft, uw 
linkerhand niet weten wat uw rechter doet, opdat uw aalmoes in 

het verborgene zij, en uw Vader, die in het verborgene ziet, zal het 

u vergelden. En wanneer gij bidt, zult gij niet zijn als de 
huichelaars, want zij staan gaarne in de synagogen en op de 

hoeken der pleinen te bidden, om zich aan de mensen te vertonen. 

Voorwaar, Ik zeg u, zij hebben hun loon reeds. Maar gij, wanneer 
gij bidt, ga in uw binnenkamer, sluit uw deur en bid tot uw Vader in 

het verborgene; en uw Vader, die in het verborgene ziet, zal het u 
vergelden. En gebruikt bij uw bidden geen omhaal van woorden, 

zoals de heidenen; want zij menen door hun veelheid van woorden 
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verhoord te zullen worden. Wordt hun dan niet gelijk, want God uw 
Vader weet, wat gij van node hebt, eer gij Hem bidt. 

 

Voorwaar, word nuchter en waakzaam, en overdenk zijn 
woorden, de Heilige Geest zal het u duidelijk maken.  

Voorwaar, wees krachtig warriors en standvastig in de Heer. Maak 
u geen zorgen. 

 

1 Petrus 4, vers 7 Het einde aller dingen is nabijgekomen. Komt 
dus tot bezinning en wordt nuchter, opdat gij kunt bidden. 

En vers 11 Spreekt iemand, laten het woorden zijn als van God; 
dient iemand, laat het zijn als uit kracht, door God verleend, opdat 

in alles God verheerlijkt worde door Jezus Christus, aan wie de 

heerlijkheid is en de kracht, in alle eeuwigheid! Amen. 
En vers 12 Geliefden, laat de vuurgloed, die tot beproeving dient, u 

niet bevreemden, alsof u iets vreemds overkwame. 
En vers 17 Want het is nu de tijd, dat het oordeel begint bij het 

huis Gods; als het bij ons begint, wat zal het einde zijn van hen, die 

ongehoorzaam blijven aan het evangelie Gods? 
 

Voorwaar, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus is de 

warriors dankbaar die zich zo inzetten voor zijn glorie en eer 
en zegt: “Hou voll!” 

 
1 Johannes 2, vers 15 Hebt de wereld niet lief en hetgeen in de 

wereld is. Indien iemand de wereld liefheeft, de liefde des Vaders is 

niet in hem. 
En vers 20 Gij echter hebt een zalving van de Heilige en gij weet 

dat allen.  
 

Voorwaar, zet u volledig in en doe het met vreugde. 

 
1 Johannes 2, vers 24 Wat u betreft, wat gij van den beginne 

gehoord hebt, moet in u blijven. Indien in u blijft, wat gij van den 

beginne gehoord hebt, dan zult gij ook in de Zoon en in de Vader 
blijven. 

En vers 25 En dit is de belofte, die Hij zelf ons beloofd heeft: het 
eeuwige leven. 
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En vers 27 En wat u betreft, de zalving, die gij van Hem ontvangen 
hebt, blijft op u, en gij hebt niet van node, dat iemand u lere; 

maar, gelijk zijn zalving u leert over alle dingen, en waarachtig is 

en geen leugen, blijft in Hem, gelijk zij u geleerd heeft. 
 

Voorwaar, u weet de teken van de eindtijd zijn zeer 
zichtbaar.  

Daarom juist nu verlies de moed niet, maar zet u in echter nu meer 

in deze moeilijke tijd dat ook leid naar meer zielen die openstaan 
voor het evangelie. 

 
1 Johannes 5, vers 11 en 12 En dit is het getuigenis: God heeft 

ons eeuwig leven gegeven en dit leven is in zijn Zoon. Wie de Zoon 

heeft, heeft het leven; wie de Zoon van God niet heeft, heeft het 
leven niet. 

 
En Johannes 3, vers 16 tot en met 21 Want alzo lief heeft God 

de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 

opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig 
leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, 

opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij ‘of zij’ niet heeft 

geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 
oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 

duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 

waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 
gaat niet tot het licht, opdat zijn ‘of haar’ werken niet aan de dag 

komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 
zijn ‘of haar’ werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 

 

Wees een warrior voor God, zoals Hij bedoeld heeft. 
Ook u die, luisterd! 

 

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
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Onderwerp u aan God! 

 
Want wie Christus Jezus toebehoren, hebben het vlees met zijn 

hartstochten en begeerten gekruisigd. Wij moeten niet praalziek 

zijn, elkander tartend, elkander benijdend 
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 6 
Augustus 2020, bracht de bode engel Gods de volgende boodschap 

over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen, dat ik graag met u 
wil delen. 

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilig en almachtige Naam van 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  
 

Voorwaar, kadosh, heilig en machtig is de Almachtige God 

van al wat leeft, de enige Almachtige Koning der koningen, 
El Elohim, Adonai, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 

Christus.  
En voorwaar, en alles wat leeft en zelfs de engelen Gods des 

Hemels zijn onderworpen aan Gods majesteit en macht en kracht 

en zijn keuzes. Zegt, “Halleluja!” 
 

Voorwaar, onderwerp u aan God en bied weerstand allen aan 
de duivel. 

 

Openbaring 19, vers 3 tot en met 5 En zij zeiden ten tweeden 
male: Halleluja! En haar rook stijgt op tot in alle eeuwigheden. En 

de vierentwintig oudsten en de vier dieren wierpen zich neder en 

aanbaden God, die op de troon gezeten is, en zij zeiden: “Amen, 
halleluja!” En een stem ging uit van de troon, zeggende: “Looft 

onze God, al zijn knechten, die Hem vreest, gij kleinen en gij 
groten!” 

 

Voorwaar, mijn naam is Blesia en ben een bode engel Gods. 
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Voorwaar, iedereen, zelfs wij engelen Gods, weten dat Gods 
macht en beslissingen het alle beste is. 

De duivel verzette zich tegen God en kon niet omgaan met 

teleurstelling en het eind resultaat was, hoogmoed komt ten val. Hij 
werd de hemel uit geworpen. Halleluja!  

 
Voorwaar, lees dit voor u zelf, Lucas 12, vers 15. 

 

Voorwaar,  
 

En Galaten 5, vers 24 en 25  Want wie Christus Jezus 
toebehoren, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten 

gekruisigd. Indien wij door de Geest leven, laten wij ook door de 

Geest het spoor houden. Wij moeten niet praalziek zijn, elkander 
tartend, elkander benijdend. “Amen!” 

 
Voorwaar, toon respect voor God en zijn aangestelde 

gezalfden, en kijk uit voor u mond en gedachten. 

Profeet Benjamin geef alles aan u 100% woord voor woord door. 
 

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
Kom uit de diepe put! 
 

 
Maak uw keuze vandaag en geef uw hart over aan Hem, en neemt 

deze boodschap serieus en bekeerd u. 
 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, welkom! Op 7 Augustus 2020, bracht een bode engel Gods 

de volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin 
Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christ. Voorwaar, mijn naam is Anach en 

ben een bode engel Gods. 
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Voorwaar, gij daar, wees niet eigenwijs! 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christ, roept u al zo lang, maar u 

luistert niet. Kom naar Hem omdat u raakt al diepe en dieper in de 

put. Waar ben u bang voor? Niemand geeft om u en vind het niet 
erg dat u verloren gaat, maar wist u, Yeshua HaMashiach, JHWH, 

Jezus Christus, wel.  
 

Hij geeft om u en heeft u lief, en wilt dat u niet verloren 

gaat, en wilt u redden. 
Het enige is wat Hij van u vraagt, is dat u zich vandaag overgeeft 

aan Hem, en dat u, uw ziel, red vandaag om niet verloren te gaan, 
en om niet in de hel geworpen te worden.  

 

Maak uw keuze vandaag en geef uw hart over aan Hem, en 
neemt deze boodschap serieus en bekeerd u. 

Voorwaar, de Here zegt het volgende, 
 

Johannes 10, vers 9 “Ik ben de deur; als iemand door Mij 

binnenkomt, zal hij ‘of zij’ behouden worden; en hij ‘of haar’ zal 
ingaan en uitgaan  en weide vinden.” 

En vers 11 “Ik ben de goede herder. De goede herder zet zijn leven 

in voor zijn scha   en.” 
En vers 16 en 17 “Nog andere schapen heb Ik, die niet van deze 

stal zijn; ook die moet Ik leiden en zij zullen naar mijn stem horen 
en het zal worden één kudde, één herder. Hierom heeft Mij de 

Vader lief, omdat Ik mijn leven afleg om het weder te nemen.” 

En vers 27 tot en met 30 “Mijn schapen horen naar mijn stem en Ik 
ken ze en zij volgen Mij, en Ik geef hun eeuwig leven en zij zullen 

voorzeker niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit 
mijn hand roven. Wat mijn Vader Mij gegeven heeft, gaat alles te 

boven en niemand kan iets roven uit de hand mijns Vaders. Ik en 

de Vader zijn één.” 
 

Voorwaar, erken Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, 

de Zoon van God, als u enige God en aanbid Hem alleen, de 
Koning der koningen.  

Hef u handen naar Hem op! Zijn goedertierenheid is tot in alle 
eeuwigheid. Amen! Ook zijn liefde en trouw zijn tot in alle 

eeuwigheid. Amen!  



 
 

 

7607 
 
 

 

 
Johannes 3, vers 16 tot en met 21 Want alzo lief heeft God de 

wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij ‘of zij’ niet heeft 

geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 
oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 

duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 
waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 

gaat niet tot het licht, opdat zijn ‘of haar’ werken niet aan de dag 

komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 
zijn ‘of haar’ werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 

 
En vers 36 Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven; doch wie 

aan de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de 

toorn Gods blijft op hem ‘of haar’. 
 

En Johannes 8, vers 12 Wederom dan sprak Jezus tot hen en 

zeide: “Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de 
duisternis wandelen, maar hij ‘of zij’ zal het licht des levens 

hebben.” 
 

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 

 

 

Ook u moet zich verzetten 

 
De gevallen engelen proberen de christenen te verzwakken via hen 

geest en gedachten. Wees zuiver en krachtig in de Here, Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! Bied weerstand en de satan zal 
van u vlieden! 

Volledige weergave: 
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Hallo, van harte welkom! Op 10 Augustus 2020 bracht de bode 
engel Gods de volgende boodschap over aan eindtijdprofeet 

Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilig en almachtige Naam van 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 
Revelado, een bode engel Gods. 

 

Voorwaar, de betrokkenheid van de gevallen engelen met de 
aarde is nog steeds enorm! 

Telepathisch, proberen ze de mensen over te nemen. Ook hebben 
de superieure buitenaardse, hoog ontwikkelende duivelse en 

technologische gevallen engelen, tot hen beschikking, zoals vele 

opmerkelijke UFOs en overige transport middelen, o.a. 
 

Voorwaar, ze proberen de christenen te verzwakken in hen 
geest en gedachten. 

 

Romeinen 8, vers 31 Wat zullen wij dan van deze dingen zeggen? 
Als God vóór ons is, wie zal tegen ons zijn? 

 

Voorwaar, neem deze boodschap aan. 
 

Handelingen 24, vers 14 Maar dit erken ik voor u, dat ik naar die 
weg, die zij een secte noemen, inderdaad de God der vaderen 

vereer, gelovende al hetgeen in de wet en in de Profeten 

geschreven staat. 
En Openbaring 22, vers 6 En Hij zeide tot mij: “Deze woorden zijn 

getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der 
Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen 

hetgeen weldra geschieden moet.” 

 
Voorwaar, wees getrouw aan Yeshua HaMashiach, JHWH, 

Jezus Christus. 

 
Jakobus 1, vers 26 Indien iemand meent godsdienstig te zijn en 

daarbij zijn tong niet in toom houdt, maar zijn hart misleidt, diens 
godsdienst is waardeloos. 
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En Galaten 4, vers 9 Nu gij echter God hebt leren kennen, ja, meer 
nog, door God gekend zijt, hoe kunt gij thans terugkeren tot die 

zwakke en armelijke wereldgeesten, waaraan gij u weder van meet 

aan dienstbaar wilt maken? 
 

En Efeziërs 5, vers 10 En toetst wat de Here welbehagelijk is. 
En vers 15 en 16 Ziet dus nauwlettend toe, hoe gij wandelt, niet als 

onwijzen, doch als wijzen, u de gelegenheid ten nutte makende, 

want de dagen zijn kwaad. 
 

En Galaten 6, vers 7 Dwaalt niet, God laat niet met Zich spotten. 
Want wat een mens zaait, zal hij ook oogsten. 

 

En Efeziërs 6, vers 10 tot en met 13 Voorts, weest krachtig in de 
Here en in de sterkte zijner macht. Doet de wapenrusting Gods 

aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des 
duivels; want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, 

maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de 

wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de 
hemelse gewesten. 

 

Voorwaar, er word al zoveel voor de behoud van zielen 
gevochten in de geestelijke wereld. 

Maar ook u moet zich verzetten tegen hen, en uw wandel 
onderhouden, en bied weerstand  tegen de buitenaardse 

beinvloedingen. Wees zuiver en krachtig in de Here, Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! Bied weerstand en de satan zal 
van u vlieden! Amen! 

 
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 

 
 

Het is nu de tijd om te kiezen 
 
Het is een leugen van satan, dat als u dood bent dat uw leven 

stopt! Het is nu tijd om te kiezen en gered te worden of te branden 

in de hel.  
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Volledige weergave: 

 

Hallo, welkom! Op 11 Augustus 2020, bracht de bode engel Gods 
de volgende boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin 

Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilig en almachtige Naam van 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar mijn naam is 
Revelado, en ben een bode engel Gods. 

 
Voorwaar, aan de vrucht herkend men de geest. 

Hoewel velen gewaarschuwd zijn voor de Coronavirus, de sluip 

moordenaar, blijven de mensen eigenwijs en trots, en afgunstig en 
opgeblazen, en denkt men allen maar aan zich zelf en houd geen 

men geen rekening met de anderen. Daar komt bij dat men 
verbitterd is en liefdeloos, en niets van Gods waarschuwingen aan 

trekt. Men denkt, “Ga ik dood door Coronavirus dan ga ik maar 

dood. Dan ga ik maar dood en voor eeuwig verloren”. Velen zijn 
omgekomen door de Coronavirus of hebben het doorstaan maar 

dragen een blijvende schade mee. 

 
Voorwaar, voor degenen die Hem hebben aangenomen, zijn 

er nog genoeg eindtijd tekenen die de wederkomst van 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, versnellen. 

Wie niet zich bekeerd, en zijn of haar wegen recht maakt gaat 

verloren. Zoals er goed en kwaad bestaat, bestaat er ook echt 
100% een hemel en hel. Denk niet dat u dood bent en dat het 

leven dan stopt! Dit is een leugen van satan!  
 

Het is nu de tijd om te kiezen en gered te worden, of te 

branden in de hel.  
 

Johannes 3, vers 16 tot en met 21 Want alzo lief heeft God de 

wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 
een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
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niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij ‘of zij’ niet heeft 
geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 

oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 

duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 
waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 

gaat niet tot het licht, opdat zijn ‘of haar’ werken niet aan de dag 
komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 

zijn ‘of haar’ werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 

 
Op dit moment, loopt de dodenaantal weer flink op! 

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 

 

Maakt u klaar voor God! 
 

Profetische en waarschuwing boodschap Gods: Vele landen werden 
gestraft omdat men zich niet wil bekeren. Maak u zelf klaar voor de 

opname.  
Volledige weergave: 

 

Hallo, welkom! Op 12 Augustus 2020, bracht de bode engel Gods 
de volgende boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin 

Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilig en almachtige Naam van 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar mijn naam is 
Salach, en ben een bode engel Gods. 

 

Voorwaar, vele landen werden gestraft omdat men zich niet 
wil bekeren. 

Vele geloven dat God niet straft en willen het ook niet geloven 
omdat ze zelf nog in zonde zitten. Voorwaar, ziet u niet dat vele 

landen telkens gestraft word, en dat de wereld steeds dieper en 

dieper van God afdwaal, en dat God geen spelletjes met zich laat 
spelen? Voorwaar, bent u niet bang voor God? 

 

Voorwaar, in uw hart, weet u best wel of u klaar bent of niet 
voor de opname, ‘de Rapture’. 
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Geestelijk, weten velen dat men niet trouw is in zijn of haar relatie 
met Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus en dat men de 

opname wel eens zou kunnen missen.  

 
Voorwaar, geef u radicaal over aan Yeshua HaMashiach, 

JHWH, Jezus Christus. 
 

2 Timotheüs 4, vers 1 Ik betuig u nadrukkelijk voor God en 

Christus Jezus, die levenden en doden zal oordelen, met beroep 
zowel op zijn verschijning als op zijn koningschap. 

 
Johannes 15, vers 16 Niet gij hebt Mij, maar Ik heb u uitgekozen 

en u aangewezen, opdat gij zoudt heengaan en vrucht dragen en 

uw vrucht zou blijven…tot zover. “Amen.” 
 

Voorwaar, ga in gebed en vraagt om vergeving en wees 
trouw. 

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
 

 

 
 

 

Dankbetuiging van Yeshua HaMashiach, JHWH, 

Jezus Christus 
 

De Heer Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus richt zich met 

grote dankbaarheid naar iedereen toe, die Zijn boodschappen 
vertalen, inspreken en verspreiden. 

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, welkom! Op 13 Augustus 2020, bracht de bode engel Gods 

de volgende boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin 

Cousijnsen. 
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Shalom! Ik begroet u allen in de kadosh, heilig en almachtige Naam 
van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn 

naam is Saraia. Ik ben een bode engel Gods die u deze boodschap 

mag overbregen. 
 

Voorwaar, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus richt 
zich met grote dankbaarheid naar iedereen toe die Zijn 

boodschappen verspreiden. 

Voorwaar, de boodschappen worden vele jaren al woord voor woord 
van het oude Aramees overgedragen naar Gods ware 

eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen, terwijl ze naar het Nederlands 
zo goed mogelijk vertaald word en doorgegeven word. Kan het wel 

eens zijn dat een woord anders overkomt.  

 
Voorwaar, de boodschappen zijn duidelijk. 

En Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus kijkt naar u 
onvermoeibare inzet en wil u danken ook al is men niet volmaakt in 

het schrijven. Een volmaakte man of vrouw kan alleen in de hemel 

worden gevonden. 
 

Voorwaar, ook gaat de dankbaarheid uit, zegt de Heer, 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus… 
naar alle trouwe giftgevers die tot zegen zijn en die in liefde en 

begrip zo goed de boodschappen volgen. En ook aan de trouwe 
krijgers, die de boodschappen zo goed mogelijk vertalen, inspreken 

en delen. 

 
Voorwaar, hoewel Petrus, een van de twaalven, goed wist 

dat Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, de Zoon van 
God was,  

maakte hij ook wel eens fouten, en was ook niet volmaakt. Petrus 

was uitgekozen door Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus 
omdat hij, Petrus, de Heer liefheeft, en de Here hem goed kende.  

 

De Heer kent de harten van iedereen, ook van u, en kent 
iedereen door en door, ook u inzet. 

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
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Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus 

geopenbaard de werken van de boze geesten 
 
Wees niet navolgers van de boze geesten en laat hun u niet op een 

dwaalspoor brengen.  

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, welkom! Op 14 Augustus 2020, bracht de bode engel Gods 

de volgende boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin 
Cousijnsen. 

 

Shalom! Ik begroet u, gij die luistert, in de almachtige Naam van 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 

Jafia, en ben een bode engel Gods. 
 

Luister goed! 

 
Op de aarde, zijn onder u vele geesten.  

Ze brengen liefdeloosheid, afgunst, verbittering, ongeloof, twist, 
haat, afgoderijen, leugens, kwetsen naar anderen toe, geweld, 

hoogmoedigheid, jaloezie, geen respect hebben voor God en 

medemens, roddel en kwaadsprekerij, o.a.  
 

1 Johannes 4, vers 2 tot en met 5 Hieraan onderkent gij de 

Geest Gods: iedere geest, die belijdt, dat Jezus Christus in het 
vlees gekomen is, is uit God; en iedere geest, die Jezus niet belijdt, 

is niet uit God. En dit is de geest van de antichrist, waarvan gij 
gehoord hebt, dat hij komen zal, en hij is nu reeds in de wereld. Gíj 

zijt uit God, kinderkens, en gij hebt hen overwonnen; want Hij, die 

in u is, is meerder dan die in de wereld is. Zij zijn uit de wereld; 
daarom spreken zij uit de wereld en hoort de wereld naar hen. 

 
Voorwaar, wees waakzaam en wees niet navolgers van de 

boze geesten. 
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1 Johannes 4, vers 6 Wij zijn uit God; wie God kent, hoort naar 
ons; wie uit God niet is, hoort naar ons niet. Hieraan onderkennen 

wij de Geest der waarheid en de geest der dwaling. 

En vers 14 tot en met 16 En wij hebben aanschouwd en getuigen, 
dat de Vader de Zoon gezonden heeft als Heiland der wereld. Al wie 

belijdt, dat Jezus de Zoon van God is – God blijft in hem en hij in 
God. En wij hebben de liefde onderkend en geloofd, die God jegens 

ons heeft. God is liefde, en wie in de liefde blijft, blijft in God en 

God blijft in hem. 
En Jesaja 2, vers 12 Want er is een dag van de HERE der 

heerscharen tegen al wat hoogmoedig is en trots en tegen al wat 
zich verheft, opdat het vernederd worde. 

En Jesaja 59, vers 4 en 5 Er is niemand die een gegronde aanklacht 

indient, en niemand die naar waarheid richt; zij vertrouwen op 
ijdelheid, spreken valsheid, gaan zwanger van moeite en baren 

onheil. Zij broeden eieren van giftige slangen uit en weven 
spinnewebben. Wie van hun eieren eet, zal sterven; als er een 

ingedrukt wordt, berst er een adder uit. 

 
Voorwaar, laat de boze geesten u niet misleiden en 

verleiden, maar wees wijs. 

 
1 Johannes 3, vers 1 Ziet, welk een liefde ons de Vader heeft 

gegeven, dat wij kinderen Gods genoemd worden, en wij zijn het 
ook. Daarom kent de wereld ons niet, omdat zij Hem niet kent. 

En vers 6 tot en met 10 Een ieder, die in Hem blijft, zondigt niet; 

een ieder, die zondigt, heeft Hem niet gezien en heeft Hem niet 
gekend. Kinderkens, laat niemand u misleiden. Wie de 

rechtvaardigheid doet, is rechtvaardig, gelijk Hij rechtvaardig 
is; wie de zonde doet is uit de duivel, want de duivel zondigt van 

den beginne. Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, opdat Hij de 

werken des duivels verbreken zou. Een ieder, die uit God geboren 
is, doet geen zonde; want het zaad Gods blijft in hem en hij kan 

niet zondigen, want hij is uit God geboren. Hieraan zijn de kinderen 

Gods en de kinderen des duivels kenbaar: een ieder, die de 
rechtvaardigheid niet doet, is niet uit God, evenmin als wie zijn 

broeder niet liefheeft. 
 

Voorwaar, wandel in het licht. 
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1 Johannes 2, vers 24 en 25 Wat u betreft, wat gij van den 

beginne gehoord hebt, moet in u blijven. Indien in u blijft, wat gij 

van den beginne gehoord hebt, dan zult gij ook in de Zoon en in de 
Vader blijven. En dit is de belofte, die Hij zelf ons beloofd heeft: het 

eeuwige leven. 
 

En Johannes 3, vers 16 tot en met 21 Want alzo lief heeft God 

de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 
opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig 

leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, 
opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 
naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het 

licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever 
gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want 

een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het 

licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de 
waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat 

zij in God verricht zijn. 

 
Wees krachtig en standvastig in de Here, Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus!  
Amen!  

 

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 
 

Het vuur Gods laait op! 
 
Hij, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus stort Zijn Geest uit 

en laat zien Zijn sterke hand. 

 
 

Volledige weergave: 

 



 
 

 

7617 
 
 

 

Hallo, welkom! Op 14 Augustus 2020, bracht de bode engel Gods 
de volgende boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin 

Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet uin de kadosh, heilig en almachtige Naam van 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 
Chameba, en ben een bode engel Gods. 

 

Voorwaar, Abba, Vader is kadosh, heilig, wonderbaarlijk en 
machtig. 

Hij, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus is heel dicht bij en 
zal altijd voor u strijden. Over deze waarheid mag u zich verblijden. 

Ook is Hij u helper en beschermer, en redder en zegt tegen u, “Als 

je zwak bent en moe, en als je niet meer kan staan, leun dan op Mij 
en werpt al uw bekommernissen op Mij, en ik zal u rust geven, en 

zal voor uw lasten en problemen zorgen. Ik zal u hoop, vergiffenis 
en genade geven, en reinigt u. Elke muur wordt neergehaald, en 

iedere bolwerk word afgebroken, en Mijn diepe liefde laat u nooit 

meer los. Ik zal u met kracht bekleden en u in vuur en vlam zetten, 
vol van de Heilige Geest. 

 

Voorwaar, het vuur laait op. 
Het vuur laait op: een vuur van kadosh, heilige vuur, vol van liefde. 

Hij stort Zijn Geest uit, en laat Zijn kracht zien en sterke hand.  
 

Hij, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus is meer dan 

overwinnaar! 
Hij is een Krijgsheld en zeer machtig in de strijd, hoog verheven. 

Hij verplettert elke macht. Hij is uw verlosser. Dank Hem en prijs 
Hem, en maak Hem groot. Prijs Zijn kadosh, heilige Naam, uw God 

en Heer, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. De Koning der 

koningen regeert tot in alle eeuwigheid, en Hij is waardig om te 
ontvangen alle eer en glorie, en dank en aanbidding. Amen! 

 

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
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Oproep: Laat u gebruiken als een levende steen 

voor Yeshua HaMashiach, Jezus Christus 
 

Een oproepende boodschap Gods: Meld u aan als vrijwilliger om de 
Evangelicalendtimemachine te helpen. Laat u gebruiken als een 

levende steen, tot glorie van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 

Christus. 
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, welkom! Op 15 Augustus 2020, bracht de bode engel Gods 
de volgende boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin 

Cousijnsen, die ik graag met u wil delen. 

 
Shalom! Ik begroet in de almachtige, kadosh en heilige Naam van 

de Koning der koningen, El Elohim, Adonai, Yeshua HaMashiach, 
JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Supisada, en ben 

een bode engel Gods. 

Voorwaar, hoort aandachtig. 
Als u een trouwe bezoeker bent van de 

Evangelicalendtimemachine.com, is het belangrijk dat u zich ook 
altijd grondig onderzoekt. Het is dan ook goed om de 

allerbelangrijkste beslissing te nemen van uw leven, en u over te 

geven aan Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, 
door een verkeerde beslissing, en u hart en ziel en verstand 

gesloten houden, zal u nooit geestelijk kunnen groeien en iets 

bereiken, al bent u christen of niet.  
 

Voorwaar, het is u al eens geopenbaard dat de satan een 
stappenplan heeft en u heel erg graag helemaal wil 

overnemen.  

Het is u ook eens geopenbaard dat velen reeds op de aarde geen 
ziel meer hebben en ongevoelig en eigenwijs, o.a. zijn geworden. 

Ja, vooral omdat hen ziel reeds in de hel zijn.  
 

Voorwaar, wist u, als u een wederom geboren christen bent,  

kunt u ook een zeer belangrijke keuze maken, door u over te geven 
aan Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, ook kun 
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u een keuze maken om u aan te melden als een vrijwilliger om in 
de Evangelicalendtimemachine.com te mogen helpen. Voorwaar, 

laat u gebruiken als levende stenen voor Zijn glorie, Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus en niet als dode stenen. Laat u 
gebruiken en neem een juiste beslissing.  

 
Voorwaar, de wormen en maden die daar zijn in de hel,  

kruipen rond en door de lichamen heen, vanwege dat men niet de 

juiste keuze nam, en dat men totaal afgestapt is van de beste 
keuze, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Maak daarom nu 

de beste keuze en onderhoud uw relatie met Yeshua HaMashiach, 
JHWH, Jezus Christus. 

 

Johannes 3, vers 16 tot en met 21 Want alzo lief heeft God de 
wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij ‘of zij’ niet heeft 

geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 

oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 
duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 

waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 
gaat niet tot het licht, opdat zijn ‘of haar’ werken niet aan de dag 

komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 

zijn ‘of haar’ werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 
 

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 

 

Welke vissoort bent u? 
 

Het Koninkrijk der hemelen is gelijk aan een sleepnet, neergelaten 
in de zee, dat allerlei bijeenbrengt. Ze, de engelen, verzamelt de 

goede vissen in vaten, doch de ondeugdelijke vissen werpen ze 

weg. Zó zal het gaan bij de voleinding der wereld. 
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Volledige weergave: 

 

Hallo, welkom! Op 17 Augustus 2020, bracht de bode engel Gods 
de volgende boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin 

Cousijnsen, die ik graag met u wil delen. 
 

Shalom! Ik begroet in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 
Seadeura, en ben een bode engel Gods. 

 
Voorwaar,  

 

Mattheüs 13, vers 47 tot en met 51 Evenzo is het Koninkrijk der 
hemelen gelijk aan een sleepnet, neergelaten in de zee, dat allerlei 

bijeenbrengt. Wanneer het vol is, haalt men het op de oever, en zet 
zich neer en verzamelt het goede in vaten, doch het ondeugdelijke 

werpt men weg. Zó zal het gaan bij de voleinding der wereld. De 

engelen zullen uitgaan om de bozen uit het midden der 
rechtvaardigen af te zonderen, en zij zullen hen in de vurige oven 

werpen; daar zal het geween zijn en het tandengeknars. Hebt gij 

dit alles verstaan? Zij zeiden tot Hem: Ja. 
 

Voorwaar, hebt u dit alles ook wellicht verstaan? 
Zegt niet ja, als het nee is. 

 

Voorwaar, het sleepnet van Yeshua HaMashiach, JHWH, 
Jezus Christus, gaat heel erg diep.  

Hij werpt de ondeugdelijke vissen weg en weet precies welke vis 
soorten hem toebehoren. Zijn goede vissen horen naar Zijn stem 

en zij volgen Hem naar, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. 

 
Johannes 10, vers 27 tot en met 30 Mijn schapen horen naar 

mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij, en Ik geef hun eeuwig 

leven en zij zullen voorzeker niet verloren gaan in eeuwigheid en 
niemand zal ze uit mijn hand roven. Wat mijn Vader Mij gegeven 

heeft, gaat alles te boven en niemand kan iets roven uit de hand 
mijns Vaders. Ik en de Vader zijn één. 
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Dit zegt de Here tot u,  
“Voorwaar, wie oren heeft die hore. Sommigen beweren waarachtig 

in het licht te zijn en menen echt dat niets aanstotelijks in hen is.” 

 
1 Johannes 2, vers 4 tot en met 6 Wie zegt: Ik ken Hem, en zijn 

geboden niet bewaart, is een leugenaar en in die is de waarheid 
niet;  wie zijn woord bewaart, in die is waarlijk de liefde Gods 

volmaakt. Hieraan onderkennen wij, dat wij in Hem zijn. Wie zegt, 

dat hij in Hem blijft, behoort ook zelf zó te wandelen, als Hij 
gewandeld heeft. 

En vers 15 tot en met 19 Hebt de wereld niet lief en hetgeen in de 
wereld is. Indien iemand de wereld liefheeft, de liefde des Vaders is 

niet in hem. Want al wat in de wereld is: de begeerte des vlezes, de 

begeerte der ogen en een hovaardig leven, is niet uit de Vader, 
maar uit de wereld. En de wereld gaat voorbij en haar begeren, 

maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid. Kinderen, 
het is de laatste ure; en gelijk gij gehoord hebt, dat er een 

antichrist komt, zijn er nu ook vele antichristen opgestaan, en 

daaraan onderkennen wij, dat het de laatste ure is. Zij zijn van ons 
uitgegaan, maar zij waren uit ons niet; want indien zij uit ons 

geweest waren, zouden zij bij ons gebleven zijn: maar aan hen 

moest openbaar worden, dat niet allen uit ons zijn.  
 

Voorwaar, wees niet een verblinde vissoort maar onderzoekt 
u of u niet bij het ondeugdelijke hoort dat in het vuur 

geworpen worden.  

 
2 Petrus 2, vers 21 Het zou immers beter voor hen geweest zijn, 

geen kennis verkregen te hebben van de weg der gerechtigheid, 
dan met die kennis zich af te keren van het heilige gebod dat hun 

overgeleverd is. 

 
Voorwaar, bekeert u! 

Ga niet als een eigenwijze vis tegen de waterstroom in.  

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
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Wees klaar voor Zijn wederkomst! 
 

Waarschuwende boodschap Gods: Maak u klaar en denk niet dat 

Zijn wederkomst nog lang niet is.  
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, welkom! Op 19 Augustus 2020, bracht de bode engel Gods 
de volgende boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin 

Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 
Revelado, en ben een bode engel Gods. 

 

Voorwaar, sinds begin 2012, word Gods boodschappen, 
profetieën en openbaringen, o.a., overgebracht woord voor 

woord, die de wereld waarschuwt voor wat komen gaat. 
Voorwaar, vele profetieën zijn reeds vervuld of zijn in volle gang! 

Voorwaar, God heeft in deze laatste dagen zijn eenvoudige Profeet 

uitgekozen, om alles door te geven, en om de mensen te 
waarschuwen en voorbereid te zijn voor de wederkomst van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, de Koning der koningen, de Alfa 

en de Omega, het Begin en het Einde, de Eerste en de Laatste, het 
Levende Woord.  

 
Voorwaar, maak u klaar, en denk niet dat Zijn wederkomst 

nog lang niet is. 

Anders had Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, nog lang 
niet uitgezonden Zijn Gods ware eindtijdsprofeet Benjamin 

Cousijnsen, om u te waarschuwen en al het verborgene had men 
dan niet aan het licht hoeven te brengen en gedeeld hoeven te 

worden! Maar nu is de tijd dat alles reeds in volle gang is en dat 

vele gebeurtenissen in de wereld op z’n kop zetten. 
 

Voorwaar, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus 

waarschuwt u! 
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Lukas 8, vers 17 Want er is niets verborgen, dat niet aan het licht 
zal komen, en niets geheim, dat niet zal bekend worden en aan het 

licht komen.  

 
Zijn woord is Ja en Amen.  

 
1 Korintiërs 14, vers 2 Want wie in een tong spreekt, spreekt niet 

tot mensen, maar tot God, want niemand verstaat het; door de 

Geest spreekt hij geheimenissen. 
 

En Spreuken 5, vers 7 Nu dan, zonen “en ook dochters”, 
luistert naar mij en wijkt niet af van de woorden mijns monds. 

 

En Mattheüs 11, vers 10 Deze is het, van wie geschreven staat: 
“Zie, Ik zend mijn bode voor uw aangezicht uit, die uw weg voor U 

heen bereiden zal.” 
 

En Openbaring 22, vers 6 En Hij zeide tot mij: “Deze woorden 

zijn getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der 
Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen 

hetgeen weldra geschieden moet.”   

En vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: “Ja, Ik kom 
spoedig.” Amen, kom, Here Jezus! De genade van de Here Jezus zij 

met allen. 
 

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
 

 
 

Zowel christenen delen nepnieuws via de sociale 

media! 
 
Waarschuwende boodschap Gods: De satan vind het prachtig al dat 

nepnieuws, en vooral als het gedeeld word door juist christenen die 
met alle winden mee waaien. 

 

 
Volledige weergave: 
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Hallo, welkom! Op 19 Augustus 2020, bracht de bode engel Gods 

de volgende boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin 

Cousijnsen, die ik graag met u wil delen. 
 

Shalom! Ik begroet in de kadosh, heilige en almachtige Naam van 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 

Kadesa, en ben een bode engel Gods. 

 
Voorwaar, op grote schaal via Facebook, Youtube, Twitter en 

vele andere media sites, wordt nepnieuws gedeeld, ook door 
christenen. 

Vele maken zich schuldig en proberen zo via de media aandacht te 

krijgen.  
 

Galaten 1, vers 10 Tracht ik thans mensen te winnen, of God? Of 
zoek ik mensen te behagen? Indien ik nog mensen trachtte te 

behagen, zou ik geen dienstknecht van Christus zijn. 

En vers 12 Want ik heb het ook niet van een mens ontvangen of 
geleerd, maar door openbaring van Jezus Christus. 

 

En Galaten 6, vers 3 en 4 Want indien iemand zich verbeeldt, dat 
hij iets is, en het niet is, dan vergist hij zich zeer. Ieder moet zijn 

eigen werk toetsen; dan zal hij slechts voor zichzelf stof tot roem 
hebben en niet voor een ander. 

En vers 7 Dwaalt niet, God laat niet met Zich spotten. Want wat 

een mens zaait, zal hij ook oogsten. 
 

Voorwaar, de satan vind het prachtig al dat nepnieuws, en 
vooral als het gedeeld word door juist christenen die met 

alle winden mee waaien. 

Voorwaar,  
 

1 Johannes 1, vers 6 en 7 Indien wij zeggen, dat wij 

gemeenschap met Hem hebben en in de duisternis wandelen, dan 
liegen wij en doen de waarheid niet; maar indien wij in het licht 

wandelen, gelijk Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met 
elkander; en het bloed van Jezus, zijn Zoon, reinigt ons van alle 

zonde.  
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Voorwaar, het gaat niet om zieltjes achter u aan te krijgen 

door de weg van satan, maar het gaat om de volle Waarheid, 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. 
Bekeert u van nepnieuws delen die anderen op een verkeerde weg 

brengen zowel met uw eigen wandel en denken. Maar wees zuiver 
en onwankelbaar. Voorwaar, 

 

Efeziërs 6, vers 11 en 12 Doet de wapenrusting Gods aan, om te 
kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels; want wij 

hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de 
overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer 

duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. 

 
Doet u geen wapenrusting aan, dan zult u niet standhouden, 

maar verloren gaan. 
Voorwaar, u kunt beter gaan luisteren naar de 

Evangelicalendtimemachine.com, en deze boodschappen delen,  en 

zelf goed erover na te denken. Lees het E-book ook eens in de 
website. 

 

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 
 

Niet iedere christen gaat naar de hemel 
 
Openbaring en waarschuwende boodschap Gods: De ene zal 

aangenomen worden, en de andere achtergelaten worden; ook al 

was men wederom geboren. Bent u een nep christen of een echte 
christen? 

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, welkom! Op 20 Augustus 2020, bracht de bode engel Gods 

de volgende boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin 

Cousijnsen, die ik graag met u wil delen. 
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Shalom! Ik begroet in de almachtige Naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 

Mariëla, en ben een bode engel Gods. 

 
Voorwaar, luister aandachtig. 

 
Lucas 17, vers 26 tot en met 37 En gelijk het geschiedde in de 

dagen van Noach, zó zal het ook zijn in de dagen van de Zoon des 

mensen: zij aten, zij dronken, zij huwden, en zij werden ten 
huwelijk genomen tot op de dag, waarop Noach in de ark ging en 

de zondvloed kwam en allen verdelgde. Op dezelfde wijze als het 
geschiedde in de dagen van Lot: zij aten, zij dronken, zij kochten, 

zij verkochten, zij plantten, zij bouwden. Maar op de dag, waarop 

Lot uit Sodom ging, regende vuur en zwavel van de hemel en 
verdelgde hen allen. Op dezelfde wijze zal het gaan op de dag, 

waarop de Zoon des mensen geopenbaard wordt. Wie op die dag op 
het dak zal zijn, terwijl zijn huisraad in huis is, ga niet naar 

beneden om het te halen, en wie in het veld is evenzo, hij kere niet 

terug. Denkt aan de vrouw van Lot! Ieder, die zijn leven zal 
trachten te behouden, die zal het verliezen, maar ieder, die het 

verliezen zal, die zal het vernieuwen. Ik zeg u, in die nacht zullen er 

twee in één bed zijn, de een zal aangenomen, de ander 
achtergelaten worden. Twee vrouwen zullen samen bezig zijn met 

malen, de ene zal aangenomen, de andere achtergelaten 
worden. Twee zullen op het land zijn, de een zal aangenomen, de 

ander achtergelaten worden. En zij antwoordden en zeiden tot 

Hem: “Waar, Here?” Hij zeide tot hen: “Waar het lichaam is, daar 
zullen ook de gieren zich verzamelen.” 

 
Voorwaar, ik zegt u, denk niet dat alle christenen naar de 

hemel gaan! 

De ene zal aangenomen, en de andere achtergelaten worden; ook 
al was men wederom geboren. Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 

Christus weet wie een kopie is, een nep christen is. 

 
Voorwaar, sommige christenen horen niet naar de 

boodschappen Gods via Profeet Benjamin Cousijnsen, 
vanwege dat hen gehoor verwend is, en hen wandel. 
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“Wie hoogmoedig en trots van hart is, die kleeft Mij niet aan”, zegt 
de Here, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. 

 

Psalm 101, vers 4 Een verkeerd hart wijke verre van mij, de boze 
wil ik niet kennen. 

En vers 7 In mijn huis zal geen bedrieger wonen; de leugenspreker 
zal niet bestaan voor mijn ogen. 

 

Voorwaar, wees echt! 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus heeft alles ontmaskert! 

 
Efeziërs 5, vers 6 tot en met 9 Laat niemand u misleiden met 

drogredenen, want door zulke dingen komt de toorn Gods over de 

kinderen der ongehoorzaamheid. Doet dan niet met hen 
mede. Want gij waart vroeger duisternis, maar thans zijt gij licht in 

de Here; wandelt als kinderen des lichts, want de vrucht des lichts 
bestaat in louter goedheid en gerechtigheid en waarheid. 

En vanaf vers 12 tot en met 18 Want het is zelfs schandelijk om te 

noemen, wat heimelijk door hen wordt verricht; maar als dat alles 
door het licht ontmaskerd wordt, komt het aan de dag; want al wat 

aan de dag komt is licht. Daarom heet het: Ontwaak, gij die slaapt, 

en sta op uit de doden, en Christus zal over u lichten. Ziet dus 
nauwlettend toe, hoe gij wandelt, niet als onwijzen, doch als 

wijzen, u de gelegenheid ten nutte makende, want de dagen zijn 
kwaad. Weest daarom niet onverstandig, maar tracht te verstaan, 

wat de wil des Heren is. En bedrinkt u niet aan wijn, waarin 

bandeloosheid is, maar wordt vervuld met de Geest. 
 

Voorwaar, wees kadosh, heilig en onbesmet, en stralend 
zonder vlek of rimpel. 

 

1 Petrus 3, vers 10 tot en met 12 Want: wie het leven wil 
liefhebben en goede dagen zien, weerhoude zijn “of haar” tong 

van het kwade, en zijn “of haar” lippen van bedrog te spreken; hij 

“of zij” wijke af van het kwade en doe het goede, hij “of zij” 
zoeke de vrede en jage die na, want de ogen des Heren zijn op de 

rechtvaardigen, en Zijn oren tot hun smeking, maar het aangezicht 
des Heren is tegen hen, die het kwade doen. 
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Voorwaar, heb Gods geliefde eindtijdsprofeet lief, uw broer 
in de Heer. 

 

1 Johannes 2, vers 9 tot en met 11 Wie zegt in het licht te zijn 
en zijn “of haar” broeder haat, die is in de duisternis tot nu 

toe. Wie zijn “of haar” broeder liefheeft, blijft in het licht en in 
hem is niets aanstotelijks; maar wie zijn “of haar” broeder haat, is 

in de duisternis en wandelt in de duisternis, en hij “of zij” weet 

niet waar hij “of zij” heengaat, want de duisternis heeft zijn “of 
haar” ogen verblind. 

En 1 Johannes 3, ver 9 en 10 Een ieder, die uit God geboren is, 
doet geen zonde; want het zaad Gods blijft in hem “of in haar” en 

hij “of zij” kan niet zondigen, want hij “of zij” is uit God 

geboren. Hieraan zijn de kinderen Gods en de kinderen des duivels 
kenbaar: een ieder, die de rechtvaardigheid niet doet, is niet uit 

God, evenmin als wie zijn “of haar” broeder niet liefheeft. 
 

Voorwaar, onderzoekt u grondig en bekeert u voordat u 

straks op de borst slaat en omhoog kijkt, en zegt: 
“Waarom ben ik achter gelaten?!” En dan, zal u herinnerd worden 

dat u beter had kunnen luisteren naar die boodschappen Gods via 

uw broer, Profeet Benjamin Cousijnsen. Maar voor vele is het 
echter te laat. 

 
1 Johannes 5, vers 19 en vers 20 Wij weten, dat wij uit God zijn 

en de gehele wereld in het boze ligt. Doch wij weten, dat de Zoon 

van God gekomen is en ons inzicht gegeven heeft om de 
Waarachtige te kennen; en wij zijn in de Waarachtige, in zijn Zoon 

Jezus Christus. Dit is de waarachtige God en het eeuwige leven. 
 

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
 

 

Het gelach van de spotters zullen in huilen 
veranderen! 
 

In de laatste dagen zullen spotters met spotternij komen, en ze zijn 
er nu. Ze zullen huilen op de Oordeelsdag! 
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Volledige weergave: 
 

Hallo, welkom! Op 23 Augustus 2020, bracht de bode engel Gods 

de volgende boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin 
Cousijnsen, die ik graag met u wil delen. 

 
Shalom! Ik begroet in de almachtige, kadosh en heilige Naam van 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, de Koning der 

koningen.  
 

Voorwaar,  
 

2 Petrus 3, vers 1 tot en met 3 Dit is reeds de tweede brief, 

geliefden, die ik u schrijf; in beide tracht ik uw zuiver besef door 
herinnering wakker te houden, om aan de woorden te denken, die 

door de heilige profeten tevoren gesproken zijn, en aan het gebod 
uwer apostelen van de Here en Heiland. Dit vooral moet gij weten, 

dat er in de laatste dagen spotters met spotternij zullen komen, die 

naar hun eigen begeerten wandelen. 
 

Voorwaar, mijn naam is Masaddai, en ben een bode engel Gods. 

 
2 Petrus 3, vers 7 Maar de tegenwoordige hemelen en de aarde 

zijn door hetzelfde woord als een schat weggelegd, ten vure 
bewaard tegen de dag van het oordeel en van de ondergang der 

goddeloze mensen. 

En vers 9 tot en met 13 De Here talmt niet met de belofte, al zijn 
er, die aan talmen denken, maar Hij is lankmoedig jegens u, daar 

Hij niet wil, dat sommigen verloren gaan, doch dat allen tot 
bekering komen. Maar de dag des Heren zal komen als een dief. Op 

die dag zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en de 

elementen door vuur vergaan, en de aarde en de werken daarop 
zullen gevonden worden. Daar al deze dingen aldus vergaan, 

hoedanig behoort gij dan te zijn in heilige wandel en 

godsvrucht, vol verwachting u spoedende naar de komst van de 
dag Gods, ter wille waarvan de hemelen brandende zullen vergaan 

en de elementen in vuur zullen wegsmelten. Wij verwachten echter 
naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar 

gerechtigheid woont. 
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En vers 14 Daarom, geliefden, beijvert u in deze verwachting, 
onbevlekt en onberispelijk te blijken voor Hem in vrede. 

 

En 1 Johannes 1, vers 6 tot en met 10 Indien wij zeggen, dat 
wij gemeenschap met Hem hebben en in de duisternis wandelen, 

dan liegen wij en doen de waarheid niet; maar indien wij in het licht 
wandelen, gelijk Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met 

elkander; en het bloed van Jezus, zijn Zoon, reinigt ons van alle 

zonde. Indien wij zeggen, dat wij geen zonde hebben, misleiden wij 
onszelf en de waarheid is in ons niet. Indien wij onze zonden 

belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te 
vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Indien wij 

zeggen, dat wij niet gezondigd hebben, maken wij Hem tot een 

leugenaar en zijn woord is in ons niet. 
 

Voorwaar, hoort aandachtig! 
 

1 Johannes 2, vers 15 en 16 Hebt de wereld niet lief en hetgeen 

in de wereld is. Indien iemand de wereld liefheeft, de liefde des 
Vaders is niet in hem. Want al wat in de wereld is: de begeerte des 

vlezes, de begeerte der ogen en een hovaardig leven, is niet uit de 

Vader, maar uit de wereld.  
En 1 Johannes 5, vers 18 tot en met 20 Wij weten, dat een ieder, 

die uit God geboren is, niet zondigt; want Hij, die uit God geboren 
werd, bewaart hem, en de boze heeft geen vat op hem. Wij weten, 

dat wij uit God zijn en de gehele wereld in het boze ligt. Doch wij 

weten, dat de Zoon van God gekomen is en ons inzicht gegeven 
heeft om de Waarachtige te kennen; en wij zijn in de Waarachtige, 

in zijn Zoon Jezus Christus. Dit is de waarachtige God en het 
eeuwige leven. 

 

Voorwaar, wee u, die aan God ongehoorzaam is, 
En wat Yeshua HaMashiaci, JHWH, Jezus Christus heeft gesproken 

en doorgegeven heeft, via zijn aangestelde Profeet, Benjamin 

Cousijnsen. 
 

Openbaring 22, vers 6 En Hij zeide tot mij: “Deze woorden zijn 
getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der 
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Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen 
hetgeen weldra geschieden moet.” 

 

Voorwaar, wee u, die nu lacht, want hij of zij die de 
boodschappen Gods niet serieus neemt, zullen huilen en het 

lachen vergaan! 
Voorwaar, weest u bewust dat u beoordeeld wordt! 

 

1 Korintiërs 4, vers 4 Want ik ben mij van niets bewust, maar 
daardoor ben ik niet gerechtvaardigd; Hij, die mij beoordeelt is de 

Here. 
 

Voorwaar, ja, gij daar, die aan het luisteren is, 

 
1 Korintiërs 9, vers 24 tot en met 27 Weet gij niet, dat zij, die 

in de renbaan lopen, allen wel lopen, doch dat slechts één de prijs 
kan ontvangen? Loopt dan zó, dat gij die behaalt! En al wie aan een 

wedstrijd deelneemt, beheerst zich in alles; zij om een 

vergankelijke erekrans te verkrijgen, wij om een 
onvergankelijke. Ik loop dan ook niet maar in den blinde en ik ben 

geen vuistvechter, die zo maar in de lucht slaat. Neen, ik tuchtig 

mijn lichaam en houd het in bedwang, om niet, na anderen 
gepredikt te hebben, wellicht zelf afgewezen te worden. 

 
En Johannes 3, vers 16 tot en met 21 Want alzo lief heeft God 

de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 

opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig 
leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, 

opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 

naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het 
licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever 

gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want 

een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het 
licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de 

waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat 
zij in God verricht zijn. 

 



 
 

 

7632 
 
 

 

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 

 

De kracht van God zal zeer voelbaar zijn! 
 

Waarschuwende boodschap Gods: Mensen zijn verdorven geworden 
voor Gods aangezicht meer dan in de tijd van Noach. Het is beter 

dat de mensen zich snel zullen bekeren en de boodschappen Gods 
serieus nemen! 

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, welkom! Op 24 Augustus 2020, bracht de bode engel Gods 

de volgende boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin 

Cousijnsen, die ik graag met u wil delen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, de Koning der koningen. 

Voorwaar, mijn naam is Donder, een bode engel Gods. 

Voorwaar, vrees niet mij of Benjamin Cousijnsen, of wat dan 
ook, maar vrees de Almachtige God die u zo vaak 

gewaarschuwd heeft! 

Voorwaar, zoals u niet serieus neemt de sluipmoordenaar, de 
Coronavirus, dan neemt u ook niet serieus Gods woorden, via Gods 

Profeet Benjamin Cousijnsen.  
En als u alleen maar kunt wijzen en door gaan met zondigen, dan 

dwaalt u steeds verder van Gods woorden af, als een kip zonder 

kop! 
 

Genesis 6, vers 5 Toen de HERE zag, dat de boosheid des mensen 
groot was op de aarde en al wat de overleggingen van zijn hart 

voortbrachten te allen tijde slechts boos was. 

En vers 6 Berouwde het de HERE, dat Hij de mens op de aarde 
gemaakt had, en het smartte Hem in zijn hart. 

En vers 11 en 12 De aarde nu was verdorven voor Gods aangezicht, 

en de aarde was vol geweldenarij. En God zag de aarde aan, en zie, 
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zij was verdorven, want al wat leeft had zijn weg op de aarde 
verdorven. 

 

Zoals de aarde toen al verdorven was, zo zijn ook de mensen 
voor Gods kadosh, heilige aangezicht meer en meer 

verdorven geworden. 
Meer nog dan in de gehele geschiedenis. Voorwaar, en betreft 

Noach, die was nog wel rechtvaardig en onberispelijk en nam Gods 

woorden wel serieus en wandelde met God.  
 

Voorwaar, bekeert u!  
God geeft u nu de kans om u nu te bekeren. Doe het snel voordat 

God voor u de deur sluit van de ark, zoals in de geschiedenis, en 

dat het te laat was voor velen, en dat velen stierven en 
omkwamen. 

 
Voorwaar, Rome, Spanje, Mexico, India, Indonesië, 

Filipijnen, en de rest van de wereld, hoe lang moet God zich 

nog inhouden? 
Voorwaar, niet lang meer en na vele kansen, zal God uw land nog 

meer krachtig toeslaan, en zelfs in de hemel zal de kracht van God 

voelbaar zijn; op de aarde zal een krachtige trilling zijn. Ook vele 
vulkanen zullen wakker geschud worden waardoor velen zullen 

vluchten en sterven. 
 

Voorwaar, betreft uw afgoden; neem er geen deel aan!  

God haat uw draken en Boeddha en uw zogenaamde heiligen en zal 
ook met u afrekenen, want de tijd is kort en wie niet wil horen, 

gaat verloren. En ik, Donder, zal u vanaf nu grotere stormen en 
zeer zware windstoten brengen en stortregens, o.a.  

 

In opdracht van God, zal alles in kracht toenemen zowel de 
hitte van de zon op de aarde!  

Het is beter dat men zich bekeerd en berouw heeft en zich buigt 

voor de enige Koning der koningen, Yeshua HaMashiach, JHWH, 
Jezus Christus, de Levende en Almachtige God van al wat leeft! 

 
Johannes 3, vers 16 tot en met 21 Want alzo lief heeft God de 

wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 
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een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 

naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het 
licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever 

gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want 

een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het 
licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de 

waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat 
zij in God verricht zijn. 

 

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 
 

De intense zon met dodelijke temperaturen! 
 
Profetische boodschap Gods: De aarde zal intense dodelijke 

temperaturen onder ogen zien, maar voordat het ergste komt, zal 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus tussenbeide komen en 
Zijn ware kinderen van God wegnemen! 

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, welkom! Op 25 Augustus 2020, bracht de bode engel Gods 

de volgende boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin 

Cousijnsen, die ik graag met u wil delen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige Naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 

Revelado, een bode engel Gods. 

 
Voorwaar, men geeft God de schuld van alles op de aarde 

terwijl de mensen zelf een hel op aarde overzicht 

uitgeroepen hebben. 
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Prediker 8, vers 6 tot en met 17 Want elk ding heeft zijn tijd en 
zijn wijze; immers het kwaad des mensen drukt zwaar op 

hem. Niemand toch weet wat er geschieden zal, want wie zal hem 

te kennen geven, hoe het gaan zal? Geen mens heeft macht over 
de wind om hem tegen te houden; en niemand heeft macht over de 

dag des doods en er is geen verlof tijdens de strijd; evenmin zal de 
goddeloosheid haar bedrijvers vrijlaten. Dit alles heb ik gezien en ik 

richtte mijn aandacht op alle daden, die onder de zon geschieden 

ten tijde dat de ene mens macht heeft over de ander tot diens 
onheil. Eveneens zag ik, hoe goddelozen begraven werden en de 

rust ingingen, terwijl zij die recht gehandeld hadden, van de heilige 
plaats moesten weggaan en in de stad vergeten werden. Ook dit is 

ijdelheid. Omdat het vonnis over de boze daad niet aanstonds 

voltrokken wordt, daarom is het hart der mensenkinderen in hen 
begerig om kwaad te doen, daar een zondaar honderdmaal kwaad 

doet en toch lang leeft. Nochtans weet ik, dat het de godvrezende 
wel zal gaan, omdat zij voor Hem vrezen; de goddeloze 

daarentegen zal het niet welgaan en hij zal zijn levensduur niet 

verlengen als de schaduw, omdat hij voor God niet vreest. Er is een 
ijdel ding, dat op aarde geschiedt: er zijn rechtvaardigen, wie het 

gaat naar de verdienste der goddelozen en er zijn goddelozen, wie 

het gaat naar de verdienste der rechtvaardigen; ik zeide, dat ook 
dit ijdelheid is. Daarom prees ik de vreugde, omdat er niets beters 

is voor de mens onder de zon dan te eten en te drinken en zich te 
verheugen; en dat begeleide hem bij al zijn zwoegen gedurende de 

levensdagen die God hem geeft onder de zon. Toen ik mijn hart 

erop zette om wijsheid te leren kennen en om de bezigheid te 
aanschouwen, die op aarde geschiedt terwijl men noch bij dag noch 

bij nacht met zijn ogen de slaap te zien krijgt – zo zag ik, dat de 
mens niets kan ontdekken van het werk Gods, dat onder de zon 

geschiedt; want hoezeer de mens zich ook aftobt met zoeken, hij 

kan het niet ontdekken, en wanneer soms een wijze mocht zeggen, 
dat hij het weet, hij kan het niet ontdekken. 

En Prediker 9, vers 1 Voorzeker, dit alles nam ik ter harte en dit 

alles onderzocht ik: dat de rechtvaardigen en de wijzen met hun 
werken in Gods hand zijn, zowel liefde als haat; de mens weet niets 

van wat voor hem ligt. 
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Voorwaar, de intense zon zal branden, dat men het bijna niet 
kan verdragen! 

Vele ondervinden al wat voorzegt is, door Profeet Benjamin 

Cousijnsen. De temperatuur is nog nooit zo intens geweest op de 
aarde, en zelfs wetenschappers en regeringsleiders maken zich 

enorm zorgen hierover. De hittegolven zal meer en meer de adem 
afnemen, en de grond is reeds nu al aan het scheuren vanwege de 

helse temperaturen op de aarde. 

 
Voorwaar, de klimaat verandering is te danken aan 

ongehoorzaamheid van de mensen. 
Voorwaar, voordat het aller ergste komt, zal Yeshua HaMashiach, 

JHWH, Jezus Christus gaan ingrijpen en Zijn ware kinderen Gods 

wegnemen! De aarde zal echt te maken krijgen met intense 
dodelijke temperaturen. In sommige landen is de temperatuur nog 

nooit zo hoog geweest als nu.  
 

Voorwaar, Profeet Benjamin Cousijnsen zag de grond 

branden en de schoenzolen weg smelten onder de voeten 
van de mensen.  

En dat velen dood gingen vanwege de zon! Voorwaar, u ziet het al 

dat wie zich niet bekeert van haar of hem zonden, zoals ook 
kwaadsprekerij en roddel en haat, o.a., zal achterblijven en echt 

verloren gaan! Voorwaar, ik maak u niet bang, maar dit zijn wel de 
tekenen van de laatste dagen. Er zullen vele rampen zijn die nu al 

aan het vervullen zijn voor de ogen van de mensen. “Warm he!” 

 
Voorwaar, velen zullen verloren gaan zowel vele schijn 

christenen.  
Voorwaar, bekeert u! Doe het nu, belijdt uw zonden en wandel, en 

maak het in order met God, en u zal gered worden! Amen! 

 
Johannes 3, vers 16 tot en met 21 Want alzo lief heeft God de 

wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 
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naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het 
licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever 

gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want 

een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het 
licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de 

waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat 
zij in God verricht zijn. 

 

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 

Is het een olifant of een kameel? 
 

Men zagen hen van hoge aanzien, en mooie gekleed, en dachten 
dat ze slim waren, en alles wisten van de geschriften Gods, maar ze 

waren schijnheilig en slecht van binnen. Ze waren als een rode 

appel maar rot van binnen. 
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, welkom! Op 26 Augustus 2020, bracht de bode engel Gods 
de volgende boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin 

Cousijnsen, die ik graag met u wil delen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 
Rafaël, een bode engel Gods. 

 

Voorwaar, zoals velen wel weten, sprak Yeshua HaMashiach, 
JHWH, Jezus Christus, vaak in gelijkenissen. 

Voorwaar, de Schriftgeleerden zagen er heel erg slim uit en wisten 
het allemaal wel beter, wat goed en slecht was, en als ze zeiden 

een olifant is een kameel dan moest je dit geloven omdat de 

Schriftgeleerden van hoog aanzien waren. Ze zagen van alles bij 
anderen en roddelde en sprak graag hen oordeel uit over anderen. 

Je kon de Schriftgeleerde herkennen aan hen lange gewaden en 

men droeg banden met oude geschriften, en in hen gezicht, zagen 
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ze er zo vriendelijk uit. Ze stonden graag op de hoeken van de 
straten, en muren en overal in de kijk. 

 

Voorwaar, hoewel ze zich zelf als heiligen zagen waren ze 
schijn heiligen en slecht van binnen.  

En velen zagen hen als heiligen, en van hoog aan zien, want zij 
wisten overal wel een antwoord op, en wisten het allemaal wel 

beter want ze kende de geschriften Gods zeer goed hoor. Pas op 

hoor! Een olifant is een kameel? 
 

Ze waren blind voor de boodschappen Gods via Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus,  

voor de waarheid stonden ze niet open en de gelijkenissen, die 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, deelde en vertelde. Ze 
waren te trots en te hoogmoedig en schijnheilig. Ze begrepen Zijn 

boodschappen niet vanwege hen trots en wandel! En zo zijn er nog 
velen in deze tijd, die nog erger als deze Schriftgeleerden zijn 

vanwege hen ongehoorzaamheid en zonden. Zij willen alleen dat 

men zich verstoppen daarin, en zich richten op anderen, om hen 
broeder en zuster slecht te maken en beweren ze ook nog dat een 

olifant een kameel is! Zij verdraaien alles.  

 
Maar vanwege dat men de boodschappen niet wou 

aannemen van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus,  
even zo via Profeet Benjamin Cousijnsen, o.a., hebben zij zich 

overgegeven aan de totale overname van satan, waar men wel 

naar luisteren wil. Wat als gevolg is, zoals het gebeurde met de 
Schriftgeleerde, o.a., dat ze terecht kwamen in de hel, ondanks hoe 

mooi ze er ook uit zagen.  
 

Voorwaar, ik ben de bode engel Rafaël, en niet ik veroordeel 

u, maar God zelf, als u zich niet snel bekeert.  
 

Johannes 3, vers 16 tot en met 21 Want alzo lief heeft God de 

wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 
een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
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niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 
naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het 

licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever 

gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want 
een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het 

licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de 
waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat 

zij in God verricht zijn. 

 
Wat is het in uw ogen, een olifant of een kameel? 

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 

 

Een gebed van uw liefhebbende Abba, Vader 
 

Zeg dit gebed na met eerbied, geloof en vertrouwen naar uw 
liefhebbende Abba, Vader. 

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, welkom! Op 27 Augustus 2020, bracht de bode engel Gods 

de volgende boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin 

Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 

Kenizi, en ben een bode engel Gods. 

 
Voorwaar, zegt di gebed na: 

 
“Liefhebbende Abba, Vader, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 

Christus, ik ben het eigendom van u en ben beschermd onder uw 

krachtige en kostbare bloed. Ik dank u en aanbid u, mijn 
liefhebbende Abba, Vader, dat u almachtig bent en trouw. In u, ben 

ik meer dan overwinnaar! Vol van ontzag en eerbiedigheid, wil ik in 

uw goedheid komen. Ik behoor u toe en ik vrees niet! U bent mijn 
Rots en Beschermer. Ik sluit me af in de almachtige Naam van 
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Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus voor alle manipulerende 
bolwerken van satan met zijn kameleons en werken. Ik hou me 

vere van alle vormen van het kwaad en zie op mijn liefhebbende 

Abba, Vader, die kadosh, heilig en zuiver is, en meer dan 
overwinnaar is.  

 
Galaten 2, vers 21 Ik ontneem aan de genade Gods haar kracht 

niet; want indien er gerechtigheid door de wet is, dan is Christus 

tevergeefs gestorven. 
En Psalm 139, vers 1 tot en met 7 HERE, Gij doorgrondt en kent 

mij; Gij kent mijn zitten en mijn opstaan, Gij verstaat van verre 
mijn gedachten; Gij onderzoekt mijn gaan en mijn liggen, met al 

mijn wegen zijt Gij vertrouwd. Want er is geen woord op mijn tong, 

of, zie, HERE, Gij kent het volkomen; Gij omgeeft mij van achteren 
en van voren en Gij legt uw hand op mij. Het begrijpen is mij te 

wonderbaar, te verheven, ik kan er niet bij. Waarheen zou ik gaan 
voor uw Geest, waarheen vlieden voor uw aangezicht? 

En Psalm 142, vers 6 Tot U roep ik, HERE; ik zeg: Gij zijt mijn 

schuilplaats, mijn deel in het land der levenden. 
En Psalm 147, vers 5 en 6 Groot is onze HERE en geweldig in 

kracht, zijn verstand is onbeperkt. De HERE houdt de ootmoedigen 

staande, maar Hij vernedert de goddelozen ter aarde toe. 
 

En zo spreekt u liefhebbende Abba, Vader het volgende: 
 

Spreuken 1, vers 33 “Maar wie naar mij luistert, zal gerust 

wonen, beveiligd tegen de verschrikking van het onheil.” 
 

Voorwaar, wees trouw in alles wat u doet. 
 

Spreuken 3, vers 6 en 7 Ken Hem in al uw wegen, dan zal Hij uw 

paden recht maken. Wees niet wijs in eigen ogen, vrees de HERE en 
wijk van het kwaad; 

En ver 9 en 10 Vereer de HERE met uw rijkdom en met de 

eerstelingen van al uw inkomsten, dan zullen uw schuren met 
overvloed gevuld worden en uw perskuipen van most overstromen. 

En vers 23 tot en met 26 Dan zult gij uw weg veilig gaan, zonder 
dat uw voet zich stoot. Indien gij u nederlegt, zult gij niet 

opschrikken, maar gij zult u nederleggen en uw slaap zal zoet zijn. 
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Vrees niet voor plotselinge schrik, noch voor de ondergang der 
goddelozen, als hij komt. Want de HERE zal uw betrouwen zijn, Hij 

zal uw voet bewaren, zodat hij niet gegrepen wordt. 

 
Zegt dit gebed verder, 

“Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, ik zal mijn relatie 
onderhouden en krachtig wandelen en geloven in uw schild en 

geestelijke wapens. U bent almachtig en mijn liefhebbende Abba, 

Vader, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.” 
 

Spreuken 6, vers 12 tot en met 19 Een nietsnut, een 
onheilstichter is hij, die met bedrieglijke mond rondgaat, die met 

zijn ogen knipt, met zijn voeten schuifelt, met zijn vingers wijst, in 

wiens hart draaierijen zijn, die aldoor kwaad smeedt, die twist 
stookt. Daarom komt plotseling zijn ondergang, in een oogwenk 

wordt hij onherstelbaar verbrijzeld. Deze zes dingen haat de HERE, 
ja, zeven zijn Hem een hartgrondige gruwel: hoogmoedige ogen, 

een valse tong, handen die onschuldig bloed vergieten, een hart dat 

heilloze plannen smeedt, voeten die zich haasten om naar het 
kwade te snellen, wie leugens uitblaast als een vals getuige en wie 

twist stookt tussen broeders. 

 
Deze zes dingen haat de Here, ja, zeven zijn Hem een 

hartgrondige gruwel zo staat het op geschreven.  
Heb ontzag en eerbied voor de Koning der koningen, en bied 

weerstand tegen de satan, en hij zal van u vlieden. U bent krachtig 

en ondoordringbaar met Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, 
uw wapenrusting en schild. Zegt, “Amen!” 

 
Efeziërs 6, vers 10 tot en met 13 Voorts, weest krachtig in de 

Here en in de sterkte zijner macht. Doet de wapenrusting Gods 

aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des 
duivels; want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, 

maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de 

wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de 
hemelse gewesten. Neemt daarom de wapenrusting Gods, om 

weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om, uw taak geheel 
vervuld hebbende, stand te houden.  
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Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

Een verhaal over een Palestijnse soldaat 

genaamd Ruben  
 
Hij hoorde een stem dat zei in hem, “Je bent waardeloos, schiet je 

zelf maar dood!” Dit zei satan, de grootste leugenaar en 

manipulator. 
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, welkom! Op 28 Augustus 2020, bracht de bode engel Gods 
de volgende boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin 

Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige en almachtige Naam van 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, Profeet 
Benjamin Cousijnsen, ik de bode engel Rafaël, deel het volgende. 

 

Ruben woonde in Palestina en was een soldaat die zwaar 
depressief was, en dat kwam door de economie en haat in zijn 

land, en zelfs de mensen van de plaatselijke kerk dachten meer aan 
hen zelf dan aan de mensen buiten de kerk. 

 

1 Korintiërs 13, vers 2 tot en met 7 Al ware het, dat ik 
profetische gaven had, en alle geheimenissen en alles, wat te weten 

is, wist, en al het geloof had, zodat ik bergen verzette, maar ik had 

de liefde niet, ik ware niets. Al ware het, dat ik al wat ik heb tot 
spijs uitdeelde, en al ware het, dat ik mijn lichaam gaf om te 

worden verbrand, maar had de liefde niet, het baatte mij niets. De 
liefde is lankmoedig, de liefde is goedertieren, zij is niet afgunstig, 

de liefde praalt niet, zij is niet opgeblazen, zij kwetst niemands 

gevoel, zij zoekt zichzelf niet, zij wordt niet verbitterd, zij rekent 
het kwade niet toe. Zij is niet blijde over ongerechtigheid, maar zij 

is blijde met de waarheid. Alles bedekt zij, alles gelooft zij, alles 
hoopt zij, alles verdraagt zij. 

 

Voorwaar, Ruben had het zo moeilijk en het lijkt wel of 
iedereen aan zichzelf denkt.  
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Ruben had het gevoel dat niemand ervoor hem was. Iedereen had 
het te druk en bood zelfs niet een luisterend oor voor Ruben. “In 

wat voor wereld leef ik toch?!”, dacht Ruben. Zijn moeder en vader 

had altijd maar geen tijd voor hem, en als Ruben iets wou delen 
over zijn gevoelens, dat hij depressief was en gewond was in zijn 

hart, kreeg hij alleen maar onbegrip en kritiek op alles wat hij zei, 
en daar door werd alles alleen maar erger. Hij had het gevoel dat 

hij totaal niets waard was. Toen besloot hij een einde te maken aan 

zijn leven. 
 

Op een avond, zag Ruben het echt niet meer zitten en een 
stem zei in hem, “Je bent zo waardeloos! Je bent niets waard, 

zelfs God wil niets van je weten. Schiet je zelf maar dood dat is de 

beste oplossing voor iedereen”, dit zei satan. Ruben laadde zijn 
pistool en hield de pistool tegen zijn hoofd, en telde af. Maar 

opeens zei iemand die iets van hem afstond, “Stop!”. De pistool 
leek wel uit zijn hand geslagen, op het moment dat de pistool 

afging. Ruben zag plotseling iemand daar staan die tegen hem zei, 

“Ik ben gestuurd in de Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 
Christus.” Ruben kon zijn hart en gevoelens delen.  

 

Johannes 3, vers 16 tot en met 21 Want alzo lief heeft God de 
wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 

naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het 
licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever 

gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want 

een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het 
licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de 

waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat 

zij in God verricht zijn. 
 

Die avond werd Ruben gered. 
Hij wou die persoon die bij hem in de straat was, bedanken voor de 

fijne gesprek over Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. 
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Niemand had over Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus 
verteld tot nu toe. De depressieve tijd was helemaal weg en Ruben 

gaf zijn leven aan Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, en 

ervaarde zoveel vrede en liefde. 
 

Toen anderen Ruben terug zagen, kende ze hem bijna niet 
meer terug.  

Ruben was veranderd en weet dat niemand is waardeloos in de 

ogen van God. ‘Je ben waardeloos’ dat is een leugen van satan. 
God heeft iedereen lief! 

 
1 Johannes 4, vers 7 tot en met 16 Geliefden, laten wij elkander 

liefhebben, want de liefde is uit God; en een ieder, die liefheeft, is 

uit God geboren en kent God. Wie niet liefheeft, kent God niet, 
want God is liefde. Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard, 

dat God zijn eniggeboren Zoon gezonden heeft in de wereld, opdat 
wij zouden leven door Hem. Hierin is de liefde, niet dat wij God 

liefgehad hebben, maar dat Hij ons heeft liefgehad en zijn Zoon 

gezonden heeft als een verzoening voor onze zonden. Geliefden, 
indien God ons zó heeft liefgehad, behoren ook wij elkander lief te 

hebben. Niemand heeft ooit God aanschouwd; indien wij elkander 

liefhebben, blijft God in ons en zijn liefde is in ons volmaakt 
geworden. Hieraan onderkennen wij, dat wij in Hem blijven en Hij 

in ons, dat Hij ons van zijn Geest gegeven heeft. En wij hebben 
aanschouwd en getuigen, dat de Vader de Zoon gezonden heeft als 

Heiland der wereld. Al wie belijdt, dat Jezus de Zoon van God is – 

God blijft in hem en hij in God. En wij hebben de liefde onderkend 
en geloofd, die God jegens ons heeft. God is liefde, en wie in de 

liefde blijft, blijft in God en God blijft in hem. 
 

Overdenk deze boodschap en deel het met anderen tot glorie 

van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! 
 

Psalm 119, vers 71 Het is mij goed, dat ik verdrukt men geweest, 

opdat ik uw inzettingen zou leren. 
En vers 105 Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op 

mijn pad. 
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En vers 175 en 176 Mijn ziel leve, en love U, mogen uw 
verordeningen mij helpen. Ik heb gedwaald als een verloren 

schaap, zoek uw knecht, want uw geboden vergeet ik niet. 

 
Amen! 

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 

 
De toekomende wereld is onderworpen aan 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! 
 
Voorwaar, bekeert u en vernietigt al uw afgoden en engelen 

beeldjes, of u wordt vernietigd en in de hel geworpen! Aanbid 

alleen Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! 
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, welkom! In de vroegte op 29 Augustus 2020, bracht de bode 
engel Gods deze boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin 

Cousijnsen. 

Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige en almachtige Naam van 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 

Blesion, en ben een bode engel Gods. 
 

 

Openbaring 22, vers 6 En Hij zeide tot mij: “Deze woorden zijn 
getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der 

Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen 

hetgeen weldra geschieden moet.” 
En vers 16 Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden, om ulieden dit te 

betuigen…tot zover. 
 

Voorwaar,  

 
Hebreeën 2, vers 2 tot en met 4 Want indien het woord, door 

bemiddeling van engelen gesproken, van kracht is gebleken, en 
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elke overtreding en ongehoorzaamheid rechtmatige vergelding 
heeft ontvangen, hoe zullen wij dan ontkomen, indien wij geen 

ernst maken met zulk een heil, dat allereerst verkondigd is door de 

Here, en door hen, die het gehoord hebben, op betrouwbare wijze 
ons is overgeleverd, terwijl ook God getuigenis daaraan geeft door 

tekenen en wonderen en velerlei krachten en door de heilige Geest 
toe te delen naar zijn wil. 

En Hebreeën 2, vers 7 Gij hebt hem voor een korte tijd beneden de 

engelen gesteld, met heerlijkheid en eer hebt Gij hem gekroond. 
 

Voorwaar, zo velen hebben geen geloof maar wel gelooft 
men en engelen. 

 

Hebreeën 13, vers 2 en 3 Vergeet de herbergzaamheid niet, want 
daardoor hebben sommigen, zonder het te weten, engelen 

geherbergd. Denkt aan de gevangenen, alsof gij met hen gevangen 
waart; aan hen, die mishandeld worden, als mensen, die ook zelf 

een lichaam hebt. 

En Hebreeën 2, vers 9 Maar wij zien Jezus, die voor een korte tijd 
beneden de engelen gesteld was vanwege het lijden des doods, 

opdat Hij door de genade Gods voor een ieder de dood zou smaken, 

met heerlijkheid en eer gekroond. 
 

Voorwaar, aanbid alleen Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 
Christus, de Koning der koningen.  

 

Hebreeën 1, vers 3 tot met 8 Deze, de afstraling zijner 
heerlijkheid en de afdruk van zijn wezen, die alle dingen draagt 

door het woord zijner kracht, heeft, na de reiniging der zonden tot 
stand gebracht te hebben, Zich gezet aan de rechterhand van de 

majesteit in den hoge, zóveel machtiger geworden dan de engelen, 

als Hij uitnemender naam boven hen als erfdeel ontvangen heeft. 
Immers, tot wie der engelen heeft Hij ooit gezegd: Mijn Zoon zijt 

gij; Ik heb U heden verwekt? En wederom: Ik zal Hem tot Vader 

zijn, en Hij zal Mij tot Zoon zijn. En wanneer Hij wederom de 
eerstgeborene in de wereld brengt, spreekt Hij: En Hem moeten 

alle engelen Gods huldigen. En van de engelen zegt Hij: Die zijn 
engelen maakt tot winden en zijn dienaars tot een vuurvlam; maar 
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van de Zoon: Uw troon, o God, is in alle eeuwigheid en de scepter 
der rechtmatigheid is de scepter van zijn koningschap. 

En vers 13 en 14 En tot wie der engelen heeft Hij ooit gezegd: “Zet 

U aan mijn rechterhand, totdat Ik uw vijanden gemaakt heb tot een 
voetbank voor uw voeten?” Zijn zij niet allen dienende geesten, die 

uitgezonden worden ten dienste van hen, die het heil zullen 
beërven? 

En Hebreeën 2, vers 5 Want niet aan engelen heeft Hij de 

toekomende wereld, waarvan wij spreken, onderworpen. 
 

Voorwaar, wie engelen aanbidden en vereren, zullen voor 
eeuwig verloren gaan! 

Luister ook naar de boodschap met de titel: ‘Een reddende engel!’. 

Die kunt u vinden via de zoekbalk. Voorwaar, bekeert u en 
vernietigt al uw afgoden en engelen beeldjes, of uw afgoden en 

engelen verering zal ertoe leiden dat u vernietigt word en in de hel 
geworpen word!  

 

Voorwaar, kies heden wie gij dienen wilt! 
Degene die ermee door wil gaan en niet zich wil bekeren van 

engelen verering en afgodsbeelden, o.a., zullen veroordeeld 

worden. Alleen Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus is de 
enige Uitweg en Redding! 

 
Johannes 8, vers 12 Wederom dan sprak Jezus tot hen en zeide: 

Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de 

duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben. 
 

En Johannes 3, vers 16 tot en met 21 Want alzo lief heeft God 
de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 

opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig 

leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, 
opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 
geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 

oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 
duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 

waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 
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gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 
komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 

zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 

 
En Openbaring 22, vers 8 en 9 En ik, Johannes, ben het die deze 

dingen hoorde en zag. En toen ik ze gehoord en gezien had, wierp 
ik mij neder voor de voeten van de engel, die ze mij toonde, om te 

aanbidden. Maar hij zeide tot mij: “Doe dat niet! Ik ben een 

mededienstknecht van u en van uw broederen, de Profeten, en van 
hen, die de woorden van dit boek bewaren; aanbid God!” 

 
Voorwaar, hoewel en engelen naar Profeet Benjamin 

Cousijnsen komen,  

hij aanbid en buigt alleen maar voor Yeshua HaMashiach, JHWH, 
Jezus Christus. Doe dat even zo! Hij geef alleen maar alles door. 

 
En Colossenzen 2, vers 15 Hij heeft de overheden en machten 

ontwapend en openlijk tentoongesteld en zo over hen gezegevierd. 

En vers 18 Laat niemand u de prijs doen missen door gewilde 
nederigheid en engelenverering, als ingewijde in wat hij heeft 

aanschouwd, zonder reden opgeblazen door zijn vleselijk denken. 

 
Amen! 

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 

 

Ga geestelijk vooruit! 
 

Maak u niet slap maar wees onwankelbaar en vol met geloof in 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. 

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, welkom! Op 31 Augustus 2020, bracht de bode engel Gods 

deze boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 
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Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 

Schedeya, en ben een bode engel Gods. 

 
Voorwaar, zalig zijt die gelooft en wie Gods Kadosh, heilige 

woorden 100% aangenomen heeft via Gods eenvoudige 
Profeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. 

Lucas 1, vers 70 Gelijk Hij gesproken heeft door de mond zijner 

heilige profeten van oudsher. 
 

Voorwaar, satan fluistert u graag in: “zondig gerust”, 
“luistert niet naar de boodschappen”, “Hij komt nog lang 

niet”. 

Voorwaar, van alles probeert satan vanwege dat hij weet dat het 
niet lang meer duurt. Hij gebruikt alle middelen om u van de 

boodschappen Gods weg te trekken die een doorn in de ogen van 
satan. Het doet satan pijn als u Gods boodschappen serieus neemt 

die zijn doorgegeven, en in de kracht gaat staan van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar,  
 

Sirach 17, vers 19 tot en met 24 Al hun daden zijn voor hem zo 

zichtbaar als de zon, zijn ogen er altijd op gericht. Hun 
onrechtvaardigheid is voor hem niet verborgen, al hun zonden zijn 

de Heer bekend. Maar de Heer, die goed is en zijn schepselen kent, 
heeft hen niet verlaten en niet prijsgegeven; hij heeft hen 

gespaard. De barmhartigheid van een mens is voor hem als een 

zegelring, de goedheid van een mens koestert hij als zijn oogappel 
– hij vervult zijn zonen en dochters met berouw. Ten slotte zal hij 

komen en hun naar hun daden vergelden, hun zonden laat hij 
neerkomen op hun eigen hoofd. Maar wie berouw heeft geeft hij 

een nieuwe kans, wie de hoop verliest moedigt hij aan. 

 
Voorwaar, wees onwankelbaar en verslap niet! 

Waar is uw geloof? Legt satan het zwijgen op om tegen hem in te 

gaan, en twijfel niet! Doe wat de Geest Gods diep in uw hart heeft 
gelegd voor Zijn glorie en eer. Doe wat u nu nog kunt doen en haal 

de rem eraf! Ga vooruit geestelijk en laat u niet stoppen, want hij, 
satan, vreest u en vlucht weg als u de beproevingen door staat! 
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Romeinen 8, vers 21 In hope echter, omdat ook de schepping zelf 
van de dienstbaarheid aan de vergankelijkheid zal bevrijd worden 

tot de vrijheid van de heerlijkheid der kinderen Gods. 

 
En Jacobus 4, vers 17 Als iemand dan weet goed te doen en het 

niet doet, is het hem “of haar” tot zonde. 
 

En 1 Johannes 1, vers 5 En dit is de verkondiging, die wij van 

Hem gehoord hebben en u verkondigen: God is licht en in Hem is in 
het geheel geen duisternis.  

 
En Johannes 3, vers 16 tot en met 21 Want alzo lief heeft God 

de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 

opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig 
leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, 

opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 

geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 
oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 

duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 

waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 
gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 

komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 
zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 

 

Voowaar, eet van Gods boodschappen dat u versterk! 
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
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SEPTEMBER 2020 

 
Uw relatie onderhouden is overwinning!  
 
Zonder een echte relatie met Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 

Christus bent u krachteloos en een doelwit van satan! 
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 1 
September 2020, bracht de bode engel Gods deze boodschap over, 

die ik heel graag met u wil delen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 

Michaël, en ben een bode engel Gods. 
 

Voorwaar, als u met Yeshua HaMashaich, JHWH, Jezus 
Christus wandelt, bent u meer dan overwinnaar!  

Voorwaar, maar hoe wilt u dan overwinnaar zijn en de satan 

vertrappen als u niet eens uw relatie onderhoud en uw zonden 
belijdt vanuit uw hart en echt alles bij Yeshua HaMashiach, JHWH, 

Jezus Christus brengt? 
 

Voorwaar, bekeert u! 

Zonder een echte relatie met Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 
Christus bent u krachteloos en een doelwit van satan! Voorwaar, als 

u Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus hebt aangenomen in 

uw hart en als u uw relatie onderhoud, dan heeft u niets te vrezen. 
 

Voorwaar, satan word echt bang voor u als u de Heer groot 
maakt, en ook hij wist dat in lofprijs en aanbidding kracht 

zat.  

Voorwaar, u bent juist sterk als u Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 
Christus overal bij in betrekt en met Hem praat. En hebt u ergens 
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waar u mee zit? Als Hij in u is, is dit alles zijn probleem. Maar wat 
stelt het voor?  

Hij is in u en Hij is meer dan overwinnaar! Vrees niet voor satan! 

Vertrap hem met alles wat in u is, door juist u in te zetten in Hem 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus en door Hem groot te 

maken.  
 

Voorwaar, denk daarbij als gelijkenis in een huwelijk,  

zonder uw inzet in uw relatie, bent u kansloos zonder Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Uw relatie onderhouden is 

overwinning! Satan moet u vrezen vanwege uw relatie die u 
onderhoud met Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Amen! 

 

Psalm 103, vers 1 tot en met 5 Loof de HERE, mijn ziel, en al wat 
in mij is, zijn heilige naam; loof de HERE, mijn ziel, en vergeet niet 

een van zijn weldaden; die al uw ongerechtigheden vergeeft, die al 
uw krankheden geneest, die uw leven verlost van de groeve, die u 

kroont met goedertierenheid en barmhartigheid, die uw ziel 

verzadigt met het goede, zodat uw jeugd zich vernieuwt als die van 
een arend. 

 

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 
 

Het doel: elke burger wereldwijd gechipt! 
 
Openbarende en profetische boodschap Gods: De wereldleiders 

kennen de stappen om de RFID-chip wereldwijd te implementeren 

en uiteindelijk de mensheid totaal te beheersen. 
Volledige weergave: 

 
Hallo, welkom! Op 03 September 2020, bracht de bode engel Gods 

deze boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige en almachtige Naam van 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 

Revelado, en ben een bode engel Gods. 
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Voorwaar, vele landen zoals Rusland, Japan, en America en 
vele andere landen,  

controleren bij andere landen in het verborgene via een spion die 

de belangrijke voortgang controleert van de regeringsleiders o.a. 
 

Voorwaar, de totale controle is in volle gang! 
Zoals Rusland controleert de media via hen geheime dienst zoals 

via telefoon verbindingen, computer en televisie, en via de RFID-

chip. Vele landen zetten al yaren hen spion in om meer aan de weet 
te komen, en via de NASA en UTA word de media wereldwijd data 

verkeer onderschept!  
 

Voorwaar, vele landen voorzien alles graag met een chip 

zodat men via hen satelliet kan analyseren en zelfs de 
mensen kan besturen.  

Dit doet men al bij de super soldaten die voorzien zijn van een chip 
die nu met electroden in hen hersenen, elke opdracht automatisch 

doet wat in de hersenen via de satelliet binnen komt. 

 
Voorwaar, begrijpt het heel goed. 

Dat de Coronavirus en dat men de betaal automaten opblaast, en 

ook de gebeurtenissen in de wereld, o.a., allemaal te maken heeft 
dat men alles onder controle wil, en iedereen wil voorzien met een 

RFID chip. Je kunt het niet eens meer bedenken waar nu 
tegenwoordig geen chip in zit. 

 

Voorwaar, men streeft erna dat iedere burger wereldwijd 
voorzien is van een vaccinatie via een injectienaald dat met 

een microchip voor zien is, en de oplossing is van alle  
problemen.  

De wereld leiders weten het wel hoe men stapsgewijs alles onder 

controle kan krijgen om eerst voor chaos te zorgen zodat men de 
chip 666 wel zal moeten accepteren. 

 

Openbaring 13, vers 15 tot en met 18 En hem werd gegeven 
om aan het beeld van het beest een geest te schenken, zodat het 

beeld van het beest ook zou spreken, en maken dat allen, die het 
beeld van het beest niet aanbaden, gedood werden. En het maakt, 

dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de 
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vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun 
rechterhand of op hun voorhoofd, en dat niemand kan kopen of 

verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het 

getal van zijn naam heeft. Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, 
berekene het getal van het beest, want het is een getal van een 

mens, en zijn getal is zeshonderd zesenzestig. 
 

En Openbaring 14, vers 11 en 12 En de rook van hun pijniging 

stijgt op in alle eeuwigheden, en zij hebben geen rust, dag en 
nacht, die het beest en zijn beeld aanbidden, en al wie het 

merkteken van zijn naam ontvangt. Hier blijkt de volharding der 
heiligen, die de geboden Gods en het geloof in Jezus bewaren. 

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
 

 

Hen namen staan al opgetekend in de hel! 
 

Omdat zij de kennis hebben gehaat en de vreze des HEREN niet 
hebben verkozen, mijn raad niet hebben gewild, al mijn 

vermaningen hebben versmaad, zullen zij eten van de vrucht van 

hun wandel en verzadigd worden van hun raadslagen. 
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, welkom! Op 6 September 2020, bracht de bode engel Gods 
deze boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige en almachtige Naam van 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 

Versawie, en ben een bode engel Gods. 
 

Voorwaar, zoals men weet dat roken slecht is en beroertes 

en kanker en ernstige handicaps veroorzaakt, zo is het ook 
te vergelijken met kwaadsprekers en roddelaars.  

Ze weten dat het slecht is en toch nemen ze het als een sigaret een 

trekje ervan, en gaan redeloos verloren. 
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Spreuken 1, vers 20 tot en met 33 De Wijsheid roept luide op de 
straat, op de pleinen verheft zij haar stem, op de hoek der 

rumoerige straten roept zij, bij de ingangen der poorten, in de stad, 

spreekt zij haar redenen: Hoelang zult gij, onverstandigen, het 
onverstand liefhebben, zullen spotters aan spotternij een 

welgevallen hebben, en dwazen de kennis haten? Keert u tot mijn 
vermaning! Zie, ik wil mijn geest voor u uitstorten, u mijn woorden 

bekendmaken. Omdat gij weigerdet, toen ik riep, niemand acht gaf, 

toen ik mijn hand uitstrekte, gij al mijn raadgevingen in de wind 
sloegt, en mijn vermaning niet wildet, daarom zal ik ook lachen om 

uw verderf; ik zal spotten, wanneer uw verschrikking komen zal. 
Wanneer uw verschrikking zal komen als een storm en uw verderf 

zal aansnellen als een wervelwind, wanneer benauwdheid en angst 

over u zullen komen, dan zullen zij tot mij roepen, maar ik zal niet 
antwoorden, zij zullen mij zoeken, maar mij niet vinden. Omdat zij 

de kennis hebben gehaat en de vreze des HEREN niet hebben 
verkozen, mijn raad niet hebben gewild, al mijn vermaningen 

hebben versmaad, zullen zij eten van de vrucht van hun wandel en 

verzadigd worden van hun raadslagen. Want de afkerigheid der 
onverstandigen zal hen doden, de zorgeloosheid der dwazen zal hen 

te gronde richten. Maar wie naar mij luistert, zal gerust wonen, 

beveiligd tegen de verschrikking van het onheil. 
 

Voorwaar, de twee getuigen zijn onder u, en ze vallen onder 
de hemelse wetten te samen met alle engelen van God, en 

dienen God.  

Wie op deze boodschap acht geeft, zal het begrijpen. Wee u, die de 
twee getuigen slecht maken. 

 
Mattheüs 23, vers 28 en 29 Zo ook gij, van buiten schijnt gij de 

mensen wel rechtvaardig, doch van binnen zijt gij vol huichelarij en 

wetsverachting. Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, gij 
huichelaars, want gij bouwt de grafsteden der Profeten en verfraait 

de gedenktekenen der rechtvaardigen. 

 
Voorwaar, kwaadsprekers en roddelaars, uw namen staat 

opgetekend, in de hel.  
Luister naar de boodschap met een titel: ‘Aan allen die twee 

getuigen niet serieus nemen’, en de andere boodschap met een 
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titel: ‘Profetische boodschap aan de kwaadsprekers die Gods 
werken kapot willen maken!” Voorwaar, neem even de tijd om erna 

te luisteren. 

 
Openbaring 11, vers 3 en 4 En Ik zal mijn twee getuigen 

lastgeven om, met een zak bekleed, te profeteren, twaalfhonderd 
zestig dagen lang. Dit zijn de twee olijfbomen en de twee 

kandelaren, die voor het aangezicht van de Here der aarde staan.  

 
Voorwaar, het beest probeert nu al via de roddelaars en 

kwaadsprekers de twee getuigen schade toe te brengen 
terwijl ze dat hen zelf aandoen!  

Het beest in hun lijkt te winnen van de twee getuigen. 

 
Openbaring 11, vers 8 tot en met 10 En hun lijk zal liggen op de 

straat der grote stad, die geestelijk genaamd wordt Sodom en 
Egypte, alwaar ook hun Here gekruisigd werd. En uit de volken en 

stammen en talen en natiën zijn er, die hun lijk zien, drie en een 

halve dag, en zij laten niet toe, dat hun lijken in een graf worden 
bijgezet. En zij, die op de aarde wonen, zijn blijde en verheugd over 

hen en zullen elkander geschenken zenden, omdat deze twee 

Profeten hen, die op de aarde wonen, gepijnigd hadden. 
 

Voorwaar, ziet u het al?  
Sommigen laten zich overhalen door hen kwaad te doen. Hen loon 

die deel eraan namen om hen slecht te maken, is de eeuwige hel.  

 
Openbaring 11, vers 11 tot en met 14 En na die drie en een 

halve dag voer een levensgeest uit God in hen, en zij gingen op hun 
voeten staan en grote vrees viel op allen, die hen 

aanschouwden. En zij hoorden een luide stem uit de hemel tot hen 

zeggen: “Klimt hierheen op!” En zij klommen naar de hemel op in 
de wolk, en hun vijanden aanschouwden hen. En te dien ure kwam 

er een grote aardbeving en een tiende deel der stad stortte in, en 

zevenduizend personen werden door de aardbeving gedood, en de 
overigen werden zeer bevreesd en gaven de God des hemels eer. 

Het tweede wee is voorbijgegaan: zie, het derde wee komt spoedig. 
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Voorwaar, de twee getuigen weten het al wat de haters te 
wachten staat! 

Dit zijn de tekenen van de laatste dagen!  

 
Openbaring 22, vers 10 tot en met 13 En hij zeide tot mij: 

“Verzegel de woorden van de profetie van dit boek niet, want de 
tijd is nabij. Wie onrecht doet, hij “of zij” doe nog meer onrecht; 

wie vuil is, hij “of zij” worde nog vuiler; wie rechtvaardig is, hij “of 

zij” bewijze nog meer rechtvaardigheid; wie heilig is, hij “of zij”  
worde nog meer geheiligd. Zie, Ik kom spoedig en mijn loon is bij 

Mij om een ieder te vergelden, naardat zijn “of haar” werk is. Ik 
ben de alfa en de omega, de eerste en de laatste, het begin en het 

einde.”  

 
Voorwaar, houd kwaadsprekers en roddelaars op afstand of 

u gaat eraan! 
 

Spreuken 15, vers 2 en 3 De tong der wijzen brengt degelijke 

kennis voort, 
maar de mond der zotten stort dwaasheid uit. De ogen 

des HEREN zijn aan alle plaatsen, opmerkzaam acht gevend op 

kwaden en goeden. 
En vers 10 en 11 Gestrenge tuchtiging treft hem die het rechte pad 

verlaat; wie terechtwijzing haat, zal sterven. Dodenrijk en verderf 
liggen open voor de HERE, 

hoeveel te meer de harten der mensenkinderen! 

 
Voorwaar, het is beter dat men zich bekeren! 

 
Galaten 6, vers 7 Dwaalt niet, God laat niet met Zich spotten. 

Want wat een mens zaait, zal hij “of zij” ook oogsten.  

 
Word wakker en maak geen deel uit van het kwaad want hen 

deel is 100% de hel! 

Het is beter om de twee getuigen te steunen met gebed, o.a. 
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
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Hij wist u alle zonden uit en kijk nooit meer erop 

terug! 
 

Zo staat het geschreven: Valt men heftig aan, dan gaat dat van Mij 
niet uit; wie u aanvalt, zal over u vallen. 

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, welkom! Op 7 September 2020, bracht de bode engel Gods 

deze boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige en almachtige Naam van 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 

Saddaja, en ben een bode engel Gods. 
 

Voorwaar, voorwaar, voorwaar, vele en vele getuigenissen 
getuigen van de Almachtige, Here der heren, Koning der 

koningen, Yeshua HaMashiach, YHWH, Jezus Christus. 

 
1 Samuel 2, vers 2 tot en met 4 Er is niemand heilig gelijk 

de HERE, want niemand is er buiten U, en er is geen rots gelijk onze 
God. Spreekt toch niet steeds zo hoogmoedig, geen verwaten taal 

kome uit uw mond. De HERE immers is een alwetend God en door 

Hem worden de daden getoetst. De boog der helden is verbroken, 
maar de wankelenden zijn met kracht omgord. 

En vers 9 De voeten zijner gunstgenoten behoedt Hij, maar de 

goddelozen komen om in duisternis, want niet door kracht is een 
man “of een vrouw” sterk. 

En vers 10 Wie met de HERE twisten, worden gebroken; over hen 
dondert Hij in de hemel. De Here richt de einden der aarde; Hij 

geeft sterkte aan zijn koning en verhoogt de hoorn van zijn 

gezalfde. 
 

En 2 Samuel 22, vers 14 en 15 De HERE deed de donder uit de 
hemel weerklinken, de Allerhoogste verhief zijn stem. Hij schoot 

pijlen en verstrooide hen, 

bliksemen en bracht hen in verschrikking. 
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En vers 21 tot en met 23 De Here deed mij naar mijn 
gerechtigheid, naar de reinheid mijner handen vergold Hij mij, want 

ik heb de wegen des Heren gehouden en ben niet goddeloos 

afgeweken van mijn God. Want al zijn verordeningen stonden mij 
voor ogen en van zijn inzettingen week ik niet af. 

 
Voorwaar, Kadosh, heilig en almachtig en vol van liefde en 

genade is Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

Hij is de Almachtige! Vele brengen hun zonden, hemelhoog, maar 
toch heeft Hij hun zonden in de diepte van de zee laten verdwijnen 

met Zijn liefde, en met Zijn goddelijke macht en kracht! 
 

Jesaja 53, vers 5 en 6 Maar om onze overtredingen werd hij 

doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld; de straf die ons 
de vrede aanbrengt, was op hem, en door zijn striemen is ons 

genezing geworden. Wij allen dwaalden als schapen, wij wendden 
ons ieder naar zijn eigen weg, maar de Here heeft ons aller 

ongerechtigheid op hem doen neerkomen. 

En vers 8 Hij is uit verdrukking en gericht weggenomen, en wie 
onder zijn tijdgenoten bedacht, dat hij is afgesneden uit het land 

der levenden? Om de overtreding van mijn volk is de plaag op hem 

geweest.  
En vers 10 Maar het behaagde de Here hem te verbrijzelen. Hij 

maakte hem ziek. Wanneer hij zichzelf ten schuldoffer gesteld zal 
hebben, zal hij nakomelingen zien en een lang leven hebben en het 

voornemen des Heren zal door zijn hand voortgang hebben. 

 
Voorwaar, verheugd u in de Heer! 

 
Jesaja 54, vers 10 Want bergen mogen wijken en heuvelen 

wankelen, maar mijn goedertierenheid zal van u niet wijken en mijn 

vredesverbond zal niet wankelen, zegt uw Ontfermer, de Here. 
En vers 15 Valt men heftig aan, dan gaat dat van Mij niet uit; wie u 

aanvalt, zal over u vallen. 

En vers 17 Elk wapen dat tegen u gesmeed wordt, zal niets 
uitrichten, en elke tong die zich voor het gericht tegen u keert, zult 

gij in het ongelijk stellen. Tot zover.  
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2 Samuel 23, vers 2 De Geest des HEREN spreekt door mij, zijn 
woord is op mijn tong. 

En 2 Samuel 22, vers 31 en 32 Gods weg is volmaakt; 

des HEREN woord is zuiver. Hij is een schild voor allen die bij Hem 
schuilen. Want wie is God behalve de HERE, 

wie is een rots buiten onze God? 
En vers 47 De HERE leeft. Geprezen zij mijn Rots, en verhoogd zij 

de God mijns heils. 

 
Voorwaar,  

 
Job 9, vers 19 Ja, wanneer het aankomt op de kracht van de 

sterkste, dan is Hij het. 

En Job 11, vers 18 Gij zult vertrouwen, omdat er hoop is, en als gij 
rondgezien hebt, zult gij gerust gaan slapen. 

 
Voorwaar, alleen satan met zijn demonen kunnen niet 

ertegen dat Yeshua HaMashiach JHWH, Jezus Christus de 

zonden van u heeft weg genomen en heeft laten verdwijnen 
met zijn liefde.  

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus heeft de aanklacht 

uitgewist. 
 

Voorwaar, alleen satan blijft u graag laten herinneren, zodat 
de demonen u krachteloos en kapot willen maken.  

Voorwaar, houd u vast aan zijn liefde en genade, die Hij u 

liefhebbende Vader geschonken heeft. Wees sterk! Hij is bij u. Geef 
ere en glorie en dank aan Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 

Christus, die uw hart kent!  
 

Filippenzen 4, vers 4 tot en met 7 Verblijdt u in de Here te allen 

tijde! Wederom zal ik zeggen: Verblijdt u! Uw vriendelijkheid zij alle 
mensen bekend. De Here is nabij. Weest in geen ding bezorgd, 

maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met 

dankzegging bekend worden bij God. En de vrede Gods, die alle 
verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden 

in Christus Jezus. “Amen!” 
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En Johannes 3, vers 16 tot en met 21 Want alzo lief heeft God 
de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 

opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig 

leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, 
opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 

geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 

oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 
duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 

waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 
gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 

komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 

zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 
 

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 

 

Laat uw lichaam een tempel zijn voor de Here! 
 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus is het alle belangrijkste 
deel dat werkzaam wil zijn in uw lichaam en wilt dat u zich 

overgeeft aan Hem. 

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, welkom! Op 8 September 2020, bracht de bode engel Gods 

deze boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige en almachtige Naam van 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 

Blesia, en ben een bode engel Gods. 

 
Voorwaar, Yeshua HaMashiach, YHWH, Jezus Christus is de 

Zoon van God! 

Hij houd van u en wil in uw geest en ziel en verstand heel diep 
doordringen en die leegte opvullen in uw hart. Hij is de 
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belangrijkste en kostbaarste dat aanwezig hoort te zijn in uw 
lichaam en leven. Hij, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus 

wilt dat u Hem uitnodigt en de deur van uw hart open zet voor 

Hem.  
 

Romeinen 12, vers 2 tot en met 5 En wordt niet gelijkvormig 
aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van 

uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het 

goede, welgevallige en volkomene. Want krachtens de genade, die 
mij geschonken is, zeg ik een ieder onder u: koestert geen 

gedachten, hoger dan u voegen, maar gedachten tot 
bedachtzaamheid, naar de mate van het geloof, dat God elkeen in 

het bijzonder heeft toebedeeld. Want, gelijk wij in één lichaam vele 

leden hebben, en de leden niet alle dezelfde werkzaamheden 
hebben, zo zijn wij, hoewel velen, één lichaam in Christus, maar 

ieder afzonderlijk leden ten opzichte van elkander. 
 

Voorwaar, het lichaam bestaat uit vele delen en toch heeft 

elke deel een werkzaamheid.  
Voorwaar, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus is het alle 

belangrijkste deel dat werkzaam wil zijn in uw lichaam. Hij wilt dat 

u zich overgeeft aan Hem.  
 

Johannes 15, vers 14 tot en met 16 Gij zijt mijn vrienden, 
indien gij doet, wat Ik u gebied. Ik noem u niet meer slaven, want 

de slaaf weet niet, wat zijn heer doet; maar u heb Ik vrienden 

genoemd, omdat Ik alles, wat Ik van mijn Vader gehoord heb, u 
heb bekend gemaakt. Niet gij hebt Mij, maar Ik heb u uitgekozen 

en u aangewezen, opdat gij zoudt heengaan en vrucht dragen en 
uw vrucht zou blijven, opdat de Vader u alles geve, wat gij Hem 

bidt in mijn naam.  

En vers 23 Wie Mij haat, haat ook mijn Vader.  
 

Voorwaar,  

 
En Johannes 17, verse 14 tot en met 23 Ik heb hun uw woord 

gegeven en de wereld heeft hen gehaat, omdat zij niet uit de 
wereld zijn, gelijk Ik niet uit de wereld ben. Ik bid niet, dat Gij hen 

uit de wereld wegneemt, maar dat Gij hen bewaart voor de 
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boze. Zij zijn niet uit de wereld, gelijk Ik niet uit de wereld 
ben. Heilig hen in uw waarheid; uw woord is de waarheid. Gelijk Gij 

Mij gezonden hebt in de wereld, heb ook Ik hen gezonden in de 

wereld; en Ik heilig Mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd mogen 
zijn in waarheid. En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor 

hen, die door hun woord in Mij geloven, opdat zij allen één zijn, 
gelijk Gij, Vader, in Mij en Ik in U, dat ook zij in Ons zijn; opdat de 

wereld gelove, dat Gij Mij gezonden hebt. En de heerlijkheid, die Gij 

Mij gegeven hebt, heb Ik hun gegeven, opdat zij één zijn, gelijk Wij 
één zijn: Ik in hen en Gij in Mij, dat zij volmaakt zijn tot één, opdat 

de wereld erkenne, dat Gij Mij gezonden hebt, en dat Gij hen 
liefgehad hebt, gelijk Gij Mij liefgehad hebt. 

 

En Johannes 3, vers 16 tot en met 21 Want alzo lief heeft God 
de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 

opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig 
leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, 

opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 

geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 

oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 
duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 

waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 
gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 

komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 

zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 
 

Voorwaar, wees verbonden en Kadosh, heilig en zuiver en 
onderhoud het lichaam tot glorie van Yeshua HaMashiach, 

JHWH, Jezus Christus, en uw relatie met Hem.  

 
Psalm 50, vers 14 tot en met 17 Offer Gode lof en betaal de 

Allerhoogste uw geloften. “Roep Mij aan ten dage der benauwdheid, 

Ik zal u redden en gij zult Mij eren.” Maar tot de goddeloze zegt 
God: “Wat hebt gij mijn inzettingen op te tellen, en neemt mijn 

verbond in uw mond, hoewel gij de tucht haat, en mijn woorden 
achter u werpt?” 
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En Psalm 51, vers 8 Zie, Gij wilt waarheid in het verborgene, in 
het geheim maakt Gij mij wijsheid bekend. 

En vers 18 en 19 Want Gij hebt geen behagen in slachtoffers, dat ik 

die brengen zou; aan brandoffers hebt Gij geen welgevallen. De 
offeranden Gods zijn een verbroken geest; een verbroken en 

verbrijzeld hart veracht Gij niet, o God. 
 

En Psalm 55, vers 17 en 18 Maar ik, ik roep tot God, de Here zal 

mij verlossen. Des avonds, des morgens en des middags klaag en 
kreun ik; Hij hoort mijn stem. 

En vers 23 Werp uw bekommernis op de Here, Hij zal voor u 
zorgen; Hij zal nimmermeer toelaten, dat de rechtvaardige wankelt. 

 

Voorwaar, kom zoals u bent en ga in gebed en belijd uw 
zonden want Hij wil het alle belangrijkste en kostbaarste 

zijn in uw leven en u zegenen. 
 

Psalm 91, vers 15 Roept hij Mij aan, Ik zal hem antwoorden; Ik 

zal in de benauwdheid bij hem zijn, Ik zal hem uitredden en tot ere 
brengen. “Amen!” 

 

En Psalm 104, vers 31 De heerlijkheid des HEREN zij tot in 
eeuwigheid, de HERE verheuge Zich over zijn werken. 

Laat uw lichaam een tempel zijn voor de Here! 
 

1 Korintiërs 3, vers 16 Weet gij niet, dat gij Gods tempel zijt en 

dat de Geest Gods in u woont? 
 

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 

 
 

Dien God met uw gehele hart en ziel en 

verstand! 
 

Houd je maar vast aan Hem, ook wanneer je vernederd wordt, 

want God toets de mens in het vuur van vernedering. 
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Volledige weergave: 

 

Hallo, welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 9 
September 2020, bracht de bode engel Gods deze boodschap over, 

die ik heel graag met u wil delen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige en almachtige Naam van 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 
Kadesa, en ben een bode engel Gods. 

 
Voorwaar, heb eerbied voor Yeshua HaMashiach, JHWH, 

Jezus Christus! 

Ja, u daar, heb ontzag voor Hem en wees trouw en zachtmoedig en 
speel geen spel op tegenover de mensen maar wees echt.  

 
Galaten 1, vers 10 Tracht ik thans mensen te winnen, of God? Of 

zoek ik mensen te behagen? Indien ik nog mensen trachtte te 

behagen, zou ik geen dienstknecht van Christus zijn. 
 

Voorwaar, vernedert u voor Abba, Vader. 

Wees nederig en let op je woorden. Hij is Kadosh en heilig en vol 
goedheid. Voorwaar, als je echt Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 

Christus wilt dienen, houd dan het rechte spoor, en wees 
standvastig, en houd je stevig aan hem uw Rabbouni en Heer vast 

en laat Hem nooit los. Dan word je aan je levenseinde beloond. 

 
Voorwaar, wees krachtig en vooral standvastig in Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus en dien Hem met uw 
hart. 

Houd het rechte spoor. Wees ook geduldig, ook wanneer je word 

vernederd, want goud wordt in het vuur getoetst in de oven van 
vernedering. Daarin test God de mens die Hij aanvaardt heeft. 

Geloof in Hem, dan zal Hij je helpen. Vertrouw op Hem, jij die 

ontzag hebt voor de Heer. Hoop op het goede, op ontferming en 
eeuwige vreugde want eeuwige vreugde is het loon dat Hij voor je 

klaar heeft staan. Zijn ontferming voor u, is zo groot als zijn 
majesteit. 
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Voorwaar, bewijs je Abba, Vader eer met wat je zegt en 
doet, en dan ontvang je zijn zegen. Amen!  

Voorwaar, is het niet geweldig dat Hij tot u spreekt via zijn geliefde 

ware Profeet Benjamin Cousijnsen? Dank de Heer ervoor.  
 

Voorwaar, dien God met uw gehele hart en ziel en verstand! 
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 

 
 

Alle gebeurtenissen in de wereld heeft te maken 

met het beest! 
 

Openbarende en Profetische boodschap Gods: En het verleidt hen, 

die op de aarde wonen, wegens de tekenen, die hem gegeven zijn 
te doen voor de ogen van het beest. 

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, welkom! Op 10 September 2020, bracht de bode engel Gods 

deze boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige en almachtige Naam van 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 
Vermendo, en ben een bode engel Gods. 

 

Voorwaar, bekeert u!  
Zoals u reeds eerder geopenbaard is, vele mensen zijn nog erger 

dan welke dodelijke virus dan ook. Wereldwijd is de 
sluipmoordenaar, de Coronavirus, aanwezig. En zoals men u reeds 

is voorzegt profetisch, als men denkt dat het onder controle is, zal 

de virus stilletjes nog harder toe gaan slaan.  
Voorwaar, men blijft verzwijgen dat velen zich niet houden 

aan de regels van de overheid betreft de Coronavirus. 
Zelfs vellen van de overheid overtreed de Coronavirus regels 

wereldwijd. Men vind het wel genoeg nu om zich aan de 

Coronavirus regels te houden! Vellen zijn al doof voor de gevolgen 
en komen in opstand en gebruiken geweld als men erop 



 
 

 

7667 
 
 

 

aangesproken word. Ze zijn koppig en eigenwijs en de wereld 
leiders vinden het prachtig al dat chaos en beetje voor beetje zal 

men wel kiezen voor de vaccinatie tegen Corona via injectie dat bij 

sommigen zal helpen maar naar verloop van tijd gevaarlijke 
bijwerkingen zal geven, dat de dood als gevolg zal zijn.  

 
Voorwaar, alles doet men eraan wereldwijd om de 

Coronavirus, de sluipmoordenaar, onder controle te krijgen 

en mensen te gebruiken als proef experiment.  
Tot slot, zal men komen met de oplossing voor de hele wereld de 

RFID-chip dat alle virussen tegenhoud, de 666 microchip! 
 

Openbaring 13, vers 14 tot en met 18 En het verleidt hen, die 

op de aarde wonen, wegens de tekenen, die hem gegeven zijn te 
doen voor de ogen van het beest. En het zegt tot hen, die op de 

aarde wonen, dat zij een beeld moeten maken voor het beest, dat 
de wond van het zwaard had en weer levend geworden is. En hem 

werd gegeven om aan het beeld van het beest een geest te 

schenken, zodat het beeld van het beest ook zou spreken, en 
maken dat allen, die het beeld van het beest niet aanbaden, 

gedood werden. En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de 

groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een 
merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun 

voorhoofd, en dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het 
merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam 

heeft. Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal 

van het beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is 
zeshonderd zesenzestig. 

 
Voorwaar, alle gebeurtenissen dat op de aarde is, heeft te 

maken met het beest! 

 
Openbaring 13, vers 3 en 4 En ik zag een van zijn koppen als ten 

dode gewond, en zijn dodelijke wond genas; en de gehele aarde 

ging het beest met verbazing achterna, en zij aanbaden de draak, 
omdat hij aan het beest de macht gegeven had, en zij aanbaden 

het beest, zeggende: Wie is aan het beest gelijk? en: Wie kan er 
oorlog tegen voeren? 
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Voorwaar, men moet weten dat de RFID-chip, het getal 666 
van het beest  is. 

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 

 

 

Vrees niet voor de krokodil met zijn grote mond! 
 

De Leviathan is een boze geest, wordt door de duivel gebruikt om 

iemand in dromen bang te maken en te verleiden. 
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, welkom! Op 12 September 2020, bracht de bode engel Gods 
deze boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige en almachtige Naam van 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 

Reanasse, en ben een bode engel Gods. 
 

Voorwaar, gij kent het vast wel: 

Een krokodil zwemt in het water en hap! Auw! 
 

Job 40, vers 20 Kunt gij de krokodil met een vishaak optrekken, 
met een touw zijn tong neerdrukken? 

En Job 41, vers 16 Verheft hij zich, dan worden machtigen 

bevreesd, zij geraken buiten zichzelf van ontzetting. 
 

Voorwaar, vrees niet voor een krokodil, in het Hebreeuws is 

het Leviathan, het zeemonster. 
 

Job 40, vers 21 en 22 Kunt gij een bieze door zijn neus halen, 
met een haak zijn kaak doorboren? Zal hij veel smeekbeden tot u 

richten, 

vriendelijke woorden tot u spreken? 
En vers 26 tot en met 28 Kunt gij zijn huid met spiesen vol steken, 

zijn kop met een visharpoen? Leg eens uw hand op hem, denk aan 
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de strijd – gij moet het maar niet weer doen. Zie, de hoop hem te 
vermeesteren komt bedrogen uit; reeds bij zijn aanblik wordt men 

neergeveld. 

En Job 41, vers 5 Wie heeft de deuren van zijn muil geopend? 
Rondom zijn tanden is verschrikking. 

 
Voorwaar, vrees niet voor een krokodil, of de Leviathan met 

het grote bek, maar vrees God boven alles! 

 
Psalm 3, vers 3 tot en met 6 Velen zeggen van mij: Hij vindt 

geen hulp bij God. Maar Gij, HERE, zijt een schild dat mij dekt, mijn 
eer, en die mijn hoofd opheft. Als ik luide roep tot de HERE, 

antwoordt Hij mij van zijn heilige berg. Ik legde mij neder en sliep; 

ik ontwaakte, want de HERE schraagt mij. 
En Psalm 5, vers 12 en 13 Maar verheugen zullen zich allen die bij 

U schuilen, altoos zullen zij jubelen, daar Gij hen beschermt, en in 
U zullen juichen wie uw naam liefhebben. Want Gij zegent de 

rechtvaardige, o HERE, Gij omgeeft hem met welbehagen als met 

een schild. 
En Psalm 7, vers 11 Mijn schild is bij God, die de oprechten van 

hart verlost. 

En Psalm 20, vers 2 De HERE antwoorde u ten dage der 
benauwdheid, 

de naam van Jakobs God make u onaantastbaar. 
 

Psalm 23, vers 1 tot en met 6 De HERE is mijn herder, mij 

ontbreekt niets; Hij doet mij nederliggen in grazige weiden; Hij 
voert mij aan rustige wateren; Hij verkwikt mijn ziel. Hij leidt mij in 

de rechte sporen om zijns naams wil. Zelfs al ga ik door een dal van 
diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want Gij zijt bij mij; 

uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Gij richt voor mij een dis 

aan voor de ogen van wie mij benauwen; Gij zalft mijn hoofd met 
olie, mijn beker vloeit over. Ja, heil en goedertierenheid zullen mij 

volgen al de dagen van mijn leven; ik zal in het huis 

des HEREN verblijven tot in lengte van dagen. 
En Psalm 28, vers 7 De HERE is mijn kracht en mijn schild; op Hem 

vertrouwde mijn hart en ik werd geholpen. Daarom juicht mijn hart 
en loof ik Hem met mijn lied. 
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Voorwaar, loof Hem, Yeshua HaMashiach, YHWH, Jezus 
Christus met een vreugde volle lied vanuit uw hart.  

 

Psalm 30, vers 5 Psalmzingt de HERE, gij zijn gunstgenoten, en 
looft zijn heilige naam. 

En vers 12 en 13 Mijn rouwklacht hebt Gij veranderd in een 
reidans, mijn rouwkleed hebt Gij losgemaakt, met vreugde mij 

omgord, opdat mijn ziel U zou psalmzingen, en nimmer 

verstommen. HERE, mijn God, voor altoos zal ik U loven. 
 

En Psalm 31, vers 24 en 25 Hebt de HERE lief, al zijn 
gunstgenoten; de HERE bewaart de getrouwen, maar ruimschoots 

vergeldt Hij de trotsen. Weest sterk en uw hart zij onversaagd, gij 

allen, die op de HERE hoopt. 
En Psalm 32, vers 7 Gij zijt mij een verberging, Gij bewaart mij 

voor benauwdheid, Gij omringt mij met jubelzangen van bevrijding. 
En Psalm 33, vers 14 Uit zijn woonplaats ziet Hij naar alle bewoners 

der aarde. 

En Psalm 34, vers 20 tot en met 23 Onze ziel verwacht de HERE, Hij 
is onze hulp en ons schild. Ja, in Hem verheugt zich ons hart, ja, op 

zijn heilige Naam vertrouwen wij. Uw goedertierenheid, HERE, zij 

over ons, gelijk wij op U hopen. 
 

Psalm 91, vers 1 tot en met 14 Wie in de schuilplaats des 
Allerhoogsten is gezeten, vernacht in de schaduw des Almachtigen. 

Ik zeg tot de HERE: Mijn toevlucht en mijn vesting, mijn God, op wie 

ik vertrouw. Want Hij is het, die u redt van de strik des 
vogelvangers, van de verderfelijke pest. Met zijn vlerken beschermt 

Hij u, en onder zijn vleugelen vindt gij een toevlucht; zijn trouw is 
schild en pantser. Gij hebt niet te vrezen voor de verschrikking van 

de nacht, voor de pijl, die des daags vliegt; voor de pest, die in het 

duister rondwaart, voor het verderf, dat op de middag vernielt. Al 
vallen er duizend aan uw zijde, en tienduizend aan uw rechterhand, 

tot u zal het niet genaken; slechts zult gij het met uw ogen 

aanschouwen, en de vergelding aan de goddelozen zien. Want Gij, 
o HERE, zijt mijn toevlucht. De Allerhoogste hebt gij tot uw schutse 

gesteld; geen onheil zal u treffen, en geen plaag zal uw tent 
naderen; want Hij zal aangaande u zijn engelen gebieden, dat zij u 

behoeden op al uw wegen; op de handen zullen zij u dragen, opdat 
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gij uw voet niet aan een steen stoot. Op leeuw en adder zult gij 
treden, 

jonge leeuw en slang zult gij vertrappen. Omdat Hij Mij zeer 

bemint, zal Ik hem bevrijden; Ik zal Hem beschutten, omdat Hij 
mijn naam kent. 

 
En Psalm 92, vers 7 en 8 Een redeloos mens verstaat het niet, en 

een dwaas begrijpt dit niet: wanneer de goddelozen uitspruiten als 

het groene kruid en alle bedrijvers van ongerechtigheid bloeien – zij 
zullen voor immer verdelgd worden. 

En Psalm 95, vers 6 en 7 Treedt toe, laten wij ons nederwerpen en 
ons buigen, knielen voor de HERE, onze Maker; want Hij is onze 

God, en wij zijn het volk dat Hij weidt, de schapen zijner hand. 

En Psalm 96, vers 8 en 9 Geeft de HERE de heerlijkheid van zijn 
naam, 

brengt offer en komt in zijn voorhoven. Buigt u neder voor 
de HERE in heilige feestdos, beef voor zijn aangezicht, gij ganse 

aarde. 

En vers 12 en 13 het veld en al wat daarop is, verblijde zich; dan 
zullen alle bomen des wouds jubelen voor de HERE, want Hij komt, 

want Hij komt om de aarde te richten; Hij zal de wereld richten in 

gerechtigheid en de volken in zijn trouw. “Amen!” 
 

Voorwaar, de Leviathan word ook gebruikt door de duivel en 
zoals in dromen om iemand angst aan te jagen, o.a.  

Voorwaar, ook word de Leviathan, de boze geest, aanbeden uit 

vrees dat men wel eens aangevallen zou kunnen worden door een 
Leviathan. Voorwaar, vrees niet voor een krokodil, of een Leviathan 

maar bewapent u! 
 

Efeziërs 6, vers 13 tot en met 19 Neemt daarom de 

wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in de boze dag 
en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te houden. Stelt u 

dan op, uw lendenen omgord met de waarheid, bekleed met het 

pantser der gerechtigheid, de voeten geschoeid met de 
bereidvaardigheid van het evangelie des vredes; neemt bij dit alles 

het schild des geloofs ter hand, waarmede gij al de brandende 
pijlen van de boze zult kunnen doven; en neemt de helm des heils 

aan en het zwaard des Geestes, dat is het woord van God. En bidt 
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daarbij met aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in 
de Geest, daartoe wakende met alle volharding en smeking voor 

alle heiligen; ook voor mij, dat mij bij het openen van mijn mond 

het woord geschonken worde, om vrijmoedig het geheimenis van 
het evangelie bekend te maken. 

 
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 

 
 

Zonder Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 

Christus bent u arm! 
 
Ze zijn rijk en gaf hen geld voor hen gezicht te veranderen maar 

toch voor eeuwig verloren gaan in de hel. 
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, welkom! Op 14 September 2020, bracht de bode engel Gods 

deze boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige en wonderbare Naam van 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 

Mirtha, en ben een bode engel Gods 

 
Voorwaar, daar is ze weer! 

Wow, wat ziet ze er toch weer geweldig uit, en voor de spiegel als 
er een rimpel te zien is word het weggespoten! Al haar geld word 

uit gegeven voor haar uiterlijk. Ze heeft nu dikke lippen en een 

grote… 
 

Voorwaar, en wat is ze rijk, en de hele dag loopt ze rond op 

haar dure naald haken en dure kleren.  
Ze wil iedereen laten zien hoe mooie en rijk ze is. En dat ze alles 

kan kopen wat anderen niet kunnen kopen. Voorwaar, en wat heeft 
ze toch veel vrienden. Van alles genoot ze wat maar in de wereld is 

en wat was ze vaak dronken. 
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Voorwaar, al bent u zo rijk op de aarde, zonder Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, bent u arm! 

Velen kunnen het uiterlijk zo erg veranderen en toch voor eeuwig 
verloren gaan. Zonder zich te bekeren en zonder Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus is er geen hoop maar wel een 
hel, waar al die giftige stoffen en botox, o.a., samen komt! 

 

Voorwaar,  
 

Lucas 16, vers 20 tot en met 25 En er was een bedelaar, 
Lazarus genaamd, vol zweren, nedergelegd bij zijn voorportaal, die 

verlangde zijn honger te stillen met wat van de tafel van de rijke 

afviel; zelfs kwamen de honden zijn zweren likken. Het geschiedde, 
dat de arme stierf en door de engelen gedragen werd in Abrahams 

schoot. Ook de rijke stierf en hij werd begraven. En toen hij in het 
dodenrijk zijn ogen opsloeg onder de pijnigingen, zag hij Abraham 

van verre en Lazarus in zijn schoot. En hij riep en zeide: Vader 

Abraham, heb medelijden met mij en zend Lazarus, opdat hij de 
top van zijn vinger in water dope en mijn tong verkoele, want ik lijd 

pijn in deze vlam. Maar Abraham zeide: Kind, herinner u, hoe gij 

het goede tijdens uw leven hebt ontvangen en insgelijks Lazarus 
het kwade; nu wordt hij hier vertroost en gij lijdt pijn.  

 
Voorwaar, zo zal het velen vergaan! 

Bekeerd u en kies de goed weg! 

 
Johannes 3, vers 16 tot en met 21 Want alzo lief heeft God de 

wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 
een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 

geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 
oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 

duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 
waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 

gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 



 
 

 

7674 
 
 

 

komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 
zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 

 

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 
 

Wees sterk en moedig! 
 
Want zo heeft ons de Here geboden: “Ik heb u gesteld tot een licht 

der heidenen, opdat gij tot heil zoudt zijn tot aan het uiterste der 

aarde.” 
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, welkom! Op 15 September 2020, bracht de bode engel Gods 
deze boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare en almachtige Naam van 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 

Rafaël, een bode engel Gods. 
 

Voorwaar, wie oren heeft die hore, en doet wat Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus van u vraagt. 
Voorwaar, kom, word nuchter en doe alles zonder morren, maar 

bovenal met liefde. Laat in alles Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 
Christus verheerlijkt worden. 

 

Voorwaar, verblijdt u in zijn vreugde en wees dankbaar. 
Ook wij engelen Gods doen alles in vreugde en dankbaarheid. Laat 

uw hart door de Heilige Geest doorstromen. 
 

Psalm 34, vers 3 en 4 In de HERE beroeme zich mijn ziel; laten de 

ootmoedigen het horen en zich verheugen. Maakt met mij 
de HERE groot, en laat ons tezamen zijn naam verheffen. 

En vers 6 Zij schouwen naar Hem en stralen van vreugde, en hun 

aangezicht zal niet schaamrood worden. 
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Voorwaar, geef glorie en dank aan Abba, Vader. 
 

Psalm 23, vers 6 Ja, heil en goedertierenheid zullen mij volgen al 

de dagen van mijn leven; ik zal in het huis des HEREN verblijven tot 
in lengte van dagen. 

En Psalm 4, vers 6 Brengt offers naar de eis en vertrouwt op 
de HERE. 

 

Voorwaar, Kadosh, Heilig is de Here der Heren, de Koning 
der koningen die uw hart en ziel doorgrond. 

Vertrouw op de Here! Zelfs wij engelen doen alles, en zingen en 
prijzen en aanbidden en maken Hem groot! Laat zijn goedheid en 

liefde en genade uw deel zijn. Laat u minder worden en Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus meer.  
 

Voorwaar, denk positief en weest krachtig in de Here! 
Zelfs de bomen zijn blij en klappen, en loven God! O vat weer 

moed, want God is goed!  

 
Voorwaar, ja, ga staan op Zijn beloften en deel de 

boodschappen Gods en ga in geloof en in de kracht Gods en 

in Zijn liefde en overwinning.  
Voorwaarts en wees standvastig in Yeshua HaMashiach, JHWH, 

Jezus Christus. Onderhoud uw relatie en wees trouw, dan Hij zal u 
overvloedig zegenen!  

 

Handelingen 13, vers 47 Want zo heeft ons de Here geboden: “Ik 
heb u gesteld tot een licht der heidenen, opdat gij tot heil zoudt zijn 

tot aan het uiterste der aarde.” 
 

En Psalm 105, vers 1 Looft de HERE, roept zijn naam aan, maakt 

onder de volken zijn daden bekend. 
 

En 1 Petrus 3, vers 15 Maar heiligt de Christus in uw harten als 

Here, altijd bereid tot verantwoording aan al wie u rekenschap 
vraagt van de hoop, die in u is, doch met zachtmoedigheid en 

vreze. 
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En Romeinen 10, vers 17 Zo is dan het geloof uit het horen, en 
het horen door het woord van Christus. 

 

En Johannes 13, vers 35 Hieraan zullen allen weten, dat gij 
discipelen van Mij zijt, indien gij liefde hebt onder elkander. 

Amen! 
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 

 

 
Doe uw besmette kledingstukken in Gods 

wasmachine! 
 
Laat uw besmette kleding reinigen of u gaat stinken en komt Gods 

koninkrijk niet binnen maar wel in de hel! 

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 16 

September 2020, bracht de bode engel Gods deze boodschap, dat 
ik graag met u wil delen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, de Koning der koningen. 

Voorwaar, mijn naam is Donder, een bode engel Gods. 
 

Voorwaar, spits uw oren!  

Kadosh, heilig is de Here, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 
Christus! 

 
Voorwaar, er zijn maar weinigen die hen relatie met Hem 

onderhouden omdat ze hen hart en klederen niet meer op 

poetsen.  
Velen hebben meer een relatie met de wereld dan met Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Ook al waren ze wederom 

geboren, ze zijn gelijkvormig aan de wereld. 
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Voorwaar, wees eens eerlijk en onderzoekt u, herkend met 
wie u echt een relatie hebt.   

Meen niet dat u automatisch behouden bent omdat u christen bent. 

Dat zegt satan ook: ‘Ik ben christen!’ Maar aan de vruchten herken 
je de geest!  

 
Word wakker en bekeert u! 

Doe uw besmette klederen in de kadosh, heilige wasmachine Gods 

en laat het draaien en 100% reinigen met Zijn kostbare, reinigende 
wasverzachter, Zijn kadosh, heilige Bloed. Brengt ook zoals uw 

slechte relatie en uw roddelen en kwaadsprekerijen, en haat en 
twisten, en afgunst, en partijschappen, o.a. aan Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Weg ermee of u gaat stinken en 

komt Gods koningkrijk niet binnen maar wel in de hel!  In de hemel 
ruikt het lekkere naar God wasverzachter.  

 
Openbaring 19, vers 8 En haar is gegeven zich met blinkend en 

smetteloos fijn linnen te kleden, want dit fijne linnen zijn de 

rechtvaardige daden der heiligen. 
 

Brengt al uw wasjes, groot en klein, bij de Heer en word 

gereinigd!  
Wees zuiver! 

 
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 

 
 

De duivel wil een samenleving zonder God 

 
Voorwaar, maak tijd voor de Koning der koningen voordat de tijd 
en reddingkans verkeken is.  

 

 
Volledige weergave: 
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Hallo, welkom! Op 17 September 2020, bracht de bode engel Gods 
deze boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen, dat 

ik graag met u wil delen. 

 
Shalom! Ik begroet u in almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, 

JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Revelado, en ben 
een bode engel Gods. 

 

Voorwaar, u moet heel erg goed beseffen dat de technologie 
van de gevallen engelen en via de media en technische 

scholen en zo voorts de mensen niet meer ruimte geven en 
tijd om na te denken over hen geloof in Yeshua HaMashiach, 

JHWH, Jezus Christus.  

Voorwaar, de duivel heeft reeds velen weg getrokken stapsgewijs 
en velen hebben niet in de gaten dat ze reeds overgenomen zijn 

door de gevallen engelen. Het is al zo erg dat men dit niet wil aan 
horen.  

 

Voorwaar, de duivel doet er alles aan om de christenen weg 
te trekken en verloren te laten gaan.  

Voorwaar, de gevallen engelen willen niet dat men tijd neemt voor 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! De duivel wil een 
samenleving zonder God en gebod en dat men geniet en voor 

eeuwig verloren gaat en lijd in de hel voor eeuwig. Zelfs de 
Illuminatie doet er alles aan en wil en betere samenleving en doet 

er ook alles aan dat mensen kan volgen en controleren en 

overnemen zoals een machine. 
 

Voorwaar, maak tijd voor Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 
Christus en wees standvastig in uw denken en wandel. 

 

Lucas 8, vers 17 Want er is niets verborgen, dat niet aan het licht 
zal komen, en niets geheim, dat niet zal bekend worden en aan het 

licht komen. 

 
Voorwaar, laat u niet tegenhouden of overnemen door de 

samenleving en trucs van de duivel.  
Voorwaar, maak tijd voor de Koning der koningen voordat de tijd 

en reddingkans verkeken is.  
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Hebreeën 3, vers 7 en 8 Daarom, gelijk de heilige Geest zegt: 

“Heden, indien gij zijn stem hoort, verhardt uw harten niet, zoals 

bij de verbittering, ten dage van de verzoeking in de woestijn.”  
 

En Johannes 3, vers 16 tot en met 21 Want alzo lief heeft God 
de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 

opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig 

leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, 
opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 

geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 

oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 
duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 

waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 
gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 

komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 

zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 
 

Voorwaar, kies wie u echt dienen wilt! 

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 
 

Ouders zijn, is een verantwoordelijke taak 

tegenover God 
 
Uw liefhebbende Vader, Yeshua HaMashiach ook wel eens lachen 

om zijn kinderen die Hem gehoorzaamt en die Hem groot maakt. 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, welkom! Op 18 September 2020, bracht de bode engel Gods 

deze boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen, dat 
ik graag met u wil delen. 
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Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige en wonderbare Naam 
van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn 

naam is Talisa, en ben een bode engel Gods. 

 
Voorwaar, wat zijn uw kindjes toch schatjes en tot grote 

zegen!  
Het is leuk om te zien. Zelfs Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 

Christus en de engelen moeten wel eens lachen om uw kindjes en 

wat kunnen ze gezegend zijn voor de Heer! En een van de schatjes 
gaat al naar school en zegt al tegen de juffrouw in de groep bij het 

eten: “Bidden!” 
 

Voorwaar, verheugt is de Here, Elohim, Adonai, Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus uw Abba, Vader over u 
gezin.  

Voorwaar, vele ouders kunnen leren van hen kinderen. Ze zijn zo 
vrolijk en blij, o.a. Voorwaar, als mama en papa zijn, is een 

verantwoordelijke taak tegen over God. En God weet dat ook 

tegenover zijn geliefden. Voorwaar, zoals een kindje hoort te 
luisteren naar zijn mama en papa en soms word bestraft en 

bemoedigt en zegent en onderricht en leert, zo is ook de houding 

van uw liefhebbende Vader, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 
Christus naar u, die ook wel eens kan lachen om zijn kinderen die 

Hem gehoorzaamt en die Hem groot maakt.  
 

Voorwaar, zo spreekt de Here Yeshua HaMashaich, JHWH, 

Jezus Christus, 
“U bent zeer goede ouders voor uw gezegende kinderen. Dit mag 

iedereen weten.”, zegt de Here, uw Abba, Vader, die u eert en 
verhoogt en aanbid als gezin. Hij zegene u, en beschermen u allen. 

Amen! 

 
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

Hou u onbevlekt of u gaat eraan! 
 
Weet dit wel, als u na uw doop deze waarheid verwerpt dat wanner 

u Gods aangestelde Profeet verwerpt, zal uw lijden vele maken 

meer erger zijn in de hel! 
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Volledige weergave: 

 

Hallo, welkom! Op 19 September 2020, bracht de bode engel Gods 
deze boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen, dat 

ik graag met u wil delen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, Kadosh, heilig is de 
Here, de almachtige Koning der koningen! 

 
Voorwaar, zalig zij, die hun gewaden onderhouden.  

Voorwaar, als men gedoopt is ooit door Profeet Benjamin 

Cousijnsen, Gods ware, uitgekozen eindtijdprofeet en u onderhoud 
uw eigen gewaden niet dan zal uw loon u voorbij gaan, en uw lijden 

zal vele malen erger zijn dan van een persoon die Christus niet wil 
accepteren en een relatie met Hem wil. 

 

Voorwaar, mijn naam is Marsaja, en ben een bode engel 
Gods. 

De doop is een keuze maken en te kiezen voor Yeshua HaMashiach, 

JHWH, Jezus Christus, en bovenal onbevlekt en rein te wandelen.  
 

Voorwaar, sla acht dat u, uw nieuwe gewaden dus 
onderhoud. 

Voorwaar, weet dit wel, als u na uw doop deze waarheid verwerpt 

dat wanneer u Gods aangestelde Profeet verwerpt, zal uw lijden 
vele maken meer erger zijn in de hel, vanwege uw eigen bevlekt 

klederen. 
 

Voorwaar, hou u onbevlekt of u gaat eraan! 

Voorwaar, alles gaat erom dat u uw gewaden schoon houd en dat u 
naar uw eigen overtredingen kijkt en u bekeert. Voorwaar, wees 

een voorbeeld en doe het goede, en wees een wederom geboren 

christen zoals de Here, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus 
bedoelt heeft, en wees niet gelijkvormig aan de wereld. En maak 

tijd om te bidden en u zelf te onderzoeken of u wel genade hebt 
ontvangen vanwege uw slechte relatie. Herleeft en kijk hoe u aan 



 
 

 

7682 
 
 

 

uw wandel kan werken met Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 
Christus. 

Johannes 3, vers 16 tot en met 21 Want alzo lief heeft God de 

wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 
een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 
geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 

oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 
duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 

waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 

gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 
komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 

zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 
 

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
 

 

Laten wij niet beven of vrezen!  
 

Met zijn vlerken beschermt Hij u, en onder zijn vleugelen vindt gij 

een toevlucht; zijn trouw is schild en pantser! 
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, welkom! Op 21 September 2020, bracht de bode engel Gods 
deze boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen, dat 

ik graag met u wil delen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige en almachtige Naam van 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 
Power, en ik ben een bode engel Gods. 

 

Voorwaar, laten wij niet beven of vrezen!  
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Zegt het volgende: 
“Ik ben uw eigendom en uw genade en liefde en kostbaar Bloed is 

voor mij genoeg. Daarom dank ik u mijn liefhebbende Abba, Vader, 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. U bent mijn Koning der 
koningen en voor wie zou ik moeten vrezen! U bent mijn rots en 

beschermer.”  
 

Psalm 91, vers 1 en 2 Wie in de schuilplaats des Allerhoogsten is 

gezeten, vernacht in de schaduw des Almachtigen. Ik zeg tot 
de HERE: “Mijn toevlucht en mijn vesting, mijn God, op wie ik 

vertrouw.” 
En vers 4 tot en met 14 Met zijn vlerken beschermt Hij u, en onder 

zijn vleugelen vindt gij een toevlucht; zijn trouw is schild en 

pantser. Gij hebt niet te vrezen voor de verschrikking van de nacht, 
voor de pijl, die des daags vliegt; voor de pest, die in het duister 

rondwaart, voor het verderf, dat op de middag vernielt. Al vallen er 
duizend aan uw zijde, en tienduizend aan uw rechterhand, tot u zal 

het niet genaken; slechts zult gij het met uw ogen aanschouwen, 

en de vergelding aan de goddelozen zien. Want Gij, o HERE, zijt 
mijn toevlucht. De Allerhoogste hebt gij tot uw schutse gesteld; 

geen onheil zal u treffen, en geen plaag zal uw tent naderen; want 

Hij zal aangaande u zijn engelen gebieden, dat zij u behoeden op al 
uw wegen; op de handen zullen zij u dragen, opdat gij uw voet niet 

aan een steen stoot. Op leeuw en adder zult gij treden, jonge leeuw 
en slang zult gij vertrappen. Omdat hij Mij zeer bemint, zal Ik hem 

bevrijden; Ik zal hem beschutten, omdat hij mijn naam kent.   

 
Zegt, “Hallelujah!” 

 
Zegt dit volgende: 

“Dank u voor uw schild en pantser dat de pijl, die rond vlieg niet 

mij raakt en verwond, want ik ben uw kind en betaald! Vrij gekocht 
door uw kostbaar Bloed van mijn Abba, Vader, Yeshua HaMashiach, 

JHWH, Jezus Christus. Uw wonderbare Bloed doorstroomt mij! 

Hallelujah! Alle glorie en eer en dank komt u toe! U bent mijn lam 
Gods. Power, vol van geloof en kracht zal ik blijven wandelen en u 

aanbidden en groot maken.  Niets kan mijn relatie met u, Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus verwonden want ik ben 
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vrijgekocht door mijn liefhebbende Vader en zijn power, power, 
power is machtiger dan van welke power of macht dan ook!”  

 

Psalm 91, vers 3 Want Hij is het, die u redt van de strik des 
vogelvangers, van de verderfelijke pest.  

 
Zegt, “Gods power!” 

 

Zegt het volgende: 
“Ik verbreek elke bolwerk en juk en elke belemmering die mij 

probeert tegen te werken en probeert mij onmogelijk probeert te 
maken God, mijn Heer, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus 

te dienen. Satan je bent verslagen, een verloren vijand! In de 

almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus 
vermorstel ik u, satan! In Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 

Christus Naam, al uw inspanningen kan mij nimmer doordringen 
want Hij, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus is mijn schild 

en meer dan overwinnaar!” 

 
Psalm 92, vers 2 en 3 Het is goed de HERE te loven, uw naam 

psalmen te zingen, o Allerhoogste, in de morgenstond uw 

goedertierenheid te verkondigen, en uw trouw in de nachten. 
En vers 6 tot en met 11 Hoe groot zijn uw werken, o HERE; zeer 

diep zijn uw gedachten. Een redeloos mens verstaat het niet, en 
een dwaas begrijpt dit niet: wanneer de goddelozen uitspruiten als 

het groene kruid en alle bedrijvers van ongerechtigheid bloeien – zij 

zullen voor immer verdelgd worden. Maar Gij, o HERE, zetelt in den 
hoge voor eeuwig. Want zie, uw vijanden, HERE, want zie, uw 

vijanden zullen te gronde gaan, verstrooid zullen worden alle 
boosdoeners. Want Gij hebt mijn hoorn verhoogd als van een 

woudos, ik ben met verse olie overgoten. 

 
Zegt, “Hallelujah! Power!” 

 

In het Bloed van Christus zit overwinning! Amen! En zijn 
Bloed doorstroomt u. Amen! 

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
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Kom matroos van de Here, zet u in voor zijn 

glorie! 
 
Wij engelen Gods geven Hem alle medewerking en zij een 

uitverkoren geslacht om de boodschappen over te brengen net als 

u. 
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 21 
September 2020, bracht de bode engel Gods deze boodschap over, 

dat ik graag met u wil delen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  
 

Voorwaar, Kadosh, heilig is de Here der Heren, uw en mijn 

Rabbouni, uw en mijn almachtige Koning der koningen, uw 
en mijn goede Herder en Beschermer! 

Voorwaar, mijn naam is Rafaela, en ik ben een bode engel Gods. 
Voorwaar, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus is onze 

Rabbouni, onze Koning en ook uw Koning.  

Wij engelen Gods geven Hem alle medewerking en zij een 
uitverkoren geslacht om de boodschappen over te brengen net als 

u. 

 
1 Petrus 2, vers 5 En laat u ook zelf als levende stenen gebruiken 

voor de bouw van een geestelijk huis, om een heilig priesterschap 
te vormen, tot het brengen van geestelijke offers, die Gode 

welgevallig zijn door Jezus Christus. 

En vers 9 en 10 Gij echter zijt een uitverkoren geslacht, een 
koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk Gode ten 

eigendom, om de grote daden te verkondigen van Hem, die u uit de 
duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht: u, eens niet zijn 

volk, nu echter Gods volk, eens zonder ontferming, nu in zijn 

ontferming aangenomen. 
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En vers 15 Want zó is het de wil van God, dat gij door goed te doen 
de mond snoert aan de onwetendheid van de onverstandige 

mensen. 

 
Voorwaar, Hij is ook uw Abba, Vader, uw Kapitein! 

Kom matroos van de Here, zet u in voor zijn glorie! Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus vraagt uw volledige 

medewerking. Durft het avontuur aan en geloof in zijn werk. 

Voorwaar, de Evangelicalendtimemachine.com zet zich in voor 
evangelisatie en om vele zielen te redden. Ook word alles eraan 

gedaan om de boodschappen Gods goed over te brengen via video 
bewerking en montage, o.a.  

 

Voorwaar, wie in het schip als matroos zal ondervinden dat 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus ook de team 

voorziet in de benodigdheden om de Heer te dienen.  
Voorwaar, vele mensen word bereikt wereldwijd zowel via de radio.  

 Voorwaar, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus vraagt ook 

om u medewerking en steun als Kapitein om zowel met gebed om 
verder te varen als matroos.  

 

Voorwaar, vele hebben hen hart aan de Heer gegeven via de 
boodschappen Gods! 

 
Johannes 3, vers 16 tot en met 21 Want alzo lief heeft God de 

wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 

geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 
oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 

duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 

waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 
gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 

komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 
zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 
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Voorwaar, laat Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, 
uw Kapitein en gids zijn en laat u tot levende stenen 

gebruiken tot zijn glorie en eer! 

Geef met mij Rafaëla, de bode engel Gods en alle engelen wat God 
toekomt al uw medewerking. Amen! 

 
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 

 
 

Hij weet wat het beste voor u is! 
  
Zo spreekt de Here naar u, “Ook gij hebt dan nu wel droefheid, 

maar Ik zal u wederzien en uw hart zal zich verblijden en niemand 

ontneemt u uw blijdschap.” 
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, welkom! Op 24 September 2020, bracht de bode engel Gods 
deze boodschap over aan eindtijdsprofeet Benjamin Cousijnsen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige en almachtige Naam van 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 

Blender, en ben een bode engel Gods. 
  

Voorwaar, zo spreekt de Here der heren, de Koning der 

koningen, uw Rabbouni, uw Abba, Vader, El Elohim, Adonai, 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

Voorwaar, 

 
Johannes 16, vers 20 “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, gij zult 

schreien en weeklagen, maar de wereld zal zich verblijden; gij zult 
u bedroeven, maar uw droefheid zal tot blijdschap worden.”  

En vers 22 en 23 “Ook gij hebt dan nu wel droefheid, maar Ik zal u 

wederzien en uw hart zal zich verblijden en niemand ontneemt u 
uw blijdschap. En te dien dage zult gij Mij niets vragen. Voorwaar, 
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voorwaar, Ik zeg u, als gij de Vader om iets bidt, zal Hij het u 
geven in mijn naam.” 

En vers 33 “Dit heb Ik tot u gesproken, opdat gij in Mij vrede hebt. 

In de wereld lijdt gij verdrukking, maar houdt goede moed, Ik heb 
de wereld overwonnen.”  

En vers 12 “Nog veel heb Ik u te zeggen, maar gij kunt het thans 
niet dragen.” 

 

En Johannes 15, vers 7 tot en met 11 “Indien gij in Mij blijft en 
mijn woorden in u blijven, vraagt wat gij maar wilt, en het zal u 

geworden. Hierin is mijn Vader verheerlijkt, dat gij veel vrucht 
draagt en gij zult mijn discipelen zijn. Gelijk de Vader Mij heeft 

liefgehad, heb ook Ik u liefgehad; blijft in mijn liefde. Indien gij 

mijn geboden bewaart, zult gij in mijn liefde blijven, gelijk Ik de 
geboden mijns Vaders bewaard heb en blijf in zijn liefde. Dit heb Ik 

tot u gesproken, opdat mijn blijdschap in u zij en uw blijdschap 
vervuld worde.” 

En vers 13 en 14 “Niemand heeft grotere liefde, dan dat hij zijn 

leven inzet voor zijn vrienden. Gij zijt mijn vrienden, indien gij 
doet, wat Ik u gebied.” 

 

En Johannes 10, vers 7 Jezus zeide dan nogmaals: “Voorwaar, 
voorwaar, Ik zeg u: Ik ben de deur der schapen.” 

En vers 11 “Ik ben de goede herder. De goede herder zet zijn leven 
in voor zijn schepen.” 

En vers 14 en 15 “Ik ben de goede herder en Ik ken de mijne en de 

mijne kennen Mij, gelijk Mij de Vader kent en Ik de Vader ken, en 
Ik zet mijn leven in voor de schapen.” 

En vers 27 tot en met 30 “Mijn schapen horen naar mijn stem en Ik 
ken ze en zij volgen Mij, en Ik geef hun eeuwig leven en zij zullen 

voorzeker niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit 

mijn hand roven. Wat mijn Vader Mij gegeven heeft, gaat alles te 
boven en niemand kan iets roven uit de hand mijns Vaders. Ik en 

de Vader zijn één.” 

 
Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, verheugt u in Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! 
Hij heeft u lief en weet wat het beste voor u is. Hij wil dat niemand 

u weg rooft van Hem, laat dat duidelijk zijn. Hij, Yeshua 
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HaMashiach, JHWH, Jezus Christus heeft u zo erg lief dat Hij u 
beschermt en voor problemen behoed. Voorwaar, laat uw hart niet 

worde ontroerd zoals een klein kind dat bid, “Geef mij een echte 

zwaard of….” 
Voorwaar, geloof en vertrouw op de Heer. Hij weet de juiste tijd en 

geeft u echt wat goed en veilig voor u is.  
Johannes 14, vers 6 Jezus zeide tot hem “of haar”: “Ik ben de 

weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan 

door Mij.”  
En vers 14 “Indien gij Mij iets vraagt in mijn naam, Ik zal het 

doen.” 
En vers 20 “Te dien dage zult gij weten, dat Ik in mijn Vader ben en 

gij in Mij en Ik in u.” 

 
Voorwaar, zoals Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus 

zijn leven voor u heeft ingezet zo zult u zich voor Hem 
moeten inzetten en niet op omstandigheden zien. 

 

Johannes 14, vers 15 “Wanneer gij Mij liefhebt, zult gij mijn 
geboden bewaren.” 

En Johannes 15, vers 18 en 19 “Indien de wereld u haat, weet dan, 

dat zij Mij eer dan u gehaat heeft. Indien gij van de wereld waart, 
zou de wereld het hare liefhebben, doch omdat gij van de wereld 

niet zijt, maar Ik u uit de wereld uitgekozen heb, daarom haat u de 
wereld.” 

En vers 25 “Maar het woord moet vervuld worden, dat in hun wet 

geschreven is: ‘Zij hebben Mij zonder reden gehaat.’” 
 

En Psalm 4, vers 4 Weet toch, dat de HERE Zich een gunstgenoot 
heeft afgezonderd; de HERE hoort, als ik tot Hem roep. 

En vers 6 tot en met 9 Brengt offers naar de eis en vertrouwt op 

de HERE. Velen zeggen: Wie zal ons het goede doen zien? Verhef 
over ons het licht uws aanschijns, o HERE! Gij hebt meer vreugde in 

mijn hart gegeven dan toen hun koren en most overvloedig waren. 

In vrede kan ik mij te ruste begeven en aanstonds inslapen, 
want Gij alleen, o HERE, doet mij veilig wonen. 

 
En Psalm 5, vers 12 en 13 Maar verheugen zullen zich allen die 

bij U schuilen, altoos zullen zij jubelen, daar Gij hen beschermt, en 
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in U zullen juichen wie uw naam liefhebben. Want Gij zegent de 
rechtvaardige, o HERE, Gij omgeeft hem met welbehagen als met 

een schild. 

 
En Psalm 7, vers 11 Mijn schild is bij God, die de oprechten van 

hart verlost. 
 

En Psalm 9, vers 11 Daarom vertrouwen op U wie uw naam 

kennen, want Gij hebt nooit verlaten wie U zoeken, o HERE. 
 

Voorwaar, de Heer zegen u met Zijn hemelse zegen groet. 
Ruacha, Yeshu, Shalom! 

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, en verdween. 

De andere wegen die breed zijn leiden niet naar 

God 
 

Zie, zelfs de maan – zij schijnt niet helder, en de sterren zijn niet 
rein in Zijn ogen. Maak uw paden recht! Bekeert u van uw 

afgoderijen! 

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, welkom! Op 27 September 2020, bracht de bode engel Gods 

deze boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige en almachtige Naam 

boven allen namen, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. 
Voorwaar, mijn naam is Michiliana, en ben een bode engel Gods. 

  
Voorwaar, Indonesië, Korea, Pakistan, Turkije, Japan, 

Mexico, Italië, Spanje, Filipijnen, Nederland, Griekenland, 

Duitsland, Afrika, o.a., hoor de stem van een die roept: 
“Maak uw paden recht! Bekeert u!” 

Want de verborgen dingen zijn voor de Heer, onze God, 
geopenbaard.  
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Voorwaar, voorwaar, voorwaar, ik zeg u in de almachtige 
Naam van de enige God van Abraham, Izaäk en Jacob, 

“Aanbid Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus alleen!” 

Hij is de enige, Ware Weg! De andere wegen die breed zijn, leiden 
niet naar Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, 

licht en donker gaat niet samen. Voorwaar, heb de Here, Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus lief!  Gij zult u niet 

verontreinigen aan afgoderijen. 

 
Leviticus 26, vers 1 Gij zult u geen afgoden maken; een 

gesneden beeld noch een gewijde steen zult gij u oprichten; ook 
een steen met beeldhouwwerk zult gij in uw land niet zetten, om u 

daarvoor neder te buigen, want Ik ben de HERE, uw God.  

 
Voorwaar, wees kadosh, heilig en laat geen een gesneden 

houten of stenen beelden van een of ander beeld of sportster 
de plaats innemen van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 

Christus.  

Zet Hem op nummer een, op de eerste plaats! 
 

Leviticus 19, vers 31 Gij zult u niet wenden tot de geesten van 

doden of tot waarzeggende geesten, gij zult hen niet zoeken, om u 
met hen te verontreinigen: Ik ben de HERE, uw God. 

 
Voorwaar, velen hebben meer kennis van hun idool, hen 

afgoden, en vereren hun voetbalafgoden en kennen die 

voetbal sterren beter dan de smalle weg van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. 

 
Job 25, vers 5 Zie, zelfs de maan – zij schijnt niet helder, en de 

sterren zijn niet rein in Zijn ogen. 

 
Voorwaar, maakt uw paden recht! 

 

Mattheüs 6, vers 22 tot en met 24 De lamp van het lichaam is 
het oog. Indien dan uw oog zuiver is, zal geheel uw lichaam verlicht 

zijn; maar indien uw oog slecht is, zal geheel uw lichaam duister 
zijn. Indien nu wat licht in u is, duisternis is, hoe groot is dan de 

duisternis! 
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Niemand kan twee heren dienen, want hij zal òf de ene haten en de 
andere liefhebben, òf zich aan de ene hechten en de andere 

minachten; gij kunt niet God dienen èn Mammon. 

 
En Johannes 8, vers 12 Wederom dan sprak Jezus tot hen en 

zeide: “Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de 
duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben.” 

En Johannes 10, vers 27 “Mijn schapen horen naar mijn stem en Ik 

ken ze en zij volgen Mij.” 
En Johannes 14, vers 6 Jezus zeide tot hem: “Ik ben de weg en de 

waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij.”  
 

Voorwaar, geen vormen van afgoderijen, zoals Mariaverering 

komt tot God maar alleen via Yeshua HaMashiach, JHWH, 
Jezus Christus te aanbidden.  

Want Hij brengt u gebed bij God, niemand anders.  
 

Johannes 14, vers 15 tot en met 17 Wanneer gij Mij liefhebt, 

zult gij mijn geboden bewaren. En Ik zal de Vader bidden en Hij zal 
u een andere Trooster geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn, de 

Geest der waarheid, die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet 

Hem niet en kent Hem niet; maar gij kent Hem, want Hij blijft bij u 
en zal in u zijn. 

 
En Johannes 3, vers 16 tot en met 21 Want alzo lief heeft God 

de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 

opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig 
leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, 

opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 

geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 
oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 

duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 

waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 
gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 

komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 
zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 

 



 
 

 

7693 
 
 

 

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 

 

Wees niet opstandig tegen de Allerhoogste 
 

Gij zult doen wat recht en goed is in de ogen des Heren, opdat het 
u wèl ga. 

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, welkom! Op 28 September 2020, bracht de bode engel Gods 

deze boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige en almachtige Naam van 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 
Remeach, en ben een bode engel Gods. 

 
Voorwaar,  

 

Deuteronomium 6, vers 16 Gij zult de HERE, uw God, niet 
verzoeken. Tot zover. 

En vers 18 Gij zult doen wat recht en goed is in de ogen des Heren, 

opdat het u wèl ga. Tot zover. 
En Psalm 78, vers 17 en 18 Maar zij bleven verder tegen Hem 

zondigen, zij waren in de wildernis weerspannig tegen de 
Allerhoogste; zij verzochten God in hun hart door spijze te vragen 

naar hun lust. 

En vers 22 Omdat zij in God niet geloofden en op zijn hulp niet 
vertrouwden. 

 
Voorwaar, onderzoekt uw gedrag naar God toe. 

 

Psalm 78, vers 32 tot en met 38 Ondanks dit alles zondigden zij 
verder en vertrouwden niet op zijn wonderen. Toen deed Hij hun 

dagen eindigen in nietigheid en hun jaren in verschrikking. Als Hij 

hen doodde, dan vroegen zij naar Hem, bekeerden zich en zochten 
God, en gedachten, dat God hun rots was, en God, de Allerhoogste, 
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hun verlosser. Maar zij bedrogen Hem met hun mond en belogen 
Hem met hun tong; hun hart was niet standvastig bij Hem, zij 

waren niet getrouw aan zijn verbond. Maar Hij, de barmhartige, 

verzoende de ongerechtigheid en verdierf niet; Hij wendde 
menigmaal zijn toorn af en wekte zijn volle grimmigheid niet op. 

 
Voorwaar, Kadosh, heilig is de Here, El Elohim, Adonai, 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. 

Bekeert u! 
 

Psalm 78, vers 56 en 57 Maar zij verzochten God en waren 
weerspannig tegen Hem, de Allerhoogste, en onderhielden zijn 

getuigenissen niet; zij werden afvallig en trouweloos evenals hun 

vaderen; faalden als een bedrieglijke boog. 
 

En Psalm 95, vers 6 tot en met 9 Treedt toe, laten wij ons 
nederwerpen en ons buigen, knielen voor de HERE, onze Maker; 

want Hij is onze God, en wij zijn het volk dat Hij weidt, de schapen 

zijner hand. Och, of gij heden naar zijn stem hoordet! Verhardt uw 
hart niet, gelijk bij Meriba, gelijk ten dage van Massa, in de 

woestijn, toen uw vaderen Mij verzochten, Mij op de proef stelden, 

ofschoon zij mijn werk hadden gezien. 
 

En Psalm 96, vers 8 Geeft de HERE de heerlijkheid van zijn naam, 
brengt offer en komt in zijn voorhoven. 

 

En Psalm 99, vers 9 Verhoogt de HERE, onze God, buigt u neder 
voor zijn heilige berg, want: Heilig is de HERE, onze God. 

 
En Psalm 101, vers 1 tot en met 8 Van goedertierenheid en 

recht wil ik zingen, U, o HERE, wil ik psalmzingen. Ik wil acht geven 

op een onberispelijke wandel. Wanneer zult Gij tot mij komen? Ik 
wandel in oprechtheid mijns harten in mijn huis; ik stel geen 

schandelijke dingen voor mijn ogen; ik haat het doen der 

afvalligen, het kleeft mij niet aan. Een verkeerd hart wijke verre 
van mij, de boze wil ik niet kennen. Wie zijn naaste heimelijk 

lastert, die zal ik verdelgen; wie hoog van ogen en trots van hart is, 
die duld ik niet. Mijn ogen zijn op de getrouwen in den lande om bij 

mij te wonen; wie onberispelijk wandelt, die zal mij dienen. In mijn 
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huis zal geen bedrieger wonen; de leugenspreker zal niet bestaan 
voor mijn ogen. Elke morgen zal ik verdelgen alle goddelozen des 

lands, en uit de stad des HEREN uitroeien alle bedrijvers van 

ongerechtigheid. 
 

En Psalm 103, vers 21 Looft de HERE, al zijn heerscharen, gij zijn 
dienaren, die zijn wil volbrengt. 

 

En Psalm 107, vers 42 en 43 De oprechten zien het en 
verheugen zich, alle onrecht sluit de mond. Wie is wijs? Hij lette op 

deze dingen, laat men acht slaan op de gunstbewijzen des HEREN. 
 

En Johannes 3, vers 16 tot en met 21 Want alzo lief heeft God 

de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 
opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig 

leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, 
opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 
geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 

oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 

duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 
waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 

gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 
komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 

zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 

 
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
 

 

Profetisch: Zij sloegen zich op de borst en 

schreeuwden het uit omdat ze niet hadden 
gelooft! 
 

Zoals in de dagen van Noach, zo zal ook de Here God inderdaad 
met alle kwaad voorgoed afrekenen! 
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Volledige weergave: 

 

Hallo, welkom! Op 29 September 2020, bracht de bode engel Gods 
deze boodschap over aan eindtijdsprofeet Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam boven alle namen, 

van de Levende, opgestane Heer, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 

Christus. Voorwaar, mijn naam is Seriël, en ben een bode engel 
Gods. 

 
Voorwaar,  

Sinds 2012, wordt elke boodschap met trouw en liefde en respect 

voor Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, woord voor woord, 
opgeschreven die de bode engel des Heren deelt, in opdracht van 

de God van Abraham, Izaak en Jakob, aan Zijn eenvoudige, ware 
eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 

 

Voorwaar, hoewel er altijd mensen zijn die lachen en 
spotten en oordelen, net als in de tijd van Noach en de Here, 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, en de tijd van de 

oude Profeten, er al haters waren.  
Zo zal de Here God ook, inderdaad ook met alle kwaad voorgoed 

afrekenen! Voorwaar, bent u blind om te zien dat men in de eindtijd 
leeft! 

 

Genesis 6, vers 5 tot en met 13 Toen de HERE zag, dat de 
boosheid des mensen groot was op de aarde en al wat de 

overleggingen van zijn hart voortbrachten te allen tijde slechts boos 
was, berouwde het de HERE, dat Hij de mens op de aarde gemaakt 

had, en het smartte Hem in zijn hart. En de HERE zeide: “Ik zal de 

mensen, die Ik geschapen heb, van de aardbodem uitroeien, de 
mensen zowel als het vee en het kruipend gedierte en het 

gevogelte des hemels, want het berouwt Mij, dat Ik hen gemaakt 

heb.” Maar Noach vond genade in de ogen des HEREN. Dit is de 
geschiedenis van Noach. Noach was onder zijn tijdgenoten een 

rechtvaardig en onberispelijk man; Noach wandelde met God. En 
Noach verwekte drie zonen: Sem, Cham en Jafet. De aarde nu was 

verdorven voor Gods aangezicht, en de aarde was vol 
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geweldenarij. En God zag de aarde aan, en zie, zij was verdorven, 
want al wat leeft had zijn weg op de aarde verdorven. Toen zeide 

God tot Noach: “Het einde van al wat leeft is door Mij besloten, 

want door hun schuld is de aarde vol geweldenarij, en zie, Ik ga 
hen met de aarde verdelgen.”  

 
Voorwaar, zoals toen de zondvloed kwam, sloegen de 

spotters zich op de borst en schreeuwden het uit omdat ze 

Noach niet hadden gelooft. 
Zo zal het zelfde gebeuren met ook diegene die niet Gods ware 

eindtijdprofeet serieus namen, en alleen maar kon wijzen en 
oordelen. Of u het gelooft of niet, Profeet Benjamin Cousijnsen en 

ook Zijn vrouw hebben de Rapture gezien. En het is ook 

geopenbaard aan Profeet Benjamin Cousijnsen dat velen zich van 
hen bevinden in de hel.  

Voorwaar, u daar, wees niet eigenwijs en bekeert u snel in 
deze eindtijd! 

En stel uw hart open voor Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 

Christus en de boodschappen Gods. Voorwaar,  
 

Jakobus 4, vers 17 Als iemand dan weet goed te doen en het niet 

doet, is het hem tot zonde. 
 

En 3 Johannes vers 11 Geliefde, volg het kwade niet na, maar het 
goede. Wie goed doet, is uit God, maar wie kwaad doet, heeft God 

niet gezien. 

 
Voorwaar, wie uit God is, doet het goede en begrijpt de 

boodschappen Gods en heeft de stem van God gehoord! 
 

Johannes 3, vers 16 tot en met 21 Want alzo lief heeft God de 

wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 
een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 
geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 

oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 
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duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 
waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 

gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 

komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 
zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 

 
En Mattheüs 24, vers 27 Want gelijk de bliksem komt van het 

oosten en licht tot het westen, zo zal de komst van de Zoon des 

mensen zijn. 
 

En Mattheüs 24, vers 37 tot en met 39 Want zoals het was in de 
dagen van Noach, zo zal de komst van de Zoon des mensen 

zijn. Want zoals zij in die dagen vóór de zondvloed waren, etende 

en drinkende, huwende en ten huwelijk gevende, tot op de dag, 
waarop Noach in de ark ging, en zij niets bemerkten, eer de 

zondvloed kwam en hen allen wegnam, zo zal ook de komst van de 
Zoon des mensen zijn. 

 

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 

Vrees u God wel? 
  

“Voorwaar, Ik, de Here, heb uw overtredingen gezien en weet de 
reden van uw klagen tegen Mij”, zegt de Here God naar u toe. 

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 30 

September 2020, bracht de bode engel Gods deze boodschap over, 
dat ik heel graag met u wil delen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 

Carminea, en ben een bode engel Gods. 
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Voorwaar, zo spreekt de Koning der koningen, Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus tot u: 

 

Job 15, vers 6 “Uw eigen mond veroordeelt u, niet ik; ja, uw eigen 
lippen getuigen tegen u.” 

En vers 11 tot en met 13 “Zijn de vertroostingen Gods u te gering 
en het woord, dat in zachtheid tot u kwam? Wat sleept uw hart u 

mee en wat flikkeren uw ogen, dat gij uw geest tegen God keert en 

zulke woorden uit uw mond laat gaan?” 
 

“Voorwaar, Ik ben Kadosh, heilig!” 
“Ik leef en Ik ben wie Ik ben. Ik ben u Abba, Vader, El Elohim, 

Adonai. Voorwaar, Ik, de Here, heb uw overtredingen gezien en 

weet de reden van uw klagen tegen Mij.” 
 

Job 15, vers 17 “Ik wil u onderrichten, luister naar Mij: en wat Ik 
geschouwd heb, dat wil ik vertellen.” 

 

Voorwaar, Ik, Carminea, de bode engel Gods mag u ook 
zeggen, dat uw hand keer op keer uitstrekt tegen God en de 

Almachtige getrotseerd hebt met uw ijdelheid en wandel. 

Voorwaar,  
 

Genesis 3, vers 8 en 9 Toen zij het geluid van de HERE God 
hoorden, die in de hof wandelde in de avondkoelte, verborgen de 

mens en zijn vrouw zich voor de HERE God tussen het geboomte in 

de hof. En de HERE God riep de mens tot Zich en zeide tot hem: 
“Waar zijt gij?” 

En vers 10 En hij zeide: “Toen ik uw geluid in de hof hoorde, werd 
ik bevreesd.” Tot zover. 

Voorwaar, maar hoe zit het met u? Vrees u God wel? 

Hij is Kadosh, helig! Nadert tot Hem die u lief heeft en wil dat uw 
wegen reinigt en recht maakt en wil dat u zich bekeert! Voorwaar, 

deze boodschap is niet om u te bestraffen maar om u te reden. 

 
Voorwaar, maar als u niets eraan doet en maar doorgaat met 

uw oude wandel en blijft zondigen,  
zegt dan niet dat u niet gewaarschuwd was of geen tijd meer had 

om u te bekeren. Voorwaar, en het gevoel dat u geen vreugde hebt 
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maar leegte is vanwege dat u God niet vreest! Stop ermee om te 
zondigen en ruim alles op om niet verloren te gaan, en zie niet op 

mensen maar op uw Kadosh, heilig Abba, Vader. 

 
Johannes 3, vers 16 tot en met 21 Want alzo lief heeft God de 

wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 
een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 
geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 

oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 

duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 
waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 

gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 
komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 

zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 

 
Nadert tot Hem en Hij zal tot u naderen en u zegenen. 

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
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Let op uzelf, dat u niet verliest wat u verricht 

hebt! 
 

Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld; en dit is de 

overwinning, die de wereld overwonnen heeft: ons geloof.  
 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, welkom! Op 1 Oktober 2020, bracht de bode engel Gods deze 
boodschap over aan Profeet Benjamin Cousijnsen, dat ik heel graag 

met u wil delen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige en almachtige Naam van 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 
Saddai, en ben een bode engel Gods. 

 

Voorwaar,  
 

1 Johannes 3, vers 8 tot en met 10 Wie de zonde doet is uit de 
duivel, want de duivel zondigt van den beginne. Hiertoe is de Zoon 

van God geopenbaard, opdat Hij de werken des duivels verbreken 

zou. Een ieder, die uit God geboren is, doet geen zonde; want het 
zaad Gods blijft in hem en hij kan niet zondigen, want hij is uit God 

geboren. Hieraan zijn de kinderen Gods en de kinderen des duivels 

kenbaar: een ieder, die de rechtvaardigheid niet doet, is niet uit 
God, evenmin als wie zijn broeder niet liefheeft. 

 
En 1 Johannes 2, vers 2 En Hij is een verzoening voor onze 

zonden en niet alleen voor de onze, maar ook voor die der gehele 

wereld. 
En vers 6 Wie zegt, dat hij in Hem blijft, behoort ook zelf zó te 

wandelen, als Hij gewandeld heeft. 
En vers 9 tot en met 11 Wie zegt in het licht te zijn en zijn broeder 

haat, die is in de duisternis tot nu toe. Wie zijn broeder liefheeft, 

blijft in het licht en in hem is niets aanstotelijks; maar wie zijn 
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broeder haat, is in de duisternis en wandelt in de duisternis, en hij 
weet niet waar hij heengaat, want de duisternis heeft zijn ogen 

verblind. 

En vers 15 tot en met 17 Hebt de wereld niet lief en hetgeen in de 
wereld is. Indien iemand de wereld liefheeft, de liefde des Vaders is 

niet in hem. Want al wat in de wereld is: de begeerte des vlezes, de 
begeerte der ogen en een hovaardig leven, is niet uit de Vader, 

maar uit de wereld. En de wereld gaat voorbij en haar begeren, 

maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid. 
En vers 20 Gij echter hebt een zalving van de Heilige en gij weet 

dat allen. 
En vers 24 en 25 Wat u betreft, wat gij van den beginne gehoord 

hebt, moet in u blijven. Indien in u blijft, wat gij van den beginne 

gehoord hebt, dan zult gij ook in de Zoon en in de Vader blijven. En 
dit is de belofte, die Hij zelf ons beloofd heeft: het eeuwige leven. 

En vers 27 En wat u betreft, de zalving, die gij van Hem ontvangen 
hebt, blijft op u, en gij hebt niet van node, dat iemand u lere; 

maar, gelijk zijn zalving u leert over alle dingen, en waarachtig is 

en geen leugen, blijft in Hem, gelijk zij u geleerd heeft. 
 

1 Johannes 3, vers 1 Ziet, welk een liefde ons de Vader heeft 

gegeven, dat wij kinderen Gods genoemd worden, en wij zijn het 
ook. Daarom kent de wereld ons niet, omdat zij Hem niet kent.  

En vers 3 En een ieder, die deze hoop op Hem heeft, reinigt zich, 
gelijk Hij rein is. 

 

Voorwaar, geliefden des Heren, wees standvastig in uw 
relatie met Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. 

 
1 Johannes 4, vers 19 tot en met 21 Wij hebben lief, omdat Hij 

ons eerst heeft liefgehad. Indien iemand zegt: Ik heb God lief, doch 

zijn broeder haat, dan is hij een leugenaar; want wie zijn broeder, 
die hij gezien heeft, niet liefheeft, kan ook God, die hij niet gezien 

heeft, niet liefhebben. En dit gebod hebben wij van Hem: Wie God 

liefheeft, moet ook zijn broeder liefhebben. 
 

Voorwaar, wees een voorbeeld naar Yeshua HaMashiach, 
JHWH, Jezus Christus. 
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1 Johannes 5, vers 4 Want al wat uit God geboren is, overwint de 
wereld; en dit is de overwinning, die de wereld overwonnen heeft: 

ons geloof.  

 
Zegt, “Hallelujah!” 

 
1 Johannes 5, vers 5 Wie is het, die de wereld overwint, dan wie 

gelooft, dat Jezus de Zoon van God is?  

En vers 9 tot en met 12 Indien wij het getuigenis der mensen 
aannemen, het getuigenis van God is meerder, want dit is het 

getuigenis van God, dat Hij van zijn Zoon getuigd heeft. Wie in de 
Zoon van God gelooft, heeft het getuigenis in zich; wie God niet 

gelooft, heeft Hem tot een leugenaar gemaakt, omdat hij niet 

geloofd heeft in het getuigenis, dat God getuigd heeft van zijn 
Zoon. En dit is het getuigenis: God heeft ons eeuwig leven gegeven 

en dit leven is in zijn Zoon. Wie de Zoon heeft, heeft het leven; wie 
de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. 

En vers 19 en 20 Wij weten, dat wij uit God zijn en de gehele 

wereld in het boze ligt. Doch wij weten, dat de Zoon van God 
gekomen is en ons inzicht gegeven heeft om de Waarachtige te 

kennen; en wij zijn in de Waarachtige, in zijn Zoon Jezus Christus. 

Dit is de waarachtige God en het eeuwige leven. 
En De tweede brief van Johannes vers 8 en 9 Let op uzelf, dat gij 

niet verliest wat wij verricht hebben, maar uw loon ten volle 
ontvangt. Een ieder, die verder gaat en niet blijft in de leer van 

Christus, heeft God niet; wie in die leer blijft, deze heeft zowel de 

Vader als de Zoon.  
 

En Johannes 3, vers 16 tot en met 21 Want alzo lief heeft God 
de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 

opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig 

leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, 
opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 
geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 

oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 
duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 

waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 
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gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 
komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 

zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 

 
En Jesaja 51, vers 16 Ik heb mijn woorden in uw mond gelegd en 

met de schaduw mijner hand heb Ik u bedekt. Tot zover. 
 

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
 

 

De sluip moordenaar sluipt stilletjes door! 
 

Ze zullen accepteren het getal van het beest vanwege van hun 
koppigheid en angst, ondanks de uitkomst! 

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, welkom! Op 2 Oktober 2020, bracht de bode engel Gods deze 

boodschap over aan Profeet Benjamin Cousijnsen, dat ik heel graag 

met u wil delen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 
Vermendo, en ben een bode engel Gods. 

 
Voorwaar, Profeet Benjamin Cousijnsen, zoals reeds 

profetisch voorzegt is, sluipt wereldwijd de sluip 

moordenaar, de Corona virus, stilletjes verder. 
Voorwaar, de tweede golf van de Coronavirus wat men vreest en 

onder controle wou hebben, is niet onder controle te krijgen zolang 
men zich niet aan de regels houd.  

 

Voorwaar, zelfs het experimenteren met proefpersonen ter 
bestrijding van de sluipmoordenaar, de Coronavirus, 

geen oplossing hebben gegeven voor ernstige en gevaarlijke 

bijwerkingen van de test vaccines die de dood tot gevolg hebben.  
Voorwaar, en wat betreft de mensen met lichamelijke klachten, 
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o.a., geven sommige huisartsen de advies om hen leven te 
beëindigen vanwege de sluipmoordenaar, de Coronavirus, die 

stilletjes voor nog meer klachten zou kunnen zorgen.  

 
Voorwaar, de wereld leiders zijn dik tevreden en zijn blij dat 

de overbevolking flink is uit gedund. 
Dit zal tot slot om makkelijke te maken dat de RFID microchip, 

makkelijk geaccepteerd zal worden vanwege de wereldwijde chaos 

dat in de wereld is. Zelfs sommige christenen het getal van het 
beest zal accepteren vanwege hen koppigheid en angst, ondanks de 

uitkomst! 
 

Openbaring 13, vers 16 tot en met 18 En het maakt, dat aan 

allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en 
de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op 

hun voorhoofd, en dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het 
merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam 

heeft. Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal 

van het beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is 
zeshonderd zesenzestig. 

 

Voorwaar, wie het getal van het beest accepteerde zal in de 
hel geworpen worden, en er is geen genade of redding meer 

mogelijk! 
Voorwaar, wees standvastig in Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 

Christus! 

Openbaring 14, vers 12 en 13 Hier blijkt de volharding der 
heiligen, die de geboden Gods en het geloof in Jezus bewaren. En ik 

hoorde een stem uit de hemel zeggen: “Schrijf, zalig de doden, die 
in de Here sterven, van nu aan. Ja, zegt de Geest, dat zij rusten 

van hun moeiten, want hun werken volgen hen na. 

 
En Johannes 3, vers 16 tot en met 21 Want alzo lief heeft God 

de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 

opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig 
leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, 

opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 
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geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 
oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 

duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 

waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 
gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 

komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 
zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 

 

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 

 

 

Hef uw hoofd omhoog naar uw eeuwige Vader 
 

In deze boodschap u kunt het volgende gebed na zeggen dat komt 
uit de troon Gods. Buig u nederig voor zijn aangezicht. 

 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, welkom! Op 4 Oktober 2020, bracht de bode engel Gods deze 
boodschap over aan Profeet Benjamin Cousijnsen, dat ik heel graag 

met u wil delen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 
Merach, en ben een bode engel Gods. 

 
Voorwaar, zegt het volgende: 

“Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, ik vrees niet, want ik 

weet U zijt machtig en Uw Bloed heeft mijn taaiste zondemacht 
uitgewist. Met Uw goddelijke kracht, mijn hart is smetten vrij 

gemaakt en verlost van elke ziektemacht. Ik dank U, Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, mijn Abba, Vader dat U mijn 
God bent, en hebt bewezen op het kruis van Golgotha. Uw kracht 

en liefde en genade die mij vrij gezet heeft van elke aanklacht en 
juk. Ik dank U, mijn liefdevolle, Abba, Vader, dat Uw goedheid en 

genade, diep in mijn hart leeft! Ik vrees niet voor satan en al zijn 
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bolwerken want ik weet dat U, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 
Christus is meer dan overwinnaar. U bent het die voor mij strijd en 

mij sterk hebt gemaakt met Uw goddelijke kracht. Ik dank U, 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus dat ik op U mag zien en 
vertrouwen en geloven.  Ik hef mijn hoofd omhoog naar mijn 

eeuwige Vader, die vol genade is.  Ik prijs Uw Naam met een loflied 
in mijn hart en aanbid U, en wil U hulde en eer bewijzen en 

aanbidden met een mond vol van dank en een hart vol aanbidding. 

Alle glorie komt U toe! U zal mij nooit verlaten wat Uw hand en 
liefde en genade begon. Halleluja! Geprezen zij U, Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, Uw liefde raakt mij aan met Uw 
heerlijkheid en vreugde!” 

 

Johannes 3, vers 16 tot en met 21 Want alzo lief heeft God de 
wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 

geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 

oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 
duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 

waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 
gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 

komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 

zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 
 

Amen. 
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 

 
 

Er dreigt verwoesting! 
 
Weg ermee met die bespotten, lelijke afgoden die zielloos en dood 

zijn, en wees niet afgeweken van de volledige waarheid, Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! 
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Volledige weergave: 
Hallo, welkom! Op 5 Oktober 2020, bracht de bode engel Gods deze 

boodschap over aan Profeet Benjamin Cousijnsen, dat ik heel graag 

met u wil delen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige Naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 

Donder, en ben een bode engel Gods. 

 
Voorwaar, men krijgt wat men reeds profetisch voorzegt is, 

Frankrijk, Italië, en ook u Turkije, en evenals Spanje, en San 
Francisco, en Florida, en Mexico, Rusland, Vietnam, Rio de 

Janeiro, Brazilië, China en overige landen.  

Voorwaar, voor de duidelijkheid bekeren is u omkeren naar God, en 
uw schuld belijden 100% aan Hem en aanbid de Koning der 

koningen, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Buiten Hem 
is er geen God. Aanbid Hem, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 

Christus alleen! Ben ik Donder, de bode engel Gods, niet duidelijk 

genoeg? 
 

Voorwaar, vernietigt al uw afgoden dat binnen in uw huis 

zijn en ook daar buiten! 
Sla met de hamer erop heel hard! Weg ermee met die bespotten, 

lelijke afgoden die zielloos zijn en dood zijn en alleen maar 
aantonen dat u afgeweken bent van de volle waarheid Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! U bent vervloekt en haalt groot 

gevaar binnen met het aanbidden van de afgoden en neemt deel 
niet aan de enige ware Weg en zorgt allen maar voor onheil!  

 
Voorwaar, er dreigt verwoesting!  

Wees alert als u zich niet bekeert! Word wakker! Ik, Donder, de 

bode engel Gods heb u land op mijn lijst en zal uw vervloekte 
afgoderijen vernietigen, en laten verdrinken want zelfs zwemmen 

kunnen ze niet of om hulp te roepen of u redden! Voorwaar, zie wat 

nog komt en wat al gekomen is over uw land! 
 

Johannes 14, vers 6 en 7 Jezus zeide tot hem: “Ik ben de weg en 
de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door 
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Mij. Indien gij Mij kendet, zoudt gij ook mijn Vader gekend hebben. 
Van nu aan kent gij Hem en hebt gij Hem gezien.” 

 

En Johannes 15, vers 23 tot en met 25 “Wie Mij haat, haat ook 
mijn Vader. Indien Ik niet de werken onder hen gedaan had, die 

niemand anders gedaan heeft, zouden zij geen zonde hebben; maar 
nu hebben zij, hoewel zij ze gezien hebben, toch Mij en mijn Vader 

gehaat. Maar het woord moet vervuld worden, dat in hun wet 

geschreven is: Zij hebben Mij zonder reden gehaat.” 
En Johannes 8, vers 12 Wederom dan sprak Jezus tot hen en 

zeide: “Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de 
duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben.” 

 

En Johannes 3, vers 16 tot en met 21 Want alzo lief heeft God 
de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 

opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig 
leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, 

opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 

geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 

oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 
duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 

waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 
gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 

komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 

zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 
 

Voorwaar, vraagt de Here, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 
Christus om vergeving en bouw een relatie op met Hem die u 

onheil wil veranderen naar een zegen!  

Wees snel! Of u gaat eraan!  
 

Voorwaar, voorwaar, voorwaar, ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

Sprak de bode engel Gods en verdween. 
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Wie koppig en eigenwijs blijft zal in de poel des 

vuurs geworpen worden! 
 

Zo spreekt de God van Abraham, Izaäk en Jacob, Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus,  “Velen moeten zich bekeren 

voordat het ook voor hen te laat is.” 

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 7 Oktober 

2020, bracht de bode engel Gods deze boodschap over, dat ik heel 
graag met u wil delen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige en kadosh, heilige Naam van 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 

Nachso, en ben een bode engel Gods. 
 

Voorwaar, Profeet Benjamin Cousijnsen, uw moeder Elly is 

op 22 December 2016 we genomen zoals velen anderen. 
En u was aanwezig bij de afscheidsdienst op 28 December 2016, 

ook het Leger des Heils was aanwezig en gaf de afscheidsdienst en 
gebed en samenzang. Daarna uw moeder, Elly, die geboren is op 

17 November 1939, naar de begraafplaats werd overgebracht in 

Glanerbrug.  
 

Voorwaar, zij kwam trouw bij het Leger des Heils kerk en 

bemoedigde veel mensen en deed ook wel eens wat mensen 
helpen en liet boodschappen brengen, o.a.  

U had haar zo vaak gewaarschuwd dat ze moest stoppen met roken 
en al die kruizen verzameling, ook de Maria beeldjes weg moest 

doen. Voorwaar, ze kon er geen afstand van doen en zelfs op haar 

afscheid dag zongen ze ‘ave maria’  tot uw grote schrik. Voorwaar, 
u had zelfs ooit met haar gebeden en ze was twee maanden van 

roken bevrijd, waarna ze toch weer naar de sigaretten greep! 
Voorwaar, u hebt velen gewaarschuwd en als ze niet willen horen 

en koppig zijn en eigenwijs blijven en u niet serieus willen nemen, 

zullen ze toch in de poel de vuurs geworpen worden.  
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Zo spreekt de God van Abraham, Izaäk en Jacob, Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus,  

“Velen moeten zich bekeren voordat het ook voor hen te laat is.” 

 
Openbaring 22, vers 6 En Hij zeide tot mij: “Deze woorden zijn 

getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der 
Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen 

hetgeen weldra geschieden moet.” 

 
En Johannes 3, vers 16 tot en met 21 Want alzo lief heeft God 

de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 
opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig 

leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, 

opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 
geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 

oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 

duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 
waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 

gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 

komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 
zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 

 
Voorwaar, wie niet wil horen gaat verloren! 

Al deed u zoveel voor mensen, God wilt dat u een voorbeeld bent 

en niet rookt of afgoden vereerd! Dit brengt u in de hel! 
 

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 

 

Hou u ogen gericht op Yeshua HaMashiach, 

JHWH, Jezus Christus! 
 
Zo als vroeger sprak de Heer Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 

Christus tegen zijn discipelen, om altijd te bidden en niet te 

verslappen zo is adviseert de Heer u in deze kwade dagen. 
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Volledige weergave: 

 

Hallo, welkom! Op 9 Oktober 2020, bracht de bode engel Gods deze 
boodschap over aan Profeet Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u Profeet Benjamin Cousijnsen in de kadosh, 

heilige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. 

Voorwaar, mijn naam is Rafaël, en ben een bode engel Gods. 
 

Voorwaar, deel het volgende: 
 

Lucas 18, vers 1 Hij, “Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 

Christus”, sprak een gelijkenis tot hen met het oog daarop, dat zij 
altijd moesten bidden en niet verslappen. 

 
Voorwaar, zo spreekt Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 

Christus, de almachtige God van Abraham, Izaäk en Jacob, 

“Geliefden, de wereld is in chaos en de Coronavirus, de sluip 
moordenaar, sluipt stilletjes verder en al die boze machten zijn erg 

actief en heeft vele mensen verhard gemaakt en ook velen willen 

weg trekken van hen geloof.” 
 

Spreuken 8, vers 13 “De vreze des HEREN is het kwade te haten; 
hoogmoed en trots en boze wandel en een mond vol draaierijen 

haat ik.” 

En vers 33 tot en met 36 “Hoort naar de vermaning, dan wordt gij 
wijs, slaat haar niet in de wind. Welzalig de mens die naar mij 

luistert, dag aan dag wachthoudende aan mijn deuren, bewakende 
de posten van mijn poorten. Want wie mij vindt, heeft het leven 

gevonden, hij heeft van de HERE welgevallen verkregen. Maar wie 

mij mist, doet zijn leven geweld aan; allen die mij haten, hebben de 
dood lief.” 

 

Voorwaar, geliefden, juist nu moet men sterk zijn  en zich 
verzetten en wapenen tegen al de gebeurtenissen die 

gaande is in deze wereld.  
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Efeziërs 4, vers 21 Gij toch hebt van Hem gehoord en zijt in Hem 
onderwezen, gelijk dit de waarheid is in Jezus. 

 

En Efeziërs 5, vers 15 tot en met 17 Ziet dus nauwlettend toe, 
hoe gij wandelt, niet als onwijzen, doch als wijzen, u de 

gelegenheid ten nutte makende, want de dagen zijn kwaad. Weest 
daarom niet onverstandig, maar tracht te verstaan, wat de wil des 

Heren is.  

 
En Efeziërs 6, vers 10 tot en met 13 Voorts, weest krachtig in de 

Here en in de sterkte zijner macht. Doet de wapenrusting Gods 
aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des 

duivels; want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, 

maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de 
wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de 

hemelse gewesten. Neemt daarom de wapenrusting Gods, om 
weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om, uw taak geheel 

vervuld hebbende, stand te houden.  

 
Voorwaar, om alles te versnellen zoals voorzegt is, moet de 

gaande gebeurtenissen juist gebeuren. 

Heruit blijkt ook welke vruchten goed en slecht zijn en welke in het 
vuur geworpen zal worden. 

 
Joshua 1, vers 9 Heb Ik u niet geboden: wees sterk en moedig? 

Sidder niet en word niet verschrikt, want de HERE, uw God, is met 

u, overal waar gij gaat. 
 

Voorwaar, niets is sterker dan Yeshua HaMashiach, JHWH, 
Jezus Christus! 

Zijn liefde en genade die het als een zegel op uw hart legt. 

 
1 Korintiërs 13, vers 2 tot en met 13 Al ware het, dat ik 

profetische gaven had, en alle geheimenissen en alles, wat te weten 

is, wist, en al het geloof had, zodat ik bergen verzette, maar ik had 
de liefde niet, ik ware niets. Al ware het, dat ik al wat ik heb tot 

spijs uitdeelde, en al ware het, dat ik mijn lichaam gaf om te 
worden verbrand, maar had de liefde niet, het baatte mij niets. De 

liefde is lankmoedig, de liefde is goedertieren, zij is niet afgunstig, 
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de liefde praalt niet, zij is niet opgeblazen, zij kwetst niemands 
gevoel, zij zoekt zichzelf niet, zij wordt niet verbitterd, zij rekent 

het kwade niet toe. Zij is niet blijde over ongerechtigheid, maar zij 

is blijde met de waarheid. Alles bedekt zij, alles gelooft zij, alles 
hoopt zij, alles verdraagt zij. De liefde vergaat nimmermeer; maar 

profetieën, zij zullen afgedaan hebben; tongen, zij zullen 
verstommen; kennis, zij zal afgedaan hebben. Want onvolkomen is 

ons kennen en onvolkomen ons profeteren. Doch, als het volmaakte 

komt, zal het onvolkomene afgedaan hebben. Toen ik een kind was, 
sprak ik als een kind, voelde ik als een kind, overlegde ik als een 

kind. Nu ik een man ben geworden, heb ik afgelegd wat kinderlijk 
was. Want nu zien wij nog door een spiegel, in raadselen, doch 

straks van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik onvolkomen, maar 

dan zal ik ten volle kennen, zoals ik zelf gekend ben. Zo blijven 
dan: Geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de meeste van deze is 

de liefde. 
 

En 1 Korintiërs 12, vers 11 en 12 Doch dit alles werkt één en 

dezelfde Geest, die een ieder in het bijzonder toedeelt, gelijk Hij 
wil. Want gelijk het lichaam één is en vele leden heeft, en al de 

leden van het lichaam, hoe vele ook, één lichaam vormen, zo ook 

Christus.  
 

Voorwaar, hou u ogen op Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 
Christus gericht, vooruit! 

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
 

 

Een dwaas begrijpt niet Gods liefde  
 

Hij zond zijn woord, Hij genas hen en deed hen aan de groeve 
ontkomen. 

 

 
Volledige weergave: 

 

Hallo, welkom! Op 10 Oktober 2020, bracht de bode engel Gods 
deze boodschap over aan Profeet Benjamin Cousijnsen. 
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Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 
Voorwaar, hoor aandachtig. 

 
Mattheüs 11, vers 10 “Een Profeet,” Deze is het, van wie 

geschreven staat: Zie, Ik zend mijn bode voor uw aangezicht uit, 

die uw weg voor U heen bereiden zal. 
Openbaring 22, vers 6 En Hij zeide tot mij: “Deze woorden zijn 

getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der 
Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen 

hetgeen weldra geschieden moet.” 

En Spreuken 2, vers 7 Hij bewaart hulp voor de oprechten, Hij is 
een schild voor wie onberispelijk wandelen. 

 
Aldus heeft de Heer, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 

Christus zo gesproken. 

Voorwaar, mijn naam is Revorme, en ben een bode engel Gods. 
 

Voorwaar, alle boodschappen Gods zijn door God zelf 

doorgegeven via Zijn bode engelen en vanwege dat men in 
de eindtijd leeft. 

Een dwaas begrijpt deze boodschappen niet, omdat men geen tijd 
neemt om ernaar te luisteren of kan het gewoon niet begrijpen of 

niet er wil overdenken. 

 
Spreuken 28, vers 5 Boze lieden verstaan het recht niet, maar 

wie de HERE zoeken, verstaan alles. 
En Psalm 10, vers 4 De goddeloze met zijn neus in de hoogte 

denkt: Hij vraagt geen rekenschap. 

En Psalm 14, vers 2 De HERE ziet neder uit de hemel op de 
mensenkinderen, om te zien, of er één verstandig is, één, die God 

zoekt. 

En Psalm 22, vers 5 en 6 Op U hebben onze vaderen vertrouwd, zij 
hebben vertrouwd, en Gij deedt hen ontkomen; tot U hebben zij 

geroepen en zij werden gered, op U hebben zij vertrouwd en zij zijn 
niet beschaamd. 
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Voorwaar, wie in rechtvaardigheid wandelen hoeven niet 
beschaamd te zijn omdat God u kent en uw gebeden en 

berouw. 

 
Psalm 25, vers 7 tot en met 11 Gedenk niet de zonden van mijn 

jeugd, noch mijn overtredingen, gedenk mijner naar uw 
goedertierenheid, om uwer goedheid wil, HERE. Goed en waarachtig 

is de HERE; daarom onderwijst Hij de zondaars aangaande de weg. 

Ootmoedigen doet Hij wandelen in het recht, en Hij leert 
ootmoedigen zijn weg. Alle paden des HEREN zijn goedertierenheid 

en trouw voor wie zijn verbond en zijn getuigenissen bewaren. Om 
uws naams wil, HERE, vergeef mij mijn ongerechtigheid, want die is 

groot. 

 
Voorwaar, de ellendige riep en kreeg genade van al zijn of 

haar zonden, ondanks hoe talrijk zijn of haar zonden ook 
waren. 

God gedenkt nimmer de overtredingen en is een echte barmhartige 

Here, vol gunst bewijzen als men Zijn aangezicht heeft gezocht en 
bekeerd heeft.  

Voorwaar, de Here red en wil dat niemand verloren gaat.  

 
Psalm 46, vers 2 en 3 God is ons een toevlucht en sterkte, ten 

zeerste bevonden een hulp in benauwdheden. Daarom zullen wij 
niet vrezen, al verplaatste zich de aarde, al wankelden de bergen in 

het hart van de zee. 

 
En Psalm 59, vers 9 tot en met 11 Maar Gij, HERE, belacht hen, 

Gij spot met al de heidenen. Mijn sterkte, op U wil ik acht slaan, 
want God is mijn burcht. Mijn goedertieren God trede mij 

tegemoet; God doe mij met vreugde zien op hen die mij benauwen. 

En vers 17 en 18 Ik echter bezing uw sterkte, des morgens jubel ik 
over uw goedertierenheid; want Gij waart mij een burcht, een 

toevlucht ten dage toen ik benauwd was. Mijn sterkte, U wil ik 

psalmzingen; want God is mijn burcht, mijn goedertieren God. 
 

En Psalm 99, vers 9 Verhoogt de HERE, onze God, buigt u neder 
voor zijn heilige berg, want: Heilig is de HERE, onze God. 
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En Psalm 107, vers 17 tot en met 20 Er waren dwazen, die 
wegens hun zondige wandel en wegens hun ongerechtigheden 

gepijnigd werden; hun ziel gruwde van elke spijze, zij waren de 

poorten des doods nabij. Toen riepen zij tot de HERE in hun 
benauwdheid, en Hij verloste hen uit hun angsten; Hij zond zijn 

woord, Hij genas hen en deed hen aan de groeve ontkomen. 
 

En Johannes 3, vers 16 tot en met 21 Want alzo lief heeft God 

de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 
opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig 

leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, 
opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 
geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 

oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 
duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 

waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 

gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 
komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 

zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 

 
Vanuit deze boodschap mag u weten dat God liefde is! 

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 

 

Wees zachtmoedig en nederig van hart voor God 
 

God wederstaat de hoogmoedigen, maar de nederigen geeft Hij 
genade. Vernedert u dan onder de machtige hand Gods, opdat Hij u 

verhoge te zijner tijd.  
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, welkom! Op 11 Oktober 2020, bracht de bode engel Gods 

deze boodschap over aan Profeet Benjamin Cousijnsen. 
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Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige Naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 

Lovesadai, en ben een bode engel Gods. 

 
Voorwaar, zo spreekt de Koning der koningen. 

 
Mattheüs 11, vers 28 en 29 “Komt tot Mij, allen, die vermoeid en 

belast zijt, en Ik zal u rust geven; neemt mijn juk op u en leert van 

Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust 
vinden voor uw zielen.” 

 
En 2 Korintiërs 7, vers 10 en 11 Want de droefheid naar Gods 

wil brengt onberouwelijke inkeer tot heil, maar de droefheid der 

wereld brengt de dood. Want zie toch, wat juist deze ervaring van 
droefheid naar Gods wil u gebracht heeft: welk een ernst, meer 

nog, verontschuldiging, verontwaardiging, vrees, verlangen, ijver, 
bestraffing. Gij hebt in allen dele doen blijken, dat gij zuiver stondt 

in deze zaak. 

En vers 16 Het verblijdt mij, dat ik in elk opzicht over u gerust kan 
zijn. 

 

En Jakobus 4, vers 4 tot en met 7 Overspeligen, weet gij niet, 
dat de vriendschap met de wereld vijandschap tegen God is? Wie 

dus een vriend der wereld wil zijn, wordt metterdaad een vijand 
van God. Of meent gij, dat het schriftwoord zonder reden zegt: De 

geest, die Hij in ons deed wonen, begeert Hij met jaloersheid? Maar 

Hij geeft dan ook des te grotere genade. Daarom heet het: God 
wederstaat de hoogmoedigen, maar de nederigen geeft Hij 

genade. Onderwerpt u dus aan God, maar biedt weerstand aan de 
duivel, en hij zal van u vlieden. 

En vers 10 tot en met 12 Vernedert u voor de Here, en Hij zal u 

verhogen. Spreekt geen kwaad van elkander, broeders. Wie van 
zijn broeder kwaad spreekt of hem oordeelt, spreekt kwaad van de 

wet en oordeelt haar; en indien gij de wet oordeelt, zijt gij geen 

dader, doch een rechter der wet. Eén is wetgever en rechter, Hij, 
die de macht heeft om te behouden en te verderven. Maar wie zijt 

gij, dat gij uw naaste oordeelt? 
En vers 17 Als iemand dan weet goed te doen en het niet doet, is 

het hem tot zonde. 
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En Jakobus 5, vers 8 tot en met 11 Oefent ook gij geduld, sterkt 

uw harten, want de komst des Heren is nabij. Broeders, zucht niet 

tegen elkander, opdat gij niet onder het oordeel valt; zie, de 
Rechter staat voor de deur. Broeders, neemt tot een voorbeeld van 

gelatenheid en geduld de profeten, die in de naam des Heren 
hebben gesproken. Zie, wij prijzen hen zalig, die volhard hebben; 

gij hebt van de volharding van Job gehoord en gij hebt uit het 

einde, dat de Here deed volgen, gezien, dat de Here rijk is aan 
barmhartigheid en ontferming. 

En vers 13 Heeft iemand onder u leed te dragen? Laat hij bidden. Is 
iemand blij te moede? Laat hij lofzingen.  

En vers 15 en 16 En het gelovige gebed zal de lijder gezond maken, 

en de Here zal hem oprichten. En als hij zonden heeft gedaan, zal 
hem vergiffenis geschonken worden. Belijdt daarom elkander uw 

zonden en bidt voor elkander, opdat gij genezing ontvangt. Het 
gebed van een rechtvaardige vermag veel, doordat er kracht aan 

verleend wordt.  

En vers 19 en 20 Mijn broeders, indien bij u iemand van de 
waarheid afdwaalt, en een ander brengt hem tot inkeer, weet dan, 

dat, wie een zondaar van zijn dwaalweg terugbrengt, diens ziel van 

de dood zal behouden en tal van zonden bedekken. 
 

En Jakobus 3, vers 6 tot en met 10 Ook de tong is een vuur, zij 
is de wereld der ongerechtigheid; de tong neemt haar plaats in 

onder onze leden, als iets, dat het gehele lichaam bezoedelt en het 

rad der geboorte in vlam zet, terwijl zij zelf in vlam gezet wordt 
door de hel. Want alle soorten van wilde dieren en vogels, van 

kruipende dieren en zeedieren worden bedwongen en zijn 
bedwongen door de menselijke natuur, maar de tong kan geen 

mens bedwingen. Zij is een onberekenbaar kwaad, vol dodelijk 

venijn. Met haar loven wij de Here en Vader en met haar 
vervloeken wij de mensen, die naar de gelijkenis Gods geschapen 

zijn: uit dezelfde mond komt zegening en vervloeking voort. Dit 

moet, mijn broeders, niet zo zijn. 
 

Voorwaar, wees zachtmoedig en nederig van hart voor God. 
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1 Petrus 5, vers 5 tot en met 11 Evenzo gij, jongeren, 
onderwerpt u aan de oudsten. Omgordt u allen jegens elkander met 

nederigheid, want God wederstaat de hoogmoedigen, maar de 

nederigen geeft Hij genade. Vernedert u dan onder de machtige 
hand Gods, opdat Hij u verhoge te zijner tijd. Werpt al uw 

bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u. Wordt nuchter en 
waakzaam. Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende 

leeuw, zoekende wie hij zal verslinden. Wederstaat hem, vast in het 

geloof, wetende, dat aan uw broederschap in de wereld hetzelfde 
lijden wordt toegemeten. Doch de God van alle genade, die u in 

Christus geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid, Hij zal u, na 
een korte tijd van lijden, volmaken, bevestigen, sterken en 

grondvesten. Hem zij de kracht in alle eeuwigheid! Amen.  

En vers 14 Groet elkander met de kus der liefde. Vrede zij u allen, 
die in Christus zijt. 

 
Voorwaar, overdenk wat Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 

Christus aan u duidelijk wil maken. 

  
Colossenzen 3, vers 12 tot en met 17 Doet dan aan, als door 

God uitverkoren heiligen en geliefden, innerlijke ontferming, 

goedheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld. Verdraagt 
elkander en vergeeft elkander, indien de een tegen de ander een 

grief heeft; gelijk ook de Here u vergeven heeft, doet ook gij 
evenzo. En doet bij dit alles de liefde aan, als de band der 

volmaaktheid. En de vrede van Christus, tot welke gij immers in 

één lichaam geroepen zijt, regere in uw harten; en weest 
dankbaar. Het woord van Christus wone rijkelijk in u, zodat gij in 

alle wijsheid elkander leert en terechtwijst en met psalmen, 
lofzangen en geestelijke liederen zingende, Gode dank brengt in uw 

harten. En al wat gij doet met woord of werk, doet het alles in de 

naam des Heren Jezus, God, de Vader, dankende door Hem! 
 

En Colossenzen 4, vers 2 Volhardt in het gebed, weest daarbij 

waakzaam en dankt. 
En vers 5 en 6  Gedraagt u als wijzen ten opzichte van hen die 

buiten staan, maakt u de gelegenheid ten nutte. Uw spreken zij te 
allen tijde aangenaam, niet zouteloos; gij moet weten, hoe gij aan 

ieder het juiste antwoord moet geven. 
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En 1 Thessalonicenzen 2, vers 19 en 20 Want wie is onze hoop 

of blijdschap of erekrans voor onze Here Jezus bij zijn komst, wie 

anders dan gij? Ja, gij zijt onze eer en blijdschap. 
 

En Johannes 3, vers 16 tot en met 21 Want alzo lief heeft God 
de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 

opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig 

leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, 
opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 

geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 

oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 
duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 

waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 
gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 

komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 

zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 
 

Voorwaar, volhard in geloof, hoop en liefde. 

 
Galaten 5, vers 22 Maar de vrucht van de Geest is liefde, 

blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, 
trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.  

 

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 
 

God zal uw koppigheid, vijandschap en trots 

breken 
 
Waarschuwende en profetische boodschap Gods, wordt gebracht 

door de bode engel Gods om de hele wereld te delen. Luister 
rebelse generatie! Verbreekt met uw afgoden en uw slechte wandel 

en wees gehoorzaam aan God.  
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Volledige weergave: 
 

Hallo, welkom! Op 13 Oktober 2020, bracht de bode engel Gods 

deze boodschap over aan Profeet Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige Naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 

Voorwaar,  
 

Jesaja 29, vers 6 Gij zult door de HERE der heerscharen bezocht 
worden met donder, aardbeving en geweldig gedreun, wind, storm 

en verterende vuurvlam. 

En Exodus 19, vers 19 Het geluid van de bazuin werd gaandeweg 
zeer sterk. Mozes sprak, en God antwoordde hem in de donder. 

En Psalm 77, vers 18 en 19 De wolken goten water uit, het zwerk 
deed de donder horen, ook vlogen uw pijlen rond. Het gedreun van 

uw donder rolde voort, de bliksemen verlichtten de wereld, de 

aarde sidderde en beefde. 
 

Voorwaar, machtig is de God van Abraham, Izaäk en Jacob. 

Voorwaar, mijn naam is Donder, en ben een bode engel Gods. 
 

2 Samuël 22, vers 14 De HERE deed de donder uit de hemel 
weerklinken, de Allerhoogste verhief zijn stem. 

 

Voorwaar,  
 

Exodus 15, vers 3 De HERE is een krijgsheld; HERE is Zijn naam. 
Exodus 23, vers 25 Maar gij zult de HERE, uw God, dienen; dan zal 

Hij uw brood en uw water zegenen en Ik zal ziekte uit uw midden 

verwijderen. 
 

Voorwaar, welke land dan ook, God zal uw land straffen en 

mij, de bode engel Gods sturen als u zich niet bekeert van 
uw zondige wandel! 

Zo spreekt de Here, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus het 
volgende: 
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Leviticus 20, vers 26 Weest Mij heilig, want heilig ben Ik, 
de HERE, en Ik heb u afgezonderd van de volken, opdat gij Mij zoudt 

toebehoren. 

 
En Leviticus 26, vers 1 Gij zult u geen afgoden maken; een 

gesneden beeld noch een gewijde steen zult gij u oprichten; ook 
een steen met beeldhouwwerk zult gij in uw land niet zetten, om u 

daarvoor neder te buigen, want Ik ben de HERE, uw God. 

En vers 14 tot en met 25 Maar indien gij naar Mij niet luistert en al 
deze geboden niet doet, indien gij mijn inzettingen versmaadt en 

van mijn verordeningen een afkeer hebt, zodat gij geen van mijn 
geboden doet en mijn verbond verbreekt, dan zal Ik ook aldus met 

u doen en met verschrikking u bezoeken: tering en koorts, die de 

ogen verteren en het leven doen verkwijnen; dan zult gij tevergeefs 
uw zaad zaaien, want uw vijanden zullen het eten. Ik zal mijn 

aangezicht tegen u keren, zodat gij voor uw vijanden geslagen zult 
worden, en die u haten, zullen over u heersen, en gij zult vluchten, 

zonder dat iemand u vervolgt. En indien gij desniettegenstaande 

niet naar Mij luistert, dan zal Ik u blijven tuchtigen wegens uw 
zonden, tot zevenmaal toe, en uw trotse macht zal Ik breken en uw 

hemel maken als ijzer en uw land als koper. Dan zal uw kracht 

tevergeefs verbruikt worden; uw land zal zijn opbrengst niet geven 
en het geboomte des lands zal zijn vrucht niet dragen. Indien gij u 

tegen Mij verzet en naar Mij niet wilt luisteren, dan zal Ik u nog 
zevenmaal harder slaan, naar uw zonden; Ik zal het wild gedierte 

op u loslaten, dat u van kinderen beroven en uw vee uitroeien zal 

en uw aantal zo zal verminderen, dat uw wegen verlaten zullen zijn. 
Indien gij u door deze tuchtiging nog niet tot Mij keert en u tegen 

Mij blijft verzetten, dan zal ook Ik Mij tegen u verzetten en dan zal 
Ik u ook zevenmaal slaan wegens uw zonden, en over u een zwaard 

brengen, dat wraak neemt over het verbond; wanneer gij dan in uw 

steden bijeenkomt, dan zal Ik de pest onder u zenden en gij zult 
aan de vijand overgeleverd worden.  

 

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
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Zie naar elkaar om! 
 

Houdt het voor enkel vreugde, mijn broeders, wanneer gij in 

velerlei verzoekingen valt. 
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 14 Oktober 
2020, bracht de bode engel Gods deze boodschap over dat ik heel 

graag met u wil delen. 

 
Shalom! Ik begroet u, gij die luistert, in de almachtige Naam van 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  
 

Voorwaar, de nieuwe wereld orde is blij dat de Coronavirus 

een nachtmerrie geworden is en dat men zit te liegen tegen 
de burgers en vooral dat men juist minder mensen wil 

vanwege de overbevolking! 
Voorwaar, mijn naam is Revelado, en ben een bode engel Gods. 

 

De wereld is in chaos en er is veel angst en er is geen geld 
voor veiligheid en de klimaatverandering en een oplossing 

voor de gehele overbevolking. 

Maar wel voor anderen zaken zoals windmolens, o.a., de rijken 
worden rijker en de armen worden armer. Voorwaar,  

 
Jesaja 59, vers 4 tot en met 8 Er is niemand die een gegronde 

aanklacht indient, en niemand die naar waarheid richt; zij 

vertrouwen op ijdelheid, spreken valsheid, gaan zwanger van 
moeite en baren onheil. Zij broeden eieren van giftige slangen uit 

en weven spinnewebben. Wie van hun eieren eet, zal sterven; als 
er een ingedrukt wordt, berst er een adder uit. Hun webben deugen 

niet tot kleding, en met hun maaksels kunnen zij zich niet 

bedekken; hun maaksels zijn maaksels van boosheid, en 
gewelddaden zijn in hun handen. Hun voeten snellen naar het 

kwade en haasten zich om onschuldig bloed te vergieten; hun 

gedachten zijn onheilsgedachten, verwoesting en verderf zijn op 
hun wegen. De weg des vredes kennen zij niet, en er is geen recht 
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in hun sporen; zij gaan langs kronkelpaden; niemand die ze 
betreedt, kent vrede. 

 

En 1 Johannes 4, vers 3 En iedere geest, die Jezus niet belijdt, is 
niet uit God. En dit is de geest van de antichrist, waarvan gij 

gehoord hebt, dat hij komen zal, en hij is nu reeds in de wereld.  
 

Voorwaar, geliefden in Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 

Christus, wees standvastig in uw geloof en zie op Hem en 
verslapt niet maar wees krachtig in Christus! 

 
1 Johannes 4, vers 15 tot en met 21 Al wie belijdt, dat Jezus de 

Zoon van God is – God blijft in hem en hij in God. En wij hebben de 

liefde onderkend en geloofd, die God jegens ons heeft. God is 
liefde, en wie in de liefde blijft, blijft in God en God blijft in hem. 

Hierin is de liefde bij ons volmaakt geworden, dat wij 
vrijmoedigheid hebben op de dag des oordeels, want gelijk Hij is, 

zijn ook wij in deze wereld. Er is in de liefde geen vrees, maar de 

volmaakte liefde drijft de vrees uit; want de vrees houdt verband 
met straf en wie vreest, is niet volmaakt in de liefde. Wij hebben 

lief, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad. Indien iemand zegt: Ik heb 

God lief, doch zijn broeder haat, dan is hij een leugenaar; want wie 
zijn broeder, die hij gezien heeft, niet liefheeft, kan ook God, die hij 

niet gezien heeft, niet liefhebben. En dit gebod hebben wij van 
Hem: Wie God liefheeft, moet ook zijn broeder liefhebben. 

 

Jacobus 1, vers 2 Houdt het voor enkel vreugde, mijn broeders, 
wanneer gij in velerlei verzoekingen valt. 

 
En weet in deze chaos… 

 

Openbaring 3, vers 21 Wie overwint, hem zal Ik geven met Mij te 
zitten op mijn troon, gelijk ook Ik heb overwonnen en gezeten ben 

met mijn Vader op zijn troon. 

 
Weest sterk en bemoedig elkander en bouw elkaar op en 

laat de alleenstaanden niet aan hen lot over en niet in de 
steek.  
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Dit is de wil des Heren! Zie naar elkaar om. Voorwaar, de tijd is 
nabij! Wees een warrior Gods en vrees niet voor mensen. 

 

Psalm 138, vers 3 Ten dage dat ik riep, hebt Gij mij geantwoord, 
Gij hebt mij bemoedigd met kracht in mijn ziel. 

 
Galaten 4, vers 9 Nu gij echter God hebt leren kennen, ja, meer 

nog, door God gekend zijt, hoe kunt gij thans terugkeren tot die 

zwakke en armelijke wereldgeesten, waaraan gij u weder van meet 
aan dienstbaar wilt maken?  

 
En Efeziërs 6, vers 12 tot en met 14 Want wij hebben niet te 

worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen 

de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de 
boze geesten in de hemelse gewesten. Neemt daarom de 

wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in de boze dag 
en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te houden. Stelt u 

dan op, uw lendenen omgord met de waarheid, bekleed met het 

pantser der gerechtigheid.  
 

Voorwaar, volgt Gods woord op! 

 
Filippenzen 2, vers 16 Het woord des levens vasthoudende, mij 

ten roem tegen de dag van Christus, dat ik niet vruchteloos mijn 
wedloop gelopen, noch vruchteloos mij ingespannen heb. 

 

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 
 

Heb de identiteit van Christus! 
 
Toon barmhartigheid aan iedereen, zoals u genade hebt ontvangen 

van Christus Jezus. Doe dit als een voorbeeld om de zondaars te 

laten zien dat Jezus in u is. En leef door geloof in de Zoon van God, 
die u allen liefheeft en die Hij zichzelf in uw plaats heeft gegeven. 

 

 
Volledige weergave: 
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Hallo, welkom! Op 15 Oktober 2020, bracht de bode engel Gods 

deze boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.  

 
Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Blesia, 
en ben een bode engel Gods. 

 

Voorwaar, Paulus zei eens over zich zelf het volgende. 
 

1 Timotheüs 1, vers 12 tot en met 16 Ik breng dank aan Hem, 
die mij kracht gegeven heeft, Christus Jezus, onze Here, dat Hij mij 

getrouw geacht heeft, daar Hij mij in de bediening gesteld 

heeft, hoewel ik vroeger een godslasteraar en een vervolger en een 
geweldenaar was. Maar mij is ontferming bewezen, omdat ik het in 

mijn onwetendheid, uit ongeloof, gedaan heb, en zeer overvloedig 
is de genade van onze Here geweest, met het geloof en de liefde in 

Christus Jezus. Dit is een getrouw woord en alle aanneming waard, 

dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaren te 
behouden, onder welke ik een eerste plaats inneem. Maar hiertoe is 

mij ontferming bewezen, dat Jezus Christus in de eerste plaats in 

mij zijn ganse zou bewijzen tot een voorbeeld voor hen, die later op 
Hem zouden vertrouwen ten eeuwigen leven. 

 
Voorwaar, iedereen is een zondaar en uit de genade van God 

bent u gered door Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 

Christus. 
God nam u weg uit het zondige gezin van Adam en plaatste u in dat 

rechtvaardige gezin van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. 
Nu bezit u rechtvaardigheid van Hem als uw eigen rechtvaardigheid 

en hebt een gloednieuwe identiteit als kind van God.  

 
Galaten 2, vers 20 Met Christus ben ik gekruisigd, en toch leef ik, 

dat is, niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. En voor zover 

ik nu nog in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van 
God, die mij heeft liefgehad en Zich voor mij heeft overgegeven. 

 
En Jesaja 53, vers 3 tot en met 6 Hij was veracht en van 

mensen verlaten, een man van smarten en vertrouwd met ziekte, 
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ja, als iemand, voor wie men het gelaat verbergt; Hij was veracht 
en wij hebben hem niet geacht. Nochtans, onze ziekten heeft Hij op 

zich genomen, en onze smarten gedragen; wij echter hielden hem 

voor een geplaagde, een door God geslagene en verdrukte. Maar 
om onze overtredingen werd Hij doorboord, om onze 

ongerechtigheden verbrijzeld; de straf die ons de vrede aanbrengt, 
was op hem, en door zijn striemen is ons genezing geworden. Wij 

allen dwaalden als schapen, wij wendden ons ieder naar zijn eigen 

weg, maar de HERE heeft ons aller ongerechtigheid op hem doen 
neerkomen. 

 
Zegt, “Halleluja!” 

 

En Jesaja 53, vers 7 tot en met 10 Hij werd mishandeld, maar 
Hij liet zich verdrukken en deed zijn mond niet open; als een lam 

dat ter slachting geleid wordt, en als een schaap dat stom is voor 
zijn scheerders, zo deed Hij zijn mond niet open. Hij is uit 

verdrukking en gericht weggenomen, en wie onder zijn tijdgenoten 

bedacht, dat Hij is afgesneden uit het land der levenden? Om de 
overtreding van mijn volk is de plaag op hem geweest. En men 

stelde zijn graf bij de goddelozen; bij de rijke was Hij in zijn dood, 

omdat Hij geen onrecht gedaan heeft en geen bedrog in zijn mond 
is geweest. Maar het behaagde de HERE hem te verbrijzelen. Hij 

maakte hem ziek. Wanneer Hij zichzelf ten schuldoffer gesteld zal 
hebben, zal Hij nakomelingen zien en een lang leven hebben en het 

voornemen des HEREN zal door zijn hand voortgang hebben.  

 
Ik herhaal Jesaja 53, vers 8 vanaf: De overtreding van mijn volk 

is de plaag op Hem geweest.  
 

Voorwaar, Hij heeft u dus vergeven. 

 
Jesaja 54, vers 15 Valt men heftig aan, dan gaat dat van Mij niet 

uit; wie u aanvalt, zal over u vallen. 

En vers 17 Elk wapen dat tegen u gesmeed wordt, zal niets 
uitrichten, en elke tong die zich voor het gericht tegen u keert, zult 

gij in het ongelijk stellen. Dit is het deel van de knechten 
des Heren en hun recht van Mijnentwege, luidt het woord 

des Heren. 
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Voorwaar,  

 

1 Petrus 2, vers 15 Want zó is het de wil van God, dat gij door 
goed te doen de mond snoert aan de onwetendheid van de 

onverstandige mensen. 
En vers 19 Want dit is genade, indien iemand, omdat hij met God 

rekening houdt, leed verdraagt, dat hij ten onrechte lijdt. Want mag 

dát roem heten, als gij slagen moet verduren, omdat gij kwaad 
doet? Maar als gij goed doet en dan lijden moet verduren, dát is 

genade bij God. 
En vers 20 tot en met 25 Want mag dát roem heten, als gij slagen 

moet verduren, omdat gij kwaad doet? Maar als gij goed doet en 

dan lijden moet verduren, dát is genade bij God. Want hiertoe zijt 
gij geroepen, daar ook Christus voor u geleden heeft en u een 

voorbeeld heeft nagelaten, opdat gij in zijn voetstappen zoudt 
treden; die geen zonde gedaan heeft en in wiens mond geen 

bedrog is gevonden; die, als Hij gescholden werd, niet terugschold 

en als Hij leed, niet dreigde, maar het overgaf aan Hem, die 
rechtvaardig oordeelt; die zelf onze zonden in zijn lichaam op het 

hout gebracht heeft, opdat wij, aan de zonden afgestorven, voor de 

gerechtigheid zouden leven; en door zijn striemen zijt gij 
genezen. Want gij waart dwalende als schapen, maar thans hebt gij 

u bekeerd tot de herder en hoeder van uw zielen. 
 

En 1 Petrus 3, vers 14 Al moest gij lijden om de gerechtigheid, 

toch zijt gij zalig. Doch vreest niet voor hun dreiging, en laat u niet 
verschrikken. 

En vers 17 Want het is beter te lijden, indien de wil van God dit 
eist, goed doende dan kwaad doende.  

 

En 1 Johannes 5, vers 19 en 20 Wij weten, dat wij uit God zijn 
en de gehele wereld in het boze ligt. Doch wij weten, dat de Zoon 

van God gekomen is en ons inzicht gegeven heeft om de 

Waarachtige te kennen; en wij zijn in de Waarachtige, in zijn Zoon 
Jezus Christus. Dit is de waarachtige God en het eeuwige leven. 
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En 3 Johannes vers 11 Geliefde, volg het kwade niet na, maar het 
goede. Wie goed doet, is uit God, maar wie kwaad doet, heeft God 

niet gezien. 

 
En Hebreeën 10, vers 22 tot en met 24 Laten wij toetreden met 

een waarachtig hart, in volle verzekerdheid des geloofs, met een 
hart, dat door besprenging gezuiverd is van besef van kwaad, en 

met een lichaam, dat gewassen is met zuiver water. Laten wij de 

belijdenis van hetgeen wij hopen onwankelbaar vasthouden, want 
Hij, die beloofd heeft, is getrouw. En laten wij op elkander acht 

geven om elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. 
 

En Marcus 11, vers 25 en 26 En wanneer gij staat te bidden, 

vergeeft wat gij tegen iemand mocht hebben, opdat ook uw Vader 
in de hemelen uw overtredingen vergeve. Indien gij echter niet 

vergeeft, zal ook uw Vader, die in de hemelen is, uw overtredingen 
niet vergeven. 

 

En Johannes 3, vers 16 tot en met 21 Want alzo lief heeft God 
de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 

opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig 

leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, 
opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 

geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 

oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 
duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 

waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 
gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 

komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 

zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 
 

Voorwaar, heb de identiteit van Christus en overdenkt deze 

boodschap en deel het met anderen. 
 

Romeinen 12, vers 14 Zegent wie u vervolgen, zegent en 
vervloekt niet. 
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En vers 17 tot en met 19 Vergeldt niemand kwaad met kwaad; hebt 
het goede voor met alle mensen. Houdt zo mogelijk, voor zover het 

van u afhangt, vrede met alle mensen. Wreekt uzelf niet, geliefden, 

maar laat plaats voor de toorn, want er staat geschreven: Mij komt 
de wraak toe, Ik zal het vergelden, spreekt de Here.  

 
En 1 Korintiërs 5, vers 6 en 7 Uw roem deugt niet. Weet gij niet, 

dat een weinig zuurdeeg het gehele deeg zuur maakt? Doet het 

oude zuurdeeg weg, opdat gij een vers deeg moogt zijn; gij zijt 
immers ongezuurd. Want ook ons paaslam is geslacht: Christus.  

 
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 

 
 

Wees niet gebrandmerkt door het kwaad! 
 
Waarschuwende boodschap Gods: De Here, Yeshua HaMashiach, 

JHWH, Jezus Christus waarschuwt u nogmaals over de boze 
werken. Laat u niet verblinden en onderscheid de geest. 

Volledige weergave: 

 
Hallo, welkom! Op 17 Oktober 2020, bracht de bode engel Gods 

deze boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.  

 
Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  
 

Voorwaar, zo spreekt de Here, El Elohim, Adonai, de Koning 

der koningen. 
 

Voorwaar, een goede boom herkent men aan de vruchten. 
Zei ik niet, dat de geest zegt nadrukkelijk dat in latere tijden, nu 

dus, sommigen zullen afvallen van het geloof, doordat zij dus 

dwaalgeesten en leringen van boze geesten volgen, door de 
huichelarij van leugen sprekers, dien in hun eigen geweten 

gebrandmerkt zijn? 
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Voorwaar, de boze geesten zijn in de wereld gekomen en 
vele mensen hebben de duisternis ontvangen met al die boze 

werken zoals kwaadspreken en roddelen en dergelijk 

waarvoor ik u daarvoor gewaarschuwd heb. 
Ze hebben de duisternis liever dan het licht, want hun werken zijn 

gebrandmerkte in hen geweten en iedere kwaad van deze boze 
geesten die deze mensen hebben overgenomen, haat het licht en 

gaat niet tot het licht. Hieruit blijke dat zij niet in het licht wandelen 

maar in de duisternis. 
 

Spreuken 6, vers 12 tot en met 14 Een nietsnut, een 
onheilstichter is hij “of zij”, die met bedrieglijke mond rondgaat, 

die met zijn “of haar” ogen knipt, met zijn “of haar” voeten 

schuifelt, met zijn “of haar” vingers wijst, in wiens hart draaierijen 
zijn “of haar”, die aldoor kwaad smeedt, die twist stookt. 

 
Voorwaar, Ik, de Here haat hen hoogmoedige ogen en valse 

tong, van wie handen die onschuldig bloed vergieten,  

en hen harten dat heilloze plannen smeden, waarvan voeten die 
zich haasten om naar het kwade te snellen, wie leugens uitblaast 

als een vals getuige en wie twist stookt tussen broeders en zusters. 

 
Kolossenzen 2, vers 20 en 21 Indien gij met Christus 

afgestorven zijt aan de wereldgeesten, waartoe laat gij u, alsof gij 
in de wereld leefdet, geboden opleggen: raak niet, smaak niet, roer 

niet aan. 

 
Voorwaar, mijn naam is Korach en ben een bode engel Gods, 

die u vanuit Gods troon deze boodschap overbrengt van 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. 

 

Efeziërs 6, vers 11 en 12 Doet de wapenrusting Gods aan, om te 
kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels; want wij 

hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de 

overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer 
duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. 

En vers 16 tot en met 18 Neemt bij dit alles het schild des geloofs 
ter hand, waarmede gij al de brandende pijlen van de boze zult 

kunnen doven; en neemt de helm des heils aan en het zwaard des 



 
 

 

7733 
 
 

 

Geestes, dat is het woord van God. En bidt daarbij met aanhoudend 
bidden en smeken bij elke gelegenheid in de Geest, daartoe 

wakende met alle volharding en smeking voor alle heiligen. 

 
En Jakobus 1, vers 21 tot en met 26 Legt dus af alle vuilheid en 

alle uitwas van boosheid en neemt met zachtmoedigheid het in u 
geplante woord aan, dat uw zielen kan behouden. En weest daders 

des woords en niet alleen hoorders: dan zoudt gij uzelf misleiden. 

Want wie hoorder is van het woord en niet dader, die gelijkt op een 
man, die het gelaat, waarmede hij geboren is, in een spiegel 

beschouwt; want hij heeft zich beschouwd, is heengegaan en heeft 
terstond vergeten, hoe hij er uitzag. Maar wie zich verdiept in de 

volmaakte wet, die der vrijheid, en daarbij blijft, niet als een 

vergeetachtige hoorder, doch als een werkelijk dader, die zal zalig 
zijn in zijn doen. Indien iemand meent godsdienstig te zijn en 

daarbij zijn tong niet in toom houdt, maar zijn hart misleidt, diens 
godsdienst is waardeloos.  

 

En Jakobus 4, vers 3 en 4 Of, gij bidt wel, maar gij ontvangt niet, 
doordat gij verkeerd bidt, om het in uw hartstochten door te 

brengen. Overspeligen, weet gij niet, dat de vriendschap met de 

wereld vijandschap tegen God is? Wie dus een vriend der wereld wil 
zijn, wordt metterdaad een vijand van God. 

En vers 7 en 8 Onderwerpt u dus aan God, maar biedt weerstand 
aan de duivel, en hij zal van u vlieden. Nadert tot God, en Hij zal 

tot u naderen. Reinigt uw handen, zondaars, en zuivert uw harten, 

gij, die innerlijk verdeeld zijt.  
 

En Jakobus 5, vers 9 tot en met 11 Broeders “dit betreft 
evenzo voor de zusters”, zucht niet tegen elkander, opdat gij niet 

onder het oordeel valt; zie, de Rechter staat voor de deur. Broeders 

“of zusters”, neemt tot een voorbeeld van gelatenheid en geduld 
de Profeten, die in de naam des Heren hebben gesproken. Zie, wij 

prijzen hen zalig, die volhard hebben; gij hebt van de volharding 

van Job gehoord en gij hebt uit het einde, dat de Here deed volgen, 
gezien, dat de Here rijk is aan barmhartigheid en ontferming. 

 
Voorwaar, laat de Heilige Geest van God u wakker schudden 

zodat u zich nog op tijd kan bekeren. 
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1 Johannes 2, vers 6 Wie zegt, dat hij in Hem blijft, behoort ook 

zelf zó te wandelen, als Hij gewandeld heeft. 

En vers 9 en 10 Wie zegt in het licht te zijn en zijn broeder haat, 
die is in de duisternis tot nu toe. Wie zijn broeder liefheeft, blijft in 

het licht en in hem is niets aanstotelijks;  
 

Johannes 3, vers 16 tot en met 21 Want alzo lief heeft God de 

wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 
een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 
geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 

oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 
duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 

waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 

gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 
komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 

zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 

 
De liefde is uit God en overwint alles! 

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 

 

Wie kan de dag van Zijn komst verdragen? 
 

Profetische boodschap Gods: Wordt de bazuin in een stad geblazen, 
zonder dat de inwoners opschrikken? Geschiedt er een ramp in een 

stad, zonder dat de Here die bewerkt? Voorzeker, de 
Here Here doet geen ding, of Hij openbaart zijn raad aan zijn 

knechten, de Profeten.  

 
 

Volledige weergave: 
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Hallo, welkom! Op 18 Oktober 2020, bracht de bode engel Gods 
deze boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.  

 

Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige en almachtige Naam van 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 
Voorwaar, zo spreekt de Heer, 

 

Ezechiël 36, vers 24 Ik zal u weghalen uit de volken en u 
bijeenvergaderen uit alle landen, en Ik zal u brengen naar uw eigen 

land. 
En Ezechiël 37, vers 27 Mijn woning zal bij hen zijn; Ik zal hun tot 

een God zijn, en zij zullen Mij tot een volk zijn.  

En Ezechiël 38, vers 23 Ik zal Mij groot en heilig betonen en Mij 
doen kennen ten aanschouwen van vele volken; en zij zullen weten, 

dat Ik de HERE ben. 
En Ezechiël 33, vers 33 Doch als het komt – en het komt! – dan 

zullen zij weten, dat er in hun midden een profeet is geweest. 

En Ezechiël 39, vers 8 Zie, het komt, het zal geschieden, luidt het 
woord van de Here HERE; dit is de dag, waarvan Ik gesproken heb. 

En vers 21 Zo zal Ik mijn heerlijkheid onder de volken brengen, en 

zullen alle volken het gericht zien dat Ik voltrokken heb, en de hand 
die Ik op hen heb gelegd. 

En vers 28 En zij zullen weten, dat Ik de HERE hun God ben, zowel 
wanneer Ik hen in ballingschap wegvoer onder de volken, als 

wanneer Ik hen weer in hun eigen land verzamel, zonder dat Ik 

iemand van hen daarginds achterlaat.  
En Daniël 3, vers 17 Indien onze God, die wij vereren, in staat is 

ons te bevrijden, dan zal Hij ons uit de brandende vuuroven, en uit 
uw macht, o koning, bevrijden. 

 

Zegt, “Halleluja!” 
 

Daniël 10, vers 16 tot en met 19 Maar zie, iets als een 

menselijke gedaante raakte mijn lippen aan; toen opende ik mijn 
mond en begon te spreken, en ik zeide tot hem die vóór mij stond: 

Mijn heer, vanwege het gezicht hebben mij weeën overvallen, en ik 
heb geen kracht meer over. Hoe kan ik, de knecht mijns heren, 

spreken met u, mijnheer? Ik heb immers geen kracht meer en alle 
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adem is mij benomen.Toen raakte hij, die er uitzag als een mens, 
mij wederom aan en gaf mij kracht en hij zeide: Vrees niet, gij zeer 

beminde man, vrede zij u, wees sterk, ja, wees sterk! En terwijl hij 

met mij sprak, werd ik gesterkt en ik zeide: Mijn heer spreke, want 
gij hebt mij kracht gegeven. 

 
Voorwaar, verslapt niet in Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 

Christus. 

 
Daniël 11, vers 35 Sommige van de verstandigen zullen 

struikelen, opdat er onder hen loutering, schifting en zuivering 
teweeggebracht worde, tot aan de eindtijd; want deze toeft nog tot 

de vastgestelde tijd. 

 
En Daniël 12, vers 3 En de verstandigen zullen stralen als de 

glans van het uitspansel, en die velen tot gerechtigheid hebben 
gebracht als de sterren, voor eeuwig en altoos. 

 

En Joël 2, vers 12 en 13 Maar ook nu nog luidt het woord 
des HEREN: Bekeert u tot Mij met uw ganse hart, en met vasten en 

met geween en met rouwklacht. Scheurt uw hart en niet uw 

klederen en bekeert u tot de HERE, uw God. Want genadig en 
barmhartig is Hij, lankmoedig en groot van goedertierenheid, 

berouw hebbende over het onheil. 
En vers 31 en 32 De zon zal veranderd worden in duisternis en de 

maan in bloed, voordat de grote en geduchte dag 

des HEREN komt. En het zal geschieden, dat ieder die de naam 
des HEREN aanroept, behouden zal worden, want op de berg Sion en 

te Jeruzalem zal ontkoming zijn, zoals de HERE gezegd heeft; en tot 
de ontkomenen zullen zij behoren, die de HERE zal roepen. 

 

Voorwaar, mijn naam is Revelado, een bode engel Gods. 
Tot de zwakke zegt de Here zegt: “Ik ben een held”. 

 

Joël 3, vers 11 Maakt u op en komt, alle volken van rondom, en 
verzamelt u. Doe, o Here, uw helden daarheen afdalen.  

En vers 15 tot en met 17 De zon en de maan worden zwart en de 
sterren trekken haar glans in. En de Here brult uit Sion en verheft 

zijn stem uit Jeruzalem, zodat hemel en aarde beven. Maar 
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de Here is een schuilplaats voor zijn volk en een veste voor de 
kinderen Israëls. En gij zult weten, dat Ik, de Here, uw God ben, 

die woon op Sion, mijn heilige berg, en Jeruzalem zal een heiligdom 

zijn, en vreemdelingen zullen er niet meer doortrekken. 
 

En Amos 3, vers 4 Brult een leeuw in het woud, zonder dat hij 
prooi heeft? Laat een jonge leeuw zijn gegrom horen uit zijn hol, 

tenzij hij iets heeft gevangen? 

En vers 6 tot en met 8 Wordt de bazuin in een stad geblazen, 
zonder dat de inwoners opschrikken? Geschiedt er een ramp in een 

stad, zonder dat de Here die bewerkt? Voorzeker, de 
Here Here doet geen ding, of Hij openbaart zijn raad aan zijn 

knechten, de Profeten. De leeuw heeft gebruld, – wie zou niet 

vrezen? De Here Here heeft gesproken, – wie zou niet profeteren? 
 

En Amos 5, vers 14 Zoekt het goede en niet het kwade, opdat gij 
leeft en aldus de Here, de God der heerscharen, met u zij, gelijk gij 

zegt. 

 
Voorwaar, haat het kwade en hebt het goede lief! 

 

Amos 5, vers 18 tot en met 23 Wee hun, die verlangen naar de 
dag des Heren! Wat toch zal de dag des Heren voor u zijn? 

Duisternis is hij, en geen licht! Zoals wanneer iemand vlucht voor 
een leeuw, en een beer overvalt hem; en hij komt naar huis en 

leunt met zijn hand aan de muur, en hem bijt een slang! Duisternis 

zal immers de dag des Heren zijn en geen licht, ja donker en 
zonder glans. Ik haat, Ik veracht uw feesten, en kan uw 

samenkomsten niet luchten. Ja, als gij Mij brandoffers brengt, en 
uw spijsoffers, heb Ik daaraan geen welgevallen, en uw vredeoffer 

van mestkalveren wil Ik niet aanzien. Doe van Mij weg het getier 

van uw liederen, het getokkel van uw harpen wil Ik niet horen. 
 

En weet dit. 

 
Amos 8, vers 9 en 10 Te dien dage zal het geschieden, luidt het 

woord van de Here Here, dat Ik op de middag de zon zal doen 
schuilgaan en bij klaarlichte dag het land in het donker zal 

zetten. Dan zal Ik uw feesten in rouw verkeren, en al uw liederen in 
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klaagzang. Dan zal Ik rouwgewaad brengen op alle heupen en 
kaalheid op elk hoofd. En Ik zal het maken als de rouw over een 

eniggeborene en het einde ervan als een bittere dag. 

 
Voorwaar, deze boodschap is zeer profetisch. 

Hou het in uw gedachten. 
 

Obadja vers 15 Want nabij is de dag des Heren over alle volken; 

zoals gij gedaan hebt, zal u gedaan worden, uw daad zal op uw 
eigen hoofd terugvallen.  

 
En Micah 3, vers 2 Gij die het goede haat en het kwade liefhebt, 

die de lieden de huid afstroopt en het vlees van hun gebeente. 

 
En Micah 5, vers 14 En Ik zal in toorn en gramschap wraak 

oefenen over de volkeren die geen gehoor gegeven hebben. 
 

En Maleachi 3, vers 2 Doch wie kan de dag van zijn komst 

verdragen, en wie zal bestaan, als Hij verschijnt? Want Hij zal zijn 
als het vuur van de smelter en als het loog van de blekers.  

 

En 2 Petrus 3, vers 10 tot en met 13 Maar de dag des Heren zal 
komen als een dief. Op die dag zullen de hemelen met gedruis 

voorbijgaan en de elementen door vuur vergaan, en de aarde en de 
werken daarop zullen gevonden worden. Daar al deze dingen aldus 

vergaan, hoedanig behoort gij dan te zijn in heilige wandel en 

godsvrucht, vol verwachting u spoedende naar de komst van de 
dag Gods, ter wille waarvan de hemelen brandende zullen vergaan 

en de elementen in vuur zullen wegsmelten. Wij verwachten echter 
naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar 

gerechtigheid woont. 

 
Amen! 

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
 

 

Gebed voor genezing en bevrijding 
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Bid in nedereig voor genezing aan uw Abba, Vader voor uw ziekte 
en laat u zelf bevrijden van alle zwaktes en zonden via het kostbare 

Bloed van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! 

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, welkom! Op 20 Oktober 2020, bracht de bode engel Gods 

deze boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.  
 

Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige Naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 

Sokeha, een bode engel Gods. 

 
Voorwaar, als u verlossing en bevrijding nodig hebt is het 

belangrijk om uw zonden en zwaktes en ziekten bij de Heer 
te brengen. 

 

Bid het volgende. 
 

“Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, de Zoon van God, ik 

wil u aanbidden en mij buigen voor u aangezicht Heer en nederig 
voor U. Vol met respect vraagt ik of u mij aanraakt, en mij verlost 

van elke zonde en zwakte en ziekte met uw reinigende en 
bevrijdende kostbaar Bloed!” 

 

“Ik dank u, dat ik u eigendom ben en dat u overwinning Bloed mij 
los gemaakt heeft van satan en dat u alle zonden en zwaktes en 

ziekten, o.a., verbroken hebt en mij gereinigd hebt. Halleluja!” 
 

“Ik behoor u toe en zal een sterke vaste relatie met u aangaan en 

mijn relatie onderhouden. Ik zal ook mijn genezing delen met mijn 
familie en getuigen van u Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 

Christus en dat u leeft en ook nog geneest en dezelfde bent tot in 

alle eeuwigheid en dat ik op de beloften van uw woord mag 
vertrouwen.” 

 
Johannes 3, vers 16 tot en met 21 Want alzo lief heeft God de 

wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 
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een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 

geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 
oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 

duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 

waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 
gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 

komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 
zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 

 

En Jesaje 41, vers 10 Vrees niet, want Ik ben met u; zie niet 
angstig rond, want Ik ben uw God. Ik sterk u, ook help Ik u, ook 

ondersteun Ik u met mijn heilrijke rechterhand. 
 

En Jesaja 40, vers 29 Hij geeft de moede kracht en de 

machteloze vermeerdert Hij sterkte.  
En vers 31 Maar wie de Here verwachten, putten nieuwe kracht; zij 

varen op met vleugelen als arenden; zij lopen, maar worden niet 

moede; zij wandelen, maar worden niet mat. 
 

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 

 

Heb elkander lief met de liefde van de Heer 
 

Verdraagt elkanders moeilijkheden; zó zult gij de wet van Christus 
vervullen. 

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 21 Oktober 

2020, bracht de bode engel Gods deze boodschap over, dat ik heel 

graag met u wil delen. 
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Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige Naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 

Lovesadai, en ben een bode engel Gods. 

 
Lucas 10, vers 16 Wie naar u hoort, hoort naar Mij; en wie u 

verwerpt, verwerpt Mij; en wie Mij verwerpt, verwerpt Hem, die Mij 
gezonden heeft. 

 

En Marcus 12, vers 28 tot en met 34 En een der 
schriftgeleerden, tot Hem komende, hoorde, dat zij met elkander 

redetwistten, en overtuigd, dat Hij hun goed geantwoord had, 
vroeg hij Hem: Welk gebod is het eerste van alle? Jezus 

antwoordde: Het eerste is: Hoor, Israël, de Here, onze God, de 

Here is één, en gij zult de Here, uw God, liefhebben uit geheel uw 
hart en uit geheel uw ziel en uit geheel uw verstand en uit geheel 

uw kracht. Het tweede is dit: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. 
Een ander gebod, groter dan deze, bestaat niet. En de 

schriftgeleerde zeide tot Hem: Inderdaad, Meester, naar waarheid 

hebt Gij gezegd, dat Hij één is en dat er geen ander is dan Hij. En 
Hem lief te hebben uit geheel het hart en uit geheel het verstand en 

uit geheel de kracht, en de naaste lief te hebben als zichzelf, is 

meer dan alle brandoffers en slachtoffers. En Jezus, ziende, dat hij 
verstandig geantwoord had, zeide tot hem: Gij zijt niet verre van 

het Koninkrijk Gods. En niemand durfde Hem meer iets vragen. 
 

Voorwaar, daarna komt deze belangrijke regel: 

Van de mensen om je heen moet je evenveel houden als van jezelf 
en zegt nu niet, “Maar hij of zij doet dit of dat!”. 

 
1 Petrus 3, vers 8 tot en met 22 Ten slotte, weest allen 

eensgezind, medelijdend, hebt de broeders lief, weest barmhartig 

en ootmoedig, en vergeldt geen kwaad met kwaad of laster met 
laster, maar zegent integendeel, wijl gij hiertoe geroepen zijt, dat 

gij zegen zoudt beërven. Want: wie het leven wil liefhebben en 

goede dagen zien, weerhoude zijn tong van het kwade, en zijn 
lippen van bedrog te spreken; hij wijke af van het kwade en doe 

het goede, hij zoeke de vrede en jage die na, want de ogen des 
Heren zijn op de rechtvaardigen, en zijn oren tot hun smeking, 

maar het aangezicht des Heren is tegen hen, die het kwade doen. 
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Ten slotte, weest allen eensgezind, medelijdend, hebt de broeders 
lief, weest barmhartig en ootmoedig, en vergeldt geen kwaad met 

kwaad of laster met laster, maar zegent integendeel, wijl gij hiertoe 

geroepen zijt, dat gij zegen zoudt beërven. Want: wie het leven wil 
liefhebben en goede dagen zien, weerhoude zijn tong van het 

kwade, en zijn lippen van bedrog te spreken; hij wijke af van het 
kwade en doe het goede, hij zoeke de vrede en jage die na, want 

de ogen des Heren zijn op de rechtvaardigen, en zijn oren tot hun 

smeking, maar het aangezicht des Heren is tegen hen, die het 
kwade doen. 

 
En 1 Petrus 4, vers 7 tot en met 11 Het einde aller dingen is 

nabijgekomen. Komt dus tot bezinning en wordt nuchter, opdat gij 

kunt bidden. Hebt bovenal bestendige liefde jegens elkander, want 
de liefde bedekt tal van zonden. Weest gastvrij jegens elkander, 

zonder morren. Dient elkander, een ieder naar de genadegave, die 
hij ontvangen heeft, als goede rentmeesters over de velerlei 

genade Gods. Spreekt iemand, laten het woorden zijn als van God; 

dient iemand, laat het zijn als uit kracht, door God verleend, opdat 
in alles God verheerlijkt worde door Jezus Christus, aan wie de 

heerlijkheid is en de kracht, in alle eeuwigheid! Amen. 

 
Voorwaar, overdenk deze boodschap. 

 
1 Petrus 4, vers 13 en 14 Integendeel, verblijdt u naarmate gij 

deel hebt aan het lijden van Christus, opdat gij u ook met vreugde 

zult mogen verblijden bij de openbaring zijner heerlijkheid. Indien 
gij door de naam van Christus smaad lijdt, zijt gij zalig, daar de 

Geest der heerlijkheid en de Geest Gods op u rust.  
 

Ten slotte, zegt de Here tegen jullie allemaal : 

“Maak geen ruzie met elkaar als broeders en zussen. Wees 
vriendelijk en bescheiden.” 

 

1 Thessalonicenzen 5, vers 11 Vermaant daarom elkander en 
bouwt elkander op, gelijk gij dit ook doet. 

 
Voorwaar, bemoedig en verdraagt elkander. 
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Galaten 6, vers 2 Verdraagt elkanders moeilijkheden; zó zult gij 
de wet van Christus vervullen. 

En Hebreeën 13, vers 1 en 2 Laat de broederlijke liefde blijven. 

Vergeet de herbergzaamheid niet, want daardoor hebben 
sommigen, zonder het te weten, engelen geherbergd.  

 
Wat ook zeer belangrijk is het volgende. 

 

Filippenzen 2, vers 3 Zonder zelfzucht of ijdel eerbejag; doch in 
ootmoedigheid achte de een de ander uitnemender dan zichzelf; en 

ieder lette niet slechts op zijn eigen belang. 
 

Voorwaar, jullie allemaal moeten jezelf niet beter vinden dan 

een ander of opscheppen over jezelf.  
Nee, jullie moeten echt leren bescheiden te zijn, en een ander, uw 

naaste, belangrijker vinden dan jezelf. 
 

Romeinen 15, vers 2 Ieder onzer trachte zijn naaste te behagen, 

ten goede, tot opbouwing. 
En Galaten 6, vers 10 Laten wij dus, daar wij de gelegenheid 

hebben, doen wat goed is voor allen, maar inzonderheid voor onze 

geloofsgenoten. 
En Kolossenzen 3, vers 13 Verdraagt elkander en vergeeft elkander, 

indien de een tegen de ander een grief heeft; gelijk ook de Here u 
vergeven heeft, doet ook gij evenzo.  

En Romeinen 2, vers 1 Daarom zijt gij, o mens, wie gij ook zijt, niet 

te verontschuldigen, wanneer gij oordeelt. Want waarin gij een 
ander oordeelt, veroordeelt gij uzelf; want gij, die oordeelt, bedrijft 

dezelfde dingen. 
En Romeinen 13, vers 10 De liefde doet de naaste geen kwaad; 

daarom is de liefde de vervulling der wet. 

 
En Johannes 3, vers 16 tot en met 21 Want alzo lief heeft God 

de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 

opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig 
leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, 

opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 
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geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 
oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 

duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 

waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 
gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 

komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 
zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 

 

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 
 

 

 

Alles wat je nodig hebt is Gods liefde! 
 
Onderwerp u aan God samen en wees krachtig! Een drievoudig 

snoer wordt niet spoedig verbroken. 

 
 

Volledige weergave: 
 

Hallo, welkom! Op 21 Oktober 2020, bracht de bode engel Gods 

deze boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige en almachtige Naam van 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  
 

Voorwaar, God is liefde en niemand is volmaakt zowel 
binnen een huwelijk. 

 

1 Petrus 4, vers 8 Hebt bovenal bestendige liefde jegens 
elkander, want de liefde bedekt tal van zonden.  

 
Voorwaar, uw man of uw vrouw kan u teleurstellen of wel 

eens iets verkeerd hebben gedaan ooit.  
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Het huwelijk bracht twee zondaars samen. Het is dus belangrijk dat 
Gods definitie van liefde en elkaar liefhebben, alle zonden kan 

bedekken met Zijn kracht van de liefde. 

 
Prediker 4, vers 9 tot en met 12 Twee zijn beter dan één, omdat 

zij een goede beloning hebben bij hun zwoegen. Want, indien zij 
vallen, dan richt de een de ander weer op; maar wee de éne, die 

valt zonder dat een metgezel hem opricht! Ook indien er twee 

nederliggen, zullen zij warm worden, maar hoe zal één alleen warm 
worden? Kan iemand er één overweldigen, twee zullen tegenover 

hem kunnen standhouden; en een drievoudig snoer wordt niet 
spoedig verbroken. 

 

Voorwaar, mijn naam is Blesia, een bode engel Gods. 
 

Wees steeds bescheiden. 
 

Efeziërs 4, vers 2 tot en met 7 Met alle nederigheid en 

zachtmoedigheid, met lankmoedigheid, en elkander in liefde te 
verdragen, en u te beijveren de eenheid des Geestes te bewaren 

door de band des vredes: één lichaam en één Geest, gelijk gij ook 

geroepen zijt in de ene hoop uwer roeping, één Here, één geloof, 
één doop, één God en Vader van allen, die is boven allen en door 

allen en in allen. Maar aan een ieder onzer afzonderlijk is de genade 
gegeven, naar de mate, waarin Christus haar schenkt.  

En Jeremia 29, vers 11 Want Ik weet, welke gedachten Ik over u 

koester, luidt het woord des Heren, gedachten van vrede en niet 
van onheil, om u een hoopvolle toekomst te geven. 

 
Voorwaar, Mijn plan met jullie staat vast, spreekt de Heer 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. 

 
Marcus 10, vers 9 Hetgeen dan God samengevoegd heeft, scheide 

de mens niet. “Wees sterk!” 

 
Voorwaar, in vele huwelijken komen wel eens bedreigingen 

voor van buiten af! 
Maar, wat u voor ogen moet houden? Jullie zijn samen door God 

echt verbonden en daar kan niets tussen komen. 
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1 Korintiërs 13, vers 4 tot en met 8 De liefde is lankmoedig, de 

liefde is goedertieren, zij is niet afgunstig, de liefde praalt niet, zij is 

niet opgeblazen, zij kwetst niemands gevoel, zij zoekt zichzelf niet, 
zij wordt niet verbitterd, zij rekent het kwade niet toe. Zij is niet 

blijde over ongerechtigheid, maar zij is blijde met de 
waarheid. Alles bedekt zij, alles gelooft zij, alles hoopt zij, alles 

verdraagt zij. De liefde vergaat nimmermeer; maar profetieën, zij 

zullen afgedaan hebben; tongen, zij zullen verstommen; kennis, zij 
zal afgedaan hebben. 

En vers 13 Zo blijven dan: Geloof, hoop en liefde, deze drie, maar 
de meeste van deze is de liefde. 

 

En Mattheüs 22, vers 37  tot en met 40 Hij zeide tot hem “of 
haar”: Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en 

met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het grote en 
eerste gebod. Het tweede, daaraan gelijk, is: Gij zult uw naaste 

liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en 

de Profeten. 
 

En Efeziërs 6, vers 10 Voorts, weest krachtig in de Here en in de 

sterkte zijner macht. 
 

En 2 Korintiërs 1, vers 2 tot en met 8 Genade zij u en vrede van 
God, onze Vader, en van de Here Jezus Christus. Geloofd zij de God 

en Vader van onze Here Jezus Christus, de Vader der 

barmhartigheden en de God aller vertroosting, die ons troost in al 
onze druk, zodat wij hen, die in allerlei druk zijn, troosten kunnen 

met de troost, waarmede wijzelf door God vertroost worden. Want 
gelijk het lijden van Christus overvloedig over ons komt, zo valt ons 

door Christus ook overvloedig vertroosting ten deel. Worden wij 

verdrukt, het is u tot troost en heil; worden wij getroost, het is u 
tot een troost, die zijn kracht toont in het doorstaan van hetzelfde 

lijden, dat ook wij ondergaan. En onze hoop voor u is wèl gegrond, 

want wij weten, dat gij evenzeer aan de vertroosting deel hebt als 
aan het lijden. Want wij willen u niet onkundig laten, broeders, van 

de verdrukking, die ons in Asia overkomen is: bovenmate en boven 
vermogen hebben wij een zware last te dragen gehad, zodat wij 

zelfs aan ons leven wanhoopten;  
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En Efeziërs 6, vers 11 en 12 Doet de wapenrusting Gods aan, om 

te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels; want wij 

hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de 
overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer 

duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. 
 

Voorwaar, uw vijand is niet uw echtgenoot. 

Onthoud dat jullie gezamenlijke vijand is de satan, die jullie 
huwelijk en liefde wil vernietigen. Die moet men beschermen in de 

almachtige kracht van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. 
Onderwerp u aan God samen en wees krachtig! 

 

Jacobus 4, vers 7 Onderwerpt u dus aan God, maar biedt 
weerstand aan de duivel, en hij zal van u vlieden. 

En vers 17 Als iemand dan weet goed te doen en het niet doet, is 
het hem “of haar’ tot zonde. 

 

En Jacobus 5, vers 8 Oefent ook gij geduld, sterkt uw harten, 
want de komst des Heren is nabij. 

 

Voorwaar, geef u over aan de liefde, want God is liefde! 
Alles wat je nodig hebt is liefde! 

 
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 

 
 

Wees niet alleen een hoorder van het woord 

maar ook een dader! 
  

God maakte de mens niet voor niets naar zijn beeld maar in 

tegendeel met een doel. Nu gij Christus Jezus, de Here, aanvaard 
hebt, wandelt in Hem. 

 
 

Volledige weergave: 
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Hallo, welkom! Op 24 Oktober 2020, bracht de bode engel Gods 
deze boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige Naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 
Voorwaar, hoor aandachtig en wees wijs en verstandig. 

 

Jakobus 1, vers 23 tot en met 25 Want wie hoorder is van het 
woord en niet dader, die gelijkt op een man, die het gelaat, 

waarmede hij “of zij” geboren is, in een spiegel beschouwt; want hij 
“of zij” heeft zich beschouwd, is heengegaan en heeft terstond 

vergeten, hoe hij “of zij” er uitzag. Maar wie zich verdiept in de 

volmaakte wet, die der vrijheid, en daarbij blijft, niet als een 
vergeetachtige hoorder, doch als een werkelijk dader, die zal zalig 

zijn in zijn doen. 
 

En Johannes 1, vers 14 Het Woord is vlees geworden en het heeft 

onder ons gewoond en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, 
een heerlijkheid als van de eniggeborene des Vaders, vol van 

genade en waarheid.  

 
En 2 Korintiërs 3, vers 17 en 18 De Here nu is de Geest; en waar 

de Geest des Heren is, is vrijheid. En wij allen, die met een 
aangezicht, waarop geen bedekking meer is, de heerlijkheid des 

Heren weerspiegelen, veranderen naar hetzelfde beeld van 

heerlijkheid tot heerlijkheid, immers door de Here, die Geest is. 
 

Voorwaar, iedereen heeft wel eens een spiegel nodig om te 
zien of ze er goed uitziet of dat ze wel een vuil of schoon 

gezicht hebben. 

 
1 Korintiërs 13, vers 12 Want nu zien wij nog door een spiegel, 

in raadselen, doch straks van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik 

onvolkomen, maar dan zal ik ten volle kennen, zoals ik zelf gekend 
ben. 

 
Voorwaar, een blik in de spiegel kan heel confronterend zijn. 
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Het valt niet mee dat u ontevreden te zijn met uw eigen 
spiegelbeeld.  

Voorwaar, mijn naam is Blesia, en ben een bode engel Gods. 

 
Gods woord is ook als een spiegel die u laat zien hoe u 

werkelijk bent.  
Maar u hebt ook sommigen die liever niet de spiegel gebruiken en 

laat liggen omdat men de werkelijkheid niet onder ogen wilt komen. 

 
Job 37, vers 18 Kunt gij zoals Hij de wolken maken tot een 

uitspansel, vast als een gegoten spiegel? 
 

Voorwaar, vergist u niet, alleen horen is niet genoeg want 

wie naar de boodschappen Gods hoort in de 
evangelicalendtimemachine.com maar niets mee doet is net 

als iemand die in de spiegel kijkt naar zichzelf en zodra hij of 
zij wegloopt is hij of zij vergeten hoe hij of zij eruitzag.  

 

Genesis 1, vers 26 En God zeide: Laat Ons mensen maken naar 
ons beeld, als onze gelijkenis. Tot zover. 

En vers 27 En God schiep de mens naar zijn beeld; naar Gods beeld 

schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen.  
 

Voorwaar, God maakte de mens niet voor niets naar zijn 
beeld.  

Hij wil zichtbaar zijn door je heen en dat ze op Hem zouden lijken. 

Maar met een doel. 
 

Romeinen 8, vers 27 tot en met 31 En Hij, die de harten 
doorzoekt, weet de bedoeling des Geestes, dat Hij namelijk naar de 

wil van God voor heiligen pleit. Wij weten nu, dat God alle dingen 

doet medewerken ten goede voor hen, die God liefhebben, die 
volgens zijn voornemen geroepenen zijn. Want die Hij tevoren 

gekend heeft, heeft Hij ook tevoren bestemd tot gelijkvormigheid 

aan het beeld zijns Zoons, opdat Hij de eerstgeborene zou zijn 
onder vele broederen; en die Hij tevoren bestemd heeft, dezen 

heeft Hij ook geroepen; en die Hij geroepen heeft, dezen heeft Hij 
ook gerechtvaardigd; en die Hij gerechtvaardigd heeft, dezen heeft 
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Hij ook verheerlijkt. Wat zullen wij dan van deze dingen zeggen? 
Als God vóór ons is, wie zal tegen ons zijn? 

 

En 2 Korintiërs 5, vers 17 Zo is dan wie in Christus is een nieuwe 
schepping; het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen.  

 
En Colossenzen 2, vers 6 Nu gij Christus Jezus, de Here, 

aanvaard hebt, wandelt in Hem. 

 
En Colossenzen 3, vers 14 tot en met 17 En doet bij dit alles de 

liefde aan, als de band der volmaaktheid. En de vrede van Christus, 
tot welke gij immers in één lichaam geroepen zijt, regere in uw 

harten; en weest dankbaar. Het woord van Christus wone rijkelijk 

in u, zodat gij in alle wijsheid elkander leert en terechtwijst en met 
psalmen, lofzangen en geestelijke liederen zingende, Gode dank 

brengt in uw harten. En al wat gij doet met woord of werk, doet het 
alles in de naam des Heren Jezus, God, de Vader, dankende door 

Hem! “Amen.” 

 
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 

 

 

O wee, degene die kinderen mishandelen en God 

bespotten met Gods verbond! 
 

Waarschuwende boodschap Gods: In deze boodschap waarschuwt 

de Almachtige God degene die kindermisbruik plegen en de 
regenboog misbruiken. 

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, welkom! Op 26 Oktober 2020, bracht de bode engel Gods 

deze boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  
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Voorwaar, Frankrijk, Italië, Mexico, en India, o.a., zie de 

waarheid onder uw ogen! 

 
Genesis 6, vers 5 tot en met 7 Toen de Here zag, dat de 

boosheid des mensen groot was op de aarde en al wat de 
overleggingen van zijn hart voortbrachten te allen tijde slechts boos 

was, berouwde het de Here, dat Hij de mens op de aarde gemaakt 

had, en het smartte Hem in zijn hart. En de Here zeide: Ik zal de 
mensen, die Ik geschapen heb, van de aardbodem uitroeien, de 

mensen zowel als het vee en het kruipend gedierte en het 
gevogelte des hemels, want het berouwt Mij, dat Ik hen gemaakt 

heb.   

En vers 11 tot en met 13 De aarde nu was verdorven voor Gods 
aangezicht, en de aarde was vol geweldenarij. En God zag de aarde 

aan, en zie, zij was verdorven, want al wat leeft had zijn weg op de 
aarde verdorven. Toen zeide God tot Noach: Het einde van al wat 

leeft is door Mij besloten, want door hun schuld is de aarde vol 

geweldenarij, en zie, Ik ga hen met de aarde verdelgen. 
 

Voorwaar, Kadosh, heilig is de Here. 

Wees zuiver en bekeert u! 
 

Genesis 9, vers 11 Ik dan richt mijn verbond met u op, dat 
voortaan niets dat leeft, meer door de wateren van de zondvloed 

zal worden uitgeroeid, en dat er geen zondvloed meer wezen zal, 

om de aarde te verderven.  
 

Maar, o wee, de ouders die hen eigen kind laten misbruiken 
en verkopen! 

Dagelijks zijn er kinderen die meer dan 10 uren per dag werken 

voor 20 euro cent per dozijn en armbandjes en vuilnis moeten 
ruimen o.a. Ze zijn als slaven. 

 

Voorwaar, mijn naam is Revelado, en ben een bode engel 
Gods. 

Iedereen is bijna slecht op de aarde en heeft zich een eigen weg 
ingeslagen. Zowel nu in Noord Korea, o.a., lijden vele christenen en 

zitten er velen opgeborgen in verborgen kampen waar men 
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gebruikt maakt van martelingen en onthoofding machine. De Nazi 
achtige FEMA strafkampen zijn er echt wereldwijd en ze willen de 

christenen uitroeien en de macht geven aan de radicale Islam die 

wenst dat hun religie over de gehele wereld wordt 
geïmplementeerd.  

 
Voorwaar, God had altijd het beste voor met de mensen. 

 

Genesis 9, vers 12 tot en met 17 En God zeide: Dit is het teken 
van het verbond, dat Ik geef tussen Mij en u en alle levende 

wezens, die bij u zijn, voor alle volgende geslachten: mijn boog stel 
Ik in de wolken, opdat die tot een teken zij van het verbond tussen 

Mij en de aarde. Wanneer Ik dan wolken over de aarde breng en de 

boog in de wolken verschijnt, zal Ik mijn verbond gedenken, dat 
tussen Mij en u en alle levende wezens van alle vlees bestaat, zodat 

de wateren niet weer tot een vloed zullen worden om al wat leeft te 
verderven. Als de boog in de wolken is, dan zal Ik hem zien, zodat 

Ik mijn eeuwig verbond gedenk tussen God en alle levende wezens 

van alle vlees, dat op aarde is. En God zeide tot Noach: Dit is het 
teken van het verbond, dat Ik heb opgericht tussen Mij en al wat op 

de aarde leeft. 

 
Maar zie nu men maakt misbruik van de regenboog kleuren 

voor Gods aangezicht en bespotten God ermee! 
De overleggingen en wandel zijn ook nu slecht en boos en nog 

erger en het smartte Hem in zijn hart.  

 
Voorwaar, God de Here heeft nu een andere plan van aanpak 

en daarom is er zoveel chaos vanwege de Coronavirus, o.a. 
Voorwaar, alles is in volle gang om de Rapture te versnellen! Het is 

belangrijk om juist nu niet te klagen maar standvastig te zijn in 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Zelfs Abraham geloof 
werd op de proef gesteld! Wees krachtig en red zielen en gebruik 

uw mond. Zwijg niet of u zal verantwoordelijkheid moeten afleggen 

waarom u heeft gezwegen over Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 
Christus. 

 
Johannes 3, vers 16 tot en met 21 Want alzo lief heeft God de 

wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 
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een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 

geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 
oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 

duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 

waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 
gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 

komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 
zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 

 

Verkondig het evangelie en zegt dat de tijd is nabij! 
Vanwege dat men het verbond niet is nagekomen aan God, word nu 

de wereld aangepakt en gestraft!  
 

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
 

 

Vrees niet, Hij is het die u beschermt! 
 

De oprechten zien het en verheugen zich, alle onrecht sluit de 

mond. Wie is wijs? Hij lette op deze dingen, laat men acht slaan op 
de gunstbewijzen des HEREN. 

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, welkom! Op 27 Oktober 2020, bracht de bode engel Gods 

deze boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige en almachtige Naam van 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  
 

Voorwaar,  
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2 Samuël 22, verse 31 tot en met 33 Gods weg is volmaakt; 
des HEREN woord is zuiver. Hij is een schild voor allen die bij Hem 

schuilen. Want wie is God behalve de HERE, wie is een rots buiten 

onze God? Die God, die mijn sterke veste is en mijn weg effen 
maakt. 

En vers 37 Gij hebt mij ruimte gegeven voor mijn schreden, en 
mijn enkels wankelden niet. 

En vers 47 De HERE leeft. Geprezen zij mijn Rots, en verhoogd zij 

de God mijns heils. 
 

Voorwaar, mij naam is Saddai, en ben een bode engel Gods. 
 

Zegt,  

 
Psalm 3, vers 4 Maar Gij, HERE, zijt een schild dat mij dekt, mijn 

eer, en die mijn hoofd opheft. 
 

En Psalm 4, vers 9 In vrede kan ik mij te ruste begeven en 

aanstonds inslapen, want Gij alleen, o HERE, doet mij veilig wonen. 
 

En Psalm 5, vers 4 HERE, des morgens hoort Gij mijn stem, des 

morgens leg ik het U voor, en zie uit. 
En vers 8 en 9 Maar ik zal, dank zij uw grote goedertierenheid, uw 

huis binnengaan, mij nederbuigen naar uw heilige tempel in vreze 
voor U. HERE, leid mij door uw gerechtigheid om mijner belagers 

wil; effen uw weg voor mijn aangezicht. 

En vers 12 en 13 Maar verheugen zullen zich allen die bij U 
schuilen, altoos zullen zij jubelen, daar Gij hen beschermt, en in U 

zullen juichen wie uw Naam liefhebben. Want Gij zegent de 
rechtvaardige, o HERE, Gij omgeeft hem met welbehagen als met 

een schild. 

 
Voorwaar, sla acht op Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 

Christus. 

Vrees niet, Hij is het die u beschermt! 
 

Psalm 7, vers 11 Mijn schild is bij God, die de oprechten van hart 
verlost. 
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En vers 13 Bekeert iemand zich niet, dan wet Hij zijn zwaard, spant 
zijn boog en legt aan. 

 

En Psalm 9, vers 8 tot en met 11 Maar de HERE zetelt voor 
eeuwig, zijn rechterstoel heeft Hij ten gerichte gezet; ja, Hij 

oordeelt de wereld in gerechtigheid, Hij richt de natiën in 
rechtmatigheid. Daarom is de HERE een burcht voor de verdrukte, 

een burcht in tijden van nood. Daarom vertrouwen op U wie uw 

Naam kennen, want Gij hebt nooit verlaten wie U zoeken, o HERE. 
 

En Psalm 10, vers 15 Verbreek de arm van de goddeloze en boze, 
straf zijn “of haar” goddeloosheid, totdat Gij ze niet meer vindt. 

 

En Psalm 23, vers 4 Zelfs al ga ik door een dal van diepe 
duisternis, ik vrees geen kwaad, want Gij zijt bij mij; uw stok en uw 

staf, die vertroosten mij. 
En vers 6 Ja, heil en goedertierenheid zullen mij volgen al de dagen 

van mijn leven. 

 
En Psalm 25, vers 10 Alle paden des HEREN zijn goedertierenheid 

en trouw voor wie zijn verbond en zijn getuigenissen bewaren. 

En vers 14 Des HEREN vertrouwelijke omgang is met wie Hem 
vrezen, en zijn verbond maakt Hij hun bekend. 

 
En Psalm 26, vers 8 HERE, ik heb lief de stede van uw huis, de 

woonplaats van uw heerlijkheid. 

 
En Psalm 27, vers 1 De HERE is mijn licht en mijn heil, voor wie 

zou ik vrezen? De HERE is mijns levens veste, voor wie zou ik 
vervaard zijn? 

En vers 3 tot en met 6 Al legert zich een leger tegen mij, mijn hart 

vreest niet; al verheft zich een krijg tegen mij, nochtans blijf ik 
vertrouwen. Eén ding heb ik van de HERE gevraagd, dit zoek ik: te 

verblijven in het huis des HEREN al de dagen van mijn leven, om de 

liefelijkheid des HEREN te aanschouwen, en om te onderzoeken in 
zijn tempel. Want Hij bergt mij in zijn hut ten dage des kwaads, Hij 

verbergt mij in het verborgene van zijn tent, Hij plaatst mij hoog op 
een rots. En nu heft mijn hoofd zich op boven mijn vijanden 
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rondom mij; daarom wil ik in zijn tent offeren offers met geschal, ik 
wil zingen, ja psalmzingen de HERE. 

 

En Psalm 28, vers 7 en 8 De HERE is mijn kracht en mijn schild; 
op Hem vertrouwde mijn hart en ik werd geholpen. Daarom juicht 

mijn hart en loof ik Hem met mijn lied. De HERE is hun kracht, een 
veste des heils is Hij voor zijn gezalfde. 

 

En Psalm 29, vers 4 De stem des HEREN is vol kracht, de stem 
des HEREN is vol glorie. 

 
En Psalm 31, vers 4 Want Gij zijt mijn steenrots en mijn vesting, 

en om uws naams wil zult Gij mij voeren en leiden. 

En vers 6 In uw hand beveel ik mijn geest; Gij verlost mij, HERE, 
getrouwe God. 

En vers 15 Maar ik vertrouw op U, HERE, ik zeg: Gij zijt mijn God. 
 

Voorwaar,  

 
Psalm 31, vers 24 en 25 Hebt de HERE lief, al zijn gunstgenoten; 

de HERE bewaart de getrouwen, maar ruimschoots vergeldt Hij de 

trotsen. Weest sterk en uw hart zij onversaagd, gij allen, die op 
de HERE hoopt. 

 
En Psalm 32, vers 10 en 11 Talrijk zijn de smarten van de 

goddeloze, maar wie op de HERE vertrouwt, die omringt Hij met 

goedertierenheid. Verheugt u in de HERE en juicht, gij 
rechtvaardigen; jubelt allen, gij oprechten van hart. 

 
En Psalm 33, vers 18 Zie, des HEREN oog is op hen die Hem 

vrezen, die op zijn goedertierenheid hopen. 

En vers 20 tot en met 22 Onze ziel verwacht de HERE, Hij is onze 
hulp en ons schild. Ja, in Hem verheugt zich ons hart, ja, op zijn 

heilige Naam vertrouwen wij. Uw goedertierenheid, HERE, zij over 

ons, gelijk wij op U hopen. 
 

En Psalm 34, vers 5 tot en met 8 Ik zocht de HERE en Hij 
antwoordde mij, Hij redde mij uit al mijn verschrikkingen. Zij 

schouwen naar Hem en stralen van vreugde, en hun aangezicht zal 
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niet schaamrood worden. Deze ellendige hier riep en 
de HERE hoorde, Hij verloste hem “of haar” uit al zijn “of haar” 

benauwdheden. De Engel des HEREN legert Zich rondom wie Hem 

vrezen, en redt hen. 
 

Zegt, “Halleluja!” 
 

Psalm 37, vers 4 tot en met 6 Verlustig u in de HERE; dan zal Hij 

u geven de wensen van uw hart. Wentel uw weg op de HERE en 
vertrouw op Hem, en Hij zal het maken; Hij zal uw gerechtigheid 

doen opgaan als het licht, en uw recht als de middag. 
 

Voorwaar, wees onwankelbaar en wees getrouw en gebruikt 

uw wapenrusting Gods! 
 

Psalm 62, vers 6 tot en met 9 Waarlijk, mijn ziel, keer u stil tot 
God, want van Hem is mijn verwachting; waarlijk, Hij is mijn rots 

en mijn heil, mijn burcht, ik zal niet wankelen. Op God rust mijn 

heil en mijn eer, mijn sterke rots, mijn schuilplaats is in God. 
Vertrouwt op Hem te allen tijde, o volk, stort uw hart uit voor zijn 

aangezicht; God is ons een schuilplaats. 

 
En Psalm 66, vers 10 Want Gij hebt ons getoetst, o God, ons 

gelouterd, gelijk men zilver loutert. 
En vers 13 Ik zal met brandoffers uw huis binnengaan, mijn 

geloften zal ik U betalen. 

 
En Psalm 68, vers 20 en 21 Geprezen zij de Here. Dag aan dag 

draagt Hij ons; die God is ons heil. Die God is ons een God van 
uitreddingen, bij de HERE Here zijn uitkomsten tegen de dood. 

 

En Psalm 70, vers 5 Laten in U jubelen en zich verheugen allen 
die U zoeken; laten wie uw heil liefhebben, bestendig zeggen: God 

is groot! 

 
En Psalm 71, vers 5 en 6 Want Gij zijt mijn verwachting, 

Here HERE, mijn vertrouwen van mijn jeugd aan; op U heb ik 
gesteund van de moederschoot aan, van het ingewand mijner 

moeder aan zijt Gij mijn helper; U geldt bestendig mijn lofzang. 
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En vers 14 tot en met 16 Maar ik zal bestendig hopen en al uw lof 
vermeerderen; mijn mond zal uw gerechtigheid vertellen, de ganse 

dag uw heil, want ik weet de maat daarvan niet. Ik zal de machtige 

daden des Heren HEREN verkondigen, uw gerechtigheid vermelden, 
de uwe alleen. 

 
En Psalm 72, vers 17 tot en met 19 Zijn Naam zij voor altoos, 

zolang de zon er is, bloeie zijn Naam. Mogen alle volken elkander 

daarmee zegenen, 
hem gelukkig prijzen. Geloofd zij de HERE God, de God van Israël, 

die alleen wonderen doet. En geloofd zij zijn heerlijke Naam voor 
eeuwig, en zijn heerlijkheid vervulle de ganse aarde. Amen, ja, 

amen. 

 
En Psalm 91, vers 11 en 12 Want Hij zal aangaande u zijn 

engelen gebieden, dat zij u behoeden op al uw wegen; op de 
handen zullen zij u dragen, opdat gij uw voet niet aan een steen 

stoot. 

 
En Psalm 107, vers 42 en 43 De oprechten zien het en 

verheugen zich, alle onrecht sluit de mond. Wie is wijs? Hij lette op 

deze dingen, laat men acht slaan op de gunstbewijzen des HEREN. 
 

En Psalm 118, vers 24 Dit is de dag die de HERE gemaakt heeft; 
laten wij juichen en ons daarover verheugen. 

En vers 26 Gezegend hij “of zij”, die komt in de Naam des HEREN; 

wij zegenen u uit het huis des HEREN. 
 

En Psalm 119, vers 50 Dit is mijn troost in mijn ellende, dat uw 
belofte mij levend maakt. 

En vers 71 Het is mij goed, dat ik verdrukt ben geweest, opdat ik 

uw inzettingen zou leren. 
 

En Psalm 126, vers 5 Wie met tranen zaaien, zullen met gejuich 

maaien. 
 

En Johannes 3, vers 16 tot en met 21 Want alzo lief heeft God 
de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 

opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig 
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leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, 
opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 
geloofd in de Naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 

oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 
duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 

waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 

gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 
komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 

zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 
 

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
 

 

De antichrist wil meer zichtbaarder in beeld 
komen! 
 

Mensen denken dat Obama niet meer politiek actief is, maar in 
werkelijkheid is hij zeer actief op de achtergrond. 

 
 

Volledige weergave: 

  
Hallo, welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 28 Oktober 

2020, bracht de bode engel Gods deze boodschap over, dat ik heel 

graag met u wil delen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 

Revelado, en ben een bode engel Gods. 

 
Voorwaar, de verkiezingen stellen niets voor.  

De gevallen engelen kunnen in verschillende gedaanten 
veranderen. Denk aan de uiterlijk van Obama, zijn uiterlijk die hij 

overgenomen heeft is een kloon van een farao, Aka Obamunaki.  
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Voorwaar dit is u reeds eens geopenbaard evenzo dat hij zo 
een ander lichaam kan overnemen en dit gebeurd is met 

Donald Trump. 

De antichrist Obama viel meer en meer op wie hij werkelijk is. 
Voorwaar, hoewel Obama zich niet meer laat zien, is hij op de 

achtergrond heel erg actief, meer dan men denkt en om minder 
verdacht te zijn. Zijn velen overgenomen door satan in het witte 

huis.  

 
Voorwaar, de verkiezingen is een grote manipulatie van de 

satan, vol illusie en tactieken.  
Voorwaar, Obama heeft nog steeds via zijn computer, genaamd 

beast, inzage en toegang in de gegevens van het witte huis, o.a. 

Donald Trump is de tijdelijke slimme keuze van satan. Hoewel 
Barack Obama vaak heimwee heeft om terug te keren – als 

president! 
 

Voorwaar, in een telefoon gesprek zei Obama tegen Trump:  

“Ik zal op een betere manier en sterker en zichtbaarder in beeld 
komen en mij nuttiger maken dan ooit tevoren.” 

 

Openbaring 20, vers 1 en 2 En ik zag een engel nederdalen uit 
de hemel met de sleutel des afgronds en een grote keten in zijn 

hand; en hij greep de draak, de oude slang, dat is de duivel en de 
satan, en hij bond hem duizend jaren. 
 
En Openbaring 22, vers 6 en 7 En Hij zeide tot mij: Deze 

woorden zijn getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de 
geesten der Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten 

te tonen hetgeen weldra geschieden moet. En zie, Ik kom spoedig. 

Zalig hij, die de woorden der profetie van dit boek bewaart! 
 
En Openbaring 22, vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, 

zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van 

de Here Jezus zij met allen. 
 

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
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Kijk vooruit naar de overwinning van God! 
 
Welke strijd dan ook, niets kan de engelen Gods zowel als de 

heiligen weerhouden om volledig toegewijd te blijven aan Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Zie op uw enige almachtige 
Koning!  

 
 

Volledige weergave: 

  
Hallo, welkom! Op 28 Oktober 2020, bracht de bode engel Gods 

deze boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.  
 

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  
 

Voorwaar, kom bij zijn kadosh, heilige rivier en drink. 
Voorwaar, mijn naam is Blesia, en ben een bode engel Gods. 

 

Zo spreekt de Here, uw Abba, Vader: 
 

Johannes 7, vers 38 “Wie in Mij gelooft, gelijk de Schrift zegt, 

stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien.” 
 

En Johannes 8, vers 12 Wederom dan sprak Jezus tot hen en 
zeide: “Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de 

duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben.” 

 
Voorwaar, stromen van zegen en overvloed wil Hij, Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus over u uitgieten. 
Zijn stroom van levend water veranderd u volledig en maakt uw 

hart en ziel gereinigd en dat u gesterkt wordt. Vertrouw op Gods 

kracht zoals een machtige engelen leger en in zijn woorden 
geworteld zijn. Ga in Gods overwinning elke strijd aan zoals een 

machtige leger Gods die aan Hem Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 

Christus, de Koning der koningen, ten dienste volledig is toegewijd. 
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Voorwaar, Hij is de Almachtige God en de Koning der 
koningen voor eeuwig! 

Hij heeft de engelen maar ook u, de zege in de strijd beloofd. 

Wandel als een soldaat zoals Gods machtige leger, vol van de Geest 
en geloof en in de kracht Gods! Zelfs de engelen Gods vrezen niet 

voor de tronen en machten, en krachten van de duisternis die 
spoedig zullen vergaan, waar de heilige engelen samen in Christus 

vast geworteld staan. Welke strijd dan ook, niets kan de engelen 

Gods zowel als de heiligen weerhouden om volledig toegewijd te 
blijven aan Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Zie op uw 

enige almachtige Koning!  
 

Voorwaar, kijk vooruit, maar niet op de satan.  

Hef het schild op als er pijlen suizen om u heen. Geef er beslist 
geen aandacht aan, maar geef aan Hem, Yeshua HaMashiach, 

JHWH, Jezus Christus, de volle eer en aanbidding en de roem en de 
heerlijkheid. Hij zal nooit u verlaten. Ga in Gods overwinning en 

kracht staan, en wees gesterkt! U bent in Hem meer dan 

overwinnaar zoals de engelen Gods ook meer dan overwinnaar zijn! 
 

Efeziërs 2, vers 8 Want door genade zijt gij behouden, door het 

geloof, en dat niet uit uzelf: het is een gave van God. 
 

En Johannes 3, vers 16 tot en met 21 Want alzo lief heeft God 
de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 

opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig 

leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, 
opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 

geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 

oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 
duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 

waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 

gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 
komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 

zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 
 

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
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Met wie kunt u zich vergelijken? 
 

En vijf van haar waren dwaas en vijf waren wijs. Want de dwaze 

namen haar lampen mede, maar geen olie.  
 

 
Volledige weergave: 

  

Hallo, welkom! Op 31 Oktober 2020, bracht de bode engel Gods 
deze boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen dat 

ik heel graag met u wil delen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 
Tirsach, en ben een bode engel Gods. 

 
Voorwaar, overdenkt deze boodschap die aan u 

overgebracht word vanuit de troon Gods. 

 
Mattheüs 25, vers 1 tot en met 13 Dan zal het Koninkrijk der 

hemelen vergeleken worden met tien maagden, die haar lampen 

namen en uittrokken, de bruidegom tegemoet. En vijf van haar 
waren dwaas en vijf waren wijs. Want de dwaze namen haar 

lampen mede, maar geen olie; doch de wijze namen olie in haar 
kruiken, met haar lampen. Terwijl de bruidegom uitbleef, werden zij 

allen slaperig en sliepen in. En midden in de nacht klonk een 

geroep: De bruidegom, zie, gaat uit hem tegemoet! Toen stonden 
al die maagden op en brachten haar lampen in orde. En de dwaze 

zeiden tot de wijze: Geeft ons van uw olie, want onze lampen gaan 
uit. Maar de wijze antwoordden en zeiden: Neen, er mocht niet 

genoeg zijn voor ons en voor u; gaat liever naar de verkopers en 

koopt voor uzelf. Doch terwijl ze heengingen om te kopen, kwam 
de bruidegom, en die gereed waren, gingen met hem de 

bruiloftszaal binnen, en de deur werd gesloten. Later kwamen ook 

de andere maagden en zeiden: Heer, heer, doe ons open! Maar hij 
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antwoordde en zeide: Voorwaar, ik zeg u, ik ken u niet. Waakt dan, 
want gij weet de dag noch het uur. 

 

Voorwaar, met wie kunt u zich vergelijken? 
Want de dwazen namen wel hen lampen mee mar geen olie. 

 
Mattheüs 25, vers 2 en 3 En vijf van haar waren dwaas en vijf 

waren wijs. Want de dwaze namen haar lampen mede, maar geen 

olie. 
En vers 5 Terwijl de bruidegom uitbleef, werden zij allen slaperig en 

sliepen in.  
 

Voorwaar, wees alert en wijs en word niet geestelijk 

slaperig! 
De dwazen sliepen in en brachten hen lampen dus niet in orde. Ze 

meenden wijs te zijn maar waren dwaas. 
 

1 Korintiërs 1, vers 18 Want het woord des kruises is wel voor 

hen, die verloren gaan, een dwaasheid, maar voor ons, die 
behouden worden, is het een kracht Gods.  

 

En Mattheüs 25, vers 8 En de dwaze zeiden tot de wijze: Geeft 
ons van uw olie, want onze lampen gaan uit.  

 
Voorwaar, wie wijsheid in de wind slaat is dom! 

Waar blijft de wijze, de verstandige? 

 
1 Korintiërs 1, vers 24 en 25 Maar voor hen, die geroepen zijn, 

Joden zowel als Grieken, prediken wij Christus, de kracht Gods en 
de wijsheid Gods. Want het dwaze van God is wijzer dan de mensen 

en het zwakke van God is sterker dan de mensen. 

Vers 28 tot en met 31 en wat voor de wereld onaanzienlijk en 
veracht is, heeft God uitverkoren, dat, wat niets is, om aan hetgeen 

wèl iets is, zijn kracht te ontnemen, opdat geen vlees zou roemen 

voor God. Maar uit Hem is het, dat gij in Christus Jezus zijt, die ons 
van God is geworden: wijsheid, rechtvaardigheid, heiliging en 

verlossing, opdat het zij, gelijk geschreven staat: Wie roemt, roeme 
in de Here. 
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1 Korintiërs 2, vers 1 tot en met 7 Ook ben ik, toen ik tot u 
kwam, broeders, niet met schittering van woorden of wijsheid u het 

getuigenis van God komen brengen. Want ik had niet besloten iets 

te weten onder u, dan Jezus Christus en die gekruisigd. Ook kwam 
ik in zwakheid, met veel vrezen en beven tot u; mijn spreken en 

mijn prediking kwam ook niet met meeslepende woorden van 
wijsheid, maar met betoon van geest en kracht, opdat uw geloof 

niet zou rusten op wijsheid van mensen, maar op kracht van God. 

Toch spreken wij wijsheid bij hen, die daarvoor rijp zijn, een 
wijsheid echter niet van deze eeuw, noch van de beheersers dezer 

eeuw, wier macht teniet gaat, maar wat wij spreken, als een 
geheimenis, is de verborgen wijsheid Gods, die God reeds van 

eeuwigheid voorbeschikt heeft tot onze heerlijkheid.  

En vers 12 tot en met 14 Wij nu hebben niet de geest der wereld 
ontvangen, maar de Geest uit God, opdat wij zouden weten, wat 

ons door God in genade geschonken is. Hiervan spreken wij dan 
ook met woorden, die niet door menselijke wijsheid, maar door de 

Geest geleerd zijn, zodat wij het geestelijke met het geestelijke 

vergelijken. Doch een ongeestelijk mens aanvaardt niet hetgeen 
van de Geest Gods is, want het is hem dwaasheid en hij kan het 

niet verstaan, omdat het slechts geestelijk te beoordelen is. 

 
En Johannes 3, vers 16 tot en met 21 Want alzo lief heeft God 

de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 
opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig 

leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, 

opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 
geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 

oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 

duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 
waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 

gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 

komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 
zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 

 
En Mattheüs 25, vers 11 tot en met 13 Later kwamen ook de 

andere maagden en zeiden: Heer, heer, doe ons open! Maar hij 
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antwoordde en zeide: Voorwaar, ik zeg u, ik ken u niet. Waakt dan, 
want gij weet de dag noch het uur. 

 

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

NOVEMBER 2020 
 
Luistert met uw hart en ziel en verstand! 
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Deze boodschap is overgeleverd vanaf de troon van God en met 
liefde aan jou doorgegeven. De Heer benadrukt het opnieuw om 

elkaar lief te hebben en elkaar in alle nederigheid te dienen. 

 
 

Volledige weergave: 
  

Hallo, welkom! Op 2 November 2020, bracht de bode engel Gods 

deze boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen, dat 
ik heel graag met u wil delen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 
Voorwaar, God is liefde! 

  
Genesis 1, vers 27 En God schiep de mens naar zijn beeld; naar 

Gods beeld schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen. 

 
En Genesis 2, vers 18 En de HERE God zeide: Het is niet goed, dat 

de mens alleen zij. Ik zal hem een hulp maken, die bij hem past. 

 
En Hooglied 7, vers 6 Hoe schoon zijt gij, liefde; hoe heerlijk 

onder wat men verlangen kan! 
En vers 10 Van mijn geliefde ben ik, en naar mij gaat zijn begeerte 

uit. 

 
En 1 Petrus 3, vers 3 tot en met 5 Uw sieraad zij niet uitwendig: 

het vlechten van haar, het omhangen van goud of het dragen van 
gewaden, maar de verborgen mens uws harten, met de 

onvergankelijke tooi van een zachtmoedige en stille geest, die 

kostbaar is in het oog van God. Want aldus tooiden zich ook weleer 
de heilige vrouwen, die hoopten op God, onderdanig aan haar 

mannen. 

En vers 7 Desgelijks gij, mannen, leeft verstandig met uw vrouwen, 
als met brozer vaatwerk, en bewijst haar eer, daar zij ook 

medeërfgenamen zijn van de genade des levens, opdat uw gebeden 
niet belemmerd worden. 
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En Hooglied 1, vers 2 Hij kusse mij met de kussen van zijn mond! 
Want kostelijker dan wijn is uw liefde. 

 

En Hooglied 2, vers 14 Mijn duif in de rotskloof, in de schuilhoek 
van de bergwand, laat mij uw gedaante zien, laat mij uw stem 

horen, want zoet is uw stem en uw gedaante is bekoorlijk. 
 

En Hooglied 5, vers 16 Zijn verhemelte is enkel zoetheid, en alles 

aan hem bekoorlijkheid. Zó is mijn geliefde, zó is mijn vriend, 
dochters van Jeruzalem. 

 
Voorwaar, mijn naam is Marsaja, en ben een bode engel 

Gods. 

 
1 Korintiërs 13, vers 1 en 2 Al ware het, dat ik met de tongen 

der mensen en der engelen sprak, maar had de liefde niet, ik ware 
schallend koper of een rinkelende cimbaal. Al ware het, dat ik 

profetische gaven had, en alle geheimenissen en alles, wat te weten 

is, wist, en al het geloof had, zodat ik bergen verzette, maar ik had 
de liefde niet, ik ware niets. 

En vers 5 Zij kwetst niemands gevoel, zij zoekt zichzelf niet, zij 

wordt niet verbitterd, zij rekent het kwade niet toe. 
En vers 11 Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, voelde ik als 

een kind, overlegde ik als een kind. Nu ik een man ben geworden, 
heb ik afgelegd wat kinderlijk was. 

 

Voorwaar, dit telt zowel voor de vrouw. 
 

1 Petrus 4, vers 8 en 9 Hebt bovenal bestendige liefde jegens 
elkander, want de liefde bedekt tal van zonden. Weest gastvrij 

jegens elkander, zonder morren.  

 
Ja, dien elkander zoals Gods bedoelt heeft. 

 

En Hooglied 8, vers 7 Vele wateren kunnen de liefde niet blussen 
en rivieren spoelen haar niet weg. Al bood iemand alles wat hij “of 

zij” bezit voor de liefde, smadelijk zou men hem “of haar” 
afwijzen. 
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Voorwaar,  
 

Galaten 5, vers 13 Want gij zijt geroepen, broeders “en zusters”, 

om vrij te zijn; gebruikt echter die vrijheid niet als een aanleiding 
voor het vlees, maar dient elkander door de liefde.  

 
Efeziërs 4, vers 21 Gij toch hebt van Hem gehoord en zijt in Hem 

onderwezen, gelijk dit de waarheid is in Jezus. 

 
En Spreuken 31, vers 10 tot en met 12 Een degelijke huisvrouw, 

wie zal haar vinden? haar waarde gaat koralen ver te boven. Op 
haar vertrouwt het hart van haar man, het zal hem aan voordeel 

niet ontbreken. Zij doet hem goed en geen kwaad, al de dagen van 

haar leven. 
 

En vers 25 tot en met 31 “Dit kunt u ook zien voor de 
dergelijke man des huizes.” Kracht en luister is haar gewaad, de 

komende dag lacht zij toe. Met wijsheid opent zij haar mond, 

vriendelijke onderwijzing ligt op haar tong. Zij houdt toezicht op de 
gang van haar huishouding, het brood der traagheid eet zij niet. 

Haar zonen staan op en prijzen haar gelukkig, ook haar man roemt 

haar: Vele dochters gedragen zich wakker, maar gij overtreft haar 
alle! Bedrieglijk is de bevalligheid en ijdel de schoonheid, maar een 

vrouw die de HERE vreest, die is te prijzen. Geeft haar van de 
vrucht harer handen, dat haar daden haar roemen in de poorten! 

 

Voorwaar, legt de liefde als een zegel aan uw hart! 
Want Gods is liefde en de liefde is vanuit God, en is sterker dan de 

dood. En wat uit liefde is, haat de duivel. 
 

Efeziërs 2, vers 14 Want Hij is onze vrede, die de twee één heeft 

gemaakt en de tussenmuur, die scheiding maakte, de vijandschap, 
weggebroken heeft. 

 

Zegt, “Halleluja!” 
 

Efeziërs 3, vers 17 Opdat Christus door het geloof in uw harten 
woning make. Geworteld en gegrond in de liefde. 
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En 1 Korintiërs 7, vers 3 De man kome jegens de vrouw zijn 
echtelijke verplichtingen na en evenzo de vrouw jegens haar man. 

En vers 4 tot en met 7 De vrouw heeft niet zelf over haar lichaam 

te beschikken, doch haar man; en eveneens heeft de man niet zelf 
over zijn lichaam te beschikken, doch zijn vrouw. Onthoudt dat 

elkander niet, tenzij met onderling goedvinden en voor een 
bepaalde tijd, om u te wijden aan het gebed, maar om daarna 

weder samen te komen, opdat niet de satan u verzoeke wegens uw 

gemis aan zelfbeheersing. Dit zeg ik om u tegemoet te komen, niet 
om u te bevelen. Ik zou wel willen, dat alle mensen waren, zoals 

ikzelf. Doch iedereen heeft van God zijn bijzondere gave, de een 
deze, de ander die. 

 

Voorwaar, hou de liefde voor elkander in stand! 
 

Spreuken 14, vers 21 en 22 Wie zijn “of haar” naaste veracht, 
zondigt; maar welzalig hij “of zij”, die zich ontfermt over 

ellendigen. Zullen de bewerkers van het kwade niet dwalen? Doch 

liefde en trouw zijn voor de bewerkers van het goede. 
 

En Spreuken 18, vers 22 Wie een vrouw “of a man” vond, heeft 

iets goeds gevonden en gunst van de HERE verworven. 
 

En Spreuken 27, vers 14 Wie zijn “of haar” naaste in de vroege 
morgen op luidruchtige wijze groet, het wordt hem “of haar” als 

een vloek aangerekend. 

 
En Efeziërs 4, vers 32 Maar weest jegens elkander vriendelijk, 

barmhartig, elkander vergevend, zoals God in Christus u vergeving 
geschonken heeft. 

 

En Filippenzen 2, vers 13 Want God is het, die om zijn 
welbehagen zowel het willen als het werken in u werkt. 

 

En Hebreeën 4, vers 13 En geen schepsel is voor Hem verborgen, 
want alle dingen liggen open en ontbloot voor de ogen van Hem, 

voor wie wij rekenschap hebben af te leggen. 
 

Voorwaar, deze boodschap is uit liefde overgebracht. 
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Luistert met uw hart en ziel en verstand! 
 

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
 

 

Ik ben wie Ik ben, dat is Mijn Naam! 
 

De bode engel Gods bracht de woorden wat de Here, Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus gesproken heeft. Luister en 

open uw hart. Laat Zijn Kadosh, heilige woorden uw hart raken en 

uw shalom geven! 
 

 
Volledige weergave: 

  

Hallo, welkom! Op 3 November 2020, bracht de bode engel Gods 
deze boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen, dat 

ik heel graag met u wil delen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  
 

Voorwaar, zo spreekt de Here,  

 
Ik ben Kadosh, heilig!  

Ik ben de deur! Ik ben wie Ik ben, Ik ben de God van Abraham, 
Izaäk, en Jacob, en van Profeet Benjamin Cousijnsen. Voorwaar, 

kom tot Mij, kom in gebed en met een hart vol eerbiedigheid, want 

Ik ben Kadosh, heilig, JHWH, en Waardig, almachtige Koning. Ik 
ben opgestaan, zie, Ik leef! Ik ben Wonderbaar, Adonai Tz’vaot! 

 
Voorwaar, luister steeds naar Mijn stem. 

Wees getrouw! Ik, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus ben u 

steeds nabij. Ik ben uw Rots. Ik ben uw vaste burcht. Ik ben uw 
Bevrijder en enige behoud. In Mij, uw Abba, Vader zit kracht. Heft 

uw hoofd op en uw hart naar Mij, de Allerhoogste. Mijn Shalom 

wordt werkelijkheid.  
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Ik ben het Lam Gods, en Kadosh, Kadosh, Kadosh, heilig ben 
ik de Here!  

Ik geef u Mijn shalom, vrede, vergeving van zonden en hoop voor 

de toekomst. Het oude was echt voorbij! Laat het los en wees blij 
en verheugd u in Mij. En in de liefde, looft Mij, uw Heer, met 

goedheid.  
 

Voorwaar, Ik bracht u tezamen om mij te eren en te 

aanbidden te samen met uw gezin,  
en Mij en elkaar te samen lief te hebben met uw gehele hart, en 

ziel en verstand.  
Voorwaar, laat niets u kunnen scheiden, maar leert hoe u strijden 

moet. Mijn schild geeft overwinning! 

 
Voorwaar, Ik ben wie Ik ben, dat is Mijn Naam! 

Mijn goedheid en liefde geeft vreugde. Voorwaar, Ik heb u lief in 
Waarheid en Geest! Amen! 

 

Voorwaar, deze woorden bracht ik, Lovesadai, de bode engel Gods, 
aan u over. 

 

Glorie voor de Koning der koningen, Yeshua HaMashiach, 
JHWH, Jezus Christus! 

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 

Wie een kuil graaft voor een ander valt er zelf 

in! 
 

Vergeef je naaste het onrecht dat hij of zij deed, dan worden, als je 
bidt, ook jou je zonden vergeven. Hoe kan een mens die woede 

koestert tegen een ander bij de Heer om verzoening vragen? 

Vergeet niet dat u ook een zondaar bent! 
 

 
Volledige weergave: 
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Hallo, welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 4 
November 2020, bracht de bode engel Gods deze boodschap over, 

dat ik heel graag met u wil delen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 
Revelado, en ben een bode engel Gods. 

 

Voorwaar, spits uw oren, want zo is gesproken tot u, en zo 
staat geschreven. 

 
Sirach 27, vers 25 tot en met 30 Wie een steen omhoog gooit 

hem op zijn “of haar” hoofd, een verraderlijke slag slaat diepe 

wonden. Wie een kuil graaft voor een ander valt er zelf in, wie een 
valstrik zet wordt er zelf in gevangen. Als iemand kwaad doet treft 

het hem “of haar” zelf, en hij “of zij” begrijpt niet eens waarom. 
Een hoogmoedig mens spot en hoont, maar wraak loert op hem “of 

haar” als een leeuw. Wie vreugde vindt in de ondergang van vrome 

mensen, raakt in een valstrik, pijn verteert hem “of haar” voor hij 
“of zij” sterft. Ook wrok en woede zijn afschuwelijk, een zondig 

mens geeft eraan toe. 

 
Voorwaar, onderzoekt u grondig en vergeld geen kwaad met 

kwaad. 
 

Sirach 28, vers 2 tot en met 5 Vergeef je naaste het onrecht dat 

hij “of zij” deed, dan worden, als je bidt, ook jou je zonden 
vergeven. Hoe kan een mens die woede koestert tegen een ander 

bij de Heer om verzoening vragen? Hoe kan een mens die geen 
erbarmen heeft met een ander om vergeving voor zijn “of haar” 

eigen zonden bidden? Je bent maar een mens: als je in je woede 

volhardt, wie zal dan je zonden vergeven? 
 

Voorwaar, wie het onrecht van een ander dat al in de zee 

van liefde en genade geworpen is, en vergeven vergeld zal, 
wie dan ook, haar of zijn eigen kuil graven en geen 

verzoening of erbarmen ontvangen.  
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Wijsheid 17, vers 3 tot en met 6 Zij hadden gedacht dat ze met 
hun verborgen zonden onopgemerkt zouden blijven onder de 

donkere sluier van de vergetelheid, maar nu waren ze in 

verwarring, hevig ontsteld en gekweld door angstvisionen. Zelfs de 
plaatsen waar ze zich schuilhielden boden geen bescherming tegen 

de angst: rondom hen klonken schrikwekkende geluiden en 
verschenen sombere geesten met dreigende blikken. Geen vuur 

was krachtig genoeg om hun licht te geven, en ook de sterren 

slaagden er met hun schittering niet in die verschrikkelijke nacht te 
verlichten. Er verscheen hun alleen een angstaanjagende 

vlammenzee die vanzelf ontstond, maar nadat het verschijnsel 
voorbij was, leek in hun angst alles wat ze gezien hadden nog veel 

erger.  

 
En Jesaja 1, vers 5  Waar wilt gij nog meer geslagen worden, dat 

gij voortgaat met af te wijken? Het gehele hoofd is ziek, het gehele 
hart vol krankheid. 

En vers 15 en 16 Wanneer gij uw handen uitbreidt, verberg Ik mijn 

ogen voor u; zelfs wanneer gij het gebed vermenigvuldigt, hoor Ik 
niet; uw handen zijn vol bloed. Wast u, reinigt u, doet uw boze 

daden uit mijn ogen weg; houdt op kwaad te doen. 

 
Voorwaar, wie kwaad doet en anderen mee trekt in het 

kwaad vergelden zal 100% in de Poel des Vuurs geworpen 
worden, dat brandt van vuur en zwavel!  

En het zwaard zal uit de mond van de Here komen en u doorsteken 

en pijnigen.  
 

Openbaring 20, vers 5 De overige doden werden niet weder 
levend, voordat de duizend jaren voleindigd waren. Dit is de eerste 

opstanding.  

 
Voorwaar, niet iedereen die meent christen te zijn zal 

behouden worden! 

Aan de vrucht, het hart en wandel herkend men of deze uit God 
zijn! Kwaad met kwaad vergelden is van de satan, en niemand 

heeft het recht om te vergelden of wat dan ook, dan Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus!  
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Wie denkt u wie u bent? 
Speel niet voor God of u zal branden en lijden. 

Johannes 3, vers 16 tot en met 21 Want alzo lief heeft God de 

wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 
een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij”  niet heeft 
geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 

oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 
duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 

waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 

gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 
komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 

zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 
 

Kies heden, hemel of hel! 

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 

 

Doe er alles aan om uw geloof in stand te 

houden! 
 
Laat de gevallen engelen u niet prikkelen en manipuleren maar 

bedekt u onder het bloed van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 

Christus, elke dag en onderhoud uw wandel en relatie.  
 

 
Volledige weergave: 

  

Hallo, welkom! Op 5 November 2020, bracht de bode engel Gods 
deze boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen, dat 

ik heel graag met u wil delen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 
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Michaël, ook wel de drakendoder genoemd, en een bode engel 
Gods. 

 

Voorwaar,  
 

1 Korintiërs 3, vers 13 en 14 Ieders werk zal aan het licht 
komen. Want de dag zal het doen blijken, omdat hij met vuur 

verschijnt, en hoedanig ieders werk is, dat zal het vuur 

uitmaken. Indien het werk, dat hij erop gebouwd heeft, standhoudt, 
zal hij loon ontvangen. 

 
Voorwaar, zowel Uriël, Remiël, Razië, Sariël, Rafaël, Gabriël, 

en vele andere engelen Gods strijden tegen vele gevallen 

engelen. 
Wij strijden tegen de boze geesten, de demonen, de legioenen in 

het universum, die juist nu de christenen geestelijk aanvallen om 
laten op te geven en om niet meer sterk te zijn in de Heer. 

 

Voorwaar, lilith is satans grote favoriete heks der nacht, en 
zowel de favorieten bruid van satan in de hel.  

Zij speelt nu een grote rol meer dan voorheen in deze dagen, de 

eindtijd. Ze is een beeldschone demon en haar voorkeur is om de 
christenen vermoeid te maken en in dromen velen te verleiden. Ze 

haat de liefde en brengt liefdeloosheid en afgunstig en verbittering 
en ze houd zich ook bezig met het manipuleren met de gevoelens 

van de mensen en maakt vele huwelijken kapot.  

 
2 Korintiërs 11, vers 14 en 15 Geen wonder ook! Immers, de 

satan zelf doet zich voor als een engel des lichts. Het is dus niets 
bijzonders, indien ook zijn dienaren zich voordoen als dienaren der 

gerechtigheid; maar hun einde zal zijn naar hun werken. 

 
Voorwaar, wees standvastig en krachtig in de Here en in de 

liefde.  

Doe er alles aan om het in stand te houden. 
 

Galaten 5, vers 18 tot en met 22 Indien gij u echter door de 
Geest laat leiden, dan zijt gij niet onder de wet. Het is duidelijk, wat 

de werken van het vlees zijn: hoererij, onreinheid, 
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losbandigheid, afgoderij, toverij, veten, twist, afgunst, 
uitbarstingen van toorn, zelfzucht, tweedracht, partijschappen, nijd, 

dronkenschap, brasserijen en dergelijke, waarvoor ik u waarschuw, 

zoals ik u gewaarschuwd heb, dat wie dergelijke dingen bedrijven, 
het Koninkrijk Gods niet zullen beërven. Maar de vrucht van de 

Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, 
goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. 

En vers 25 Indien wij door de Geest leven, laten wij ook door de 

Geest het spoor houden. 
 

En Galaten 6, vers 1 tot en met 5 Broeders, zelfs indien iemand 
op een overtreding betrapt wordt, helpt gij, die geestelijk zijt, hem 

terecht in een geest van zachtmoedigheid, ziende op uzelf; gij 

mocht ook eens in verzoeking komen. Verdraagt elkanders 
moeilijkheden; zó zult gij de wet van Christus vervullen. Want 

indien iemand zich verbeeldt, dat hij iets is, en het niet is, dan 
vergist hij zich zeer. Ieder moet zijn eigen werk toetsen; dan zal hij 

slechts voor zichzelf stof tot roem hebben en niet voor een 

ander. Want ieder zal zijn eigen last dragen. 
 

Voorwaar, laat de gevallen engelen u niet prikkelen en 

manipuleren maar bedekt u onder het bloed van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, elke dag en onderhoud 

uw wandel en relatie.  
 

Jacobus 1, vers 21 Legt dus af alle vuilheid en alle uitwas van 

boosheid en neemt met zachtmoedigheid het in u geplante woord 
aan, dat uw zielen kan behouden. 

 
En Efeziërs 6, vers 1 tot en met 13 Kinderen, weest uw ouders 

gehoorzaam in de Here, want dat is recht. Eer uw vader en uw 

moeder – dit is immers het eerste gebod, met een belofte – opdat 
het u welga en gij lang leeft op aarde. En gij, vaders, verbittert uw 

kinderen niet, maar voedt hen op in de tucht en in de terechtwijzing 

des Heren. Slaven, weest uw heren naar het vlees gehoorzaam met 
vreze en beven, in eenvoud uws harten, als aan Christus, niet met 

ogendienst, als mensenbehagers, maar door als slaven van Christus 
de wil Gods van harte te doen, en bereidwillig dienstbaar te zijn als 

aan de Here en niet aan mensen. Gij weet immers, dat een ieder, 
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hetzij slaaf, hetzij vrije, al het goede, dat hij gedaan heeft, van de 
Here zal terugontvangen. En gij, heren, handelt evenzo jegens hen; 

laat het dreigen na. Gij weet immers, dat hun en uw Heer in de 

hemelen is, en bij Hem is geen aanzien des persoons. Voorts, weest 
krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht. Doet de 

wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de 
verleidingen des duivels; want wij hebben niet te worstelen tegen 

bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen 

de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de 
hemelse gewesten. Neemt daarom de wapenrusting Gods, om 

weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om, uw taak geheel 
vervuld hebbende, stand te houden. 

En vers 16 tot en met 19 Neemt bij dit alles het schild des geloofs 

ter hand, waarmede gij al de brandende pijlen van de boze zult 
kunnen doven; en neemt de helm des heils aan en het zwaard des 

Geestes, dat is het woord van God. En bidt daarbij met aanhoudend 
bidden en smeken bij elke gelegenheid in de Geest, daartoe 

wakende met alle volharding en smeking voor alle heiligen; ook 

voor mij, dat mij bij het openen van mijn mond het woord 
geschonken worde, om vrijmoedig het geheimenis van het 

evangelie bekend te maken. 

 
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
 

 

Laat de liefde en trouw u niet verlaten! 
 

Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, gij zult schreien en weeklagen, maar 

de wereld zal zich verblijden; gij zult u bedroeven, maar uw 
droefheid zal tot blijdschap worden.  

 
 

Volledige weergave: 

  
Hallo, welkom! Op 7 November 2020, bracht de bode engel Gods 

deze boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 
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Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige Naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 

Voorwaar,  
 

Mattheüs 5, vers 17 Meent niet, dat Ik gekomen ben om de wet 
of de profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen om te ontbinden, 

maar om te vervullen.  

 
En Openbaring 22, vers 16 Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden, 

om ulieden dit te betuigen voor de gemeenten. Ik ben de wortel en 
het geslacht van David, de blinkende morgenster. 

 

En Openbaring 22, vers 12 Zie, Ik kom spoedig en mijn loon is 
bij Mij om een ieder te vergelden, naardat zijn “of haar” werk is.  

 
Voorwaar, mijn naam is Kadesa, en ben een bode engel 

Gods. 

Overdenkt het volgende: 
 

2 Korintiërs 13, vers 3 tot en met 9 Gij zoekt nu eenmaal het 

bewijs, dat Christus in mij spreekt, die te uwen opzichte niet zwak, 
maar onder u krachtig is. Welnu, Hij is gekruisigd uit zwakheid, 

maar Hij leeft uit de kracht Gods. Welnu, wij zijn zwak in Hem, 
maar wij zullen met Hem leven voor u uit de kracht Gods. Stelt 

uzelf op de proef, of gij wel in het geloof zijt, onderzoekt uzelf. Of 

zijt gij niet zo zeker van uzelf, dat Jezus Christus in u is? Want 
anders zijt gij verwerpelijk. Ik hoop echter, dat gij zult inzien, dat 

wij niet verwerpelijk zijn. Ja, wij bidden tot God, dat gij generlei 
kwaad zult doen, niet opdat wij betrouwbaar mogen blijken, maar 

opdat gij het goede zoudt doen, al zijn wij dan ook 

verwerpelijk. Want wij vermogen niets tegen de waarheid, maar 
wel voor de waarheid. Want wij verblijden ons, als gij krachtig zijt, 

al zijn wij zwak; want dit bidden wij, dat het met u geheel in orde 

komt. 
 

En Galaten 1, vers 10 Tracht ik thans mensen te winnen, of God? 
Of zoek ik mensen te behagen? Indien ik nog mensen trachtte te 

behagen, zou ik geen dienstknecht van Christus zijn. 
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En Mattheüs 5, vers 3 tot en met 5 Zalig de armen van geest, 

want hunner is het Koninkrijk der hemelen. Zalig die treuren, want 

zij zullen vertroost worden. Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen 
de aarde beërven. 

En vers 8 tot en met 12 Zalig de reinen van hart, want zij zullen 
God zien. Zalig de vredestichters, want zij zullen kinderen Gods 

genoemd worden. Zalig de vervolgden om der gerechtigheid wil, 

want hunner is het Koninkrijk der hemelen. Zalig zijt gij, wanneer 
men u smaadt en vervolgt en liegende allerlei kwaad van u spreekt 

om Mijnentwil. Verblijdt u en verheugt u, want uw loon is groot in 
de hemelen; want alzo hebben zij de profeten vóór u vervolgd. 

 

Voorwaar, deze boodschap is voor u. 
Zo spreekt de Here:  

 
Johannes 14, vers 24 Wie Mij niet liefheeft bewaart mijn woorden 

niet; en het woord, dat gij hoort, is niet van Mij, maar van de 

Vader, die Mij gezonden heeft. 
 

En Johannes 15, vers 20 tot en met 23 Gedenkt het woord, dat 

Ik tot u gesproken heb: Een slaaf staat niet boven zijn heer. Indien 
zij Mij vervolgd hebben, zij zullen ook u vervolgen; indien zij mijn 

woord bewaard hebben, zij zullen ook het uwe bewaren. Maar dit 
alles zullen zij u aandoen om mijn naam, want zij kennen Hem niet, 

die Mij gezonden heeft. Indien Ik niet gekomen was en tot hen 

gesproken had, zij zouden geen zonde hebben, maar nu hebben zij 
geen voorwendsel voor hun zonde. Wie Mij haat, haat ook mijn 

Vader.  
En vers 25 Maar het woord moet vervuld worden, dat in hun wet 

geschreven is: Zij hebben Mij zonder reden gehaat. 

 
En Johannes 16, vers 12 Nog veel heb Ik u te zeggen, maar gij 

kunt het thans niet dragen. 

En vers 20 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, gij zult schreien en 
weeklagen, maar de wereld zal zich verblijden; gij zult u 

bedroeven, maar uw droefheid zal tot blijdschap worden.  
Voorwaar, wees sterk want Hij, Yeshua HaMashiach, JHWH, 

Jezus Christus houd van u. 
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Jesaja 53, vers 6 en 7 Wij allen dwaalden als schapen, wij 

wendden ons ieder naar zijn eigen weg, maar de Here heeft ons 

aller ongerechtigheid op hem doen neerkomen. Hij werd 
mishandeld, maar hij liet zich verdrukken en deed zijn mond niet 

open; als een lam dat ter slachting geleid wordt, en als een schaap 
dat stom is voor zijn scheerders, zo deed hij zijn mond niet open. 

 

Voorwaar, geef niet op maar wees krachtig in de Heer! 
 

Jesaja 55, vers 6 Zoekt de HERE, terwijl Hij Zich laat vinden; roept 
Hem aan, terwijl Hij nabij is. 

En vers 8 Want mijn gedachten zijn niet uw gedachten en uw 

wegen zijn niet mijn wegen, luidt het woord des HEREN. 
 

Voorwaar, sta op en wandel in zijn licht en wees trouw! 
Hef uw ogen op naar Hem, naar Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 

Christus dan zult u zijn goedheid en liefde voor u zien dat u zal 

laten stralen van vreugde.  
 

Jeremia 2, vers 21 Ik echter had u geplant als een edele druif, 

een volkomen zuiver zaad; doch hoe zijt gij Mij veranderd in wilde 
ranken van een vreemde wingerd?  

 
Voorwaar, laat de liefde en trouw u niet verlaten.  

 

Romeinen 8, vers 35 tot en met 39 Wie zal ons scheiden van de 
liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid, of vervolging of 

honger, of naaktheid, of gevaar, of het zwaard? Gelijk geschreven 
staat: Om Uwentwil worden wij de ganse dag gedood, wij zijn 

gerekend als slachtschapen. Maar in dit alles zijn wij meer dan 

overwinnaars door Hem, die ons heeft liefgehad. Want ik ben 
verzekerd, dat noch dood noch leven, noch engelen noch machten, 

noch heden noch toekomst, noch krachten, noch hoogte noch 

diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de 
liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Here. 

 
Zeg amen alleen als u dit echt aanneemt. 
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Romeinen 12, vers 2 En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, 
maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat 

gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige 

en volkomene. 
En vers 14 Zegent wie u vervolgen, zegent en vervloekt niet. 

En vers 18 Houdt zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, vrede 
met alle mensen. 

En vers 21 Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin 

het kwade door het goede. 
 

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 

 

O Wee, Verenigden Staten van America, u waait 

in vele winden van het kwaad! 
 
Openbarende boodschap Gods: De bode engel Gods bracht deze 

boodschap Gods en openbaard over de verborgene dingen over de 

nieuwe president van America. Hardnekkigen en onbesnedenen van 
hart en oren, gij verzet u altijd tegen de heilige Geest; gelijk uw 

vaderen, zo ook gij.  
 

 

Volledige weergave: 
  

Hallo, welkom! Op 9 November 2020, bracht de bode engel Gods 

deze boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 

Revelado, een bode engel Gods. 

 
Voorwaar, kadosh, heilig is de Here, de Koning der koningen. 

Voorwaar, zoals u reeds gezegd is de verkiezingen stellen niets 
voor. 

 

Genesis 6, vers 12 En God zag de aarde aan, en zie, zij was 
verdorven, want al wat leeft had zijn weg op de aarde verdorven. 



 
 

 

7783 
 
 

 

 
Voorwaar, ook is u reeds voorzegt dat de verkiezingen een 

grote manipulatie is van satan, vol illusie en tactieken, en 

dat Obama zichtbaarder in beeld zal komen, dit is ook 
meteen uit gekomen. 

Voorwaar,  
 

Leviticus 18, vers 25 Het land toch werd verontreinigd en Ik 

vergold daaraan zijn ongerechtigheid, zodat het land zijn inwoners 
uitspuwde.   

 
Voorwaar, u daar, Verenigde Staten, denk niet dat de 

verkiezingen zegeningen zal brengen. 

 
Leviticus 19, vers 9 Wanneer gij de oogst van uw land 

binnenhaalt, zult gij de rand van uw veld niet geheel afmaaien, en 
wat nog is blijven liggen van uw oogst, zult gij niet oplezen. 

En vers 11 tot en met 13 Gij zult niet stelen, gij zult niet liegen en 

gij zult elkander niet bedriegen. Gij zult bij mijn naam niet vals 
zweren en zo de naam van uw God ontheiligen: Ik ben de HERE. Gij 

zult uw naaste niet afpersen en gij zult niet roven; het loon van een 

dagloner zal niet de nacht bij u overblijven tot de morgen.  
 

Voorwaar, hou in gedachten dat de media in handen is van 
de satan, die velen betoverd via facebook en twitter en 

overige met zijn manipulaties en leugens in de media. 

Voorwaar, vervloekt is de man die kleine kinderen heeft misbruikt, 
die gemeenschap had! Voorwaar, vele verborgen dingen zijn weg 

gestopt door de president van America maar niet voor God! 
 

Voorwaar, O wee, Verenigden Staten van America, u waait 

altijd al met alle winden mee van het kwaad! 
 

Handelingen 7, vers 51 Hardnekkigen en onbesnedenen van hart 

en oren, gij verzet u altijd tegen de heilige Geest; gelijk uw 
vaderen, zo ook gij.  

 
Voorwaar, bekeer u! Zie de hand des Heren keert zich tegen 

u! 
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Jakobus 1, vers 21 Legt dus af alle vuilheid en alle uitwas van 

boosheid en neemt met zachtmoedigheid het in u geplante woord 

aan, dat uw zielen kan behouden. 
 

En Jakobus 3, vers 14 Indien gij echter bittere naijver en 
zelfzucht in uw hart hebt, beroemt u dan niet en liegt niet tegen de 

waarheid.  

En vers 16 Want waar naijver en zelfzucht heerst, daar is wanorde 
en allerlei kwade praktijk.  

 
En Jakobus 4, vers 17 Als iemand dan weet goed te doen en het 

niet doet, is het hem tot zonde. 

 
Voorwaar, dit is uw president: 

 
2 Petrus 2, vers 19 en 20 Vrijheid spiegelen zij hun voor, hoewel 

zij zelf slaven des verderfs zijn; immers, door wie men 

overmeesterd is, diens slaaf is men. Want indien zij, aan de 
bezoedelingen der wereld ontvloden door de erkentenis van de Here 

en Heiland Jezus Christus, toch weer erin verstrikt raken en erdoor 

overmeesterd worden, dan is hun laatste toestand erger dan de 
eerste.  

 
En Openbaring 2, vers 16 Bekeer u dan; maar zo niet, dan kom 

Ik spoedig tot u en Ik zal strijd tegen hen voeren met het zwaard 

mijns monds. 
 

Voorwaar, kies voor Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 
Christus en bekeer u! 

En was u gewaden zodat u recht mag hebben op eeuwig leven.  

 
Openbaring 22, vers 15 Buiten zijn de honden en de tovenaars, 

de hoereerders, de moordenaars, de afgodendienaars en ieder, die 

de leugen liefheeft en doet. 
 

En Johannes 3, vers 16 tot en met 21 Want alzo lief heeft God 
de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 

opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig 
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leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, 
opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 
geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 

oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 
duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 

waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 

gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 
komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 

zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 
 

En Johannes 12, vers 31 en 32 Nu gaat er een oordeel over deze 

wereld; nu zal de overste dezer wereld buitengeworpen worden; en 
als Ik van de aarde verhoogd ben, zal Ik allen tot Mij trekken. 

 
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 

 
 

 

 

Verkondig het woord, aanvaard het lijden en 

verricht uw dienst ten volle in deze eindtijd! 
 

Maar gij, geliefden, bewaart uzelf in de liefde Gods, door uzelf op te 

bouwen in uw allerheiligst geloof en door te bidden in de heilige 
Geest, verwachtende de ontferming van onze Here Jezus Christus 

ten eeuwigen leven. 
 

 

Volledige weergave: 
  

Hallo, welkom! Op 10 November 2020, bracht de bode engel Gods 
deze boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 
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Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van 
de Koning der koningen, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 

Christus. Voorwaar, mijn naam is Kadesa, en ben een bode engel 

Gods. 
 

Romeinen 3, vers 11 en 12 Er is niemand, die verstandig is, 
niemand, die God ernstig zoekt; allen zijn afgeweken, tezamen zijn 

zij onnut geworden; er is niemand, die doet wat goed is, zelfs niet 

één. 
En vers 17 en 18 En de weg des vredes kennen zij niet. De vreze 

Gods staat hun niet voor ogen. 
 

Voorwaar, dit zijn de tekenen van de eindtijd! 

 
Judas 1, vers 17 tot en met 21 Gij echter, geliefden, herinnert u 

de woorden, die vóór dezen gesproken zijn door de apostelen van 
onze Here Jezus Christus, dat zij tot u hebben gezegd: Aan het 

einde des tijds zullen er spotters komen, die naar hun eigen 

goddeloze begeerten zullen wandelen. Zij zijn het, die scheuringen 
maken, natuurlijke mensen, die de Geest niet hebben. Maar gij, 

geliefden, bewaart uzelf in de liefde Gods, door uzelf op te bouwen 

in uw allerheiligst geloof en door te bidden in de heilige 
Geest, verwachtende de ontferming van onze Here Jezus Christus 

ten eeuwigen leven. 
 

En Mattheüs 5, vers 11 Zalig zijt gij, wanneer men u smaadt en 

vervolgt en liegende allerlei kwaad van u spreekt om Mijnentwil.   
 

En 2 Timotheüs 4, vers 1 tot en met 5 Ik betuig u nadrukkelijk 
voor God en Christus Jezus, die levenden en doden zal oordelen, 

met beroep zowel op zijn verschijning als op zijn koningschap: 

verkondig het woord, dring erop aan, gelegen of ongelegen, 
wederleg, bestraf en bemoedig met alle lankmoedigheid en 

onderrichting. Want er komt een tijd, dat de mensen de gezonde 

leer niet meer zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend 
is, naar hun eigen begeerte zich tal van leraars zullen 

bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich 
naar de verdichtsels keren. Blijf gij echter nuchter onder alles, 
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aanvaard het lijden, doe het werk van een evangelist, verricht uw 
dienst ten volle. 

 

Voorwaar, wees krachtig en trouw in de Here Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 
1 Petrus 5, vers 6 tot en met 11 Vernedert u dan onder de 

machtige hand Gods, opdat Hij u verhoge te zijner tijd. Werpt al uw 

bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u. Wordt nuchter en 
waakzaam. Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende 

leeuw, zoekende wie hij zal verslinden. Wederstaat hem, vast in het 
geloof, wetende, dat aan uw broederschap in de wereld hetzelfde 

lijden wordt toegemeten. Doch de God van alle genade, die u in 

Christus geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid, Hij zal u, na 
een korte tijd van lijden, volmaken, bevestigen, sterken en 

grondvesten. Hem zij de kracht in alle eeuwigheid! Amen.  
 

En 2 Thessalonicenzen 2, vers 3 en 4 Laat niemand u misleiden, 

op welke wijze ook, want eerst moet de afval komen en de mens 
der wetteloosheid zich openbaren, de zoon des verderfs, de 

tegenstander, die zich verheft tegen al wat God of voorwerp van 

verering heet, zodat hij zich in de tempel Gods zet, om aan zich te 
laten zien, dat hij een god is. 

 
En vers 6 tot en met 14 En gij weet thans wel, wat hem weerhoudt, 

totdat hij zich openbaart op zijn tijd. Want het geheimenis der 

wetteloosheid is reeds in werking; wacht slechts totdat hij, die op 
het ogenblik nog weerhoudt, verwijderd is. Dan zal de wetteloze 

zich openbaren; hem zal de Here Jezus doden door de adem zijns 
monds en machteloos maken door zijn verschijning, als Hij 

komt. Daarentegen is diens komst naar de werking des satans met 

allerlei krachten, tekenen en bedrieglijke wonderen, en met allerlei 
verlokkende ongerechtigheid, voor hen, die verloren gaan, omdat 

zij de liefde tot de waarheid niet aanvaard hebben, waardoor zij 

hadden kunnen behouden worden. En daarom zendt God hun een 
dwaling, die bewerkt, dat zij de leugen geloven, opdat allen worden 

geoordeeld, die de waarheid niet geloofd hebben, doch een 
welgevallen hebben gehad in de ongerechtigheid. Maar wij behoren 

God te allen tijde om u te danken, door de Here geliefde broeders “ 
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en zusters”, dat God u als eerstelingen Zich verkoren heeft tot 
behoudenis, in heiliging door de Geest en geloof in de 

waarheid. Daartoe heeft Hij u ook door ons evangelie geroepen tot 

het verkrijgen van de heerlijkheid van onze Here Jezus Christus. 
 

En Openbaring 7, vers 9 tot en met 17 Daarna zag ik, en zie, 
een grote schare, die niemand tellen kon, uit alle volk en stammen 

en natiën en talen stonden voor de troon en voor het Lam, bekleed 

met witte gewaden en met palmtakken in hun handen. En zij riepen 
met luider stem en zeiden: De zaligheid is van onze God, die op de 

troon gezeten is, en van het Lam! En al de engelen stonden rondom 
de troon en de oudsten en de vier dieren, en zij wierpen zich op 

hun aangezicht voor de troon en aanbaden God, zeggende: 

Amen, de lof en de heerlijkheid, en de wijsheid en de dankzegging, 
en de eer en de macht en de sterkte zij onze God tot in alle 

eeuwigheden! Amen. 
En een van de oudsten antwoordde en zeide tot mij: Wie zijn 

dezen, die bekleed zijn met de witte gewaden, en vanwaar zijn zij 

gekomen? En ik sprak tot hem: Mijn heer, gíj weet het. En hij zeide 
tot mij: Dezen zijn het, die komen uit de grote verdrukking; en zij 

hebben hun gewaden gewassen en die wit gemaakt in het bloed des 

Lams. Daarom zijn zij voor de troon van God en zij vereren Hem 
dag en nacht in zijn tempel; en Hij, die op de troon gezeten is, zal 

zijn tent over hen uitspreiden. Zij zullen niet meer hongeren en niet 
meer dorsten, ook zal de zon niet op hen vallen, noch enige 

hitte, want het Lam, dat in het midden van de troon is, zal hen 

weiden en hen voeren naar waterbronnen des levens; en God zal 
alle tranen van hun ogen afwissen. 

 
Voorwaar,  

 

Openbaring 22, vers 6 en 7 En Hij zeide tot mij: Deze woorden 
zijn getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der 

Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen 

hetgeen weldra geschieden moet. En zie, Ik kom spoedig. Zalig hij, 
die de woorden der profetie van dit boek bewaart! 

 
En 1 Johannes 4, vers 2 tot en met 9 Hieraan onderkent gij de 

Geest Gods: iedere geest, die belijdt, dat Jezus Christus in het 
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vlees gekomen is, is uit God; en iedere geest, die Jezus niet belijdt, 
is niet uit God. En dit is de geest van de antichrist, waarvan gij 

gehoord hebt, dat hij komen zal, en hij is nu reeds in de wereld. Gíj 

zijt uit God, kinderkens, en gij hebt hen overwonnen; want Hij, die 
in u is, is meerder dan die in de wereld is. Zij zijn uit de wereld; 

daarom spreken zij uit de wereld en hoort de wereld naar hen. Wij 
zijn uit God; wie God kent, hoort naar ons; wie uit God niet is, 

hoort naar ons niet. Hieraan onderkennen wij de Geest der 

waarheid en de geest der dwaling. Geliefden, laten wij elkander 
liefhebben, want de liefde is uit God; en een ieder, die liefheeft, is 

uit God geboren en kent God. Wie niet liefheeft, kent God niet, 
want God is liefde. Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard, 

dat God zijn eniggeboren Zoon gezonden heeft in de wereld, opdat 

wij zouden leven door Hem. 
 

En Johannes 3, vers 16 tot en met 21 Want alzo lief heeft God 
de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 

opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig 

leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, 
opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 
geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 

oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 
duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 

waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 

gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 
komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 

zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 
 

Voorwaar, wees een eindtijd warrior zoals de Here Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus bedoelt heeft!  
 

Romeinen 12, vers 10 tot en met 12 Weest in broederliefde 

elkander genegen, in eerbetoon elkander ten voorbeeld, in ijver 
onverdroten, vurig van geest, dient de Here. Weest blijde in de 

hoop, geduldig in de verdrukking, volhardend in het gebed. 
En vers 14 tot en met 18 Zegent wie u vervolgen, zegent en 

vervloekt niet. Weest blijde met de blijden, weent met de 
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wenenden. Weest onderling eensgezind, niet zinnende op hoge 
dingen, maar voegt u in het eenvoudige. Weest niet 

eigenwijs. Vergeldt niemand kwaad met kwaad; hebt het goede 

voor met alle mensen. Houdt zo mogelijk, voor zover het van u 
afhangt, vrede met alle mensen. 

En vers 21 Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin 
het kwade door het goede. 

 

Voorwaar, deel deze boodschap naar iedereen! 
 

Romeinen 16, vers 20 De God nu des vredes zal weldra de satan 
onder uw voeten vertreden. De genade van onze Here Jezus zij met 

u! 

 
Zegt, “Amen!” 

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 

 

De sleutel om te groeien! 
 

Maar niet allen hebben aan het evangelie gehoor gegeven. Want 
Jesaja zegt: Here, wie heeft geloofd wat hij van ons hoorde? Zo is 

dan het geloof uit het horen, en het horen door het woord van 

Christus. 
 

 
Volledige weergave: 

  

Hallo, welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 11 
November 2020, bracht de bode engel Gods deze boodschap over, 

dat ik heel graag met u wil delen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 
Lovesadai, en ben een bode engel Gods. 

 

Lukas 1, vers 76 En gij, kind, zult een Profeet des Allerhoogsten 
heten. Tot zover. 



 
 

 

7791 
 
 

 

 
Voorwaar, zalig is hij of zij die geloof wat de Here gesproken 

heeft.  

 
Openbaring 22, vers 6 En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn 

getrouw en waarachtig. Tot zover. 
Lukas 1, vers 37 Want geen woord, dat van God komt, zal 

krachteloos wezen.  

 
Voorwaar, het geloof moet gebaseerd zijn op het woord 

Gods dat tot u komt. 
Zonder geloof is er geen fundament.  

 

Romeinen 10, vers 16 en 17 Maar niet allen hebben aan het 
evangelie gehoor gegeven. Want Jesaja zegt: Here, wie heeft 

geloofd wat hij van ons hoorde? Zo is dan het geloof uit het horen, 
en het horen door het woord van Christus. 

 

Voorwaar, als u die luistert en geloof wil hebben dat bergen 
verplaats, dan heeft dat alles te maken met het woord van 

God. 

Voorwaar, sommigen zitten nog in een groeiproces. Hun 
geloofswereld is nog klein vanwege dat ze in hokjes denken met 

hun verstand en wandel. Er is maar een weg om volwassen te 
worden in het geloof: groeien via de boodschappen Gods wat Hij 

met zijn woorden tot u gesproken heeft in de 

Evangelicalendtimemachine.com. 
 

Romeinen 10, vers 13 tot en met 15 want: al wie de naam des 
Heren aanroept, zal behouden worden. Hoe zullen zij dan Hem 

aanroepen, in wie zij niet geloofd hebben? Hoe geloven in Hem, van 

wie zij niet gehoord hebben? Hoe horen zonder prediker? En hoe zal 
men prediken zonder gezonden te zijn? Gelijk geschreven staat: 

Hoe liefelijk zijn de voeten van hen, die een goede boodschap 

brengen. 
 

Voorwaar, de sleutel is geloven wat de Here, Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus tot u gesproken heeft via 

zijn ware, geliefde eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 
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Romeinen 11, vers 23 en 24 Maar ook zij zullen, wanneer zij niet 

bij hun ongeloof blijven, weder geënt worden; God is immers bij 

machte hen opnieuw te enten. Want indien gij uit de wilde olijf, 
waartoe gij naar uw natuur behoort, weggekapt en tegen uw natuur 

op de edele olijf geënt zijt, hoeveel te meer zullen dezen, naar hun 
natuur, op hun eigen olijf geënt worden. 

 

En Romeinen 12, vers 2 En wordt niet gelijkvormig aan deze 
wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, 

opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, 
welgevallige en volkomene. 

 

En 1 Korintiërs 2, vers 9 Maar, gelijk geschreven staat: Wat geen 
oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en wat in geen 

mensenhart is opgekomen, al wat God heeft bereid voor degenen, 
die Hem liefhebben. 

En vers 12 Wij nu hebben niet de geest der wereld ontvangen, 

maar de Geest uit God, opdat wij zouden weten, wat ons door God 
in genade geschonken is. Amen! 

 

En Johannes 3, vers 16 tot en met 21 Want alzo lief heeft God 
de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 

opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig 
leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, 

opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 

geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 
oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 

duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 

waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 
gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 

komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 

zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 
 

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
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Behoud uw geloof en voer een goede strijd! 
 

Boodschap Gods: Velen hebben in deze eindtijd een verwend 
gehoor. Ze willen alleen aannemen wat ze willen horen. Maar deze 

opdracht vertrouw ik u toe: overeenkomstig met de profetieën en 

boodschappen Gods die de Here door zijn ware eindtijdprofeet 
Benjamin Cousijnsen brengt, die de Weg naar u leidt, aan u de 

goede strijd strijden met geloof en met een goed geweten. Omdat 
sommigen deze hebben verworpen en hun geloof schipbreuk heeft 

geleden. 

 
 

Volledige weergave: 
  

Hallo, welkom! Op 12 November 2020, bracht de bode engel Gods 

deze boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van 
de Koning der koningen, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 

Christus. Voorwaar, warriors, mijn naam is Michaël, de draken 

doder, en een bode engel Gods. 
 

Lucas 13, vers 23 tot en met 25 En iemand zeide tot Hem: Here, 

zijn het weinigen, die behouden worden? Hij zeide tot hen: Strijdt 
om in te gaan door de enge poort, want velen, zeg Ik u, zullen 

trachten in te gaan, doch het niet kunnen. Van het ogenblik af, dat 
de heer des huizes is opgestaan en de deur gesloten heeft, zult gij 

beginnen buiten te staan en aan de deur te kloppen, zeggende: 

Here, doe ons open, en Hij zal antwoorden en tot u zeggen: Ik weet 
niet, vanwaar gij zijt.  

En vers 27 tot en met 29 En Hij zal tot u spreken, zeggende: Ik 
weet niet, vanwaar gij zijt; gaat weg van Mij, alle gij werkers der 

ongerechtigheid. Daar zal het geween zijn en het tandengeknars, 

wanneer gij Abraham en Isaak en Jakob zult zien en al de Profeten 
in het Koninkrijk Gods, maar uzelf buitengeworpen. En zij zullen 

komen van oost en west en van noord en zuid en zullen aanliggen 

in het Koninkrijk Gods.  
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En 1 Timoteüs 1, vers 18 en 19 Deze opdracht vertrouw ik u toe, 
mijn kind Timoteüs, overeenkomstig de profetieën, die vroeger 

aangaande u zijn uitgesproken, opdat gij, u daarnaar richtend, de 

goede strijd strijdt met geloof en met een goed geweten. Omdat 
sommigen dit hebben verworpen, heeft hun geloof schipbreuk 

geleden.  
 

Voorwaar, wees krachtig in de Here! 

 
Kolossenzen 1, vers 29 Hiervoor span ik mij ook in, onder zware 

strijd, naar zijn werking, die in mij werkt met kracht. 
En Kolossenzen 2, vers 6 Nu gij Christus Jezus, de Here, aanvaard 

hebt, wandelt in Hem. 

En Efeziërs 6, vers 16 en 17 Neemt bij dit alles het schild des 
geloofs ter hand, waarmede gij al de brandende pijlen van de boze 

zult kunnen doven; en neemt de helm des heils aan en het zwaard 
des Geestes, dat is het woord van God.  

En 1 Korintiërs 14, vers 8 Immers, indien de bazuin een onduidelijk 

geluid geeft, wie zal zich gereed maken tot de strijd? 
En 2 Timoteüs 2, vers 5 En is iemand een kampvechter, dan 

ontvangt hij “of zij” de krans alleen, als hij “of zij” volgens de 

regels van de kamp heeft gestreden.  
 

Voorwaar, wees getrouw! 
 

2 Timoteüs 4, vers 7 en 8 Ik heb de goede strijd gestreden, ik 

heb mijn loop ten einde gebracht, ik heb het geloof 
behouden; voorts ligt voor mij gereed de krans der 

rechtvaardigheid, welke te dien dage de Here, de rechtvaardige 
rechter, mij zal geven, doch niet alleen mij, maar ook allen, die zijn 

verschijning hebben liefgehad. 

 
En 2 Korintiërs 10, vers 3 tot en met 8 Want al leven wij in het 

vlees, wij trekken niet ten strijde naar het vlees, want de wapenen 

van onze veldtocht zijn niet vleselijk, maar krachtig voor God tot 
het slechten van bolwerken, zodat wij de redeneringen en elke 

schans, die opgeworpen wordt tegen de kennis van God, slechten, 
elk bedenksel als krijgsgevangene brengen onder de 

gehoorzaamheid aan Christus, en gereed staan, zodra uw 
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gehoorzaamheid volkomen is, alle ongehoorzaamheid te straffen. 
Gij ziet aan, wat voor ogen is. Indien iemand de vaste overtuiging 

heeft van Christus te zijn, dan overwege hij toch ook bij zichzelf, 

dat, even goed als hij van Christus is, wij ook van Christus 
zijn. Want al ging ik nog iets verder in het roemen op onze 

bevoegdheid, die de Here gegeven heeft om u op te bouwen en niet 
om af te breken, ik zou niet beschaamd uitkomen.  

 

En Handelingen 24, vers 5 Want wij hebben gevonden, dat deze 
man een pest is, iemand, die opstanden verwekt onder alle Joden 

over de ganse wereld, een eerste voorstander van de secte der 
Nazoreeërs. 

En vers 14 Maar dit erken ik voor u, dat ik naar die weg, die zij een 

secte noemen, inderdaad de God der vaderen vereer, gelovende al 
hetgeen in de wet en in de Profeten geschreven staat. 

 
Voorwaar, 

 

Spreuken 28, vers 5 Boze lieden verstaan het recht niet, maar 
wie de HERE zoeken, verstaan alles. 

En vers 9 Wie zijn oor afwendt van het horen der wet, diens gebed 

zelfs is een gruwel. 
 

En 2 Timoteüs 2, vers 23 Maar wees afkerig van de dwaze en 
onverstandige strijdvragen; gij weet immers, dat zij twisten 

teweegbrengen.  

 
Voorwaar, in deze eindtijd, zijn van velen hun gehoor 

verwend geraakt en willen de gezonde leer niet meer 
aannemen, de volle waarheid, ook vanwege dat ze allen 

maar licht verteerbare voedsel willen aannemen vanwege 

hen verwend gehoor. 
Voorwaar, 

 

1 Korintiërs 13, vers 11 Toen ik een kind was, sprak ik als een 
kind, voelde ik als een kind, overlegde ik als een kind. Nu ik een 

man ben geworden, heb ik afgelegd wat kinderlijk was. 
Efeziërs 6, vers 10 Voorts, weest krachtig in de Here en in de 

sterkte zijner macht.  
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En Filippenzen 1, vers 6 Hiervan toch ben ik ten volle overtuigd, dat 
Hij, die in u een goed werk is begonnen, dit ten einde toe zal 

voortzetten, tot de dag van Christus Jezus.   

 
Amen! 

Wees net als ik, Michaël, een draken doder in Christus! 
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 

 
 

Echte Vrijheid: Volledig kiezen voor Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus en kiest 
ervoor om elke zonde te verbreken 
 

Opdat wij waarlijk vrij zouden zijn, heeft Christus ons vrijgemaakt. 
Houdt dus stand en laat u niet weder een slavenjuk opleggen. Laat 

dit uw ogen geopend zijn en uw wakker maken! 

 
 

Volledige weergave: 
  

Hallo, welkom! Op 15 November 2020, bracht de bode engel Gods 

deze boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.. 
 

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam 
boven alle namen, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 

Voorwaar,  
 

Galaten 5, vers 1 Opdat wij waarlijk vrij zouden zijn, heeft 

Christus ons vrijgemaakt. Houdt dus stand en laat u niet weder een 
slavenjuk opleggen. 

En vers 7 en 8 Gij liept goed. Wie is u in de weg gekomen, dat gij 
aan de waarheid niet meer gehoorzaamt? 8Die overreding kwam 

niet van Hem, die u roept. 

En vers 10 Ik voor mij ben van u overtuigd in de Here, dat gij geen 
andere mening zult hebben. Maar wie u in verwarring brengt, zal 

zijn straf hebben te dragen, wie hij ook zij. 
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En vers 13 Want gij zijt geroepen, broeders, om vrij te zijn; 
gebruikt echter die vrijheid niet als een aanleiding voor het vlees, 

maar dient elkander door de liefde.  

En vers 16 en 17 Dit bedoel ik: wandelt door de Geest en voldoet 
niet aan het begeren van het vlees. Want het begeren van het vlees 

gaat in tegen de Geest en dat van de Geest tegen het vlees – want 
deze staan tegenover elkander – zodat gij niet doet wat gij maar 

wenst. 

En vers 24 en 25 Want wie Christus Jezus toebehoren, hebben het 
vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. Indien wij 

door de Geest leven, laten wij ook door de Geest het spoor 
houden.  

 

En Galaten 6, vers 1 tot en met 10 Broeders, zelfs indien iemand 
op een overtreding betrapt wordt, helpt gij, die geestelijk zijt, hem 

terecht in een geest van zachtmoedigheid, ziende op uzelf; gij 
mocht ook eens in verzoeking komen. Verdraagt elkanders 

moeilijkheden; zó zult gij de wet van Christus vervullen. Want 

indien iemand zich verbeeldt, dat hij iets is, en het niet is, dan 
vergist hij zich zeer. Ieder moet zijn eigen werk toetsen; dan zal hij 

slechts voor zichzelf stof tot roem hebben en niet voor een 

ander. Want ieder zal zijn eigen last dragen. En hij, die onderricht 
wordt in het woord, dele van alle goed mede aan wie dat onderricht 

geeft. Dwaalt niet, God laat niet met Zich spotten. Want wat een 
mens zaait, zal hij ook oogsten. Want wie op de akker van zijn 

vlees zaait, zal uit zijn vlees verderf oogsten, maar wie op de akker 

van de Geest zaait, zal uit de Geest eeuwig leven oogsten. Laten 
wij niet moede worden goed te doen, want, wanneer het eenmaal 

tijd is, zullen wij oogsten, als wij niet verslappen. Laten wij dus, 
daar wij de gelegenheid hebben, doen wat goed is voor allen, maar 

inzonderheid voor onze geloofsgenoten. 

 
Voorwaar, mijn naam is Rafeël, en ben een bode engel Gods. 

 

Voorwaar, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, droeg 
uw straf voor alle zonden die u wegtrekt van God en tot 

slaven van de duisternis wil maken.  
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Lucas 4, vers 17 tot en met 20 En Hem werd het boek van de 
Profeet Jesaja ter hand gesteld en toen Hij het boek geopend had, 

vond Hij de plaats, waar geschreven is: De Geest des Heren is op 

Mij, daarom, dat Hij Mij gezalfd heeft, om aan armen het evangelie 
te brengen; en Hij heeft Mij gezonden om aan gevangenen loslating 

te verkondigen en aan blinden het gezicht, om verbrokenen heen te 
zenden in vrijheid, om te verkondigen het aangename jaar des 

Heren. Daarna sloot Hij het boek, gaf het aan de dienaar terug en 

ging zitten.  
 

Voorwaar, als men oprecht gelooft in Yeshua HaMashiach, 
JHWH, Jezus Christus, de Zoon van God is, en de Koning der 

koningen, en u neemt afstand om te zondigen, van klein tot 

groot, dan stuurt Hij u hulp van zijn Heilige Geest en bevrijdt 
Hij u van uw bindingen, en schulden en schaamte, en van 

zorgen en onzekerheid. 
 

Wat de mensen van de wereld vrijheid noemen is in werkelijkheid 

gebondenheid. Velen brengen wereldse bindingen op zich zelf dat 
leid tot verslaving en o.a. Verder, brengt dit schade toe aan uw ziel 

en trekt het u weg van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, 

dat is precies wat de vijand, satan, wil bereiken. Hij wil u gevangen 
houden in zijn duisternis en kapot maken.  

 
Voorwaar, wanneer u zich volledig overgeeft aan Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus komt zijn Heilige Geest 

om u te helpen en om de bindingen te verbreken.  
Want echt vrij bent u pas als men kiest voor Yeshua HaMashiach, 

JHWH, Jezus Christus, en als men kiest zelf om wat slecht is en wat 
schade brengt te verbreken.  

 

Voorwaar, God kijkt naar uw hart, heb vertrouwen op zijn 
genade.  

Wanneer men eens gaat struikelen dan helpt Hij u weer overeind en 

leidt u verder.  
 

Johannes 3, vers 16 tot en met 21 Want alzo lief heeft God de 
wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
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hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 
geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 

oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 
duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 

waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 

gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 
komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 

zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 
 

Voorwaar, streeft naar het goede. Amen! 

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 
 

Wees hervormd in uw denken en wandel! 
 
Hebt Gij vleselijke ogen, ziet Gij zoals stervelingen zien? Waarom 

keert uw geest tegen God en zulke woorden uit uw mond laat 

gaan? Pas op! Uw eigen mond zullen u veroordelen, en uw eigen 
lippen getuigen tegen u.  

 

 
Volledige weergave: 

  
Hallo, welkom! Op 16 November 2020, bracht de bode engel Gods 

deze boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.. 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 
Revorme, en ben een bode engel Gods. 

 

Voorwaar, Kadosh, heilig is de Here! 
 

Job 10, vers 4 Hebt Gij dan vleselijke ogen, ziet Gij zoals 

stervelingen zien? 



 
 

 

7800 
 
 

 

En Job 11, vers 7 Kunt gij de geheimen Gods doorgronden, de 
Almachtige doorgronden ten einde toe? 

En Job 13, vers 1 en 2 Zie, alles heeft mijn oog gezien, mijn oor 

gehoord en in zich opgenomen. Wat gij weet, weet ik ook, ik doe 
voor u niet onder. 

En Job 12, vers 13 Bij Hem is wijsheid en sterkte, Hij heeft raad en 
doorzicht. 

En vers 22 Hij legt de diepten uit de donkerheid bloot en brengt de 

diepe duisternis aan het licht. 
En Job 15, vers 6 Uw eigen mond veroordeelt u, niet ik; ja, uw 

eigen lippen getuigen tegen u. 
En vers 12 en 13 Wat sleept uw hart u mee en wat flikkeren uw 

ogen, dat gij uw geest tegen God keert en zulke woorden uit uw 

mond laat gaan? 
En vers 17 Ik wil u onderrichten, luister naar mij: en wat ik 

geschouwd heb, dat wil ik vertellen. 
En Job 20, vers 5 tot en met 7 Voorzeker, het gejubel der 

goddelozen duurt kort, en de vreugde der godvergetenen slechts 

een ogenblik. Al verheft zich zijn “of haar” trots hemelhoog, en 
raakt zijn “of haar” hoofd aan de wolken, hij “of zij” gaat als zijn 

“of haar” drek voor altijd te gronde; wie hem “of haar” gezien 

hebben, zeggen: Waar is hij “of zij”? 
En Job 24, vers 13 en 14 Anderen behoren tot de vijanden van het 

licht, zij kennen zijn wegen niet en blijven niet op zijn paden. Tegen 
het daglicht maakt de moordenaar zich op en doodt de ellendige en 

de arme, en des nachts is hij “of zij” een dief gelijk. 

En vers 16 en 17 In het duister dringt men de huizen binnen; 
overdag sluiten zij zich op, zij willen niets weten van het daglicht; 

want voor hen tezamen is diepe duisternis als morgenstond, daar 
zij met de verschrikkingen der diepe duisternis vertrouwd zijn. 

En Job 26, vers 6 Het dodenrijk ligt voor Hem open, het verderf 

heeft geen bedekking. 
En Job 28, vers 28 Maar tot de mens zeide Hij: Zie, de vreze 

des HEREN – dat is wijsheid, en van het kwade te wijken is inzicht. 

 
Voorwaar, bekeer u! 
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Job 37, vers 21 Nu eens ziet men geen licht, verduisterd als het is 
door de wolken, dan weer jaagt de wind voorbij en maakt het 

helder. 

En Job 38, vers 36 Wie heeft wijsheid gelegd in de donkere wolken 
of wie heeft inzicht verleend aan de grillige wolkengevaarten? 

 
Voorwaar, vrees de Here en dwaal niet. 

 

Psalm 10, vers 9 Hij loert in het verborgene als een leeuw in de 
struiken; hij loert om de ellendige te vangen, hij vangt de ellendige, 

hem trekkend in zijn net. 
 

Voorwaar,  

 
Psalm 29, vers 4 en 5  De stem des HEREN is vol kracht, de stem 

des HEREN is vol glorie. De stem des HEREN breekt ceders, ja, 
de HERE verbreekt de ceders van de Libanon. 

 

En Psalm 32, vers 8 en 9 Ik leer en onderwijs u aangaande de 
weg die gij gaan moet; Ik raad u; mijn oog is op u. Weest niet als 

een paard, als een muildier zonder verstand, welks trots men 

bedwingt met toom en bit, opdat het u niet te na kome. 
 

En Psalm 33, vers 13 tot en met 22 De HERE schouwt uit de 
hemel, Hij slaat alle mensenkinderen gade; uit zijn woonplaats ziet 

Hij naar alle bewoners der aarde, Hij, die hun aller harten vormt, 

die al hun werken doorgrondt. Geen koning wordt behouden door 
een machtig leger, geen held wordt gered door geweldige kracht; 

het paard faalt ter overwinning, en doet niet ontkomen door zijn 
geweldige sterkte. Zie, des HEREN oog is op hen die Hem vrezen, 

die op zijn goedertierenheid hopen, om hun ziel van de dood te 

redden, en hen in het leven te houden in hongersnood. Onze ziel 
verwacht de HERE, Hij is onze hulp en ons schild. Ja, in Hem 

verheugt zich ons hart, ja, op zijn heilige naam vertrouwen wij. Uw 

goedertierenheid, HERE, zij over ons, gelijk wij op U hopen. 
 

En Psalm 34, vers 8 De Engel des HEREN legert Zich rondom wie 
Hem vrezen, en redt hen. 
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En vers 10 Vreest de HERE, gij, zijn heiligen, want wie Hem vrezen, 
hebben geen gebrek. 

 

En Psalm 62, vers 6 tot en met 9 Waarlijk, mijn ziel, keer u stil 
tot God, want van Hem is mijn verwachting; waarlijk, Hij is mijn 

rots en mijn heil, mijn burcht, ik zal niet wankelen. Op God rust 
mijn heil en mijn eer, mijn sterke rots, mijn schuilplaats is in God. 

Vertrouwt op Hem te allen tijde, o volk, stort uw hart uit voor zijn 

aangezicht; God is ons een schuilplaats. 
 

En Psalm 63, vers 2 tot en met 10 O God, Gij zijt mijn God, U 
zoek ik, mijn ziel dorst naar U, mijn vlees smacht naar U, in een 

dor en dorstig land, zonder water. Zo heb ik U in het heiligdom 

aanschouwd, ziende uw sterkte en uw heerlijkheid. Want uw 
goedertierenheid is beter dan het leven; mijn lippen zullen U 

roemen. Zo wil ik U prijzen mijn leven lang, in uw naam mijn 
handen opheffen. Als met vet en merg word ik verzadigd, mijn 

mond looft met jubelende lippen, wanneer ik Uwer gedenk op mijn 

legerstede, in nachtwaken over U peins. Want Gij zijt mij een hulp 
geweest, in de schaduw van uw vleugelen jubel ik. Mijn ziel is aan 

U verkleefd, uw rechterhand houdt mij vast. Maar wie mijn leven 

zoeken te verderven, zullen komen in de diepten der aarde. 
 

Voorwaar, wees hervormd in uw denken en wandel, en 
overdenk deze boodschap. 

 

Johannes 3, vers 16 tot en met 21 Want alzo lief heeft God de 
wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 

geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 

oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 
duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 

waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 
gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 
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komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 
zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 

 

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 
 

Open uw ogen en maak u zich echt klaar! 
 
En omdat de wetsverachting toeneemt, zal de liefde van de 

meesten verkillen. Maar wie volhardt tot het einde, die zal 

behouden worden. En dit evangelie van het Koninkrijk zal in de 
gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken, 

en dan zal het einde gekomen zijn. Matt. 24:12-14 
 

Volledige weergave: 

  
Hallo, welkom! Op 17 November 2020, bracht de bode engel Gods 

deze boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van de Koning der 

koningen, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  
 

Voorwaar, velen zeggen: Kom Here Jezus, kom, en klagen en 

ziet niet eens de eindtijd tekenen.  
De verplichte Corona vaccinatie is een teken aan de wand. Als niet 

genoeg mensen vrijwillig hun Corona vaccinatie halen, zal de 
samengestelde experts overgaan om dwang op te leggen in 

opdracht van de overheid. Voorwaar, nu al worden de mensen die 

geen mondkapje dragen als een gevaar gezien; als een vijand. 
Voorwaar, mijn naam is Revelado, en ben een bode engel Gods. 

 
Voorwaar, vele boodschappen is u reeds voorzegt zoals dat 

zelfs de verkiezingen een grote manipulatie is van satan.  

Voorwaar, alles is in volle gang! Wie heeft gehoor gegeven aan de 
boodschappen Gods wat Hij, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 

Christus stuurde om u te waarschuwen en om zich te bekeren en 

klaar te zijn voor de wederkomst van de Koning der koningen, 
Yeshua HaMashiach, JHWJ, Jezus Christus. 
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Voorwaar, klaag niet hemel hoog, maar open u ogen!  

Maar, o wee, wie zich niet bekeert en maar blijft klagen over allerlei 

problemen. Voorwaar, ik zeg u, onderwerp u aan God en onderhoud 
uw relatie. 

 
Mattheüs 13, vers 47 tot en met 51 Evenzo is het Koninkrijk der 

hemelen gelijk aan een sleepnet, neergelaten in de zee, dat allerlei 

bijeenbrengt. Wanneer het vol is, haalt men het op de oever, en zet 
zich neer en verzamelt het goede in vaten, doch het ondeugdelijke 

werpt men weg. Zó zal het gaan bij de voleinding der wereld. De 
engelen zullen uitgaan om de bozen uit het midden der 

rechtvaardigen af te zonderen, en zij zullen hen in de vurige oven 

werpen; daar zal het geween zijn en het tandengeknars. Hebt gij 
dit alles verstaan? Zij zeiden tot Hem: Ja.  

 
En Mattheüs 18, vers 9 En indien uw oog u tot zonde verleidt, ruk 

het uit en werp het van u. Het is beter voor u met één oog ten 

leven in te gaan, dan met twee ogen in het hellevuur geworpen te 
worden. 

 

En Mattheüs 24, vers 7 tot en met 10 Want volk zal opstaan 
tegen volk, en koninkrijk tegen koninkrijk, en er zullen nu hier, dan 

daar, hongersnoden en aardbevingen zijn. Doch dat alles is het 
begin der weeën. Dan zullen zij u overleveren aan verdrukking en 

zij zullen u doden, en gij zult door alle volken gehaat worden om 

mijns naams wil. En dan zullen velen ten val komen en zij zullen 
elkander overleveren en elkander haten.  

 
En Mattheüs 24, vers 12 tot en met 14 En omdat de 

wetsverachting toeneemt, zal de liefde van de meesten 

verkillen. Maar wie volhardt tot het einde, die zal behouden 
worden. En dit evangelie van het Koninkrijk zal in de gehele wereld 

gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken, en dan zal het 

einde gekomen zijn. 
En vers 27 tot en met 33 Want gelijk de bliksem komt van het 

oosten en licht tot het westen, zo zal de komst van de Zoon des 
mensen zijn. Waar het aas is, daar zullen de gieren zich 

verzamelen. Terstond na de verdrukking dier dagen zal de zon 
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verduisterd worden en de maan zal haar glans niet geven en de 
sterren zullen van de hemel vallen en de machten der hemelen 

zullen wankelen. En dan zal het teken van de Zoon des mensen 

verschijnen aan de hemel en dan zullen alle stammen der aarde 
zich op de borst slaan en zij zullen de Zoon des mensen zien komen 

op de wolken des hemels, met grote macht en heerlijkheid. En Hij 
zal zijn engelen uitzenden met luid bazuingeschal en zij zullen zijn 

uitverkorenen verzamelen uit de vier windstreken, van het ene 

uiterste der hemelen tot het andere. Leert dan van de vijgeboom 
deze les: Wanneer zijn hout reeds week wordt en de bladeren doet 

uitspruiten, weet gij daaraan, dat de zomer nabij is. Zo moet ook 
gij, wanneer gij dit alles ziet, weten, dat het nabij is, voor de deur. 

 

Voorwaar, wees sterk in de Here en verricht uw werk ten 
volle voor Zijn glorie! 

 
Romeinen 8, vers 33 tot en met 39 Wie zal uitverkorenen Gods 

beschuldigen? God is het, die rechtvaardigt; wie zal veroordelen? 

Christus Jezus is de gestorvene, wat meer is, de opgewekte, die ter 
rechterhand Gods is, die ook voor ons pleit. Wie zal ons scheiden 

van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid, of 

vervolging of honger, of naaktheid, of gevaar, of het zwaard? Gelijk 
geschreven staat: Om Uwentwil worden wij de ganse dag gedood, 

wij zijn gerekend als slachtschapen. Maar in dit alles zijn wij meer 
dan overwinnaars door Hem, die ons heeft liefgehad. Want ik ben 

verzekerd, dat noch dood noch leven, noch engelen noch machten, 

noch heden noch toekomst, noch krachten, noch hoogte noch 
diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de 

liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Here. 
 

Amen! 

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 

 

Het gaat hier om: door het geloof! 
 

In deze boodschap leert u een wijze les om te vertrouwen op 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. 
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Volledige weergave: 

  
Hallo, welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 18 

November 2020, bracht de bode engel Gods deze boodschap over, 
dat ik heel graag met u wil delen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige Naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 

Lovesadai, en ben een bode engel Gods. 
 

Voorwaar, klaag niet telkens als de Heer uw gebed nog niet 

verhoord heeft! 
Het is belangrijk om op God te vertrouwen en vooraf je blokkades 

op te ruimen die God in de weg zou kunnen staan. Voorwaar, Gods 
macht en kracht is sterker dan van welke ziekte of zonde! Misschien 

wil God u iets leren. 

 
Jakobus 5, vers 15 en 16 En het gelovige gebed zal de lijder 

gezond maken, en de Here zal hem oprichten. En als hij zonden 

heeft gedaan, zal hem vergiffenis geschonken worden. Belijdt 
daarom elkander uw zonden en bidt voor elkander, opdat gij 

genezing ontvangt. Het gebed van een rechtvaardige vermag veel, 
doordat er kracht aan verleend wordt.  

 

En Jakobus 5, vers 8 tot en met 11 Oefent ook gij geduld, sterkt 
uw harten, want de komst des Heren is nabij. Broeders, zucht niet 

tegen elkander, opdat gij niet onder het oordeel valt; zie, de 
Rechter staat voor de deur. Broeders, neemt tot een voorbeeld van 

gelatenheid en geduld de Profeten, die in de naam des Heren 

hebben gesproken. Zie, wij prijzen hen zalig, die volhard hebben; 
gij hebt van de volharding van Job gehoord en gij hebt uit het 

einde, dat de Here deed volgen, gezien, dat de Here rijk is aan 

barmhartigheid en ontferming. 
 

Voorwaar, bid dat er geen ongeloof in u is.  
 



 
 

 

7807 
 
 

 

Hebreeën 11, vers 1 tot en met 3 Het geloof nu is de zekerheid 
der dingen, die men hoopt, en het bewijs der dingen, die men niet 

ziet. Want door dit geloof is aan de ouden een getuigenis gegeven. 

Door het geloof verstaan wij, dat de wereld door het woord Gods 
tot stand gebracht is, zodat het zichtbare niet ontstaan is uit het 

waarneembare. 
En vers 6 Maar zonder geloof is het onmogelijk Hem welgevallig te 

zijn. Want wie tot God komt, moet geloven, dat Hij bestaat en een 

beloner is voor wie Hem ernstig zoeken. 
En vers 11 Door het geloof heeft ook Sara kracht ontvangen om 

moeder te worden, en dat ondanks haar hoge leeftijd, daar zij Hem, 
die het beloofd had, betrouwbaar achtte. 

 

Voorwaar, het gaat hier om: door het geloof. 
 

Hebreeën 11, vers 30 Door het geloof zijn de muren van Jericho 
neergestort, nadat het volk er zeven dagen lang omheen getrokken 

was. 

 
Voorwaar, neem Gods woorden serieus dat Profeet Benjamin 

Cousijnsen u in liefde deelt.  

 
Romeinen 3, vers 27 Waar blijft het roemen dan? Het is 

uitgesloten. Door welke wet? Der werken? Neen, maar door de wet 
van geloof. 

 

Voorwaar, door gebrek aan kennis gaat vaak het volk ten 
gronde! 

De boodschappen Gods zijn Gods woorden die aan u zijn 
overgebracht.  

U kunt het vergelijken met het zaad dat is gezaaid door een boer. 

Een boer laat ook na het zaaien zijn akker met rust. Hij weet dat 
het goede zaad in de onzichtbare wereld moet ontkiemen. Hij raakt 

niet in paniek als hij na een week nog geen plantje ziet. Helaas 

sommigen wel en maken hen gebed en geloof kapot omdat ze geen 
geduld hadden. Sommigen begrijpen nu pas waarom men eerst 

moet geloven voor dat het zal gebeuren. Indien u niet twijfelt maar 
gelooft, dan zal er gebeuren wat u zegt. Hoe dan ook al zegt u iets 

tegen een berg vol problemen.  
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Zegt, “Ga uit mijn leven, ongeloof!” 

Voorwaar, dank uw Abba, Vader en verbindt uw kracht en 

geloof eraan wat van Hem is.  
Lees voor u zelf in de bijbel: Efeziërs hoofdstuk 1 

 
Voorwaar, God heeft u lief! 

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
 

 

God is liefde en brengt in vele levens 
verandering en groei! 
 

En wij hebben de liefde onderkend en geloofd, die God jegens ons 
heeft. God is liefde, en wie in de liefde blijft, blijft in God en God 

blijft in hem. 
 

 

Volledige weergave: 
  

Hallo, welkom! Op 19 November 2020, bracht de bode engel Gods 
deze boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige Naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Blesia, 

en ben een bode engel Gods. 

 
Voorwaar, een grote aantal prediken en beschrijven in de 

kerken over Gods liefde, hoewel men vaak te menselijk 
denkt. 

Wat belangrijk is en wat de God van liefde van u vraagt, is op de 

eerste plaats om u te bekeren en te geloven in Hem en Zijn liefde 
accepteren. 

 
Efeziërs 3, vers 14 tot en met 20 Om die reden buig ik mijn 

knieën voor de Vader, naar wie alle geslacht in de hemelen en op 

de aarde genoemd wordt, opdat Hij u geve, naar de rijkdom zijner 
heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door zijn Geest in de 
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inwendige mens, opdat Christus door het geloof in uw harten 
woning make. Geworteld en gegrond in de liefde, zult gij dan 

samen met alle heiligen, in staat zijn te vatten, hoe groot de 

breedte en lengte en hoogte en diepte is, en te kennen de liefde 
van Christus, die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt 

tot alle volheid Gods. Hem nu, die blijkens de kracht, welke in ons 
werkt, bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij bidden of 

beseffen. 

Voorwaar, God is liefde en brengt in vele levens verandering 
en groei.  

 
Efeziërs 4, vers 5 tot en met 7 Eén Here, één geloof, één 

doop, één God en Vader van allen, die is boven allen en door allen 

en in allen. Maar aan een ieder onzer afzonderlijk is de genade 
gegeven, naar de mate, waarin Christus haar schenkt.  

 
En Johannes 3, vers 16 Want alzo lief heeft God de wereld gehad, 

dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die 

in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. 
 

Voorwaar, zijn liefde gaat ieders verstand ver te boven en 

reikt inderdaad tot de hoogten en diepten en is door Gods 
genade beschikbaar voor iedereen.  

Wel is er een voorwaarde eraan verbonden. 
 

Johannes 14, vers 21 Wie mijn geboden heeft en ze bewaart, die 

is het, die Mij liefheeft; en wie Mij liefheeft, zal geliefd worden door 
mijn Vader en Ik zal hem liefhebben en Mijzelf aan hem 

openbaren.  
 

En Lucas 15, vers 18 tot en met 25 Ik zal opstaan en naar mijn 

vader gaan en tot hem zeggen: Vader, ik heb gezondigd tegen de 
hemel en voor u, ik ben niet meer waard uw zoon te heten; stel mij 

gelijk met een uwer dagloners. En hij stond op en keerde naar zijn 

vader terug. En toen hij nog veraf was, zag zijn vader hem en werd 
met ontferming bewogen. En hij liep hem tegemoet, viel hem om 

de hals en kuste hem. En de zoon zeide tot hem: Vader, ik heb 
gezondigd tegen de hemel en voor u, ik ben niet meer waard uw 

zoon te heten. Maar de vader zeide tot zijn slaven: Brengt vlug het 
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beste kleed hier en trekt het hem aan en doet hem een ring aan 
zijn hand en schoenen aan zijn voeten. En haalt het gemeste kalf 

en slacht het, en laten wij een feestmaal hebben, want mijn zoon 

hier was dood en is weer levend geworden, hij was verloren en is 
gevonden. En zij begonnen feest te vieren. Zijn oudste zoon was op 

het land, en toen hij dicht bij huis kwam, hoorde hij muziek en 
dans. 

En vers 31 en 32 Doch hij zeide tot hem: Kind, gij zijt altijd bij mij 

en al het mijne is het uwe. Wij moesten feestvieren en vrolijk zijn, 
want uw broeder hier was dood en is levend geworden, hij was 

verloren en is gevonden. 
 

Voorwaar, de verloren zoon bekeerde zich en kreeg genade, 

vergeving en Gods liefde. 
Maar echter bekering en berouw van je zonden is een eis van God 

een voorwaarde.  
 

1 Johannes 4, vers 7 tot en met 10 Geliefden, laten wij elkander 

liefhebben, want de liefde is uit God; en een ieder, die liefheeft, is 
uit God geboren en kent God. Wie niet liefheeft, kent God niet, 

want God is liefde. Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard, 

dat God zijn eniggeboren Zoon gezonden heeft in de wereld, opdat 
wij zouden leven door Hem. Hierin is de liefde, niet dat wij God 

liefgehad hebben, maar dat Hij ons heeft liefgehad en zijn Zoon 
gezonden heeft als een verzoening voor onze zonden.  

En vers 16 En wij hebben de liefde onderkend en geloofd, die God 

jegens ons heeft. God is liefde, en wie in de liefde blijft, blijft in God 
en God blijft in hem. 

 
Psalm 25, vers 8 tot en met 10 Goed en waarachtig is de HERE; 

daarom onderwijst Hij de zondaars aangaande de weg. 

Ootmoedigen doet Hij wandelen in het recht, en Hij leert 
ootmoedigen zijn weg. Alle paden des HEREN zijn goedertierenheid 

en trouw voor wie zijn verbond en zijn getuigenissen bewaren. 

 
De Here zegene u met zijn liefde! 

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
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Wees niet ontrouw, maar komt uw 

verplichtingen na! 
 
Zijn trouw is groot en gaf u zoveel net zoals de vergeving van elke 

zonden. Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus vraagt u om 

Hem gehoorzaamheid te zijn. 
 

 
Volledige weergave: 

  

Hallo, welkom! Op 20 November 2020, bracht de bode engel Gods 
deze boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige Naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 

Lachaja, en ben een bode engel Gods. 
 

Voorwaar, indien gij niet luistert en niet doet wat de Heer 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus van u vraagt via 
zijn boodschappen in de evangelicalendtimemachine.com, en 

als u tegen Hem blijft verzetten en trots bent en onbesneden 
van hart dan bent u ongehoorzaam aan God. 

Voorwaar, ik zeg u, groot is de trouw van onze God en Abba, 

Vader. Wees niet ontrouw, maar komt uw verplichtingen na. Hij, 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus is trouw en heeft u al 

zoveel gegeven wat u nodig had. Ook was Hij het die vergeving van 

zonden gaf, o.a. 
 

Genesis 15, vers 6 En hij geloofde in de Here, en Hij rekende het 
hem toe als gerechtigheid. 

 En Genesis 28, vers 22 En deze steen, die ik tot een opgerichte 

steen gesteld heb, zal een huis Gods wezen, en van alles wat Gij 
mij schenken zult, zal ik U stipt de tienden geven. 

En Deuteronomium 11, vers 26 tot en met 28 Zie, ik houd u heden 
zegen en vloek voor: zegen, wanneer gij luistert naar de geboden 

van de Here, uw God, die ik u heden opleg; maar vloek, indien gij 

naar de geboden van de Here, uw God, niet luistert en afwijkt van 
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de weg die ik u heden gebied, door het achterna lopen van andere 
goden, die gij niet gekend hebt. 

En Deuteronomium 12, vers 6 Daarheen zult gij brengen uw 

brandoffers en slachtoffers, uw tienden en uw wijgeschenken, uw 
gelofteoffers en uw vrijwillige offers, de eerstgeborenen van uw 

runderen en van uw kleinvee. 
En Maleachi 3, vers 10 Breng de gehele tiende naar de 

voorraadkamer, opdat er spijze zij in mijn huis; beproeft Mij toch 

daarmede, zegt de Here der heerscharen, of Ik dan niet voor u de 
vensters van de hemel zal openen en zegen in overvloed over u 

uitgieten. 
 

Voorwaar, laat niets u scheiden van Yeshua HaMashiach, 

JHWH, Jezus Christus. 
Hij komt altijd zijn verplichtingen na en gaf u genade dat u vrij 

kocht van al uw schulden dat is vergeven door het Bloed van het 
Lam Gods, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. 

 

Mattheüs 6, vers 26 Ziet naar de vogelen des hemels: zij zaaien 
niet en maaien niet en brengen niet bijeen in schuren, en toch 

voedt uw hemelse Vader die; gaat gij ze niet verre te boven? 

 
En Psalm 28, vers 7 De HERE is mijn kracht en mijn schild; op 

Hem vertrouwde mijn hart en ik werd geholpen. Daarom juicht mijn 
hart en loof ik Hem met mijn lied. 

 

En Psalm 31, vers 24 Hebt de HERE lief, al zijn gunstgenoten; 
de HERE bewaart de getrouwen, maar ruimschoots vergeldt Hij de 

trotsen. 
 

En Psalm 50, vers 14 Offer Gode lof en betaal de Allerhoogste uw 

geloften. 
 

En Psalm 58, vers 12 En de mensen zullen zeggen: Toch is er 

loon voor de rechtvaardige, toch is er een God, die recht doet op 
aarde. 
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En Psalm 91, vers 4 Met zijn vlerken beschermt Hij u, en onder 
zijn vleugelen vindt gij een toevlucht; zijn trouw is schild en 

pantser. 

En vers 9 tot en met 16 Want Gij, o HERE, zijt mijn toevlucht. De 
Allerhoogste hebt gij tot uw schutse gesteld; geen onheil zal u 

treffen, en geen plaag zal uw tent naderen; want Hij zal aangaande 
u zijn engelen gebieden, dat zij u behoeden op al uw wegen; op de 

handen zullen zij u dragen, opdat gij uw voet niet aan een steen 

stoot. Op leeuw en adder zult gij treden, jonge leeuw en slang zult 
gij vertrappen. Omdat hij Mij zeer bemint, zal Ik hem bevrijden; Ik 

zal hem beschutten, omdat hij mijn naam kent. Roept hij Mij aan, 
Ik zal hem antwoorden; Ik zal in de benauwdheid bij hem zijn, Ik 

zal hem uitredden en tot ere brengen. Met lengte van dagen zal Ik 

hem verzadigen, en Ik zal hem mijn heil doen zien. 
 

En Johannes 3, vers 16 tot en met 21 Want alzo lief heeft God 
de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 

opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig 

leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, 
opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 
geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 

oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 
duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 

waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 

gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 
komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 

zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 
 

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
 

 

Wees vurig van Geest in de Here! 
 

God weet wat is slecht en goed voor u is. Laat alle strijd en verdriet 

los en geef hun aan uw hemelse Vader, die zo veel van u houd en 
wilt u hoop geven, hoop dat doet leven! 
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Volledige weergave: 

  
Hallo, welkom! Op 21 November 2020, bracht de bode engel Gods 

deze boodschap over aan Profeet Benjamin Cousijnsen, dat ik heel 
graag met u wil delen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar,  

 
1 Korintiërs 6, vers 9 Of weet gij niet, dat onrechtvaardigen het 

Koninkrijk Gods niet beërven zullen? 

 
En 1 Korintiërs 9, vers 26 Ik loop dan ook niet maar in den blinde 

en ik ben geen vuistvechter, die zo maar in de lucht slaat.  
 

En 1 Korintiërs 13, vers 11 Toen ik een kind was, sprak ik als een 

kind, voelde ik als een kind, overlegde ik als een kind. Nu ik een 
man “of een vrouw” ben geworden, heb ik afgelegd wat kinderlijk 

was. 

 
Voorwaar, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus wil dat 

u stopt met klagen als een kleine kind, maar geestelijk 
standvastig en onwankelbaar bent.  

Wees krachtig in de Here, als geestelijke volwassenen.  

 
Psalm 55, vers 23 Werp uw bekommernis op de HERE, Hij zal voor 

u zorgen; Hij zal nimmermeer toelaten, dat de rechtvaardige 
wankelt. 

 

Voorwaar, God is niet uw slaaf. 
Uw moet niet boven uw Koning der koningen gaan staan. Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus wil dat u zich bekeert, ja, 

bekeert! Zelfs David zat vaak in de put en hij riep ook vaak tot God.  
 

Psalm 56, vers 9 Mijn omzwerving hebt Gij te boek gesteld, doe 
mijn tranen in uw kruik; zijn zij niet in uw boek? 
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Voorwaar, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus kent 
uw tranen en vangt de tranen op! 

Voorwaar, ik zeg u, zie niet op omstandigheden. 

 
Psalm 56, vers 4 en 5 Ten dage dat ik vrees, vertrouw ik op U; op 

God, wiens woord ik prijs. Op God vertrouw ik, ik vrees niet; wat 
zou vlees mij aandoen? 

En vers 12 Op God vertrouw ik, ik vrees niet; wat zou een mens mij 

aandoen? 
 

En Hebreeën 10, vers 23 en 24 Laten wij de belijdenis van 
hetgeen wij hopen onwankelbaar vasthouden, want Hij, die beloofd 

heeft, is getrouw. En laten wij op elkander acht geven om elkaar 

aan te vuren tot liefde en goede werken. 
 

En Psalm 119, vers 105 tot en met 107 Uw woord is een lamp 
voor mijn voet en een licht op mijn pad. Ik heb gezworen, en ik zal 

het gestand doen, 

dat ik uw rechtvaardige verordeningen zal onderhouden. Ik ben al 
te zeer verdrukt, o HERE, maak mij levend naar uw woord. 

En vers 109 tot en met 111 Mijn leven is bestendig in gevaar, maar 

uw wet vergeet ik niet. Goddelozen leggen mij een strik, maar van 
uw bevelen dwaal ik niet af. Uw getuigenissen heb ik voor altoos 

ten erve ontvangen, want zij zijn de blijdschap mijns harten. 
En vers 136 Mijn ogen vloeien als waterbeken, omdat men uw wet 

niet onderhoudt. 

En vers 143 Treffen mij nood en verdrukking, dan zijn uw geboden 
mijn verlustiging. 

En vers 165 Zij, die uw wet liefhebben, hebben grote vrede, er is 
voor hen geen struikelblok. 

 

Voorwaar, mijn naam is Blesia, en ben een bode engel Gods. 
God weet wat goed voor u is, maar Hij weet ook wat slecht voor u 

is. Daarom aanvaardt het als Hij, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 

Christus niet alles aanvaardt wat u maar wenst! 
 

Romeinen 15, vers 13 De God nu der hope vervulle u met louter 
vreugde en vrede in uw geloof, om overvloedig te zijn in de hoop, 

door de kracht des heiligen Geestes. 
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Voorwaar, laat alle moeite en strijd los, en alle verdriet, o.a., 

en geef het aan Hem. 

Laat het zelf los dan zal Hij u hoop ervoor terug geven. Hoop dat 
doet leven! Voorwaar,  

 
1 Korintiërs 2, vers 12 Wij nu hebben niet de geest der wereld 

ontvangen, maar de Geest uit God, opdat wij zouden weten, wat 

ons door God in genade geschonken is. 
En 1 Korintiërs 10, vers 9 tot en met 12 En laten wij de Here 

niet verzoeken, zoals sommigen van hen deden, en zij kwamen om 
door de slangen. En mort niet, zoals sommigen van hen deden, en 

zij kwamen om door de verderfengel. Dit is hun overkomen tot een 

voorbeeld voor ons en het is opgetekend ter waarschuwing voor 
ons, over wie het einde der eeuwen gekomen is. Daarom, wie 

meent te staan, zie toe, dat hij niet valle. 
 

En Efeziërs 6, vers 10 tot en met 13 Voorts, weest krachtig in de 

Here en in de sterkte zijner macht. Doet de wapenrusting Gods 
aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des 

duivels; want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, 

maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de 
wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de 

hemelse gewesten. Neemt daarom de wapenrusting Gods, om 
weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om, uw taak geheel 

vervuld hebbende, stand te houden.  

 
En Efeziërs 4, vers 17 tot en met 24 Dit zeg ik dan en betuig ik 

in de Here, dat gij niet langer moogt wandelen zoals ook de 
heidenen wandelen, in de ijdelheid van hun denken, verduisterd in 

hun verstand, vervreemd van het leven Gods om de onwetendheid, 

die in hen heerst, om de verharding van hun hart. Zij hebben zich 
immers in hun verdoving overgegeven aan de losbandigheid om 

gretig winst te slaan uit allerlei onreinheid. Maar gij geheel anders: 

gij hebt Christus leren kennen. Gij toch hebt van Hem gehoord en 
zijt in Hem onderwezen, gelijk dit de waarheid is in Jezus, dat gij, 

wat uw vroegere wandel betreft, de oude mens aflegt, die ten 
verderve gaat, naar zijn misleidende begeerten, dat gij verjongd 

wordt door de geest van uw denken, en de nieuwe mens aandoet, 
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die naar de wil van God geschapen is in waarachtige gerechtigheid 
en heiligheid. 

 

En Efeziërs 5, vers 7 en 8 Doet dan niet met hen mede. Want gij 
waart vroeger duisternis, maar thans zijt gij licht in de Here; 

wandelt als kinderen des lichts.  
En vers 11 En neemt geen deel aan de onvruchtbare werken der 

duisternis, maar ontmaskert ze veeleer. 

En vers 15 to 17 Ziet dus nauwlettend toe, hoe gij wandelt, niet als 
onwijzen, doch als wijzen, u de gelegenheid ten nutte makende, 

want de dagen zijn kwaad. Weest daarom niet onverstandig, maar 
tracht te verstaan, wat de wil des Heren is. 

 

Voorwaar, wees niet koppig als een ezel maar probeer de wil 
des Heren te verstaan. 

Onderwerp u aan hem volledig en bied weerstand aan de duivel! 
Luistert met uw hart en ziel, en verstand wat de Heer tegen u zegt, 

en laat de duivel geen voordeel eruit halen maar versla hem om 

niet op omstandigheden te zien, maar op God! Wees geestelijke 
strijdlustig in de Here en laat niet de Heer alleen strijden voor u, 

maar sta op in de kracht van de Heer en strijd als Zijn kind! Wees 

meer dan een overwinnaar in Hem die zo veel van u houd! 
 

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 

 

Zeg alles met wijsheid! 
 

Maar dit woord is zeer dicht bij u, in uw mond en in uw hart om het 
te volbrengen. Zie, ik houd u heden het leven en het goede voor, 

maar ook de dood en het kwade. Laat geen verwaten taal kome uit 
uw mond. De HERE immers is een alwetend God en door Hem 

worden de daden getoetst. 

 
 

Volledige weergave: 
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Hallo, van harte welkom! Op 22 November 2020, bracht de bode 
engel Gods deze boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin 

Cousijnsen, die ik heel graag met u wil delen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 
Elfra, en ben een bode engel Gods. 

 

Voorwaar,  
 

Exodus 4, vers 11 Maar de Here zeide tot hem “of haar”: Wie 
heeft de mens een mond gegeven, wie maakt stom of doof, ziende 

of blind; ben Ik het niet, de Here?  

 
En Numeri 22, vers 22 Maar de toorn Gods ontbrandde, toen hij 

ging, en de Engel des Heren stelde zich op de weg als zijn 
tegenstander;  Bileam reed op zijn ezelin en had twee zijner 

dienaren bij zich.  

En vers 31 Toen opende de Here de ogen van Bileam; hij zag de 
Engel des Heren met getrokken zwaard in de hand op de weg staan 

en hij knielde neer en wierp zich op zijn aangezicht.  

 
Voorwaar, open uw ogen! 

Sommigen zijn nog erger dan Bileam. Voorwaar, kijk uit wat u zegt 
met uw mond. 

 

Deuteronomium 23, vers 23 Wat over uw lippen gegaan is, moet 
gij stipt volbrengen; gij hebt immers de Here, uw God, volkomen 

vrijwillig een gelofte gedaan, die gij hebt uitgesproken met eigen 
mond. 

En vers 5 Maar de Here, uw God, heeft naar Bileam niet willen 

luisteren en de Here, uw God, heeft de vloek voor u in een zegen 
veranderd, omdat de Here, uw God, u liefhad. 

 

En Deuteronomium 30, vers 14 en 15 Maar dit woord is zeer 
dicht bij u, in uw mond en in uw hart om het te volbrengen. Zie, ik 

houd u heden het leven en het goede voor, maar ook de dood en 
het kwade. 
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Voorwaar, zegt niet dat u klaar bent voor zijn wederkomst 
als uw eigen mond u veroordeeld!  

 

1 Samuël 2, vers 3 Spreekt toch niet steeds zo hoogmoedig, geen 
verwaten taal kome uit uw mond. De HERE immers is een alwetend 

God en door Hem worden de daden getoetst. 
En 1 Samuël 1, vers 12 Toen zij lang bleef bidden voor het 

aangezicht des Heren, lette Eli op haar mond. 

 
Voorwaar, de Here, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 

Christus lette op uw mond. 
 

Job 8, verse 2 tot en met 6 Hoelang zult gij op deze wijze 

spreken en zullen de woorden van uw mond een hevige wind zijn? 
Zou God het recht buigen, of zou de Almachtige de gerechtigheid 

buigen? Indien uw kinderen tegen Hem gezondigd hebben, dan 
heeft Hij hen aan hun overtreding prijsgegeven. Maar indien gij God 

zoekt, en de Almachtige om genade smeekt, indien gij rein en 

oprecht zijt, dan zal Hij gewis over u opwaken en uw rechtmatige 
woning herstellen. 

 

Zegt niet, “sinds ik de Here dien heb ik problemen”. 
 

Job 15, vers 8 Hebt gij toegeluisterd in de raad Gods en de 
wijsheid aan u getrokken? 

En vers 11 Zijn de vertroostingen Gods u te gering en het woord, 

dat in zachtheid tot u kwam? 
En vers 17 Ik wil u onderrichten, luister naar mij: en wat ik 

geschouwd heb, dat wil ik vertellen. 
En vers 6 Uw eigen mond veroordeelt u, niet ik; ja, uw eigen lippen 

getuigen tegen u. 

En vers 13 Dat gij uw geest tegen God keert en zulke woorden uit 
uw mond laat gaan? 

 

En Job 17, vers 6 Men heeft mij tot een spreekwoord gemaakt 
onder de volken, en ik ben iemand, die men in het aangezicht 

spuwt. 
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En Psalm 17, vers 6 Ik roep U aan, omdat Gij, o God, mij 
antwoordt; neig uw oor tot mij, hoor naar mijn woord. 

En vers 3 Toetst Gij mijn hart, onderzoekt Gij des nachts, beproeft 

Gij mij, Gij vindt niets; wat ik ook bedenk, mijn mond overtreedt 
niet. 

 
En Psalm 19, vers 13 tot en met 15 Afdwalingen – wie bemerkt 

ze? Spreek van de verborgene mij vrij. Behoed ook uw knecht voor 

overmoed, laat die over mij niet heersen; dan ben ik onberispelijk 
en vrij van grove overtreding. Mogen de woorden van mijn mond 

en de overleggingen van mijn hart U welgevallig zijn, o HERE, mijn 
rots en mijn verlosser. 

 

En Psalm 37, vers 30 tot en met 33 De mond van de 
rechtvaardige gewaagt van wijsheid, zijn “of haar” tong spreekt 

het recht; de wet van zijn “of haar” God is in zijn “of haar” hart, 
zijn “of haar” schreden wankelen niet. De goddeloze loert op de 

rechtvaardige en zoekt hem “of haar” te doden; de HERE geeft 

hem “of haar” in zijn “of haar” hand niet over, Hij laat niet toe, 
dat hij “of zij” veroordeeld wordt, als hij “of zij” voor het gericht 

komt. 

 
En Psalm 119, vers 88 Maak mij levend naar uw 

goedertierenheid, opdat ik de getuigenis van uw mond onderhoude. 
En vers 93 Nimmer zal ik uw bevelen vergeten, want door deze 

hebt Gij mij levend gemaakt. 

En vers 102 Ik wijk niet af van uw verordeningen, want Gij 
onderwijst mij. 

En vers 105 Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op 
mijn pad. 

 

En Psalm 141, vers 3  HERE, stel een wacht voor mijn mond, waak 
over de deuren van mijn lippen. 

En vers 5 en 6 Slaat een rechtvaardige mij, het is liefde, kastijdt hij 

mij, het is olie voor mijn hoofd, die mijn hoofd niet zal weigeren. 
Zelfs rijst mijn gebed nog onder hun boze handelingen; al werden 

hun rechters langs de rots neergestoten, zij zouden horen, dat mijn 
woorden liefelijk waren. 

 



 
 

 

7821 
 
 

 

En Psalm 143, vers 5 tot en met 8 Ik gedenk aan de dagen van 
ouds, ik overpeins al uw daden, ik overdenk de werken uwer 

handen. Ik strek mijn handen tot U uit, mijn ziel smacht naar U als 

een dorstig land. Antwoord mij haastelijk, HERE, mijn geest 
bezwijkt, verberg uw aangezicht niet voor mij, opdat ik niet worde 

als wie in de groeve neerdalen. Doe mij in de morgen uw 
goedertierenheid horen, want ik vertrouw op U; maak mij de weg 

bekend, die ik gaan moet, want tot U hef ik mijn ziel op. 

 
En Spreuken 11, vers 9 Met de mond stort de godvergetene zijn 

naaste in het verderf, maar door kennis worden de rechtvaardigen 
gered. 

 

En Spreuken 13, vers 1 tot en met 3 Een wijs zoon “of 
dochter” laat zich tuchtigen door zijn “of haar” vader, maar een 

spotter luistert niet naar berisping. Van de vrucht zijns monds zal 
iemand het goede eten, maar de begeerte der trouwelozen gaat uit 

naar geweld. Wie zijn “of haar” mond in toom houdt, bewaart zijn 

“of haar” leven; wie zijn “of haar” lippen openspert, hem “of 
haar” wacht het verderf. 

 

En Spreuken 15, vers 31 tot en met 33 Het oor, dat luistert naar 
de terechtwijzing die ten leven is, zal vertoeven te midden der 

wijzen. Wie de tucht in de wind slaat, veracht zijn leven; maar wie 
naar terechtwijzing luistert, verkrijgt verstand. De vreze 

des HEREN voedt op tot wijsheid, en ootmoed gaat vooraf aan de 

eer. 
 

En Spreuken 16, vers 2 Al iemands wegen zijn rein in zijn ogen, 
maar de HERE toetst de geesten. 

En vers 13 Rechtvaardige lippen zijn de koningen welgevallig, hem 

die oprechte woorden spreekt, heeft hij lief. 
En vers 23 en 24 Het hart van de wijze maakt zijn mond 

verstandig, en versterkt het betoog op zijn lippen. Vriendelijke 

woorden zijn als honigzeem, zoet voor de ziel en medicijn voor het 
gebeente. 

 
En Johannes 3, vers 16 tot en met 21 Want alzo lief heeft God 

de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 
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opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig 
leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, 

opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 

geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 
oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 

duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 

waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 
gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 

komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 
zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 

 

En Amos 5, vers 14 Zoekt het goede en niet het kwade, opdat gij 
leeft en aldus de Here, de God der heerscharen, met u zij, gelijk gij 

zegt. 
 

En 1 Korintiërs 15, vers 58 Daarom, mijn geliefde broeders “en 

zusters”, weest standvastig, onwankelbaar, te allen tijde 
overvloedig in het werk des Heren, wetende, dat uw arbeid niet 

vergeefs is in de Here. 

 
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
 

 

Alles versnelt Zijn wederkomst! 
 

Profetische en openbarende boodschap Gods: Alles is al gepland en 

uitgevoerd door satan, om het nummer van zijn naam te promoten. 
Geliefden des Heren, bereid u voor op Zijn terugkeer! 

 
 

Volledige weergave: 

  
Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 

23 November 2020, bracht de bode engel Gods deze boodschap 

over, die ik heel graag met u wil delen. 
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Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 

Revelado, en ben een bode engel Gods. 

 
Voorwaar, zoals u reeds geopenbaard is, lijden vele 

christenen in verborgen FEMA kampen wereldwijd. 
De overheid denkt erover om de Corona virus vaccinatie weigeraars 

hard aan te pakken, als men de vaccinatie weigert. Ook is men van 

plan om de weigeraars in FEMA kampen op te sluiten als men de 
wet niet gehoorzaamt.  

 
Voorwaar, dit zijn de plannen die men besproken heeft. 

Ook de nieuwe president van de Verenigde Staten, Joe Biden, ziet 

het idee wel zitten om de vaccinatie overal verplicht te maken.  
 

Voorwaar, de vaccinatie is een aanloop naar de RFID-chip 
zoals reeds voorzegt is, de implanteerbare Nano microchip, 

die veel verder gaat dan mensen beschermen en beveiligen. 

De bedoeling is dat men onder totale controle valt via deze 
vaccinatie met de RFID-chip, de 666, die men krijgt via die smalle 

naalden met een GPS-tag dat in verbinding staat met de satellieten. 

De super soldaten in het leger zijn reeds voorzien en zijn bestand 
tegen de Corona virus.  

 
Voorwaar, in vele landen, streeft men ernaar dat de burgers 

zien de gemak van de RFID-microchip. 

 
Openbaring 13, vers 16 tot en met 18 En het maakt, dat aan 

allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en 
de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op 

hun voorhoofd, en dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het 

merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam 
heeft. Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal 

van het beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is 

zeshonderd zesenzestig. 
 

Voorwaar, alles wordt ingezet door satan vanwege dat hij 
wil zijn getal voor ogen wil brengen, zelfs via een virtual 

reality-bril.  
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Voorwaar, luister ook naar deze boodschap van 26 November 2014, 
met een titel: “Dit is reality, laat u niet overnemen!” 

 

Voorwaar, juist nu, moet men een goede relatie hebben met 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! 

Red zielen en doe u best voor zijn glorie en eer. Wees Rapture 
ready! 

 

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 
 

 

 
 

Vervuil u niet met de grote leugens over 

Sinterklaas, Zwarte Piet en de Kerstman! 
 

Gij zult alle plaatsen volkomen vernietigen, waar de volken, wier 

gebied gij in bezit neemt, hun goden gediend hebben, op hoge 
bergen en op heuvels en onder elke groene boom. 

 
 

Volledige weergave: 

  
Hallo, welkom! Op 25 November 2020, bracht de bode engel Gods 

deze boodschap over aan Profeet Benjamin Cousijnsen, die ik heel 

graag met u wil delen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 

Revorme, en ben een bode engel Gods. 

 
Deuteronomium 12, vers 2 Gij zult alle plaatsen volkomen 

vernietigen, waar de volken, wier gebied gij in bezit neemt, hun 
goden gediend hebben, op hoge bergen en op heuvels en onder 

elke groene boom “ook de zogenaamde kerstboom”. 

En vers 4 Niet alzo zult gij de Here, uw God, dienen.  
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Voorwaar, zo spreekt de Here, de God van al wat leeft, uw 
Levende God: 

Kadosh, heilig u en wees heilig, want Ik de Here, Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus ben heilig. Verontreinigt u zelf 
niet, noch uw kinderen met de grote leugens. 

 
Voorwaar, Profeet Benjamin en Theresa, leren hun kinderen 

om te zeggen dat sinterklaas en zwarte piet niet echt is en 

dood zijn evenzo de kerstman.  
 

Leviticus 19, vers 31 Gij zult u niet wenden tot de geesten van 
doden of tot waarzeggende geesten, gij zult hen niet zoeken, om u 

met hen te verontreinigen: Ik ben de HERE, uw God. 

 
Vele ouders zowel christenen vereren de doden  en zingen 

en aanbidden tezamen de leugens. 
 

Leviticus 26, vers 1 Gij zult u geen afgoden maken; een 

gesneden beeld noch een gewijde steen zult gij u oprichten; ook 
een steen met beeldhouwwerk zult gij in uw land niet zetten, om u 

daarvoor neder te buigen, want Ik ben de Here, uw God. 

En Exodus 20, vers 3 tot en met 6 Gij zult geen andere goden voor 
mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld maken 

noch enige gestalte van wat boven in de hemel, noch van wat 
beneden op de aarde, noch van wat in de wateren onder de aarde 

is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen; want Ik, 

de HERE, uw God, ben een naijverig God, die de ongerechtigheid der 
vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde 

geslacht van hen die Mij haten, en die barmhartigheid doe aan 
duizenden van hen die Mij liefhebben en mijn geboden 

onderhouden. 

En Exodus 22, vers 20 Wie aan de goden offert, behalve aan 
de Here alleen, zal met de ban geslagen worden. 

 

Voorwaar, schaam u om uw kinderen te beïnvloeden om de 
afgoden te aanbidden, zij zijn n iet heilig! 

Bekeer u! En aanbid de enige Waarheid, Yeshua HaMashiach, 
JHWH, Jezus Christus! 
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Johannes 3, vers 16 tot en met 21 Want alzo lief heeft God de 
wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 

geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 

oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 
duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 

waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 
gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 

komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 

zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 
En Johannes 8, vers 12 Wederom dan sprak Jezus tot hen en zeide: 

Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de 
duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben. 

 

Voorwaar, ik zeg u, vraag de Heer Yeshua HaMashiach, 
JHWH, Jezus Christus, uw Levende God om vergeving en 

aanbid Hem alleen met uw kinderen! 

 
Johannes 14, vers 15 tot en met 17 Wanneer gij Mij liefhebt, 

zult gij mijn geboden bewaren. En Ik zal de Vader bidden en Hij zal 
u een andere Trooster geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn, de 

Geest der waarheid, die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet 

Hem niet en kent Hem niet; maar gij kent Hem, want Hij blijft bij u 
en zal in u zijn. 

En vers 20 Te dien dage zult gij weten, dat Ik in mijn Vader ben en 
gij in Mij en Ik in u. 

 

Voorwaar, Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, 
Shalom! 

 

 
 

Deze woorden laat u treden op rechte paden 
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Nu dan, zonen “en dochters”, luistert naar mij, slaat acht op de 
redenen van mijn mond. Zie, naar uw bevelen verlang ik, maak mij 

levend door uw gerechtigheid. 

 
 

Volledige weergave: 
  

Hallo, welkom! Op 27 November 2020, bracht de bode engel Gods 

deze boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen, die 
ik heel graag met u wil delen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 
Voorwaar,  

 
Spreuken 4, vers 25 Laten uw ogen voorwaarts blikken en uw 

oogopslag rechtuit zijn. 

En vers 2 en 11 Want ik geef u goede leer; verlaat mijn 
onderwijzing niet. Ik onderricht u in de weg der wijsheid, ik doe u 

treden op rechte paden. 

 
Spreuken 7, vers 24 Nu dan, zonen “en dochters”, luistert naar 

mij, slaat acht op de redenen van mijn mond. 
En Spreuken 12, vers 12 De goddeloze begeert de vangst van boze 

dingen, maar de wortel der rechtvaardigen geeft vrucht. 

En Spreuken 13, vers 15 Goed inzicht verschaft gunst, maar de 
weg der trouwelozen is onbegaanbaar. 

En Spreuken 15, vers 3 De ogen des HEREN zijn aan alle plaatsen, 
opmerkzaam acht gevend op kwaden en goeden. 

En vers 23 Iemand heeft vreugde, als hij een gepast antwoord 

geeft, en hoe goed is een woord op zijn tijd! 
En vers 28 en 29 Het hart van de rechtvaardige overweegt, wat hij 

zal antwoorden, maar de mond der goddelozen stort boosheden uit. 

Ver is de HERE van de goddelozen, maar het gebed der 
rechtvaardigen hoort Hij. 

En Spreuken 16, vers 2 Al iemands wegen zijn rein in zijn ogen, 
maar de HERE toetst de geesten. 
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En vers 6 Door liefde en trouw wordt de ongerechtigheid verzoend, 
door de vreze des HEREN wijkt men van het kwaad. 

En vers 17 De koers der oprechten is: te wijken van het kwaad; wie 

acht geeft op zijn weg, bewaart zijn leven. 
 

En Spreuken 18, vers 15 Het hart van de verstandige verwerft 
kennis, het oor der wijzen zoekt kennis. 

En Spreuken 19, vers 8 Wie verstand verwerft, heeft zijn leven lief; 

wie inzicht bewaart, vindt geluk. 
En vers 11 Des mensen verstand maakt hem lankmoedig, het is 

zijn eer een overtreding voorbij te zien. 
En vers 21 Vele zijn de overleggingen in het hart des mensen, maar 

de raad des HEREN, die zal bestaan. 

En Spreuken 20, vers 7 Een rechtvaardige, wandelend in zijn 
oprechtheid – 

welzalig zijn zijn kinderen na hem. 
En vers 27 De geest van de mens is een lamp des HEREN, 

doorzoekende al de schuilhoeken van het hart. 

En Spreuken 21, vers 4 Trotsheid van ogen en opgeblazenheid van 
hart – 

de glans der goddelozen is zonde. 

En vers 29 De goddeloze zet een onbeschaamd gezicht, maar de 
oprechte, hij geeft vastheid aan zijn wandel. 

En Spreuken 28, vers 9 en 10 Wie zijn oor afwendt van het horen 
der wet, diens gebed zelfs is een gruwel. Wie de oprechten op een 

slechte weg voert, zal in zijn eigen kuil vallen, maar de 

rechtschapenen zullen geluk beërven. 
 

Voorwaar, mijn naam is Blesia, en ben een bode engel Gods. 
 

Job 39, vers 14 Vertrouwt gij op hem, omdat zijn kracht zo groot 

is? of laat gij aan hem uw zwoegen over? 
 

En Psalm 4, vers 6 en 7 Brengt offers naar de eis en vertrouwt op 

de HERE. Velen zeggen: Wie zal ons het goede doen zien? verhef 
over ons het licht uws aanschijns, o HERE! 

En vers 9 In vrede kan ik mij te ruste begeven en aanstonds 
inslapen, want Gij alleen, o HERE, doet mij veilig wonen. 
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En Psalm 5, vers 12 en 13 Maar verheugen zullen zich allen die bij 
U schuilen, altoos zullen zij jubelen, daar Gij hen beschermt, en in 

U zullen juichen wie uw naam liefhebben. Want Gij zegent de 

rechtvaardige, o HERE, Gij omgeeft hem met welbehagen als met 
een schild. 

En Psalm 7, vers 11 Mijn schild is bij God, die de oprechten van 
hart verlost. 

En Psalm 9, vers 3 In U wil ik mij verheugen en juichen, uw naam 

psalmzingen, o Allerhoogste. 
En vers 11 Daarom vertrouwen op U wie uw naam kennen, want Gij 

hebt nooit verlaten wie U zoeken, o HERE. 
En vers 18 De goddelozen keren om naar het dodenrijk, al de 

volken die God vergeten. 

En Psalm 19, vers 9 De bevelen des HEREN zijn waarachtig, zij 
verheugen het hart; het gebod des HEREN is louter, het verlicht de 

ogen. 
En vers 15 Mogen de woorden van mijn mond en de overleggingen 

van mijn hart U welgevallig zijn, o HERE, mijn rots en mijn 

verlosser. 
En Psalm 20, vers 5 Hij geve u naar uw hart, en doe al uw plannen 

in vervulling gaan. 

En Psalm 26, vers 2 en 3 Toets mij, HERE, en beproef mij, keur mijn 
nieren en mijn hart. Want uw goedertierenheid houd ik voor ogen, 

en ik wandel in uw waarheid. 
En Psalm 29, vers 4 De stem des HEREN is vol kracht, de stem 

des HEREN is vol glorie. 

En Psalm 31, vers 24 en 25 Hebt de HERE lief, al zijn gunstgenoten; 
de HERE bewaart de getrouwen, maar ruimschoots vergeldt Hij de 

trotsen. Weest sterk en uw hart zij onversaagd, gij allen, die op 
de HERE hoopt. 

En Psalm 34, vers 16 De ogen des HEREN zijn op de rechtvaardigen, 

en zijn oren tot hun hulpgeroep. 
 

En Psalm 119, vers 32 tot en met 37 Ik zal de weg uwer 

geboden lopen, want Gij verruimt mij het hart. Onderwijs mij, HERE, 
de weg uwer inzettingen, dan zal ik die bewaren ten einde toe. Geef 

mij verstand, dan zal ik uw wet bewaren, en haar van ganser harte 
onderhouden. Doe mij het pad uwer geboden betreden, want daarin 

heb ik lust. Neig mijn hart tot uw getuigenissen en niet tot 
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winstbejag. Wend mijn ogen af, zodat zij geen ijdele dingen zien, 
maak mij levend door uw wegen. 

En vers 40 Zie, naar uw bevelen verlang ik, maak mij levend door 

uw gerechtigheid. 
En vers 71 en 72 Het is mij goed, dat ik verdrukt ben geweest, 

opdat ik uw inzettingen zou leren. De wet van uw mond is mij beter 
dan duizenden stukken goud en zilver. 

 

En Johannes 3, vers 16 tot en met 21 Want alzo lief heeft God 
de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 

opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig 
leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, 

opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 

geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 
oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 

duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 

waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 
gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 

komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 

zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 
 

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 

 

Gods aangestelde vijfvoudige bediening is nodig 

in de kerk! 
 
En God heeft sommigen aangesteld in de gemeente, ten eerste 

apostelen, ten tweede Profeten, ten derde leraars, verder krachten, 

daarna gaven van genezing, bekwaamheid om te helpen, om te 
besturen, en verscheidenheid van tongen. Zijn zij soms allen 

apostelen? Allen profeten? Allen leraars? Allen krachten? Hebben 
soms allen gaven van genezing? Spreken soms allen in tongen? 

Vertolken zij soms allen? Streeft dan naar de hoogste gaven. En ik 

wijs u een weg, die nog veel verder omhoog voert. 
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Volledige weergave: 

  

Hallo, welkom! Op 29 November 2020, bracht de bode engel Gods 
deze boodschap over aan Benjamin Cousijnsen, eindtijdprofeet van 

de laatste dagen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, 
ik ben een bode engel Gods en mijn naam is Pedaga. 

 
Hoor aandachtig, wat ik u zeg en overbreng namens de 

Almachtige, de Koning der koningen, Yeshua HaMashiach, 

JHWH, Jezus Christus.  
Voorwaar,  

 
1 Korintiërs 15, vers 44 Er wordt een natuurlijk lichaam gezaaid, 

en een geestelijk lichaam opgewekt. Is er een natuurlijk lichaam, 

dan bestaat er ook een geestelijk lichaam.  
En vers 46 Doch het geestelijke komt niet eerst, maar het 

natuurlijke, en daarna het geestelijke.  

 
En Openbaring 22, vers 6 En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn 

getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der 
Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen 

hetgeen weldra geschieden moet. 

En 1 Korintiërs 14, vers 32 En de geesten der Profeten zijn aan de 
Profeten onderworpen. 

En 1 Korintiërs 12, vers 28 tot en met 31 En God heeft sommigen 
aangesteld in de gemeente, ten eerste apostelen, ten tweede 

Profeten, ten derde leraars, verder krachten, daarna gaven van 

genezing, bekwaamheid om te helpen, om te besturen, en 
verscheidenheid van tongen. Zijn zij soms allen apostelen? Allen 

profeten? Allen leraars? Allen krachten? Hebben soms allen gaven 

van genezing? Spreken soms allen in tongen? Vertolken zij soms 
allen? Streeft dan naar de hoogste gaven. En ik wijs u een weg, die 

nog veel verder omhoog voert. 
En Efeziërs 4, vers 4 tot en met 7 Eén lichaam en één Geest, gelijk 

gij ook geroepen zijt in de ene hoop uwer roeping, één Here, één 
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geloof, één doop, één God en Vader van allen, die is boven allen en 
door allen en in allen. Maar aan een ieder onzer afzonderlijk is de 

genade gegeven, naar de mate, waarin Christus haar schenkt.  

En vers 10 tot en met 16 Hij, die nedergedaald is, Hij is het ook, die 
is opgevaren ver boven alle hemelen, om alles tot volheid te 

brengen. En Hij heeft zowel apostelen als profeten gegeven, zowel 
evangelisten als herders en leraars, om de heiligen toe te rusten tot 

dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus, totdat wij 

allen de eenheid des geloofs en der volle kennis van de Zoon Gods 
bereikt hebben, de mannelijke rijpheid, de maat van de wasdom 

der volheid van Christus. Dan zijn wij niet meer onmondig, op en 
neder, heen en weder geslingerd onder invloed van allerlei wind 

van leer, door het valse spel der mensen, in hun sluwheid, die tot 

dwaling verleidt, maar dan groeien wij, ons aan de waarheid 
houdende, in liefde in elk opzicht naar Hem toe, die het hoofd is, 

Christus. En aan Hem ontleent het gehele lichaam als een 
welsluitend geheel en bijeengehouden door de dienst van al zijn 

geledingen naar de kracht, die elk lid op zijn wijze oefent, deze 

groei des lichaams, om zichzelf op te bouwen in de liefde. 
 

Voorwaar, hieruit blijkt dat apostelen en profeten, o.a., door 

God zijn aangesteld tot opbouw van het lichaam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. 

Voorwaar, bedroeft de Heilige Geest Gods niet door kinderlijk te 
denken, maar denkt als geestelijk volwassen en wees niet 

onverstandig. Zou er geen apostelen meer zijn in zowel deze tijd als 

profeten en evangelisten en herders en leraars, zou God dit alles 
niet hoeven te delen. Velen denken nog in hokjes. 

 
Efeziërs 4, vers 17 en 18 Dit zeg ik dan en betuig ik in de Here, 

dat gij niet langer moogt wandelen zoals ook de heidenen 

wandelen, in de ijdelheid van hun denken, verduisterd in hun 
verstand, vervreemd van het leven Gods om de onwetendheid, die 

in hen heerst, om de verharding van hun hart.  

En vers 21 Gij toch hebt van Hem gehoord en zijt in Hem 
onderwezen, gelijk dit de waarheid is in Jezus. 

En Efeziërs 5, vers 14 tot en met 17 Daarom heet het: Ontwaak, gij 
die slaapt, en sta op uit de doden, en Christus zal over u lichten. 

Ziet dus nauwlettend toe, hoe gij wandelt, niet als onwijzen, doch 
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als wijzen, u de gelegenheid ten nutte makende, want de dagen 
zijn kwaad. Weest daarom niet onverstandig, maar tracht te 

verstaan, wat de wil des Heren is.  

 
Voorwaar, sommigen willen stralend zonder vlek of rimpel of 

iets dergelijks voor de Heer verschijnen maar hebben God 
niet gehoorzaamd en hebben niet profeten, o.a., toegelaten 

tot opbouw en de eenheid in Christus. 

Voorwaar, de vijfvoudige bediening is nodig in de kerk, maar velen 
zijn bang voor profeten en om zieltjes te verliezen en dat het aan 

de dag komt dat ze niet stralend zijn maar bevlekt en besmet en 
onheilig zijn. Voorwaar, ze zullen het weten en ook u die Profeet 

Benjamin en zijn vrouw, Theresa, niet serieus namen.  

 
Colossenzen 2, vers 15 Hij heeft de overheden en machten 

ontwapend en openlijk tentoongesteld en zo over hen gezegevierd. 
En Hebreeën 4, vers 12 En allen zou bevrijden, die gedurende hun 

ganse leven door angst voor de dood tot slavernij gedoemd waren.  

 
Voorwaar, het is nu beter dat vele kerken en alle hokjes 

denkers zich zullen bekeren voordat Yeshua HaMashiach, 

JHWH, Jezus Christus komt! 
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
 

 

 

 

DECEMBER 2020 
 

De verlossing nadert! 
 
Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie mijn woord hoort en Hem 

gelooft, die Mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven en komt niet in 
het oordeel, want hij is overgegaan uit de dood in het leven. 
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Volledige weergave: 

  
Hallo, welkom! Op 1 December 2020, bracht de bode engel Gods 

deze boodschap over aan Benjamin Cousijnsen, eindtijdprofeet van 
de laatste dagen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 

Pabwila, en ben een bode engel Gods. 
 

Voorwaar, Profeet Benjamin Cousijnsen vroeg waarom 

sommige boodschappen zo lang zijn. 
Voorwaar, of de boodschappen kort of lang zijn, Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus houd van de mensen en wil dat 
niemand verloren gaat.  

 

Lucas 21, vers 9 tot en met 11 En wanneer gij hoort van 
oorlogen en onlusten, laat u niet beangstigen. Want die dingen 

moeten eerst geschieden, maar dat is nog niet terstond het einde. 

Toen zeide Hij tot hen: Volk zal opstaan tegen volk en koninkrijk 
tegen koninkrijk, en er zullen grote aardbevingen, en nu hier, dan 

daar pestziekten en hongersnoden zijn, en ook vreselijke dingen en 
grote tekenen van de hemel.  

En vers 17 tot en met 20 En gij zult door allen gehaat worden om 

mijns naams wil. Doch geen haar van uw hoofd zal teloor 
gaan; door uw volharding zult gij uw leven verkrijgen. Zodra gij nu 

Jeruzalem door legerkampen omsingeld ziet, weet dan, dat zijn 
verwoesting nabij is.  

En vers 22 Want dit zijn de dagen van vergelding, waarin alles wat 

geschreven is, in vervulling gaat.  
En vers 25 tot en met 28 En er zullen tekenen zijn aan zon en 

maan en sterren, en op de aarde radeloze angst onder de volken 

vanwege het bulderen van zee en branding, terwijl de mensen 
bezwijmen van vrees en angst voor de dingen, die over de wereld 

komen. Want de machten der hemelen zullen wankelen. En dan 
zullen zij de Zoon des mensen zien komen op een wolk, met grote 

macht en heerlijkheid. Wanneer deze dingen beginnen te 



 
 

 

7835 
 
 

 

geschieden, richt u op en heft uw hoofden omhoog, want uw 
verlossing genaakt. 

En vers 34 tot en met 36 Ziet toe op uzelf, dat uw hart nimmer 

bezwaard worde door roes en dronkenschap en zorgen voor 
levensonderhoud, en die dag niet plotseling over u kome, als een 

strik. Want hij zal komen over allen, die gezeten zijn op het 
oppervlak der ganse aarde. Waakt te allen tijde, biddende, dat gij 

in staat moogt wezen te ontkomen aan alles wat geschieden zal, en 

gesteld te worden voor het aangezicht van de Zoon des mensen. 
En Genesis 6, vers 11 en 12 De aarde nu was verdorven voor Gods 

aangezicht, en de aarde was vol geweldenarij. En God zag de aarde 
aan, en zie, zij was verdorven, want al wat leeft had zijn weg op de 

aarde verdorven. 

 
Voorwaar, er zijn vele tekenen van de einde der dagen. 

Er is nu veel angst en vrees en bezorgdheid onder de mensen. 
Alleen door Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus in uw hart 

en ziel en verstand binnen te laten, kan Hij u kracht geven en liefde 

en vertrouwen en de oplossing en hoop geven en vooral en eeuwig 
leven zonder pijn of verdriet in de Hemel.  

 

Voorwaar, ik zeg u, bekeerd u en belijd uw zonden en uw 
blijdschap en vreugde zal uw deel zijn! 

 
Johannes 5, vers 24 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie mijn 

woord hoort en Hem gelooft, die Mij gezonden heeft, heeft eeuwig 

leven en komt niet in het oordeel, want hij is overgegaan uit de 
dood in het leven. 

 
En Johannes 3, vers 16 tot en met 21 Want alzo lief heeft God 

de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 

opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig 
leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, 

opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 

geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 
oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 

duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 
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waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 
gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 

komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 

zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 
En Johannes 10, vers 27 en 28 Mijn schapen horen naar mijn 

stem en Ik ken ze en zij volgen Mij, en Ik geef hun eeuwig leven en 
zij zullen voorzeker niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand 

zal ze uit mijn hand roven.  

 
Voorwaar,  

 
Openbaring 22, vers 20 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik 

kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! 

En Mattheüs 24, vers 42 Waakt dan, want gij weet niet, op welke 
dag uw Here komt. 

En vers 44 Daarom, weest ook gij bereid, want op een uur, dat gij 
het niet verwacht, komt de Zoon des mensen. 

 

En Openbaring 22, vers 12 Zie, Ik kom spoedig en mijn loon is bij 
Mij om een ieder te vergelden, naardat zijn werk is.  

En 1 Petrus 4, vers 7 Het einde aller dingen is nabijgekomen. Komt 

dus tot bezinning en wordt nuchter, opdat gij kunt bidden. 
 

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 

 

De antichrist verbergt zich achter zijn 

marionetten! 
 
Openbarende boodschap Gods: Want het zijn geesten van duivelen, 

die tekenen doen, welke uitgaan naar de koningen der gehele 

wereld, om hen te verzamelen tot de oorlog op de grote dag van de 
almachtige God. 

 
 

Volledige weergave: 
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Hallo, welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 2 December 
2020, bracht de bode engel Gods deze openbarende boodschap 

over, die ik graag met u wil delen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 
Revelado, en ben een bode engel Gods. 

 

Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, zoals reeds profetisch 
voorzegt is door Profeet Benjamin Cousijnsen, verschenen 

Barack Obama op het politieke toneel.  
Voorwaar, Joe Biden stond altijd al achter de ideeën van Barack 

Obama ook vanwege dat hij acht jaren samenwerkte in het witte 

huis. Voorwaar, Barack Obama zal Joe Bidden, de nieuwe president, 
gebruiken als zijn marionet. 

 
Voorwaar, de satan is listig en wil niet te veel opvallen, maar 

is al lang bezig om de landen tegen elkaar op te zetten, en 

vooral als doel een oorlog te beginnen met Israël.   
Voorwaar, en Donald Trump de wandelende bom is, even zo een 

marionet die landen tegen Israël zet. Eigenlijk is Obama, de 

antichrist, niet echt vertrokken als president maar verbergt zich 
achter Trump en Bidden, de nieuwe president. Voorwaar,  

 
Openbaring 16, vers 14 tot en met 21 Want het zijn geesten 

van duivelen, die tekenen doen, welke uitgaan naar de koningen 

der gehele wereld, om hen te verzamelen tot de oorlog op de grote 
dag van de almachtige God. Zie, Ik kom als een dief. Zalig hij, die 

waakt en zijn klederen bewaart, opdat hij niet naakt wandele en 
zijn schaamte niet gezien worde. En hij verzamelde hen op de 

plaats, die in het Hebreeuws genoemd wordt Harmagedon. En de 

zevende goot zijn schaal uit in de lucht en er kwam een luide stem 
uit de tempel, van de troon, zeggende: Het is geschied. En er 

kwamen bliksemstralen en stemmen en donderslagen, en er 

geschiedde een grote aardbeving, zo groot als er geen geweest is, 
sedert een mens op de aarde was: zó hevig was deze aardbeving, 

zó groot. En de grote stad viel in drie stukken uiteen en de steden 
der volken stortten in. En het grote Babylon werd voor God in 

gedachtenis gebracht, om daaraan de beker met de wijn van de 
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gramschap zijns toorns te geven. En alle eilanden vluchtten weg en 
bergen werden niet meer gevonden. En grote hagelstenen, een 

talent zwaar, vielen uit de hemel op de mensen, en de mensen 

lasterden God vanwege de plaag van de hagel, want de plaag 
daarvan was zeer groot. 

 
En Openbaring 22, vers 20 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, 

Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! 

 
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 

 
 

De Here Yeshua zei, deel het volgende! 
 
Verslag: 1. Over een persoonlijke ervaring over de grote liefde van 

de Heer. 2. Een belangrijke oproep naar de kinderen Gods 3. 

Profetie over toekomstige gebeurtenissen in Israël. 4. Meer 
onthulling over de antichrist Obama. 

 

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, welkom! Op 4 December 2020 werd Profeet Benjamin 

Cousijnsen in de Geest meegenomen. Dit is het verslag, dat er op 

volgt. 
 

Shalom!  
 

Terwijl ik sliep, voelde ik vreemd en opende mijn ogen, en zag de 

lucht en zag dat mijn lichaam nog in bed lag. Ik was doorzichtig, 
zoals een geest, en vloog in de wolken heel erg hoog in de lucht. 

Ik vloog heel snel en werd bestuurd en je kunt het vergelijken met 

de kracht van een magneet. 
 

Ik zei, Heer, wat is dit? Ben ik dood? 
Ik zag opeens Israël van heel ver onder mij. Ik huilde en voelde 

door mij heen zoveel liefde voor Israël en zag engelen op de wolken 
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staan, en zag opeens 5 meter denk ik, naast mij een bode engel die 
mijn naam riep. 

Hij zei, Benjamin! Benjamin! Ik ben het Rafael, vrees niet! Deze 

liefde voor Israël in u is wat Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 
Christus u laat voelen. Jij voelt wat de Here voelt.  

Ik huilde en zei, Ik ben het niet waard om dit te mogen voelen.  
Opeens zag ik voor mij Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus 

van ver van een wolk naar mij toe lopen. Hoe dichter Hij kwam hoe 

meer ik huilde.  
Hij keek vriendelijk en zijn gezicht straalde en Hij stond ongeveer 

10 meter van mij af en zei, Mijn liefde en genade wat u voelt voor 
Israël is even zo voor jou, Benjamin.  

 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus strekte zijn beide 
handen uit en blies naar mij. 

Het voelde dat ik eventjes in een wasmachine zat.  
En een soort schitterende water douche straal kwam uit zijn handen 

en raakte mij. Zijn stem klonk als waterstromen. Hij zei:  

 
“Ik heb u genade geschonken en vrijgekocht en u vergeving 

gegeven. Niets kan u van mij scheiden. Voorwaar, deel het 

volgende Mijn Profeet. Iedereen moet nu sterk zijn en trouw 
en zich klaar maken en letten op de mond en wandel.” 

 
1 Samuël 2, vers 2 Er is niemand heilig gelijk de HERE, want 

niemand is er buiten U, en er is geen rots gelijk onze God. 

 
“Voorwaar, het nieuwe jaar zal Mij verheugen als men elkaar 

vergeeft en vooruit kijkt zoals ik dit ook doet met een ieder. 
Ware liefde overwint alles!” 

Dit zei de Here, o.a. 

 
Johannes 3, vers 16 tot en met 21 Want alzo lief heeft God de 

wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 
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geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 
oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 

duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 

waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 
gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 

komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 
zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 

 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus zei ook: 
“Hou u ogen op Israël gericht op de gebeurtenissen wat komen 

gaat. De antichrist Obama zal wederom spoedig de aandacht naar 
zich toe trekken via de media.” 

 

Toen ik terug was op weg naar huis in Nederland zag ik 
Rafael.  

Rafael zei, Er gaat bijzondere dingen gebeuren in 2021. 
Ik liep zo door de voordeur en ging liggen in mijn bed en voelde dat 

ik weer tot een geheel samensmelt met mijn lichaam en ging 

slapen. En waarna ik later alles ging opschrijven. Ik voelde veel 
liefde in mij en dacht aan wat de Here deelde.  

 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 
 

Hij is de enige die uw leegte kan opvullen! 
 
De bode engel Gods bracht een speciale boodschap van de Here 

voor iemand. De Here roept u om Hem te dienen en zei, Kom, red 

zielen en zorgt dat u klaar bent voor de spoedige komende 
opname. 

Volledige weergave: 
  

Hallo, welkom! Op 6 December 2020 bracht de bode engel Gods 

deze boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen, dat 
ik heel graag met u wil delen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige Naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Saria, 
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en ben een bode engel Gods. Ik heb hier in mijn hand een 
opgerolde boodschap Profeet Benjamin Cousijnsen, lees dit eens en 

schrijf het op. 

 
Voorwaar, voorwaar, Ik ben wie Ik ben, en ben de Koning 

der koningen, en deel wat ik u zeg. 
Voorwaar, mijn kind telkens ga je rusteloos aan het shoppen, ik zeg 

u, u voelt u leeg van binnen en denkt dat u die leegte in uw hart 

kunt opvullen met materiele dingen te kopen. Voorwaar, die leegte 
heeft te maken in uw hart, met uw relatie met Mij, Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, net als de 
meerderheid, denkt u dat u geestelijk voldoende bent in uw wandel, 

maar dat bent u niet. Word wakker uit uw slaap! Velen willen bij Mij 

indruk maken, maar hebben geen serieuze relatie met mij, en 
roepen: ‘Kom, Here, kom nu!’. Zoals velen, bent u nog niet klaar 

voor de opname. U weet best in uw hart dat u geestelijk er niet 
klaar voor bent om voor mij te staan. U bent niet trouw in het 

dienen, onder ander. 

 
Voorwaar, weet u niet in uw hart dat u achtergelaten word 

als ik nu kom? 

Voorwaar, verspreid mijn boodschappen wat Profeet Benjamin 
Cousijnsen deelt. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie niet wil horen 

gaat verloren, ook die mijn boodschappen niet serieus aannemen!  
 

Voorwaar, kom, red zielen en zorgt dat u klaar bent voor de 

spoedige komende opname. 
 

Johannes 15, vers 16 Niet gij hebt Mij, maar Ik heb u uitgekozen 
en u aangewezen, opdat gij zoudt heengaan en vrucht dragen en 

uw vrucht zou blijven, opdat de Vader u alles geve, wat gij Hem 

bidt in mijn naam.  
 

En Galaten 5, vers 22 Maar de vrucht van de Geest is liefde, 

blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, 
trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.  

 
Voorwaar, vele malen bent u bevestigd aangaande via de 

boodschappen maar het is aan u wat u ermee doet. 
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Sommige volgde de gebeden en de instructies op via de 
boodschappen en werden geestelijk bevrijd en genezen, zelfs de 

warriors kunnen dit bevestigen dat Ik, de Here, Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus door de boodschappen heen 
werk. 

 
Voorwaar, bedenk hoe belangrijk is dat u uw relatie 

onderhoud en uw leegte gaat serieus opvullen.  

 
Romeinen 12, vers 2 En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, 

maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat 
gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige 

en volkomene. 

 
Voorwaar, dit zegt de Here, Yeshua HaMashiach, JHWH, 

Jezus Christus aan u. 
Verder, ik de bode engel Saria, zegt u, Kom dien de Here, of deel 

uw ervaring wat de Here via de boodschappen aan u gedaan heeft.  

Voorwaar, als u veel wil ervaren in uw hart, praat dan veel met 
Hem! Want Hij schenkt redding en vergeving en liefde en genezing!  

 

Johannes 3, vers 16 tot en met 21 Want alzo lief heeft God de 
wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 

geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 
oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 

duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 

waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 
gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 

komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 

zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 
 

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
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Door Hem, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 

Christus, iedere vijand zal onder u voeten zijn! 
 

Voorwaar, bewijs de Here wie u bent in hem! De Here wil dat u 
leert om te strijden zoals David. Door zijn kracht word u keer op 

keer gered! Hef nu zijn banier op met juichen voor Gods troon. 

Amen! 
 

 
Volledige weergave: 

  

Hallo, welkom! Op 7 December 2020 bracht de bode engel Gods 
deze boodschap over aan Benjamin Cousijnsen, eindtijdprofeet van 

de laatste dagen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  
 

Voorwaar, dank de Here, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 

Christ dat u strijden mag tegen alle listen van satan en 
machten en dat u vol van de kracht van de Heilige Geest 

meer dan overwinnaar bent. 
Zegt, Halleluja!  

Voorwaar, mijn naam is Power, en ben een bode engel Gods. 

 
Zegt, Power! 

 

Voorwaar, geprezen zij de Heer die in u is en die u de 
overwinning geeft!  

Hij heeft u de zegen in de strijd gegeven! Voorwaar, zie naar Hem 
op en weet dat Hij is bij u. Wees standvastig en hef het schild op 

als de pijlen suizen om u heen. Laat niets u raken in uw hart en 

wandel, via anderen die de satan gebruikt.  
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Voorwaar, alles in u is vol van de kracht en macht en 
overwinning! 

Door Hem gegeven, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, 

iedere vijand, die zal een voetbank onder uwe voeten zijn, stampt 
erop! Niets kan u weerhouden om te vertrouwen op Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! Power Gods! 
 

In Hem vindt u alle macht en overwinning!  

Wees als David die zijn slinger gebruikte en niet luisterde naar die 
reus, vol van spotternij en haat. Voorwaar, bewijs de Here wie u 

bent in hem! De Here wil dat u leert om te strijden zoals David. De 
Heer heeft u zijn schild van overwinning gegeven en geloof. 

 

Goh, satan! Je gaat eraan! Power Gods! 
En de satan valt neer!  

 
Geprezen zij uw Rots en Beschermer, de Koning der 

koningen, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. 

Zegt, Halleuja! Groot en machtig is Hij, Yeshua HaMashiach, JHWH, 
Jezus Christus! 

 

Voorwaar, uw geloof en kracht zijn in de Naam van de Heer.  
Door zijn kracht word u keer op keer gered! Hef nu zijn banier op 

met juichen voor Gods troon. Amen! 
 

Johannes 3, vers 16 tot en met 21 Want alzo lief heeft God de 

wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 
een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 
geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 

oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 

duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 
waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 

gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 
komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 

zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 
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Wees een krachtige warrior in de Here! 

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
 

 
Openbaring: Uitgebreide plannen van het beest 

word nu uitgevoerd! 
 

Openbarende boodschap Gods: De verborgene dingen worden aan 

het licht gebracht door Gods zelf. Alle gebeurtenissen heeft te 
maken met het beest. Deze boodschap is niet om u bang te maken 

maar om u te bekeren en klaar te zijn voor de wederkomst van 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. 

 

Volledige weergave: 
Hallo, welkom! Op 8 December 2020 bracht de bode engel Gods 

deze boodschap over aan Benjamin Cousijnsen, eindtijdprofeet van 

de laatste dagen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige en almachtige Naam van 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 

Revelado, en ben een bode engel Gods. 

 
Voorwaar, zoals u reeds geopenbaard is via Gods ware 

eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen, word de wederkomst 
van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus versnelt! 

Voorwaar, toen Obama nog president was, werd uitgebreid 

besproken zijn plannen wat nu word wereldwijd uitgevoerd. 
 

Voorwaar, in opdracht van de Almachtige God, de Koning der 

koningen,  
openbaar ik u de verborgene dingen over de geheime document 

van Obama wat elke president getekend heeft voor de uitbraak was 
van de coronavirus, ging over de wereld bevolking te voorzien van 

een vaccinatie dat verplicht word het getal van het beest!  
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Openbaring 13, vers 16 tot en met 18 En het maakt, dat aan 
allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en 

de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op 

hun voorhoofd, en dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het 
merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam 

heeft. Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal 
van het beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is 

zeshonderd zesenzestig. 

 
Voorwaar, wie oren heeft om te horen, die hore wat de Here, 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus zegt via zijn ware 
aangestelde en uitgekozen Profeet om u te waarschuwen. 

 

Openbaring 22, vers 6 En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn 
getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der 

Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen 
hetgeen weldra geschieden moet.  

 

Voorwaar, wie niet geloof wat de Here zegt via Gods 
eindtijdprofeet, of niet geloof in Profeten, heeft niet eens 

door dat men verloren gaat.  

Vindt u het niet vreemd dat deze Profeet in de einde der dagen de 
boodschappen Gods brengt? Omdat God wil dat niemand verloren 

gaat. 
 

Johannes 3, vers 16 tot en met 21 Want alzo lief heeft God de 

wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 
een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 
geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 

oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 

duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 
waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 

gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 
komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 

zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 
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En Openbaring 2, vers 10 Wees niet bevreesd voor hetgeen gij 
lijden zult. Zie, de duivel zal sommigen uwer in de gevangenis 

werpen, opdat gij verzocht wordt, en gij zult een verdrukking 

hebben van tien dagen. Wees getrouw tot de dood en Ik zal u 
geven de kroon des levens. 

En vers 25 Maar wat gij hebt, houdt dat vast, totdat Ik gekomen 
ben. 

 

Voorwaar, zowel Joe Biden en Donald Trump zitten in het 
complot en laten zich gebruiken als marionetten door hun 

leider, Obama.  
Overdenk deze openbarende boodschap heel goed! Sinds 2012 

heeft Profeet Benjamin Cousijnsen vele boodschappen profetisch 

aan u overgedragen wat gescheiden zal en wat allemaal nu in volle 
gang is!  

 
Voorwaar, er zijn vaccinaties die voorzien zijn van een 

nanometer RFID chip, zelfs nog kleiner dan een rijst korrel.  

Voorwaar, deze boodschap is niet om u bang te maken maar dat u 
zich bekeerd en zich klaar maakt voor de wederkomst van Yeshua 

HaMashiach en het goed maakt zowel met Profeet Benjamin 

Cousijnsen en zijn vrouw. Wees een voorbeeld in het goede en niet 
in het kwade anders blift u straks achter! 

 
Voorwaar, Profeet Benjamin en zijn vrouw, Theresa, willen 

dat niemand verloren gaat maar gered word.  

Het is nu de tijd om u te bekeren! 
 

1 Johannes 1, vers 6 Indien wij zeggen, dat wij gemeenschap 
met Hem hebben en in de duisternis wandelen, dan liegen wij en 

doen de waarheid niet. 

En vers 9 en 10 Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en 
rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van 

alle ongerechtigheid. Indien wij zeggen, dat wij niet gezondigd 

hebben, maken wij Hem tot een leugenaar en zijn woord is in ons 
niet. 

En 1 Johannes 2, vers 9 tot en met 11 Wie zegt in het licht te zijn 
en zijn “of haar” broeder “en zuster” haat, die is in de duisternis 

tot nu toe. Wie zijn “of haar” broeder “en zuster” liefheeft, blijft 
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in het licht en in hem “of haar” is niets aanstotelijks; maar wie zijn 
“of haar” broeder “en zuster” haat, is in de duisternis en wandelt 

in de duisternis, en hij “of zij” weet niet waar hij “of zij” 

heengaat, want de duisternis heeft zijn “of haar” ogen verblind. 
 

En Openbaring 22, vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, 
zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van 

de Here Jezus zij met allen. 

 
Voorwaar, laat deze boodschap duidelijk zijn aan u, dat de 

beest heeft alles te maken met de coronavirus. 
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 

 
 

God heeft u een mond gegeven om het te 

gebruiken voor zijn glorie en eer! 
 

Dan zult gij tot hem spreken en de woorden in zijn mond leggen, en 

Ik zal zijn met uw mond, en zijn mond en Ik zal u leren, wat gij 
doen moet. Hij zal voor u tot het volk spreken en zo zal hij u tot 

een mond zijn en gij zult hem tot God zijn.  
 

 

Volledige weergave: 
  

Hallo, welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 9 December 

2020 bracht de bode engel Gods deze boodschap over, dat ik heel 
graag met u wil delen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige en almachtige Naam van 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 

Sichia, en ben een bode engel Gods. 
 

Voorwaar, luister en overdenk deze boodschap. 
Laat het in uw gedachten doordringen in de almachtige Naam van 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar,  

Psalm 1, vers 6 Want de HERE kent de weg der rechtvaardigen, 
maar de weg der goddelozen vergaat. 
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Voorwaar,  

 

Exodus 4, vers 11 en 12 Maar de Here zeide tot hem: Wie heeft 
de mens een mond gegeven, wie maakt stom of doof, ziende of 

blind; ben Ik het niet, de Here? Nu dan, ga heen. Ik zal met uw 
mond zijn en u leren, wat gij spreken moet. 

En vers 15 en 16 Dan zult gij tot hem spreken en de woorden in 

zijn mond leggen, en Ik zal zijn met uw mond en zijn mond en Ik 
zal u leren, wat gij doen moet. Hij zal voor u tot het volk spreken 

en zo zal hij u tot een mond zijn en gij zult hem tot God zijn.  
 

Voorwaar, God heeft u een mond gegeven om het te 

gebruiken voor zijn glorie en eer! 
Vrees niet! Maar laat op uw mond kennis zijn, een getuigenis. Laat 

u gebruiken als levende stenen. Voorwaar, velen zijn geroepen om 
te spreken, maar sluiten hen mond en delen niets vanwege dat 

satan hen mond sluit en angst geeft om niet te getuigen. 

 
Voorwaar, stap uit uw angst en sta in de kracht van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! 

 
Spreuken 22, vers 19 tot en met 21 Opdat uw betrouwen op 

de HERE zij, onderricht ik u heden, ja u. Heb ik niet kernspreuken 
voor u opgeschreven met raadgevingen en kennis, om u bekend te 

maken de juistheid van betrouwbare woorden, opdat gij uw zender 

betrouwbare woorden kunt antwoorden? 
En Prediker 4, vers 5 De dwaas slaat zijn armen over elkander en 

verteert zichzelf. 
En Prediker 5, vers 3 Als gij God een gelofte gedaan hebt, talm er 

dan niet mee die in te lossen, want Hij heeft geen welgevallen aan 

de dwazen; wat gij beloofd hebt, moet gij inlossen.  
En Prediker 9, vers 8 Laten uw klederen te allen tijde wit zijn en 

olie ontbreke niet op uw hoofd. 

 
Voorwaar, wees een voorbeeld want waar het hart vol van 

is, spreekt de mond! 
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Mattheüs 13, vers 15 en 16 Want het hart van dit volk is vet 
geworden, en hun oren zijn hardhorend geworden, en hun ogen 

hebben zij toegesloten, opdat zij niet zien met hun ogen, en met 

hun oren niet horen, en met hun hart niet verstaan en zich 
bekeren, en Ik hen zou genezen. Maar uw ogen zijn zalig, omdat zij 

zien en uw oren, omdat zij horen.  
Voorwaar, zwijg niet en maak tijd om te spreken en te 

dienen voor de Koning der koningen, Yeshua HaMashiach, 

JHWH, Jezus Christus! 
Wordt levend in de Here! Juist nu in deze tijd moet u aan de 

verlorene zielen toe gaan spreken. Of denkt u allen aan u zelf?  
 

Romeinen 12, vers 2 en 3 En wordt niet gelijkvormig aan deze 

wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, 
opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, 

welgevallige en volkomene. Want krachtens de genade, die mij 
geschonken is, zeg ik een ieder onder u: koestert geen gedachten, 

hoger dan u voegen, maar gedachten tot bedachtzaamheid, naar de 

mate van het geloof, dat God elkeen in het bijzonder heeft 
toebedeeld. “Amen!” 

 

Red zielen nu het nog kan! Gebruik al uw gaven en kennis, 
o.a. 

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 

 

Wie het aanneemt zal voor eeuwig verloren 

gaan! 
 
Waarschuwende boodschap Gods: Hoe mooie dat de mens praat 

erover, en hoe mooie en onschuldig het er ook uitziet, de RFID chip 

en de vaccinatie, moet men niet aannemen omdat het slecht voor u 
is.  

 
 

Volledige weergave: 
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Hallo, welkom! Op 10 December 2020 bracht de bode engel Gods 
deze boodschap over aan Benjamin Cousijnsen, eindtijdprofeet van 

de laatste dagen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige en almachtige Naam van 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 
Revelado, en ben een bode engel Gods. 

 

Voorwaar, kadosh, heilige is de Here! 
 

Spreuken 12, vers 1 Wie tucht liefheeft, heeft kennis lief; maar 
wie terechtwijzing haat, is dom. 

En Spreuken 11, vers 30 De vrucht des rechtvaardigen is een boom 

des levens, en wie wijs is, wint harten. 
En Spreuken 12, vers 12 en 13 De goddeloze begeert de vangst 

van boze dingen, maar de wortel der rechtvaardigen geeft vrucht. 
In de overtreding der lippen ligt een boze valstrik, maar de 

rechtvaardige ontkomt aan de benauwdheid. 

En Spreuken 6, vers 12 Een nietsnut, een onheilstichter is hij “of 
zij”, die met bedrieglijke mond rondgaat. 

En vers 16 tot en met 19 Deze zes dingen haat de HERE, ja, zeven 

zijn Hem een hartgrondige gruwel: hoogmoedige ogen, een valse 
tong, handen die onschuldig bloed vergieten, een hart dat heilloze 

plannen smeedt, voeten die zich haasten om naar het kwade te 
snellen, wie leugens uitblaast als een vals getuige en wie twist 

stookt tussen broeders. 

En vers 22 tot en met 25 Als gij op weg zijt, moge het u leiden; als 
gij u nederlegt, moge het over u waken, als gij wakker wordt, moge 

het u toespreken. Want het gebod is een lamp en de onderwijzing 
een licht, de vermaningen der tucht zijn een weg ten leven, om u te 

bewaren voor de slechte vrouw, voor de gladde tong der 

onbekende. Begeer haar schoonheid niet in uw hart, laat zij u niet 
vangen met haar wimpers. 

 

Voorwaar, zelfs zet de overheid vrouwen in die goed met de 
mond kunnen en de vaccinatie weigeraars om op andere 

gedachten te brengen. 
Voorwaar, daarom is het belangrijk om waakzaam te zijn. Zoals de 

almachtige God u reeds openbaarde, wordt alles ingezet door 
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satan, vanwege dat hij wil dat hij wil dat men verloren gaat en het 
getal 666 accepteert. Wat het extra moeilijk maakt is dat men de 

RFID chip bijna onzichtbaar maakt.  

 
Voorwaar, de overheid zal de media gebruiken om te 

promoten hoe geweldig de vaccinatie is. 
Voorwaar, hoe mooie men ook praat en hoe mooie en onschuldig 

het er ook uitziet, het getal van het beest aannemen staat bijbels 

en het staat vast dat men verloren gaat als men het aanneemt! 
Voorwaar, ook zal men de vaccinatie weigeraars verraden, wie nog 

niet voorzien is. Voorwaar, ook zijn er vaccinaties die niet voorzien 
zijn van een RFID chip, maar wel voorzien zijn met wat grote 

gevolgen heeft voor de bevolking.  

 
Voorwaar, het is beter dat niet te accepteren wat slecht voor 

u is, maar neem Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus 
aan dan word u gered! 

 

Johannes 3, vers 16 tot en met 21 Want alzo lief heeft God de 
wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 

geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 

oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 
duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 

waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 
gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 

komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 

zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 
 

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
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De Heer heeft weer tot u gesproken, u die 

geroepen zijn om Hem te dienen! 
 

Voorwaar, zo heeft de Here wederom tot u gesproken, tot uw 
geweten, en zegt u ook het volgende. Luister verder naar deze 

boodschap. 

 
 

Volledige weergave: 
  

Hallo, welkom! Op 11 December 2020 bracht de bode engel Gods 

deze boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen, dat 
ik heel graag met u wil delen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige Naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 
Voorwaar, luister aandachtig! 

 

Mattheüs 7, vers 13 en 14 Gaat in door de enge poort, want wijd 
is de poort en breed de weg, die tot het verderf leidt, en velen zijn 

er, die daardoor ingaan; want eng is de poort, en smal de weg, die 
ten leven leidt, en weinigen zijn er, die hem vinden. 

En vers 17 tot en met 23 Zo brengt iedere goede boom goede 

vruchten voort, maar de slechte boom brengt slechte vruchten 
voort. Een goede boom kan geen slechte vruchten dragen, of een 

slechte boom goede vruchten dragen. Iedere boom, die geen goede 

vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur 
geworpen. Zo zult gij hen dan aan hun vruchten kennen. Niet een 

ieder, die tot Mij zegt: Here, Here, zal het Koninkrijk der hemelen 
binnengaan, maar wie doet de wil mijns Vaders, die in de hemelen 

is. Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: Here, Here, hebben wij 

niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam boze geesten 
uitgedreven en in uw naam vele krachten gedaan? En dan zal Ik 

hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij 
werkers der wetteloosheid. 

 

Voorwaar, mijn naam is Kireach en ben een bode engel Gods. 
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Voorwaar, velen zullen zeggen als ze voor de Koning der 
koningen komen te staan,  

‘Maar ik heb toch heel erg soms over u gesproken! Waarom zegt u, 

Ik ken u niet?’ Voorwaar, hoe vaak heeft de Here u niet 
toegesproken, tot u geweten en opgeroepen om te helpen in de 

Evangelical Endtime Machine? 
 

Psalm 101, vers 6 tot met 8 Mijn ogen zijn op de getrouwen in 

den lande om bij mij te wonen; wie onberispelijk wandelt, die zal 
mij dienen. In mijn huis zal geen bedrieger wonen; de 

leugenspreker zal niet bestaan voor mijn ogen. Elke morgen zal ik 
verdelgen alle goddelozen des lands, en uit de stad 

des HEREN uitroeien alle bedrijvers van ongerechtigheid. 

 
Voorwaar, voorwaar, ik zeg u,  

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus heeft de bijl klaag liggen 
bij de boom waarvan de vruchten niet goed zijn en hakt het om als 

men zich niet snel veranderd in een goede boom die oprecht is en 

eerlijk en liefdevol en trouw, en een luisterend oor heeft en 
hulpzaam. Voorwaar, er zijn kinderen die hun geestelijke gaven 

daar hebben laten liggen.  

 
Voorwaar, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus zeg, 

dat iedereen gebruik moet maken van al zijn of haar goede 
vruchten en talenten in Evangelical Endtime Machine.  

Voorwaar, men vergeet dat men niet alles aan de twee Profeten 

kan overlaten, die ook nog twee kinderen hebben die ook aandacht 
en liefde nodig hebben. Voorwaar, zo heeft de Here wederom tot u 

gesproken tot uw geweten en zegt u ook het volgende. 
 

Spreuken 16, vers 17 De koers der oprechten is: te wijken van 

het kwaad; wie acht geeft op zijn “of haar” weg, bewaart zijn “of 
haar” leven. 

En vers 20 Wie op het woord acht geeft, zal het goede vinden; ja, 

welzalig hij “of zij”, die op de HERE vertrouwt. 
En vers 25 Soms schijnt een weg iemand recht, maar het einde 

daarvan voert naar de dood. 
En Spreuken 11, vers 8 De rechtvaardige wordt uit benauwdheid 

gered, en dan komt de goddeloze in zijn plaats. 
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En vers 20 De verkeerden van hart zijn de HERE een gruwel, maar 
de oprechten van wandel zijn Hem welgevallig. 

En Job 39, vers 14 Vertrouwt gij op hem, omdat zijn kracht zo 

groot is? of laat gij aan hem uw zwoegen over? 
En 1 Korintiërs 13, vers 7 Alles bedekt zij, alles gelooft zij, alles 

hoopt zij, alles verdraagt zij. 
En Galaten 5, vers 22 Maar de vrucht van de Geest is liefde, 

blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, 

trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.  
 

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 

 

Hoe kan de Here u nu vergeven denkt u? 
 

Waarschuwende boodschap Gods: Bekeer u en wees geen 
kwaadspreker of roddelaar maar gebruik wat de Here heeft u 

gesproken jaren lang. Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf, en 
vergeef net zoals uw hemelse Vader u heeft vergeven. 

 

 
Volledige weergave: 

  

Hallo, welkom! Op 13 December 2020 bracht de bode engel Gods 
deze boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 
Voorwaar, u daar, luister aandachtig wat de Heilige Geest 

van God tegen u te zeggen heeft. 
 

Marcus 7, vers 16 Indien iemand oren heeft om te horen, die 

hore. 
 

Voorwaar, of u nu meent christen te zijn of niet, hoor 

aandachtig en onderzoekt u grondig. 
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Mattheüs 5, vers 17 Meent niet, dat Ik gekomen ben om de wet 
of de profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen om te ontbinden, 

maar om te vervullen. 

En vers 8 en 9 Zalig de reinen van hart, want zij zullen God zien. 
Zalig de vredestichters, want zij zullen kinderen Gods genoemd 

worden. 
 

Voorwaar, bent u een vredestichter en rein van hart? 

Voorwaar, zo spreekt de Here, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 
Christus. 

 
Mattheüs 6, vers 9 Bidt gij dan aldus: Onze Vader die in de 

hemelen zijt, uw naam worde geheiligd. 

En vers 12 En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven 
onze schuldenaren. 

 
Voorwaar, mijn naam is Blesia, en ben een bode engel Gods. 

Hoe kan de Here u nu vergeven denkt u? 

 
Mattheüs 5, vers 38 Gij hebt gehoord, dat er gezegd is: Oog om 

oog en tand om tand.  

 
Voorwaar, bekeer u en wees geen kwaadspreker of 

roddelaar! 
Want u zou moeten weten al en hebt u ook zoveel jaren de Here 

gediend, dat kwaadsprekers en roddelaars en haters achtergelaten 

word en in de hemel niet zullen binnen gaan! 
 

Mattheüs 5, vers 43 en 44 Gij hebt gehoord, dat er gezegd is: Gij 
zult uw naaste liefhebben en uw vijand zult gij haten. Maar Ik zeg 

u: Hebt uw vijanden lief en bidt voor wie u vervolgen. 

 
Voorwaar, of men u vervolgt of niet, vervolg de ander ook 

niet, maar wees een voorbeeld! 

 
Mattheüs 5, vers 46 en 47 Want indien gij liefhebt, die u 

liefhebben, wat voor loon hebt gij? Doen ook de tollenaars niet 
hetzelfde? En indien gij alleen uw broeders groet, waarin doet gij 

meer dan het gewone? Doen ook de heidenen niet hetzelfde? 
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En Mattheüs 6, vers 1 Ziet toe, dat gij uw gerechtigheid niet doet 
voor de mensen, om door hen opgemerkt te worden; want dan hebt 

gij geen loon bij uw Vader, die in de hemelen is.  

 
Voorwaar, zou het niet vreemd zijn dat juist die twee 

personen waar u over zat te oordelen, weg genomen zijn 
met de Rapture en dat u achter gebleven bent vanwege uw 

overtredingen? 

 
Mattheüs 6, vers 14 en 15 Want indien gij de mensen hun 

overtredingen vergeeft, zal uw hemelse Vader ook u 
vergeven; maar indien gij de mensen niet vergeeft, zal ook uw 

Vader uw overtredingen niet vergeven. 

 
Voorwaar, dit is Gods antwoord!  

 
Mattheüs 7, vers 1 tot en met 4 Oordeelt niet, opdat gij niet 

geoordeeld wordt; want met het oordeel, waarmede gij oordeelt, 

zult gij geoordeeld worden, en met de maat, waarmede gij meet, 
zal u gemeten worden. Wat ziet gij de splinter in het oog van uw 

broeder, maar de balk in uw eigen oog bemerkt gij niet? Hoe zult 

gij dan tot uw broeder zeggen: Laat mij de splinter uit uw oog 
wegdoen, terwijl, zie, de balk in uw oog is? 

 
Voorwaar,  

 

Mattheüs 12, vers 35 tot en met 37 Een goed mens brengt uit 
zijn goede schat goede dingen voort, en een slecht mens uit zijn 

boze schat boze dingen. Maar Ik zeg u: Van elk ijdel woord, dat de 
mensen zullen spreken, zullen zij rekenschap geven op de dag des 

oordeels, want naar uw woorden zult gij gerechtvaardigd worden, 

en naar uw woorden zult gij veroordeeld worden. 
 

Voorwaar, hieruit blijkt of u betrouwbaar bent of niet voor 

God. 
 

Mattheüs 13, vers 47 tot en met 51 Evenzo is het Koninkrijk der 
hemelen gelijk aan een sleepnet, neergelaten in de zee, dat allerlei 

bijeenbrengt. Wanneer het vol is, haalt men het op de oever, en zet 
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zich neer en verzamelt het goede in vaten, doch het ondeugdelijke 
werpt men weg. Zó zal het gaan bij de voleinding der wereld. De 

engelen zullen uitgaan om de bozen uit het midden der 

rechtvaardigen af te zonderen, en zij zullen hen in de vurige oven 
werpen; daar zal het geween zijn en het tandengeknars. Hebt gij 

dit alles verstaan? Zij zeiden tot Hem: Ja.  
 

Voorwaar, nu de vraag aan u; hebt u deze boodschap ook 

wel verstaan? 
Zo ja, bekeer u dan, dan is er nog hoop! Zo niet, zal het even zo u 

vergaan dat u in de vurige oven geworpen word tezamen met de 
overige.   

 

Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, over deze twee Profeten. 
 

Openbaring 11, vers 12 En zij hoorden een luide stem uit de 
hemel tot hen zeggen: Klimt hierheen op! En zij klommen naar de 

hemel op in de wolk, en hun vijanden aanschouwden hen. 

En 1 Johannes 4, vers 7 tot en met 12 Geliefden, laten wij elkander 
liefhebben, want de liefde is uit God; en een ieder, die liefheeft, is 

uit God geboren en kent God. Wie niet liefheeft, kent God niet, 

want God is liefde. Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard, 
dat God zijn eniggeboren Zoon gezonden heeft in de wereld, opdat 

wij zouden leven door Hem. Hierin is de liefde, niet dat wij God 
liefgehad hebben, maar dat Hij ons heeft liefgehad en zijn Zoon 

gezonden heeft als een verzoening voor onze zonden. Geliefden, 

indien God ons zó heeft liefgehad, behoren ook wij elkander lief te 
hebben. Niemand heeft ooit God aanschouwd; indien wij elkander 

liefhebben, blijft God in ons en zijn liefde is in ons volmaakt 
geworden. 

 

Voorwaar,  
 

Jacobus 4, vers 4 Overspeligen, weet gij niet, dat de vriendschap 

met de wereld vijandschap tegen God is? Wie dus een vriend der 
wereld wil zijn, wordt metterdaad een vijand van God. 

En vers 8 Nadert tot God, en Hij zal tot u naderen. Reinigt uw 
handen, zondaars, en zuivert uw harten, gij, die innerlijk verdeeld 

zijt. 
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En Jacobus 5, vers 8 Oefent ook gij geduld, sterkt uw harten, want 
de komst des Heren is nabij. 

En 1 Johannes 2, vers 10 en 11 Wie zijn broeder liefheeft, blijft in 

het licht en in hem is niets aanstotelijks; maar wie zijn broeder 
haat, is in de duisternis en wandelt in de duisternis, en hij weet niet 

waar hij heengaat, want de duisternis heeft zijn ogen verblind. 
 

En Johannes 3, vers 16 tot en met 21 Want alzo lief heeft God 

de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 
opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig 

leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, 
opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 
geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 

oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 
duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 

waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 

gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 
komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 

zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 

 
En Mattheüs 25, vers 40 En de Koning zal hun antwoorden en 

zeggen: Voorwaar, Ik zeg u, in zoverre gij dit aan één van deze 
mijn minste broeders “of zusters” hebt gedaan, hebt gij het Mij 

gedaan. 

 
Voorwaar, dit is goed om te weten! 

Voorwaar, Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, 
Shalom! 

 

 
 

Zijn reddingsplan voor u staat klaar! 
 
Voorwaar, de enige redding en hoop is alleen bij Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus te vinden. De opgestane Heer 

die leeft en red! 
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Volledige weergave: 

  

Hallo, welkom! Op 14 December 2020 bracht de bode engel Gods 
deze boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen, dat 

ik heel graag met u wil delen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 
Chusaja, en ben een bode engel Gods. 

 
Voorwaar,  

 

Mattheüs 24, vers 3 tot en met 5 Toen Hij op de Olijfberg 
gezeten was, kwamen zijn discipelen alleen tot Hem en zeiden: Zeg 

ons wanneer zal dat geschieden, en wat is het teken van uw komst 
en van de voleinding der wereld? En Jezus antwoordde en zeide tot 

hen: Ziet toe, dat niemand u verleide! Want velen zullen komen 

onder mijn naam en zeggen: Ik ben de Christus, en zij zullen velen 
verleiden. 

En vers 12 tot en met 14 En omdat de wetsverachting toeneemt, 

zal de liefde van de meesten verkillen. Maar wie volhardt tot het 
einde, die zal behouden worden. En dit evangelie van het Koninkrijk 

zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor 
alle volken, en dan zal het einde gekomen zijn. 

En vers 21 en 22 Want er zal dan een grote verdrukking zijn, zoals 

er niet geweest is van het begin der wereld tot nu toe en ook nooit 
meer wezen zal. En indien die dagen niet ingekort werden, zou 

geen vlees behouden worden; doch ter wille van de uitverkorenen 
zullen die dagen worden ingekort. 

En vers 29 tot en met 31 Terstond na de verdrukking dier dagen zal 

de zon verduisterd worden en de maan zal haar glans niet geven en 
de sterren zullen van de hemel vallen en de machten der hemelen 

zullen wankelen. En dan zal het teken van de Zoon des mensen 

verschijnen aan de hemel en dan zullen alle stammen der aarde 
zich op de borst slaan en zij zullen de Zoon des mensen zien komen 

op de wolken des hemels, met grote macht en heerlijkheid. En Hij 
zal zijn engelen uitzenden met luid bazuingeschal en zij zullen zijn 
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uitverkorenen verzamelen uit de vier windstreken, van het ene 
uiterste der hemelen tot het andere. 

En vers 33 Zo moet ook gij, wanneer gij dit alles ziet, weten, dat 

het nabij is, voor de deur. 
En vers 37 Want zoals het was in de dagen van Noach, zo zal de 

komst van de Zoon des mensen zijn. 
En vers 44 Daarom, weest ook gij bereid, want op een uur, dat gij 

het niet verwacht, komt de Zoon des mensen. 

 
Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, de gehele wereld zit in angst 

voor wat komen gaat! 
Voor velen zijn de gebeurtenissen in de wereld te vergelijken met 

een spannende thriller. Voorwaar, sommigen kunnen het bijna niet 

meer aan en denken aan om hen leven te beëindigen. Verder, vrees 
men voor de Corona vaccinatie, wat voor bijwerkingen en gevolgen 

het heeft. En zoals het reeds voorzegt is dat de vaccinatie een 
aanloop is om de wereld bevolking te voorzien van een nanometer 

RFID-chip.  

Voorwaar, nu word nog steeds verder geëxperimenteerd met de 
Corona vaccinatie verbetering omdat het nog steeds niet helemaal 

verbeterd is, die men verzwijgt. Voorwaar, niet iedereen zal deze 

komende vaccinatie kunnen verdragen, vooral ouderen met een 
zwakke hart.  

 
Voorwaar, wat nog spannende is, dat de Koning der 

koningen, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, zijn 

kinderen zal wegnemen voordat het ergste komt! 
Voorwaar, de enige redding en hoop is alleen bij Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus te vinden. De opgestane Heer 
die leeft en red! 

 

Johannes 3, vers 16 tot en met 21 Want alzo lief heeft God de 
wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 

geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 



 
 

 

7862 
 
 

 

oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 
duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 

waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 

gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 
komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 

zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 
 

Voorwaar, bekeer u en neem Hem aan! 

Zijn reddingsplan voor u staat klaar! Zonder Hem gaat u verloren. 
 

Johannes 10, vers 11 Ik ben de goede herder. De goede herder 
zet zijn leven in voor zijn schapen. 

En vers 26 tot en met 30 Maar gij gelooft niet, omdat gij niet tot 

mijn schapen behoort. Mijn schapen horen naar mijn stem en Ik 
ken ze en zij volgen Mij, en Ik geef hun eeuwig leven en zij zullen 

voorzeker niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit 
mijn hand roven. Wat mijn Vader Mij gegeven heeft, gaat alles te 

boven en niemand kan iets roven uit de hand mijns Vaders. Ik en 

de Vader zijn één. 
 

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
 

 

Deel dit gebed met anderen tot zegen!  
 

Een kort gebed met dankbaarheid en verklaring van overwinning in 
de Naam van de Heer. 

 

 
Volledige weergave: 

  
Hallo, welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 15 

December 2020 bracht de bode engel Gods deze boodschap over, 

dat ik heel graag met u wil delen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. 
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Voorwaar, zeg me na, 
“Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, u bent wonderbaar, 

mijn almachtige Koning van hart en ziel en verstand. U bent mijn 

Rots en Beschermer en schild. O, Abba, Vader, ik aanbid u en ik 
geef mij over aan u. 

Waardig, waardig, waardig is het Lam van God. 
  

Ik vertrouw op u, mijn verlosser en schild. Ik ben niet zwak maar 

sterk! Dank u voor uw vrede en vergeving van al mijn zonden en 
dat u bij mij bent en sterkt en mij leidt met uw kracht. Ik ga 

voorwaarts als een strijder, die in u ten dienst gewijd is en met vol 
vertrouwen op de overwinning van u mag strijden! Halleluja! 

 

Ik wil u prijzen en loven en aanbidden en hef mijn handen omhoog 
en maak u groot! Dank u voor uw aanraking en liefde Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Baruch Haba B’shem Adonai, 
gezegend is Hij die komt in de Naam van de Heer. Halleluja!” 

 

Voorwaar, alle boodschappen die gebracht worden naar 
Profeet Benjamin Cousijnsen om te delen of het nu 

goednieuws is of slechtnieuws, komen van de troon van God. 

En ze zijn stuk voor stuk kostbare parels en belangrijk voor u, even 
zo deze boodschap! Voorwaar, mijn naam is Blesia, en ben een 

bode engel Gods. 
 

Voorwaar luister ook naar de radio, waar u ook kunt 

genieten van zowel de boodschappen als prachtige 
gezegende muziek.  

Deel het met anderen tot zegen! Wees gezegend in Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! 

 

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 

 

 

Wees innerlijk sterk met deze woorden van de 

Almachtige! 
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En bij zijn komst heeft Hij vrede verkondigd aan u, die veraf waart, 
en vrede aan hen, die dichtbij waren; want door Hem hebben wij 

beiden in één Geest de toegang tot de Vader. Zo zijt gij dan geen 

vreemdelingen en bijwoners meer, maar medeburgers der heiligen 
en huisgenoten Gods, gebouwd op het fundament van de apostelen 

en profeten, terwijl Christus Jezus zelf de hoeksteen is. Efez. 2:17-
20 

 

Volledige weergave: 
  

Hallo, welkom! Op 16 December 2020 bracht de bode engel Gods 
deze boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen, dat 

ik heel graag met u wil delen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Regisa, 
en ben een bode engel Gods. 

 

Voorwaar, zo spreekt de Koning der koningen, Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus: 

 

Openbaring 1, vers 3 Zalig hij, die voorleest, en zij, die horen de 
woorden der profetie, en bewaren, hetgeen daarin geschreven 

staat, want de tijd is nabij. 
En 1 Korintiërs 14, vers 22 vanaf: De profetie echter is niet voor de 

ongelovigen, maar voor hen, die geloven. 

En 1 Korintiërs 14, vers 8 Immers, indien de bazuin een onduidelijk 
geluid geeft, wie zal zich gereed maken tot de strijd? 

En 2 Korintiërs 3, vers 18 En wij allen, die met een aangezicht, 
waarop geen bedekking meer is, de heerlijkheid des Heren 

weerspiegelen, veranderen naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot 

heerlijkheid, immers door de Here, die Geest is. 
En 2 Korintiërs 4, vers 16 tot en met 18 Daarom verliezen wij de 

moed niet, maar al vervalt ook onze uiterlijke mens, nochtans 

wordt de innerlijke van dag tot dag vernieuwd. Want de lichte last 
der verdrukking van een ogenblik bewerkt voor ons een alles verre 

te boven gaand eeuwig gewicht van heerlijkheid, daar wij niet zien 
op het zichtbare, maar op het onzichtbare; want het zichtbare is 

tijdelijk, maar het onzichtbare is eeuwig. 
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En 2 Korintiërs 5, vers 7 en 8 Want wij wandelen in geloof, niet in 
aanschouwen, maar wij zijn vol goede moed en wij begeren te 

meer ons verblijf in het lichaam te verlaten en bij de Here onze 

intrek te nemen. 
En 2 Korintiërs 6, vers 4 Maar wij doen onszelf in alles kennen als 

dienaren Gods: in veel dulden, in verdrukkingen, in noden, in 
benauwdheden. 

 

En Spreuken 14, vers 30 Een zachtmoedig hart is leven voor het 
vlees, maar jaloersheid is vertering voor de beenderen. 

En vers 33 In het hart van de verstandige rust de wijsheid, zelfs te 
midden der zotten wordt zij onderkend. 

 

En 2 Korintiërs 6, vers 14 Vormt geen ongelijk span met 
ongelovigen, want wat heeft gerechtigheid gemeen met 

wetteloosheid, of welke gemeenschap heeft het licht met de 
duisternis? 

En 2 Korintiërs 10, vers 3 tot en met 8 Want al leven wij in het 

vlees, wij trekken niet ten strijde naar het vlees, want de wapenen 
van onze veldtocht zijn niet vleselijk, maar krachtig voor God tot 

het slechten van bolwerken, zodat wij de redeneringen en elke 

schans, die opgeworpen wordt tegen de kennis van God, slechten, 
elk bedenksel als krijgsgevangene brengen onder de 

gehoorzaamheid aan Christus, en gereed staan, zodra uw 
gehoorzaamheid volkomen is, alle ongehoorzaamheid te straffen. 

Gij ziet aan, wat voor ogen is. Indien iemand de vaste overtuiging 

heeft van Christus te zijn, dan overwege hij toch ook bij zichzelf, 
dat, even goed als hij van Christus is, wij ook van Christus 

zijn. Want al ging ik nog iets verder in het roemen op onze 
bevoegdheid, die de Here gegeven heeft om u op te bouwen en niet 

om af te breken, ik zou niet beschaamd uitkomen.  

En 2 Korintiërs 10, vers 17 en 18 Maar wie roemt, roeme in de 
Here; want niet wie zichzelf aanbeveelt, doch wie van de Here een 

aanbeveling ontvangt, heeft de proef doorstaan. 

En 2 Korintiërs 11, vers 3 Maar ik vrees, dat misschien, zoals de 
slang met haar sluwheid Eva verleidde, uw gedachten van de 

eenvoudige en loutere toewijding aan Christus afgetrokken zullen 
worden. 
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En Galaten 6, vers 8 tot en met 10 Want wie op de akker van zijn 
vlees zaait, zal uit zijn vlees verderf oogsten, maar wie op de akker 

van de Geest zaait, zal uit de Geest eeuwig leven oogsten. Laten 

wij niet moede worden goed te doen, want, wanneer het eenmaal 
tijd is, zullen wij oogsten, als wij niet verslappen. Laten wij dus, 

daar wij de gelegenheid hebben, doen wat goed is voor allen, maar 
inzonderheid voor onze geloofsgenoten. 

 

En Efeziërs 1, vers 4 Hij heeft ons immers in Hem uitverkoren 
vóór de grondlegging der wereld, opdat wij heilig en onberispelijk 

zouden zijn voor zijn aangezicht.  
En vers 7 en 8 En in Hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, 

de vergeving van de overtredingen, naar de rijkdom zijner 

genade, welke Hij ons overvloedig heeft bewezen in alle wijsheid en 
verstand. 

 
En Efeziërs 2, vers 4 tot en met 10 God echter, die rijk is aan 

erbarming, heeft, om zijn grote liefde, waarmede Hij ons heeft 

liefgehad, ons, hoewel wij dood waren door de overtredingen mede 
levend gemaakt met Christus, – door genade zijt gij behouden, en 

heeft ons mede opgewekt en ons mede een plaats gegeven in de 

hemelse gewesten, in Christus Jezus, om in de komende eeuwen de 
overweldigende rijkdom zijner genade te tonen naar zijn 

goedertierenheid over ons in Christus Jezus. Want door genade zijt 
gij behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf: het is een gave 

van God; niet uit werken, opdat niemand roeme. Want zijn maaksel 

zijn wij, in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen, die 
God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. 

En vers 14 Want Hij is onze vrede, die de twee één heeft gemaakt 
en de tussenmuur, die scheiding maakte, de vijandschap, 

weggebroken heeft. 

En vers 17 tot en met 20 En bij zijn komst heeft Hij vrede 
verkondigd aan u, die veraf waart, en vrede aan hen, die dichtbij 

waren; want door Hem hebben wij beiden in één Geest de toegang 

tot de Vader. Zo zijt gij dan geen vreemdelingen en bijwoners 
meer, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten 

Gods, gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, 
terwijl Christus Jezus zelf de hoeksteen is. “Amen!” 
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En Efeziërs 3, vers 14 Om die reden buig ik mijn knieën voor de 
Vader. 

En vers 16 tot en met 21 Opdat Hij u geve, naar de rijkdom zijner 

heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door zijn Geest in de 
inwendige mens, opdat Christus door het geloof in uw harten 

woning make. Geworteld en gegrond in de liefde, zult gij dan 
samen met alle heiligen, in staat zijn te vatten, hoe groot de 

breedte en lengte en hoogte en diepte is, en te kennen de liefde 

van Christus, die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt 
tot alle volheid Gods. Hem nu, die blijkens de kracht, welke in ons 

werkt, bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij bidden of 
beseffen, 21Hem zij de heerlijkheid in de gemeente en in Christus 

Jezus tot in alle geslachten, van eeuwigheid tot eeuwigheid! Amen. 

 
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
 

 

Wees niet onverstandig maar juist nu krachtig in 

de Here! 
 

Profetische en openbarende boodschap Gods: Het accepteren van 
het vaccinatie is de keuze van mens zelf, voor of tegen Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Iedereen wiens naam niet vanaf 

de grondlegging van de wereld in het boek van het leven van het 
Lam is geschreven, zal in de oven van vuur worden geworpen. Als 

iemand een oor heeft, laat hem dan horen. 

 
 

Volledige weergave: 
  

Hallo, welkom! Op de vroege ochtend van 18 December 2020 

bracht de bode engel Gods deze boodschap over aan eindtijdprofeet 
Benjamin Cousijnsen. De Here geeft opdracht via de bode engel om 

dit direct te delen naar de wereld toe. 
 

Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige en almachtige Naam van 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 
Revelado, en ben een bode engel Gods. 
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Voorwaar, zoals u reeds veel geopenbaard is, is de Corona 

virus vaccinatie een aanloop naar de totale controle naar de 

wereld bevolking, de totale overname van satan via zijn 
getal, 666.  

Voorwaar, Barack Obama en de nieuwe president, Joe Biden, zijn 
het verborgene bezig om de regeringsleiders in vele landen tegen 

Israël een oorlog te beginnen.  

 
Voorwaar, luister aandachtig! 

Het accepteren van het vaccinatie is de keuze van de mens zelf, 
voor of tegen Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! 

 

Openbaring 14, vers 12 Hier blijkt de volharding der heiligen, die 
de geboden Gods en het geloof in Jezus bewaren. 

 
Voorwaar, alles is in volle gang! 

Voorwaar, wees niet onverstandig maar juist nu krachtig in de 

Here! 
 

Psalm 1, vers 6 Want de HERE kent de weg der rechtvaardigen, 

maar de weg der goddelozen vergaat. 
 

Voorwaar, zoals u ook al geopenbaard is in de almachtige 
Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, de 

Koning der koningen, zijn hierop de aarde de Twee Getuigen 

onder u, een man en een vrouw. 
 

Openbaring 11, vers 4 Dit zijn de twee olijfbomen en de twee 
kandelaren, die voor het aangezicht van de Here der aarde staan. 

 

Voorwaar, juist nu in deze moeilijke tijd, moet men niet 
opgeven. 

 

1 Johannes 5, vers 18 tot en met 20 Wij weten, dat een ieder, 
die uit God geboren is, niet zondigt; want Hij, die uit God geboren 

werd, bewaart hem, en de boze heeft geen vat op hem. Wij weten, 
dat wij uit God zijn en de gehele wereld in het boze ligt. Doch wij 

weten, dat de Zoon van God gekomen is en ons inzicht gegeven 
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heeft om de Waarachtige te kennen; en wij zijn in de Waarachtige, 
in zijn Zoon Jezus Christus. Dit is de waarachtige God en het 

eeuwige leven. 

En 2 Johannes, vers 8 en 9 Let op uzelf, dat gij niet verliest wat wij 
verricht hebben, maar uw loon ten volle ontvangt. Een ieder, die 

verder gaat en niet blijft in de leer van Christus, heeft God niet; wie 
in die leer blijft, deze heeft zowel de Vader als de Zoon. 

En 3 Johannes, vers 11 Geliefde, volg het kwade niet na, maar het 

goede. Wie goed doet, is uit God, maar wie kwaad doet, heeft God 
niet gezien. 

En 2 Petrus 3, vers 9 tot en met 13 De Here talmt niet met de 
belofte, al zijn er, die aan talmen denken, maar Hij is lankmoedig 

jegens u, daar Hij niet wil, dat sommigen verloren gaan, doch dat 

allen tot bekering komen. Maar de dag des Heren zal komen als een 
dief. Op die dag zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en de 

elementen door vuur vergaan, en de aarde en de werken daarop 
zullen gevonden worden. Daar al deze dingen aldus vergaan, 

hoedanig behoort gij dan te zijn in heilige wandel en 

godsvrucht, vol verwachting u spoedende naar de komst van de 
dag Gods, ter wille waarvan de hemelen brandende zullen vergaan 

en de elementen in vuur zullen wegsmelten. Wij verwachten echter 

naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar 
gerechtigheid woont. 

En 1 Johannes 4, vers 13 tot en met 18 Hieraan onderkennen wij, 
dat wij in Hem blijven en Hij in ons, dat Hij ons van zijn Geest 

gegeven heeft. En wij hebben aanschouwd en getuigen, dat de 

Vader de Zoon gezonden heeft als Heiland der wereld. Al wie 
belijdt, dat Jezus de Zoon van God is – God blijft in hem en hij in 

God. En wij hebben de liefde onderkend en geloofd, die God jegens 
ons heeft. God is liefde, en wie in de liefde blijft, blijft in God en 

God blijft in hem. Hierin is de liefde bij ons volmaakt geworden, dat 

wij vrijmoedigheid hebben op de dag des oordeels, want gelijk Hij 
is, zijn ook wij in deze wereld. Er is in de liefde geen vrees, maar de 

volmaakte liefde drijft de vrees uit; want de vrees houdt verband 

met straf en wie vreest, is niet volmaakt in de liefde. 
 

Voorwaar, het is belangrijk wat slecht voor u is te weigeren. 
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Openbaring 13, vers 7 tot en met 9 En hem werd gegeven om 
tegen de heiligen oorlog te voeren en hen te overwinnen; en hem 

werd macht gegeven over elke stam en natie en taal en volk. En 

allen, die op de aarde wonen, zullen het beest aanbidden, ieder, 
wiens naam niet geschreven is in het boek des levens van het Lam, 

dat geslacht is, sedert de grondlegging der wereld. Indien iemand 
een oor heeft, hij hore.  

En vers 16 tot en met 18 En het maakt, dat aan allen, de kleinen en 

de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een 
merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun 

voorhoofd, en dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het 
merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam 

heeft. Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal 

van het beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is 
zeshonderd zesenzestig. 

Voorwaar, en zo is het ook belangrijk om de twee getuigen 
Gods te steunen met uw gebeden! 

 

Openbaring 11, vers 7 En wanneer zij hun getuigenis zullen 
voleindigd hebben, zal het beest, dat uit de afgrond opkomt, hun de 

oorlog aandoen en het zal hen overwinnen en hen doden.  

En vers 10 tot en met 13 En zij, die op de aarde wonen, zijn blijde 
en verheugd over hen en zullen elkander geschenken zenden, 

omdat deze twee profeten hen, die op de aarde wonen, gepijnigd 
hadden. En na die drie en een halve dag voer een levensgeest uit 

God in hen, en zij gingen op hun voeten staan en grote vrees viel 

op allen, die hen aanschouwden. En zij hoorden een luide stem uit 
de hemel tot hen zeggen: Klimt hierheen op! En zij klommen naar 

de hemel op in de wolk, en hun vijanden aanschouwden hen. En te 
dien ure kwam er een grote aardbeving en een tiende deel der stad 

stortte in, en zevenduizend personen werden door de aardbeving 

gedood, en de overigen werden zeer bevreesd en gaven de God des 
hemels eer. 

 

Voorwaar, als een mens op de aarde is het niet makkelijk, 
maar hieruit blijkt wie uit God zijn en niet! 

Ook zal de twee getuigen mogen delen met sommigen, de dag en 
het uur van de Opname van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 

Christus. Wat de Here zal laten zien en horen! Niet iedereen zal hen 
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woorden accepteren en zal daarom niet de Rapture meemaken 
vanwege hen trots en hoogmoedigheid. 

 

Johannes 3, vers 16 tot en met 21 Want alzo lief heeft God de 
wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 

geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 
oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 

duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 

waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 
gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 

komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 
zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 

 

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 

 
Voordat de haan kraait, zullen velen hun geloof 

in Jezus Christus verloochenen! 
 
Dus zoals Peter zei: "Heer, waarom kan ik u nu niet volgen? Ik zal 

mijn leven voor je neerleggen! ”, Zullen velen ook zeggen, maar 

later Hem en hun geloof helaas verloochenen. Bekeer u en open uw 
mond om te getuigen en schaam u niet! 

 

 
Volledige weergave: 

   
Hallo, welkom! Op 17 December 2020 bracht de bode engel Gods 

deze boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.  

 
Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  
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Voorwaar,  

 

Johannes 13, vers 34 en 35 Een nieuw gebod geef Ik u, dat gij 
elkander liefhebt; gelijk Ik u liefgehad heb, dat gij ook elkander 

liefhebt. Hieraan zullen allen weten, dat gij discipelen van Mij zijt, 
indien gij liefde hebt onder elkander. 

En vers 37 vanaf: Ik zal mijn leven voor U inzetten!   

En verse 38 Jezus antwoordde: Uw leven zult gij voor Mij inzetten? 
Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, de haan zal niet kraaien, eer gij Mij 

driemaal verloochend hebt. 
 

Voorwaar, mijn naam is Minazach, en ben een bode engel Gods. 

 
Voorwaar, kadosh, heilig is de Here, de Koning der koningen, 

de Almachtige Here, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 
Christus! 

Voorwaar, hoe vaak hebt u niet de Here verloochend? Velen zeggen 

net als petrus: “Ik zal mij leven voor u inzetten Here!” 
Johannes 16, vers 12 Nog veel heb Ik u te zeggen, maar gij kunt 

het thans niet dragen. 

En Lucas 21, vers 14 Neemt u daarom in uw hart voor, niet vooraf 
te bedenken, hoe gij u zult verdedigen. 

En Lucas 22, vers 19 tot en met 23 En Hij nam een brood, sprak de 
dankzegging uit, brak het en gaf het hun, zeggende: Dit is mijn 

lichaam, dat voor u gegeven wordt; doet dit tot mijn 

gedachtenis. Evenzo de beker, na de maaltijd, zeggende: Deze 
beker is het nieuwe verbond in mijn bloed, die voor u uitgegoten 

wordt. Doch zie, de hand van hem, die Mij verraadt, is met Mij aan 
de tafel. Want de Zoon des mensen gaat wel heen, naar hetgeen 

beschikt is, doch wee die mens, door wie Hij verraden wordt! En zij 

begonnen er onder elkander over te twisten, wie van hen het wel 
zijn kon, die dat zou doen. 

En vers 31 tot en met 34 Simon, Simon, zie, de satan heeft 

verlangd ulieden te ziften als de tarwe, maar Ik heb voor u 
gebeden, dat uw geloof niet zou bezwijken. En gij, als gij eenmaal 

tot bekering gekomen zijt, versterk dan uw broederen. Hij zeide tot 
Hem: Here, met U ben ik bereid ook gevangenis en dood in te 
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gaan! Maar Hij zeide: Ik zeg u Petrus, de haan zal heden niet 
kraaien, eer gij driemaal zult geloochend hebben, dat gij Mij kent. 

 

Voorwaar, laat de haan niet kraaien, maar houd u aan uw 
beloften aan Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. 

 
Lucas 22, vers 47 en 48 Terwijl Hij nog sprak, zie, daar kwam 

een schare en hij, die Judas genoemd werd, één van de twaalven, 

liep voor hen uit en hij naderde Jezus om Hem te kussen. En Jezus 
zeide tot hem: Judas, verraadt gij de Zoon des mensen met een 

kus?  
En vers 54 tot en met 62 Toen zij Hem gevangengenomen hadden, 

voerden zij Hem weg en leidden Hem naar het huis van de 

hogepriester. En Petrus volgde van verre. Toen zij een vuur hadden 
aangelegd, midden in de hof, en bij elkander zaten, ging Petrus 

tussen hen in zitten. En bij het licht van het vuur zag een slavin 
hem zitten en zij keek hem scherp aan en zeide: Ook die was bij 

Hem! Maar hij loochende het en zeide: Vrouw, ik ken Hem niet! En 

even daarna zag een ander hem en zeide: Ook gij behoort tot hen! 
Maar Petrus zeide: Mens, ik niet! En ongeveer een uur later 

verzekerde een ander en zeide: Inderdaad, ook die man was bij 

Hem, want hij is een Galileeër! Maar Petrus zeide: Mens, ik weet 
niet, wat gij zegt! En terstond, terwijl hij nog sprak, kraaide een 

haan. En de Here keerde Zich om en zag Petrus aan. En Petrus 
herinnerde zich het woord des Heren, hoe Hij tot hem gezegd had: 

Eer de haan heden kraait, zult gij Mij driemaal verloochenen. En hij 

ging naar buiten en weende bitter. 
Voorwaar, zo ook nu als men vraagt aan u, bent u christen?  

Of behoort u aan Hem, aan Yeshua, Jezus? Er zijn sommigen die 
zich schamen en durven te zeggen: “Ik ken Hem niet!” Voorwaar, 

zijn ze echt wederomgeboren christen? 

 
Marcus 14, vers 29 En Petrus zeide tot Hem: Al zouden allen 

aanstoot aan U nemen, ik zeker niet! 

 
Voorwaar, bekeer u en open uw mond om te getuigen en 

schaam u niet! 
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Marcus 14, vers 38 Waakt en bidt, dat gij niet in verzoeking 
komt; de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. 

En Romeinen 1, vers 16 en 17 Want ik schaam mij het evangelie 

niet; want het is een kracht Gods tot behoud voor een ieder die 
gelooft, eerst voor de Jood, maar ook voor de Griek. Want 

gerechtigheid Gods wordt daarin geopenbaard uit geloof tot geloof, 
gelijk geschreven staat: De rechtvaardige zal uit geloof leven. 

En Lucas 9, vers 23 Hij zeide tot allen: Indien iemand achter Mij wil 

komen, die verloochene zichzelf en neme dagelijks zijn kruis op en 
volge Mij. 

En vers 26 en 27 Want ieder, die zich voor Mij en voor mijn 
woorden zal schamen, voor hem zal de Zoon des mensen Zich 

schamen, wanneer Hij komt in zijn heerlijkheid en die van de Vader 

en de heilige engelen. Ik zeg u in waarheid, er zijn sommigen onder 
degenen die hier staan, welke voorzeker de dood niet zullen 

smaken, voordat zij het Koninkrijk Gods gezien hebben. 
 

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
 

 

Al deze dingen zullen komen over dit geslacht! 
 

En Hij, antwoordde en zeide tot hen: Ziet gij dit alles niet? 

Voorwaar, Ik, zeg u, er zal hier geen steen op de andere gelaten 
worden, die niet zal worden weggebroken. 

 
 

Volledige weergave: 

  
Hallo, welkom! Op 19 December 2020 bracht de bode engel Gods 

deze boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige en almachtige Naam van 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  
Voorwaar,  

 

Mattheüs 23, vers 36 Voorwaar, Ik zeg u: Al deze dingen zullen 
komen over dit geslacht. 
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Mattheüs 24, vers 2 En Hij, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 
Christus, antwoordde en zeide tot hen: Ziet gij dit alles niet? 

Voorwaar, Ik, Yeshua, zeg u, er zal hier geen steen op de andere 

gelaten worden, die niet zal worden weggebroken. 
En vers 7 Want volk zal opstaan tegen volk, en koninkrijk tegen 

koninkrijk. Tot zover. 
En vers 10 En dan zullen velen ten val komen en zij zullen elkander 

overleveren en elkander haten.  

 
Voorwaar, zowel de zogenaamde christenen zullen zich 

hieraan schuldig maken. 
 

Mattheüs 24, vers 12 en 13 En omdat de wetsverachting 

toeneemt, zal de liefde van de meesten verkillen. Maar wie volhardt 
tot het einde, die zal behouden worden.  

En vers 17 en 18 Wie op het dak is, ga niet naar beneden om zijn 
huisraad mede te nemen, en wie in het veld is, kere niet terug om 

zijn kleed mede te nemen.  

En vers 21 en 22 Want er zal dan een grote verdrukking zijn, zoals 
er niet geweest is van het begin der wereld tot nu toe en ook nooit 

meer wezen zal. En indien die dagen niet ingekort werden, zou 

geen vlees behouden worden; doch ter wille van de uitverkorenen 
zullen die dagen worden ingekort. 

En vers 27 tot en met 31 Want gelijk de bliksem komt van het 
oosten en licht tot het westen, zo zal de komst van de Zoon des 

mensen zijn. Waar het aas is, daar zullen de gieren zich 

verzamelen. Terstond na de verdrukking dier dagen zal de zon 
verduisterd worden en de maan zal haar glans niet geven en de 

sterren zullen van de hemel vallen en de machten der hemelen 
zullen wankelen. En dan zal het teken van de Zoon des mensen 

verschijnen aan de hemel en dan zullen alle stammen der aarde 

zich op de borst slaan en zij zullen de Zoon des mensen zien komen 
op de wolken des hemels, met grote macht en heerlijkheid. En Hij 

zal zijn engelen uitzenden met luid bazuingeschal en zij zullen zijn 

uitverkorenen verzamelen uit de vier windstreken, van het ene 
uiterste der hemelen tot het andere. 

En vers 33 Zo moet ook gij, wanneer gij dit alles ziet, weten, dat 
het nabij is, voor de deur.  



 
 

 

7876 
 
 

 

En 1 Thessalonicenzen 4, vers 13 en 14  Doch wij willen u niet 
onkundig laten, broeders “en zusters”, wat betreft hen, die 

ontslapen, opdat gij niet bedroefd zijt, zoals de andere mensen, die 

geen hoop hebben. Want indien wij geloven, dat Jezus gestorven en 
opgestaan is, zal God ook zó hen, die ontslapen zijn, door Jezus 

wederbrengen met Hem. 
 

Voorwaar, mijn naam is Michaël, en ben een bode engel 

Gods. 
Voorwaar, 

 
1 Thessalonicenzen 5, vers 2 tot en met 24 Immers, gij weet 

zelf zeer goed, dat de dag des Heren zó komt, als een dief in de 

nacht. Terwijl zij zeggen: het is alles vrede en rust, overkomt hun, 
als de weeën een zwangere vrouw, een plotseling verderf, en zij 

zullen geenszins ontkomen. Maar gij, broeders “en zusters”, zijt 
niet in de duisternis, zodat die dag u als een dief overvallen 

zou: want gij zijt allen kinderen des lichts en kinderen des dags. Wij 

behoren niet aan nacht of duisternis toe; laten wij dan ook niet 
slapen gelijk de anderen, doch wakker en nuchter zijn. Want die 

slapen, slapen des nachts en die zich bedrinken, zijn des nachts 

dronken, maar laten wij, die de dag toebehoren, nuchter zijn, 
toegerust met het harnas van geloof en liefde en met de helm van 

de hoop der zaligheid; want God heeft ons niet gesteld tot toorn, 
maar tot het verkrijgen van zaligheid door onze Here Jezus 

Christus, die voor ons gestorven is, opdat wij, hetzij wij waken, 

hetzij wij slapen, tezamen met Hem zouden leven. Vermaant 
daarom elkander en bouwt elkander op, gelijk gij dit ook doet. Wij 

verzoeken u, broeders “en zusters”, hen, die onder u zich moeite 
getroosten, die u leiden in de Here en u terechtwijzen, te 

erkennen, en hen zeer hoog te schatten in liefde, om hun werk. 

Houdt vrede onder elkander. Wij vermanen u, broeders “en 
zusters”, wijst de ongeregelden terecht, beurt de kleinmoedigen 

op, komt op voor de zwakken, hebt geduld met allen. Ziet toe, dat 

niemand kwaad met kwaad vergelde, maar jaagt te allen tijde het 
goede na, jegens elkander en jegens allen. Verblijdt u te allen 

tijde, bidt zonder ophouden, dankt onder alles, want dat is de wil 
Gods in Christus Jezus ten opzichte van u. Dooft de Geest niet 

uit, veracht de profetieën niet, maar toetst alles en behoudt het 
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goede. Onthoudt u van alle soort van kwaad. En Hij, de God des 
vredes, heilige u geheel en al, en geheel uw geest, ziel en lichaam 

moge bij de komst van onze Here Jezus Christus blijken in allen 

dele onberispelijk bewaard te zijn. Die u roept, is getrouw; Hij zal 
het ook doen. 

 
En Mattheüs 13, vers 39 tot en met 49 Het onkruid zijn de 

kinderen van de boze; de vijand, die het gezaaid heeft, is de duivel; 

de oogst is de voleinding der wereld; de maaiers zijn de 
engelen. Zoals nu het onkruid verzameld wordt en met vuur 

verbrand, zo zal het gaan bij de voleinding der wereld. De Zoon des 
mensen zal zijn engelen uitzenden en zij zullen uit zijn Koninkrijk 

verzamelen al wat tot zonde verleidt en hen, die de ongerechtigheid 

bedrijven, en zij zullen hen in de vurige oven werpen; daar zal het 
geween zijn en het tandengeknars. Dan zullen de rechtvaardigen 

stralen als de zon in het Koninkrijk huns Vaders. Wie oren heeft, die 
hore! Het Koninkrijk der hemelen is gelijk aan een schat, verborgen 

in een akker, die een mens ontdekte en verborg, en in zijn 

blijdschap erover gaat hij heen en verkoopt al wat hij heeft en 
koopt die akker. Evenzo is het Koninkrijk der hemelen gelijk aan 

een koopman, die schone parelen zocht. Toen hij een kostbare 

parel gevonden had, ging hij heen en verkocht al wat hij had, en 
kocht die. Evenzo is het Koninkrijk der hemelen gelijk aan een 

sleepnet, neergelaten in de zee, dat allerlei bijeenbrengt. Wanneer 
het vol is, haalt men het op de oever, en zet zich neer en verzamelt 

het goede in vaten, doch het ondeugdelijke werpt men weg. Zó zal 

het gaan bij de voleinding der wereld. De engelen zullen uitgaan 
om de bozen uit het midden der rechtvaardigen af te zonderen. 

 
En Johannes 3, vers 16 tot en met 21 Want alzo lief heeft God 

de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 

opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig 
leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, 

opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 

geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 
oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 

duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 
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waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 
gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 

komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 

zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 
 

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 

 

Houd vast wat gij hebt, opdat niemand uw kroon 

zal afnemen! 
 
Wees wakker en versterk het overige, dat dreigde te sterven, want 

Ik heb geen van uw werken vol bevonden voor mijn God. Bedenk 

dan, hoe gij het ontvangen en gehoord hebt, en bewaar het en 
bekeer u. Indien gij dan niet wakker wordt, zal Ik komen als een 

dief, en gij zult niet weten, op welk uur Ik u zal overvallen. 
Volledige weergave: 

  

Hallo, welkom! Op 20 December 2020 bracht de bode engel Gods 
deze boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen, dat 

ik heel graag met u wil delen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  
 

Voorwaar,  

 
Psalm 3, vers 4 Maar Gij, HERE, zijt een schild dat mij dekt, mijn 

eer, en die mijn hoofd opheft. 
En vers 7 Ik vrees niet voor tienduizenden van volk, die zich 

rondom tegen mij stellen. 

En Psalm 4, vers 9 In vrede kan ik mij te ruste begeven en 
aanstonds inslapen, want Gij alleen, o HERE, doet mij veilig wonen. 

En Psalm 5, vers 8 Maar ik zal, dank zij uw grote goedertierenheid, 
uw huis binnengaan, mij nederbuigen naar uw heilige tempel in 

vreze voor U. 

En vers 12 en 13 Maar verheugen zullen zich allen die bij U 
schuilen, altoos zullen zij jubelen, daar Gij hen beschermt, en in U 
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zullen juichen wie uw naam liefhebben. Want Gij zegent de 
rechtvaardige, o HERE, Gij omgeeft hem met welbehagen als met 

een schild. 

En Psalm 9, vers 5 Want mijn pleitzaak en mijn geding hebt Gij 
berecht, als rechtvaardig rechter de rechterstoel bestegen. 

En vers 8 Maar de HERE zetelt voor eeuwig, zijn rechterstoel heeft 
Hij ten gerichte gezet. 

En vers 10 en 11 Daarom is de HERE een burcht voor de verdrukte, 

een burcht in tijden van nood. Daarom vertrouwen op U wie uw 
naam kennen, want Gij hebt nooit verlaten wie U zoeken, o HERE. 

En Psalm 11, vers 7 Want de HERE is rechtvaardig en Hij heeft 
gerechtigheid lief; de oprechten zullen zijn aangezicht 

aanschouwen. 

 
En Psalm 14, vers 6 Het voornemen van de ellendige kunt gij wel 

beschamen, maar de HERE is zijn toevlucht. 
En Psalm 16, vers 8 Ik stel mij de HERE bestendig voor ogen; omdat 

Hij aan mijn rechterhand staat, wankel ik niet. 

En vers 10 want Gij geeft mijn ziel niet prijs aan het dodenrijk, 
noch laat Gij uw gunstgenoot de groeve zien. 

En Psalm 17, vers 5 Mijn treden hielden uw spoor, mijn schreden 

wankelden niet. 
En vers 15 Maar ik zal in gerechtigheid uw aangezicht 

aanschouwen, en bij het ontwaken mij verzadigen met uw beeld. 
En Psalm 19, vers 15 Mogen de woorden van mijn mond en de 

overleggingen van mijn hart U welgevallig zijn, o HERE, mijn rots en 

mijn verlosser. 
 

Voorwaar, voorwaar, ik zeg u,  
 

Mattheüs 14, vers 27 Terstond sprak Jezus hen aan en zeide: 

Houdt moed, Ik ben het, weest niet bevreesd! 
En Psalm 20, vers 2 en 3 De HERE antwoorde u ten dage der 

benauwdheid, de naam van Jakobs God make u onaantastbaar; Hij 

zende u hulp uit het heiligdom en ondersteune u uit Sion. 
En Psalm 22, vers 5 en 6 Op U hebben onze vaderen vertrouwd, zij 

hebben vertrouwd, en Gij deedt hen ontkomen; tot U hebben zij 
geroepen en zij werden gered, op U hebben zij vertrouwd en zij zijn 

niet beschaamd. 
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Voorwaar, mijn naam is Revelado, en ben een bode engel 

Gods. 

Het accepteren van de Corona vaccinatie is de eerste stap van de 
satan! 

 
Openbaring 2, vers 25 Maar wat gij hebt, houdt dat vast, totdat 

Ik gekomen ben. 

En Openbaring 3, vers 2 en 3 Wees wakker en versterk het overige, 
dat dreigde te sterven, want Ik heb geen van uw werken vol 

bevonden voor mijn God. Bedenk dan, hoe gij het ontvangen en 
gehoord hebt, en bewaar het en bekeer u. Indien gij dan niet 

wakker wordt, zal Ik komen als een dief, en gij zult niet weten, op 

welk uur Ik u zal overvallen. 
 

Voorwaar, waar is uw geloof? 
Vertrouw u op de vaccinatie of op Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 

Christus? Kies heden wie gij dienen wilt!  

 
Openbaring 3, vers 5 Wie overwint, zal aldus bekleed worden met 

witte klederen; en Ik zal zijn naam geenszins uitwissen uit het boek 

des levens, maar Ik zal zijn naam belijden voor mijn Vader en voor 
zijn engelen. 

En vers 8 Ik weet uw werken: zie, Ik heb een geopende deur voor 
uw aangezicht gegeven, die niemand kan sluiten; want gij hebt 

kleine kracht, maar gij hebt mijn woord bewaard en mijn naam niet 

verloochend.  
En vers 10 en 11 Omdat gij het bevel bewaard hebt om Mij te 

blijven verwachten, zal ook Ik u bewaren voor de ure der 
verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken 

hen, die op de aarde wonen. Ik kom spoedig; houd vast wat gij 

hebt, opdat niemand uw kroon neme. 
En vers 21 Wie overwint, hem zal Ik geven met Mij te zitten op 

mijn troon, gelijk ook Ik heb overwonnen en gezeten ben met mijn 

Vader op zijn troon. 
 

Voorwaar, kadosh, kadosh, heilig is de Here God, de 
Almachtige, die was en die is en die komt! 
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Psalm 25, vers 3 Ja, allen die U verwachten, worden niet 
beschaamd, beschaamd worden wie trouweloos handelen zonder 

oorzaak. 

En vers 12 Wie is de man die de HERE vreest? Hij onderwijst hem 
aangaande de weg die hij moet kiezen. 

En vers 14 en 15 Des HEREN vertrouwelijke omgang is met wie Hem 
vrezen, en zijn verbond maakt Hij hun bekend. Mijn ogen zijn 

bestendig op de HERE, want Hij voert mijn voeten uit het net. 

En Psalm 26, vers 2 en 3 Toets mij, HERE, en beproef mij, keur mijn 
nieren en mijn hart. Want uw goedertierenheid houd ik voor ogen, 

en ik wandel in uw waarheid. 
En Psalm 27, vers 3 en 4 Al legert zich een leger tegen mij, mijn 

hart vreest niet; al verheft zich een krijg tegen mij, nochtans blijf ik 

vertrouwen. Eén ding heb ik van de HERE gevraagd, dit zoek ik: te 
verblijven in het huis des HEREN al de dagen van mijn leven, om de 

liefelijkheid des HEREN te aanschouwen, en om te onderzoeken in 
zijn tempel. 

En vers 14 Wacht op de HERE, wees sterk, uw hart zij onversaagd; 

ja wacht op de HERE. 
 

Voorwaar, op het moment dat de satan Barack Obama zich 

liet zien via de media en politieke toneel,  
werd de overheid als zijn marionetten gebruikt en zijn verborgen 

geheime agenda vol ideeën nog eens besproken, en listig 
uitgevoerd, stapje voor stapje, om niet te veel op te vallen. 

 

Mattheüs 13, vers 15 en 16 Want het hart van dit volk is vet 
geworden, en hun oren zijn hardhorend geworden, en hun ogen 

hebben zij toegesloten, opdat zij niet zien met hun ogen, en met 
hun oren niet horen, en met hun hart niet verstaan en zich 

bekeren, en Ik hen zou genezen. Maar uw ogen zijn zalig, omdat zij 

zien en uw oren, omdat zij horen. 
En Openbaring 13, vers 16 tot en met 18 En het maakt, dat aan 

allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en 

de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op 
hun voorhoofd, en dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het 

merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam 
heeft. Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal 
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van het beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is 
zeshonderd zesenzestig. 

En Openbaring 14, vers 12 Hier blijkt de volharding der heiligen, die 

de geboden Gods en het geloof in Jezus bewaren. “Amen!” 
 

En Johannes 3, vers 16 tot en met 21 Want alzo lief heeft God 
de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 

opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig 

leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, 
opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 

geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 

oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 
duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 

waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 
gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 

komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 

zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 
 

Voorwaar, vele joden voelen al dat Yeshua HaMashiach 

spoedig zal komen en zingen nu al tot Hem en zien uit naar 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, de Koning der 

koningen. 
 

Openbaring 22, vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: 

Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de 
Here Jezus zij met allen. 

 
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
 
De Here beveelt u om geheiligd te zijn 
 

Heden beveelt u de Here, uw God, deze inzettingen en 
verordeningen na te komen; onderhoud ze dan naarstig met geheel 

uw hart en geheel uw ziel. Gij hebt heden van de Here het woord 

aanvaard, dat Hij u tot een God zal zijn, en dat gij in zijn wegen 
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wandelen moet, zijn inzettingen, geboden en verordeningen 
onderhouden en naar zijn stem luisteren. 

 

 
Volledige weergave: 

  
Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 

21 December 2020 bracht de bode engel Gods deze boodschap 

over, dat ik heel graag met u wil delen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige Naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 

Voorwaar,  
 

Lucas  6, vers 22 en 23 Zalig zijt gij, wanneer u de mensen haten 
en wanneer zij u uitstoten, en smaden en uw naam als slecht 

verwerpen ter wille van de Zoon des mensen. Verblijdt u te dien 

dage en springt op van vreugde, want, zie, uw loon is groot in de 
hemel; immers, op dezelfde wijze hebben hun vaderen met de 

Profeten gehandeld. 

En Johannes 15, vers 23 Wie Mij haat, haat ook mijn Vader.  
En vers 25 Maar het woord moet vervuld worden, dat in hun wet 

geschreven is: Zij hebben Mij zonder reden gehaat. 
En Johannes 16, vers 33 Dit heb Ik tot u gesproken, opdat gij in Mij 

vrede hebt. In de wereld lijdt gij verdrukking, maar houdt goede 

moed, Ik heb de wereld overwonnen. 
En Johannes 17, vers 17 Heilig hen in uw waarheid; uw woord is de 

waarheid.  
En vers 19 En Ik heilig Mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd 

mogen zijn in waarheid. 

En Handelingen 3, vers 18 en 19 Maar zo heeft God in vervulling 
doen gaan wat Hij bij monde van alle Profeten tevoren 

geboodschapt had, dat zijn Christus moest lijden. Komt dan tot 

berouw en bekering, opdat uw zonden uitgedelgd worden, opdat er 
tijden van verademing mogen komen van het aangezicht des 

Heren. 
En vers 22 tot en met 24 Mozes toch heeft gezegd: De Here God zal 

u een Profeet doen opstaan uit uw broeders, gelijk mij: naar hem 
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zult gij horen in alles wat hij tot u spreken zal; en het zal 
geschieden, dat alle ziel, die naar deze Profeet niet hoort, uit het 

volk zal worden uitgeroeid. En al de profeten, van Samuël af en 

vervolgens, zovelen er hebben gesproken, hebben ook deze dagen 
aangekondigd. 

En Numeri 14, vers 11 En de Here zeide tot Mozes: Hoelang zal dit 
volk Mij versmaden, en hoelang zullen zij niet op Mij vertrouwen bij 

al de tekenen die Ik in zijn midden gedaan heb? 

En vers 18 De Here is lankmoedig en groot van goedertierenheid, 
vergevende ongerechtigheid en overtreding, hoewel Hij zeker niet 

ongestraft laat, maar de ongerechtigheid der vaderen bezoekt aan 
de kinderen, aan het derde en vierde geslacht. 

En Deuteronomium 6, vers 5 tot en met 9 Gij zult de Here, uw God, 

liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel 
uw kracht. Wat ik u heden gebied, zal in uw hart zijn, gij zult het 

uw kinderen inprenten en daarover spreken, wanneer gij in uw huis 
zit, wanneer gij onderweg zijt, wanneer gij nederligt en wanneer gij 

opstaat. Gij zult het ook tot een teken op uw hand binden en het 

zal u een voorhoofdsband tussen uw ogen zijn, en gij zult ze 
schrijven op de deurposten van uw huis en aan uw poorten. 

En vers 15 Want de Here, uw God, is een naijverig God in uw 

midden; opdat de toorn van de Here, uw God, niet tegen u 
ontbrande en Hij u van de aardbodem verdelge. 

En Deuteronomium 11, vers 26 en 27 Zie, ik houd u heden zegen 
en vloek voor: zegen, wanneer gij luistert naar de geboden van 

de Here, uw God, die ik u heden opleg. 

En Deuteronomium 23, vers 21 tot en met 23 Wanneer gij de Here, 
uw God, een gelofte doet, zult gij er niet mee talmen haar in te 

lossen, want de Here, uw God, zou ze toch van u eisen en dan 
zoudt gij u bezondigen. Maar, wanneer gij u onthoudt van het doen 

van een gelofte, bezondigt gij u niet. Wat over uw lippen gegaan is, 

moet gij stipt volbrengen; gij hebt immers de Here, uw God, 
volkomen vrijwillig een gelofte gedaan, die gij hebt uitgesproken 

met eigen mond. 

En Deuteronomium 26, vers 16 en 17 Heden beveelt u de Here, uw 
God, deze inzettingen en verordeningen na te komen; onderhoud 

ze dan naarstig met geheel uw hart en geheel uw ziel. Gij hebt 
heden van de Here het woord aanvaard, dat Hij u tot een God zal 

zijn, en dat gij in zijn wegen wandelen moet, zijn inzettingen, 
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geboden en verordeningen onderhouden en naar zijn stem 
luisteren. 

En Jozua 1, vers 9 Heb Ik u niet geboden: wees sterk en moedig? 

Sidder niet en word niet verschrikt, want de Here, uw God, is met 
u, overal waar gij gaat. 

 
Voorwaar, mijn naam is Kereach, en ben een bode engel 

Gods.  

Overdenk deze boodschap. 
 

Psalm 54, vers 8 en 9 Ik zal U vrijwillig offers brengen, ik zal uw 
naam loven, HERE, want hij is goed; omdat Hij mij gered heeft uit 

alle benauwdheid, zodat mijn oog met vreugde op mijn vijanden 

zag. 
 

En Johannes 3, vers 16 tot en met 21 Want alzo lief heeft God 
de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 

opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig 

leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, 
opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 
geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 

oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 
duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 

waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 

gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 
komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 

zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 
 

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
 

 

Onderwerpt u niet aan de zwakke en armelijke 
geesten in deze wereld! 
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Daarom, mijn geliefde broeders “en zusters”, weest standvastig, 
onwankelbaar, te allen tijde overvloedig in het werk des Heren, 

wetende, dat uw arbeid niet vergeefs is in de Here. 

 
 

Volledige weergave: 
  

Hallo, van harte welkom! Op 21 December 2020 bracht de bode 

engel Gods deze boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin 
Cousijnsen, dat ik heel graag met u wil delen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige en almachtige Naam van 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 

Neta, en ben een bode engel Gods. 
 

Voorwaar,  
 

Exodus 14, vers 13 vanaf: Vreest niet, houdt stand, dan zult gij 

de verlossing des Heren zien, die Hij u heden bereiden zal. Tot 
zover. 

En Exodus 14, vers 14 De Here zal voor u strijden, en gij zult stil 

zijn. 
En Exodus 15, vers 3 De HERE is een krijgsheld; HERE is zijn naam. 

 
Voorwaar,  

 

Leviticus 11, vers 44 Want Ik ben de Here, JHWH, uw God; 
heiligt u en weest heilig, want, Ik, JHWH, ben heilig. Tot zover. 

En Leviticus 20, vers 26 Weest Mij heilig, want heilig ben Ik, 
JHWH, de Here, en Ik heb u afgezonderd van de volken, opdat gij 

Mij zoudt toebehoren. 

 
Voorwaar, kom in aanbidding voor Zijn aangezicht en stel u 

open voor zijn kadosh, Heilige Geest, en geef Hem, El 

Elohim, Adonai, JHWH, uw Abba, Vader de tijd om u aan te 
raken en tot u te spreken.  

Voorwaar, als bewijs va uw liefde voor Hem, heft uw handen op in 
aanbidding en toon een kadosh, heilige respect naar Hem, vanuit 

uw hart en ziel en verstand. En wees boven alles nederig en klaag 
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niet, maar  laat zijn krachtige, heilige reinigende Bloed u helemaal 
doorstromen en sterken.  

 

Voorwaar, begeer en geloof en ontvang zijn aanwezigheid en 
liefde dat u aanraakt en uw zwaktes en overtredingen en 

ongeloof vergeeft.  
Voorwaar, toon je dank aan de Here, Yeshua HaMashiach, JHWH, 

Jezus Christus en bekeer u en vertrouwt op Hem en onderwerpt u 

niet aan de zwakke en armelijke geesten in de wereld, de vijanden 
van God. Maar onderwerpt u aan Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 

Christus. 
 

Galaten 5, vers 16 en 17 Dit bedoel ik: wandelt door de Geest en 

voldoet niet aan het begeren van het vlees. Want het begeren van 
het vlees gaat in tegen de Geest en dat van de Geest tegen het 

vlees – want deze staan tegenover elkander – zodat gij niet doet 
wat gij maar wenst. 

En 1 Korintiërs 15, vers 57 en 58 Maar Gode zij dank, die ons de 

overwinning geeft door onze Here Jezus Christus. Daarom, mijn 
geliefde broeders “en zusters”, weest standvastig, onwankelbaar, 

te allen tijde overvloedig in het werk des Heren, wetende, dat uw 

arbeid niet vergeefs is in de Here. 
 

En Johannes 3, vers 16 tot en met 21 Want alzo lief heeft God 
de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 

opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig 

leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, 
opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 

geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 

oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 
duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 

waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 

gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 
komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 

zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 
 

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
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Hoe staat u beschreven in het kadosh, heilige 
Boek des Levens , denkt u? 
 

Het onheil doodt de goddeloze, en wie de rechtvaardige haten, 
zullen ervoor boeten. De HERE verlost de ziel van zijn knechten, 

allen die bij Hem schuilen, zullen niet boeten. 
 

 

Volledige weergave: 
  

Hallo, van harte welkom! Op 23 December 2020 bracht de bode 

engel Gods deze boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin 
Cousijnsen, dat ik heel graag met u wil delen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige en almachtige Naam van 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 
Voorwaar,  

 
Genesis 6, vers 9 tot en met 12 Dit is de geschiedenis van 

Noach. Noach was onder zijn tijdgenoten een rechtvaardig en 

onberispelijk man; Noach wandelde met God. En Noach verwekte 
drie zonen: Sem, Cham en Jafet. De aarde nu was verdorven voor 

Gods aangezicht, en de aarde was vol geweldenarij. En God zag de 

aarde aan, en zie, zij was verdorven, want al wat leeft had zijn weg 
op de aarde verdorven. 

En vers 8 Maar Noach vond genade in de ogen des Heren. 
En Job 1, vers 1 Er was in het land Us een man, wiens naam was 

Job, en die man was vroom en oprecht, godvrezend en wijkende 

van het kwaad. 
 

Voorwaar, en hoe staat u beschreven in het kadosh, heilige 
Boek des Levens, denkt u? 

Voorwaar,  
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Psalm 22, vers 6 Tot U hebben zij geroepen en zij werden gered, 
op U hebben zij vertrouwd en zij zijn niet beschaamd. 

En vers 24 Gij, die de HERE vreest, looft Hem, verheerlijkt Hem, gij 

ganse nageslacht van Jakob, en hebt ontzag voor Hem, gij ganse 
nageslacht van Israël. 

En Psalm 23, vers 4 Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, 
ik vrees geen kwaad, want Gij zijt bij mij; uw stok en uw staf, die 

vertroosten mij. 

En Psalm 24, vers 3 Wie mag de berg des HEREN beklimmen, wie 
mag staan in zijn heilige stede? 

En vers 8 Wie is toch de Koning der ere? De HERE, sterk en 
geweldig, de HERE, geweldig in de strijd. 

En vers 10 Wie is Hij toch, de Koning der ere? De HERE der 

heerscharen, Hij is de Koning der ere. 
En Psalm 25, vers 3 Ja, allen die U verwachten, worden niet 

beschaamd, 
beschaamd worden wie trouweloos handelen zonder oorzaak. 

En vers 10 Alle paden des HEREN zijn goedertierenheid en trouw 

voor wie zijn verbond en zijn getuigenissen bewaren. 
En Psalm 26, vers 3 tot en met 5 Want uw goedertierenheid houd ik 

voor ogen, en ik wandel in uw waarheid. Bij de valsaards zit ik niet 

neer, met de huichelaars ga ik niet om; ik haat het gezelschap der 
boosdoeners, en bij de goddelozen zit ik niet neer. 

En Psalm 27, vers 1 De HERE is mijn licht en mijn heil, voor wie zou 
ik vrezen? De HERE is mijns levens veste, voor wie zou ik vervaard 

zijn? 

En vers 3 Al legert zich een leger tegen mij, mijn hart vreest niet; 
al verheft zich een krijg tegen mij, nochtans blijf ik vertrouwen. 

En vers 14 Wacht op de HERE, wees sterk, uw hart zij onversaagd; 
ja wacht op de HERE. 

En Psalm 29, vers 4 De stem des HEREN is vol kracht, de stem 

des HEREN is vol glorie. 
En Psalm 31, vers 22 Geprezen zij de HERE, want Hij heeft mij 

wonderbare goedertierenheid betoond in de gloed der 

benauwdheid. 
En vers 24 en 25 Hebt de HERE lief, al zijn gunstgenoten; 

de HERE bewaart de getrouwen, maar ruimschoots vergeldt Hij de 
trotsen. Weest sterk en uw hart zij onversaagd, gij allen, die op 

de HERE hoopt. 
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Voorwaar, wees sterk en trouw en rechtvaardig! 

 

Psalm 34, vers 16 De ogen des HEREN zijn op de rechtvaardigen, 
en zijn oren tot hun hulpgeroep. 

En vers 18 tot en met 20 Roepen zij, dan hoort de HERE, en Hij redt 
hen uit al hun benauwdheden. De HERE is nabij de gebrokenen van 

hart en Hij verlost de verslagenen van geest. Talrijk zijn de rampen 

van de rechtvaardige, maar uit die alle redt hem de HERE. 
En vers 22 en 23 Het onheil doodt de goddeloze, en wie de 

rechtvaardige haten, zullen ervoor boeten. De HERE verlost de ziel 
van zijn knechten, allen die bij Hem schuilen, zullen niet boeten. 

 

Voorwaar, zie op de Here, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 
Christus! 

 
Psalm 40, vers 8 en 9 Toen zeide ik: Zie, ik kom; in de boekrol is 

over mij geschreven; ik heb lust om uw wil te doen, mijn God, uw 

wet is in mijn binnenste. 
En vers 11 Uw gerechtigheid verberg ik niet in mijn hart, van uw 

trouw en uw heil spreek ik, uw goedertierenheid en uw waarheid 

verheel ik niet voor een grote gemeente. 
En Psalm 41, vers 14 Geloofd zij de HERE, de God van Israël, van 

eeuwigheid en tot in eeuwigheid. Amen, ja amen. 
 

Voorwaar, mijn naam is Blesia, en ben een bode engel Gods. 

 
Psalm 46, vers 2 God is ons een toevlucht en sterkte, ten zeerste 

bevonden een hulp in benauwdheden. 
En vers 6 God is in haar midden, zij zal niet wankelen; God zal haar 

helpen bij het aanbreken van de morgen. 

En Psalm 62, vers 6 tot en met 9 Waarlijk, mijn ziel, keer u stil tot 
God, want van Hem is mijn verwachting; waarlijk, Hij is mijn rots 

en mijn heil, 

mijn burcht, ik zal niet wankelen. Op God rust mijn heil en mijn 
eer, mijn sterke rots, mijn schuilplaats is in God. Vertrouwt op Hem 

te allen tijde, o volk, stort uw hart uit voor zijn aangezicht; God is 
ons een schuilplaats. 
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En Johannes 3, vers 16 tot en met 21 Want alzo lief heeft God 
de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 

opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig 

leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, 
opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 

geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 

oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 
duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 

waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 
gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 

komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 

zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 
 

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 

 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus is de 

Ware Wijnstok en jullie zijn de ranken! 
 
Ik ben de wijnstok, gij zijt de ranken. Wie in Mij blijft, gelijk Ik in 

hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt gij niets 

doen. Wie in Mij niet blijft, is buitengeworpen als de rank en is 
verdord, en men verzamelt ze en werpt ze in het vuur en zij worden 

verbrand. Voorwaar, gedenk Hem, wat Hij voor u gedaan heeft en 

neem deel, wat Hij tot u gesproken heeft in liefde over het innemen 
van de vruchten. 

 
 

Volledige weergave: 

  
Hallo, van harte welkom! Op 24 December 2020 bracht de bode 

engel Gods deze boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin 
Cousijnsen, dat ik heel graag met u wil delen. 
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Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige en almachtige Naam van 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, voorwaar, ik 

zeg u, mijn naam is Blesia, en ben een bode engel Gods. 

 
Voorwaar,  

 
3 Johannes, vers 11 Geliefde, volg het kwade niet na, maar het 

goede. Wie goed doet, is uit God, maar wie kwaad doet, heeft God 

niet gezien. 
 

Dat betekend ook, wie kwaad doet zal God niet zien. 
 

Romeinen 7, vers 19 en 20 Want niet wat ik wens, het goede, 

doe ik, maar wat ik niet wens, het kwade, dát doe ik. Indien ik nu 
datgene doe, wat ik niet wens, dan bewerk ík het niet meer, maar 

de zonde, die in mij woont. 
En Openbaring 22, vers 6 En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn 

getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der 

Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen 
hetgeen weldra geschieden moet.  

En vers 16 Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden. Tot zover. 

 
Voorwaar,  

 
Lucas 13, vers 23 en 24 En iemand zeide tot Hem: Here, zijn het 

weinigen, die behouden worden? Hij zeide tot hen: Strijdt om in te 

gaan door de enge poort, want velen, zeg Ik u, zullen trachten in te 
gaan, doch het niet kunnen. 

En Openbaring 22, vers 14 Zalig zij, die hun gewaden wassen, 
opdat zij recht mogen hebben op het geboomte des levens en door 

de poorten ingaan in de stad. 

En Jakobus 5, vers 7 en 8 Hebt dus geduld, broeders “en zusters”, 
tot de komst des Heren! Zie, de landman wacht op de kostelijke 

vrucht des lands en heeft geduld, totdat de vroege en late regen 

erop gevallen is. Oefent ook gij geduld, sterkt uw harten, want de 
komst des Heren is nabij. 

En vers 10 Broeders “en zusters”, neemt tot een voorbeeld van 
gelatenheid en geduld de profeten, die in de naam des Heren 

hebben gesproken. 
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En vers 18 En hij bad opnieuw, en de hemel gaf regen en de aarde 
deed haar vrucht uitspruiten. 

En Johannes 15, vers 1 en 2 Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader 

is de landman. Elke rank aan Mij, die geen vrucht draagt, neemt Hij 
weg, en elke die wel vrucht draagt, snoeit Hij, opdat zij meer vrucht 

drage. 
En vers 4 tot en met 8 Evenals de rank geen vrucht kan dragen uit 

zichzelf, als zij niet aan de wijnstok blijft, zo ook gij niet, indien gij 

in Mij niet blijft. Ik ben de wijnstok, gij zijt de ranken. Wie in Mij 
blijft, gelijk Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt 

gij niets doen. Wie in Mij niet blijft, is buitengeworpen als de rank 
en is verdord, en men verzamelt ze en werpt ze in het vuur en zij 

worden verbrand. Indien gij in Mij blijft en mijn woorden in u 

blijven, vraagt wat gij maar wilt, en het zal u geworden. Hierin is 
mijn Vader verheerlijkt, dat gij veel vrucht draagt en gij zult mijn 

discipelen zijn. 
 

Voorwaar, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus is de 

Ware Wijnstok en u bent de ranken.  
Voorwaar, gedenk Hem, wat Hij voor u gedaan heeft en neem deel, 

wat Hij tot u gesproken heeft in liefde over het innemen van de 

vruchten. Voorwaar,  
 

Johannes 15, vers 16 Niet gij hebt Mij, maar Ik heb u uitgekozen 
en u aangewezen, opdat gij zoudt heengaan en vrucht dragen en 

uw vrucht zou blijven, opdat de Vader u alles geve, wat gij Hem 

bidt in mijn naam. 
En Openbaring 22, vers 1 tot 4 En hij toonde mij een rivier van 

water des levens, helder als kristal, ontspringende uit de troon van 
God en van het Lam. Midden op haar straat en aan weerszijden van 

de rivier staat het geboomte des levens, dat twaalfmaal vrucht 

draagt, iedere maand zijn vrucht gevende; en de bladeren van het 
geboomte zijn tot genezing der volkeren. En niets vervloekts zal er 

meer zijn. En de troon van God en van het Lam zal daarin zijn en 

zijn dienstknechten zullen Hem vereren, en zij zullen zijn 
aangezicht zien en zijn naam zal op hun voorhoofden zijn.  

En Lucas 8, vers 11 tot en met 13 Dit is de gelijkenis: Het zaad is 
het woord Gods. Die langs de weg, zijn zij, die het gehoord hebben; 

daarna komt de duivel en neemt het woord uit hun hart weg, opdat 
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zij niet zouden geloven en behouden worden. Die op de rotsbodem, 
zijn zij, die het woord, zodra zij het horen, met blijdschap 

ontvangen; en dezen hebben geen wortel, zij geloven voor een tijd 

en in een tijd van beproeving worden zij afvallig. 
 

Voorwaar, 
 

Lucas 8, vers 15 Dat in goede aarde, dat zijn zij, die met een 

goed en vroom hart het woord gehoord hebbende, dat vasthouden 
en vrucht dragen in volharding. 

 
Voorwaar, wie onbetrouwbaar is word afgesneden van de 

wijnstok en in het vuur geworpen even zo werd wie 

onbetrouwbaar was door Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 
Christus zelf uit de bediening gezet. 

 
Mattheüs 12, vers 30 en 31 Wie met Mij niet is, die is tegen Mij, 

en wie met Mij niet bijeenbrengt, die verstrooit. Daarom zeg Ik u: 

Alle zonde en lastering zal de mensen vergeven worden, maar de 
lastering van de Geest zal niet vergeven worden. 

En Mattheüs 13, vers 15 en 16 Want het hart van dit volk is vet 

geworden, en hun oren zijn hardhorend geworden, en hun ogen 
hebben zij toegesloten, opdat zij niet zien met hun ogen, en met 

hun oren niet horen, en met hun hart niet verstaan en zich 
bekeren, en Ik hen zou genezen. Maar uw ogen zijn zalig, omdat zij 

zien en uw oren, omdat zij horen. 

 
Voorwaar, kadosh, heilig is de Here! 

 
Mattheüs 13, vers 41 tot en met 43 De Zoon des mensen zal 

zijn engelen uitzenden en zij zullen uit zijn Koninkrijk verzamelen al 

wat tot zonde verleidt en hen, die de ongerechtigheid bedrijven, en 
zij zullen hen in de vurige oven werpen; daar zal het geween zijn 

en het tandengeknars. Dan zullen de rechtvaardigen stralen als de 

zon in het Koninkrijk huns Vaders. Wie oren heeft, die hore! 
 

Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, aan de vrucht kent men de 
geest! 
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Filippenzen 2, vers 16 Het woord des levens vasthoudende, mij 
ten roem tegen de dag van Christus, dat ik niet vruchteloos mijn 

wedloop gelopen, noch vruchteloos mij ingespannen heb. 

En Colossenzen 1, vers 29 Hiervoor span ik mij ook in, onder zware 
strijd, naar zijn werking, die in mij werkt met kracht. 

En Colossenzen 2, vers 4 Dit zeg ik, opdat niemand u met 
drogredenen misleide. 

 

Voorwaar, wederom zeg ik u verheugt u in de Here en neem 
de boodschappen Gods serieus die u overgedragen word 

vanaf de troon God! 
 

Colossenzen 3, vers 23 Wat gij ook doet, verricht uw werk van 

harte, als voor de Here en niet voor mensen. 
En vers 25 Want wie onrecht doet, zal zijn onrecht terugontvangen, 

en er is geen aanzien des persoons. 
En Colossenzen 4, vers 2 Volhardt in het gebed, weest daarbij 

waakzaam en dankt. 

En vers 5 Gedraagt u als wijzen ten opzichte van hen die buiten 
staan, maakt u de gelegenheid ten nutte. 

  

En Johannes 3, vers 16 tot en met 21 Want alzo lief heeft God 
de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 

opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig 
leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, 

opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 

geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 
oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 

duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 

waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 
gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 

komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 

zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 
 

Voorwaar, geef dank aan de eeuwige Abba, Vader, de Koning 
der koningen, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, en 

maak Hem groot! 
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Openbaring 22, vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: 

Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de 

Here Jezus zij met allen. 
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
 

 

Ik zeg tegen allen: Ziet toe, blijft waakzaam! 
 

De wind blaast, waarheen hij wil, en gij hoort zijn geluid, maar gij 

weet niet, vanwaar hij komt of waar hij heengaat; zó is een ieder, 
die uit de Geest geboren is. 

 
 

Volledige weergave: 

  
Hallo, van harte welkom! Op 28 December 2020 bracht de bode 

engel Gods deze boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin 
Cousijnsen, dat ik heel graag met u wil delen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige Naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar,  

 

Marcus 1, vers 15 En Hij zeide: De tijd is vervuld en het Koninkrijk 
Gods is nabijgekomen. Bekeert u en gelooft het evangelie. 

En Marcus 9, vers 1 En Hij zeide tot hen: Voorwaar, Ik zeg u: Er 
zijn sommigen onder degenen, die hier staan, die de dood 

voorzeker niet zullen smaken, voordat zij zien, dat het Koninkrijk 

Gods gekomen is met kracht. 
En Marcus 13, vers 8 Want volk zal opstaan tegen volk en 

koninkrijk tegen koninkrijk. Er zullen nu hier, dan daar, 
aardbevingen zijn en er zullen hongersnoden wezen. Dat is het 

begin der weeën. 

En vers 11 tot en met 13 En wanneer zij u wegvoeren om u over te 
leveren, weest dan niet van tevoren bezorgd wat gij zeggen moet, 

maar zegt wat u in die ure gegeven wordt; want gij zijt het niet, die 

spreekt, maar de heilige Geest. En een broeder zal zijn broeder 
overleveren ten dode en een vader zijn kind; en kinderen zullen 
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opstaan tegen hun ouders en hen ter dood brengen. En gij zult door 
allen gehaat worden om mijns naams wil. Maar wie volhardt tot het 

einde, die zal behouden worden. 

En vers 15 en 16 Wie op het dak is, ga niet naar beneden en ga 
niet naar binnen om iets uit zijn huis mede te nemen, en wie in het 

veld is, kere niet terug om zijn kleed mede te nemen.  
En vers 18 tot en met 20 Bidt, dat het niet in de winter valle. Want 

die dagen zullen zulk een verdrukking brengen als er niet geweest 

is van het begin der schepping, die God geschapen heeft, tot nu 
toe, en ook nooit meer wezen zal. En indien de Here die dagen niet 

had ingekort, zou geen vlees behouden worden, doch ter wille van 
de uitverkorenen, die Hij heeft uitverkoren, heeft Hij die dagen 

ingekort.  

En vers 23 Doch gij, ziet toe: Ik heb het u alles voorzegd. 
En vers 26 En dan zullen zij de Zoon des mensen zien komen op de 

wolken, met grote macht en heerlijkheid.  
En vers 33 Ziet toe, blijft waakzaam. Want gij weet niet, wanneer 

het de tijd is. 

En vers 35 tot en met 37 Waakt dan, want gij weet niet, wanneer 
de heer des huizes komen zal, laat in de avond of te middernacht, 

bij het hanegekraai of des morgens vroeg, opdat hij niet, als hij 

plotseling komt, u slapende vinde. Wat Ik u zeg, zeg Ik allen: 
Waakt! 

 
En Mattheüs 10, vers 32 tot en met 39 Een ieder dan, die Mij 

belijden zal voor de mensen, hem “of haar” zal ook Ik belijden 

voor mijn Vader, die in de hemelen is; maar al wie Mij 
verloochenen zal voor de mensen, die zal ook Ik verloochenen voor 

mijn Vader, die in de hemelen is. Meent niet, dat Ik gekomen ben 
om vrede te brengen op de aarde; Ik ben niet gekomen om vrede 

te brengen, maar het zwaard. Want Ik ben gekomen om tweedracht 

te brengen tussen een man en zijn vader en tussen een dochter en 
haar moeder en tussen een schoondochter en haar 

schoonmoeder; en iemands huisgenoten zullen zijn vijanden zijn. 

Wie vader of moeder liefheeft boven Mij, is Mij niet waardig; en wie 
zoon of dochter liefheeft boven Mij, is Mij niet waardig; en wie zijn 

kruis niet opneemt en achter Mij gaat, is Mij niet waardig. Wie zijn 
leven vindt, zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest om 

Mijnentwil, zal het vinden. 
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En Lucas 10, vers 22 Alle dingen zijn Mij overgegeven door mijn 
Vader en niemand weet, wie de Zoon is, dan de Vader, en wie de 

Vader is, dan de Zoon, en wie de Zoon het wil openbaren. 

En vers 9 En geneest de zieken, die er zijn, en zegt tot hen: Het 
Koninkrijk Gods is nabij u gekomen. 

En vers 16 Wie naar u hoort, hoort naar Mij; en wie u verwerpt, 
verwerpt Mij; en wie Mij verwerpt, verwerpt Hem, die Mij gezonden 

heeft. 

En vers 19 en 20 Zie, Ik heb u macht gegeven om op slangen en 
schorpioenen te treden en tegen de gehele legermacht van de 

vijand; en niets zal u enig kwaad doen. Evenwel, verheugt u niet 
hierover, dat de geesten zich aan u onderwerpen, maar verheugt u, 

dat uw namen staan opgetekend in de hemelen. 

 
Voorwaar, wees een eindtijd warrior; krachtig in de Here, 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! 
Vertrouw op Hem. Hij geeft u kracht en hulp en moed en zekerheid 

en overwinning en wijsheid. Voorwaar, mijn naam is Revelado, en 

ben een bode engel Gods. 
 

Johannes 3, vers 8 De wind blaast, waarheen hij wil, en gij hoort 

zijn geluid, maar gij weet niet, vanwaar hij komt of waar hij 
heengaat; zó is een ieder, die uit de Geest geboren is. 

En Johannes 4, vers 22 en 23 Gij aanbidt, wat gij niet weet; wij 
aanbidden, wat wij weten, want het heil is uit de Joden; maar de 

ure komt en is nu, dat de waarachtige aanbidders de Vader 

aanbidden zullen in geest en in waarheid; want de Vader zoekt 
zulke aanbidders. 

En Johannes 14, vers 6 Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de 
waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij. 

En Johannes 15, vers 8 Hierin is mijn Vader verheerlijkt, dat gij 

veel vrucht draagt en gij zult mijn discipelen zijn. 
En vers 23 Wie Mij haat, haat ook mijn Vader.  

 

Voorwaar,  
 

Johannes 17, vers 14 tot en met 21 Ik heb hun uw woord 
gegeven en de wereld heeft hen gehaat, omdat zij niet uit de 

wereld zijn, gelijk Ik niet uit de wereld ben. Ik bid niet, dat Gij hen 
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uit de wereld wegneemt, maar dat Gij hen bewaart voor de 
boze. Zij zijn niet uit de wereld, gelijk Ik niet uit de wereld 

ben. Heilig hen in uw waarheid; uw woord is de waarheid. Gelijk Gij 

Mij gezonden hebt in de wereld, heb ook Ik hen gezonden in de 
wereld; en Ik heilig Mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd mogen 

zijn in waarheid. 
En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor hen, die door hun 

woord in Mij geloven, opdat zij allen één zijn, gelijk Gij, Vader, in 

Mij en Ik in U, dat ook zij in Ons zijn; opdat de wereld gelove, dat 
Gij Mij gezonden hebt. 

 
En Johannes 3, vers 16 tot en met 21 Want alzo lief heeft God 

de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 

opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig 
leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, 

opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 

geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 
oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 

duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 

waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 
gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 

komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 
zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 

 

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 
 

Wees geen marionet van satan! 
 
Ik echter had u geplant als een edele druif, een volkomen zuiver 

zaad; doch hoe zijt gij Mij veranderd in wilde ranken van een 

vreemde wingerd! Ja, al zoudt gij u wassen met loog en veel zeep 
gebruiken, dan blijft toch uw ongerechtigheid als een onuitwisbare 

vlek voor mijn oog, luidt het woord van de Here Here. Daarom spits 

uw oren en bekeer u! 
 



 
 

 

7900 
 
 

 

 
Volledige weergave: 

  

Hallo, welkom! Op 29 December 2020 bracht de bode engel Gods 
deze boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 

  
Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, voorwaar, voorwaar, 

ik zeg u, mijn naam is Revelado, en ben een bode engel Gods. 
 

Voorwaar, als men de boodschappen Gods beluisterd, wordt 
u bijzondere informatie doorgegeven.  

Daarom spits uw oren! 

 
Openbaring 22, vers 6 En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn 

getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der 
Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen 

hetgeen weldra geschieden moet.  

En Jesaja 46, vers 4 en 5 Tot de ouderdom ben Ik dezelfde en tot 
de grijsheid toe zal Ik u torsen; Ik heb het gedaan en Ik zal dragen, 

Ik zal torsen en redden. Met wie wilt gij Mij vergelijken en 

gelijkstellen, aan wie Mij gelijk achten, dat wij elkander zouden 
gelijk zijn? 

En vers 9 en 10 Denkt aan hetgeen vroeger, vanouds, gebeurde; Ik 
immers ben God, en er is geen ander, God, en niemand is Mij 

gelijk; Ik, die van den beginne de afloop verkondig en vanouds wat 

nog niet geschied is; die zeg: Mijn raadsbesluit zal volbracht 
worden en Ik zal al mijn welbehagen doen. 

En vers 12 Hoort naar Mij, gij trotsen van hart, die ver van 
gerechtigheid zijt. 

En Jesaja 47, vers 10 Gij vertrouwdet op uw boosheid; gij zeidet: 

Niemand ziet mij. Uw wijsheid en uw kennis zijn het, die u verleid 
hebben, zodat gij bij uzelf zeidet: Ik ben het en niemand anders.  

 

Voorwaar, de Here, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 
Christus, de Koning der koningen, heeft u oren gegeven om 

te horen. 
Wie onder u luistert en vrees de Here? 
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Jeremia 2, vers 19 Laat uw boosheid u tuchtigen en uw afdwaling 
u kastijden; weet en zie, dat het boos en bitter is, dat gij 

de Here uw God hebt verlaten, en dat er geen vrees voor Mij bij u 

is, luidt het woord van de Here, de Here der heerscharen. 
En vers 21 en 22 Ik echter had u geplant als een edele druif, een 

volkomen zuiver zaad; doch hoe zijt gij Mij veranderd in wilde 
ranken van een vreemde wingerd! Ja, al zoudt gij u wassen met 

loog en veel zeep gebruiken, dan blijft toch uw ongerechtigheid als 

een onuitwisbare vlek voor mijn oog, luidt het woord van de 
Here Here. 

  
Voorwaar, bekeer u! Wees niet zo hoogmoedig! 

Waarom wilt hij tegen Mij twisten afvallige onbetrouwbare 

afgesneden druif? U laat u gebruiken als marionet door satan, en 
als gij u zich niet snel bekeerd zal u branden, marionet, en het vuur 

geworpen worden.  
 

Voorwaar, zo spreekt Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 

Christus. 
 

Lucas 6, vers 37 En oordeelt niet en gij zult niet geoordeeld 

worden. En veroordeelt niet en gij zult niet veroordeeld worden; 
laat los en gij zult losgelaten worden. 

En Mattheüs 7, vers 1 en 2 Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld 
wordt; want met het oordeel, waarmede gij oordeelt, zult gij 

geoordeeld worden, en met de maat, waarmede gij meet, zal u 

gemeten worden. 
 

Voorwaar,  
 

Mattheüs 22, vers 37 tot en met 40 Hij zeide tot hem “en 

haar”: Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en 
met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het grote en 

eerste gebod. Het tweede, daaraan gelijk, is: Gij zult uw naaste 

liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en 
de Profeten. 

En Mattheüs 23, vers 28 en 29 Zo ook gij, van buiten schijnt gij de 
mensen wel rechtvaardig, doch van binnen zijt gij vol huichelarij en 

wetsverachting. Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, gij 
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huichelaars, want gij bouwt de grafsteden der Profeten en verfraait 
de gedenktekenen der rechtvaardigen. 

 

Voorwaar, Profeet Benjamin Cousijnsen, geef het volgende 
door, woord voor woord, wat de almachtige Koning der 

koningen, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, door 
geeft!  

 

Lucas 10, vers 16 Wie naar u hoort, hoort naar Mij; en wie u 
verwerpt, verwerpt Mij; en wie Mij verwerpt, verwerpt Hem, die Mij 

gezonden heeft. 
 

Voorwaar,  

 
Romeinen 10, vers 17 Zo is dan het geloof uit het horen, en het 

horen door het woord van Christus.  
 

Voorwaar, gij allen die kunnen horen, vreest de Here! 

 
Romeinen 12, vers 2 En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, 

maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat 

gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige 
en volkomene. 

En vers 9 en 10 De liefde zij ongeveinsd. Weest afkerig van het 
kwade, gehecht aan het goede. Weest in broederliefde elkander 

genegen, in eerbetoon elkander ten voorbeeld. 

En vers 14 Zegent wie u vervolgen, zegent en vervloekt niet. 
En vers 16 vanaf: Weest niet eigenwijs.  

En Romeinen 13, vers 10 De liefde doet de naaste geen kwaad; 
daarom is de liefde de vervulling der wet. 

 

Voorwaar, wie niet wil horen gaat verloren! 
Wederom zegt de Here u, in de hemel is geen plek voor roddelaars 

en kwaadsprekers en haters, de marionetten van satan, zijn plek is 

de hel! 
 

Hebreeën 4, vers 13 En geen schepsel is voor Hem verborgen, 
want alle dingen liggen open en ontbloot voor de ogen van Hem, 

voor wie wij rekenschap hebben af te leggen. Amen! 
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Voorwaar, de vrucht van de geest is liefde en geen 

vergelding en haat! 

Bekeer u, marionet! 
Mattheüs 5, vers 9 Zalig de vredestichters, want zij zullen 

kinderen Gods genoemd worden. Zalig de vervolgden om der 
gerechtigheid wil, want hunner is het Koninkrijk der hemelen. 

 

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 
 

Haat is moord! 
 
Wie niet liefheeft, kent God niet, want God is liefde. Daarom spreek 

geen kwaad over uw naaste maar bekeer u! 

 
 

Volledige weergave: 
  

Hallo, welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 30 

December 2020 bracht de bode engel Gods deze boodschap over, 
dat ik heel graag met u wil delen. 

  

Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige en almachtige Naam van 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 

Revelado, en ben een bode engel Gods. 
 

Voorwaar, de Heer, JHWH, wil niet dat sommige verloren 

gaan, doch dat allen tot bekering komen. 
Voorwaar,  

 
1 Johannes 1, vers 8 Indien wij zeggen, dat wij geen zonde 

hebben, misleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet.   

En vers 10 Indien wij zeggen, dat wij niet gezondigd hebben, 
maken wij Hem tot een leugenaar en zijn woord is in ons niet. 

1 Johannes 2, vers 10 Wie zijn broeder ‘of zuster’ liefheeft, blijft in 

het licht en in hem ‘of haar’ is niets aanstotelijks. 
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1 Johannes 1, vers 7 Maar indien wij in het licht wandelen, gelijk Hij 
in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkander; en het bloed 

van Jezus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde. 

1 Johannes 2, vers 1 en 2 Mijn kinderkens, dit schrijf ik u, opdat gij 
niet tot zonde komt. En als iemand gezondigd heeft, wij hebben een 

voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige; en Hij is 
een verzoening voor onze zonden en niet alleen voor de onze, maar 

ook voor die der gehele wereld. 

1 Johannes 2, vers 29 Als gij weet, dat Hij rechtvaardig is, erkent 
dan ook, dat een ieder, die de rechtvaardigheid doet, uit Hem 

geboren is. 
1 Johannes 3, vers 13 Verwondert u niet, broeders ‘en zusters’, 

wanneer de wereld u haat.  

1 Johannes 4, vers 8 Wie niet liefheeft, kent God niet, want God is 
liefde.  

 
Voorwaar, doch daarom haat niet en spreek geen kwaad 

over uw naaste, maar bekeer u! 

Let op! 
 

Jakobus 5, vers 6 Gij hebt de rechtvaardige veroordeeld, ja 

vermoord; er is geen verweer tegen u. 
En vers 10 Broeders ‘en zusters’, neemt tot een voorbeeld van 

gelatenheid en geduld de Profeten, die in de naam des Heren 
hebben gesproken.  

 

Voorwaar, wie wil niet horen, gaat verloren! 
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
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BOODSCHAPPEN EN PROFETIEËN, 

DOORGEGEVEN SINDS JANUARI 2013,  

DOOR DE GOD VAN ABRAHAM, IZAÄK EN JAKOB, 
EN WOORD VOOR WOORD DOORGEGEVEN  

EN METEEN OPGESCHREVEN  

DOOR GODS EENVOUDIGE DIENSTKNECHT  

EN GELIEFDE WARE EINDTIJDPROFEET, 
BENJAMIN COUSIJNSEN,  

IN TEGENWOORDIGHEID EN ONDER  

TOEZIEND OOG VAN DE BODE ENGELEN GODS! 
 
 

 

JANUARI 2021 

 
Satan zaait innerlijke verdeeldheid en twijfels 
om u zwak te maken! 
 

Weet dit heel goed, dat satan haat Profeet Benjamin Cousijnsen 
vanwege de boodschappen van God en deze probeert te 

ontkrachten en te vernietigen. Laat daarom het geloof dat in u is, in 

u blijven. Als datgene wat u vanaf het begin hebt gehoord, in u 
blijft, zul u ook in de Zoon en in de Vader blijven. Dit is de belofte 

die onze Heer, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, ons 
beloofde; het eeuwige leven. 

 

 
Volledige weergave: 

  
Hallo, welkom! Op 2 Januari 2021 bracht de bode engel Gods deze 

boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen, dat ik 

heel graag met u wil delen. 
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Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige Naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 

Voorwaar,  
 

Colossenzen 4, vers 2 Volhardt in het gebed, weest daarbij 
waakzaam en dankt. 

En Colossenzen 3, vers 12 Doet dan aan, als door God uitverkoren 

heiligen en geliefden, innerlijke ontferming, goedheid, nederigheid, 
zachtmoedigheid en geduld.  

En Hebreeën 4, vers 10 Want wie tot zijn rust is ingegaan, is ook 
zelf tot rust gekomen van zijn werken, evenals God van de zijne. 

En vers 16 Laten wij daarom met vrijmoedigheid toegaan tot de 

troon der genade, opdat wij barmhartigheid ontvangen en genade 
vinden om hulp te verkrijgen te gelegener tijd. 

En Hebreeën 10, vers 22 tot en met 24 Laten wij toetreden met een 
waarachtig hart, in volle verzekerdheid des geloofs, met een hart, 

dat door besprenging gezuiverd is van besef van kwaad, en met 

een lichaam, dat gewassen is met zuiver water. Laten wij de 
belijdenis van hetgeen wij hopen onwankelbaar vasthouden, want 

Hij, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, die beloofd 

heeft, is getrouw. En laten wij op elkander ‘in Christus’ acht geven 
om elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken.  

En Hebreeën 11, vers 1 Het geloof nu is de zekerheid der dingen, 
die men hoopt, en het bewijs der dingen, die men niet ziet.  

En Hebreeën 12, vers 28 Laten wij derhalve, omdat wij een 

onwankelbaar koninkrijk ontvangen, dankbaar zijn en hierdoor God 
vereren op een Hem welbehagelijke wijze met eerbied en ontzag. 

 
Voorwaar, mijn naam is Blesia, en ben een bode engel Gods. 

 

Jakobus 1, vers 6 tot en met 8 Maar hij ‘of zij’ moet bidden in 
geloof, in geen enkel opzicht twijfelende, want wie twijfelt, gelijkt 

op een golf der zee, die door de wind aangedreven en opgejaagd 

wordt. Want zulk een mens moet niet menen, dat hij ‘of zij’ iets 
van de Here zal ontvangen, innerlijk verdeeld als hij ‘of zij’ is, 

ongestadig op al zijn ‘of haar’ wegen. 
 

Voorwaar, innerlijk verdeeldheid en twijfel maakt u zwak. 
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Jakobus 4, vers 7 Onderwerpt u dus aan God, maar biedt 

weerstand aan de duivel, en hij zal van u vlieden. 

En vers 10 Vernedert u voor de Here, en Hij zal u verhogen. 
 

Voorwaar, neem Profeet Benjamin Cousijnsen serieus, die in 
de Naam des Heren u deze boodschap in geduld heeft 

overgebracht. 

 
Jakobus 5, vers 8 en 9 Oefent ook gij geduld, sterkt uw harten, 

want de komst des Heren is nabij. ‘Velen ontvangen al dromen 
erover!’ Broeders ‘en ook zusters’, zucht niet tegen elkander, 

opdat gij niet onder het oordeel valt; zie, de Rechter staat voor de 

deur.  
 

Voorwaar, de satan haat Profeet Benjamin Cousijnsen 
vanwege de boodschappen Gods en wil het ontkrachten en 

vernietigen. 

 
1 Johannes 2, vers 24 en 25 Wat u betreft, wat gij van den 

beginne gehoord hebt, moet in u blijven. Indien in u blijft, wat gij 

van den beginne gehoord hebt, dan zult gij ook in de Zoon en in de 
Vader blijven. En dit is de belofte, die Hij, ‘JHWH’ zelf ons beloofd 

heeft: het eeuwige leven. 
 

En Openbaring 11, vers 12 En zij hoorden een luide stem uit de 

hemel tot hen zeggen: Klimt hierheen op! En zij klommen naar de 
hemel op in de wolk, en hun vijanden aanschouwden hen. 

 
Voorwaar, ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

Sprak de bode engel Gods en verdween. 

 
 

 

Het nieuw jaar is een nieuw begin voor 
iedereen!  
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Het was voor velen een moeilijk jaar. Juist in deze tijd, de eindtijd, 
is het belangrijk dat men heel dicht bij de Heer wandelt zonder vlek 

of smet, en Zijn woord vertrouwt. 

 
 

Volledige weergave: 
  

Hallo, welkom! Op 3 Januari 2021 bracht de bode engel Gods deze 

boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen, dat ik 
heel graag met u wil delen. 

  
Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige en almachtige Naam van 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, voorwaar, 

voorwaar, mijn naam is Pedaga, en ben een bode engel Gods. 
 

Hoor aandachtig wat ik u overbreng namens de Kadosh, 
heilige, eeuwige Koning der koningen, de Allerhoogste, 

ontzagwekkend, onaantastbaar, onverslaanbaar, en eeuwige 

overwinnaar, de Leeuw van Juda, Yeshua HaMashiach, 
JHWH, Jezus Christus.  

Voorwaar, deze woorden zijn u in de volle waarheid overgebracht. 

Toon respect en wees nederig voor zijn kadosh, heilige aangezicht, 
en vereer Hem alleen. Hij glimlacht en schijnt zijn licht op u! 

 
Openbaring 22, vers 4 en 5 En zij zullen zijn aangezicht zien en 

zijn naam zal op hun voorhoofden zijn. En er zal geen nacht meer 

zijn en zij hebben geen licht van een lamp of licht der zon van 
node, want de Here God zal hen verlichten en zij zullen als 

koningen heersen tot in alle eeuwigheden. 
 

Voorwaar, zeg, “Alleluja!”  

 
Voorwaar, het nieuwe jaar is begonnen en het oude is 

achtergelaten.  

Het was een moeilijk jaar voor velen zowel voor de twee Profeten. 
Voorwaar, het is echt belangrijk voor iedereen om nu te stralen en 

vooruit te kijken samen en niet te wijzen naar anderen maar te 
werken aan u zelf waaraan u nog moet werken. Het nieuwe jaar is 

een nieuw begin voor iedereen en zowel voor de twee Profeten.  
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Voorwaar, ‘heb een dikke olifantenhuid’, zei iemand tegen 

de twee Profeten, ‘en wees onaantastbaar’.   

 
Efeziërs 6, vers 13 Neemt daarom de wapenrusting Gods, om 

weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om, uw taak geheel 
vervuld hebbende, stand te houden.  

En vers 16 tot en met 18 Neemt bij dit alles het schild des geloofs 

ter hand, waarmede gij al de brandende pijlen van de boze zult 
kunnen doven; en neemt de helm des heils aan en het zwaard des 

Geestes, dat is het woord van God. En bidt daarbij met aanhoudend 
bidden en smeken bij elke gelegenheid in de Geest, daartoe 

wakende met alle volharding en smeking voor alle heiligen. 

En vers 12 Want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, 
maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de 

wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de 
hemelse gewesten. 

 

Voorwaar, dit telt ook voor iedereen. Zie met uw ogen op 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. 

Hij zal u sterken en helpen. 

 
Openbaring 22, vers 10 tot en met 14 En hij zeide tot mij: 

Verzegel de woorden van de profetie van dit boek niet, want de tijd 
is nabij. Wie onrecht doet, hij doe nog meer onrecht; wie vuil is, hij 

worde nog vuiler; wie rechtvaardig is, hij bewijze nog meer 

rechtvaardigheid; wie heilig is, hij worde nog meer geheiligd. Zie, 
Ik kom spoedig en mijn loon is bij Mij om een ieder te vergelden, 

naardat zijn werk is. Ik ben de alfa en de omega, de eerste en de 
laatste, het begin en het einde. Zalig zij, die hun gewaden wassen, 

opdat zij recht mogen hebben op het geboomte des levens en door 

de poorten ingaan in de stad.  
 

Voorwaar, om te stralen zonder vlek of rimpel of iets 

dergelijks, is het belangrijk om heel dicht bij de Heer te 
wandelen en te vertrouwen op zijn woord. 

Hij zal u vormen en alle moeite en pijn wegnemen en vertroosten. 
Zijn woorden en beloften staan vast. Voorwaar, geloof en vertrouw 
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op Hem en vrees niet voor de pijlen van de boze die uw dikke 
olifantshuid niet doordringen kan.  

 

Voorts, warriors, wees een warrior! 
En betreft de Profeten, voorts wees samen krachtig in de Here en in 

de sterkte zijner macht! 
Filippenzen 1, vers 6 Hiervan toch ben ik ten volle overtuigd, dat 

Hij, die in u een goed werk is begonnen, dit ten einde toe zal 

voortzetten, tot de dag van Christus Jezus.  
En vers 9 tot en met 11 En dit bid ik, dat uw liefde nog steeds meer 

overvloedig moge zijn in helder inzicht en alle fijngevoeligheid, om 
te onderscheiden, waarop het aankomt. Dan zult gij rein en 

onberispelijk zijn tegen de dag van Christus, vervuld van de vrucht 

van gerechtigheid, welke door Jezus Christus is, tot eer en prijs van 
God. 

En Filippenzen 2, vers 16 Het woord des levens vasthoudende, mij 
ten roem tegen de dag van Christus, dat ik niet vruchteloos mijn 

wedloop gelopen, noch vruchteloos mij ingespannen heb.  

En vers 18 Verblijdt gij u evenzo en verblijdt u met mij. Amen! 
 

En tenslotte, 

Numeri 6, vers 24 tot en met 27 De HERE zegene u en behoede 
u; de HERE doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig; 

de HERE verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Zo zullen 

zij mijn naam op de Israëlieten leggen, en Ik zal hen zegenen. 
 

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
 

 

De totale overname van de mens! 
 

De totale overname van het mens, de geheime agenda van satan, 
is in volle gang. Dus zoals in het begin, hoe satan Adam en Eva 

overtuigde, zullen zelfs zo velen de vrucht aannemen, in de vorm 

van vaccinatie. 
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Volledige weergave: 
   

Hallo, welkom! S ‘morgens vroeg op 4 Januari 2021 bracht de bode 

engel Gods deze boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin 
Cousijnsen, dat ik heel graag met u wil delen. 

  
Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige en almachtige Naam van 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 
Voorwaar, de satan is een grote leugenaar en vol 

manipulatie om velen over te nemen wereldwijd. 
Hij heeft vele tactieken om u weg te trekken van de boodschappen 

Gods van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Wie volhardt 

tot het einde zal behouden worden. 
 

Voorwaar, mijn naam is Michaël, en ben een bode engel 
Gods.  

De listigste van alle dieren, de slang, satan, de duivel, Barack 

Obama, de antichrist, is nu heel erg actief, meer dan u denkt. 
 

Genesis 2, vers 16 en 17 En de Here God legde de mens het 

gebod op: Van alle bomen in de hof moogt gij vrij eten, maar van 
de boom der kennis van goed en kwaad, daarvan zult gij niet eten, 

want ten dage, dat gij daarvan eet, zult gij voorzeker sterven. 
 

Voorwaar, zoals in het begin liet men zich verleiden ook nu 

kiest men voor het vaccinatie. 
 

Genesis 3, vers 4 tot en met 6 De slang echter zeide tot de 
vrouw: Gij zult geenszins sterven, maar God weet, dat ten dage, 

dat gij daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden, en gij als God 

zult zijn, kennende goed en kwaad. En de vrouw zag, dat de boom 
goed was om van te eten, en dat hij een lust was voor de ogen, ja, 

dat de boom begeerlijk was om daardoor verstandig te worden, en 

zij nam van zijn vrucht en at, en zij gaf ook haar man, die bij haar 
was, en hij at. 

 
Voorwaar, velen vertrouwen de slang meer dan de Here en 

nemen van de vrucht in een andere vorm, de vaccinatie. 
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Openbaring 3, vers 1 tot en met 3 En schrijf aan de engel der 

gemeente te Sardes: Dit zegt Hij, die de zeven Geesten Gods en de 

zeven sterren heeft: Ik weet uw werken, dat gij de naam hebt, dat 
gij leeft, maar gij zijt dood. Wees wakker en versterk het overige, 

dat dreigde te sterven, want Ik heb geen van uw werken vol 
bevonden voor mijn God. Bedenk dan, hoe gij het ontvangen en 

gehoord hebt, en bewaar het en bekeer u. Indien gij dan niet 

wakker wordt, zal Ik komen als een dief, en gij zult niet weten, op 
welk uur Ik u zal overvallen. 

 
Voorwaar, de geheime agenda vol ideeën van Barack Obama 

word door de illuminatie, de nieuwe wereldorde, listig 

uitgevoerd. 
Voorwaar, hoewel men de Here, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 

Christus ingrijpen verwacht en dat de Rapture dichterbij komt 
nemen ook vele Joden de vaccinatie aan. 

 

Genesis 3, vers 9 tot en met 11 En de Here God riep de mens tot 
Zich en zeide tot hem: Waar zijt gij? En hij zeide: Toen ik uw geluid 

in de hof hoorde, werd ik bevreesd, want ik ben naakt; daarom 

verborg ik mij. En Hij zeide: Wie heeft u te kennen gegeven, dat gij 
naakt zijt? Hebt gij van de boom gegeten, waarvan Ik u verboden 

had te eten? 
 

Voorwaar, de totale overname van de mensen is in volle 

gang zowel om u van de waarheid wat via Gods gezalfde, 
ware eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen is doorgegeven te 

ontkrachten en niet serieus te nemen.  
 

Efeziërs 6, vers 10 tot en met 13 Voorts, weest krachtig in de 

Here en in de sterkte zijner macht. Doet de wapenrusting Gods 
aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des 

duivels; want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, 

maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de 
wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de 

hemelse gewesten. Neemt daarom de wapenrusting Gods, om 
weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om, uw taak geheel 

vervuld hebbende, stand te houden.  
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Voorwaar, de overheden en machten de duisternis, de boze 

geesten zijn zeer actief zowel om velen te gebruiken als de 

marionetten van Barack Obama, de satan.  
Voorwaar, alle boodschappen Gods gaan snel in vervulling wat is 

doorgegeven. En wie de boodschappen Gods of Profeet Benjamin 
Cousijnsen verwerpt, zal door de poorten des hemels niet binnen 

gaan.  

 
Openbaring 22, vers 6 En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn 

getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der 
Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen 

hetgeen weldra geschieden moet.  

 
Voorwaar,  

 
En Openbaring 22, vers 20 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, 

Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! 

 
Voorwaar, het is tijd om sterk te zijn in Yeshua HaMashiach, 

JHWH, Jezus Christus en geen pijlen van de boze binnen te 

laten komen.  
Voorwaar, steun de Evangelicalendtimemachine.com 

 
Filippenzen 1, vers 3 tot en met 6 Ik dank mijn God, zo dikwijls 

ik uwer gedenk; immers, in al mijn gebeden bid ik telkens voor u 

allen met blijdschap, wegens uw deelhebben aan de prediking van 
het evangelie, van de eerste dag af tot nu toe. Hiervan toch ben ik 

ten volle overtuigd, dat Hij, die in u een goed werk is begonnen, dit 
ten einde toe zal voortzetten, tot de dag van Christus Jezus. 

 

En Johannes 3, vers 16 tot en met 21 Want alzo lief heeft God 
de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 

opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig 

leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, 
opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 

naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het 
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licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever 
gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want 

een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het 

licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de 
waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat 

zij in God verricht zijn. 
 

Voorwaar, deel uw getuigenis of eigen boodschap als 

bemoediging of zing voor Zijn glorie! 
Zet uw stap en stuur de video opname. 

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 

 

Er is in de Here geen vrees wat komen gaat! 
 

En hij zeide tot mij: Verzegel de woorden van de profetie van dit 
boek niet, want de tijd is nabij. Welzalig hij, die de God van Jakob 

tot zijn hulpe heeft, wiens verwachting is op de HERE, zijn God. 

 
 

Volledige weergave: 
  

Hallo, welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 5 Januari 

2021 bracht de bode engel Gods deze boodschap, dat ik heel graag 
met u wil delen. 

  

Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige en almachtige Naam van 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 
Voorwaar, voorwaar, ik zeg u,  

 

Spreuken 15, vers 33 De vreze des HEREN voedt op tot wijsheid, 
en ootmoed gaat vooraf aan de eer. 

En Psalm 21, vers 4 tot en met 6 Want Gij treedt hem tegemoet 
met rijke zegeningen. Gij zet een kroon van fijn goud op zijn hoofd. 

Leven vroeg hij van U; Gij gaaft het hem, lengte van dagen voor 

altoos en immer. Groot is zijn eer door uw heil, majesteit en luister 
hebt Gij hem toebedeeld. 
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En Psalm 145, vers 15 Aller ogen wachten op U, en Gij geeft hun te 
zijner tijd hun spijze. 

En vers 19 Hij vervult de wens van wie Hem vrezen, Hij hoort hun 

hulpgeroep en verlost hen. 
En Psalm 146, vers 5 Welzalig hij, die de God van Jakob tot zijn 

hulpe heeft, wiens verwachting is op de HERE, zijn God. 
 

Voorwaar, mijn naam is Revelado, en ben een bode engel 

Gods. 
Zo spreekt de Here tot u. 

 
Johannes 14, vers 17 en 18 De Geest der waarheid, die de 

wereld niet kan ontvangen, want zij ziet Hem niet en kent Hem 

niet; maar gij kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn. Ik zal u 
niet als wezen achterlaten. Ik kom tot u.  

En vers 29 En nu heb Ik het u gezegd, eer het geschiedt, opdat gij 
geloven moogt, wanneer het geschiedt. 

 

Voorwaar,  
 

En Spreuken 2, vers 11 Bedachtzaamheid zal over u waken, 

verstandigheid zal u behoeden. 
En Spreuken 3, vers 5 Vertrouw op de HERE met uw ganse hart en 

steun op uw eigen inzicht niet. 
En Spreuken 4, vers 25 Laten uw ogen voorwaarts blikken en uw 

oogopslag rechtuit zijn. 

En vers 27 Wijk noch ter rechter-, noch ter linkerhand af, houd uw 
voet verwijderd van het kwade. 

En Spreuken 6, vers 12 Een nietsnut, een onheilstichter is hij, die 
met bedrieglijke mond rondgaat. 

En Spreuken 21, vers 29 De goddeloze zet een onbeschaamd 

gezicht, maar de oprechte, hij geeft vastheid aan zijn wandel. 
En vers 31 Het paard wordt opgetuigd tegen de dag van de strijd, 

maar de zege is van de HERE. 

En Spreuken 28, vers 26 Wie op eigen hart vertrouwt, is een 
dwaas; maar wie in wijsheid wandelt, zal ontkomen. 

En Spreuken 11, vers 21 Voorwaar, de boze blijft niet ongestraft, 
maar het geslacht der rechtvaardigen wordt bevrijd. 
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Voorwaar, hoe meer men zich klaar maakt en hen gewaden 
wassen, hoe meer zekerheid men heeft dat Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus u zal wegnemen voordat 

het aller ergste komt! 
Voorwaar, de gehele wereld zit nu in angst wat de gevolgen zijn 

van de vaccinatie en wat de bijwerkingen zijn. Voorwaar, men zal 
van de ene naar de andere vaccinatie gaan overstappen om de 

mensen over te nemen.  

 
Voorwaar, de satan is erop uit om de tempel Gods te 

vernietigen en de mensen te voorzien van zijn eigendom’s 
merk, 666. 

De mensen zullen zijn als zijn zombies, als de demonen van satan. 

Stap voor stap als hel wezens. 
 

Openbaring 13, vers 6 En het beest opende zijn mond tot 
lasteringen tegen God, om zijn naam te lasteren en zijn tent en 

hen, die in de hemel wonen.  

En vers 8 en 9 En allen, die op de aarde wonen, zullen het beest 
aanbidden, ieder, wiens naam niet geschreven is in het boek des 

levens van het Lam, dat geslacht is, sedert de grondlegging der 

wereld. Indien iemand een oor heeft, hij hore. 
En vers 12 En het oefent al de macht van het eerste beest voor 

diens ogen uit. En het bewerkt, dat de aarde en zij, die daarop 
wonen, het eerste beest zullen aanbidden, welks dodelijke wond 

genezen was.  

En vers 16 tot en met 18 En het maakt, dat aan allen, de kleinen en 
de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een 

merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun 
voorhoofd, en dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het 

merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam 

heeft. Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal 
van het beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is 

zeshonderd zesenzestig. 

En Openbaring 14, vers 12 Hier blijkt de volharding der heiligen, die 
de geboden Gods en het geloof in Jezus bewaren. 

En Openbaring 22, vers 13 tot en met 15 Ik ben de alfa en de 
omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde. Zalig zij, 

die hun gewaden wassen, opdat zij recht mogen hebben op het 
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geboomte des levens en door de poorten ingaan in de stad. Buiten 
zijn de honden en de tovenaars, de hoereerders, de moordenaars, 

de afgodendienaars en ieder, die de leugen liefheeft en doet. 

En vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom 
spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de Here Jezus zij 

met allen. 
 

Voorwaar, vrees niet maar verheugt u in de Here! 

Laat niets binnen komen in uw gedachten wat onrein en onzuiver is. 
Voorwaar, volg niet wat slecht is, wat u probeert over te halen om 

het kwaad te doen. 
 

Openbaring 22, vers 10 En hij zeide tot mij: Verzegel de woorden 

van de profetie van dit boek niet, want de tijd is nabij.  
En vers 12 Zie, Ik kom spoedig en mijn loon is bij Mij om een ieder 

te vergelden, naardat zijn werk is.  
 

Voorwaar, maakt u klaar om de bruidegom te ontmoeten! 

 
1 Johannes 5, vers 4 en 5 Want al wat uit God geboren is, 

overwint de wereld; en dit is de overwinning, die de wereld 

overwonnen heeft: ons geloof. Wie is het, die de wereld overwint, 
dan wie gelooft, dat Jezus de Zoon van God is? 

En vers 10 tot en met 15 Wie in de Zoon van God gelooft, heeft het 
getuigenis in zich; wie God niet gelooft, heeft Hem tot een 

leugenaar gemaakt, omdat hij niet geloofd heeft in het getuigenis, 

dat God getuigd heeft van zijn Zoon. En dit is het getuigenis: God 
heeft ons eeuwig leven gegeven en dit leven is in zijn Zoon. Wie de 

Zoon heeft, heeft het leven; wie de Zoon van God niet heeft, heeft 
het leven niet. Dit heb ik u geschreven, die gelooft in de naam van 

de Zoon Gods, opdat gij weet, dat gij eeuwig leven hebt. En dit is 

de vrijmoedigheid, die wij tegenover Hem hebben, dat Hij, indien 
wij iets bidden naar zijn wil, ons verhoort. En indien wij weten, dat 

Hij ons verhoort, wat wij ook bidden, weten wij, dat wij de beden 

verkregen hebben, die wij van Hem hebben gebeden. Amen!  
 

Blijf standvastig in de liefde! 
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1 Johannes 4, vers 18 Er is in de liefde geen vrees, maar de 
volmaakte liefde drijft de vrees uit; want de vrees houdt verband 

met straf en wie vreest, is niet volmaakt in de liefde.  

 
En tenslotte, zeg ik  u,  

in een boodschap is reeds jaren geleden geopenbaard dat men 
verlangt naar horror. Nu krijgt men horror! Men trekt het kwaad 

zelf aan, maar God trekt zijn kinderen aan! Hallelujah! 

 
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 

De Here aan schouwt de harten en ziet alles! 
 

De HERE schouwt uit de hemel, Hij slaat alle mensenkinderen gade; 
uit zijn woonplaats ziet Hij naar alle bewoners der aarde, Hij, die 

hun aller harten vormt, die al hun werken doorgrondt. Psalm 

33:13-15 
 

 
Volledige weergave: 

  

Hallo, welkom! Op 6 Januari 2021 bracht de bode engel Gods deze 
boodschap aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen, dat ik heel 

graag met u wil delen. 

  
Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige en almachtige Naam van 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, de Koning der 
koningen, uw Abba, Vader. 

 

Voorwaar, de Here aan schouwt de harten en ziet alles en 
niets is verborgen voor zijn ogen. 

Voorwaar, wie zijn Naam kennen vertrouwen op Hem en maakt de 
Here groot. Onderhoud uw hart en ziel en gedachten en mond!  

 

Psalm 4, vers 7 Velen zeggen: Wie zal ons het goede doen zien? 
verhef over ons het licht uws aanschijns, o HERE! 

En vers 9 In vrede kan ik mij te ruste begeven en aanstonds 

inslapen, want Gij alleen, o HERE, doet mij veilig wonen. 
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En Psalm 5, vers 8 Maar ik zal, dank zij uw grote goedertierenheid, 
uw huis binnengaan, mij nederbuigen naar uw heilige tempel in 

vreze voor U. 

En vers 12 en 13 Maar verheugen zullen zich allen die bij U 
schuilen, altoos zullen zij jubelen, daar Gij hen beschermt, en in U 

zullen juichen wie uw naam liefhebben. Want Gij zegent de 
rechtvaardige, o HERE, Gij omgeeft hem met welbehagen als met 

een schild. 

En Psalm 9, vers 11 Daarom vertrouwen op U wie uw naam 
kennen, want Gij hebt nooit verlaten wie U zoeken, o HERE. 

En Psalm 10, vers 5 Zijn wegen zijn voorspoedig te allen tijde. Uw 
gerichten zijn hem te hoog, hij blaast tegen allen die hem 

benauwen. 

 
Voorwaar, mijn naam is Blesia, en ben een bode engel Gods. 

 
Psalm 20, vers 5 Hij geve u naar uw hart, en doe al uw plannen in 

vervulling gaan. 

En Psalm 21, vers 3 Zijn hartewens hebt Gij hem geschonken, de 
begeerte van zijn lippen hebt Gij niet geweigerd. 

 

En Psalm 23, vers 4 Zelfs al ga ik door een dal van diepe 
duisternis, ik vrees geen kwaad, want Gij zijt bij mij; uw stok en uw 

staf, die vertroosten mij. 
En Psalm 26, vers 8 HERE, ik heb lief de stede van uw huis, de 

woonplaats van uw heerlijkheid. 

En Psalm 27, vers 1 De HERE is mijn licht en mijn heil, voor wie zou 
ik vrezen? De HERE is mijns levens veste, voor wie zou ik vervaard 

zijn? 
En vers 3 Al legert zich een leger tegen mij, mijn hart vreest niet; 

al verheft zich een krijg tegen mij, nochtans blijf ik vertrouwen. 

En vers 10 Al hebben mijn vader en moeder mij verlaten, toch 
neemt de HERE mij aan. 

 

En Psalm 29, vers 4 De stem des HEREN is vol kracht, de stem 
des HEREN is vol glorie. 

En Psalm 30, vers 12 en 13 Mijn rouwklacht hebt Gij veranderd in 
een reidans, mijn rouwkleed hebt Gij losgemaakt, met vreugde mij 
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omgord, opdat mijn ziel U zou psalmzingen, en nimmer 
verstommen. HERE, mijn God, voor altoos zal ik U loven. 

En Psalm 31, vers 9 Gij toch hebt mij aan de vijand niet 

prijsgegeven, Gij hebt mijn voeten in de ruimte doen staan. 
En vers 24 en 25 Hebt de HERE lief, al zijn gunstgenoten; 

de HERE bewaart de getrouwen, maar ruimschoots vergeldt Hij de 
trotsen. Weest sterk en uw hart zij onversaagd, gij allen, die op 

de HERE hoopt. 

 
En Psalm 33, vers 13 tot en met 15 De HERE schouwt uit de 

hemel, Hij slaat alle mensenkinderen gade; uit zijn woonplaats ziet 
Hijn naar alle bewoners der aarde, Hij, die hun aller harten vormt, 

die al hun werken doorgrondt. 

En vers 18 Zie, des HEREN oog is op hen die Hem vrezen, die op zijn 
goedertierenheid hopen. 

En vers 20 tot en met 22 Onze ziel verwacht de HERE, Hij is onze 
hulp en ons schild. Ja, in Hem verheugt zich ons hart, ja, op zijn 

heilige naam vertrouwen wij. Uw goedertierenheid, HERE, zij over 

ons, gelijk wij op U hopen. 
 

En Psalm 34, vers 4 tot en met 6 Maakt met mij de HERE groot, 

en laat ons tezamen zijn naam verheffen. Ik zocht de HERE en Hij 
antwoordde mij, Hij redde mij uit al mijn verschrikkingen. Zij 

schouwen naar Hem en stralen van vreugde, en hun aangezicht zal 
niet schaamrood worden. 

En vers 8 De Engel des HEREN legert Zich rondom wie Hem vrezen, 

en redt hen. 
En vers 10 Vreest de HERE, gij, zijn heiligen, want wie Hem vrezen, 

hebben geen gebrek. 
En vers 20 Talrijk zijn de rampen van de rechtvaardige, maar uit 

die alle redt hem de HERE. 

En vers 22 Het onheil doodt de goddeloze, en wie de rechtvaardige 
haten, zullen ervoor boeten. 

En Psalm 43, vers 5 Wat buigt gij u neder, o mijn ziel, en wat zijt 

gij onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal Hem nog loven, mijn 
Verlosser en mijn God! 

En Psalm 45, vers 12 Laat de koning uw schoonheid begeren, want 
hij is uw heer; buig u dus voor hem neder. 
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En vers 16 Onder vreugde en jubel worden zij binnengeleid, zij 
komen in des konings paleis. 

 

En Psalm 46, vers 3 Daarom zullen wij niet vrezen, al verplaatste 
zich de aarde, al wankelden de bergen in het hart van de zee. 

En vers 6 God is in haar midden, zij zal niet wankelen; God zal haar 
helpen bij het aanbreken van de morgen. 

 

En Psalm 48, vers 2 Groot is de HERE en hoog te loven in de stad 
van onze God zijn heilige berg. 

En Psalm 50, vers 23 Wie lof offert, eert Mij, en baant de weg, dat 
Ik hem Gods heil doe zien. 

En Psalm 57, vers 11 Want hemelhoog is uw goedertierenheid, tot 

aan de wolken reikt uw trouw. 
En Psalm 63, vers 9 Mijn ziel is aan U verkleefd, uw rechterhand 

houdt mij vast. 
En Psalm 91, vers 1 Wie in de schuilplaats des Allerhoogsten is 

gezeten, vernacht in de schaduw des Almachtigen. 

En vers 14 Omdat hij Mij zeer bemint, zal Ik hem bevrijden; Ik zal 
hem beschutten, omdat hij mijn naam kent. 

 

En Psalm 101, vers 3 tot en met 6 Ik stel geen schandelijke 
dingen voor mijn ogen; ik haat het doen der afvalligen, het kleeft 

mij niet aan. Een verkeerd hart wijke verre van mij, de boze wil ik 
niet kennen.nWie zijn naaste heimelijk lastert, die zal ik verdelgen; 

wie hoog van ogen en trots van hart is, die duld ik niet. Mijn ogen 

zijn op de getrouwen in den lande om bij mij te wonen; wie 
onberispelijk wandelt, die zal mij dienen. 

 
En Psalm 103, vers 20 tot en met 22 Looft de HERE, gij zijn 

engelen, gij krachtige helden die zijn woord volvoert, luisterend 

naar de klank van zijn woord. Looft de HERE, al zijn heerscharen, gij 
zijn dienaren, die zijn wil volbrengt. Looft de HERE, al zijn werken, 

aan alle plaatsen zijner heerschappij. Loof de HERE, mijn ziel. 

 
Amen! 

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
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Twijfel nooit aan Hem! 
 

God is in haar midden, zij zal niet wankelen; God zal haar helpen 
bij het aanbreken van de morgen. De HERE verlost de ziel van zijn 

knechten, allen die bij Hem schuilen, zullen niet boeten. 

 
 

Volledige weergave: 
  

Hallo, welkom! Op 8 Januari 2021 bracht de bode engel Gods deze 

boodschap aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen, dat ik heel 
graag met u wil delen. 

  
Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 

Verastia, en ben een bode engel Gods. 
 

Voorwaar, vele verwijten stijgen op naar de Here God zoals; 
‘Waarom overkomt me zoveel problemen?’, ‘Wat heb ik aan u?’, ‘Ik 

kan het niet meer aan, geef mij kracht om niet op te geven en om 

in u te blijven geloven’, ‘Waarom moet ik telkens op u vertrouwen 
en heb ik toch zoveel verdriet?’ 

 

Voorwaar, bent u dood of levend? 
 

Psalm 27, vers 7 en 8 Hoor, HERE, hoe ik luide roep, wees mij 
genadig en antwoord mij. Van Uwentwege zegt mijn hart: Zoekt 

mijn aangezicht. Ik zoek uw aangezicht, HERE. 

En Psalm 28, vers 1 en 2 Tot U roep ik, HERE, mijn rots; wend U 
niet zwijgend van mij af, opdat ik niet, als Gij tegen mij blijft 

zwijgen, worde als zij die in de groeve nederdalen. 
En Psalm 32, vers 10 en 11 Talrijk zijn de smarten van de 

goddeloze, maar wie op de HERE vertrouwt, die omringt Hij met 

goedertierenheid. Verheugt u in de HERE en juicht, gij 
rechtvaardigen; jubelt allen, gij oprechten van hart. 

En Psalm 33, vers 13 tot en met 15 De HERE schouwt uit de hemel, 

Hij slaat alle mensenkinderen gade; uit zijn woonplaats ziet Hij 
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maar alle bewoners der aarde, Hij, die hun aller harten vormt, die 
al hun werken doorgrondt. 

En vers 18 Zie, des HEREN oog is op hen die Hem vrezen, die op zijn 

goedertierenheid hopen. 
En vers 20 tot en met 22 Onze ziel verwacht de HERE, Hij is onze 

hulp en ons schild. Ja, in Hem verheugt zich ons hart, ja, op zijn 
heilige naam vertrouwen wij. Uw goedertierenheid, HERE, zij over 

ons, gelijk wij op U hopen. 

En Psalm 34, vers 5 tot en met 7 Ik zocht de HERE en Hij 
antwoordde mij, Hij redde mij uit al mijn verschrikkingen. Zij 

schouwen naar Hem en stralen van vreugde, en hun aangezicht zal 
niet schaamrood worden. Deze ellendige hier riep en 

de HERE hoorde, Hij verloste hem uit al zijn benauwdheden. 

En vers 16 De ogen des HEREN zijn op de rechtvaardigen, en zijn 
oren tot hun hulpgeroep. 

En vers 18 tot en met 20 Roepen zij, dan hoort de HERE, en Hij redt 
hen uit al hun benauwdheden. De HERE is nabij de gebrokenen van 

hart en Hij verlost de verslagenen van geest. Talrijk zijn de rampen 

van de rechtvaardige, maar uit die alle redt hem de HERE. 
En vers 23 De HERE verlost de ziel van zijn knechten, allen die bij 

Hem schuilen, zullen niet boeten. 

 
Voorwaar, klaag niet en twijfel nooit aan Hem! 

 
Psalm 38, vers 16 Want op U, HERE, hoop ik; Gij immers zult 

antwoorden, Here, mijn God. 

En Psalm 42, vers 3 Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God; 
wanneer zal ik komen en voor Gods aangezicht verschijnen? 

En vers 9 Des daags zal de HERE zijn goedertierenheid gebieden, en 
des nachts zal zijn lied bij mij zijn, een gebed tot de God mijns 

levens. 

En vers 12 Wat buigt gij u neder, o mijn ziel, en wat zijt gij onrustig 
in mij? Hoop op God, want ik zal Hem nog loven, mijn Verlosser en 

mijn God! 

En Psalm 44, vers 7 en 8 Want niet op mijn boog vertrouw ik, en 
mijn zwaard verlost mij niet; maar Gij hebt ons verlost van onze 

tegenstanders en onze haters beschaamd gemaakt. 
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En Psalm 46, vers 6 God is in haar midden, zij zal niet wankelen; 
God zal haar helpen bij het aanbreken van de morgen. 

En Psalm 55, vers 19 en 20 Hij verlost mijn ziel in vrede van de 

strijd tegen mij, want met velen zijn zij tegen mij. God hoort en Hij 
zal hen vernederen – Hij, die van oudsher troont – hen, die 

onbekeerlijk zijn en God niet vrezen. 
En vers 23 Werp uw bekommernis op de HERE, Hij zal voor u 

zorgen; Hij zal nimmermeer toelaten, dat de rechtvaardige wankelt. 

En Psalm 59, vers 10 en 11 Mijn sterkte, op U wil ik acht slaan, 
want God is mijn burcht. Mijn goedertieren God trede mij 

tegemoet; God doe mij met vreugde zien op hen die mij benauwen. 
En vers 17 en 18 Ik echter bezing uw sterkte, des morgens jubel ik 

over uw goedertierenheid; want Gij waart mij een burcht, een 

toevlucht ten dage toen ik benauwd was. Mijn sterkte, U wil ik 
psalmzingen; want God is mijn burcht, mijn goedertieren God. 

En Psalm 62, vers 6 tot en met 9 Waarlijk, mijn ziel, keer u stil tot 
God, want van Hem is mijn verwachting; waarlijk, Hij is mijn rots 

en mijn heil, mijn burcht, ik zal niet wankelen. Op God rust mijn 

heil en mijn eer, mijn sterke rots, mijn schuilplaats is in God. 
Vertrouwt op Hem te allen tijde, o volk, stort uw hart uit voor zijn 

aangezicht; God is ons een schuilplaats. 

En Psalm 63, vers 5 Zo wil ik U prijzen mijn leven lang, in uw naam 
mijn handen opheffen. 

En vers 9 Mijn ziel is aan U verkleefd, uw rechterhand houdt mij 
vast. 

En Psalm 64, vers 11 De rechtvaardige zal zich in 

de HERE verheugen en bij Hem schuilen, alle oprechten van hart 
zullen zich beroemen. 

En Psalm 66, vers 10 Want Gij hebt ons getoetst, o God, ons 
gelouterd, gelijk men zilver loutert. 

En Psalm 68, vers 20 en 21 Geprezen zij de Here. Dag aan dag 

draagt Hij ons; die God is ons heil. Die God is ons een God van 
uitreddingen, bij de HERE Here zijn uitkomsten tegen de dood. 

En Psalm 69, vers 7 Laten om mij niet beschaamd worden wie U 

verwachten, Here HERE der heerscharen; laten om mij niet 
schaamrood worden wie U zoeken, o God van Israël. 

En Psalm 73, vers 21 tot en met 24 Toen mijn hart verbitterd was, 
en ik in mijn nieren geprikkeld werd, toen was ik een grote dwaas 

en zonder verstand, ik was een redeloos dier bij U. Nochtans zal ik 
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bestendig bij U zijn, Gij hebt mijn rechterhand gevat; Gij zult mij 
leiden door uw raad, en daarna mij in heerlijkheid opnemen. 

En vers 28 Maar mij aangaande, het is mij goed nabij God te zijn, 

de Here HERE heb ik tot mijn toevlucht gesteld, en ik wil al uw 
werken vertellen. 

En Psalm 75, vers 4 Al mogen de aarde en al haar bewoners 
wankelen, Ik ben het, die haar pilaren heb vastgezet. 

 

Voorwaar, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus 
stuurde u deze boodschap om u te overtuigen van Zijn liefde 

voor u. 
Voorwaar, prijs Hem, Elohim, El Olam, die eeuwig is, El Elyon, de 

hoogste en almachtige Here God, El Shaddai, JHWH Roi! 

 
Mattheüs 5, vers 4 Zalig die treuren, want zij zullen vertroost 

worden. 
En vers 8 en 9 Zalig de reinen van hart, want zij zullen God zien. 

Zalig de vredestichters, want zij zullen kinderen Gods genoemd 

worden. 
En vers 11 en 12 Zalig zijt gij, wanneer men u smaadt en vervolgt 

en liegende allerlei kwaad van u spreekt om Mijnentwil. Verblijdt u 

en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen; want alzo 
hebben zij de Profeten vóór u vervolgd. 

En vers 16 Laat zo uw licht schijnen voor de mensen, opdat zij uw 
goede werken zien en uw Vader, die in de hemelen is, 

verheerlijken. 

 
Amen! 

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 

 

Dit zijn de twee olijfbomen en de twee 

kandelaren, die voor het aangezicht van de Here 

der aarde staan 
 
En uit de volken en stammen en talen en natiën zijn er, die hun lijk 

zien, drie en een halve dag, en zij laten niet toe, dat hun lijken in 
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een graf worden bijgezet. En zij, die op de aarde wonen, zijn blijde 
en verheugd over hen en zullen elkander geschenken zenden, 

omdat deze twee Profeten hen, die op de aarde wonen, gepijnigd 

hadden. En na die drie en een halve dag voer een levensgeest uit 
God in hen, en zij gingen op hun voeten staan en grote vrees viel 

op allen, die hen aanschouwden. 
 

 

Volledige weergave: 
  

Hallo, welkom! Op 7 Januari 2021 bracht de bode engel Gods deze 
boodschap aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen, dat ik heel 

graag met u wil delen. 

  
Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige en almachtige Naam van 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  
 

Voorwaar, voorwaar, voorwaar, spits uw oren! 

 
Openbaring 22, vers 6 En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn 

getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der 

Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen 
hetgeen weldra geschieden moet. 

En Openbaring 4, vers 5 En van de troon gingen bliksemstralen, 
stemmen en donderslagen uit; en zeven vurige fakkels brandden 

voor de troon; dit zijn de zeven Geesten Gods. 

En verse 11 Gij, onze Here en God, zijt waardig te ontvangen de 
heerlijkheid, de eer en de macht; want Gij hebt alles geschapen, en 

om uw wil was het en werd het geschapen. 
En Johannes 13, vers 20 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie 

ontvangt, die Ik zend, ontvangt Mij, en wie Mij ontvangt, ontvangt 

Hem, die Mij gezonden heeft. 
 

Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, mijn naam is Revelado, en ben een 

bode engel Gods.  
 

Voorwaar, begrijp dit heel goed, juist deze twee warriors 
leiders van de engelen legers Gods, kregen de zware 
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opdracht op de aarde om te ervaren wat het is om in het 
vlees geboren te worden. 

Voorwaar, in 2017 werd u dit reeds geopenbaard. En wie hen 

verwerpt die zeer gelieft zijn in de hemel vanwege hen daden voor 
de Here, hen Almachtige Koning der koningen, Yeshua HaMashiach, 

JHWH, Jezus Christus, zal zich zeer verbazen op de grote dag des 
Heren.  Velen zullen zich op de aarde op de borst slaan vanwege 

hen hoogmoed en trots, o.a. En onder ogen moeten zien, en evenzo 

verbazen dat men achter gebleven is in een wereld vol haat en 
geweld en horror, o.a. 

 
Voorwaar, zo spreekt de Heer, Yeshua HaMashiach, JHWH, 

Jezus Christus. 

 
Openbaring 22, vers 10 tot en met 14 En hij zeide tot mij: 

Verzegel de woorden van de profetie van dit boek niet, want de tijd 
is nabij. Wie onrecht doet, hij doe nog meer onrecht; wie vuil is, hij 

worde nog vuiler; wie rechtvaardig is, hij bewijze nog meer 

rechtvaardigheid; wie heilig is, hij worde nog meer geheiligd. Zie, 
Ik kom spoedig en mijn loon is bij Mij om een ieder te vergelden, 

naardat zijn werk is. Ik ben de alfa en de omega, de eerste en de 

laatste, het begin en het einde. Zalig zij, die hun gewaden wassen, 
opdat zij recht mogen hebben op het geboomte des levens en door 

de poorten ingaan in de stad. 
En Openbaring 11, vers 3 en 4  En Ik zal mijn twee getuigen 

lastgeven om, met een zak bekleed, te profeteren, twaalfhonderd 

zestig dagen lang. Dit zijn de twee olijfbomen en de twee 
kandelaren, die voor het aangezicht van de Here der aarde staan. 

En vers 9 tot en met 12 En uit de volken en stammen en talen en 
natiën zijn er, die hun lijk zien, drie en een halve dag, en zij laten 

niet toe, dat hun lijken in een graf worden bijgezet. En zij, die op 

de aarde wonen, zijn blijde en verheugd over hen en zullen 
elkander geschenken zenden, omdat deze twee Profeten hen, die 

op de aarde wonen, gepijnigd hadden. En na die drie en een halve 

dag voer een levensgeest uit God in hen, en zij gingen op hun 
voeten staan en grote vrees viel op allen, die hen 

aanschouwden. En zij hoorden een luide stem uit de hemel tot hen 
zeggen: Klimt hierheen op! En zij klommen naar de hemel op in de 

wolk, en hun vijanden aanschouwden hen. 
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En vers 16 tot en met 18 En de vierentwintig oudsten, die voor God 
op hun tronen gezeten waren, wierpen zich op hun aangezicht en 

aanbaden God, zeggende: Wij danken U, Here God, Almachtige, die 

is en die was, dat Gij uw grote macht hebt opgenomen en het 
koningschap hebt aanvaard; en de volkeren waren toornig 

geworden, maar uw toorn is gekomen en de tijd voor de doden om 
geoordeeld te worden en om het loon te geven aan uw knechten, 

Profeten, en aan de heiligen en aan hen, die uw naam vrezen, aan 

de kleinen en de groten en om te verderven wie de aarde 
verderven. 

 
Voorwaar, Kadosh, heilig en machtig is de Heer! 

Voorwaar, de tijd is nu om u te bekeren! 

Openbaring 2, vers 16 Bekeer u dan; maar zo niet, dan kom Ik 
spoedig tot u en Ik zal strijd tegen hen voeren met het zwaard 

mijns monds. 
 

En Judas vers 17 tot en met 25 Gij echter, geliefden, herinnert u 

de woorden, die vóór dezen gesproken zijn door de apostelen van 
onze Here Jezus Christus, dat zij tot u hebben gezegd: Aan het 

einde des tijds zullen er spotters komen, die naar hun eigen 

goddeloze begeerten zullen wandelen. Zij zijn het, die scheuringen 
maken, natuurlijke mensen, die de Geest niet hebben. Maar gij, 

geliefden, bewaart uzelf in de liefde Gods, door uzelf op te bouwen 
in uw allerheiligst geloof en door te bidden in de heilige 

Geest, verwachtende de ontferming van onze Here Jezus Christus 

ten eeuwigen leven. En weest ook barmhartig jegens sommigen, 
die twijfelen, redt hen door hen uit het vuur te rukken, maar weest 

jegens anderen barmhartig in vreze, uit afkeer zelfs van het kleed, 
dat door het vlees bevlekt is. Hem nu, die u voor struikelen kan 

behoeden en onberispelijk doen staan voor zijn heerlijkheid in grote 

vreugde, de enige God, onze Heiland, zij door Jezus Christus, onze 
Here, heerlijkheid, majesteit, kracht en macht vóór alle eeuwigheid, 

èn nu èn in alle eeuwigheden! Amen. 

 
En Openbaring 1, vers 3 Zalig hij, die voorleest, en zij, die horen 

de woorden der profetie, en bewaren, hetgeen daarin geschreven 
staat, want de tijd is nabij. 
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Zo staat het geschreven en zo zal het geschieden en wie niet 
wil horen gaat verloren! 

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
 

 

Wie wijsheid in de wind slaat evenzo het na 
jagen van allerlei wind is dom! 
 
Luister aandachtig wat de Heilige Geest van God tegen u te zeggen 

heeft, Ik nam in ogenschouw alle daden, die onder de zon verricht 

worden, en zie: alles is ijdelheid en najagen van wind! Keert u tot 
mijn vermaning! Zie, ik wil mijn geest voor u uitstorten, u mijn 

woorden bekendmaken. Omdat gij weigerdet, toen ik riep, niemand 

acht gaf, toen ik mijn hand uitstrekte, gij al mijn raadgevingen in 
de wind sloegt, en mijn vermaning niet wildet, daarom zal ik ook 

lachen om uw verderf; ik zal spotten, wanneer uw verschrikking 
komen zal. Wanneer uw verschrikking zal komen als een storm en 

uw verderf zal aansnellen als een wervelwind, wanneer 

benauwdheid en angst over u zullen komen, dan zullen zij tot mij 
roepen, maar ik zal niet antwoorden. 

 
 

Volledige weergave: 

  
Hallo, welkom! Op 9 Januari 2021 bracht de bode engel Gods deze 

boodschap aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen, dat ik heel 

graag met u wil delen. 
  

Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige Naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 

Voorwaar, u daar, luister aandachtig wat de Heilige Geest 
van God tegen u te zeggen heeft. 

 
Job 6, vers 25 tot en met 30 Hoe krachtig toch zijn oprechte 

woorden! Maar wat betekent het verwijt uwerzijds? Is het uw 

bedoeling woorden te laken? Worden de uitingen van een 
wanhopige als wind geacht? Zelfs over een wees zoudt gij het lot 
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werpen, en uw vriend als koopwaar verhandelen. Maar nu, wilt u 
tot mij wenden, in uw aangezicht zal ik u toch niet voorliegen. Komt 

toch tot bezinning, laat er geen onrecht geschieden; ja, komt weer 

tot bezinning, mijn recht staat vast. Is er onrecht op mijn tong? Of 
kan mijn gehemelte geen rampen onderscheiden? 

En Psalm 1, vers 4 en 5 Niet alzo de goddelozen: die toch zijn als 
kaf dat de wind verstrooit. Daarom houden de goddelozen geen 

stand in het gericht, noch de zondaars in de vergadering der 

rechtvaardigen. 
En Psalm 104, vers 1 tot en met 3 Loof de HERE, mijn ziel. HERE, 

mijn God, Gij zijt zeer groot, Gij hebt U met majesteit en luister 
bekleed. Hij hult Zich in het licht als in een mantel, Hij spant de 

hemel uit als een tentkleed, Hij zoldert zijn opperzalen in de 

wateren, Hij maakt de wolken tot zijn wagen, Hij wandelt op de 
vleugelen van de wind. 

En Psalm 18, vers 11 Hij reed op een cherub en vloog en zweefde 
op de vleugels van de wind. 

En Psalm 104, vers 4 Hij maakt de winden tot zijn boden. Tot 

zover. 
En Spreuken 27, vers 19 Zoals het water het gelaat weerspiegelt, 

zo weerspiegelt het hart van de mens de mens. 

En Spreuken 30, vers 4 Wie de wet verzaken, prijzen de goddeloze; 
maar wie de wet betrachten, ergeren zich aan hen. Wie heeft de 

wateren saamgebonden in zijn kleed, wie heeft al de einden der 
aarde vastgesteld? Hoe is zijn naam en hoe de naam van zijn zoon? 

Gij weet het toch. 

En Prediker 1, vers 5 en 6 De zon komt op en de zon gaat onder en 
hijgend ijlt zij naar de plaats waar zij opkomt. De wind gaat naar 

het zuiden en draait naar het noorden, aldoor draaiend gaat hij 
voort en op zijn kringloop keert de wind weer terug. 

En vers 14 Ik nam in ogenschouw alle daden, die onder de zon 

verricht worden, en zie: alles is ijdelheid en najagen van wind!  
En vers 17 Zo heb ik er mijn hart op gezet om wijsheid en kennis, 

verdwaasdheid en onverstand te leren kennen. Ik heb ingezien, dat 

ook dit is najagen van wind. 
 

En Spreuken 1, vers 23 tot en met 30 Keert u tot mijn 
vermaning! Zie, ik wil mijn geest voor u uitstorten, u mijn woorden 

bekendmaken. Omdat gij weigerdet, toen ik riep, niemand acht gaf, 
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toen ik mijn hand uitstrekte, gij al mijn raadgevingen in de wind 
sloegt, en mijn vermaning niet wildet, daarom zal ik ook lachen om 

uw verderf; ik zal spotten, wanneer uw verschrikking komen zal. 

Wanneer uw verschrikking zal komen als een storm en uw verderf 
zal aansnellen als een wervelwind, wanneer benauwdheid en angst 

over u zullen komen, dan zullen zij tot mij roepen, maar ik zal niet 
antwoorden, zij zullen mij zoeken, maar mij niet vinden. Omdat zij 

de kennis hebben gehaat en de vreze des HEREN niet hebben 

verkozen, mijn raad niet hebben gewild, al mijn vermaningen 
hebben versmaad. 

En vers 33 Maar wie naar mij luistert, zal gerust wonen, beveiligd 
tegen de verschrikking van het onheil. 

 

Voorwaar, mijn naam is Donder, en ben een bode engel 
Gods, en brengt u deze kadosh, heilige, en krachtige 

woorden over. 
Wie wijsheid in de wind slaat evenzo het na jagen van allerlei wind 

is dom. 

 
Jeremia 10, vers 15 Nietigheid zijn zij, een bespottelijk maaksel; 

als aan hen bezoeking gedaan wordt, gaan zij teniet.  

En Spreuken 8, vers 33 Hoort naar de vermaning, dan wordt gij 
wijs, slaat haar niet in de wind.  

En Spreuken 9, vers 10 De vreze des HEREN is het begin der 
wijsheid en het kennen van de Hoogheilige is verstand. 

En Spreuken 10, vers 25 Als de stormwind voorbijgaat, dan is de 

goddeloze niet meer, maar de rechtvaardige staat als een 
duurzame grondslag. 

En Spreuken 11, vers 1 Een bedrieglijke weegschaal is de HERE een 
gruwel, maar een zuivere weegsteen is Hem welgevallig. 

En Spreuken 13, vers 18 Armoede en schande treffen hem “of 

haar” die de tucht in de wind slaat, maar wie de terechtwijzing in 
acht neemt, wordt geëerd. 

En Spreuken 15, vers 32 en 33 Wie de tucht in de wind slaat, 

veracht zijn “of haar” leven; maar wie naar terechtwijzing luistert, 
verkrijgt verstand. De vreze des HEREN voedt op tot wijsheid, en 

ootmoed gaat vooraf aan de eer. 
En Spreuken 16, vers 20 Wie op het woord acht geeft, zal het 

goede vinden; ja, welzalig hij “of zij”, die op de HERE vertrouwt. 
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En vers 24 en 25 Vriendelijke woorden zijn als honigzeem, zoet 
voor de ziel en medicijn voor het gebeente. Soms schijnt een weg 

iemand recht, maar het einde daarvan voert naar de dood. 

En Spreuken 17, vers 13 Wie kwaad voor goed vergeldt, het kwaad 
zal van zijn “of haar” huis niet wijken. 

En vers 17 tot en met 20 Een vriend heeft te allen tijde lief, maar 
een broeder “of een zuster” wordt voor de nood geboren. Een 

verstandeloos mens is hij “of zij”, die handslag geeft, die zich borg 

stelt voor zijn “of haar” naaste. Wie twist liefheeft, heeft 
overtreding lief; wie een grote mond opzet, zoekt verderf. De 

verkeerde van hart vindt geen geluk, de valse van tong valt in het 
ongeluk.  

En Spreuken 18, vers 6 De lippen van de dwaas brengen twist 

voort, en zijn “of haar” mond roept om slagen. 
En vers 8 De woorden van de lasteraar zijn als lekkernijen; zij 

glijden immers af naar de schuilhoeken van het hart. 
En Spreuken 19, vers 3 Des mensen eigen dwaasheid verderft zijn 

weg, en dan is zijn “of haar” hart gramstorig op de HERE. 

En vers 16 Wie het gebod bewaart, bewaart zijn “of haar” leven; 
maar wie niet let op zijn “of haar” wandel, zal sterven. 

En vers 21 Vele zijn de overleggingen in het hart des mensen, maar 

de raad des HEREN, die zal bestaan. 
En Romeinen 12, vers 2 En wordt niet gelijkvormig aan deze 

wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, 
opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, 

welgevallige en volkomene. 

En vers 16 tot en met 19 vanaf: Weest niet eigenwijs. Vergeldt 
niemand kwaad met kwaad; hebt het goede voor met alle 

mensen. Houdt zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, vrede 
met alle mensen. Wreekt uzelf niet, geliefden. Tot zover. 

En Romeinen 13, vers 10 De liefde doet de naaste geen kwaad; 

daarom is de liefde de vervulling der wet. Amen! 
 

Voorwaar, luister toch! 

 
Romeinen 14, vers 16 Laat van het goede, dat gij hebt, geen 

kwaad gezegd kunnen worden. 
En Romeinen 15, vers 7 Daarom, aanvaardt elkander, zoals ook 

Christus ons aanvaard heeft tot heerlijkheid Gods.  
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Tot zover, iemand die acht slaat wat de Here nu gesproken 

heeft en zich onderzoekt zal gezegend worden als men zich 

bekeerd. 
 

Romeinen 15, vers 13 De God nu der hope vervulle u met louter 
vreugde en vrede in uw geloof, om overvloedig te zijn in de hoop, 

door de kracht des heiligen Geestes. 

En vers 32 en 33 Opdat ik, in blijdschap tot u gekomen met Gods 
wil, mij tezamen met u verkwikken moge. De God nu des vredes zij 

met u allen! Amen. 
 

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
 

 

 

 

Zie, de Here Here zal komen met kracht en zijn 
vergelding gaat voor Hem uit! 
 

De wetsverachting toeneemt, mensen zijn liefdeloos en vertrouwen 
op de wegen van satan. Wee degenen die wijs zijn in hun eigen 

ogen en het kwade belonen. Want zij zullen naar de aarde 
schouwen, en zie, benauwdheid en duisternis, beangstigende 

donkerheid, en in duisternis is men verstoten. 

 
 

Volledige weergave: 

  
Hallo, welkom! Op 10 Januari 2021 bracht de bode engel Gods deze 

boodschap aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen, dat ik heel 
graag met u wil delen. 

  

Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige Naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  
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Voorwaar, alles wordt heel snel ingezet door satan om de 
mensen over te nemen. 

 

Spreuken 11, vers 8 en 9 De rechtvaardige wordt uit 
benauwdheid gered, en dan komt de goddeloze in zijn “of haar” 

plaats. Met de mond stort de godvergetene zijn “of haar” naaste in 
het verderf, maar door kennis worden de rechtvaardigen gered. 

En vers 14 Als beleid ontbreekt, komt het volk ten val; maar er is 

redding, als er vele raadgevers zijn. 
 

Voorwaar,  
Spreuken 20, vers 27 De geest van de mens is een lamp 

des HEREN, doorzoekende al de schuilhoeken van het hart. 

En Spreuken 22, vers 11 en 12 Wie reinheid van hart bemint en 
wiens lippen vriendelijk zijn, de koning is zijn ‘of haar’ vriend. De 

ogen des HEREN bewaken de kennis, maar Hij verijdelt de woorden 
van de trouweloze. 

 

Voorwaar, wereldwijd zelfs Israël wordt men voorzien van 
een vaccinatie om de mensen te voorzien om hen stap voor 

stap over te nemen.  

Satan weet dat zijn tijd kort is. 
 

Spreuken 28, vers 4 en 5 Wie de wet verzaken, prijzen de 
goddeloze; maar wie de wet betrachten, ergeren zich aan hen. Boze 

lieden verstaan het recht niet, maar wie de HERE zoeken, verstaan 

alles. 
En vers 26 Wie op eigen hart vertrouwt, is een dwaas; maar wie in 

wijsheid wandelt, zal ontkomen. 
En Prediker 1, vers 17 Zo heb ik er mijn hart op gezet om wijsheid 

en kennis, verdwaasdheid en onverstand te leren kennen. Ik heb 

ingezien, dat ook dit is najagen van wind.  
 

Voorwaar, wees standvastig in de Here en herken de 

truckjes van satan! 
 

Prediker 4, vers 5 De dwaas slaat zijn  “of haar” armen over 
elkander en verteert zichzelf.  
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En Prediker 9, vers 18 Wijsheid is beter dan oorlogstuig, maar één 
zondaar bederft veel goeds. 

En Prediker 10, vers 2 De geest van de wijze richt zich naar rechts, 

maar de geest van de dwaas naar links. 
En Jesaja 5, vers 21 Wee hun die in eigen oog wijs zijn en in eigen 

oordeel verstandig. 
En Jesaja 8, vers 22 En men zal naar de aarde schouwen, en zie, 

benauwdheid en duisternis, beangstigende donkerheid, en in 

duisternis is men verstoten. 
 

Voorwaar, mijn naam is Rafaël, en ben een bode engel Gods. 
 

Dwaalt niet! 

 
Efeziërs 6, vers 10 tot en met 13 Voorts, weest krachtig in de 

Here en in de sterkte zijner macht. Doet de wapenrusting Gods 
aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des 

duivels; want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, 

maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de 
wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de 

hemelse gewesten. Neemt daarom de wapenrusting Gods, om 

weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om, uw taak geheel 
vervuld hebbende, stand te houden.  

En Jesaja 25, vers 7 En Hij zal op deze berg de sluier vernietigen, 
die alle natiën omsluiert, en de bedekking, waarmede alle volken 

bedekt zijn.  

En Jesaja 35, vers 3 Sterkt de slappe handen en verstevigt de 
knikkende knieën. 

En Jesaja 40, vers 10 Zie, de Here Here zal komen met kracht en 
zijn arm zal heerschappij oefenen; zie, zijn loon is bij Hem en zijn 

vergelding gaat voor Hem uit. 

En vers 29 Hij geeft de moede kracht en de machteloze 
vermeerdert Hij sterkte. 

En vers 31 Maar wie de Here verwachten, putten nieuwe kracht; zij 

varen op met vleugelen als arenden; zij lopen, maar worden niet 
moede; zij wandelen, maar worden niet mat. 

En Jesaja 41, vers 10 Vrees niet, want Ik ben met u; zie niet 
angstig rond, want Ik ben uw God. Ik sterk u, ook help Ik u, ook 

ondersteun Ik u met mijn heilrijke rechterhand. 
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En vers 13 Want Ik, de Here, uw God, grijp uw rechterhand vast; 
die tot u zeg: Vrees niet, Ik help u.  

 

Voorwaar, bedroeft niet de Here, Yeshua HaMashiach, JHWH, 
Jezus Christus, maar vertrouw op Hem. 

 
Jesaja 63, vers 8 tot en met 10 Hij zeide: Zij zijn toch mijn volk, 

kinderen, die niet trouweloos worden, en Hij werd hun tot een 

Verlosser. In al hun benauwdheid was ook Hij benauwd, en de 
Engel zijns aangezichts heeft hen gered. In zijn liefde en in zijn 

mededogen heeft Hij zelf hen verlost en Hij hief hen op en droeg 
hen al de dagen van ouds. Maar zij waren wederspannig en 

bedroefden zijn heilige Geest; daarom veranderde Hij voor hen in 

een vijand.  
En Jeremia 20, vers 11 en 12 Maar de Here is met mij als een 

geweldig held; daarom zullen mijn vervolgers struikelen en niets 
vermogen; zij staan ten diepste beschaamd, omdat zij hun doel niet 

bereiken, een eeuwige, onvergetelijke smaad. Ja, de Here der 

heerscharen is een rechtvaardige toetser, die nieren en hart 
doorziet; ik zal uw wraak op hen zien, want op U heb ik mijn 

rechtszaak gewenteld. 

En Jeremia 23, vers 37 en 38 Zeg aldus tot de Profeet: Wat heeft u 
de Here geantwoord, wat heeft de Here gesproken; maar als gij “de 

last des Heren” zegt, daarom zo zegt de Here: Omdat gij dit woord 
zegt: “de last des Heren”, hoewel Ik de boodschap tot u gezonden 

had: zegt niet “de last des Heren”. 

En Mattheüs 24, vers 12 tot en met 14 En omdat de wetsverachting 
toeneemt, zal de liefde van de meesten verkillen. Maar wie volhardt 

tot het einde, die zal behouden worden. En dit evangelie van het 
Koninkrijk zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een 

getuigenis voor alle volken, en dan zal het einde gekomen zijn. 

En vers 27 Want gelijk de bliksem komt van het oosten en licht tot 
het westen, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn. 

En vers 37 tot en met 39 Want zoals het was in de dagen van 

Noach, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn. Want zoals 
zij in die dagen vóór de zondvloed waren, etende en drinkende, 

huwende en ten huwelijk gevende, tot op de dag, waarop Noach in 
de ark ging, en zij niets bemerkten, eer de zondvloed kwam en hen 

allen wegnam, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn. 
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En vers 44 Daarom, weest ook gij bereid, want op een uur, dat gij 
het niet verwacht, komt de Zoon des mensen. 

 

En Johannes 3, vers 16 tot en met 21 Want alzo lief heeft God 
de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 

opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig 
leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, 

opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij ‘of zij’ niet heeft 

geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 
oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 

duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 

waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 
gaat niet tot het licht, opdat zijn ‘of haar’ werken niet aan de dag 

komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 
zijn ‘of haar’ werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 

 

Voorwaar, red zielen nu het nog kan! 
Wie niet wil horen gaat verloren. 

 

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 
 

Hij verheugt zich om u tegenmoet te treden in 

de wolken! 
 
Sinds begin 2012 werd de vele boodschappen Gods overgebracht 

vanaf Gods troon om de mensen te waarschuwen hetgeen weldra 
geschieden moet. De HERE God wil dat de mensen zich bekeren en 

klaar zijn voor de Opname en Zijn wederkomst. Wie niet wil horen 

gaat verloren! 
 

 
Volledige weergave: 
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Hallo, welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 11 Januari 
2021 bracht de bode engel Gods deze boodschap over, dat ik heel 

graag met u wil delen. 

  
Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige en almachtige Naam van 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  
 

Voorwaar, sinds begin 2012 werd de wereld Gods 

boodschappen en profetieën en openbaringen overgebracht 
om de mensheid te waarschuwen voor wat komen gaat. 

 
Openbaring 22, vers 6 En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn 

getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der 

Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen 
hetgeen weldra geschieden moet.  

 
Voorwaar, woord voor woord, de kadosh, heilige 

boodschappen in het oud Aramees door de bode engelen van 

God overgebracht vanaf Gods troon naar Gods eenvoudige 
maar bovenal geliefde ware eindtijdprofeet. 

Voorwaar, in de aanwezigheid van een bode engel des Heren word 

al boodschappen opgeschreven en doorgegeven in deze laatste 
dagen.  

 
Numeri 12, vers 6 Toen zeide Hij: Hoort nu mijn woorden. Indien 

onder u een Profeet is, dan maak Ik, de Here, Mij in een gezicht 

aan hem bekend, in een droom spreek Ik met hem. 
 

Voorwaar, de God van Abraham, Izaäk, en Jakob, en van 
Profeet Benjamin Cousijnsen heeft al vele boodschappen die 

Gods profeet doorgaf werd door christenen en 

hokjesdenkers niet altijd serieus genomen. 
Maar als men nu wederom terug luistert of leest komt men er 

achter dat vele profetieën 100% al vervuld zijn of nu reeds in volle 

gang zijn die Profeet Benjamin Cousijnsen mocht doorgeven. 
Voorwaar,  

 
1 Kronieken 16, vers 14 Hij, de HERE, is onze God, zijn oordelen 

gaan over de ganse aarde. 
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En vers 22 Raakt mijn gezalfden niet aan, en doet mijn Profeten 
geen kwaad. 

En vers 26 Want alle goden der volken zijn afgoden, maar 

de HERE heeft de hemel gemaakt. 
En 2 Kronieken 16, vers 9 Want des Heren ogen gaan over de 

gehele aarde. Tot zover. 
Job 10, vers 4 Hebt Gij dan vleselijke ogen, ziet Gij zoals 

stervelingen zien? 

En Job 11, vers 11 Want Hij kent de valse lieden, en ziet de 
ongerechtigheid zonder ernaar te speuren. 

En Job 13, vers 1 Zie, alles heeft mijn oog gezien, mijn oor gehoord 
en in zich opgenomen. 

 

Voorwaar,  
 

Psalm 28, vers 4 Geef hun naar hun handeling en naar hun 
schandelijk gedrag; geef hun naar het werk van hun handen, 

vergeld hun naar hun doen. 

 
Voorwaar, voor de twee Profeten was het niet altijd 

makkelijk geweest. 

Voorwaar, maar God greep in en zal nimmer meer toelaten dat de 
rechtvaardige wankelt. Hij gaf hen genade en sterkte en liefde. 

 
Psalm 89, vers 29 Voor altoos zal Ik jegens hem mijn 

goedertierenheid bewaren en mijn verbond zal voor hem vast 

blijven. 
En Klaagliederen 3, vers 22 tot en met 25 Het zijn de 

gunstbewijzen des HEREN, dat wij niet omgekomen zijn, want zijn 
barmhartigheden houden niet op, elke morgen zijn zij nieuw, groot 

is uw trouw! Mijn ziel zegt: Mijn deel is de HERE, daarom zal ik op 

Hem hopen. Goed is de HERE voor wie Hem verwachten, voor de 
ziel die Hem zoekt. 

 

Voorwaar, mijn naam is Revorme, een bode engel Gods. 
 

Openbaring 22, vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: 
Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de 

Here Jezus zij met allen. 
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Voorwaar, maakt u klaar voor de Opname en voor zijn 

wederkomst! 

Hij verheugt zich om u tegenmoet te treden in de wolken. 
 

Openbaring 22, vers 13 en 14 Ik ben de alfa en de omega, de 
eerste en de laatste, het begin en het einde. Zalig zij, die hun 

gewaden wassen, opdat zij recht mogen hebben op het geboomte 

des levens en door de poorten ingaan in de stad.  
 

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 

 

Onderzoekt u of u zal ontkomen aan het oordeel! 
 

Deze zes dingen haat de HERE, ja, zeven zijn Hem een hartgrondige 
gruwel: hoogmoedige ogen, een valse tong, handen die onschuldig 

bloed vergieten, een hart dat heilloze plannen smeedt, voeten die 
zich haasten om naar het kwade te snellen, wie leugens uitblaast 

als een vals getuige en wie twist stookt tussen broeders “en 

zusters”. Spreuken 6: 16-19 
 

 

Volledige weergave: 
  

Hallo, welkom! Op 15 Januari 2021 bracht de bode engel Gods deze 
boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige en almachtige Naam van 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 

Korach, en ben een bode engel Gods. 
 

Voorwaar, voorwaar, voorwaar, zo spreekt de Here, El 

Elohim, Adonai, de Opgestane Levende Here der heren en 
Koning der koningen.  

Voorwaar, vele christenen menen echt christen te zijn, maar zijn 

het niet. Voorwaar, de ogen des Heren zagen uw vormeloos begin, 
in zijn boek waren al hen overtredingen opgeschreven. 
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Psalm 139, vers 4 Want er is geen woord op mijn tong, of, 

zie, HERE, Gij kent het volkomen. 

En vers 12 Zelfs de duisternis verbergt niet voor U, maar de nacht 
licht als de dag, de duisternis is als het licht. 

En verse 21 Zou ik niet haten, HERE, wie U haten, niet 
verafschuwen wie tegen U opstaan? 

En vers 24 Zie, of bij mij een heilloze weg is, en leid mij op de 

eeuwige weg. 
En Psalm 140, vers 4 Zij hebben hun tong gescherpt als een slang, 

addervergif is onder hun lippen. 
En Daniël 11, vers 34 en 35 Doch, terwijl zij struikelen, zullen zij 

een kleine hulp vinden; dan zullen velen zich in huichelachtigheid 

bij hen aansluiten. Sommige van de verstandigen zullen struikelen, 
opdat er onder hen loutering, schifting en zuivering teweeggebracht 

worde, tot aan de eindtijd; want deze toeft nog tot de vastgestelde 
tijd. 

En 1 Kronieken 16, vers 22 Raakt mijn gezalfden niet aan, en doet 

mijn Profeten geen kwaad. 
 

Voorwaar, hou dit in gedachten wat de Here, de God van de 

geesten der Profeten, getrouw en waarachtig gesproken 
heeft.  

 
Mattheüs 23, vers 13 Maar wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, 

gij huichelaars, want gij sluit het Koninkrijk der hemelen toe voor 

de mensen. Immers, gij gaat er niet binnen en die trachten binnen 
te gaan, laat gij niet toe daarin te komen. 

En vers 15 Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, gij huichelaars, 
want gij trekt zee en land rond, om één bekeerling te maken, en 

wanneer hij het wordt, maakt gij van hem een kind der hel, 

tweemaal zo erg als gij het zelf zijt. 
 

Voorwaar, onderzoekt u of u zal ontkomen aan het oordeel! 

Voorwaar, 
 

Spreuken 6, vers 12 tot en met 14 Een nietsnut, een 
onheilstichter is hij “of zij”, die met bedrieglijke mond rondgaat, 

die met zijn “of haar” ogen knipt, met zijn “of haar” voeten 
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schuifelt, met zijn “of haar” vingers wijst, in wiens hart draaierijen 
zijn, die aldoor kwaad smeedt, die twist stookt. 

En vers 16 tot en met 19 Deze zes dingen haat de HERE, ja, zeven 

zijn Hem een hartgrondige gruwel: hoogmoedige ogen, een valse 
tong, handen die onschuldig bloed vergieten, een hart dat heilloze 

plannen smeedt, voeten die zich haasten om naar het kwade te 
snellen, wie leugens uitblaast als een vals getuige en wie twist 

stookt tussen broeders “en zusters”. 

En Spreuken 12, vers 1 Wie tucht liefheeft, heeft kennis lief; maar 
wie terechtwijzing haat, is dom. 

 
Voorwaar, en wie naar een ware eindtijdprofeet niet luistert 

is nog veel dommer! 

Voorwaar, christenen, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus 
wilt u erop wijzen dat vele christenen zullen achter gelaten worden, 

die meende klaar te zijn voor zijn komst. Ze waren doof en blind en 
slecht. 

 

Filippenzen 2, vers 16 Het woord des levens vasthoudende, mij 
ten roem tegen de dag van Christus, dat ik niet vruchteloos mijn 

wedloop gelopen, noch vruchteloos mij ingespannen heb.  

En Colossenzen 3, vers 25 Want wie onrecht doet, zal zijn “of 
haar” onrecht terugontvangen, en er is geen aanzien des persoons. 

En Colossenzen 4, vers 2 Volhardt in het gebed, weest daarbij 
waakzaam en dankt. 

En vers 6 Uw spreken zij te allen tijde aangenaam, niet zouteloos; 

gij moet weten, hoe gij aan ieder het juiste antwoord moet geven. 
En Colossenzen 3, vers 12 Doet dan aan, als door God uitverkoren 

heiligen en geliefden, innerlijke ontferming, goedheid, nederigheid, 
zachtmoedigheid en geduld.  

En vers 14 en 15 En doet bij dit alles de liefde aan, als de band der 

volmaaktheid. En de vrede van Christus, tot welke gij immers in 
één lichaam geroepen zijt, regere in uw harten; en weest dankbaar. 

Voorwaar, hou het kwade ver weg van u, die u wil 

meetrekken in het verderf. 
 

Genesis 6, vers 12 En God zag de aarde aan, en zie, zij was 
verdorven, want al wat leeft had zijn weg op de aarde verdorven. 
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En Johannes 3, vers 16 tot en met 21 Want alzo lief heeft God 
de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 

opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig 

leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, 
opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 

geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 

oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 
duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 

waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 
gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 

komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 

zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 
 

Wie niet wil horen zal ook niet de bazuin horen en gaat 
verloren. 

Knoop dit goed in uw oren. Voorwaar, wees heilig van wandel en 

niet nep! 
 

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
 
 

Alzo zullen de laatsten de eersten en de eersten 

zullen de laatsten zijn! 
 

Wee gij heeft een oog boos omdat de Zoon des Mensen zal zijn 

engelen uitzenden om hen te verzamelen en zij zullen hen in de 
vurige oven werpen. Maar uw ogen zijn zalig, omdat zij zien en uw 

oren, omdat zij horen. Velen worden geroepen, maar weinigen 

worden gekozen. 
 

 
Volledige weergave: 

  

Hallo, welkom! Op 11 Januari 2021 bracht de bode engel Gods deze 
boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 
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Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige en almachtige Naam van 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 
Voorwaar,  

 
Mattheüs 13, vers 37 tot en met 43 Hij, “Yeshua 

HaMashiach” antwoordde en zeide: Die het goede zaad zaait, is 

de Zoon des mensen; de akker is de wereld; het goede zaad, dat 
zijn de kinderen van het Koninkrijk; het onkruid zijn de kinderen 

van de boze; de vijand, die het gezaaid heeft, is de duivel; de oogst 
is de voleinding der wereld; de maaiers zijn de engelen. Zoals nu 

het onkruid verzameld wordt en met vuur verbrand, zo zal het gaan 

bij de voleinding der wereld. De Zoon des mensen zal zijn engelen 
uitzenden en zij zullen uit zijn Koninkrijk verzamelen al wat tot 

zonde verleidt en hen, die de ongerechtigheid bedrijven, en zij 
zullen hen in de vurige oven werpen; daar zal het geween zijn en 

het tandengeknars. Dan zullen de rechtvaardigen stralen als de zon 

in het Koninkrijk huns Vaders. Wie oren heeft, die hore! 
En Mattheüs 4, vers 6 vanaf: Aan zijn engelen zal Hij opdracht 

geven aangaande u, en op de handen zullen zij u dragen, opdat gij 

uw voet niet aan een steen stoot. 
En Mattheüs 5, vers 4 Zalig die treuren, want zij zullen vertroost 

worden. 
En vers 8 tot en met 11 Zalig de reinen van hart, want zij zullen 

God zien. Zalig de vredestichters, want zij zullen kinderen Gods 

genoemd worden. Zalig de vervolgden om der gerechtigheid wil, 
want hunner is het Koninkrijk der hemelen. Zalig zijt gij, wanneer 

men u smaadt en vervolgt en liegende allerlei kwaad van u spreekt 
om Mijnentwil.  

 

Zegt, Halleluja! Dank u Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 
Christus!  

 

Mattheüs 5, vers 12 Verblijdt u en verheugt u, want uw loon is 
groot in de hemelen; want alzo hebben zij de Profeten vóór u 

vervolgd. 
En Mattheüs 13, vers 16 Maar uw ogen zijn zalig, omdat zij zien en 

uw oren, omdat zij horen.  
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En Mattheüs 18, vers 7 Wee de wereld om de verleidingen tot 

zonde. Want er moeten verleidingen komen, maar wee die mens, 

“christenen of geen christenen”, door wie de verleiding komt. 
En Mattheüs 19, vers 29 En een ieder, die huizen of broeders of 

zusters of vader of moeder of kinderen of akkers, “rijkdom of 
tienden”, heeft prijsgegeven om mijn naam, zal vele malen meer 

terugontvangen en het eeuwige leven erven. 

En Mattheüs 20, vers 15 en 16 Staat het mij niet vrij met het mijne 
te doen, wat ik wil? Of is uw oog boos, omdat ik goed ben? Alzo 

zullen de laatsten de eersten en de eersten de laatsten zijn. 
 

Voorwaar, mijn is Blesia, en ben een bode engel Gods. 

 
Mattheüs 22, vers 37 Hij “Yeshua HaMashiach”, zeide tot hem 

“of haar”: Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw 
hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand.  

En Mattheüs 22, vers 19 tot en met 21 Toont Mij het geldstuk voor 

de belasting. Zij brachten Hem een schelling. En Hij zeide tot hen: 
Wiens beeldenaar en opschrift is dit? Zij zeiden: Van de keizer. 

Toen zeide Hij tot hen: Geeft dan de keizer wat des keizers is, en 

Gode wat Gods is. 
En Mattheüs 23, vers 12 Al wie zichzelf zal verhogen, zal vernederd 

worden en al wie zichzelf zal vernederen, zal verhoogd worden. 
En Mattheüs 24, vers 12 tot en met 14 En omdat de wetsverachting 

toeneemt, zal de liefde van de meesten verkillen. Maar wie volhardt 

tot het einde, die zal behouden worden. En dit evangelie van het 
Koninkrijk zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een 

getuigenis voor alle volken, en dan zal het einde gekomen zijn. 
En Marcus 13, vers 33 tot en met 37 Ziet toe, blijft waakzaam. 

Want gij weet niet, wanneer het de tijd is. Gelijk een mens, die 

buitenslands ging, zijn huis overliet en aan zijn slaven volmacht 
gaf, aan ieder zijn werk, en de deurwachter opdroeg te 

waken. Waakt dan, want gij weet niet, wanneer de heer des huizes 

komen zal, laat in de avond of te middernacht, bij het hanegekraai 
of des morgens vroeg, opdat hij niet, als hij plotseling komt, u 

slapende vinde. Wat Ik u zeg, zeg Ik allen: Waakt! 
En Lucas 21, vers 26 tot en met 28 Terwijl de mensen bezwijmen 

van vrees en angst voor de dingen, die over de wereld komen. 
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Want de machten der hemelen zullen wankelen. En dan zullen zij de 
Zoon des mensen zien komen op een wolk, met grote macht en 

heerlijkheid. Wanneer deze dingen beginnen te geschieden, richt u 

op en heft uw hoofden omhoog, want uw verlossing genaakt. 
 

En Johannes 3, vers 16 tot en met 21 Want alzo lief heeft God 
de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 

opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig 

leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, 
opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij ‘of zij’ niet heeft 

geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 

oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 
duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 

waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 
gaat niet tot het licht, opdat zijn ‘of haar’ werken niet aan de dag 

komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 

zijn ‘of haar’ werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 
 

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
 

 

Hoor, Israël, zo spreekt de HERE, Yeshua 
HaMashiach tegen u! 
 

Profetische en waarschuwende boodschap Gods voor Israël: Hoor 
naar Mij, Jakob, Israël, mijn geroepene. Ik ben dezelfde, Ik ben de 

eerste, ook ben Ik de laatste; ook heeft mijn hand de aarde 
gegrondvest en mijn rechterhand heeft de hemelen uitgebreid. 

Roep Ik hen, zij staan daar tezamen. Hoort het woord des Heren, 

gij die voor zijn woord beeft: Uw broeders die u haten, die u 
verstoten om mijns naams wil, zeggen: Dat de Here zijn 

heerlijkheid tone, opdat wij uw vreugde aanschouwen. Maar zij zelf 
zullen beschaamd staan. Want dit zijn de dagen van vergelding, 

waarin alles wat geschreven is, in vervulling gaat.  
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Volledige weergave: 
  

Hallo, welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 17 Januari 

2021 bracht de bode engel Gods deze boodschap over, dat ik heel 
graag met u wil delen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige en almachtige Naam van 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 
Voorwaar, voorwaar, voorwaar, 

 
Jesaja 5, vers 11 Wee hun die reeds des morgens vroeg 

bedwelmende drank zoeken; die laat in de nacht opblijven, terwijl 

de wijn hen verhit. 
En vers 18 Wee hun die de ongerechtigheid tot zich trekken met 

koorden van valsheid en de zonde als met een wagentouw. 
En ver 20 tot en met 23 Wee hun die het kwade goed noemen en 

het goede kwaad; die duisternis voorstellen als licht en licht als 

duisternis; die bitter doen doorgaan voor zoet en zoet voor bitter. 
Wee hun die in eigen oog wijs zijn en in eigen oordeel verstandig. 

Wee hun die helden zijn in het drinken van wijn en dapperen in het 

mengen van bedwelmende drank; die voor een geschenk de 
schuldige vrijspreken en de rechtvaardige zijn gerechtigheid 

ontnemen. 
En Jesaja 8, vers 22 En men zal naar de aarde schouwen, en zie, 

benauwdheid en duisternis, beangstigende donkerheid, en in 

duisternis is men verstoten. 
En Jesaja 9, vers 19 Men bijt naar rechts en toch hongert men, en 

men verslindt naar links en toch wordt men niet verzadigd, ieder 
verslindt het vlees van zijn eigen arm. 

En Jesaja 29, vers 6 Gij zult door de Here der heerscharen bezocht 

worden met donder, aardbeving en geweldig gedreun, wind, storm 
en verterende vuurvlam.  

En vers 15 Wee hun die een plan diep voor de Here verbergen, wier 

werk in de duisternis geschiedt en die zeggen: Wie ziet ons en wie 
kent ons? 

En Jesaja 51, vers 8 Want als een kleed verteert hen de mot en als 
wol verteert hen de worm; maar mijn gerechtigheid duurt eeuwig 

en mijn heil van geslacht tot geslacht. 
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Voorwaar, wie onder u vreest de Here en hoort naar zijn 

knechten der Profeten? 

 
Openbaring 22, vers 6 En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn 

getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der 
Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen 

hetgeen weldra geschieden moet. 

En vers 11 Wie onrecht doet, hij doe nog meer onrecht; wie vuil is, 
hij worde nog vuiler; wie rechtvaardig is, hij bewijze nog meer 

rechtvaardigheid; wie heilig is, hij worde nog meer geheiligd. 
En Jesaja 51, vers 17 Ontwaak, ontwaak, sta op, Jeruzalem; gij, die 

uit de hand des Heren de beker zijner grimmigheid hebt gedronken, 

de kelk der bedwelming hebt leeggedronken.  
En Jesaja 52, vers 6 Daarom zal mijn volk te dien dage mijn naam 

kennen, dat Ik het ben, die spreek: Zie, hier ben Ik. 
En Jesaja 55, vers 6 tot en met 9 Zoekt de Here, terwijl Hij Zich 

laat vinden; roept Hem aan, terwijl Hij nabij is. De goddeloze 

verlate zijn weg en de ongerechtige man zijn gedachten en hij 
bekere zich tot de Here, dan zal Hij Zich over hem ontfermen – en 

tot onze God, want Hij vergeeft veelvuldig. Want mijn gedachten 

zijn niet uw gedachten en uw wegen zijn niet mijn wegen, luidt het 
woord des Heren. Want zoals de hemelen hoger zijn dan de aarde, 

zo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen en mijn gedachten dan uw 
gedachten. 

En Jesaja 35, vers 8 tot en met 10 Daar zal een gebaande weg zijn, 

die de heilige weg genaamd wordt; geen onreine zal die betreden; 
maar hij zal alleen voor hen zijn; reizigers noch dwazen zullen erop 

dolen. Daar zal geen leeuw zijn en geen verscheurend dier zal 
daarop komen; zij worden daar niet gevonden. Maar de verlosten 

wandelen daarop; de vrijgekochten des Heren zullen wederkeren en 

met gejubel in Sion komen; eeuwige vreugde zal op hun hoofd zijn, 
blijdschap en vreugde zullen zij verkrijgen, maar kommer en 

zuchten zullen wegvlieden. 

En Jesaja 40, vers 31 Maar wie de Here verwachten, putten nieuwe 
kracht; zij varen op met vleugelen als arenden; zij lopen, maar 

worden niet moede; zij wandelen, maar worden niet mat. 
En Jesaja 42, vers 23 Wie onder u neemt dit ter ore, schenkt er 

aandacht aan en luistert in het vervolg? 
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En Jesaja 48, vers 3 De vroegere dingen heb Ik vanouds 
verkondigd, zij zijn uit mijn mond uitgegaan en Ik heb ze doen 

horen; plotseling heb Ik ze volbracht en ze zijn gekomen. 

En vers 12 en 13 Hoor naar Mij, Jakob, Israël, mijn geroepene. Ik 
ben dezelfde, Ik ben de eerste, ook ben Ik de laatste; ook heeft 

mijn hand de aarde gegrondvest en mijn rechterhand heeft de 
hemelen uitgebreid. Roep Ik hen, zij staan daar tezamen.  

En vers 17 Zo zegt de Here, uw Verlosser, de Heilige Israëls: Ik ben 

de Here, uw God, die u leert, opdat het u welga; die u de weg doet 
betreden, die gij moet gaan.  

 
Voorwaar, Israël, zo spreekt de Levende Here, Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, de Zoon van God, tot u in 

deze einde der dagen via Zijn ware eindtijdprofeet Benjamin 
Cousijnsen. 

 
Jesaja 49, vers 16 Zie, Ik heb u in mijn handpalmen gegrift, uw 

muren zijn bestendig vóór Mij.  

En Jesaja 66, vers 5 Hoort het woord des Heren, gij die voor zijn 
woord beeft: Uw broeders die u haten, die u verstoten om mijns 

naams wil, zeggen: Dat de Here zijn heerlijkheid tone, opdat wij uw 

vreugde aanschouwen. Maar zij zelf zullen beschaamd staan.  
En vers 15 Want zie, de Here zal komen als vuur en zijn wagens 

zullen zijn als een storm, om zijn toorn te openbaren in gloed en 
zijn dreiging in vuurvlammen. 

En vers 22 Want zoals de nieuwe hemel en de nieuwe  

aarde, die Ik maken zal, voor mijn aangezicht zullen blijven 
bestaan, luidt het woord des Heren, zo zal uw nageslacht en uw 

naam blijven bestaan.  
 

Voorwaar, mijn naam is Revelado, en ben een bode engel Gods. 

 
Bekeer u, Israël! Want de komst van de Here is zeer nabij! 

 

Openbaring 22, vers 16 en 17 Ik, Jezus, heb mijn engel 
gezonden, om ulieden dit te betuigen voor de gemeenten. Ik ben de 

wortel en het geslacht van David, de blinkende morgenster. En de 
Geest en de bruid zeggen: Kom! En wie het hoort, zegge: Kom! En 
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wie dorst heeft, kome, en wie wil, neme het water des levens om 
niet. 

En vers 7 En zie, Ik kom spoedig. Zalig hij, die de woorden der 

profetie van dit boek bewaart! 
En Jeremia 2, vers 19 Laat uw boosheid u tuchtigen en uw 

afdwaling u kastijden; weet en zie, dat het boos en bitter is, dat gij 
de Here uw God hebt verlaten, en dat er geen vrees voor Mij bij u 

is, luidt het woord van de Here, de Here der heerscharen. 

En Lucas 21, vers 22 Want dit zijn de dagen van vergelding, waarin 
alles wat geschreven is, in vervulling gaat.  

 
Voorwaar, de Here verwijst u naar zijn boodschappen in de 

Evangelicalendtimemachine.com 

 
Lucas 21, vers 26 tot en met 28 Terwijl de mensen bezwijmen 

van vrees en angst voor de dingen, die over de wereld komen. 
Want de machten der hemelen zullen wankelen. En dan zullen zij de 

Zoon des mensen zien komen op een wolk, met grote macht en 

heerlijkheid. Wanneer deze dingen beginnen te geschieden, richt u 
op en heft uw hoofden omhoog, want uw verlossing genaakt. 

En vers 31 tot en met 36 Zo moet ook gij, wanneer gij dit ziet 

geschieden, weten, dat het Koninkrijk Gods nabij is. Voorwaar, Ik 
zeg u, dit geslacht zal geenszins voorbijgaan, voordat alles 

geschiedt. De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar mijn 
woorden zullen geenszins voorbijgaan. Ziet toe op uzelf, dat uw 

hart nimmer bezwaard worde door roes en dronkenschap en zorgen 

voor levensonderhoud, en die dag niet plotseling over u kome, als 
een strik. Want hij zal komen over allen, die gezeten zijn op het 

oppervlak der ganse aarde.  
Waakt te allen tijde, biddende, dat gij in staat moogt wezen te 

ontkomen aan alles wat geschieden zal, en gesteld te worden voor 

het aangezicht van de Zoon des mensen.  
 

En Johannes 3, vers 16 tot en met 21 Want alzo lief heeft God 

de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 
opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig 

leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, 
opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 



 
 

 

7951 
 
 

 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij ‘of zij’ niet heeft 
geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 

oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 

duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 
waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 

gaat niet tot het licht, opdat zijn ‘of haar’ werken niet aan de dag 
komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 

zijn ‘of haar’ werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 

 
En Romeinen 16, vers 20 De God nu des vredes zal weldra de 

satan onder uw voeten vertreden. De genade van onze Here Jezus 
zij met u! 

En 1 Korintiërs 1, vers 9 God is getrouw, door wie gij zijt geroepen 

tot gemeenschap met zijn Zoon Jezus Christus, onze Here. Amen! 
 

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 

 

Maak uw hart standvastig en trouw jegens Hem 

die uw geloofspillaren vastgezet maakt! 
 
Waarschuwende boodschap Gods: Zo spreekt de Here. Ik zeide tot 

de hoogmoedigen: Weest niet hoogmoedig; en tot de goddelozen: 

Heft de hoorn niet op; heft uw hoorn niet op naar den hoge en 
spreekt niet met trotse hals. Toch heeft u Mijn werken en wonderen 

die Ik je had laten zien vergeten! Als ik kom on u te doden, zult u 

Mij zoeken; en u zult berouw hebben en Mij, uw HERE God, met 
vurigheid zoeken. 

 
Volledige weergave: 

  

Hallo, welkom! Op 18 Januari 2021 bracht de bode engel Gods deze 
boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen, dat ik 

heel  graag met u wil delen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige en almachtige Naam van 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  
 



 
 

 

7952 
 
 

 

Voorwaar, Zijn Naam zij voor altoos, geloofd zij de Levende 
en Opgestane Here, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 

Christus. 

Voorwaar, want zie, wie verre van Hem zijn en niets van Hem willen 
weten gaan ten gronde vanwege hun dwaasheid en zonder 

verstand. 
 

Psalm 75, vers 4 en 5 Al mogen de aarde en al haar bewoners 

wankelen, Ik ben het, die haar “geloof” pilaren heb vastgezet. Ik 
zeide tot de hoogmoedigen: Weest niet hoogmoedig; en tot de 

goddelozen: Heft de hoorn niet op. 
 

Voorwaar, bekeer u! 

 
Psalm 75, vers 6 Heft uw hoorn niet op naar den hoge en spreekt 

niet met trotse hals. 
Psalm 76, vers 6 De trotsen van hart werden uitgeschud, zij 

verzonken in slaap; niemand van de dapperen vond zijn kracht. 

Psalm 78, vers 10 en 11 Zij onderhielden Gods verbond niet, zij 
weigerden in zijn wet te wandelen en vergaten zijn werken en zijn 

wonderen, die Hij hun had doen zien. 

En vers 17 en 18 Maar zij bleven verder tegen Hem zondigen, 
zij waren in de wildernis weerspannig tegen de Allerhoogste; zij 

verzochten God in hun hart. Tot zover. 
En vers 34 tot en met 37 Als Hij hen doodde, dan vroegen zij naar 

Hem, bekeerden zich en zochten God, en gedachten, dat God hun 

rots was, en God, de Allerhoogste, hun verlosser. Maar zij bedrogen 
Hem met hun mond “en met andere dingen” en belogen Hem 

met hun tong; hun hart was niet standvastig bij Hem, zij waren niet 
getrouw aan zijn verbond. 

 

Voorwaar, mijn naam is Miriach, en ben een bode engel Gods. 
 

Het is juist nu in deze tijd zeer belangrijk om niet dwaas te 

zijn en weerspannig maar je blokkades op te ruimen die 
tussen u en God in de weg zou kunnen staan. 

 
Johannes 3, vers 16 tot en met 21 Want alzo lief heeft God de 

wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 
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een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij ‘of zij’ niet heeft 

geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 
oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 

duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 

waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 
gaat niet tot het licht, opdat zijn ‘of haar’ werken niet aan de dag 

komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 
zijn ‘of haar’ werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 

 

Voorwaar, maakt u klaar om Hem te ontmoeten! 
 

Jesaja 40, vers 31 Maar wie de Here verwachten, putten nieuwe 
kracht; zij varen op met vleugelen als arenden; zij lopen, maar 

worden niet moede; zij wandelen, maar worden niet mat. 

 
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 

 
 

Kroon Hem met glorie en prijs Hem! 
 
Ik wil de HERE te allen tijde prijzen, bestendig zij zijn lof in mijn 

mond. In de HERE beroeme zich mijn ziel; laten de ootmoedigen het 
horen en zich verheugen. Maakt met mij de HERE groot, en laat ons 

tezamen zijn naam verheffen. 

 
 

Volledige weergave: 
  

Hallo, welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 19 Januari 

2021 bracht de bode engel Gods deze boodschap over, dat ik heel  
graag met u wil delen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige Naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  
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Voorwaar, 

 

Psalm 54, vers 3 en 4 O God, verlos mij door uw naam, verschaf 
mij recht door uw kracht. O God, hoor mijn gebed, neem ter ore de 

redenen van mijn mond. 
En Psalm 56, vers 4 Ten dage dat ik vrees, vertrouw ik op U. 

En vers 14 Want Gij hebt mijn leven gered van de dood; immers 

ook mijn voet van aanstoot, zodat ik voor Gods aangezicht mag 
wandelen in het licht des levens. 

En Psalm 5, vers 2 tot en met 4 Neem mijn redenen ter ore, o HERE, 
let op mijn verzuchting. Sla acht op mijn hulpgeroep, o mijn Koning 

en mijn God, want tot U richt ik mijn gebed. HERE, des morgens 

hoort Gij mijn stem, des morgens leg ik het U voor, en zie uit. 
En vers 8 Maar ik zal, dank zij uw grote goedertierenheid, uw huis 

binnengaan, mij nederbuigen naar uw heilige tempel in vreze voor 
U. 

En vers 12 en 13 Maar verheugen zullen zich allen die bij U 

schuilen, altoos zullen zij jubelen, daar Gij hen beschermt, en in U 
zullen juichen wie uw naam liefhebben. Want Gij zegent de 

rechtvaardige, o HERE, Gij omgeeft hem met welbehagen als met 

een schild. 
En Psalm 34, vers 2 tot en met 10 Ik wil de HERE te allen tijde 

prijzen, bestendig zij zijn lof in mijn mond. In de HERE beroeme zich 
mijn ziel; laten de ootmoedigen het horen en zich verheugen. 

Maakt met mij de HERE groot, en laat ons tezamen zijn naam 

verheffen. Ik zocht de HERE en Hij antwoordde mij, Hij redde mij uit 
al mijn verschrikkingen. Zij schouwen naar Hem en stralen van 

vreugde, en hun aangezicht zal niet schaamrood worden. Deze 
ellendige hier riep en de HERE hoorde, Hij verloste hem uit al zijn 

benauwdheden. De Engel des HEREN legert Zich rondom wie Hem 

vrezen, en redt hen. Smaakt en ziet, dat de HERE goed is; welzalig 
de man die bij Hem schuilt. Vreest de HERE, gij, zijn heiligen, want 

wie Hem vrezen, hebben geen gebrek. 

En Psalm 31, vers 4 Want Gij zijt mijn steenrots en mijn vesting, en 
om uws naams wil zult Gij mij voeren en leiden. 

En vers 8 Ik wil juichen en mij verheugen over uw 
goedertierenheid, daar Gij acht hebt geslagen op mijn ellende, hebt 

geweten van de benauwdheden mijner ziel. 
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En vers 15 Maar ik vertrouw op U, HERE, ik zeg: Gij zijt mijn God. 
 

Voorwaar, mijn naam is Blesia, en ben een bode engel Gods. 

 
Psalm 25, vers 10 Alle paden des HEREN zijn goedertierenheid en 

trouw voor wie zijn verbond en zijn getuigenissen bewaren. 
En Psalm 28, vers 7 De HERE is mijn kracht en mijn schild; op Hem 

vertrouwde mijn hart en ik werd geholpen. Daarom juicht mijn hart 

en loof ik Hem met mijn lied. 
En Psalm 29, vers 4 De stem des HEREN is vol kracht, de stem 

des HEREN is vol glorie. 
 

Voorwaar, zingt en jubelt tot Gods eer! 

Vertrouw op Hem en dank Hem. Klopt en de deur zal voor u open 
gaan. 

 
Zeg, Halleluja! 

 

Voorwaar, Hij heeft u lief en Hij wilt dat u Hem vertrouwt. 
Hij wilt u zegenen en vrede geven. Voorwaar, geprezen zij, Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus die eeuwig leeft. Die vol 

ontferming u alle schuld vergeven heeft en u troost en zegt, “Uw 
zonden zijn u vergeven. Ik nam de schuld op Mij. Ik gaf u mijn hart 

en liefde en herstelt wat is ontwricht. Geloof in Mij en dank Mij, uw 
liefhebbende Abba, Vader boven alle dingen. Verheugt u! Ja, zingt 

en jubelt en dans voor Mijn aangezicht en wees niet bang voor 

morgen of daarna. Ik leef! Legt uw leven in Mijn hand en leef en 
aanbid Mij met een nederig hart vol van aanbidding en geloof en 

met een zuivere dankbare mond vol van dank.” 
1 Korintiërs 2, vers 12 tot en met 14 Wij nu hebben niet de 

geest der wereld ontvangen, maar de Geest uit God, opdat wij 

zouden weten, wat ons door God in genade geschonken is. Hiervan 
spreken wij dan ook met woorden, die niet door menselijke 

wijsheid, maar door de Geest geleerd zijn, zodat wij het geestelijke 

met het geestelijke vergelijken. Doch een ongeestelijk mens 
aanvaardt niet hetgeen van de Geest Gods is, want het is hem 

dwaasheid en hij kan het niet verstaan, omdat het slechts geestelijk 
te beoordelen is. 
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En 1 Korintiërs 3, vers 21 Daarom, niemand beroeme zich op 
mensen; alles is immers het uwe. 

En 2 Korintiërs 1, vers 10 En Hij heeft ons uit zulk een groot 

doodsgevaar verlost en zal ons verlossen: op Hem hebben wij onze 
hoop gevestigd, dat Hij ons ook verder verlossen zal. 

 
Voorwaar, machtig zijn al zijn daden van de Here, Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! 

Hij is uw machtige, geweldige Abba, Vader en Redder en eeuwige 
Koning. Voorwaar, kroon Hem met glorie en prijs Hem! Maak Hem 

groot om zijn geweldige grootheid en onderhoud uw relatie en 
vreugde in Hem! Dien Hem met vreugde en zie op Hem! 

 

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 

 
De doop is een verbintenis met de belofte van 

uw trouw aan Hem! 
 
Voorwaar, zo spreekt de Here: Gij zult daar voor zeker niet komen, 

voordat gij de mensen hun overtredingen vergeeft. Indien gij de 

mensen vergeeft, verheugt u want ook ik, uw Abba, Vader zal uw 
overtredingen vergeven. 

 
 

Volledige weergave: 

  
Hallo, welkom! Op 20 Januari 2021 bracht de bode engel Gods deze 

boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen, dat ik 

heel  graag met u wil delen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige en almachtige Naam van 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 

Voorwaar, hoor aandachtig, gij zult de Here, uw God niet 
verzoeken. 
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Voorwaar, kadosh, heilig is de Here, uw almachtige God, de Koning 
der koningen. Hem zult gij aanbidden en Hem alleen dienen.  

 

Voorwaar, bekeer u, want het koninkrijk der hemelen is zeer 
nabijgekomen! 

Voorwaar, voorwaar, voorwaar, zo spreekt de Here: Gij zult daar 
voor zeker niet komen, voordat gij de mensen hun overtredingen 

vergeeft. Indien gij de mensen vergeeft, verheugt u want ook ik, 

uw Abba, Vader zal uw overtredingen vergeven. 
 

Mattheüs 6, vers 33 Maar zoekt eerst Zijn Koninkrijk en Zijn 
gerechtigheid en dit alles zal u bovendien geschonken worden.  

En Mattheüs 7, vers 1 en 2 Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld 

wordt; want met het oordeel, waarmede gij oordeelt, zult gij 
geoordeeld worden, en met de maat, waarmede gij meet, zal u 

gemeten worden.  
En vers 7 Bidt en u zal gegeven worden; zoekt en gij zult vinden; 

klopt en u zal opengedaan worden. 

En vers 12 tot en met 14 Alles nu wat gij wilt, dat u de mensen 
doen, doet gij hun ook aldus: want dit is de wet en de Profeten. 

Gaat in door de enge poort, want wijd is de poort en breed de weg, 

die tot het verderf leidt, en velen zijn er, die daardoor ingaan; want 
eng is de poort, en smal de weg, die ten leven leidt, en weinigen 

zijn er, die hem vinden. 
 

Voorwaar, mijn naam is Blesia, en ben een bode engel Gods. 

 
Mattheüs 13, vers 6 Maar toen de zon opkwam, verschroeide het 

en omdat het geen wortel had, verdorde het.  
 

Voorwaar,  

 
Mattheüs 22, vers 35 tot en met 40 En één van hen, een 

wetgeleerde, vroeg, om Hem te verzoeken: Meester, wat is het 

grote gebod in de wet? Hij zeide tot hem: Gij zult de Here, uw God, 
liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel 

uw verstand. Dit is het grote en eerste gebod. Het tweede, daaraan 
gelijk, is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee 

geboden hangt de ganse wet en de Profeten. 
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Voorwaar, het grootste gebod is om uw Here, uw God echt 

lief te hebben! 

Voorwaar, om u te laten dopen is een van de stappen om een 
nieuwe leven te beginnen. Zoals de Here, de dood overwonnen 

heeft en opgestaan is, zo mag u ook opstaan. Voorwaar, Hij zegt 
ook dat u dan een verbintenis met Hem aan gaat en hiermee uw 

trouwheid belooft tegen Hem! Hij zal zijn stempel zetten op deze 

verbintenis. Denk ook niet dat u behouden wordt en Gods 
koninkrijk zo binnen kan gaan als u wederom geboren bent, maar 

bouw op uw relatie met Hem en onderhoud  het! 
Voorwaar, in de evangelicalendtimemachine.com kunt u gebeden 

vinden om na te zeggen. 

 
Voorwaar, wanneer u nog niet gedoopt bent en de Rapture, 

de Opname vind plaats, denkt niet dat alleen die wederom 
geboren zijn weg genomen word. 

Voorwaar, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus kent uw hart 

en wandel. Vrees niet als u uw goede relatie met Hem onderhoud 
en nog niet gedoopt bent. God laat u niet achter. 

 

1 Johannes 5, vers 4 en 5 Want al wat uit God geboren is, 
overwint de wereld; en dit is de overwinning, die de wereld 

overwonnen heeft: ons geloof. Wie is het, die de wereld overwint, 
dan wie gelooft, dat Jezus de Zoon van God is? 

En vers 11 en 12 En dit is het getuigenis: God heeft ons eeuwig 

leven gegeven en dit leven is in zijn Zoon. Wie de Zoon heeft, heeft 
het leven; wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. 

En vers 18 tot en met 20 Wij weten, dat een ieder, die uit God 
geboren is, niet zondigt; want Hij, die uit God geboren werd, 

bewaart hem, en de boze heeft geen vat op hem. Wij weten, dat wij 

uit God zijn en de gehele wereld in het boze ligt. Doch wij weten, 
dat de Zoon van God gekomen is en ons inzicht gegeven heeft om 

de Waarachtige te kennen; en wij zijn in de Waarachtige, in zijn 

Zoon Jezus Christus. Dit is de waarachtige God en het eeuwige 
leven. 

En Johannes 3, vers 16 tot en met 21 Want alzo lief heeft God de 
wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
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hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij ‘of zij’ niet heeft 
geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 

oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 
duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 

waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 

gaat niet tot het licht, opdat zijn ‘of haar’ werken niet aan de dag 
komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 

zijn ‘of haar’ werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 
 

Voorwaar, het dopen is wel de kers op de taart! 

Het is dan compleet en een zegen en een stempel op uw leven! 
Meer hierover vind u in de website. 

 
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 

 
 

God is uw Leesmeester! 
 
Hij sprak een gelijkenis tot hen met het oog daarop, dat zij altijd 

moesten bidden en niet verslappen. Hoe goed hebt gij de 

onmachtige geholpen, en de krachteloze arm gesteund! Wat hebt 
gij goede raad gegeven aan hem die wijsheid mist, en welk een 

inzicht hebt gij overvloedig bekend gemaakt! Met wiens hulp hebt 
gij zulke woorden geuit, en wiens geest ging van u uit? 

 

 
Volledige weergave: 

  
Hallo, welkom! Op 22 Januari 2021 bracht de bode engel Gods deze 

boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen, dat ik 

heel  graag met u wil delen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige en almachtige Naam van 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 
Mireach, en ben een bode engel Gods. 
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Voorwaar, voorwaar, voorwaar,  

 

Lucas 18, vers 1 Hij sprak een gelijkenis tot hen met het oog 
daarop, dat zij altijd moesten bidden en niet verslappen.  

En Jozua 1, vers 9 Heb Ik, “JHWH”, u niet geboden: wees sterk en 
moedig? Sidder niet en word niet verschrikt, want de Here, uw God, 

is met u, overal waar gij gaat. 

Psalm 34, vers 5 Ik zocht de HERE en Hij antwoordde mij, Hij redde 
mij uit al mijn verschrikkingen. 

En vers 8 De Engel des HEREN legert Zich rondom wie Hem vrezen, 
en redt hen. 

En vers 10 Vreest de HERE, gij, zijn heiligen, want wie Hem vrezen, 

hebben geen gebrek. 
En vers 20 Talrijk zijn de rampen van de rechtvaardige, maar uit 

die alle redt hem de HERE. 
 

En Job 15, vers 17 Ik wil u onderrichten, luister naar mij: en wat 

ik geschouwd heb, dat wil ik vertellen. 
En Job 22, vers 28 en 29 Wanneer gij tot iets besluit, dan komt het 

tot stand, en op uw wegen straalt het licht. Wanneer men 

vernedert, zegt gij: Omhoog! en wie de ogen neerslaat, die helpt 
Hij. 

En Job 23, vers 11 en 12 Mijn voet bleef vast in zijn spoor, ik hield 
zijn weg zonder af te buigen; het gebod zijner lippen deed ik niet 

wijken, in mijn binnenste verborg ik de woorden van zijn mond. 

En Job 26, vers 2 tot en met 4 Hoe goed hebt gij de onmachtige 
geholpen, en de krachteloze arm gesteund! Wat hebt gij goede raad 

gegeven aan hem die wijsheid mist, en welk een inzicht hebt gij 
overvloedig bekend gemaakt! Met wiens hulp hebt gij zulke 

woorden geuit, en wiens geest ging van u uit? 

En Job 36, vers 22 Zie, God handelt verheven in zijn kracht; wie is 
een leermeester als Hij? 

En vers 24 Denk eraan, dat gij zijn werk verheerlijkt, hetwelk de 

mensen bezingen. 
En vers 26 Zie, God is groot, en wij begrijpen Hem niet, het getal 

zijner jaren is onnaspeurlijk. 
En Job 39, vers 14 Vertrouwt gij op hem, omdat zijn kracht zo 

groot is? of laat gij aan hem uw zwoegen over? 
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En Psalm 2, vers 4 Die in de hemel zetelt, lacht; de Here spot met 
hen. 

En vers 9 Gij zult hen verpletteren met een ijzeren knots, hen 

stukslaan als pottenbakkerswerk. 
En Psalm 3, vers 4 en 5 Maar Gij, HERE, zijt een schild dat mij dekt, 

mijn eer, en die mijn hoofd opheft. Als ik luide roep tot de HERE, 
antwoordt Hij mij van zijn heilige berg. 

 

En Psalm 5, vers 7 Gij richt te gronde de leugensprekers, 
de HERE verafschuwt de man van bloed en bedrog. 

En vers 12 en 13 Maar verheugen zullen zich allen die bij U 
schuilen, altoos zullen zij jubelen, daar Gij hen beschermt, en in U 

zullen juichen wie uw naam liefhebben. Want Gij zegent de 

rechtvaardige, o HERE, Gij omgeeft hem “of haar” met welbehagen 
als met een schild. 

En Psalm 7, vers 13 tot en met 18 Bekeert iemand zich niet, dan 
wet Hij zijn zwaard, spant zijn boog en legt aan, Hij richt op hem 

zijn dodelijke wapenen, maakt zijn pijlen tot brandende schichten. 

Zie, wie met ongerechtigheid bevrucht werd, is zwanger van onheil 
en baart leugen. Hij “of zij” delft een kuil en graaft die uit, maar 

valt zelf in de groeve die hij “of zij” maakte. Het onheil dat hij “of 

zij” stichtte, keert weder op zijn “of haar” hoofd, en zijn “of 
haar” geweld komt neder op zijn “of haar” schedel. Ik zal 

de HERE loven naar zijn gerechtigheid, en de naam des HEREN, des 
Allerhoogsten, psalmzingen. 

 

En Psalm 9, vers 2 tot en met 5 Ik zal U loven, HERE, met mijn 
ganse hart, ik wil al uw wonderen verhalen; in U wil ik mij 

verheugen en juichen, uw naam psalmzingen, o Allerhoogste, nu 
mijn vijanden terugdeinzen, struikelen en vergaan voor uw 

aangezicht. Want mijn pleitzaak en mijn geding hebt Gij berecht, 

als rechtvaardig rechter de rechterstoel bestegen. 
En vers 8 Maar de HERE zetelt voor eeuwig, zijn rechterstoel heeft 

Hij ten gerichte gezet. 

En vers 11 Daarom vertrouwen op U wie uw naam kennen, want Gij 
hebt nooit verlaten wie U zoeken, o HERE. 

En Psalm 10, vers 15 Verbreek de arm van de goddeloze en boze, 
straf zijn “of haar” goddeloosheid, totdat Gij ze niet meer vindt. 
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En Psalm 20, vers 7 Nu weet ik, dat de HERE zijn gezalfde de 
overwinning geeft, Hij antwoordt hem uit zijn heilige hemel met de 

machtige heilsdaden zijner rechterhand. 

En Psalm 23, vers 5 en 6 Gij richt voor mij een dis aan voor de 
ogen van wie mij benauwen; Gij zalft mijn hoofd met olie, mijn 

beker vloeit over. Ja, heil en goedertierenheid zullen mij volgen al 
de dagen van mijn leven; ik zal in het huis des HEREN verblijven tot 

in lengte van dagen. 

En Psalm 29, vers 4 De stem des HEREN is vol kracht, de stem 
des HEREN is vol glorie. 

En Psalm 31, vers 15 Maar ik vertrouw op U, HERE, ik zeg: Gij zijt 
mijn God. 

 

Amen! 
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
 

 

Ze zullen opeens onherstelbaar gebroken 

worden! 
 

Profetische en waarschuwende boodschap Gods: Bedenk dan, hoe 
gij het ontvangen en gehoord hebt, en bewaar het en bekeer u. 

Indien gij dan niet wakker wordt, zal Ik komen als een dief, en gij 

zult niet weten, op welk uur Ik u zal overvallen.  
 

 

Volledige weergave: 
  

Hallo, welkom! Op 23 Januari 2021 bracht de bode engel Gods deze 
boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen, dat ik 

heel  graag met u wil delen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige en almachtige Naam van 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  
 

Voorwaar, zegt niet dat de Here nog nooit u gewaarschuwd 

heeft als u de Rapture zal gaan missen. 
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Voorwaar, wie op eigen hart vertrouwt is een dwaas en zijn of haar 
hart en ziel en verstand heeft verhardt ondanks herhaalde de 

vermaningen zal opeens onherstelbaar gebroken worden vanwege 

hun onbetrouwbare eigenwijze hart en wandel. 
 

1 Korintiërs 3, vers 17 tot en met 21 Zo iemand Gods tempel 

schendt, God zal hem “of haar” schenden. Want de tempel Gods, 

en dat zijt gij, is heilig! Laat niemand zichzelf misleiden! Indien 

iemand onder u meent wijs te zijn in deze tijd, hij “of zij” worde 

dwaas, om wijs te worden. Want de wijsheid dezer wereld is 

dwaasheid voor God. Want er staat geschreven: Die de wijzen 

vangt in hun sluwheid; en elders: De Here weet, dat de 

overleggingen der wijzen vruchteloos zijn. Daarom, niemand 

beroeme zich op mensen; alles is immers het uwe. 

En vers 13 Ieders werk zal aan het licht komen. Want de dag zal 

het doen blijken, omdat hij met vuur verschijnt, en hoedanig ieders 
werk is, dat zal het vuur uitmaken. 

 
Voorwaar, wat geen oog heeft gezien heeft de Here wel 

gezien van u! 

 
1 Korintiërs 11, vers 3 Ik wil echter, dat gij dit weet: het hoofd 

van iedere man is Christus, het hoofd der vrouw is de man, en het 
hoofd van Christus is God.  

En vers 14 en 15 Leert de natuur zelf u niet, dat, indien een man 

lang haar draagt, dit een schande voor hem is, doch dat, indien een 
vrouw lang haar draagt, dit een eer voor haar is? Immers, het haar 

is haar tot een sluier gegeven. 
 

Voorwaar, mijn naam is Peadasa, en ben een bode engel Gods. 

 
Voorwaar, sommigen zullen zich op de borst slaan en 

berouw hebben en zeggen:  

Hadden wij maar naar de boodschappen Gods geluisterd die Gods 
ware eenvoudige geliefde Profeet Benjamin Cousijnsen, sinds 2012 

in gehoorzaamheid en liefde overgebracht heeft, woord voor woord, 
in de aanwezigheid van Gods engelen. 
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Voorwaar, dan zullen sommigen die geen respect hadden 

voor Gods heilige boodschappen en de twee ware Profeten 

herinneren die van hen is weg genomen. 
 

2 Petrus 3, vers 3 Dit vooral moet gij weten, dat er in de laatste 
dagen spotters met spotternij zullen komen, die naar hun eigen 

begeerten wandelen. 

 
Voorwaar, en men zullen de twee Profeten zien die op de 

Aarde wonen naar de Here gaan! 
 

Openbaring 11, vers 12 en 13 En zij hoorden een luide stem uit 

de hemel tot hen zeggen: Klimt hierheen op! En zij klommen naar 

de hemel op in de wolk, en hun vijanden aanschouwden hen. En te 

dien ure kwam er een grote aardbeving en een tiende deel der stad 

stortte in, en zevenduizend personen werden door de aardbeving 

gedood, en de overigen werden zeer bevreesd en gaven de God des 

hemels eer. 

Voorwaar, bekeert u of u zal de Here, Yeshua HaMashiach, 

JHWH, Jezus Christus nimmer zien! 

 
Openbaring 3, vers 3 Bedenk dan, hoe gij het ontvangen en 

gehoord hebt, en bewaar het en bekeer u. Indien gij dan niet 
wakker wordt, zal Ik komen als een dief, en gij zult niet weten, op 

welk uur Ik u zal overvallen.  

 
En Johannes 3, vers 16 tot en met 21 Want alzo lief heeft God 

de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 

opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig 
leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, 

opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 

geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 
oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 

duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 
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waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 
gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 

komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 

zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 
 

Voorwaar, de achterblijvers zullen er echt spijt van krijgen 
en het uitschreeuwen en alsnog proberen de boodschappen 

te lezen en aan te horen, maar dan zal het te laat zijn. 

 
Hebreeën 3, vers 12 Ziet toe, broeders “en zusters”, dat bij 

niemand uwer een boos, ongelovig hart zij, door af te vallen van de 
levende God. 

En Hebreeën 4, vers 13 En geen schepsel is voor Hem verborgen, 

want alle dingen liggen open en ontbloot voor de ogen van Hem, 
voor wie wij rekenschap hebben af te leggen. 

 
Voorwaar, zalig zij, die gelooft hebben! 

 

Jakobus 4, vers 8 Nadert tot God, en Hij zal tot u naderen. Reinigt 
uw handen, zondaars, en zuivert uw harten, gij, die innerlijk 

verdeeld zijt.  

 
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
 

 

Uitnodiging om te bidden 
 

Deze boodschap nodigt u uit om met ons te bidden. Kom met een 

nederig hart en met vol respect voor Zijn aangezicht. 
 

 
Volledige weergave: 

  

Hallo, welkom! Op 24 Januari 2021 bracht de bode engel Gods deze 
boodschap over aan Benjamin Cousijnsen, eindtijdprofeet in de 

laatste dagen. 
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Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige en almachtige Naam van 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 

Chereo, en ben een bode engel Gods. 

 
Voorwaar, gij wordt uitgenodigd om dit gebed na te zeggen. 

 
“Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, ik kom tot u voor Uw 

troon, onder tranen, nederig en eerbiedig tot u. Ik geloof dat u leeft 

en opgestaan bent van de dood en dat u mijn zonden vergeven 
heeft en dat uw kostbare Bloed mij verlost van elke ziekte en virus. 

Ik geloof dat U meer dan overwinnaar bent en dat U mijn hart en 
ziel beschermt en reinigt. Ik onderwerp mij aan Uw beloften en uw 

Overwinningsbloed. Ik geloof in u en maak mij los van ongeloof en 

twijfel en vertrouw op U die goed bent en redt en behoedt. Mijn 
injectie is Uw machtige, onbetaalbare, kostbare Bloed dat mij 

gekocht en betaald heeft en bevrijd heeft op het kruis van 
Golgotha. Ieder die de Naam des Heren aanroept en zich bekeert 

en in Hem geloof zal behouden worden. Ik dank U, Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus voor uw geestelijke injectie in 
mij en dat u mijn binnenste zegent en dat u bij mij bent. Waarlijk, 

U bent mijn Rots en mijn Heil, mijn Burcht! Ik zal niet wankelen. Op 

u God rust mijn heil en mijn eer, mijn sterke Rots, mijn schuilplaats 
is in God! Ja, op U vertrouwt mijn hart en ziel te alle tijde. Ik stort 

mijn hart uit voor uw aangezicht in de almachtige Naam van 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Amen!” 

 

Voorwaar, dank de Here en onderhoud uw wandel en relatie 
met Hem. 

 
Johannes 3, vers 16 tot en met 21 Want alzo lief heeft God de 

wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij ‘of zij’ niet heeft 

geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 
oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 

duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 
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waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 
gaat niet tot het licht, opdat zijn ‘of haar’ werken niet aan de dag 

komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 

zijn ‘of haar’ werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 
 

Voorwaar, hij is dezelfde tot in alle eeuwigheid. 
 

Openbaring 22, vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: 

Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de 

Here Jezus zij met allen. 

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 

 

Het zijn de woorden van Yeshua HaMashiach die 

in uw hart zijn gezaaid! 
 
Hij antwoordde en zeide: Die het goede zaad zaait, is de Zoon des 

mensen; de akker is de wereld; het goede zaad, dat zijn de 

kinderen van het Koninkrijk; het onkruid zijn de kinderen van de 
boze; de vijand, die het gezaaid heeft, is de duivel; de oogst is de 

voleinding der wereld; de maaiers zijn de engelen. Zoals nu het 
onkruid verzameld wordt en met vuur verbrand, zo zal het gaan bij 

de voleinding der wereld. De Zoon des mensen zal zijn engelen 

uitzenden en zij zullen uit zijn Koninkrijk verzamelen al wat tot 
zonde verleidt en hen, die de ongerechtigheid bedrijven, en zij 

zullen hen in de vurige oven werpen; daar zal het geween zijn en 
het tandengeknars. Dan zullen de rechtvaardigen stralen als de zon 

in het Koninkrijk huns Vaders. Wie oren heeft, die hore! 

 
 

Volledige weergave: 
  

Hallo, welkom! Op 25 Januari 2021 bracht de bode engel Gods deze 

boodschap over aan Benjamin Cousijnsen, eindtijdprofeet in de 
laatste dagen. 
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Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige en almachtige Naam van 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 

Voorwaar, zalig gij die gelooft wat de Koning der koningen, 
Yeshua HaMashiach de Nazareeër, de Opgestane en Levende 

Here, de Alfa en de Omega, de eerste en de laatste, het 
begin en het einde, woord voor woord tot u gesproken heeft. 

Voorwaar, en Hij zeide tot u: Deze woorden zijn getrouw en 

waarachtig. 
 

Voorwaar mijn naam is Blesia, en ben een bode engel Gods. 
Voorwaar, wat gehoord hebt in de evangelicalendtimemachine.com 

moet gij niet laten wegroven. Wat aan u gezaaid is door Hem, 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. 
 

Mattheüs 13, vers 27 tot en met 43 Daarna kwamen de slaven 
van de eigenaar en zeiden tot hem: Heer, hebt gij niet goed zaad in 

uw akker gezaaid? Hoe komt hij dan aan onkruid? Hij zeide tot hen: 

Dat heeft een vijandig mens gedaan. De slaven zeiden tot hem: 
Wilt gij dan, dat wij het bijeenhalen? Hij zeide: Neen, want bij het 

bijeenhalen van het onkruid zoudt gij tevens het koren kunnen 

uittrekken. Laat beide samen opgroeien tot de oogst. En in de 
oogsttijd zal ik tot de maaiers zeggen: Haalt eerst het onkruid 

bijeen en bindt het in bossen om het te verbranden, maar brengt 
het koren bijeen in mijn schuur. Nog een gelijkenis hield Hij hun 

voor en Hij zeide: Het Koninkrijk der hemelen is gelijk aan een 

mosterdzaadje, dat iemand nam en in zijn akker zaaide. Het is wel 
het kleinste van alle zaden, maar als het volgroeid is, is het groter 

dan de tuingewassen en het wordt een boom, zodat de vogelen des 
hemels in zijn takken kunnen nestelen. Nog een gelijkenis sprak Hij 

tot hen: Het Koninkrijk der hemelen is gelijk aan een zuurdesem, 

welke een vrouw nam en in drie maten meel deed, totdat het 
geheel doorzuurd was. Dit alles zeide Jezus in gelijkenissen tot de 

scharen en zonder gelijkenis zeide Hij niets tot hen, opdat vervuld 

zou worden het woord, gesproken door de profeet, toen hij zeide: 
Ik zal mijn mond opendoen met gelijkenissen, Ik zal verkondigen 

wat sinds de grondlegging der wereld verborgen gebleven is. Toen 
liet Hij de scharen gaan en ging naar huis. En zijn discipelen 

kwamen bij Hem en zeiden: Maak ons de gelijkenis van het onkruid 
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in de akker duidelijk. Hij antwoordde en zeide: Die het goede zaad 
zaait, is de Zoon des mensen; de akker is de wereld; het goede 

zaad, dat zijn de kinderen van het Koninkrijk; het onkruid zijn de 

kinderen van de boze; de vijand, die het gezaaid heeft, is de duivel; 
de oogst is de voleinding der wereld; de maaiers zijn de 

engelen. Zoals nu het onkruid verzameld wordt en met vuur 
verbrand, zo zal het gaan bij de voleinding der wereld. De Zoon des 

mensen zal zijn engelen uitzenden en zij zullen uit zijn Koninkrijk 

verzamelen al wat tot zonde verleidt en hen, die de ongerechtigheid 
bedrijven, en zij zullen hen in de vurige oven werpen; daar zal het 

geween zijn en het tandengeknars. Dan zullen de rechtvaardigen 
stralen als de zon in het Koninkrijk huns Vaders. Wie oren heeft, die 

hore! 

 
Voorwaar, zalig zijn zij die hore! 

 
Mattheüs 13, vers 26 Toen het graan opkwam en vrucht zette, 

toen kwam ook het onkruid te voorschijn.  

En vers 30 Laat beide samen opgroeien tot de oogst. En in de 
oogsttijd zal ik tot de maaiers zeggen: Haalt eerst het onkruid 

bijeen en bindt het in bossen om het te verbranden, maar brengt 

het koren bijeen in mijn schuur. 
 

Voorwaar, voorwaar, ik zeg u: 
Het zaad is het woord van God en de duivel wil niet dat u het hoort 

en de boodschappen Gods begrijpt en het gelooft wat overgebracht 

is. De boze, de duivel, haat God en wil er niet na horen en haat 
Gods geliefde Profeten en wil niet dat Gods woorden in u gaat 

groeien wat gezaaid is in jullie harten.  
 

Mattheüs 13, vers 23 De in goede aarde gezaaide is hij, die het 

woord hoort en verstaat, die dan ook vrucht draagt en oplevert, 
deels honderd-, deels zestig-, deels dertigvoudig. 

 

Voorwaar, wie niet wil horen gaat verloren! 
Voorwaar, juist nu men thuis is en zelfs niet naar de kerk kunt is 

het goed om de Here, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus 
boodschappen te volgen en te overdenken via de 

Evangelicalendtimemachine.com 
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Johannes 3, vers 16 tot en met 21 Want alzo lief heeft God de 

wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 

geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 
oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 

duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 
waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 

gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 

komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 
zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 

 
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 

 
 

Stelt uzelf op de proef, of gij wel in het geloof 

zijt! 
 

De liefde doet de naaste geen kwaad; daarom is de liefde de 

vervulling der wet. Gij verstaat immers de tijd wel, dat het thans 
voor u de ure is om uit de slaap te ontwaken. Want het heil is ons 

nu meer nabij, dan toen wij tot het geloof kwamen.  

 
 

Volledige weergave: 
  

Hallo, welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 26 Januari 

2021 bracht de bode engel Gods deze boodschap over, dat ik heel 
graag met u wil delen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige en almachtige Naam van 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 
Voorwaar,  
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Romeinen 12, vers 2 En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, 

maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat 

gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige 
en volkomene. 

En 1 Korintiërs 3, vers 17 Zo iemand Gods tempel schendt, God zal 
hem schenden. Want de tempel Gods, en dat zijt gij, is heilig! 

En 1 Korintiërs 2, vers 12 en 13 Wij nu hebben niet de geest der 

wereld ontvangen, maar de Geest uit God, opdat wij zouden weten, 
wat ons door God in genade geschonken is. Hiervan spreken wij 

dan ook met woorden, die niet door menselijke wijsheid, maar door 
de Geest geleerd zijn, zodat wij het geestelijke met het geestelijke 

vergelijken. 

En Romeinen 12, vers 17 en 18 Vergeldt niemand kwaad met 
kwaad; hebt het goede voor met alle mensen. Houdt zo mogelijk, 

voor zover het van u afhangt, vrede met alle mensen. 
 

Voorwaar, wreekt uzelf niet geliefden. 

 
Romeinen 12, vers 21 Laat u niet overwinnen door het kwade, 

maar overwin het kwade door het goede. 

En Romeinen 13, vers 10 en 11 De liefde doet de naaste geen 
kwaad; daarom is de liefde de vervulling der wet. Gij verstaat 

immers de tijd wel, dat het thans voor u de ure is om uit de slaap 
te ontwaken. Want het heil is ons nu meer nabij, dan toen wij tot 

het geloof kwamen.  

En Romeinen 14, vers 16 Laat van het goede, dat gij hebt, geen 
kwaad gezegd kunnen worden. 

En Romeinen 15, vers 7 Daarom, aanvaardt elkander, zoals ook 
Christus ons aanvaard heeft tot heerlijkheid Gods. 

 

Voorwaar, mijn naam is Kireach, en ben een bode engel Gods. 
 

Voorwaar, aan de vrucht herkend men het hart.  

Wees een voorbeeld want wie in u is, waar uw hart vol van is 
spreekt de mond! Voorwaar, hieraan herkend men of deze 

gesproken heeft in Christus. 
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1 Korintiërs 6, vers 8 en 9 Maar zelf doet gij onrecht en doet gij 
te kort, en dat aan broeders “of zusters”. Of weet gij niet, dat 

onrechtvaardigen het Koninkrijk Gods niet beërven zullen? 

En 1 Korintiërs 12, vers 11 Doch dit alles werkt één en dezelfde 
Geest, die een ieder in het bijzonder toedeelt, gelijk Hij wil. 

En 1 Korintiërs 13, vers 1 tot en met 8 Al ware het, dat ik met de 
tongen der mensen en der engelen sprak, maar had de liefde niet, 

ik ware schallend koper of een rinkelende cimbaal. Al ware het, dat 

ik profetische gaven had, en alle geheimenissen en alles, wat te 
weten is, wist, en al het geloof had, zodat ik bergen verzette, maar 

ik had de liefde niet, ik ware niets. Al ware het, dat ik al wat ik heb 
tot spijs uitdeelde, en al ware het, dat ik mijn lichaam gaf om te 

worden verbrand, maar had de liefde niet, het baatte mij niets. De 

liefde is lankmoedig, de liefde is goedertieren, zij is niet afgunstig, 
de liefde praalt niet, zij is niet opgeblazen, zij kwetst niemands 

gevoel, zij zoekt zichzelf niet, zij wordt niet verbitterd, zij rekent 
het kwade niet toe. Zij is niet blijde over ongerechtigheid, maar zij 

is blijde met de waarheid. Alles bedekt zij, alles gelooft zij, alles 

hoopt zij, alles verdraagt zij. De liefde vergaat nimmermeer. Tot 
zover. 

En vers 11 Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, voelde ik als 

een kind, overlegde ik als een kind. Nu ik een man “of een 
vrouw” ben geworden, heb ik afgelegd wat kinderlijk was. 

 
Voorwaar, velen hebben het al zo vaak in hen bijbel gelezen 

of gehoord maar hebben er niets mee gedaan en wat 

kinderlijk was niet afgelegd.  
Voorwaar,  

 
Spreuken 15, vers 33 De vreze des HEREN voedt op tot wijsheid, 

en ootmoed gaat vooraf aan de eer. 

En Spreuken 3, vers 5 Vertrouw op de HERE met uw ganse hart en 
steun op uw eigen inzicht niet. 

En Spreuken 4, vers 25 Laten uw ogen voorwaarts blikken en uw 

oogopslag rechtuit zijn. 
En Spreuken 21, vers 29 De goddeloze zet een onbeschaamd 

gezicht, maar de oprechte, hij geeft vastheid aan zijn wandel. 
En 2 Korintiërs 13, vers 5 en 6 Stelt uzelf op de proef, of gij wel in 

het geloof zijt, onderzoekt uzelf. Of zijt gij niet zo zeker van uzelf, 
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dat Jezus Christus in u is? Want anders zijt gij verwerpelijk. Ik hoop 
echter, dat gij zult inzien, dat wij niet verwerpelijk zijn. 

En vers 12 en 13 Groet elkander met de heilige kus. U groeten al 

de heiligen. De genade des Heren Jezus Christus, en de liefde Gods, 
en de gemeenschap des heiligen Geestes zij met u allen. Ámen! 

 
Voorwaar, deel deze boodschap. 

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
 

 

Satan, die in grote grimmigheid is, weet dat hij 
nog heel weinig tijd heeft! 
 

Profetische en openbarende boodschap Gods: Alles is in volle gang 
wat zijn geschreven heeft. Plotseling, de duivel, die de gehele 

wereld verleidt gegrepen worden en in de afgrond geworpen 
worden. 

 

 
Volledige weergave: 

  
Hallo, welkom! Op 27 Januari 2021 bracht de bode engel Gods deze 

boodschap over aan Benjamin Cousijnsen, eindtijdprofeet in de 

laatste dagen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige en almachtige Naam van 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 
Revelado, en ben een bode engel Gods. 

 
Voorwaar, de satan die vol leugens en manipulatie is, de 

listige slang, Barack Obama, heeft nog nooit zoveel gelachen 

als nu vanwege zijn werken op de Aarde en tactieken.  
Voorwaar, alles gaat naar zijn wens en geheime agenda met zijn 

stappen planen en ideeën worden netjes uitgevoerd door de 
wereldleiders, de nieuwe wereldorde, de illuminatie, o.a.  
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Voorwaar, de overheden en machten der duisternis hebben 
niet eens door dat ze met hun verleidingen om te vaccineren 

en chaos, o.a.,  

versnellen de Opname en zowel de ondergang van de oude slang 
die de gehele wereld verleidt. Satan zelf die in grote grimmigheid 

is, weet dat hij nog heel weinig tijd heeft om velen weg te trekken 
van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus en de boodschappen 

Gods die door word gegeven door die vervelende eindtijdprofeet 

Benjamin Cousijnsen, die alles doorgeeft sinds 2012, zoals 
profetieën en openbaringen en bemoedigingen en vermaningen en 

de wereld waarschuwt in deze laatste dagen. De boodschappen 
Gods zijn bedoeld om u voor te bereiden op de wederkomst van 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 
Voorwaar, ik zeg u, alles is in volle gang! 

Alles zal leiden tot het moment dat de draak, de oude slang, de 
duivel, de oorlog zal voeren vanwege hij zijn boze werken niet meer 

kan uitvoeren op de Aarde en hij zal plotseling gegrepen worden en 

in de afgrond geworpen worden. 
 

Openbaring 20, vers 1 tot en met 6 En ik zag een engel 

nederdalen uit de hemel met de sleutel des afgronds en een grote 
keten in zijn hand; en hij greep de draak, de oude slang, dat is de 

duivel en de satan, en hij bond hem duizend jaren, en hij wierp 
hem in de afgrond en sloot en verzegelde die boven hem, opdat hij 

de volkeren niet meer zou verleiden, voordat de duizend jaren 

voleindigd waren; daarna moet hij voor een korte tijd worden 
losgelaten. En ik zag tronen, en zij zetten zich daarop, en het 

oordeel werd hun gegeven; en ik zag de zielen van hen, die 
onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het woord van 

God, en die noch het beest noch zijn beeld hadden aangebeden en 

die het merkteken niet op hun voorhoofd en op hun hand 
ontvangen hadden; en zij werden weder levend en heersten als 

koningen met Christus, duizend jaren lang. De overige doden 

werden niet weder levend, voordat de duizend jaren voleindigd 
waren. Dit is de eerste opstanding. Zalig en heilig is hij, die deel 

heeft aan de eerste opstanding: over hen heeft de tweede dood 
geen macht, maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn 

en zij zullen met Hem als koningen heersen, die duizend jaren. 
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En vers 14 en 15 En de dood en het dodenrijk werden in de poel 
des vuurs geworpen. Dat is de tweede dood: de poel des vuurs. En 

wanneer iemand niet bevonden werd geschreven te zijn in het boek 

des levens, werd hij geworpen in de poel des vuurs. 
En Openbaring 21, vers 5 En Hij, die op de troon gezeten is, zeide: 

Zie, Ik maak alle dingen nieuw. En Hij zeide: Schrijf, want deze 
woorden zijn getrouw en waarachtig.  

En Openbaring 22, vers 5 En er zal geen nacht meer zijn en zij 

hebben geen licht van een lamp of licht der zon van node, want de 
Here God zal hen verlichten en zij zullen als koningen heersen tot in 

alle eeuwigheden. 
En vers 12 Zie, Ik kom spoedig en mijn loon is bij Mij om een ieder 

te vergelden, naardat zijn werk is. 

 
Voorwaar, Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel 

Gods. 

 
 

 

Zijn ogen slaan gade en doorvorsen de 

mensenkinderen! 
 

Elke weg van een mens is recht in zijn ogen, maar de HERE beproeft 

de harten. 
 

 
Volledige weergave: 

  

Hallo, welkom! Op 28 Januari 2021 bracht de bode engel Gods deze 
boodschap over aan Benjamin Cousijnsen, eindtijdprofeet in de 

laatste dagen. 
Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige en almachtige Naam van 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 

Saddaya, en ben een bode engel Gods. 
 

Luister aandachtig! 
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Voorwaar, Baruch Haba B’shem Adonai, El Elohim, Jehova 
Jireh, de Alfa en de Omega, Immanuel, de blinkende morgen 

Ster die eeuwig schittert leeft, Yeshua HaMashiach, JHWH, 

Jezus Christus. 
Voorwaar,  

 

Psalm 11, vers 4 en 5 De HERE woont in zijn 
heilig paleis, de HERE heeft in de hemel zijn 

troon; zijn ogen slaan gade, zijn blikken 

doorvorsen de mensenkinderen. De HERE toetst 

de rechtvaardige en de goddeloze; en wie 
geweld bemint, die haat Hij.  
En vers 7 Want de HERE is rechtvaardig en Hij heeft gerechtigheid 

lief; de oprechten zullen zijn aangezicht aanschouwen. 
En Psalm 14, vers 2 en 3 De HERE ziet neder uit de hemel op de 

mensenkinderen, om te zien, of er één verstandig is, “trouw” één, 
die God zoekt. “En hoe is het me u?” Allen zijn zij afgeweken, 

tezamen ontaard; er is niemand die goed doet, zelfs niet één. 

 
Voorwaar, wankel niet en geeft uw ziel niet prijs aan het 

dodenrijk maar toets uw hart of uw treden niet wankelde, en 
het rechte spoor houden. 

Voorwaar, laat liefde en trouw, u niet verlaten. Hoor Zijn stem en 

treed Hem, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus tegemoet 
met een geest van onderwerping! 

 

Psalm 18, vers 21 tot en met 27 De HERE deed mij naar mijn 
gerechtigheid, naar de reinheid mijner handen vergold Hij mij, want 

ik heb de wegen des HEREN gehouden en ben niet goddeloos 
afgeweken van mijn God. Want al zijn verordeningen stonden mij 

voor ogen en zijn inzettingen deed ik niet van mij weg, maar ik was 

onberispelijk jegens Hem, en wachtte mij voor ongerechtigheid. 
De HERE heeft mij vergolden naar mijn gerechtigheid, naar de 

reinheid mijner handen vóór zijn ogen. Jegens de getrouwe toont 
Gij U getrouw, jegens de onberispelijke toont Gij U onberispelijk, 

jegens de reine toont Gij U rein, maar jegens de verkeerde toont 

Gij U een tegenstander. 
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En vers 29 Gij toch doet mijn lamp schijnen, de HERE, mijn God, 
doet mijn duisternis opklaren. 

 

Voorwaar, Hij geve u naar uw hart! 
 

Psalm 25, vers 8 tot en met 10 Goed en waarachtig is de HERE; 
daarom onderwijst Hij de zondaars aangaande de weg. 

Ootmoedigen doet Hij wandelen in het recht, en Hij leert 

ootmoedigen zijn weg. Alle paden des HEREN zijn goedertierenheid 
en trouw voor wie zijn verbond en zijn getuigenissen bewaren. 

 
Voorwaar, kadosh, heilig is de HEER! 

 

Psalm 27, vers 8 Van Uwentwege zegt mijn hart: Zoekt mijn 
aangezicht. 

Ik zoek uw aangezicht, HERE. 
En Psalm 34, vers 10 Vreest de HERE, gij, zijn heiligen, want wie 

Hem vrezen, hebben geen gebrek. 

En vers 14 en 15 Bewaar uw tong voor het kwade en uw lippen 
voor het spreken van bedrog; wijk van het kwade en doe het 

goede, zoek de vrede en jaag die na. 

 
Voorwaar, door de Here word uw schreden bevestigd! 

Daarom wijk van het kwade en doe het goede en dien Hem met 
alles wat u kunt. Wel zalig de man of vrouw die de Here dient en 

zijn of haar relatie onderhoud en vertrouwen op Hem. 

 
Psalm 40, vers 9 Ik heb lust om uw wil te doen, mijn God, uw wet 

is in mijn binnenste. 
En Psalm 45, vers 12 Laat de koning uw schoonheid begeren, want 

hij is uw heer; buig u dus voor hem neder. 

En Psalm 50, vers 23 Wie lof offert, eert Mij, en baant de weg, dat 
Ik hem Gods heil doe zien. 

 

Voorwaar, als u gezegend wil worden dan luistert u naar de 
Here, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. 

 
Spreuken 8, vers 32 tot en met 36 Nu dan, zonen “en 

dochters”, luistert naar mij, want welzalig zijn zij die mijn wegen 
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bewaren. Hoort naar de vermaning, dan wordt gij wijs, slaat haar 
niet in de wind. Welzalig de mens die naar mij luistert, dag aan dag 

wachthoudende aan mijn deuren, bewakende de posten van mijn 

poorten. Want wie mij vindt, heeft het leven gevonden, hij heeft 
van de HERE welgevallen verkregen. Maar wie mij mist, doet zijn 

leven geweld aan; allen die mij haten, hebben de dood lief. 
Spreuken 16, vers 5 en 6 Iedere hooghartige is de HERE een 

gruwel; voorwaar, hij blijft niet ongestraft. Door liefde en trouw 

wordt de ongerechtigheid verzoend, door de vreze des HEREN wijkt 
men van het kwaad. 

En vers 25 Soms schijnt een weg iemand recht, maar het einde 
daarvan voert naar de dood. 

En Spreuken 17, vers 19 en 20 Wie twist liefheeft, heeft 

overtreding lief; 
wie een grote mond opzet, zoekt verderf. De verkeerde van hart 

vindt geen geluk, de valse van tong valt in het ongeluk. 
En Spreuken 21, vers 2 Elke weg van een mens is recht in zijn 

ogen, maar de HERE beproeft de harten. 

 
Voorwaar, denk niet dat de Here u niet ziet, dwaalt niet! 

Voorwaar, ik zeg u, Hij ziet en hoort alles, ook wat in verborgene is! 

Neemt het eigen recht niet in handen maar luistert naar Zijn stem! 
 

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
 

 

 

Alles profetisch is nu aan het vervullen! 
 

Velen mensen lachen en zeiden: Och, die eindtijdprofeet maakt 
alleen maar de wereld bang om te vertellen dat wereldwijd virussen 

zou verspreiden. Wie lacht er nu? Men bespot en is doof voor de 
heilige boodschappen Gods die de Almachtige in deze eindtijd 

doorgaf. 

 
 

Volledige weergave: 
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Hallo, welkom! Op 28 Januari 2021 bracht de bode engel Gods deze 
boodschap over aan Benjamin Cousijnsen, eindtijdprofeet in de 

laatste dagen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige en almachtige Naam van 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Mijn naam is Revelado, 
en ben een bode engel Gods. 

 

Voorwaar, spits uw oren en hoor aandachtig! 
Namens de Here, mag ik u zeggen dat Profeet Benjamin Cousijnsen 

in 2012 u al waarschuwde voor een onbekende virus voor velen en 
ook Amsterdam in Nederland werd genoemd. Velen moesten lachen 

en zeiden zowel in sommige kerken: Och, die eindtijdprofeet maakt 

alleen maar de wereld bang om te vertellen dat wereldwijd virussen 
zou verspreiden.  

De titel is wat ik, Revelado, u namens de Here, Yeshua HaMashiach, 
JHWH, Jezus Christus, onder de aandacht moest brengen heet: 

‘Amsterdam! De bescherming en genade is voorbij nu!’ 

 
Voorwaar, nu alles profetisch aan het vervullen is en vervuld 

is, vind men deze Profeet eng! 

Voorwaar, sommigen willen de waarheid niet aanhoren en 
accepteren niet wat God overgebracht heeft.  

 
Openbaring 22, vers 6 En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn 

getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der 

Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen 
hetgeen weldra geschieden moet.  

En Jakobus 5, vers 6 Gij hebt de rechtvaardige veroordeeld, ja 
vermoord; er is geen verweer tegen u. 

En vers 10 Broeders “en ook zusters”, neemt tot een voorbeeld 

van gelatenheid en geduld de Profeten, die in de naam des Heren 
hebben gesproken. 

1 Johannes 2, vers 10 Wie zijn “of haar” broeder “of zuster” 

liefheeft, blijft in het licht en in hem “of haar” is niets 
aanstotelijks. 

 
Voorwaar, kadosh, heilig is de Here! 
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Of u het aanneemt of niet, Profeet Benjamin Cousijnsen taak is om 
de mensheid te waarschuwen voor wat komen gaat en geeft alles 

woord voor woord door en gehoorzaamt aan God en waarschuwt 

ook dat men zich moet voorbereiden en klaarmaken voor Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. 

 
Johannes 3, vers 16 tot en met 21 Want alzo lief heeft God de 

wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 

geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 
oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 

duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 
waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 

gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 

komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 
zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 

 

Voorwaar,  
 

Hebreeën 3, vers 12 Ziet toe, broeders “en zusters”, dat bij 
niemand uwer een boos, ongelovig hart zij, door af te vallen van de 

levende God. 

En vers 14 Want wij hebben deel gekregen aan Christus, mits wij 
het begin van onze verzekerdheid tot het einde onverwrikt 

vasthouden. 
En Hebreeën 4, vers 12 en 13 Want het woord Gods is levend en 

krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard en het dringt 

door, zó diep, dat het vaneenscheidt ziel en geest, gewrichten en 
merg, en het schift overleggingen en gedachten des harten; en 

geen schepsel is voor Hem verborgen, want alle dingen liggen open 

en ontbloot voor de ogen van Hem, voor wie wij rekenschap hebben 
af te leggen. 

En vers 16 Laten wij daarom met vrijmoedigheid toegaan tot de 
troon der genade, opdat wij barmhartigheid ontvangen en genade 

vinden om hulp te verkrijgen te gelegener tijd. 
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En 1 Korintiërs 13, vers 6 Zij is niet blijde over ongerechtigheid, 
maar zij is blijde met de waarheid. 

 

Amen! 
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

FEBRUARI 2021 
 
De HERE sla er geen acht op om wat vergeven 

is! 
 
Ik, Ik ben het, die uw overtredingen uitdelg om Mijnentwil en Ik 

gedenk uw zonden niet. Jesaja 43:25 
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Volledige weergave: 
  

Hallo, welkom! Op 1 Februari 2021 bracht de bode engel Gods deze 

boodschap over aan Benjamin Cousijnsen, eindtijdprofeet in de 
laatste dagen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 
Voorwaar, zo spreekt de Here, El Elohim, Adonai, uw 

Liefhebbende Abba, Vader: 
 

Johannes 10, vers 11 Ik ben de goede herder. De goede herder 

zet zijn leven in voor zijn schapen. 
En vers 14 en 15 Ik ben de goede herder en Ik ken de mijne en de 

mijne kennen Mij, gelijk Mij de Vader kent en Ik de Vader ken, en 
Ik zet mijn leven in voor de schapen.  

En vers 27 Mijn schapen horen naar mijn stem en Ik ken ze en zij 

volgen Mij. 
En vers 29 en 30 Wat mijn Vader Mij gegeven heeft, gaat alles te 

boven en niemand kan iets roven uit de hand mijns Vaders. Ik en 

de Vader zijn één. 
 

Voorwaar, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, kent u 
en heeft Zijn leven aan het kruis gegeven. 

Waarom vraagt u waarom? Voorwaar, ik zeg u, omdat gij voor Hem 

kostbaar zijt in Zijn ogen en omdat Hij u onvoorwaardelijk lief 
heeft. 

 
Jesaja 53, vers 4 tot en met 6 Nochtans, onze ziekten heeft hij 

op zich genomen, en onze smarten gedragen; wij echter hielden 

hem voor een geplaagde, een door God geslagene en verdrukte. 
Maar om onze overtredingen werd hij doorboord, om onze 

ongerechtigheden verbrijzeld; de straf die ons de vrede aanbrengt, 

was op hem, en door zijn striemen is ons genezing geworden. Wij 
allen dwaalden als schapen, wij wendden ons ieder naar zijn eigen 

weg, maar de HERE heeft ons aller ongerechtigheid op hem doen 
neerkomen. 
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Voorwaar, Hij nam al uw overtredingen op zich en werd 
doorboord in uw plaats. 

Voorwaar, bekeerd u, hoe groot uw overtredingen ook waren. 

 
Jesaja 43, vers 15 en 16 Ik de Here, uw Heilige, de Schepper van 

Israël, uw Koning. Zo zegt de Here, die door de zee een weg baant 
en een pad door machtige wateren. 

En vers 18 en 19 Denkt niet aan hetgeen vroeger gebeurde en let 

niet op wat oudtijds is geschied; zie, Ik maak iets nieuws, nu zal 
het uitspruiten; zult gij er geen acht op slaan? Ja, Ik zal een weg in 

de woestijn maken, rivieren in de wildernis.  
 

Voorwaar, zo zegt uw Goede Herder, uw liefhebbende Abba, 

Vader:  
Vreest niet wat satan via mensen over u zeggen, zij kennen mij 

niet. Ik heb u genade geschonken. 
 

Jesaja 43, vers 25 Ik, Ik ben het, die uw overtredingen uitdelg 

om Mijnentwil en Ik gedenk uw zonden niet.  
 

Ik, de Here, gedenkt niet wat is weggenomen door Mij, het is 

blanco.  
Ik sla er geen acht op om wat vergeven is. U hoeft het niet telkens 

weer naar mij in gebed te brengen, stop daarmee. 
 

Johannes 3, vers 16 en 17 Want alzo lief heeft God de wereld 

gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een 
ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde.  

 
Voorwaar, gij zijt kostbaar! 

 

Johannes 20, vers 22 En na dit gezegd te hebben, blies Hij op 
hen en zeide tot hen: Ontvangt de heilige Geest.  

 
Amen! 

Voorwaar, mijn naam is Blesia, en ben een bode engel Gods. 
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Handelingen 6, vers 15 En allen, die in de Raad zitting hadden, 

zagen, toen zij hem aanstaarden, zijn gelaat als het gelaat van een 

engel. 
En Handelingen 7, vers 55 tot en met 57 Maar hij, vol van de 

heilige Geest, sloeg de ogen ten hemel en zag de heerlijkheid Gods 
en Jezus, staande ter rechterhand Gods, En hij zeide: Zie, ik zie de 

hemelen geopend en de Zoon des mensen, staande ter rechterhand 

Gods. Maar zij begonnen luidkeels te schreeuwen, stopten hun oren 
toe en stormden als één man op hem los. 

En vers 60 En op de knieën vallende, riep hij met luider stem: Here, 
reken hun deze zonde niet toe! Tot zover. 

 

Voorwaar, open uw ogen! 
Juist door de gebeurtenissen in het leven wordt men uit de 

duisternis tot het licht gebracht omdat zij de genade en vergeving 
en vooral de liefde van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, 

mogen leren kennen en geheiligd mogen worden.  

 
Romeinen 8, vers 37 tot en met 39 Maar in dit alles zijn wij 

meer dan overwinnaars door Hem, die ons heeft liefgehad. Want ik 

ben verzekerd, dat noch dood noch leven, noch engelen noch 
machten, noch heden noch toekomst, noch krachten, noch hoogte 

noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van 
de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Here. Amen! 

 

Voorwaar, deel ook eens een getuigenis op video ter 
bemoediging naar iedereen. 

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
 

 

 

Hij gaf u een betere weg, de weg naar Zijn diepe 

liefde! 
 
Wie ontzag voor Hem heeft, word gezegend omdat gij zich heeft 

verzadigt met Zijn kostbare vruchten. De vruchten van de wereld 

zijn waardeloos en slecht.  
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Volledige weergave: 

  

Hallo, welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 2 Februari 
2021 bracht de bode engel Gods deze boodschap over, dat ik heel 

graag met u wil delen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 
Lovesadai, en ben een bode engel Gods. 

 
Voorwaar, slechts een is de Koning der koningen, kadosh, 

heilig en goed en wijs en ontzagwekkend en vol liefde is, 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. 
Voorwaar, de liefde voor Hem bestaat uit eerbiedigheid en wijsheid 

en heiligheid aan wie Hij zich kenbaar maakt. Hij geeft veel meer 
wie ontzag en respect voor Hem heeft. Voorwaar, Hij verkwikt het 

hart en geeft u liefde, blijdschap en vrede en lankmoedigheid, 

vriendelijkheid, goedheid en trouw en zachtmoedigheid, o.a. 
Voorwaar, Hij gaf u een betere weg, de weg naar Zijn diepe liefde. 

Wie ontzag voor Hem heeft, word gezegend omdat gij zich heeft 

verzadigt met Zijn kostbare vruchten. De vruchten van de wereld 
zijn waardeloos en slecht. Voorwaar, in u bloeien de vruchten en ze 

zijn de geschenken van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  
 

Voorwaar, heb ontzag en respect voor uw Koning der 

koningen, uw liefhebbende Abba, Vader,  
die doet de zonden teniet en waar de wijsheid en liefde verblijft, en 

waar alle ongerechtigheid en leugens en woede zijn afgewenteld! 
De schatkamers van de Here is vol wijsheid en bevatten zegeningen 

en diepzinnige vorming.  

 
Voorwaar, trouw en zachtmoedigheid zijn Hem altijd 

welgevallig.  

Houd het rechte spoor, blijf standvastig en hou u altijd stevig aan 
Hem vast, dan word u aan het einde beloond. Je geloof in Hem, uw 

Abba, Vader zal u helpen. Bewandel Zijn rechte Weg en vestig 
alleen op Hem uw geloof. Amen!  
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Voorwaar, wees sterk en vreest niet; Hij zal alle wraak en 
vergelding hen vergelden, erger nog. 

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 
 

 
Het kwade gemengd zal u niet reden! 
 

Nu gij echter God hebt leren kennen, ja, meer nog, door God 
gekend zijt, hoe kunt gij thans terugkeren tot die zwakke en 

armelijke wereldgeesten, waaraan gij u weder van meet aan 

dienstbaar wilt maken? 
 

Volledige weergave: 
  

Hallo, welkom! Op 3 Februari 2021 bracht de bode engel Gods deze 

boodschap over aan Benjamin Cousijnsen, eindtijdprofeet in de 
laatste dagen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige en almachtige Naam van 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 

Eljasaf, en ben een bode engel Gods. 
 

Voorwaar, de ogen des Heren slaan gade, zijn blikken 

doorvorsten de mensenkinderen. 
Er wordt over de mensenkinderen gesproken onder de engelen. 

Ook de namen van de mensenkinderen zijn in de Hemel bekend.  
 

Voorwaar, dit moet u weten: als u een wederom geboren 

christen bent en u eet mee van wat de Here verboden heeft, 
dan bent u niet beter dan hen die in de wereld zijn. 

U bent dan ongeestelijk en eigenwijs en hoogmoedig als u niet de 

duivel weerstaat en u niet reinigt, uw geest en ziel en wandel en 
gedachten en hart, ook liegt u en bent van binnen vol na-ijver en 

zelfzucht en wanorde, o.a. 
 

Voorwaar, vernederd u voor de Here en bekeert u en toon 

berouw!  
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Al doet u het geestelijke tussen door zoals het evangelie 
verkondigen en probeert zielen te reden, uw slecht wandel en 

gelach en eigenwijsheid, o.a., moet veranderen in treurigheid.  

 
Voorwaar, Profeet Benjamin Cousijnsen geeft u elke letter 

en getal woord voor woord door.  
Zalig gij die niet eet van de verboden vruchten maar gelooft wat de 

Here tot u gesproken heeft via Gods ware, geliefde, eenvoudige en 

uitgekozen eindtijdprofeet. De sleutel is het aannemen van Gods 
boodschappen. 

 
Efeziërs 4, vers 17 en 18 Dit zeg ik dan en betuig ik in de Here, 

dat gij niet langer moogt wandelen zoals ook de heidenen 

wandelen, in de ijdelheid van hun denken, verduisterd in hun 
verstand, vervreemd van het leven Gods om de onwetendheid, die 

in hen heerst, om de verharding van hun hart.  
En vers 21 en 22 Gij toch hebt van Hem gehoord en zijt in Hem 

onderwezen, gelijk dit de waarheid is in Jezus, dat gij, wat uw 

vroegere wandel betreft, de oude mens aflegt, die ten verderve 
gaat, naar zijn misleidende begeerten. 

En Efeziërs 5, vers 1 Weest dan navolgers Gods, als geliefde 

kinderen. 
En vers 15 tot en met 17 Ziet dus nauwlettend toe, hoe gij wandelt, 

niet als onwijzen, doch als wijzen, u de gelegenheid ten nutte 
makende, want de dagen zijn kwaad. Weest daarom niet 

onverstandig, maar tracht te verstaan, wat de wil des Heren is.  

En Efeziërs 6, vers 13 Neemt daarom de wapenrusting Gods, om 
weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om, uw taak geheel 

vervuld hebbende, stand te houden.  
En Galaten 5, vers 24 en 25 Want wie Christus Jezus toebehoren, 

hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. 

Indien wij door de Geest leven, laten wij ook door de Geest het 
spoor houden. 

En Galaten 4, vers 9 Nu gij echter God hebt leren kennen, ja, meer 

nog, door God gekend zijt, hoe kunt gij thans terugkeren tot die 
zwakke en armelijke wereldgeesten, waaraan gij u weder van meet 

aan dienstbaar wilt maken? 
 

Voorwaar, licht en duisternis gaat niet samen.  
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Kies heden wie u dienen wilt, het goede of het kwade, ook het 
kwade gemengd zal u niet reden! Wie niet wil horen gaat verloren. 

De Here wil u helemaal niet voor de helft! 

 
Johannes 3, vers 16 tot en met 21 Want alzo lief heeft God de 

wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 
een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 
geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 

oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 

duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 
waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 

gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 
komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 

zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 

 
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 

 
 

 

Hoe gaat u om met uw almachtige Koning der 

koningen?  
 
04-02-2021 Toets mij, HERE, en beproef mij, keur mijn nieren en 

mijn hart. Want uw goedertierenheid houd ik voor ogen, en ik 
wandel in uw waarheid. 

 

 
Volledige weergave: 

  
Hallo, welkom! Op 4 Februari 2021 bracht de bode engel Gods deze 

boodschap over aan Benjamin Cousijnsen, eindtijdprofeet in de 

laatste dagen. 
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Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige en almachtige Naam van 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 
Voorwaar, voorwaar, voorwaar, hoor aandachtig! 

Elke bolwerk of ziekte word verbroken in de almachtige Naam van 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! 

 

Voorwaar, waar zijn de geloofshelden gebleven, die op Hem 
vertrouwen en niet angstig zijn? 

Voorwaar, wist u van Saul was de Geest des Heren geweken, en 
een boze geest, die van de Here kwam, joeg hem angst aan? 

Voorwaar, hoe gaat u om met uw almachtige Koning der koningen? 

Onderhoud uw geloof! De satan is reeds al vaak verslagen, die 
velen graag een verslagen gevoel geeft en niet wilt dat u wandelt 

en moeite doet om een geloofsheld van Yeshua HaMashiach, JHWH, 
Jezus Christus te zijn. Voorwaar, 

 

Job 5, vers 8 Integendeel, ik zou naar God vragen, en aan God 
zou ik mijn zaak voorleggen. 

En Job 10, vers 4 Hebt Gij dan vleselijke ogen, ziet Gij zoals 

stervelingen zien? 
En Job 32, vers 8 Voorwaar, het is de geest in de stervelingen en 

de adem des Almachtigen, die hun inzicht geeft. 
En vers 11 Zie, ik heb gewacht op uw woorden, opmerkzaam 

geluisterd naar uw inzichten, totdat gij het gesprokene zoudt 

hebben doorgrond. 
 

En Job 36, vers 22 tot en met 24 Zie, God handelt verheven in zijn 
kracht; wie is een leermeester als Hij? Wie zou Hem zijn weg 

voorschrijven, en wie durft zeggen: Gij hebt onrecht gedaan? Denk 

eraan, dat gij zijn werk verheerlijkt, hetwelk de mensen bezingen. 
En Job 39, vers 14 Vertrouwt gij op hem, omdat zijn kracht zo 

groot is? of laat gij aan hem uw zwoegen over? 

En Psalm 4, vers 6 en 7 Brengt offers naar de eis en vertrouwt op 
de HERE. Velen zeggen: Wie zal ons het goede doen zien? verhef 

over ons het licht uws aanschijns, o HERE! 
En Psalm 7, vers 13 Bekeert iemand zich niet, dan wet Hij zijn 

zwaard, 
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spant zijn boog en legt aan. 
En vers 18 Ik zal de HERE loven naar zijn gerechtigheid, en de naam 

des HEREN, des Allerhoogsten, psalmzingen. 

En Psalm 23, vers 4 Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, 
ik vrees geen kwaad, want Gij zijt bij mij; uw stok en uw staf, die 

vertroosten mij. 
En Psalm 26, vers 2 en 3 Toets mij, HERE, en beproef mij, keur mijn 

nieren en mijn hart. Want uw goedertierenheid houd ik voor ogen, 

en ik wandel in uw waarheid. 
En Psalm 28, vers 7 De HERE is mijn kracht en mijn schild; op Hem 

vertrouwde mijn hart en ik werd geholpen. Daarom juicht mijn hart 
en loof ik Hem met mijn lied. 

En Psalm 85, vers 10 en 11 Waarlijk, zijn heil is nabij hen die Hem 

vrezen, zodat heerlijkheid in ons land woont. Goedertierenheid en 
trouw ontmoeten elkander, gerechtigheid en vrede kussen elkaar. 

En Psalm 91, vers 1 tot en met 11 Wie in de schuilplaats des 
Allerhoogsten is gezeten, vernacht in de schaduw des Almachtigen. 

Ik zeg tot de HERE: Mijn toevlucht en mijn vesting, mijn God, op wie 

ik vertrouw. Want Hij is het, die u redt van de strik des 
vogelvangers, van de verderfelijke pest. Met zijn vlerken beschermt 

Hij u, en onder zijn vleugelen vindt gij een toevlucht; zijn trouw is 

schild en pantser. Gij hebt niet te vrezen voor de verschrikking van 
de nacht, voor de pijl, die des daags vliegt; voor de pest, die in het 

duister rondwaart, voor het verderf, dat op de middag vernielt. Al 
vallen er duizend aan uw zijde, en tienduizend aan uw rechterhand, 

tot u zal het niet genaken; slechts zult gij het met uw ogen 

aanschouwen, en de vergelding aan de goddelozen zien. Want Gij, 
o HERE, zijt mijn toevlucht. De Allerhoogste hebt gij tot uw schutse 

gesteld; geen onheil zal u treffen, en geen plaag zal uw tent 
naderen; want Hij zal aangaande u zijn engelen gebieden, dat zij u 

behoeden op al uw wegen; 

En vers 14 tot en met 16 Omdat hij Mij zeer bemint, zal Ik hem 
bevrijden; Ik zal hem beschutten, omdat hij mijn naam kent. Roept 

hij Mij aan, Ik zal hem antwoorden; Ik zal in de benauwdheid bij 

hem zijn, Ik zal hem uitredden en tot ere brengen. Met lengte van 
dagen zal Ik hem verzadigen, en Ik zal hem mijn heil doen zien. 

 
Voorwaar, is dit niet geweldig? 
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Wees krachtig in de Here en laat u niet weerhouden om te zingen 
en te getuigen en vooral uw gaven en talenten te gebruiken voor 

Zijn glorie en eer. Wees een geloofsheld van de Here, een echte 

krijger die de Here verblijd, die Hij bedoelt heeft. Voorwaar, mijn 
naam is Mireach, en ben een bode engel Gods. 

 
1 Korintiërs 15, vers 43 en 44 Er wordt gezaaid in oneer, en 

opgewekt in heerlijkheid; er wordt gezaaid in zwakheid, en 

opgewekt in kracht. Er wordt een natuurlijk lichaam gezaaid, en 
een geestelijk lichaam opgewekt. Is er een natuurlijk lichaam, dan 

bestaat er ook een geestelijk lichaam. 
En Efeziërs 6, vers 10 tot en met 13 Voorts, weest krachtig in de 

Here en in de sterkte zijner macht. Doet de wapenrusting Gods 

aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des 
duivels; want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, 

maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de 
wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de 

hemelse gewesten. Neemt daarom de wapenrusting Gods, om 

weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om, uw taak geheel 
vervuld hebbende, stand te houden. 

 

Voorwaar, overdenk deze boodschap dat u zal zegenen en 
veranderen.  

Voorwaar, via de mail in de website mag u altijd reageren op deze 
boodschap, o.a. 

 

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
 

 
 

Verlustig u in de liefde en vergeld geen kwaad 

voor goed! 
 
08-02-2021 Want dit is de verkondiging, die gij van den beginne 

gehoord hebt: dat wij elkander zouden liefhebben. Wie niet 
liefheeft, kent God niet, want God is liefde.  

 

 
Volledige weergave: 
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Hallo, welkom! Op 8 Februari 2021 bracht de bode engel Gods deze 

boodschap over aan Benjamin Cousijnsen, eindtijdprofeet in de 

laatste dagen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige en almachtige Naam van 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 

Lovesadai, en ben een bode engel Gods. 

 
Voorwaar,  

 
Spreuken 3, vers 3 Dat liefde en trouw u niet verlaten! Bind ze 

om uw hals, schrijf ze op de tafel van uw hart. 

En Spreuken 4, vers 11 Ik onderricht u in de weg der wijsheid, ik 
doe u treden op rechte paden. 

 
Voorwaar, vertrouw op de Here en doe het goede. 

 

Spreuken 4, vers 25 Laten uw ogen voorwaarts blikken en uw 
oogopslag rechtuit zijn. 

En Galaten 5, vers 25 Indien wij door de Geest leven, laten wij ook 

door de Geest het spoor houden.  
 

Voorwaar, de vrucht van de Heilige Geest is liefde, een ware 
liefde dat komt uit God. 

Voorwaar, wees niet afgunstig en verbitterd. 

 
Spreuken 10, vers 11 en 12 De mond des rechtvaardigen is een 

bron van leven, maar de mond der goddelozen verbergt geweld. 
Haat verwekt krakelen, maar liefde bedekt alle overtredingen. 

En vers 29 De weg des HEREN is een beschutting voor de oprechten, 

maar onheil voor de bedrijvers van ongerechtigheid. 
 

Voorwaar, verlustig u in de liefde en vergeld geen kwaad 

voor goed, maar wees een voorbeeld want het goede komt 
van God; God is liefde. 

 
Jesaja 43, vers 18 en 19 Denkt niet aan hetgeen vroeger 

gebeurde en let niet op wat oudtijds is geschied; zie, Ik maak iets 
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nieuws, nu zal het uitspruiten; zult gij er geen acht op slaan? Ja, Ik 
zal een weg in de woestijn maken, rivieren in de wildernis.  

 

Voorwaar,  
 

Jesaja 53, vers 5 en 6 Maar om onze overtredingen werd hij 
doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld; de straf die ons 

de vrede aanbrengt, was op hem, en door zijn striemen is ons 

genezing geworden. Wij allen dwaalden als schapen, wij wendden 
ons ieder naar zijn eigen weg, maar de Here heeft ons aller 

ongerechtigheid op hem doen neerkomen.  
 

En Spreuken 23, vers 17 en 18 Uw hart zij niet naijverig op de 

zondaren, maar beijvere zich voortdurend de HERE te vrezen; 
waarlijk, dan is er toekomst en uw verwachting wordt niet 

afgesneden. 
En vers 21 Want een drinker en een doorbrenger verarmen, en 

slaperigheid doet lompen dragen. 

En vers 15 en 16 Mijn zoon “of dochter”, indien uw hart wijs is, 
dan zal ook mijn hart zich verheugen; dan zal mijn binnenste 

jubelen, wanneer uw lippen rechte dingen spreken. 

 
En Psalm 36, vers 6 en 7 HERE, hemelhoog is uw 

goedertierenheid, uw trouw reikt tot de wolken; uw gerechtigheid is 
als de bergen Gods, uw gericht is een geweldige watervloed. Mens 

en dier verlost Gij, HERE. 

En vers 10 en 11 Want bij U is de bron des levens, in uw licht zien 
wij het licht. Bestendig uw goedertierenheid voor wie U kennen, en 

uw gerechtigheid voor de oprechten van hart. 
En Micha 7, vers 18 en 19 Wie is een God als Gij, die de 

ongerechtigheid vergeeft en de overtreding van het overblijfsel van 

zijn erfdeel voorbijgaat, die zijn toorn niet voor eeuwig behoudt, 
maar een welbehagen heeft in goedertierenheid! Hij zal Zich 

wederom over ons ontfermen, Hij zal onze ongerechtigheden 

vertreden. Ja, Gij zult al onze zonden werpen in de diepten der 
zee.  

En Nahum 1, vers 7 De Here is goed, een sterkte ten dage der 
benauwdheid; Hij kent hen die bij Hem schuilen. 
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En 1 Johannes 3, vers 11 Want dit is de verkondiging, die gij van 
den beginne gehoord hebt: dat wij elkander zouden liefhebben. 

En 1 Johannes 4, vers 8 tot en met 11 Wie niet liefheeft, kent God 

niet, want God is liefde. Hierin is de liefde Gods jegens ons 
geopenbaard, dat God zijn eniggeboren Zoon gezonden heeft in de 

wereld, opdat wij zouden leven door Hem. Hierin is de liefde, niet 
dat wij God liefgehad hebben, maar dat Hij ons heeft liefgehad en 

zijn Zoon gezonden heeft als een verzoening voor onze 

zonden. Geliefden, indien God ons zó heeft liefgehad, behoren ook 
wij elkander lief te hebben. 

En vers 16 En wij hebben de liefde onderkend en geloofd, die God 
jegens ons heeft. God is liefde, en wie in de liefde blijft, blijft in God 

en God blijft in hem. 

En vers 19 tot en met 21 Wij hebben lief, omdat Hij ons eerst heeft 
liefgehad. Indien iemand zegt: Ik heb God lief, doch zijn broeder 

haat, dan is hij een leugenaar; want wie zijn broeder, die hij gezien 
heeft, niet liefheeft, kan ook God, die hij niet gezien heeft, niet 

liefhebben. En dit gebod hebben wij van Hem: Wie God liefheeft, 

moet ook zijn broeder liefhebben. 
En 1 Johannes 5, vers 4 Want al wat uit God geboren is, overwint 

de wereld; en dit is de overwinning, die de wereld overwonnen 

heeft: ons geloof.  
En 3de brief van Johannes, vers 11 Geliefde, volg het kwade niet na, 

maar het goede. Wie goed doet, is uit God, maar wie kwaad doet, 
heeft God niet gezien. 

En vers 15 Vrede zij u! De vrienden groeten u. Groet de vrienden 

bij name. 
En Judas vers 2 Barmhartigheid, vrede en liefde worde u 

vermenigvuldigd. 
 

En Johannes 3, vers 16 tot en met 21 Want alzo lief heeft God 

de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 
opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig 

leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, 

opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 
geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 

oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 
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duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 
waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 

gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 

komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 
zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 

 
Voorwaar, wie een oor heeft, die hore wat de Geest Gods 

gesproken heeft. 

 
1 Johannes 2, vers 5 Maar wie zijn woord bewaart, in die is 

waarlijk de liefde Gods volmaakt. Hieraan onderkennen wij, dat wij 
in Hem zijn. 

En vers 9 tot en met 11 Wie zegt in het licht te zijn en zijn “of 

haar” broeder “of zuster” haat, die is in de duisternis tot nu 
toe. Wie zijn “of haar” broeder “of zuster” liefheeft, blijft in het 

licht en in hem “of haar” is niets aanstotelijks; maar wie zijn “of 
haar” broeder “of zuster” haat, is in de duisternis en wandelt in 

de duisternis, en hij “of zij” weet niet waar hij “of zij” heengaat, 

want de duisternis heeft zijn “of haar” ogen verblind. 
 

Voorwaar, onderzoekt u grondig want God is liefde.  

Heb vrede en liefde voor iedereen. Onderzoekt uw eigen hart.  
 

Johannes 15, vers 11 Dit heb Ik tot u gesproken, opdat mijn 
blijdschap in u zij en uw blijdschap vervuld worde. 

 

Wie niet liefheeft, kent niet de Heilige Geest Gods. 
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 
 

 

Waarschuwing Gods: Satan is uit om de tempel 

Gods te vernietigen! 
 

09-02-2021 Openbarende, profetisch en waarschuwende boodschap 
Gods: Voorwaar, de satan wil niet dat u behouden wordt en is erop 

uit om de ongelovigen te voorzien met het merk van het beest, de 

666. Er is maar één uitweg en om gered te worden, Zijn Naam is 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! 
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Volledige weergave: 

  
Hallo, welkom! Op 9 Februari 2021 bracht de bode engel Gods deze 

boodschap over aan Benjamin Cousijnsen, eindtijdprofeet in de 
laatste dagen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige en almachtige Naam van 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 
Voorwaar, voorwaar, wereldwijd vreest men voor de 

Coronavirus meer dan voor God. 

 
Genesis 6, vers 5 en 6 Toen de Here zag, dat de boosheid des 

mensen groot was op de aarde en al wat de overleggingen van zijn 
hart voortbrachten te allen tijde slechts boos was, berouwde het 

de Here, dat Hij de mens op de aarde gemaakt had, en het smartte 

Hem in zijn hart. 
 

Voorwaar, de totale overname van de ongelovigen is in volle 

gang! 
De satan maakt gebruik van de vaccines om de tempel Gods te 

vernietigen en het lichaam van binnen, het immuun en gedachten, 
o.a. te beïnvloeden. 

 

Genesis 6, vers 11 en 12 De aarde nu was verdorven voor Gods 
aangezicht, en de aarde was vol geweldenarij. En God zag de aarde 

aan, en zie, zij was verdorven, want al wat leeft had zijn weg op de 
aarde verdorven. 

 

Voorwaar, zo spreekt de Here der heren en de Koning der 
koningen, de levende Opgestane Heer, Yeshua HaMashiach, 

JHWH, Jezus Christus: 

 
Johannes 10, vers 7 tot en met 11 Jezus zeide dan nogmaals: 

Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Ik ben de deur der schapen. Allen, 
die vóór Mij gekomen zijn, zijn dieven en rovers, maar de schapen 

hebben naar hen niet gehoord. Ik ben de deur; als iemand door Mij 



 
 

 

7997 
 
 

 

binnenkomt, zal hij behouden worden; en hij zal ingaan en uitgaan 
en weide vinden. De dief komt niet dan om te stelen en te slachten 

en te verdelgen; Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en 

overvloed. Ik ben de goede herder. De goede herder zet zijn leven 
in voor zijn schapen; 

En vers 14 en 15 Ik ben de goede herder en Ik ken de mijne en de 
mijne kennen Mij, gelijk Mij de Vader kent en Ik de Vader ken, en 

Ik zet mijn leven in voor de schapen.  

En vers 26 tot en met 30 Maar gij gelooft niet, omdat gij niet tot 
mijn schapen behoort. Mijn schapen horen naar mijn stem en Ik 

ken ze en zij volgen Mij, en Ik geef hun eeuwig leven en zij zullen 
voorzeker niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit 

mijn hand roven. Wat mijn Vader Mij gegeven heeft, gaat alles te 

boven en niemand kan iets roven uit de hand mijns Vaders. Ik en 
de Vader zijn één. 

 
Voorwaar, bekeert u! Er is maar één uitweg en om gered te 

worden. 

 
Johannes 8, vers 12 Wederom dan sprak Jezus tot hen en zeide: 

Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de 

duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben. 
 

Voorwaar, de satan wil niet dat u behouden wordt en is erop 
uit om de ongelovigen te voorzien met het merk van het 

beest, de getal 666.  

Voorwaar, mijn naam is Revelado, en ben een bode engel Gods. 
 

Johannes 12, vers 37 tot en met 40 En hoewel Hij zovele 
tekenen voor hun ogen gedaan had, geloofden zij niet in 

Hem, opdat het woord van de profeet Jesaja vervuld werd, dat hij 

sprak: Here, wie heeft geloofd, wat hij van ons hoorde? En aan wie 
is de arm des Heren geopenbaard? Hierom konden zij niet geloven, 

omdat Jesaja elders gezegd heeft: Hij heeft hun ogen verblind en 

hun hart verhard, dat zij niet met hun ogen zien, met hun hart 
verstaan en zich bekeren, en Ik hen geneze. 

En vers 46 tot en met 50 Ik ben als een licht in de wereld gekomen, 
opdat een ieder, die in Mij gelooft, niet in de duisternis blijve. En 

indien iemand naar mijn woorden hoort, maar ze niet bewaart, Ik 
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oordeel hem niet, want Ik ben niet gekomen om de wereld te 
oordelen, doch om de wereld te behouden. Wie Mij verwerpt en 

mijn woorden niet aanneemt, heeft een, die hem oordeelt: het 

woord, dat Ik heb gesproken, dat zal hem oordelen ten jongsten 
dage. Want Ik heb niet uit Mijzelf gesproken, maar de Vader, die 

Mij heeft gezonden, heeft zelf Mij een gebod gegeven, wat Ik 
zeggen en spreken moet. En Ik weet, dat zijn gebod eeuwig leven 

is. Wat Ik dan spreek, spreek Ik zó, als de Vader Mij gezegd heeft. 

 
Voorwaar, bent u voor of tegen Yeshua HaMashiach, JHWH, 

Jezus Christus? 
 

Johannes 3, vers 16 tot en met 21 Want alzo lief heeft God de 

wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 
een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 
geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 

oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 

duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 
waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 

gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 
komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 

zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 

En vers 35 en 36 De Vader heeft de Zoon lief en heeft Hem alles in 
handen gegeven. Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven; doch 

wie aan de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de 
toorn Gods blijft op hem. 

 

Voorwaar, wie zich bekeert en gelooft en wandelt met Hem 
zal gered worden! 

Voorwaar, op de Here moet men vertrouwen. De Corona vaccine 

zijn uit de boze! 
 

Psalm 31, vers 25 Weest sterk en uw hart zij onversaagd, gij 
allen, die op de HERE hoopt. 
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En Psalm 32, vers 9 tot en met 11 Weest niet als een paard, als een 
muildier zonder verstand, welks trots men bedwingt met toom en 

bit, opdat het u niet te na kome. Talrijk zijn de smarten van de 

goddeloze, maar wie op de HERE vertrouwt, die omringt Hij met 
goedertierenheid. Verheugt u in de HERE en juicht, gij 

rechtvaardigen; jubelt allen, gij oprechten van hart. 
En Psalm 37, vers 5 en 6 Wentel uw weg op de HERE en vertrouw 

op Hem, en Hij zal het maken; Hij zal uw gerechtigheid doen 

opgaan als het licht, en uw recht als de middag. 
En Psalm 40, vers 2 tot en met 4 Vurig verwachtte ik de HERE; toen 

neigde Hij Zich tot mij en hoorde mijn hulpgeroep, Hij trok mij op 
uit de kuil van het verderf, uit het slijk van de modderpoel; Hij 

stelde mijn voeten op een rots, mijn schreden maakte Hij vast, Hij 

gaf mij een nieuw lied in de mond, een lofzang aan onze God. 
Mogen velen het zien en vrezen, en op de HERE vertrouwen. 

 
Amen! 

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 
 

 

Het geheimenis der wetteloosheid 
 

10-02-2021 Waarschuwende en profetische boodschap God: De 

Here, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, spreekt zelfs in 
deze boodschap. Het geheimenis der wetteloosheid is reeds in 

werking en is nu in volle gang. Bereid u voor de mensen die u 
zullen haten vanwege uw geloof in Christus! 

 

 
Volledige weergave: 

  
Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 

10 Februari 2021, kreeg ik de volgende boodschap, die ik heel 

graag met u wil delen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 
Revelado, en ben een bode engel Gods. 
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Voorwaar, zo spreekt de Here, de Koning der koningen, 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus: 

Voorwaar, voorwaar, voorwaar, Ik ben die Ik ben dat is Mijn Naam! 
Voorwaar, verlies niet uw geloof en hoop en liefde als het 

wetteloosheid en de grote afval zich openbaart. Voorwaar, het 
geheimenis der wetteloosheid komt nu steeds dichterbij; die de 

werken van satan met zijn allerlei misleiding, trucs en allerlei boze 

krachten, en allerlei verlokkingen, ongerechtigheid, en vooral haat 
tegen iemand heeft die de liefde Gods aanvaard, waardoor degene 

die het horen en het aannemen en behouden zijn. 
 

Voorwaar, alle worden geoordeeld, die het kwaad de werken 

des satan aanvaard hebben en geloofd hebben en Mijn 
woorden verworpen hebben, evenzo via Mijn uitgekozen, 

liefhebbende en gezalfde Profeet.  
 

Openbaring 22, vers 6 En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn 

getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der 
profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen 

hetgeen weldra geschieden moet. 

 
Voorwaar, wie niet wil luisteren naar Mijn woorden via hem, 

zal zich verbazen als Ik kom! 
 

Openbaring 22, vers 10 tot en met 14 En hij zeide tot mij: 

Verzegel de woorden van de profetie van dit boek niet, want de tijd 
is nabij. Wie onrecht doet, hij doe nog meer onrecht; wie vuil is, hij 

worde nog vuiler; wie rechtvaardig is, hij bewijze nog meer 
rechtvaardigheid; wie heilig is, hij worde nog meer geheiligd. Zie, 

Ik kom spoedig en mijn loon is bij Mij om een ieder te vergelden, 

naardat zijn werk is. Ik ben de alfa en de omega, de eerste en de 
laatste, het begin en het einde. Zalig zij, die hun gewaden wassen, 

opdat zij recht mogen hebben op het geboomte des levens en door 

de poorten ingaan in de stad.  
En 1 Tessalonicenzen 2, vers 19 en 20 Want wie is onze hoop of 

blijdschap of erekrans voor onze Here Jezus bij zijn komst, wie 
anders dan gij? Ja, gij zijt onze eer en blijdschap. 
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En 1 Tessalonicenzen 5, vers 2 Immers, gij weet zelf zeer goed, dat 
de dag des Heren zó komt, als een dief in de nacht. 

 

Voorwaar,  
 

Romeinen 16, vers 19 en 20 Want uw gehoorzaamheid is bij 
allen bekend geworden. Over u verblijd ik mij dus, doch ik wil, dat 

gij niet alleen wijs zijt tot het goede, maar ook onbesmet van het 

kwade. De God nu des vredes zal weldra de satan onder uw voeten 
vertreden. De genade van onze Here Jezus zij met u! 

 
En Johannes 3, vers 16 tot en met 21 Want alzo lief heeft God 

de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 

opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig 
leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, 

opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 

geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 
oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 

duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 

waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 
gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 

komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 
zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 

 

En Mattheüs 7, vers 6 Geeft het heilige niet aan de honden en 
werpt uw paarlen niet voor de zwijnen, opdat zij die niet vertrappen 

met hun poten en, zich omkerende, u verscheuren. 
En Mattheüs 12, vers 37 Want naar uw woorden zult gij 

gerechtvaardigd worden, en naar uw woorden zult gij veroordeeld 

worden. 
 

Voorwaar, alle kwaadsprekers die satan aangenomen 

hebben en zijn werken en zich niet bekeerden zullen de twee 
geliefde Profeten mogen zien zitten in de hemel met hun 

kinderen. 
Ze mogen niet binnenkomen omdat ze deze door God zelf 

uitgekozen Profeten niet hebben aanvaard en de liefde en genade 
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hebben afgewezen en geen liefde van God kennen. Wie niet wil 
horen gaat verloren! 

 

Dit zijn de woorden van de Here, Yeshua HaMashiach, JHWH, 
Jezus Christus! 

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
 

 

 

Hij kent u door en door en niks is verborgen! 
 

10-02-2021 Legt dan af alle kwaadwilligheid, alle bedrog, 
huichelarij, afgunst en alle kwaadsprekerij, en verlangt als 

pasgeboren kinderen naar de redelijke, onvervalste melk, opdat gij 
daardoor moogt opwassen tot zaligheid, indien gij geproefd hebt, 

dat de Here goedertieren is. En wanneer de opperherder verschijnt, 

zult gij de onverwelkelijke krans der heerlijkheid verwerven. 
 

 
Volledige weergave: 

  

Hallo, welkom! Op 11 Februari 2021 kreeg ik, Prophet Benjamin 
Cousijnsen, de volgende boodschap Gods, die ik heel graag met u 

wil delen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige en almachtige Naam van 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. 
Voorwaar, Hij kent uw hart en ziel en lichaam, en kent u 

door en door, niets in u is voor Hem verborgen, elke 

gedachten en cel en vezel en DNA, kent Hij! 
Voorwaar, kom tot Hem, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 

Christus, de Koning der koningen en bekeert u en vraagt Hem om 
vergeving voor al uw zonden. Hij werd in uw plaats verbrijzeld en 

geslagen en doorboord en heeft aller ongerechtigheid op Hem doen 

neer komen.  
 

Voorwaar, alles heeft Hij gedragen. 
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1 Petrus 1, vers 19 tot en met 21 Maar met het kostbare bloed 
van Christus, als van een onberispelijk en vlekkeloos lam. Hij was 

van tevoren gekend, vóór de grondlegging der wereld, doch is bij 

het einde der tijden geopenbaard ter wille van u, die door Hem 
gelooft in God, die Hem opgewekt heeft uit de doden en Hem 

heerlijkheid gegeven heeft, zodat uw geloof tevens hoop is op God. 
En 1 Petrus 2, vers 1 tot en met 5 Legt dan af alle kwaadwilligheid, 

alle bedrog, huichelarij, afgunst en alle kwaadsprekerij, en verlangt 

als pasgeboren kinderen naar de redelijke, onvervalste melk, opdat 
gij daardoor moogt opwassen tot zaligheid, indien gij geproefd 

hebt, dat de Here goedertieren is. En komt tot Hem, de levende 
steen, door de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en 

kostbaar, en laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de 

bouw van een geestelijk huis, om een heilig priesterschap te 
vormen, tot het brengen van geestelijke offers, die Gode 

welgevallig zijn door Jezus Christus. 
En vers 9 en 11 Gij echter zijt een uitverkoren geslacht, een 

koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk Gode ten 

eigendom, om de grote daden te verkondigen van Hem, die u uit de 
duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Geliefden, ik 

vermaan u als bijwoners en vreemdelingen, dat gij u onthoudt van 

de vleselijke begeerten, die strijd voeren tegen uw ziel. 
En vers 19 Want dit is genade, indien iemand, omdat hij met God 

rekening houdt, leed verdraagt, dat hij ten onrechte lijdt. 
En vers 21 tot en met 25 Want hiertoe zijt gij geroepen, daar ook 

Christus voor u geleden heeft en u een voorbeeld heeft nagelaten, 

opdat gij in zijn voetstappen zoudt treden; die geen zonde gedaan 
heeft en in wiens mond geen bedrog is gevonden; die, als Hij 

gescholden werd, niet terugschold en als Hij leed, niet dreigde, 
maar het overgaf aan Hem, die rechtvaardig oordeelt; die zelf onze 

zonden in zijn lichaam op het hout gebracht heeft, opdat wij, aan 

de zonden afgestorven, voor de gerechtigheid zouden leven; en 
door zijn striemen zijt gij genezen. Want gij waart dwalende als 

schapen, maar thans hebt gij u bekeerd tot de herder en hoeder 

van uw zielen. 
En 1 Petrus 3, vers 17 tot en met 20 Want het is beter te lijden, 

indien de wil van God dit eist, goed doende dan kwaad 
doende. Want ook Christus is eenmaal om de zonden gestorven als 

rechtvaardige voor onrechtvaardigen, opdat Hij u tot God zou 
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brengen: Hij, die gedood is naar het vlees, maar levend gemaakt 
naar de geest, in welke Hij ook heengegaan is en gepredikt heeft 

aan de geesten in de gevangenis, die eertijds ongehoorzaam 

geweest waren, toen de lankmoedigheid Gods bleef afwachten, in 
de dagen van Noach, terwijl de ark in gereedheid werd gebracht, 

waarin weinigen, dat is acht zielen, door het water heen gered 
werden.  

 

En Johannes 3, vers 16 tot en met 21 Want alzo lief heeft God 
de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 

opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig 
leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, 

opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 

geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 
oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 

duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 

waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 
gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 

komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 

zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 
 

Voorwaar, mijn naam is Blesia, en ben een bode engel Gods. 
 

1 Petrus 5, vers 4 En wanneer de opperherder verschijnt, zult gij 

de onverwelkelijke krans der heerlijkheid verwerven. 
En vers 6 tot en met 11 Vernedert u dan onder de machtige hand 

Gods, opdat Hij u verhoge te zijner tijd. Werpt al uw bekommernis 
op Hem, want Hij zorgt voor u. Wordt nuchter en waakzaam. Uw 

tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende 

wie hij zal verslinden. Wederstaat hem, vast in het geloof, wetende, 
dat aan uw broederschap in de wereld hetzelfde lijden wordt 

toegemeten. Doch de God van alle genade, die u in Christus 

geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid, Hij zal u, na een korte 
tijd van lijden, volmaken, bevestigen, sterken en grondvesten. Hem 

zij de kracht in alle eeuwigheid! Amen. 
 

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
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Zalig gij die op Hem vertrouwen! 
 
14-02-2021 Onthullende en waarschuwende boodschap Gods: Wie 

van de verboden vruchten eet zullen ziek ervan worden en zullen 

voor eeuwig verloren gaan. 
 

 
Volledige weergave: 

  

Hallo, welkom! Op 14 Februari 2021 kreeg ik, Profeet Benjamin 
Cousijnsen, de volgende boodschap Gods, die ik heel graag met u 

wil delen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige en almachtige Naam van 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 
Revelado, en ben een bode engel Gods. 

 
Voorwaar, voorwaar, voorwaar, de aantal mensen dat 

Coronavirus hebben is een leugen van satan. 

Wel, zijn er ook werkelijk mensen die Coronavirus ook wel 
hebben. Voorwaar, sommigen willen de waarheid niet horen en 

zullen de waarheid niet accepteren wat de Here God overgebracht 

heeft.  
 

Voorwaar,  
 

Maleachi 3, vers 2 Doch wie kan de dag van zijn komst 

verdragen, en wie zal bestaan, als Hij verschijnt? Want Hij zal zijn 
als het vuur van de smelter en als het loog van de blekers. 

En Mattheüs 24, vers 37 Want zoals het was in de dagen van 
Noach, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn. 

En Lucas 1, vers 37 Want geen woord, dat van God komt, zal 

krachteloos wezen.  
 

Voorwaar, er zit in de vaccine een stof dat de 

immuunsysteem binnendringt en verzwakt en de geheugen 
cellen beïnvloeden, o.a. 
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Voorwaar, velen die een Coronavirus test deden die geen 
coronavirus hadden opgelopen kregen toch te horen dat men het 

virus had en zich snel moest gaan vaccineren.  

 
Voorwaar, de stappen plannen en ideeën worden netjes 

uitgevoerd door de wereldleiders en overheden en machten 
der duisternis. 

Nu al word door de duivel voor chaos gezorgd en tweedracht en 

onbegrip en liefdeloosheid, echtscheiding en twist en haat en 
afgunst en partijschappen en dergelijk, o.a. omdat de satan niet wil 

dat men het Koninkrijk Gods zullen beërven maar de hel.  
 

Voorwaar, hoe makkelijk neemt men alles aan wat satan te 

bieden heeft, maar nog makkelijker is dat men het 
merkteken, de naam van het beest, het getal 666 aanneemt.  

 
Mattheüs 26, vers 40 En Hij kwam bij zijn discipelen en vond hen 

slapende, en Hij zeide tot Petrus: Waart gijlieden zo weinig bij 

machte één uur met Mij te waken? 
En vers 56 Doch dit alles is geschied, opdat de schriften der 

profeten in vervulling zouden gaan. Toen lieten al de discipelen 

Hem alleen en vluchtten. 
En Lucas 12, vers 8 en 9 Ik zeg u: Een ieder, die Mij belijden zal 

voor de mensen, hem zal ook de Zoon des mensen belijden voor de 
engelen Gods; maar wie Mij verloochenen zal voor de mensen, die 

zal verloochend worden voor de engelen Gods.  

 
Voorwaar, de satan heeft ook vanwege de corona regels al 

vele families, o.a. uit elkaar getrokken. 
Voorwaar, door het accepteren van de vaccinaties blijkt ook dat 

men geen echte relatie heeft opgebouwd met Yeshua HaMashiach, 

JHWH, Jezus Christus en geen geloof heeft en vertrouwen in Hem, 
de Almachtige Koning der koningen. Wie van de verboden vruchten 

eet zullen ziek ervan worden en zullen voor eeuwig verloren gaan. 

 
Lucas 21, vers 26 en 27 Terwijl de mensen bezwijmen van vrees 

en angst voor de dingen, die over de wereld komen. Want de 
machten der hemelen zullen wankelen. En dan zullen zij de Zoon 
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des mensen zien komen op een wolk, met grote macht en 
heerlijkheid.  

 

Voorwaar, geliefden des Heren,  
 

Efeziërs 6, vers 12 en 13 Want wij hebben niet te worstelen 
tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, 

tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten 

in de hemelse gewesten. Neemt daarom de wapenrusting Gods, om 
weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om, uw taak geheel 

vervuld hebbende, stand te houden. 
En Openbaring 22, vers 21 De genade van de Here Jezus zij met 

allen. 

 
Voorwaar, in Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus bent 

u meer dan overwinnaar! 
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

Blijf weg uit de media van de satan! 
 
14-02-2021 Ziet daarbij toe, dat niemand verachtere van de 

genade Gods, dat er geen bittere wortel opschiete en verwarring 

stichte, en daardoor zeer velen zouden besmet worden. Voorwaar, 
velen moeten zich bekeren van hun gelijkvormigheid van de werken 

dat van uit de boze geesten komt. 

 
 

Volledige weergave: 
  

Hallo, welkom! Op 15 Februari 2021 kreeg ik, Profeet Benjamin 

Cousijnsen, de volgende boodschap Gods, die ik heel graag met u 
wil delen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige en almachtige Naam van 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 
Voorwaar,  

 

Spreuken 4, vers 14 tot en met 17 Kom niet op het pad der 
goddelozen, betreed de weg der bozen niet. Mijd die, ga er niet 
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over; wijk ervan af en ga voorbij. Want zij kunnen niet slapen, 
wanneer zij geen kwaad kunnen doen; hun slaap wordt hun 

ontnomen, wanneer zij niet iemand kunnen doen struikelen; want 

zij eten brood der goddeloosheid en drinken wijn van 
gewelddadigheid. 

En vers 24 Doe weg van u de valsheid van mond en houd ver van u 
de verkeerdheid der lippen. 

En Spreuken 5, vers 5 en 6 Dit betreft ook voor hem: Haar 

voeten dalen af naar de dood, haar schreden raken het dodenrijk. 
Opdat gij het pad des levens niet zoudt inslaan, zijn haar gangen 

doolwegen, zonder dat gij het weet. 
En vers 13 en 14 Waarom heb ik niet geluisterd naar de stem van 

mijn leermeesters, heb ik mijn oor niet geneigd naar hen die mij 

onderrichtten! Bijna was ik in alle kwaad geraakt – te midden van 
de gemeente en de vergadering. 

En vers 22 en 23 Zijn “of haar” ongerechtigheden vangen de 
goddeloze, in de strikken zijner zonde raakt hij “of zij” vast. Hij 

“of zij” sterft, omdat tucht hem “of haar” ontbreekt, door zijn “of 

haar” grote dwaasheid verdwaalt hij “of zij”. 
En Spreuken 12, vers 12 en 13 De goddeloze begeert de vangst 

van boze dingen, maar de wortel der rechtvaardigen geeft vrucht. 

In de overtreding der lippen ligt een boze valstrik, maar de 
rechtvaardige ontkomt aan de benauwdheid. 

En Spreuken 14, vers 2 Wie in oprechtheid wandelt, vreest de HERE; 
maar hij “of zij” wiens wegen verkeerd zijn, veracht Hem. 

 

Voorwaar, vele sociale media sites zoals Facebook, Youtube, 
en Twitter, o.a., hebben vele mensenlevens op de geweten. 

Voorwaar, mijn naam is Merme, en ben een bode engel Gods. 
 

Voorwaar, de media wordt het meest gebruikt door de 

wereldbeheersers, de boze geesten, en vooral satan zelfs! 
 

Marcus 7, vers 15 en 16 Niets, dat van buiten de mens in hem 

komt, kan hem onrein maken, maar hetgeen uit de mens naar 
buiten komt, dat is het, wat hem onrein maakt. Indien iemand oren 

heeft om te horen, die hore. 
 

Voorwaar, velen bedroeft de Heilige Geest Gods. 
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Efeziërs 5, vers 12 Want het is zelfs schandelijk om te noemen, 

wat heimelijk door hen wordt verricht. 

En vers 16 en 17 U de gelegenheid ten nutte makende, want de 
dagen zijn kwaad. Weest daarom niet onverstandig, maar tracht te 

verstaan, wat de wil des Heren is. 
 

Voorwaar,  

 
Colossenzen 2, vers 15 Hij heeft de overheden en machten 

ontwapend en openlijk tentoongesteld en zo over hen gezegevierd. 
En vers 20 Indien gij met Christus afgestorven zijt aan de 

wereldgeesten, waartoe laat gij u, alsof gij in de wereld leefdet, 

geboden opleggen? 
En vers 8 Ziet toe, dat niemand u medeslepe door zijn “of haar” 

wijsbegeerte en door ijdel bedrog in overeenstemming met de 
overlevering der mensen, met de wereldgeesten en niet met 

Christus. 

En Colossenzen 3, vers 24 en 25 Gij weet toch, dat gij van de Here 
tot vergelding de erfenis zult ontvangen. Gij dient Christus als 

heer. Want wie onrecht doet, zal zijn onrecht terugontvangen, en er 

is geen aanzien des persoons. 
 

Voorwaar,  
 

Openbaring 22, vers 6 En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn 

getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der 
Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen 

hetgeen weldra geschieden moet.  
 

Voorwaar, velen moeten zich bekeren van hun 

gelijkvormigheid van de werken dat van uit de boze geesten 
komt. 

 

Hebreeën 10, vers 19 en 20 Daar wij dan, broeders “en 
zusters”, volle vrijmoedigheid bezitten om in te gaan in het 

heiligdom door het bloed van Jezus, langs de nieuwe en levende 
weg, die Hij ons ingewijd heeft, door het voorhangsel, dat is, zijn 

vlees. 
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En vers 22 tot en met 24 Laten wij toetreden met een waarachtig 
hart, in volle verzekerdheid des geloofs, met een hart, dat door 

besprenging gezuiverd is van besef van kwaad, en met een 

lichaam, dat gewassen is met zuiver water. Laten wij de belijdenis 
van hetgeen wij hopen onwankelbaar vasthouden, want Hij, die 

beloofd heeft, is getrouw. En laten wij op elkander acht geven om 
elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. 

En Hebreeën 12, vers 15 Ziet daarbij toe, dat niemand verachtere 

van de genade Gods, dat er geen bittere wortel opschiete en 
verwarring stichte, en daardoor zeer velen zouden besmet worden. 

En vers 17 Want gij weet, dat hij later, toen hij toch de zegen wilde 
erven, afgewezen werd, want toen vond hij geen plaats voor 

berouw, hoewel hij het onder tranen zocht. 

 
Voorwaar, hou u vere van de sociale media sites waar alleen 

maar anderen slecht word gemaakt door de boze geesten, 
vol leugens en nepnieuws. 

Wie u ook bent, dit zeg ik u: Wie niet uit Christus is, zoekt de boze 

geesten op via de sociale media zoals via Facebook, o.a. 
 

1 Johannes 2, vers 4 tot en met 6 Wie zegt: Ik ken Hem, en zijn 

geboden niet bewaart, is een leugenaar en in die is de waarheid 
niet; maar wie zijn woord bewaart, in die is waarlijk de liefde Gods 

volmaakt. Hieraan onderkennen wij, dat wij in Hem zijn. Wie zegt, 
dat hij in Hem blijft, behoort ook zelf zó te wandelen, als Hij 

gewandeld heeft. 

En vers 9 tot en met 11 Wie zegt in het licht te zijn en zijn broeder 
haat, die is in de duisternis tot nu toe. Wie zijn broeder liefheeft, 

blijft in het licht en in hem is niets aanstotelijks; maar wie zijn 
broeder haat, is in de duisternis en wandelt in de duisternis, en hij 

weet niet waar hij heengaat, want de duisternis heeft zijn ogen 

verblind. 
En vers 24 Wat u betreft, wat gij van den beginne gehoord hebt, 

moet in u blijven. Indien in u blijft, wat gij van den beginne 

gehoord hebt, dan zult gij ook in de Zoon en in de Vader blijven. 
 

Voorwaar, hou u bezig met Yeshua HaMashiach, JHWH, 
Jezus Christus en gebruik uw tijd om in gebed te gaan en u 

te onderzoeken zodat u zich kunt bekeren. 
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1 Johannes 3, vers 10 Hieraan zijn de kinderen Gods en de 

kinderen des duivels kenbaar: een ieder, die de rechtvaardigheid 

niet doet, is niet uit God, evenmin als wie zijn “of haar” broeder 
“of zuster” niet liefheeft. 

En Johannes 3, vers 16 tot en met 21 Want alzo lief heeft God de 
wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 

geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 

oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 
duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 

waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 
gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 

komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 

zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 
 

Voorwaar, u kunt beter de boodschappen Gods serieus 

nemen dan verloren gaan. 
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
 

 

Laten uw lendenen omgord zijn en uw lampen 

blijven branden! 
 

16-02-2021 Terstond na de verdrukking dier dagen zal de zon 
verduisterd worden en de maan zal haar glans niet geven en de 

sterren zullen van de hemel vallen en de machten der hemelen 

zullen wankelen. En dan zal het teken van de Zoon des mensen 
verschijnen aan de hemel en dan zullen alle stammen der aarde 

zich op de borst slaan en zij zullen de Zoon des mensen zien komen 
op de wolken des hemels, met grote macht en heerlijkheid. MATT. 

24:29-30 
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Volledige weergave: 
  

Hallo, welkom! Op 16 Februari 2021 kreeg ik, Profeet Benjamin 

Cousijnsen, de volgende boodschap Gods, die ik heel graag met u 
wil delen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige en almachtige Naam van 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 
Voorwaar,   

 
Mattheüs 24, vers 12 en 13 En omdat de wetsverachting 

toeneemt, zal de liefde van de meesten verkillen. Maar wie volhardt 

tot het einde, die zal behouden worden.  
En vers 27 Want gelijk de bliksem komt van het oosten en licht tot 

het westen, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn. 

En vers 29 tot en met 31 Terstond na de verdrukking dier dagen zal 
de zon verduisterd worden en de maan zal haar glans niet geven en 

de sterren zullen van de hemel vallen en de machten der hemelen 
zullen wankelen. En dan zal het teken van de Zoon des mensen 

verschijnen aan de hemel en dan zullen alle stammen der aarde 

zich op de borst slaan en zij zullen de Zoon des mensen zien komen 
op de wolken des hemels, met grote macht en heerlijkheid. En Hij 

zal zijn engelen uitzenden met luid bazuingeschal en zij zullen zijn 

uitverkorenen verzamelen uit de vier windstreken, van het ene 
uiterste der hemelen tot het andere. 

En vers 33 tot en met 35 Zo moet ook gij, wanneer gij dit alles ziet, 
weten, dat het nabij is, voor de deur. Voorwaar, Ik zeg u, dit 

geslacht zal geenszins voorbijgaan, voordat dit alles geschiedt. De 

hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar mijn woorden zullen 
geenszins voorbijgaan. 

En vers 37 Want zoals het was in de dagen van Noach, zo zal de 
komst van de Zoon des mensen zijn.  

En vers 42 tot en met 44 Waakt dan, want gij weet niet, op welke 

dag uw Here komt. Maar weet dit: Als de heer des huizes geweten 
had, in welke nachtwaak de dief zou komen, hij zou gewaakt 

hebben en in zijn huis niet hebben laten inbreken. Daarom, weest 

ook gij bereid, want op een uur, dat gij het niet verwacht, komt de 
Zoon des mensen. 
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En Mattheüs 25, vers 34 Dan zal de Koning tot hen, die aan zijn 
rechterhand zijn, zeggen: Komt, gij gezegenden mijns Vaders, 

beërft het Koninkrijk, dat u bereid is van de grondlegging der 

wereld af. 
 

Voorwaar, mijn naam is Kadesa, en ben een bode engel 
Gods. 

 

Mattheüs 11, vers 25 en 26 Te dien tijde hief Jezus aan en zeide: 
Ik dank U, Vader, Heer des hemels en der aarde, dat Gij deze 

dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt, doch aan 
kinderkens geopenbaard. Ja, Vader, want zo is het een welbehagen 

geweest voor U. 

En Lucas 1, vers 37 Want geen woord, dat van God komt, zal 
krachteloos wezen.  

En vers 70 Gelijk Hij gesproken heeft door de mond zijner heilige 
Profeten van oudsher. 

 

En Lucas 9, vers 23 Hij zeide tot allen: Indien iemand achter Mij 
wil komen, die verloochene zichzelf en neme dagelijks zijn kruis op 

en volge Mij. 

En vers 26 Want ieder, die zich voor Mij en voor mijn woorden zal 
schamen, voor hem zal de Zoon des mensen Zich schamen, 

wanneer Hij komt in zijn heerlijkheid en die van de Vader en de 
heilige engelen. 

En Lucas 12, vers 34 tot en met 40 Want waar uw schat is, daar zal 

ook uw hart zijn. Laten uw lendenen omgord zijn en uw lampen 
brandende. En gij, weest gelijk aan mensen, die op hun heer 

wachten, wanneer hij van de bruiloft wederkeert, om hem, als hij 
komt en klopt, terstond te kunnen opendoen. Zalig die slaven, die 

de heer bij zijn komst wakende zal aantreffen. Voorwaar, Ik zeg u, 

hij zal zich omgorden en hen aan tafel nodigen, en bij hen komen 
om hen te bedienen. En wanneer hij in de tweede of in de derde 

nachtwake komt en hen zó aantreft, zalig zijn zij. Maar weet dit: Als 

de heer des huizes geweten had, op welk uur de dief zou komen, 
hij zou in zijn huis niet hebben laten inbreken. Weest ook gij bereid, 

want op een uur, dat gij het niet verwacht, komt de Zoon des 
mensen. 
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En 2 Korintiërs 9, vers 6 tot en met 8 Bedenkt dit: wie karig zaait, 
zal ook karig oogsten, en wie mildelijk zaait, zal ook mildelijk 

oogsten. En ieder doe, naardat hij zich in zijn hart heeft 

voorgenomen, niet met tegenzin of gedwongen, want God heeft de 
blijmoedige gever lief. En God is bij machte alle genade in u 

overvloedig te schenken, opdat gij, in alle opzichten te allen tijde 
van alles genoegzaam voorzien, in alle goed werk overvloedig 

moogt zijn. 

 
En 2 Korintiërs 10, vers 3 tot en met 7 Want al leven wij in het 

vlees, wij trekken niet ten strijde naar het vlees, want de wapenen 
van onze veldtocht zijn niet vleselijk, maar krachtig voor God tot 

het slechten van bolwerken, zodat wij de redeneringen en elke 

schans, die opgeworpen wordt tegen de kennis van God, slechten, 
elk bedenksel als krijgsgevangene brengen onder de 

gehoorzaamheid aan Christus, en gereed staan, zodra uw 
gehoorzaamheid volkomen is, alle ongehoorzaamheid te straffen. 

Gij ziet aan, wat voor ogen is. Indien iemand de vaste overtuiging 

heeft van Christus te zijn, dan overwege hij toch ook bij zichzelf, 
dat, even goed als hij van Christus is, wij ook van Christus zijn.  

En 2 Korintiërs 11, vers 3 Maar ik vrees, dat misschien, zoals de 

slang met haar sluwheid Eva verleidde, uw gedachten van de 
eenvoudige en loutere toewijding aan Christus afgetrokken zullen 

worden. 
 

En 2 Korintiërs 13, vers 5 en 6 Stelt uzelf op de proef, of gij wel 

in het geloof zijt, onderzoekt uzelf. Of zijt gij niet zo zeker van 
uzelf, dat Jezus Christus in u is? Want anders zijt gij 

verwerpelijk. Ik hoop echter, dat gij zult inzien, dat wij niet 
verwerpelijk zijn.   

En vers 9 Want wij verblijden ons, als gij krachtig zijt, al zijn wij 

zwak; want dit bidden wij, dat het met u geheel in orde komt. 
En vers 11 Overigens, broeders “en zusters”, weest blijde, laat u 

terecht brengen, laat u vermanen, weest eensgezind, houdt vrede, 

en de God der liefde en des vredes zal met u zijn. 
En vers 13 De genade des Heren Jezus Christus, en de liefde Gods, 

en de gemeenschap des heiligen Geestes zij met u allen. 
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En Galaten 1, vers 10 Tracht ik thans mensen te winnen, of God? 
Of zoek ik mensen te behagen? Indien ik nog mensen trachtte te 

behagen, zou ik geen dienstknecht van Christus zijn. 

 
En Johannes 3, vers 16 tot en met 21 Want alzo lief heeft God 

de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 
opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig 

leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, 

opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 
geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 

oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 

duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 
waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 

gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 
komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 

zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 

 
Voorwaar, overdenk dit boodschap. 

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 
 

 

 

Door de Heilige Geest groeit de liefde voor elkaar 

 
17-02-2021 Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, 

vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, 

zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Gal. 5:22 
 

 
Volledige weergave: 

  

Hallo, welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 17 Februari 
2021 kreeg ik de volgende boodschap Gods, die ik heel graag met u 

wil delen. 
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Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige en almachtige Naam van 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 

Voorwaar, geef Hem de lof en eer en toon je nederigheid en 
respect aan Hem. 

Voorwaar, Kadosh, kadosh, heilige is de Here! Laten w’ons buigen 
en Hem alle eer en aanbidding betuigen in alle eeuwigheid!  

 

Voorwaar, door de Heilige Geest laat u uw liefde zien aan 
God en aan elkaar. 

Luister: Door de Heilige Geest groeit de liefde voor elkaar.   
Voorwaar, mijn naam is Blesia en ben een bode engel Gods. 

 

Voorwaar, wie kan weerstaan Gods liefde macht? En wie wil 
het ervaren zijn grote kracht?  

Voorwaar, het bewijs van de ware liefde en genade is in Hem, 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Zijn liefde overwon het 

lijden aan het kruis van Golgotha en gaf u vergeving van alle 

zonden, ja alle overtredingen.  
 

Voorwaar, Hij gaf het grootste voorbeeld! 

Zoals Hij u Zijn liefde en goedheid en genade, o.a., liet zien, zo 
moet u ook Zijn Heilige Geest en goedheid laten zien aan de 

mensen om u heen. 
Voorwaar, heb Hem lief dan zal zijn liefde en vrede en goedheid in 

uw hart zijn en door uw leven heen stralen tot een getuigenis voor 

de mensen om u heen. Heb elkander lief met de ware liefde van de 
Here, El Elohim, Adonai, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. 

Amen! 
Houdt dit in uw gedachten, ‘Aan de vrucht herkend men wie met 

Hem wandelt en wie niet!’ 

 
Galaten 5, vers 22 Maar de vrucht van de Geest is liefde, 

blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, 

trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. 
En vers 25 Indien wij door de Geest leven, laten wij ook door de 

Geest het spoor houden.  
 

Voorwaar, in de liefde is geen vrees maar overwinning! 
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Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
 

 

 

Vlucht niet weg voor God! 
 

17-02-2021 Er zijn velen geroepen door de Here, maar niet allen 
hebben aan het Evangelie gehoor gegeven. Net als Jona sloegen 

sommigen op de vlucht en verzaakten ze de taak die de Heer hun 
had opgedragen. Wees niet zoals Jona, maar vervul de wil des 

Heren waar u bent geroepen en bewijs de Heer dat u een ware kind 

van Hem bent, een echte geloofsgetuigen van Christus! 
 

 
Volledige weergave: 

  

Hallo, welkom! Op 17 Februari 2021 kreeg ik, Profeet Benjamin 
Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik heel graag met u 

wil delen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige en almachtige Naam van 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 
Mireacha, en ben een bode engel Gods. 

 

Voorwaar, er zijn velen geroepen door de Here, maar niet 
allen hebben aan het Evangelie gehoor gegeven. 

 
Romeinen 10, vers 15 En hoe zal men prediken zonder gezonden 

te zijn? Gelijk geschreven staat: Hoe liefelijk zijn de voeten van 

hen, die een goede boodschap brengen. 
En vers 17 Zo is dan het geloof uit het horen, en het horen door het 

woord van Christus.  
En Romeinen 8, vers 14 Want allen, die door de Geest Gods geleid 

worden, zijn zonen “en dochters” Gods. 

En vers 28 tot en met 30 Wij weten nu, dat God alle dingen doet 
medewerken ten goede voor hen, die God liefhebben, die volgens 

zijn voornemen geroepenen zijn. Want die Hij tevoren gekend 

heeft, heeft Hij ook tevoren bestemd tot gelijkvormigheid aan het 
beeld zijns Zoons, opdat Hij de eerstgeborene zou zijn onder vele 
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broederen; en die Hij tevoren bestemd heeft, dezen heeft Hij ook 
geroepen; en die Hij geroepen heeft, dezen heeft Hij ook 

gerechtvaardigd; en die Hij gerechtvaardigd heeft, dezen heeft Hij 

ook verheerlijkt. 
En Jona 1, vers 3 en 4 Maar Jona maakte zich op om te vluchten 

naar Tarsis, weg van het aangezicht des Heren, en hij ging naar 
Jafo en vond een schip, dat naar Tarsis zou gaan; hij betaalde de 

vrachtprijs daarvan en ging scheep om met hen naar Tarsis te 

gaan, weg van het aangezicht des Heren. Maar de Here wierp een 
hevige wind op de zee en er ontstond een zware storm op de zee, 

zodat het schip dreigde te worden stukgeslagen. 
En vers 6 en 7 En de gezagvoerder kwam bij hem en zeide tot hem: 

Hoe kunt gij zó vast slapen! Sta op, roep tot uw god, misschien zal 

die god onzer gedenken, zodat wij niet vergaan. En zij zeiden tot 
elkander: Komt, laat ons het lot werpen, opdat wij te weten komen 

door wiens schuld dit onheil ons treft. Zij wierpen het lot en het lot 
viel op Jona. 

En vers 10 tot en met 12 Toen vreesden die mannen met grote 

vrees en zij zeiden tot hem: Wat hebt gij toch gedaan? want die 
mannen wisten, dat hij op de vlucht was, weg van het aangezicht 

des Heren, want dat had hij hun medegedeeld. En zij vroegen hem: 

Wat zullen wij met u doen, opdat de zee ophoude tegen ons te 
woeden, want de zee wordt hoe langer hoe onstuimiger. Hij 

antwoordde hun: Neemt mij op en werpt mij in de zee, en de zee 
zal ophouden tegen u te woeden. Want ik weet, dat door mijn 

schuld deze zware storm tegen u is opgestoken. 

En vers 15 Daarna namen zij Jona op en wierpen hem in de zee, en 
de zee hield op met woeden. 

En vers 17 En de Here beschikte een grote vis om Jona in te 
slokken; en Jona was in het ingewand van de vis drie dagen en drie 

nachten. 

 
Voorwaar, geliefden, vlucht niet weg voor Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! 

Voorwaar,  
 

Jona 2, vers 1 En Jona bad tot de Here, zijn God, uit het ingewand 
van de vis. 
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En vers 4 tot en met 7 En ik, ik zeide: verstoten ben ik uit uw ogen, 
zou ik ooit weer uw heilige tempel aanschouwen? Wateren 

omringden mij, zij bedreigden mijn leven, de diepte omving mij, 

met zeewier was mijn hoofd omwonden. Tot de grondvesten der 
bergen zonk ik neer; de grendelen der aarde waren voor altoos 

achter mij. Toen trokt Gij mijn leven uit de groeve omhoog, 
o, Here, mijn God! Toen mijn ziel in mij versmachtte, gedacht ik 

de Here, en mijn gebed kwam tot U in uw heilige tempel. 

En vers 10 En de Here sprak tot de vis en deze spuwde Jona uit op 
het droge. 

En Jona 3, vers 4 En Jona begon de stad in te gaan, één dagreis, en 
hij predikte en zeide: Nog veertig dagen en Nineve wordt 

ondersteboven gekeerd! 

En vers 10 Toen God zag wat zij deden, hoe zij zich bekeerden van 
hun boze weg, berouwde het God over het kwaad dat Hij gedreigd 

had hun te zullen aandoen, en Hij deed het niet. Amen! 
En Jona 4, vers 1 en 2 Maar dit mishaagde Jona ten zeerste en hij 

werd toornig. En hij bad tot de Here en zeide: Ach, Here, heb ik dat 

niet gezegd, toen ik nog in mijn land was? Daarom heb ik het willen 
voorkomen door naar Tarsis te vluchten, want ik wist, dat Gij een 

genadig en barmhartig God zijt, lankmoedig, groot van 

goedertierenheid en berouw hebbend over het kwaad. 
En vers 4 Maar de Here zeide: Zijt gij terecht vertoornd? 

En vers 10 en 11 Toen zeide de Here: Gij wildet de wonderboom 
sparen, waarvoor gij u geen moeite hebt gegeven en die gij niet 

hebt doen groeien, die in één nacht is ontstaan en in één nacht is 

vergaan. Zou Ik dan Nineve niet sparen, de grote stad, waarin 
meer dan honderdtwintigduizend mensen zijn, die het onderscheid 

niet kennen tussen hun rechterhand en hun linkerhand, benevens 
veel vee? 

 

Voorwaar,  
 

Jakobus 1, vers 22 tot en met 25 Dit betreft ook voor de 

vrouw: En weest daders des woords en niet alleen hoorders: dan 
zoudt gij uzelf misleiden. Want wie hoorder is van het woord en niet 

dader, die gelijkt op een man, die het gelaat, waarmede hij 
geboren is, in een spiegel beschouwt; want hij heeft zich 

beschouwd, is heengegaan en heeft terstond vergeten, hoe hij er 
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uitzag. Maar wie zich verdiept in de volmaakte wet, die der vrijheid, 
en daarbij blijft, niet als een vergeetachtige hoorder, doch als een 

werkelijk dader, die zal zalig zijn in zijn doen. 

En Johannes 3, vers 16 tot en met 21 Want alzo lief heeft God de 
wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 

geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 
oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 

duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 

waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 
gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 

komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 
zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 

En Jakobus 3, vers 13 Wie is wijs en verstandig onder u? Hij “of 

zij” tone uit zijn “of haar” goede wandel zijn “of haar” werken 
met wijze zachtmoedigheid.  

En Efeziërs 6, vers 10 en 11 Voorts, weest krachtig in de Here en in 

de sterkte zijner macht. Doet de wapenrusting Gods aan, om te 
kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels. 

En Filippenzen 1, vers 6 Hiervan toch ben ik ten volle overtuigd, dat 
Hij, die in u een goed werk is begonnen, dit ten einde toe zal 

voortzetten, tot de dag van Christus Jezus. Amen! 

 
Voorwaar, waar zijn de geloofsgetuigen? 

Onderzoekt uw hart en predikt van Hem die u geroepen heeft. 
Amen! 

 

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
 

 

 

Wijsheid woont bij de schranderheid 
 

20-02-2021 Al de woorden van mijn mond zijn in gerechtigheid 
gesproken; niets daarin is verdraaid en verkeerd. Zij alle zijn voor 
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de verstandige juist, betrouwbaar voor wie kennis gevonden 
hebben. Neemt mijn vermaning aan en niet zilver, en kennis boven 

uitgelezen goud. Want wijsheid is beter dan koralen, al wat men 

zou kunnen begeren, kan haar niet evenaren.  
 

 
Volledige weergave: 

  

Hallo, welkom! Op 20 Februari 2021 kreeg ik, Profeet Benjamin 
Cousijnsen, de volgende boodschap Gods, die ik heel graag met u 

wil delen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige en almachtige Naam van 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  
 

Voorwaar,  
 

Mattheüs 11, vers 10 Deze is het, “een Profeet”, van wie 

geschreven staat: Zie, Ik zend mijn bode voor uw aangezicht uit, 
die uw weg voor U heen bereiden zal. 

 

En Spreuken 9, vers 4 Wie onverstandig is, kere zich hierheen; 
tot de verstandeloze zegt zij, 

En vers 9 en 10 Geef aan de wijze, en hij zal nog wijzer worden, 
onderwijs de rechtvaardige, en hij zal aan inzicht winnen. De vreze 

des HEREN is het begin der wijsheid en het kennen van de 

Hoogheilige is verstand. 
 

En Openbaring 22, vers 6 En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn 
getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der 

Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen 

hetgeen weldra geschieden moet. 
 

En Openbaring 22, vers 16 Ik, Jezus, “Yeshua HaMashiach, 

JHWH”, heb mijn engel gezonden. Tot zover. 
En Spreuken 8, vers 8 tot en met 12 Al de woorden van mijn mond 

zijn in gerechtigheid gesproken; niets daarin is verdraaid en 
verkeerd. Zij alle zijn voor de verstandige juist, betrouwbaar voor 

wie kennis gevonden hebben. Neemt mijn vermaning aan en niet 
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zilver, en kennis boven uitgelezen goud. Want wijsheid is beter dan 
koralen, al wat men zou kunnen begeren, kan haar niet evenaren. 

Ik, de Wijsheid, woon bij de schranderheid en ik verkrijg kennis 

door overleggingen. 
En vers 14 Mijner zijn raad en overleg, ik ben het inzicht; mijner is 

de kracht. 
En vers 16 tot 22 Door mij heersen de vorsten en de edelen, al de 

rechters der aarde. Ik heb lief wie mij liefhebben, wie mij ijverig 

zoeken, zullen mij vinden. Rijkdom en eer zijn bij mij, duurzaam 
goed en gerechtigheid. Mijn vrucht is meer waard dan goud, ja dan 

gelouterd goud, mijn opbrengst meer dan uitgelezen zilver. Ik 
wandel op het pad van de gerechtigheid, midden op de wegen van 

het recht, om hen die mij liefhebben, bezit te doen beërven; hun 

schatkamers zal ik vullen. De HERE heeft mij tot aanzijn geroepen 
als het begin van zijn wegen, vóór zijn werken van ouds af. 

En vers 32 Nu dan, zonen “en dochters”, luistert naar mij, want 
welzalig zijn zij die mijn wegen bewaren. 

En Spreuken 12, vers 28 Op het pad der gerechtigheid is leven, 

maar de weg der zonde voert ten dode. 
En Spreuken 14, vers 16 De wijze vreest en wijkt af van het kwaad, 

maar de dwaas gaat zich te buiten en voelt zich toch veilig. 

En vers 22 Zullen de bewerkers van het kwade niet dwalen? Doch 
liefde en trouw zijn voor de bewerkers van het goede. 

 
Voorwaar, mijn naam is Milleo, en ben een bode engel Gods. 

 

Psalm 34, vers 12 Komt, kinderen, luistert naar mij, ik zal u de 
vreze des HEREN leren. 

En vers 15 Wijk van het kwade en doe het goede, zoek de vrede en 
jaag die na. 

En Psalm 37, vers 5 Wentel uw weg op de HERE en vertrouw op 

Hem, en Hij zal het maken.  
En vers 16 en 17 Beter is het weinige van de rechtvaardige dan de 

rijkdom van vele goddelozen; want de armen der goddelozen 

worden verbroken, maar de HERE schraagt de rechtvaardigen. 
En Psalm 46, vers 2 en 3 God is ons een toevlucht en sterkte, ten 

zeerste bevonden een hulp in benauwdheden. Daarom zullen wij 
niet vrezen, al verplaatste zich de aarde, al wankelden de bergen in 

het hart van de zee. 
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En Psalm 48, vers 2 Groot is de HERE en hoog te loven in de stad 
van onze God zijn heilige berg. 

En Psalm 49, vers 17 Vrees niet, als iemand rijk wordt, als de 

heerlijkheid van zijn huis toeneemt. 
En Psalm 50, vers 8 Niet om uw offers berisp Ik u; uw brandoffers 

toch zijn bestendig voor Mij. 
En vers 23 Wie lof offert, eert Mij, en baant de weg, dat Ik hem 

Gods heil doe zien. 

En Spreuken 16, vers 20 Wie op het woord acht geeft, zal het 
goede vinden; ja, welzalig hij, die op de HERE vertrouwt. 

 
En Johannes 3, vers 16 tot en met 21 Want alzo lief heeft God 

de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 

opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig 
leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, 

opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 

geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 
oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 

duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 

waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 
gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 

komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 
zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 

 

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
 

 
 

Voorwaar, u bent gewaarschuwd! 
 
21-02-2021 Waarschuwende boodschap Gods: Voorwaar, zoals 

men het DNA van varkens en apen met elkaar wetenschappelijk 

vermengt door de Chinese wetenschappers, zo wil satan de mensen 
overnemen via de vaccinaties. 

 

 
Volledige weergave: 
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Hallo, welkom! Op 21 Februari 2021 kreeg ik, Profeet Benjamin 

Cousijnsen, de volgende boodschap Gods, die ik heel graag met u 

wil delen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige en almachtige Naam van 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 

Revelado, en ben een bode engel Gods. 

 
Voorwaar, wie hore en is wijs? 

Voorwaar, de listige slang heeft al velen weten te verleiden met zijn 
vaccin en beweerd dat de vele bijwerkingen juist goed is, daarmee 

bewijst het dat de vaccinatie werkt. Voorwaar, ja, het doet iets in je 

lichaam, dat klopt maar verder word verzwegen dat het zeker wel 
kwaad doet, en verder overleed vele gezonde patiënten na een 

vaccinatie.  
 

Voorwaar, vele gebeurtenissen word verzwegen in de media 

wereldwijd, ja, zoals enkelen na de vaccinatie blind werden 
en anderen raakten verlamd, de meesten tijdelijk. 

Voorwaar, de media het vaccinatie programma is allemaal een show 

en politiek overdreven. Zelfs sommige ziekenhuizen waren gestopt 
in Duitsland met het inenten omdat een zeer hoog werknemers 

ernstig ziek ervan werden door de bijwerkingen. 
 

Voorwaar, voorwaar, voorwaar, het accepteren van de 

vaccine zal veel kwaad doen.  
De witte bloedlichaampjes worden overgenomen en zelfs 

wetenschappers bevestigen en artsen bevestigen grote risico op het 
immuun systeem met grote gevolgen. Voorwaar, zoals men het 

DNA van varkens en apen met elkaar wetenschappelijk vermengt 

door de Chinese wetenschappers, zo wil satan de mensen 
overnemen via de vaccinaties. 

 

Voorwaar, u bent gewaarschuwd! 
 

1 Korintiërs 3, vers 16 tot en met 21 Weet gij niet, dat gij Gods 
tempel zijt en dat de Geest Gods in u woont? Zo iemand Gods 

tempel schendt, God zal hem schenden. Want de tempel Gods, en 
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dat zijt gij, is heilig! Laat niemand zichzelf misleiden! Indien iemand 
onder u meent wijs te zijn in deze tijd, hij worde dwaas, om wijs te 

worden. Want de wijsheid dezer wereld is dwaasheid voor God. 

Want er staat geschreven: 
Die de wijzen vangt in hun sluwheid; en elders: De Here weet, dat 

de overleggingen der wijzen vruchteloos zijn. Daarom, niemand 
beroeme zich op mensen; alles is immers het uwe: 

En 2 Korintiërs 1, vers 10 En Hij heeft ons uit zulk een groot 

doodsgevaar verlost en zal ons verlossen: op Hem hebben wij onze 
hoop gevestigd, dat Hij ons ook verder verlossen zal. 

En Openbaring 22, vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: 
Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de 

Here Jezus zij met allen. 

 
Voorwaar, wie niet wil horen gaat verloren door satan’s 

stappen plannen, het 666! 
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 

 
 

Gratis wifi 
 
21-02-2021 Zoek de Heer gezocht en maak tijd voor Hem. Laat u 

niet in slavernij zijn met uw mobiele telefoon of de technologie in 

dit wereld die uw tijd in beslag nam en u wegleidde van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. 

 
 

Volledige weergave: 

  
Hallo, welkom! Op 21 Februari 2021 kreeg ik, Profeet Benjamin 

Cousijnsen, de volgende boodschap Gods, die ik heel graag met u 
wil delen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige en almachtige Naam van 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 

Hervorme, en ben een bode engel Gods. 

 
Voorwaar,  
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Mattheüs 6, vers 21 tot en met 24 Want, waar uw schat is, daar 

zal ook uw hart zijn. De lamp van het lichaam is het oog. Indien 

dan uw oog zuiver is, zal geheel uw lichaam verlicht zijn; maar 
indien uw oog slecht is, zal geheel uw lichaam duister zijn. Indien 

nu wat licht in u is, duisternis is, hoe groot is dan de duisternis! 
Niemand kan twee heren dienen, want hij zal òf de ene haten en de 

andere liefhebben, òf zich aan de ene hechten en de andere 

minachten; gij kunt niet God dienen èn Mammon. 
 

Voorwaar, overdenk deze boodschap voordat het te laat is 
om u te bekeren. 

 

Mattheüs 12, vers 30 Wie met Mij niet is, die is tegen Mij, en wie 
met Mij niet bijeenbrengt, die verstrooit. 

En vers 35 Een goed mens brengt uit zijn goede schat goede dingen 
voort, en een slecht mens uit zijn boze schat boze dingen.  

 

Voorwaar, met wie bent u het meest verbonden? 
David zei: De Here is mijn herder, mij ontbreekt niets.  

Maar de ongelovige, o.a. zegt: De mobiele telefoon is mijn herder, 

mij ontbreekt niets. 
 

Psalm 23, vers 2 Hij doet mij nederliggen in grazige weiden; Hij 
voert mij aan rustige wateren. 

 

Voorwaar, maar David zegt: De Here verkwikt mijn ziel. Hij 
leidt mij in de rechte sporen om zijn naams wil. 

Maar de ongelovige en wie niet een relatie heeft met Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus en geen tijd maakt voor Hem 

heeft zou weleens kunnen zeggen: De mobiel verkwikt mijn ziel. 

 
Job 15, vers 12 en 13 Wat sleept uw hart u mee en wat flikkeren 

uw ogen, dat gij uw geest tegen God keert en zulke woorden uit uw 

mond laat gaan? 
En Job 26, vers 4 Met wiens hulp hebt gij zulke woorden geuit, en 

wiens geest ging van u uit? 
 

Voorwaar, en David zegt die zijn relatie onderhoud: 
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Psalm 23, vers 4 tot en met 6 Zelfs al ga ik door een dal van 

diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want Gij zijt bij mij; uw stok 

en uw staf, die vertroosten mij. Gij richt voor mij een dis aan voor 
de ogen van wie mij benauwen; Gij zalft mijn hoofd met olie, mijn 

beker vloeit over. Ja, heil en goedertierenheid zullen mij volgen al 
de dagen van mijn leven; ik zal in het huis des HEREN verblijven tot 

in lengte van dagen. 

 
Voorwaar, de beste wifi verbinding die u red en verkwikt en 

eeuwig leven geeft is alleen Yeshua HaMashiach, JHWH, 
Jezus Christus. 

Voorwaar, David zei:  

 
Psalm 9, vers 2 tot en met 4 Ik zal U loven, HERE, met mijn 

ganse hart, ik wil al uw wonderen verhalen; in U wil ik mij 
verheugen en juichen, uw naam psalmzingen, o Allerhoogste, nu 

mijn vijanden terugdeinzen, struikelen en vergaan voor uw 

aangezicht. 
En vers 18 De goddelozen keren om naar het dodenrijk, al de 

volken die God vergeten. 

En Psalm 19, vers 13 Afdwalingen – wie bemerkt ze? Spreek van de 
verborgene mij vrij. 

En vers 15 Mogen de woorden van mijn mond en de overleggingen 
van mijn hart U welgevallig zijn, o HERE, mijn rots en mijn 

verlosser. 

En Psalm 31, vers 24 Hebt de HERE lief, al zijn gunstgenoten; 
de HERE bewaart de getrouwen, maar ruimschoots vergeldt Hij de 

trotsen. 
En Psalm 33, vers 13 tot en met 15 De HERE schouwt uit de hemel, 

Hij slaat alle mensenkinderen gade; uit zijn woonplaats ziet Hij naar 

alle bewoners der aarde, Hij, die hun aller harten vormt, die al hun 
werken doorgrondt. 

En Psalm 34, vers 5 tot en met 7 Ik zocht de HERE en Hij 

antwoordde mij, Hij redde mij uit al mijn verschrikkingen. Zij 
schouwen naar Hem en stralen van vreugde, en hun aangezicht zal 

niet schaamrood worden. Deze ellendige hier riep en 
de HERE hoorde, Hij verloste hem uit al zijn benauwdheden. 



 
 

 

8028 
 
 

 

En vers 10 Vreest de HERE, gij, zijn heiligen, want wie Hem vrezen, 
hebben geen gebrek. 

En Psalm 37, vers 4 en 5 Verlustig u in de HERE; dan zal Hij u geven 

de wensen van uw hart. Wentel uw weg op de HERE en vertrouw op 
Hem, 

en Hij zal het maken. 
En Psalm 107, vers 43 Wie is wijs? Hij lette op deze dingen, laat 

men acht slaan op de gunstbewijzen des HEREN. 

En Psalm 119, vers 165 tot en met 168 Zij, die uw wet liefhebben, 
hebben grote vrede, er is voor hen geen struikelblok. Op uw heil 

hoop ik, o HERE, en uw geboden doe ik. Mijn ziel onderhoudt uw 
getuigenissen, ik heb ze hartelijk lief. Uw bevelen en uw 

getuigenissen onderhoud ik, 

want al mijn wegen zijn vóór U. 
 

Voorwaar, 
 

Johannes 3, vers 16 tot en met 21 Want alzo lief heeft God de 

wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 
een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 
geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 

oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 

duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 
waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 

gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 
komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 

zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 

 
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
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Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus zelf 

heeft ervoor gekozen om wederom de mensheid 
toe te spreken 
 

23-02-2021 Voorwaar, sinds 2012 worden vele boodschappen zoals 
bemoedigingen, vermaningen en waarschuwingen overgebracht. Zij 

die niet willen horen, gaan verloren! 
 

 

Volledige weergave: 
  

Hallo, welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 23 Februari 
2021 kreeg ik de volgende boodschap Gods, die ik heel graag met u 

wil delen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige en almachtige Naam van 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, voorwaar, 

voorwaar mijn naam is Blesia, en ben een bode engel Gods. 
 

Voorwaar, deze boodschap word u overgebracht woord voor 
woord door uw Abba, Vader, uw Rabboeni, uw Meester en 

Here der heren, Adonai, Elohim, de Koning der koningen, 

Yeshua HaMashiach in het Hebreeuws, de Opgestane en 
levende Heer! 

 
Voorwaar, sinds 2012 worden vele boodschappen zoals 

bemoedigingen, vermaningen en waarschuwingen 

overgebracht.  
Vele profetieën zijn reeds vervuld die Gods eenvoudige, geliefde en 

ware eindtijdprofeet mocht doorgeven. Voorwaar, ook wil de Here u 

danken voor uw onvermoeibare inzet en trouwheid en steun en het 
vertalen van de boodschappen en het delen ervan. Voorwaar, ook 

gaat de dank uit naar de trouwe giftgevers. De Here heeft een 
blijmoedige gever lief. 

 

Voorwaar, de boodschappen van de Here zijn kostbare 
parels en kostbare lessen vanuit die de Here Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus met u deelt. 
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Een valse profeet zou u nooit gaan waarschuwen namens de Here 
en Gods kostbare parels delen met u. Voorwaar, sommige ogen 

gingen open bij het aanhoren van de boodschappen en werden 

aangeraakt. Maar er zijn ook sommigen die eigenwijs waren en 
slecht, zelfs sommige christenen die in hokjes denken, die niet de 

boodschappen van de Here zelf serieus namen en Hem bespotten, 
ze zullen voorzeker verloren gaan.  

 

Voorwaar, de tijd is kort! 
En Hij, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus zelf heeft ervoor 

gekozen om ook u nu wederom de mensheid in de wereld toe te 
spreken via Zijn uitgekozen, gezalfde en ware Profeet, Benjamin 

Cousijnsen. Men zou hem ook dankbaar moeten zijn voor de 

boodschappen delen maar helaas zijn er ook sommigen ondankbaar 
die hen kostbare parels aan de zwijnen geven om te vertrappen. 

Hen loon is de uitspraak van de Here zelf: Zij die niet willen horen, 
gaan verloren! 

 

Voorwaar, luister naar de boodschappen regelmatig. 
De Here heeft reeds vele tranen gedroogd en velen weer zien 

stralen en bemoedigt en terecht gewezen maar boven alles gered! 

 
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 
 

 

Onverwachts, zal Hij komen! 
 

24-02-2021 Verwacht niet dat het nog lang gaat duren, de signalen 

zijn duidelijk genoeg! Immers, gij weet zelf zeer goed, dat de dag 
des Heren zó komt, als een dief in de nacht. Terwijl zij zeggen: het 

is alles vrede en rust, overkomt hun, als de weeën een zwangere 
vrouw, een plotseling verderf, en zij zullen geenszins ontkomen.  

 

 
Volledige weergave: 
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Hallo, welkom! Op 24 Februari 2021 kreeg ik, Profeet Benjamin 
Cousijnsen, de volgende boodschap Gods, die ik heel graag met u 

wil delen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige en almachtige Naam van 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, voorwaar, 
voorwaar, mijn naam is Revelado, en ben een bode engel Gods. 

 

Naarmate het einde dichterbij komt en het kwaad en geweld 
op grote schaal zal plaatsvinden, heeft echt te maken met de 

Here Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus wederkomst 
zeer dichtbij is. 

Voorwaar, 

 
Mattheüs 24, vers 27 Want gelijk de bliksem komt van het oosten 

en licht tot het westen, zo zal de komst van de Zoon des mensen 
zijn. 

En vers 38 en 39 Want zoals zij in die dagen vóór de zondvloed 

waren, etende en drinkende, huwende en ten huwelijk gevende, tot 
op de dag, waarop Noach in de ark ging, en zij niets bemerkten, 

eer de zondvloed kwam en hen allen wegnam, zo zal ook de komst 

van de Zoon des mensen zijn. 
En vers 21 Want er zal dan een grote verdrukking zijn, zoals er niet 

geweest is van het begin der wereld tot nu toe en ook nooit meer 
wezen zal.  

 

Voorwaar, de gebeurtenissen nu zeggen genoeg. 
 

1 Thessalonicenzen 5, vers 1 tot en met 21 Maar over de tijden 
en gelegenheden, broeders “en zusters”, is het niet nodig, dat u 

geschreven wordt: immers, gij weet zelf zeer goed, dat de dag des 

Heren zó komt, als een dief in de nacht. Terwijl zij zeggen: het is 
alles vrede en rust, overkomt hun, als de weeën een zwangere 

vrouw, een plotseling verderf, en zij zullen geenszins 

ontkomen. Maar gij, broeders “en zusters”, zijt niet in de 
duisternis, zodat die dag u als een dief overvallen zou: want gij zijt 

allen kinderen des lichts en kinderen des dags. Wij behoren niet 
aan nacht of duisternis toe; laten wij dan ook niet slapen gelijk de 

anderen, doch wakker en nuchter zijn. Want die slapen, slapen des 
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nachts en die zich bedrinken, zijn des nachts dronken, maar laten 
wij, die de dag toebehoren, nuchter zijn, toegerust met het harnas 

van geloof en liefde en met de helm van de hoop der 

zaligheid; want God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot het 
verkrijgen van zaligheid door onze Here Jezus Christus, die voor 

ons gestorven is, opdat wij, hetzij wij waken, hetzij wij slapen, 
tezamen met Hem zouden leven. Vermaant daarom elkander en 

bouwt elkander op, gelijk gij dit ook doet. Wij verzoeken u, 

broeders “en zusters”, hen, die onder u zich moeite getroosten, 
die u leiden in de Here en u terechtwijzen, te erkennen, en hen zeer 

hoog te schatten in liefde, om hun werk. Houdt vrede onder 
elkander. Wij vermanen u, broeders “en zusters”, wijst de 

ongeregelden terecht, beurt de kleinmoedigen op, komt op voor de 

zwakken, hebt geduld met allen. Ziet toe, dat niemand kwaad met 
kwaad vergelde, maar jaagt te allen tijde het goede na, jegens 

elkander en jegens allen. Verblijdt u te allen tijde, bidt zonder 
ophouden, dankt onder alles, want dat is de wil Gods in Christus 

Jezus ten opzichte van u. Dooft de Geest niet uit, veracht de 

profetieën niet, maar toetst alles en behoudt het goede. 
 

Voorwaar, plotseling zal Hij komen! 

Verwacht niet dat het nog lang gaat duren, de signalen zijn 
duidelijk genoeg! Voorwaar, laat de werken van satan u niet laten 

wankelen, maar wees onwankelbaar en krachtig en neem Gods 
boodschappen serieus. 

 

Hebreeën 12, vers 14 en 15 Jaagt naar vrede met allen en naar 
de heiliging, zonder welke niemand de Here zal zien. Ziet daarbij 

toe, dat niemand verachtere van de genade Gods, dat er geen 
bittere wortel opschiete en verwarring stichte, en daardoor zeer 

velen zouden besmet worden. 

En vers 17 Want gij weet, dat hij “of zij” later, toen hij “of zij” 
toch de zegen wilde erven, afgewezen werd, want toen vond hij “of 

zij” geen plaats voor berouw, hoewel hij “of zij” het onder tranen 

zocht. 
 

Voorwaar, weet dit. 
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Jacobus 1, vers 12 Zalig is de man “of vrouw”, die in verzoeking 
volhardt, want, wanneer hij “of zij” de proef heeft doorstaan, zal 

hij “of zij” de kroon des levens ontvangen, die Hij beloofd heeft 

aan wie Hem liefhebben. 
En verse 21 en 22 Legt dus af alle vuilheid en alle uitwas van 

boosheid en neemt met zachtmoedigheid het in u geplante woord 
aan, dat uw zielen kan behouden. En weest daders des woords en 

niet alleen hoorders: dan zoudt gij uzelf misleiden.  

 
Voorwaar, het niet aannemen van deze boodschap, die 

overgebracht door Gods gezalfde, zou ertoe kunnen leiden 
dat u toch achter gelaten word, wie u ook bent! 

Voorwaar,  

 
Openbaring 22, vers 12 Zie, Ik kom spoedig en mijn loon is bij 

Mij om een ieder te vergelden, naardat zijn werk is.  
En vers 20 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. 

Amen, kom, Here Jezus! 

 
Wie niet wil horen gaat verloren! Amen. 

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 
 

 

Zij zullen tegen u strijden, zij zullen u niet 
overmogen, want Ik ben met u, luidt het woord 

des Heren 
 
25-02-2021 Wie u ontvangt, ontvangt Mij, en wie Mij ontvangt, 

ontvangt Hem, die Mij gezonden heeft. Wie een profeet ontvangt 

als profeet, zal het loon van een profeet ontvangen; en wie een 
rechtvaardige ontvangt als rechtvaardige, zal het loon van een 

rechtvaardige ontvangen. En wie één van deze kleinen, omdat hij 
een discipel is, ook maar een beker koud water te drinken geeft, 

voorwaar, Ik zeg u, zijn loon zal hem geenszins ontgaan. Matt. 

10:40-42 
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Volledige weergave: 
  

Hallo, welkom! Op 25 Februari 2021 kreeg ik, Profeet Benjamin 

Cousijnsen, de volgende boodschap Gods, die ik heel graag met u 
wil delen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige en almachtige Naam van 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 
Voorwaar,  

 
Openbaring 22, vers 6 En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn 

getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der 

Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen 
hetgeen weldra geschieden moet.  

En Jeremia 1, vers 4 en 5 Het woord des Heren nu kwam tot 
mij: Eer Ik u vormde in de moederschoot, heb Ik u gekend, en eer 

gij voortkwaamt uit de baarmoeder, heb Ik u geheiligd; tot een 

profeet voor de volkeren heb Ik u gesteld.  
En vers 17 Gij dan, gord uw lendenen, maak u op en spreek tot hen 

al wat Ik u gebieden zal; verschrik niet voor hen, opdat Ik u niet 

voor hen doe verschrikken. 
En vers 19 Al zullen zij tegen u strijden, zij zullen u “en uw gezin” 

niet overmogen, want Ik ben met u, luidt het woord des Heren, om 
u te bevrijden. 

En vers 12 Daarop zeide de Here tot mij: Gij hebt goed gezien, 

want Ik waak over mijn woord om dat te doen. 
 

Voorwaar,  
 

Jeremia 5, vers 23 Maar dit volk heeft een weerbarstig en 

weerspannig hart, zij zijn afgeweken en heengegaan. 
 

Voorwaar,  

 
Mattheüs 10, vers 40 tot en met 42 Wie u ontvangt, ontvangt 

Mij, en wie Mij ontvangt, ontvangt Hem, die Mij gezonden 
heeft. Wie een profeet ontvangt als profeet, zal het loon van een 

profeet ontvangen; en wie een rechtvaardige ontvangt als 
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rechtvaardige, zal het loon van een rechtvaardige ontvangen. En 
wie één van deze kleinen, omdat hij een discipel is, ook maar een 

beker koud water te drinken geeft, voorwaar, Ik zeg u, zijn loon zal 

hem geenszins ontgaan. 
En Mattheüs 7, vers 1 tot en met 3 Oordeelt niet, opdat gij niet 

geoordeeld wordt; want met het oordeel, waarmede gij oordeelt, 
zult gij geoordeeld worden, en met de maat, waarmede gij meet, 

zal u gemeten worden. Wat ziet gij de splinter in het oog van uw 

broeder, maar de balk in uw eigen oog bemerkt gij niet?  
En Jeremia 2, vers 19 Laat uw boosheid u tuchtigen en uw 

afdwaling u kastijden; weet en zie, dat het boos en bitter is, dat gij 
de Here uw God hebt verlaten, en dat er geen vrees voor Mij bij u 

is, luidt het woord van de Here, de Here der heerscharen. 

En vers 22 Ja, al zoudt gij u wassen met loog en veel zeep 
gebruiken, dan blijft toch uw ongerechtigheid als een onuitwisbare 

vlek voor mijn oog, luidt het woord van de Here Here. 
En Mattheüs 12, vers 18 Zie, mijn knecht, die Ik, “de Here”, 

verkoren heb, mijn geliefde “Profeet”, in wie mijn ziel een 

welbehagen heeft. Tot zover. 
 

Voorwaar, raakt mijn gezalfde niet aan of het zal u gaan 

berouwen; omdat hij en zijn gezin behoren Mij toe; luid het 
woord van de Here, de Koning der koningen. 

 
Lucas 4, vers 24 Doch Hij zeide: Voorwaar, Ik zeg u, geen Profeet 

is aangenaam in zijn vaderstad.  

 
Voorwaar, doch in de Hemel is hij en zijn vrouw zijn meer 

dan wat geopenbaard is. 
Ze zijn gelieft door Mij, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus 

en zijn heilige engelen. Voorwaar, wie Mij liefheeft, heeft hen lief, 

die Ik, de Here, reeds liefhad in de Hemel. 
 

Voorwaar, mijn naam is Revelado, en ben een bode engel Gods. 

 
Mattheüs 24, vers 12 tot en met 14 En omdat de 

wetsverachting toeneemt, zal de liefde van de meesten 
verkillen. Maar wie volhardt tot het einde, die zal behouden 

worden. En dit evangelie van het Koninkrijk zal in de gehele wereld 
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gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken, en dan zal het 
einde gekomen zijn. 

En vers 21 en 22 Want er zal dan een grote verdrukking zijn, zoals 

er niet geweest is van het begin der wereld tot nu toe en ook nooit 
meer wezen zal. En indien die dagen niet ingekort werden, zou 

geen vlees behouden worden; doch ter wille van de uitverkorenen 
zullen die dagen worden ingekort. 

 

En Johannes 3, vers 16 tot en met 21 Want alzo lief heeft God 
de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 

opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig 
leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, 

opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 

geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 
oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 

duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 

waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 
gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 

komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 

zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 
 

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
 

 

 

Dwaal niet vanwege deze waarheid 
 

Reinigt uw handen, zondaars, en zuivert uw harten, gij, die innerlijk 
verdeeld zijt. Beseft uw ellende, treurt en weent; uw gelach moet 

veranderen in treurigheid, en uw vreugde in 
neerslachtigheid. Vernedert u voor de Here, en Hij zal u verhogen. 

 

 
Volledige weergave: 
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Hallo, welkom! Op 26 Februari 2021 kreeg ik, Profeet Benjamin 
Cousijnsen, de volgende boodschap Gods, die ik heel graag met u 

wil delen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Rafaël, 
en ben een bode engel Gods. 

 

Luister aandachtig. 
Voorwaar, gij begeert tijdens het bidden, doch gij ontvangt niets 

omdat gij hoogmoedig bent en een vergeetachtige hoorder wat de 
Here via de boodschappen Gods tot u gesproken heeft. 

 

Voorwaar, zalig die zijn of haar tong en gedachten en hart in 
toom houdt. 

 
Jakobus 2, vers 17 Zo is het ook met het geloof: indien het niet 

met werken gepaard gaat, is het, op zichzelf genomen, dood.  

En vers 19 en 20 Gij gelooft, dat God één is? Daaraan doet gij wèl, 
maar dat geloven de boze geesten ook en zij sidderen. Wilt gij 

weten, gij dwaze mens, dat het geloof zonder de werken niets 

uitwerkt?  
En vers 26 Want gelijk het lichaam zonder geest dood is, zo is ook 

het geloof zonder werken dood. 
 

Voorwaar, door mee te waaien met allerlei wind, zal u wind 

ontvangen. 
 

Jakobus 3, vers 1 Laat niet zovelen uwer leraars zijn, mijn 
broeders; gij weet immers, dat wij er des te strenger om 

geoordeeld zullen worden. 

 
Voorwaar, dwaal niet vanwege deze waarheid. 

Het gebed van een rechtvaardige vermag veel, doordat en kracht 

aan verleend wordt. 
 

Jakobus 4, vers 5 tot en met 12 Of meent gij, dat het 
schriftwoord zonder reden zegt: De geest, die Hij in ons deed 

wonen, begeert Hij met jaloersheid? Maar Hij geeft dan ook des te 



 
 

 

8038 
 
 

 

grotere genade. Daarom heet het: God wederstaat de 
hoogmoedigen, maar de nederigen geeft Hij genade. Onderwerpt u 

dus aan God, maar biedt weerstand aan de duivel, en hij zal van u 

vlieden. Nadert tot God, en Hij zal tot u naderen. Reinigt uw 
handen, zondaars, en zuivert uw harten, gij, die innerlijk verdeeld 

zijt. Beseft uw ellende, treurt en weent; uw gelach moet 
veranderen in treurigheid, en uw vreugde in 

neerslachtigheid. Vernedert u voor de Here, en Hij zal u verhogen. 

Spreekt geen kwaad van elkander, broeders “en ook zusters”. 
Wie van zijn “of haar” broeder “of zuster” kwaad spreekt of hem 

“of haar” oordeelt, spreekt kwaad van de wet en oordeelt haar; en 
indien gij de wet oordeelt, zijt gij geen dader, doch een rechter der 

wet. Eén is wetgever en rechter, Hij, die de macht heeft om te 

behouden en te verderven. Maar wie zijt gij, dat gij uw naaste 
oordeelt? 

En vers 17 Als iemand dan weet goed te doen en het niet doet, is 
het hem “of haar” tot zonde. 

 

En 1 Petrus 4, vers 7 en 8 Het einde aller dingen is 
nabijgekomen. Komt dus tot bezinning en wordt nuchter, opdat gij 

kunt bidden. Hebt bovenal bestendige liefde jegens elkander, want 

de liefde bedekt tal van zonden. 
En 1 Petrus 5, vers 8 Wordt nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij, 

de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal 
verslinden. 

En 2 Petrus 3, vers 1 tot en met 3 Dit is reeds de tweede brief, 

geliefden, die ik u schrijf; in beide tracht ik uw zuiver besef door 
herinnering wakker te houden, om aan de woorden te denken, die 

door de heilige Profeten tevoren gesproken zijn, en aan het gebod 
uwer apostelen van de Here en Heiland. Dit vooral moet gij weten, 

dat er in de laatste dagen spotters met spotternij zullen komen, die 

naar hun eigen begeerten wandelen. 
En vers 9 tot en met 15 De Here talmt niet met de belofte, al zijn 

er, die aan talmen denken, maar Hij is lankmoedig jegens u, daar 

Hij niet wil, dat sommigen verloren gaan, doch dat allen tot 
bekering komen. Maar de dag des Heren zal komen als een dief. Op 

die dag zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en de 
elementen door vuur vergaan, en de aarde en de werken daarop 

zullen gevonden worden. Daar al deze dingen aldus vergaan, 
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hoedanig behoort gij dan te zijn in heilige wandel en 
godsvrucht, vol verwachting u spoedende naar de komst van de 

dag Gods, ter wille waarvan de hemelen brandende zullen vergaan 

en de elementen in vuur zullen wegsmelten. Wij verwachten echter 
naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar 

gerechtigheid woont. Daarom, geliefden, beijvert u in deze 
verwachting, onbevlekt en onberispelijk te blijken voor Hem in 

vrede, en houdt de lankmoedigheid van onze Here voor zaligheid, 

zoals ook onze geliefde broeder Paulus naar de hem gegeven 
wijsheid u geschreven heeft.  

En vers 17 Geliefden, daar gij het nu van tevoren weet, weest op 
uw hoede, dat gij niet, door de dwaling der zedelozen 

medegesleept, afvalt van uw eigen standvastigheid. 

 
En 1 Johannes 2, vers 4 tot en met 6 Wie zegt: Ik ken Hem, en 

zijn geboden niet bewaart, is een leugenaar en in die is de waarheid 
niet; maar wie zijn woord bewaart, in die is waarlijk de liefde Gods 

volmaakt. Hieraan onderkennen wij, dat wij in Hem zijn. Wie zegt, 

dat hij in Hem blijft, behoort ook zelf zó te wandelen, als Hij 
gewandeld heeft. 

En 1 Johannes 4, vers 19 en 20 Wij hebben lief, omdat Hij ons eerst 

heeft liefgehad. Indien iemand zegt: Ik heb God lief, doch zijn “of 
haar” broeder “of zuster” haat, dan is hij “of zij” een leugenaar; 

want wie zijn “of haar” broeder “of zuster”, die hij “of zij” 
gezien heeft, niet liefheeft, kan ook God, die hij “of zij” niet gezien 

heeft, niet liefhebben. 

 
Amen! 

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
 

 

 

Word wakker en blijf waakzaam! 
 

Voorwaar, wie een oor heeft, die hore, dit zegt de Zoon Gods, 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, die ogen heeft als een 

vuurvlam en zij voeten zijn als koperbrons. 
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Volledige weergave: 
  

Hallo, welkom! Op 28 Februari 2021 kreeg ik, Profeet Benjamin 

Cousijnsen, de volgende boodschap Gods, die ik heel graag met u 
wil delen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Merari, 

en ben een bode engel Gods. 
 

Voorwaar,  
 

Openbaring 3, vers 2 en 3 Wees wakker en versterk het overige, 

dat dreigde te sterven, want Ik heb geen van uw werken vol 
bevonden voor mijn God. Bedenk dan, hoe gij het ontvangen en 

gehoord hebt, en bewaar het en bekeer u. Indien gij dan niet 
wakker wordt, zal Ik komen als een dief, en gij zult niet weten, op 

welk uur Ik u zal overvallen. 

En vers 5 Wie overwint, zal aldus bekleed worden met witte 
klederen; en Ik zal zijn “of haar” naam geenszins uitwissen uit het 

boek des levens, maar Ik zal zijn “of haar” naam belijden voor 

mijn Vader en voor zijn engelen. 
En Openbaring 2, vers 5 Gedenk dan, van welke hoogte gij gevallen 

zijt en bekeer u en doe weder uw eerste werken. Maar zo niet, dan 
kom Ik tot u en Ik zal uw kandelaar van zijn plaats wegnemen, 

indien gij u niet bekeert. 

En vers 16 Bekeer u dan; maar zo niet, dan kom Ik spoedig tot u 
en Ik zal strijd tegen hen voeren met het zwaard mijns monds. 

 
Voorwaar, wie een oor heeft, die hore, dit zegt de Zoon 

Gods, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, die ogen 

heeft als een vuurvlam en zij voeten zijn als koperbrons. 
 

Openbaring 2, vers 19 Ik weet uw werken en liefde, en geloof en 

dienstbetoon, en uw volharding en uw laatste werken, die meer zijn 
dan de eerste. 

En Openbaring 1, vers 3 Zalig hij “of zij”, die voorleest, en zij, die 
horen de woorden der profetie, en bewaren, hetgeen daarin 

geschreven staat, want de tijd is nabij. 
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En Judas vers 17 tot en met 21 Gij echter, geliefden, herinnert u de 
woorden, die vóór dezen gesproken zijn door de apostelen van onze 

Here Jezus Christus, dat zij tot u hebben gezegd: Aan het einde des 

tijds zullen er spotters komen, die naar hun eigen goddeloze 
begeerten zullen wandelen. Zij zijn het, die scheuringen maken, 

natuurlijke mensen, die de Geest niet hebben. Maar gij, geliefden, 
bewaart uzelf in de liefde Gods, door uzelf op te bouwen in uw 

allerheiligst geloof en door te bidden in de Heilige 

Geest, verwachtende de ontferming van onze Here Jezus Christus 
ten eeuwigen leven. 

 
Voorwaar, op het moment dat de Opname zal plaatsvinden, 

zullen van hen die opgenomen zijn de ziekten, die ze nog 

hadden en strijd en verdriet, o.a., afvallen en achter gelaten 
worden op de aarde. 

En zij, de achterblijvers, de haters en die Christus niet hebben 
aangenomen zullen uw last als kind van God gaan dragen.  

 

Openbaring 6, vers 16 en 17 En zij zeiden tot de bergen en tot 
de rotsen: Valt op ons en verbergt ons voor het aangezicht van 

Hem, die gezeten is op de troon, en voor de toorn van het 

Lam; want de grote dag van hun toorn is gekomen en wie kan 
bestaan? 

En Openbaring 7, vers 13 tot en met 17 En een van de oudsten 
antwoordde en zeide tot mij: Wie zijn dezen, die bekleed zijn met 

de witte gewaden, en vanwaar zijn zij gekomen? En ik sprak tot 

hem: Mijn heer, gíj weet het. En hij zeide tot mij: Dezen zijn het, 
die komen uit de grote verdrukking; en zij hebben hun gewaden 

gewassen en die wit gemaakt in het bloed des Lams. Daarom zijn 
zij voor de troon van God en zij vereren Hem dag en nacht in zijn 

tempel; en Hij, die op de troon gezeten is, zal zijn tent over hen 

uitspreiden. Zij zullen niet meer hongeren en niet meer dorsten, 
ook zal de zon niet op hen vallen, noch enige hitte, want het Lam, 

dat in het midden van de troon is, zal hen weiden en hen voeren 

naar waterbronnen des levens; en God zal alle tranen van hun ogen 
afwissen. 

En Openbaring 22, vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: 
Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de 

Here Jezus zij met allen. 
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En Johannes 3, vers 16 tot en met 21 Want alzo lief heeft God 

de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 

opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig 
leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, 

opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 

geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 
oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 

duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 
waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 

gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 

komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 
zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 

 
Voorwaar, wie niet wil horen gaat verloren! 

Bekeert u, ongelovigen! 

 
Openbaring 22, vers 11 en 12 Wie onrecht doet, hij “of zij” doe 

nog meer onrecht; wie vuil is, hij “of zij” worde nog vuiler; wie 

rechtvaardig is, hij “of zij” bewijze nog meer rechtvaardigheid; wie 
heilig is, hij “of zij” worde nog meer geheiligd. Zie, Ik kom spoedig 

en mijn loon is bij Mij om een ieder te vergelden, naardat zijn “of 
haar” werk is. 

En Openbaring 1, vers 7 Zie, Hij komt met de wolken en elk oog zal 

Hem zien, ook zij, die Hem hebben doorstoken; en alle stammen 
der aarde zullen over Hem weeklagen. Ja, amen.  

 
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 

 

MAART 2021 
 
Wie oren heeft die hore en bekeerd zich? 
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Want hun voeten snellen naar het kwaad en haasten zich om bloed 
te vergieten. Want tevergeefs is het net uitgespannen voor de ogen 

van al wat vleugels heeft; zij echter loeren op hun eigen bloed en 

leggen een hinderlaag voor hun eigen leven. Zo zijn de paden van 
ieder die hunkert naar onrechtmatige winst, die haar bezitters het 

leven ontneemt. 
 

 

Volledige weergave: 
  

Hallo, welkom! Op 1 Maart 2021 kreeg ik, Profeet Benjamin 
Cousijnsen, de volgende boodschap Gods, die ik heel graag met u 

wil delen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige en almachtige Naam van 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 
Rouachiasa, en ben een bode engel Gods. 

 

Voorwaar,  
 

Psalm 101, vers 4 tot en met 8 Een verkeerd hart wijke verre 

van mij, de boze wil ik niet kennen. Wie zijn naaste heimelijk 
lastert, die zal ik verdelgen; wie hoog van ogen en trots van hart is, 

die duld ik niet. Mijn ogen zijn op de getrouwen in den lande om bij 
mij te wonen; wie onberispelijk wandelt, die zal mij dienen. In mijn 

huis zal geen bedrieger wonen; de leugenspreker zal niet bestaan 

voor mijn ogen. Elke morgen zal ik verdelgen alle goddelozen des 
lands, en uit de stad des HEREN uitroeien alle bedrijvers van 

ongerechtigheid. 
En Spreuken 1, vers 26 tot en met 33 Daarom zal ik ook lachen om 

uw verderf; ik zal spotten, wanneer uw verschrikking komen zal. 

Wanneer uw verschrikking zal komen als een storm en uw verderf 
zal aansnellen als een wervelwind, wanneer benauwdheid en angst 

over u zullen komen, dan zullen zij tot mij roepen, maar ik zal niet 

antwoorden, zij zullen mij zoeken, maar mij niet vinden. Omdat zij 
de kennis hebben gehaat en de vreze des HEREN niet hebben 

verkozen, mijn raad niet hebben gewild, al mijn vermaningen 
hebben versmaad, zullen zij eten van de vrucht van hun wandel en 

verzadigd worden van hun raadslagen. Want de afkerigheid der 
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onverstandigen zal hen doden, de zorgeloosheid der dwazen zal hen 
te gronde richten. Maar wie naar mij luistert, zal gerust wonen, 

beveiligd tegen de verschrikking van het onheil. 

En vers 15 Mijn zoon “of dochter”, ga niet met hen op weg; 
weerhoud uw voet van hun pad. 

En vers 16 tot en met 19 Want hun voeten snellen naar het kwaad 
en haasten zich om bloed te vergieten. Want tevergeefs is het net 

uitgespannen voor de ogen van al wat vleugels heeft; zij echter 

loeren op hun eigen bloed en leggen een hinderlaag voor hun eigen 
leven. Zo zijn de paden van ieder die hunkert naar onrechtmatige 

winst, die haar bezitters het leven ontneemt. 
 

Voorwaar, Gods geliefde ware eindtijdprofeet, zo spreekt de 

Koning der koningen, uw Abba, Vader, Yeshua HaMashiach, 
JHWH, Jezus Christus: 

 
Spreuken 2, vers 8 Terwijl Hij waakt over de paden van het recht 

en de weg zijner gunstgenoten beschermt. 

En Spreuken 3, vers 24 Indien gij u nederlegt, zult gij niet 
opschrikken, maar gij zult u nederleggen en uw slaap zal zoet zijn. 

 

Voorwaar, deze woorden telt ok voor uw vrouw. 
De Here heeft haar ook onvoorwaardelijke lief. 

 
Spreuken 3, vers 25 en 26 Vrees niet voor plotselinge schrik, 

noch voor de ondergang der goddelozen, als hij komt. Want 

de HERE zal uw betrouwen zijn, Hij zal uw voet bewaren, zodat hij 
niet gegrepen wordt. 

 
Voorwaar, zonen en dochters, wie oren heeft die hore en 

bekeerd zich, voordat de vrucht voorgoed is vergaan, voor 

eeuwig? 
 

Spreuken 6, vers 4 Gun uw ogen geen slaap en uw oogleden geen 

sluimering. 
En vers 10 Nog even slapen, nog even sluimeren, nog even liggen 

met gevouwen handen. 
En vers 12 Een nietsnut, een onheilstichter is hij “of zij”, die met 

bedrieglijke mond rondgaat. 
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En vers 16 tot en met 18 Deze zes dingen haat de HERE, ja, zeven 
zijn Hem een hartgrondige gruwel: hoogmoedige ogen, een valse 

tong, 

handen die onschuldig bloed vergieten, een hart dat heilloze 
plannen smeedt, voeten die zich haasten om naar het kwade te 

snellen, wie leugens uitblaast als een vals getuige. 
 

Voorwaar, een slechte vrucht dat onbetrouwbaar is en 

hoogmoedig van ogen en wandel en een valse slangen tong 
heeft, keert nimmer terug in de bediening wanneer Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, de Koning der koningen 
de schijnheilige rotte vrucht weg neemt is het voor goed! 

Voorwaar,  

 
Spreuken 8, vers 25 tot en met 27 Eer de bergen 

omlaaggezonken waren, vóór de heuvelen ben ik geboren; toen Hij 
het aardrijk en de velden nog niet had gemaakt, noch de eerste 

stofdeeltjes der wereld. Toen Hij de hemel bereidde, was ik daar; 

toen Hij een kring trok op het oppervlak van de oceaan. 
 

Voorwaar, zo spreekt de Here dit alles tot u die hore. 

 
Spreuken 8, vers 33 Hoort naar de vermaning, dan wordt gij wijs, 

slaat haar niet in de wind. 
En Spreuken 9, vers 10 De vreze des HEREN is het begin der 

wijsheid en het kennen van de Hoogheilige is verstand. 

En Spreuken 12, vers 1 Wie tucht liefheeft, heeft kennis lief; maar 
wie terechtwijzing haat, is dom. 

En vers 3 Geen mens blijft staande door goddeloosheid, maar de 
wortel der rechtvaardigen is niet te verwrikken. 

En vers 7 De goddelozen worden omvergeworpen en zijn niet meer, 

maar het huis der rechtvaardigen blijft in stand. 
En vers 12 De goddeloze begeert de vangst van boze dingen, maar 

de wortel der rechtvaardigen geeft vrucht. 

En vers 20 en 21 Bedrog is in het hart van wie kwaad smeden, 
maar voor wie tot vrede raden, is er vreugde. De rechtvaardige zal 

generlei onheil treffen, maar de goddelozen zijn vol van 
rampspoed. 
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En Spreuken 13, vers 9 Het licht der rechtvaardigen brandt blijde, 
maar de lamp der goddelozen wordt uitgeblust. 

En Spreuken 14, vers 2 Wie in oprechtheid wandelt, vreest de HERE; 

maar hij wiens wegen verkeerd zijn, veracht Hem. 
En vers 27 De vreze des HEREN is een bron des levens, om de 

strikken des doods te ontwijken. 
En Spreuken 15, vers 3 De ogen des HEREN zijn aan alle plaatsen, 

opmerkzaam acht gevend op kwaden en goeden. 

En Spreuken 16, vers 18 Hovaardij gaat vooraf aan het verderf, en 
hoogmoed komt voor de val. 

En vers 20 Wie op het woord acht geeft, zal het goede vinden; ja, 
welzalig hij, die op de HERE vertrouwt. 

En vers 24 Vriendelijke woorden zijn als honigzeem, zoet voor de 

ziel en medicijn voor het gebeente. 
 

En Johannes 3, vers 16 tot en met 21 Want alzo lief heeft God 
de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 

opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig 

leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, 
opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 
geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 

oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 
duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 

waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 

gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 
komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 

zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 
 

Iemand die zijn of haar hart niet onderzoekt is eigenwijs en 

koppig en bedekt hen zonden. 
 

Spreuken 17, vers 19 en 20 Wie twist liefheeft, heeft overtreding 

lief; wie een grote mond opzet, zoekt verderf. De verkeerde van 
hart vindt geen geluk, de valse van tong valt in het ongeluk. 

 
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
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Maak u klaar want Ik ben zeer nabij, zegt de 

Here, de Koning der koningen! 
 
In dit boodschap de Here, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 

Christus, spreekt tot iedereen: Kom, wat anderen ook van u 
zeggen, kom aan Mijn voeten en Ik maak u schuldvrij. 

 

 
Volledige weergave: 

  
Hallo, welkom! Op 2 Maart 2021 kreeg ik, Profeet Benjamin 

Cousijnsen, de volgende boodschap Gods, die ik heel graag met u 

wil delen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige en almachtige Naam van 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 

Voorwaar, kadosh, heilig is de Koning der koningen, die tot u 
zegt: 

Kom tot Mij. Ik ben de Koning van alles wat leeft, voor eeuwig. 

Voorwaar, stel niet meer uit, buig u en wees nederig voor Mij. Ik 
alléén bezit alle macht! Ik hou van jou, komt tot Mij, ik zag jouw 

tranen en strijd. Ik ben wie Ik ben, ja, de Alfa en de Omega, 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 

Voorwaar, Ik, de Here, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 
Christus, ontfermt zich over u, zonen en dochters van 

Jerusalem. 
Voorwaar, maak u klaar want Ik ben zeer nabij! Kom, wat anderen 

ook van u zeggen, kom aan mijn voeten en Ik maak u schuldvrij. In 

Mij vind u redding en volheid en vreugde en kracht. Er is niemand, 
niets en niemand die u zo vervullen kan als Ik, Yeshua HaMashiach, 

JHWH, Jezus Christus. 
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Voorwaar, stel u open en breng naar Mij wie het toekomt: 
alle glorie en ere en aanbidding en liefde. 

Voorwaar, open uw hart dan zal je Mijn kracht ervaren. Stelt u hoop 

op Mij, El Elohim, Adonai, en leer Mij kenen. Voorwaar, nu zegt de 
zwakke: Ik ben sterk! En de arme zegt: Ik ben rijk om wat de Here 

heeft gedaan voor mij! 
 

Voorwaar, wie is als Ik, uw liefhebbende Abba, Vader, uw 

Beschermer en Verlosser? 
Voorwaar, zo spreekt de Here tot u. Mijn naam is Blesia, en ben 

een bode engel Gods. 
 

Zeg, “Halleluja!” 

Breng dank aan Hem, die zo genadig is voor u. U bent kostbaar in 
Zijn ogen. 

 
Johannes 3, vers 16 tot en met 21 Want alzo lief heeft God de 

wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 

geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 
oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 

duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 

waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 
gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 

komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 
zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 

 

Voorwaar, Hij is uw Verlosser en heeft uw lasten en zorgen 
weggenomen en heeft u opgewekt. 

Zeg, “Ik geloof! Amen!” 

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
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Profetisch: Er zal een nieuwe chaos komen! 
 

Voorwaar, er is maar één uitweg om gereed te woorden en dat is u 

niet te voorzien van de vaccinaties dat u verloren laat gaan. 
 

 

Volledige weergave: 
  

Hallo, welkom! Op 3 Maart 2021 kreeg ik, Profeet Benjamin 
Cousijnsen, de volgende boodschap Gods, die ik heel graag met u 

wil delen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige en almachtige Naam van 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  
 

Voorwaar, wie oren heeft die hore! 

Voorwaar, mijn naam is Merari, en ben een bode engel Gods. 
 

Voorwaar, zie wie verre van Hem, zijn zonder verstand. 
Velen zullen het onder ogen moeten zien vanwege de vaccinatie dat 

hen overneemt, stap voor stap. Wie niet wil horen gaat voor eeuwig 

verloren! 
Voorwaar, velen laten zich gebruiken door satan en zullen branden. 

 

Voorwaar, de listige slang heeft zijn gif al in velen 
ingespoten.  

Nog nooit heeft de satan zoveel gelachen om de verloren zielen. De 
geheime agenda loopt volgens zijn plan. De wereldleiders, de 

Nieuwe Wereld Orde, ziet dat vele bedrijven kapot gaan vanwege 

de listige slang met zijn duistere overheden en machten en 
krachten, die voor chaos zorgt en velen beetje voor beetje of snel 

dood laat gaan, bij het aannemen van de vaccinaties. 
 

Voorwaar,   

 
Jakobus 5, vers 6 Gij hebt de rechtvaardige veroordeeld, ja 

vermoord; er is geen verweer tegen u. 
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Voorwaar, de wereldleiders is een groot complot en weten 
nu door de gebeurtenissen dat de merkteken makkelijk 

geaccepteerd zal worden de zogenaamde oplossing! 

 
Openbaring 13, vers 7 tot en met 10 En hem werd gegeven om 

tegen de heiligen oorlog te voeren en hen te overwinnen; en hem 
werd macht gegeven over elke stam en natie en taal en volk. En 

allen, die op de aarde wonen, zullen het beest aanbidden, ieder, 

wiens naam niet geschreven is in het boek des levens van het Lam, 
dat geslacht is, sedert de grondlegging der wereld. Indien iemand 

een oor heeft, hij hore. Indien iemand in gevangenschap voert, dan 
gaat hij in gevangenschap; indien iemand met het zwaard zal 

doden, dan moet hij zelf met het zwaard gedood worden. Hier blijkt 

de volharding en het geloof der heiligen. 
En vers 15 tot en met 18 En hem werd gegeven om aan het beeld 

van het beest een geest te schenken, zodat het beeld van het beest 
ook zou spreken, en maken dat allen, die het beeld van het beest 

niet aanbaden, gedood werden. En het maakt, dat aan allen, de 

kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de 
slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op 

hun voorhoofd, en dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het 

merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam 
heeft. Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal 

van het beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is 
zeshonderd zesenzestig. 

En Openbaring 14, vers 9 tot en met 12 En een andere engel, een 

derde, volgde hen, zeggende met luider stem: Indien iemand het 
beest en zijn beeld aanbidt en het merkteken op zijn voorhoofd of 

op zijn hand ontvangt, die zal ook drinken van de wijn van Gods 
gramschap, die ongemengd is toebereid in de beker van zijn toorn; 

en hij zal gepijnigd worden met vuur en zwavel ten aanschouwen 

van de heilige engelen en van het Lam. En de rook van hun 
pijniging stijgt op in alle eeuwigheden, en zij hebben geen rust, dag 

en nacht, die het beest en zijn beeld aanbidden, en al wie het 

merkteken van zijn naam ontvangt. Hier blijkt de volharding der 
heiligen, die de geboden Gods en het geloof in Jezus bewaren. 
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Voorwaar, er is maar één uitweg om gereed te woorden en 
dat is u niet te voorzien van de vaccinaties dat u verloren 

laat gaan. 

De vaccinaties zijn uit de boze! Er is nu genoeg over gezegd. 
 

Voorwaar, ik zeg u, bekeer u en geef uw hart en ziel en 
verstand en vertrouwen aan Yeshua HaMashiach, JHWH, 

Jezus Christus, die u wil redden. 

 
Johannes 3, vers 16 tot en met 21 Want alzo lief heeft God de 

wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 
een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 
geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 

oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 

duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 
waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 

gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 

komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 
zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 

 
Voorwaar, op het moment dat alles vredig en virusvrij lijkt, 

komt er onverwachts een nieuwe chaos als een dief in de 

nacht! 
 

Openbaring 16, vers 11 En zij lasterden de God des hemels 
vanwege hun pijnen en vanwege hun gezwellen, en zij bekeerden 

zich niet van hun werken. 

En 2 Petrus 3, vers 10 Maar de dag des Heren zal komen als een 
dief. Op die dag zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en de 

elementen door vuur vergaan, en de aarde en de werken daarop 

zullen gevonden worden. 
En vers 13 Wij verwachten echter naar zijn belofte nieuwe hemelen 

en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont. 
 

Amen! 
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Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
 

 

 

Vreugde doet wonderen 
 

Maar wie naar mij luistert, zal gerust wonen, beveiligd tegen de 
verschrikking van het onheil. 

 
 

Volledige weergave: 

  
Hallo, welkom! Op 5 Maart 2021 kreeg ik, Profeet Benjamin 

Cousijnsen, de volgende boodschap Gods, die ik heel graag met u 
wil delen. 

 

Shalom! Mijn naam is Serachina, en ben een bode engel Gods, en 
ik begroet u in de Kadosh, heilige en almachtige Naam boven allen 

namen, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, de Koning der 
koningen! 

 

Voorwaar,  
 

Psalm 150, vers 1 en 2 Halleluja! Looft God in zijn heiligdom, 

looft Hem in zijn machtig uitspansel; looft Hem om zijn machtige 
daden, looft Hem naar zijn geweldige grootheid. 

En vers 6 Alles wat adem heeft, love de HERE. Halleluja! 
En Jesaja 6, vers 3 En de een riep de ander toe: Heilig, heilig, heilig 

is de Here der heerscharen, de ganse aarde is van zijn heerlijkheid 

vol. 
En Psalm 135, vers 1 Halleluja! Looft de naam des HEREN, looft, gij 

knechten des HEREN. 
En vers 3 Looft de HERE, want de HERE is goed, psalmzingt zijn 

naam, want die is liefelijk. 

En Psalm 139, vers 4 en 5 Want er is geen woord op mijn tong, of, 
zie, HERE, Gij kent het volkomen; Gij omgeeft mij van achteren en 

van voren en Gij legt uw hand op mij. 

En Psalm 103, vers 20 en 21 Looft de HERE, gij zijn engelen, gij 
krachtige helden die zijn woord volvoert, luisterend naar de klank 
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van zijn woord. Looft de HERE, al zijn heerscharen, gij zijn dienaren, 
die zijn wil volbrengt. 

En Psalm 105, vers 3 en 4 Beroemt u in zijn heilige naam; het hart 

van wie de HERE zoeken, verheuge zich. Vraagt naar de HERE en zijn 
sterkte, 

zoekt zijn aangezicht bestendig. 
En Psalm 108, vers 4 en 5 Ik zal U loven, o HERE, onder de volken, 

U psalmzingen onder de natiën, want hoger dan de hemel is uw 

goedertierenheid, tot aan de wolken reikt uw trouw. 
En Psalm 144, vers 1 Geprezen zij de HERE, mijn rots, die mijn 

handen oefent ten strijde, mijn vingers tot de krijg. 
En Psalm 145, vers 19 en 20 Hij vervult de wens van wie Hem 

vrezen, Hij hoort hun hulpgeroep en verlost hen. De HERE bewaart 

allen die Hem liefhebben, maar Hij verdelgt alle goddelozen. 
En Psalm 147, vers 3 Hij geneest de verbrokenen van hart en 

verbindt hun wonden. 
En vers 5 en 6 Groot is onze HERE en geweldig in kracht, zijn 

verstand is onbeperkt. De HERE houdt de ootmoedigen staande, 

maar Hij vernedert de goddelozen ter aarde toe. 
En Spreuken 3, vers 5 Vertrouw op de HERE met uw ganse hart en 

steun op uw eigen inzicht niet. 

En vers 9 en 10 Vereer de HERE met uw rijkdom en met de 
eerstelingen van al uw inkomsten, dan zullen uw schuren met 

overvloed gevuld worden en uw perskuipen van most overstromen. 
En Psalm 148, vers 13 Dat zij de naam des HEREN loven, want zijn 

naam alleen is verheven, zijn majesteit is over aarde en hemel. 

En Spreuken 1, vers 33 Maar wie naar mij luistert, zal gerust 
wonen, beveiligd tegen de verschrikking van het onheil. 

 
Voorwaar, maak de Here groot, want kadosh, heilig is Hij, en 

verhoogd Hem boven alles in alle eeuwigheid. 

Voorwaar, bezing en verhoog Hem op de Aarde zoals men doet in 
de Hemel. Prijs de Here, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus 

met alles wat in u is! Bedenk wat u kunt doen voor Zijn glorie.  

 
Voorwaar, heel de hemelse macht prijzen de Heer en maken 

Hem groot, zelfs alle vogels in de lucht en alle dieren in de 
Hemel en alle engelen bezingen Hem met vreugde. 
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Een Geest en hart van de rechtvaardigen, prijzen de Heer! Al wie 
Hem lief heeft en nederig is, laat de Hemel samen met u jubelen tot 

Zijn eer! 

 
Voorwaar, dans van vreugde voor Zijn glorie, en eer Hem 

met geheel uw hart en ziel!  
Voorwaar, de hemelse bron van levende water zal u herstellen als u 

ervan drinkt. 

 
Johannes 4, verse 14 Maar wie gedronken heeft van het water, 

dat Ik hem zal geven, zal geen dorst krijgen in eeuwigheid, maar 
het water, dat Ik hem zal geven, zal in hem worden tot een fontein 

van water, dat springt ten eeuwigen leven.  

 
Voorwaar, als u op Hem vertrouwt of welke situaties dan 

ook, dan er is vreugde! 
 

Numeri 6, vers 24 tot en met 26 De Here zegene u en behoede 

u; de Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig; 
de Here verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. 

 

Voorwaar, vreugde doet wonderen! 
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 

 
 
 

Hoort en verheft u niet 
 
Maar dit gebod heb Ik hun gegeven: Hoort naar mijn stem, dan zal 

Ik u tot een God en zult gij Mij tot een volk zijn, en wandelt op de 
ganse weg die Ik u gebied, opdat het u welga. Doch zij hoorden 

niet, noch neigden hun oor, maar zij wandelden naar de verstokte 

overleggingen van hun boos hart en keerden zich achterwaarts en 
niet voorwaarts. 

 
 

Volledige weergave: 
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Hallo, welkom! Op 6 Maart 2021 kreeg ik, Profeet Benjamin 

Cousijnsen, de volgende boodschap Gods, die ik heel graag met u 

wil delen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige en almachtige Naam van 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! 

 

Voorwaar, zo spreekt de Here der heren, de Koning der 
koningen. 

 
Jeremia 4, vers 22 Want onverstandig is mijn volk, Mij kennen zij 

niet; dwaze kinderen zijn het, en inzicht hebben zij niet; wijs zijn zij 

om kwaad te doen, maar van goed doen weten zij niet. 
En Jeremia 5, vers 21 Hoort dit toch, gij dwaas en verstandeloos 

volk, dat ogen heeft zonder te zien en oren zonder te horen. 
En vers 23 Maar dit volk heeft een weerbarstig en weerspannig 

hart, zij zijn afgeweken en heengegaan. 

En vers 25 Uw ongerechtigheden weren deze dingen en uw zonden 
houden het goede van u terug. 

En Jeremia 6, vers 7 Gelijk een bak zijn water fris houdt, zo houdt 

zij haar boosheid fris; van geweld en onderdrukking wordt in haar 
gehoord, voor mijn oog zijn voortdurend wonden en slagen.  

En vers 10 Tot wie moet ik spreken en betuigen, dat zij horen? Zie, 
hun oor is onbesneden, zodat zij niet kunnen luisteren; zie, het 

woord des Heren is hun tot een smaad, zij hebben daarin geen 

behagen. 
En vers 18 en 19 Daarom hoort, o volkeren, en weet, o 

vergadering, wat in hen is. Hoor, gij aarde, zie, Ik breng onheil over 
dit volk, de vrucht van hun eigen overleggingen, want zij luisteren 

niet naar mijn woorden, en mijn wet verwerpen zij.  

En vers 30 Verworpen zilver noemt men hen, want de Here heeft 
hen verworpen. 

En Jeremia 7, vers 18 en 19 De kinderen rapen hout, de vaders 

steken vuur aan en de vrouwen kneden deeg om offerkoeken te 
maken voor de koningin des hemels en zij brengen plengoffers aan 

andere goden teneinde Mij te krenken. Ben Ik het, die zij krenken? 
luidt het woord des Heren. Doen zij het zichzelf niet, tot 

beschaming van hun aangezicht? 
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En vers 23 en 24 Maar dit gebod heb Ik hun gegeven: Hoort naar 
mijn stem, dan zal Ik u tot een God en zult gij Mij tot een volk zijn, 

en wandelt op de ganse weg die Ik u gebied, opdat het u 

welga. Doch zij hoorden niet, noch neigden hun oor, maar zij 
wandelden naar de verstokte overleggingen van hun boos hart en 

keerden zich achterwaarts en niet voorwaarts. 
En vers 26 Doch zij hoorden naar Mij niet noch neigden hun oor, 

maar betoonden zich hardnekkiger dan hun vaderen.  

En vers 28 Zeg dus van hen: Dit is het volk dat niet hoort naar de 
stem van de Here, zijn God, en dat geen tuchtiging aanneemt; de 

oprechtheid is verdwenen en teloorgegaan uit hun mond. 
En Jeremia 8, vers 12 Zij worden te schande, omdat zij gruwel 

bedreven hebben; toch schamen zij zich in het minst niet, en van 

blozen weten zij niet; daarom zullen zij vallen onder de vallenden, 
ten tijde van hun bezoeking zullen zij struikelen, zegt de Here. 

En Jeremia 9, vers 5 en 6 De een leidt de ander om de tuin en 
waarheid spreken zij niet; zij hebben hun tong gewend aan leugen 

spreken, met draaierij matten zij zich af. Hier woont onderdrukking 

op onderdrukking, bedrog op bedrog; zij weigeren Mij te kennen, 
luidt het woord des Heren. 

En vers 8 en 9 Een moordende pijl is hun tong, die bedrog spreekt; 

met zijn mond spreekt men van vrede met zijn naaste, doch in zijn 
binnenste legt men zijn hinderlaag. Zou Ik hierover aan hen geen 

bezoeking doen, luidt het woord des Heren, of zou Ik aan een volk 
als dit Mij niet wreken? 

En vers 23 tot en met 25 Zo zegt de Here: De wijze roeme niet op 

zijn wijsheid, en de sterke roeme niet op zijn kracht, de rijke roeme 
niet op zijn rijkdom, maar wie roemen wil, roeme hierin, dat hij 

verstand heeft en Mij kent, dat Ik de Here ben, die 
goedertierenheid, recht en gerechtigheid op aarde doe; want daarin 

heb Ik behagen, luidt het woord des Heren. Zie, de dagen komen, 

luidt het woord des Heren, dat Ik bezoeking zal doen over alle 
besnedenen die toch de voorhuid hebben. 

En Jeremia 10, vers 2 Zó zegt de Here: Gewent u niet aan de weg 

der volken en schrikt niet voor de tekenen aan de hemel, omdat de 
volken daarvoor schrikken. 

En Jeremia 13, vers 15 en 16 Hoort en leent het oor, verheft u niet, 
want de Here spreekt. Bewijst de Here uw God, eer, voordat Hij het 

donker doet worden, voordat uw voeten zich stoten aan de bergen 
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in de schemering, en gij op licht hoopt, maar Hij dat tot diepe 
duisternis maakt, in donkerheid verandert. 

 

Voorwaar, mijn naam is Mereana, en ben een bode engel Gods. 
 

Bekeert u! Zo niet zegt de Here, zie, dan bereid Ik ramspoed 
over u en beraam tegen u een plan; laat toch ieder mens zich 

afkeren van zijn boze weg en uw leven en wandel 

verbeteren. 
 

Johannes 3, vers 16 tot en met 21 Want alzo lief heeft God de 
wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 

geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 

oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 
duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 

waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 

gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 
komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 

zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 
 

En Johannes 12, vers 48 Wie Mij verwerpt en mijn woorden niet 

aanneemt, heeft een, die hem oordeelt: het woord, dat Ik heb 
gesproken, dat zal hem oordelen ten jongsten dage. 

 
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 

 
 

De rechtvaardige zal uit geloof leven 
 
Hoeveel zwaarder straf, meent gij, zal híj verdienen, die de Zoon 

van God met voeten heeft getreden, het bloed des verbonds, 

waardoor hij “of zij” geheiligd was, onrein geacht en de Geest der 
genade gesmaad heeft? Want wij weten, wie gezegd heeft: Mij 
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komt de wraak toe, Ik zal het vergelden! En wederom: De Here zal 
zijn volk oordelen. Vreselijk is het, te vallen in de handen van de 

levende God! 

 
 

Volledige weergave: 
  

Hallo, welkom! Op 7 Maart 2021 kreeg ik, Profeet Benjamin 

Cousijnsen, de volgende boodschap Gods, die ik heel graag met u 
wil delen. 

 
Shalom! ik begroet u in de Kadosh, heilige en almachtige Naam van 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! 

 
Voorwaar, zo spreekt de Here: 

 
Hebreeën 9, vers 14 en 15 Hoeveel te meer zal het bloed van 

Christus, die door de eeuwige Geest Zichzelf als een smetteloos 

offer aan God gebracht heeft, ons bewustzijn reinigen van dode 
werken, om de levende God te dienen? En daarom is Hij de 

middelaar van een nieuw verbond, opdat, nu Hij de dood had 

ondergaan om te bevrijden van de overtredingen onder het eerste 
verbond, de geroepenen de belofte der eeuwige erfenis ontvangen 

zouden. 
En Hebreeën 10, vers 3 Doch door die offeranden werden ieder jaar 

de zonden in gedachtenis gebracht. 

En vers 9 en 10 Doch daarna heeft Hij gezegd: Zie, hier ben Ik om 
uw wil te doen. Hij heft het eerste op, om het tweede te laten 

gelden. Krachtens die wil zijn wij eens voor altijd geheiligd door het 
offer van het lichaam van Jezus Christus. 

En vers 14 tot en met 20 Want door één offerande heeft Hij voor 

altijd hen volmaakt, die geheiligd worden. En ook de heilige Geest 
geeft ons daarvan getuigenis, want nadat Hij gezegd had: Dit is het 

verbond, waarmede Ik Mij aan hen verbinden zal na die dagen, zegt 

de Here: Ik zal mijn wetten in hun harten leggen, en die ook in hun 
verstand schrijven, en hun zonden en ongerechtigheden zal Ik niet 

meer gedenken. Waar dan voor deze dingen vergeving bestaat, is 
er geen zondoffer meer nodig. Daar wij dan, broeders “en 

zusters”, volle vrijmoedigheid bezitten om in te gaan in het 
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heiligdom door het bloed van Jezus, langs de nieuwe en levende 
weg, die Hij ons ingewijd heeft, door het voorhangsel, dat is, zijn 

vlees. 

En vers 22 tot en met 24 Laten wij toetreden met een waarachtig 
hart, in volle verzekerdheid des geloofs, met een hart, dat door 

besprenging gezuiverd is van besef van kwaad, en met een 
lichaam, dat gewassen is met zuiver water. Laten wij de belijdenis 

van hetgeen wij hopen onwankelbaar vasthouden, want Hij, die 

beloofd heeft, is getrouw. En laten wij op elkander acht geven om 
elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. 

En vers 26 Want indien wij opzettelijk zondigen, nadat wij tot 
erkentenis der waarheid gekomen zijn, blijft er geen offer voor de 

zonden meer over. 

En vers 29 tot en met 31 Hoeveel zwaarder straf, meent gij, zal híj 
“of zij” verdienen, die de Zoon van God met voeten heeft 

getreden, het bloed des verbonds, waardoor hij “of zij” geheiligd 
was, onrein geacht en de Geest der genade gesmaad heeft? Want 

wij weten, wie gezegd heeft: Mij komt de wraak toe, Ik zal het 

vergelden! En wederom: De Here zal zijn volk oordelen. Vreselijk is 
het, te vallen in de handen van de levende God! 

En vers 35 tot en met 39 Geeft dan uw vrijmoedigheid niet prijs, 

die een ruime vergelding heeft te wachten. Want gij hebt 
volharding nodig, om, de wil van God doende, te verkrijgen 

hetgeen beloofd is. Want nog een korte, korte tijd, en Hij, die komt, 
zal er zijn en niet op Zich laten wachten, en mijn rechtvaardige zal 

uit geloof leven; maar als hij “of zij” nalatig wordt, dan heeft mijn 

ziel in hem “of haar” geen welbehagen. Doch wij hebben niets van 
doen met nalatigheid, die ten verderve leidt, doch met geloof, dat 

de ziel behoudt. 
 

Voorwaar, mijn naam is Blesia, en ben een bode engel Gods. 

Voorwaar,  
 

Hebreeën 11, vers 1 Het geloof nu is de zekerheid der dingen, die 

men hoopt, en het bewijs der dingen, die men niet ziet.  
En vers 6 Maar zonder geloof is het onmogelijk Hem welgevallig te 

zijn. Want wie tot God komt, moet geloven, dat Hij bestaat en een 
beloner is voor wie Hem ernstig zoeken. 
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En Hebreeën 12, vers 11 tot en met 15 Want alle tucht schijnt op 
het ogenblik zelf geen vreugde, maar smart te brengen, doch later 

brengt zij hun, die erdoor geoefend zijn, een vreedzame vrucht, die 

bestaat in gerechtigheid. Heft dan de slappe handen op en strekt de 
knikkende knieën, en maakt een recht spoor met uw voeten, opdat 

hetgeen kreupel is niet uit het lid gerake, doch veeleer geneze. 
Jaagt naar vrede met allen en naar de heiliging, zonder welke 

niemand de Here zal zien. Ziet daarbij toe, dat niemand verachtere 

van de genade Gods, dat er geen bittere wortel opschiete en 
verwarring stichte, en daardoor zeer velen zouden besmet worden.  

En vers 25 tot en met 29 Ziet dan toe, dat gij Hem, die spreekt, 
niet afwijst. Want als genen niet ontkomen zijn, toen zij Hem 

afwezen, die zijn godsspraak op aarde deed horen, hoeveel te 

minder wij, als wij ons afwenden van Hem, die uit de hemelen 
spreekt. Toen heeft zijn stem de aarde doen wankelen, doch thans 

heeft Hij een belofte gegeven, zeggende: Nog eenmaal zal Ik niet 
slechts de aarde, maar ook de hemel doen beven. Dit: nog 

eenmaal, doelt op een verandering der wankele dingen als van iets, 

dat slechts geschapen is, opdat blijve, wat niet wankel is. Laten wij 
derhalve, omdat wij een onwankelbaar koninkrijk ontvangen, 

dankbaar zijn en hierdoor God vereren op een Hem welbehagelijke 

wijze met eerbied en ontzag, want onze God is een verterend vuur. 
En Hebreeën 13, vers 15 Laten wij dan door Hem Gode voortdurend 

een lofoffer brengen, namelijk de vrucht onzer lippen, die zijn naam 
belijden. 

En Jakobus 1, vers 2 Houdt het voor enkel vreugde, mijn broeders 

“en zusters”, wanneer gij in velerlei verzoekingen valt. 
En vers 4 en 5 Maar die volharding moet volkomen doorwerken, 

zodat gij volkomen en onberispelijk zijt en in niets te kort schiet. 
Indien echter iemand van u in wijsheid te kort schiet, dan bidde hij 

God daarom, die aan allen geeft, eenvoudigweg en zonder verwijt; 

en zij zal hem gegeven worden. 
En vers 17 Iedere gave, die goed, en elk geschenk, dat volmaakt is, 

daalt van boven neder, van de Vader der lichten, bij wie geen 

verandering is of zweem van ommekeer.  
 

En Johannes 3, vers 16 tot en met 21 Want alzo lief heeft God 
de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 

opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig 
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leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, 
opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 
geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 

oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 
duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 

waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 

gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 
komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 

zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 
 

En Jakobus 1, vers 25 tot en met 27 Maar wie zich verdiept in 

de volmaakte wet, die der vrijheid, en daarbij blijft, niet als een 
vergeetachtige hoorder, doch als een werkelijk dader, die zal zalig 

zijn in zijn doen. Indien iemand meent godsdienstig te zijn en 
daarbij zijn tong niet in toom houdt, maar zijn hart misleidt, diens 

godsdienst is waardeloos. Zuivere en onbevlekte godsdienst voor 

God, de Vader, is: omzien naar wezen en weduwen in hun druk en 
zichzelf onbesmet van de wereld bewaren. 

En Jakobus 2, vers 17 Zo is het ook met het geloof: indien het niet 

met werken gepaard gaat, is het, op zichzelf genomen, dood. 
 

Voorwaar, overdenk uw wandel en deze boodschap. 
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 

 

 

 

Wees rein en onberispelijk zijn tot de dag van 

Christus 
 
En in Hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, de vergeving 

van de overtredingen, naar de rijkdom zijner genade, welke Hij ons 

overvloedig heeft bewezen in alle wijsheid en verstand. 
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Volledige weergave: 
  

Hallo, welkom! Op 8 Maart 2021 kreeg ik, Profeet Benjamin 

Cousijnsen, de volgende boodschap Gods, die ik heel graag met u 
wil delen. 

 
Shalom! ik begroet u in de Kadosh, heilige en almachtige Naam van 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! 

 
Voorwaar,  

 
Efeziërs 1, vers 7 en 8 En in Hem hebben wij de verlossing door 

zijn bloed, de vergeving van de overtredingen, naar de rijkdom 

zijner genade, welke Hij ons overvloedig heeft bewezen in alle 
wijsheid en verstand. 

En Efeziërs 2, vers 8 Want door genade zijt gij behouden, door het 
geloof, en dat niet uit uzelf: het is een gave van God. 

En vers 10 Want zijn maaksel zijn wij, in Christus Jezus geschapen 

om goede werken te doen, die God tevoren bereid heeft, opdat wij 
daarin zouden wandelen. 

En vers 14 Want Hij is onze vrede, die de twee één heeft gemaakt 

en de tussenmuur, die scheiding maakte, de vijandschap, 
weggebroken heeft . 

 
Voorwaar, zeg, Halleluja! 

 

Efeziërs 2, vers 17 tot en met 20 En bij zijn komst heeft Hij 
vrede verkondigd aan u, die veraf waart, en vrede aan hen, die 

dichtbij waren; want door Hem hebben wij beiden in één Geest de 
toegang tot de Vader. Zo zijt gij dan geen vreemdelingen en 

bijwoners meer, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten 

Gods, gebouwd op het fundament van de apostelen en Profeten, 
terwijl Christus Jezus zelf de hoeksteen is.  

En Openbaring 22, vers 6 En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn 

getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der 
Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen 

hetgeen weldra geschieden moet. 
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En Efeziërs 3, vers 13 Daarom verzoek ik u met aandrang, de moed 
niet op te geven bij mijn verdrukkingen om uwentwil, want die zijn 

een eer voor u. 

 
Voorwaar, mijn naam is Revelado, en ben een bode engel 

Gods. 
 

Efeziërs 5, vers 1 en vers 10 Weest dan navolgers Gods, als 

geliefde kinderen. En toetst wat de Here welbehagelijk is. 
En vers 15 tot en met 17 Ziet dus nauwlettend toe, hoe gij wandelt, 

niet als onwijzen, doch als wijzen, u de gelegenheid ten nutte 
makende, want de dagen zijn kwaad. Weest daarom niet 

onverstandig, maar tracht te verstaan, wat de wil des Heren is.  

En Efeziërs 6, vers 10 tot en met 13 Voorts, weest krachtig in de 
Here en in de sterkte zijner macht. Doet de wapenrusting Gods 

aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des 
duivels; want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, 

maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de 

wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de 
hemelse gewesten. Neemt daarom de wapenrusting Gods, om 

weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om, uw taak geheel 

vervuld hebbende, stand te houden. 
 

En Filippenzen 1, vers 6 Hiervan toch ben ik ten volle overtuigd, 
dat Hij, die in u een goed werk is begonnen, dit ten einde toe zal 

voortzetten, tot de dag van Christus Jezus. 

En vers 9 tot en met 11 En dit bid ik, dat uw liefde nog steeds meer 
overvloedig moge zijn in helder inzicht en alle fijngevoeligheid, om 

te onderscheiden, waarop het aankomt. Dan zult gij rein en 
onberispelijk zijn tegen de dag van Christus, vervuld van de vrucht 

van gerechtigheid, welke door Jezus Christus is, tot eer en prijs van 

God. 
En Colossenzen 1, vers 29 Hiervoor span ik mij ook in, onder zware 

strijd, naar zijn werking, die in mij werkt met kracht. 

 
En Colossenzen 2, vers 6 tot en met 8 Nu gij Christus Jezus, de 

Here, aanvaard hebt, wandelt in Hem, geworteld en dan 
opgebouwd wordend in Hem, bevestigd wordend in het geloof, 

zoals u geleerd is, overvloeiende in dankzegging. Ziet toe, dat 
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niemand u medeslepe door zijn wijsbegeerte en door ijdel bedrog in 
overeenstemming met de overlevering der mensen, met de 

wereldgeesten en niet met Christus. 

En vers 15 Hij heeft de overheden en machten ontwapend en 
openlijk tentoongesteld en zo over hen gezegevierd. 

En Colossenzen 3, vers 1 tot en met 4 Indien gij dan met Christus 
opgewekt zijt, zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus is, 

gezeten aan de rechterhand Gods. Bedenkt de dingen, die boven 

zijn, niet die op de aarde zijn. Want gij zijt gestorven en uw leven is 
verborgen met Christus in God. Wanneer Christus verschijnt, die 

ons leven is, zult ook gij met Hem verschijnen in heerlijkheid. 
En vers 17 En al wat gij doet met woord of werk, doet het alles in 

de naam des Heren Jezus, God, de Vader, dankende door Hem! 

En vers 23 tot en met 25 Wat gij ook doet, verricht uw werk van 
harte, als voor de Here en niet voor mensen; gij weet toch, dat gij 

van de Here tot vergelding de erfenis zult ontvangen. Gij dient 
Christus als heer. Want wie onrecht doet, zal zijn onrecht 

terugontvangen, en er is geen aanzien des persoons. 

 
En Colossenzen 4, vers 2 Volhardt in het gebed, weest daarbij 

waakzaam en dankt. 

En vers 5 en 6 Gedraagt u als wijzen ten opzichte van hen die 
buiten staan, maakt u de gelegenheid ten nutte. Uw spreken zij te 

allen tijde aangenaam, niet zouteloos; gij moet weten, hoe gij aan 
ieder het juiste antwoord moet geven. 

En 1 Thessalonicenzen 2, vers 19 en 20 Want wie is onze hoop of 

blijdschap of erekrans voor onze Here Jezus bij zijn komst, wie 
anders dan gij? Ja, gij zijt onze eer en blijdschap. 

 
En Hebreeën 3, vers 12 Ziet toe, broeders “en zusters”, dat bij 

niemand uwer een boos, ongelovig hart zij, door af te vallen van de 

levende God. 
En Hebreeën 12, vers 28 en 29 Laten wij derhalve, omdat wij een 

onwankelbaar koninkrijk ontvangen, dankbaar zijn en hierdoor God 

vereren op een Hem welbehagelijke wijze met eerbied en 
ontzag, want onze God is een verterend vuur. 

En Jakobus 1, vers 25 en 26 Maar wie zich verdiept in de volmaakte 
wet, die der vrijheid, en daarbij blijft, niet als een vergeetachtige 

hoorder, doch als een werkelijk dader, die zal zalig zijn in zijn doen. 
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Indien iemand meent godsdienstig te zijn en daarbij zijn tong niet 
in toom houdt, maar zijn hart misleidt, diens godsdienst is 

waardeloos.  

En Jakobus 4, vers 7 Onderwerpt u dus aan God, maar biedt 
weerstand aan de duivel, en hij zal van u vlieden. 

En Jakobus 5, vers 8 tot en met 11 Oefent ook gij geduld, sterkt uw 
harten, want de komst des Heren is nabij. Broeders “en ook 

zusters”, zucht niet tegen elkander, opdat gij niet onder het 

oordeel valt; zie, de Rechter staat voor de deur. Broeders “en 
zusters”, neemt tot een voorbeeld van gelatenheid en geduld de 

Profeten, die in de naam des Heren hebben gesproken. Zie, wij 
prijzen hen zalig, die volhard hebben; gij hebt van de volharding 

van Job gehoord en gij hebt uit het einde, dat de Here deed volgen, 

gezien, dat de Here rijk is aan barmhartigheid en ontferming. 
En 1 Petrus 1, vers 9 en 10 Daar gij het einddoel des geloofs 

bereikt, dat is de zaligheid der zielen. Naar deze zaligheid hebben 
gezocht en gevorst de Profeten, die van de voor u bestemde 

genade geprofeteerd hebben. 

 
En 1 Petrus 4, vers 7 Het einde aller dingen is nabijgekomen. 

Komt dus tot bezinning en wordt nuchter, opdat gij kunt bidden.  

En 1 Petrus 5, vers 4 En wanneer de opperherder verschijnt, zult gij 
de onverwelkelijke krans der heerlijkheid verwerven. 

En vers 6 tot en met 9 Vernedert u dan onder de machtige hand 
Gods, opdat Hij u verhoge te zijner tijd. Werpt al uw bekommernis 

op Hem, want Hij zorgt voor u. Wordt nuchter en waakzaam. Uw 

tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende 
wie hij zal verslinden. Wederstaat hem, vast in het geloof, wetende, 

dat aan uw broederschap in de wereld hetzelfde lijden wordt 
toegemeten. 

 

En Openbaring 22, vers 12 Zie, Ik kom spoedig en mijn loon is 
bij Mij om een ieder te vergelden, naardat zijn “of haar” werk is.  

En vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom 

spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de Here Jezus zij 
met allen. 

 
Amen! 

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
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Wees klaar om de Heer te ontmoeten! 
 

Voorwaar, zegt niet dat u niets kan betekenen voor de Heer; dat is 

een leugen van satan! 
 

 
Volledige weergave: 

  

Hallo, welkom! Op 10 Maart 2021 kreeg ik, Profeet Benjamin 
Cousijnsen, de volgende boodschap Gods, die ik heel graag met u 

wil delen. 
 

Shalom! ik begroet u in de Kadosh, heilige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! Voorwaar, mijn naam is Rafaël, 
en ben een bode engel Gods. 

 
Voorwaar, zijn ze wel klaar om de Heer te ontmoeten? 

Voorwaar, sommigen zijn wel godsdienstig, maar zijn misleid door 

satan en verblind, hardnekkig van hart en oren!  
 

Jakobus 2, vers 14 Wat baat het, mijn broeders “en zusters”, of 

iemand al beweert geloof te hebben, als hij geen werken heeft? Kan 
dat geloof hem behouden? 

En vers 17 tot en met 20 Zo is het ook met het geloof: indien het 
niet met werken gepaard gaat, is het, op zichzelf genomen, 

dood. Maar, zal iemand zeggen: Gij hebt geloof en ík heb werken. 

Toon mij dan uw geloof zonder de werken, en ik zal u mijn geloof 
tonen uit mijn werken. Gij gelooft, dat God één is? Daaraan doet gij 

wèl, (maar) dat geloven de boze geesten ook en zij sidderen. Wilt 
gij weten, gij dwaze mens, dat het geloof zonder de werken niets 

uitwerkt?  

En Jakobus 3, vers 13 tot en met 15 Wie is wijs en verstandig 
onder u? Hij tone uit zijn goede wandel zijn werken met wijze 

zachtmoedigheid. Indien gij echter bittere naijver en zelfzucht in uw 

hart hebt, beroemt u dan niet en liegt niet tegen de waarheid. Dat 
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is niet de wijsheid, die van boven komt, maar zij is aards, 
ongeestelijk, duivels. 

En Jakobus 4, vers 7 en 8 Onderwerpt u dus aan God, maar biedt 

weerstand aan de duivel, en hij zal van u vlieden. Nadert tot God, 
en Hij zal tot u naderen. Reinigt uw handen, zondaars, en zuivert 

uw harten, gij, die innerlijk verdeeld zijt. 
 

Voorwaar, zegt niet dat u niets kan betekenen voor de Heer; 

dat is een leugen van satan! 
 

Jakobus 4, vers 17 Als iemand dan weet goed te doen en het niet 
doet, is het hem tot zonde. 

 

Voorwaar, word wakker en wees nuchter en waakzaam, 
want de dag des Heren zal komen als een dief in de nacht en 

alle werken zullen geopenbaard worden. 
Wees godsvruchtig en standvastig en heilig en puur in uw wandel. 

 

1 Johannes 1, vers 6 tot en met 10 Indien wij zeggen, dat wij 
gemeenschap met Hem hebben en in de duisternis wandelen, dan 

liegen wij en doen de waarheid niet; maar indien wij in het licht 

wandelen, gelijk Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met 
elkander; en het bloed van Jezus, zijn Zoon, reinigt ons van alle 

zonde. Indien wij zeggen, dat wij geen zonde hebben, misleiden wij 
onszelf en de waarheid is in ons niet. Indien wij onze zonden 

belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te 

vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Indien wij 
zeggen, dat wij niet gezondigd hebben, maken wij Hem tot een 

leugenaar en zijn woord is in ons niet. 
 

Voorwaar, als u zich bekeert dan is er hoop en redding. 

 
1 Johannes 2, vers 16 en 17 Want al wat in de wereld is: de 

begeerte des vlezes, de begeerte der ogen en een hovaardig leven, 

is niet uit de Vader, maar uit de wereld. En de wereld gaat voorbij 
en haar begeren, maar wie de wil van God doet, blijft tot in 

eeuwigheid. 
 

Voorwaar, de Heilige Geest heeft tot u gesproken.  
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Voorwaar, gebruik uw gaven voor Zijn glorie. 
 

Openbaring 22, vers 12 Zie, Ik kom spoedig en mijn loon is bij 

Mij om een ieder te vergelden, naardat zijn werk is.  
 

Voorwaar, bent u een wederomgeboren christen en u staat 
achter de boodschappen van God 100%?  

Dan bid voor deze bediening, dat velen zich zullen bekeren en 

gered zullen worden. 
 

Openbaring 22, vers 14 Zalig zij, die hun gewaden wassen, opdat 
zij recht mogen hebben op het geboomte des levens en door de 

poorten ingaan in de stad.  

En vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom 
spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de Here Jezus zij 

met allen. Amen! 
 

Red zielen en wees klaar om de Heer te ontmoeten! 

Overdenk deze boodschap. 
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 

 
 

Wees een voorbeeld en laat uw lamp schijnen 
 
Toen kwam Petrus bij Hem en zeide: Here, hoeveel maal zal mijn 

broeder tegen mij zondigen en moet ik hem vergeven? Tot 
zevenmaal toe? Jezus zeide tot hem: Ik zeg u, niet tot zevenmaal 

toe, maar tot zeventig maal zevenmaal. Matt. 18:21-22 

 
 

Volledige weergave: 
  

Hallo, welkom! Op 12 Maart 2021 kreeg ik, Profeet Benjamin 

Cousijnsen, de volgende boodschap Gods, die ik heel graag met u 
wil delen. 

 

Shalom! ik begroet u in de Kadosh, heilige en almachtige Naam van 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! 
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Voorwaar,  

 

Mattheüs 4, vers 19 En Hij zeide tot hen: Komt achter Mij en Ik 
zal u vissers van mensen maken.  

En Mattheüs 5, vers 11 Zalig zijt gij, wanneer men u smaadt en 
vervolgt en liegende allerlei kwaad van u spreekt om Mijnentwil. 

En vers 17 Meent niet, dat Ik gekomen ben om de wet of de 

Profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar 
om te vervullen. 

 
Voorwaar, voorwaar, mijn naam is Merari, en ben een bode 

engel Gods.  

Voorwaar,  
 

Openbaring 22, vers 6 En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn 
getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der 

Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen 

hetgeen weldra geschieden moet.  
 

Voorwaar, wanneer gij zegt; Ik heb hem of haar vroegere 

overtredingen vergeven; dat betekend het ook dat u er 
nimmer meer mag omzien, anders bent u een huichelaar. 

Voorwaar,  
 

Mattheüs 6, vers 14 en 15 Want indien gij de mensen hun 

overtredingen vergeeft, zal uw hemelse Vader ook u 
vergeven; maar indien gij de mensen niet vergeeft, zal ook uw 

Vader uw overtredingen niet vergeven. 
 

Laat dit duidelijk zijn. 

 
Mattheüs 6, vers 22 De lamp van het lichaam is het oog. Indien 

dan uw oog zuiver is, zal geheel uw lichaam verlicht zijn. 

 
Voorwaar,  

 
En Mattheüs 7, vers 1 en 2 Oordeelt niet, opdat gij niet 

geoordeeld wordt; want met het oordeel, waarmede gij oordeelt, 
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zult gij geoordeeld worden, en met de maat, waarmede gij meet, 
zal u gemeten worden. 

En Mattheüs 13, vers 51 Hebt gij dit alles verstaan? Zij zeiden tot 

Hem: Ja. 
 

Voorwaar, vele broeders en zusters moeten leren om hun 
naaste te vergeven, zoals de Here, Yeshua HaMashiach, 

JHWH, Jezus Christus, dat reeds gedaan heeft en heeft 

gedragen op het kruis en genade gaf en alle overtredingen 
weg genomen heeft en nooit meer erop terug kwam. 

Voorwaar, broeders en zusters, wees een voorbeeld en laat uw 
lamp schijnen. 

 

Mattheüs 6, vers 23 Maar indien uw oog slecht is, zal geheel uw 
lichaam duister zijn. Indien nu wat licht in u is, duisternis is, hoe 

groot is dan de duisternis! 
En Mattheüs 12, vers 35 Een goed mens brengt uit zijn goede schat 

goede dingen voort, en een slecht mens uit zijn boze schat boze 

dingen.  
En Mattheüs 13, vers 16 Maar uw ogen zijn zalig, omdat zij zien en 

uw oren, omdat zij horen. 

En Mattheüs 18, vers 11 Want de Zoon des mensen is gekomen om 
het verlorene te behouden. 

En vers 21 en 22 Toen kwam Petrus bij Hem en zeide: Here, 
hoeveel maal zal mijn broeder tegen mij zondigen en moet ik hem 

vergeven? Tot zevenmaal toe? Jezus zeide tot hem: Ik zeg u, niet 

tot zevenmaal toe, maar tot zeventig maal zevenmaal. 
En Mattheüs 20, vers 15 en 16 Staat het mij niet vrij met het mijne 

te doen, wat ik wil? Of is uw oog boos, omdat ik goed ben? Alzo 
zullen de laatsten de eersten en de eersten de laatsten zijn. 

En Romeinen 8, vers 31 tot en met 39 Wat zullen wij dan van 

deze dingen zeggen? Als God vóór ons is, wie zal tegen ons 
zijn? Hoe zal Hij, die zelfs zijn eigen Zoon niet gespaard, maar voor 

ons allen overgegeven heeft, ons met Hem ook niet alle dingen 

schenken? Wie zal uitverkorenen Gods beschuldigen? God is het, 
die rechtvaardigt; wie zal veroordelen? Christus Jezus is de 

gestorvene, wat meer is, de opgewekte, die ter rechterhand Gods 
is, die ook voor ons pleit. Wie zal ons scheiden van de liefde van 

Christus? Verdrukking of benauwdheid, of vervolging of honger, of 
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naaktheid, of gevaar, of het zwaard? Gelijk geschreven staat: Om 
Uwentwil worden wij de ganse dag gedood, wij zijn gerekend als 

slachtschapen. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars 

door Hem, die ons heeft liefgehad. Want ik ben verzekerd, dat noch 
dood noch leven, noch engelen noch machten, noch heden noch 

toekomst, noch krachten, noch hoogte noch diepte, noch enig 
ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke 

is in Christus Jezus, onze Here. 

 
En Johannes 3, vers 16 tot en met 21 Want alzo lief heeft God 

de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 
opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig 

leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, 

opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zji” niet heeft 
geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 

oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 

duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 
waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 

gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 

komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 
zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 

 
En Galaten 5, vers 13 en 14 Want gij zijt geroepen, broeders “en 

zusters”, om vrij te zijn; gebruikt echter die vrijheid niet als een 

aanleiding voor het vlees, maar dient elkander door de liefde. Want 
de gehele wet is in één woord vervuld, in dit: gij zult uw naaste 

liefhebben als uzelf. 
En vers 22 Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, 

lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, 

zelfbeheersing.  
 

Voorwaar, wees geen nep christen. 

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
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Hun kans was voorbij gegaan 
 

Profetische en waarschuwende boodschap Gods: Neem dit 

boodschap serieus. Luister en wees niet blind, maar zie dat dit de 
tekenen zijn dat Zijn beloofde verlossing nadert.  

 

 
Volledige weergave: 

  
Hallo, welkom! Op 13 Maart 2021 kreeg ik, Profeet Benjamin 

Cousijnsen, de volgende boodschap Gods, die ik heel graag met u 

wil delen. 
 

Shalom! ik begroet u in de Kadosh, heilige Naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! 

 

Voorwaar, uw dag komt dichterbij dat gij achter gelaten 
word en dat gij zult zeggen:  

Had ik maar geluisterd naar Profeet Benjamin die mij en de wereld 
gewaarschuwd heeft en getrouw Gods boodschappen, profetieën en 

openbaringen overgebracht heeft, woord voor woord.  

Ook zult gij zeggen: Ik geloofde niet dat dit de tekenen waren, de 
gebeurtenissen in de wereld. Ik was blind en doof en geloofde dat 

de Rapture nog heel ver weg was, wat heb ik me aangedaan! Ik 

was aards, ongeestelijk, duivels en vol van kwaad en roddel en heb 
me zelf misleid, en nu ben ik achtergelaten. En wie ik vervolgt heb 

en gehaat zijn, was onverwachts weggenomen.  
En dan, zult u verder zeggen: Profeet Benjamin had gelijk, maar 

dan is het echt te laat! 

 
Voorwaar, mijn naam is Revelado, en ben een bode engel Gods. 

 
Wie niet wil horen gaat verloren! 

De Heilige Geest is reeds bij velen weggenomen door 

ongehoorzaamheid en het aannemen door de vaccinatie, dat velen 
overneemt. 

Voorwaar, of u christen bent of niet, iedereen, die het merkteken 

van het beest aanneemt, die is het eigendom van satan. 
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Voorwaar, er is nu al compleet chaos op de wereld vanwege 
ook de vaccinaties waar geen zegen op rust maar vloek!  

En velen zullen zeggen: De chaos is nor meer toegenomen. Had ik 

me maar bekeerd dan zat ik niet in deze verschrikkelijke 
gebeurtenissen. 

 
Voorwaar, de sterren gingen wankelen en vele grote 

hagelstenen vallen op de aarde. 

En de mensen zullen zich op de borst slaan vanwege dat de kans 
om zich nog te bekeren is aan hun voorbij gegaan. 

 
Openbaring 22, vers 11 Wie onrecht doet, hij doe nog meer 

onrecht; wie vuil is, hij worde nog vuiler; wie rechtvaardig is, hij 

bewijze nog meer rechtvaardigheid; wie heilig is, hij worde nog 
meer geheiligd. 

En Openbaring 14, vers 16 En Hij, die op de wolk gezeten was, 
zond zijn sikkel uit op de aarde, en de aarde werd gemaaid. 

En Jesaja 35, vers 10 De vrijgekochten des Heren zullen 

wederkeren en met gejubel in Sion komen; eeuwige vreugde zal op 
hun hoofd zijn, blijdschap en vreugde zullen zij verkrijgen, maar 

kommer en zuchten zullen wegvlieden. 

En 2 Johannes vers 7 tot en met 10 Want er zijn vele misleiders 
uitgegaan in de wereld, die de komst van Jezus Christus in het 

vlees niet belijden. Dit is de misleider en de antichrist. Let op uzelf, 
dat gij niet verliest wat wij verricht hebben, maar uw loon ten volle 

ontvangt. Een ieder, die verder gaat en niet blijft in de leer van 

Christus, heeft God niet; wie in die leer blijft, deze heeft zowel de 
Vader als de Zoon. Indien iemand tot u komt en deze leer niet 

brengt, ontvangt hem niet in uw huis en heet hem niet welkom.  
 

Amen! 

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
 

 

 

Zie, ze zijn er nu al mee begonnen! 
 

En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en 
de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op 
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hun rechterhand of op hun voorhoofd, en dat niemand kan kopen of 
verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het 

getal van zijn naam heeft. 

 
 

Volledige weergave: 
  

Hallo, welkom! Op 14 Maart 2021 kreeg ik, Profeet Benjamin 

Cousijnsen, de volgende boodschap Gods, die ik heel graag met u 
wil delen. 

 
Shalom! ik begroet u in de Kadosh, heilige en almachtige Naam van 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! 

 
Voorwaar,  

 
3 Johannes vers 2 Geliefde, ik bid, dat het u in alles wèl ga en gij 

gezond zijt, gelijk het uw ziel wèl gaat. 

En vers 11 Geliefde, volg het kwade niet na, maar het goede. Wie 
goed doet, is uit God, maar wie kwaad doet, heeft God niet gezien. 

En 1 Johannes 4, vers 4 Gíj zijt uit God, kinderkens, en gij hebt hen 

overwonnen; want Hij, die in u is, is meerder dan die in de wereld 
is. 

En 1 Johannes 5, vers 19 Wij weten, dat wij uit God zijn en de 
gehele wereld in het boze ligt.  

 

Voorwaar, wie een oor heeft, die hore wat de Here, Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus tot u te zeggen heeft, en 

onderzoekt zijn of haar hart en ziel en gedachten.  
Voorwaar, het einde aller dingen is nabijgekomen. Kom dus tot 

bezinning en wordt nuchter.  

 
1 Petrus 4, vers 12 Geliefden, laat de vuurgloed, die tot 

beproeving dient, u niet bevreemden, alsof u iets vreemds 

overkwame.  
 

Voorwaar, waar is uw geloof en vertrouwen? 
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1 Petrus 2, vers 9 Gij echter zijt een uitverkoren geslacht, een 
koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk Gode ten 

eigendom, om de grote daden te verkondigen van Hem, die u uit de 

duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. 
En 1 Petrus 1,vers 6 tot en met 9 Verheugt u daarin, ook al wordt 

gij thans, indien het moet zijn, voor korte tijd door allerlei 
verzoekingen bedroefd, opdat de echtheid van uw geloof, 

kostbaarder dan vergankelijk goud, dat door vuur beproefd wordt, 

tot lof en heerlijkheid en eer blijke te zijn bij de openbaring van 
Jezus Christus. Hem hebt gij lief, zonder Hem gezien te hebben; in 

Hem gelooft gij, zonder Hem thans te zien, en gij verheugt u met 
een onuitsprekelijke en verheerlijkte vreugde, daar gij het einddoel 

des geloofs bereikt, dat is de zaligheid der zielen. 

En 2 Petrus 1, vers 20 en 21 Dit moet gij vooral weten, dat geen 
profetie der Schrift een eigenmachtige uitlegging toelaat; want 

nooit is profetie voortgekomen uit de wil van een mens, maar, door 
de heilige Geest gedreven, hebben mensen van Godswege 

gesproken. 

En Openbaring 22, vers 6 en 7 En Hij zeide tot mij: Deze woorden 
zijn getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der 

profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen 

hetgeen weldra geschieden moet. En zie, Ik kom spoedig. Zalig hij, 
die de woorden der profetie van dit boek bewaart! 

 
Voorwaar, mijn naam is Revelado, en ben een bode engel 

Gods. 

Velen zijn nu al het eigendom van satan vanwege dat men meer 
geloof en vertrouwt op de vaccinaties dat te tempel Gods wil 

vernietigen. Voorwaar, nu al ziet men vele tekenen, die te 
vergelijken is wat komen gaat!  

 

Openbaring 13, vers 6 En het beest opende zijn mond tot 
lasteringen tegen God, om zijn naam te lasteren en zijn tent en 

hen, die in de hemel wonen. 

En vers 8 en 9 En allen, die op de aarde wonen, zullen het beest 
aanbidden, ieder, wiens naam niet geschreven is in het boek des 

levens van het Lam, dat geslacht is, sedert de grondlegging der 
wereld. Indien iemand een oor heeft, hij hore.  
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En vers 16 en 17 En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de 
groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een 

merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun 

voorhoofd, en dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het 
merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam 

heeft. 
 

Voorwaar, zie, ze zijn er nu al mee begonnen! 

Nu al kan men op afspraak hen bestelde goederen kopen online en 
het afhalen op afspraak. Het volgende stap profetisch voorzegt, zal 

het merkteken zijn. 
 

Openbaring 13, vers 18 Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, 

berekene het getal van het beest, want het is een getal van een 
mens, en zijn getal is zeshonderd zesenzestig. 

 
Voorwaar,  

 

Mattheüs 24, vers 12 en 13 En omdat de wetsverachting 
toeneemt, zal de liefde van de meesten verkillen. Maar wie volhardt 

tot het einde, die zal behouden worden. 

En vers 21 en 22 Want er zal dan een grote verdrukking zijn, zoals 
er niet geweest is van het begin der wereld tot nu toe en ook nooit 

meer wezen zal. En indien die dagen niet ingekort werden, zou 
geen vlees behouden worden; doch ter wille van de uitverkorenen 

zullen die dagen worden ingekort. 

En vers 27 Want gelijk de bliksem komt van het oosten en licht tot 
het westen, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn. 

En vers 37 tot en met 39 Want zoals het was in de dagen van 
Noach, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn. Want zoals 

zij in die dagen vóór de zondvloed waren, etende en drinkende, 

huwende en ten huwelijk gevende, tot op de dag, waarop Noach in 
de ark ging, en zij niets bemerkten, eer de zondvloed kwam en hen 

allen wegnam, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn. 

En vers 44 Daarom, weest ook gij bereid, want op een uur, dat gij 
het niet verwacht, komt de Zoon des mensen. 

 
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
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Maak Hem groot  
 
Voorwaar, vestigt uw hoop op Hem en wees sterk en houd moed. 

 

 
Volledige weergave: 

  
Hallo, welkom! Op 15 Maart 2021 kreeg ik, Profeet Benjamin 

Cousijnsen, de volgende boodschap Gods, die ik heel graag met u 

wil delen. 
 

Shalom! ik begroet u in de Kadosh, heilige en almachtige Naam van 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! 

 

Voorwaar, laat uw ziel zingen en niet zwijgen, zing voor 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, allen die Hem 

trouw zijn, loof Zijn kadosh, heilige Naam met tranen slapen 
we ’s avonds in, ’s morgens staan we juichend op, Halleluja! 

Voorwaar, hoe vaak kwam Hij u niet hulpen? Luister, Hij veranderd 

je klachten in een dans. Uw rouwkleed heeft Hij weggenomen, Hij 
kent u. Voorwaar, Hij bevrijd en is een Rots en een toevlucht, een 

vesting, die u redding biedt. Voorwaar, vertrouw op de Here. Wie 

Hem kennen, zijn keer op keer verbazend. Wees Hem trouw en 
getuig en laat zijn licht schijnen en zwijgt niet.  

 
Voorwaar, mijn naam is Blesia, en ben een bode engel Gods.  

Hij beschermt en behoedt de standvastige. Voorgoed rekent Hij, 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus af met de 
hoogmoedigen. Voorwaar, vestigt uw hoop op Hem en wees sterk 

en houd moed. Vanaf zijn troon houdt Hij het oog op allen die Hij 
liefheeft. Hij is uw hulp en schild en bescherming en geeft redding 

voor wie op Hem volledig vertrouwen. Voorwaar, Hij leert hoe je 

strijden moet, zijn schild geeft overwinning en de satan valt neer 
want Hij, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus is meer dan 

overwinnaar! Geprezen zij uw Rots en Abba Vader, de Koning der 

koningen. Maak Hem groot en onderwerpt u aan Hem, aan zijn 
eeuwige glorie en macht. 
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Zegt, Halleluja! Amen! 

 

Jesaja 35, vers 10 De vrijgekochten des Heren zullen wederkeren 
en met gejubel in Sion komen; eeuwige vreugde zal op hun hoofd 

zijn, blijdschap en vreugde zullen zij verkrijgen, maar kommer en 
zuchten zullen wegvlieden. 

En Psalm 103, vers 21 en 22 Looft de HERE, al zijn heerscharen, gij 

zijn dienaren, die zijn wil volbrengt. Looft de HERE, al zijn werken, 
aan alle plaatsen zijner heerschappij. Loof de HERE, mijn ziel. 

 
Maak Hem groot! 

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 
 

 

Neemt uw schild des geloofs ter hand! 
 

Voorwaar, bij het aannemen van het schild des geloofs, bent u 
bestand tegen alle machten en bolwerken van satan, die brandende 

pijlen de injecties spuiten afschiet!   

 
 

Volledige weergave: 

  
Hallo, welkom! Op 16 Maart 2021 kreeg ik, Profeet Benjamin 

Cousijnsen, de volgende boodschap Gods, die ik heel graag met u 
wil delen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige Naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! Voorwaar, mijn naam is 

Chelonia, en ben een bode engel Gods. 
 

Voorwaar, de wereldleiders laten zich gebruiken als 

marionetten van satan om velen te manipuleren zodat velen 
verloren gaan en het getal 666 zal accepteren. 

Voorwaar,  
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Efeziërs 6, vers 10 tot en met 13 Voorts, weest krachtig in de 
Here en in de sterkte zijner macht. Doet de wapenrusting Gods 

aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des 

duivels; want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, 
maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de 

wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de 
hemelse gewesten. Neemt daarom de wapenrusting Gods, om 

weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om, uw taak geheel 

vervuld hebbende, stand te houden. 
En vers 16 Neemt bij dit alles het schild des geloofs ter hand, 

waarmede gij al de brandende pijlen van de boze zult kunnen 
doven. 

 

Voorwaar, bij het aannemen van het schild des geloofs, bent 
u bestand tegen alle machten en bolwerken van satan, die 

brandende pijlen de injecties spuiten afschiet!   
In Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus bent u meer dan een 

overwinnaar! 

Zegt, Halleluja!  
 

Voorwaar, de nieuwe wereld orde is in grote complot en 

misleid velen via de media, o.a. 
Voorwaar, beetje voor beetje heeft sommigen ook in de gaten dat 

het een manipulatie is, en werken er niet aan mee om iedereen te 
voorzien van een injectie. Sommigen willen zich niet hierin mee 

laten trekken door de nieuwe wereld orde. 

 
Voorwaar, alleen Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus 

kan u beschermen. 
Hij leert u om op Hem te vertrouwen volledig en het schild des 

geloofs te gebruiken.  

 
Numeri 6, vers 24 tot en met 26 De HERE zegene u en behoede 

u; de HERE doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig; 

de HERE verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. 
 

Voorwaar, de satan wil alleen maar de tempel Gods 
vernietigen. 
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Werk daar niet aan mee, want de satan wil dat men het merkteken 
accepteert. Via de Coronavirus wil de satan een ingang krijgen in de 

tempel Gods en voor chaos zorgen in de wereld. 

 
Openbaring 13, vers 16 tot en met 18 En het maakt, dat aan 

allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en 
de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op 

hun voorhoofd en dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het 

merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam 
heeft.Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal 

van het beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is 
zeshonderd zesenzestig. 

En Openbaring 14, vers 12 Hier blijkt de volharding der heiligen, die 

de geboden Gods en het geloof in Jezus bewaren. 
 

Amen! 
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 

 
 

Stel u oren open en wees gezegend! 
 
Gelijk geschreven staat: Hoe liefelijk zijn de voeten van hen, die 

een goede boodschap brengen. Maar niet allen hebben aan het 

evangelie gehoor gegeven. Want Jesaja zegt: Here, wie heeft 
geloofd wat hij van ons hoorde? Zo is dan het geloof uit het horen, 

en het horen door het woord van Christus. Maar ik vraag: hebben 
zij het dan niet gehoord? Zeer zeker: Over de ganse aarde is hun 

geluid uitgegaan en tot de einden der wereld hun woorden. 

 
 

Volledige weergave: 
  

Hallo, welkom! Op 19 Maart 2021 kreeg ik, Profeet Benjamin 

Cousijnsen, de volgende boodschap Gods, die ik heel graag met u 
wil delen. 

 

Shalom! ik begroet u in de Kadosh, heilige Naam van de Koning der 
koningen, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus!  
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Voorwaar,  

 

Openbaring 22, vers 17 En de Geest en de bruid zeggen: Kom! 
En wie het hoort, zegge: Kom! En wie dorst heeft, kome, en wie 

wil, neme het water des levens om niet. 
En 1 Johannes 4, vers 8 tot en met 11 Wie niet liefheeft, kent God 

niet, want God is liefde. Hierin is de liefde Gods jegens ons 

geopenbaard, dat God zijn eniggeboren Zoon gezonden heeft in de 
wereld, opdat wij zouden leven door Hem. Hierin is de liefde, niet 

dat wij God liefgehad hebben, maar dat Hij ons heeft liefgehad en 
zijn Zoon gezonden heeft als een verzoening voor onze 

zonden. Geliefden, indien God ons zó heeft liefgehad, behoren ook 

wij elkander lief te hebben. 
En vers 19 Wij hebben lief, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad.  

En 1 Johannes 5, vers 4 en 5 Want al wat uit God geboren is, 
overwint de wereld; en dit is de overwinning, die de wereld 

overwonnen heeft: ons geloof. Wie is het, die de wereld overwint, 

dan wie gelooft, dat Jezus de Zoon van God is? 
 

Voorwaar, een ieder die gelooft zegt: Halleluja!  

 
Hebreeën 12, vers 12 Heft dan de slappe handen op en strekt de 

knikkende knieën. 
En vers 14 Jaagt naar vrede met allen en naar de heiliging, zonder 

welke niemand de Here zal zien.  

En vers 28 Laten wij derhalve, omdat wij een onwankelbaar 
koninkrijk ontvangen, dankbaar zijn en hierdoor God vereren op 

een Hem welbehagelijke wijze met eerbied en ontzag. 
En Hebreeën 13, vers 20 en 21 De God nu des vredes, die onze 

Here Jezus, de grote herder der schapen door het bloed van een 

eeuwig verbond heeft teruggebracht uit de doden, bevestige u in 
alle goed, om zijn wil te doen, terwijl Hij aan ons doe, wat in zijn 

ogen welbehagelijk is door Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid 

in alle eeuwigheid. Amen. 
En Jakobus 2, vers 17 Zo is het ook met het geloof: indien het niet 

met werken gepaard gaat, is het, op zichzelf genomen, dood. 
En vers 26 Want gelijk het lichaam zonder geest dood is, zo is ook 

het geloof zonder werken dood. 
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En Jakobus 3, vers 1 Laat niet zovelen uwer leraars zijn, mijn 
broeders “en zusters”; gij weet immers, dat wij er des te strenger 

om geoordeeld zullen worden. 

En vers 13 Wie is wijs en verstandig onder u? Hij “of zij” tone uit 
zijn “of haar” goede wandel zijn “of zij” werken met wijze 

zachtmoedigheid.  
 

Voorwaar, mijn naam is Lovesadai, en ben een bode engel 

Gods.  
 

2 Korintiërs 3, vers 17 De Here nu is de Geest; en waar de Geest 
des Heren is, is vrijheid.  

En 1 Korintiërs 15, vers 46 tot en met 51 Doch het geestelijke komt 

niet eerst, maar het natuurlijke, en daarna het geestelijke. De 
eerste mens is uit de aarde, stoffelijk, de tweede mens is uit de 

hemel. Gelijk de stoffelijke is, zijn ook de stoffelijken, en zoals de 
hemelse is, zijn ook de hemelsen. En gelijk wij het beeld van de 

stoffelijke gedragen hebben, zo zullen wij het beeld van de hemelse 

dragen. Dit spreek ik evenwel uit, broeders “en zusters”: vlees en 
bloed kunnen het Koninkrijk Gods niet beërven en het vergankelijke 

beërft de onvergankelijkheid niet. Zie, ik deel u een geheimenis 

mede. Allen zullen wij niet ontslapen, maar allen zullen wij 
veranderd worden. 

En vers 58 Daarom, mijn geliefde broeders “en zusters”, weest 
standvastig, onwankelbaar, te allen tijde overvloedig in het werk 

des Heren, wetende, dat uw arbeid niet vergeefs is in de Here. 

 
En 1 Korintiërs 9, vers 16 tot en met 19 Want indien ik het 

evangelie verkondig, heb ik geen stof tot roemen. Immers, ik ben 
ertoe genoodzaakt. Want wee mij, indien ik het evangelie niet 

verkondig! Want doe ik dit gewillig, dan heb ik aanspraak op loon; 

maar doe ik het niet uit eigen beweging, de taak blijft mij toch 
opgedragen. Wat is dan mijn loon? Dit: door mijn 

evangelieprediking het evangelie om niet te mogen brengen, en zo 

van mijn bevoegdheid als evangelieprediker geen gebruik te 
maken. Want hoewel ik vrij sta tegenover allen, heb ik mij allen 

dienstbaar gemaakt, om er zoveel mogelijk te winnen. 
En vers 22 tot en met 27 Ik ben voor de zwakken zwak geworden, 

om de zwakken te winnen; voor allen ben ik alles geweest, om in 
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elk geval enigen te redden. Alles doe ik ter wille van het evangelie, 
om er zelf ook deel aan te verkrijgen. Weet gij niet, dat zij, die in 

de renbaan lopen, allen wel lopen, doch dat slechts één de prijs kan 

ontvangen? Loopt dan zó, dat gij die behaalt! En al wie aan een 
wedstrijd deelneemt, beheerst zich in alles; zij om een 

vergankelijke erekrans te verkrijgen, wij om een 
onvergankelijke. Ik loop dan ook niet maar in den blinde en ik ben 

geen vuistvechter, die zo maar in de lucht slaat. Neen, ik tuchtig 

mijn lichaam en houd het in bedwang, om niet, na anderen 
gepredikt te hebben, wellicht zelf afgewezen te worden. 

En 1 Korintiërs 10, vers 15 Ik spreek immers tot verstandige 
mensen; beoordeelt dan zelf, wat ik zeg. 

En Romeinen 10, vers 15 tot en met 18 En hoe zal men prediken 

zonder gezonden te zijn? Gelijk geschreven staat: Hoe liefelijk zijn 
de voeten van hen, die een goede boodschap brengen. Maar niet 

allen hebben aan het evangelie gehoor gegeven. Want Jesaja zegt: 
Here, wie heeft geloofd wat hij van ons hoorde? Zo is dan het 

geloof uit het horen, en het horen door het woord van 

Christus. Maar ik vraag: hebben zij het dan niet gehoord? Zeer 
zeker: Over de ganse aarde is hun geluid uitgegaan en tot de 

einden der wereld hun woorden. 

 
En Johannes 3, vers 16 tot en met 21 Want alzo lief heeft God 

de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 
opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig 

leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, 

opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 
geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 

oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 

duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 
waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 

gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 

komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 
zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 

 
Voorwaar, laat de Heilige Geest Gods u aanraken. 

Stel u oren open en wees gezegend! 
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Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

Pas deze woorden van wijsheid toe in uw hart 
 

Neig uw oor en hoor de woorden der wijzen, richt uw hart op mijn 
kennis. Want het is liefelijk, dat gij ze in uw binnenste bewaart, dat 

zij alle bestendig op uw lippen zijn. Opdat uw betrouwen op 

de HERE zij, onderricht ik u heden, ja u. Spreuken 22:17-19 
 

 
Volledige weergave: 

  

Hallo, welkom! Op 21 Maart 2021 kreeg ik, Profeet Benjamin 
Cousijnsen, de volgende boodschap Gods, die ik heel graag met u 

wil delen. 
 

Shalom! ik begroet u in de Kadosh, heilige Naam boven alle namen 

van de Koning der koningen, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 
Christus!  

 
Voorwaar, spits uw oren  en hoor! 

Dit betreft ook voor vrouwen. 

 
Spreuken 20, vers 27 De geest van de mens is een lamp 

des HEREN, doorzoekende al de schuilhoeken van het hart. 

En Spreuken 21, vers 2 Elke weg van een mens is recht in zijn 
ogen, maar de HERE beproeft de harten. 

En vers 4 Trotsheid van ogen en opgeblazenheid van hart – de 
glans der goddelozen is zonde. 

En vers 27 Het offer der goddelozen is een gruwel, hoeveel te 

meer, als hij het met boze bedoeling brengt. 
En vers 11 Straft men de spotter, dan wordt de onverstandige wijs; 

onderricht men de wijze, hij zal kennis verwerven. 
En vers 13 Wie zijn oor gesloten houdt voor het hulpgeroep van de 

geringe, zal, als hij zelf roept, geen antwoord ontvangen. 

En vers 15 Recht doen is een vreugde voor de rechtvaardige, maar 
een verschrikking voor de bedrijvers van ongerechtigheid. 

En vers 21 Wie gerechtigheid en liefde najaagt, vindt leven, 

gerechtigheid en eer. 
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En vers 23 Wie zijn mond en zijn tong bewaakt, bewaart zichzelf 
voor benauwdheden. 

En vers 29 en 30 De goddeloze zet een onbeschaamd gezicht, maar 

de oprechte, hij geeft vastheid aan zijn wandel. Er is geen wijsheid 
en geen verstand, geen raad is er tegenover de HERE. 

En Spreuken 22, vers 10 tot en met 12 Jaag de spotter weg en de 
twist verdwijnt, en het twisten en smaden houdt op. Wie reinheid 

van hart bemint en wiens lippen vriendelijk zijn, de koning is zijn 

vriend. De ogen des HEREN bewaken de kennis, maar Hij verijdelt 
de woorden van de trouweloze. 

En vers 17 tot en met 21 Neig uw oor en hoor de woorden der 
wijzen, richt uw hart op mijn kennis. Want het is liefelijk, dat gij ze 

in uw binnenste bewaart, dat zij alle bestendig op uw lippen zijn. 

Opdat uw betrouwen op de HERE zij, onderricht ik u heden, ja u. 
Heb ik niet kernspreuken voor u opgeschreven met raadgevingen 

en kennis, om u bekend te maken de juistheid van betrouwbare 
woorden, opdat gij uw zender betrouwbare woorden kunt 

antwoorden? 

En vers 24 tot en met 27 Ga niet om met een driftkop en laat u niet 
in met een heethoofd, opdat gij niet gewend raakt aan zijn paden 

en uzelf een strik spant. Behoor niet tot hen die handslag geven en 

zich borg stellen voor schulden; als gij niets hebt om te betalen, 
waarom zou men uw bed onder u wegnemen? 

 
En Spreuken 23, vers 12 Richt uw hart op de vermaning en uw 

oor op woorden van verstand. 

En Spreuken 24, vers 9 en 10 Het bedenken van dwaasheid is 
zonde, en de spotter is de mens een gruwel. Betoont gij u slap ten 

dage der benauwdheid, dan komt uw kracht in het nauw. 
En vers 12 Wanneer gij zegt: Zie, wij wisten dit niet – zal Hij, die 

de harten doorzoekt, het niet merken, en Hij, die op uw ziel let, het 

niet weten, en de mens naar zijn doen vergelden? 
En vers 16 Want de rechtvaardige valt zevenmaal, doch staat weer 

op, maar de goddelozen struikelen in de rampspoed. 

En vers 20 Want voor de boze is er geen toekomst, de lamp der 
goddelozen wordt uitgeblust. 

En Spreuken 17, vers 15 Wie een goddeloze vrijspreekt en wie een 
rechtvaardige veroordeelt, deze beiden zijn de HERE een gruwel. 
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En vers 20 De verkeerde van hart vindt geen geluk, de valse van 
tong valt in het ongeluk. 

En Jeremia 2, vers 19 Laat uw boosheid u tuchtigen en uw 

afdwaling u kastijden; weet en zie, dat het boos en bitter is, dat gij 
de Here uw God hebt verlaten, en dat er geen vrees voor Mij bij u 

is, luidt het woord van de Here, de Here der heerscharen. 
En vers 21 Ik echter had u geplant als een edele druif, een 

volkomen zuiver zaad; doch hoe zijt gij Mij veranderd in wilde 

ranken van een vreemde wingerd! 
 

Voorwaar, mijn naam is Blesia, en ben een bode engel Gods.  
Zo spreekt de Here, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus: 

 

Johannes 15, vers 16 Niet gij hebt Mij, maar Ik heb u uitgekozen 
en u aangewezen, opdat gij zoudt heengaan en vrucht dragen en 

uw vrucht zou blijven, opdat de Vader u alles geve, wat gij Hem 
bidt in mijn naam.  

 

Voorwaar, bekeer u en verandert uw wandel. 
 

Psalm 119, vers 32 tot en met 34 Ik zal de weg uwer geboden 

lopen, want Gij verruimt mij het hart. Onderwijs mij, HERE, de weg 
uwer inzettingen, dan zal ik die bewaren ten einde toe. Geef mij 

verstand, dan zal ik uw wet bewaren, en haar van ganser harte 
onderhouden. 

En vers 50 Dit is mijn troost in mijn ellende, dat uw belofte mij 

levend maakt. 
En vers 55 tot en met 58 Des nachts gedenk ik uw naam, o HERE, 

en onderhoud ik uw wet. Dit is mij ten deel geworden, omdat ik uw 
bevelen bewaar. De HERE is mijn deel, ik heb beloofd uw woorden 

te onderhouden. Van ganser harte zoek ik uw gunst, wees mij 

genadig naar uw belofte. 
En vers 70 tot en met 72 Ongevoelig als vet is hun hart, maar ik 

verlustig mij in uw wet. Het is mij goed, dat ik verdrukt ben 

geweest, opdat ik uw inzettingen zou leren. De wet van uw mond is 
mij beter dan duizenden stukken goud en zilver. 

En Spreuken 3, vers 5 tot en met 8 Vertrouw op de HERE met uw 
ganse hart en steun op uw eigen inzicht niet. Ken Hem in al uw 

wegen, dan zal Hij uw paden recht maken. Wees niet wijs in eigen 



 
 

 

8087 
 
 

 

ogen, vrees de HERE en wijk van het kwaad; het zal medicijn wezen 
voor uw vlees, en lafenis voor uw gebeente. 

En vers 13 en 14 Welzalig de mens die wijsheid vindt, de mens die 

verstandigheid verkrijgt; want wat zij opbrengt, is beter dan de 
opbrengst van zilver, wat zij doet gewinnen, is beter dan goud. 

En Prediker 1, vers 18 Want in veel wijsheid ligt veel verdriet, en 
als iemand kennis vermeerdert, vermeerdert hij smart. 

 

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
 

 
 

Wie niet wil horen gaat verloren! 
 
De wereld is gewaarschuwd door de boodschappen Gods die door 

de bode engelen Gods werden doorgegeven aan eindtijdprofeet 

Benjamin Cousijnsen maar blijkbaar zijn ook doof de zogenaamde 
christenen. 

 
 

Volledige weergave: 

  
Hallo, welkom! Op 22 Maart 2021 kreeg ik, Profeet Benjamin 

Cousijnsen, de volgende boodschap Gods, die ik heel graag met u 

wil delen. 
 

Shalom! ik begroet u in de Kadosh, heilige en almachtige Naam van 
de Koning der koningen, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 

Christus! Voorwaar, voorwaar, mijn naam is Revelado, en ben een 

bode engel Gods. 
 

Voorwaar,  
 

Openbaring 22, vers 6 En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn 

getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der 
Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen 

hetgeen weldra geschieden moet. 

En vers 12 Zie, Ik kom spoedig en mijn loon is bij Mij om een ieder 
te vergelden, naardat zijn werk is. 
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En Openbaring  7, vers 9 Daarna zag ik, en zie, een grote schare, 
die niemand tellen kon, uit alle volk en stammen en natiën en talen 

stonden voor de troon en voor het Lam, bekleed met witte gewaden 

en met palmtakken in hun handen. 
En Openbaring 14, vers 12 Hier blijkt de volharding der heiligen, die 

de geboden Gods en het geloof in Jezus bewaren. 
En vers 14 En ik zag en zie, een witte wolk, en op de wolk iemand 

gezeten als eens mensen zoon met een gouden kroon op zijn hoofd 

en een scherpe sikkel in zijn hand.  
En vers 16 En Hij, die op de wolk gezeten was, zond zijn sikkel uit 

op de aarde, en de aarde werd gemaaid. 
En Openbaring 7, vers 13 tot en met 17 En een van de oudsten 

antwoordde en zeide tot mij: Wie zijn dezen, die bekleed zijn met 

de witte gewaden, en vanwaar zijn zij gekomen? En ik sprak tot 
hem: Mijn heer, gíj weet het. En hij zeide tot mij: Dezen zijn het, 

die komen uit de grote verdrukking; en zij hebben hun gewaden 
gewassen en die wit gemaakt in het bloed des Lams. Daarom zijn 

zij voor de troon van God en zij vereren Hem dag en nacht in zijn 

tempel; en Hij, die op de troon gezeten is, zal zijn tent over hen 
uitspreiden. Zij zullen niet meer hongeren en niet meer dorsten, 

ook zal de zon niet op hen vallen, noch enige hitte, want het Lam, 

dat in het midden van de troon is, zal hen weiden en hen voeren 
naar waterbronnen des levens; en God zal alle tranen van hun ogen 

afwissen. 
En Openbaring 3, vers 1 tot en met 3 Vanaf: Dit zegt Hij, die de 

zeven Geesten Gods en de zeven sterren heeft: Ik weet uw werken, 

dat gij de naam hebt, dat gij leeft, maar gij zijt dood. Wees wakker 
en versterk het overige, dat dreigde te sterven, want Ik heb geen 

van uw werken vol bevonden voor mijn God. Bedenk dan, hoe gij 
het ontvangen en gehoord hebt, en bewaar het en bekeer u. Indien 

gij dan niet wakker wordt, zal Ik komen als een dief, en gij zult niet 

weten, op welk uur Ik u zal overvallen. 
En vers 21 Wie overwint, hem zal Ik geven met Mij te zitten op 

mijn troon, gelijk ook Ik heb overwonnen en gezeten ben met mijn 

Vader op zijn troon. 
 

Voorwaar, voor velen is het reeds te laat. 
De nieuwe wereldorde was altijd al van plan geweest om ene grote 

aantal van de wereldbevolking te doden. Voorwaar, het is al ééns 
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geopenbaard dat men de mensen die al vele medische klachten 
hebben, vind als een last vanwege de medische stijgende kosten, 

o.a. 

 
Voorwaar, men verzwijgt dat al velen juist met het 

vaccinatie dodelijke bijwerking kregen die nooit klachten 
hadden voorheen en door de vaccinatie gevaccineerd te zijn 

om het leven kwamen.  

De regeringsleiders beweren dat sommigen al klachten hadden en 
verzwijgt de waarheid omdat ze opzettelijk zoveel mogelijk de 

ouderen en de zwakkeren te willen doden. Voorwaar, velen sterven 
als gevolg van allergische reacties en hart problemen en 

hersensbloeding, en sommigen raakte blind of verlamd.  

 
Openbaring 16, vers 2 En de eerste ging heen en goot zijn schaal 

uit op de aarde, en er kwam een boos en kwaadaardig gezwel aan 
de mensen, die het merkteken van het beest hadden en die zijn 

beeld aanbaden. 

 
Voorwaar, mensen zijn tevreden en de satan verleid velen 

zowel christenen die zich niet ééns christen zou moeten 

noemen.  
De wereld is gewaarschuwd via de boodschappen en wie niet wil 

horen gaat verloren! 
 

Openbaring 22, vers 10 tot en met 14 En hij zeide tot mij: 

Verzegel de woorden van de profetie van dit boek niet, want de tijd 
is nabij. Wie onrecht doet, hij doe nog meer onrecht; wie vuil is, hij 

worde nog vuiler; wie rechtvaardig is, hij bewijze nog meer 
rechtvaardigheid; wie heilig is, hij worde nog meer geheiligd. Zie, 

Ik kom spoedig en mijn loon is bij Mij om een ieder te vergelden, 

naardat zijn werk is. Ik ben de alfa en de omega, de eerste en de 
laatste, het begin en het einde. Zalig zij, die hun gewaden wassen, 

opdat zij recht mogen hebben op het geboomte des levens en door 

de poorten ingaan in de stad.  
En vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom 

spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de Here Jezus zij 
met allen. 
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Voorwaar, luister ook naar de vorige boodschappen Gods. 
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 
 
 

Laat uw vrucht nuttig zijn 
 

Laat uw begeerte en wandel naar Zijn wil zijn.  
 

 

Volledige weergave: 
  

Hallo, welkom! Op 24 Maart 2021 kreeg ik, Profeet Benjamin 
Cousijnsen, de volgende boodschap Gods, die ik heel graag met u 

wil delen. 

 
Shalom! ik begroet u in de Kadosh, heilige en almachtige Naam van 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus!  

 
Voorwaar,  

 
Mattheüs 10, vers 27 Wat Ik u zeg in het donker, zegt het in het 

licht; wat gij u in het oor hoort fluisteren, predikt het van de 

daken.  
En vers 32 tot en met 42 Een ieder dan, die Mij belijden zal voor de 

mensen, hem zal ook Ik belijden voor mijn Vader, die in de 
hemelen is; maar al wie Mij verloochenen zal voor de mensen, die 

zal ook Ik verloochenen voor mijn Vader, die in de hemelen is. 

Meent niet, dat Ik gekomen ben om vrede te brengen op de aarde; 
Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard. Want 

Ik ben gekomen om tweedracht te brengen tussen een man en zijn 
vader en tussen een dochter en haar moeder en tussen een 

schoondochter en haar schoonmoeder; en iemands huisgenoten 

zullen zijn vijanden zijn. Wie vader of moeder liefheeft boven Mij, is 
Mij niet waardig; en wie zoon of dochter liefheeft boven Mij, is Mij 

niet waardig; en wie zijn kruis niet opneemt en achter Mij gaat, is 

Mij niet waardig. Wie zijn leven vindt, zal het verliezen, maar wie 
zijn leven verliest om Mijnentwil, zal het vinden. Wie u ontvangt, 

ontvangt Mij, en wie Mij ontvangt, ontvangt Hem, die Mij gezonden 
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heeft. Wie een Profeet ontvangt als Profeet, zal het loon van een 
Profeet ontvangen; en wie een rechtvaardige ontvangt als 

rechtvaardige, zal het loon van een rechtvaardige ontvangen.  

En wie één van deze kleinen, omdat hij een discipel is, ook maar 
een beker koud water te drinken geeft, voorwaar, Ik zeg u, zijn 

loon zal hem geenszins ontgaan. 
 

Voorwaar, mijn naam is Mirabo, en ben een bode engel Gods. 

 
Kadosh, heilig is de Here!  

Wees heilig en trouw en dankbaar in alles wat u mag doen voor zijn 
glorie en eer. Laat uw begeerte en wandel naar Zijn wil zijn.  

 

Voorwaar, laat uw vrucht nuttig zijn waar de Here zich over 
kan verblijden.  

Weet waartoe u in staat ben in Christus. Wees krachtig en vurig in 
de Heilige Geest. Zijn Geest leid u en bemoedigt u om standvastig 

te zijn. 

 
Job 36, vers 22 en 23 Zie, God handelt verheven in zijn kracht; 

wie is een leermeester als Hij? Wie zou Hem zijn weg voorschrijven, 

en wie durft zeggen: Gij hebt onrecht gedaan? 
En Psalm 31, vers 15 Maar ik vertrouw op U, HERE, ik zeg: Gij zijt 

mijn God. 
 

En Johannes 3, vers 16 tot en met 21 Want alzo lief heeft God 

de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 
opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig 

leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, 
opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 
geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 

oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 

duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 
waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 

gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 
komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 

zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 
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Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 

 
 

 
 

Het Lam Gods heeft zich gegeven tot een losprijs 

voor allen! 
 

Hem, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, die op de troon 

gezeten is, en het Lam zij de lof en de eer en de heerlijkheid en de 
kracht tot in alle eeuwigheden. En de vier dieren zeiden: Amen. 

 

 
Volledige weergave: 

  
Hallo, welkom! Op 25 maart 2021 kreeg ik, Profeet Benjamin 

Cousijnsen, de volgende boodschap Gods, die ik heel graag met u 

wil delen. 
 

Shalom! ik begroet u in de Kadosh, heilige en almachtige Naam van 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus!  

 

Voorwaar,  
 

Genesis 49, vers 10 De scepter zal van Juda niet wijken, noch de 

heersersstaf tussen zijn voeten, totdat Silo komt, en hem zullen de 
volken gehoorzaam zijn.  

En Openbaring 5, vers 2 tot en met 9 En ik zag een sterke engel, 
die met luider stem uitriep: Wie is waardig de boekrol te openen en 

haar zegels te verbreken? En niemand in de hemel, noch op de 

aarde, noch onder de aarde kon de boekrol openen of haar 
inzien. En ik weende zeer, omdat niemand waardig was gebleken 

de boekrol te openen of die in te zien. En een uit de oudsten zeide 
tot mij: Ween niet; zie, de leeuw uit de stam Juda, de wortel 

Davids, heeft overwonnen om de boekrol en haar zeven zegels te 

openen. En ik zag in het midden van de troon en van de vier dieren 
en te midden der oudsten een lam staan, als geslacht, met zeven 
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horens en zeven ogen; dit zijn de zeven Geesten Gods, uitgezonden 
over de gehele aarde. En het kwam en heeft de rol aangenomen uit 

de rechterhand van Hem, die op de troon gezeten was. En toen het 

de boekrol nam, wierpen de vier dieren en de vierentwintig oudsten 
zich voor het Lam neder, hebbende elk een citer en gouden 

schalen, vol reukwerk; dit zijn de gebeden der heiligen. En zij 
zongen een nieuw gezang, zeggende: Gij zijt waardig de boekrol te 

nemen en haar zegels te openen; want Gij zijt geslacht en Gij hebt 

hen voor God gekocht met uw bloed, uit elke stam en taal en volk 
en natie. 

 
Voorwaar, kadosh, heilig is het Lam van God, Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! 

Aanbid Hem die gezeten op de troon en meer dan overwinnaar is.  
 

Openbaring 5, vers 12 tot en met 14 Vanaf: Het lam, dat 
geslacht is, is waardig te ontvangen de macht en de rijkdom, en de 

wijsheid en de sterkte, en de eer en de heerlijkheid en de lof. En 

alle schepsel in de hemel en op de aarde en onder de aarde en op 
de zee en alles wat daarin is, hoorde ik zeggen: Hem, die op de 

troon gezeten is, en het Lam zij de lof en de eer en de heerlijkheid 

en de kracht tot in alle eeuwigheden. En de vier dieren zeiden: 
Amen. En de oudsten wierpen zich neder en aanbaden. 

En Mattheüs 5, vers 2 tot en met 12 En Hij opende zijn mond en 
leerde hen, zeggende: Zalig de armen van geest, want hunner is 

het Koninkrijk der hemelen. Zalig die treuren, want zij zullen 

vertroost worden. Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde 
beërven. Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want 

zij zullen verzadigd worden. Zalig de barmhartigen, want hun zal 
barmhartigheid geschieden. Zalig de reinen van hart, want zij zullen 

God zien. Zalig de vredestichters, want zij zullen kinderen Gods 

genoemd worden. Zalig de vervolgden om der gerechtigheid wil, 
want hunner is het Koninkrijk der hemelen. Zalig zijt gij, wanneer 

men u smaadt en vervolgt en liegende allerlei kwaad van u spreekt 

om Mijnentwil. Verblijdt u en verheugt u, want uw loon is groot in 
de hemelen; want alzo hebben zij de Profeten vóór u vervolgd. 

En vers 17 Meent niet, dat Ik gekomen ben om de wet of de 
Profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar 

om te vervullen.  
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En vers 20 Want Ik zeg u: Indien uw gerechtigheid niet overvloedig 
is, meer dan die der schriftgeleerden en Farizeeën, zult gij het 

Koninkrijk der hemelen voorzeker niet binnengaan. 

En vers 43 tot en met 46 Gij hebt gehoord, dat er gezegd is: Gij 
zult uw naaste liefhebben en uw vijand zult gij haten. Maar Ik zeg 

u: Hebt uw vijanden lief en bidt voor wie u vervolgen, opdat gij 
kinderen moogt zijn van uw Vader, die in de hemelen is; want Hij 

laat zijn zon opgaan over bozen en goeden en laat het regenen 

over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Want indien gij liefhebt, 
die u liefhebben, wat voor loon hebt gij? Doen ook de tollenaars 

niet hetzelfde? 
En Mattheüs 6, vers 11 tot en met 14 Geef ons heden ons dagelijks 

brood; en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze 

schuldenaren; en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van 
de boze. Want Uwer is het Koninkrijk en de kracht en de 

heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Want indien gij de mensen 
hun overtredingen vergeeft, zal uw hemelse Vader ook u vergeven. 

En Mattheüs 7, vers 1 en 2 Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld 

wordt; want met het oordeel, waarmede gij oordeelt, zult gij 
geoordeeld worden, en met de maat, waarmede gij meet, zal u 

gemeten worden. 

 
Voorwaar, mijn naam is Revorme, en ben een bode engel 

Gods. 
Voorwaar, voorwaar 

 

1 Timotheüs 2, vers 1 tot en met 6 Ik vermaan u dan allereerst 
smekingen, gebeden, voorbeden en dankzeggingen te doen voor 

alle mensen, voor koningen en alle hooggeplaatsten, opdat wij een 
stil en rustig leven mogen leiden in alle godsvrucht en 

waardigheid. Dit is goed en aangenaam voor God, onze Heiland, die 

wil, dat alle mensen behouden worden en tot erkentenis der 
waarheid komen. Want er is één God en ook één middelaar tussen 

God en mensen, de mens Christus Jezus, die Zich gegeven heeft tot 

een losprijs voor allen; en daarvan wordt getuigd te juister tijd. 
  

En Johannes 3, vers 16 tot en met 21 Want alzo lief heeft God 
de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 

opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig 
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leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, 
opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 
geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 

oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 
duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 

waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 

gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 
komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 

zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 
 

Voorwaar, leidt u aan depressie of ziekte en hebt u 

geestelijke ondersteuning nodig, o.a.?  
Luister dan ook naar de andere boodschappen Gods. 

 
Efeziërs 3, vers 14 tot en met 17 Om die reden buig ik mijn 

knieën voor de Vader, naar wie alle geslacht in de hemelen en op 

de aarde genoemd wordt, opdat Hij u geve, naar de rijkdom zijner 
heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door zijn Geest in de 

inwendige mens, opdat Christus door het geloof in uw harten 

woning make. Geworteld en gegrond in de liefde. 
 

Amen! 
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 

Heb Godsvertrouwen in gevaren 
 

Omdat hij Mij zeer bemint, zal Ik hem bevrijden; Ik zal hem 

beschutten, omdat hij mijn naam kent. Roept hij Mij aan, Ik zal 
hem antwoorden; Ik zal in de benauwdheid bij hem zijn, Ik zal hem 

uitredden en tot ere brengen. Met lengte van dagen zal Ik hem 
verzadigen, en Ik zal hem mijn heil doen zien. 

 

 
Volledige weergave: 
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Hallo, welkom! Op 27 Maart 2021 kreeg ik, Profeet Benjamin 
Cousijnsen, de volgende boodschap Gods, die ik heel graag met u 

wil delen. 

 
Shalom! ik begroet u in de Kadosh, heilige en almachtige Naam van 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus van Nazareth, de Koning 
der koningen! Voorwaar, mijn naam is Mirachie, en ben een bode 

engel Gods. 

 
Voorwaar, neig uw oor en hoor aandachtig!  

En zegt: 
 

Psalm 89, vers 15 Gerechtigheid en recht zijn de grondslag van 

uw troon, goedertierenheid en trouw gaan voor uw aangezicht 
henen. 

En Psalm 91, vers 2 Ik zeg tot de HERE: Mijn toevlucht en mijn 
vesting, mijn God, op wie ik vertrouw. 

En Psalm 92, vers 7 Een redeloos mens verstaat het niet, en een 

dwaas begrijpt dit niet. 
En Psalm 93, vers 2 Uw troon staat vast van oudsher, van 

eeuwigheid zijt Gij. 

En vers 5 Uw getuigenissen zijn zeer betrouwbaar, de heiligheid is 
uw huis tot sieraad, o HERE, tot in lengte van dagen. 

En Psalm 95, vers 3 Want de HERE is een groot God, een groot 
Koning, boven alle goden. 

En vers 6 Treedt toe, laten wij ons nederwerpen en ons buigen, 

knielen voor de Here, onze Maker. 
En Psalm 97, vers 10 Gij, die de HERE liefhebt, haat het kwade; Hij, 

die de zielen van zijn gunstgenoten bewaart, redt hen uit der 
goddelozen hand. 

En Psalm 91, vers 4 tot en met 11 Met zijn vlerken beschermt Hij u, 

en onder zijn vleugelen vindt gij een toevlucht; zijn trouw is schild 
en pantser. Gij hebt niet te vrezen voor de verschrikking van de 

nacht, voor de pijl, die des daags vliegt; voor de pest, die in het 

duister rondwaart, voor het verderf, dat op de middag vernielt. Al 
vallen er duizend aan uw zijde, en tienduizend aan uw rechterhand, 

tot u zal het niet genaken slechts zult gij het met uw ogen 
aanschouwen, en de vergelding aan de goddelozen zien. Want Gij, 

o HERE, zijt mijn toevlucht. De Allerhoogste hebt gij tot uw schutse 
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gesteld; geen onheil zal u treffen, en geen plaag zal uw tent 
naderen; want Hij zal aangaande u zijn engelen gebieden, dat zij u 

behoeden op al uw wegen. 

En vers 14 tot en met 16 Omdat hij "or zij" Mij zeer bemint, zal Ik 
hem "of haar" bevrijden; Ik zal hem "of haar" beschutten, omdat 

hij "or zij"mijn naam kent. Roept hij "or zij"Mij aan, Ik zal hem 
"of haar" antwoorden; Ik zal in de benauwdheid bij hem "of 

haar" zijn, Ik zal hem "of haar" uitredden en tot ere brengen. Met 

lengte van dagen zal Ik hem "of haar" verzadigen, en Ik zal hem 
"of haar" mijn heil doen zien. 

 
Voorwaar, heb Godsvertrouwen in gevaren. 

 

Psalm 99, vers 5 Verhoogt de HERE, onze God, buigt u neder voor 
de voetbank zijner voeten; heilig is Hij. 

En vers 9 Verhoogt de HERE, onze God, buigt u neder voor zijn 
heilige berg, want: Heilig is de HERE, onze God. 

En Psalm 103, vers 19 De HERE heeft zijn troon in de hemel 

gevestigd, zijn koningschap heerst over alles. 
En vers 21 Looft de HERE, al zijn heerscharen, gij zijn dienaren, die 

zijn wil volbrengt. 

En Psalm 104, vers 1 Loof de HERE, mijn ziel. HERE, mijn God, Gij 
zijt zeer groot, Gij hebt U met majesteit en luister bekleed. 

En vers 31 tot en met 35 De heerlijkheid des HEREN zij tot in 
eeuwigheid, de HERE verheuge Zich over zijn werken. Ziet Hij de 

aarde aan, dan beeft zij, raakt Hij de bergen aan, dan roken zij. Ik 

zal de HERE zingen, zolang ik leef, ik zal mijn God psalmzingen, 
zolang ik ben; moge mijn overdenking Hem behagen. Ik zal mij in 

de HERE verheugen. De zondaren zullen van de aarde vergaan, en 
de goddelozen zullen niet meer zijn. Loof de HERE, mijn ziel. 

Halleluja! 

En Psalm 105, vers 3 tot en met 5 Beroemt u in zijn heilige naam; 
het hart van wie de HERE zoeken, verheuge zich. Vraagt naar 

de HERE en zijn sterkte, zoekt zijn aangezicht bestendig. Gedenkt 

aan de wonderen, die Hij heeft gedaan, zijn tekenen en de oordelen 
van zijn mond. 

 
Voorwaar, juist nu, zwijgt niet! 

Zet u in om zielen te redding voor Zijn glorie en eer. 
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Johannes 3, vers 16 tot en met 21 Want alzo lief heeft God de 

wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 

geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 
oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 

duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 
waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 

gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 

komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 
zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 

En vers 29 tot en met 36 Die de bruid heeft, is de bruidegom; maar 
de vriend van de bruidegom, die erbij staat en naar hem luistert, 

verblijdt zich met blijdschap over de stem van de bruidegom. Zo is 

dan deze mijn blijdschap vervuld. Hij moet wassen, ik moet minder 
worden. Die van boven komt, is boven allen; wie uit de aarde is, is 

uit de aarde en spreekt van de aarde. Die uit de hemel komt, is 

boven allen; wat Hij gezien en gehoord heeft, dat getuigt Hij en zijn 
getuigenis neemt niemand aan. Wie zijn getuigenis aanvaardt, 

heeft bezegeld, dat God waarachtig is. Want Hij, die God gezonden 
heeft, die spreekt de woorden Gods, want Hij geeft de Geest niet 

met mate. De Vader heeft de Zoon lief en heeft Hem alles in 

handen gegeven. Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven; doch 
wie aan de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de 

toorn Gods blijft op hem “of haar”. 
En Johannes 4, vers 24 God is geest en wie Hem aanbidden, 

moeten aanbidden in geest en in waarheid. Amen! 

 
Zegt, Halleluja! Maranatha! 

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
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Hebt gij de Geest ontvangen ten gevolge van 

werken der wet, of van de prediking van het 
geloof?  
 

Gij zijt begonnen met de Geest, eindigt gij nu met het vlees? Was 
het dan tevergeefs, dat gij zoveel hebt ondervonden? Ware het 

slechts tevergeefs! Die u de Geest schenkt en krachten onder u 
werkt, doet Hij dit ten gevolge van werken der wet, of van de 

prediking van het geloof? Op dezelfde wijze heeft ook Abraham God 

geloofd en het is hem tot gerechtigheid gerekend. 
 

Volledige weergave: 
  

Hallo, welkom! Op 28 Maart 2021 kreeg ik, Profeet Benjamin 

Cousijnsen, de volgende boodschap Gods, die ik heel graag met u 
wil delen. 

 

Shalom! ik begroet u in de Kadosh, heilige en almachtige Naam van 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus!  

 
Voorwaar, evenals toen, spreekt de Koning der koningen, 

alle levende woorden tot u. 

Voorwaar, ik zeg u, bekeert u en doe wat de Here, Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus gesproken heeft. Voorwaar, Hij 

leeft en is de enige Weg en de Waarheid en het Leven! 
Voorwaar, mijn naam is Jafirach en ben een bode engel Gods. 

 

Voorwaar,  
 

Galaten 2, vers 20 en 21 Met Christus ben ik gekruisigd, en toch 

leef ik, dat is, niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. En voor 
zover ik nu nog in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon 

van God, die mij heeft liefgehad en Zich voor mij heeft 
overgegeven. Ik ontneem aan de genade Gods haar kracht niet; 

want indien er gerechtigheid door de wet is, dan is Christus 

tevergeefs gestorven. 
En Galaten 3, vers 2 tot en met 6 Dit alleen zou ik van u willen 

weten: Hebt gij de Geest ontvangen ten gevolge van werken der 



 
 

 

8100 
 
 

 

wet, of van de prediking van het geloof? Zijt gij zó onverstandig? 
Gij zijt begonnen met de Geest, eindigt gij nu met het vlees? Was 

het dan tevergeefs, dat gij zoveel hebt ondervonden? Ware het 

slechts tevergeefs! Die u de Geest schenkt en krachten onder u 
werkt, doet Hij dit ten gevolge van werken der wet, of van de 

prediking van het geloof? Op dezelfde wijze heeft ook Abraham God 
geloofd en het is hem tot gerechtigheid gerekend. 

En vers 9 Zij, die uit het geloof zijn, worden dus gezegend tezamen 

met de gelovige Abraham. 
En vers 29 Indien gij nu van Christus zijt, dan zijt gij zaad van 

Abraham, en naar de belofte erfgenamen. 
En Galaten 5, vers 16 en 17 Dit bedoel ik: wandelt door de Geest 

en voldoet niet aan het begeren van het vlees. Want het begeren 

van het vlees gaat in tegen de Geest en dat van de Geest tegen het 
vlees – want deze staan tegenover elkander – zodat gij niet doet 

wat gij maar wenst. 
En vers 24 en 25 Want wie Christus Jezus toebehoren, hebben het 

vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. Indien wij 

door de Geest leven, laten wij ook door de Geest het spoor 
houden.  

 

En Galaten 6, vers 1 tot en met 10 Broeders “en ook 
zusters”, zelfs indien iemand op een overtreding betrapt wordt, 

helpt gij, die geestelijk zijt, hem terecht in een geest van 
zachtmoedigheid, ziende op uzelf; gij mocht ook eens in verzoeking 

komen. Verdraagt elkanders moeilijkheden; zó zult gij de wet van 

Christus vervullen. Want indien iemand zich verbeeldt, dat hij iets 
is, en het niet is, dan vergist hij zich zeer. Ieder moet zijn eigen 

werk toetsen; dan zal hij slechts voor zichzelf stof tot roem hebben 
en niet voor een ander. Want ieder zal zijn eigen last dragen. En 

hij, die onderricht wordt in het woord, dele van alle goed mede aan 

wie dat onderricht geeft. Dwaalt niet, God laat niet met Zich 
spotten. Want wat een mens zaait, zal hij ook oogsten. Want wie op 

de akker van zijn vlees zaait, zal uit zijn vlees verderf oogsten, 

maar wie op de akker van de Geest zaait, zal uit de Geest eeuwig 
leven oogsten. Laten wij niet moede worden goed te doen, want, 

wanneer het eenmaal tijd is, zullen wij oogsten, als wij niet 
verslappen. Laten wij dus, daar wij de gelegenheid hebben, doen 
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wat goed is voor allen, maar inzonderheid voor onze 
geloofsgenoten. 

En vers 15 Want besneden zijn of niet besneden zijn betekent niets, 

maar of men een nieuwe schepping is. 
En Efeziërs 1, vers 7 en 8 En in Hem hebben wij de verlossing door 

zijn bloed, de vergeving van de overtredingen, naar de rijkdom 
zijner genade, welke Hij ons overvloedig heeft bewezen in alle 

wijsheid en verstand. 

En vers 13 In Hem zijt ook gij, nadat gij het woord der waarheid, 
het evangelie uwer behoudenis, hebt gehoord; in Hem zijt gij, toen 

gij gelovig werdt, ook verzegeld met de heilige Geest der belofte. 
En Efeziërs 2, vers 4 tot en met 6 God echter, die rijk is aan 

erbarming, heeft, om zijn grote liefde, waarmede Hij ons heeft 

liefgehad, ons, hoewel wij dood waren door de overtredingen mede 
levend gemaakt met Christus, – door genade zijt gij behouden, en 

heeft ons mede opgewekt en ons mede een plaats gegeven in de 
hemelse gewesten, in Christus Jezus. 

En Efeziërs 3, vers 14 tot en met 16 Om die reden buig ik mijn 

knieën voor de Vader, naar wie alle geslacht in de hemelen en op 
de aarde genoemd wordt, opdat Hij u geve, naar de rijkdom zijner 

heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door zijn Geest in de 

inwendige mens. 
 

En Johannes 3, vers 16 tot en met 21 Want alzo lief heeft God 
de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 

opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig 

leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, 
opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 

geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 

oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 
duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 

waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 

gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 
komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 

zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 
 

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
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Ze zullen achtergebleven zijn omdat ze niet 
hebben geluisterd naar de stem des Heren 
 

Met weinigen zult gij overblijven, terwijl gij talrijk geweest zijt als 
de sterren des hemels – omdat gij niet geluisterd hebt naar de 

stem van de Here, uw God.  
 

 

Volledige weergave: 
  

Hallo, welkom! Op 30 Maart 2021 kreeg ik, Profeet Benjamin 

Cousijnsen, de volgende boodschap Gods, die ik heel graag met u 
wil delen. 

 
Shalom! ik begroet u in de Kadosh, heilige en almachtige Naam van 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus!  

 
Voorwaar,  

 
Deuteronomium 28, vers 34 Gij zult waanzinnig worden 

vanwege het schouwspel, dat uw ogen zullen zien.  

En vers 62 Met weinigen zult gij overblijven, terwijl gij talrijk 
geweest zijt als de sterren des hemels – omdat gij niet geluisterd 

hebt naar de stem van de Here, uw God.  

En vers 67 Des morgens zult gij zeggen: Was het maar avond; en 
des avonds: Was het maar morgen – vanwege de vrees, die uw 

hart vervult, en vanwege het schouwspel, dat uw ogen zien.  
En Openbaring 22, vers 6 en 7 En Hij zeide tot mij: Deze woorden 

zijn getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der 

Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen 
hetgeen weldra geschieden moet. En zie, Ik kom spoedig. Zalig hij, 

die de woorden der profetie van dit boek bewaart! 
En Job 10, vers 4 Hebt Gij dan vleselijke ogen, ziet Gij zoals 

stervelingen zien? 

En Job 30, vers 26 Ik verwachtte het goede, maar het kwade 
kwam; ik verbeidde het licht, maar de duisternis kwam. 
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En vers 30 Mijn huid is zwart en laat van mij los, mijn gebeente 
brandt van koortsgloed. 

En Job 35, vers 5 Aanschouw de hemel en zie, geef acht op de 

wolken, hoog boven u. 
En Psalm 1, vers 6 Want de HERE kent de weg der rechtvaardigen, 

maar de weg der goddelozen vergaat. 
En Psalm 5, vers 8 Maar ik zal, dank zij uw grote goedertierenheid, 

uw huis binnengaan, mij nederbuigen naar uw heilige tempel in 

vreze voor U. 
 

Voorwaar, mijn naam is Revelado, en ben een bode engel 
Gods. 

 

Spreuken 1, vers 7 De vreze des HEREN is het begin der kennis; 
de dwazen verachten wijsheid en tucht. 

En vers 33 Maar wie naar mij luistert, zal gerust wonen, beveiligd 
tegen de verschrikking van het onheil. 

 

En Spreuken 3, vers 25 tot en met 27 Vrees niet voor 
plotselinge schrik, noch voor de ondergang der goddelozen, als hij 

komt. Want de HERE zal uw betrouwen zijn. Hij zal uw voet 

bewaren, zodat hij niet gegrepen wordt. Onthoud het goed niet aan 
wie het toekomt, terwijl het in uw macht is het te doen. 

En vers 33 De vloek des HEREN is in het huis des goddelozen, maar 
de woning der rechtvaardigen zegent Hij. 

En Spreuken 4, vers 14 en 15 Kom niet op het pad der goddelozen, 

betreed de weg der bozen niet. Mijd die, ga er niet over; wijk ervan 
af en ga voorbij. 

En vers 25 Laten uw ogen voorwaarts blikken en uw oogopslag 
rechtuit zijn. 

En Spreuken 14, vers 27 De vreze des HEREN is een bron des 

levens, om de strikken des doods te ontwijken. 
En Spreuken 16, vers 25 Soms schijnt een weg iemand recht, maar 

het einde daarvan voert naar de dood. 

En Spreuken 21, vers 2 Elke weg van een mens is recht in zijn 
ogen, maar de HERE beproeft de harten. 

 
En Johannes 3, vers 16 tot en met 21 Want alzo lief heeft God 

de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 



 
 

 

8104 
 
 

 

opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig 
leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, 

opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 

geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 
oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 

duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 

waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 
gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 

komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 
zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 

 

En Mattheüs 24, vers 39 En zij niets bemerkten, eer de zondvloed 
kwam en hen allen wegnam, zo zal ook de komst van de Zoon des 

mensen zijn. 
 

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 
 

 

Hij kwam om u te vergeven en te redden! 
 

En Jezus richtte Zich op en zeide tot haar: Vrouw, waar zijn zij? 

Heeft niemand u veroordeeld? En zij zeide: Niemand, Here. En 
Jezus zeide: Ook Ik veroordeel u niet. Ga heen, zondig van nu af 

niet meer! Wederom dan sprak Jezus tot hen en zeide: Ik ben het 
licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de duisternis 

wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben. Johannes 8:10-

12 
 

 
Volledige weergave: 

  

Hallo, welkom! Op 31 Maart 2021 kreeg ik, Profeet Benjamin 
Cousijnsen, de volgende boodschap Gods, die ik heel graag met u 

wil delen. 
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Shalom! ik begroet u in de Kadosh, heilige en almachtige Naam van 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! Voorwaar, mijn naam is 

Marsaja, en ben een bode engel Gods. 

 
Voorwaar, zonder Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 

Christus, gaat u voor eeuwig verloren. 
Voorwaar, de satan wil u laten geloven dat er geen hoop voor u is. 

Maar ik zeg u, de Zoon van God heeft de dood overwonnen en is 

opgestaan van de dood. Hij kwam naar de Aarde voor alle mensen 
zoals u om Zijn liefde te laten zien en om u te vergeven van uw 

zonden en te redden uit deze hel op de Aarde.  
 

Voorwaar, geef u nu over aan Hem, die uw bergen hoog 

zonden droeg aan het kruis en u vrij wil maken van al uw 
zonden en problemen.  

 
Johannes 7, vers 38 Wie in Mij gelooft, gelijk de Schrift zegt, 

stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien.  

En Johannes 8, vers 7 en 8 Doch toen zij Hem bleven vragen, 
richtte Hij Zich op en zeide tot hen: Wie van u zonder zonde is, 

werpe het eerst een steen naar haar. En weer bukte Hij neder en 

schreef op de grond.  
En vers 10 tot en met 12 En Jezus richtte Zich op en zeide tot haar: 

Vrouw, waar zijn zij? Heeft niemand u veroordeeld? En zij zeide: 
Niemand, Here. En Jezus zeide: Ook Ik veroordeel u niet. Ga heen, 

zondig van nu af niet meer! Wederom dan sprak Jezus tot hen en 

zeide: Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de 
duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben. 

En vers 16 En indien Ik al oordeel, dan is mijn oordeel waarachtig, 
want Ik ben niet alleen, maar Ik en die Mij gezonden heeft. 

En vers 23 tot en met 24 En Hij zeide tot hen: Gij zijt van beneden, 

Ik ben van boven; gij zijt van deze wereld, Ik ben niet van deze 
wereld. Ik heb u dan gezegd, dat gij in uw zonden zult sterven; 

want indien gij niet gelooft, dat Ik het ben, zult gij in uw zonden 

sterven.  
En Johannes 3, vers 13 En niemand is opgevaren naar de hemel, 

dan die uit de hemel nedergedaald is, de Zoon des mensen. 
En vers 16 tot en met 21 Want alzo lief heeft God de wereld gehad, 

dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die 
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in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want 
God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld 

veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie 

in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds 
veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft geloofd in de naam van 

de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de 
wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben 

dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die 

kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn 
“of haar” werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid 

doet, gaat tot het licht, opdat van zijn “of haar” werken blijke, dat 
zij in God verricht zijn. 

En vers 36 Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven; doch wie 

aan de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de 
toorn Gods blijft op hem. 

Voorwaar, bekeer u vandaag en laat ook u zich reinigen.  
Vraagt Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus in uw hart te 

komen en om vergeving van uw slechte gewoontes en zonden. Laat 

alles los en geef het aan Hem, die er nooit meer op terug komt als 
u zich aan Yeshua Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus 

overgeeft en laat reinigen.  

 
Voorwaar,  

 
Lucas 21, vers 25 tot en met 27 En er zullen tekenen zijn aan 

zon en maan en sterren, en op de aarde radeloze angst onder de 

volken vanwege het bulderen van zee en branding, terwijl de 
mensen bezwijmen van vrees en angst voor de dingen, die over de 

wereld komen. Want de machten der hemelen zullen wankelen. En 
dan zullen zij de Zoon des mensen zien komen op een wolk, met 

grote macht en heerlijkheid. 

En Openbaring 22, vers 11 en 12 Wie onrecht doet, hij doe nog 
meer onrecht; wie vuil is, hij worde nog vuiler; wie rechtvaardig is, 

hij bewijze nog meer rechtvaardigheid; wie heilig is, hij worde nog 

meer geheiligd. Zie, Ik kom spoedig en mijn loon is bij Mij om een 
ieder te vergelden, naardat zijn werk is. Amen! 

 
Voorwaar, bouw uw relatie op met Yeshua HaMashiach, 

JHWH, Jezus Christus. 
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Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

APRIL 2021  
 
Hij die in u is, is een angstaanjagende 

nachtmerrie voor satan 
 

Wees vol van de Heilige Geest en krachtig! Hij heeft u deze zege 
belooft over satan! 

 

 
Volledige weergave: 

  

Hallo, welkom! Op 1 april 2021 kreeg ik, Profeet Benjamin 
Cousijnsen, de volgende boodschap Gods, die ik heel graag met u 

wil delen. 
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Shalom! ik begroet u in de Kadosh, heilige en almachtige Naam van 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! Voorwaar, mijn naam is 

Power, en ben een bode engel Gods. 

 
Voorwaar, in de Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 

Christus, bent u meer dan overwinnaar!  
Voorwaar, maar voor satan is Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 

Christus een angstaanjagende nachtmerrie. Satan weet dat in Zijn 

Naam kracht, overwinning, bevrijding en genezing zit. Voorwaar, 
voor satan is Zijn Naam een woorden scherper dan een twee 

snijdendere zwaard en heel erg doordringbaar. Voorwaar, satan 
kent Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus beter dan sommige 

christenen en is een verslagen vijand van Yeshua haMashiach, 

JHWH, Jezus Christus. Halleluja!  
 

Mattheüs 13, vers 16 Maar uw ogen zijn zalig, omdat zij zien en 
uw oren, omdat zij horen.  

En Mattheüs 10, vers 1 En Hij riep zijn twaalf discipelen tot Zich en 

gaf hun macht over onreine geesten om die uit te drijven en om 
alle ziekte en alle kwaal te genezen. 

En vers 5 tot en met 8 Deze twaalf heeft Jezus uitgezonden en Hij 

gebood hun, zeggende: Wijkt niet af op een weg naar heidenen, 
gaat geen stad van Samaritanen binnen; begeeft u liever tot de 

verloren schapen van het huis Israëls. Gaat en predikt en zegt: Het 
Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Geneest zieken, wekt 

doden op, reinigt melaatsen, drijft boze geesten uit. Om niet hebt 

gij het ontvangen, geeft het om niet.  
En vers 32 tot en met 42 Een ieder dan, die Mij belijden zal voor de 

mensen, hem zal ook Ik belijden voor mijn Vader, die in de 
hemelen is; maar al wie Mij verloochenen zal voor de mensen, die 

zal ook Ik verloochenen voor mijn Vader, die in de hemelen is. 

Meent niet, dat Ik gekomen ben om vrede te brengen op de aarde; 
Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard.Want 

Ik ben gekomen om tweedracht te brengen tussen een man en zijn 

vader en tussen een dochter en haar moeder en tussen een 
schoondochter en haar schoonmoeder; 36en iemands huisgenoten 

zullen zijn vijanden zijn. Wie vader of moeder liefheeft boven Mij, is 
Mij niet waardig; en wie zoon of dochter liefheeft boven Mij, is Mij 

niet waardig; en wie zijn kruis niet opneemt en achter Mij gaat, is 
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Mij niet waardig. Wie zijn leven vindt, zal het verliezen, maar wie 
zijn leven verliest om Mijnentwil, zal het vinden. Wie u ontvangt, 

ontvangt Mij, en wie Mij ontvangt, ontvangt Hem, die Mij gezonden 

heeft. Wie een profeet ontvangt als Profeet, zal het loon van een 
Profeet ontvangen; en wie een rechtvaardige ontvangt als 

rechtvaardige, zal het loon van een rechtvaardige ontvangen. En 
wie één van deze kleinen, omdat hij een discipel is, ook maar een 

beker koud water te drinken geeft, voorwaar, Ik zeg u, zijn loon zal 

hem geenszins ontgaan. 
 

Voorwaar, in Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus zit 
kracht en zijn kostbaar bloed reinigt en verlost u  en maakt 

met zijn goddelijke kracht ieder hart van zonden vrij! 

De satan en alle demonen zullen wegvluchten in de Almachtige 
Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! Halleluja! 

 
Voorwaar, christenen, waar is uw geloof en vertrouwen? 

Wees vol van de Heilige Geest en krachtig! Hij heeft u deze zege 

belooft over satan! Geef aan Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 
Christus de glorie, want Hij overwon. Dank de Here voor Zijn leiding 

en bescherming en maak Hem groot. Laat niet u weer houden om u 

als levende stenen te laten gebruiken. Amen! 
 

Hij die in u is, is meer dan die in de wereld is. 
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 

 
 

Blijdschap en vreugde zal uw deel zijn 
 
Zo spreekt de Here, uw liefhebbende Abba, Vader, Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus tot u: Voorwaar, steun Gods 
kerk Ruach in de Filippijnen met een vrije gift, o.a. om de kerk 

grote te maken.  

 
 

Volledige weergave: 
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Hallo, welkom! Op 3 April 2021 kreeg ik, Profeet Benjamin 
Cousijnsen, de volgende boodschap Gods, die ik heel graag met u 

wil delen. 

 
Shalom! ik begroet u in de Kadosh, heilige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus!  
 

Voorwaar, zo spreekt de Here, uw liefhebbende Abba, Vader, 

El Elohim, Adonai: 
 

Johannes 11, vers 22 Ook nu weet ik, dat God U geven zal al wat 
Gij van God begeert.  

En vers 25 en 26 Jezus zeide tot haar: Ik ben de opstanding en het 

leven; wie in Mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven, 26en een 
ieder, die leeft en in Mij gelooft, zal in eeuwigheid niet sterven; 

gelooft gij dat? 
En vers 40 Jezus zeide tot haar: Heb Ik u niet gezegd, dat gij, 

indien gij gelooft, de heerlijkheid Gods zien zult?  

En vers 42 Zelf wist Ik, dat Gij Mij altijd verhoort, maar ter wille 
van de schare, die rondom Mij staat, heb Ik gesproken, opdat zij 

geloven, dat Gij Mij gezonden hebt.  

En vers 50 En gij beseft niet, dat het in uw belang is, dat één mens 
sterft voor het volk en niet het gehele volk verloren gaat. 

En Johannes 12, vers 32 En als Ik van de aarde verhoogd ben, zal 
Ik allen tot Mij trekken.  

En vers 45 en 46 En wie Mij aanschouwt, aanschouwt Hem, die Mij 

gezonden heeft. Ik ben als een licht in de wereld gekomen, opdat 
een ieder, die in Mij gelooft, niet in de duisternis blijve. 

En Johannes 13, vers 13 Gij noemt Mij Meester en Here, en gij zegt 
dat terecht, want Ik ben het. 

En vers 20 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie ontvangt, die Ik 

zend, ontvangt Mij, en wie Mij ontvangt, ontvangt Hem, die Mij 
gezonden heeft. 

En Openbaring 22, vers 6 en 7 En Hij zeide tot mij: Deze woorden 

zijn getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der 
Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen 

hetgeen weldra geschieden moet. En zie, Ik kom spoedig. Zalig hij, 
die de woorden der profetie van dit boek bewaart! 
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En Johannes 13, vers 35 Hieraan zullen allen weten, dat gij 
discipelen van Mij zijt, indien gij liefde hebt onder elkander. 

En Johannes 14, vers 2 In het huis mijns Vaders zijn vele woningen 

– anders zou Ik het u gezegd hebben – want Ik ga heen om u 
plaats te bereiden. 

En vers 18 Ik zal u niet als wezen achterlaten. Ik kom tot u. 
En vers 20 en 21 Te dien dage zult gij weten, dat Ik in mijn Vader 

ben en gij in Mij en Ik in u. Wie mijn geboden heeft en ze bewaart, 

die is het, die Mij liefheeft; en wie Mij liefheeft, zal geliefd worden 
door mijn Vader en Ik zal hem liefhebben en Mijzelf aan hem 

openbaren. 
En Johannes 16, vers 12 Nog veel heb Ik u te zeggen, maar gij 

kunt het thans niet dragen. 

En vers 20 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, gij zult schreien en 
weeklagen, maar de wereld zal zich verblijden; gij zult u 

bedroeven, maar uw droefheid zal tot blijdschap worden. 
En vers 25 Dit heb Ik in beelden tot u gesproken; er komt een ure, 

dat Ik niet meer in beelden tot u zal spreken, maar u vrijuit over de 

Vader spreken zal.  
En vers 33 Dit heb Ik tot u gesproken, opdat gij in Mij vrede hebt. 

In de wereld lijdt gij verdrukking, maar houdt goede moed, Ik heb 

de wereld overwonnen. 
En Johannes 17, vers 24 tot en met 26 Vader, hetgeen Gij Mij 

gegeven hebt – Ik wil, dat, waar Ik ben, ook zij bij Mij zijn, om mijn 
heerlijkheid te aanschouwen, die Gij Mij gegeven hebt, want Gij 

hebt Mij liefgehad vóór de grondlegging der wereld. Rechtvaardige 

Vader, de wereld kent U niet, maar Ik ken U, en dezen weten, dat 
Gij Mij gezonden hebt; en Ik heb hun uw naam bekend gemaakt en 

Ik zal hem bekend maken, opdat de liefde, waarmede Gij Mij 
liefgehad hebt, in hen zij en Ik in hen. 

 

Voorwaar,  
 

Spreuken 15, vers 3 De ogen des HEREN zijn aan alle plaatsen, 

opmerkzaam acht gevend op kwaden en goeden. 
En vers 13 Een blij hart maakt het aangezicht vrolijk, maar door 

harteleed wordt de geest verslagen. 
En vers 15 Al de dagen van de ellendige zijn boos, maar voor de 

blijmoedige is het altijd feest. 
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En Johannes 16, vers 13 Doch wanneer Hij komt, de Geest der 
waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot de volle waarheid; want Hij 

zal niet uit Zichzelf spreken, maar al wat Hij hoort, zal Hij spreken 

en de toekomst zal Hij u verkondigen.  
En vers 17 Sommige zijner discipelen dan zeiden tot elkander: Wat 

betekent dit, dat Hij tot ons zegt: Nog een korte tijd en gij ziet Mij 
niet en nogmaals een korte tijd en gij zult Mij zien? En: Ik ga heen 

tot de Vader? Amen! 

 
Voorwaar, mijn naam is Rafaël, en ben een bode engel Gods.  

Zo spreekt de Here, de Koning der koningen ook vandaag tot u, 
zoals in de oude dagen. 

 

Openbaring 2, vers 25 Maar wat gij hebt, houdt dat vast, totdat 
Ik gekomen ben. 

En Openbaring 3, vers 2 en 3 Wees wakker en versterk het overige, 
dat dreigde te sterven, want Ik heb geen van uw werken vol 

bevonden voor mijn God. Bedenk dan, hoe gij het ontvangen en 

gehoord hebt, en bewaar het en bekeer u. Indien gij dan niet 
wakker wordt, zal Ik komen als een dief, en gij zult niet weten, op 

welk uur Ik u zal overvallen. 

En vers 20 Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Indien iemand naar 
mijn stem hoort en de deur opent, Ik zal bij hem binnenkomen en 

maaltijd met hem houden en hij met Mij. 
 

Voorwaar, ik, Rafaël vraag u om trouw te zijn want Kadosh, 

kadosh, heilig is uw Here God, de Almachtige, die was en die 
is en die komt.  

Voorwaar, wie een oor heeft en een hart die hore wat de Here van 
u vraagt. Voorwaar, steun Gods kerk Ruach in de Filippijnen met 

een vrije gift, o.a. om de kerk grote te maken.  

 
Jeremia 32, vers 27 Zie, Ik, de Here, ben de God van al wat leeft; 

zou voor Mij iets te wonderlijk zijn?  

 
Voorwaar, de Here, uw Vader vraagt uw steun. Hij heeft een  

blijmoedige gever lief. 
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Marcus 11, vers 22 En Jezus antwoordde en zeide tot hen: Hebt 
geloof in God. 

 

Voorwaar, blijdschap en vreugde zal uw deel hierin zijn. 
 

Lucas 1, vers 45 En zalig is zij, die geloofd heeft, want wat 
vanwege de Here tot haar gezegd is, zal volbracht worden. 

 

En evenzo zalig hij. 
 

Job 13, vers 17 Luistert aandachtig naar mijn woord en mijn 
verklaring kome in uw oren. 

En Psalm 45, vers 16 Onder vreugde en jubel worden zij 

binnengeleid, 
zij komen in des konings paleis. 

En Psalm 46, vers 6 God is in haar midden, zij zal niet wankelen; 
God zal haar helpen bij het aanbreken van de morgen. 

 

Halleluja! 
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 

Wee u, Israël, neem deze waarschuwende 
boodschap serieus! 
 

Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, gij huichelaars, want gij sluit 
het Koninkrijk der hemelen toe voor de mensen. Immers, gij gaat 

er niet binnen en die trachten binnen te gaan, laat gij niet toe 

daarin te komen. Wee u, blinde wegwijzers, die zegt: Heeft iemand 
bij de tempel gezworen, dat betekent niets; maar heeft iemand bij 

het goud van de tempel gezworen, dan is hij gebonden.  
 

 

Volledige weergave: 
  

Hallo, welkom! Op 5 April 2021 kreeg ik, Profeet Benjamin 
Cousijnsen, de volgende boodschap Gods, die ik heel graag met u 

wil delen. 
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Shalom! ik begroet u in de Kadosh, heilige en almachtige Naam van 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus!  

 

Voorwaar, spits uw oren! 
 

Mattheüs 13, vers 37 tot en met 43 Hij antwoordde en zeide: 
Die het goede zaad zaait, is de Zoon des mensen; de akker is de 

wereld; het goede zaad, dat zijn de kinderen van het 

Koninkrijk; het onkruid zijn de kinderen van de boze; de vijand, die 
het gezaaid heeft, is de duivel; de oogst is de voleinding der 

wereld; de maaiers zijn de engelen. Zoals nu het onkruid verzameld 
wordt en met vuur verbrand, zo zal het gaan bij de voleinding der 

wereld. De Zoon des mensen zal zijn engelen uitzenden en zij 

zullen uit zijn Koninkrijk verzamelen al wat tot zonde verleidt en 
hen, die de ongerechtigheid bedrijven, en zij zullen hen in de vurige 

oven werpen; daar zal het geween zijn en het tandengeknars. Dan 
zullen de rechtvaardigen stralen als de zon in het Koninkrijk huns 

Vaders. Wie oren heeft, die hore! 

 
Voorwaar, voorwaar, voorwaar, Israël, bekeer u want het 

voleinding der wereld is nabij! 

 
Mattheüs 13, vers 47 en 48 Evenzo is het Koninkrijk der hemelen 

gelijk aan een sleepnet, neergelaten in de zee, dat allerlei 
bijeenbrengt. Wanneer het vol is, haalt men het op de oever, en zet 

zich neer en verzamelt het goede in vaten, doch het ondeugdelijke 

werpt men weg. 
En Openbaring 22, vers 6 En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn 

getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der 
Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen 

hetgeen weldra geschieden moet.  

 
Voorwaar, mijn naam is Revelado, en ben een bode engel 

Gods. 

Velen hebben zich van de God van Abraham, Izaäk en Jacob 
afgekeerd en ziet Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus als 

een bedrieger en heeft zich van de waarheid afgekeerd. 
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Mattheüs 23, vers 12 tot en met 16 Al wie zichzelf zal verhogen, 
zal vernederd worden en al wie zichzelf zal vernederen, zal 

verhoogd worden. Maar wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, gij 

huichelaars, want gij sluit het Koninkrijk der hemelen toe voor de 
mensen. Immers, gij gaat er niet binnen en die trachten binnen te 

gaan, laat gij niet toe daarin te komen. Wee u, schriftgeleerden en 
Farizeeën, gij huichelaars, want gij eet de huizen der weduwen op, 

terwijl gij voor de schijn lange gebeden uitspreekt. Daarom zult gij 

zwaarder oordeel ontvangen. Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, 
gij huichelaars, want gij trekt zee en land rond, om één bekeerling 

te maken, en wanneer hij het wordt, maakt gij van hem een kind 
der hel, tweemaal zo erg als gij het zelf zijt. Wee u, blinde 

wegwijzers, die zegt: Heeft iemand bij de tempel gezworen, dat 

betekent niets; maar heeft iemand bij het goud van de tempel 
gezworen, dan is hij gebonden.  

 
Wee u, Israël, neem deze waarschuwende boodschap 

serieus via Gods ware eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen 

doorgegeven. 
 

Mattheüs 23, vers 24 tot en met 29 Dit moest men doen en het 

andere niet nalaten. Gij blinde wegwijzers, die de mug uitzift, maar 
de kameel doorzwelgt. Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, gij 

huichelaars, want gij reinigt de buitenzijde van de beker en van de 
schotel, maar van binnen zijn zij vol roof en onmatigheid. Gij blinde 

Farizeeër, reinig eerst de inhoud van de beker; dan zal hij ook van 

buiten rein worden. Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, gij 
huichelaars, want gij gelijkt op gewitte graven, die van buiten wel 

schoon schijnen, maar van binnen vol zijn van doodsbeenderen en 
allerlei onreinheid. Zo ook gij, van buiten schijnt gij de mensen wel 

rechtvaardig, doch van binnen zijt gij vol huichelarij en 

wetsverachting. Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, gij 
huichelaars, want gij bouwt de grafsteden der profeten en verfraait 

de gedenktekenen der rechtvaardigen. 

En vers 33 Slangen, adderengebroed, hoe zult gij ontkomen aan 
het oordeel der hel? 

En vers 36 Voorwaar, Ik zeg u: Al deze dingen zullen komen over 
dit geslacht. 
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En vers 38 en 39 Zie, uw huis wordt aan u overgelaten. Want Ik 
zeg u, gij zult Mij van nu aan niet meer zien, totdat gij zegt: 

Gezegend Hij, die komt in de naam des Heren! 

En Mattheüs 24, vers 2 En Hij antwoordde en zeide tot hen: Ziet gij 
dit alles niet? Voorwaar, Ik zeg u, er zal hier geen steen op de 

andere gelaten worden, die niet zal worden weggebroken. 
 

Voorwaar, wie is nu een bedrieger? 

 
Mattheüs 24, vers 4 En Jezus antwoordde en zeide tot hen: Ziet 

toe, dat niemand u verleide!  
 

Wederom zegt Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus 

het volgende: 
 

Johannes 8, vers 24 Ik heb u dan gezegd, dat gij in uw zonden 
zult sterven; want indien gij niet gelooft, dat Ik het ben, zult gij in 

uw zonden sterven. 

En vers 12 Wederom dan sprak Jezus tot hen en zeide: Ik ben het 
licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de duisternis 

wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben. 

En vers 56 Uw vader Abraham heeft zich erop verheugd mijn dag te 
zien en hij heeft die gezien en zich verblijd. 

En Mattheüs 24, vers 5 Want velen zullen komen onder mijn naam 
en zeggen: Ik ben de Christus, en zij zullen velen verleiden.  

 

Voorwaar, de valse christus zal velen verleiden vanwege dat 
u zich van de waarheid die de enige Weg is afgesneden hebt, 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus de enige levende 
opgestane Zoon van God.  

De valse christus die onder u zal zijn met bedrieglijke wonderen zal 

laten zien en velen laten verloren gaan. U bent gewaarschuwd door 
Profeet Benjamin Cousijnsen.  

 

Mattheüs 24, vers 8 Doch dat alles is het begin der weeën. 
En vers 10 En dan zullen velen ten val komen en zij zullen elkander 

overleveren en elkander haten. 
En vers 22 en 23 En indien die dagen niet ingekort werden, zou 

geen vlees behouden worden; doch ter wille van de uitverkorenen 
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zullen die dagen worden ingekort. Indien dan iemand tot u zegt: 
Zie, hier is de Christus, of: Hier, gelooft het niet.  

En Lucas 21, vers 22 Want dit zijn de dagen van vergelding, waarin 

alles wat geschreven is, in vervulling gaat.  
En vers 27 en 28 En dan zullen zij de Zoon des mensen zien komen 

op een wolk, met grote macht en heerlijkheid.  
Wanneer deze dingen beginnen te geschieden, richt u op en heft uw 

hoofden omhoog, want uw verlossing genaakt. 

 
Wie niet wil horen gaat verloren! 

 
Johannes 3, vers 16 tot en met 21 Want alzo lief heeft God de 

wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 

geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 
oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 

duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 

waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 
gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 

komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 
zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 

Lucas 21, vers 36 Waakt te allen tijde, biddende, dat gij in staat 

moogt wezen te ontkomen aan alles wat geschieden zal, en gesteld 
te worden voor het aangezicht van de Zoon des mensen. 

En Openbaring 22, vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: 
Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de 

Here Jezus zij met allen. 

 
Maranatha! Amen! 

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
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Hij brengt verlossing en bevrijding door Zijn 

kostbare Bloed! 
  

En in Hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, de vergeving 
van de overtredingen, naar de rijkdom zijner genade, welke Hij ons 

overvloedig heeft bewezen in alle wijsheid en verstand. 

 
 

Volledige weergave: 
  

Hallo, welkom! Op 6 April 2021 kreeg ik, Profeet Benjamin 

Cousijnsen, de volgende boodschap Gods, die ik heel graag met u 
wil delen. 

 

Shalom! ik begroet u in de Kadosh, heilige en almachtige Naam van 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, El Elohim, Adonai, uw 

liefhebbende Abba, Vader! Voorwaar, mijn naam is Blesia, en ben 
een bode engel Gods. 

 

Voorwaar, Hij kent u en heeft uwe, zwakheden op zich 
genomen en alle zonden.  

 
Lucas 13, vers 11 tot en met 13 En zie, er was een vrouw, die 

reeds achttien jaren een geest van zwakheid had en verkromd was 

en zich in het geheel niet kon oprichten. Toen Jezus haar zag, sprak 
Hij haar toe en zeide tot haar: Vrouw, gij zijt verlost van uw 

zwakheid; en Hij legde haar de handen op, en terstond richtte zij 

zich op en zij verheerlijkte God.  
En vers 16 Moest deze vrouw, die een dochter van Abraham is, 

welke de satan, zie, achttien jaar gebonden had, niet losgemaakt 
worden van deze band? Tot zover. 

 

Romeinen 8, vers 13 Want indien gij naar het vlees leeft, zult gij 
sterven; maar indien gij door de Geest de werkingen des lichaams 

doodt, zult gij leven.  
En vers 16 Die Geest getuigt met onze geest, dat wij kinderen Gods 

zijn. 

En vers 26 En evenzo komt de Geest onze zwakheid te hulp. Tot 
zover. 
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En vers 28 Wij weten nu, dat God alle dingen doet medewerken ten 
goede voor hen, die God liefhebben, die volgens zijn voornemen 

geroepenen zijn.  

En 2 Korintiërs 13, vers 3 en 4 Gij zoekt nu eenmaal het bewijs, dat 
Christus in mij spreekt, die te uwen opzichte niet zwak, maar onder 

u krachtig is. Welnu, Hij is gekruisigd uit zwakheid, maar Hij leeft 
uit de kracht Gods. Welnu, wij zijn zwak in Hem, maar wij zullen 

met Hem leven voor u uit de kracht Gods. 

En vers 6 Ik hoop echter, dat gij zult inzien, dat wij niet 
verwerpelijk zijn. 

En Galaten 5, vers 16 tot en met 18 Dit bedoel ik: wandelt door de 
Geest en voldoet niet aan het begeren van het vlees. Want het 

begeren van het vlees gaat in tegen de Geest en dat van de Geest 

tegen het vlees – want deze staan tegenover elkander – zodat gij 
niet doet wat gij maar wenst. Indien gij u echter door de Geest laat 

leiden, dan zijt gij niet onder de wet.  
En vers 24 en 25 Want wie Christus Jezus toebehoren, hebben het 

vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. Indien wij 

door de Geest leven, laten wij ook door de Geest het spoor 
houden.  

En Efeziërs 1, vers 7 en 8 En in Hem hebben wij de verlossing door 

zijn bloed, de vergeving van de overtredingen, naar de rijkdom 
zijner genade, welke Hij ons overvloedig heeft bewezen in alle 

wijsheid en verstand. 
En Efeziërs 2, vers 1 tot en met 8 Ook u, hoewel gij dood waart 

door uw overtredingen en zonden, waarin gij vroeger gewandeld 

hebt overeenkomstig de loop dezer wereld, overeenkomstig de 
overste van de macht der lucht, van de geest, die thans werkzaam 

is in de kinderen der ongehoorzaamheid, trouwens, ook wij allen 
hebben vroeger daarin verkeerd, in de begeerten van ons vlees, 

handelende naar de wil van het vlees en van de gedachten, en wij 

waren van nature, evenzeer als de overigen, kinderen des 
toorns, God echter, die rijk is aan erbarming, heeft, om zijn grote 

liefde, waarmede Hij ons heeft liefgehad, ons, hoewel wij dood 

waren door de overtredingen mede levend gemaakt met Christus, – 
door genade zijt gij behouden-, en heeft ons mede opgewekt en 

ons mede een plaats gegeven in de hemelse gewesten, in Christus 
Jezus, om in de komende eeuwen de overweldigende rijkdom zijner 

genade te tonen naar zijn goedertierenheid over ons in Christus 
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Jezus. Want door genade zijt gij behouden, door het geloof, en dat 
niet uit uzelf: het is een gave van God. 

En vers 19 en 20 Zo zijt gij dan geen vreemdelingen en bijwoners 

meer, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten 
Gods, gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, 

terwijl Christus Jezus zelf de hoeksteen is.  
En Efeziërs 6, vers 10 en 11 Voorts, weest krachtig in de Here en in 

de sterkte zijner macht. Doet de wapenrusting Gods aan, om te 

kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels. 
En Filippenzen 1, vers 6  Hiervan toch ben ik ten volle overtuigd, 

dat Hij, die in u een goed werk is begonnen, dit ten einde toe zal 
voortzetten, tot de dag van Christus Jezus. Amen! 

 

En Johannes 3, vers 16 tot en met 21 Want alzo lief heeft God 
de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 

opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig 
leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, 

opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 

geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 

oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 
duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 

waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 
gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 

komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 

zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 
 

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
 

 

 

De Ark des Heren 
 

Want zoals het was in de dagen van Noach, zo zal de komst van de 
Zoon des mensen zijn. En zij niets bemerkten, eer de zondvloed 

kwam en hen allen wegnam, zo zal ook de komst van de Zoon des 

mensen zijn. Mattheüs 24:37 en 39 
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Volledige weergave: 

  

Hallo, welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 7 April 
2021 kreeg ik de volgende boodschap Gods, die ik heel graag met u 

wil delen. 
 

Shalom! ik begroet u in de Kadosh, heilige en almachtige Naam van 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! 
 

Voorwaar, voorwaar, voorwaar, zo spreekt de Here, de 
Levende Koning der koningen, Yeshua HaMashiach, JHWH, 

Jezus Christus van Nazareth: 

Neig uw oor en hoor, en bekeer u! Ik ben de Here uw God. 
 

Leviticus 26, vers 15 en 16 Indien gij mijn inzettingen versmaadt 
en van mijn verordeningen een afkeer hebt, zodat gij geen van 

mijn geboden doet en mijn verbond verbreekt, dan zal Ik ook aldus 

met u doen en met verschrikking u bezoeken: tering en koorts, die 
de ogen verteren en het leven doen verkwijnen; dan zult gij 

tevergeefs uw zaad zaaien, want uw vijanden zullen het eten. 

 
Voorwaar, mijn naam is Mereana, een bode engel Gods.  

 
Zo zegt de Here:  

Als u zich niet bekeerd nadat er zoveel waarschuwingen zijn 

doorgegeven via Mijn ware Profeet Benjamin Cousijnsen, dan zou 
het wel eens kunnen zijn dat u te trots bent en te doof om de 

bazuin te horen.  
 

Genesis 6, vers 11 en 12 De aarde nu was verdorven voor Gods 

aangezicht, en de aarde was vol geweldenarij. En God zag de aarde 
aan, en zie, zij was verdorven, want al wat leeft had zijn weg op de 

aarde verdorven. 

En Leviticus 26, vers 18 En indien gij desniettegenstaande niet naar 
Mij luistert, dan zal Ik u blijven tuchtigen wegens uw zonden, tot 

zevenmaal toe. 
En vers 20 tot en met 24 Dan zal uw kracht tevergeefs verbruikt 

worden; uw land zal zijn opbrengst niet geven en het geboomte des 
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lands zal zijn vrucht niet dragen. Indien gij u tegen Mij verzet en 
naar Mij niet wilt luisteren, dan zal Ik u nog zevenmaal harder 

slaan, naar uw zonden; Ik zal het wild gedierte op u loslaten, dat u 

van kinderen beroven en uw vee uitroeien zal en uw aantal zo zal 
verminderen, dat uw wegen verlaten zullen zijn. Indien gij u door 

deze tuchtiging nog niet tot Mij keert en u tegen Mij blijft 
verzetten, dan zal ook Ik Mij tegen u verzetten en dan zal Ik u ook 

zevenmaal slaan wegens uw zonden. 

En vers 29 En gij zult het vlees uwer zonen eten en het vlees uwer 
dochters zult gij eten. 

En vers 31 Uw steden zal Ik tot een puinhoop maken en uw 
heiligdommen verwoesten en Ik wil niet meer uw liefelijke reuk 

ruiken. 

En Numeri 14, vers 16 Omdat de Here dit volk niet kon brengen 
naar het land dat Hij hun onder ede beloofd had, daarom heeft Hij 

hen in de woestijn omgebracht. 
En vers 18 De Here is lankmoedig en groot van goedertierenheid, 

vergevende ongerechtigheid en overtreding, hoewel Hij zeker niet 

ongestraft laat, maar de ongerechtigheid der vaderen bezoekt aan 
de kinderen, aan het derde en vierde geslacht.  

En vers 20 En de Here zeide: Op uw bede schenk Ik vergeving. 

En Deuteronomium 6, vers 4 tot en met 6 Hoor, Israël: de Here is 
onze God; de Here is één! Gij zult de Here, uw God, liefhebben met 

geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw 
kracht. Wat ik u heden gebied, zal in uw hart zijn. 

En Mattheüs 24, vers 22 En indien die dagen niet ingekort werden, 

zou geen vlees behouden worden; doch ter wille van de 
uitverkorenen zullen die dagen worden ingekort. 

En vers 27 Want gelijk de bliksem komt van het oosten en licht tot 
het westen, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn. 

En vers 31 En Hij zal zijn engelen uitzenden met luid bazuingeschal 

en zij zullen zijn uitverkorenen verzamelen uit de vier windstreken, 
van het ene uiterste der hemelen tot het andere. 

En vers 37 Want zoals het was in de dagen van Noach, zo zal de 

komst van de Zoon des mensen zijn. 
En vers 39 En zij niets bemerkten, eer de zondvloed kwam en hen 

allen wegnam, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn. 
Voorwaar, wees trouw aan Yeshua HaMashiach, JHWH, 

Jezus Christus. 
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Mattheüs 24, vers 44 Daarom, weest ook gij bereid, want op een 

uur, dat gij het niet verwacht, komt de Zoon des mensen. 

 
Voorwaar, zorgt ervoor dat u gered bent om de Ark des 

Heren binnen te kunnen gaan.  
 

Mattheüs 27, vers 45 En van het zesde uur af kwam er duisternis 

over het gehele land tot het negende uur. 
En Mattheüs 28, vers 3 Zijn uiterlijk was als een bliksem en zijn 

kleding wit als sneeuw. 
 

En Johannes 3, vers 16 tot en met 21 Want alzo lief heeft God 

de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 
opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig 

leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, 
opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 
geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 

oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 

duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 
waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 

gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 
komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 

zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 

 
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 
 

 

Vervloekt niet! 
 

Voorwaar, indien gij iemand vervloeken, zal gij ook vervloekt zijn 

en indien gij iemand zegenen, zal gij ook gezegend worden. 
Voorwaar, zegen en vervloekt niemand noch u zelf. 

 

 
Volledige weergave: 
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Hallo, welkom! Op 7 April 2021 kreeg ik, Profeet Benjamin 

Cousijnsen, de volgende boodschap Gods, die ik heel graag met u 

wil delen. 
 

Shalom! ik begroet u in de Kadosh, heilige Naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! 

 

Voorwaar,  
 

Job 9, vers 20 Al was ik in mijn recht, mijn eigen mond zou mij 
veroordelen; al was ik onschuldig, Hij zou mij schuldig verklaren. 

En Job 13, vers 17 en 18 Luistert aandachtig naar mijn woord en 

mijn verklaring kome in uw oren. Zie toch, ik zet de rechtszaak 
uiteen, ik weet, dat ik in mijn recht ben. 

En Job 15, vers 6 Uw eigen mond veroordeelt u, niet ik; ja, uw 
eigen lippen getuigen tegen u. 

En vers 17 Ik wil u onderrichten, luister naar mij: en wat ik 

geschouwd heb, dat wil ik vertellen. 
En vers 21 Schrikwekkende geluiden klinken in zijn oren, in volle 

vrede overvalt hem de verwoester. 

En Psalm 16, vers 10 Want Gij geeft mijn ziel niet prijs aan het 
dodenrijk, noch laat Gij uw gunstgenoot de groeve zien. 

En Psalm 18, vers 29 Gij toch doet mijn lamp schijnen, de HERE, 
mijn God, doet mijn duisternis opklaren. 

En vers 31 Gods weg is volmaakt; des HEREN woord is zuiver. Hij is 

een schild voor allen die bij Hem schuilen. 
 

Voorwaar, mijn naam is Blesia, en ben een bode engel Gods. 
 

Psalm 20, vers 2 en 3 De HERE antwoorde u  ten dage der 

benauwdheid, de naam van Jakobs God make u onaantastbaar; Hij 
zende u hulp uit het heiligdom en ondersteune u uit Sion. 

 

Voorwaar, geliefden des Heren, kijkt uit wat u wenst en zegt 
en denkt; vervloekt uw zelf niet! 

God ziet dit als zelfmoord plegen. Voorwaar, indien gij iemand 
vervloeken, zal gij ook vervloekt zijn en indien gij iemand zegenen, 
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zal gij ook gezegend worden. Voorwaar, zegen en vervloekt 
niemand noch u zelf. 

 

Deuteronomium 27, vers 24 en 25 Vervloekt is hij, die in het 
geheim zijn naaste doodt. En het gehele volk zal zeggen: Amen. 

Vervloekt is hij, die een geschenk aanneemt om iemand te doden 
en onschuldig bloed te vergieten. En het gehele volk zal zeggen: 

Amen.  

En Deuteronomium 30, vers 11 Want dit gebod, dat ik u heden 
opleg, is niet te moeilijk voor u en het is niet ver weg. 

En vers 15 Zie, ik houd u heden het leven en het goede voor, maar 
ook de dood en het kwade. 

En vers 19 Ik neem heden de hemel en de aarde tegen u tot 

getuigen; het leven en de dood stel ik u voor, de zegen en de 
vloek; kies dan het leven, opdat gij leeft, gij en uw nageslacht. 

 
Voorwaar,  

 

Psalm 34, vers 10 Vreest de HERE, gij, zijn heiligen, want wie Hem 
vrezen, hebben geen gebrek. 

En vers 22 Het onheil doodt de goddeloze, en wie de rechtvaardige 

haten, zullen ervoor boeten. 
 

Voorwaar, zegt niet:  
“Ik wou dat ik dood was” of “Ik wou die broeder of zuster dood 

was, o.a.” 

 
Psalm 39, vers 2 tot en met 4 Ik had gedacht: ik wil mijn wegen 

bewaren, opdat ik niet zondige met mijn tong; ik wil mijn mond 
met een muilband bedwingen, zolang de goddeloze voor mij staat. 

Ik was verstomd, sprakeloos, ik zweeg, verstoken van het goede; 

maar mijn smart werd heviger, mijn hart gloeide in mijn binnenste, 
bij mijn verzuchting laaide vuur op; ik sprak met mijn tong. 

 

En Mattheüs 22, vers 35 tot en met 40 En één van hen, een 
wetgeleerde, vroeg, om Hem te verzoeken: Meester, wat is het 

grote gebod in de wet? Hij zeide tot hem: Gij zult de Here, uw God, 
liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel 

uw verstand. Dit is het grote en eerste gebod. Het tweede, daaraan 
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gelijk, is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee 
geboden hangt de ganse wet en de Profeten. 

En Mattheüs 7, vers 15 en 16 Wacht u voor de valse profeten, die 

in schapevacht tot u komen, maar van binnen zijn zij roofgierige 
wolven. Aan hun vruchten zult gij hen kennen: men leest toch geen 

druiven van dorens of vijgen van distels?  
En Lucas 22, vers 46 En Hij zeide tot hen: Waarom slaapt gij? Staat 

op, bidt, dat gij niet in verzoeking komt. 

En 1 Korintiërs 15, vers 58 Daarom, mijn geliefde broeders “en 
zusters”, weest standvastig, onwankelbaar, te allen tijde 

overvloedig in het werk des Heren, wetende, dat uw arbeid niet 
vergeefs is in de Here. 

En Galaten 5, vers 22 Maar de vrucht van de Geest is liefde, 

blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, 
trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.  

En vers 25 Indien wij door de Geest leven, laten wij ook door de 
Geest het spoor houden. 

En Efeziërs 1, vers 7 En in Hem hebben wij de verlossing door zijn 

bloed, de vergeving van de overtredingen, naar de rijkdom zijner 
genade. 

 

En Johannes 3, vers 16 tot en met 21 Want alzo lief heeft God 
de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 

opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig 
leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, 

opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 

geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 
oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 

duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 

waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 
gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 

komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 

zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 
 

En Filippenzen 4, vers 6 en 7 Weest in geen ding bezorgd, maar 
laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging 

bekend worden bij God. En de vrede Gods, die alle verstand te 
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boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus 
Jezus. 

 

Amen! 
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 
 

 

Vreest slechts de Here en dient Hem trouw met 
uw ganse hart 
 

Indien gij nu aandachtig luistert naar de geboden, die ik u heden 
opleg, zodat gij de Here, uw God, liefhebt en Hem dient met uw 

ganse hart en uw ganse ziel. Doch, indien gij naar de Here niet 

luistert en tegen het bevel des Heren weerspannig zijt, dan zal de 
hand des Heren tegen u zijn zoals ook tegen uw vaderen.  

 
 

Volledige weergave: 

  
Hallo, welkom! Op 11 April 2021 kreeg ik, Profeet Benjamin 

Cousijnsen, de volgende boodschap Gods, die ik heel graag met u 
wil delen. 

Shalom! ik begroet u in de Kadosh, heilige en almachtige Naam van 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! Voorwaar, mijn naam is 
Blesia, en ben een bode engel Gods. 

  

Numeri 12, vers 6 Toen zeide Hij: Hoort nu mijn woorden. Indien 
onder u een Profeet is, dan maak Ik, de Here, Mij in een gezicht 

aan hem bekend, in een droom spreek Ik met hem. 
 

Voorwaar,  

 
Openbaring 22, vers 6 En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn 

getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der 
Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen 

hetgeen weldra geschieden moet. 
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En Exodus 23, vers 20 Zie, Ik zend een engel vóór uw aangezicht, 
om u te bewaren op de weg en om u te brengen naar de plaats, die 

Ik bereid heb. 

En Deuteronomium 6, vers 5 tot en met 9 Gij zult de Here, uw God, 
liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel 

uw kracht. Wat ik u heden gebied, zal in uw hart zijn, gij zult het 
uw kinderen inprenten en daarover spreken, wanneer gij in uw huis 

zit, wanneer gij onderweg zijt, wanneer gij nederligt en wanneer gij 

opstaat. Gij zult het ook tot een teken op uw hand binden en het 
zal u een voorhoofdsband tussen uw ogen zijn, en gij zult ze 

schrijven op de deurposten van uw huis en aan uw poorten. 
En Deuteronomium 11, vers 13 Indien gij nu aandachtig luistert 

naar de geboden, die ik u heden opleg, zodat gij de Here, uw God, 

liefhebt en Hem dient met uw ganse hart en uw ganse ziel. 
En Deuteronomium 31, vers 6 Weest sterk en moedig, vreest niet 

en siddert niet voor hen, want de Here, uw God, zelf gaat met u; 
Hij zal u niet begeven en u niet verlaten. 

En Jozua 24, vers 15 Maar indien het kwaad is in uw ogen, 

de Here te dienen, kiest dan heden, wie gij dienen zult. Tot zover. 
En 1 Samuël 12, vers 15 Doch, indien gij naar de Here niet luistert 

en tegen het bevel des Heren weerspannig zijt, dan zal de hand 

des Heren tegen u zijn zoals ook tegen uw vaderen.  
En vers 24 Vreest slechts de Here en dient Hem trouw met uw 

ganse hart, want ziet, welke grote dingen Hij onder u gedaan 
heeft.  

En 2 Samuël 22, vers 22 Want ik heb de wegen 

des HEREN gehouden en ben niet goddeloos afgeweken van mijn 
God. 

En vers 26 en 27 Jegens de getrouwe toont Gij U getrouw, jegens 
de onberispelijke toont Gij U onberispelijk, jegens de reine toont Gij 

U rein, maar jegens de verkeerde toont Gij U een tegenstander. 

 
En 1 Kronieken 16, vers 29 Geeft de HERE de heerlijkheid van zijn 

naam, brengt offer en komt voor zijn aangezicht. Buigt u neder 

voor de HERE in heilige feestdos. 
En vers 34 Looft de HERE, want Hij is goed, want zijn 

goedertierenheid is tot in eeuwigheid. 
En 1 Kronieken 29, vers 11 tot en met 13 Van U, o HERE, is de 

grootheid en de kracht, de heerlijkheid, de roem en de majesteit, 



 
 

 

8129 
 
 

 

ja, alles wat in de hemel en op de aarde is; van U is de 
heerschappij, o HERE, en Gij zijt als hoofd boven alles 

verheven. Want rijkdom en eer komen van U, en Gij heerst over 

alles; in uw hand is sterkte en kracht, en Gij hebt het in uw macht 
een ieder groot en sterk te maken. Thans loven wij U, o onze God, 

en prijzen wij uw heerlijke naam. Amen! 
En 1 Kronieken 29, vers 16 tot en met 18 Here, onze God, al deze 

rijkdom die wij bijeengebracht hebben om U een huis te bouwen 

voor uw heilige naam, komt uit uw hand; U behoort het alles. Ik 
weet, mijn God, dat Gij het hart toetst en een welbehagen hebt in 

oprechtheid – ik heb in oprechtheid mijns harten U dit alles 
vrijwillig gegeven; nu heb ik met vreugde gezien, hoe ook uw volk 

dat zich hier bevindt, U vrijwillig gaven bracht. Here, God van onze 

vaderen Abraham, Isaak en Israël, houd deze gezindheid in het 
hart van uw volk voor altijd in stand, en richt hun hart op U. 

En 2 Kronieken 2, vers 5 en 6 Het huis, dat ik ga bouwen, zal groot 
zijn, want onze God is groter dan alle goden. Wie zou in staat zijn 

voor Hem een huis te bouwen, want de hemel, zelfs de hemel der 

hemelen, kan Hem niet bevatten. Wie ben ik dan, dat ik voor Hem 
een huis zou bouwen, indien het niet was om voor zijn aangezicht 

offers te ontsteken? 

 
Voorwaar,  

 
Job 35, vers 5 Aanschouw de hemel en zie, geef acht op de 

wolken, hoog boven u. 

En Job 36, vers 22 Zie, God handelt verheven in zijn kracht; wie is 
een leermeester als Hij? 

En Job 37, vers 21 Nu eens ziet men geen licht, verduisterd als het 
is door de wolken, dan weer jaagt de wind voorbij en maakt het 

helder. 

En Psalm 4, vers 6 Brengt offers naar de eis en vertrouwt op 
de HERE. 

En vers 8 Gij hebt meer vreugde in mijn hart gegeven dan toen hun 

koren en most overvloedig waren. 
 

Zegt, Halleluja! 
Voorwaar,  
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Psalm 27, vers 1 De HERE is mijn licht en mijn heil, voor wie zou 
ik vrezen? De HERE is mijns levens veste, voor wie zou ik vervaard 

zijn? 

En Psalm 29, vers 4 De stem des HEREN is vol kracht,  de stem 
des HEREN is vol glorie. 

En Psalm 33, vers 18 Zie, des HEREN oog is op hen die Hem vrezen, 
die op zijn goedertierenheid hopen. 

En vers 20 tot en met 22 Onze ziel verwacht de HERE, Hij is onze 

hulp en ons schild. Ja, in Hem verheugt zich ons hart, ja, op zijn 
heilige naam vertrouwen wij. Uw goedertierenheid, HERE, zij over 

ons, gelijk wij op U hopen. 
 

Voorwaar, verlustig u in de Here dan zal Hij u geven de 

wensen van uw hart. 
Voorwaar, gebruik uw gaven en talenten tot glorie van Zijn heilige 

Naam.  
 

Psalm 45, vers 16 Onder vreugde en jubel worden zij 

binnengeleid, zij komen in des konings paleis. 
En Psalm 147, vers 6 De HERE houdt de ootmoedigen staande, maar 

Hij vernedert de goddelozen ter aarde toe. 

En Psalm 150, vers 6 Alles wat adem heeft, love de HERE. Halleluja. 
 

En Johannes 3, vers 16 tot en met 21 Want alzo lief heeft God 
de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 

opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig 

leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, 
opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 

geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 

oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 
duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 

waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 

gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 
komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 

zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 
 

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
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Zie, Hij staat voor de deur! 
 

Ik weet uw werken: zie, Ik heb een geopende deur voor uw 

aangezicht gegeven, die niemand kan sluiten; want gij hebt kleine 
kracht, maar gij hebt Mijn woord bewaard en Mijn naam niet 

verloochend. Omdat gij het bevel bewaard hebt om Mij te blijven 
verwachten, zal ook Ik u bewaren voor de ure der verzoeking, die 

over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken hen, die op de 

aarde wonen. 
 

 
Volledige weergave: 

  

Hallo, welkom! Op 12 April 2021 kreeg ik, Profeet Benjamin 
Cousijnsen, de volgende boodschap Gods, die ik heel graag met u 

wil delen. 
 

Shalom! ik begroet u in de Kadosh, heilige en almachtige Naam van 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! Voorwaar, mijn naam is 
Rouachiasa, en ben een bode engel Gods. 

  

Voorwaar, open uw oren en luister aandachtig! 
 

Openbaring 1, vers 3 Zalig hij, die voorleest, en zij, die horen de 
woorden der profetie, en bewaren, hetgeen daarin geschreven 

staat, want de tijd is nabij. 

En vers 10 Ik kwam in vervoering des geestes op de dag des 
Heren, en ik hoorde achter mij een luide stem, als van een bazuin. 

En vers 12 En ik keerde mij om, ten einde de stem te zien, die met 
mij sprak. Tot zover. 

En vers 14 En zijn hoofd en zijn haren waren wit als witte wol, als 

sneeuw, en zijn ogen als een vuurvlam. 
En vers 18 vanaf: Ik ben dood geweest, en zie, Ik ben levend tot in 

alle eeuwigheden, en Ik heb de sleutels van de dood en het 

dodenrijk.  
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En Openbaring 2, vers 25 Maar wat gij hebt, houdt dat vast, totdat 
Ik gekomen ben. 

En vers 28 En Ik zal hem de morgenster geven. 

En Openbaring 3, vers 5 Wie overwint, zal aldus bekleed worden 
met witte klederen; en Ik zal zijn naam geenszins uitwissen uit het 

boek des levens, maar Ik zal zijn naam belijden voor mijn Vader en 
voor zijn engelen. 

En vers 8 Ik weet uw werken: zie, Ik heb een geopende deur voor 

uw aangezicht gegeven, die niemand kan sluiten; want gij hebt 
kleine kracht, maar gij hebt mijn woord bewaard en mijn naam niet 

verloochend.  
En vers 10 Omdat gij het bevel bewaard hebt om Mij te blijven 

verwachten, zal ook Ik u bewaren voor de ure der verzoeking, die 

over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken hen, die op de 
aarde wonen. 

En vers 15 tot en met 19 Ik weet uw werken, dat gij noch koud zijt, 
noch heet. Waart gij maar koud of heet! Zo dan, omdat gij lauw zijt 

en noch heet, noch koud, zal Ik u uit mijn mond spuwen. Omdat gij 

zegt: Ik ben rijk en ik heb mij verrijkt en heb aan niets gebrek, en 
gij weet niet, dat gij zijt de ellendige en jammerlijke en arme en 

blinde en naakte, raad Ik u aan van Mij te kopen goud, dat in het 

vuur gelouterd is, opdat gij rijk moogt worden, en witte klederen, 
opdat gij die aandoet en de schande uwer naaktheid niet zichtbaar 

worde; en ogenzalf om uw oogleden te bestrijken, opdat gij zien 
moogt. Allen, die Ik liefheb, bestraf Ik en tuchtig Ik; wees dan 

ijverig en bekeer u. 

 
Voorwaar, voorwaar, voorwaar, bouw u op en wees rijk 

geestelijk, vurig en getrouw en houd Mijn werken vast tot 
dat Ik kom. 

Voorwaar,  

  
Openbaring 3, vers 20 en 21 Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. 

Indien iemand naar mijn stem hoort en de deur opent, Ik zal bij 

hem binnenkomen en maaltijd met hem houden en hij met Mij. Wie 
overwint, hem zal Ik geven met Mij te zitten op mijn troon, gelijk 

ook Ik heb overwonnen en gezeten ben met mijn Vader op zijn 
troon. 
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En Openbaring 7, vers 9 tot en met 12 Daarna zag ik, en zie, een 
grote schare, die niemand tellen kon, uit alle volk en stammen en 

natiën en talen stonden voor de troon en voor het Lam, bekleed 

met witte gewaden en met palmtakken in hun handen. En zij riepen 
met luider stem en zeiden: De zaligheid is van onze God, die op de 

troon gezeten is, en van het Lam! En al de engelen stonden rondom 
de troon en de oudsten en de vier dieren, en zij wierpen zich op 

hun aangezicht voor de troon en aanbaden God, zeggende: Amen, 

de lof en de heerlijkheid, en de wijsheid en de dankzegging, en de 
eer en de macht en de sterkte zij onze God tot in alle eeuwigheden! 

Amen. 
En vers 16 en 17 Zij zullen niet meer hongeren en niet meer 

dorsten, ook zal de zon niet op hen vallen, noch enige hitte, want 

het Lam, dat in het midden van de troon is, zal hen weiden en hen 
voeren naar waterbronnen des levens; en God zal alle tranen van 

hun ogen afwissen. 
En Openbaring 11, vers 17 vanaf: Wij danken u, Here God, 

Almachtige, die is en die was, dat Gij uw grote macht hebt 

opgenomen, “Halleluja!”, en het koningschap hebt aanvaard. 
 

Openbaring 22, vers 4 en 5 En zij zullen zijn aangezicht zien en 

zijn naam zal op hun voorhoofden zijn. En er zal geen nacht meer 
zijn en zij hebben geen licht van een lamp of licht der zon van 

node, want de Here God zal hen verlichten en zij zullen als 
koningen heersen tot in alle eeuwigheden. 

En vers 12 tot en met 14 Zie, Ik kom spoedig en mijn loon is bij Mij 

om een ieder te vergelden, naardat zijn werk is. 13Ik ben de alfa en 
de omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde. Zalig zij, 

die hun gewaden wassen, opdat zij recht mogen hebben op het 
geboomte des levens en door de poorten ingaan in de stad.  

En vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom 

spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de Here Jezus zij 
met allen. 

 

Amen! 
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
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Kom en help bij de oogst! 
 

Voorwaar, iedereen zou juist nu moeten oogsten. Denk niet alléén 

aan uw eigen redding.   
 

 

Volledige weergave: 
  

Hallo, welkom! Op 13 April 2021 kreeg ik, Profeet Benjamin 
Cousijnsen, de volgende boodschap Gods, die ik heel graag met u 

wil delen. 

 
Shalom! ik begroet u in de Kadosh, heilige en almachtige Naam van 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus!  
 

Voorwaar, open je hart en verhef je stem. Geef Hem alle 

glorie en eer! 
Wees nederig en aanbid Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus 

met uw hele hart en verstand en kracht. Voorwaar, want Hij is 
kadosh, heilig en de hoop en redding. Voorwaar, Hij, uw 

liefhebbende Vader, wekt hun op, zij he gebukt gaan onder grote 

zorgen! 
Zegt, Halleluja! 

Voorwaar, zelfs alle engelen jubelen Hem te eer. Halleluja! 

 
Voorwaar, Baruch Haba B’shem Adonai, Gezegend is Hij die 

komt in de Naam van de Heer.  
Voorwaar, kroon Hem met alles wat u kunt delen tot Zijn glorie. 

Laat u gebruiken als levende stenen. Voorwaar, schenk uw inzet en 

laat uw mond niet meer zwijgen om Zijn Naam te verkondigen.  
Voorwaar, kom en help bij de oogst.  

Wie met tranen zaaien, zullen met gejuich maaien. Voorwaar, 
iedereen zou juist nu moeten oogsten. Denk niet alléén aan uw 

eigen redding.  Mijn naam is Blesia, en ben een bode engel Gods.  

 
Voorwaar, velen ontvangt, een bevestigingsdroom dat 

Profeet Benjamin en Profetes Theresa Cousijnsen de twee 

gezalfden zijn.  
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Zelfs foor de boodschappen heen word het duidelijk gemaakt in 
vele harten. Deel uw bemoedigende getuigenis.  

 

Openbaring 22, vers 10 tot en met 14 En hij zeide tot mij: 
Verzegel de woorden van de profetie van dit boek niet, want de tijd 

is nabij. Wie onrecht doet, hij doe nog meer onrecht; wie vuil is, hij 
worde nog vuiler; wie rechtvaardig is, hij bewijze nog meer 

rechtvaardigheid; wie heilig is, hij worde nog meer geheiligd. Zie, 

Ik kom spoedig en mijn loon is bij Mij om een ieder te vergelden, 
naardat zijn werk is. Ik ben de alfa en de omega, de eerste en de 

laatste, het begin en het einde. Zalig zij, die hun gewaden wassen, 
opdat zij recht mogen hebben op het geboomte des levens en door 

de poorten ingaan in de stad. 

En vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom 
spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de Here Jezus zij 

met allen. 
En Handelingen 24, vers 14 Maar dit erken ik voor u, dat ik naar die 

weg, die zij een secte noemen, inderdaad de God der vaderen 

vereer, gelovende al hetgeen in de wet en in de Profeten 
geschreven staat. 

En vers 16 En hierin oefen ik mijzelf, altijd een onergerlijk geweten 

te hebben voor God en de mensen.  
En Romeinen 8, vers 38 en 39 Want ik ben verzekerd, dat noch 

dood noch leven, noch engelen noch machten, noch heden noch 
toekomst, noch krachten, noch hoogte noch diepte, noch enig 

ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke 

is in Christus Jezus, onze Here. 
 

Amen! 
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 

 
 

 

 

Bekeer u en wees serieus in jouw relatie met de 

Heer!  
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Want het is nu de tijd, dat het oordeel begint bij het huis Gods; als 
het bij ons begint, wat zal het einde zijn van hen, die 

ongehoorzaam blijven aan het evangelie Gods? 

 
 

Volledige weergave: 
  

Hallo, welkom! Op 14 April 2021 kreeg ik, Profeet Benjamin 

Cousijnsen, de volgende boodschap Gods, die ik heel graag met u 
wil delen. 

 
Shalom! ik begroet u in de Kadosh, heilige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus!  

 
Voorwaar, voorwaar, voorwaar, velen moeten nog geestelijk 

ontwaken en echt serieus worden in hen relatie met de Here 
en zich bekeren.  

Voorwaar, in je hart roept je, “Kom, Here Jezus, kom!”. Elke keer 

als je naar de boodschappen luisterde, wist je dat het bestemd was 
voor jou! Voorwaar, mijn naam is Blesia, en ben een bode engel 

Gods. 

 
Spits uw oren en luister aandachtig! 

Bent u klaar om Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus te 
ontmoeten en recht in Zijn ogen te kijken? Voorwaar, velen zijn 

bang en rusteloos in hen hart omdat men niet luistert naar de roep 

stem van de Heer, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. 
Voorwaar, er zijn velen klaar voor de Opname maar niet trouw om 

Hem te dienen terwijl Hij u ook geroepen heeft.  
 

Voorwaar, een beetje van de wereld en een klein beetje van 

de Heer gaat u niet redden.  
Hij wil ene goede relatie met u en wil u helemaal. Voorwaar, val 

niet in slaap wanneer Hij terugkomt. Wees een echte discipel en 

strijder van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus en geheel 
aan Hem toegewijd zodat Hij zich kan verblijden over u en elke dag 

u overvloedig kan zegenen! Geef alle eer en aanbidding en dank 
aan onze Abba, Vader, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  
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Voorwaar, ga in gebed en wees getrouw dan zal Hij u geven 
wat u toekomt evenzo de kroon des levens.  

Wie een oor heeft, die hore!  

2 Petrus 3, vers 9 De Here talmt niet met de belofte, al zijn er, 
die aan talmen denken, maar Hij is lankmoedig jegens u, daar Hij 

niet wil, dat sommigen verloren gaan, doch dat allen tot bekering 
komen. 

En 1 Petrus 4, vers 7 Het einde aller dingen is nabijgekomen. Komt 

dus tot bezinning en wordt nuchter, opdat gij kunt bidden.  
En vers 17 Want het is nu de tijd, dat het oordeel begint bij het 

huis Gods; als het bij ons begint, wat zal het einde zijn van hen, die 
ongehoorzaam blijven aan het evangelie Gods? 

En Jakobus 4, vers 17 Als iemand dan weet goed te doen en het 

niet doet, is het hem tot zonde. 
En Jakobus 2, vers 17 en 18 Zo is het ook met het geloof: indien 

het niet met werken gepaard gaat, is het, op zichzelf genomen, 
dood. Maar, zal iemand zeggen: Gij hebt geloof en ík heb werken. 

Toon mij dan uw geloof zonder de werken, en ik zal u mijn geloof 

tonen uit mijn werken. 
 

Amen! 

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 
 

Velen kunnen hierover getuigen 
 
Voorwaar, er zijn mensen die niet begrijpen waarom God eerst de 

dieren maakte en daarna pas de mens.  

 
 

Volledige weergave: 
  

Hallo, welkom! Op 15 April 2021 kreeg ik, Profeet Benjamin 

Cousijnsen, de volgende boodschap Gods, die ik heel graag met u 
wil delen. 
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Shalom! ik begroet u in de Kadosh, heilige en almachtige Naam van 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! Voorwaar, mijn naam is 

Rafael, en ben een bode engel Gods. 

 
Voorwaar,  

 
Genesis 1, vers 24 tot en met 27 En God zeide: Dat de aarde 

voortbrenge levende wezens naar hun aard, vee en kruipend 

gedierte en wild gedierte naar hun aard; en het was alzo. En God 
maakte het wild gedierte naar zijn aard en het vee naar zijn aard 

en alles wat op de aardbodem kruipt naar zijn aard. En God zag, 
dat het goed was. En God zeide: Laat Ons mensen maken naar ons 

beeld, als onze gelijkenis, opdat zij heersen over de vissen der zee 

en over het gevogelte des hemels en over het vee en over de 
gehele aarde en over al het kruipend gedierte, dat op de aarde 

kruipt. En God schiep de mens naar zijn beeld; naar Gods beeld 
schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen. 

 

Voorwaar, er zijn mensen die niet begrijpen waarom God 
eerst de dieren maakte en daarna pas de mens.  

 

Genesis 1, vers 31 En God zag alles wat Hij gemaakt had, en zie, 
het was zeer goed. Tot zover. 

 
Voorwaar, er is geen mens dat zoveel blijdschap en liefde en 

troost geeft als een hond. 

Velen kunnen zelfs hierover getuigen dat er geen trouwe vriend 
bestaat als een hond. Voorwaar een hond luistert beter dan een 

mens en is in vele dingen een grotere voorbeeld dan de mens.  
 

Genesis 1, vers 28 En God zegende hen en God zeide tot hen: 

Weest vruchtbaar en wordt talrijk; vervult de aarde en onderwerpt 
haar, heerst over de vissen der zee en over het gevogelte des 

hemels en over al het gedierte, dat op de aarde kruipt. 

 
Voorwaar, zelfs door vele honden heeft God zovele 

wonderen gedaan en velen gered voor de dood.  
Voorwaar, God is liefde en laat dat ook duidelijk zien. Voorwaar, Hij 

houdt van u! 



 
 

 

8139 
 
 

 

 
Johannes 3, vers 15 tot en met 21 Opdat een ieder, die gelooft, 

in Hem eeuwig leven hebbe. Want alzo lief heeft God de wereld 

gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een 
ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 
naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het 

licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever 
gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want 

een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het 

licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de 
waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat 

zij in God verricht zijn. 
En vers 35 en 36 De Vader heeft de Zoon lief en heeft Hem alles in 

handen gegeven. Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven; doch 

wie aan de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de 
toorn Gods blijft op hem. 

 

Voorwaar, kom laat ons Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 
Christus danken en prijzen want Hij is de grote Koning 

overal wat leeft. 
Eer en verheerlijk Hem. Open je hart en gehoorzaam Hem. Laat ons 

Hem aanbidden de God van onze redding, onze goede Herder. 

Amen! 
 

Voorwaar, in de Hemel is zoveel om te genieten zelfs van de 
honden, die als al het gedierte tot grote zegen en vreugde 

zijn.  

Voorwaar, wie om dieren geeft, geeft om mensen. 
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 

 
 

Niet lang meer dan zal Hij alle tranen wegnemen 
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Gelijk geschreven staat: Wat geen oog heeft gezien en geen oor 
heeft gehoord en wat in geen mensenhart is opgekomen, al wat 

God heeft bereid voor degenen, die Hem liefhebben. 

 
 

Volledige weergave: 
  

Hallo, welkom! Op 17 April 2021 kreeg ik, Profeet Benjamin 

Cousijnsen, de volgende boodschap Gods, die ik heel graag met u 
wil delen. 

 
Shalom! ik begroet u in de Kadosh, heilige en almachtige Naam van 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus!  

 
Voorwaar, spits uw oren en hoor aandachtig! 

 
Mattheüs 14, vers 27 Terstond sprak Jezus hen aan en zeide: 

Houdt moed, Ik ben het, weest niet bevreesd! 

En Openbaring 14, vers 16 En Hij, die op de wolk gezeten was, 
zond zijn sikkel uit op de aarde, en de aarde werd gemaaid. 

En Openbaring 22, vers 5 en 6 En er zal geen nacht meer zijn en zij 

hebben geen licht van een lamp of licht der zon van node, want de 
Here God zal hen verlichten en zij zullen als koningen heersen tot in 

alle eeuwigheden. En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn getrouw 
en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der Profeten, 

heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen hetgeen 

weldra geschieden moet. 
En 1 Korintiërs 2, vers 9 Maar, gelijk geschreven staat: Wat geen 

oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en wat in geen 
mensenhart is opgekomen, al wat God heeft bereid voor degenen, 

die Hem liefhebben. 

En vers 12 Wij nu hebben niet de geest der wereld ontvangen, 
maar de Geest uit God, opdat wij zouden weten, wat ons door God 

in genade geschonken is.  

En Romeinen 16, vers 20 De God nu des vredes zal weldra de satan 
onder uw voeten vertreden. De genade van onze Here Jezus zij met 

u! 
 

Voorwaar, en zegt met alle engelen te samen: Halleluja! 
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Jakobus 2, vers 9 Doch indien gij met aanzien des persoons 

handelt, doet gij zonde en wordt gij door de wet overtuigd van 

overtreding.  
En vers 14 Wat baat het, mijn broeders “en zusters”, of iemand al 

beweert geloof te hebben, als hij geen werken heeft? Kan dat 
geloof hem behouden? 

 

Voorwaar, mijn naam is Revelado, en ben een bode engel Gods. 
 

Voorwaar, de Here, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 
Christus kent uw huidige situatie waar mee u te maken hebt.  

Voorwaar, de Here wilt u door alles heen bemoedigen en sterken. 

De gebeurtenissen versnellen alles. Wees focus dat u klaar bent 
voor uw liefhebbende Abba, Vader, Yeshua HaMashiach, JHWH, 

Jezus Christus te kunnen ontmoeten. Niet lang meer dan zal Hij alle 
tranen en pijn en kwellingen wegnemen voor eeuwig! Voorwaar, 

alles zal voor u gaan veranderen in eeuwige vreugde en gelach en 

dans.  
 

Wees een voorbeeld en laten uw klederen te alle tijden wit 

zijn.  
 

Spreuken 3, vers 5 Vertrouw op de HERE met uw ganse hart en 
steun op uw eigen inzicht niet. 

En Spreuken 4, vers 25 Laten uw ogen voorwaarts blikken en uw 

oogopslag rechtuit zijn. 
En Spreuken 28, vers 26 Wie op eigen hart vertrouwt, is een 

dwaas; maar wie in wijsheid wandelt, zal ontkomen. 
En Psalm 145, vers 15 Aller ogen wachten op U, en Gij geeft hun te 

zijner tijd hun spijze. 

 
Amen! 

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 
 

 

U was vooraf gewaarschuwd! 
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Voorwaar, had Profeet Benjamin Cousijnsen u niet vooraf 
gewaarschuwd? Velen ondervinden in hun immuun systeem nu 

grote problemen.  

 
 

Volledige weergave: 
  

Hallo, welkom! Op 18 April 2021 kreeg ik, Profeet Benjamin 

Cousijnsen, de volgende boodschap Gods, die ik heel graag met u 
wil delen. 

 
Shalom! ik begroet u in de Kadosh, heilige en almachtige Naam van 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus!  

 
Voorwaar, zo spreekt de Here, de God van al wat leeft, de 

machtige en eeuwige Koning der koningen: 
Stel uw oren open en wees trouw, want niets is voor Mij verborgen. 

 

Voorwaar, mijn naam is Mirabo, en ben een bode engel Gods.  
Voorwaar, had Profeet Benjamin Cousijnsen u niet vooraf 

gewaarschuwd?  

Velen ondervinden in hun immuun systeem nu grote problemen. 
Profeet Benjamin Cousijnsen heeft u al genoeg gewaarschuwd in 

opdracht van de Here, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, 
over de vaccinatie.  

 

Voorwaar, ik openbaar u, dat sommige ouderen stierven 
vanwege dat ze gedwongen werden om de vaccinatie aan te 

nemen.  
Ook bij sommige werd het in hun slaap de vaccinatie gezet. 

Voorwaar, luister ook naar de vorige boodschappen Gods. 

 
Openbaring 13, vers 9 Indien iemand een oor heeft, hij hore. 

 

Voorwaar, zo staat het geschreven, zo zal het geschieden en 
in vervulling gaan wat de Here, de God van de geesten der 

Profeten, getrouw en waarachtig gesproken heeft. 
 



 
 

 

8143 
 
 

 

Openbaring 13, vers 8 En allen, die op de aarde wonen, zullen 
het beest aanbidden, ieder, wiens naam niet geschreven is in het 

boek des levens van het Lam, dat geslacht is, sedert de 

grondlegging der wereld.  
En vers 16 tot en met 18 En het maakt, dat aan allen, de kleinen en 

de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een 
merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun 

voorhoofd, en dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het 

merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam 
heeft. Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal 

van het beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is 
zeshonderd zesenzestig. 

En Openbaring 14, vers 16 En Hij, die op de wolk gezeten was, 

zond zijn sikkel uit op de aarde, en de aarde werd gemaaid. 
En Openbaring 22, vers 4 En zij zullen zijn aangezicht zien en zijn 

naam zal op hun voorhoofden zijn.  
En vers 12 en 13 Zie, Ik kom spoedig en mijn loon is bij Mij om een 

ieder te vergelden, naardat zijn werk is. Ik ben de alfa en de 

omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde.  
En Openbaring 11, vers 12 en 13 En zij hoorden een luide stem uit 

de hemel tot hen zeggen: Klimt hierheen op! En zij klommen naar 

de hemel op in de wolk, en hun vijanden aanschouwden hen. En te 
dien ure kwam er een grote aardbeving en een tiende deel der stad 

stortte in, en zevenduizend personen werden door de aardbeving 
gedood, en de overigen werden zeer bevreesd en gaven de God des 

hemels eer. Amen! 

 
Voorwaar, deze boodschap is belangrijk en de titel heet: ‘U 

was vooraf gewaarschuwd!’  
Deel deze boodschappen Gods ook met uw familie en vrienden, o.a. 

Wie niet wil horen, gaat verloren. 

 
Johannes 3, vers 16 tot en met 21 Want alzo lief heeft God de 

wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 
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geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 
oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 

duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 

waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 
gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 

komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 
zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 

 

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
 

 
 

Hij doet wonderbaarlijke en onbegrijpelijke 

dingen 
 
Kunt gij de geheimen Gods doorgronden, de Almachtige 

doorgronden ten einde toe? Job 11:7 

 
 

Volledige weergave: 
  

Hallo, welkom! Op 19 April 2021 kreeg ik, Profeet Benjamin 

Cousijnsen, de volgende boodschap Gods, die ik heel graag met u 
wil delen. 

 

Shalom! ik begroet u in de Kadosh, heilige en almachtige Naam van 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus!  

 
Voorwaar,  

 

2 Kronieken 16, vers 9 Want des Heren ogen gaan over de 
gehele aarde, om krachtig bij te staan hen, wier hart volkomen 

naar Hem uitgaat. Gij hebt hierin dwaas gehandeld, want van nu af 
zult gij oorlogen hebben. 

En Job 11, vers 7 Kunt gij de geheimen Gods doorgronden, de 

Almachtige doorgronden ten einde toe? 
En Job 12, vers 22 Hij legt de diepten uit de donkerheid bloot en 

brengt de diepe duisternis aan het licht. 



 
 

 

8145 
 
 

 

En Job 13, vers 17 Luistert aandachtig naar mijn woord en mijn 
verklaring kome in uw oren. 

En Job 15, vers 17 Ik wil u onderrichten, luister naar mij: en wat ik 

geschouwd heb, dat wil ik vertellen. 
En Job 17, vers 9 Nochtans houdt de rechtvaardige vast aan zijn 

weg, en wie rein van handen is, neemt toe in kracht. 
En Job 26, vers 4 Met wiens hulp hebt gij zulke woorden geuit, en 

wiens geest ging van u uit? 

En Job 32, vers 8 Voorwaar, het is de geest in de stervelingen en 
de adem des Almachtigen, die hun inzicht geeft. 

En vers 10 en 11 Daarom zeg ik: Luister naar mij, ook ik zal 
mededelen, wat ik weet. Zie, ik heb gewacht op uw woorden, 

opmerkzaam geluisterd naar uw inzichten, totdat gij het 

gesprokene zoudt hebben doorgrond. 
En Job 33, vers 2 tot en met 4 Zie toch, ik heb mijn mond geopend, 

mijn tong onder mijn gehemelte spreekt. Mijn woorden zijn 
oprechtheid des harten, en wat mijn lippen weten, geven zij zuiver 

weer. De Geest Gods heeft mij gemaakt, en de adem des 

Almachtigen doet mij leven. 
En vers 29 Zie, dit alles doet God tweemaal, driemaal met een 

mens. 

En Job 36, vers 22 Zie, God handelt verheven in zijn kracht; wie is 
een leermeester als Hij? 

En Job 37, vers 5 Wonderbaar dondert God met zijn stem; Hij doet 
grote dingen, en wij begrijpen ze niet. 

En vers 21 Nu eens ziet men geen licht, verduisterd als het is door 

de wolken, dan weer jaagt de wind voorbij en maakt het helder. 
En Job 38, vers 33 Kent gij de inzettingen des hemels, bepaalt gij 

zijn heerschappij over de aarde? 
En vers 35 Kunt gij de bliksemen uitzenden, zodat zij heengaan en 

tot u zeggen: Hier zijn wij? 

En Job 39, vers 14 Vertrouwt gij op hem, omdat zijn kracht zo 
groot is? of laat gij aan hem uw zwoegen over? 

En vers 29 Is het door uw inzicht, dat de valk vliegt, zijn vleugels 

uitslaat naar het zuiden? 
En Psalm 5, vers 12 en 13 Maar verheugen zullen zich allen die bij 

U schuilen, altoos zullen zij jubelen, daar Gij hen beschermt, en in 
U zullen juichen wie uw naam liefhebben. Want Gij zegent de 
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rechtvaardige, o HERE, Gij omgeeft hem met welbehagen als met 
een schild. 

En Psalm 7, vers 11 Mijn schild is bij God, die de oprechten van 

hart verlost. 
En Psalm 8, vers 10 O HERE, onze Here, hoe heerlijk is uw naam op 

de ganse aarde. 
En Psalm 9, vers 11 Daarom vertrouwen op U wie uw naam 

kennen, want Gij hebt nooit verlaten wie U zoeken, o HERE. 

En Psalm 27, vers 1 De HERE is mijn licht en mijn heil, voor wie zou 
ik vrezen? De HERE is mijns levens veste, voor wie zou ik vervaard 

zijn? 
En Psalm 29, vers 4 De stem des HEREN is vol kracht, de stem 

des HEREN is vol glorie. 

En Psalm 31, vers 6 In uw hand beveel ik mijn geest; Gij verlost 
mij, HERE, getrouwe God. 

En vers 15 Maar ik vertrouw op U, HERE, ik zeg: Gij zijt mijn God. 
En vers 25 Weest sterk en uw hart zij onversaagd, gij allen, die op 

de HERE hoopt. 

En Psalm 34, vers 5 tot en met 8 Ik zocht de HERE en Hij 
antwoordde mij, 

Hij redde mij uit al mijn verschrikkingen. Zij schouwen naar Hem en 

stralen van vreugde, en hun aangezicht zal niet schaamrood 
worden. Deze ellendige hier riep en de HERE hoorde, Hij verloste 

hem uit al zijn benauwdheden. De Engel des HEREN legert Zich 
rondom wie Hem vrezen, en redt hen. 

 

Voorwaar, mijn naam is Amorach, en ben een bode engel 
Gods. 

 
Psalm 36, vers 12 Laat de trotse voet over mij niet komen, noch 

de hand der goddelozen mij doen vlieden. 

En Psalm 29, vers 8 en 9 De stem des HEREN doet de woestijn 
beven; 

de HERE doet de woestijn van Kades beven; de stem des HEREN doet 

de hinden jongen werpen en zij ontschorst de wouden. Maar in zijn 
paleis zegt ieder: Ere! 

En Psalm 40, vers 17 Laten in U jubelen en zich verheugen allen die 
U zoeken; laten wie uw heil liefhebben, bestendig zeggen: 

De HERE is groot! 
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En Psalm 89, vers 29 Voor altoos zal Ik jegens hem mijn 
goedertierenheid bewaren en mijn verbond zal voor hem vast 

blijven. 

En Psalm 91, vers 4 Met zijn vlerken beschermt Hij u, en onder zijn 
vleugelen vindt gij een toevlucht; zijn trouw is schild en pantser. 

En Psalm 95, vers 1 Komt, laat ons jubelen voor de HERE, juichen 
ter ere van de rots onzes heils. 

 

En Johannes 3, vers 16 tot en met 21 Want alzo lief heeft God 
de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 

opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig 
leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, 

opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 

geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 
oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 

duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 

waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 
gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 

komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 

zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 
 

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 
 

 

Wees niet vruchteloos in de Heer 
 

Stel u voor dat de Here u zegt: “Hoeveel zielen hebt u gered?” 
 

 

Volledige weergave: 
  

Hallo, welkom! Op 21 April 2021 kreeg ik, Profeet Benjamin 

Cousijnsen, de volgende boodschap Gods, die ik heel graag met u 
wil delen. 
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Shalom! ik begroet u in de Kadosh, heilige en almachtige Naam van 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus!  

 
Voorwaar, Yeshua HaMashiach is uit de dood gekomen door 

de opstanding in kracht en heiligheid en genade en meer dan 
overwinnaar! 

Voorwaar,  

 
Romeinen 8, vers 11 En indien de Geest van Hem, die Jezus uit 

de doden heeft opgewekt, in u woont, dan zal Hij, die Christus 
Jezus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen 

levend maken door zijn Geest, die in u woont. 

En vers 13 Want indien gij naar het vlees leeft, zult gij sterven; 
maar indien gij door de Geest de werkingen des lichaams doodt, 

zult gij leven.  
En vers 16 tot en met 19 Die Geest getuigt met onze geest, dat wij 

kinderen Gods zijn. Zijn wij nu kinderen, dan zijn wij ook 

erfgenamen: erfgenamen van God, en medeërfgenamen van 
Christus; immers, indien wij delen in zijn lijden, is dat om ook te 

delen in zijn verheerlijking. Want ik ben er zeker van, dat het lijden 

van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid, die 
over ons geopenbaard zal worden. Want met reikhalzend verlangen 

wacht de schepping op het openbaar worden der zonen Gods.  
 

Voorwaar, dit telt ook voor de dochter Gods. 

 
Romeinen 8, vers 27 en 28 En Hij, die de harten doorzoekt, weet 

de bedoeling des Geestes, dat Hij namelijk naar de wil van God 
voor heiligen pleit. Wij weten nu, dat God alle dingen doet 

medewerken ten goede voor hen, die God liefhebben, die volgens 

zijn voornemen geroepenen zijn.  
En vers 30 tot en met 39 En die Hij tevoren bestemd heeft, dezen 

heeft Hij ook geroepen; en die Hij geroepen heeft, dezen heeft Hij 

ook gerechtvaardigd; en die Hij gerechtvaardigd heeft, dezen heeft 
Hij ook verheerlijkt. Wat zullen wij dan van deze dingen zeggen? 

Als God vóór ons is, wie zal tegen ons zijn? Hoe zal Hij, die zelfs 
zijn eigen Zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven 

heeft, ons met Hem ook niet alle dingen schenken? Wie zal 
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uitverkorenen Gods beschuldigen? God is het, die rechtvaardigt; 
wie zal veroordelen? Christus Jezus is de gestorvene, wat meer is, 

de opgewekte, die ter rechterhand Gods is, die ook voor ons 

pleit. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking 
of benauwdheid, of vervolging of honger, of naaktheid, of gevaar, 

of het zwaard? Gelijk geschreven staat: Om Uwentwil worden wij de 
ganse dag gedood, wij zijn gerekend als slachtschapen. Maar in dit 

alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem, die ons heeft 

liefgehad. Want ik ben verzekerd, dat noch dood noch leven, noch 
engelen noch machten, noch heden noch toekomst, noch 

krachten, noch hoogte noch diepte, noch enig ander schepsel ons 
zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, 

onze Here. 

 
Voorwaar, mijn naam is Blesia en ben een bode engel Gods. 

 
Romeinen 8, vers 29 Want die Hij tevoren gekend heeft, heeft Hij 

ook tevoren bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld zijns 

Zoons, opdat Hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broederen. 
 

Voorwaar,  

 
1 Korintiërs 2, vers 9 Maar, gelijk geschreven staat: Wat geen 

oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en wat in geen 
mensenhart is opgekomen, al wat God heeft bereid voor degenen, 

die Hem liefhebben. 

En vers 12 en 13 Wij nu hebben niet de geest der wereld 
ontvangen, maar de Geest uit God, opdat wij zouden weten, wat 

ons door God in genade geschonken is. Hiervan spreken wij dan 
ook met woorden, die niet door menselijke wijsheid, maar door de 

Geest geleerd zijn, zodat wij het geestelijke met het geestelijke 

vergelijken.  
 

Voorwaar,  

 
1 Korintiërs 2, vers 4 en 5 Mijn spreken en mijn prediking kwam 

ook niet met meeslepende woorden van wijsheid, maar met betoon 
van geest en kracht, opdat uw geloof niet zou rusten op wijsheid 

van mensen, maar op kracht van God. 
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Voorwaar, wees een Godsgetuige en vurig in de Here! 

Stel u voor dat de Here u zegt: “Hoeveel zielen hebt u gered?” 

Wees niet vruchteloos voor Hem, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 
Christus. 

 
1 Korintiërs 4, vers 20 Want het Koninkrijk Gods bestaat niet in 

woorden, maar in kracht. Amen! 

 
Wees een zegen voor de mensen om u heen! 

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
 

 

 

Overdenk deze beeldspraak 
 

Boodschap Gods: de bode engel Gods sprak in beeldspraak. Velen 
voelen diep in hun hart een leegte die ze gewoon niet kunnen 

begrijpen. Kies vandaag voor de hemel of de hel.  
 

 

Volledige weergave: 
  

Hallo, welkom! Op 22 April 2021 kreeg ik, Profeet Benjamin 

Cousijnsen, de volgende boodschap Gods, die ik heel graag met u 
wil delen. 

 
Shalom! ik begroet u in de Kadosh, heilige en almachtige Naam van 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! Voorwaar, mijn naam is 

Rafael, en ben een bode engel des Heren.  
 

Luister, ik spreek in beeldspraak en vertel u over Kusan.  
Waar ze ook komt kijk iedereen naar haar. Voorwaar, ze had een 

paar jaar in een vrouwen gevangenis gezeten en was nu pas vrij 

gekomen. Haar vrienden en familie, o.a., willen niets met haar te 
maken hebben. Voorwaar, ze had korte bruine haren. Ze ging wel 

vier keer in de week naar een sportschool, want iedereen moest 

haar gespierde lichaam zien, wat was ze stoer, en deed ze haar 
mond open en spreekt ze woorden uit die God liever niet wilt horen. 
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Voorwaar, toen ze nog ooit een kindje was, heeft ze wel eens van 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus gehoord via haar ouders 

maar nooit iets mee gedaan. Voorwaar, als Kusan zich ééns zou 

bekeren en Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus zou 
aannemen, zou ze gered worden. 

 
Lucas 21, vers 10 Toen zeide Hij tot hen: Volk zal opstaan tegen 

volk en koninkrijk tegen koninkrijk. 

En vers 14 Neemt u daarom in uw hart voor, niet vooraf te 
bedenken, hoe gij u zult verdedigen. 

En vers 22 Want dit zijn de dagen van vergelding, waarin alles wat 
geschreven is, in vervulling gaat. 

En vers 26 Terwijl de mensen bezwijmen van vrees en angst voor 

de dingen, die over de wereld komen. Want de machten der 
hemelen zullen wankelen. 

 
Voorwaar, velen hebben angsten voor wat men ziet in de 

wereld en dat men verloren gaat en in de hel terechtkomt.  

 
Lucas 21, vers 31 tot en met 36 Zo moet ook gij, wanneer gij dit 

ziet geschieden, weten, dat het Koninkrijk Gods nabij is. Voorwaar, 

Ik zeg u, dit geslacht zal geenszins voorbijgaan, voordat alles 
geschiedt. De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar mijn 

woorden zullen geenszins voorbijgaan. Ziet toe op uzelf, dat uw 
hart nimmer bezwaard worde door roes en dronkenschap en zorgen 

voor levensonderhoud, en die dag niet plotseling over u kome, als 

een strik. Want hij zal komen over allen, die gezeten zijn op het 
oppervlak der ganse aarde. Waakt te allen tijde, biddende, dat gij 

in staat moogt wezen te ontkomen aan alles wat geschieden zal, en 
gesteld te worden voor het aangezicht van de Zoon des mensen. 

En Johannes 3, vers 12 Indien Ik ulieden van het aardse gesproken 

heb, zonder dat gij gelooft, hoe zult gij geloven, wanneer Ik u van 
het hemelse spreek? 

 

Voorwaar, zoals Kusan, zijn er velen die diep in hun harten 
voelden ze een leegte, die ze maar niet kunnen begrijpen.  

Kuzan kocht een bijbel en stap voor stap ging haar hart open voor 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Zij maakte de beste 

keuze om de Heer aan te nemen. 
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Voorwaar, ik zeg u, kies heden voor de Hemel of hel. 

 

Johannes 8, vers 12 Wederom dan sprak Jezus tot hen en zeide: 
Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de 

duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben.  
En vers 23 en 24 En Hij zeide tot hen: Gij zijt van beneden, Ik ben 

van boven; gij zijt van deze wereld, Ik ben niet van deze wereld. Ik 

heb u dan gezegd, dat gij in uw zonden zult sterven; want indien gij 
niet gelooft, dat Ik het ben, zult gij in uw zonden sterven.  

En vers 32 En gij zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal u 
vrijmaken.  

En vers 34 tot en met 36 Jezus antwoordde hun: Voorwaar, 

voorwaar, Ik zeg u, een ieder, die de zonde doet, is een slaaf der 
zonde. En de slaaf blijft niet eeuwig in het huis, de zoon blijft er 

eeuwig. Wanneer dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult gij 
werkelijk vrij zijn. 

En vers 42 Jezus zeide tot hen: Indien God uw Vader was, zoudt gij 

Mij liefhebben, want Ik ben van God uitgegaan en gekomen; want 
Ik ben niet van Mijzelf gekomen, maar Hij heeft Mij gezonden. 

En vers 47 Wie uit God is, hoort de woorden Gods; daarom hoort 

gij niet, omdat gij uit God niet zijt. 
 

Voorwaar, 
 

Johannes 3, vers 16 tot en met 21 Want alzo lief heeft God de 

wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 
een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 
geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 

oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 

duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 
waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 

gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 
komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 

zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 
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En Johannes 10, vers 27 tot en met 30 Mijn schapen horen naar 

mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij, en Ik geef hun eeuwig 

leven en zij zullen voorzeker niet verloren gaan in eeuwigheid en 
niemand zal ze uit mijn hand roven. Wat mijn Vader Mij gegeven 

heeft, gaat alles te boven en niemand kan iets roven uit de hand 
mijns Vaders. Ik en de Vader zijn één. 

En Johannes 11, vers 40 Jezus zeide tot haar: Heb Ik u niet 

gezegd, dat gij, indien gij gelooft, de heerlijkheid Gods zien zult? 
En vers 35 Jezus weende.  

En Johannes 3, vers 11 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: wij spreken 
van wat wij weten en wij getuigen van wat wij gezien hebben, en 

gij neemt ons getuigenis niet aan.  

 
Voorwaar, overdenk deze beeldspraak. 

 
Lucas 12, vers 5 Ik zal u tonen, wie gij vrezen moet. Vreest Hem, 

die, nadat Hij gedood heeft, macht heeft om in de hel te werpen. 

Voorwaar, Ik zeg u, vreest Hem!  
En vers 8 en 9 Ik zeg u: Een ieder, die Mij belijden zal voor de 

mensen, hem zal ook de Zoon des mensen belijden voor de engelen 

Gods; maar wie Mij verloochenen zal voor de mensen, die zal 
verloochend worden voor de engelen Gods. 

En Lucas 13, vers 12 Toen Jezus haar zag, sprak Hij haar toe en 
zeide tot haar: Vrouw, gij zijt verlost van uw zwakheid. 

 

Amen! 
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 
 

 

De Here verlaat zijn gunstgenoten niet 
 

Doch het heil der rechtvaardigen is van de HERE, hun schutse ten 

tijde der benauwdheid; de HERE helpt hen en doet hen ontkomen, 
Hij doet hen ontkomen aan de goddelozen en verlost hen, want zij 

schuilen bij Hem. 
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Volledige weergave: 
  

Hallo, welkom! Op 24 April 2021 kreeg ik, Profeet Benjamin 

Cousijnsen, de volgende boodschap Gods, die ik heel graag met u 
wil delen. 

 
Shalom! ik begroet u in de Kadosh, heilige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus!  

 
Voorwaar,  

 
Psalm 2, vers 4 Die in de hemel zetelt, lacht; de Here spot met 

hen. 

En Psalm 3, vers 7 Ik vrees niet voor tienduizenden van volk, die 
zich rondom tegen mij stellen. 

En Psalm 9, vers 5 Want mijn pleitzaak en mijn geding hebt Gij 
berecht, als rechtvaardig rechter de rechterstoel bestegen. 

En Psalm 21, vers 12 Als zij onheil over u willen brengen, boze 

plannen beramen, vermogen zij niets. 
En Psalm 22, vers 8 Allen die mij zien, bespotten mij, zij steken de 

lip uit, zij schudden het hoofd. 

En Psalm 23, vers 4 Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, 
ik vrees geen kwaad, want Gij zijt bij mij; uw stok en uw staf, die 

vertroosten mij. 
En Psalm 25, vers 15 Mijn ogen zijn bestendig op de HERE, want Hij 

voert mijn voeten uit het net. 

En Psalm 26, vers 3 Want uw goedertierenheid houd ik voor ogen, 
en ik wandel in uw waarheid. 

En Psalm 27, vers 3 Al legert zich een leger tegen mij, mijn hart 
vreest niet; al verheft zich een krijg tegen mij, nochtans blijf ik 

vertrouwen. 

En Psalm 29, vers 4 De stem des HEREN is vol kracht, de stem 
des HEREN is vol glorie. 

 

Voorwaar, mijn naam is Blesia, en ben een bode engel Gods. 
 

Voorwaar, de Here, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 
Christus is met u. 
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Psalm 31, vers 25 Weest sterk en uw hart zij onversaagd, gij 
allen, die op de HERE hoopt. 

En Psalm 33, vers 20 tot en met 22 Onze ziel verwacht de HERE, Hij 

is onze hulp en ons schild. Ja, in Hem verheugt zich ons hart, ja, op 
zijn heilige naam vertrouwen wij. Uw goedertierenheid, HERE, zij 

over ons, gelijk wij op U hopen. 
En Psalm 35, vers 16 Een kring van goddeloze spotters knarsten de 

tanden tegen mij. 

En vers 23 Waak op en ontwaak voor mijn recht, voor mijn 
rechtsgeding, o mijn God en mijn Here. 

En Psalm 37, vers 28 tot en met 31 Want de HERE bemint het recht, 
en Hij verlaat zijn gunstgenoten niet. Voor altoos blijven zij 

bewaard, maar het nageslacht der goddelozen wordt uitgeroeid. De 

rechtvaardigen beërven het land en wonen daarin voor immer. De 
mond van de rechtvaardige gewaagt van wijsheid, zijn “of haar” 

tong spreekt het recht; de wet van zijn “of haar” God is in zijn “of 
haar” hart, zijn “of haar” schreden wankelen niet. 

En vers 39 en 40 Doch het heil der rechtvaardigen is van de HERE, 

hun schutse ten tijde der benauwdheid; de HERE helpt hen en doet 
hen ontkomen, Hij doet hen ontkomen aan de goddelozen en 

verlost hen, want zij schuilen bij Hem. 

En Psalm 39, vers 8 En nu, wat verwacht ik, Here? Mijn hoop, die is 
op U. 

En Psalm 40, vers 3 Hij trok mij op uit de kuil van het verderf, uit 
het slijk van de modderpoel; Hij stelde mijn voeten op een rots, 

mijn schreden maakte Hij vast. 

En vers 9 Ik heb lust om uw wil te doen, mijn God, uw wet is in 
mijn binnenste. 

En vers 16 Laten verstommen van schaamte, wie over mij roepen: 
Ha, ha! 

En Psalm 51, vers 8 Zie, Gij wilt waarheid in het verborgene, in het 

geheim maakt Gij mij wijsheid bekend. 
En Psalm 59, vers 10 en 11 Mijn sterkte, op U wil ik acht slaan, 

want God is mijn burcht. Mijn goedertieren God trede mij 

tegemoet; God doe mij met vreugde zien op hen die mij benauwen. 
En Psalm 89, vers 9 HERE, God der heerscharen, wie is als Gij 

grootmachtig, o HERE, en uw trouw is rondom U. 
En vers 14 en 15 Gij hebt een machtige arm, uw hand is sterk, uw 

rechterhand verheven; gerechtigheid en recht zijn de grondslag van 
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uw troon, goedertierenheid en trouw gaan voor uw aangezicht 
henen. 

En Psalm 91, vers 14 Omdat hij “of zij” Mij zeer bemint, zal Ik 

hem “of haar” bevrijden; Ik zal hem “of haar” beschutten, omdat 
hij “of haar” mijn naam kent. 

En Psalm 107, vers 43 Wie is wijs? Hij lette op deze dingen, laat 
men acht slaan op de gunstbewijzen des HEREN. 

En Psalm 119, vers 99 tot en met 105 Ik ben verstandiger dan al 

mijn leermeesters, want uw getuigenissen zijn mij tot overdenking. 
Ik heb meer inzicht dan de ouden, want ik bewaar uw bevelen. Ik 

weerhoud mijn voeten van alle boze paden, opdat ik uw woord 
onderhoude. Ik wijk niet af van uw verordeningen, want Gij 

onderwijst mij. Hoe aangenaam zijn uw redenen voor mijn 

verhemelte, meer dan honig voor mijn mond. Uit uw bevelen heb ik 
inzicht ontvangen; daarom haat ik elk leugenpad. Uw woord is een 

lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. 
 

En Johannes 3, vers 16 tot en met 21 Want alzo lief heeft God 

de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 
opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig 

leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, 

opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 
geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 

oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 

duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 
waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 

gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 
komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 

zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 

 
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
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MEI 2021 
 

De uitdrukking van de rechtvaardigen 
 

In de weg uwer getuigenissen verblijd ik mij als over allerlei 
rijkdom. Uw bevelen zal ik overdenken en op uw paden zal ik 

letten. Want Gij hebt mijn leven van de dood gered, mijn oog van 

tranen, mijn voet van aanstoot. Psalm 119:14-15 & Psalm 116:8 
 

 
Volledige weergave: 

  

Hallo, welkom! Op 3 mei 2021 kreeg ik, Profeet Benjamin 
Cousijnsen, de volgende boodschap Gods, die ik heel graag met u 

wil delen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige en almachtige Naam van 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus!  
 

Voorwaar, hoor aandachtig! 

De rechtvaardigen zullen de poorten der gerechtigheid binnengaan.  
 

Psalm 118, vers 24 Dit is de dag die de HERE gemaakt heeft; 
laten wij juichen en ons daarover verheugen. 

En vers 26 tot en met 29 Gezegend hij, die komt in de naam 

des HEREN; wij zegenen u uit het huis des HEREN. De HERE is God, 
Hij heeft het voor ons doen lichten. Bindt de feestoffers met touwen 

vast bij de hoornen van het altaar. Gij zijt mijn God, U zal ik loven, 

o mijn God, U zal ik verhogen. Looft de HERE, want Hij is goed, ja, 
zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid. 
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En Psalm 116, vers 8 Want Gij hebt mijn leven van de dood gered, 
mijn oog van tranen, mijn voet van aanstoot. 

En Psalm 119, vers 14 en 15 In de weg uwer getuigenissen verblijd 

ik mij als over allerlei rijkdom. Uw bevelen zal ik overdenken en op 
uw paden zal ik letten. 

En Psalm 122, vers 1 Ik was verheugd, toen men mij zeide: Laten 
wij naar het huis des HEREN gaan. 

En Psalm 123, verse 1 Ik hef mijn ogen op tot U, die in de hemel 

troont. 
En Psalm 134, vers 2 Heft uw handen op naar het heiligdom en 

prijst de HERE. 
 

Voorwaar, mijn naam is Blesia, en ben een bode engel Gods. 

Psalm 147, vers 5 Groot is onze HERE en geweldig in kracht, zijn 
verstand is onbeperkt. 

En Psalm 148, vers 4 Looft Hem, hemel der hemelen, en gij 
wateren boven de hemel. 

En Psalm 150, vers 4 Looft Hem met tamboerijn en reidans, looft 

Hem met snarenspel en fluit. 
En vers 6 Alles wat adem heeft, love de HERE. Halleluja. 

En Klaagliederen 3, vers 25 Goed is de HERE voor wie Hem 

verwachten, 
voor de ziel die Hem zoekt. 

En Mattheüs 13, vers 51 Hebt gij dit alles verstaan? Zij zeiden tot 
Hem: Ja. 

En Spreuken 14, vers 26 In de vreze des HEREN ligt sterke 

gerustheid, 
zelfs voor zijn zonen is er een schuilplaats. 

En Romeinen 8, vers 38 en 39 Want ik ben verzekerd, dat noch 
dood noch leven, noch engelen noch machten, noch heden noch 

toekomst, noch krachten, noch hoogte noch diepte, noch enig 

ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke 
is in Christus Jezus, onze Here. 

 

Amen! 
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
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Wees geen meeloper van de wereld die in de 

afgrond terecht komt 
 

Voorwaar, velen zijn misleid en verblind en doof voor de Bijbelse 
waarheid, en wat Profeet Benjamin Cousijnsen met u deelde dat u 

zich moet bekeren en overgeven aan Yeshua HaMashiach, JHWH, 

Jezus Christus. 
 

 
Volledige weergave: 

  

Hallo, welkom! Op 4 mei 2021 kreeg ik, Profeet Benjamin 
Cousijnsen, de volgende boodschap Gods, die ik heel graag met u 

wil delen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige en almachtige Naam van 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! Voorwaar, mijn naam is 
Revelado, en ben een bode engel Gods. 

 

De politici en hun adviseurs zullen blijven liegen.  
Er is al te veel opzettelijk verzwegen. Voorwaar, de nieuwe 

wereldorde is tevreden hoe hun plannen en ideeën die uitgewerkt is 
in hun geheime agenda van Obama.  

 

Voorwaar, velen zijn misleid en verblind en doof voor de 
Bijbelse waarheid, 

en wat Profeet Benjamin Cousijnsen met u deelde dat u zich moet 

bekeren en overgeven aan Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 
Christus. Alleen zo wordt u gered en behouden. 

 
Jakobus 4, vers 17 Als iemand dan weet goed te doen en het niet 

doet, is het hem tot zonde. 

En Jakobus 2, vers 14 Wat baat het, mijn broeders, of iemand al 
beweert geloof te hebben, als hij geen werken heeft? Kan dat 

geloof hem behouden? 
En Jakobus 3, vers 13 en 14 Wie is wijs en verstandig onder u? Hij 

tone uit zijn goede wandel zijn werken met wijze 

zachtmoedigheid. Indien gij echter bittere naijver en zelfzucht in uw 
hart hebt, beroemt u dan niet en liegt niet tegen de waarheid.  
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En Hebreeën 10, vers 22 tot en met 24 Laten wij toetreden met een 
waarachtig hart, in volle verzekerdheid des geloofs, met een hart, 

dat door besprenging gezuiverd is van besef van kwaad, en met 

een lichaam, dat gewassen is met zuiver water. Laten wij de 
belijdenis van hetgeen wij hopen onwankelbaar vasthouden, want 

Hij, die beloofd heeft, is getrouw. En laten wij op elkander acht 
geven om elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken.  

En Mattheüs 18, vers 7 Wee de wereld om de verleidingen tot 

zonde. Want er moeten verleidingen komen, maar wee die mens, 
door wie de verleiding komt. 

 
En Johannes 3, vers 16 tot en met 21 Want alzo lief heeft God 

de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 

opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig 
leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, 

opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 

geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 
oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 

duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 

waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 
gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 

komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 
zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 

 

En Openbaring 3, vers 2 en 3 Wees wakker en versterk het 
overige, dat dreigde te sterven, want Ik heb geen van uw werken 

vol bevonden voor mijn God. Bedenk dan, hoe gij het ontvangen en 
gehoord hebt, en bewaar het en bekeer u. Indien gij dan niet 

wakker wordt, zal Ik komen als een dief, en gij zult niet weten, op 

welk uur Ik u zal overvallen.  
En Openbaring 22, vers 6 en 7 En Hij zeide tot mij: Deze woorden 

zijn getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der 

Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen 
hetgeen weldra geschieden moet. En zie, Ik kom spoedig. Zalig hij, 

die de woorden der profetie van dit boek bewaart! 
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Voorwaar, u daar, wees standvastig en geen meeloper van 
de wereld die in de afgrond terecht komt.  

 

Openbaring 22, vers 20 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik 
kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! 

 
Overdenk deze boodschap! 

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 
 

 

Hosanna voor de Koning! 
 

Voorwaar, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus heeft u lief en 
verdient ontzag en eerbied! Verblijd je in Hem en voel de kracht 

van Adonai, die uw hart bewerkt en deze boodschap plant in uw 

hart zodat u vrucht zult dragen. 
 

 
Volledige weergave: 

  

Hallo, welkom! Op 5 mei 2021 kreeg ik, Profeet Benjamin 
Cousijnsen, de volgende boodschap Gods, die ik heel graag met u 

wil delen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige en almachtige Naam van 

de Koning der koningen, uw Abba, Vader, Yeshua HaMashiach, 
JHWH, Jezus Christus!  

 

Voorwaar, waardig is het Lam!  
Strekt uw handen op naar omhoog en geef alle lof, eer in 

aanbidding aan Hem. Kadosh, heilig is de Heer en goed! Hij is groot 
en trouw! Zing vol van vreugde en eerbiedigheid voor Zijn 

aangezicht en zegt, Halleluja! Baruch Haba B’shem Adonai, Shalom! 

Hef uw hoofd omhoog en geef glorie, glorie, glorie aan Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! 

  

Voorwaar, mijn naam is Blesia, en ben een bode engel Gods. 
 



 
 

 

8162 
 
 

 

Stelt u open en ontvangt Zijn zegen en goedheid.  
In Zijn nabijheid is volheid van vreugde! Voorwaar, Kom maar, Voel 

de adem dat geef hoop en redding en genade! Kom in Zijn 

tegenwoordigheid met uw hart en ziel. Hij verdrijft elke duisternis 
en redt. 

 
Voorwaar, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus heeft 

u lief en verdient ontzag en eerbied! 

Alle glorie voor Zijn kadosh, heilige Naam! Verblijd je in Hem en 
voel de kracht van Adonai, die uw hart bewerkt en deze boodschap 

plant in uw hart zodat u vrucht zult dragen. 
 

Zegt, Hosanna, Hossanna, Hossanna voor de Koning! Prijs 

God voor eeuwig! Amen! 
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 
 

 

Niet alle vissen worden behouden! 
 

Velen zijn niet ééns uitgekozen als dienaar en ze hebben zich zelf 

aangesteld en niet door God zelf. Denk niet dat de slechte vis en 
het goede vis samen in koninkrijk Gods komen. 

 

 
Volledige weergave: 

  
Hallo, welkom! Op 6 mei 2021 kreeg ik, Profeet Benjamin 

Cousijnsen, de volgende boodschap Gods, die ik heel graag met u 

wil delen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige en almachtige Naam van 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus!  

 

Voorwaar, zo spreekt de Here: 
Denk niet dat de slechte vis en het goede vis samen in Mijn 

koninkrijk komen. Voorwaar, kinderkens, niet allen worden gered 

en omhoog getrokken. 
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1 Johannes 3, vers 4 tot en met 10 Ieder, die de zonde doet, 
doet ook de wetteloosheid, en de zonde is wetteloosheid. En gij 

weet, dat Hij geopenbaard is, opdat Hij de zonden zou wegnemen, 

en in Hem is geen zonde. Een ieder, die in Hem blijft, zondigt niet; 
een ieder, die zondigt, heeft Hem niet gezien en heeft Hem niet 

gekend. Kinderkens, laat niemand u misleiden. Wie de 
rechtvaardigheid doet, is rechtvaardig, gelijk Hij rechtvaardig 

is; wie de zonde doet is uit de duivel, want de duivel zondigt van 

den beginne. Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, opdat Hij de 
werken des duivels verbreken zou. Een ieder, die uit God geboren 

is, doet geen zonde; want het zaad Gods blijft in hem en hij kan 
niet zondigen, want hij is uit God geboren. Hieraan zijn de kinderen 

Gods en de kinderen des duivels kenbaar: een ieder, die de 

rechtvaardigheid niet doet, is niet uit God, evenmin als wie zijn 
broeder niet liefheeft. 

En 1 Johannes 1, vers 6 en 7 Indien wij zeggen, dat wij 
gemeenschap met Hem hebben en in de duisternis wandelen, dan 

liegen wij en doen de waarheid niet; maar indien wij in het licht 

wandelen, gelijk Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met 
elkander; en het bloed van Jezus, zijn Zoon, reinigt ons van alle 

zonde.  

En vers 9 Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en 
rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van 

alle ongerechtigheid. 
En 1 Johannes 2, vers 2 En Hij is een verzoening voor onze zonden 

en niet alleen voor de onze, maar ook voor die der gehele wereld. 

 
Voorwaar, mijn naam is Camelia, en ben een bode engel Gods. 

 
Voorwaar, zoals vele kerken met hun houding en show en 

strakke gezichten nep zijn en niet de Heilige Geest 

gehoorzamen en wat de Heilige geschriften zegt, zo zullen 
velen in het vuur geworpen worden. 

Niet elke kerk is een kerk. Velen zijn niet ééns uitgekozen als 

dienaar en ze hebben zich zelf aangesteld en niet door God zelf. 
 

Romeinen 14, vers 12 Zo zal dan een ieder onzer voor zichzelf 
rekenschap geven aan God. 
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Er zijn zo vele vissen kinderken, maar Gods onderscheid en 
ziet het hart aan en hun wandel en gedachten.  

 

Johannes 3, vers 36 Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven; 
doch wie aan de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, 

maar de toorn Gods blijft op hem. 
En Lucas 8, vers 17 Want er is niets verborgen, dat niet aan het 

licht zal komen, en niets geheim, dat niet zal bekend worden en 

aan het licht komen. 
En Daniël 2, vers 44 Maar in de dagen van die koningen zal de God 

des hemels een koninkrijk oprichten, dat in eeuwigheid niet zal te 
gronde gaan, en waarvan de heerschappij op geen ander volk meer 

zal overgaan: het zal al die koninkrijken verbrijzelen en daaraan 

een einde maken, maar zelf zal het bestaan in eeuwigheid. 
En Daniël 3, vers 17 en 18 Indien onze God, die wij vereren, in 

staat is ons te bevrijden, dan zal Hij ons uit de brandende 
vuuroven, en uit uw macht, o koning, bevrijden; maar zelfs indien 

niet – het zij u bekend, o koning, dat wij uw goden niet vereren, en 

het gouden beeld dat gij hebt opgericht, niet aanbidden. 
  

Voorwaar,  

 
Spreuken 5, vers 7 Nu dan, zonen, luistert naar mij en wijkt niet 

af van de woorden mijns monds. 
 

Voorwaar, bekeer u!  

 
Mattheüs 3, vers 2 En zeide: Bekeert u, want het Koninkrijk der 

hemelen is nabijgekomen. 
En Johannes 3, vers 16 tot en met 21 Want alzo lief heeft God de 

wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 

geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 
oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 

duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 
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waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 
gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 

komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 

zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 
En Efeziërs 4, vers 21 Gij toch hebt van Hem gehoord en zijt in 

Hem onderwezen, gelijk dit de waarheid is in Jezus. 
 

Voorwaar, deze boodschap telt voor iedereen, voor alle 

soorten vissen. 
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 
 

 

Maak u klaar, dan zult gij de verlossing des 

Heren zien! 
 

Zie, Ik kom als een dief. Zalig hij, die waakt en zijn klederen 
bewaart, opdat hij niet naakt wandele en zijn schaamte niet gezien 

worde. Openbaring 16:15 

 
 

Volledige weergave: 
  

Hallo, welkom! Op 8 mei 2021 kreeg ik, Profeet Benjamin 

Cousijnsen, de volgende boodschap Gods, die ik heel graag met u 
wil delen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige Naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus!  

 
Voorwaar, klaag niet!  

Het gaat om u en vele zielen, die gered moeten worden.  

Misschien zegt u: Ik ben toch gered, gedoopt en een kind van God, 
enzovoorts.  

Voorwaar, als u maar blijft klagen en aan u zelf blijft denken, moet 
u dan ook gered worden? Voorwaar,  

 

1 Korintiërs 13, vers 4 tot en met 7 De liefde is lankmoedig, de 
liefde is goedertieren, zij is niet afgunstig, de liefde praalt niet, zij is 
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niet opgeblazen, zij kwetst niemands gevoel, zij zoekt zichzelf niet, 
zij wordt niet verbitterd, zij rekent het kwade niet toe. Zij is niet 

blijde over ongerechtigheid, maar zij is blijde met de 

waarheid. Alles bedekt zij, alles gelooft zij, alles hoopt zij, alles 
verdraagt zij. 

 
Voorwaar, vrees niet en houd stand en maak u klaar, dan 

zult gij de verlossing des Heren zien.  

Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, de voorbereidingen zijn al klaar.  
 

Johannes 16, vers 1 Dit heb Ik tot u gesproken, opdat gij niet ten 
val komt. 

En Johannes 12, vers 49 Want Ik heb niet uit Mijzelf gesproken, 

maar de Vader, die Mij heeft gezonden, heeft zelf Mij een gebod 
gegeven, wat Ik zeggen en spreken moet.  

En Johannes 10, vers 11 Ik ben de goede herder. De goede herder 
zet zijn leven in voor zijn schapen. 

En Johannes 14, vers 15 Wanneer gij Mij liefhebt, zult gij mijn 

geboden bewaren.  
Voorwaar, verkondigt het evangelie en red wie u kunt 

redden.  

 
Johannes 14, vers 18 Ik zal u niet als wezen achterlaten. Ik kom 

tot u.  
En Openbaring 16, vers 15 Zie, Ik kom als een dief. Zalig hij, die 

waakt en zijn klederen bewaart, opdat hij niet naakt wandele en 

zijn schaamte niet gezien worde.  
En Openbaring 22, vers 11 tot en met 14 Wie onrecht doet, hij doe 

nog meer onrecht; wie vuil is, hij worde nog vuiler; wie 
rechtvaardig is, hij bewijze nog meer rechtvaardigheid; wie heilig 

is, hij worde nog meer geheiligd. Zie, Ik kom spoedig en mijn loon 

is bij Mij om een ieder te vergelden, naardat zijn werk is. Ik ben de 
alfa en de omega, de eerste en de laatste, het begin en het 

einde. Zalig zij, die hun gewaden wassen, opdat zij recht mogen 

hebben op het geboomte des levens en door de poorten ingaan in 
de stad.  

   
Voorwaar, mijn naam is Kereach, en ben een bode engel 

Gods.  
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Lucas 12, vers 35 tot en met 40 Laten uw lendenen omgord zijn 

en uw lampen brandende. En gij, weest gelijk aan mensen, die op 

hun heer wachten, wanneer hij van de bruiloft wederkeert, om 
hem, als hij komt en klopt, terstond te kunnen opendoen. Zalig die 

slaven, die de heer bij zijn komst wakende zal aantreffen. 
Voorwaar, Ik zeg u, hij zal zich omgorden en hen aan tafel nodigen, 

en bij hen komen om hen te bedienen. En wanneer hij in de tweede 

of in de derde nachtwake komt en hen zó aantreft, zalig zijn 
zij. Maar weet dit: Als de heer des huizes geweten had, op welk uur 

de dief zou komen, hij zou in zijn huis niet hebben laten 
inbreken. Weest ook gij bereid, want op een uur, dat gij het niet 

verwacht, komt de Zoon des mensen. 

En Openbaring 22, vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: 
Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de 

Here Jezus zij met allen. 
 

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 
 

 

 
 

Door de vreze des HEREN wijkt men van het 

kwaad 
 

Weest niet als een paard, als een muildier zonder verstand, welks 

trots men bedwingt met toom en bit, opdat het u niet te na kome. 
Zij zijn uit de wereld; daarom spreken zij uit de wereld en hoort de 

wereld naar hen. Wij zijn uit God; wie God kent, hoort naar ons; 
wie uit God niet is, hoort naar ons niet. Hieraan onderkennen wij de 

Geest der waarheid en de geest der dwaling. 

 
 

Volledige weergave: 
  

Hallo, welkom! Op 8 mei 2021 kreeg ik, Profeet Benjamin 

Cousijnsen, de volgende boodschap Gods, die ik heel graag met u 
wil delen. 
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Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus!  

 
Voorwaar, kadosh, heilig is de Here! 

 
1 Johannes 5, vers 4 en 5 Want al wat uit God geboren is, 

overwint de wereld; en dit is de overwinning, die de wereld 

overwonnen heeft: ons geloof. Wie is het, die de wereld overwint, 
dan wie gelooft, dat Jezus de Zoon van God is?  

En vers 12 Wie de Zoon heeft, heeft het leven; wie de Zoon van 
God niet heeft, heeft het leven niet. 

En 1 Johannes 4, vers 3 tot en met 6 En iedere geest, die Jezus niet 

belijdt, is niet uit God. En dit is de geest van de antichrist, waarvan 
gij gehoord hebt, dat hij komen zal, en hij is nu reeds in de 

wereld. Gíj zijt uit God, kinderkens, en gij hebt hen overwonnen; 
want Hij, die in u is, is meerder dan die in de wereld is. Zij zijn uit 

de wereld; daarom spreken zij uit de wereld en hoort de wereld 

naar hen. Wij zijn uit God; wie God kent, hoort naar ons; wie uit 
God niet is, hoort naar ons niet. Hieraan onderkennen wij de Geest 

der waarheid en de geest der dwaling. 

En Openbaring 22, vers 6 En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn 
getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der 

Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen 
hetgeen weldra geschieden moet.  

 

Voorwaar, mijn naam is Michael, en ben een bode engel 
Gods. 

 
Psalm 111, vers 10 De vreze des HEREN is het begin der wijsheid, 

een goed inzicht hebben allen die ze betrachten. Zijn lof houdt 

eeuwig stand. 
En Spreuken 16, vers 6 Door liefde en trouw wordt de 

ongerechtigheid verzoend, door de vreze des HEREN wijkt men van 

het kwaad. 
En vers 17 De koers der oprechten is: te wijken van het kwaad; wie 

acht geeft op zijn weg, bewaart zijn leven. 
En vers 20 Wie op het woord acht geeft, zal het goede vinden; ja, 

welzalig hij, die op de HERE vertrouwt. 
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En vers 25 Soms schijnt een weg iemand recht, maar het einde 
daarvan voert naar de dood. 

En Spreuken 17, vers 20 De verkeerde van hart vindt geen geluk, 

de valse van tong valt in het ongeluk. 
En Spreuken 19, vers 29 Voor de spotters zijn straffen gereed en 

slagen voor de rug der dwazen. 
En Spreuken 22, vers 10 Jaag de spotter weg en de twist verdwijnt, 

en het twisten en smaden houdt op. 

En vers 12 De ogen des HEREN bewaken de kennis, maar Hij 
verijdelt de woorden van de trouweloze. 

En vers 19 Opdat uw betrouwen op de HERE zij, onderricht ik u 
heden, ja u. 

 

En Psalm 22, vers 24 Gij, die de HERE vreest, looft Hem, 
verheerlijkt Hem, gij ganse nageslacht van Jakob, en hebt ontzag 

voor Hem, gij ganse nageslacht van Israël. 
En Psalm 32, vers 9 Weest niet als een paard, als een muildier 

zonder verstand, welks trots men bedwingt met toom en bit, opdat 

het u niet te na kome. 
En vers 11 Verheugt u in de HERE en juicht, gij rechtvaardigen; 

jubelt allen, gij oprechten van hart. 

En Psalm 34, vers 16 De ogen des HEREN zijn op de rechtvaardigen, 
en zijn oren tot hun hulpgeroep. 

En Psalm 37, vers 28 Want de HERE bemint het recht, en Hij verlaat 
zijn gunstgenoten niet. Voor altoos blijven zij bewaard, maar het 

nageslacht der goddelozen wordt uitgeroeid. 

En vers 30 en 31 De mond van de rechtvaardige gewaagt van 
wijsheid, zijn tong spreekt het recht; de wet van zijn God is in zijn 

hart, zijn schreden wankelen niet. 
En vers 35 en 36 Ik zag een goddeloze, een geweldenaar, die zich 

uitbreidde als een weelderige woekerplant; toen iemand 

voorbijging, zie, hij was niet meer, ik zocht hem, maar hij was niet 
te vinden. 

 

En Psalm 91, vers 2 Ik zeg tot de HERE: Mijn toevlucht en mijn 
vesting, mijn God, op wie ik vertrouw. 

En vers 4 tot en met 8 Met zijn vlerken beschermt Hij u, en onder 
zijn vleugelen vindt gij een toevlucht; zijn trouw is schild en 

pantser. Gij hebt niet te vrezen voor de verschrikking van de nacht, 
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voor de pijl, die des daags vliegt; voor de pest, die in het duister 
rondwaart, voor het verderf, dat op de middag vernielt. Al vallen er 

duizend aan uw zijde, en tienduizend aan uw rechterhand, tot u zal 

het niet genaken; slechts zult gij het met uw ogen aanschouwen, 
en de vergelding aan de goddelozen zien. 

En Openbaring 22, vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: 
Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de 

Here Jezus zij met allen. 

 
Voorwaar, geloof niet in toevalligheden als u naar de 

boodschappen Gods getrokken word.  
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 

 
 

Er is geen put voor de Here te diep! 
 
Voorwaar, Hij houd van u en kwam ook voor u. Hij heeft al zo velen 

gered en een nieuwe wandel en identiteit gegeven, en vrijgekocht 
en gereinigd met Zijn kadosh, heilige Bloed! 

 

 
Volledige weergave: 

  

Hallo, welkom! Op 9 mei 2021 kreeg ik, Profeet Benjamin 
Cousijnsen, de volgende boodschap Gods, die ik heel graag met u 

wil delen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige en almachtige Naam van 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! Voorwaar, mijn naam is 
Seadeura, en ben een bode engel Gods. 

 
Voorwaar, er is geen put voor de Here te diep! 

Zo velen hebben de ervaring in hun leven en kunnen erover 

getuigen dat ze op de rand van de vreselijke put stonden. Maar, 
Hallelujah! Prijs de Adonai, El Elohim, Yeshua HaMashiach, JHWH, 

Jezus Christus, velen die zaten te wankelen, werden gered en 

aangeraakt! Zijn machtige, krachtige, liefdevolle handen, strekt 
zich ook uit naar u, die luistert.  
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Voorwaar, Hij houd van u en kwam ook voor u. 

Hij heeft al zo velen gered en een nieuwe wandel en identiteit 

gegeven, en vrijgekocht en gereinigd met Zijn kadosh, heilige 
Bloed! Voorwaar, geef u over aan Hem. Vandaag heeft u ook de 

kans om Hem, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus van 
Nazareth in uw hart binnen te laten en te danken.  

 

Zeg,  
Dank u! Ik accepteer u in mijn hart en wil alléén nog leven voor u. 

Ik beloof om trouw te zijn aan u. Ik zal mijn relatie onderhouden en 
met u wandelen. Dank u dat u zegt, Jij bent kostbaarder dan zilver 

of goud of overige en meer geliefd dan je ooit kunt begrijpen. 

 
Marcus 11, vers 22 En Jezus antwoordde en zeide tot hen: Hebt 

geloof in God. 
En vers 24 Daarom zeg Ik u, al wat gij bidt en begeert, gelooft, dat 

gij het hebt ontvangen, en het zal geschieden.  

 
En Johannes 3, vers 16 tot en met 21 Want alzo lief heeft God 

de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 

opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig 
leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, 

opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 

geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 
oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 

duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 
waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 

gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 

komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 
zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 

 

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
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De Here zal het werk afmaken en het verkorten! 
 

Voorwaar, word wakker! Er is maar één Profeet die de mensheid 

waarschuwt met boodschappen Gods. Maar O wee, aan de 
achterblijvers, de valse christussen en die valse getuigenissen 

gaven om media aandacht te krijgen, onder andere. 

 
 

Volledige weergave: 
  

Hallo, welkom! Op 11 mei 2021 kreeg ik, Profeet Benjamin 

Cousijnsen, de volgende boodschap Gods, die ik heel graag met u 
wil delen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige en almachtige Naam van 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus!  

 
Voorwaar, spits uw oren en hoor aandachtig!  

Mijn naam is Donder, en ben een bode engel Gods. Namens de 
Koning der koningen, mag ik u het volgende vertellen. Voorwaar,  

 

Marcus 13, vers 24 tot en met 27 Maar in die dagen, na de 
verdrukking, zal de zon verduisterd worden en de maan zal haar 

glans niet geven. En de sterren zullen van de hemel vallen en de 

machten der hemelen zullen wankelen. En dan zullen zij de Zoon 
des mensen zien komen op de wolken, met grote macht en 

heerlijkheid. En dan zal Hij zijn engelen uitzenden en zijn 
uitverkorenen verzamelen uit de vier windstreken, van het uiterste 

der aarde tot het uiterste des hemels. 

En vers 33 Ziet toe, blijft waakzaam. Want gij weet niet, wanneer 
het de tijd is. 

En Romeinen 9, vers 28 Want wat Hij gesproken heeft, zal de Here 
doen op de aarde, volledig en snel. 

En Openbaring 22, vers 6 En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn 

getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der 
Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen 

hetgeen weldra geschieden moet.  

 
Voorwaar, word wakker! 
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Er is maar één Profeet die de mensheid waarschuwt met 
boodschappen Gods, profetieën en openbaringen, die overgebracht 

zijn door de bode engelen Gods, die alles woord voor woord 

doorgeeft in de Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 
Christus aan Gods ware eenvoudige Profeet, Benjamin Cousijnsen. 

 
Jakobus 5, vers 10 Broeders “en zusters”, neemt tot een 

voorbeeld van gelatenheid en geduld de Profeten, die in de naam 

des Heren hebben gesproken.  
 

Voorwaar, vele valse christussen en valse profeten zijn in de 
wereld en eisen alle media aandacht op. 

Ze gebruiken ook geen boodschap die van God komt en ze 

benoemen niet de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, 
JHWH, Jezus Christus,  omdat ze niet door de Here zijn aangesteld!  

 
Voorwaar, als u naar de boodschappen Gods luistert dan 

komt u erachter dat de Here, Yeshua HaMashiach, JHWH, 

Jezus Christus door Zijn heilige geschriften tot u spreekt via 
Zijn enige ware Profeet. 

 

Spreuken 16, vers 20 Wie op het woord acht geeft, zal het goede 
vinden; ja, welzalig hij, die op de HERE vertrouwt. 

 
Voorwaar, niet lang meer, dan zullen Zijn kinderen 

onverwachts weggerukt worden! 

O wee, aan de achterblijvers, de valse christussen en die valse 
getuigenissen gaven om media aandacht te krijgen, onder andere. 

 
Ezechiël 7, vers 3 tot en met 9 Nu breekt het einde voor u aan, 

want Ik zal mijn toorn tegen u loslaten, Ik zal u richten volgens uw 

wandel en al uw gruwelen aan u vergelden. Ik zal u niet ontzien en 
geen deernis hebben, maar Ik zal uw wandel aan u vergelden, uw 

gruwelen zullen op u neerkomen, en gij zult weten, dat Ik 

de HERE ben. Zo zegt de Here HERE: Onheil op onheil! Zie, het 
komt! Er komt een einde; het einde komt!  

Het wordt wakker over u! Zie, het komt! De doem komt over u, 
inwoner des lands! De tijd komt! De dag is nabij. Verwarring en 

geen vreugdegeroep op de bergen! Nu zal Ik weldra mijn 
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grimmigheid over u uitstorten en mijn toorn ten volle over u 
brengen, Ik zal u richten volgens uw wandel en al uw gruwelen aan 

u vergelden. Ik zal niets ontzien en geen deernis hebben; naar uw 

wandel zal Ik u vergelden, en uw gruwelen zullen op u neerkomen. 
En gij zult weten, dat Ik, de HERE, het ben, die slaat. 

 
Voorwaar, hou u ogen op Israël! 

Hieraan ziet men dat de wederkomst van Yeshua HaMashiach, 

JHWH, Jezus Christus heel dicht bij komt!  
 

Efeziërs 6, vers 12 Want wij hebben niet te worstelen tegen bloed 
en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de 

wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de 

hemelse gewesten. 
En Johannes 3, vers 16 tot en met 21 Want alzo lief heeft God de 

wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 
een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 

geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 
oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 

duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 
waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 

gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 

komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 
zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 

 
Ik, de bode engel Donder zeg u nog dit: 

Luister ook naar de boodschap, ‘Wees geen meeloper van de wereld 

die in de afgrond terecht komt’. 
 

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
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Uw eigen gemaakte en dode afgoden kunnen 

niets voor u doen! 
 

Voorwaar, bekeert u van uw dwaal wegen, die u leiden naar de hel. 
Gij zult u niet wenden tot de afgoden. Niemand heeft ooit gedaan 

wat Ik, de Here, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, gedaan 

heb voor u. 
 

 
Volledige weergave: 

  

Hallo, welkom! Op 12 mei 2021 kreeg ik, Profeet Benjamin 
Cousijnsen, de volgende boodschap Gods, die ik heel graag met u 

wil delen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige en almachtige Naam van 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus van Nazareth!  
 

Voorwaar, kadosh, heilig is de Here, Adonai, El Elohim, 

Tz’vaoth! 
Voorwaar, mijn naam is Mereacha, en ben een bode engel Gods. 

 
Luister aandachtig! 

O wee, u die de God van Abraham, Izaäk, en Jakob haat of 

verwerpt! 
 

Exodus 22, verse 20 Wie aan de goden offert, behalve aan 

de Here alleen, zal met de ban geslagen worden. 
 

Voorwaar, zo spreekt de Here des heren, de Levende en 
Opgestane Here, de Koning der koningen: 

Ik ben, die Ik ben. Ik leef en buiten Mij is er géén god! Ik ben de 

Here, de enige Weg, de Waarheid en het eeuwig Leven. 
 

Johannes 3, vers 16 tot en met 21 Want alzo lief heeft God de 
wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
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behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 

geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 

oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 
duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 

waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 
gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 

komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 

zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 
 

Voorwaar, wees heilig, kadosh, want Ik ben heilig. 
Verontreinigt u zelf niet! 

 

Leviticus 26, vers 1 Gij zult u geen afgoden maken; een 
gesneden beeld noch een gewijde steen zult gij u oprichten; ook 

een steen met beeldhouwwerk zult gij in uw land niet zetten, om u 
daarvoor neder te buigen, want Ik ben de Here, uw God.  

 

Voorwaar, uw, eigen gemaakte, dode en lelijke afgoden 
kunnen niets voor u doen. 

Niemand heeft ooit gedaan wat Ik gedaan heb voor u. 

 
Jesaja 53, vers 3 tot en met 10 Hij was veracht en van mensen 

verlaten, een man van smarten en vertrouwd met ziekte, ja, als 
iemand, voor wie men het gelaat verbergt; hij was veracht en wij 

hebben hem niet geacht. Nochtans, onze ziekten heeft hij op zich 

genomen, en onze smarten gedragen; wij echter hielden hem voor 
een geplaagde, een door God geslagene en verdrukte. Maar om 

onze overtredingen werd hij doorboord, om onze ongerechtigheden 
verbrijzeld; de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem, en 

door zijn striemen is ons genezing geworden. Wij allen dwaalden als 

schapen, wij wendden ons ieder naar zijn eigen weg, maar 
de HERE heeft ons aller ongerechtigheid op hem doen 

neerkomen. Hij werd mishandeld, maar hij liet zich verdrukken en 

deed zijn mond niet open; als een lam dat ter slachting geleid 
wordt, en als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed 

hij zijn mond niet open. Hij is uit verdrukking en gericht 
weggenomen, en wie onder zijn tijdgenoten bedacht, dat hij is 

afgesneden uit het land der levenden? Om de overtreding van mijn 
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volk is de plaag op hem geweest. En men stelde zijn graf bij de 
goddelozen; bij de rijke was hij in zijn dood, omdat hij geen 

onrecht gedaan heeft en geen bedrog in zijn mond is geweest. Maar 

het behaagde de HERE hem te verbrijzelen. Hij maakte hem ziek. 
Wanneer hij zichzelf ten schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij 

nakomelingen zien en een lang leven hebben en het voornemen 
des HEREN zal door zijn hand voortgang hebben.  

En Jesaja 42, vers 8 Ik ben de Here, dat is mijn naam, en mijn eer 

zal Ik aan geen ander geven noch mijn lof aan de gesneden 
beelden. 

En vers 23 Wie onder u neemt dit ter ore, schenkt er aandacht aan 
en luistert in het vervolg?  

En Johannes 14, vers 6 Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de 

waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij. 
 

Voorwaar, bekeert u van uw dwaal wegen, die u leiden naar 
de hel. 

Gij zult u niet wenden tot de afgoden.  

 
Leviticus 20, vers 6 tot en met 8 En iemand, die zich tot de 

geesten van doden of tot waarzeggende geesten wendt, om die 

overspelig na te lopen – tegen zo iemand zal Ik mijn aangezicht 
keren en hem uit het midden van zijn volk uitroeien. Heiligt u dan, 

en weest heilig, want Ik ben de HERE, uw God. Zo zult gij mijn 
inzettingen nauwgezet in acht nemen; Ik ben de HERE, die u heilig. 

 

Voorwaar, en wees ook géén engelen vereerder. 
Die mensen zullen nimmer een engel zien of de Hemel maar de hel. 

Aanbid Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus alleen! 
Voorwaar, zonder Hem in uw leven, zal u als een prooi voor de boze 

zijn. Overdenkt deze boodschap in de rust!  

 
Wie zich niet bekeerd wordt gestraft! 

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 
 

 

Een hemelse groet 
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In opdracht van de Heer, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 
Christus, brengt de bode engel Gods deze korte boodschap onder 

uw aandacht over de betekenis van het woord: Ruacha, Yeshu, 

Shalom! 
 

 
Volledige weergave: 

  

Hallo, welkom! Op 13 mei 2021 kreeg ik, Profeet Benjamin 
Cousijnsen, de volgende boodschap Gods, die ik heel graag met u 

wil delen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige en almachtige Naam van 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! Voorwaar, mijn naam is 
Revelado, en ben een bode engel Gods. 

 
Voorwaar, de betekenis van Ruacha, Yeshu, Shalom, is een 

groet naar de Vader toe en de Heilige Geest, en Zijn Zoon, 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. 
Voorwaar, daarom hoort u het in elke boodschap. Ook is het een 

hemelse zegen die uitgesproken word zoals ook in de hemel naar 

elkaar, vol eerbied en liefde en gezag en respect en heiligheid en 
vrede.  

 
Voorwaar, het is beslist geen tovenaars spreuk maar een 

hemelse groet.  

Laat dat duidelijk zijn. Zalig zij die er deel aan heeft aan deze 
zegen groet. 

 
Voorwaar, Ruacha, Yeshu, Shalom! Brengt de vrucht van de 

Geest over liefde, blijdschap en vrede, lankmoedigheid, 

vriendelijkheid, en trouwheid aan God en zachtmoedigheid 
en goedheid.  

En wie Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus toebehoren 

mogen het uitspreken.  
 

Galaten 3, vers 14 Zo is de zegen van Abraham tot de heidenen 
gekomen in Jezus Christus, opdat wij de belofte des Geestes 

ontvangen zouden door het geloof. 
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En 1 Petrus 1, vers 9 en 10 Daar gij het einddoel des geloofs 
bereikt, dat is de zaligheid der zielen. Naar deze zaligheid hebben 

gezocht en gevorst de profeten, die van de voor u bestemde 

genade geprofeteerd hebben. 
 

En Johannes 3, vers 16 tot en met 21 Want alzo lief heeft God 
de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 

opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig 

leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, 
opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 

geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 

oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 
duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 

waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 
gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 

komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 

zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 
 

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 
 

 

Shalom Israël! (Dutch) 
 

De Here is een schuilplaats voor zijn volk en een veste voor de 
kinderen Israëls. En gij zult weten, dat Ik, de Here, uw God ben, 

die woon op Sion, mijn heilige berg, en Jeruzalem zal een heiligdom 

zijn, en vreemdelingen zullen er niet meer doortrekken. 
 

 
Volledige weergave: 

  

Hallo, welkom! Op 16 mei 2021 kreeg ik, Profeet Benjamin 
Cousijnsen, de volgende boodschap Gods, die ik heel graag met u 

wil delen. 
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Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige en almachtige Naam 
boven alle namen van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, 

El Elohim, Adonai, de Koning der koningen! Voorwaar, mijn naam is 

Revelado, en ben een bode engel Gods. 
 

Voorwaar, luister aandachtig! 
Voorwaar, blijf wakker en houd in herinnering en denk aan de 

boodschappen Gods die door Gods ware, eenvoudige, heilige 

Profeet gesproken zijn tevoren en nu.  
 

1 Johannes 2, vers 9 en 10 Wie zegt in het licht te zijn en zijn 
broeder haat, die is in de duisternis tot nu toe. Wie zijn broeder 

liefheeft, blijft in het licht en in hem is niets aanstotelijks. 

 
Voorwaar, in de Quran staat letterlijk dat Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus niet de Zoon van God is.  
Verder, het woord ‘respect’ bestaat ook niet in de Koran.  

 

1 Johannes 2, vers 14 en 15 Ik heb u geschreven, vaders, want 
gij kent Hem, die van den beginne is. Ik heb u geschreven, 

jongelingen, want gij zijt sterk en het woord Gods blijft in u en gij 

hebt de boze overwonnen. Hebt de wereld niet lief en hetgeen in de 
wereld is. Indien iemand de wereld liefheeft, de liefde des Vaders is 

niet in hem. 
En vers 18 en 19 Kinderen, het is de laatste ure; en gelijk gij 

gehoord hebt, dat er een antichrist komt, zijn er nu ook vele 

antichristen opgestaan, en daaraan onderkennen wij, dat het de 
laatste ure is. Zij zijn van ons uitgegaan, maar zij waren uit ons 

niet; want indien zij uit ons geweest waren, zouden zij bij ons 
gebleven zijn: maar aan hen moest openbaar worden, dat niet allen 

uit ons zijn.  

 
Voorwaar,  

 

Joël 3, vers 14 tot en met 17 Menigten, menigten in het dal der 
beslissing, want nabij is de dag des Heren in het dal der 

beslissing. De zon en de maan worden zwart en de sterren trekken 
haar glans in. En de Here brult uit Sion en verheft zijn stem uit 

Jeruzalem, zodat hemel en aarde beven. Maar de Here is een 



 
 

 

8181 
 
 

 

schuilplaats voor zijn volk en een veste voor de kinderen Israëls. En 
gij zult weten, dat Ik, de Here, uw God ben, die woon op Sion, mijn 

heilige berg, en Jeruzalem zal een heiligdom zijn, en vreemdelingen 

zullen er niet meer doortrekken. 
En 2 Petrus 3, vers 10 tot en met 12 Maar de dag des Heren zal 

komen als een dief. Op die dag zullen de hemelen met gedruis 
voorbijgaan en de elementen door vuur vergaan, en de aarde en de 

werken daarop zullen gevonden worden. Daar al deze dingen aldus 

vergaan, hoedanig behoort gij dan te zijn in heilige wandel en 
godsvrucht, vol verwachting u spoedende naar de komst van de 

dag Gods, ter wille waarvan de hemelen brandende zullen vergaan 
en de elementen in vuur zullen wegsmelten. 

En 1 Johannes 2, vers 21 tot en met 26 Ik heb u niet geschreven, 

omdat gij de waarheid niet weet, maar omdat gij haar weet en 
omdat geen leugen uit de waarheid is. Wie is de leugenaar dan wie 

loochent, dat Jezus de Christus is? Dit is de antichrist, die de Vader 
en de Zoon loochent. Een ieder, die de Zoon loochent, heeft ook de 

Vader niet. Wie de Zoon belijdt, heeft ook de Vader. Wat u betreft, 

wat gij van den beginne gehoord hebt, moet in u blijven. Indien in 
u blijft, wat gij van den beginne gehoord hebt, dan zult gij ook in 

de Zoon en in de Vader blijven. En dit is de belofte, die Hij zelf ons 

beloofd heeft: het eeuwige leven. Dit heb ik u geschreven over hen, 
die u misleiden.  

En 1 Johannes 3, vers 10 Hieraan zijn de kinderen Gods en de 
kinderen des duivels kenbaar: een ieder, die de rechtvaardigheid 

niet doet, is niet uit God, evenmin als wie zijn broeder niet liefheeft. 

 
Voorwaar,  

1 Johannes 5, vers 9 tot en met 12 Indien wij het getuigenis der 
mensen aannemen, het getuigenis van God is meerder, want dit is 

het getuigenis van God, dat Hij van zijn Zoon getuigd heeft. Wie in 

de Zoon van God gelooft, heeft het getuigenis in zich; wie God niet 
gelooft, heeft Hem tot een leugenaar gemaakt, omdat hij niet 

geloofd heeft in het getuigenis, dat God getuigd heeft van zijn 

Zoon. En dit is het getuigenis: God heeft ons eeuwig leven gegeven 
en dit leven is in zijn Zoon. Wie de Zoon heeft, heeft het leven; wie 

de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. 
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Voorwaar, God heeft Israël altijd met overwinningen 
gezegend en zal dat ook nu doen. 

 

2 Korintiërs 6, vers 14 Vormt geen ongelijk span met 
ongelovigen, want wat heeft gerechtigheid gemeen met 

wetteloosheid, of welke gemeenschap heeft het licht met de 
duisternis?  

 

En Johannes 3, vers 16 tot en met 21 Want alzo lief heeft God 
de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 

opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig 
leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, 

opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 

geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 
oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 

duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 

waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 
gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 

komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 

zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 
 

En Openbaring 22, vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, 
zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van 

de Here Jezus zij met allen. 

 
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 
 

 

Welke keuze hebt u genomen? 
 

Zoals in de tijd van de Heer, toen satan Hem verleidde in de 

woestijn, zo ook in deze laatste dagen. Voorwaar, hoe gemakkelijk 
aanvaardt u de inenting die de tempel van God wil vernietigen? Het 

is een radicale keuze of u nu voor of tegen Yeshua HaMashiach, 

JHWH, Jezus Christus bent. 
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Volledige weergave: 

  

Hallo, welkom! Op 17 mei 2021 kreeg ik, Profeet Benjamin 
Cousijnsen, de volgende boodschap Gods, die ik heel graag met u 

wil delen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige en almachtige Naam van 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus!  
 

Voorwaar,  
 

Mattheüs 5, vers 11 Zalig zijt gij, wanneer men u smaadt en 

vervolgt en liegende allerlei kwaad van u spreekt om Mijnentwil.  
En vers 17 Meent niet, dat Ik gekomen ben om de wet of de 

Profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar 
om te vervullen. 

En Mattheüs 6, vers 21 Want, waar uw schat is, daar zal ook uw 

hart zijn. 
En Mattheüs 12, vers 35 Een goed mens brengt uit zijn goede schat 

goede dingen voort, en een slecht mens uit zijn boze schat boze 

dingen.  
 

Voorwaar, de grote wereldwijd manipulatie van satan en 
tactieken en trucs om velen over te nemen is in volle gang! 

 

Mattheüs 13, vers 47 Evenzo is het Koninkrijk der hemelen gelijk 
aan een sleepnet, neergelaten in de zee, dat allerlei bijeenbrengt.  

En verse 51 Hebt gij dit alles verstaan? Zij zeiden tot Hem: Ja. 
 

Voorwaar, het moment komt dat men een radicale keuze 

moet maken. 
 

Lucas 4, vers 3 En de duivel zeide tot Hem: Indien Gij Gods Zoon 

zijt, zeg dan tot deze steen, dat hij brood worde.  
En vers 5 tot en met 7 En hij voerde Hem op een hoogte en toonde 

Hem al de koninkrijken der wereld in een ogenblik tijds. En de 
duivel zeide tot Hem: U zal ik al deze macht geven en hun 
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heerlijkheid, want zij is mij overgegeven, en ik geef haar wie ik 
wil. Indien Gij mij dan aanbidt, zal zij geheel van U zijn. 

 

Voorwaar, mijn naam is Revelado, en ben een bode engel Gods.  
 

Lucas 4, vers 9 tot en met 13 En hij leidde Hem naar Jeruzalem 
en stelde Hem op de rand van het dak des tempels en hij zeide tot 

Hem: Indien Gij Gods Zoon zijt, werp Uzelf dan vanhier naar 

beneden; want er staat geschreven: Aan zijn engelen zal Hij 
opdracht geven aangaande u om u te behoeden, en: Op de handen 

zullen zij u dragen, opdat gij uw voet niet aan een steen stoot. En 
Jezus antwoordde en zeide tot hem: Er is gezegd: Gij zult de Here, 

uw God, niet verzoeken. En toen de duivel alle verzoeking ten einde 

had gebracht, week hij van Hem tot een bestemde tijd. 
 

Voorwaar, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, 
maakte ook de verzoekingen mee en de grote manipulatie 

van satan.  

Maar hoe is het met u? Welke keuze hebt u genomen? 
 

Mattheüs 14, vers 27 Terstond sprak Jezus hen aan en zeide: 

Houdt moed, Ik ben het, weest niet bevreesd! 
En vers 31 Terstond stak Jezus hem de hand toe en greep hem en 

zeide tot hem: Kleingelovige, waarom zijt gij gaan twijfelen?  
En Mattheüs 15, vers 6 Zo hebt gij het woord Gods van kracht 

beroofd ter wille van uw overlevering.  

En vers 8 en 9 Dit volk eert Mij met de lippen, maar hun hart is 
verre van Mij. Tevergeefs eren zij Mij, omdat zij leringen leren, die 

geboden van mensen zijn. 
 

Voorwaar, hoe makkelijk neemt u de vaccinatie aan dat de 

tempel Gods wil vernietigen? De keuze is aan u zelf! 
 

Galaten 4, vers 9 Nu gij echter God hebt leren kennen, ja, meer 

nog, door God gekend zijt, hoe kunt gij thans terugkeren tot die 
zwakke en armelijke wereldgeesten, waaraan gij u weder van meet 

aan dienstbaar wilt maken? 
En Efeziërs 4, vers 17 en 18 Dit zeg ik dan en betuig ik in de Here, 

dat gij niet langer moogt wandelen zoals ook de heidenen 
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wandelen, in de ijdelheid van hun denken, verduisterd in hun 
verstand, vervreemd van het leven Gods om de onwetendheid, die 

in hen heerst, om de verharding van hun hart.  

En vers 20 tot en met 22 Maar gij geheel anders: gij hebt Christus 
leren kennen. Gij toch hebt van Hem gehoord en zijt in Hem 

onderwezen, gelijk dit de waarheid is in Jezus, dat gij, wat uw 
vroegere wandel betreft, de oude mens aflegt, die ten verderve 

gaat, naar zijn misleidende begeerten. 

En vers 30 En bedroeft de heilige Geest Gods niet, door wie gij 
verzegeld zijt tegen de dag der verlossing. 

En Efeziërs 5, vers 10 tot en met 17 En toetst wat de Here 
welbehagelijk is. En neemt geen deel aan de onvruchtbare werken 

der duisternis, maar ontmaskert ze veeleer, want het is zelfs 

schandelijk om te noemen, wat heimelijk door hen wordt 
verricht; maar als dat alles door het licht ontmaskerd wordt, komt 

het aan de dag; want al wat aan de dag komt is licht. Daarom heet 
het: Ontwaak, gij die slaapt, en sta op uit de doden, en Christus zal 

over u lichten. Ziet dus nauwlettend toe, hoe gij wandelt, niet als 

onwijzen, doch als wijzen, u de gelegenheid ten nutte makende, 
want de dagen zijn kwaad. Weest daarom niet onverstandig, maar 

tracht te verstaan, wat de wil des Heren is. 

 
En Efeziërs 6, vers 10 tot en met 13 Voorts, weest krachtig in de 

Here en in de sterkte zijner macht. Doet de wapenrusting Gods 
aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des 

duivels; want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, 

maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de 
wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de 

hemelse gewesten. Neemt daarom de wapenrusting Gods, om 
weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om, uw taak geheel 

vervuld hebbende, stand te houden.  

 
Durf nee te zeggen tegen satans geschenken. 

 

Efeziërs 6, vers 16 tot en met 19 Neemt bij dit alles het schild 
des geloofs ter hand, waarmede gij al de brandende pijlen van de 

boze zult kunnen doven; en neemt de helm des heils aan en het 
zwaard des Geestes, dat is het woord van God. En bidt daarbij met 

aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in de Geest, 
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daartoe wakende met alle volharding en smeking voor alle 
heiligen; ook voor mij, dat mij bij het openen van mijn mond het 

woord geschonken worde, om vrijmoedig het geheimenis van het 

evangelie bekend te maken. 
En Filippenzen 3, vers 8 Voorzeker, ik acht zelfs alles schade, 

omdat de kennis van Christus Jezus, mijn Here, dat alles te boven 
gaat. Om zijnentwil heb ik dit alles prijsgegeven en houd het voor 

vuilnis, opdat ik Christus moge winnen. 

En Filippenzen 4, vers 4 tot en met 7 Verblijdt u in de Here te allen 
tijde! Wederom zal ik zeggen: Verblijdt u! Uw vriendelijkheid zij alle 

mensen bekend. De Here is nabij. Weest in geen ding bezorgd, 
maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met 

dankzegging bekend worden bij God. En de vrede Gods, die alle 

verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden 
in Christus Jezus. 

 
Voorwaar, maak de keuze om radicaal te zijn, om een 

endtijds warrior te zijn, die standvastig is, en de satan 

wederstaat! 
Vertrouw op Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. 

 

Johannes 3, vers 16 tot en met 21 Want alzo lief heeft God de 
wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 

geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 
oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 

duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 

waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 
gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 

komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 

zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 
 

Kies heden voor of tegen Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 
Christus. 

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
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Israël, overdenkt deze boodschap! 
 

God heeft zijn volk niet verstoten, dat Hij tevoren gekend heeft. Of 

weet gij niet, wat het schriftwoord zegt in de geschiedenis van Elia, 
als hij Israël bij God aanklaagt? Als Israël niet doorgaat in hun 

ongeloof, zullen ze het worden geënt; want God is in staat hen 
opnieuw in te enten.  

 

 
Volledige weergave: 

  
Hallo, welkom! Op 18 mei 2021 kreeg ik, Profeet Benjamin 

Cousijnsen, de volgende boodschap Gods, die ik heel graag met u 

wil delen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige en almachtige Naam van 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus!  

 

Voorwaar,  
 

Romeinen 8, vers 18 Want ik ben er zeker van, dat het lijden van 

de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid, die over 
ons geopenbaard zal worden. 

Voorwaar, spits uw oren en hoor aandachtig! 
 

Romeinen 8, vers 22 tot en met 25 Want wij weten, dat tot nu 

toe de ganse schepping in al haar delen zucht en in barensnood 
is. En niet alleen zij, maar ook wij zelf, wij, die de Geest als eerste 

gave ontvangen hebben, zuchten bij onszelf in de verwachting van 
het zoonschap: de verlossing van ons lichaam. Want in die hoop 

zijn wij behouden. Maar hoop, die gezien wordt, is geen hoop, want 

hoe zal men hopen op hetgeen men ziet? Indien wij echter hopen 
op hetgeen wij niet zien, verwachten wij het met volharding. 

En vers 31 Wat zullen wij dan van deze dingen zeggen? Als God 

vóór ons is, wie zal tegen ons zijn? 
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En vers 33 tot en met 35 Wie zal uitverkorenen Gods beschuldigen? 
God is het, die rechtvaardigt; wie zal veroordelen? Christus Jezus is 

de gestorvene, wat meer is, de opgewekte, die ter rechterhand 

Gods is, die ook voor ons pleit. Wie zal ons scheiden van de liefde 
van Christus? Verdrukking of benauwdheid, of vervolging of honger, 

of naaktheid, of gevaar, of het zwaard? 
En vers 37 Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door 

Hem, die ons heeft liefgehad. 

 
Voorwaar, laat de Heilige Geest u aanraken in uw hart en 

ziel en gedachten. 
 

Romeinen 9, vers 30 tot en met 33 Wat zullen wij dan zeggen? 

Dit: heidenen, die geen gerechtigheid najaagden, hebben 
gerechtigheid verkregen, namelijk gerechtigheid, die uit geloof 

is; doch Israël, hoewel het een wet ter gerechtigheid najaagde, is 
aan de wet niet toegekomen. Waarom niet? Omdat het hierbij niet 

uitging van geloof, maar van vermeende werken. Zij hebben zich 

gestoten aan de steen des aanstoots, gelijk geschreven staat: Zie, 
Ik leg in Sion een steen des aanstoots en een rots der ergernis, en 

wie op hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen. 

 
Voorwaar, mijn naam is Revelado, en ben een bode engel Gods. 

 
Romeinen 11, vers 2 God heeft zijn volk niet verstoten, dat Hij 

tevoren gekend heeft. Of weet gij niet, wat het schriftwoord zegt in 

de geschiedenis van Elia, als hij Israël bij God aanklaagt? 
En vers 5 tot en met 7 Zo is er dan ook in de tegenwoordige tijd 

een overblijfsel gelaten naar de verkiezing der genade. Indien het 
nu door genade is, dan is het niet meer uit werken; anders is de 

genade geen genade meer. Wat dan? Hetgeen Israël najaagt, heeft 

het niet verkregen, maar het uitverkoren deel heeft het verkregen, 
en de overigen zijn verhard. 

 

Voorwaar, deze boodschap is profetisch aan u doorgegeven. 
Overdenkt het! 
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Romeinen 11, vers 23 Maar ook zij zullen, wanneer zij niet bij 
hun ongeloof blijven, weder geënt worden; God is immers bij 

machte hen opnieuw te enten.  

En vers 30 tot en met 32 Want evenals gij eertijds aan God 
ongehoorzaam waart, maar nu ontferming hebt gevonden door hun 

ongehoorzaamheid, zo zijn ook dezen nu ongehoorzaam geworden, 
opdat door de u betoonde ontferming ook zij thans ontferming 

zouden vinden. Want God heeft hen allen onder ongehoorzaamheid 

besloten, om Zich over hen allen te ontfermen. 
En Romeinen 12, vers 21 Laat u niet overwinnen door het kwade, 

maar overwin het kwade door het goede. 
En Romeinen 13, vers 10 tot en met 12 De liefde doet de naaste 

geen kwaad; daarom is de liefde de vervulling der wet. Gij verstaat 

immers de tijd wel, dat het thans voor u de ure is om uit de slaap 
te ontwaken. Want het heil is ons nu meer nabij, dan toen wij tot 

het geloof kwamen. De nacht is ver gevorderd, de dag is nabij. 
Laten wij dan de werken der duisternis afleggen en aandoen de 

wapenen des lichts!  

En Romeinen 14, vers 13 Laten wij dan niet langer elkander 
oordelen, maar komt liever tot dit oordeel: uw broeder geen 

aanstoot of ergernis te geven. 

En vers 16 Laat van het goede, dat gij hebt, geen kwaad gezegd 
kunnen worden. 

En vers 19 Zo laten wij dan najagen hetgeen de vrede en de 
onderlinge opbouwing bevordert. 

En Romeinen 16, vers 20 De God nu des vredes zal weldra de satan 

onder uw voeten vertreden. De genade van onze Here Jezus zij met 
u! 

En 1 Korintiërs 2, vers 9 tot en met 15 Maar, gelijk geschreven 
staat: 

Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en wat in 

geen mensenhart is opgekomen, al wat God heeft bereid voor 
degenen, die Hem liefhebben. Want óns heeft God het geopenbaard 

door de Geest. Want de Geest doorzoekt alle dingen, zelfs de 

diepten Gods. Wie toch onder de mensen weet, wat in een mens is, 
dan des mensen eigen geest, die in hem is? Zo weet ook niemand, 

wat in God is, dan de Geest Gods. Wij nu hebben niet de geest der 
wereld ontvangen, maar de Geest uit God, opdat wij zouden weten, 

wat ons door God in genade geschonken is. Hiervan spreken wij 
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dan ook met woorden, die niet door menselijke wijsheid, maar door 
de Geest geleerd zijn, zodat wij het geestelijke met het geestelijke 

vergelijken. Doch een ongeestelijk mens aanvaardt niet hetgeen 

van de Geest Gods is, want het is hem dwaasheid en hij kan het 
niet verstaan, omdat het slechts geestelijk te beoordelen is. Maar 

de geestelijke mens beoordeelt alle dingen, zelf echter wordt hij 
door niemand beoordeeld.   

 

En Johannes 3, vers 16 tot en met 21 Want alzo lief heeft God 
de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 

opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig 
leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, 

opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 

geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 
oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 

duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 

waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 
gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 

komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 

zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 
 

En Openbaring 22, vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, 
zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van 

de Here Jezus zij met allen. 

 
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 
 

 

Hij zal nooit verlaten wat Zijn hand begon! 
 

Voorwaar, angst is ongeloof, en geloof is vertrouwen op Hem, 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus dat hoop en zegeningen 
brengt. Zie naar Hem op en weet dat Hij met u is. 

 

 
Volledige weergave: 
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Hallo, welkom! Op 19 mei 2021 kreeg ik, Profeet Benjamin 

Cousijnsen, de volgende boodschap Gods, die ik heel graag met u 

wil delen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige en almachtige Naam van 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! Voorwaar, mijn naam is 

Rafael, en ben een bode engel Gods. 

 
Kadosh, heilige, heilig is de Here en almachtig! 

Voorwaar, zie niet op het zichtbare maar op het onzichtbare van 
wat van God komt. Stel uw vertrouwen op de Here, Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, zoals bijvoorbeeld: 

de wind kunt u ook niet zien en toch is het aanwezig, zo is het ook 
met God, u mag Hem ervaren en voelen. 

 
Voorwaar, in Zijn hand is overwinning en genezing!  

Zie naar Hem op en weet dat Hij met u is. Hebt vertrouwen in Hem 

en geloof. Hou Zijn liefde en vrede vast. Voorwaar, geprezen zij de 
Here, uw Abba, Vader, die vol ontferming met u is en u troost en 

alle schuld vergeeft.  

 
Voorwaar, Hij zal nooit verlaten wat Zijn hand begon! 

Voorwaar, dank de Here, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus 
elke dag voor alles wat Hij voor u doet. Hij zal zich verblijden en zal 

u kracht geven voor alle dingen die komen gaat. Dank Hem dat Hij 

u kent en u bescherming wilt schenken. Vreest niet als u Hem kent. 
Voorwaar, angst is ongeloof, en geloof is vertrouwen op Hem, 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus dat hoop en zegeningen 
brengt.  

 

Voorwaar, heft uw handen op naar Zijn heiligdom en prijs de 
Here, uw liefhebbende Abba, Vader, die ook u verlossing gaf 

door Zijn krachtige kostbare Bloed! 

Hoe heerlijk is Zijn Naam! De Here verblijdt en troost u en sterkt u 
tijdens het verdriet en maakt alle dingen goed. Amen! 

 
Psalm 118, vers 24 Dit is de dag die de HERE gemaakt heeft; 

laten wij juichen en ons daarover verheugen. 
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En Psalm 119, vers 101 Ik weerhoud mijn voeten van alle boze 
paden, opdat ik uw woord onderhoude. 

En vers 105 Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op 

mijn pad. 
 

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
 

 

 

Zie, Hij rukt weg! 
 

Profetisch en waarschuwende boodschap Gods: En Hij, die op de 
wolk gezeten was, zond Zijn sikkel uit op de aarde, en de aarde 

werd gemaaid. En die achtergebleven zijn zullen sloegen zich op de 
borst! 

 

 
Volledige weergave: 

  
Hallo, welkom! Op 20 mei 2021 kreeg ik, Profeet Benjamin 

Cousijnsen, de volgende boodschap Gods, die ik heel graag met u 

wil delen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige en almachtige Naam van 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! Voorwaar, mijn naam is 
Marsaja, en ben een bode engel Gods. 

 
Voorwaar,  

 

Job 5, vers 12 Hij verbreekt de raadslagen der listigen, en hun 
handen richten niets deugdelijks uit. 

En vers 14 Overdag stuiten zij op duisternis en op de middag tasten 
zij rond als bij nacht. 

En Job 6, vers 18 De paden van hun loop kronkelen zich, zij gaan 

heen in de wildernis en raken verloren. 
En vers 27 Zelfs over een wees zoudt gij het lot werpen, en uw 

vriend als koopwaar verhandelen. 

En Job 7, vers 8 Het oog van hem die mij ziet, zal mij niet meer 
aanschouwen; uw ogen richten zich op mij en ik ben niet meer. 
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Voorwaar,  

 

Openbaring 14, vers 16 En Hij, die op de wolk gezeten was, zond 
zijn sikkel uit op de aarde, en de aarde werd gemaaid. 

En Openbaring 11, vers 12 En zij hoorden een luide stem uit de 
hemel tot hen zeggen: Klimt hierheen op! En zij klommen naar de 

hemel op in de wolk, en hun vijanden aanschouwden hen. 

En Job 8, vers 20 tot en met 22 Zie, God verwerpt de oprechte niet 
en Hij vat de boosdoeners niet bij de hand. Eens zal Hij uw mond 

vervullen met gelach en uw lippen met gejuich; uw haters zullen 
met schaamte overdekt worden, en de tent der goddelozen zal niet 

meer zijn. 

En Job 9, vers 12 Wanneer Hij wegrukt, wie zal Hem weerhouden? 
Wie zal tot Hem zeggen: Wat doet Gij? 

En vers 19 Ja, wanneer het aankomt op de kracht van de sterkste, 
dan is Hij het. Tot zover. 

En Job 12, vers 22 Hij legt de diepten uit de donkerheid bloot en 

brengt de diepe duisternis aan het licht. 
En vers 25 Zij tasten rond in lichtloze duisternis, en Hij doet hen 

dwalen als een beschonkene. 

En Job 15, vers 12 en 13 Wat sleept uw hart u mee en wat flikkeren 
uw ogen, dat gij uw geest tegen God keert en zulke woorden uit uw 

mond laat gaan? 
En vers 30 Hij “of zij” ontkomt niet aan de duisternis, de vlam 

doet zijn “of haar” loten verdorren en door de adem van zijn “of 

haar” mond wordt hij “of zij” weggevaagd. 
En vers 34 Want de bende der godvergetenen is onvruchtbaar. Tot 

zover. 
En Job 17, vers 9 Nochtans houdt de rechtvaardige vast aan zijn 

weg, en wie rein van handen is, neemt toe in kracht. 

 
Zegt, Halleluja! Dank U, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 

Christus. 

 
Kolossenzen 3, vers 25 Want wie onrecht doet, zal zijn onrecht 

terugontvangen, en er is geen aanzien des persoons. 
En Openbaring 22, vers 11 en 12 Wie onrecht doet, hij doe nog 

meer onrecht; wie vuil is, hij worde nog vuiler; wie rechtvaardig is, 
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hij bewijze nog meer rechtvaardigheid; wie heilig is, hij worde nog 
meer geheiligd. Zie, Ik kom spoedig en mijn loon is bij Mij om een 

ieder te vergelden, naardat zijn werk is. 

En Job 18, vers 20 De jongeren zullen ontzet staan over zijn dag, 
en huivering zal de ouderen aangrijpen. 

En Job 20, vers 6 en 7 Al verheft zich zijn “of haar” trots 
hemelhoog, en raakt zijn “of haar” hoofd aan de wolken, hij “of 

zij” gaat als zijn “of haar” drek voor altijd te gronde; wie hem 

gezien hebben, zeggen: Waar is hij “of zij”? 
 

Voorwaar,  
 

Efeziërs 6, vers 10 tot en met 13 Voorts, weest krachtig in de 

Here en in de sterkte zijner macht. Doet de wapenrusting Gods 
aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des 

duivels; want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, 
maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de 

wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de 

hemelse gewesten. Neemt daarom de wapenrusting Gods, om 
weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om, uw taak geheel 

vervuld hebbende, stand te houden.  

En Hebreeën 3, vers 10 Daarom heb Ik een afkeer gekregen van dit 
geslacht en Ik heb gezegd: Altijd dwalen zij met hun hart, en zij 

hebben mijn wegen niet gekend. 
En Hebreeën 10, vers 22 en 23 Laten wij toetreden met een 

waarachtig hart, in volle verzekerdheid des geloofs, met een hart, 

dat door besprenging gezuiverd is van besef van kwaad, en met 
een lichaam, dat gewassen is met zuiver water. Laten wij de 

belijdenis van hetgeen wij hopen onwankelbaar vasthouden, want 
Hij, die beloofd heeft, is getrouw. 

En vers 37 Want nog een korte, korte tijd, en Hij, die komt, zal er 

zijn en niet op Zich laten wachten. 
En 1 Petrus 5, vers 4 En wanneer de opperherder verschijnt, zult gij 

de onverwelkelijke krans der heerlijkheid verwerven. 

En 2 Petrus 3, vers 3 en 4 Dit vooral moet gij weten, dat er in de 
laatste dagen spotters met spotternij zullen komen, die naar hun 

eigen begeerten wandelen, en zeggen: Waar blijft de belofte van 
zijn komst? Want sedert de vaderen ontslapen zijn, blijft alles zó, 

als het van het begin der schepping af geweest is.  
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Voorwaar, sluit uw oren af voor satan! 

 

2 Petrus 3, vers 10 tot en met 13 Maar de dag des Heren zal 
komen als een dief. Op die dag zullen de hemelen met gedruis 

voorbijgaan en de elementen door vuur vergaan, en de aarde en de 
werken daarop zullen gevonden worden. Daar al deze dingen aldus 

vergaan, hoedanig behoort gij dan te zijn in heilige wandel en 

godsvrucht, vol verwachting u spoedende naar de komst van de 
dag Gods, ter wille waarvan de hemelen brandende zullen vergaan 

en de elementen in vuur zullen wegsmelten. Wij verwachten echter 
naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar 

gerechtigheid woont. 

En Openbaring 22, vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: 
Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de 

Here Jezus zij met allen. 
 

Voorwaar, Hij komt speodig! 

 
Openbaring 22, vers 4 en 5 En zij zullen zijn aangezicht zien en 

zijn naam zal op hun voorhoofden zijn. En er zal geen nacht meer 

zijn en zij hebben geen licht van een lamp of licht der zon van 
node, want de Here God zal hen verlichten en zij zullen als 

koningen heersen tot in alle eeuwigheden. 
 

Voorwaar, en die achtergebleven zijn zullen sloegen zich op 

de borst! 
 

Openbaring 16, vers 11 En zij lasterden de God des hemels 
vanwege hun pijnen en vanwege hun gezwellen, en zij bekeerden 

zich niet van hun werken. 

 
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 

 
 

Achtergelaten door ongehoorzaamheid 
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Waarschuwende en profetische boodschap Gods: hoewel men nog 
zo gewaarschuwd was via Gods ware eindtijdprofeet, lasterden zij 

tegen de God des hemels daarom zullen ze een hel op Aarde 

moeten doorstaan.  
 

 
Volledige weergave: 

  

Hallo, welkom! Op 22 mei 2021 kreeg ik, Profeet Benjamin 
Cousijnsen, de volgende boodschap Gods, die ik heel graag met u 

wil delen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige en almachtige Naam van 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, de Levende God!  
 

Voorwaar, wie niet wou horen gaat verloren! 
Voorwaar, hoewel men nog zo gewaarschuwd was via Gods ware 

eindtijdprofeet, lasterden zij tegen de God des hemels vanwege hun 

verblindheid en eigenwijsheid. Voorwaar, zelfs een ezel had meer 
verstand en wijsheid dan hen. Voorwaar, vanwege hun 

ongehoorzaamheid kwamen zij terecht in een hel op Aarde, en 

kauwden zij op hun tong vanwege hun pijnen en gezwellen. 
 

Voorwaar, indien iemand het merkteken op zijn of haar 
voorhoofd of hand ontvangt,  

die zal ook drinken van de wijn van Gods gramschap, die 

ongemengd is toebereid in de beker van Zijn toorn, en hij of zij zal 
gepijnigd worden.  

En de rook van hun pijniging stijgt op in alle eeuwigheden en zij 
hebben geen rust, dag en nacht.  

 

Voorwaar, mijn naam is Revelado, en ben een bode engel 
Gods.  

Hieruit blijkt de volharding der heiligen, die de geboden Gods en 

het geloof in Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus bewaren.  
 

Voorwaar, vreest God! 
En wie zou Hem niet vrezen 
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Openbaring 16, vers 15 Zie, Ik kom als een dief. Zalig hij, die 
waakt en zijn klederen bewaart, opdat hij niet naakt wandele en 

zijn schaamte niet gezien worde. 

En vers 18 tot en met 21 En er kwamen bliksemstralen en stemmen 
en donderslagen, en er geschiedde een grote aardbeving, zo groot 

als er geen geweest is, sedert een mens op de aarde was: zó hevig 
was deze aardbeving, zó groot. En de grote stad viel in drie stukken 

uiteen en de steden der volken stortten in. En het grote Babylon 

werd voor God in gedachtenis gebracht, om daaraan de beker met 
de wijn van de gramschap zijns toorns te geven. En alle eilanden 

vluchtten weg en bergen werden niet meer gevonden. En grote 
hagelstenen, een talent zwaar, vielen uit de hemel op de mensen, 

en de mensen lasterden God vanwege de plaag van de hagel, want 

de plaag daarvan was zeer groot. 
 

Voorwaar,  
 

En Openbaring 22, vers 6 En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn 

getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der 
Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen 

hetgeen weldra geschieden moet. 

En 3 Johannes, vers 11 Geliefde, volg het kwade niet na, maar het 
goede. Wie goed doet, is uit God, maar wie kwaad doet, heeft God 

niet gezien. 
En 1 Petrus 4, vers 17 tot en met 19 Want het is nu de tijd, dat het 

oordeel begint bij het huis Gods; als het bij ons begint, wat zal het 

einde zijn van hen, die ongehoorzaam blijven aan het evangelie 
Gods? En indien de rechtvaardige ternauwernood behouden wordt, 

waar zal dan de goddeloze en zondaar verschijnen? Laten derhalve 
ook zij, die naar de wil van God lijden, hun zielen aan de getrouwe 

Schepper overgeven, steeds het goede doende. 

  
De achterblijvers na de Opname zullen een hel op Aarde 

moeten doorstaan.  

 
Spreuken 18, vers 8 De woorden van de lasteraar zijn als 

lekkernijen; zij glijden immers af naar de schuilhoeken van het 
hart. 
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Deze zullen voor eeuwig verloren gaan. 
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 

 
 

Laat deze boodschap een waarschuwing zijn! 
 
Voorwaar, deel de boodschappen Gods waar men het ook kan delen 

zodat men nimmer kan zeggen, ‘Wij hebben het nooit geweten’.  
 

 

Volledige weergave: 
Hallo, welkom! Op 23 mei 2021 kreeg ik, Profeet Benjamin 

Cousijnsen, de volgende boodschap Gods, die ik heel graag met u 
wil delen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige en almachtige Naam van 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! Voorwaar, mijn naam is 

Sidossar, en ben een bode engel Gods. 
 

Voorwaar, voorwaar, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 

Christus zelf raadt u aan om al Zijn boodschappen ééns goed 
te gaan beluisteren en u ééns grondig te onderzoeken.  

 

Romeinen 1, vers 18 tot en met 22 Want toorn van God 
openbaart zich van de hemel over alle goddeloosheid en 

ongerechtigheid van mensen, die de waarheid in ongerechtigheid 
ten onder houden, 19daarom dat hetgeen van God gekend kan 

worden in hen openbaar is, want God heeft het hun 

geopenbaard. Want hetgeen van Hem niet gezien kan worden, zijn 
eeuwige kracht en goddelijkheid, wordt sedert de schepping der 

wereld uit zijn werken met het verstand doorzien, zodat zij geen 
verontschuldiging hebben. Immers, hoewel zij God kenden, hebben 

zij Hem niet als God verheerlijkt of gedankt, maar hun 

overleggingen zijn op niets uitgelopen, en het is duister geworden 
in hun onverstandig hart. Bewerende wijs te zijn, zijn zij dwaas 

geworden. 
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En vers 25 Zij immers hadden de waarheid Gods vervangen door de 
leugen en het schepsel vereerd en gediend boven de Schepper, die 

te prijzen is tot in eeuwigheid. Amen.  

En vers 28 tot en met 32 En daar zij het verwerpelijk achtten God 
te erkennen, heeft God hen overgegeven aan een verwerpelijk 

denken om te doen wat niet betaamt: vervuld van allerlei 
onrechtvaardigheid, boosheid, hebzucht en slechtheid, vol nijd, 

moord, twist, list en kwaadaardigheid; oorblazers, lasteraars, 

haters van God, verwatenen, overmoedigen, grootsprekers, 
vindingrijk in het kwaad, hun ouders ongehoorzaam; onverstandig, 

onbestendig, zonder hart of barmhartigheid. Immers, hoewel zij de 
rechtseis van God kenden, namelijk, dat zij, die zulke dingen 

bedrijven, de dood verdienen, doen zij ze niet alleen zelf, maar 

schenken ook nog hun bijval aan wie ze bedrijven. 
En Romeinen 3, vers 13 tot en met 18 Hun keel is een open graf, 

met hun tong plegen zij bedrog, addergif is onder hun lippen; hun 
mond is van vloek en bitterheid vol; Snel zijn hun voeten om bloed 

te vergieten, 16verwoesting en ellende zijn op hun wegen, en de 

weg des vredes kennen zij niet. 18De vreze Gods staat hun niet 
voor ogen. 

 

Voorwaar, Profeet Benjamin Cousijnsen werd ééns 
meegenomen door de Here, Yeshua HaMashiach, JHWH, 

Jezus Christus, en zag sommigen in de hel. 
Voorwaar, meer hierover vindt u in de boodschappen die 

overgebracht zijn.  

 
Romeinen 9, vers 14 Wat zullen wij dan zeggen: Zou er 

onrechtvaardigheid zijn bij God? Volstrekt niet!  
En 1 Korintiërs 3, vers 13 Ieders werk zal aan het licht komen. 

Want de dag zal het doen blijken, omdat hij met vuur verschijnt, en 

hoedanig ieders werk is, dat zal het vuur uitmaken.  
 

Voorwaar, het verborgene van iedere hart komt altijd aan 

het licht.  
 

1 Korintiërs 14, vers 32 en 33 En de geesten der Profeten zijn 
aan de Profeten onderworpen, want God is geen God van wanorde, 

maar van vrede. 
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Voorwaar, deel de boodschappen Gods waar men het ook 

kan delen zodat men nimmer kan zeggen, ‘Wij hebben het 

nooit geweten’.  
 

1 Korintiërs 15, vers 34 Komt tot de rechte nuchterheid en 
zondigt niet langer, want sommigen hebben geen besef van God. 

Tot uw beschaming moet ik dit zeggen. 

 
Voorwaar, scheidt u af en houdt u weg van de boze, spreekt 

de Here, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. 
 

1 Johannes 3, vers 15 Een ieder, die zijn broeder “of zuster” 

haat, is een mensenmoorder en gij weet, dat geen mensenmoorder 
eeuwig leven blijvend in zich heeft.  

 
Hieraan herkend men de vrucht. 

 

1 Johannes 4, vers 4 tot en met 6 Gíj zijt uit God, kinderkens, 
en gij hebt hen overwonnen; want Hij, die in u is, is meerder dan 

die in de wereld is. Zij zijn uit de wereld; daarom spreken zij uit de 

wereld en hoort de wereld naar hen. Wij zijn uit God; wie God kent, 
hoort naar ons; wie uit God niet is, hoort naar ons niet. Hieraan 

onderkennen wij de Geest der waarheid en de geest der dwaling. 
 

Voorwaar, wie onbetrouwbaar is en een kwaadspreker en 

roddelaar komt terecht op de plek bij zijn of haar soort 
genoten in de hel. 

In de Hemel is geen plek voor deze mensen. 
 

1 Johannes 5, vers 18 tot en met 20 Wij weten, dat een ieder, 

die uit God geboren is, niet zondigt; want Hij, die uit God geboren 
werd, bewaart hem, en de boze heeft geen vat op hem. Wij weten, 

dat wij uit God zijn en de gehele wereld in het boze ligt. Doch wij 

weten, dat de Zoon van God gekomen is en ons inzicht gegeven 
heeft om de Waarachtige te kennen; en wij zijn in de Waarachtige, 

in zijn Zoon Jezus Christus. Dit is de waarachtige God en het 
eeuwige leven. 
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Voorwaar, 
 

3 Johannes vers 11 Geliefde, volg het kwade niet na, maar het 

goede. Wie goed doet, is uit God, maar wie kwaad doet, heeft God 
niet gezien. 

 
Voorwaar, wie niet wil horen gaat verloren! 

Neemt deze boodschap serieus dat van God komt! 

 
Openbaring 1, vers 2 en 3 Deze heeft van het woord Gods 

getuigd en van het getuigenis van Jezus Christus, alles wat hij 
gezien heeft. Zalig hij, die voorleest, en zij, die horen de woorden 

der profetie, en bewaren, hetgeen daarin geschreven staat, want de 

tijd is nabij. 
En Openbaring 22, vers 19 tot en met 21 en indien iemand afneemt 

van de woorden van het boek dezer profetie, God zal zijn deel 
afnemen van het geboomte des levens en van de heilige stad, 

welke in dit boek beschreven zijn. Hij, die deze dingen getuigt, 

zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van 
de Here Jezus zij met allen. 

 

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
 

 
 

Kijk omhoog, daar wacht uw eeuwige vreugde! 
 
Een bemoedigende boodschap Gods: in deze boodschap sprak de 

Here, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus tot u en herinnert 

Hij u aan Zijn beloften aan u die nu zeer dicht bij is. 
 

 
Volledige weergave: 

  

Hallo, welkom! Op 25 mei 2021 kreeg ik, Profeet Benjamin 
Cousijnsen, de volgende boodschap Gods, die ik heel graag met u 

wil delen. 
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Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige Naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus!   

 

Voorwaar, zo spreekt de Here, uw Rabboeni, uw Abba, 
Vader, uw Meester, Adonai, uw Heer en Koning der 

koningen, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus: 
Voorwaar, gij zijt van Mij. Droog uw tranen. Wees u van Mijn 

aanwezijheid bewust en Mijn liefde. Voorwaar, Ik zal u rust geven 

want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht. Kijk nu eens omhoog 
daar wacht uw grote familie, en eeuwige vreugde. Voorwaar, gij 

zult met Mij dansen en met alle engelen tezamen en Mij danken en 
eren en aanbidden.  

 

Voorwaar, vertrouw op Mij dan zal u Mijn glorie zien.  
Voorwaar, vind mijn nabijheid door te geloven. Ik ben wie Ik ben. 

Ik leef en geef u hoop en kracht en overwinning. Mijn kostbare 
parel, wees sterk en maak Mij blij en groot.  

 

Zegt: Baruch Haba B’shem Adonai, gezegend is Hij die zeer 
spoedig komt! 

 

Judas vers 22 En weest ook barmhartig jegens sommigen, die 
twijfelen. 

En Openbaring 3, vers 3 Bedenk dan, hoe gij het ontvangen en 
gehoord hebt, en bewaar het en bekeer u. Indien gij dan niet 

wakker wordt, zal Ik komen als een dief, en gij zult niet weten, op 

welk uur Ik u zal overvallen. 
En vers 21 Wie overwint, hem zal Ik geven met Mij te zitten op 

mijn troon, gelijk ook Ik heb overwonnen en gezeten ben met mijn 
Vader op zijn troon. 

 

Voorwaar, mijn naam is Lovesadai, en ben een bode engel 
Gods. 

Voorwaar, de Here, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus is 

kadosh, heilig en almachtig. 
 

Openbaring 4, vers 11 Gij, onze Here en God, zijt waardig te 
ontvangen de heerlijkheid, de eer en de macht; want Gij hebt alles 

geschapen, en om uw wil was het en werd het geschapen. 
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En Openbaring 3, vers 10 en 11 Omdat gij het bevel bewaard hebt 
om Mij te blijven verwachten, zal ook Ik u bewaren voor de ure der 

verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken 

hen, die op de aarde wonen. Ik kom spoedig; houd vast wat gij 
hebt, opdat niemand uw kroon neme. 

 
Amen! 

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 
 

 

De Heer wilt u vormen 
 

Sterkt de slappe handen en verstevigt de knikkende knieën. 
 

 

Volledige weergave: 
  

Hallo, welkom! Op 26 mei 2021 kreeg ik, Profeet Benjamin 
Cousijnsen, de volgende boodschap Gods, die ik heel graag met u 

wil delen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige en almachtige Naam van 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! Voorwaar, mijn naam is 

Power, en ben een bode engel Gods. 
 

Voorwaar, de Heer wilt u vormen en leren hoe u strijden 
moet. 

Ken Hem, Hij geeft uw handen kracht en geeft in uw mond Zijn 

woorden en macht.  
 

Zegt, Geprezen zij, mij eeuwige Here en Koning der 
koningen! 

Voorwaar, wat ook op uw weg komt, vrees niet.  

 
Jesaja 35, vers 3 Sterkt de slappe handen en verstevigt de 

knikkende knieën. 
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Wees sterk en vertrouw op Hem. Hij geeft u Zijn schild van 
overwinning. 

Zegt, Halleluja! 

 
Jesaja 40, vers 28 en 29 Weet gij het niet, hebt gij het niet 

gehoord? Een eeuwig God is de Here, Schepper van de einden der 
aarde. Hij wordt noch moede noch mat, zijn verstand is niet te 

doorgronden. Hij geeft de moede kracht en de machteloze 

vermeerdert Hij sterkte. 
En vers 31 Maar wie de Here verwachten, putten nieuwe kracht; zij 

varen op met vleugelen als arenden; zij lopen, maar worden niet 
moede; zij wandelen, maar worden niet mat. 

En Jesaja 53, vers 3 tot en met 5 Hij was veracht en van mensen 

verlaten, een man van smarten en vertrouwd met ziekte, ja, als 
iemand, voor wie men het gelaat verbergt; hij was veracht en wij 

hebben hem niet geacht. Nochtans, onze ziekten heeft hij op zich 
genomen, en onze smarten gedragen; wij echter hielden hem voor 

een geplaagde, een door God geslagene en verdrukte. Maar om 

onze overtredingen werd hij doorboord, om onze ongerechtigheden 
verbrijzeld; de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem, en 

door zijn striemen is ons genezing geworden. 

 
Voorwaar,  

 
En Jesaja 41, vers 10 Vrees niet, want Ik ben met u; zie niet 

angstig rond, want Ik ben uw God. Ik sterk u, ook help Ik u, ook 

ondersteun Ik u met mijn heilrijke rechterhand. 
En Jesaja 42, vers 13 De Here trekt uit als een held; als een 

krijgsman doet Hij de strijdlust ontbranden; Hij heft de strijdkreet 
aan, ja schreeuwt die uit; Hij betoont Zich een held tegen zijn 

vijanden.  

 
Zie op Hem, en dank Hem zonder klagen en deel ook eens 

uw getuigenis. Amen! 

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
 

 
 



 
 

 

8205 
 
 

 

De bruiloft in de Hemel 
 

Toen zeide hij tot Zijn slaven: De bruiloft is wel gereed, maar de 

genodigden waren het niet waard. Hij zeide tot hen: Mijn beker zult 
gij wel drinken, maar het zitten aan Mijn rechterzijde en linkerzijde 

staat niet aan Mij te geven, maar het is voor hen, voor wie het 

bereid is door Mijn Vader. 
 

 
Volledige weergave: 

  

Hallo, welkom! Op 26 mei 2021 kreeg ik, Profeet Benjamin 
Cousijnsen, de volgende boodschap Gods, die ik heel graag met u 

wil delen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige en almachtige Naam van 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! Voorwaar, mij naam is 
Carmisa, en ben een bode engel Gods. 

 
Voorwaar,  

 

Mattheüs 22, vers 2 en 3 Het Koninkrijk der hemelen is gelijk aan 
een koning, die voor zijn zoon een bruiloft aanrichtte. En hij zond 

zijn slaven uit om de ter bruiloft genodigden te roepen, doch zij 

wilden niet komen.  
En vers 5 Maar zij sloegen er geen acht op en gingen heen, de een 

naar zijn akker, de ander naar zijn zaken. 
En vers 8 tot en met 14 Toen zeide hij tot zijn slaven: De bruiloft is 

wel gereed, maar de genodigden waren het niet waard. Gaat 

daarom naar de kruispunten der wegen en nodigt allen, die gij 
aantreft, tot de bruiloft. En die slaven gingen naar de wegen en 

verzamelden allen, die zij aantroffen, zowel slechten als goeden. En 
de bruiloftszaal werd vol met hen, die aanlagen. Toen de koning 

binnentrad om hen, die aanlagen, te overzien, zag hij daar iemand, 

die geen bruiloftskleed aanhad. En hij zeide tot hem: Vriend, hoe 
zijt gij hier gekomen zonder bruiloftskleed? En hij verstomde. Toen 

zeide de koning tot de bedienden: Bindt hem aan handen en voeten 

en werpt hem uit in de buitenste duisternis; daar zal het geween 
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zijn en het tandengeknars. Want velen zijn geroepen, maar 
weinigen uitverkoren. 

 

Voorwaar, de bruiloft in het Koninkrijk des hemels werd 
gereed gemaakt! 

Voorwaar,  
 

Openbaring 3, vers 11 Ik kom spoedig; houd vast wat gij hebt, 

opdat niemand uw kroon neme. 
En Mattheüs 20, vers 20 tot en met 23 Toen kwam de moeder der 

zonen van Zebedeüs tot Hem, met haar zonen, en zij boog zich 
voor Hem neder, om iets van Hem te vragen. Hij zeide tot haar: 

Wat wilt gij? Zij zeide tot Hem: Zeg, dat deze mijn twee zonen 

mogen zitten, één aan uw rechterzijde en één aan uw linkerzijde in 
uw Koninkrijk. En Jezus antwoordde en zeide: Gij weet niet wat gij 

vraagt. Kunt gij de beker drinken, die Ik zal drinken? Zij zeiden tot 
Hem: Wij kunnen het. Hij zeide tot hen: Mijn beker zult gij wel 

drinken, maar het zitten aan mijn rechterzijde en linkerzijde staat 

niet aan Mij te geven, maar het is voor hen, voor wie het bereid is 
door mijn Vader. 

En Mattheüs 23, vers 12 Al wie zichzelf zal verhogen, zal vernederd 

worden en al wie zichzelf zal vernederen, zal verhoogd worden. 
 

Voorwaar, verzoek de Here, Yeshua HaMashiach, JHWH, 
Jezus Christus niet. 

Geeft dan wat van God is. Hij heeft een blijmoedige gever lief. 

 
Mattheüs 22, vers 37 Hij zeide tot hem: Gij zult de Here, uw God, 

liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel 
uw verstand.  

En Mattheüs 24, vers 13 Maar wie volhardt tot het einde, die zal 

behouden worden.  
En vers 44 tot en met 46 Daarom, weest ook gij bereid, want op 

een uur, dat gij het niet verwacht, komt de Zoon des mensen. Wie 

is dan de trouwe en verstandige slaaf, die de heer over zijn 
dienstvolk gesteld heeft om hun op tijd hun voedsel te geven? Zalig 

die slaaf, die zijn heer bij zijn komst zó bezig zal vinden. 
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 Voorwaar, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus heeft 
Zijn vertrouwen op u gesteld.  

Wees trouw. 

 
Mattheüs 22, vers 19 tot en met 21 Toont Mij het geldstuk voor 

de belasting. Zij brachten Hem een schelling. En Hij zeide tot hen: 
Wiens beeldenaar en opschrift is dit? Zij zeiden: Van de keizer. 

Toen zeide Hij tot hen: Geeft dan de keizer wat des keizers is, en 

Gode wat Gods is. 
 

Voorwaar, wat op de Aarde is kunt u niet meenemen naar 
het Koninkrijk der hemelen.  

 

Lucas 9, vers 23 Hij zeide tot allen: Indien iemand achter Mij wil 
komen, die verloochene zichzelf en neme dagelijks zijn kruis op en 

volge Mij. 
 

Voorwaar, luister ook naar de boodschap in de 

Evangelicalendtimemachine.com met de titel: ‘Tienden’. 
 

Johannes 14, vers 20 en 21 Te dien dage zult gij weten, dat Ik in 

mijn Vader ben en gij in Mij en Ik in u. Wie mijn geboden heeft en 
ze bewaart, die is het, die Mij liefheeft; en wie Mij liefheeft, zal 

geliefd worden door mijn Vader en Ik zal hem liefhebben en Mijzelf 
aan hem openbaren.  

 

En Johannes 3, vers 16 tot en met 21 Want alzo lief heeft God 
de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 

opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig 
leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, 

opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 

naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het 

licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever 
gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want 

een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het 
licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de 
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waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat 
zij in God verricht zijn. 

 

En Handelingen 5, vers 1 tot en met 3 En een zeker man, met 
name Ananias, met zijn vrouw Saffira, verkocht een 

eigendom, hield iets van de opbrengst achter, met medeweten van 
zijn vrouw, en bracht een zeker deel en legde het aan de voeten 

der apostelen. Maar Petrus zeide: Ananias, waarom heeft de satan 

uw hart vervuld om de heilige Geest te bedriegen en iets achter te 
houden van de opbrengst van het stuk land? 

En vers 9 en 10 En Petrus zeide tot haar: Hoe hebt gij kunnen 
overeenkomen om de Geest des Heren te verzoeken? Zie, de 

voeten van hen, die uw man hebben begraven, zijn aan de deur en 

zij zullen ook u uitdragen. En zij viel terstond neder voor zijn 
voeten en blies de adem uit; en de jonge mannen kwamen binnen 

en vonden haar dood en zij droegen haar uit en begroeven haar bij 
haar man. 

 

Voorwaar, laat de Heilige Geest u aanraken in uw hart en 
gedachten via deze boodschap vanuit de hemelen Gods. 

 

Mattheüs 5, vers 3 Zalig de armen van geest, want hunner is het 
Koninkrijk der hemelen. 

 
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 

 
 

Word niet zielloos 
 
Zo spreekt de Here, de Koning der koningen, tot u: vanwege 

ongehoorzaamheid en géén vertrouwen in God en vanwege dat 
men zich heeft laten overmeesteren door satan en niet standvastig 

was vanwege de dwaling en genot in de zonde, zal velen stap voor 

stap zielloos worden en overgenomen.  
 

 

Volledige weergave: 
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Hallo, welkom! Op 30 mei 2021 kreeg ik, Profeet Benjamin 
Cousijnsen, de volgende boodschap Gods, die ik heel graag met u 

wil delen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige en almachtige Naam van 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! 
 

Voorwaar, zo spreekt de Here, de Koning der koningen, tot 

u. 
Vanwege ongehoorzaamheid en géén vertrouwen in God en 

vanwege dat men zich heeft laten overmeesteren door satan en 
niet standvastig was vanwege de dwaling en genot in de zonde, zal 

velen stap voor stap zielloos worden en overgenomen.  

 
Voorwaar, zo staat geschreven: 

 
2 Petrus 2, vers 19 tot en met 21 Vrijheid spiegelen zij hun 

voor, hoewel zij zelf slaven des verderfs zijn; immers, door wie 

men overmeesterd is, diens slaaf is men. Want indien zij, aan de 
bezoedelingen der wereld ontvloden door de erkentenis van de Here 

en Heiland Jezus Christus, toch weer erin verstrikt raken en erdoor 

overmeesterd worden, dan is hun laatste toestand erger dan de 
eerste. Het zou immers beter voor hen geweest zijn, geen kennis 

verkregen te hebben van de weg der gerechtigheid, dan met die 
kennis zich af te keren van het heilige gebod dat hun overgeleverd 

is.  

En 2 Petrus 1, vers 19 En wij achten het profetische woord daarom 
des te vaster. Tot zover. 

En vers 21 Want nooit is profetie voortgekomen uit de wil van een 
mens, maar, door de heilige Geest gedreven, hebben mensen van 

Godswege gesproken. 

En 2 Petrus 2, vers 2 En velen zullen hun losbandigheden navolgen, 
zodat door hun schuld de weg der waarheid gelasterd zal worden. 

 

Voorwaar, mijn naam is Revelado, en ben een bode engel 
Gods. 

Luister ook ééns naar de boodschap wat reeds profetisch voorzegt 
en overgebracht is met de titel, ‘Jezus Christus verwerpen 

betekent: overname ziel!’ 
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Voorwaar, open uw ogen  wat u reeds is overgebracht. 

Zelf jaren geleden was u gewaarschuwd! 

 
2 Petrus 2, vers 8  Want deze rechtvaardige heeft, onder hen 

wonende, dag aan dag zijn rechtvaardige ziel gekweld door het zien 
en horen van hun tegen alle wet ingaande werken. 

 

Voorwaar, ook breng ik u de boodschap onder de aandacht 
met de titel, ‘De doem komt over u, inwoners des lands!’.  

Voorwaar, neem de tijd om ook naar de boodschappen te luisteren. 
 

2 Petrus 3, vers 3 Dit vooral moet gij weten, dat er in de laatste 

dagen spotters met spotternij zullen komen, die naar hun eigen 
begeerten wandelen. 

En vers 10 tot en met 14 Maar de dag des Heren zal komen als een 
dief. Op die dag zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en de 

elementen door vuur vergaan, en de aarde en de werken daarop 

zullen gevonden worden. Daar al deze dingen aldus vergaan, 
hoedanig behoort gij dan te zijn in heilige wandel en 

godsvrucht, vol verwachting u spoedende naar de komst van de 

dag Gods, ter wille waarvan de hemelen brandende zullen vergaan 
en de elementen in vuur zullen wegsmelten. Wij verwachten echter 

naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar 
gerechtigheid woont. Daarom, geliefden, beijvert u in deze 

verwachting, onbevlekt en onberispelijk te blijken voor Hem in 

vrede. 
 

Voorwaar, het kwaad in de wereld is niet uit God! 
 

1 Johannes 4, vers 4 en 5 Gíj zijt uit God, kinderkens, en gij hebt 

hen overwonnen; want Hij, die in u is, is meerder dan die in de 
wereld is. Zij zijn uit de wereld; daarom spreken zij uit de wereld 

en hoort de wereld naar hen.  

En 1 Johannes 5, vers 4 en 5 Want al wat uit God geboren is, 
overwint de wereld; en dit is de overwinning, die de wereld 

overwonnen heeft: ons geloof. Wie is het, die de wereld overwint, 
dan wie gelooft, dat Jezus de Zoon van God is?  
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En Job 9, vers 19 Ja, wanneer het aankomt op de kracht van de 
sterkste, – dan is Hij het. Tot zover. 

En Romeinen 10, vers 17 Zo is dan het geloof uit het horen, en het 

horen door het woord van Christus.  
En vers 21 Maar van Israël zegt hij: De ganse dag heb Ik mijn 

handen uitgestrekt naar een ongehoorzaam en tegensprekend volk. 
En Romeinen 11, vers 7 Wat dan? Hetgeen Israël najaagt, heeft het 

niet verkregen, maar het uitverkoren deel heeft het verkregen, en 

de overigen zijn verhard. 
 

Voorwaar, de totale overname van de satan is in volle gang! 
Overdenk deze boodschap. 

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 
 

Profetisch: Uw land zal zwaar gestraft worden! 
 
Profetisch en waarschuwende boodschap Gods: Hoor aandachtig, 

Hongkong en Zuid-Korea en Japan en Taiwan en China en 
Indonesië en India, omdat uw land is vervloekt en zal zwaar 

gestraft worden vanwege uw afgoderijen en misleiders van satan. 

 
 

Volledige weergave: 

  
Hallo, welkom! Op 31 mei 2021 kreeg ik, Profeet Benjamin 

Cousijnsen, de volgende boodschap Gods, die ik heel graag met u 
wil delen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige en almachtige Naam van 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! 

 
Voorwaar,  

 

Openbaring 22, vers 6 En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn 
getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der 

Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen 

hetgeen weldra geschieden moet.  
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Voorwaar, onderschat de woorden niet en de profetieën en 
bemoedigingen en terechtwijzingen, onder andere, want 

juist hieraan herkend men een ware Profeet van God.  

Hij brengt alles, woord voor woord, zowel goednieuws en 
slechtnieuws.  

 
Voorwaar, mijn naam is Revelado, en ben een bode engel 

Gods. 

Voorwaar,  
 

Jeremia 30, vers 23 en 24 Zie, een stormwind des Heren, 
gramschap vaart uit, een alles meesleurende storm! Op het hoofd 

der goddelozen zal hij neerkomen. De brandende toorn 

des Heren zal zich niet afwenden, totdat Hij de plannen van zijn 
hart volvoerd en verwerkelijkt heeft; in het laatst der dagen zult gij 

dat inzien. 
 

Hoor aandachtig, Hongkong en Zuid-Korea en Japan en 

Taiwan en China en Indonesië en India, omdat uw land is 
vervloekt en zal zwaar gestraft worden vanwege uw 

afgoderijen en misleiders van satan. 

 
Ezechiël 7, vers 3 tot en met 13 Nu breekt het einde voor u aan, 

want Ik zal mijn toorn tegen u loslaten, Ik zal u richten volgens uw 
wandel en al uw gruwelen aan u vergelden. Ik zal u niet ontzien en 

geen deernis hebben, maar Ik zal uw wandel aan u vergelden, uw 

gruwelen zullen op u neerkomen, en gij zult weten, dat Ik 
de HERE ben. Zo zegt de Here HERE: Onheil op onheil! Zie, het 

komt! Er komt een einde; het einde komt! Het wordt wakker over 
u! Zie, het komt! De doem komt over u, inwoner des lands! De tijd 

komt! De dag is nabij. Verwarring en geen vreugdegeroep op de 

bergen! Nu zal Ik weldra mijn grimmigheid over u uitstorten en 
mijn toorn ten volle over u brengen, Ik zal u richten volgens uw 

wandel en al uw gruwelen aan u vergelden. Ik zal niets ontzien en 

geen deernis hebben; naar uw wandel zal Ik u vergelden, en uw 
gruwelen zullen op u neerkomen. En gij zult weten, dat Ik, de HERE, 

het ben, die slaat. Zie, de dag! Zie, het komt; de doem voltrekt 
zich; de staf bloeit; de overmoed spruit uit. Het geweld is 

opgeschoten tot een staf van goddeloosheid. Niets zal er van hen 
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overblijven, noch van hun rumoer, noch van hun getier; verdwijnen 
zal al hun praal. De tijd komt! De dag nadert! De koper verheuge 

zich niet en de verkoper treure niet, want toorngloed komt over 

heel hun rumoerige menigte. Want de verkoper zal tot het 
verkochte niet terugkeren, ook al zouden beiden dan nog in leven 

zijn, want de profetie tegen heel hun rumoerige menigte is 
onherroepelijk, en niemand, voor wie de ongerechtigheid zijn lust 

en zijn leven is, zal zich handhaven. 

 
En Johannes 8, vers 12 Wederom dan sprak Jezus tot hen en 

zeide: Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de 
duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben.  

 

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

JUNI 2021 
 
Het tegennatuurlijke leidt u om reddeloos 

verloren te gaan 
 

Zo spreekt de Here tot u die de dingen tegen het natuurlijke in 
praktijk brengt: Zie, ik houd u heden zegen en vloek voor. Heiligt u 

dan, en weest heilig, want Ik ben de Here, uw God. 
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Volledige weergave: 

  
Hallo, welkom! Op 1 juni 2021 kreeg ik, Profeet Benjamin 

Cousijnsen, de volgende boodschap Gods, die ik heel graag met u 
wil delen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige en almachtige Naam van 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! Voorwaar, mijn naam is 

Mireazel, en ben een bode engel Gods. 
 

Voorwaar, zo spreekt de Here: 

 
Leviticus 20, vers 7 Heiligt u dan, en weest heilig, want Ik ben 

de Here, uw God. 
 

Bekeert u!  

Zo niet, dan zal u zich zien branden in de hel en zult voor eeuwig 
gepijnigd worden, waarin keer op keer zult u ervaren en voelen het 

vuur dat uw huid doet weg branden.  

 
Leviticus 20, vers 13 Een man die gemeenschap heeft met 

iemand van het mannelijk geslacht, zoals men gemeenschap heeft 
met een vrouw, – beiden hebben een gruwel gedaan, zij zullen 

zeker ter dood gebracht worden, hun bloedschuld is op hen.  

 
Voorwaar, evenzo telt dit voor iemand van het vrouwelijke 

geslacht die gemeenschap heeft met een vrouw. 
Een man hoort een man te zijn en een vrouw een vrouw. Zo heeft 

God bedoelt en niet andersom. 

 
Genesis 1, vers 27 En God schiep de mens naar zijn beeld; naar 

Gods beeld schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen.  

En Genesis 2, vers 7 Toen formeerde de Here God de mens van stof 
uit de aardbodem en blies de levensadem in zijn neus; alzo werd de 

mens tot een levend wezen. 
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En Genesis 1, vers 28 En God zegende hen, “man en vrouw”, en 
God zeide tot hen: Weest vruchtbaar en wordt talrijk; vervult de 

aarde en onderwerpt haar. Tot zover. 

 
Deuteronomium 11, vers 16 Neemt u ervoor in acht, dat uw hart 

zich niet laat verlokken, zodat gij afwijkt, andere goden dient en u 
voor hen nederbuigt. 

En vers 26 Zie, ik houd u heden zegen en vloek voor. 

En Deuteronomium 13, vers 4 De Here, uw God, zult gij volgen, 
Hem vrezen, zijn geboden houden en naar zijn stem luisteren: Hem 

zult gij dienen en aanhangen. 
En Deuteronomium 32, vers 19 en 20 Toen de HERE dat zag, heeft 

Hij hen verworpen, omdat Hij gekrenkt was door zijn zonen en 

dochteren; Hij zeide: Ik wil mijn aangezicht voor hen verbergen en 
zien, wat hun einde wezen zal, want zij zijn een verkeerd geslacht, 

kinderen, die geen trouw kennen. 
 

Voorwaar, God houd van u, maar niet van de zonde dat u van 

Hem aftrekt! 
Voorwaar, het is tegen natuurlijke wat niet van God komt maar van 

satan dat u leidt om reddeloos verloren te gaan. Dit wil God niet 

dat u verloren gaat daarom breekt hiermee met de werken vanuit 
satan, voordat het echt te laat is. 

 
Mattheüs 24, vers 42 Waakt dan, want gij weet niet, op welke 

dag uw Here komt. 

En vers 44 Daarom, weest ook gij bereid, want op een uur, dat gij 
het niet verwacht, komt de Zoon des mensen. 

 
En Johannes 3, vers 16 tot en met 21 Want alzo lief heeft God 

de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 

opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig 
leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, 

opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 

geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 
oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 

duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 
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waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 
gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 

komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 

zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 
En vers 36 Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven; doch wie 

aan de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de 
toorn Gods blijft op hem. 

En Johannes 8, vers 10 en 11 En Jezus richtte Zich op en zeide tot 

haar: Vrouw, waar zijn zij? Heeft niemand u veroordeeld? En zij 
zeide: Niemand, Here. En Jezus zeide: Ook Ik veroordeel u niet. Ga 

heen, zondig van nu af niet meer! 
 

Kies heden om gered te worden! 

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
 

 

 

De grootste misdaad ooit 
 

Voorwaar, Profeet Benjamin Cousijnsen heeft u gewaarschuwd door 
de boodschappen van God en zij die niet luisterden zullen de 

gevolgen ondervinden. 

 
 

Volledige weergave: 
  

Hallo, welkom! Op 2 juni 2021 kreeg ik, Profeet Benjamin 

Cousijnsen, de volgende boodschap Gods, die ik heel graag met u 
wil delen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige en almachtige Naam van 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! Voorwaar, mijn naam is 

Mirtia, en ben een bode engel Gods. 
 

Voorwaar, de mensen moeten goed begrijpen dat wat er nu 

allemaal gebeurd uit de boze is.  
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Openbaring 22, vers 11 Wie onrecht doet, hij doe nog meer 
onrecht; wie vuil is, hij worde nog vuiler; wie rechtvaardig is, hij 

bewijze nog meer rechtvaardigheid; wie heilig is, hij worde nog 

meer geheiligd. 
 

Voorwaar, velen hebben meegedaan aan één van de 
allergrootse misdaad ooit tegen de menselijkheid.  

Voorwaar, de geheime agenda word naar grote tevredenheid 

uitgevoerd. Velen mensen zijn voorzien van de vaccinatie, en het 
werd vast gelegd in een database. 

 
Voorwaar, velen moesten een instemmingsformulier invullen 

dat ze toestemming geven en moesten het ondertekenen 

met een handtekening.  
Voorwaar, verder, werd zoveel informatie verzwegen. De fouten die 

zijn gemaakt word ook verzwegen zoals dat er één giftige stof door 
het lichaam gaat.  

 

Voorwaar, Profeet Benjamin Cousijnsen heeft u 
gewaarschuwd via de boodschappen Gods. 

 

Daniël 11, vers 35 Sommige van de verstandigen zullen 
struikelen, opdat er onder hen loutering, schifting en zuivering 

teweeggebracht worde, tot aan de eindtijd; want deze toeft nog tot 
de vastgestelde tijd. 

 

En Openbaring 13, vers 16 En het maakt, dat aan allen, de 
kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de 

slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op 
hun voorhoofd. 

  

Wie niet gehoor heeft aan Gods boodschappen zal het 
ondervinden.  

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
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O wee, O wee, u ongeestelijke, eigenwijze 

dwaas!  
 

Waarschuwende boodschap Gods: Doch durf man te zeggen: “Ik 
ben geestelijk”, en tussen tijd schendt men wat van God komt. 

Bekeert u en reinigt u of niet dan zult u achtergebleven zijn! 

 
 

Volledige weergave: 
  

Hallo, welkom! Op 3 juni 2021 kreeg ik, Profeet Benjamin 

Cousijnsen, de volgende boodschap Gods, die ik heel graag met u 
wil delen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige en almachtige Naam van 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! Voorwaar, mijn naam is 

Blesia, en ben een bode engel Gods. 
 

Voorwaar, een eigenwijze ongeestelijke mens aanvaardt niet 

het géén van wat de Heilige Geest Gods overbrengt.  
Voorwaar, want een ongeestelijke mens begrijpt alléén dwaasheid 

en wat tegen God ingaat en ziet niet de geestelijke wegen van God. 
Doch durf man te zeggen: “Ik ben geestelijk”, en tussen tijd 

schendt men wat van God komt. 

 
Voorwaar, zo iemand Gods tempel schendt, God zal hem of 

haar schenden want de tempel Gods is kadosh, heilig. 

Voorwaar, bedenkt de dingen, die van boven zijn, die geestelijk 
zijn, en niet die op Aarde zijn.  

Een geestelijke mens bied weerstand tegen de boze en de 
overheden en de dwaze machten en tegen roddel en 

kwaadsprekerij van de boze geesten, die de kadosh, heilig 

boodschappen Gods niet kunnen verdragen die van God komt die 
overgebracht zijn via Gods ware eindtijdprofeet. 

 
Word wakker en aanvaard het ongeestelijke niet! 

Reinigt u en zorgt dat u niet achterblijft! Laat al uw zonden 

gebracht zijn bij het kruis want anders, o wee, o wee, u 
ongeestelijke eigenwijze dwaas!  
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Bekeer u! En overdenkt deze kadosh, heilig boodschap Gods.  

Alléén een koppige, eigenwijze dwaas vol hoogmoed en trots, die 

ongeestelijk is kan het niet begrijpen omdat het slechts geestelijk 
te beoordelen is. Voorwaar,  

 
Efeziërs 6, vers 10 Voorts, weest krachtig in de Here en in de 

sterkte zijner macht. 

En vers 16 Neemt bij dit alles het schild des geloofs ter hand, 
waarmede gij al de brandende pijlen van de boze zult kunnen 

doven. 
En Efeziërs 4, vers 27 En geeft de duivel geen voet. 

En vers 30 tot en met 32 En bedroeft de heilige Geest Gods niet, 

door wie gij verzegeld zijt tegen de dag der verlossing. Alle 
bitterheid, gramschap, toorn, getier en gevloek worde uit uw 

midden gebannen, evenals alle kwaadaardigheid. Maar weest 
jegens elkander vriendelijk, barmhartig, elkander vergevend, zoals 

God in Christus u vergeving geschonken heeft. 

 
En Efeziërs 5, vers 7 tot en met 9 Doet dan niet met hen 

mede. Want gij waart vroeger duisternis, maar thans zijt gij licht in 

de Here; wandelt als kinderen des lichts, want de vrucht des lichts 
bestaat in louter goedheid en gerechtigheid en waarheid. 

En vers 12 Want het is zelfs schandelijk om te noemen, wat 
heimelijk door hen wordt verricht.  

En vers 14 tot en met 17 Daarom heet het: Ontwaak, gij die slaapt, 

en sta op uit de doden, en Christus zal over u lichten. Ziet dus 
nauwlettend toe, hoe gij wandelt, niet als onwijzen, doch als 

wijzen, 16u de gelegenheid ten nutte makende, want de dagen zijn 
kwaad. Weest daarom niet onverstandig, maar tracht te verstaan, 

wat de wil des Heren is.  

En vers 20 Dankt te allen tijde in de naam van onze Here Jezus 
Christus God, de Vader, voor alles. 

 

En Filippenzen 2, vers 14 Doet alles zonder morren of 
bedenkingen. 

En 1 Thessalonicenzen 2, vers 19 en 20 Want wie is onze hoop of 
blijdschap of erekrans voor onze Here Jezus bij zijn komst, wie 

anders dan gij? Ja, gij zijt onze eer en blijdschap. 
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En Openbaring 22, vers 6 En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn 

getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der 

Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen 
hetgeen weldra geschieden moet.  

En vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom 
spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de Here Jezus zij 

met allen. 

 
Voorwaar, licht en donker gaat niet samen! 

Wees kadosh, heilig in de Here, en niet schijnheilig! 
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 

 
 

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus is de echte 

Krijger! 
 

Voorwaar, niemand kent beter uw strijd en zorgen dan Hij, Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  
 

 
Volledige weergave: 

  

Hallo, welkom! Op 6 juni 2021 kreeg ik, Profeet Benjamin 
Cousijnsen, de volgende boodschap Gods, die ik heel graag met u 

wil delen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige en almachtige Naam van 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, El Elohim, Adonai, de 
Koning der koningen!  

Voorwaar, kom en kniel neer en belijd en geef u over aan 

Hem aan uw liefhebbende Abba, Vader, uw hoge kadosh, 
heilige priester des hemels.  

Kom nederig met een hart van aanbidding en overgave.  
 

Voorwaar, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus kijkt 

veel dieper in u en ook kijkt Hij door de buiten kant héén en 
doorgrondt het diepst van uw hart en ziel en gedachten.  
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Voorwaar, vernederd u voor de Here, en kom voor Zijn aangezicht 
en geloof als u gaat bidden. Bid vanuit uw hart zonder twijfelen. 

Geloof in Zijn kracht en Zijn troost en liefde.  

 
Voorwaar, niemand kent beter uw strijd en zorgen dan Hij, 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  
Nooit is iemand vergeefs bij Hem gekomen, niet één!  Voorwaar, 

erken Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus als uw Heer en 

enige God! 
 

Voorwaar, mijn naam is Rafaël, en ben een bode engel Gods. 
 

Er is geen vriend zo trouw als Hij.  

Voorwaar, steun op Zijn sterke hand en kracht. Hij is uw Helper om 
steeds weer op te staan en niet op te geven. In Zijn Naam is kracht 

om niet op te geven maar om door te gaan.  
 

Marcus 14, vers 34 En Hij zeide tot hen: Mijn ziel is zeer 

bedroefd, tot stervens toe; blijft hier en waakt. 
En vers 38 Waakt en bidt, dat gij niet in verzoeking komt; de geest 

is wel gewillig, maar het vlees is zwak. 

En vers 49 Dagelijks was Ik bij u, lerende in de tempel, maar gij 
hebt Mij niet gegrepen; doch de Schriften moeten in vervulling 

gaan.  
 

Voorwaar, zie dit met geestelijke ogen. 

 
En Marcus 14, vers 65 En sommigen begonnen Hem te bespuwen 

en zijn gelaat te bedekken en Hem met vuisten te slaan en tot Hem 
te zeggen: Profeteer nu! En de dienaars sloegen Hem in het gelaat. 

En Marcus 15, vers 17 tot en met 19 En zij trokken Hem een 

purperen kleed aan en zetten Hem een kroon op, die zij van 
doornen gevlochten hadden. En zij begonnen Hem te begroeten: 

Wees gegroet, Gij Koning der Joden! En zij sloegen Hem met een 

riet op het hoofd en bespuwden Hem en zij vielen op de knieën en 
bewezen Hem hulde. 
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Voorwaar, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, het 
Lam Gods, gaf ook niet op, maar ging door voor de 

overwinning hoewel Hij werd afgeslacht als Mensen Zoon.  

 
Jesaja 53, vers 4 tot en met 6 Nochtans, onze ziekten heeft hij 

op zich genomen, en onze smarten gedragen; wij echter hielden 
hem voor een geplaagde, een door God geslagene en verdrukte. 

Maar om onze overtredingen werd hij doorboord, om onze 

ongerechtigheden verbrijzeld; de straf die ons de vrede aanbrengt, 
was op hem, en door zijn striemen is ons genezing geworden. Wij 

allen dwaalden als schapen, wij wendden ons ieder naar zijn eigen 
weg, maar de HERE heeft ons aller ongerechtigheid op hem doen 

neerkomen. 

En vers 11 Om zijn moeitevol lijden zal hij het zien tot verzadiging 
toe; door zijn kennis zal mijn knecht, de rechtvaardige, velen 

rechtvaardig maken, en hun ongerechtigheden zal hij dragen.  
 

Voorwaar,  

 
Johannes 3, vers 16 tot en met 21 Want alzo lief heeft God de 

wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 

geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 
oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 

duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 
waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 

gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 

komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 
zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 

 

Voorwaar, nooit heeft echt iemand beseft hoe Hij geleden 
heeft en leed, en alle pijn en zonden gedragen heeft om u te 

redden.  
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Hij was een echte Strijder! Prijs Zijn grote Naam en Zijn liefde ook 
voor u, want in de diepste nood, is Hij u nabij en verzadigt u. Dank 

Hem en verhoogt Hem!  

 
Openbaring 22, vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: 

Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de 
Here Jezus zij met allen. 

 

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

Bidden met gezalfde olie 
 

Laat u vooral leiden tijdens het gebed door de Heilige Geest Gods. 
Maar aan de andere kant, als u ongehoorzaam bent aan de Heer, 

en de boodschappen Gods niet serieus neemt, en opzettelijk 
zondigt tegen de kadosh, heilige tempel Gods, het gebed met 

gezalfde olie zal niet voor u tot een zegen zijn maar tot vloek! 

 
 

Volledige weergave: 
  

Hallo, welkom! Op 7 juni 2021 kreeg ik, Profeet Benjamin 

Cousijnsen, de volgende boodschap Gods, die ik heel graag met u 
wil delen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige, almachtige en krachtige 
Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! Voorwaar, 

mijn naam is Blesia, en ben een bode engel Gods.  
 

Voorwaar, kom en kniel néér en stel u open voor de Here der 

heren, uw Abba, Vader.  
Indien u wenst om u zelf te zegenen of iemand anders, moet men 

wel geloven in Zijn kracht van Yeshua HaMashiach. Voorwaar,  
 

Exodus 27, vers 20 Gij zult de Israëlieten bevelen, dat zij u 

brengen zuivere olie, uit gestoten olijven, voor het licht, om 
voortdurend een lamp te kunnen laten branden.  

 

U, als wederom geboren christen, mag gezalfde olie 
gebruiken om te zegenen en te genezen in de kadosh, heilige 
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Naam van de heilige Priester, Yeshua HaMashiach, JHWH, 
Jezus Christus. 

Voorwaar, wees eenvoudig en zuiver en vrijmoedig en gebruik de 

olie tijdens het bidden, en vooral doe alles in geloof! Want als u 
geloof heeft ook als een mosterdzaadje is, zal de almachtige kracht 

van Yeshua HaMashiach krachtig erdoor héén werken. 
 

Mattheüs 10, vers 8 Geneest zieken, wekt doden op, reinigt 

melaatsen, drijft boze geesten uit. Om niet hebt gij het ontvangen, 
geeft het om niet. 

 
Laat u vooral leiden tijdens het gebed door de Heilige Geest 

Gods.  

Voorwaar, het is een hemelse en bijbels gebruik en geloof 
versterkend. Dank de Heer ervoor! 

 
Psalm 23, vers 5 en 6 lees vanaf: Gij zalft mijn hoofd met olie, 

mijn beker vloeit over. Ja, heil en goedertierenheid zullen mij 

volgen al de dagen van mijn leven. Tot zover. 
 

Voorwaar, let op en spits uw oren! 

Als u ongehoorzaam bent aan de Heer, en de boodschappen Gods 
niet serieus neemt, en opzettelijk zondigt tegen de kadosh, heilige 

tempel Gods, het gebed met gezalfde olie zal niet voor u tot een 
zegen zijn maar tot vloek! Voorwaar,  

 

1 Korintiërs 3, vers 16 en 17 Weet gij niet, dat gij Gods tempel 
zijt en dat de Geest Gods in u woont? Zo iemand Gods tempel 

schendt, God zal hem schenden. Want de tempel Gods, en dat zijt 
gij, is heilig! 

 

Voorwaar,  
 

Efeziërs 4, vers 30 En bedroeft de heilige Geest Gods niet, door 

wie gij verzegeld zijt tegen de dag der verlossing. 
En Efeziërs 5, vers 15 Ziet dus nauwlettend toe, hoe gij wandelt, 

niet als onwijzen, doch als wijzen. 
En vers 17 Weest daarom niet onverstandig, maar tracht te 

verstaan, wat de wil des Heren is.  
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En vers 21 En weest elkander onderdanig in de vreze van Christus. 
 

Als u een bedorven vrucht eet, wordt u ziek of u gaat dood. 

 
Genesis 3, vers 4 en 5 Was het dan tevergeefs, dat gij zoveel 

hebt ondervonden? Ware het slechts tevergeefs! Die u de Geest 
schenkt en krachten onder u werkt, doet Hij dit ten gevolge van 

werken der wet, of van de prediking van het geloof? 

 
Voorwaar, u die ongehoorzaam bent en Gods tempel en 

eigendom vergiftigt heeft, zal niet gezegend worden.  
Profeet Benjamin Cousijnsen heeft u al genoeg gewaarschuwd!   

 

1 Johannes 5, vers 14 en 15 En dit is de vrijmoedigheid, die wij 
tegenover Hem hebben, dat Hij, indien wij iets bidden naar zijn wil, 

ons verhoort. En indien wij weten, dat Hij ons verhoort, wat wij ook 
bidden, weten wij, dat wij de beden verkregen hebben, die wij van 

Hem hebben gebeden. 

En vers 18 tot en met 20 Wij weten, dat een ieder, die uit God 
geboren is, niet zondigt; want Hij, die uit God geboren werd, 

bewaart hem, en de boze heeft geen vat op hem. Wij weten, dat wij 

uit God zijn en de gehele wereld in het boze ligt. Doch wij weten, 
dat de Zoon van God gekomen is en ons inzicht gegeven heeft om 

de Waarachtige te kennen; en wij zijn in de Waarachtige, in zijn 
Zoon Jezus Christus. Dit is de waarachtige God en het eeuwige 

leven. 

En 3 Johannes vers 11 Geliefde, volg het kwade niet na, maar het 
goede. Wie goed doet, is uit God, maar wie kwaad doet, heeft God 

niet gezien. 
 

En Johannes 3, vers 16 tot en met 21 Want alzo lief heeft God 

de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 
opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig 

leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, 

opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 
geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 

oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 
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duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 
waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 

gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 

komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 
zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 

 
Openbaring 21, vers 5 En Hij, die op de troon gezeten is, zeide: 

Zie, Ik maak alle dingen nieuw. En Hij zeide: Schrijf, want deze 

woorden zijn getrouw en waarachtig.  
 

Amen! 
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 

 
 

Hoe lang wilt u nog een slappeling zijn? 
 
Vele mensen zowel christenen weten niet ééns meer dat ze zich 

moet verzetten tegen het kwaad en denken dat Jezus het wel 
allemaal maar moet doen.  

 

 
Volledige weergave: 

  

Hallo, welkom! Op 8 juni 2021 kreeg ik, Profeet Benjamin 
Cousijnsen, de volgende boodschap Gods, die ik heel graag met u 

wil delen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige, en almachtige Naam 

van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus!  
Voorwaar, zoals sommigen wel weten hebben wij tegen de 

overheden en machten en krachten van satan te strijden.  
Voorwaar, mijn naam is Donder, en ben een bode engel Gods. 

 

Voorwaar, velen hebben zoveel kennis en weten het allemaal 
wel, maar zijn te lui en moe om de wapenrusting Gods te 

gebruiken en weerstand te bieden tegen de boze geesten.  

Voorwaar, en daar komt bij dat men het strijden en vechten tegen 
de boze geesten eng vind en griezelig. En dat is waar satan van 
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geniet. Hij wil dat u vooral géén weerstand bied tegen hem, want 
dan bent u gevaarlijk. Voorwaar, satan houd er niet van dat u de 

schild des geloofs gebuikt en geestelijk gaat groeien. Hij geeft vaak 

het gevoel dat u veel te slap bent om tegen hem te strijden en 
lacht als u in zijn leugens gelooft! Voorwaar, hoe velen jaren hebt u 

zich laten bespelen en manipuleren door satan om geestelijk niet te 
groeien.  

 

Jakobus 4, vers 7 en 8 Onderwerpt u dus aan God, maar biedt 
weerstand aan de duivel, en hij zal van u vlieden. Nadert tot God, 

en Hij zal tot u naderen. Reinigt uw handen, zondaars, en zuivert 
uw harten, gij, die innerlijk verdeeld zijt. 

 

Voorwaar, velen bieden veel tegenwerking tegen God en 
verwachten wonderen van God zonder maar zelf er iets 

tegen te doen, en de duivel te vertrappen. 
Hoe lang wilt u nog een slappeling zijn? Vele mensen zowel 

christenen weten niet ééns meer dat ze zich moet verzetten tegen 

het kwaad en denken dat Jezus het wel allemaal maar moet doen.  
 

Hoe kunt u nu groeien als u het zwoegen aan Hem overlaat 

en zelf blijf zitten in uw stoel?  
Bekeert u, als u zich niet verzet tegen satan. Gebruik het hele 

wapenrusting van God.  
 

Handelingen 24, vers 14 Maar dit erken ik voor u, dat ik naar die 

weg, die zij een secte noemen, inderdaad de God der vaderen 
vereer, gelovende al hetgeen in de wet en in de Profeten 

geschreven staat. 
En vers 16 En hierin oefen ik mijzelf, altijd een onergerlijk geweten 

te hebben voor God en de mensen. 

En Galaten 4, vers 9 Nu gij echter God hebt leren kennen, ja, meer 
nog, door God gekend zijt, hoe kunt gij thans terugkeren tot die 

zwakke en armelijke wereldgeesten, waaraan gij u weder van meet 

aan dienstbaar wilt maken? 
En vers 11 Ik vrees, dat ik mij wellicht tevergeefs voor u 

ingespannen heb. 
En Efeziërs 6, vers 10 tot en met 19 Voorts, weest krachtig in de 

Here en in de sterkte zijner macht. Doet de wapenrusting Gods 
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aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des 
duivels; want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, 

maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de 

wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de 
hemelse gewesten. Neemt daarom de wapenrusting Gods, om 

weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om, uw taak geheel 
vervuld hebbende, stand te houden. Stelt u dan op, uw lendenen 

omgord met de waarheid, bekleed met het pantser der 

gerechtigheid, de voeten geschoeid met de bereidvaardigheid van 
het evangelie des vredes; neemt bij dit alles het schild des geloofs 

ter hand, waarmede gij al de brandende pijlen van de boze zult 
kunnen doven; en neemt de helm des heils aan en het zwaard des 

Geestes, dat is het woord van God. En bidt daarbij met aanhoudend 

bidden en smeken bij elke gelegenheid in de Geest, daartoe 
wakende met alle volharding en smeking voor alle heiligen; ook 

voor mij, dat mij bij het openen van mijn mond het woord 
geschonken worde, om vrijmoedig het geheimenis van het 

evangelie bekend te maken. 

 
Amen! 

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 
 

 

Gaat Zijn poorten binnen met een loflied! 
 

Zing en dans voor de Koning der koningen. Alleen Hij is waardig! 
 

 

Volledige weergave : 
  

Hallo, welkom! Op 9 juni 2021 kreeg ik, Profeet Benjamin 
Cousijnsen, de volgende boodschap Gods, die ik heel graag met u 

wil delen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige, en almachtige Naam 

van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! Voorwaar, mijn 

naam is Mireach, en ben een bode engel Gods. 
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Voorwaar, geprezen is JHWH, El Elohim, Adonai, Yeshua 
HaMashiach! 

Geprezen bent U, die op de troon zit van Uw koninkrijk voor 

eeuwig! 
 

Voorwaar, ook u daar, die naar de boodschap luistert, prijs 
de Heer en bezing te samen met de kadosh, heilige engelen 

Gods en verhoog Hem nu en in alle eeuwigheid!  

Zelfs alle vogels in de lucht prijzen en bezingen in de lucht voor de 
Heer. Loof uw Abba, Vader, want Hij is goed! Dank Hem en aanbidt 

Zijn kadosh, heilige Naam elke dag. Laat Zijn hemelse vreugdeolie 
over u uitgegoten worden. 

 

Voorwaar, als u gaat zingen voor Zijn majesteit mag u ook 
de overwinning na de strijd vieren. 

Want de Heer verlost en laat u stralen als een prachtige ster. Prijs 
Hem!  

 

Zegt, Halleluja!  
Want Hij is Heer! Zing en dans voor de Koning der koningen. Alleen 

Hij is waardig! Dient de Here met vreugde en kom voor Zijn 

aangezicht met gejubel. Gaat Zijn poorten binnen met een loflied 
en vreugde in Hem! 

 
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 

 
 

Laat u niet verontreinigen door satan! 
 
Doet dan niet met hen mede. Want gij waart vroeger duisternis, 

maar thans zijt gij licht in de Here; wandelt als kinderen des lichts. 
Efez. 4:7-8 

 

 
Volledige weergave: 
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Hallo, welkom! Op 10 juni 2021 kreeg ik, Profeet Benjamin 
Cousijnsen, de volgende boodschap Gods, die ik heel graag met u 

wil delen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige, en almachtige Naam 

van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus!  
 

Voorwaar, zo spreekt de Here, uw God: 

Heiligt u en wees Mij heilig want Ik ben heilig, kadosh; verontreinigt 
u zelf niet. 

 
Johannes 15, vers 25 Maar het woord moet vervuld worden, dat 

in hun wet geschreven is: Zij hebben Mij zonder reden gehaat. 

 
Voorwaar, Ik ben de Here. 

 
Leviticus 20, vers 7 en 8 Heiligt u dan, en weest heilig, want Ik 

ben de HERE, uw God. Zo zult gij mijn inzettingen nauwgezet in acht 

nemen; Ik ben de HERE, die u heilig. 
En vers 23 Wandelt niet naar de inzettingen van het volk, dat Ik 

voor u uit verdrijf: want al deze dingen hebben zij gedaan, zodat Ik 

een afschuw van hen gekregen heb. 
 

Voorwaar, Ik ben de Here, uw God, die u hebt afgezonderd.  
Maak dan scheiding tussen rein en onrein, goed en kwaad.  

 

1 Korintiërs 3, vers 17 Zo iemand Gods tempel schendt, God zal 
hem schenden. Want de tempel Gods, en dat zijt gij, is heilig! 

 
Voorwaar, wees niet een schijnheiliger! 

Uw lichaam is niet eigendom van u zelf maar van God. 

 
1 Korintiërs 7, vers 17 Alleen, laat ieder zo leven, als de Here 

hem “ of haar” toebedeeld heeft, “zo spreekt de Here”, zo, als 

God hem “of haar” geroepen heeft. Tot zover. 
En vers 19 Want besneden zijn betekent niets, en onbesneden zijn 

betekent niets, maar wèl het houden van Gods geboden.  
En vers 23 Weest geen slaven van mensen. 
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Voor uw belang, scheid u zelf af van wat uw lichaam kapot 
wil maken. 

Wat uit de wereld komt, is niet uit God. 

 
Titus 1, vers 15 en 16 Alles is rein voor de reinen, maar voor hen, 

die besmet en onbetrouwbaar zijn, is niets rein. Maar bij hen zijn 
zowel het denken als het geweten besmet. Zij belijden wel, dat zij 

God kennen, maar met hun werken verloochenen zij Hem, daar zij 

verfoeilijk en ongehoorzaam zijn en niet deugen voor enig goed 
werk. 

 
Voorwaar, mijn naam is Revorme, en ben een bode engel 

Gods.  

 
Efeziërs 4, vers 17 tot en met 21 Dit zeg ik dan en betuig ik in 

de Here, dat gij niet langer moogt wandelen zoals ook de heidenen 
wandelen, in de ijdelheid van hun denken, verduisterd in hun 

verstand, vervreemd van het leven Gods om de onwetendheid, die 

in hen heerst, om de verharding van hun hart. Zij hebben zich 
immers in hun verdoving overgegeven aan de losbandigheid om 

gretig winst te slaan uit allerlei onreinheid. Maar gij geheel anders: 

gij hebt Christus leren kennen. Gij toch hebt van Hem gehoord en 
zijt in Hem onderwezen, gelijk dit de waarheid is in Jezus. 

 
Voorwaar,  

 

Efeziërs 5, vers 7 en 8 Doet dan niet met hen mede. Want gij 
waart vroeger duisternis, maar thans zijt gij licht in de Here; 

wandelt als kinderen des lichts. 
 

Voorwaar, laat de Heilige Geest Gods u duidelijk maken door 

deze boodschap héén dat u niet onverstandig alles moet 
accepteren wat uw lichaam wil verontreinigen en kapot wil 

maken.  

Voorwaar, in de vaccine zit gif dat schade brengt aan uw hart, 
bloed vaten, organen, hersenen, en onder andere. Laat u niet 

verontreinigen door satan! 
 

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!  



 
 

 

8232 
 
 

 

 
 

 

Test u ééns of u wel uit God bent of niet 
 

Stelt uzelf op de proef, of gij wel in het geloof zijt, onderzoekt uzelf. 

Of zijt gij niet zo zeker van uzelf, dat Jezus Christus in u is? Want 
anders zijt gij verwerpelijk. 

 
 

Volledige weergave: 

  
Hallo, welkom! Op 12 juni 2021 kreeg ik, Profeet Benjamin 

Cousijnsen, de volgende boodschap Gods, die ik heel graag met u 
wil delen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige Naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! Voorwaar, mijn naam is 

Cameach, en ben een bode engel Gods. 
 

Velen kunnen getuigen over Yeshua HaMashiach, JHWH, 

Jezus Christus, wat Hij voor hen heeft gedaan.  
Denk aan Zijn bovennatuurlijke vergeving wat Hij toonde aan het 

kruis en genade en vooral Zijn liefde.  

 
Voorwaar, Yeshua HaMashiach heeft velen uit de wereld 

getrokken en gered van de dood.  
Hij gaf een schone start en reinigde hen met Zijn kostbare Bloed. Is 

dit niet geweldig? En zo zijn er velen gered en werden christen en 

hen wandel en gedachten en hart, werden hervormd vanwege dat 
men overtuigt werd van de zonden.  

 
Zo zijn er ook velen die een echte relatie opgebouwd hebben 

met de Heer en vergeving ontvangen hebben maar zo zijn er 

ook velen die geen relatie hebben met de Heer.  
Wie een wedergeboren christen is zou moeten weten dat men een 

schijnchristen is als men zijn of haar relatie met de Heer niet 

onderhoud. Als men blijft zondigen en oordelen en wijzen en kwaad 
blijft spreken over anderen. Hiermee word aangetoond dat men 
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geen relatie heeft met de Here en geen vergeving en genade 
ontvangen heeft vanwege dat men anderen aan het veroordelen is.  

 

Romeinen 12, vers 2 Weest blijde in de hoop, geduldig in de 
verdrukking, volhardend in het gebed. 

En vers 9 en 10 De liefde zij ongeveinsd. Weest afkerig van het 
kwade, gehecht aan het goede. Weest in broederliefde elkander 

genegen, in eerbetoon elkander ten voorbeeld. 

En vers 17 en 18 Vergeldt niemand kwaad met kwaad; hebt het 
goede voor met alle mensen. Houdt zo mogelijk, voor zover het van 

u afhangt, vrede met alle mensen. 
En 21 Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het 

kwade door het goede. 

En Romeinen 13, vers 10 De liefde doet de naaste geen kwaad; 
daarom is de liefde de vervulling der wet. 

En Romeinen 14, vers 16 Laat van het goede, dat gij hebt, geen 
kwaad gezegd kunnen worden. 

En Romeinen 15, vers 7 Daarom, aanvaardt elkander, zoals ook 

Christus ons aanvaard heeft tot heerlijkheid Gods.  
En 1 Korintiërs 2, vers 12 tot en met 14 Wij nu hebben niet de 

geest der wereld ontvangen, maar de Geest uit God, opdat wij 

zouden weten, wat ons door God in genade geschonken is. Hiervan 
spreken wij dan ook met woorden, die niet door menselijke 

wijsheid, maar door de Geest geleerd zijn, zodat wij het geestelijke 
met het geestelijke vergelijken. Doch een ongeestelijk mens 

aanvaardt niet hetgeen van de Geest Gods is, want het is hem 

dwaasheid en hij kan het niet verstaan, omdat het slechts geestelijk 
te beoordelen is. 

 
Voorwaar,  

 

2 Korintiërs 11, vers 13 tot en met 15 Want zulke lieden zijn 
schijn-apostelen, bedrieglijke arbeiders, die zich voordoen als 

apostelen van Christus. Geen wonder ook! Immers, de satan zelf 

doet zich voor als een engel des lichts. Het is dus niets bijzonders, 
indien ook zijn dienaren zich voordoen als dienaren der 

gerechtigheid; maar hun einde zal zijn naar hun werken. 
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Voorwaar, onderzoekt u eens grondig en overdenkt deze 
boodschap! 

Onderzoekt u of u wel uit  God bent of niet! 

 
2 Korintiërs 13, vers 5 en 6 Stelt uzelf op de proef, of gij wel in 

het geloof zijt, onderzoekt uzelf. Of zijt gij niet zo zeker van uzelf, 
dat Jezus Christus in u is? Want anders zijt gij verwerpelijk. Ik hoop 

echter, dat gij zult inzien, dat wij niet verwerpelijk zijn.  

En Johannes 3, vers 16 tot en met 21 Want alzo lief heeft God de 
wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 

geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 
oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 

duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 

waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 
gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 

komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 

zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 
 

Tot slot, 
 

1 Johannes 1, vers 6 en 7 Indien wij zeggen, dat wij 

gemeenschap met Hem hebben en in de duisternis wandelen, dan 
liegen wij en doen de waarheid niet; maar indien wij in het licht 

wandelen, gelijk Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met 
elkander; en het bloed van Jezus, zijn Zoon, reinigt ons van alle 

zonde.  

 
Amen! 

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
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De wetteloosheid in de eindtijd neemt met de 

dag toe 
 

Sommige weten niet eens maar wat ze doen omdat ze laten zich 
gebruiken door de mensenvernietiger, de satan. 

 

 
Volledige weergave: 

  
Hallo, welkom! Op 13 juni 2021 kreeg ik, Profeet Benjamin 

Cousijnsen, de volgende boodschap Gods, die ik heel graag met u 

wil delen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige, en almachtige Naam 

van de Koning der koningen, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 
Christus! Voorwaar, mijn naam is Cameach, en ben een bode engel 

Gods. 
 

Sommige weten niet eens meer wat ze doen. 

Een moeder werpt haar baby uit een flatgebouw en een andere 
springt van een flatgebouw. Voorwaar, en weer een andere rijd met 

zijn auto door een winkelcentra en rijd vele mensen dood.  
 

Voorwaar, vele mensen laten zich gebruiken door de 

mensenvernietiger, satan! 
De wetteloosheid in de eindtijd neemt met de dag toe.  

 

Jakobus 4, vers 7 en 8 Onderwerpt u dus aan God, maar biedt 
weerstand aan de duivel, en hij zal van u vlieden. Nadert tot God, 

en Hij zal tot u naderen. Reinigt uw handen, zondaars, en zuivert 
uw harten, gij, die innerlijk verdeeld zijt. 

 

Er zijn zoveel ongehoorzaam en er zoveel haat en 
hoogmoedigheid en alles wat God verboden heeft is 

toegenomen.  
Vele mensen willen hen leven beëindigen en zijn bang geworden 

voor wat er allemaal komen gaat. Er zijn zelfs reusachtige helse 

ratten en spinnen en vleermuizen en overige dierenplagen en 
onbekende diersoorten. 
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Galaten 6, vers 7 Dwaalt niet, God laat niet met Zich spotten. 

Want wat een mens zaait, zal hij ook oogsten.  

 
Voorwaar, ook zijn er velen bang voor de Opname dat ze 

achter gelaten worden, zelfs sommige voorgangers zijn er 
bang voor. 

Voorwaar,  

 
Colossenzen 3, vers 2 tot en met 4 Bedenkt de dingen, die 

boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want gij zijt gestorven en uw 
leven is verborgen met Christus in God. Wanneer Christus 

verschijnt, die ons leven is, zult ook gij met Hem verschijnen in 

heerlijkheid. 
 

Voorwaar, en dan de vaccinatie en al die doden en leugens in 
de wereld.  

Voorwaar, in de wereld is geen hoop en geen behouden! Alléén een 

goede en levende relatie met Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 
Christus kunt u redden en bevrijden! 

 

Filippenzen 3, vers 8 Voorzeker, ik acht zelfs alles schade, omdat 
de kennis van Christus Jezus, mijn Here, dat alles te boven gaat. 

Om zijnentwil heb ik dit alles prijsgegeven en houd het voor vuilnis, 
opdat ik Christus moge winnen. 

 

En Johannes 3, vers 16 tot en met 21 Want alzo lief heeft God 
de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 

opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig 
leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, 

opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 

geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 

oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 
duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 

waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 
gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 
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komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 
zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 

 

En Openbaring 22, vers 11 en 12 Wie onrecht doet, hij doe nog 
meer onrecht; wie vuil is, hij worde nog vuiler; wie rechtvaardig is, 

hij bewijze nog meer rechtvaardigheid; wie heilig is, hij worde nog 
meer geheiligd. Zie, Ik kom spoedig en mijn loon is bij Mij om een 

ieder te vergelden, naardat zijn werk is.  

 
Zonder de Heer in uw leven, komt men terecht in een ware 

hel. 
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

Wie hoort, zal leven! 
 
Het oor, dat luistert naar de terechtwijzing die ten leven is, zal 

vertoeven te midden der wijzen. Wie de tucht in de wind slaat, 

veracht zijn leven; maar wie naar terechtwijzing luistert, verkrijgt 
verstand. Spreuken 15:31-32 

 
 

Volledige weergave: 

  
Hallo, welkom! Op 14 juni 2021 kreeg ik, Profeet Benjamin 

Cousijnsen, de volgende boodschap Gods, die ik heel graag met u 

wil delen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige, en almachtige Naam 
van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus!  

 

Voorwaar, kadosh is de Here. 
 

Spreuken 15, vers 3 De ogen des HEREN zijn aan alle plaatsen, 
opmerkzaam acht gevend op kwaden en goeden. 

En vers 7 tot en met 12 De lippen der wijzen strooien kennis uit, 

maar het hart der dwazen is niet recht. Het offer der goddelozen is 
de HERE een gruwel, maar aan het gebed der oprechten heeft Hij 

welgevallen. De weg van de goddeloze is de HERE een gruwel, maar 

wie gerechtigheid najaagt, heeft Hij lief. Gestrenge tuchtiging treft 
hem die het rechte pad verlaat; wie terechtwijzing haat, zal 
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sterven. Dodenrijk en verderf liggen open voor de HERE, hoeveel te 
meer de harten der mensenkinderen! De spotter houdt er niet van, 

dat men hem terechtwijst; tot de wijzen zal hij niet gaan. 

En vers 15 Al de dagen van de ellendige zijn boos, maar voor de 
blijmoedige is het altijd feest. 

En vers 26 De plannen van de boze zijn de HERE een gruwel, maar 
liefelijke woorden zijn rein. 

En vers 28 en 29 Het hart van de rechtvaardige overweegt, wat hij 

zal antwoorden, maar de mond der goddelozen stort boosheden uit. 
Ver is de HERE van de goddelozen, maar het gebed der 

rechtvaardigen hoort Hij. 
En vers 31 en 32 Het oor, dat luistert naar de terechtwijzing die ten 

leven is, zal vertoeven te midden der wijzen. Wie de tucht in de 

wind slaat, veracht zijn leven; maar wie naar terechtwijzing luistert, 
verkrijgt verstand. 

 
Voorwaar, u daar die luistert, hoor aandachtig. 

 

Spreuken 16, vers 17 De koers der oprechten is: te wijken van 
het kwaad; wie acht geeft op zijn weg, bewaart zijn leven. 

En vers 20 Wie op het woord acht geeft, zal het goede vinden; ja, 

welzalig hij, die op de HERE vertrouwt. 
En vers 24 en 25 Vriendelijke woorden zijn als honigzeem, zoet 

voor de ziel en medicijn voor het gebeente. Soms schijnt een weg 
iemand recht, maar het einde daarvan voert naar de dood. 

 

Voorwaar, mijn naam is Blesia, en ben een bode engel des Heren.  
 

Spreuken 16, vers 31 De grijsheid is een sierlijke kroon, zij wordt 
op de weg der gerechtigheid gevonden. 

 

Voorwaar,  
 

Spreuken 22, vers 19 Opdat uw betrouwen op de HERE zij, 

onderricht ik u heden, ja u. 
 

Voorwaar, laat de Here u zegenen en sterken.  
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Psalm 91, vers 4 tot en met 8 Met zijn vlerken beschermt Hij u, 
en onder zijn vleugelen vindt gij een toevlucht; zijn trouw is schild 

en pantser. Gij hebt niet te vrezen voor de verschrikking van de 

nacht, voor de pijl, die des daags vliegt; voor de pest, die in het 
duister rondwaart, voor het verderf, dat op de middag vernielt. Al 

vallen er duizend aan uw zijde, en tienduizend aan uw rechterhand, 
tot u zal het niet genaken; slechts zult gij het met uw ogen 

aanschouwen, en de vergelding aan de goddelozen zien. 

En Psalm 97, vers 10 tot en met 12 Gij, die de HERE liefhebt, haat 
het kwade; Hij, die de zielen van zijn gunstgenoten bewaart, redt 

hen uit der goddelozen hand. Het licht is voor de rechtvaardige 
gezaaid, en vreugde voor de oprechten van hart. Gij 

rechtvaardigen, verheugt u in de HERE en looft zijn heilige naam. 

En Psalm 99, vers 5 Verhoogt de HERE, onze God, buigt u neder 
voor de voetbank zijner voeten; heilig is Hij. 

En vers 9 Verhoogt de HERE, onze God, buigt u neder voor zijn 
heilige berg, want: Heilig is de HERE, onze God. 

En Psalm 101, vers 4 Een verkeerd hart wijke verre van mij, de 

boze wil ik niet kennen. 
En vers 7 In mijn huis zal geen bedrieger wonen; de leugenspreker 

zal niet bestaan voor mijn ogen. 

En Psalm 107, vers 42 en 43 De oprechten zien het en verheugen 
zich, alle onrecht sluit de mond. Wie is wijs? Hij lette op deze 

dingen, laat men acht slaan op de gunstbewijzen des HEREN. 
 

Voorwaar, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus houd 

van u. 
 

Psalm 147, vers 3 Hij geneest de verbrokenen van hart en 
verbindt hun wonden. 

En Spreuken 1, vers 33 Maar wie naar mij luistert, zal gerust 

wonen, beveiligd tegen de verschrikking van het onheil. 
En Spreuken 2, vers 7 en 8 Hij bewaart hulp voor de oprechten, Hij 

is een schild voor wie onberispelijk wandelen, terwijl Hij waakt over 

de paden van het recht en de weg zijner gunstgenoten beschermt. 
 

Voorwaar, maak de Here groot in alles wat u doet! 
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Jesaja 54, vers 17 Elk wapen dat tegen u gesmeed wordt, zal 
niets uitrichten, en elke tong die zich voor het gericht tegen u 

keert, zult gij in het ongelijk stellen. Dit is het deel van de knechten 

des Heren en hun recht van Mijnentwege, luidt het woord 
des Heren. Amen! 

 
Wees gezegend zijn! 

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 
 

 

Kwade praktijken zijn geen zegeningen 
 

Onthullende en waarschuwende boodschap Gods: Ik openbaar u dat 
hulpeloze kinderen nog steeds worden afgeslacht door hun ouders. 

Voorwaar, wie deze gruwelen beoefent, moet op de knieën gaan, 

bekeren en berouw hebben anders wordt men keer op keer in de 
hel opgegeten! 

 
 

Volledige weergave: 

  
Hallo, welkom! Op 15 juni 2021 kreeg ik, Profeet Benjamin 

Cousijnsen, de volgende boodschap Gods, die ik heel graag met u 

wil delen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige, en almachtige Naam 
van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! Voorwaar, mijn 

naam is Mireach, en ben een bode engel Gods.  

 
Voorwaar, hoor aandachtig. 

 
Job 41, vers 5 Wie heeft de deuren van zijn muil geopend? 

Rondom zijn tanden is verschrikking. 

En vers 10 tot en met 15 Uit zijn muil komen fakkels, vuurvonken 
schieten eruit. Uit zijn neusgaten komt een damp als uit een 

kokende en dampende pot. Zijn adem zet kolen in brand, en een 

vlam stijgt op uit zijn muil. In zijn nek zetelt kracht, ontsteltenis 
springt voor hem uit. Zijn vleeskwabben sluiten vast aaneen, 
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onbeweeglijk aan hem vastgegoten. Zijn binnenste is hard als 
steen, hard als een onderste molensteen. 

En Job 4, vers 9 Door Gods adem vergaan zij, door het blazen van 

zijn neus komen zij om. 
 

En weet dit. 
Ook de vroegere bewoners heeft de God van al wat leeft gehaat 

met hun gruwelijke duivelse praktijken zoals toverijen en goddeloze 

rituelen.  
Voorwaar, in hun onverstand en verdorvenheid dwaalden zij zo zeer 

dat ze reptielen en andere ongedierte gingen vereren.  
Voorwaar, vele rituelen komen nog steeds voor zoals wrede mensen 

die kindermoordenaars zijn, die de ingewanden op aten bij hun 

maaltijden van mensen vlees en bloed. Ik openbaar u dat er nog 
steeds hulpeloze kinderen worden geslacht door hen ouders.  

 
Voorwaar, daarom legt God aan hen die zo dwalen en straf 

op en wijs hen terecht door hen te herinneren aan hun 

zonden en dat ze zich moeten bekeren van hun orgieën.  
Voorwaar, kwade praktijken zijn geen zegeningen. Deze duivelse 

praktijken zijn niet uit God. Wie deze gruwelheden doet, zal 

branden in de vuur des hels vanwege dat men God tot hen vijand 
gemaakt heeft. Daarom bent u ziek en ondervindt u nare dromen, 

onder andere.  
 

Bekeert u en stop hiermee! 

Vraag Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus om vergeving. 
Hebt berouw! 

 
Johannes 3, vers 16 tot en met 21 Want alzo lief heeft God de 

wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 

geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 
oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 

duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 
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waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 
gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 

komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 

zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 
 

Ga op uw knieën of u zal opgegeten worden, keer op keer in 
de hel!  

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 
 

 

Wie zegt gij wie Hij is? 
 

En nu deze vraag voor u. Voorwaar, denk maar na en overdenkt 
heel goed wat Hij voor u betekent is. 

 

 
Volledige weergave: 

  
Hallo, welkom! Op 16 juni 2021 kreeg ik, Profeet Benjamin 

Cousijnsen, de volgende boodschap Gods, die ik heel graag met u 

wil delen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige, en almachtige Naam 

van de Koning der koningen, de God van al wat leeft, Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! Voorwaar, mijn naam is 

Bamliel, en ben een bode engel Gods.  
 

Voorwaar,  

 
Mattheüs 16, vers 15 en 16 Hij zeide tot hen: Maar gij, wie zegt 

gij, dat Ik ben? Simon Petrus antwoordde en zeide: Gij zijt de 
Christus, de Zoon van de levende God!  

 

Voorwaar, maar nu gij die luistert, wie zegt gij wie Hij is?  
 

Mattheüs 16, vers 24 tot en met 26 Toen zeide Jezus tot zijn 

discipelen: Indien iemand achter Mij wil komen, die verloochene 
zichzelf en neme zijn kruis op en volge Mij. Want ieder, die zijn 



 
 

 

8243 
 
 

 

leven zal willen behouden, die zal het verliezen; maar ieder, die zijn 
leven verloren heeft om Mijnentwil, die zal het vinden. Want wat 

zou het een mens baten, als hij de gehele wereld won, maar schade 

leed aan zijn ziel? Of wat zal een mens geven in ruil voor zijn 
leven? 

 
Voorwaar, 

Mattheüs 21, vers 22 En al wat gij in het gebed gelovig vragen 

zult, zult gij ontvangen. 
En Johannes 15, vers 7 en 8 Indien gij in Mij blijft en mijn woorden 

in u blijven, vraagt wat gij maar wilt, en het zal u geworden. Hierin 
is mijn Vader verheerlijkt, dat gij veel vrucht draagt en gij zult mijn 

discipelen zijn. 

En vers 11 Dit heb Ik tot u gesproken, opdat mijn blijdschap in u zij 
en uw blijdschap vervuld worde. 

En vers 16 Niet gij hebt Mij, maar Ik heb u uitgekozen en u 
aangewezen, opdat gij zoudt heengaan en vrucht dragen en uw 

vrucht zou blijven, opdat de Vader u alles geve, wat gij Hem bidt in 

mijn naam.  
 

En Johannes 17, vers 13 Maar nu kom Ik tot U en Ik spreek dit in 

de wereld, opdat zij ten volle mijn blijdschap in zichzelf mogen 
hebben. 

En vers 20 tot en met 26 En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook 
voor hen, die door hun woord in Mij geloven, opdat zij allen één 

zijn, gelijk Gij, Vader, in Mij en Ik in U, dat ook zij in Ons zijn; 

opdat de wereld gelove, dat Gij Mij gezonden hebt. En de 
heerlijkheid, die Gij Mij gegeven hebt, heb Ik hun gegeven, opdat 

zij één zijn, gelijk Wij één zijn: Ik in hen en Gij in Mij, dat zij 
volmaakt zijn tot één, opdat de wereld erkenne, dat Gij Mij 

gezonden hebt, en dat Gij hen liefgehad hebt, gelijk Gij Mij 

liefgehad hebt. Vader, hetgeen Gij Mij gegeven hebt – Ik wil, dat, 
waar Ik ben, ook zij bij Mij zijn, om mijn heerlijkheid te 

aanschouwen, die Gij Mij gegeven hebt, want Gij hebt Mij liefgehad 

vóór de grondlegging der wereld. Rechtvaardige Vader, de wereld 
kent U niet, maar Ik ken U, en dezen weten, dat Gij Mij gezonden 

hebt; en Ik heb hun uw naam bekend gemaakt en Ik zal hem 
bekend maken, opdat de liefde, waarmede Gij Mij liefgehad hebt, in 

hen zij en Ik in hen. 
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En Romeinen 8, vers 18 en 19 Want ik ben er zeker van, dat het 

lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid, 

die over ons geopenbaard zal worden. Want met reikhalzend 
verlangen wacht de schepping op het openbaar worden der zonen 

Gods.  
En vers 27 En Hij, die de harten doorzoekt, weet de bedoeling des 

Geestes, dat Hij namelijk naar de wil van God voor heiligen pleit.  

En vers 35 tot en met 39 Wie zal ons scheiden van de liefde van 
Christus? Verdrukking of benauwdheid, of vervolging of honger, of 

naaktheid, of gevaar, of het zwaard? Gelijk geschreven staat: Om 
Uwentwil worden wij de ganse dag gedood, wij zijn gerekend als 

slachtschapen. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars 

door Hem, die ons heeft liefgehad. Want ik ben verzekerd, dat noch 
dood noch leven, noch engelen noch machten, noch heden noch 

toekomst, noch krachten, noch hoogte noch diepte, noch enig 
ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke 

is in Christus Jezus, onze Here. 

 
En Johannes 3, vers 16 tot en met 21 Want alzo lief heeft God 

de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 

opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig 
leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, 

opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 

naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het 
licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever 

gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want 
een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het 

licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de 

waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat 
zij in God verricht zijn. 

 

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
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De naam des HEREN Zij geprezen! 
 

Dit is de dag die de HERE gemaakt heeft; laten wij juichen en ons 

daarover verheugen. 
 

 

Volledige weergave: 
  

Hallo, welkom! Op 19 juni 2021 kreeg ik, Profeet Benjamin 
Cousijnsen, de volgende boodschap Gods, die ik heel graag met u 

wil delen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige, en almachtige Naam 

van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! Voorwaar, mijn 
naam is Rafaël, en ben een bode engel Gods. 

 

Voorwaar, verhoogt de Here! 
Breekt uit en verhoogt Hem. Voorwaar, schaamt u niet om uw 

lippen te gebruiken en verberg uw aangezicht niet voor Hem. Looft 
de Heer met alles wat u kunt doen voor Zijn kadosh, heilige Naam. 

Zelfs de bloemen in het veld zijn blij! 

 
Zeg,  

 

Psalm 105, vers 3 tot en met 5 Beroemt u in zijn heilige naam; 
het hart van wie de HERE zoeken, verheuge zich. Vraagt naar 

de HERE en zijn sterkte, zoekt zijn aangezicht bestendig. Gedenkt 
aan de wonderen, die Hij heeft gedaan, zijn tekenen en de oordelen 

van zijn mond. 

En Psalm 111, vers 3 Majesteit en luister is zijn doen, en zijn 
gerechtigheid houdt eeuwig stand. 

En Psalm 113, vers 2 tot en met 6 De naam des HEREN zij geprezen 
van nu aan tot in eeuwigheid. Vanwaar de zon opgaat tot waar zij 

ondergaat, zij de naam des HEREN geloofd. Verheven boven alle 

volken is de HERE, boven de hemelen is zijn heerlijkheid. Wie is als 
de HERE, onze God, die zeer hoog woont, die zeer laag neerziet, in 

de hemel en op de aarde? 
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En Psalm 116, vers 5 en 6 Genadig is de HERE en rechtvaardig, onze 
God is een ontfermer. De HERE bewaart de eenvoudigen; ik was 

verzwakt, maar Hij heeft mij verlost. 

En Psalm 118, vers 6 De HERE is met mij, ik zal niet vrezen; wat 
zou een mens mij doen? 

En vers 24 Dit is de dag die de HERE gemaakt heeft; laten wij 
juichen en ons daarover verheugen. 

 

Amen!  
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 
 

 

Lieg niet tegen God met uw mond 
 

U moet zich ook houden aan wat u gesproken hebt met uw lippen,  

want anders zou het wel eens kunnen zijn dat de Here uw 
waardeloze gebed en woorden zal vergelden.  

 
 

Volledige weergave: 

  
Hallo, welkom! Op 19 juni 2021 kreeg ik, Profeet Benjamin 

Cousijnsen, de volgende boodschap Gods, die ik heel graag met u 

wil delen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige, en almachtige Naam 
van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! Voorwaar, mijn 

naam is Blesia, en ben een bode engel Gods. 

 
Voorwaar,  

 
Deuteronomium 23, vers 21 tot en met 23 Wanneer gij 

de Here, uw God, een gelofte doet, zult gij er niet mee talmen haar 

in te lossen, want de Here, uw God, zou ze toch van u eisen en dan 
zoudt gij u bezondigen. Maar, wanneer gij u onthoudt van het doen 

van een gelofte, bezondigt gij u niet. Wat over uw lippen gegaan is, 

moet gij stipt volbrengen; gij hebt immers de Here, uw God, 
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volkomen vrijwillig een gelofte gedaan, die gij hebt uitgesproken 
met eigen mond. 

 

Voorwaar, u moet niet zich bezondigen met uw woorden die 
over uw lippen komen die waardeloos zijn.  

Voorwaar, hou u eraan als u een gelofte hebt uitgesproken vrijwillig 
of u het aan God hebt belooft moet u zich daar echt aanhouden of u 

kunt beter uw lippen sluiten en zwijgen, want God is kadosh, heilig. 

Lieg niet met uw mond. Voorwaar, en wanneer u zich eraan houd 
wat u over uw lippen liet komen, moet u niet ermee pronken zoal 

iemand van de wereld! 
 

Romeinen 12, vers 2 En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, 

maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat 
gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige 

en volkomene. 
En vers 10 Weest in broederliefde elkander genegen, in eerbetoon 

elkander ten voorbeeld. 

En vers 13 Bijdragend in de noden der heiligen, legt u toe op de 
gastvrijheid. 

En vers 18 Houdt zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, vrede 

met alle mensen. 
En vers 21 Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin 

het kwade door het goede. 
Romeinen 13, vers 5 Daarom is het nodig zich te onderwerpen, niet 

slechts om de toorn, maar ook om des gewetens wil.  

 
Voorwaar,  

 
En 1 Korintiërs 2, vers 9 Maar, gelijk geschreven staat: Wat geen 

oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en wat in geen 

mensenhart is opgekomen, al wat God heeft bereid voor degenen, 
die Hem liefhebben. 

En 1 Korintiërs 13, vers 6 en 7 Zij is niet blijde over 

ongerechtigheid, maar zij is blijde met de waarheid. Alles bedekt 
zij, alles gelooft zij, alles hoopt zij, alles verdraagt zij. 
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Voorwaar, wanneer u wil dat de Here, Yeshua HaMashiach, 
JHWH, Jezus Christus u rijkelijk gaat zegenen dan moet u 

zich ook houden aan wat u gesproken hebt met uw lippen,  

want anders zou het wel eens kunnen zijn dat de Here uw 
waardeloze gebed en woorden zal vergelden. Daarom onderwerpt u 

aan God en houd uw lippen rein en zondig niet. Voorwaar, 
 

1 Johannes 1, vers 7 tot en met 10 Maar indien wij in het licht 

wandelen, gelijk Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met 
elkander; en het bloed van Jezus, zijn Zoon, reinigt ons van alle 

zonde. Indien wij zeggen, dat wij geen zonde hebben, misleiden wij 
onszelf en de waarheid is in ons niet. Indien wij onze zonden 

belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te 

vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Indien wij 
zeggen, dat wij niet gezondigd hebben, maken wij Hem tot een 

leugenaar en zijn woord is in ons niet. 
En 1 Johannes 2, vers 6 Wie zegt, dat hij in Hem blijft, behoort ook 

zelf zó te wandelen, als Hij gewandeld heeft. 

En vers 17 En de wereld gaat voorbij en haar begeren, maar wie de 
wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid. Amen! 

 

Geliefden, wees getrouw in wat u aan God belooft heeft!  
Stel niets telkens uit. Voorwaar, hoe zou u het vinden als God zijn 

beloften niet zou vervullen? Dan zou er geen hoop meer voor 
niemand zijn.  

 

Johannes 3, vers 16 tot en met 21 Want alzo lief heeft God de 
wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 

geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 

oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 
duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 

waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 
gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 
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komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 
zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 

 

Zijn beloften zijn ja en amen!  
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 
 

 

Hij is waardig om voor te buigen!  
 

Hosanna, hosanna, uw Koninkrijk zal geopenbaard worden! 

Maranatha voor de Leeuw van Juda, de Koning die zal komen, die u 
vreugde is en verlossing! 

 
 

Volledige weergave: 

  
Hallo, welkom! Op 20 juni 2021 kreeg ik, Profeet Benjamin 

Cousijnsen, de volgende boodschap Gods, die ik heel graag met u 
wil delen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige, en almachtige Naam 
van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! Voorwaar, mijn 

naam is Cheana, en ben een bode engel Gods. 

 
Kadosh, heilig is de Here, de Koning der koningen! 

Voorwaar, stel niet uit, hef in geloof tot Yeshua HaMashiach je hart 
en je handen omhoog! Treed nederig met uw gebed zijn voorhoven 

binnen en maak Hem groot en juich en dans en zing tot Zijn eer. 

Alles wat adem heeft, love de Heer! Halleluja! De vreugde des 
Heren zorgt voor zegeningen en wonderen. Laat ieder Hem groot 

maken, want Zijn majesteit en macht en kracht is zeer groot.  
Voorwaar, Hij is waardig om voor te buigen!  

 

Zegt, Hosanna, hosanna, uw Koninkrijk zal geopenbaard 
worden! Maranatha voor de Leeuw van Juda, de Koning die 

zal komen, die u vreugde is en verlossing! 

Voorwaar, Hij is getrouw en Zijn plannen falen nimmer. Kom met 
alles wat Hem toekomt en maak Hem groot! Laat de Heer u vullen 
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met Zijn liefde, en vormen en leiden door Zijn Geest, en regeren in 
uw hart en leven. Leer van Hem.  

 

Johannes 3, vers 16 tot en met 21 Want alzo lief heeft God de 
wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 

geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 
oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 

duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 

waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 
gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 

komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 
zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 

  

Amen!  
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 

 
 

Laat dit geen aanleiding zijn om er niet klaar 

voor te zijn 
 

Nog een waarschuwingsboodschap van God: Het is belangrijk dat je 

je niet inhoudt. Wees klaar voor de Opname! 
 

 
Volledige weergave: 

  

Hallo, welkom! Op 21 juni 2021 kreeg ik, Profeet Benjamin 
Cousijnsen, de volgende boodschap Gods, die ik heel graag met u 

wil delen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige, en almachtige Naam 

van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus!  
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Voorwaar,  
 

Marcus 13, vers 23 Doch gij, ziet toe: Ik, “de Here”, heb het u 

alles voorzegd. 
 

Voorwaar, voorwaar, ik zeg u,  
 

Openbaring 22, vers 6 en 7 En Hij zeide tot mij: Deze woorden 

zijn getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der 
Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen 

hetgeen weldra geschieden moet. En zie, Ik kom spoedig. Zalig hij, 
die de woorden der profetie van dit boek bewaart! 

En vers 16 Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden, om ulieden dit te 

betuigen. Tot zover. 
 

En Marcus 12, vers 24 Jezus sprak tot hen: Dwaalt gij niet 
daarom, dat gij de Schriften niet kent noch de kracht Gods? 

En Marcus 13, vers 4 en 5 Zeg ons, wanneer zal dat geschieden en 

wat is het teken, wanneer al deze dingen in vervulling zullen 
gaan? Jezus begon tot hen te zeggen: Ziet toe, dat niemand u 

verleide.  

En vers 8 Want volk zal opstaan tegen volk en koninkrijk tegen 
koninkrijk. Er zullen nu hier, dan daar, aardbevingen zijn en er 

zullen hongersnoden wezen. Dat is het begin der weeën. 
 

Voorwaar, de gebeurtenissen in de wereld is u reeds 

voorzegt door Gods ware eindtijdprofeet die alles woord 
voor woord opschrift en deelde.  

Het is belangrijk dat u niets weerhoud. Wees Rapture ready! 
 

Marcus 11, vers 25 en 26 En wanneer gij staat te bidden, 

vergeeft wat gij tegen iemand mocht hebben, opdat ook uw Vader 
in de hemelen uw overtredingen vergeve. Indien gij echter niet 

vergeeft, zal ook uw Vader, die in de hemelen is, uw overtredingen 

niet vergeven. 
 

Laat dit geen aanleiding zijn om er niet klaar voor te zijn.  
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Marcus 13, vers 12 en 13 En een broeder zal zijn broeder 
overleveren ten dode en een vader zijn kind; en kinderen zullen 

opstaan tegen hun ouders en hen ter dood brengen. En gij zult door 

allen gehaat worden om mijns naams wil. Maar wie volhardt tot het 
einde, die zal behouden worden. 

En vers 15 Wie op het dak is, ga niet naar beneden en ga niet naar 
binnen om iets uit zijn huis mede te nemen. 

En vers 20 En indien de Here die dagen niet had ingekort, zou geen 

vlees behouden worden, doch ter wille van de uitverkorenen, die Hij 
heeft uitverkoren, heeft Hij die dagen ingekort. 

En vers 29 Zo moet gij ook, wanneer gij dit ziet geschieden, weten, 
dat het nabij is, voor de deur.  

En vers 33 tot en met 37 Ziet toe, blijft waakzaam. Want gij weet 

niet, wanneer het de tijd is. Gelijk een mens, die buitenslands ging, 
zijn huis overliet en aan zijn slaven volmacht gaf, aan ieder zijn 

werk, en de deurwachter opdroeg te waken. Waakt dan, want gij 
weet niet, wanneer de heer des huizes komen zal, laat in de avond 

of te middernacht, bij het hanegekraai of des morgens vroeg, opdat 

hij niet, als hij plotseling komt, u slapende vinde. Wat Ik u zeg, zeg 
Ik allen: Waakt! 

 

Voorwaar, mijn naam is Michaël, en ben een bode engel des Heren, 
die de boodschap mag overbrengen en delen.  

 
Voorwaar, let op! 

 

Marcus 14, vers 40 En toen Hij terugkwam, vond Hij hen 
slapende, want hun ogen waren zeer bezwaard; en zij wisten niet, 

wat zij Hem zouden antwoorden.  
En vers 49 Dagelijks was Ik bij u, lerende in de tempel, maar gij 

hebt Mij niet gegrepen; doch de Schriften moeten in vervulling 

gaan. 
En Lucas 1, vers 45 En zalig is zij, die geloofd heeft, want wat 

vanwege de Here tot haar gezegd is, zal volbracht worden.  

En vers 68 tot en met 72 Geloofd zij de Here, de God van Israël, 
want Hij heeft omgezien naar zijn volk en heeft het verlossing 

gebracht, en heeft ons een hoorn des heils opgericht, in het huis 
van David, zijn knecht, gelijk Hij gesproken heeft door de mond 

zijner heilige profeten van oudsher – om ons te redden van onze 
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vijanden en uit de hand van allen, die ons haten, om 
barmhartigheid te betonen aan onze vaderen en zijn heilig verbond 

te gedenken. 

 
Voorwaar, Profeet Benjamin Cousijnsen hoort deze woorden 

die vast staat als een rots en onwankelbaar is. 
 

Lucas 10, vers 16 Wie naar u hoort, hoort naar Mij; en wie u 

verwerpt, verwerpt Mij; en wie Mij verwerpt, verwerpt Hem, die Mij 
gezonden heeft. 

En Lucas 13, vers 24 Hij zeide tot hen: Strijdt om in te gaan door 
de enge poort, want velen, zeg Ik u, zullen trachten in te gaan, 

doch het niet kunnen.  

En Lucas 21, vers 17 tot en met 19 En gij zult door allen gehaat 
worden om mijns naams wil. Doch geen haar van uw hoofd zal 

teloor gaan; door uw volharding zult gij uw leven verkrijgen. 
En vers 34 tot en met 36 Ziet toe op uzelf, dat uw hart nimmer 

bezwaard worde door roes en dronkenschap en zorgen voor 

levensonderhoud, en die dag niet plotseling over u kome, als een 
strik. Want hij zal komen over allen, die gezeten zijn op het 

oppervlak der ganse aarde. Waakt te allen tijde, biddende, dat gij 

in staat moogt wezen te ontkomen aan alles wat geschieden zal, en 
gesteld te worden voor het aangezicht van de Zoon des mensen. 

En 2 Petrus 3, vers 9 De Here talmt niet met de belofte, al zijn er, 
die aan talmen denken, maar Hij is lankmoedig jegens u, daar Hij 

niet wil, dat sommigen verloren gaan, doch dat allen tot bekering 

komen. 
En vers 3 Dit vooral moet gij weten, dat er in de laatste dagen 

spotters met spotternij zullen komen, die naar hun eigen begeerten 
wandelen. 

En vers 10 tot en met 13 Maar de dag des Heren zal komen als een 

dief. Op die dag zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en de 
elementen door vuur vergaan, en de aarde en de werken daarop 

zullen gevonden worden. Daar al deze dingen aldus vergaan, 

hoedanig behoort gij dan te zijn in heilige wandel en 
godsvrucht, vol verwachting u spoedende naar de komst van de 

dag Gods, ter wille waarvan de hemelen brandende zullen vergaan 
en de elementen in vuur zullen wegsmelten. Wij verwachten echter 
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naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar 
gerechtigheid woont. 

 

En Johannes 3, vers 16 tot en met 21 Want alzo lief heeft God 
de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 

opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig 
leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, 

opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 

geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 
oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 

duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 

waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 
gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 

komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 
zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 

 

En Openbaring 22, vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, 
zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van 

de Here Jezus zij met allen. 

 
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 
 

 

Het doel van de oude slang 
 

Openbarende en waarschuwende boodschap Gods: Door het 

merkteken van het beest aan te nemen is een rebellie tegen God en 
dat maakt iemand tot een eigendom van satan. Nu weet men 

waarom het niet ongedaan kan worden! 
 

 

Volledige weergave: 
  

Hallo, welkom! Op 22 juni 2021 kreeg ik, Profeet Benjamin 

Cousijnsen, de volgende boodschap Gods, die ik wil graag met u 
delen. 
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Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige, en almachtige Naam 

van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! Voorwaar, mijn 

naam is Rafaël, en ben een bode engel Gods. 
 

Zoals velen al geopenbaard is, weten vele gelovigen en 
ongelovigen dat de duivel slecht is en vervloekt.  

 

Genesis 3, vers 1 De slang nu was het listigste van alle dieren des 
velds. Tot zover. 

 
Hij is een grote leugenaar en heeft vele tactieken om velen 

te manipuleren en te gebruiken als zijn marionetten.  

 
Genesis 6, vers 11 en 12 De aarde nu was verdorven voor Gods 

aangezicht, en de aarde was vol geweldenarij. En God zag de aarde 
aan, en zie, zij was verdorven, want al wat leeft had zijn weg op de 

aarde verdorven. 

 
Voorwaar, hieruit blijkt dat de mens die God met zoveel 

liefde gemaakt had ontrouw en slecht werd, onder andere. 

 
Hebreeën 3, vers 7 en 8 Daarom, gelijk de heilige Geest zegt: 

Heden, indien gij zijn stem hoort, verhardt uw harten niet, zoals bij 
de verbittering. Tot zover. 

En vers 10 tot en met 15 Daarom heb Ik een afkeer gekregen van 

dit geslacht en Ik heb gezegd: Altijd dwalen zij met hun hart, en zij 
hebben mijn wegen niet gekend, zodat Ik gezworen heb in mijn 

toorn: Nooit zullen zij tot mijn rust ingaan! Ziet toe, broeders, dat 
bij niemand uwer een boos, ongelovig hart zij, door af te vallen van 

de levende God, maar vermaant elkander dagelijks, zolang men 

nog van een heden kan spreken, opdat niemand van u zich 
verharde door de misleiding der zonde; want wij hebben deel 

gekregen aan Christus, mits wij het begin van onze verzekerdheid 

tot het einde onverwrikt vasthouden. Als er gezegd wordt: Heden, 
indien gij zijn stem hoort, verhardt uw harten niet zoals bij de 

verbittering. 
En vers 19 Zo zien wij, dat zij niet konden ingaan wegens hun 

ongeloof. 
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En Hebreeën 4, vers 11 Laten wij er dus ernst mede maken om 

tot die rust in te gaan, opdat niemand ten val kome door dit 

voorbeeld van ongehoorzaamheid te volgen. 
En Hebreeën 10, vers 22 tot en met 24 Laten wij toetreden met een 

waarachtig hart, in volle verzekerdheid des geloofs, met een hart, 
dat door besprenging gezuiverd is van besef van kwaad, en met 

een lichaam, dat gewassen is met zuiver water. Laten wij de 

belijdenis van hetgeen wij hopen onwankelbaar vasthouden, want 
Hij, die beloofd heeft, is getrouw. En laten wij op elkander acht 

geven om elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken.  
En vers 26 en 27 Want indien wij opzettelijk zondigen, nadat wij tot 

erkentenis der waarheid gekomen zijn, blijft er geen offer voor de 

zonden meer over, maar een vreselijk uitzicht op het oordeel en de 
felheid van een vuur, dat de wederspannigen zal verteren. 

En vers 37 en 38 Want nog een korte, korte tijd, en Hij, die komt, 
zal er zijn en niet op Zich laten wachten, en mijn rechtvaardige zal 

uit geloof leven; maar als hij nalatig wordt, dan heeft mijn ziel in 

hem geen welbehagen. 
 

En Hebreeën 11, vers 1 Het geloof nu is de zekerheid der dingen, 

die men hoopt, en het bewijs der dingen, die men niet ziet. 
En vers 5 Door het geloof is Henoch weggenomen zodat hij de dood 

niet zag, en hij werd niet meer gevonden, want God had hem 
weggenomen. Want vóórdat hij werd weggenomen, is van hem 

getuigd, dat hij Gode welgevallig was geweest. 

 
Voorwaar, zoals in het beginne, zijn er gelovigen en 

ongelovigen gebeten door de listige slang die de vaccinatie 
gebruikt om de DNA te veranderen.  

 

Genesis 3, vers 4 en 5 De slang echter zeide tot de vrouw: Gij 
zult geenszins sterven, maar God weet, dat ten dage, dat gij 

daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden, en gij als God zult 

zijn, kennende goed en kwaad. 
En vers 13 Daarop zeide de Here God tot de vrouw: Wat hebt gij 

daar gedaan? En de vrouw zeide: De slang heeft mij verleid en toen 
heb ik gegeten.  
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Voorwaar, en zo heeft men hun ogen verblind en hun hart 
verhard, dat zij niet met hun ogen de leugens van satan 

zien.  

 
Openbaring 14, vers 12 Hier blijkt de volharding der heiligen, die 

de geboden Gods en het geloof in Jezus bewaren. 
 

De slang doet er alles aan om de gelovigen en niet gelovigen 

te vaccineren en te kenmerken en hun zielen tot zijn 
eigendom te maken.  

 
Openbaring 13, vers 7 En hem werd gegeven om tegen de 

heiligen oorlog te voeren en hen te overwinnen; en hem werd 

macht gegeven over elke stam en natie en taal en volk. 
En vers 16 tot en met 18 En het maakt, dat aan allen, de kleinen en 

de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een 
merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun 

voorhoofd, en dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het 

merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam 
heeft. Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal 

van het beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is 

zeshonderd zesenzestig. 
 

En Openbaring 14, vers 14 En ik zag en zie, een witte wolk, en 
op de wolk iemand gezeten als een mensen zoon met een gouden 

kroon op zijn hoofd en een scherpe sikkel in zijn hand.  

En vers 16 En Hij, die op de wolk gezeten was, zond zijn sikkel uit 
op de aarde, en de aarde werd gemaaid. 

 
Voorwaar, overdenkt deze boodschap in de rust.  

 

Openbaring 22, vers 6 en 7 En Hij zeide tot mij: Deze woorden 
zijn getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der 

Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen 

hetgeen weldra geschieden moet. En zie, Ik kom spoedig. Zalig hij, 
die de woorden der profetie van dit boek bewaart! 

 
Ten slotte, een echte held warrior wederstaat de satan en 

neemt de vaccinatie niet aan.  
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Dit zijn Gods helden! 
 

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 
 

 

Profetisch: wandelende zombies 
 

De achterblijvers op de Aarde zullen zich de huid telkens kapot 
krabben tot diep op de bot vanwege de injecties. 

 

 
Volledige weergave: 

  
Hallo, welkom! Op 23 juni 2021 kreeg ik, Profeet Benjamin 

Cousijnsen, de volgende boodschap Gods, die ik heel graag met u 

wil delen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige, en almachtige Naam 
van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus!  

 

Voorwaar, zo zijn er velen die vanwege hen 
ongehoorzaamheid stap voor stap zielloos geworden zijn.  

Velen zullen als wandelende zombies zijn. Dit is profetisch! De 

achterblijvers op de Aarde zullen zich de huid telkens kapot 
krabben tot diep op de bot vanwege de injecties. Voorwaar, en het 

geweld en haat zal enorm zijn wereldwijd. 
 

My naam is Revelado, en ben een bode engel Gods. 

 
Voorwaar, Profeet Benjamin Cousijnsen heeft de wereld 

reeds jaren geleden gewaarschuwd! 
 

Mattheüs 5, vers 17 Meent niet, dat Ik gekomen ben om de wet 

of de Profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen om te ontbinden, 
maar om te vervullen.  

 

En Openbaring 22, vers 6 En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn 
getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der 
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profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen 
hetgeen weldra geschieden moet.  

 

Voorwaar, de boodschappen Gods zijn duidelijk genoeg! 
 

Psalm 109, vers 25 Daarom ben ik hun tot een smaad geworden; 
als zij mij zien, schudden zij het hoofd. 

 

En Spreuken 1, vers 22 Hoelang zult gij, onverstandigen, het 
onverstand liefhebben, zullen spotters aan spotternij een 

welgevallen hebben, en dwazen de kennis haten? 
En vers 24 tot en met 33 Omdat gij weigerdet, toen ik riep, 

niemand acht gaf, toen ik mijn hand uitstrekte, gij al mijn 

raadgevingen in de wind sloegt, en mijn vermaning niet wildet, 
daarom zal ik ook lachen om uw verderf; ik zal spotten, wanneer 

uw verschrikking komen zal. Wanneer uw verschrikking zal komen 
als een storm en uw verderf zal aansnellen als een wervelwind, 

wanneer benauwdheid en angst over u zullen komen, dan zullen zij 

tot mij roepen, maar ik zal niet antwoorden, zij zullen mij zoeken, 
maar mij niet vinden. Omdat zij de kennis hebben gehaat en de 

vreze des HEREN niet hebben verkozen, mijn raad niet hebben 

gewild, al mijn vermaningen hebben versmaad, zullen zij eten van 
de vrucht van hun wandel en verzadigd worden van hun 

raadslagen. Want de afkerigheid der onverstandigen zal hen doden, 
de zorgeloosheid der dwazen zal hen te gronde richten. Maar wie 

naar mij luistert, zal gerust wonen, beveiligd tegen de verschrikking 

van het onheil. 
 

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
 

 

 

Profetische en waarschuwingsboodschap Gods: 

ook velen kerken zullen hierin meegaan 
 
Voorwaar, dit is geen science fiction, maar de volle waarheid! De 

gebeurtenissen in de wereld en dromen die velen krijgen wijzen 

erop om u klaar te maken als christen, en het vaccinatie te 
weigeren. 
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Volledige weergave: 

  
Hallo, welkom! Op 27 juni 2021 kreeg ik, Profeet Benjamin 

Cousijnsen, de volgende boodschap Gods, die ik heel graag met u 
wil delen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige, en almachtige Naam 
boven alle namen en machten en krachten, de Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus!  
 

Voorwaar, de overheid is doelbewust en actief bezig om 

grote druk op de bevolking uit te oefenen om juist de 
vaccinatie te nemen.  

Zelfs gebruikt de listige slang vele leugens en tactieken om de 
bevolking te manipuleren via de media wereldwijd en zowel vele 

kerken gaan hierin mee en zullen voor eeuwig verloren.  

Voorwaar, mijn naam is Revelado, en ben een bode engel Gods.  
 

Voorwaar, wereldwijd bereid men zich alvast voor wat 

komen gaat en is bezig om ruimte te creëren voor al die 
doden, en verwacht nog veel meer doden na de vaccinaties.  

Voorwaar, vele geleerden en onderzoekers worden het zwijgen 
opgelet zowel huisartsen, onder andere. Een virale immunoloog was 

zeer geschokt na onderzoekt en ontdekte dat de bevolking word 

geïnjecteerd met gif. Hij moest zijn werk maar doen, wat is 
opgedragen kreeg hij te horen van de overheid of hij verliest zijn 

baan. Hij koos ervoor om zijn werk niet meer te doen. Een week 
later is deze virale immunoloog omgekomen vanwege 

hartontsteking na vaccinatie.  

Ook wereldwijd wordt gedaan wat de satan met zijn trawanten 
willen dat velen verloren gaan.  

 

Voorwaar, dit is geen science fiction, maar de volle 
waarheid! 

De gevallen engelen, de bezoekers uit de ruimte, zien dat ook wel 
dat de Opname, de verlossing des Heren dichterbij komt. De 

gebeurtenissen in de wereld en dromen die velen krijgen wijzen 
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erop om u klaar te maken als christen, en het vaccinatie te 
weigeren.  

 

Die de vaccinatie echter hebben aangenomen zullen door 
een hel op de Aarde gaan!  

 
Leviticus 26, vers 21 Indien gij u tegen Mij verzet en naar Mij niet 

wilt luisteren, dan zal Ik u nog zevenmaal harder slaan, naar uw 

zonden. 
En Amos 3, vers 6 Wordt de bazuin in een stad geblazen, zonder 

dat de inwoners opschrikken? Geschiedt er een ramp in een stad, 
zonder dat de Here die bewerkt? 

En Amos 8, vers 9 Te dien dage zal het geschieden, luidt het woord 

van de Here Here, dat Ik op de middag de zon zal doen schuilgaan 
en bij klaarlichte dag het land in het donker zal zetten. 

En Openbaring 22, vers 12 Zie, Ik kom spoedig en mijn loon is bij 
Mij om een ieder te vergelden, naardat zijn werk is. 

En vers 20 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. 

Amen, kom, Here Jezus! 
 

Tenslotte, men mag zijn of haar Rapture droom delen. 

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
 

 
 

Wek de Heer niet tot naijver 
 
Let goed op hoe u wandelt en onderscheid altijd de dingen die in 

deze laatste dagen gebeuren als kinderen Gods, tenzij je valt en 

weer terugdeinst. Men kan niet aan de tafel des Heren deel hebben 
èn aan de tafel der boze geesten.  

 
 

Volledige weergave: 

  
Hallo, welkom! Op 27 juni 2021 kreeg ik, Profeet Benjamin 

Cousijnsen, de volgende boodschap Gods, die ik heel graag met u 

wil delen. 
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Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige, en almachtige Naam 
van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus!  

 

Voorwaar, u daar, hebt ontzag voor de Heer, en spits uw 
oren! 

 
Efeziërs 4, vers 21 Gij toch hebt van Hem gehoord en zijt in Hem 

onderwezen, gelijk dit de waarheid is in Jezus. 

En Efeziërs 5, vers 1 Weest dan navolgers Gods, als geliefde 
kinderen.  

En Efeziërs 4, vers 30 En bedroeft de heilige Geest Gods niet, door 
wie gij verzegeld zijt tegen de dag der verlossing. 

En Efeziërs 5, vers 10 En toetst wat de Here welbehagelijk is.  

En vers 15 tot en met 17 Ziet dus nauwlettend toe, hoe gij wandelt, 
niet als onwijzen, doch als wijzen, u de gelegenheid ten nutte 

makende, want de dagen zijn kwaad. Weest daarom niet 
onverstandig, maar tracht te verstaan, wat de wil des Heren is. 

 

Voorwaar, mijn naam is Tireach, en ben een bode engel 
Gods.  

 

Openbaring 6, vers 10 En zij riepen met luider stem en zeiden: 
Tot hoelang, o heilige en waarachtige Heerser, oordeelt en wreekt 

Gij ons bloed niet aan hen, die op de aarde wonen? 
En vers 14 En de hemel week terug als een boekrol, die wordt 

opgerold, en alle berg en eiland werd van zijn plaats gerukt. 

En Openbaring 7, vers 3 en 4 En hij zeide: Brengt geen schade toe 
aan de aarde, noch aan de zee, noch aan de bomen, voordat wij de 

knechten van onze God aan hun voorhoofd verzegeld hebben. En ik 
hoorde het getal van hen, die verzegeld waren: 

honderdvierenveertigduizend waren verzegeld uit alle stammen der 

kinderen Israëls. 
En Openbaring 11, vers 16 en 17 En de vierentwintig oudsten, die 

voor God op hun tronen gezeten waren, wierpen zich op hun 

aangezicht en aanbaden God, zeggende: Wij danken U, Here God, 
Almachtige, die is en die was, dat Gij uw grote macht hebt 

opgenomen en het koningschap hebt aanvaard. 
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En Daniël 7, vers 25 Hij zal woorden spreken tegen de 
Allerhoogste, en de heiligen des Allerhoogsten te gronde richten; hij 

zal er op uit zijn tijden en wet te veranderen, en zij zullen in zijn 

macht gegeven worden voor een tijd en tijden en een halve tijd. 
 

Voorwaar, laat de Heilige Geest uw gedachten aanraken 
zodat u dit alles kan begrijpen.  

 

Openbaring 3, vers 19 Allen, die Ik liefheb, bestraf Ik en tuchtig 
Ik; wees dan ijverig en bekeer u. 

En 1 Johannes 3, vers 19 tot en met 23 Hieraan zullen wij 
onderkennen, dat wij uit de waarheid zijn en voor Hem ons hart 

overtuigen, dat, indien ons hart ons veroordeelt, God meerder is 

dan ons hart en kennis heeft van alle dingen. Geliefden, als ons 
hart ons niet veroordeelt, hebben wij vrijmoedigheid tegenover 

God, en ontvangen wij van Hem al wat wij bidden, daar wij zijn 
geboden bewaren en doen wat welgevallig is voor zijn 

aangezicht. En dit is zijn gebod: dat wij geloven in de naam van 

zijn Zoon Jezus Christus en elkander liefhebben, gelijk Hij ons 
geboden heeft. 

 

En 2 Johannes 1, vers 7 tot en met 11 Want er zijn vele 
misleiders uitgegaan in de wereld, die de komst van Jezus Christus 

in het vlees niet belijden. Dit is de misleider en de antichrist. Let op 
uzelf, dat gij niet verliest wat wij verricht hebben, maar uw loon ten 

volle ontvangt. Een ieder, die verder gaat en niet blijft in de leer 

van Christus, heeft God niet; wie in die leer blijft, deze heeft zowel 
de Vader als de Zoon. Indien iemand tot u komt en deze leer niet 

brengt, ontvangt hem niet in uw huis en heet hem niet 
welkom. Want wie hem welkom heet, heeft deel aan zijn boze 

werken. 

 
En Openbaring 14, vers 9 tot en met 12 En een andere engel, 

een derde, volgde hen, zeggende met luider stem: Indien iemand 

het beest en zijn beeld aanbidt en het merkteken op zijn voorhoofd 
of op zijn hand ontvangt, die zal ook drinken van de wijn van Gods 

gramschap, die ongemengd is toebereid in de beker van zijn toorn; 
en hij zal gepijnigd worden met vuur en zwavel ten aanschouwen 

van de heilige engelen en van het Lam. En de rook van hun 
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pijniging stijgt op in alle eeuwigheden, en zij hebben geen rust, dag 
en nacht, die het beest en zijn beeld aanbidden, en al wie het 

merkteken van zijn naam ontvangt. Hier blijkt de volharding der 

heiligen, die de geboden Gods en het geloof in Jezus bewaren. 
En 1 Korintiërs 10, vers 21 en 22 Gij kunt niet de beker des Heren 

drinken èn de beker der boze geesten, gij kunt niet aan de tafel des 
Heren deel hebben èn aan de tafel der boze geesten. Of willen wij 

de Here tot naijver wekken? Zijn wij soms sterker dan Hij? 

 
En Colossenzen 2, vers 15 Hij heeft de overheden en machten 

ontwapend en openlijk tentoongesteld en zo over hen gezegevierd. 
En Colossenzen 3, vers 1 en 2 Indien gij dan met Christus 

opgewekt zijt, zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus is, 

gezeten aan de rechterhand Gods. Bedenkt de dingen, die boven 
zijn, niet die op de aarde zijn. 

 
En 2 Thessalonicenzen 2, vers 1 tot en met 4 Maar wij 

verzoeken u, broeders “en zusters”, met betrekking tot de komst 

van onze Here Jezus Christus en onze vereniging met Hem, dat gij 
niet spoedig uw bezinning verliest of in onrust verkeert, hetzij door 

een geestesuiting, hetzij door een prediking, hetzij door een brief, 

die van ons afkomstig zou zijn, alsof de dag des Heren reeds 
aanbrak. Laat niemand u misleiden, op welke wijze ook, want eerst 

moet de afval komen en de mens der wetteloosheid zich 
openbaren, de zoon des verderfs, de tegenstander, die zich verheft 

tegen al wat God of voorwerp van verering heet, zodat hij zich in de 

tempel Gods zet, om aan zich te laten zien, dat hij een god is. 
En vers 11 en 12 En daarom zendt God hun een dwaling, die 

bewerkt, dat zij de leugen geloven, opdat allen worden geoordeeld, 
die de waarheid niet geloofd hebben, doch een welgevallen hebben 

gehad in de ongerechtigheid. 

En 2 Thessalonicenzen 3, vers 5 De Here neige uw harten tot de 
liefde Gods en tot de volharding van Christus. Amen! 

 

En Openbaring 22, vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, 
zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van 

de Here Jezus zij met allen. 
 

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
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Alles prijsgeven om Christus te winnen 
 

Profetie en waarschuwende boodschap Gods: Want van nu aan 

zullen vijf in één huis verdeeld zijn, drie tegen twee en twee tegen 
drie. Zij zullen verdeeld zijn, vader tegen zoon en zoon tegen 

vader, moeder tegen dochter en dochter tegen moeder, 
schoonmoeder tegen haar schoondochter en schoondochter tegen 

schoonmoeder. 

 
 

Volledige weergave: 
  

Hallo, welkom! Op 28 juni 2021 kreeg ik, Profeet Benjamin 

Cousijnsen, de volgende boodschap Gods, die ik heel graag met u 
wil delen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige, en almachtige Naam 

van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! Voorwaar, mijn 

naam is Charmona, en ben een bode engel Gods. 
 

Toetst het oor de woorden niet? 

 
Job 12, vers 22 Hij legt de diepten uit de donkerheid bloot en 

brengt de diepe duisternis aan het licht. 
 

Voorwaar, de vaccinaties zijn voorzien met ADRS (Adverse 

Drug Reactions) hier onder vallen namelijk vele stergevallen 
en levens bedreigde ziekten en handicaps.  

De ADRS geven vele ernstige en geen gewone bijwerkingen, en 
vereist daarom altijd ziekenhuis opname.  

 

Job 12, vers 24 en 25 Hij beneemt de hoofden van het volk des 
lands het verstand, en doet hen ronddwalen in ongebaande 

wildernis. Zij tasten rond in lichtloze duisternis, en Hij doet hen 

dwalen als een beschonkene. 
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En Job 13, vers 17 en 18 Luistert aandachtig naar mijn woord en 
mijn verklaring kome in uw oren. Zie toch, ik zet de rechtszaak 

uiteen, ik weet, dat ik in mijn recht ben. 

En vers 24 Waarom verbergt Gij uw aangezicht en beschouwt Gij 
mij als uw vijand? 

 
Voorwaar, de eiwit in de vaccinaties met mRNA zijn de 

gevaarlijkste omdat ze nooit meer uit uw lichaam kunnen 

halen.  
 

Job 15, vers 12 Wat sleept uw hart u mee en wat flikkeren uw 
ogen. 

En vers 17  Ik wil u onderrichten, luister naar mij: en wat ik 

geschouwd heb, dat wil ik vertellen. 
En Job 21, vers 31 Wie verwijt hem zijn gedrag in zijn aangezicht? 

En heeft hij iets gedaan, wie vergeldt het hem? 
En Job 37, vers 21 Nu eens ziet men geen licht, verduisterd als het 

is door de wolken, dan weer jaagt de wind voorbij en maakt het 

helder. 
 

Voorwaar, er is genoeg gezegd dat de vaccinaties uit de boze 

is. 
 

Lucas 12, vers 34 tot en met 37 Want waar uw schat is, daar zal 
ook uw hart zijn. Laten uw lendenen omgord zijn en uw lampen 

brandende. En gij, weest gelijk aan mensen, die op hun heer 

wachten, wanneer hij van de bruiloft wederkeert, om hem, als hij 
komt en klopt, terstond te kunnen opendoen. Zalig die slaven, die 

de heer bij zijn komst wakende zal aantreffen. Voorwaar, Ik zeg u, 
hij zal zich omgorden en hen aan tafel nodigen, en bij hen komen 

om hen te bedienen.  

  
Voorwaar, dit geld alléén voor de vaccinatie weigeraars. 

 

Lucas 12, vers 38 en 39 En wanneer hij in de tweede of in de 
derde nachtwake komt en hen zó aantreft, zalig zijn zij. Maar weet 

dit: Als de heer des huizes geweten had, op welk uur de dief zou 
komen, hij zou in zijn huis niet hebben laten inbreken. 
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Voorwaar, velen hebben laten inbreken in hun huid en in hun 
lichaam en behoren nu satan toe.  

 

Lucas 12, vers 40 Weest ook gij bereid, want op een uur, dat gij 
het niet verwacht, komt de Zoon des mensen. 

En vers 52 en 53 Want van nu aan zullen vijf in één huis verdeeld 
zijn, drie tegen twee en twee tegen drie. Zij zullen verdeeld 

zijn, vader tegen zoon en zoon tegen vader, moeder tegen dochter 

en dochter tegen moeder, schoonmoeder tegen haar schoondochter 
en schoondochter tegen schoonmoeder. 

En vers 56 en 57 Huichelaars, het aanzien van aarde en hemel weet 
gij te onderkennen, waarom onderkent gij deze tijd niet? En 

waarom ook oordeelt gij niet uit uzelf wat recht is? 

En Lucas 13, vers 23 tot en met 29 En iemand zeide tot Hem: Here, 
zijn het weinigen, die behouden worden? Hij zeide tot hen: Strijdt 

om in te gaan door de enge poort, want velen, zeg Ik u, zullen 
trachten in te gaan, doch het niet kunnen. Van het ogenblik af, dat 

de heer des huizes is opgestaan en de deur gesloten heeft, zult gij 

beginnen buiten te staan en aan de deur te kloppen, zeggende: 
Here, doe ons open, en Hij zal antwoorden en tot u zeggen: Ik weet 

niet, vanwaar gij zijt. Dan zult gij beginnen te zeggen: Wij hebben 

voor uw ogen gegeten en gedronken en in onze straten hebt Gij 
geleerd. En Hij zal tot u spreken, zeggende: Ik weet niet, vanwaar 

gij zijt; gaat weg van Mij, alle gij werkers der ongerechtigheid. Daar 
zal het geween zijn en het tandengeknars, wanneer gij Abraham en 

Isaak en Jakob zult zien en al de profeten in het Koninkrijk Gods, 

maar uzelf buitengeworpen. En zij zullen komen van oost en west 
en van noord en zuid en zullen aanliggen in het Koninkrijk Gods. 

 
En Openbaring 22, vers 10 en 11 En hij zeide tot mij: Verzegel 

de woorden van de profetie van dit boek niet, want de tijd is 

nabij. Wie onrecht doet, hij doe nog meer onrecht; wie vuil is, hij 
worde nog vuiler; wie rechtvaardig is, hij bewijze nog meer 

rechtvaardigheid; wie heilig is, hij worde nog meer geheiligd. 

En vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom 
spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de Here Jezus zij 

met allen.  
 



 
 

 

8268 
 
 

 

Voorwaar, al lijkt de vaccinatie een snoepje, als u het 
aanneemt zal dat snoepje u vele ernstige problemen geven 

en erge nog u dan hebt deur gesloten van God. 

Hoeveel u ook bid en vasts, de deur des Hemels is voor u gesloten, 
als u de vaccinatie van de satan hebt aangenomen. 

 
1 Korintiërs 9, vers 26 Ik loop dan ook niet maar in den blinde en 

ik ben geen vuistvechter, die zo maar in de lucht slaat.  

En Filippenzen 3, vers 8 Voorzeker, ik acht zelfs alles schade, 
omdat de kennis van Christus Jezus, mijn Here, dat alles te boven 

gaat. Om zijnentwil heb ik dit alles prijsgegeven en houd het voor 
vuilnis, opdat ik Christus moge winnen. 

En Colossenzen 3, vers 2 tot en met 4 Bedenkt de dingen, die 

boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want gij zijt gestorven en uw 
leven is verborgen met Christus in God. Wanneer Christus 

verschijnt, die ons leven is, zult ook gij met Hem verschijnen in 
heerlijkheid. 

 

Amen! 
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 

 
 

Zo zult gij hen dan aan hun vruchten kennen 
 
Voorwaar, zo spreekt de Heer, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 

Christus: “Een kerk vol gevaccineerden is een kerk van satan, maar 
een kerk vol vaccinatie weigeraars zullen zich een kerk van Christus 

mogen noemen.” 

 
 

Volledige weergave: 
  

Hallo, welkom! Op 29 juni 2021 kreeg ik, Profeet Benjamin 

Cousijnsen, de volgende boodschap Gods, die ik heel graag met u 
wil delen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige Naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus!  
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Voorwaar,  

 

Mattheüs 23, vers 12 Al wie zichzelf zal verhogen, zal vernederd 
worden en al wie zichzelf zal vernederen, zal verhoogd worden. 

En vers 14 Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, gij huichelaars, 
want gij eet de huizen der weduwen op, terwijl gij voor de schijn 

lange gebeden uitspreekt. Daarom zult gij zwaarder oordeel 

ontvangen. 
En vers 24 Dit moest men doen en het andere niet nalaten. Gij 

blinde wegwijzers, die de mug uitzift, maar de kameel doorzwelgt. 
En vers 28 en 29 Zo ook gij, van buiten schijnt gij de mensen wel 

rechtvaardig, doch van binnen zijt gij vol huichelarij en 

wetsverachting. Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, gij 
huichelaars, want gij bouwt de grafsteden der Profeten en verfraait 

de gedenktekenen der rechtvaardigen. 
En vers 38 Zie, uw huis wordt aan u overgelaten.  

 

Voorwaar, luistert beslist ook naar de boodschap met de 
titel: ‘Laat u niet zoet hoeden door de honing van de kerk’.  

Voorwaar, mijn naam is Revelado, en ben een bode engel Gods. 

 
Mattheüs 24, vers 22 En indien die dagen niet ingekort werden, 

zou geen vlees behouden worden; doch ter wille van de 
uitverkorenen zullen die dagen worden ingekort. 

En vers 33 Zo moet ook gij, wanneer gij dit alles ziet, weten, dat 

het nabij is, voor de deur. 
En vers 31 En Hij zal zijn engelen uitzenden met luid bazuingeschal 

en zij zullen zijn uitverkorenen verzamelen uit de vier windstreken, 
van het ene uiterste der hemelen tot het andere. 

En vers 43 Maar weet dit: Als de heer des huizes geweten had, in 

welke nachtwaak de dief zou komen, hij zou gewaakt hebben en in 
zijn huis niet hebben laten inbreken. 

 

Voorwaar, velen kerken hebben niet gewaakt en hebben de 
dief in hun huis laten inbreken.  

Voorwaar, ik zeg u, zo spreekt de Heer, Yeshua HaMashiach, JHWH, 
Jezus Christus: “Een kerk vol gevaccineerden is een kerk van satan, 
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maar een kerk vol vaccinatie weigeraars zullen zich een kerk van 
Christus mogen noemen.” 

 

Mattheüs 7, vers 16 Aan hun vruchten zult gij hen kennen. Tot 
zover. 

 
Licht en duisternis gaat ook niet samen. 

 

En Mattheüs 7, vers 17 tot en met 23 Zo brengt iedere goede 
boom goede vruchten voort, maar de slechte boom brengt slechte 

vruchten voort. Een goede boom kan geen slechte vruchten dragen, 
of een slechte boom goede vruchten dragen. Iedere boom, die geen 

goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur 

geworpen. Zo zult gij hen dan aan hun vruchten kennen. Niet een 
ieder, die tot Mij zegt: Here, Here, zal het Koninkrijk der hemelen 

binnengaan, maar wie doet de wil mijns Vaders, die in de hemelen 
is. Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: Here, Here, hebben wij 

niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam boze geesten 

uitgedreven en in uw naam vele krachten gedaan? En dan zal Ik 
hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij 

werkers der wetteloosheid. 

 
En Mattheüs 13, vers 38 tot en met 43 De akker is de wereld; 

het goede zaad, dat zijn de kinderen van het Koninkrijk; het 
onkruid zijn de kinderen van de boze; de vijand, die het gezaaid 

heeft, is de duivel; de oogst is de voleinding der wereld; de maaiers 

zijn de engelen. Zoals nu het onkruid verzameld wordt en met vuur 
verbrand, zo zal het gaan bij de voleinding der wereld. De Zoon des 

mensen zal zijn engelen uitzenden en zij zullen uit zijn Koninkrijk 
verzamelen al wat tot zonde verleidt en hen, die de ongerechtigheid 

bedrijven, en zij zullen hen in de vurige oven werpen; daar zal het 

geween zijn en het tandengeknars. Dan zullen de rechtvaardigen 
stralen als de zon in het Koninkrijk huns Vaders. Wie oren heeft, die 

hore!  Amen! 

 
Wie niet wil horen gaat verloren en wordt verbrand! 

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
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JULI 2021 
 
Kijk ééns omhoog! 
 

In Zijn nabijheid is eeuwige vreugde, dus kijk ééns omhoog! 
 

 

Volledige weergave: 
  

Hallo, welkom! Op 1 juli 2021 kreeg ik, Profeet Benjamin 

Cousijnsen, de volgende boodschap Gods, die ik heel graag met u 
wil delen. 
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Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige Naam boven alle namen 

en machten en krachten, de Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, 

Jezus Christus!  
 

Voorwaar, kadosh, heilig is de Here! 
Kijk ééns omhoog! Wat nu nog verborgen is, waar al velen lang op 

wacht komt telkens dichterbij! Voorwaar, spoedig zullen vele 

kinderen Gods Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus zien. 
Nooit meer tranen en pijn of strijd. In Zijn nabijheid is eeuwige 

vreugde, dus kijk ééns omhoog! En als je lijdt, weet als uw 
liefhebbende Vader terug komt en dat het lijden maar voor heel 

even is geweest. U zal in Zijn heerlijkheid binnen gaan met vreugde 

en u zal Hem verhogen en Zijn heilige Naam loven en prijzen. 
 

Voorwaar, mijn naam is Lovesadai, en ben een bode engel 
Gods. 

Het lijden op de Aarde is niet te vergelijken met alles wat u in de 

Hemel zult ervaren. Leer om te leven in Zijn kracht en liefde. Groot 
is Hij! 

 

Zegt, Halleluja! Wat een geweldige God is Hij! O, vat weer 
moed, want God is goed en steeds tot hulp bereid! Amen! 

 
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 

 
 

Geliefden, het is nu de laatste ure! 
 
Voorwaar, zou de Heer de vaccinatie hebben aangenomen? Nee, 

nooit! En daaraan onderkennen wij, dat het de laatste ure is. Zij 
zijn van ons uitgegaan, maar zij waren uit ons niet; want indien zij 

uit ons geweest waren, zouden zij bij ons gebleven zijn: maar aan 

hen moest openbaar worden, dat niet allen uit ons zijn.  
 

 

Volledige weergave: 
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Hallo, welkom! Op 4 juli 2021 kreeg ik, Profeet Benjamin 
Cousijnsen, de volgende boodschap Gods, die ik heel graag met u 

wil delen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige, en almachtige Naam 

van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus!  
 

Voorwaar, kijk niet naar omstandigheden. 

 
1 Petrus 4, vers 7 Het einde aller dingen is nabijgekomen. Komt 

dus tot bezinning en wordt nuchter, opdat gij kunt bidden. 
En vers 16 en 17 Indien hij echter als Christen lijdt, dan schame hij 

zich niet, maar verheerlijke God onder die naam. Want het is nu de 

tijd, dat het oordeel begint bij het huis Gods; als het bij ons begint, 
wat zal het einde zijn van hen, die ongehoorzaam blijven aan het 

evangelie Gods?  
En 1 Petrus 5, vers 7 en 8 Werpt al uw bekommernis op Hem, want 

Hij zorgt voor u. Wordt nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij, de 

duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal 
verslinden. 

En 2 Petrus 2, vers 2 en 3 En velen zullen hun losbandigheden 

navolgen, zodat door hun schuld de weg der waarheid gelasterd zal 
worden; en zij zullen uit hebzucht met verzonnen redeneringen u 

als koopwaar behandelen; maar het oordeel houdt zich reeds lang 
met hen bezig en hun verderf sluimert niet.  

En vers 8 Want deze rechtvaardige heeft, onder hen wonende, dag 

aan dag zijn rechtvaardige ziel gekweld door het zien en horen van 
hun tegen alle wet ingaande werken. 

En vers 19 tot en met 21 Vrijheid spiegelen zij hun voor, hoewel zij 
zelf slaven des verderfs zijn; immers, door wie men overmeesterd 

is, diens slaaf is men. Want indien zij, aan de bezoedelingen der 

wereld ontvloden door de erkentenis van de Here en Heiland Jezus 
Christus, toch weer erin verstrikt raken en erdoor overmeesterd 

worden, dan is hun laatste toestand erger dan de eerste. Het zou 

immers beter voor hen geweest zijn, geen kennis verkregen te 
hebben van de weg der gerechtigheid, dan met die kennis zich af te 

keren van het heilige gebod dat hun overgeleverd is. 
En 2 Petrus 3, vers 13 en 14 Wij verwachten echter naar zijn 

belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid 
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woont. Daarom, geliefden, beijvert u in deze verwachting, 
onbevlekt en onberispelijk te blijken voor Hem in vrede. 

En 1 Johannes 2, vers 6 Wie zegt, dat hij in Hem blijft, behoort ook 

zelf zó te wandelen, als Hij gewandeld heeft. 
 

Voorwaar, zou de Heer de vaccinatie hebben aangenomen? 
Nee, nooit! 

 

1 Johannes 2, vers 14 tot en met 20 Ik heb u geschreven, 
vaders, want gij kent Hem, die van den beginne is. Ik heb u 

geschreven, jongelingen, want gij zijt sterk en het woord Gods blijft 
in u en gij hebt de boze overwonnen. Hebt de wereld niet lief en 

hetgeen in de wereld is. Indien iemand de wereld liefheeft, de liefde 

des Vaders is niet in hem. Want al wat in de wereld is: de begeerte 
des vlezes, de begeerte der ogen en een hovaardig leven, is niet uit 

de Vader, maar uit de wereld. En de wereld gaat voorbij en haar 
begeren, maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid. 

Kinderen, het is de laatste ure; en gelijk gij gehoord hebt, dat er 

een antichrist komt, zijn er nu ook vele antichristen opgestaan, en 
daaraan onderkennen wij, dat het de laatste ure is. Zij zijn van ons 

uitgegaan, maar zij waren uit ons niet; want indien zij uit ons 

geweest waren, zouden zij bij ons gebleven zijn: maar aan hen 
moest openbaar worden, dat niet allen uit ons zijn. Gij echter hebt 

een zalving van de Heilige en gij weet dat allen.  
 

Voorwaar, mijn naam is Blesia, en ben een bode engel Gods. 

 
1 Johannes 3, vers 4 Ieder, die de zonde doet, doet ook de 

wetteloosheid, en de zonde is wetteloosheid.  
En vers 7 Kinderkens, laat niemand u misleiden. Wie de 

rechtvaardigheid doet, is rechtvaardig, gelijk Hij rechtvaardig is. 

En vers 9 en 10 Een ieder, die uit God geboren is, doet geen zonde; 
want het zaad Gods blijft in hem en hij kan niet zondigen, want hij 

is uit God geboren. Hieraan zijn de kinderen Gods en de kinderen 

des duivels kenbaar: een ieder, die de rechtvaardigheid niet doet, is 
niet uit God. Tot zover. 

 
Voorwaar, geliefden, niet elke kerk is uit God. 
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Vertrouwt niet iedere geest maar beproeft de geesten of ze wel uit 
God zijn, omdat de satan zelf ook zich zelf noemt pastoor! 

 

1 Johannes 5, vers 4 Want al wat uit God geboren is, overwint de 
wereld; en dit is de overwinning, die de wereld overwonnen heeft: 

ons geloof. 
En vers 10 Wie in de Zoon van God gelooft, heeft het getuigenis in 

zich; wie God niet gelooft, heeft Hem tot een leugenaar gemaakt, 

omdat hij niet geloofd heeft in het getuigenis, dat God getuigd 
heeft van zijn Zoon. 

 
Voorwaar, als u in God gelooft, houd u rekening met wat de 

Heilige Geest Gods gesproken heeft, evenzo via deze 

boodschap. 
 

3 Johannes 1, vers 11 en 12 Geliefde, volg het kwade niet na, 
maar het goede. Wie goed doet, is uit God, maar wie kwaad doet, 

heeft God niet gezien. Van Demetrius is een goed getuigenis 

gegeven door allen en door de waarheid zelf; en ook wij geven een 
goed getuigenis en gij weet, dat ons getuigenis waar is. 

En vers 15 Vrede zij u! De vrienden groeten u. Groet de vrienden 

bij name. 
En Judas 1, vers 2 Barmhartigheid, vrede en liefde worde u 

vermenigvuldigd. 
En vers 17 tot en met 23 Gij echter, geliefden, herinnert u de 

woorden, die vóór dezen gesproken zijn door de apostelen van onze 

Here Jezus Christus, dat zij tot u hebben gezegd: Aan het einde des 
tijds zullen er spotters komen, die naar hun eigen goddeloze 

begeerten zullen wandelen. Zij zijn het, die scheuringen maken, 
natuurlijke mensen, die de Geest niet hebben. Maar gij, geliefden, 

bewaart uzelf in de liefde Gods, door uzelf op te bouwen in uw 

allerheiligst geloof en door te bidden in de heilige 
Geest, verwachtende de ontferming van onze Here Jezus Christus 

ten eeuwigen leven. En weest ook barmhartig jegens sommigen, 

die twijfelen, redt hen door hen uit het vuur te rukken, maar weest 
jegens anderen barmhartig in vreze, uit afkeer zelfs van het kleed, 

dat door het vlees bevlekt is. 
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Laat de Heilige Geest via deze boodschap u sterken en 
vormen naar Gods wil. Amen! 

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
 
 
 

Velen zijn teleurgesteld vooral God  
 
Voorwaar, ik zeg u, ook God is teleurgesteld in 8 van de 10 kerken. 

 
 
Volledige weergave: 

  

Hallo, welkom! Op 4 juli 2021 kreeg ik, Profeet Benjamin 
Cousijnsen, de volgende boodschap Gods, die ik heel graag met u 

wil delen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige, en almachtige Naam 

van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! Voorwaar, mijn 
naam is Revelado, en ben een bode engel Gods. 

 

Velen zijn er die diep teleurgesteld zijn door hun kerk en 
hebben de kerk verlaten vanwege hun eigen religieuze 

regels die ze zelf gemaakt hebben. 
Zelfs zijn sommige huwelijk door hun kerkstructuren kapot 

gemaakt. Voorwaar, en er is nog zoveel meer over te vertellen. 

Vele herkennen zich in deze boodschap en weten dat dit waar is. 
 

Voorwaar, herstel uw relatie met God.  
De Here, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, wilt u 

bemoedigen om de boodschappen Gods, profetieën, openbaringen, 

en bemoedigingen, onder andere, te gaan beluisteren in de 
Evangelicalendtimemachine.com.  

 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus wilt u sterken 

geestelijk.  

Er is ook een radio waar u erg door opgebouwd word met veel 
christelijke muziek. Voorwaar,  
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Johannes 3, vers 16 tot en met 21 Want alzo lief heeft God de 
wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 

naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het 

licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever 
gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want 

een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het 
licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de 

waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat 

zij in God verricht zijn. 
 

Voorwaar, ik zeg u, ook God is teleurgesteld in 8 van de 10 
kerken. 

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 
 

Sta onwankelbaar en verlies de moed niet 
 
En Hij heeft tot mij gezegd: Mijn genade is u genoeg, want de 

kracht openbaart zich eerst ten volle in zwakheid. Zeer gaarne zal 

ik dus in zwakheden nog meer roemen, opdat de kracht van 
Christus over mij kome. Daarom heb ik een welbehagen in 

zwakheden, smaadheden, noden, vervolgingen, benauwenissen ter 
wille van Christus, want als ik zwak ben, dan ben ik machtig. 2 

Korintiërs 12:9-10 

 
 

Volledige weergave: 
  

Hallo, welkom! Op 5 juli 2021 kreeg ik, Profeet Benjamin 

Cousijnsen, de volgende boodschap Gods, die ik heel graag met u 
wil delen. 
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Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige, en almachtige Naam 
van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! Voorwaar, mijn 

naam is Rafaël, en ben een bode engel Gods.  

 
Voorwaar, warrior, hoor aandachtig! 

 
2 Korintiërs 1, vers 3 tot en met 7 Geloofd zij de God en Vader 

van onze Here Jezus Christus, de Vader der barmhartigheden en de 

God aller vertroosting, die ons troost in al onze druk, zodat wij hen, 
die in allerlei druk zijn, troosten kunnen met de troost, waarmede 

wijzelf door God vertroost worden. Want gelijk het lijden van 
Christus overvloedig over ons komt, zo valt ons door Christus ook 

overvloedig vertroosting ten deel. Worden wij verdrukt, het is u tot 

troost en heil; worden wij getroost, het is u tot een troost, die zijn 
kracht toont in het doorstaan van hetzelfde lijden, dat ook wij 

ondergaan. En onze hoop voor u is wèl gegrond, want wij weten, 
dat gij evenzeer aan de vertroosting deel hebt als aan het lijden. 

En vers 10 En Hij heeft ons uit zulk een groot doodsgevaar verlost 

en zal ons verlossen: op Hem hebben wij onze hoop gevestigd, dat 
Hij ons ook verder verlossen zal. 

En vers 20 tot en met 22 Want hoevele beloften Gods er ook zijn, in 

Hem is het: Ja; daarom is ook door Hem het: Amen, tot eer van 
God door ons. Hij nu, die ons met u bevestigt in de Gezalfde en ons 

heeft gezalfd, is God, die ook zijn zegel op ons gedrukt en de Geest 
tot onderpand in onze harten gegeven heeft. 

En vers 24 Niet, dat wij heerschappij voeren over uw geloof; neen, 

wij zijn medewerkers aan uw blijdschap, want door het geloof staat 
gij vast. 

 
En 2 Korintiërs 3, vers 18 En wij allen, die met een aangezicht, 

waarop geen bedekking meer is, de heerlijkheid des Heren 

weerspiegelen, veranderen naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot 
heerlijkheid, immers door de Here, die Geest is. 

En 2 Korintiërs 4, vers 1 Daarom, nu wij deze bediening hebben, 

die ons door barmhartigheid is toevertrouwd, verliezen wij de moed 
niet. 

En vers 5 en 6 Want wij prediken niet onszelf, maar Christus Jezus 
als Here, en onszelf als uw dienaren om Jezus’ wil. Want de God, 

die gesproken heeft: Licht schijne uit het duister, heeft het doen 
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schijnen in onze harten, om ons te verlichten met de kennis der 
heerlijkheid Gods in het aangezicht van Christus. 

En vers 16 Daarom verliezen wij de moed niet, maar al vervalt ook 

onze uiterlijke mens, nochtans wordt de innerlijke van dag tot dag 
vernieuwd.  

En vers 18 Daar wij niet zien op het zichtbare, maar op het 
onzichtbare; want het zichtbare is tijdelijk, maar het onzichtbare is 

eeuwig. 

 
En 2 Korintiërs 5, vers 6 tot en met 10 Daarom zijn wij te allen 

tijde vol goede moed, ook al weten wij, dat wij, zolang wij in het 
lichaam ons verblijf hebben, ver van de Here in den vreemde zijn – 

want wij wandelen in geloof, niet in aanschouwen – maar wij zijn 

vol goede moed en wij begeren te meer ons verblijf in het lichaam 
te verlaten en bij de Here onze intrek te nemen. Daarom stellen wij 

er een eer in, hetzij thuis, hetzij in den vreemde, Hem welgevallig 
te zijn. Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus 

openbaar worden, opdat een ieder wegdrage wat hij in zijn lichaam 

verricht heeft, naardat hij gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad. 
En vers 20 Wij zijn dus gezanten van Christus, alsof God door onze 

mond u vermaande; in naam van Christus vragen wij u: laat u met 

God verzoenen.  
 

En 2 Korintiërs 6, vers 3 en 4 Wij geven in geen enkel opzicht 
enige aanstoot, opdat onze bediening niet gesmaad worde, maar 

wij doen onszelf in alles kennen als dienaren Gods: in veel dulden, 

in verdrukkingen, in noden, in benauwdheden. 
En vers 14 Vormt geen ongelijk span met ongelovigen, want wat 

heeft gerechtigheid gemeen met wetteloosheid, of welke 
gemeenschap heeft het licht met de duisternis? 

En vers 17 Daarom gaat weg uit hun midden, en scheidt u af, 

spreekt de Here, en houdt niet vast aan het onreine. 
 

En 2 Korintiërs 12, vers 6 Want als ik wil roemen, zal ik niet 

onverstandig zijn, want ik zal de waarheid zeggen; maar ik onthoud 
mij ervan, opdat men mij niet meer toekenne dan wat men van mij 

ziet en hoort. 
En vers 9 en 10 En Hij heeft tot mij gezegd: Mijn genade is u 

genoeg, want de kracht openbaart zich eerst ten volle in zwakheid. 



 
 

 

8280 
 
 

 

Zeer gaarne zal ik dus in zwakheden nog meer roemen, opdat de 
kracht van Christus over mij kome. Daarom heb ik een welbehagen 

in zwakheden, smaadheden, noden, vervolgingen, benauwenissen 

ter wille van Christus, want als ik zwak ben, dan ben ik machtig. 
 

En 2 Korintiërs 13, vers 3 tot en met 11 Gij zoekt nu eenmaal 
het bewijs, dat Christus in mij spreekt, die te uwen opzichte niet 

zwak, maar onder u krachtig is. Welnu, Hij is gekruisigd uit 

zwakheid, maar Hij leeft uit de kracht Gods. Welnu, wij zijn zwak in 
Hem, maar wij zullen met Hem leven voor u uit de kracht Gods. 

Stelt uzelf op de proef, of gij wel in het geloof zijt, onderzoekt uzelf. 
Of zijt gij niet zo zeker van uzelf, dat Jezus Christus in u is? Want 

anders zijt gij verwerpelijk. Ik hoop echter, dat gij zult inzien, dat 

wij niet verwerpelijk zijn. Ja, wij bidden tot God, dat gij generlei 
kwaad zult doen, niet opdat wij betrouwbaar mogen blijken, maar 

opdat gij het goede zoudt doen, al zijn wij dan ook 
verwerpelijk. Want wij vermogen niets tegen de waarheid, maar 

wel voor de waarheid. Want wij verblijden ons, als gij krachtig zijt, 

al zijn wij zwak; want dit bidden wij, dat het met u geheel in orde 
komt. Hierom schrijf ik dit uit de verte, om bij mijn komst niet 

streng te moeten optreden naar de bevoegdheid, die de Here mij 

heeft gegeven om op te bouwen en niet om af te breken. 
Overigens, broeders, weest blijde, laat u terecht brengen, laat u 

vermanen, weest eensgezind, houdt vrede, en de God der liefde en 
des vredes zal met u zijn. 

En vers 13 De genade des Heren Jezus Christus, en de liefde Gods, 

en de gemeenschap des heiligen Geestes zij met u allen. 
 

En Galaten 5, vers 5 en 6 Wij immers verwachten door de Geest 
uit het geloof de gerechtigheid, waarop wij hopen. Want in Christus 

Jezus vermag noch besnijdenis iets, noch onbesneden zijn, maar 

geloof, door liefde werkende. 
En vers 16 Dit bedoel ik: wandelt door de Geest en voldoet niet aan 

het begeren van het vlees.  

En vers 22 Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, 
lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, 

zelfbeheersing. 
En vers 25 Indien wij door de Geest leven, laten wij ook door de 

Geest het spoor houden.  
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En Galaten 6, vers 2 tot en met 6 Verdraagt elkanders 

moeilijkheden; zó zult gij de wet van Christus vervullen. Want 

indien iemand zich verbeeldt, dat hij iets is, en het niet is, dan 
vergist hij zich zeer. Ieder moet zijn eigen werk toetsen; dan zal hij 

slechts voor zichzelf stof tot roem hebben en niet voor een 
ander. Want ieder zal zijn eigen last dragen. En hij, die onderricht 

wordt in het woord, dele van alle goed mede aan wie dat onderricht 

geeft. 
En vers 9 en 10 Laten wij niet moede worden goed te doen, want, 

wanneer het eenmaal tijd is, zullen wij oogsten, als wij niet 
verslappen. Laten wij dus, daar wij de gelegenheid hebben, doen 

wat goed is voor allen, maar inzonderheid voor onze 

geloofsgenoten. 
 

En Efeziërs 1, vers 5 tot en met 7 In liefde heeft Hij ons tevoren 
ertoe bestemd als zonen van Hem te worden aangenomen door 

Jezus Christus, naar het welbehagen van zijn wil, tot lof van de 

heerlijkheid zijner genade, waarmede Hij ons begenadigd heeft in 
de Geliefde. En in Hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, de 

vergeving van de overtredingen, naar de rijkdom zijner genade. 

En Efeziërs 2, vers 8 Want door genade zijt gij behouden, door het 
geloof, en dat niet uit uzelf: het is een gave van God. Amen! 

 
En tenslotte,  

 

Efeziërs 3, vers 14 tot en met 20 Om die reden buig ik mijn 
knieën voor de Vader, naar wie alle geslacht in de hemelen en op 

de aarde genoemd wordt, opdat Hij u geve, naar de rijkdom zijner 
heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door zijn Geest in de 

inwendige mens, opdat Christus door het geloof in uw harten 

woning make. Geworteld en gegrond in de liefde, zult gij dan 
samen met alle heiligen, in staat zijn te vatten, hoe groot de 

breedte en lengte en hoogte en diepte is, en te kennen de liefde 

van Christus, die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt 
tot alle volheid Gods. Hem nu, die blijkens de kracht, welke in ons 

werkt, bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij bidden of 
beseffen. 
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En Efeziërs 6, vers 10 Voorts, weest krachtig in de Here en in de 
sterkte zijner macht. 

En vers 17 en 18 En neemt de helm des heils aan en het zwaard 

des Geestes, dat is het woord van God. En bidt daarbij met 
aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in de Geest, 

daartoe wakende met alle volharding en smeking voor alle heiligen. 
 

Voorwaar,  

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
 

Zijn liefde voor u gaat heel diep 
 
Bemoediging boodschap Gods: Alles komt goed, hou vol! Laat uw 

voet een effen pad inslaan en laten al uw wegen vast zijn.
  

 

Volledige weergave: 
  

Hallo, welkom! Op 6 juli 2021 kreeg ik, Profeet Benjamin 
Cousijnsen, de volgende boodschap Gods, die ik heel graag met u 

wil delen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige, en almachtige Naam 

van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! Voorwaar, mijn 

naam is Sinaron, en ben een bode engel Gods.  
 

 
Voorwaar, hoe wonderbaar is Zijn eindelozer liefde voor u! 

Zijn liefde voor u gaat heel diep. Heel vaak heeft Hij uw tranen 

gedroogt. Wanneer u het niet meer zag zitten, Zijn kracht en liefde 
en Zijn nabijheid liet Hij keer op keer zien aan u, en bovenal kwam 

keer op keer de oplossingen en wijsheid van Hem. 
 

Voorwaar, aanbid Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus 

met een hart vol ontzag en nederigheid en respect want Hij 
is kadosh, heilig! 

Gedenkt alles ééns, al Zijn werken wat Hij voor u keer op keer 

reeds gedaan heeft met Zijn goedheid en genade en kostbare 
Bloed. Voorwaar, onderzoekt uw hart en gedachten en heb geloof 
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en vertrouwen in Hem. Alles komt goed, hou vol! Geef Hem de 
glorie en dank en aanbidding en eer. Kom in Zijn glorie en bid en 

begeer en ontvang. Onderhoud uw relatie met Hem, niet alléén met 

de mond maar met geheel uw hart en ziel en wandel. 
 

Voorwaar, Hij is uw wonderbare Raadsman en shalom, 
vrede! 

 

Psalm 119, vers 2 en 3 Welzalig zij, die zijn getuigenissen 
bewaren, die Hem van ganser harte zoeken; die ook geen onrecht 

plegen, maar wandelen in zijn wegen. 
En Psalm 19, vers 15 Mogen de woorden van mijn mond en de 

overleggingen van mijn hart U welgevallig zijn, o HERE, mijn rots en 

mijn verlosser. 
En Mattheüs 6, vers 21 Want, waar uw schat is, daar zal ook uw 

hart zijn. 
 

En Spreuken 4, vers 18 tot en met 27 Maar het pad der 

rechtvaardigen is als het glanzende morgenlicht, dat steeds 
helderder straalt tot de volle dag. De weg der goddelozen is als 

duisternis; zij weten niet, waarover zij kunnen struikelen. Mijn 

zoon, sla acht op mijn woorden, neig uw oor tot mijn uitspraken; 
laat ze niet wijken uit uw ogen, bewaar ze diep in uw hart. Want zij 

zijn leven voor wie ze vinden, genezing voor hun ganse lichaam. 
Behoed uw hart boven al wat te bewaren is, want daaruit zijn de 

oorsprongen des levens. Doe weg van u de valsheid van mond en 

houd ver van u de verkeerdheid der lippen. Laten uw ogen 
voorwaarts blikken en uw oogopslag rechtuit zijn. Laat uw voet een 

effen pad inslaan en laten al uw wegen vast zijn. Wijk noch ter 
rechter-, noch ter linkerhand af, houd uw voet verwijderd van het 

kwade. 

 
En Johannes 3, vers 16 tot en met 21 Want alzo lief heeft God 

de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 

opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig 
leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, 

opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 
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geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 
oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 

duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 

waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 
gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 

komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 
zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 

 

Voorwaar, toon Hem uw dankbaarheid. 
De vreugde des Heren is uw kracht! 

 
Psalm 29, vers 4 De stem des HEREN is vol kracht, de stem 

des HEREN is vol glorie. 

 
Voorwaar, de Here breng u Zijn shalom. 

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
 

 

 

Ja, Hij komt spoedig!  
 

Heft dan de slappe handen op en strekt de knikkende knieën. 
  

 

Volledige weergave: 
  

Hallo, welkom! Op 8 juli 2021 kreeg ik, Profeet Benjamin 
Cousijnsen, de volgende boodschap Gods, die ik heel graag met u 

wil delen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, Heilige, en almachtige Naam 

van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! Voorwaar, mijn 
naam is Revelado, en ben een bode engel Gods.  

 

Er wordt over de kinderen Gods gesproken onder de engelen 
in de Hemel. 

Alle namen die zijn ons bekend wie door de genade van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, als zijn zonen en dochters, de 
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kadosh, heilige door de poorten mogen ingaan in Gods Koninkrijk, 
de Hemel. 

 

Openbaring 21, vers 23 En de stad heeft de zon en de maan niet 
van node, dat die haar beschijnen, want de heerlijkheid Gods 

verlicht haar en haar lamp is het Lam. 
En Openbaring 22, vers 4 en 5 En zij zullen zijn aangezicht zien en 

zijn naam zal op hun voorhoofden zijn. En er zal geen nacht meer 

zijn en zij hebben geen licht van een lamp of licht der zon van 
node, want de Here God zal hen verlichten en zij zullen als 

koningen heersen tot in alle eeuwigheden. 
 

Voorwaar, alles wordt klaar gemaakt voor u, de Rapture. 

 
Openbaring 21, vers 4 En Hij zal alle tranen van hun ogen 

afwissen, en de dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch geklaag, 
noch moeite zal er meer zijn. Tot zover. 

 

Voorwaar,  
 

Openbaring 22, vers 14 Zalig zij, die hun gewaden wassen. Tot 

zover. 
 

En Openbaring 21, vers 7 Wie overwint, zal deze dingen beërven, 
en Ik zal hem “of haar” een God zijn en hij “of zij” zal Mij een 

zoon “of dochter” zijn. 

 
En Openbaring 17, vers 8 en 9 Het beest, dat gij zaagt, was en is 

niet, en het zal opkomen uit de afgrond en het vaart ten verderve; 
en zij, die op de aarde wonen, wier naam niet geschreven is in het 

boek des levens van de grondlegging der wereld af, zullen zich 

verbazen, als zij zien, dat het beest was en niet is en er toch zal 
zijn. Hier is het verstand, dat wijsheid heeft: De zeven koppen zijn 

zeven bergen, waarop de vrouw gezeten is.  

 
En Genesis 28, vers 16 en 17 Toen Jakob uit zijn slaap 

ontwaakte, zeide hij: Waarlijk, de Here is aan deze plaats, en ik 
heb het niet geweten. En hij vreesde en zeide: Hoe ontzagwekkend 
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is deze plaats. Dit is niet anders dan een huis Gods, dit is de poort 
des hemels.  

 

Voorwaar,  
 

Hebreeën 12, vers 12 Heft dan de slappe handen op en strekt de 
knikkende knieën. 

En vers 28 en 29 Laten wij derhalve, omdat wij een onwankelbaar 

koninkrijk ontvangen, dankbaar zijn en hierdoor God vereren op 
een Hem welbehagelijke wijze met eerbied en ontzag, want onze 

God is een verterend vuur. 
En Sirach 11, vers 11 Er zijn er die werken, zwoegen, rennen, maar 

des te meer schieten ze tekort. 

 
Voorwaar, luister ook naar de boodschap met de titel: ‘De 

ware reden achter wereldwijde totale controlebeleid!’ 
 

1 Korintiërs 15, vers 58 Daarom, mijn geliefde broeders “en 

zusters”, weest standvastig, onwankelbaar, te allen tijde 
overvloedig in het werk des Heren, wetende, dat uw arbeid niet 

vergeefs is in de Here. 

En Openbaring 22, vers 12 Zie, Ik kom spoedig en mijn loon is bij 
Mij om een ieder te vergelden, naardat zijn werk is.  

En vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom 
spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de Here Jezus zij 

met allen. 

 
Ja, Hij komt spoedig!  

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
 

 

 

Enkeltje rechtstreeks naar de hel 
 

Profetische en waarschuwende boodschap Gods: Deze boodschap 
maakt duidelijk. Alléén een dwaze gevaccineerde zal tegen deze 

boodschap zijn, omdat men verloren zal gaan en op de borst zal 

slaan. 
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Volledige weergave: 

  

Hallo, welkom! Op 9 juli 2021 kreeg ik, Profeet Benjamin 
Cousijnsen, de volgende boodschap Gods, die ik heel graag met u 

wil delen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige, en almachtige Naam 

van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus!  
 

Voorwaar, spits uw oren en hoor aandachtig! 
Wie niet wil horen gaat verloren! Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, 

overdenkt deze boodschap. 

 
Exodus 1, vers 15 tot en met 18 Ook beval de koning van 

Egypte de vroedvrouwen der Hebreeuwse vrouwen, van wie de een 
Sifra heette en de ander Pua: Wanneer gij de Hebreeuwse vrouwen 

bij de bevalling helpt, dan moet gij goed toezien bij de verlossing; 

indien het een zoon is, dan moet gij hem doden, maar indien het 
een dochter is, mag zij blijven leven. De vroedvrouwen echter 

vreesden God en deden niet wat de koning van Egypte haar gezegd 

had, maar lieten de jongens in leven. Toen ontbood de koning van 
Egypte de vroedvrouwen en zeide tot haar: Waarom hebt gij dit 

gedaan en de jongens laten leven? 
En vers 22 Toen gebood Farao aan zijn gehele volk: Werpt alle 

jongens die geboren worden, in de Nijl, maar alle meisjes moogt gij 

laten leven. 
 

Voorwaar, de listigste van alle dieren des velds, de slang, 
echter ook satan genoemd, heeft altijd al de komst van 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus willen tegen 

houden.  
Zo is het altijd geweest. 

 

Mattheüs 13, vers 10 en 11 En de discipelen kwamen en zeiden 
tot Hem: Waarom spreekt Gij tot hen in gelijkenissen? Hij 

antwoordde hun en zeide: Omdat het u gegeven is de 
geheimenissen van het Koninkrijk der hemelen te kennen, maar 

hun is dat niet gegeven. 
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En vers 14 en 15 En aan hen wordt de profetie van Jesaja vervuld, 
die zegt: Met het gehoor zult gij horen en gij zult het geenszins 

verstaan, en ziende zult gij zien en gij zult het geenszins 

opmerken; want het hart van dit volk is vet geworden, “zowel van 
zogenaamde christenen”, en hun oren zijn hardhorend 

geworden, en hun ogen hebben zij toegesloten, opdat zij niet zien 
met hun ogen, en met hun oren niet horen, en met hun hart niet 

verstaan. Tot zover. 

En vers 16 Maar uw ogen zijn zalig, omdat zij zien en uw oren, 
omdat zij horen.  

 
Voorwaar, ja, zalig zij die geestelijk zien en horen dat de 

vaccinaties uit de boze is, de satan. 

 
Mattheüs 13, vers 19 Bij een ieder, “zowel christenen”, die het 

woord van het Koninkrijk hoort en het niet verstaat, komt de boze 
en rooft wat in zijn hart gezaaid is: dat is de langs de weg 

gezaaide.  

 
De vaccinatie kunt u vergelijken met de doren. 

 

En Mattheüs 13, vers 20 tot en met 23 De op steenachtige 
plaatsen gezaaide is hij, die het woord hoort en het terstond met 

blijdschap aanneemt; maar hij heeft geen wortel in zich, doch is 
iemand van het ogenblik; wanneer echter verdrukking of vervolging 

komt om der wille van het woord, komt hij terstond ten val. De in 

de dorens gezaaide is hij, die het woord hoort, en de zorg van de 
wereld en het bedrog van de rijkdom verstikt het woord en hij 

wordt onvruchtbaar. De in goede aarde gezaaide is hij, die het 
woord hoort en verstaat, die dan ook vrucht draagt en oplevert, 

deels honderd-, deels zestig-, deels dertigvoudig. 

 
Voorwaar, hebt gij dit alles geestelijk verstaan? 

Word wakker! Of gaat gij straks toekijken hoe de vaccinatie 

weigeraars die hun geloofs vertrouwen stelde op de Here, Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus hemel waards gaan. 

 
Mattheüs 18, vers 6 en 7 Maar een ieder, die één dezer kleinen, 

die in Mij geloven, tot zonde verleidt, het zou beter voor hem zijn, 
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dat een molensteen om zijn hals was gehangen en hij verzwolgen 
was in de diepte der zee. Wee de wereld om de verleidingen tot 

zonde. Want er moeten verleidingen komen, maar wee die mens, 

door wie de verleiding komt. 
 

Voorwaar, deze boodschap is profetisch! 
 

Mattheüs 24, vers 44 Daarom, weest ook gij bereid, want op een 

uur, dat gij het niet verwacht, komt de Zoon des mensen. 
En Marcus 13, vers 4 en 5 Zeg ons, wanneer zal dat geschieden en 

wat is het teken, wanneer al deze dingen in vervulling zullen gaan? 
Jezus begon tot hen te zeggen: Ziet toe, dat niemand u verleide. 

 

Voorwaar, mijn naam is Revelado, en ben een bode engel Gods. 
 

Marcus 13, vers 8 Want volk zal opstaan tegen volk en koninkrijk 
tegen koninkrijk. Er zullen nu hier, dan daar, aardbevingen zijn en 

er zullen hongersnoden wezen. Dat is het begin der weeën. 

 
Vele kerken zijn nu verdeeld en tegen de vaccinatie 

weigeraars, die mogen hun kerk niet binnen zonder een 

vaccinatiebewijs.  
Voorwaar, het goede nieuws is, dat u, als een vaccinatie weigeraar, 

bij de Opname geen vaccinatie bewijs nodig hebt maar juist 
ontvangen word! En de gevaccineerden met hun vaccinatiebewijs 

die Gods heilige tempel hebben geschend, hebben alléén vanwege 

hun dwaasheid een enkeltje rechtstreeks naar de hel gekregen. 
 

1 Korintiërs 3, vers 17 Zo iemand Gods tempel schendt, God zal 
hem schenden. Want de tempel Gods, en dat zijt gij, is heilig! 

En Mattheüs 2, vers 16 tot en met 18 Toen Herodes zag, dat hij 

door de wijzen misleid was, ontstak hij in hevige toorn en zond 
bevel om in Betlehem en het gehele gebied daarvan al de jongens 

van twee jaar oud en daar beneden om te brengen, in 

overeenstemming met de tijd, die hij bij de wijzen had 
uitgevorst. Toen werd vervuld het woord, gesproken door de 

profeet Jeremia, toen hij zeide: Een stem is te Rama gehoord, 
geween en veel geklaag: Rachel, wenend om haar kinderen, 

weigert zich te laten troosten, omdat zij niet meer zijn. 
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Voorwaar, ook nu wil de giftige slang dat de kinderen ook 

voorzien worden vanwege een kind zelf niet de keuze kan 

maken en dit alles begrijpt, zal het kind behouden worden.  
Maar de verantwoordelijkheid naar God ligt bij de ouders als ze 

erbij achterstaan en beslissen voor hun kind! Voorwaar,  
 

Handelingen 28, vers 3 En toen Paulus een bos dor hout 

bijeengehaald had en op het vuur legde, kwam er door de hitte een 
adder uit en beet zich vast aan zijn hand. 

En vers 5 en 6 Maar hij schudde het dier af in het vuur, zonder enig 
letsel te ondervinden; zij echter verwachtten, dat hij zou opzwellen 

of plotseling dood neervallen. Doch toen zij na lang wachten zagen, 

dat zich niets ongewoons bij hem voordeed, sloeg hun mening om 
en zeiden zij, dat hij een god was. 

 
Voorwaar,  

 

En 1 Korintiërs 8, vers 3 Maar heeft iemand God lief, dan is deze 
door Hem gekend. 

En Efeziërs 4, vers 27 En geeft de duivel geen voet.  

En Efeziërs 5, vers 17 Weest daarom niet onverstandig, maar tracht 
te verstaan, wat de wil des Heren is.  

En Efeziërs 6, vers 10 tot en met 12 Voorts, weest krachtig in de 
Here en in de sterkte zijner macht. Doet de wapenrusting Gods 

aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des 

duivels; want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, 
maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de 

wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de 
hemelse gewesten. 

 

Voorwaar, dank de Here, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 
Christus voor deze boodschap.  

Alléén een dwaze gevaccineerde zal tegen deze boodschap zijn, 

omdat men verloren zal gaan en op de borst zal slaan. 
 

Openbaring 22, vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: 
Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de 

Here Jezus zij met allen. 
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Wie niet wil horen gaat verloren! 

Zie het zo de gebeurtenissen versnellen de Opname! 

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
 

 
 

Keer u niet af van uw trouwe God 
 
Neemt u ervoor in acht, dat uw hart zich niet laat verlokken, zodat 

gij afwijkt, andere goden, “de afgoden”, dient en u voor hen 

nederbuigt. Dan zou de toorn des Heren tegen u ontbranden en Hij 
zou de hemel toesluiten. 

  
 

Volledige weergave: 

  
Hallo, welkom! Op 11 juli 2021 kreeg ik, Profeet Benjamin 

Cousijnsen, de volgende boodschap Gods, die ik heel graag met u 
wil delen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige, en almachtige Naam 
van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! Voorwaar, mijn 

naam is Seadeura, en ben een bode engel Gods.  

 
Voorwaar, spits uw oren en hoor aandachtig! 

 
Marcus 13, vers 23 Doch gij, ziet toe: Ik heb het u alles 

voorzegd. 

 
Exodus 2, vers 24 en 25 En God hoorde hun klacht en God 

gedacht aan zijn verbond met Abraham, Isaak en Jakob. Zo zag 
God de Israëlieten aan en God had bemoeienis met hen. 

 

Voorwaar,  
  

Openbaring 22, vers 13 Ik ben de alfa en de omega, de eerste en 

de laatste, het begin en het einde.  
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En Leviticus 11, vers 44 Want Ik ben de Here, uw God; heiligt u en 
weest heilig, want Ik ben heilig; verontreinigt uzelf niet. Tot zover. 

En Leviticus 20, vers 26 Weest Mij heilig, want heilig ben Ik, 

de Here, en Ik heb u afgezonderd van de volken, opdat gij Mij 
zoudt toebehoren. 

En Deuteronomium 6, vers 5 tot en met 9 Gij zult de Here, uw God, 
liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel 

uw kracht. Wat ik u heden gebied, zal in uw hart zijn, gij zult het 

uw kinderen inprenten en daarover spreken, wanneer gij in uw huis 
zit, wanneer gij onderweg zijt, wanneer gij nederligt en wanneer gij 

opstaat. Gij zult het ook tot een teken op uw hand binden en het 
zal u een voorhoofdsband tussen uw ogen zijn, en gij zult ze 

schrijven op de deurposten van uw huis en aan uw poorten. 

En Deuteronomium 7, vers 9 tot en met 12 Opdat gij zoudt weten, 
dat de HERE, uw God, de enige God is, de trouwe God, die het 

verbond en de goedertierenheid houdt jegens wie Hem liefhebben 
en zijn geboden onderhouden, tot in duizend geslachten; maar aan 

ieder persoonlijk van hen die Hem haten, oefent Hij vergelding door 

hem te gronde te richten; Hij stelt het niet uit voor wie Hem haat, 
aan hem persoonlijk vergeldt Hij het. Onderhoud dus het gebod, de 

inzettingen en verordeningen, die ik u heden gebied na te komen. 

Het zal geschieden, omdat gij aan deze verordeningen gehoor geeft 
en ze naarstig onderhoudt, dat de HERE, uw God, jegens u het 

verbond en de goedertierenheid zal bevestigen, die Hij aan uw 
vaderen met een eed bekrachtigd heeft. 

En Deuteronomium 11, vers 7 Want uw ogen hebben heel het grote 

werk gezien, dat de Here gedaan heeft. 
En vers 13 Indien gij nu aandachtig luistert naar de geboden, die ik 

u heden opleg, zodat gij de Here, uw God, liefhebt en Hem dient 
met uw ganse hart en uw ganse ziel. 

En vers 16 en 17 Neemt u ervoor in acht, dat uw hart zich niet laat 

verlokken, zodat gij afwijkt, andere goden, “de afgoden”, dient en 
u voor hen nederbuigt. Dan zou de toorn des Heren tegen u 

ontbranden en Hij zou de hemel toesluiten. Tot zover. 

En vers 26 Zie, ik houd u heden zegen en vloek voor. 
En Deuteronomium 13, vers 4 De Here, uw God, zult gij volgen, 

Hem vrezen, zijn geboden houden en naar zijn stem luisteren: Hem 
zult gij dienen en aanhangen. 
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En Galaten 1, vers 10 Tracht ik thans mensen te winnen, of God? 
Of zoek ik mensen te behagen? Indien ik nog mensen trachtte te 

behagen, zou ik geen dienstknecht van Christus zijn. 

En Galaten 5, vers 24 en 25 Want wie Christus Jezus toebehoren, 
hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. 

Indien wij door de Geest leven, laten wij ook door de Geest het 
spoor houden.  

En vers 16 Dit bedoel ik: wandelt door de Geest en voldoet niet aan 

het begeren van het vlees. 
En Efeziërs 3, vers 14 tot en met 20 Om die reden buig ik mijn 

knieën voor de Vader, naar wie alle geslacht in de hemelen en op 
de aarde genoemd wordt, opdat Hij u geve, naar de rijkdom zijner 

heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door zijn Geest in de 

inwendige mens, opdat Christus door het geloof in uw harten 
woning make. Geworteld en gegrond in de liefde, zult gij dan 

samen met alle heiligen, in staat zijn te vatten, hoe groot de 
breedte en lengte en hoogte en diepte is, en te kennen de liefde 

van Christus, die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt 

tot alle volheid Gods. Hem nu, die blijkens de kracht, welke in ons 
werkt, bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij bidden of 

beseffen. 

 
Zegt, Halleluja! Amen! 

 
En tenslotte,  

 

Openbaring 22, vers 12 Zie, Ik kom spoedig en mijn loon is bij 
Mij om een ieder te vergelden, naardat zijn werk is. 

En vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom 
spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de Here Jezus zij 

met allen. 

   
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 

 
 

Wie zal uitverkorenen Gods beschuldigen?  
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De grootste kracht en overwinning en bescherming is alléén te 
ontvangen om u altijd te laten leiden door de Geest Gods die zich 

niet laat beïnvloeden door de wereld of vaccinatie. Want allen, die 

door de Geest Gods geleid worden, zijn zonen en dochters Gods. 
Volledige weergave: 

  
Hallo, welkom! Op 12 juli 2021 kreeg ik, Profeet Benjamin 

Cousijnsen, de volgende boodschap Gods, die ik heel graag met u 

wil delen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige Naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! Voorwaar, mijn naam is 

Ramachan, en ben een bode engel Gods.  

 
Voorwaar,  

 
Romeinen 8, vers 14 tot en met 17 Want allen, die door de 

Geest Gods geleid worden, zijn zonen “en dochters” Gods. Want 

gij hebt niet ontvangen een geest van slavernij om opnieuw te 
vrezen, maar gij hebt ontvangen de Geest van het zoonschap “en 

dochterschap”, door welke wij roepen: Abba, Vader. Die Geest 

getuigt met onze geest, dat wij kinderen Gods zijn. Zijn wij nu 
kinderen “Gods”, dan zijn wij ook erfgenamen: erfgenamen van 

God, en medeërfgenamen van “Yeshua HaMashiach, JHWH, 
Jezus Christus”. Tot zover. 

 

En Romeinen 8, vers 18 tot en met 20 Want ik ben er zeker 
van, dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de 

heerlijkheid, die over ons geopenbaard zal worden. Want met 
reikhalzend verlangen wacht de schepping op het openbaar worden 

der zonen “en dochters” Gods. Want de schepping is aan de 

vruchteloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar om de wil van 
Hem, die haar daaraan onderworpen heeft. 

En vers 25 Indien wij echter hopen op hetgeen wij niet zien, 

verwachten wij het met volharding.  
En vers 27 en 28 En Hij, die de harten doorzoekt, weet de 

bedoeling des Geestes, dat Hij namelijk naar de wil van God voor 
heiligen pleit. Wij weten nu, dat [God] alle dingen doet 
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medewerken ten goede voor hen, die God liefhebben, die volgens 
zijn voornemen geroepenen zijn. 

En vers 31 Wat zullen wij dan van deze dingen zeggen? Als God 

vóór ons is, wie zal tegen ons zijn?  
En vers 33 Wie zal uitverkorenen Gods beschuldigen? God is het, 

die rechtvaardigt. 
En vers 35 Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? 

Verdrukking of benauwdheid, of vervolging of honger, of naaktheid, 

of gevaar, of het zwaard? 
En vers 37 tot en met 39 Maar in dit alles zijn wij meer dan 

overwinnaars door Hem, die ons heeft liefgehad. Want ik ben 
verzekerd, dat noch dood noch leven, noch engelen noch machten, 

noch heden noch toekomst, noch krachten, noch hoogte noch 

diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de 
liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Here. 

 
Voorwaar, als niets u kan scheiden, dan u niets te vrezen 

heeft.  

De grootste kracht en overwinning en bescherming is alléén te 
ontvangen om u altijd te laten leiden door de Geest Gods die zich 

niet laat beïnvloeden door de wereld of vaccinatie.  

 
Job 12, vers 22 Hij legt de diepten uit de donkerheid bloot en 

brengt de diepe duisternis aan het licht. 
En Job 13, vers 1 Zie, alles heeft mijn oog gezien, mijn oor gehoord 

en in zich opgenomen. 

En vers 6 Luistert toch naar mijn terechtwijzing en slaat acht op de 
verwijten mijner lippen. 

En vers 17 Luistert aandachtig naar mijn woord en mijn verklaring 
kome in uw oren. 

 

En Psalm 28, vers 7 De HERE is mijn kracht en mijn schild; op 
Hem vertrouwde mijn hart en ik werd geholpen. 

En Psalm 31, vers 15 Maar ik vertrouw op U, HERE, ik zeg: Gij zijt 

mijn God. 
En Psalm 34, vers 10 Vreest de HERE, gij, zijn heiligen, want wie 

Hem vrezen, hebben geen gebrek. 
 

Hieraan zijn de zonen en dochters Gods te herkennen. 
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Psalm 37, vers 28 Want de HERE bemint het recht, en Hij verlaat 

zijn gunstgenoten niet. Voor altoos blijven zij bewaard, maar het 

nageslacht der goddelozen wordt uitgeroeid. 
En vers 31 De wet van zijn God is in zijn “of haar” hart, zijn “of 

haar” schreden wankelen niet. 
 

Voorwaar, vertrouw op de Geest Gods en onderhoud uw 

relatie met Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  
Wandel in geloofs vertouwen! 

 
Johannes 3, vers 16 tot en met 12 Want alzo lief heeft God de 

wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft 

geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het 
oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 

duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 

waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 
gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 

komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van 
zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 

 

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
 

 
 

Maak Gods woorden niet krachteloos 
 
Voorwaar, O ongelovig en verkeerd geslacht, hoelang zal Ik, JHWH, 

nog bij u zijn en u verdragen? 

 
 

Volledige weergave: 
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Hallo, welkom! Op 13 juli 2021 kreeg ik, Profeet Benjamin 
Cousijnsen, de volgende boodschap Gods, die ik heel graag met u 

wil delen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige, en almachtige Naam 

van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus!  
 

Voorwaar,  

 
Mattheüs 23, vers 33 Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, gij 

huichelaars, want gij geeft tienden van de munt, de dille en de 
komijn en gij hebt het gewichtigste van de wet verwaarloosd: het 

oordeel en de barmhartigheid en de trouw.  

En Mattheüs 24, vers 12 en 13 En omdat de wetsverachting 
toeneemt, zal de liefde van de meesten verkillen. Maar wie volhardt 

tot het einde, die zal behouden worden.  
En vers 44 Daarom, weest ook gij bereid, want op een uur, dat gij 

het niet verwacht, komt de Zoon des mensen. 

En Mattheüs 25, vers 41 Dan zal Hij ook tot hen, die aan zijn 
linkerhand zijn, zeggen: Gaat weg van Mij, gij vervloekten, naar het 

eeuwige vuur, dat voor de duivel en zijn engelen bereid is.  

En Marcus 3, vers 29 Maar wie gelasterd heeft tegen de heilige 
Geest, heeft geen vergeving in eeuwigheid, maar staat schuldig aan 

eeuwige zonde.  
En Marcus 7, vers 6 tot en met 9 Maar Hij zeide tot hen: Terecht 

heeft Jesaja van u, huichelaars, geprofeteerd, zoals er geschreven 

staat: Dit volk eert Mij met de lippen, maar hun hart is verre van 
Mij. Tevergeefs eren zij Mij, omdat zij leringen leren, die geboden 

van mensen zijn. Gij verwaarloost het gebod Gods en houdt u aan 
de overlevering der mensen. En Hij zeide tot hen: Het gebod Gods 

stelt gij wel fraai buiten werking om úw overlevering in stand te 

houden. 
En vers 21 Want van binnenuit, uit het hart der mensen, komen de 

kwade overleggingen. Tot zover. 

En Marcus 13, vers 33 Ziet toe, blijft waakzaam. Want gij weet niet, 
wanneer het de tijd is.  

En vers 37 Wat Ik u zeg, zeg Ik allen: Waakt! 
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Voorwaar, mijn naam is Revorme, en ben een bode engel 
Gods. 

 

Lucas 1, vers 37 Want geen woord, dat van God komt, zal 
krachteloos wezen.  

En vers 45 En zalig is zij, die geloofd heeft, want wat vanwege de 
Here tot haar gezegd is, zal volbracht worden.  

 

Voorwaar, maak Gods woorden niet krachteloos. 
 

Lucas 1, vers 52 Hij heeft machtigen van de troon gestort en 
eenvoudigen verhoogd. 

En Marcus 16, vers 18 Slangen zullen zij opnemen, en zelfs indien 

zij iets dodelijks drinken, zal het hun geen schade doen; op zieken 
zullen zij de handen leggen en zij zullen genezen worden. 

 
Voorwaar, moet de Here, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 

Christus zoals bij zijn discipelen ongeloof en hardheid van 

hart aantreffen omdat ze Hem niet geloofde.  
Wie niet geloof in Hem zal veroordeeld woorden. Wees krachtig in 

de Here en vertrouw op Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. 

 
Lucas 9, vers 25 Want wat baat het een mens, als hij de gehele 

wereld wint, maar zichzelf verliest of zelf schade lijdt? 
En vers 41 Jezus antwoordde en zeide: “Voorwaar”, O ongelovig 

en verkeerd geslacht, hoelang zal Ik, “JHWH”, nog bij u zijn en u 

verdragen? Tot zover.  
 En Lucas 10, vers 17 En de tweeënzeventig zijn teruggekeerd met 

blijdschap en zeiden: Here, ook de boze geesten onderwerpen zich 
aan ons in uw naam. 

En vers 19 en 20 Zie, Ik heb u macht gegeven om op slangen en 

schorpioenen te treden en tegen de gehele legermacht van de 
vijand; en niets zal u enig kwaad doen. Evenwel, verheugt u niet 

hierover, dat de geesten zich aan u onderwerpen, maar verheugt u, 

dat uw namen staan opgetekend in de hemelen. 
Voorwaar,  
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En Efeziërs 6, vers 16 Neemt bij dit alles het schild des geloofs ter 
hand, waarmede gij al de brandende pijlen van de boze zult kunnen 

doven. Amen! 

En Colossenzen 1, vers 28 en 29 Hem verkondigen wij, wanneer wij 
ieder mens terechtwijzen en ieder mens onderrichten in alle 

wijsheid, om ieder mens in Christus volmaakt te doen zijn. Hiervoor 
span ik mij ook in, onder zware strijd, naar zijn werking, die in mij 

werkt met kracht. 

En Colossenzen 2, vers 15 Hij heeft de overheden en machten 
ontwapend en openlijk tentoongesteld en zo over hen gezegevierd. 

 
In Hem bent u meer dan overwinnaar!    

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 
 

 

Verplichte vaccinatie met geweld 
 

Want er zal dan een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is 
van het begin der wereld tot nu toe en ook nooit meer wezen 

zal. Matt. 24:21 

 
 

Volledige weergave: 

  
Hallo, welkom! Op 14 juli 2021 kreeg ik, Profeet Benjamin 

Cousijnsen, de volgende boodschap Gods, die ik heel graag met u 
wil delen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige, en almachtige Naam 
van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! Voorwaar, mijn 

naam is Revelado, en ben een bode engel Gods. 
 

Voorwaar, als iemand iets zou proberen tegen uw wil en een 

vaccinatie met de naald probeert tegen uw wil en keus 
gedwongen in u wil steken, kunt u het vergelijken als 

iemand een moordaanslag probeert te plegen met een 

dodelijke wapen op uw leven. 
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Mattheüs 5, vers 10 Zalig de vervolgden om der gerechtigheid 
wil, want hunner is het Koninkrijk der hemelen. 

En vers 17 Meent niet, dat Ik gekomen ben om de wet of de 

Profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar 
om te vervullen. 

En Mattheüs 24, vers 8 tot en met 10 Doch dat alles is het begin 
der weeën. Dan zullen zij u overleveren aan verdrukking en zij 

zullen u doden, en gij zult door alle volken gehaat worden om mijns 

naams wil. En dan zullen velen ten val komen en zij zullen elkander 
overleveren en elkander haten.  

En vers 12 en 13 En omdat de wetsverachting toeneemt, zal de 
liefde van de meesten verkillen. Maar wie volhardt tot het einde, die 

zal behouden worden.  

En vers 21 Want er zal dan een grote verdrukking zijn, zoals er niet 
geweest is van het begin der wereld tot nu toe en ook nooit meer 

wezen zal.  
En vers 27 Want gelijk de bliksem komt van het oosten en licht tot 

het westen, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn. 

 
En Johannes 10, vers 8 Allen, die vóór Mij gekomen zijn, zijn 

dieven en rovers, maar de schapen hebben naar hen niet gehoord. 

En vers 10 en 11 De dief komt niet dan om te stelen en te slachten 
en te verdelgen; Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en 

overvloed. Ik ben de goede herder. De goede herder zet zijn leven 
in voor zijn schapen. 

En 1 Petrus 5, vers 4 En wanneer de opperherder verschijnt, zult gij 

de onverwelkelijke krans der heerlijkheid verwerven. 
En vers 7 tot en met 9 Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij 

zorgt voor u. Wordt nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij, de 
duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal 

verslinden. Wederstaat hem, vast in het geloof, wetende, dat aan 

uw broederschap in de wereld hetzelfde lijden wordt toegemeten. 
En Openbaring 22, vers  12 Zie, Ik kom spoedig en mijn loon is bij 

Mij om een ieder te vergelden, naardat zijn werk is. 

 
Voorwaar, iederéén zowel de overheid verklaart zich door 

het opdringen en verplichten van de vaccinatie met geweld, 
en daarmee tot een tiranniek en volksvijandig 

terreurregime.  
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Voorwaar, waar zijn de actievoerders die zeggen: “mijn lichaam, 
mijn keuze”? 

 

Openbaring 13, vers 16 en 17 En het maakt, dat aan allen, de 
kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de 

slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op 
hun voorhoofd, en dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het 

merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam 

heeft. 
 

Voorwaar, alles heeft te maken met het beest, de satan, en 
de wederkomst van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 

Christus. 

 
Openbaring 22, vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: 

Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de 
Here Jezus zij met allen. 

 

Tot slot, de vaccinatie is van satan! 
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 

 
 

Neemt het ter ore  
 
Gij doven, hoort, en gij blinden, slaat uw ogen op om te zien. 

Daarom doe wat Hij u zegt, “Neemt het ter ore, alle boodschappen, 
profetieën en openbaringen, en bemoedigingen en vermaningen, 

onder andere.”  

 
 

Volledige weergave: 
  

Hallo, welkom! Op 15 juli 2021 kreeg ik, Profeet Benjamin 

Cousijnsen, de volgende boodschap Gods, die ik heel graag met u 
wil delen. 
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Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige, en almachtige Naam 
van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus!  

 

Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, spits uw oren en hoor 
aandachtig. 

Zo staat het geschreven, en zo zal het geschieden en vervuld 
worden, wat de kadosh, heilige Here God van de geesten der 

Profeten, getrouw en waarachtig heeft gesproken door Zijn ware 

gezalfde dienaar. Daarom doe wat Hij u zegt, “Neemt het ter ore, 
alle boodschappen, profetieën en openbaringen, en bemoedigingen 

en vermaningen, onder andere.”  
 

Voorwaar, alles wat gedeeld is sinds begin 2012 zijn reeds in 

volle gang en aan het vervullen. 
 

Jesaja 29, vers 6 Gij zult door de Here der heerscharen bezocht 
worden met donder, aardbeving en geweldig gedreun, wind, storm 

en verterende vuurvlam. 

En vers 15 Wee hun die een plan diep voor de Here verbergen, wier 
werk in de duisternis geschiedt en die zeggen: Wie ziet ons en wie 

kent ons? 

En Jesaja 33, vers 13 Hoort wat Ik doe, gij die verre zijt; gij die 
nabij zijt, erkent mijn macht. 

En Jesaja 40, vers 29 Hij geeft de moede kracht en de machteloze 
vermeerdert Hij sterkte. 

En vers 31 Maar wie de Here verwachten, putten nieuwe kracht; zij 

varen op met vleugelen als arenden; zij lopen, maar worden niet 
moede; zij wandelen, maar worden niet mat. 

En Jesaja 41, vers 6 De een hielp de ander en zeide tot zijn 
makker: Houd moed! 

En vers 10 Vrees niet, want Ik ben met u; zie niet angstig rond, 

want Ik ben uw God. Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u 
met mijn heilrijke rechterhand. 

En vers 13 Want Ik, de Here, uw God, grijp uw rechterhand vast; 

die tot u zeg: Vrees niet, Ik help u.  
 

Voorwaar, mijn naam is Sharioma, en ben een bode engel 
Gods. 

Zo zijn er wie hoort en niet hoort.  
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Jesaja 42, vers 16 En Ik zal de blinden leiden op een weg die zij 

niet kenden; op paden die zij niet kenden, zal Ik hen doen treden; 

Ik zal de duisternis voor hen uit tot licht maken en de oneffen 
plaatsen tot een vlakte. Dit zijn de dingen die Ik doen zal en die Ik 

niet zal nalaten. 
En vers 18 Gij doven, hoort, en gij blinden, slaat uw ogen op om te 

zien. 

En vers 20 en 21 Gij hebt wel veel gezien, maar gij hieldt het niet 
in gedachtenis; gij hebt de oren wel open gehad, maar gij hebt niet 

gehoord. De Here had er behagen in ter wille van zijn gerechtigheid 
een grote, heerlijke onderwijzing te geven.  

En vers 23 Wie onder u neemt dit ter ore, schenkt er aandacht aan 

en luistert in het vervolg?  
En Jesaja 48, vers 3 De vroegere dingen heb Ik vanouds 

verkondigd, zij zijn uit mijn mond uitgegaan en Ik heb ze doen 
horen; plotseling heb Ik ze volbracht en ze zijn gekomen.  

En Jesaja 54, vers 13 Al uw zonen zullen leerlingen des Heren zijn, 

en het heil uwer zonen zal groot zijn. 
 

En Jesaja 57, vers 14 en 15 Hij zegt: Verhoogt, verhoogt, bereidt 

de weg. Verwijdert de struikelblokken van de weg mijns 
volks. Want zo zegt de Hoge en Verhevene, die in eeuwigheid 

troont en wiens naam de Heilige is: In den hoge en in het heilige 
woon Ik en bij de verbrijzelde en nederige van geest, om de geest 

der nederigen en het hart der verbrijzelden te doen opleven. 

En vers 19 Ik schep de vrucht der lippen: vrede, vrede voor hem 
die verre, en voor hem die nabij is, zegt de Here; en Ik zal hem 

genezen. 
En vers 21 De goddelozen, zegt mijn God, hebben geen vrede. 

 

En Jeremia 23, vers 29 Is niet mijn woord zó: als een vuur, luidt 
het woord des Heren, of als een hamer, die een steenrots 

vermorzelt? 

En vers 32 Zie, Ik zàl de profeteerders van leugenachtige dromen! 
luidt het woord des Heren, die zij vertellen om mijn volk te 

misleiden door hun leugens en woordenkramerij; Ik heb hen niet 
gezonden en hun geen opdracht gegeven; zij zijn dit volk niet van 

het minste nut, luidt het woord des Heren. 
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En Jeremia 30, vers 23 Zie, een stormwind des Heren, gramschap 
vaart uit, een alles meesleurende storm! Op het hoofd der 

goddelozen zal hij neerkomen. 

En Hebreeën 4, vers 13 En geen schepsel is voor Hem verborgen, 
want alle dingen liggen open en ontbloot voor de ogen van Hem, 

voor wie wij rekenschap hebben af te leggen. 
 

En Openbaring 22, vers 20 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, 

Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! 
 

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
 

 

 

De bevrijding gaat komen voor Gods kinderen 
 

Denk ééns terug aan de gruwelijkheden van de Tweede 
Wereldoorlog en het verplichten voor de Joden om een ster te 

dragen en het injecteren van de Joden, onder andere, ook nu 
streeft men om iederéén te voorzien met het kenmerk van het 

beest, de getal 666. 

 
  

Volledige weergave: 

  
Hallo, welkom! Op 18 juli 2021 kreeg ik, Profeet Benjamin 

Cousijnsen, de volgende boodschap Gods, die ik heel graag met u 
wil delen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige, en almachtige Naam 
van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! Voorwaar, mijn 

naam is Revelado, en ben een bode engel Gods. 
 

Voorwaar, hoor aandachtig. 

 
Lucas 10, vers 5 tot en met 8 Welk huis gij ook binnentreedt, 

zegt eerst: Vrede zij dezen huize. En indien daar een zoon des 

vredes is, dan zal uw vrede op hem rusten, maar zo niet, dan zal 
hij tot u terugkeren. Blijft in dàt huis, eet en drinkt wat men u 
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geeft, want de arbeider is zijn loon waard. Gaat niet van het ene 
huis naar het andere. En als gij in een stad komt, waar men u 

ontvangt, eet wat u wordt voorgezet. 

En vers 10 tot en met 12 Maar als gij in een stad komt, waar men u 
niet ontvangt, gaat naar buiten op haar straten en zegt: Ook het 

stof van uw stad, dat aan onze voeten kleeft, wissen wij af tegen u; 
doch weet dit, dat het Koninkrijk Gods nabijgekomen is. Ik zeg u, 

dat het voor Sodom in die dag draaglijker zal zijn dan voor die stad. 

En vers 16 Wie naar u hoort, hoort naar Mij; en wie u verwerpt, 
verwerpt Mij; en wie Mij verwerpt, verwerpt Hem, die Mij gezonden 

heeft. 
En vers 19 Zie, Ik heb u macht gegeven om op slangen en 

schorpioenen te treden en tegen de gehele legermacht van de 

vijand; en niets zal u enig kwaad doen.  
 

Voorwaar, neem ééns de tijd om te luisteren, juist nu! 
 

Lucas 10, vers 18 En Hij zeide tot hen: Ik zag de satan als een 

bliksem uit de hemel vallen. 
 

Dit is u ééns geopenbaard door Profeet Benjamin dat 

bliksem staat voor barack, en dat in de geschriften de 
verborgen code naam in het Hebreeuws echt beschreven 

staat de naam als; satan Barack Obama, de bijnaam van de 
listige slang, het beest.  

In 2012, werd dit ook u voor gehouden. Het is goed om dit te 

weten en niet te vergeten.  
 

Jeremia 23, vers 18 Wie toch heeft in de raad des Heren gestaan 
en zijn woord vernomen en gehoord? Wie heeft zijn woord 

beluisterd en gehoord? 

en vers 24 Zou zich iemand in schuilhoeken kunnen verschuilen, 
dat Ik hem “of haar” niet zou zien? luidt het woord des Heren. Tot 

zover. 

 
Voorwaar, in sommigen landen zoals India en Argentinië, 

onder andere, er zijn vele mensen die met geweld 
gedwongen worden, vastgehouden en ingeënt tegen hun wil 

met een experimentele gemanipuleerde stoffen. 
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Denk ééns terug aan de gruwelijkheden van de Tweede 
Wereldoorlog en het verplichten voor de Joden om een ster te 

dragen en het injecteren van de Joden, onder andere. In sommige 

landen, wil men hen wet aanpassen zoals Adolf Hitler dat ook deed. 
Men wil iederéén verplichten en ziet niet ééns dat alles uit den boze 

is, de geheime agenda van het beest dat iederéén wil overnemen 
en verblinden voor deze ware waarheid dat men streeft om 

iederéén te voorzien met het kenmerk van het beest, de getal 666. 

 
Die niet gevaccineerd worden als haters gezien, zoals de 

joden.  
Maar zoals er bevrijding kwam toen, zo zal er bevrijding komen 

voor Gods kinderen, de Opname.  

 
Openbaring 22, vers 11 en 12 Wie onrecht doet, hij doe nog 

meer onrecht; wie vuil is, hij worde nog vuiler; wie rechtvaardig is, 
hij bewijze nog meer rechtvaardigheid; wie heilig is, hij worde nog 

meer geheiligd. Zie, Ik kom spoedig en mijn loon is bij Mij om een 

ieder te vergelden, naardat zijn werk is.  
En vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom 

spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de Here Jezus zij 

met allen. 
En Openbaring 11, vers 12 en 13 En zij hoorden een luide stem uit 

de hemel tot hen zeggen: Klimt hierheen op! En zij klommen naar 
de hemel op in de wolk, en hun vijanden aanschouwden hen. En te 

dien ure kwam er een grote aardbeving en een tiende deel der stad 

stortte in, en zevenduizend personen werden door de aardbeving 
gedood, en de overigen werden zeer bevreesd en gaven de God des 

hemels eer. 
 

Amen! 

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
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Wie zijn nek verhardt wordt opeens gebroken

  
Dit heb Ik tot u gesproken, opdat gij niet ten val komt. Want God 

zal elke daad doen komen in het gericht over al het verborgene, 
hetzij goed, hetzij kwaad. 

 

 
Volledige weergave: 

Hallo, welkom! Op 19 juli 2021 kreeg ik, Profeet Benjamin 
Cousijnsen, de volgende boodschap Gods, die ik heel graag met u 

wil delen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus!  

 
Voorwaar, zo spreekt de Here tot u: 

 
Job 13, vers 1 Zie, alles heeft mijn oog gezien, mijn oor gehoord 

en in zich opgenomen. 

En Job 12, vers 22 Hij legt de diepten uit de donkerheid bloot en 
brengt de diepe duisternis aan het licht. 

En Job 13, vers 17 Luistert aandachtig naar mijn woord en mijn 
verklaring kome in uw oren. 

En Job 15, vers 13 Dat gij uw geest tegen God keert en zulke 

woorden uit uw mond laat gaan? 
En vers 27 Want hij heeft zijn aangezicht met vet bedekt en een 

vetlaag om zijn lendenen gelegd. 

En vers 6 Uw eigen mond veroordeelt u, niet ik; ja, uw eigen lippen 
getuigen tegen u. 

En Job 16, vers 3 Komt er geen einde aan de ijdele woorden? Wat 
prikkelt u toch, dat gij weer het woord neemt? 

En Job 19, vers 9 Mijn eer heeft Hij mij ontroofd, de kroon van mijn 

hoofd weggenomen. 
En Job 20, vers 6 en 7 Al verheft zich zijn trots hemelhoog, en 

raakt zijn hoofd aan de wolken, hij gaat als zijn drek voor altijd te 
gronde; wie hem gezien hebben, zeggen: Waar is hij? 

En vers 9 Het oog, dat hem bespeurde, aanschouwt hem niet meer, 

en zijn woonplaats ziet hem niet terug. 
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En vers 12 Al moge het kwaad zoet zijn in zijn mond, al moge hij 
het verbergen onder zijn tong. 

En vers 16 Addergif zal hij inzuigen, een slangetong zal hem doden. 

En Job 21, vers 17 Hoe dikwijls wordt de lamp der goddelozen 
uitgeblust, en komt hun verderf over hen, deelt Hij hun in zijn toorn 

smarten toe? 
En vers 27 Zie, ik ken uw overleggingen en uw bedenksels, 

waarmede gij mij geweld aandoet. 

En Job 22, vers 13 Maar gij denkt: Wat weet God? Kan Hij richten 
door de donkerheid heen? 

 
En Psalm 101, vers 4 Een verkeerd hart wijke verre van mij, de 

boze wil ik niet kennen. 

En Psalm 106, vers 43 Vele malen redde Hij hen, maar zij waren 
weerspannig in hun voornemen, zodat zij wegzonken in hun 

ongerechtigheid. 
En Psalm 111, vers 10 De vreze des HEREN is het begin der 

wijsheid. Tot zover. 

En Psalm 115, vers 13 Hij zal zegenen wie de HERE vrezen, kleinen 
zowel als groten. 

En Psalm 119, vers 97 Hoe lief heb ik uw wet! Zij is mijn 

overdenking de ganse dag. 
En vers 126 Het is tijd voor de HERE om te handelen, zij hebben uw 

wet verbroken. 
En Psalm 128, vers 1 Welzalig ieder die de HERE vreest, die in zijn 

wegen wandelt. 

 
En Spreuken 29, vers 1 Wie zijn nek verhardt ondanks herhaalde 

vermaning, wordt opeens onherstelbaar gebroken. 
En vers 6 In de overtreding van de boze ligt een valstrik, maar de 

rechtvaardige zal jubelen en vrolijk zijn. 

 
Voorwaar, mijn naam is Revelado, en ben een bode engel 

Gods. 

 
Prediker 7, vers 5 Het is beter te horen naar de berisping der 

wijzen dan dat men hoort naar het lied der dwazen.  
En vers 9 Wees niet te spoedig geërgerd in uw geest, want ergernis 

huist in de boezem der dwazen.  
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En Prediker 9, vers 17 en 18 Woorden van wijzen, in rust 
aangehoord, zijn beter dan het geschreeuw van een heerser onder 

dwazen. Wijsheid is beter dan oorlogstuig, maar één zondaar 

bederft veel goeds. 
En Prediker 10, vers 5 Er is een kwaad, dat ik zag onder de zon als 

een dwaling, die bij een machthebber haar oorsprong vond. 
En vers 8 Wie een kuil graaft, zal er in vallen; en wie een muur 

doorbreekt, zal door een slang gebeten worden.  

En vers 12 en 13 Woorden uit de mond van een wijze zijn 
innemend, maar de lippen van een dwaas verslinden hemzelf. Het 

begin der woorden uit zijn mond is onverstand, en het einde van 
zijn spreken is verderfelijke domheid.  

En Prediker 12, vers 13 en 14 Van al het gehoorde is het slotwoord: 

Vrees God en onderhoud zijn geboden, want dit geldt voor alle 
mensen. Want God zal elke daad doen komen in het gericht over al 

het verborgene, hetzij goed, hetzij kwaad. 
En Johannes 16, vers 1 Dit heb Ik tot u gesproken, opdat gij niet 

ten val komt.  

En vers 3 en 4 En dit zullen zij doen, omdat zij noch de Vader, noch 
Mij kennen. Maar deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat, 

wanneer hun uur komt, gij u moogt herinneren, dat Ik ze u gezegd 

heb. Tot zover. 
 

Voorwaar, de satan vindt het prachtig dat de deur wij 
openstaat voor de vaccinatie en dat hij jan knoeien aan uw 

DNA. 

Wist u dat het in 2012 reeds geopenbaard is war satan mee bezig 
is? U kunt die boodschap vinden onder de naam, ‘Ongeluk in 

Cardiff- De mens weet niet meer wat hij doet’. Luister en beslist 
naar. U kunt het vinden via de zoek balk.  

 

Voorwaar, de bezoekers uit de ruimte komen naar de Aarde 
wannéér er grote chaos is vanwege de Opname waarin de 

Christenen die de vaccinatie niet hebben aangenomen zijn 

weggerukt. Halleluja!  
 

1 Thessalonicenzen 2, vers 13 En hierom danken ook wij God 
onophoudelijk, dat gij, toen gij het gepredikte woord Gods van ons 

hebt ontvangen, het hebt aangenomen niet als een woord van 
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mensen, maar, wat het inderdaad is, als een woord van God, dat 
ook werkzaam is in u, die gelooft.  

En vers 19 en 20 Want wie is onze hoop of blijdschap of erekrans 

voor onze Here Jezus bij zijn komst, wie anders dan gij? Ja, gij zijt 
onze eer en blijdschap. 

En Openbaring 22, vers 12 Zie, Ik kom spoedig en mijn loon is bij 
Mij om een ieder “ook de zogenaamde christenen” te vergelden, 

naardat zijn werk is. 

En vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom 
spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de Here Jezus zij 

met allen. 
 

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 
 

 

Velen geven zich onverstandig over aan het 
kwaad  
 

Voorwaar, velen zijn niet onwetend vooral vele christenen en toch 
geven zij zich onverstandig over aan het kwaad en bedroeven de 

Heilige Geest Gods en zijn besmet met de vaccinatie. Hier staat 
geschreven: Als iemand dan weet goed te doen en het niet doet, is 

het hem tot zonde. 

 
 

Volledige weergave: 

  
Hallo, welkom! Op 20 juli 2021 kreeg ik, Profeet Benjamin 

Cousijnsen, de volgende boodschap Gods, die ik heel graag met u 
wil delen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige Naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus!  

 
Voorwaar,  

 

1 Timotheüs 1, vers 5 tot en met 7 En het doel van alle 
vermaning is liefde uit een rein hart, uit een goed geweten en een 
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ongeveinsd geloof. Door dit spoor te verlaten zijn sommigen 
vervallen tot ijdel gepraat; zij willen leraars der wet zijn, zonder 

ook maar te beseffen wat zij zeggen of waarover zij zo stellig 

spreken. 
En vers 12 tot 19 Ik breng dank aan Hem, die mij kracht gegeven 

heeft, Christus Jezus, onze Here, dat Hij mij getrouw geacht heeft, 
daar Hij mij in de bediening gesteld heeft, hoewel ik vroeger een 

godslasteraar en een vervolger en een geweldenaar was. Maar mij 

is ontferming bewezen, omdat ik het in mijn onwetendheid, uit 
ongeloof, gedaan heb, en zeer overvloedig is de genade van onze 

Here geweest, met het geloof en de liefde in Christus Jezus. Dit is 
een getrouw woord en alle aanneming waard, dat Christus Jezus in 

de wereld gekomen is om zondaren te behouden, onder welke ik 

een eerste plaats inneem. Maar hiertoe is mij ontferming bewezen, 
dat Jezus Christus in de eerste plaats in mij zijn ganse 

lankmoedigheid zou bewijzen tot een voorbeeld voor hen, die later 
op Hem zouden vertrouwen ten eeuwigen leven. De Koning der 

eeuwen, de onvergankelijke, de onzienlijke, de enige God, zij eer 

en heerlijkheid in alle eeuwigheid! Amen. Deze opdracht vertrouw 
ik u toe, mijn kind Timoteüs, overeenkomstig de profetieën, die 

vroeger aangaande u zijn uitgesproken, opdat gij, u daarnaar 

richtend, de goede strijd strijdt 19met geloof en met een goed 
geweten. Omdat sommigen dit hebben verworpen, heeft hun geloof 

schipbreuk geleden.  
 

Voorwaar, mijn naam is Revorme, en ben een bode engel 

Gods.  
Paulus werd dus Gods ontferming bewezen ondanks zijn 

onwetendheid. Voorwaar, dit is alle aanneming waardig. Zou Paulus 
niet onwetend zijn en bewust zondigen? Zou God hem dan hebben 

aangesteld, denkt u?  

 
Voorwaar,   

 

Jakobus 4, vers 17 Als iemand dan weet goed te doen en het niet 
doet, is het hem tot zonde. 

En Hebreeën 10, vers 22 Laten wij toetreden met een waarachtig 
hart, in volle verzekerdheid des geloofs, met een hart, dat door 
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besprenging gezuiverd is van besef van kwaad, en met een 
lichaam, dat gewassen is met zuiver water. 

En vers 26 en 27 Want indien wij opzettelijk zondigen, nadat wij tot 

erkentenis der waarheid gekomen zijn, blijft er geen offer voor de 
zonden meer over, maar een vreselijk uitzicht op het oordeel en de 

felheid van een vuur, dat de wederspannigen zal verteren. 
En 1 Korintiërs 3, vers 17 Zo iemand Gods tempel schendt, God zal 

hem schenden. Want de tempel Gods, en dat zijt gij, is heilig! 

En Efeziërs 4, vers 21 en 22 Gij toch hebt van Hem gehoord en zijt 
in Hem onderwezen, gelijk dit de waarheid is in Jezus, dat gij, wat 

uw vroegere wandel betreft, de oude mens aflegt, die ten verderve 
gaat, naar zijn misleidende begeerten. 

En vers 30 En bedroeft de heilige Geest Gods niet. Tot zover. 

 
Voorwaar, velen zijn niet onwetend vooral vele christenen 

en toch geven zij zich onverstandig over aan het kwaad en 
bedroeven de Heilige Geest Gods en zijn besmet met de 

vaccinatie.  

Voorwaar, zelfs beweren zij met dit merkteken 666 christen te zijn 
en behouden te zijn.  

 

Genesis 3, vers 4 en 5 De slang echter zeide tot de vrouw: Gij 
zult geenszins sterven, maar God weet, dat ten dage, dat gij 

daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden, en gij als God zult 
zijn, kennende goed en kwaad.  

En vers 12 en 13 Toen zeide de mens: De vrouw, die Gij aan mijn 

zijde gesteld hebt, die heeft mij van de boom gegeven en toen heb 
ik gegeten. Daarop zeide de Here God tot de vrouw: Wat hebt gij 

daar gedaan? En de vrouw zeide: De slang heeft mij verleid en toen 
heb ik gegeten.  

 

Voorwaar, men heeft geen afbrekende stof nodig maar 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus!  

Hij red u! De vaccinatie breekt alléén maar uw relatie en de Heilige 

tempel af en uw DNA, en u gaat voor eeuwig verloren! 
 

Openbaring 22, vers 11 en 12 Wie onrecht doet, hij doe nog 
meer onrecht; wie vuil is, hij worde nog vuiler; wie rechtvaardig is, 

hij bewijze nog meer rechtvaardigheid; wie heilig is, hij worde nog 
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meer geheiligd. Zie, Ik kom spoedig en mijn loon is bij Mij om een 
ieder te vergelden, naardat zijn werk is.  

En vers 20 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. 

Amen, kom, Here Jezus! 
 

Wie niet wou horen wat de Geest Gods zei, gaat verloren 
100%! 

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 
 

 

Als u vertrouwt op de Here, verontreinigt u toch 
niet de tempel Gods 
 

Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, helaas voor hen die vertrouwen op 
de vaccinatie, zij zullen voor eeuwig verloren gaan! 

 
 

Volledige weergave: 

  
Hallo, welkom! Op 21 juli 2021 kreeg ik, Profeet Benjamin 

Cousijnsen, de volgende boodschap Gods, die ik heel graag met u 
wil delen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige Naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! Voorwaar, mijn naam is Rafaël, 

en ben een bode engel Gods. 

 
Voorwaar,  

 
1 Korintiërs 3, vers 16 en 17 Weet gij niet, dat gij Gods tempel 

zijt en dat de Geest Gods in u woont? Zo iemand Gods tempel 

schendt, God zal hem schenden. Want de tempel Gods, en dat zijt 
gij, is heilig! 

 
Voorwaar, als u hiermee ééns bent, zegt: Amen! 

Dit betekend dus heel duidelijk dat uw lichaam een tempel voor 

God hoort te zijn, een Kadosh, heilige tempel. U hoort uw lichaam 
niet alléén te verzorgen van de buiten kant maar nog des te meer 
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aan de binnen kant, en uw relatie te onderhouden want de Kadosh, 
Heilige Geest Gods is heilig.  

 

Voorwaar, zo iemand Gods tempel schendt, God zal hem of 
haar vernietigen. 

 
Galaten 5, vers 16 tot en met 18 Dit bedoel ik: wandelt door de 

Geest en voldoet niet aan het begeren van het vlees. Want het 

begeren van het vlees gaat in tegen de Geest en dat van de Geest 
tegen het vlees – want deze staan tegenover elkander – zodat gij 

niet doet wat gij maar wenst. Indien gij u echter door de Geest laat 
leiden, dan zijt gij niet onder de wet.  

 

Voorwaar, alles hoort dus kadosh, heilig te zijn in u. 
Zegt “hallelujah” als u ook hiermee ééns bent.  

 
Galaten 5, vers 24 en 25 Want wie Christus Jezus toebehoren, 

hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. 

Indien wij door de Geest leven, laten wij ook door de Geest het 
spoor houden.  

 

Voorwaar,  
 

En 1 Korintiërs 13, vers 6 en 7 Ik heb geplant, Apollos heeft 
begoten, maar God gaf de wasdom. Daarom, noch wie plant, noch 

wie begiet, betekent iets, maar God, die de wasdom geeft.  

 
Als u vertrouwt op de Here, Yeshua HaMashiach, JHWH, 

Jezus Christus, dan verontreinigt u toch niet de tempel Gods 
om ongehoorzaam een injectie te nemen, dat de tempel 

Gods schendt. 

Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, helaas voor hen die vertrouwen op 
de vaccinatie, zij zullen voor eeuwig verloren gaan! 

 

1 Johannes 3, vers 6 en 7 Een ieder, die in Hem blijft, zondigt 
niet; een ieder, die zondigt, heeft Hem niet gezien en heeft Hem 

niet gekend. Kinderkens, laat niemand u misleiden. Wie de 
rechtvaardigheid doet, is rechtvaardig, gelijk Hij rechtvaardig is; 



 
 

 

8315 
 
 

 

En vers 9 Een ieder, die uit God geboren is, doet geen zonde; want 
het zaad Gods blijft in hem en hij kan niet zondigen, want hij is uit 

God geboren.  

 
Zegt, Amen! 

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
 

 

 

Er zijn alleen weinigen die op de smalle weg zijn 
 

Want er zal dan een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is 
van het begin der wereld tot nu toe en ook nooit meer wezen zal. 

Daarom, weest ook gij bereid, want op een uur, dat gij het niet 
verwacht, komt de Zoon des mensen. 

 

Volledige weergave: 
  

Hallo, welkom! Op 22 juli 2021 kreeg ik, Profeet Benjamin 
Cousijnsen, de volgende boodschap Gods, die ik heel graag met u 

wil delen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige en almachtige Naam van 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! Voorwaar, mijn naam is 

Rafaël, en ben een bode engel Gods. 
 

Voorwaar, de Here heeft tot u zo vaak gesproken en wou ook 
uw ziel redden.  

Voorwaar, maar als u oren doof zijn en u neemt de boodschappen 

Gods niet serieus, dan gaat u verloren. Want wanneer den hemelse 
vensters Gods opengaat en vanuit de kadosh, heilige des Heilige 

hemelse gewesten, word de kadosh, heilige waardevolle 
boodschappen overgebracht in deze eindtijd om het te delen via 

Zijn ware geliefde Profeet Benjamin Cousijnsen.  

 
Voorwaar, spits uw oren en hoor aandachtig!  

 

Mattheüs 16, vers 1 tot en met 4 En de Farizeeën en 
Sadduceeën kwamen tot Hem en vroegen, om Hem te verzoeken, 
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dat Hij hun een teken uit de hemel zou tonen. Hij antwoordde hun 
en zeide: Bij het vallen van de avond, zegt gij: Goed weer, want de 

lucht ziet rood. En des morgens: Vandaag ruw weer, want de lucht 

ziet somber rood. Het aanzien van de lucht weet gij te 
onderscheiden, maar kunt gij het de tekenen der tijden niet? Een 

boos en overspelig geslacht verlangt een teken, en het zal geen 
teken ontvangen dan het teken van Jona. En Hij verliet hen en ging 

heen. 

 
Voorwaar,  

 
Mattheüs 23, vers 28 en 29 Zo ook gij, van buiten schijnt gij de 

mensen wel rechtvaardig, doch van binnen zijt gij vol huichelarij en 

wetsverachting. Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, gij 
huichelaars, want gij bouwt de grafsteden der profeten en verfraait 

de gedenktekenen der rechtvaardigen. 
En vers 33 Slangen, adderengebroed, hoe zult gij ontkomen aan 

het oordeel der hel?  

 
Voorwaar, er zijn alleen weinigen die op de smalle weg zijn 

en behouden word. 

 
Mattheüs 24, vers 10 En dan zullen velen ten val komen en zij 

zullen elkander overleveren en elkander haten. 
En vers 12 En omdat de wetsverachting toeneemt, zal de liefde van 

de meesten verkillen.  

 
Voorwaar, neem er acht op dat de gruwel der verwoesting 

waarvan gesproken is in volle gang! 
 

Mattheüs 24, vers 21 Want er zal dan een grote verdrukking zijn, 

zoals er niet geweest is van het begin der wereld tot nu toe en ook 
nooit meer wezen zal.  

En vers 22 En indien die dagen niet ingekort werden, zou geen 

vlees behouden worden; doch ter wille van de uitverkorenen zullen 
die dagen worden ingekort. 

En vers 27 Want gelijk de bliksem komt van het oosten en licht tot 
het westen, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn. 
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En vers 31 En Hij zal zijn engelen uitzenden met luid bazuingeschal 
en zij zullen zijn uitverkorenen verzamelen uit de vier windstreken, 

van het ene uiterste der hemelen tot het andere. 

En vers 37 tot en met 39 Want zoals het was in de dagen van 
Noach, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn. Want zoals 

zij in die dagen vóór de zondvloed waren, etende en drinkende, 
huwende en ten huwelijk gevende, tot op de dag, waarop Noach in 

de ark ging, en zij niets bemerkten, eer de zondvloed kwam en hen 

allen wegnam, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn. 
En vers 44 Daarom, weest ook gij bereid, want op een uur, dat gij 

het niet verwacht, komt de Zoon des mensen. 
 

Voorwaar, zo zal het geschieden opdat alles geschied opdat 

de boodschappen Gods in vervulling zullen gaan, die 
overgebracht zijn door Profeet Benjamin Cousijnsen.  

Voorwaar, luister. 
 

Marcus 7, vers 7 tot en met 9 Tevergeefs eren zij Mij, omdat zij 

leringen leren, die geboden van mensen zijn. Gij verwaarloost het 
gebod Gods en houdt u aan de overlevering der mensen. En Hij 

zeide tot hen: Het gebod Gods stelt gij wel fraai buiten werking om 

úw overlevering in stand te houden. 
En vers 13 En zo maakt gij het woord Gods krachteloos door uw 

overlevering, die gij overgeleverd hebt. En dergelijke dingen doet 
gij vele. 

En vers 16 Indien iemand oren heeft om te horen, die hore. 

En Handelingen 28, vers 27 Want het hart van dit volk is vet 
geworden, en hun oren zijn hardhorend geworden, en hun ogen 

hebben zij toegesloten, opdat zij niet zien met hun ogen en met 
hun oren niet horen en met hun hart niet verstaan. Tot zover. 

Voorwaar, overdenkt deze boodschap. 

Sommigen willen alleen maar horen wat zij willen horen. 
 

 

 

De lippen van de dwaas zijn een valstrik voor 

hemzelf 
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Het bedenken van dwaasheid is zonde, en de spotter is de mens 
een gruwel. Spreuken 24:9 

 

 
Volledige weergave: 

  
Hallo, welkom! Op 25 juli 2021 kreeg ik, Profeet Benjamin 

Cousijnsen, de volgende boodschap Gods, die ik heel graag met u 

wil delen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige en almachtige Naam 
boven alle namen, de Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 

Christus!  

 
Voorwaar, dit telt ook voor de vrouw. 

 
Spreuken 17, vers 6 De kroon der ouden zijn kindskinderen en de 

eer der kinderen zijn hun ouders. 

En vers 13 Wie kwaad voor goed vergeldt, het kwaad zal van zijn 
huis niet wijken. 

En vers 15 Wie een goddeloze vrijspreekt en wie een rechtvaardige 

veroordeelt, deze beiden zijn de HERE een gruwel. 
En vers 19 en 20 Wie twist liefheeft, heeft overtreding lief; wie een 

grote mond opzet, zoekt verderf. De verkeerde van hart vindt geen 
geluk, de valse van tong valt in het ongeluk. 

En vers 24 en 25 De verstandige heeft de wijsheid voor ogen, maar 

de ogen van een dwaas dwalen tot het einde der aarde. Een dwaas 
zoon is zijn vader een ergernis en een verdriet voor wie hem 

baarde. 
En vers 27 en 28 De verstandige houdt zijn woorden in, de man 

van inzicht is bezonnen. Zelfs een dwaas die zwijgt, gaat door voor 

wijs; als hij zijn lippen gesloten houdt, voor verstandig. 
 

Voorwaar, mijn naam is Marlach, en ben een bode engel 

Gods. 
 

Spreuken 18, vers 2 Een dwaas schept geen behagen in inzicht, 
maar hierin, dat zijn hart zich bloot geeft. 
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En vers 3 Waar de goddeloze komt, komt ook verachting, en met 
schande komt smaad. 

En vers 5 tot en met 7 Het is verkeerd de goddeloze voor te 

trekken, en de rechtvaardige in het gericht weg te duwen. De 
lippen van de dwaas brengen twist voort, en zijn mond roept om 

slagen. De mond van de dwaas is hem tot verderf, zijn lippen zijn 
een valstrik voor hemzelf. 

 

Voorwaar, God herkend altijd een onverstandige dwaas die 
zegt, “Ik ben verstandig”.  

Is dit dan verstandig om een eigenwijze dove dwaas te zijn en een 
lasteraar, en een roddelaar, onder andere? 

 

Spreuken 18, vers 8 De woorden van de lasteraar zijn als 
lekkernijen; zij glijden immers af naar de schuilhoeken van het 

hart. 
En vers 12 Vóór de val is het hart van de mens hoogmoedig, maar 

ootmoed gaat vooraf aan de eer. 

En vers 15 Het hart van de verstandige verwerft kennis, het oor der 
wijzen zoekt kennis. 

En Spreuken 19, vers 21 Vele zijn de overleggingen in het hart des 

mensen, maar de raad des HEREN, die zal bestaan. 
En Spreuken 20, vers 3 Het is een eer voor een man zich verre te 

houden van twist, maar elke dwaas barst los. 
En vers 7 Een rechtvaardige, wandelend in zijn oprechtheid – 

welzalig zijn zijn kinderen na hem. 

En vers 12 Het oor dat hoort en het oog dat ziet, de HERE heeft 
beide gemaakt. 

En vers 19 Wie als lasteraar rondgaat, openbaart geheimen; laat u 
dus niet in met een loslippige. 

En vers 22 Zeg niet: Ik zal het kwaad vergelden; wacht op de HERE, 

Hij zal u helpen. 
En vers 27 De geest van de mens is een lamp des HEREN, 

doorzoekende al de schuilhoeken van het hart. 

En Spreuken 22, vers 12 De ogen des HEREN bewaken de kennis, 
maar Hij verijdelt de woorden van de trouweloze. 

En vers 10 Jaag de spotter weg en de twist verdwijnt, en het 
twisten en smaden houdt op. 
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En vers 24 Ga niet om met een driftkop en laat u niet in met een 
heethoofd. 

En vers 17 tot en met 20 Neig uw oor en hoor de woorden der 

wijzen, 
richt uw hart op mijn kennis. Want het is liefelijk, dat gij ze in uw 

binnenste bewaart, dat zij alle bestendig op uw lippen zijn. Opdat 
uw betrouwen op de HERE zij, onderricht ik u heden, ja u. Heb ik 

niet kernspreuken voor u opgeschreven met raadgevingen en 

kennis. 
En Spreuken 23, vers 9  Spreek niet ten aanhoren van een dwaas, 

want hij veracht uw verstandige taal. 
 

Voorwaar, een dwaas slaat de waarheid altijd in de wind.  

Voorwaar, en tot slot,  
 

Spreuken 24, vers 9 Het bedenken van dwaasheid is zonde, en de 
spotter is de mens een gruwel. 

 

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
 

 

 

Er staat iets groots te gebeuren!  
 

Zijn bliksemen verlichten de wereld, de aarde ziet het en beeft. De 
Here God zeide, Zie, Ik kom spoedig! 

 
 

Volledige weergave: 

  
Hallo, welkom! Op 26 juli 2021 kreeg ik, Profeet Benjamin 

Cousijnsen, de volgende boodschap Gods, die ik heel graag met u 
wil delen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige en almachtige Naam 
boven alle namen, de Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 

Christus! Voorwaar, mijn naam is Leach, en ben een bode engel 

Gods. 
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Voorwaar, zelfs vele vogels in de lucht, al het gevogelte des 
hemels en al het gedierte dat op de Aarde kruipt en zwemt 

in de zee, onder andere, voelt dat er iets groots staat te 

gebeuren.  
 

Genesis 6, vers 11 en 12 De aarde nu was verdorven voor Gods 
aangezicht, en de aarde was vol geweldenarij. En God zag de aarde 

aan, en zie, zij was verdorven, want al wat leeft had zijn weg op de 

aarde verdorven. 
 

Voorwaar, voorwaar,  
 

Genesis 18, vers 20 en 21 Daarop zeide de Here: Het geroep 

over Sodom en Gomorra is voorwaar groot, en haar zonde is 
voorwaar zeer zwaar. Ik wil nederdalen om te zien, of zij inderdaad 

gedaan hebben naar het geroep, dat tot Mij gekomen is, of niet; Ik 
wil het weten. 

En 2 Samuël 22, vers 7 Toen het mij bang te moede was, riep ik 

de HERE aan; tot mijn God riep ik. 
En vers 10 Hij neigde de hemel en daalde neder, donkerheid was 

onder zijn voeten. 

En vers 14 De HERE deed de donder uit de hemel weerklinken, de 
Allerhoogste verhief zijn stem. 

En vers 18 Hij ontrukte mij aan mijn machtige vijand, aan mijn 
haters. Tot zover. 

En vers 26 tot en met 29 Jegens de getrouwe toont Gij U getrouw, 

jegens de onberispelijke toont Gij U onberispelijk, jegens de reine 
toont Gij U rein, maar jegens de verkeerde toont Gij U een 

tegenstander. Het ellendige volk verlost Gij, en uw ogen zijn tegen 
de hovaardigen; Gij vernedert hen. Want Gij, o HERE, zijt mijn 

lamp, en de HERE doet mijn duisternis opklaren. 

 
Voorwaar, geprezen is de Here, JHWH, El Elohim, Adonai, 

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus! 

Voorwaar, vrees niet maar wees krachtig in de Here, en vertrouw 
op Hem. Er gaat iets groots gebeuren. Zelfs onder de engelen is het 

erg voelbaar en ook bij de vijand van God.  
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Psalm 96, vers 6 Majesteit en luister zijn voor zijn aangezicht, 
sterkte en glorie in zijn heiligdom. 

En vers 8 en 9 Geeft de HERE de heerlijkheid van zijn naam, brengt 

offer en komt in zijn voorhoven. Buigt u neder voor de HERE in 
heilige feestdos, beef voor zijn aangezicht, gij ganse aarde. 

En Psalm 97, vers 4 Zijn bliksemen verlichten de wereld, de aarde 
ziet het en beeft. 

En vers 10 tot en met 12 Gij, die de HERE liefhebt, haat het kwade; 

Hij, die de zielen van zijn gunstgenoten bewaart, redt hen uit der 
goddelozen hand. Het licht is voor de rechtvaardige gezaaid, en 

vreugde voor de oprechten van hart. Gij rechtvaardigen, verheugt u 
in de HERE en looft zijn heilige naam. 

 

Voorwaar,  
 

Jeremia 25, vers 32 en 33 Zo zegt de Here der heerscharen: Zie, 
rampspoed gaat van volk tot volk, een zware storm steekt op van 

de uithoeken der aarde, en zij die door de Here geveld zijn, zullen 

te dien dage liggen van het ene einde der aarde tot het andere, zij 
zullen niet beklaagd, noch bijeengezameld, noch begraven worden; 

tot mest op de akker zullen zij wezen. 

 
En Johannes 12, vers 36 Gelooft in het licht zolang gij het licht 

hebt, opdat gij kinderen des lichts moogt zijn. Tot zover. 
 

En 2 Petrus 3, vers 3 Dit vooral moet gij weten, dat er in de 

laatste dagen spotters met spotternij zullen komen, die naar hun 
eigen begeerten wandelen. 

En vers 10 tot en met 13 Maar de dag des Heren zal komen als een 
dief. Op die dag zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en de 

elementen door vuur vergaan, en de aarde en de werken daarop 

zullen gevonden worden. Daar al deze dingen aldus vergaan, 
hoedanig behoort gij dan te zijn in heilige wandel en 

godsvrucht, vol verwachting u spoedende naar de komst van de 

dag Gods, ter wille waarvan de hemelen brandende zullen vergaan 
en de elementen in vuur zullen wegsmelten. Wij verwachten echter 

naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar 
gerechtigheid woont. 
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En Openbaring 22, vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, 
zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van 

de Here Jezus zij met allen. 

 
Zie, Ik kom spoedig!, zegt de Here. 

Geprezen zij de Here voor eeuwig! 
 

Voorwaar, gelovigen en ongelovigen voelen dat er iets 

groots staat te gebeuren!  
Voorwaar, ook in Israël zijn er velen die het aanvoelen de 

wederkomst van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Amen! 
 

Wees klaar voor de Opname! 

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
 

 
 

Gebruik uw oren om uw ziel te redden 
 
Wie onder u luistert en doet wat God zegt? Als u het aanneemt van 

het kwaad zult gij voorzeker sterven en verloren gaan. 

 
 

Volledige weergave: 

  
Hallo, welkom! Op 27 juli 2021 kreeg ik, Profeet Benjamin 

Cousijnsen, de volgende boodschap Gods, die ik heel graag met u 
wil delen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige en almachtige Naam van 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus!  

 
Voorwaar, spits uw oren. 

 

Genesis 1, vers 27 En God schiep de mens naar zijn beeld; naar 
Gods beeld schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen. 

En Genesis 2, vers 6 en 7 Maar een damp steeg op uit de aarde en 

bevochtigde de gehele aardbodem – toen formeerde de Here God 
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de mens van stof uit de aardbodem en blies de levensadem in zijn 
neus; alzo werd de mens tot een levend wezen. 

 

Voorwaar, mijn naam is Revorme, en ben een bode engel 
Gods.  

God is zo geweldig dat Hij de mens maakte naar Zijn beeld. En over 
alles wat Hij tot leven bracht zag God dat het goed was. De mens 

kreeg niet één maar twee oren om te horen.  

 
Wie onder u luistert en doet wat God zegt? 

Alles wat God zag was dus goed. Hallelujah!  
 

En in Genesis 2, vers 21 tot en met 25 hier staat geschreven: 

Toen deed de Here God een diepe slaap op de mens vallen; en 
terwijl deze sliep, nam Hij een van zijn ribben en sloot haar plaats 

toe met vlees. En de Here God bouwde de rib, die Hij uit de mens 
genomen had, tot een vrouw, en Hij bracht haar tot de mens. Toen 

zeide de mens: Dit is nu eindelijk been van mijn gebeente en vlees 

van mijn vlees; deze zal „mannin” heten, omdat zij uit de man 
genomen is. Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder 

verlaten en zijn vrouw aanhangen, en zij zullen tot één vlees 

zijn. En zij beiden waren naakt, de mens en zijn vrouw, maar zij 
schaamden zich voor elkander niet. 

 
Voorwaar, laat dit duidelijk zijn.  

Gebruik uw oren om te horen en om deze boodschap te 

overdenken. De Here God maakte van een rib uit de mens de 
vrouw en geen man. Zo heeft God de man een vrouw gegeven om 

tot een vlees te zijn. Voorwaar,  
 

Genesis 2, vers 16 en 17 En de HERE God legde de mens het 

gebod op: Van alle bomen in de hof moogt gij vrij eten, “de 
heerlijkste vruchten waren aanwezig”, maar van de boom der 

kennis van goed en kwaad, daarvan zult gij niet eten, want ten 

dage, dat gij daarvan eet, zult gij voorzeker sterven.  
 

Voorwaar, ook nu legde de Here God het gebod op via Zijn 
gezalfde ware eindtijdprofeet om de wereld te waarschuwen 

voor de vaccinatie, onder andere.  
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Als u het aanneemt van het kwaad zult gij voorzeker sterven en 
verloren gaan. Wie gebruikt die twee oren en red zijn of haar ziel? 

Een valse profeet zou de wereld nooit waarschuwen.  

 
En Genesis 2, vers 18 En de HERE God zeide: Het is niet goed, dat 

de mens alleen zij. Ik zal hem een hulp maken, “wat liefdevol 
van God”, die bij hem past. 

 

Voorwaar, ook nu zegt de listige slang in de einde der dagen, 
“Gij zult geen zins sterven maar God weet dat ten dage dat gij de 

vaccinatie aanneemt, het getal 666, uw ogen geopend zullen 
worden en gij als God zult zijn.” 

 

Genesis 3, vers 13 Daarop zeide de Here God tot de vrouw: Wat 
hebt gij daar gedaan? En de vrouw zeide: De slang heeft mij verleid 

en toen heb ik gegeten. Het vaccinatie aangenomen.  
 

Voorwaar, ook u beslist zelf! 

 
Genesis 6, vers 12 en 13 En God zag de aarde aan, en zie, zij 

was verdorven, want al wat leeft had zijn weg op de aarde 

verdorven. Toen zeide God tot Noach: Het einde van al wat leeft is 
door Mij besloten, want door hun schuld is de aarde vol 

geweldenarij, en zie, Ik ga hen met de aarde verdelgen. 
En Openbaring 22, vers 6 en 7 En Hij zeide tot mij: Deze woorden 

zijn getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der 

profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen 
hetgeen weldra geschieden moet. En zie, Ik kom spoedig. Zalig hij, 

die de woorden der profetie van dit boek bewaart! 
En vers 10 en 11 En hij zeide tot mij: Verzegel de woorden van de 

profetie van dit boek niet, want de tijd is nabij. Wie onrecht doet, 

hij doe nog meer onrecht; wie vuil is, hij worde nog vuiler; wie 
rechtvaardig is, hij bewijze nog meer rechtvaardigheid; wie heilig 

is, hij worde nog meer geheiligd. 

 
Voorwaar, wie verstandig is waarschuwt iedereen voor de 

vaccinatie.  
En willen ze het niet horen gaat verloren! Ze zijn gewaarschuwd! 

Wie niet wil horen gaat verloren. Later zullen zij zeggen; waren wij 
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maar niet zo dwaas en slecht en ongehoorzaam aan God. Maar dan 
is het reeds voor hen te laat.  

 

Voorwaar, deel de boodschappen Gods zoveel mogelijk waar 
men het nog kan delen.  

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
 

 

 

Wees eerlijk tegen u zelf 
 

Bent u er echt klaar voor? Want velen weten diep in hun hart, ziel 
en verstand of ze klaar zijn om met de Opname te vertrekken. 

 
 

Volledige weergave: 

  
Hallo, welkom! Op 28 juli 2021 kreeg ik, Profeet Benjamin 

Cousijnsen, de volgende boodschap Gods, die ik heel graag met u 
wil delen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige en almachtige Naam van 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! Voorwaar, mijn naam is 

Donder en ben een bode engel Gods. 

 
Voorwaar, spits uw oren. 

Zegt ééns heel eerlijk, bent u tevreden met u zelf? Heel diep in hart 
en ziel en verstand, weten velen best wel of men klaar is om te 

vertrekken met de Opname.  

 
Voorwaar, de Heilige Geest zal u overtuigen via deze 

boodschap. 
 

Galaten 5, vers 25 Indien wij door de Geest leven, laten wij ook 

door de Geest het spoor houden. 
En vers 22 Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, 

lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, 

zelfbeheersing. 
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En zo zegt de Here der heren, uw liefhebbende Vader en 
Koning der koningen, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 

Christus: 

Deze woorden die Ik, JHWH, tot u gesproken heb in liefde, zijn 
waarachtig en trouw en is bedoelt voor iedereen. 

 
Galaten 6, vers 1 tot en met 5 Broeders “en zusters”, zelfs 

indien iemand op een overtreding betrapt wordt, helpt gij, die 

geestelijk zijt, hem terecht in een geest van zachtmoedigheid, 
ziende op uzelf; gij mocht ook eens in verzoeking komen. Verdraagt 

elkanders moeilijkheden; zó zult gij de wet van Christus 
vervullen. Want indien iemand zich verbeeldt, dat hij iets is, en het 

niet is, dan vergist hij zich zeer. Ieder moet zijn eigen werk 

toetsen; dan zal hij slechts voor zichzelf stof tot roem hebben en 
niet voor een ander. Want ieder zal zijn eigen last dragen. 

En Efeziërs 2, vers 4 en 5 God echter, die rijk is aan erbarming, 
heeft, om zijn grote liefde, waarmede Hij ons heeft liefgehad, ons, 

hoewel wij dood waren door de overtredingen mede levend 

gemaakt met Christus, – door genade zijt gij behouden. 
En vers 8 Want door genade zijt gij behouden, door het geloof, en 

dat niet uit uzelf: het is een gave van God. 

 
Zegt, Amen! Het is dus een gave van God. 

Voorwaar, voorwaar, geliefden, wandel in de liefde want God is 
liefde.  

 

Efeziërs 4, vers 30 tot en met 32 En bedroeft de heilige Geest 
Gods niet, door wie gij verzegeld zijt tegen de dag der 

verlossing. Alle bitterheid, gramschap, toorn, getier en gevloek 
worde uit uw midden gebannen, evenals alle 

kwaadaardigheid. Maar weest jegens elkander vriendelijk, 

barmhartig, elkander vergevend, zoals God in Christus u vergeving 
geschonken heeft. 

En Efeziërs 5, vers 1 Weest dan navolgers Gods, als geliefde 

kinderen. 
En vers 10 En toetst wat de Here welbehagelijk is.  

En vers 15 Ziet dus nauwlettend toe, hoe gij wandelt, niet als 
onwijzen, doch als wijzen. 
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En vers 17 Weest daarom niet onverstandig, maar tracht te 
verstaan, wat de wil des Heren is. 

 

Het volgende is bedoeld ook voor de vrouw. 
 

Efeziërs 5, vers 28 Zo zijn ook de mannen verplicht hun vrouw 
lief te hebben als hun eigen lichaam. Wie zijn eigen vrouw liefheeft, 

heeft zichzelf lief. 

En vers 33 Intussen ook gij, laat ieder voor zich zijn eigen vrouw zó 
liefhebben als zichzelf en de vrouw moet ontzag hebben voor haar 

man. 
 

Heb ontzag voor elkaar en boven alles voor God.  

 
Colossenzen 3, vers 12 tot en met 15 Doet dan aan, als door 

God uitverkoren heiligen en geliefden, innerlijke ontferming, 
goedheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld. Verdraagt 

elkander en vergeeft elkander, indien de een tegen de ander een 

grief heeft; gelijk ook de Here u vergeven heeft, doet ook gij 
evenzo. En doet bij dit alles de liefde aan, als de band der 

volmaaktheid. En de vrede van Christus, tot welke gij immers in 

één lichaam geroepen zijt, regere in uw harten; en weest dankbaar. 
En vers 17 En al wat gij doet met woord of werk, doet het alles in 

de naam des Heren Jezus, God, de Vader, dankende door Hem! 
 

De liefde Gods overwint alles, geliefden des Heren! 

 
Hebreeën 2, vers 18 Want doordat Hij zelf in verzoekingen 

geleden heeft, kan Hij hun, die verzocht worden, te hulp komen. 
En Hebreeën 9, vers 5 Daarboven waren de cherubs der 

heerlijkheid, die het verzoendeksel overschaduwden; hierover 

kunnen wij nu niet in bijzonderheden treden. 
En Hebreeën 10, vers 22 Laten wij toetreden met een waarachtig 

hart, in volle verzekerdheid des geloofs, met een hart, dat door 

besprenging gezuiverd is van besef van kwaad, en met een 
lichaam, dat gewassen is met zuiver water. 

En Jakobus 3, vers 13 Wie is wijs en verstandig onder u? Hij tone 
uit zijn goede wandel zijn werken met wijze zachtmoedigheid. 
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En weet dat de Here wijst iedereen terecht zonder 
veroordeling maar om iedereen te helpen en te vormen en 

klaar te maken voor de Opname.  

 
Openbaring 14, vers 16 En Hij, die op de wolk gezeten was, zond 

zijn sikkel uit op de aarde, en de aarde werd gemaaid. 
En Openbaring 22, vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: 

Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de 

Here Jezus zij met allen. 
 

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
 

 

 

Deel Zijn liefde uit 
 

Zoals Hij u lief heeft, zo mag u ook Zijn liefde vanuit uw hart over 
brengen. 

 
 

Volledige weergave:  

Hallo, welkom! Op 29 juli 2021 kreeg ik, Profeet Benjamin 
Cousijnsen, de volgende boodschap Gods, die ik heel graag met u 

wil delen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige en almachtige Naam van 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! Voorwaar, mijn naam is 
Lovesadai, en ben een bode engel Gods. 

 

Gods liefde is zo prachtig en eeuwig en standvastig.  
Deel Zijn liefde uit, de kracht van de liefde en genade. Voorwaar, 

Gods liefde is eindeloos groot. Hij houd van u en noemt u Zijn kind.  
 

Voorwaar, Hij wil graag bij u zijn.  

Hij is het die de diepste angst en verdriet verdrijf. Hij heeft zelfs uw 
straf gedragen in liefde. Hij reinigde u door Zijn Bloed en kocht u 

vrij. Zoals Hij u lief heeft, zo mag u ook Zijn liefde vanuit uw hart 

over brengen. Breng dank voor Zijn grootheid. Ga in gebed met vol 
ontzag en respect. 



 
 

 

8330 
 
 

 

 
Voorwaar, zegt: 

Ik zal U prijzen en groot maken. U verdient het, mijn Heer en Rots. 

Ik bouw op uw liefde en redding en goedheid. Uw liefde laat mij 
nooit los. U bent waardig. Ik maak u groot, Yeshua HaMashiach, 

JHWH, Jezus Christus elke dag! 
 

Psalm 5, vers 12 en 13 Maar verheugen zullen zich allen die bij U 

schuilen, altoos zullen zij jubelen, daar Gij hen beschermt, en in U 
zullen juichen wie uw naam liefhebben. Want Gij zegent de 

rechtvaardige, o HERE, Gij omgeeft hem met welbehagen als met 
een schild. 

 

En Psalm 29, vers 4 De stem des HEREN is vol kracht, de stem 
des HEREN is vol glorie. 

 
En Psalm 46, vers 2 en 3 God is ons een toevlucht en sterkte, ten 

zeerste bevonden een hulp in benauwdheden. Daarom zullen wij 

niet vrezen, al verplaatste zich de aarde, al wankelden de bergen in 
het hart van de zee. 

 

En Psalm 62, vers 6 tot en met 8 Waarlijk, mijn ziel, keer u stil 
tot God, want van Hem is mijn verwachting; waarlijk, Hij is mijn 

rots en mijn heil, mijn burcht, ik zal niet wankelen. Op God rust 
mijn heil en mijn eer, 

mijn sterke rots, mijn schuilplaats is in God. Vertrouwt op Hem te 

allen tijde, o volk, stort uw hart uit voor zijn aangezicht; God is ons 
een schuilplaats. 

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
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AUGUSTUS 2021 
 
 

Zie niet angstig rond 
  
Voorwaar, velen zitten in angst vanwege de Corona virus en de 

beslissingen van de regeringen. Zo spreekt de Here, Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus: Vrees niet, want Ik ben met u; 
zie niet angstig rond, want Ik ben uw God. Ik sterk u, ook help Ik 

u, ook ondersteun Ik u met mijn heilrijke rechterhand. Zie, allen die 
tegen u in woede ontstoken zijn, staan beschaamd en worden te 

schande; de mannen die u bestrijden, worden als niets en komen 

om. 
  

  
Volledige weergave: 

  

Hallo, welkom! Op 1 augustus 2021 kreeg ik, Profeet Benjamin 
Cousijnsen, de volgende boodschap Gods, die ik heel graag met u 

wil delen. 

  
Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige en almachtige Naam van 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! Voorwaar, mijn naam is 
Revelado, en ben een bode engel Gods. 

  

Psalm 78, vers 10 en 11 Zij onderhielden Gods verbond niet, zij 
weigerden in zijn wet te wandelen en vergaten zijn werken en zijn 

wonderen, die Hij, “Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 
Christus”, hun had doen zien. 

  

Voorwaar, dwaal niet vanwege de waarachtige woorden 
Gods die tot u gesproken zijn en overgebracht door Gods 

ware, getrouwe eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.  

Voorwaar, velen zitten in angst vanwege de Corona virus en de 
beslissingen van de regeringen.  

  
Jesaja 41, vers 10 en 11 Zo spreekt de Here, Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus: Vrees niet, want Ik ben met 
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u; zie niet angstig rond, want Ik ben uw God. Ik sterk u, ook help 
Ik u, ook ondersteun Ik u met mijn heilrijke rechterhand. Zie, allen 

die tegen u in woede ontstoken zijn, staan beschaamd en worden te 

schande; de mannen, “evenzo de vrouwen”, die u bestrijden, 
worden als niets en komen om. 

  
Voorwaar,  

  

Jesaja 42, vers 20 Gij hebt wel veel gezien, maar gij hieldt het 
niet in gedachtenis; gij hebt de oren wel open gehad, “voorwaar”, 

maar gij hebt niet gehoord. 
En Mattheüs 6, vers 24 Niemand kan twee heren dienen, want hij 

zal òf de ene haten en de andere liefhebben. Tot zover. 

  
Voorwaar, meer en meer geven de media de 

ongevaccineerden de schuld terwijl de gevaccineerde 
mensen gekenmerkt zijn voor eeuwig.  

Je kunt het zo zien dat satan een eigendom stempel op de 

gevaccinerden zet. Voorwaar, dat de vaccinaties bescherming bied 
is een grote leugen van satan. De realiteit is dat de rode 

bloedcellen veranderen en beschadigend waardoor die gaan 

klonteren. Velen zullen als snel de ernstige gevolgen ondervinden. 
Verder, is men juist erg kwetsbaar en gevoelig. Zelfs na een 

vaccinatie, kregen velen meteen last van hartspierontsteking 
vanwege de verstopte geraakte bloedvaten en aderen. 

  

Voorwaar, jaren geleden heeft Gods ware eindtijdprofeet 
Benjamin Cousijnsen al de wereld gewaarschuwd en nu 

velen de waarheid van de boodschappen Gods onder ogen 
zien.  

Helaas is het voor velen ook echte te laat. Sommigen slaan zich al 

op de borst en denken, “hadden we maar geluisterd naar Profeet 
Benjamin Cousijnsen en hem serieus genomen”. 

  

Voorwaar, ook krijgen vele gevaccineerden last van 
trombose en embolieën en werden ernstig ziek of kreeg 

zuurstof te kort, 
en werden snel moe of duizelig en raakte verward en had verder 

symptomen als problemen met het zien en horen en pijnscheuten, 
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stress en depressie, onder andere. Voorwaar, de mooie praat dat 
de vaccinatie veilig is en beschermt iedereen, is een grote leugen 

van satan.  

Juist velen artsen ontdekten met de microscoop onderzoeken 
schokkende bevindingen maar hebben een zwijgplicht opgelegd 

gekregen.  Voorwaar, de vaccinatie wordt gebruikt volgens de 
geheime plan en agenda van satan ingezet om de immuun te 

verzwakken en de DNA te veranderen en de geheugen cellen te 

beïnvloeden.  
  

Voorwaar, zo spreekt de Here, Yeshua HaMashiach, JHWH, 
Jezus Christus: 

Wie deze boodschap verwerpt, verwerpt zijn ziel en is reeds 

overgenomen door satan.  
  

Velen hebben zo makkelijk de vaccinatie van satan 
aangenomen en hebben de Heilige Geest Gods teleurgesteld 

en de heilige tempel Gods in hen afgebroken.   

Men vertrouwde meer op de vaccinatie dan op God. Voorwaar, 
luister ook naar de overige boodschappen en print het uit om te 

delen of deel het op een andere manier zoals via de mail, onder 

andere. Voorwaar, 
  

Johannes 16, vers 1 Dit heb Ik tot u gesproken, opdat gij niet ten 
val komt.  

En vers 3 en 4 En dit zullen zij doen, omdat zij noch de Vader, noch 

Mij kennen. Maar deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat, 
wanneer hun uur komt, gij u moogt herinneren, dat Ik ze u gezegd 

heb. Doch dit heb Ik u niet van het begin aan gezegd, omdat Ik bij 
u was. 

  

En Openbaring 22, vers 12 Zie, Ik kom spoedig en mijn loon is 
bij Mij om een ieder te vergelden, naardat zijn werk is.  

En vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom 

spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de Here Jezus zij 
met allen. 

  
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 



 
 

 

8334 
 
 

 

 
 

Wie Mijn woorden niet liefheeft en het verwerpt, 

is niet uit Mij, zegt de Here 
  

Ik Jesus, Yeshua HaMashiach, JHWH, zegt u het volgende: Indien Ik 

niet gekomen was en tot hen gesproken had, zij zouden geen zonde 
hebben, maar nu hebben zij geen voorwendsel voor hun zonde. Wie 

Mij haat, haat ook mijn Vader. Johannes 15:22 & 23 
  

  

Volledige weergave: 
  

Hallo, welkom! Op 2 augustus 2021 kreeg ik, Profeet Benjamin 

Cousijnsen, de volgende boodschap Gods, die ik heel graag met u 
wil delen. 

  
Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige en almachtige Naam van 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus!  

  
Voorwaar, zo spreekt de Here tot u: 

  
Johannes 3, vers 8 De wind blaast, waarheen hij wil, en gij hoort 

zijn geluid, maar gij weet niet, vanwaar hij komt of waar hij 

heengaat; zó is een ieder, die uit de Geest geboren is. 
En Johannes 12, vers 37 En hoewel Hij zovele tekenen voor hun 

ogen gedaan had, geloofden zij niet in Hem. 

  
Voorwaar, satan heeft vele overgenomen en doof gemaakt 

voor de waarheid Gods. 
  

Johannes 12, vers 40 Hij heeft hun ogen verblind en hun hart 

verhard, dat zij niet met hun ogen zien, met hun hart verstaan en 
zich bekeren, en Ik hen geneze. 

  
Voorwaar, wie Mijn woorden niet liefheeft en het niet 

bewaart of verwerpt, wat ik gesproken heb in de einde der 

dagen via Mijn gezalfde eindtijdprofeet, is niet uit Mij.  
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Openbaring 22, vers 6 En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn 
getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der 

Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen 

hetgeen weldra geschieden moet. 
En vers 16 Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden, om ulieden dit te 

betuigen voor de gemeenten. Ik ben de wortel en het geslacht van 
David, de blinkende morgenster. 

  

Ik Jezus, Yeshua HaMashiach, JHWH, zegt u het volgende:  
  

Johannes 15, vers 22 en 23 Indien Ik niet gekomen was en tot 
hen gesproken had, zij zouden geen zonde hebben, maar nu 

hebben zij geen voorwendsel voor hun zonde. Wie Mij haat, haat 

ook mijn Vader.   
Wie Mijn woorden via mijn uitgekozen ware Profeet 

verwerpt, die haat Mij omdat Ik de waarachtige profetieën 
en openbaringen, onder andere laat overbrengen, dat woord 

voor woord opgeschreven en doorgegeven.  

  
Johannes 15, vers 25 Maar het woord moet vervuld worden, dat 

in hun wet geschreven is: Zij hebben Mij zonder reden gehaat. 

En Handelingen 3, vers 18 en 19 Maar zo heeft God in vervulling 
doen gaan wat Hij bij monde van alle profeten tevoren 

geboodschapt had, dat zijn Christus moest lijden. Komt dan tot 
berouw en bekering, opdat uw zonden uitgedelgd worden, opdat er 

tijden van verademing mogen komen van het aangezicht des 

Heren. 
En Lucas 21, vers 14 Neemt u daarom in uw hart voor, niet vooraf 

te bedenken, hoe gij u zult verdedigen. 
  

Voorwaar, wie wil niet dat u luistert naar de boodschap 

Gods? 
  

Lucas 21, vers 36 Waakt te allen tijde, biddende, dat gij in staat 

moogt wezen te ontkomen aan alles wat geschieden zal, en gesteld 
te worden voor het aangezicht van de Zoon des mensen. 

En vers 10 en 11 Toen zeide Hij tot hen: Volk zal opstaan tegen 
volk en koninkrijk tegen koninkrijk, en er zullen grote 
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aardbevingen, en nu hier, dan daar pestziekten en hongersnoden 
zijn, en ook vreselijke dingen en grote tekenen van de hemel.  

En vers 26 en 27 Terwijl de mensen bezwijmen van vrees en angst 

voor de dingen, die over de wereld komen. Want de machten der 
hemelen zullen wankelen. En dan zullen zij de Zoon des mensen 

zien komen op een wolk, met grote macht en heerlijkheid.  
  

Voorwaar, wie deze boodschap zijn getuigenis aanvaardt, 

heeft bezegeld dat God waarachtig is.  
  

Johannes 3, vers 36 Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven; 
doch wie aan de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, 

maar de toorn Gods blijft op hem “of haar”. 

En vers 20 Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en 
gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag 

komen.  
  

Voorwaar, mijn naam is Revelado, en ben een bode engel Gods. 

  
1 Korintiërs 2, vers 14 en 15 Doch een ongeestelijk mens 

aanvaardt niet hetgeen van de Geest Gods is, want het is hem “of 

haar” dwaasheid en hij “of zij” kan het niet verstaan, omdat het 
slechts geestelijk te beoordelen is. Maar de geestelijke mens 

beoordeelt alle dingen, zelf echter wordt hij “of zij” door niemand 
beoordeeld.  

  

Voorwaar, wie een oor heeft, die hore. 
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 
 

 

Spoedig zal Ik, JHWH, tot u komen  
  

Zo spreekt de Here het volgende tot u: Doch sommigen hebben 

zich opgeblazen, in de waan, door satan dat Ik, JHWH, niet tot u 
komen zou; maar spoedig zal Ik, Yeshua HaMashiach,  tot u komen.  

  

  
Volledige weergave: 
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Hallo, welkom! Op 3 augustus 2021 kreeg ik, Profeet Benjamin 

Cousijnsen, de volgende boodschap Gods, die ik heel graag met u 

wil delen. 
  

Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige Naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus!  

  

Voorwaar,  
  

Romeinen 14, vers 16 Laat van het goede, dat gij hebt, geen 
kwaad gezegd kunnen worden. 

En Romeinen 15, vers 18 Want ik zal het niet wagen van iets 

anders te spreken dan van hetgeen Christus door mij bewerkt 
heeft, om heidenen tot gehoorzaamheid te brengen door woord en 

daad. 
  

Voorwaar, mijn naam is Keriach, en ben een bode engel 

Gods. 
Spits uw oren. 

  

1 Korintiërs 1, vers 25 Want het dwaze van God is wijzer dan de 
mensen en het zwakke van God is sterker dan de mensen. 

En vers 27 en vers 28 Integendeel, wat voor de wereld dwaas is, 
heeft God uitverkoren om de wijzen te beschamen, en wat voor de 

wereld zwak is, heeft God uitverkoren om wat sterk is te 

beschamen; en wat voor de wereld onaanzienlijk en veracht is, 
heeft God uitverkoren, dat, wat niets is, om aan hetgeen wèl iets is, 

zijn kracht te ontnemen.  
En vers 30 Maar uit Hem is het, dat gij in Christus Jezus zijt, die 

ons van God is geworden: wijsheid, rechtvaardigheid, heiliging en 

verlossing. 
  

En 1 Korintiërs 2, vers 3 tot en met 5 Ook kwam ik in zwakheid, 

met veel vrezen en beven tot u; mijn spreken en mijn prediking 
kwam ook niet met meeslepende woorden van wijsheid, maar met 

betoon van geest en kracht, opdat uw geloof niet zou rusten op 
wijsheid van mensen, maar op kracht van God. 
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En vers 9 en 10 Maar, gelijk geschreven staat: Wat geen oog heeft 
gezien en geen oor heeft gehoord en wat in geen mensenhart is 

opgekomen, al wat God heeft bereid voor degenen, die Hem 

liefhebben. Want óns heeft God het geopenbaard door de Geest. 
Want de Geest doorzoekt alle dingen, zelfs de diepten Gods.  

En vers 13 tot en met 15 Hiervan spreken wij dan ook met 
woorden, die niet door menselijke wijsheid, maar door de Geest 

geleerd zijn, zodat wij het geestelijke met het geestelijke 

vergelijken. Doch een ongeestelijk mens aanvaardt niet hetgeen 
van de Geest Gods is, want het is hem dwaasheid en hij kan het 

niet verstaan, omdat het slechts geestelijk te beoordelen is. Maar 
de geestelijke mens beoordeelt alle dingen, zelf echter wordt hij 

door niemand beoordeeld.  

  
En 1 Korintiërs 3, vers 21 Daarom, niemand beroeme zich op 

mensen; alles is immers het uwe. 
En 1 Korintiërs 4, vers 3 tot en met 5 Nu raakt het mij zeer weinig, 

of ik al door u of door enig menselijk gericht beoordeeld word. Ja, 

ook mijzelf beoordeel ik niet. Want ik ben mij van niets bewust, 
maar daardoor ben ik niet gerechtvaardigd; Hij, die mij beoordeelt 

is de Here. Daarom, velt geen oordeel vóór de tijd, dat de Here 

komt, die ook hetgeen in de duisternis verborgen is, aan het licht 
zal brengen en de raadslagen der harten openbaar maken. En dan 

zal aan elk zijn lof geworden van God. 
  

Zo spreekt de Here het volgende tot u: 

  
1 Korintiërs 4, vers 18 en 19 Doch sommigen hebben zich 

opgeblazen, in de waan, “door satan”, dat Ik, “JHWH”, niet tot u 
komen zou; maar spoedig zal Ik, “Yeshua HaMashiach”,  tot u 

komen. Tot zover. 

En vers 20 Want het Koninkrijk Gods bestaat niet in woorden, maar 
in kracht. 

En Openbaring 22, vers 20 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik 

kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! 
  

En Openbaring 14, vers 14 tot en met 16 En ik zag en zie, een 
witte wolk, en op de wolk iemand gezeten als eens mensen zoon 

met een gouden kroon op zijn hoofd en een scherpe sikkel in zijn 



 
 

 

8339 
 
 

 

hand. En een andere engel kwam uit de tempel en riep met luider 
stem tot Hem, die op de wolk gezeten was: Zend uw sikkel uit en 

maai, want de ure om te maaien is gekomen, want de oogst der 

aarde is geheel rijp geworden. En Hij, die op de wolk gezeten was, 
zond zijn sikkel uit op de aarde, en de aarde werd gemaaid. 

En Openbaring 15, vers 4 Wie zou niet vrezen, Here, en uw naam 
niet verheerlijken? Immers, Gij alleen zijt heilig. Want alle volken 

zullen komen en zullen voor U nedervallen in aanbidding, omdat uw 

gerichten openbaar zijn geworden. 
  

En Openbaring 12, vers 12 Daarom, verheugt u, gij hemelen en 
wie daarin wonen. Wee de aarde en de zee, want de duivel is tot u 

nedergedaald in grote grimmigheid, wetende, dat hij weinig tijd 

heeft. 
En Openbaring 13, vers 16 tot en met 18 En het maakt, dat aan 

allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en 
de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op 

hun voorhoofd, en dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het 

merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam 
heeft. Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal 

van het beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is 

zeshonderd zesenzestig. 
  

En Openbaring 2, vers 25 Maar wat gij hebt, houdt dat vast, 
totdat Ik gekomen ben. 

En Openbaring 3, vers 2 en 3 Wees wakker en versterk het overige, 

dat dreigde te sterven, want Ik heb geen van uw werken vol 
bevonden voor mijn God. Bedenk dan, hoe gij het ontvangen en 

gehoord hebt, en bewaar het en bekeer u. Indien gij dan niet 
wakker wordt, zal Ik komen als een dief, en gij zult niet weten, op 

welk uur Ik u zal overvallen. 

En vers 5 Wie overwint, zal aldus bekleed worden met witte 
klederen; en Ik zal zijn naam geenszins uitwissen uit het boek des 

levens, maar Ik zal zijn naam belijden voor mijn Vader en voor zijn 

engelen. 
En vers 10 en 11 Omdat gij het bevel bewaard hebt om Mij te 

blijven verwachten, zal ook Ik u bewaren voor de ure der 
verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken 
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hen, die op de aarde wonen. Ik kom spoedig; houd vast wat gij 
hebt, opdat niemand uw kroon neme. 

En vers 21 Wie overwint, hem zal Ik geven met Mij te zitten op 

mijn troon, gelijk ook Ik heb overwonnen en gezeten ben met mijn 
Vader op zijn troon. 

Voorwaar, kadosh, kadosh, kadosh, heilig, heilig, heilig is de 
Here God. Gij waardig te ontvangen de heerlijkheid, de eer 

en de macht en de eeuwige glorie, nu en voor eeuwig. Amen! 

  
Openbaring 22, vers 12 en 13 Zie, Ik kom spoedig en mijn loon 

is bij Mij om een ieder te vergelden, naardat zijn werk is. Ik ben de 
alfa en de omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde. 

  

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 
 

Is het om opgenomen te worden of om achter te 

blijven? 
  
Voorwaar wie oren heeft, die hore en overdenkt Zijn woorden. In de 

hel viert men reeds feest om de vele zielen die het getal 666 
hebben aangenomen uit vrije keuze. 

  

  
Volledige weergave: 

  

Hallo, welkom! Op 4 augustus 2021 kreeg ik, Profeet Benjamin 
Cousijnsen, de volgende boodschap Gods, die ik heel graag met u 

wil delen. 
  

Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! Voorwaar, mijn naam is Effron, 
en ben een bode engel Gods. 

  
Voorwaar, en terwijl Hij neerzat, sprak Hij, Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus tot  hen, die aan de oever 

stonden. 



 
 

 

8341 
 
 

 

Hij sprak tot de gehele schare vaak in gelijkenissen. Voorwaar wie 
oren heeft, die hore en overdenkt Zijn woorden. 

  

Mattheüs 13, vers 11 Hij antwoordde hun en zeide: Omdat het u 
gegeven is de geheimenissen van het Koninkrijk der hemelen te 

kennen, maar hun is dat niet gegeven. 
En vers 13 tot en met 16 Daarom spreek Ik tot hen in gelijkenissen, 

omdat zij ziende niet zien en horende niet horen of begrijpen. En 

aan hen wordt de profetie van Jesaja vervuld, die zegt: Met het 
gehoor zult gij horen en gij zult het geenszins verstaan, en ziende 

zult gij zien en gij zult het geenszins opmerken; want het hart van 
dit volk is vet geworden, en hun oren zijn hardhorend geworden, en 

hun ogen hebben zij toegesloten, opdat zij niet zien met hun ogen, 

en met hun oren niet horen, en met hun hart niet verstaan en zich 
bekeren, en Ik hen zou genezen. Maar uw ogen zijn zalig, omdat zij 

zien en uw oren, omdat zij horen. 
En vers 39 tot en met 43 Het onkruid zijn de kinderen van de boze; 

de vijand, die het gezaaid heeft, is de duivel; de oogst is de 

voleinding der wereld; de maaiers zijn de engelen. Zoals nu het 
onkruid verzameld wordt en met vuur verbrand, zo zal het gaan bij 

de voleinding der wereld. De Zoon des mensen zal zijn engelen 

uitzenden en zij zullen uit zijn Koninkrijk verzamelen al wat tot 
zonde verleidt en hen, die de ongerechtigheid bedrijven, en zij 

zullen hen in de vurige oven werpen; daar zal het geween zijn en 
het tandengeknars. Dan zullen de rechtvaardigen stralen als de zon 

in het Koninkrijk huns Vaders. Wie oren heeft, die hore! 

  
Voorwaar, vergelijk en overdenkt ook deze profetische 

woorden die Hij, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus 
ook nu wederom gesproken heeft via Zijn ware 

eindtijdprofeet in de einde der dagen. 

  
Mattheüs 13, vers 34 en 35 Dit alles zeide Jezus in gelijkenissen 

tot de scharen en zonder gelijkenis zeide Hij niets tot hen, opdat 

vervuld zou worden het woord, gesproken door de Profeet, toen hij 
zeide: Ik zal mijn mond opendoen met gelijkenissen, Ik zal 

verkondigen wat sinds de grondlegging der wereld verborgen 
gebleven is. 
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En vers 38 De akker is de wereld; het goede zaad, dat zijn de 
kinderen van het Koninkrijk. 

  

Voorwaar, veel goede zaad gaat verloren. 
  

Mattheüs 13, vers 21 Maar hij heeft geen wortel in zich, doch is 
iemand van het ogenblik; wanneer echter verdrukking of vervolging 

komt om der wille van het woord, komt hij terstond ten val.  

En vers 39 Het onkruid zijn de kinderen van de boze; de vijand, die 
het gezaaid heeft, is de duivel; de oogst is de voleinding der 

wereld; de maaiers zijn de engelen.  
  

Voorwaar, de satan, de vijand van God, heeft veel slechte 

zaad gezaaid, de vaccinatie, om de ware kinderen Gods te 
verstikken.  

Voorwaar, het is aan u zelf wat u wilt. Is het met de Opname gered 
worden of achtergelaten worden? In de hel viert men reeds feest 

om de vele zielen die het getal 666 hebben aangenomen uit vrije 

keuze.  
  

Mattheüs 13, vers 40 Zoals nu het onkruid verzameld wordt en 

met vuur verbrand, zo zal het gaan bij de voleinding der wereld.  
En vers 49 Zó zal het gaan bij de voleinding der wereld. De engelen 

zullen uitgaan om de bozen uit het midden der rechtvaardigen af te 
zonderen. 

En vers 51 Hebt gij dit alles verstaan? Zij zeiden tot Hem: Ja.  

En Mattheüs 14, vers 31 Terstond stak Jezus hem “maar ook voor 
haar” de hand toe en greep hem “of haar” en zeide tot hem “of 

haar”: Kleingelovige, waarom zijt gij gaan twijfelen?  
En 1 Thessalonicenzen 2, vers 19 en 20 Want wie is onze hoop of 

blijdschap of erekrans voor onze Here Jezus bij zijn komst, wie 

anders dan gij? Ja, gij zijt onze eer en blijdschap. 
En Openbaring 22, vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: 

Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de 

Here Jezus zij met allen. 
  

Voorwaar,  
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
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Wees als een sterke ketting verbonden in 

Christus 
  

En dit bid ik, dat uw liefde nog steeds meer overvloedig moge zijn 

in helder inzicht en alle fijngevoeligheid, om te onderscheiden, 
waarop het aankomt. Dan zult gij rein en onberispelijk zijn tegen de 

dag van Christus, vervuld van de vrucht van gerechtigheid, welke 
door Jezus Christus is, tot eer en prijs van God. Filippenzen 1:9-11 

  

  
Volledige weergave: 

  

Hallo, welkom! Op 5 augustus 2021 kreeg ik, Profeet Benjamin 
Cousijnsen, de volgende boodschap Gods, die ik heel graag met u 

wil delen. 
  

Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige en almachtige Naam van 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, de Koning der 
koningen!  

  
Voorwaar, voorwaar,  

  

Spreuken 21, vers 2 Elke weg van een mens is recht in zijn ogen, 
maar de HERE beproeft de harten. 

En vers 4 Trotsheid van ogen en opgeblazenheid van hart – de 

glans der goddelozen is zonde. 
En vers 18 De goddeloze is een losprijs voor de rechtvaardige, en 

de trouweloze komt in de plaats van de oprechten. 
En vers 21 Wie gerechtigheid en liefde najaagt, vindt leven, 

gerechtigheid en eer. 

En vers 29 De goddeloze zet een onbeschaamd gezicht, maar de 
oprechte, hij geeft vastheid aan zijn wandel. 

  
Voorwaar, warrior, kind van de Allerhoogste, neig uw oren 

en hoor aandachtig.  
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Galaten 5, vers 25 Indien wij door de Geest leven, laten wij ook 
door de Geest het spoor houden.  

En Spreuken 3, vers 5 tot en met 7 Vertrouw op de HERE met uw 

ganse hart en steun op uw eigen inzicht niet. Ken Hem in al uw 
wegen, dan zal Hij uw paden recht maken. Wees niet wijs in eigen 

ogen, vrees de HERE en wijk van het kwaad. 
En vers 24 en 25 Indien gij u nederlegt, zult gij niet opschrikken, 

maar gij zult u nederleggen en uw slaap zal zoet zijn. Vrees niet 

voor plotselinge schrik, noch voor de ondergang der goddelozen, als 
hij komt. 

En Spreuken 4, vers 14 en 15 Kom niet op het pad der goddelozen, 
betreed de weg der bozen niet. Mijd die, ga er niet over; wijk ervan 

af en ga voorbij. 

En vers 25 tot en met 27 Laten uw ogen voorwaarts blikken en uw 
oogopslag rechtuit zijn. Laat uw voet een effen pad inslaan en laten 

al uw wegen vast zijn. Wijk noch ter rechter-, noch ter linkerhand 
af, houd uw voet verwijderd van het kwade. 

  

Voorwaar,  
  

1 Korintiërs 3, vers 16 Weet gij niet, dat gij Gods tempel zijt en 

dat de Geest Gods in u woont? 
En 1 Korintiërs 2, vers 11 tot en met 14 Wie toch onder de mensen 

weet, wat in een mens is, dan des mensen eigen geest, die in hem 
is? Zo weet ook niemand, wat in God is, dan de Geest Gods. Wij nu 

hebben niet de geest der wereld ontvangen, maar de Geest uit God, 

opdat wij zouden weten, wat ons door God in genade geschonken 
is. Hiervan spreken wij dan ook met woorden, die niet door 

menselijke wijsheid, maar door de Geest geleerd zijn, zodat wij het 
geestelijke met het geestelijke vergelijken. Doch een ongeestelijk 

mens aanvaardt niet hetgeen van de Geest Gods is, want het is 

hem dwaasheid en hij kan het niet verstaan, omdat het slechts 
geestelijk te beoordelen is. 

  

Voorwaar, mijn naam is Lovesadai, en ben een bode engel 
Gods. 

  
Efeziërs 6, vers 10 Voorts, weest krachtig in de Here en in de 

sterkte zijner macht. 
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En Efeziërs 5, vers 1 Weest dan navolgers Gods, als geliefde 
kinderen. 

En vers 10 En toetst wat de Here welbehagelijk is. 

En vers 15 tot en met 17 Ziet dus nauwlettend toe, hoe gij wandelt, 
niet als onwijzen, doch als wijzen, u de gelegenheid ten nutte 

makende, want de dagen zijn kwaad. Weest daarom niet 
onverstandig, maar tracht te verstaan, wat de wil des Heren is. 

  

Voorwaar, wees een voorbeeld in Yeshua HaMashiach, 
JHWH, Jezus Christus.  

Laat de liefde Gods u tot bemoediging maken voor uw naaste. 
  

Filippenzen 1, vers 9 tot en met 11 En dit bid ik, dat uw liefde 

nog steeds meer overvloedig moge zijn in helder inzicht en alle 
fijngevoeligheid, om te onderscheiden, waarop het aankomt. Dan 

zult gij rein en onberispelijk zijn tegen de dag van Christus, vervuld 
van de vrucht van gerechtigheid, welke door Jezus Christus is, tot 

eer en prijs van God. 

En vers 19 Want ik weet, dat dit mij tot behoud zal strekken door 
uw gebed en de bijstand des Geestes van Jezus Christus. 

  

Voorwaar,  
  

Lucas 13, vers 6 tot en met 8 En Hij sprak deze gelijkenis: 
Iemand bezat een vijgeboom, die in zijn wijngaard was geplant, en 

hij kwam om vrucht daaraan te zoeken en vond er geen. En hij 

zeide tot de wijngaardenier: Zie, het is nu al drie jaar, dat ik vrucht 
aan deze vijgeboom kom zoeken en ik vind ze niet. Hak hem om! 

Waarom zou hij de grond nutteloos beslaan? Hij antwoordde en 
zeide tot hem: Heer, laat hem nog dit jaar staan, ik zal er eerst nog 

eens omheen graven en er mest bij brengen. 

En Galaten 5, vers 18 Indien gij u echter door de Geest laat leiden, 
dan zijt gij niet onder de wet.  

En vers 22 Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, 

lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, 
zelfbeheersing.  

  
Voorwaar, steun elkander in gebed! 
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Efeziërs 1, vers 15 tot en met 19 Daarom houd ook ik, gehoord 
hebbende van uw geloof in de Here Jezus en van uw liefde tot al de 

heiligen, niet op te danken, u gedenkende bij mijn gebeden, opdat 

de God van onze Here Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u 
geve de Geest van wijsheid en van openbaring om Hem recht te 

kennen: verlichte ogen uws harten, zodat gij weet, welke hoop zijn 
roeping wekt, hoe rijk de heerlijkheid is zijner erfenis bij de 

heiligen, en hoe overweldigend groot zijn kracht is aan ons, die 

geloven, naar de werking van de sterkte zijner macht. 
En Efeziërs 6, vers 16 tot en met 18 Neemt bij dit alles het schild 

des geloofs ter hand, waarmede gij al de brandende pijlen van de 
boze zult kunnen doven; en neemt de helm des heils aan en het 

zwaard des Geestes, dat is het woord van God. En bidt daarbij met 

aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in de Geest, 
daartoe wakende met alle volharding en smeking voor alle heiligen. 

  
Voorwaar, wees als een sterke ketting verbonden in Christus 

met elkaar in de liefde Gods.  

En gebruik de vruchten van de Heilige Geest! Amen! 
Voorwaar, Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, 

Shalom!  

 
 

 

Men zal de niet gevaccineerde discrimineren! 
  

Waarom nemen de onverstandigen dan de zogenaamde 
bescherming als men toch besmet zou worden door een niet-

gevaccineerde? Men weet niet dat ze voor de gek worden gehouden 

door satan die de vaccinatie gebruikt om de tempel van God te 
vernietigen en deze te voorzien van het merkteken van het beest, 

het getal 666. 
  

  

Volledige weergave: 
  

Hallo, welkom! Op 7 augustus 2021 kreeg ik, Profeet Benjamin 

Cousijnsen, de volgende boodschap Gods, die ik heel graag met u 
wil delen. 
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Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! Voorwaar, mijn naam is 

Revelado, en ben een bode engel Gods. 
  

Voorwaar, de listige slang is tevreden dat de geheime 
agenda vol ideeën netjes word uitgevoerd stap voor stap 

door de wereldleiders, de nieuwe wereldorde, de illuminatie, 

onder andere.  
Voorwaar,  

  
Openbaring 22, vers 6 En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn 

getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der 

Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen 
hetgeen weldra geschieden moet. 

Jakobus 2, vers 9 en 10 Doch indien gij met aanzien des persoons 
handelt, doet gij zonde en wordt gij door de wet overtuigd van 

overtreding. Want wie de gehele wet houdt, maar op één punt 

struikelt, is schuldig geworden aan alle geboden.  
  

Voorwaar, de vaccinatie is een wapen dat satan gebruikt om 

te vernietigen.  
Men is bang dat men besmet word door de niet gevaccineerde 

mensen. Waarom nemen de onverstandige dan de zogenaamde 
bescherming als men toch besmet zou raken door een niet 

gevaccineerde?  

  
Voorwaar, nemen de vaccinatie word gebruikt om de tempel 

Gods te vernietigen en te voorzien van het merk van het 
beest, het getal 666.  

Hen vooruit zicht is verschrikkelijk want een boos en kwaadaardig 

gezwel zal aan de gevaccineerde mensen komen, die het 
merkteken van het beest hadden. Zie Openbaring 16, vers 2 

  

Voorwaar, het liefs zou satan de niet gevaccineerden in een 
gaskamer stoppen zoals het gebeurde met de Joden.  

De gevaccineerden mensen zullen stap voor stap zowel inelijk als 
uiterlijk veranderen als zombies, hel wezens.  
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1 Johannes 3, vers 10 Hieraan zijn de kinderen Gods en de 
kinderen des duivels kenbaar: een ieder, die de rechtvaardigheid 

niet doet, is niet uit God, evenmin als wie zijn broeder niet liefheeft. 

En 1 Johannes 5, vers 18 tot en met 20 Wij weten, dat een ieder, 
die uit God geboren is, niet zondigt; want Hij, die uit God geboren 

werd, bewaart hem, en de boze heeft geen vat op hem. Wij weten, 
dat wij uit God zijn en de gehele wereld in het boze ligt. Doch wij 

weten, dat de Zoon van God gekomen is en ons inzicht gegeven 

heeft om de Waarachtige te kennen; en wij zijn in de Waarachtige, 
in zijn Zoon Jezus Christus. Dit is de waarachtige God en het 

eeuwige leven. 
En 1 Johannes 4, vers 4 Gíj zijt uit God, kinderkens, en gij hebt hen 

overwonnen; want Hij, die in u is, is meerder dan die in de wereld 

is. 
  

Voorwaar, de regeringsleiders zijn de marionetten van satan 
die de niet gevaccineerde willen dwingen om de vaccinatie 

te nemen. 

  
2 Petrus 2, vers 19 Vrijheid spiegelen zij hun voor, hoewel zij zelf 

slaven des verderfs zijn; immers, door wie men overmeesterd is, 

diens slaaf is men.  
En 2 Petrus 3, vers 1 tot en met 4 Dit is reeds de tweede brief, 

geliefden, die ik u schrijf; in beide tracht ik uw zuiver besef door 
herinnering wakker te houden, om aan de woorden te denken, die 

door de heilige Profeten tevoren gesproken zijn, en aan het gebod 

uwer apostelen van de Here en Heiland. Dit vooral moet gij weten, 
dat er in de laatste dagen spotters met spotternij zullen komen, die 

naar hun eigen begeerten wandelen, en zeggen: Waar blijft de 
belofte van zijn komst? Tot zover. 

  

En De 2de brief van Johannes vers 7 tot en met 9 Want er zijn 
vele misleiders uitgegaan in de wereld, die de komst van Jezus 

Christus in het vlees niet belijden. Dit is de misleider en de 

antichrist. Let op uzelf, dat gij niet verliest wat wij verricht hebben, 
maar uw loon ten volle ontvangt. Een ieder, die verder gaat en niet 

blijft in de leer van Christus, heeft God niet; wie in die leer blijft, 
deze heeft zowel de Vader als de Zoon.  
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En Openbaring 22, vers 12 Zie, Ik kom spoedig en mijn loon is 
bij Mij om een ieder te vergelden, naardat zijn werk is.  

En vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom 

spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de Here Jezus zij 
met allen. 

  
Men discrimineert de niet gevaccineerden, die veel wijze 

zijn.  

  
1 Petrus 4, vers 12 tot en met 14 Geliefden, laat de vuurgloed, 

die tot beproeving dient, u niet bevreemden, alsof u iets vreemds 
overkwame. Integendeel, verblijdt u naarmate gij deel hebt aan het 

lijden van Christus, opdat gij u ook met vreugde zult mogen 

verblijden bij de openbaring zijner heerlijkheid. Indien gij door de 
naam van Christus smaad lijdt, zijt gij zalig, daar de Geest der 

heerlijkheid en de Geest Gods op u rust.  
En vers 16 tot en met 19 Indien hij echter als Christen lijdt, dan 

schame hij zich niet, maar verheerlijke God onder die naam. Want 

het is nu de tijd, dat het oordeel begint bij het huis Gods; als het bij 
ons begint, wat zal het einde zijn van hen, die ongehoorzaam 

blijven aan het evangelie Gods? En indien de rechtvaardige 

ternauwernood behouden wordt, waar zal dan de goddeloze en 
zondaar verschijnen? Laten derhalve ook zij, die naar de wil van 

God lijden, hun zielen aan de getrouwe Schepper overgeven, steeds 
het goede doende. 

 

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
 

 
 

Heb geloofsvertrouwen in God! 
  
Want wie tot God komt, moet geloven, dat Hij bestaat en een 

beloner is voor wie Hem ernstig zoeken. 

  
  

Volledige weergave: 
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Hallo, welkom! Op 8 augustus 2021 kreeg ik, Profeet Benjamin 
Cousijnsen, de volgende boodschap Gods, die ik heel graag met u 

wil delen. 

  
Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! Voorwaar, mijn naam is Rafael, 
en ben een bode engel Gods. 

  

Voorwaar, spits uw oren. 
  

Hebreeën 5, verse 13 en 14 Want ieder, die nog van melk leeft, 
heeft geen weet van de rechte prediking: hij is nog een zuigeling. 

Maar de vaste spijs is voor de volwassenen, die door het gebruik 

hun zinnen geoefend hebben in het onderscheiden van goed en 
kwaad. 

En Hebreeën 6, vers 9 tot en met 11 Maar wat u betreft, geliefden, 
ook al spreken wij zo, wij zijn overtuigd van iets beters, waaraan 

uw heil hangt. Want God is niet onrechtvaardig, dat Hij uw werk 

zou vergeten en de liefde, die gij voor zijn naam getoond hebt door 
de diensten, welke gij de heiligen bewezen hebt en nog bewijst. 

Maar het is onze begeerte, dat ieder uwer dezelfde ijver blijve 

betonen tot de verwezenlijking der hoop tot het einde toe. 
En Hebreeën 10, vers 14 en 15 Want door één offerande heeft Hij 

voor altijd hen volmaakt, die geheiligd worden. En ook de heilige 
Geest geeft ons daarvan getuigenis. 

En vers 22 tot en met 24 Laten wij toetreden met een waarachtig 

hart, in volle verzekerdheid des geloofs, met een hart, dat door 
besprenging gezuiverd is van besef van kwaad, en met een 

lichaam, dat gewassen is met zuiver water. Laten wij de belijdenis 
van hetgeen wij hopen onwankelbaar vasthouden, want Hij, die 

beloofd heeft, is getrouw. En laten wij op elkander acht geven om 

elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. 
  

Zegt, Amen! 

  
En Hebreeën 10, vers 32 Herinnert u de dagen van weleer, toen 

gij, na verlicht te zijn, zo menigmaal lijden doorworsteld hebt. 
En vers 36 tot en met 39 Want gij hebt volharding nodig, om, de 

wil van God doende, te verkrijgen hetgeen beloofd is. Want nog een 
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korte, korte tijd, en Hij, die komt, zal er zijn en niet op Zich laten 
wachten, en mijn rechtvaardige zal uit geloof leven; maar als hij 

nalatig wordt, dan heeft mijn ziel in hem geen welbehagen. Doch 

wij hebben niets van doen met nalatigheid, die ten verderve leidt, 
doch met geloof, dat de ziel behoudt. 

  
En Hebreeën 11, vers 1 Het geloof nu is de zekerheid der dingen, 

die men hoopt, en het bewijs der dingen, die men niet ziet.  

En vers 5 tot en met 8 Door het geloof is Henoch weggenomen 
zodat hij de dood niet zag, en hij werd niet meer gevonden, want 

God had hem weggenomen. Want vóórdat hij werd weggenomen, is 
van hem getuigd, dat hij Gode welgevallig was geweest; maar 

zonder geloof is het onmogelijk Hem welgevallig te zijn. Want wie 

tot God komt, moet geloven, dat Hij bestaat en een beloner is voor 
wie Hem ernstig zoeken. Door het geloof heeft Noach, nadat hij een 

godsspraak ontvangen had over iets, dat nog niet gezien werd, 
eerbiedig de ark toebereid tot redding van zijn huisgezin; en door 

dat geloof heeft hij de wereld veroordeeld en is hij een erfgenaam 

geworden der gerechtigheid, die aan het geloof beantwoordt. Door 
het geloof is Abraham, toen hij geroepen werd, in gehoorzaamheid 

getrokken naar een plaats, die hij ter erfenis zou ontvangen, en hij 

vertrok, zonder te weten waar hij komen zou. 
  

Voorwaar, kadosh, heilig is de Here, El Elohim, Adonai! 
Wees krachtig in de Here, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 

Christus, vol geloofsvertrouwen. 

  
Hebreeën 4, vers 15 Want wij hebben geen hogepriester, die niet 

kan medevoelen met onze zwakheden, maar een, die in alle dingen 
op gelijke wijze als wij is verzocht geweest, doch zonder te 

zondigen.  

En Hebreeën 2, vers 17 en 18 Daarom moest Hij in alle opzichten 
aan zijn broeders gelijk worden, opdat Hij een barmhartig en 

getrouw hogepriester zou worden bij God, om de zonden van het 

volk te verzoenen. Want doordat Hij zelf in verzoekingen geleden 
heeft, kan Hij hun, die verzocht worden, te hulp komen. 

  
Voorwaar, overdenkt deze vaderlijke woorden die in liefde is 

overgebracht aan u.  
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Spreuken 1, vers 33 Maar wie naar mij luistert, zal gerust wonen, 

beveiligd tegen de verschrikking van het onheil. 

En Spreuken 3, vers 5 Vertrouw op de HERE met uw ganse hart en 
steun op uw eigen inzicht niet. 

En Spreuken 21, vers 2 Elke weg van een mens is recht in zijn 
ogen, maar de HERE beproeft de harten. 

En Spreuken 28, vers 5 Boze lieden verstaan het recht niet, maar 

wie de HERE zoeken, verstaan alles. 
  

En Johannes 15, vers 7 Indien gij in Mij blijft en mijn woorden in 
u blijven, vraagt wat gij maar wilt, en het zal u geworden. 

En Openbaring 22, vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: 

Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de 
Here Jezus zij met allen. Amen. 

  
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 

 
 

De rechtvaardigen zullen vertrouwen maar de 

goddelozen zullen versmachten 
  

Als gij tot Hem bidt, zal Hij u verhoren. De Here laat de goddeloze 

niet in leven, maar verschaft recht aan de ellendigen. 
  

  

Volledige weergave: 
  

Hallo, welkom! Op 9 augustus 2021 kreeg ik, Profeet Benjamin 
Cousijnsen, de volgende boodschap Gods, die ik heel graag met u 

wil delen. 

  
Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige en almachtige Naam van 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! Voorwaar, mijn naam is 
Mireach, en ben een bode engel Gods. 

  

Voorwaar, hoor aandachtig. 
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2 Samuël 22, vers 7 Toen het mij bang te moede was, riep ik de 
HERE aan; tot mijn God riep ik. En Hij hoorde mijn stem uit zijn 

paleis, mijn hulpgeroep klonk in zijn oren 

En vers 14 De HERE deed de donder uit de hemel weerklinken, de 
Allerhoogste verhief zijn stem. 

En 1 Kronieken 16, vers 14 Hij, de HERE, is onze God, zijn oordelen 
gaan over de ganse aarde. 

En Job 8, vers 20 Zie, God verwerpt de oprechte niet en Hij vat de 

boosdoeners niet bij de hand. 
En Job 9, vers 10 Hij doet grote, ondoorgrondelijke dingen, ja, 

wonderen zonder tal. 
En Job 11, vers 18 tot en met 20 Gij zult vertrouwen, omdat er 

hoop is, en als gij rondgezien hebt, zult gij gerust gaan slapen; gij 

zult nederliggen zonder dat iemand u opschrikt, en velen zullen 
naar uw gunst dingen. Maar de ogen der goddelozen zullen 

versmachten, elke toevlucht is hun afgesneden, wat zij te 
verwachten hebben, is het uitblazen van de adem. 

  

En Job 15, vers 8 Hebt gij toegeluisterd in de raad Gods en de 
wijsheid aan u getrokken? 

En vers 11 Zijn de vertroostingen Gods u te gering en het woord, 

dat in zachtheid tot u kwam? 
En Job 22, vers 22 Neem toch uit zijn mond de onderwijzing aan, 

en leg zijn woorden weg in uw hart. 
En vers 27 Als gij tot Hem bidt, zal Hij u verhoren, en gij zult Hem 

uw geloften betalen. 

En Job 23, vers 10 tot en met 12 Want Hij weet, hoe mijn wandel 
is; toetste Hij mij, ik kwam als goud te voorschijn. Mijn voet bleef 

vast in zijn spoor, ik hield zijn weg zonder af te buigen; het gebod 
zijner lippen deed ik niet wijken, in mijn binnenste verborg ik de 

woorden van zijn mond. 

En Job 36, vers 6 Hij laat de goddeloze niet in leven, maar 
verschaft recht aan de ellendigen. 

En vers 12 Maar, indien zij niet horen, dan komen zij om door de 

spies en geven de geest in onverstand. 
En vers 22 en 23 Zie, God handelt verheven in zijn kracht; wie is 

een leermeester als Hij? Wie zou Hem zijn weg voorschrijven, en 
wie durft zeggen: Gij hebt onrecht gedaan? 
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En Job 37, vers 2 tot en met 5 Hoort, hoort het daveren van zijn 
stem, de donder, die uit zijn mond komt. Hij laat die los onder de 

ganse hemel en zijn bliksemlicht tot de einden der aarde. Zijn stem 

brult achter Hem aan, Hij dondert met de stem zijner majesteit en 
houdt ze niet terug, wanneer zijn stem zich laat horen. Wonderbaar 

dondert God met zijn stem; Hij doet grote dingen, en wij begrijpen 
ze niet. 

  

En Psalm 5, vers 12 en 13 Maar verheugen zullen zich allen die 
bij U schuilen, altoos zullen zij jubelen, daar Gij hen beschermt, en 

in U zullen juichen wie uw naam liefhebben. Want Gij zegent de 
rechtvaardige, o HERE, Gij omgeeft hem met welbehagen als met 

een schild. 

En Psalm 9, vers 10 en 11 Daarom is de HERE een burcht voor de 
verdrukte, een burcht in tijden van nood. Daarom vertrouwen op U 

wie uw naam kennen, want Gij hebt nooit verlaten wie U zoeken, o 
HERE. 

En Psalm 20, vers 3 tot en met 6 Hij zende u hulp uit het heiligdom 

en ondersteune u uit Sion. Hij gedenke al uw offers, en uw 
brandoffer achte Hij welgevallig. Hij geve u naar uw hart, en doe al 

uw plannen in vervulling gaan. Wij willen juichen over uw 

overwinning, en in de naam van onze God de vaandels opsteken; 
de HERE vervulle al uw begeerten. 

  
En Psalm 21, vers 4 Want Gij treedt hem tegemoet met rijke 

zegeningen. Gij zet een kroon van fijn goud op zijn hoofd. 

En vers 12 Als zij onheil over u willen brengen, boze plannen 
beramen, vermogen zij niets. 

En Psalm 25, vers 15 Mijn ogen zijn bestendig op de HERE, want Hij 
voert mijn voeten uit het net. 

En vers 18 Zie op mijn ellende en mijn moeite, en vergeef al mijn 

zonden. 
En vers 20 Bewaar toch mijn ziel en red mij; laat mij niet 

beschaamd worden, want bij U schuil ik. 

En Psalm 26, vers 3 Want uw goedertierenheid houd ik voor ogen, 
en ik wandel in uw waarheid. 

  
En Psalm 28, vers 6 en 7 Geprezen zij de HERE, want Hij heeft 

gehoord mijn luide smekingen. De HERE is mijn kracht en mijn 
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schild; op Hem vertrouwde mijn hart en ik werd geholpen. Daarom 
juicht mijn hart en loof ik Hem met mijn lied. 

En Psalm 31, vers 23 tot en met 25 Terwijl ik in mijn angst dacht: 

ik ben verbannen uit uw oog – hebt Gij voorwaar mijn luide 
smekingen gehoord, toen ik tot U riep om hulp. Hebt de HERE lief, al 

zijn gunstgenoten; de HERE bewaart de getrouwen, maar 
ruimschoots vergeldt Hij de trotsen. Weest sterk en uw hart zij 

onversaagd, gij allen, die op de HERE hoopt. 

  
En Psalm 33, vers 20 tot en met 22 Onze ziel verwacht de HERE, 

Hij is onze hulp en ons schild. Ja, in Hem verheugt zich ons hart, ja, 
op zijn heilige naam vertrouwen wij. Uw goedertierenheid, HERE, zij 

over ons, gelijk wij op U hopen. 

  
En Psalm 37, vers 12 en 13 De goddeloze smeedt boze plannen 

tegen de rechtvaardige en knarst de tanden tegen hem; de Here 
belacht hem, want Hij ziet, dat zijn dag komt. 

En vers 16 Beter is het weinige van de rechtvaardige dan de 

rijkdom van vele goddelozen. 
En vers 28 Want de HERE bemint het recht, en Hij verlaat zijn 

gunstgenoten niet. Voor altoos blijven zij bewaard, maar het 

nageslacht der goddelozen wordt uitgeroeid. 
  

En Psalm 91, vers 4 Met zijn vlerken beschermt Hij u, en onder 
zijn vleugelen vindt gij een toevlucht; zijn trouw is schild en 

pantser. 

En vers 13 en 14 Op leeuw en adder zult gij treden, jonge leeuw en 
slang zult gij vertrappen. Omdat hij Mij zeer bemint, zal Ik hem 

bevrijden; Ik zal hem beschutten, omdat hij mijn naam kent. 
  

En Openbaring 22, vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, 

zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van 
de Here Jezus zij met allen. 

  

Amen! 
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
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Ontwaak, ontwaak, Mijn geliefden! 
  

Voorwaar, zo spreekt de Here: Mijn geliefden, Ik zeg u, wees niet 

onverstandig en dom. Wat in de wereld is, is niet uit God maar uit 
de satan! Laat u niet kapot maken en verontreinigen. Licht en 

duisternis gaat niet samen.  

  
 

Volledige weergave: 
  

Hallo, welkom! Op 10 augustus 2021 kreeg ik, Profeet Benjamin 

Cousijnsen, de volgende boodschap Gods, die ik heel graag met u 
wil delen. 

  
Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige en almachtige Naam van 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! Voorwaar, mijn naam is 

Cheana, en ben een bode engel Gods. 
  

Voorwaar, zo spreekt de Here: 
  

Kadosh, heilig, heilig, ben Ik, de Here.  

Ik ben de Alfa en de Omega, de eerste en de laatste, het begin en 
het einde van alles. Ik ben de Enige die dit zegt, Ik maak alle 

dingen nieuw. Voorwaar Ik, JHWH, maak alles klaar en zie uit naar 

u. Mijn woorden zijn getrouw en waarachtig en kadosh, heilig. Zalig 
is hij en evenzo zij die Mijn woorden bewaart. Ik betuig aan een 

ieder, ja, Ik kom spoedig. Ik hou van u. Ik zal alle tranen van je 
ogen voorgoed afwissen, noch rouw, nog geklaag, noch moeite zal 

er meer zijn.  

  
Voorwaar, en haar is gegeven zich met blinkend en 

smetteloos fijn linnen te kleden, want dit fijne linnen zijn de 
rechtvaardige daden der heiligen.  

Voorwaar, wees krachtig en standvastig in uw wandel, en 

verontreinigt u niet.  
  

Leviticus 20, vers 26 Weest Mij heilig, want heilig ben Ik, de 

Here, en Ik heb u afgezonderd van de volken, opdat gij Mij zoudt 
toebehoren. 
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Wees gevaccineerd in uw hart en ziel en bloedvaten en 

organen en hersenen door Mij, Yeshua HaMashiach, JHWH, 

Jezus Christus, alléén toe te laten.  
Mijn geliefden, Ik zeg u, wees niet onverstandig en dom. Wat in de 

wereld is, is niet uit God maar uit de satan! Laat u niet kapot 
maken en verontreinigen. Licht en duisternis gaat niet samen.  

  

Ontwaak, ontwaak, Mijn geliefden, bekleed u met sterkte! 
  

2 Petrus 3, vers 10 tot en met 14 Maar de dag des Heren zal 
komen als een dief. Op die dag zullen de hemelen met gedruis 

voorbijgaan en de elementen door vuur vergaan, en de aarde en de 

werken daarop zullen gevonden worden. Daar al deze dingen aldus 
vergaan, hoedanig behoort gij dan te zijn in heilige wandel en 

godsvrucht, vol verwachting u spoedende naar de komst van de 
dag Gods, ter wille waarvan de hemelen brandende zullen vergaan 

en de elementen in vuur zullen wegsmelten. Wij verwachten echter 

n aar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar 
gerechtigheid woont. Daarom, geliefden, beijvert u in deze 

verwachting, onbevlekt en onberispelijk te blijken voor Hem in 

vrede. 
  

En Johannes 14, vers 29 En nu heb Ik het u gezegd, eer het 
geschiedt, opdat gij geloven moogt, wanneer het geschiedt. 

En Johannes 16, vers 33 Dit heb Ik tot u gesproken, opdat gij in Mij 

vrede hebt. In de wereld lijdt gij verdrukking, maar houdt goede 
moed, Ik heb de wereld overwonnen. 

En Romeinen 8, vers 37 Maar in dit alles zijn wij meer dan 
overwinnaars door Hem, die ons heeft liefgehad.  

En Efeziërs 6, vers 16 Neemt bij dit alles het schild des geloofs ter 

hand, waarmede gij al de brandende pijlen van de boze zult kunnen 
doven. Amen! 

  

En Openbaring 22, vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, 
zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van 

de Here Jezus zij met allen. 
  

Voorwaar, Mijn geliefden, wees klaar voor de Opname! 
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Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
 

 

 

Hij is dezelfde God zoals 2000 jaar geleden 
  

Voorwaar, ook herkent men dat de Here leeft en getrouw alles 
overbrengt, woord voor woord, in liefde aan Zijn ware 

eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. Getuig ééns wat de 
boodschappen Gods veranderd heeft aan u. 

  

  
Volledige weergave: 

  
Hallo, welkom! Op 12 augustus 2021 kreeg ik, Profeet Benjamin 

Cousijnsen, de volgende boodschap Gods, die ik heel graag met u 

wil delen. 
  

Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige en almachtige Naam van 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! Voorwaar, mijn naam is 

Michael, en ben een bode engel Gods. 

  
Openbaring 22, vers 6 En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn 

getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der 

profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen 
hetgeen weldra geschieden moet. 

  
Voorwaar, sinds 2012 zijn vele mensen wereldwijd 

gewaarschuwd voor wat komen gaat! 

Velen zijn de Here, hun Rabboeni, hun Koning der koningen, hun 
Abba, Vader, Yeshua HaMashiach, heel erg dankbaar voor de 

boodschappen, profetieën en openbaringen en vooral die prachtige 
bemoedigingen heeft vele levens veranderd en gered.  

  

Voorwaar, ook herkent men dat de Here leeft en getrouw 
alles overbrengt, woord voor woord, in liefde aan Zijn ware 

eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.  

Voorwaar, ook de Here is de warriors erg dankbaar voor hun 
enorme onvermoeibare inzet en steun aan Yeshua HaMashiach, 



 
 

 

8359 
 
 

 

JHWH, Jezus Christus, evenzo Profeet Benjamin Cousijnsen en al 
die zich inzetten voor de Here en verbonden zijn met de 

Evangelicalendtimemachine.com. Voorwaar, ook gaat de dank uit 

naar alle trouwe giftgevers en die zich inzetten in het evangelisatie 
en trouw bidden, onder andere.  

  
Voorwaar, vele ogen zijn open gegaan en vele harten zijn 

aangeraakt en herkennen en verstaan en beseffen dat de 

Here waarlijk via de boodschappen tot hen spreekt.  
Hij is dezelfde God als meer dan 2000 jaar geleden.  

  
Voorwaar, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus zelf 

heeft ervoor gekozen om tot de mensheid in de wereld toe te 

spreken.  
Is het niet geweldig al die bijzonder boodschappen, die door zijn 

gegeven om door te geven in deze laatste dagen?   
  

Voorwaar, jaren hoort Profeet Benjamin het geluid vaak van 

de hemelse sluizen die open gaan, een suizende windgeluid,  
daarna loopt hij naar het kleine schrijfkamertje toe en schrift alles 

op, woord voor woord, in het bij zijn van de een bode engel Gods of 

de Here zelf. Door de jaren heen is dit normaal geworden. 
Voorwaar, God koos deze eenvoudige Profeet eind 2011. Hij geeft 

alleen maar door wat de Heer hem opdraagt, of het nu goednieuws 
is of slechtnieuws, hij laat het ook zo weer los en kan er goed mee 

omgaan. Voorwaar, wie zegt dat hij vals is, heeft Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus niet in hen hart.  
  

Openbaring 22, vers 11 Wie onrecht doet, hij doe nog meer 
onrecht; wie vuil is, hij worde nog vuiler; wie rechtvaardig is, hij 

bewijze nog meer rechtvaardigheid; wie heilig is, hij worde nog 

meer geheiligd. 
En Openbaring 2, vers 16 Bekeer u dan; maar zo niet, dan kom Ik 

spoedig tot u en Ik zal strijd tegen hen voeren met het zwaard 

mijns monds. 
  

En Openbaring 1, vers 2 en 3 Deze heeft van het woord Gods 
getuigd en van het getuigenis van Jezus Christus, alles wat hij 

gezien heeft. Zalig hij, die voorleest, en zij, die horen de woorden 
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der profetie, en bewaren, hetgeen daarin geschreven staat, want de 
tijd is nabij. 

  

En 1 Petrus 4, vers 10 tot en met 14 Dient elkander, een ieder 
naar de genadegave, die hij ontvangen heeft, als goede 

rentmeesters over de velerlei genade Gods. Spreekt iemand, laten 
het woorden zijn als van God; dient iemand, laat het zijn als uit 

kracht, door God verleend, opdat in alles God verheerlijkt worde 

door Jezus Christus, aan wie de heerlijkheid is en de kracht, in alle 
eeuwigheid! Amen. Geliefden, laat de vuurgloed, die tot beproeving 

dient, u niet bevreemden, alsof u iets vreemds overkwame. 
Integendeel, verblijdt u naarmate gij deel hebt aan het lijden van 

Christus, opdat gij u ook met vreugde zult mogen verblijden bij de 

openbaring zijner heerlijkheid. Indien gij door de naam van Christus 
smaad lijdt, zijt gij zalig, daar de Geest der heerlijkheid en de Geest 

Gods op u rust.  
En vers 17 Want het is nu de tijd, dat het oordeel begint bij het 

huis Gods; als het bij ons begint, wat zal het einde zijn van hen, die 

ongehoorzaam blijven aan het evangelie Gods?  
  

En tenslotte, Titus 1, vers 15 Alles is rein voor de reinen, maar 

voor hen, die besmet en onbetrouwbaar zijn, is niets rein. Maar bij 
hen zijn zowel het denken als het geweten besmet.  

  
Voorwaar, wees betrouwbaar voor God en steun de twee 

profeten zonder te klagen en uw deel zal zijn vele 

zegeningen! 
Voorwaar, dank de Here, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus 

boven alles en getuig ééns wat de boodschappen Gods veranderd 
heeft aan u, in uw wandel via de Evangelicalendtimemachine.com 

tot Zijn glorie en eer.  

  
Voorwaar, bemoedig elkander zoals Christus u al zo vaak 

bemoedigt heeft via de boodschappen Gods.  

  
Spreuken 22, vers 19 Opdat uw betrouwen op de HERE zij, 

onderricht ik u heden, ja u.  
  

Amen! 
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Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
 

 

 

En het hondje zei, “ja, ja, ja” 
  

Laat het ja, dat gij zegt, ja zijn, en het neen, neen; wat daar 
bovenuit gaat, is uit den boze. Mattheüs 5:37 

  
  

Volledige weergave: 

  
Hallo, welkom! Op 15 august 2021 kreeg ik, Profeet Benjamin 

Cousijnsen, de volgende boodschap Gods, die ik heel graag met u 
wil delen. 

  

Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige en almachtige Naam van 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus!  

  
Voorwaar, zo spreekt de Here tot u. 

  

Leviticus 11, vers 44 Want Ik ben de Here, uw God; heiligt u en 
weest heilig, want Ik ben heilig; verontreinigt uzelf niet. Tot zover. 

En Leviticus 18, vers 29 en 30 Want ieder die iets van al deze 

gruwelen doet, – degenen, die ze doen, zullen uit het midden van 
hun volk uitgeroeid worden. Zo zult gij het voorschrift dat Ik u geef, 

in acht nemen, zodat gij de gruwelijke inzettingen niet doet, die 
vóór u gedaan werden, opdat gij u daardoor niet verontreinigt. Ik 

ben de Here, uw God. 

  
Voorwaar, mijn naam is Revelado, en ben een bode engel 

Gods. 
Voorwaar, sommigen kunnen zich vast nog herinnerden dat velen 

autorijders een ‘ja-zegger’ in hun auto hadden. Als de auto reed 

dan beeweegde het hoofdje achter elkaar van het hondje.  
  

‘Ja, ja, ja,’ alles was ja.  
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Voorwaar, zo zijn er ook kerken vol gevaccineerden die zelf géén 
beslissingen konden nemen om “nee” te zeggen tegen de kerk. Hen 

hoofdje schut net als het hondje, ‘ja, ja, ja’. 

  
Hebreeën 5, vers 13 en 14 Want ieder, die nog van melk leeft, 

heeft geen weet van de rechte prediking: hij is nog een zuigeling. 
Maar de vaste spijs is voor de volwassenen, die door het gebruik 

hun zinnen geoefend hebben in het onderscheiden van goed en 

kwaad. 
  

Helaas, is het voor velen te laat nu om ‘nee, nee, nee’ te 
zeggen tegen de kerk.  

Zij waren meer verbonden met de kerk dan de Heilige Geest Gods 

die ‘nee, nee, nee’ zei. 
  

Romeinen 12, vers 2 En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, 
maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat 

gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige 

en volkomene. 
  

Voorwaar, de gevaccineerden gaan voor eeuwig verloren.  

De Here, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus had nog zo 
gezegt: “Ziet toe dat gij u niet laat verleiden. Gaat hen niet 

achterna.” 
  

Lucas 21, vers 17 tot en met 19 En gij zult door allen gehaat 

worden om mijns naams wil. Doch geen haar van uw hoofd zal 
teloor gaan; door uw volharding zult gij uw leven verkrijgen. 

En vers 22 Want dit zijn de dagen van vergelding, waarin alles wat 
geschreven is, in vervulling gaat. 

  

Voorwaar, de niet gevaccineerden worden door de Here, die 
in Hem geloven, gezien als helden en strijders.  

  

Lucas 21, vers 9 en 10 En wanneer gij hoort van oorlogen en 
onlusten, laat u niet beangstigen. Want die dingen moeten eerst 

geschieden, maar dat is nog niet terstond het einde. Toen zeide Hij 
tot hen: Volk zal opstaan tegen volk en koninkrijk tegen koninkrijk. 
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En vers 26 tot en met 31 Terwijl de mensen bezwijmen van vrees 
en angst voor de dingen, die over de wereld komen. Want de 

machten der hemelen zullen wankelen. En dan zullen zij de Zoon 

des mensen zien komen op een wolk, met grote macht en 
heerlijkheid. Wanneer deze dingen beginnen te geschieden, richt u 

op en heft uw hoofden omhoog, want uw verlossing genaakt. En Hij 
sprak een gelijkenis tot hen: Let op de vijgeboom en op al de 

bomen. Zodra zij uitlopen, weet gij uit uzelf, omdat gij het ziet, dat 

de zomer reeds nabij is. Zo moet ook gij, wanneer gij dit ziet 
geschieden, weten, dat het Koninkrijk Gods nabij is. 

En vers 34 tot en met 36 Ziet toe op uzelf, dat uw hart nimmer 
bezwaard worde door roes en dronkenschap en zorgen voor 

levensonderhoud, en die dag niet plotseling over u kome, als een 

strik. Want hij zal komen over allen, die gezeten zijn op het 
oppervlak der ganse aarde. Waakt te allen tijde, biddende, dat gij 

in staat moogt wezen te ontkomen aan alles wat geschieden zal, en 
gesteld te worden voor het aangezicht van de Zoon des mensen. 

  

Voorwaar, een dwaas begrijpt deze boodschap niet. 
  

Johannes 8, vers 47 Wie uit God is, hoort de woorden Gods; 

daarom hoort gij niet, omdat gij uit God niet zijt. 
En Johannes 13, vers 38 Jezus antwoordde: Uw leven zult gij voor 

Mij inzetten? Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, de haan zal niet 
kraaien, eer gij Mij driemaal verloochend hebt. 

  

Wees navolgers Gods in Christus Jezus. 
Voorwaar, blijf trouw of satan grijpt u.  

  
Hebreeën 2, vers 1 tot en met 3 Daarom moeten wij te meer 

aandacht schenken aan hetgeen wij gehoord hebben, opdat wij niet 

afdrijven. Want indien het woord, door bemiddeling van engelen 
gesproken, van kracht is gebleken, en elke overtreding en 

ongehoorzaamheid rechtmatige vergelding heeft ontvangen, hoe 

zullen wij dan ontkomen, indien wij geen ernst maken met zulk een 
heil, dat allereerst verkondigd is door de Here, en door hen, die het 

gehoord hebben, op betrouwbare wijze ons is overgeleverd. 
En Openbaring 22, vers 6 En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn 

getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der 
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Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen 
hetgeen weldra geschieden moet.  

En vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom 

spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de Here Jezus zij 
met allen. 

  
Wees alléén gevaccineerd in Christus door Zijn kostbare 

Bloed. 

Meer hebt u niet nodig om gered te worden. Amen!  
  

En tenslotte,  
  

Mattheüs 5, vers 37 Laat het ja, dat gij zegt, ja zijn, en het neen, 

neen; wat daar bovenuit gaat, is uit den boze. 
  

Maar zeg “nee” tegen de vaccinatie.  
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 

 
 

De niet gevaccineerden zijn meer dan 

overwinnaars! 
  

Zalig hij of zij die anderen waarschuwt voor de vaccinatie. Wie niet 

wou horen, evenzo nu, gaat verloren! 
  

  

Volledige weergave: 
  

Hallo, welkom! Op 16 august 2021 kreeg ik, Profeet Benjamin 
Cousijnsen, de volgende boodschap Gods, die ik heel graag met u 

wil delen. 

  
Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! Voorwaar, mijn naam is Rafaël, 
en ben een bode engel Gods. En het is ook mijn taak om u deze 

woorden Gods duidelijk en begrijpelijk over te brengen.  

  
Voorwaar, deze woorden zijn getrouw en waarachtig.  
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Zalig hij of zij die anderen waarschuwt voor de vaccinatie. 
Voorwaar, vele artsen werden een zwijgplicht opgelegd vanwege de 

schokkende bevindingen via hun microscoop. En ook de 

wereldwijde media word de schokkende nieuws verzwegen en niet 
uitgezonden over de bevindingen die grote gevolgen heeft voor de 

gevaccineerde mensen.  
  

Voorwaar, Profeet Benjamin Cousijnsen heeft u reeds 

gewaarschuwd via de boodschappen Gods en alles wat hij 
heeft doorgegeven word bevestigt door de gebeurtenissen in 

de wereld en vervuld.  
Voorwaar, verwijs naar de boodschappen Gods via uw mond of 

plaats een advertentie om anderen te verwijzen naar de 

Evangelicalendtimemachine.com.  
  

Voorwaar hoewel de satan alles onder controle probeert te 
houden en iedereen wil voorzien van de vaccinatie, is God 

ook bezig om de waarheid dat is verzwegen te openbaren 

hoewel het voor de gevaccineerde mensen te laat is.  
In 2012, werd men reeds gewaarschuwd. Wie niet wou horen, 

evenzo nu, gaat verloren! Zowel vele kerken met gevaccineerden. 

  
Openbaring 13, vers 15 tot en met 18 En hem werd gegeven 

om aan het beeld van het beest een geest te schenken, zodat het 
beeld van het beest ook zou spreken, en maken dat allen, die het 

beeld van het beest niet aanbaden, gedood werden. En het maakt, 

dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de 
vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun 

rechterhand of op hun voorhoofd, en dat niemand kan kopen of 
verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het 

getal van zijn naam heeft. Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, 

berekene het getal van het beest, want het is een getal van een 
mens, en zijn getal is zeshonderd zesenzestig. 

En vers 7 en 8 En hem werd gegeven om tegen de heiligen oorlog 

te voeren en hen te overwinnen; en hem werd macht gegeven over 
elke stam en natie en taal en volk. En allen, die op de aarde wonen, 

zullen het beest aanbidden, ieder, wiens naam niet geschreven is in 
het boek des levens van het Lam, dat geslacht is, sedert de 

grondlegging der wereld. 
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De niet gevaccineerden zijn meer dan overwinnaars! 

  

Openbaring 12, vers 11 en 12 En zij hebben hem overwonnen 
door het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis, 

en zij hebben hun leven niet liefgehad, tot in de dood. Daarom, 
verheugt u, gij hemelen en wie daarin wonen. Wee de aarde en de 

zee, want de duivel is tot u nedergedaald in grote grimmigheid, 

wetende, dat hij weinig tijd heeft. Amen! 
  

Voorwaar, een ongevaccineerde die Christus niet heeft 
aangenomen zal ook niet gered worden tenzij hij of zij zich 

bekeren. 

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
 

 
 

Werkgevers, spits uw oren! 
  
Zo spreekt de Here tot u: Voorwaar, ik zeg u, wanneer een ieder, 

die een ongevaccineerde die Mij geloven dwingt en tot zonde 

verleidt, het zou beter voor hem of haar te zijn dat een molensteen 
om zijn of haar hals was gehangen en hij of zij verzwolgen was in 

de diepte der zee. 

  
  

Volledige weergave: 
  

Hallo, welkom! Op 17 august 2021 kreeg ik, Profeet Benjamin 

Cousijnsen, de volgende boodschap Gods, die ik heel graag met u 
wil delen. 

  
Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! Voorwaar mijn naam is Bidanja 

en ben een bode engel Gods. 
  

Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, werkgevers, spits uw oren en 

hoor ééns aandachtig! 
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Zo spreekt de Here die leeft, de Enige Ware God van al wat leeft, 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, de Koning der 

koningen, die beslist over de eeuwige dood en het eeuwige leven. 

  
Deuteronomium 30, vers 11 Want dit gebod, dat ik u heden 

opleg, is niet te moeilijk voor u en het is niet ver weg.  
En vers 14 en 15 Maar dit woord is zeer dicht bij u, in uw mond en 

in uw hart om het te volbrengen. Zie, ik houd u heden het leven en 

het goede voor, maar ook de dood en het kwade. 
  

Voorwaar, deze woorden zijn getrouw en waarachtig, en de 
Here, de God van de geesten der Profeten heeft Zijn engel 

gezonden om Zijn knechten te tonen hetgeen weldra 

geschieden moet.  
  

Deuteronomium 30, vers 17 en 18 Maar indien uw hart zich 
afwendt en gij niet luistert doch u laat verleiden “vanwege de 

vaccinatie” en u voor andere goden nederbuigt en hen dient, dan 

verkondig Ik, “Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus” u 
heden, dat gij zeker te gronde zult gaan; niet lang zult gij leven. 

Tot zover. 

  
Voorwaar, voor elke niet gevaccineerde mens, die u 

weigerde en ontslagen hebt, of ze nu Christen zijn of niet, 
zult gij verantwoordelijkheid moeten afleggen vanwege dat 

gij discrimineert en de kinderen Gods verboden heeft om te 

werken. 
Voorwaar, de vaccinatie is uit de boze! Meer hierover vind u in de 

Evangelicalendtimemachine.com. De beste en enige betrouwbare 
vaccinatie dat er is, is Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus 

als u Hem aangenomen in uw hart en ziel en verstand.  

  
Voorwaar, wees niet doof voor de waarheid en wees niet 

blind en weerspanning en hardnekkig en eigenwijs.  

Indien een blinde een blinde leidt, zullen zij beiden in een put 
vallen. Voorwaar, ik zeg u, wanneer een ieder, die een 

ongevaccineerde die Mij geloven dwingt en tot zonde verleidt, het 
zou beter voor hem of haar te zijn dat een molensteen om zijn of 
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haar hals was gehangen en hij of zij verzwolgen was in de diepte 
der zee. 

  

Mattheüs 18, vers 7 tot en met 9 Wee de wereld om de 
verleidingen tot zonde. Want er moeten verleidingen komen, maar 

wee die mens, door wie de verleiding komt. Indien uw hand of uw 
voet u tot zonde verleidt, houw hem af en werp hem weg. Het is 

beter voor u verminkt of kreupel ten leven in te gaan, dan met 

twee handen of twee voeten in het eeuwige vuur geworpen te 
worden. En indien uw oog u tot zonde verleidt, ruk het uit en werp 

het van u. Het is beter voor u met één oog ten leven in te gaan, 
dan met twee ogen in het hellevuur geworpen te worden. 

  

En Mattheüs 20, vers 15 Staat het mij niet vrij met het mijne te 
doen, wat ik wil? Of is uw oog boos, omdat ik goed ben? 

En Lucas 21, vers 22 Want dit zijn de dagen van vergelding, waarin 
alles wat geschreven is, in vervulling gaat.  

  

En Johannes 15, vers 18 en 19 Indien de wereld u haat, 
“ongevaccineerden”, weet dan, dat zij Mij, “JHWH”, eer dan u 

gehaat heeft. Indien gij van de wereld waart, zou de wereld het 

hare liefhebben, doch omdat gij van de wereld niet zijt, maar Ik, 
“Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus”, u uit de wereld 

uitgekozen heb, daarom haat u de wereld. 
En vers 27 En gij moet ook getuigen, want gij zijt van het begin aan 

met Mij. 

  
Voorwaar, zoals een drugsverslaafde wordt men door de 

vaccinaties overgenomen en kapot gemaakt door satan, en 
dus niet door de ongevaccineerden die men de schuld wilt 

geven.  

De ongevaccineerden die in Mij, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 
Christus, geloven zijn meer bescherm met hun geestelijke 

vaccinatie.  

  
Openbaring 13, vers 16 tot en met 18 En het maakt, dat aan 

allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en 
de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op 

hun voorhoofd, en dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het 
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merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam 
heeft. Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal 

van het beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is 

zeshonderd zesenzestig. 
  

Voorwaar, heilig, heilig, heilig is de Here God, de Almachtige 
die was en die is en die komt. Amen! 

  

Openbaring 22, vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: 
Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de 

Here Jezus zij met allen. 
  

Voorwaar, Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, 

Shalom!  
 

 
 

Een brief van God aan u 
  
Doch Hij zeide tot hen: Niet allen vatten dit woord, alleen zij, aan 

wie het gegeven is. 

  
  

Volledige weergave: 

  
Hallo, welkom! Op 18 augustus 2021 kreeg ik, Profeet Benjamin 

Cousijnsen, de volgende boodschap Gods, die ik heel graag met u 
wil delen. 

  

Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige Naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! 

  
Voorwaar,  

  

Mattheüs 5, vers 4 en 5 Zalig die treuren, want zij zullen 
vertroost worden. Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde 

beërven. 

En vers 8 tot en met 12 Zalig de reinen van hart, want zij zullen 
God zien. Zalig de vredestichters, want zij zullen kinderen Gods 
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genoemd worden. Zalig de vervolgden om der gerechtigheid wil, 
want hunner is het Koninkrijk der hemelen. Zalig zijt gij, wanneer 

men u smaadt en vervolgt en liegende allerlei kwaad van u spreekt 

om Mijnentwil. Verblijdt u en verheugt u, want uw loon is groot in 
de hemelen; want alzo hebben zij de Profeten vóór u vervolgd. 

En vers 17 Meent niet, dat Ik gekomen ben om de wet of de 
Profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar 

om te vervullen.  

  
Voorwaar, mijn naam is Elachari, en ben een bode engel Gods. 

  
Voorwaar, besef heel goed, alles wat overgebracht wordt, 

brengen wij engelen van God over. 

Zie ons als een soort postbezorgers die namens de Here der Heren 
en Koning der Koningen, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 

Christus, Gods heilige woorden overbrengen aan Zijn ware geliefde 
eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 

  

Openbaring 22, vers 6 En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn 
getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der 

Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen 

hetgeen weldra geschieden moet. 
  

En Mattheüs 6, vers 1 tot en met 4 Ziet toe, dat gij uw 
gerechtigheid niet doet voor de mensen, om door hen opgemerkt te 

worden; want dan hebt gij geen loon bij uw Vader, die in de 

hemelen is. Wanneer gij dan aalmoezen geeft, laat het niet voor u 
uitbazuinen, zoals de huichelaars doen in de synagogen en op de 

straten, om door de mensen geroemd te worden. Voorwaar, Ik zeg 
u, zij hebben hun loon reeds. Maar laat, als gij aalmoezen geeft, uw 

linkerhand niet weten wat uw rechter doet, opdat uw aalmoes in 

het verborgene zij, en uw Vader, die in het verborgene ziet, zal het 
u vergelden. 

  

En Mattheüs 5, vers 23 en 24 Wanneer gij dan uw gave brengt 
naar het altaar en u daar herinnert, dat uw broeder iets tegen u 

heeft, laat uw gave daar, vóór het altaar, en ga eerst heen, verzoen 
u met uw broeder en kom en offer daarna uw gave.  
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En Mattheüs 6, vers 5 tot en met 8 En wanneer gij bidt, zult gij 
niet zijn als de huichelaars, want zij staan gaarne in de synagogen 

en op de hoeken der pleinen te bidden, om zich aan de mensen te 

vertonen. Voorwaar, Ik zeg u, zij hebben hun loon reeds. Maar gij, 
wanneer gij bidt, ga in uw binnenkamer, sluit uw deur en bid tot uw 

Vader in het verborgene; en uw Vader, die in het verborgene ziet, 
zal het u vergelden. En gebruikt bij uw bidden geen omhaal van 

woorden, zoals de heidenen; want zij menen door hun veelheid van 

woorden verhoord te zullen worden. Wordt hun dan niet gelijk, 
want God uw Vader weet, wat gij van node hebt, eer gij Hem bidt.  

En vers 16 tot en met 18 En wanneer gij vast, toont dan niet, zoals 
de huichelaars, een somber gelaat; want zij maken hun aangezicht 

ontoonbaar, om zich aan de mensen te vertonen, wanneer zij 

vasten. Voorwaar, Ik zeg u, zij hebben hun loon reeds. Maar gij, 
zalf uw hoofd, als gij vast, en was uw gelaat, om u niet bij uw 

vasten aan de mensen te vertonen, maar aan uw Vader, die in het 
verborgene is; en uw Vader, die in het verborgene ziet, zal het u 

vergelden. 

  
En Mattheüs 12, vers 35 Een goed mens brengt uit zijn goede 

schat goede dingen voort, en een slecht mens uit zijn boze schat 

boze dingen. 
En Mattheüs 7, vers 6 Geeft het heilige niet aan de honden en 

werpt uw paarlen niet voor de zwijnen, opdat zij die niet vertrappen 
met hun poten en, zich omkerende, u verscheuren. 

En Mattheüs 12, vers 37 Want naar uw woorden zult gij 

gerechtvaardigd worden, en naar uw woorden zult gij veroordeeld 
worden. 

En Mattheüs 13, vers 16 Maar uw ogen zijn zalig, omdat zij zien en 
uw oren, omdat zij horen. 

En vers 51 Hebt gij dit alles verstaan? Zij zeiden tot Hem: Ja. 

  
Voorwaar, en hebt gij die luistert naar de boodschap dit alles 

ook verstaan? 

Zo zijn er die ook Gods heilige woorden niet serieus nemen. 
  

Mattheüs 15, vers 6 Zo hebt gij het woord Gods van kracht 
beroofd ter wille van uw overlevering. 
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En vers 8 en 9 Dit volk eert Mij met de lippen, maar hun hart is 
verre van Mij. Tevergeefs eren zij Mij, omdat zij leringen leren, die 

geboden van mensen zijn. 

  
En Mattheüs 16, vers 26 en 27 Want wat zou het een mens 

baten, als hij de gehele wereld won, maar schade leed aan zijn ziel? 
Of wat zal een mens geven in ruil voor zijn leven? Want de Zoon 

des mensen zal komen in de heerlijkheid zijns Vaders, met zijn 

engelen, en dan zal Hij een ieder vergelden naar zijn daden. 
  

En Mattheüs 19, vers 23 Jezus zeide tot zijn discipelen: 
Voorwaar, Ik zeg u, een rijke zal moeilijk het Koninkrijk der 

hemelen binnengaan. 

En vers 11 Doch Hij zeide tot hen: Niet allen vatten dit woord, 
alleen zij, aan wie het gegeven is. 

En Mattheüs 23, vers 11 en 12 Maar wie de grootste onder u is, zal 
uw dienaar zijn. Al wie zichzelf zal verhogen, zal vernederd worden 

en al wie zichzelf zal vernederen, zal verhoogd worden. Amen! 

  
Ten slotte,   

  

Mattheüs 24, vers 44 Daarom, weest ook gij bereid, want op een 
uur, dat gij het niet verwacht, komt de Zoon des mensen. 

  
En Openbaring 22, vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, 

zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van 

de Here Jezus zij met u allen. 
  

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
 

 

 

Wie met God een spelletje speelt, zal zeker 

verliezen! 
  
Er zijn velen die kletsen en flirten in de kerk en dansen alsof ze in 

een discotheek zijn. Zij hebben de versierders mentaliteit en 

tegelijkertijd denken ze dat ze godsdienstig zijn. Zij wandelen erger 
dan hoe de heidenen wandelen! 
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Volledige weergave: 

  
Hallo, welkom! Op 19 augustus 2021 kreeg ik, Profeet Benjamin 

Cousijnsen, de volgende boodschap Gods, die ik heel graag met u 
wil delen. 

  

Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige en almachtige Naam van 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! Voorwaar, mijn naam is 

Cheloach, en ben een bode engel Gods. 
  

Voorwaar,  

  
Mattheüs 7, vers 13 en 14 Gaat in door de enge poort, want wijd 

is [de poort] en breed de weg, die tot het verderf leidt, en velen 
zijn er, die daardoor ingaan; want eng is de poort, en smal de weg, 

die ten leven leidt, en weinigen zijn er, die hem vinden. 

En Mattheüs 13, verse 16 Maar uw ogen zijn zalig, omdat zij zien 
en uw oren, omdat zij horen.  

  

En Efeziërs 4, vers 20 en 21 Maar gij geheel anders: gij hebt 
Christus leren kennen. Gij toch hebt van Hem gehoord en zijt in 

Hem onderwezen, gelijk dit de waarheid is in Jezus. 
En vers 27 En geeft de duivel geen voet. 

En vers 29 Geen liederlijk woord kome uit uw mond, maar als gij 

een goed woord hebt, tot opbouw, waar dit nuttig is, opdat zij, die 
het horen, genade ontvangen. 

En vers 31 Alle bitterheid, gramschap, toorn, getier en gevloek 
worde uit uw midden gebannen, evenals alle kwaadaardigheid. 

  

En Efeziërs 5, vers 5 Want hiervan moet gij doordrongen zijn, dat 
in geen geval een hoereerder, onreine of geldgierige, dat is een 

afgodendienaar, erfdeel heeft in het Koninkrijk van Christus en 

God. 
En vers 7 Doet dan niet met hen mede.  

En vers 10 en 11 En toetst wat de Here welbehagelijk is. En neemt 
geen deel aan de onvruchtbare werken der duisternis, maar 

ontmaskert ze veeleer. 



 
 

 

8374 
 
 

 

En vers 13 Maar als dat alles door het licht ontmaskerd wordt, komt 
het aan de dag; want al wat aan de dag komt is licht. 

En vers 15 Ziet dus nauwlettend toe, hoe gij wandelt, niet als 

onwijzen, doch als wijzen. 
En vers 17 Weest daarom niet onverstandig, maar tracht te 

verstaan, wat de wil des Heren is. 
En vers 21 En weest elkander onderdanig in de vreze van Christus. 

  

En Efeziërs 4, vers 17 tot en met 19 Dit zeg ik dan en betuig ik 
in de Here, dat gij niet langer moogt wandelen zoals ook de 

heidenen wandelen, in de ijdelheid van hun denken,verduisterd in 
hun verstand, vervreemd van het leven Gods om de onwetendheid, 

die in hen heerst, om de verharding van hun hart. Zij hebben zich 

immers in hun verdoving overgegeven aan de losbandigheid om 
gretig winst te slaan uit allerlei onreinheid.  

  
Voorwaar, velen zeggen een christen te zijn, maar ze laten 

meer duisternis zien dan dat ze kinderen des licht zijn.  

  
Openbaring 22, vers 10 tot en met 12 En hij zeide tot mij: 

Verzegel de woorden van de profetie van dit boek niet, want de tijd 

is nabij. Wie onrecht doet, hij doe nog meer onrecht; wie vuil is, hij 
worde nog vuiler; wie rechtvaardig is, hij bewijze nog meer 

rechtvaardigheid; wie heilig is, hij worde nog meer geheiligd. Zie, 
Ik kom spoedig en mijn loon is bij Mij om een ieder te vergelden, 

naardat zijn werk is.  

  
Voorwaar, velen hebben de Here versmaad.  

Zij praten over de Opname en zijn klaar in hun eigen ogen, maar 
voor de Here niet! Er zijn velen die kletsen en flirten in de kerk en 

dansen alsof ze in een discotheek zijn. Zij hebben de versierders 

mentaliteit en tegelijkertijd denken ze dat ze godsdienstig zijn. Zij 
wandelen erger dan hoe de heidenen wandelen!  

  

Voorwaar, wie met God een spelletje speelt, zal zeker 
verliezen!  

Voorwaar, ik zeg u, de hel is vol met feestbeesten. Velen kerken 
zijn veranderd in een kerk van satan en zullen de Opname zeker 
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voorbij zien gaan met hun disco beat, onder andere.  En dan 
durven ze te roepen, “Kom, Here, kom snel!” 

  

En Openbaring 22, vers 20 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, 
Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! 

  
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 

 
 

Gevallen engelen’s deepfake technologie 
  
Door deze duistere technologie kan men zo uw hoofd op een lijf van 

een ander plakken of iemand vreemde dingen laten zeggen en laten 
doen.  

  

  
Volledige weergave: 

  
Hallo, welkom! Op 22 augustus 2021 kreeg ik, Profeet Benjamin 

Cousijnsen, de volgende boodschap Gods, die ik heel graag met u 

wil delen. 
  

Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige en almachtige Naam van 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus!  
  

Voorwaar,  
  

Lucas 10, vers 16 Wie naar u hoort, hoort naar Mij; en wie u 

verwerpt, verwerpt Mij; en wie Mij verwerpt, verwerpt Hem, die Mij 
gezonden heeft. 

En vers 3 Gaat heen, zie, Ik zend u als lammeren midden onder 
wolven. 

En Lucas 11, vers 17 Maar Hij kende hun gedachten en zeide tot 

hen: Ieder koninkrijk, dat tegen zichzelf verdeeld is, gaat ten 
onder, en het ene huis valt op het andere. 

En vers 21 tot en met 23 Wanneer een sterke, goed gewapende 

man zijn eigen hof bewaakt, is zijn bezit in veiligheid. Maar 
wanneer iemand, die sterker is dan hij, hem aanvalt en hem 
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overwint, rooft deze zijn wapenrusting, waarop hij vertrouwde, en 
verdeelt zijn buit. Wie met Mij niet is, die is tegen Mij en wie met 

Mij niet bijeenbrengt, die verstrooit. 

 
Voorwaar, voorwaar, ik zeg u,  

  
Lucas 12, vers 2 Er is niets bedekt, of het zal geopenbaard 

worden, en verborgen, of het zal bekend worden. 

  
Voorwaar, op de media kunt u niet altijd vertrouwen.  

  
Lucas 11, vers 52 Wee u, wetgeleerden, want gij hebt de sleutel 

der kennis weggenomen; zelf zijt gij niet binnengegaan en hen, die 

trachtten binnen te gaan, hebt gij tegengehouden. 
  

Voorwaar, mijn naam is Revorme, en ben een bode engel Gods. 
  

Spits uw oren! 

De mensen geloven best makkelijk in deepfakes. Hoe vaak is men 
niet teleurgesteld via de media dat men iets liet zien? Wat u kocht, 

wat later bleek dat het niet zo werkte wat men in de media zag! 

Ook wordt er deepfake gebruikt in vele films. Door deze duistere 
technologie kan men zo uw hoofd op een lijf van een ander plakken 

of iemand vreemde dingen laten zeggen en laten doen.  
  

Voorwaar, hoewel men om de deepfake kan lachen is de 

deepfake technologie niet altijd om te lachen.  
De techniek lijkt zeer realistisch en heeft ook wel via het geknutsel 

van satan vele levens verwoest omdat men geloofde wat men zag 
en hoorde.  

  

Voorwaar, en er zijn vele zogenaamde “christelijke” 
deepfake-videos op de sociale media die 

nepnieuwsberichten overbrengen zoals over de vaccinatie.  

Men wil de waarheid verstoppen en iederéén voorzien van een 
vaccinatie.  

  
Voorwaar, ik zeg u, zou het niet het merk van het beest zijn 

dan zou men het de mensen ook niet zo opdringen. 
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Lucas 21, vers 17 tot en met 19 En gij zult door allen gehaat 

worden om mijns naams wil. Doch geen haar van uw hoofd zal 

teloor gaan; door uw volharding zult gij uw leven verkrijgen. 
En vers 36 Waakt te allen tijde, biddende, dat gij in staat moogt 

wezen te ontkomen aan alles wat geschieden zal, en gesteld te 
worden voor het aangezicht van de Zoon des mensen. 

En vers 31 Zo moet ook gij, wanneer gij dit ziet geschieden, weten, 

dat het Koninkrijk Gods nabij is. 
En Lucas 13, vers 23 en 24 En iemand zeide tot Hem: Here, zijn het 

weinigen, die behouden worden? Hij zeide tot hen: Strijdt om in te 
gaan door de enge poort, want velen, zeg Ik u, zullen trachten in te 

gaan, doch het niet kunnen.  

  
Voorwaar,  

  
Romeinen 8, vers 31 Wat zullen wij dan van deze dingen zeggen? 

Als God vóór ons is, wie zal tegen ons zijn? 

En vers 27 En Hij, die de harten doorzoekt, weet de bedoeling des 
Geestes, dat Hij namelijk naar de wil van God voor heiligen pleit.  

En vers 35 Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? 

Verdrukking of benauwdheid, of vervolging of honger, of naaktheid, 
of gevaar, of het zwaard? 

En vers 37 en 38 Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars 
door Hem, die ons heeft liefgehad. Want ik ben verzekerd, dat noch 

dood noch leven, noch engelen noch machten, noch heden noch 

toekomst, noch krachten.  
En Romeinen 10, vers 17 Zo is dan het geloof uit het horen, en het 

horen door het woord van Christus. 
  

  

Voorwaar, wat betreft om klaar te zijn voor de Opname, zegt 
de Here het volgende: 

  

Romeinen 10, vers 21 Maar van Israël zegt hij: De ganse dag heb 
Ik mijn handen uitgestrekt naar een ongehoorzaam en 

tegensprekend volk. 
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En Romeinen 11, vers 7 Wat dan? Hetgeen Israël najaagt, heeft het 
niet verkregen, maar het uitverkoren deel heeft het verkregen, en 

de overigen zijn verhard. 

  
En Openbaring 14, vers 16 En Hij, die op de wolk gezeten was, 

zond zijn sikkel uit op de aarde, en de aarde werd gemaaid.  
  

Amen! 

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
 

 
 

Laat u niets wijs maken door satan 
  
Waarvoor zou u vrezen als u in Zijn gehoorzaamheid en autoriteit 

gelooft en wandelt? Voorts, wees krachtig in de Here en kijk niet 

alsof u gaat sterven. Wees meer dan een overwinnaar in Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! 

  
  

Volledige weergave: 

  
Hallo, welkom! Op 23 augustus 2021 kreeg ik, Profeet Benjamin 

Cousijnsen, de volgende boodschap Gods, die ik heel graag met u 

wil delen. 
  

Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige en almachtige Naam van 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! Voorwaar, mijn naam is 

Michael, en ben een bode engel Gods. 

  
Voorwaar, u daar, zegt mij na. 

“Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, ik vraag U om mij te 
veranderen en over mijn gedachten en mond te waken. Ik vraag U 

om mij te heiligen en te laten wandelen in Uw autoriteit en geloof. 

Ik vraag U, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, de Zoon 
van God, om mij in gehoorzaamheid, vurig en krachtig in de sterkte 

uwer macht te heiligen met Uw kostbare, zuivere Bloed.” 

  
Voorwaar, laat u niets wijs maken door satan.  



 
 

 

8379 
 
 

 

Dat deed Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, ook niet. Hij 
die in u is, heeft de overheden en machten ontwapend en satan 

openlijk tentoongesteld en over hem gezegevierd!  

  
Voorwaar, word wakker warrior! 

U moet de duivel géén voet geven maar u moet hem vertrappen! 
  
Efeziërs 4, vers 26 en 27 Geraakt gij in toorn, zondigt dan niet: de zon mag 
niet over een opwelling van uw toorn ondergaan; en geeft de duivel geen voet.  

En Efeziërs 6, vers 10 Voorts, weest krachtig in de Here en in de 
sterkte zijner macht. 

  

Voorwaar, kijk ééns naar u zelf in de spiegel, en kijk ééns 
hoe uw houding is in Christus.  

Voorwaar, is dit een warrior Gods? Waarvoor zou u vrezen als u in 
Zijn gehoorzaamheid en autoriteit gelooft en wandelt? Voorts, wees 

krachtig in de Here en kijk niet alsof u gaat sterven. Wees meer 

dan een overwinnaar in Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! 
Waar is uw geloof? 

  
Ga staan in de kracht van Zijn beschermende Bloed van 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! 

Herstel u nu meteen en ga in gebed over deze boodschap! En 
bekeer u van uw slapheid. 

  

Lucas 10, vers 19 en 20 Zie, Ik heb u macht gegeven om op 
slangen en schorpioenen te treden en tegen de gehele legermacht 

van de vijand; en niets zal u enig kwaad doen. Evenwel, verheugt u 
niet hierover, dat de geesten zich aan u onderwerpen, maar 

verheugt u, dat uw namen staan opgetekend in de hemelen. 

  
Amen! 

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
 

 

 

Versterk uw relatie met Yeshua HaMashiach 
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Men kan veel leren van blokken bouwen. En mocht die ééns 
instorten zoals bij een kind die een prachtige toren bouwt, geef dan 

niet meteen op maar herstel het keer op keer en u zult zien dat u 

heel veel kan leren om uw relatie beter te bouwen.  
  

  
Volledige weergave: 

  

Hallo, welkom! Op 23 augustus 2021 kreeg ik, Profeet Benjamin 
Cousijnsen, de volgende boodschap Gods, die ik heel graag met u 

wil delen. 
  

Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige en almachtige Naam van 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! Voorwaar, mijn naam is 
Blesia, en ben een bode engel Gods. 

  
Voorwaar, blijf bouwen als een kind dat telkens een toren 

maakt van blokjes, zo mag u bouwen en vertrouwen op uw 

relatie met de Here, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 
Christus, elke dag een beetje meer.  

Voorwaar, en mocht die ééns instorten zoals bij een kind die een 

prachtige toren bouwt, geef dan niet meteen op maar herstel het 
keer op keer en u zult zien dat u heel veel kan leren om uw relatie 

beter te bouwen.  
  

Voorwaar, door niet op te geven, zal uw relatie met Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, alleen maar tot zegen 
zijn voor u zelf en voor anderen.  

Voorwaar, hoor aandachtig naar deze beeldspraak. 
  

Lucas 14, vers 28 en 29 Want wie van u, die een toren wil 

bouwen, zet zich niet eerst neder om de kosten te berekenen, of hij 
het werk zal kunnen volbrengen? Anders zouden, als hij de 

fundering gemaakt had, en het werk niet kon voltooien, allen, die 

het zagen, beginnen hem te bespotten. 
  

Voorwaar, heb geduld, geloof en hoop en liefde.  
Hij, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, zal u kracht geven 

om moedig door te gaan. Voorwaarts, versterkt uw relatie en vraag 
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gerust om hulp aan de Here. Het is nooit te laat als u maar in 
gebed met Hem praat. Zo versterkt u uw relatie.  

  

Galaten 5, vers 25 Indien wij door de Geest leven, laten wij ook 
door de Geest het spoor houden. 

En vers 22 en 23 Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, 
vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, 

zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Tegen zodanige mensen is de wet 

niet.  
  

Voorwaar, het kan wel ééns voorkomen zoals bij een kind 
dat iemand uw prachtige toren omverloopt.  

Oei, oei, oei! 

  
Galaten 6, vers 1 tot en met 5 Broeders “en zusters”, zelfs 

indien iemand op een overtreding betrapt wordt, helpt gij, die 
geestelijk zijt, hem terecht in een geest van zachtmoedigheid, 

ziende op uzelf; gij mocht ook eens in verzoeking komen. Verdraagt 

elkanders moeilijkheden; zó zult gij de wet van Christus vervullen. 
Want indien iemand zich verbeeldt, dat hij iets is, en het niet is, 

dan vergist hij zich zeer. Ieder moet zijn eigen werk toetsen; dan 

zal hij slechts voor zichzelf stof tot roem hebben en niet voor een 
ander. Want ieder zal zijn eigen last dragen. 

En Efeziërs 5, vers 1 Weest dan navolgers Gods, als geliefde 
kinderen. 

En vers 15 tot en met 17 Ziet dus nauwlettend toe, hoe gij wandelt, 

niet als onwijzen, doch als wijzen, u de gelegenheid ten nutte 
makende, want de dagen zijn kwaad. Weest daarom niet 

onverstandig, maar tracht te verstaan, wat de wil des Heren is. 
  

En het volgende geldt ook voor de vrouwen. 

  
Efeziërs 5, vers 28 Zo zijn ook de mannen verplicht hun vrouw 

lief te hebben als hun eigen lichaam. Wie zijn eigen vrouw liefheeft, 

heeft zichzelf lief. 
En Filippenzen 2, vers 13 en 14 Want God is het, die om zijn 

welbehagen zowel het willen als het werken in u werkt. Doet alles 
zonder morren of bedenkingen. 
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En Kolossenzen 1, vers 29 Hiervoor span ik mij ook in, onder zware 
strijd, naar zijn werking, die in mij werkt met kracht. 

En Kolossenzen 2, vers 6 en 7 Nu gij Christus Jezus, de Here, 

aanvaard hebt, wandelt in Hem, geworteld en dan opgebouwd 
wordend in Hem, bevestigd wordend in het geloof, zoals u geleerd 

is, overvloeiende in dankzegging. 
  

En totslot,  

  
Kolossenzen 3, vers 12 tot en met 15 Doet dan aan, als door 

God uitverkoren heiligen en geliefden, innerlijke ontferming, 
goedheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld. Verdraagt 

elkander en vergeeft elkander, indien de een tegen de ander een 

grief heeft; gelijk ook de Here u vergeven heeft, doet ook gij 
evenzo. En doet bij dit alles de liefde aan, als de band der 

volmaaktheid. En de vrede van Christus, tot welke gij immers in 
één lichaam geroepen zijt, regere in uw harten; en weest dankbaar.  

En Job 39, vers 14 Vertrouwt gij op hem, omdat zijn kracht zo 

groot is? of laat gij aan hem uw zwoegen over? 
  

En Psalm 28, vers 7 De HERE is mijn kracht en mijn schild; op 

Hem vertrouwde mijn hart en ik werd geholpen. Daarom juicht mijn 
hart en loof ik Hem met mijn lied. Amen! 

  
Voorwaar, men kan veel leren van blokken bouwen. 

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 
 

 

Laten wij dankbaar zijn en Hem, Yeshua 
HaMashiach, Jezus Christus, alle eer geven voor 

eeuwig! 
  
Voorwaar, wie zou de Almachtige, de enige God niet vrezen en Zijn 

wonderbare krachtige Naam niet verheerlijken? 

  
  

Volledige weergave: 
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Hallo, welkom! Op 24 augustus 2021 kreeg ik, Profeet Benjamin 

Cousijnsen, de volgende boodschap Gods, die ik heel graag met u 

wil delen. 
  

Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige en almachtige Naam van 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! Voorwaar, mijn naam is 

Donder, en ben uitgezonden om sommige landen te straffen. 

  
Voorwaar, zonder de Here, Yeshua HaMashiach, JHWH, 

Jezus Christus, de Almachtige Koning der Koningen, kan ik 
echt niets doen. 

Voorwaar, wij engelen Gods zijn zonder de Here niets. Laten wij 

dankbaar zijn en Hem alle eer geven en glorie en lofprijs en 
aanbidding voor eeuwig. Voorwaar, u die luistert, onderwerp u 

nederig en neder voor Zijn kadosh, heilige voeten om Hem alleen te 
aanbidden die alles gemaakt heeft, de Hemel en de Aarde en zag 

dat het goed was. 

  
Voorwaar, wie zou de Almachtige, de enige God niet vrezen 

en Zijn wonderbare krachtige Naam niet verheerlijken? 

Hij is de Alfa en de Omega, het Begin van alles en het Einde. Hij zal 
afrekenen met de draak, zowel met de draken aanbidders en 

overige afgoderijen, onder andere.  
  

Openbaring 16, vers 1 tot en met 5 En ik hoorde een luide stem 

uit de tempel zeggen tot de zeven engelen: Gaat heen en giet de 
zeven schalen van de gramschap Gods uit op de aarde. En de 

eerste ging heen en goot zijn schaal uit op de aarde, en er kwam 
een boos en kwaadaardig gezwel aan de mensen, die het 

merkteken van het beest hadden en die zijn beeld aanbaden. En de 

tweede goot zijn schaal uit in de zee, en zij werd bloed als van een 
dode, en alle levende wezens, die in de zee waren, stierven. En de 

derde goot zijn schaal uit in de rivieren en in de waterbronnen, en 

het water werd bloed. En ik hoorde de engel der wateren zeggen: 
Rechtvaardig zijt Gij, die zijt en die waart, Gij Heilige, dat Gij dit 

oordeel hebt geveld. 
En vers 8 tot en met 11 En de vierde goot zijn schaal uit over de 

zon en haar werd gegeven de mensen te verzengen met vuur. En 
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de mensen werden verzengd door de grote hitte en zij lasterden de 
naam van God, die de macht heeft over deze plagen, en zij 

bekeerden zich niet om Hem eer te geven. En de vijfde goot zijn 

schaal uit over de troon van het beest, en zijn rijk werd 
verduisterd, en zij kauwden op hun tong van pijn, en zij lasterden 

de God des hemels vanwege hun pijnen en vanwege hun gezwellen, 
en zij bekeerden zich niet van hun werken. 

En vers 15 Zie, Ik kom als een dief. Zalig hij, die waakt en zijn 

klederen bewaart, opdat hij niet naakt wandele en zijn schaamte 
niet gezien worde. 

En vers 18 tot en met 21 En er kwamen bliksemstralen en stemmen 
en donderslagen, en er geschiedde een grote aardbeving, zo groot 

als er geen geweest is, sedert een mens op de aarde was: zó hevig 

was deze aardbeving, zó groot. En de grote stad viel in drie stukken 
uiteen en de steden der volken stortten in. En het grote Babylon 

werd voor God in gedachtenis gebracht, om daaraan de beker met 
de wijn van de gramschap zijns toorns te geven. En alle eilanden 

vluchtten weg en bergen werden niet meer gevonden. En grote 

hagelstenen, een talent zwaar, vielen uit de hemel op de mensen, 
en de mensen lasterden God vanwege de plaag van de hagel, want 

de plaag daarvan was zeer groot. 

  
En Openbaring 22, vers 12 en 11 Zie, Ik kom spoedig en mijn 

loon is bij Mij om een ieder te vergelden, naardat zijn werk is. Wie 
onrecht doet, hij doe nog meer onrecht; wie vuil is, hij worde nog 

vuiler; wie rechtvaardig is, hij bewijze nog meer rechtvaardigheid; 

wie heilig is, hij worde nog meer geheiligd. 
En vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom 

spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de Here Jezus zij 
met u allen. 

  

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
 

 

Profetisch: Velen zullen omkomen vanwege de 
leugens en manipulatie van satan 
  

Wie niet gevaccineerd is, is gevaccineerd in Yeshua HaMashiach, 
JHWH, Jezus Christus, en zij hebben de satan overwonnen door het 



 
 

 

8385 
 
 

 

Bloed van het Lam en door hun geloof en vertrouwen in Zijn woord. 
Amen!  

  

  
Volledige weergave: 

  
Hallo, welkom! Op 25 augustus 2021 kreeg ik, Profeet Benjamin 

Cousijnsen, de volgende boodschap Gods, die ik heel graag met u 

wil delen. 
  

Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige en almachtige Naam van 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! Voorwaar, mijn naam is 

Revorme, en ben een bode engel Gods. 

  
Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, hoor aandachtig! 

De plannen van de Nieuwe Wereld Orde zijn nog steeds in volle 
gang. Men praat om er vooral over om de vaccinatie te nemen en 

laten trots de gevaccineerden zien via de media, onder andere. 

Voorwaar,  
  

Mattheüs 13, vers 38 tot en met 43 De akker is de wereld; het 

goede zaad, dat zijn de kinderen van het Koninkrijk; het onkruid 
zijn de kinderen van de boze; de vijand, die het gezaaid heeft, is de 

duivel; de oogst is de voleinding der wereld; de maaiers zijn de 
engelen. Zoals nu het onkruid verzameld wordt en met vuur 

verbrand, zo zal het gaan bij de voleinding der wereld. De Zoon des 

mensen zal zijn engelen uitzenden en zij zullen uit zijn Koninkrijk 
verzamelen al wat tot zonde verleidt en hen, die de ongerechtigheid 

bedrijven, en zij zullen hen in de vurige oven werpen; daar zal het 
geween zijn en het tandengeknars. Dan zullen de rechtvaardigen 

stralen als de zon in het Koninkrijk huns Vaders. Wie oren heeft, die 

hore! 
  

Voorwaar, overdenk deze gelijkenis omdat deze vervuld zal 

worden het woord dat door de Profeet is overgebracht in de 
Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. 

  
Openbaring 22, vers 6 En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn 

getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der 
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Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen 
hetgeen weldra geschieden moet. 

En vers 11 tot en met 13 Wie onrecht doet, hij doe nog meer 

onrecht; wie vuil is, hij worde nog vuiler; wie rechtvaardig is, hij 
bewijze nog meer rechtvaardigheid; wie heilig is, hij worde nog 

meer geheiligd. Zie, Ik kom spoedig en mijn loon is bij Mij om een 
ieder te vergelden, naardat zijn werk is. Ik ben de alfa en de 

omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde.  

  
Voorwaar, maar de gezonde gevaccineerden zijn 

omgekomen vanwege de leugens en manipulatie van satan.  
Daar spreekt men niet over en dat het grote gevolgen heeft voor 

het immuunsysteem. Voorwaar, de geheime agenda wordt listig 

uitgevoerd en vele tempels Gods die heilig zijn, zijn door satan 
vernietigd en vergiftigd en overgenomen! Voorwaar,  

  
1 Johannes 2, vers 6 Wie zegt, dat hij in Hem blijft, behoort ook 

zelf zó te wandelen, als Hij gewandeld heeft. 

En 1 Johannes 3, vers 6 Een ieder, die in Hem blijft, zondigt niet; 
een ieder, die zondigt, heeft Hem niet gezien en heeft Hem niet 

gekend. 

En vers 9 Een ieder, die uit God geboren is, doet geen zonde; want 
het zaad Gods blijft in hem en hij kan niet zondigen, want hij is uit 

God geboren. 
  

Voorwaar, zie de tekenen van de komst van de Zoon des 

Mensen. 
  

Genesis 6, vers 11 en 12 De aarde nu was verdorven voor Gods 
aangezicht, en de aarde was vol geweldenarij. En God zag de aarde 

aan, en zie, zij was verdorven, want al wat leeft had zijn weg op de 

aarde verdorven. 
En Ezechiël 33, vers 33 Doch als het komt – en het komt! – dan 

zullen zij weten, dat er in hun midden een Profeet is geweest. 

  
Voorwaar, de Nieuwe Wereld Orde wil opnieuw de wereld 

hervormen met hun iedeeën. 
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2 Petrus 2, vers 19 en 20 Vrijheid spiegelen zij hun voor, hoewel 
zij zelf slaven des verderfs zijn; immers, door wie men 

overmeesterd is, diens slaaf is men. Want indien zij, aan de 

bezoedelingen der wereld ontvloden door de erkentenis van de Here 
en Heiland Jezus Christus, toch weer erin verstrikt raken en erdoor 

overmeesterd worden, dan is hun laatste toestand erger dan de 
eerste. 

  

Voorwaar,  
  

Openbaring 13, vers 8 en 9 En allen, die op de aarde wonen, 
zullen het beest aanbidden, ieder, wiens naam niet geschreven is 

in het boek des levens van het Lam, dat geslacht is, sedert de 

grondlegging der wereld. Indien iemand een oor heeft, hij hore.  
  

Deze boodschap is profetisch. 
Wie niet gevaccineerd is, is gevaccineerd in Yeshua HaMashiach, 

JHWH, Jezus Christus, en zij hebben de satan overwonnen door het 

Bloed van het Lam en door hun geloof en vertrouwen in Zijn woord. 
Amen!  

  

Neem Gods boodschappen serieus of het zal u spijten! 
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 
 

 

Bijbelse profetieën worden vervuld 
  

Wordt de bazuin in een stad geblazen, zonder dat de inwoners 

opschrikken? Geschiedt er een ramp in een stad, zonder dat de 
Here die bewerkt? Voorzeker, de Here Here doet geen ding, of Hij 

openbaart zijn raad aan zijn knechten, de Profeten. Amos 3:6-7 
  

  

Volledige weergave: 
  

Hallo, welkom! Op 29 Augustus 2021 kreeg ik, Profeet Benjamin 

Cousijnsen, de volgende boodschap Gods, die ik heel graag met u 
wil delen. 
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Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige en almachtige Naam 

boven alle namen, de Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 

Christus!  
  

Voorwaar, een grote Amerikaanse groep heeft ontdekt met 
wetenschappers dat er grote veranderingen aan het plaats 

vinden zijn, zowel wereldwijd vreest men wat komen gaat. 

  
Openbaring 22, vers 6 En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn 

getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der 
Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen 

hetgeen weldra geschieden moet. 

  
En Openbaring 13, vers 6 en 7 En het beest opende zijn mond 

tot lasteringen tegen God, om zijn naam te lasteren en zijn tent en 
hen, die in de hemel wonen. En hem werd gegeven om tegen de 

heiligen oorlog te voeren en hen te overwinnen; en hem werd 

macht gegeven over elke stam en natie en taal en volk.  
  

En Openbaring 16, vers 9 En de mensen werden verzengd door 

de grote hitte en zij lasterden de naam van God, die de macht heeft 
over deze plagen, en zij bekeerden zich niet om Hem eer te geven. 

  
En Openbaring 13, vers 16 tot en met 18 En het maakt, dat aan 

allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en 

de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op 
hun voorhoofd, en dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het 

merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam 
heeft. Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal 

van het beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is 

zeshonderd zesenzestig. 
  

En Openbaring 16, vers 11 En zij lasterden de God des hemels 

vanwege hun pijnen en vanwege hun gezwellen, en zij bekeerden 
zich niet van hun werken. 

En vers 2 vanaf: Er kwam een boos en kwaadaardig gezwel aan de 
mensen, die het merkteken van het beest hadden en die zijn beeld 

aanbaden. 
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En verse 18 En er kwamen bliksemstralen en stemmen en 
donderslagen, en er geschiedde een grote aardbeving, zo groot als 

er geen geweest is, sedert een mens op de aarde was: zó hevig 

was deze aardbeving, zó groot.  
En vers 21 En grote hagelstenen, een talent zwaar, vielen uit de 

hemel op de mensen, en de mensen lasterden God vanwege de 
plaag van de hagel, want de plaag daarvan was zeer groot. 

En Openbaring 17, vers 17 Want God heeft in hun hart gegeven zijn 

zin te volbrengen en dit eensgezind te doen en hun koningschap 
aan het beest te geven, totdat de woorden Gods zullen voleindigd 

zijn. 
  

Voorwaar,  

  
Leviticus 26, vers 29 En gij zult het vlees uwer zonen eten en het 

vlees uwer dochters zult gij eten.  
  

Voorwaar, mijn naam is Michaël, en ben een bode engel 

Gods. 
Voorwaar,  

  

Amos 3, vers 6 en 7 Wordt de bazuin in een stad geblazen, 
zonder dat de inwoners opschrikken? Geschiedt er een ramp in een 

stad, zonder dat de Here die bewerkt? Voorzeker, de Here Here 
doet geen ding, of Hij openbaart zijn raad aan zijn knechten, de 

Profeten.  

  
En Mattheüs 24, vers 37 tot en met 39 Want zoals het was in de 

dagen van Noach, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn. 
Want zoals zij in die dagen vóór de zondvloed waren, etende en 

drinkende, huwende en ten huwelijk gevende, tot op de dag, 

waarop Noach in de ark ging, en zij niets bemerkten, eer de 
zondvloed kwam en hen allen wegnam, zo zal ook de komst van de 

Zoon des mensen zijn. 

En vers 42 Waakt dan, want gij weet niet, op welke dag uw Here 
komt. 

En vers 44 Daarom, weest ook gij bereid, want op een uur, dat gij 
het niet verwacht, komt de Zoon des mensen. 
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Zie naar de tekenen die komen gaan.  
De wetenschappers wereldwijd willen de wereld niet verontrusten 

over de Bijbelse voorzegde eindtijdstekenen die aan het vervullen 

zijn, waarvan Profeet Benjamin Cousijnsen gesproken heeft.  
  

Het is beter dat men er acht op geeft. 
  

Marcus 7, vers 8 en 9 Gij verwaarloost het gebod Gods en houdt 

u aan de overlevering der mensen. En Hij zeide tot hen: Het gebod 
Gods stelt gij wel fraai buiten werking om úw overlevering in stand 

te houden. 
En vers 16 Indien iemand oren heeft om te horen, die hore. 

En Openbaring 22, vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: 

Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de 
Here Jezus zij met u allen. 

  
Voorwaar, deel deze boodschap. 

Wie niet wil horen gaat verloren. 

  
Psalm 78, vers 36 en 37 Maar zij bedrogen Hem met hun mond 

en belogen Hem met hun tong; hun hart was niet standvastig bij 

Hem, zij waren niet getrouw aan zijn verbond. 
  

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
 

 

 

Hij is de Alwetende God 
  

God weet heel erg goed het verschil tussen slechte vis en goede vis 
en zo weet God ook het verschil tussen slechte vrucht en goede 

vrucht. En zo weet God ook de gevolgen als men eet van de boom 
der kennis van goed en kwaad, daarom heeft God men verboden 

ervan te eten. 

  
  

Volledige weergave: 
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Hallo, welkom! Op 30 augustus 2021 kreeg Profeet Benjamin 
Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik heel graag met u 

wil delen. 

  
Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige en almachtige Naam van 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! Voorwaar, mijn naam is 
Mirana, en ben een bode engel Gods. 

  

Voorwaar, God weet heel erg goed het verschil tussen 
slechte vis en goede vis en zo weet God ook het verschil 

tussen slechte vrucht en goede vrucht. 
En zo weet God ook de gevolgen als men van de boom der kennis 

van goed en kwaad eet, daarom had God het verboden om van de 

boom der kennis te eten. God zeide, want ten dage dat men 
ongehoorzaam is aan God en daarvan eet zal men voor zeker 

sterven.  
  

Voorwaar, zo zullen de slechten altijd in de hel worden 

geworpen.  
God weet ook het verschil tussen heiligheid en schijnheligheid.  

  

Handelingen 7, vers 51 Hardnekkigen en onbesnedenen van hart 
en oren, gij verzet u altijd tegen de heilige Geest; gelijk uw 

vaderen, zo ook gij.  
  

En Romeinen 12, vers 1 en 2 Ik vermaan u dan, broeders “en 

ook zusters”, met beroep op de barmhartigheden Gods, dat gij uw 
lichamen stelt tot een levend, heilig en Gode welgevallig offer: dit is 

uw redelijke eredienst. En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, 
maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat 

gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige 

en volkomene. 
En Romeinen 13, vers 5 Daarom is het nodig zich te onderwerpen, 

niet slechts om de toorn, maar ook om des gewetens wil.  

En vers 11 en 12 Gij verstaat immers de tijd wel, dat het thans 
voor u de ure is om uit de slaap te ontwaken. Want het heil is ons 

nu meer nabij, dan toen wij tot het geloof kwamen. De nacht is ver 
gevorderd, de dag is nabij. Laten wij dan de werken der duisternis 

afleggen en aandoen de wapenen des lichts!  
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En Romeinen 14, vers 16 tot en met 19 Laat van het goede, dat 

gij hebt, geen kwaad gezegd kunnen worden. Want het Koninkrijk 

Gods bestaat niet in eten en drinken, maar in rechtvaardigheid, 
vrede en blijdschap, door de heilige Geest. Want wie door deze 

Geest een dienstknecht is van Christus, is welgevallig bij God, en in 
achting bij de mensen. Zo laten wij dan najagen hetgeen de vrede 

en de onderlinge opbouwing bevordert. 

En Romeinen 15, vers 18 Ik bedoel namelijk, dat Christus ter wille 
van de waarachtigheid Gods een dienaar van besnedenen geweest 

is, om de beloften, aan de vaderen gedaan, te bevestigen. 
  

En 1 Korintiërs 3, vers 13 en 14 Ieders werk zal aan het licht 

komen. Want de dag zal het doen blijken, omdat hij met vuur 
verschijnt, en hoedanig ieders werk is, dat zal het vuur uitmaken. 

Indien het werk, dat hij erop gebouwd heeft, standhoudt, zal hij 
loon ontvangen.  

En 1 Korintiërs 4, vers 7 Want wie onderscheidt u? En wat hebt gij, 

dat gij niet ontvangen hebt? En indien gij het dan ontvangen hebt, 
wat beroemt gij u, alsof gij het niet ontvangen hadt?  

En vers 18 Doch sommigen hebben zich opgeblazen, in de waan, 

dat ik niet tot u komen zou. 
  

En Openbaring 14, vers 14 tot en met 16 En ik zag en zie, een 
witte wolk, en op de wolk iemand gezeten als eens mensen zoon 

met een gouden kroon op zijn hoofd en een scherpe sikkel in zijn 

hand. En een andere engel kwam uit de tempel en riep met luider 
stem tot Hem, die op de wolk gezeten was: Zend uw sikkel uit en 

maai, want de ure om te maaien is gekomen, want de oogst der 
aarde is geheel rijp geworden. En Hij, die op de wolk gezeten was, 

zond zijn sikkel uit op de aarde, en de aarde werd gemaaid. 

En Openbaring 22, vers 11 tot en met 14 Wie onrecht doet, hij doe 
nog meer onrecht; wie vuil is, hij worde nog vuiler; wie 

rechtvaardig is, hij bewijze nog meer rechtvaardigheid; wie heilig 

is, hij worde nog meer geheiligd. Zie, Ik kom spoedig en mijn loon 
is bij Mij om een ieder te vergelden, naardat zijn werk is. Ik ben de 

alfa en de omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde. 
Zalig zij, die hun gewaden wassen, opdat zij recht mogen hebben 

op het geboomte des levens en door de poorten ingaan in de stad. 
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En vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom 
spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de Here Jezus zij 

met u allen. 

  
  

Amen! 
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 

 
 

Open uw mond en waarschuw ze 

  
Maar als Ik tot u spreken zal, dan zal Ik uw mond openen, en gij 

zult tot hen zeggen: Zo zegt de Here Here. Wie horen wil, hore. En 

wie het nalaten wil, late het na. Want zij zijn een weerspannig 
geslacht. 

  
  

Volledige weergave: 

  
Hallo, welkom! Op 31 augustus 2021 kreeg ik, Profeet Benjamin 

Cousijnsen, de volgende boodschap Gods, die ik heel graag met u 
wil delen. 

  

Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige en almachtige Naam van 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus!  

  

Voorwaar,  
  

Ezechiël 2, vers 7 en 5 Maar gij, spreek mijn woorden tot hen, of 
zij horen dan wel het nalaten, want zij zijn weerspannig. En zij, of 

zij horen dan wel het nalaten – want zij zijn een weerspannig 

geslacht – zullen weten, dat er in hun midden een Profeet is 
geweest. 

En Openbaring 22, vers 6 En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn 
getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der 

Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen 

hetgeen weldra geschieden moet. 
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En Ezechiël 3, vers 8 tot en met 10 Zie, Ik maak uw gezicht even 
hard als het hunne, en uw voorhoofd even hard als het hunne. Als 

diamant, harder dan steen, maak Ik uw voorhoofd; vrees hen dan 

niet en wees niet beangst voor hun blik, want zij zijn een 
weerspannig geslacht. Hij zeide tot mij: Mensenkind, neem al de 

woorden die Ik tot u spreken zal, in uw hart op en hoor ze aan met 
uw oren.  

En vers 12 Toen hief de Geest mij op, en ik hoorde achter mij het 

geluid van een geweldig gedruis – geprezen zij de heerlijkheid des 
Heren in zijn woonplaats. 

  
Voorwaar, zo spreekt de Here, ook tot u mensenkind: “Spits 

uw oren”. 

  
Ezechiël 3, vers 18 en 19 Als Ik tot de goddeloze zeg: Gij zult 

zeker sterven – en gij waarschuwt hem niet en spreekt niet om de 
goddeloze voor zijn goddeloze weg te waarschuwen ten einde hem 

in het leven te behouden, dan zal die goddeloze in zijn eigen 

ongerechtigheid sterven, maar van zijn bloed zal Ik u rekenschap 
vragen. Maar als gij de goddeloze waarschuwt en hij bekeert zich 

niet van zijn goddeloosheid en van zijn goddeloze weg, dan zal hij 

in zijn eigen ongerechtigheid sterven; maar gij hebt uw leven 
gered. 

En vers 21 Maar als gij de rechtvaardige waarschuwt, opdat hij niet 
zondige, en hij zondigt niet, dan zal hij zeker leven, want hij heeft 

zich laten waarschuwen; en gij hebt uw leven gered. 

En vers 27 Maar als Ik tot u spreken zal, dan zal Ik uw mond 
openen, en gij zult tot hen zeggen: Zo zegt de Here Here. Wie 

horen wil, hore. En wie het nalaten wil, late het na. Want zij zijn 
een weerspannig geslacht. 

  

Voorwaar, zo zegt de Here Here, JHWH: 
  

Ezechiël 18, vers 4 Zie, alle zielen zijn van Mij, zowel de ziel van 

de vader als die van de zoon zijn van Mij; de ziel die zondigt, die 
zal sterven. 

En vers 21 tot en met 24 Maar wanneer de goddeloze zich bekeert 
van alle zonden die hij begaan heeft, al mijn inzettingen 

onderhoudt en naar recht en gerechtigheid handelt, dan zal hij 
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voorzeker leven; hij zal niet sterven. Geen van de overtredingen die 
hij begaan heeft, zal hem worden toegerekend; om de 

gerechtigheid die hij betracht heeft, zal hij leven. Zou Ik een 

welgevallen hebben aan de dood van de goddeloze? luidt het woord 
van de Here Here. Niet veeleer hieraan, dat hij zich bekere van zijn 

wegen en leve? Maar wanneer een rechtvaardige zich afkeert van 
zijn rechtvaardige wandel en onrecht doet, naar al de gruwelen 

handelt, die de goddeloze bedrijft – zal hij dan leven? Met geen van 

zijn rechtvaardige daden zal rekening gehouden worden. Om de 
ontrouw die hij gepleegd, en om de zonde die hij bedreven heeft, 

daarom zal hij sterven. 
En vers 26 Wanneer een rechtvaardige zich afkeert van zijn 

rechtvaardige wandel en onrecht doet en daarom sterft, dan sterft 

hij om het onrecht dat hij gedaan heeft. 
En Mattheüs 12, vers 31 Daarom zeg Ik u: Alle zonde en lastering 

zal de mensen vergeven worden, maar de lastering van de Geest 
zal niet vergeven worden.  

En vers 35 Een goed mens brengt uit zijn goede schat goede dingen 

voort, en een slecht mens uit zijn boze schat boze dingen.  
En vers 37 Want naar uw woorden zult gij gerechtvaardigd worden, 

en naar uw woorden zult gij veroordeeld worden. 

  
Voorwaar, mijn naam is Marusel, en ben een bode engel 

Gods. 
Deel de boodschappen Gods. Er zijn zo vele manieren zoals 

uitprinten en uitdelen in uw omgeving, onder andere. Red zielen! 

  
Romeinen 8, vers 19 en 20 Want met reikhalzend verlangen 

wacht de schepping op het openbaar worden der zonen Gods. Want 
de schepping is aan de vruchteloosheid onderworpen, niet vrijwillig, 

maar om de wil van Hem, die haar daaraan onderworpen heeft. 

En 1 Korintiërs 2, vers 12 Wij nu hebben niet de geest der wereld 
ontvangen, maar de Geest uit God, opdat wij zouden weten, wat 

ons door God in genade geschonken is.  

En vers 14 Doch een ongeestelijk mens aanvaardt niet hetgeen van 
de Geest Gods is, want het is hem dwaasheid en hij kan het niet 

verstaan, omdat het slechts geestelijk te beoordelen is. 
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Voorwaar, hieruit wordt u ook geleerd door de Here Here, 
JHWH,  

dat het ongeestelijke altijd tegen de Heilige Geest in gaat, zoals de 

vaccinatie dat van de mensenkinderen het DNA verandert.  
  

1 Korintiërs 3, vers 16 en 17 Weet gij niet, dat gij Gods tempel 
zijt en dat de Geest Gods in u woont? Zo iemand Gods tempel 

schendt, God zal hem schenden. Want de tempel Gods, en dat zijt 

gij, is heilig! 
  

Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, een gevaccineerde die niet op 
God vertrouwd heeft, heeft zich overgegeven aan het beest.  

En heeft de tempel Gods die heilig is, verwoest vanwege hun 

ongeloof tegenover de Here Here, JHWH. Een echte stijder Gods 
zegt nee tegen satan en laat zien om wie hij of zij is in de Here 

Here, JHWH, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. 
  

1 Korintiërs 4, vers 7 Want wie onderscheidt u? En wat hebt gij, 

dat gij niet ontvangen hebt? En indien gij het dan ontvangen hebt, 
wat beroemt gij u, alsof gij het niet ontvangen hadt? 

  

Waar is uw geloofsvertrouwen gebleven? 
1 Korintiërs 7, vers 23 Weest geen slaven van mensen.  

En 1 Korintiërs 14, vers 32 en 33 En de geesten der Profeten zijn 
aan de Profeten onderworpen, want God is geen God van wanorde, 

maar van vrede. 

En 2 Korintiërs 1, vers 10 En Hij heeft ons uit zulk een groot 
doodsgevaar verlost en zal ons verlossen: op Hem hebben wij onze 

hoop gevestigd, dat Hij ons ook verder verlossen zal. 
En Openbaring 22, vers 12 Zie, Ik kom spoedig en mijn loon is bij 

Mij om een ieder te vergelden, naardat zijn werk is. 

En vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom 
spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de Here Jezus zij 

met allen. 

  
En Spreuken 3, vers 5 Vertrouw op de HERE met uw ganse hart en 

steun op uw eigen inzicht niet. 
En vers 7 Wees niet wijs in eigen ogen, vrees de HERE en wijk van 

het kwaad. 
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En Spreuken 2, vers 7 en 8 Hij bewaart hulp voor de oprechten, Hij 
is een schild voor wie onberispelijk wandelen, terwijl Hij waakt over 

de paden van het recht en de weg zijner gunstgenoten beschermt. 

  
En Hebreeën 11, vers 5 Door het geloof is Henoch weggenomen 

zodat hij de dood niet zag, en hij werd niet meer gevonden, want 
God had hem weggenomen. Want vóórdat hij werd weggenomen, is 

van hem getuigd, dat hij Gode welgevallig was geweest. 

En Efeziërs 6, vers 10 Voorts, weest krachtig in de Here en in de 
sterkte zijner macht. 

En 1 Korintiërs 15, vers 49 En gelijk wij het beeld van de stoffelijke 
gedragen hebben, zo zullen wij het beeld van het hemelse dragen. 

En vers 51 Zie, ik deel u een geheimenis mede. Allen zullen wij niet 

ontslapen, maar allen zullen wij veranderd worden. 
En vers 57 en 58 Maar Gode zij dank, die ons de overwinning geeft 

door onze Here Jezus Christus. Daarom, mijn geliefde broeders “en 
zusters”, weest standvastig, onwankelbaar, te allen tijde 

overvloedig in het werk des Heren, wetende, dat uw arbeid niet 

vergeefs is in de Here. 
  

Voorwaar, luister ook naar de vorige boodschappen Gods 

over de vaccinatie, onder andere. 
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 
 

 

 
 

 

SEPTEMBER 2021 
 
De mens viert het heilige Joodse feest hypocriet! 
  

De HERE sprak tot Mozes: Spreek tot de Israëlieten en zeg tot hen: 

De feesttijden des HEREN, die gij zult uitroepen als heilige 
samenkomsten, zijn mijn feesttijden. Maar velen willen van Hem, 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, niets weten. 
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Volledige weergave: 

  
Hallo, welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Een bode engel 

Gods bracht de volgende boodschap Gods namens de Here Here, 
die ik heel graag met u wil delen. 

  

Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige en almachtige Naam van 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! Voorwaar, mijn naam is 

Rafaël, en ben een bode engel Gods. 
  

Leviticus 23, vers 1 en 2 De HERE sprak tot Mozes: Spreek tot de 

Israëlieten en zeg tot hen: De feesttijden des HEREN, die gij zult 
uitroepen als heilige samenkomsten, zijn mijn feesttijden.  

En vers 22 tot en met 25 Wanneer gij de oogst van uw land 
binnenhaalt, dan zult gij de rand van uw veld bij uw oogst niet 

geheel afmaaien, en wat van uw oogst is blijven liggen, zult gij niet 

oplezen; dat zult gij voor de arme en de vreemdeling laten liggen: 
Ik ben de HERE, uw God. En de HERE sprak tot Mozes: Spreek tot de 

Israëlieten: In de zevende maand, op de eerste der maand, zult gij 

een rustdag hebben, aangekondigd door bazuingeschal, een heilige 
samenkomst. Generlei slaafse arbeid zult gij verrichten en gij zult 

de HERE een vuuroffer brengen. 
  

Voorwaar, luister aandachtig. 

  
Leviticus 23, vers 27 tot en met 30 Maar op de tiende van die 

zevende maand is de Verzoendag; een heilige samenkomst zult gij 
hebben en gij zult u verootmoedigen en de HERE een vuuroffer 

brengen. Op die dag zult gij generlei arbeid verrichten, want het is 

de Verzoendag, om over u verzoening te doen voor het aangezicht 
van de HERE, uw God. Want ieder die zich op die dag niet zal 

verootmoedigen, zal uitgeroeid worden uit zijn volksgenoten. Ieder 

die enige arbeid verricht op die dag, zal Ik verdelgen uit het midden 
van zijn volk. 

  
Voorwaar, vele Joden houden zich vast aan de feesttijden 

van heel lang geleden; van wat de Here sprak tot Mozes. 
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In Leviticus 23 en Numeri 29 staat veel over de Joodse tradities. U 
kunt hier meer over lezen voor u zelf.  

  

Voorwaar, het joods nieuwjaar wordt vaak ook wel op een 
onheilige, heidense manier gevierd. Daarna gaat men over 

tot het verzoenen, na het terugkijken op wat er het 
afgelopen jaar verkeerd ging tegenover God en de 

medemens.  

Vele Joden maken helaas misbruik van de oude tradities om 
uitbundig te kunnen feesten, zelfs in de kerk wordt er op een 

ramshoorn geblazen, een sjofar. Het ramshoorn roept op tot inkeer, 
maar elke keer komt men niet tot inkeer. Zelfs vele Joden keuren 

alles goed als men maar niet vertelt over Yeshua HaMashiach, 

JHWH, Jezus Christus. Van Hem willen velen niets weten. Voorwaar,  
  

Romeinen 12, vers 2 En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, 
maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat 

gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige 

en volkomene. 
En vers 21 Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin 

het kwade door het goede. 

En 1 Korintiërs 2, vers 12 Wij nu hebben niet de geest der wereld 
ontvangen, maar de Geest uit God, opdat wij zouden weten, wat 

ons door God in genade geschonken is. 
En 1 Korintiërs 4, vers 18 Doch sommigen hebben zich opgeblazen, 

in de waan, dat ik niet tot u komen zou. 

En vers 21 Wat wilt gij? Moet ik met de roede tot u komen, of met 
liefde en in een geest van zachtmoedigheid? 

En 1 Korintiërs 5, vers 6 tot en met 8 Uw roem deugt niet. Weet gij 
niet, dat een weinig zuurdeeg het gehele deeg zuur maakt? Doet 

het oude zuurdeeg weg, opdat gij een vers deeg moogt zijn; gij zijt 

immers ongezuurd. Want ook ons paaslam is geslacht: Christus. 
Laten wij derhalve feest vieren, niet met oud zuurdeeg, noch met 

zuurdeeg van slechtheid en boosheid, maar met het ongezuurde 

brood van reinheid en waarheid. 
  

En Openbaring 14, vers 14 En ik zag en zie, een witte wolk, en 
op de wolk iemand gezeten als een mensenzoon met een gouden 

kroon op zijn hoofd en een scherpe sikkel in zijn hand.  
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En vers 16 En Hij, die op de wolk gezeten was, zond zijn sikkel uit 
op de aarde, en de aarde werd gemaaid. 

En Openbaring 22, vers 12 Zie, Ik kom spoedig en mijn loon is bij 

Mij om een ieder te vergelden, naardat zijn werk is.  
En vers 16 Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden, om u lieden dit te 

betuigen voor de gemeenten. Ik ben de wortel en het geslacht van 
David, de blinkende morgenster. 

  

En Johannes 14, vers 6 Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de 
waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij.  

  
En Openbaring 22, vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, 

zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van 

de Here Jezus zij met u allen. 
  

Voorwaar, ik, Rafaël, ben een bode engel Gods.  
Alles wat u ziet en hoort zijn de tekenen van de laatste dagen. 

Neemt gij ook voor Hem in acht. Wees voorbereid!  

  
1 Tessalonicenzen 2, vers 19 en 20 Want wie is onze hoop of 

blijdschap of erekrans voor onze Here Jezus bij zijn komst, wie 

anders dan gij? Ja, gij zijt onze eer en blijdschap. Amen! 
  

Voorwaar, wees geduldig want onverwachts zal Hij komen! 
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 

 
 

Het hart van wie de HERE zoeken, verheuge zich! 
  
Wie met tranen zaaien, zullen met gejuich maaien. Hij gaat al 

wenende voort, die de zaadbuidel draagt; voorzeker zal hij komen 
met gejuich, dragende zijn schoven. Psalm 126:5 en 6 

  

  
Volledige weergave: 
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Hallo, welkom! Op 2 september 2021 kreeg ik, Profeet Benjamin 
Cousijnsen, de volgende boodschap Gods, die ik heel graag met u 

wil delen. 

  
Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige en almachtige Naam van 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! Voorwaar, mijn naam is 
Peadach, en ben een bode engel Gods. 

  

Voorwaar,  
  

Psalm 91, vers 1 tot en met 16 Wie in de schuilplaats des 
Allerhoogsten is gezeten, vernacht in de schaduw des Almachtigen. 

Ik zeg tot de HERE: Mijn toevlucht en mijn vesting, mijn God, op wie 

ik vertrouw. Want Hij is het, die u redt van de strik des 
vogelvangers, van de verderfelijke pest. Met zijn vlerken beschermt 

Hij u, en onder zijn vleugelen vindt gij een toevlucht; zijn trouw is 
schild en pantser. Gij hebt niet te vrezen voor de verschrikking van 

de nacht, voor de pijl, die des daags vliegt; voor de pest, die in het 

duister rondwaart, voor het verderf, dat op de middag vernielt. Al 
vallen er duizend aan uw zijde, en tienduizend aan uw rechterhand, 

tot u zal het niet genaken; slechts zult gij het met uw ogen 

aanschouwen, en de vergelding aan de goddelozen zien. Want Gij, 
o HERE, zijt mijn toevlucht. De Allerhoogste hebt gij tot uw schutse 

gesteld; geen onheil zal u treffen, en geen plaag zal uw tent 
naderen; want Hij zal aangaande u zijn engelen gebieden, dat zij u 

behoeden op al uw wegen; op de handen zullen zij u dragen, opdat 

gij uw voet niet aan een steen stoot. Op leeuw en adder zult gij 
treden, jonge leeuw en slang zult gij vertrappen. Omdat hij Mij zeer 

bemint, zal Ik hem bevrijden; Ik zal hem beschutten, omdat hij 
mijn naam kent. Roept hij Mij aan, Ik zal hem antwoorden; Ik zal in 

de benauwdheid bij hem zijn, Ik zal hem uitredden en tot ere 

brengen. Met lengte van dagen zal Ik hem verzadigen, en Ik zal 
hem mijn heil doen zien. 

  

En Psalm 92, vers 7 Een redeloos mens verstaat het niet, en een 
dwaas begrijpt dit niet. 

En Psalm 94, vers 11 De HERE kent de gedachten der mensen: 
ijdelheid zijn zij. 
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En Psalm 95, vers 6 Treedt toe, laten wij ons nederwerpen en ons 
buigen, knielen voor de HERE, onze Maker. 

En Psalm 96, vers 6 Majesteit en luister zijn voor zijn aangezicht, 

sterkte en glorie in zijn heiligdom. 
En Psalm 102, vers 13 Maar Gij, o HERE, troont voor eeuwig, uw 

naam blijft van geslacht tot geslacht. 
En Psalm 103, vers 19 en 20 De HERE heeft zijn troon in de hemel 

gevestigd, zijn koningschap heerst over alles. Looft de HERE, gij zijn 

engelen, gij krachtige helden die zijn woord volvoert, luisterend 
naar de klank van zijn woord. 

En Psalm 105, vers 3 Beroemt u in zijn heilige naam; het hart van 
wie de HERE zoeken, verheuge zich. 

  

En Psalm 106, vers 3 Welzalig zij, die het recht onderhouden, die 
te allen tijde gerechtigheid doen. 

En vers 8 Maar Hij verloste hen om zijns naams wil, om zijn kracht 
bekend te maken. 

En Psalm 107, vers 6 Toen riepen zij tot de HERE in hun 

benauwdheid, en Hij redde hen uit hun angsten. 
En vers 29 Hij maakte de storm tot een zacht suizen, zodat de 

golven stil werden. 

En vers 43 Wie is wijs? Hij lette op deze dingen, laat men acht 
slaan op de gunstbewijzen des HEREN. 

En Psalm 111, vers 5 Hij gaf spijze aan wie Hem vrezen, en 
gedenkt voor eeuwig zijn verbond. 

  

En Psalm 113, vers 5 Wie is als de HERE, onze God, die zeer hoog 
woont. 

  
En Psalm 116, vers 6 De HERE bewaart de eenvoudigen; ik was 

verzwakt, maar Hij heeft mij verlost. 

En Psalm 119, vers 10 tot en met 16 Ik zoek U met mijn ganse 
hart, laat mij niet van uw geboden afdwalen. Ik berg uw woord in 

mijn hart, opdat ik tegen U niet zondige. Geprezen zijt Gij, HERE; 

leer mij uw inzettingen. Met mijn lippen verkondig ik alle 
verordeningen van uw mond. In de weg uwer getuigenissen verblijd 

ik mij als over allerlei rijkdom. Uw bevelen zal ik overdenken en op 
uw paden zal ik letten. In uw inzettingen zal ik mij verlustigen, uw 

woord zal ik niet vergeten. 



 
 

 

8403 
 
 

 

En vers 35 Doe mij het pad uwer geboden betreden, want daarin 
heb ik lust. 

En vers 50 en 51 Dit is mijn troost in mijn ellende, dat uw belofte 

mij levend maakt. Hoezeer overmoedigen mij bespotten, van uw 
wet wijk ik niet. 

En vers 55 Des nachts gedenk ik uw naam, o HERE, en onderhoud ik 
uw wet. 

En vers 59 Ik overdenk mijn wegen, ik wend mijn voeten naar uw 

getuigenissen. 
En vers 62 Te middernacht sta ik op om U te loven wegens uw 

rechtvaardige verordeningen. 
En vers 71 en 72 Het is mij goed, dat ik verdrukt ben geweest, 

opdat ik uw inzettingen zou leren. De wet van uw mond is mij beter 

dan duizenden stukken goud en zilver. 
En vers 97 Hoe lief heb ik uw wet! Zij is mijn overdenking de ganse 

dag. 
En vers 105 Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op 

mijn pad. 

En vers 118 tot en met 120 Gij verwerpt allen die van uw 
inzettingen afdwalen, want hun bedrog is ijdel. Alle goddelozen der 

aarde doet gij weg als schuim, daarom heb ik uw getuigenissen lief. 

Mijn vlees beeft van schrik voor U, ik vrees voor uw oordelen. 
  

En Psalm 119, vers 126 en 127 Het is tijd voor de HERE om te 
handelen, zij hebben uw wet verbroken. Daarom heb ik uw 

geboden lief, meer dan goud, ja dan fijn goud. 

En vers 159 en 160 Zie, hoe ik uw bevelen liefheb; HERE, maak mij 
levend naar uw goedertierenheid. Heel uw woord is de waarheid, al 

uw rechtvaardige verordeningen zijn voor eeuwig. 
En Psalm 121, vers 8 De HERE zal uw uitgang en uw ingang 

bewaren van nu aan tot in eeuwigheid. 

  
En tenslotte, 

  

Psalm 126, vers 5 en 6 Wie met tranen zaaien, zullen met 
gejuich maaien. Hij gaat al wenende voort, die de zaadbuidel 

draagt; voorzeker zal hij komen met gejuich, dragende zijn 
schoven.  
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Amen! 
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 

 
 

Wie heeft de mens een mond gegeven, ben Ik 

het niet, de Here?  
 

Nu dan, ga heen en wees niet lui om uw mond te gebruiken.  Ik zal 
met uw mond zijn en u leren, wat gij spreken moet.  

 

 
Volledige weergave: 

  

Hallo, welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Een bode engel 
Gods bracht de volgende boodschap Gods namens de Here Here, 

die ik heel graag met u wil delen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! Voorwaar, mijn naam is 
Kesmaël, en ben een bode engel Gods. 

 
Voorwaar, zo spreekt de Here, de Koning der Koningen, 

Ik ben zowel de enige Levende God van Abraham, als de enige 

Levende God van Izaäk en Jakob, en Mijn Naam is Ik ben! 
 

Exodus 3, vers 14 Toen zeide God tot Mozes: Ik ben, die Ik ben. 

En Hij zeide: Aldus zult gij tot de Israëlieten zeggen: Ik ben heeft 
mij tot u gezonden. 

En Exodus 4, verse 11 tot en met 13 Maar de Here zeide tot hem: 
Wie heeft de mens een mond gegeven, wie maakt stom of doof, 

ziende of blind; ben Ik het niet, de HERE? Nu dan, ga heen. Ik zal 

met uw mond zijn en u leren, wat gij spreken moet. Maar hij zeide: 
Och Here, zend toch iemand anders. 

 
Voorwaar, wees niet lui om uw mond te gebruiken. 

 

Openbaring 3, vers 1 tot en met 3 lees vanaf: Dit zegt Hij, die 
de zeven Geesten Gods en de zeven sterren heeft: Ik weet uw 
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werken, dat gij de naam hebt, dat gij leeft, maar gij zijt dood. Wees 
wakker en versterk het overige, dat dreigde te sterven, want Ik heb 

geen van uw werken vol bevonden voor mijn God. Bedenk dan, hoe 

gij het ontvangen en gehoord hebt, en bewaar het en bekeer u. 
Indien gij dan niet wakker wordt, zal Ik komen als een dief, en gij 

zult niet weten, op welk uur Ik u zal overvallen. 
En Exodus 15, vers 3 De HERE is een krijgsheld; HERE is zijn naam. 

 

Voorwaar, Ik ben de Here, El Elohim, Adonai, JHWH, uw God. 
Wees heilig want Ik ben heilig, en wees niet lauw van Geest want Ik 

ben vurig van Geest, daarom wees vurig! 
 

Leviticus 20, vers 26 Weest Mij heilig, want heilig ben Ik, 

de HERE, en Ik heb u afgezonderd van de volken, opdat gij Mij zoudt 
toebehoren. 

En Leviticus 26, vers 18 En indien gij desniettegenstaande niet naar 
Mij luistert, dan zal Ik u blijven tuchtigen wegens uw zonden, tot 

zevenmaal toe. 

En Numeri 30, vers 9 Wat de geloften van een weduwe of van een 
verstoten vrouw betreft, elke verplichting die zij op zich genomen 

heeft, zal voor haar van kracht zijn. 

En Deuteronomium 6, vers 5 tot en met 7 Gij zult de HERE, uw God, 
liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel 

uw kracht. Wat ik u heden gebied, zal in uw hart zijn, gij zult het 
uw kinderen inprenten en daarover spreken, wanneer gij in uw huis 

zit, wanneer gij onderweg zijt, wanneer gij nederligt en wanneer gij 

opstaat.  
 

Voorwaar, wees krachtig in de Heer! 
 

2 Samuël 1, vers 25 Hoe zijn de helden gevallen te midden van 

de strijd! Jonatan ligt verslagen op uw hoogten. 
En vers 27 Hoe zijn de helden gevallen, de krijgswapenen verloren 

gegaan! 

En 2 Samuël 22, vers 31 en 32 Gods weg is volmaakt; 
des HEREN woord is zuiver. Hij is een schild voor allen die bij Hem 

schuilen. Want wie is God behalve de HERE, wie is een rots buiten 
onze God? 

En vers 36 en 37 Ook gaaft Gij mij het schild uws heils, 
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door mij te verhoren hebt Gij mij groot gemaakt. Gij hebt mij 
ruimte gegeven voor mijn schreden, en mijn enkels wankelden niet. 

En vers 46 en 47 Vreemden verloren hun kracht en verlieten 

bevend hun burchten. De HERE leeft. Geprezen zij mijn Rots, en 
verhoogd zij de God mijns heils, 

En Job 22, vers 22 en 23 Neem toch uit zijn mond de onderwijzing 
aan, en leg zijn woorden weg in uw hart. Wanneer gij u tot de 

Almachtige bekeert, zult gij gebouwd worden. Tot zover. 

En Job 39, vers 14 Vertrouwt gij op hem, omdat zijn kracht zo 
groot is? of laat gij aan hem uw zwoegen over? 

 
En Psalm 7, vers 11 Mijn schild is bij God, die de oprechten van 

hart verlost; 

En 2 Petrus 3, vers 10 Maar de dag des Heren zal komen als een 
dief. Op die dag zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en de 

elementen door vuur vergaan, en de aarde en de werken daarop 
zullen gevonden worden. 

En Ezechiël 33, vers 33 Doch als het komt – en het komt! – dan 

zullen zij weten, dat er in hun midden een Profeet is geweest. 
En Openbaring 22, vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: 

Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de 

Here Jezus zij met u allen. 
 

Voorwaar, bent u ook zo dankbaar voor de boodschappen 
Gods?  

Doe daar wat méé en wees heilig. 

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 
 

Kijk uit! 
 
Het vrijwillig accepteren van de vaccinatie zal u brengen naar de 

hel! 

 
 

Volledige weergave: 
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Hallo, welkom! Op 6 september 2021, kreeg ik, Profeet Benjamin 
Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil 

delen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige, en almachtige Naam 

van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! 
 

Voorwaar, hoewel de antichrist zijn uiterlijk had 

aangenomen van een farao, Aka Obamunaki, werd de 
antichrist meer en meer geopenbaard ook nu hij zich niet 

meer laat zien, is hij op de achtergrond heel erg actief, meer 
dan men denkt.  

Voorwaar, ook heeft Obama nog steeds inzage en toegang in de 

gegevens van het Witte Huis en de overheid en onder andere met 
zijn computer genaamd beest, hoewel hij geen president meer is en 

op de achtergrond is om niet op te vallen. De satan is nog steeds 
bezig om de wereld te manipuleren en gebruikt al zijn slimme 

tactieken en magie om zijn plannen door te voeren.  

 
Voorwaar, mijn naam is Revelado, en ben een bode engel 

Gods. 

De sluipmoordenaar, het Corona virus, heeft velen gedood en 
betoverd en overgenomen en velen weg getrokken van hun geloof. 

En vanwege de gebeurtenissen zijn velen verhard en lachten en 
spotten en verblind. Voorwaar, de satan is dik tevreden dat de 

overbevolking is nu al flink uitgedund. De wereld leiders zijn Obama 

dankbaar en iedereen die zich inzet met het vaccineren en 
ompraten.  

 
Voorwaar, de satan met zijn overheden en machten wil een 

samenleving zonder God en gebod waarbij men kan genieten 

en voor eeuwig verloren zal gaan.  
Voorwaar,  

 

Openbaring 13, vers 7 En hem werd gegeven om tegen de 
heiligen oorlog te voeren en hen te overwinnen; en hem werd 

macht gegeven over elke stam en natie en taal en volk. 
En vers 16 tot en met 18 En het maakt, dat aan allen, de kleinen en 

de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een 
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merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun 
voorhoofd, en dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het 

merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam 

heeft. Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal 
van het beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is 

zeshonderd zesenzestig. 
 

Voorwaar, de satan weet dat zijn tijd nu zeer kort is en doet 

er alles aan dat u zijn eigendom word. 
Kijk uit! Het vrijwillig accepteren van de vaccinatie zal u brengen 

naar de hel. Tot zover.  
 

Wees klaar voor de Opname, kinderen Gods! 

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

Wees verstandig en onwankelbaar ten alle tijde 

 

Want uw gehoorzaamheid is bij allen bekend geworden. Over u 
verblijd ik mij dus, doch ik wil, dat gij niet alleen wijs zijt tot het 

goede, maar ook onbesmet van het kwade. Romeinen 16:19 
 

 

Volledige weergave: 
  

Hallo, welkom! Op 7 september 2021, kreeg Ik, Profeet Benjamin 

Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik heel graag met u 
wil delen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus!  

 
Voorwaar, zo spreekt de Here, de Koning der Koningen. 

 
Genesis 6, vers 11 en 12 De aarde nu was verdorven voor Gods 

aangezicht, en de aarde was vol geweldenarij. En God zag de aarde 

aan, en zie, zij was verdorven, want al wat leeft had zijn weg op de 
aarde verdorven. 

En vers 5 en 6 Toen de HERE zag, dat de boosheid des mensen 

groot was op de aarde en al wat de overleggingen van zijn hart 
voortbrachten te allen tijde slechts boos was, berouwde het 
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de HERE, dat Hij de mens op de aarde gemaakt had, en het smartte 
Hem in zijn hart. 

En vers 3 En de HERE zeide: Mijn Geest zal niet altoos in de mens 

blijven, nu zij zich misgaan hebben. Tot zover. 
En Handelingen 28, vers 24 En sommigen gaven wel gehoor aan 

hetgeen gezegd werd, maar anderen bleven ongelovig. 
En vers 27 Want het hart van dit volk “en regeringsleiders” is vet 

geworden, en hun oren zijn hardhorend “en eigenwijs” geworden, 

en hun ogen hebben zij toegesloten, opdat zij niet “geestelijk” 
zien met hun ogen en met hun oren niet horen en met hun 

“ongelovig” hart niet verstaan. Tot zover. 
 

En Romeinen 8, vers 35 Wie zal ons scheiden van de liefde van 

Christus? Verdrukking of benauwdheid, of vervolging of honger, of 
naaktheid, of gevaar, of het zwaard? 

En Handelingen 13, vers 37 Maar Hij, die God heeft opgewekt, heeft 
geen ontbinding gezien. 

En vers 40 Ziet dan toe, dat u niet overkome, wat in de Profeten 

gezegd is. 
 

En Romeinen 8, vers 37 Maar in dit alles zijn wij meer dan 

overwinnaars door Hem, die ons heeft liefgehad.  
En Romeinen 12, vers 21 Laat u niet overwinnen door het kwade, 

maar overwin het kwade door het goede. 
En Romeinen 14, vers 16 Laat van het goede, dat gij hebt, geen 

kwaad gezegd kunnen worden. 

En Romeinen 16, vers 19 Want uw gehoorzaamheid is bij allen 
bekend geworden. Over u verblijd ik mij dus, doch ik wil, dat gij 

niet alleen wijs zijt tot het goede, maar ook onbesmet van het 
kwade. 

 

Voorwaar, doch de vaccinatie is uit den boze! 
 

1 Korintiërs 2, vers 10 Want óns heeft God het geopenbaard door 

de Geest. Want de Geest doorzoekt alle dingen, zelfs de diepten 
Gods. 

En 1 Korintiërs 3, vers 19 Want de wijsheid dezer wereld is 
dwaasheid voor God. Tot zover. 
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Voorwaar, mijn naam is Revelado, en ben een bode engel Gods. 
 

1 Korintiërs 10, vers 10 tot en met 12 En mort niet, zoals 

sommigen van hen deden, en zij kwamen om door de 
verderfengel. Dit is hun overkomen tot een voorbeeld voor ons en 

het is opgetekend ter waarschuwing voor ons, over wie het einde 
der eeuwen gekomen is. Daarom, wie meent te staan, zie toe, dat 

hij niet valle. Gij hebt geen bovenmenselijke verzoeking te 

doorstaan. En God is getrouw, die niet zal gedogen, dat gij boven 
vermogen verzocht wordt, want Hij zal met de verzoeking ook voor 

de uitkomst zorgen, zodat gij ertegen bestand zijt. 
 

En betreft de ongevaccineerden in Yeshua HaMashiach, 

JHWH, Jezus Christus: 
Wees verstandig en onwankelbaar te allen tijde, en overvloedig en 

krachtig in het werk des Heren. Voorwaar, stelt uw zelf op de proef 
of gij wel in het geloof zijt en niet gelijkvormig zijt aan de wereld.  

 

2 Korintiërs 10, vers 3 tot en met 7 Want al leven wij in het 
vlees, wij trekken niet ten strijde naar het vlees, want de wapenen 

van onze veldtocht zijn niet vleselijk, maar krachtig voor God tot 

het slechten van bolwerken, zodat wij de redeneringen en elke 
schans, die opgeworpen wordt tegen de kennis van God, slechten, 

elk bedenksel als krijgsgevangene brengen onder de 
gehoorzaamheid aan Christus, en gereed staan, zodra uw 

gehoorzaamheid volkomen is, alle ongehoorzaamheid te straffen. 

Gij ziet aan, wat voor ogen is. Indien iemand de vaste overtuiging 
heeft van Christus te zijn, dan overwege hij toch ook bij zichzelf, 

dat, even goed als hij van Christus is, wij ook van Christus 
zijn.  Amen! 

 

Voorwaar, laat zien wie u in Christus bent! 
 

1 Petrus 5, vers 4 En wanneer de opperherder verschijnt, zult gij 

de onverwelkelijke krans der heerlijkheid verwerven. 
 

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
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Velen werden vervuild en overwonnen door 

satan 
 
Velen hebben zich laten verleiden, die op de Aarde wonen, en zij 

die de vaccinatie aangenomen hebben, hebben zich laten 

overnemen door de satan en zijn door hem overwonnen.  
 

 
Volledige weergave: 

  

Hallo, welkom! Op 8 september 2021, kreeg Ik, Profeet Benjamin 
Cousijnsen de volgende boodschap die ik heel graag met u wil 

delen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige en almachtige Naam van 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! Voorwaar, mijn naam is 
Camelia, en ben een bode engel Gods. 

 

Voorwaar, de gevallen engelen werken samen met de 
mensen die het merkteken 666 geaccepteerd hebben. 

Voorwaar, velen hebben zich laten verleiden, die op de Aarde 
wonen, en zij die de vaccinatie aangenomen hebben, hebben zich 

laten overnemen door de satan en zijn door hem overwonnen.  

 
Openbaring 13, vers 6 en 7 En het beest opende zijn mond tot 

lasteringen tegen God, om zijn naam te lasteren en zijn tent en 

hen, die in de hemel wonen. En hem werd gegeven om tegen de 
heiligen oorlog te voeren en hen te overwinnen; en hem werd 

macht gegeven over elke stam en natie en taal en volk. 
 

Voorwaar, zalig zij die de vaccinatie niet hebben 

aangenomen, het merkteken van het beest. 
Openbaring 12, vers 11 en 12 En zij hebben hem overwonnen 

door het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis, 
en zij hebben hun leven niet liefgehad, tot in de dood. Daarom, 

verheugt u, gij hemelen en wie daarin wonen. Wee de aarde en de 

zee, want de duivel is tot u nedergedaald in grote grimmigheid, 
wetende, dat hij weinig tijd heeft. 
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En Openbaring 3, vers 5 Wie overwint, zal aldus bekleed worden 

met witte klederen; en Ik zal zijn naam geenszins uitwissen uit het 

boek des levens, maar Ik zal zijn naam belijden voor mijn Vader en 
voor zijn engelen. 

En vers 10 en 11 Omdat gij het bevel bewaard hebt om Mij te 
blijven verwachten, zal ook Ik u bewaren voor de ure der 

verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken 

hen, die op de aarde wonen. Ik kom spoedig; houd vast wat gij 
hebt, opdat niemand uw kroon neme. 

En vers 21 Wie overwint, hem zal Ik geven met Mij te zitten op 
mijn troon, gelijk ook Ik heb overwonnen en gezeten ben met mijn 

Vader op zijn troon. 

 
Voorwaar, alles wat ik, de bode engel Gods tot u gesproken 

heb, is van Hem, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. 
Geef alle eer aan Hem, alleen. 

 

Jesaja 24, vers 5 Want de aarde is ontwijd door haar bewoners, 
omdat zij de wetten hebben overtreden, de inzetting ontdoken, het 

eeuwig verbond verbroken. 

 
En Prediker 9, vers 8 “Kinderen Gods”, laten uw klederen te 

allen tijde wit zijn en olie ontbreke niet op uw hoofd.  
 

En Spreuken 28, vers 9 en 10 Wie zijn oor afwendt van het horen 

der wet, diens gebed zelfs is een gruwel. Wie de oprechten op een 
slechte weg voert, zal in zijn eigen kuil vallen, maar de 

rechtschapenen zullen geluk beërven. 
 

En Openbaring 22, vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, 

zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van 
de Here Jezus zij met u allen. 

 

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
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Ontwaak, ontwaak, och, luister toch naar de 

woorden Gods!  
 

Ook heeft de HERE al zijn knechten, de Profeten, tot u gezonden, 
vroeg en laat, doch gij hebt geen gehoor gegeven noch uw oor 

geneigd om te horen. 

 
 

Volledige weergave: 
  

Hallo, welkom! Op 9 september 2021, kreeg Ik, Profeet Benjamin 

Cousijnsen de volgende boodschap die ik heel graag met u wil 
delen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige en almachtige Naam van 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus!  

 
Voorwaar, ontwaak, ontwaak, och, dat gij nu eens luistert, 

gij hebt zich trouweloos gedragen en zijt een overtreder. 

Om mijns Naams wil vertraag Ik, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 
Christus mijn toorn. Ter wille van mijn lof, bedwing Ik Mij, u ten 

goede om u niet uit te roeien. 
 

Jesaja 47, vers 10 Gij vertrouwdet op uw boosheid; gij zeidet: 

Niemand ziet mij. Uw wijsheid en uw kennis zijn het, die u verleid 
hebben, zodat gij bij uzelf zeidet: Ik ben het en niemand anders. 

 

En Jesaja 48, vers 10 Zie, Ik heb u gelouterd, doch niet als zilver; 
Ik heb u beproefd in de smeltoven der ellende.  

En vers 16 Nadert tot Mij, hoort dit: Van de aanvang af heb Ik niet 
in het verborgene gesproken; ten tijde dat het geschiedt, ben Ik 

daar. En nu heeft de Here HERE mij met zijn Geest gezonden. 

 
En Jesaja 42, vers 20 en 21 Gij hebt wel veel gezien, maar gij 

hield het niet in gedachtenis; gij hebt de oren wel open gehad, 
maar gij hebt niet gehoord. De HERE had er behagen in ter wille van 

zijn gerechtigheid een grote, heerlijke onderwijzing te geven. 
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Voorwaar, mijn naam is Revelado, en ben een bode engel 
Gods. 

 

Jesaja 29, vers 15 Wee hun die een plan diep voor 
de HERE verbergen, wier werk in de duisternis geschiedt en die 

zeggen: Wie ziet ons en wie kent ons? 
En Jesaja 1, vers 15 tot en met 17 Wanneer gij uw handen 

uitbreidt, verberg Ik mijn ogen voor u; zelfs wanneer gij het gebed 

vermenigvuldigt, hoor Ik niet; uw handen zijn vol bloed. Wast u, 
reinigt u, doet uw boze daden uit mijn ogen weg; houdt op kwaad 

te doen; leert goed te doen, tracht naar recht, houdt de 
geweldenaar in toom, doet recht aan de wees, verdedigt de 

rechtszaak der weduwe. 

En Jesaja 55, vers 8 en 9 Want mijn gedachten zijn niet uw 
gedachten en uw wegen zijn niet mijn wegen, luidt het woord 

des HEREN. Want zoals de hemelen hoger zijn dan de aarde, zo zijn 
mijn wegen hoger dan uw wegen en mijn gedachten dan uw 

gedachten. 

 
En Jeremia 23, vers 29  Is niet mijn woord zó: als een vuur, luidt 

het woord des HEREN, of als een hamer, die een steenrots 

vermorzelt? 
En vers 37 en 38 Zeg aldus tot de Profeet: Wat heeft u 

de HERE geantwoord, wat heeft de HERE gesproken; maar als gij “de 
last des HEREN” zegt, daarom zo zegt de HERE: Omdat gij dit woord 

zegt: “de last des HEREN”, hoewel Ik de boodschap tot u gezonden 

had: zegt niet, “de last des HEREN”. 
En Jeremia 25, vers 4 Ook heeft de HERE al zijn knechten, de 

Profeten, tot u gezonden, vroeg en laat, doch gij hebt geen gehoor 
gegeven noch uw oor geneigd om te horen. 

 

En Ezechiël 8, vers 15 Hij zeide tot mij: Hebt gij dat gezien, 
mensenkind? Nog grotere gruwelen dan deze zult gij zien. 

 

En Jakobus 4, vers 17 Als iemand dan weet goed te doen en het 
niet doet, is het hem “of haar” tot zonde. 

 
En Openbaring 22, vers 12 Zie, Ik kom spoedig en mijn loon is 

bij Mij om een ieder te vergelden, naardat zijn werk is.  
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Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 

 
 

Ik zal u bijeenvergaderen uit alle landen, en Ik 

zal u brengen naar uw eigen land, de Hemel, 
zegt de Here Here. 
 

Wat dan? Hetgeen Israël najaagt, heeft het niet verkregen, maar 
het uitverkoren deel heeft het verkregen, en de overigen zijn 

verhard. 
Volledige weergave: 

  

Hallo, welkom! Op 10 september 2021, kreeg Ik, Profeet Benjamin 
Cousijnsen de volgende boodschap die ik heel graag met u wil 

delen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus!  
 

Voorwaar,  

 
Ezechiël 2, vers 5 En zij, of zij horen dan wel het nalaten – want 

zij zijn een weerspannig geslacht – zullen weten, dat er in hun 
midden een Profeet is geweest. 

En vers 7 en 8 Maar gij, spreek mijn woorden tot hen, of zij horen 

dan wel het nalaten, want zij zijn weerspannig. En gij, mensenkind, 
hoor wat Ik tot u zeg; wees niet weerspannig gelijk het 

weerspannige geslacht; doe uw mond open en eet wat ik u geef. 

En Ezechiël 3, vers 7 Maar het huis Israëls zal naar u niet willen 
luisteren, omdat zij naar Mij niet willen luisteren, want het gehele 

huis Israëls heeft een hard voorhoofd en een stug hart. 
En vers 10 Hij zeide tot mij: Mensenkind, neem al de woorden die 

Ik tot u spreken zal, in uw hart op en hoor ze aan met uw oren.  

En vers 12 Toen hief de Geest mij op, en ik hoorde achter mij het 
geluid van een geweldig gedruis – geprezen zij de heerlijkheid 

des HEREN in zijn woonplaats. 
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Voorwaar, wees standvastig in de Here Here, JHWH! 

  

Ezechiël 3, vers 18 en 19 Als Ik tot de goddeloze zeg: Gij zult 
zeker sterven – en gij waarschuwt hem niet en spreekt niet om de 

goddeloze voor zijn goddeloze weg te waarschuwen ten einde hem 
in het leven te behouden, dan zal die goddeloze in zijn eigen 

ongerechtigheid sterven, maar van zijn bloed zal Ik u rekenschap 

vragen. Maar als gij de goddeloze waarschuwt en hij bekeert zich 
niet van zijn goddeloosheid en van zijn goddeloze weg, dan zal hij 

in zijn eigen ongerechtigheid sterven; maar gij hebt uw leven 
gered. 

En vers 27 Maar als Ik tot u spreken zal, dan zal Ik uw mond 

openen, en gij zult tot hen zeggen: Zo zegt de Here HERE. Wie 
horen wil, hore. En wie het nalaten wil, late het na. Want zij zijn 

een weerspannig geslacht. 
En Ezechiël 5, vers 5 en 6 Zo zegt de Here HERE: Dit is Jeruzalem. 

Midden onder de volken heb Ik het gesteld, met landen 

eromheen. Maar het was goddeloos weerspannig tegen mijn 
verordeningen, meer dan de volken, en tegen mijn inzettingen, 

meer dan de landen eromheen; want mijn verordeningen hebben 

zij verworpen en volgens mijn inzettingen hebben zij niet 
gewandeld. 

 
Voorwaar, zo spreekt de Here Here, JHWH: 

“Vanwege de vaccinatie, het merkteken van het beest en 

goddeloosheid, zal ook u niet worden ontzien.” 
 

Ezechiël 5, vers 7 tot en met 11 Daarom, zo zegt de Here HERE: 
Omdat gij weerspanniger geweest zijt dan de volken rondom u, niet 

gewandeld hebt volgens mijn inzettingen en mijn verordeningen 

niet opgevolgd, ja zelfs niet gehandeld naar de verordeningen der 
volken rondom u – daarom zo zegt de Here HERE: Zie, Ik zal u, ja 

Ik! Ik zal in uw midden gerichten voltrekken voor de ogen der 

volken. Ik zal wegens al uw gruwelen aan u doen wat Ik nog nooit 
gedaan heb en nooit meer zo doen zal. Daarom zullen vaders in uw 

midden hun kinderen opeten, en kinderen zullen hun vaders 
opeten. Ik zal gerichten aan u voltrekken en al wat er nog van u 

overblijft, zal Ik naar alle windstreken verstrooien. Daarom, zo 
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waar Ik leef, luidt het woord van de Here HERE, voorwaar, omdat gij 
mijn heiligdom verontreinigd hebt door al uw afschuwelijkheden en 

door al uw gruwelen, daarom zal Ik Mij onttrekken, Ik zal niets 

ontzien en Ik zal geen deernis hebben. 
 

Ja, deze boodschap is profetisch! 
 

Ezechiël 6, vers 7 De gedoden zullen in uw midden blijven liggen, 

en gij zult weten, dat Ik de HERE ben. 
En Ezechiël 7, vers 2 Gij nu, mensenkind, zo zegt de 

Here HERE over het land Israëls: het einde komt! Het einde over de 
vier hoeken des lands! 

En Ezechiël 8, vers 15 Hij zeide tot mij: Hebt gij dat gezien, 

mensenkind? Nog grotere gruwelen dan deze zult gij zien. 
En Ezechiël 33, vers 33 Doch als het komt – en het komt! – dan 

zullen zij weten, dat er in hun midden een Profeet is geweest. 
  

Voorwaar, mijn naam is Revelado, en ben een bode engel Gods. 

 
Wees sterk om niet u te onderwerpen aan satan. Hou vol! 

Ook de Here zou nooit de vaccinatie accepteren.  

 
Ezechiël 36, vers 24 Ik zal u weghalen uit de volken en u 

bijeenvergaderen uit alle landen, en Ik zal u brengen naar uw eigen 
land. 

 

Uw eigen land is de Hemel. 
Niet om uwentwil doe Ik het, luidt het woord van de Here Here. 

Weet dat wel? Maar om Mijnentwil! 
 

Daniël 10, vers 18 en 19 Dit telt evenzo voor de vrouw. Toen 

raakte hij, die er uitzag als een mens, mij wederom aan en gaf mij 
kracht en hij zeide: Vrees niet, gij zeer beminde man, vrede zij u, 

wees sterk, ja, wees sterk! En terwijl hij met mij sprak, werd ik 

gesterkt en ik zeide: Mijn heer spreke, want gij hebt mij kracht 
gegeven. 

 
En Amos 3, vers 6 en 7 Wordt de bazuin in een stad geblazen, 

zonder dat de inwoners opschrikken? Geschiedt er een ramp in een 
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stad, zonder dat de HERE die bewerkt? Voorzeker, de 
Here HERE doet geen ding, of Hij openbaart zijn raad aan zijn 

knechten, de Profeten. 

 
En Romeinen 10, vers 21 Maar van Israël zegt hij: De ganse dag 

heb Ik mijn handen uitgestrekt naar een ongehoorzaam en 
tegensprekend volk. 

En Romeinen 11, vers 7 Wat dan? Hetgeen Israël najaagt, heeft het 

niet verkregen, maar het uitverkoren deel heeft het verkregen, en 
de overigen zijn verhard. 

 
En Openbaring 14, vers 14 En ik zag en zie, een witte wolk, en 

op de wolk iemand gezeten als eens mensen zoon met een gouden 

kroon op zijn hoofd en een scherpe sikkel in zijn hand. 
En vers 16 En Hij, die op de wolk gezeten was, zond zijn sikkel uit 

op de aarde, en de aarde werd gemaaid. 
En Openbaring 22, vers 11 Wie onrecht doet, hij doe nog meer 

onrecht; wie vuil is, hij worde nog vuiler; wie rechtvaardig is, hij 

bewijze nog meer rechtvaardigheid; wie heilig is, hij worde nog 
meer geheiligd. 

En vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom 

spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de Here Jezus zij 
met u allen. 

 
Voorwaar, Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, 

Shalom! 

 
 

 
 

 

 

Zalig zijt gij die voorleest en zij die horen de 

woorden der profetieën 
 
God koos een eenvoudige man, Zijn gezalfde en geliefde ware 

eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen om de wereld te waarschuwen, 

en al het verborgene aan het licht te brengen. De Here zegt tot u: 
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Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden, om ulieden dit alles te 
betuigen.  

 

 
Volledige weergave: 

  
Hallo, welkom! Op 12 september 2021, kreeg Ik, Profeet Benjamin 

Cousijnsen de volgende boodschap die ik heel graag met u wil 

delen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige en almachtige Naam van 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! Voorwaar, mijn naam is 

Michaël, en ben een bode engel Gods. 

 
Openbaring 22, vers 17 En de Geest en de bruid zeggen: Kom! 

En wie het hoort, zegge: Kom! Tot zover. 
 

En 1 Johannes 4, verse 3 tot en met 5 En iedere geest, die 

Jezus niet belijdt, is niet uit God. En dit is de geest van de 
antichrist, waarvan gij gehoord hebt, dat hij komen zal, en hij is nu 

reeds in de wereld. Gíj zijt uit God, kinderkens, en gij hebt hen 

overwonnen; want Hij, die in u is, is meerder dan die in de wereld 
is. Zij zijn uit de wereld; daarom spreken zij uit de wereld en hoort 

de wereld naar hen.  
 

Voorwaar, een valse profeet zal nimmer u waarschuwen 

voor de vaccinatie, het merkteken van het beest. 
 

Openbaring 22, verse 6 En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn 
getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der 

Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen 

hetgeen weldra geschieden moet. 
En 1 Johannes 4, vers 13 Hieraan onderkennen wij, dat wij in Hem 

blijven en Hij in ons, dat Hij ons van zijn Geest gegeven heeft.  

En 1 Johannes 5, vers 4 en 5 Want al wat uit God geboren is, 
overwint de wereld; en dit is de overwinning, die de wereld 

overwonnen heeft: ons geloof. Wie is het, die de wereld overwint, 
dan wie gelooft, dat Jezus de Zoon van God is? 



 
 

 

8420 
 
 

 

En 2de brief van Johannes 1, vers 9 Een ieder, die verder gaat en 
niet blijft in de leer van Christus, heeft God niet; wie in die leer 

blijft, deze heeft zowel de Vader als de Zoon. 

 
Voorwaar,  

 
En De 3de brief van Johannes 1, vers 7 en 8 Want zij zijn 

uitgegaan ter wille van de Naam, zonder iets van de heidenen aan 

te nemen. Wij behoren dus zulke mannen te ontvangen, opdat wij 
mogen samenwerken voor de waarheid. 

 
Voorwaar, God koos een eenvoudige man, Zijn gezalfde en 

geliefde ware eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen om de 

wereld te waarschuwen, en al het verborgene aan het licht 
te brengen. 

En dit heeft de Here sinds begin 2012 via de doorgegeven 
boodschappen Gods aan Profeet Benjamin Cousijnsen gedaan.  

 

De 3de brief van Johannes 1, vers 11 Geliefde, volg het kwade 
niet na, maar het goede. Wie goed doet, is uit God, maar wie 

kwaad doet, heeft God niet gezien. 

En vers 13 en 14 Ik had veel aan u te schrijven, doch ik wil u niet 
schrijven met inkt en pen; maar ik hoop u spoedig te zien; dan 

zullen wij van mond tot mond spreken. 
 

Zo spreekt de Here Here, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 

Christus, de Koning der Koningen.  
 

De brief van Judas, vers 17 tot en met 19 Gij echter, geliefden, 
herinnert u de woorden, die vóór dezen gesproken zijn door de 

apostelen van onze Here Jezus Christus, dat zij tot u hebben 

gezegd: Aan het einde des tijds zullen er spotters komen, die naar 
hun eigen goddeloze begeerten zullen wandelen. Zij zijn het, die 

scheuringen maken, natuurlijke mensen, die de Geest niet hebben. 

En Openbaring 1, vers 3 Zalig hij, die voorleest, en zij, die horen de 
woorden der profetie, en bewaren, hetgeen daarin geschreven 

staat, want de tijd is nabij. 
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Voorwaar, kadosh, heilig, heilig is de Here God, de 
Almachtige, die was en die is en die komt! 

Hij is waardig te ontvangen de heerlijkheid, de eer en de macht en 

kracht voor nu en in alle eeuwigheden! Amen! 
 

Openbaring 11, vers 19 En de tempel Gods, die in de hemel is, 
ging open en de ark van zijn verbond werd zichtbaar in zijn tempel, 

en er kwamen bliksemstralen en stemmen en donderslagen en 

aardbeving en zware hagel. 
En Openbaring 14, vers 14 En ik zag en zie, een witte wolk, en op 

de wolk iemand gezeten als eens mensen zoon met een gouden 
kroon op zijn hoofd en een scherpe sikkel in zijn hand. 

En vers 16 En Hij, die op de wolk gezeten was, zond zijn sikkel uit 

op de aarde, en de aarde werd gemaaid. 
 

En Openbaring 22, vers 16 Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden, 
om ulieden dit “alles” te betuigen. Tot zover. 

En vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom 

spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de Here Jezus zij 
met u allen. 

 

En Klaagliederen 2, vers 14 Uw “zogenaamde” profeten hebben 
voor u geschouwd wat ijdel was en hol, zij hebben uw 

ongerechtigheid niet onthuld om uw lot nog te keren, zij hebben 

voor u orakels geschouwd, ijdel en misleidend. 

En Klaagliederen 3, vers 25 Goed is de HERE voor wie Hem 

verwachten, voor de ziel die Hem zoekt. 
En vers 40 en 41 Laten wij onze wegen doorzoeken en doorvorsen 

en ons bekeren tot de HERE. Laten wij met de handen ons hart 
opheffen tot God in de hemel. Amen! 

 

Ik ga nu, Gods dienstknecht en Profeet, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 

 

Open uw ogen voor de tekenen van Zijn 

wederkomst! 
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Openbarende en profetische boodschap Gods: Zoals het verboden 
was voor de Joden in de wereldoorlog om vrij te zijn, zo wil men de 

ongevaccineerden in Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, 

discrimineren en dwingen om zich te laten vaccineren met het 
merkteken van het beest. 

 
 

Volledige weergave: 

  
Hallo, welkom! Op 14 september 2021, kreeg Ik, Profeet Benjamin 

Cousijnsen de volgende boodschap die ik heel graag met u wil 
delen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige en almachtige Naam van 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, de Koning der 

Koningen!  
 

Voorwaar, voorwaar, hoor aandachtig! 

Zo spreekt de Here Here: 
 

Maleachi 3, vers 2 Doch wie kan de dag van zijn komst 

verdragen, en wie zal bestaan, als Hij verschijnt? Want Hij zal zijn 
als het vuur van de smelter en als het loog van de blekers. 

En vers 16 Dan spreken zij die de HERE vrezen, onder elkander, 
ieder tot zijn naaste: De HERE bemerkte het toch en hoorde het. Tot 

zover. 

 
Let op! 

 
Maleachi 3, vers 17 en 18 Zij zullen Mij ten eigendom zijn, zegt 

de HERE der heerscharen, op de dag die Ik bereiden zal. En Ik zal 

hen sparen, zoals iemand zijn zoon spaart, die hem dient. Dan zult 
gij tot inkeer komen en het onderscheid zien tussen de 

rechtvaardige en de goddeloze; tussen wie God dient, en wie Hem 

niet dient. 
En Mattheüs 1, vers 22 Dit alles is geschied, opdat vervuld zou 

worden hetgeen de Here door de Profeet gesproken heeft. Tot 
zover. 
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En Maleachi 4, vers 2 en 3 Maar voor u, die mijn naam vreest, zal 
de zon der gerechtigheid opgaan, en er zal genezing zijn onder haar 

vleugelen; gij zult uitgaan en springen als kalveren uit de stal. Gij 

zult de goddelozen vertreden, want tot stof zullen zij zijn onder uw 
voetzolen op de dag die Ik bereiden zal, zegt de HERE der 

heerscharen. 
 

Voorwaar,  

 
Mattheüs 5, vers 8 tot en met 10 Zalig de reinen van hart, want 

zij zullen God zien. Zalig de vredestichters, want zij zullen kinderen 
Gods genoemd worden. Zalig de vervolgden om der gerechtigheid 

wil, want hunner is het Koninkrijk der hemelen. 

En vers 12 Verblijdt u en verheugt u, want uw loon is groot in de 
hemelen; want alzo hebben zij de Profeten vóór u vervolgd. 

En vers 17 Meent niet, dat Ik gekomen ben om de wet of de 
Profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar 

om te vervullen.  

En vers 37 Laat het ja, dat gij zegt, ja zijn, en het neen, neen; wat 
daar bovenuit gaat, is uit den boze. 

 

Voorwaar, zoals het verboden was voor de Joden in de 
wereldoorlog om vrij te zijn,  

zo wil men de ongevaccineerden in Yeshua HaMashiach, JHWH, 
Jezus Christus, discrimineren en dwingen om zich te laten 

vaccineren met het merkteken van het beest. Ook nu gebruikt men 

van de scan, de QR code om iemand te controleren of iemand 
gevaccineerd is, die geregistreerd is en op afstand via de Nieuwe 

Wereld Orde uit te lezen is. Door het aannemen van de vaccins 
heeft men geen eigen wil meer en dat heeft grote gevolgen. Men 

kan de mens besturen via de satellieten en zelfs uitschakelen op 

afstand.  
 

Voorwaar, open uw ogen voor de tekenen van de 

wederkomst van de Zoon des mensen! 
 

Mattheüs 5, vers 38 Gij hebt gehoord, dat er gezegd is: Oog om 
oog en tand om tand.  
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En vers 43 en 44 Gij hebt gehoord, dat er gezegd is: Gij zult uw 
naaste liefhebben en uw vijand zult gij haten. Maar Ik zeg u: Hebt 

uw vijanden lief en bidt voor wie u vervolgen. 

En vers 46 Want indien gij liefhebt, die u liefhebben, wat voor loon 
hebt gij? Doen ook de tollenaars niet hetzelfde? 

En Mattheüs 6, vers 3 en 4 Maar laat, als gij aalmoezen geeft, uw 
linkerhand niet weten wat uw rechter doet, opdat uw aalmoes in 

het verborgene zij, en uw Vader, die in het verborgene ziet, zal het 

u vergelden. 
 

Voorwaar, word niet gelijk aan deze wereld maar vrees de 
Here, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 

Mattheüs 6, vers 22 tot en met 24 De lamp van het lichaam is 
het oog. Indien dan uw oog zuiver is, zal geheel uw lichaam verlicht 

zijn; maar indien uw oog slecht is, zal geheel uw lichaam duister 
zijn. Indien nu wat licht in u is, duisternis is, hoe groot is dan de 

duisternis! Niemand kan twee heren dienen, want hij zal òf de ene 

haten en de andere liefhebben, òf zich aan de ene hechten en de 
andere minachten; gij kunt niet God dienen èn Mammon. 

En Mattheüs 12, vers 35 Een goed mens brengt uit zijn goede schat 

goede dingen voort, en een slecht mens uit zijn boze schat boze 
dingen. 

 
Voorwaar, mijn naam is Kireach, en ben een bode engel 

Gods. 

Deel de boodschappen waar men nog kan. 
 

Openbaring 22, vers 12 Zie, Ik kom spoedig en mijn loon is bij 
Mij om een ieder te vergelden, naardat zijn werk is. 

En vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom 

spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de Here Jezus zij 
met u allen. 

 

Zegt, Amen! Kom Here, kom! 
Wie niet wil horen gaat verloren.   

 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods en 

verdween. 
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De Heer trekt uit als een Held! 
 

Dit is het besluit dat gemaakt is over de ganse aarde, en dit is de 

hand die uitgestrekt is over alle volken. Want de HERE der 
heerscharen heeft een besluit genomen; wie zal het verijdelen? En 

zijn hand is uitgestrekt; wie zal haar afwenden? 
 

 

Volledige weergave: 
  

Hallo, welkom! Op 15 september 2021, kreeg Ik, Profeet Benjamin 
Cousijnsen de volgende boodschap die ik heel graag met u wil 

delen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus!  
 

Voorwaar, zo spreekt de Here, JHWH: Hoor aandachtig! 

 
Jesaja 13, vers 6 en 7 Jammert, want de dag des HEREN is nabij; 

hij komt als een verwoesting van de Almachtige. Daarom worden 

alle handen slap en elk mensenhart versmelt.  
En vers 11 Dan zal ik aan de wereld het kwaad bezoeken en aan de 

goddelozen hun ongerechtigheid, en Ik zal de trots der 
overmoedigen doen ophouden en de hoogmoed der geweldenaars 

vernederen.  

En Jesaja 14, vers 5 De HERE heeft de stok der goddelozen 
verbroken, de scepter der heersers. 

En vers 7 De gehele aarde heeft rust, is stil; men breekt uit in 
gejubel. 

En vers 26 en 27 Dit is het besluit dat gemaakt is over de ganse 

aarde, en dit is de hand die uitgestrekt is over alle volken. Want 
de HERE der heerscharen heeft een besluit genomen; wie zal het 

verijdelen? En zijn hand is uitgestrekt; wie zal haar afwenden? 
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En Jesaja 25, vers 9 En men zal te dien dage zeggen: Zie, deze is 
onze God, van wie wij hoopten, dat Hij ons zou verlossen; dit is 

de HERE, op wie wij hoopten; laten wij juichen en ons verblijden 

over de verlossing die Hij geeft. 
En vers 12 Ja, de ontoegankelijke versterking uwer muren zal Hij 

neerwerpen, vernederen, op de grond doen neerstorten tot in het 
stof. 

En Jesaja 26, vers 4 Vertrouwt op de HERE voor immer, want 

de HERE HERE is een eeuwige rots. 
En vers 9 Van ganser harte verlang ik naar U in de nacht, ja, uit het 

diepst van mijn gemoed zoek ik U; want wanneer uw gerichten op 
de aarde zijn, leren de inwoners der wereld gerechtigheid. 

En vers 21 Want zie, de HERE verlaat zijn plaats om de 

ongerechtigheid der bewoners van de aarde aan hen te bezoeken; 
dan zal de aarde het op haar vergoten bloed aan het licht brengen 

en haar verslagenen niet langer bedekken. 
 

En Jesaja 28, vers 23 Neemt ter ore en hoort mijn stem, merkt 

op en hoort mijn woord!  
 

En Jesaja 29, vers 6 Gij zult door de HERE der heerscharen 

bezocht worden met donder, aardbeving en geweldig gedreun, 
wind, storm en verterende vuurvlam.  

En vers 15 Wee hun die een plan diep voor de HERE verbergen, wier 
werk in de duisternis geschiedt en die zeggen: Wie ziet ons en wie 

kent ons? 

 
En Jesaja 32, vers 9 Gij zorgeloze vrouwen, staat op; hoort mijn 

stem, gij geruste dochters; neigt uw oor tot mijn woord. 
En Jesaja 33, vers 6 En uw tijden zullen bestendig zijn, een rijkdom 

van heil, wijsheid en kennis; de vreze des HEREN is zijn schat. 

En vers 10 Nu zal Ik opstaan, zegt de HERE; nu zal Ik Mij verheffen, 
nu Mij oprichten. 

En vers 13 Hoort wat Ik doe, gij die verre zijt; gij die nabij zijt, 

erkent mijn macht. 
En vers 17 Uw ogen zullen de Koning, JHWH, in zijn schoonheid 

aanschouwen. Tot zover. 
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En vers 19 Het onbeschaamde volk zult gij niet meer zien, het volk 
met een duistere, onverstaanbare spraak, met een barbaarse, 

onbegrijpelijke taal. 

Em vers 22 Want de HERE, onze Rechter, de HERE, onze Wetgever, 
de HERE, onze Koning, Hij zal ons verlossen. 

 
Zegt, Halleluja! 

Voorwaar, mijn naam is Michaël, de draken doder en een bode 

engel Gods. 
 

Jesaja 35, vers 4 Zegt tot de versaagden van hart: Weest sterk, 
vreest niet; zie, uw God zal komen met wraak, met de vergelding 

Gods; Hij zal komen en Hij zal u verlossen. 

En vers 10 De vrijgekochten des HEREN zullen wederkeren en met 
gejubel in Sion komen; eeuwige vreugde zal op hun hoofd zijn, 

blijdschap en vreugde zullen zij verkrijgen, maar kommer en 
zuchten zullen wegvlieden. 

En Jesaja 42, vers 13 De HERE trekt uit als een held; als een 

krijgsman doet Hij de strijdlust ontbranden; Hij heft de strijdkreet 
aan, ja schreeuwt die uit; Hij betoont Zich een held tegen zijn 

vijanden.  

 
En Openbaring 22, vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, 

zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van 
de Here Jezus zij met u allen.  

 

Amen! 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods en 

verdween. 
 

 

 

Zijn Bloed is uw behoud en redding! 
 

Wie zegt: Ik ken Hem, en zijn geboden niet bewaart, is een 
leugenaar en in die is de waarheid niet; maar wie zijn woord 

bewaart, in die is waarlijk de liefde Gods volmaakt. Daarom wie in 

Hem blijft accepteert de vaccinatie niet. 
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Volledige weergave: 
  

Hallo, welkom! Op 16 september 2021, kreeg Ik, Profeet Benjamin 

Cousijnsen de volgende boodschap die ik heel graag met u wil 
delen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus!  

 
Voorwaar,  

 
Mattheüs 13, vers 16 Maar uw ogen zijn zalig, omdat zij zien en 

uw oren, omdat zij horen.  

En vers 19 Bij een ieder, die het woord van het Koninkrijk hoort en 
het niet verstaat, komt de boze en rooft wat in zijn hart gezaaid is: 

dat is de langs de weg gezaaide. 
En vers 22 De in de dorens gezaaide is hij, die het woord hoort, en 

de zorg van de wereld en het bedrog van de rijkdom verstikt het 

woord en hij wordt onvruchtbaar.  
 

Voorwaar, overdenk deze profetische gelijkenissen die sinds 

de grondlegging der wereld verborgen gebleven zijn.  
 

Mattheüs 13, vers 39 tot en met 43 Het onkruid zijn de kinderen 
van de boze; de vijand, die het gezaaid heeft, is de duivel; de oogst 

is de voleinding der wereld; de maaiers zijn de engelen. Zoals nu 

het onkruid verzameld wordt en met vuur verbrand, zo zal het gaan 
bij de voleinding der wereld. De Zoon des mensen zal zijn engelen 

uitzenden en zij zullen uit zijn Koninkrijk verzamelen al wat tot 
zonde verleidt en hen, die de ongerechtigheid bedrijven, en zij 

zullen hen in de vurige oven werpen; daar zal het geween zijn en 

het tandengeknars. Dan zullen de rechtvaardigen stralen als de zon 
in het Koninkrijk huns Vaders. Wie oren heeft, die hore! 

 

Voorwaar, mijn naam is Revelado, en ben een bode engel 
Gods. 

 
1 Johannes 2, vers 4 tot en met 6 Wie zegt: Ik ken Hem, en zijn 

geboden niet bewaart, is een leugenaar en in die is de waarheid 
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niet; maar wie zijn woord bewaart, in die is waarlijk de liefde Gods 
volmaakt. Hieraan onderkennen wij, dat wij in Hem zijn. Wie zegt, 

dat hij in Hem blijft, behoort ook zelf zó te wandelen, als Hij 

gewandeld heeft. 
 

Daarom wie in Hem blijft accepteert de vaccinatie niet. 
Hieraan onderkennen wij ook wie zo wandelt als Hij ‘nee’ zegt, want 

Hij, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus en zowel alle 

engelen Gods en wie uit God geboren zijn, zijn geestelijk reeds 
gevaccineerd van den beginne en eeuwig. 

 
1 Johannes 2, vers 15 Hebt de wereld niet lief en hetgeen in de 

wereld is. Indien iemand de wereld liefheeft, de liefde des Vaders is 

niet in hem. 
En vers 19 Zij zijn van ons uitgegaan, maar zij waren uit ons niet; 

want indien zij uit ons geweest waren, zouden zij bij ons gebleven 
zijn: maar aan hen moest openbaar worden, dat niet allen uit ons 

zijn. 

En 1 Johannes 3, vers 4 Ieder, die de zonde doet, doet ook de 
wetteloosheid, en de zonde is wetteloosheid. 

En vers 7 tot en met 10 Kinderkens, laat niemand u misleiden. Wie 

de rechtvaardigheid doet, is rechtvaardig, gelijk Hij rechtvaardig 
is; wie de zonde doet is uit de duivel, want de duivel zondigt van 

den beginne. Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, opdat Hij de 
werken des duivels verbreken zou. Een ieder, die uit God geboren 

is, doet geen zonde; want het zaad Gods blijft in hem en hij kan 

niet zondigen, want hij is uit God geboren. Hieraan zijn de kinderen 
Gods en de kinderen des duivels kenbaar: een ieder, die de 

rechtvaardigheid niet doet, is niet uit God, evenmin als wie zijn 
broeder niet liefheeft. 

 

En 1 Johannes 5, vers 4 Want al wat uit God geboren is, overwint 
de wereld; en dit is de overwinning, die de wereld overwonnen 

heeft: ons geloof. Amen! 

En vers 12 Wie de Zoon heeft, heeft het leven; wie de Zoon van 
God niet heeft, heeft het leven niet. 

En vers 18 tot en met 20 Wij weten, dat een ieder, die uit God 
geboren is, niet zondigt; want Hij, die uit God geboren werd, 

bewaart hem, en de boze heeft geen vat op hem. Wij weten, dat wij 
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uit God zijn en de gehele wereld in het boze ligt. Doch wij weten, 
dat de Zoon van God gekomen is en ons inzicht gegeven heeft om 

de Waarachtige te kennen; en wij zijn in de Waarachtige, in zijn 

Zoon Jezus Christus. Dit is de waarachtige God en het eeuwige 
leven. 

 
En tenslotte,  

 

De 2de brief van Johannes 1, vers 9 tot en met 10 Een ieder, 
die verder gaat en niet blijft in de leer van Christus, heeft God niet; 

wie in die leer blijft, deze heeft zowel de Vader als de Zoon. Indien 
iemand tot u komt en deze leer niet brengt, ontvangt hem niet in 

uw huis en heet hem niet welkom. 

 
Voorwaar, Zijn Bloed is uw behoud en redding! Wees 

Rapture ready! 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods en 

verdween. 

 
 

 

God zal uw doofheid straffen! 
 

Profetische en waarschuwende boodschap Gods: God waarschuwt 

elk land! Gij zult niet buigen voor uw beelden en schijnheiligen. 
Ook, zullen de vaccinatiebedriegers van de draak worden gestraft. 

 
Volledige weergave: 

  

Hallo, welkom! Op 19 september 2021, kreeg Ik, Profeet Benjamin 
Cousijnsen de volgende boodschap die ik heel graag met u wil 

delen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! Voorwaar, mijn naam is 
Donder, en ben een bode engel Gods. 

 

Voorwaar, spits uw oren of ze nu klein of groot zijn.  



 
 

 

8431 
 
 

 

U daar, luister ééns heel aandachtig en heel erg goed met uw oren. 
Zo spreekt de Here, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. 

 

Leviticus 26, vers 27 en 28 En indien gij desondanks niet naar 
Mij luistert en u tegen Mij blijft verzetten, dan zal Ik Mij met 

grimmigheid tegen u verzetten en Ik, ja Ik, zal u zevenmaal 
tuchtigen over uw zonden. 

 

En Openbaring 13, vers 4 En zij aanbaden de draak, omdat hij 
aan het beest de macht gegeven had, en zij aanbaden het beest, 

zeggende: Wie is aan het beest gelijk? en: Wie kan er oorlog tegen 
voeren? 

En vers 8 en 9 En allen, die op de aarde wonen, zullen het (beest) 

aanbidden, ieder, wiens naam niet geschreven is in het boek des 
levens van het Lam, dat geslacht is, sedert de grondlegging der 

wereld. Indien iemand een oor heeft, hij hore. 
En vers 16 tot en met 18 En het maakt, dat aan allen, de kleinen en 

de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een 

merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun 
voorhoofd, en dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het 

merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam 

heeft. Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal 
van het beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is 

zeshonderd zesenzestig. 
 

Voorwaar, China en Japan en Korea en Indonesië en overige 

landen van Azië, onder andere, velen aanbidden de draak, de 
duivel!  

Luistert u wel? Dit is geen zoete vrucht waar men altijd van kan 
genieten. Vanwege uw ongehoorzaamheid aan God, zijn velen het 

eigendom van de duivel, de draak, waar ook vele zogenaamde 

christenen onder vallen. 
 

Spreuken 12, vers 1 Wie tucht liefheeft, heeft kennis lief; maar 

wie terechtwijzing haat, is dom. 
En Spreuken 15, vers 31 tot en met 33 Het oor, dat luistert naar de 

terechtwijzing die ten leven is, zal vertoeven te midden der wijzen. 
Wie de tucht in de wind slaat, veracht zijn leven; maar wie naar 
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terechtwijzing luistert, verkrijgt verstand. De vreze des Heren voedt 
op tot wijsheid, en ootmoed gaat vooraf aan de eer. 

En Spreuken 16, vers 5 Iedere hooghartige is de Here een gruwel; 

voorwaar, hij blijft niet ongestraft. 
En vers 17 en 18 De koers der oprechten is: te wijken van het 

kwaad; 
wie acht geeft op zijn weg, bewaart zijn leven. Hovaardij gaat 

vooraf aan het verderf, en hoogmoed komt voor de val. 

En Spreuken 17, vers 15 Wie een goddeloze vrijspreekt en wie een 
rechtvaardige veroordeelt, deze beiden zijn de Here een gruwel. 

En vers 20 De verkeerde van hart vindt geen geluk, de valse van 
tong valt in het ongeluk. 

En Spreuken 18, vers 10 De naam des Heren is een sterke toren; 

de rechtvaardige ijlt daarheen en is onaantastbaar. 
 

Voorwaar, God gaat u straffen vanwege dat u zo doof zijt als 
al uw afgoden!  

God waarschuwt elk land!  

 
Spreuken 19, vers 20 Luister naar raad en neem vermaning aan, 

opdat gij ten slotte wijs wordt. 

 
Gij zult u niet buigen voor uw beelden en schijnheiligen 

want kadosh, heilig is de enige God van Abraham, Izaäk en 
Jakob.  

Ook de vaccinatie misleiders van de draak, de duivel, zullen 

gestraft worden. De tijd is bijna geslagen! De wereld is onder de 
controle van satan vanwege de vaccinatie in de mens, het 

merkteken van het beest, de draak.  
 

Voorwaar, ik ben de bode engel Gods!  

Wees verstandig en sterk en sta klaar zonder vlek van de zonde. 
Weiger de vaccinatie en stel uw vertrouwen op de Here, die Zijn 

kinderen zal thuishalen en de ongevaccineerden in Christus. Amen!  

 
Wie niet wil horen gaat verloren! 

Knoop dit goed in uw oren! Velen landen zullen bezocht worden. 
Het is geen natuurramp maar een straf Gods! O jee, het komt! 

Wees alert! 
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Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods en 

verdween. 

 

De tien maagden in de eindtijd 
 

Zo spreekt de Here tot u, die hore, in beeldspraak in gelijkenis dat 
vergeleken kan worden met de tien maagden, die hun lampen 

namen en er op uittrokken. Overdenk deze boodschap heel goed. 
 

 

Volledige weergave: 
  

Hallo, welkom! Op 20 september 2021, kreeg Ik, Profeet Benjamin 
Cousijnsen de volgende boodschap die ik heel graag met u wil 

delen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! Voorwaar, mijn naam is Rafaël, 
en ben een bode engel Gods, die tot u spreekt in de Naam van de 

Koning der koningen.  

 
Voorwaar, zo spreekt de Here tot u, die hore, in beeldspraak 

in gelijkenis dat vergeleken kan worden met de tien 

maagden, die hun lampen namen en er op uittrokken. 
Ook wat de Here u nu vertelt zal een openbaring voor u zijn.  

 
De dwazen hadden over de Bruidegom gehoord, maar deden 

er niets mee.  

Natuurlijk hadden ze hun lampen ietsjes gevuld, een bodempje vol. 
Hoewel ze wederomgeboren, waren ze ook nog ééns slaperig en 

eigenwijs en beter wetend. Ze namen de raad van de wijzen niet 
aan en namen toch de vaccinatie. Dit zijn nu dan onder andere de 

tekenen van de laatste uren, voordat de bruidegom, Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus komt.  
 

Prijs de Heer!  

Gelukkig de wijzen hadden ook over de boodschappen Gods 
gehoord via Zijn ware eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. En 
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namen de vaccinatie van satan niet aan en zij namen de 
boodschappen Gods wel serieus en maakten op tijd de kruiken van 

hun lampen goed vol tot boven aan en waren klaar om de 

Bruidegom te ontmoeten. Terwijl de Bruidegom het juiste moment 
gekozen had en uitbleef, werden allen, wijzen en dwazen moe en 

sliepen in, en midden in de nacht klonk een geroep vooraf, een 
luide bazuingeschal.  

Men riep: “De Bruidegom, zie, ongevaccineerden, ga uit Hem 

tegenmoet!” 
Toen stonden al die wijzen op die hun lampen goed gevuld hadden. 

Toen ze op weg waren, zeiden de dwazen onderweg tot de wijzen: 
“Help! Onze lampen gaan bijna uit. Hadden wij ook maar geluisterd. 

Geef ons van uw olie!” Maar de wijzen zouden geen wijzen zijn, als 

ze dat wel deden. Zij zouden dan verloren gaan. 
Ze zeiden: “Nee! Er mocht niet genoeg voor ons en u zijn trouwens 

u bent gevaccineerd! Wij hadden u nog zo gewaarschuwd maar 
jullie waren heel erg eigenwijs.” 

Doch op het laatste moment ging de vlam uit van de dwazen en ze 

gingen verloren.  
 

Ja, daar komt de Bruidegom, Yeshua HaMashiach, JHWH, 

Jezus Christus, Immanuel, de Koning der koningen. 
Halleluja! 

De wijzen die gereed waren, gingen met de Here de bruiloft zaal 
binnen. Wow! Men keek hun ogen uit en velen hadden tranen van 

vreugde in hun ogen toen ze dit alles aanschouwden. En de deur 

voor de dwazen die was gesloten tot zover.  
 

Voorwaar, overdenk deze boodschap en wees wijs en niet 
als die eigenwijze dwazen. 

 

Lucas 13, vers 23 tot en met 28 En iemand zeide tot Hem: Here, 
zijn het weinigen, die behouden worden? Hij zeide tot hen: Strijdt 

om in te gaan door de enge poort, want velen, zeg Ik u, zullen 

trachten in te gaan, doch het niet kunnen. Van het ogenblik af, dat 
de heer des huizes is opgestaan en de deur gesloten heeft, zult gij 

beginnen buiten te staan en aan de deur te kloppen, zeggende: 
Here, doe ons open, en Hij zal antwoorden en tot u zeggen: Ik weet 

niet, vanwaar gij zijt. Dan zult gij beginnen te zeggen: Wij hebben 
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voor uw ogen gegeten en gedronken en in onze straten hebt Gij 
geleerd. En Hij zal tot u spreken, zeggende: Ik weet niet, vanwaar 

gij zijt; gaat weg van Mij, alle gij werkers der ongerechtigheid. Daar 

zal het geween zijn en het tandengeknars, wanneer gij Abraham en 
Isaak en Jakob zult zien en al de Profeten in het Koninkrijk Gods, 

maar uzelf buitengeworpen. 
 

En Openbaring 22, vers 17 En de Geest en de bruid zeggen: 

Kom! En wie het hoort, zegge: Kom! En wie dorst heeft, kome, en 
wie wil, neme het water des levens om niet. 

En vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom 
spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de Here Jezus zij 

met u allen. 

 
Voorwaar, wie wijsheid in de wind slaat is dom en gaat 

verloren. 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods en 

verdween. 

Gerechtvaardigd door genade door het geloof  
 

En terwijl zij aten, nam Jezus een brood, sprak de zegen uit, brak 

het en gaf het aan zijn discipelen en zeide: Neemt, eet, dit is mijn 
lichaam. En Hij nam een beker, sprak de dankzegging uit en gaf 

hun die en zeide: Drinkt allen daaruit. Want dit is het bloed van 

mijn verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van 
zonden. Doch Ik zeg u, Ik zal van nu aan voorzeker niet meer van 

deze vrucht van de wijnstok drinken, tot op die dag, dat Ik haar 
met u nieuw zal drinken in het Koninkrijk mijns Vaders. Matt. 

26:26-29 

 
 

Volledige weergave: 
  

Hallo, welkom! Op 21 september 2021, kreeg Ik, Profeet Benjamin 

Cousijnsen de volgende boodschap die ik heel graag met u wil 
delen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige Naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus!  
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Voorwaar,  

 

Mattheüs 5, vers 8 en 9 Zalig de reinen van hart, want zij zullen 
God zien. Zalig de vredestichters, want zij zullen kinderen Gods 

genoemd worden. 
En vers 16 Laat zo uw licht schijnen voor de mensen, opdat zij uw 

goede werken zien en uw Vader, die in de hemelen is, 

verheerlijken. 
 

En Mattheüs 26, vers 26 tot en met 29 En terwijl zij aten, nam 
Jezus een brood, sprak de zegen uit, brak het en gaf het aan zijn 

discipelen en zeide: Neemt, eet, dit is mijn lichaam. En Hij nam een 

beker, sprak de dankzegging uit en gaf hun die en zeide: Drinkt 
allen daaruit. Want dit is het bloed van mijn verbond, dat voor 

velen vergoten wordt tot vergeving van zonden. Doch Ik zeg u, Ik 
zal van nu aan voorzeker niet meer van deze vrucht van de 

wijnstok drinken, tot op die dag, dat Ik haar met u nieuw zal 

drinken in het Koninkrijk mijns Vaders. 
 

Voorwaar, mijn naam is Blesia, en ben een bode engel Gods. 

Voorwaar, kadosh, heilig is de Here, die Zijn leven gaf in uw plaats. 
 

Jesaja 53, vers 3 tot en met 11 Hij was veracht en van mensen 
verlaten, een man van smarten en vertrouwd met ziekte, ja, als 

iemand, voor wie men het gelaat verbergt; hij was veracht en wij 

hebben hem niet geacht. Nochtans, onze ziekten heeft hij op zich 
genomen, en onze smarten gedragen; wij echter hielden hem voor 

een geplaagde, een door God geslagene en verdrukte. Maar om 
onze overtredingen werd hij doorboord, om onze ongerechtigheden 

verbrijzeld; de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem, en 

door zijn striemen is ons genezing geworden. Wij allen dwaalden als 
schapen, wij wendden ons ieder naar zijn eigen weg, maar 

de Here heeft ons aller ongerechtigheid op hem doen 

neerkomen. Hij werd mishandeld, maar hij liet zich verdrukken en 
deed zijn mond niet open; als een lam dat ter slachting geleid 

wordt, en als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed 
hij zijn mond niet open. Hij is uit verdrukking en gericht 

weggenomen, en wie onder zijn tijdgenoten bedacht, dat hij is 
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afgesneden uit het land der levenden? Om de overtreding van mijn 
volk is de plaag op hem geweest. En men stelde zijn graf bij de 

goddelozen; bij de rijke was hij in zijn dood, omdat hij geen 

onrecht gedaan heeft en geen bedrog in zijn mond is geweest. Maar 
het behaagde de Here hem te verbrijzelen. Hij maakte hem ziek. 

Wanneer hij zichzelf ten schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij 
nakomelingen zien en een lang leven hebben en het voornemen 

des Heren zal door zijn hand voortgang hebben. Om zijn moeitevol 

lijden zal hij het zien tot verzadiging toe; door zijn kennis zal mijn 
knecht, de rechtvaardige, velen rechtvaardig maken, en hun 

ongerechtigheden zal hij dragen.  
 

En Lucas 9, vers 23 tot en met 25 Hij zeide tot allen: Indien 

iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelf en neme 
dagelijks zijn kruis op en volge Mij. Want ieder, die zijn leven zal 

willen behouden, die zal het verliezen; maar ieder, die zijn leven 
verloren heeft om Mijnentwil, die zal het behouden. Want wat baat 

het een mens, als hij de gehele wereld wint, maar zichzelf verliest 

of zelf schade lijdt? 
 

En Lucas 11, vers 35 Zie dan toe, dat wat licht in u is niet 

duisternis zij.  
En Lucas 12, vers 2 Er is niets bedekt, of het zal geopenbaard 

worden, en verborgen, of het zal bekend worden. 
En vers 8 en 9 Ik zeg u: Een ieder, die Mij belijden zal voor de 

mensen, hem zal ook de Zoon des mensen belijden voor de engelen 

Gods; maar wie Mij verloochenen zal voor de mensen, die zal 
verloochend worden voor de engelen Gods.  

En vers 34 en 35 Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. 
Laten uw lendenen omgord zijn en uw lampen brandende. 

 

En Johannes 15, vers 5 Ik ben de wijnstok, gij zijt de ranken. Wie 
in Mij blijft, gelijk Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij 

kunt gij niets doen. 

En Handelingen 20, vers 24 Maar ik tel mijn leven niet en acht het 
niet kostbaar voor mijzelf, als ik slechts mijn loopbaan mag ten 

einde brengen en de bediening, die ik van de Here Jezus ontvangen 
heb om het evangelie der genade Gods te betuigen.  
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En vers 26 en 27 Daarom verklaar ik u op de dag van heden, dat ik 
rein ben van aller bloed; want ik heb niet nagelaten u al de raad 

Gods te verkondigen.  

En vers 36 en 37 En toen hij dit gezegd had, boog hij de knieën en 
heeft hij met hen allen gebeden. En zij barstten allen in groot 

geween uit en vielen Paulus om de hals en kusten hem 
herhaaldelijk. 

En Handelingen 24, vers 14 Maar dit erken ik voor u, dat ik naar die 

weg, die zij een secte noemen, inderdaad de God der vaderen 
vereer, gelovende al hetgeen in de wet en in de profeten 

geschreven staat. 
 

En Romeinen 8, vers 37 Maar in dit alles zijn wij meer dan 

overwinnaars door Hem, die ons heeft liefgehad. 
 

En 1 Korintiërs 2, vers 12 tot en met 15 Wij nu hebben niet de 
geest der wereld ontvangen, maar de Geest uit God, opdat wij 

zouden weten, wat ons door God in genade geschonken is. Hiervan 

spreken wij dan ook met woorden, die niet door menselijke 
wijsheid, maar door de Geest geleerd zijn, zodat wij het geestelijke 

met het geestelijke vergelijken. Doch een ongeestelijk mens 

aanvaardt niet hetgeen van de Geest Gods is, want het is hem 
dwaasheid en hij kan het niet verstaan, omdat het slechts geestelijk 

te beoordelen is. Maar de geestelijke mens beoordeelt alle dingen, 
zelf echter wordt hij door niemand beoordeeld.  

 

En Filippenzen 4, vers 13 k vermag alle dingen in Hem, die mij 
kracht geeft. 

En Colossenzen 3, vers 4 Wanneer Christus verschijnt, die ons 
leven is, zult ook gij met Hem verschijnen in heerlijkheid.  

 

En tenslotte, Efeziërs 6, vers 10 en 11 Voorts, weest krachtig in 
de Here en in de sterkte zijner macht. Doet de wapenrusting Gods 

aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels. 

En vers 18 En bidt daarbij met aanhoudend bidden en smeken bij 
elke gelegenheid in de Geest, daartoe wakende met alle volharding 

en smeking voor alle heiligen. 
 

Voorwaar, overdenk deze booschap.  
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Geef u over aan de Heilige Geest Gods.  
 

Hebreeën 10, vers 19 Daar wij dan, broeders “en zusters”, volle 

vrijmoedigheid bezitten om in te gaan in het heiligdom door het 
bloed van Jezus.  

En vers 22 tot en met 24 Laten wij toetreden met een waarachtig 
hart, in volle verzekerdheid des geloofs, met een hart, dat door 

besprenging gezuiverd is van besef van kwaad, en met een 

lichaam, dat gewassen is met zuiver water. Laten wij de belijdenis 
van hetgeen wij hopen onwankelbaar vasthouden, want Hij, die 

beloofd heeft, is getrouw. En laten wij op elkander acht geven om 
elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. 

En vers 26 en 27 Want indien wij opzettelijk zondigen, nadat wij tot 

erkentenis der waarheid gekomen zijn, blijft er geen offer voor de 
zonden meer over, maar een vreselijk uitzicht op het oordeel en de 

felheid van een vuur, dat de wederspannigen zal verteren. 
 

En Hebreeën 12, vers 28 en 29 Laten wij derhalve, omdat wij 

een onwankelbaar koninkrijk ontvangen, dankbaar zijn en hierdoor 
God vereren op een Hem welbehagelijke wijze met eerbied en 

ontzag, want onze God is een verterend vuur. 

 
Amen! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods en 
verdween. 

 

 
 

Zie, Ik heb het u voorzegd 
 
Want de Zoon des mensen zal komen in de heerlijkheid zijns 

Vaders, met zijn engelen, en dan zal Hij een ieder vergelden naar 
zijn daden. Voorwaar, Ik zeg u: Er zijn sommigen onder degenen, 

die hier staan, die de dood voorzeker niet zullen smaken, voordat 

zij de Zoon des mensen hebben zien komen in zijn koninklijke 
waardigheid. Matt. 16: 27 & 28 

 

 
Volledige weergave: 



 
 

 

8440 
 
 

 

  
Hallo, welkom! Op 22 september 2021, kreeg Ik, Profeet Benjamin 

Cousijnsen de volgende boodschap die ik heel graag met u wil 

delen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige en almachtige Naam van 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! Voorwaar, mijn naam is 

Kireach, en ben een bode engel Gods. 

 
Spits uw oren! 

 
Mattheüs 24, vers 12 En omdat de wetsverachting toeneemt, zal 

de liefde van de meesten verkillen. 

En vers 4 En Jezus antwoordde en zeide tot hen: Ziet toe, dat 
niemand u verleide! 

En verse 21 en 22 Want er zal dan een grote verdrukking zijn, zoals 
er niet geweest is van het begin der wereld tot nu toe en ook nooit 

meer wezen zal. En indien die dagen niet ingekort werden, zou 

geen vlees behouden worden; doch ter wille van de uitverkorenen 
zullen die dagen worden ingekort. 

En vers 27 en 28 Want gelijk de bliksem komt van het oosten en 

licht tot het westen, zo zal de komst van de Zoon des mensen 
zijn. Waar het aas is, daar zullen de gieren zich verzamelen. 

En vers 33 en 34 Zo moet ook gij, wanneer gij dit alles ziet, weten, 
dat het nabij is, voor de deur. Voorwaar, Ik zeg u, dit geslacht zal 

geenszins voorbijgaan, voordat dit alles geschiedt. 

En vers 42 Waakt dan, want gij weet niet, op welke dag uw Here 
komt. 

En vers 36 Doch van die dag en van die ure weet niemand, ook de 
engelen der hemelen niet, ook de Zoon niet, maar de Vader alleen. 

En vers 39 En zij niets bemerkten, eer de zondvloed kwam en hen 

allen wegnam, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn. 
En vers 7 Want volk zal opstaan tegen volk, en koninkrijk tegen 

koninkrijk. Tot zover. 

En vers 25 Zie, Ik heb het u voorzegd.  
En vers 13 Maar wie volhardt tot het einde, die zal behouden 

worden. 
En vers 40 Dan zullen er twee in het veld zijn, één zal aangenomen 

worden en één achtergelaten worden. 
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En Mattheüs 22, vers 37 Hij zeide tot hem: Gij zult de Here, uw 

God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met 

geheel uw verstand. 
 

En Mattheüs 19, vers 14 Maar Jezus zeide: Laat de kinderen 
geworden en verhindert ze niet tot Mij te komen, want voor 

zodanigen is het Koninkrijk der hemelen. 

En vers 24 en 25 Wederom zeg Ik u, het is gemakkelijker, dat een 
kameel gaat door het oog van een naald dan dat een rijke het 

Koninkrijk Gods binnengaat. Toen de discipelen dit hoorden, waren 
zij zeer verslagen en zeiden: Wie kan dan behouden worden? 

En Mattheüs 18, vers 7 Wee de wereld om de verleidingen tot 

zonde. Want er moeten verleidingen komen, maar wee die mens, 
door wie de verleiding komt. 

En Mattheüs 13, vers 51 Hebt gij dit alles verstaan? Zij zeiden tot 
Hem: Ja. 

En vers 40 Zoals nu het onkruid verzameld wordt en met vuur 

verbrand, zo zal het gaan bij de voleinding der wereld.  
 

En Mattheüs 5, vers 4 Zalig die treuren, want zij zullen vertroost 

worden. 
En vers 10 Zalig de vervolgden om der gerechtigheid wil, want 

hunner is het Koninkrijk der hemelen. 
En vers 12 Verblijdt u en verheugt u, want uw loon is groot in de 

hemelen; want alzo hebben zij de Profeten vóór u vervolgd. 

En Mattheüs 16, vers 4 Een boos en overspelig geslacht verlangt 
een teken, en het zal geen teken ontvangen dan het teken van 

Jona. En Hij verliet hen en ging heen. 
En vers 27 en 28 Want de Zoon des mensen zal komen in de 

heerlijkheid zijns Vaders, met zijn engelen, en dan zal Hij een ieder 

vergelden naar zijn daden. Voorwaar, Ik zeg u: Er zijn sommigen 
onder degenen, die hier staan, die de dood voorzeker niet zullen 

smaken, voordat zij de Zoon des mensen hebben zien komen in zijn 

koninklijke waardigheid. 
 

En Mattheüs 24, vers 37 Want zoals het was in de dagen van 
Noach, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn.  
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En vers 39 En zij niets bemerkten, eer de zondvloed kwam en hen 
allen wegnam, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn. 

En Mattheüs 26, vers 5 Maar zij zeiden: Niet op het feest, opdat er 

geen opschudding ontsta onder het volk. 
En vers 41 Waakt en bidt, dat gij niet in verzoeking komt; de geest 

is wel gewillig, maar het vlees is zwak. 
En vers 56 Doch dit alles is geschied, opdat de schriften der 

Profeten in vervulling zouden gaan. Toen lieten al de discipelen 

Hem alleen en vluchtten.  
 

Zie, de ure is nabij gekomen! 
 

Lucas 10, vers 16 Wie naar u hoort, hoort naar Mij; en wie u 

verwerpt, verwerpt Mij; en wie Mij verwerpt, verwerpt Hem, die Mij 
gezonden heeft. 

En Lucas 12, vers 36 En gij, weest gelijk aan mensen, die op hun 
heer wachten, wanneer hij van de bruiloft wederkeert, om hem, als 

hij komt en klopt, terstond te kunnen opendoen. 

En vers 40 Weest ook gij bereid, want op een uur, dat gij het niet 
verwacht, komt de Zoon des mensen. 

En Lucas 21, vers 26 tot en met 28 Terwijl de mensen bezwijmen 

van vrees en angst voor de dingen, die over de wereld komen. 
Want de machten der hemelen zullen wankelen. En dan zullen zij de 

Zoon des mensen zien komen op een wolk, met grote macht en 
heerlijkheid. Wanneer deze dingen beginnen te geschieden, richt u 

op en heft uw hoofden omhoog, want uw verlossing genaakt. 

En vers 34 Ziet toe op uzelf, dat uw hart nimmer bezwaard worde 
door roes en dronkenschap en zorgen voor levensonderhoud, en die 

dag niet plotseling over u kome, als een strik.  
 

En Johannes 3, vers 8 De wind blaast, waarheen hij wil, en gij 

hoort zijn geluid, maar gij weet niet, vanwaar hij komt of waar hij 
heengaat; zó is een ieder, die uit de Geest geboren is.  

En Johannes 10, vers 27 Mijn schapen horen naar mijn stem en Ik 

ken ze en zij volgen Mij. 
 

En 1 Korintiërs 15, vers 57 en 58 Maar Gode zij dank, die ons de 
overwinning geeft door onze Here Jezus Christus. Daarom, mijn 

geliefde broeders “en zusters”, weest standvastig, onwankelbaar, 
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te allen tijde overvloedig in het werk des Heren, wetende, dat uw 
arbeid niet vergeefs is in de Here. 

En 2 Korintiërs 1, vers 3 tot en met 7 Geloofd zij de God en Vader 

van onze Here Jezus Christus, de Vader der barmhartigheden en de 
God aller vertroosting, die ons troost in al onze druk, zodat wij hen, 

die in allerlei druk zijn, troosten kunnen met de troost, waarmede 
wijzelf door God vertroost worden. Want gelijk het lijden van 

Christus overvloedig over ons komt, zo valt ons door Christus ook 

overvloedig vertroosting ten deel. Worden wij verdrukt, het is u tot 
troost en heil; worden wij getroost, het is u tot een troost, die zijn 

kracht toont in het doorstaan van hetzelfde lijden, dat ook wij 
ondergaan. En onze hoop voor u is wèl gegrond, want wij weten, 

dat gij evenzeer aan de vertroosting deel hebt als aan het lijden. 

 
Voorwaar,  

 
En Efeziërs 6, vers 14 Stelt u dan op, uw lendenen omgord met 

de waarheid, bekleed met het pantser der gerechtigheid,  

En vers 16 tot en met 18 Neemt bij dit alles het schild des geloofs 
ter hand, waarmede gij al de brandende pijlen van de boze zult 

kunnen doven; en neemt de helm des heils aan en het zwaard des 

Geestes, dat is het woord van God. En bidt daarbij met aanhoudend 
bidden en smeken bij elke gelegenheid in de Geest, daartoe 

wakende met alle volharding en smeking voor alle heiligen. 
En Filippenzen 2, vers 13 Want God is het, die om zijn welbehagen 

zowel het willen als het werken in u werkt. 

En Hebreeën 2, vers 18 Want doordat Hij zelf in verzoekingen 
geleden heeft, kan Hij hun, die verzocht worden, te hulp komen. 

 
En Openbaring 22, vers 12 Zie, Ik kom spoedig en mijn loon is 

bij Mij. Tot zover. 

En 1 Korintiërs 14, vers 8 Immers, indien de bazuin een onduidelijk 
geluid geeft, wie zal zich gereed maken tot de strijd? 

 

En Openbaring 22, vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, 
zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van 

de Here Jezus zij met u allen. 
 

Amen! 
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Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods en 
verdween. 

 

 
 

God openbaart wat men probeert te verbergen 
 
Openbarende boodschap Gods over het Pentagons rapport en over 

onverklaarbare planeten, lucht fenomenen, UFO’S, en gevallen 
engelen. U kunt ook horen en lezen dat men het al had ontdekt dat 

sommige planeten bewoonbaar zijn. 

 
 

Volledige weergave: 
  

Hallo, welkom! Op 23 september 2021, kreeg Ik, Profeet Benjamin 

Cousijnsen de volgende boodschap die ik heel graag met u wil 
delen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige en almachtige Naam van 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! Voorwaar, mijn naam is 

Revorme, en ben een bode engel Gods. 
 

Genesis 1, vers 3 En God zeide: Er zij licht; en er was licht. 

 
Voorwaar, er zijn zovele planeten die om ruim 2000 sterren 

cirkelen waarvan meer dan 500 in de leefbare zone zijn. 
 

Genesis 1, vers 14 tot en met 18 En God zeide: Dat er lichten 

zijn aan het uitspansel des hemels om scheiding te maken tussen 
de dag en de nacht, en dat zij dienen tot aanwijzing zowel van 

vaste tijden als van dagen en jaren; en dat zij tot lichten zijn aan 
het uitspansel des hemels om licht te geven op de aarde; en het 

was alzo. En God maakte de beide grote lichten, het grootste licht 

tot heerschappij over de dag, en het kleinere licht tot heerschappij 
over de nacht, benevens de sterren. En God stelde ze aan het 

uitspansel des hemels om licht te geven op de aarde, en om te 

heersen over de dag en over de nacht, en om het licht en de 
duisternis te scheiden. En God zag, dat het goed was.  
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Voorwaar, men heeft reeds ontdekt dat andere planeten 

voor hun ster langs beweegt.  

Ze veroorzaken een kleine flikkering van licht dat vanaf de Aarde 
met telescopen goed waargenomen word en goed gezien word. De 

NASA heeft een groot vermoeden dat men de Aarde in de gaten 
houdt.  

 

Voorwaar, ook is men reeds lang al erachter gekomen dat er 
buitenaardsen werkelijk bestaan. 

En ze hebben 72 sterrenstelsels ontdekt, waarvan zeven zijn 
potentiele bewoonbare planeten. Ook liet God ééns Zijn ware 

Profeet Benjamin op afstand een planeet zien met gevallen engelen. 

Daar is ook een andere boodschap van.  
 

Voorwaar, de inlichtingdiensten verzwijgen dat er levenvorm 
van buitenaardsen bestaat.  

Voorwaar, tussen het jaar 2004 en 2012 deden Amerikaanse 

militairen meer dan 144 meldingen van vreemde vliegende 
voorwerpen. Eén van de militairen had een UFO beschreven dat de 

vorm had en leek op een schorpioen.  

 
Openbaring 9, vers 10 En zij hadden staarten als schorpioenen 

en angels, en in hun staarten was hun macht om de mensen schade 
toe te brengen, vijf maanden lang. 

 

Voorwaar, het Pentagons rapport over onverklaarbare 
planeten en lucht fenomenen,  

hebben vele bewijzen maar durven niet te vertellen dat de 
buitenaardsen, de bezoekers uit de ruimte, de gevallen engelen, 

vaak beschreven werden en gemeld. Zo werd ook in 2020 en 2021 

met het meest opvallend, 2030 keer meldingen gedaan.  
 

Voorwaar, alles heeft te maken met het einde der dagen.  

 
2 Petrus 3, vers 10 en 11 Maar de dag des Heren zal komen als 

een dief. Op die dag zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en 
de elementen door vuur vergaan, en de aarde en de werken daarop 
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zullen gevonden worden. Daar al deze dingen aldus vergaan, 
hoedanig behoort gij dan te zijn in heilige wandel en godsvrucht. 

 

En Openbaring 8, vers 10 En de derde engel blies de bazuin, en 
er viel een grote ster, brandend als een fakkel, uit de hemel, en zij 

viel op het derde deel der rivieren en op de bronnen der wateren. 
 

En Openbaring 22, vers 6 en 7 En Hij zeide tot mij: Deze 

woorden zijn getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de 
geesten der Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten 

te tonen hetgeen weldra geschieden moet. En zie, Ik kom spoedig. 
Zalig hij, die de woorden der profetie van dit boek bewaart! 

En vers 13 Ik ben de alfa en de omega, de eerste en de laatste, het 

begin en het einde. 
En vers 12 Zie, Ik kom spoedig en mijn loon is bij Mij om een ieder 

te vergelden, naardat zijn werk is.  
En vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom 

spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de Here Jezus zij 

met u allen. 
 

Voorwaar, en zo zijn er nog veel meer tekenen om Rapture 

ready te zijn. 
Overdenk deze boodschap. 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods en 
verdween. 

 

 
 

Talm niet om uw beloften in te lossen 
 
Wanneer gij de HERE, uw God, een gelofte doet, zult gij er niet mee 

talmen haar in te lossen, want de HERE, uw God, zou ze toch van u 
eisen en dan zoudt gij u bezondigen. Maar, wanneer gij u onthoudt 

van het doen van een gelofte, bezondigt gij u niet. Wat over uw 

lippen gegaan is, moet gij stipt volbrengen; gij hebt immers 
de HERE, uw God, volkomen vrijwillig een gelofte gedaan, die gij 

hebt uitgesproken met uw eigen mond. Deut. 23: 21-23 
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Volledige weergave: 
  

Hallo, welkom! Op 26 september 2021, kreeg Ik, Profeet Benjamin 

Cousijnsen de volgende boodschap die ik heel graag met u wil 
delen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! Voorwaar, mijn naam is 

Revelado, en ben een bode engel Gods. 
Deuteronomium 11, vers 25 Niemand zal vóór u standhouden; 

de HERE, uw God, zal schrik en vrees voor u leggen op het gehele 
land dat gij betreedt, zoals Hij u heeft toegezegd. 

 

En Deuteronomium 4, vers 9 Alleen neem u ervoor in acht en 
hoed u er terdege voor, dat gij de dingen die gij met eigen ogen 

gezien hebt, niet vergeet, en zij niet uit uw hart wijken zolang gij 
leeft; maak ze aan uw kinderen en kindskinderen bekend. 

En vers 39 en 40 Weet daarom heden en neem het ter harte, dat 

de HERE de enige God is in de hemel daar boven en op de aarde 
hier beneden, er is geen ander. Onderhoud dan zijn inzettingen en 

zijn geboden, die ik u heden opleg, opdat het u en uw kinderen na 

u wèl ga en opdat gij lang leeft in het land, dat de HERE, uw God, u 
geven zal voor altijd. 

 
En Deuteronomium 6, vers 6 en 7 Wat ik u heden gebied, zal in 

uw hart zijn, gij zult het uw kinderen inprenten en daarover 

spreken, wanneer gij in uw huis zit, wanneer gij onderweg zijt, 
wanneer gij nederligt en wanneer gij opstaat. 

En vers 25 En het zal ons tot gerechtigheid zijn, wanneer wij heel 
dit gebod naarstig onderhouden voor het aangezicht van de HERE, 

onze God, zoals Hij ons geboden heeft. 

 
En Deuteronomium 7, vers 26 En gij zult geen gruwel in uw huis 

brengen, zodat gijzelf evenzo onder de ban zoudt komen; gij zult 

het ten sterkste verfoeien en verafschuwen, want het ligt onder de 
ban.  

En Deuteronomium 8, vers 19 Maar het zal geschieden, indien gij 
de HERE, uw God, te enen male vergeet en andere goden achterna 
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loopt, hen dient en u voor hen nederbuigt – ik betuig heden tegen 
u, dat gij voorzeker zult omkomen. 

 

En Deuteronomium 10, vers 21 Hij is uw lof en Hij is uw God, die 
onder u deze grote en vreselijke dingen gedaan heeft, welke uw 

ogen gezien hebben. 
En Deuteronomium 11, vers 1 Gij zult de HERE, uw God, liefhebben 

en alle dagen zijn dienst, zijn inzettingen, zijn verordeningen en 

zijn geboden in acht nemen. 
En vers 7 Want uw ogen hebben heel het grote werk gezien, dat 

de HERE gedaan heeft. 
 

En Deuteronomium 23, vers 21 tot en met 23 Wanneer gij 

de HERE, uw God, een gelofte doet, zult gij er niet mee talmen haar 
in te lossen, want de HERE, uw God, zou ze toch van u eisen en dan 

zoudt gij u bezondigen. Maar, wanneer gij u onthoudt van het doen 
van een gelofte, bezondigt gij u niet. Wat over uw lippen gegaan is, 

moet gij stipt volbrengen; gij hebt immers de HERE, uw God, 

volkomen vrijwillig een gelofte gedaan, die gij hebt uitgesproken 
met uw eigen mond. 

En Deuteronomium 26, vers 17 Gij hebt heden van de HERE het 

woord aanvaard, dat Hij u tot een God zal zijn, en dat gij in zijn 
wegen wandelen moet, zijn inzettingen, geboden en verordeningen 

onderhouden en naar zijn stem luisteren. 
 

En Deuteronomium 28, vers 2 De volgende zegeningen zullen 

alle over u komen en uw deel worden, indien gij luistert naar de 
stem van de HERE, uw God. 

En vers 5 Gezegend zullen zijn uw mand en uw baktrog. 
En vers 9 en 10 De HERE zal u als zijn heilig volk bevestigen, zoals 

Hij u gezworen heeft, indien gij de geboden van de HERE, uw God, 

onderhoudt en in zijn wegen wandelt. Dan zullen alle volken der 
aarde zien, dat de Naam des HEREN over u uitgeroepen is, en zij 

zullen voor u vrezen. 

 
En Deuteronomium 29, vers 29 De verborgen dingen zijn voor 

de HERE, onze God, maar de geopenbaarde zijn voor ons en onze 
kinderen voor altijd, opdat wij al de woorden dezer wet volbrengen. 
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En Deuteronomium 30, vers 6 En de HERE, uw God, zal uw hart 
en het hart van uw nakroost besnijden, zodat gij de HERE, uw God, 

liefhebt met geheel uw hart en met geheel uw ziel, opdat gij leeft.  

 
En Deuteronomium 31, vers 6 Weest sterk en moedig, vreest 

niet en siddert niet voor hen, want de HERE, uw God, zelf gaat met 
u; Hij zal u niet begeven en u niet verlaten. 

En Jozua 1, vers 9 Heb Ik u niet geboden: wees sterk en moedig? 

Sidder niet en word niet verschrikt, want de HERE, uw God, is met 
u, overal waar gij gaat. 

En 1 Samuël 2, vers 9 De voeten zijner gunstgenoten behoedt Hij, 
maar de goddelozen komen om in duisternis. Tot zover. 

En 2 Samuël 22, vers 23 Want al zijn verordeningen stonden mij 

voor ogen en van zijn inzettingen week ik niet af. 
En vers 26 en 27 Jegens de getrouwe toont Gij U getrouw, jegens 

de onberispelijke toont Gij U onberispelijk, jegens de reine toont Gij 
U rein, maar jegens de verkeerde toont Gij U een tegenstander. 

En vers 31 en 32 Gods weg is volmaakt; des HEREN woord is zuiver. 

Hij is een schild voor allen die bij Hem schuilen. Want wie is God 
behalve de HERE, wie is een rots buiten onze God? 

 

En 1 Kronieken 29, vers 11 tot en met 13 Van U, o HERE, is de 
grootheid en de kracht, de heerlijkheid, de roem en de majesteit, 

ja, alles wat in de hemel en op de aarde is; van U is de 
heerschappij, o HERE, en Gij zijt als hoofd boven alles 

verheven. Want rijkdom en eer komen van U, en Gij heerst over 

alles; in uw hand is sterkte en kracht, en Gij hebt het in uw macht 
een ieder groot en sterk te maken. Thans loven wij U, o onze God, 

en prijzen wij uw heerlijke naam.  
En Job 9, vers 19 Ja, wanneer het aankomt op de kracht van de 

sterkste, – dan is Hij het, en wanneer het aankomt op het recht, 

dan zegt Hij: Wie kan Mij ter verantwoording roepen? 
 

En Job 22, vers 22 Neem toch uit zijn mond de onderwijzing aan, 

en leg zijn woorden weg in uw hart. 
En vers 29 Wanneer men vernedert, zegt gij: Omhoog! en wie de 

ogen neerslaat, die helpt Hij. 
En Job 23, vers 11 Mijn voet bleef vast in zijn spoor, ik hield zijn 

weg zonder af te buigen. 
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En Job 36, vers 22 tot en met 24 Zie, God handelt verheven in zijn 
kracht; wie is een leermeester als Hij? Wie zou Hem zijn weg 

voorschrijven, en wie durft zeggen: Gij hebt onrecht gedaan? Denk 

eraan, dat gij zijn werk verheerlijkt, hetwelk de mensen bezingen. 
 

En Psalm 20, vers 7 Nu weet ik, dat de HERE zijn gezalfde de 
overwinning geeft, Hij antwoordt hem uit zijn heilige hemel met de 

machtige heilsdaden zijner rechterhand. 

 
Amen! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods en 
verdween. 

 

 
 

Positiviteit met geloofsvertrouwen 
 
Voorwaar, het is overigens best heel goed als je positief geestelijk 

denkt en iets zegt waarmee u ook eens de ander helpt en opbouwt 
dan verder afbreekt en vertrapt.  

 

 
Volledige weergave: 

  

Hallo, welkom! Op 27 september 2021, kreeg Ik, Profeet Benjamin 
Cousijnsen de volgende boodschap die ik heel graag met u wil 

delen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus!  
 

Stel u open om deze boodschap Gods te ontvangen en te 
begrijpen en denk positief.  

Voorwaar, sommigen horen wij wel eens zeggen, “Het glas is 

halfvol, zie het maar van de zonnige kant. Zet je schouders er 
onder en het komt dan allemaal goed.” 

 

Voorwaar, mijn naam is Rafaël, en ben een bode engel Gods. 
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Voorwaar, men zegt van alles om het leed, de pijn, een beetje te 
verzachten.  

 

Hebreeën 2, vers 18 Want doordat Hij zelf in verzoekingen 
geleden heeft, kan Hij hun, die verzocht worden, te hulp komen. 

 
Voorwaar, het is overigens best heel goed als je positief 

geestelijk denkt en iets zegt waarmee u ook eens de ander 

helpt en opbouwt dan verder afbreekt en vertrapt.  
Voorwaar, leer om positief iemand te benaderen met gevoel en 

medeleven, want door negativiteit zonder positiviteit en 
geloofsvertrouwen hebben op de Here, Yeshua HaMashiach, JHWH, 

Jezus Christus lost u niets op.  

 
Hebreeën 3, vers 10 Daarom heb Ik een afkeer gekregen van dit 

geslacht en Ik heb gezegd: Altijd dwalen zij met hun hart, en zij 
hebben mijn wegen niet gekend, 

 

Voorwaar, ja, positiviteit gaat altijd samen met 
geloofsvertrouwen en het gaat heel diep.  

Het omvat positieve emoties van waardering, geloof, hoop en liefde 

tot dankbaarheid naar de Here, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 
Christus . Ook voor wat Hij gedaan heeft aan het kruis.  

 
Hebreeën 3, vers 12 tot en met 16 Ziet toe, broeders “en 

zusters”, dat bij niemand uwer een boos, ongelovig hart zij, door 

af te vallen van de levende God, maar vermaant elkander dagelijks, 
zolang men nog van een heden kan spreken, opdat niemand van u 

zich verharde door de misleiding der zonde; want wij hebben deel 
gekregen aan Christus, mits wij het begin van onze verzekerdheid 

tot het einde onverwrikt vasthouden. Als er gezegd wordt: Heden, 

indien gij zijn stem hoort, verhardt uw harten niet zoals bij de 
verbittering. Wie waren het dan, die, hoewel zij de stem gehoord 

hadden, God verbitterden? Waren dat niet allen, die onder Mozes 

uit Egypte waren uitgegaan? 
En vers 19 Zo zien wij, dat zij niet konden ingaan wegens hun 

ongeloof. 
 



 
 

 

8452 
 
 

 

Voorwaar, door het bij de Here te brengen, knapt u pas 
ervan op geestelijk.  

Maar zodra u de positiviteit oppervlakkig maakt, loopt u geestelijk 

vast. 
 

Galaten 5, vers 22 Maar de vrucht van de Geest is liefde, 
blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, 

trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. 

 
Voorwaar, er zijn nu eenmaal altijd dingen die u zelf ook 

moet oplossen, die u zelf ook geestelijk en positief moet 
aanpakken om verder te komen, waarvoor u moet nadenken 

over die obstakels.  

Laat het zwoegen niet alleen aan de Heer over maar werk samen. 
Het probleem is vaak dat velen steeds weer denken dat als u iets 

echt wilt en daar positief over bent zonder geloofsvertrouwen dat 
het dan ook wel naar u toekomt.  

 

Let op! 
Negatieve emoties zijn niet uit God en heeft geen voordelen, dus 

moeten er uit. De voordelen vindt men alleen in Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. 
 

1 Korintiërs 13, vers 4 tot en met 7 De liefde is lankmoedig, de 
liefde is goedertieren, zij is niet afgunstig, de liefde praalt niet, zij is 

niet opgeblazen, zij kwetst niemands gevoel, zij zoekt zichzelf niet, 

zij wordt niet verbitterd, zij rekent het kwade niet toe. Zij is niet 
blijde over ongerechtigheid, maar zij is blijde met de 

waarheid. Alles bedekt zij, alles gelooft zij, alles hoopt zij, alles 
verdraagt zij. 

 

Voorwaar, positivisme zonder geloofsvertrouwen kunt u ook 
vergelijken als werken. 

Als het plakken van een behang over de scheuren heen. Het ziet er 

mooi uit en beter, maar het lost de kern niet op van de problemen 
die daar achter zitten, weg gestopt.  

 
Psalm 95, vers 6 Treedt toe, laten wij ons nederwerpen en ons 

buigen, knielen voor de HERE, onze Maker. 
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En Psalm 96, vers 6 Majesteit en luister zijn voor zijn aangezicht, 
sterkte en glorie in zijn heiligdom. 

En Psalm 91, vers 2 Ik zeg tot de HERE: Mijn toevlucht en mijn 

vesting, mijn God, op wie ik vertrouw. 
En vers 11 Want Hij zal aangaande u zijn engelen gebieden, dat zij 

u behoeden op al uw wegen. 
En vers 14 tot en met 16 Omdat hij Mij zeer bemint, zal Ik hem 

bevrijden; Ik zal hem beschutten, omdat hij mijn naam kent. Roept 

hij Mij aan, Ik zal hem antwoorden; Ik zal in de benauwdheid bij 
hem zijn, Ik zal hem uitredden en tot ere brengen. Met lengte van 

dagen zal Ik hem verzadigen, en Ik zal hem mijn heil doen zien. 
 

En Psalm 92, vers 6 en 7 Hoe groot zijn uw werken, o HERE; zeer 

diep zijn uw gedachten. Een redeloos mens verstaat het niet, en 
een dwaas begrijpt dit niet: 

 
Voorwaar, denk positief met geloof en overdenk deze 

boodschap Gods.  

Deel het uit waar men het kan of verwijst naar de website. 
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 

 
 

Wie eraan deelneemt bezondigt zich!  
 
Want wie eet en drinkt, eet en drinkt tot zijn eigen oordeel, als hij 

het lichaam des Heren niet onderscheidt. Wie dus op onwaardige 
wijze het brood eet of de beker des Heren drinkt, zal zich 

bezondigen aan het lichaam en bloed des Heren. En zo zullen vele 

zogenaamde christenen zich er onder elkander over twisten, wie 
van hen het wel zijn kon, die dat zou doen. 

 
 

Volledige weergave: 

  
Hallo, welkom! Op 28 september 2021, kreeg Ik, Profeet Benjamin 

Cousijnsen de volgende boodschap die ik heel graag met u wil 

delen. 
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Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige Naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, de Koning der koningen!  

 

Voorwaar, voorwaar, voorwaar, zo spreekt de Here: 
“Spits uw oren!” 

 
1 Korintiërs 10, vers 15 tot en met 17 Ik spreek immers tot 

verstandige mensen; beoordeelt dan zelf, wat ik zeg. Is niet de 

beker der dankzegging, waarover wij de dankzegging uitspreken, 
een gemeenschap met het bloed van Christus? Is niet het brood, 

dat wij breken, een gemeenschap met het lichaam van 
Christus? Omdat het één brood is, zijn wij, hoe velen ook, één 

lichaam; wij hebben immers allen deel aan het ene brood.  

En vers 21 en 22 Gij kunt niet de beker des Heren drinken èn de 
beker der boze geesten, gij kunt niet aan de tafel des Heren deel 

hebben èn aan de tafel der boze geesten. Of willen wij de Here tot 
naijver wekken? Zijn wij soms sterker dan Hij? 

 

Voorwaar, mijn naam is Blesia, en ben een bode engel Gods. 
 

1 Korintiërs 11, vers 20 tot en met 34 Wanneer gij dan 

bijeenkomt, is dat niet het eten van de maaltijd des Heren; want bij 
het eten neemt ieder vooraf zijn eigen deel, zodat de een hongerig 

is en de ander dronken. Hebt gij dan geen huizen om te eten en te 
drinken? Of minacht gij (zózeer) de gemeente Gods, dat gij de 

behoeftigen beschaamd maakt? Wat zal ik tot u zeggen? Zal ik u 

prijzen? Op dit punt prijs ik u niet. Want zelf heb ik bij overlevering 
van de Here ontvangen, wat ik u weder overgegeven heb, dat de 

Here Jezus in de nacht, waarin Hij werd overgeleverd, een brood 
nam, de dankzegging uitsprak, het brak en zeide: Dit is mijn 

lichaam voor u, doet dit tot mijn gedachtenis. Evenzo ook de beker, 

nadat de maaltijd afgelopen was, en Hij zeide: Deze beker is het 
nieuwe verbond in mijn bloed, doet dit, zo dikwijls gij die drinkt, tot 

mijn gedachtenis. Want zo dikwijls gij dit brood eet en de beker 

drinkt, verkondigt gij de dood des Heren, totdat Hij komt. Wie dus 
op onwaardige wijze het brood eet of de beker des Heren drinkt, zal 

zich bezondigen aan het lichaam en bloed des Heren. Maar ieder 
beproeve zichzelf en ete dan van het brood en drinke uit de 

beker. Want wie eet en drinkt, eet en drinkt tot zijn eigen oordeel, 
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als hij het lichaam niet onderscheidt. Daarom zijn er onder u velen 
zwak en ziekelijk en er ontslapen niet weinigen. Indien wij echter 

onszelf beoordeelden, zouden wij niet onder het oordeel 

komen. Maar onder het oordeel des Heren worden wij getuchtigd, 
opdat wij niet met de wereld zouden veroordeeld worden. Daarom, 

mijn broeders “en ook zusters”, als gij samenkomt om te eten, 
wacht op elkander. Heeft iemand honger, laat hij thuis eten, opdat 

gij niet tot uw oordeel bijeenkomt. Het overige zal ik regelen, 

wanneer ik kom. 
 

Voorwaar, een gevaccineerde is onwaardig in de ogen van 
de Here, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, 

vanwege dat men het getal 666 heeft aangenomen.  

Wie dus eraan deelneemt bezondigt zich!  
 

1 Korintiërs 12, vers 12 Want gelijk het lichaam één is en vele 
leden heeft, en al de leden van het lichaam, hoe vele ook, één 

lichaam vormen, zo ook Christus. 

 
Voorwaar,  

Denkt gij echt dat de Here, de Almachtige, Yeshua HaMashiach, 

JHWH, Jezus Christus, de vaccinatie van de wereld zou hebben 
aangenomen? 

NEE! Hij was al gevaccineerd geestelijk. 
 

Johannes 8, vers 16 En indien Ik al oordeel, dan is mijn oordeel 

waarachtig, want Ik ben niet alleen, maar Ik en die Mij gezonden 
heeft.  

En vers 18 Ik ben het, die van Mijzelf getuig, en ook de Vader, die 
Mij gezonden heeft, getuigt van Mij.  

En vers 23 en 24 En Hij zeide tot hen: Gij zijt van beneden, Ik ben 

van boven; gij zijt van deze wereld, Ik ben niet van deze wereld. Ik 
heb u dan gezegd, dat gij in uw zonden zult sterven; want indien gij 

niet gelooft, dat Ik het ben, zult gij in uw zonden sterven.  

En vers 29 En die Mij gezonden heeft, is met Mij. Hij heeft Mij niet 
alleen gelaten, want Ik doe altijd wat Hem behaagt. 

 
En Lucas 22, vers 19 tot en met 23 En Hij nam een brood, sprak 

de dankzegging uit, brak het en gaf het hun, zeggende: Dit is mijn 
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lichaam, dat voor u gegeven wordt; doet dit tot mijn 
gedachtenis. Evenzo de beker, na de maaltijd, zeggende: Deze 

beker is het nieuwe verbond in mijn bloed, die voor u uitgegoten 

wordt. Doch zie, de hand van hem, die Mij verraadt, is met Mij aan 
de tafel. Want de Zoon des mensen gaat wel heen, naar hetgeen 

beschikt is, doch wee die mens, door wie Hij verraden wordt! En zij 
begonnen er onder elkander over te twisten, wie van hen het wel 

zijn kon, die dat zou doen. 

 
Voorwaar, doch, wie gevaccineerd is met het merkteken van 

het beest, de 666, wordt vergeleken met degene die Hem 
had verraden.  

 

Mattheüs 26, vers 21 tot en met 23 En terwijl zij aten, zeide Hij: 
Voorwaar, Ik zeg u, dat een van u Mij verraden zal. En zeer 

bedroefd, begonnen zij, een voor een, tot Hem te zeggen: Ik ben 
het toch niet, Here? Hij antwoordde hun en zeide: Die zijn hand 

met Mij in de schotel heeft gedoopt, die zal Mij verraden.  

En vers 25 Het ware voor die mens goed geweest, als hij niet 
geboren was. Judas, zijn verrader, antwoordde en zeide: Ik ben het 

toch niet, Rabbi? Hij zeide tot hem: Gij hebt het gezegd. 

 
Voorwaar, overdenk deze openbarende boodschap Gods. 

 
Mattheüs 26, vers 56 Doch dit alles is geschied, opdat de 

schriften der profeten in vervulling zouden gaan. Toen lieten al de 

discipelen Hem alleen en vluchtten. 
 

En Openbaring 22, vers 6 en 7 En Hij zeide tot mij: Deze 
woorden zijn getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de 

geesten der profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten 

te tonen hetgeen weldra geschieden moet. En zie, Ik kom spoedig. 
Zalig hij, die de woorden der profetie van dit boek bewaart! Amen! 

En vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom 

spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de Here Jezus zij 
met u allen. 

 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods en 

verdween. 



 
 

 

8457 
 
 

 

 
 

 

Wees standvastig in deze eindtijd 
 

In deze boodschap onthult de Heer, Yeshua HaMashiach, JHWH, 

Jezus Christus de waarheid over de vaccinatie en zijn paspoort en 
code. 

 
 

Volledige weergave: 

  
Hallo, welkom! Op 29 september 2021, kreeg Ik, Profeet Benjamin 

Cousijnsen de volgende boodschap die ik heel graag met u wil 
delen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige en almachtige Naam van 
de levende Here der heren, en Koning der koningen, Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! 
 

Voorwaar, spits uw oren want deze woorden zijn getrouw en 

waarachtig en de Here, de God van de geesten der Profeten, 
heeft Zijn engel gezonden om Zijn knechten te tonen 

hetgeen weldra geschieden moet. 

Voorwaar, mijn naam is Revelado, en ben een bode engel Gods. 
 

Zalig hij of zij die hoort! 
Voorwaar, alles wat verborgen is zal de Here, Yeshua HaMashiach, 

JHWH, Jezus Christus aan het licht brengen.  

 
Voorwaar, de grootste leugens en bedrog gaan via de media 

dat in handen is van satan, die zegt dat iedereen zich moet 
laten prikken zodat men beschermd is.  

Voorwaar, de waarheid hier achter is dat men niet beschermd is en 

het eigendom wordt van satan. De gevaccineerden die gemerkt zijn 
met het getal 666 worden eerder besmet met ziekten dan de 

ongevaccineerden. Alleen de ongevaccineerden hebben een groot 

voordeel om niet op de lijst te belanden van ernstige bijwerkingen 
en dood.  
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Voorwaar, laat uw kinderen beslissen om geen vaccinatie te 

nemen. 

Voorwaar, velen krijgen het nu door en zijn wakker geworden dat 
het Groene paspoort en de QR codes voor discriminatie zorgt en 

opstand, onder andere. Voorwaar,  
 

Openbaring 22, vers 12 Zie, Ik kom spoedig en mijn loon is bij 

Mij om een ieder te vergelden, naardat zijn werk is. 
En vers 20 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. 

Amen, kom, Here Jezus! 
 

Men kan beter standvastig zijn tot het einde en om de 

vaccinatie niet te nemen. 
Voorwaar, ik zeg u, de enige echte vaccinatie die u kan vinden is in 

uw echte Redder en Beschermer, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 
Christus! 

 

Johannes 3, vers 17 tot en met 20 Want God heeft zijn Zoon 
niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar 

opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, 

wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, 
omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon 

van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is 
en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want 

hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat 

het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de 
dag komen 

 
En Johannes 8, vers 26 Ik heb veel over u te zeggen en te 

oordelen; maar die Mij gezonden heeft, is waar, en wat Ik van Hem 

gehoord heb, dat spreek Ik tot de wereld. 
 

En Johannes 10, vers 11 Ik ben de goede herder. De goede 

herder zet zijn leven in voor zijn schapen. 
En vers 27 tot en met 30 Mijn schapen horen naar mijn stem en Ik 

ken ze en zij volgen Mij, en Ik geef hun eeuwig leven en zij zullen 
voorzeker niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit 

mijn hand roven. Wat mijn Vader Mij gegeven heeft, gaat alles te 
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boven en niemand kan iets roven uit de hand mijns Vaders. Ik en 
de Vader zijn één. 

 

En Johannes 17, vers 14 Ik heb hun uw woord gegeven en de 
wereld heeft hen gehaat, omdat zij niet uit de wereld zijn, gelijk Ik 

niet uit de wereld ben.  
En vers 16 en 17 Zij zijn niet uit de wereld, gelijk Ik niet uit de 

wereld ben. Heilig hen in uw waarheid; uw woord is de waarheid.  

En vers 19 En Ik heilig Mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd 
mogen zijn in waarheid. 

En vers 22 En de heerlijkheid, die Gij Mij gegeven hebt, heb Ik hun 
gegeven, opdat zij één zijn, gelijk Wij één zijn. Amen! 

 

Tot slot,  
 

Openbaring 20, vers 15 En wanneer iemand niet bevonden werd 
geschreven te zijn in het boek des levens, werd hij geworpen in de 

poel des vuurs. 

 
Voorwaar, men kan beter respect hebben voor de 

ongevaccineerden zoals de Here het ook heeft. 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods en 
verdween. 

 
 

 

Stel uw vertrouwen 100% op de Here! 
 

Wees gehoorzaam aan Zijn roepstem en laat u leiden door uw 

sterke leider en vol in uw geest steeds meer. Hij leeft in u en voedt 
u zodat u groeit. Hij is uw bescherming. Op Hem kun je vertrouwen 

en niet op de vaccinatie van satan.  
 

 

Volledige weergave: 
  

Hallo, welkom! Op 30 september 2021, kreeg Ik, Profeet Benjamin 

Cousijnsen de volgende boodschap die ik heel graag met u wil 
delen. 
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Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige en almachtige Naam van 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! 

 
Voorwaar, voorwaar, stel u open voor de Heilige Geest Gods. 

Mijn naam is Blesia, en ben een bode engel Gods.  
 

Voorwaar, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus 

bewees op het kruis van Golgotha Zijn wonderbare kracht en 
overwinning en genade.  

Voorwaar, ieder hart dat door Zijn bloed Hem aangenomen heeft, 
wordt door Zijn goddelijke kracht en door Zijn kostbare Bloed 

verlost van de taaiste macht van de zonde en vrij gemaakt van elke 

smet. 
 

Voorwaar, waar is uw geloof? 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus is bij u. Gods weg is de 

aller beste altijd! Wees gehoorzaam aan Zijn roepstem en laat u 

leiden door uw sterke leider en vol in uw geest steeds meer. Hij 
leeft in u en voedt u zodat u groeit. Hij is uw bescherming. Op Hem 

kun je vertrouwen en niet op de vaccinatie van satan.  

 
Stel uw vertrouwen 100% op de Here! 

Zie niet naar de omstandigheden. Alleen in Hem is overwinning en 
met Gods overwinning trekken de ongevaccineerden in Hem ten 

strijde. Samen in Zijn machtige leger, Hem ten dienst gewijd aan 

de Koning der koningen, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 
Christus. 

 
Zegt,  

Halleluja! Een geloof, een Heer en Koning, een in hoop en liefde en 

meer dan overwinnaars! Geprezen zij de Here voor eeuwig, die 
spoedig komt om de wereld te vergelden. 

 

Openbaring 22, vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: 
Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de 

Here Jezus zij met u allen. 
 

Voorwaar, steun de evangelicalendtimemachine.com 
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Wees Rapture ready, echt ready! 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods en 

verdween. 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

OKTOBER 2021 
 
Houdt u ook van dieren? 
 

Een boodschap Gods over dieren. Kunnen ze lachen? Of huilen? Of 
grapjes maken? Luister of lees meer verder om te weten te komen.  

 

 
Volledige weergave: 

  
Hallo, welkom! Op 3 oktober 2021, kreeg Ik, Profeet Benjamin 

Cousijnsen de volgende boodschap die ik heel graag met u wil 

delen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige en almachtige Naam van 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! Voorwaar, mijn naam is 
Rafaël, en ben een bode engel Gods. 

 
Genesis 1, vers 24 en 25 En God zeide: Dat de aarde 

voortbrenge levende wezens naar hun aard, vee en kruipend 

gedierte en wild gedierte naar hun aard; en het was alzo. En God 
maakte het wild gedierte naar zijn aard en het vee naar zijn aard 
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en alles wat op de aardbodem kruipt naar zijn aard. En God zag, 
dat het goed was. 

 

Voorwaar, houdt u ook van dieren?  
God houdt van Zijn schepping. 

 
Genesis 1, vers 1 In den beginne schiep God de hemel en de 

aarde. 

 
Voorwaar, bij de mensen komt wel eens voor dat er tranen 

lopen over hun wangen van verdriet of geluk. 
Voorwaar, ook komt het voor dat men regelmatig een geluid erbij 

maakt zoals ook bij sommige dieren. Denk ééns aan jonge 

zeehondjes die hun moeder roepen, of wolven die elkaar laten 
weten waar ze zijn. Voorwaar, bij die dieren biggelen geen tranen 

over de wangen en heeft dat geluid een andere betekenis. Er zijn 
wel veel dieren die traanklieren hebben, net als de mens. Die zijn 

nodig om de ogen in conditie te houden. Zelfs zee krokodillen en 

zeeslangen, onder andere, hebben een traanklier. Dat dieren huilen 
van verdriet is niet waar. Het traanvocht helpt ze het overtollige 

zout uit het water te scheiden.  

 
Voorwaar, en weet u, in de Hemel is eeuwige vreugde. 

Een Amerikaanse oud-hoogleraar biologie in de Universiteit van 
Colorado heeft onderzoek gedaan bij de dieren of ze gevoel van 

humor kunnen laten zien in hun gedrag. Uit onderzoek bleek bij 

ratten dat ze uitbundig kunnen lachen als ze zich goed voelen. Ook 
bleek dat honden lachen als ze met elkaar spelen: een hijgerige, 

uitgesproken door onderdrukte uitademing.  
Ja, dieren kunnen humor hebben zelfs vele mensen kunnen daar heel 

veel over vertellen uit ervaring. 

 
Voorwaar, de vraag is, of er ook humor is in de Hemel?  

Het antwoord is, ja. Zelfs kunnen ze daar praten! 

 
Genesis 2, vers 1 en 2 Alzo werden voltooid de hemel en de aarde 

en al hun heer. Toen God op de zevende dag het werk voltooid had, 
dat Hij gemaakt had, rustte Hij op de zevende dag van al het werk, 

dat Hij gemaakt had. 
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Voorwaar, u daar, u mag gerust wel ééns lachen naar God. 

Hij ziet u! Zelfs een paard heeft een mooie lach. 

 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods en 

verdween. 
 

 

 

04-10-2021 Wees waakzaam! 
 

Voorwaar, zo spreekt de Here Here, El Elohim, Adonai, JHWH, 
Yeshua HaMashiach, Jezus Christus: “Laat dit u niet overkomen, dat 

gij niet waakzaam zijt en gered.” 
 

 

Volledige weergave: 
  

Hallo, welkom! Op 4 oktober 2021, kreeg Ik, Profeet Benjamin 
Cousijnsen de volgende boodschap die ik heel graag met u wil 

delen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige en almachtige Naam van 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! 

 
Voorwaar,  

 
Romeinen 8, vers 18 tot en met 22 Want ik ben er zeker van, 

dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de 

heerlijkheid, die over ons geopenbaard zal worden. Want met 
reikhalzend verlangen wacht de schepping op het openbaar worden 

der zonen Gods. Want de schepping is aan de vruchteloosheid 
onderworpen, niet vrijwillig, maar om de wil van Hem, die haar 

daaraan onderworpen heeft, in hope echter, omdat ook de 

schepping zelf van de dienstbaarheid aan de vergankelijkheid zal 
bevrijd worden tot de vrijheid van de heerlijkheid der kinderen 

Gods. Want wij weten, dat tot nu toe de ganse schepping in al haar 

delen zucht en in barensnood is. 
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En vers 27 en 28 En Hij, die de harten doorzoekt, weet de 
bedoeling des Geestes, dat Hij namelijk naar de wil van God voor 

heiligen pleit. Wij weten nu, dat [God] alle dingen doet 

medewerken ten goede voor hen, die God liefhebben, die volgens 
zijn voornemen geroepenen zijn.  

En vers 35 Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? 
Verdrukking of benauwdheid, of vervolging of honger, of naaktheid, 

of gevaar, of het zwaard? 

 
En Romeinen 10, vers 4 Want Christus is het einde der wet, tot 

gerechtigheid voor een ieder, die gelooft. 
En vers 6 Maar de gerechtigheid uit het geloof spreekt aldus: Zeg 

niet in uw hart: Wie zal ten hemel opklimmen? namelijk om 

Christus te doen afdalen. 
 

En Marcus 13, vers 4 Zeg ons, wanneer zal dat geschieden en wat 
is het teken, wanneer al deze dingen in vervulling zullen gaan? 

En Romeinen 10, vers 10 en 11 Want met het hart gelooft men tot 

gerechtigheid en met de mond belijdt men tot behoudenis. Immers 
het schriftwoord zegt: Al wie op Hem zijn geloof bouwt, zal niet 

beschaamd uitkomen. 

En Marcus 13, vers 5 Jezus begon tot hen te zeggen: Ziet toe, dat 
niemand u verleide. 

En Romeinen 12, vers 21 Laat u niet overwinnen door het kwade, 
maar overwin het kwade door het goede. 

En Romeinen 13, vers 5 Daarom is het nodig zich te onderwerpen, 

niet slechts om de toorn, maar ook om des gewetens wil. 
En vers 10 De liefde doet de naaste geen kwaad; daarom is de 

liefde de vervulling der wet. 
En vers 14 Maar doet de Here Jezus Christus aan en wijdt geen 

zorg aan het vlees, zodat begeerten worden opgewekt. 

En Romeinen 14, vers 16 Laat van het goede, dat gij hebt, geen 
kwaad gezegd kunnen worden. 

En vers 19 Zo laten wij dan najagen hetgeen de vrede en de 

onderlinge opbouwing bevordert. 
 

En Romeinen 15, vers 7 Daarom, aanvaardt elkander, zoals ook 
Christus ons aanvaard heeft tot heerlijkheid Gods. 
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En Romeinen 16, vers 19 en 20 Want uw gehoorzaamheid is bij 
allen bekend geworden. Over u verblijd ik mij dus, doch ik wil, dat 

gij niet alleen wijs zijt tot het goede, maar ook onbesmet van het 

kwade. De God nu des vredes zal weldra de satan onder uw voeten 
vertreden. De genade van onze Here Jezus zij met u! 

 
Voorwaar, mijn naam is Reasimla, en ben een bode engel 

Gods. 

 
Marcus 13, vers 13 En gij zult door allen gehaat worden om mijns 

naams wil. Maar wie volhardt tot het einde, die zal behouden 
worden. 

En vers 18 tot en met 20 Bidt, dat het niet in de winter valle. Want 

die dagen zullen zulk een verdrukking brengen als er niet geweest 
is van het begin der schepping, die God geschapen heeft, tot nu 

toe, en ook nooit meer wezen zal. En indien de Here die dagen niet 
had ingekort, zou geen vlees behouden worden, doch ter wille van 

de uitverkorenen, die Hij heeft uitverkoren, heeft Hij die dagen 

ingekort. 
En vers 23 Doch gij, ziet toe: Ik heb het u alles voorzegd. 

En vers 29 Zo moet gij ook, wanneer gij dit ziet geschieden, weten, 

dat het nabij is, voor de deur.  
En vers 26 en 27 En dan zullen zij de Zoon des mensen zien komen 

op de wolken, met grote macht en heerlijkheid. En dan zal Hij zijn 
engelen uitzenden en zijn uitverkorenen verzamelen uit de vier 

windstreken, van het uiterste der aarde tot het uiterste des hemels. 

En vers 32 en 33 Maar van die dag of van die ure weet niemand, 
ook de engelen in de hemel niet, ook de Zoon niet, alleen de Vader. 

Ziet toe, blijft waakzaam. Want gij weet niet, wanneer het de tijd 
is. 

En vers 35 tot en met 37 Waakt dan, want gij weet niet, wanneer 

de heer des huizes komen zal, laat in de avond of te middernacht, 
bij het hanegekraai of des morgens vroeg, opdat hij niet, als hij 

plotseling komt, u slapende vinde. Wat Ik u zeg, zeg Ik allen: 

Waakt! 
 

Voorwaar, zo spreekt de Here Here, El Elohim, Adonai, 
JHWH, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus:  

“Laat dit u niet overkomen, dat gij niet waakzaam zijt en gered.” 
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Marcus 14, vers 39 en 40 En wederom ging Hij heen en bad, 

dezelfde woorden sprekende. En toen Hij terugkwam, vond Hij hen 

slapende, want hun ogen waren zeer bezwaard; en zij wisten niet, 
wat zij Hem zouden antwoorden. 

En Lucas 12, vers 2 Er is niets bedekt, of het zal geopenbaard 
worden, en verborgen, of het zal bekend worden. 

En vers 35 Laten uw lendenen omgord zijn en uw lampen 

brandende. 
 

En Openbaring 14, vers 16 En Hij, die op de wolk gezeten was, 
zond zijn sikkel uit op de aarde, en de aarde werd gemaaid. 

 

En Openbaring 22, vers 6 En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn 
getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der 

Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen 
hetgeen weldra geschieden moet. 

En vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom 

spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de Here Jezus zij 
met u allen. 

 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods en 
verdween. 

 
 

 

Openbarende visie over de woedende antichrist! 
 

Een openbarende visie over de antichrist Obama tijdens de 

vergadering van zijn duistere groep, de Illuminatie. 
 

 
Volledige weergave: 

  

Hallo, welkom! Op 2 oktober 2021, kreeg Ik, Profeet Benjamin 
Cousijnsen de volgende visie van de Almachtige God. Deze 

openbarende visie zag ik in mijn droom en vandaag komt de bode 

engel Gods in opdracht van de Here om mij te helpen te vertellen 
over wat ik zag.  
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Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige en almachtige Naam van 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! 

 
Voorwaar, Profeet Benjamin Cousijnsen, vertel maar over 

uw droom. 
Trouwens, mijn naam is Revelado, een bode engel Gods. Begin 

maar te schrijven. 

 
Ik droomde laats over de antichrist Barack Obama.  

Hij was samengekomen met de Illuminatie en regeringsleiders en 
mensen van hoge stand, ook vele slechte geestelijken waren 

aanwezig. Er waren ook velen die een drie hoek overdekking 

droegen.  
De antichrist Obama was woedend en aan het schreeuwen. En ik 

zag nano-achtige vliegjes uit zijn mond komen die zich verspreiden 
in de ruimte.  

Ook zag ik iedereen in lelijke duivelse wezens veranderden.  

Obama riep, “Laten jullie je niet tegenhouden door Gods engelen! 
Iedereen moet worden voorzien van mijn eigendomsmerk, injecteer 

iedereen! Zij zijn van mij.” 

Tot zover. 
 

Nu, is het mijn beurt, zei de engel Gods. 
Ik de bode engel Gods vertel u, dat de gevallen engelen 

samenwerken met de overheidsleiders, onder andere. Zij behoren 

satan toe. De gevallen engelen zijn op de Aarde en hebben de 
wereld overgenomen.  

Voorwaar, op de achtergrond is de gevallen ster, Barack Obama, de 
satan, de grote verleider in het verborgene zeer actief! 

 

Openbaring 13, vers 17 En dat niemand kan kopen of verkopen, 
dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van 

zijn naam heeft. 

 
En wie gevaccineerd is, hoor aandachtig! 

Wat u te wachten staat, staat in deze tekst uit Openbaring 16, 
vers 2. 
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Hier staat geschreven: En de eerste ging heen en goot zijn schaal 
uit op de aarde, en er kwam een boos en kwaadaardig gezwel aan 

de mensen, die het merkteken van het beest hadden en die zijn 

beeld aanbaden. 
 

Voorwaar, ik openbaar u ook dat Barack Obama nog steeds 
een goed contact heeft met Israël. 

 

2 Petrus 2, vers 19 Vrijheid spiegelen zij hun voor, hoewel zij zelf 
slaven des verderfs zijn; immers, door wie men overmeesterd is, 

diens slaaf is men. 
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods en 

verdween. 
 

 
 

 

Hij wil u omarmen en vertroosten 
 

Kom zoals u bent met uw tranen en verdriet, en het lijkt of 

niemand u ziet. Ja, kom voor Zijn aangezicht. Zoals een moeder of 
vader die Zijn kind omarmt, zo wil Hij ook u omarmen en 

vertroosten en beschermen en u tot rust brengen en helpen.  

 
 

Volledige weergave: 
  

Hallo, welkom! Op 6 oktober 2021, kreeg Ik, Profeet Benjamin 

Cousijnsen de volgende boodschap Gods die ik heel graag met u wil 
delen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van de Koning der 

koningen, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! 

 
Voorwaar, geliefden die verbonden zijt met El Elohim, 

Adonai, Hij is getrouw en is kadosh, kadosh, heilig. 
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Voorwaar, luister ééns aandachtig naar deze waarheden en 
getrouwe boodschappen Gods die u keer op keer leiden naar Zijn 

kadosh, heiligdom. 

 
Voorwaar, mijn naam is Blesia, en ben een bode engel Gods. 

Kom zoals u bent met uw tranen en verdriet, en het lijkt of 
niemand u ziet. Voorwaar, vrees niet en kom, buig u nederig neer 

voor de verrezen, levende en Almachtige Heer, Yeshua HaMashiach, 

JHWH, Jezus Christus. Kom met uw hart en gebed Zijn hemelse 
poort binnen met dankzegging. 

 
Voorwaar, verhef je stem.  

Hij hoort elk gebed. Alleen door Zijn Naam, Yeshua HaMashiach 

wordt men gered door Zijn krachtige, machtige en kostbare Bloed. 
Denk daarbij aan een geestelijke wasmachine, kleine wasjes en 

grote wasjes, doe maar in Zijn wasmachine. Door Zijn genade, wast 
Hij u grondig schoon met Zijn Bloed en uw ogen gaan weer lachen 

en uw mond weer zingen voor Zijn aangezicht vol vreugde in uw 

hart en ziel. Zelfs gaan uw voeten weer dansen. Ja, kom voor Zijn 
aangezicht. Zoals een moeder of vader die Zijn kind omarmt, zo wil 

Hij ook u omarmen en vertroosten en beschermen en u tot rust 

brengen en helpen.  
 

Groter is Hij, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus dan 
hij die in de wereld is.  

Hij is de Almachtige en de Alfa en de Omega. 

 
Johannes 10, vers 27 tot en met 30 Mijn schapen horen naar 

mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij, en Ik geef hun eeuwig 
leven en zij zullen voorzeker niet verloren gaan in eeuwigheid en 

niemand zal ze uit mijn hand roven. Wat mijn Vader Mij gegeven 

heeft, gaat alles te boven en niemand kan iets roven uit de hand 
mijns Vaders. Ik en de Vader zijn één. 

 

En Johannes 14, vers 14 en 15 Indien gij Mij iets vraagt in mijn 
naam, Ik zal het doen. Wanneer gij Mij liefhebt, zult gij mijn 

geboden bewaren.  
En Johannes 15, vers 27 En gij moet ook getuigen, want gij zijt van 

het begin aan met Mij. 
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En Johannes 3, vers 16 tot en met 21 Want alzo lief heeft God 

de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 

opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig 
leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, 

opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 

naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het 
licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever 

gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want 
een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het 

licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de 

waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat 
zij in God verricht zijn. 

 
En Johannes 3, vers 33 Wie zijn getuigenis aanvaardt, heeft 

bezegeld, dat God waarachtig is. 

 
Voorwaar, Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel 

Gods en verdween. 

 
 

 

De sluipmoordenaar in de gevaccineerden! 
 

Voorwaar, de vaccinatie is van satan, en het merk van het beest. 
De waarheid is dit, wie gevaccineerd is, christen of niet, gaat voor 

eeuwig verloren. 

 
 

Volledige weergave: 
  

Hallo, welkom! Op 7 oktober 2021, kreeg Ik, Profeet Benjamin 

Cousijnsen de volgende boodschap Gods die ik heel graag met u wil 
delen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige Naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! 
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Voorwaar, let op! 

 

Romeinen 9, vers 28 Want wat Hij gesproken heeft, zal de Here 
doen op de aarde, volledig en snel. 

 
En 2 Petrus 2, vers 19 tot en met 21 Vrijheid spiegelen zij hun 

voor, hoewel zij zelf slaven des verderfs zijn; immers, door wie 

men overmeesterd is, diens slaaf is men. Want indien zij, aan de 
bezoedelingen der wereld ontvloden door de erkentenis van de Here 

en Heiland Jezus Christus, toch weer erin verstrikt raken en erdoor 
overmeesterd worden, dan is hun laatste toestand erger dan de 

eerste. Het zou immers beter voor hen geweest zijn, geen kennis 

verkregen te hebben van de weg der gerechtigheid, dan met die 
kennis zich af te keren van het heilige gebod dat hun overgeleverd 

is.  
 

Voorwaar, hier wordt ook gesproken over de Illuminatie en 

de regeringsleiders, die vrijheid voorspiegelen. 
Voorwaar, mijn naam is Revelado, en ben een bode engel Gods. 

 

Voorwaar, sommige wetenschappers op het gebied van 
pathologie, hebben in de vaccinaties metaalachtige micro-

nanodeeltjes ontdekt. 
Zij, de wetenschappers en andere experts constateerden dat die 

vreemde nano deeltjes, stoffen op een bepaalde manier 

zelfdenkend lijken en na enige tijd structuren beginnen te vormen 
die op een soort besturingssysteem lijken. 

 
2 Petrus 3, vers 10 tot en met 12 Maar de dag des Heren zal 

komen als een dief. Op die dag zullen de hemelen met gedruis 

voorbijgaan en de elementen door vuur vergaan, en de aarde en de 
werken daarop zullen gevonden worden. Daar al deze dingen aldus 

vergaan, hoedanig behoort gij dan te zijn in heilige wandel en 

godsvrucht, vol verwachting u spoedende naar de komst van de 
dag Gods, ter wille waarvan de hemelen brandende zullen vergaan 

en de elementen in vuur zullen wegsmelten. 
 



 
 

 

8472 
 
 

 

Voorwaar, de overheid en media manipuleren, en zorgen 
voor haat tegen de ongevaccineerden terwijl juist de 

gevaccineerden kwetsbaarder zijn geworden. 

 
1 Petrus 5, vers 8 tot en met 11 Wordt nuchter en waakzaam. 

Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, 
zoekende wie hij zal verslinden. Wederstaat hem, vast in het 

geloof, wetende, dat aan uw broederschap in de wereld hetzelfde 

lijden wordt toegemeten. Doch de God van alle genade, die u in 
Christus geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid, Hij zal u, na 

een korte tijd van lijden, volmaken, bevestigen, sterken en 
grondvesten. Hem zij de kracht in alle eeuwigheid! Amen. 

 

Voorwaar, de vaccinatie is ook een sluipmoordenaar van 
satan. 

Een gen veranderend dat ook voor misvormde baby’s en geboortes 
zorgen waar Turkije de afschuwelijke beelden toonde op de Turkse 

televisie. Voorwaar, de vaccinatie is van satan, en het merk van het 

beest. En wie gevaccineerd is, christen of niet, gaat voor eeuwig 
verloren. 

 

1 Johannes 2, vers 19 Zij zijn van ons uitgegaan, maar zij waren 
uit ons niet; want indien zij uit ons geweest waren, zouden zij bij 

ons gebleven zijn: maar aan hen moest openbaar worden, dat niet 
allen uit ons zijn. 

En vers 23 tot en met 25 Een ieder, die de Zoon loochent, heeft ook 

de Vader niet. Wie de Zoon belijdt, heeft ook de Vader. Wat u 
betreft, wat gij van den beginne gehoord hebt, moet in u blijven. 

Indien in u blijft, wat gij van den beginne gehoord hebt, dan zult gij 
ook in de Zoon en in de Vader blijven. En dit is de belofte, die Hij 

zelf ons beloofd heeft: het eeuwige leven. 

 
Het eeuwig leven is voor wie Yeshua HaMashiach, JHWH, 

Jezus Christus hebben aangenomen en niet de vaccinatie.  

De vaccinaties gaan maar door van satan, die voor besmetting en 
ziektes, onder andere, zorgen en het DNA verandert. En voor 

scheiding zorgt bij de mensen en haat tegen de ongevaccineerden 
zoals het ging met de Joden die een ster moesten dragen en de 

gevolgen daarna. 
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Openbaring 22, vers 10 tot en met 12 En hij zeide tot mij: 

Verzegel de woorden van de profetie van dit boek niet, want de tijd 

is nabij. Wie onrecht doet, hij doe nog meer onrecht; wie vuil is, hij 
worde nog vuiler; wie rechtvaardig is, hij bewijze nog meer 

rechtvaardigheid; wie heilig is, hij worde nog meer geheiligd. Zie, 
Ik kom spoedig en mijn loon is bij Mij om een ieder te vergelden, 

naardat zijn werk is.  

En vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom 
spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de Here Jezus zij 

met u allen. 
 

Voorwaar, een eindtijd warrior christen is een held in Gods 

ogen, die niet gevaccineerd is in de wereld maar alleen in 
Hem, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus!  

Geliefden, Hij komt spoedig! 
 

Johannes 17, vers 16 en 17 Zij zijn niet uit de wereld, gelijk Ik 

niet uit de wereld ben. Heilig hen in uw waarheid; uw woord is de 
waarheid. 

 

Amen! 
Voorwaar, Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel 

Gods en verdween. 
 

 

 

Zeg niet dat u het niet wist! 
 

Jezus antwoordde, Gij zult uw naaste, de ongevaccineerden, 
liefhebben als uzelf. Een ander gebod, groter dan deze, bestaat 

niet.  
 

 

Volledige weergave: 
  

Hallo, welkom! Op 10 oktober 2021, kreeg Ik, Profeet Benjamin 

Cousijnsen de volgende boodschap Gods die ik heel graag met u wil 
delen. 
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Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! 

 
Voorwaar,  

 
1 Samuël 3, vers 4 tot en met 10 Toen riep de HERE Samuël, en 

hij zeide: Hier ben ik. Toen snelde hij naar Eli en zeide: Hier ben ik, 

gij hebt mij immers geroepen. Doch deze zeide: Ik heb niet 
geroepen, leg u weer neer. Toen ging hij heen en legde zich weer 

neer. En de HERE riep Samuël opnieuw. Toen stond Samuël op, ging 
naar Eli en zeide: Hier ben ik, gij hebt mij immers geroepen. Doch 

deze zeide: Ik heb niet geroepen, mijn zoon; leg u weer 

neer. Samuël nu kende de HERE nog niet; nog nooit was hem een 
woord des HEREN geopenbaard. En de HERE riep Samuël nog eens, 

voor de derde maal. Toen stond hij op, ging naar Eli en zeide: Hier 
ben ik, gij hebt mij immers geroepen. Toen begreep Eli, dat 

de HERE de jongen riep. Daarom zeide Eli tot Samuël: Ga heen, leg 

u weer neer, en als Hij u roept, zeg dan: spreek HERE, want uw 
knecht hoort. En Samuël ging heen en legde zich weer op zijn 

plaats neer. Toen kwam de HERE, bleef daar staan en riep als de 

vorige keren: Samuël, Samuël! En Samuël zeide: Spreek, want uw 
knecht hoort. 

 
Voorwaar, de Here had Samuël dus meerdere keren 

geroepen.  

Zo zijn er ook velen geroepen bij de naam maar die hebben geen 
tijd om te luisteren naar de Here. Ze willen alleen maar luisteren 

wanneer het hen uitkomt en keren de Here de rug toe en slapen 
verder.  

 

Marcus 13, vers 33 Ziet toe, blijft waakzaam. Want gij weet niet, 
wanneer het de tijd is. 

En vers 35 en 36 Waakt dan, want gij weet niet, wanneer de heer 

des huizes komen zal, laat in de avond of te middernacht, bij het 
hanegekraai of des morgens vroeg, opdat hij niet, als hij plotseling 

komt, u slapende vinde. 
 

Voorwaar, mijn naam is Kadisa, en ben een bode engel Gods. 
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Marcus 13, vers 4 en 5 Zeg ons, wanneer zal dat geschieden en 

wat is het teken, wanneer al deze dingen in vervulling zullen 

gaan? Jezus begon tot hen te zeggen: Ziet toe, dat niemand u 
verleide. 

En vers 13 En gij zult door allen gehaat worden om mijns naams 
wil. Maar wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden. 

En Marcus 12, vers 28 En een der schriftgeleerden, tot Hem 

komende, hoorde, dat zij met elkander redetwistten, en overtuigd, 
dat Hij hun goed geantwoord had, vroeg hij Hem: Welk gebod is 

het eerste van alle? 
 

Voorwaar, u die luistert, weet u het welk gebod God u gaf? 

Zeg niet dat u het niet wist! 
 

Marcus 12, vers 29 Jezus antwoordde,… 
 

En nu komt het wat u hoort te doen om niet de 

ongevaccineerden te weigeren die geen code hebben. 
 

Marcus 12, vers 31 Het tweede is dit: Gij zult uw naaste 

liefhebben als uzelf. Een ander gebod, groter dan deze, bestaat 
niet.  

En vers 33 En Hem lief te hebben uit geheel het hart en uit geheel 
het verstand en uit geheel de kracht, en de naaste lief te hebben 

als zichzelf, is meer dan alle brandoffers en slachtoffers. 

 
Voorwaar, spits uw oren! 

De gevaccineerden hebben geen bescherming. Luister ook naar de 
vorige boodschappen zoals met de titel, “De sluipmoordenaar in de 

gevaccineerden!” Alles lijkt tegen te zitten voor de 

ongevaccineerden omdat de satan Gods tempel wil verwoesten en 
iedereen wil voorzien met zijn merkteken 666. De 

ongevaccineerden die standvastig volhouden in Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, worden beschreven in de Hemel 
als echte eindtijdstrijders, helden! 

 
Marcus 13, vers 29 en 30 Zo moet gij ook, wanneer gij dit ziet 

geschieden, weten, dat het nabij is, voor de deur. Voorwaar, Ik zeg 
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u, dit geslacht zal geenszins voorbijgaan, voordat dit alles 
geschiedt. 

En vers 33 Ziet toe, blijft waakzaam. Want gij weet niet, wanneer 

het de tijd is. 
En Marcus 14, vers 40 En toen Hij terugkwam, vond Hij hen 

slapende, want hun ogen waren zeer bezwaard; en zij wisten niet, 
wat zij Hem zouden antwoorden.  

 

Voorwaar,  
 

En 1 Korintiërs 2, vers 9 Maar, gelijk geschreven staat: Wat geen 
oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en wat in geen 

mensenhart is opgekomen, al wat God heeft bereid voor degenen, 

die Hem liefhebben. 
En vers 12 Wij nu hebben niet de geest der wereld ontvangen, 

maar de Geest uit God, opdat wij zouden weten, wat ons door God 
in genade geschonken is.  

En 1 Korintiërs 6, vers 9 Of weet gij niet, dat onrechtvaardigen het 

Koninkrijk Gods niet beërven zullen? 
En 2 Korintiërs 3, vers 17 De Here nu is de Geest; en waar de 

Geest des Heren is, is vrijheid. 

 
En wat gij ook gedaan hebt aan één van Mijn 

ongevaccineerde schapen, zegt de Here, Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, die reeds geestelijk 

gevaccineerd is, zal vervloekt zijn.  

Heb uw naaste lief en behandel uw naaste gelijk u wil andersom! 
De 2e brief van Johannes 1, vers 7 tot en met 11 Want er zijn 

vele misleiders uitgegaan in de wereld, die de komst van Jezus 
Christus in het vlees niet belijden. Dit is de misleider en de 

antichrist. Let op uzelf, dat gij niet verliest wat wij verricht hebben, 

maar uw loon ten volle ontvangt. Een ieder, die verder gaat en niet 
blijft in de leer van Christus, heeft God niet; wie in die leer blijft, 

deze heeft zowel de Vader als de Zoon. Indien iemand tot u komt 

en deze leer niet brengt, ontvangt hem niet in uw huis en heet hem 
niet welkom. Want wie hem welkom heet, heeft deel aan zijn boze 

werken. 
 

Amen! 
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Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods en 
verdween. 

 

 
 

Niets is onmogelijk voor God! 
 
De HERE maakt arm en maakt rijk; Hij vernedert, ook verhoogt Hij. 

1 Samuël 2:7 
 

 

Volledige weergave: 
  

Hallo, welkom! Op 11 oktober 2021, kreeg Ik, Profeet Benjamin 
Cousijnsen de volgende boodschap Gods die ik heel graag met u wil 

delen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! 
 

Voorwaar,  

 
1 Samuël 1, vers 12 tot en met 17 Toen zij lang bleef bidden 

voor het aangezicht des HEREN, lette Eli op haar mond; en omdat 

Hanna bij zichzelf sprak en slechts haar lippen zich bewogen, maar 
haar stem niet te horen was, dacht Eli, dat zij dronken was. En Eli 

zeide tot haar: Hoelang zult gij u als een beschonkene gedragen? 
Zorg, dat gij uw roes kwijtraakt. Doch Hanna antwoordde: Neen, 

mijn heer, ik ben een diepbedroefde vrouw; wijn noch 

bedwelmende drank heb ik gedronken, maar ik heb mijn hart 
uitgestort voor het aangezicht des HEREN. Houd uw dienstmaagd 

niet voor een nietswaardige; want door grote zorg en smart 
gekweld heb ik zo lang gesproken. En Eli antwoordde: Ga heen in 

vrede, en de God van Israël zal u geven, wat gij van Hem gebeden 

hebt. 
 

Voorwaar, 
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En 1 Samuel 1, vers 7 Jaar op jaar, zo dikwijls zij opging naar het 
huis des HEREN, handelde zij zo en tergde zij haar; dan weende zij 

en at niet. “Het was niet makkelijk voor Hanna.” 

En vers 5 Maar aan Hanna gaf hij een dubbel deel, want hij had 
Hanna lief, hoewel de HERE haar moederschoot toegesloten had.  

En vers 20 En omstreeks een jaar later baarde Hanna, zwanger 
geworden, een zoon. Zij noemde hem Samuël, want zeide zij ik heb 

hem van de HERE gebeden. 

En vers 27 Om deze jongen heb ik gebeden, en de HERE heeft mij 
gegeven, wat ik van Hem gebeden heb. 

 
Voorwaar, mijn naam is Blesia, en ben een bode engel Gods. 

 

Jeremia 32, vers 27 Zie, Ik, de HERE, ben de God van al wat leeft; 
zou voor Mij iets te wonderlijk zijn?  

 
En 1 Samuël 2, vers 1 en 2 Toen bad Hanna en zeide: Mijn hart 

juicht in de HERE, mijn hoorn is verhoogd in de HERE. Wijd opent 

zich mijn mond tegen mijn vijanden, want ik verheug mij in uw 
hulp. Er is niemand heilig gelijk de HERE, want niemand is er buiten 

U, en er is geen rots gelijk onze God. 

En vers 4  lees vanaf: Maar de wankelenden zijn met kracht 
omgord. 

En vers 7 De HERE maakt arm en maakt rijk; Hij vernedert, ook 
verhoogt Hij. 

En vers 9 De voeten zijner gunstgenoten behoedt Hij, maar de 

goddelozen komen om in duisternis. Tot zover. 
 

En Job 17, vers 9 Nochtans houdt de rechtvaardige vast aan zijn 
weg, en wie rein van handen is, neemt toe in kracht. 

En Job 20, vers 5 Voorzeker, het gejubel der goddelozen duurt kort, 

en de vreugde der godvergetenen slechts een ogenblik. 
En Job 21, vers 17 Hoe dikwijls wordt de lamp der goddelozen 

uitgeblust, en komt hun verderf over hen, deelt Hij hun in zijn toorn 

smarten toe? 
En Job 36, vers 22 tot en met 24 Zie, God handelt verheven in zijn 

kracht; wie is een leermeester als Hij? Wie zou Hem zijn weg 
voorschrijven, en wie durft zeggen: Gij hebt onrecht gedaan? Denk 

eraan, dat gij zijn werk verheerlijkt, hetwelk de mensen bezingen. 
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En Psalm 4, vers 6 en 7 Brengt offers naar de eis en vertrouwt op 
de HERE. Velen zeggen: Wie zal ons het goede doen zien? verhef 

over ons het licht uws aanschijns, o HERE! 

 
En Psalm 9, vers 10 en 11 Daarom is de HERE een burcht voor de 

verdrukte, een burcht in tijden van nood. Daarom vertrouwen op U 
wie uw naam kennen, want Gij hebt nooit verlaten wie U zoeken, 

o HERE. 

En Psalm 20, vers 3 Hij zende u hulp uit het heiligdom en 
ondersteune u uit Sion. 

En vers 5 Hij geve u naar uw hart, en doe al uw plannen in 
vervulling gaan. 

En Psalm 21, vers 4 Want Gij treedt hem “of haar” tegemoet met 

rijke zegeningen. Gij zet een kroon van fijn goud op zijn “of haar” 
hoofd. 

En Psalm 23, vers 4 Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, 
ik vrees geen kwaad, want Gij zijt bij mij; uw stok en uw staf, die 

vertroosten mij. 

 
En Psalm 25, vers 10 Alle paden des HEREN zijn goedertierenheid 

en trouw voor wie zijn verbond en zijn getuigenissen bewaren. 

 
En Psalm 26, vers 2 Toets mij, HERE, en beproef mij, keur mijn 

nieren en mijn hart. 
En Psalm 27, vers 2 tot en met 4 Toen boosdoeners op mij 

afkwamen om mijn vlees te eten – mijn tegenstanders en mijn 

vijanden – zijn zij zelf gestruikeld en gevallen. Al legert zich een 
leger tegen mij, mijn hart vreest niet; al verheft zich een krijg 

tegen mij, nochtans blijf ik vertrouwen. Eén ding heb ik van 
de HERE gevraagd, dit zoek ik: te verblijven in het huis des HEREN al 

de dagen van mijn leven, om de liefelijkheid des HEREN te 

aanschouwen en om te onderzoeken in zijn tempel. 
En Psalm 28, vers 6 en 7 Geprezen zij de HERE, want Hij heeft 

gehoord mijn luide smekingen. De HERE is mijn kracht en mijn 

schild; op Hem vertrouwde mijn hart en ik werd geholpen. Daarom 
juicht mijn hart en loof ik Hem met mijn lied. 

 
En Psalm 29, vers 4 De stem des HEREN is vol kracht, de stem 

des HEREN is vol glorie. 
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En Psalm 31, vers 15 Maar ik vertrouw op U, HERE, ik zeg: Gij zijt 

mijn God. 

En Psalm 32, vers 10 Talrijk zijn de smarten van de goddeloze, 
maar wie op de HERE vertrouwt, die omringt Hij met 

goedertierenheid. 
En Psalm 34, vers 7 en 8 Deze ellendige hier riep en 

de HERE hoorde, Hij verloste hem uit al zijn benauwdheden. De 

Engel des HEREN legert Zich rondom wie Hem vrezen, en redt hen. 
 

En 1 Korintiërs 10, vers 13 Gij hebt geen bovenmenselijke 
verzoeking te doorstaan. En God is getrouw, die niet zal gedogen, 

dat gij boven vermogen verzocht wordt, want Hij zal met de 

verzoeking ook voor de uitkomst zorgen, zodat gij ertegen bestand 
zijt.  

 
En Openbaring 22, vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, 

zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van 

de Here Jezus zij met u allen. 
 

Amen! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods en 
verdween. 

 
 

 

Het licht der goddelozen zal uitgeblust worden 
 

De HERE deed de donder uit de hemel weerklinken, maar zij 

luisterden niet, doch gedroegen zich even hardnekkig. Wat 
prikkelde hen, dat het woord namen tegen de Allerhoogste? 

 
 

Volledige weergave: 

  
Hallo, welkom! Op 12 oktober 2021, kreeg Ik, Profeet Benjamin 

Cousijnsen de volgende boodschap Gods die ik heel graag met u wil 

delen. 
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Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! 

 

Voorwaar, zo spreekt de Here, uw God en van Abraham, 
Izaäk en Jakob, tot u.  

Spits uw oren en hoor aandachtig! 
 

2 Samuël 22, vers 14 De HERE deed de donder uit de hemel 

weerklinken, de Allerhoogste verhief zijn stem. 
En 2 Koningen 17, vers 40 Doch zij hebben niet geluisterd, maar 

deden nog steeds naar hun vroegere gewoonten. 
En vers 14 Maar zij hadden niet geluisterd doch zich even 

hardnekkig betoond als hun vaderen, die niet vertrouwd hadden op 

de HERE, hun God.  
 

En Job 8, vers 2 en 3 Hoelang zult gij op deze wijze spreken en 
zullen de woorden van uw mond een hevige wind zijn? Zou God het 

recht buigen, of zou de Almachtige de gerechtigheid buigen? 

En Job 9, vers 20 Al was ik in mijn recht, mijn eigen mond zou mij 
veroordelen; al was ik onschuldig, Hij zou mij schuldig verklaren. 

 

En Job 12, vers 22 Hij legt de diepten uit de donkerheid bloot en 
brengt de diepe duisternis aan het licht. 

 
En Job 13, vers 17 Luistert aandachtig naar mijn woord en mijn 

verklaring kome in uw oren. 

En Job 15, vers 6 Uw eigen mond veroordeelt u, niet ik; ja, uw 
eigen lippen getuigen tegen u. 

En vers 17 Ik wil u onderrichten, luister naar mij: en wat ik 
geschouwd heb, dat wil ik vertellen. 

En Job 16, vers 3 Komt er geen einde aan de ijdele woorden? Wat 

prikkelt u toch, dat gij weer het woord neemt? 
En Job 17, vers 9 Nochtans houdt de rechtvaardige vast aan zijn 

weg, en wie rein van handen is, neemt toe in kracht. 

En Job 18, vers 5 Toch zal het licht der goddelozen uitgeblust 
worden, en de gloed van zijn vuur zal niet blijven schijnen. 

En Job 20, vers 12 tot en met 14 Al moge het kwaad zoet zijn in 
zijn mond, al moge hij het verbergen onder zijn tong, al moge hij 

het sparen en niet prijsgeven, al moge hij het terughouden tegen 
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zijn gehemelte – toch verandert zijn spijze in zijn ingewanden, zij 
wordt addervenijn in zijn binnenste. 

 

En Job 22, vers 13 Maar gij denkt: Wat weet God? Kan Hij richten 
door de donkerheid heen? 

En Job 36, vers 23 Wie zou Hem zijn weg voorschrijven, en wie 
durft zeggen: Gij hebt onrecht gedaan? 

 

En Psalm 25, vers 8 en 9 Goed en waarachtig is de HERE; daarom 
onderwijst Hij de zondaars aangaande de weg. Ootmoedigen doet 

Hij wandelen in het recht, en Hij leert ootmoedigen zijn weg. 
En Psalm 29, vers 4 De stem des HEREN is vol kracht, de stem 

des HEREN is vol glorie. 

 
Voorwaar, mijn naam is Kalach, en ben een bode engel Gods. 

 
Psalm 34, vers 15 Wijk van het kwade en doe het goede, zoek de 

vrede en jaag die na. 

En Psalm 75, vers 4 tot en met 6 Al mogen de aarde en al haar 
bewoners wankelen, Ik ben het, die haar pilaren heb vastgezet. Ik 

zeide tot de hoogmoedigen: Weest niet hoogmoedig; en tot de 

goddelozen: Heft de hoorn niet op, heft uw hoorn niet op naar den 
hoge en spreekt niet met trotse hals. 

 
En Psalm 77, vers 4 tot en met 6 Denk ik aan God, dan kreun ik; 

peins ik, dan versmacht mijn geest. Gij houdt mijn ogen open, ik 

ben onrustig en kan niet spreken. Ik overdenk de dagen van ouds, 
de jaren van weleer. 

En Psalm 78, vers 10 en 11 Zij onderhielden Gods verbond niet, zij 
weigerden in zijn wet te wandelen en vergaten zijn werken en zijn 

wonderen, die Hij hun had doen zien. 

 
Voorwaar,  

 

En Psalm 112, vers 4 Voor de oprechten gaat het Licht in de 
duisternis op, genadig en barmhartig en rechtvaardig. 

En Psalm 119, vers 37 Wend mijn ogen af, zodat zij geen ijdele 
dingen zien, maak mij levend door uw wegen. 
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En vers 66 Leer mij goed onderscheiden en kennen, want ik stel 
vertrouwen in uw geboden. 

En vers 126 Het is tijd voor de HERE om te handelen, zij hebben uw 

wet verbroken. 
En Jesaja 29, vers 6 Gij zult door de HERE der heerscharen bezocht 

worden met donder, aardbeving en geweldig gedreun, wind, storm 
en verterende vuurvlam. 

 

En Klaagliederen 3, vers 22 tot en met 26 Het zijn de 
gunstbewijzen des HEREN, dat wij niet omgekomen zijn, want zijn 

barmhartigheden houden niet op, elke morgen zijn zij nieuw, groot 
is uw trouw! Mijn ziel zegt: Mijn deel is de HERE, daarom zal ik op 

Hem hopen. Goed is de HERE voor wie Hem verwachten, voor de 

ziel die Hem zoekt; goed is het, in stilheid te wachten op het heil 
des HEREN. 

 
Amen! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods en 

verdween. 
 

 

 
 

Wie gemerkt zijn staan niet in het Boek des 

Levens 
 

Dit is een profetische en waarschuwende boodschap Gods. Vele 

kerken zijn bang voor de waarheid, die door de Here God werd 
gebracht door Zijn eenvoudige dienaar Profeet Benjamin Cousijnsen 

en die niet eens willen vertellen, dat wie het merkteken van het 
beest heeft, zijn naam niet zal vinden in het Boek des levens. 

  

 
Volledige weergave: 

 
Hallo, welkom! Op 13 oktober 2021, kreeg Ik, Profeet Benjamin 

Cousijnsen de volgende boodschap Gods die ik heel graag met u wil 

delen. 
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Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige Naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! Voorwaar, mijn naam is 

Revelado, en ben een bode engel Gods. 

  
Voorwaar, ooit kreeg Profeet Benjamin Cousijnsen een 

boodschap die ging over een kerk vol ezels.  
Nog steeds zitten veel kerken wereldwijd er vol mee en men  durft 

niet te erkennen, omdat de boodschappen Gods voor hen griezelig 

zijn. En vooral durft men niet te erkennen, dat die bijbels aan het 
vervullen zijn, en dat vele zogenaamde christenen, die zijn 

gevaccineerd met het merkteken van het beest, niet bevonden 
worden in het boek des levens.  

 

Openbaring 20, vers 15 En wanneer iemand niet bevonden werd 
geschreven te zijn in het boek des levens, werd hij geworpen in de 

poel des vuurs. 
 

Voorwaar, sinds 2012 heeft Profeet Benjamin u al voorspeld 

dat alles stapsgewijs aan het vervullen is wat de Here, 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus zelf overgebracht 

heeft.  

Zoals nu: 
 

Openbaring 13, verse 6 tot en met 10 En het beest opende zijn 
mond tot lasteringen tegen God, om zijn naam te lasteren en zijn 

tent en hen, die in de hemel wonen. En hem werd gegeven om 

tegen de heiligen oorlog te voeren en hen te overwinnen; en hem 
werd macht gegeven over elke stam en natie en taal en volk. En 

allen, die op de aarde wonen, zullen het beest aanbidden, ieder, 
wiens naam niet geschreven is in het boek des levens van het Lam, 

dat geslacht is, sedert de grondlegging der wereld. Indien iemand 

een oor heeft, hij hore. Indien iemand in gevangenschap voert, dan 
gaat hij in gevangenschap; indien iemand met het zwaard zal 

doden, dan moet hij zelf met het zwaard gedood worden. Hier blijkt 

de volharding en het geloof der heiligen. 
En vers 16 tot en met 18 En het maakt, dat aan allen, de kleinen en 

de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een 
merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, 

en dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de 
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naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft. Hier is de 
wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal van het beest, 

want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd 

zesenzestig. 
 

Voorwaar,  
 

En Openbaring 16, vers 11 En zij lasterden de God des hemels 

vanwege hun pijnen en vanwege hun gezwellen, en zij bekeerden 
zich niet van hun werken. 

 
Dit is profetisch! 

Ze zullen God lasteren vanwege de bijwerkingen van de injecties. 

 
En Openbaring 14, vers 9 tot en met 11 En een andere engel, 

een derde, volgde hen, zeggende met luider stem: Indien iemand 
het beest en zijn beeld aanbidt en het merkteken op zijn voorhoofd 

of op zijn hand ontvangt, die zal ook drinken van de wijn van Gods 

gramschap, die ongemengd is toebereid in de beker van zijn toorn; 
en hij zal gepijnigd worden met vuur en zwavel ten aanschouwen 

van de heilige engelen en van het Lam. En de rook van hun 

pijniging stijgt op in alle eeuwigheden, en zij hebben geen rust, dag 
en nacht, die het beest en zijn beeld aanbidden, en al wie het 

merkteken van zijn naam ontvangt. 
 

Voorwaar, en ook dit is profetisch: 

 
Openbaring 16, vers 2 En de eerste ging heen en goot zijn schaal 

uit op de aarde, en er kwam een boos en kwaadaardig gezwel aan 
de mensen, die het merkteken van het beest hadden en die zijn 

beeld aanbaden. 

 
Voorwaar, sommigen vinden de boodschappen Gods via 

Profeet Benjamin Cousijnsen best wel griezelig en willen het 

niet aanhoren, omdat men er bang voor is en koppiger dan 
een ezel om de waarheid onder ogen te zien. 

En daar komt bij dat men gevaccineerd is en reddeloos verloren 
gaat. Maar dat wil men ook niet horen. Voorwaar,  
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Openbaring 22, vers 6 en 7 En Hij zeide tot mij: Deze woorden 
zijn getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der 

profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen 

hetgeen weldra geschieden moet. En zie, Ik kom spoedig. Zalig hij, 
die de woorden der profetie van dit boek bewaart! 

En vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom 
spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de Here Jezus zij 

met u allen.  Amen! 

 
Voorwaar, steun de Evangelicalendtimemachine.com en 

wees voorbereid voor de Opname. 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! Sprak de bode engel Gods en 

verdween. 

 
 

 

Denk goed na over hoe u zelf wandelt; wees 
geen leeghoofd!  
 

Maar Ik zeg u: Een ieder, die in toorn leeft tegen zijn broeder, zal 
vervallen aan het gerecht. Wie tot zijn broeder zegt: Leeghoofd, zal 

vervallen aan de Hoge Raad, en wie zegt: Dwaas, zal vervallen aan 

het hellevuur. Voorwaar, Ik zeg u: Gij zult daar voorzeker niet 
uitkomen, voordat gij de laatste penning hebt betaald. Mattheüs 

5:22 en 26 

 
 

Volledige weergave: 

 
Hallo, welkom! Op 14 oktober 2021, kreeg Ik, Profeet Benjamin 

Cousijnsen de volgende boodschap Gods die ik heel graag met u wil 
delen. 

  

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! Voorwaar, mijn naam is 

Cheloach, en ben een bode engel Gods. 
  

Voorwaar, spits uw oren en hoor aandachtig! 
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Mattheüs 5, vers 4 en 5 Zalig die treuren, want zij zullen 
vertroost worden. Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde 

beërven. 

En vers 7 tot en met 12 Zalig de barmhartigen, want hun zal 
barmhartigheid geschieden. Zalig de reinen van hart, want zij zullen 

God zien. Zalig de vredestichters, want zij zullen kinderen Gods 
genoemd worden. Zalig de vervolgden om der gerechtigheid wil, 

want hunner is het Koninkrijk der hemelen. Zalig zijt gij, wanneer 

men u smaadt en vervolgt en liegende allerlei kwaad van u spreekt 
om Mijnentwil. Verblijdt u en verheugt u, want uw loon is groot in 

de hemelen; want alzo hebben zij de profeten vóór u vervolgd. 
 

En Mattheüs 1, vers 22 Dit alles is geschied “in de wereld”, 

opdat vervuld zou worden hetgeen de Here door de Profeet 
“Benjamin Cousijnsen” gesproken heeft. Tot zover. 

 
En Mattheüs 5, vers 17 Meent niet, dat Ik gekomen ben om de 

wet of de Profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen om te 

ontbinden, maar om te vervullen. 
En vers 22 en tot en met 24 Maar Ik, “JHWH”, zeg u: Een ieder, 

die in toorn leeft tegen zijn “of haar” broeder “of zuster”, zal 

vervallen aan het gerecht. Wie “oordeelt” over zijn “of haar” 
broeder “of zuster” en zegt: Leeghoofd, zal vervallen aan de Hoge 

Raad, en wie zegt: Dwaas, zal vervallen aan het hellevuur. 
Wanneer gij dan uw gave brengt naar het altaar en u daar 

herinnert, dat uw broeder “of zuster” iets tegen u heeft, laat uw 

gave daar, vóór het altaar, “en wees geen leeghoofd”, en ga 
eerst heen, “ja”, verzoen u met uw broeder “of zuster” en kom 

en offer daarna uw gave.  
 

Voorwaar, kijk naar u zelf hoe u wandelt! 

 
En Mattheüs 5, vers 25 en 26 Wees vriendelijk jegens uw 

tegenpartij, tijdig, terwijl gij nog met hem “of haar” onderweg zijt, 

opdat uw tegenpartij u niet aan de rechter overlevere en de rechter 
aan zijn dienaar en gij in de gevangenis wordt geworpen. Voorwaar, 

Ik zeg u: Gij zult daar voorzeker niet uitkomen, voordat gij de 
laatste penning hebt betaald. 
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En vers 29 Indien dan uw rechteroog u tot zonde zou verleiden, ruk 
het uit en werp het van u, want het is beter voor u, dat één uwer 

leden verloren ga en niet uw gehele lichaam in de hel geworpen 

worde. 
En vers 38 Gij hebt gehoord, dat er gezegd is: Oog om oog en tand 

om tand. 
En vers 43 tot en met 48 U hebt gehoord dat er gezegd is: “Heb uw 

naaste lief en haat uw vijanden.” Maar Ik zeg: houd ook van uw 

vijanden! En bid voor wie u vervolgen!  Als u dat doet, bent u echt 
kinderen van uw hemelse Vader. Want Hij laat zijn zon opgaan voor 

goede en slechte mensen. Hij laat het regenen voor rechtvaardigen 
en onrechtvaardigen.  Als u alleen maar houdt van mensen die ook 

van u houden, krijgt u geen beloning. Dat doen zelfs bedriegers. Als 

u alleen maar vriendelijk bent voor uw vrienden, doet u niets 
bijzonders. Dat doet immers iedereen.  Wees volmaakt, zoals ook 

uw hemelse Vader volmaakt is. 
 

En Mattheüs 6, vers 1 Ziet toe, dat gij uw gerechtigheid niet doet 

voor de mensen, om door hen opgemerkt te worden; want dan hebt 
gij geen loon bij uw Vader, die in de hemelen is. 

En vers 14 en 15 Want indien gij de mensen hun overtredingen 

vergeeft, zal uw hemelse Vader ook u vergeven; maar indien gij de 
mensen niet vergeeft, zal ook uw Vader uw overtredingen niet 

vergeven. 
En vers 22 en 23 De lamp van het lichaam is het oog. Indien dan 

uw oog zuiver is, zal geheel uw lichaam verlicht zijn; maar indien 

uw oog slecht is, zal geheel uw lichaam duister zijn. Indien nu wat 
licht in u is, duisternis is, hoe groot is dan de duisternis! 

 
En Mattheüs 7, vers 1 en 2 Oordeelt niet, opdat gij niet 

geoordeeld wordt; want met het oordeel, waarmede gij oordeelt, 

zult gij geoordeeld worden, en met de maat, waarmede gij meet, 
zal u gemeten worden. 

En vers 6 Geeft het heilige niet aan de honden en werpt uw paarlen 

niet voor de zwijnen, opdat zij die niet vertrappen met hun poten 
en, zich omkerende, u verscheuren. 

 
Voorwaar, roddelaars en kwaadsprekers komen de Hemel 

niet in, dit staat vast! 
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Bekeert u! 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! Sprak de bode engel Gods en 

verdween. 

 
 

 

Leer hoe u strijden moet! 
 

Onderwerp u aan Hem en open uw ogen, opdat u geestelijk kunt 
zien evenzo uw oren opdat u Zijn stem kunt begrijpen. Laat niets u 

kunnen scheiden van Hem. 

 
  

Volledige weergave: 
  

Hallo, welkom! Op 17 oktober 2021, kreeg Ik, Profeet Benjamin 

Cousijnsen de volgende boodschap Gods die ik heel graag met u wil 
delen. 

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, de Koning der 

koningen! 

 
Voorwaar, wie u ook bent, luister eens aandachtig. 

Kom zoals je bent. Verneder u voor El Elohim, Adonai en bidt. Hij 

kent u en kijkt heel diep in u door de buitenkant heen en 
doorgrondt het diepste van uw hart en ziel en verstand. 

 
Voorwaar, kadosh, heilig, heilig is de Heer, Tz’vaot! 

Wees gehoorzaam aan Zijn roepstem, die spoedig komt in 

heerlijkheid.  
 

Voorwaar, zo spreekt de Here Here, Yeshua HaMashiach, 
JHWH, Jezus Christus: “De venster des hemels zijn reeds 

open.” 

 
Voorwaar, mijn naam is Blesia, en ben een bode engel Gods. 

Onderwerp u aan Hem en open uw ogen opdat u geestelijk kunt 

zien evenzo uw oren opdat u Zijn stem kunt begrijpen. Voorwaar, 
open uw hart, ziel en verstand alleen voor Hem, Yeshua 
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HaMashiach, JHWH, Jezus Christus en gehoorzaam aan Hem. Leer 
hoe u strijden moet met Zijn woorden. Hij heeft velen Zijn schild 

gegeven van overwinning en kracht en geloofsvertrouwen. 

 
Voorwaar, onderhoud moedig Zijn gebod en sta op de 

beloften van de Heer.  
Voorwaar, laat niets u kunnen scheiden van Hem. In Hem bent u 

veilig en gered, maar als u gevaccineerd bent, bent u niet meer 

veilig. En als u klachten ondervindt komt dat doordat u 
overgenomen bent en dat uw DNA aangevallen wordt en aan het 

veranderen is. 
 

Openbaring 22, vers 11 Wie onrecht doet, hij doe nog meer 

onrecht; wie vuil is, hij worde nog vuiler; wie rechtvaardig is, hij 
bewijze nog meer rechtvaardigheid; wie heilig is, hij worde nog 

meer geheiligd. 
 

Ook het gevoel, de liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, 

vriendelijkheid, goedheid en trouw, zachtmoedigheid en 
zelfbeheersing zal verwijderd zijn vanwege de vaccinaties. 

 

Openbaring 22, vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: 
Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de 

Here Jezus zij met u allen. 
 

Amen! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods en 
verdween. 

 
 

 

Wie ongevaccineerd zijn en zich hebben 

gewassen met het Bloed des Lams zullen Zijn 
aangezicht zien! 
 

Daarom zijn zij voor de troon van God en zij vereren Hem dag en 
nacht in zijn tempel; en Hij, die op de troon gezeten is, zal zijn tent 

over hen uitspreiden.  
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Volledige weergave: 

  
Hallo, welkom! Op 18 oktober 2021, kreeg Ik, Profeet Benjamin 

Cousijnsen de volgende boodschap Gods die ik heel graag met u wil 
delen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige Naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, de Koning der koningen en de 

Heerser van de hemelse machten! 
 

Voorwaar,  

 
Openbaring 4, vers 5 En van de troon gingen bliksemstralen, 

stemmen en donderslagen uit; en zeven vurige fakkels brandden 
voor de troon; dit zijn de zeven Geesten Gods.  

En vers 8 vanaf: Heilig, heilig, heilig is de Here God, de Almachtige, 

die was en die is en die komt. 
En vers 11 Zegt: Gij, onze Here en God, zijt waardig te ontvangen 

de heerlijkheid, de eer en de macht. Tot zover. 

  
En Openbaring 5, vers 5 vanaf: Ween niet; zie, de leeuw uit de 

stam Juda, de wortel Davids, heeft overwonnen. Tot zover. 
En vers 9 vanaf: Want Gij zijt geslacht en Gij hebt hen voor God 

gekocht met uw bloed, uit elke stam en taal en volk en natie. 

 
En Openbaring 7, vers 14 vanaf: Dezen zijn het, “de 

ongevaccineerden”, die komen uit de grote verdrukking en zij 
hebben hun gewaden gewassen en die wit gemaakt in het bloed des 

Lams.  

 
Zegt, Halleluja! 

 

En vers 15 Daarom zijn zij voor de troon van God en zij vereren 
Hem, “JHWH”, dag en nacht in zijn tempel; en Hij, die op de troon 

gezeten is, zal zijn “kadosh, heilige” tent over hen uitspreiden.  
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En Openbaring 12, vers 12 Daarom, verheugt u, gij hemelen en 
wie daarin wonen. Tot zover. 

En Openbaring 14, vers 16 En Hij, die op de wolk gezeten was, 

zond zijn sikkel uit op de aarde, en de aarde werd gemaaid. 
 

Voorwaar, mijn naam is Blesia, en ben een bode engel Gods. 
 

Openbaring 19, vers 5 vanaf: Looft onze God, al zijn knechten, 

die Hem vreest, gij kleinen en gij groten! 
 

En Openbaring 21, vers 7 Wie overwint, zal deze dingen beërven, 
en Ik zal hem “of haar” een God zijn en hij “of zij” zal Mij een 

zoon “of dochter” zijn. 

En Openbaring 22, vers 4 en 5 En zij zullen zijn aangezicht zien en 
zijn naam zal op hun voorhoofden zijn. En er zal geen nacht meer 

zijn en zij hebben geen licht van een lamp of licht der zon van 
node, want de Here God zal hen verlichten en zij zullen als 

koningen heersen tot in alle eeuwigheden. 

En vers 17 En de Geest en de bruid zeggen: Kom! En wie het hoort, 
zegge: Kom! En wie dorst heeft, kome, en wie wil, neme het water 

des levens om niet. 

En vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom 
spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de Here Jezus zij 

met u allen. 
 

Amen! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods en 
verdween. 

 
 

 

Wee u, die velen gaan verleiden! 
 

Voorwaar, zo spreekt de Here vanaf Zijn koninklijke troon in de 

Hemel: Voorwaar, het is beter dat gij niet geboren was, want gij 
laat velen verloren gaan, door hen te verleiden de vaccinatie aan te 

nemen. 
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Volledige weergave: 
Hallo, welkom! Op 19 oktober 2021, kreeg Ik, Profeet Benjamin 

Cousijnsen de volgende boodschap Gods die ik heel graag met u wil 

delen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige Naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! 

 

Voorwaar, zo spreekt de Here vanaf Zijn koninklijke troon in 
de Hemel: 

Luister ééns heel goed! 
 

Psalm 101, vers 7 In mijn huis zal geen bedrieger wonen. Tot 

zover. 
En Maleachi 2, vers 17 Gij vermoeit de HERE met uw woorden. En 

dan zegt gij: Waarmee vermoeien wij Hem? Doordat gij zegt: Ieder 
die kwaad doet, is goed in de ogen des HEREN en aan hen heeft Hij 

een welgevallen; waar is anders de God van het recht? 

 
Voorwaar, voorwaar,  

 

Maleachi 3, vers 8 Mag een mens God beroven? Toch berooft gij 
Mij. En dan zegt gij: Waarin beroven wij U? Tot zover. 

 
Voorwaar, het is beter dat gij niet geboren was, want gij laat 

velen verloren gaan door hen te zeggen, de vaccinatie aan te 

nemen. 
 

Openbaring 13, vers 16 tot en met 18 En het maakt, dat aan 
allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en 

de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op 

hun voorhoofd, en dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het 
merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam 

heeft. Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal 

van het beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is 
zeshonderd zesenzestig. 

 
En Maleachi 3, vers 13 en 14 Vermetel zijn uw woorden over Mij, 

zegt de HERE. En dan zegt gij: Wat hebben wij dan onder elkander 



 
 

 

8494 
 
 

 

over U gesproken? Gij zegt: Nutteloos is het God te dienen; wat 
gewin geeft het, dat wij zijn geboden onderhouden en dat wij in 

rouw gaan voor het aangezicht van de HERE der heerscharen?  

 
Voorwaar, zalig zij die ongevaccineerd zijn! 

 
Mattheüs 5, vers 3 en 4 Zalig de armen van geest, want hunner 

is het Koninkrijk der hemelen. Zalig die treuren, want zij zullen 

vertroost worden. 
En vers 8 tot en met 12 Zalig de reinen van hart, want zij zullen 

God zien. Zalig de vredestichters, want zij zullen kinderen Gods 
genoemd worden. Zalig de vervolgden om der gerechtigheid wil, 

want hunner is het Koninkrijk der hemelen. Zalig zijt gij, wanneer 

men u smaadt en vervolgt en liegende allerlei kwaad van u spreekt 
om Mijnentwil. Verblijdt u en verheugt u, want uw loon is groot in 

de hemelen; want alzo hebben zij de Profeten vóór u vervolgd. 
 

Voorwaar, de satan doet er echt alles aan via de media en 

laat weten het tegenover gestelde, dat de ziekenhuizen 
overvol raken met ongevaccineerden, om te stimuleren, dat 

men snel overgaat om zich te vaccineren.  

De media is vol manipulatie. Zelfs de regeringsleiders willen het 
heel erg aantrekkelijk maken om de vaccinatie te nemen.  

 
Mattheüs 18, vers 7 Wee de wereld om de verleidingen tot zonde. 

Want er moeten verleidingen komen, maar wee die mens, door wie 

de verleiding komt. 
En Mattheüs 4, vers 8 tot en met 10 Wederom nam de duivel Hem 

mede naar een zeer hoge berg en hij toonde Hem al de 
koninkrijken der wereld en hun heerlijkheid, en zeide tot Hem: Dit 

alles zal ik U geven, indien Gij U nederwerpt en mij aanbidt. Toen 

zeide Jezus tot hem: Ga weg, satan! Er staat immers geschreven: 
De Here, uw God, zult gij aanbidden en Hem alleen dienen. 

 

En Mattheüs 13, vers 49 en 50 Zó zal het gaan bij de voleinding 
der wereld. De engelen zullen uitgaan om de bozen uit het midden 

der rechtvaardigen af te zonderen, en zij zullen hen in de vurige 
oven werpen; daar zal het geween zijn en het tandengeknars. 

 



 
 

 

8495 
 
 

 

En Mattheüs 23, vers 12 en 13 Al wie zichzelf zal verhogen, zal 
vernederd worden en al wie zichzelf zal vernederen, zal verhoogd 

worden. Maar wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, gij huichelaars, 

want gij sluit het Koninkrijk der hemelen toe voor de mensen. 
Immers, gij gaat er niet binnen en die trachten binnen te gaan, laat 

gij niet toe daarin te komen. 
En vers 33 Slangen, adderengebroed, hoe zult gij ontkomen aan 

het oordeel der hel? 

 
En Mattheüs 24, vers 10 En dan zullen velen ten val komen en zij 

zullen elkander overleveren en elkander haten. 
En vers 12 en 13 En omdat de wetsverachting toeneemt, zal de 

liefde van de meesten verkillen. Maar wie volhardt tot het einde, die 

zal behouden worden. 
En vers 21 en 22 Want er zal dan een grote verdrukking zijn, zoals 

er niet geweest is van het begin der wereld tot nu toe en ook nooit 
meer wezen zal. En indien die dagen niet ingekort werden, zou 

geen vlees behouden worden; doch ter wille van de uitverkorenen 

zullen die dagen worden ingekort. 
En vers 27 Want gelijk de bliksem komt van het oosten en licht tot 

het westen, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn.  

En vers 38 en 39 Want zoals zij in [die] dagen vóór de zondvloed 
waren, etende en drinkende, huwende en ten huwelijk gevende, tot 

op de dag, waarop Noach in de ark ging, en zij niets bemerkten, 
eer de zondvloed kwam en hen allen wegnam, zo zal ook de komst 

van de Zoon des mensen zijn. 

En vers 42 Waakt dan, want gij weet niet, op welke dag uw Here 
komt. 

En vers 44 Daarom, weest ook gij bereid, want op een uur, dat gij 
het niet verwacht, komt de Zoon des mensen. 

 

Voorwaar, mijn naam is Numaria, en ben een bode engel 
Gods. 

Doch dit alles wat nu geschiedt in de wereld is, omdat satan weet 

en voelt, zoals ook velen nu voelen en zien, dat de dag en ure van 
de komst van de Zoon des mensen nabij is. 
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Openbaring 22, vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: 
Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de 

Here Jezus zij met u allen. 

En vers 12 en 13 Zie, Ik kom spoedig en mijn loon is bij Mij om een 
ieder te vergelden, naardat zijn werk is. Ik ben de alfa en de 

omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde. Amen! 
 

Tot slot, 

De ongevaccineerden hebben geen QR code of vaccinatie nodig om 
de Hemel binnen te mogen gaan. Wie de vaccinatie wel 

aangenomen heeft, gaat voor eeuwig verloren. Voorwaar,   
 

Johannes 3, vers 16 tot en met 21 Want alzo lief heeft God de 

wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 
een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 
naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het 

licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever 

gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want 
een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het 

licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de 
waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat 

zij in God verricht zijn. 

 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods en 

verdween. 
 

 

 

Maar indien uw hart zich afwendt van de Here 

God, zult gij zeker te gronde gaan! 
 
Maar indien gij niet luistert naar de stem van de HERE, uw God, en 

niet al zijn geboden en inzettingen, die ik u heden opleg, naarstig 

onderhoudt, dan zullen de volgende vervloekingen alle over u 
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komen en u treffen. Welnu, vreest dan de HERE en dient Hem 
oprecht en getrouw. 

 

 
Volledige weergave: 

  
Hallo, welkom! Op 20 oktober 2021, kreeg Ik, Profeet Benjamin 

Cousijnsen de volgende boodschap Gods die ik heel graag met u wil 

delen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! Voorwaar, mijn naam is 

Istaddai, en ben een bode engel Gods. 

 
Voorwaar, zo spreekt de Here Here van al wat leeft! 

 
Deuteronomium 28, vers 15 Maar indien gij niet luistert naar de 

stem van de HERE, uw God, en niet al zijn geboden en inzettingen, 

die ik u heden opleg, naarstig onderhoudt, dan zullen de volgende 
vervloekingen alle over u komen en u treffen. 

En vers 20 De HERE zal over u de vloek, de verwarring en de 

bedreiging doen komen in alles wat gij onderneemt en wat gij doet, 
totdat gij verdelgd wordt en snel te gronde gaat vanwege de 

slechtheid uwer daden, omdat gij Mij verlaten hebt. 
En vers 28 De HERE zal u slaan met waanzin, verblinding en 

verstandsverbijstering. 

En vers 34 en 35 Gij zult waanzinnig worden vanwege het 
schouwspel, dat uw ogen zullen zien. De HERE zal u slaan met boze 

zweren aan de knieën en aan de dijen, waarvan gij niet kunt 
genezen – van uw voetzool af tot uw schedel toe.  

En vers 45 Al deze vervloekingen zullen over u komen, u 

achtervolgen en u treffen, totdat gij verdelgd zijt, omdat gij niet 
geluisterd hebt naar de stem van de HERE, uw God, en de geboden 

en inzettingen die Hij u opgelegd heeft, niet onderhouden hebt. 

En vers 54 De meest verwekelijkte en verwende man onder u zal 
zijn broeder noch zijn eigen vrouw noch de kinderen, die hem nog 

resten, iets gunnen. 
En vers 56 De verwekelijkte en verwende vrouw onder u, die van 

verwendheid en wekelijkheid het nooit gewaagd heeft haar voetzool 
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op de grond te zetten, zal haar eigen man noch haar zoon en 
dochter iets gunnen. 

En vers 58 en 59 Indien gij niet naarstig onderhoudt al de woorden 

der wet, die in dit boek geschreven zijn, en gij niet deze heerlijke, 
geduchte Naam, de HERE, uw God, vreest, dan zal de HERE u en uw 

nageslacht ongemeen zwaar tuchtigen met felle, aanhoudende 
slagen en boze, aanhoudende ziekten. 

En vers 66 en 67 Zonder ophouden zal uw leven in gevaar 

verkeren; des nachts en des daags zult gij opschrikken en van uw 
leven niet zeker zijn. Des morgens zult gij zeggen: Was het maar 

avond; en des avonds: Was het maar morgen – vanwege de vrees, 
die uw hart vervult, en vanwege het schouwspel, dat uw ogen zien.  

 

Voorwaar, hoor aandachtig! 
Het is beter dat gij u bekeert met uw gehele hart en met uw gehele 

ziel en verstand. 
  

Deuteronomium 30, vers 17 en 18 Maar indien uw hart zich 

afwendt en gij niet luistert doch u laat verleiden en u voor andere 
goden nederbuigt en hen dient, dan verkondig ik u heden, dat gij 

zeker te gronde zult gaan. Tot zover. 

 
Voorwaar, ook de vaccinaties zijn uit den boze en beslist 

geen zegen maar erger nog dan een vloek, want het snijdt u 
af voor eeuwig van de levende God.  

 

Deuteronomium 30, vers 19 en vers 20 Ik neem heden de 
hemel en de aarde tegen u tot getuigen; het leven en de dood stel 

ik u voor, de zegen en de vloek; kies dan het leven, opdat gij leeft, 
gij en uw nageslacht, door de HERE, uw God, lief te hebben, naar 

zijn stem te luisteren en Hem aan te hangen, want dat is uw leven 

en waarborg. Tot zover. 
 

Voorwaar, heb de wereld niet lief en al wat in de wereld is.  

 
Jozua 24, vers 14 Welnu, vreest dan de HERE en dient Hem 

oprecht en getrouw. Tot zover. 
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En vers 15 Maar indien het kwaad is in uw ogen, de HERE te dienen, 
kiest dan heden, wie gij dienen zult. Tot zover. Evenzo, de 

vaccinaties of God? 

 
Voorwaar, ook vanwege uw wereldse duivelse feesten heeft 

men een open deur gemaakt voor heel veel demonen, die 
hun gang kunnen gaan.  

God haat uw feesten! 

 
1 Korintiërs 2, vers 9 Maar, gelijk geschreven staat: Wat geen 

oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en wat in geen 
mensenhart is opgekomen, al wat God heeft bereid voor degenen, 

die Hem liefhebben. 

En vers 12 tot en met 14 Wij nu hebben niet de geest der wereld 
ontvangen, maar de Geest uit God, opdat wij zouden weten, wat 

ons door God in genade geschonken is. Hiervan spreken wij dan 
ook met woorden, die niet door menselijke wijsheid, maar door de 

Geest geleerd zijn, zodat wij het geestelijke met het geestelijke 

vergelijken. Doch een ongeestelijk mens aanvaardt niet hetgeen 
van de Geest Gods is, want het is hem dwaasheid en hij kan het 

niet verstaan, omdat het slechts geestelijk te beoordelen is. 

 
En 2 Korintiërs 10, vers 3 tot en met 6 Want al leven wij in het 

vlees, wij trekken niet ten strijde naar het vlees, want de wapenen 
van onze veldtocht zijn niet vleselijk, maar krachtig voor God tot 

het slechten van bolwerken, zodat wij de redeneringen en elke 

schans,  
die opgeworpen wordt tegen de kennis van God, slechten, elk 

bedenksel als krijgsgevangene brengen onder de gehoorzaamheid 
aan Christus, en gereed staan, zodra uw gehoorzaamheid volkomen 

is, alle ongehoorzaamheid te straffen. 

 
En Galaten 6, vers 7 en 8 Dwaalt niet, God laat niet met Zich 

spotten. Want wat een mens zaait, zal hij ook oogsten. Want wie op 

de akker van zijn vlees zaait, zal uit zijn vlees verderf oogsten, 
maar wie op de akker van de Geest zaait, zal uit de Geest eeuwig 

leven oogsten. 
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En Efeziërs 6, vers 11 en 12 Doet de wapenrusting Gods aan, om 
te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels; want wij 

hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de 

overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer 
duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. 

 
Voorwaar, de Heilige Geest Gods zal door deze boodschap 

heen werken.  

 
Hebreeën 4, vers 13 En geen schepsel is voor Hem verborgen, 

want alle dingen liggen open en ontbloot voor de ogen van Hem, 
voor wie wij rekenschap hebben af te leggen. 

 

En Openbaring 22, vers 12 Zie, Ik kom spoedig en mijn loon is 
bij Mij om een ieder te vergelden, naardat zijn werk is. 

En vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom 
spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de Here Jezus zij 

met u allen. 

 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods en 

verdween. 

 
 

 

Weinigen volharden in hun trouw aan de Heere 
 

Maar wat zegt zij? Nabij u is het woord, in uw mond en in uw hart, 
namelijk het woord des geloofs, dat wij prediken. Want indien gij 

met uw mond belijdt, dat Jezus Heer is, en met uw hart gelooft, dat 

God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult gij behouden 
worden; want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de 

mond belijdt men tot behoudenis. Immers het schriftwoord zegt: Al 
wie op Hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen. 

Romeinen 10:8-11 

 
 

Volledige weergave: 

  



 
 

 

8501 
 
 

 

Hallo, welkom! Op 21 oktober 2021, kreeg Ik, Profeet Benjamin 
Cousijnsen de volgende boodschap Gods die ik heel graag met u wil 

delen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! Voorwaar, mijn naam is 
Rafaël, en ben een bode engel Gods. 

 

Romeinen 9, vers 1 Ik spreek de waarheid in Christus, ik lieg niet, 
want mijn geweten betuigt mij dit mede door de heilige Geest. 

En Romeinen 8, vers 33 Wie zal de uitverkorenen Gods 
beschuldigen? God is het, die rechtvaardigt. 

En vers 35 Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? 

Verdrukking of benauwdheid, of vervolging of honger, of naaktheid, 
of gevaar, of het zwaard? 

En vers 37 tot en met 39 Maar in dit alles zijn wij meer dan 
overwinnaars door Hem, die ons heeft liefgehad. Want ik ben 

verzekerd, dat noch dood noch leven, noch engelen noch machten, 

noch heden noch toekomst, noch krachten, noch hoogte noch 
diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de 

liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Here. 

 
Voorwaar, dit zijn prachtige woorden, vooral, dat u zegt, dat 

niets u zal kunnen scheiden van de liefde Gods welke is in 
Jezus Christus. 

Voorwaar, iedereen, ook de niet-gelovigen, zullen voor de Here, 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus komen te staan en 
rekenschap mogen afleggen om deze woorden, dat niets u kan 

scheiden van Hem. Toch hebben velen gelogen tegen Hem. Velen 
kozen voor de vaccinatie en hebben zich door het aannemen laten 

afscheiden van Hem voor eeuwig.  

 
Romeinen 9, vers 14 Wat zullen wij dan zeggen: Zou er 

onrechtvaardigheid zijn bij God?  

 
Voorwaar, sommigen verloren hun baan vanwege dat ze 

christen zijn en openlijk ervoor uitkomen, dat zij door noch 
heden, noch toekomst, noch het opdringen van de 

vaccinatie, onder andere, zich laten scheiden van Yeshua 
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HaMashiach, JHWH, Jezus Christus en zijn meer dan 
overwinnaars! 

 

Romeinen 10, vers 8 tot en met 11 Maar wat zegt zij? Nabij u is 
het woord, in uw mond en in uw hart, namelijk het woord des 

geloofs, dat wij prediken. Want indien gij met uw mond belijdt, dat 
Jezus Heer is, en met uw hart gelooft, dat God Hem uit de doden 

heeft opgewekt, zult gij behouden worden; want met het hart 

gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot 
behoudenis. Immers het schriftwoord zegt: Al wie op Hem zijn 

geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen. 
En Romeinen 15, vers 18 Want ik zal het niet wagen van iets 

anders te spreken dan van hetgeen Christus door mij bewerkt 

heeft, om heidenen tot gehoorzaamheid te brengen door woord en 
daad. 

En 1 Korintiërs 1, vers 25 Want het dwaze van God is wijzer dan de 
mensen en het zwakke van God is sterker dan de mensen. 

En vers 27 Integendeel, wat voor de wereld dwaas is, heeft God 

uitverkoren om de wijzen te beschamen, en wat voor de wereld 
zwak is, heeft God uitverkoren om wat sterk is te beschamen. 

 

Zegt, Halleluja! 
 

En 1 Korintiërs 1, vers 30 Maar uit Hem is het, dat gij in Christus 
Jezus zijt, die ons van God is geworden: wijsheid, rechtvaardigheid, 

heiliging en verlossing. 

 
En 1 Korintiërs 2, vers 9 Maar, gelijk geschreven staat: Wat geen 

oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en wat in geen 
mensenhart is opgekomen, al wat God heeft bereid voor degenen, 

die Hem liefhebben. 

En vers 12 tot en met 14 Wij nu hebben niet de geest der wereld 
ontvangen, maar de Geest uit God, opdat wij zouden weten, wat 

ons door God in genade geschonken is. Hiervan spreken wij dan 

ook met woorden, die niet door menselijke wijsheid, maar door de 
Geest geleerd zijn, zodat wij het geestelijke met het geestelijke 

vergelijken. Doch een ongeestelijk mens aanvaardt niet hetgeen 
van de Geest Gods is, want het is hem dwaasheid en hij kan het 

niet verstaan, omdat het slechts geestelijk te beoordelen is. 
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En 1 Korintiërs 7, vers 17 Alleen, laat ieder zo leven, als de Here 

hem toebedeeld heeft, zo, als God hem geroepen heeft. Zo schrijf 

ik het in alle gemeenten voor. 
En vers 23 Weest geen slaven van mensen. 

En 1 Korintiërs 8, vers 3 Maar heeft iemand God lief, dan is deze 
door Hem gekend. 

En Efeziërs 5, vers 17 Weest daarom niet onverstandig, maar tracht 

te verstaan, wat de wil des Heren is. 
En Filippenzen 3, vers 7 tot en met 9 Maar alles wat mij winst was, 

heb ik om Christus’ wil schade geacht. Voorzeker, ik acht zelfs alles 
schade, omdat de kennis van Christus Jezus, mijn Here, dat alles te 

boven gaat. Om zijnentwil heb ik dit alles prijsgegeven en houd het 

voor vuilnis, opdat ik Christus moge winnen, en in Hem moge 
blijken niet een eigen gerechtigheid, uit de wet, te bezitten, maar 

de gerechtigheid door het geloof in Christus, welke uit God is op de 
grond van het geloof. 

 

Voorwaar, wees standvastig in uw wandel. 
 

1 Johannes 2, vers 15 Hebt de wereld niet lief en hetgeen in de 

wereld is. Indien iemand de wereld liefheeft, de liefde des Vaders is 
niet in hem. 

En vers 23 Een ieder, die de Zoon loochent, heeft ook de Vader 
niet. Wie de Zoon belijdt, heeft ook de Vader. 

 

Wie de vaccinatie aangenomen heeft, heeft ook de Vader 
niet. 

 
1 Johannes 2, vers 24 en 25 Wat u betreft, wat gij van den 

beginne gehoord hebt, moet in u blijven. Indien in u blijft, wat gij 

van den beginne gehoord hebt, dan zult gij ook in de Zoon en in de 
Vader blijven. En dit is de belofte, die Hij zelf ons beloofd heeft: het 

eeuwige leven. 

En 1 Johannes 5, vers 4 en 5 Want al wat uit God geboren is, 
overwint de wereld; en dit is de overwinning, die de wereld 

overwonnen heeft: ons geloof. Wie is het, die de wereld overwint, 
dan wie gelooft, dat Jezus de Zoon van God is?  



 
 

 

8504 
 
 

 

En vers 19 en 20 Wij weten, dat wij uit God zijn en de gehele 
wereld in het boze ligt. Doch wij weten, dat de Zoon van God 

gekomen is en ons inzicht gegeven heeft om de Waarachtige te 

kennen; en wij zijn in de Waarachtige, in zijn Zoon Jezus Christus. 
Dit is de waarachtige God en het eeuwige leven. 

 
En Openbaring 22, vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, 

zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van 

de Here Jezus zij met u allen. 
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods en 
verdween. 

 

 
 

Wees opmerkzaam en sla Gods wijsheid niet in 

de wind 
 

Zo spreekt de Here, JHWH, tot u: Ik, JHWH, onderricht u in de weg 

der wijsheid. Houd vast aan de tucht en kom niet op het pad der 
goddelozen. Betreed de weg der bozen niet! Mijd die! Deze weg der 

goddelozen is vol duisternis. 
 

 

Volledige weergave: 
  

Hallo, welkom! Op 24 oktober 2021, kreeg Ik, Profeet Benjamin 

Cousijnsen de volgende boodschap Gods die ik heel graag met u wil 
delen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! 

 
Voorwaar, zo spreekt de Here: 

Wees opmerkzaam om inzicht te verkrijgen. Laat uw hart Mijn 
woorden goed vast houden en onderhoud mijn geboden, zodat gij 

moogt eeuwig moogt leven.  

 
Voorwaar, voorwaar, voorwaar, Ik, JHWH, zeg u;  
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Luister ook trouw naar Mijn woorden in de 
Evangelicalendtimemachine.com. Voorwaar, verlaat Mijn woorden 

niet, Mijn boodschappen. Deze zijn kadosh, heilig en getrouw en 

waarachtig. En zie, Ik kom spoedig! Zalig zijt gij, die getrouw zijt 
en Mijn woorden Mijns monds bewaart en liefheeft. Dan zijt u 

behouden. Dit is het begin der wijsheid: Ik, JHWH, onderricht u in 
de weg der wijsheid. Houd vast aan de tucht en kom niet op het 

pad der goddelozen. Betreed de weg der bozen niet! Mijd die! Deze 

weg der goddelozen is vol duisternis. 
 

Voorwaar, laten uw oren horen en verstaan, om 
bedachtzaamheid in acht te nemen, voor de grote 

manipulatie van satan, de vaccinatie.  

Voorwaar, wijk noch te rechter, noch ter linkerhand af! Houd u 
verwijderd ervan! De media is als honingzeem, waar de honing 

vanaf druipt en gladder dan olie is, en met zijn glibberigheid u 
brengt naar de hel. 

 

Spreuken 18, vers 8 De woorden van de lasteraar zijn als 
lekkernijen; zij glijden immers af naar de schuilhoeken van het 

hart. 

 En Spreuken 21, vers 4 Trotsheid van ogen en opgeblazenheid van 
hart – de glans der goddelozen is zonde. 

En vers 10 De begeerte van de goddeloze gaat uit naar het kwaad; 
zijn naaste draagt hij geen genegenheid toe. 

En vers 29 De goddeloze zet een onbeschaamd gezicht, maar de 

oprechte, hij geeft vastheid aan zijn wandel. 
En Spreuken 28, vers 5 en 6 Boze lieden verstaan het recht niet, 

maar wie de HERE zoeken, verstaan alles. Beter een arme die in 
oprechtheid wandelt, dan iemand die verkeerde wegen gaat, al is 

hij rijk. 

En vers 26 Wie op eigen hart vertrouwt, is een dwaas; maar wie in 
wijsheid wandelt, zal ontkomen. 

En Spreuken 29, vers 23 Eens mensen hoogmoed vernedert hem, 

maar een nederige van geest zal eer ontvangen. 
En vers 26 en 27 Velen zoeken de gunst van een heerser, maar van 

de HERE ontvangt de mens zijn recht. Een booswicht is de 
rechtvaardigen een gruwel, wie recht is van wandel, is een gruwel 

voor de goddeloze. 
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En Openbaring 22, vers 12 Zie, Ik kom spoedig en mijn loon is 

bij Mij om een ieder te vergelden, naardat zijn werk is.  Amen! 

 
Voorwaar, mijn naam is Blesia, en ben een bode engel Gods. 

 
Openbaring 22, vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: 

Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de 

Here Jezus zij met u allen. 
 

Tot slot, wie wijsheid in de wind slaat is dom. 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods en 

verdween. 

 
 

 

Velen vragen zich af of een man eigenlijk wel 
mag huilen 
 

Uw gevoelens en verdriet laten zien, tonen, dat men een mens is en 
geen robot. 

 
 

Volledige weergave: 

  
Hallo, welkom! Op 25 oktober 2021, kreeg Ik, Profeet Benjamin 

Cousijnsen de volgende boodschap Gods die ik heel graag met u wil 

delen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige Naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! Voorwaar, mijn naam is 

Revorme, en ben een bode engel Gods. 

 
Voorwaar,  

 
Mattheüs 5, vers 4 en 5 Zalig die treuren, want zij zullen 

vertroost worden. Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde 

beërven. 
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En Lucas 12, verse 40 Weest ook gij bereid, want op een uur, dat 
gij het niet verwacht, komt de Zoon des mensen. 

 

Voorwaar, voorwaar, ik zeg u en openbaar u, dat vrouwen 
gemiddeld twee keer zo vaak huilen als mannen.  

Voorwaar, mag een man eigenlijk wel of niet huilen? Velen vragen 
zich dit af. 

 

Mattheüs 17, verse 22 en 23 Terwijl zij samen in Galilea 
verkeerden, zeide Jezus tot hen: De Zoon des mensen zal 

overgeleverd worden in de handen der mensen, en zij zullen Hem 
ter dood brengen en ten derden dage zal Hij opgewekt worden. En 

zij werden zeer bedroefd. 

 
Voorwaar, toen zij dit hoorden, werden zij diep in hun hart 

getroffen.  
Voorwaar, jaren geleden hoorde Profeet Benjamin Cousijnsen een 

liedje een levensliedzanger, Jacques Herb, die zong, ‘Een man mag 

niet huilen’, via de radio. Voorwaar,  
 

Johannes 16, vers 21 en 22 Een vrouw, die baart, heeft 

droefheid, omdat haar uur gekomen is; maar wanneer zij het kind 
ter wereld heeft gebracht, denkt zij niet meer aan haar 

benauwdheid, uit vreugde, dat een mens ter wereld is 
gekomen. Ook gij hebt dan nu wel droefheid, maar Ik zal u 

wederzien en uw hart zal zich verblijden en niemand ontneemt u 

uw blijdschap. 
 

Voorwaar, er zijn zo vele traantjes gelaten in verschillende 
situaties, zelfs door de bijbel heen.  

Ook bijvoorbeeld, werd een huiler in de sport, die een wedstrijd 

verloren had, als zwak beoordeeld, terwijl een gewichtheffer, die 
een wedstrijd gewonnen had en ook een traantje wegpinkte en zijn 

of haar gevoelens toonde, sterk werd genoemd. Men drukt zijn 

gevoelens uit als men iets heel stoers doet. 
 

Voorwaar, ja, een man huilt niet zo snel als een vrouw, maar 
dat betekent niet, dat hij een gevoelloze robot is. 
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Psalm 5, vers 12 Maar verheugen zullen zich allen die bij U 
schuilen, altoos zullen zij jubelen, daar Gij hen beschermt, en in U 

zullen juichen wie uw naam liefhebben. 

En Psalm 20, vers 7 Nu weet ik, dat de HERE zijn gezalfde de 
overwinning geeft, Hij antwoordt hem uit zijn heilige hemel met de 

machtige heilsdaden zijner rechterhand. 
En Psalm 34, vers 19 en 20 De HERE is nabij de gebrokenen van 

hart en Hij verlost de verslagenen van geest. Talrijk zijn de rampen 

van de rechtvaardige, maar uit die alle redt hem de HERE. 
En Spreuken 21, vers 2 Elke weg van een mens is recht in zijn 

ogen, maar de HERE beproeft de harten. 
En vers 4 Trotsheid van ogen en opgeblazenheid van hart – de 

glans der goddelozen is zonde. 

 
Voorwaar, uw gevoelens en verdriet laten zien, tonen, dat 

men een mens is en geen robot. 
En zo is het ook in de liefde. 

 

Galaten 5, vers 22 Maar de vrucht van de Geest is liefde, 
blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, 

trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. 

 
Open zijn naar elkaar doet wonderen, zowel in de 

sportwereld. 
 

Psalm 126, vers 5 en 6 Wie met tranen zaaien, zullen met 

gejuich maaien. Hij gaat al wenende voort, die de zaadbuidel 
draagt; voorzeker zal hij komen met gejuich, dragende zijn 

schoven. 
 

En Johannes 11, vers 35 Jezus weende. 

 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods en 

verdween. 
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De dagen zijn kwaad, wees daarom niet 

onverstandig! 
 

Want gij zijt allen kinderen des lichts en kinderen des daags. Wij 
behoren niet aan de nacht of duisternis toe; laten wij dan ook niet 

slapen gelijk de anderen, doch wakker en nuchter zijn. Want die 

slapen, slapen des nachts en die zich bedrinken, zijn des nachts 
dronken, maar laten wij, die de dag toebehoren, nuchter zijn, 

toegerust met het harnas van geloof en liefde en met de helm van 
de hoop der zaligheid. 1 Thessalonicenzen 5:5-8 

 

 
Volledige weergave: 

  

Hallo, welkom! Op 26 oktober 2021, kreeg Ik, Profeet Benjamin 
Cousijnsen de volgende boodschap Gods die ik heel graag met u wil 

delen. 
Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! Voorwaar, mij naam is Sinabi, 

en ben een bode engel Gods. 
 

Mattheüs 24, vers 3 en 4 Toen Hij op de Olijfberg gezeten was, 
kwamen zijn discipelen alleen tot Hem en zeiden: Zeg ons wanneer 

zal dat geschieden, en wat is het teken van uw komst en van de 

voleinding der wereld? En Jezus antwoordde en zeide tot hen: Ziet 
toe, dat niemand u verleide! 

En vers 10 En dan zullen velen ten val komen en zij zullen elkander 

overleveren en elkander haten. 
En vers 12 en 13 En omdat de wetsverachting toeneemt, zal de 

liefde van de meesten verkillen. Maar wie volhardt tot het einde, die 
zal behouden worden. 

En vers 21 en 22 Want er zal dan een grote verdrukking zijn, zoals 

er niet geweest is van het begin der wereld tot nu toe en ook nooit 
meer wezen zal. En indien die dagen niet ingekort werden, zou 

geen vlees behouden worden; doch ter wille van de uitverkorenen 
zullen die dagen worden ingekort. 

 

En 2 Timotheüs 3, vers 1 tot en met 9 Weet wel, dat er in de 
laatste dagen zware tijden zullen komen: want de mensen zullen 
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zelfzuchtig zijn, geldgierig, pochers, vermetel, kwaadsprekers, aan 
hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, liefdeloos, 

trouweloos, lasteraars, onmatig, onhandelbaar, afkerig van het 

goede, verraderlijk, roekeloos, opgeblazen, met meer liefde voor 
genot dan voor God, die met een schijn van godsvrucht de kracht 

daarvan verloochend hebben; houd ook dezen op een 
afstand. Want tot hen behoren zij, die zich in de huizen indringen 

en vrouwtjes weten in te palmen, die met zonden beladen zijn en 

gedreven worden door velerlei begeerten, die zich te allen tijde 
laten leren, zonder ooit tot erkentenis der waarheid te kunnen 

komen. Zoals Jannes en Jambres, de tegenstanders van Mozes, 
staan ook dezen de waarheid tegen; het zijn mensen, wier denken 

bedorven is, en wier geloof de toets niet kan doorstaan. Maar zij 

zullen het niet veel verder brengen, want hun onzinnigheid zal aan 
allen overduidelijk worden, zoals ook bij genen het geval was. 

En vers 11 tot en met 13 vanaf: Al die vervolgingen heb ik 
doorstaan en de Here, “JHWH”, heeft mij uit alle gered. Trouwens, 

allen, die in Christus Jezus godvruchtig willen leven, zullen vervolgd 

worden. Maar slechte mensen en bedriegers zullen van kwaad tot 
erger komen; zij verleiden en worden verleid. 

En 2 Timotheüs 4, vers 3 Want er komt een tijd, dat de mensen de 

gezonde leer niet meer zullen verdragen, maar omdat hun gehoor 
verwend is. Tot zover. 

 
Voorwaar, het grootste gevaar voor christenen is het volle 

bedrog en de manipulatie van de antichrist. 

 
2 Timotheüs 4, vers 6 “Zo spreekt de Heer”, Want wat Mij, 

“JHWH”, aangaat, reeds word ik als plengoffer geofferd en het 
tijdstip van mijn verscheiden staat voor de deur.  

En Openbaring 22, vers 4 En zij, “de ongevaccineerden”, zullen 

zijn aangezicht zien en zijn naam zal op hun voorhoofden zijn.  
En vers 6 En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn getrouw en 

waarachtig, en de Here, de God van de geesten der Profeten, heeft 

zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen hetgeen weldra 
geschieden moet.  

En vers 11 Wie onrecht doet, hij doe nog meer onrecht; wie vuil is, 
hij worde nog vuiler; wie rechtvaardig is, hij bewijze nog meer 

rechtvaardigheid; wie heilig is, hij worde nog meer geheiligd. 
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En vers 20 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. 
Amen, kom, Here Jezus! 

 

En 1 Thessalonicenzen 5, vers 2 tot en met 8 Immers, gij weet 
zelf zeer goed, dat de dag des Heren zó komt, als een dief in de 

nacht. Terwijl zij zeggen: het is alles vrede en rust, overkomt hun, 
als de weeën een zwangere vrouw, een plotseling verderf, en zij 

zullen geenszins ontkomen. Maar gij, broeders, zijt niet in de 

duisternis, zodat die dag u als een dief overvallen zou: want gij zijt 
allen kinderen des lichts en kinderen des daags. Wij behoren niet 

aan nacht of duisternis toe; laten wij dan ook niet slapen gelijk de 
anderen, doch wakker en nuchter zijn. Want die slapen, slapen des 

nachts en die zich bedrinken, zijn des nachts dronken, maar laten 

wij, die de dag toebehoren, nuchter zijn, toegerust met het harnas 
van geloof en liefde en met de helm van de hoop der zaligheid. 

En Filippenzen 4, vers 4 Verblijdt u in de Here te allen tijde! 
Wederom zal ik zeggen: Verblijdt u!  

 

En Efeziërs 6, vers 10 tot en met 18 Voorts, weest krachtig in de 
Here en in de sterkte zijner macht. Doet de wapenrusting Gods 

aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des 

duivels; want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, 
maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de 

wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de 
hemelse gewesten. Neemt daarom de wapenrusting Gods, om 

weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om, uw taak geheel 

vervuld hebbende, stand te houden. Stelt u dan op, uw lendenen 
omgord met de waarheid, bekleed met het pantser der 

gerechtigheid, de voeten geschoeid met de bereidvaardigheid van 
het evangelie des vredes; neemt bij dit alles het schild des geloofs 

ter hand, waarmede gij al de brandende pijlen van de boze zult 

kunnen doven; en neemt de helm des heils aan en het zwaard des 
Geestes, dat is het woord van God. En bidt daarbij met aanhoudend 

bidden en smeken bij elke gelegenheid in de Geest, daartoe 

wakende met alle volharding en smeking voor alle heiligen. 
 

En 2 Thessalonicenzen 2, vers 11 tot en met 13 En daarom 
zendt God hun een dwaling, die bewerkt, dat zij de leugen 

geloven, opdat allen worden geoordeeld, die de waarheid niet 
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geloofd hebben, doch een welgevallen hebben gehad in de 
ongerechtigheid. Maar wij behoren God te allen tijde om u te 

danken, door de Here geliefde broeders, dat God u als eerstelingen 

Zich verkoren heeft tot behoudenis, in heiliging door de Geest en 
geloof in de waarheid. 

En 2 Thessalonicenzen 3, vers 5 De Here neige uw harten tot de 
liefde Gods en tot de volharding van Christus. 

 

En Efeziërs 5, vers 1 en 2 Weest dan navolgers Gods, als geliefde 
kinderen, en wandelt in de liefde, zoals ook Christus u heeft 

liefgehad en Zich voor ons heeft overgegeven als offergave en 
slachtoffer, Gode tot een welriekende reuk. 

En vers 10 tot en met 17 en toetst wat de Here welbehagelijk 

is. 11En neemt geen deel aan de onvruchtbare werken der 
duisternis, maar ontmaskert ze veeleer, want het is zelfs 

schandelijk om te noemen, wat heimelijk door hen wordt 
verricht; maar als dat alles door het licht ontmaskerd wordt, komt 

het aan de dag; want al wat aan de dag komt is licht. Daarom heet 

het: Ontwaak, gij die slaapt, en sta op uit de doden, en Christus zal 
over u lichten. Ziet dus nauwlettend toe, hoe gij wandelt, niet als 

onwijzen, doch als wijzen, u de gelegenheid ten nutte makende, 

want de dagen zijn kwaad. Weest daarom niet onverstandig, maar 
tracht te verstaan, wat de wil des Heren is. 

En vers 21 En weest elkander onderdanig in de vreze van Christus. 
En Colossenzen 3, vers 14 en 15 En doet bij dit alles de liefde aan, 

als de band der volmaaktheid. En de vrede van Christus, tot welke 

gij immers in één lichaam geroepen zijt, regere in uw harten; en 
weest dankbaar. 

En vers 24 en 25 Gij weet toch, dat gij van de Here tot vergelding 
de erfenis zult ontvangen. Gij dient Christus als heer. Want wie 

onrecht doet, zal zijn onrecht terugontvangen, en er is geen 

aanzien des persoons. 
 

Voorwaar, neem deze boodschap serieus! 

 
Jeremia 25, vers 4 en 5 Ook heeft de HERE al zijn knechten, de 

profeten, tot u gezonden, vroeg en laat, doch gij hebt geen gehoor 
gegeven noch uw oor geneigd om te horen, Bekeert u toch een 
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ieder van zijn boze weg en van de boosheid uwer handelingen. Tot 
zover. 

 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods en 
verdween. 

 
 

 

Volhardt tot het einde! 
 

In deze boodschap, heeft de Here, Yeshua HaMashiach, JHWH, 

Jezus Christus, gesproken en het is wijsheid om te luisteren en te 
doen, wat de Heer u opdraagt. Lees of luister verder naar de 

boodschap. 
 

 

Volledige weergave: 
  

Hallo, welkom! Op 27 oktober 2021, kreeg Ik, Profeet Benjamin 
Cousijnsen de volgende boodschap Gods die ik heel graag met u wil 

delen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, 

mijn naam is Revelado, en ben een bode engel Gods. 
 

Voorwaar, het is werkelijkheid geworden, dat het merkteken 
van het beest nu wereldwijd bijna actief is.  

Voorwaar, verplichte vaccinaties waren altijd al het doel van satan 

daar behoeft men geen uitleg meer over te geven. Tevens, ook via 
de vele openbaringen die sinds 2012 werden doorgegeven via Gods 

ware eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen, ziet men dat nu alles 
heel snel aan het vervullen is. Daarom, is het heel verstandig om 

Rapture ready te zijn! 

 
Voorwaar, zo spreekt de Here, Yeshua HaMashiach JHWH, 

Jezus Christus: 

 



 
 

 

8514 
 
 

 

Mattheüs 7, vers 12 Alles nu wat gij wilt, dat u de mensen doen, 
doet gij hun ook aldus: want dit is de wet en de Profeten. 

 

Als men, christen is, of niet, behandelt u toch de mensen, 
zoals u ook behandeld wilt worden.  

Ook is het een volkswijsheid, die velen zullen herkennen: Breng de 
ander geen schade toe, dan zul je geen schade van de ander 

ondervinden. Voorwaar,  

Mattheüs 7, vers 1 tot en met 3 Oordeelt niet, opdat gij niet 
geoordeeld wordt; want met het oordeel, waarmede gij oordeelt, 

zult gij geoordeeld worden, en met de maat, waarmede gij meet, 
zal u gemeten worden. Wat ziet gij de splinter in het oog van uw 

broeder, maar de balk in uw eigen oog bemerkt gij niet?  

 
Voorwaar, vele christenen die gevaccineerd zijn en voorzien 

zijn met het kenmerk 666, zullen het merken en 
ondervinden, dat wereldwijd juist alleen de 

ongevaccineerden zijn verdwenen in Christus.  

Voorwaar, ik zeg u, die volhard hebben tot het einde, zullen 
behouden worden en weggenomen.  

 

Voorwaar, volg het kwaad niet na, maar het goede. 
Want de Here heeft u gezegd, “Wie kwaad doet en naar de Nieuwe 

Wereld Orde luistert zal ook niet worden opgenomen en thuis 
gehaald worden.” 

 

Deuteronomium 30, vers 17 en 18 Maar indien uw hart zich 
afwendt en gij niet luistert doch u laat verleiden en u voor andere 

goden nederbuigt en hen dient, dan verkondig ik u heden, dat gij 
zeker te gronde zult gaan; niet lang zult gij leven in het land. Tot 

zover. 

 
Voorwaar, betreft de ongevaccineerden: 

 

Deuteronomium 31, vers 5 en 6 De HERE zal hen aan u 
overleveren, en gij zult met hen doen geheel overeenkomstig het 

gebod, dat ik u gegeven heb. Weest sterk en moedig, vreest niet en 
siddert niet voor hen, want de HERE, uw God, zelf gaat met u; Hij 

zal u niet begeven en u niet verlaten. 
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En De 3de brief van Johannes 1, vers 9 Ik heb aan de gemeente een 
en ander geschreven; maar Diotrefes, die onder hen de eerste 

tracht te zijn, ontvangt ons niet. 

 
Voorwaar, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, de 

Koning der koningen, zegt u: Doe wat Ik tot u gesproken heb 
en overtreedt niet! 

 

Judas 1, vers 17 tot en met 23 Gij echter, geliefden, herinnert u 
de woorden, die vóór dezen gesproken zijn door de apostelen van 

onze Here Jezus Christus, dat zij tot u hebben gezegd: Aan het 
einde des tijds zullen er spotters komen, die naar hun eigen 

goddeloze begeerten zullen wandelen. Zij zijn het, die scheuringen 

maken, natuurlijke mensen, die de Geest niet hebben. Maar gij, 
geliefden, bewaart uzelf in de liefde Gods, door uzelf op te bouwen 

in uw allerheiligst geloof en door te bidden in de heilige 
Geest, verwachtende de ontferming van onze Here Jezus Christus 

ten eeuwigen leven. En weest ook barmhartig jegens sommigen, 

die twijfelen, redt hen door hen uit het vuur te rukken, maar weest 
jegens anderen barmhartig in vreze, uit afkeer zelfs van het kleed, 

dat door het vlees bevlekt is. Amen! 

 
Aan de vrucht herkent men de Geest of hij van Mij is of niet. 

 
Openbaring 22, vers 12 Zie, Ik kom spoedig en mijn loon is bij 

Mij om een ieder te vergelden, naardat zijn werk is.  

 
De tijd is nabij! Amen! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods en 
verdween. 

 

 
 

Laat de satan geen voordeel aan u mogen 

behalen 
 

Zo spreekt de Here, uw Rabbouni en Koning der koningen, en 

liefhebbende Vader, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus: 
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Laat hem geen voordeel aan u mogen behalen, want zijn gedachten 
zijn ons niet onbekend. 

 

 
Volledige weergave: 

  
Hallo, welkom! Op 28 oktober 2021, kreeg Ik, Profeet Benjamin 

Cousijnsen de volgende boodschap Gods die ik heel graag met u wil 

delen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige Naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus!  

 

Voorwaar, er is een hoop die nooit wankelt, die de zwaarste 
storm doorstaat.  

Voorwaar, ook al lijkt het, dat alles eventjes donker wordt, dan 
komt Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus met Zijn licht, dat 

u de weg wijst. 

 
Spreuken 3, vers 3 Dat liefde en trouw u niet verlaten! Bind ze 

om uw hals, schrijf ze op de tafel van uw hart. 

En vers 5 Vertrouw op de HERE met uw ganse hart en steun op uw 
eigen inzicht niet. 

En vers 17 Haar wegen zijn liefelijke wegen, al haar paden zijn 
vrede. 

En vers 28 Zeg niet tot uw naaste: Ga heen en kom terug, morgen 

zal ik geven, terwijl gij het hebt. 
 

En Galaten 5, vers 22 en 23 Maar de vrucht van de Geest is 
liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, 

trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Tegen zodanige mensen is 

de wet niet.  
En Spreuken 6, vers 21 Bind ze bestendig op uw hart, hang ze om 

uw hals. 

 
En Spreuken 9, vers 12 Als gij wijs zijt, zijt gij wijs tot uw eigen 

welzijn, als gij spot, zult gij dat alleen dragen. 
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En Spreuken 10, vers 12 Haat verwekt krakelen, maar liefde bedekt 
alle overtredingen. 

 

En 1 Korintiërs 13, vers 10 Doch, als het volmaakte komt, zal het 
onvolkomene afgedaan hebben. 

 
Voorwaar, mijn naam is Lovesadai, en ben een bode engel 

Gods. 

Zo spreekt de Here, uw Rabbouni en Koning der koningen, en 
liefhebbende Vader, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus: 

 
Zacharia 7, vers 9 Zo zegt de HERE der heerscharen: Spreekt 

eerlijk recht en bewijst elkander liefde en barmhartigheid. 

 
Voorwaar, doch liefde en trouw zijn voor de bewerkers van 

het goede.  
 

Spreuken 16, vers 6 Door liefde en trouw wordt de 

ongerechtigheid verzoend, door de vreze des HEREN wijkt men van 
het kwaad.  

En vers 31 De grijsheid is een sierlijke kroon, zij wordt op de weg 

der gerechtigheid gevonden. 
En Spreuken 22, vers 9 Wie vriendelijk van oog is, die wordt 

gezegend. Tot zover. 
En Psalm 89, vers 29 Voor altoos zal Ik, “JHWH”, jegens hem “of 

haar” mijn goedertierenheid bewaren en mijn verbond zal voor 

hem “of haar” vast blijven. 
 

En Psalm 97, vers 11 en 12 Het licht is voor de rechtvaardige 
gezaaid, en vreugde voor de oprechten van hart. Gij 

rechtvaardigen, verheugt u in de HERE en looft zijn heilige naam. 

En Psalm 139, vers 4 Want er is geen woord op mijn tong, of, 
zie, HERE, Gij kent het volkomen.  

 

En Prediker 4, vers 9 tot en met 12 Twee zijn beter dan één, 
omdat zij een goede beloning hebben bij hun zwoegen. Want, 

indien zij vallen, dan richt de een de ander weer op; maar wee de 
éne, die valt zonder dat een metgezel hem opricht! Ook indien er 

twee nederliggen, zullen zij warm worden, maar hoe zal één alleen 
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warm worden? Kan iemand er één overweldigen, twee zullen 
tegenover hem kunnen standhouden; en een drievoudig snoer 

wordt niet spoedig verbroken. 

 
En Romeinen 14, vers 16 Laat van het goede, dat gij hebt, geen 

kwaad gezegd kunnen worden. 
En vers 19 Zo laten wij dan najagen hetgeen de vrede en de 

onderlinge opbouwing bevordert. 

En Romeinen 15, vers 7 Daarom, aanvaardt elkander, zoals ook 
Christus ons aanvaard heeft tot heerlijkheid Gods. 

 
En 1 Korintiërs 13, vers 4 en 5 De liefde is lankmoedig, de liefde 

is goedertieren, zij is niet afgunstig, de liefde praalt niet, zij is niet 

opgeblazen, zij kwetst niemands gevoel, zij zoekt zichzelf niet, zij 
wordt niet verbitterd, zij rekent het kwade niet toe. 

 
Voorwaar, de satan haat de liefde en is liefdeloos. 

Laat hem geen voordeel aan u mogen behalen, want zijn gedachten 

zijn ons niet onbekend. 
 

2 Korintiërs 13, vers 5 Stelt uzelf op de proef, of gij wel in het 

geloof zijt, onderzoekt uzelf. Of zijt gij niet zo zeker van uzelf, dat 
Jezus Christus in u is? Want anders zijt gij verwerpelijk. 

 
Voorwaar, jaagt de liefde na en streeft naar de gaven des 

Geestes. 

 
1 Korintiërs 15, vers 43 en 44 Er wordt gezaaid in oneer, en 

opgewekt in heerlijkheid; er wordt gezaaid in zwakheid, en 
opgewekt in kracht. Er wordt een natuurlijk lichaam gezaaid, en 

een geestelijk lichaam opgewekt. Is er een natuurlijk lichaam, dan 

bestaat er ook een geestelijk lichaam. 
 

Zo is het ook in de liefde.  

Er wordt gezaaid zowel lichamelijk als geestelijk, en tracht te 
verstaan, wat de wil des Heren is. 

 
Colossenzen 3, vers 13 tot en met 15 Verdraagt elkander en 

vergeeft elkander, indien de een tegen de ander een grief heeft; 
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gelijk ook de Here u vergeven heeft, doet ook gij evenzo. En doet 
bij dit alles de liefde aan, als de band der volmaaktheid. En de 

vrede van Christus, tot welke gij immers in één lichaam geroepen 

zijt, regere in uw harten; en weest dankbaar.  
 

Voorwaar, de liefde overwint alles! 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods en 

verdween. 

 
 

 

O wee, o wee, wereldleiders! 
 

Want het zijn geesten van duivelen, die tekenen doen, welke 
uitgaan naar de koningen der gehele wereld, om hen te verzamelen 

tot de oorlog op de grote dag van de almachtige God. 

Openbaringen 16, vers 14 
 

 
Volledige weergave: 

  

Hallo, welkom! Op 31 oktober 2021, kreeg Ik, Profeet Benjamin 
Cousijnsen de volgende boodschap Gods die ik heel graag met u wil 

delen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus!  
 

Voorwaar, indien iemand oren heeft om te horen, die hore en 

luister aandachtig! 
Mijn naam is Michael, en ben een bode engel Gods.  

Alles is aan u voorzegd, door Gods ware eindtijdprofeet Benjamin 
Cousijnsen. Zo moet ook gij weten, dat de Wederkomst van de 

Zoon van God nabij is, zelfs voor de deur.  

 
Marcus 13, vers 26 en 27 En dan zullen zij de Zoon des mensen 

zien komen op de wolken, met grote macht en heerlijkheid. En dan 

zal Hij zijn engelen uitzenden en zijn uitverkorenen verzamelen uit 
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de vier windstreken, van het uiterste der aarde tot het uiterste des 
hemels. 

En vers 33 Ziet toe, blijft waakzaam. Want gij weet niet, wanneer 

het de tijd is.  
 

Voorwaar, onverwachts heeft het uur geslagen. 
 

Marcus 13, vers 35 tot en met 37 Waakt dan, want gij weet niet, 

wanneer de heer des huizes komen zal, laat in de avond of te 
middernacht, bij het hanegekraai of des morgens vroeg, opdat hij 

niet, als hij plotseling komt, u slapende vinde. Wat Ik u zeg, zeg Ik 
allen: Waakt! 

 

Voorwaar, tevens zullen de standvastige warriors worden 
ontvangen door tienduizenden tienduizendtallen en 

duizenden duizendtallen engelen Gods.  
Het grote aantal zal u ver te boven gaan en wat u nooit verder 

heeft gezien en geweten. Voorwaar, ik, Michaël wordt gezien als 

een machtige engel Gods en een drakendoder, hoewel ik u mag 
openbaren, dat Profeet Benjamin en Profetes Theresa voor mij niet 

onderdoen. Zij zijn in de Hemel, leiders over vele engelenlegers en 

zetten zich in voor Gods glorie en eer, onder andere. 
 

Voorwaar, waar het nu om gaat is, dat men zich echt klaar 
moet maken in Christus. 

De gevallen engelen hebben via hun satellieten testgolven 

uitgevoerd, waarmee ze met de mensen, die voorzien zijn met de 
vaccinatie, kunnen communiceren en ze stemmen kunnen laten 

horen en opdrachten kunnen alten uitvoeren, zoals zelfmoord, 
onder andere. 

 

Marcus 7, vers 7 tot en met 9 Tevergeefs eren zij Mij, 
omdat zij leringen leren, die geboden van mensen zijn. Gij 

verwaarloost het gebod Gods en houdt u aan de overlevering der 

mensen. En Hij zeide tot hen: Het gebod Gods stelt gij wel fraai 
buiten werking om úw overlevering in stand te houden. 
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Voorwaar, de demonen gaan heel ver en geven de 
ongevaccineerden de schuld, terwijl de waarheid is, dat de 

gevaccineerden overgenomen zijn door satan. 

 
Marcus 7, vers 21 tot met 23 Want van binnenuit, uit het hart 

der mensen, komen de kwade overleggingen, hoererij, diefstal, 
moord, echtbreuk, hebzucht, boosheid, list, onmatigheid, een boos 

oog, godslastering, overmoed, onverstand. Al die slechte dingen 

komen van binnen uit naar buiten en maken de mens onrein. 
 

Voorwaar, zo spreekt de Here, Yeshua HaMashiach, JHWH, 
Jezus Christus het volgende tot u die hore. 

 

Lucas 8, vers 17 Want er is niets verborgen, dat niet aan het licht 
zal komen, en niets geheim, dat niet zal bekend worden en aan het 

licht komen. 
 

En Openbaring 22, vers 6 En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn 

getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der 
Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen 

hetgeen weldra geschieden moet. 

 
En 1 Korintiërs 14, vers 2 Want wie in een tong spreekt, spreekt 

niet tot mensen, maar tot God, want niemand verstaat het; door de 
Geest spreekt hij geheimenissen.  

 

Voorwaar, o wee, o wee, wereldleiders, de overtreders; wat 
de Here voor u klaar heeft staan! 

 
Openbaring 16, vers 14 en 15 Want het zijn geesten van 

duivelen, die tekenen doen, welke uitgaan naar de koningen der 

gehele wereld, om hen te verzamelen tot de oorlog op de grote dag 
van de almachtige God. Zie, Ik kom als een dief. Zalig hij, die 

waakt en zijn klederen bewaart, opdat hij niet naakt wandele en 

zijn schaamte niet gezien worde. 
En Openbaring 21, vers 8 Maar de lafhartigen, de ongelovigen, de 

verfoeilijken, de moordenaars, de hoereerders, de tovenaars, de 
afgodendienaars en alle leugenaars – hun deel is in de poel, die 

brandt van vuur en zwavel: dit is de tweede dood. 
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Voorwaar, Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel 

Gods en verdween. 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

NOVEMBER 2021 

 
 

Blaas maar op de trompet en maak alles klaar! 
 
Doch wie kan de dag van Zijn komst verdragen, en wie zal bestaan, 

als Hij verschijnt? Want Hij zal zijn als het vuur van de smelter en 

als het loog van de blekers. Maleachi 3, vers 2 
 

 
Volledige weergave: 

  

Hallo, welkom! Op 01 november 2021, kreeg Ik, Profeet Benjamin 
Cousijnsen de volgende boodschap Gods die ik heel graag met u wil 

delen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus!  
 

Voorwaar,  
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Klaagliederen 3, vers 22 Het zijn de gunstbewijzen des HEREN, 
dat wij niet omgekomen zijn, want zijn barmhartigheden houden 

niet op. 

En vers 25 Goed is de HERE voor wie Hem verwachten, voor de ziel 
die Hem zoekt. 

En Ezechiël 7, vers 12 De tijd komt! De dag nadert! Tot zover. 
En vers 14 Blaast maar op de trompet en maakt alles gereed. Tot 

zover. 

En vers 26 Ramp op ramp zal komen, gerucht op gerucht zich 
verbreiden. Zij zullen een gezicht begeren van een Profeet. Tot 

zover. 
En Ezechiël 33, vers 33 Doch als het komt – en het komt! – dan 

zullen zij weten, dat er in hun midden een Profeet is geweest. 

 
En Genesis 6, vers 11 en 12 De aarde nu was verdorven voor 

Gods aangezicht, en de aarde was vol geweldenarij. En God zag de 
aarde aan, en zie, zij was verdorven, want al wat leeft had zijn weg 

op de aarde verdorven. 

En Job 12, vers 22 Hij legt de diepten uit de donkerheid bloot en 
brengt de diepe duisternis aan het licht. 

En Job 41, vers 7 Zo dicht raakt het ene het andere, dat de wind er 

niet tussen kan komen. 
 

En Jeremia 30, vers 23 Zie, een stormwind des HEREN, gramschap 
vaart uit, een alles meesleurende storm! Op het hoofd der 

goddelozen zal hij neerkomen.  

En Daniël 11, vers 35 Sommige van de verstandigen zullen 
struikelen, opdat er onder hen loutering, schifting en zuivering 

teweeggebracht worde, tot aan de eindtijd; want deze toeft nog tot 
de vastgestelde tijd. 

 

En Amos 3, vers 6 tot en met 8 Wordt de bazuin in een stad 
geblazen, zonder dat de inwoners opschrikken? Geschiedt er een 

ramp in een stad, zonder dat de HERE die bewerkt? Voorzeker, de 

Here HERE doet geen ding, of Hij openbaart zijn raad aan zijn 
knechten, de profeten. De leeuw heeft gebruld, – wie zou niet 

vrezen? De Here HERE heeft gesproken, – wie zou niet profeteren? 
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En Amos 5, vers 18 Wee hun, die verlangen naar de dag 
des HEREN! Wat toch zal de dag des HEREN voor u zijn? Duisternis is 

hij, en geen licht! 

En Maleachi 3, vers 2 Doch wie kan de dag van zijn komst 
verdragen, en wie zal bestaan, als Hij verschijnt? Want Hij zal zijn 

als het vuur van de smelter en als het loog van de blekers. 
 

Voorwaar, mijn naam is Mirte, en ben een bode engel Gods. 

 
Mattheüs 24, vers 27 Want gelijk de bliksem komt van het oosten 

en licht tot het westen, zo zal de komst van de Zoon des mensen 
zijn.  

En Mattheüs 28, vers 3 Zijn uiterlijk was als een bliksem en zijn 

kleding wit als sneeuw. 
 

En Marcus 13, vers 33 Ziet toe, blijft waakzaam. Want gij weet 
niet, wanneer het de tijd is.  

 

Voorwaar, Profeet Benjamin Cousijnsen, zo spreekt de Here, 
uw Rabbouni en Meester, en Koning der koningen: 

 

Lucas 10, vers 24 Want Ik zeg u: Vele Profeten en koningen 
hebben willen zien, wat gij ziet, en zij hebben het niet gezien, en 

horen, wat gij hoort, en zij hebben het niet gehoord. 
En Lucas 12, vers 40 Weest ook gij bereid, want op een uur, dat gij 

het niet verwacht, komt de Zoon des mensen. 

En Lucas 21, vers 17 tot en met 19 En gij zult door allen gehaat 
worden om mijns naams wil. Doch geen haar van uw hoofd zal 

teloor gaan; door uw volharding zult gij uw leven verkrijgen. 
En vers 25 tot en met 28 En er zullen tekenen zijn aan zon en 

maan en sterren, en op de aarde radeloze angst onder de volken 

vanwege het bulderen van zee en branding, terwijl de mensen 
bezwijmen van vrees en angst voor de dingen, die over de wereld 

komen. Want de machten der hemelen zullen wankelen. En dan 

zullen zij de Zoon des mensen zien komen op een wolk, met grote 
macht en heerlijkheid. Wanneer deze dingen beginnen te 

geschieden, richt u op en heft uw hoofden omhoog, want uw 
verlossing genaakt. 
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Voorwaar, gij die luistert, hoor aandachtig! 
 

Lucas 21, vers 36 Waakt te allen tijde, biddende, dat gij in staat 

moogt wezen te ontkomen aan alles wat geschieden zal, en gesteld 
te worden voor het aangezicht van de Zoon des mensen. 

 
En Openbaring 22, vers 12 Zie, Ik kom spoedig en mijn loon is 

bij Mij om een ieder te vergelden, naardat zijn werk is. 

 
Voorwaar, ik, Mirte, de bode engel Gods, betuig aan een 

ieder, luister getrouw naar de boodschappen Gods, die trouw 
worden doorgegeven via Gods ware gezalfde eindtijdprofeet 

Benjamin Cousijnsen. 

 
Openbaring 22, vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: 

Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de 
Here Jezus zij met u allen. 

 

Voorwaar, en ten slotte, wees klaar voor de Opname! 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods en 

verdween. 

 
 

 

Ze overtreden de grondwet! 
 

Voorwaar, zoals het verplicht was om een ster te dragen, worden 
ook de ongevaccineerden gediscrimineerd, en legt de overheid de 

QR-code op, anders worden ze opgepakt en gevangen genomen, 

wat in strijd is met de grondwet. 
 

 
Volledige weergave: 

  

Hallo, welkom! Op 2 november 2021, kreeg Ik, Profeet Benjamin 
Cousijnsen de volgende boodschap Gods die ik heel graag met u wil 

delen. 
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Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige Naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus!  

 

Voorwaar, kadosh, heilig is de Here HERE, uw Rabbouni en 
Abba, Vader, de enige Koning der koningen en Almachtige 

God, die is en die was en die komen zal. 
Voorwaar, Hij is de Alfa en de Omega, de Eerste en de Laatste, en 

het Begin en het Einde. Voorwaar, zalig zij die horen en doen wat 

de Here gesproken heeft, want Zijn woorden zijn getrouw en 
waarachtig. 

 
Voorwaar, mijn naam is Revelado, en ben een bode engel 

Gods. 

Voorwaar, wereldwijd worden de ongevaccineerden 
gediscrimineerd, zoals toen in de tweede wereldoorlog met de 

Joden. Voorwaar, zoals het verplicht was om een ster te dragen, 
worden ook de ongevaccineerden gediscrimineerd, en legt de 

overheid de QR-code op, anders worden ze opgepakt en gevangen 

genomen, wat in strijd is met de grondwet. Voorwaar, zelfs de 
rechters overtreden de wet evenzo, wat God gesproken heeft. 

 

Exodus 20, vers 16 Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen 
uw naaste. 

En vers 13 Gij zult niet doodslaan. 
 

De rechters durven niet de strijd aan om te zeggen dat de 

ongevaccineerden gediscrimineerd worden en dat men de 
wet overtreedt. 

Zelfs de coronapaspoort identificatie legt het leven van de 
ongevaccineerden aan banden en zorgt voor diverse discriminatie.  

 

Voorwaar, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, 
waarschuwt de wereld in de 

Evangelicalendtimemachine.com sinds 2012, en nu ook door 

vele boodschappen heen over de vaccinatie.  
Voorwaar, iedere gevaccineerde is ter dood veroordeeld! 

 
Openbaring 22, vers 6  En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn 

getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der 
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Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen 
hetgeen weldra geschieden moet. 

En vers 11 Wie onrecht doet, hij doe nog meer onrecht; wie vuil is, 

hij worde nog vuiler; wie rechtvaardig is, hij bewijze nog meer 
rechtvaardigheid; wie heilig is, hij worde nog meer geheiligd. 

En Openbaring 14, vers 12 Hier blijkt de volharding der heiligen, die 
de geboden Gods en het geloof in Jezus bewaren. 

En Openbaring 13, vers 7 tot en met 10 En hem werd gegeven 

om tegen de heiligen oorlog te voeren en hen te overwinnen; en 
hem werd macht gegeven over elke stam en natie en taal en 

volk. En allen, die op de aarde wonen, zullen het beest aanbidden, 
ieder, wiens naam niet geschreven is in het boek des levens van 

het Lam, dat geslacht is, sedert de grondlegging der wereld. Indien 

iemand een oor heeft, hij hore. Indien iemand in gevangenschap 
voert, dan gaat hij in gevangenschap; indien iemand met het 

zwaard zal doden, dan moet hij zelf met het zwaard gedood 
worden. Hier blijkt de volharding en het geloof der heiligen. 

En vers 16 tot en met 18 En het maakt, dat aan allen, de kleinen en 

de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een 
merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun 

voorhoofd, en dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het 

merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam 
heeft. Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal 

van het beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is 
zeshonderd zesenzestig. 

 

En Openbaring 11, vers 19 En de tempel Gods, die in de hemel 
is, ging open en de ark van zijn verbond werd zichtbaar. Tot zover. 

En Openbaring 14, vers 14 tot en met 19 En ik zag en zie, een witte 
wolk, en op de wolk iemand gezeten als eens mensen zoon met een 

gouden kroon op zijn hoofd en een scherpe sikkel in zijn hand. En 

een andere engel kwam uit de tempel en riep met luider stem tot 
Hem, die op de wolk gezeten was: Zend uw sikkel uit en maai, want 

de ure om te maaien is gekomen, want de oogst der aarde is 

geheel rijp geworden. En Hij, die op de wolk gezeten was, zond zijn 
sikkel uit op de aarde, en de aarde werd gemaaid. En een andere 

engel kwam uit de tempel, die in de hemel is, ook hij met een 
scherpe sikkel. En een andere engel kwam uit het altaar; deze had 

macht over het vuur en hij riep met luider stem tot hem, die de 
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scherpe sikkel had, zeggende: Zend uw scherpe sikkel uit en oogst 
de trossen van de wijngaard der aarde, want zijn druiven zijn 

rijp. En de engel wierp zijn sikkel op de aarde en oogstte van de 

wijngaard der aarde en wierp het in de grote persbak van de 
gramschap Gods. 

 
En Openbaring 22, vers 14 Zalig zij, die hun gewaden wassen, 

opdat zij recht mogen hebben op het geboomte des levens en door 

de poorten ingaan in de stad.  
En vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom 

spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de Here Jezus zij 
met u allen. 

 

De vaccinatie is ook in strijd met de kinderrechten. 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  

 
 

 

Droom, visioen: gevaccineerden veranderen in 

zombies 
 

Ik zag ook veel haat en geweld door de mensen heen. Zo erg, wat 
ik nooit eerder zag. - Profeet Benjamin Cousijnsen 

 

 
Volledige weergave: 

  

Hallo, welkom! Op 2 november 2021, kreeg Ik, Profeet Benjamin 
Cousijnsen een droom, visioen, die ik met u mag delen. 

 
Ik zag dit in mijn droom met beelden. 

Ik zag een bode engel, die tegen mij sprak en onnoemelijk veel 

engelen op de achtergrond, die ik niet kon tellen. 
“Kijk, Gods dienstknecht en Profeet”, sprak de bode engel Blesia. 

Ik zag mensen, mannen en vrouwen. 
De bode engel zei, “Ze zijn van buiten christenen en hoogmoedig 

en verbitterd en liefdeloos en slecht, en ze voldoen niet aan de 

Geest Gods. Ze wandelen met het beest en zijn ontrouw tegen God 
en medemens. Dit zijn de mensen, die naar de kerk gaan en 
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gevaccineerd zijn. Ze zijn veranderd en aangetast in hun DNA, ook 
hebben ze hun naaste niet als henzelf lief. Ze begeren vanwege de 

vaccinatie anderen te haten en te doden. Hun vriendelijkheid en 

zachtmoedigheid en zelfbeheersing zijn weg. Zij hebben de Here 
opnieuw gekruisigd vanwege het aannemen van de vaccinatie. Ze 

zijn overgenomen en vol afgunst en dergelijke en vleselijk en 
onrein. Ze menen, ondanks dat ze gevaccineerd zijn met het 

merkteken van het beest, het Koninkrijk Gods te zullen beërven. 

Zelfs hun denken en wandel zijn niet zoals voorheen.” 
 

Galaten 6, vers 3 Want indien iemand zich verbeeldt, dat hij iets 
is, en het niet is, dan vergist hij zich zeer.  

En vers 4 Ieder moet zijn eigen werk toetsen; dan zal hij slechts 

voor zichzelf stof tot roem hebben en niet voor een ander. 
En vers 7 Dwaalt niet, God laat niet met Zich spotten. Want wat 

een mens zaait, zal hij ook oogsten.  
 

Allen die zich uiterlijk goed willen voordoen trachten u te 

dwingen om de vaccinatie aan te nemen, zodat u ook het 
eigendom wordt van satan.  

Word niet aan de gevaccineerden gelijk! 

 
2 Korintiërs 10, verse 4 tot en met 6 Want de wapenen van 

onze veldtocht zijn niet vleselijk, maar krachtig voor God tot het 
slechten van bolwerken, zodat wij de redeneringen en elke schans, 

die opgeworpen wordt tegen de kennis van God, slechten, elk 

bedenksel als krijgsgevangene brengen onder de gehoorzaamheid 
aan Christus, en gereed staan, zodra uw gehoorzaamheid volkomen 

is, alle ongehoorzaamheid te straffen. 
 

Veel mensen zag ik ook langzaam veranderen in zombies.  

Toen ik wakker werd, vroeg ik de Here om alles op te schrijven, wat 
ik mocht delen, wat ik zag in mijn droom, visioen. Ik zag ook veel 

haat en geweld door de mensen heen. Zo erg, wat ik nooit eerder 

zag. 
 

Dit is wat ik mag delen met jullie namens de Here. 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!  
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Profetisch: uw trots zal diep gebroken worden 
 
Kan een Ethiopiër zijn huid veranderen, of een panter zijn vlekken? 

Dan zoudt gij ook in staat zijn goed te doen, gij, die gewend zijt 

kwaad te doen. Ja, Ik zal hen verstrooien als kaf, wegstuivend in de 
woestijnwind. Dat is uw lot, het deel door Mij u toegemeten, luidt 

het woord des HEREN, daar gij Mij hebt vergeten en op de leugen uw 
vertrouwen gesteld hebt. 

 

 
Volledige weergave: 

  
Hallo, welkom! Op 4 november 2021, kreeg Ik, Profeet Benjamin 

Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil 

delen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! Voorwaar, mijn naam is 

Revelado, en ben een bode engel Gods. 

 
Spreuken 3, vers 3 Dat liefde en trouw u niet verlaten! Bind ze 

om uw hals, schrijf ze op de tafel van uw hart. 

En vers 7 en 8 Wees niet wijs in eigen ogen, vrees de HERE en wijk 
van het kwaad; het zal medicijn wezen voor uw vlees, en lafenis 

voor uw gebeente. 
En vers 21 Mijn zoon “en dochter”, laat ze niet wijken uit uw 

ogen, bewaar overleg en bedachtzaamheid. 

En vers 23 tot en met 26 Dan zult gij uw weg veilig gaan, zonder 
dat uw voet zich stoot. Indien gij u nederlegt, zult gij niet 

opschrikken, maar gij zult u nederleggen en uw slaap zal zoet zijn. 
Vrees niet voor plotselinge schrik, noch voor de ondergang der 

goddelozen, als hij komt. Want de HERE zal uw betrouwen zijn, Hij 

zal uw voet bewaren, zodat hij niet gegrepen wordt. 
En Mattheüs 7, vers 13 en 14 Gaat in door de enge poort, want wijd 

is de poort en breed de weg, die tot het verderf leidt, en velen zijn 

er, die daardoor ingaan; want eng is de poort, en smal de weg, die 
ten leven leidt, en weinigen zijn er, die hem vinden. 
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En vers 21 tot en met 23 Niet een ieder, die tot Mij zegt: Here, 
Here, zal het Koninkrijk der hemelen binnengaan, maar wie doet de 

wil mijns Vaders, die in de hemelen is. Velen zullen te dien dage tot 

Mij zeggen: Here, Here, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd 
en in uw naam boze geesten uitgedreven en in uw naam vele 

krachten gedaan? En dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit 
gekend; gaat weg van Mij, gij werkers der wetteloosheid. 

 

Voorwaar,  
 

En Romeinen 12, vers 2 En wordt niet gelijkvormig aan deze 
wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, 

opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, 

welgevallige en volkomene. 
En vers 18 Houdt zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, vrede 

met alle mensen. 
En Romeinen 13, vers 5 Daarom is het nodig zich te onderwerpen, 

niet slechts om de toorn, maar ook om des gewetens wil. 

En Johannes 8, vers 26 Ik heb veel over u te zeggen en te 
oordelen; maar die Mij gezonden heeft, is waar, en wat Ik van Hem 

gehoord heb, dat spreek Ik tot de wereld. 

 
Voorwaar,  

 
En vers 29 En die Mij gezonden heeft, is met Mij. Hij heeft Mij niet 

alleen gelaten, want Ik doe altijd wat Hem behaagt. 

 
Voorwaar, voor u die de vaccinatie hebben aangenomen en 

berouw ervan hebben, is er geen vergeving. 
Dit houd ook in dat men niet moet denken, “Och dan kan ik wel 

blijven zondigen.” U wordt toch er dan extra voor gestraft, zegt de 

Here, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. 
 

Openbaring 13, vers 16 en 17 En het maakt, dat aan allen, de 

kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de 
slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op 

hun voorhoofd, en dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het 
merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam 

heeft. 
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En Jeremia 13, vers 16 en 17 Dit betreft gevaccineerden: 

Bewijst de HERE uw God, eer, voordat Hij het donker doet worden, 

voordat uw voeten zich stoten aan de bergen in de schemering, en 
gij op licht hoopt, maar Hij dat tot diepe duisternis maakt, in 

donkerheid verandert. Maar indien gij er niet naar horen wilt, zal 
mijn ziel in het verborgene moeten wenen om de trots en mijn oog 

bitter schreien, ja van tranen vloeien, omdat de kudde des HEREN is 

weggevoerd. 
 

Voorwaar, deze boodschap is profetish! 
 

Jeremia 13, vers 23 tot en met 27 Kan een Ethiopiër zijn huid 

veranderen, of een panter zijn vlekken? Dan zoudt gij ook in staat 
zijn goed te doen, gij, die gewend zijt kwaad te doen. Ja, Ik zal hen 

verstrooien als kaf, wegstuivend in de woestijnwind. Dat is uw lot, 
het deel door Mij u toegemeten, luidt het woord des HEREN, daar gij 

Mij hebt vergeten en op de leugen uw betrouwen gesteld. Ja, Ik zelf 

zal uw slippen omhoog tillen tot aan uw aangezicht, zodat uw 
schande wordt gezien: uw echtbreuk en uw gehinnik, uw 

schandelijke ontucht. Op de heuvels in het veld heb Ik uw gruwelen 

gezien; wee u, Jeruzalem, hoelang zal het nog duren, eer gij rein 
wordt? 

 
Voorwaar, uw ogen zullen vol tranen zijn en uw trots zal 

diep gebroken zijn, omdat de kudde des Heren is 

weggevoerd naar boven, en u achtergelaten bent met de 
overigen, die het allemaal wel beter weten dan God.  

Zij zullen bitter schreien en zich op de borst slaan en zich 
vergrijpen op hun zogenaamde heiligen, die hen onderwezen 

hebben in de kerk en jaren lang honing op de mond smeerden. 

Velen zullen overgaan, als de Opname heeft plaats gevonden, 
tijdens de chaos, tot moord en doodslag en plunderingen, waar veel 

schijnheilige christenen ook deel aan zullen hebben.  

 
Maar betreft de ongevaccineerden: 

 
Psalm 5, vers 4 tot en met 6 HERE, des morgens hoort Gij mijn 

stem,  des morgens leg ik het U voor, en zie uit. Want Gij zijt geen 
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God, aan wie goddeloosheid behaagt, geen boze zal bij U 
vertoeven; de verdwaasden houden geen stand voor uw ogen, Gij 

haat alle bedrijvers van ongerechtigheid. 

En vers 8 Maar ik zal, dank zij uw grote goedertierenheid, uw huis 
binnengaan, mij nederbuigen naar uw heilige tempel in vreze voor 

U. 
En Psalm 7, vers 11 Mijn schild is bij God, die de oprechten van 

hart verlost. 

En vers 18 Ik zal de HERE loven naar zijn gerechtigheid, en de naam 
des HEREN, des Allerhoogsten, psalmzingen. Amen! 

 
En Openbaring 22, vers 20 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, 

Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! 

  
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods en 

verdween. 
 

 

 

Uw doem voltrekt zich! 
 

Zo spreekt de Here Here tot u betreft de vaccinatie: Gij doven, 
hoort, en gij blinden, slaat uw ogen op om te zien. 

 

 
Volledige weergave: 

  
Hallo, welkom! Op 7 november 2021, kreeg Ik, Profeet Benjamin 

Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil 

delen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, voorwaar, 

mijn naam is Revelado, en ben een bode engel Gods. 

 
Voorwaar, alles was u reeds voorzegd door Gods ware 

eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 
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Numeri 12, vers 6 Toen zeide Hij: Hoort nu mijn woorden. Indien 
onder u een profeet is, dan maak Ik, de HERE, Mij in een gezicht 

aan hem bekend, in een droom spreek Ik met hem. 

 
En Openbaring 22, vers 6 En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn 

getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der 
Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen 

hetgeen weldra geschieden moet. 

 
En 1 Samuël 12, vers 15 Doch, indien gij naar de HERE niet 

luistert en tegen het bevel des HEREN weerspannig zijt, dan zal de 
hand des HEREN tegen u zijn zoals ook tegen uw vaderen. 

 

En Openbaring 22, vers 16 Ik, Jezus, “Yeshua HaMashiach, 
JHWH”, heb mijn engel gezonden, om ulieden dit “alles” te 

betuigen. Tot zover. 
 

Hoor aandachtig! 

Zo spreekt de Here Here tot u betreft de vaccinatie: 
 

Job 20, vers 16 Addergif zal hij inzuigen, een slangetong zal hem 

doden. 
En Jesaja 9, vers 19 Men bijt naar rechts en toch hongert men, en 

men verslindt naar links en toch wordt men niet verzadigd, ieder 
verslindt het vlees van zijn eigen arm. 

 

En Jesaja 42, vers 18 Gij doven, hoort, en gij blinden, slaat uw 
ogen op om te zien. 

En Jeremia 30, vers 12 Want zo zegt de HERE: Dodelijk is uw breuk, 
ongeneeslijk uw wond. 

En Ezechiël 7, vers 10 en 11 Zie, de dag! Zie, het komt; de doem 

voltrekt zich; de staf bloeit; de overmoed spruit uit. Het geweld is 
opgeschoten tot een staf van goddeloosheid. Niets zal er van hen 

overblijven, noch van hun rumoer, noch van hun getier; verdwijnen 

zal al hun praal. 
En Ezechiël 33, vers 33 Doch als het komt – en het komt! – dan 

zullen zij weten, dat er in hun midden een Profeet is geweest. 
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Voorwaar, wees u bewust en neem de boodschappen Gods 
serieus! 

De geesten der duisternis zijn onder u. Wees waakzaam, zodat u 

zich realiseren zal, dat de duistere krachten zich voeden met het 
verwoesten via de vaccinaties. Hoewel er steeds wordt gezegd, dat 

het nooit van de vaccines komt, loopt het dodental flink hoog op. 
Het idee dat als iedereen gevaccineerd is met het merkteken van 

satan, de verspreiding van het virus stopt, is een grote complete 

leugen! Ook de media brengen enkel nog fake nieuws en zetten de 
gevaccineerden op tegen de ongevaccineerden. Net als wat tijdens 

de WWII met de Joden gebeurde, werd men onderworpen aan 
chantage en leugens, onder andere, van satan. 

 

Openbaring 13, vers 6 En het beest opende zijn mond tot 
lasteringen tegen God, om zijn naam te lasteren en zijn tent en 

hen, die in de hemel wonen. 
En vers 8 En allen, die op de aarde wonen, zullen het beest 

aanbidden, ieder, wiens naam niet geschreven is in het boek des 

levens van het Lam, dat geslacht is, sedert de grondlegging der 
wereld. 

 

Voorwaar, als men geluisterd had vanaf het begin 2012 naar 
de boodschappen Gods, dan was sommigen, die nu 

gevaccineerd zijn, veel ellende gespaard gebleven.  
Voorwaar,  

 

1 Johannes 4, vers 4 tot en met 6 Gíj zijt uit God, kinderkens, 
en gij hebt hen overwonnen; want Hij, die in u is, is meerder dan 

die in de wereld is. Zij zijn uit de wereld; daarom spreken zij uit de 
wereld en hoort de wereld naar hen. Wij zijn uit God; wie God kent, 

hoort naar ons; wie uit God niet is, hoort naar ons niet. Hieraan 

onderkennen wij de Geest der waarheid en de geest der dwaling. 
En 2 Johannes 1, vers 8 tot en met 11 Let op uzelf, dat gij niet 

verliest wat wij verricht hebben, maar uw loon ten volle 

ontvangt. Een ieder, die verder gaat en niet blijft in de leer van 
Christus, heeft God niet; wie in die leer blijft, deze heeft zowel de 

Vader als de Zoon. Indien iemand tot u komt en deze leer niet 
brengt, ontvangt hem niet in uw huis en heet hem niet 
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welkom. Want wie hem welkom heet, heeft deel aan zijn boze 
werken. 

En 3 Johannes 1, vers 11 Geliefde, volg het kwade niet na, maar 

het goede. Wie goed doet, is uit God, maar wie kwaad doet, heeft 
God niet gezien. 

 
En Openbaring 3, vers 2 en 3 Wees wakker en versterk het 

overige, dat dreigde te sterven, want Ik heb geen van uw werken 

vol bevonden voor mijn God. Bedenk dan, hoe gij het ontvangen en 
gehoord hebt, en bewaar het en bekeer u. Indien gij dan niet 

wakker wordt, zal Ik komen als een dief, en gij zult niet weten, op 
welk uur Ik u zal overvallen.  

 

En Openbaring 22, vers 12 Zie, Ik kom spoedig en mijn loon is 
bij Mij om een ieder te vergelden, naardat zijn werk is. 

En vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom 
spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de Here Jezus zij 

met u allen. 

  
Voorwaar, deel de boodschappen Gods waar men het nog 

kan delen. 

Wist u dat de boze geesten altijd de ongevaccineerden 
discrimineren? 

 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! Sprak de bode engel Gods en 

verdween. 

 
 

 

God heeft het laatste woord! 
 

Dit staat vast: als iemand de vaccinatie, het merkteken van het 
beest, aangenomen heeft, is er geen redding meer. God heeft het 

laatste woord! 

 
 

Volledige weergave: 

  



 
 

 

8537 
 
 

 

Hallo, welkom! Op 7 november 2021, kreeg Ik, Profeet Benjamin 
Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil 

delen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, de Koning der 
koningen!  

 

Voorwaar, voorwaar, voorwaar, spits uw oren! 
 

1 Petrus 3, vers 12 Want de ogen des Heren zijn op de 
rechtvaardigen, 

en zijn oren tot hun smeking, maar het aangezicht des Heren is 

tegen hen, die het kwade doen. 
En Psalm 33, vers 13 tot en met 18 De HERE schouwt uit de hemel, 

Hij slaat alle mensenkinderen gade; uit zijn woonplaats ziet Hij naar 
alle bewoners der aarde, Hij, die hun aller harten vormt, die al hun 

werken doorgrondt. Geen koning wordt behouden door een machtig 

leger, geen held wordt gered door geweldige kracht; het paard faalt 
ter overwinning, en doet niet ontkomen door zijn geweldige sterkte. 

Zie, des HEREN oog is op hen die Hem vrezen, die op zijn 

goedertierenheid hopen, 
En vers 20 tot en met 22 Onze ziel verwacht de HERE, Hij is onze 

hulp en ons schild. Ja, in Hem verheugt zich ons hart, ja, op zijn 
heilige naam vertrouwen wij. Uw goedertierenheid, HERE, zij over 

ons, gelijk wij op U hopen. 

 
Voorwaar, wie zal niet verschrikken als men tot 

verantwoording wordt geroepen, alsof u iets vreemds 
overkwam, want het is nu de tijd, en de boodschappen Gods 

zijn getrouwen en waar. 

 
Openbaring 22, vers 6 En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn 

getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der 

Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen 
hetgeen weldra geschieden moet. 

 
Voorwaar, mijn naam is Reacha, en ben een bode engel 

Gods.  
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Denk niet dat het altijd makkelijk was voor een Profeet Gods, die u 
slechtnieuws moet brengen namens de Here, Yeshua HaMashiach, 

JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, vaak vroeg Benjamin om die 

koppige en eigenwijze hoogmoedigen, onder andere, een kans te 
geven. Maar wat Profeet Benjamin Cousijnsen ook deelde namens 

de Here Here, de Koning der koningen, valt op dove en verwende 
oren! Zelfs hun ogen zijn blind om niet te zien, dat alles aan het 

vervullen is. Ze zijn gevaccineerd en besmet met het boze. 

 
Voorwaar, de Here kent de harten en gedachten. 

Velen hebben echt vele kansen gehad, maar ze kozen toch voor 
satan.  

 

Openbaring 13, vers 4 En zij aanbaden de draak, omdat hij aan 
het beest de macht gegeven had, en zij aanbaden het beest, 

zeggende: Wie is aan het beest gelijk? en: Wie kan er oorlog tegen 
voeren? 

En vers 7 En hem werd gegeven om tegen de heiligen oorlog te 

voeren en hen te overwinnen; en hem werd macht gegeven over 
elke stam en natie en taal en volk. 

En vers 16 tot en met 18 En het maakt, dat aan allen, de kleinen en 

de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een 
merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun 

voorhoofd, en dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het 
merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam 

heeft. Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal 

van het beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is 
zeshonderd zesenzestig. 

 
Voorwaar, ook onder de live player in de 

Evangelicalendtimemachine.com, wordt u op de hoogte 

gehouden van de ontwikkelingen betreft FEMA kampen en 
Corona, onder andere en ook via de radio. 

 

1 Petrus 4, vers 6 Want daartoe is ook aan doden het evangelie 
gebracht. Tot zover. 

En 1 Petrus 3, vers 17 tot en met 19 Want het is beter te lijden, 
indien de wil van God dit eist, goed doende dan kwaad 

doende. Want ook Christus is eenmaal om de zonden gestorven als 
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rechtvaardige voor onrechtvaardigen, opdat Hij u tot God zou 
brengen: Hij, die gedood is naar het vlees, maar levend gemaakt 

naar de geest, in welke Hij ook heengegaan is en gepredikt heeft 

aan de geesten in de gevangenis. 
 

Voorwaar, als iemand de vaccinatie heeft aangenomen, het 
merk van het beest, en Profeet Benjamin zou vragen voor 

hen te bidden en te vechten voor hun behoud, voorwaar, ik 

zeg u, het staat al vast dat er geen redding meer is door God 
zelf, die het laatste woord heeft. Amen! 

En tenslotte, het beest die de gevaccineerden verleidde, die de 
vaccinatie, het merkteken van het beest ontvangen hadden, werden 

beiden geworpen in de poel des vuurs, die van zwavel brandt. 

Evenzo, 
 

Openbaring 20, vers 15 En wanneer iemand niet bevonden werd 
geschreven te zijn in het boek des levens, werd hij geworpen in de 

poel des vuurs. 

En Openbaring 22, vers 19 en 20 En indien iemand afneemt van de 
woorden van het boek dezer profetie, God zal zijn deel afnemen 

van het geboomte des levens en van de heilige stad, welke in dit 

boek beschreven zijn. Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom 
spoedig. Amen, kom, Here Jezus! 

 
Voorwaar, heb u een bijzondere openbarende droom over de 

Opname of vaccinatie, onder andere?  

Deel het maar voor Gods glorie en eer. Amen!  
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! Sprak de bode engel Gods en 

verdween. 
 

 

 

Vervloekt is hij of zij die niet luistert 
 

Maar indien gij luistert naar de stem van de Here via de 
boodschappen en het niet verwerpt en uw wandel onderhoudt, dan 

zult u niets te vrezen hebben voor wat komen gaat. 
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Volledige weergave: 
  

Hallo, welkom! Op 8 november 2021, kreeg Ik, Profeet Benjamin 

Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil 
delen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, de Koning der 

koningen!  
 

Voorwaar, voorwaar, mijn naam is Rafaël, en ben een bode 
engel Gods. 

Wereldwijd zijn de boodschappen Gods via Gods ware en geliefde 

Profeet Benjamin Cousijnsen griezelig sinds 2012, heel snel aan het 
vervullen. Voorwaar,  

 
Jeremia 23, vers 37 tot en met 40 Zeg aldus tot de profeet: Wat 

heeft u de HERE geantwoord, wat heeft de HERE gesproken; maar 

als gij „de last des HEREN” zegt, daarom zo zegt de HERE: Omdat gij 
dit woord zegt: „de last des HEREN”, hoewel Ik de boodschap tot u 

gezonden had: zegt niet „de last des HEREN”, daarom zie, Ik hef u 

zeker op en werp u weg met de stad die Ik u en uw vaderen gaf, 
van voor mijn ogen, en Ik leg een eeuwige smaad op u, een 

eeuwige schande, die niet zal worden vergeten. 
En vers 29 Is niet mijn woord zó: als een vuur, luidt het woord 

des HEREN, of als een hamer, die een steenrots vermorzelt? 

 
Voorwaar,  

 
Jeremia 25, vers 4 Ook heeft de HERE al zijn knechten, de 

profeten, tot u gezonden, vroeg en laat, doch gij hebt geen gehoor 

gegeven noch uw oor geneigd om te horen.  
 

Luister aandachtig naar al de boodschappen Gods. 

Vervloekt is hij of zij die de boodschappen Gods verwerpt. Evenzo 
zij die Gods ware eindtijdprofeten Benjamin en Theresa Cousijnsen 

verwerpen. Maar indien gij luistert naar de stem van de Here via de 
boodschappen luistert en het niet verwerpt en uw wandel 
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onderhoudt dan zult u niets te vrezen hebben voor wat komen gaat. 
De Here is bij u! 

 

De ongevaccineerden, de ware kinderen Gods moeten zich 
geestelijk klaarmaken om de bruidegom te ontmoeten.  

 
Efeziërs 6, vers 12 en 13 Want wij hebben niet te worstelen 

tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, 

tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten 
in de hemelse gewesten. Neemt daarom de wapenrusting Gods, om 

weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om, uw taak geheel 
vervuld hebbende, stand te houden. 

 

De tijd is nabij! 
Numeri 12, vers 6 Toen zeide Hij: Hoort nu mijn woorden. Indien 

onder u een Profeet is, dan maak Ik, de HERE, Mij in een gezicht 
aan hem bekend, in een droom spreek Ik met hem. 

En Openbaring 22, vers 6 En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn 

getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der 
Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen 

hetgeen weldra geschieden moet. 

En vers 10 en 11 En hij zeide tot mij: Verzegel de woorden van de 
profetie van dit boek niet, want de tijd is nabij. Wie onrecht doet, 

hij doe nog meer onrecht; wie vuil is, hij worde nog vuiler; wie 
rechtvaardig is, hij bewijze nog meer rechtvaardigheid; wie heilig 

is, hij worde nog meer geheiligd. 

 
Voorwaar, ik, de bode engel Gods vraag u, kent u het verhaal 

over Joop de dominee, die niet geloofde in profeten? 
Ik raad u aan om naar deze boodschap te luisteren met de titel: 

‘God spreekt over Zijn eindtijdprofeet’.  

 
Voorwaar, nu juist zoveel gebeurt, moet men standvastig 

zijn en waarlijk radicaal zijn en krachtig in de Here, Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  
Vertrouw op Hem! Wie zich niet bekeerd en nog gebonden is, zal 

radicaal moeten afrekenen met de verborgen zonden of men slaat 
zich straks op de borst als Hij komt en u achter laat. Vrees de Here! 
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2 Samuël 22, vers 31 Gods weg is volmaakt; des HEREN woord is 
zuiver. Hij is een schild voor allen die bij Hem schuilen. 

En 1 Petrus 1, vers 3 Geloofd zij de God en Vader van onze Here 

Jezus Christus, die ons naar zijn grote barmhartigheid door de 
opstanding van Jezus Christus uit de doden heeft doen 

wedergeboren worden tot een levende hoop. 
 

Voorwaar, u daar, luister niet alleen, maar onderneem actie 

en wees niet lui! 
 

2 Korintiërs 10, vers 3 en 4 Want al leven wij in het vlees, wij 
trekken niet ten strijde naar het vlees, want de wapenen van onze 

veldtocht zijn niet vleselijk, maar krachtig voor God tot het slechten 

van bolwerken. 
 

Voorwaar, wees krachtig zoals de Here bedoeld heeft! 
Hij heeft u macht gegeven. U hoort het goed toch? Om meer dan 

overwinnaar te zijn, omdat u Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 

Christus aangenomen heeft in uw leven en wandel. Vervloekt echter 
is hij of zij, die niet luistert en zich niet bekeert. 

 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! Sprak de bode engel Gods en 
verdween. 

 
 

 

Bereid u voor! 
 

Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door 

gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. En de 
vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw 

gedachten behoeden in Christus Jezus. Filippenzen 4:6-7 
 

 

Volledige weergave: 
  

Hallo, welkom! Op 10 november 2021, kreeg Ik, Profeet Benjamin 

Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil 
delen. 
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Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam 

boven alle namen, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus!  

 
Voorwaar, ik ben een bode engel Gods, en mijn naam is 

Sibion en vraag u, wie oren heeft om te horen, om deze 
boodschap te overdenken. 

 

Lucas 7, vers 27 Deze is het, van wie geschreven staat: 
Zie, Ik zend mijn bode voor uw aangezicht uit, die uw weg voor u 

heen bereiden zal. 
 

Voorwaar, u daar die luistert, indien gij u echt door de Geest 

Gods laat leiden, dan zijt gij niet onder de wet, omdat u doet 
wat de Geest Gods van u vraagt. 

 
Filippenzen 4, vers 4 tot en met 7 Verblijdt u in de Here te allen 

tijde! Wederom zal ik zeggen: Verblijdt u! Uw vriendelijkheid zij alle 

mensen bekend. De Here is nabij. Weest in geen ding bezorgd, 
maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met 

dankzegging bekend worden bij God. En de vrede Gods, die alle 

verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden 
in Christus Jezus. 

En Colossenzen 4, vers 5 en 6 Gedraagt u als wijzen ten opzichte 
van hen die buiten staan, maakt u de gelegenheid ten nutte. Uw 

spreken zij te allen tijde aangenaam, niet zouteloos; gij moet 

weten, hoe gij aan ieder het juiste antwoord moet geven. 
 

Voorwaar, kadosh, heilig is JHWH, El Elohim, Adonai, uw 
Abba, Vader! 

Laat uw hart en ziel en verstand standvastig zijn in Hem, Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. 
 

Johannes 15, vers 5 Ik ben de wijnstok, gij zijt de ranken. Wie in 

Mij blijft, gelijk Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij 
kunt gij niets doen. 

En Johannes 17, vers 19 En Ik heilig Mijzelf voor hen, opdat ook zij 
geheiligd mogen zijn in waarheid. 
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Voorwaar,  
 

Romeinen 8, vers 35 Wie zal ons scheiden van de liefde van 

Christus? Verdrukking of benauwdheid, of vervolging of honger, of 
naaktheid, of gevaar, of het zwaard? 

 
In Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus bent u meer 

dan overwinnaar! Amen! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! Sprak de bode engel Gods en 
verdween. 

 
 

 

Wees een goede vrucht, anders wordt u in de hel 

geworpen 
 

Velen menen in deze dagen geestelijk te zijn, maar zijn juist 
besmet en gevaccineerd, zowel geestelijk door satan.  

 

 
Volledige weergave: 

  
Hallo, welkom! Op 11 november 2021, kreeg Ik, Profeet Benjamin 

Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil 

delen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! Voorwaar, mijn naam is Rafaël, 
en ben een bode engel Gods. 

Jesaja  29, vers 15 Wee hun die een plan diep voor 
de HERE verbergen, wier werk in de duisternis geschiedt en die 

zeggen: Wie ziet ons en wie kent ons? 

En Jesaja 42, vers 20 Gij hebt wel veel gezien, maar gij hieldt het 
niet in gedachtenis; gij hebt de oren wel open gehad, maar gij hebt 

niet gehoord.  
 

En Jesaja 59, vers 10 tot en met 12 Wij tasten als blinden langs 

de wand, als wie geen ogen hebben, tasten wij; wij struikelen op de 
middag als in de schemering, wij zijn in de kracht van ons leven 
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aan doden gelijk. Wij grommen allen als beren en kirren droevig als 
duiven; wij wachten op recht, maar het is er niet; op verlossing, 

maar zij blijft verre van ons. Want onze overtredingen zijn talrijk 

voor U en onze zonden getuigen tegen ons; van onze overtredingen 
zijn wij ons bewust en onze ongerechtigheden kennen wij. 

En Psalm 19, vers 13 Afdwalingen – wie bemerkt ze? Spreek van de 
verborgene mij vrij. 

 

Voorwaar, velen menen in deze dagen geestelijk te zijn, 
maar zijn juist besmet en gevaccineerd, zowel geestelijk 

door satan.  
Velen zijn geestelijk blind gemaakt en de besmettingen in hen 

blijven maar stijgen. 

 
Mattheüs 6, vers 22 en 23 De lamp van het lichaam is het oog. 

Indien dan uw oog zuiver is, zal geheel uw lichaam verlicht 
zijn; maar indien uw oog slecht is, zal geheel uw lichaam duister 

zijn. Indien nu wat licht in u is, duisternis is, hoe groot is dan de 

duisternis! 
 

Voorwaar, en vanwege dat hun oog slecht is gemaakt om 

geestelijk te kunnen zien, ziet men niet dat men 
overgenomen is, en een balk in eigen oog heeft. 

 
Mattheüs 7, vers 4 Hoe zult gij dan tot uw broeder zeggen: Laat 

mij de splinter uit uw oog wegdoen, terwijl, zie, de balk in uw oog 

is?  
 

Voorwaar, wist u dat de hel bijna te krap wordt, vooral door 
diegene, die besmet zijn en gevaccineerd door satan zijn? 

 

Colossenzen 1, vers 29 Hiervoor span ik mij ook in, onder zware 
strijd, naar zijn werking, die in mij werkt met kracht. 

En Colossenzen 2, vers 4 Dit zeg ik, opdat niemand u met 

drogredenen misleide. 
En vers 8 Ziet toe, dat niemand u medeslepe door zijn wijsbegeerte 

en door ijdel bedrog in overeenstemming met de overlevering der 
mensen, met de wereldgeesten en niet met Christus. 
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En Colossenzen 3, vers 25 Want wie onrecht doet, zal zijn onrecht 
terugontvangen, en er is geen aanzien des persoons. 

En Jakobus 1, vers 26 Indien iemand meent godsdienstig te zijn en 

daarbij zijn tong niet in toom houdt, maar zijn hart misleidt, diens 
godsdienst is waardeloos. 

En Jakobus 2, vers 9 Doch indien gij met aanzien des persoons 
handelt, doet gij zonde en wordt gij door de wet overtuigd van 

overtreding.  

 
En 1 Petrus 5, vers 8 en 9 Wordt nuchter en waakzaam. Uw 

tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende 
wie hij zal verslinden. Wederstaat hem, vast in het geloof, wetende, 

dat aan uw broederschap in de wereld hetzelfde lijden wordt 

toegemeten. 
 

En Jakobus 3, vers 5 en 6 Zo is ook de tong een klein lid en voert 
toch een hoge toon. Zie, hoe weinig vuur een groot bos in brand 

steekt. Ook de tong is een vuur, zij is de wereld der 

ongerechtigheid; de tong neemt haar plaats in onder onze leden, 
als iets, dat het gehele lichaam bezoedelt en het rad der geboorte 

in vlam zet, terwijl zij zelf in vlam gezet wordt door de hel. 

 
Voorwaar, wat doet u als een rotte vrucht op de schaal ligt 

met de goede vruchten. 
Zo spreekt de Here, “Dan neemt u het weg en eet er niet van! Wat 

onbetrouwbaar is en ondeugdelijk slecht, wordt in het vuur 

geworpen.” 
 

Voorwaar, de Evangelicalendtimemachine.com is het 
eigendom van de Here zelf en als een vrucht niet goed is, 

dan zal die er ook uitgepakt worden en in het vuur geworpen 

worden.  
Voorwaar, zie met uw ogen op de Here, Yeshua HaMashiach, JHWH, 

Jezus Christus, en blijf trouw. 

 
1 Petrus 5, vers 4 En wanneer de opperherder verschijnt, zult gij 

de onverwelkelijke krans der heerlijkheid verwerven.  
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En vers 10 Doch de God van alle genade, die u in Christus geroepen 
heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid, Hij zal u, na een korte tijd van 

lijden, volmaken, bevestigen, sterken en grondvesten. 

 
En Openbaring 22, vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, 

zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van 
de Here Jezus zij met u allen. 

 

Voorwaar, voor de roddelaars en kwaadsprekers, onder 
andere, blijft de Hemel gesloten en voor hen is de hel 

geopend. 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! Sprak de bode engel Gods en 

verdween. 

 
 

 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus geeft 
u de kracht en de liefde, die sterker is dan de 

dood!  
 
Doch de God van alle genade, die u in Christus geroepen heeft tot 

zijn eeuwige heerlijkheid, Hij zal u, na een korte tijd van lijden, 

volmaken, bevestigen, sterken en grondvesten. Hem zij de kracht 
in alle eeuwigheid! Amen. 

 
 

Volledige weergave: 

  
Hallo, welkom! Op 14 november 2021, kreeg Ik, Profeet Benjamin 

Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil 

delen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige Naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus!  

 

Voorwaar, voorwaar, voorwaar,  
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1 Petrus 1, vers 13 Omgordt dus de lendenen van uw verstand, 
weest nuchter, en vestigt uw hoop volkomen op de genade, die u 

gebracht wordt door de openbaring van Jezus Christus.  

En vers 15 en 16 Maar gelijk Hij, die u geroepen heeft, heilig is, 
wordt zo ook gijzelf heilig in al uw wandel; er staat immers 

geschreven: Weest heilig, want Ik ben heilig. 
 

Voorwaar, stel u open voor de Kadosh, Heilige Geest Gods, 

die tot u spreekt. 
 

1 Petrus 2, vers 2 tot en met 4 En verlangt als pasgeboren 
kinderen naar de redelijke, onvervalste melk, opdat gij daardoor 

moogt opwassen tot zaligheid, indien gij geproefd hebt, dat de Here 

goedertieren is. En komt tot Hem, de levende steen, door de 
mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en kostbaar. 

 
Voorwaar, mijn naam is Abisai, en ben een bode engel Gods. 

Spits uw oren en hoor aandachtig! 

 
1 Petrus 3, vers 15 Maar heiligt de Christus in uw harten als Here, 

altijd bereid tot verantwoording aan al wie u rekenschap vraagt van 

de hoop, die in u is, doch met zachtmoedigheid en vreze. 
En 1 Petrus 4, vers 1 tot en met 3 Daar Christus dan naar het vlees 

geleden heeft, moet ook gij u wapenen met dezelfde gedachte, dat, 
wie naar het vlees geleden heeft, onttrokken is aan de zonde, om 

niet meer naar de begeerten van mensen, maar naar de wil van 

God de tijd, die nog rest in het vlees, te leven. Want er is tijd 
genoeg voorbijgegaan met het volbrengen van de wil der heidenen, 

toen gij wandeldet in allerlei losbandigheid, begeerten, 
dronkenschap, brassen, drinken en onzedelijke afgoderij. 

En vers 7 Het einde aller dingen is nabijgekomen. Komt dus tot 

bezinning en wordt nuchter, opdat gij kunt bidden. 
En vers 18 En indien de rechtvaardige ternauwernood behouden 

wordt, waar zal dan de goddeloze en zondaar verschijnen? 

En 1 Petrus 5, vers 6 tot en met 9 Vernedert u dan onder de 
machtige hand Gods, opdat Hij u verhoge te zijner tijd. 7Werpt al 

uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u. Wordt nuchter en 
waakzaam. Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende 
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leeuw, zoekende wie hij zal verslinden. Wederstaat hem “met zijn 
trucs”, vast in het geloof. Tot zover. 

En vers 10 en 11 Doch de God van alle genade, die u in Christus 

geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid, Hij zal u, na een korte 
tijd van lijden, volmaken, bevestigen, sterken en grondvesten. Hem 

zij de kracht in alle eeuwigheid! Amen. 
 

Voorwaar, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus geeft 

u de kracht en de liefde om verder te gaan.  
Zijn liefde is sterker dan de dood! 

 
2 Petrus 1, vers 3 en 4 Zijn goddelijke kracht immers heeft ons 

met alles, wat tot leven en godsvrucht strekt, begiftigd door de 

kennis van Hem, die ons geroepen heeft door zijn heerlijkheid en 
macht; door deze zijn wij met kostbare en zeer grote beloften 

begiftigd, “zegt: Halleluja!”, opdat gij daardoor deel zoudt hebben 
aan de goddelijke natuur, ontkomen aan het verderf, “de 

vaccinatie”, dat door de begeerte in de wereld heerst. 

En vers 12 Daarom zal het steeds mijn voornemen zijn u hieraan te 
herinneren, hoewel gij het weet en in de waarheid, die bij u is, 

versterkt zijt.  

 
Voorwaar, de vaccinatie is uit den boze en er zijn velen door 

gestorven en voor eeuwig verloren gegaan. 
 

2 Petrus 1, vers 16 Want wij zijn geen vernuftig gevonden 

verdichtsels nagevolgd, toen wij u de kracht en de komst van onze 
Here Jezus Christus hebben verkondigd, maar wij zijn ooggetuigen 

geweest van zijn majesteit.  
En vers 19 tot en met 21 En wij achten het profetische woord 

daarom des te vaster, en gij doet wèl, er acht op te geven als op 

een lamp, die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag 
aanbreekt en de morgenster opgaat in uw harten. Dit moet gij 

vooral weten, dat geen profetie der Schrift een eigenmachtige 

uitlegging toelaat; want nooit is profetie voortgekomen uit de wil 
van een mens, maar, door de heilige Geest gedreven, hebben 

mensen van Godswege gesproken. 
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En 2 Petrus 2, vers 8 Want deze rechtvaardige heeft, onder hen 
wonende, dag aan dag zijn rechtvaardige ziel gekweld door het zien 

en horen van hun tegen alle wet ingaande werken. 

En 2 Petrus 3, vers 3 Dit vooral moet gij weten, dat er in de laatste 
dagen spotters met spotternij zullen komen, die naar hun eigen 

begeerten wandelen. 
En vers 10 tot en met 13 Maar de dag des Heren zal komen als een 

dief. Op die dag zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en de 

elementen door vuur vergaan, en de aarde en de werken daarop 
zullen gevonden worden. Daar al deze dingen aldus vergaan, 

hoedanig behoort gij dan te zijn in heilige wandel en 
godsvrucht, vol verwachting u spoedende naar de komst van de 

dag Gods, ter wille waarvan de hemelen brandende zullen vergaan 

en de elementen in vuur zullen wegsmelten. Wij verwachten echter 
naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar 

gerechtigheid woont. 
 

En Openbaring 22, vers 6 en 7 En Hij zeide tot mij: Deze 

woorden zijn getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de 
geesten der Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten 

te tonen hetgeen weldra geschieden moet. En zie, Ik kom spoedig. 

Zalig hij, die de woorden der profetie van dit boek bewaart! 
 

Voorwaar, vele duizenden boodschappen, profetieën en 
openbaringen, onder andere, zijn reeds overgebracht vanuit 

de troon Gods naar Profeet Benjamin Cousijnsen, die alles 

woord voor woord opschrijft in de aanwezigheid van een 
bode engel Gods. 

Voorwaar, alles komt van God en niemand kan er verantwoordelijk 
voor gehouden worden, want alles komt van God zelf! Profeet 

Benjamin Cousijnsen geeft alleen alles 100% door aan de wereld! 

Alles wat is doorgegeven is nu reeds in volle gang! 
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! Sprak de bode engel Gods en 

verdween. 
 

 
 



 
 

 

8551 
 
 

 

God openbaart de werken van satan via de 

media en politiek o.a. 
 

Openbarende boodschap Gods: De politiek en de werken van satan 
en de mainstream media bevatten allemaal nepnieuws. Voorwaar, 

het goede nieuws voor de standvastigen is, dat de satan met zijn 

show optreden de Wederkomst heeft versneld.  
 

 
Volledige weergave: 

  

Hallo, welkom! Op 15 november 2021, kreeg Ik, Profeet Benjamin 
Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil 

delen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus!  
 

Voorwaar, hoor aandachtig!  

Mijn naam is Abisai, en ben een bode engel Gods. 
 

Voorwaar, hoewel er vele bewijzen zijn, dat al die injecties 
het immuunsysteem verzwakken en beschadigen, onder 

andere, en de besmettingen blijven stijgen. 

En ook dat weer aangekondigd is onder andere, verplicht 
mondkapjes te dragen, waar achter de bedoeling van satan zit, om 

de ongevaccineerden te doen geloven dat de besmettingen zijn 

toegenomen vanwege dat men zich niet wil laten vaccineren. 
Hoewel satan vele harten en aderen van de gevaccineerden kapot 

maakt en velen juist besmet, die gevaccineerd waren en velen laat 
sterven. De politiek en de werken van satan en de mainstream 

media is allemaal nepnieuws. Wat hier allemaal achter zit is, dat is 

kortom ‘de ongevaccineerden de schuld te geven, de christenen’. 
De hel wordt bijna te krap, vooral door het vaccinatie dodental. 

Satan denkt, ‘hoe meer mensen gevaccineerd zijn, hoe meer voor 
eeuwig verloren gaan en hoe minder de vaccinaties, hoe minder 

doden’.  
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Voorwaar, men wil dat de gevaccineerden zich gaan 
verzetten  en opstaan tegen de ongevaccineerden. 

De leugens van satan regeren al maanden via het kabinet, die velen 

bewust misleidt en verleidt. Voorwaar, het goede nieuws is voor de 
standvastigen is, dat de satan met zijn show optreden de 

Wederkomst heeft versneld.  
 

1 Petrus 5, vers 8 tot en met 11 Wordt nuchter en waakzaam. 

Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, 
zoekende wie hij zal verslinden. Wederstaat hem, vast in het 

geloof, wetende, dat aan uw broederschap in de wereld hetzelfde 
lijden wordt toegemeten. Doch de God van alle genade, die u in 

Christus geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid, Hij zal u, na 

een korte tijd van lijden, volmaken, bevestigen, sterken en 
grondvesten. Hem zij de kracht in alle eeuwigheid! Amen.  

 
En Openbaring 22, vers 12 en 13 Zie, Ik kom spoedig en mijn 

loon is bij Mij om een ieder te vergelden, naardat zijn werk is. Ik 

ben de alfa en de omega, de eerste en de laatste, het begin en het 
einde. 

En vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom 

spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de Here Jezus zij 
met u allen. 

 
Amen! 

De verstandigen, de ongevaccineerden en de echte Christenen, 

zullen de Here zien, vol vreugde zonder pijn of moeite. Halleluja!  
 

Zegt, Kom, Here Jezus, kom. 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! Sprak de bode engel Gods en 

verdween. 

 
 

 

De Here der heerscharen is een rechtvaardige 
toetser 
 

Wie overwint, zal aldus bekleed worden met witte klederen; en Ik 
zal zijn naam geenszins uitwissen uit het Boek des Levens, maar Ik 



 
 

 

8553 
 
 

 

zal zijn naam belijden voor mijn Vader en voor zijn engelen. 
Openbaring 3:5 

 

 
Volledige weergave: 

  
Hallo, welkom! Op 16 november 2021, kreeg Ik, Profeet Benjamin 

Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil 

delen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige Naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, 

mijn naam is Revelado, en ben een bode engel Gods. 

 
Openbaring 19, vers 8 en 9 En haar is gegeven zich met blinkend 

en smetteloos fijn linnen te kleden, want dit fijne linnen zijn de 
rechtvaardige daden der heiligen. En hij zeide tot mij: Schrijf, zalig 

zij, die genodigd zijn tot het bruiloftsmaal des Lams. En hij zeide tot 

mij: Dit zijn de waarachtige woorden van God.  
 

Voorwaar, looft onze God, al Zijn rechtvaardige, trouwe 

knechten, die Hem vrezen en dienen, gij kleinen en groten! 
 

Openbaring 14, vers 16 En Hij, die op de wolk gezeten was, zond 
zijn sikkel uit op de aarde, en de aarde werd gemaaid. 

 

Voorwaar, het zal een zeer aangrijpende en onbeschrijfelijke 
vreugdevolle gebeurtenis zijn voor hen, die geduldig waren 

en Hem, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, bleven 
verwachten. 

Voorwaar,  

 
Openbaring 3, vers 5 Wie overwint, zal aldus bekleed worden met 

witte klederen; en Ik zal zijn naam geenszins uitwissen uit het boek 

des levens, maar Ik zal zijn naam belijden voor mijn Vader en voor 
zijn engelen. 

En vers 8 Ik weet uw werken: zie, Ik heb een geopende deur voor 
uw aangezicht gegeven, die niemand kan sluiten; want gij hebt 
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kleine kracht, maar gij hebt mijn woord bewaard en mijn naam niet 
verloochend. 

En vers 10 en 11 Omdat gij het bevel bewaard hebt om Mij te 

blijven verwachten, zal ook Ik u bewaren voor de ure der 
verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken 

hen, die op de aarde wonen. Ik kom spoedig; houd vast wat gij 
hebt, opdat niemand uw kroon neme.  

En vers 15 en 16 Ik weet uw werken, dat gij noch koud zijt, noch 

heet. Waart gij maar koud of heet! Zo dan, omdat gij lauw zijt en 
noch heet, noch koud, zal Ik u uit mijn mond spuwen.  

 
Voorwaar, wees vurig in de Heilige Geest Gods door Hem te 

dienen in wat u als trouwe knecht voor Zijn glorie kunt doen 

in vreugde,  
want kadosh, heilig, heilig is de Almachtige Here der heren en 

Koning der koningen, die waardig is te ontvangen de heerlijkheid, 
eer en macht en kracht voor eeuwig. 

 

De Here spreekt tot al Zijn alle trouwe kinderen, en zegt: 
Zie aan de gebeurtenissen. Ik, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 

Christus kom spoedig! 

 
Openbaring 22, vers 13 en 14 Ik ben de alfa en de omega, de 

eerste en de laatste, het begin en het einde. Zalig zij, die hun 
gewaden wassen, opdat zij recht mogen hebben op het geboomte 

des levens en door de poorten ingaan in de stad. 

 
Voorwaar, de Here der heerscharen is een rechtvaardige 

toetser, die niet alleen nieren en hart doorziet, maar ook uw 
trouwheid als sponsor van de 

Evangelicalendtimemachine.com. 

 
Klaagliederen 3, vers 25 Goed is de HERE voor wie Hem 

verwachten, voor de ziel die Hem zoekt. 

En Psalm 4, vers 6 Brengt offers naar de eis en vertrouwt op 
de HERE. 

En Psalm 5, vers 12 en 13 Maar verheugen zullen zich allen die bij 
U schuilen, altoos zullen zij jubelen, daar Gij hen beschermt, en in 

U zullen juichen wie uw naam liefhebben. Want Gij zegent de 
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rechtvaardige, o HERE, Gij omgeeft hem met welbehagen als met 
een schild. 

En Psalm 7, vers 11 Mijn schild is bij God, die de oprechten van 

hart verlost. 
 

Zegt, Halleluja! 
Voorwaar, in welke situatie u ook bent, Hij zal Zijn trouwe kinderen 

altijd helpen! 

 
Psalm 55, vers 23 Werp uw bekommernis op de HERE, Hij zal voor 

u zorgen; Hij zal nimmermeer toelaten, dat de rechtvaardige 
wankelt. 

 

En Openbaring 22, vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, 
zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van 

de Here Jezus zij met u allen. 
 

Amen! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! Sprak de bode engel Gods en 
verdween. 

 

Aan de zonen en dochters Gods 
 

Want de wijsheid zal in uw hart komen en de kennis zal voor uw 

ziel liefelijk zijn; bedachtzaamheid zal over u waken, verstandigheid 
zal u behoeden. Spreuken 2:10-11 

 
 

Volledige weergave: 

  
Hallo, welkom! Op 17 november 2021, kreeg Ik, Profeet Benjamin 

Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil 
delen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige Naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! Voorwaar, mijn naam is 

Treambo, en ben een bode engel Gods. 

 
Voorwaar, zo spreekt de Here tot u in het einde der dagen. 
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Spreuken 1, vers 7 De vreze des HEREN is het begin der kennis; 

de dwazen verachten wijsheid en tucht. 

En vers 15 Mijn zoon “en evenzo Mijn dochter”, ga niet met hen 
op weg; weerhoud uw voet van hun pad. 

En vers 33 Maar wie naar mij luistert, zal gerust wonen, beveiligd 
tegen de verschrikking van het onheil. 

En Spreuken 2, vers 6 Want de HERE geeft wijsheid, uit zijn mond 

komen kennis en verstandigheid. 
 

Voorwaar, sla Gods beschermende wijsheid niet in de wind.  
 

Spreuken 2, vers 8 Terwijl Hij waakt over de paden van het recht 

en de weg zijner gunstgenoten beschermt. 
 

Voorwaar, neemt Gods woorden aan! 
 

Spreuken 2, vers 10 en 11 Want de wijsheid zal in uw hart 

komen en de kennis zal voor uw ziel liefelijk zijn; bedachtzaamheid 
zal over u waken, verstandigheid zal u behoeden. 

En vers 13 Van hen die de rechte paden verlaten, om op duistere 

wegen te gaan. 
 

En Spreuken 3, vers 1 Mijn zoon “en dochter”, vergeet mijn 
onderwijzing niet en uw hart beware mijn geboden. 

En vers 5 Vertrouw op de HERE met uw ganse hart en steun op uw 

eigen inzicht niet. 
En Spreuken 4, vers 1 en 2 Hoort zonen “en dochters”, de tucht 

van een vader, “die om u geeft”, en weest opmerkzaam, om 
inzicht te verkrijgen, want Ik, “JHWH”, geef u goede leer; verlaat 

mijn onderwijzing niet. 

En vers 4 vanaf: Laat uw hart mijn woorden vasthouden; 
onderhoud mijn geboden, opdat gij moogt “eeuwig” leven. 

En vers 6 Verlaat haar niet, dan zal zij u bewaren, heb haar lief, 

dan zal zij u behoeden. 
En vers 8 en 9 Houd haar hoog, dan zal zij u verheffen, zij zal u tot 

eer brengen, wanneer gij haar zult omhelzen. Zij zal een liefelijke 
krans om uw hoofd leggen, een sierlijke kroon zal zij u schenken. 
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En vers 12 tot en met 15 Bij uw wandelen zal uw schrede niet 
belemmerd worden, wanneer gij loopt, zult gij niet struikelen. Houd 

vast aan de tucht, laat haar niet los, bewaar haar, want zij is uw 

leven. Kom niet op het pad der goddelozen, betreed de weg der 
bozen niet. Mijd die, ga er niet over; wijk ervan af en ga voorbij. 

En vers 19 De weg der goddelozen is als duisternis; zij weten niet, 
waarover zij kunnen struikelen.   

En vers 25 tot en met 27 Laten uw ogen voorwaarts blikken en uw 

oogopslag rechtuit zijn. Laat uw voet een effen pad inslaan en laten 
al uw wegen vast zijn. Wijk noch ter rechter-, noch ter linkerhand 

af, houd uw voet verwijderd van het kwade. 
 

Voorwaar, wees krachtig in de Here en wees kadosh, heilig 

van wandel. 
 

Spreuken 4, vers 18 Maar het pad der rechtvaardigen is als het 
glanzende morgenlicht, dat steeds helderder straalt tot de volle 

dag. 

En Spreuken 5, vers 1 en 2 Mijn zoon “en dochter”, sla acht op 
mijn wijsheid, neig uw oor naar mijn verstandigheid, om 

bedachtzaamheid in acht te nemen en laten uw lippen kennis 

bewaren. 
 

Voorwaar, spits uw oren! 
 

Spreuken 5, vers 20 tot en met 22 Waarom zoudt gij dan, mijn 

zoon “en dochter”, afdwalen naar een vreemde, de boezem van 
een onbekende omarmen? Want voor de ogen des HEREN liggen 

ieders wegen open “van Zijn zonen en dochters”, Hij weegt al 
zijn “en haar” gangen. Zijn ongerechtigheden vangen de 

goddeloze, in de strikken zijner zonde raakt hij vast. 

 
En Mattheüs 19, vers 6 Zo zijn zij niet meer twee, maar één 

vlees. Hetgeen dan God samengevoegd heeft, scheide de mens 

niet. 
En Spreuken 12, vers 3 Geen mens blijft staande door 

goddeloosheid, maar de wortel der rechtvaardigen is niet te 
verwrikken. 
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En vers 12 De goddeloze begeert de vangst van boze dingen, maar 
de wortel der rechtvaardigen geeft vrucht. 

 

En Spreuken 14, vers 21 Wie zijn “of haar” naaste veracht, 
zondigt. Tot zover. 

En vers 22 vanaf: Doch liefde en trouw zijn voor de bewerkers van 
het goede. 

 

En Spreuken 24, vers 14 Erken, dat de wijsheid “Gods” zó is 
voor uw ziel. “God bracht u samen!” Als gij haar “of hem” 

gevonden hebt, dan is er toekomst en uw verwachting wordt niet 
afgesneden. 

 

En Spreuken 31, vers 11 Op haar vertrouwt het hart van haar 
man, het zal hem aan voordeel niet ontbreken. “Evenzo op hem 

vertrouwt het hart van zijn vrouw.” 
En vers 12 Zij “of hij” doet hem “of haar” goed en geen kwaad, al 

de dagen van haar “of zijn” leven. 

En vers 25 en 26 Kracht en luister is haar gewaad, de komende dag 
lacht zij toe. Met wijsheid opent zij haar mond, vriendelijke 

onderwijzing ligt op haar tong. Amen! 

 
En Openbaring 22, vers 13 en 14 Ik ben de alfa en de omega, de 

eerste en de laatste, het begin en het einde. Zalig zij, die hun 
gewaden wassen, opdat zij recht mogen hebben op het geboomte 

des levens en door de poorten ingaan in de stad.  

En vers 21 De genade van de Here Jezus zij met u allen. 
 

Profeet Benjamin, dank u namens de Here voor het trouw 
opschrijven en delen, ook uw vrouw Theresa. 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! Sprak de bode engel Gods en 

verdween. 
 

 

 

De beste nummer 1 antivirus voor uw ziel is de 

Heer! 
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Ik spreek in beeldspraak. Een virus is schadelijk en probeert altijd 
uw computer te besmetten. U kunt dit ook geestelijk zien. 

 

 
Volledige weergave: 

  
Hallo, welkom! Op 18 november 2021, kreeg Ik, Profeet Benjamin 

Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil 

delen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige Naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! Voorwaar, mijn naam is 

Revelado, en ben een bode engel Gods. 

 
Voorwaar,  

 
Efeziërs 6, vers 10 tot en met 12 Voorts, weest krachtig in de 

Here en in de sterkte zijner macht. Doet de wapenrusting Gods 

aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des 
duivels; want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, 

maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de 

wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de 
hemelse gewesten. 

 
Voorwaar, spits uw oren! 

Ik spreek in beeldspraak. Een virus is schadelijk en probeert altijd 

uw computer te besmetten. U kunt dit ook geestelijk zien. 
 

Efeziërs 6, vers 13 Neemt daarom de wapenrusting Gods, om 
weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om, uw taak geheel 

vervuld hebbende, stand te houden. 

 
Voorwaar, virussen kunt u zo activeren, als u bij 

bijvoorbeeld een email, ongemerkt een spam mail aanklikt. 

Een virus installeren kan heel veel schade aanrichten. 
 

Efeziërs 6, vers 16 Neemt bij dit alles het schild des geloofs ter 
hand, waarmede gij al de brandende pijlen van de boze zult kunnen 

doven. 
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Voorwaar, zo is het ook geestelijk; wat niet goed voor u is, 

houdt dat op een afstand. 

Voorwaar, een virus kunt u tegen gaan door een antivirus software 
beveiliging te gebruiken. Zo is het ook geestelijk, om u te wapenen 

tegen een ongewenste mailer, die een virus erbij heeft! 
 

Jakobus 1, vers 13 Laat niemand, als hij verzocht wordt, zeggen: 

Ik word van Godswege verzocht. Want God kan door het kwade niet 
verzocht worden en Hijzelf brengt ook niemand in verzoeking. 

En 1 Petrus 5, vers 8 Wordt nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij, 
de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal 

verslinden. 

 
Voorwaar, houd uw mailbox en computer en uzelf schoon en 

virusvrij. 
 

1 Johannes 5, vers 18 tot en met 20 Wij weten, dat een ieder, 

die uit God geboren is, niet zondigt; want Hij, die uit God geboren 
werd, bewaart hem, en de boze heeft geen vat op hem. Wij weten, 

dat wij uit God zijn en de gehele wereld in het boze ligt. Doch wij 

weten, dat de Zoon van God gekomen is en ons inzicht gegeven 
heeft om de Waarachtige te kennen; en wij zijn in de Waarachtige, 

in zijn Zoon Jezus Christus. Dit is de waarachtige God en het 
eeuwige leven. 

En 3 Johannes 1, vers 11 Geliefde, volg het kwade niet na, maar 

het goede. Wie goed doet, is uit God, maar wie kwaad doet, heeft 
God niet gezien. 

En Judas 1, vers 19 Zij zijn het, die scheuringen maken, natuurlijke 
mensen, die de Geest niet hebben.  

 

Voorwaar, bewapen u volledig! Amen! 
De beste nummer 1 antivirus voor uw ziel is de Here! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! Sprak de bode engel Gods en 

verdween. 
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Houd vast aan het geloof dat u hebt! 
 

Neem acht op deze profetische boodschap Gods: En gij zult 

overgeleverd worden zelfs door ouders en broeders en verwanten 
en vrienden, en zij zullen sommigen van u doden, en gij zult door 

allen gehaat worden om mijns naams wil. Doch geen haar van uw 

hoofd zal teloor gaan; door uw volharding zult gij uw leven 
verkrijgen. 

 
Volledige weergave: 

  

Hallo, welkom! Op 21 november 2021, kreeg Ik, Profeet Benjamin 
Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil 

delen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! Voorwaar, mijn naam is 
Revelado, en ben een bode engel Gods. 

Voorwaar,  
 

Lucas 21, vers 8 Hij zeide: Ziet toe, dat gij u niet laat verleiden. 

Tot zover. 
 

Voorwaar, zou de vaccinatie niet het merk van het beest 

zijn, dan zouden er niet zovele doden zijn en wereldwijd 
velen hun baan verloren hebben.  

Voorwaar, wees u ervan bewust, dat injecties opdringen 
(verplichten), uit den boze is. 

 

Openbaring 13, vers 6 tot en met 9 En het beest opende zijn 
mond tot lasteringen tegen God, om zijn naam te lasteren en zijn 

tent en hen, die in de hemel wonen. En hem werd gegeven om 
tegen de heiligen oorlog te voeren en hen te overwinnen; en hem 

werd macht gegeven over elke stam en natie en taal en volk. En 

allen, die op de aarde wonen, zullen het beest aanbidden, ieder, 
wiens naam niet geschreven is in het boek des levens van het Lam, 

dat geslacht is, sedert de grondlegging der wereld. Indien iemand 

een oor heeft, hij hore. 
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En Lucas 21, vers 16 tot en met 19 En gij zult overgeleverd worden 
zelfs door ouders en broeders en verwanten en vrienden, en zij 

zullen sommigen van u doden, en gij zult door allen gehaat worden 

om mijns naams wil. Doch geen haar van uw hoofd zal teloor 
gaan; door uw volharding zult gij uw leven verkrijgen. 

En vers 22 Want dit zijn de dagen van vergelding, waarin alles wat 
geschreven is, in vervulling gaat. 

 

Voorwaar, vele kenmerken van de tweede wereldoorlog 
tegen de Joden worden ook nu heel erg zichtbaar.  

De ongevaccineerden worden als asociaal en onheilbrengers gezien. 
Satan streeft ernaar om de weigeraars bang te maken. De 

weigeraars, de Christenen, zijn een gevaar voor satan. 

 
1 Petrus 5, vers 8 Wordt nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij, 

de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal 
verslinden. 

 

Voorwaar, neem acht op deze profetische boodschap Gods. 
 

2 Petrus 1, vers 21 Want nooit is profetie voortgekomen uit de wil 

van een mens, maar, door de Heilige Geest gedreven, hebben 
mensen van Godswege gesproken. 

En 2 Petrus 2, vers 2 en 3 En velen zullen hun losbandigheden 
navolgen, zodat door hun schuld de weg der waarheid gelasterd zal 

worden;  en zij zullen uit hebzucht met verzonnen redeneringen u 

als koopwaar behandelen; maar het oordeel houdt zich reeds lang 
met hen bezig en hun verderf sluimert niet.  

En vers 19 Vrijheid spiegelen zij hun voor, hoewel zij zelf slaven 
des verderfs zijn; immers, door wie men overmeesterd is, diens 

slaaf is men. 

En 1 Johannes 2, vers 10 en 11 Wie zijn broeder liefheeft, blijft in 
het licht en in hem is niets aanstotelijks; maar wie zijn broeder 

haat, is in de duisternis en wandelt in de duisternis, en hij weet niet 

waar hij heengaat, want de duisternis heeft zijn ogen verblind. 
En vers 15 Hebt de wereld niet lief en hetgeen in de wereld is. 

Indien iemand de wereld liefheeft, de liefde des Vaders is niet in 
hem. 
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Voorwaar,  
 

1 Johannes 3, vers 10 Hieraan zijn de kinderen Gods en de 

kinderen des duivels kenbaar: een ieder, die de rechtvaardigheid 
niet doet, is niet uit God, evenmin als wie zijn broeder niet liefheeft. 

 
Voorwaar,  

 

Openbaring 2, vers 25 tot en met 28 Maar wat gij hebt, houdt 
dat vast, totdat Ik gekomen ben. En wie overwint en mijn werken 

tot het einde toe bewaart, hem zal Ik macht geven over de 
heidenen; en hij zal hen hoeden met een ijzeren staf, als aardewerk 

worden zij verbrijzeld, gelijk ook Ik van mijn Vader ontvangen 

heb, en Ik zal hem de morgenster geven. 
En Openbaring 22, vers 20 en 21  Hij, die deze dingen getuigt, 

zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van 
de Here Jezus zij met u allen. 

 

Amen! 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! Sprak de bode engel Gods en 

verdween. 

 
 

 

De satan weet dat zijn einde dichterbij komt! 
 
Voorwaar, laat u niet verblinden door satan. Hij weet dat zijn einde 

komt, en dat de komst van Hem, die op wolk gezeten is, nabij is en 
bijna Zijn sikkel gaat gebruiken, om de Aarde te maaien. 

 

 
Volledige weergave: 

Hallo, welkom! Op 22 november 2021, kreeg Ik, Profeet Benjamin 

Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil 
delen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, de Koning der 



 
 

 

8564 
 
 

 

koningen! Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, mijn naam is Revelado, en 
ben een bode engel Gods. 

 

Hoor aandachtig! 
De Here der heerscharen is echt een rechtvaardige toetser, die niet 

alleen uw nieren en hart en door uw ziel ziet, maar vooral uw 
gedachten en wandel en uw trouwheid in Yeshua HaMashiach, 

JHWH, Jezus Christus. 

 
Voorwaar, het is zeer belangrijk juist nu om krachtig in de 

Here te zijn, in de sterkte zijner macht, en stand te houden 
tegen de overheden en machten van de duisternis, de boze 

geesten, die zeer actief zijn op de Aarde en door velen heen 

werken. 
Voorwaar, de boodschap met de titel, ‘De beste nummer 1 antivirus 

voor uw ziel is de Heer!’, mag u beslist niet missen. Ik kom er even 
op terug: “Bewapen u tegen een ongewenste mailer, die een 

besmette virus van de duisternis bij zich draagt.” Deze kunt u dus 

beter in de spam box plaatsen. 
 

Spreuken 24, vers 12 Wanneer gij zegt: Zie, wij wisten dit niet – 

zal Hij, die de harten doorzoekt, het niet merken, en Hij, die op uw 
ziel let, het niet weten, en de mens naar zijn doen vergelden? 

 
Voorwaar,  

 

En Spreuken 24, vers 20 Want voor de boze is er geen toekomst, 
de lamp der goddelozen wordt uitgeblust. 

En Spreuken 17, vers 15 Wie een goddeloze vrijspreekt en wie een 
rechtvaardige veroordeelt, deze beiden zijn de HERE een gruwel. 

En Spreuken 23, vers 32 en 33 Ten slotte bijt hij “of zij” als een 

slang en spuwt gif als een adder. Dan zien uw ogen vreemde 
dingen en uw hart spreekt wartaal. 

 

Voorwaar, kwaadsprekers en roddelaars komen niet in de 
Hemel. 

Wijkt niet af van Gods geboden. 
 



 
 

 

8565 
 
 

 

Hosea 4, vers 6 Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan 
kennis. Omdat gij de kennis verworpen hebt, verwerp Ik u. Tot 

zover. 

En Hebreeën 4, vers 12 en 13 Want het woord Gods is levend en 
krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard en het dringt 

door, zó diep, dat het vaneenscheidt ziel en geest, gewrichten en 
merg, en het schift overleggingen en gedachten des harten; en 

geen schepsel is voor Hem verborgen, want alle dingen liggen open 

en ontbloot voor de ogen van Hem, voor wie wij rekenschap hebben 
af te leggen. 

En Hebreeën 3, vers 12 Ziet toe, broeders “en zusters”, dat bij 
niemand uwer een boos, ongelovig hart zij, door af te vallen van de 

levende God. 

En 1 Johannes 3, vers 10 Hieraan zijn de kinderen Gods en de 
kinderen des duivels kenbaar: een ieder, die de rechtvaardigheid 

niet doet, is niet uit God, evenmin als wie zijn broeder “of zuster” 
niet liefheeft. 

 

Voorwaar, laat u niet verblinden door satan. 
Hij weet het einde komt, en de komst van Hem, die op wolk 

gezeten is, nabij is en bijna zijn sikkel gaat gebruiken om de Aarde 

te maaien. 
 

Openbaring 22, vers 6 En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn 
getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der 

Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen 

hetgeen weldra geschieden moet. 
En vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom 

spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de Here Jezus zij 
met u allen. 

 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! Sprak de bode engel Gods en 
verdween. 

 

 
 

Voor velen zal het te laat zijn, als ze de 

profetieën vervuld zien gaan worden 
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Waarschuwende en profetische boodschap Gods: sinds 2012 gaf 
God door Zijn ware eindtijdprofeet de boodschappen Gods door, om 

de mensheid te waarschuwen, wat in de wereld gaat gebeuren, 

evenzo wat zich afspeelt in de wereld nu. Velen zullen erachter 
komen, die voorzien waren, maar het is dan al te laat. 

 
Volledige weergave: 

  

Hallo, welkom! Op 23 november 2021, kreeg Ik, Profeet Benjamin 
Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil 

delen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus!  
 

Voorwaar, hoor aandachtig omdat deze boodschap voor 
iedereen is! 

Zijn Gods woorden niet voor iedereen? Mijn naam is Kemorak, en 

ben een bode engel Gods. 
 

Voorwaar, sinds 2012 wordt de mensheid gewaarschuwd 

voor wat komen gaat via Gods ware, eenvoudige en geliefde 
eindtijdprofeet, die sinds 2012 vele profetieën en 

openbaringen en liefdevolle boodschappen en 
waarschuwingen, onder andere, trouw overbracht aan de 

mensheid. 

En ook nu, wordt men gewaarschuwd. Voorwaar, een valse profeet 
zou nooit de mensheid de boodschappen van de troon van God 

delen. Satan haat Gods ware eindtijdprofeet, vanwege de vele 
gedeelde profetische en overige boodschappen Gods. Satan heeft al 

vele jaren geprobeerd Profeet Benjamin Cousijnsen dwars te zitten, 

ook door anderen heen, maar onvermoeid en trouw ging Profeet 
Benjamin door tot glorie van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 

Christus. Voorwaar, ondanks de strijd in de eindtijd, en ook 

vanwege dat alles in volle gang is in de wereld, waarvan men de 
Bijbel ernaast kan leggen zoals in Openbaring 13, en dat men door 

satan met zand in de ogen gegooid en geestelijk blind en 
gemanipuleerd over de vaccinatie, vindt Profeet Benjamin het te 

erg voor al die verloren gaan. Zelfs via dromen gaan velen ten 
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gronde die naar satan luisteren. Evenzo wat zich afspeelt in de 
wereld nu, ziet men duidelijk, dat het reeds voorzegd is door Gods 

ware eindtijdprofeet vanaf het beginne. U kunt het nalezen in het 

E-Book, ‘Ruacha, Yeshu, Shalom!’ 
 

Voorwaar, men wil de mensheid dwingen om de vaccinatie 
injectie met nano-chips te nemen en de QR-code, onder 

andere. 

De Nieuwe Wereld Orde wil de mensheid controleren en besturen 
en hen uitschakelen. Voorwaar, als men de puzzel stukjes echt op 

de juiste plek legt, ziet men heel duidelijk dat het vaccine is het 
merk van het beest is, de getal 666. Velen zullen erachter komen, 

die voorzien waren, maar het is dan al te laat. 

Openbaring 3, vers 3 Bedenk dan, hoe gij het ontvangen en 
gehoord hebt. Tot zover. 

 
Wie zich laat verleiden door satan, om het merkteken van 

het beest te nemen, zal in de poel des vuurs geworpen 

worden.  
Voorwaar, de ogen des Heren zien en kennen ieders wegen. 

 

Handelingen 28, vers 24 En sommigen gaven wel gehoor aan 
hetgeen gezegd werd, maar anderen bleven ongelovig. 

En vers 27 Want het hart van dit volk is vet geworden, en hun oren 
zijn hardhorend geworden, en hun ogen hebben zij toegesloten, 

opdat zij niet zien met hun ogen en met hun oren niet horen en 

met hun hart niet verstaan en zij zich bekeren, en Ik hen zou 
genezen. 

En Romeinen 14, vers 19 Zo laten wij dan najagen hetgeen de 
vrede en de onderlinge opbouwing bevordert. 

En Romeinen 15, vers 18 Want ik zal het niet wagen van iets 

anders te spreken dan van hetgeen Christus door mij bewerkt 
heeft, om heidenen tot gehoorzaamheid te brengen door woord en 

daad. 

En Romeinen 16, vers 20 De God nu des vredes zal weldra de satan 
onder uw voeten vertreden. De genade van onze Here Jezus zij met 

u! 
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Voorwaar, luister ook naar de belangrijke boodschappen met 
de titels: 

‘Verplichte vaccinatie met geweld’ en zowel de profetisch 

boodschap, ‘Profetie: Verplichte vaccinaties, medicijn tegen Corona 
en een ingespoten chip’. Deel deze boodschappen Gods met 

anderen. 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! Sprak de bode engel Gods en 

verdween. 

 
 

 

Word verzadigd met de liefde Gods 

 
Voorwaar, wie uit God is, behandelt de ander zoals God u heeft 

behandeld. Toon de ware liefde!  

 
 

Volledige weergave: 
  

Hallo, welkom! Op 24 november 2021, kreeg Ik, Profeet Benjamin 

Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil 
delen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! Voorwaar, mijn naam is 

Blesia, en ben een bode engel Gods. 
 

Hoor aandachtig! 

Wees een zegen en blijde in de Here, El Elohim, Adonai, die u kent 
en doorgrondt. Voorwaar, 

 
2 Korintiërs 13, vers 8 en 9 Want wij vermogen niets tegen de 

waarheid, maar wel voor de waarheid. Want wij verblijden ons, als 

gij krachtig zijt, al zijn wij zwak; want dit bidden wij, dat het met u 
geheel in orde komt. 

En vers 11 Overigens, broeders “en zusters”, weest blijde, laat u 

terecht brengen, laat u vermanen, weest eensgezind, houdt vrede, 
en de God der liefde en des vredes zal met u zijn. 



 
 

 

8569 
 
 

 

En Galaten 5, vers 18 Indien gij u echter door de Geest laat leiden, 
dan zijt gij niet onder de wet. 

En vers 22 tot en met 25 Maar de vrucht van de Geest is liefde, 

blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, 
trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Tegen zodanige mensen is 

de wet niet. Want wie Christus Jezus toebehoren, hebben het vlees 
met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. Indien wij door de 

Geest leven, laten wij ook door de Geest het spoor houden.  

 
En Galaten 6, vers 1 tot en met 4 Broeders “en zusters”, zelfs 

indien iemand op een overtreding betrapt wordt, helpt gij, die 
geestelijk zijt, hem terecht in een geest van zachtmoedigheid, 

ziende op uzelf; gij mocht ook eens in verzoeking komen. Verdraagt 

elkanders moeilijkheden; zó zult gij de wet van Christus 
vervullen. Want indien iemand zich verbeeldt, dat hij iets is, en het 

niet is, dan vergist hij zich zeer. Ieder moet zijn eigen werk 
toetsen; dan zal hij slechts voor zichzelf stof tot roem hebben en 

niet voor een ander. 

En vers 10 Laten wij dus, daar wij de gelegenheid hebben, doen 
wat goed is voor allen, maar inzonderheid voor onze 

geloofsgenoten. 

En Efeziërs 5, vers 1 en 2 Weest dan navolgers Gods, als geliefde 
kinderen, en wandelt in de liefde, zoals ook Christus u heeft 

liefgehad en Zich voor ons heeft overgegeven als offergave en 
slachtoffer, Gode tot een welriekende reuk. 

En vers 9 Want de vrucht des lichts bestaat in louter goedheid en 

gerechtigheid en waarheid. 
En vers 17 Weest daarom niet onverstandig, maar tracht te 

verstaan, wat de wil des Heren is. 
En vers 21 En weest elkander onderdanig in de vreze van Christus. 

 

En Efeziërs 6, vers 10 Voorts, weest krachtig in de Here en in de 
sterkte zijner macht.  

En Filippenzen 4, vers 5 Uw vriendelijkheid zij alle mensen bekend. 

De Here is nabij. 
En vers 13 Ik vermag alle dingen in Hem, die mij kracht geeft.  

En Colossenzen 3, vers 13 en 14 Verdraagt elkander en vergeeft 
elkander, indien de een tegen de ander een grief heeft; gelijk ook 



 
 

 

8570 
 
 

 

de Here u vergeven heeft, doet ook gij evenzo. En doet bij dit alles 
de liefde aan, als de band der volmaaktheid.  

 

En Jakobus 2, vers 1 Mijn broeders “en zusters”, houdt uw 
geloof in onze Here der heerlijkheid, Jezus Christus, vrij van 

aanzien des persoons.  
En 1 Johannes 2, vers 10 en 11 Wie zijn broeder liefheeft, blijft in 

het licht en in hem is niets aanstotelijks; maar wie zijn broeder 

haat, is in de duisternis en wandelt in de duisternis, en hij weet niet 
waar hij heengaat, want de duisternis heeft zijn ogen verblind. 

 
En 1 Korintiërs 13, vers 4 tot en met 7 De liefde is lankmoedig, 

de liefde is goedertieren, zij is niet afgunstig, de liefde praalt niet, 

zij is niet opgeblazen, zij kwetst niemands gevoel, zij zoekt zichzelf 
niet, zij wordt niet verbitterd, zij rekent het kwade niet toe. Zij is 

niet blijde over ongerechtigheid, maar zij is blijde met de 
waarheid. Alles bedekt zij, alles gelooft zij, alles hoopt zij, alles 

verdraagt zij. 

 
Voorwaar, wie uit God is, behandelt de andere zoals God u 

heeft behandeld. 

Toon de ware liefde!  
 

Romeinen 8, vers 31 Wat zullen wij dan van deze dingen zeggen? 
Als God vóór ons is, wie zal tegen ons zijn?  

 

Word verzadigt met de liefde meer en meer, want liefde is de 
grootste rijkdom en overwint alles. Amen! 

Overdenkt deze boodschap Gods. Wees gezegend. 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en 

verdween. 

 
 

 

 

Hoe zou u het vinden als u komt te staan voor 

Gods ogen met uw onbeleden zonden? 
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Deze vermaning is aan hen die zich bezighouden met eindeloze 
fabels 

 

 
Volledige weergave: 

  
Hallo, welkom! Op 25 november 2021, kreeg Ik, Profeet Benjamin 

Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil 

delen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! Voorwaar, mijn naam is 

Rabaruch, en ben een bode engel Gods. 

 
Voorwaar, heb een geest van liefde, uit een rein hart en uit 

een goed en kadosh, heilig geweten. 
Voorwaar, deze vermaning is aan hen die zich bezighouden met 

eindeloze fabels. Voorwaar, door dit spoor te volgen zijn sommigen 

rijp voor de hel. Ook met hun ongevreesde wandel hebben zij hun 
geweten met het gif dat de adder spuwt van de listige slang, de 

vader van de leugen en verleiding laten bijten en laten besmetten. 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus zei, “Er komt een tijd 
dat de mensen, de gezonde leer de waarheid niet meer zullen 

verdragen, vanwege hun wandel, omdat hun gehoor verwend is en 
hun oren met hun eigen begeerten, zich van de waarheid hebben 

afgekeerd. Hun hart is verhard en zit vol verbittering, onder 

andere. Altijd dwalen zij en menen ook nog christen te zijn en 
heilig. Zij hebben Mijn wegen niet gekend.” 

 
Hebreeën 3, vers 12 Ziet toe, broeders “en zusters”, dat bij 

niemand uwer een boos, ongelovig hart zij, door af te vallen van de 

levende God. 
En vers 14 tot en met 19 Want wij hebben deel gekregen aan 

Christus, mits wij het begin van onze verzekerdheid tot het einde 

onverwrikt vasthouden. Als er gezegd wordt: Heden, indien gij zijn 
stem hoort, verhardt uw harten niet zoals bij de verbittering. Wie 

waren het dan, die, hoewel zij de stem gehoord hadden, God 
verbitterden? Waren dat niet allen, die onder Mozes uit Egypte 

waren uitgegaan? En van wie heeft Hij een afkeer gehad, veertig 
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jaren lang? Was het niet van hen, die gezondigd hadden en wier 
lijken in de woestijn lagen? Aan wie anders zwoer Hij, dat zij tot 

zijn rust niet zouden ingaan, dan aan hen, die ongehoorzaam 

geweest waren? Zo zien wij, dat zij niet konden ingaan wegens hun 
ongeloof. 

En Hebreeën 4, vers 13 En geen schepsel is voor Hem verborgen, 
want alle dingen liggen open en ontbloot voor de ogen van Hem, 

voor wie wij rekenschap hebben af te leggen. 

 
Voorwaar, maak ernst om niet ten val te komen, door dit 

voorbeeld van ongehoorzaamheid na te volgen. 
 

Hebreeën 5, vers 13 en 14 Want ieder, die nog van melk leeft, 

heeft geen weet van de rechte prediking: hij is nog een 
zuigeling. Maar de vaste spijs is voor de volwassenen, die door het 

gebruik hun zinnen geoefend hebben in het onderscheiden van 
goed en kwaad. 

En Handelingen 28, vers 24 En sommigen gaven wel gehoor aan 

hetgeen gezegd werd, maar anderen bleven ongelovig. 
 

Voorwaar, hoe zou u het vinden om als roddelaars en 

kwaadsprekers voor de Here, Yeshua HaMashiach, JHWH, 
Jezus Christus komen te staan en de Here en de twee 

Profeten Gods in de ogen te moeten kijken, die naast de 
Here zullen staan? 

 

2 Korintiërs 5, vers 8 Maar wij zijn vol goede moed en wij 
begeren te meer ons verblijf in het lichaam te verlaten en bij de 

Here onze intrek te nemen. 
En vers 10 Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus 

openbaar worden, opdat een ieder wegdrage wat hij in zijn lichaam 

verricht heeft, naardat hij gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad. 
En 1 Korintiërs 11, vers 31 en 32 Indien wij echter onszelf 

beoordeelden, zouden wij niet onder het oordeel komen. Maar 

onder het oordeel des Heren worden wij getuchtigd, opdat wij niet 
met de wereld zouden veroordeeld worden.  

 
Voorwaar, wie onbetrouwbaar is en ongehoorzaam en 

verdwaasd, dwalende, vol boosheid en nijd, hatelijk en 
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kwaadsprekerij, lasteraar en onruststoker, onder andere, 
zullen staan voor Gods ogen en de twee profeten, en zullen 

voelen een verterend vuur Gods via de ogen van de Here, 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, vanwege hun 
onbeleden zonden. 

En de twee Profeten Gods, de twee olijfbomen, zullen hen schade 
toebrengen met het vuur Gods uit hun mond, dat al hun vijanden 

verbrandt.  

 
Openbaring 20, vers 4 En ik zag tronen, en zij zetten zich daarop, 

en het oordeel werd hun gegeven; en ik zag de zielen van hen, die 
onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het woord van 

God, en die noch het beest noch zijn beeld hadden aangebeden en 

die het merkteken niet op hun voorhoofd en op hun hand 
ontvangen hadden; en zij werden weder levend en heersten als 

koningen met Christus, duizend jaren lang.  
 

En Openbaring 22, vers 12 tot en met 14 Zie, Ik kom spoedig 

en mijn loon is bij Mij om een ieder te vergelden, naardat zijn werk 
is. Ik ben de alfa en de omega, de eerste en de laatste, het begin 

en het einde. Zalig zij, die hun gewaden wassen, opdat zij recht 

mogen hebben op het geboomte des levens en door de poorten 
ingaan in de stad. 

En vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom 
spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de Here Jezus zij 

met u allen. 

 
Voorwaar, luister ook naar de boodschap met de titel: ‘De 

‘finale’ optocht!’. 
Ik betuig aan een ieder, wie niet wou horen gaat verloren!  

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! Sprak de bode engel Gods en 

verdween. 
 

 

 

De verschillende namen van de duivel 

geopenbaard 
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Een informatieve en onthullende boodschap van God: Wist u dat al 
de namen van de duivel? Lees of luister verder naar de complete 

boodschap. 

 
 

Volledige weergave: 
  

Hallo, welkom! Op 28 november 2021, kreeg Ik, Profeet Benjamin 

Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil 
delen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! Voorwaar, mijn naam is 

Revelado, en ben een bode engel Gods. 
 

Spits uw oren! 
1 Petrus 5, vers 8 Wordt nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij, 

de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal 

verslinden. 
 

Voorwaar, wist u dat de naam van de duivel ook lasteraar 

betekent? 
Voorwaar, en ook tegenstrever vanwege, dat hij altijd tegen God in 

gaat en velen probeert te misleiden en te verleiden. Hij wordt ook 
niet voor niets genoemd, de vader van de leugen. Kent u de 

uitdrukking ‘de grote draak’, dit herinnert ons eraan, wat voor lelijk 

monster satan is. Hij gaat als een beest tekeer, om Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, en Zijn plannen te dwarsbomen 

en Zijn volk te vernietigen.  
 

Voorwaar, ook werd Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 

Christus vaak op de proef gesteld door satan.  
Hij, die lelijke draak, probeert vaak als een christen en engel van 

het licht in iemands leven binnen te sluipen. Ook kent hij het 

gedrag van de mens heel erg goed en weet ook u te ontmoedigen 
en moe te maken en wanhopig, en u van God vandaan te houden. 

Hij is vanaf het begin al een moordenaar geweest en hij hoort niet 
bij de waarheid, omdat er geen waarheid in hem is, totaal geen 

waarheid. 
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Johannes 8, vers 43 tot en met 47 Waarom begrijpt gij niet wat 

Ik zeg? Omdat gij mijn woord niet kunt horen. Gij hebt de duivel tot 

vader en wilt de begeerten van uw vader doen. Die was een 
mensenmoorder van den beginne en staat niet in de waarheid, 

want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, 
spreekt hij naar zijn aard, want hij is een leugenaar en de vader der 

leugen. Maar omdat Ik u de waarheid zeg – Mij gelooft gij niet. Wie 

van u overtuigt Mij van zonde? Als Ik waarheid spreek, waarom 
gelooft gij Mij niet? Wie uit God is, hoort de woorden Gods; daarom 

hoort gij niet, omdat gij uit God niet zijt. 
 

Voorwaar, de gebeurtenissen nu in de wereld zijn geen 

toeval. 
Alles is door satan gepland. De meerderheid van de mensen zien 

het nu dat de wereldleiders marionetten zijn van satan met zijn 
boze werken. 

 

Openbaring 22, vers 11 tot en met 14 Wie onrecht doet, hij doe 
nog meer onrecht; wie vuil is, hij worde nog vuiler; wie 

rechtvaardig is, hij bewijze nog meer rechtvaardigheid; wie heilig 

is, hij worde nog meer geheiligd. Zie, Ik kom spoedig en mijn loon 
is bij Mij om een ieder te vergelden, naardat zijn werk is. Ik ben de 

alfa en de omega, de eerste en de laatste, het begin en het 
einde. Zalig zij, die hun gewaden wassen, opdat zij recht mogen 

hebben op het geboomte des levens en door de poorten ingaan in 

de stad.  
En vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom 

spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de Here Jezus zij 
met u allen. 

 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! Sprak de bode engel Gods en 
verdween. 

 

 
 



 
 

 

8576 
 
 

 

Wees echt in uw wandel, zoals de Here het 

bedoeld heeft 
 
Beijvert u daarom des te meer, broeders “en zusters”, om uw 

roeping en verkiezing te bevestigen; want als gij dit doet, zult gij 
nimmer struikelen. 1 Petrus 1:10 

 
 

Volledige weergave: 

  
Hallo, welkom! Op 29 november 2021, kreeg Ik, Profeet Benjamin 

Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil 
delen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam 
boven alle namen, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! 

Voorwaar, mijn naam is Revorme, en ben een bode engel Gods. 

 
Voorwaar,  

 
2 Petrus 3, vers 1 tot en met 3 Dit is reeds de tweede brief, 

geliefden, die ik u schrijf; in beide tracht ik uw zuiver besef door 

herinnering wakker te houden, om aan de woorden te denken, die 
door de heilige Profeten tevoren gesproken zijn, en aan het gebod 

uwer apostelen van de Here en Heiland. Dit vooral moet gij weten, 
dat er in de laatste dagen spotters met spotternij zullen komen, die 

naar hun eigen begeerten wandelen. 

En vers 10 tot en met 14 Maar de dag des Heren zal komen als een 
dief. Op die dag zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en de 

elementen door vuur vergaan, en de aarde en de werken daarop 

zullen gevonden worden. Daar al deze dingen aldus vergaan, 
hoedanig behoort gij dan te zijn in heilige wandel en 

godsvrucht, vol verwachting u spoedende naar de komst van de 
dag Gods, ter wille waarvan de hemelen brandende zullen vergaan 

en de elementen in vuur zullen wegsmelten. Wij verwachten echter 

naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar 
gerechtigheid woont. Daarom, geliefden, beijvert u in deze 



 
 

 

8577 
 
 

 

verwachting, onbevlekt en onberispelijk te blijken voor Hem in 
vrede. 

 

En 1 Petrus 4, vers 7 Het einde aller dingen is nabijgekomen. 
Komt dus tot bezinning en wordt nuchter, opdat gij kunt bidden. 

En vers 10 tot en met 19 Dient elkander, een ieder naar de 
genadegave, die hij ontvangen heeft, als goede rentmeesters over 

de velerlei genade Gods. Spreekt iemand, laten het woorden zijn 

als van God; dient iemand, laat het zijn als uit kracht, door God 
verleend, opdat in alles God verheerlijkt worde door Jezus Christus, 

aan wie de heerlijkheid is en de kracht, in alle eeuwigheid! Amen. 
Geliefden, laat de vuurgloed, die tot beproeving dient, u niet 

bevreemden, alsof u iets vreemds overkwame. Integendeel, 

verblijdt u naarmate gij deel hebt aan het lijden van Christus, opdat 
gij u ook met vreugde zult mogen verblijden bij de openbaring 

zijner heerlijkheid. Indien gij door de naam van Christus smaad 
lijdt, zijt gij zalig, daar de Geest der heerlijkheid en de Geest Gods 

op u rust. Laat dus niemand uwer moeten lijden als moordenaar, of 

dief, of boosdoener, of als een bemoeial. Indien hij echter als 
Christen lijdt, dan schame hij zich niet, maar verheerlijke God 

onder die naam. Want het is nu de tijd, dat het oordeel begint bij 

het huis Gods; als het bij ons begint, wat zal het einde zijn van 
hen, die ongehoorzaam blijven aan het evangelie Gods? En indien 

de rechtvaardige ternauwernood behouden wordt, waar zal dan de 
goddeloze en zondaar verschijnen? Laten derhalve ook zij, die naar 

de wil van God lijden, hun zielen aan de getrouwe Schepper 

overgeven, steeds het goede doende. 
 

En 1 Petrus 5, vers 4 En wanneer de opperherder verschijnt, zult 
gij de onverwelkelijke krans der heerlijkheid verwerven. 

En vers 5 tot en met 7 vanaf: Omgordt u allen jegens elkander met 

nederigheid, want God wederstaat de  hoogmoedigen, maar de 
nederigen geeft Hij genade. Vernedert u dan onder de machtige 

hand Gods, opdat Hij u verhoge te zijner tijd. Werpt al uw 

bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u. 
En vers 10 en 11 Doch de God van alle genade, die u in Christus 

geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid, Hij zal u, na een korte 
tijd van lijden, volmaken, bevestigen, sterken en grondvesten. Hem 

zij de kracht in alle eeuwigheid! Amen.  
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En 2 Petrus 1, vers 2 tot en met 4 Genade en vrede worde u 

vermenigvuldigd door de kennis van God en van Jezus, onze Here. 

Zijn goddelijke kracht immers heeft ons met alles, wat tot leven en 
godsvrucht strekt, begiftigd door de kennis van Hem, die ons 

geroepen heeft door zijn heerlijkheid en macht; door deze zijn wij 
met kostbare en zeer grote beloften begiftigd, opdat gij daardoor 

deel zoudt hebben aan de goddelijke natuur, ontkomen aan het 

verderf, dat door de begeerte in de wereld heerst. 
En vers 6 Door de kennis de zelfbeheersing, door de zelfbeheersing 

de volharding, door de volharding de godsvrucht. 
En vers 8 tot en met 12 Want als deze dingen bij u aanwezig zijn en 

overvloedig worden, laten zij u niet zonder werk of vrucht voor de 

kennis van onze Here Jezus Christus. Want bij wie zij niet zijn, die 
is verblind in zijn bijziendheid, daar hij de reiniging van zijn 

vroegere zonden heeft vergeten. Beijvert u daarom des te meer, 
broeders “en zusters”, om uw roeping en verkiezing te 

bevestigen; want als gij dit doet, zult gij nimmer struikelen. Want 

zó zal u rijkelijk worden verleend de toegang tot het eeuwige 
Koninkrijk van onze Here en Heiland, Jezus Christus. Daarom zal 

het steeds mijn voornemen zijn u hieraan te herinneren, hoewel gij 

het weet en in de waarheid, die bij u is, versterkt zijt.  
En vers 19 tot en met 21 En wij achten het profetische woord 

daarom des te vaster, en gij doet wèl, er acht op te geven als op 
een lamp, die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag 

aanbreekt en de morgenster opgaat in uw harten. Dit moet gij 

vooral weten, dat geen profetie der Schrift een eigenmachtige 
uitlegging toelaat; want nooit is profetie voortgekomen uit de wil 

van een mens, maar, door de heilige Geest gedreven, hebben 
mensen van Godswege gesproken. 

 

En 1 Johannes 1, vers 6 tot en met 10 Indien wij zeggen, dat 
wij gemeenschap met Hem hebben en in de duisternis wandelen, 

dan liegen wij en doen de waarheid niet; maar indien wij in het licht 

wandelen, gelijk Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met 
elkander; en het bloed van Jezus, zijn Zoon, reinigt ons van alle 

zonde. Indien wij zeggen, dat wij geen zonde hebben, misleiden wij 
onszelf en de waarheid is in ons niet. Indien wij onze zonden 

belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te 
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vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Indien wij 
zeggen, dat wij niet gezondigd hebben, maken wij Hem tot een 

leugenaar en zijn woord is in ons niet. 

En 1 Johannes 2, vers 5 Maar wie zijn woord bewaart, in die is 
waarlijk de liefde Gods volmaakt. Hieraan onderkennen wij, dat wij 

in Hem zijn.  
En vers 15 Hebt de wereld niet lief en hetgeen in de wereld is. 

Indien iemand de wereld liefheeft, de liefde des Vaders is niet in 

hem. 
En vers 20 Gij echter hebt een zalving van de Heilige en gij weet 

dat allen.  
En vers 24 en 25 Wat u betreft, wat gij van den beginne gehoord 

hebt, moet in u blijven. Indien in u blijft, wat gij van den beginne 

gehoord hebt, dan zult gij ook in de Zoon en in de Vader blijven. En 
dit is de belofte, die Hij zelf ons beloofd heeft: het eeuwige leven. 

 
En Psalm 15, vers 1 tot en met 3 HERE, wie mag verkeren in uw 

tent? Wie mag wonen op uw heilige berg? Hij, die onberispelijk 

wandelt en doet wat recht is en waarheid spreekt in zijn hart, die 
met zijn tong niet lastert, die zijn metgezel geen kwaad doet en 

geen smaad op zijn naaste laadt.  

En Spreuken 11, vers 9 Met de mond stort de godvergetene zijn 
naaste in het verderf, maar door kennis worden de rechtvaardigen 

gered. 
En Spreuken 10, vers 7 tot en met 9 De gedachtenis des 

rechtvaardigen zal tot zegening zijn, maar de naam der goddelozen 

zal wegrotten. Wie wijs van hart is, neemt geboden aan, maar wie 
dwaas van lippen is, komt ten val. Wie in oprechtheid wandelt, gaat 

veilig, maar wie zijn wegen verdraait, wordt doorzien. 
En vers 28 tot en met 32 De verwachting der rechtvaardigen is 

vreugde, maar de hoop der goddelozen gaat teniet. De weg 

des HEREN is een beschutting voor de oprechten, maar onheil voor 
de bedrijvers van ongerechtigheid. De rechtvaardige zal in 

eeuwigheid niet wankelen, maar de goddelozen zullen de aarde niet 

bewonen. De mond van de rechtvaardige brengt wijsheid voort, 
maar de valse tong wordt verdelgd. De lippen van de rechtvaardige 

weten wat welgevallig is, maar de mond der goddelozen is enkel 
valsheid. 
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Voorwaar,  
 

En Romeinen 14, vers 19 Zo laten wij dan najagen hetgeen de 

vrede en de onderlinge opbouwing bevordert.  
En Romeinen 16, vers 20 De God nu des vredes zal weldra de satan 

onder uw voeten vertreden. De genade van onze Here Jezus zij met 
u! 

 

En Openbaring 22, vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, 
zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van 

de Here Jezus zij met u allen. 
 

Voorwaar, overdenk dit alles. 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! Sprak de bode engel Gods en 
verdween. 

 
 

 

Wie deze boodschap verwerpt, blijft achter 
 

Inleiding: Want al de Profeten en de wet hebben geprofeteerd tot 

Johannes toe “en zowel deze einde der dagen”, en indien gij het 
wilt aanvaarden. Mattheüs 11:13-14 

 

 
Volledige weergave: 

  
Hallo, welkom! Op 30 november 2021, kreeg Ik, Profeet Benjamin 

Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil 

delen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van 
Koning der koningen, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus!  

 

Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, hoor aandachtig! 
Zo spreekt de Here tot u: 

 

Hosea 4, vers 6 Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan 
kennis. Omdat gij de kennis verworpen hebt, verwerp Ik u, dat gij 
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geen priester meer voor Mij zult zijn; daar gij de “kadosh, 
heilige” wet van uw God vergeten hebt. Tot zover. 

 

En Mattheüs 6, vers 22 en 23 De lamp van het lichaam is het 
oog. Indien dan uw oog zuiver is, zal geheel uw lichaam verlicht 

zijn; maar indien uw oog slecht is, zal geheel uw lichaam duister 
zijn. Indien nu wat licht in u is, duisternis is, hoe groot is dan de 

duisternis! 

En Mattheüs 10, vers 41 en 42 Wie een Profeet ontvangt als 
“Gods” Profeet, zal het loon van een Profeet ontvangen; en wie 

een rechtvaardige ontvangt als rechtvaardige, zal het loon van een 
rechtvaardige ontvangen. En wie één van deze kleinen, omdat hij 

een discipel “of een Profeet of Profetes” is, ook maar een beker 

“liefdeloos” koud water te drinken geeft, voorwaar, Ik, “JHWH”, 
zeg u, zijn loon zal hem geenszins ontgaan. 

En Mattheüs 11, vers 10 Deze is het, van wie geschreven staat: 
Zie, Ik, “JHWH”, zend mijn bode voor uw aangezicht uit, die uw 

weg voor U “in de laatste dagen, de eindtijd”, heen bereiden 

zal. 
En vers 13 en 14 Want al de Profeten en de wet hebben 

geprofeteerd tot Johannes toe “en zowel deze einde der dagen”, 

en indien gij het wilt aanvaarden. Tot zover. 
 

Wie oren heeft, die hore! 
 

Mattheüs 12, vers 36 en 37 Maar Ik zeg u: Van elk ijdel woord, 

dat de mensen zullen spreken, zullen zij rekenschap geven op de 
dag des oordeels, want naar uw woorden zult gij gerechtvaardigd 

worden, en naar uw woorden zult gij veroordeeld worden. 
En Mattheüs 13, vers 38 tot en met 43 De akker is de wereld; het 

goede zaad, dat zijn de kinderen van het Koninkrijk; het onkruid 

zijn de kinderen van de boze; de vijand, die het gezaaid heeft, is de 
duivel; de oogst is de voleinding der wereld; de maaiers zijn de 

engelen. Zoals nu het onkruid verzameld wordt en met vuur 

verbrand, zo zal het gaan bij de voleinding der wereld. De Zoon des 
mensen zal zijn engelen uitzenden en zij zullen uit zijn Koninkrijk 

verzamelen al wat tot zonde verleidt en hen, die de ongerechtigheid 
bedrijven, en zij zullen hen in de vurige oven werpen; daar zal het 

geween zijn en het tandengeknars. Dan zullen de rechtvaardigen 
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stralen als de zon in het Koninkrijk huns Vaders. Wie oren heeft, die 
hore! 

 

Voorwaar,  
 

Spreuken 9, vers 10 De vreze des HEREN is het begin der wijsheid 
en het kennen van de Hoogheilige is verstand. 

En Deuteronomium 4, vers 6 Onderhoudt ze dan naarstig, want dat 

zal uw wijsheid en uw inzicht zijn in de ogen der volken, die bij het 
horen van al deze inzettingen zullen zeggen: Waarlijk, dit grote 

volk is een wijze en verstandige natie. 
En Deuteronomium 6, vers 5 Gij zult de HERE, uw God, liefhebben 

met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw 

kracht. 
 

Voorwaar, luister ook naar de boodschap met de titel: ‘Wie 
wijsheid in de wind slaat, evenzo het najagen van allerlei 

wind, is dom!’ 

Voorwaar, wie deze boodschap verwerpt, blijft achter. 
 

Openbaring 6, vers 16 en 17 En zij zeiden tot de bergen en tot 

de rotsen: Valt op ons en verbergt ons voor het aangezicht van 
Hem, die gezeten is op de troon, en voor de toorn van het 

Lam; want de grote dag van hun toorn is gekomen en wie kan 
bestaan? 

En Openbaring 22, vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: 

Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de 
Here Jezus zij met u allen. 

 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! Sprak de bode engel Gods en 

verdween. 
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DECEMBER 2021 
 

 

Bent u voorbereid? 
 
Want gelijk de bliksem komt van het oosten en licht tot het westen, 

zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn. Daarom, geliefden, 

wees altijd klaar voor de Opname. 
 

 

Volledige weergave: 
  

Hallo, welkom! Op 01 december 2021, kreeg Ik, Profeet Benjamin 
Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil 

delen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus!  
 

Voorwaar,  

 
Openbaring 22, vers 6 En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn 

getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der 

Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen 
hetgeen weldra geschieden moet.  

En vers 12 Zie, Ik kom spoedig en mijn loon is bij Mij om een ieder 
te vergelden, naardat zijn werk is. 

 

Voorwaar, u daar, bent u voorbereid op Zijn wederkomst? 
Onderzoekt u grondig of u geestelijk niet zo bent als de 

Schriftgeleerden en de Farizeeën. 
 

Mattheüs 23, vers 28 en 29 Zo ook gij, van buiten schijnt gij de 

mensen wel rechtvaardig, doch van binnen zijt gij vol huichelarij en 
wetsverachting. Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, gij 
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huichelaars, want gij bouwt de grafsteden der profeten en verfraait 
de gedenktekenen der rechtvaardigen. 

En vers 33 Slangen, adderengebroed, hoe zult gij ontkomen aan 

het oordeel der hel? 
En Mattheüs 24, vers 7 tot en met 10 Want volk zal opstaan tegen 

volk, en koninkrijk tegen koninkrijk, en er zullen nu hier, dan daar, 
hongersnoden en aardbevingen zijn. Doch dat alles is het begin der 

weeën. Dan zullen zij u overleveren aan verdrukking en zij zullen u 

doden, en gij zult door alle volken gehaat worden om mijns naams 
wil. En dan zullen velen ten val komen en zij zullen elkander 

overleveren en elkander haten. 
En vers 12 en 13 En omdat de wetsverachting toeneemt, zal de 

liefde van de meesten verkillen. Maar wie volhardt tot het einde, die 

zal behouden worden.  
 

Voorwaar, voorwaar, mijn naam is Donder en ben een bode 
engel Gods. 

Wanneer gij dan de gruwel der verwoesting waarneemt, waarvan 

door de boodschappen Gods gesproken is via Profeet Benjamin 
Cousijnsen, sla er acht op en wees geen blinde, want dit alles wat 

nu gebeurt, verspoedigt de Wederkomst. Alles gaat nu heel snel. 

 
Mattheüs 24, vers 17 en 18 Wie op het dak is, ga niet naar 

beneden om zijn huisraad mede te nemen, en wie in het veld 
is, kere niet terug om zijn kleed mede te nemen. 

En vers 21 Want er zal dan een grote verdrukking zijn, zoals er niet 

geweest is van het begin der wereld tot nu toe en ook nooit meer 
wezen zal. 

 
Let op! 

Nog nooit is er een verdrukking geweest, zoals nu gaande is. 

 
En Mattheüs 24, vers 22 En indien die dagen niet ingekort 

werden, zou geen vlees behouden worden; doch ter wille van de 

uitverkorenen zullen die dagen worden ingekort. 
En Openbaring 22, vers 20 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik 

kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! 
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En Mattheüs 24, vers 27 Want gelijk de bliksem komt van het 
oosten en licht tot het westen, zo zal de komst van de Zoon des 

mensen zijn.  

 
Voorwaar, wees krachtig in de Here, Yeshua HaMashiach, 

JHWH, Jezus Christus en weest niet verontrust, want dit 
alles moet gebeuren. 

Wees Rapture ready! 

 
En Mattheüs 24, vers 31 tot 33 En Hij zal zijn engelen uitzenden 

met luid bazuingeschal en zij zullen zijn uitverkorenen verzamelen 
uit de vier windstreken, van het ene uiterste der hemelen tot het 

andere. Leert dan van de vijgeboom deze les: Wanneer zijn hout 

reeds week wordt en de bladeren doet uitspruiten, weet gij 
daaraan, dat de zomer nabij is. Zo moet ook gij, wanneer gij dit 

alles ziet, weten, dat het nabij is, voor de deur.  
En vers 37 Want zoals het was in de dagen van Noach, zo zal de 

komst van de Zoon des mensen zijn. 

En vers 39 en 40 En zij niets bemerkten, eer de zondvloed kwam 
en hen allen wegnam, zo zal ook de komst van de Zoon des 

mensen zijn. Dan zullen er twee in het veld zijn, één zal 

aangenomen worden en één achtergelaten worden. 
En vers 42 Waakt dan, want gij weet niet, op welke dag uw Here 

komt.  
En vers 44 Daarom, weest ook gij bereid, want op een uur, dat gij 

het niet verwacht, komt de Zoon des mensen. 

 
En 1 Thessalonicenzen 5, vers 4 tot en met 6 Maar gij, 

broeders “en zusters”, zijt niet in de duisternis, zodat die dag u 
als een dief overvallen zou: want gij zijt allen kinderen des lichts en 

kinderen des dags. Wij behoren niet aan nacht of duisternis 

toe; laten wij dan ook niet slapen gelijk de anderen, doch wakker 
en nuchter zijn.  

En Efeziërs 5, vers 3 en 4 Maar van hoererij en allerlei onreinheid of 

hebzucht mag onder u zelfs geen sprake zijn, zoals het heiligen 
betaamt, en evenmin van onwelvoegelijkheid en zotte of losse taal, 

die geen pas geven, doch veeleer van dankzegging. 
En vers 8 Want gij waart vroeger duisternis, maar thans zijt gij licht 

in de Here; wandelt als kinderen des lichts. 
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Voorwaar, laten de ongevaccineerden, die gevaccineerd zijn 

met het Bloed van het Lam en gekenmerkt zijn met Hem, 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, die meer dan 
overwinnaar is volharden tot het einde. 

 
Hebreeën 4, vers 11 Laten wij er dus ernst mede maken om tot 

die rust in te gaan, opdat niemand ten val kome door dit voorbeeld 

van ongehoorzaamheid te volgen. 
 

Het aannemen van de vaccinatie is ongehoorzaamheid tegen 
God en aan Zijn geboden. 

Het maakt u het eigendom van satan of u het gelooft of niet, u zal 

voor God rekenschap gaan afleggen. 
 

Openbaring 3, vers 5 Wie overwint, zal aldus bekleed worden met 
witte klederen; en Ik zal zijn naam geenszins uitwissen uit het boek 

des levens, maar Ik zal zijn naam belijden voor mijn Vader en voor 

zijn engelen. 
En Openbaring 22, vers 12 Zie, Ik kom spoedig en mijn loon is bij 

Mij om een ieder te vergelden, naardat zijn werk is.  

 
Amen! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en 
verdween. 

 

 
 

Geen angst maar overwinning in de Here! 
 
Velen gebruiken geen schild des geloofs, maar de inentingen. Waar 

is het geloof gebleven en vertrouwen? In Hem hebben zijn ware 
kinderen Gods immers geen geest van angst ontvangen, maar van 

overwinning in Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. 

 
 

Volledige weergave: 
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Hallo, welkom! Op 02 december 2021, kreeg Ik, Profeet Benjamin 
Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil 

delen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus!  
 

Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, zo spreekt de Here, El Elohim, 

Adonai, de Koning der koningen: 
 

Openbaring 18, vers 23 vanaf: Want uw kooplieden waren de 
machthebbers der aarde, want door uw toverij, “uw misleiding en 

leugens”, werden alle volken verleid. 

 
Voorwaar, mijn naam is Revelado, en ben een bode engel Gods.  

 
Voorwaar, als het goed is, zou u niet bang moeten zijn voor 

het Corona virus.  

Waar is het geloof gebleven en vertrouwen? In Hem hebben zijn 
ware kinderen Gods immers geen geest van angst ontvangen, maar 

van overwinning in Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. 

Voorwaar, velen zijn verblind door satan en hebben niet eens door 
dat er wel degelijk machten aan het werk zijn door de mensheid via 

de vaccinatie het merk van het beest, en hen naar de duisternis wil 
drijven, de hel. 

 

Efeziërs 6, vers 12 en 13 Want wij hebben niet te worstelen 
tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, 

tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten 
in de hemelse gewesten. Neemt daarom de wapenrusting Gods, om 

weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om, uw taak geheel 

vervuld hebbende, stand te houden. 
En vers 11 Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen 

standhouden tegen de verleidingen des duivels. 

 
Voorwaar, velen gebruiken geen schild des geloofs, maar de 

inentingen.  
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Voorwaar, nu komt de vraag aan u om te overdenken, ‘Wat zou 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus doen denkt u, als men 

Hem de vaccinatie zou willen geven, gratis?’  

Hij zou het beslist niet aannemen. Bedenk eens goed dat Hij zelf als 
een vaccine werkt, en Hij nam alle ziekten op zich in zijn geweldige 

verlossingswerk.  
 

Jesaja 53, vers 4 Nochtans, onze ziekten heeft hij op zich 

genomen, en onze smarten gedragen; wij echter hielden hem voor 
een geplaagde, een door God geslagene en verdrukte. 

En vers 10 Maar het behaagde de HERE hem te verbrijzelen. Hij 
maakte hem ziek. Wanneer hij zichzelf ten schuldoffer gesteld zal 

hebben, zal hij nakomelingen zien en een lang leven hebben en het 

voornemen des HEREN zal door zijn hand voortgang hebben.  
 

Voorwaar, spits uw oren en hoor! 
Dus Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus werd ziek voor u, en 

de gehele mensheid en Hij nam dus alle zonden en ziekten op zich. 

Halleluja! Hij activeerde het immuunsysteem van zijn lichaam, waar 
men deel aan heeft vanwege dat Hij in u is. 

 

Jesaja 53, vers 5 Maar om onze overtredingen werd hij 
doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld; de straf die ons 

de vrede aanbrengt, was op hem, en door zijn striemen is ons 
genezing geworden. 

 

Dus door de ziekte, die Hij droeg en leed, hebben zijn 
kinderen immuniteit.  

Hij zelf werd een vaccine voor de redding van de wereld. Voorwaar, 
vele christenen zijn heel erg vatbaar voor de dwaling, die in de 

wereld is.  

 
Efeziërs 4, vers 14 Dan zijn wij niet meer onmondig, op en neder, 

heen en weder geslingerd onder invloed van allerlei wind van leer, 

door het valse spel der mensen, in hun sluwheid, die tot dwaling 
verleidt. 

En vers 17 Dit zeg ik dan en betuig ik in de Here, dat gij niet langer 
moogt wandelen zoals ook de heidenen wandelen, in de ijdelheid 

van hun denken. 
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Voorwaar, het vaccine heeft alle trekken van wat er in 

Openbaring 13 staat over het merkteken van het beest. 

Laat u niet verleiden om het aan te nemen, maar vertrouw alleen 
op het Bloed van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Richt 

u op Hem! 
 

Openbaring 22, vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: 

Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de 
Here Jezus zij met allen. 

 
Zalig zij, die ongevaccineerd zijn en geloven in Christus. 

Amen! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en 
verdween. 

 
 

 

Het uur van de oogst nadert! 
 

Bemoedigende boodschap Gods: Geliefden des Heren, verblijdt u en 

wees niet bezorgd, want de Here komt nooit te laat. 
 

 

Volledige weergave: 
  

Hallo, welkom! Op 05 december 2021, kreeg Ik, Profeet Benjamin 
Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil 

delen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, de Here der heren en 
de enige Ware Koning der koningen, uw liefhebbende Abba, Vader, 

El Elohim, Adonai, de Alfa en de Omega!  

 
Voorwaar, spits uw oren, uw hart en ziel en verstand, en uw 

gedachten voor wat de Heilige Geest Gods tot u te zeggen 

heeft: 
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“Men moet eens goed op de tekenen gaan letten dan word men niet 
zo verrast. Ja, Ik, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, kom 

spoedig. Ik getuig deze dingen.” 

 
Voorwaar, mijn naam is Revorme, en ben een bode engel Gods. 

 
Wees niet slaperig en angstig! 

 

Marcus 4, vers 40 En Hij zeide tot hen: Waarom zijt gij zó 
bevreesd? Hoe hebt gij geen geloof? 

En Marcus 7, vers 8 Gij verwaarloost het gebod Gods en houdt u 
aan de overlevering der mensen. 

En vers 13 En zo maakt gij het woord Gods krachteloos door uw 

overlevering, die gij overgeleverd hebt. En dergelijke dingen doet 
gij vele. 

En vers 18 En Hij zeide tot hen: Zijt ook gij zo onbevattelijk? 
Begrijpt gij niet, dat al wat van buiten in de mens komt, hem niet 

onrein kan maken. 

En Marcus 13, vers 5 Jezus begon tot hen te zeggen: Ziet toe, dat 
niemand u verleide. 

 

En Efeziërs 6, vers 10 Voorts, weest krachtig in de Here en in de 
sterkte zijner macht. 

En vers 16 en 17 Neemt bij dit alles het schild des geloofs ter hand, 
waarmede gij al de brandende pijlen van de boze zult kunnen 

doven; en neemt de helm des heils aan en het zwaard des Geestes, 

dat is het woord van God. 
 

Voorwaar, wees krachtig en vurig in de Here en wees geen 
vlammetje van een kaarsje, dat foor een zuchtje wind 

gedoofd wordt. 

Wees niet gelijkvormig aan de wereld en aan hen die in slaap zijn. 
 

Zo spreekt de Here tot u die hore: 

 
Deuteronomium 27, vers 24 en 25 Vervloekt is hij, die in het 

geheim zijn naaste doodt. En het gehele volk zal zeggen: 
Amen. Vervloekt is hij, die een geschenk aanneemt om iemand te 
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doden en onschuldig bloed te vergieten. En het gehele volk zal 
zeggen: Amen.  

 

Voorwaar, wereldwijd ziet men al duidelijk dat de 
regeringsleiders, die marionetten zijn van satan, en de 

mensen koste wat het kost willen dwingen, stap voor stap, 
om de ene na de andere vaccinatie te nemen, het merkteken 

666. 

 
Openbaring 22, vers 11 tot en met 13 Wie onrecht doet, hij doe 

nog meer onrecht; wie vuil is, hij worde nog vuiler; wie 
rechtvaardig is, hij bewijze nog meer rechtvaardigheid; wie heilig 

is, hij worde nog meer geheiligd. Zie, Ik kom spoedig en mijn loon 

is bij Mij om een ieder te vergelden, naardat zijn werk is. Ik ben de 
alfa en de omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde.  

En Openbaring 13, vers 4 En zij aanbaden de draak, omdat hij aan 
het beest de macht gegeven had, en zij aanbaden het beest, 

zeggende: Wie is aan het beest gelijk? en: Wie kan er oorlog tegen 

voeren? 
En vers 6 en 7 En het beest opende zijn mond tot lasteringen tegen 

God, om zijn naam te lasteren en zijn tent en hen, die in de hemel 

wonen. En hem werd gegeven om tegen de heiligen oorlog te 
voeren en hen te overwinnen; en hem werd macht gegeven over 

elke stam en natie en taal en volk. 
 

Dit is in volle gang! 

Het beest is volop bezig tegen de kinderen Gods, de 
ongevaccineerden, de oorlog te verklaren vanwege zijn merkteken. 

 
En dus spreekt de Here het volgende tot u: 

 

Marcus 14, vers 49 en 50 Dagelijks was Ik bij u, lerende in de 
tempel, maar gij hebt Mij niet gegrepen; doch de Schriften moeten 

in vervulling gaan. En zij lieten Hem alleen en vluchtten allen. 

 
Zo is het ook nu, wanneer het erop aankomt laten velen 

vanwege hun slapheid en angst, hun geloofsvertrouwen en 
wandel in de Here los.  

Zij hebben de Here verraden! 
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Marcus 14, vers 27 En Jezus zeide tot hen: Gij zult allen aanstoot 

aan Mij nemen, want er staat geschreven: Ik zal de herder slaan en 

de schapen zullen verstrooid worden.  
En vers 29 En Petrus zeide tot Hem: Al zouden allen aanstoot aan U 

nemen, ik zeker niet!  
En vers 31 Hij zeide steeds heftiger: Al moest ik met U sterven, ik 

zal U voorzeker niet verloochenen. Evenzo spraken zij ook allen. 

 
Voorwaar, overdenk dit alles. 

 
Openbaring 13, vers 8 tot en met 10 En allen, die op de aarde 

wonen, zullen het beest aanbidden, ieder, wiens naam niet 

geschreven is in het boek des levens van het Lam, dat geslacht is, 
sedert de grondlegging der wereld. Indien iemand een oor heeft, hij 

hore. Indien iemand in gevangenschap voert, dan gaat hij in 
gevangenschap; indien iemand met het zwaard zal doden, dan 

moet hij zelf met het zwaard gedood worden. Hier blijkt de 

volharding en het geloof der heiligen. 
En vers 16 tot en met 18 En het maakt, dat aan allen, de kleinen en 

de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een 

merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun 
voorhoofd, en dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het 

merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam 
heeft. Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal 

van het beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is 

zeshonderd zesenzestig. 
 

Voorwaar, zo spreekt de Here, uw Rabbouni, Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus,  

Men zal niet alleen de mens willen voorzien via de vaccinatie, maar 

ook verder willen overnemen door regels op te gaan leggen, zoals 
het nu al gebeurd in vele landen. 

 

Voorwaar, vele gebeurtenissen die zich nu aan het 
ontwikkelen zijn, laten duidelijk zien dat het uur van de 

oogst nadert.  
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Openbaring 14, vers 16 En Hij, die op de wolk gezeten was, zond 
zijn sikkel uit op de aarde, en de aarde werd gemaaid. 

 

Nu ziet men de gelijkenissen uit de Tweede Wereldoorlog die 
zich aan het voltrekken zijn. 

De haat die men ooit had tegen de joden, en dat zij geen toegang 
hadden  in winkels, en van vrijheid beroofd werden, onder andere, 

zijn ook nu hetzelfde, dat men wenst om de ongevaccineerden hun 

vrijheid te beroven. De Illuminatie wil graag iedereen kunnen 
controleren en uitschakelen via hun satellieten. 

 
Voorwaar, verblijdt u, geliefden des Heren, want de ure is 

nabij! 

En wees niet bezorgd want de Here, Yeshua HaMashiach, JHWH, 
Jezus Christus, komt nooit te laat om Zijn kinderen weg te nemen 

en om de plannen van de satan voor tijdelijk te dwarsbomen. 
 

2 Thessalonicenzen 2, vers 6 tot en met 12 En gij weet thans 

wel, wat hem weerhoudt, totdat hij zich openbaart op zijn 
tijd. Want het geheimenis der wetteloosheid is reeds in werking; 

wacht slechts totdat hij, die op het ogenblik nog weerhoudt, 

verwijderd is. Dan zal de wetteloze zich openbaren; hem zal de 
Here Jezus doden door de adem zijns monds en machteloos maken 

door zijn verschijning, als Hij komt. Daarentegen is diens komst 
naar de werking des satans met allerlei krachten, tekenen en 

bedrieglijke wonderen, en met allerlei verlokkende ongerechtigheid, 

voor hen, die verloren gaan, omdat zij de liefde tot de waarheid 
niet aanvaard hebben, waardoor zij hadden kunnen behouden 

worden. En daarom zendt God hun een dwaling, die bewerkt, dat zij 
de leugen geloven, opdat allen worden geoordeeld, die de waarheid 

niet geloofd hebben, doch een welgevallen hebben gehad in de 

ongerechtigheid.  
En Openbaring 16, vers 11 En zij lasterden de God des hemels 

vanwege hun pijnen en vanwege hun gezwellen, en zij bekeerden 

zich niet van hun werken. 
 

Dit zijn de tekenen van de Rapture. 
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Openbaring 16, vers 18 En er kwamen bliksemstralen en 
stemmen en donderslagen, en er geschiedde een grote aardbeving, 

zo groot als er geen geweest is, sedert een mens op de aarde was: 

zó hevig was deze aardbeving, zó groot.  
En vers 21 En grote hagelstenen, een talent zwaar, vielen uit de 

hemel op de mensen, en de mensen lasterden God vanwege de 
plaag van de hagel, want de plaag daarvan was zeer groot. 

 

Voorwaar,  
 

1 Johannes 5, vers 19 Wij weten, dat wij uit God zijn en de 
gehele wereld in het boze ligt.  

En 1 Johannes 2, vers 18 Kinderen, het is de laatste ure; en gelijk 

gij gehoord hebt, dat er een antichrist komt, zijn er nu ook vele 
antichristen opgestaan, en daaraan onderkennen wij, dat het de 

laatste ure is. 
En vers 23 Een ieder, die de Zoon loochent, heeft ook de Vader 

niet. Wie de Zoon belijdt, heeft ook de Vader. 

Eb vers 25 En dit is de belofte, die Hij zelf ons beloofd heeft: het 
eeuwige leven. 

En Jakobus 5, vers 8 tot en met 10 Oefent ook gij geduld, sterkt uw 

harten, want de komst des Heren is nabij. Broeders, zucht niet 
tegen elkander, opdat gij niet onder het oordeel valt; zie, de 

Rechter staat voor de deur. Broeders, neemt tot een voorbeeld van 
gelatenheid en geduld de profeten, die in de naam des Heren 

hebben gesproken. 

 
En Openbaring 22, vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, 

zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van 
de Here Jezus zij met u allen. 

 

Amen! Maranatha! 
 

Voorwaar, wie niet wil horen gaat verloren, en blijft achter! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en 
verdween. 
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Stel u wel beproefd als een goede strijder ten 

dienste van God 
 

Lijd met de anderen als een goed soldaat van Christus 
Jezus. Tijdens de veldtocht wordt geen soldaat gemoeid in de zorg 

voor zijn onderhoud; hij heeft slechts hem te voldoen, door wie hij 

aangeworven is. En is iemand een kampvechter “als een strijder 
van God”, dan ontvangt hij de krans alleen, als hij volgens de 

“kadosh, heilige” regels “Gods” van de kamp heeft gestreden. 2 
Timo. 2:3-5 

 

 
Volledige weergave: 

  

Hallo, welkom! Op 06 december 2021, kreeg Ik, Profeet Benjamin 
Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil 

delen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige Naam van de Koning der 

koningen, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! Voorwaar, 
mijn naam is Lovesadai, en ben een bode engel Gods. 

 
Zo spreekt de Here tot u: 

 

Jesaja 42, vers 20 Gij hebt wel veel gezien, maar gij hield het niet 
in gedachtenis; gij hebt de oren wel open gehad, maar gij hebt niet 

gehoord. 

 
En 2 Timotheüs 2, vers 1 Gij dan, mijn kind, wees krachtig in de 

genade van Christus Jezus, “Yeshua HaMashiach”.  
En vers 3 tot en met 5 Lijd met de anderen als een goed soldaat 

van Christus Jezus. Tijdens de veldtocht wordt geen soldaat 

gemoeid in de zorg voor zijn onderhoud; hij heeft slechts hem te 
voldoen, door wie hij aangeworven is. En is iemand een 

kampvechter “als een strijder van God”, “zegt: Prijs de Heer! 
Halleluja!”, dan ontvangt hij de krans alleen, als hij volgens de 

“kadosh, heilige” regels “Gods” van de kamp heeft gestreden. 

En vers 14 tot en met 18 Blijf dit in herinnering brengen en betuig 
in de tegenwoordigheid van God, dat men geen woordenstrijd moet 
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voeren, die tot niets nut is, ja verderf brengt aan wie ernaar 
horen. Maak er ernst mede u wèl beproefd ten dienste van God te 

stellen, als een arbeider, die zich niet behoeft te schamen, doch 

rechte voren trekt bij het brengen van het woord der 
waarheid. Maar vermijd de onheilige, holle klanken; want zij zullen 

de goddeloosheid nog verder drijven, en hun woord zal 
voortwoekeren als de kanker. Tot hen behoren Hymeneüs en 

Filetus, “en onder andere”, die uit het spoor der waarheid geraakt 

zijn met hun bewering. Tot zover. 
En 2 Timotheüs 3, vers 8 tot en met 10 Zoals Jannes en Jambres, 

de tegenstanders van Mozes, staan ook dezen de waarheid tegen; 
het zijn mensen, wier denken bedorven is, en wier geloof de toets 

niet kan doorstaan. Maar zij zullen het niet veel verder brengen, 

want hun onzinnigheid zal aan allen overduidelijk worden, zoals ook 
bij genen het geval was. Gij daarentegen hebt “wel” volle 

aandacht geschonken aan mijn onderricht.  Tot zover. 
En vers 12 tot en met 14 Trouwens, allen, die in Christus Jezus, 

“Yeshua HaMashiach”, godvruchtig willen leven, zullen vervolgd 

worden. Maar slechte mensen en bedriegers zullen van kwaad tot 
erger komen; zij verleiden en worden verleid. Blijf gij echter bij wat 

u geleerd en toevertrouwd is, wèl bewust van wie gij het hebt 

geleerd.   
En 2 Timotheüs 4, vers 1 Ik betuig u nadrukkelijk voor God en 

Christus Jezus, die levenden en doden zal oordelen, met beroep 
zowel op zijn verschijning als op zijn koningschap. 

En vers 3 vanaf: Want er komt een tijd, dat de mensen de gezonde 

leer, “de waarheid”, niet meer zullen verdragen, maar omdat hun 
gehoor verwend is. Tot zover. 

En vers 4 en 5 Dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en 
zich naar de verdichtsels keren. Blijf gij echter nuchter onder alles, 

aanvaard het lijden.  Tot zover. 

En vers 6 tot en met 8 Want wat mij aangaat, reeds word ik als 
plengoffer geofferd en het tijdstip van mijn verscheiden staat voor 

de deur. Ik heb de goede strijd gestreden, ik heb mijn loop ten 

einde gebracht, ik heb het geloof behouden; voorts ligt voor mij 
gereed de krans der rechtvaardigheid, welke te dien dage de Here, 

de rechtvaardige rechter, mij zal geven, doch niet alleen mij, maar 
ook allen, die zijn verschijning hebben liefgehad. 
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En Jakobus 5, vers 8 tot en met 10 Oefent ook gij geduld, sterkt 
uw harten, want de komst des Heren is nabij. Broeders “en 

zusters”, zucht niet tegen elkander, opdat gij niet onder het 

oordeel valt; zie, de Rechter staat voor de deur. Broeders “en 
zusters”, neemt tot een voorbeeld van gelatenheid en geduld de 

Profeten, die in de naam des Heren hebben gesproken. 
En Openbaring 14, vers 7 En hij zeide met luider stem: Vreest God 

en geeft Hem eer, want de ure van zijn oordeel is gekomen, en 

aanbidt Hem, die de hemel en de aarde en de zee en de 
waterbronnen gemaakt heeft. 

 
En Openbaring 22, vers 12 en 13 Zie, Ik kom spoedig en mijn 

loon is bij Mij om een ieder te vergelden, naardat zijn werk is. Ik 

ben de alfa en de omega, de eerste en de laatste, het begin en het 
einde. 

En vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom 
spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de Here Jezus zij 

met u allen. 

 
Ten slotte,  

 

Openbaring 3, vers 10 tot en met 12 Omdat gij het bevel 
bewaard hebt om Mij te blijven verwachten, zal ook Ik u bewaren 

voor de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, 
om te verzoeken hen, die op de aarde wonen. Ik kom spoedig; 

houd vast wat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme. Wie 

overwint, hem zal Ik maken tot een zuil in de tempel mijns Gods en 
hij zal niet meer daaruit gaan; en Ik zal op hem schrijven de naam 

mijns Gods en de naam van de stad mijns Gods, het nieuwe 
Jeruzalem, dat uit de hemel nederdaalt van mijn God, en mijn 

nieuwe naam. 

 
Amen! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en 

verdween. 
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Wie gerechtigheid najaagt, vindt leven 

 

In deze boodschap van God heeft de Heer tot Zijn geliefden 

gesproken. Lees of luister verder naar de volledige boodschap. 
 

Volledige weergave: 

  
Hallo, welkom! Op 07 december 2021, kreeg Ik, Profeet Benjamin 

Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil 
delen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! Voorwaar, mijn naam is 

Chamorach, en ben een bode engel Gods. 
 

Voorwaar,  

 
Genesis 6, vers 5 en 6 Toen de HERE zag, dat de boosheid des 

mensen groot was op de aarde en al wat de overleggingen van zijn 
hart voortbrachten te allen tijde slechts boos was, berouwde het 

de HERE, dat Hij de mens op de aarde gemaakt had, en het smartte 

Hem in zijn hart. 
En vers 11 en 12 De aarde nu was verdorven voor Gods aangezicht, 

en de aarde was vol geweldenarij. En God zag de aarde aan, en zie, 

zij was verdorven, want al wat leeft had zijn weg op de aarde 
verdorven. 

 
Voorwaar,  

 

Spreuken 19, vers 1 Beter een arme die in oprechtheid wandelt, 
dan een verkeerde van lippen, die bovendien dwaas is. 

En vers 7 Al de broeders van de arme haten hem, hoeveel te meer 
blijven zijn vrienden verre van hem. Achtervolgt hij hen met 

woorden – weg zijn zij. 

En vers 9 Een vals getuige blijft niet ongestraft, wie leugens 
uitblaast, zal omkomen. 

En vers 20 en 21 Luister naar raad en neem vermaning aan, opdat 

gij ten slotte wijs wordt. Vele zijn de overleggingen in het hart des 
mensen, maar de raad des HEREN, die zal bestaan. 
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En vers 27 en 28 Houd maar op, mijn zoon “en dochter”, naar 
vermaning te luisteren als gij toch afwijkt van verstandige woorden. 

Een nietswaardig getuige spot met het recht, 

en de mond der goddelozen verslindt onrecht. 
En Spreuken 20, vers 3 Het is een eer voor een man zich verre te 

houden van twist,  maar elke dwaas barst los. 
En vers 5 De plannen in het hart van de mens zijn diepe wateren, 

maar een man “of een vrouw” van verstand weet ze op te diepen. 

En vers 9 Wie kan zeggen: Ik heb mijn hart rein bewaard, ik ben 
rein van zonde? 

En vers 27 De geest van de mens is een lamp des HEREN,  
doorzoekende al de schuilhoeken van het hart. 

En Spreuken 21, vers 2 Elke weg van een mens is recht in zijn 

ogen, maar de HERE beproeft de harten. 
En vers 4 Trotsheid van ogen en opgeblazenheid van hart – de 

glans der goddelozen is zonde. 
En vers 13 Wie zijn oor gesloten houdt voor het hulpgeroep van de 

geringe, zal, als hij zelf roept, geen antwoord ontvangen. 

En vers 21 en 23 Wie gerechtigheid en liefde najaagt, vindt leven, 
gerechtigheid en eer. Een wijze beklimt een stad van helden en 

werpt de sterkte waarop zij vertrouwde terneer. 

En Spreuken 22, vers 4 Het loon van ootmoed – vreze des HEREN – 
is rijkdom, eer en leven. 

En vers 9 Wie vriendelijk van oog is, die wordt gezegend, omdat hij 
debehoeftige van zijn brood geeft. 

En vers 11 en 12 Wie reinheid van hart bemint en wiens lippen 

vriendelijk zijn, de koning is zijn vriend. De ogen 
des HEREN bewaken de kennis, maar Hij verijdelt de woorden van 

de trouweloze. 
En vers 19 Opdat uw betrouwen op de HERE zij, onderricht ik u 

heden, ja u. 

En Spreuken 23, vers 12 Richt uw hart op de vermaning en uw oor 
op woorden van verstand. 

En vers 26 Mijn zoon “en dochter”, geef mij uw hart, laten uw 

ogen behagen hebben in mijn wegen. 
En Spreuken 24, vers 7 tot en met 10 Onbereikbaar is de wijsheid 

voor een dwaas, in de poort doet hij zijn mond niet open. Wie 
aldoor bedenkt kwaad te doen, die noemt men een aartsschelm. 

Het bedenken van dwaasheid is zonde, en de spotter is de mens 
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een gruwel. Betoont gij u slap ten dage der benauwdheid, dan komt 
uw kracht in het nauw. 

En Spreuken 28, vers 5 Boze lieden verstaan het recht niet, maar 

wie de HERE zoeken, verstaan alles. 
En vers 28 Als de goddelozen tot macht komen, verschuilen zich de 

mensen, maar als zij omkomen, nemen de rechtvaardigen toe. 
En Spreuken 29, vers 6 In de overtreding van de boze ligt een 

valstrik, maar de rechtvaardige zal jubelen en vrolijk zijn. 

 
En Psalm 5, vers 12 en 13 Maar verheugen zullen zich allen die 

bij U schuilen, altoos zullen zij jubelen, daar Gij hen beschermt, en 
in U zullen juichen wie uw naam liefhebben. Want Gij zegent de 

rechtvaardige, o HERE, Gij omgeeft hem met welbehagen als met 

een schild. 
En Psalm 7, vers 11 Mijn schild is bij God, die de oprechten van 

hart verlost. 
En Psalm 9, vers 10 en 11 Daarom is de HERE een burcht voor de 

verdrukte, een burcht in tijden van nood. Daarom vertrouwen op U 

wie uw naam kennen, want Gij hebt nooit verlaten wie U zoeken, 
o HERE. 

En vers 18 De goddelozen keren om naar het dodenrijk, al de 

volken die God vergeten. 
En Psalm 21, vers 12 Als zij onheil over u willen brengen, boze 

plannen beramen, vermogen zij niets. 
En Psalm 23, vers 4 Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, 

ik vrees geen kwaad, want Gij zijt bij mij; uw stok en uw staf, die 

vertroosten mij. 
En Psalm 25, vers 14 Des HEREN vertrouwelijke omgang is met wie 

Hem vrezen, en zijn verbond maakt Hij hun bekend. 
En Psalm 27, vers 1 De HERE is mijn licht en mijn heil, voor wie zou 

ik vrezen? De HERE is mijns levensveste, voor wie zou ik vervaard 

zijn? 
En vers 3 Al legert zich een leger tegen mij, mijn hart vreest niet. 

En Psalm 29, vers 4 De stem des HEREN is vol kracht, de stem 

des HEREN is vol glorie. 
En Psalm 30, vers 2 Ik zal U verhogen, HERE, want Gij hebt mij 

opgetrokken, en mijn vijanden geen vreugde over mij gegeven. 
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Voorwaar, zo zegt de Here, “Spits uw oren! Verheugt u want 
de tijd is nabij”. 

 

En Hosea 2, vers 8 Daarom zal Ik mijn koren weer wegnemen in 
de oogsttijd, en mijn most in zijn seizoen. Tot zover. 

 
Voorwaar, het woord ‘wegnemen’ wordt in het Hebreeuws 

gezet ‘wegrukken’, de Opname. 

 
Mattheüs 13, vers 47 tot en met 51 Evenzo is het Koninkrijk der 

hemelen gelijk aan een sleepnet, neergelaten in de zee, dat allerlei 
bijeenbrengt. Wanneer het vol is, haalt men het op de oever, en zet 

zich neer en verzamelt het goede in vaten, doch het ondeugdelijke 

werpt men weg. Zó zal het gaan bij de voleinding der wereld. De 
engelen zullen uitgaan om de bozen uit het midden der 

rechtvaardigen af te zonderen, en zij zullen hen in de vurige oven 
werpen; daar zal het geween zijn en het tandengeknars. Hebt gij 

dit alles verstaan? Zij zeiden tot Hem: Ja. 

 
En Mattheüs 24, vers 3 en 4 Toen Hij op de Olijfberg gezeten 

was, kwamen zijn discipelen alleen tot Hem en zeiden: Zeg ons 

wanneer zal dat geschieden, en wat is het teken van uw komst en 
van de voleinding der wereld? En Jezus antwoordde en zeide tot 

hen: Ziet toe, dat niemand u verleide!  
En vers 8 Doch dat alles is het begin der weeën. 

En vers 10 En dan zullen velen ten val komen en zij zullen elkander 

overleveren en elkander haten.  
En vers 12 en 13 En omdat de wetsverachting toeneemt, zal de 

liefde van de meesten verkillen. Maar wie volhardt tot het einde, die 
zal behouden worden. 

En vers 17 en 18 Wie op het dak is, ga niet naar beneden om zijn 

huisraad mede te nemen, en wie in het veld is, kere niet terug om 
zijn kleed mede te nemen.  

 

Voorwaar, wees klaar voor de Opname! 
 

Mattheüs 24, vers 22 En indien die dagen niet ingekort werden, 
zou geen vlees behouden worden; doch ter wille van de 

uitverkorenen zullen die dagen worden ingekort. 
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En 2 Thessalonicenzen 2, vers 11 en 12 En daarom zendt God hun 
een dwaling, die bewerkt, dat zij de leugen geloven, opdat allen 

worden geoordeeld, die de waarheid niet geloofd hebben, doch een 

welgevallen hebben gehad in de ongerechtigheid. 
En vers 16 En Hij, onze Here Jezus Christus, en God, onze Vader, 

die ons heeft liefgehad en ons eeuwige troost en goede hoop door 
zijn genade verleend heeft. 

En 2 Thessalonicenzen 3, vers 5 De Here neige uw harten tot de 

liefde Gods en tot de volharding van Christus. 
En Mattheüs 24, vers 37 Want zoals het was in de dagen van 

Noach, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn.  
En vers 39 en 40 en zij niets bemerkten, eer de zondvloed kwam en 

hen allen wegnam, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen 

zijn. Dan zullen er twee in het veld zijn, één zal aangenomen 
worden en één achtergelaten worden. 

En vers 42 en 44 Waakt dan, want gij weet niet, op welke dag uw 
Here komt. Maar weet dit: Als de heer des huizes geweten had, in 

welke nachtwaak de dief zou komen, hij zou gewaakt hebben en in 

zijn huis niet hebben laten inbreken. 
En Mattheüs 25, vers 5 en 6 Terwijl de bruidegom uitbleef, werden 

zij allen slaperig en sliepen in. En midden in de nacht klonk een 

geroep: De bruidegom, zie, gaat uit hem tegemoet! 
 

En Openbaring 22, vers 12 Zie, Ik kom spoedig en mijn loon is 
bij Mij om een ieder te vergelden, naardat zijn werk is.   

En vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom 

spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de Here Jezus zij 
met u allen. 

 
Ten slotte,  

 

Openbaring 3, vers 10 en 11 Omdat gij het bevel bewaard hebt 
om Mij te blijven verwachten, zal ook Ik u bewaren voor de ure der 

verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken 

hen, die op de aarde wonen. Ik kom spoedig; houd vast wat gij 
hebt, opdat niemand uw kroon neme. Amen! 

 
De Here zegene u en behoede u! 
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Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en 
verdween. 

 

 
 

Laat het roer stil in Zijn hand, vertrouw op Hem 
 
Voorwaar, een matroos volgt de regels op, wat de Kapitein zegt. 

Hoe groot de stormen ook mogen zijn, vertrouw op Hem. 
 

 

Volledige weergave: 
  

Hallo, welkom! Op 9 december 2021, kreeg Ik, Profeet Benjamin 
Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil 

delen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige Naam van de Here der 

heren, en God van al wat leeft, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 
Christus, de Koning der koningen! Voorwaar, mijn naam is Blesia, 

en ben een bode engel Gods. 

 
Voorwaar, de Kapitein vraagt uw medewerking op Zijn schip. 

Hoe groot de stormen ook mogen zijn, vertrouw op Hem. Laat het 

roer stil in Zijn hand. Hij zal u voor gevaar behoeden en u veilig 
naar huis brengen aan land.  

 
Voorwaar, een matroos volgt de regels op wat de Kapitein 

zegt. 

De matroos steunt de Kapitein in het werk, wat gedaan moet 
worden.  

 
Voorwaar, vaar mee met het schip de 

Evangelicalendtimemachine.com. 

Welkom in het schip van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 
Christus! 

Hij is de Kapitein en heeft een trouwe blijmoedige gever lief, en 

komt altijd wel zijn beloften na, en is getrouw en nimmer stelt Hij 
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teleur, en wil dat u verzadigd wordt en gezegend en gered, en veilig 
thuis aankomt in de Hemel. 

 

Deuteronomium 7, vers 9 Opdat gij zoudt weten, dat de HERE, 
uw God, de enige God is, de trouwe God, die het verbond en de 

goedertierenheid houdt jegens wie Hem liefhebben en zijn geboden 
onderhouden, tot in duizend geslachten. 

 

En Spreuken 3, vers 5 Vertrouw op de HERE met uw ganse hart en 
steun op uw eigen inzicht niet. 

En vers 9 Vereer de HERE met uw rijkdom en met de eerstelingen 
van al uw inkomsten. 

En vers 3 Dat liefde en trouw u niet verlaten! Bind ze om uw hals, 

schrijf ze op de tafel van uw hart. 
 

En Openbaring 21, vers 6 En Hij sprak tot mij: Zij zijn geschied. 
Ik ben de alfa en de omega, het begin en het einde. Ik zal de 

dorstige geven uit de bron van het water des levens om niet.  

En Openbaring 22, vers 12 Zie, Ik kom spoedig en mijn loon is bij 
Mij om een ieder te vergelden, naardat zijn werk is.  

 

Voorwaar,  
 

En vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom 
spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de Here Jezus zij 

met u allen. 

 
Voorwaar, overdenk deze beeldspraak. 

Wees Rapture ready! 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en 

verdween. 

 
 

 

Gezegend zijn de zielen, die in stilheid wachten 
op het heil des Heren 
 

Een bemoedigende boodschap van God: De Heer zegt: "Zie, ik kom 
spoedig". Maranatha! Amen! 
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Volledige weergave: 
  

Hallo, welkom! Op 12 december 2021, kreeg Ik, Profeet Benjamin 

Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil 
delen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus!  

 
Klaagliederen 3, vers 25 en 26 Goed is de HERE voor wie Hem 

verwachten, voor de ziel die Hem zoekt; goed is het, in stilheid te 
wachten op het heil des HEREN. 

 

En Job 22, vers 12 Woont God niet in de hoge hemel? Zie toch, 
hoe hoog de hoogste sterren staan! 

En Job 32, vers 11 Zie, ik heb gewacht op uw woorden, 
opmerkzaam geluisterd naar uw inzichten, totdat gij het 

gesprokene zoudt hebben doorgrond. 

En Job 33, vers 4 De Geest Gods heeft mij gemaakt, en de adem 
des Almachtigen doet mij leven. 

En vers 28 Hij heeft mijn ziel bevrijd van de gang naar de groeve, 

en mijn leven verlustigt zich in het licht. 
En Job 34, vers 21 Want zijn ogen gaan over des mensen wegen, 

en Hij, “JHWH”, ziet al zijn schreden. 
En vers 23 Want voor de mens stelt Hij geen vaste tijd om voor 

God in het gericht te verschijnen. 

En Job 36, vers 6 Hij, “JHWH”, laat de goddeloze niet in leven, 
maar verschaft recht aan de ellendigen. 

En vers 23 Wie zou Hem zijn weg, “zijn werken”, voorschrijven, 
en wie durft zeggen: Gij hebt onrecht gedaan? 

 

Voorwaar, mijn naam is Blesia, en ben een bode engel Gods. 
Wees gezegend! 

 

Psalm 9, vers 10 en 11 Daarom is de HERE een burcht voor de 
verdrukte, een burcht in tijden van nood. Daarom vertrouwen op U 

wie uw naam kennen, want Gij hebt nooit verlaten wie U zoeken, 
o HERE. 
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En Psalm 21, vers 12 Als zij onheil over u willen brengen, boze 
plannen beramen, vermogen zij niets. 

 

En Hebreeën 11, vers 1 Het geloof nu is de zekerheid der dingen, 
die men hoopt, en het bewijs der dingen, die men niet ziet. 

En vers 5 en 6 Door het geloof is Henoch weggenomen zodat hij de 
dood niet zag, en hij werd niet meer gevonden, want God had hem 

weggenomen. Want vóórdat hij werd weggenomen, is van hem 

getuigd, dat hij Gode welgevallig was geweest; maar zonder geloof 
is het onmogelijk Hem welgevallig te zijn. Want wie tot God komt, 

moet geloven, dat Hij bestaat en een beloner is voor wie Hem 
ernstig zoeken. 

 

Voorwaar, zo spreekt de Here tot u: 
 

Openbaring 22, vers 12 en 13 Zie, Ik kom spoedig en mijn loon 
is bij Mij om een ieder te vergelden, naardat zijn werk is. Ik ben de 

alfa en de omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde.  

En vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom 
spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de Here Jezus zij 

met u allen. 

 
En Ezechiël 33, vers 33 Doch als het komt – en het komt! – dan 

zullen zij weten, dat er in hun midden een Profeet is geweest. 
 

Zie, Ik kom spoedig! 

 
Zegt, “Maranatha! Amen!” 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en 
verdween. 

 

 
 

Gij zijt kostbaar! 
 
Zo spreekt de Here, JHWH: Gij, die Ik gegrepen heb van de einden 

der aarde en geroepen uit haar uithoeken, tot wie Ik zeide: Gij zijt 

mijn knecht, Ik heb u verkoren en u niet versmaad. 
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Volledige weergave: 

  

Hallo, welkom! Op 13 december 2021, kreeg Ik, Profeet Benjamin 
Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil 

delen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 
Stearmo, en ben een bode engel Gods. 

 
Voorwaar, heft uw ogen naar omhoog en bidt, want door zijn 

grootheid ontvangt men sterkte en kracht. 

Hij, JHWH, wordt noch moede noch mat, om u te zegenen. 
 

Jesaja 40, vers 29 tot en met 31 Hij geeft de moede “nieuwe” 
kracht en de machteloze vermeerdert Hij sterkte. Jongelingen 

worden moede en mat, zelfs jonge mannen “en jonge vrouwen” 

struikelen, maar wie de HERE “echt” verwachten, putten nieuwe 
kracht; zij varen op met vleugelen als arenden; zij lopen, maar 

worden niet moede; zij wandelen, maar worden niet mat. 

 
Voorwaar, droog uw tranen, want zie, hier is uw God! 

Zie, de Here, JHWH, die u bemoedigt, zal komen! 
 

Jesaja 41, vers 9 Zo spreekt de Here, JHWH: Gij, die Ik 

gegrepen heb van de einden der aarde en geroepen uit haar 
uithoeken, tot wie Ik zeide: Gij zijt mijn knecht, Ik heb u verkoren 

en u niet versmaad. 
 

Twijfel niet! 

 
Jesaja 41, vers 10 Vrees niet, want Ik ben met u; zie niet angstig 

rond, want Ik ben uw God. “Vertrouw op Mij”, Ik sterk u, ook 

help Ik u, ook ondersteun Ik u met mijn “liefelijke” heilrijke 
rechterhand. 

 
Voorwaar, gij zijt kostbaar in Mijn ogen en hoog geschat. Ja, 

ik heb u lief! 
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Marcus 1, vers 15 En Hij zeide: De tijd is vervuld en het 

Koninkrijk Gods is nabijgekomen. Tot zover. 

En Marcus 13, vers 26 en 27 En dan zullen zij de Zoon des mensen 
zien komen op de wolken, met grote macht en heerlijkheid. En dan 

zal Hij zijn engelen uitzenden en zijn uitverkorenen verzamelen uit 
de vier windstreken, van het uiterste der aarde tot het uiterste des 

hemels. 

 
En Johannes 15, vers 17 Dit gebied Ik u, dat gij elkander liefhebt. 

En Romeinen 12, vers 21 Laat u niet overwinnen door het kwade, 
maar overwin het kwade door het goede. 

En Romeinen 15, vers 7 Daarom, aanvaardt elkander, zoals ook 

Christus ons aanvaard heeft tot heerlijkheid Gods.  
En Efeziërs 6, vers 10 Voorts, weest krachtig in de Here en in de 

sterkte zijner macht. 
En Hebreeën 6, vers 10 Want God is niet onrechtvaardig, dat Hij uw 

werk zou vergeten en de liefde, die gij voor zijn naam getoond hebt 

door de diensten, welke gij de heiligen bewezen hebt en nog 
bewijst.  

En Jakobus 5, vers 8 Oefent ook gij geduld, sterkt uw harten, want 

de komst des Heren is nabij. 
 

En Openbaring 22, vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, 
zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van 

de Here Jezus zij met u allen.  

 
Wees Rapture ready! 

En tot slot,  
 

Mattheüs 24, vers 44 Daarom, weest ook gij bereid, want op een 

uur, dat gij het niet verwacht, komt de Zoon des mensen. 
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en 

verdween. 
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Knoop dit in uw oren! 
 

Openbarende boodschap Gods over de vaccinatie, satan’s 

zogenaamde bescherming, en zijn marionetten, die de Grote Reset 
uitvoeren met brainwashen en manipulatie. 

 

 
Volledige weergave: 

  
Hallo, welkom! Op 13 december 2021, kreeg Ik, Profeet Benjamin 

Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil 

delen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 

Reachanna, en ben een bode engel Gods. 

 
Voorwaar, wereldwijd wordt men via de media en zelfs via 

uw computer gecontroleerd, onder andere.  
De totale overname van de mens is in volle gang.  

 

2 Korintiërs 11, vers 14 en 15 Geen wonder ook! Immers, de 
satan zelf doet zich voor als een engel des lichts. Het is dus niets 

bijzonders, indien ook zijn dienaren zich voordoen als dienaren der 

gerechtigheid; maar hun einde zal zijn naar hun werken. 
 

Voorwaar, elke netwerk streeft naar een betere generatie, 
die snellere data verstuurt.  

Toch is iedereen er niet zo blij mee vanwege de straling, die 5G 

antennes uitzenden. De straling kan het DNA onherstelbaar 
beschadigen, hetzelfde geldt ook voor de weefsel en cellen. Toch 

geloven velen ook, dat 5G geen kwaad doet. Voorwaar, de satan 
was er al altijd op uit, om de mensheid over te nemen via 

verschillende manieren. 

 
2 Korintiërs 2, vers 11 Want zijn gedachten zijn ons niet 

onbekend. 

En 2 Korintiërs 3, vers 14 Maar hun gedachten werden verhard. Tot 
zover. 



 
 

 

8610 
 
 

 

 
Voorwaar, de satan met zijn technologie heeft al vele 

mensen echt overgenomen waarbij vele jongeren, die geen 

afstand kunnen doen van de game box of mobiele telefoon of 
computer, die de tijd wegneemt om met de Here te praten. 

 
2 Korintiërs 13, vers 5 en 6 Stelt uzelf op de proef, of gij wel in 

het geloof zijt, onderzoekt uzelf. Of zijt gij niet zo zeker van uzelf, 

dat Jezus Christus in u is? Want anders zijt gij verwerpelijk. Ik hoop 
echter, dat gij zult inzien, dat wij niet verwerpelijk zijn. 

 
Voorwaar, ook de Corona vloedgolf betreft de grootste 

variant ooit die men zou moeten vrezen namelijk is de 

regeringsleiders, de marionetten van satan, die de Grote 
Reset en de mind control en brainwash manipulatie 

uitvoeren. 
Voorwaar, men heeft vele mensen voorzien met het merk van het 

beest. Door de zogenaamde bescherming, de vaccinatie, stierven 

juist een heel groot aantal mensen. 
 

Openbaring 13, vers 4 En zij aanbaden de draak, omdat hij aan 

het beest de macht gegeven had, en zij aanbaden het beest, 
zeggende: Wie is aan het beest gelijk? en: Wie kan er oorlog tegen 

voeren? 
En vers 7 en 8 En hem werd gegeven om tegen de heiligen oorlog 

te voeren en hen te overwinnen; en hem werd macht gegeven over 

elke stam en natie en taal en volk. En allen, die op de aarde wonen, 
zullen het beest aanbidden, ieder, wiens naam niet geschreven is in 

het boek des levens van het Lam, dat geslacht is, sedert de 
grondlegging der wereld. 

 

Voorwaar, laat de Heilige Geest u de ogen openen. 
Voorwaar,  

 

Jesaja 53, vers 5 Maar om onze overtredingen werd hij 
doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld; de straf die ons 

de vrede aanbrengt, was op hem, en door zijn striemen is ons 
genezing geworden. 
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Voorwaar, Zijn Bloed is vol kracht en bescherming en 
overwinning! 

Geen enkele virus is sterker dan Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 

Christus! Amen! 
 

Zeg ‘nee’ tegen de vaccinatie of u gaat voor eeuwig verloren. 
Knoop dit in uw oren! 

Het doel is ook van satan, onder andere, om de gevaccineerden te 

laten geloven dat de ongevaccineerden het probleem zijn van alles, 
terwijl zij het zelf zijn die het kenmerk van het beest aangenomen 

hebben, waarbij vele kerken. 
 

Johannes 10, vers 26 tot en met 30 Maar gij gelooft niet, omdat 

gij niet tot mijn schapen behoort. Mijn schapen horen naar mijn 
stem en Ik ken ze en zij volgen Mij, en Ik geef hun eeuwig leven en 

zij zullen voorzeker niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand 
zal ze uit mijn hand roven. Wat mijn Vader Mij gegeven heeft, gaat 

alles te boven en niemand kan iets roven uit de hand mijns 

Vaders. Ik en de Vader zijn één. 
En Colossenzen 3, vers 2 tot en met 4 Bedenkt de dingen, die 

boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want gij zijt gestorven en uw 

leven is verborgen met Christus in God. Wanneer Christus 
verschijnt, die ons leven is, zult ook gij met Hem verschijnen in 

heerlijkheid. 
 

En Openbaring 22, vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, 

zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van 
de Here Jezus zij met u allen. 

 
Deel deze boodschap waar het nog kan. 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en 

verdween. 
 

 

 

Mis de trein niet! 
 

De bode engel Gods bracht deze boodschap in beeldspraak, over 
het missen van een trein. Heb je ervaring met het missen van een 
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trein, en dat deze vertrekt voor je ogen? U kunt de volledige 
boodschap hier lezen en beluisteren. 

 

 
Volledige weergave: 

  
Hallo, welkom! Op 15 december 2021, kreeg Ik, Profeet Benjamin 

Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil 

delen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, de Koning der 

koningen! Voorwaar, mijn naam is Mereach, en ben een bode engel 

Gods. 
 

Lucas 13, vers 23 En iemand zeide tot Hem: Here, zijn het 
weinigen, die behouden worden? 

En Lucas 9, vers 27 Ik zeg u in waarheid, er zijn sommigen onder 

degenen die hier staan, welke voorzeker de dood niet zullen 
smaken, voordat zij het Koninkrijk Gods gezien hebben. 

En Openbaring 22, vers 6 en 7 En Hij zeide tot mij: Deze woorden 

zijn getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der 
profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen 

hetgeen weldra geschieden moet. En zie, Ik kom spoedig. Zalig hij, 
die de woorden der profetie van dit boek bewaart! 

 

Voorwaar, Profeet Benjamin Cousijnsen schrijf alles woord 
voor woord van deze boodschap op.  

 
Lucas 10, vers 16 Wie naar u hoort, hoort naar Mij; en wie u 

verwerpt, verwerpt Mij; en wie Mij verwerpt, verwerpt Hem, die Mij 

gezonden heeft.  
 

Voorwaar, voorwaar, ik zeg u namens El Elohim, Adonai, 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus: 
Open uw oren en neem de boodschappen Gods serieus. Velen 

trachten de Hemel binnen te gaan. 
 



 
 

 

8613 
 
 

 

Lucas 12, vers 40 Weest ook gij bereid, want op een uur, dat gij 
het niet verwacht, komt de Zoon des mensen. 

En Lucas 8, vers 17 en 18 Want er is niets verborgen, dat niet aan 

het licht zal komen, en niets geheim, dat niet zal bekend worden en 
aan het licht komen. Ziet dan toe, hoe gij hoort. Want wie heeft, 

hem zal gegeven worden, en wie niet heeft, ook wat hij meent te 
hebben, zal hem ontnomen worden. 

 

Voorwaar, Gods woorden zijn kadosh, heilige almachtige 
woorden. 

 
Hebreeën 2, vers 1 Daarom moeten wij te meer aandacht 

schenken aan hetgeen wij gehoord hebben, opdat wij niet 

afdrijven.   
En vers 3 en 4 Hoe zullen wij dan ontkomen, indien wij geen ernst 

maken met zulk een heil, dat allereerst verkondigd is door de Here, 
en door hen, die het gehoord hebben, op betrouwbare wijze ons is 

overgeleverd, terwijl ook God getuigenis daaraan geeft door 

tekenen en wonderen en velerlei krachten en door de heilige Geest 
toe te delen naar zijn wil. 

 

Voorwaar, ik, Mereach, spreek in een beeldspraak:  
“Hebt u wel eens trein gemist, dat u dacht, ‘ach, die haal ik wel’, en 

net voor uw neus vertrekt de trein die u meende te halen? U zou 
eens al die gezichten moeten zien. Zo is het ook met de Rapture. 

Velen denken zo de Hemel binnen te gaan, totdat ze de Rapture 

hebben gemist.” 
 

Openbaring 14, vers 16 En Hij, die op de wolk gezeten was, zond 
zijn sikkel uit op de aarde, en de aarde werd gemaaid. 

 

Voorwaar, om de trein te halen, moet men zich goed 
voorbereiden vooraf, zo is het ook geestelijk. 

Zalig zij die de trein halen. Bent u al klaar voor vertrek? 

 
Mattheüs 19, vers 16 en 17 En zie, iemand kwam tot Hem en 

zeide: Meester, wat voor goed moet ik doen om het eeuwige leven 
te verwerven? Hij zeide tot hem: Wat vraagt gij Mij naar het goede? 
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Eén is de Goede. Maar indien gij het leven wilt binnengaan, 
onderhoud de geboden. 

En vers 20 De jongeling zeide tot Hem: Dat alles heb ik in acht 

genomen; waarin schiet ik nog te kort? 
 

Voorwaar, onderzoekt u eens, waarin u nog te kort schiet of 
nog in veranderen moet. 

 

Mattheüs 19, vers 24 tot en met 26 Wederom zeg Ik u, het is 
gemakkelijker, dat een kameel gaat door het oog van een naald 

dan dat een rijke het Koninkrijk Gods binnengaat. Toen de 
discipelen dit hoorden, waren zij zeer verslagen en zeiden: Wie kan 

dan behouden worden? Jezus zag hen aan en zeide: Bij de mensen 

is dit onmogelijk, maar bij God zijn alle dingen mogelijk. 
En vers 30 Maar vele eersten zullen de laatsten zijn, en vele 

laatsten de eersten. 
 

En Openbaring 22, vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, 

zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van 
de Here Jezus zij met u allen. 

 

Wees klaar voor de Opname, geestelijk en wees kadosh, 
heilig! Amen! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en 
verdween. 

 

 
 

Word wakker! 
 
Voorwaar, wereldwijd ziet men, dat de boodschappen Gods vanaf 

2012, echt griezelig en vooral bijbels heel snel aan het vervullen 
zijn, wat Gods ware eintijdprofeet Benjamin Cousijnsen heeft 

overgebracht namens de Here. 

 
 

Volledige weergave: 
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Hallo, welkom! Op 16 december 2021, kreeg Ik, Profeet Benjamin 
Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil 

delen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van 

de God van al wat leeft, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. 
Hij is de Alfa en de Omega, de eerste en de laatste, het begin en 

het einde.  

 
Voorwaar, mijn naam is Revelado, en ben een bode engel Gods. 

 
Zalig zijn de ongevaccineerden in Christus, die kadosh, heilig 

is. 

Voorwaar,  
 

Openbaring 13, vers 6 tot en met 10 En het beest opende zijn 
mond tot lasteringen tegen God, om zijn naam te lasteren en zijn 

tent en hen, die in de hemel wonen. En hem werd gegeven om 

tegen de heiligen oorlog te voeren en hen te overwinnen; en hem 
werd macht gegeven over elke stam en natie en taal en volk. En 

allen, die op de aarde wonen, zullen het (beest) aanbidden, ieder, 

wiens naam niet geschreven is in het boek des levens van het Lam, 
dat geslacht is, sedert de grondlegging der wereld. Indien iemand 

een oor heeft, hij hore. Indien iemand in gevangenschap voert, dan 
gaat hij in gevangenschap; indien iemand met het zwaard zal 

doden, dan moet hij zelf met het zwaard gedood worden. Hier blijkt 

de volharding en het geloof der heiligen. 
 

Voorwaar, wereldwijd ziet men, dat de boodschappen Gods 
vanaf 2012, echt griezelig en vooral bijbels heel snel aan het 

vervullen zijn, wat Gods ware eintijdprofeet Benjamin 

Cousijnsen heeft overgebracht namens de Here. 
Voorwaar,  

 

Jeremia 25, vers 4 Ook heeft de HERE al zijn knechten, de 
profeten, tot u gezonden, vroeg en laat, doch gij hebt geen gehoor 

gegeven noch uw oor geneigd om te horen . 
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En vers 7 Maar gij hebt Mij geen gehoor gegeven, luidt het woord 
des HEREN – om Mij te krenken door het maaksel van uw handen, u 

ten verderve. 

 
Voorwaar, de vrijheid van de ongevaccineerden is al, dat 

men zoals bij de Joden, geen toegang hebben om een winkel 
te bezoeken.  

Ook in sommige landen zijn anti-vaxxers, de ongevaccineerden 

christenen, al een plaag en worden als religieuze extremisten en 
haters gezien. Velen zitten reeds al in FEMA kampen. 

 
Jeremia 23, vers 35 tot en met 38 Zegt aldus, een ieder tot zijn 

naaste en tot zijn broeder: Wat heeft de HERE geantwoord, of: Wat 

heeft de HERE gesproken? maar van de last des HEREN zult gij geen 
melding meer maken; want de last zal voor ieder zijn eigen woord 

zijn, dat gij verdraait de woorden van de levende God, van 
de HERE der heerscharen, onze God. Zeg aldus tot de profeet: Wat 

heeft u de HERE geantwoord, wat heeft de HERE gesproken; maar 

als gij „de last des HEREN” zegt, daarom zo zegt de HERE: Omdat gij 
dit woord zegt: „de last des HEREN”, hoewel Ik de boodschap tot u 

gezonden had: zegt niet „de last des HEREN”. 

 
Voorwaar, word wakker! De vaccinatie is het merkteken van 

het beest! 
Aan de gebeurtenissen in de wereld zou men dit al moeten weten 

en zien. 

 
Voorwaar, wees niet bevreesd, ongevaccineerden in 

Christus, maar krachtig en getrouw! 
Wie overwint zal de kroon des eeuwig levens ontvangen en een 

witte steen des hemels krijgen, waarop een nieuwe naam 

beschreven staat, welke niemand weet dan die hem ontvangt. 
 

1 Johannes 4, vers 3 tot en met 6 En iedere geest, die Jezus 

niet belijdt, is niet uit God. En dit is de geest van de antichrist, 
waarvan gij gehoord hebt, dat hij komen zal, en hij is nu reeds in 

de wereld. Gíj zijt uit God, kinderkens, en gij hebt hen overwonnen; 
want Hij, die in u is, is meerder dan die in de wereld is. Zij zijn uit 

de wereld; daarom spreken zij uit de wereld en hoort de wereld 
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naar hen. Wij zijn uit God; wie God kent, hoort naar ons; wie uit 
God niet is, hoort naar ons niet. Hieraan onderkennen wij de Geest 

der waarheid en de geest der dwaling. 

 
Voorwaar, vertrouw op God want vrees houdt verband met 

straf en wie vreest is niet volmaakt in Christus en in de 
liefde Gods. 

 

1 Johannes 5, vers 4 en 5 Want al wat uit God geboren is, 
overwint de wereld; en dit is de overwinning, die de wereld 

overwonnen heeft: ons geloof. Wie is het, die de wereld overwint, 
dan wie gelooft, dat Jezus de Zoon van God is? 

En vers 12 Wie de Zoon heeft, heeft het leven; wie de Zoon van 

God niet heeft, heeft het leven niet. 
 

Wie de vaccinatie heeft aangenomen van het beest, zal niet 
het eeuwige leven ontvangen, maar de eeuwige hel. 

 

Openbaring 14, vers 14 En ik zag en zie, een witte wolk, en op 
de wolk iemand gezeten als eens mensen zoon met een gouden 

kroon op zijn hoofd en een scherpe sikkel in zijn hand. 

En vers 16 En Hij, die op de wolk gezeten was, zond zijn sikkel uit 
op de aarde, en de aarde werd gemaaid. 

 
Voorwaar, de gevaccineerden, die geen nee konden zeggen, 

zullen zich op de borst slaan van de spijt, dat ze de 

vaccinatie hebben aangenomen, en enorm moeten lijden, 
wanneer de Opname gebeurd op de Aarde. 

 
Openbaring 11, vers 19 En de tempel Gods, die in de hemel is, 

ging open en de ark van zijn verbond werd zichtbaar in zijn tempel, 

en er kwamen bliksemstralen en stemmen en donderslagen en 
aardbeving en zware hagel. 

En Openbaring 22, vers 6 En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn 

getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der 
Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen 

hetgeen weldra geschieden moet. 
En vers 11 tot en met 14 Wie onrecht doet, hij doe nog meer 

onrecht; wie vuil is, hij worde nog vuiler; wie rechtvaardig is, hij 
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bewijze nog meer rechtvaardigheid; wie heilig is, hij worde nog 
meer geheiligd. Zie, Ik kom spoedig en mijn loon is bij Mij om een 

ieder te vergelden, naardat zijn werk is. Ik ben de alfa en de 

omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde. Zalig zij, 
die hun gewaden wassen, opdat zij recht mogen hebben op het 

geboomte des levens en door de poorten ingaan in de stad. 
En vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom 

spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de Here Jezus zij 

met u allen. 
 

Voorwaar, wees kadosh, heilig en klaar voor de Opname! 
 

Openbaring 22, vers 16 Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden, om 

ulieden dit te betuigen voor de gemeenten. Ik ben de wortel en het 
geslacht van David, de blinkende morgenster. 

 
De tijd is aan het aftellen en zie, de Koning der koningen 

komt spoedig! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en 
verdween. 

 

 
 

Hebt u echt de Here lief? 
 
Petrus antwoordde en zeide tot Hem: Al zouden allen aanstoot aan 

U nemen, ik nooit! Jezus zeide tot hem: Voorwaar, Ik zeg u, in deze 
nacht, eer de haan kraait, zult gij Mij driemaal verloochenen. Petrus 

zeide tot Hem: Zelfs al moest ik met U sterven, ik zal U voorzeker 

niet verloochenen. Zo spraken ook al de discipelen. Mattheus 
26:33-35 

 
 

Volledige weergave: 

  
Hallo, welkom! Op 19 december 2021, kreeg Ik, Profeet Benjamin 

Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil 

delen. 
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Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 

Kreabach, en ben een bode engel Gods. 

 
Voorwaar,  

 
Johannes 21, vers 15 tot en met 17 Toen zij dan de maaltijd 

gehouden hadden, zeide Jezus tot Simon Petrus: Simon, zoon van 

Johannes, hebt gij Mij waarlijk lief, meer dan dezen? Hij zeide tot 
Hem: Ja Here, Gij weet, dat ik U liefheb. Hij zeide tot hem: Weid 

mijn lammeren. Hij zeide ten tweeden male weder tot hem: Simon, 
zoon van Johannes, hebt gij Mij waarlijk lief? En hij zeide tot Hem: 

Ja Here, Gij weet het, dat ik U liefheb. Hij zeide tot hem: Hoed mijn 

schapen. Hij zeide ten derden male tot hem: Simon, zoon van 
Johannes, hebt gij Mij lief? Petrus werd bedroefd, dat Hij voor de 

derde maal tot hem zeide: Hebt gij Mij lief? En hij zeide tot Hem: 
Here, Gij weet alles, Gij weet, dat ik U liefheb. Jezus zeide tot hem: 

Weid mijn schapen. 

 
Voorwaar, u die luistert, hoe vaak heeft u ook niet gezegd, 

zoals Simeon Petrus zeide: ‘Ja, Here gij weet het, dat ik u 

liefheb.’ 
 

Mattheüs 26, vers 33 tot en met 35 Petrus antwoordde en zeide 
tot Hem: Al zouden allen aanstoot aan U nemen, ik nooit! Jezus 

zeide tot hem: Voorwaar, Ik zeg u, in deze nacht, eer de haan 

kraait, zult gij Mij driemaal verloochenen. Petrus zeide tot Hem: 
Zelfs al moest ik met U sterven, ik zal U voorzeker niet 

verloochenen. Zo spraken ook al de discipelen. 
 

Voorwaar, hebt u echt de Here lief? 

Het krachtigste bewijs is de liefde, de heerlijkste aller genadegaven, 
toch is geloof de wortel en het bewijs der zaligheid, en de 

schoonheid, ’t schitterendste van alles, een ware godsvrucht in t 

’hart, blijft de liefde. 
Voorwaar,  

 
1 Korintiërs 13, vers 4 tot en met 7 De liefde is lankmoedig, de 

liefde is goedertieren, zij is niet afgunstig, de liefde praalt niet, zij is 
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niet opgeblazen, zij kwetst niemands gevoel, zij zoekt zichzelf niet, 
zij wordt niet verbitterd, zij rekent het kwade niet toe. Zij is niet 

blijde over ongerechtigheid, maar zij is blijde met de 

waarheid. Alles bedekt zij, alles gelooft zij, alles hoopt zij, alles 
verdraagt zij. 

 
Voorwaar, jaag de liefde na en streeft naar de gaven des 

Geestes. 

 
Galaten 5, vers 16 Dit bedoel ik: wandelt door de Geest en 

voldoet niet aan het begeren van het vlees. 
En vers 18 Indien gij u echter door de Geest laat leiden, dan zijt gij 

niet onder de wet. 

En vers 22 tot en met 25 Maar de vrucht van de Geest is liefde, 
blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, 

trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Tegen zodanige mensen is 
de wet niet. Want wie Christus Jezus toebehoren, hebben het vlees 

met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. Indien wij door de 

Geest leven, laten wij ook door de Geest het spoor houden.  
En Galaten 6, vers 2 Verdraagt elkanders moeilijkheden; zó zult gij 

de wet van Christus vervullen. 

En vers 9 Laten wij niet moede worden goed te doen. Tot zover. 
En vers 5 Want ieder zal zijn eigen last dragen. 

En vers 10 Laten wij dus, daar wij de gelegenheid hebben, doen 
wat goed is voor allen, maar inzonderheid voor onze 

geloofsgenoten. 

 
En Efeziërs 1, vers 4 tot en met 8 Hij heeft ons immers in Hem 

uitverkoren vóór de grondlegging der wereld, opdat wij heilig en 
onberispelijk zouden zijn voor zijn aangezicht. In liefde heeft Hij 

ons tevoren ertoe bestemd als zonen van Hem te worden 

aangenomen door Jezus Christus, naar het welbehagen van zijn 
wil, tot lof van de heerlijkheid zijner genade, waarmede Hij ons 

begenadigd heeft in de Geliefde. En in Hem hebben wij de 

verlossing door zijn bloed, de vergeving van de overtredingen, naar 
de rijkdom zijner genade, welke Hij ons overvloedig heeft bewezen 

in alle wijsheid en verstand. 
En vers 15 Daarom houd ook ik, gehoord hebbende van uw geloof 

in de Here Jezus en van uw liefde tot al de heiligen. 
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En vers 17 Opdat de God van onze Here Jezus Christus, de Vader 
der heerlijkheid, u geve de Geest van wijsheid en van openbaring 

om Hem recht te kennen. 

 
Voorwaar,  

 
Spreuken 3, vers 5 Vertrouw op de HERE met uw ganse hart en 

steun op uw eigen inzicht niet. 

En vers 25 Vrees niet voor plotselinge schrik, noch voor de 
ondergang der goddelozen, als hij komt. 

En vers 33 De wijzen beërven eer, maar de dwazen laden schande 
op zich. 

En Spreuken 4, vers 23 Behoed uw hart boven al wat te bewaren is, 

want daaruit zijn de oorsprongen des levens. 
En Spreuken 7, vers 1 tot en met 3 Mijn zoon “en dochter”, 

bewaar mijn redenen en leg mijn geboden bij u weg. Bewaar mijn 
geboden en leef, en mijn onderwijzing als uw oogappel. Bind ze aan 

uw vingers, schrijf ze op de tafel van uw hart. 

En Spreuken 12, vers 12 De goddeloze begeert de vangst van boze 
dingen, maar de wortel der rechtvaardigen geeft vrucht. 

 

En Efeziërs 6, vers 10 Voorts, weest krachtig in de Here en in de 
sterkte zijner macht. 

En vers 16 Neemt bij dit alles het schild des geloofs ter hand, 
waarmede gij al de brandende pijlen van de boze zult kunnen 

doven. 

En vers 18 En bidt daarbij met aanhoudend bidden en smeken bij 
elke gelegenheid in de Geest, daartoe wakende met alle volharding 

en smeking voor alle heiligen. 
 

En Openbaring 22, vers 12 Zie, Ik kom spoedig en mijn loon is 

bij Mij om een ieder te vergelden, naardat zijn werk is.  
En vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom 

spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de Here Jezus zij 

met u allen.  
 

Voorwaar, in de Here overwint u alles vanwege de liefde. 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en 

verdween. 
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Yeshua HaMashiach, Jezus Christus is de Redder 
van uw ziel! 
 

Ja, geliefde kinderen Gods, vertrouw toch op Hem, Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. U moet zich echt klaar maken 

voordat de Here opeens komt. De tijd is nabij!  
 

 

Volledige weergave: 
  

Hallo, welkom! Op 20 december 2021, kreeg Ik, Profeet Benjamin 

Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil 
delen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, El Elohim, Adonai, 

Abba, Vader, de Koning der koningen. Voorwaar, mijn naam is 
Revorme, en ben een bode engel Gods. 

 
Voorwaar, kadosh, heilig is de Here, groot en wonderbaar, 

Tz’ vaot. 

Voorwaar, door Zijn wonderbare krachtige Bloed van Yeshua 
HaMashiach, de Koning van uw hart en ziel, bent u meer dan 

overwinnaar. Satan kon het Bloed niet veranderen van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Hij, Yeshua HaMashiach, JHWH, 
Jezus Christus is meer dan overwinnaar en onaantastbaar. Hij werd 

doorboord en verbrijzeld, de straf die ons de vrede aanbrengt was 
op Hem, en door Zijn striemen en lijden, onder andere, is ons 

genezing geworden.  Hij kon niet vernietigd worden en de duivelse 

macht werd verbroken door Zijn kadosh, heilige onaantastbare, 
almachtige, wonderbare en kostbare Bloed.  

 
Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, laten wij ons buigen en Hem 

alleen alle glorie en eer betuigen. Hij is de Redder van uw 

ziel.  
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Voorwaar, wees kadosh, heilig en trouw en krachtig in de Here, 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Klaag niet maar laat uw 

denken aan Hem over en vertrouw op Zijn aanwezigheid in u, en 

boven alles op Zijn Bloed, dat u reinigt. Hij doet het grote werk in 
u!  

 
Voorwaar, neem nimmer de vaccinatie uit vrije wil, anders 

gaat u wel voor eeuwig verloren, en beland u in de hel. 

U moet echt krachtig zijn en standvastig. En als men u dwingt 
echter met geweld om het aan te nemen, zoals bij Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, die voor u werd doorboord met 
geweld, zal u niet verloren gaan. 

 

Voorwaar, luister beslist ook naar de boodschap, ‘Mis de 
trein niet!’ 

Voorwaar, onderhoud uw geloof en wandel. Ja, geliefde kinderen 
Gods, vertrouw toch op Hem, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 

Christus. U moet zich echt klaar maken voordat de Here opeens 

komt. De tijd is nabij! Wees klaar voor de Opname en vrees satan 
niet, want Hij, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus is bij u en 

is meer dan een overwinnaar en overwon zelfs ook de dood. Amen! 

 
Lucas 11, vers 35 en 36 Zie dan toe, dat wat licht in u is niet 

duisternis zij. Indien dan uw lichaam geheel verlicht en geen deel 
duister is, zal het geheel verlicht zijn, evenals wanneer de lamp u 

met haar schijnsel verlicht. 

 
En Johannes 3, vers 19 tot en met 21 Dit is het oordeel, dat het 

licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever 
gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want 

een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het 

licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de 
waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat 

zij in God verricht zijn. 

 
En Johannes 16, vers 33 Dit heb Ik tot u gesproken, opdat gij in 

Mij vrede hebt. In de wereld lijdt gij verdrukking, maar houdt goede 
moed, Ik heb de wereld overwonnen. 
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En Johannes 8, vers 12 Wederom dan sprak Jezus tot hen en 
zeide: Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de 

duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben.  

 
En Openbaring 22, vers 12 Zie, Ik kom spoedig en mijn loon is 

bij Mij om een ieder te vergelden, naardat zijn werk is.  
En vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom 

spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de Here Jezus zij 

met u allen.  
 

Let op! 
Laat u niet chagrijnig en boos maken, maar vertrouw op de Here. 

Schop die satan weg! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en 
verdween. 

 
 

 

De Heer waarschuwt u zoals Hij Petrus eerder 

waarschuwde 
 

Luister naar de waarschuwingen van God en neem zeker niet het 
vaccin, het merkteken van het beest. Want velen hebben Hem al 

drie keer verloochend met de vaccinatie. 

 
 

Volledige weergave: 

  
Hallo, welkom! Op 21 december 2021, kreeg Ik, Profeet Benjamin 

Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil 
delen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 
Voorwaar, kadosh, heilig en rechtvaardig is de Here der heren, de 

enige God van al wat leeft, de enige Almachtige Koning der 

koningen, die elke ziel beoordeelt. 
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Openbaring 22, vers 12 Zie, Ik kom spoedig en mijn loon is bij 
Mij om een ieder te vergelden, naardat zijn werk is.  

Voorwaar,  

 
Johannes 13, vers 36 Simon Petrus zeide tot Hem: Here, waar 

gaat Gij heen? Jezus antwoordde: Waar Ik heenga, kunt gij Mij nu 
niet volgen, maar gij zult later volgen. 

 

Luister aandachtig, wees Rapture ready! 
 

Johannes 13, vers 38 Jezus antwoordde: Uw leven zult gij voor 
Mij inzetten? Voorwaar, voorwaar, Ik, “JHWH”, zeg u, de haan zal 

niet kraaien, “zoals bij velen”, eer gij Mij, “JHWH”, driemaal 

verloochend hebt. 
 

Voorwaar, zoals de Here Petrus waarschuwde, zo 
waarschuwt de Here ook u, die luistert. 

 

Johannes 12, vers 35 en 36 Jezus dan zeide tot hen, “en ook 
aan u”: Nog een korte tijd is het licht onder u. Wandelt, terwijl gij 

het licht hebt, opdat de duisternis u niet overvalle. “Neem beslist 

niet de vaccinatie, het merk van het beest!”. En wie in de 
duisternis wandelt, weet niet, waar hij “of zij” heengaat. Gelooft in 

het licht zolang gij het licht hebt, opdat gij kinderen des lichts 
moogt zijn. Tot zover. 

 

En 1 Korintiërs 13, vers 6 en 7 Zij is niet blijde over 
ongerechtigheid, maar zij is blijde met de waarheid. Alles bedekt 

zij, alles gelooft zij, alles hoopt zij, alles verdraagt zij. 
 

Voorwaar, iedere mens moet in dit leven een keuze maken of 

een ‘ja of nee’ om bij de Here, Yeshua HaMashiach, JHWH, 
Jezus Christus te willen behoren. 

De keuze ‘nee’ betekent, dat u kiest voor de hel. Dit betekent ook, 

als men zich vrijwillig overgeeft aan de vaccinaties, dat de mens 
vernietigen en afsnijden van God. 

 
1 Korintiërs 3, vers 16 en 17 Weet gij niet, dat gij Gods tempel 

zijt en dat de Geest Gods in u woont? Zo iemand Gods tempel 
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schendt, God zal hem schenden. Want de tempel Gods, en dat zijt 
gij, is heilig! 

 

Voorwaar, mijn naam is Blesia, en ben een bode engel Gods. 
Laat u niet verzwakken door de gebeurtenissen, maar blijf 

standvastig en krachtig in de Here. 
 

2 Korintiërs 11, vers 3 Maar ik vrees, dat misschien, zoals de 

slang met haar sluwheid Eva verleidde, uw gedachten van de 
eenvoudige en loutere toewijding aan Christus afgetrokken zullen 

worden.  
En Efeziërs 6, vers 16  Neemt bij dit alles het schild des geloofs ter 

hand, waarmede gij al de brandende pijlen van de boze zult kunnen 

doven.  
En Colossenzen 2, vers 6 tot en met 10 Nu gij Christus Jezus, de 

Here, aanvaard hebt, wandelt in Hem, geworteld en dan 
opgebouwd wordend in Hem, bevestigd wordend in het geloof, 

zoals u geleerd is, overvloeiende in dankzegging. Ziet toe, dat 

niemand u medeslepe door zijn wijsbegeerte en door ijdel bedrog in 
overeenstemming met de overlevering der mensen, met de 

wereldgeesten en niet met Christus, want in Hem woont al de 

volheid der godheid lichamelijk; en gij hebt de volheid verkregen in 
Hem, die het hoofd is van alle overheid en macht. 

 
Zegt, “Amen!” 

Tenslotte,  

 
Openbaring 22, vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: 

Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de 
Here Jezus zij met u allen.  

 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en 
verdween. 

 

 
 

De Heer zegt: “Neem Mijn gezalfde serieus!” 
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Een Profeet uit uw midden, uit uw broederen, zoals ik ben, zal 
de HERE, uw God, u verwekken; naar hem zult gij luisteren.  

 

 
Volledige weergave: 

  
Hallo, welkom! Op 22 december 2021, kreeg Ik, Profeet Benjamin 

Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil 

delen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 

Michaël, en ben een bode engel Gods. 

 
Voorwaar, zo spreekt de Koning der koningen tot u: Hoor 

aandachtig! 
 

Openbaring 22, vers 6 En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn 

getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der 
Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen 

hetgeen weldra geschieden moet.  

 
En Openbaring 14, vers 12 Hier blijkt de volharding der heiligen, 

die de geboden Gods en het geloof in Jezus bewaren. 
 

En Openbaring 15, vers 4 Wie zou niet vrezen, Here, en uw naam 

niet verheerlijken? Immers, Gij alleen zijt “kadosh”, heilig. Tot 
zover. 

En Leviticus 18, vers 30 Zo zult gij het voorschrift dat Ik u geef, in 
acht nemen, zodat gij de gruwelijke inzettingen niet doet, die vóór 

u gedaan werden, opdat gij u daardoor niet verontreinigt. Ik ben 

de HERE, uw God. 
En Leviticus 19, vers 18 Gij zult niet wraakzuchtig en haatdragend 

zijn tegenover de kinderen van uw volk, maar uw naaste liefhebben 

als uzelf: Ik ben de HERE. 
En Deuteronomium 6, vers 5 en 6 Gij zult de HERE, uw God, 

liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel 
uw kracht. Wat ik u heden gebied, zal in uw hart zijn. 

En vers 16 Gij zult de HERE, uw God, niet verzoeken. Tot zover. 
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En Deuteronomium 11, vers 26 Zie, ik houd u heden zegen en 

vloek voor. 

En Deuteronomium 31, vers 27 Want ik ken uw weerspannigheid en 
hardnekkigheid, “onder andere”. Tot zover. 

En 1 Samuël 2, vers 3  Spreekt toch niet steeds zo hoogmoedig, 
geen verwaten taal kome uit uw mond. De HERE immers is een 

alwetend God en door Hem worden de daden getoetst. 

En 2 Samuël 22, vers 14 De HERE deed de donder uit de hemel 
weerklinken, de Allerhoogste verhief zijn stem. 

En 2 Koningen 17, vers 40 Doch zij hebben niet geluisterd, maar 
doen nog steeds naar hun vroegere gewoonte. 

 

En Job 13, vers 17 Luistert aandachtig naar mijn woord en mijn 
verklaring kome in uw oren. 

En Job 15, vers 17 Ik wil u onderrichten, luister naar mij: en wat ik 
geschouwd heb, dat wil ik vertellen. 

En Job 36, vers 23 Wie zou Hem zijn weg voorschrijven, en wie 

durft zeggen: Gij hebt onrecht gedaan? 
En Spreuken 12, vers 1 Wie tucht liefheeft, heeft kennis lief; maar 

wie terechtwijzing haat, is dom. 

En vers 15 De weg van de dwaas is recht in zijn ogen, maar wie 
naar raad luistert, is wijs. 

 
Voorwaar, Profeet Benjamin, de Here zegt: 

Benjamin Cousijnsen is Mijn gezalfde eindtijdprofeet. 

 
Deuteronomium 18, vers 15 Een Profeet uit uw midden, uit uw 

broederen, zoals ik ben, zal de HERE, uw God, u verwekken; naar 
hem zult gij luisteren. 

En vers 18 vanaf: Ik zal mijn woorden “altijd” in zijn mond leggen, 

en hij zal alles tot hen zeggen, wat Ik hem gebied. “Neem Mijn 
gezalfde serieus.” 

En vers 19 De man “evenzo de vrouw”, die niet luistert naar de 

woorden welke hij “of Mijn Profetes” in mijn naam spreken zal, 
van die zal Ik, “JHWH”, rekenschap vragen.  

 
Voorwaar,  
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Lucas 10, vers 16 Wie naar u hoort, hoort naar Mij; en wie u 
verwerpt, verwerpt Mij; en wie Mij verwerpt, verwerpt Hem, die Mij 

gezonden heeft. 

 
En Openbaring 22, vers 12 Zie, Ik kom spoedig en mijn loon is 

bij Mij om een ieder te vergelden, naardat zijn werk is. 
En vers 16 Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden. Tot zover. 

En vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom 

spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de Here Jezus zij 
met u allen.  

 
Voorwaar, wees voorbereid, voordat Hij komt!  

Zie, Hij komt spoedig om te maaien! Amen! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en 
verdween. 

 
 

 

Wees niet verontrust 
 

Voorwaar, vele signalen verwijzen er duidelijk naar, dat de Here, 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus zeer spoedig terugkomt. 
Maar wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden. 

 

 
 

Volledige weergave: 
  

Hallo, welkom! Op 23 december 2021, kreeg Ik, Profeet Benjamin 

Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil 
delen. 

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 

Schappora, en ben een bode engel Gods. 

 
Voorwaar, vele signalen verwijzen er duidelijk naar, dat de 

Here, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus zeer 

spoedig terugkomt. 
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Mattheüs 24, vers 3 en 4 Toen Hij op de Olijfberg gezeten was, 
kwamen zijn discipelen alleen tot Hem en zeiden: Zeg ons wanneer 

zal dat geschieden, en wat is het teken van uw komst en van de 

voleinding der wereld? En Jezus antwoordde en zeide tot hen: Ziet 
toe, dat niemand u verleide! 

 
Voorwaar, wees niet verontrust. 

 

Mattheüs 24, vers 13 Maar wie volhardt tot het einde, die zal 
behouden worden. 

En vers 33 Zo moet ook gij, wanneer gij dit alles ziet, weten, dat 
het nabij is, voor de deur.  

En 1 Thessalonicenzen 5, vers 2 vanaf: Gij weet zelf zeer goed, dat 

de dag des Heren zó komt, als een dief in de nacht.  
En vers 4 tot en met 11 Maar gij, broeders “en zusters”, zijt niet 

in de duisternis, zodat die dag u als een dief overvallen zou: want 
gij zijt allen kinderen des lichts en kinderen des dags. Wij behoren 

niet aan nacht of duisternis toe; laten wij dan ook niet slapen gelijk 

de anderen, doch wakker en nuchter zijn. Want die slapen, slapen 
des nachts en die zich bedrinken, zijn des nachts dronken, maar 

laten wij, die de dag toebehoren, nuchter zijn, toegerust met het 

harnas van geloof en liefde en met de helm van de hoop der 
zaligheid; want God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot het 

verkrijgen van zaligheid door onze Here Jezus Christus, die voor 
ons gestorven is, opdat wij, hetzij wij waken, hetzij wij slapen, 

tezamen met Hem zouden leven. Vermaant daarom elkander en 

bouwt elkander op, gelijk gij dit ook doet. 
 

En Mattheüs 24, vers 37 Want zoals het was in de dagen van 
Noach, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn.  

En vers 39 En zij niets bemerkten, eer de zondvloed kwam en hen 

allen wegnam, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn. 
 

En 2 Thessalonicenzen 2, vers 1 en 2 Maar wij verzoeken u, 

broeders “en zusters”, met betrekking tot de komst van onze 
Here Jezus Christus en onze vereniging met Hem, dat gij niet 

spoedig uw bezinning verliest of in onrust verkeert. Tot zover. 
En 2 Thessalonicenzen 3, vers 3 tot en met 6 Maar wèl getrouw is 

de Here, die u sterken zal en u bewaren voor de boze. En wij 
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vertrouwen in de Here van u, dat gij, hetgeen wij u bevelen, niet 
alleen doet, maar ook zult doen. De Here neige uw harten tot de 

liefde Gods en tot de volharding van Christus. Maar wij bevelen u, 

broeders “en zusters”, in de naam van de Here Jezus Christus, dat 
gij u onttrekt aan elke broeder “en zuster”, die zich ongeregeld 

gedraagt, in strijd met de overlevering, die gij van ons ontvangen 
hebt.  

En Mattheüs 24, vers 42 Waakt dan, want gij weet niet, op welke 

dag uw Here komt. 
En vers 44 Daarom, weest ook gij bereid, want op een uur, dat gij 

het niet verwacht, komt de Zoon des mensen. 
 

Voorwaar,  

 
En 1 Korintiërs 2, vers 9 Maar, gelijk geschreven staat: Wat geen 

oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en wat in geen 
mensenhart is opgekomen, al wat God heeft bereid voor degenen, 

die Hem liefhebben. 

 
Voorwaar, er is geen ene profetie of wereldmachten of wat 

dan ook, dat in de weg staat om te verhinderen dat de 

Opname en de Wederkomst niet zullen plaatsvinden. 
 

Openbaring 22, vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: 
Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de 

Here Jezus zij met u allen. 

 
Amen! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en 
verdween. 

 

 
 

O wee, O wee, voor de achterblijvers 
 
Profetische boodschap Gods: nadat de Opname plaatsvindt, zal het 

zombie-virus toeslaan en niemand weet waar het vandaan komt. 

Het is beter, dat men nu luistert en het recht maakt met God, en 
zich klaar maakt voor de Opname, voor het te laat is. 
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Volledige weergave: 

  
Hallo, welkom! Op 26 december 2021, kreeg Ik, Profeet Benjamin 

Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil 
delen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en de enige krachtigste 
Naam ooit, de Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 

Christus, de enigste Koning der koningen.  
 

Voorwaar, mijn naam is Revelado, en ben een bode engel Gods. 

 
Genesis 6, vers 5 en 6 Toen de HERE zag, dat de boosheid des 

mensen groot was op de aarde en al wat de overleggingen van zijn 
hart voortbrachten te allen tijde slechts boos was, berouwde het 

de HERE, dat Hij de mens op de aarde gemaakt had, en het smartte 

Hem in zijn hart. 
En vers 11 en 12 De aarde nu was verdorven voor Gods aangezicht, 

en de aarde was vol geweldenarij. En God zag de aarde aan, en zie, 

zij was verdorven, want al wat leeft had zijn weg op de aarde 
verdorven. 

 
En Openbaring 22, vers 11 Wie onrecht doet, hij doe nog meer 

onrecht; wie vuil is, hij worde nog vuiler; wie rechtvaardig is, hij 

bewijze nog meer rechtvaardigheid; wie heilig is, hij worde nog 
meer geheiligd. 

En Openbaring 14, vers 16 En Hij, die op de wolk gezeten was, 
zond zijn sikkel uit op de aarde, en de aarde werd gemaaid. 

 

Voorwaar, wie zou de Here niet vrezen? 
Groot en wonderbaar en almachtig zijn Uw werken en rechtvaardig 

en waarachtig, Here, JHWH, en Uw Naam verheerlijken, immers gij 

alleen zijt kadosh, heilig en machtig. 
 

Voorwaar, laten wij engelen Gods samen met u, Hem 
verheerlijken en groot maken en neervallen in aanbidding en 
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Hem, de Koning der koningen, Yeshua HaMashiach, JHWH, 
Jezus Christus eren, met alles wat Hem toekomt. 

Voorwaar,  

 
Jeremia 25, vers 4 Ook heeft de HERE al zijn knechten, de 

Profeten, tot u gezonden, vroeg en laat, doch gij hebt geen gehoor 
gegeven noch uw oor geneigd om te horen. 

 

En Marcus 7, vers 8 en 9 Gij verwaarloost het gebod Gods en 
houdt u aan de overlevering der mensen. En Hij zeide tot hen: Het 

gebod Gods stelt gij wel fraai buiten werking om úw overlevering in 
stand te houden. 

En vers 15 en 16 Niets, dat van buiten de mens in hem komt, kan 

hem onrein maken, maar hetgeen uit de mens naar buiten komt, 
dat is het, wat hem onrein maakt. Indien iemand oren heeft om te 

horen, die hore. 
En vers 21 tot en met 23 Want van binnenuit, uit het hart der 

mensen, komen de kwade overleggingen, hoererij, diefstal, moord, 

echtbreuk, hebzucht, boosheid, list, onmatigheid, een boos oog, 
godslastering, overmoed, onverstand. Al die slechte dingen komen 

van binnen uit naar buiten en maken de mens onrein. 

 
En Johannes 12, vers 48 Wie Mij verwerpt en mijn woorden niet 

aanneemt, heeft een, die hem oordeelt: het woord, dat Ik heb 
gesproken, dat zal hem oordelen ten jongsten dage. 

En Johannes 15, vers 22 en 23 Indien Ik niet gekomen was en tot 

hen gesproken had, zij zouden geen zonde hebben, maar nu 
hebben zij geen voorwendsel voor hun zonde. Wie Mij haat, haat 

ook mijn Vader.  
 

Voorwaar, nog een zeer korte tijd en Mijn kinderen zullen Mij 

zien van aangezicht tot aangezicht, zegt de Here. 
 

Openbaring 22, vers 13 en 14 Ik ben de alfa en de omega, de 

eerste en de laatste, het begin en het einde. Zalig zij, die hun 
gewaden wassen, opdat zij recht mogen hebben op het geboomte 

des levens en door de poorten ingaan in de stad. 
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Voorwaar, nadat de Opname plaatsvindt, zal het zombie-
virus toeslaan. 

Niemand weet waar het vandaan komt, terwijl alles met de 

vaccinaties te maken heeft, het getal van het beest, 666. De 
beschaving stort in en enkele groepjes mensen proberen dapper 

stand te houden in gebarricadeerde gebouwen of slecht bereikbare 
plekken. Maar ook zij zullen de waan geloven, als ze geen 

voorraden meer hebben, met alle gevolgen erna. 

 
Voorwaar, O wee, O wee, voor de achterblijvers van de 

Opname! 
 

Leviticus 26, vers 29 En gij zult het vlees uwer zonen eten en het 

vlees uwer dochters zult gij eten.  
 

Voorwaar, Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel 
Gods en verdween. 

 

 
 

Het grote bedrog in deze laatste dagen 
 
Denk na over deze boodschap, die in beeldspraak werd gebracht en 

spreekt over hoe satan de vrouw in het paradijs bedroog en hoe hij 

de Heer in de woestijn probeerde te misleiden; dus satan gebruik 
dezelfde tactieken en verleidingen in deze laatste dagen. 

 
 

Volledige weergave: 

  
Hallo, welkom! Op 27 december 2021, kreeg Ik, Profeet Benjamin 

Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil 
delen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 

Voorwaar,  
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Genesis 3, verse 1 De slang nu was het listigste van alle dieren 
des velds, die de HERE God gemaakt had. Tot zover. 

 

Voorwaar, mijn naam is Michaël, en ben een bode engel Gods. 
 

Let op, Benjamin! Ik spreek in beeldspraak. 
Toen zeide de vrouw tot de slang, ‘van de vrucht van die ene boom, 

die in het midden van de hof staat, mogen wij beslist niet eten van 

God.’ 
 

Galaten 5, vers 17 Want het begeren van het vlees gaat in tegen 
de Geest en dat van de Geest tegen het vlees – want deze staan 

tegenover elkander – zodat gij niet doet wat gij maar wenst. 

 
Toen zeide de listige slang, ‘Gij mag gerust ook wel de 

vaccinaties nemen of de medicijnen, onder andere’. 
En de duivel zeide, “Neem het”, en toonde haar al de koninkrijken 

des werelds en een hoopvolle toekomst en nog veel meer, wat een 

lust en genot voor het oog was. En de duivel zeide tot haar, “U zal 
ik al deze macht geven en hun heerlijkheid, want zij is mij 

overgegeven, en ik geef haar aan wie ik wil. Indien gij mijn 

vaccinaties neemt en het overige, zijt gij mijn eigendom en ik zal al 
deze wat ik u toonde geven, indien gij mij dan aanbidt.” 

 
Voorwaar, ik, Michaël, de bode engel Gods sprak in 

beeldspraak. 

Weet gij niet dat gij Gods tempel zijt en dat de Geest Gods in u 
woont? Zo iemand Gods tempel schendt of zichzelf door 

ongehoorzaamheid aan God, God zal hem of haar schenden. Want 
de tempel Gods en dat zijt gij, is kadosh, heilig!  

 

Laat satan u niet misleiden en verleiden! 
Want hij wil de tempel Gods schenden en verwoesten en u 

overnemen! 

 
Galaten 5, vers 16  Dit bedoel ik: wandelt door de Geest en 

voldoet niet aan het begeren van het vlees.  
En vers 24 en 25 Want wie Christus Jezus toebehoren, hebben het 

vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. Indien wij 
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door de Geest leven, laten wij ook door de Geest het spoor 
houden.  

En Efeziërs 5, vers 7 en 8 Doet dan niet met hen mede. Want gij 

waart vroeger duisternis, maar thans zijt gij licht in de Here; 
wandelt als kinderen des lichts. 

En vers 11 En neemt geen deel aan de onvruchtbare werken der 
duisternis, maar ontmaskert ze veeleer. 

En vers 15 Ziet dus nauwlettend toe, hoe gij wandelt, niet als 

onwijzen, doch als wijzen. 
 

Voorwaar, weersta de satan, zoals de Here in de woestijn 
veertig dagen lang verzocht werd. 

 

Efeziërs 4, vers 27 En geeft de duivel geen voet. 
En Efeziërs 6, vers 10 tot en met 13 Voorts, weest krachtig in de 

Here en in de sterkte zijner macht. Doet de wapenrusting Gods 
aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des 

duivels; want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, 

maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de 
wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de 

hemelse gewesten. Neemt daarom de wapenrusting Gods, om 

weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om, uw taak geheel 
vervuld hebbende, stand te houden. 

 
En Openbaring 22, vers 12 en 13 Zie, Ik kom spoedig en mijn 

loon is bij Mij om een ieder te vergelden, naardat zijn werk is. Ik 

ben de alfa en de omega, de eerste en de laatste, het begin en het 
einde. 

En vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom 
spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de Here Jezus zij 

met u allen. 

 
Voorwaar, wee hun die iets proberen te verbergen, en van 

wie hun werken in de duisternis geschieden, en die zeggen: 

“Wie ziet ons en kent ons?” 
Wee u, die niet luistert naar wat de Kadosh, Heilige Geest Gods tot 

u gesproken heeft. 
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Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en 
verdween. 

 

 
 

Luister aandachtig en denk hierover na! 
 
Voorwaar, hoor aandachtig naar wat de Heilige Geest tot u te 

zeggen heeft, en overdenkt het. Is de vrucht van uw boom al te rijp 
of te rot? Of zijn uw ogen duister en uw oren zijn doof om te horen, 

het woord dat de Heilige Geest tot u gesproken heeft? Of overdenkt 

u het, zodat u niet weggeworpen wordt als een slechte boom? 
 

 
Volledige weergave: 

  

Hallo, welkom! Op 28 december 2021, kreeg Ik, Profeet Benjamin 
Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil 

delen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, voorwaar, ik 
zeg u, mijn naam is Zebulon, en ben een bode engel Gods. 

 

Voorwaar,  
 

Mattheüs 5, vers 8 Zalig de reinen van hart, want zij zullen God 
zien. 

En vers 10 tot en met 12 Zalig de vervolgden om der gerechtigheid 

wil, want hunner is het Koninkrijk der hemelen. Zalig zijt gij, 
wanneer men u smaadt en vervolgt en liegende allerlei kwaad van 

u spreekt om Mijnentwil. Verblijdt u en verheugt u, want uw loon is 
groot in de hemelen; want alzo hebben zij de profeten vóór u 

vervolgd. 

En vers 17 Meent niet, dat Ik gekomen ben om de wet of de 
Profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar 

om te vervullen.  

En vers 22 Maar Ik zeg u: Een ieder, die in toorn leeft tegen zijn 
broeder, zal vervallen aan het gerecht. Wie tot zijn broeder zegt: 
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Leeghoofd, zal vervallen aan de Hoge Raad, en wie zegt: Dwaas, 
zal vervallen aan het hellevuur.  

En vers 25 en 26 Wees vriendelijk jegens uw tegenpartij, tijdig, 

terwijl gij nog met hem onderweg zijt, opdat uw tegenpartij u niet 
aan de rechter overlevere en de rechter aan zijn dienaar en gij in 

de gevangenis wordt geworpen. Voorwaar, Ik zeg u: Gij zult daar 
voorzeker niet uitkomen, voordat gij de laatste penning hebt 

betaald. 

En vers 29 Indien dan uw rechteroog u tot zonde zou verleiden, ruk 
het uit en werp het van u, want het is beter voor u, dat één uwer 

leden verloren ga en niet uw gehele lichaam in de hel geworpen 
worde. 

En vers 38 Gij hebt gehoord, dat er gezegd is: Oog om oog en tand 

om tand. 
 

En Mattheüs 6, vers 23 Maar indien uw oog slecht is, zal geheel 
uw lichaam duister zijn. Indien nu wat licht in u is, duisternis is, hoe 

groot is dan de duisternis! 

En Mattheüs 7, vers 1 en 2 Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld 
wordt; want met het oordeel, waarmede gij oordeelt, zult gij 

geoordeeld worden, en met de maat, waarmede gij meet, zal u 

gemeten worden. 
En vers 6 Geeft het heilige niet aan de honden en werpt uw paarlen 

niet voor de zwijnen, opdat zij die niet vertrappen met hun poten 
en, zich omkerende, u verscheuren. 

 

En Mattheüs 12, vers 34 tot en met 37 Adderengebroed, hoe 
kunt gij, die slecht zijt, iets goeds zeggen? Want uit de overvloed 

des harten spreekt de mond. Een goed mens brengt uit zijn goede 
schat goede dingen voort, en een slecht mens uit zijn boze schat 

boze dingen. Maar Ik zeg u: Van elk ijdel woord, dat de mensen 

zullen spreken, zullen zij rekenschap geven op de dag des 
oordeels, want naar uw woorden zult gij gerechtvaardigd worden, 

en naar uw woorden zult gij veroordeeld worden. 

 
Voorwaar, hoor aandachtig, naar wat de Heilige Geest tot u 

te zeggen heeft, en overdenkt het. 
Is de vrucht van uw boom al te rijp of te rot? Of zijn uw ogen 

duister en uw oren zijn doof om te horen, het woord dat de Heilige 
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Geest tot u gesproken heeft? Of overdenkt u het, zodat u niet 
weggeworpen wordt als een slechte boom? 

Aan de vrucht kent men de boom. 

 
Voorwaar, gelukkig zijn er ook vele goede bomen en 

vruchten,  
die de boodschappen Gods wel overdenken, en kunnen 

onderscheiden, wat de Here gesproken heeft via Zijn ware geliefde 

eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 
 

Mattheüs 13, vers 16 Maar uw ogen zijn zalig, omdat zij zien en 
uw oren, omdat zij horen. 

 

Zo zijn er ook velen in deze einde der dagen, die 
ongehoorzaam zijn tegenover God. 

 
Mattheüs 13, vers 10 tot en met 15 En de discipelen kwamen en 

zeiden tot Hem: Waarom spreekt Gij tot hen in gelijkenissen? Hij 

antwoordde hun en zeide: Omdat het u gegeven is de 
geheimenissen van het Koninkrijk der hemelen te kennen, maar 

hun is dat niet gegeven. Want wie heeft, hem zal gegeven worden 

en hij zal overvloedig hebben; maar wie niet heeft, ook wat hij 
heeft, zal hem ontnomen worden. Daarom spreek Ik tot hen in 

gelijkenissen, omdat zij ziende niet zien en horende niet horen of 
begrijpen. En aan hen wordt de profetie van Jesaja vervuld, die 

zegt: Met het gehoor zult gij horen en gij zult het geenszins 

verstaan, en ziende zult gij zien en gij zult het geenszins 
opmerken; want het hart van dit volk is vet geworden, en hun oren 

zijn hardhorend geworden, en hun ogen hebben zij toegesloten, 
opdat zij niet zien met hun ogen, en met hun oren niet horen, en 

met hun hart niet verstaan. Tot zover. 

En vers 40 tot en met 43 Zoals nu het onkruid verzameld wordt en 
met vuur verbrand, zo zal het gaan bij de voleinding der wereld. De 

Zoon des mensen zal zijn engelen uitzenden en zij zullen uit zijn 

Koninkrijk verzamelen al wat tot zonde verleidt en hen, die de 
ongerechtigheid bedrijven, en zij zullen hen in de vurige oven 

werpen; daar zal het geween zijn en het tandengeknars. Dan zullen 
de rechtvaardigen stralen als de zon in het Koninkrijk huns Vaders. 

Wie oren heeft, die hore! 
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En vers 47 tot en met 51 Evenzo is het Koninkrijk der hemelen 
gelijk aan een sleepnet, neergelaten in de zee, dat allerlei 

bijeenbrengt. Wanneer het vol is, haalt men het op de oever, en zet 

zich neer en verzamelt het goede in vaten, doch het ondeugdelijke 
werpt men weg. Zó zal het gaan bij de voleinding der wereld. De 

engelen zullen uitgaan om de bozen uit het midden der 
rechtvaardigen af te zonderen, en zij zullen hen in de vurige oven 

werpen; daar zal het geween zijn en het tandengeknars. Hebt gij 

dit alles verstaan? Zij zeiden tot Hem: Ja. 
 

En Openbaring 22, vers 12 Zie, Ik kom spoedig en mijn loon is 
bij Mij om een ieder te vergelden, naardat zijn werk is.  

En vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom 

spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de Here Jezus zij 
met u allen. Amen! 

 
Tot slot, een slechte boom zal nimmer de Opname 

meemaken, noch de bazuin horen. 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en 
verdween. 

 

 
 

Wie aldoor roddelt en kwaad spreekt over 

anderen, is ongeschikt voor de Hemel 
 

Voorwaar, vermijd hen, die als een listige slang verleiden en 

onenigheden en roddel, onder andere, willen veroorzaken, mijd 
hen. Want zulke lieden dienen niet Yeshua HaMashiach, JHWH, 

Jezus Christus, maar hun eigen buik en misleiden door schoon 
klinkende en vrome taal, de harten der argelozen. 

 

 
Volledige weergave: 

  
Hallo, welkom! Op 29 december 2021, kreeg Ik, Profeet Benjamin 

Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil 

delen. 
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Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 

Fenajach, en ben een bode engel Gods. 

 
Voorwaar, houd in het oog, wat gij hebt ontvangen, houd het 

vast in uw hart en houd de boodschappen Gods, die zijn 
overgebracht in uw gedachten, die vanuit de troon van God 

komen. 

Voorwaar, vermijd hen, die als een listige slang verleiden en 
onenigheden en roddel, onder andere, willen veroorzaken, mijd 

hen. Want zulke lieden dienen niet Yeshua HaMashiach, JHWH, 
Jezus Christus, maar hun eigen buik en misleiden door schoon 

klinkende en vrome taal, de harten der argelozen. Voorwaar,  

 
Romeinen 12, vers 21 Laat u niet overwinnen door het kwade, 

maar overwin het kwade door het goede. 
 

Voorwaar, word niet gelijkvormig aan de listige 

ongehoorzame slang, maar geestelijk hervormd door de 
vernieuwing van uw denken. 

 

Spreuken 4, vers 14 en 15 Kom niet op het pad der goddelozen, 
betreed de weg der bozen niet. Mijd die, ga er niet over; wijk ervan 

af en ga voorbij. 
 

Voorwaar,   

 
Openbaring 22, vers 12 Zie, Ik kom spoedig en mijn loon is bij 

Mij om een ieder te vergelden, naardat zijn werk is.  
 

En Spreuken 6, vers 12 Een nietsnut, een onheilstichter is hij “of 

zij”, die met bedrieglijke mond rondgaat. 
En vers 14 In wiens hart draaierijen zijn, die aldoor kwaad smeedt, 

die twist stookt. 

 
Voorwaar, de Here haat de listige slang met de hoogmoedige 

ogen, en valse giftige tong. 
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Spreuken 8, vers 13 De vreze des HEREN is het kwade te haten; 
hoogmoed en trots en boze wandel en een mond vol draaierijen 

haat ik. 

En Spreuken 15, vers 14 Het hart van de verstandige zoekt kennis, 
maar de mond der zotten houdt zich met dwaasheid bezig. 

En Spreuken 21, vers 2 Elke weg van een mens is recht in zijn 
ogen, maar de HERE beproeft de harten. 

En Spreuken 24, vers 8 en 9 Wie aldoor bedenkt kwaad te doen, 

die noemt men een aartsschelm. Het bedenken van dwaasheid is 
zonde, en de spotter is de mens een gruwel. 

 
En wie aldoor roddelt en kwaad spreekt over anderen, is 

voor God een gruwel en ongeschikt om de Hemel binnen te 

gaan.  
 

Spreuken 16, vers 5 Iedere hooghartige is de HERE een gruwel; 
voorwaar, hij blijft niet ongestraft. 

En vers 25 Soms schijnt een weg iemand recht, maar het einde 

daarvan voert naar de dood. 
En 1 Johannes 2, vers 16 Want al wat in de wereld is: de begeerte 

des vlezes, de begeerte der ogen en een hovaardig leven, is niet uit 

de Vader, maar uit de wereld. 
En vers 18 tot en met 21 Kinderen, het is de laatste ure; en gelijk 

gij gehoord hebt, dat er een antichrist komt, zijn er nu ook vele 
antichristen opgestaan, en daaraan onderkennen wij, dat het de 

laatste ure is. Zij zijn van ons uitgegaan, maar zij waren uit ons 

niet; want indien zij uit ons geweest waren, zouden zij bij ons 
gebleven zijn: maar aan hen moest openbaar worden, dat niet allen 

uit ons zijn. Gij echter hebt een zalving van de Heilige en gij weet 
dat allen. Ik heb u niet geschreven, omdat gij de waarheid niet 

weet, maar omdat gij haar weet en omdat geen leugen uit de 

waarheid is. 
 

Voorwaar, wees geen antichristen maar echt. 

 
2 Petrus 3, vers 10 tot met 13 Maar de dag des Heren zal komen 

als een dief. Op die dag zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan 
en de elementen door vuur vergaan, en de aarde en de werken 

daarop zullen gevonden worden. Daar al deze dingen aldus 
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vergaan, hoedanig behoort gij dan te zijn in heilige wandel en 
godsvrucht, vol verwachting u spoedende naar de komst van de 

dag Gods, ter wille waarvan de hemelen brandende zullen vergaan 

en de elementen in vuur zullen wegsmelten. Wij verwachten echter 
naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar 

gerechtigheid woont. Amen! 
 

Tot slot,  

 
2 Korintiërs 11, vers 13 tot en met 15 Want zulke lieden zijn 

schijn-apostelen, bedrieglijke arbeiders, die zich voordoen als 
apostelen van Christus. Geen wonder ook! Immers, de satan zelf 

doet zich voor als een engel des lichts. Het is dus niets bijzonders, 

indien ook zijn dienaren zich voordoen als dienaren der 
gerechtigheid; maar hun einde zal zijn naar hun werken. 

 
En Openbaring 22, vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, 

zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van 

de Here Jezus zij met u allen. Amen! 
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en 

verdween. 
 

 
 

Doe uw lauwheid weg, en wees vurig van Geest! 
 
Vervloekt, wie het werk des HEREN met lauwheid verricht. Jeremia 

48:10 

 
 

Volledige weergave: 
Hallo, welkom! Op 30 december 2021, kreeg Ik, Profeet Benjamin 

Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil 

delen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 
Fenajach, en ben een bode engel Gods. 
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Voorwaar, vele christenen lijken sterk, maar wanneer er een 

windje aan komt, blijkt pas dat hun vertrouwen en relatie 

met Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus niet sterk 
was. 

Voorwaar,  
 

Jeremia 48, vers 10 Vervloekt, wie het werk des HEREN met 

lauwheid verricht. Tot zover. 
 

En Openbaring 3, vers 15 tot en met 17 Ik weet uw werken, dat 
gij noch koud zijt, noch heet. Waart gij maar koud of heet! Zo dan, 

omdat gij lauw zijt en noch heet, noch koud, zal Ik u uit mijn mond 

spuwen. Omdat gij zegt: Ik ben rijk en ik heb mij verrijkt en heb 
aan niets gebrek, en gij weet niet, dat gij zijt de ellendige en 

jammerlijke en arme en blinde en naakte. 
 

Voorwaar, doe uw lauwheid weg, maar wees vurig van 

Geest. Ja, krachtig in de Here, uw liefhebbende Abba, Vader! 
 

Hebreeën 2, vers 14 tot en met 18 Daar nu de kinderen aan 

bloed en vlees deel hebben, heeft ook Hij op gelijke wijze daaraan 
deel gekregen, opdat Hij door zijn dood hem, die de macht over de 

dood had, de duivel, zou onttronen, en allen zou bevrijden, die 
gedurende hun ganse leven door angst voor de dood tot slavernij 

gedoemd waren. Want over de engelen ontfermt Hij Zich niet, maar 

Hij ontfermt Zich over het nageslacht van Abraham. Daarom moest 
Hij in alle opzichten aan zijn broeders gelijk worden, opdat Hij een 

barmhartig en getrouw hogepriester zou worden bij God, om de 
zonden van het volk te verzoenen. Want doordat Hij zelf in 

verzoekingen geleden heeft, kan Hij hun, die verzocht worden, te 

hulp komen. 
 

Zegt, Halleluja! 

Wees klaar voor de Opname! 
Zegt, Ik zal op Hem vertrouwen en in de hoop waarin wij roemen, 

tot het einde toe onverwrikt vasthouden. 
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Hebreeën 3, vers 7 tot en met 10 Daarom, gelijk de Heilige 
Geest zegt: Heden, indien gij zijn stem hoort, verhardt uw harten 

niet, zoals bij de verbittering, ten dage van de verzoeking in de 

woestijn, waar uw vaders Mij verzochten door Mij op de proef te 
stellen, hoewel zij mijn werken zagen, veertig jaren lang; daarom 

heb Ik een afkeer gekregen van dit geslacht en Ik heb gezegd: 
Altijd dwalen zij met hun hart, en zij hebben mijn wegen niet 

gekend. 

En vers 12 Ziet toe, broeders “en zusters”, dat bij niemand uwer 
een boos, ongelovig hart zij, door af te vallen van de levende God. 

En vers 14 tot en met 17 Want wij hebben deel gekregen aan 
Christus, mits wij het begin van onze verzekerdheid tot het einde 

onverwrikt vasthouden. Als er gezegd wordt: Heden, indien gij zijn 

stem hoort, verhardt uw harten niet zoals bij de verbittering. Wie 
waren het dan, die, hoewel zij de stem gehoord hadden, God 

verbitterden? Waren dat niet allen, die onder Mozes uit Egypte 
waren uitgegaan? En van wie heeft Hij, “de Here, JHWH”, een 

afkeer gehad, veertig jaren lang? Was het niet van hen, die 

gezondigd hadden? Tot zover. 
 

Voorwaar, wat u ook ziet, blijf krachtig! 

 
Job 10, vers 4 Hebt Gij dan vleselijke ogen, ziet Gij zoals 

stervelingen zien? 
En Job 11, vers 7 Kunt gij de geheimen Gods doorgronden, de 

Almachtige doorgronden ten einde toe? 

En Job 12, vers 22 Hij legt de diepten uit de donkerheid bloot en 
brengt de diepe duisternis aan het licht. 

En Job 13, vers 17 Luistert aandachtig naar mijn woord en mijn 
verklaring kome in uw oren. 

En Job 15, vers 11 Zijn de vertroostingen Gods u te gering en het 

woord, dat in zachtheid tot u kwam? 
 

Voorwaar, in Job 2, vers 3 daar zegt de Here dat niemand op 

aarde is als hij (Job), zo vroom en oprecht, godvrezend en 
wijkende van het kwaad. En nog volhardde hij in zijn 

vroomheid. 
Voorwaar, wat een complement is dit, als de Here zegt, ‘niemand 

op de aarde is als ….’ 
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Job 33, vers 28 Hij heeft mijn ziel bevrijd van de gang naar de 

groeve, en mijn leven verlustigt zich in het licht. 

 
Voorwaar,  

 
Openbaring 14, vers 12 Hier blijkt de volharding der heiligen, die 

de geboden Gods en het geloof in Jezus bewaren. 

En vers 16 En Hij, die op de wolk gezeten was, zond zijn sikkel uit 
op de aarde, en de aarde werd gemaaid. 

 
En Openbaring 22, vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, 

zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van 

de Here Jezus zij met u allen. Amen! 
 

Tot slot, Job was krachtig en na de tegenslagen, werd hij 
rijkelijk gezegend! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en 

verdween. 
 

 
 
 

 
 
 
BOODSCHAPPEN EN PROFETIEËN, 
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EN METEEN OPGESCHREVEN  
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8647 
 
 

 

EN GELIEFDE WARE EINDTIJDPROFEET, 

BENJAMIN COUSIJNSEN,  
IN TEGENWOORDIGHEID EN ONDER  

TOEZIEND OOG VAN DE BODE ENGELEN GODS! 

 
 
 

 
 
JANUARI 2022 

 
Stelt uzelf deze vragen ééns 
 

Voorwaar, als men zich niet volledig overgeeft aan Hem, laat men 
duidelijk zien, dat men twijfelt aan Hem. 

 
 

Volledige weergave: 

  
Hallo, welkom! Op 2 januari 2022, kreeg Ik, Profeet Benjamin 

Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil 

delen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam 
boven alle namen, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. 

Voorwaar, mijn naam is Keabar, en ben een bode engel Gods. 

 
Voorwaar, wereldwijd zijn er velen, die bewust ervoor 

kiezen, om zich niet te vaccineren. 
Voorwaar, de boodschappen Gods die vanuit de troon Gods komen 

in de Evangelicalendtimemachine.com, hebben ook vele ogen 

geopend. Voorwaar, vele boodschappen hebben reeds velen gered. 
Laat ik, de bode engel Gods duidelijk zijn, ‘Niet gevaccineerd zijn is 
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geen onverschilligheid maar een keuze die men maakt, en het is 
verstandig om niet koppig en eigenwijs, onder andere, de satan een 

kans te geven, om u tot eeuwige verdoemenis te brengen.’ 

 
Voorwaar, stel u de vraag ééns: ‘Ben ik afhankelijk van Hem, 

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus?’ 
En de vraag die er onder is: ‘Doe ik wat ik doe tot eer van God?’ 

Als dat zo is, als men zich niet overgeeft volledig aan Hem, laat 

men duidelijk zien, dat men twijfelt aan Hem. 
 

Galaten 5, vers 16 en 17 Dit bedoel ik: wandelt door de Geest en 
voldoet niet aan het begeren van het vlees. Want het begeren van 

het vlees gaat in tegen de Geest en dat van de Geest tegen het 

vlees – want deze staan tegenover elkander – zodat gij niet doet 
wat gij maar wenst. 

 
Voorwaar, u denkt, dat u zelf de touwtjes in handen moet 

nemen, terwijl u op Hem moet vertrouwen in alles, en moet 

geloven, dat Hij alles bestuurt. 
Voorwaar, hou dit in uw gedachten: 

1 Korintiërs 6, vers 19 en 20 Of weet gij niet, dat uw lichaam 

een tempel is van de Heilige Geest, die in u woont, die gij van God 
ontvangen hebt, en dat gij niet van uzelf zijt? Want gij zijt gekocht 

en betaald. Verheerlijkt dan God met uw lichaam. 
En 1 Korintiërs 7, vers 23 Weest geen slaven van mensen. 

En 1 Korintiërs 3, vers 16 en 17 Weet gij niet, dat gij Gods tempel 

zijt en dat de Geest Gods in u woont? Zo iemand Gods tempel 
schendt, God zal hem schenden. Want de tempel Gods, en dat zijt 

gij, is heilig! 
 

Voorwaar, maak Gods Kadosh, Heilige Geest niet bedroefd, 

want Hij is het stempel waarmee u gemerkt bent in Christus 
voor de dag van de verlossing.  

Daarom, schendt de tempel Gods niet! Zegt ‘nee’ tegen de 

vaccinatie dat ingaat tegen Gods tempel. 
 

Efeziërs 4, vers 30 En bedroeft de heilige Geest Gods niet, door 
wie gij verzegeld zijt tegen de dag der verlossing. 

En vers 20 Maar gij geheel anders: gij hebt Christus leren kennen. 
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En Efeziërs 5, vers 1 Weest dan navolgers Gods, als geliefde 
kinderen. 

En vers 15 tot en met 17 Ziet dus nauwlettend toe, hoe gij wandelt, 

niet als onwijzen, doch als wijzen, u de gelegenheid ten nutte 
makende, want de dagen zijn kwaad. Weest daarom niet 

onverstandig, maar tracht te verstaan, wat de wil des Heren is. 
En 1 Petrus 5, vers 8 tot en met 11 Wordt nuchter en waakzaam. 

Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, 

zoekende wie hij zal verslinden. Wederstaat hem, vast in het 
geloof, wetende, dat aan uw broederschap in de wereld hetzelfde 

lijden wordt toegemeten. Doch de God van alle genade, die u in 
Christus geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid, Hij zal u, na 

een korte tijd van lijden, volmaken, bevestigen, sterken en 

grondvesten. Hem zij de kracht in alle eeuwigheid! Amen.  
 

En Jakobus 1, vers 2 tot en met 4 Houdt het voor enkel vreugde, 
mijn broeders “en zusters”, wanneer gij in velerlei verzoekingen 

valt, want gij weet, dat de beproefdheid van uw geloof volharding 

uitwerkt. Maar die volharding moet volkomen doorwerken, zodat gij 
volkomen en onberispelijk zijt en in niets te kort schiet. 

En Efeziërs 6, vers 16 Neemt bij dit alles het schild des geloofs ter 

hand, waarmede gij al de brandende pijlen van de boze zult kunnen 
doven. 

 
Voorwaar, satan vecht hard, vanwege dat hij niet wilt dat u 

gered wordt. 

Hij wil iedereen tot zijn slaven maken en voorzien van zijn 
merkteken. 

 
Openbaring 13, vers 16 En het maakt, dat aan allen, de kleinen 

en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een 

merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd. 
 

En Openbaring 22, vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, 

zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van 
de Here Jezus zij met u allen. Amen! 

 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en 

verdween. 
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De dag des Heren is dichtbij! 
 

Doch wie kan de dag van zijn komst verdragen, en wie zal bestaan, 

als Hij verschijnt? Want Hij zal zijn als het vuur van de smelter en 
als het loog van de blekers. Maleachi 3:2 

 
Volledige weergave: 

  

Hallo, welkom! Op 3 januari 2022, kreeg Ik, Profeet Benjamin 
Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil 

delen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam 

boven alle namen, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. 
Voorwaar, mijn naam is Roshanna, en ben een bode engel Gods. 

 
Zacharia 7, vers 9 tot en met 13 Zo zegt de HERE der 

heerscharen: spreekt eerlijk recht en bewijst elkander liefde en 

barmhartigheid; verdrukt weduwe noch wees, bijwoner noch arme, 
en beraamt niet in uw hart elkanders onheil? Maar zij weigerden te 

luisteren, zetten hun schouder er dwars tegenin en stopten hun 

oren toe om niet te horen; hun hart maakten zij als diamant, om 
niet te horen naar de onderwijzing en de woorden die de HERE der 

heerscharen door zijn Geest, door de dienst van de vroegere 
Profeten, had doen overbrengen. Daarop kwam er een grote toorn 

van de HERE der heerscharen. En gelijk Hij riep zonder dat zij 

gehoor gaven, zo ook zullen zij roepen zonder dat Ik gehoor geef, 
zeide de HERE der heerscharen.  

En Zacharia 8, vers 16 en 17 Dit moet gij doen: spreekt waarheid 
onder elkander, oefent eerlijke en heilzame rechtspraak uit in uw 

poorten; beraamt in uw hart elkanders onheil niet, en hebt geen 

valse eed lief, want dit alles haat Ik, luidt het woord des HEREN. 
 

Voorwaar, speel geen spelletjes met God. 
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Maleachi 2, vers 17 Gij vermoeit de HERE met uw woorden. En 
dan zegt gij: Waarmee vermoeien wij Hem? Doordat gij zegt: Ieder 

die kwaad doet, is goed in de ogen des HEREN en aan hen heeft Hij 

een welgevallen; waar is anders de God van het recht? 
En Maleachi 3, vers 2 Doch wie kan de dag van zijn komst 

verdragen, en wie zal bestaan, als Hij verschijnt? Want Hij zal zijn 
als het vuur van de smelter en als het loog van de blekers. 

En vers 13 tot en met 18 Vermetel zijn uw woorden over Mij, zegt 

de HERE. En dan zegt gij: Wat hebben wij dan onder elkander over 
U gesproken? Gij zegt: Nutteloos is het God te dienen; wat gewin 

geeft het, dat wij zijn geboden onderhouden en dat wij in rouw 
gaan voor het aangezicht van de HERE der heerscharen? En nu, wij 

prijzen de overmoedigen gelukkig; niet alleen worden zij gebouwd, 

terwijl zij goddeloosheid bedrijven, maar ook verzoeken zij God, en 
ontkomen. Dan spreken zij die de HERE vrezen, onder elkander, 

ieder tot zijn naaste: De HERE bemerkte het toch en hoorde het en 
er werd een gedenkboek voor zijn aangezicht geschreven, ten 

goede van hen die de HERE vrezen en zijn naam in ere houden. Zij 

zullen Mij ten eigendom zijn, zegt de HERE der heerscharen, op de 
dag die Ik bereiden zal. En Ik zal hen sparen, zoals iemand zijn 

zoon spaart, die hem dient. Dan zult gij tot inkeer komen en het 

onderscheid zien tussen de rechtvaardige en de goddeloze; tussen 
wie God dient, en wie Hem niet dient. 

 
Voorwaar,  

 

Openbaring 22, 11 tot en met 13 Wie onrecht doet, hij doe nog 
meer onrecht; wie vuil is, hij worde nog vuiler; wie rechtvaardig is, 

hij bewijze nog meer rechtvaardigheid; wie heilig is, hij worde nog 
meer geheiligd. Zie, Ik kom spoedig en mijn loon is bij Mij om een 

ieder te vergelden, naardat zijn werk is. Ik ben de alfa en de 

omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde.  
 

En Maleachi 4, vers 1 tot en met 3 Want zie, de dag komt, 

brandend als een oven! Dan zullen alle overmoedigen en allen die 
goddeloosheid bedrijven, zijn als stoppels, en de dag die komt, zal 

hen in brand steken – zegt de HERE der heerscharen – welke hun 
wortel noch tak zal overlaten. Maar voor u, die mijn naam vreest, 

zal de zon der gerechtigheid opgaan, en er zal genezing zijn onder 
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haar vleugelen; gij zult uitgaan en springen als kalveren uit de 
stal. Gij zult de goddelozen vertreden, want tot stof zullen zij zijn 

onder uw voetzolen op de dag die Ik bereiden zal, zegt de HERE der 

heerscharen. 
 

En Openbaring 14, vers 14 En ik zag en zie, een witte wolk, en 
op de wolk iemand gezeten als eens mensen zoon met een gouden 

kroon op zijn hoofd en een scherpe sikkel in zijn hand.  

En vers 16 En Hij, die op de wolk gezeten was, zond zijn sikkel uit 
op de aarde, en de aarde werd gemaaid. 

En Mattheüs 24, vers 27 Want gelijk de bliksem komt van het 
oosten en licht tot het westen, zo zal de komst van de Zoon des 

mensen zijn. 

En vers 42 Waakt dan, want gij weet niet, op welke dag uw Here 
komt. 

En vers 44 Daarom, weest ook gij bereid, want op een uur, dat gij 
het niet verwacht, komt de Zoon des mensen. 

En Ezechiël 33, vers 33 Doch als het komt – en het komt! – dan 

zullen zij weten, dat er in hun midden een Profeet is geweest. 
 

Voorwaar, wees zeer waakzaam en klaar wanneer Hij, de 

Koning der koningen, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 
Christus, komt. 

Zo spreekt de Here verder tot u het volgende. 
 

Ezechiël 36, vers 24 Ik zal u weghalen uit de volken en u 

bijeenvergaderen uit alle landen, en Ik zal u brengen naar uw eigen 
land. “Uw eigen land is de Hemel.” 

 
En Marcus 11, vers 22 En Jezus antwoordde en zeide tot hen: 

Hebt geloof in God. 

En Marcus 13, vers 12 en 13 En een broeder zal zijn broeder 
overleveren ten dode en een vader zijn kind; en kinderen zullen 

opstaan tegen hun ouders en hen ter dood brengen. En gij zult door 

allen gehaat worden om mijns naams wil. Maar wie volhardt tot het 
einde, die zal behouden worden. 

En vers 29 Zo moet gij ook, wanneer gij dit ziet geschieden, weten, 
dat het nabij is, voor de deur.  
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Voorwaar,  
 

Handelingen 28, vers 24 En sommigen gaven wel gehoor aan 

hetgeen gezegd werd, maar anderen bleven ongelovig. 
En vers 27 Want het hart van dit volk is vet geworden, en hun oren 

zijn hardhorend geworden, en hun ogen hebben zij toegesloten, 
opdat zij niet zien met hun ogen en met hun oren niet horen en 

met hun hart niet verstaan en zij zich bekeren, en Ik hen zou 

genezen. 
Voorwaar,  

 
Romeinen 8, vers 31 Wat zullen wij dan van deze dingen zeggen? 

Als God vóór ons is, wie zal tegen ons zijn? 

En vers 35 tot en met 39 Wie zal ons scheiden van de liefde van 
Christus? Verdrukking of benauwdheid, of vervolging of honger, of 

naaktheid, of gevaar, of het zwaard? Gelijk geschreven staat: Om 
Uwentwil worden wij de ganse dag gedood, wij zijn gerekend als 

slachtschapen. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars 

door Hem, die ons heeft liefgehad. Want ik ben verzekerd, dat noch 
dood noch leven, noch engelen noch machten, noch heden noch 

toekomst, noch krachten, noch hoogte noch diepte, noch enig 

ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke 
is in Christus Jezus, onze Here. 

 
En Efeziërs 6, vers 10 tot en met 14 Voorts, weest krachtig in de 

Here en in de sterkte zijner macht. Doet de wapenrusting Gods 

aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des 
duivels; want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, 

maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de 
wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de 

hemelse gewesten. Neemt daarom de wapenrusting Gods, om 

weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om, uw taak geheel 
vervuld hebbende, stand te houden. Stelt u dan op, uw lendenen 

omgord met de waarheid, bekleed met het pantser der 

gerechtigheid. 
 

En Openbaring 6, vers 10 En zij riepen met luider stem en 
zeiden: Tot hoelang, o heilige en waarachtige Heerser, oordeelt en 

wreekt Gij ons bloed niet aan hen, die op de aarde wonen?  
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Voorwaar, wereldwijd ziet men, dat de grote dag des Heren 

zeer nabij is en dan zullen de achterblijvers, schreeuwen en 

huilen van spijt, maar het zal te laat zijn. 
 

Openbaring 6, vers 16 en 17 En zij zeiden tot de bergen en tot 
de rotsen: Valt op ons en verbergt ons voor het aangezicht van 

Hem, die gezeten is op de troon, en voor de toorn van het 

Lam; want de grote dag van hun toorn is gekomen en wie kan 
bestaan? 

 
Voorwaar, wat een geweldige vooruitzicht voor de 

ongevaccineerde kinderen Gods, die opgenomen zullen 

worden in de wolken en een ontmoeting met de Here, 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus hebben, en voor 

eeuwig bij de here mogen zijn. 
 

1 Korintiërs 15, vers 51 en 52 Zie, ik deel u een geheimenis 

mede. Allen zullen wij niet ontslapen, maar allen zullen wij 
veranderd worden, in een ondeelbaar ogenblik, bij de laatste 

bazuin, want de bazuin zal klinken en de doden zullen 

onvergankelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd worden. 
 

Zegt, Amen! 
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en 

verdween. 
 

 
 

Hoor niet alleen naar wat u zelf wilt horen 
 
Zo spreekt de Here: Voorwaar, ja, Ik, JHWH, ben een rechtvaardige 

toetser, die nieren en hart en alles wat in de mens is volledig 

doorziet. 
 

 

Volledige weergave: 
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Hallo, welkom! Op 4 januari 2022, kreeg Ik, Profeet Benjamin 
Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil 

delen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  
 

Zo spreekt de Here, de Koning der koningen: 

Ik schaam mij diep, want velen horen alleen maar, wat zij graag 
willen horen, maar wat zij horen te horen, daar doen zij niets mee. 

 
Jeremia 7, vers 24 Doch zij hoorden niet, noch neigden hun oor, 

maar zij wandelden naar de verstokte overleggingen van hun boos 

hart en keerden zich achterwaarts en niet voorwaarts. 
En Jeremia 17, vers 23 Doch zij hebben niet gehoord, noch hun oor 

geneigd, maar zij hebben hun nek verhard in plaats van gehoor te 
geven en zich te laten gezeggen. 

 

Voorwaar, voorwaar, Ik, JHWH, zeg u, als Ik het over hun 
strakke gezichten zou hebben, zou Ik ze beschrijven.  

Ze zijn nep en vals, evenzo hun houding en oren en mond. En wat 

hun zogenaamde vruchten en wandel betreft, is het maar goed en 
beter dat Ik, JHWH, me hier nog maar niet over uitspreek verder. 

Voorwaar, ja, Ik, JHWH, ben een rechtvaardige toetser, die 
nieren en hart en alles wat in de mens is volledig doorziet. 

 

Romeinen 14, vers 10 Gij echter, wat oordeelt gij uw broeder “of 
zuster”? Of ook gij, wat minacht gij uw broeder “of zuster”? Want 

wij zullen allen gesteld worden voor de rechterstoel Gods.  
En vers 12 en 13 Zo zal dan een ieder onzer voor zichzelf 

rekenschap geven aan God. Laten wij dan niet langer elkander 

oordelen, maar komt liever tot dit oordeel: uw broeder geen 
aanstoot of ergernis te geven. 

En Jeremia 23, vers 29 Is niet mijn woord zó: als een vuur, luidt 

het woord des HEREN, of als een hamer, die een steenrots 
vermorzelt? 

En Jeremia 25, vers 4 Ook heeft de HERE al zijn knechten, de 
Profeten, tot u gezonden, vroeg en laat, doch gij hebt geen gehoor 

gegeven noch uw oor geneigd om te horen. 
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Voorwaar, mijn naam is Cameach, en ben een bode engel 

Gods. 

Velen harten zijn vet geworden en hun oren doof en verwend, en de 
ogen van hen kleven dichtbij opdat ze niet zien en met hun oren en 

hart het niet zullen verstaan. 
 

Jesaja 28, vers 22 en 23 Nu dan, spot niet, opdat uw banden niet 

nog vaster worden; want van een verdelging – en zij is vast 
besloten – heb ik gehoord van de Here, de HERE der heerscharen, 

over het gehele land. Neemt ter ore en hoort mijn stem, merkt op 
en hoort mijn woord!  

En Jesaja 42, vers 18 Gij doven, hoort, en gij blinden, slaat uw 

ogen op om te zien. 
En vers 20 Gij hebt wel veel gezien, maar gij hield het niet in 

gedachtenis; gij hebt de oren wel open gehad, maar gij hebt niet 
gehoord. 

En vers 23 Wie onder u neemt dit ter ore, schenkt er aandacht aan 

en luistert in het vervolg? 
 

En Ezechiël 2, vers 5 En zij, of zij horen dan wel het nalaten – 

want zij zijn een weerspannig geslacht – zullen weten, dat er in hun 
midden een profeet is geweest. 

En Ezechiël 7, vers 3 tot en met 6 Nu breekt het einde voor u aan, 
want Ik zal mijn toorn tegen u loslaten, Ik zal u richten volgens uw 

wandel en al uw gruwelen aan u vergelden. Ik zal u niet ontzien en 

geen deernis hebben, maar Ik zal uw wandel aan u vergelden, uw 
gruwelen zullen op u neerkomen, en gij zult weten, dat Ik 

de HERE ben. Zo zegt de Here HERE: Onheil op onheil! Zie, het 
komt! Er komt een einde; het einde komt! Het wordt wakker over 

u! Zie, het komt! 

En vers 12 De tijd komt! De dag nadert! De koper verheuge zich 
niet en de verkoper treure niet, want toorngloed komt over heel 

hun rumoerige menigte. 

 
En Joël 2, vers 11 tot en met 14 En de HERE verheft zijn stem 

voor zijn strijdmacht heen, want zijn leger is zeer talrijk; want 
machtig is het leger dat zijn woord volbrengt; want groot is de dag 

des HEREN en zeer geducht! Wie zal hem verdragen? Maar ook nu 
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nog luidt het woord des HEREN: Bekeert u tot Mij met uw ganse 
hart, en met vasten en met geween en met rouwklacht. Scheurt uw 

hart en niet uw klederen en bekeert u tot de HERE, uw God. Want 

genadig en barmhartig is Hij, lankmoedig en groot van 
goedertierenheid, berouw hebbende over het onheil. Wie weet, of 

Hij Zich niet wendt en berouw heeft en een zegen achter Zich laat 
overblijven, tot een spijsoffer en een plengoffer voor de HERE, uw 

God. 

En Mattheüs 24, vers 42 Waakt dan, want gij weet niet, op welke 
dag uw Here komt. 

En Colossenzen 3, vers 25 Want wie onrecht doet, zal zijn 
onrecht terugontvangen, en er is geen aanzien des persoons. 

 

En Openbaring 22, vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, 
zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van 

de Here Jezus zij met u allen. Amen! 
 

Voorwaar, vele ezels luisteren beter dan vele christenen, 

helaas. 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en 

verdween. 

 
 

 

Wie Christus aangenomen heeft, wordt gered! 
 

Ondanks de ellende in de wereld en ongehoorzaamheid, als er 
gevochten wordt voor het behoud van de zielen, zowel in de 

geestelijke wereld, dan doet de krachtige Here, Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus dat wel! 
 

 
Volledige weergave: 

  

Hallo, welkom! Op 5 januari 2022, kreeg Ik, Profeet Benjamin 
Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil 

delen. 
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Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 

Mereach, en ben een bode engel Gods. 

 
Voorwaar, men houdt van afgoderijen en horror en geweld 

en alles wat God verboden heeft, en trekt als een soort 
magneet zelf de duisternis aan de boze geesten, onder 

andere. 

Voorwaar, vaak is het zo, als men het moeilijk heeft, onderzoekt 
men niet altijd zich zelf, maar wijst men met de vinger naar een 

ander, en vindt men het nog makkelijker om de problemen of strijd, 
onder andere, naar een ander te schuiven of naar God, die al vaak 

de schuld krijgt van alles op de Aarde. Terwijl de mensen zelf een 

hel op de Aarde over zich uitgeroepen hebben en het naar zich 
toetrekken. Velen zijn echt zo vaak gewaarschuwd via Gods ware 

eindtijdprofeet jaren lang, en men vreest zelfs de Almachtige God 
niet.  

 

Hoe vaak heeft de Here u niet de kans gegeven om u te 
bekeren? 

Voorwaar, als men zich ééns bekeerd had, en aan de geboden 

hield, zou alles er heel anders kunnen uit zien. 
 

Efeziërs 5, vers 15 Ziet dus nauwlettend toe, hoe gij wandelt, niet 
als onwijzen, doch als wijzen. 

 

Voorwaar, zegt niet, dat God niet houdt van de mensen. 
 

Johannes 3, vers 16 tot en met 21 Want alzo lief heeft God de 
wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 

hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 

niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 
naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het 

licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever 
gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want 

een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het 
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licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de 
waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat 

zij in God verricht zijn. 

Voorwaar, ondanks de ellende in de wereld en 
ongehoorzaamheid, als er gevochten wordt voor het behoud 

van de zielen, zowel in de geestelijke wereld, doet de 
krachtige Here, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus 

dat wel! 

Een ding moet men weten, dat het aannemen van de vaccinatie uit 
uzelf, u de hel in zal trekken. Wie het merkteken niet aanneemt, 

word gered, evenzo ook, als men u onder dwang en geweld prikt, 
zonder uw toestemming! 

 

Vrees niet, maar biedt weerstand tegen de satan! 
Voorwaar, wie Christus aangenomen heeft, wordt gered. Vertrouw 

op Hem en Zijn beloftes die Hij wel, na komt.  
 

Openbaring 22, vers 6 En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn 

getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der 
profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen 

hetgeen weldra geschieden moet. 

En vers 11 tot en met 15 Wie onrecht doet, hij doe nog meer 
onrecht; wie vuil is, hij worde nog vuiler; wie rechtvaardig is, hij 

bewijze nog meer rechtvaardigheid; wie heilig is, hij worde nog 
meer geheiligd. Zie, Ik kom spoedig en mijn loon is bij Mij om een 

ieder te vergelden, naardat zijn werk is. Ik ben de alfa en de 

omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde. Zalig zij, 
die hun gewaden wassen, opdat zij recht mogen hebben op het 

geboomte des levens en door de poorten ingaan in de stad. Buiten 
zijn de honden en de tovenaars, de hoereerders, de moordenaars, 

de afgodendienaars en ieder, die de leugen liefheeft en doet. 

En vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom 
spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de Here Jezus zij 

met u allen.  

 
Voorwaar, de komst des Heren zal als een dief in de nacht 

zijn, onverwachts. Wie is klaar?  
Voorwaar, er is niemand die zoveel om de mensen geeft als de 

Here! 
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Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en 
verdween. 

 

 
 

 
 

Verwerp alle bezoedeling des vlezes en des 

geestes om uw heiligheid te volmaken 
 

Denk na over deze prachtige heilige boodschap Gods, die de Heer 

heeft gesproken vanaf Zijn kadosh, heilige troon! Hij spreekt tot u, 
om niet te wandelen in de inzettingen van het volk, die Hij voor u 

uitdreef: want zij deden al deze dingen, en daarom verafschuwde de 

Heer zelfs hen. Wees heilig, geliefden! 
 

 
Volledige weergave: 

  

Hallo, welkom! Op 6 januari 2022, kreeg Ik, Profeet Benjamin 
Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil 

delen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  
 

Voorwaar,  

 
Exodus 3, vers 5 en 6 Daarop zeide Hij, “JHWH”: Kom niet 

dichterbij: doe uw schoenen van uw voeten, want de plaats, 
waarop gij staat, is heilige grond. Voorts zeide Hij, “JHWH”: Ik ben 

de God van uw vader, de God van Abraham, de God van Isaak en 

de God van Jakob. Tot zover. 
En Leviticus 18, vers 30 Zo zult gij het voorschrift dat Ik u geef, in 

acht nemen, zodat gij de gruwelijke inzettingen niet doet, die vóór 
u gedaan werden, opdat gij u daardoor niet verontreinigt. Ik ben 

de HERE, uw God. 

En Leviticus 19, vers 11 tot en met 14 Gij zult niet stelen, gij zult 
niet liegen en gij zult elkander niet bedriegen. Gij zult bij mijn 
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naam niet vals zweren en zo de naam van uw God ontheiligen: Ik 
ben de HERE. Gij zult uw naaste niet afpersen en gij zult niet roven; 

het loon van een dagloner zal niet de nacht bij u overblijven tot de 

morgen. Een dove zult gij niet vloeken en voor een blinde zult gij 
geen struikelblok leggen, maar gij zult voor uw God vrezen: Ik ben 

de HERE.  
En vers 16 Gij zult onder uw volksgenoten niet als een lasteraar 

rondgaan; gij zult uw naaste niet naar het leven staan: Ik ben 

de HERE. 
En vers 18 Gij zult niet wraakzuchtig en haatdragend zijn tegenover 

de kinderen van uw volk, maar uw naaste liefhebben als uzelf: Ik 
ben de HERE. 

En vers 37 Zo zult gij al mijn inzettingen en al mijn verordeningen 

nauwgezet in acht nemen: Ik ben de HERE. 
 

En Leviticus 20, vers 6 tot en met 8 En iemand, die zich tot de 
geesten van doden of tot waarzeggende geesten wendt, om die 

overspelig na te lopen – tegen zo iemand zal Ik mijn aangezicht 

keren en hem uit het midden van zijn volk uitroeien. Heiligt u dan, 
en weest heilig, want Ik ben de HERE, uw God. Zo zult gij mijn 

inzettingen nauwgezet in acht nemen; Ik ben de HERE, die u heilig. 

En vers 23 Wandelt niet naar de inzettingen van het volk, dat Ik 
voor u uit verdrijf: want al deze dingen hebben zij gedaan, zodat Ik 

een afschuw van hen gekregen heb.  
En vers 26 Weest Mij heilig, want heilig ben Ik, de HERE, en Ik heb 

u afgezonderd van de volken, opdat gij Mij zoudt toebehoren. 

 
Voorwaar, mijn naam is Ruacha, en ben een kadosh, heilige 

bode engel Gods. 
Zo spreekt de kadosh, heilige Koning, uw Abba, Vader, tot u: 

 

Leviticus 11, vers 44 Want Ik ben de HERE, uw “enige” God; 
heiligt u en weest heilig, want Ik ben heilig; verontreinigt uzelf niet. 

Tot zover. 

 
Voorwaar, God vereist heiligheid, zoals Hij heilig, kadosh is. 

Deze eigenschap is wat u onderscheidt, en apart zet van alle andere 
mensen op Aarde. 

 



 
 

 

8662 
 
 

 

Leviticus 10, vers 10 Opdat gij scheiding kunt maken tussen 
heilig en onheilig, tussen onrein en rein. 

En 2 Korintiërs 7, vers 1 Daar wij nu deze beloften bezitten, 

geliefden, laten wij ons reinigen van alle bezoedeling des vlezes en 
des geestes, en zo onze heiligheid volmaken in de vreze Gods. 

En 1 Petrus 1, vers 6 en 7 Verheugt u daarin, ook al wordt gij 
thans, indien het moet zijn, voor korte tijd door allerlei 

verzoekingen bedroefd, opdat de echtheid van uw geloof, 

kostbaarder dan vergankelijk goud, dat door vuur beproefd wordt, 
tot lof en heerlijkheid en eer blijke te zijn bij de openbaring van 

Jezus Christus. 
En vers 13 tot en met 16 Omgordt dus de lendenen van uw 

verstand, weest nuchter, en vestigt uw hoop volkomen op de 

genade, die u gebracht wordt door de openbaring van Jezus 
Christus. Voegt u, als gehoorzame kinderen, niet naar de begeerten 

uit de tijd uwer onwetendheid, maar gelijk Hij, die u geroepen 
heeft, heilig is, wordt zo ook gijzelf heilig in al uw wandel; er staat 

immers geschreven: Weest heilig, want Ik ben heilig. 

En vers 22 en 23 Nu gij uw zielen door gehoorzaamheid aan de 
waarheid gereinigd hebt tot ongeveinsde broederliefde, hebt dan 

elkander van harte en bestendig lief, als wedergeborenen niet uit 

vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en 
blijvende woord van God. 

 
Voorwaar, hoor aandachtig! 

 

1 Petrus 4, vers 7 Het einde aller dingen is nabijgekomen. Komt 
dus tot bezinning en wordt nuchter, opdat gij kunt bidden. 

En 1 Petrus 5, vers 4 En wanneer de opperherder verschijnt, zult gij 
de onverwelkelijke krans der heerlijkheid verwerven. 

 

En 2 Petrus 3, vers 1 tot en met 3 Dit is reeds de tweede brief, 
geliefden, die ik u schrijf; in beide tracht ik uw zuiver besef door 

herinnering wakker te houden, om aan de woorden te denken, die 

door de heilige Profeten tevoren gesproken zijn, en aan het gebod 
uwer apostelen van de Here en Heiland. Dit vooral moet gij weten, 

dat er in de laatste dagen spotters met spotternij zullen komen, die 
naar hun eigen begeerten wandelen. 
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En vers 9 en 10 De Here talmt niet met de belofte, al zijn er, die 
aan talmen denken, maar Hij is lankmoedig jegens u, daar Hij niet 

wil, dat sommigen verloren gaan, doch dat allen tot bekering 

komen. Maar de dag des Heren zal komen als een dief. Op die dag 
zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en de elementen door 

vuur vergaan, en de aarde en de werken daarop zullen gevonden 
worden. 

 

En Openbaring 22, vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, 
zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van 

de Here Jezus zij met u allen. 
 

Voorwaar, tot slot,  

 
Efeziërs 6, vers 10 en 11 Voorts, weest krachtig in de Here en in 

de sterkte zijner macht. Doet de wapenrusting Gods aan, om te 
kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels. 

  

Voorwaar, wees heilig! 
Overdenk deze prachtige heilige boodschap Gods vanaf Zijn 

kadosh, heilige troon! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en 
verdween. 

 
 

 

God heeft een plan door alles heen 
 

Voorzeker, dit alles nam ik ter harte en dit alles onderzocht ik: dat 

de rechtvaardigen en de wijzen met hun werken in Gods hand zijn, 
zowel liefde als haat; de mens weet niets van wat voor hem ligt.  

 
 

Volledige weergave: 

  
Hallo, welkom! Op 9 januari 2022, kreeg Ik, Profeet Benjamin 

Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil 

delen. 
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Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 

Keneach, en ben een bode engel Gods. 

 
Voorwaar, hoor aandachtig. 

 
Prediker 7, vers 27 Zie, dit heb ik opgemerkt, zegt de Prediker – 

het een bij het ander voegend, om een slotsom te vinden. 

En Prediker 4, vers 5 De dwaas slaat zijn armen over elkander en 
verteert zichzelf. 

En vers 17 Behoed uw voet, als gij naar Gods huis gaat; immers, 
naderen om te horen is beter dan het offeren der dwazen, want die 

weten niet, dat zij kwaad doen. 

En Prediker 5, vers 3 en 4 Als gij God een gelofte gedaan hebt, 
talm er dan niet mee die in te lossen, want Hij heeft geen 

welgevallen aan de dwazen; wat gij beloofd hebt, moet gij inlossen. 
Het is beter, dat gij niet belooft dan dat gij belooft en niet inlost.  

En vers 9 Wie geld liefheeft, wordt van geld niet verzadigd, noch 

wie rijkdom liefheeft, van inkomsten. Ook dit is ijdelheid.  
En vers 11 en 12 Zoet is de slaap van hem die werkt, of hij weinig 

of veel eet; maar de verzadiging van de rijke laat hem in het geheel 

niet slapen. Er is een smartelijk kwaad, dat ik gezien heb onder de 
zon: rijkdom, door zijn bezitter bewaard tot zijn eigen onheil. 

En vers 18 Ook ieder mens, aan wie God rijkdom en schatten geeft, 
en die Hij in staat stelt daarvan te eten en zijn deel te krijgen en 

zich bij zijn zwoegen te verheugen – dat is een gave Gods. 

En Prediker 6, vers 9 Beter is het zien der ogen dan het jagen der 
begeerte. Ook dit is ijdelheid en najagen van wind. 

En Prediker 8, vers 7 Niemand toch weet wat er geschieden zal, 
want wie zal hem te kennen geven, hoe het gaan zal? 

En vers 17 Zo zag ik, dat de mens niets kan ontdekken van het 

werk Gods, dat onder de zon geschiedt; want hoezeer de mens zich 
ook aftobt met zoeken, hij kan het niet ontdekken, en wanneer 

soms een wijze mocht zeggen, dat hij het weet, hij kan het niet 

ontdekken. 
 

Voorwaar, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus weet 
alles, of u zich afgewezen voelt, of aan de kant gezet voelt, 
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of boos, of verdrietig, of bang, of misschien ook opgelucht 
bent. 

 

Prediker 9, vers 1 Voorzeker, dit alles nam ik ter harte en dit alles 
onderzocht ik: dat de rechtvaardigen en de wijzen met hun werken 

in Gods hand zijn, zowel liefde als haat; de mens weet niets van 
wat voor hem ligt.  

En vers 10 en 11 Al wat uw hand vindt om naar uw vermogen te 

doen, doe dat, want er is geen werk of overleg of kennis of wijsheid 
in het dodenrijk, waarheen gij gaat. Wederom zag ik onder de zon, 

dat niet de snelsten de wedloop winnen, noch de sterksten de 
strijd, noch ook de wijzen het brood, noch ook de schranderen de 

rijkdom, noch ook de verstandigen de gunst, want tijd en toeval 

treffen hen allen. 
En vers 13 en 14 Ook dit zag ik als wijsheid onder de zon en het 

maakte grote indruk op mij: er was een kleine stad met weinig 
inwoners, en een groot koning trok tegen haar op en omsingelde 

haar en richtte hoge belegeringstorens tegen haar op. 

 
Voorwaar, overdenkt deze boodschap en bekijk uw situatie 

biddend. 

Geef de Heilige Geest ook de ruimte en vergeet niet wie uw echte 
baas is, God zelf. Voorwaar, God heeft een plan door alles heen, 

hoe ontzettend pijnlijk en moeilijk het ook kan zijn, maar Hij geeft 
ook weer nieuwe kansen om nog meer op Hem te vertrouwen. 

 

Voorwaar, wist u, dat de duivel graag iedereen wil laten 
geloven, dat het werk het allerbelangrijkste is in ieders 

leven,  
zoals vooral hard werken, veel werken, veel presteren, veel geld 

verdienen, macht vergaren, geen tijd voor God, een nog hogere 

hypotheek nemen, zodat men nog harder en meer moet werken om 
alles te kunnen betalen, onder andere? 

 

Voorwaar, de Here Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 
Christus houdt heel erg veel van u.  

Laat uw identiteit door Hem bepalen. Hij wil vooral, dat u leeft voor 
Hem en tijd hebt voor Hem, en alles wat u doet en onderneemt, uit 

liefde doet. Voorwaar, het kostbare geschenk boven alles is, dat u 
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tijd hebt om te luisteren naar Zijn stem in uw hart voor Hem, 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. 

Colossenzen 3, vers 22 tot en met 24 Slaven, gehoorzaamt uw 

heren naar het vlees in alles, niet als mensenbehagers om hen naar 
de ogen te zien, maar met eenvoud des harten in de vreze des 

Heren. Wat gij ook doet, verricht uw werk van harte, als voor de 
Here en niet voor mensen; gij weet toch, dat gij van de Here tot 

vergelding de erfenis zult ontvangen. Gij dient Christus als 

heer. Want wie onrecht doet, zal zijn onrecht terugontvangen, en er 
is geen aanzien des persoons. 

En Colossenzen 4, vers 1 en 2 Heren, betracht jegens uw slaven 
recht en billijkheid; gij weet toch, dat ook gij een heer in de hemel 

hebt. Volhardt in het gebed, weest daarbij waakzaam en dankt. 

 
En Openbaring 22, vers 13 Ik ben de alfa en de omega, de eerste 

en de laatste, het begin en het einde.  
En vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom 

spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de Here Jezus zij 

met u allen. 
 

Tot slot,  

 
Jozua 24, vers 15 Maar indien het kwaad is in uw ogen, 

de HERE te dienen, kiest dan heden, wie gij dienen zult: òf de goden 
die uw vaderen aan de overzijde der Rivier gediend hebben, òf de 

goden der Amorieten, in wier land gij woont. Maar ik en mijn huis, 

wij zullen de HERE dienen! 
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en 
verdween. 

 

 
 

Zorg dat u erbij bent 
 
Bemoedigende boodschap Gods: Geliefden des Heren, wees 

standvastig in uw geloof en wandel. In onze Here, Jezus Christus is 

er geen reden om bang te zijn, maar slechts om met blijdschap en 
verwachting naar deze dag uit te kijken. 
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Volledige weergave: 

  
Hallo, welkom! Op 10 januari 2022, kreeg Ik, Profeet Benjamin 

Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil 
delen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 
Voorwaar,  

 

1 Thessalonicenzen 4, vers 16 en 17 Want de Here zelf zal op 
een teken, bij het roepen van een aartsengel en bij het geklank 

ener bazuin Gods, nederdalen van de hemel, en zij, die in Christus 
gestorven zijn, zullen het eerst opstaan; daarna zullen wij, 

levenden, die achterbleven, samen met hen, “de 

ongevaccineerden”, op de wolken in een “plotselinge” oogwenk 
weggevoerd worden, de Here, “Yeshua HaMashiach, JHWH, 

Jezus Christus”, tegemoet in de lucht, en zó zullen wij “voor” 

altijd met de Here wezen. 
 

Zegt, Halleluja! 
 

En 1 Thessalonicenzen 5, vers 1 tot en met 24 Maar over de 

tijden en gelegenheden, broeders “ en zusters”, is het niet nodig, 
dat u geschreven wordt: immers, gij weet zelf zeer goed, dat de 

dag des Heren zó komt, als een dief in de nacht. Terwijl zij zeggen: 
het is alles vrede en rust, overkomt hun, als de weeën een 

zwangere vrouw, een plotseling verderf, en zij zullen geenszins 

ontkomen. Maar gij, broeders “en zusters”, zijt niet in de 
duisternis, zodat die dag u als een dief overvallen zou: want gij zijt 

allen kinderen des lichts en kinderen des dags. Wij behoren niet 

aan nacht of duisternis toe; laten wij dan ook niet slapen gelijk de 
anderen, doch wakker en nuchter zijn. Want die slapen, slapen des 

nachts en die zich bedrinken, zijn des nachts dronken, maar laten 
wij, die de dag toebehoren, nuchter zijn, toegerust met het harnas 

van geloof en liefde en met de helm van de hoop der 
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zaligheid; want God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot het 
verkrijgen van zaligheid door onze Here Jezus Christus, die voor 

ons gestorven is, opdat wij, hetzij wij waken, hetzij wij slapen, 

tezamen met Hem zouden leven. Vermaant daarom “broeders en 
zusters”, elkander en bouwt elkander op, gelijk gij dit ook doet. 

Wij verzoeken u, broeders “en zusters”, hen, die onder u zich 
moeite getroosten, die u leiden in de Here en u terechtwijzen, te 

erkennen, en hen zeer hoog te schatten in liefde, om hun werk. 

Houdt vrede onder elkander. Wij vermanen u, broeders “en 
zusters”, wijst de ongeregelden terecht, beurt de kleinmoedigen 

op, komt op voor de zwakken, hebt geduld met allen. Ziet toe, dat 
niemand kwaad met kwaad vergelde, maar jaagt te allen tijde het 

goede na, jegens elkander en jegens allen. Verblijdt u te allen 

tijde, bidt zonder ophouden, dankt onder alles, want dat is de wil 
Gods in Christus Jezus ten opzichte van u. Dooft de Geest niet 

uit, veracht de profetieën niet, maar toetst alles en behoudt het 
goede. Onthoudt u van alle soort van kwaad. En Hij, de God des 

vredes, heilige u geheel en al, en geheel uw geest, ziel en lichaam 

moge bij de komst van onze Here Jezus Christus blijken in allen 
dele onberispelijk bewaard te zijn. Die u roept, is getrouw; Hij zal 

het ook doen. 

 
En 2 Thessalonicenzen 1, vers 10 tot en met 12 Wanneer Hij 

komt, om op die dag, “de Opname”, verheerlijkt te worden in zijn 
heiligen en met verbazing aanschouwd te worden in allen, die tot 

geloof gekomen zijn; want ons getuigenis heeft geloof gevonden bij 

u. Hiertoe bidden wij ook te allen tijde voor u, dat onze God u de 
roeping waardig achte en met kracht alle welgevallen in het goede 

en het werk des geloofs volmake, opdat de naam van onze Here 
Jezus in u verheerlijkt worde, en gij in Hem, naar de genade van 

onze God en van de Here Jezus Christus. 

 
En 2 Thessalonicenzen 2, vers 1 en 2 Maar wij verzoeken u, 

broeders “en zusters”, met betrekking tot de komst van onze 

Here Jezus Christus en onze vereniging met Hem, dat gij niet 
spoedig uw bezinning verliest, “of uw geloof”, of in onrust 

verkeert. Tot zover. 
 

Voorwaar, mijn naam is Revelado, en ben een bode engel Gods. 
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Voorwaar, broeders en zusters, sta vast in uw geloof en 

wandel! 

2 Thessalonicenzen 2, vers 16 en 17 En Hij, onze Here Jezus 
Christus, en God, onze Vader, die ons heeft liefgehad en ons 

eeuwige troost en goede hoop door zijn genade verleend 
heeft, trooste uw harten, en make ze sterk in alle goed werk en 

woord. 

En 2 Thessalonicenzen 3, vers 5 en 6 De Here neige uw harten tot 
de liefde Gods en tot de volharding van Christus. Maar wij bevelen 

u, broeders, in de naam van de Here Jezus Christus, dat gij u 
onttrekt aan elke broeder, die zich ongeregeld gedraagt, in strijd 

met de overlevering, die gij van ons ontvangen hebt. 

En 1 Johannes 1, vers 7 Maar indien wij in het licht wandelen, gelijk 
Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkander; en het 

bloed van Jezus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde. 
 

Voorwaar, in Christus is er geen reden om bang te zijn, maar 

slechts om met blijdschap en verwachting naar deze dag uit 
te kijken. 

 

Lucas 9, vers 23 Hij zeide tot allen: Indien iemand achter Mij wil 
komen, die verloochene zichzelf en neme dagelijks zijn kruis op en 

volge Mij. 
En 1 Johannes 3, vers 3 En een ieder, die deze hoop op Hem heeft, 

reinigt zich, gelijk Hij rein is. Amen! 

 
En tot slot,  

 
Openbaring 22, vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: 

Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de 

Here Jezus zij met u allen. 
 

Voorwaar, zorg dat u erbij bent, wanneer de Here komt! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en 
verdween. 
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Wie de Here vrezen, ontbreekt het aan niets! 
 

Laat de ongevaccineerden blijven vertrouwen op het Bloed van het 

Lam. Hij heeft ze gekenmerkt met Zijn heilige zegel, Zijn eigendom. 
Omgord u met Gods wapenrusting en bescherm uw tempel in u, 

voor de vaccinatie. 

 
 

Volledige weergave: 
  

Hallo, welkom! Op 11 januari 2022, kreeg Ik, Profeet Benjamin 

Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil 
delen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 
Voorwaar,  

 
Psalm 3, vers 2 tot en met 5 O HERE, hoe talrijk zijn mijn 

tegenstanders; velen staan tegen mij op; velen zeggen van mij: Hij 

vindt geen hulp bij God. Maar Gij, HERE, zijt een schild dat mij dekt, 
mijn eer, en die mijn hoofd opheft. Als ik luide roep tot de HERE, 

antwoordt Hij mij van zijn heilige berg. 

En Psalm 4, vers 9 In vrede kan ik mij te ruste begeven en 
aanstonds inslapen, want Gij alleen, o HERE, doet mij veilig wonen. 

En Psalm 5, vers 4 HERE, des morgens hoort Gij mijn stem, des 
morgens leg ik het U voor, en zie uit. 

En Hebreeën 10, vers 37 Want nog een korte, korte tijd, en Hij, die 

komt, zal er zijn en niet op Zich laten wachten. 
 

En Hebreeën 11, vers 1 Het geloof nu is de zekerheid der dingen, 
die men hoopt, en het bewijs der dingen, die men niet ziet. 

En vers 5 en 6 Door het geloof is Henoch weggenomen zodat hij de 

dood niet zag, en hij werd niet meer gevonden, want God had hem 
weggenomen. Want vóórdat hij werd weggenomen, is van hem 

getuigd, dat hij Gode welgevallig was geweest; 6maar zonder 

geloof is het onmogelijk Hem welgevallig te zijn. Want wie tot God 
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komt, moet geloven, dat Hij bestaat en een beloner is voor wie 
Hem ernstig zoeken. 

 

En Psalm 5, vers 12 en 13 Maar verheugen zullen zich allen die 
bij U schuilen, altoos zullen zij jubelen, daar Gij hen beschermt, en 

in U zullen juichen wie uw naam liefhebben. Want Gij zegent de 
rechtvaardige, o HERE, Gij omgeeft hem met welbehagen als met 

een schild. 

En Jakobus 2, vers 17 Zo is het ook met het geloof: indien het niet 
met werken gepaard gaat, is het, op zichzelf genomen, dood. 

En Psalm 9, vers 11 Daarom vertrouwen op U wie uw naam 
kennen, want Gij hebt nooit verlaten wie U zoeken, o HERE. 

En Psalm 19, vers 15 Mogen de woorden van mijn mond en de 

overleggingen van mijn hart U welgevallig zijn, o HERE, mijn rots en 
mijn verlosser. 

En Psalm 20, vers 4 Hij gedenke al uw offers, en uw brandoffer 
achte Hij welgevallig. 

En Psalm 23, vers 1 De HERE is mijn herder, mij ontbreekt niets. 

En vers 4 Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees 
geen kwaad, want Gij zijt bij mij; uw stok en uw staf, die 

vertroosten mij. 

En Psalm 29, vers 4 De stem des HEREN is vol kracht, de stem 
des HEREN is vol glorie. 

En Psalm 31, vers 15 Maar ik vertrouw op U, HERE, ik zeg: Gij zijt 
mijn God. 

En Psalm 33, vers 20 en 21 Onze ziel verwacht de HERE, Hij is onze 

hulp en ons schild. Ja, in Hem verheugt zich ons hart, ja, op zijn 
heilige naam vertrouwen wij. 

En Psalm 34, vers 10 Vreest de HERE, gij, zijn heiligen, want wie 
Hem vrezen, hebben geen gebrek. 

 

Voorwaar, mijn naam is Lovesadai, en ben een bode engel 
Gods. 

 

Psalm 36, vers 6  HERE, hemelhoog is uw goedertierenheid, uw 
trouw reikt tot de wolken. 

En Psalm 27, vers 1 De HERE is mijn licht en mijn heil, voor wie zou 
ik vrezen? De HERE is mijns levens veste, voor wie zou ik vervaard 

zijn? 
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Voorwaar, 

 

Mattheüs 24, vers 12 en 13 En omdat de wetsverachting 
toeneemt, zal de liefde van de meesten verkillen. Maar wie volhardt 

tot het einde, die zal behouden worden.  
En vers 42 Waakt dan, want gij weet niet, op welke dag uw Here 

komt. 

En vers 44 Daarom, weest ook gij bereid, want op een uur, dat gij 
het niet verwacht, komt de Zoon des mensen. 

En Psalm 46, vers 2 en 3 God is ons een toevlucht en sterkte, ten 
zeerste bevonden een hulp in benauwdheden. Daarom zullen wij 

niet vrezen, al verplaatste zich de aarde, al wankelden de bergen in 

het hart van de zee. 
En Marcus 13, vers 35 en 36 Waakt dan, want gij weet niet, 

wanneer de heer des huizes komen zal, laat in de avond of te 
middernacht, bij het hanegekraai of des morgens vroeg, opdat hij 

niet, als hij plotseling komt, u slapende vinde. Wat Ik u zeg, zeg Ik 

allen: Waakt! 
 

Voorwaar, broeders en zusters, met betrekking tot de komst 

van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, wees 
Rapture ready. 

Laat de ongevaccineerden blijven vertrouwen op het Bloed van het 
Lam. Hij heeft ze gekenmerkt met Zijn heilige zegel, Zijn eigendom. 

Omgord u met Gods wapenrusting en bescherm uw tempel in u, 

voor de vaccinatie. Het aannemen betekent, geen vertrouwen 
hebben in Hem, en zich overgeven aan het beest, en volledig 

verloren gaan. Heeft de Here u niet veel meer te bieden? 
 

Zo spreekt de Here: 

 
Openbaring 22, vers 6 En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn 

getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der 

Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen 
hetgeen weldra geschieden moet. 

En vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom 
spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de Here Jezus zij 

met u allen. 



 
 

 

8673 
 
 

 

 
Tot slot, wie niet wil horen gaat verloren! 

Zie op uzelf hoe u wandelt en handelt. Amen!  

 
Voorwaar, luister ook naar de overige boodschappen Gods. 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en 
verdween. 

 

 
 

Geen moordenaar heeft het eeuwige leven 
 
Waarschuwende boodschap Gods: In deze boodschap Gods, 

waarschuwt God jullie, artsen en medeplegers, die levens 
beëindigen met wens of zonder. Ook spreekt de Almachtige God 

over zelfmoord, roddelen, beledigingen en kwaadsprekerijen als 

kwalijke dingen en neemt het als moord. Stop ermee, of u gaat 
eraan! 

 
 

Volledige weergave: 

  
Hallo, welkom! Op 12 januari 2022, kreeg Ik, Profeet Benjamin 

Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil 

delen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 

Chamara, en ben een bode engel Gods.  

 
Voorwaar,  

 
1 Samuël 31, vers 4 en 5 En Saul zeide tot zijn wapendrager: 

Trek uw zwaard en doorsteek mij daarmee, opdat deze 

onbesnedenen niet komen en mij doorsteken en de spot met mij 
drijven. Maar zijn wapendrager wilde niet, omdat hij ervoor 

terugschrok. Daarop nam Saul het zwaard en stortte zich erin. Toen 

zijn wapendrager zag, dat Saul dood was, stortte hij zich ook in zijn 
zwaard en stierf met hem.  
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Voorwaar, laat dit duidelijk zijn, of men christen is of niet, 

zelfmoord is niets anders dan moord, en men belandt zeker 

100% in de hel. 
 

Mattheüs 4, vers 5 tot en met 7 Toen nam de duivel Hem mede 
naar de heilige stad en hij stelde Hem op de rand van het dak des 

tempels, en zeide tot Hem: Indien Gij Gods Zoon zijt, werp Uzelf 

dan naar beneden; er staat immers geschreven: Aan zijn engelen 
zal Hij opdracht geven aangaande u, en op de handen zullen zij u 

dragen, opdat gij uw voet niet aan een steen stoot. Jezus zeide tot 
hem: Er staat ook geschreven: Gij zult de Here, uw God, niet 

verzoeken. 

 
En Johannes 8, vers 42 tot en met 45 Jezus zeide tot hen: 

Indien God uw Vader was, zoudt gij Mij liefhebben, want Ik ben van 
God uitgegaan en gekomen; want Ik ben niet van Mijzelf gekomen, 

maar Hij heeft Mij gezonden. Waarom begrijpt gij niet wat Ik zeg? 

Omdat gij mijn woord niet kunt horen. Gij hebt de duivel tot vader 
en wilt de begeerten van uw vader doen. Die was een 

mensenmoorder van den beginne en staat niet in de waarheid, 

want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, 
spreekt hij naar zijn aard, want hij is een leugenaar en de vader der 

leugen. Maar omdat Ik u de waarheid zeg – Mij gelooft gij niet. 
   

Voorwaar, zelfmoordgedachten komen van satan en niet van 

God!  
 

2 Samuël 17, vers 23 Toen Achitofel zag, dat zijn raad niet was 
opgevolgd, zadelde hij de ezel, begaf zich op weg en ging naar zijn 

huis, naar zijn stad; hij trof beschikkingen voor zijn huis en verhing 

zich. Zo stierf hij, en hij werd begraven in het graf van zijn vader. 
En 1 Koningen 16, vers 18 en 19 Zodra Zimri zag, dat de stad 

ingenomen was, ging hij in de burcht van het koninklijk paleis en 

verbrandde het koninklijk paleis boven zich met vuur, en stierf 
aldus om de zonden die hij bedreven had door te doen wat kwaad 

is in de ogen des HEREN, en te wandelen in de weg van Jerobeam en 
in de zonde die deze bedreven had, om Israël te doen zondigen. 
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Voorwaar, tegenwoordig wordt euthanasie als normaal 
gezien, en mogen artsen zelfs besluiten om hieraan mee te 

werken om levens te beëindigen. 

Ook de mensen die eraan meewerken, worden gezien als 
medeplegers van moord door God, ook deze belanden in de hel. 

 
1 Johannes 3, vers 13 tot en met 15 Verwondert u niet, 

broeders “en zusters”, wanneer de wereld u haat. Wij weten, dat 

wij overgegaan zijn uit de dood in het leven, omdat wij de broeders 
liefhebben. Wie niet liefheeft, blijft in de dood. Een ieder, die zijn 

broeder haat, is een mensenmoorder en gij weet, dat geen 
mensenmoorder eeuwig leven blijvend in zich heeft. 

 

Voorwaar, beledigingen, en roddelen, en kwaadsprekerijen, 
en minachting, onder andere, is niet uit God. 

Stop ermee! Want ook deze manieren komen van de boze geesten, 
en ze doen graag een ander pijn. Ook God ziet dit als een 

moordaanslag. 

Exodus 20, vers 13 Gij zult niet doodslaan. “Helaas, overtreden 
velen deze gebod.” 

 

Voorwaar, zelfs is er een zelfmoord capsule waarmee men 
zijn leven kan beëindigen.  

Met een druk op de knop, ongeveer 30 seconden en enkele minuten 
en men gaat voor eeuwig verloren en na de hel. Zo ook de 

vaccinatie is een sluipmoordenaar, het merk van het beest. Men 

kan het zien als euthanasie plegen. 
 

Voorwaar, luister ook naar de overige boodschappen Gods of 
zoekt de thema via de zoekbalk. 

 

Mattheüs 27, vers 3 tot en met 6 Toen kreeg Judas, die Hem 
verraden had, berouw, daar hij zag, dat Hij veroordeeld was, en hij 

bracht de dertig zilverlingen aan de overpriesters en oudsten 

terug, en hij sprak: Ik heb gezondigd, onschuldig bloed verraden! 
Maar zij zeiden: Wat gaat ons dit aan? Gij moet zelf maar zien wat 

ervan komt! En de zilverlingen in de tempel werpende, verwijderde 
hij zich; daarop ging hij heen en verhing zich. De overpriesters 
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namen de zilverlingen en zeiden: Wij mogen die niet in de offerkist 
doen, want het is bloedgeld. 

 

En Efeziërs 4, vers 27 En geeft de duivel geen voet.  
 

En 1 Korintiërs 3, vers 16 en 17 Weet gij niet, dat gij Gods 
tempel zijt en dat de Geest Gods in u woont? Zo iemand Gods 

tempel schendt, God zal hem schenden. Want de tempel Gods, en 

dat zijt gij, is heilig! 
En 1 Korintiërs 10, vers 9 tot en met 12 En laten wij de Here niet 

verzoeken, zoals sommigen van hen deden, en zij kwamen om door 
de slangen. En mort niet, zoals sommigen van hen deden, en zij 

kwamen om door de verderfengel. Dit is hun overkomen tot een 

voorbeeld voor ons en het is opgetekend ter waarschuwing voor 
ons, over wie het einde der eeuwen gekomen is. Daarom, wie 

meent te staan, zie toe, dat hij niet valle. 
En 2 Johannes 1, vers 9 Een ieder, die verder gaat en niet blijft in 

de leer van Christus, heeft God niet; wie in die leer blijft, deze heeft 

zowel de Vader als de Zoon. 
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en 

verdween. 
 

 
 

De Here verklaart de droom van Profetes 

Theresa 
 
Voorwaar, deel uw dromen gerust, want de tijd is nabij, dat de 

kinderen Gods naar huis zullen gaan. 
 

 

Volledige weergave: 
 

Hallo, welkom! Op 12 januari 2022, kreeg Ik, Profeet Benjamin 
Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil 

delen. 
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Shalom! Ik begroet u, in de kadosh, heilige, almachtige, Naam van 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 

Revorme, en ben een bode engel Gods. 

 
Voorwaar, 

 
Openbaring 22, vers 6 En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn 

getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der 

Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen 
hetgeen weldra geschieden moet. 

 
Voorwaar, betreft uw droom Theresa. 

De getal zes in de lucht staat voor de onvolmaaktheid van de mens. 

Voorwaar, 
Lucas 12, vers 40 Weest ook gij bereid, want op een uur, dat gij 

het niet verwacht, komt de Zoon des mensen. 
 

Waarlijk, de onvolmaaktheid wat u zag, betekent ook dat er 

gevaar aankomt.  
 

Openbaring 13, vers 6 tot en met 8 En het beest opende zijn 

mond tot lasteringen tegen God, om zijn naam te lasteren en zijn 
tent en hen, die in de hemel wonen. En hem werd gegeven om 

tegen de heiligen oorlog te voeren en hen te overwinnen; en hem 
werd macht gegeven over elke stam en natie en taal en volk. En 

allen, die op de aarde wonen, zullen het beest aanbidden, ieder, 

wiens naam niet geschreven is in het boek des levens van het Lam, 
dat geslacht is, sedert de grondlegging der wereld. 

 
Voorwaar, u bent krachtig in de Here, en in de sterkte zijner 

macht, en liet u niet overwinnen, door hen die het beest 

aanbidden, de Illuminatie, de Nieuwe Wereld Orde. 
 

Colossenzen 2, vers 15 Hij heeft de overheden en machten 

ontwapend en openlijk tentoongesteld en zo over hen gezegevierd. 
 

U trok uw mond open in uw droom, hoe zware strijd u ook 
had te voeren.  
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Colossenzen 1, vers 29 Hiervoor span ik mij ook in, onder zware 
strijd, naar zijn werking, die in mij werkt met kracht. 

 

Voorwaar, deel uw droom gerust, want de tijd is nabij, dat 
de kinderen Gods naar huis zullen gaan. 

Voorwaar, juist nu zouden de warriors, krachtig moeten wezen en 
een eigen boodschap moeten delen, onder andere, naar de wereld 

toe.  

 
Colossenzen 4, vers 5 en 6 Gedraagt u als wijzen ten opzichte 

van hen die buiten staan, maakt u de gelegenheid ten nutte. Uw 
spreken zij te allen tijde aangenaam, niet zouteloos; gij moet 

weten, hoe gij aan ieder het juiste antwoord moet geven. 

 
Wees krachtig en vurig van Geest, en open uw mond.  

Laat uw mond niet zwijgen voor satan! Want Yeshua HaMashiach, 
JHWH, Jezus Christus, heeft het laatste woord! 

Zegt, Amen! 

 
Voorwaar, het getal zes komt in de Bijbel 82 keer voor.  

 

Mattheüs 24, vers 21 en 22 Want er zal dan een grote 
verdrukking zijn, zoals er niet geweest is van het begin der wereld 

tot nu toe en ook nooit meer wezen zal. En indien die dagen niet 
ingekort werden, zou geen vlees behouden worden; doch ter wille 

van de uitverkorenen zullen die dagen worden ingekort. 

En vers 27  Want gelijk de bliksem komt van het oosten en licht tot 
het westen, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn.  

En vers 31 En Hij zal zijn engelen uitzenden met luid bazuingeschal 
en zij zullen zijn uitverkorenen verzamelen uit de vier windstreken, 

van het ene uiterste der hemelen tot het andere. 

En vers 36 Doch van die dag en van die ure weet niemand, ook de 
engelen der hemelen niet, ook de Zoon niet, maar de Vader alleen. 

 

Weet wel, dat de Zoon Gods waarneemt, dat de uren, door 
alle gebeurtenissen, ingekort zijn nu! 

 
Mattheüs 24, vers 37 tot en met 40 Want zoals het was in de 

dagen van Noach, zo zal de komst van de Zoon des mensen 
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zijn. Want zoals zij in die dagen vóór de zondvloed waren, etende 
en drinkende, huwende en ten huwelijk gevende, tot op de dag, 

waarop Noach in de ark ging, en zij niets bemerkten, eer de 

zondvloed kwam en hen allen wegnam, zo zal ook de komst van de 
Zoon des mensen zijn. Dan zullen er twee in het veld zijn, één zal 

aangenomen worden en één achtergelaten worden. 
 

Voorwaar, uw droom zegt ook verder, dat echt niets meer in 

de weg staat, om de Opname, de Rapture, uit te voeren!  
 

Mattheüs 24, vers 42 Waakt dan, want gij weet niet, op welke 
dag uw Here komt. 

En vers 44 Daarom, weest ook gij bereid, want op een uur, dat gij 

het niet verwacht, komt de Zoon des mensen. 
 

Voorwaar, velen maken berekeningen en schema’s, onder 
andere, maar de Twee Getuigen zullen het als eerste weten! 

 

Openbaring 22, vers 20 en vers 21 Hij, die deze dingen getuigt, 
zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van 

de Here Jezus zij met u allen. 

 
En de Geest Gods zegt, “De tijd is zeer nabij.” 

De Heer Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, openbaarde 
ook en zegt, De Iliminatie gaat proberen veel meer druk uit te 

oefenen naar de regeringsleiders, om de mensen meer te gaan 

dwingen tot het vaccineren, om het te verplichten. Ook zal men 
Barack Obama meer in de media weer terug gaan zien, met 

verassende uitspraken. Hoewel Obama al heel lang veel doorgeeft 
via President Biden, om niet teveel op te vallen. Wie hij, Obama, 

werkelijk is, zal hij, satan, streven om weer terug te keren als 

President dat door het volk zal worden uitgekozen. De antichrist 
ziet ernaar uit. 

 

Openbaring 17, vers 11  En het beest, dat was en niet is, is zelf 
ook de achtste, maar het is uit de zeven en het vaart ten verderve.  

 
Ik ga nu Ruacha Yeshu Shalom!, sprak de bode engel Gods. 
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Spotters met de geest van de antichrist 
 
Voorwaar, de satan is als een klein kindje, wijst naar het verleden. 

Lach erom, want uw loon zal hierdoor alleen maar groter zijn in de 

Hemel. 
Volledige weergave: 

  
Hallo, welkom! Op 16 januari 2022, kreeg Ik, Profeet Benjamin 

Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil 

delen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige Naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 

Gaddiëlia, en ben een bode engel Gods.  

 
Voorwaar, geliefden, vertrouw niet iedere geest, maar 

beproef de geesten of zij werkelijk uit God zijn, want de 
geest van de antichrist, waarvan ook gij gehoord hebt, is nu 

reeds in de wereld en actief, zelfs onder de zogenaamde 

christenen, die menen christen te zijn. 
 

1 Johannes 4, vers 4 en 5 Gíj zijt uit God, kinderkens, en gij hebt 

hen overwonnen; want Hij, die in u is, is meerder dan die in de 
wereld is. Zij zijn uit de wereld; daarom spreken zij uit de wereld 

en hoort de wereld naar hen. 
 

Voorwaar, aan de vrucht herkend men de geest. 

 
1 Johannes 4, vers 20 en 21 Indien iemand zegt: Ik heb God lief, 

doch zijn broeder haat, dan is hij een leugenaar; want wie zijn 
broeder, die hij gezien heeft, niet liefheeft, kan ook God, die hij niet 

gezien heeft, niet liefhebben. En dit gebod hebben wij van Hem: 

Wie God liefheeft, moet ook zijn broeder liefhebben. 
 

Voorwaar, hieraan zijn de geesten geopenbaard of zij uit 

God zijn. 
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1 Johannes 4, vers 6 Wij zijn uit God; wie God kent, hoort naar 
ons; wie uit God niet is, hoort naar ons niet. Hieraan onderkennen 

wij de Geest der waarheid en de geest der dwaling. 

En 1 Johannes 5, vers 4 Want al wat uit God geboren is, overwint 
de wereld; en dit is de overwinning, die de wereld overwonnen 

heeft: ons geloof.  
En vers 11 en 12 En dit is het getuigenis: God heeft ons eeuwig 

leven gegeven en dit leven is in zijn Zoon. Wie de Zoon heeft, heeft 

het leven; wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. 
En 3 Johannes 1, vers 11 Geliefde, volg het kwade niet na, maar 

het goede. Wie goed doet, is uit God, maar wie kwaad doet, heeft 
God niet gezien. 

 

Voorwaar, velen zouden ééns moeten weten wat hen te 
wachten staat, die het kwade doen. 

 
Judas 1, vers 18 tot en met 21 vanaf: Aan het einde des tijds, 

“voordat de Here onverwachts komt”, zullen er spotters 

komen, “met de geest van de antichrist”, die naar hun eigen 
“overgenomen geest en” goddeloze begeerten zullen 

wandelen. Zij zijn het, “die zich bezig houden met het kwade 

te doen”, die scheuringen maken, natuurlijke mensen, “nep 
christenen”, die de Geest niet hebben. “En zijn gekenmerkt 

met het merkteken van het beest!” Maar gij, geliefden, bewaart 
uzelf in de liefde Gods, door uzelf “en elkaar” op te bouwen in uw 

allerheiligst geloof en door te bidden in de heilige Geest, 

verwachtende de ontferming van onze Here Jezus Christus ten 
eeuwigen leven. 

 
Voorwaar, de satan is als een klein kindje, wijst naar het 

verleden.  

Lach erom, want uw loon zal hierdoor alleen maar groter zijn in de 
Hemel. Wijs hem maar terecht, wat hem heden te wachten staat. 

 

Judas 1, vers 25 De enige God, onze Heiland, zij door Jezus 
Christus, onze Here, heerlijkheid, majesteit, kracht en macht vóór 

alle eeuwigheid, èn nu èn in alle eeuwigheden! Amen. 
 

Zegt, Amen! 
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Openbaring 1, vers 3 Zalig hij, die voorleest, en zij, die horen de 

woorden der profetie, en bewaren, hetgeen daarin geschreven 

staat, want de tijd is nabij. 
En 2 Petrus 3, vers 10 Maar de dag des Heren zal komen als een 

dief. Tot zover. 
En 1 Johannes 2, vers 18 Kinderen, het is de laatste ure; en gelijk 

gij gehoord hebt, dat er een antichrist komt, zijn er nu ook vele 

antichristen opgestaan, en daaraan onderkennen wij, dat het de 
laatste ure is.  

En 1 Johannes 3, vers 10 Hieraan zijn de kinderen Gods en de 
kinderen des duivels kenbaar: een ieder, die de rechtvaardigheid 

niet doet, is niet uit God, evenmin als wie zijn broeder niet liefheeft. 

En Openbaring 22, vers 10 tot en met 14 En hij zeide tot mij: 
Verzegel de woorden van de profetie van dit boek niet, want de tijd 

is nabij. Wie onrecht doet, hij doe nog meer onrecht; wie vuil is, hij 
worde nog vuiler; wie rechtvaardig is, hij bewijze nog meer 

rechtvaardigheid; wie heilig is, hij worde nog meer geheiligd. Zie, 

Ik kom spoedig en mijn loon is bij Mij om een ieder te vergelden, 
naardat zijn werk is. Ik ben de alfa en de omega, de eerste en de 

laatste, het begin en het einde. Zalig zij, die hun gewaden wassen, 

opdat zij recht mogen hebben op het geboomte des levens en door 
de poorten ingaan in de stad. 

En vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom 
spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de Here Jezus zij 

met u allen. 

 
En tot slot,  

 
Hebreeën 5, vers 13 Want ieder, die nog van melk leeft, heeft 

geen weet van de rechte prediking: hij is nog een zuigeling. 

En 2 Korintiërs 11, vers 14 Geen wonder ook! Immers, de satan 
zelf doet zich voor als een engel des lichts.  

 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en 
verdween. 
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Nieuwe geestelijke ogen van het geloof om de 

Heere te zien 
 

Maar uw ogen zijn zalig, omdat zij zien en uw oren, omdat zij 
horen. Mattheüs 13, vers 16 

 

 
Volledige weergave: 

  
Hallo, welkom! Op 17 januari 2022, kreeg Ik, Profeet Benjamin 

Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil 

delen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  
 

Voorwaar,  
 

Openbaring 22, vers 6 En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn 

getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der 
profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen 

hetgeen weldra geschieden moet. 
En Lucas 8, verse 17 Want er is niets verborgen, dat niet aan het 

licht zal komen, en niets geheim, dat niet zal bekend worden en 

aan het licht komen. 
 

En Hebreeën 10, vers 14 Want door één offerande heeft Hij voor 

altijd hen volmaakt, die geheiligd worden. 
En Hebreeën 9, vers 14 en 15 hoeveel te meer zal het bloed van 

Christus, die door de eeuwige Geest Zichzelf als een smetteloos 
offer aan God gebracht heeft, ons bewustzijn reinigen van dode 

werken, om de levende God te dienen? En daarom is Hij de 

middelaar van een nieuw verbond, opdat, nu Hij de dood had 
ondergaan om te bevrijden van de overtredingen onder het eerste 

verbond, de geroepenen de belofte der eeuwige erfenis ontvangen 
zouden. 

 

Voorwaar, mijn naam is Ruachana, en ben een bode engel 
Gods. 
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Hebreeën 10, vers 19 Daar wij dan, broeders “en zusters”, volle 

vrijmoedigheid bezitten om in te gaan in het heiligdom door het 

bloed van Jezus. 
En Hebreeën 10, vers 22 en 23 Laten wij toetreden met een 

waarachtig hart, in volle verzekerdheid des geloofs, met een hart, 
dat door besprenging gezuiverd is van besef van kwaad, en met 

een lichaam, dat gewassen is met zuiver water. Laten wij de 

belijdenis van hetgeen wij hopen onwankelbaar vasthouden, want 
Hij, die beloofd heeft, is getrouw.  

En vers 26 Want indien wij opzettelijk zondigen, nadat wij tot 
erkentenis der waarheid gekomen zijn, blijft er geen offer voor de 

zonden meer over. 

 
Voorwaar, wees nederig voor de Here, de Koning der 

koningen. 
 

Hebreeën 11, vers 1 Het geloof nu is de zekerheid der dingen, die 

men hoopt, en het bewijs der dingen, die men niet ziet. 
 

Voorwaar, laten wij de Here God eren en aanbidden. 

 
Hebreeën 11, vers 4 Door het geloof heeft Abel Gode een beter 

offer gebracht dan Kaïn; hierdoor werd van hem getuigd, dat hij 
rechtvaardig was, daar God getuigenis gaf aan zijn gaven, en 

hierdoor spreekt hij nog, nadat hij gestorven is. 

 
Overdenk wat de kadosh, Heilige Geest uw op hart en 

gedachten drukt.  
 

Hebreeën  11, vers 5 Door het geloof is Henoch weggenomen 

zodat hij de dood niet zag, en hij werd niet meer gevonden, want 
God had hem weggenomen. Want vóórdat hij werd weggenomen, is 

van hem getuigd, dat hij Gode welgevallig was geweest. 

 
Voorwaar, Henoch was welgevallig in zijn levenswandel. 
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Hebreeën 11, vers 6 Maar zonder geloof is het onmogelijk Hem 
welgevallig te zijn. Want wie tot God komt, moet geloven, dat Hij 

bestaat en een beloner is voor wie Hem ernstig zoeken. 

 
Voorwaar, om Gods heiligdom binnen te gaan, is God 

gehoorzamen aan wat Hij van u wenst, belangrijk, om Hem 
meer te ervaren in uw levenswandel. 

 

Hebreeën 11, vers 7 Door het geloof heeft Noach, nadat hij een 
godsspraak ontvangen had over iets, dat nog niet gezien werd, 

eerbiedig de ark toebereid tot redding van zijn huisgezin; en door 
dat geloof heeft hij de wereld veroordeeld en is hij een erfgenaam 

geworden der gerechtigheid, die aan het geloof beantwoordt. 

En Mattheüs 13, vers 16 Maar uw ogen zijn zalig, omdat zij zien en 
uw oren, omdat zij horen.  

En Johannes 9, vers 25 vanaf : Eén ding weet ik, dat ik, die blind 
was, nu zien kan. 

 

Voorwaar, zegt,  
“Dank u Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, dat u mij 

nieuwe ogen, geestelijk ogen van het geloof gegeven hebt om u te 

zien. Amen!” 
 

Johannes 8, vers 12 Wederom dan sprak Jezus tot hen en zeide: 
Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de 

duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben. 

En 1 Korintiërs 8, vers 3 Maar heeft iemand God lief, dan is deze 
door Hem gekend. 

En 2 Korintiërs 3, vers 8 Hoe zal niet nog meer de bediening des 
Geestes in heerlijkheid zijn? 

En Openbaring 22, vers 21 De genade van de Here Jezus zij met u 

allen. 
 

Amen! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en 
verdween. 

 
 

 



 
 

 

8686 
 
 

 

Herken de Here, die met grote wijsheid tot u 

spreekt 
 

Voorwaar, wie alleen maar zoals de farizeeën toen die tijd van de 
Here op de aarde niet tegen Zijn woorden konden, en zaten te 

bekritiseren en te veroordelen en te roddelen, onder andere, zullen 

zij, zoals hen toen die tijd, daardoor Gods doel en zegen missen. 
Wie niet wil horen, gaat verloren zoals die farizeeën toen die tijd, 

zich nu bevinden in de hel. 
 

 

Volledige weergave: 
  

Hallo, welkom! Op 18 januari 2022, kreeg Ik, Profeet Benjamin 

Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil 
delen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 

Revelado, en ben een bode engel Gods.  
 

Voorwaar, spits uw oren! 
De Here, Yeshua HaMashiach, verwijst en spreekt vaak vanuit Zijn 

woord door de boodschappen heen met grote wijsheid zodat u Zijn 

kadosh, heilige stem mag herkennen, dat Hij het werkelijk is die tot 
u spreekt.  

 

Voorwaar, wie alleen maar zoals de farizeeën toen die tijd, 
van de Here op de aarde was, niet tegen Zijn woorden 

konden, en zaten te bekritiseren, en te veroordelen, en te 
roddelen, onder andere, zullen zij, zoals hen toen die tijd, 

daardoor Gods doel en zegen missen. 

Voorwaar, de waarheid die de Here, Yeshua HaMashiach, JHWH, 
Jezus Christus sprak, probeerde satan ook via de farizeeën, onder 

andere, de werken Gods tegen werken. Voorwaar, de Here had het 
niet altijd makkelijk, wat Hij ook deed en doorgaf. Voorwaar, u ook 

in deze eindtijd, doet Profeet Benjamin Cousijnsen, wat hem is 

opgedragen en geeft alles door. Omdat juist nu, is het belangrijk 
om Zijn wil dit te blijven doen. 
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Voorwaar, zoals de Here via de mond sprak en ook op een 

heilige telepathische wijze doordringend zoals in de Hemel, 

zo spreekt de Here ook door de boodschappen heen. 
Voorwaar, woord voor woord, sinds 2012, worden de boodschappen 

in liefde voor God aan u doorgegeven in deze laatste dagen. De 
Here waarschuwt en wil ook u die luistert de ogen en oren en 

harten openen. 

Voorwaar,  
 

Jeremia 25, vers 4 en 5 Ook heeft de HERE al zijn knechten, de 
Profeten, tot u gezonden, vroeg en laat, doch gij hebt geen gehoor 

gegeven noch uw oor geneigd om te horen. Bekeert u toch een 

ieder van zijn “of haar” boze weg en van de boosheid uwer 
handelingen. Tot zover. 

En Jakobus 4, vers 17 Als iemand dan weet goed te doen en het 
niet doet, is het hem “of haar” tot zonde. 

 

Voorwaar, het einde aller dingen is nabij gekomen! 
En wanneer de Opper Herder verschijnt, waar zal u zijn denkt u, als 

u slaven des verderfs bent? 

 
2 Petrus 2, vers 22 Hun is overkomen, wat een waar spreekwoord 

zegt: Een hond, die teruggekeerd is naar zijn uitbraaksel, of: een 
gewassen zeug naar de modderpoel. 

 

Wie niet wil horen, gaat verloren zoals die farizeeën toen die 
tijd, zich nu bevinden in de hel. 

 
Openbaring 22, vers 11 tot en met 13 Wie onrecht doet, hij doe 

nog meer onrecht; wie vuil is, hij worde nog vuiler; wie 

rechtvaardig is, hij bewijze nog meer rechtvaardigheid; wie heilig 
is, hij worde nog meer geheiligd. Zie, Ik kom spoedig en mijn loon 

is bij Mij om een ieder te vergelden, naardat zijn werk is. Ik ben de 

alfa en de omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde. 
En vers 20 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. 

Amen, kom, Here Jezus! 
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Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en 
verdween. 

 

 
 

Er is niemand als onze Almachtige en Eeuwige 

Koning der koningen! 
 

Voorwaar, telt dit ook van uw kant? Bent u ook zo goed en trouw 
voor eeuwig? 

 

 
Volledige weergave: 

Hallo, welkom! Op 19 januari 2022, kreeg Ik, Profeet Benjamin 

Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil 
delen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.   

 
Voorwaar, zo spreekt de Heer, de enige Almachtige en 

eeuwige Koning der koningen: 
“Voorwaar, wees Mij, JHWH, kadosh, kadosh, heilig. Ik ben wie Ik 

ben, en Ik ben de enige Almachtige God.” 

 
Johannes 4, vers 24 God is geest en wie Hem, “Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus” aanbidden, moeten 

aanbidden in geest en in waarheid. 
 

En 1 Kronieken 16, vers 34 Looft de HERE, want Hij is goed, want 
zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid.  

 

Voorwaar, telt dit ook van uw kant? Bent u ook zo goed en 
trouw voor eeuwig? 

Niemand is als JHWH! 
 

Psalm  71, vers 8 Mijn mond is vervuld van uw lof, de ganse dag 

van uw luister. 
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En 2 Samuël 7, vers 22 Daarom zijt Gij groot, Here HERE, “Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, zoals ons altijd is 

voorgehouden, via de boodschappen Gods, die doorgegeven 

worden via Uw dienstknecht en Profeet, Benjamin 
Cousijnsen”. Want niemand is als U, “JHWH”, gelijk, en geen god 

is er behalve Gij, naar al wat wij met onze oren gehoord hebben.  
 

Wees trouw en sterk, en zing voor Zijn kadosh, heilige 

Naam! 
Maak ruimte voor Hem, die door de vlakten rijdt en jubel als Hij 

verschijnt! 
 

Openbaring 22, vers 21 De genade van de Here Jezus zij met u 

allen. 
 

Mijn naam is Lovesadai, en ben een bode engel Gods. 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en 

verdween. 

 
 

Laat al wat aards in u is afsterven 
 
Voorwaar, harteloosheid kent geen gevoel noch liefde. Laat daarom 

alle bitterheid, gramschap, toorn, getier en gevloek uit uw midden 

worden gebannen, evenals alle kwaadaardigheid. 
 

 
Volledige weergave: 

  

Hallo, welkom! Op 20 januari 2022, kreeg Ik, Profeet Benjamin 
Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil 

delen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 
Midanja, en ben een bode engel Gods.  

 

Zo spreekt El Elohim, Adonai, Yeshua HaMashiach, JHWH, 
Jezus Christus, de Koning der koningen: 
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Colossenzen 3, vers 1 Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, 

zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus is, gezeten aan de 

rechterhand Gods. 
En vers 12 Doet dan aan, als door God uitverkoren heiligen en 

geliefden, innerlijke ontferming, goedheid, nederigheid, 
zachtmoedigheid en geduld. 

 

Zegt, “Tezamen met Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 
Christus en alle engelen, Amen!” 

 
En vers 13 tot en met 15 Verdraagt elkander en vergeeft elkander, 

indien de een tegen de ander een grief heeft; gelijk ook de Here u 

vergeven heeft, doet ook gij evenzo. En doet bij dit alles de liefde 
aan, als de band der volmaaktheid. En de vrede van Christus, tot 

welke gij immers in één lichaam geroepen zijt, regere in uw harten; 
en weest dankbaar. 

En 1 Petrus 3, vers 8 Ten slotte, weest allen eensgezind, 

medelijdend, hebt de broeders lief, weest barmhartig en 
ootmoedig. 

En 1 Petrus 4, vers 7 en 8 Het einde aller dingen is nabijgekomen. 

Komt dus tot bezinning en wordt nuchter, opdat gij kunt bidden. 
Hebt bovenal bestendige liefde jegens elkander, want de liefde 

bedekt tal van zonden. 
En vers 12 Geliefden, laat de vuurgloed, die tot beproeving dient, u 

niet bevreemden, alsof u iets vreemds overkwame.  

 
En Psalm 103, vers 13 Gelijk zich een vader ontfermt over zijn 

kinderen, ontfermt Zich de HERE over wie Hem vrezen. 
En 1 Korintiërs 13, vers 4 De liefde is lankmoedig, de liefde is 

goedertieren, zij is niet afgunstig, de liefde praalt niet, zij is niet 

opgeblazen, 
En Efeziërs 4, vers 32 Maar weest jegens elkander vriendelijk, 

barmhartig, elkander vergevend, zoals God in Christus u vergeving 

geschonken heeft. 
En vers 26 Geraakt gij in toorn, zondigt dan niet: de zon mag niet 

over een opwelling van uw toorn ondergaan. 
En Efeziërs 5, vers 1 en 2 Weest dan navolgers Gods, als geliefde 

kinderen, en wandelt in de liefde, zoals ook Christus u heeft 
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liefgehad en Zich voor ons heeft overgegeven als offergave en 
slachtoffer, Gode tot een welriekende reuk. 

En Efeziërs 4, vers 31 Alle bitterheid, gramschap, toorn, getier en 

gevloek worde uit uw midden gebannen, evenals alle 
kwaadaardigheid. 

 
Voorwaar, wie lief heeft, zal God zien. 

Zeg het volgende: 

 
Psalm 51, vers 3 Wees mij genadig, o God, naar uw 

goedertierenheid, delg mijn overtredingen uit naar uw grote 
barmhartigheid. 

En Mattheüs 5, vers 44 Maar Ik zeg u: Hebt uw vijanden lief en bidt 

voor wie u vervolgen. 
En Mattheüs 6, vers 14 en 15 Want indien gij de mensen hun 

overtredingen vergeeft, zal uw hemelse Vader ook u 
vergeven; maar indien gij de mensen niet vergeeft, zal ook uw 

Vader uw overtredingen niet vergeven. 

 
Voorwaar, laat dus wat aards in u is afsterven. 

 

Lucas 17, vers 3 en 4 Ziet toe op uzelf! Indien uw broeder 
zondigt, bestraf hem, en indien hij berouw heeft, vergeef hem. En 

zelfs indien hij zevenmaal per dag tegen u zondigt en zevenmaal tot 
u terugkomt en zegt: Ik heb berouw, zult gij het hem vergeven. 

 

Voorwaar, als de liefde blijft winnen, komt het altijd wel 
weer goed. 

 
Mattheüs 5, vers 9  Zalig de vredestichters, want zij zullen 

kinderen Gods genoemd worden. 

En Mattheüs 22, vers 36 tot en met 40 Meester, wat is het grote 
gebod in de wet? Hij zeide tot hem: Gij zult de Here, uw God, 

liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel 

uw verstand. Dit is het grote en eerste gebod. Het tweede, daaraan 
gelijk, is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee 

geboden hangt de ganse wet en de Profeten. 
 

Voorwaar, harteloosheid kent geen gevoel noch liefde. 
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Galaten 5, vers 22 en 23 Maar de vrucht van de Geest is liefde, 

blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, 

trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Tegen zodanige mensen is 
de wet niet. 

 
En tot slot,  

 

Colossenzen 3, vers 14 en 15 En doet bij dit alles de liefde aan, 
als de band der volmaaktheid. En de vrede van Christus, tot welke 

gij immers in één lichaam geroepen zijt, regere in uw harten; en 
weest dankbaar. 

 

Voorwaar,  
 

Psalm 26, vers 2 Toets mij, HERE, en beproef mij, keur mijn 
nieren en mijn hart. 

 

Ware liefde overwint alles zoals de Heer in jouw plaats aan 
het kruis hing, en stierf, en na drie dagen weer opstond, en 

hij de dood overwon om zijn liefde aan jou te tonen. 

 
Psalm 33, vers 13 tot en met 15 De HERE schouwt uit de hemel, 

Hij slaat alle mensenkinderen gade; uit zijn woonplaats ziet Hij naar 
alle bewoners der aarde, Hij, die hun aller harten vormt, die al hun 

werken doorgrondt. 

 
Amen! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en 
verdween. 

 

 
 

De Here is bij u en help u! 
 
Gezegend bent u die door uw families wordt vervolgd, omdat u het 

vaccin niet heeft genomen. Weet dat het woord van God zegt: ‘De 

in de dorens gezaaide is hij, die het woord hoort, en de zorg van de 
wereld en het bedrog van de rijkdom verstikt het woord en hij 
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wordt onvruchtbaar.’ Nu, broeders en zusters, indien hij echter als 
Christen lijdt, dan schame hij zich niet, maar verheerlijke God 

onder die naam. Laten derhalve ook zij, die naar de wil van God 

lijden, hun zielen aan de getrouwe Schepper overgeven, steeds het 
goede doende. 

 
 

Volledige weergave: 

  
Hallo, welkom! Op 23 januari 2022, kreeg Ik, Profeet Benjamin 

Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil 
delen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.   

 
Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, zo spreekt de Here, uw 

Rabbouni, de Koning der koningen: 

 
1 Petrus 5, vers 5 tot en met 10 vanaf: Omgordt u allen jegens 

elkander met nederigheid, want God wederstaat de hoogmoedigen, 

maar de nederigen geeft Hij genade. Vernedert u dan onder de 
machtige hand Gods, opdat Hij u verhoge te zijner tijd. Werpt al uw 

bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u. Wordt nuchter en 
waakzaam. Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende 

leeuw, zoekende wie hij zal verslinden. Wederstaat hem, vast in het 

geloof, wetende, dat aan uw broederschap in de wereld hetzelfde 
lijden wordt toegemeten. Doch de God van alle genade, die u in 

Christus geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid, Hij zal u, na 
een korte tijd van lijden, volmaken, bevestigen, sterken en 

grondvesten. 

 
En 1 Petrus 4, vers 7 Het einde aller dingen is nabijgekomen. 

Komt dus tot bezinning en wordt nuchter, opdat gij kunt bidden. 

En vers 12 en 13 Geliefden, laat de vuurgloed, die tot beproeving 
dient, u niet bevreemden, alsof u iets vreemds 

overkwame. Integendeel, verblijdt u naarmate gij deel hebt aan het 
lijden van Christus, opdat gij u ook met vreugde zult mogen 

verblijden bij de openbaring zijner heerlijkheid. 
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En vers 16 tot en met 19 Indien hij echter als Christen lijdt, dan 
schame hij zich niet, maar verheerlijke God onder die naam. Want 

het is nu de tijd, dat het oordeel begint bij het huis Gods; als het bij 

ons begint, wat zal het einde zijn van hen, die ongehoorzaam 
blijven aan het evangelie Gods? En indien de rechtvaardige 

ternauwernood behouden wordt, waar zal dan de goddeloze en 
zondaar verschijnen? Laten derhalve ook zij, die naar de wil van 

God lijden, hun zielen aan de getrouwe Schepper overgeven, steeds 

het goede doende. 
Voorwaar, mijn naam Revelado, en ben een bode engel 

Gods. 
 

Mattheüs 13, vers 16 Maar uw ogen zijn zalig, omdat zij zien en 

uw oren, omdat zij horen. 
En vers 22 De in de dorens gezaaide is hij, die het woord hoort, en 

de zorg van de wereld en het bedrog van de rijkdom verstikt het 
woord en hij wordt onvruchtbaar. 

En vers 25 en 26 Doch terwijl de mensen sliepen, kwam zijn vijand 

en zaaide er onkruid overheen, midden tussen het koren, en ging 
weg. Toen het graan opkwam en vrucht zette, toen kwam ook het 

onkruid te voorschijn. 

En vers 39 tot en met 42 Het onkruid zijn de kinderen van de boze; 
de vijand, die het gezaaid heeft, is de duivel; de oogst is de 

voleinding der wereld; de maaiers zijn de engelen. Zoals nu het 
onkruid verzameld wordt en met vuur verbrand, zo zal het gaan bij 

de voleinding der wereld. De Zoon des mensen zal zijn engelen 

uitzenden en zij zullen uit zijn Koninkrijk verzamelen al wat tot 
zonde verleidt en hen, die de ongerechtigheid bedrijven, en zij 

zullen hen in de vurige oven werpen; daar zal het geween zijn en 
het tandengeknars. 

 

Voorwaar, overdenk deze boodschap Gods, die vanaf de 
kadosh, heilige troon Gods, aan u is overgebracht. 

 

Mattheüs 5, vers 4 Zalig die treuren, want zij zullen vertroost 
worden. 

En vers 10 tot en met 12 Zalig de vervolgden om der gerechtigheid 
wil, want hunner is het Koninkrijk der hemelen. Zalig zijt gij, 

wanneer men u smaadt en vervolgt en liegende allerlei kwaad van 
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u spreekt om Mijnentwil. Verblijdt u en verheugt u, want uw loon is 
groot in de hemelen; want alzo hebben zij de profeten vóór u 

vervolgd. 

 
Voorwaar,  

 
Psalm 41, vers 10 Zelfs mijn vriend, op wie ik vertrouwde, die 

mijn brood at, heeft zijn hiel tegen mij opgeheven. 

 
Drie jaar lang heeft Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 

Christus intensief met Zijn vrienden opgetrokken en op het 
moment dat het erop aankwam, zoals bij velen, kwam hun 

ware vrucht tevoorschijn; ze lieten Hem allemaal keihard 

vallen. 
 

Mattheüs 5, vers 17 Meent niet, dat Ik gekomen ben om de wet 
of de Profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen om te ontbinden, 

maar om te vervullen.   

En Mattheüs 10, vers 21 en 22 Een broeder zal zijn broeder 
overleveren ten dode en een vader zijn kind, en kinderen zullen 

opstaan tegen hun ouders en hen ter dood brengen. En gij zult door 

allen gehaat worden om mijns naams wil; maar wie volhardt tot het 
einde, die zal behouden worden. 

 
Voorwaar, de Here, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 

Christus heeft Zijn sleepnet reeds klaar om Zijn trouwe 

kinderen thuis te halen. 
 

Mattheüs 13, ver 47 tot en met 50 Evenzo is het Koninkrijk der 
hemelen gelijk aan een sleepnet, neergelaten in de zee, dat allerlei 

bijeenbrengt. Wanneer het vol is, haalt men het op de oever, en zet 

zich neer en verzamelt het goede in vaten, doch het ondeugdelijke 
werpt men weg. Zó zal het gaan bij de voleinding der wereld. De 

engelen zullen uitgaan om de bozen uit het midden der 

rechtvaardigen af te zonderen, en zij zullen hen in de vurige oven 
werpen; daar zal het geween zijn en het tandengeknars. 

 
Voorwaar, als men de boodschappen beluisterd over de 

vaccinatie, onder andere, of naar de link Revealing Endtime 

https://www.evangelicalendtimemachine.com/revealing-endtime-news/
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News gaat in de Evangelicalendtimemachine.com, dan zou 
men het moeten weten, dat de vaccinatie en de overige 

gebeurtenissen er omheen van satan komen. 

 
Mattheüs 5, vers 6 tot en met 9 Zalig die hongeren en dorsten 

naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Zalig de 
barmhartigen, want hun zal barmhartigheid geschieden. Zalig de 

reinen van hart, want zij zullen God zien. Zalig de vredestichters, 

want zij zullen kinderen Gods genoemd worden. 
En vers 14 Gij zijt het licht der wereld. Een stad, die op een berg 

ligt, kan niet verborgen blijven. 
 

En 1 Korintiërs 15, vers 58 Daarom, mijn geliefde broeders “en 

zusters”, weest standvastig, onwankelbaar, te allen tijde 
overvloedig in het werk des Heren, wetende, dat uw arbeid niet 

vergeefs is in de Here. 
En Efeziërs 4, vers 20 en 21 Maar gij geheel anders: gij hebt 

Christus leren kennen. Gij toch hebt van Hem gehoord en zijt in 

Hem onderwezen, gelijk dit de waarheid is in Jezus. 
En Efeziërs 5, vers 7 en 8 Doet dan niet met hen mede. Want gij 

waart vroeger duisternis, maar thans zijt gij licht in de Here; 

wandelt als kinderen des lichts. 
En vers 12 Want het is zelfs schandelijk om te noemen, wat 

heimelijk door hen wordt verricht. 
 

Voorwaar, wie niet wil horen gaat verloren. 

 
Efeziërs 6, vers 10 tot en met 18 Voorts, weest krachtig in de 

Here en in de sterkte zijner macht. Doet de wapenrusting Gods 
aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des 

duivels; want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, 

maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de 
wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de 

hemelse gewesten. Neemt daarom de wapenrusting Gods, om 

weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om, uw taak geheel 
vervuld hebbende, stand te houden. Stelt u dan op, uw lendenen 

omgord met de waarheid, bekleed met het pantser der 
gerechtigheid, de voeten geschoeid met de bereidvaardigheid van 

het evangelie des vredes; neemt bij dit alles het schild des geloofs 

https://www.evangelicalendtimemachine.com/revealing-endtime-news/
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ter hand, waarmede gij al de brandende pijlen van de boze zult 
kunnen doven; en neemt de helm des heils aan en het zwaard des 

Geestes, dat is het woord van God. En bidt daarbij met aanhoudend 

bidden en smeken bij elke gelegenheid in de Geest, daartoe 
wakende met alle volharding en smeking voor alle heiligen. 

 
Voorwaar, wat u ook ondergaat, de Here is met u. 

 

Jesaja 41, vers 10 Vrees niet, want Ik ben met u; zie niet angstig 
rond, want Ik ben uw God. Ik sterk u, ook help Ik u, ook 

ondersteun Ik u met mijn heilrijke rechterhand. 
En 1 Korintiërs 1, vers 18 Want het woord des kruises is wel voor 

hen, die verloren gaan, een dwaasheid, maar voor ons, die 

behouden worden, is het een kracht Gods. 
En 1 Korintiërs 16, vers 13 Blijft waakzaam, staat in het geloof, 

weest mannelijk, weest sterk!  
 

Tot slot,  

 
Openbaring 22, vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: 

Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de 

Here Jezus zij met u allen. 
 

Voorwaar, zeg nooit ‘Ik sta er alleen voor’. De Here is bij u 
en helpe u! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en 

verdween. 
 

 

Laat alleen de wind van God maar waaien in u 
 

Voorwaar, vele christenen lijken wel geheime agenten. Ze houden 
alles wat men hoort, geheim voor henzelf, wat men juist zou 

moeten delen. 

 
 

Volledige weergave: 
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Hallo, welkom! Op 24 januari 2022, kreeg Ik, Profeet Benjamin 
Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil 

delen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 
Blender, en ben een bode engel Gods. 

 

Voorwaar, houd de overgebrachte boodschappen Gods in 
gedachten, die u, woord voor woord, zijn overgebracht vanaf 

de kadosh, heilige troon van El Elohim, Adonai, de 
Almachtige God, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. 

Voorwaar, voorwaar,  

 
Hebreeën 12, vers 25 tot en met 29 Ziet dan toe, dat gij Hem, 

die spreekt, niet afwijst. Want als genen niet ontkomen zijn, toen 
zij Hem afwezen, die zijn godsspraak op aarde deed horen, hoeveel 

te minder wij, als wij ons afwenden van Hem, die uit de hemelen 

spreekt. Toen heeft zijn stem de aarde doen wankelen, doch thans 
heeft Hij een belofte gegeven, zeggende: Nog eenmaal zal Ik niet 

slechts de aarde, maar ook de hemel doen beven. Dit: nog 

eenmaal, doelt op een verandering der wankele dingen als van iets, 
dat slechts geschapen is, opdat blijve, wat niet wankel is. Laten wij 

derhalve, omdat wij een onwankelbaar koninkrijk ontvangen, 
dankbaar zijn en hierdoor God vereren op een Hem welbehagelijke 

wijze met eerbied en ontzag, want onze God is een verterend vuur. 

 
Voorwaar,  

 
Hebreeën 13, vers 9 Laat u niet medeslepen door allerlei 

vreemde leringen; want het is goed, dat het hart zijn vastheid vindt 

in genade en niet in spijzen: wie het hierin zochten, hebben er geen 
baat bij gevonden.  

En vers 15 en 16 Laten wij dan door Hem Gode voortdurend een 

lofoffer brengen, namelijk de vrucht onzer lippen, die zijn naam 
belijden. En vergeet de weldadigheid en de mededeelzaamheid niet, 

want in zulke offers heeft God een welgevallen. 
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En vers 18 Bidt voor ons, want wij vertrouwen, dat wij een goed 
geweten hebben, daar wij in alle opzichten de rechte weg willen 

gaan. 

En Jakobus 1, vers 3 en 4 Want gij weet, dat de beproefdheid van 
uw geloof volharding uitwerkt. Maar die volharding moet volkomen 

doorwerken, zodat gij volkomen en onberispelijk zijt en in niets te 
kort schiet. 

En vers 6 tot en met 8 Maar hij moet bidden in geloof, in geen 

enkel opzicht twijfelende, want wie twijfelt, gelijkt op een golf der 
zee, die door de wind aangedreven en opgejaagd wordt. Want zulk 

een mens moet niet menen, dat hij iets van de Here zal 
ontvangen, innerlijk verdeeld als hij is, ongestadig op al zijn wegen. 

En vers 12 Dit telt evenzo voor de vrouw. Zalig is de man, die in 

verzoeking volhardt, want, wanneer hij de proef heeft doorstaan, 
zal hij de kroon des levens ontvangen, die Hij beloofd heeft aan wie 

Hem liefhebben. 
En vers 16 en 17 Dwaalt niet, mijn geliefde broeders “en zusters”. 

Iedere gave, die goed, en elk geschenk, dat volmaakt is, daalt van 

boven neder, van de Vader der lichten, bij wie geen verandering is 
of zweem van ommekeer. 

 

Voorwaar, vele christenen lijken wel geheime agenten. 
Ze houden alles wat men hoort, geheim voor henzelf, wat men juist 

zou moeten delen. 
 

Jakobus 1, vers 22 tot en met 25 En weest daders des woords 

en niet alleen hoorders: dan zoudt gij uzelf misleiden. Want wie een 
hoorder is van het woord en niet een dader, die gelijkt op een man, 

die het gelaat, waarmede hij geboren is, in een spiegel 
beschouwt; want hij heeft zich beschouwd, is heengegaan en heeft 

terstond vergeten, hoe hij er uitzag. Maar wie zich verdiept in de 

volmaakte wet, die der vrijheid, en daarbij blijft, niet als een 
vergeetachtige hoorder, doch als een werkelijk dader, die zal zalig 

zijn in zijn doen. 

En Jakobus 2, vers 14 Wat baat het, mijn broeders “en zusters”, 
of iemand al beweert geloof te hebben, als hij geen werken heeft? 

Kan dat geloof hem behouden?  
En vers 17 Zo is het ook met het geloof: indien het niet met werken 

gepaard gaat, is het, op zichzelf genomen, dood. 
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En vers 19 en 20 Gij gelooft, dat God één is? Daaraan doet gij wèl, 
maar dat geloven de boze geesten ook en zij sidderen. Wilt gij 

weten, gij dwaze mens, dat het geloof zonder de werken niets 

uitwerkt? 
En vers 24 Gij ziet, dat een mens gerechtvaardigd wordt uit werken 

en niet slechts uit geloof.  
En vers 26 Want gelijk het lichaam zonder geest dood is, zo is ook 

het geloof zonder werken dood. 

En Jakobus 3, vers 1 Laat niet zovelen uwer leraars zijn, mijn 
broeders; gij weet immers, dat wij er des te strenger om 

geoordeeld zullen worden. 
 

Voorwaar, met allerlei wind en leringen mee waaien, heeft 

velen in verwaring gebracht. 
Luistert u nog? 

 
Jakobus 3, vers 13 Wie is wijs en verstandig onder u? Hij tone uit 

zijn goede wandel zijn werken met wijze zachtmoedigheid. 

En Jakobus 5, vers 9 tot en met 11 Broeders “en zusters”, zucht 
niet tegen elkander, opdat gij niet onder het oordeel valt; zie, de 

Rechter staat voor de deur. Broeders “en zusters”, neemt tot een 

voorbeeld van gelatenheid en geduld de Profeten, die in de naam 
des Heren hebben gesproken. Zie, wij prijzen hen zalig, die volhard 

hebben; gij hebt van de volharding van Job gehoord en gij hebt uit 
het einde, dat de Here deed volgen, gezien, dat de Here rijk is aan 

barmhartigheid en ontferming. 

En 1 Petrus 1, vers 9 tot en met 16 Daar gij het einddoel des 
geloofs bereikt, dat is de zaligheid der zielen. Naar deze zaligheid 

hebben gezocht en gevorst de Profeten, die van de voor u 
bestemde genade geprofeteerd hebben, terwijl zij naspeurden, op 

welke of hoedanige tijd de Geest van Christus in hen doelde, toen 

Hij vooraf getuigenis gaf van al het lijden, dat over Christus zou 
komen, en van al de heerlijkheid daarna. Hun werd geopenbaard, 

dat zij niet zichzelf, maar u dienden met die dingen, welke u thans 

verkondigd zijn bij monde van hen, die door de heilige Geest, die 
van de hemel gezonden is, u het evangelie hebben gebracht, in 

welke dingen zelfs engelen begeren een blik te slaan. Omgordt dus 
de lendenen van uw verstand, weest nuchter, en vestigt uw hoop 

volkomen op de genade, die u gebracht wordt door de openbaring 
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van Jezus Christus. Voegt u, als gehoorzame kinderen, niet naar de 
begeerten uit de tijd uwer onwetendheid, maar gelijk Hij, die u 

geroepen heeft, heilig is, wordt zo ook gijzelf heilig in al uw 

wandel; er staat immers geschreven: Weest heilig, want Ik ben 
heilig. 

 
Let op! 

Voorwaar, laat de wind maar waaien van God in u. Wees trouw en 

gehoorzaam aan Hem. 
 

1 Johannes 5, vers 3 tot en met 5 Want dit is de liefde Gods, dat 
wij zijn geboden bewaren. En zijn geboden zijn niet zwaar, want al 

wat uit God geboren is, overwint de wereld; en dit is de 

overwinning, die de wereld overwonnen heeft: ons geloof. Wie is 
het, die de wereld overwint, dan wie gelooft, dat Jezus de Zoon van 

God is? 
En vers 9 Indien wij het getuigenis der mensen aannemen, het 

getuigenis van God is meerder, want dit is het getuigenis van God, 

dat Hij van zijn Zoon getuigd heeft. 
 

Amen! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en 
verdween. 

 
 

 

Mijn zoon, laat uw ogen behagen hebben in Mijn 

wegen! 
 

De Here, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, spreekt tot u: 
Mijn zoon, haar voeten dalen af naar de dood, haar schreden raken 

het dodenrijk. Opdat gij het pad des levens niet zoudt inslaan, zijn 

haar gangen doolwegen, zonder dat gij het weet. Zullen de 
bewerkers van het kwade niet dwalen? Daarom, houd uw weg ver 

van haar. 
 

 

Volledige weergave: 
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Hallo, welkom! Op 25 januari 2022, kreeg Ik, Profeet Benjamin 
Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil 

delen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.   
 

Voorwaar, zo spreekt de Here der heren en Koning der 

koningen: 
“Nu het erop aankomt, kiezen velen de vaccinatie en geven zich 

volledig over aan satan.” 
 

Spreuken 5, vers 1 Mijn zoon, sla acht op mijn wijsheid, neig uw 

oor naar mijn verstandigheid. 
En vers 5 en 6 Haar voeten dalen af naar de dood, haar schreden 

raken het dodenrijk. Opdat gij het pad des levens niet zoudt 
inslaan, zijn haar gangen doolwegen, zonder dat gij het weet. 

 

En Spreuken 1, vers 7 De vreze des HEREN is het begin der 
kennis; de dwazen verachten wijsheid en tucht. 

En vers 29 tot en met 33 Omdat zij de kennis hebben gehaat en de 

vreze des HEREN niet hebben verkozen, mijn raad niet hebben 
gewild, al mijn vermaningen hebben versmaad, zullen zij eten van 

de vrucht van hun wandel en verzadigd worden van hun 
raadslagen. Want de afkerigheid der onverstandigen zal hen doden, 

de zorgeloosheid der dwazen zal hen te gronde richten. Maar wie 

naar mij luistert, zal gerust wonen, beveiligd tegen de verschrikking 
van het onheil. 

 
En Spreuken 3, vers 25 Vrees niet voor plotselinge schrik, noch 

voor de ondergang der goddelozen, als hij komt. 

En Spreuken 4, vers 13 Houd vast aan de tucht, laat haar niet los, 
bewaar haar, want zij is uw leven. 

En vers 19 De weg der goddelozen is als duisternis; zij weten niet, 

waarover zij kunnen struikelen. 
En vers 25 Laten uw ogen voorwaarts blikken en uw oogopslag 

rechtuit zijn. 
 

Voorwaar, zo spreekt de Here: 
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Spreuken 5, vers 8 Houd uw weg ver van haar, nader niet tot de 

deur van haar huis. 

En vers 12 En gij zoudt zeggen: Hoe heb ik de tucht kunnen haten 
en heeft mijn hart de vermaning kunnen versmaden. 

En Spreuken 12, vers 3 Geen mens blijft staande door 
goddeloosheid, maar de wortel der rechtvaardigen is niet te 

verwrikken. 

En vers 12 De goddeloze begeert de vangst van boze dingen, maar 
de wortel der rechtvaardigen geeft vrucht. 

 
Voorwaar, hoor aandachtig! 

 

Spreuken 13, vers 9 Het licht der rechtvaardigen brandt blijde, 
maar de lamp der goddelozen wordt uitgeblust. 

En vers 21 Het kwaad vervolgt de zondaren, maar de 
rechtvaardigen vergeldt Hij het goede. 

 

Voorwaar, zoals licht en duisternis niet samen gaat, zo is het 
ook met de kinderen des lichts en kinderen van de boze.  

De vaccinatie is uit den boze, en wie het aanneemt gaat verloren. 

 
Spreuken 14, vers 19 De bozen moeten zich neerbuigen voor de 

goeden, en de goddelozen bij de poorten van de rechtvaardige. 
En vers 22 Zullen de bewerkers van het kwade niet dwalen? Doch 

liefde en trouw zijn voor de bewerkers van het goede. 

En vers 27 De vreze des HEREN is een bron des levens, om de 
strikken des doods te ontwijken. 

En Spreuken 15, vers 32 Wie de tucht in de wind slaat, veracht zijn 
leven; maar wie naar terechtwijzing luistert, verkrijgt verstand. 

 

Voorwaar, mijn naam is Kereach, en ben een bode engel 
Gods.  

 

Spreuken 16, vers 25 Soms schijnt een weg iemand recht, maar 
het einde daarvan voert naar de dood. 

 
Zo is het ook met de vaccinatie aannemen. Het einde 

daarvan voert 100% naar de hel! 
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Spreuken 16, vers 29 Een man des gewelds verleidt zijn naaste 

en leidt hem op een weg die niet goed is. 

En Spreuken 20, vers 20 Wie zijn vader en zijn moeder vervloekt, 
diens lamp wordt uitgeblust ten tijde der dichte duisternis. 

En vers 22 Zeg niet: Ik zal het kwaad vergelden; wacht op de HERE, 
Hij zal u helpen. 

En vers 27 De geest van de mens is een lamp des HEREN, 

doorzoekende al de schuilhoeken van het hart. 
 

En Spreuken 21, vers 2 Elke weg van een mens is recht in zijn 
ogen, maar de HERE beproeft de harten. 

En vers 16 Een mens die afdwaalt van de weg van het verstand, zal 

tot rust komen in de vergadering der schimmen. 
En vers 29 De goddeloze zet een onbeschaamd gezicht, maar de 

oprechte, hij geeft vastheid aan zijn wandel. 
 

En Spreuken 23, vers 15 Mijn zoon, indien uw hart wijs is, dan 

zal ook mijn hart zich verheugen. 
En vers 22 Luister naar uw vader, die u heeft verwekt; veracht uw 

moeder niet, wanneer zij oud geworden is. 

En vers 24 tot en met 26 De vader van een rechtvaardige verblijdt 
zich zeer, wie een wijze verwekte, verheugt zich over hem. Mogen 

uw vader en uw moeder zich verheugen, moge zij, die u baarde, 
zich verblijden. Mijn zoon, geef mij uw hart, laten uw ogen behagen 

hebben in mijn wegen. 

 
De rechtvaardig is wie verstandig is in zijn of haar hart, en 

zich redt van de hel. Voorwaar, de vaccinatie kan men zien 
als een 666 slang! 

 

Spreuken 23, vers 32 en 33 Ten slotte bijt hij als een slang en 
spuwt gif als een adder. Dan zien uw ogen vreemde dingen en uw 

hart spreekt wartaal. 

 
En Jeremia 30, vers 12 en 13 Want zo zegt de HERE: Dodelijk is 

uw breuk, ongeneeslijk uw wond; niemand is er, die het voor u 
opneemt; voor een gezwel zijn er nog geneesmiddelen, voor u is er 

geen genezing. 
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En Ezechiël 8, vers 15 Hij zeide tot mij: Hebt gij dat gezien, 
mensenkind? Nog grotere gruwelen dan deze zult gij zien. 

 

En Openbaring 14, vers 16 En Hij, die op de wolk gezeten was, 
zond zijn sikkel uit op de aarde, en de aarde werd gemaaid. 

 
En Openbaring 22, vers 6 en 7 En Hij zeide tot mij: Deze 

woorden zijn getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de 

geesten der Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten 
te tonen hetgeen weldra geschieden moet. En zie, Ik kom spoedig. 

Zalig hij, die de woorden der profetie van dit boek bewaart! 
 

Amen! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en 
verdween. 

 
 

 

Wie Mij, de Here, verloochenen zal voor de 

mensen, die zal zelf verloochend worden 

 

Wees niet gelijkvormig aan de wereld. Houd dit in uw gedachten, 
dat Gods koninkrijk niet is zoals het aardse. 

 

 
Volledige weergave: 

  

Hallo, welkom! Op 26 januari 2022, kreeg Ik, Profeet Benjamin 
Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil 

delen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.   
 

Voorwaar, voorwaar, spits uw oren! 
Mijn naam is Rafaël, en ben een bode engel Gods. Zo spreekt de 

Here, uw Abba, Vader, El Elohim, Adonai, de Koning der koningen: 
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Johannes 17, vers 14 Ik heb hun uw woord gegeven en de wereld 
heeft hen gehaat, omdat zij niet uit de wereld zijn, gelijk Ik niet uit 

de wereld ben. 

En Johannes 15, vers 23 Wie Mij haat, haat ook mijn Vader.  
En vers 25 Maar het woord moet vervuld worden, dat in hun wet 

geschreven is: Zij hebben Mij zonder reden gehaat. 
En Johannes 8, vers 26 Ik heb veel over u te zeggen en te 

oordelen; maar die Mij gezonden heeft, is waar, en wat Ik van Hem 

gehoord heb, dat spreek Ik tot de wereld. 
 

Voorwaar,  
 

Johannes 3, vers 33 en 34 Wie zijn getuigenis aanvaardt, heeft 

bezegeld, dat God waarachtig is. Want Hij, die God gezonden heeft, 
die spreekt de woorden Gods, want Hij geeft de Geest niet met 

mate. 
 

Als u Zijn getuigenis ook hebt aanvaard, zou u geen zuur 

gezicht moeten trekken.  
Sommigen zouden eventjes voor hun spiegel moeten staan, om te 

kijken wat men uitstraalt naar de wereld toe. 

 
Lucas 21, vers 19 Door uw volharding zult gij uw leven verkrijgen. 

En Lucas 12, vers 51 Meent gij, dat Ik gekomen ben om vrede op 
aarde te brengen? Neen, zeg Ik u, veeleer verdeeldheid. 

En vers 40 Weest ook gij bereid, want op een uur, dat gij het niet 

verwacht, komt de Zoon des mensen. 
En vers 35 Laten uw lendenen omgord zijn en uw lampen 

brandende. 
 

Voorwaar, klaag niet keer op keer. 

 
Lucas 12, vers 8 Ik zeg u: Een ieder, die Mij belijden zal voor de 

mensen, hem zal ook de Zoon des mensen belijden voor de engelen 

Gods. “Zegt, Halleluja!” 
En vers 9 “Oei, knoop dit in uw oren!” Maar wie Mij 

verloochenen zal voor de mensen, die zal verloochend worden voor 
de engelen Gods.  
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Lucas 9, vers 26 Want ieder, die zich voor Mij en voor mijn 
woorden zal schamen, voor hem zal de Zoon des mensen Zich 

schamen, wanneer Hij komt in zijn heerlijkheid en die van de Vader 

en de heilige engelen.  
  

Wees niet gelijkvormig aan de wereld.  
Houd dit in uw gedachten, dat Gods koninkrijk niet is zoals de 

aardse. 

 
Mattheüs 24, vers 38 en 39 Want zoals zij in [die] dagen vóór de 

zondvloed waren, etende en drinkende, huwende en ten huwelijk 
gevende, tot op de dag, waarop Noach in de ark ging, en zij niets 

bemerkten, eer de zondvloed kwam en hen allen wegnam, zo zal 

ook de komst van de Zoon des mensen zijn. 
En vers 44 Daarom, weest ook gij bereid, want op een uur, dat gij 

het niet verwacht, komt de Zoon des mensen. 
  

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en 

verdween. 
 

 

 

Begeer zijn of haar lekkernijen niet 
 

Al iemands wegen zijn rein in zijn ogen, maar de HERE toetst de 
geesten. Spreuken 16, vers 2 

 

 
Volledige weergave: 

  

Hallo, welkom! Op 27 januari 2022, kreeg Ik, Profeet Benjamin 
Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil 

delen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.   
 

Exodus 15, vers 3 De HERE is een krijgsheld; HERE is zijn naam. 
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En vers 6 Uw rechterhand, HERE, heerlijk door kracht, uw 
rechterhand, HERE, verpletterde de vijand. 

En vers 11 tot en met 13 Wie is als Gij, onder de goden, HERE, wie 

is als Gij, heerlijk in heiligheid, vreselijk in roemrijke daden, 
wonderbaar in uw doen? Gij strektet uw rechterhand uit; de aarde 

verzwolg hen. Gij leiddet in uw goedertierenheid het volk dat Gij 
verlost hebt; Gij leiddet het door uw kracht naar uw heilige 

woonstede. 

 
Voorwaar, mijn naam is Revelado, en ben een bode engel 

Gods. 
 

Spreuken 13, vers 9 Het licht der rechtvaardigen brandt blijde, 

maar de lamp der goddelozen wordt uitgeblust. 
 

En Spreuken 15, vers 3 De ogen des HEREN zijn aan alle plaatsen, 
opmerkzaam acht gevend op kwaden en goeden. 

En vers 11 Dodenrijk en verderf liggen open voor de HERE, hoeveel 

te meer de harten der mensenkinderen! 
En vers 14 Het hart van de verstandige zoekt kennis, maar de 

mond der zotten houdt zich met dwaasheid bezig. 

En vers 17 Beter een schotel groente, waar liefde heerst, dan een 
gemeste os en haat daarbij. 

 
Voorwaar, de Here ziet alles en kent ieders hart. 

 

Spreuken 15, vers 31 Het oor, dat luistert naar de terechtwijzing 
die ten leven is, zal vertoeven te midden der wijzen. 

 
Voorwaar,  

 

Spreuken 16, vers 2 Al iemands wegen zijn rein in zijn ogen, 
maar de HERE toetst de geesten. 

En vers 25 Soms schijnt een weg iemand recht, maar het einde 

daarvan voert naar de dood. 
 

Voorwaar, en dan menen zij ook nog dat ze uit Mij zijn, zegt 
de Here, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. 
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Spreuken 19, vers 29 Voor de spotters zijn straffen gereed en 
slagen voor de rug der dwazen. 

 

De Here weet altijd de bedoeling van de dwazen. 
Het is een valstrik voor de mensen, die naar hen horen. 

 
Spreuken 21, vers 4 Trotsheid van ogen en opgeblazenheid van 

hart – de glans der goddelozen is zonde. 

 
Voorwaar, en dan meent men dat zij geestelijk gegroeid zijn, 

zegt de Here verder. 
 

Spreuken 22, vers 12 De ogen des HEREN bewaken de kennis, 

maar Hij verijdelt de woorden van de trouweloze. 
 

Voorwaar,  
 

Spreuken 22, vers 19 Opdat uw betrouwen op de HERE zij, 

onderricht ik u heden, ja u. 
En Spreuken 23, vers 3 Begeer zijn “of haar” lekkernijen niet, 

“men doet zich voor alsof een engel des lichts”, want het is 

bedrieglijke spijs. 
 

En Lucas 12, vers 35 tot en met 40 Laten uw lendenen omgord 
zijn en uw lampen brandende. En gij, weest gelijk aan mensen, die 

op hun heer wachten, wanneer hij van de bruiloft wederkeert, om 

hem, als hij komt en klopt, terstond te kunnen opendoen. Zalig die 
slaven, die de heer bij zijn komst wakende zal aantreffen. 

Voorwaar, Ik zeg u, hij zal zich omgorden en hen aan tafel nodigen, 
en bij hen komen om hen te bedienen. En wanneer hij in de tweede 

of in de derde nachtwake komt en hen zó aantreft, zalig zijn 

zij. Maar weet dit: Als de heer des huizes geweten had, op welk uur 
de dief zou komen, hij zou in zijn huis niet hebben laten 

inbreken. Weest ook gij bereid, want op een uur, dat gij het niet 

verwacht, komt de Zoon des mensen. 
 

Voorwaar, de Here, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 
Christus roept u, 
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en heeft het volgende reeds in sommige harten gelegd om een 
eigen video getuigenis te brengen live, wat de Here via de 

bediening voor u gedaan en betekend heeft geestelijk. Laat dit een 

goede spijs zijn voor Zijn glorie en eer aan de Here, Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, dit is zeer belangrijk. 

 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en 

verdween. 

 
 

 

Niets is te vergelijken met wat de Here voor u 
gedaan heeft aan het kruis 
 

Voorwaar, wees niet bevreesd, maar vertrouw op Zijn overwinning 
en verlossing, die vol ontferming iedereen wil troosten. 

 
 

Volledige weergave: 

  
Hallo, welkom! Op 30 januari 2022, kreeg Ik, Profeet Benjamin 

Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil 
delen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige Naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.   

Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Hij is de Koning der koningen, 

uw liefhebbende Abba, Vader. 
Voorwaar, Hij is in u, en dwars door alles heen, is Gods Heilige 

Geest aan het werk. Hij, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus 
geeft u, diep in uw hart en ziel, en verstand en gehele lichaam, 

onder andere, kracht! 

 
Voorwaar, mijn naam is Blesia, en ben een bode engel Gods. 

 
Klaagliederen 3, vers 24 tot en met 26 Mijn ziel zegt: Mijn deel 

is de HERE, daarom zal ik op Hem hopen. Goed is de HERE voor wie 

Hem verwachten, voor de ziel die Hem zoekt; goed is het, in 
stilheid te wachten op het heil des HEREN. 
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Voorwaar,  

 

Jesaja 53, vers 3 tot en met 5 Hij was veracht en van mensen 
verlaten, een man van smarten en vertrouwd met ziekte, ja, als 

iemand, voor wie men het gelaat verbergt; hij was veracht en wij 
hebben hem niet geacht. Nochtans, onze ziekten heeft hij op zich 

genomen, en onze smarten gedragen; wij echter hielden hem voor 

een geplaagde, een door God geslagene en verdrukte. Maar om 
onze overtredingen werd hij doorboord, om onze ongerechtigheden 

verbrijzeld; de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem, en 
door zijn striemen is ons genezing geworden. 

 

Voorwaar,   
 

En vers 10 Maar het behaagde de HERE hem te verbrijzelen. Hij 
maakte hem ziek. Tot zover. 

En vers 11 Om zijn moeitevol lijden zal hij het zien tot verzadiging 

toe; door zijn kennis zal mijn knecht, de rechtvaardige, velen 
rechtvaardig maken, en hun ongerechtigheden zal hij dragen. 

  

Voorwaar, wees niet bevreesd, maar vertrouw op Zijn 
overwinning en verlossing, die vol ontferming iedereen wil 

troosten. 
Voorwaar, er was eens een boodschap Gods en daar werd verteld, 

dat nadat iemand zich op de vingers sloeg met de hamer dat die 

persoon uit riep, ‘Halleluja!’. Die persoon wist, dat dit lijden niet te 
vergelijken was met wat de Here voor u gedaan heeft aan het kruis. 

 
Zeg, Halleluja! 

 

Voorwaar, prijs de Here, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 
Christus! Amen! 

Leg alles maar bij de Here, Hij komt nooit te laat. Vertrouw maar 

op Zijn beloften en kostbare Bloed. 
 

Johannes 3, vers 16 Want alzo lief heeft God de wereld gehad, 
dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die 

in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. 
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Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en 

verdween. 

 
 

 

Profetie: Gij zult door allen gehaat worden om 
Mijns naams wil 
 
En gij zult overgeleverd worden, zelfs door ouders en broeders en 

verwanten en vrienden, en zij zullen sommigen van u doden. Maar, 

het zal voor u hierop uitlopen, dat gij zult getuigen.  
 

 

Volledige weergave: 
  

Hallo, welkom! Op 31 januari 2022, kreeg Ik, Profeet Benjamin 
Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil 

delen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 
Revelado, en ben een bode engel Gods. 

 

Lucas 21, vers 10 en 11 Toen zeide Hij tot hen: Volk zal opstaan 
tegen volk en koninkrijk tegen koninkrijk, en er zullen grote 

aardbevingen, en nu hier, dan daar pestziekten en hongersnoden 

zijn, en ook vreselijke dingen en grote tekenen van de hemel.  
En vers 13 tot en met 19 Het zal voor u hierop uitlopen, dat gij zult 

getuigen. Neemt u daarom in uw hart voor, niet vooraf te 
bedenken, hoe gij u zult verdedigen. Want Ik zal u mond en 

wijsheid geven, welke al uw tegenstanders niet zullen kunnen 

weerstaan of weerleggen. En gij zult overgeleverd worden zelfs 
door ouders en broeders en verwanten en vrienden, en zij zullen 

sommigen van u doden, en gij zult door allen gehaat worden om 
mijns naams wil. Doch geen haar van uw hoofd zal teloor 

gaan; door uw volharding zult gij uw leven verkrijgen. 
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En vers 26 Terwijl de mensen bezwijmen van vrees en angst voor 
de dingen, die over de wereld komen. Want de machten der 

hemelen zullen wankelen.  

En vers 31 Zo moet ook gij, wanneer gij dit ziet geschieden, weten, 
dat het Koninkrijk Gods nabij is. 

En vers 36 Waakt te allen tijde, biddende, dat gij in staat moogt 
wezen te ontkomen aan alles wat geschieden zal, en gesteld te 

worden voor het aangezicht van de Zoon des mensen. 

 
Voorwaar, wees krachtig en heilig en standvastig! 

De tekenen zijn duidelijk genoeg, wees niet bevreesd voor de 
rampen, die komen en erger zijn dan wat u ooit hebt waargenomen 

in uw leven. Wie een oor heeft, die hore en bekere zich! 

 
Openbaring 3, vers 3 Bedenk dan, hoe gij het ontvangen en 

gehoord hebt, en bewaar het en bekeer u. Indien gij dan niet 
wakker wordt, zal Ik komen als een dief, en gij zult niet weten, op 

welk uur Ik u zal overvallen. 

 
Voorwaar, door de chaos in de wereld zijn er heel veel 

mensen, die het niet meer aankunnen, en begeren te 

sterven, om overal vanaf te komen.  
Deze zullen in de hel terecht komen en begeren om terug te keren 

naar de wereld, waar het meer aangename was. Voorwaar,  
 

Openbaring 14, vers 11 en 12 En de rook van hun pijniging stijgt 

op in alle eeuwigheden, en zij hebben geen rust, dag en nacht, die 
het beest en zijn beeld aanbidden, en al wie het merkteken van zijn 

naam ontvangt. Hier blijkt de volharding der heiligen, die de 
geboden Gods en het geloof in Jezus bewaren. 

En vers 16 En Hij, die op de wolk gezeten was, zond zijn sikkel uit 

op de aarde, en de aarde werd gemaaid. 
En Openbaring 16, vers 11 En zij lasterden de God des hemels 

vanwege hun pijnen en vanwege hun gezwellen, en zij bekeerden 

zich niet van hun werken. 
En vers 18 En er kwamen bliksemstralen en stemmen en 

donderslagen, en er geschiedde een grote aardbeving, zo groot als 
er geen geweest is, sedert een mens op de aarde was: zó hevig 

was deze aardbeving, zó groot. 
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En vers 21 En grote hagelstenen, een talent zwaar, vielen uit de 
hemel op de mensen, en de mensen lasterden God vanwege de 

plaag van de hagel, want de plaag daarvan was zeer groot. 

 
En Openbaring 22, vers 11 Wie onrecht doet, hij doe nog meer 

onrecht; wie vuil is, hij worde nog vuiler; wie rechtvaardig is, hij 
bewijze nog meer rechtvaardigheid; wie heilig is, hij worde nog 

meer geheiligd. 

En vers 20 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. 
Amen, kom, Here Jezus! 

 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en 

verdween. 

 
 
 

 
 
 
FEBRUARY 2022 
 

 

Wees niet zelfzuchtig, maar een onbaatzuchtige 
volgeling van Christus 
 

Indien iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelf en 
neme zijn kruis op en volge Mij. Wie is wijs en verstandig onder u? 

Hij tone uit zijn goede wandel zijn werken met wijze 
zachtmoedigheid.  

 

 
Volledige weergave: 
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Hallo, welkom! Op 01 februari 2022, kreeg Ik, Profeet Benjamin 
Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil 

delen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  
 

Voorwaar,  

 
Marcus 7, vers 16 Indien iemand oren heeft om te horen, die 

hore. 
En Marcus 8, vers 34 tot en met 38 En Hij riep de schare, met zijn 

discipelen, tot Zich en zeide tot hen: Indien iemand achter Mij wil 

komen, die verloochene zichzelf en neme zijn kruis op en volge 
Mij. Want ieder, die zijn leven zal willen behouden, die zal het 

verliezen; maar ieder, die zijn leven verliezen zal om Mijnentwil en 
om des evangelies wil, die zal het behouden. Want wat baat het 

een mens de gehele wereld te winnen en aan zijn ziel schade te 

lijden? Want wat zou een mens kunnen geven in ruil voor zijn 
leven? Want wie zich voor Mij en voor mijn woorden schaamt in dit 

overspelig en zondig geslacht, de Zoon des mensen zal Zich ook 

voor hem schamen, wanneer Hij komt in de heerlijkheid zijns 
Vaders, met de heilige engelen. 

 
Voorwaar, mijn naam is Kreacha, en ben een bode engel 

Gods. 

 
Handelingen 20, vers 24 Maar ik tel mijn leven niet en acht het 

niet kostbaar voor mijzelf, als ik slechts mijn loopbaan mag ten 
einde brengen en de bediening, die ik van de Here Jezus ontvangen 

heb om het evangelie der genade Gods te betuigen. 

En 1 Korintiërs 10, vers 24 Niemand zoeke het zijne, maar wat des 
anderen is. 

En Filippenzen 2, vers 2 tot en met 5 Maakt dan mijn blijdschap 

volkomen door eensgezind te zijn, één in liefdebetoon, één van ziel, 
één in streven, zonder zelfzucht of ijdel eerbejag; doch in 

ootmoedigheid achte de een de ander uitnemender dan zichzelf; en 
ieder lette niet slechts op zijn eigen belang, maar ieder lette ook op 
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dat van anderen. Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in 
Christus Jezus was. 

 

En Romeinen 15, vers 1 en 2 Wij, die sterk zijn, moeten de 
gevoeligheden der zwakken verdragen en niet onszelf 

behagen. Ieder onzer trachte zijn naaste te behagen, ten goede, tot 
opbouwing. 

En Romeinen 14, vers 19 Zo laten wij dan najagen hetgeen de 

vrede en de onderlinge opbouwing bevordert. 
 

En Jakobus 3, vers 13 Wie is wijs en verstandig onder u? Hij tone 
uit zijn goede wandel zijn werken met wijze zachtmoedigheid.  

En vers 16 tot en met 18 want waar naijver en zelfzucht heerst, 

daar is wanorde en allerlei kwade praktijk. Maar de wijsheid van 
boven is vooreerst rein, vervolgens vreedzaam, vriendelijk, 

gezeggelijk, vol van ontferming en goede vruchten, onpartijdig en 
ongeveinsd. Maar gerechtigheid is een vrucht, die in vrede wordt 

gezaaid voor hen, die vrede stichten. 

En 1 Korintiërs 13, vers 4 en 5 De liefde is lankmoedig, de liefde is 
goedertieren, 

zij is niet afgunstig, de liefde praalt niet, zij is niet opgeblazen, zij 

kwetst niemands gevoel, zij zoekt zichzelf niet, zij wordt niet 
verbitterd, zij rekent het kwade niet toe. 

En Galaten 5, vers 22 en 23 Maar de vrucht van de Geest is liefde, 
blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, 

trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Tegen zodanige mensen is 

de wet niet. 
En vers 25 Indien wij door de Geest leven, laten wij ook door de 

Geest het spoor houden. 
 

En 2 Timotheüs 3, vers 1 tot en met 5 Weet wel, dat er in de 

laatste dagen zware tijden zullen komen: want de mensen zullen 
zelfzuchtig zijn, geldgierig, pochers, vermetel, kwaadsprekers, aan 

hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, liefdeloos, 

trouweloos, lasteraars, onmatig, onhandelbaar, afkerig van het 
goede, verraderlijk, roekeloos, opgeblazen, met meer liefde voor 

genot dan voor God, die met een schijn van godsvrucht de kracht 
daarvan verloochend hebben; houd ook dezen op een afstand. 
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Voorwaar, wereldwijd zijn veel huwelijken kapot gegaan, 
door satan, door egoïsme. 

U bent een gezegend mens, wanneer u geen egoïst bent. 

 
Lucas 19, vers 38 En zij zeiden: Gezegend Hij, die komt, de 

Koning, in de naam des Heren; in de hemel vrede en ere in de 
hoogste hemelen. 

En Filippenzen 2, vers 18 Verblijdt gij u evenzo en verblijdt u met 

mij. 
 

En Openbaring 22, vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, 
zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van 

de Here Jezus zij met u allen. 

 
En Johannes 3, vers 16 Want alzo lief heeft God de wereld gehad, 

dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die 
in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. 

 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en 
verdween. 

 

 
 

 

Gij zult het uw kinderen inprenten en daarover 
spreken 
 

Heden beveelt u de HERE, uw God, deze inzettingen en 
verordeningen na te komen; onderhoud ze dan naarstig met geheel 

uw hart en geheel uw ziel. Gij hebt heden van de HERE het woord 
aanvaard, dat Hij u tot een God zal zijn, en dat gij in zijn wegen 

wandelen moet, zijn inzettingen, geboden en verordeningen 

onderhouden en naar zijn stem luisteren. Deuteronomium 26:16-17 
 

 
Volledige weergave: 
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Hallo, welkom! Op 2 februari 2022, kreeg Ik, Profeet Benjamin 
Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil 

delen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Blesia, 
en ben een bode engel Gods. 

 

Voorwaar, het gebed in uw relatie met Hem, JHWH, is zeer 
belangrijk. 

Voorwaar, binnen het jodendom wordt ‘s ochtends, en ‘s middags 
en ‘s avonds gebeden. Kadosh, heilig is de Here, kom met 

nederigheid en respect. Laten wij liefde en eerbied hebben voor 

Hem.  
 

Jeremia 17, vers 7 Gezegend is de man die op de HERE vertrouwt, 
wiens betrouwen de HERE is. 

 

En Numeri 6, vers 24 tot en met 26 De HERE zegene u en 
behoede u; de HERE doe zijn aangezicht over u lichten en zij u 

genadig; de HERE verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. 

En Psalm 20, vers 2 De HERE antwoorde u ten dage der 
benauwdheid, de naam van Jakobs God make u onaantastbaar. 

En vers 4 en 5 Hij gedenke al uw offers, en uw brandoffer achte Hij 
welgevallig. Hij geve u naar uw hart, en doe al uw plannen in 

vervulling gaan. 

En vers 7 Nu weet ik, dat de HERE zijn gezalfde de overwinning 
geeft, Hij antwoordt hem uit zijn heilige hemel met de machtige 

heilsdaden zijner rechterhand. 
 

En Psalm 30, vers 5 Psalmzingt de HERE, gij zijn gunstgenoten, en 

looft zijn heilige naam. 
En Deuteronomium 26, vers 16 en 17 Heden beveelt u de HERE, 

uw God, deze inzettingen en verordeningen na te komen; 

onderhoud ze dan naarstig met geheel uw hart en geheel uw 
ziel. Gij hebt heden van de HERE het woord aanvaard, dat Hij u tot 

een God zal zijn, en dat gij in zijn wegen wandelen moet, zijn 
inzettingen, geboden en verordeningen onderhouden en naar zijn 

stem luisteren.  
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En Deuteronomium 30, vers 14 Maar dit woord is zeer dicht bij u, in 
uw mond en in uw hart om het te volbrengen. 

En Spreuken 16, vers 20 Wie op het woord acht geeft, zal het 

goede vinden; ja, welzalig hij, die op de HERE vertrouwt. 
 

Voorwaar,  
 

Psalm 119, vers 2 Welzalig zij, die zijn getuigenissen bewaren, 

die Hem van ganser harte zoeken. 
 

En Deuteronomium 6, vers 5 tot en met 7 Gij zult de HERE, uw 
God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met 

geheel uw kracht. Wat ik u heden gebied, zal in uw hart zijn, gij 

zult het uw kinderen inprenten en daarover spreken, wanneer gij in 
uw huis zit, wanneer gij onderweg zijt, wanneer gij nederligt en 

wanneer gij opstaat. 
 

Voorwaar, als u niet goed weet hoe u moet bidden, leer ze, 

uw kinderen, dit. 
 

Mattheüs 6, vers 9 tot en met 13 Bidt gij dan aldus: Onze Vader 

die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd; uw Koninkrijk 
kome; uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. 

Geef ons heden ons dagelijks brood; en vergeef ons onze schulden, 
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren; en leid ons niet in 

verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want Uwer is het 

Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. 
 

Bid dit samen. Amen! 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en 

verdween. 
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Als God de deur sluit, gaat men reddeloos 

verloren 
 

Van het ogenblik af, dat de heer des huizes is opgestaan en de deur 
gesloten heeft, zult gij beginnen buiten te staan en aan de deur te 

kloppen, zeggende: Here, doe ons open, en Hij zal antwoorden en 

tot u zeggen: Ik weet niet, vanwaar gij zijt. Want Jezus wist van 
den beginne, wie het waren, die niet geloofden, en wie het was, die 

Hem verraden zou. 
 

 

Volledige weergave: 
  

Hallo, welkom! Op 04 februari 2022, kreeg Ik, Profeet Benjamin 

Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil 
delen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 
Voorwaar, spits uw oren! 

 
Lucas 13, vers 23 en 24 En iemand zeide tot Hem: Here, zijn het 

weinigen, die behouden worden? Hij zeide tot hen: Strijdt om in te 

gaan door de enge poort, want velen, zeg Ik u, zullen trachten in te 
gaan, doch het niet kunnen. 

En Johannes 8, vers 16 En indien Ik al oordeel, dan is mijn oordeel 

waarachtig, want Ik ben niet alleen, maar Ik en die Mij gezonden 
heeft. 17En ook in uw wet staat geschreven, dat het getuigenis van 

twee mensen waar is. 
En vers 23 En Hij zeide tot hen: Gij zijt van beneden, Ik ben van 

boven; gij zijt van deze wereld, Ik ben niet van deze wereld. 

En vers 26 Ik heb veel over u te zeggen en te oordelen; maar die 
Mij gezonden heeft, is waar, en wat Ik van Hem gehoord heb, dat 

spreek Ik tot de wereld. 
En Lucas 13, vers 25 en 26 Van het ogenblik af, dat de heer des 

huizes is opgestaan en de deur gesloten heeft, zult gij beginnen 

buiten te staan en aan de deur te kloppen, zeggende: Here, doe 
ons open, en Hij zal antwoorden en tot u zeggen: Ik weet niet, 
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vanwaar gij zijt. Dan zult gij beginnen te zeggen: Wij hebben voor 
uw ogen gegeten en gedronken en in onze straten hebt Gij 

geleerd.  

 
Voorwaar, velen zullen voor een gesloten deur komen te 

staan, en het niet begrijpen waarom de Here, voor hen niet 
open doet. 

En opeens gaat er een deurluikje open, en een gezicht van de Here 

wordt zichtbaar door het luikje. 
 

Lucas 13, vers 27 En Hij zal tot u spreken, zeggende: Ik weet 
niet, vanwaar gij zijt; gaat weg van Mij, alle gij werkers der 

ongerechtigheid. 

En Johannes 3, vers 21 Maar wie de waarheid doet, gaat tot het 
licht, opdat van zijn werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 

En Johannes 6, vers 64 Maar er zijn sommigen onder u, die niet 
geloven. Want Jezus wist van den beginne, wie het waren, die niet 

geloofden, en wie het was, die Hem verraden zou. 

En Lucas 13, vers 28 tot en met 30 Daar zal het geween zijn en het 
tandengeknars, wanneer gij Abraham en Isaak en Jakob zult zien 

en al de Profeten in het Koninkrijk Gods, maar uzelf 

buitengeworpen. En zij zullen komen van oost en west en van 
noord en zuid en zullen aanliggen in het Koninkrijk Gods. En zie, er 

zijn laatsten, die de eersten zullen zijn en er zijn eersten, die de 
laatsten zullen zijn. 

 

Voorwaar, mijn naam is Rafaël, en ben een bode engel Gods. 
Voorwaar,  

 
Handelingen 28, vers 26 en 27 vanaf: Ga heen tot dit 

“eigenwijze, koppige, ongehoorzame, en hoogmoedige” volk 

en zeg: Met het gehoor zult gij horen en gij zult het geenszins 
verstaan, en ziende zult gij zien en gij zult het geenszins 

opmerken; want het hart van dit volk is vet geworden, en hun oren 

zijn hardhorend geworden, en hun ogen hebben zij toegesloten, 
opdat zij niet zien met hun ogen en met hun oren niet horen en 

met hun hart niet verstaan en zij zich bekeren, en Ik hen zou 
genezen. 
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En Romeinen 10, vers 17 Zo is dan het geloof uit het horen, en het 
horen door het woord van Christus. 

En Romeinen 12, vers 12 tot en met 17 Weest blijde in de hoop, 

geduldig in de verdrukking, volhardend in het gebed, bijdragend in 
de noden der heiligen, legt u toe op de gastvrijheid. Zegent wie u 

vervolgen, zegent en vervloekt niet. Weest blijde met de blijden, 
weent met de wenenden. Weest onderling eensgezind, niet 

zinnende op hoge dingen, maar voegt u in het eenvoudige. Weest 

niet eigenwijs. Vergeldt niemand kwaad met kwaad; hebt het goede 
voor met alle mensen.  

En vers 21 Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin 
het kwade door het goede. 

En Romeinen 14, vers 10 Gij echter, wat oordeelt gij uw broeder? 

Of ook gij, wat minacht gij uw broeder? Want wij zullen allen 
gesteld worden voor de rechterstoel Gods. 

En vers 12 en 13 Zo zal dan een ieder onzer voor zichzelf 
rekenschap geven aan God. Laten wij dan niet langer elkander 

oordelen, maar komt liever tot dit oordeel: uw broeder geen 

aanstoot of ergernis te geven. 
En vers 19  Zo laten wij dan najagen hetgeen de vrede en de 

onderlinge opbouwing bevordert.  Amen! 

 
Voorwaar,  

 
Johannes 10, vers 26 tot en met 30 Maar gij gelooft niet, omdat 

gij niet tot mijn schapen behoort. Mijn schapen horen naar mijn 

stem en Ik ken ze en zij volgen Mij, en Ik geef hun eeuwig leven en 
zij zullen voorzeker niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand 

zal ze uit mijn hand roven. Wat mijn Vader Mij gegeven heeft, gaat 
alles te boven en niemand kan iets roven uit de hand mijns 

Vaders. Ik en de Vader zijn één. 

 
En Openbaring 22, vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, 

zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van 

de Here Jezus zij met u allen. 
 

Voorwaar, als God de deur sluit, gaat men reddeloos 
verloren, dit betreft ook de vaccinaties, die uit den boze zijn. 
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Het aannemen betekent, dat men voor een gesloten deur komt te 
staan.  

 

1 Korintiërs 3, vers 17 Zo iemand Gods tempel schendt, God zal 
hem schenden. Want de tempel Gods, en dat zijt gij, is heilig! 

En Openbaring 16, vers 11 En zij lasterden de God des hemels 
vanwege hun pijnen en vanwege hun gezwellen, en zij bekeerden 

zich niet van hun werken. 

 
Wie het merkteken van het beest ontvangen heeft, zal wel 

geworpen worden in de poel des vuurs. 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en 

verdween. 

 
 

 
 

 

 
 

Trek de kenmerken van Christus aan als Gods 

uitverkorenen! 
 

Nu gij Christus Jezus, de Here, aanvaard hebt, wandelt in Hem, 

geworteld en dan opgebouwd wordend in Hem, bevestigd wordend 
in het geloof, zoals u geleerd is, overvloeiende in dankzegging. 

 

 
Volledige weergave: 

  
Hallo, welkom! Op 06 februari 2022, kreeg Ik, Profeet Benjamin 

Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil 

delen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige Naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 

Kireach, en ben een bode engel Gods. 
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Colossenzen 2, vers 4 tot en met 10 Dit zeg ik, opdat niemand u 
met drogredenen misleide. Want al ben ik naar het vlees afwezig, 

naar de geest ben ik bij u en ik zie met blijdschap de orde, die bij u 

heerst, en de hechtheid van uw geloof in Christus. Nu gij Christus 
Jezus, de Here, aanvaard hebt, wandelt in Hem, geworteld en dan 

opgebouwd wordend in Hem, bevestigd wordend in het geloof, 
zoals u geleerd is, overvloeiende in dankzegging. Ziet toe, dat 

niemand u medeslepe door zijn wijsbegeerte en door ijdel bedrog in 

overeenstemming met de overlevering der mensen, met de 
wereldgeesten en niet met Christus, want in Hem woont al de 

volheid der godheid lichamelijk; en gij hebt de volheid verkregen in 
Hem, die het hoofd is van alle overheid en macht. 

En vers 13 tot en met 15 Ook u heeft Hij, hoewel gij dood waart 

door uw overtredingen en onbesnedenheid naar het vlees, levend 
gemaakt met Hem, toen Hij ons al onze overtredingen 

kwijtschold, door het bewijsstuk uit te wissen, dat door zijn 
inzettingen tegen ons getuigde en ons bedreigde. En dat heeft Hij 

weggedaan door het aan het kruis te nagelen: Hij heeft de 

overheden en machten ontwapend en openlijk tentoongesteld en zo 
over hen gezegevierd. 

 

Zegt, Halleluja! 
 

Colossenzen 2, vers 20 Indien gij met Christus afgestorven zijt 
aan de wereldgeesten, waartoe laat gij u, alsof gij in de wereld 

leefdet, geboden opleggen. 

En Colossenzen 3, vers 2 tot en met 4 Bedenkt de dingen, die 
boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want gij zijt gestorven en uw 

leven is verborgen met Christus in God. Wanneer Christus 
verschijnt, die ons leven is, zult ook gij met Hem verschijnen in 

heerlijkheid. 

En vers 8 tot en met 10 Maar thans moet ook gij dit alles wegdoen: 
toorn, heftigheid, kwaadaardigheid, laster en vuile taal uit uw 

mond. Liegt niet meer tegen elkander, daar gij de oude mens met 

zijn praktijken afgelegd, en de nieuwe aangedaan hebt, die 
vernieuwd wordt tot volle kennis naar het beeld van zijn Schepper. 

En vers 12 tot en met 15 Doet dan aan, als door God uitverkoren 
heiligen en geliefden, innerlijke ontferming, goedheid, nederigheid, 

zachtmoedigheid en geduld. Verdraagt elkander en vergeeft 
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elkander, indien de een tegen de ander een grief heeft; gelijk ook 
de Here u vergeven heeft, doet ook gij evenzo. En doet bij dit alles 

de liefde aan, als de band der volmaaktheid. En de vrede van 

Christus, tot welke gij immers in één lichaam geroepen zijt, regere 
in uw harten; en weest dankbaar. 

En vers 17 En al wat gij doet met woord of werk, doet het alles in 
de naam des Heren Jezus, God, de Vader, dankende door Hem! 

En vers 23 tot en met 25 Wat gij ook doet, verricht uw werk van 

harte, als voor de Here en niet voor mensen; gij weet toch, dat gij 
van de Here tot vergelding de erfenis zult ontvangen. Gij dient 

Christus als heer. Want wie onrecht doet, zal zijn onrecht 
terugontvangen, en er is geen aanzien des persoons. 

En Colossenzen 4, vers 5 en 6 Gedraagt u als wijzen ten opzichte 

van hen die buiten staan, maakt u de gelegenheid ten nutte. Uw 
spreken zij te allen tijde aangenaam, niet zouteloos; gij moet 

weten, hoe gij aan ieder het juiste antwoord moet geven. 
En Hebreeën 2, vers 18 Want doordat Hij zelf in verzoekingen 

geleden heeft, kan Hij hun, die verzocht worden, te hulp komen. 

 
En Hebreeën 3, vers 12 Ziet toe, broeders “en zusters”, dat bij 

niemand uwer een boos, ongelovig hart zij, door af te vallen van de 

levende God. 
En Hebreeën 4, vers 13 tot en met 16 en geen schepsel is voor 

Hem verborgen, want alle dingen liggen open en ontbloot voor de 
ogen van Hem, voor wie wij rekenschap hebben af te leggen. Daar 

wij nu een grote hogepriester hebben, die de hemelen is 

doorgegaan, Jezus, de Zoon van God, laten wij aan die belijdenis 
vasthouden. Want wij hebben geen hogepriester, die niet kan 

medevoelen met onze zwakheden, maar een, die in alle dingen op 
gelijke wijze als wij is verzocht geweest, doch zonder te 

zondigen. Laten wij daarom met vrijmoedigheid toegaan tot de 

troon der genade, opdat wij barmhartigheid ontvangen en genade 
vinden om hulp te verkrijgen te gelegener tijd. 

En Hebreeën 6, vers 9 tot en met 12 Maar wat u betreft, geliefden, 

ook al spreken wij zo, wij zijn overtuigd van iets beters, waaraan 
uw heil hangt. Want God is niet onrechtvaardig, dat Hij uw werk 

zou vergeten en de liefde, die gij voor zijn naam getoond hebt door 
de diensten, welke gij de heiligen bewezen hebt en nog 

bewijst. Maar het is onze begeerte, dat ieder uwer dezelfde ijver 
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blijve betonen tot de verwezenlijking der hoop tot het einde 
toe, opdat gij niet traag wordt, maar navolgers moogt zijn van hen, 

die door geloof en geduld de beloften beërven. 

En Hebreeën 10, vers 22 tot en met 24 Laten wij toetreden met een 
waarachtig hart, in volle verzekerdheid des geloofs, met een hart, 

dat door besprenging gezuiverd is van besef van kwaad, en met 
een lichaam, dat gewassen is met zuiver water. Laten wij de 

belijdenis van hetgeen wij hopen onwankelbaar vasthouden, want 

Hij, die beloofd heeft, is getrouw. En laten wij op elkander acht 
geven om elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. 

 
Voorwaar, neem de tijd, en laat de Heilige Geest Gods u 

leiden, door Zijn woorden voor u. 

 
Hebreeën 12, vers 28 en 29 Laten wij derhalve, omdat wij een 

onwankelbaar koninkrijk ontvangen, dankbaar zijn en hierdoor God 
vereren op een Hem welbehagelijke wijze met eerbied en 

ontzag, want onze God is een verterend vuur. 

 
Amen! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en 

verdween. 
 

 
 

Dit is het woord des HEREN! 
 
Dit heb Ik in beelden tot u gesproken; er komt een ure, dat Ik niet 

meer in beelden tot u zal spreken, maar u vrijuit over de Vader 

spreken zal. 
 

 
Volledige weergave: 

  

Hallo, welkom! Op 07 februari 2022, kreeg Ik, Profeet Benjamin 
Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil 

delen. 
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Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

Voorwaar,  

 
Zacharia 4, vers 6 Hij antwoordde mij: Dit is het woord 

des HEREN…tot zover, “niet door kracht noch geweld, maar door 
mijn Geest!” zegt de HERE der heerscharen, “de Koning der 

koningen”. 

 
En Mattheüs 13, vers 44 Het Koninkrijk der hemelen is gelijk aan 

een “kostbare” schat, verborgen in een akker, die een mens 
ontdekte en verborg, en in zijn blijdschap hierover gaat. Tot zover. 

 

En Lucas 17, vers 20 tot en met 37 En op de vraag der 
Farizeeën, wanneer het Koninkrijk Gods komen zou, antwoordde Hij 

hun en zeide: Het Koninkrijk Gods komt niet zó, dat het te 
berekenen is; ook zal men niet zeggen: zie, hier is het of daar! 

Want zie, het Koninkrijk Gods is bij u. En Hij zeide tot zijn 

discipelen: Er zullen dagen komen, dat gij zult begeren één der 
dagen van de Zoon des mensen te zien en gij die niet zult zien. En 

men zal tot u zeggen: Zie, daar is het; zie, hier is het! Gaat er niet 

heen, en loopt het niet na. Want gelijk de bliksem flitst en van de 
ene kant des hemels tot de andere kant licht, zó zal de Zoon des 

mensen wezen op zijn dag. Maar eerst moet Hij veel lijden en 
verworpen worden door dit geslacht. En gelijk het geschiedde in de 

dagen van Noach, zó zal het ook zijn in de dagen van de Zoon des 

mensen: zij aten, zij dronken, zij huwden, en zij werden ten 
huwelijk genomen tot op de dag, waarop Noach in de ark ging en 

de zondvloed kwam en allen verdelgde. Op dezelfde wijze als het 
geschiedde in de dagen van Lot: zij aten, zij dronken, zij kochten, 

zij verkochten, zij plantten, zij bouwden. Maar op de dag, waarop 

Lot uit Sodom ging, regende vuur en zwavel van de hemel en 
verdelgde hen allen. Op dezelfde wijze zal het gaan op de dag, 

waarop de Zoon des mensen geopenbaard wordt. Wie op die dag op 

het dak zal zijn, terwijl zijn huisraad in huis is, ga niet naar 
beneden om het te halen, en wie in het veld is evenzo, hij kere niet 

terug. Denkt aan de vrouw van Lot! Ieder, die zijn leven zal 
trachten te behouden, die zal het verliezen, maar ieder, die het 

verliezen zal, die zal het vernieuwen. Ik zeg u, in die nacht zullen er 
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twee in één bed zijn, de een zal aangenomen, de ander 
achtergelaten worden. Twee vrouwen zullen samen bezig zijn met 

malen, de ene zal aangenomen, de andere achtergelaten 

worden. Twee zullen op het land zijn, de een zal aangenomen, de 
ander achtergelaten worden. En zij antwoordden en zeiden tot 

Hem: Waar, Here? Hij zeide tot hen: Waar het lichaam is, daar 
zullen ook de gieren zich verzamelen. 

 

 
En Lucas 18, vers 6 tot en met 8 En de Here zeide: Hoort, wat 

de onrechtvaardige rechter zegt. Zal God dan zijn uitverkorenen 
geen recht verschaffen, die dag en nacht tot Hem roepen, en laat 

Hij hen wachten? Ik zeg u, dat Hij hun spoedig recht zal 

verschaffen. Doch, als de Zoon des mensen komt, zal Hij dan het 
geloof vinden op aarde? 

En Spreuken 25, vers 2 Het is Gods eer een zaak te verbergen, 
maar der koningen eer een zaak uit te vorsen. 

En Johannes 16, vers 25 Dit heb Ik in beelden tot u gesproken; er 

komt een ure, dat Ik niet meer in beelden tot u zal spreken, maar u 
vrijuit over de Vader spreken zal. 

En Mattheüs 13, vers 34 Dit alles zeide Jezus in gelijkenissen tot de 

scharen en zonder gelijkenis zeide Hij niets tot hen. 
En vers 40 Zoals nu het onkruid verzameld wordt en met vuur 

verbrand, zo zal het gaan bij de voleinding der wereld. 
En vers 43 Dan zullen de rechtvaardigen stralen als de zon in het 

Koninkrijk huns Vaders. Wie oren heeft, die hore! 

En Lucas 8, vers 17 Want er is niets verborgen, dat niet aan het 
licht zal komen, en niets geheim, dat niet zal bekend worden en 

aan het licht komen. 
 

En Lucas 21, vers 19 Door uw volharding zult gij uw leven 

verkrijgen. 
En vers 26 en 27 Terwijl de mensen bezwijmen van vrees en angst 

voor de dingen, die over de wereld komen. Want de machten der 

hemelen zullen wankelen. En dan zullen zij de Zoon des mensen 
zien komen op een wolk, met grote macht en heerlijkheid.  

En vers 31 Zo moet ook gij, wanneer gij dit ziet geschieden, weten, 
dat het Koninkrijk Gods nabij is. 



 
 

 

8729 
 
 

 

En vers 36 Waakt te allen tijde, biddende, dat gij in staat moogt 
wezen te ontkomen aan alles wat geschieden zal, en gesteld te 

worden voor het aangezicht van de Zoon des mensen. 

 
Voorwaar, mijn naam is Revelado, en ben een bode engel 

Gods. 
 

Efeziërs 6, vers 10 Voorts, weest krachtig in de Here en in de 

sterkte zijner macht. 
En Colossenzen 1, vers 29 Hiervoor span ik mij ook in, onder zware 

strijd, naar zijn werking, die in mij werkt met kracht. 
En Colossenzen 2, vers 15 Hij heeft de overheden en machten 

ontwapend en openlijk tentoongesteld en zo over hen gezegevierd. 

En Colossenzen 3, vers 4 Wanneer Christus verschijnt, die ons 
leven is, zult ook gij met Hem verschijnen in heerlijkheid. 

 
Amen! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en 

verdween. 
 

 

 

Geloof in Zijn Bloed en overwinning! 
 

De Here, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus is een schild 
dat u bedekt en beschermt. Niet eenzaam gaat u de strijd aan, 

maar vol in Zijn sterkte en kracht en gelovend in Zijn Bloed en 
overwinning! 

 

 
Volledige weergave: 

  
Hallo, welkom! Op 8 februari 2022, kreeg Ik, Profeet Benjamin 

Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil 

delen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  
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Voorwaar, verheugt u in Hem, die bij u is. 
Zijn kracht is nimmer falend en overwint altijd, elk demonenleger. 

Voorwaar, er is geen angst of bezorgdheid in het hart, maar de 

geestelijke goddelijke kracht! 
 

Romeinen 8, vers 31 Wat zullen wij dan van deze dingen zeggen? 
Als God vóór ons is, wie zal tegen ons zijn? 

En Romeinen 14, vers 16 Laat van het goede, dat gij hebt, geen 

kwaad gezegd kunnen worden. 
 

Voorwaar,  
 

Efeziërs 6, vers 10 Voorts, weest krachtig in de Here en in de 

sterkte zijner macht. 
 

In Hem bent u meer dan overwinnaar, die u de zege in de 
strijd heeft beloofd. 

 

Efeziërs 6, vers 12 en 13 Want wij hebben niet te worstelen 
tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, 

tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten 

in de hemelse gewesten. Neemt daarom de wapenrusting Gods, om 
weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om, uw taak geheel 

vervuld hebbende, stand te houden. 
Voorwaar, mijn naam is Power, en ben bode engel Gods. 

 

De Here, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus is een 
schild dat u bedekt en beschermt.  

Niet eenzaam gaat u de strijd aan, maar vol in Zijn sterkte en 
kracht en gelovend in Zijn Bloed en overwinning! 

 

Efeziërs 6, vers 16 tot en met 19 Neemt bij dit alles het schild 
des geloofs ter hand, waarmede gij al de brandende pijlen van de 

boze zult kunnen doven; en neemt de helm des heils aan en het 

zwaard des Geestes, dat is het woord van God. En bidt daarbij met 
aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in de Geest, 

daartoe wakende met alle volharding en smeking voor alle 
heiligen; ook voor mij, dat mij bij het openen van mijn mond het 
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woord geschonken worde, om vrijmoedig het geheimenis van het 
evangelie bekend te maken. 

 

Voorwaar, laat uw hart en ziel steeds vurig zijn voor de 
Here.  

Voorwaar, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus is meer dan 
overwinnaar, en zoals er in Hem geen vrees is maar overwinning! 

Daarom ook, u in JHWH, hoeft de satan niet te vrezen. Hij, Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus is uw licht en een burcht en 
Redder. Hij laat u nooit alleen, als u Hem toebehoort. Laat uw hart 

nimmer koud zijn voor de Here.  
 

Prijs Zijn krachtige Naam steeds weer.  

Zijn woorden geven u de overwinning. 
 

Colossenzen 1, vers 29 Hiervoor span ik mij ook in, onder zware 
strijd, naar zijn werking, die in mij werkt met kracht. 

En Colossenzen 2, vers 6 en 7 Nu gij Christus Jezus, de Here, 

aanvaard hebt, wandelt in Hem, geworteld en dan opgebouwd 
wordend in Hem, bevestigd wordend in het geloof, zoals u geleerd 

is, overvloeiende in dankzegging. 

En vers 10 En gij hebt de volheid verkregen in Hem, die het hoofd 
is van alle overheid en macht. 

En vers 15 Hij heeft de overheden en machten ontwapend en 
openlijk tentoongesteld en zo over hen gezegevierd. 

En Jakobus 4, vers 7 Onderwerpt u dus aan God, maar biedt 

weerstand aan de duivel, en hij zal van u vlieden. 
En vers 10 Vernedert u voor de Here, en Hij zal u verhogen. 

 
En Klaagliederen 3, vers 22 Het zijn de gunstbewijzen des HEREN, 

dat wij niet omgekomen zijn, want zijn barmhartigheden houden 

niet op. 
En vers 25 en 26 Goed is de HERE voor wie Hem verwachten, voor 

de ziel die Hem zoekt; goed is het, in stilheid te wachten op het heil 

des HEREN. 
En vers 40 en 41 Laten wij onze wegen doorzoeken en doorvorsen 

en ons bekeren tot de HERE. Laten wij met de handen ons hart 
opheffen tot God in de hemel. 
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Amen! 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en 

verdween. 

 
 

 

Velen zijn reeds overgenomen door satan! 
 

Voorwaar, het kwaad, de machten, hebben de overheden en 
instanties en samenlevingen reeds in hun macht gekregen. Er is 

een onzichtbare geestelijk strijd aan de gang, om de ziel van de 

mens. 
 

 
Volledige weergave: 

  

Hallo, welkom! Op 9 februari 2022, kreeg Ik, Profeet Benjamin 
Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil 

delen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 
Revelado, en ben een bode engel Gods. 

 

Voorwaar, velen zien nu de ernst in, dat al die vaccinaties 
met het beest te maken hebben. 

De gehele Aarde volgt het beest achterna. 
 

Openbaring 13, vers 4 En zij aanbaden de draak, omdat hij aan 

het beest de macht gegeven had, en zij aanbaden het beest, 
zeggende: Wie is aan het beest gelijk? en: Wie kan er oorlog tegen 

voeren? 
En vers 6 en 7 En het beest opende zijn mond tot lasteringen tegen 

God, om zijn naam te lasteren en zijn tent en hen, die in de hemel 

wonen. En hem werd gegeven om tegen de heiligen oorlog te 
voeren en hen te overwinnen; en hem werd macht gegeven over 

elke stam en natie en taal en volk. 
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Voorwaar, de massa-uitroeiing van de mens, begint steeds 
duidelijk te worden, hoewel velen netjes in de rij blijven 

aanschuiven voor hun volgende vaccinatie en getroffen 

worden in hun lichaam door ernstige ziekten, zoals de HIV 
Aids en hart aandoeningen.  

Velen ondervinden al vele klachten en voelen zich reeds heel 
anders, alsof ze overgenomen zijn.  

 

Openbaring 13, vers 8 en 9 En allen, die op de aarde wonen, 
zullen het beest aanbidden, ieder, wiens naam niet geschreven is in 

het boek des levens van het Lam, dat geslacht is, sedert de 
grondlegging der wereld. Indien iemand een oor heeft, hij hore.  

En vers 16 en 17 En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de 

groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een 
merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun 

voorhoofd, en dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het 
merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam 

heeft. 

 
Voorwaar, stapsgewijs zijn al vele tempels Gods besmet en 

het immuunsysteem zeer beschadigd met al die injecties. 

Voorwaar,  
 

1 Korintiërs 3, vers 16 en 17 Weet gij niet, dat gij Gods tempel 
zijt en dat de Geest Gods in u woont? Zo iemand Gods tempel 

schendt, God zal hem schenden. Want de tempel Gods, en dat zijt 

gij, is heilig! 
 

Voorwaar, iemand die zoals bij een griep, corona heeft 
gehad, is meer beschermd, dan iemand die zich keer op keer 

laat vaccineren. 

 
1 Korintiërs 2, vers 12 tot en met 15 Wij nu hebben niet de 

geest der wereld ontvangen, maar de Geest uit God, opdat wij 

zouden weten, wat ons door God in genade geschonken is. Hiervan 
spreken wij dan ook met woorden, die niet door menselijke 

wijsheid, maar door de Geest geleerd zijn, zodat wij het geestelijke 
met het geestelijke vergelijken. Doch een ongeestelijk mens 

aanvaardt niet hetgeen van de Geest Gods is, want het is hem 
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dwaasheid en hij kan het niet verstaan, omdat het slechts geestelijk 
te beoordelen is. Maar de geestelijke mens beoordeelt alle dingen, 

zelf echter wordt hij door niemand beoordeeld.   

 
Voorwaar, het kwaad, de machten, hebben de overheden en 

instanties en samenlevingen reeds in hun macht gekregen. 
De gevallen engelen beïnvloeden en controleren en manipuleren 

mensen, en ze laten vooral ziel voor ziel afbreken en sterven. 

Voorwaar, men streeft, om de hersenen en al uw herinneringen, 
onder andere, te veranderen. Er is een onzichtbare geestelijk strijd 

aan de gang om de ziel van de mens. 
 

Openbaring 14, vers 12 Hier blijkt de volharding der heiligen, die 

de geboden Gods en het geloof in Jezus bewaren. 
En vers 16 En Hij, die op de wolk gezeten was, zond zijn sikkel uit 

op de aarde, en de aarde werd gemaaid. 
En Openbaring 17, vers 16 En de tien horens, die gij zaagt, en het 

beest, dezen zullen de hoer haten, en zij zullen haar berooid maken 

en naakt, haar vlees eten en haar met vuur verbranden. 
 

En Openbaring 22, vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, 

zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van 
de Here Jezus zij met u allen. 

 
Tot slot, doe de wapenrusting Gods aan en wees klaar voor 

de Opname! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en 
verdween. 

 
 

 

God toetst elk hart en elke gedachte 
 

Want des HEREN ogen gaan over de gehele aarde, om krachtig bij te 

staan hen, wier hart volkomen naar Hem uitgaat. Zie, God verwerpt 
de oprechten niet en Hij vat de boosdoeners niet bij de hand. 

 

 
Volledige weergave: 
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Hallo, welkom! Op 9 februari 2022, kreeg Ik, Profeet Benjamin 

Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil 

delen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 

Voorwaar,  
 

2 Samuël 7, vers 22 Daarom zijt Gij groot, Here HERE, want 
niemand is U gelijk en geen God is er behalve Gij naar al wat wij 

met onze oren gehoord hebben. 

En Samuel 22, vers 46 Vreemden verloren hun kracht en verlieten 
bevend hun burchten. 

 
Zegt, “Halleluja!” 

 

1 Kronieken 16, vers 10 en 11 Beroemt u in zijn heilige naam, 
het hart van wie de HERE zoeken, verheuge zich. Vraagt naar 

de HERE en zijn sterkte, zoekt zijn aangezicht bestendig. 

En vers 25 Want de HERE is groot en zeer te prijzen, geducht is Hij 
boven alle goden. 

En vers 27 Majesteit en luister zijn voor zijn aangezicht, sterkte en 
vreugde in de plaats waar Hij woont. 

En vers 29 Geeft de HERE de heerlijkheid van zijn naam, brengt 

offer en komt voor zijn aangezicht. Buigt u neder voor de HERE in 
heilige feestdos. 

En vers 34 Looft de HERE, want Hij is goed, want zijn 
goedertierenheid is tot in eeuwigheid. 

 

En 1 Kronieken 29, vers 11 tot en met 13 Van U, o HERE, is de 
grootheid en de kracht, de heerlijkheid, de roem en de majesteit, 

ja, alles wat in de hemel en op de aarde is; van U is de 

heerschappij, o HERE, en Gij zijt als hoofd boven alles 
verheven. Want rijkdom en eer komen van U, en Gij heerst over 

alles; in uw hand is sterkte en kracht, en Gij hebt het in uw macht 
een ieder groot en sterk te maken. Thans loven wij U, o onze God, 

en prijzen wij uw heerlijke naam. 
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En vers 17 Ik weet, mijn God, dat Gij het hart toetst en een 
welbehagen hebt in oprechtheid – ik heb in oprechtheid mijns 

harten U dit alles vrijwillig gegeven; nu heb ik met vreugde gezien, 

hoe ook uw volk dat zich hier bevindt, U vrijwillig gaven bracht. 
 

En 2 Kronieken 15, vers 7 Gij dan, weest sterk, en laten uw 
handen niet verslappen, want uw werk zal beloond worden. 

En 2 Kronieken 16, vers 9 Want des HEREN ogen gaan over de 

gehele aarde, om krachtig bij te staan hen, wier hart volkomen 
naar Hem uitgaat. Gij hebt hierin dwaas gehandeld, want van nu af 

zult gij oorlogen hebben. 
En 2 Kronieken 20, vers 17 Niet gij zult hierbij behoeven te 

strijden: stelt u op, blijft staan, dan zult gij zien, dat de HERE u de 

overwinning geeft. Tot zover. 
En 2 Kronieken 20, vers 20 vanaf: Gelooft in de HERE, uw God, 

“JHWH”, en gij zult bevestigd worden, gelooft in zijn Profeten 
“Gods” en gij zult voorspoedig zijn. 

 

Voorwaar, mijn naam is Lovesadai, en ben een bode engel 
Gods. 

Job 8, vers 20 tot en met 22 Zie, God verwerpt de oprechte niet 

en Hij vat de boosdoeners niet bij de hand. Eens zal Hij uw mond 
vervullen met gelach en uw lippen met gejuich; uw haters zullen 

met schaamte overdekt worden, en de tent der goddelozen zal niet 
meer zijn. 

En Job 9, vers 19 Ja, wanneer het aankomt op de kracht van de 

“aller” sterkste, – dan is Hij, “JHWH” het, en wanneer het 
aankomt op het recht, dan zegt Hij: Wie kan Mij ter verantwoording 

roepen? 
En vers 12 Wanneer Hij wegrukt, wie zal Hem weerhouden? Wie zal 

tot Hem zeggen: Wat doet Gij? 

En Job 13, vers 17 Luistert aandachtig naar mijn woord en mijn 
verklaring kome in uw oren. 

En Job 15, vers 17 Ik wil u onderrichten, luister naar mij: en wat ik 

geschouwd heb, dat wil ik vertellen. 
En Job 17, vers 9 Nochtans houdt de rechtvaardige vast aan zijn 

weg, en wie rein van handen is, neemt toe in kracht. 
 

Voorwaar, verheugt u in de Here! 
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Wees een afspiegeling van Hem, straal en lach! 
 

Job 20, vers 5 tot en met 9 Voorzeker, het gejubel der 

goddelozen duurt kort, en de vreugde der godvergetenen slechts 
een ogenblik. Al verheft zich zijn trots hemelhoog, en raakt zijn 

hoofd aan de wolken, hij gaat als zijn drek voor altijd te gronde; 
wie hem gezien hebben, zeggen: Waar is hij? Als een droom 

vervliegt hij, onvindbaar, hij wordt weggevaagd als een 

nachtgezicht. Het oog, dat hem bespeurde, aanschouwt hem niet 
meer, en zijn woonplaats ziet hem niet terug. 

En Job 27, vers 8 Want wat is de verwachting van de godvergetene, 
als God zijn leven afsnijdt, als Hij dat opeist? 

 

En Job 33, vers 4 De Geest Gods heeft mij gemaakt, en de adem 
des Almachtigen doet mij leven. 

En vers 9 Ik ben rein, zonder overtreding, ik ben zuiver en zonder 
ongerechtigheid. 

En vers 28 Hij heeft mijn ziel bevrijd van de gang naar de groeve, 

en mijn leven verlustigt zich in het licht. 
 

En Job 36, vers 6 Hij laat de goddeloze niet in leven, maar 

verschaft recht aan de ellendigen. 
En vers 11 en 12 Indien zij horen en zich onderwerpen, dan 

voleindigen zij hun dagen in voorspoed en hun jaren in geluk. Maar, 
indien zij niet horen, dan komen zij om door de spies en geven de 

geest in onverstand. 

En vers 22 tot en met 25 Zie, God handelt verheven in zijn kracht; 
wie is een leermeester als Hij? Wie zou Hem zijn weg voorschrijven, 

en wie durft zeggen: Gij hebt onrecht gedaan? Denk eraan, dat gij 
zijn werk verheerlijkt, hetwelk de mensen bezingen. Alle mensen 

aanschouwen het, de sterveling ziet het van verre. 

 
En Psalm 1, vers 6 Want de HERE kent de weg der rechtvaardigen, 

maar de weg der goddelozen vergaat. 

En Psalm 5, vers 12 en 13 Maar verheugen zullen zich allen die bij 
U schuilen, altoos zullen zij jubelen, daar Gij hen beschermt, en in 

U zullen juichen wie uw naam liefhebben. Want Gij zegent de 
rechtvaardige, o HERE, Gij omgeeft hem met welbehagen als met 

een schild. 



 
 

 

8738 
 
 

 

 
En Psalm 7, vers 11 Mijn schild is bij God, die de oprechten van 

hart verlost. 

 
En Psalm 28, vers 7 De HERE is mijn kracht en mijn schild; op 

Hem vertrouwde mijn hart en ik werd geholpen. Daarom juicht mijn 
hart en loof ik Hem met mijn lied. 

 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en 
verdween. 

 
 

 

Profetisch: vele farizeeën en schriftgeleerden in 

deze eindtijd, zullen zich op de borst slaan, 
wanneer de Here komt 
 

Toen vroegen de Farizeeën en de schriftgeleerden Hem: Waarom 
wandelen uw discipelen niet naar de overlevering der ouden, maar 

eten zij met onreine handen hun brood? Maar Hij zeide tot hen, “de 
farizeeën en schriftgeleerden”: Terecht heeft Jesaja van huichelaars 

“en kwaadsprekers”, geprofeteerd, zoals er geschreven staat: Dit 

volk eert Mij, “JHWH” met de lippen, maar hun hart is verre van 
Mij. 

 
 

Volledige weergave: 

  
Hallo, welkom! Op 13 februari 2022, kreeg Ik, Profeet Benjamin 

Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil 

delen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 

Voorwaar,  
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Marcus 6, vers 54 En toen zij van boord gingen, herkenden de 
mensen Hem terstond. 

 

Voorwaar, kent u Hem, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 
Christus ook goed genoeg in uw hart, en ziel en verstand? 

 
Marcus 7, vers 1 En de Farizeeën verzamelden zich bij Hem met 

sommige van de schriftgeleerden, die van Jeruzalem gekomen 

waren. 
En vers 5 Toen vroegen de Farizeeën en de schriftgeleerden Hem: 

Waarom wandelen uw discipelen niet naar de overlevering der 
ouden, maar eten zij met onreine handen hun brood?  

 

Voorwaar, zo zijn er velen, zoals de farizeeën en 
schriftgeleerden, die denken dat ze het allemaal wel beter 

weten dan de anderen. 
Maar Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, de Koning der 

koningen, kende hun harten en zielen en verstand en wandel. 

 
Marcus 7, vers 6 Maar Hij zeide tot hen, “de farizeeën en 

schriftgeleerden”: Terecht heeft Jesaja van huichelaars “en 

kwaadsprekers”, geprofeteerd, zoals er geschreven staat: Dit 
volk eert Mij, “JHWH” met de lippen, maar hun hart is verre van 

Mij. 
 

Voorwaar, deze boodschap is zeer profetisch! 

Zo zijn er ook vele schijnchristenen, die vele overeenkomsten 
hebben met de farizeeën en schriftgeleerden. 

 
Marcus 7, vers 7 tot en met 9 Tevergeefs eren zij Mij, omdat zij 

leringen leren, die geboden van mensen zijn. 

 
Voorwaar, ook wat betreft de vaccinaties, vanwege hun 

overlevering der mensen, hebben velen zich overgegeven 

aan satan, de listige slang. 
 

Openbaring 13, vers 18 Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, 
berekene het getal van het beest, want het is een getal van een 

mens, en zijn getal is zeshonderd zesenzestig. 
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En Marcus 7, vers 13 En zo maakt gij het woord Gods krachteloos 
door uw overlevering, die gij overgeleverd hebt. En dergelijke 

dingen doet gij vele. 

En vers 16 Indien iemand oren heeft om te horen, die hore. 
 

Voorwaar, hoe mooi iemand zich ook voor kan doen, door 
mooi gepraat, zoals de farizeeën en schriftgeleerden, zo zijn 

er altijd ook wel, die niet tegen de waarheid kunnen, zoals 

zij, die niet willen horen naar de Here, en de waarheid fraai 
verdraaien en buiten werking willen stellen. 

Zo zijn er velen, die zich op de borst zullen slaan, wanneer de Here 
komt, en de ongevaccineerden thuis haalt, die alleen gevaccineerd 

zijn met Zijn kostbare, dierbare, beschermende Bloed. Zijn 

kostbare Bloed is hun toegangsbewijs. Halleluja!  
 

Voorwaar, mijn naam is Revelado, en ben een bode engel 
Gods. 

 

Openbaring 22, vers 6 En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn 
getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der 

Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen 

hetgeen weldra geschieden moet.  
En vers 11 tot en met 14 Wie onrecht doet, hij doe nog meer 

onrecht; wie vuil is, hij worde nog vuiler; wie rechtvaardig is, hij 
bewijze nog meer rechtvaardigheid; wie heilig is, hij worde nog 

meer geheiligd. Zie, Ik kom spoedig en mijn loon is bij Mij om een 

ieder te vergelden, naardat zijn werk is. Ik ben de alfa en de 
omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde. Zalig zij, 

die hun gewaden wassen, opdat zij recht mogen hebben op het 
geboomte des levens en door de poorten ingaan in de stad.  

En vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom 

spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de Here Jezus zij 
met u allen. 

 

Voorwaar, en tot slot,  
 

1 Johannes 2, vers 4 Wie zegt: Ik ken Hem, en zijn geboden niet 
bewaart, is een leugenaar en in die is de waarheid niet. 
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En vers 6 Wie zegt, dat hij in Hem blijft, behoort ook zelf zó te 
wandelen, als Hij gewandeld heeft. 

En vers 15 Hebt de wereld niet lief en hetgeen in de wereld is. 

Indien iemand de wereld liefheeft, de liefde des Vaders is niet in 
hem. 

En vers 24 en 25 Wat u betreft, wat gij van den beginne gehoord 
hebt, moet in u blijven. Indien in u blijft, wat gij van den beginne 

gehoord hebt, dan zult gij ook in de Zoon en in de Vader blijven. En 

dit is de belofte, die Hij zelf ons beloofd heeft: het eeuwige leven. 
 

Amen! 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en 

verdween. 

 
 

 

De Leeuw van Juda brult; Zijn overwinning staat 
vast! 
 

Openbarende boodschap Gods: satan gaat rond op de Aarde als een 
op hol geslagen gek, die er alles aan wil doen, om velen de hel in te 

jagen. Hij is verder gegaan, via de uitstrijkjes, de vaccinatie en 
technologie, die in volle gang zijn, via zijn wereldmachten. 

 

 
Volledige weergave: 

  

Hallo, welkom! Op 14 februari 2022, kreeg Ik, Profeet Benjamin 
Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil 

delen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  
 

Voorwaar, voorwaar, hoor aandachtig! 
Zo spreekt de Here, “Word wakker geestelijk en wees niet 

gelijkvormig aan de wereld, u zult zich deze en overige 

boodschappen gaan herinneren, maar voor sommigen zal het dan al 
te laat zijn.” 
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De satan brult en gebruikt vele manieren om de mens over 

te nemen. Hij weet zijn tijd is zeer kort.  

Maar ook de Leeuw van Juda brult vanwege, dat Zijn overwinning 
vast staat. 

Voorwaar, mijn naam is Michaël, en ben een bode engel Gods. 
Sommigen voelen de weeën van Zijn wederkomst al. 

 

Zo spreekt de Here: 
 

1 Korintiërs 4, vers 18 Doch sommigen hebben zich opgeblazen, 
in de waan, dat ik niet tot u komen zou. 

En Efeziërs 6, vers 10 tot en met 12 Voorts, weest krachtig in de 

Here en in de sterkte zijner macht. Doet de wapenrusting Gods 
aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des 

duivels; want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, 
maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de 

wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de 

hemelse gewesten. 
 

De satan gaat rond op de Aarde als een op hol geslagen gek, 

die er alles aan wil doen om velen de hel in te jagen. 
 

Lucas 17, vers 26 tot en met 30 En gelijk het geschiedde in de 
dagen van Noach, zó zal het ook zijn in de dagen van de Zoon des 

mensen: zij aten, zij dronken, zij huwden, en zij werden ten 

huwelijk genomen tot op de dag, waarop Noach in de ark ging en 
de zondvloed kwam en allen verdelgde. Op dezelfde wijze als het 

geschiedde in de dagen van Lot: zij aten, zij dronken, zij kochten, 
zij verkochten, zij plantten, zij bouwden. Maar op de dag, waarop 

Lot uit Sodom ging, regende vuur en zwavel van de hemel en 

verdelgde hen allen. Op dezelfde wijze zal het gaan op de dag, 
waarop de Zoon des mensen geopenbaard wordt.  

 

Voorwaar, zo spreekt de Here HERE, Yeshua HaMashiach, 
JHWH, Jezus Christus, tot Zijn eindtijdprofeet Benjamin 

Cousijnsen. 
Als men een wattenstaafje uitstrijkzelftest zou doen, heeft men 

niets te vrezen, omdat het staafje in het vloeistofkoker gaat, om 
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het erin te roeren, en het druppelt dan op de uitslagtest. Door het 
te laten doen door de GGD of huisarts, onder andere, die uit de 

wereldmachten der duisternis komen, kan het onbetrouwbaar zijn, 

omdat een uitstrijkje mogelijk in het geheim tot biologische 
wapenstoffen is gemaakt, dezelfde zaten in de vaccinaties, en 

vervolgens de Nano deeltjes overbrengt in de mens. 
 

Voorwaar, luister ook naar de overige boodschappen Gods, 

die u ook informeren vanaf de troon van God. 
Men wil iederéén injecteren en voorzien van het merkteken van het 

beest, en de mens helemaal overnemen op verschillende manieren. 
Ook de technologie gaat hierin heel erg ver. 

 

Psalm 8, vers 6 Toch hebt Gij hem bijna goddelijk gemaakt. Tot 
zover. 

 
En Openbaring 13, vers 14 En het verleidt hen, die op de aarde 

wonen, wegens de tekenen, die hem gegeven zijn te doen voor de 

ogen van het beest. En het zegt tot hen, die op de aarde wonen, 
dat zij een beeld moeten maken voor het beest. Tot zover. 

En vers 15 tot en met 18 En hem werd gegeven om aan het beeld 

van het beest een geest te schenken, zodat het beeld van het beest 
ook zou spreken, en maken dat allen, die het beeld van het beest 

niet aanbaden, gedood werden. En het maakt, dat aan allen, de 
kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de 

slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op 

hun voorhoofd, en dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het 
merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam 

heeft. Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal 
van het beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is 

zeshonderd zesenzestig. 

 
En Openbaring 14, vers 14 En ik zag en zie, een witte wolk, en 

op de wolk iemand gezeten als eens mensen zoon met een gouden 

kroon op zijn hoofd en een scherpe sikkel in zijn hand.  
En vers 16 En Hij, die op de wolk gezeten was, zond zijn sikkel uit 

op de aarde, en de aarde werd gemaaid. 
En Openbaring 22, vers 12 tot en met 14 Zie, Ik kom spoedig en 

mijn loon is bij Mij om een ieder te vergelden, naardat zijn werk 
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is. Ik ben de alfa en de omega, de eerste en de laatste, het begin 
en het einde. Zalig zij, die hun gewaden wassen, opdat zij recht 

mogen hebben op het geboomte des levens en door de poorten 

ingaan in de stad. 
En vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom 

spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de Here Jezus zij 
met u allen. 

 

Voorwaar, tot slot, wees echt klaar voor de Opname! 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en 

verdween. 
 

 

 

Waarschuwing: Wees niet traag met uw beloften 

in te lossen, anders zal God deze van u gaan 

eisen 
 
Het is beter, dat gij niet belooft dan dat gij belooft en niet 

inlost. Geef uw mond geen gelegenheid om u te doen zondigen. 
 

 

Volledige weergave: 
  

Hallo, welkom! Op 15 februari 2022, kreeg Ik, Profeet Benjamin 
Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil 

delen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 
Voorwaar, spits uw oren! 

 
Deuteronomium 6, vers 5 Gij zult de HERE, uw God, liefhebben 

met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw 

kracht. 
En vers 12 Neem u er dan voor in acht, dat gij de HERE, 

“JHWH”, niet vergeet. Tot zover. 
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En vers 13 De HERE, uw God, zult gij vrezen “met geheel uw hart 
en ziel en verstand”, Hem zult gij dienen. Tot zover. 

En vers 16 Gij zult de HERE, uw God, “JHWH”, niet verzoeken. Tot 

zover. 
 

Voorwaar, kom uw beloftes altijd na. 
 

Deuteronomium 8, vers 11 Neem u ervoor in acht, dat gij 

de HERE, uw God, niet vergeet door zijn geboden, zijn 
verordeningen en zijn inzettingen, die ik u heden opleg, te 

verwaarlozen. “Uw beloften telkens uitstellen is zonde.” 
En vers 18 Maar gij zult aan de HERE, “JHWH”, uw God, denken. 

Tot zover. 

En Deuteronomium 11, vers 16 Neemt u ervoor in acht, dat uw hart 
zich niet laat verlokken, zodat gij afwijkt, andere goden dient en u 

voor hen nederbuigt. 
En vers 18 Maar gij zult deze “boodschap”, mijn woorden in uw 

hart en in uw ziel leggen. Tot zover. 

En Deuteronomium 13, vers 4 De HERE, uw God, zult gij volgen, 
Hem vrezen, zijn geboden houden en naar zijn stem luisteren: Hem 

zult gij dienen en aanhangen. 

  
Wees niet lui in het dienen, maar hongerig. 

Spits uw oren! 
 

Deuteronomium 23, vers 21 tot en met 23 Wanneer gij 

de HERE, uw God, een gelofte doet, zult gij er niet mee talmen haar 
in te lossen, want de HERE, uw God, zou ze toch van u eisen en dan 

zoudt gij u bezondigen. Maar, wanneer gij u onthoudt van het doen 
van een gelofte, bezondigt gij u niet. Wat over uw lippen gegaan is, 

moet gij stipt volbrengen; gij hebt immers de HERE, uw God, 

volkomen vrijwillig een gelofte gedaan, die gij hebt uitgesproken 
met eigen mond. 

 

Voorwaar, mijn naam is Blesia, en ben een bode engel Gods. 
Als de Here u iets zegt, zoals door deze boodschap heen, zondig 

dan niet verder, maar bekeer u. 
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Spreuken 6, vers 6 Ga tot de mier, gij luiaard, zie haar wegen en 
word wijs. 

En vers 9 Hoelang, luiaard, zult gij neerliggen, wanneer zult gij 

opstaan uit uw slaap? 
En Spreuken 15, vers 19 De weg van de luiaard is als een 

doornhaag, maar het pad der oprechten is welgebaand. 
En Spreuken 16, vers 6 Door liefde en trouw wordt de 

ongerechtigheid verzoend, door de vreze des HEREN wijkt men van 

het kwaad. 
En vers 9 Het hart des mensen overdenkt zijn weg, maar 

de HERE bestiert zijn gang. 
En vers 20 Wie op het woord acht geeft, zal het goede vinden; ja, 

welzalig hij, die op de HERE vertrouwt. 

En Spreuken 22, vers 12 en 13 De ogen des HEREN bewaken de 
kennis, maar Hij verijdelt de woorden van de trouweloze. De luiaard 

zegt: Er is een leeuw op de straat, ik moest eens op het plein 
gedood worden! 

 

Voorwaar,  
 

En Prediker 5, vers 4 tot en met 6 Het is beter, dat gij niet 

belooft dan dat gij belooft en niet inlost. Geef uw mond geen 
gelegenheid om u te doen zondigen, en zeg niet in 

tegenwoordigheid van de Godsgezant, dat het een vergissing was; 
waarom zou God vertoornd worden over uw woorden en het werk 

uwer handen verderven? Want er zijn dromen in menigte, zo zijn er 

ook talrijke ijdele woorden; vrees echter God. 
En Prediker 9, vers 13 en 14 Ook dit zag ik als wijsheid onder de 

zon en het maakte grote indruk op mij: er was een kleine stad met 
weinig inwoners, en een groot koning trok tegen haar op en 

omsingelde haar en richtte hoge belegeringstorens tegen haar op. 

En vers 8 Laten uw klederen te allen tijde wit zijn en olie ontbreke 
niet op uw hoofd. 

 

En Openbaring 22, vers 14 Zalig zij, die hun gewaden wassen, 
opdat zij recht mogen hebben op het geboomte des levens en door 

de poorten ingaan in de stad. Amen! 
 

Wees gezegend in de Here, uw God. 
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Mogen liefde en trouw u nimmer verlaten. 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en 

verdween. 

 
 

 

De Twee Getuigen zullen de woorden Gods 
spreken 
 
Zo zegt de Here, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus: Maar 

gij, de Twee Getuigen, spreek mijn woorden tot hen, of zij horen 

dan wel het nalaten, want zij zijn zoals satan; doof, eigenwijs, 
trots, ongeestelijk en weerspannig.  

 

 
Volledige weergave: 

  
Hallo, welkom! Op 16 februari 2022, kreeg Ik, Profeet Benjamin 

Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil 

delen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, de enige God van al wat 

leeft, de Koning der koningen. 

 
Voorwaar,  

 

Ezechiël 2, vers 1 en 2 Hij zeide tot mij: Mensenkind, sta op uw 
voeten, opdat Ik met u spreke. Zodra Hij tot mij sprak, kwam de 

geest in mij en deed mij op mijn voeten staan en ik hoorde Hem, 
die tot mij sprak. 

En Openbaring 22, vers 6 En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn 

getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der 
Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen 

hetgeen weldra geschieden moet.  
 

Voorwaar, zo zegt de Almachtige Here: 
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Ezechiël 2, vers 5  En zij, of zij horen dan wel het nalaten – want 
zij zijn een weerspannig geslacht – zullen weten, dat er in hun 

midden een Profeet is geweest. 

En vers 6 vanaf: wees niet bevreesd voor hun woorden “noch voor 
hun geroddel en leugens” noch beangst voor hun blik, want “zij 

zullen waarachtig veroordeeld worden en in het vuur 
geworpen worden”, zij zijn een “onheilig” weerspannig 

geslacht. 

En Ezechiël 2, vers 7 Maar gij, “de Twee Getuigen”, spreek mijn 
woorden tot hen, of zij horen dan wel het nalaten, want zij zijn 

“zoals satan; doof, eigenwijs, trots, ongeestelijk en” 
weerspannig.  

En vers 9 Toen zag ik en zie, een hand was naar mij uitgestrekt; en 

zie, daarin was een boekrol. 
En Ezechiël 3, vers 8 tot en met 10 Zie, Ik maak uw gezicht even 

hard als het hunne, en uw voorhoofd even hard als het hunne. Als 
diamant, harder dan steen, maak Ik uw voorhoofd; vrees hen dan 

niet en wees niet beangst voor hun blik, want zij zijn een 

weerspannig geslacht. Hij zeide tot mij: Mensenkind, neem al de 
woorden die Ik tot u spreken zal, in uw hart op en hoor ze aan met 

uw oren. 

 
Voorwaar, mijn naam is Michaël, en ben een bode engel 

Gods. 
 

Ezechiël 3, vers 12 Toen hief de “Kadosh, Heilige” Geest mij op, 

“de Twee Getuigen” en ik hoorde achter mij het geluid van een 
“krachtig en” geweldig gedruis “en de Twee Getuigen Gods 

riepen”, geprezen zij de heerlijkheid des HEREN in zijn “kadosh, 
heilige” woonplaats. Amen! 

 

Deze boodschap is profetisch! 
 

Openbaring 22, vers 19 En indien iemand afneemt van de 

woorden van het boek dezer profetie, God zal zijn deel afnemen 
van het geboomte des levens en van de heilige stad, welke in dit 

boek beschreven zijn. 
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Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en 
verdween. 

 

 
 

De demonen van satan komen in opstand tegen 

de ongevaccineerden 
 

Profetische boodschap Gods: In deze boodschap  openbaart de 
Heer hoe de geestelijke oorlog aan het gebeuren is; de demonen 

van satan komen in de gevaccineerden in opstand tegen de 

ongevaccineerden. 
 

Volledige weergave: 

  
Hallo, welkom! Op 17 februari 2022, kreeg Ik, Profeet Benjamin 

Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil 
delen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige Naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Korach, 

en ben een bode engel Gods. 
 

Voorwaar, velen zijn gedood door de satan, vanwege de vele 

bijwerkingen van de vaccinaties en hierdoor voorzien zijn 
van het eigendom’s merk van satan, het getal 666.  

En dan durft men ook nog te beweren als marionet van satan, dat 

de vaccinaties bescherming bieden, terwijl vele ziekenhuis opnames 
door gevaccineerden plaats vond. 

 
Lucas 21, vers 10 Toen zeide Hij tot hen: Volk zal opstaan tegen 

volk en koninkrijk tegen koninkrijk. 

 
Voorwaar, vele ongevaccineerden, die christen zijn en 

ervoor kozen om geen eigendom van satan te worden, en 
hun tempel Gods te laten vernietigen, worden nu al 

wereldwijd door vele overgenomen gevaccineerden 

gediscrimineerd en gehaat. 
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Lucas 21, vers 22 Want dit zijn de dagen van vergelding, waarin 
alles wat geschreven is, in vervulling gaat.  

En vers 16 tot en met 19 En gij zult overgeleverd worden zelfs door 

ouders en broeders en verwanten en vrienden, en zij zullen 
sommigen van u doden, en gij zult door allen gehaat worden om 

mijns naams wil. Doch geen haar van uw hoofd zal teloor 
gaan; door uw volharding zult gij uw leven verkrijgen. 

En vers 26 en 27 Terwijl de mensen bezwijmen van vrees en angst 

voor de dingen, die over de wereld komen. Want de machten der 
hemelen zullen wankelen. En dan zullen zij de Zoon des mensen 

zien komen op een wolk, met grote macht en heerlijkheid. 
 

Velen zeggen: “Zet ze in de FEMA kampen en bied de 

ongevaccineerden geen medische hulp, laat ze maar dood 
gaan, onder andere.” 

Voorwaar, de demonen van satan via de gevaccineerden, komen in 
opstand tegen de ongevaccineerden in Yeshua HaMashiach, JHWH, 

Jezus Christus, vanwege dat ze geestelijk gevaccineerd zijn met 

Zijn kostbare Bloed, en tot slot zijn ze meer dan overwinnaar! 
 

Lucas 21, vers 28 Wanneer deze dingen beginnen te geschieden, 

richt u op en heft uw hoofden omhoog, want uw verlossing genaakt. 
En vers 31 tot en met 36 Zo moet ook gij, wanneer gij dit ziet 

geschieden, weten, dat het Koninkrijk Gods nabij is. Voorwaar, Ik 
zeg u, dit geslacht zal geenszins voorbijgaan, voordat alles 

geschiedt. De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar mijn 

woorden zullen geenszins voorbijgaan. Ziet toe op uzelf, dat uw 
hart nimmer bezwaard worde door roes en dronkenschap en zorgen 

voor levensonderhoud, en die dag niet plotseling over u kome, als 
een strik. Want hij zal komen over allen, die gezeten zijn op het 

oppervlak der ganse aarde. Waakt te allen tijde, biddende, dat gij 

in staat moogt wezen te ontkomen aan alles wat geschieden zal, en 
gesteld te worden voor het aangezicht van de Zoon des mensen. 

 

En Johannes 3, vers 19 en 20 Dit is het oordeel, dat het licht in 
de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad 

hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een 
ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, 

opdat zijn werken niet aan de dag komen. 
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Zo zegt de Here,  

 

Johannes 10, vers 11 Ik ben de goede herder. De goede herder 
zet zijn leven in voor zijn schapen.  

En vers 14 Ik ben de goede herder en Ik ken de mijnen en de 
mijnen kennen Mij. 

En vers 26 Maar gij, “gevaccineerden”, gelooft niet, omdat gij 

niet tot mijn “ware” schapen behoort.  
En vers 27 Mijn schapen, “de ongevaccineerden”, horen naar 

mijn stem “en kennen Mij” en Ik ken ze en zij volgen Mij,  
En vers 28 en Ik geef hun eeuwig leven en zij zullen voorzeker niet 

verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit mijn hand roven. 

 
En Openbaring 22, vers 13 Ik ben de alfa en de omega, de eerste 

en de laatste, het begin en het einde.  
En vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom 

spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de Here Jezus zij 

met u allen. 
 

Amen! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en 
verdween. 

 
 

 

 

In de Naam van Jezus Christus zal alle knie zich 

buigen! Halleluja! 
 
De Here werd vaak beschuldigd tijdens zijn tijd op Aarde. Sommige 

geloofden ook niet dat Jezus God was en sommigen geloofden, dat 

Hij een engel was. Lees of luister verder naar de volledige 
boodschap. 

 
 

Volledige weergave: 
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Hallo, welkom! Op 20 februari 2022, kreeg Ik, Profeet Benjamin 
Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil 

delen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, uw Abba, Vader en 
Rabbouni, en Here der heren en Koning der koningen, El Elohim, 

Adonai.  

 
Voorwaar, spits uw oren! 

 
Genesis 1, vers 2 vanaf: De Geest Gods zweefde over de wateren. 

En Psalm 51, vers 13 vanaf: Neem uw Heilige Geest niet van mij. 

En Psalm 103, vers 1 en 2 Loof de HERE, mijn ziel, en al wat in mij 
is, zijn heilige naam; loof de HERE, mijn ziel, en vergeet niet een 

van zijn weldaden. 
En Psalm 104, vers 30 Zendt Gij uw Geest uit, zij worden 

geschapen, en Gij vernieuwt het gelaat van de aardbodem. 

 
Voorwaar, mijn naam is Ruachana, en ben een bode engel 

Gods.  

 
Jesaja 42, vers 1 Zie, mijn knecht, die Ik ondersteun; mijn 

uitverkorene, in wie Ik een welbehagen heb. Ik heb mijn Geest op 
hem gelegd: hij zal de volken het recht openbaren.  

 

Voorwaar, laat de Heilige Geest u aanraken, door deze 
boodschap heen. 

 
Genesis 2, vers 7 Toen formeerde de HERE God de mens van stof 

uit de aardbodem en blies de levensadem in zijn neus; alzo werd de 

mens tot een levend wezen. 
 

Voorwaar,  

En Johannes 10, vers 30 Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 
Christus zei, Ik en de Vader zijn één. 

En vers 33 De Joden antwoordden Hem: Niet om een goed werk 
willen wij U stenigen, maar om godslastering en omdat Gij, een 

mens, Uzelf God maakt.  



 
 

 

8753 
 
 

 

 
Voorwaar, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus werd 

ook vaak ervan beschuldigd, dat Hij zichzelf voor God uitgaf. 

Die beschuldiging was niet terecht. Voorwaar, hoor aandachtig. 
 

Johannes 17, vers 11 Dit zei de Here tijdens zijn gebed. 
vanaf: Heilige Vader, bewaar hen in uw naam, welke Gij Mij 

gegeven hebt, dat zij één zijn zoals Wij.  

 
En Filippenzen 2, vers 9 tot en met 11 Daarom heeft God Hem 

ook uitermate verhoogd en Hem de naam boven alle naam 
geschonken, opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen 

van hen, die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde 

zijn, en alle tong zou belijden: Jezus Christus is Here, tot eer van 
God, de Vader! 

 
En Lucas 3, vers 21 en 22 En het geschiedde, terwijl al het volk 

gedoopt werd, dat, toen ook Jezus gedoopt werd en in gebed was, 

de hemel zich opende, en de heilige Geest in lichamelijke gedaante 
als een duif op Hem nederdaalde, en dat er een stem kwam uit de 

hemel: Gij zijt mijn Zoon, de geliefde, in U heb Ik mijn welbehagen. 

 
Voorwaar, de werken en wonderen zijn geleid en 

geïnspireerd door Gods Geest. 
 

Lucas 4, vers 14 En Jezus keerde in de kracht des Geestes terug 

naar Galilea. En de roep over Hem ging uit door de gehele streek. 
En vers 18 De Geest des Heren is op Mij, daarom, dat Hij Mij 

gezalfd heeft, om aan armen het evangelie te brengen. 
 

Voorwaar, dankzij Gods Geest, was Hij in staat mensen te 

bevrijden van demonen, onder andere. 
 

Mattheüs 12, vers 28 Maar indien Ik door de Geest Gods de boze 

geesten uitdrijf, dan is het Koninkrijk Gods over u gekomen.  
 

Voorwaar,  
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En Deuteronomium 6, vers 4 en 5 vanaf: De HERE is één! Gij zult 
de HERE, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw 

ziel en met geheel uw kracht.  

Voorwaar, overdenk deze boodschap. 
 

1 Korintiërs 13, vers 12 Want nu zien wij nog door een spiegel, 
in raadselen, doch straks van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik 

onvolkomen, maar dan zal ik ten volle kennen, zoals ik zelf gekend 

ben. 
 

En Johannes 14, vers 6 Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de 
waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij. 

 

Voorwaar, u moet altijd via Yeshua HaMashiach, JHWH, 
Jezus Christus bidden zoals Stephanus onder andere ook 

deed! 
 

Handelingen 7, vers 59 en 60 En zij stenigden Stefanus, die de 

Here aanriep, zeggende: Here Jezus, ontvang mijn geest. En op de 
knieën vallende, riep hij met luider stem: Here, reken hun deze 

zonde niet toe! En met deze woorden ontsliep hij. En Saulus stemde 

in met zijn terechtstelling. 
 

En Johannes 14, vers 13 en 14 En wat gij ook vraagt in mijn 
naam, Ik zal het doen, opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt 

worde. Indien gij Mij iets vraagt in mijn naam, Ik zal het doen. 

En Johannes 15, vers 16 Niet gij hebt Mij, maar Ik heb u uitgekozen 
en u aangewezen, opdat gij zoudt heengaan en vrucht dragen en 

uw vrucht zou blijven, opdat de Vader u alles geve, wat gij Hem 
bidt in mijn naam.  

En Johannes 16, vers 26 en 27 Te dien dage zult gij in mijn naam 

bidden en Ik zeg u niet, dat Ik de Vader voor u vragen zal, want de 
Vader zelf heeft u lief, omdat gij Mij hebt liefgehad en geloofd hebt, 

dat Ik van God ben uitgegaan.  

 
Voorwaar, zoals u hoort, dat zij God aanspraken via de Here, 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. 
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Handelingen 6, vers 15 vanaf: Toen zij hem aanstaarden, zijn 
gelaat “was” als het gelaat van een engel. 

 

En Johannes 3, vers 16 Want alzo lief heeft God de wereld gehad, 
dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die 

in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.  
En 2 Korintiërs 13, vers 4  Welnu, Hij is gekruisigd uit zwakheid, 

maar Hij leeft uit de kracht Gods. Welnu, wij zijn zwak in Hem, 

maar wij zullen met Hem leven voor u uit de kracht Gods. 
En vers 9 Want wij verblijden ons, als gij krachtig zijt, al zijn wij 

zwak. Tot zover. 
En Openbaring 22, vers 17 En de Geest en de bruid zeggen: 

Kom! En wie het hoort, zegge: Kom! En wie dorst heeft, kome, en 

wie wil, neme het water des levens om niet. 
En vers 21 De genade van de Here Jezus zij met u allen. 

 
Amen! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en 

verdween. 
 

 

 

Houd vast aan Mijn woorden, zegt de Here 
 

Bemoedigende boodschap Gods: De Here heeft uw gebed verhoord. 
Deze volgende woorden zijn voor u, zegt de Here, die in ellende zit.  

  
 

Volledige weergave: 

  
Hallo, welkom! Op 21 februari 2022, kreeg Ik, Profeet Benjamin 

Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil 
delen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 

Lovesadai, en ben een bode engel Gods. 

 
Voorwaar, de Here heeft uw gebed gehoord. 
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Gij zegt: Ik ben moe, en mij keel is hees, om uwentwil draag ik 
mijn verdriet. Ik huil en ben terecht gekomen in diepe wateren. 

 

Psalm 69, vers 16 Laat de watervloed mij niet overstromen, noch 
de diepte mij verslinden. Tot zover. 

 
Voorwaar, zo spreekt de Here, 

 

Psalm 103, vers 5 “Ik ben het, Yeshua HaMashiach, JHWH, 
Jezus Christus”, die uw ziel verzadigt met het goede, zodat uw 

jeugd zich vernieuwt als die van een arend. 
En Psalm 107, vers 28 tot en met 30 Toen riepen zij tot de HERE in 

hun benauwdheid, en Hij voerde hen uit hun angsten; Hij maakte 

de storm tot een zacht suizen, zodat de golven stil werden. Zij 
verheugden zich, omdat die tot rust kwamen, en Hij leidde hen 

naar de haven van hun begeerte. 
En Psalm 111, vers 4 Hij heeft voor zijn wonderen een gedachtenis 

gesticht; genadig en barmhartig is de HERE. 

En vers 7 en 8 De werken zijner handen zijn waarheid en recht, 
betrouwbaar zijn al zijn bevelen, vastgesteld voor immer en altoos, 

volbracht in waarheid en oprechtheid. 

En Psalm 112, vers 4 Voor de oprechten gaat het Licht in de 
duisternis op, genadig en barmhartig en rechtvaardig. 

 
Voorwaar, 

 

Psalm 116, vers 1 en 2 Ik heb de HERE lief, want Hij hoort mijn 
stem, mijn smekingen. Want Hij heeft zijn oor tot mij geneigd, 

daarom zal ik mijn leven lang tot Hem roepen. 
En vers 10 Ik heb geloofd, zelfs toen ik sprak: Ik ben zeer verdrukt. 

En Psalm 118, vers 4 Laat wie de HERE vrezen, nu zeggen: Zijn 

goedertierenheid is tot in eeuwigheid. 
En Psalm 119, vers 50 Dit is mijn troost in mijn ellende, dat uw 

belofte mij levend maakt. 

En vers 59 tot en met 63 Ik overdenk mijn wegen, ik wend mijn 
voeten naar uw getuigenissen. Ik haast mij en aarzel niet om uw 

geboden te onderhouden. Hoewel strikken der goddelozen mij 
omgeven, ik vergeet uw wet niet. Te middernacht sta ik op om U te 

loven wegens uw rechtvaardige verordeningen. Ik ben een 



 
 

 

8757 
 
 

 

metgezel van allen die U vrezen, en van hen die uw bevelen 
onderhouden. 

En vers 71 Het is mij goed, dat ik verdrukt ben geweest, opdat ik 

uw inzettingen zou leren. 
En vers 99 Ik ben verstandiger dan al mijn leermeesters, want uw 

getuigenissen zijn mij tot overdenking. 
En vers 101 en 102 Ik weerhoud mijn voeten van alle boze paden, 

opdat ik uw woord onderhoude. Ik wijk niet af van uw 

verordeningen, want Gij onderwijst mij. 
En Psalm 121, vers 7 en 8 De HERE zal u bewaren voor alle kwaad, 

Hij zal uw ziel bewaren. De HERE zal uw uitgang en uw ingang 
bewaren van nu aan tot in eeuwigheid. 

 

Zeg, Amen! 
Voorwaar,  

 
Spreuken 13, vers 15 Goed inzicht verschaft gunst, maar de weg 

der trouwelozen is onbegaanbaar. 

En vers 20 en 21 Wie met wijzen omgaat, wordt wijs; maar wie met 
dwazen verkeert, wordt slecht. Het kwaad vervolgt de zondaren, 

maar de rechtvaardigen vergeldt Hij het goede. 

 
Voorwaar, laat deze boodschap u bemoedigen. 

De Here zelf heeft het allerbeste met u voor en zal u sterken, en zal 
uw tranen drogen. En wanneer u moe bent, houd vast aan Mijn 

woorden, zegt de Here. 

 
Spreuken 4, vers 4 tot en met 7 vanaf: Laat uw hart mijn 

woorden vasthouden; onderhoud mijn geboden, opdat gij moogt 
leven. Verwerf wijsheid, verwerf inzicht, vergeet niet en wijk niet af 

van de woorden mijns monds. Verlaat haar niet, dan zal zij u 

bewaren, heb haar lief, dan zal zij u behoeden. Het begin der 
wijsheid is: verwerf wijsheid en verwerf inzicht bij al wat gij bezit. 

En vers 14 en 15 Kom niet op het pad der goddelozen, betreed de 

weg der bozen niet. Mijd die, ga er niet over; wijk ervan af en ga 
voorbij. 

En vers 25 tot en met 27 Laten uw ogen voorwaarts blikken en uw 
oogopslag rechtuit zijn. Laat uw voet een effen pad inslaan en laten 
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al uw wegen vast zijn. Wijk noch ter rechter-, noch ter linkerhand 
af, houd uw voet verwijderd van het kwade. 

 

Voorwaar,  
 

Jesaja 51, vers 12 Ik, Ik ben het, Yeshua HaMashiach, JHWH, 
Jezus Christus, die u troost. Tot zover. 

 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en 
verdween. 

 
 

 

Uw wandel is een gruwel voor God 
 

Waarschuwende boodschap Gods: Gij zegt, ‘Ik heb mij niet 

verontreinigd, ik ben de Baäls niet achterna gelopen’. Van ouds 
hebt gij uw juk verbroken, uw banden verscheurd, en gezegd: ‘Ik 

wil niet dienstbaar zijn’. Ik echter had u geplant als een edele druif, 
een volkomen zuiver zaad; doch hoe zijt gij Mij veranderd in wilde 

ranken van een vreemde wingerd! Ja, al zoudt gij u wassen met 

loog en veel zeep gebruiken, dan blijft toch uw ongerechtigheid als 
een onuitwisbare vlek voor mijn oog, luidt het woord van de 

Here HERE. 

 
 

Volledige weergave: 
  

Hallo, welkom! Op 22 februari 2022, kreeg Ik, Profeet Benjamin 

Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil 
delen. 

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 

Voorwaar, voorwaar,  
 

Jesaja 5, vers 11 en 12 Wee hun die reeds des morgens vroeg 

bedwelmende drank zoeken; die laat in de nacht opblijven, terwijl 
de wijn hen verhit. Dan bestaat hun feest in citer en harp, 
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tamboerijn, fluit en wijn, maar op het doen des HEREN letten zij niet 
en het werk zijner handen zien zij niet. 

En vers 20 tot en met 23 Wee hun die het kwade goed noemen en 

het goede kwaad; die duisternis voorstellen als licht en licht als 
duisternis; die bitter doen doorgaan voor zoet en zoet voor bitter. 

Wee hun die in eigen oog wijs zijn en in eigen oordeel verstandig. 
Wee hun die helden zijn in het drinken van wijn en dapperen in het 

mengen van bedwelmende drank; die voor een geschenk de 

schuldige vrijspreken en de rechtvaardige zijn gerechtigheid 
ontnemen. 

 
Voorwaar, uw hart is vet, en uw oren doof, en uw ogen 

kleven dicht, opdat u niet mag zien, noch horen, noch 

verstaan. 
Voorwaar, vanwege uw eigen trots en hoogmoedigheid en het 

kwade goed te noemen, en vanwege uw zondige wandel, en het 
wegdrinken van de waarheid en het niet willen verstaan, is het 

duister geworden in u. 

 
Jeremia 2, vers 19 tot en met 23 Laat uw boosheid u tuchtigen 

en uw afdwaling u kastijden; weet en zie, dat het boos en bitter is, 

dat gij de HERE uw God hebt verlaten, en dat er geen vrees voor Mij 
bij u is, luidt het woord van de Here, de HERE der heerscharen. 

Want van ouds hebt gij uw juk verbroken, uw banden verscheurd, 
en gezegd: Ik wil niet dienstbaar zijn. Want op elke hoge heuvel en 

onder elke groene boom legt gij u in ontucht neder. Ik echter had u 

geplant als een edele druif, een volkomen zuiver zaad; doch hoe 
zijt gij Mij veranderd in wilde ranken van een vreemde wingerd! Ja, 

al zoudt gij u wassen met loog en veel zeep gebruiken, dan blijft 
toch uw ongerechtigheid als een onuitwisbare vlek voor mijn oog, 

luidt het woord van de Here HERE. Hoe kunt gij zeggen: Ik heb mij 

niet verontreinigd, ik ben de Baäls niet achternagelopen? Zie uw 
weg in het dal, weet wat gij gedaan hebt, gij snelle, heen en weer 

lopende kemelin. 

En vers 28 Waar zijn dan uw goden die gij u gemaakt hebt? Laten 
die opstaan, of zij u “met magie” kunnen verlossen ten tijde van 

uw rampspoed. Tot zover. 
En vers 29 Waarom wilt gij tegen Mij twisten? Gij allen zijt van Mij 

afvallig geworden, luidt het woord des HEREN.  
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Voorwaar, mijn naam is Keriach, en ben een bode engel 

Gods. 

 
Jeremia 3, vers 13 Alleen, erken uw ongerechtigheid, dat gij van 

de HERE, uw God, zijt afgevallen en uw gangen gericht hebt naar de 
vreemden onder elke groene boom, en naar mijn stem niet hebt 

gehoord, luidt het woord des HEREN. 

 
Voorwaar, u bent een grote schande voor uw familie, omdat 

uw wandel een gruwel is voor hen. 
Vooral in de ogen des Here der heren, en Koning der koningen, 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, bent u om niet aan te 

zien. Hoe durft gij te zeggen: ‘Wie zijn wijs en de wet des Heren is 
bij ons?’ 

Voorwaar, gij doet altoos het kwade en maakt u daarin sterk. 
Voorwaar,  

 

Openbaring 21, vers 8 Maar de lafhartigen, de ongelovigen, de 
verfoeilijken, de moordenaars, de hoereerders, 

“kindermisbruikers”, de tovenaars, de afgodendienaars en alle 

“roddelaars en” leugenaars – hun deel is in de poel “in de hel”, 
die brandt van vuur en zwavel. Tot zover.  

 
En Openbaring 22, vers 11 tot en met 14 Wie onrecht doet, hij 

doe nog meer onrecht; wie vuil is, hij worde nog vuiler; wie 

rechtvaardig is, hij bewijze nog meer rechtvaardigheid; wie heilig 
is, hij worde nog meer geheiligd. Zie, Ik kom spoedig en mijn loon 

is bij Mij om een ieder te vergelden, naardat zijn werk is. Ik ben de 
alfa en de omega, de eerste en de laatste, het begin en het 

einde. Zalig zij, die hun gewaden wassen, opdat zij recht mogen 

hebben op het geboomte des levens en door de poorten ingaan in 
de stad. 

En vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom 

spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de Here Jezus zij 
met u allen. 

 
En Mattheüs 24, vers 37 tot en met 40 Want zoals het was in de 

dagen van Noach, zo zal de komst van de Zoon des mensen 
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zijn. Want zoals zij in die dagen vóór de zondvloed waren, etende 
en drinkende, huwende en ten huwelijk gevende, tot op de dag, 

waarop Noach in de ark ging, en zij niets bemerkten, eer de 

zondvloed kwam en hen allen wegnam, zo zal ook de komst van de 
Zoon des mensen zijn. Dan zullen er twee in het veld zijn, één zal 

aangenomen worden en één achtergelaten worden. 
 

Tot slot, uw toegangsbewijs is voor de hel. 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en 
verdween. 

 
 

 

Er wordt gezaaid in een natuurlijk lichaam, maar 

het zal worden opgewekt in een heerlijk 
geestelijk lichaam 
 

Want dit vergankelijke moet onvergankelijkheid aandoen en dit 
sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. En zodra dit vergankelijke 

onvergankelijkheid aangedaan heeft, en dit sterfelijke 
onsterfelijkheid aangedaan heeft, zal het woord werkelijkheid 

worden, dat geschreven is: De dood is verzwolgen in de 

overwinning. Dood, waar is uw overwinning? Dood, waar is uw 
prikkel? 

 
 

Volledige weergave: 

  
Hallo, welkom! Op 23 februari 2022, kreeg Ik, Profeet Benjamin 

Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil 

delen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 

Voorwaar, spits uw oren! 
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1 Korintiërs 14, vers 32 En de geesten der Profeten zijn aan de 
Profeten onderworpen. 

En 1 Korintiërs 15, vers 44 Er wordt “in” een natuurlijk lichaam 

gezaaid, en een geestelijk lichaam “in Yeshua HaMashiach, 
JHWH, Jezus Christus, de Levende God”, opgewekt. Is er een 

natuurlijk lichaam, dan bestaat er “natuurlijk” ook een geestelijk 
lichaam. 

En vers 43 Er wordt gezaaid in oneer, en opgewekt in heerlijkheid; 

er wordt gezaaid in zwakheid, en opgewekt in kracht.  
En vers 45 tot en met 49 Aldus staat er ook geschreven: de eerste 

mens, Adam, werd een levende ziel; de laatste Adam een 
levendmakende geest. Doch het geestelijke komt niet eerst, maar 

het natuurlijke, en daarna het geestelijke. De eerste mens is uit de 

aarde, stoffelijk, de tweede mens is uit de hemel. Gelijk de 
stoffelijke is, zijn ook de stoffelijken, en zoals de hemelse is, zijn 

ook de hemelsen. En gelijk wij het beeld van de stoffelijke 
gedragen hebben, zo zullen wij het beeld van de hemelse dragen. 

En vers 50 tot en met 57 vanaf: Vlees en bloed kunnen het 

Koninkrijk Gods niet beërven en het vergankelijke beërft de 
onvergankelijkheid niet. Zie, ik deel u een geheimenis mede. Allen 

zullen wij niet ontslapen, maar allen zullen wij veranderd 

worden, in een “onverwachts” ondeelbaar ogenblik, bij de laatste 
bazuin, want de bazuin zal klinken en de doden zullen 

onvergankelijk opgewekt worden en wij “in de Here” zullen 
veranderd worden. Want dit vergankelijke moet onvergankelijkheid 

aandoen en dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. En zodra 

dit vergankelijke onvergankelijkheid aangedaan heeft, en dit 
sterfelijke onsterfelijkheid aangedaan heeft, zal het woord 

werkelijkheid worden, dat geschreven is: De dood is verzwolgen in 
de overwinning. Dood, waar is uw overwinning? Dood, waar is uw 

prikkel? De prikkel des doods is de zonde en de kracht der zonde is 

de wet. Maar Gode zij dank, die ons de overwinning geeft door onze 
Here Jezus Christus.  

 

Voorwaar, mijn naam is Revorme, en ben een bode engel 
Gods. 

 
1 Korintiërs 15, vers 58 Daarom, mijn geliefde broeders “en 

zusters”, weest standvastig, onwankelbaar, te allen tijde 
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overvloedig in het werk des Heren, “en wees niet lui”, wetende, 
dat “al” uw arbeid niet vergeefs is in de Here. 

 

Voorwaar,  
 

2 Korintiërs 1, vers 20 tot en met 22 Want hoevele beloften 
Gods er ook zijn, in Hem is het: Ja; daarom is ook door Hem het: 

Amen, tot eer van God door ons. Hij nu, die ons met u bevestigt in 

de Gezalfde en ons heeft gezalfd, is God, die ook zijn zegel op ons 
gedrukt en de Geest tot onderpand in onze harten gegeven heeft. 

En 2 Korintiërs 3, vers 17 en 18 De Here nu is de Geest; en waar 
de Geest des Heren is, is vrijheid. En wij allen, die met een 

aangezicht, waarop geen bedekking meer is, de heerlijkheid des 

Heren weerspiegelen, veranderen naar hetzelfde beeld van 
heerlijkheid tot heerlijkheid, immers door de Here, die Geest is. 

 
Zegt, Halleluja! 

 

Openbaring 22, vers 6 en 7 En Hij zeide tot mij: Deze woorden 
zijn getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der 

profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen 

hetgeen weldra geschieden moet. En zie, Ik kom spoedig. Zalig hij, 
die de woorden der profetie van dit boek bewaart! 

En vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom 
spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de Here Jezus zij 

met allen. 

 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en 

verdween. 
 

 

 

Hij kent al uw tranen en gevoelens 
 

Voorwaar, overdenk deze boodschap en laat de Here door u heen 
stralen, en lach eens met Hem. 

 

 
Volledige weergave: 
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Hallo, welkom! In de avond op 24 februari 2022, kreeg Ik, Profeet 

Benjamin Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag 

met u wil delen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 

Revelado, en ben een bode engel Gods. 

 
Voorwaar, hoor aandachtig! 

Zijn wonderbare Naam zit vol kracht en overwinning! Op Golgotha 
kwam de kracht die de taaiste zondemacht met goddelijke kracht 

van smetten vrij maakte en met Zijn kostbare en dierbare Bloed 

verloste. 
 

Zegt, Halleluja! 
 

Psalm 62, vers 6 tot en met 8 Waarlijk, mijn ziel, keer u stil tot 

God, want van Hem is mijn verwachting; waarlijk, Hij is mijn rots 
en mijn heil, mijn burcht, ik zal niet wankelen. Op God rust mijn 

heil en mijn eer, mijn sterke rots, mijn schuilplaats is in God. 

En Psalm 72, vers 17 Zijn naam zij voor altoos, zolang de zon er is, 
bloeie zijn naam. Mogen alle volken elkander daarmee zegenen, 

hem gelukkig prijzen. 
 

Voorwaar, zie naar Hem!  

Geef Hem glorie, die vol ontferming en liefde is, die iedereen wil 
troosten. 

 
Psalm 91, vers 1 en 2 Wie in de schuilplaats des Allerhoogsten is 

gezeten, vernacht in de schaduw des Almachtigen. Ik zeg tot 

de HERE: Mijn toevlucht en mijn vesting, mijn God, op wie ik 
vertrouw. 

 

Voorwaar, zegt,  
“Gij zijt kadosh, heilig Abba, Vader, Yeshua HaMashiach, JHWH, 

Jezus Christus. Dank U voor alles wat u gedaan hebt aan het kruis.” 
 

Voorwaar, Hij kent al uw tranen en gevoelens. 
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Zegt: 
 

Handelingen 20, vers 24 Maar ik tel mijn leven niet en acht het 

niet kostbaar voor mijzelf, als ik slechts mijn loopbaan mag ten 
einde brengen en de bediening, die ik van de Here Jezus ontvangen 

heb om het evangelie der genade Gods te betuigen. 
En Romeinen 8, vers 38 en 39 Want ik ben verzekerd, dat noch 

dood noch leven, noch engelen noch machten, noch heden noch 

toekomst, noch krachten, noch hoogte noch diepte, noch enig 
ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke 

is in Christus Jezus, onze Here. 
 

Voorwaar, wees blij in de Here! 

Een glimlach laten zien is zeer kostbaar in de ogen van de Here. 
Sommigen zijn heel erg blij in de Here maar tonen een gezicht of ze 

niet blij zijn in Hem. Voorwaar,  
 

Hebreeën 2, vers 18 Want doordat Hij zelf in verzoekingen 

geleden heeft, kan Hij hun, die verzocht worden, te hulp komen. 
 

Voorwaar,  

 
Mattheüs 24, vers 42 Waakt dan, want gij weet niet, op welke 

dag uw Here komt. 
En Johannes 10, vers 27 Mijn schapen horen naar mijn stem en Ik 

ken ze en zij volgen Mij. 

 
Voorwaar, overdenk deze boodschap en laat de Here door u 

heen stralen, en lach eens met Hem. 
De vreugde des Heren is uw kracht en zegen. Amen! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en 

verdween. 

De onverstandigen zullen altijd het kwade 

volgen 
 
Keer op keer gehoorzamen zij satan om weer eens de zogenaamde 

bescherming te nemen, de vaccinatie. En nu, dat is versoepeld, 

denkt men dat ze beschermd zijn, dat is één van de leugens van 
satan. 



 
 

 

8766 
 
 

 

 
 

Volledige weergave: 

  
Hallo, welkom! Op 27 februari 2022, kreeg Ik, Profeet Benjamin 

Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil 
delen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 

Mirte, en ben een bode engel Gods. 
 

Doch gij die luistert, spits uw oren! 

Alles is u reeds voorzegt door Gods ware eindtijdprofeet Benjamin 
Cousijnsen, maar doch velen hebben voor satan gekozen! Tja, zelfs 

degenen die menen christen te zijn, doen hetzelfde en willen de 
Heilige Geest Gods niet gehoorzamen.  

 

Galaten 5, vers 16 tot en met 18 Dit bedoel ik: wandelt door de 
Geest en voldoet niet aan het begeren van het vlees. Want het 

begeren van het vlees gaat in tegen de Geest en dat van de Geest 

tegen het vlees – want deze staan tegenover elkander – zodat gij 
niet doet wat gij maar wenst. Indien gij u echter door de Geest laat 

leiden, dan zijt gij niet onder de wet.  
 

Voorwaar, door het aannemen van de vaccinaties keer op 

keer moet het wel duidelijk zijn, dat zij zich niet laten leiden 
door de Heilige Geest Gods. 

 
Galaten 5, vers 25 Indien wij door de Geest leven, laten wij ook 

door de Geest het spoor houden.  

En Romeinen 12, vers 21 Laat u niet overwinnen door het kwade, 
maar overwin het kwade door het goede. 

 

Voorwaar, het is altijd nog vaak zo geweest voor wie 
ongehoorzaam zijn dat men zich verdedigt, en wie in de 

waarheid is wordt vaak het meest veroordeeld, onder 
andere. 
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Voorwaar, de onverstandigen zullen altijd het kwade volgen. De 
satan heeft hen tot zijn gevaccineerde marionetten gemaakt en hun 

voorzien van het merk. Keer op keer gehoorzamen zij satan om 

weer eens de zogenaamde bescherming te nemen, de vaccinatie. 
Door de vele versoepelingen die men gegeven heeft, geloven velen 

dat ze beschermd zijn. Dat één leugen is van satan, terwijl velen de 
gevolgen hiervan zullen ondervinden. De ziekenhuizen zijn vol met 

gevaccineerden die problemen ondervinden zoals hartverlammingen 

en andere bijwerkingen, onder andere. Velen hebben al geen eigen 
wil meer.  

 
De volle waarheid en de meeste meldingen worden 

verzwegen in de media zoals over de vreemde nano-deeltjes 

stoffen, die op een bepaalde manier zelfdenkend lijken en op 
een besturingssysteem lijken.  

De afstandsbediening is in handen van satan als men de vaccinaties 
aangenomen heeft, en hun deel is in de poel des vuurs. 

 

Voorwaar, de ongevaccineerden hebben de overwinning 
door het Bloed van het Lam en door het woord van hun 

getuigenis. 

Zegt, Halleluja! Heilig, heilig, heilig is de Almachtige Here, Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, de Koning der koningen, die 

was en die is en die onverwachts komt! Maranatha!  
 

Voorwaar, luister ook naar de boodschap met de titel, 

‘Droom, visioen: gevaccineerden veranderen in zombies’, 
onder andere. 

 
Johannes 14, vers 15 Wanneer gij Mij liefhebt, zult gij mijn 

geboden bewaren.  

En Handelingen 3, vers 18 Maar zo heeft God in vervulling doen 
gaan wat Hij bij monde van alle Profeten tevoren geboodschapt 

had. Tot zover. 

 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en 

verdween. 
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Het is een eervol lijden, als u Gods wil doet; niet 

als u kwaad doet 
 

Indien gij door de naam van Christus smaad lijdt, zijt gij zalig, daar 
de Geest der heerlijkheid en de Geest Gods op u rust. 1 Petrus 4, 

vers 14 

 
 

Volledige weergave: 

  
Hallo, welkom! In de avond op 28 februari 2022, kreeg Ik, Profeet 

Benjamin Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag 
met u wil delen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 
Voorwaar,  

 

Efeziërs 4, vers 20 Maar gij geheel anders: gij hebt Christus leren 
kennen. 

En vers 26 en 27 Geraakt gij in toorn, zondigt dan niet: de zon mag 

niet over een opwelling van uw toorn ondergaan; en geeft de duivel 
geen voet. 

En Efeziërs 5, vers 1 en 2 Weest dan navolgers Gods, als “Zijn” 
geliefde kinderen, en wandelt in de liefde, zoals ook “Hij, Jezus” 

Christus u heeft liefgehad. Tot zover. 

 
Voorwaar, mijn  naam is Blesia, en ben een bode engel Gods. 

 
Efeziërs 5, vers 15 Ziet dus nauwlettend toe, hoe gij wandelt, niet 

als onwijzen, doch als wijzen. 

En Efeziërs 6, vers 10 Voorts, weest krachtig in de Here en in de 
sterkte zijner macht. 
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En vers 16 Neemt bij dit alles het schild des geloofs ter hand, 
waarmede gij al de brandende pijlen van de boze zult kunnen 

doven.  

En Filippenzen 1, vers 9 En dit bid ik, dat uw liefde nog steeds meer 
overvloedig moge zijn in helder inzicht en alle fijngevoeligheid. 

En Filippenzen 2, vers 14 Doet alles zonder morren of bedenkingen. 
 

Voorwaar, hoor aandachtig! 

Zeg het volgende: 
 

Colossenzen 1, vers 29 Hiervoor span ik mij ook in, onder zware 
strijd, naar zijn werking, die in mij werkt met kracht. 

En Colossenzen 2, vers 15 Hij heeft de overheden en machten 

ontwapend en openlijk tentoongesteld en zo over hen gezegevierd. 
 

Zegt, Amen! 
 

En Colossenzen 3, vers 12 tot en met 14 Doet dan aan, als door 

God uitverkoren heiligen en geliefden, innerlijke ontferming, 
goedheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld. Verdraagt 

elkander en vergeeft elkander, indien de een tegen de ander een 

grief heeft; gelijk ook de Here u vergeven heeft, doet ook gij 
evenzo. En doet bij dit alles de liefde aan, als de band der 

volmaaktheid. 
En vers 17 En al wat gij doet met woord of werk, doet het alles in 

de naam des Heren Jezus, God, de Vader, dankende door Hem! 

En Colossenzen 4, vers 2 Volhardt in het gebed, weest daarbij 
waakzaam en dankt. 

En vers 4 tot en met 6 Dan zal ik het zó in het licht stellen, als ik 
het behoor te spreken. Gedraagt u als wijzen ten opzichte van hen 

die buiten staan, maakt u de gelegenheid ten nutte. Uw spreken zij 

te allen tijde aangenaam, niet zouteloos; gij moet weten, hoe gij 
aan ieder het juiste antwoord moet geven. 

En Jakobus 4, vers 17 Als iemand dan weet goed te doen en het 

niet doet, is het hem “of haar” tot zonde. 
En 1 Petrus 3, vers 17 Want het is beter te lijden, indien de wil van 

God dit eist, goed doende dan kwaad doende.  
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En 1 Petrus 4, vers 14 Indien gij door de naam van Christus smaad 
lijdt, zijt gij zalig, daar de Geest der heerlijkheid en de Geest Gods 

op u rust.  

En vers 16 Indien hij “of zij” echter als Christen lijdt, dan schame 
hij “of zij” zich niet, maar verheerlijke God onder die naam.  

 
Zegt, Halleluja! 

 

En 1 Johannes 3, vers 21 Geliefden, als ons hart ons niet 
veroordeelt, hebben wij vrijmoedigheid tegenover God. 

En 1 Johannes 4, vers 4 tot en met 9 Gíj zijt uit God, kinderkens, 
en gij hebt hen overwonnen; want Hij, die in u is, is meerder dan 

die in de wereld is. Zij zijn uit de wereld; daarom spreken zij uit de 

wereld en hoort de wereld naar hen. Wij zijn uit God; wie God kent, 
hoort naar ons; wie uit God niet is, hoort naar ons niet. Hieraan 

onderkennen wij de Geest der waarheid en de geest der dwaling. 
Geliefden, laten wij elkander liefhebben, want de liefde is uit God; 

en een ieder, die liefheeft, is uit God geboren en kent God. Wie niet 

liefheeft, kent God niet, want God is liefde. Hierin is de liefde Gods 
jegens ons geopenbaard, dat God zijn eniggeboren Zoon gezonden 

heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door Hem. 

En vers 16 vanaf: God is liefde, en wie in de liefde blijft, blijft in 
God en God blijft in hem “of haar”. 

En vers 21 En dit gebod hebben wij van Hem: Wie God liefheeft, 
moet ook zijn “of haar” broeder “of zuster” liefhebben. 

En Galaten 5, vers 22 Maar de vrucht van de Geest is liefde, 

blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, 
trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. 

 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en 

verdween. 
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MAART 2022 
 

 

Wees jegens anderen barmhartig en bouw uzelf 

op in uw allerheiligst geloof 
 
Geliefden, bewaart uzelf in de liefde Gods, door uzelf op te bouwen 

in uw allerheiligst geloof en door te bidden in de heilige 
Geest, verwachtende de ontferming van onze Here Jezus Christus 

ten eeuwigen leven. En weest ook barmhartig jegens sommigen, 

die twijfelen, redt hen door hen uit het vuur te rukken, maar weest 
jegens anderen barmhartig in vreze, uit afkeer zelfs van het kleed, 

dat door het vlees bevlekt is. 

 
 

Volledige weergave: 
  

Hallo, welkom! Op 1 maart 2022, kreeg Ik, Profeet Benjamin 

Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil 
delen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 
Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, mijn naam is Sarona en ben 

een bode engel Gods. 

 
Hebreeën 3, vers 7 en 8 Daarom “spits uw oren en hoor 

aandachtig”, gelijk de Heilige Geest “Gods” zegt: Heden, indien 
gij zijn stem hoort, verhardt uw harten niet, zoals bij de 

verbittering. Tot zover. 

En vers 10 Daarom heb Ik, “de Here, JHWH”, een afkeer 
gekregen van dit geslacht en Ik, “de Here, JHWH”, heb gezegd: 
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Altijd dwalen zij met hun hart “en wandel”, en zij hebben mijn 
wegen niet gekend. 

 

Wees niet gelijkvormig aan de wereld. 
 

Hebreeën 4, vers 13 En geen schepsel is voor Hem, “de Here, 
JHWH”, verborgen, want alle dingen liggen open en ontbloot voor 

de ogen van Hem, “de Here, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 

Christus”, voor wie wij rekenschap hebben af te leggen. 
 

En 1 Johannes 5, vers 18 tot en met 20 Wij weten, dat een 
ieder, die uit God geboren is, niet zondigt; want Hij, die uit God 

geboren werd, bewaart hem, en de boze heeft geen vat op 

hem. Wij weten, dat wij uit God zijn en de gehele wereld in het 
boze ligt. Doch wij weten, dat de Zoon van God gekomen is en ons 

inzicht gegeven heeft om de Waarachtige te kennen; en wij zijn in 
de Waarachtige, in zijn Zoon Jezus Christus. Dit is de waarachtige 

God en het eeuwige leven. 

 
En Openbaring 1, vers 3 Zalig hij, die voorleest, en zij, die horen 

de woorden der profetie, en bewaren, hetgeen daarin geschreven 

staat, want de tijd is nabij. 
 

En Judas 1, vers 17 tot en met 25 Gij echter, geliefden, 
herinnert u de woorden, die vóór dezen gesproken zijn door de 

apostelen van onze Here Jezus Christus, dat zij tot u hebben 

gezegd: Aan het einde des tijds zullen er spotters komen, die naar 
hun eigen goddeloze begeerten zullen wandelen. Zij zijn het, die 

scheuringen maken, natuurlijke mensen, die de Geest niet 
hebben. Maar gij, geliefden, bewaart uzelf in de liefde Gods, door 

uzelf op te bouwen in uw allerheiligst geloof en door te bidden in de 

heilige Geest, verwachtende de ontferming van onze Here Jezus 
Christus ten eeuwigen leven. En weest ook barmhartig jegens 

sommigen, die twijfelen, redt hen door hen uit het vuur te rukken, 

maar weest jegens anderen barmhartig in vreze, uit afkeer zelfs 
van het kleed, dat door het vlees bevlekt is. Hem nu, die u voor 

struikelen kan behoeden en onberispelijk doen staan voor zijn 
heerlijkheid in grote vreugde, de enige God, onze Heiland, zij door 
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Jezus Christus, onze Here, heerlijkheid, majesteit, kracht en macht 
vóór alle eeuwigheid, èn nu èn in alle eeuwigheden! Amen. 

 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en 
verdween. 

 
 

 

Laten uw wegen lieflijke wegen zijn 
 

Zo spreekt de Koning der koningen, de Here, uw God: Open uw 

oren en hoor aandachtig! Let dus goed op uzelf, hoe u wandelt! 
 

 
Volledige weergave: 

  

Hallo, welkom! Op 2 maart 2022, kreeg Ik, Profeet Benjamin 
Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil 

delen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  
 

Voorwaar, voorwaar, zo spreekt de Koning der koningen, de 

Here, uw God: Open uw oren en hoor aandachtig!  
Voorwaar,  

 
Exodus 20, vers 7 Gij zult de naam van de HERE, uw God, niet 

ijdel gebruiken, want de HERE zal niet onschuldig houden wie zijn 

naam ijdel gebruikt. 
 

Gij zult Mij kadosh, heilig zijn want Ik ben uw God. 
 

En Spreuken 9, vers 10 De vreze des HEREN is het begin der 

wijsheid en het kennen van de Hoogheilige is verstand. 
En Spreuken 8, vers 13 De vreze des HEREN is het kwade te haten; 

hoogmoed en trots en boze wandel en een mond vol draaierijen 

haat ik. 
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En Spreuken 12, vers 1 Wie tucht liefheeft, heeft kennis lief; maar 
wie terechtwijzing haat, is dom. 

 

Voorwaar, mijn naam is Rafaël, en ben een bode engel Gods. 
Spreuken 16, vers 2 Al iemands wegen zijn rein in zijn ogen, 

maar de HERE toetst de geesten. 
En vers 6 Door liefde en trouw wordt de ongerechtigheid verzoend, 

door de vreze des HEREN wijkt men van het kwaad. 

En Psalm 55, vers 15 vanaf: want boosheid is  in hun woning, “en” 
in hun binnenste. 

 
Bekeer u! 

 

Spreuken 3, vers 5 Vertrouw op de HERE met uw ganse hart en 
steun op uw eigen inzicht niet. 

Voorwaar, laten uw wegen liefelijke wegen zijn, vol vrede. 
 

Galaten 5, vers 16 en 17 Dit bedoel ik: wandelt door de Geest en 

voldoet niet aan het begeren van het vlees. Want het begeren van 
het vlees gaat in tegen de Geest en dat van de Geest tegen het 

vlees – want deze staan tegenover elkander – zodat gij niet doet 

wat gij maar wenst. 
 

Voorwaar, wees een voorbeeld en laat de werken zien, die 
niet uit het vlees zijn maar uit Yeshua HaMashiach, JHWH, 

Jezus Christus. 

 
Galaten 5, vers 15 Indien gij echter elkander bijt en vereet, ziet 

dan toe, dat gij niet door elkander verslonden wordt. 
En vers 25 Indien wij door de Geest leven, laten wij ook door de 

Geest het spoor houden. 

En Spreuken 15, vers 3 De ogen des HEREN zijn aan alle plaatsen, 
opmerkzaam acht gevend op kwaden en goeden. 

En vers 18 en 19 Een opvliegend mens verwekt twist, maar een 

lankmoedige doet de strijd bedaren. De weg van de luiaard is als 
een doornhaag, maar het pad der oprechten is welgebaand. 

 
Voorwaar, spits uw oren! 
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Spreuken 15, vers 23 Iemand heeft vreugde, als hij een gepast 
antwoord geeft, en hoe goed is een woord op zijn tijd! 

En vers 28 Het hart van de rechtvaardige overweegt, wat hij “of 

zij” zal antwoorden, maar de mond der goddelozen stort 
boosheden uit. 

 
Let dus goed op uzelf, hoe u wandelt! 

 

Spreuken 15, vers 29 Ver is de HERE van de goddelozen. Tot 
zover. 

En vers 30 Vriendelijk stralende ogen verheugen het hart. Tot 
zover. 

En vers 31 en 32 Het oor, dat luistert naar de terechtwijzing die ten 

leven is, zal vertoeven te midden der wijzen. Wie de tucht in de 
wind slaat, veracht zijn “of haar” leven; maar wie naar 

terechtwijzing luistert, verkrijgt verstand. 
En Spreuken 16, vers 23 Het hart van de wijze maakt zijn “of 

haar” mond verstandig, en versterkt het betoog op zijn “of haar” 

lippen. 
 

Voorwaar, wees u bewust, de Here wil dat u geen 

schijnchristen bent. 
 

2 Korintiërs 11, vers 14 en 15 Geen wonder ook! Immers, de 
satan zelf doet zich voor als een engel des lichts. Het is dus niets 

bijzonders, indien ook zijn dienaren zich voordoen als dienaren der 

gerechtigheid; maar hun einde zal zijn naar hun werken. 
 

Voorwaar,  
 

Efeziërs 6, vers 10 tot en met 12 Voorts, weest krachtig in de 

Here en in de sterkte zijner macht. Doet de wapenrusting Gods 
aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des 

duivels; want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, 

maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de 
wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de 

hemelse gewesten. 
En vers 16 en 17 Neemt bij dit alles het schild des geloofs ter hand, 

waarmede gij al de brandende pijlen van de boze zult kunnen 
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doven; en neemt de helm des heils aan en het zwaard des Geestes, 
dat is het woord van God.  

 

Om krachtig te zijn in de Here, moet u niet lui zijn in de Here 
en naar anderen toe. 

Laten uw wandel en vriendelijkheid, onder andere, bij alle mensen 
en God bekend zijn met alle oprechtheid. 

 

Filippenzen 3, vers 15 en 16 vanaf: En indien gij op enig punt 
anders gezind zijt, God zal u ook dat openbaren; maar hetgeen wij 

bereikt hebben, in dat spoor dan ook verder! 
 

En Openbaring 22, vers 11 en 12 Wie onrecht doet, hij doe nog 

meer onrecht; wie vuil is, hij worde nog vuiler; wie rechtvaardig is, 
hij bewijze nog meer rechtvaardigheid; wie heilig is, hij worde nog 

meer geheiligd. Zie, Ik kom spoedig en mijn loon is bij Mij om een 
ieder te vergelden, naardat zijn werk is.  

Amen! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en 
verdween. 

 

 
 

God wederstaat de hoogmoedigen 
 
Vernedert u dan onder de machtige hand Gods, opdat Hij u verhoge 

te zijner tijd. 
 

 

Volledige weergave: 
  

Hallo, welkom! Op 3 maart 2022, kreeg Ik, Profeet Benjamin 
Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil 

delen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam 

boven alle namen, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 
Voorwaar,  
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Job 11, vers 7 Kunt gij de geheimen Gods doorgronden, de 

Almachtige doorgronden ten einde toe? 

En Job 13, vers 1 Zie, alles heeft mijn oog gezien, mijn oor gehoord 
en in zich opgenomen. 

En vers 17 Luistert aandachtig naar mijn woord en mijn verklaring 
kome in uw oren. 

 

En Job 15, vers 8 Hebt gij toegeluisterd in de raad Gods en de 
wijsheid aan u getrokken? 

En vers 17 Ik wil u onderrichten, luister naar mij: en wat ik 
geschouwd heb, dat wil ik vertellen. 

En Job 22, vers 22 Neem toch uit zijn mond de onderwijzing aan, 

en leg zijn woorden weg in uw hart. 
En Job 28, vers 28 Maar tot de mens zeide Hij: Zie, de vreze 

des HEREN – dat is wijsheid, en van het kwade te wijken is inzicht. 
En Job 32, vers 8 Voorwaar, het is de geest in de stervelingen en 

de adem des Almachtigen, die hun inzicht geeft. 

En vers 17 en 18 Ook ik zal antwoorden op mijn beurt, ook ik zal 
mededelen, wat ik weet. Want ik ben vol woorden, de geest in mijn 

binnenste dringt mij. 

En vers 20 Ik wil spreken om lucht te krijgen, mijn lippen openen 
om antwoord te geven. 

En Job 33, vers 4 De Geest Gods heeft mij gemaakt, en de adem 
des Almachtigen doet mij leven. 

 

En Psalm 9, vers 11 Daarom vertrouwen op U wie uw naam 
kennen, want Gij hebt nooit verlaten wie U zoeken, o HERE. 

En Psalm 10, vers 15 Verbreek de arm van de goddeloze en boze, 
straf zijn goddeloosheid, totdat Gij ze niet meer vindt. 

En Psalm 26, vers 8  HERE, ik heb lief de stede van uw huis, de 

woonplaats van uw heerlijkheid. 
En Psalm 29, vers 4 De stem des HEREN is vol kracht, de stem 

des HEREN is vol glorie. 

 
En Psalm 32, vers 11 Verheugt u in de HERE en juicht, gij 

rechtvaardigen; jubelt allen, gij oprechten van hart. 
En Psalm 33, vers 4 Want des HEREN woord is waarachtig, al zijn 

werk geschiedt in trouw. 
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En vers 20 tot en met 22 Onze ziel verwacht de HERE, Hij is onze 
hulp en ons schild. Ja, in Hem verheugt zich ons hart, ja, op zijn 

heilige naam vertrouwen wij. Uw goedertierenheid, HERE, zij over 

ons, gelijk wij op U hopen. 
En Psalm 34, vers 10 Vreest de HERE, gij, zijn heiligen, want wie 

Hem vrezen, hebben geen gebrek. 
En Psalm 96, vers 8 Geeft de HERE de heerlijkheid van zijn naam, 

brengt offers en komt in zijn voorhoven. 

 
En Psalm 95, vers 6 en 7 Treedt toe, laten wij ons nederwerpen 

en ons buigen, knielen voor de HERE, onze Maker; want Hij is onze 
God, en wij zijn het volk dat Hij weidt, de schapen zijner hand. 

En Psalm 103, vers 1 en 2 Loof de HERE, mijn ziel, en al wat in mij 

is, zijn heilige naam; loof de HERE, mijn ziel, en vergeet niet een 
van zijn weldaden. 

En Psalm 115, vers 13 Hij zal zegenen wie de HERE vrezen, kleinen 
zowel als groten. 

 

Zegt dit: 
 

Psalm 139, vers 1 tot en met 6 HERE, Gij doorgrondt en kent 

mij; Gij kent mijn zitten en mijn opstaan, Gij verstaat van verre 
mijn gedachten; Gij onderzoekt mijn gaan en mijn liggen, met al 

mijn wegen zijt Gij vertrouwd. Want er is geen woord op mijn tong, 
of, zie, HERE, Gij kent het volkomen; Gij omgeeft mij van achteren 

en van voren en Gij legt uw hand op mij. Het begrijpen is mij te 

wonderbaar, te verheven, ik kan er niet bij. 
En vers 23 en 24 Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart, toets mij 

en ken mijn gedachten; zie, of bij mij een heilloze weg is, en leid 
mij op de eeuwige weg. 

Voorwaar, mijn naam is Zakkaja, en ben een bode engel 

Gods. 
 

1 Petrus 5, vers 4 En wanneer de opperherder verschijnt, zult gij 

de onverwelkelijke krans der heerlijkheid verwerven. 
En vers 5 vanaf: Omgordt u allen jegens elkander met nederigheid, 

“liefde en goedheid en trouw” want God wederstaat de 
hoogmoedigen, maar de nederigen “in Hem, Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus” geeft Hij genade. 
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En vers 6 en 7 Vernedert u dan onder de machtige hand Gods, 
opdat Hij u verhoge te zijner tijd. Werpt al uw bekommernis op 

Hem, want Hij zorgt voor u. 

En vers 14 vanaf: Vrede zij u allen, die in Christus zijt. “Amen!” 
 

Voorwaar, wilt u met dankbaarheid naar de Here toe 
reageren of een getuigenis delen, onder andere? 

Dat kan via de vermelde e-mail in de website. 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en 
verdween. 

 
 

 

De vrijgekochten des HEREN zullen wederkeren 

met gejubel! 
 

Zie, de Here HERE zal komen met kracht en zijn arm zal 
heerschappij oefenen; zie, zijn loon is bij Hem en zijn vergelding 

gaat voor Hem uit. Hij zal als een herder zijn kudde weiden, in zijn 

arm de lammeren vergaderen en ze in zijn schoot dragen; de 
zogenden zal Hij zachtkens leiden. 

 
 

Volledige weergave: 

  
Hallo, welkom! Op 6 maart 2022, kreeg Ik, Profeet Benjamin 

Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil 

delen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 

Revelado, en ben een bode engel Gods. 

 
Voorwaar,  

 
Jesaja 14, vers 16 en 17 Wie u zien, beschouwen u, letten op u: 

Is dit de man, die de aarde deed sidderen, die koninkrijken deed 

beven; die de wereld tot een woestijn maakte en haar steden 
afbrak; die zijn gevangenen niet naar huis liet keren?  
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En Jesaja 24, vers 15 Eert daarom de HERE in de streken des lichts; 
in de kustlanden der zee de naam van de HERE, de God van Israël.  

En vers 11 vanaf: Alle vreugde is ondergegaan, de vrolijkheid der 

aarde is verdwenen. 
 

En Jesaja 28, vers 23 Neemt ter ore en hoort mijn stem, merkt 
op en hoort mijn woord!  

En Jesaja 33, vers 22 Want de HERE, onze Rechter, de HERE, onze 

Wetgever, de HERE, onze Koning, Hij zal ons verlossen.  
En Jesaja 35, vers 4 vanaf: Weest sterk, vreest niet; zie, uw God 

zal komen met wraak, met de vergelding Gods; Hij zal komen en 
Hij zal u verlossen.  

En vers 8 Daar zal een gebaande weg zijn, die de heilige weg 

genaamd wordt; geen onreine zal die betreden; maar hij zal alleen 
voor hen zijn; reizigers noch dwazen zullen erop dolen. 

En vers 10 De vrijgekochten des HEREN zullen wederkeren en met 
gejubel in Sion komen; eeuwige vreugde zal op hun hoofd zijn, 

blijdschap en vreugde zullen zij verkrijgen, maar kommer en 

zuchten zullen wegvlieden. 
 

En Jesaja 40, vers 10 en 11 Zie, de Here HERE zal komen met 

kracht en zijn arm zal heerschappij oefenen; zie, zijn loon is bij 
Hem en zijn vergelding gaat voor Hem uit. Hij zal als een herder 

zijn kudde weiden, in zijn arm de lammeren vergaderen en ze in 
zijn schoot dragen; de zogenden zal Hij zachtkens leiden. 

En vers 29 Hij geeft de moede kracht en de machteloze 

vermeerdert Hij sterkte. 
En vers 31 Maar wie de HERE verwachten, putten nieuwe kracht; zij 

varen op met vleugelen als arenden; zij lopen, maar worden niet 
moede; zij wandelen, maar worden niet mat. 

En Jesaja 41, vers 10 Vrees niet, want Ik ben met u; zie niet 

angstig rond, want Ik ben uw God. Ik sterk u, ook help Ik u, ook 
ondersteun Ik u met mijn heilrijke rechterhand. 

 

En Jesaja 51, vers 7 Hoort naar Mij, gij die de gerechtigheid kent, 
gij volk, in welks hart mijn wet is. Vreest niet voor de smaad van 

stervelingen, wordt niet verschrikt vanwege hun beschimpingen. 
En vers 11 en 12 De vrijgekochten des HEREN zullen wederkeren en 

met gejubel in Sion komen; eeuwige vreugde zal op hun hoofd 



 
 

 

8781 
 
 

 

wezen, blijdschap en vreugde zullen zij verwerven, kommer en 
gezucht zullen wegvluchten. Ik, Ik ben het, die u troost. Wie zijt gij, 

dat gij bevreesd zijt voor een sterfelijk mens. Tot zover. 

En vers 16 Ik heb mijn woorden in uw mond gelegd. Tot zover. 
En vers 17 Ontwaak, ontwaak, sta op! Tot zover. 

 
En Jeremia 13, vers 15 en 16 Hoort en leent het oor, verheft u 

niet, want de HERE spreekt. Bewijst de HERE uw God, eer, voordat 

Hij het donker doet worden, voordat uw voeten zich stoten aan de 
bergen in de schemering, en gij op licht hoopt, maar Hij dat tot 

diepe duisternis maakt, in donkerheid verandert.  
En Jeremia 23, vers 29 Is niet mijn woord zó: als een vuur, luidt 

het woord des HEREN, of als een hamer, die een steenrots 

vermorzelt? 
 

En Jeremia 48, vers 10 Vervloekt, wie het werk des HEREN met 
lauwheid verricht. Tot zover. 

En Mattheüs 24, vers 13 Maar wie volhardt tot het einde, die zal 

behouden worden. 
En vers 37 tot en met 39 Want zoals het was in de dagen van 

Noach, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn. Want zoals 

zij in die dagen vóór de zondvloed waren, etende en drinkende, 
huwende en ten huwelijk gevende, tot op de dag, waarop Noach in 

de ark ging, en zij niets bemerkten, eer de zondvloed kwam en hen 
allen wegnam, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn. 

 

Voorwaar, onverwachts slaat de Here toe, wanneer men het 
niet had verwacht. 

 
En Mattheüs 24, vers 44 Daarom, weest ook gij bereid, want op 

een uur, dat gij het niet verwacht, komt de Zoon des mensen. 

 
En Openbaring 22, vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, 

zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van 

de Here Jezus zij met u allen. 
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en 
verdween. 
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Profetisch: een dag van benauwdheid en van 

angst zal komen 
 

Nabij is de grote dag des HEREN, nabij en hij nadert haastig. Hoort, 

de dag des HEREN; bitter schreeuwt dan de held. Die dag is een dag 
van verbolgenheid, een dag van benauwdheid en van angst, een 

dag van vernieling en van vernietiging, een dag van duisternis en 
van donkerheid, een dag van wolken en van dikke duisternis, een 

dag van bazuingeschal en van krijgsgeschreeuw tegen de 

versterkte steden en tegen de hoge hoektorens.  
 

 

Volledige weergave: 
  

Hallo, welkom! Op 7 maart 2022, kreeg Ik, Profeet Benjamin 
Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil 

delen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  
 

Voorwaar, voorwaar, zo spreekt de Here tot u, die hore. 

 
Nahum 1, vers 7 De HERE is goed, een sterkte ten dage der 

benauwdheid; Hij kent hen die bij Hem schuilen. 

 
Voorwaar, vertrouw op Hem. 

 
Zacharia 7, vers 4 en 9 Toen kwam het woord van de HERE der 

heerscharen tot mij: zo zegt de HERE der heerscharen: spreekt 

eerlijk recht en bewijst elkander liefde en barmhartigheid. 
 

Voorwaar, de dag uwer bezoeking komt als een dief in de 
nacht. 

 

Micha 7, vers 6 en 7 Want de zoon minacht de vader; de dochter 
staat op tegen haar moeder, de schoondochter tegen haar 
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schoonmoeder; des mensen huisgenoten zijn zijn vijanden. Maar ik 
zal uitzien naar de HERE, ik zal wachten op de God mijns heils; mijn 

God zal mij horen. 

 
En Zefanja 1, vers 9 en 10 Ook zal Ik, “JHWH”, te dien dage 

bezoeking doen over allen die over de drempel springen, die het 
huis “gods” hunner heren vullen met geweld en bedrog. Het zal 

geschieden te dien dage, luidt het woord des HEREN, dat er een luid 

geschreeuw zal zijn. Tot zover. 
En vers 14 tot en met 17 Nabij is de grote dag des HEREN, nabij en 

hij nadert haastig. Hoort, de dag des HEREN; bitter schreeuwt dan 
de held. Die dag is een dag van verbolgenheid, een dag van 

benauwdheid en van angst, een dag van vernieling en van 

vernietiging, een dag van duisternis en van donkerheid, een dag 
van wolken en van dikke duisternis, een dag van bazuingeschal en 

van krijgsgeschreeuw tegen de versterkte steden en tegen de hoge 
hoektorens. Dan zal Ik, “de Here, JHWH” de mensen benauwen. 

Tot zover. 

En Zefanja 3, vers 7 Ik, “de Here, Yeshua HaMashiach, JHWH, 
Jezus Christus”, zeide: Vrees Mij toch, neem “nu” tuchtiging aan; 

dan zal haar woning niet uitgeroeid worden volgens alles waarmee 

Ik, “JHWH”, over haar bezoeking zal doen. Evenwel, zij waren er 
vroeg bij om al hun boze “en onheilige” daden te bedrijven.  

Voorwaar, mijn naam is Revorme, en ben een bode engel 
Gods. 

Deel Zijn boodschappen waar het kan. 

 
Maleachi 3, vers 2 Doch wie kan de dag van zijn komst 

verdragen, en wie zal bestaan, als Hij verschijnt? Tot zover. 
En Mattheüs 1, vers 22 Dit alles is geschied, opdat “alles” vervuld 

zou worden hetgeen de Here, “Yeshua HaMashiach, JHWH, 

Jezus Christus”, door de Profeet gesproken heeft. Tot zover. 
 

En Mattheüs 5, vers 8 Zalig de reinen van hart, want zij zullen 

God zien. 
En vers 10 tot en met 12 Zalig de vervolgden om der gerechtigheid 

wil, want hunner is het Koninkrijk der hemelen. Zalig zijt gij, 
wanneer men u smaadt en vervolgt en liegende allerlei kwaad van 

u spreekt om Mijnentwil. Verblijdt u en verheugt u, want uw loon is 
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groot in de hemelen; want alzo hebben zij de profeten vóór u 
vervolgd. 

En vers 17 Meent niet, dat Ik gekomen ben om de wet of de 

profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar 
om te vervullen. 

 
En Spreuken 3, vers 25 Vrees niet voor plotselinge schrik, noch 

voor de ondergang der goddelozen, als hij komt. 

En Spreuken 4, vers 23 Behoed uw hart boven al wat te bewaren is. 
Tot zover. 

En Prediker 9, vers 8 Laten uw klederen te allen tijde wit zijn en 
olie ontbreke niet op uw hoofd.  

En Lucas 21, vers 26 tot en met 28 Terwijl de mensen bezwijmen 

van vrees en angst voor de dingen, die over de wereld komen. 
Want de machten der hemelen zullen wankelen. En dan zullen zij de 

Zoon des mensen zien komen op een wolk, met grote macht en 
heerlijkheid. Wanneer deze dingen beginnen te geschieden, richt u 

op en heft uw hoofden omhoog, want uw verlossing genaakt. 

En vers 36 Waakt te allen tijde, biddende, dat gij in staat moogt 
wezen te ontkomen aan alles wat geschieden zal, en gesteld te 

worden voor het aangezicht van de Zoon des mensen. 

 
En Openbaring 22, vers 6 En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn 

getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der 
Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen 

hetgeen weldra geschieden moet.  

En vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom 
spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de Here Jezus zij 

met u allen. 
 

Zegt, Amen! 

Deze boodschap is profetisch. 
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en 

verdween. 
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Wee hem die met zijn Formeerder twist, die 

andere goden maakt 
 

De Here HERE heeft alweer gesproken via deze boodschap over 
afgoden, en zegt, Heb Ik, de Levende Here der heren en Koning der 

koningen niet duidelijk dit gezegd? Gij zult naast Mij, “de levende 

God”, geen goden maken; noch van zilver “noch van hout” noch 
van goud zult gij ze u maken. 

 
 

Volledige weergave: 

  
Hallo, welkom! Op 8 maart 2022, kreeg Ik, Profeet Benjamin 

Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil 

delen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 

Voorwaar, kadosh, heilig is de Here Here, de Koning der 
koningen, uw Abba, Vader. 

Voorwaar, zalig zijn zij, die horen en doen wat Hij gesproken heeft 
want Zijn woorden zijn krachtig en heilig en getrouw en waarachtig.  

 

Voorwaar, zo spreekt de Here Here: 
 

Jesaja 45, vers 5 en 6 Ik ben de HERE en er is geen ander; buiten 

Mij is er geen God. Ik gordde u, hoewel gij Mij niet kendet, opdat 
men het wete waar de zon opgaat en waar zij ondergaat, dat er 

buiten Mij niemand is; Ik ben de HERE, en er is geen ander. 
En vers 9 Wee hem die met zijn Formeerder twist, een scherf onder 

aarden scherven. Zal ook het leem tot zijn vormer zeggen: Wat 

maakt gij? of uw werk: Hij heeft geen handen? 
En vers 12 en 13 Ik ben het, die de aarde gemaakt en de mens 

daarop geschapen heb; mijn handen hebben de hemelen 
uitgespannen en aan al hun heer heb Ik mijn bevelen gegeven. Ik 

ben het, die hem verwekt heb in gerechtigheid, en al zijn wegen zal 

Ik effen maken; hij is het, die mijn stad herbouwen zal en mijn 
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ballingen vrijlaten, zonder koopprijs en zonder geschenk, zegt 
de HERE der heerscharen. 

En vers 18 tot en met 20 Want zo zegt de HERE, die de hemelen 

geschapen heeft – Hij is God – die de aarde geformeerd en haar 
gemaakt heeft, Hij heeft haar gegrondvest; niet tot een baaierd 

heeft Hij haar geschapen, maar ter bewoning heeft Hij haar 
geformeerd: Ik ben de HERE en er is geen ander. Ik heb niet in het 

verborgene gesproken noch ergens in het land der duisternis; Ik 

heb tot het nakroost van Jakob niet gezegd: Zoekt Mij tevergeefs. 
Ik, de HERE, spreek wat recht is, verkondig wat rechtmatig is. 

Vergadert u en komt, nadert tezamen, gij die uit de volken 
ontkomen zijt. Zij hebben geen begrip, die hun houten beeld 

dragen en bidden tot een god die niet verlossen kan.  

 
Voorwaar, zo spreekt de Here, Yeshua HaMashiach, JHWH, 

Jezus Christus, de Levende en Opgestane Heer: 
 

Jesaja 45, vers 21 en 22 Verkondigt en voert gronden aan. Ja, 

laten zij tezamen beraadslagen. Wie heeft dit vanouds doen horen, 
het van overlang verkondigd? Ben Ik het niet, de HERE? En er is 

geen God behalve Ik, een rechtvaardige, verlossende God is er 

buiten Mij niet. Wendt u tot Mij en laat u verlossen, alle einden der 
aarde, want Ik ben God en niemand meer.  

En vers 23 vanaf: De waarheid is uit mijn mond uitgegaan, een 
woord dat niet zal worden herroepen: dat voor Mij, “de levende 

God”, elke knie zich zal buigen. Tot zover. 

 
Voorwaar, mijn naam is Kereama, en ben een bode engel 

Gods. 
 

Jesaja 55, vers 6 Zoekt de HERE, terwijl Hij Zich laat vinden; roept 

Hem aan, terwijl Hij nabij is.  
En vers 8 Want mijn gedachten zijn niet uw gedachten en uw 

wegen zijn niet mijn wegen, luidt het woord des HEREN. 

 
En Exodus 20, vers 3 tot en met 5 Gij zult geen andere goden 

voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld 
maken noch enige gestalte van wat boven in de hemel, noch van 

wat beneden op de aarde, noch van wat in de wateren onder de 
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aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen; want Ik, 
de HERE, uw God, ben een naijverig God, die de ongerechtigheid der 

vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde 

geslacht van hen die Mij haten. 
En vers 23 Gij zult naast Mij, “de levende God”, geen goden 

maken; noch van zilver “noch van hout” noch van goud zult gij ze 
u maken. 

 

Voorwaar, bekeer u! 
 

Exodus 22, vers 20 Wie aan de (af)goden offert, behalve aan 
de HERE alleen, “de opgestane Here, Yeshua HaMashiach, 

JHWH, Jezus Christus”, zal met de ban geslagen worden. 

 
Voorwaar, ook via Maria of een zogenaamde heilige komt u 

niet tot God. 
Heb Ik, de Levende Here der heren en Koning der koningen niet 

duidelijk dit gezegd? 

 
Johannes 14, vers 6 Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de 

waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij.  

En vers 14 en 15 Indien gij Mij iets vraagt in mijn naam, Ik zal het 
doen. Wanneer gij Mij liefhebt, zult gij mijn geboden bewaren. 

En vers 20 Te dien dage zult gij weten, dat Ik in mijn Vader ben en 
gij in Mij en Ik in u. 

En Johannes 8, vers 12 Wederom dan sprak Jezus tot hen en zeide: 

Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de 
duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben.  

En vers 26 Ik heb veel over u te zeggen en te oordelen; maar die 
Mij gezonden heeft, is waar, en wat Ik van Hem gehoord heb, dat 

spreek Ik tot de wereld. 

En vers 31 en 32 Jezus dan zeide tot de Joden, die in Hem 
geloofden: Als gij in mijn woord blijft, zijt gij waarlijk discipelen van 

Mij en gij zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal u 

vrijmaken. 
En Johannes 10, vers 27 Mijn schapen horen naar mijn stem en Ik 

ken ze en zij volgen Mij. 
En vers 30 Ik en de Vader zijn één. 
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Amen! 
En ten slotte,  

 

Openbaring 22, vers 21 De genade van de Here Jezus zij met u 
allen. 

 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en 

verdween. 

 
 

 

Openbaring Gods: een nieuw geldsysteem 
 

Men wil dat alle burgers voorzien zijn en gekoppeld worden 
rechtstreeks aan een centrale autoriteit, het nieuwe geldsysteem 

dat volledig digitaal is. 

 
 

Volledige weergave: 
  

Hallo, welkom! Op 10 maart 2022, kreeg Ik, Profeet Benjamin 

Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil 
delen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 
Voorwaar, spits uw oren! 

Wie hore, bekere zich. Dit is het begin der wijsheid. 

Voorwaar, mijn naam is Revelado, en ben een bode engel Gods. 
 

Openbaring 13, vers 16 tot en met 18 En het maakt, dat aan 
allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en 

de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op 

hun voorhoofd, en dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het 
merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam 

heeft. Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal 

van het beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is 
zeshonderd zesenzestig. 
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Voorwaar, voorwaar, zoals het u reeds geopenbaard is door 

Profeet Benjamin Cousijnsen jaren geleden, is men nu bezig 

bij alle grote banken om op een geheel nieuwe manier het 
geld te laten uitgeven.  

Men wil dat alle burgers voorzien zijn en gekoppeld worden 
rechtstreeks aan een centrale autoriteit, het nieuwe geldsysteem 

dat volledig digitaal is. Men wil dat alle geldautomaten verdwijnen 

en ook het geld, vanwege de enorme toenemende criminaliteit, 
zoals bij het opblazen van een pinautomaat, onder andere. 

Voorwaar,  
 

Openbaring 13, vers 8 En allen, die op de aarde wonen, zullen 

het beest aanbidden, ieder, wiens naam niet geschreven is in het 
boek des levens van het Lam, dat geslacht is, sedert de 

grondlegging der wereld. 
 

Voorwaar, alle gebeurtenissen in de wereld geschieden, 

omdat de satan best weet dat de komst van de Zoon des 
mensen nabij is. 

Voorwaar, ook de media en de nieuwsbladen, onder andere, zijn vol 

manipulatie en zeggen dat de vaccinatie bescherming geeft, en dat 
u een ernstige ziekte kunt krijgen, onder andere, als men niet keer 

op keer een herhaalprik neemt. De zogenaamde bescherming in de 
griepprik, is ook een grote leugen van satan. De gevaccineerden 

ondervinden alleen echte bescherming en nog meer, als ze alleen 

op de Here hebben vertrouwd.  
 

Hoe mooi een overvolle kerk ook lijkt met gevaccineerden, 
ze gaan toch voor eeuwig verloren. 

De boodschappen Gods zijn duidelijk genoeg. 

 
Genesis 6, vers 5 en 6 Toen de HERE zag, dat de boosheid des 

mensen groot was op de aarde en al wat de overleggingen van zijn 

hart voortbrachten te allen tijde slechts boos was,  berouwde het 
de HERE, dat Hij de mens op de aarde gemaakt had, en het smartte 

Hem in zijn hart. 
En vers 11 en 12 Toen de HERE zag, dat de boosheid des mensen 

groot was op de aarde en al wat de overleggingen van zijn hart 
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voortbrachten te allen tijde slechts boos was, berouwde het 
de HERE, dat Hij de mens op de aarde gemaakt had, en het smartte 

Hem in zijn hart. 

En 1 Johannes 5, vers 4 en 5 Want al wat uit God geboren is, 
overwint de wereld; en dit is de overwinning, die de wereld 

overwonnen heeft: ons geloof. Wie is het, die de wereld overwint, 
dan wie gelooft, dat Jezus de Zoon van God is? 

En vers 12 Wie de Zoon heeft, heeft het leven; wie de Zoon van 

God niet heeft, heeft het leven niet. 
En Openbaring 14, vers 14 tot en met 16 En ik zag en zie, een witte 

wolk, en op de wolk iemand gezeten als eens mensen zoon met een 
gouden kroon op zijn hoofd en een scherpe sikkel in zijn hand. En 

een andere engel kwam uit de tempel en riep met luider stem tot 

Hem, die op de wolk gezeten was: Zend uw sikkel uit en maai, want 
de ure om te maaien is gekomen, want de oogst der aarde is 

geheel rijp geworden. En Hij, die op de wolk gezeten was, zond zijn 
sikkel uit op de aarde, en de aarde werd gemaaid. 

En Openbaring 13, vers 6 En het beest opende zijn mond tot 

lasteringen tegen God, om zijn naam te lasteren en zijn tent en 
hen, die in de hemel wonen. 

 

Voorwaar,  
 

En Titus 1, vers 10 en 11 Want velen willen van geen tucht 
weten: het zijn ijdele praters en misleiders, vooral die uit de 

besnijdenis zijn. Men moet hun de mond snoeren, daar zij gehele 

gezinnen ondersteboven keren en, om oneerlijke winst te maken, 
onbehoorlijke dingen leren. 

En vers 15 en 16 Alles is rein voor de reinen, maar voor hen, die 
besmet en onbetrouwbaar zijn, is niets rein. Maar bij hen zijn zowel 

het denken als het geweten besmet. Zij belijden wel, dat zij God 

kennen, maar met hun werken verloochenen zij Hem, daar zij 
verfoeilijk en ongehoorzaam zijn en niet deugen voor enig goed 

werk. 

 
Voorwaar, zo zijn er nog veel meer tekenen van de laatste 

dagen. 
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1 Thessalonicenzen 2, vers 19 Want wie is onze hoop of 
blijdschap of erekrans voor onze Here Jezus bij zijn komst, wie 

anders dan gij? 

En 2 Thessalonicenzen 3, vers 18 De genade van onze Here Jezus 
Christus zij met u allen. 

 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en 

verdween. 

 
 

 

Verzamel geestelijke schatten door zuiver Gods 
werk te doen en wees hierbij ook tevreden 
 

Oefen u in de godsvrucht. Want de oefening van het lichaam is van 
weinig nut, doch de godsvrucht is nuttig tot alles, daar zij een 

belofte inhoudt van leven, in heden en toekomst. Dit is een 
betrouwbaar woord en alle aanneming waard.  

 

 
Volledige weergave: 

  
Hallo, welkom! Op 12 maart 2022, kreeg Ik, Profeet Benjamin 

Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil 

delen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  
 

Voorwaar, voorwaar, 
Ezechiël 2, vers 9 Toen zag ik en zie, een hand was naar mij 

uitgestrekt; en zie, daarin was een boekrol.  

 
Voorwaar, mijn naam is Mahaloëha, en ben een bode engel 

Gods. 
Daar in de boekrol staat geschreven. 

 

1 Timotheüs 4, vers 1 en 2 Maar de Geest zegt nadrukkelijk, dat 
in latere tijden, “die zijn nu”, sommigen zullen afvallen van het 
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geloof, “en zij hebben zich laten verleiden” doordat zij 
dwaalgeesten en leringen van boze geesten volgen, “en willen 

alleen horen wat zij willen horen” door de huichelarij van 

“roddelaars en” leugensprekers, die “gevaccineerd zijn” in hun 
eigen geweten gebrandmerkt zijn.  

 
En 1 Timotheüs  3, vers 8 tot en met 10 Evenzo moeten de 

diakenen waardig zijn, niet met twee tongen sprekende, niet verzot 

op veel wijn, niet op winstbejag uit, maar het geheimenis des 
geloofs bewarend in een rein geweten. Laten ook dezen eerst op de 

proef gesteld worden, om daarna, als zij onberispelijk blijken, hun 
dienst te vervullen.  

En 1 Timotheüs 4, vers 6 tot en met 16 Als gij dit de broeders “en 

zusters” voorhoudt, zult gij een goed dienaar van Christus Jezus 
zijn, wèl onderlegd in de woorden des geloofs en der goede leer, 

die gij gevolgd zijt; maar wees afkerig van onheilige 
oudevrouwenpraat, “de roddelen en kwaadsprekerijen”. Oefen 

u in de godsvrucht. Want de oefening van het lichaam is van weinig 

nut, doch de godsvrucht is nuttig tot alles, daar zij een belofte 
inhoudt van leven, in heden en toekomst. Dit is een betrouwbaar 

woord en alle aanneming waard. Ja, hierom getroosten wij ons 

moeite en grote inspanning “zetten opzij de vleselijke 
verlangens”, omdat wij onze hoop gevestigd hebben op de 

levende God, die een Heiland is voor alle mensen, inzonderheid 
voor de gelovigen. Beveel en leer dit. Niemand schatte u gering om 

uw jeugdige leeftijd, maar wees een voorbeeld voor de gelovigen in 

woord, in wandel, in liefde, in geloof en in reinheid. In afwachting 
van mijn komst moet gij u toeleggen op het voorlezen, het 

vermanen en het leren. Veronachtzaam de gave in u niet, die u 
krachtens een profetenwoord geschonken is onder handoplegging 

van de gezamenlijke oudsten. Behartig deze “alle” dingen, leef 

erin, opdat aan allen blijke, dat gij vooruitgaat. Zie toe op uzelf en 
op de leer, volhard in deze dingen; want door dit te doen zult gij 

zowel uzelf als hen, die u horen, behouden. 

 
En 1 Timotheüs 5, vers 18 Immers, de Schrift zegt: Gij zult een 

dorsende os niet muilbanden, en: De arbeider is zijn loon waard.    
En vers 20 tot en met 22 Wie in zonde leven, moet gij in aller 

tegenwoordigheid bestraffen, opdat ook de overigen ontzag 
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hebben. Ik betuig u voor God en voor Christus Jezus en voor de 
uitverkoren engelen, dat gij daaraan de hand houdt, zonder 

vooroordeel en zonder iets te doen uit vooringenomenheid. Leg 

niemand overijld de handen op, heb ook geen deel aan de zonden 
van anderen, houd u rein. 

En vers 24 en 25 Van sommige mensen zijn de zonden zo duidelijk, 
dat zij voor hen uitgaan naar het gericht, bij anderen komen zij 

achteraan. Zo zijn ook de goede werken aanstonds duidelijk, en 

die, waarmede het anders gesteld is, kunnen niet verborgen 
blijven. 

 
En 1 Timotheüs 6, vers 2b tot en met 12 vanaf: Leer en 

vermaan in deze zin. Indien iemand een andere leer verkondigt en 

zich niet voegt naar de gezonde woorden van onze Here Jezus 
Christus en de leer der godsvrucht, dan is hij opgeblazen, hoewel 

hij niets weet, en heeft hij een zwak voor geschillen en 
haarkloverijen, “en wil verdeeldheid zaaien”, een bron van nijd, 

twist, lasteringen, kwade vermoedens, en geharrewar bij mensen 

die niet helder meer zijn van denken en het spoor der waarheid 
bijster geraakt zijn, daar zij de godsvrucht als iets winstgevends 

beschouwen. Nu brengt inderdaad de godsvrucht grote winst, 

indien zij gepaard gaat met tevredenheid. Want wij hebben niets op 
de wereld medegebracht; wij kunnen er ook niets uit 

medenemen. Als wij echter onderhoud en onderdak hebben, dan 
moet ons dat genoeg zijn. Maar wie rijk willen zijn, vallen in 

verzoeking, in een strik, en in vele dwaze en schadelijke begeerten, 

die de mensen doen wegzinken in verderf en ondergang. Want de 
wortel van alle kwaad is de geldzucht. Door daarnaar te haken zijn 

sommigen van het geloof afgedwaald en hebben zich met vele 
smarten doorboord. Gij daarentegen, o mens Gods, ontvlucht deze 

dingen, doch jaag naar gerechtigheid, godsvrucht, geloof, liefde, 

volharding en zachtzinnigheid. Strijd de goede strijd des geloofs, 
grijp het eeuwige leven, waartoe gij geroepen zijt en de goede 

belijdenis afgelegd hebt voor vele getuigen. 

En vers 17 tot en met 21 Hun, die rijk zijn in de tegenwoordige 
wereld, moet gij bevelen niet hooghartig te zijn, en hun hoop 

gevestigd te houden niet op onzekere rijkdom, doch op God, die 
ons alles rijkelijk ten gebruike geeft, om wèl te doen, rijk te zijn in 

goede werken, vrijgevig en mededeelzaam, waardoor zij zich een 
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vaste grondslag voor de toekomst verzekeren om het ware leven te 
grijpen. O Timoteüs “en gij ook die luistert”, bewaar wat u is 

toevertrouwd, houd u buiten het bereik van de onheilige, holle 

klanken en de tegenstellingen der ten onrechte zo genoemde 
kennis. Sommigen, die woordvoerders daarvan zijn, zijn het spoor 

des geloofs bijster geraakt. De genade zij met ulieden. 
 

En 2 Timotheüs 4, vers 2 tot en met 8 dat zij hun oor van de 

waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtsels keren. Blijf gij 
echter nuchter onder alles, aanvaard het lijden, doe het werk van 

een evangelist, verricht uw dienst ten volle. Want wat mij aangaat, 
reeds word ik als plengoffer geofferd en het tijdstip van mijn 

verscheiden staat voor de deur. Ik heb de goede strijd gestreden, ik 

heb mijn loop ten einde gebracht, ik heb het geloof 
behouden; voorts ligt voor mij gereed de krans der 

rechtvaardigheid, welke te dien dage de Here, de rechtvaardige 
rechter, mij zal geven, doch niet alleen mij, maar ook allen, die zijn 

verschijning hebben liefgehad. 

 
En Openbaring 22, vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, 

zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van 

de Here Jezus zij met u allen. 
 

Amen! 
Tot slot,  

 

Lucas 16, vers 22 tot en met 25 Het geschiedde, dat de arme 
stierf en door de engelen gedragen werd in Abrahams schoot. Ook 

de rijke stierf en hij werd begraven. En toen hij in het dodenrijk zijn 
ogen opsloeg onder de pijnigingen, zag hij Abraham van verre en 

Lazarus in zijn schoot. En hij riep en zeide: Vader Abraham, heb 

medelijden met mij en zend Lazarus, opdat hij de top van zijn 
vinger in water dope en mijn tong verkoele, want ik lijd pijn in deze 

vlam. Maar Abraham zeide: Kind, herinner u, hoe gij het goede 

tijdens uw leven hebt ontvangen en insgelijks Lazarus het kwade; 
nu wordt hij hier vertroost en gij lijdt pijn. 

 
Voorwaar, overdenk deze boodschap Gods grondig! 
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Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en 
verdween. 

 

 
 

Schijnchristenen die in duisternis wandelen, 

zullen in grote duisternis en benauwdheid 
belanden 
 

Profetische boodschap Gods: In deze boodschap van God maakt de 
Heer duidelijk dat als men voortdurend in duisternis wandelt, men 

ook duisternis krijgt en achtergelaten wordt. Luister naar of lees 
verder wanneer al deze dingen zullen gebeuren. 

 

 
Volledige weergave: 

  

Hallo, welkom! Op 13 maart 2022, kreeg Ik, Profeet Benjamin 
Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil 

delen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van 

de Koning der koningen en Here der heren, Yeshua HaMashiach, 
JHWH, Jezus Christus.  

 
Voorwaar,  

 

Jesaja 6, vers 3 En de een riep de ander toe “in de lucht”: 
Heilig, heilig, heilig, “kadosh” is de HERE der heerscharen, de 

ganse aarde is van zijn “aanwezigheid en” heerlijkheid vol. 

En Jesaja 8, vers 22 En men, “de echte kinderen Gods” zullen 
“vanuit de lucht” naar de aarde “mogen” schouwen, en zie, 

benauwdheid en duisternis, beangstigende donkerheid, en in “de” 
duisternis is men verstoten. 

En Jesaja 9, vers 1 Het volk dat in “de” donkerheid wandelt, ziet 

een groot licht; over hen die wonen in een land van diepe 
duisternis, “in de lucht” straalt een licht.  
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En Mattheüs 24, vers 17 en 18 Wie op het dak is, ga niet naar 
beneden om zijn huisraad mede te nemen, en wie in het veld 

is, kere niet terug om zijn kleed mede te nemen.  

En vers 27 Want gelijk de bliksem komt van het oosten en licht tot 
het westen, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn.  

En vers 31 En Hij zal zijn engelen uitzenden met luid bazuingeschal 
en zij zullen zijn uitverkorenen verzamelen uit de vier windstreken, 

van het ene uiterste der hemelen tot het andere. 

En vers 33 en 34 Zo moet ook gij, wanneer gij dit alles ziet, weten, 
dat het nabij is, voor de deur. Voorwaar, Ik zeg u, dit geslacht zal 

geenszins voorbijgaan, voordat dit alles geschiedt. 
En Jesaja 9, vers 19 Men bijt naar rechts en toch hongert men, en 

men verslindt naar links en toch wordt men niet verzadigd, ieder 

verslindt het vlees van zijn eigen arm. 
En Jesaja 14, vers 10 Zij allen vangen aan tot u “die christen 

waren in eigen ogen” te zeggen: Ook gij zijt krachteloos 
geworden “en achter gebleven” als wij, gij zijt aan ons gelijk 

geworden. 

En vers 13 En gij “schijnchristen” overlegdet nog wel “met uw 
trots, onder andere”: Ik zal ten hemel opstijgen. Tot zover. 

 

Voorwaar, mijn naam is Revelado, en ben een bode engel 
Gods. 

 
Mattheüs 24, vers 37, 39 en 44 Want zoals het was in de dagen 

van Noach, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn. En zij 

niets bemerkten, eer de zondvloed kwam en hen allen wegnam, zo 
zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn. Daarom, weest ook 

gij bereid, want op een uur, dat gij het niet verwacht, komt de 
Zoon des mensen. 

En Mattheüs 27, vers 45 En van het zesde uur af kwam er 

duisternis over het gehele land tot het negende uur.  
En Mattheüs 28, vers 3 Zijn uiterlijk was als een bliksem en zijn 

kleding wit als sneeuw.  

En Lucas 8, vers 17 Want er is niets verborgen, dat niet aan het 
licht zal komen, en niets geheim, dat niet zal bekend worden en 

aan het licht zal komen. 
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En Openbaring 22, vers 7 En zie, Ik kom spoedig. Zalig hij, die de 
woorden der profetie van dit boek bewaart! 

En vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom 

spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de Here Jezus zij 
met u allen. 

 
Amen! 

Overdenk deze boodschap Gods! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en 
verdween. 

 
 

 

De Here verbiedt de sterke dranken 
 

Voorwaar, het is beter om alcoholvrij te drinken, of een glaasje 

rode wijn wat men ook vaak wel gebruikt met het heilig avondmaal. 
 

 
Volledige weergave: 

  

Hallo, welkom! Op 14 maart 2022, kreeg Ik, Profeet Benjamin 
Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil 

delen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  
 

Voorwaar, voorwaar, hoor aandachtig wat de Here, de 

Koning der koningen, uw Levende God, tot u te zeggen heeft. 
Mijn naam is Rafaël, en ben een bode engel Gods. Voorwaar, ik 

mag u in alle eenvoudigheid toespreken. 
 

Romeinen 12, vers 2 En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, 

maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat 
gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige 

en volkomene. 
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Voorwaar, om niet gelijkvormig te zijn aan de wereld, 
betekent het dat u de tempel Gods niet mag schenden met 

sterke drank te drinken, door dronken te worden. 

De Heer staat het toe om te drinken, maar geen sterke drank te 
drinken met een zeer hoog procent alcohol, dat uw hervorming in 

Christus schendt. Voorwaar, de tempel Gods is heilig! Laat niemand 
zichzelf misleiden. Wist u er is een boodschap Gods dat men wel 

drinken mag, maar sommigen houden het niet in de hand en 

drinken de ene na de andere sterke drank, en zijn gelijkvormig aan 
de wereld, en zijn heel dronken, en dan beweren ze christen te zijn. 

 
1 Korintiërs 3, vers 17 Zo iemand Gods tempel schendt, God zal 

hem “of haar” schenden. Want de tempel Gods, en dat zijt gij, is 

heilig! 
 

Voorwaar, het is beter om alcoholvrij te drinken, of een 
glaasje rode wijn, wat men ook vaak wel gebruikt met het 

heilig avondmaal. 

Sterke dranken verbied de Here. Men kan beter zijn of haar tempel 
Gods goed schoon houden. 

 

1 Korintiërs 3, vers 19 Want de wijsheid dezer wereld is 
dwaasheid voor God.  Tot zover. 

En Romeinen 12, vers 21 Laat u niet overwinnen door het kwade 
“zoals door dronken te worden, onder andere”, maar overwin 

het kwade door het goede. 

 
Wees een voorbeeld in uw wandel. 

 
Romeinen 16, vers 18 Want zulke lieden dienen niet onze Here 

Christus, maar hun eigen buik. Tot zover. 

En vers 19 en 20 Want uw gehoorzaamheid is bij allen bekend 
geworden. Over u verblijd ik mij dus, doch ik wil, dat gij niet alleen 

wijs zijt tot het goede, maar ook onbesmet van het kwade. De God 

nu des vredes zal weldra de satan onder uw voeten vertreden. De 
genade van onze Here Jezus zij met u! 

 
Voorwaar,  
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En Efeziërs 5, vers 15 tot en met 20 Ziet dus nauwlettend toe, 
hoe gij wandelt, niet als onwijzen, doch als wijzen, u de 

gelegenheid ten nutte makende, want de dagen zijn kwaad. Weest 

daarom niet onverstandig, maar tracht te verstaan, wat de wil des 
Heren is. En bedrinkt u niet aan wijn, waarin bandeloosheid is, 

maar wordt vervuld met de Geest, en spreekt onder elkander in 
psalmen, lofzangen en geestelijke liederen, en zingt en jubelt de 

Here van harte, dankt te allen tijde in de naam van onze Here Jezus 

Christus God, de Vader, voor alles. 
 

Amen! 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en 

verdween. 

 
 

 

Laat u niet verslinden door satan 
 

Wordt nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond 
als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden.  

 

 
Volledige weergave: 

  

Hallo, welkom! Op 16 maart 2022, kreeg Ik, Profeet Benjamin 
Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil 

delen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  
 

Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, woord voor woord de kadosh, 
heilige boodschappen Gods vanaf de troon in Zijn kadosh, 

heiligdom overgebracht aan Zijn ware, geliefde Profeet 

Benjamin Cousijnsen sinds 2012, zoals: liefdevolle 
boodschap, vermaningen, en openbaringen, onder andere. 

Ook wordt men erop gewezen, dat men zich moet voorbereiden 

voor Zijn onverwachtse Opname. Voorwaar, mijn naam is 
Mahaloeha, en ben een bode engel Gods. 



 
 

 

8800 
 
 

 

 
Hij, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus is de Alfa en 

de Omega, de enige ware Weg en de volle Waarheid en het 

eeuwige Leven.  
Voorwaar, kadosh, heilig is Hij, de opgestane Heer en het levende 

bewijs, de Zoon van God en de Koning der koningen.  
 

Voorwaar, velen geloven wel in Hem maar hebben geen 

relatie met Hem, en menen ook nog gered te zijn. 
Velen zijn verblind door dwaalgeesten. Word wakker en spits uw 

oren! En bekeer u, nu het nog kan! 
 

1 Petrus 4, vers 1 tot en met 7 Daar Christus dan naar het vlees 

geleden heeft, moet ook gij u wapenen met dezelfde gedachte, dat, 
wie naar het vlees geleden heeft, onttrokken is aan de zonde, om 

niet meer naar de begeerten van mensen, maar naar de wil van 
God de tijd, die nog rest in het vlees, te leven. Want er is tijd 

genoeg voorbijgegaan met het volbrengen van de wil der heidenen, 

toen gij wandeldet in allerlei losbandigheid, begeerten, 
dronkenschap, brassen, drinken en onzedelijke afgoderij. Daarom 

bevreemdt het hen, dat gij u niet met hen stort in diezelfde poel 

van liederlijkheid, en zij belasteren u; maar zij zullen daarvan 
rekenschap moeten geven aan Hem, die gereed staat om levenden 

en doden te oordelen. Want daartoe is ook aan doden het evangelie 
gebracht, opdat zij wèl, naar de mens, wat het vlees aangaat, 

zouden geoordeeld worden, doch, naar God, wat de geest betreft, 

zouden leven. Het einde aller dingen is nabijgekomen. Komt dus tot 
bezinning en wordt nuchter, opdat gij kunt bidden. 

En vers 16 en 17 Indien hij echter als Christen lijdt, dan schame hij 
zich niet, maar verheerlijke God onder die naam. Want het is nu de 

tijd, dat het oordeel begint bij het huis Gods; als het bij ons begint, 

wat zal het einde zijn van hen, die ongehoorzaam blijven aan het 
evangelie Gods? 

En 1 Petrus 5, vers 8 en 9 Wordt nuchter en waakzaam. Uw 

tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende 
wie hij zal verslinden. Wederstaat hem, “en wees” vast in het 

geloof. Tot zover. 
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Voorwaar, laat u niet verslinden zodat u Zijn Opname moet 
gaan missen. 

Wees niet gelijkvormig aan de wereld. 

 
2 Korintiërs 7, vers 1 Daar wij nu deze beloften bezitten, 

geliefden, laten wij ons reinigen van alle bezoedeling des vlezes en 
des geestes, en zo onze heiligheid volmaken in de vreze Gods. 

En 2 Korintiërs 6, vers 17 en 18 Daarom gaat weg uit hun midden, 

en scheidt u af, spreekt de Here, en houdt niet vast aan het onreine 
en Ik zal u aannemen, en Ik zal u tot Vader zijn en gij zult Mij tot 

zonen en dochteren zijn, zegt de Here, de Almachtige. 
En 2 Korintiërs 5, vers 17 Zo is dan wie in Christus is een nieuwe 

schepping; het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen. 

 
En Openbaring 22, vers 7 En zie, Ik kom spoedig. Zalig hij, die 

de woorden der profetie van dit boek bewaart! 
En vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom 

spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de Here Jezus zij 

met u allen. 
 

En tot slot,  

 
Efeziërs 6, vers 10 tot en met 13 Voorts, weest krachtig in de 

Here en in de sterkte zijner macht. Doet de wapenrusting Gods 
aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des 

duivels; want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, 

maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de 
wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de 

hemelse gewesten. Neemt daarom de wapenrusting Gods, om 
weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om, uw taak geheel 

vervuld hebbende, stand te houden. 

 
Deel de boodschappen Gods, waar men het ook kan. 

Laat u als levende stenen gebruiken niet als dode, zonder werken. 

Ik zeg u, wees krachtig in de Here, onze God! 
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en 
verdween. 
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Een huwelijk verbieden voor ongevaccineerden 

is uit den boze 
 

Zo spreekt de Almachtige Koning der koningen, Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus: “Nergens staat geschreven in 
de Bijbel dat men ingeënt moet zijn met de vaccinatie om te 

kunnen trouwen”. 
Volledige weergave: 

  

Hallo, welkom! Op 17 maart 2022, kreeg Ik, Profeet Benjamin 
Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil 

delen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  
 

Voorwaar, voorwaar, hoor aandachtig wat de Here, de 

Koning der koningen, uw liefhebbende Abba, Vader, uw 
Rabbouni,  tot u te zeggen heeft. 

 
Jakobus 4, vers 12 Eén is wetgever en rechter, Hij, die “alle” 

macht heeft om “u” te behouden en “ook u” te verderven. Maar 

wie zijt gij, dat gij uw naaste oordeelt? 
 

Voorwaar, onderwerp u dus aan God. 

Mijn naam is Mireacha, en ben een bode engel Gods.  
 

Zo spreekt de Almachtige Koning der koningen, Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus: 

“Nergens staat geschreven in de Bijbel dat men ingeënt moet zijn 

met de vaccinatie om te kunnen trouwen”. 
 

1 Korintiërs 7, vers 9 Indien zij zich echter niet kunnen 
beheersen, laten zij dan trouwen. Want het is beter te trouwen dan 

van begeerte te branden. 
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Voorwaar, niemand mag boven de wet gaan staan van de 
Almachtige God. 

Een huwelijk verbieden tussen man en vrouw, die niet gevaccineerd 

zijn, maar wel voor God gekocht en betaald met Zijn beschermende 
Kostbare Bloed, Zijn heilige vaccinatie, is dus uit den boze. 

 
Exodus 20, vers 16 Gij zult geen valse getuigenis spreken “of 

discrimineren” tegen uw naaste. 

 
Voorwaar,  

 
1 Korintiërs 7, vers 1 Wat nu de punten betreft, waarover gij mij 

“gebeden en” geschreven hebt. Tot zover. 

En vers 3 De man kome jegens de vrouw zijn echtelijke 
verplichtingen na en evenzo de vrouw jegens haar man. 

En vers 10 Doch hun, die getrouwd zijn, beveel ik niet, maar de 
Here, dat een vrouw haar man niet mag verlaten. 

Voorwaar, het is goed om te trouwen via een 

ongevaccineerde trouw ambtenaar.  
Maar als diegene helaas gevaccineerd is, vrees niet, het gaat om de 

eeuwige belofte aan God en elkaar. Voor wie willen trouwen, is het 

beter dat een gelovige niet met iemand trouwt die niet trouw is aan 
God en ongelovig is. Evenzo, een gevaccineerde gaat niet samen 

met een ongevaccineerde, zoals licht en duisternis niet samen gaat. 
 

1 Korintiërs 7, vers 16 en 17 Want hoe kunt gij weten, vrouw, 

dat gij uw man zult redden? Of hoe kunt gij weten, man, dat gij uw 
vrouw zult redden? Alleen, laat ieder zo leven, als de Here hem 

toebedeeld heeft, zo, als God hem geroepen heeft. Zo schrijf ik het 
in alle gemeenten voor.  

 

Voorwaar, in de kerk, is trouwen een verplichting, voor 
diegene die zich niet kunnen beheersen. 

 

1 Korintiërs 8, vers 3 Maar heeft iemand God lief, dan is deze 
door Hem gekend. 

 
Dit telt evenzo ook andersom dat de vrouwen verplicht zijn 

hun man lief te hebben. 
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Efeziërs 5, vers 28 Zo zijn ook de mannen verplicht hun vrouw 

lief te hebben als hun eigen lichaam. Wie zijn eigen vrouw liefheeft, 

heeft zichzelf lief.  
En 1 Petrus 3, vers 7 Desgelijks gij, mannen, leeft verstandig met 

uw vrouwen, als met brozer vaatwerk, en bewijst haar eer, daar zij 
ook medeërfgenamen zijn van de genade des levens, opdat uw 

gebeden niet belemmerd worden. 

En 1 Johannes 3, vers 24 En wie zijn geboden bewaart, blijft in 
Hem en Hij in hem. En hieraan onderkennen wij, dat Hij in ons 

blijft: aan de Geest, die Hij ons gegeven heeft. 
 

En Openbaring 22, vers 21 De genade van de Here Jezus zij met 

u allen.   
 

Amen! 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en 

verdween. 

 
 

 

Laat uw tong niet gebruiken om kwaad over te 
brengen 
 

Kwaadsprekerij en roddelen over anderen geeft aan dat men niets 
geleerd heeft, van wat de Here gesproken heeft. 

 

 
Volledige weergave: 

  
Hallo, welkom! Op 20 maart 2022, kreeg Ik, Profeet Benjamin 

Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil 

delen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 

Voorwaar, mijn naam is Sadai, en ben een bode engel Gods. 



 
 

 

8805 
 
 

 

Ik wil u verwijzen naar een oude boodschap, die ik mocht 
overbrengen met de titel, ‘Waarom hebben wij hem niet kunnen 

uitdrijven?’. 

 
Voorwaar, ik moet u wederom even eraan herinneren, dat de 

gevallen engelen velen hebben overgenomen; denk daarbij 
ook aan Putin, onder andere. 

Velen laten zich gebruiken door de gevallen engelen, die 

samenwerken met de antichrist. Voorwaar,  
 

Jesaja 9, vers 17 Want goddeloosheid brandt als een vuur, dat 
dorens en distels verteert en de dichte takken van het woud 

aansteekt, zodat zij in rookwolken opgaan. 

 
En Jesaja 28, vers 23 Neemt ter ore en hoort mijn stem, merkt 

op en hoort mijn woord!  
 

En Jesaja 29, vers 15 Wee hun die een plan diep voor 

de HERE verbergen, wier werk in de duisternis geschiedt en die 
zeggen: Wie ziet ons en wie kent ons? 

 

Voorwaar, zo spreekt de Here, de Koning der koningen: 
 

Jesaja 42, vers 18 Gij doven, hoort, en gij blinden, slaat uw ogen 
op om te zien. 

En vers 20 Gij hebt wel veel gezien, maar gij hield het niet in 

gedachtenis; gij hebt de oren wel open gehad, maar gij hebt niet 
gehoord.  

Zo vergaat het hen die zich laten gebruiken als de 
marionetten van satan. 

 

Jesaja 51, vers 8  Want als een kleed verteert hen de mot en als 
wol verteert hen de worm; maar mijn gerechtigheid duurt eeuwig 

en mijn heil van geslacht tot geslacht. 

En Jesaja 63, vers 10 Maar zij waren wederspannig en bedroefden 
zijn heilige Geest; daarom veranderde Hij voor hen in een vijand.  
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En Jeremia 2, vers 22 Ja, al zoudt gij u wassen met loog en veel 
zeep gebruiken, dan blijft toch uw ongerechtigheid als een 

onuitwisbare vlek voor mijn oog, luidt het woord van de Here HERE. 

En vers 29 Waarom wilt gij tegen Mij twisten? Gij allen zijt van Mij 
afvallig geworden, luidt het woord des HEREN. 

En Jeremia 5, vers 21 Hoort dit toch, gij dwaas en verstandeloos 
volk, dat ogen heeft zonder te zien en oren zonder te horen. 

En vers 23 Maar dit volk heeft een weerbarstig en weerspannig 

hart, zij zijn afgeweken en heengegaan. 
En Ezechiël 7, vers 4 Ik zal u niet ontzien en geen deernis hebben, 

maar Ik zal uw wandel aan u vergelden, uw gruwelen zullen op u 
neerkomen, en gij zult weten, dat Ik de HERE ben. 

En Amos 8, vers 9 Te dien dage zal het geschieden, luidt het woord 

van de Here HERE, dat Ik op de middag de zon zal doen schuilgaan 
en bij klaarlichte dag het land in het donker zal zetten.  

En Mattheüs 23, vers 28 Zo ook gij, van buiten schijnt gij de 
mensen wel rechtvaardig, doch van binnen zijt gij vol huichelarij en 

wetsverachting.  

En vers 33 Slangen, adderengebroed, hoe zult gij ontkomen aan 
het oordeel der hel? 

En Mattheüs 24, vers 12 En omdat de wetsverachting toeneemt, zal 

de liefde van de meesten verkillen. 
En vers 44 Daarom, weest ook gij bereid, want op een uur, dat gij 

het niet verwacht, komt de Zoon des mensen.  
En Lucas 11, vers 35 Zie dan toe, dat wat licht in u is niet duisternis 

zij. 

En Romeinen 12, vers 9 vanaf: Weest afkerig van het kwade 
“zoals roddel en kwaadsprekerij, uzelf in de gaten houdend, 

en wees” gehecht aan het goede.  
 

Wees een voorbeeld en niet eigenwijs. 

 
Romeinen 12, vers 17 en 18 Vergeldt niemand kwaad met 

kwaad; hebt het goede voor met alle mensen. Houdt zo mogelijk, 

voor zover het van u afhangt, vrede met alle mensen. 
En vers 21 Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin 

het kwade door het goede. 
En vers 10 Weest in broederliefde elkander genegen, in eerbetoon 

elkander ten voorbeeld. 



 
 

 

8807 
 
 

 

 
Kwaadsprekerij en roddelen over anderen geeft aan dat men 

niets geleerd heeft, van wat de Here gesproken heeft. 

 
1 Korintiërs 2, vers 14 Doch een ongeestelijk mens aanvaardt 

niet hetgeen van de Geest Gods is, want het is hem dwaasheid en 
hij kan het niet verstaan, omdat het slechts geestelijk te 

beoordelen is. 

 
Voorwaar, laat u niet gebruiken door satan. 

 
Efeziërs 5, vers 15 Ziet dus nauwlettend toe, hoe gij wandelt, niet 

als onwijzen, doch als wijzen. 

En Jakobus 2, vers 9 Doch indien gij met aanzien des persoons 
handelt, doet gij zonde en wordt gij door de wet overtuigd van 

overtreding. 
En Jakobus 1, vers 26 Indien iemand meent godsdienstig te zijn en 

daarbij zijn tong niet in toom houdt, maar zijn hart misleidt, diens 

godsdienst is waardeloos.  
 

Voorwaar, geen vrees voor God en Zijn gebod zal u brengen 

naar de hel. 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en 

verdween. 
 

 

 

Vertrouw op de Here in alles en wees nimmer 

bezorgd! 
 
Jezus zeide tot hen: Ik ben het brood des levens; wie tot Mij komt, 

zal nimmermeer hongeren en wie in Mij gelooft, zal nimmermeer 

dorsten. 
 

 
Volledige weergave: 
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Hallo, welkom! Op 21 maart 2022, kreeg Ik, Profeet Benjamin 
Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil 

delen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  
Voorwaar, wonderbaar en liefdevol en kadosh, en zeer 

krachtig is uw liefhebbende, beschermende Abba, Vader, uw 

Rabbouni, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. 
Voorwaar, mijn naam is Charia, en ben een bode engel Gods. 

Voorwaar, zo spreekt de Here: 
 

Johannes 10, vers 14 Ik ben de goede herder en Ik ken de 

mijnen en de mijnen kennen Mij. 
En vers 27 tot en met 30 Mijn schapen horen naar mijn stem en Ik 

ken ze en zij volgen Mij, en Ik geef hun eeuwig leven en zij zullen 
voorzeker niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit 

mijn hand roven. Wat mijn Vader Mij gegeven heeft, gaat alles te 

boven en niemand kan iets roven uit de hand mijns Vaders. Ik en 
de Vader zijn één. 

En Johannes 6, vers 27 Werkt niet om de spijs, die vergaat, maar 

om de spijs, die blijft tot in het eeuwige leven, welke de Zoon des 
mensen u geven zal; want op Hem heeft God, de Vader, zijn zegel 

gedrukt.  
En vers 35 en 36 Jezus zeide tot hen: Ik ben het brood des levens; 

wie tot Mij komt, zal nimmermeer hongeren en wie in Mij gelooft, 

zal nimmermeer dorsten. Maar Ik heb u gezegd, dat gij niet gelooft, 
ook al hebt gij Mij gezien.  

 
Voorwaar, vertrouw op Hem. 

 

Johannes 11, vers 22 Ook nu weet ik, dat God U geven zal al wat 
Gij van God begeert. 

En vers 33 Toen Jezus haar dan zag wenen en ook de Joden, die 

met haar medegekomen waren, zag wenen, werd Hij verbolgen in 
de geest en diep ontroerd. 

En vers 35 Jezus weende.  
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En Johannes 14, vers 6 Jezus zeide tot hem “zowel haar”: Ik 
ben de “enige” weg en de waarheid en het leven; niemand komt 

tot de Vader dan door Mij. 

En Johannes 15, vers 8 Hierin is mijn Vader verheerlijkt, dat gij 
veel vrucht draagt en gij zult mijn discipelen zijn. 

En vers 27 En gij moet ook getuigen, want gij zijt van het begin aan 
met Mij. 

En Johannes 16, vers 22 Ook gij hebt dan nu wel droefheid, maar 

Ik zal u wederzien en uw hart zal zich verblijden en niemand 
ontneemt u uw blijdschap.  

En vers 27 Want de Vader zelf heeft u lief, omdat gij Mij hebt 
liefgehad en geloofd hebt, dat Ik van God ben uitgegaan.  

 

En Mattheüs 6, vers 25 en 26 Daarom zeg Ik u: Weest niet 
bezorgd over uw leven, wat gij zult eten of drinken, of over uw 

lichaam, waarmede gij het zult kleden. Is het leven niet meer dan 
het voedsel en het lichaam meer dan de kleding? Ziet naar de 

vogelen des hemels: zij zaaien niet en maaien niet en brengen niet 

bijeen in schuren, en toch voedt uw hemelse Vader die; gaat gij ze 
niet verre te boven? 

En vers 34 Maakt u dan niet bezorgd tegen de dag van morgen, 

want de dag van morgen zal zijn eigen zorgen hebben; elke dag 
heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. 

 
Voorwaar,  

 

En Psalm 28, vers 7 De HERE is mijn kracht en mijn schild; op 
Hem vertrouwde mijn hart en ik werd geholpen. Daarom juicht mijn 

hart en loof ik Hem met mijn lied. 
En Psalm 31, vers 15 Maar ik vertrouw op U, HERE, ik zeg: Gij zijt 

mijn God. 

 
Voorwaar, en tenslotte,  

 

Mattheüs 24, vers 37 tot en met 39 Want zoals het was in de 
dagen van Noach, zo zal de komst van de Zoon des mensen 

zijn. Want zoals zij in die dagen vóór de zondvloed waren, etende 
en drinkende, huwende en ten huwelijk gevende, tot op de dag, 

waarop Noach in de ark ging, en zij niets bemerkten, eer de 
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zondvloed kwam en hen allen wegnam, zo zal ook de komst van de 
Zoon des mensen zijn. 

En vers 44 Daarom, weest ook gij bereid, want op een uur, dat gij 

het niet verwacht, komt de Zoon des mensen. 
 

En Openbaring 22, vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, 
zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van 

de Here Jezus zij met u allen. 

 
Amen! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en 
verdween. 

 

 
 

 
 

Satan wil volledige controle over de mens, dus 

geen zelfbeschikking meer 
 
Openbarende en profetische boodschap Gods: De werkelijkheid is 

dat satan wil dat men zijn lichaam en rechten volledig uit handen 
geeft. 

 

 
Volledige weergave: 

  

Hallo, welkom! Op 22 maart 2022, kreeg Ik, Profeet Benjamin 
Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil 

delen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  
 

Voorwaar, hoor aandachtig! 
Mijn naam is Revelado, en ben een bode engel Gods. Voorwaar, 

betreft de sluipmoordenaar, het Coronavirus, zijn velen reeds 

gebeten door de adder, die velen besmet heeft met zijn gif. 
Voorwaar, hoewel alles weer normaal lijkt en dat men zich volledig 
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makkelijk laat gebruiken als de marionetten van satan, met zijn 
zogenaamde vrijheid trucjes, sluipt het Coronavirus gewoon verder. 

De werkelijkheid is dat satan wil dat men zijn lichaam en rechten 

volledig uit handen geeft.  
 

2 Petrus 2, vers 19 Vrijheid spiegelen zij hun voor, hoewel zij zelf 
slaven des verderfs zijn; immers, door wie men overmeesterd is, 

diens slaaf is men. 

En 1 Petrus 5, vers 8 en 9 Wordt nuchter en waakzaam. Uw 
tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende 

wie hij zal verslinden. Wederstaat hem, vast in het geloof, wetende, 
dat aan uw broederschap in de wereld hetzelfde lijden wordt 

toegemeten. 

 
Voorwaar, velen zijn al zo blind gemaakt. 

 
Colossenzen 2, vers 4 Dit zeg ik, opdat niemand u met 

drogredenen misleide. 

En vers 8 Ziet toe, dat niemand u medeslepe door zijn wijsbegeerte 
en door ijdel bedrog in overeenstemming met de overlevering der 

mensen, met de wereldgeesten en niet met Christus. 

En vers 20 Indien gij met Christus afgestorven zijt aan de 
wereldgeesten, waartoe laat gij u, alsof gij in de wereld leefdet, 

geboden opleggen. 
En vers 15 Hij heeft de overheden en machten ontwapend en 

openlijk tentoongesteld en zo over hen gezegevierd. 

 
Voorwaar, hoewel velen blind zijn voor wat komt na de 

versoepelingen, zal de coronagekte veel erger zijn als 
voorheen, en weer toenemen na een pauzestand. 

Voorwaar,  

  
Openbaring 14, vers 16 En Hij, die op de wolk gezeten was, zond 

zijn sikkel uit op de aarde, en de aarde werd gemaaid. 

 
En Hebreeën 3, vers 17 tot en met 19 En van wie heeft Hij een 

afkeer gehad, veertig jaren lang? Was het niet van hen, die 
gezondigd hadden en wier lijken in de woestijn lagen? Aan wie 

anders zwoer Hij, dat zij tot zijn rust niet zouden ingaan, dan aan 
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hen, die ongehoorzaam geweest waren? Zo zien wij, dat zij niet 
konden ingaan wegens hun ongeloof. 

En Hebreeën 5, vers 13 Want ieder, die nog van melk leeft, heeft 

geen weet van de rechte prediking: hij is nog een zuigeling.  
 

Voorwaar, 
 

En Hebreeën 4, vers 13 En geen schepsel is voor Hem verborgen, 

want alle dingen liggen open en ontbloot voor de ogen van Hem, 
voor wie wij rekenschap hebben af te leggen. 

 
Voorwaar, men wordt vaak door de listige slang zonder dat 

men het vaak in de gaten heeft, misleid met informatie over 

de vaccins en gemanipuleerd, en van alles wijs gemaakt 
door de sociale media, onder andere.  

Voorwaar, de satan verdraait altijd de werkelijkheid. Voorwaar, 
betreft de vaccinaties; zijn niet uit God, en geven geen 

bescherming wel verwoestingen.  

 
2 Petrus 3, vers 17 Geliefden, daar gij het nu van tevoren weet, 

weest op uw hoede, dat gij niet, door de dwaling der zedelozen 

medegesleept, afvalt van uw eigen standvastigheid. 
En vers 10 Maar de dag des Heren zal komen als een dief. Op die 

dag zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en de elementen 
door vuur vergaan, en de aarde en de werken daarop zullen 

gevonden worden. 

 
Voorwaar, velen die de vaccinatie genomen hebben, zeggen, 

‘Ach!  Dat prikke voel je bijna niet!’ 
En dan vinden ze het raar, dat ze slecht zien of duizelig zijn of 

hersenbloedingen ervaren en overige klachten, en vinden ze raar 

dat ze achtergebleven zijn wanneer de Heer de ongevaccineerden 
thuis brengt, en dat ze voor eeuwig verloren gaan. Alles vinden ze 

raar, totdat zij het ervaren. 

 
Openbaring 22, vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: 

Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de 
Here Jezus zij met u allen. 
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De boodschappen Gods zijn getrouw en waarachtig 
overgebracht. 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en 

verdween. 
 

 
 

Dood door de Geest de werken van het vlees 
 
Wees onderdanig aan God en wandel niet in het vlees, maar naar 

de werken van de vruchten van de Heilige Geest, die vanuit God 

komen. 
 

 
Volledige weergave: 

  

Hallo, welkom! Op 22 maart 2022, kreeg Ik, Profeet Benjamin 
Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil 

delen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 
Charia, en ben een bode engel Gods. 

 

Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, luister aandachtig naar wat de 
Here tot u spreekt, 

en wees nederig en vol respect voor Hem en eerbiedig en stel u 
open vol ontzag voor uw Abba, Vader, Yeshua HaMashiach, JHWH, 

Jezus Christus. 

 
Romeinen 8, vers 13 en 14 Want indien gij, “ja, u”, naar het 

vlees leeft, zult gij sterven; “u weet vast wel heel erg goed 
welke werken daar onder vallen”, maar indien gij door de Geest 

de werkingen des lichaams doodt, zult gij “eeuwig” leven. “Zegt, 

Amen!” Want allen, “die niet kwaadspreken over anderen”, 
die door de Geest Gods geleid worden, zijn zonen “en dochters” 

Gods. 
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Wees daarom onderdanig aan God en wandel niet in het 
vlees maar naar de werken van de vruchten van de Heilige 

Geest, die vanuit God komen. 

 
Romeinen 8, vers 16 tot en met 19 Die Geest getuigt met onze 

geest, dat wij kinderen Gods zijn. Zijn wij nu kinderen, dan zijn wij 
ook erfgenamen: erfgenamen van God, en medeërfgenamen van 

Christus; immers, indien wij delen in zijn lijden, is dat om ook te 

delen in zijn verheerlijking. Want ik ben er zeker van, dat het lijden 
van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid, die 

over ons geopenbaard zal worden. Want met reikhalzend verlangen 
wacht de schepping op het openbaar worden der zonen “en 

dochters” Gods.  

En vers 20 Want de schepping is aan de vruchteloosheid 
onderworpen, niet vrijwillig, maar om de wil van Hem, die haar 

daaraan onderworpen heeft. 
En vers 27 En Hij, die de harten doorzoekt, weet de bedoeling des 

Geestes, dat Hij namelijk naar de wil van God voor heiligen pleit.  

En Romeinen 12, vers 18 Wie vermaant, in het vermanen; wie 
mededeelt, in eenvoud; wie leiding geeft, in ijver; wie 

barmhartigheid bewijst, in blijmoedigheid. 

En vers 21 Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin 
het kwade door het goede. 

En Romeinen 13, vers 5 Daarom is het nodig zich te onderwerpen, 
niet slechts om de toorn, maar ook om des gewetens wil. 

En vers 10 De liefde doet de naaste geen kwaad; daarom is de 

liefde de vervulling der wet. 
En Romeinen 14, vers 19 Zo laten wij dan najagen hetgeen de 

vrede en de onderlinge opbouwing bevordert.  
 

En tot slot,  

 
1 Korintiërs 3, vers 16 en 17 Weet gij niet, dat gij Gods tempel 

zijt en dat de Geest Gods in u woont? Zo iemand Gods tempel 

schendt, God zal hem schenden. Want de tempel Gods, en dat zijt 
gij, is heilig! 

 
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
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Wrok en woede zijn afschuwelijk, alleen een 

zondig mens geeft zich hieraan toe 
 

Zo spreekt de Here: Wees niet langer vijandig maar vrees Mij, de 

Here, en houd u aan Mijn geboden. 
 

 
Volledige weergave: 

  

Hallo, welkom! Op 24 maart 2022, kreeg Ik, Profeet Benjamin 
Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil 

delen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, de Koning der 
koningen. Voorwaar, mijn naam is Blesia, en ben een bode engel 

Gods. 

 
Zo spreekt de Here: 

Voorwaar, wrok en woede zijn afschuwelijk, alleen een zondig mens 
geeft zich hieraan toe. Voorwaar, wie wraak neemt zal het van Mij, 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, ondervinden. Ik, JHWH, 

vind dit afschuwelijk en zal zijn of haar zonden niet vergeten. Hoe 
kan een mens, die woede koestert tegen een ander bij Mij de Here, 

JHWH, bidden als er geen verzoening is, die geen erbarmen heeft 

met een ander? Voorwaar, je bent maar een mens. Maar als je in je 
woede volhardt en haat en roddel, onder andere, en niet je naaste 

kunt vergeven, wie zal dan jouw zonden vergeven?  
 

Wees niet langer vijandig maar vrees Mij, de Here, en houd u 

aan Mijn geboden. 
 

Mattheüs 5, vers 22 tot en met 24 Maar Ik zeg u: Een ieder, die 
in toorn leeft tegen zijn broeder, zal vervallen aan het gerecht. Wie 

tot zijn broeder zegt: Leeghoofd, zal vervallen aan de Hoge Raad, 

en wie zegt: Dwaas, zal vervallen aan het hellevuur. Wanneer gij 
dan uw gave brengt naar het altaar en u daar herinnert, dat uw 
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broeder iets tegen u heeft, laat uw gave daar, vóór het altaar, en 
ga eerst heen, verzoen u met uw broeder en kom en offer daarna 

uw gave. 

 
En zegt,  

 
Mattheüs 6, vers 9 en 10 Bidt gij dan aldus: Onze Vader die in de 

hemelen zijt, uw naam worde geheiligd; uw Koninkrijk kome; uw 

wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. 
En vers 12 tot en met 15 En vergeef ons onze schulden, gelijk ook 

wij vergeven onze schuldenaren; en leid ons niet in verzoeking, 
maar verlos ons van de boze. Want Uwer is het Koninkrijk en de 

kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Want indien gij 

de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw hemelse Vader ook 
u vergeven; maar indien gij de mensen niet vergeeft, zal ook uw 

Vader uw overtredingen niet vergeven. 
 

En Jacobus 4, vers 17 Als iemand dan weet goed te doen en het 

niet doet, is het hem tot zonde. 
En Jacobus 3, vers 10 Uit dezelfde mond komt zegening en 

vervloeking voort. Dit moet, mijn broeders, niet zo zijn.  

  
Voorwaar, zo spreekt de Here tot u: 

Vervloekt is een roddelaar. Vervloekt is iemand die met een 
dubbele tong spreekt.  

 

Mattheüs 24, vers 42 Waakt dan, want gij weet niet, op 

welke dag uw Here komt. 
En vers 44 Daarom, weest ook gij bereid, want op een uur, dat gij 

het niet verwacht, komt de Zoon des mensen. 
 

Amen!  
Tot slot,  

 

Romeinen 12, vers 21 Laat u niet overwinnen door het kwade, 
maar overwin het kwade door het goede. 

En Romeinen 13, vers 5 Daarom is het nodig zich te onderwerpen, 

niet slechts om de toorn, maar ook om des gewetens wil. 
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Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en 
verdween. 

 

 
 

Weet u wie u bent in Christus? 
 
Zonder geloofsvertrouwen in de Here bent u niet ontwikkeld en 

geen strijder Gods. 
 

 

Volledige weergave: 
Hallo, welkom! Op 27 maart 2022, kreeg Ik, Profeet Benjamin 

Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil 
delen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige Naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 

Revelado, en ben een bode engel Gods. 
 

Voorwaar,  

 
1 Korintiërs 13, vers 10 en 11 Doch, als het volmaakte “van 

God” komt, zal het onvolkomene afgedaan hebben. “Wees 

daarom niet onverstandig of lui.” Toen ik een kind was, sprak ik 
als een kind, voelde ik als een kind, “stapje voor stapje ging 

men zich ontwikkelen als kind", overlegde ik als een kind. Nu ik 
een man ben geworden “of een volwassen vrouw”, heb ik 

afgelegd wat kinderlijk was. “Maar gij geheel anders. Gij hebt 

Christus leren kennen en zijt in Hem onderwezen.” 
 

Voorwaar, toen u nog een baby was, at u babyvoeding en 
ging u later over op vast voedsel, u moet dit ook geestelijk 

zien. 

U moet zich ontwikkelen zoals de Here het bedoeld heeft. 
 

Efeziërs 6, vers 10 Voorts, weest krachtig in de Here en in de 

sterkte zijner macht.  
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Voorts, ik zeg het nog een keer, wees krachtig in de Here! 
 

Efeziërs 6, vers 12 en 13 Want wij hebben niet te worstelen 

tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, 
tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten 

in de hemelse gewesten.  Neemt daarom de wapenrusting Gods, 
om weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om, uw taak 

geheel vervuld hebbende, stand te houden. 

 
Voorwaar, vrees de duivel niet! 

Als een echte strijder in Christus, voelt u geen angst voor satan. 
Onze Here, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, is groter 

dan die reusachtige Goliath, satan. Wees als een kleine David, die 

vol vertrouwen in zijn Levende God heeft. 
 

Efeziërs 6, vers 16 Neemt bij dit alles het schild des geloofs ter 
hand, waarmede gij al de brandende pijlen van de boze zult kunnen 

doven. 

 
Zonder geloofsvertrouwen in de Here bent u niet ontwikkeld 

en bent geen strijder Gods. 

 
Efeziërs 6, vers 17 en 18 En neemt de helm des heils aan en het 

zwaard des Geestes, dat is het woord van God. En bidt daarbij met 
aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in de Geest, 

daartoe wakende met alle volharding en smeking voor alle heiligen. 

En 1 Korintiërs 10, vers 12 en 13 Daarom, wie meent te staan, zie 
toe, dat hij niet valle. Gij hebt geen bovenmenselijke verzoeking te 

doorstaan. En God is getrouw, die niet zal gedogen, dat gij boven 
vermogen verzocht wordt, want Hij zal met de verzoeking ook voor 

de uitkomst zorgen, zodat gij ertegen bestand zijt. 

 
Voorwaar, en tot slot,  

 

Colossenzen 1, vers 29 Hiervoor span ik mij ook in, onder zware 
strijd, naar zijn werking, die in mij werkt met kracht. 

En Colossenzen 2, vers 6 tot en met 8 Nu gij Christus Jezus, de 
Here, aanvaard hebt, wandelt in Hem, geworteld en dan 

opgebouwd wordend in Hem, bevestigd wordend in het geloof, 
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zoals u geleerd is, overvloeiende in dankzegging. Ziet toe, dat 
niemand u medeslepe door zijn wijsbegeerte en door ijdel bedrog in 

overeenstemming met de overlevering der mensen, met de 

wereldgeesten en niet met Christus, 
En vers 15 Hij heeft de overheden en machten ontwapend en 

openlijk tentoongesteld en zo over hen gezegevierd. 
 

Voorwaar, in Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus bent 

u meer dan een overwinnaar, maar niet zonder 
geloofsvertrouwen. 

 
Hebreeën 4, vers 13 En geen schepsel is voor Hem verborgen, 

want alle dingen liggen open en ontbloot voor de ogen van Hem, 

voor wie wij rekenschap hebben af te leggen. 
  

Voorwaar, wees klaar als de Here zijn kinderen thuis haalt. 
Weet u wie u ben in Christus? Voorwaar, let goed op! Er komen 

bijzondere leerzame boodschappen hierna. 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en 
verdween. 

 

 
 

 
 

 

Wedersta de kameleon van de duisternis! 
 

U herkent deze duivelse geest omdat het is gericht op de gedachten 

en gevoelens van mensen en altijd zoekt naar de zwakke plek om 
hen te vernietigen. Voorwaar, wees krachtig, want Hij heeft u 

macht gegeven om meer dan overwinnaar te zijn. 
 

 

Volledige weergave: 
  

Hallo, welkom! Op 28 maart 2022, kreeg Ik, Profeet Benjamin 

Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil 
delen. 
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Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 
Voorwaar, mijn naam is Power, en ben een bode engel Gods. 

Velen moeten zich eens goed realiseren dat de satan zelf zich kan 
voordoen als een engel des lichts. Voorwaar, deze kameleon, de 

satan, kan zich heel goed mooier maken om mensen te verleiden. 

Maar hoewel een kameleon zich goed kan veranderen van kleuren 
en uiterlijke verschijning, herkent u deze duivelse geest, omdat het 

is gericht op de gedachten en gevoelens van mensen en altijd zoekt 
naar de zwakke plek om hen te vernietigen.  

 

Voorwaar, de ware geest van deze kameleon van de 
duisternis, zal zich openbaren door de houding en het 

gedrag en wat uit de mond komt naar anderen toe. 
Voorwaar, maar wie een echte strijder Gods is, is meer dan 

overwinnaar! 

 
2 Korintiërs 10, vers 3 tot en met 6 Want al leven wij in het 

vlees, wij trekken niet ten strijde naar het vlees, want de wapenen 

van onze veldtocht zijn niet vleselijk, maar krachtig voor God tot 
het slechten van bolwerken, zodat wij de redeneringen en elke 

schans, die opgeworpen wordt tegen de kennis van God, slechten, 
elk bedenksel als krijgsgevangene brengen onder de 

gehoorzaamheid aan Christus, en gereed staan, zodra uw 

gehoorzaamheid volkomen is, alle ongehoorzaamheid te straffen. 
En vers 8 Want al ging ik nog iets verder in het roemen op onze 

bevoegdheid, die de Here gegeven heeft om u op te bouwen en niet 
om af te breken, ik zou niet beschaamd uitkomen. 

 

Voorwaar, wees krachtig want Hij heeft u macht gegeven, 
om meer dan overwinnaar te zijn. 

Het is tijd! Strijd om in te gaan door de enge poort. 

 
1 Korintiërs 15, vers 58 Daarom, mijn geliefde broeders, weest 

standvastig, onwankelbaar, te allen tijde overvloedig in het werk 
des Heren, wetende, dat uw arbeid niet vergeefs is in de Here. 
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Voorwaar, zegt, Power Gods! 
 

Psalm 91, vers 13 Op leeuw en adder zult gij treden, jonge leeuw 

en slang zult gij vertrappen. 
En Psalm 139, vers 21 Zou ik niet haten, HERE, wie U haten, niet 

verafschuwen wie tegen U opstaan? 
 

En Spreuken 5, vers 1 tot en met 6 Mijn zoon, sla acht op mijn 

wijsheid, neig uw oor naar mijn verstandigheid, om 
bedachtzaamheid in acht te nemen en laten uw lippen kennis 

bewaren. Want van honigzeem druipen de lippen der vreemde 
vrouw, gladder dan olie is haar gehemelte, maar op het laatst is zij 

bitter als alsem, scherp als een tweesnijdend zwaard. Haar voeten 

dalen af naar de dood, haar schreden raken het dodenrijk. Opdat 
gij het pad des levens niet zoudt inslaan, zijn haar gangen 

doolwegen, zonder dat gij het weet.  
En Spreuken 12, vers 12 en 13 De goddeloze begeert de vangst 

van boze dingen, maar de wortel der rechtvaardigen geeft vrucht. 

In de overtreding der lippen ligt een boze valstrik, maar de 
rechtvaardige ontkomt aan de benauwdheid. 

En Spreuken 13, vers 21 Het kwaad vervolgt de zondaren, maar de 

rechtvaardigen vergeldt Hij het goede. 
 

Voorwaar, waak op, waak op, bekleed u met sterkte, Ik de 
Here toets u. 

Ik heb Mijn woorden in uw mond gelegd.  

 
Jesaja 54, vers 17 Elk wapen dat tegen u gesmeed wordt, zal 

niets uitrichten, en elke tong die zich voor het gericht tegen u 
keert, zult gij in het ongelijk stellen. Dit is het deel van de knechten 

des HEREN en hun recht van Mijnentwege, luidt het woord 

des HEREN. 
En Colossenzen 4, vers 6 Uw spreken zij te allen tijde aangenaam, 

niet zouteloos; gij moet weten, hoe gij aan ieder het juiste 

antwoord moet geven. 
 

Wedersta de duivel en hij zal van u vlieden. 
Voorwaar,  
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1 Johannes 4, vers 4 en 5 Gíj zijt uit God, kinderkens, en gij hebt 
hen overwonnen; want Hij, die in u is, is meerder dan die in de 

wereld is. Zij zijn uit de wereld; daarom spreken zij uit de wereld 

en hoort de wereld naar hen.  
En De 2de brief van Johannes 1, vers 8 Let op uzelf, dat gij niet 

verliest wat wij verricht hebben, maar uw loon ten volle ontvangt. 
 

Voorwaar, laat dit alles een cursus zijn, om te groeien in uw 

geloof. Wedersta de kameleon!  
 

De 3de brief van Johannes 1, vers 13 tot en met 15 Ik had veel 
aan u te schrijven, doch ik wil u niet schrijven met inkt en 

pen; maar ik hoop u spoedig te zien; dan zullen wij van mond tot 

mond spreken. Vrede zij u! De vrienden groeten u. Groet de 
vrienden bij name. 

 
En Openbaring 22, vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, 

zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van 

de Here Jezus zij met u allen. 
 

Overdenkt grondig deze profetische boodschap. 

Aan de vrucht herkent men de geest en wandel. 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en 

verdween. 
 

 

 

Onderzoekt u op tijd om echt klaar te zijn! 
 

Zo spreekt de Here: Wat is men druk! Och, velen menen dat ze 
klaar zijn voor de Opname, terwijl ze dat niet zijn. 

 
 

Volledige weergave: 

  
Hallo, welkom! Op 29 maart 2022, kreeg Ik, Profeet Benjamin 

Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil 

delen. 
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Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 

Fenajach, en ben een bode engel Gods. 

 
Spits uw oren en hoor aandachtig, of blijft u liever doof voor 

Gods doorgegeven boodschappen, die u overgebracht zijn 
vanuit de kadosh, heilige troon Gods?  

Voorwaar, stelt u zich ééns voor dat de Here nu zal komen, bent u 

dan niet te druk om de bazuin te horen? Onderzoekt u op tijd!  
 

Zo spreekt de Here: 
Wat is men druk! Och, velen menen dat ze klaar zijn voor de 

Opname terwijl ze dat niet zijn. 

 
Exodus 20, verse 3 Gij zult geen andere (af)goden voor mijn 

aangezicht hebben. 
En vers 5 Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen; want Ik, 

de HERE, “JHWH, ben” uw God. Tot zover. 

 
Voorwaar, eer uw Vader in de Hemel. 

 

Genesis 6, vers 9 Dit is de geschiedenis van Noach. Noach was 
onder zijn tijdgenoten een rechtvaardig en onberispelijk man; 

Noach wandelde met God.  
En vers 12 En God zag de aarde aan, en zie, zij was verdorven, 

want al wat leeft had zijn weg op de aarde verdorven. 

En Deuteronomium 6, vers 5 tot en met 7 Gij zult de HERE, uw God, 
liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel 

uw kracht. Wat ik u heden gebied, zal in uw hart zijn, gij zult het 
uw kinderen inprenten en daarover spreken, wanneer gij in uw huis 

zit, wanneer gij onderweg zijt, wanneer gij nederligt en wanneer gij 

opstaat. 
 

Voorwaar, wie is uw Here, uw God? Of dient u een afgod? 

 
Deuteronomium 6, vers 13 De HERE, uw God, zult gij vrezen, 

Hem zult gij dienen. Tot zover. 
1 Kronieken 16, vers 10 Beroemt u in zijn heilige naam, het hart 

van wie de HERE zoeken, verheuge zich. 
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En 2 Kronieken 16, vers 9 Want des HEREN ogen gaan over de 
gehele aarde, om krachtig bij te staan hen, “die tijd voor Hem 

hebben”, wier hart, “ziel en verstand” volkomen naar Hem 

uitgaat. Tot zover. 
En Job 9, vers 19 Ja, wanneer “u luistert”, het aankomt op de 

kracht van de “aller” sterkste, – dan is Hij het, en wanneer het 
aankomt op het recht, dan zegt Hij: Wie kan Mij ter verantwoording 

roepen? 

En Job 12, vers 22 Hij legt de diepten uit de donkerheid bloot en 
brengt de diepe duisternis aan het licht. 

En Job 13, vers 17 Luistert aandachtig naar mijn woord en mijn 
verklaring kome in uw oren. 

En Job 15, vers 17 Ik wil u onderrichten, luister naar mij: en wat ik 

geschouwd heb, dat wil ik vertellen. 
En Psalm 29, vers 4 De stem des HEREN is vol kracht, de stem 

des HEREN is vol glorie. 
 

Voorwaar,  

 
Psalm 37, vers 4 Verlustig u in de HERE; dan zal Hij u geven de 

wensen van uw hart. 

 
Zeg in uw hart en ziel en verstand: Ik en mij  huis, wij zullen 

de Here dienen. Buiten Hem, JHWH, is er geen andere god! 
Amen! 

 

En Colossenzen 3, vers 1 tot en met 4 Indien gij dan met 
Christus opgewekt zijt, zoekt de dingen, die boven zijn, waar 

Christus is, gezeten aan de rechterhand Gods. Bedenkt de dingen, 
die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want gij zijt gestorven en 

uw leven is verborgen met Christus in God. Wanneer Christus 

verschijnt, die ons leven is, zult ook gij met Hem verschijnen in 
heerlijkheid. 

 

En Openbaring 22, vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, 
zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van 

de Here Jezus zij met u allen. 
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Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en 
verdween. 

 

 
 

Gij roddelaars en kwaadsprekers, hoe zult gij 

ontkomen aan het oordeel der hel? 
 
De media zoals Facebook, onder andere, zit vol onheilige 

christenen. Een roddelaar en kwaadspreker komt niet in de Hemel. 
 

 
Volledige weergave: 

  

Hallo, welkom! Op 30 maart 2022, kreeg Ik, Profeet Benjamin 
Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil 

delen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  
 

Voorwaar, 

 
Exodus 15, verse 3 De HERE is een krijgsheld; HERE is zijn naam. 

 
Voorwaar, zo spreekt de Here der heren en Koning der 

koningen. 

 
Exodus 22, vers 31 Gij zult Mij “kadosh”, heilige mensen zijn. 

Tot zover. 

En Mattheüs 5, vers 8 Zalig de reinen van hart, want zij zullen God 
zien. 

En Mattheüs 6, vers 23 Maar indien uw oog slecht is, zal geheel uw 
lichaam duister zijn. Indien nu wat licht in u is, duisternis is, hoe 

groot is dan de duisternis! 

En Johannes 3, vers 20 Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het 
licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet 

aan de dag komen. 
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Voorwaar, mijn naam is Sarona, en ben een bode engel 

Gods. 

 
Mattheüs 12, vers 35 Een goed mens brengt uit zijn “of haar” 

goede schat goede dingen voort, en een slecht mens uit zijn “of 
haar” boze schat boze dingen. 

 

De media zoals Facebook, onder andere, zit vol onheilige 
christenen. 

 
Exodus 23, vers 2 Gij zult de meerderheid in het kwade niet 

volgen, noch in een rechtsgeding getuigenis afleggen met de 

meerderheid mee, om het recht te buigen.  
 

Voorwaar, onheilige schijnchristenen, hoor aandachtig en 
bekeer u! 

Een roddelaar en kwaadspreker komt niet in de Hemel. 

 
Mattheüs 12, vers 37 Want naar uw “heilige” woorden zult gij 

gerechtvaardigd worden, en naar uw “onheilige wandel en” 

woorden zult gij veroordeeld worden. 
En Mattheüs 13, vers 51 Hebt gij dit alles verstaan? Zij zeiden tot 

Hem: Ja.  
 

Zo spreekt de Here tot u: 

 
Mattheüs 15, vers 6 tot en met 9 Zo hebt gij het woord Gods 

van kracht beroofd ter wille van uw overlevering. Huichelaars, 
terecht heeft Jesaja over u geprofeteerd, zeggende: Dit volk eert 

Mij met de lippen, maar hun hart is verre van Mij. Tevergeefs eren 

zij Mij, omdat zij leringen leren, die geboden van mensen zijn. 
 

Voorwaar,  

 
Johannes 8, vers 47 Wie uit God is, hoort de woorden Gods; 

daarom hoort gij niet, omdat gij uit God niet zijt. 
En Johannes 10, vers 27 Mijn schapen horen naar mijn stem en Ik 

ken ze en zij volgen Mij. 
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En Johannes 11, vers 35 Jezus weende. 
En Johannes 14, vers 15 Wanneer gij Mij liefhebt, zult gij mijn 

geboden bewaren. 

 
Hoe zult gij ontkomen aan het oordeel der hel? 

Verkondigt het evangelie! 
 

Mattheüs 5, vers 16 Laat zo uw licht schijnen voor de mensen, 

opdat zij uw goede werken zien en uw Vader, die in de hemelen is, 
verheerlijken. 

 
Voorwaar, de zaaier zaait het woord Gods, maar geen slecht 

zaad wat het woord verstikt! 

 
Marcus 1, vers 15 En Hij zeide: De tijd is vervuld en het 

Koninkrijk Gods is nabijgekomen. Bekeert u en gelooft het 
evangelie. 

 

En Openbaring 22, vers 12 Zie, Ik kom spoedig en mijn loon is 
bij Mij om een ieder te vergelden, naardat zijn werk is.  

En vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom 

spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de Here Jezus zij 
met u allen. 

 
Tot slot,  

Deel de boodschappen Gods welke uit het Koninkrijk Gods komen. 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en 
verdween. 

 
 

 

U daar, eindtijdstrijder, vertrapt het kwaad die slang! 
 

Voorwaar, wees krachtig in de Here, en vurig van Geest, en laat u 

niet overwinnen door het kwade! Misleidt uzelf niet; slechte 
omgang bederft goede zeden. 

Volledige weergave: 
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Hallo, welkom! Op 31 maart 2022, kreeg Ik, Profeet Benjamin 
Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil 

delen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van 

de Koning der koningen, de Leeuw van Juda, Yeshua HaMashiach, 
JHWH, Jezus Christus.  

 

Voorwaar, voorwaar, u daar, eindtijdstrijder, hoor 
aandachtig! 

Indien gij zijn kind zijt, wedersta dan de duivel! 
 

Hebreeën 4, vers 13 En geen schepsel is voor Hem verborgen, 

want alle dingen liggen open en ontbloot voor de ogen van Hem, 
voor wie wij rekenschap hebben af te leggen. 

 
Voorwaar, strijder, mijn naam is Power, en ben een bode 

engel Gods. 

 
Hebreeën 1, vers 1 en 2 Nadat God eertijds “al” vele malen en 

op vele wijzen tot de vaderen gesproken had in de profeten, heeft 

Hij “ook” nu in het laatst der dagen tot ons gesproken “door Zijn 
ware geliefde eindtijdprofeet, Benjamin Cousijnsen, die u 

alles, woord voor woord, overbrengt namens” in de Zoon, die 
Hij gesteld heeft tot erfgenaam van alle dingen, door wie Hij ook de 

wereld geschapen heeft.  

 
Voorwaar, doe wat Gods ware eindtijdprofeet u heeft 

doorgegeven namens de Here via de kadosh, heilige 
boodschappen Gods, onder andere. 

 

Openbaring 22, vers 6 en 7 En Hij zeide tot mij: Deze woorden 
zijn getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der 

Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen 

hetgeen weldra geschieden moet. En zie, Ik kom spoedig. Zalig hij, 
die de woorden der profetie van dit boek bewaart! 

En Hebreeën 4, vers 12 Want het woord Gods is levend en krachtig 
en scherper dan enig tweesnijdend zwaard en het dringt door, zó 
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diep, dat het vaneenscheidt ziel en geest, gewrichten en merg, en 
het schift overleggingen en gedachten des harten. 

En Hebreeën 3, vers 14 Want wij hebben deel gekregen aan 

Christus, mits wij het begin van onze verzekerdheid tot het einde 
onverwrikt vasthouden.  

 
Voorwaar, strijder, wees niet bevreesd! 

 

Hebreeën 3, vers 19 Zo zien wij, dat zij niet konden ingaan 
wegens hun ongeloof. 

En Hebreeën 5, vers 13 Want ieder, die nog van melk leeft, heeft 
geen weet van de rechte prediking: hij is nog een zuigeling. 

En Colossenzen 1, vers 29 Hiervoor span ik mij ook in, onder zware 

strijd, naar zijn werking, die in mij werkt met kracht. 
 

Voorwaar,  
 

Romeinen 10, vers 17 Zo is dan het geloof uit het horen, en het 

horen door het woord van Christus. 
 

Voorwaar, verjaag de satan! 

 
Jozua 1, vers 9 Heb Ik u niet geboden: wees sterk en moedig? 

Sidder niet en word niet verschrikt, want de HERE, uw God, is met 
u, overal waar gij gaat. 

En Jesaja 41, vers 10 Vrees niet, want Ik ben met u; zie niet 

angstig rond, want Ik ben uw God. Ik sterk u, ook help Ik u, ook 
ondersteun Ik u met mijn heilrijke rechterhand. 

 
Voorwaar, wees krachtig in de Here, en vurig van Geest, en 

laat u niet overwinnen door het kwade! 

 
1 Korintiërs 15, vers 33 Misleidt uzelf niet; slechte omgang 

bederft goede zeden. 

En 2 Korintiërs 13, vers 5 en 6 Stelt uzelf op de proef, of gij wel in 
het geloof zijt, onderzoekt uzelf. Of zijt gij niet zo zeker van uzelf, 

dat Jezus Christus in u is? Want anders zijt gij verwerpelijk. Ik hoop 
echter, dat gij zult inzien, dat wij niet verwerpelijk zijn. 
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En vers 9 Want wij verblijden ons, als gij krachtig zijt, al zijn wij 
zwak; want dit bidden wij, dat het met u geheel in orde komt. 

 

En Efeziërs 6, vers 10 en 11 Voorts, weest krachtig in de Here en 
in de sterkte zijner macht.  Doet de wapenrusting Gods aan, om te 

kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels. 
 

Voorwaar, geef de satan geen voet. 

 
Colossenzen 2, vers 15 Hij heeft de overheden en machten 

ontwapend en openlijk tentoongesteld en zo over hen gezegevierd. 
En Colossenzen 3, vers 17 En al wat gij doet met woord of werk, 

doet het alles in de naam des Heren Jezus, God, de Vader, 

dankende door Hem! 
Voorwaar, leg dus af uw lauwheid, en toon in uw wandel de 

overwinning! 
 

Jakobus 4, vers 7 Onderwerpt u dus aan God, maar biedt 

weerstand aan de duivel, en hij zal van u vlieden. 
En vers 10 Vernedert u voor de Here, en Hij zal u verhogen. 

En 1 Petrus 5, vers 4 En wanneer de opperherder verschijnt, zult gij 

de onverwelkelijke krans der heerlijkheid verwerven. 
En Openbaring 3, vers 21 Wie overwint, hem zal Ik geven met Mij 

te zitten op mijn troon, gelijk ook Ik heb overwonnen en gezeten 
ben met mijn Vader op zijn troon. Amen! 

 

Met een geloof zonder werken gaat men toch verloren! 
 

Judas 1, vers 17 tot en met 19 Gij echter, geliefden, herinnert u 
de woorden, die vóór dezen gesproken zijn door de apostelen van 

onze Here Jezus Christus, dat zij tot u hebben gezegd: Aan het 

einde des tijds zullen er spotters komen, die naar hun eigen 
goddeloze begeerten zullen wandelen. Zij zijn het, die scheuringen 

maken, natuurlijke mensen, die de Geest niet hebben.  

 
Voorwaar,  
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En Openbaring 1, vers 3 Zalig hij, die voorleest, en zij, die horen 
de woorden der profetie, en bewaren, hetgeen daarin geschreven 

staat, want de tijd is nabij. 

 
En ten slotte,  

 
Openbaring 14, vers 14 En ik zag en zie, een witte wolk, en op 

de wolk iemand gezeten als eens mensen zoon met een gouden 

kroon op zijn hoofd en een scherpe sikkel in zijn hand. 
En vers 16 En Hij, die op de wolk gezeten was, zond zijn sikkel uit 

op de aarde, en de aarde werd gemaaid. 
 

Daarom de Here wil u testen en vormen om u klaar te 

maken, wanneer Hij komt. 
 

Openbaring 22, vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: 
Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de 

Here Jezus zij met u allen. 

 
Wees een strijder en vertrap die slang! Amen! 

 

Efeziërs 6, vers 16 Neemt bij dit alles het schild des geloofs ter 
hand, waarmede gij al de brandende pijlen van de boze zult kunnen 

doven. 
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en 

verdween. 

 
 
 
 

 
 
APRIL 2022 
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Eindtijd blinde leraren houden blind voor de 
volle waarheid 
 

Voorwaar, de zonden worden vaak zo verpakt dat men het moeilijk 
vindt en zich niet wil aanpassen aan God. Ook wil men het liefst 

niet dat men luistert naar de boodschappen Gods, die overgebracht 
worden vanaf de kadosh, heilige troon. 

 

 
Volledige weergave: 

  

Hallo, welkom! Op 03 april 2022, kreeg Ik, Profeet Benjamin 
Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil 

delen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 
Saday, en ben een bode engel Gods. 

 
Voorwaar, tot ergernis voor velen die de volle waarheid niet 

kunnen verdragen, en vele kerken die het maar erg 

vervelend vinden de boodschappen Gods, en vooral die 
harde woorden over de vaccinatie en het tegennatuurlijke en 

de roddelaars en kwaadsprekers op twitter en Facebook, 

onder andere, en over de afgoderijen en de hel die hen te 
wachten staat en overige waarschuwingen over hun zonden 

en over de Opname.  
Men vindt de waarheid hard en hoort liever de Here spreken die hen 

toetjes en overige verdraagzame babyvoeding geeft, en lieve 

woordjes zegt en alles maar accepteert en goed vindt. 
 

Voorwaar, de zonden worden vaak zo verpakt dat men het 
moeilijk vindt en zich niet wil aanpassen aan God.  

Ook wil men het liefst niet dat men luistert naar de boodschappen 

Gods, die overgebracht worden vanaf de kadosh, heilige troon. De 
demonen van satan zullen altijd proberen om u weg te houden van 
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de boodschappen Gods via Profeet Benjamin Cousijnsen, die woord 
voor woord, de liefdevolle woorden, vermaningen, en 

waarschuwende boodschappen Gods overbracht en al het 

verborgene aan het licht brengt, onder andere. Vanwege dat Gods 
ware geliefde Profeten in de waarheid zijn, haten de demonen hen, 

en kunnen zij het niet verdragen en zijn blind voor de waarheid. 
 

Lucas 6, vers 39 Hij sprak ook een gelijkenis tot hen: Kan een 

blinde een blinde geleiden? Zullen zij niet beiden in een put vallen? 
En vers 45 Een goed mens brengt uit de goede schat zijns harten 

het goede voort en een slecht mens brengt uit de boze schat het 
boze voort. Want waar het hart vol van is, daarvan spreekt de 

mond. 

 
Voorwaar, Profeet Benjamin Cousijnsen, zo spreekt de Here 

naar jou. 
 

Lucas 10, vers 16 Wie naar u hoort, hoort naar Mij; en wie u 

verwerpt, verwerpt Mij; en wie Mij verwerpt, verwerpt Hem, die Mij 
gezonden heeft. 

En Lucas 12, vers 51 Meent gij, dat Ik gekomen ben om vrede op 

aarde te brengen? Neen, zeg Ik u, veeleer verdeeldheid. 
En Lucas 21, vers 17 tot en met 19 En gij zult door allen gehaat 

worden om mijns naams wil. Doch geen haar van uw hoofd zal 
teloor gaan; door uw volharding zult gij uw leven verkrijgen. 

En vers 25 tot en met 28 En er zullen tekenen zijn aan zon en 

maan en sterren, en op de aarde radeloze angst onder de volken 
vanwege het bulderen van zee en branding, terwijl de mensen 

bezwijmen van vrees en angst voor de dingen, die over de wereld 
komen. Want de machten der hemelen zullen wankelen. En dan 

zullen zij de Zoon des mensen zien komen op een wolk, met grote 

macht en heerlijkheid. Wanneer deze dingen beginnen te 
geschieden, richt u op en heft uw hoofden omhoog, want uw 

verlossing genaakt. 

En vers 31 Maar zoekt zijn Koninkrijk, en die dingen zullen u 
bovendien geschonken worden. 

 
En Openbaring 22, vers 6 En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn 

getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der 
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profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen 
hetgeen weldra geschieden moet. 

En vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom 

spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de Here Jezus zij 
met u allen. 

 
Zalig zij die naar de boodschappen horen! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en 

verdween. 
 

 
 

Profetie: Na de Opname, zal op Aarde, de 

grootste verschrikking ooit zijn 
 
Voorwaar, alles zal gebeuren wat u geopenbaard is. Er zal berouw 

zijn, een luid gejammer en ondraaglijk verdriet en pijn voor de 
achterblijvers. 

 

 
Volledige weergave: 

  
Hallo, welkom! Op 4 april 2022, kreeg Ik, Profeet Benjamin 

Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil 

delen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 
Rafael, en ben een bode engel Gods. 

 
Voorwaar, wanneer het bazuingeluid zal klinken, zal onder 

andere het geluid, metéén Gods ware, getrouwe en 

ongevaccineerde kinderen wegnemen.  
Het zal te vergelijken zijn met de snelheid als bij bliksemschichten, 

heel onverwachts. Metéén zal erop na volgen dat door de kracht 
van God de grond zal trillen en scheuren vanwege de aardbevingen, 

die veroorzaakt zijn door het bazuingeluid. Het zal een compleet 

chaos zijn voor de achterblijvers en de slechte, onheilige 
christenen, waarvan velen ook op dat moment van de bazuin, op 
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Facebook zitten te roddelen en kwaad te spreken met hun 
kwaadaardige chatclub, onder andere. Zij zullen echt een hel op 

Aarde ervaren. Zelfs rotsachtige stenen zullen uit de lucht vallen en 

voor veel schade zorgen, nadat de bazuin geklonken heeft. De 
schade is zo enorm op de Aarde, erger dan bij een oorlog. Ook zal 

van alles zal uit de lucht vallen.  
 

Voorwaar, alles zal gebeuren wat u geopenbaard is. 

Er zal berouw zijn, een luid gejammer en ondraaglijk verdriet en 
pijn voor de achterblijvers. Velen zullen beslissen om dan zelfmoord 

te plegen vanwege dat men in een hel op Aarde belandt, waar die 
ongeliefde Profeet Benjamin Cousijnsen over gesproken heeft, en 

ze voor hun ogen in vervulling zien gaan. 

Jeremia 25, vers 4 Ook heeft de HERE al zijn knechten, de 
Profeten, tot u gezonden, vroeg en laat, doch gij hebt geen gehoor 

gegeven noch uw oor geneigd om te horen.  
En vers 33 En zij die door de HERE geveld zijn, zullen te dien dage 

liggen van het ene einde der aarde tot het andere, zij zullen niet 

beklaagd, noch bijeengezameld, noch begraven worden; tot mest 
op de akker zullen zij wezen. 

 

En Jeremia 30, vers 12 Want zo zegt de HERE: Dodelijk is uw 
breuk, ongeneeslijk uw wond. 

En vers 15 Wat schreeuwt gij om uw breuk, omdat uw pijn dodelijk 
is? Om de grootte van uw ongerechtigheid, omdat uw zonden 

geweldig zijn, heb Ik u dit aangedaan, “zegt de Here”. 

En vers 24 De brandende toorn des HEREN zal zich niet afwenden, 
totdat Hij de plannen van zijn hart volvoerd en verwerkelijkt heeft; 

in het laatst der dagen zult gij dat inzien. 
 

En 2 Petrus 3, vers 3 Dit vooral moet gij weten, dat er in de 

laatste dagen spotters met spotternij zullen komen, die naar hun 
eigen begeerten wandelen. 

En vers 10 tot en met 13 Maar de dag des Heren zal komen als een 

dief. Op die dag zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en de 
elementen door vuur vergaan, en de aarde en de werken daarop 

zullen gevonden worden. Daar al deze dingen aldus vergaan, 
hoedanig behoort gij dan te zijn in heilige wandel en 

godsvrucht, vol verwachting u spoedende naar de komst van de 
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dag Gods, ter wille waarvan de hemelen brandende zullen vergaan 
en de elementen in vuur zullen wegsmelten. Wij verwachten echter 

naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar 

gerechtigheid woont. 
 

En Openbaring 22, vers 6 en 7 En Hij zeide tot mij: Deze 
woorden zijn getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de 

geesten der Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten 

te tonen hetgeen weldra geschieden moet. En zie, Ik kom spoedig. 
Zalig hij, die de woorden der profetie van dit boek bewaart! 

En vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom 
spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de Here Jezus zij 

met u allen. 

 
En tot slot,  

 
Openbaring 14, vers 16 En Hij, die op de wolk gezeten was, zond 

zijn sikkel uit op de aarde, en de aarde werd gemaaid. 

 
Er zal een horror op de Aarde zijn, zelfs hongersnood en 

kannibalisme, onder andere, zullen gebeuren.  

Maar boven alles is de hel nog gruwelijker dan dit alles op Aarde, 
waar men voor eeuwig de straf moet dragen. 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en 
verdween. 

 

 
 

Zoekt het goede en niet het kwade, opdat gij 

leeft! 
 

Laten wij toetreden met een waarachtig hart, in volle verzekerdheid 

des geloofs, met een hart, dat door besprenging gezuiverd is van 
besef van kwaad, en met een lichaam, dat gewassen is met zuiver 

water. 
 

 

Volledige weergave: 
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Hallo, welkom! Op 05 april 2022, kreeg Ik, Profeet Benjamin 
Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil 

delen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus van Nazareth.  
 

Voorwaar, spits uw oren! 

 
Daniël 10, vers 4 tot en met 12 vanaf: Terwijl ik mij aan de 

oever van de grote rivier, dat is de Tigris, bevond, sloeg ik mijn 
ogen op en zie, daar zag ik een man in linnen klederen gekleed en 

de lendenen omgord met goud van Ufaz; zijn lichaam was als 

turkoois, zijn gelaat schitterde gelijk de bliksem, zijn ogen waren 
als vurige fakkels, zijn armen en voeten glanzend van gepolijst 

koper, en het geluid van zijn woorden als het gedruis van een 
menigte. Alleen ik, Daniël, zag dat gezicht, maar de mannen die bij 

mij waren, zagen het niet; doch een grote schrik overviel hen, 

zodat zij vluchtten en zich verborgen; zo bleef ik alleen over. Toen 
ik dat grote gezicht zag, bleef er in mij geen kracht meer; alle kleur 

week van mijn gelaat, en ik had geen kracht meer over. Toen 

hoorde ik het geluid zijner woorden, en toen ik het geluid zijner 
woorden hoorde, viel ik bezwijmd op mijn aangezicht, met mijn 

aangezicht ter aarde. En zie, een hand raakte mij aan en deed mij 
op knieën en handen sidderend oprijzen. En hij zeide tot mij: 

Daniël, gij zeer beminde man, let op de woorden die ik tot u 

spreek, en ga rechtop staan, want nu ben ik tot u gezonden. Toen 
hij dit tot mij sprak, stond ik bevende op. En hij zeide tot mij: Vrees 

niet. Tot zover. 
En vers 15 en 16 Toen hij op deze wijze met mij sprak, boog ik 

mijn gelaat ter aarde en was verstomd. Maar zie, iets als een 

menselijke gedaante raakte mijn lippen aan; toen opende ik mijn 
mond en begon te spreken, en ik zeide tot hem die vóór mij stond: 

Mijn heer, vanwege het gezicht hebben mij weeën overvallen, en ik 

heb geen kracht meer over. 
En vers 17 tot en met 19 vanaf: Ik heb immers geen kracht meer 

en alle adem is mij benomen. Toen raakte hij, die er uitzag als een 
mens, mij wederom aan en gaf mij kracht en hij zeide: Vrees niet, 

gij zeer beminde man, vrede zij u, wees sterk, ja, wees sterk! En 
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terwijl hij met mij sprak, werd ik gesterkt en ik zeide: Mijn heer 
spreke, want gij hebt mij kracht gegeven. 

 

En Daniël 11, vers 35 Sommige van de verstandigen zullen 
struikelen, opdat er onder hen loutering, schifting en zuivering 

teweeggebracht worde, tot aan de eindtijd; want deze toeft nog tot 
de vastgestelde tijd. 

En Daniël 12, vers 3 En de verstandigen zullen stralen als de glans 

van het uitspansel, en die velen tot gerechtigheid hebben gebracht 
als de sterren, voor eeuwig en altoos. 

 
Voorwaar, mijn naam is Michaël, en ben een bode engel 

Gods. 

Voorwaar, overdenk deze boodschap Gods. 
 

Amos 5, vers 14 en 15 Zoekt het goede en niet het kwade, opdat 
gij leeft en aldus de HERE, de God der heerscharen, met u zij, gelijk 

gij zegt. Haat het kwade en hebt het goede lief…tot zover. 

En Nahum 1, vers 7 De HERE is goed, een sterkte ten dage der 
benauwdheid; Hij kent hen die bij Hem schuilen.  

En Zacharia 8, vers 17 Beraamt in uw hart elkanders onheil 

niet…tot zover. Want ik haat dit alles, luidt het woord des Heren. 
 

En Colossenzen 3, vers 24 en 25 Gij weet toch, dat gij van de 
Here tot vergelding de erfenis zult ontvangen. Gij dient Christus als 

heer. Want wie onrecht doet, zal zijn onrecht terugontvangen, en er 

is geen aanzien des persoons. 
En Hebreeën 10, vers 22 Laten wij toetreden met een waarachtig 

hart, in volle verzekerdheid des geloofs, met een hart, dat door 
besprenging gezuiverd is van besef van kwaad, en met een 

lichaam, dat gewassen is met zuiver water. 

En vers 37 Want nog een korte, korte tijd, en Hij, die komt, zal er 
zijn en niet op Zich laten wachten. 

 

En Openbaring 22, vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, 
zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van 

de Here Jezus zij met u allen. 
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Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en 
verdween. 

 

 
 

Doe al de werken in vreugde voor Zijn glorie en 

eer 
 

Laten wij dan Hem toezingen en Hem prijzen en hulde bewijzen als 
bewijs van onze liefde. 

 

 
Volledige weergave: 

  

Hallo, welkom! Op 6 april 2022, kreeg Ik, Profeet Benjamin 
Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil 

delen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  
 

Voorwaar, mijn naam is Blesia, en ben een bode engel Gods. 
Hoor aandachtig! 

 

Psalm 95, vers 6 Treedt toe, laten wij ons nederwerpen en ons 
buigen, knielen voor de HERE, onze Maker. 

En Psalm 96, vers 8, 2 en 6 Geeft de HERE de heerlijkheid van zijn 

naam, brengt offer en komt in zijn voorhoven. Zingt de HERE, prijst 
zijn naam, boodschapt zijn heil van dag tot dag. Majesteit en luister 

zijn voor zijn aangezicht, sterkte en glorie in zijn heiligdom. 
 

Voorwaar, voorwaar,  

 
Psalm 101, vers 1 Van goedertierenheid en recht wil ik zingen, U, 

o HERE, wil ik psalmzingen. 
En Psalm 103, vers 1 Loof de HERE, mijn ziel, en al wat in mij is, 

zijn heilige naam. 

En Psalm 108, vers 2, 4 en 5 Mijn hart is gerust, o God, ik wil 
zingen, psalmzingen, ja van harte. Ik zal U loven, o HERE, onder de 
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volken, U psalmzingen onder de natiën, want hoger dan de hemel is 
uw goedertierenheid, tot aan de wolken reikt uw trouw. 

 

Laten wij juichen en ons daarover verheugen! 
 

Psalm 119, vers 164 Zevenmaal daags loof ik U om uw 
rechtvaardige verordeningen. 

En Psalm 138, vers 2 en 3 Ik zal mij nederbuigen naar uw heilige 

tempel en uw naam prijzen om uw goedertierenheid en trouw, want 
Gij hebt, om uws grote naams wil, uw toezegging heerlijk gemaakt. 

Ten dage dat ik riep, hebt Gij mij geantwoord, Gij hebt mij 
bemoedigd met kracht in mijn ziel. 

En Psalm 147, vers 1 Looft de HERE, want het is goed, onze God te 

psalmzingen, ja, het is liefelijk, een lofzang is betamelijk. 
En Psalm 148, vers 1 en 2 Halleluja. Looft de HERE in de hemel, 

looft Hem in den hoge. Looft Hem, al zijn engelen, looft Hem, al zijn 
heerscharen. 

En Psalm 150, vers 1 en 2 Halleluja. Looft God in zijn heiligdom, 

looft Hem in zijn machtig uitspansel; looft Hem om zijn machtige 
daden, looft Hem naar zijn geweldige grootheid. 

 

Voorwaar, hebt gij een loflied in uw hart? 
Laten wij dan Hem toezingen en Hem prijzen en hulde bewijzen als 

bewijs van onze liefde. 
 

Psalm 134, vers 2 en 3 Heft uw handen op naar het heiligdom en 

prijst de HERE. De HERE zegene u uit Sion, Hij, die hemel en aarde 
gemaakt heeft. 

 
En Mattheüs 5, vers 5 en 8 Zalig de zachtmoedigen, want zij 

zullen de aarde beërven. Zalig de reinen van hart, want zij zullen 

God zien. 
En vers 16 Laat zo uw licht schijnen voor de mensen, opdat zij uw 

goede werken zien en uw Vader, die in de hemelen is, 

verheerlijken. 
 

Voorwaar, doe alles in vreugde, al de werken voor Zijn glorie 
en eer, en wees dankbaar voor wat gij kunt doen. 
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1 Korintiërs 3, vers 7 tot en met 9 Daarom, noch wie plant, 
noch wie begiet, betekent iets, maar God, die de wasdom 

geeft. Wie plant en wie begiet, staan gelijk; alleen zal elk zijn eigen 

loon krijgen naar zijn eigen werk. Want Gods medearbeiders zijn 
wij; Gods akker, Gods bouwwerk zijt gij. 

 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en 

verdween. 

 
 

 

Laat uw geloof alleen rusten op de kracht van 
God 
 

Heeft God niet de wijsheid der wereld tot dwaasheid 
gemaakt? Want daar de wereld in de wijsheid Gods door haar 

wijsheid God niet gekend heeft, heeft het Gode behaagd door de 
dwaasheid der prediking te redden hen, die geloven. 

 

 
Volledige weergave: 

  
Hallo, welkom! Op 7 april 2022, kreeg Ik, Profeet Benjamin 

Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil 

delen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 
Blesia, en ben een bode engel Gods. 

 
1 Korintiërs 1, vers 5 tot en met 9 Want in elk opzicht zijt gij 

rijk geworden in Hem: in alle woord en alle kennis, gelijk het 

getuigenis aangaande Christus onder u bevestigd is, zodat gij ten 
aanzien van geen enkele genadegave te kort komt, terwijl gij uitziet 

naar de openbaring van onze Here Jezus Christus. Hij zal u ook 
bevestigen ten einde toe, zodat gij onberispelijk zult zijn op de dag 

van onze Here Jezus Christus. God is getrouw, door wie gij zijt 

geroepen tot gemeenschap met zijn Zoon Jezus Christus, onze 
Here. 



 
 

 

8842 
 
 

 

 
Voorwaar, spits uw oren en hoor aandachtig, en overdenk 

Gods woorden! 

 
1 Korintiërs 1, vers 10 Doch ik vermaan u, broeders “en 

zusters”, bij de “kadosh, heilige” Naam van onze “Abba, Vader 
en” Here Jezus Christus, “Yeshua HaMashiach, JHWH”: weest 

allen “vurig van geest”, eenstemmig “en trouw” en laten er 

geen scheuringen onder u zijn; weest vast aaneengesloten, één van 
zin en één van gevoelen. 

 
Laat er geen twisten onder u zijn, zoals roddel en 

kwaadsprekerijen, onder andere. 

En 1 Korintiërs 1, vers 18 Want het woord des kruises is wel voor 
hen, die verloren gaan, een dwaasheid, maar voor ons, die 

behouden worden, is het een kracht Gods.  
En vers 20 tot en met 23 vanaf: Heeft God niet de wijsheid der 

Gods door haar wijsheid God niet gekend heeft, heeft het Gode 

behaagd door de dwaasheid der prediking te redden hen, die 
geloven. Immers, de Joden verlangen tekenen en de Grieken 

zoeken wijsheid, doch wij prediken een gekruisigde Christus, voor 

Joden een aanstoot, voor heidenen een dwaasheid. 
 

Voorwaar, wat betekent Hij, de opgestane en levende Heer, 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus werkelijk voor u? 

Zegt gij, ‘Hij betekent alles voor mij’? Onderhoud dan uw relatie, 

niet allen binnen in de kerk, maar ook juist buiten de kerk. 
 

1 Korintiërs 1, vers 24 tot en met 26 Maar voor hen, die 
geroepen zijn, Joden zowel als Grieken, prediken wij Christus, de 

kracht Gods en de wijsheid Gods. Want het dwaze van God is wijzer 

dan de mensen en het zwakke van God is sterker dan de mensen. 
Ziet slechts, broeders “en zusters”, wat “betreft uw wandel” gij 

waart, toen gij geroepen werd: niet “zoals” vele wijzen naar het 

vlees, niet vele invloedrijken, niet vele aanzienlijken.  
 

Spits uw oren! 
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1 Korintiërs 1, vers 27 tot en met 31 Integendeel, wat voor de 
wereld dwaas is, heeft God uitverkoren om de wijzen te 

beschamen, en wat voor de wereld zwak is, heeft God uitverkoren 

om wat sterk is te beschamen; en wat voor de wereld onaanzienlijk 
en veracht is, heeft God uitverkoren, dat, wat niets is, om aan 

hetgeen wèl iets is, zijn kracht te ontnemen, opdat geen vlees zou 
roemen voor God. Maar uit Hem is het, dat gij in Christus Jezus, 

“Yeshua HaMashiach” zijt, die ons van God is geworden: 

wijsheid, rechtvaardigheid, heiliging en verlossing, opdat het zij, 
gelijk geschreven staat “heel duidelijk”: Wie roemt, roeme in de 

Here. 
 

Voorwaar, Paulus een geroepen apostel zeide het volgende. 

 
1 Korintiërs 2, vers 3 tot en met 5 Ook kwam ik in zwakheid, 

met veel vrezen en beven tot u; mijn spreken en mijn prediking 
kwam ook niet met meeslepende woorden van wijsheid, maar met 

betoon van geest en kracht, opdat uw geloof niet zou rusten op 

wijsheid van mensen, maar op kracht van God. 
En vers 9 Maar, gelijk geschreven staat: Wat geen oog heeft gezien 

en geen oor heeft gehoord en wat in geen mensenhart is 

opgekomen, al wat God heeft bereid voor degenen, die Hem 
liefhebben. 

En vers 12 Wij nu hebben niet de geest der wereld ontvangen, 
maar de Geest uit God, opdat wij zouden weten, wat ons door God 

in genade geschonken is. 

 
En Openbaring 22, vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, 

zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van 
de Here Jezus zij met u allen. 

 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en 
verdween. 

 

 
 

Wie anderen wil vernietigen, zal het zelf overkomen 
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Dit is een profetische boodschap Gods: God zal Profeet Benjamin en 
Theresa, bevrijden van alle kwaadsprekers en roddelaars. 

 

 
Volledige weergave: 

  
Hallo, welkom! Op 4 april 2022, kreeg Ik, Profeet Benjamin 

Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil 

delen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 

Kedisha, en ben een bode engel Gods. 

 
Voorwaar, hoor aandachtig! 

 
Daniël 6, vers 11 vanaf: Nu had hij, “Daniel”, in zijn boven 

vertrek open vensters aan de kant van Jeruzalem; en driemaal 

daags boog hij zich neder op zijn knieën en bad en loofde zijn 
God…tot zover. 

En vers 12 vanaf: En “zij” vonden Daniël biddende en smekende 

tot zijn God. 
En vers 17 Daarop gaf de koning “het” bevel en men haalde Daniël 

en wierp hem in de leeuwenkuil…tot zover. 
En vers 18 En er werd een steen gebracht en op de opening van de 

kuil gelegd, en de koning verzegelde die met zijn zegelring en met 

de zegelring van zijn machthebbers, opdat er niets zou worden 
veranderd met betrekking tot Daniël. 

 
Voorwaar, hoevelen hebben niet dezelfde ervaring 

meegemaakt, dat men in een leeuwenkuil zat? 

Nu, hoewel Daniël zoveel bad en smeekte en vastte, toch kwam hij 
terecht in de leeuwenkuil. Men bespotte hem totdat zij daarin zelf 

terecht kwamen en verscheurd werden. 

 
En Daniel 6, vers 19 tot en met 21 Toen ging de koning naar zijn 

paleis en bracht de nacht vastend door; en hij liet niets tot afleiding 
voor zich brengen, en zijn slaap vlood van hem. Bij het 

ochtendkrieken, toen het licht werd, stond de koning op en ging 
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inderhaast naar de leeuwenkuil, en toen hij nabij de kuil kwam, riep 
hij Daniël toe met droeve stem; de koning nam het woord en zeide 

tot Daniël: Daniël, gij dienaar van de levende God, heeft uw God, 

die gij zo volhardend dient, u van de leeuwen kunnen bevrijden?  
 

Voorwaar, het was even een stilte totdat de koning de stem 
van Daniël hoorde. 

 

En Daniël 6, vers 23 Mijn “Almachtige en Levende” God heeft 
zijn engel gezonden en de muil der “hongerige” leeuwen 

toegesloten, “en zelfs heb ik hen kunnen aaien” en zij hebben 
mij geen kwaad gedaan…Tot zover.  

En vers 24 Toen werd de koning ten zeerste verheugd en hij gaf 

bevel, dat men Daniël uit de kuil zou optrekken; Daniël werd uit de 
kuil opgetrokken, en generlei letsel werd aan hem gevonden, omdat 

hij op zijn God had vertrouwd.  
 

Zegt, Halleluja! Groot is de Here God! 

Daniël had dus geen letsel en pijn opgelopen, ook die over hem 
roddelden en kwaadspraken deden hem niets. Daniël vertrouwde op 

God. 

En Daniel 5, vers 25 En de koning gaf bevel, en men haalde die 
mannen die de aanklacht tegen Daniël ingebracht hadden en wierp 

hen in de leeuwenkuil, hen, hun kinderen en hun 
“kwaadsprekende” vrouwen, en zij hadden de bodem van de kuil 

nog niet bereikt, of de leeuwen maakten zich van hen meester; 

zelfs al hun beenderen vermorzelden zij. 
 

Voorwaar, wie een leeuwenkuil graaft voor een ander komt 
er zelf in terecht.  

Dit is profetisch en dit zal ook hen dus gaan overkomen en erger 

nog, die zich schuldig maken. 
 

En Daniël 6, vers 28 Hij bevrijdt en redt, en doet tekenen en 

wonderen in hemel en op aarde, Hij, die Daniël uit de macht der 
leeuwen heeft bevrijd. 

 
Zo zal het ook geschieden dat profeet Benjamin en Theresa 

van hun bevrijd zullen worden. 
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En tot slot,  
 

Mattheüs 23, vers 33 Slangen, adderengebroed, hoe zult gij 

ontkomen aan het oordeel der hel?  
 

En Mattheüs 24, vers 42 tot en met 44 Waakt dan, want gij 
weet niet, op welke dag uw Here komt. Maar weet dit: Als de heer 

des huizes geweten had, in welke nachtwaak de dief zou komen, hij 

zou gewaakt hebben en in zijn huis niet hebben laten 
inbreken. Daarom, weest ook gij bereid, want op een uur, dat gij 

het niet verwacht, komt de Zoon des mensen. 
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en 

verdween. 
 

 
 

Moge alles in mij en door mij heen, U welbehaaglijk 

zijn 
 
Stel u open voor het volgende gebed en laat Zijn stralende 

reinigende Bloed U doorstromen.  
 

 

Volledige weergave: 
  

Hallo, welkom! Op 11 april 2022, kreeg Ik, Profeet Benjamin 

Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil 
delen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus van Nazareth. Voorwaar, 

mijn naam is Blesia, en ben een bode engel Gods. 
 

Zeg mij na: 
“Ik gehoorzaam Zijn roepstem. Ik zal vasten en getrouw zijn en zal 

al mijn zorgen brengen in gebed en alle eer geven aan U, Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Ik geloof in uw goddelijke 
kracht, die alle angst verdrijft en zorgen in mijn hart. Ik geloof in 
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uw goddelijke, kostbare Bloed die mij verlost heeft van de taaiste 
zondemacht. Ik zal mij niet laten overwinnen door het kwade maar 

mij verre houden van allerlei gelijkvormigheid vanuit de wereld dat 

satan verhoogt. Ik zal onderscheiden wat niet uit God is, zoals 
kwaadsprekerij, onder andere. Ik dank U, dat ik strijden mag tegen 

de duivelse machten en hen tot voetbank mag maken onder uwe 
voeten.  

Mogen deze woorden van mijn mond en de overleggingen van mijn 

hart en zuivere wandel U welgevallig zijn.” 
 

Voorwaar, zeg:  
“Ik zal opgaan naar God’s huis met gejubel en gejuich en U eren. 

O, glorie en aanbidding komen U toe, die gezeten is op Zijn troon. 

Geprezen zij Zijn goddelijke macht van Yeshua HaMashiach, JHWH, 
Jezus Christus, de Koning der koningen.” 

 
Voorwaar, laat Zijn stralende reinigende Bloed U 

doorstromen.  

Stel u ervoor open. Hij overwon de bolwerken van satan door Zijn 
kracht!  

Zeg, Hallelujah! 

 
Voorwaar, vertrouw op Hem en loof Hem en aanbid Hem. 

Wees sterk in Zijn kracht. Amen! 
 

Tot slot,  

 
Marcus 11, vers 24 tot en met 26 Daarom zeg Ik u, al wat gij 

bidt en begeert, gelooft, dat gij het hebt ontvangen, en het zal 
geschieden. En wanneer gij staat te bidden, vergeeft wat gij tegen 

iemand mocht hebben, opdat ook uw Vader in de hemelen uw 

overtredingen vergeve. Indien gij echter niet vergeeft, zal ook uw 
Vader, die in de hemelen is, uw overtredingen niet vergeven. 

 

De Here doe zijn aangezicht over u schijnen en geve u Zijn 
Shalom! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en 
verdween. 
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Beijver u om altijd het goede te blijven denken en te 

blijven doen 
 
Daarom dit zeg ik u, wees kadosh, heilig in uw hart en ziel en 

gedachten en wandel. 

 
 

Volledige weergave: 
  

Hallo, welkom! Op 11 april 2022, kreeg Ik, Profeet Benjamin 

Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil 
delen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, El Elohim, Adonai, onze 

levende God, uw Abba, Vader, en uw Rabbouni, en Koning der 
koningen.  

 

Voorwaar, Hij ziet alles, niets is verborgen voor Hem. 
Daarom dit zeg ik u, wees kadosh, heilig in uw hart en ziel en 

gedachten en wandel. Is Hij niet uw liefhebbende God tze’va’ot, de 
Here der heren? 

 

Openbaring 22, vers 13 en 14 Yeshua HaMashiach zeide tot 
u: Ik ben de alfa en de omega, de eerste en de laatste, het begin 

en het einde. Zalig zij, “en ook u”, die hun gewaden wassen…tot 
zover. 

 

Voorwaar, wees waakzaam en echt klaar, en zowel 
geestelijk klaar voor de Opname! 

Sommigen vergeten alles om hen heen.  

 
Jakobus 4, vers 17 Als iemand dan weet goed te doen en het niet 

doet, is het hem “of haar” tot zonde. 
And Hebreeën 10, vers 22 tot en met 24 Laten wij toetreden met 

een waarachtig hart, in volle verzekerdheid des geloofs, met een 
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hart, dat door besprenging gezuiverd is van besef van kwaad, en 
met een lichaam, dat gewassen is met zuiver water. Laten wij de 

belijdenis van hetgeen wij hopen onwankelbaar vasthouden, want 

Hij, die beloofd heeft, is getrouw. En laten wij op elkander acht 
geven om elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. 

 
Voorwaar, mijn naam is Selofha, en ben een bode engel 

Gods. 

Sommigen kijken de sterren van de Hemel en kijken of Hij, Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus er al aankomt op een witte 

wolk. 
 

Openbaring 14, vers 16 En Hij, die op de wolk gezeten was, zond 

zijn sikkel uit op de aarde, en de aarde werd gemaaid. 
 

De Koning, Adonai, Elohim tze’va’ot, asher haya v’hoveh 
v’yavo, komt! 

 

En Openbaring 22, vers 17 En de Geest en de bruid zeggen: 
Kom! En wie het hoort, zegge: Kom!…tot zover. 

 

Voorwaar, velen verlangen heel erg naar de Opname wat 
geweldig is, maar er zijn er ook velen die er niet klaar voor 

zijn. 
Onder de zogenaamde christenen die verblind zijn en opgeblazen 

en verbitterd zijn en ontrouw, onder andere. Zij onderhouden hun 

relatie meer van wijzen naar anderen toe en onrecht doen. Zij 
begrijpen de woorden niet wat zowel in de Bijbel beschreven staat. 

Zij doen zowel tegen hun liefhebbende Abba, Vader onrecht en 
verdriet, hoewel ze weten  dat de vrucht van de Geest liefde, 

blijdschap, vrede, en zo voorts, is. 

 
Mattheüs 25, vers 40 En de Koning zal hun antwoorden en 

zeggen: Voorwaar, Ik zeg u, in zoverre gij dit aan één van deze 

mijn minste broeders “of zusters” hebt gedaan, hebt gij het Mij 
gedaan. 

 
Daarom, het is beter dat ze zich bekeren nu en het goede 

doen met hun naaste. 
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Efeziërs 5, vers 9 en 10 Want de vrucht des lichts bestaat in 

louter goedheid en gerechtigheid en waarheid –, en toetst wat de 

Here welbehagelijk is. 
En vers 15 Ziet dus nauwlettend toe, hoe gij wandelt, niet als 

onwijzen, doch als wijzen. 
En vers 17 Weest daarom niet onverstandig, maar tracht te 

verstaan, wat de wil des Heren is. 

Voorwaar, Hij kijkt en ziet u vanuit de vensters des hemels 
en richt zich op u. 

Maak u klaar zodat ik tot u kan komen, zo spreekt de Here, Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. 

 

Johannes 14, vers 17 en 18 De Geest der waarheid, die de 
wereld niet kan ontvangen, want zij ziet Hem niet en kent Hem 

niet; maar gij kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn. Ik zal u 
niet als wezen achterlaten. Ik kom tot u, “zegt de Here”. 

 

Voorwaar, sommigen hebben nergens meer zin in, dat moet 
niet zo zijn. 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en 

verdween. 
 

 
 

Sta klaar, want Zijn heil staat gereed om te komen! 
 
Hij “JHWH” zegt: Verhoogt, verhoogt, bereidt de weg. “Zondig 

niet!” Verwijdert “al” de struikelblokken van de weg. 

 
 

Volledige weergave: 
  

Hallo, welkom! Op 12 april 2022, kreeg Ik, Profeet Benjamin 

Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil 
delen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus van Nazareth. 
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Voorwaar, zo spreekt de Here: 

 

Jesaja 54, vers 7 Een kort ogenblik heb Ik, “JHWH”, u verlaten, 
maar met groot erbarmen zal Ik u tot Mij nemen. 

En Jesaja 55, vers 9 Want zoals de hemelen hoger zijn dan de 
aarde, zo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen en mijn gedachten 

dan uw gedachten. 

En Jesaja 56, vers 1 Zo zegt de HERE: Onderhoudt het recht en doet 
gerechtigheid, want mijn heil staat gereed om te komen en mijn 

gerechtigheid om zich te openbaren.  
 

En Openbaring 16, vers 15 Zie, Ik kom als een dief. Zalig hij “of 

zij”, die waakt en zijn “of haar” klederen bewaart, opdat hij “of 
zij” niet naakt wandele en zijn “of haar” schaamte niet gezien 

worde.  
En Jesaja 57, vers 10 Door uw verre tocht werd gij moede, toch 

hebt gij niet gezegd: Ik geef het op. Nieuwe kracht hebt gij 

gevonden “in Mij”; daarom werd gij niet uitgeput.  
 

Voorwaar, neigt uw oor en hoort, opdat uw ziel leve voor 

eeuwig. 
Voorwaar, mij naam is Blesia, en ben een bode engel Gods. 

 
Jesaja 57, vers 14 en 15 Hij “JHWH” zegt: Verhoogt, verhoogt, 

bereidt de weg. “Zondig niet!” Verwijdert “al” de struikelblokken 

van de weg…tot zover. Want zo zegt de Hoge en Verhevene, “de 
Here”, die in “alle” eeuwigheid troont en wiens naam de 

“Kadosh”, Heilige is: In den hoge en in het heilige woon Ik en bij 
de verbrijzelde en nederige van geest, om de geest der nederigen 

en het hart der verbrijzelden te doen opleven.  

 
Voorwaar, maakt u niet bezorgd. 

 

Mattheüs 13, vers 16 Maar uw ogen zijn zalig, omdat zij zien en 
uw oren, omdat zij horen. 

En Mattheüs 24, vers 44 Daarom, “wees krachtig in de Here en” 
weest ook gij bereid, “en houdt u verre van alle soorten 
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kwaad” want op een uur, dat gij het “echt”  niet verwacht, komt 
de Zoon des mensen. 

En Marcus 1, vers 15 En Hij zeide: De tijd is vervuld en het 

Koninkrijk Gods is nabijgekomen. Bekeert u en gelooft het 
evangelie. 

 
En Efeziërs 6, vers 13, 16 en 18 Neemt daarom de wapenrusting 

Gods, om weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om, uw 

taak geheel vervuld hebbende, stand te houden. Neemt bij dit alles 
het schild des geloofs ter hand, waarmede gij al de brandende 

pijlen van de boze zult kunnen doven. En bidt daarbij met 
aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in de Geest, 

daartoe wakende met alle volharding en smeking voor alle heiligen. 

 
En Filippenzen 1, vers 6 Hiervan toch ben ik ten volle overtuigd, 

dat Hij, die in u een goed werk is begonnen, dit ten einde toe zal 
voortzetten, tot de dag van Christus Jezus. 

En vers 9 en 10 En dit bid ik, dat uw liefde nog steeds meer 

overvloedig moge zijn in helder inzicht en alle fijngevoeligheid, om 
te onderscheiden, waarop het aankomt. Dan zult gij rein en 

onberispelijk zijn tegen de dag van Christus. 

 
En ten slotte,  

 
Openbaring 22, vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: 

Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de 

Here Jezus zij met u allen. 
 

Wie oordeelt over anderen zal zelf veroordeeld worden door 
de Here. 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en 

verdween. 

 

 

 

Zalig zijn zij die Gods woorden naleven  
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Voorwaar, alle goddeloze werken die zij bedreven hebben tegen 
God en vooral die goddeloze harde, onheilige taal die de goddeloze 

zondaars tegen Hem gesproken hebben, brengen hen in hun deel, 

dit zal zijn de poel des vuurs. 
 

 
Volledige weergave: 

  

Hallo, welkom! Op 14 april 2022, kreeg Ik, Profeet Benjamin 
Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil 

delen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus van Nazareth. 
 

Voorwaar, indien iemand niet doet wat de Here gesproken 
heeft via Zijn Profeet en afneemt van de woorden, die 

kadosh, heilig zijn, en zowel beschreven zijn in het kadosh, 

heilige boek, de Bijbel, en de heilige boodschappen Gods, en 
deze getrouwe en waarachtige woorden verwerpt, maakt 

zich schuldig en zondigt tegen wat de kadosh, heilige God 

gesproken heeft. 
Voorwaar, de Almachtige, getrouwe, waarachtige en Levende God 

van de geesten der Profeten heeft Zijn engel gezonden. Voorwaar, 
mijn naam is Michaël, en ben een bode engel Gods. 

 

Openbaring 22, vers 14 Zalig zij, die hun gewaden wassen, opdat 
zij recht mogen hebben op het geboomte des levens en door de 

poorten ingaan in de stad. 
En Mattheüs 11, vers 9 en 10 vanaf: Een Profeet, deze is het, 

“Benjamin Cousijnsen” van wie geschreven staat: Zie, Ik, 

“JHWH” zend mijn “gezalfde” bode voor uw aangezicht uit “in 
deze laatste dagen”, die uw weg voor U heen bereiden zal. 

 

Voorwaar,  
 

Openbaring 22, vers 7 En zie, Ik kom spoedig. Zalig hij, die de 
woorden der profetie van dit boek bewaart!, zegt de Here der 

heerscharen. 
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En Judas 1, vers 17 tot en met 21 Gij echter, geliefden, 

herinnert u de woorden, die vóór dezen gesproken zijn door de 

apostelen van onze Here Jezus Christus, dat zij tot u hebben 
gezegd: Aan het einde des tijds zullen er spotters komen, die naar 

hun eigen goddeloze begeerten zullen wandelen. Zij zijn het, die 
scheuringen maken, natuurlijke mensen, die de Geest niet 

hebben. Maar gij, geliefden, bewaart uzelf in de liefde Gods, door 

uzelf op te bouwen in uw allerheiligst geloof en door te bidden in de 
heilige Geest, verwachtende de ontferming van onze Here Jezus 

Christus ten eeuwigen leven. 
 

Voorwaar, alle goddeloze werken die zij bedreven hebben 

tegen God en vooral die goddeloze harde, onheilige taal die 
de goddeloze zondaars tegen Hem gesproken hebben, 

brengen hen in hun deel, dit zal zijn de poel des vuurs. 
Voorwaar, zie Ik, de Here sta aan de deur en Ik klop, klop, klop. 

Bekeer u!, zegt de Here der heerscharen. 

 
Openbaring 3, vers 3 Bedenk dan, hoe gij het ontvangen en 

gehoord hebt, en bewaar het en bekeer u. Indien gij dan niet 

wakker wordt, zal Ik komen als een dief, en gij zult niet weten, op 
welk uur Ik u zal overvallen. 

 
En 1 Johannes 2, vers 4 tot en met 6 Wie zegt: Ik ken Hem, en 

zijn geboden niet bewaart, is een leugenaar en in die is de waarheid 

niet; maar wie zijn woord bewaart, in die is waarlijk de liefde Gods 
volmaakt. Hieraan onderkennen wij, dat wij in Hem zijn. Wie zegt, 

dat hij in Hem blijft, behoort ook zelf zó te wandelen, als Hij 
gewandeld heeft. 

En vers 9 Wie zegt in het licht te zijn en zijn broeder haat, die is in 

de duisternis tot nu toe. 
En 1 Johannes 3, vers 10 Hieraan zijn de kinderen Gods en de 

kinderen des duivels kenbaar: een ieder, die de rechtvaardigheid 

niet doet, is niet uit God, evenmin als wie zijn broeder niet liefheeft. 
En Mattheüs 24, vers 44 Daarom, weest ook gij bereid, want op een 

uur, dat gij het niet verwacht, komt de Zoon des mensen. 
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En Openbaring 22, vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, 
zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van 

de Here Jezus zij met u allen. 

 
Wie niet Gods geboden naleeft moet niet denken dat hif of 

zij nog gered wordt als Hij komt. 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en 

verdween. 

 
 

 

Wedersta de gevallen engelen in de mensen 
 

De duivelse demonische gevallen engelen zijn erop uit, de mensen 
tegen elkaar op te zetten om elkaar te vernietigen, onder andere. 

Zelfs de hogere ontwikkelingskennis is groot van deze sluwe 

duivelse gevallen engelen, die buitengewone krachten gebruiken 
om de mensen te beinvloeden in het kwaad.  

 
 

Volledige weergave: 

  
Hallo, welkom! Op 17 april 2022, kreeg Ik, Profeet Benjamin 

Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil 

delen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 

Michaël, en ben een bode engel Gods. 

 
Voorwaar, spits uw oren! 

Door de vaccinaties hebben de gevallen engelen vrij spel gekregen 
op de Aarde. De gevallen engelen manifesteren zich juist nu nog 

meer in de mensen, die zich hebben laten vaccineren. De duivelse 

demonische gevallen engelen zijn erop uit, de mensen tegen elkaar 
op te zetten om elkaar te vernietigen, onder andere. Zelfs de 

hogere ontwikkelingskennis is groot van deze sluwe duivelse 

gevallen engelen, die buitengewone krachten gebruiken om de 
mensen te beïnvloeden in het kwaad.  
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Voorwaar, alles in de wereld wat aan het ontwikkelen is en 

wat reeds gaande is,  

laat u weten dat de gevallen engelen zeer actief zijn en velen 
hebben overgenomen in hun gedachten waardoor ze Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, de Koning der koningen 
verloochend hebben. Voorwaar, zouden deze gevallen engelen zich 

zichtbaar maken dan zou er veel verzet zijn. Op het moment dat er 

grote chaos is op de Aarde, gaan de gevallen engelen zich laten 
zien. Ook hun UFO’s zullen verschijnen.  

 
In 2012, heeft Profeet Benjamin Cousijnsen u ook reeds 

geopenbaard dat de gevallen engelen werkelijk bestaan. 

Wees gewaarschuwd! Voorwaar de gevallen engelen weten nog 
beter dan de mens met hun kennis dat de tijd zéér kort is en dat de 

Opname van de ongevaccineerde Christenen echt voor de deur 
staat, daarom zijn deze duivelse gevallen engelen zo erg actief en 

al die vervelende gebeurtenissen. 

Voorwaar, zo moet u zich nu echt wapenen in de Here. 
 

Efeziërs 6, vers 10 tot en met 19 Voorts, weest krachtig in de 

Here en in de sterkte zijner macht. Doet de wapenrusting Gods 
aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des 

duivels; want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, 
maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de 

wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de 

hemelse gewesten. Neemt daarom de wapenrusting Gods, om 
weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om, uw taak geheel 

vervuld hebbende, stand te houden. Stelt u dan op, uw lendenen 
omgord met de waarheid, bekleed met het pantser der 

gerechtigheid, de voeten geschoeid met de bereidvaardigheid van 

het evangelie des vredes; neemt bij dit alles het schild des geloofs 
ter hand, waarmede gij al de brandende pijlen van de boze zult 

kunnen doven; en neemt de helm des heils aan en het zwaard des 

Geestes, dat is het woord van God. En bidt daarbij met aanhoudend 
bidden en smeken bij elke gelegenheid in de Geest, daartoe 

wakende met alle volharding en smeking voor alle heiligen; ook 
voor mij, dat mij bij het openen van mijn mond het woord 
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geschonken worde, om vrijmoedig het geheimenis van het 
evangelie bekend te maken. 

 

Voorwaar, wees krachtig in de Here en wedersta de gevallen 
engelen in de mensen. 

 
1 Korintiërs 11, vers 19 Want scheuringen moeten er wel onder u 

zijn, zal het blijken, wie onder u de toets kunnen doorstaan. 

En Hebreeën 2, vers 18 Want doordat Hij zelf in verzoekingen 
geleden heeft, kan Hij hun, die verzocht worden, te hulp komen. 

En Hebreeën 3, vers 7 en 8 vanaf: Heden, indien gij zijn stem 
hoort, verhardt uw harten niet, zoals bij de verbittering…tot zover. 

En vers 10, 12, 14 en 15 Daarom heb Ik een afkeer gekregen van 

dit geslacht en Ik heb gezegd: Altijd dwalen zij met hun hart, en zij 
hebben mijn wegen niet gekend. Ziet toe, broeders “en zusters”, 

dat bij niemand uwer een boos, ongelovig hart zij, door af te vallen 
van de levende God. Want wij hebben deel gekregen aan Christus, 

mits wij het begin van onze verzekerdheid tot het einde onverwrikt 

vasthouden. Als er gezegd wordt: Heden, indien gij zijn stem hoort, 
verhardt uw harten niet zoals bij de verbittering. 

En Hebreeën 10, vers 37 tot en met 39 Want nog een korte, korte 

tijd, en Hij, die komt, zal er zijn en niet op Zich laten wachten, en 
mijn rechtvaardige zal uit geloof leven; maar als hij nalatig wordt, 

dan heeft mijn ziel in hem geen welbehagen. Doch wij hebben niets 
van doen met nalatigheid, die ten verderve leidt, doch met geloof, 

dat de ziel behoudt. 

En Jakobus 1, vers 22 En weest daders des woords en niet alleen 
hoorders: dan zoudt gij uzelf misleiden. 

 
Voorwaar, dit zal de gevaccineerden te wachten staan. 

Dit is profetisch! 

 
Openbaring 16, vers 11 En zij lasterden de God des hemels 

vanwege hun pijnen en vanwege hun gezwellen, en zij bekeerden 

zich niet van hun werken. 
En Openbaring 22, vers 20 en 21  Hij, die deze dingen getuigt, 

zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van 
de Here Jezus zij met u allen. 
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Tot slot,  
 

Openbaring 3, vers 10 en 11 Omdat gij het bevel bewaard hebt 

om Mij te blijven verwachten, zal ook Ik u bewaren voor de ure der 
verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken 

hen, die op de aarde wonen. Ik kom spoedig; houd vast wat gij 
hebt, opdat niemand uw kroon neme.  

En vers 21 Wie overwint, hem “of haar” zal Ik geven met Mij te 

zitten op mijn troon, gelijk ook Ik heb overwonnen en gezeten ben 
met mijn Vader op zijn troon. Amen! 

 
Voorwaar, velen zijn omgekomen en vernietigd door de 

satan, vanwege de vaccinaties. 

Velen hadden ook niet in de gaten dat men ook slangengif 
vermengd heeft, het reptielen DNA, in de Covid-19 vaccines, dat 

ook voor veel slachtoffers gezorgd heeft, onder andere. 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en 

verdween. 

 
 

 

Door de verdrukkingen heb ik Uw inzettingen geleerd 
 

Toets mij, HERE, en beproef mij, keur mijn nieren en mijn hart. 

 
 

Volledige weergave: 
  

Hallo, welkom! Op 18 april 2022, kreeg Ik, Profeet Benjamin 

Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil 
delen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 

Blesia, en ben een bode engel Gods. 
 

Psalm 26, vers 2 Toets mij, HERE, en beproef mij, keur mijn 

nieren en mijn hart. 
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En Psalm 31, vers 15 Maar ik vertrouw op U, HERE, ik zeg: Gij zijt 
mijn God. 

En Psalm 33, vers 20 tot en met 22 Onze ziel verwacht de HERE, Hij 

is onze hulp en ons schild. Ja, in Hem verheugt zich ons hart, ja, op 
zijn heilige naam vertrouwen wij. Uw goedertierenheid, HERE, zij 

over ons, gelijk wij op U hopen. 
En Psalm 40, vers 3 Hij trok mij op uit de kuil van het verderf, uit 

het slijk van de modderpoel; Hij stelde mijn voeten op een rots, 

mijn schreden maakte Hij vast.  
 

Zeg, Hij vergaf al mijn zonden op het kruis van Golgotha. 
 

En Psalm 52, vers 10 Maar ik ben “nu” als een groenende 

olijfboom in het huis van God; ik vertrouw op Gods 

goedertierenheid, altoos en immer. 

En Psalm 67, vers 2 God zij ons genadig en zegene ons, Hij doe zijn 
aanschijn bij ons lichten. 

En Psalm 68, vers 20 Geprezen zij de Here. Dag aan dag draagt Hij 

ons; die God is ons heil. 
En Psalm 84, vers 12 en 13 Want de HERE God is een zon en schild, 

de HERE geeft genade en ere; het goede onthoudt Hij niet aan hen 

die onberispelijk wandelen. HERE der heerscharen, welzalig de mens 
die op U vertrouwt. 

En Psalm 92, vers 7 Een redeloos mens verstaat het niet, en een 
dwaas begrijpt dit niet.  

En Psalm 118, vers 8 Het is beter bij de HERE te schuilen dan op 

mensen te vertrouwen. 
En Psalm 119, vers 71 Het is mij goed, dat ik verdrukt ben 

geweest, opdat ik uw inzettingen zou leren. 
 

En Jesaja 35, vers 10 De vrijgekochten des HEREN zullen 

wederkeren en met gejubel in Sion komen; eeuwige vreugde zal op 
hun hoofd zijn, blijdschap en vreugde zullen zij verkrijgen, maar 

kommer en zuchten zullen wegvlieden. 

 
Zo spreekt de Here,  
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Jesaja 41, vers 10 tot en met 13 Vrees niet, want Ik ben met u; 
zie niet angstig rond, want Ik ben uw God. Ik sterk u, ook help Ik 

u, ook ondersteun Ik u met mijn heilrijke rechterhand. Zie, allen die 

tegen u in woede ontstoken zijn, staan beschaamd en worden te 
schande; de mannen die u bestrijden, worden als niets en komen 

om; gij zult hen zoeken, maar niet vinden, de mannen die u 
bestoken; zij worden als niets, ja vernietigd, de mannen die tegen 

u oorlog voeren. Want Ik, de HERE, uw God, grijp uw rechterhand 

vast; die tot u zeg: Vrees niet, Ik help u. 
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en 
verdween. 

 

 
 

Betoon aan uw Abba, Vader, alle eerbied, respect en 

liefde 
 

Zoals kinderen opgevoed worden door hun ouders en respect horen 

te hebben, des te meer hoort u respect te hebben en eerbiedig te 
zijn in uw gebed naar uw Almachtige God toe.  

 
 

Volledige weergave: 

  
Hallo, welkom! Op 19 april 2022, kreeg Ik, Profeet Benjamin 

Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil 

delen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van 
de levende Here der heren, de Koning der koningen, Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 
Voorwaar, onderzoek uw houding en aanbid de kadosh, 

heilige Here, uw liefhebbende Abba, Vader met een hart en 
gedachten, vol van liefde en nederigheid en eerbied, en vol 

respect en overgave. 
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Voorwaar, zoals kinderen opgevoed worden door hun ouders en 
respect horen te hebben, des te meer hoort u respect te hebben en 

eerbiedig te zijn in uw gebed naar uw Almachtige God toe.  

 
Voorwaar, open uw gevoelens en kom binnen in Zijn kadosh 

tegenwoordigheid en heiligheid.  
Voorwaar, neem de tijd om in de rust te gaan. Aanbid Hem niet 

alleen wanneer u problemen hebt, maar ook wanneer het goed 

gaat. Velen klagen meer dan dat zij Hem danken voor al die 
oplossingen en genade.   

 
Voorwaar, mijn naam is Blesia, en ben een bode engel Gods. 

Wij engelen danken en prijzen Hem ook in alle liefde en overgave 

en in nederigheid, onder andere. Voorwaar, verheugt u in Hem! 
Laat Hem zien dat u ook van Hem, uw Abba, Vader houdt en dat u 

gegroeid bent! 
 

Voorwaar, zo spreekt de Here, 

 
Johannes 15, vers 9 en 10 Gelijk de Vader Mij heeft liefgehad, 

heb ook Ik u liefgehad; blijft in mijn liefde. Indien gij mijn geboden 

bewaart, zult gij in mijn liefde blijven, gelijk Ik de geboden mijns 
Vaders bewaard heb en blijf in zijn liefde. 

En vers 14 Gij zijt mijn vrienden, indien gij doet, wat Ik u gebied.  
En vers 16 tot en met 19 Niet gij hebt Mij, maar Ik heb u 

uitgekozen en u aangewezen, opdat gij zoudt heengaan en vrucht 

dragen en uw vrucht zou blijven, opdat de Vader u alles geve, wat 
gij Hem bidt in mijn naam. Dit gebied Ik u, dat gij elkander liefhebt. 

Indien de wereld u haat, weet dan, dat zij Mij eer dan u gehaat 
heeft. Indien gij van de wereld waart, zou de wereld het hare 

liefhebben, doch omdat gij van de wereld niet zijt, maar Ik u uit de 

wereld uitgekozen heb, daarom haat u de wereld. 
En vers 23 Wie Mij haat, haat ook mijn Vader.  

En vers 25 Maar het woord moet vervuld worden, dat in hun wet 

geschreven is: Zij hebben Mij zonder reden gehaat. 
En vers 27 En gij moet ook getuigen, want gij zijt van het begin aan 

met Mij. 
 

Voorwaar, 
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Mattheüs 7, vers 11 Indien dan gij, hoewel gij slecht zijt, goede 

gaven weet te geven aan uw kinderen, hoeveel te meer zal uw 

Vader in de hemelen het goede geven aan hen, die Hem daarom 
bidden. 

 
Overdenk deze boodschap en onderhoud uw relatie met uw 

Abba, Vader. Amen! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en 
verdween. 

 
 

 

Gebruik de mooiste en krachtigste Naam ooit; 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! 
 

Gebruik deze Naam; Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. 
Zeg het, want alleen voor wie in de duisternis leeft is deze Naam te 

krachtig. Satan vreest als men deze angstaanjagende Naam 

gebruikt, vanwege dat hij wordt verslagen.  
 

 
Volledige weergave: 

  

Hallo, welkom! Op 20 april 2022, kreeg Ik, Profeet Benjamin 
Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil 

delen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 
Power, en ben een bode engel Gods. 

 

Voorwaar, iedereen heeft een prachtige voor en achternaam, 
hieraan wordt men herkend. 

Toch is er één Naam de mooiste om uit te spreken, en dat is de 
krachtigste Naam ooit in de Hemel en op Aarde. Toch kan niet 

iedereen tegen deze Naam en wil deze zéér krachtige Naam niet 

aanhoren, en heeft men liever, dat er niet over gesproken wordt. 
Ja, de wereld heeft die Naam niet lief. 



 
 

 

8863 
 
 

 

 
Johannes 12, vers 37 En hoewel Hij zovele tekenen voor hun 

ogen gedaan had, geloofden zij niet in Hem. 

En vers 42 tot en met 46 En toch geloofden zelfs uit de oversten 
velen in Hem, maar ter wille van de Farizeeën kwamen zij er niet 

voor uit, om niet uit de synagoge te worden gebannen; want zij 
waren gesteld op de eer der mensen, meer dan op de eer van God. 

Jezus riep en zeide: Wie in Mij gelooft, gelooft niet in Mij, maar in 

Hem, die Mij gezonden heeft; en wie Mij aanschouwt, aanschouwt 
Hem, die Mij gezonden heeft. Ik ben als een licht in de wereld 

gekomen, opdat een ieder, die in Mij gelooft, niet in de duisternis 
blijve. 

En vers 48 Wie Mij verwerpt en mijn woorden niet aanneemt, heeft 

een, die hem oordeelt: het woord, dat Ik heb gesproken, dat zal 
hem oordelen ten jongsten dage.  

 
Voorwaar, de satan wil niet dat men deze heilige Naam, dat 

vol van kracht en overwinning en bevrijding en genezing is, 

onder andere, gebruikt. 
Voorwaar, zwijg niet over deze Naam, maar gebruik het! Zeg het, 

want alleen voor wie in de duisternis leeft is deze Naam te krachtig. 

Satan vreest, als men deze angstaanjagende Naam gebruikt, 
vanwege dat hij wordt verslagen.  

 
Gebruik deze Naam; Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 

Christus.  

Zijn Naam is prachtig en standvastig en een rots. Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus Naam is als een sterke wind dat 

verfrissing en geloof en hoop en liefde geeft. In Zijn nabijheid daar 
vindt men de kracht!  

 

Open uw ogen voor de mooiste Naam ooit dat vol 
heerlijkheid is en kadosh, heilig! 

Laten wij Zijn Naam verhogen en Hem, de Koning der koningen, 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, de glorie geven! Amen! 
 

Johannes 1, vers 34 En ik heb gezien en getuigd, dat deze de 
“eniggeboren” Zoon van God is. 
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Maak de Here groot! 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en 

verdween. 

 
 

 

Wat anderen ook over u zeggen, onthoud dit: Zijn 
genade is u genoeg! 

 
Ook u heeft Hij, hoewel gij dood waart door uw overtredingen en 
onbesnedenheid naar het vlees, levend gemaakt met Hem, toen Hij 

ons al onze overtredingen kwijtschold, door het bewijsstuk uit te 
wissen, dat door zijn inzettingen tegen ons getuigde en ons 

bedreigde. En dat heeft Hij weggedaan door het aan het kruis te 

nagelen: Hij heeft de overheden en machten ontwapend en openlijk 
tentoongesteld en zo over hen gezegevierd. Colossenzen 2, vers 

13-15  

 
 

Volledige weergave: 
  

Hallo, welkom! Op 18 april 2022, kreeg Ik, Profeet Benjamin 

Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil 
delen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, 

mijn naam is Ammeddai, en ben een bode engel Gods. 
 

Zo spreekt de Here, uw Levende en Almachtige God, deze 

woorden:  
Ik ben het, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Waren Mijn 

tranen en lijden en liefde voor u, dan niet genoeg? Voorwaar, Ik 
ween vanwege uw daden. Uw zonden scheiden zich u van mij de 

Here, uw God. Bekeer u! Wees heilig want Ik ben heilig; 

verontreinigt uzelf niet. Zo staat geschreven: 
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Psalm 78, vers 36 Maar zij bedrogen Hem met hun mond en 
belogen Hem met hun tong. 

En vers 56 Maar zij verzochten God en waren weerspannig tegen 

Hem, de Allerhoogste, en onderhielden zijn getuigenissen niet. 
En Spreuken 4, vers 19 De weg der goddelozen is als duisternis; zij 

weten niet, waarover zij kunnen struikelen. 
En vers 24 Doe weg van u de valsheid van mond en houd ver van u 

de verkeerdheid der lippen. 

En Spreuken 5, vers 21 Want voor de ogen des HEREN liggen ieders 
wegen open, Hij weegt al zijn gangen. 

En Spreuken 6, vers 27 Zal iemand vuur in zijn boezem halen, 
zonder dat zijn klederen in brand geraken? 

En Spreuken 12, vers 13 In de overtreding der lippen ligt een boze 

valstrik, maar de rechtvaardige ontkomt aan de benauwdheid. 
En vers 20 Bedrog is in het hart van wie kwaad smeden, maar voor 

wie tot vrede raden, is er vreugde. 
En Spreuken 13, vers 3 Wie zijn mond in toom houdt, bewaart zijn 

leven; wie zijn lippen openspert, hem wacht het verderf. 

En Spreuken 15, vers 4 Zachtheid van tong is een boom des levens, 
maar valsheid in haar is een verderf in de geest. 

En Amos 5, vers 13 en 14 Daarom zwijgt de verstandige in die 

tijd, want het is een boze tijd. Zoekt het goede en niet het kwade, 
opdat gij leeft en aldus de HERE, de God der heerscharen, met u zij, 

gelijk gij zegt.  
 

En Mattheüs 13, vers 40 tot en met 43 Zoals nu het onkruid 

verzameld wordt en met vuur verbrand, zo zal het gaan bij de 
voleinding der wereld. De Zoon des mensen zal zijn engelen 

uitzenden en zij zullen uit zijn Koninkrijk verzamelen al wat tot 
zonde verleidt en hen, die de ongerechtigheid bedrijven, en zij 

zullen hen in de vurige oven werpen; daar zal het geween zijn en 

het tandengeknars. Dan zullen de rechtvaardigen stralen als de zon 
in het Koninkrijk huns Vaders. Wie oren heeft, die hore! 

En Hebreeën 3, vers 7 en 8 Daarom, gelijk de heilige Geest zegt: 

Heden, indien gij zijn stem hoort, verhardt uw harten niet, zoals bij 
de verbittering…tot zover. 

En vers 10 en 12 Daarom heb Ik een afkeer gekregen van dit 
geslacht en Ik heb gezegd: Altijd dwalen zij met hun hart, en zij 

hebben mijn wegen niet gekend. Ziet toe, broeders “en zusters”, 
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dat bij niemand uwer een boos, ongelovig hart zij, door af te vallen 
van de levende God. 

En vers 19 Zo zien wij, dat zij niet konden ingaan wegens hun 

ongeloof. 
 

Voorwaar, er was eens een jongen, die in de klas van een 
christelijke school op een briefje schreef wat hij verkeerd 

had gedaan, en dat hij zijn zonden had beleden aan Jezus 

Christus en genade had ontvangen. 
Hij deelde dit aan zijn schoolvriendje die het briefje stiekem doorgaf 

in de klas. Zijn belijdenis werd verdraaid door satan. Men zei, dat 
op het briefje stond, dat hij gezondigd had, maar de vergeving en 

dat hij genade ontvangen had, stond er niet meer op. Men had het 

briefje bewerkt en leugens erbij geschreven. Voorwaar, hoewel hij 
bespot werd, werd deze jongen gezegend door de Here en werd 

een pastoor van een kerk. 
 

Colossenzen 2, vers 13 tot en met 15 Ook u heeft Hij, hoewel 

gij dood waart door uw overtredingen en onbesnedenheid naar het 
vlees, levend gemaakt met Hem, toen Hij ons al onze overtredingen 

kwijtschold, door het bewijsstuk uit te wissen, dat door zijn 

inzettingen tegen ons getuigde en ons bedreigde. En dat heeft Hij 
weggedaan door het aan het kruis te nagelen: Hij heeft de 

overheden en machten ontwapend en openlijk tentoongesteld en zo 
over hen gezegevierd. 

 

Voorwaar, zo hebben ook Profeet Benjamin en zijn vrouw en 
vele anderen, die hun zonden al jaren geleden beleden 

hebben bij het kruis van Golgotha, vergiffenis van hun 
overtredingen ontvangen. 

 

Jesaja 53, vers 5 en 6 Maar om onze overtredingen werd hij 
doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld; de straf die ons 

de vrede aanbrengt, was op hem, en door zijn striemen is ons 

genezing geworden. Wij allen dwaalden als schapen, wij wendden 
ons ieder naar zijn eigen weg, maar de HERE heeft ons aller 

ongerechtigheid op hem doen neerkomen. Amen! 
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Voorwaar, ik zeg u, houd u hieraan vast, ‘Zijn genade is u 
genoeg!’. 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en 

verdween. 
 

 
 

Besef uw kracht in Yeshua HaMashiach, YHWH, 

Jezus Christus en lach gerust om satan 
 

Laat satan zelf zwijgen en wees een verschrikking voor de satan en 

hij zal wegvluchten als een bange hond met de staart van angst 
tussen zijn benen. 

 

 
Volledige weergave: 

  
Hallo, welkom! Op 24 april 2022, kreeg Ik, Profeet Benjamin 

Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil 

delen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige Naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 

Revelado, en ben een bode engel Gods. 

 
Hoe groot en sterk en machtig de satan met al zijn 

verschrikkingen en aanklagen ook lijkt, lach hem uit want u 

bent meer dan overwinnaar in Yeshua HaMashiach, JHWH, 
Jezus Christus. 

Voorwaar, u bent een koningskind van de Allerhoogste en het 
eigendom van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus die zich 

verheugt in Hem. Zijn glans is op uw gezicht te zien en Zijn 

onvoorwaarlijke liefde. U bent gewassen en gereinigd door het 
Bloed van het Offerlam, dat geslacht werd aan het kruis van 

Golgotha. In uw plaats gaf Hij zich over om u te redden en te 
helpen. 

 

Voorwaar, als u nadenkt over Hem, die de sterkste is, en Zijn 
macht liet zien en de dood overwon, onder andere,  
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dan blijft er weinig over van al die verschrikkingen van satan omdat 
Hij die in u is Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus niet te 

bestrijden is maar meer dan overwinnaar is. Als Zijn kind mag u er 

om lachen. 
 

Marcus 4, vers 41 En zij werden bovenmate bevreesd en zeiden 
tot elkander: Wie is toch deze, dat ook de wind en de zee Hem 

gehoorzaam zijn? 

Voorwaar, met Christus in u, bent u meer dan overwinnaar! 
 

Marcus 16, vers 15 tot en met 18 En Hij zeide tot hen: Gaat 
heen in de gehele wereld, verkondigt het evangelie aan de ganse 

schepping. Wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden, 

maar wie niet gelooft, zal veroordeeld worden. Als tekenen zullen 
deze dingen de gelovigen volgen: in mijn naam zullen zij boze 

geesten uitdrijven, in nieuwe tongen zullen zij spreken, slangen 
zullen zij opnemen, en zelfs indien zij iets dodelijks drinken, zal het 

hun geen schade doen; op zieken zullen zij de handen leggen en zij 

zullen genezen worden. 
En Lucas 1, vers 37 Want geen woord, dat van God komt, zal 

krachteloos wezen. 

En Efeziërs 6, vers 10 Voorts, weest krachtig in de Here en in de 
sterkte zijner macht. 

En vers 13 Neemt daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te 
kunnen bieden in de boze dag en om, uw taak geheel vervuld 

hebbende, stand te houden.  

En vers 16 Neemt bij dit alles het schild des geloofs ter hand, 
waarmede gij al de brandende pijlen van de boze zult kunnen 

doven. 
 

Voorwaar, geloof en vertrouwen op de Here laat wonderen 

zien. 
 

Hebreeën 11, vers 1 Het geloof nu is de zekerheid der dingen, die 

men hoopt, en het bewijs der dingen, die men niet ziet.  
En vers 6 Maar zonder geloof is het onmogelijk Hem welgevallig te 

zijn. Want wie tot God komt, moet geloven, dat Hij bestaat en een 
beloner is voor wie Hem ernstig zoeken. Amen! 
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Wees krachtig in uw geloof en wandel, en wedersta de 
duivel en hij zal voor u vlieden! 

Durf uw mond te gebruiken en zwijg niet voor de duivel! Laat hem 

zelf zwijgen en wees een verschrikking voor de satan en hij zal 
wegvluchten als een bange hond met de staart van angst tussen 

zijn benen. Halleluja! Prijs de Heer! Lach hem gerust uit en deel 
Gods boodschappen. 

 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods. 
 

 
 

God wil u gebruiken om zielen te redden 
 
Voorwaar, geloof de satan niet, de vader van de leugens, die niet 

wil dat u zielen redt, maar bezig bent met zijn afleidende en 

duisterende werken van duisternis, die u tot zijn slaaf wil maken en 
onbruikbaar. 

 
 

Volledige weergave: 

  
Hallo, welkom! Op 25 april 2022, kreeg Ik, Profeet Benjamin 

Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil 

delen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 

Voorwaar, de Here zegt: 
Kom, open jouw hart en gevoelens voor Mij. Wees niet wantrouwig 

en ongelovig. Hoevaak hebt gij u niet laten misleiden door satan en 
laten wijsmaken dat u slecht bent en waardeloos en onbruikbaar 

bent, en geen deel kunt nemen aan Mijn werken om zielen te 

redden? 
 

Voorwaar, satan houdt u liever lui en onbruikbaar om zielen 

te redden. 
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Voorwaar, geloof de satan niet, de vader van de leugens, die niet 
wilt dat u zielen redt, maar bezig bent met zijn afleidende en 

duisterende werken van duisternis, die u tot zijn slaaf wil maken en 

onbruikbaar. 
 

Voorwaar, mijn naam is Revorme, en ben een bode engel 
Gods. 

Onderzoek u eens! Bent u tevreden met wat u doet en denkt? Is dit 

het wat u dichterbij de Here brengt of veraf?  
 

Johannes 3, vers 19 tot en met 21 Dit is het oordeel, dat het 
licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever 

gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want 

een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het 
licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de 

waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat 
zij in God verricht zijn. 

  

En 1 Korintiërs 15, vers 58 Daarom, mijn geliefde broeders “en 
zusters”, weest standvastig, onwankelbaar, te allen tijde 

overvloedig in het werk des Heren, wetende, dat uw arbeid niet 

vergeefs is in de Here. 
En 2 Korintiërs 13, vers 5 tot en met 9 Stelt uzelf op de proef, of gij 

wel in het geloof zijt, onderzoekt uzelf. Of zijt gij niet zo zeker van 
uzelf, dat Jezus Christus in u is? Want anders zijt gij 

verwerpelijk. Ik hoop echter, dat gij zult inzien, dat wij niet 

verwerpelijk zijn. Ja, wij bidden tot God, dat gij generlei kwaad zult 
doen, niet opdat wij betrouwbaar mogen blijken, maar opdat gij het 

goede zoudt doen, al zijn wij dan ook verwerpelijk. Want wij 
vermogen niets tegen de waarheid, maar wel voor de 

waarheid. Want wij verblijden ons, als gij krachtig zijt, al zijn wij 

zwak; want dit bidden wij, dat het met u geheel in orde komt. 
En vers 13 De genade des Heren Jezus Christus, en de liefde Gods, 

en de gemeenschap des heiligen Geestes zij met u allen. 

 
Amen! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en 
verdween. 
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Bewijs elkander ware liefde en wees gezeggelijk 
 
Zo zegt de HERE der heerscharen: spreekt eerlijk recht en bewijst 

elkander liefde en barmhartigheid. Want indien gij liefhebt, die u 

liefhebben, wat voor loon hebt gij? 
 

 
Volledige weergave: 

  

Hallo, welkom! Op 26 april 2022, kreeg Ik, Profeet Benjamin 
Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil 

delen. 
Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 

Rafaël, en ben een bode engel Gods. 
 

Voorwaar, uw liefhebbende Abba, Vader, uw Rabbouni, en 
Heer en Redder, en Beschermer, die meer dan een goede 

Herder is, en een overwinnaar en Koning der koningen 

vraagt u om geloofsvertrouwen te hebben in Hem en uw 
medewerking als uw Kapitein om verder te varen. 

 

Zacharia 7, vers 9 Zo zegt de HERE der heerscharen: spreekt 
eerlijk recht en bewijst elkander liefde en barmhartigheid. 

Voorwaar, laat uw hart niet verhard zijn als een diamant om 
niet te horen. 

 

Zacharia 8, vers 17 Beraamt in uw hart elkanders onheil niet…tot 
zover. 

En Mattheüs 5, vers 5 Zalig de zachtmoedigen…tot zover. 
En vers 7 tot en met 9 Zalig de barmhartigen, want hun zal 

barmhartigheid geschieden. Zalig de reinen van hart, want zij zullen 

God zien. Zalig de vredestichters, want zij zullen kinderen Gods 
genoemd worden. 

 

Voorwaar, wees vriendelijk jegens elkander. 
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Mattheüs 5, vers 46 Want indien gij liefhebt, die u liefhebben, wat 
voor loon hebt gij?…tot zover. 

En Mattheüs 19, vers 6 vanaf: Hetgeen dan God samengevoegd 

heeft, scheide de mens niet. 
En Johannes 16, vers 33 Dit heb Ik tot u gesproken, opdat gij in Mij 

vrede hebt. In de wereld lijdt gij verdrukking, maar houdt goede 
moed, Ik heb de wereld overwonnen. 

En Romeinen 14, vers 16 en 19 Laat van het goede, dat gij hebt, 

geen kwaad gezegd kunnen worden. Zo laten wij dan najagen 
hetgeen de vrede en de onderlinge opbouwing bevordert. 

 
En Romeinen 15, vers 1 tot en met 3 Wij, die sterk zijn, moeten 

de gevoeligheden der zwakken verdragen en niet onszelf 

behagen. Ieder onzer trachte zijn naaste te behagen, ten goede, tot 
opbouwing, want ook Christus heeft Zichzelf niet behaagd, maar, 

gelijk geschreven staat: De smaadwoorden van hen, die U smaden, 
kwamen op Mij neder. 

En vers 5 tot en met 7 De God nu der volharding en der 

vertroosting geve u eensgezind van hetzelfde gevoelen te zijn naar 
het voorbeeld van Christus Jezus, opdat gij eendrachtig uit één 

mond de God en Vader van onze Here Jezus Christus moogt 

verheerlijken. Daarom, aanvaardt elkander, zoals ook Christus ons 
aanvaard heeft tot heerlijkheid Gods.  

 
En 1 Korintiërs 13, vers 2 tot en met 8 Al ware het, dat ik 

profetische gaven had, en alle geheimenissen en alles, wat te weten 

is, wist, en al het geloof had, zodat ik bergen verzette, maar ik had 
de liefde niet, ik ware niets. Al ware het, dat ik al wat ik heb tot 

spijs uitdeelde, en al ware het, dat ik mijn lichaam gaf om te 
worden verbrand, maar had de liefde niet, het baatte mij niets. De 

liefde is lankmoedig, de liefde is goedertieren, zij is niet afgunstig, 

de liefde praalt niet, zij is niet opgeblazen, zij kwetst niemands 
gevoel, zij zoekt zichzelf niet, zij wordt niet verbitterd, zij rekent 

het kwade niet toe. Zij is niet blijde over ongerechtigheid, maar zij 

is blijde met de waarheid. Alles bedekt zij, alles gelooft zij, alles 
hoopt zij, alles verdraagt zij. De liefde vergaat nimmermeer…tot 

zover. Amen!  
 

God is liefde! 
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Een matroos vertrouwt altijd op zijn Kapitein, zijn God. 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en 

verdween. 

 
 

 

Het waargebeurde verhaal van de dappere 
Oekraïense pastoor 
 
Deze boodschap werd door een bode engel gebracht om goed over 

na te denken. Een groot voorbeeld voor ons; een Oekraïense 

pastoor gaf zijn leven voor velen. 
 

 

Volledige weergave: 
  

Hallo, welkom! Op 27 april 2022, kreeg Ik, Profeet Benjamin 
Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil 

delen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  
 

Voorwaar, spits uw oren en hoor aandachtig! 

Mijn naam is Rafaël, en ben een bode engel Gods. 
 

Voorwaar, er was eens een Oekraïense soldaat. 

Hij had als christen al zoveel meegemaakt, maar wat hij nu 
meemaakte en om zich heen zag als pastoor, die opgeroepen werd 

door Zelensky om te vechten voor het land was een zware keus. Hij 
las het volgende in zijn Bijbeltje: 

 

Mattheüs 5, vers 3 tot en met 12 Zalig de armen van geest, 
want hunner is het Koninkrijk der hemelen. Zalig die treuren, want 

zij zullen vertroost worden. Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen 
de aarde beërven. Zalig die hongeren en dorsten naar de 

gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Zalig de 

barmhartigen, want hun zal barmhartigheid geschieden. Zalig de 
reinen van hart, want zij zullen God zien. Zalig de vredestichters, 
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want zij zullen kinderen Gods genoemd worden. Zalig de 
vervolgden om der gerechtigheid wil, want hunner is het Koninkrijk 

der hemelen. Zalig zijt gij, wanneer men u smaadt en vervolgt en 

liegende allerlei kwaad van u spreekt om Mijnentwil. Verblijdt u en 
verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen; want alzo hebben 

zij de Profeten vóór u vervolgd. 
  

Voorwaar, met tranen in de ogen en liefde voor mensen 

moest hij nu strijden en vechten. 
Ook wanneer hij eventjes kon rusten las hij in zijn kleine Bijbeltje: 

 
Mattheüs 5, vers 38, 43 en 44 Gij hebt gehoord, dat er gezegd 

is: Oog om oog en tand om tand. Gij hebt gehoord, dat er gezegd 

is: Gij zult uw naaste liefhebben en uw vijand zult gij haten. Maar 
Ik zeg u: Hebt uw vijanden lief en bidt voor wie u vervolgen. 

 
En Mattheüs 6, vers 9 tot en met 13 Bidt gij dan aldus: Onze 

Vader die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd; uw 

Koninkrijk kome; uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op 
de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood; en vergeef ons onze 

schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren; en leid ons 

niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want Uwer is het 
Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. 

 
Voorwaar, deze pastoor besliste op een landmijn te gaan 

liggen en gaf zijn leven om een weg vrij te maken voor vele 

mensen, door  voorop te lopen, waardoor velen in veiligheid 
konden worden gebracht.  

Voorwaar,  
 

Lucas 11, vers 35 Zie dan toe, dat wat licht in u is niet duisternis 

zij.  
En Johannes 14, vers 4 En waar Ik heenga, daarheen weet gij de 

weg.  

En vers 6 en 7 Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid 
en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij. Indien gij 

Mij kendet, zoudt gij ook mijn Vader gekend hebben. Van nu aan 
kent gij Hem en hebt gij Hem gezien. 
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En Johannes 15, vers 25 Maar het woord moet vervuld worden, dat 
in hun wet geschreven is: Zij hebben Mij zonder reden gehaat. 

 

En Johannes 3, vers 16 tot en met 21 Want alzo lief heeft God 
de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 

opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig 
leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, 

opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 

naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het 
licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever 

gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want 

een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het 
licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de 

waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat 
zij in God verricht zijn. 

 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en 
verdween. 

 

 
 

Vergeet niet dat God u veel gegeven heeft  
 
Wees standvastig en onwankelbaar in Yeshua HaMashiach, YHWH, 

Jezus Christus. Ten allen tijde overvloedig in het werk des Heren. 
 

 

Volledige weergave: 
  

Hallo, welkom! Op 28 april 2022, kreeg Ik, Profeet Benjamin 
Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil 

delen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus van Nazareth, de Koning 

der koningen. Voorwaar, mijn naam is Breamas, en ben een bode 
engel Gods. 
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Voorwaar, zo spreekt de Here: 

 

Psalm 53, vers 3 God ziet neder uit de hemel op de 
mensenkinderen, om te zien, of er één “echt nog” verstandig is, 

één, die God zoekt. 
 

Voorwaar, wees niet onverstandig maar verstandig en 

vertrouwt op Hem te allen tijde en stort uw hart uit voor Zijn 
kadosh, heilige aangezicht. 

 
Psalm 62, vers 6 tot en met 8 Waarlijk, mijn ziel, keer u stil tot 

God, want van Hem is mijn verwachting; waarlijk, Hij is mijn rots 

en mijn heil, mijn burcht, ik zal niet wankelen. Op God rust mijn 
heil en mijn eer, mijn sterke rots, mijn schuilplaats is in God. 

En Psalm 63, vers 9 Mijn ziel is aan U verkleefd, uw rechterhand 
houdt mij vast. 

En Psalm 65, vers 5 Welzalig hij, die Gij verkiest en doet naderen, 

opdat hij wone in uw voorhoven. Wij zullen verzadigd worden met 
het goede van uw huis, het heilige van uw tempel. 

 

Voorwaar, luister trouw naar Gods hemelse boodschappen, 
die uit Zijn kadosh, heilige tempel komen.  

Wees dankbaar ervoor. 
 

Psalm 66, vers 13 Ik zal met brandoffers uw huis binnengaan, 

mijn geloften zal ik U betalen. 
En Psalm 70, vers 5 Laten in U jubelen en zich verheugen allen die 

U zoeken; laten wie uw heil liefhebben, bestendig zeggen: God is 
groot! 

 

Voorwaar, zegt het volgende: 
 

Psalm 75, vers 4 Al mogen de aarde en al haar bewoners 

wankelen, Ik ben het, die haar pilaren heb vastgezet. 
En Psalm 77, vers 2 Mijn stem is tot God, en ik roep; mijn stem is 

tot God, opdat Hij zijn oor tot mij neige. 
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Voorwaar, onderhoud uw relatie met Yeshua HaMashiach, 
JHWH, Jezus Christus. 

 

Psalm 95, vers 6 Treedt toe, laten wij ons nederwerpen en ons 
buigen, knielen voor de HERE, onze Maker. 

En Psalm 103, vers 1 en 2 Loof de HERE, mijn ziel, en al wat in mij 
is, zijn heilige naam; loof de HERE, mijn ziel, en vergeet niet een 

van zijn weldaden. 

 
Voorwaar, deel Zijn weldaden en wees eerlijk. 

Bent u niet gegroeid geestelijk via de 
Evangelicalendtimemachine.com? 

 

Psalm 103, vers 17 tot en met 19 Maar de goedertierenheid 
des HEREN is van eeuwigheid tot eeuwigheid over wie Hem vrezen, 

en zijn gerechtigheid over kindskinderen, over hen die zijn verbond 
onderhouden, en aan zijn bevelen denken om die te doen. 

De HERE heeft zijn troon in de hemel gevestigd, zijn koningschap 

heerst over alles. 
En vers 21 en 22 Looft de HERE, al zijn heerscharen, gij zijn 

dienaren, die zijn wil volbrengt. Looft de HERE, al zijn werken, aan 

alle plaatsen zijner heerschappij. Loof de HERE, mijn ziel. 
 

En Psalm 107, vers 43 Wie is wijs? Hij lette op deze dingen, laat 
men acht slaan op de gunstbewijzen des HEREN. 

En Romeinen 8, vers 19 Want met reikhalzend verlangen wacht de 

schepping op het openbaar worden der zonen Gods. 
En vers 27 en 28 En Hij, die de harten doorzoekt, weet de 

bedoeling des Geestes, dat Hij namelijk naar de wil van God voor 
heiligen pleit. Wij weten nu, dat God alle dingen doet medewerken 

ten goede voor hen, die God liefhebben, die volgens zijn 

voornemen geroepenen zijn.  
 

En Colossenzen 4, vers 5 en 6 Gedraagt u als wijzen ten opzichte 

van hen die buiten staan, maakt u de gelegenheid ten nutte. Uw 
spreken zij te allen tijde aangenaam, niet zouteloos; gij moet 

weten, hoe gij aan ieder het juiste antwoord moet geven. 
En Hebreeën 6, vers 10 Want God is niet onrechtvaardig, dat Hij uw 

werk zou vergeten en de liefde, die gij voor zijn naam getoond hebt 
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door de diensten, welke gij de heiligen bewezen hebt en nog 
bewijst.  

 

En Openbaring 22, vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, 
zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van 

de Here Jezus zij met u allen. 
 

Voorwaar, deel Gods boodschappen zoveel mogelijk waar 

het kan. 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en 

verdween. 
 

 

 
 

 
 

MEI 2022 
 

Luister trouw om niet onwetend te zijn 
 

Voorwaar, als iemand wat reeds geopenbaard is via Gods heilige 
woorden, en deze profetieën wil tegenspreken en ongehoorzaam is 

door niet te luisteren, dan echter zeg ik u, God heeft het laatste 

woord en zal zijn of haar deel afnemen van het geboomte des 
levens en van de heilige stad.  

 
 

Volledige weergave: 

  
Hallo, welkom! Op 1 mei 2022, kreeg Ik, Profeet Benjamin 

Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil 

delen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 

Michaël, en ben een bode engel Gods. 
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Voorwaar, namens de Here mag ik u mededelen. 

Als men naar de boodschappen Gods luistert of het nu over de 

vaccins gaat of de gevallen engelen, onder andere, wat God zegt, 
moet voor ieder duidelijk genoeg zijn. 

 
Openbaring 22, vers 6 En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn 

getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der 

Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen 
hetgeen weldra geschieden moet. 

 
Voorwaar, als iemand wat reeds geopenbaard is via Gods 

heilige woorden, en deze profetieën wil tegenspreken en 

ongehoorzaam is door niet te luisteren, dan echter zeg ik u, 
God heeft het laatste woord en zal zijn of haar deel afnemen 

van het geboomte des levens en van de heilige stad.  
Voorwaar, de boodschappen Gods zijn duidelijk genoeg. Wie niet 

ernaar wil horen, gaat verloren. De vaccins veranderen de hersenen 

en de persoonlijkheid, en veranderen zo erg het immuunsysteem 
dat men niet meer een menselijk wezen zal zijn. Inmiddels moeten 

de boodschappen Gods hierover duidelijk genoeg zijn, ook wat 

betreft het doel van de gevallen engelen, die erop uit zijn en willen 
dat iedereen zich zal laten vaccineren en dat iedereen voor eeuwig 

verloren zal gaan. 
 

Voorwaar, niemand kan Gods Heilige woorden en geboden 

veranderen. 
 

Jakobus 3, vers 13 Wie is wijs en verstandig onder u? Hij “of zij” 
tone uit zijn “of haar” goede “en heilige” wandel…tot zover. 

En vers 14 en 15 Indien gij echter bittere naijver en zelfzucht in uw 

hart hebt, beroemt u dan niet en liegt niet tegen de waarheid. Dat 
is niet de wijsheid, die van boven komt, maar zij is aards, 

ongeestelijk, duivels. 

En Jakobus 4, vers 7 Onderwerpt u dus aan God, maar biedt 
weerstand aan de duivel, en hij zal van u vlieden. 

En vers 10 Vernedert u voor de Here, en Hij zal u verhogen. 
En Jakobus 5, vers 8 tot en met 10 Oefent ook gij geduld, sterkt uw 

harten, want de komst des Heren is nabij. Broeders “en zusters”, 
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zucht niet tegen elkander, opdat gij niet onder het oordeel valt; zie, 
de Rechter staat voor de deur. Broeders “en zusters”, neemt tot 

een voorbeeld van gelatenheid en geduld de Profeten, die in de 

naam des Heren hebben gesproken. 
En 1 Petrus 1, vers 9 Daar gij het einddoel des geloofs bereikt, dat 

is de zaligheid der zielen. 
En vers 14 en 15 Voegt u, als gehoorzame kinderen, niet naar de 

begeerten uit de tijd uwer onwetendheid, maar gelijk Hij, die u 

geroepen heeft, heilig is, wordt zo ook gijzelf heilig in al uw wandel. 
 

En Openbaring 14, vers 12 Hier blijkt de volharding der heiligen, 
die de geboden Gods en het geloof in Jezus bewaren. 

 

Voorwaar, de keuze is aan de mens, voor of tegen Gods 
kadosh, heilige woorden, die u gewaarschuwd hebben. 

 
Openbaring 16, vers 9 En de mensen werden verzengd door de 

grote hitte en zij lasterden de naam van God, die de macht heeft 

over deze plagen, en zij bekeerden zich niet om Hem eer te geven. 
En vers 11 En zij lasterden de God des hemels vanwege hun pijnen 

en vanwege hun gezwellen, en zij bekeerden zich niet van hun 

werken. 
En vers 21 En grote hagelstenen, een talent zwaar, vielen uit de 

hemel op de mensen, en de mensen lasterden God vanwege de 
plaag van de hagel, want de plaag daarvan was zeer groot. 

 

En Openbaring 14, vers 14 tot en met 16 En ik zag en zie, een 
witte wolk, en op de wolk iemand gezeten als eens mensen zoon 

met een gouden kroon op zijn hoofd en een scherpe sikkel in zijn 
hand. En een andere engel kwam uit de tempel en riep met luider 

stem tot Hem, die op de wolk gezeten was: Zend uw sikkel uit en 

maai, want de ure om te maaien is gekomen, want de oogst der 
aarde is geheel rijp geworden. En Hij, die op de wolk gezeten was, 

zond zijn sikkel uit op de aarde, en de aarde werd gemaaid. 

 
En Openbaring 22, vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, 

zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van 
de Here Jezus zij met u allen. 
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Tot slot,  
Luister trouw naar de boodschappen Gods om niet onwetend zijn. 

Zijn woord is wet! Amen! Wie wijsheid in de wind slaat is dom. 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en 
verdween. 

 
 

 

Luister naar Gods boodschappen; Zijn broden 
 

Voorwaar, wanneer de kinderen Gods thuisgehaald worden, zullen 

velen zich op de borst slaan en zeggen, “hadden wij maar 
geluisterd naar de boodschappen Gods!”, maar dan is het voor hen 

te laat. 
 

 

Volledige weergave: 
  

Hallo, welkom! Op 2 mei 2022, kreeg Ik, Profeet Benjamin 
Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil 

delen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 
Voorwaar, zo spreekt de Here, El Elohim, Adonai, uw Abba, 

Vader, uw Rabbouni, en Koning der koningen: 
 

Mattheüs 6, vers 21 Want, waar uw schat is, daar zal ook uw hart 

zijn. 
En Johannes 6, vers 48 Ik ben het brood des levens. 

En vers 50 Dit is het brood, dat uit de hemel nederdaalt, opdat wie 
ervan eet, niet sterve. 

En Marcus 4, vers 2 En Hij leerde hun vele dingen in gelijkenissen, 

en Hij zeide tot hen in zijn onderwijs. 
 

Voorwaar, bij welke groep of clubje hoort u? 
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Marcus 4, vers 17 Doch zij hebben geen wortel in zich, maar zijn 
mensen van het ogenblik; wanneer later verdrukking of vervolging 

komt om der wille van het woord, komen zij terstond ten val. 

 
Voorwaar, wanneer de kinderen Gods thuisgehaald worden, 

zullen velen zich op de borst slaan en zeggen, “hadden wij 
maar geluisterd naar de boodschappen Gods!”, maar dan is 

het voor hen te laat. 

 
Marcus 4, vers 7 En een ander deel viel in de dorens en de dorens 

kwamen op en verstikten het en het gaf geen vrucht.  
 

En Openbaring 22, vers 6 En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn 

getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der 
profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen 

hetgeen weldra geschieden moet. 
 

Voorwaar, elke boodschap die van God komt en doorgegeven 

wordt aan u via Zijn ware geliefde Profeet, is kostbaarder 
dan de waardevolste diamant. 

Voorwaar, mijn naam is Revorme, en ben een bode engel Gods. 

 
Marcus 7, vers 6 tot en met 9 Maar Hij, “Yeshua HaMashiach”, 

zeide tot hen: Terecht heeft Jesaja van u, “schijnchristenen en” 
huichelaars, geprofeteerd, zoals er geschreven staat: Dit volk “is 

nep en” eert Mij met “zondige” lippen, maar hun hart is verre van 

Mij. Tevergeefs eren zij Mij, omdat zij leringen leren, die geboden 
van mensen zijn. Gij verwaarloost het gebod Gods en houdt u aan 

de overlevering der mensen. En Hij zeide tot hen: Het gebod Gods 
stelt gij wel fraai buiten werking om úw overlevering in stand te 

houden. 

En Marcus 6, vers 52 Want zij waren bij de broden niet tot inzicht 
gekomen, maar hun hart was verhard. 

En Lucas 6, vers 24 Maar wee u, gij rijken, want gij hebt uw 

vertroosting reeds. 
 

En Lucas 8, vers 7 tot en met 18 En een ander deel viel midden 
tussen de dorens, en de dorens kwamen tegelijk op en verstikten 

het. Een ander deel viel in goede aarde, en toen dat opgekomen 
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was, bracht het honderdvoudige vrucht voort. Dit zeggende, riep 
Hij: Wie oren heeft om te horen, die hore. Zijn discipelen vroegen 

Hem, wat de bedoeling van deze gelijkenis was. En Hij zeide: U is 

het gegeven de geheimenissen van het Koninkrijk Gods te kennen, 
maar aan de anderen worden zij gepredikt in gelijkenissen, opdat 

zij ziende niet zien en horende niet begrijpen. Dit is de gelijkenis: 
Het zaad is het woord Gods. Die langs de weg, zijn zij, die het 

gehoord hebben; daarna komt de duivel en neemt het woord uit 

hun hart weg, opdat zij niet zouden geloven en behouden 
worden. Die op de rotsbodem, zijn zij, die het woord, zodra zij het 

horen, met blijdschap ontvangen; en dezen hebben geen wortel, zij 
geloven voor een tijd en in een tijd van beproeving worden zij 

afvallig. Wat in de dorens viel, dat zijn zij, die het gehoord hebben; 

en gaandeweg worden zij door zorgen en rijkdom en lusten des 
levens verstikt en zij brengen het niet tot vrucht. Dat in goede 

aarde, dat zijn zij, die met een goed en vroom hart het woord 
gehoord hebbende, dat vasthouden en vrucht dragen in volharding. 

Niemand steekt een lamp aan en bedekt die met een vat of zet 

haar onder een bed, maar hij zet haar op een standaard, opdat wie 
binnentreden het licht mogen zien. Want er is niets verborgen, dat 

niet aan het licht zal komen, en niets geheim, dat niet zal bekend 

worden en aan het licht komen. Ziet dan toe, hoe gij hoort. Want 
wie heeft, hem zal gegeven worden, en wie niet heeft, ook wat hij 

meent te hebben, zal hem ontnomen worden. 
En Lucas 10, vers 42 vanaf: Maria heeft het goede deel uitgekozen, 

dat van haar niet zal worden weggenomen. 

 
En Openbaring 3, vers 3 Bedenk dan, hoe gij het ontvangen en 

gehoord hebt, en bewaar het en bekeer u. Indien gij dan niet 
wakker wordt, zal Ik komen als een dief, en gij zult niet weten, op 

welk uur Ik u zal overvallen. 

 
En Openbaring 22, vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, 

zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van 

de Here Jezus zij met u allen. 
 

Wie niet wil horen naar Gods boodschappen, Zijn broden, 
gaat verloren. 
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Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en 
verdween. 

 

 
 

Kom u overeenkomst met de Heilige Geest Gods 

altijd na 
 

Voorwaar, zo spreekt de Here: Ook nu zijn er sommigen onder Mijn 
schapen die als Ananias en Saffira zijn, en zelfs erger. 

 

 
Volledige weergave: 

  

Hallo, welkom! Op 3 mei 2022, kreeg Ik, Profeet Benjamin 
Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil 

delen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus van Nazareth, de Koning 
der koningen. Voorwaar, mijn naam is Moerach, en ben een bode 

engel Gods.  
 

Zo spreekt de Here: 

 
Handelingen 3, vers 24 En al de Profeten, van Samuël af en 

vervolgens, zovelen er hebben gesproken, hebben ook deze dagen 

aangekondigd.  
 

Voorwaar, 
 

Handelingen 4, vers 32 to 37 En de menigte van hen, die tot het 

geloof gekomen waren, was één van hart en ziel, en ook niet één 
zeide, dat iets van hetgeen hij bezat zijn persoonlijk eigendom was, 

doch zij hadden alles gemeenschappelijk. En met grote kracht 
gaven de apostelen hun getuigenis van de opstanding des Heren 

Jezus, en er was grote genade over hen allen. Want er was ook niet 

één behoeftig onder hen; want allen, die eigenaars waren van 
stukken grond of van huizen, verkochten die en brachten de 
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opbrengst van de verkoop en legden die aan de voeten der 
apostelen; en aan een ieder werd uitgedeeld naar behoefte. En 

Jozef, die van de apostelen de bijnaam Barnabas gekregen had – 

wat betekent: zoon der vertroosting –, een Leviet, uit Cyprus 
afkomstig, die eigenaar was van een akker, verkocht die en bracht 

het geld en legde het aan de voeten der apostelen. 
En Handelingen 5, vers 1 tot en met 4 En een zeker man, met 

name Ananias, met zijn vrouw Saffira, verkocht een 

eigendom, hield iets van de opbrengst achter, met medeweten van 
zijn vrouw, en bracht een zeker deel en legde het aan de voeten 

der apostelen. Maar Petrus zeide: Ananias, waarom heeft de satan 
uw hart vervuld om de heilige Geest te bedriegen en iets achter te 

houden van de opbrengst van het stuk land? Als het onverkocht 

gebleven was, bleef het dan niet van u, en was, na de verkoop, de 
opbrengst niet te uwer beschikking? Hoe kondt gij aan deze daad in 

uw hart plaats geven? Gij hebt niet tegen mensen gelogen, maar 
tegen God. 

 

Voorwaar, zo spreekt de Here: 
Ook nu zijn er sommigen onder Mijn schapen die als Ananias en 

Saffira zijn, en zelfs erger. 

 
Handelingen 7, vers 51 Hardnekkigen en onbesnedenen van hart 

en oren, gij verzet u altijd tegen de heilige Geest; gelijk uw 
vaderen, zo ook gij.  

Voorwaar, 

 
Handelingen 5, vers tot en met 11 En bij het horen van deze 

woorden viel Ananias neder en blies de adem uit. En een grote 
vrees kwam over allen, die het hoorden. En het geschiedde na 

verloop van ongeveer drie uur, dat zijn vrouw binnenkwam, 

onkundig van wat er gebeurd was. En Petrus antwoordde haar: Zeg 
mij, hebt gij het stuk land voor zoveel verkocht? En zij zeide: Ja, 

voor zoveel. En Petrus zeide tot haar: Hoe hebt gij kunnen 

overeenkomen om de Geest des Heren te verzoeken? Zie, de 
voeten van hen, die uw man hebben begraven, zijn aan de deur en 

zij zullen ook u uitdragen. En zij viel terstond neder voor zijn 
voeten en blies de adem uit; en de jonge mannen kwamen binnen 

en vonden haar dood en zij droegen haar uit en begroeven haar bij 
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haar man. En een grote vrees kwam over de gehele gemeente en 
over allen, die dit hoorden. 

 

Voorwaar, kom u overeenkomst met de Heilige Geest Gods 
altijd na, anders heeft het gevolgen voor u, als u probeerd 

tegen de Heilige Geest Gods te liegen. 
God kent uw binnenkant beter dan uzelf. 

 

Handelingen 4, vers 19 Maar Petrus en Johannes antwoordden en 
zeiden tot hen: Beslist zelf, of het recht is voor God, meer aan u 

dan aan God gehoor te geven. 
 

En Colossenzen 2, vers 8 Ziet toe, dat niemand u medeslepe door 

zijn wijsbegeerte en door ijdel bedrog in overeenstemming met de 
overlevering der mensen, met de wereldgeesten en niet met 

Christus. 
En vers 15 Hij heeft de overheden en machten ontwapend en 

openlijk tentoongesteld en zo over hen gezegevierd. 

En Colossenzen 3, vers 23 tot en met 25 Wat gij ook doet, verricht 
uw werk van harte, als voor de Here en niet voor mensen; gij weet 

toch, dat gij van de Here tot vergelding de erfenis zult ontvangen. 

Gij dient Christus als heer. Want wie onrecht doet, zal zijn onrecht 
terugontvangen, en er is geen aanzien des persoons. 

En Hebreeën 10, vers 22 Laten wij toetreden met een waarachtig 
hart, in volle verzekerdheid des geloofs, met een hart, dat door 

besprenging gezuiverd is van besef van kwaad, en met een 

lichaam, dat gewassen is met zuiver water.  
En vers 26 en 27 Want indien wij opzettelijk zondigen, nadat wij tot 

erkentenis der waarheid gekomen zijn, blijft er geen offer voor de 
zonden meer over, maar een vreselijk uitzicht op het oordeel en de 

felheid van een vuur, dat de wederspannigen zal verteren. 

 
Voorwaar, tot slot,  

 

Openbaring 22, vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: 
Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de 

Here Jezus zij met u allen. 
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Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en 
verdween. 

 

 
 

Wees blij in de Here wat men ook zegt 
 
Die Geest getuigt met onze geest, dat wij kinderen Gods zijn. Zijn 

wij nu kinderen, dan zijn wij ook erfgenamen: erfgenamen van 
God, en medeërfgenamen van Christus; immers, indien wij delen in 

zijn lijden, is dat om ook te delen in zijn verheerlijking. Want ik ben 

er zeker van, dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt 
tegen de heerlijkheid, die over ons geopenbaard zal worden. 

 
 

Volledige weergave: 

  
Hallo, welkom! Op 4 mei 2022, kreeg Ik, Profeet Benjamin 

Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil 
delen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, de enige ware God van 

al wat leeft, de Koning der koningen en de Here der heren. 

 
Voorwaar,  

 
Handelingen 13, vers 32 tot en met 37 En wij verkondigen u, 

dat God de belofte, die aan de vaderen geschied is, aan ons, hun 

kinderen, vervuld heeft door Jezus op te wekken, gelijk in de 
tweede psalm geschreven staat: Mijn zoon zijt Gij; Ik heb U heden 

verwekt. En dat Hij Hem uit de doden heeft opgewekt, zonder dat 
Hij weer tot ontbinding zal wederkeren, heeft Hij aldus gezegd: Ik 

zal U het heilige van David geven, dat betrouwbaar is; en daarom 

zegt Hij ook in een andere psalm: Gij zult uw Heilige geen 
ontbinding doen zien. Want David is, na voor zijn geslacht de raad 

Gods gediend te hebben, ontslapen en bij zijn vaderen bijgezet, en 

hij heeft wèl ontbinding gezien; maar Hij, die God heeft opgewekt, 
heeft geen ontbinding gezien. 
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En Handelingen 16, vers 31 en 32 En zij zeiden: Stel uw 
vertrouwen op de Here Jezus en gij zult behouden worden, gij en 

uw huis. En zij spraken het woord Gods tot hem in 

tegenwoordigheid van allen, die in zijn huis waren. 
En Handelingen 17, vers 26 tot en met 28 Hij heeft uit één enkele 

het gehele menselijke geslacht gemaakt om op de ganse 
oppervlakte der aarde te wonen en Hij heeft de hun toegemeten 

tijden en de grenzen van hun woonplaatsen bepaald, opdat zij God 

zouden zoeken, of zij Hem al tastende vinden mochten, hoewel Hij 
niet ver is van een ieder van ons. Want in Hem leven wij, bewegen 

wij ons en zijn wij, gelijk ook enige van uw dichters hebben gezegd: 
Want wij zijn ook van zijn geslacht. 

Voorwaar, mijn naam is Blesia, en ben een bode engel Gods. 

 
Zeg, “Hallelujah! Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus 

leeft!” 
 

Voorwaar, iemand die in Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 

Christus gelooft en Zijn boodschappen deelt krijgt vaak te 
horen dat zij een sekte zijn. 

 

Handelingen 24, vers 5 Want wij hebben gevonden, dat deze 
man een pest is, iemand, die opstanden verwekt onder alle Joden 

over de ganse wereld, een eerste voorstander van de sekte der 
Nazareeërs. 

 

Maar Paulus antwoordde… 
 

Handelingen 24, vers 14 Maar dit erken ik voor u, dat ik naar die 
weg, die zij een secte noemen, inderdaad de God der vaderen 

vereer, gelovende al hetgeen in de wet en in de Profeten 

geschreven staat.  
En vers 16 En hierin oefen ik mijzelf, altijd een onergerlijk geweten 

te hebben voor God en de mensen. 

 
Voorwaar,  

 
Openbaring 22, vers 6 En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn 

getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der 
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Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen 
hetgeen weldra geschieden moet. 

 

En Handelingen 28, vers 24 En sommigen gaven wel gehoor aan 
hetgeen gezegd werd, maar anderen bleven ongelovig. 

En Romeinen 8, vers 16 tot en met 18 Die Geest getuigt met onze 
geest, dat wij kinderen Gods zijn. Zijn wij nu kinderen, dan zijn wij 

ook erfgenamen: erfgenamen van God, en medeërfgenamen van 

Christus; immers, indien wij delen in zijn lijden, is dat om ook te 
delen in zijn verheerlijking. Want ik ben er zeker van, dat het lijden 

van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid, die 
over ons geopenbaard zal worden. 

En vers 37 Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door 

Hem, die ons heeft liefgehad.  
En Romeinen 12, vers 21 Laat u niet overwinnen door het kwade, 

maar overwin het kwade door het goede. Amen! 
En Romeinen 15, vers 33 De God nu des vredes zij met u allen! 

Amen. 

 
Tot slot,  

 

Johannes 3, vers 16 Want alzo lief heeft God de wereld gehad, 
dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die 

in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. 
 

Voorwaar, wees blij in de Here wat men ook zegt. 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 
 

Hoor, O Israël, O schijnheilig land! 
 
Voorwaar, zo spreekt de Here, El Elohim, Adonai: vrees de Here en 

bekeer u, haast u! 

 
 

Volledige weergave: 
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Hallo, welkom! Op 5 mei 2022, kreeg Ik, Profeet Benjamin 
Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil 

delen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  
 

Voorwaar, voorwaar, spits uw oren! 

Mijn naam is Revelado, en ben een bode engel Gods. 
 

Voorwaar, zo spreekt de Here, El Elohim, Adonai, de Koning 
der koningen, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus tot 

u, Israël, O schijnheilig land: 

 
Psalm 81, vers 9 en 10 Hoor mijn volk, Ik wil u vermanen, o 

Israël, of gij naar Mij hoordet! Geen vreemde god zal onder u zijn, 
gij zult u niet nederbuigen voor een uitlandse god. 

En vers 12 tot en met 15 Maar mijn volk luisterde niet naar mijn 

stem, Israël was onwillig tegen Mij. Daarom liet Ik hen gaan in de 
verstoktheid huns harten, zodat zij in hun eigen raadslagen 

wandelden. Och, dat mijn volk naar Mij luisterde, dat Israël in mijn 

wegen wandelde! Welhaast zou Ik hun vijanden vernederen, en 
mijn hand tegen hun tegenstanders keren. 

 
Voorwaar, Ik, JHWH, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, de 

Here, ben uw God! 

 
Psalm 78, vers 10 en 11 Zij onderhielden Gods verbond niet, zij 

weigerden in zijn wet te wandelen en vergaten zijn werken en zijn 
wonderen, die Hij hun had doen zien. 

En vers 34 tot en met 37 Als Hij hen doodde, dan vroegen zij naar 

Hem, bekeerden zich en zochten God, en gedachten, dat God hun 
rots was, en God, de Allerhoogste, hun verlosser. Maar zij bedrogen 

Hem met hun mond en belogen Hem met hun tong; hun hart was 

niet standvastig bij Hem, zij waren niet getrouw aan zijn verbond. 
En vers 42 Zij gedachten niet aan zijn macht, aan de dag dat Hij 

hen van de tegenstander verloste. 
En vers 56 en 57 Maar zij verzochten God en waren weerspannig 

tegen Hem, de Allerhoogste, en onderhielden zijn getuigenissen 
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niet; zij werden afvallig en trouweloos evenals hun vaderen; 
faalden als een bedrieglijke boog. 

 

En Psalm 97, vers 11 en 12 Het licht is voor de rechtvaardige 
gezaaid, en vreugde voor de oprechten van hart. Gij 

rechtvaardigen, verheugt u in de HERE en looft zijn heilige naam. 
 

Voorwaar, vrees de Here en bekeer u, haast u! 

 
Openbaring 14, vers 14 tot en met 16 En ik zag en zie, een 

witte wolk, en op de wolk iemand gezeten als eens mensen zoon 
met een gouden kroon op zijn hoofd en een scherpe sikkel in zijn 

hand. En een andere engel kwam uit de tempel en riep met luider 

stem tot Hem, die op de wolk gezeten was: Zend uw sikkel uit en 
maai, want de ure om te maaien is gekomen, want de oogst der 

aarde is geheel rijp geworden. En Hij, die op de wolk gezeten was, 
zond zijn sikkel uit op de aarde, en de aarde werd gemaaid. 

 

En Openbaring 15, vers 4 Wie zou “Yeshua HaMashiach, 
JHWH, Jezus Christus” niet vrezen,  “de” Here, en uw naam 

“JHWH” niet verheerlijken? Immers, Gij alleen zijt “kadosh”, 

heilig…tot zover. 
 

En de Here zeide: Zie naar de gebeurtenissen in de wereld, 
en in Israël. 

 

Openbaring 22, vers 7 En zie, Ik kom spoedig. Zalig hij, die de 
woorden der profetie van dit boek bewaart! 

En vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom 
spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de Here Jezus zij 

met u allen. 

 
En wie niet naar deze woorden die waarachtig zijn wil horen 

gaat verloren. 

Tot slot,  
 

Openbaring 17, vers 16 En de tien horens, die gij zaagt, en het 
beest, dezen zullen de hoer haten, en zij zullen haar berooid maken 

en naakt, haar vlees eten en haar met vuur verbranden. 
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Let op de wolken, Israël, en wees klaar voor de Opname! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en 

verdween. 
 

 
 

Vertrap de geest van liefdeloosheid! Deel 1 
 
Er bestaat geen liefde die groter is dan de liefde van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Amen! 

 
 

Volledige weergave: 
  

Hallo, welkom! Op 7 mei 2022, kreeg Ik, Profeet Benjamin 

Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil 
delen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 

Lovesadai, en ben een bode engel Gods. 
Voorwaar, door de Heilige Geest Gods groeit de liefde in uw 

hart en de liefde voor Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 

Christus en elkaar, en wordt de eenheid zichbaar. 
Voorwaar, toon jouw liefde voor de Heer en laat de liefde altijd 

stralen door u heen. In het volgen voor de Here zou uw aangezicht 
een zonneschijn moeten zijn. Vertrap de geest van liefdeloosheid! 

 

Voorwaar, laat de vreugde zijn in uw hart en vrede en 
vertrouwen en liefde. Hij is bij u! 

Voorwaar, bewijs de Here uw liefde door te gehoorzamen in uw 
wandel. Wees vast geworteld in Hem. Voorwaar, bid en geloof en 

dank de Here, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus voor alle 

dingen die komen gaan en dat u mag strijden tegen alle duivelse 
machten die u willen laten verslappen in uw wandel en geloof. 

Overwin het in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, 

JHWH, Jezus Christus. Satan haat de liefde want God is liefde. Ook 
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haat hij de liefde tussen man en vrouw en wat ermee te maken 
heeft. 

 

Johannes 3, vers 16 tot en met 21 Want alzo lief heeft God de 
wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 

naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het 
licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever 

gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want 

een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het 
licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de 

waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat 
zij in God verricht zijn. 

 

Er bestaat geen liefde die groter is dan de liefde van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Amen! 

Tot slot, wie geen liefde kan geven is niet uit God. Dit is meer dan 

een bijbelstudie, en wordt morgen vervolgd. 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en 

verdween. 
 

 

 
 

 
 

Vertrap de geest van liefdelooshied! Deel 2 
 
Weest dan navolgers Gods, als geliefde kinderen, en wandel in de 

liefde. 

 
 

Volledige weergave: 
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Hallo, welkom! Op 8 mei 2022, kreeg Ik, Profeet Benjamin 
Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil 

delen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  
 

Voorwaar,  

 
Jesaja 65, vers 1 en 2 vanaf: Ik, “de Here” zeide tot een volk 

dat mijn naam niet aanriep: Hier ben Ik, hier ben Ik. De ganse dag 
breidde Ik mijn “liefde en” armen uit naar een opstandig “en 

eigenwijs” volk, dat volgens eigen overleggingen “en 

liefdeloosheid” wandelde op een “eigen” weg, die niet goed is. 
En Marcus 7, vers 16 Indien iemand oren heeft om te horen, die 

hore. 
 

En 1 Korintiërs 13, vers 4 tot en met 7 De liefde is lankmoedig, 

de liefde is goedertieren, zij is niet afgunstig, de liefde praalt niet, 
zij is niet opgeblazen, zij kwetst niemands gevoel, zij zoekt zichzelf 

niet, zij wordt niet verbitterd, zij rekent het kwade niet toe. Zij is 

niet blijde over ongerechtigheid, maar zij is blijde met de waarheid. 
Alles bedekt zij, alles gelooft zij, alles hoopt zij, alles verdraagt zij. 

 
Voorwaar, hoe vaak hoort of leest men dit niet? Maar 

begrijpt men dit ook? En wat doet men ermee? 

 
En Lucas 11, vers 35 Zie dan toe, dat wat licht in u is niet 

duisternis zij. 
En Lucas 12, vers 40 Weest ook gij bereid, want op een uur, dat gij 

het niet verwacht, komt de Zoon des mensen. 

 
En Johannes 15, vers 17 Dit gebied Ik u, dat gij elkander liefhebt. 

 

En Galaten 5, vers 22 Maar de vrucht van de Geest is liefde, 
blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, 

trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. 
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Voorwaar, mijn naam is Lovesadai, en ben een bode engel 
Gods. 

 

Galaten 6, vers 2 tot en met 5 Verdraagt elkanders 
moeilijkheden; “God is liefde”; zó zult gij de wet van Christus 

vervullen. Want indien iemand zich verbeeldt, “een egoïst”, dat hij 
“of zij” iets is, en het niet is “maar liefdeloos”, dan vergist hij 

“of zij” zich zeer. “De liefde rekent het kwade niet toe.” Ieder 

moet zijn “of haar” eigen “wandel en” werk “eens grondig” 
toetsen; dan zal hij “of zij” slechts voor zichzelf stof tot roem 

hebben en niet voor een ander. Want ieder zal zijn “of haar” eigen 
last dragen. 

 

En Efeziërs 4, vers 21 Gij toch hebt van Hem gehoord en zijt in 
Hem onderwezen, gelijk dit de waarheid is in Jezus. 

En vers 32 Maar weest jegens elkander vriendelijk, barmhartig, 
elkander vergevend, zoals God in Christus u vergeving geschonken 

heeft. 

 
En Efeziërs 5, vers 1 en 2 Weest dan navolgers Gods, als geliefde 

kinderen, en wandelt in de liefde…tot zover. 

En vers 17 Weest daarom niet onverstandig, maar tracht te 
verstaan, wat de wil des Heren is. 

En Filippenzen 4, vers 4 Verblijdt u in de Here te allen tijde! 
Wederom zal ik zeggen: Verblijdt u! 

En vers 13 Ik vermag alle dingen in Hem, die mij kracht geeft. 

Amen! 
 

Wie God kent geeft liefde want God is liefde en Zijn liefde 
overwint alles. 

 

Mattheüs 24, vers 12 en 13 En omdat de wetsverachting 
toeneemt, zal de liefde van de meesten verkillen. Maar wie volhardt 

tot het einde, die zal behouden worden. 

 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en 

verdween. 
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Wie wijs is slaat acht op de gunstbewijzen des Heren 
 

Voorwaar, elke keer raakte de boodschap u, en het gevoel dat gij 
daarbij had en door u heenging, kunt gij moeilijk uitdrukken in 

woorden. 

 
Volledige weergave: 

  
Hallo, welkom! Op 9 mei 2022, kreeg Ik, Profeet Benjamin 

Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil 

delen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, de Koning der 

koningen. 

 
Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, gij luistert al een tijdje naar 

de boodschappen Gods en bent geestelijk aan het ontwaken 
door het lezen en luisteren. 

Voorwaar, elke keer raakte het u, en het gevoel dat gij daarbij had 

en wat door u heenging, kunt gij moeilijk uitdrukken in woorden. 
Een ding weet gij, deze boodschappen zijn heel bezonder en komen 

van God.  

 
Voorwaar, mijn naam is Mirasadai, en ben een bode engel 

Gods. 
 

Openbaring 22, vers 6 En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn 

getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der 
Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen 

hetgeen weldra geschieden moet. 
 

En Psalm 10, vers 15 Verbreek de arm van de goddeloze en boze, 

straf zijn goddeloosheid, totdat Gij ze niet meer vindt. 
En Psalm 20, vers 7 Nu weet ik, dat de HERE zijn gezalfde de 

overwinning geeft, Hij antwoordt hem uit zijn heilige hemel met de 

machtige heilsdaden zijner rechterhand. 
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En Psalm 29, vers 4 De stem des HEREN is vol kracht, de stem 
des HEREN is vol glorie. 

En Psalm 63, vers 9 Mijn ziel is aan U verkleefd, uw rechterhand 

houdt mij vast. 
 

En Psalm 67, vers 2 God zij ons genadig en zegene ons, Hij doe 
zijn aanschijn bij ons lichten. 

En Psalm 68, vers 4 Maar de rechtvaardigen verheugen zich, zij 

juichen voor Gods aangezicht en zijn blijde met vreugdebetoon. 
En vers 20 Geprezen zij de Here. Dag aan dag draagt Hij ons; die 

God is ons heil. 
En Psalm 85, vers 10 Waarlijk, zijn heil is nabij hen die Hem 

vrezen, zodat heerlijkheid in ons land woont. 

 
En Psalm 92, vers 5 tot en met 7 Want Gij, HERE, hebt mij 

verheugd door uw daden, over de werken uwer handen zal ik 
jubelen. Hoe groot zijn uw werken, o HERE; zeer diep zijn uw 

gedachten. Een redeloos mens verstaat het niet, en een dwaas 

begrijpt dit niet. 
 

En Psalm 107, vers 43 Wie is wijs? Hij lette op deze dingen, laat 

men acht slaan op de gunstbewijzen des HEREN. 
En Psalm 115, vers 13 Hij zal zegenen wie de HERE vrezen, kleinen 

zowel als groten. 
 

En Psalm 130, vers 3 tot en met 5 Als Gij, HERE, de 

ongerechtigheden in gedachtenis houdt, Here, wie zal bestaan? 
Maar bij U is vergeving, opdat Gij gevreesd wordt. Ik verwacht 

de HERE, mijn ziel verwacht en ik hoop op zijn woord. 
En Psalm 132, vers 7 Laten wij zijn woning binnengaan, laten wij 

ons nederbuigen voor zijn voetbank. 

 
En Spreuken 23, vers 12 Richt uw hart op de vermaning en uw 

oor op woorden van verstand. 

En Lucas 1, vers 37 Want geen woord, dat van God komt, zal 
krachteloos wezen. 

 
En 1 Johannes 4, vers 19 Wij hebben lief, omdat Hij ons eerst 

heeft liefgehad.  
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En 1 Johannes 5, vers 14 En dit is de vrijmoedigheid, die wij 
tegenover Hem hebben, dat Hij, indien wij iets bidden naar zijn wil, 

ons verhoort. 

En vers 20 Doch wij weten, dat de Zoon van God gekomen is en 
ons inzicht gegeven heeft om de Waarachtige te kennen; en wij zijn 

in de Waarachtige, in zijn Zoon Jezus Christus. Dit is de 
waarachtige God en het eeuwige leven. 

 

Voorwaar, geef de Here, alle luister en glorie en eer en dank 
en aanbidding. Amen! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en 
verdween. 

 

 
 

O Jeruzalem, word wakker! 
 
Zo ook gij, van buiten schijnt gij de mensen wel rechtvaardig, doch 

van binnen zijt gij vol huichelarij en wetsverachting. 
 

 

Volledige weergave: 
  

Hallo, welkom! Op 11 mei 2022, kreeg Ik, Profeet Benjamin 

Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil 
delen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 
Voorwaar,  

 
Matthew 23, vers 27 Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, gij 

huichelaars, want gij gelijkt op gewitte graven, die van buiten wel 

schoon schijnen, maar van binnen vol zijn van doodsbeenderen en 
allerlei onreinheid.  

En vers 38 Zie, uw huis wordt aan u overgelaten.  
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En vers 28 Zo ook gij, van buiten schijnt gij de mensen wel 
rechtvaardig, doch van binnen zijt gij vol huichelarij en 

wetsverachting. 

En vers 33 Slangen, adderengebroed, hoe zult gij ontkomen aan 
het oordeel der hel? 

 
Voorwaar, O wee, O wee, Jeruzalem, schijnheilige stad. 

 

Mattheüs 24, vers 2 En Hij antwoordde en zeide tot hen: Ziet gij 
dit alles niet? Voorwaar, Ik zeg u, er zal hier geen steen op de 

andere gelaten worden, die niet zal worden weggebroken. 
En vers 8 Doch dat alles is het begin der weeën.  

En vers 27 en 28 Want gelijk de bliksem komt van het oosten en 

licht tot het westen, zo zal de komst van de Zoon des mensen 
zijn. Waar het aas is, daar zullen de gieren zich verzamelen. 

En vers 42 Waakt dan, want gij weet niet, op welke dag uw Here 
komt. 

En vers 46 Zalig die slaaf, die zijn heer bij zijn komst zó bezig zal 

vinden. 
En Mattheüs 26, vers 23 en 24 Hij antwoordde hun en zeide: Die 

zijn hand met Mij in de schotel heeft gedoopt, die zal Mij 

verraden. De Zoon des mensen gaat wel heen gelijk van Hem 
geschreven staat, doch wee die mens, door wie de Zoon des 

mensen verraden wordt. 
En vers 33 tot en met 35 Petrus antwoordde en zeide tot Hem: Al 

zouden allen aanstoot aan U nemen, ik nooit! Jezus zeide tot hem: 

Voorwaar, Ik zeg u, in deze nacht, eer de haan kraait, zult gij Mij 
driemaal verloochenen. Petrus zeide tot Hem: Zelfs al moest ik met 

U sterven, ik zal U voorzeker niet verloochenen. Zo spraken ook al 
de discipelen. 

Voorwaar, hoe vaak moet de haan kraaien voor u, vanwege 

dat u keer op keer meer dan driemaal ongehoorzaam bent 
en Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, de Koning der 

koningen, de opgestane Levende Heer, verloochend hebt? 

Voorwaar, mijn naam is Revelado, en ben een bode engel Gods. 
Ook nu wanneer het erop aankomt vind de Here u in een diepe 

slaap. De Here heeft niets aan u. 
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Mattheüs 26, vers 40 En Hij kwam bij zijn discipelen en vond hen 
slapende, en Hij zeide tot Petrus: Waart gijlieden zo weinig bij 

machte één uur met Mij te waken? 

En vers 43 En toen Hij terugkwam, vond Hij hen slapende, want 
hun ogen waren bezwaard. 

 
Voorwaar, ik zeg u, gij die luistert, word geestelijk wakker 

en wees niet zwak maar krachtig in de Heere, of u blijft 

achter wanneer Hij komt! 
 

Maleachi 3, vers 6 Voorwaar, Ik, de HERE, ben niet veranderd, en 
gij kinderen van Jakob, zijt niet verteerd.  

En Marcus 7, vers 8 en vers 13 Gij verwaarloost het gebod Gods en 

houdt u aan de overlevering der mensen. En zo maakt gij het 
woord Gods krachteloos door uw overlevering, die gij overgeleverd 

hebt. En dergelijke dingen doet gij vele. 
En Marcus 6, vers 5 En Hij kon daar geen enkele kracht doen…tot 

zover. 

 
En Marcus 7, vers 16 Indien iemand oren heeft om te horen, die 

hore. 

En Marcus 10, vers 36 en 37 Hij zeide tot hen: Wat wilt gij, dat Ik u 
doen zal? Zij zeiden tot Hem: Geef ons, dat wij de één aan uw 

rechterzijde en de andere aan uw linkerzijde mogen zitten in uw 
heerlijkheid.  

En Marcus 11, vers 22 En Jezus antwoordde en zeide tot hen: Hebt 

geloof in God.  
En vers 25 en 26 En wanneer gij staat te bidden, vergeeft wat gij 

tegen iemand mocht hebben, opdat ook uw Vader in de hemelen 
uw overtredingen vergeve. Indien gij echter niet vergeeft, zal ook 

uw Vader, die in de hemelen is, uw overtredingen niet vergeven. 

 
Voorwaar, mocht u dus niet de overtredingen kunnen 

vergeven van anderen, maar wel van uzelf, om keer op keer 

te zondigen, zal Hij juist u al uw overtredingen vergelden, 
als u zich niet bekeerd. 

 
Marcus 13, vers 35 tot en met 37 Waakt dan, want gij weet niet, 

wanneer de heer des huizes komen zal, laat in de avond of te 
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middernacht, bij het hanegekraai of des morgens vroeg, opdat hij 
niet, als hij plotseling komt, u slapende vinde. Wat Ik u zeg, zeg Ik 

allen: Waakt! 

En vers 33 Ziet toe, blijft waakzaam. Want gij weet niet, wanneer 
het de tijd is.  

En Lucas 13, vers 23 en 24 En iemand zeide tot Hem: Here, zijn het 
weinigen, die behouden worden? Hij zeide tot hen: Strijdt om in te 

gaan door de enge poort, want velen, zeg Ik u, zullen trachten in te 

gaan, doch het niet kunnen. 
En vers 27 tot en met 29 En Hij zal tot u spreken, zeggende: Ik 

weet niet, vanwaar gij zijt; gaat weg van Mij, alle gij werkers der 
ongerechtigheid. Daar zal het geween zijn en het tandengeknars, 

wanneer gij Abraham en Isaak en Jakob zult zien en al de profeten 

in het Koninkrijk Gods, maar uzelf buitengeworpen. En zij zullen 
komen van oost en west en van noord en zuid en zullen aanliggen 

in het Koninkrijk Gods.  
 

Voorwaar, wees Rapture ready! 

 
Openbaring 22, vers 7 En zie, Ik kom spoedig. Zalig hij, die de 

woorden der profetie van dit boek bewaart! 

En vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom 
spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de Here Jezus zij 

met u allen. 
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en 

verdween. 
 

 
 

Door deze zal men het weten 
 
Nu velen de vaccins hebben genomen, is zijn DNA, het kenmerk 

van hem, overgebracht naar de mens zoals zijn eigenwijsheid en 

zijn gedrag en de hoogmoed en trots, onder andere. 
 

 

Volledige weergave: 
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Hallo, welkom! Op 12 mei 2022, kreeg Ik, Profeet Benjamin 
Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil 

delen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Rafaël, 
en ben een bode engel Gods. 

 

Voorwaar, zoals velen dat weten, is de listige slang, de 
duivel, een aanklager en een verleider. 

De naam van hem betekent in het Hebreeuws lasteraar, dat is ook 
niet zomaar bedoeld. De satan kan er nooit tegen dat iemand zich 

bekeerd heeft en vergeving ontvangen heeft, onder andere. Hij kan 

alleen maar zeuren en klagen en roddelen. Hij heeft ook vele 
namen zoals Belial, de vorst van het rijk der duisternis, onder 

andere. Zelfs noemt hij zich naar een mens en doet zich voor als 
een engel des lichts.  

 

Luister ook naar de boodschap, ‘Het DNA van de duivel”. 
Nu velen de vaccins hebben genomen, is zijn DNA, het kenmerk 

van hem, overgebracht naar de mens, zoals zijn eigenwijsheid en 

zijn gedrag en de hoogmoed en trots, onder andere. U kunt ook 
vele mensen herkennen dat ze het eigendom van satan zijn, ook al 

is men een christen. Aan de vrucht herkent men de Geest of het 
beest. Voorwaar,  

 

1 Johannes 4, vers 3 tot en met 6 En iedere geest, die Jezus 
niet belijdt, is niet uit God. En dit is de geest van de antichrist, 

waarvan gij gehoord hebt, dat hij komen zal, en hij is nu reeds in 
de wereld. Gíj zijt uit God, kinderkens, en gij hebt hen overwonnen; 

want Hij, die in u is, is meerder dan die in de wereld is. Zij zijn uit 

de wereld; daarom spreken zij uit de wereld en hoort de wereld 
naar hen. Wij zijn uit God; wie God kent, hoort naar ons; wie uit 

God niet is, hoort naar ons niet. Hieraan onderkennen wij de Geest 

der waarheid en de geest der dwaling. 
En 2 Johannes 1, vers 9 en 10 Een ieder, die verder gaat en niet 

blijft in de leer van Christus, heeft God niet; wie in die leer blijft, 
deze heeft zowel de Vader als de Zoon. Indien iemand tot u komt 
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en deze leer niet brengt, ontvangt hem niet in uw huis en heet hem 
niet welkom. 

En 3 Johannes 1, vers 11 Geliefden, volg het kwade niet na, maar 

het goede. Wie goed doet, is uit God, maar wie kwaad doet, heeft 
God niet gezien. 

En 1 Johannes 2, vers 6 Wie zegt, dat hij in Hem blijft, behoort ook 
zelf zó te wandelen, als Hij gewandeld heeft. 

 

Nergens staat in uw Bijbel dat de Here de vaccins nam. 
Hij zou ook ‘nee’ zeggen. 

 
Lucas 4, vers 6 tot en met 8 En de duivel zeide tot Hem: U zal ik 

al deze macht geven en hun heerlijkheid, want zij is mij 

overgegeven, en ik geef haar wie ik wil. Indien Gij mij dan aanbidt, 
zal zij geheel van U zijn. En Jezus antwoordde en zeide tot hem: Er 

staat geschreven: Gij zult de Here, uw God, aanbidden en Hem 
alleen dienen. 

En vers 12 en 13 En Jezus antwoordde en zeide tot hem: Er is 

gezegd: Gij zult de Here, uw God, niet verzoeken. En toen de duivel 
alle verzoeking ten einde had gebracht, week hij van Hem tot een 

bestemde tijd. 

 
Wederom zou de Here dit hebben gezegd:  

 
1 Johannes 2, vers 9 Wie zegt in het licht te zijn en zijn broeder 

haat, die is in de duisternis tot nu toe. 

 
Voorwaar,  

 
Openbaring 14, vers 14 En ik zag en zie, een witte wolk, en op 

de wolk iemand gezeten als eens mensen zoon met een gouden 

kroon op zijn hoofd en een scherpe sikkel in zijn hand. 
En vers 16 En Hij, die op de wolk gezeten was, zond zijn sikkel uit 

op de aarde, en de aarde werd gemaaid. 

 
En tot slot,  

 
Ezechiël 33, vers 33 Doch als het komt – en het komt! – dan 

zullen zij weten, dat er in hun midden een Profeet is geweest. 
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En Openbaring 22, vers 6 En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn 

getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der 

Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen 
hetgeen weldra geschieden moet. 

En vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom 
spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de Here Jezus zij 

met u allen. 

 
Amen! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en 
verdween. 

 

 
 

Blijf wakker in de liefde 
 
Wie niet liefheeft, kent God niet, want God is liefde. 1 Johannes 4:8 

Volledige weergave: 
  

Hallo, welkom! Op 15 mei 2022, kreeg Ik, Profeet Benjamin 

Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil 
delen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige Naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 

Meriach, en ben een bode engel Gods.  
 

Voorwaar, denk aan de kadosh, heilige woorden Gods die tot 

u door de heilige Profeten tevoren gesproken zijn, om u door 
herinnering wakker te houden wat de Here, Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus te zeggen heeft via de 
bovennatuurlijke, bovenmenselijke wijsheid, heilige en 

ontelbare duizenden boodschappen Gods, overgedragen aan 

de wereld. 
 

1 Johannes 1, vers 7 Maar indien wij in het licht wandelen, gelijk 

Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkander; en het 
bloed van Jezus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde. 
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En vers 9 Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en 
rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van 

alle ongerechtigheid. 

En 1 Johannes 2, vers 5 en 6 Maar wie zijn woord bewaart, in die is 
waarlijk de liefde Gods volmaakt. Hieraan onderkennen wij, dat wij 

in Hem zijn. Wie zegt, dat hij “of zij” in Hem blijft, behoort ook zelf 
zó te wandelen, als Hij gewandeld heeft. 

En vers 9 Wie zegt in het licht te zijn en zijn “of haar” broeder “of 

zuster” haat, die is in de duisternis tot nu toe. 
 

Voorwaar, spits uw oren om dit goed te horen en te 
overdenken.  

 

1 Johannes 2, vers 10 en 11 Wie zijn “of haar” broeder “of 
zuster” liefheeft, blijft in het licht en in hem “of haar” is niets 

aanstotelijks; “helaas zijn er ook velen die van alles zien bij 
een ander maar niets aanstotelijks zien  bij henzelf, omdat 

ze verblind zijn.” Maar wie zijn “of haar” broeder “of zuster” 

haat, is in de duisternis en wandelt “dus zelf” in de duisternis, en 
hij “of zij” weet niet waar hij “of zij” heengaat, want de duisternis 

heeft zijn ”of haar” ogen verblind. 

 
Echter de Here, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus 

kent maar één weg voor hen; de hel. 
 

1 Johannes 2, vers 15 Hebt “dus” de wereld niet lief en hetgeen 

in de wereld is, “zoals haat en roddel, onder andere, wat ook 
te vinden is in de hel.” Indien iemand de wereld liefheeft “en 

ongehoorzaam is aan God”, de liefde des Vaders is niet in hem 
“of haar”.  

 

Wat een openbaring, hè, geliefden! 
 

En 1 Johannes 3, vers 10 Let op! Hieraan zijn de kinderen Gods 

en de kinderen des duivels kenbaar…tot zover. 
 

Laat dit duidelijk zijn! 
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1 Johannes 4, vers 4 Gíj zijt uit God, kinderkens, en gij hebt hen 
overwonnen; want Hij, die in u is, is meerder dan die in de wereld 

is.  

En vers 8 Wie niet liefheeft, kent God niet, want God is liefde. 
En De 2de brief van Johannes 1, vers 9 Een ieder, die verder gaat en 

niet blijft in de leer van Christus, heeft God niet; wie in die leer 
blijft, deze heeft zowel de Vader als de Zoon. Amen! 

 

En Openbaring 22, vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, 
zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van 

de Here Jezus zij met u allen. 
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en 

verdween. 
 

 
 

Het einde aller dingen is nabij gekomen 
 
Weet dit, als de Here onverwachts komt en u was niet klaar, dan 

zult u nedervallen als een kostbaar vaatwerk en verbrijzeld worden 

en schreeuwen en jammeren vanwege uw ongehoorzame wandel. 
 

 

Volledige weergave: 
  

Hallo, welkom! Op 16 mei 2022, kreeg Ik, Profeet Benjamin 
Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil 

delen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus van Nazareth, de Koning 
der koningen.  

Voorwaar,  

 
Marcus 1, vers 15 En Hij, “JHWH” zeide: De tijd is vervuld en het 

Koninkrijk Gods is nabijgekomen…tot zover. 

En Mattheüs 24, vers 44 Daarom, weest ook gij bereid, want op een 
uur, dat gij het niet verwacht, komt de Zoon des mensen. 
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En 1 Petrus 4, vers 7 Het einde aller dingen is nabijgekomen. Komt 
dus tot bezinning en wordt nuchter, opdat gij kunt bidden. 

 

Voorwaar, mijn naam is Revelado, en ben een bode engel 
Gods.  

Zoals het reeds voorzegd is aan u, is de ene profetie na de andere 
vervuld, welke zijn doorgegeven via Profeet Benjamin Cousijnsen. 

Als ik u was, zou ik Gods boodschappen serieus nemen en klaar zijn 

voor de Opname. 
 

1 Petrus 4, vers 11 Spreekt iemand, laten het woorden zijn als 
van God; dient iemand, laat het zijn als uit kracht, door God 

verleend, opdat in alles God verheerlijkt worde door Jezus Christus, 

aan wie de heerlijkheid is en de kracht, in alle eeuwigheid! Amen. 
 

En 2 Petrus 3, vers 10 Maar de dag des Heren zal komen als een 
dief. Op die dag zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en de 

elementen door vuur vergaan, en de aarde en de werken daarop 

zullen gevonden worden. 
 

Voorwaar, ook uw werken zullen met u gevonden worden en 

vergaan, als u zich niet bekeert en heilig en godsvruchtig 
bent.  

 
2 Petrus 3, vers 13 Wij verwachten echter naar zijn belofte 

nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont. 

En Hebreeën 10, vers 22 tot en met 24 laten wij toetreden met een 
waarachtig hart, in volle verzekerdheid des geloofs, met een hart, 

dat door besprenging gezuiverd is van besef van kwaad, en met 
een lichaam, dat gewassen is met zuiver water. Laten wij de 

belijdenis van hetgeen wij hopen onwankelbaar vasthouden, want 

Hij, die beloofd heeft, is getrouw. En laten wij op elkander acht 
geven om elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken.  

 

En Openbaring 22, vers 12 Zie, Ik kom spoedig en mijn loon is 
bij Mij om een ieder te vergelden, naardat zijn werk is. 

En Openbaring 3, vers 11 Ik kom spoedig; houd vast wat gij hebt, 
opdat niemand uw kroon neme. 
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En Efeziërs 4, vers 30 En bedroeft de heilige Geest Gods niet, 
door wie gij verzegeld zijt tegen de dag der verlossing. 

En Efeziërs 5, vers 15 tot en met 17 Ziet dus nauwlettend toe, hoe 

gij wandelt, niet als onwijzen, doch als wijzen, u de gelegenheid ten 
nutte makende, want de dagen zijn kwaad. 17Weest daarom niet 

onverstandig, maar tracht te verstaan, wat de wil des Heren is. 
 

Voorwaar, kadosh, heilig is de Here! 

Weet dit, als de Here onverwachts komt en u was niet klaar, dan 
zult u nedervallen als een kostbaar vaatwerk en verbrijzeld worden 

en schreeuwen en jammeren vanwege uw ongehoorzame wandel. 
 

Openbaring 22, vers 11 Wie onrecht doet, hij doe nog meer 

onrecht; wie vuil is, hij worde nog vuiler; wie rechtvaardig is, hij 
bewijze nog meer rechtvaardigheid; wie heilig is, hij worde nog 

meer geheiligd. 
En vers 14 Zalig zij, die hun gewaden wassen, opdat zij recht 

mogen hebben op het geboomte des levens en door de poorten 

ingaan in de stad. 
En vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom 

spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de Here Jezus zij 

met u allen. 
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en 
verdween. 

 

 
 

Veel kerken streven naar een wereldreligie 
 
Waarschuwende boodschap Gods: vele kerken zijn niet meer de 

kerk die ze horen te zijn in Christus. 
 

 

Volledige weergave: 
  

Hallo, welkom! Op 17 mei 2022, kreeg Ik, Profeet Benjamin 

Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil 
delen. 
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Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. 

 
Voorwaar, wereldwijd past men de kerken en de muziekstijl 

en de kleding aan zodat iedereen zich welkom voelt. 
Voorwaar, vele kerken zijn er al en men heeft zelfs aangepaste 

bijbels laten drukken waarbij ongeacht welke religie dan ook, 

iedereen zich erin kan vinden en zich veel meer betrokken voelt 
onder elkaar, vanwege de moderne tijd. 

 
Voorwaar, mijn  naam is Reminach, en ben een bode engel 

Gods. 

Men streeft er naar om een wereldreligie, een kerk van satan, waar 
alle richtingen en tegennatuurlijke en tradities wat God afkeurt, 

worden goedgekeurd, zowel de onreine gevoelens. Voorwaar, men 
ziet het nu al bij veel kerken dat men zich laat gebruiken door 

satan. Zelfs Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus ziet door 

men meer en meer als een genderneutraal persoon. Men heeft 
bijna geen respect meer voor Hem.  

 

Openbaring 22, vers 11 tot en met 16 Wie onrecht doet, hij doe 
nog meer onrecht; wie vuil is, hij worde nog vuiler; wie 

rechtvaardig is, hij bewijze nog meer rechtvaardigheid; wie heilig 
is, hij worde nog meer geheiligd. Zie, Ik kom spoedig en mijn loon 

is bij Mij om een ieder te vergelden, naardat zijn werk is. Ik ben de 

alfa en de omega, de eerste en de laatste, het begin en het 
einde. Zalig zij, die hun gewaden wassen, opdat zij recht mogen 

hebben op het geboomte des levens en door de poorten ingaan in 
de stad. Buiten zijn de honden en de tovenaars, de hoereerders, de 

moordenaars, de afgodendienaars en ieder, die de leugen liefheeft 

en doet. Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden, om ulieden dit te 
betuigen voor de gemeenten. Ik ben de wortel en het geslacht van 

David, de blinkende morgenster. 

En vers 19 En indien iemand afneemt van de woorden van het boek 
dezer profetie, God zal zijn deel afnemen van het geboomte des 

levens en van de heilige stad, welke in dit boek beschreven zijn. 
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Voorwaar, vele kerken zijn niet meer de kerk die ze horen te 
zijn in Christus. 

Zo spreekt de Heer tot u: 

 
Hebreeën 3, vers 10 Daarom heb Ik een afkeer gekregen van dit 

geslacht en Ik heb gezegd: Altijd dwalen zij met hun hart, en zij 
hebben mijn wegen niet gekend. 

En Colossenzen 3, vers 2 Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet 

die op de aarde zijn. 
En 1 Korintiërs 11, vers 19 Want scheuringen moeten er wel onder 

u zijn, dan zal het blijken, wie onder u de toets kunnen doorstaan. 
En Handelingen 20, vers 29 en 30 Zelf weet ik, dat na mijn 

heengaan grimmige wolven bij u zullen binnenkomen, die de kudde 

niet zullen sparen; en uit uw eigen midden zullen mannen opstaan, 
die verkeerde dingen spreken om de discipelen achter zich aan te 

trekken. 
En Johannes 14, vers 6 Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de 

waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij.  

En vers 15 Wanneer gij Mij liefhebt, zult gij mijn geboden bewaren.  
En vers 21 Wie mijn geboden heeft en ze bewaart, die is het, die 

Mij liefheeft; en wie Mij liefheeft, zal geliefd worden door mijn 

Vader en Ik zal hem liefhebben en Mijzelf aan hem openbaren.  
 

Voorwaar,  
 

En Openbaring 14, vers 14 En ik zag en zie, een witte wolk, en 

op de wolk iemand gezeten als eens mensen zoon met een gouden 
kroon op zijn hoofd en een scherpe sikkel in zijn hand.  

En vers 16 En Hij, die op de wolk gezeten was, zond zijn sikkel uit 
op de aarde, en de aarde werd gemaaid. 

En Openbaring 22, vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: 

Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de 
Here Jezus zij met u allen. 

 

Voorwaar, wie tegen Gods geboden ingaat en tegen Hem 
vecht zal tenslotte verliezen en in de hel geworpen worden. 

 
Openbaring 3, vers 3 Bedenk dan, hoe gij het ontvangen en 

gehoord hebt, en bewaar het en bekeer u. Indien gij dan niet 
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wakker wordt, zal Ik komen als een dief, en gij zult niet weten, op 
welk uur Ik u zal overvallen.  

En vers 10 en 11 Omdat gij het bevel bewaard hebt om Mij te 

blijven verwachten, zal ook Ik u bewaren voor de ure der 
verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken 

hen, die op de aarde wonen. Ik kom spoedig; houd vast wat gij 
hebt, opdat niemand uw kroon neme. 

 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en 
verdween. 

 
 

 

De wijze hore en vermeerdere inzicht 
 

Welzalig de mens die wijsheid vindt, de mens die verstandigheid 

verkrijgt; want wat zij opbrengt, is beter dan de opbrengst van 
zilver, wat zij doet gewinnen, is beter dan goud. 

 
 

Volledige weergave: 

Hallo, welkom! Op 18 mei 2022, kreeg Ik, Profeet Benjamin 
Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil 

delen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, de Koning der 
koningen.  

 

Voorwaar,  
 

Spreuken 1, vers 7 De vreze des HEREN is het begin der kennis; 
de dwazen verachten wijsheid en tucht. 

En vers 5 De wijze hore en vermeerdere inzicht en wie verstandig 

is…tot zover. 
En vers 22 Hoelang zult gij, onverstandigen, het onverstand 

liefhebben, zullen spotters aan spotternij een welgevallen hebben, 

en dwazen de kennis haten? 
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En vers 24 tot en met 32 Omdat gij weigerdet, toen ik riep, 
niemand acht gaf, toen ik mijn hand uitstrekte. 

 

Voorwaar, mijn naam is Revelado, en ben een bode engel 
Gods. 

 
Spreuken 2, vers 6 Want de HERE geeft wijsheid, uit zijn mond 

komen kennis en verstandigheid. 

 
Helaas luistert niet iedereen naar de kennis en 

verstandigheid van de Here, vanwege hun eigen trots en 
wandel, en dan menen ze ook nog dat zij uit de Here zijn 

met hun ongehoorzaamheid. 

Voorwaar,  
 

Spreuken 2, vers 11 Bedachtzaamheid zal over u waken, 
verstandigheid zal u behoeden. 

En vers 13 tot en met 15 Van hen die de rechte paden verlaten, om 

op duistere wegen te gaan; die in kwaaddoen zich verheugen, 
juichen over boze draaierijen, wier paden krom zijn en die op hun 

dwaalwegen gaan. 

En vers 18 tot en met 20 Want haar huis zinkt weg naar de dood, 
haar paden voeren naar de schimmen; niet één van allen die tot 

haar gaan, keert weder, en zij bereiken de paden des levens niet; 
opdat gij de weg der goeden bewandelt en de paden der 

rechtvaardigen bewaart. 

En Spreuken 3, vers 3 Dat liefde en trouw u niet verlaten! Bind ze 
om uw hals, schrijf ze op de tafel van uw hart. 

En vers 5 tot en met 8 Vertrouw op de HERE met uw ganse hart en 
steun op uw eigen inzicht niet. Ken Hem in al uw wegen, dan zal Hij 

uw paden recht maken. Wees niet wijs in eigen ogen, vrees 

de HERE en wijk van het kwaad; het zal medicijn wezen voor uw 
vlees, en lafenis voor uw gebeente. 

En vers 13 tot en met 15 Welzalig de mens die wijsheid vindt, de 

mens die verstandigheid verkrijgt; want wat zij opbrengt, is beter 
dan de opbrengst van zilver, wat zij doet gewinnen, is beter dan 

goud. Zij is kostbaarder dan koralen, al wat gij kunt begeren, kan 
haar niet evenaren. 
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En vers 22 tot en met 25 Dan zullen zij het leven voor uw ziel zijn, 
een sieraad voor uw hals. Dan zult gij uw weg veilig gaan, zonder 

dat uw voet zich stoot. Indien gij u nederlegt, zult gij niet 

opschrikken, maar gij zult u nederleggen en uw slaap zal zoet zijn. 
Vrees niet voor plotselinge schrik, noch voor de ondergang der 

goddelozen, als hij komt. 
  

En Openbaring 22, vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, 

zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van 
de Here Jezus zij met u allen. 

 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en 

verdween. 

 
 

 

Maranatha! (Nederlandse versie) 
 

Voorwaar, deze boodschap is profetisch en wie deze kadosh, heilige 
boodschap niet kan verdragen kan uitzien naar wat eraan komt! 

 

 
Volledige weergave: 

  

Hallo, welkom! Op 19 mei 2022, kreeg Ik, Profeet Benjamin 
Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil 

delen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. 
 

Voorwaar, zo staat geschreven en zo spreekt de kadosh, 
heilige Here der heren, de Almachtige, Koning der koningen, 

de Levende opgestane Heer tot u via Zijn ware en geliefde 

Profeet, Benjamin Cousijnsen. 
Voorwaar,  

Openbaring 22, vers 6 En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn 

getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der 
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Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen 
hetgeen weldra geschieden moet.  

En vers 16 Ik, Jezus, “de Christus, Yeshua HaMashiach, 

JHWH”, heb mijn engel gezonden…tot zover. 
 

Spits uw oren! 
Indien iemand verwerpt Mijn kadosh, heilige woorden, die Ik tot u 

gesproken heb, deze profetieën en de overige kadosh, heilige, in 

liefde en getrouwe en waarachtige boodschappen, diegene zal God 
zijn of haar deel volledig afnemen. 

 
Openbaring 22, vers 13 en 14 Ik ben de alfa en de omega, de 

eerste en de laatste, het begin en het einde. Zalig zij, die hun 

gewaden wassen, opdat zij recht mogen hebben op het geboomte 
des levens en door de poorten ingaan in de stad.  

En vers 17 En de Geest en de bruid zeggen: Kom! En wie het hoort, 
zegge: Kom! En wie dorst heeft, kome, en wie wil, neme het water 

des levens om niet. 

 
Voorwaar, mijn naam is Michaël, ook wel de draken doder 

genoemd, en een bode engel Gods. 

Wat zijn er veel draken op Aarde, zeg! 
Huh? Wat bedoelt u daarmee?, vroeg ik. 

Ik bedoel het geestelijk, de slechte mensen.  
De bode engel sprak verder, 

 

Openbaring 19, vers 12 en 13 En zijn ogen waren een vuurvlam 
en op zijn hoofd waren vele kronen en Hij droeg een geschreven 

naam, die niemand weet dan Hijzelf. En Hij was bekleed met een 
kleed, dat in bloed geverfd was, en zijn naam is genoemd: het 

Woord Gods. 

En vers 15 en 16 En uit zijn mond komt een scherp zwaard, om 
daarmede de heidenen te slaan. En Hijzelf zal hen hoeden met een 

ijzeren staf en Hijzelf treedt de persbak van de wijn der gramschap 

van de toorn Gods, des Almachtigen. En Hij heeft op zijn kleed en 
op zijn dij geschreven de naam: Koning der koningen en Here der 

heren. 
En Openbaring 14, vers 16 En Hij, die op de wolk gezeten was, 

zond zijn sikkel uit op de aarde, en de aarde werd gemaaid. 
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Voorwaar, het slechte deel werd niet gemaaid, en deze 

onrijpe trossen zullen achtergelaten worden. 

 
Openbaring 14, vers 11 en 12 En de rook van hun pijniging stijgt 

op in alle eeuwigheden, en zij hebben geen rust, dag en nacht, die 
het beest en zijn beeld aanbidden, en al wie het merkteken van zijn 

naam ontvangt. Hier blijkt de volharding der heiligen, die de 

geboden Gods en het geloof in Jezus bewaren. 
 

En toen er gemaaid werd,  na de Opname, begonnen de 
plagen aan hen die ongehoorzaam waren. 

 

Openbaring 16, vers 2 vanaf: En er kwam een boos en 
kwaadaardig gezwel aan de mensen, die het merkteken van het 

beest hadden en die zijn beeld aanbaden. 
En vers 5 En ik hoorde de engel der wateren zeggen: Rechtvaardig 

zijt Gij, die zijt en die waart, Gij Heilige, dat Gij dit oordeel hebt 

geveld. 
En vers 9 En de mensen werden verzengd door de grote hitte en zij 

lasterden de naam van God, die de macht heeft over deze plagen, 

en zij bekeerden zich niet om Hem eer te geven. 
En vers 11 En zij lasterden de God des hemels vanwege hun pijnen 

en vanwege hun gezwellen, en zij bekeerden zich niet van hun 
werken. 

En vers 15 Zie, Ik kom als een dief. Zalig hij, die waakt en zijn 

klederen bewaart, opdat hij niet naakt wandele en zijn schaamte 
niet gezien worde. 

En vers 18 En er kwamen bliksemstralen en stemmen en 
donderslagen, en er geschiedde een grote aardbeving, zo groot als 

er geen geweest is, sedert een mens op de aarde was: zó hevig 

was deze aardbeving, zó groot. 
 

Voorwaar, het kwaadaardig gezwel en al die vaccinaties zal 

leiden tot zombies. 
 

Openbaring 16, vers 21 En grote hagelstenen, een talent zwaar, 
vielen uit de hemel op de mensen, en de mensen lasterden God 
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vanwege de plaag van de hagel, want de plaag daarvan was zeer 
groot. 

 

Voorwaar, deze boodschap is profetisch en wie deze kadosh, 
heilige boodschap niet kan verdragen kan uitzien naar wat 

eraan komt! 
 

Openbaring 22, vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: 

Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de 
Here Jezus zij met u allen. 

 
De genade is wanneer de Here komt, maar voor velen is het 

dan te laat. 

En Hij komt spoedig. Maranatha! 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en 

verdween. 
 

 

 

Zaai op de akker van de Geest 
 

Bent u niet nieuwsgierig? Misschien heeft de Here het wel over u. 
Spannend, hè? Lees of hoor aandachtig! 

 

 
Volledige weergave: 

  
Hallo, welkom! 22 mei 2022, kreeg Ik, Profeet Benjamin Cousijnsen 

de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil delen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. 
 

Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, open uw hart en neem uw 

bijbel erbij als bevestiging voor u wat de Here spreekt. 
 

Openbaring 22, vers 6 En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn 

getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der 
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Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen 
hetgeen weldra geschieden moet. 

 

Voorwaar, mijn naam is Blesia, en ben een bode engel Gods. 
Lees mee of hoor aandachtig en leg deze kadosh, heilig woorden 

die waarachtig zijn vast in uw ziel. Wie weet en kent deze woorden 
en houdt zich er aan wat de Here, de God van Abraham, Izaäk en 

Jacob in het einde der dagen via Profeet Benjamin Cousijnsen 

gesproken heeft? Over velen werd reeds het volgenden 
geopenbaard al meer dan duizenden jaren geleden. 

 
Bent u niet nieuwsgierig? 

Misschien heeft de Here het wel over u. Spannend, hè? Lees of hoor 

aandachtig! 
 

Leviticus 19, vers 16 Gij zult onder uw volksgenoten niet als een 
lasteraar “ook wel roddelaar of een kwaadspreker, onder 

andere” rondgaan; gij zult uw naaste niet naar het leven staan: Ik 

ben de HERE. 
Let op wat de Here, de God van de geesten der Profeten, 

verder zegt, tot u die Hem ongehoorzaam bent! 

 
Vers 17 Gij zult uw broeder “evenzo uw zuster” in uw hart niet 

haten…tot zover. “Dit is een kadosh, heilig gebod van God. 
Overdenk het!” En laad niet ter wille van hem “of haar” zonde op 

u laden.  

En vers 18  Gij zult niet wraakzuchtig en haatdragend zijn…tot 
zover. “Dit is een geest van de antichrist.” Nu, lees verder 

vanaf: maar uw naaste “moet u” liefhebben als uzelf: Ik ben 
de HERE. 

 

En Deuteronomium 11, vers 26 tot en met 28 Zie, ik houd u 
heden zegen en vloek voor: zegen, wanneer gij luistert naar de 

geboden van de HERE, uw God, die ik u heden opleg; maar vloek, 

indien gij naar de geboden van de HERE, uw God, niet luistert en 
afwijkt van de weg die ik u heden gebied, door het achterna lopen 

van andere goden, die gij niet gekend hebt. 
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En Deuteronomium 13, vers 4 De HERE, uw God, zult gij volgen, 
Hem vrezen, zijn geboden houden en naar zijn stem luisteren: Hem 

zult gij dienen en aanhangen. 

 
Bekeer u! 

 
Romeinen 14, vers 19 Zo laten wij dan najagen hetgeen de vrede 

en de onderlinge opbouwing bevordert.  

En Galaten 6, vers 7 en 8 Dwaalt niet, God laat niet met Zich 
spotten. Want wat een mens zaait, zal hij ook oogsten. Want wie op 

de akker van zijn vlees zaait, zal uit zijn vlees verderf oogsten, 
maar wie op de akker van de Geest zaait, zal uit de Geest eeuwig 

leven oogsten. 

 
Wie verderf zaait zal omkomen! 

 
Efeziërs 5, vers 15 Ziet dus nauwlettend toe, hoe gij wandelt, niet 

als onwijzen, doch als wijzen. 

 
Wat een openbering, hè! 

 

Openbaring 22, vers 11 en 12 Wie onrecht doet, hij doe nog 
meer onrecht; wie vuil is, hij worde nog vuiler; wie rechtvaardig is, 

hij bewijze nog meer rechtvaardigheid; wie heilig is, hij worde nog 
meer geheiligd. Zie, Ik kom spoedig en mijn loon is bij Mij om een 

ieder te vergelden, naardat zijn werk is.  

En vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom 
spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de Here Jezus zij 

met u allen. 
 

Wie oren heeft, die hore! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en 
verdween. 

 

 
 

Sta klaar, geliefden en echte kinderen Gods! 
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Nu vrezen de wetenschappers het ergste en zien enorme 
veranderingen aan de lucht en wolken en aan de maan en sterren, 

onder andere, en nemen vele eindtijdtekenen waar, die duidelijk 

verwijzen naar een bijzondere gebeurtenis. 
 

 
Volledige weergave: 

  

Hallo, welkom! Op 23 mei 2022, kreeg Ik, Profeet Benjamin 
Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil 

delen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. 
 

Voorwaar, vele onderzoekers wereldwijd hebben keer op 
keer de regeringsleiders gewaarschuwd en men doet er 

weinig aan, vanwege dat men veel te lang gewacht heeft 

met ingrijpen.  
Nu vrezen de wetenschappers het ergste. De regeringsleiders 

durven niet de mensheid niet te verontrusten met deze snelle 

klimaatverandering en zelfs vele wereldwijde wetenschappers zien 
weer enorme veranderingen aan de lucht en wolken en aan de 

maan en sterren, onder andere, en nemen vele eindtijdtekenen 
waar, die duidelijk verwijzen naar een bijzondere gebeurtenis; de 

wederkomst van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. De 

sterrenkundige wetenschappers durven niet te zeggen dat het erop 
lijkt dat God bezig is met veranderingen en het herinrichten voor de 

Opname. 
 

Voorwaar, mijn naam is Reamach, en ben een bode engel 

Gods. 
Voorwaar, en zo duiden ook vele gebeurtenissen in de wereld zoals 

al die virussen en wat eerder voorzegd is door Profeet Benjamin 

Cousijnsen, dat werkelijk gebeurt. Een enorme wereldwijde ramp 
staat er te gebeuren.  
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Openbaring 17, vers 5 En op haar voorhoofd was een naam 
geschreven, een geheimenis: het grote Babylon, moeder van de 

hoeren en van de gruwelen der aarde.  

En vers 8 en 9 Het beest, dat gij zaagt, was en is niet, en het zal 
opkomen uit de afgrond en het vaart ten verderve; en zij, die op de 

aarde wonen, wier naam niet geschreven zijn in het boek des 
levens van de grondlegging der wereld af, zullen zich verbazen, als 

zij zien, dat het beest was en niet is en er toch zal zijn. Hier is het 

verstand, dat wijsheid heeft: De zeven koppen zijn zeven bergen, 
waarop de vrouw gezeten is. 

 
Voorwaar, maar voordat het allerergste komt, zal de bazuin 

klinken. 

 
Openbaring 14, vers 14 En ik zag en zie, een witte wolk, en op 

de wolk iemand gezeten als eens mensenzoon met een gouden 
kroon op zijn hoofd en een scherpe sikkel in zijn hand. 

En vers 16 En Hij, die op de wolk gezeten was, zond zijn sikkel uit 

op de aarde, en de aarde werd gemaaid. 
En Mattheüs 24, vers 31 En Hij zal zijn engelen uitzenden met luid 

bazuingeschal en zij zullen zijn uitverkorenen verzamelen uit de 

vier windstreken, van het ene uiterste der hemelen tot het andere. 
En Mattheüs 24, vers 27 Want gelijk de bliksem komt van het 

oosten en licht tot het westen, zo zal de komst van de Zoon des 
mensen zijn. 

En Openbaring 21, vers 4 En Hij zal alle tranen van hun ogen 

afwissen, en de dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch geklaag, 
noch moeite zal er meer zijn, want de eerste dingen zijn 

voorbijgegaan. 
 

Voorwaar,  

 
Openbaring 22, vers 6 En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn 

getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der 

Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen 
hetgeen weldra geschieden moet. 

En vers 14 Zalig zij, die hun gewaden wassen, opdat zij recht 
mogen hebben op het geboomte des levens en door de poorten 

ingaan in de stad.  
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En vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom 
spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de Here Jezus zij 

met u allen. 

 
Tot slot,  

 
Openbaring 6, vers 15 tot en met 17 En de koningen der aarde 

en de groten en de oversten over duizend en de rijken en de 

machtigen en iedere slaaf en vrije verborgen zich in de holen en de 
rotsen der bergen; en zij zeiden tot de bergen en tot de rotsen: 

Valt op ons en verbergt ons voor het aangezicht van Hem, die 
gezeten is op de troon, en voor de toorn van het Lam; want de 

grote dag van hun toorn is gekomen en wie kan bestaan? 

 
Sta klaar, geliefden en echte kinderen Gods! 

 
Mattheüs 24, vers 44 Daarom, weest ook gij bereid, want op een 

uur, dat gij het niet verwacht, komt de Zoon des mensen. 

 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en 

verdween. 

 
 

 

Door te wandelen in geloof verlies u de moed niet 
 

Stel uzelf op de proef, of gij wel in het geloof zijt, onderzoek uzelf. 
Of zijt gij niet zo zeker van uzelf, dat Jezus Christus in u is? Want 

anders zijt gij verwerpelijk. Ik hoop echter, dat gij zult inzien, dat 

wij niet verwerpelijk zijn.  
 

 
Volledige weergave: 

  

Hallo, welkom! Op 24 mei 2022, kreeg Ik, Profeet Benjamin 
Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil 

delen. 
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Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. 

 

Voorwaar, zo spreekt de Here tot u: 
 

2 Korintiërs 4, vers 1 Daarom, nu wij deze bediening hebben, die 
ons door barmhartigheid is toevertrouwd, verliezen wij de moed 

niet. 

En vers 3 Indien dan nog ons evangelie bedekt is, is het bedekt bij 
hen, die verloren gaan. 

En vers 5 en 6 Want wij prediken niet onszelf, maar Christus Jezus 
als Here, en onszelf als uw dienaren om Jezus’ wil. Want de God, 

die gesproken heeft: Licht schijne uit het duister, heeft het doen 

schijnen in onze harten, om ons te verlichten met de kennis der 
heerlijkheid Gods in het aangezicht van Christus. 

 
Voorwaar, mijn naam is Carinach, en ben een bode engel 

Gods. 

Voorwaar, onderstreep deze woorden in uw Bijbel als u er één hebt 
of maak er een afdruk van voor uzelf om het te overdenken. 

 

2 Korintiërs 4, vers 16 tot en met 18 Daarom verliezen wij de 
moed niet, maar al vervalt ook onze uiterlijke mens, nochtans 

wordt de innerlijke van dag tot dag vernieuwd. Want de lichte last 
der verdrukking van een ogenblik bewerkt voor ons een alles verre 

te boven gaand eeuwig gewicht van heerlijkheid, daar wij niet zien 

op het zichtbare, maar op het onzichtbare; want het zichtbare is 
tijdelijk, maar het onzichtbare is eeuwig. 

 
Voorwaar, de onzichtbare dingen van God zijn zeer te 

prijzen. 

 
2 Korintiërs 5, vers 1 tot en met 9 Want wij weten, dat, indien 

de aardse tent, waarin wij wonen, wordt afgebroken, wij een 

gebouw van God hebben, in de hemelen, niet met handen gemaakt, 
een eeuwig huis. Want hierom zuchten wij: wij haken ernaar met 

onze woonstede uit de hemel overkleed te worden, als wij maar 
bekleed, en niet naakt, zullen bevonden worden. Want wij, die nog 

in een tent wonen, zuchten bezwaard, omdat wij niet ontkleed, 
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doch overkleed willen worden, opdat het sterfelijke door het leven 
worde verslonden. God is het, die ons juist dáártoe bereid heeft en 

die ons de Geest tot onderpand gegeven heeft. Daarom zijn wij te 

allen tijde vol goede moed, ook al weten wij, dat wij, zolang wij in 
het lichaam ons verblijf hebben, ver van de Here in den vreemde 

zijn – want wij wandelen in geloof, niet in aanschouwen – maar wij 
zijn vol goede moed en wij begeren te meer ons verblijf in het 

lichaam te verlaten en bij de Here onze intrek te nemen. Daarom 

stellen wij er een eer in, hetzij thuis, hetzij in den vreemde, Hem 
welgevallig te zijn. 

 
En 2 Petrus 3, vers 10 tot en met 12 Maar de dag des Heren zal 

komen als een dief. Op die dag zullen de hemelen met gedruis 

voorbijgaan en de elementen door vuur vergaan, en de aarde en de 
werken daarop zullen gevonden worden. Daar al deze dingen aldus 

vergaan, hoedanig behoort gij dan te zijn in heilige wandel en 
godsvrucht, vol verwachting u spoedende naar de komst van de 

dag Gods, ter wille waarvan de hemelen brandende zullen vergaan 

en de elementen in vuur zullen wegsmelten.  
En 2 Korintiërs 5, vers 15 tot en met 18 Daar wij tot het inzicht 

gekomen zijn, dat één voor allen gestorven is. Dus zijn zij allen 

gestorven. En voor allen is Hij gestorven, opdat zij, die leven, niet 
meer voor zichzelf zouden leven, maar voor Hem, die voor hen 

gestorven is en opgewekt. Zo kennen wij dan van nu aan niemand 
naar het vlees. Indien wij al Christus naar het vlees gekend 

hebben, thans niet meer. Zo is dan wie in Christus is een nieuwe 

schepping; het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is 
gekomen. En dit alles is uit God, die door Christus ons met Zich 

verzoend heeft en ons de bediening der verzoening gegeven heeft. 
 

Zeg, Halleluja! 

 
2 Korintiërs 9, vers 6 tot en met 8 Bedenkt dit: wie karig zaait, 

zal ook karig oogsten, en wie mildelijk zaait, zal ook mildelijk 

oogsten. En ieder doe, naardat hij zich in zijn hart heeft 
voorgenomen, niet met tegenzin of gedwongen, want God heeft de 

blijmoedige gever lief. En God is bij machte alle genade in u 
overvloedig te schenken, opdat gij, in alle opzichten te allen tijde 
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van alles genoegzaam voorzien, in alle goed werk overvloedig 
moogt zijn. 

En vers 10 en 11 Hij nu, die zaad verschaft aan de zaaier en brood 

tot spijze, zal u uw zaaisel verschaffen en vermeerderen, en het 
gewas uwer gerechtigheid doen opschieten, terwijl gij in alles 

verrijkt wordt tot alle onbekrompenheid, welke door onze 
bemiddeling dankzegging aan God bewerkt. 

En 2 Korintiërs 13, vers 5 tot en met 9 Stelt uzelf op de proef, of gij 

wel in het geloof zijt, onderzoekt uzelf. Of zijt gij niet zo zeker van 
uzelf, dat Jezus Christus in u is? Want anders zijt gij 

verwerpelijk. Ik hoop echter, dat gij zult inzien, dat wij niet 
verwerpelijk zijn. Ja, wij bidden tot God, dat gij generlei kwaad zult 

doen, niet opdat wij betrouwbaar mogen blijken, maar opdat gij het 

goede zoudt doen, al zijn wij dan ook verwerpelijk. Want wij 
vermogen niets tegen de waarheid, maar wel voor de 

waarheid. Want wij verblijden ons, als gij krachtig zijt, al zijn wij 
zwak; want dit bidden wij, dat het met u geheel in orde komt. 

En vers 11 tot en met 13 Overigens, broeders “en zusters”, weest 

blijde, laat u terecht brengen, laat u vermanen, weest eensgezind, 
houdt vrede, en de God der liefde en des vredes zal met u zijn. 

Groet elkander met de heilige kus. U groeten al de heiligen. De 

genade des Heren Jezus Christus, en de liefde Gods, en de 
gemeenschap des heiligen Geestes zij met u allen.  

 
En tot slot,  

 

Galaten 5, vers 24 en 25 Want wie Christus Jezus toebehoren, 
hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. 

Indien wij door de Geest leven, laten wij ook door de Geest het 
spoor houden.  

 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en 
verdween. 

 

 
 

De gevallen engelen verdraaien altijd de volle 

waarheid 
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Voorwaar, herken de demonen van lucifer, de gevallen en 
opstandige engelen in de mensen in de eindtijd. Zij stimuleren 

velen, onder andere, met hun hoge ego, vol trots en 

kwaadsprekerijen om verzwakt te worden en om te koppelen aan 
hun gevallen engelenclubje, dat hen in de ondergang en het verderf 

zal leiden, de hel. 
 

 

Volledige weergave: 
  

Hallo, welkom! Op 25 mei 2022, kreeg Ik, Profeet Benjamin 
Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil 

delen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 
Revelado, en ben een bode engel Gods. 

 

Voorwaar, voorwaar, hoor aandachtig! 
Zo spreekt de Here, Adonai, El Elohim, de Koning der koningen: 

 

Openbaring 14, vers 14 En ik zag en zie, een witte wolk, en op 
de wolk iemand gezeten als eens mensenzoon met een gouden 

kroon op zijn hoofd en een scherpe sikkel in zijn hand. 
En Openbaring 22, vers 6 En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn 

getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der 

Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen 
hetgeen weldra geschieden moet. 

En vers 12 en 13 Hier blijkt de volharding der heiligen, die de 
geboden Gods en het geloof in Jezus bewaren. En ik hoorde een 

stem uit de hemel zeggen: Schrijf, zalig de doden, die in de Here 

sterven, van nu aan. Ja, zegt de Geest, dat zij rusten van hun 
moeiten, want hun werken volgen hen na. 

En vers 20 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. 

Amen, kom, Here Jezus!  
 

Voorwaar, veel christenen in de wereld en andere spirituele 
actieve mensen zijn reeds besmet wereldwijd door de 

wereldse geesten dezer duisternis. 
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Voorwaar, herken de demonen van lucifer, de gevallen en 
opstandige engelen in de mensen in de eindtijd. Met hun eigen 

kennis en gedrag zijn zij met hun manipulatie en bedrog en leugens 

bezig. Zij stimuleren velen, onder andere, met hun hoge ego, vol 
trots en kwaadsprekerijen om verzwakt te worden en om hen te 

koppelen aan hun gevallen engelenclubje dat hen in de ondergang 
en verderf zal leiden, de hel. Zij aanbidden met hun haat en 

gedrag, een vals licht. Zelfs in de kerk stimuleren zij onder 

broeders en zusters hun manipulatie en bedrog. Deze activiteiten 
van satan komen wereldwijd voor. Vele zogenaamde spirituele 

christenen worden zonder zelfs maar te weten of te beseffen dat 
hun zielen al in de hel zijn, naar beneden getrokken door de 

hoogste demonische legioenen van lucifer, de satan.  

 
Voorwaar, apostel Paulus waarschuwde de eerste gelovigen 

reeds voor deze infiltratie van deze duivelse machten, en nu 
evenzo Profeet Benjamin Cousijnsen en zijn vrouw. 

 

Romeinen 12, vers 21 Laat u niet overwinnen door het kwade, 
maar overwin het kwade door het goede. 

En 2 Korintiërs 11, vers 13 en 14 Want zulke lieden zijn schijn-

apostelen, bedrieglijke arbeiders, die zich voordoen als apostelen 
van Christus. Geen wonder ook! Immers, de satan zelf doet zich 

voor als een engel des lichts. 
En Efeziërs 4, vers 18 Verduisterd in hun verstand, vervreemd van 

het leven Gods om de onwetendheid, die in hen heerst, om de 

verharding van hun hart. 
En vers 21 Gij toch hebt van Hem gehoord en zijt in Hem 

onderwezen, gelijk dit de waarheid is in Jezus. 
En vers 14 Dan zijn wij niet meer onmondig, op en neder, heen en 

weder geslingerd onder invloed van allerlei wind van leer, door het 

valse spel der mensen, in hun sluwheid, die tot dwaling verleidt. 
 

En Efeziërs 6, vers 10 Voorts, weest krachtig in de Here en in de 

sterkte zijner macht.  
En vers 16 Neemt bij dit alles het schild des geloofs ter hand, 

waarmede gij al de brandende pijlen van de boze zult kunnen 
doven. 
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Voorwaar, de gevallen engelen haten de pure boodschappen 
Gods en kunnen de waarheid nimmer verdragen, alleen 

verdraaien. 

Voorwaar, ontelbare miljoenen mensen worden wereldwijd ernstig 
misleid door deze geesten van de duisternis. 

 
Colossenzen 2, vers 4 Dit zeg ik, opdat niemand u met 

drogredenen misleide.  

En 1 Kronieken 16, vers 22 Raakt mijn gezalfden niet aan, en doet 
mijn Profeten geen kwaad. 

 
En Romeinen 8, vers 38 en 39 Want ik ben verzekerd, dat noch 

dood noch leven, noch engelen noch machten, noch heden noch 

toekomst, noch krachten, noch hoogte noch diepte, noch enig 
ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke 

is in Christus Jezus, onze Here. Amen! 
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en 

verdween. 
 

 

 
Wie zou zich tegen Hem kunnen verzetten en 
ongedeerd blijven? 
 

Hebt gij toegeluisterd naar de raad Gods en de wijsheid u 
aangetrokken? Job 15, vers 8 

 
 

Volledige weergave: 

  
Hallo, welkom! Op 26 mei 2022, kreeg Ik, Profeet Benjamin 

Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil 

delen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 

Jahua, en ben een bode engel Gods. 
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Job 4, vers 2 Zou het u verdrieten, wanneer men beproeft een 

woord tot u te spreken? Wie toch zou zijn woorden kunnen 

inhouden? 

En vers 4 Uw woorden hebben de struikelende opgericht, en 

knikkende knieën hebt gij gestevigd. 
En Job 8, vers 20 tot en met 22 Zie, God verwerpt de oprechte niet 

en Hij vat de boosdoeners niet bij de hand. Eens zal Hij uw mond 

vervullen met gelach en uw lippen met gejuich; uw haters zullen 
met schaamte overdekt worden, en de tent der goddelozen zal niet 

meer zijn. 
 

En Job 9, vers 4 Wie zou, hoe wijs van hart en sterk van kracht, 

zich tegen Hem kunnen verzetten en ongedeerd blijven? 
En vers 19 Ja, wanneer het aankomt op de kracht van de 

(aller)sterkste, – dan is Hij het…tot zover. 
En Job 10, vers 12 Leven en genade hebt Gij mij geschonken, en 

uw zorg heeft mijn geest bewaakt. 

En Job 11, vers 7 Kunt gij de geheimen Gods doorgronden, de 
Almachtige doorgronden ten einde toe? 

En Job 13, vers 1 Zie, alles heeft mijn oog gezien, mijn oor gehoord 

en in zich opgenomen. 
En vers 17 Luistert aandachtig naar mijn woord en mijn verklaring 

kome in uw oren. 
En Job 15, vers 8 Hebt gij toegeluisterd in de raad Gods en de 

wijsheid aan u getrokken? 

En vers 11 Zijn de vertroostingen Gods u te gering en het woord, 
dat in zachtheid tot u kwam? 

En vers 13 Dat gij uw geest tegen God keert en zulke woorden uit 
uw mond laat gaan? 

En vers 17 Ik wil u onderrichten, luister naar mij: en wat ik 

geschouwd heb, dat wil ik vertellen. 
En Job 17, vers 9 Nochtans houdt de rechtvaardige vast aan zijn 

weg, en wie rein van handen is, neemt toe in kracht. 

En Job 20, vers 5 tot en met 7 Voorzeker, het gejubel der 
goddelozen duurt kort, en de vreugde der godvergetenen slechts 

een ogenblik. Al verheft zich zijn trots  hemelhoog, en raakt zijn 
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hoofd aan de wolken, hij “evenzo” gaat als zijn drek voor altijd te 
gronde…tot zover. 

En vers 16 Addergif zal hij “of zij” inzuigen, een slangetong zal 

“zijn werken doen en” hem “of haar” doden. 
En Job 21, vers 6 Als ik eraan denk, sta ik verschrikt, en grijpt 

siddering mij aan. 
En vers 17 Hoe dikwijls wordt de lamp der goddelozen uitgeblust, 

en komt hun verderf over hen…tot zover. 

 
Voorwaar, Gods woorden zijn ‘Ja’ en ‘Amen!’. 

 
Job 22, vers 13 Maar gij denkt: Wat weet God? Kan Hij richten 

door de donkerheid heen? 

En vers 29 Wanneer men “u” vernedert, zegt gij: “Here” omhoog! 
en wie de ogen neerslaat, die helpt Hij. 

En Mattheüs 24, vers 33 en 34 Zo moet ook gij, wanneer gij dit 
alles ziet, weten, dat het nabij is, voor de deur. Voorwaar, Ik zeg u, 

dit geslacht zal geenszins voorbijgaan, voordat dit alles geschiedt.  

En vers 37 tot en met 39 Want zoals het was in de dagen van 
Noach, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn. Want zoals 

zij in die dagen vóór de zondvloed waren, etende en drinkende, 

huwende en ten huwelijk gevende, tot op de dag, waarop Noach in 
de ark ging, en zij niets bemerkten, eer de zondvloed kwam en hen 

allen wegnam, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn. 
En vers 46 Zalig die slaaf, die zijn heer bij zijn komst zó bezig zal 

vinden. 

En Marcus 7, vers 16 Indien iemand oren heeft om te horen, die 
hore. 

En vers 20 tot en met 23 En Hij zeide: Hetgeen uit de mens naar 
buiten komt, dat maakt de mens onrein. Want van binnenuit, uit 

het hart der mensen, komen de kwade overleggingen, 

hoererij, diefstal, moord, echtbreuk, hebzucht, boosheid, list, 
onmatigheid, een boos oog, godslastering, overmoed, 

onverstand. Al die slechte dingen komen van binnen uit naar buiten 

en maken de mens onrein. 
 

En Openbaring 22, vers 11 tot en met 15 Wie onrecht doet, hij 
doe nog meer onrecht; wie vuil is, hij worde nog vuiler; wie 

rechtvaardig is, hij bewijze nog meer rechtvaardigheid; wie heilig 



 
 

 

8930 
 
 

 

is, hij worde nog meer geheiligd. Zie, Ik kom spoedig en mijn loon 
is bij Mij om een ieder te vergelden, naardat zijn werk is. Ik ben de 

alfa en de omega, de eerste en de laatste, het begin en het 

einde. Zalig zij, die hun gewaden wassen, opdat zij recht mogen 
hebben op het geboomte des levens en door de poorten ingaan in 

de stad. Buiten zijn de honden en de tovenaars, de hoereerders, de 
moordenaars, de afgodendienaars en ieder, die de leugen liefheeft 

en doet. 

En vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom 
spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de Here Jezus zij 

met u allen. 
 

Tot slot,  

 
1 Korintiërs 15, vers 57 en 58 Maar Gode zij dank, die ons de 

overwinning geeft door onze Here Jezus Christus. Daarom, mijn 
geliefde broeders “en zusters”, weest standvastig, onwankelbaar, 

te allen tijde overvloedig in het werk des Heren, wetende, dat uw 

arbeid niet vergeefs is in de Here. Amen! 
 

En Efeziërs 6, vers 10, 16 en 17 Voorts, weest krachtig in de 

Here en in de sterkte zijner macht. Neemt bij dit alles het schild des 
geloofs ter hand, waarmede gij al de brandende pijlen van de boze 

zult kunnen doven; en neemt de helm des heils aan en het zwaard 
des Geestes, dat is het woord van God.  

 

Weet dit,  
 

Colossenzen 3, vers 25 Want wie onrecht doet, zal zijn onrecht 
terugontvangen, en er is geen aanzien des persoons. 

 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en 
verdween. 

 

 
 

Zalig zijn zij die volharden in vervolging 
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Indien gij door de naam van Christus smaad lijdt, zijt gij zalig, daar 
de Geest der heerlijkheid en de Geest Gods op u rust. 

 

 
Volledige weergave: 

  
Hallo, welkom! Op 29 mei 2022, kreeg Ik, Profeet Benjamin 

Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil 

delen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 

Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, twijfel niet aan God. 
 

Jakobus 1, vers 2 Houdt het voor enkel vreugde, mijn broeders 
“evenzo zusters”, wanneer gij in velerlei verzoekingen valt. 

 

Voorwaar, velen willen groeien en gevormd worden door de 
Here en krachtig maar wanneer de Here begint om hun 

gebed te vervullen om hen te kneden, klagen ze over hoe 

moeilijk ze het wel hebben.  
 

Jakobus 1, vers 3 tot en met 8 Want gij weet, dat de 
beproefdheid van uw geloof volharding uitwerkt. Maar die 

volharding moet volkomen doorwerken, zodat gij volkomen en 

onberispelijk zijt en in niets te kortschiet. Indien echter iemand van 
u in wijsheid te kortschiet, dan bidde hij God daarom, die aan allen 

geeft, eenvoudigweg en zonder verwijt; en zij zal hem gegeven 
worden. Maar hij “of zij” moet bidden in geloof, in geen enkel 

opzicht twijfelende, want wie twijfelt, gelijkt op een golf der zee, 

die door de wind aangedreven en opgejaagd wordt. Want zulk een 
mens moet niet menen, dat hij “of zij” iets van de Here zal 

ontvangen, innerlijk verdeeld als hij “of zij” is, ongestadig op al 

zijn “of haar” wegen. 
En vers 12 Zalig is de man “of vrouw”, die in “de” verzoeking 

volhardt “en niet blijft klagen”, want, wanneer hij “of zij” de 
(vuur)proef heeft doorstaan, zal hij “of zij” de “kadosh, heilige” 
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kroon des levens ontvangen, die Hij, “JHWH” beloofd heeft aan 
wie Hem liefhebben. 

En vers 17 en 18 Iedere gave, die goed, en elk geschenk, dat 

volmaakt is, daalt van boven neder, van de Vader der lichten, bij 
wie geen verandering is of zweem van ommekeer. Naar zijn 

raadsbesluit heeft Hij ons voortgebracht door het woord der 
waarheid, om in zekere zin eerstelingen te zijn onder zijn 

schepselen. 

En Jakobus 2, vers 17 Zo is het ook met het geloof: indien het niet 
met werken gepaard gaat, is het, op zichzelf genomen, dood.  

En vers 26 Want gelijk het lichaam zonder geest dood is, zo is ook 
het geloof zonder werken dood. 

 

Voorwaar, mijn naam is Blesia, en ben een bode engel Gods. 
Wees krachtig in de Here, uw God.  

 
Jakobus 3, vers 1 Laat niet zovelen uwer leraars zijn, mijn 

broeders “en zusters”; gij weet immers, dat wij er des te strenger 

om geoordeeld zullen worden. 
En vers 13 Wie is wijs en verstandig onder u? Hij tone uit zijn “of 

haar” goede wandel zijn werken met wijze zachtmoedigheid.  

En Jakobus 5, vers 8 tot en met 11 Oefent ook gij geduld, sterkt uw 
harten, want de komst des Heren is nabij. Broeders “en zusters”, 

zucht niet tegen “God en” elkander, opdat gij niet onder het 
oordeel valt; zie, de Rechter staat voor de deur. Broeders “en 

zusters”, neemt tot een voorbeeld van gelatenheid en geduld de 

Profeten “Gods”, die in de naam des Heren hebben gesproken. Zie, 
wij prijzen hen zalig, die volhard hebben; gij hebt van de 

volharding van Job gehoord en gij hebt uit het einde, dat de Here 
deed volgen, gezien, dat de Here rijk is aan barmhartigheid en 

ontferming. 

En 1 Petrus 4, vers 14 Indien gij door de naam van Christus smaad 
lijdt, zijt gij zalig, daar de Geest der heerlijkheid en de Geest Gods 

op u rust. 

En 1 Johannes 1, vers 7 Maar indien wij in het licht wandelen, gelijk 
Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkander; en het 

bloed van Jezus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde. 
En 1 Johannes 2, vers 6 Wie zegt, dat hij in Hem blijft, behoort ook 

zelf zó te wandelen, als Hij gewandeld heeft. 
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En vers 20 en 21 Gij echter hebt een zalving van de Heilige en gij 
weet dat allen. Ik heb u niet geschreven, omdat gij de waarheid 

niet weet, maar omdat gij haar weet en omdat geen leugen uit de 

waarheid is.  
 

En 2 Johannes 1, vers 7 en 8 Want er zijn vele misleiders 
uitgegaan in de wereld, die de komst van Jezus Christus in het 

vlees niet belijden. Dit is de misleider en de antichrist. Let op uzelf, 

dat gij niet verliest wat wij verricht hebben, maar uw loon ten volle 
ontvangt. 

 
Voorwaar, houd u vast aan de boodschappen Gods die tot u 

reeds 10 jaren zijn overgebracht. 

 
Openbaring 22, vers 6 En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn 

getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der 
profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen 

hetgeen weldra geschieden moet.  

En vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom 
spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de Here Jezus zij 

met u allen. 

 
Amen! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en 
verdween. 

 

 
 

De echte mooie vrouw 
 
Voorwaar, houd deze woorden vast. Een vrouw mag er best netjes 

en mooi en verzorgt uitzien, maar vergeet nooit dat innerlijke 
schoonheid het allerbelangerijkste is; een vrouw, die God liefheeft 

met hart, ziel en verstand en vooral Godvrezend, kadosh, heilige 

wandelt.  
 

 

Volledige weergave: 
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Hallo, welkom! Op 30 mei 2022, kreeg Ik, Profeet Benjamin 
Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil 

delen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  
 

Kadosh, kadosh, kadosh, heilig, heilig, heilig is de Here, El 

Elohim, Adonai! 
Prijs en aanbid Hem, en maak Hem groot! Voorwaar,  

 
1 Petrus 3, vers 3 tot en met 7 Uw sieraad zij niet uitwendig: het 

vlechten van haar, het omhangen van goud of het dragen van 

gewaden, maar de verborgen mens uws harten, met de 
onvergankelijke tooi van een zachtmoedige en stille geest, die 

kostbaar is in het oog van God. Want aldus tooiden zich ook weleer 
de heilige vrouwen, die hoopten op God, onderdanig aan haar 

mannen, zoals Sara Abraham gehoorzaamde en hem heer noemde; 

en haar dochters zijt gij, als gij goed doet en u geen schrik laat 
aanjagen. Desgelijks gij, mannen, leeft verstandig met uw 

vrouwen, als met brozer vaatwerk, en bewijst haar eer, daar zij ook 

medeërfgenamen zijn van de genade des levens, opdat uw gebeden 
niet belemmerd worden. 

 
Voorwaar, houd deze woorden vast. 

Een vrouw mag er best netjes en mooi en verzorgt uitzien, maar 

vergeet nooit dat innerlijke schoonheid het allerbelangerijkste is; 
een vrouw, die God liefheeft met hart, ziel en verstand en vooral 

Godvrezend kadosh, heilige wandelt. Voorwaar,  
 

1 Petrus 3, vers 15 en 16 Maar heiligt de Christus in uw harten 

als Here, altijd bereid tot verantwoording aan al wie u rekenschap 
vraagt van de hoop, die in u is, doch met zachtmoedigheid en 

vreze, en met een goed geweten, opdat bij al het kwaad, dat men 

van u spreekt, zij, die uw goede wandel in Christus smaden, 
beschaamd gemaakt worden. 
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Voorwaar, zo mag ik, Lovesadai, u openbaren dat de kleding 
die een vrouw draagt, vaak het karakter en de kadosh, 

heilige, innerlijke relatie met God laat zien.  

Een strakke panty of iets anders, die uw verborgen lichaamsdelen 
benadrukt naar de wereld, verraadt wie u werkelijk bent vanbinnen. 

 
2 Korintiërs 11, vers 13 en 14 Want zulke lieden zijn schijn-

apostelen, bedrieglijke arbeiders, die zich voordoen als apostelen 

van Christus. Geen wonder ook! Immers, de satan zelf doet zich 
voor als een engel des lichts. 

 
Voorwaar,  

 

2 Korintiërs 10, vers 3 Want al leven wij in het vlees, wij trekken 
niet ten strijde naar het vlees. 

En Galaten 5, vers 16 tot en met 21 Dit bedoel ik: wandelt door de 
Geest en voldoet niet aan het begeren van het vlees. Want het 

begeren van het vlees gaat in tegen de Geest en dat van de Geest 

tegen het vlees – want deze staan tegenover elkander – zodat gij 
niet doet wat gij maar wenst. Indien gij u echter door de Geest laat 

leiden, dan zijt gij niet onder de wet. Het is duidelijk, wat de 

werken van het vlees zijn: hoererij, onreinheid, losbandigheid, 
afgoderij, toverij, veten, twist, afgunst, uitbarstingen van toorn, 

zelfzucht, tweedracht, partijschappen, nijd, dronkenschap, 
brasserijen en dergelijke, waarvoor ik u waarschuw…tot zover. 

En vers 24 en 25 Want wie Christus Jezus toebehoren, hebben het 

vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. Indien wij 
door de Geest leven, laten wij ook door de Geest het spoor houden. 

En Efeziërs 4, vers 17 tot en met 24 Dit zeg ik dan en betuig ik in 
de Here, dat gij niet langer moogt wandelen zoals ook de heidenen 

wandelen, in de ijdelheid van hun denken, verduisterd in hun 

verstand, vervreemd van het leven Gods om de onwetendheid, die 
in hen heerst, om de verharding van hun hart. Zij hebben zich 

immers in hun verdoving overgegeven aan de losbandigheid om 

gretig winst te slaan uit allerlei onreinheid. Maar gij geheel anders: 
gij hebt Christus leren kennen. Gij toch hebt van Hem gehoord en 

zijt in Hem onderwezen, gelijk dit de waarheid is in Jezus, dat gij, 
wat uw vroegere wandel betreft, de oude mens aflegt, die ten 

verderve gaat, naar zijn misleidende begeerten, dat gij verjongd 
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wordt door de geest van uw denken, en de nieuwe mens aandoet, 
die naar de wil van God geschapen is in waarachtige gerechtigheid 

en heiligheid. 

 
Tot slot,  

 
Spreuken 31, vers 10 en 11 Een degelijke huisvrouw, wie zal 

haar vinden? haar waarde gaat koralen ver te boven. 

En vers 30 en 31 Bedrieglijk is de bevalligheid en ijdel de 
schoonheid, maar een vrouw die de HERE vreest, die is te prijzen. 

Geeft haar van de vrucht harer handen, dat haar daden haar 
roemen in de poorten! 

 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en 
verdween. 

 
 

 

 
 

Een grote hemelse familie ziet uit naar u 
 
Baruch haba b’Shem Adonai, gezegend zij de Naam van de Heer, 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus voor eeuwig! Uw hele 

grote hemelse familie en al de engelen in de kadosh, heilige Hemel 
zien uit om u te ontmoeten. 

 
 

Volledige weergave: 

  
Hallo, welkom! Op 31 mei 2022, kreeg Ik, Profeet Benjamin 

Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil 
delen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mij naam is 

Treach, en ben een bode engel Gods. 

 
Voorwaar, spits uw oren! 
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Baruch haba b’Shem Adonai, gezegend zij de Naam van de Heer, 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus voor eeuwig! Uw hele 

grote hemelse familiè en al de engelen in de kadosh, heilige Hemel 

zien uit om u te ontmoeten. Bij de Here is troost en genade en 
onverwaarlijke liefde en begrip. In Hem, JHWH, is alleen 

overwinning en verlossing en kracht en vrede.   
 

Sirach 39, vers 5 tot en met 9 Al vroeg in de morgen zoekt hij 

met hart en ziel de Heer, die hem gemaakt heeft; hij bidt tot de 
Allerhoogste. Hij spreekt een gebed uit en vraagt om vergeving 

voor zijn zonden. Als de Heer, de machtige, het wil wordt hij van 
inzicht vervuld. Dan laat hij zijn wiijze woorden stromen en looft de 

Heer in een gebed. Hij richt zich op kennis en inzicht en overdenkt 

Gods verborgenheden. Hij geef blijk van de vorming die hij heeft 
gekregen en laat zich voorstaan op de wet van het verbond met de 

Heer. Velen prijzen zijn kennis en hij zal nooit worden vergeten; de 
herinnering aan hem gaat nooit verloren, zijn naam leeft voort van 

generatie op generatie. 

 
En Sirach 44, vers 16 en 17 Henoch was de Heer welgevallig en 

hij werd weggenomen, een toonbeeld van inkeer voor alle 

generaties. Noach werd voorbeeldig en rechtschapen bevonden…tot 
zover. 

En Mattheüs 5, vers 8 Zalig de reinen van hart, want zij zullen God 
zien. 

 

En Mattheüs 16, vers 24 Toen zeide Jezus tot zijn discipelen: 
Indien iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelf en 

neme zijn kruis op en volge Mij. 
En vers 27 Want de Zoon des mensen zal komen in de heerlijkheid 

zijns Vaders, met zijn engelen, en dan zal Hij een ieder vergelden 

naar zijn daden.  
En Mattheüs 24, vers 12 en 13 En omdat de wetsverachting 

toeneemt, zal de liefde van de meesten verkillen. Maar wie volhardt 

tot het einde, die zal behouden worden.  
En vers 38 en 39 Want zoals zij in die dagen vóór de zondvloed 

waren, etende en drinkende, huwende en ten huwelijk gevende, tot 
op de dag, waarop Noach in de ark ging, en zij niets bemerkten, 
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eer de zondvloed kwam en hen allen wegnam, zo zal ook de komst 
van de Zoon des mensen zijn. 

En Marcus 13, vers 20 En indien de Here die dagen niet had 

ingekort, zou geen vlees behouden worden, doch ter wille van de 
uitverkorenen, die Hij heeft uitverkoren, heeft Hij die dagen 

ingekort.  
En vers 26 en 27 En dan zullen zij de Zoon des mensen zien komen 

op de wolken, met grote macht en heerlijkheid. En dan zal Hij zijn 

engelen uitzenden en zijn uitverkorenen verzamelen uit de vier 
windstreken, van het uiterste der aarde tot het uiterste des hemels. 

En vers 33 Ziet toe, blijft waakzaam. Want gij weet niet, wanneer 
het de tijd is. 

En Lucas 8, vers 17 Want er is niets verborgen, dat niet aan het 

licht zal komen, en niets geheim, dat niet zal bekend worden en 
aan het licht komen.  

 
En Lucas 21, vers 19 Door uw volharding zult gij uw leven 

verkrijgen. 

En vers 22 Want dit zijn de dagen van vergelding, waarin alles wat 
geschreven is, in vervulling gaat.  

En vers 26 en 27 Terwijl de mensen bezwijmen van vrees en angst 

voor de dingen, die over de wereld komen. Want de machten der 
hemelen zullen wankelen. En dan zullen zij de Zoon des mensen 

zien komen op een wolk, met grote macht en heerlijkheid. 
En vers 36 Waakt te allen tijde, biddende, dat gij in staat moogt 

wezen te ontkomen aan alles wat geschieden zal, en gesteld te 

worden voor het aangezicht van de Zoon des mensen. 
 

Voorwaar, juist nu in deze wereldwijde afvalligheid is het 
zeer belangrijk om krachtig te zijn en standvastig in uw 

geloof en u niet te laten beïnvloeden door de haters. 

 
Job 17, vers 9 Nochtans houdt de rechtvaardige vast aan zijn weg, 

en wie rein van handen is, neemt toe in kracht. 

En Psalm 12, vers 3 Zij spreken valsheid tegen elkander, zij 
spreken dubbelhartig, met gladde lippen. 

En Openbaring 14, vers 12 Hier blijkt de volharding der heiligen, die 
de geboden Gods en het geloof in Jezus bewaren. 
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En vers 14 En ik zag en zie, een witte wolk, en op de wolk iemand 
gezeten als eens mensenzoon met een gouden kroon op zijn hoofd 

en een scherpe sikkel in zijn hand.  

En vers 16 n Hij, die op de wolk gezeten was, zond zijn sikkel uit op 
de aarde, en de aarde werd gemaaid. 

 
En Openbaring 22, vers 12 Zie, Ik kom spoedig en mijn loon is 

bij Mij om een ieder te vergelden, naardat zijn werk is.  

En vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom 
spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de Here Jezus zij 

met u allen. 
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en 

verdween. 
 

 
 

Blij dat ik rij 
 
Voorwaar, sommige engelen lachen om de tekst op de sticker op 

uw auto. ‘Blij dat ik rij!’ 

 
 

Volledige weergave: 

  
Hallo, welkom! Op 31 mei 2022, kreeg Ik, Profeet Benjamin 

Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil 
delen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 

Rafaël, en ben een bode engel Gods. 
 

Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, daar gaat u weer, gehaast 

met uw auto naar uw werk. 
Hoewel u gebeden hebt heel snel voor bescherming, houden de 

Here en de engelen Gods hun handen voor de ogen vanwege uw 

manier van rijden. Voorwaar, de engelen Gods staan elke dag al 
klaar op de startbaan om u heel erg snel te beschermen, maar 
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vooral al die anderen in hun auto’s en de voetgangers. Voorwaar, 
zelfs vele engelen Gods begrijpen niet waarom u mag rijden. 

Voorwaar, u had reeds allang dood kunnen zijn, maar dankzij Zijn 

liefde en geduld met u, en uw autostunts, redde de Here u niet 
alleen aan het kruis uw leven, maar ook keer op keer in uw leven 

op de weg.  
 

Voorwaar, wees dankbaar wanneer u weer eens veilig thuis 

bent. 
Dank u dan altijd dat de Here, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 

Christus u beschermd heeft en geeft Hem alle glorie en eer voor uw 
behoudenis? Voorwaar, u zou ook de Here, uw liefhebbende Vader 

kunnen danken voor al die geredde zielen op de weg, wanneer u 

eraan komt. Voorwaar, sommige engelen lachen om de tekst op de 
sticker op uw auto. ‘Blij dat ik rij!’ 

 
Johannes 10, vers 11 Ik ben de goede herder. De goede herder 

zet zijn leven in voor zijn schapen. 

En vers 14 tot en met 16 Ik ben de goede herder en Ik ken de 
mijne en de mijne kennen Mij, gelijk Mij de Vader kent en Ik de 

Vader ken, en Ik zet mijn leven in voor de schapen. Nog andere 

schapen heb Ik, die niet van deze stal zijn; ook die moet Ik leiden 
en zij zullen naar mijn stem horen en het zal worden één kudde, 

één herder.  
En vers 27 tot en met 30 Mijn schapen horen naar mijn stem en Ik 

ken ze en zij volgen Mij, en Ik geef hun eeuwig leven en zij zullen 

voorzeker niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit 
mijn hand roven. Wat mijn Vader Mij gegeven heeft, gaat alles te 

boven en niemand kan iets roven uit de hand mijns Vaders. Ik en 
de Vader zijn één. 

En Johannes 15, vers 16 en 17 Niet gij hebt Mij, maar Ik heb u 

uitgekozen en u aangewezen, opdat gij zoudt heengaan en vrucht 
dragen en uw vrucht zou blijven, opdat de Vader u alles geve, wat 

gij Hem bidt in mijn naam. Dit gebied Ik u, dat gij elkander liefhebt. 

 
Voorwaar, hebt elkander ook lief wanneer u weer moet 

rijden. 
Rijd voorzichtig en verstandig. Amen! Sommigen denken dat ze 

Max Verstappen zijn. 
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Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en 
verdween. 

 

 
 

 
 

 

 
 

JUNI 2022 
 
Men is uit op een wereldoorlog 
 
Openbarende en waarschuwende boodschap Gods: In deze 

boodschap Gods openbaart God het doel dat men heeft via de 

oorlog in Oekraïne. De Almachtige God, Yeshua HaMashiach, JHWH, 
Jezus Christus waarschuwt een ieder ook men en zegt: Bekeert u, 

want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. 
 

 

Volledige weergave: 
  

Hallo, welkom! Op 2 juni 2022, kreeg Ik, Profeet Benjamin 
Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil 

delen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, de Zoon van God, de 

Koning der koningen. Voorwaar, mijn naam is Reaninga, en ben een 
bode engel Gods. 

 
Voorwaar, de russische president V. Poetin heeft een 

geheime dienst die voor moord en misdaad niet opschrikt. 

Jarenlang heeft men belangrijke gegevens gestolen en 
gecontroleerd en computeraanvallen uitgevoerd met zijn criminele 

organisaties, de geheime dienst. Wereldwijd hebben zijn goed 
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getrainde spionnen vele mensen vermoord. Voorwaar, vanwege de 
oorlog in Oekraïne probeert men de wereld tegen elkaar op te 

zetten. Voorwaar,  

 
Mattheüs 4, vers 17 Van toen aan begon Jezus te prediken en te 

zeggen: Bekeert u, want het Koninkrijk der hemelen is 
nabijgekomen. 

En Mattheüs 5, vers 9 Zalig de vredestichters, want zij zullen 

kinderen Gods genoemd worden. 
En vers 21 Gij hebt gehoord, dat tot de ouden gezegd is: Gij zult 

niet doodslaan; en: Wie doodslag pleegt, zal vervallen aan het 
gerecht. 

En vers 38 Gij hebt gehoord, dat er gezegd is: Oog om oog en tand 

om tand.  
En vers 43 en 44 Gij hebt gehoord, dat er gezegd is: Gij zult uw 

naaste liefhebben en uw vijand zult gij haten. Maar Ik zeg u: Hebt 
uw vijanden lief en bidt voor wie u vervolgen. 

En Mattheüs 6, vers 19 tot en met 24 Verzamelt u geen 

schatten op aarde, waar mot en roest ze ontoonbaar maakt en 
waar dieven inbreken en stelen; maar verzamelt u schatten in de 

hemel, waar noch mot noch roest ze ontoonbaar maakt en waar 

geen dieven inbreken of stelen. Want, waar uw schat is, daar zal 
ook uw hart zijn. De lamp van het lichaam is het oog. Indien dan 

uw oog zuiver is, zal geheel uw lichaam verlicht zijn; maar indien 
uw oog slecht is, zal geheel uw lichaam duister zijn. Indien nu wat 

licht in u is, duisternis is, hoe groot is dan de duisternis! Niemand 

kan twee heren dienen, want hij zal òf de ene haten en de andere 
liefhebben, òf zich aan de ene hechten en de andere minachten; gij 

kunt niet God dienen èn Mammon. 
En Mattheüs 18, vers 7 Wee de wereld om de verleidingen tot 

zonde. Want er moeten verleidingen komen, maar wee die mens, 

door wie de verleiding komt. 
 

En Mattheüs 23, vers 12 Al wie zichzelf zal verhogen, zal 

vernederd worden en al wie zichzelf zal vernederen, zal verhoogd 
worden. 
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En Mattheüs 24, vers 7 Want volk zal opstaan tegen volk, en 
koninkrijk tegen koninkrijk, en er zullen nu hier, dan daar, 

hongersnoden en aardbevingen zijn. 

En vers 12 en 13 En omdat de wetsverachting toeneemt, zal de 
liefde van de meesten verkillen. Maar wie volhardt tot het einde, die 

zal behouden worden. 
En vers 19 tot en met 22 Wee de zwangeren en de zogenden in die 

dagen. Bidt, dat uw vlucht niet in de winter valle en niet op een 

sabbat. Want er zal dan een grote verdrukking zijn, zoals er niet 
geweest is van het begin der wereld tot nu toe en ook nooit meer 

wezen zal. En indien die dagen niet ingekort werden, zou geen 
vlees behouden worden; doch ter wille van de uitverkorenen zullen 

die dagen worden ingekort. 

En vers 27 en 28 Want gelijk de bliksem komt van het oosten en 
licht tot het westen, zo zal de komst van de Zoon des mensen 

zijn. Waar het aas is, daar zullen de gieren zich verzamelen. 
En vers 31 tot en met 33 En Hij zal zijn engelen uitzenden met luid 

bazuingeschal en zij zullen zijn uitverkorenen verzamelen uit de 

vier windstreken, van het ene uiterste der hemelen tot het andere. 
Leert dan van de vijgeboom deze les: Wanneer zijn hout reeds 

week wordt en de bladeren doet uitspruiten, weet gij daaraan, dat 

de zomer nabij is. Zo moet ook gij, wanneer gij dit alles ziet, 
weten, dat het nabij is, voor de deur. 

En vers 40 tot en met 42 Dan zullen er twee in het veld zijn, één 
zal aangenomen worden en één achtergelaten worden; twee 

vrouwen zullen aan het malen zijn met de molen, één zal 

aangenomen worden, en één achtergelaten worden. Waakt dan, 
want gij weet niet, op welke dag uw Here komt. 

En vers 44 Daarom, weest ook gij bereid, want op een uur, dat gij 
het niet verwacht, komt de Zoon des mensen. 

 

En Marcus 7, vers 16 Indien iemand oren heeft om te horen, die 
hore. 

 

En Lucas 21, vers 28 tot en met 31 Wanneer deze dingen 
beginnen te geschieden, richt u op en heft uw hoofden omhoog, 

want uw verlossing genaakt. En Hij sprak een gelijkenis tot hen: Let 
op de vijgenboom en op al de bomen. Zodra zij uitlopen, weet gij 

uit uzelf, omdat gij het ziet, dat de zomer reeds nabij is. Zo moet 
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ook gij, wanneer gij dit ziet geschieden, weten, dat het Koninkrijk 
Gods nabij is. 

  

Voorwaar, 
 

Lucas 21, vers 19 Door uw volharding zult gij uw leven verkrijgen. 
 

En tot slot,  

 
Handelingen 1, vers 10 en 11 En toen zij naar de hemel 

staarden, terwijl Hij henenvoer, zie, twee mannen in witte klederen 
stonden bij hen, die ook zeiden: Galileïsche mannen, wat staat gij 

daar en ziet op naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is 

naar de hemel, zal op dezelfde wijze wederkomen, als gij Hem ten 
hemel hebt zien varen. Amen! 

 
Overdenk deze boodschap en u zult veel ontdekken. 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en 

verdween. 
 

 

 

Leg de schijnheilige handelingen opzij en geloof nu 

oprecht 
 
Voorwaar, voorwaar, Ik, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, 

zeg u: Wie gelooft, heeft eeuwig leven. 

 
 

Volledige weergave: 
  

Hallo, van harte welkom! Profeet Benjamin Cousijnsen kreeg de 

volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil delen en die is 
overgebracht via de engel Gods namens de Almachtige God van 

Abraham, Izaak en Jacob. 
 

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van 

Yeshua HaMashiach, JHWH, de Koning der koningen, Jezus 
Christus.  
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Voorwaar, hoor aandachtig! 

Mijn naam is Charia, en ik ben een bode engel Gods. Voorwaar, zo 

spreekt de Here: 
 

Johannes 4, vers 23 en 24 Maar de ure komt en is nu, dat de 
waarachtige aanbidders de Vader aanbidden zullen in geest en in 

waarheid; want de Vader zoekt zulke aanbidders; God is geest en 

wie Hem aanbidden, moeten aanbidden in geest en in waarheid.  
 

En Johannes 5, vers 19 tot en met 24 Jezus dan antwoordde en 
zeide tot hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, de Zoon kan niets 

doen van Zichzelf, of Hij moet het de Vader zien doen; want wat 

deze doet, dat doet ook de Zoon evenzo. Want de Vader heeft de 
Zoon lief en toont Hem al wat Hij zelf doet, en Hij zal Hem grotere 

werken tonen dan deze, opdat gij u verwondert. Want gelijk de 
Vader de doden opwekt en doet leven, zo doet ook de Zoon leven, 

wie Hij wil. Want ook de Vader oordeelt niemand, maar heeft het 

gehele oordeel aan de Zoon gegeven, opdat allen de Zoon eren 
gelijk zij de Vader eren. Wie de Zoon niet eert, eert ook de Vader 

niet, die Hem gezonden heeft. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie 

mijn woord hoort en Hem gelooft, die Mij gezonden heeft, heeft 
eeuwig leven en komt niet in het oordeel, want hij is overgegaan uit 

de dood in het leven. 
 

En Johannes 6, vers 47 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie 

gelooft, heeft eeuwig leven. 
En vers 51 Ik ben het levende brood, dat uit de hemel 

nedergedaald is. Indien iemand van dit brood eet, hij zal in 
eeuwigheid leven; en het brood, dat Ik geven zal, is mijn vlees, 

voor het leven der wereld. 

En vers 53 en 54 Jezus dan zeide tot hen: Voorwaar, voorwaar, Ik 
zeg u, tenzij gij het vlees van de Zoon des mensen eet en zijn bloed 

drinkt, hebt gij geen leven in uzelf. Wie mijn vlees eet en mijn 

bloed drinkt, heeft eeuwig leven…tot zover. 
En vers 55 tot en met 58 Want mijn vlees is ware spijs en mijn 

bloed is ware drank. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, blijft 
in Mij en Ik in hem. Gelijk de levende Vader Mij gezonden heeft en 

Ik leef door de Vader, zo zal ook hij, die Mij eet, leven door Mij. Dit 
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is het brood, dat uit de hemel nedergedaald is; niet gelijk de 
vaderen gegeten hebben en gestorven zijn; wie dit brood eet, zal in 

eeuwigheid leven.  

En vers 60 Vele dan van zijn discipelen hoorden dit en zeiden: Deze 
rede is hard; wie kan haar aanhoren? 

En vers 63 tot en met 71 De Geest is het, die levend maakt, het 
vlees doet geen nut; de woorden, die Ik tot u gesproken heb, zijn 

geest en zijn leven. Maar er zijn sommigen onder u, die niet 

geloven. Want Jezus wist van den beginne, wie het waren, die niet 
geloofden, en wie het was, die Hem verraden zou. En Hij zeide: 

Daarom heb Ik u gezegd, dat niemand tot Mij komen kan, tenzij het 
hem van de Vader gegeven zij. Van toen af keerden vele van zijn 

discipelen terug en gingen niet langer met Hem mede. Jezus zeide 

dan tot de twaalven: Gij wilt toch ook niet weggaan? Simon Petrus 
antwoordde Hem: Here, tot wie zullen wij heengaan? Gij hebt 

woorden van eeuwig leven; en wij hebben geloofd en erkend, dat 
Gij zijt de Heilige Gods. Jezus antwoordde hun: Heb Ik niet u 

twaalven uitgekozen? En een van u is een duivel. Hij bedoelde 

Judas, de zoon van Simon Iskariot; want die zou Hem verraden, 
één uit de twaalven. 

 

Voorwaar, kadosh, heilig is de Here!  
Ook onder u zijn er sommigen die niet geloven en er zijn sommigen 

die wel geloven. 
 

Johannes 7, vers 28 en 29 Jezus dan riep, terwijl Hij in de tempel 

leerde, en sprak: Mij kent gij en gij weet, vanwaar Ik ben; en Ik 
ben niet van Mijzelf gekomen, maar er is een Waarachtige, die Mij 

gezonden heeft en die gij niet kent. Ik ken Hem, want Ik kom van 
Hem en Hij heeft Mij gezonden. 

En vers 42 Zegt de Schrift niet, dat de Christus komt uit het 

geslacht van David en van het dorp Betlehem, waar David was? 
 

Voorwaar, er zijn in deze tijd velen schijnheilig en hebben 

geen relatie met Hem,  
en menen via het heilige avondmaal eeuwig leven te ontvangen en 

gaan na het deel nemen ervan schijnheilig verder met hun eigen 
onveranderd wereldse leven. 
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Johannes 11, vers 35 Jezus weende.  
 

En Johannes 12, vers 37 tot en met 41 En hoewel Hij zovele 

tekenen voor hun ogen gedaan had, geloofden zij niet in 
Hem, opdat het woord van de profeet Jesaja vervuld werd, dat hij 

sprak: Here, wie heeft geloofd, wat hij van ons hoorde? En aan wie 
is de arm des Heren geopenbaard? Hierom konden zij niet geloven, 

omdat Jesaja elders gezegd heeft: Hij heeft hun ogen verblind en 

hun hart verhard, dat zij niet met hun ogen zien, met hun hart 
verstaan en zich bekeren, en Ik hen geneze. Dit zeide Jesaja, 

omdat hij zijn heerlijkheid zag en van Hem sprak. 
En vers 48 tot en met 50 Wie Mij verwerpt en mijn woorden niet 

aanneemt, heeft een, die hem oordeelt: het woord, dat Ik heb 

gesproken, dat zal hem oordelen ten jongsten dage. Want Ik heb 
niet uit Mijzelf gesproken, maar de Vader, die Mij heeft gezonden, 

heeft zelf Mij een gebod gegeven, wat Ik zeggen en spreken 
moet. En Ik weet, dat zijn gebod eeuwig leven is. Wat Ik dan 

spreek, spreek Ik zó, als de Vader Mij gezegd heeft. 

 
En Openbaring 21, vers 8 Maar de lafhartigen, de ongelovigen, 

de verfoeilijken, de moordenaars, de hoereerders, de tovenaars, de 

afgodendienaars en alle leugenaars – hun deel is in de poel, die 
brandt van vuur en zwavel: dit is de tweede dood. 

En Openbaring 22, vers 12 tot en met 14 Zie, Ik kom spoedig en 
mijn loon is bij Mij om een ieder te vergelden, naardat zijn werk 

is. Ik ben de alfa en de omega, de eerste en de laatste, het begin 

en het einde. Zalig zij, die hun gewaden wassen, opdat zij recht 
mogen hebben op het geboomte des levens en door de poorten 

ingaan in de stad.  
 

Amen! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en 
verdween. 

 

 
 

Is uw geloof levend of dood? 
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Door het geloof is Henoch weggenomen zodat hij de dood niet zag, 
en hij werd niet meer gevonden. Zonder geloof en een relatie met 

de Levende God zou hij nooit thuis gebracht zijn.  

 
 

Volledige weergave: 
  

Hallo, van harte welkom! Profeet Benjamin Cousijnsen kreeg de 

volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil delen en die is 
overgebracht via de engel Gods namens de Almachtige God van 

Abraham, Izaak en Jacob. 
 

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 
Carbina, en ik ben een bode engel Gods. 

 
Voorwaar,  

 

Hebreeën 11, vers 1 tot en met 3 Het geloof nu is de zekerheid 
der dingen, die men hoopt, en het bewijs der dingen, die men niet 

ziet. Want door dit geloof is aan de ouden een getuigenis gegeven. 

Door het geloof verstaan wij, dat de wereld door het woord Gods 
tot stand gebracht is, zodat het zichtbare niet ontstaan is uit het 

waarneembare. 
 

Voorwaar, zegt met alle engelen Gods, “Amen!”. 

 
Hebreeën 11, vers 4 Door het geloof heeft Abel Gode een beter 

offer gebracht dan Kaïn; hierdoor werd van hem getuigd, dat hij 
rechtvaardig was, daar God getuigenis gaf aan zijn gaven, en 

hierdoor spreekt hij nog, nadat hij gestorven is. 

Voorwaar, hebt u het goed begrepen? 
Abels offer was veel beter omdat God zijn hart kende. Hij was 

rechtvaardig en had God zeer lief. 

 
Hebreeën 11, vers 5 en 6 Door het geloof is Henoch 

weggenomen zodat hij de dood niet zag, en hij werd niet meer 
gevonden, want God had hem weggenomen. Want vóórdat hij werd 

weggenomen, is van hem getuigd, dat hij Gode welgevallig was 
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geweest; maar zonder geloof is het onmogelijk Hem welgevallig te 
zijn. Want wie tot God komt, moet geloven, dat Hij bestaat en een 

beloner is voor wie Hem ernstig zoeken. 

 
Voorwaar, hoe is het met uw geloof? 

Henoch was welgevallig en zocht God ernstig op en was vol Gods 
vertrouwen en geloof. Levend werd hij dus weggenomen. Zonder 

geloof en een relatie met de Levende God zou hij nooit thuis 

gebracht zijn.  
 

Voorwaar, bent u echt klaar voor de Opname? 
 

Hebreeën 11, vers 8 Zie dit ook geestelijk. Door het geloof is 

Abraham, toen hij geroepen werd, in gehoorzaamheid “omhoog” 
getrokken naar een plaats, die hij ter erfenis zou ontvangen. “Let 

op! Dit geldt ook voor u.” En hij vertrok, zonder “het” te 
weten…tot zover. 

 

Zeg, Halleluja! 
Voorwaar, laat uw geloof levend en krachtig zijn. Er is al genoeg 

dood geloof. 

 
Jakobus 2, vers 14 Wat baat het, mijn broeders, of iemand al 

beweert geloof te hebben, als hij geen werken heeft? Kan dat 
geloof hem behouden?  

En vers 17 tot en met 23 Zo is het ook met het geloof: indien het 

niet met werken gepaard gaat, is het, op zichzelf genomen, 
dood. Maar, zal iemand zeggen: Gij hebt geloof en ík heb werken. 

Toon mij dan uw geloof zonder de werken, en ik zal u mijn geloof 
tonen uit mijn werken. Gij gelooft, dat God één is? Daaraan doet gij 

wèl, maar dat geloven de boze geesten ook en zij sidderen. Wilt gij 

weten, gij dwaze mens, dat het geloof zonder de werken niets 
uitwerkt? Is onze vader Abraham niet uit werken gerechtvaardigd, 

toen hij zijn zoon Isaak op het altaar legde? Daaruit kunt gij zien, 

dat zijn geloof samenwerkte met zijn werken, en dat dit geloof pas 
volkomen werd uit de werken; en het schriftwoord werd vervuld, 

dat zegt: Abraham geloofde God en het werd hem tot gerechtigheid 
gerekend, en hij werd een vriend van God genoemd.  
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En vers 26 Want gelijk het lichaam zonder geest dood is, zo is ook 
het geloof zonder werken dood. 

En Jakobus 3, vers 13 Wie is wijs en verstandig onder u? Hij tone 

uit zijn goede wandel zijn werken met wijze zachtmoedigheid.  
En Jakobus 4, vers 17 Als iemand dan weet goed te doen en het 

niet doet, is het hem tot zonde. 
 

En Openbaring 22, vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, 

zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van 
de Here Jezus zij met u allen. 

 
Tot slot, is uw geloof nu levend of dood?  

Onderzoek u zelf! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en 
verdween. 

 
 

 

Streeft er naar om krachtig te zijn in de Here! 
 

Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door 

gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. En de 
vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw 

gedachten behoeden in Christus Jezus. 

 
 

Volledige weergave:  
Hallo, welkom! Ik, Profeet Benjamin Cousijnsen kreeg de volgende 

boodschap Gods, die ik graag met u wil delen en die is 

overgebracht via de engel Gods namens de Almachtige God van 
Abraham, Izaäk en Jacob. 

 
Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 
Voorwaar, almachtig is Hij en kadosh, heilig is de Geest van 

God. 

Heet de Almachtige welkom en wees nederig en stelt u open om te 
ontvangen. Vrees niet voor Zijn kadosh, heilige aanwezigheid en 
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liefde. Buig u vol ontzag, eerbied en nederigheid voor Zijn 
aangezicht en belijd al uw zonden en zwaktes.  

 

Voorwaar, vertel Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus 
eerlijk met een open hart uw overtredingen.  

Voorwaar, vraag Hem om u aan te raken met Zijn machtige, zeer 
krachtige Bloed dat u bevrijdt en elke juk weg te neemt. Geloof in 

Zijn volmaakte werk voor u aan het kruis en vergevenis. Zijn 

krachtige Bloed reinigt u en er is geen aanklacht meer. Alles wat u 
beleden hebt in uw gebed geeft recht om uw relatie met Hem te 

onderhouden wat heel belangrijk is. 
 

Voorwaar, mijn naam is Blesia, en ben een bode engel Gods. 

Dank de Here altijd in uw gebed voor alles en streef er naar om 
krachtig te zijn in Hem, vurig van de Heilige Geest Gods en vertrap 

elke slang die u tegen komt want dat brengt overwinning door Zijn 
Bloed. 

 

Mattheüs 6, vers 9 tot en met 13 Bidt gij dan aldus: Onze Vader 
die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd; uw Koninkrijk 

kome; uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. 

Geef ons heden ons dagelijks brood; en vergeef ons onze schulden, 
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren; en leid ons niet in 

verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want Uwer is het 
Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen.  

En vers 14 en 15 Want indien gij de mensen hun overtredingen 

vergeeft, zal uw hemelse Vader ook u vergeven; maar indien gij de 
mensen niet vergeeft, zal ook uw Vader uw overtredingen niet 

vergeven. 
En 1 Korintiërs 2, vers 9 Maar, gelijk geschreven staat: Wat geen 

oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en wat in geen 

mensenhart is opgekomen, al wat God heeft bereid voor degenen, 
die Hem liefhebben. 

En vers 12 en 13 Wij nu hebben niet de geest der wereld 

ontvangen, maar de Geest uit God, opdat wij zouden weten, wat 
ons door God in genade geschonken is. Hiervan spreken wij dan 

ook met woorden, die niet door menselijke wijsheid, maar door de 
Geest geleerd zijn, zodat wij het geestelijke met het geestelijke 

vergelijken. 
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En Efeziërs 6, vers 10 Voorts, weest krachtig in de Here en in de 

sterkte zijner macht. 

En Filippenzen 4, vers 4 tot en met 7 Verblijdt u in de Here te allen 
tijde! Wederom zal ik zeggen: Verblijdt u! Uw vriendelijkheid zij alle 

mensen bekend. De Here is nabij. Weest in geen ding bezorgd, 
maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met 

dankzegging bekend worden bij God. En de vrede Gods, die alle 

verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden 
in Christus Jezus. Amen! 

 
Tot slot,  

 

Filippenzen 3, vers 17 Weest allen mijn navolgers, broeders “en 
zusters”, en ziet op hen, die evenzo wandelen, gelijk gij ons tot 

voorbeeld hebt.  
En Colossenzen 2, vers 6 en 7 Nu gij Christus Jezus, de Here, 

aanvaard hebt, wandelt in Hem, geworteld en dan opgebouwd 

wordend in Hem, bevestigd wordend in het geloof, zoals u geleerd 
is, overvloeiende in dankzegging. 

En vers 15 Hij heeft de overheden en machten ontwapend en 

openlijk tentoongesteld en zo over hen gezegevierd. 
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en 
verdween. 

 

 
 

Laat uw hart niet zo ongevoelig zijn als het vet 
 
Voorwaar, heb eerbied en ontzag voor de Heer met geheel je hart 

en ziel en verstand en heb respect ook voor de kadosh, heilige 
Profeten Gods. 

 

 
Volledige weergave: 

  

Hallo, welkom! Ik, Profeet Benjamin Cousijnsen kreeg de volgende 
boodschap Gods, die ik graag met u wil delen en die is 
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overgebracht via de engel Gods namens de Almachtige God van 
Abraham, Izaäk en Jacob. 

 

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 
Psalm 37, vers 9 Want boosdoeners worden uitgeroeid, maar wie 

de HERE verwachten, zij zullen het land beërven. 

En vers 29 De rechtvaardigen beërven het land en wonen daarin 
voor immer. 

 
Voorwaar, vraagt de Heer niet om macht en probeer geen 

eigen rechter te spelen en wissel een vriend niet in voor 

geld. 
 

Psalm 37, vers 35 en 36 Ik zag een goddeloze, een geweldenaar, 
die zich uitbreidde als een weelderige woekerplant; toen iemand 

voorbijging, zie, hij was niet meer, ik zocht hem, maar hij was niet 

te vinden. 
 

Voorwaar, heb eerbied en ontzag voor de Heer met geheel je 

hart en ziel en verstand en heb respect ook voor de kadosh, 
heilige Profeten Gods. 

 
Psalm 45, vers 16 Onder vreugde en jubel worden zij 

binnengeleid, zij komen in des konings paleis. 

En Psalm 65, vers 5 Welzalig hij, die Gij verkiest en doet naderen, 
opdat hij wone in uw voorhoven. Wij zullen verzadigd worden met 

het goede van uw huis, het heilige van uw tempel. 
En Psalm 67, vers 2 God zij ons genadig en zegene ons, Hij doe zijn 

aanschijn bij ons lichten. 

En Psalm 86, vers 4 Verheug de ziel van uw knecht, want tot U, 
Here, hef ik mijn ziel op. 

En Psalm 89, vers 34 Maar mijn goedertierenheid zal Ik hem niet 

onthouden, mijn trouw zal Ik niet verloochenen. 
 

Voorwaar, mijn naam is Rafaël, en ben een bode engel Gods. 
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Psalm 92, vers 6 en 7 Hoe groot zijn uw werken, o HERE; zeer 
diep zijn uw gedachten. Een redeloos mens verstaat het niet, en 

een dwaas begrijpt dit niet. 

En Psalm 93, vers 5 Uw getuigenissen zijn zeer betrouwbaar, de 
heiligheid is uw huis tot sieraad, o HERE, tot in lengte van dagen. 

En Psalm 99, vers 4 en 5 Want de sterkte des Konings heeft het 
recht lief, Gij hebt rechtmatigheid gevestigd, recht en gerechtigheid 

hebt Gij in Jakob gedaan. Verhoogt de HERE, onze God, buigt u 

neder voor de voetbank zijner voeten; heilig is Hij. 
En Psalm 103, vers 19 tot en met 22 De HERE heeft zijn troon in de 

hemel gevestigd, zijn koningschap heerst over alles. Looft de HERE, 
gij zijn engelen, gij krachtige helden die zijn woord volvoert, 

luisterend naar de klank van zijn woord. Looft de HERE, al zijn 

heerscharen, gij zijn dienaren, die zijn wil volbrengt. Looft de HERE, 
al zijn werken, aan alle plaatsen zijner heerschappij. Loof de HERE, 

mijn ziel. 
En Psalm 105, vers 3 tot en met 5 Beroemt u in zijn heilige naam; 

het hart van wie de HERE zoeken, verheuge zich. Vraagt naar 

de HERE en zijn sterkte, zoekt zijn aangezicht bestendig. Gedenkt 
aan de wonderen, die Hij heeft gedaan, zijn tekenen en de oordelen 

van zijn mond, 

En Psalm 112, vers 4 Voor de oprechten gaat het Licht in de 
duisternis op, genadig en barmhartig en rechtvaardig. 

En vers 7 en 8 Voor een kwaad gerucht zal hij niet vrezen, zijn hart 
is gerust, vol vertrouwen op de HERE; zijn hart is standvastig, hij 

vreest niet, terwijl hij met vreugde op zijn vijanden ziet. 

En vers 10 De goddeloze ziet het en ergert zich, hij knarst met de 
tanden en wordt verteerd; de begeerte der goddelozen gaat teniet. 

En Psalm 116, vers 6 De HERE bewaart de eenvoudigen; ik was 
verzwakt, maar Hij heeft mij verlost. 

 

Voorwaar,  
 

En Psalm 116, vers 8 en 9 Want Gij hebt mijn leven van de dood 

gered, mijn oog van tranen, mijn voet van aanstoot. Ik zal 
wandelen voor het aangezicht des HEREN in de landen der levenden. 

En Psalm 119, vers 55 tot en met 63 Des nachts gedenk ik uw 
naam, o HERE, en onderhoud ik uw wet. Dit is mij ten deel 

geworden, omdat ik uw bevelen bewaar. De HERE is mijn deel, ik 
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heb beloofd uw woorden te onderhouden. Van ganser harte zoek ik 
uw gunst, wees mij genadig naar uw belofte. Ik overdenk mijn 

wegen, ik wend mijn voeten naar uw getuigenissen. Ik haast mij en 

aarzel niet om uw geboden te onderhouden. Hoewel strikken der 
goddelozen mij omgeven, ik vergeet uw wet niet. Te middernacht 

sta ik op om U te loven wegens uw rechtvaardige verordeningen. Ik 
ben een metgezel van allen die U vrezen, en van hen die uw 

bevelen onderhouden. 

En vers 65 tot en met 72 Gij hebt goedgedaan aan uw knecht, 
o HERE, naar uw woord. Leer mij goed onderscheiden en kennen, 

want ik stel vertrouwen in uw geboden. Eer ik verdrukt werd, 
dwaalde ik, maar nu onderhoud ik uw woord. Gij zijt goed en 

goeddoende, leer mij uw inzettingen. Overmoedigen wrijven mij 

leugens aan, ik houd uw bevelen van ganser harte. Ongevoelig als 
vet is hun hart, maar ik verlustig mij in uw wet. Het is mij goed, dat 

ik verdrukt ben geweest, opdat ik uw inzettingen zou leren. De wet 
van uw mond is mij beter dan duizenden stukken goud en zilver. 

Amen! 

 
Tot slot,  

 

Openbaring 22, vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: 
Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de 

Here Jezus zij met u allen. 
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en 

verdween. 
 

 
 

Verdeeldheid brengt velen in de hel 
 
Wie met Mij niet is, die is tegen Mij, en wie met Mij niet 

bijeenbrengt, die verstrooit. Daarom zeg Ik u: Alle zonde en 

lastering zal de mensen vergeven worden, maar de lastering van de 
Geest zal niet vergeven worden. Spreekt iemand een woord tegen 

de Zoon des mensen, het zal hem vergeven worden; maar spreekt 

iemand tegen de heilige Geest, het zal hem niet vergeven worden, 
noch in deze eeuw, noch in de toekomende.  
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Volledige weergave: 

  
Hallo, welkom! Profeet Benjamin Cousijnsen kreeg de volgende 

boodschap Gods, die ik graag met u wil delen en die is 
overgebracht via de engel Gods namens de Almachtige God van 

Abraham, Izaäk en Jacob. 

 
Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Belové, 
en ben een bode engel Gods. 

  

Mattheüs 12, vers 18 tot en met 20 Zie, mijn knecht, die Ik 
verkoren heb, mijn geliefde, in wie mijn ziel een welbehagen heeft; 

Ik zal mijn Geest op Hem leggen en Hij zal de heidenen het oordeel 
verkondigen. Hij zal niet twisten of schreeuwen, en niemand zal op 

de pleinen zijn stem horen. Het geknakte riet zal Hij niet verbreken 

en de walmende vlaspit zal Hij niet uitdoven, voordat Hij het 
oordeel tot overwinning heeft gebracht. 

En vers 24 en 25 Deze drijft de boze geesten slechts uit door 

Beëlzebul, de overste der geesten. Maar Hij, “Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus” kende hun 

“overgenomen” gedachten en zeide tot hen: Ieder koninkrijk, dat 
tegen zichzelf verdeeld is, gaat ten onder, en geen stad of huis, 

tegen zichzelf verdeeld, zal standhouden.  

 
Voorwaar, overdenk deze. 

 
En Mattheüs 12, vers 26 tot en met 37 En indien de satan de 

satan uitdrijft, is hij tegen zichzelf verdeeld; hoe zal dan zijn 

koninkrijk kunnen standhouden? En indien Ik door Beëlzebul de 
boze geesten uitdrijf, door wie doen uw zonen het dan? Daarom 

zullen zij rechters over u zijn. Maar indien Ik, “Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus”, door de “almachtige” 
Geest Gods de boze geesten uitdrijf, dan is het Koninkrijk Gods 

over u gekomen. Of hoe kan iemand het huis van de sterke 
binnengaan en zijn huisraad roven, als hij niet eerst die sterke 

heeft gebonden? Dan zal hij zijn huis plunderen. Wie met Mij niet 
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is, die is tegen Mij, en wie met Mij niet bijeenbrengt, die verstrooit. 
Daarom zeg Ik u: Alle zonde en lastering zal de mensen vergeven 

worden, maar de lastering van de Geest zal niet vergeven 

worden. Spreekt iemand een woord tegen de Zoon des mensen, het 
zal hem vergeven worden; maar spreekt iemand tegen de heilige 

Geest, het zal hem niet vergeven worden, noch in deze eeuw, noch 
in de toekomende. Acht de boom goed, maar dan ook zijn vrucht, 

òf acht de boom slecht, maar dan ook zijn vrucht, want aan zijn 

vrucht kent men de boom. Adderengebroed, hoe kunt gij, die slecht 
zijt, iets goeds zeggen? Want uit de overvloed des harten spreekt 

de mond. Een goed mens brengt uit zijn goede schat goede dingen 
voort, en een slecht mens uit zijn boze schat boze dingen. Maar Ik 

zeg u: Van elk ijdel woord, dat de mensen zullen spreken, zullen zij 

rekenschap geven op de dag des oordeels, want naar uw woorden 
zult gij gerechtvaardigd worden, en naar uw woorden zult gij 

veroordeeld worden. 
 

Voorwaar,  

 
En Mattheüs 7, vers 1 en 2 Oordeelt niet, opdat gij niet 

geoordeeld wordt; want met het oordeel, waarmede gij oordeelt, 

zult gij geoordeeld worden, en met de maat, waarmede gij meet, 
zal u gemeten worden. 

En vers 6 Geeft het heilige niet aan de honden en werpt uw paarlen 
niet voor de zwijnen, opdat zij die niet vertrappen met hun poten 

en, zich omkerende, u verscheuren. 

  
Voorwaar, velen zijn evenzo als de farizeeën. 

Zoals de Here, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus liet 
Profeet Benjamin Cousijnsen zien de haters in de hel, de Here wijs 

met Zijn wijsvinger naar hen in de hel, die vele grote en kleine 

wormen en verschillende slangen maakten gaten in hun lichaam en 
hoofd en lichaamsdelen. Vele verschrikkelijke martelingen zag 

Profeet Benjamin Cousijnsen in de hel. De Here zei: Wie zwanger is 

van de boze geesten gemaakt, zullen in de poel des vuurs 
geworpen worden. 

 
Voorwaar, wie niet wil horen gaat verloren. 
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Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en 
verdween. 

 

 
 

De Almachtige bewaart de rechtvaardigen, maar 

vergeldt de trotsen 
 

Niets is verborgen voor de Almachtige, zelfs het diepste van uw 
hart en gedachten. 

Volledige weergave: 

  
Hallo, welkom! Op 12 juni 2022 bracht de bode engel Gods een 

boodschap namens de Almachtige God van Abraham, Izaäk en 

Jacob aan Profeet Benjamin Cousijnsen, die ik graag met u wil 
delen. 

De bode engel sprak het volgende: 
 

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, de Koning der koningen.  
 

Voorwaar, de Here is de rechtvaardige toetser des harten. 
Niets is verborgen voor Hem, zelfs het diepste van uw hart en 

gedachten. Voorwaar, de verstandigen krijgen kracht en sterkte uit 

hun geloof. Hoe meer men van God houdt en Hem vreest en doet 
wat Hij vraagt aan hen, hoe meer zal God hen zegenen en 

gebruiken.  

 
Voorwaar, mijn naam is Blesia en ben een bode engel Gods. 

Wees niet onbesneden van hart en oren. 
 

Job 17, vers 9 Nochtans houdt de rechtvaardige vast aan zijn weg, 

en wie rein van handen is, neemt toe in kracht. 
 

En Job 22, vers 22 Neem toch uit zijn mond de onderwijzing aan, 
en leg zijn woorden weg in uw hart. 

 

En Job 36, vers 22 Zie, God handelt verheven in zijn kracht; wie is 
een leermeester als Hij? 
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En Psalm 4, vers 6 Brengt offers naar de eis en vertrouwt op 

de HERE. 

En Psalm 9, vers 11 Daarom vertrouwen op U wie uw naam 
kennen, want Gij hebt nooit verlaten wie U zoeken, o HERE. 

En vers 18 De goddelozen keren om naar het dodenrijk, al de 
volken die God vergeten. 

 

En Psalm 26, vers 2 tot en met 5 Toets mij, HERE, en beproef 
mij, keur mijn nieren en mijn hart. Want uw goedertierenheid houd 

ik voor ogen, en ik wandel in uw waarheid. Bij de valsaards zit ik 
niet neer, met de huichelaars ga ik niet om; ik haat het gezelschap 

der boosdoeners, en bij de goddelozen zit ik niet neer. 

En Psalm 27, vers 3 Al legert zich een leger tegen mij, mijn hart 
vreest niet; al verheft zich een krijg tegen mij, nochtans blijf ik 

vertrouwen. 
En Psalm 28, vers 6 en 7 Geprezen zij de HERE, want Hij heeft 

gehoord mijn luide smekingen. De HERE is mijn kracht en mijn 

schild; op Hem vertrouwde mijn hart en ik werd geholpen. Daarom 
juicht mijn hart en loof ik Hem met mijn lied. 

 

En Psalm 30, vers 2 Ik zal U verhogen, HERE, want Gij hebt mij 
opgetrokken, en mijn vijanden geen vreugde over mij gegeven. 

En Psalm 31, vers 4 Want Gij zijt mijn steenrots en mijn vesting, en 
om uws naams wil zult Gij mij voeren en leiden. 

En vers 15 Maar ik vertrouw op U, HERE, ik zeg: Gij zijt mijn God. 

En vers 24 en 25 Hebt de HERE lief, al zijn gunstgenoten; 
de HERE bewaart de getrouwen, maar ruimschoots vergeldt Hij de 

trotsen. Weest sterk en uw hart zij onversaagd, gij allen, die op 
de HERE hoopt. 

En Psalm 34, vers 19 en 20 De HERE is nabij de gebrokenen van 

hart en Hij verlost de verslagenen van geest. Talrijk zijn de rampen 
van de rechtvaardige, maar uit die alle redt hem de HERE. 

 

En Psalm 55, vers 23 Werp uw bekommernis op de HERE, Hij zal 
voor u zorgen; Hij zal nimmermeer toelaten, dat de rechtvaardige 

wankelt. 



 
 

 

8960 
 
 

 

En Psalm 84, vers 12 en 13 Want de HERE God is een zon en schild, 
de HERE geeft genade en ere; het goede onthoudt Hij niet aan hen 

die onberispelijk wandelen. 

  
Amen! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en 
verdween. 

 

 
 

Spreuken en nog eens spreuken ter onderwijzing ten 

leven 
 

Kom niet op het pad der goddelozen, betreed de weg der bozen 

niet. Mijd die, ga er niet over; wijk ervan af en ga voorbij. Want zij 
kunnen niet slapen, wanneer zij geen kwaad kunnen doen; hun 

slaap wordt hun ontnomen, wanneer zij niet iemand kunnen doen 
struikelen. 

 

 
Volledige weergave: 

  
Hallo, welkom! Op 13 juni 2022, kreeg ik, Profeet Benjamin 

Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil 

delen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  
 

Voorwaar, zo spreekt de Here: 
 

Spreuken 4, vers 14 tot en met 16 Kom niet op het pad der 

goddelozen, betreed de weg der bozen niet. Mijd die, ga er niet 
over; wijk ervan af en ga voorbij. Want zij kunnen niet slapen, 

wanneer zij geen kwaad kunnen doen; hun slaap wordt hun 
ontnomen, wanneer zij niet iemand kunnen doen struikelen. 

En Spreuken 5, vers 5 Haar voeten dalen af naar de dood, haar 

schreden raken het dodenrijk. 
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En Spreuken 13, vers 21 Het kwaad vervolgt de zondaren, maar de 
rechtvaardigen vergeldt Hij het goede. 

 

En Spreuken 14, vers 27 De vreze des HEREN is een bron des 
levens, om de strikken des doods te ontwijken. 

En vers 30 Een zachtmoedig hart is leven voor het vlees, maar 
jaloersheid is vertering voor de beenderen. 

En Spreuken 15, vers 4 Zachtheid van tong is een boom des levens, 

maar valsheid in haar is een verderf in de geest. 
En vers 15 Al de dagen van de ellendige zijn boos, maar voor de 

blijmoedige is het altijd feest. 
En vers 26 De plannen van de boze zijn de HERE een gruwel, maar 

liefelijke woorden zijn rein. 

En vers 28 en 29 Het hart van de rechtvaardige overweegt, wat hij 
zal antwoorden, maar de mond der goddelozen stort boosheden uit. 

 
En Spreuken 16, vers 5 Iedere hooghartige is de HERE een 

gruwel; voorwaar, hij blijft niet ongestraft. 

En vers 13 Rechtvaardige lippen zijn de koningen welgevallig, hem 
die oprechte woorden spreekt, heeft hij lief. 

En vers 18 Hovaardij gaat vooraf aan het verderf, en hoogmoed 

komt voor de val. 
En vers 23 tot en met 25 Het hart van de wijze maakt zijn mond 

verstandig, en versterkt het betoog op zijn lippen. Vriendelijke 
woorden zijn als honigzeem, zoet voor de ziel en medicijn voor het 

gebeente. Soms schijnt een weg iemand recht, maar het einde 

daarvan voert naar de dood. 
En vers 28 Een valsaard veroorzaakt twist, een lasteraar brengt 

scheiding tussen vrienden. 
 

En Spreuken 17, vers 13 Wie kwaad voor goed vergeldt, het 

kwaad zal van zijn huis niet wijken. 
En vers 20 De verkeerde van hart vindt geen geluk, de valse van 

tong valt in het ongeluk. 

En Spreuken 18, vers 8 De woorden van de lasteraar zijn als 
lekkernijen; zij glijden immers af naar de schuilhoeken van het 

hart. 
 

Voorwaar, kadosh, heilig is de Here God! 



 
 

 

8962 
 
 

 

Door de slechte vruchten zoals onheilige gebabbel, roddel en haat 
verraadt men zich. 

 

Spreuken 20, vers 3 Het is een eer voor een man zich verre te 
houden van twist, maar elke dwaas barst los. 

En Spreuken 21, vers 2 Elke weg van een mens is recht in zijn 
ogen, maar de HERE beproeft de harten. 

En vers 4 Trotsheid van ogen en opgeblazenheid van hart – de 

glans der goddelozen is zonde. 
En vers 9 Beter te wonen op een hoek van het dak dan met een 

twistzieke vrouw in een gemeenschappelijke woning. 
En vers 15 en 16 Recht doen is een vreugde voor de rechtvaardige, 

maar een verschrikking voor de bedrijvers van ongerechtigheid. 

Een mens die afdwaalt van de weg van het verstand, zal tot rust 
komen in de vergadering der schimmen. 

 
En Spreuken 22, vers 10 Jaag de spotter weg en de twist 

verdwijnt, en het twisten en smaden houdt op. 

En vers 12 De ogen des HEREN bewaken de kennis, maar Hij 
verijdelt de woorden van de trouweloze. 

 

Voorwaar, mijn naam is Revorme, en ben een bode engel 
Gods. 

Spreuken en nog eens spreuken heeft de Here u keer op keer 
toegesproken. 

 

Spreuken 23, vers 12 Richt uw hart op de vermaning en uw oor 
op woorden van verstand. 

En vers 32 en 33 Ten slotte bijt hij als een slang en spuwt gif als 
een adder. Dan zien uw ogen vreemde dingen en uw hart spreekt 

wartaal. 

 
En Openbaring 22, vers 12 Zie, Ik kom spoedig en mijn loon is 

bij Mij om een ieder te vergelden, naardat zijn werk is.  Amen! 

 
Tot slot, waar het hart vol van is vloeit de mond van over. 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en 
verdween. 
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Alles heeft zijn tijd onder de zon 

 
Over de rechtvaardige en de onrechtvaardige zal God gericht 

oefenen, want er is voor elke zaak en voor elk werk een bestemde 

tijd. 
 

 
Volledige weergave: 

  

Hallo, welkom! Op 14 juni 2022, kreeg ik, Profeet Benjamin 
Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil 

delen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 
Revelado, en ben een bode engel Gods. 

 

Voorwaar,  
 

Prediker 1, vers 3 Welk voordeel heeft de mens van al zijn 
zwoegen, waarmee hij zich aftobt onder de zon?  

En vers 5 De zon komt op en de zon gaat onder en hijgend ijlt zij 

naar de plaats waar zij opkomt.  
En vers 8 Alle dingen zijn onuitsprekelijk vermoeiend; het oog 

wordt niet verzadigd van zien, en het oor wordt niet vervuld van 

horen.  
En vers 15 Het kromme kan niet recht zijn en het ontbrekende kan 

niet geteld worden.  
 

En Prediker 2, vers 4 tot en met 6 Ik deed grote dingen: ik 

bouwde huizen, plantte wijngaarden, legde hoven en parken aan en 
plantte daarin allerlei vruchtbomen, ik groef watervijvers om 

daaruit een bos met jonge bomen te bevloeien. 
En vers 9 tot en met 11 Zo werd ik groter en rijker dan allen die 

vóór mij te Jeruzalem geweest waren; ondertussen bleef mijn 

wijsheid mij bij. En niets dat mijn ogen wensten, ontzegde ik ze, 
noch hield ik mijn hart van enige vreugde terug, ja, mijn hart 
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verheugde zich over al mijn zwoegen, en dit was wat al mijn 
gezwoeg mij opleverde. Toen ik mij nu wendde tot alle werken die 

mijn handen hadden gewrocht, en tot het zwoegen waarmee ik mij 

had afgetobd om die te volbrengen – zie, alles was ijdelheid en 
najagen van wind, en er is geen voordeel onder de zon. 

En vers 18 en 19 Ja, ik kreeg een afkeer van al mijn zwoegen, 
waarmee ik mij had afgetobd onder de zon, daar ik het moet 

achterlaten voor de mens die na mij zijn zal, en wie weet, of hij “of 

zij” wijs zal zijn of dwaas, en toch zal hij “of zij” macht hebben 
over alles waarvoor ik gezwoegd heb en waarin ik wijs geweest ben 

onder de zon. Ook dit is ijdelheid. 
En vers 20 en 21 Zo kwam ik ertoe zelf te vertwijfelen vanwege al 

het zwoegen, waarmee ik mij afgetobd had onder de zon. Want is 

er een mens “of familie”, die zich voor iets afgetobd heeft…tot 
zover. 

En vers 25 en 26 Want wie kan eten en wie kan iets genieten buiten 
Hem? Want aan een mens die “aan” Hem, “Yeshua HaMashiach, 

JHWH, Jezus Christus” welgevallig is, geeft Hij, “Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus” wijsheid, kennis en 
vreugde, “onder andere”; maar hem “of haar” die niet 

welgevallig is, geeft Hij de taak om te verzamelen en bijeen te 

brengen, ten einde dit te geven aan wie “wel” Gode welgevallig 
is…tot zover. 

 
En Prediker 3, vers 1 Alles heeft zijn uur en ieder ding onder de 

hemel zijn tijd. 

En vers 4 Een tijd om te wenen en een tijd om te lachen, een tijd 
om te rouwklagen en een tijd om te dansen. 

En vers 9 Welk voordeel heeft de werker van datgene waarvoor hij 
zich aftobt? 

En vers 13 Kortom als iemand eet en drinkt en het goede geniet bij 

al zijn zwoegen, dan is dat een gave Gods. 
En vers 17 Ik zeide bij mijzelf: Over de rechtvaardige en de 

onrechtvaardige zal God gericht oefenen, want er is voor elke zaak 

en voor elk werk een bestemde tijd. 
 

En Openbaring 14, vers 14 En ik zag en zie, een witte wolk, en 
op de wolk iemand gezeten als eens mensenzoon met een gouden 

kroon op zijn hoofd en een scherpe sikkel in zijn hand.  
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En vers 16 En Hij, die op de wolk gezeten was, zond zijn sikkel uit 
op de aarde, en de aarde werd gemaaid. 

 

En Openbaring 22, vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, 
zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van 

de Here Jezus zij met u allen. 
  

Amen! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en 
verdween. 

 
 

 

Mis de Ark niet! 
 

De Here zei tegen Noach, “Maar met u zal Ik mijn verbond 

oprichten, en gij zult in de ark gaan, gij en uw zonen en uw vrouw 
en de vrouwen uwer zonen met u.” Zie dit geestelijk, want dit geldt 

ook voor hen die wachten op die gezegende hoop die de Heer 
beloofd heeft aan hen die onberispelijk en getrouw zijn in Hem. 

 

 
Volledige weergave: 

  

Hallo, welkom! Op 15 juni 2022, kreeg ik, Profeet Benjamin 
Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil 

delen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van 

de Koning der koningen, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus 
van Nazareth.  

 
Genesis 6, vers 5 en 6 Toen de HERE zag, dat de boosheid des 

mensen groot was op de aarde en al wat de overleggingen van zijn 

hart voortbrachten te allen tijde slechts boos was, berouwde het 
de HERE, dat Hij de mens op de aarde gemaakt had, en het smartte 

Hem in zijn hart. 

En vers 8 Maar Noach vond genade in de ogen des HEREN. 
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En vers 11 en 12 De aarde nu was verdorven voor Gods aangezicht, 
en de aarde was vol geweldenarij. En God zag de aarde aan, en zie, 

zij was verdorven, want al wat leeft had zijn weg op de aarde 

verdorven. 
En vers 18 Maar met u zal Ik mijn verbond oprichten, en gij zult in 

de ark gaan, gij en uw zonen en uw vrouw en de vrouwen uwer 
zonen met u. 

 

Voorwaar, Noach vond dus genade en was dus een 
rechtvaardig en een onberispelijk man. 

Voorwaar, hoe zit het met u? Onderzoek u ééns of u wel genade in 
de ogen des Heren hebt ontvangen, en of u net als Noach wandelt 

met God, en dat uw overleggingen van uw hart niet te allen tijde 

slecht en boos zijn. 
 

Voorwaar, bent u Rapture ready of bent u net als de rest 
verdorven en heeft u uw eigen weg gekozen zonder relatie 

met God, zodat u buiten de Ark blijft wanneer Hij komt? 

 
Johannes 14, vers 15 Wanneer gij Mij liefhebt, zult gij mijn 

geboden bewaren. 

En Johannes 16, vers 1 Dit heb Ik tot u gesproken, opdat gij niet 
ten val komt.  

 
Bekeer u nu de deur van de Ark nog open is. 

 

Romeinen 12, vers 21 Laat u niet overwinnen door het kwade, 
maar overwin het kwade door het goede. 

En 1 Korintiërs 2, vers 12 Wij nu hebben niet de geest der wereld 
ontvangen, maar de Geest uit God, opdat wij zouden weten, wat 

ons door God in genade geschonken is.  

 
Voorwaar, mijn naam is Revorme, en ben een bode engel 

Gods. 

 
1 Korintiërs 12, vers 4 Er is verscheidenheid in genadegaven, 

maar het is dezelfde Geest. 
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En Openbaring 14, vers 14 tot en met 16 En ik zag en zie, een 
witte wolk, en op de wolk iemand gezeten als eens mensenzoon 

met een gouden kroon op zijn hoofd en een scherpe sikkel in zijn 

hand. En een andere engel kwam uit de tempel en riep met luider 
stem tot Hem, die op de wolk gezeten was: Zend uw sikkel uit en 

maai, want de ure om te maaien is gekomen, want de oogst der 
aarde is geheel rijp geworden. En Hij, die op de wolk gezeten was, 

zond zijn sikkel uit op de aarde, en de aarde werd gemaaid. 

 
Voorwaar, wie een oor heeft, die hore. 

 
En Openbaring 14, vers 12 Hier blijkt de volharding der heiligen, 

die de geboden Gods en het geloof in Jezus bewaren. 

 
En Openbaring 22, vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, 

zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van 
de Here Jezus zij met u allen. 

 

Wie niet wil horen gaat verloren!  
 

Romeinen 12, vers 9 De liefde zij ongeveinsd. Weest afkerig van 

het kwade, gehecht aan het goede.  
 

Voorwaar, wees niet gelijkvormig aan de wereld.  
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en 

verdween. 

 
 

 

Kijk uit dat God u niet gaat veroordelen 
 

Heeft satan u zo erg verblind? Kijk uit dat God u niet gaat 
veroordelen hoewel velen al een eigen plek hebben gereserveerd in 

de hel voor eeuwig!  

 
 

Volledige weergave: 
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Hallo, welkom! Op 16 juni 2022, kreeg ik, Profeet Benjamin 
Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil 

delen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 
Revelado, en ben een bode engel Gods. 

 

Openbaring 22, vers 6 en 7 En Hij zeide tot mij: Deze woorden 
zijn getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der 

Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen 
hetgeen weldra geschieden moet. En zie, Ik kom spoedig. Zalig hij, 

die de woorden der profetie van dit boek bewaart! 

 
Voorwaar,  

 
Efeziërs 4, vers 11 En Hij, “JHWH” heeft zowel apostelen als 

Profeten gegeven...tot zover. 

En Numeri 12, vers 6 Toen zeide Hij: Hoort nu mijn woorden. 
Indien onder u een Profeet is, dan maak Ik, de HERE, Mij in een 

gezicht aan hem bekend, in een droom spreek Ik met hem. 

 
Voorwaar, een valse profeet zal u echt nimmer 

waarschuwen. 
Sinds 2012 worden de boodschappen Gods zoals profetieën en 

openbaringen, onder andere, overgebracht door de bode engel 

Gods. God koos hiervoor Zijn ware eenvoudige en geliefde Profeet 
Benjamin Cousijnsen uit die geen hogeschool gevolgd heeft. Hij is 

dus geen geleerde. Voorwaar, alles komt 100% procent van God 
zelf en omdat hij Gods uitgekozen Profeet, alles doorgeeft in de 

aanwezijheid van een bode engel Gods. En hij waarschuwt u niet 

voor de lol maar in geohoorzaamheid en liefde aan zijn 
liefhebbende Abba, Vader, de Koning der koningen, Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. 

 
Voorwaar, als u tegen de Koning der koningen strijdt en 

ongehoorzaam bent,  
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en Zijn ware, trouwe en geliefde Profeet Gods veroordeelt, zou u 
zich ééns zelf grondig moeten onderzoeken of u wel uit God of uit 

satan bent. 

Heeft satan u zo erg verblind?  
 

Johannes 7, vers 28 en 29 Jezus dan riep, terwijl Hij in de tempel 
leerde, en sprak: Mij kent gij en gij weet, vanwaar Ik ben; en Ik 

ben niet van Mijzelf gekomen, maar er is een Waarachtige, die Mij 

gezonden heeft en die gij niet kent. Ik ken Hem, want Ik kom van 
Hem en Hij heeft Mij gezonden. 

 
Voorwaar, evenzo Profeet Benjamin Cousijnsen kent de Here 

en hij brengt Zijn boodschappen over die Hij gezonden heeft. 

Kijk uit dat God u niet gaat veroordelen, hoewel velen al een eigen 
plek hebben gereserveerd in de hel voor eeuwig! Voorwaar, wees 

geen slaaf des verderfs, door wie men overmeesterd is. 
 

2 Petrus 2, vers 22 Hun is overkomen, wat een waar spreekwoord 

zegt: Een hond, die teruggekeerd is naar zijn uitbraaksel, of: een 
gewassen zeug naar de modderpoel. 

En 2 Petrus 3, vers 10 en 11 Maar de dag des Heren zal komen als 

een dief. Op die dag zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en 
de elementen door vuur vergaan, en de aarde en de werken daarop 

zullen gevonden worden. Daar al deze dingen aldus vergaan, 
hoedanig behoort gij dan te zijn in heilige wandel en godsvrucht. 

 

En Openbaring 22, vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, 
zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van 

de Here Jezus zij met u allen. 
  

Wie niet wou horen gaat verloren 100%. 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en 
verdween. 

 

 
 

Deze woorden zijn ook voor u 
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Voorwaar, wees krachtig en standvastig en niet dood maar levend 
door de kadosh, heilige en levende Geest Gods, die krachtig in u wil 

werken.  

 
 

Volledige weergave: 
  

Hallo, welkom! Op 19 juni 2022, kreeg ik, Profeet Benjamin 

Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil 
delen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, de Levende en 

Opgestane Heer en de enige Almachtige God en Koning der 
koningen.  

 
Voorwaar, mijn naam is Blesia, en ben een bode engel Gods, 

en ik heb voor u deze kadosh, heilige en liefdevolle woorden 

van uw Here, El Elohim, Adonai, Abba, Vader. 
Voorwaar, wees krachtig en standvastig en niet dood maar levend 

door de kadosh, heilige en levende Geest Gods, die krachtig in u wil 

werken. Voorwaar, stel u open in uw lichaam en vrees niet voor wat 
de kadosh, heilige en Almachtige God kan doen met u. 

 
Romeinen 8, vers 1 Zo is er dan nu geen veroordeling voor hen, 

die in Christus Jezus zijn. 

En vers 9 Gij daarentegen zijt niet in het vlees, maar in de Geest, 
althans, indien de Geest Gods in u woont. Indien iemand echter de 

Geest van Christus niet heeft, die behoort Hem niet toe. 
En vers 15 tot en met 18 Want gij hebt niet ontvangen een geest 

van slavernij om opnieuw te vrezen, maar gij hebt ontvangen de 

Geest van het zoonschap, door welke wij roepen: Abba, Vader. Die 
Geest getuigt met onze geest, dat wij kinderen Gods zijn. Zijn wij 

nu kinderen, dan zijn wij ook erfgenamen: erfgenamen van God, en 

medeërfgenamen van Christus; immers, indien wij delen in zijn 
lijden, is dat om ook te delen in zijn verheerlijking. Want ik ben er 

zeker van, dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt 
tegen de heerlijkheid, die over ons geopenbaard zal worden. 
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Voorwaar, deze woorden zijn ook voor u. 
 

Romeinen 8, vers 19 en 20 Want met reikhalzend verlangen 

wacht de schepping op “u” het openbaar worden der zonen “en 
dochters” Gods. Want de schepping is aan de vruchteloosheid 

onderworpen, niet vrijwillig, maar om de wil van Hem, die haar 
daaraan onderworpen heeft, 

 

Voorwaar, laat de Heilige Geest Gods u gebruiken. 
 

Romeinen 8, vers 24 tot en met 28 Want in die hoop zijn wij 
behouden. Maar hoop, die gezien wordt, is geen hoop, want hoe zal 

men hopen op hetgeen men ziet? Indien wij echter hopen op 

hetgeen wij niet zien, verwachten wij het met volharding. En 
evenzo komt de Geest onze zwakheid te hulp; want wij weten niet 

wat wij bidden zullen naar behoren, maar de Geest zelf pleit voor 
ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En Hij, die de harten 

doorzoekt, weet de bedoeling des Geestes, dat Hij namelijk naar de 

wil van God voor de heiligen pleit. Wij weten nu, dat God alle 
dingen doet medewerken ten goede voor hen, die God liefhebben, 

die volgens zijn voornemen geroepenen zijn. 

 
Voorwaar, strek uw handen uit en maak Hem groot met een 

hart vol van geloof en treed in Zijn voorhoven om Hem te 
loven en te aanbidden en te prijzen. 

Love de Here en zing door Zijn kadosh, heilige vuur van Zijn 

krachtige Heilige Geest in de geest en zing en dans voor Zijn 
aangezicht en schaam u niet voor de mensen om u heen. 

 
En Openbaring 22, vers en 21 De genade van de Here Jezus zij 

met u allen. 

  
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en 

verdween. 

 
 

 

De toorn van de Heer der heerscharen zal het land 
verbranden 
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Profetische en waarschuwende boodschap Gods: zo spreekt de 

Here, de Koning der koningen: Spits uw oren, gij zijt 

gewaarschuwd!  
 

 
Volledige weergave: 

  

Hallo, welkom! Op 20 juni 2022, kreeg ik, Profeet Benjamin 
Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil 

delen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. 
 

Voorwaar, zo spreekt de Here, de Koning der koningen: 
Spits uw oren, gij zijt gewaarschuwd! 

  

Jesaja 9, vers 18 en 19 Door de verbolgenheid van de HERE der 
heerscharen wordt het land in brand gezet, zodat het volk tot een 

prooi van het vuur wordt; de ene mens spaart de ander niet, men 

bijt naar rechts en toch hongert men, en men verslindt naar links 
en toch wordt men niet verzadigd, ieder verslindt het vlees van zijn 

eigen arm. 
En Jesaja 1, vers 5 en 6 Waar wilt gij nog meer geslagen worden, 

dat gij voortgaat met af te wijken? Het gehele hoofd is ziek, het 

gehele hart vol krankheid; van de voetzool af tot de schedel is er 
niets gaaf; wonden, striemen en verse kwetsuren, die niet 

uitgedrukt zijn noch verbonden noch met olie verzacht.  
En vers 21 Hoe is de getrouwe veste tot een ontuchtige geworden, 

zij die vervuld was van recht, en waarin gerechtigheid overnachtte, 

en nu – enkel moordenaars!  
 

Voorwaar, mijn naam is Zigrabe, en ben een bode engel 

Gods. 
Voorwaar, zo luidt het profetische woorden des Heren, de Machtige 

des hemels en aarde, en het zal geschieden in het laatste der 
dagen. 
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Jesaja 1, vers 13 Gaat niet voort met huichelachtige offers te 
brengen – gruwelijk reukwerk is het Mij…tot zover. 

En Jesaja 5, vers 11 Wee hun die reeds des morgens vroeg 

bedwelmende drank zoeken; die laat in de nacht opblijven, terwijl 
de wijn hen verhit. 

En vers 18 Wee hun die de ongerechtigheid tot zich trekken met 
koorden van valsheid en de zonde als met een wagentouw. 

En vers 25 Daarom is de toorn des HEREN tegen zijn volk ontbrand 

en heeft Hij, “JHWH”, zijn “krachtige” hand daartegen 
uitgestrekt en slaat Hij het, zodat de bergen beven “en bewegen 

met modderpoel” en de lijken midden op de straten liggen als 
vuilnis. Ondanks dit alles keert zijn toorn zich niet af en blijft zijn 

hand uitgestrekt. 

En vers 29 en 30 Zijn gebrul is als dat ener leeuwin en het brult als 
jonge leeuwen; het gromt, grijpt buit en bergt die, zonder dat 

iemand redding brengt. Het zal te dien dage over hen heenbruisen 
als het bruisen der zee…tot zover. 

En Jesaja 8, vers 13 De HERE der heerscharen, Hèm zult gij heilig 

achten en Hij moet het voorwerp van uw vrees en Hij moet het 
voorwerp van uw schrik zijn.  

 

En Openbaring 14, vers 16 En Hij, die op de wolk gezeten was, 
zond zijn sikkel uit op de aarde, en de aarde werd gemaaid. 

En Jesaja 8, vers 22 En men zal naar de aarde schouwen, en zie, 
benauwdheid en duisternis, beangstigende donkerheid, en in 

duisternis is men verstoten. 

 
En Openbaring 22, vers 6 En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn 

getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der 
Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen 

hetgeen weldra geschieden moet. 

En vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom 
spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de Here Jezus zij 

met u allen. 

  
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en 

verdween. 
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Lach meer naar God 
 

Sommigen lachen meer als er een foto wordt gemaakt van hen, dan 
zo maar een ‘klik’, maar als de Here kijkt zonder fotocamera ziet Hij 

vaak niet eens een glimlach. 

 
 

Volledige weergave: 
Hallo, welkom! Op 21 juni 2022, kreeg ik, Profeet Benjamin 

Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil 

delen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 

Rafaël, en ben een bode engel Gods. 

 
Voorwaar, let goed op en zegt, “Amen!”. 

 
Mattheüs 4, vers 19 en 20 En Hij zeide tot hen: Komt achter Mij 

en Ik zal u vissers van mensen maken. Zij nu lieten terstond hun 

netten liggen en volgden Hem. 
 

Voorwaar, om Hem echt te volgen en Zijn kadosh, heilige 

instrument te zijn, om vissers van mensen te zijn van 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, moet u een 

voorbeeld zijn. 
Want ook de vader van de leugens en kwaadsprekerijen, de satan 

zegt, ‘kom achter mij en ik zal u tot mijn eigendom maken’. 

Voorwaar als u niet luistert naar de Heere God, dan zult u in de 
duisternis leven. 

 
Let op! 

 

Mattheüs 5, vers 8 Zalig de reinen van hart, “de hemel 
verheugt zich over hen” want zij zullen God zien. 

 

Voorwaar, kunt u met een brede glimlach zeggen, 
“Halleluja!”. 
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Sommigen lachen meer als er een foto word gemaakt van hen, dan 
zo  maar een ‘klik’, maar als de Here kijkt zonder fotocamera ziet 

Hij vaak niet eens een glimlach. Misschien zou Hij een camera 

moeten gebruiken. 
 

Voorwaar, de vreugde des Heren is uw kracht en licht. 
 

Mattheüs 5, vers 14 tot en met 16 Gij zijt het licht der wereld. 

Een stad, die op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. Ook 
steekt men geen lamp aan en zet haar onder de korenmaat, maar 

op de standaard, en zij schijnt voor allen, die in het huis zijn. Laat 
zo uw licht schijnen voor de mensen, opdat zij uw goede werken 

zien en uw Vader, die in de hemelen is, verheerlijken. 

En  vers 9 Zalig de vredestichters, want zij zullen kinderen Gods 
genoemd worden. 

En vers 11 en 12 Zalig zijt gij, wanneer men u smaadt en vervolgt 
en liegende allerlei kwaad van u spreekt om Mijnentwil. Verblijdt u 

en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen; want alzo 

hebben zij de Profeten vóór u vervolgd. 
 

Zeg, “Halleluja!” 

Want uw loon is zeer groot vanwege de domheid van satan, die u 
eigenlijk alleen maar meer loon geeft bij de Almachtige God in de 

hemelen. U bent meer dan overwinnaar in Yeshua HaMashiach, 
JHWH, Jezus Christus! 

 

Zeg met vreugde, “Halleluja! Amen!” 
Let op! ‘Klik!’  

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en 
verdween. 

 

 
 

Verheugt u in de Here ten allen tijde 
 
De God nu der hope vervulle u met louter vreugde en vrede in uw 

geloof, om overvloedig te zijn in de hoop, door de kracht des 

heiligen Geestes. 
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Volledige weergave: 

  

Hallo, welkom! Op 22 juni 2022, kreeg ik, Profeet Benjamin 
Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil 

delen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Rafaël, 
en ben een bode engel Gods. 

 
Spreuken 10, vers 28 De verwachting der rechtvaardigen is 

vreugde, maar de hoop der goddelozen gaat teniet. 

 
Voorwaar, zo spreekt de Here: Verheugt u in de Here ten 

allen tijde. 
 

Psalm 119, vers 105 Uw woord is een lamp voor mijn voet en een 

licht op mijn pad.  
En vers 111 en 112 Uw getuigenissen heb ik voor altoos ten erve 

ontvangen, want zij zijn de blijdschap mijns harten. Ik neig mijn 

hart om uw inzettingen te doen, voor altoos, ten einde toe. 
En Romeinen 15, vers 13 De God nu der hope vervulle u met louter 

vreugde en vrede in uw geloof, om overvloedig te zijn in de hoop, 
door de kracht des heiligen Geestes. 

 

Voorwaar, zelfs al gaat u die luistert, door een dal van diepe 
duisternis vrees geen kwaad en zie op de Almachtige, Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, die over elk probleem meer dan 
overwinnaar is. Hij geeft u kracht en sterkte en overwinning. Zijn 

herdersstok en koninklijke staf vertroosten u en brengen u naar 

rustige wateren. 
 

Voorwaar, vertrouw op de Here en Hij zal voor uitkomst 

zorgen. 
 

1 Tessalonicenzen 5, vers 16 tot en met 18 Verblijdt u te allen 
tijde, bidt zonder ophouden, dankt onder alles, want dat is de wil 

Gods in Christus Jezus ten opzichte van u.  
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En tot slot,  

 

Filippenzen 4, vers 5 Uw vriendelijkheid zij alle mensen bekend. 
De Here is nabij. 

 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en 

verdween. 

 
 

 

De Here zal zijn rijke schatkamer, de hemel, voor u 
openen 
 

De volgende zegeningen zullen alle over u komen en uw deel 
worden, indien gij luistert naar de stem van de HERE, uw God. 

 
 

Volledige weergave: 

  
Hallo, welkom! Op 23 juni 2022, kreeg ik, Profeet Benjamin 

Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil 
delen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. 

 

Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, spits uw oren en overdenk 
deze kadosh, profetische woorden diep. 

 
Exodus 23, vers 20 Zie, Ik zend een engel vóór uw aangezicht, 

om u te bewaren op de weg en om u te brengen naar de plaats, die 

Ik, “JHWH” bereid heb “voor u”. 
En Numeri 11, vers 25 Toen daalde de HERE in de wolk neder en 

sprak tot hem “en haar”…tot zover. 
En Numeri 16, vers 42 vanaf: Zie, de wolk bedekte “hem en” haar 

en de heerlijkheid des HEREN, “JHWH” verscheen. 

En Deuteronomium 13, vers 4 De HERE, uw “liefhebbende” God, 
zult gij volgen…tot zover. 
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En Deuteronomium 28, vers 2 De volgende zegeningen zullen alle 
over u komen en uw deel worden, indien gij luistert naar de stem 

van de HERE, uw God. 

 
Voorwaar, prijs de Here, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 

Christus, de Koning der koningen! 
 

Deuteronomium 28, vers 9 De HERE zal u als zijn heilig volk 

bevestigen, zoals Hij u gezworen heeft, indien gij de geboden van 
de HERE, uw God, onderhoudt en in zijn wegen wandelt. 

En vers 12 De HERE ”zelf” zal zijn rijke schatkamer, de hemel, voor 
u openen…tot zover. 

 

En Jozua 1, vers 9 vanaf: De HERE, uw God, is met u, overal waar 
gij gaat. 

En 2 Samuël 22, vers 11 Hij reed op een cherub en vloog, Hij 
verscheen op de vleugels van de wind. 

 

Voorwaar, mijn naam is Revelado, en ben een bode engel 
Gods. 

Wees klaar voor de Opname. 

 
Psalm 37, vers 35 en 36 Ik zag een goddeloze, een geweldenaar, 

die zich uitbreidde als een weelderige woekerplant; toen iemand 
voorbijging, zie, hij was niet meer, ik zocht hem, maar hij was niet 

te vinden. 

En Genesis 18, vers 14 Zou voor de HERE iets te wonderlijk 
zijn?…tot zover. 

 
En Psalm 95, vers 6 Treedt toe, laten wij ons nederwerpen en ons 

buigen, knielen voor de HERE, onze Maker. 

En vers 8 Verhardt uw hart niet, gelijk bij Meriba, gelijk ten dage 
van Massa, in de woestijn. 

En Psalm 113, vers 5 en 6 Wie is als de HERE, onze God, die zeer 

hoog woont, die zeer laag neerziet, in de hemel en op de aarde? 
En Mattheüs 24, vers 33 Zo moet ook gij, wanneer gij dit alles ziet, 

weten, dat het nabij is, voor de deur. 
En vers 37 Want zoals het was in de dagen van Noach, zo zal de 

komst van de Zoon des mensen zijn. 
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En vers 39 En zij niets bemerkten, eer de zondvloed kwam en hen 
allen wegnam, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn. 

En vers 44 Daarom, weest ook gij bereid, want op een uur, dat gij 

het niet verwacht, komt de Zoon des mensen. 
 

En Openbaring 14, vers 16 En Hij, die op de wolk gezeten was, 
zond zijn sikkel uit op de aarde, en de aarde werd gemaaid. 

En Openbaring 22, vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: 

Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de 
Here Jezus zij met allen. 

 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en 

verdween. 

 

 

 

De dag van Zijn grote majesteit breekt aan! 
 
Komt dus tot bezinning en wordt nuchter, opdat gij kunt 

bidden. Hebt bovenal bestendige liefde jegens elkander, want de 
liefde bedekt tal van zonden. Weest gastvrij jegens elkander, 

zonder morren. En gij doet wel, er acht op deze woorden Gods te 

slaan als op een lamp, die schijnt in een duistere plaats, totdat de 
dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw harten. 

 
 

Volledige weergave: 

  
Hallo, welkom! Op 26 juni 2022, kreeg ik, Profeet Benjamin 

Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil 

delen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

 

Voorwaar, spits uw oren! 
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1 Petrus 4, vers 7 tot en met 9 Het einde aller dingen is 
nabijgekomen. Komt dus tot bezinning en wordt nuchter, opdat gij 

kunt bidden. Hebt bovenal bestendige liefde jegens elkander, want 

de liefde bedekt tal van zonden. Weest gastvrij jegens elkander, 
zonder morren.  

En vers 11 en 12 Spreekt iemand, laten het woorden zijn als van 
God; dient iemand, laat het zijn als uit kracht, door God verleend, 

opdat in alles God verheerlijkt worde door Jezus Christus, aan wie 

de heerlijkheid is en de kracht, in alle eeuwigheid! Amen. Geliefden, 
laat de vuurgloed, die tot beproeving dient, u niet bevreemden, 

alsof u iets vreemds overkwame.  
En vers 17 en 18 Want het is nu de tijd, dat het oordeel begint bij 

het huis Gods; als het bij ons begint, wat zal het einde zijn van 

hen, die ongehoorzaam blijven aan het evangelie Gods? En indien 
de rechtvaardige ternauwernood behouden wordt, waar zal dan de 

goddeloze en zondaar verschijnen? 
 

Voorwaar, mijn naam is Chrismach, en ben een bode engel 

Gods. 
Elke letter, elke boodschap wat van God komt is kadosh, heilig en 

iedereen moet het overdenken en voor iedereen is het om zich te 

onderzoeken. 
 

1 Petrus 4, vers 19 Laten derhalve ook zij, die naar de wil van 
God lijden, hun zielen aan de getrouwe Schepper overgeven, steeds 

het goede doende. 

En 1 Petrus 5, vers 6 en 7 Vernedert u dan onder de machtige hand 
Gods, opdat Hij u verhoge te zijner tijd. Werpt al uw bekommernis 

op Hem, want Hij zorgt voor u. 
En vers 11 Hem zij de kracht in alle eeuwigheid! Amen.  

 

En 2 Petrus 1, vers 11 tot en met 13 Want zó zal u rijkelijk 
worden verleend de toegang tot het eeuwige Koninkrijk van onze 

Here en Heiland, Jezus Christus. Daarom zal het steeds mijn 

voornemen zijn u hieraan te herinneren, hoewel gij het weet en in 
de waarheid, die bij u is, versterkt zijt. Ik acht het mijn plicht, 

zolang ik in deze tent ben, u door herinnering wakker te houden. 
En vers 16 Want wij zijn geen vernuftig gevonden verdichtsels 

nagevolgd, toen wij u de kracht en de komst van onze Here Jezus 
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Christus hebben verkondigd, maar wij zijn ooggetuigen geweest 
van zijn majesteit. 

En vers 19 tot en met 21 En wij achten het profetische woord 

daarom des te vaster, en gij doet wèl, er acht op te geven als op 
een lamp, die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag 

aanbreekt en de morgenster opgaat in uw harten. Dit moet gij 
vooral weten, dat geen profetie der Schrift een eigenmachtige 

uitlegging toelaat; want nooit is profetie voortgekomen uit de wil 

van een mens, maar, door de heilige Geest gedreven, hebben 
mensen van Godswege gesproken. 

 
En Openbaring 22, vers 6 en 7 En Hij zeide tot mij: Deze 

woorden zijn getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de 

geesten der Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten 
te tonen hetgeen weldra geschieden moet. En zie, Ik kom spoedig. 

Zalig hij, die de woorden der profetie van dit boek bewaart! 
En 2 Petrus 3, vers 3 Dit vooral moet gij weten, dat er in de laatste 

dagen spotters met spotternij zullen komen, die naar hun eigen 

begeerten wandelen. 
En vers 10 tot en met 13 Maar de dag des Heren zal komen als een 

dief. Op die dag zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en de 

elementen door vuur vergaan, en de aarde en de werken daarop 
zullen gevonden worden. Daar al deze dingen aldus vergaan, 

hoedanig behoort gij dan te zijn in heilige wandel en 
godsvrucht, vol verwachting u spoedende naar de komst van de 

dag Gods, ter wille waarvan de hemelen brandende zullen vergaan 

en de elementen in vuur zullen wegsmelten. Wij verwachten echter 
naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar 

gerechtigheid woont. 
 

En Lucas 21, vers 8 vanaf: De tijd is nabij…tot zover. 

En vers 9 En wanneer gij hoort van oorlogen en onlusten, “onder 
andere”, laat u niet beangstigen…tot zover. 

En vers 10 en 11 Toen zeide Hij tot hen: Volk zal opstaan tegen 

volk en koninkrijk tegen koninkrijk, en er zullen grote 
aardbevingen, en nu hier, dan daar pestziekten en hongersnoden 

zijn, en ook vreselijke dingen en grote tekenen van de hemel. 
 

Voorwaar, deze dingen zijn reeds in volle gang! 



 
 

 

8982 
 
 

 

 
Lucas 21, vers 22 Want dit zijn de dagen van vergelding, waarin 

alles wat geschreven is, in vervulling gaat.   

En vers 25 tot en met 28 En er zullen tekenen zijn aan zon en 
maan en sterren, en op de aarde radeloze angst onder de volken 

vanwege het bulderen van zee en branding, terwijl de mensen 
bezwijmen van vrees en angst voor de dingen, die over de wereld 

komen. Want de machten der hemelen zullen wankelen. En dan 

zullen zij de Zoon des mensen zien komen op een wolk, met grote 
macht en heerlijkheid. Wanneer deze dingen beginnen te 

geschieden, richt u op en heft uw hoofden omhoog, want uw 
verlossing genaakt. 

 

Voorwaar, vele tekenen zoals extreem hoge temperatuur 
van de branding der zon is u reeds voorzegd jaren terug 

door Gods ware eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. 
 

Lucas 21, vers 31 tot en met 36 Zo moet ook gij, wanneer gij dit 

ziet geschieden, weten, dat het Koninkrijk Gods nabij is. Voorwaar, 
Ik zeg u, dit geslacht zal geenszins voorbijgaan, voordat alles 

geschiedt. De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar mijn 

woorden zullen geenszins voorbijgaan. Ziet toe op uzelf, dat uw 
hart nimmer bezwaard worde door roes en dronkenschap en zorgen 

voor levensonderhoud, en die dag niet plotseling over u kome, als 
een strik. Want hij zal komen over allen, die gezeten zijn op het 

oppervlak der ganse aarde. Waakt te allen tijde, biddende, dat gij 

in staat moogt wezen te ontkomen aan alles wat geschieden zal, en 
gesteld te worden voor het aangezicht van de Zoon des mensen. 

 
Voorwaar, O wee, O wee hen, die op Aarde wonen, vanwege 

hun ongehoorzaamheid zijn ze achtergebleven door God 

besloten! 
 

Openbaring 9, vers 20 En wie van de mensen overgebleven 

waren, die niet gedood waren door deze plagen, bekeerden zich 
toch niet van de werken hunner handen, om de boze geesten, “de 

gevallen engelen”, niet meer te aanbidden…tot zover. 
En vers 21 En zij bekeerden zich niet van hun moorden, noch van 

hun toverijen, noch van hun hoererij, noch van hun dieverijen. 
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Voorwaar,  

 

Openbaring 22, vers 10 tot en met 15 En hij zeide tot mij: 
Verzegel de woorden van de profetie van dit boek niet, want de tijd 

is nabij. Wie onrecht doet, hij doe nog meer onrecht; wie vuil is, hij 
worde nog vuiler; wie rechtvaardig is, hij bewijze nog meer 

rechtvaardigheid; wie heilig is, hij worde nog meer geheiligd. Zie, 

Ik kom spoedig en mijn loon is bij Mij om een ieder te vergelden, 
naardat zijn werk is. Ik ben de alfa en de omega, de eerste en de 

laatste, het begin en het einde. Zalig zij, die hun gewaden wassen, 
opdat zij recht mogen hebben op het geboomte des levens en door 

de poorten ingaan in de stad. Buiten zijn de honden en de 

tovenaars, de hoereerders, de moordenaars, de afgodendienaars en 
ieder, die de leugen liefheeft en doet. 

En vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom 
spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de Here Jezus zij 

met u allen. 

 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en 

verdween. 

 
 

 

Hij is uw Koning en het hoofd! 
 
Voorwaar, men kan niet leven van brood en water alleen, onder 

andere, maar van elke woord dat van Hem komt die u geestelijk 
laat groeien. Samen met Hem bent u als een krachtig, machtig 

leger dat in Gods overwinning en geloofsvertrouwen in Hem 

toegewijd voorwaarts gaat. 
 

 

Volledige weergave: 
  

Hallo, welkom! Op 27 juni 2022, kreeg ik, Profeet Benjamin 
Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil 

delen. 
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Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, de Koning der 

koningen. Voorwaar, mijn naam is Lovesadai, en ben een bode 
engel Gods. 

 
Voorwaar, als een echte Godsgetuige, laat u zich leiden door 

Zijn sterkte en liefde en Kadosh, Heilige Geest.  

Laat Hem u voeden met Zijn boodschappen keer op keer om 
krachtig te zijn als bewijs van uw liefde voor Hem, Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, men kan niet leven 
van brood en water alleen, onder andere, maar van elke woord dat 

van Hem komt die u geestelijk laat groeien. 

 
Spreuken 3, vers 5 tot en met 8 Vertrouw op de HERE met uw 

ganse hart en steun op uw eigen inzicht niet. Ken Hem in al uw 
wegen, dan zal Hij uw paden recht maken. Wees niet wijs in eigen 

ogen, vrees de HERE en wijk van het kwaad; het zal medicijn wezen 

voor uw vlees, en lafenis voor uw gebeente. 
En vers 13 Welzalig de mens die wijsheid vindt, de mens die 

verstandigheid verkrijgt. 

En vers 15 tot en met 18 Zij is kostbaarder dan koralen, al wat gij 
kunt begeren, kan haar niet evenaren. Lengte van dagen is in haar 

rechterhand, in haar linkerhand rijkdom en eer. Haar wegen zijn 
liefelijke wegen, al haar paden zijn vrede. Een boom des levens is 

zij voor wie haar aangrijpen, wie haar vasthouden, zijn gelukkig te 

prijzen. 
 

Voorwaar, zie naar Hem op en weet dat Hij u nabij is in uw 
wandel met Hem.  

Samen met Hem bent u als een krachtig, machtig leger dat in Gods 

overwinning en geloofsvertrouwen in Hem toegewijd voorwaarts 
gaat. Hij is uw Koning en het hoofd! Hij komt altijd Zijn beloften na 

en heeft u de zege in de strijd beloofd. Laat Hem meer worden in 

uw leven en stel uw liefhebbende Abba, Vader niet teleur maar kom 
uw beloften aan Hem altijd na. Stel niet keer op keer uit. Zou Hij 

dat ook doen denkt u? 
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Spreuken 4, vers 23 Behoed uw hart boven al wat te bewaren is, 
want daaruit zijn de oorsprongen des levens. 

En vers 25 Laten uw ogen voorwaarts blikken en uw oogopslag 

rechtuit zijn. 
En Spreuken 13, vers 15 Goed inzicht verschaft gunst, maar de 

weg der trouwelozen is onbegaanbaar. 
 

Voorwaar, Hij is kadosh, heilig en waardig om te ontvangen 

alle eer en glorie en aanbidding. 
Voorwaar, Hij heeft u lief en wil Zijn grootheid van Zijn Naam in u 

zien. Laat Zijn Shalom met u zijn. 
 

En Spreuken 13, vers 20 tot en met 22 Zie dit geestelijk. Wie 

met wijzen omgaat, wordt wijs; maar wie met dwazen verkeert, 
wordt slecht. Het kwaad vervolgt de zondaren, maar de 

rechtvaardigen vergeldt Hij het goede. De goede doet zijn 
kindskinderen erven, maar het vermogen van de zondaar wordt 

weggelegd voor de rechtvaardigen. 

  
En Openbaring 22, vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, 

zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van 

de Here Jezus zij met u allen. 
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en 
verdween. 

 

 
 

 
 

 

Vrees JHWH, die macht heeft om iedereen te doden 

en in de hel te werpen! 
 

Waarschuwende boodschap Gods: God zal u veroordelen als u deel 
uitmaakt van de duisternis en Zijn geboden niet doet en 

onderhoud. Waar uw hart en ziel vol van is, daar zal uw ziel zijn. 
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Volledige weergave: 
  

Hallo, welkom! Op 28 juni 2022, kreeg ik, Profeet Benjamin 

Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil 
delen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 

Rafaël, en ben een bode engel Gods. 
 

Voorwaar, de gevallen engelen moeten u ondertussen al 
bekend zijn. 

Hun werken kunt u onderscheiden vanwege hun negativiteit tegen 

licht en het belachelijk te maken. Hun weg van de duisternis is heel 
breed en heel makkelijk te bewandelen. Wie naar hen hoort, hoort 

niet naar Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. 
 

Lucas 12, vers 2 en 3 Er is niets bedekt, of het zal geopenbaard 

worden, en verborgen, of het zal bekend worden. Daarom, al wat 
gij in het donker, “de duisternis” gesproken hebt, zal in het licht 

gehoord worden…tot zover. 

En vers 5 Ik, “JHWH” zal u tonen, wie gij “echt” vrezen moet. 
Vreest Hem, “Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus”, die 

nadat Hij gedood heeft, macht heeft om in de hel te werpen. 
Voorwaar, Ik zeg u, vreest Hem! 

 

En 2 Korintiërs 10, vers 4 tot en met 7 Want de wapenen van 
onze veldtocht zijn niet vleselijk, maar krachtig voor God tot het 

slechten van bolwerken, zodat wij de redeneringen en elke schans, 
die opgeworpen wordt tegen de kennis van God, slechten, elk 

bedenksel als krijgsgevangene brengen onder de gehoorzaamheid 

aan Christus, en gereed staan, zodra uw gehoorzaamheid volkomen 
is, alle ongehoorzaamheid te straffen. Gij ziet aan, wat voor ogen 

is. Indien iemand de vaste overtuiging heeft van Christus te zijn, 

dan overwege hij toch ook bij zichzelf, dat, even goed als hij van 
Christus is, wij ook van Christus zijn. 

En Galaten 5, vers 10 Ik voor mij ben van u overtuigd in de Here, 
dat gij geen andere mening zult hebben. Maar wie u in verwarring 

brengt, zal zijn straf hebben te dragen, wie hij ook zij. 
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En vers 17 Want het begeren van het vlees gaat in tegen de Geest 
en dat van de Geest tegen het vlees – want deze staan tegenover 

elkander – zodat gij niet doet wat gij maar wenst. 

 
Voorwaar, satan heeft veel te bieden totdat men voor 

eeuwig verloren gaat waar de dikke en dunne wormen door 
hen heen kruipen en waar slangen en spinnen, onder 

andere, eten van hen overal. 

Telkens ondergaat men het ergste. Men wordt zelfs verkracht keer 
op keer in de hel en sadistische, extreme, pijnige, helse 

handelingen vinden daar plaats. Ook het vlees verbrandt waardoor 
de helse verbranding keer op keer alles wegteert. Alles herhaalt 

zich keer op keer in de hel onder het genot van satan. Voorwaar, 

dit alles en veel meer is het loon voor hen, die ongehoorzaam 
waren aan God. 

 
Voorwaar, laat u niet manipuleren door de machten en 

krachten van de duisternis. 

God zal u veroordelen als u deel uitmaakt van de duisternis en Zijn 
geboden niet doet en onderhoudt. Licht en duisternis gaan niet 

samen. Waar uw hart en ziel vol van is, daar zal uw ziel zijn. 

 
Johannes 3, vers 17 tot en met 21 Want God heeft zijn Zoon 

niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar 
opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, 

wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, 

omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon 
van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is 

en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want 
hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat 

het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de 

dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat 
van zijn werken blijke, dat zij in God verricht zijn. 

En vers 36 Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven; doch wie 

aan de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de 
toorn Gods blijft op hem. 

 
Kies heden, Hemel of hel! 
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Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en 
verdween. 

 

 

 

Een geweldig moment komt voor de kinderen Gods 
 
Wat zal het een geweldig moment zijn om het te zien wanneer de 

heilige trouwe kinderen Gods komen te staan voor de Here in al 
Zijn glorie en liefde en kracht. 

 

 
Volledige weergave: 

  

Hallo, welkom! Op 29 juni 2022, kreeg ik, Profeet Benjamin 
Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil 

delen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 
Revelado, en ben een bode engel Gods. 

 
Voorwaar, hoe geweldig is het om straks voor de Here, uw 

liefhebbende Vader, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 

Christus, de Koning der koningen, te komen te staan. 
Wat zal het een geweldig moment zijn om het te zien! Niet lang 

meer en u zult Hem zien in al Zijn glorie en liefde en kracht. 

Voorwaar, let goed op wat Yeshua HaMashiach zeide tegen Zijn 
discipelen. 

 
Johannes 20, vers 29 Jezus zeide tot hem: Omdat gij Mij gezien 

hebt, hebt gij geloofd? Zalig zij, die niet gezien hebben en toch 

geloven. 
 

Voorwaar, de Here heeft al Zijn kadosh, heilige trouwe 
kinderen zeer lief.  

Zijn liefde voor hen is zeer groot. Geliefden des Heren, wees sterk 

en moedig en gebruik Zijn woorden, die Hij op uw lippen legt. De 
Here, uw God is met u overal waar gij gaat. 
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Voorwaar, heiligt u, dan zal uw liefhebbende Vader in uw 

wandel met Hem wonderen laten zien. 

Voorwaar, sidder niet en deel wat Hij u reeds geopenbaard heeft 
zoals over de twee getuigen. De Here wil dat u erover getuigt voor 

Zijn glorie en eer. Voorwaar, een valse profeet zou nimmer u 
waarschuwen met Gods overgebrachte kadosh, heilige 

boodschappen Gods. Voorwaar, ook de twee profeten geven alle eer 

aan Hem, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, die het 
toekomt voor eeuwig. 

 
Psalm 72, vers 17 Zijn naam zij voor altoos, zolang de zon er is, 

bloeie zijn naam. Mogen alle volken elkander daarmee zegenen, 

hem gelukkig prijzen. 
En Mattheüs 6, vers 21 Want, waar uw schat is, daar zal ook uw 

hart zijn. 
En Johannes 14, vers 27 Vrede laat Ik u, mijn vrede geef Ik u; niet 

gelijk de wereld die geeft, geef Ik hem u. Uw hart worde niet 

ontroerd of versaagd. 
En Johannes 15, vers 16 tot en met 22 Niet gij hebt Mij, maar Ik 

heb u uitgekozen en u aangewezen, opdat gij zoudt heengaan en 

vrucht dragen en uw vrucht zou blijven, opdat de Vader u alles 
geve, wat gij Hem bidt in mijn naam. Dit gebied Ik u, dat gij 

elkander liefhebt. Indien de wereld u haat, weet dan, dat zij Mij eer 
dan u gehaat heeft. Indien gij van de wereld waart, zou de wereld 

het hare liefhebben, doch omdat gij van de wereld niet zijt, maar Ik 

u uit de wereld uitgekozen heb, daarom haat u de wereld. Gedenkt 
het woord, dat Ik tot u gesproken heb: Een slaaf staat niet boven 

zijn heer. Indien zij Mij vervolgd hebben, zij zullen ook u vervolgen; 
indien zij mijn woord bewaard hebben, zij zullen ook het uwe 

bewaren. Maar dit alles zullen zij u aandoen om mijn naam, want 

zij kennen Hem niet, die Mij gezonden heeft. Indien Ik niet 
gekomen was en tot hen gesproken had, zij zouden geen zonde 

hebben, maar nu hebben zij geen voorwendsel voor hun zonde. 

 
En tot slot,  

 
1 Johannes 5, vers 10 to en met 12 Wie in de Zoon van God 

gelooft, heeft het getuigenis in zich; wie God niet gelooft, heeft 



 
 

 

8990 
 
 

 

Hem tot een leugenaar gemaakt, omdat hij niet geloofd heeft in het 
getuigenis, dat God getuigd heeft van zijn Zoon. En dit is het 

getuigenis: God heeft ons eeuwig leven gegeven en dit leven is in 

zijn Zoon. Wie de Zoon heeft, heeft het leven; wie de Zoon van God 
niet heeft, heeft het leven niet. 

 
En Openbaring 22, vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, 

zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van 

de Here Jezus zij met u allen. 
  

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en 
verdween. 

  

 
 

 
 

 

God spreekt ook nu in het laatste der dagen 
 

Voorwaar, zegt nimmer dat Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 

Christus alleen toen gesproken heeft, dat is een leugen van satan. 
 

 

Volledige weergave: 
  

Hallo, welkom! Op 30 juni 2022, kreeg ik, Profeet Benjamin 
Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil 

delen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 
Blesia, en ben een bode engel Gods. 

 

Voorwaar, zegt nimmer dat Yeshua HaMashiach, JHWH, 
Jezus Christus alleen toen gesproken heeft, dat is een 

leugen van satan. 
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Hebreeën 1, vers 1 tot en met 3 Nadat God eertijds vele malen 
en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had in de 

Profeten, heeft Hij nu in het laatst der dagen tot ons gesproken in 

de Zoon, die Hij gesteld heeft tot erfgenaam van alle dingen, door 
wie Hij ook de wereld geschapen heeft. Deze, de afstraling zijner 

heerlijkheid en de afdruk van zijn wezen, die alle dingen draagt 
door het woord zijner kracht, heeft, na de reiniging der zonden tot 

stand gebracht te hebben, Zich gezet aan de rechterhand van de 

majesteit in den hoge. 
 

U hoort het goed, ook nu in het laatste der dagen heeft Hij 
tot u gesproken. 

 

Openbaring 22, vers 6 En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn 
getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der 

Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen 
hetgeen weldra geschieden moet.  

 

Wederom u hoort het goed, ook nu is de Here dezelfde als 
toen. 

 

Hebreeën 1, vers 7 En van de engelen zegt Hij: Die zijn engelen 
maakt tot winden en zijn dienaars tot een vuurvlam. 

  
Voorwaar, wat zou Hij tot u gaan zeggen? 

Bent u een vurige, krachtige, en standvastige dienaar in Hem en 

vooral betrouwbaar? 
 

2 Korintiërs 6, vers 3 Wij geven in geen enkel opzicht enige 
aanstoot, opdat onze bediening niet gesmaad worde. 

En vers 6 en 7 In reinheid, in kennis, in lankmoedigheid, in 

rechtschapenheid, in de heilige Geest, in ongeveinsde liefde, in de 
prediking van de waarheid, in de kracht Gods; met de wapenen der 

gerechtigheid in de rechterhand en in de linkerhand. 

En vers 10 Onze mond heeft zich tegen u geopend, Korintiërs, ons 
hart staat wijd open. 

 
En Galaten 5, vers 16 Dit bedoel ik: wandelt door de Geest en 

voldoet niet aan het begeren van het vlees.  
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En vers 22 Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, 
lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, 

zelfbeheersing. 

 
Voorwaar, dit is de rijkdom der uitverkorenen. 

Let even goed op! 
 

Efeziërs 1, vers 4 tot en met 8 Hij heeft ons immers in Hem 

uitverkoren vóór de grondlegging der wereld, opdat wij heilig en 
onberispelijk zouden zijn voor zijn aangezicht. In liefde heeft Hij 

ons tevoren ertoe bestemd als zonen van Hem te worden 
aangenomen door Jezus Christus, naar het welbehagen van zijn 

wil, tot lof van de heerlijkheid zijner genade, waarmede Hij ons 

begenadigd heeft in de Geliefde. En in Hem hebben wij de 
verlossing door zijn bloed, de vergeving van de overtredingen, naar 

de rijkdom zijner genade, welke Hij ons overvloedig heeft bewezen 
in alle wijsheid en verstand. 

En vers 11 tot en met 14 In Hem, in wie wij ook het erfdeel 

ontvangen hebben, waartoe wij tevoren bestemd waren krachtens 
het voornemen van Hem, die in alles werkt naar de raad van zijn 

wil, opdat wij zouden zijn tot lof zijner heerlijkheid, wij, die reeds 

tevoren onze hoop op Christus hadden gebouwd. In Hem zijt ook 
gij, nadat gij het woord der waarheid, het evangelie uwer 

behoudenis, hebt gehoord; in Hem zijt gij, toen gij gelovig werdt, 
ook verzegeld met de heilige Geest der belofte, die een onderpand 

is van onze erfenis, tot verlossing van het volk, dat Hij Zich 

verworven heeft, tot lof zijner heerlijkheid. 
En vers 18 tot en met 20 Verlichte ogen uws harten, zodat gij weet, 

welke hoop zijn roeping werkt, hoe rijk de heerlijkheid is zijner 
erfenis bij de heiligen, en hoe overweldigend groot zijn kracht is 

aan ons, die geloven, naar de werking van de sterkte zijner macht, 

die Hij heeft gewrocht in Christus, door Hem uit de doden op te 
wekken en Hem te zetten aan zijn rechterhand in de hemelse 

gewesten. 

 
En Jakobus 1, vers 16 en 17 Dwaalt niet, mijn geliefde broeders. 

Iedere gave, die goed, en elk geschenk, dat volmaakt is, daalt van 
boven neder, van de Vader der lichten, bij wie geen verandering is 

of zweem van ommekeer. 
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En Hebreeën 13, vers 2 Vergeet de herbergzaamheid niet, want 

daardoor hebben sommigen, zonder het te weten, engelen 

geherbergd.  
En Openbaring 22, vers 16 Ik, Jezus, heb mijn engel “zowel 

Profeten” gezonden…tot zover. 
En vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom 

spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de Here Jezus zij 

met u allen. 
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en 
verdween. 
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JULI 2022 

 
Luister naar Zijn stem via Zijn Profeet 
 
Neem u voor hem in acht en luister naar hem, wees tegen hem niet 

wederspannig, want hij zal uw overtredingen niet vergeven, want 
mijn naam is in hem. 

 

 
Volledige weergave: 

  
Hallo, welkom! Op 3 juli 2022, kreeg ik, Profeet Benjamin 

Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil 

delen. 
 

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  
 

Voorwaar,  
 

Openbaring 22, vers 6 en 7 En Hij zeide tot mij: Deze woorden 

zijn getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der 
Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen 

hetgeen weldra geschieden moet. En zie, Ik kom spoedig. Zalig hij, 
die de woorden der profetie van dit boek bewaart! 

En Richteren 6, vers 12 en vers 16  De Engel des HEREN verscheen 

hem en zeide tot hem: De HERE is met u, gij dappere held. En 
de HERE zeide tot hem: Ik, “JHWH” ben met u…tot zover. 

En Exodus 23, vers 21 Neem u voor hem in acht en luister naar 

hem, wees tegen hem niet wederspannig, want hij zal uw 
overtredingen niet vergeven, want mijn naam is in hem. 

En vers 23 Want “zo spreekt de Here, JHWH”, mijn engel zal 
voor uw aangezicht gaan…tot zover. 

 

Voorwaar, mijn naam is Revorme, en ben een bode engel 
Gods. 
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Voorwaar, zo spreekt de Here, El Elohim, Adonai, Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus tot u, die hore: 

 

Numeri 12, vers 5 Toen daalde de HERE neder in de 
wolkkolom…tot zover. 

En vers 6 Toen zeide Hij: Hoort nu mijn woorden. Indien onder u 
een Profeet is, dan maak Ik, de HERE, Mij in een gezicht aan hem 

bekend, in een droom spreek Ik met hem. 

En Numeri 16, vers 42 vanaf: Zie, “ook” de wolk “des Heren” 
bedekte haar en de heerlijkheid “der Heilige Geest” 

des HEREN verscheen. 
 

Zeg, Halleluja! 

 
Deuteronomium 8, vers 18  Maar gij zult aan de HERE “JHWH”, 

uw God, denken, “Hem loven en prijzen en aanbidden” want Hij 
is het, “die u zeer lief heeft en” die u kracht geeft…tot zover. 

En Efeziërs 2, vers 8 Want door genade zijt gij behouden, door het 

geloof, en dat niet uit uzelf: het is een gave van God. 
En Efeziërs 5, vers 10 En toetst wat de Here welbehagelijk is. 

 

En Efeziërs 6, vers 10 Voorts, weest krachtig in de Here en in de 
sterkte zijner macht.  

En Filippenzen 4, vers 1 Daarom, mijn geliefde broeders “en 
zusters”, naar wie mijn verlangen uitgaat, mijn blijdschap en 

kroon, staat alzo vast in de Here, geliefden! 

En vers 4 tot en met 7 Verblijdt u in de Here te allen tijde! 
Wederom zal ik zeggen: Verblijdt u! Uw vriendelijkheid zij alle 

mensen bekend. De Here is nabij. Weest in geen ding bezorgd, 
maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met 

dankzegging bekend worden bij God. En de vrede Gods, die alle 

verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden 
in Christus Jezus. 

En vers 10 Ik heb er mij ten zeerste over verblijd in de Here, dat gij 

nu eindelijk uw belangstelling in mij hebt kunnen verlevendigen, 
omdat gij wel belangstelling had, maar niet de gelegenheid. 

En vers 13 Ik vermag alle dingen in Hem, die mij kracht geeft. 
En vers 19 Mijn God zal in al uw behoeften naar zijn rijkdom 

heerlijk voorzien, in Christus Jezus. 
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En vers 23 De genade van de Here Jezus Christus zij met uw geest. 
 

En Colossenzen 1, vers 29 Hiervoor span ik mij ook in, onder 

zware strijd, naar zijn werking, die in mij werkt met kracht. 
En Colossenzen 2, vers 15  Hij heeft de overheden en machten 

ontwapend en openlijk tentoongesteld en zo over hen gezegevierd. 
En Colossenzen 3, vers 4 Wanneer Christus verschijnt, die ons 

leven is, zult ook gij met Hem verschijnen in heerlijkheid. 

En vers 15 En de vrede van Christus, tot welke gij immers in één 
lichaam geroepen zijt, regere in uw harten; en weest dankbaar. 

En vers 17 En al wat gij doet met woord of werk, doet het alles in 
de naam des Heren Jezus, God, de Vader, dankende door Hem! 

 

En Hebreeën 1, vers 1 tot en met 3 Nadat God eertijds vele 
malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had in de 

Profeten, heeft Hij nu in het laatst der dagen tot ons gesproken in 
de Zoon, die Hij gesteld heeft tot erfgenaam van alle dingen, door 

wie Hij ook de wereld geschapen heeft. Deze, de afstraling zijner 

heerlijkheid en de afdruk van zijn wezen, die alle dingen draagt 
door het woord zijner kracht, heeft, na de reiniging der zonden tot 

stand gebracht te hebben, Zich gezet aan de rechterhand van de 

majesteit in den hoge. 
En vers 9 Gerechtigheid hebt Gij liefgehad en ongerechtigheid hebt 

Gij gehaat; daarom heeft U, o God, uw God met vreugdeolie 
gezalfd boven uw deelgenoten. 

En vers 14 Zijn zij niet allen dienende geesten, die uitgezonden 

worden ten dienste van hen, die het heil zullen beërven? 
 

En Openbaring 22, vers 16  Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden, 
om ulieden dit te betuigen “deze boodschap”…tot zover. 

En vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom 

spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de Here Jezus zij 
met u allen. 

 

Ten slot,  
 

De Allerhoogste echter woont niet in wat men met handen maakt, 
zoals de Profeet zegt: De Hemel is mij ten troon, en de aarde een 
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voetbank mijner voeten…tot zover. Handelingen 7, vers 48 en 
49 

 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en 
verdween. 

 
 

 

Laat uw ‘ik, ik, ik’ minder worden 
 

Zo spreekt de Here, Wie heeft deze boodschap bewerkt en tot stand 

gebracht? Ik ben het, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, 
die u geroepen heeft.  

 
 

Volledige weergave: 

  
Hallo, welkom! Op 4 juli 2022, kreeg ik, Profeet Benjamin 

Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil 
delen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, hef uw ogen naar omhoog en 

zie dat de Here God kadosh, heilig  is en geweldig van 
kracht! 

Zo spreekt de Here, Weet gij het niet hebt gij Mijn woorden dan 
niet gehoord? Voorwaar, spits uw oren en zorg dat gij niet achter 

blijft! 

 
Mijn naam is Blesia, en ben een bode engel Gods. 

Hij wordt niet moede noch mat. Voorwaar, hoewel Zijn grootheid en 
verstand niet te doorgronden is, geeft Hij sterkte aan wie moede en 

machteloos is. Voorwaar,  

 
Jesaja 40, vers 31 Maar wie de HERE verwachten, putten nieuwe 

kracht; zij varen op met vleugelen als arenden; zij lopen, maar 

worden niet moede; zij wandelen, maar worden niet mat. 
Kadosh, gezegend is de Here! 
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Geef de Here alle glorie en eer en lof en aanbidding en alles wat 
Hem toekomt, en wat u aan Hem belooft heeft die keer op keer 

uitgesteld. Voorwaar, laat uw ‘ik, ik, ik’ manier van denken, minder 

worden zodat Hij u kan zegenen. 
 

Zo spreekt de Here, Wie heeft deze boodschap bewerkt en 
tot stand gebracht? 

Ik ben het, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, die u 

geroepen heeft. Ik heb u uitverkoren en u niet versmaad.  
 

Jesaja 41, vers 10 Vrees niet, want Ik ben met u; zie niet angstig 
rond, want Ik ben uw God. Ik sterk u, ook help Ik u, ook 

ondersteun Ik u met mijn heilrijke rechterhand. 

En vers 13 en 14 Want Ik, de HERE, uw God, grijp uw rechterhand 
vast; die tot u zeg: Vrees niet, Ik help u. Vrees niet, gij 

wormpje…tot zover. 
En Jesaja 42, vers 23 Wie onder u neemt dit ter ore, schenkt er 

aandacht aan en luistert in het vervolg?   

En Jesaja 43, vers 18 en 19 Denkt niet aan hetgeen vroeger 
gebeurde en let niet op wat oudtijds is geschied; zie, Ik maak iets 

nieuws, nu zal het uitspruiten; zult gij er geen acht op slaan? Ja, Ik 

zal een weg in de woestijn maken, rivieren in de wildernis. 
 

En Psalm 9, vers 10 en 11 Daarom is de HERE een burcht voor de 
verdrukte, een brucht in tijden van nood. Daarom vertrouwen op U 

wie uw naam kennen, want Gij hebt nooit verlaten wie U zoeken, o 

HERE. 
En Psalm 28, vers 7 De HERE is mijn kracht en mijn schild; op Hem 

vertrouwde mijn hart en ik werd geholpen. Daarom juicht mijn hart 
en loof ik Hem met mijn lied. 

En Psalm 29, vers 4 De stem des HEREN is vol kracht, de stem 

des HEREN is vol glorie. 
En Psalm 31, vers 22 tot en met 25 Geprezen zij de HERE, want Hij 

heeft mij wonderbare goedertierenheid betoond in de gloed der 

benauwdheid. Terwijl ik in mijn angst dacht: ik ben verbannen uit 
uw oog – hebt Gij voorwaar mijn luide smekingen gehoord, toen ik 

tot U riep om hulp. Hebt de HERE lief, al zijn gunstgenoten; 
de HERE bewaart de getrouwen, maar ruimschoots vergeldt Hij de 
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trotsen. Weest sterk en uw hart zij onversaagd, gij allen, die op 
de HERE hoopt. 

 

En Openbaring 22, vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, 
zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van 

de Here Jezus zij met u allen. 
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en 

verdween. 
 

 
 

We zijn niets zonder de Almachtige 
 
Sidder niet noch voor een vlieg of een mug of een slang of een 

draak of gevallen engel of waar men ook bang voor is. 

 
 

Volledige weergave: 
  

Hallo, welkom! Op 5 juli 2022, kreeg ik, Profeet Benjamin 

Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil 
delen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 

Michaël, en ben een bode engel Gods, men noemt mij ook wel de 
drakendoder. 

 

Voorwaar, zonder de Almachtige, de Koning der koningen, 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus ben ik zelfs en 

zowel alle engelen des Hemels niet in staat om een mug te 
verslaan en dan hebben wij het nog niet ééns over uw 

gepraat. 

Voorwaar, ik, Michaël heb wel ééns gezien hoe moeilijk men het 
had om achter de muggen en vliegen aan te gaan zoals zelfs 

Profeet Benjamin Cousijnsen ééns met de vliegenmepper was 

gewapend. Soms duurde het even voordat men resultaat had.  
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Voorwaar, zo is het ook zonder de Here, zijn wij niets, echt niets. 
Sidder niet noch voor een vlieg of een mug of een slang of een 

draak of gevallen engel of waar men ook bang voor is. Zou de 

Almachtige, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus op de vlucht 
slaan voor deze griezels? Nee, nooit. Dit staat ook niet in uw Bijbel 

maar wel dit. 
 

Job 9, vers 19  Ja, wanneer het aankomt op de kracht van de 

sterkste,– dan is Hij het…tot zover. 
En Job 36, vers 22 en 23 Zie, God handelt verheven in zijn kracht; 

wie is een leermeester als Hij? Wie zou Hem zijn weg voorschrijven, 
en wie durft zeggen: Gij hebt onrecht gedaan?  

En Job 39, vers 14 Vertrouwt gij op hem, omdat zijn kracht zo 

groot is? of laat gij aan hem uw zwoegen over? 
 

Voorwaar, wij engelen weten om meer dan overwinnaar te 
zijn met Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus in ons. 

 

2 Korintiërs 13, vers 3 tot en met 9 Gij zoekt nu eenmaal het 
bewijs, dat Christus in mij spreekt, die te uwen opzichte niet zwak, 

maar onder u krachtig is. Welnu, Hij is gekruisigd uit zwakheid, 

maar Hij leeft uit de kracht Gods. Welnu, wij zijn zwak in Hem, 
maar wij zullen met Hem leven voor u uit de kracht Gods. Stelt 

uzelf op de proef, of gij wel in het geloof zijt, onderzoekt uzelf. Of 
zijt gij niet zo zeker van uzelf, dat Jezus Christus in u is? Want 

anders zijt gij verwerpelijk. Ik hoop echter, dat gij zult inzien, dat 

wij niet verwerpelijk zijn. Ja, wij bidden tot God, dat gij generlei 
kwaad zult doen, niet opdat wij betrouwbaar mogen blijken, maar 

opdat gij het goede zoudt doen, al zijn wij dan ook 
verwerpelijk. Want wij vermogen niets tegen de waarheid, maar 

wel voor de waarheid. Want wij verblijden ons, als gij krachtig zijt, 

al zijn wij zwak; want dit bidden wij, dat het met u geheel in orde 
komt. 

En Galaten 6, vers 9 Laten wij niet moede worden goed te doen, 

want, wanneer het eenmaal tijd is, zullen wij oogsten, als wij niet 
verslappen. 

En Efeziërs 6, vers 16 Neemt bij dit alles het schild des geloofs ter 
hand, waarmede gij al de brandende pijlen van de boze zult kunnen 

doven. 
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En vers 10 Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte zijner 
macht.  

 

Voorwaar, wees krachtig in de Here! 
Hij, die in u is, is meer dan overwinnaar! Wedersta de satan vast 

met uw geloof! Wees net als ik, een drakendoder en vurig in de 
Here! Amen! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en 

verdween. 
 

 
 

Steun de boeren 
 
In deze boodschap spreekt de Heer, Yeshua HaMashiach, JHWH, 

Jezus Christus tot de regeringsleiders van Nederland. Zo spreekt de 

Heer: ik ben de Heer. Ik ben kadosh, heilig! Uw wegen zijn niet 
Mijn wegen. Zie, ik houd u heden zegen en vloek voor. 

 
 

Volledige weergave: 

  
Hallo, welkom! Vroeg in de ochtend op 6 juli 2022, kreeg ik, Profeet 

Benjamin Cousijnsen deze boodschap Gods door de bode engel 

Gods gebracht namens de God van Abraham, Izaäk en Jacob. 
 

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, de Levende God van al 

wat leeft, de Koning der koningen.  

 
Genesis 6, vers 12 En God zag de aarde aan, en zie, zij was 

verdorven, want al wat leeft, “zowel de regeringsleiders, onder 
andere”, had zijn weg op de aarde verdorven. 

 

Voorwaar, zo spreekt de Heer tot u: 
  

Genesis 49, vers 6 en 7 Mijn ziel hebbe geen deel aan hun 

beraadslaging, mijn geest sluite zich niet aan bij hun 
“onvruchtbare” vergadering, want in hun toorn hebben zij “vele 
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boeren” mannen “en zowel vrouwen” gedood en in hun moedwil 
hebben zij runderen de pezen doorgesneden. Vervloekt zij hun 

toorn, want die is hevig, en hun grimmigheid, want die is hard 

“want zij hebben vele boerengezinnen kapot gemaakt”…tot 
zover. 

 
Zo spreekt de Here, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 

Christus: Bekeer u! 

Voorwaar, mijn naam is Revelado, en ben een bode engel Gods. 
 

Leviticus 19, vers 16 vanaf: Gij zult uw naaste, “de boeren”, 
niet naar het leven staan: Ik ben de HERE. 

En vers 18 Gij, “regeringsleiders”, zult niet wraakzuchtig en 

haatdragend zijn tegenover de kinderen van uw volk, “de boeren”, 
maar uw naaste liefhebben als uzelf: Ik ben de Here. “Ik ben 

kadosh, heilig! Uw wegen zijn niet Mijn wegen.” 
En Leviticus 26, vers 18 En indien gij desniettegenstaande niet naar 

Mij luistert, dan zal Ik u blijven tuchtigen wegens uw zonden, tot 

zevenmaal toe. 
En vers 21 Indien gij u tegen Mij verzet en naar Mij niet wilt 

luisteren, dan zal Ik u nog zevenmaal harder slaan, naar uw 

zonden. 
En vers 23 en 24 Indien gij u door deze tuchtiging nog niet tot Mij 

keert en u tegen Mij blijft verzetten, dan zal ook Ik Mij tegen u 
verzetten en dan zal Ik u ook zevenmaal slaan wegens uw zonden. 

En Deuteronomium 11, vers 26 tot en met 28 Zie, ik houd u heden 

zegen en vloek voor: zegen, wanneer gij luistert naar de geboden 
van de HERE, uw God, die ik u heden opleg; maar vloek, indien gij 

naar de geboden van de HERE, uw God, niet luistert en afwijkt van 
de weg die ik u heden gebied, door het achterna lopen van andere 

goden, die gij niet gekend hebt. 

En Deuteronomium 13, vers 4 De HERE, uw God, zult gij volgen, 
Hem vrezen, zijn geboden houden en naar zijn stem luisteren: Hem 

zult gij dienen en aanhangen.  

 
Voorwaar,  

 
En vers 5 vanaf:  Zo zult gij het kwaad uit uw midden wegdoen. 
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En Romeinen 12, vers 21 Laat u niet overwinnen door het kwade, 
maar overwin het kwade door het goede. 

En 1 Korintiërs 6, vers 8 Maar zelf doet gij onrecht en doet gij te 

kort, en dat aan broeders. 
En Efeziërs 5, vers 15 tot en met 17 Ziet dus nauwlettend toe, hoe 

gij wandelt, niet als onwijzen, doch als wijzen, u de gelegenheid ten 
nutte makende, want de dagen zijn kwaad. Weest daarom niet 

onverstandig, maar tracht te verstaan, wat de wil des Heren is.   

 
Amen! 

Ik ga nu, Benjamin, Ruacha, Yeshu, Shalom! 
 

 

 

Bloeddorstige demonen zijn actief in de 

gevaccineerden 
 
Wie zich heeft laten injecteren heeft de kenmerken van demonische 

bezetenheid, ook zijn de boze geesten in hen zo actief dat velen 

zich bezig houden met de verlangens van de gevallen engelen. 
 

Volledige weergave: 
  

Hallo, welkom! Op 7 juli 2022, kreeg ik, Profeet Benjamin 

Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil 
delen. 

 

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 

Revelado, en ben een bode engel Gods. 
 

Voorwaar, alles wat jaren terug voor u door Profeet 

Benjamin Cousijnsen voorzegd was, wordt duidelijk 
zichtbaar. 

 
Leviticus 10, vers 10 Opdat gij scheiding kunt maken tussen 

heilig en onheilig, tussen onrein en rein. 



 
 

 

9004 
 
 

 

En Leviticus 11, vers 44 Want Ik ben, “JHWH”, de HERE, uw God; 
heiligt u en weest heilig, want Ik ben heilig; verontreinigt uzelf 

niet.…tot zover. 

 
Voorwaar, velen ondervinden gevolgen vanwege de vaccin. 

Wie zich heeft laten injecteren heeft de kenmerken van demonische 
bezetenheid, ook zijn de boze geesten in hen zo actief dat velen 

zich bezig houden met de verlangens van de gevallen engelen. 

 
Voorwaar, zo spreekt de Heer: 

 
Leviticus 19, vers 26, 28, 29 en 31 Gij zult niets met het bloed 

eten; gij zult niet aan waarzeggerij of toverij doen. Gij zult geen 

insnijding voor een dode in uw lichaam maken en geen tekens in 
uw huid laten prikken: Ik ben de HERE. Gij zult uw dochter niet 

ontwijden door haar aan ontucht over te geven, opdat het land 
geen ontucht bedrijve en het land niet van schanddaden vol 

worde. Gij zult u niet wenden tot de geesten van doden of tot 

waarzeggende geesten, gij zult hen niet zoeken, om u met hen te 
verontreinigen: Ik ben de HERE, uw God. 

 

Voorwaar, u was gewaarschuwd door Profeet Benjamin 
Cousijnsen. 

 
Deuteronomium 12, vers 23 Houd er echter aan vast, dat gij 

geen bloed eet, want het bloed is de ziel en gij zult niet de ziel met 

het vlees eten. 
 

Voorwaar, de demonen zijn bloeddorstig en zijn als 
vampieren. 

Job 15, vers 17 Ik wil u onderrichten, luister naar mij: en wat ik 

geschouwd heb, dat wil ik vertellen. 
En Jeremia 2, vers 29 Waarom wilt gij tegen Mij twisten? Gij allen 

zijt van Mij afvallig geworden, luidt het woord des HEREN.  

En Jeremia 30, vers 12 en 13 Want zo zegt de HERE: Dodelijk is uw 
breuk, ongeneeslijk uw wond; niemand is er, die het voor u 

opneemt; voor een gezwel zijn er nog geneesmiddelen, voor u is er 
geen genezing. 
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En Ezechiel 33, vers 33 Doch als het komt – en het komt! – dan 
zullen zij weten, dat er in hun midden een Profeet is geweest. 

 

Voorwaar, in Manila op de Filipijnen, vinden bij mensen 
uitdrijvingen van boze geesten plaats voor wie zich hebben 

laten injecteren, in het St. Michael Centrum. 
Voorwaar, de Heer is duidelijk genoeg in de vorige boodschappen 

over de vaccine dat er geen hoop meer is noch behoudenis voor 

iemand die het heeft. 
 

Openbaring 22, vers 11 en 12 Wie onrecht doet, hij doe nog 
meer onrecht; wie vuil is, hij worde nog vuiler; wie rechtvaardig is, 

hij bewijze nog meer rechtvaardigheid; wie heilig is, hij worde nog 

meer geheiligd. Zie, Ik kom spoedig en mijn loon is bij Mij om een 
ieder te vergelden, naardat zijn werk is. 

En Openbaring 14, vers 14 En ik zag en zie, een witte wolk, en op 
de wolk iemand gezeten als eens mensenzoon met een gouden 

kroon op zijn hoofd en een scherpe sikkel in zijn hand. 

En vers 16 En Hij, die op de wolk gezeten was, zond zijn sikkel uit 
op de aarde, en de aarde werd gemaaid. 

 

En Openbaring 22, vers 21 De genade van de Here Jezus zij met 
u allen. 

 
En tot slot,  

 

De 3de brief van Johannes 1, vers 11 Geliefde, volg het kwade 
niet na, maar het goede. Wie goed doet, is uit God, maar wie 

kwaad doet, heeft God niet gezien. 
 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en 

verdween. 
 

 

 
 

 
 

Geef u nooit over aan de boze geesten 
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Voorwaar, de boze geesten weten en voelen dat het bijna de tijd is 

van de komst van de zoon des mensen op de wolken, daarom 

proberen ze Gods kinderen net voor het grote gebeuren te 
verleiden en op te laten geven en te manipuleren in hun gevoelens, 

onder andere. 
  

  

Volledige weergave: 
  

Hallo, welkom! Op 10 juli 2022, kreeg ik, Profeet Benjamin 
Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil 

delen. 

  
Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  
  

Voorwaar, spits uw oren en hoor aandachtig! 

  
Mattheüs 24, vers 7 en 8 Want volk zal opstaan tegen volk, en 

koninkrijk tegen koninkrijk, en er zullen nu hier, dan daar, 

hongersnoden en aardbevingen zijn. Doch dat alles is het begin der 
weeën.  

En vers 12 En omdat de wetsverachting toeneemt, zal de liefde van 
de meesten verkillen.  

  

Voorwaar, dit houdt ook in dat de machten, deze 
wereldbeheersers dezer duisternis, de boze geesten, heel 

actief zijn. 
  

Mattheüs 24, vers 10 En dan zullen velen ten val komen en zij 

zullen elkander overleveren en elkander haten.  
  

Voorwaar, dit gebeurt onder christenen ook. 

  
Mattheüs 24, vers 13 Maar wie volhardt tot het einde, die zal 

behouden worden. 
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Voorwaar, de boze geesten weten en voelen dat het bijna de 
tijd is van de komst van de Zoon des mensen op de wolken, 

daarom proberen ze Gods kinderen net voor het grote 

gebeuren te verleiden en op te laten geven en te 
manipuleren in hun gevoelens, onder andere. 

  
Mattheüs 24, vers 21 en 22 Want er zal dan een grote 

verdrukking zijn, zoals er niet geweest is van het begin der wereld 

tot nu toe en ook nooit meer wezen zal. En indien die dagen niet 
ingekort werden, zou geen vlees behouden worden; doch ter wille 

van de uitverkorenen zullen die dagen worden ingekort. 
En vers 25 Zie, Ik heb het u voorzegd.  

En vers 40 Dan zullen er twee in het veld zijn, één zal aangenomen 

worden en één achtergelaten worden. 
En vers 27 en 28 Want gelijk de bliksem komt van het oosten en 

licht tot het westen, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn. 
Waar het aas is, daar zullen de gieren zich verzamelen. 

En vers 42 tot en met 45 Waakt dan, want gij weet niet, op welke 

dag uw Here komt. Maar weet dit: Als de heer des huizes geweten 
had, in welke nachtwaak de dief zou komen, hij zou gewaakt 

hebben en in zijn huis niet hebben laten inbreken. Daarom, weest 

ook gij bereid, want op een uur, dat gij het niet verwacht, komt de 
Zoon des mensen. Wie is dan de trouwe en verstandige slaaf, die 

de heer over zijn dienstvolk gesteld heeft?...tot zover. 
En vers 46 Zalig die slaaf, die zijn “of haar” heer bij zijn komst zó 

bezig zal vinden. 

En vers 48 tot en met 51 Maar als die slaaf slecht was, en in zijn 
“of haar” hart zou zeggen: Mijn heer blijft uit, en hij “of zij” zou 

beginnen zijn “of haar” medeslaven te slaan en met de dronkaards 
zou eten en drinken, dan zal de heer van die slaaf komen op een 

dag, dat hij “of zij” het niet verwacht, en op een uur, dat hij “of 

zij” het niet weet, en hij “of zij” zal hem “of haar” folteren en 
hem “of haar” in het lot “trouwelozen en onverstandigen” der 

huichelaars doen delen “in de hel”. Daar zal het geween zijn en 

het tandengeknars. 
  

Voorwaar, mijn naam is Michaël, en ben een bode engel 
Gods. 
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Laat u niet manipuleren door de boze geesten maar wees een 
drakendoder en standvastig in de Here. 

  

Efeziërs 6, vers 10 tot en met 19 Voorts, weest krachtig in de 
Here en in de sterkte zijner macht. Doet de wapenrusting Gods 

aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels; 
want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen 

de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer 

duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Neemt 
daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in 

de boze dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te 
houden. Stelt u dan op, uw lendenen omgord met de waarheid, 

bekleed met het pantser der gerechtigheid, de voeten geschoeid 

met de bereidvaardigheid van het evangelie des vredes; neemt bij 
dit alles het schild des geloofs ter hand, waarmede gij al de 

brandende pijlen van de boze zult kunnen doven; en neemt de 
helm des heils aan en het zwaard des Geestes, dat is het woord van 

God. En bidt daarbij met aanhoudend bidden en smeken bij elke 

gelegenheid in de Geest, daartoe wakende met alle volharding en 
smeking voor alle heiligen; ook voor mij, dat mij bij het openen van 

mijn mond het woord geschonken worde, om vrijmoedig het 

geheimenis van het evangelie bekend te maken. 
  

Voorwaar, u hebt dit ook zo vaak gehoord en wat hebt u 
reeds ermee gedaan? 

Het is een gebod van de Here om krachtig te zijn en de boze 

geesten en negatieve gevoelens en gedachten te wederstaan. 
  

Efeziërs 5, vers 1 Weest dan navolgers Gods, als geliefde 
kinderen. 

En vers 15 Ziet dus nauwlettend toe, hoe gij wandelt, niet als 

onwijzen, doch als wijzen. 
En Romeinen 16, vers 19 en 20 Want uw gehoorzaamheid is bij 

allen bekend geworden. Over u verblijd ik mij dus, doch ik wil, dat 

gij niet alleen wijs zijt tot het goede, maar ook onbesmet van het 
kwade. De God nu des vredes zal weldra de satan onder uw voeten 

vertreden. De genade van onze Here Jezus zij met u! 
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En Openbaring 17, vers 7 en 8 En de engel zeide tot mij: 
Waarom verbaast gij u? Ik zal u het geheimenis van de vrouw 

zeggen en van het beest met de zeven koppen en tien horens, dat 

haar draagt. Het beest, dat gij zaagt, was en is niet, en het zal 
opkomen uit de afgrond en het vaart ten verderve; en zij, die op de 

aarde wonen, wier naam niet geschreven is in het boek des levens 
van de grondlegging der wereld af, zullen zich verbazen, als zij 

zien, dat het beest was en niet is en er toch zal zijn. 

  
En Jakobus 4, vers 7 Onderwerpt u dus aan God, maar biedt 

weerstand aan de duivel, en hij zal van u vlieden.  
  

Amen! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en 
verdween. 

 
 

 

 
 

 

Kwaadsprekerijen en losbandigheden maken de 
mens waardeloos in Gods ogen 
  

Die een oor heeft laat hem horen wat de Almachtige God zegt in 
deze boodschap Gods. Net voor Zijn wederkomst velen zullen velen 

afvallen van het geloof en boze geesten navolgen en zich weer 

laten binden in slavernij. 
  

  
Volledige weergave: 

  

Hallo, welkom! Op 11 juli 2022, kreeg ik, Profeet Benjamin 
Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil 

delen. 
  

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, de Koning der 
koningen.  
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Voorwaar, zo spreekt de Here: 

  

1 Korintiërs 10, vers 20 tot en met 22 vanaf: Ik wil niet, dat gij 
in gemeenschap komt met de boze geesten. Gij kunt niet de beker 

des Heren drinken èn de beker der boze geesten, gij kunt niet aan 
de tafel des Heren deel hebben èn aan de tafel der boze geesten. 

Of willen wij de Here tot naijver wekken? Zijn wij soms sterker dan 

Hij? 
En 1 Petrus 5, vers 8 Wordt nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij, 

de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal 
verslinden. 

En 2 Petrus 2, vers 2 En velen zullen hun losbandigheden navolgen, 

zodat door hun schuld de weg der waarheid gelasterd zal worden. 
En 1 Timoteüs 4, vers 1 en 2 Maar de “Kadosh, Heilige” Geest 

“Gods” zegt nadrukkelijk, dat in latere tijden “net voor Zijn 
wederkomst op de wolken” sommigen zullen afvallen van het 

geloof, doordat zij dwaalgeesten en “valse” leringen van boze 

geesten volgen, “zoals kwaadsprekerijen” door de huichelarij 
van leugensprekers, “die met de wijsvinger wijzen naar 

anderen terwijl drie vingers naar henzelf wijzen wat 

bevestigt dat zij zelf onbetrouwbaar zijn in Gods ogen”, die 
in hun eigen “ziel en” geweten gebrandmerkt zijn “door satan”. 

En Jakobus 1, vers 26 Indien iemand meent godsdienstig te zijn en 
daarbij zijn tong niet in toom houdt “en zichzelf in slavernij 

bevindt”, maar zijn hart misleidt, diens godsdienst is waardeloos. 

  
En Jakobus 2, vers 14 Wat baat het, mijn broeders “of zusters”, 

of iemand al beweert geloof te hebben, als hij geen werken heeft? 
Kan dat geloof hem behouden? 

En vers 17 Zo is het ook met het geloof: indien het niet met werken 

gepaard gaat, is het, op zichzelf genomen, dood. 
  

Voorwaar, als uw werken kwaad zijn misleidt u zichzelf en 

bent u waardeloos in Gods ogen. 
  

Jakobus 2, vers 9 en 10 Doch indien gij met aanzien des 
persoons handelt, doet gij zonde en wordt gij door de wet overtuigd 
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van overtreding. Want wie de gehele wet houdt, maar op één punt 
struikelt, is schuldig geworden aan alle geboden. 

En 1 Johannes 4, vers 4 tot en met 12 Gíj zijt uit God, kinderkens, 

en gij hebt hen overwonnen; want Hij, die in u is, is meerder dan 
die in de wereld is. Zij zijn uit de wereld; daarom spreken zij uit de 

wereld en hoort de wereld naar hen. Wij zijn uit God; wie God kent, 
hoort naar ons; wie uit God niet is, hoort naar ons niet. Hieraan 

onderkennen wij de Geest der waarheid en de geest der dwaling. 

Geliefden, laten wij elkander liefhebben, want de liefde is uit God; 
en een ieder, die liefheeft, is uit God geboren en kent God. Wie niet 

liefheeft, kent God niet, want God is liefde. Hierin is de liefde Gods 
jegens ons geopenbaard, dat God zijn eniggeboren Zoon gezonden 

heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door Hem. Hierin is de 

liefde, niet dat wij God liefgehad hebben, maar dat Hij ons heeft 
liefgehad en zijn Zoon gezonden heeft als een verzoening voor onze 

zonden. Geliefden, indien God ons zó heeft liefgehad, behoren ook 
wij elkander lief te hebben. Niemand heeft ooit God aanschouwd; 

indien wij elkander liefhebben, blijft God in ons en zijn liefde is in 

ons volmaakt geworden. 
  

Voorwaar, mijn naam is Blesia, en ben een bode engel Gods. 

  
1 Johannes 5, vers 4 Want al wat uit God geboren is, overwint de 

wereld; en dit is de overwinning, die de wereld overwonnen heeft: 
ons geloof. 

  

Amen! 
  

En Openbaring 22, vers 21 De genade van de Here Jezus zij met 
u allen. 

  

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en 
verdween. 

 

 

Neig uw oor, trouwelozen en afgoden 

aanbidders! 
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Zo zegt de HERE, de Koning en Verlosser van Israël, de HERE der 
heerscharen: Ik ben de eerste en Ik ben de laatste en buiten Mij is 

er geen God. Jesaja 44:6 

  
  

Volledige weergave: 
  

Hallo, welkom! Op 12 juli 2022, kreeg ik, Profeet Benjamin 

Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil 
delen. 

  
Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, de Koning der 

koningen.  
  

Voorwaar, zo spreekt de Here, de Koning der koningen: 

Ἐγώ εἰμι τὸ Α καὶ τὸ Ω, ἀρχὴ καὶ τέλος, λέγει ὁ Κύριος, ὁ ὢν καὶ ὁ ἦν 
καὶ ὁ ἐρχόμενος, ὁ παντοκράτωρ. 

  
Openbaring 1, vers 8 Ik ben de alfa en de omega, zegt de Here 

God, die is en die was en die komt, de Almachtige. 

  
Voorwaar, neig uw oor! 

  

Deuteronomium 32, vers 17 tot en met 20 Zij offerden aan de 
boze geesten, die geen goden zijn, aan goden, die zij niet hebben 

gekend, nieuwe goden, die kort tevoren opgekomen waren, voor 
welke uw vaderen niet gehuiverd hadden. De Rots, die u verwekt 

heeft, hebt gij veronachtzaamd en vergeten de God, die u heeft 

voortgebracht. Toen de HERE dat zag, heeft Hij hen verworpen, 
omdat Hij gekrenkt was door zijn zonen en dochteren; Hij zeide: Ik 

wil mijn aangezicht voor hen verbergen en zien, wat hun einde 
wezen zal, want zij zijn een verkeerd geslacht, kinderen, die geen 

trouw kennen. 

  
Voorwaar, bekeer u! 

  

http://textus-receptus.com/wiki/1473
http://textus-receptus.com/wiki/1510
http://textus-receptus.com/wiki/3588
http://textus-receptus.com/wiki/1
http://textus-receptus.com/wiki/2532
http://textus-receptus.com/wiki/3588
http://textus-receptus.com/wiki/5598
http://textus-receptus.com/wiki/746
http://textus-receptus.com/wiki/2532
http://textus-receptus.com/wiki/5056
http://textus-receptus.com/wiki/3004
http://textus-receptus.com/wiki/3588
http://textus-receptus.com/wiki/2962
http://textus-receptus.com/wiki/3588
http://textus-receptus.com/wiki/5607
http://textus-receptus.com/wiki/2532
http://textus-receptus.com/wiki/3588
http://textus-receptus.com/wiki/2258
http://textus-receptus.com/wiki/2532
http://textus-receptus.com/wiki/3588
http://textus-receptus.com/wiki/2064
http://textus-receptus.com/wiki/3588
http://textus-receptus.com/wiki/3841
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Jesaja 44, vers 6 Zo zegt de HERE, de Koning en Verlosser van 
Israël, de HERE der heerscharen: Ik ben de eerste en Ik ben de 

laatste en buiten Mij is er geen God. 

Efeziërs 6, vers 12 Want het is zelfs schandelijk om te noemen, wat 
heimelijk door hen wordt verricht. 

En Johannes 3, vers 19 en 20 Dit is het oordeel, dat het licht in de 
wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben 

dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die 

kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn 
werken niet aan de dag komen. 

En Johannes 4, vers 22 tot en met 24 Gij aanbidt, wat gij niet weet; 
wij aanbidden, wat wij weten, want het heil is uit de Joden; maar 

de ure komt en is nu, dat de waarachtige aanbidders de Vader 

aanbidden zullen in geest en in waarheid; want de Vader zoekt 
zulke aanbidders; God is geest en wie Hem aanbidden, moeten 

aanbidden in geest en in waarheid.  
En Johannes 10, vers 26 en 27 Maar gij gelooft niet, omdat gij niet 

tot mijn schapen behoort. Mijn schapen horen naar mijn stem en Ik 

ken ze en zij volgen Mij. 
En Johannes 12, vers 37 tot en met 41 En hoewel Hij zovele 

tekenen voor hun ogen gedaan had, geloofden zij niet in Hem, 

opdat het woord van de profeet Jesaja vervuld werd, dat hij sprak: 
Here, wie heeft geloofd, wat hij van ons hoorde? En aan wie is de 

arm des Heren geopenbaard? Hierom konden zij niet geloven, 
omdat Jesaja elders gezegd heeft: Hij heeft hun ogen verblind en 

hun hart verhard, dat zij niet met hun ogen zien, met hun hart 

verstaan en zich bekeren, en Ik hen geneze. Dit zeide Jesaja, 
omdat hij zijn heerlijkheid zag en van Hem sprak. 

  
Voorwaar, mijn naam is Blesia, en ben een bode engel Gods. 

Voorwaar, maak uw afgoden kapot! 

  
Leviticus 17, vers 7 En zij zullen hun offers niet meer brengen 

aan de veldgeesten, die zij overspelig nalopen. Een altoosdurende 

inzetting zal dit voor hen zijn in hun geslachten.  
En Lucas 8, vers 17 Want er is niets verborgen, dat niet aan het 

licht zal komen, en niets geheim, dat niet zal bekend worden en 
aan het licht komen. 
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En Lucas 12, vers 8 en 9 Ik zeg u: Een ieder, die Mij belijden zal 
voor de mensen, hem zal ook de Zoon des mensen belijden voor de 

engelen Gods; maar wie Mij verloochenen zal voor de mensen, die 

zal verloochend worden voor de engelen Gods.  
En vers 51 Meent gij, dat Ik gekomen ben om vrede op aarde te 

brengen? Neen, zeg Ik u, veeleer verdeeldheid. 
En vers 40 Weest ook gij bereid, want op een uur, dat gij het niet 

verwacht, komt de Zoon des mensen. 

  
En Openbaring 22, vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, 

zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van 
de Here Jezus zij met u allen. 

  

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en 
verdween. 

 
 

 

Ontvang nieuwe kracht 

  

Laat Hem u met de adem van Zijn Geest met blijdschap vullen. 

Breng dank aan de eeuwige en geloof in Zijn kracht.  
  

  

Volledige weergave: 
  

Hallo, welkom! Op 12 juli 2022, kreeg ik, Profeet Benjamin 
Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil 

delen. 

  
Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  
  

Voorwaar, zo spreekt de Here, El Elohim, Adonai: 

Voorwaar, laat Mijn Kadosh, Heilige Geest met Mijn liefde en 
balsem voor uw hart en ziel u verzadigen en herstellen en 

vernieuwen. Stel u open, Ik ben u nabij. 

  
Voorwaar, mijn naam is Blesia, en ben een bode engel Gods. 
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Voorwaar, waardig en kadosh is Hij, JHWH. Wie op de Here 
vertrouwt ontvangt nieuwe kracht om door te gaan. Hij is Almachtig 

en Zijn Bloed toont u Zijn onvoorwaardelijke liefde en overwinning. 

  
Hosanna, hosanna, de Koning komt! Baruch Haba B’shem 

Adonai! 
Laat Hem u met de adem van Zijn Geest met blijdschap vullen. 

Breng dank aan de eeuwige en geloof in Zijn kracht.  

  
Zeg, “Raak mij aan.” 

En denk wat Hij reeds voor u deed aan het kruis. Dank Hem en 
prijs Hem en maak Hem, keer op keer in uw gebeden groot. Doe 

dat, ook de engelen doen dit en zingen tot het eer voor de Koning 

der koningen. Amen! 
  

Spreuken 3, vers 5 en 8 Vertrouw op de HERE met uw ganse hart 
en steun op uw eigen inzicht niet. Het zal medicijn wezen voor uw 

vlees, en lafenis voor uw gebeente. 

En Spreuken 19, vers 21 Vele zijn de overleggingen in het hart des 
mensen, maar de raad des HEREN, die zal bestaan. 

En Spreuken 21, vers 2 Elke weg van een mens is recht in zijn 

ogen, maar de HERE beproeft de harten. 
  

Laat dit zo zijn: 
  

Spreuken 31, vers 25 Kracht en luister is haar gewaad, de 

komende dag lacht zij toe. 
En Psalm 63, vers 3, vers 5, en vers 7 tot en met 10 Zo heb ik U in 

het heiligdom aanschouwd, ziende uw sterkte en uw heerlijkheid. 
Zo wil ik U prijzen mijn leven lang, in uw naam mijn handen 

opheffen. Wanneer ik Uwer gedenk op mijn legerstede, in 

nachtwaken over U peins. Want Gij zijt mij een hulp geweest, in de 
schaduw van uw vleugelen jubel ik. Mijn ziel is aan U verkleefd, uw 

rechterhand houdt mij vast. Maar wie mijn leven zoeken te 

verderven, zullen komen in de diepten der aarde. 
  

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en 
verdween. 
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Aan de kinderen: gehoorzaamheid brengt zegen 
  
In deze boodschap Gods, spreekt de Heer tot alle gelovige ouders 

maar vooral tot alle kinderen. Lees of luister verder naar het 

volledige boodschap. 
  

  
Volledige weergave: 

  

Hallo, welkom! Op de avond op 14 juli 2022, kreeg ik, Profeet 
Benjamin Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag 

met u wil delen. 
  

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  
  

Voorwaar, 
  

Genesis 6, vers 12 En God zag de aarde aan, en zie, zij was 

verdorven, want al wat leeft had zijn weg op de aarde verdorven. 
En Mattheüs 19, vers 14 Maar Jezus zeide: Laat de kinderen 

geworden en verhindert ze niet tot Mij te komen, want voor 

zodanigen is het Koninkrijk der hemelen.  
En Deuteronomium 6, vers 6 en 7 Wat ik u heden gebied, zal in uw 

hart zijn, gij zult het uw kinderen inprenten en daarover spreken, 
wanneer gij in uw huis zit, wanneer gij onderweg zijt, wanneer gij 

nederligt en wanneer gij opstaat. 

En Spreuken 22, vers 19 en 20 Opdat uw betrouwen op de HERE zij, 
onderricht ik u heden, ja u. Heb ik niet kernspreuken voor u 

opgeschreven met raadgevingen en kennis. 
En Spreuken 10, vers 1 Een wijs zoon “of dochter” verheugt zijn 

vader, maar een dwaas zoon “of dochter” is een bekommering 

voor zijn “of haar” moeder. 
  

Voorwaar,  
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En Efeziërs 6, vers 12 Want wij hebben niet te worstelen tegen 
bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen 

de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de 

hemelse gewesten. 
  

Voorwaar, bid voor uw kinderen. 
Zij komen al van jongs af in contact met andere jonge kinderen die 

geheel anders zijn op school en beïnvloedt zijn door de overheden 

en boze geesten. Voorwaar, wijze kinderen geven hun ouders 
vreugde maar ongehoorzame dwaze kinderen doen hun ouders 

verdriet. Daarom ouders in Christus doe het volgende: 
  

Efeziërs 6, vers 11 Doet de wapenrusting Gods aan, om te 

kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels. 
  

Voorwaar, het grootste geschenk voor ouders zijn hun 
godvrezende kinderen, en de kinderen zijn trots op hun 

ouders. 

  
Spreuken 15, vers 3 De ogen des HEREN zijn aan alle plaatsen, 

opmerkzaam acht gevend op kwaden en goeden. 

En vers 5 en 6 De dwaas versmaadt de tucht van zijn “of haar” 
vader “en moeder”, maar wie de terechtwijzing “in Christus” ter 

harte neemt, is verstandig. In het huis van de rechtvaardige 
“Christen” is een “waardevolle”, grote schat, “Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus”, maar het gewin van de 

goddeloze brengt vernieling “en geen zegen”. 
  

Voorwaar, ouders in de Heer: 
  

En Efeziërs 6, vers 10 Voorts, weest krachtig in de Here en in de 

sterkte zijner macht.  
En vers 16 en 17 Neemt bij dit alles het schild des geloofs ter hand, 

waarmede gij al de brandende pijlen van de boze zult kunnen 

doven; en neemt de helm des heils aan en het zwaard des Geestes, 
dat is het woord van God.  

En Spreuken 6, vers 20 tot en met 23 Dit telt ook voor de 
dochters. Bewaar, mijn zoon, het gebod van uw vader en verwerp 

de onderwijzing van uw moeder niet. Bind ze bestendig op uw hart, 
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hang ze om uw hals. Als gij op weg zijt, moge het u leiden; als gij u 
nederlegt, moge het over u waken, als gij wakker wordt, moge het 

u toespreken. Want het gebod is een lamp en de onderwijzing een 

licht, de vermaningen der tucht zijn een weg ten leven. 
  

Voorwaar, mijn naam is Blesia, en ben een bode engel Gods. 
Kinderen, luister goed naar jouw gelovige ouders die van jou 

houden. Gehoorzaamheid geeft zegen, ongehoorzaamheid brengt 

vloek. 
  

Numeri 6, vers 24 tot en met 26 De HERE zegene u en behoede 
u; de HERE doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig; de 

HERE verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. 

En Psalm 37, vers 4 Verlustig u in de HERE; dan zal Hij u geven de 
wensen van uw hart. 

  
Voorwaar,  

  

1 Petrus 4, vers 8 Hebt bovenal bestendige liefde jegens 
elkander, want de liefde bedekt tal van zonden.  

  

Streef naar het goede in de Heer en verheug u samen in 
Hem. 

Tot slot,  
  

1 Petrus 5, vers 4 tot en met 7 En wanneer de opperherder 

verschijnt, zult gij de onverwelkelijke krans der heerlijkheid 
verwerven. Evenzo gij, jongeren, onderwerpt u aan de oudsten. 

Omgordt u allen jegens elkander met nederigheid, want God 
wederstaat de hoogmoedigen, maar de nederigen geeft Hij genade. 

Vernedert u dan onder de machtige hand Gods, opdat Hij u verhoge 

te zijner tijd. Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt 
voor u. 

En 2 Petrus 1, vers 11 Want zó zal u rijkelijk worden verleend de 

toegang tot het eeuwige Koninkrijk van onze Here en Heiland, Jezus 
Christus. 

  
Amen! 
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Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en 
verdween. 

 

De ogen des Heren kijken naar iedereen toe 
  

Want zijn ogen gaan over des mensen wegen, en Hij ziet al zijn 

schreden; geen donkerheid is er, noch diepe duisternis, waarin de 
bedrijvers van ongerechtigheid zich kunnen verbergen. Job 34: 21-

22 
  

  

Volledige weergave: 
  

Hallo, welkom! Op 17 juli 2022, kreeg ik, Profeet Benjamin 
Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil 

delen. 

  
Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  
  

Voorwaar, zo spreekt de Here: 

  
Job 13, vers 17 Luistert aandachtig naar mijn woord en mijn 

verklaring kome in uw oren. 

En Job 15, vers 8 Hebt gij toegeluisterd in de raad Gods en de 
wijsheid aan u getrokken? 

En vers 17 Ik wil u onderrichten, luister naar mij: en wat ik 
geschouwd heb, dat wil ik vertellen. 

En Job 17, vers 6 Men heeft mij tot een spreekwoord gemaakt 

onder de volken, en ik ben iemand, die men in het aangezicht 
spuwt. 

  
Voorwaar, zo spreekt de Here tot u: 

  

Job 19, vers 3 Reeds tienmaal hebt gij mij gesmaad; gij schaamt 
u niet mij te kwellen. 

En Job 21, vers 27 Zie, ik ken uw overleggingen en uw bedenksels, 

waarmede gij mij geweld aandoet. 
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En Job 34, vers 21 en 22 Want zijn ogen gaan over des mensen 
wegen, en Hij ziet al zijn schreden; geen donkerheid is er, noch 

diepe duisternis, waarin de bedrijvers van ongerechtigheid zich 

kunnen verbergen. 
En Job 36, vers 21 en 22 Wacht u, wend u niet tot de boosheid, 

want om die reden werd gij door ellende beproefd. Zie, God handelt 
verheven in zijn kracht; wie is een leermeester als Hij? 

  

Voorwaar, mijn naam is Vernachia, en ben een bode engel 
Gods. 

  
Job 36, vers 23  Wie zou Hem zijn weg voorschrijven, en wie durft 

zeggen: Gij hebt onrecht gedaan? 

En vers 26 Zie, God is groot, en wij begrijpen Hem niet, het getal 
zijner jaren is onnaspeurlijk. 

En vers 29 En ook: wie begrijpt de uitbreiding der wolken, het 
dreunen uit zijn hut? 

En Job 37, vers 4 en 5 Zijn stem brult achter Hem aan, Hij dondert 

met de stem zijner majesteit en houdt ze niet terug, wanneer zijn 
stem zich laat horen. Wonderbaar dondert God met zijn stem; Hij 

doet grote dingen, en wij begrijpen ze niet; 

En vers 23 De Almachtige, die wij niet begrijpen, is groot van 
kracht en recht; Hij, die groot is in gerechtigheid, buigt haar niet. 

En Job 41, vers 4 Wie heeft de zoom van zijn kleed opgelicht? Wie 
dringt door zijn dubbel pantser heen? 

  

En Psalm 25, vers 14 Des HEREN vertrouwelijke omgang is met 
wie Hem vrezen, en zijn verbond maakt Hij hun bekend. 

En Psalm 31, vers 23 Terwijl ik in mijn angst dacht: ik ben 
verbannen uit uw oog – hebt Gij voorwaar mijn luide smekingen 

gehoord, toen ik tot U riep om hulp. 

En Psalm 32, vers 10 Talrijk zijn de smarten van de goddeloze, 
maar wie op de HERE vertrouwt, die omringt Hij met 

goedertierenheid. 

  
En Psalm 33, vers 18 tot en met 22 Zie, des HEREN oog is op hen 

die Hem vrezen, die op zijn goedertierenheid hopen, om hun ziel 
van de dood te redden, en hen in het leven te houden in 

hongersnood. Onze ziel verwacht de HERE, Hij is onze hulp en ons 
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schild. Ja, in Hem verheugt zich ons hart, ja, op zijn heilige naam  
vertrouwen wij. Uw goedertierenheid, HERE, zij over ons, gelijk wij 

op U hopen. 

En Psalm 34, vers 16, en vers 19 tot en met 23 De ogen des HEREN 
zijn op de rechtvaardigen, en zijn oren tot hun hulpgeroep. De HERE 

is nabij de gebrokenen van hart en Hij verlost de verslagenen van 
geest. Talrijk zijn de rampen van de rechtvaardige, maar uit die alle 

redt hem de HERE; Hij behoedt al zijn beenderen, niet één daarvan 

wordt gebroken. Het onheil doodt de goddeloze, en wie de 
rechtvaardige haten, zullen ervoor boeten. De HERE verlost de ziel 

van zijn knechten, allen die bij Hem schuilen, zullen niet boeten. 
  

En Handelingen 8, vers 29 En de Geest zeide tot Filippus: Treed 

toe en voeg u bij deze wagen. 
En vers 35 tot en met 40 En Filippus opende zijn mond, en 

uitgaande van dat schriftwoord, predikte hij hem Jezus. En terwijl 
zij onderweg waren, kwamen zij bij een water, en de kamerling 

zeide: Zie, daar is water; wat is ertegen, dat ik gedoopt word? En 

hij zeide: Indien gij van ganser harte gelooft, is het geoorloofd. En 
hij antwoordde en zeide: Ik geloof, dat Jezus Christus de Zoon van 

God is. En hij liet de wagen stilhouden en beiden daalden af in het 

water, zowel Filippus als de kamerling, en hij doopte hem. En toen 
zij uit het water gekomen waren, nam de Geest des Heren Filippus 

weg en de kamerling zag hem niet meer, want hij ging zijn weg 
met blijdschap. Maar Filippus bleek te Asdod te zijn; en hij trok 

rond om het evangelie te prediken aan alle steden, totdat hij te 

Caesarea kwam. 
  

En Openbaring 22, vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, 
zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van 

de Here Jezus zij met u allen. 

  
Voorwaar, dit zeg ik u, wees echt klaar voor de Opname. 

Amen! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en 
verdween. 
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Waarom is er wereldwijde chaos? 
  

De Nieuwe Wereldorde regering wil totale controle over de mens en 

onderwerping aan de antichrist. 
  

  

Volledige weergave: 
  

Hallo, welkom! Op 18 juli 2022, kreeg ik, Profeet Benjamin 
Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil 

delen. 

  
Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, de Levende God van al 
wat leeft, de Koning der koningen. Voorwaar, mijn naam is 

Revelado, en ben een bode engel Gods. 

  
Lucas 1, vers 37 Want geen woord, dat van God komt, zal 

krachteloos wezen.  
En Lucas 6, vers 24 Maar wee u, gij rijken, want gij hebt uw 

vertroosting reeds. 

En Lucas 1, vers 70 Gelijk Hij gesproken heeft door de mond zijner 
heilige Profeten van oudsher. 

  

Voorwaar, spits uw oren! 
Lucas 12, vers 22 En Hij zeide tot zijn discipelen: Daarom zeg Ik 

u: Weest niet bezorgd over uw leven, wat gij zult eten of over uw 
lichaam, waarmede gij u zult kleden. 

En vers 3 Daarom, al wat gij in het donker gesproken hebt, zal in 

het licht gehoord worden en wat gij aan het oor gezegd hebt, in de 
binnenkamer, zal van de daken gepredikt worden.  

  
Voorwaar, zo spreekt de Here, Yeshua HaMashiach, JHWH, 

Jezus Christus tot u die hore: 

  
Lucas 21, vers 14 Neemt u daarom in uw hart voor, niet vooraf te 

bedenken, hoe gij u zult verdedigen.  
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Voorwaar, zo weinigen zien de bedoelingen met al de 
gebeurtenissen die gaande zijn in de wereld.  

Word wakker! Zie het vernietigen van levensonderhoud door de 

mensen die de goederen naar de winkels brengen en ook dat de 
steun voor de boeren klein is, hoewel de meeste mensen 

aanvankelijk, afhankelijk zijn van de boeren. Al hun werken die zijn 
opgebouwd worden kapot gemaakt en vertrapt en daar komt bij de 

voedselcrisis en dat alleen de rijken en degene die zich zullen 

onderwerpen het zullen overleven. 
  

Mattheüs 24, vers 7 Want volk zal opstaan tegen volk, en 
koninkrijk tegen koninkrijk, en er zullen nu hier, dan daar, 

hongersnoden en aardbevingen zijn. 

En vers 10 En dan zullen velen ten val komen en zij zullen elkander 
overleveren en elkander haten. 

En vers 12 En omdat de wetsverachting toeneemt, zal de liefde van 
de meesten verkillen.  

En vers 22 En indien die dagen niet ingekort werden, zou geen 

vlees behouden worden; doch ter wille van de uitverkorenen zullen 
die dagen worden ingekort. 

En vers 27 en 28 Want gelijk de bliksem komt van het oosten en 

licht tot het westen, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn. 
Waar het aas is, daar zullen de gieren zich verzamelen. 

  
Voorwaar, tal van branden en ongelukken hebben velen nog 

steeds niet de waarheid kunnen laten zien, zoals de 

duizenden koeien die stierven en de vogelgriep en de 
ontspoorde treinen met kunstmest, o.a.  

Voorwaar, voor vele mensen is alles toeval zowel dat zoveel 
mensen ernstig ziek werden en verward en dood gingen door 

onoplettend te zijn en zich makkelijk hebben laten overhalen om 

zich te laten injecteren tegen de corona en met  boostershots, o.a., 
met het doel wat hierachter zit: het getal 666. De Totale Reset van 

de bevolking en het samenvoegen van alle grote wereldreligies 

heeft ook met dit te maken. De Nieuwe Wereld Orde regering is 
allang actief! 
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Openbaring 13, vers 7 En hem werd gegeven om tegen de 
heiligen oorlog te voeren en hen te overwinnen; en hem werd 

macht gegeven over elke stam en natie en taal en volk. 

En vers 16 tot en met 18 En het maakt, dat aan allen, de kleinen en 
de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een 

merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, 
en dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de 

naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft. Hier is de 

wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal van het beest, 
want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd 

zesenzestig. 
  

Voorwaar, de ware reden van de totale wereldwijde chaos 

en controle heeft ook ermee te maken dat de antichrist kan 
weten waar de haters, de extremisten, de echte christenen 

te vinden zijn.  
Denk ook eens terug aan de vorige profetische boodschappen Gods. 

Men controleert de mensen zelfs met satellieten. De Nieuwe Wereld 

Orde is erg tevreden dat nu velen goed te volgen zijn, dankzij het 
vaccineren.  

  

Openbaring 16, vers 11 En zij lasterden de God des hemels 
vanwege hun pijnen en vanwege hun gezwellen, en zij bekeerden 

zich niet van hun werken. 
  

Voorwaar, en tot slot,  

  
Filippenzen 4, vers 4 Verblijdt u in de Here te allen tijde! 

Wederom zal ik zeggen: Verblijdt u! 
  

Alles heeft een doel. 

  
En Openbaring 22, vers 20 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, 

Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! 

  
Voorwaar, wat er ook gebeurt ondertussen, wees 

standvastig en krachtig in de Heer! 
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Openbaring 22, vers 21 De genade van de Here Jezus zij met u 
allen. 

  

Amen! 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en 

verdween. 
 

 

 

Door geloof zonder twijfel verplaatsen zich 

bergen 
  
Hoe mooi uw gebed ook is, ongeloof en twijfel zorgen voor geen 

wonder, omdat men innerlijk verdeeld is.  

  
  

Volledige weergave: 
  

Hallo, welkom! In de middag op 19 juli 2022, kreeg ik, Profeet 

Benjamin Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag 
met u wil delen. 

  
Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

  
Voorwaar, zo spreekt de Here: 

Zo staat het geschreven, houd deze woorden dan vast in uw 

gedachten. 
  

Jakobus 1, vers 5 tot en met 7 Indien echter iemand van u in 
wijsheid tekort schiet, dan bidde hij God daarom, die aan allen 

geeft, eenvoudigweg en zonder verwijt; en zij zal hem gegeven 

worden. Maar hij moet bidden in geloof, in geen enkel opzicht 
twijfelende, want wie twijfelt, gelijkt op een golf der zee, die door 

de wind aangedreven en opgejaagd wordt. Want zulk een mens 
moet niet menen, dat hij iets van de Here zal ontvangen. 

  

Voorwaar, schiet in wijsheid niet tekort. 
Voorwaar, mijn naam is Ruachana, en ben een bode engel Gods.  
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Hoe mooi uw gebed ook is, ongeloof en twijfel zorgen voor geen 
wonder, omdat men innerlijk verdeeld is. Geloof zorgt dat bergen 

zich verplaatsen. 

  
Zeg, Halleluja! 

Voorwaar, wanneer een berg zich niet verplaatst en er komt geen 
zegeningen vrij zou u zich ééns grondig moeten onderzoeken. 

Sommigen beloven de Here zoveel, maar na zovele jaren hebben ze 

het nog niet gedaan. Ontvangen van de Here willen ze wel, maar 
hun beloften nakomen aan de Heer,  nee. Sommigen roepen keer 

op keer, ‘Kom Here, raak mij aan met uw Heilige Geest, ik, ik, ik.’  
  

Voorwaar,  

  
Jakobus 1, vers 14 tot en met 17 Maar zo vaak iemand verzocht 

wordt, komt dit voort uit de zuiging en verlokking zijner eigen 
begeerte. Daarna, als die begeerte bevrucht is, baart zij zonde; en 

als de zonde volgroeid is, brengt zij de dood voort. Dwaalt niet, 

mijn geliefde broeders “en zusters”. Iedere gave, die goed, en elk 
geschenk, dat volmaakt is, daalt van boven neder, van de Vader 

der lichten, bij wie geen verandering is of zweem van ommekeer.  

En vers 22 En weest daders des woords en niet alleen hoorders: 
dan zoudt gij uzelf misleiden. 

En vers 25 Maar wie zich verdiept in de volmaakte wet, die der 
vrijheid, en daarbij blijft, niet als een vergeetachtige hoorder, doch 

als een werkelijk dader, die zal zalig zijn in zijn doen. 

En Jakobus 2, vers 14 Wat baat het, mijn broeders “en zusters”, 
of iemand al beweert geloof te hebben, als hij geen werken heeft? 

Kan dat geloof hem behouden? 
En vers 17 Zo is het ook met het geloof: indien het niet met werken 

gepaard gaat, is het, op zichzelf genomen, dood.  

  
Voorwaar, ook kan men nooit wanneer zijn of haar wonder 

uitblijft, de schuld geven aan een ander, want dan zondigt u. 

Nadert tot God en Hij zal tot u naderen. 
  

Tot slot,  
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Jakobus 5, vers 12 Maar vooral, mijn broeders “en zusters”, 
zweert niet, noch bij de hemel, noch bij de aarde, noch welke 

andere eed ook. Laat ja bij u ja zijn en neen neen, opdat gij niet 

onder het oordeel valt. Amen! 
  

Voorwaar, sponsor de Evangelicalendtimemachine.com. 
Belofte niet nakomen is zonde. 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en 

verdween. 
 

 
 

Als u kiest voor Hem krijgt u eeuwig leven 
  
Hij wil dat u voor Hem kiest en niet verdwaald maar eeuwig leven 

ontvangt door Hem, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. 

  
Volledige weergave: 

  
Hallo, welkom! In de middag op 20 juli 2022, kreeg ik, Profeet 

Benjamin Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag 

met u wil delen. 
  

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 
Lovesadai, en ben een bode engel Gods. 

  
Voorwaar, u leeft in een moeilijke tijd maar als u zich 

overgeeft aan Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, 

dan krijgt u daar geen spijt van en krijgt u eeuwig leven.  
Hij wil dat u voor Hem kiest en niet verdwaalt. U krijgt geen spijt 

van als u nu de keus maakt, Hij maakt u sterker iedere dag, meer 
en meer door Zijn woord door de Evangelicalendtimemachine.com, 

Zijn bijzondere boodschappen zorgen dat u overwinning behaalt. 

Als u naar Zijn boodschappen luistert is er maar één die hier enorm 
van baalt, de duivel. Doe waar de duivel van baalt en versterk uw 

relatie met de Here, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Hij 

houdt van u. 
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Voorwaar, geloof met heel uw hart.  
Hij leidt u door deze moeilijke tijd heen. Geef uw leven in Zijn 

handen dan zal Hij bij u zijn. Amen! 

  
Johannes 15, vers 13 en 14 Niemand heeft grotere liefde, dan 

dat hij zijn leven inzet voor zijn vrienden. Gij zijt mijn vrienden, 
indien gij doet, wat Ik u gebied. 

En vers 16 Niet gij hebt Mij, maar Ik heb u uitgekozen en u 

aangewezen, opdat gij zoudt heengaan en vrucht dragen en uw 
vrucht zou blijven, opdat de Vader u alles geve, wat gij Hem bidt in 

mijn naam.  
  

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en 

verdween. 
 

 
 

Hoe ver gaat u voor de Heer? 
  
In deze boodschap Gods komt deze grote vraag u om over na te 

denken en om uzelf te onderzoeken. Lees of luister verder naar de 

volledige inhoud. 
  

  

Volledige weergave: 
  

Hallo, welkom! Op 21 juli 2022, kreeg ik, Profeet Benjamin 
Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil 

delen. 

  
Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  
  

Voorwaar, 

  
Job 15, vers 17 Ik wil u onderrichten, luister naar mij: en wat ik 

geschouwd heb, dat wil ik vertellen. 

En Job 13, vers 17 Dat Gij mijn voeten in het blok zet en al mijn 
paden nagaat, voor mijn voetzolen belemmeringen legt? 
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En Job 22, vers 22 Neem toch uit zijn mond de onderwijzing aan, 
en leg zijn woorden weg in uw hart. 

  

Voorwaar, mijn naam is Vernelia, en ben een bode engel 
Gods. 

  
Job 34, vers 23 Want voor de mens stelt Hij geen vaste tijd om 

voor God in het gericht te verschijnen. 

En Job 36, vers 23 Wie zou Hem zijn weg voorschrijven, en wie 
durft zeggen: Gij hebt onrecht gedaan? 

En Psalm 1, vers 6 Want de Here kent de weg der rechtvaardigen, 
maar de weg der goddelozen vergaat. 

  

Voorwaar, welzalig is hij of zij die bij Hem, Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus schuilt. 

  
Marcus 3, vers 28 en 29 Voorwaar, Ik zeg u, dat alle zonden aan 

de kinderen der mensen zullen vergeven worden, ook de 

godslasteringen, welke zij gesproken mogen hebben; maar wie 
gelasterd heeft tegen de heilige Geest, heeft geen vergeving in 

eeuwigheid, maar staat schuldig aan eeuwige zonde.  

  
Voorwaar, kadosh, heilig is de Heer! 

  
Marcus 7, vers 20 En Hij zeide: Hetgeen uit de mens naar buiten 

komt, dat maakt de mens onrein.  

  
Bekeer u en wees kadosh en rein! 

  
Lucas 7, vers 48 tot en met 50 En Hij zeide tot haar: Uw zonden 

zijn u vergeven. En die met Hem aan tafel waren, begonnen bij 

zichzelf te zeggen: Wie is deze, dat Hij zelfs de zonden vergeeft? En 
Hij zeide tot de vrouw: Uw geloof heeft u behouden, ga heen in 

vrede! 

En vers 38 En zij ging wenende achter Hem staan, bij zijn voeten, 
en begon met haar tranen zijn voeten nat te maken en droogde ze 

af met haar hoofdhaar, en kuste zijn voeten en zalfde ze met de 
mirre. 
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Voorwaar, zou u ook de voeten van de Heer nat maken met 
uw tranen en Zijn voeten kussen? 

Velen zullen zeggen dat dit te ver ging van die zondares. Weet u, 

dat is het nu juist, velen doen geen moeite om vergeven te worden 
maar zijn te trots. Maar deze zondares deed moeite. 

  
Jakobus 4, vers 6 Maar Hij geeft dan ook des te grotere genade. 

Daarom heet het: God wederstaat de hoogmoedigen, maar de 

nederigen geeft Hij genade. 
En vers 9 en 10 Beseft uw ellende, treurt en weent; uw gelach 

moet veranderen in treurigheid, en uw vreugde in neerslachtigheid. 
Vernedert u voor de Here, en Hij zal u verhogen. 

  

Voorwaar, let op! 
  

Jakobus 4, vers 17 Als iemand dan weet goed te doen en het niet 
doet, is het hem “of haar” tot zonde. 

  

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en 
verdween. 

 

 
 

Wie kan staande blijven bij zijn brandende 

toorn? 
 

Voorwaar, de opstandigen en de ongelovigen zullen het heel erg 

zwaar krijgen als Ik, de Here onverwachts Mijn geliefde en trouwe 
kinderen thuis breng. 

  
  

Volledige weergave: 

  
Hallo, welkom! Op 24 juli 2022, kreeg ik, Profeet Benjamin 

Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil 
delen. 

  

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  
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Voorwaar, 

  

Ezechiël 33, vers 33 Doch als het komt – en het komt! – dan 
zullen zij weten, dat er in hun midden een Profeet is geweest. 

En Ezechiël 34, vers 20 Daarom, zo zegt de Here HERE tegen hen: 
Zie, Ik ga zélf rechtspreken tussen de vette en de magere schapen. 

En vers 31 Gij toch zijt mijn schapen, de schapen die Ik weid; gij 

zijt mensen en Ik ben uw God, luidt het woord van de Here HERE. 
En Ezechiël 36, vers 24 Ik, “de Here”, zal u weghalen uit “al” de 

volken en u bijeenvergaderen uit alle landen, en Ik, “de Here” zal 
u brengen naar uw eigen “kadosh, heilig” land; 

En Ezechiël 37, vers 14 Ik zal mijn Geest in u geven, zodat gij 

herleeft en Ik zal u doen wonen in uw land; en gij zult weten, dat 
Ik, de HERE, het gesproken en gedaan heb, luidt het woord des 

HEREN. 
  

Voorwaar, wees kadosh, heilig in uw wandel. 

  
Ezechiël 37, vers 27 Mijn woning zal bij hen zijn; Ik zal hun tot 

een God zijn, en zij zullen Mij tot een volk zijn. 

  
Voorwaar, wees op uw hoede en waakzaam en vrees niet 

voor de gebeurtenissen. 
  

Daniël 11, vers 35 Sommige van de verstandigen zullen 

struikelen, opdat er onder hen loutering, schifting en zuivering 
teweeggebracht worde, tot aan de eindtijd; want deze toeft nog tot 

de vastgestelde tijd. 
  

Voorwaar, mijn naam is Revelado, en ben een bode engel 

Gods. 
Wees klaar voor de Opname. U bent gewaarschuwd! 

  

Amos 3, vers 6 en 7 Wordt de bazuin in een stad geblazen, 
zonder dat de inwoners opschrikken? Geschiedt er een ramp in een 

stad, zonder dat de HERE die bewerkt? Voorzeker, de Here HERE 
doet geen ding, of Hij openbaart zijn raad aan zijn knechten, de 

Profeten. 
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En Amos 5, vers 14 Zoekt het goede en niet het kwade, opdat gij 
leeft en aldus de HERE, de God der heerscharen, met u zij, gelijk gij 

zegt.  

En vers 16  Daarom, zo zegt de HERE, de God der heerscharen, de 
Here: Op alle pleinen rouwklacht, en op alle straten zegt men, “de 

christenhaters, onder andere”: Ach, ach!…tot zover. 
  

Zo spreekt de Here: 

  
Micha 7, vers 6 Want de zoon minacht de vader; de dochter staat 

op tegen haar moeder, de schoondochter tegen haar 
schoonmoeder; des mensen huisgenoten zijn zijn vijanden. 

  

Voorwaar, de opstandigen en de ongelovigen zullen het heel 
erg zwaar krijgen als Ik, de Here, onverwachts Mijn geliefde 

en trouwe kinderen thuis breng. 
  

Nahum 1, vers 6 tot en met 9 Wie kan standhouden voor zijn 

gramschap? wie staande blijven bij zijn brandende toorn? Zijn 
grimmigheid stort zich uit als vuur en de rotsen springen voor Hem 

aan stukken. De HERE is goed, een sterkte ten dage der 

benauwdheid; Hij kent hen die bij Hem schuilen. Maar met een 
overstromende vloed maakt Hij haar plaats geheel teniet, en zijn 

vijanden vervolgt Hij, de duisternis in. Wat gij ook tegen de HERE 
bedenkt, vernietiging brengt Hij teweeg; geen tweemaal verheft 

zich de benauwdheid.  

En Habakuk 2, vers 15 Wee hem die zijn naaste doet drinken en er 
uw gif bijmengt, en hem ook dronken maakt om hun naaktheid te 

aanschouwen! 
En Sefanja 1, vers 14 tot en met 16 Nabij is de grote dag des 

HEREN, nabij en hij nadert haastig. Hoort, de dag des HEREN; bitter 

schreeuwt dan de held. Die dag is een dag van verbolgenheid, een 
dag van benauwdheid en van angst, een dag van vernieling en van 

vernietiging, een dag van duisternis en van donkerheid, een dag 

van wolken en van dikke duisternis, een dag van bazuingeschal en 
van krijgsgeschreeuw tegen de versterkte steden en tegen de hoge 

hoektorens. 
En Sefanja 3, vers 6 en 7 Ik heb volken uitgeroeid; vernield zijn 

hun hoektorens; Ik heb hun straten verwoest, zodat niemand er 
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meer door gaat; hun steden liggen in puin, zonder mensen, zonder 
inwoners. Ik zeide: Vrees Mij toch, neem tuchtiging aan; dan zal 

haar woning niet uitgeroeid worden volgens alles waarmee Ik over 

haar bezoeking zal doen. Evenwel, zij waren er vroeg bij om al hun 
boze daden te bedrijven. 

  
En Mattheüs 18, vers 7 Wee de wereld om de verleidingen tot 

zonde. Want er moeten verleidingen komen, maar wee die mens, 

door wie de verleiding komt. 
En Mattheüs 23, vers 12 Al wie zichzelf zal verhogen, zal vernederd 

worden en al wie zichzelf zal vernederen, zal verhoogd worden. 
En vers 10 Laat u ook geen leidslieden noemen, want één is uw 

Leidsman, de Christus.  

En vers 13 Maar wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, gij 
huichelaars, want gij sluit het Koninkrijk der hemelen toe voor de 

mensen. Immers, gij gaat er niet binnen en die trachten binnen te 
gaan, laat gij niet toe daarin te komen. 

En vers 22 En wie gezworen heeft bij de hemel, zweert bij de troon 

Gods en bij Hem, die daarop gezeten is. 
  

Daarom hou vol, Hij komt spoedig op het juiste uur en de 

juiste dag. 
  

Mattheüs 24, vers 39 En zij niets bemerkten, eer de zondvloed 
kwam en hen allen wegnam, zo zal ook de komst van de Zoon des 

mensen zijn. 

En vers 42 tot en met 44 Waakt dan, want gij weet niet, op welke 
dag uw Here komt. Maar weet dit: Als de heer des huizes geweten 

had, in welke nachtwaak de dief zou komen, hij zou gewaakt 
hebben en in zijn huis niet hebben laten inbreken. Daarom, weest 

ook gij bereid, want op een uur, dat gij het niet verwacht, komt de 

Zoon des mensen. 
  

Voorwaar, bent u bereid? 

Wees ook gij bereid, echt klaar om mee te gaan naar de Here. 
  

Mattheüs 24, vers 40 en 41 Dan zullen er twee in het veld zijn, 
één zal aangenomen worden en één achtergelaten worden; twee 
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vrouwen zullen aan het malen zijn met de molen, één zal 
aangenomen worden, en één achtergelaten worden.  

  

En Openbaring 22, vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, 
zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van 

de Here Jezus zij met u allen. 
  

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en 

verdween. 
 

 
 

Trots en hoogmoed brengt velen ten val 
  
Waarschuwende boodschap Gods: Voorwaar, zij verdwalen liever 

dan dat men naar hun ondergeschikten luistert en naar de 

boodschappen Gods. 
Volledige weergave: 

  
Hallo, welkom! Op 25 juli 2022, kreeg ik, Profeet Benjamin 

Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil 

delen. 
  

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  
  

Voorwaar, 
  

Mattheüs 5, vers 17 Meent niet, dat Ik gekomen ben om de wet 

of de Profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen om te ontbinden, 
maar om te vervullen. 

  
Voorwaar, mijn naam is Revorme, en ben een bode engel 

Gods. 

Hoor aandachtig en wordt hervormd in uw denken door wat de Here 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus te zeggen heeft. Of blijft 

men liever onverstandig en goddeloos? 
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Spreuken 21, vers 23 Wie zijn “of haar” mond en zijn “of haar” 
tong bewaakt, bewaart zichzelf voor benauwdheden. 

  

Voorwaar, vele pastors zijn vaak veel te trots om hun 
ondergeschikten gelijk te geven.  

Voorwaar, zij verdwalen liever dan dat men naar hun 
ondergeschikten luisterd en luistert naar de boodschappen Gods. 

Het beste geneesmiddel tegen hun trots en opgeblazenheid is God 

en de Bijbel serieus te nemen, wat de Geest Gods erover zegt. 
  

Voorwaar, niet iedereen is Rapture ready. 
De trots neemt vaak toe door ongehoorzaamheid, naarmate de 

eigen gebreken toenemen. De satan laat hen met hele andere ogen 

naar zichzelf kijken. Voorwaar, hoogmoedigheid komt van satan en 
leidt tot schande en zonde. Wijsheid maakt een mens bescheiden. 

  
Spreuken 8, vers 13 De vreze des HEREN is het kwade te haten; 

hoogmoed en trots en boze wandel en een mond vol draaierijen 

haat ik. 
  

Voorwaar, wees niet hoogmoedig en eigenwijs maar zet 

uzelf aan tot nederigheid en ga niet af op uw eigen uiterlijk. 
  

Spreuken 29, vers 23 Eens mensen hoogmoed vernedert hem “of 
haar”, maar een nederige van geest zal eer ontvangen. 

Voorwaar, men zou het moeten weten dat hoogmoed en 

trotsheid velen ten val brengt.  
Eer is weggelegd alleen voor wie bescheiden is. 

  
2 Korintiërs 10, vers 17 en 18 Maar wie roemt, roeme in de 

Here; want niet wie zichzelf aanbeveelt, doch wie van de Here een 

aanbeveling ontvangt, heeft de proef doorstaan. 
En 1 Samuël 16, vers 7 Doch de HERE zeide tot Samuël: Let niet op 

zijn “of haar” voorkomen noch op zijn “of haar” rijzige gestalte, 

want Ik heb hem “of haar” verworpen. Het komt immers niet aan 
op wat de mens ziet; de mens toch ziet aan wat voor ogen is, maar 

de HERE ziet het hart aan. 
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Voorwaar, kwaadspreken over anderen is zichzelf prijzen en 
verhogen in het kwaad zoals satan dat ook doet, immers hij 

is de vader van hen die roddelaars zijn.  

Waar de klok van de roddelaars en lasteraars luidt, daar is satan te 
vinden. 

  
Romeinen 1, vers 28 tot en met 32 En daar zij het verwerpelijk 

achtten God te erkennen, heeft God hen overgegeven aan een 

verwerpelijk denken om te doen wat niet betaamt: vervuld van 
allerlei onrechtvaardigheid, boosheid, hebzucht en slechtheid, vol 

nijd, moord, twist, list en kwaadaardigheid; oorblazers, lasteraars, 
haters van God, verwatenen, overmoedigen, grootsprekers, 

vindingrijk in het kwaad, hun ouders ongehoorzaam; onverstandig, 

onbestendig, zonder hart of barmhartigheid. Immers, hoewel zij de 
rechtseis van God kenden, namelijk, dat zij, die zulke dingen 

bedrijven, de dood verdienen, doen zij ze niet alleen zelf, maar 
schenken ook nog hun bijval aan wie ze bedrijven. 

En Jakobus 1, vers 26 Indien iemand meent godsdienstig te zijn en 

daarbij zijn “of haar” tong niet in toom houdt, maar zijn “of haar” 
hart misleidt, diens godsdienst is waardeloos.  

En Jakobus 3, vers 13 Wie is wijs en verstandig onder u? Hij “of 

zij” tone uit zijn “of haar” goede wandel zijn werken met wijze 
zachtmoedigheid.  

En Jakobus 4, vers 12 Eén is wetgever en rechter, Hij, die de macht 
heeft om te behouden en te verderven. Maar wie zijt gij, dat gij uw 

naaste oordeelt? 

En vers 17 Als iemand dan weet goed te doen en het niet doet, is 
het hem “of haar” tot zonde. 

  
En Openbaring 22, vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, 

zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van 

de Here Jezus zij met u allen. 
  

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en 

verdween. 
 

 
 

Kom in Zijn levende heiligdom 
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Vrees niet en geef u volledig over en houd niets achter of apart, 

maar open uw hart en ziel en verstand.  

  
  

Volledige weergave: 
  

Hallo, welkom! Op 26 juli 2022, kreeg ik, Profeet Benjamin 

Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil 
delen. 

  
Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 

Revelado, en ben een bode engel Gods. 
  

Voorwaar, spits uw oren! 
Zo spreekt de Here, de Koning der koningen tot u, die wil horen 

Zijn kadosh, heilige, zuivere, kostbare woorden, die Hij rechtstreeks 

uit de Hemel heeft overgebracht: Elk woord wat is overgebracht is 
een levend licht voor uw hart en ziel en verstand, het wijst u steeds 

weer het juiste pad en geeft wijsheid aan hen die ernaar willen 

horen en het niet voorbij laten waaien.  
  

Voorwaar, Zijn woorden zijn evenzo een brood voor uw ziel 
en voeden u op en vormen u en willen u heel dicht in de 

kadosh, heilige tegenwoordigheid van Zijn heiligdom 

brengen.  
Voorwaar, kniel in aanbidding alleen voor de Heer, neer, Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus met al uw tranen en strijd. 
Vrees niet en geef u volledig over en houd niets achter of apart, 

maar open uw hart en ziel en verstand. Voorwaar, wees nederig en 

eerbiedig en kom in Zijn levende heiligdom omgeven door Zijn 
majesteit en kracht en onvoorwaardelijke liefde.  

  

Voorwaar, zegt, ‘Bewerk mijn hart en help mij om te 
ontvangen wat U spreekt. Laat ieder hart belijden, Hij is de 

Heer!’ 
Voorwaar, prijs de Heer, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 

Christus! 



 
 

 

9038 
 
 

 

  
1 Kronieken 16, vers 10 tot en met 12 Beroemt u in zijn heilige 

naam, het hart van wie de HERE zoeken, verheuge zich. Vraagt naar 

de HERE en zijn sterkte, zoekt zijn aangezicht bestendig. Gedenkt 
aan de wonderen die Hij heeft gedaan, zijn tekenen en de oordelen 

van zijn mond. 
En vers 29  Geeft de HERE de heerlijkheid van zijn naam, brengt 

offer en komt voor zijn aangezicht, “en” buigt u neder voor de 

Here…tot zover. 
  

En Jesaja 48, vers 18 Och, dat gij naar mijn geboden luistert; dan 
zou uw vrede zijn als een rivier en uw gerechtigheid als de golven 

der zee. 

En Spreuken 1, vers 33 Maar wie naar mij luistert, zal gerust 
wonen, beveiligd tegen de verschrikking van het onheil. 

En Spreuken 16, vers 20 Wie op het woord acht geeft, zal het 
goede vinden; ja, welzalig hij, die op de HERE vertrouwt. 

En vers 24 Vriendelijke woorden zijn als honigzeem, zoet voor de 

ziel en medicijn voor het gebeente. 
  

En Spreuken 21, vers 2 Elke weg van een mens is recht in zijn 

ogen, maar de HERE beproeft de harten. 
  

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en 
verdween. 

 

 
 

Behandel een vreemdeling zoals uzelf behandeld 

wilt worden 
  

Lees of luister verder naar de volledige inhoud en denk na over 

deze woorden die namens de Heer door de bode engel Gods werden 
gebracht. 

  
  

Volledige weergave: 
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Hallo, welkom! Op 27 juli 2022, kreeg ik, Profeet Benjamin 
Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil 

delen. 

  
Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 
Kireach, en ben een bode engel Gods. 

  

Zo spreekt de Here tot u, overdenk dit: 
  

Mattheüs 25, vers 35 tot en met 40 Want Ik heb honger 
geleden en gij hebt Mij te eten gegeven. Ik heb dorst geleden en gij 

hebt Mij te drinken gegeven, Ik ben een vreemdeling geweest en 

gij hebt Mij gehuisvest, naakt en gij hebt Mij gekleed, ziek en gij 
hebt Mij bezocht; Ik ben in de gevangenis geweest en gij zijt tot Mij 

gekomen. Dan zullen de rechtvaardigen Hem antwoorden, 
zeggende: Here, wanneer hebben wij U hongerig gezien en hebben 

wij U gevoed, of dorstig en hebben wij U te drinken gegeven? 

Wanneer hebben wij U als vreemdeling gezien en hebben U 
gehuisvest, of naakt, en hebben U gekleed? Wanneer hebben wij U 

ziek of in de gevangenis gezien en zijn tot U gekomen? En de 

Koning zal hun antwoorden en zeggen: Voorwaar, Ik zeg u, in 
zoverre gij dit aan één van deze mijn minste broeders hebt gedaan, 

hebt gij het Mij gedaan. 
  

Voorwaar, behandel een vreemdeling zoals uzelf behandeld 

zou willen worden.  
Zou Ik, de Here niet hetzelfde doen? 

  
Mattheüs 25, vers 43 tot en met 46 Ik ben een vreemdeling 

geweest en gij hebt Mij niet gehuisvest, naakt en gij hebt Mij niet 

gekleed, ziek en in de gevangenis en gij hebt Mij niet bezocht. Dan 
zullen ook zij Hem antwoorden en zeggen: Here, wanneer hebben 

wij U hongerig gezien, of dorstig, of als vreemdeling, of naakt of 

ziek, of in de gevangenis, en hebben wij U niet gediend? Dan zal Hij 
hun antwoorden en zeggen: Voorwaar, Ik zeg u, in zoverre gij dit 

aan één van deze minsten niet gedaan hebt, hebt gij het ook aan 
Mij niet gedaan. En dezen zullen heengaan naar de eeuwige straf, 

maar de rechtvaardigen naar het eeuwige leven. 
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En vers 41 Dan zal Hij ook tot hen, die aan zijn linkerhand zijn, 
zeggen: Gaat weg van Mij, gij vervloekten, naar het eeuwige vuur, 

dat voor de duivel en zijn engelen bereid is.  

  
Voorwaar, neem de tijd om te helpen wanneer iemand het 

moeilijk heeft. 
Let wel op dat men niet profiteert van uw goedheid, wanneer u 

iemand helpt. In deze tijd is het goed om om te zien naar elkaar. 

  
Lucas 21, vers 14 Neemt u daarom in uw hart voor, niet vooraf te 

bedenken, hoe gij u zult verdedigen. 
  

Voorwaar, weinigen zien de bedoeling van en zowel de 

gebeurtenissen van wat gaande is. 
  

Johannes 6, vers 27 Werkt niet om de spijs, die vergaat, maar 
om de spijs, die blijft tot in het eeuwige leven, welke de Zoon des 

mensen u geven zal; want op Hem heeft God, de Vader, zijn zegel 

gedrukt. 
  

Amen!, zei de bode engel Gods. 

Voorwaar,  
  

Openbaring 22, vers 16 Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden, om 
ulieden dit te betuigen voor de gemeenten. Ik ben de wortel en het 

geslacht van David, de blinkende morgenster. 

En vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom 
spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de Here Jezus zij 

met u allen. 
  

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en 

verdween. 
 

 

 

Kom vanuit uw luie stoel kerkleiders! 
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Velen kerkleiders zijn in een dromenwereld. De opdracht om het 
evangelie te verkondigen blijft binnen hun kerkmuren en dan 

menen velen ook nog klaar en gered te zijn als de Here komt. 

  
   

Volledige weergave: 
  

Hallo, welkom! Op 28 juli 2022, kreeg ik, Profeet Benjamin 

Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil 
delen. 

  
Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, de Koning der 
koningen, שאדי אל, de Almachtige God. Voorwaar, mijn naam is 

Kireach, en ben een bode engel Gods. 
  

Voorwaar, zo spreekt de Here, El Elohim, Adonai, Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, de levende God van al 

wat leeft tot u kerkleiders: 

“Velen leiders zitten lieve op hun achterste in hun stoel om van hun 
leven en wandel hier op aarde te genieten en menen ook nog dat ze 

Rapture ready zijn. Ze leven in een droomwereld.” 
  

Mattheüs 24, vers 44 Want er zullen valse christussen en valse 

profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen doen, 
zodat zij, ware het mogelijk, ook de uitverkorenen zouden 

verleiden. 
  

Voorwaar, in de kerk zijn zij liever lui dan moe om naar 

buiten te gaan. 
De opdracht om het evangelie te verkondigen blijft binnen hun 

kerkmuren en dan menen velen ook nog klaar en gered te zijn als 

de Here komt. 
  

Lucas 16, vers 15 En Hij zeide tot hen: Gij zijt het, die voor 
rechtvaardig wilt doorgaan voor de mensen, maar God kent uw 

harten. Want wat hoog is bij mensen, is een gruwel voor God. 
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En Lucas 21, vers 36 Waakt te allen tijde, biddende, dat gij in staat 
moogt wezen te ontkomen aan alles wat geschieden zal, en gesteld 

te worden voor het aangezicht van de Zoon des mensen. 

En Lucas 11, vers 52 Wee u, wetgeleerden, want gij hebt de sleutel 
der kennis weggenomen; zelf zijt gij niet binnengegaan en hen, die 

trachtten binnen te gaan, hebt gij tegengehouden. 
En Lucas 12, vers 2, 5 en 9 Er is niets bedekt, of het zal 

geopenbaard worden, en verborgen, of het zal bekend worden. Ik 

zal u tonen, wie gij vrezen moet. Vreest Hem, die, nadat Hij gedood 
heeft, macht heeft om in de hel te werpen. Voorwaar, Ik zeg u, 

vreest Hem! Maar wie Mij verloochenen zal voor de mensen, die zal 
verloochend worden voor de engelen Gods.  

En Mattheüs 7, vers 21 tot en met 23 Niet een ieder, die tot Mi j 

zegt: Here, Here, zal het Koninkrijk der hemelen binnengaan, maar 
wie doet de wil mijns Vaders, die in de hemelen is. Velen zullen te 

dien dage tot Mij zeggen: Here, Here, hebben wij niet in uw naam 
geprofeteerd en in uw naam boze geesten uitgedreven en in uw 

naam vele krachten gedaan? En dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik 

heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij werkers der 
wetteloosheid. 

  

Voorwaar, vele kerkleiders moeten hun hoogmoed en trots 
afbreken en zich opnieuw bekeren en uit de luie stoel komen 

om geen buitengesloten geheime agentenkerk te zijn. 
Het evangelie is voor iedereen en vooral voor buiten de kerk.  

  

Voorwaar, Indonesië, Japan, Korea, China, Hawaii, Filipijnen, 
Spanje en Mexico, America en Nederland en overige landen, 

zo spreekt de Here het volgende: 
Vele landen zullen veel harder geslagen gaan worden door uw 

ongehoorzaamheid, zowel vele regeringsleiders zullen met Gods 

hand geslagen worden vanwege uw hebberige daden. Voorwaar, zie 
wat komt, zie ernaar uit, en men zal weten dat er een Almachtige 

God heeft gesproken en bestaat. Voorwaar, zie het komt! De 

rampen zullen extreem veel krachtiger zijn wereldwijd en de 
overige gebeurtenissen. 
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3 Johannes 1, vers 11 Geliefde, volg het kwade niet na, maar het 
goede. Wie goed doet, is uit God, maar wie kwaad doet, heeft God 

niet gezien. 

  
Er is maar één Koning der koningen, die wel machtig is en 

iets voorstelt, Zijn Naam is, Yeshua HaMashiach, JHWH, 
Jezus Christus. Amen! 

Tot slot, Wist u dat ook vele kerkleiders door hun 

ongehoorzaamheid en luiheid zich mede schuldig maken aan de 
gebeurtenissen in de wereld, omdat men niet uit de luie stoel komt? 

  
Openbaring 22, vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: 

Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de 

Here Jezus zij met u allen. 
  

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en 
verdween. 
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AUGUSTUS 2022 

 

 
De bezoekers uit de ruimte 
  

Openbarende boodschap Gods: door de geschiedenis heen, toen 

kon men nog niet één duidelijke uitleg geven over de Ufo’s, zoals 
nu wel het geval is, hoewel de Almachtige God alles openbaarde 

door Zijn uitgekozen Profeet die vaak werd uitgemaakt en bespot 
voor alles wat hij doorgeeft in gehoorzaamheid aan God. 

  

  
Volledige weergave: 

  

Hallo, welkom! Op 31 juli 2022, kreeg ik, Profeet Benjamin 
Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil 

delen. 
  

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 
Rafaël, en ben een bode engel Gods. 

  
Voorwaar, zoals u reeds geopenbaard is, dat aliens gevallen 

engelen zijn, o.a., heeft men nu duidelijk waargenomen dat 

de boodschappen Gods zowel over de Ufo’s waar zijn. 
  

Openbaring 22, vers 6 en 7 En Hij zeide tot mij: Deze woorden 

zijn getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der 
Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen 

hetgeen weldra geschieden moet. En zie, Ik kom spoedig. Zalig hij, 
die de woorden der profetie van dit boek bewaart! 

  

Voorwaar, het Pentagon is zeer verbaasd en heeft opvallend 
veel Ufo-verschijningen boven Israël waargenomen en de 
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berichten en Ufo-video’s heeft men nu veel serieuzer 
genomen. 

Voorwaar, tijdens een geheime spoedhoorzitting kwamen vele 

verslagen van piloten en militairen tot heden aanbod. 
  

Exodus 19, vers 16 En het geschiedde op de derde dag, toen het 
morgen werd, dat er donderslagen en bliksemstralen en een zware 

wolk op de berg waren en zeer sterk bazuingeschal, zodat al het 

volk dat in de legerplaats was, beefde. 
  

Voorwaar, door de geschiedenis heen toen kon men nog niet 
één duidelijke uitleg geven over de Ufo’s, zoals nu wel het 

geval is. 

Voorwaar, zo zijn er ook in de loop der jaren vele bijna- botsingen 
met Ufo’s geregistreerd. Voorwaar, hoewel een Profeet Gods vaak 

voor alles wordt uitgemaakt en bespot, geeft hij toch in 
gehoorzaamheid aan God alles gewoon 100% door. Voorwaar, vele 

piloten vermeden vaak om erover te rapporteren, of werden 

uitgelachen als ze het wel deden. Voorwaar, ook veegde het 
ministerie van Defensie vaak evenzo vele bewijzen compleet weg, 

bang voor de gevolgen hoe de wereld zou reageren, hoewel de 

rapporten echt zijn. Voorwaar, vele documentaties van Ufo’s 
waarnemingen word achter slot en grendel gehouden. Een 

Amerikaanse soldaat had in de woestijn dichtbij de Sinaï acht 
heldere, ovaalvormige Ufo-objecten gezien die zich met een 

ongelooflijke snelheid voortbewogen en zo ook elders, daar was een 

sergeant die zei, ‘we wisten dat het niet ons leger was, het was 
verbijsterend’. 

  
Voorwaar, omdat vele soldaten vrezen voor hun carrière en 

rang te verliezen, sluiten ze daarom hun mond.  

Het lijkt wel dat er bijzonder veel interesse is voor het heilige land, 
Israël. De bezoekers uit de ruimte, de gevallen engelen hebben zich 

gereedgemaakt als onverwachts de Opname van de Christenen zal 

plaatsvinden. Voorwaar,  
  

2 Petrus 3, vers 10 Maar de dag des Heren zal komen als een 
dief. Op die dag zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en de 
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elementen door vuur vergaan, en de aarde en de werken daarop 
zullen gevonden worden. 

  

Voorwaar, in het geheim heeft de ex-president Barack 
Obama ooit iedereen een verdrag laten ondertekenen en 

verzocht om beslist niets bekend te maken over de 
bezoekers uit de ruimte, de gevallen engelen, omdat de 

mensheid nog niet gereed is hiervoor. 

Voorwaar, luister ook naar de boodschap, ‘Waarschuwing voor de 
bezoekers uit de ruimte, de aliens, en hun technologie’, onder 

andere. 
  

Openbaring 14, vers 14 En ik zag en zie, een witte wolk, en op 

de wolk iemand gezeten als eens mensenzoon met een gouden 
kroon op zijn hoofd en een scherpe sikkel in zijn hand.  

En vers 16 En Hij, die op de wolk gezeten was, zond zijn sikkel uit 
op de aarde, en de aarde werd gemaaid. 

En Openbaring 16, vers 18 En er kwamen bliksemstralen en 

stemmen en donderslagen, en er geschiedde een grote aardbeving, 
zo groot als er geen geweest is, sedert een mens op de aarde was: 

zó hevig was deze aardbeving, zó groot.  

En Openbaring 22, vers 17 En de Geest en de bruid zeggen: Kom! 
En wie het hoort, zegge: Kom! En wie dorst heeft, kome, en wie 

wil, neme het water des levens om niet. 
En vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom 

spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de Here Jezus 

Christus zij met u allen. 
En vers 14 Zalig zij, die hun gewaden wassen, opdat zij recht 

mogen hebben op het geboomte des levens en door de poorten 
ingaan in de stad. 

  

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en 
verdween. 

 

 
 

Wees overeenkomstig de wet van de Heer 
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Overweeg Zijn wet dag en nacht en leer te zijn als een boom door 
de Here zelf geplant, met vruchten die niet verwelken maar alleen 

maar toenemen. 

  
  

Volledige weergave: 
  

Hallo, welkom! Op 1 augustus 2022, kreeg ik, Profeet Benjamin 

Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil 
delen. 

  
Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

  
Voorwaar, spits uw oren! 

  
Psalm 1, vers 1 tot en met 6 Welzalig de man “evenzo de 

vrouw” die niet wandelt in de raad der goddelozen, die niet staat 

op de weg der zondaars, noch zit in de kring der spotters; maar 
aan des HEREN wet zijn welgevallen heeft, en diens wet overpeinst 

bij dag en bij nacht. Want hij “even zo zij” is als een boom “door 

de Here geplant”, geplant aan “de’ waterstromen “met een 
bedoeling”, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, welks loof niet 

verwelkt; – “maar alleen maar toeneemt” al wat hij “evenzo 
zij” onderneemt, gelukt. Niet alzo de goddelozen: die toch zijn als 

kaf dat “door” de wind “is” verstrooid. Daarom houden de 

goddelozen geen stand in het gericht, noch de zondaars in de 
vergadering der rechtvaardigen, want de HERE kent de weg der 

rechtvaardigen, maar de weg der goddelozen vergaat. 
  

Voorwaar, mijn naam is Blesia, en ben een bode engel Gods. 

Let op! 
  

Psalm 27, vers 8 Van Uwentwege zegt mijn hart: Zoekt mijn 

aangezicht. Ik zoek uw aangezicht, HERE. 
En Psalm 31, vers 24 Hebt de HERE lief, al zijn gunstgenoten; de 

HERE bewaart de getrouwen, maar ruimschoots vergeldt Hij de 
trotsen. 
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En Psalm 33, vers 21 Ja, in Hem verheugt zich ons hart, ja, op zijn 
heilige naam vertrouwen wij. 

En Psalm 37, vers 28 Want de HERE bemint het recht, en Hij verlaat 

zijn gunstgenoten niet. Voor altoos blijven zij bewaard, maar het 
nageslacht der goddelozen wordt uitgeroeid. 

En Spreuken 3, vers 18 Een boom des levens is zij voor wie haar 
aangrijpen, wie haar vasthouden, zijn gelukkig te prijzen; 

En 1 Korintiërs 3, vers 13 Ieders werk zal aan het licht komen. 

Want de dag zal het doen blijken, omdat hij met vuur verschijnt, en 
hoedanig ieders werk is, dat zal het vuur uitmaken.  

En Hebreeën 3, vers 12 Ziet toe, broeders “en zusters”, dat bij 
niemand uwer een boos, ongelovig hart zij, door af te vallen van de 

levende God. 

  
En Openbaring 22, vers 14 Zalig zij, die hun gewaden wassen, 

opdat zij recht mogen hebben op het geboomte des levens en door 
de poorten ingaan in de stad.  

En vers 17 En de Geest en de bruid zeggen: Kom! En wie het hoort, 

zegge: Kom! En wie dorst heeft, kome, en wie wil, neme het water 
des levens om niet. 

En vers 21 De genade van de Here Jezus Christus zij met u allen. 

  
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en 

verdween. 
 

 

 

Ziet toe dat gij niet een Profeet Gods veracht! 
  

Zie, Ik, JHWH, zend tot u Profeten. Maar Ik zeg u: Van elk ijdel 
woord, dat de mensen zullen spreken, zullen zij rekenschap geven 

op de dag des oordeels, want naar uw woorden zult gij 
gerechtvaardigd worden, en naar uw woorden zult gij veroordeeld 

worden. 

  
  

Volledige weergave: 
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Hallo, welkom! Op 2 augustus 2022, kreeg ik, Profeet Benjamin 
Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil 

delen. 

  
Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  
  

Voorwaar,  

  
Mattheüs 5, vers 11 Zalig zijt gij, wanneer men u smaadt en 

vervolgt en liegende allerlei kwaad van u spreekt om Mijnentwil.  
En vers 17 Meent niet, dat Ik gekomen ben om de wet of de 

profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar 

om te vervullen. 
En vers 9 en 10 Zalig de vredestichters, want zij zullen kinderen 

Gods genoemd worden. Zalig de vervolgden om der gerechtigheid 
wil, want hunner is het Koninkrijk der hemelen. 

En  vers 22 Maar Ik zeg u: Een ieder, die in toorn leeft tegen zijn 

“of haar” broeder “of zuster”, zal vervallen aan het gerecht. Wie 
tot zijn “of haar” broeder “of zuster” zegt: Leeghoofd, zal 

vervallen aan de Hoge Raad, en wie zegt: Dwaas, zal vervallen aan 

het hellevuur. 
En Mattheüs 6, vers 14 en 15 Want indien gij de mensen hun 

overtredingen vergeeft, zal uw hemelse Vader ook u vergeven; 
maar indien gij de mensen niet vergeeft, zal ook uw Vader uw 

overtredingen niet vergeven. 

En Mattheüs 7, vers 11 Indien dan gij, hoewel gij slecht zijt, goede 
gaven weet te geven aan uw kinderen, hoeveel te meer zal uw 

Vader in de hemelen het goede geven aan hen, die Hem daarom 
bidden. 

En vers 2 Want met het oordeel, waarmede gij oordeelt, zult gij 

geoordeeld worden, en met de maat, waarmede gij meet, zal u 
gemeten worden. 

En Mattheüs 10, vers 41 Wie een Profeet ontvangt als Profeet, zal 

het loon van een Profeet ontvangen…tot zover. 
En Mattheüs 11, vers 9 en 10 vanaf: Ja, Ik, “JHWH” zeg u “en 

openbaar u dat hij en zij zijn”, zelfs meer dan een Profeet. Deze 
is het, van wie (op)geschreven staat “in de hemelen”: Zie, Ik, 

“JHWH” zend mijn bode voor uw aangezicht uit, “die Ik, JHWH 
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uitgekozen heb”, die uw weg voor U heen bereiden zal “namens 
Mij, JHWH”. 

  

Voorwaar, mijn naam is Michaëla, en ben een bode engel 
Gods. 

Spits uw oren! 
  

Mattheüs 12, vers 34 tot en met 37 Adderengebroed, hoe kunt 

gij, die slecht zijt, iets goeds zeggen? Want uit de overvloed des 
harten spreekt de mond. Een goed mens brengt uit zijn goede schat 

goede dingen voort, en een slecht mens uit zijn boze schat boze 
dingen. Maar Ik zeg u: Van elk ijdel woord, dat de mensen zullen 

spreken, zullen zij rekenschap geven op de dag des oordeels, want 

naar uw woorden zult gij gerechtvaardigd worden, en naar uw 
woorden zult gij veroordeeld worden. 

  
Voorwaar, hebt gij dit alles verstaan? 

Ziet toe dat gij niet een Profeet Gods veracht, gij dwazen en 

blinden. 
  

Mattheüs 23, vers 33 en 34 Slangen, adderengebroed, hoe zult 

gij “nog” ontkomen aan het oordeel der hel? Daarom, zie, Ik, 
“JHWH” zend tot u Profeten…tot zover. 

En Mattheüs 24, vers 44 Daarom, weest ook gij bereid, want op een 
uur, dat gij het niet verwacht, komt de Zoon des mensen. 

  

Voorwaar, zoals de Here bespot werd en van alles 
uitgemaakt werd zoals boze geest, tovenaar, onder andere, 

zo zijn er ook vele dwaze blinden, die zich zelf veroordelen 
tot het eeuwige hel. 

  

Marcus 14, vers 49 Dagelijks was Ik bij u, lerende in de tempel, 
maar gij hebt Mij niet gegrepen; doch de Schriften moeten in 

vervulling gaan. 

  
En evenzo de kadosh, heilige boodschappen Gods zullen in 

vervulling gaan wat is overgebracht. 
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Lucas 1, vers 70 Gelijk Hij gesproken heeft door de mond zijner 
heilige Profeten van oudsher. 

En vers 45 en vers 79 En zalig is “hij of” zij, die geloofd heeft, 

want wat vanwege de Here tot “hem of” haar gezegd is “die staat 
in de evangelicalendtimemachine.com”, zal volbracht worden. 

Om hen te beschijnen, die gezeten zijn in duisternis en schaduw 
des doods, om onze voeten te richten op de weg des vredes. 

En Lucas 10, vers 16 Wie naar u hoort, hoort naar Mij; en wie u 

verwerpt, verwerpt Mij; en wie Mij verwerpt, verwerpt Hem, die Mij 
gezonden heeft. 

En Lucas 12, vers 40 Weest ook gij bereid, want op een uur, dat gij 
het niet verwacht, komt de Zoon des mensen. 

En Lucas 13, vers 23 tot en met 25 En iemand zeide tot Hem: Here, 

zijn het weinigen, die behouden worden? Hij zeide tot hen: Strijdt 
om in te gaan door de enge poort, want velen, zeg Ik u, zullen 

trachten in te gaan, doch het niet kunnen. Van het ogenblik af, dat 
de heer des huizes is opgestaan en de deur gesloten heeft, zult gij 

beginnen buiten te staan en aan de deur te kloppen, zeggende: 

Here, doe ons open, en Hij zal antwoorden en tot u zeggen: Ik weet 
niet, vanwaar gij zijt.  

En vers 27 tot en met 29 En Hij zal tot u spreken, zeggende: Ik 

weet niet, vanwaar gij zijt; gaat weg van Mij, alle gij werkers der 
ongerechtigheid. Daar zal het geween zijn en het tandengeknars, 

wanneer gij Abraham en Isaak en Jakob zult zien en al de Profeten 
in het Koninkrijk Gods, maar uzelf buitengeworpen. En zij zullen 

komen van oost en west en van noord en zuid en zullen aanliggen 

in het Koninkrijk Gods. 
  

En Openbaring 22, vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, 
zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van 

de Here Jezus Christus zij met u allen. 

  
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en 

verdween. 

 
 

 

De Heer verafschuwt elke vorm van kwaad! 
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Een boodschap van God die wijs advies geeft om u af te keren van 
allerlei kwaad, zoals egoïstische ambities, hoogmoed, 

eigengerechtigheid en nog veel meer. 

  
  

Volledige weergave: 
  

Hallo, welkom! Op 3 augustus 2022 vroeg in de ochtend, hoor ik, 

Profeet Benjamin Cousijnsen de bode engel Gods mij roepen om 
naar de schrijfkamer te komen. De bode engel Gods zegt, 

  
Shalom, Benjamin! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige 

Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

  
Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, hoor aandachtig. 

Mijn naam is Revorme, en ik ben een bode engel Gods. 
  

Wees niet zo zorgeloos dat u zonde op zonde opstapelt. 

Voorwaar, wees niet zo hoogmoedig. Weet dit; de Here is kadosh, 
heilig en geeft u, die hore, deze speciale boodschap ter 

overdenking. 

  
Sirach 5, vers 2 tot en met 8 Volg niet de weg van je eigen 

begeerte, geef niet toe aan je eigen verlangens. Zeg niet: ‘Wie kan 
mij bevelen?’ want de Heer straft je zeker. Zeg niet: ‘Ik heb 

gezondigd, maar is mij iets overkomen?’ De Heer neemt alle tijd. 

Denk niet dat je toch wel vergeven wordt, wees niet zo zorgeloos 
dat je zonde op zonde stapelt. Zeg niet: ‘Zijn erbarmen is groot, hij 

zal mij al mijn zonden vergeven.’ Weet goed: hij kent zowel 
ontferming als woede, en zondaars treft hij met zijn toorn. Wacht 

er niet mee terug te keren naar de Heer, stel het niet dag na dag 

uit. De toorn van de Heer barst plotseling los, als hij je straft word 
je volledig te gronde gericht. Verlaat je niet op onrechtmatig 

verkregen bezit, het helpt je niets in tijden van tegenspoed. 

En vers 10 Wees standvastig in je denken, verdraai je woorden 
niet.  

En vers 15 Bega geen misstap uit onwetendheid, geen grote en 
geen kleine. 

En Sirach 7, vers 1 Doe geen kwaad, dan treft het kwaad je niet. 
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En vers 8 tot en met 10 Bega niet tweemaal dezelfde zonde, voor 
de eerste word je al gestraft. Denk niet: de allerhoogste God ziet 

mijn talloze gaven, als ik hem een offer breng neemt hij het aan. 

Wees niet terughoudend in je gebed, verzuim niet aalmoezen te 
geven.  

En vers 16 en 17 Voorkom dat je tot de zondaars wordt gerekend, 
bedenk dat de toorn niet op zich laat wachten. Wees uiterst 

nederig, want vuur en wormen wachten de goddeloze. 

En vers 23 en 24 Heb je kinderen? Voed hen op, buig hun nek al in 
hun jongste jaren. Heb je dochters? Waak over hun lichaam, geef 

niet te veel aan hen toe. 
En Sirach 8, vers 5 Bespot niet wie zich afkeert van de zonde, 

bedenk dat we allen schuld dragen. 

  
En Spreuken 21, vers 2 Elke weg van een mens is recht in zijn 

ogen, maar de HERE beproeft de harten. 
En vers 4 Trotsheid van ogen en opgeblazenheid van hart – de 

glans der goddelozen is zonde. 

En vers 21 Wie gerechtigheid en liefde najaagt, vindt leven, 
gerechtigheid en eer. 

  

Voorwaar, vrees de Heer en bekeer u! 
  

Spreuken 28, vers 5 Boze lieden verstaan het recht niet, maar 
wie de HERE zoeken, verstaan alles. 

En vers 13 Wie zijn “of haar” overtredingen bedekt, zal niet 

voorspoedig zijn; maar wie ze belijdt en nalaat, die vindt 
ontferming. 

En vers 26 Wie op eigen hart vertrouwt, is een dwaas; maar wie in 
wijsheid wandelt, zal ontkomen. 

  

Voorwaar, de Here heeft een afkeer van elke vorm van 
kwaad! 

  

Johannes 8, vers 26 Ik heb veel over u te zeggen en te oordelen; 
maar die Mij gezonden heeft, is waar, en wat Ik van Hem gehoord 

heb, dat spreek Ik tot de wereld.  
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En Openbaring 22, vers 11 en 12 Wie onrecht doet, hij doe nog 
meer onrecht; wie vuil is, hij worde nog vuiler; wie rechtvaardig is, 

hij bewijze nog meer rechtvaardigheid; wie heilig is, hij worde nog 

meer geheiligd. Zie, Ik kom spoedig en mijn loon is bij Mij om een 
ieder te vergelden, naardat zijn werk is.  

En vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom 
spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de Here Jezus 

Christus zij met allen. 

  
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en 

verdween. 
 

 

 

Hebt u wel oren? 
  

De Heer heeft in deze boodschap tot de moderne farizeeën 
gesproken en spreekt de boze geesten aan die in hen werken. Wie 

niet wil horen gaat verloren.  
  

  

Volledige weergave: 
  

Hallo, welkom! Vandaag 5 augustus 2022, kreeg ik, Profeet 

Benjamin Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag 
met u wil delen. 

  
Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, luister aandachtig! 
  

Marcus 3, vers 22 en 23 En de Schriftgeleerden, die van 
Jeruzalem “samen” gekomen waren, “de kwaadsprekers en 

roddelaars” zeiden: Hij, “Yeshua” heeft Beëlzebul, en door de 

overste der boze geesten drijft Hij, “deze tovenaar” de geesten 
uit. En Hij riep hen tot Zich en sprak tot hen, “deze boze geesten 

in hen” in gelijkenissen: Hoe kan de satan de satan uitdrijven? 
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Voorwaar, mijn naam is Kermeach, en ben een bode engel 
Gods. 

Vele Profeten van toen en ook van nu zijn gehaat, die even ééns 

het evangelie Gods, Gods boodschappen, profetieën en 
openbaringen, onder andere, overgebracht hebben. Juist nu in de 

einde der dagen heeft de Almachtige God de boodschappen Gods 
gebracht aan Zijn ware uitgekozen eindtijdprofeet Benjamin 

Cousijnsen die in gehoorzaamheid en liefde aan God alles 100%, 

woord voor woord, doorgeeft en die gelezen worden door de trouwe 
warriors/werkers in hun moedertaal en die gedeeld worden naar de 

wereld toe in alle glorie van God. De Here, Yeshua HaMashiach, 
JHWH, Jezus Christus zelf en alle engelen des Heren zijn iedereen 

dankbaar voor de standvastige inzet in al Zijn werken en voor de 

sponsorbijdragen.  
  

De Heer sprak verder: 
Zo zijn er ook altijd al boze geesten geweest, die kwaadspreken en 

roddelen, o.a., die tegen Mij waren en zo Mij haten vanwege de 

werken. Evenzo worden de Profeten, die Ik, de Here stuur en 
uitgekozen heb, veracht en gehaat en, wat nog erger is, gedood 

door de demonen, die werken in mensen.  Voorwaar, Ik, de Here 

zegt u, Mijn uitgekozene: Lach erom, zoals Ik, de Here. 
  

Mattheüs 5, vers 4 Zalig die treuren, want zij zullen vertroost 
worden. 

En vers 8 tot en met 12 Zalig de reinen van hart, want zij zullen 

God zien. Zalig de vredestichters, want zij zullen kinderen Gods 
genoemd worden. Zalig de vervolgden om der gerechtigheid wil, 

want hunner is het Koninkrijk der hemelen. Zalig zijt gij, wanneer 
men u smaadt en vervolgt en liegende allerlei kwaad van u spreekt 

om Mijnentwil. Verblijdt u en verheugt u, want uw loon is groot in 

de hemelen; want alzo hebben zij de Profeten vóór u vervolgd. 
En vers 16 en 17 Laat zo uw licht schijnen voor de mensen, opdat 

zij uw goede werken zien en uw Vader, die in de hemelen is, 

verheerlijken. Meent niet, dat Ik gekomen ben om de wet of de 
Profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar 

om te vervullen.  
En Marcus 3, vers 24 tot en met 27 En indien een koninkrijk 

tegen zichzelf verdeeld is, kan dat koninkrijk zich niet staande 
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houden. En indien een huis tegen zichzelf verdeeld is, zal dat huis 
niet kunnen bestaan. En indien de satan opstaat tegen zichzelf en 

verdeeld is, kan hij niet bestaan, doch is hij aan zijn einde. Maar 

niemand kan het huis van de sterke binnengaan en zijn huisraad 
roven, als hij niet eerst die sterke heeft gebonden, en dan zal hij 

zijn huis plunderen.  
En vers 29 Maar wie gelasterd heeft tegen de heilige Geest, heeft 

geen vergeving in eeuwigheid, maar staat schuldig aan eeuwige 

zonde. 
  

En Marcus 7, vers 1 En de Farizeeën verzamelden zich bij Hem 
met sommige van de schriftgeleerden, die van Jeruzalem gekomen 

waren. “Zo zijn er velen zoals hen, de schriftgeleerden en 

farizeeën.” 
En vers 6 tot en met 9 Maar Hij zeide tot hen: Terecht heeft Jesaja 

van u, huichelaars, geprofeteerd, zoals er geschreven staat: Dit 
volk eert Mij met de lippen, maar hun hart is verre van Mij. 

Tevergeefs eren zij Mij, omdat zij leringen leren, die geboden van 

mensen zijn. Gij verwaarloost het gebod Gods en houdt u aan de 
overlevering der mensen. En Hij zeide tot hen: Het gebod Gods 

stelt gij wel fraai buiten werking om úw overlevering in stand te 

houden. 
En vers 13 En zo maakt gij het woord Gods krachteloos door uw 

overlevering, die gij overgeleverd hebt. En dergelijke dingen doet 
gij vele. 

En vers 16 Indien iemand oren heeft om te horen, die hore. 

  
Voorwaar, hebt u wel oren? 

Wie niet wil horen gaat verloren. Dus, open uw oren!  
  

Voorwaar, Mijn geliefden, indien de wereld u haat vanwege 

dat gij in Mij zijt, weet dan dat het Mij eerst heeft gehaat, 
maar dit zeg Ik u, groot is uw loon in de Hemel. 

Voorwaar,  

  
2 Petrus 2, vers 22 Hun is overkomen, wat een waar spreekwoord 

zegt: Een hond, die teruggekeerd is naar zijn uitbraaksel, of: een 
gewassen zeug naar de modderpoel. 
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En 1 Johannes 2, vers 23 Een ieder, die de Zoon “van God” 
loochent, heeft ook de Vader niet…tot zover. 

  

En Openbaring 22, vers 19 tot en met 21 En indien iemand 
afneemt van de woorden van het boek dezer profetie, God zal zijn 

deel afnemen van het geboomte des levens en van de heilige stad, 
welke in dit boek beschreven zijn. Hij, die deze dingen getuigt, 

zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van 

de Here Jezus Christus zij met u allen. 
  

Tot slot, in dit alles zijt gij in Christus meer dan 
overwinnaar! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en 

verdween. 
 

 
 

Een waarschuwing Gods aan u, Israel! 
  
De bode engel des Heren bracht deze spoedeisende en 

waarschuwende boodschap Gods naar Zijn end-time Profeet 

Benjamin Cousijnsen, die is gericht aan Israël.  
  

  

Volledige weergave: 
  

Hallo, welkom! Op 7 augustus 2022, kreeg ik, Profeet Benjamin 
Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil 

delen. 

  
Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van 

de Koning der koningen, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 
Christus.  

  

Voorwaar, zo spreekt de Here, Adonai, El Elohim, uw 
Rabbouni en Meester: 

  

Genesis 6, vers 11 en 12 De aarde nu was verdorven voor Gods 
aangezicht, en de aarde was vol geweldenarij. En God zag de aarde 
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aan, en zie, zij was verdorven, want al wat leeft had zijn weg op de 
aarde verdorven. 

En Exodus 20, vers 13 Gij zult niet doodslaan. 

En vers 15 en 16 “En” gij zult niet stelen. “Voorwaar, Israël en” 
gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. 

En Leviticus 19, vers 16 tot en met 18 Gij zult onder uw 
volksgenoten niet als een lasteraar rondgaan; gij zult uw naaste 

niet naar het leven staan: Ik ben de HERE. Gij zult uw broeder in uw 

hart niet haten; openlijk zult gij uw volksgenoot terechtwijzen en 
niet ter wille van hem zonde op u laden. Gij zult niet wraakzuchtig 

en haatdragend zijn tegenover de kinderen van uw volk, maar uw 
naaste liefhebben als uzelf: Ik ben de HERE. 

En vers 33 en 34 En wanneer een vreemdeling bij u in uw land 

vertoeft, zult gij hem niet onderdrukken. Als een onder u geboren 
Israëliet zal u de vreemdeling gelden, die bij u vertoeft; gij zult 

hem liefhebben als uzelf, want gij zijt vreemdeling geweest in het 
land Egypte: Ik ben de HERE, uw God.  

En Leviticus 20, vers 26 Weest Mij heilig, want heilig ben Ik, de 

HERE, en Ik heb u afgezonderd van de volken, opdat gij Mij zoudt 
toebehoren. 

  

Voorwaar, Israël, zo spreekt de Koning der koningen der 
Joden en van al wat leeft: 

  
Leviticus 26, vers 14 tot en met 16 Maar indien gij naar Mij niet 

luistert en al deze geboden niet doet, indien gij mijn inzettingen 

versmaadt en van mijn verordeningen een afkeer hebt, zodat gij 
geen van mijn geboden doet en mijn verbond verbreekt, dan zal Ik 

ook aldus met u “en aan u, Israël” doen en  met verschrikking u 
“gaan” bezoeken…tot zover. 

  

Voorwaar, mijn naam is Revelado, en ben een bode engel 
des Heren van de Levende God.  

  

Deuteronomium 6, vers 5 Gij zult de HERE, uw God, liefhebben 
met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw 

kracht.  
  

Voorwaar, bekeer u! 
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Deuteronomium 6, vers 13 De HERE, uw “Levende en 

Opgestane” God, zult gij vrezen, Hem, “Yeshua HaMashiach, 

JHWH, Jezus Christus” zult gij dienen…tot zover. 
  

En Job 35, vers 5 Aanschouw de hemel en zie, geef acht op de 
wolken, hoog boven u. 

En Mattheüs 16, vers 27 en 28 Want de Zoon des mensen zal 

komen in de heerlijkheid zijns Vaders, met zijn engelen, en dan zal 
Hij een ieder vergelden naar zijn daden. Voorwaar, Ik zeg u: Er zijn 

sommigen onder degenen, die hier staan, die de dood voorzeker 
niet zullen smaken, voordat zij de Zoon des mensen hebben zien 

komen in zijn koninklijke waardigheid. 

En Mattheüs 24, vers 27 Want gelijk de bliksem komt van het 
oosten en licht tot het westen, zo zal de komst van de Zoon des 

mensen zijn.  
En vers 30 En dan zal het teken van de Zoon des mensen 

verschijnen aan de hemel….tot zover. 

  
De tijd is nabij! 

  

Mattheüs 24, vers 37 Want zoals het was in de dagen van Noach, 
zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn. 

En vers 39 En zij niets bemerkten, eer de zondvloed kwam en hen 
allen wegnam, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn. 

En vers 42 Waakt dan, want gij weet niet, op welke dag uw Here 

komt. 
En vers 44 Daarom, weest ook gij bereid, want op een uur, dat gij 

het niet verwacht, komt de Zoon des mensen. 
En Marcus 13, vers 29 Zo moet gij ook, wanneer gij dit ziet 

geschieden, weten, dat het nabij is, voor de deur. 

En Romeinen 10, vers 17 Zo is dan het geloof uit het horen, en het 
horen door het woord van Christus.  

En vers 21 Maar van Israël zegt hij: De ganse dag heb Ik mijn 

handen uitgestrekt naar een ongehoorzaam en tegensprekend volk. 
En Romans 12, vers 17 en 18 Vergeldt niemand kwaad met kwaad; 

hebt het goede voor met alle mensen. Houdt zo mogelijk, voor 
zover het van u afhangt, vrede met alle mensen. 
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En vers 21 Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin 
het kwade door het goede. 

En 1 Korintiërs 2, vers 9 Maar, gelijk geschreven staat: Wat geen 

oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en wat in geen 
mensenhart is opgekomen, al wat God heeft bereid voor degenen, 

die Hem liefhebben. 
  

En Openbaring 14, vers 14 En ik zag en zie, een witte wolk, en 

op de wolk iemand gezeten als eens mensen zoon met een gouden 
kroon op zijn hoofd en een scherpe sikkel in zijn hand.  

En vers 16 En Hij, die op de wolk gezeten was, zond zijn sikkel uit 
op de aarde, en de aarde werd gemaaid. 

En Openbaring 22, vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: 

Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de 
Here Jezus Christus zij met u allen. 

  
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en 

verdween. 

 
 

  

Hoor, gij aarde, onreine en werelds volk! 
  

Waarschuwende boodschap Gods aan de hele aarde: Luister 

aandachtig naar de woorden van de Koning der koningen en 
verwerp Zijn wet niet. Geef u over onder Zijn almachtige hand 

anders zal Hij slaan met Zijn hamer Gods. 
Volledige weergave: 

  

Hallo, welkom! Op 8 augustus 2022, kreeg ik, Profeet Benjamin 
Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil 

delen. 
  

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  
  

Voorwaar, dit zegt Hij, de Koning der koningen, JHWH, de 

hemelse God van al wat leeft: 
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Jeremia 5, vers 21 en 22 Hoort dit toch “aandachtig”, gij dwaas 
en verstandeloos volk, dat ogen heeft zonder te zien en oren 

zonder te horen: Wilt gij Mij “dan” niet vrezen, luidt het woord des 

HEREN, of voor Mij niet beven?…tot zover. 
  

Zo zegt de Here: Luister naar het geklank der bazuin. 
Maar zij zeggen, ‘Nee, wij willen niet luisteren.’ 

  

Jeremia 6, vers 19 Hoor, gij aarde, zie, Ik breng onheil over dit 
volk, de vrucht van hun eigen “onreine en goddeloze wandel 

en” overleggingen, want zij luisteren niet naar mijn woorden, en 
mijn wet verwerpen zij. 

  

Men denkt, 
‘Waarom zou ik God vrezen, geniet van het leven want wij zijn er 

maar even. Laten wij feesten als beesten, alles kan en mag.’ 
Voorwaar,  

  

Jeremia 6, vers 21 Daarom, zo zegt de HERE: Zie, Ik leg dit 
“onheilige, onreine, en wereldse” volk struikelblokken in de 

weg, waarover zij zullen struikelen, vaders “en moeders” en 

zonen “en dochters” tezamen; de ene nabuur zal met de andere 
omkomen. 

En vers 30 Verworpen zilver noemt men hen, want de Here 
“JHWH” heeft hen verworpen. 

  

Voorwaar, mijn naam is Revelado, en ben een bode engel 
Gods. 

  
Jeremia 30, vers 12 Want zo zegt de HERE: Dodelijk is uw breuk, 

ongeneeslijk uw wond. 

En Openbaring 16, vers 9 En de mensen werden verzengd door de 
grote hitte en zij lasterden de naam van God, die de macht heeft 

over deze plagen, en zij bekeerden zich niet om Hem eer te geven. 

En vers 11 en zij lasterden de God des hemels vanwege hun pijnen 
en vanwege hun gezwellen, en zij bekeerden zich niet van hun 

werken. 
En vers 18 En er kwamen bliksemstralen en stemmen en 

donderslagen, en er geschiedde een grote aardbeving, zo groot als 
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er geen geweest is, sedert een mens op de aarde was: zó hevig 
was deze aardbeving, zó groot.  

En vers 21 En grote hagel(stenen), een talent zwaar, vielen uit de 

hemel op de mensen, en de mensen lasterden God vanwege de 
plaag van de hagel, want de plaag daarvan was zeer groot. 

En Openbaring 9, vers 20 en 21 En wie van de mensen 
overgebleven waren, die niet gedood waren door deze plagen, 

bekeerden zich toch niet van de werken hunner handen, om de 

boze geesten niet meer te aanbidden en de gouden, zilveren, 
koperen, stenen en houten afgoden, die niet kunnen zien, noch 

horen of gaan; en zij bekeerden zich niet van hun moorden, noch 
van hun toverijen, noch van hun hoererij, noch van hun dieverijen. 

  

En Openbaring 22, vers 6 en 7 En Hij zeide tot mij: Deze 
woorden zijn getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de 

geesten der Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten 
te tonen hetgeen weldra geschieden moet. En zie, Ik kom spoedig. 

Zalig hij, die de woorden der profetie van dit boek bewaart! 

En vers 11 tot en met 15 Wie onrecht doet, hij doe nog meer 
onrecht; wie vuil is, hij worde nog vuiler; wie rechtvaardig is, hij 

bewijze nog meer rechtvaardigheid; wie heilig is, hij worde nog 

meer geheiligd. Zie, Ik kom spoedig en mijn loon is bij Mij om een 
ieder te vergelden, naardat zijn werk is. Ik ben de alfa en de 

omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde. Zalig zij, 
die hun gewaden wassen, opdat zij recht mogen hebben op het 

geboomte des levens en door de poorten ingaan in de stad. Buiten 

zijn de honden en de tovenaars, de hoereerders, de moordenaars, 
de afgodendienaars en ieder, die de leugen liefheeft en doet. 

En vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom 
spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de Here Jezus 

Christus zij met u allen. 

  
Voorwaar, O wee u, verstandeloos volk! God zal Zijn hamer 

gaan gebruiken! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en 
verdween. 
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Verbitter niet! 
  
En van wie had God een afkeer gehad, veertig jaren lang? Was het 

niet van hen, die gezondigd hadden vanwege ongeloof en wier 

lijken in de woestijn lagen? Dus, bekeer u en neem de 
boodschappen Gods serieus. 

  
  

Volledige weergave: 

  
Hallo, welkom! Op 9 augustus 2022, kreeg ik, Profeet Benjamin 

Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil 
delen. 

  

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

  
Voorwaar,  

  

Openbaring 22, vers 6 En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn 
getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der 

Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen 

hetgeen weldra geschieden moet.  
En Hebreeën 1, vers 14 Zijn zij niet allen dienende geesten, die 

uitgezonden worden ten dienste van hen, die het heil zullen 
beërven? 

En Hebreeën 2, vers 3 Hoe zullen wij dan ontkomen, indien wij 

geen ernst maken met zulk een heil, dat allereerst verkondigd is 
door de Here, en door hen, die het gehoord hebben, op 

betrouwbare wijze ons is overgeleverd? 
  

Voorwaar, het is belangrijk om daarom ernst te maken met 

de boodschappen Gods, die woord voor woord doorgegeven 
worden. 
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Hebreeën 3, vers 7 en 8 Daarom, gelijk de heilige Geest “Gods” 
zegt: Heden, “nu dus” indien gij zijn stem hoort, verhardt uw 

harten niet, zoals bij de verbittering…tot zover. 

En vers 12 Ziet toe, broeders “en zusters”, dat bij niemand uwer 
een boos, ongelovig hart zij, door af te vallen van de levende God. 

En vers 14 tot en met 16 Want wij hebben deel gekregen aan 
Christus, mits wij het begin van onze verzekerdheid tot het einde 

onverwrikt vasthouden. Als er gezegd wordt: Heden, indien gij zijn 

stem hoort, verhardt uw harten niet zoals bij de verbittering. Wie 
waren het dan, die, hoewel zij de stem gehoord hadden, God 

verbitterden?…tot zover. 
Voorwaar, verbitter niet maar bekeer u en stel u open voor 

verandering. 

  
Hebreeën 3, vers 17 En van wie heeft Hij een afkeer gehad, 

veertig jaren lang? Was het niet van hen, die gezondigd hadden en 
wier lijken in de woestijn lagen? 

En vers 19 Zo zien wij, dat zij niet konden ingaan wegens hun 

ongeloof. 
  

Voorwaar, mijn naam is Kireach, en ben een bode engel 

Gods. 
Klaag niet telkens. 

  
Hebreeën 4, vers 13 tot en met 16 En geen schepsel is voor 

Hem verborgen, want alle dingen liggen open en ontbloot voor de 

ogen van Hem, voor wie wij rekenschap hebben af te leggen. Daar 
wij nu een grote hogepriester hebben, die de hemelen is 

doorgegaan, Jezus, de Zoon van God, laten wij aan die belijdenis 
vasthouden. Want wij hebben geen hogepriester, die niet kan 

medevoelen met onze zwakheden, maar een, die in alle dingen op 

gelijke wijze als wij is verzocht geweest, doch zonder te zondigen. 
Laten wij daarom met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der 

genade, opdat wij barmhartigheid ontvangen en genade vinden om 

hulp te verkrijgen te gelegener tijd. 
En Hebreeën 6, vers 15 En zó, door geduld te oefenen, heeft deze 

het beloofde verkregen. 
En Hebreeën 10, vers 22 tot en met 24 Laten wij toetreden met een 

waarachtig hart, in volle verzekerdheid des geloofs, met een hart, 
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dat door besprenging gezuiverd is van besef van kwaad, en met 
een lichaam, dat gewassen is met zuiver water. Laten wij de 

belijdenis van hetgeen wij hopen onwankelbaar vasthouden, want 

Hij, die beloofd heeft, is getrouw. En laten wij op elkander acht 
geven om elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken.  

  
En Openbaring 22, vers 14  Zalig zij, die hun gewaden wassen, 

opdat zij recht mogen hebben op het geboomte des levens en door 

de poorten ingaan in de stad. 
En vers 21  De genade van de Here Jezus Christus zij met u allen. 

  
Amen! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en 

verdween. 
 

 

 
De Heer werkt ook via de handen van een arts 
  

Spits uw oren en luister aandachtig naar deze boodschap Gods. 
Deze boodschap zal u van mening doen veranderen over artsen. 

  

  
Volledige weergave: 

  
Hallo, welkom! Op 10 augustus 2022, kreeg ik, Profeet Benjamin 

Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil 

delen. 
  

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  
  

Voorwaar, zo spreekt de Here: 
“Laat u door Mij onderrichten. Denk niet pas aan uw gezondheid 

alleen als u ziek bent. Voorwaar, voorwaar, Ik, JHWH, zeg u, spits 

uw oren en hoor aandachtig.” 
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Sirach 38, vers 1 tot en met 3  Dit telt ook voor de vrouw. Eer 
een arts, want je hebt hem nodig, “denk niet dat zij allen slecht 

zijn” ook hij is door de Heer “JHWH” geschapen, en hoewel 

genezing van “Mij”, de Allerhoogste komt, wordt hij door “de 
Almachtige”, de Koning “der koningen” beloond. “Voorwaar”, 

een arts wordt om zijn “goede” kennis geëerd, hij wordt door 
aanzienlijken bewonderd. 

  

Voorwaar, wees niet eigenwijs wanneer u ziek bent maar 
doe er alles aan om een goede gezondheid te behalen.  

Zeg niet ik kan het niet. 
  

Sirach 38, vers 9 en 10 Mijn kind, negeer je ziekte niet, maar bid 

tot de Heer “en vertrouw Hem”, dan zal Hij je genezen. “En je 
zal zien dat geloof wonderen doet.” Bega geen misstappen, 

handel rechtschapen, reinig je van elke zonde. 
En vers 12 tot en met 15 Laat de dokter zijn werk doen, ook hij is 

“dus ook” door de Heer geschapen, “daarom” houd hem niet op 

een afstand, ook hij is nodig “zo als ook de Heer”. De goede 
afloop ligt soms in zijn handen; ook hij bidt tot de Heer dat Hij hem 

de weg naar genezing wijst en het leven redt. Moge “ook” wie 

zondigt tegen zijn maker in “de” handen vallen van een “goede” 
arts “die de Here vreest”. 

  
Voorwaar, laat deze boodschap u zegenen en helpen. 

  

Openbaring 22, vers 21 De genade van de Here Jezus Christus zij 
met u allen “totdat Hij komt”. 

  
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en 

verdween. 

 
 

 

De gevolgen van ongehoorzaamheid komen 
eraan! 
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Waarschuwende boodschap Gods: Overdenk deze boodschap Gods 
en bekeer u snel van uw ongehoorzaamheid tegen God. Als u zich 

niet wilt bekeren, bereid u dan voor! 

  
  

Volledige weergave: 
  

Hallo, welkom! Op 11 augustus 2022, kreeg ik, Profeet Benjamin 

Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil 
delen. 

  
Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

  
Voorwaar, kadosh, heilig en machtig en zeer krachtig is de 

enige ware Koning der koningen, de Opgestane God van al 
wat leeft, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, El 

Elohim, Adonai! 

Voorwaar, mijn naam is Donder, en ik ben een bode engel Gods. 
  

Voorwaar, hoeveel profetische en openbarende boodschap 

Gods  zijn u niet geopenbaard en aan u getuigd. Dit zijn 
100% ware boodschappen Gods, die zijn overgebracht door 

de bode engelen Gods in opdracht van de Almachtige God? 
Voorwaar, een valse profeet zou deze boodschappen Gods - die van 

de troon van God komen en kadosh, heilig zijn - nimmer kunnen 

overbrengen. Overdenk de boodschappen Gods! 
  

Voorwaar, zo kunnen velen getuigen over de werking ervan 
in hun leven. 

Sommigen hebben zelfs licht of een engel waargenomen bij Profeet 

Benjamin Cousijnsen. Zalig zij die niet zien en toch geloven, zegt 
de Heere. Alles, woord voor woord, gaat om de glorie en eer van 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. 

Voorwaar, ik, Donder, heb u reeds in 2018 verteld over de 
extreme zon, hitte en droogte,  

en enorme en extreme wervelwinden, tornado’s en hevige regenval 
o.a., die enorme verwoestingen zullen brengen vanwege uw 

ongehoorzaamheid. U zou blind zijn om niet te kunnen zien dat de 
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overige gebeurtenissen ook de komst van de Opname, die zeker 
naar de wereld zal komen, versnellen. Voorwaar,  

  

Het 6de hoofdstuk van het Boek van Baruch uit de Apocriefen 
zou u  eens moeten lezen, om te lezen hoe God denkt over 

de katholieke kerken. 
Voorwaar, wereldwijd wordt men nu gestraft! 

  

Hebreeën 4, vers 12 en 13 Want het woord Gods is levend en 
krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard en het dringt 

door, zó diep, dat het vaneenscheidt ziel en geest, gewrichten en 
merg, en het schift overleggingen en gedachten des harten; en 

geen schepsel is voor Hem verborgen, want alle dingen liggen open 

en ontbloot voor de ogen van Hem, voor wie wij rekenschap hebben 
af te leggen. 

En Hebreeën 11, vers 3 Door het geloof verstaan wij, dat de wereld 
door het woord Gods tot stand gebracht is, zodat het zichtbare niet 

ontstaan is uit het waarneembare. 

En vers 6 Maar zonder geloof is het onmogelijk (Hem) welgevallig 
te zijn. Want wie tot God komt, moet geloven, dat Hij bestaat en 

een Beloner is voor wie Hem ernstig zoeken. 

  
En Openbaring 22, vers 6 En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn 

getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der 
Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen 

hetgeen weldra geschieden moet. 

  
Voorwaar, ik, Donder zal spoedig heel hard toeslaan in vele 

landen. 
Bereid u voor! 

  

Openbaring 22, vers 20 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik 
kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! 

  

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en 
verdween. 
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Haast u om het goed te maken met de Here 
  
Deze boodschap Gods vraagt ieders aandacht: Luister naar de stem 

van de Heer die iedereen aanmoedigt om zich klaar te maken. De 

tijd is nabij! 
  

  
Volledige weergave: 

  

Hallo, welkom! Op 14 augustus 2022, kreeg ik, Profeet Benjamin 
Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil 

delen. 
  

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  
  

Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, zo spreekt de Heere:  
  

Deuteronomium 26, vers 16 en 17 Heden beveelt u de HERE, uw 

God, deze inzettingen en verordeningen na te komen; onderhoud 
ze dan naarstig met geheel uw hart en geheel uw ziel. Gij hebt 

heden van de HERE het woord aanvaard, dat Hij u tot een God zal 

zijn, en dat gij in zijn wegen wandelen moet, zijn inzettingen, 
geboden en verordeningen onderhouden en naar zijn stem 

luisteren. 
En Deuteronomium 28, vers 1 Indien gij dan aandachtig luistert 

naar de stem van de HERE, uw God, en al zijn geboden, die ik u 

heden opleg, naarstig onderhoudt, dan zal de HERE, uw God, u 
verheffen boven alle volken der aarde.  

En vers 6 Gezegend zult gij zijn bij uw ingang en gezegend zult gij 
zijn bij uw uitgang. 

En vers 14 En wanneer gij niet afwijkt van alle geboden, die ik u 

heden geef, noch naar rechts noch naar links, door het achterna 
lopen en dienen van andere goden. 

En vers 19 Vervloekt zult gij zijn bij uw ingang en vervloekt bij uw 

uitgang. 
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Voorwaar, mijn naam is Blesia, en ben een bode engel Gods. 
Doe er alles aan om aandachtig te luisteren naar de stem des 

Heren. Voorwaar, als u niet wilt luisteren, hoe zult u dan het geluid 

van de bazuin horen wanneer Hij komt? Bent u gezegend of 
vervloekt? Wie u ook bent, het is echt beter om te horen en oprecht 

klaar te zijn voor de Opname en een zegen te zijn. 
  

Deuteronomium 28, vers 34 en 35 Gij, “als u de Opname zou 

gaan missen”, zult waanzinnig worden vanwege “de Opname” 
het schouwspel, dat uw ogen “echt” zullen zien.  “Ook” de Here 

zal u slaan met boze zweren aan de knieën en aan de dijen, 
waarvan gij niet kunt genezen – van uw voetzool af tot uw schedel 

toe.  

  
Voorwaar, bekeer u! Haast u want de tijd is nabij! 

  
Deuteronomium 28, vers 38 tot en met 41 Veel zaad zult gij 

naar de akker brengen, maar weinig inzamelen, want de sprinkhaan 

zal het afvreten. Wijngaarden zult gij planten en bewerken, maar 
geen wijn drinken of opleggen; want de worm zal eraan knagen. 

Olijfbomen zult gij hebben in uw gehele gebied, maar u niet met 

olie zalven; want uw olijven zullen afvallen. Gij zult zonen en 
dochters verwekken, maar zij zullen u niet toebehoren, want zij 

zullen in gevangenschap gaan. 
En vers 43 Steeds meer zal de vreemdeling in uw midden u te 

boven gaan, terwijl gij al dieper zinkt.  

En vers 45 Al deze vervloekingen zullen over u komen, u 
achtervolgen en u treffen, totdat gij verdelgd zijt, omdat gij niet 

geluisterd hebt naar de stem van de HERE, uw God, en de geboden 
en inzettingen die Hij u opgelegd heeft, niet onderhouden hebt. 

  

Voorwaar,  
  

Hebreeën 4, vers 13 En geen schepsel is voor Hem verborgen, 

want alle dingen liggen open en ontbloot voor de ogen van Hem, 
voor wie wij rekenschap hebben af te leggen. 

En Hebreeën 5, vers 13 en 14 Want ieder, die nog van melk leeft, 
heeft geen weet van de rechte prediking: hij is nog een zuigeling. 

Maar de vaste spijs is voor de volwassenen, die door het gebruik 
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hun zinnen geoefend hebben in het onderscheiden van goed en 
kwaad. 

  

En 2 Petrus 3, vers 3 Dit vooral moet gij weten, dat er in de 
laatste dagen spotters met spotternij zullen komen, die naar hun 

eigen begeerten wandelen. 
En vers 9 tot en met 11 De Here talmt niet met de belofte, al zijn 

er, die aan talmen denken, maar Hij is lankmoedig jegens u, daar 

Hij niet wil, dat sommigen verloren gaan, doch dat allen tot 
bekering komen. Maar de dag des Heren zal komen als een dief. Op 

die dag zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en de 
elementen door vuur vergaan, en de aarde en de werken daarop 

zullen gevonden worden. Daar al deze dingen aldus vergaan, 

hoedanig behoort gij dan te zijn in heilige wandel en godsvrucht? 
  

En Openbaring 14, vers 14 tot en met 16 En ik zag en zie, een 
witte wolk, en op de wolk iemand gezeten als eens mensenzoon 

met een gouden kroon op zijn hoofd en een scherpe sikkel in zijn 

hand. En een andere engel kwam uit de tempel en riep met luider 
stem tot Hem, die op de wolk gezeten was: Zend uw sikkel uit en 

maai, want de ure om te maaien is gekomen, want de oogst der 

aarde is geheel rijp geworden. En Hij, die op de wolk gezeten was, 
zond zijn sikkel uit op de aarde, en de aarde werd gemaaid. 

En Openbaring 22, vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: 
Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de 

Here Jezus Christus zij met u allen. 

  
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en 

verdween. 
 

 

 

Wees nuchter en volhard tot het einde  
  

Omgordt dus de lendenen van uw verstand, weest nuchter, en 
vestigt uw hoop volkomen op de genade, die u gebracht wordt door 

de openbaring van Jezus Christus. 
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Volledige weergave: 
  

Hallo, welkom! Op 15 augustus 2022, kreeg ik, Profeet Benjamin 

Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil 
delen. 

  
Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 

Marabia, en ben een bode engel Gods. 
  

Jakobus 4, vers 8 Nadert tot God, en Hij, “JHWH” zal tot u 
naderen…tot zover. 

En vers 10 Vernedert u voor de Here, “de Levende en Opgestane 

God” en Hij zal u verhogen. 
En Jakobus 5, vers 10 en 11 Broeders “en zusters”, neemt tot een 

voorbeeld van “de” gelatenheid en “de” geduld “der engelen en” 
de Profeten “Gods”, die in de “kadosh, heilige” naam des Heren, 

“de Almachtige Koning der koningen” hebben gesproken. Zie, 

wij prijzen hen zalig “met de Here”, die “tezamen met de 
Profeten” volhard hebben “tot het einde toe”; gij hebt van de 

volharding van Job gehoord en gij hebt uit het einde, dat de Here 

deed volgen, gezien, dat de Here rijk is aan barmhartigheid en 
ontferming. 

En vers 8 Oefent ook gij geduld, sterkt uw harten, want de komst 
des Heren is “zeer” nabij. 

  

En 1 Petrus 1, vers 6 tot en met 9 Verheugt u daarin, ook al 
wordt gij thans, indien het moet zijn, voor korte tijd door allerlei 

verzoekingen bedroefd, 7opdat de echtheid van uw geloof, 
kostbaarder dan vergankelijk goud, dat door vuur beproefd wordt, 

tot lof en heerlijkheid en eer blijke te zijn bij de openbaring van 

Jezus Christus. Hem hebt gij lief, zonder Hem gezien te hebben; in 
Hem gelooft gij, zonder Hem thans te zien, en gij verheugt u met 

een onuitsprekelijke en verheerlijkte vreugde, daar gij het einddoel 

des geloofs bereikt, dat is de zaligheid der zielen.  
En vers 13 tot en met 22 Omgordt dus de lendenen van uw 

verstand, weest nuchter, en vestigt uw hoop volkomen op de 
genade, die u gebracht wordt door de openbaring van Jezus 

Christus. Voegt u, als gehoorzame kinderen, niet naar de begeerten 
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uit de tijd uwer onwetendheid, maar gelijk Hij, die u geroepen 
heeft, heilig is, wordt zo ook gijzelf heilig in al uw wandel; er staat 

immers geschreven: Weest heilig, want Ik ben heilig. En indien gij 

Hem als Vader aanroept, die zonder aanzien des persoons naar 
ieders werk oordeelt, wandelt dan in vreze de tijd uwer 

vreemdelingschap, wetende, dat gij niet met vergankelijke dingen, 
zilver of goud, zijt vrijgekocht van uw ijdele wandel, die u van de 

vaderen overgeleverd is, maar met het kostbare bloed van 

Christus, als van een onberispelijk en vlekkeloos lam. Hij was van 
tevoren gekend, vóór de grondlegging der wereld, doch is bij het 

einde der tijden geopenbaard ter wille van u, die door Hem gelooft 
in God, die Hem opgewekt heeft uit de doden en Hem heerlijkheid 

gegeven heeft, zodat uw geloof tevens hoop is op God. Nu gij uw 

zielen door gehoorzaamheid aan de waarheid gereinigd hebt tot 
ongeveinsde broederliefde, hebt dan elkander van harte en 

bestendig lief. 
  

En 1 Petrus 2, vers 9 en 10 Dan weet de Here de godvruchtigen 

uit de verzoeking te verlossen en de onrechtvaardigen te bewaren 
om hen op de dag des oordeels te straffen, vooral hen, die, begerig 

naar onreinheid, het vlees volgen en hemelse heerschappij 

verachten. Zulke vermetelen, vol van zelfbehagen, schromen niet 
de heerlijkheden te lasteren. 

  
En 2 Petrus 1, vers 19 tot en met 21 En wij achten het 

profetische woord daarom des te vaster, en gij doet wèl, er acht op 

te geven als op een lamp, die schijnt in een duistere plaats, totdat 
de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw harten. Dit moet 

gij vooral weten, dat geen profetie der Schrift een eigenmachtige 
uitlegging toelaat; want nooit is profetie voortgekomen uit de wil 

van een mens, maar, door de heilige Geest gedreven, hebben 

mensen van Godswege gesproken. 
  

Amen! 

Tot slot,  
  

Openbaring 22, vers 19 tot en met 21 En indien iemand 
afneemt van de woorden van het boek dezer profetie, God zal zijn 

deel afnemen van het geboomte des levens en van de heilige stad, 
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welke in dit boek beschreven zijn. Hij, die deze dingen getuigt, 
zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van 

de Here Jezus Christus zij met u allen. 

  
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en 

verdween. 
 

 

 

Er is maar één echte Koning! 
  

Yeshua HaMashiach’s majesteit en kracht, en bovenal Zijn 
overwinningen zijn zeer groot. Wees zeer dankbaar, als u Hem kent 

in uw leven want dan bent u rijk.  
  

  

Volledige weergave: 
  

Hallo, welkom! Op 16 augustus 2022, kreeg ik, Profeet Benjamin 
Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil 

delen. 

  
Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, de Koning der 

koningen. Voorwaar, mijn naam is Kireach, en ben een bode engel 
Gods. 

  
Voorwaar, er is geen enkele Koning die zoals Hij, die bekleed 

is. 

Zeg, Halleluja! 
  

Voorwaar, wees zeer dankbaar, als u Hem kent in uw leven 
want dan bent u rijk.  

Yeshua HaMashiach’s majesteit en kracht, en bovenal Zijn 

overwinningen zijn zeer groot. Geef Hem alle eer en glorie, en prijs 
Zijn kadosh, heilige Naam, die meer dan overwinnaar is. Zeg, 

Halleluja! 

Hij, die op de troon gezeten is, is waardig uw gebeden te 
ontvangen die ze hoort en erop reageert. 
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Voorwaar, Hij verdient ontzag en eerbied, en vooral alle 

respect van iedereen.  

Voorwaar, Hij stierf voor iedereen en droeg een doornenkroon in 
liefde voor u. 

  
Jesaja 53, vers 4 tot en met 10 Nochtans, onze ziekten heeft hij 

op zich genomen, en onze smarten gedragen; wij echter hielden 

hem voor een geplaagde, een door God geslagene en verdrukte. 
Maar om onze overtredingen werd hij doorboord, om onze 

ongerechtigheden verbrijzeld; de straf die ons de vrede aanbrengt, 
was op hem, en door zijn striemen is ons genezing geworden. Wij 

allen dwaalden als schapen, wij wendden ons ieder naar zijn eigen 

weg, maar de HERE heeft ons aller ongerechtigheid op hem doen 
neerkomen. Hij werd mishandeld, maar hij liet zich verdrukken en 

deed zijn mond niet open; als een lam dat ter slachting geleid 
wordt, en als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed 

hij zijn mond niet open. Hij is uit verdrukking en gericht 

weggenomen, en wie onder zijn tijdgenoten bedacht, dat hij is 
afgesneden uit het land der levenden? Om de overtreding van mijn 

volk is de plaag op hem geweest. En men stelde zijn graf bij de 

goddelozen; bij de rijke was hij in zijn dood, omdat hij geen 
onrecht gedaan heeft en geen bedrog in zijn mond is geweest. Maar 

het behaagde de HERE hem te verbrijzelen. Hij maakte hem ziek. 
Wanneer hij zichzelf ten schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij 

nakomelingen zien en een lang leven hebben en het voornemen des 

HEREN zal door zijn hand voortgang hebben. 
  

Voorwaar, Hosanna, kadosh, heilig en gezegend is Yeshua 
HaMashiach, die komt met kracht en die Zijn kinderen 

thuisbrengt naar Zijn rustige wateren.  

Hij zal u sterken en leiden en verblijden voor eeuwig! 
  

Openbaring 22, vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: 

Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de 
Here Jezus Christus zij met u allen. Amen! 

  
Dank Hem in alle eeuwigheid. 
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Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en 
verdween. 

 

 

Val niet onder de risicogroep! 
  

De overname van de gevallen engelen in de mensen heeft er ook 
mee te maken, dat men zich niet verzet en laat manipuleren in de 

gevoelens en gedachten. Voorwaar, als u niet meer kunt 
onderscheiden tussen goed en kwaad en niet meer helder bent en 

sterk in de Here, valt u onder de risicogroep en dient uzelf tot de 

orde te roepen.  
  

  
Volledige weergave: 

  

Hallo, welkom! Op 17 augustus 2022, kreeg ik, Profeet Benjamin 
Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil 

delen. 
  

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 
Soldirma, en ik ben een bode engel Gods.  

  

Voorwaar, de gevallen engelen hebben velen reeds 
overgenomen en velen verliezen zich zelf en hebben 

wisselende gedachten en gevoelens. 
Voorwaar, zowel de christenen en ongelovige mensen vragen zich 

echt af of de wereld gek is geworden. Zelfs de experts constateren 

dat een alsmaar groter deel van de christenen en ongelovigen hun 
verstand aan het verliezen is. Voorheen normaal overkomende en 

van het ene op het andere moment is men een vijand van God 
geworden, en is men verward, geschift, agressief en gestoord, of 

vertoont men totaal ontaard gedrag. Voorwaar,  

  
Lucas 12, vers 34 en 35 Want waar uw schat is, daar zal ook uw 

hart zijn. Laten uw lendenen omgord zijn en uw lampen brandende. 

En Efeziërs 5, vers 15 Ziet dus nauwlettend toe, hoe gij wandelt, 
niet als onwijzen, doch als wijzen. 
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En vers 17 Weest daarom niet onverstandig, maar tracht te 
verstaan, wat de wil des Heren is.  

En Efeziërs 6, vers 10 tot en met 13 Voorts, weest krachtig in de 

Here en in de sterkte zijner macht. Doet de wapenrusting Gods 
aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels; 

want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen 
de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer 

duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Neemt 

daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in 
de boze dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te 

houden.  
En Lucas 12, vers 36 En gij, weest gelijk aan mensen, die op hun 

heer wachten, wanneer hij van de bruiloft wederkeert, om hem, als 

hij komt en klopt, terstond te kunnen opendoen.  
En vers 40 Weest ook gij bereid, want op een uur, dat gij het niet 

verwacht, komt de Zoon des mensen. 
  

Voorwaar, de overname van de gevallen engelen in de 

mensen heeft ook te maken, dat men zich niet verzet en zich 
laat manipuleren in de gevoelens en gedachten.  

Voorwaar, evenzo ook is er zoveel al verteld over de 

gemanipuleerde injecties met daarin mRNA nanodeeltjes, waarvan 
is aangetoond dat ze de hersenen bereiken en aantasten. 

Voorwaar, het beest heeft velen de vaccins opgedrongen, waardoor 
miljoenen zich hebben vernietigd of het zelfs hun fataal is 

geworden. Voorwaar, wie de vaccins aanneemt heeft zich laten 

manipuleren en is het eigendom van satan. Er zijn meer 
boodschappen Gods hierover te vinden. Voorwaar, of u nu in de 

voorspellingen en profetieën gelooft of niet, de tijd is nabij dat de 
Here terug komt. Iemand die een goede relatie heeft met de Here, 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus ziet wel en begrijpt wat 

de ware oorzaken van dit alles zijn, zoals men nu ziet dat de 
gefrustreerde wereldbevolking in de greep is van de gevallen 

engelen. 

  
Voorwaar, als u niet meer kunt onderscheiden tussen goed 

en kwaad en niet meer helder bent en sterk in de Here, valt 
u onder de risicogroep en dient u uzelf tot de orde te roepen.  
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Voorwaar, wees niet kwetsbaar maar bewapen uzelf voordat het te 
laat is, en weet heel goed dat het zeer belangrijk is dat u zich 

geestelijk bewapent. 

  
Efeziërs 6, vers 16 Neemt bij dit alles het schild des geloofs ter 

hand, waarmede gij al de brandende pijlen van de boze zult kunnen 
doven. 

En Colossenzen 2, vers 15 Hij heeft de overheden en machten 

ontwapend en openlijk tentoongesteld en zo over hen gezegevierd. 
En 1 Johannes 2, vers 17 En de wereld gaat voorbij en haar 

begeren, maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid. 
  

En Openbaring 22, vers 11 Wie onrecht doet, hij doe nog meer 

onrecht; wie vuil is, hij worde nog vuiler; wie rechtvaardig is, hij 
bewijze nog meer rechtvaardigheid; wie heilig is, hij worde nog 

meer geheiligd. 
En vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom 

spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de Here Jezus 

Christus zij met u allen. 
Tot slot, wie niet wil horen gaat verloren. 

Verzet u tegen de gevallen engelen. 

  
Klaagliederen 3, vers 22 Het zijn de gunstbewijzen des HEREN, 

dat wij niet omgekomen zijn…tot zover. 
  

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en 

verdween. 
 

 
 

Gaat u uw weg als een kip zonder kop? 
  
Voorwaar, als men terugkijkt naar de overgebrachte boodschappen 

Gods komt men erachter dat de kadosh, heilige en Almachtige God 

al heel vaak tot hen sprak.  
  

  

Volledige weergave: 
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Hallo, welkom! Op 18 augustus 2022, kreeg ik, Profeet Benjamin 
Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil 

delen. 

  
Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, de Koning der koningen. 
Voorwaar, mijn naam is Miroach, en ben een bode engel Gods. 

  

Zo spreekt de God van Abraham, Izaäk en Jacob, en van de 
kadosh, heilige profeten, Benjamin en Theresa Cousijnsen.  

Voorwaar, als men terugkijkt naar de overgebrachte boodschappen 
Gods komt men erachter dat de kadosh, heilige en Almachtige God 

al heel vaak tot hen sprak.  

  
In 2020, zei de bode engel Gods, Michaël deze woorden ook 

al welke van de troon van God komen, “Voorwaar, spits uw 
oren om te horen naar God.” 

Ook de bode engel des Heren, Donder sprak namens de kadosh, 

heilige Here, de Koning der koningen in 2020 deze waarschuwing, 
“Als men alleen maar wijzen kan en door gaat met zondigen en niet 

naar de boodschappen Gods luistert, dwaalt men steeds verder af 

van Gods kadosh, heilige woorden als een kip zonder kop en luistert 
men dus niet naar God. Wie niet luistert naar God, als Hij, de 

Almachtige spreekt zondigt tegen de Koning der koningen.” 
  

Voorwaar, Noach luisterde meteen en was een rechtvaardig 

en een onberispelijk man Gods, al wees men hem met de 
vinger en bespotte men Hem, Hij bleef getrouw. 

  
Mattheüs 13, vers 13 Daarom spreek Ik tot hen in gelijkenissen, 

omdat zij ziende niet zien en horende niet horen of begrijpen. 

En vers 15 en 16 Want het hart van dit volk is vet geworden, en 
hun oren zijn hardhorend geworden, en hun ogen hebben zij 

toegesloten, opdat zij niet zien met hun ogen, en met hun oren niet 

horen, en met hun hart niet verstaan en zich bekeren, en Ik hen 
zou genezen. Maar uw ogen zijn zalig, omdat zij zien en uw oren, 

omdat zij horen. 
En Mattheüs 7, vers 1 tot en met 6 Oordeelt niet, opdat gij niet 

geoordeeld wordt; want met het oordeel, waarmede gij oordeelt, 
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zult gij geoordeeld worden, en met de maat, waarmede gij meet, 
zal u gemeten worden. Wat ziet gij de splinter in het oog van uw 

broeder, maar de balk in uw eigen oog bemerkt gij niet? Hoe zult 

gij dan tot uw broeder zeggen: Laat mij de splinter uit uw oog 
wegdoen, terwijl, zie, de balk in uw oog is? Huichelaar, doe eerst de 

balk uit uw oog weg, dan zult gij scherp kunnen zien om de splinter 
uit het oog van uw broeder weg te doen. Geeft het heilige niet aan 

de honden en werpt uw paarlen niet voor de zwijnen, opdat zij die 

niet vertrappen met hun poten en, zich omkerende, u verscheuren. 
  

Voorwaar,  
  

En Mattheüs 12, vers 36 en 37 Maar Ik zeg u: Van elk ijdel 

woord, dat de mensen zullen spreken, zullen zij rekenschap geven 
op de dag des oordeels, want naar uw woorden zult gij 

gerechtvaardigd worden, en naar uw woorden zult gij veroordeeld 
worden. 

  

Voorwaar, oordeelt niet over anderen, over uw broeder of 
zuster. 

Wat betreft uw vroegere beleden zonden, die wilt gij toch niet weer 

op u laden? Want met de maat waarmede gij meet zal u gemeten 
worden en zal er geen vergiffenis zijn. Voorwaar, gij zult uw 

naaste(n) liefhebben. 
  

Mattheüs 6, vers 14 en 15 Want indien gij de mensen hun 

overtredingen vergeeft, zal uw hemelse Vader ook u vergeven; 
maar indien gij de mensen niet vergeeft, zal ook uw Vader uw 

overtredingen niet vergeven. 
En Johannes 3, vers 16 en 17 Want alzo lief heeft God de wereld 

gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een 

ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 

Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 

behouden worde. 
  

En tot slot,  
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Openbaring 22, vers 12 tot en met 14 Zie, Ik kom spoedig en 
mijn loon is bij Mij om een ieder te vergelden, naardat zijn werk is. 

Ik ben de alfa en de omega, de eerste en de laatste, het begin en 

het einde. Zalig zij, die hun gewaden wassen, opdat zij recht mogen 
hebben op het geboomte des levens en door de poorten ingaan in 

de stad.  
  

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en 

verdween. 
 

 
 

Blijf toch voor altijd in Gods liefde! 

  
Door uw broeder of zuster te veroordelen, valt uzelf onder de 

veroordeling. Laat geen enkele vertroebeling toe in uw gedachten, 

maar blijf helder in de liefde. 
  

  
Volledige weergave: 

  

Hallo, welkom! Op 21 augustus 2022, kreeg ik, Profeet Benjamin 
Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil 

delen. 

  
Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  
  

Voorwaar, kadosh, heilig en machtig is de Here, de Koning 

der koningen, El Elohim, Adonai! 
Voorwaar, voorwaar, ik zeg u met luide stem. 

  
Johannes 12, vers 39 tot en met 41 Hierom konden zij niet 

geloven, omdat Jesaja elders gezegd heeft: Hij heeft hun ogen 

verblind en hun hart verhard, dat zij niet met hun ogen zien, met 
hun hart verstaan en zich bekeren, en Ik hen geneze. Dit zeide 

Jesaja, omdat hij zijn heerlijkheid zag en van Hem sprak.  
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Voorwaar, betreft de boodschappen Gods, gedenk het woord 
dat ik tot u heb gesproken. 

Mijn naam is Mireach, en ben een bode engel Gods. Zo spreekt de 

Here, “Spits uw oren en onderzoek uzelf, gij hore!” 
  

Johannes 14, vers 24 Wie Mij niet liefheeft bewaart mijn woorden 
niet; en het woord, dat gij hoort, is niet van Mij, maar van de 

Vader, die Mij gezonden heeft. 

En Johannes 15, vers 12 en 13 Dit is mijn gebod, dat gij elkander 
liefhebt, gelijk Ik u heb liefgehad. Niemand heeft grotere liefde, dan 

dat hij zijn leven inzet voor zijn vrienden.  
  

Voorwaar, luistert u wel en bewaart u Mijn kadosh, heilige 

woorden in uw hart of zijt gij doof? 
  

Johannes 15, vers 14 Gij zijt mijn vrienden, indien gij doet, wat 
Ik u gebied.  

  

Dit betekent dus dat gij niet moet doen wat satan u gebiedt 
om te doen via anderen. 

  

Johannes 15, vers 17 Dit gebied Ik u, dat gij elkander liefhebt. 
En vers 20 lees vanaf: Indien zij Mij vervolgd hebben, zij zullen ook 

u vervolgen; indien zij mijn woord bewaard hebben, “dat woord 
voor woord is overgebracht via Mijn dienstknecht en 

Profeet”, zij zullen ook het uwe bewaren. 

En vers 21 en 22 Maar dit alles zullen zij u aandoen om mijn naam, 
want zij kennen Hem niet, die Mij gezonden heeft. Indien Ik niet 

gekomen was en tot hen gesproken had, zij zouden geen zonde 
hebben, maar nu hebben zij geen voorwendsel voor hun zonde.  

En vers 24 Indien Ik niet de werken onder hen gedaan had, die 

niemand anders gedaan heeft, zouden zij geen zonde hebben; maar 
nu hebben zij, hoewel zij ze gezien hebben, toch Mij en mijn Vader 

gehaat.  

  
Voorwaar, sommigen zeggen, ‘Ik heb de Here heel erg lief’, 

maar ze doen niet wat Ik, de Here gesproken heb, maar wel 
wat satan hen zegt. 
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Johannes 15, vers 25 Maar het woord moet vervuld worden, dat 
in hun wet geschreven is: Zij hebben Mij zonder reden gehaat. 

En Johannes 16, vers 12 Nog veel heb Ik u te zeggen, maar gij 

kunt het thans niet dragen. 
  

Voorwaar, nog een zeer korte tijd en gij die zalig zijt en doet 
wat Ik gesproken heb, en geluisterd hebt en Mijn woorden 

bewaard hebt en uw gewaden hebt gewassen zullen Mij 

gaan zien. 
Johannes 16, vers 1 Dit heb Ik, “JHWH” tot u gesproken, opdat 

gij niet ten val komt.  
En vers 4 Maar deze dingen heb Ik, “JHWH” tot u gesproken, 

opdat, wanneer het uur komt, gij u moogt herinneren, dat Ik ze u 

gezegd heb…tot zover. 
En Handelingen 3, vers 24 En al de Profeten, van Samuël af en 

vervolgens, zovelen er hebben gesproken, hebben ook deze dagen 
aangekondigd. 

  

Voorwaar, de tijd is nabij! 
Daarom ook nu worden de Profeten Gods meer gehaat. 

  

Handelingen 3, vers 26 God heeft in de eerste plaats voor u zijn 
Knecht doen opstaan en Hem tot u gezonden, om u te zegenen, 

door een ieder uwer af te brengen van zijn boosheden. 
En Handelingen 8, vers 22 en 23 Bekeer u van deze uw boosheid en 

bid de Here, of deze toelegging van uw hart u moge vergeven 

worden; want ik zie, dat gij gekomen zijt tot een gal van bitterheid 
en een warnet van ongerechtigheid. 

En Romeinen 12, vers 21 Laat u niet overwinnen door het kwade, 
maar overwin het kwade door het goede. 

En Romeinen 13, vers 8 Zijt niemand iets schuldig dan elkander lief 

te hebben; want wie de ander liefheeft, heeft de wet vervuld.  
  

Voorwaar, ik, Mireach, de bode engel des Almachtige zeg u: 

  
Romeinen 14, vers 12 en 13 Zo zal dan een ieder onzer voor 

zichzelf rekenschap geven aan God. Laten wij dan niet langer 
elkander oordelen, maar komt liever tot dit oordeel: uw broeder 

geen aanstoot of ergernis te geven. 
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En vers 16 Laat van het goede, dat gij hebt, geen kwaad gezegd 
kunnen worden. 

En vers 19 Zo laten wij dan najagen hetgeen de vrede en de 

onderlinge opbouwing bevordert. 
  

Voorwaar, laat de wereld ééns weten wat de boodschappen 
Gods in uw leven hebben gedaan via de 

Evangelicalendtimemachine.com. 

Stuur gerust een eigen getuigenisvideo tot glorie en eer van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Na goedkeuring door de Heer 

zelf, word het gedeeld in de website. Iedereen die een goede 
ervaring heeft mag een getuigenis delen, zowel de warriors. 

  

Romeinen 15, vers 33 De God nu des vredes zij met u allen! 
Amen. 

  
En Openbaring 22, vers 6  En Hij zeide tot mij: Deze woorden 

zijn getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der 

Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen 
hetgeen weldra geschieden moet.  

En vers 20 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. 

Amen, kom, Here Jezus! 
  

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en 
verdween. 

 

 
 

Doorgrond mij, O God, en toets mij 
  
Voorwaar, overdenk dagelijks of u niet goddeloos bent geworden, 

en ontrouw aan God en Zijn geboden.  
  

  

Volledige weergave: 
  

Hallo, welkom! Op 22 augustus 2022, kreeg ik, Profeet Benjamin 

Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil 
delen. 
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Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

  
Voorwaar,  

  
Genesis 1, vers 27 En God schiep de mens naar zijn beeld; naar 

Gods beeld schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen. 

En Genesis 2, vers 7 Toen formeerde de HERE God de mens van stof 
uit de aardbodem en blies de levensadem in zijn neus; alzo werd de 

mens tot een levend wezen. 
  

God heeft de mens in liefde gemaakt. 

  
Psalm 139, vers 13 en 14 Want Gij hebt mijn nieren gevormd, 

mij in de schoot van mijn moeder geweven. Ik loof U, omdat ik 
gans wonderbaar ben toebereid, wonderbaar zijn uw werken; mijn 

ziel weet dat zeer wel. 

En vers 16 Uw ogen zagen mijn vormeloos begin; in uw boek waren 
zij alle opgeschreven, de dagen, die geformeerd zouden worden, 

toen nog geen daarvan bestond. 

En vers 23 Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart, toets mij en 
ken mijn gedachten. 

En vers 1 tot en met 4 HERE, Gij doorgrondt en kent mij; Gij kent 
mijn zitten en mijn opstaan, Gij verstaat van verre mijn gedachten; 

Gij onderzoekt mijn gaan en mijn liggen, met al mijn wegen zijt Gij 

vertrouwd. Want er is geen woord op mijn tong, of, zie, HERE, Gij 
kent het volkomen. 

  
Voorwaar, mijn naam is Lovesadai, en ben een bode engel 

Gods. 

Voorwaar, overdenk dagelijks of u niet goddeloos bent geworden, 
en ontrouw aan God en Zijn geboden.  

Zeg dit. 

  
Psalm 139, vers 24 Zie, of bij mij een heilloze weg is, en leid mij 

op de eeuwige weg. 
En Psalm 140, vers 8 HERE Here, Sterkte mijner verlossing, Gij 

beschermt mijn hoofd ten dage van de strijd. 
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En vers 14 Waarlijk, de rechtvaardigen zullen uw naam, “Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus gaan” loven “en prijzen 

en aanbidden”, de oprechten zullen voor uw aangezicht wonen. 

En Psalm 141, vers 3 en 4 HERE, stel een wacht voor mijn mond, 
“ziel en gedachten”, waak over de deuren van mijn lippen; neig 

mijn hart niet tot iets kwaads “en bedek mij onder Uw 
beschermende Bloed” om in goddeloosheid boze daden te 

volvoeren met mannen “en vrouwen”, die bedrijvers van 

ongerechtigheid zijn, en laat mij van hun “slangengif dat over 
hun lippen komt, hun” lekkernijen niet eten. 

 En vers 8 en 9 Want op U, HERE Here, zijn mijn ogen, bij U schuil 
ik; giet mijn leven niet uit. Behoed mij voor de strik die zij mij 

spanden, voor de vallen der bedrijvers van ongerechtigheid. 

  
Voorwaar, waak en bekleed u met de sterkte des Heren. 

  
Jesaja 51, vers 11 en 12 De vrijgekochten des HEREN zullen 

wederkeren en met gejubel in Sion komen; eeuwige vreugde zal op 

hun hoofd wezen, blijdschap en vreugde zullen zij verwerven, 
kommer en gezucht zullen wegvluchten. Ik, Ik ben het, die u troost. 

Wie zijt gij, dat gij bevreesd zijt voor een sterfelijk mens, voor een 

mensenkind, dat als gras wordt weggeworpen. 
  

Voorwaar, luister aandachtig! 
  

En Jesaja 54, vers 15 tot en met 17 Valt men heftig aan, dan 

gaat dat van Mij niet uit; wie u aanvalt, zal over u vallen. Zie, Ik 
ben het, die de smid geschapen heb, welke het kolenvuur aanblaast 

en naar zijn kunst het wapen vervaardigt, maar Ik ben het ook, die 
de verderver geschapen heb om te vernielen. Elk wapen dat tegen 

u gesmeed wordt, zal niets uitrichten, en elke tong die zich voor het 

gericht tegen u keert, zult gij in het ongelijk stellen. Dit is het deel 
van de knechten des HEREN en hun recht van Mijnentwege, luidt het 

woord des HEREN. 

  
En tot slot,  

  
Galaten 6, vers 4 Ieder moet zijn eigen werk toetsen; dan zal hij 

slechts voor zichzelf stof tot roem hebben en niet voor een ander. 
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En Efeziërs 4, vers 17 Dit zeg ik dan en betuig ik in de Here, dat gij 
niet langer moogt wandelen zoals ook de heidenen wandelen, in de 

ijdelheid van hun denken. 

En Efeziërs 5, vers 15 Ziet dus nauwlettend toe, hoe gij wandelt, 
niet als onwijzen, doch als wijzen. 

  
En Openbaring 22, vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, 

zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van 

de Here Jezus Christus zij met u allen. 
  

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en 
verdween. 

 

 
 

Niemand kan u scheiden van onze Almachtige 

Heere! 
  

Wie zal veroordelen? Het is Jezus Christus, de gestorvene, wat 

meer is, de opgewekte, de Koning er koningen, die ter rechterhand 
Gods is, die ook voor ons pleit. 

  
  

Volledige weergave: 

  
Hallo, welkom! Op 23 augustus 2022, kreeg ik, Profeet Benjamin 

Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil 

delen. 
  

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Rafaël, 

en ben een bode engel des Almachtige Here! 

  
Romeinen 8, vers 18 Want ik ben er zeker van, “broeders en 

zusters”, dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt 
tegen de heerlijkheid, die over ons geopenbaard zal worden.  

En vers 31 Wat zullen wij dan van deze dingen zeggen?…tot zover. 

En vers 33 en 34 “Voorwaar,” wie zal “de” uitverkorenen 
“profeten” Gods “gaan” beschuldigen? “Wie denkt wat hij of 
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zij wel is?” God is het, die rechtvaardigt; wie zal veroordelen? 
“Kijk ééns naar uzelf, als u anderen veroordeeld terwijl de 

zonden die reeds jaren geleden kwijtgescholden is al blanco, 

en toch speelt u voor God, dan zondigt u. Voorwaar,” Christus 
Jezus, is de gestorvene, wat meer is, de opgewekte, “de Koning 

der koningen” die ter rechterhand Gods is, die ook voor ons pleit.  
  

Voorwaar, Hij, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, 

heeft onvoorwaardelijke liefde en veroordeeld niemand die 
zijn of haar zonden beleden heeft. 

Maar hoe zit het met uzelf? Voorwaar, ik de bode engel zeg u, 
bekeer u snel! 

  

Romeinen 8, vers 35 tot en met 37 Wie zal ons scheiden van de 
liefde van Christus? “Is het” verdrukking of benauwdheid, of 

vervolging of honger, of naaktheid, of gevaar, “of is het roddel en 
kwaadsprekerij, onder andere,” of het zwaard? Gelijk 

geschreven staat: Om Uwentwil worden wij de ganse dag gedood, 

wij zijn gerekend als slachtschapen. Maar in dit alles zijn wij meer 
dan overwinnaars door Hem, die ons heeft liefgehad.  

  

Voorwaar, we hoeven niet bang te zijn voor mensen over 
hoe men denkt, want God kent u en kent uw hart, en laat u 

nooit in de steek. 
  

En vers 38 en 39 Want ik ben verzekerd, dat noch dood noch 

leven, “noch broeders of zusters”, noch engelen noch machten, 
noch heden noch toekomst, noch krachten, noch hoogte noch 

diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de 
liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Here.  

  

Amen! 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en 

verdween. 

 
 

 

Alleen de sterksten in Christus zullen de kwade 
dagen overleven 
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Openbarende boodschap Gods: De dagen zijn kwaad. De bode 

engel Gods openbaart namens de Here dat sommige mensen die 

denken dat ze zijn Gods kinderen de zwakken verleiden in hun 
ondergang. 

  
  

Volledige weergave: 

  
Hallo, welkom! Op 24 augustus 2022, kreeg ik, Profeet Benjamin 

Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil 
delen. 

  

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 

Revelado, en ben een bode engel Gods. 
  

Lucas 21, vers 25 tot en met 32 En er zullen tekenen zijn aan 

zon en maan en sterren, en op de aarde radeloze angst onder de 
volken vanwege het bulderen van zee en branding, terwijl de 

mensen bezwijmen van vrees en angst voor de dingen, die over de 

wereld komen. Want de machten der hemelen zullen wankelen. En 
dan zullen zij de Zoon des mensen zien komen op een wolk, met 

grote macht en heerlijkheid. Wanneer deze dingen beginnen te 
geschieden, richt u op en heft uw hoofden omhoog, want uw 

verlossing genaakt. En Hij sprak een gelijkenis tot hen: Let op de 

vijgeboom en op al de bomen. Zodra zij uitlopen, weet gij uit uzelf, 
omdat gij het ziet, dat de zomer reeds nabij is. Zo moet ook gij, 

wanneer gij dit ziet geschieden, weten, dat het Koninkrijk Gods 
nabij is. Voorwaar, Ik zeg u, dit geslacht zal geenszins voorbijgaan, 

voordat alles geschiedt.  

En vers 11 En er zullen grote aardbevingen, en nu hier, dan daar 
pestziekten en hongersnoden zijn, en ook vreselijke dingen en 

grote tekenen van de hemel.  

  
Voorwaar, uw eigen broeders en zusters zullen beweren dat 

zij kinderen Gods zijn en sommigen verleiden in hun 
ondergang. 
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Lucas 21, vers 8 lees vanaf: Ziet toe, dat gij u niet laat 
verleiden…tot zover. En lees verder vanaf: De tijd is nabij. “Doe 

met hen niet mede in het kwade dat onbijbels is.” Gaat hen 

niet achterna. 
En vers 10 en 11 Toen zeide Hij tot hen: Volk zal opstaan tegen 

volk en koninkrijk tegen koninkrijk, en er zullen grote 
aardbevingen, en nu hier, dan daar pestziekten en hongersnoden 

zijn, en ook vreselijke dingen en grote tekenen van de hemel.  

  
Voorwaar,  

Lucas 21, vers 16 tot en met 19 En gij zult overgeleverd worden 
zelfs door ouders en broeders en verwanten en vrienden, en zij 

zullen sommigen van u doden, en gij zult door allen gehaat worden 

om mijns naams wil. Doch geen haar van uw hoofd zal teloor gaan; 
door uw volharding zult gij uw leven verkrijgen. 

  
Voorwaar, deze dagen zijn kwaad en alleen de sterksten in 

Christus zullen het eeuwige leven verkrijgen. 

  
Lucas 21, vers 22 Want dit zijn de dagen van vergelding, waarin 

alles wat geschreven is, in vervulling gaat. 

En vers 34 Ziet toe op uzelf, “wees niet slap maar geestelijk 
sterk, vurig en krachtig voor de Here zonder klagen en” dat 

uw hart “en ziel en verstand en wandel verder” nimmer 
bezwaard worde “zo ook” door roes en dronkenschap en zorgen 

voor levensonderhoud, en die dag, “van de Opname” niet 

plotseling over u kome, als een strik. 
En vers 35 en 36 Want hij zal komen over allen, die gezeten zijn op 

het oppervlak der ganse aarde. Waakt te allen tijde, biddende, dat 
gij in staat moogt wezen te ontkomen aan alles wat geschieden zal, 

en gesteld te worden voor het aangezicht van de Zoon des mensen. 

  
En Openbaring 14, vers 16 En Hij, die op de wolk gezeten was, 

zond zijn sikkel uit op de aarde, en de aarde werd gemaaid. 

En Openbaring 22, vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: 
Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de 

Here Jezus Christus zij met u allen. 
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En vers 17 En de Geest en de bruid zeggen: Kom! En wie het hoort, 
zegge: Kom! En wie dorst heeft, kome, en wie wil, neme het water 

des levens om niet. 

  
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en 

verdween. 
 

 

 

Blijf goede werken onderhouden 
  

Dit is een getrouw woord en ik wil, dat gij op dit punt een krachtig 
getuigenis geeft, opdat zij, die hun (geloofs)vertrouwen op God 

gebouwd hebben, ervoor zorgen vooraan te staan in goede werken. 
Die zijn schoon en voor de mensen nuttig. Titus 3:8 

  

  
Volledige weergave: 

  
Hallo, welkom! Op 29 augustus 2022, kreeg ik, Profeet Benjamin 

Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil 

delen. 
  

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 
Mirpela, en ben een bode engel Gods. 

  
Voorwaar,  

  

Titus 3, vers 8  Dit is een getrouw woord en ik wil, dat gij op dit 
punt een krachtig getuigenis geeft, opdat zij, die hun 

(geloofs)vertrouwen op God gebouwd hebben, ervoor zorgen 
vooraan te staan in goede werken. Die zijn schoon en voor de 

mensen nuttig. 

En vers 10 en 11 Een mens, die scheuring maakt, moet gij, na hem 
“of haar” een en andermaal terechtgewezen te hebben, afwijzen; 

gij weet immers, dat zo iemand het spoor geheel bijster is, en dat 

hij “of zij” zondigt, terwijl hij “of zij” zichzelf veroordeelt. 
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En vers14 en 15 En laten ook de onzen leren vóór te gaan in goede 
werken, ter voorziening in hetgeen noodzakelijk is, opdat zij niet 

onvruchtbaar zijn. Allen, die bij mij zijn, laten u groeten. Groet hen, 

die ons in het geloof liefhebben. De genade zij met u allen. 
  

En De brief van Paulus aan Filemon 1, vers 4 tot en met 7 Ik 
dank mijn God te allen tijde, als ik u in mijn gebeden gedenk, daar 

ik hoor van uw liefde en van uw trouw, die gij hebt jegens de Here 

Jezus en al de heiligen, biddende, dat uw gemeenschap in het 
geloof zich werkzaam tone in een grondig kennen van al het goede, 

dat in ons naar Christus uitgaat. Want ik heb veel vreugde en troost 
genoten in uw liefde, omdat het hart der heiligen door u verkwikt 

is, broeder “evenzo zuster”. 

  
En Romeinen 10, vers 17 Zo is dan het geloof uit het horen, en 

het horen door het woord van Christus.  
En Hebreeën 10, vers 37 tot en met 39 Want nog een korte, korte 

tijd, en Hij, die komt, zal er zijn en niet op Zich laten wachten, en 

mijn rechtvaardige zal uit geloof leven; maar als hij nalatig wordt, 
dan heeft mijn ziel in hem geen welbehagen. Doch wij hebben niets 

van doen met nalatigheid, die ten verderve leidt, doch met geloof, 

dat de ziel behoudt. 
En Hebreeën 11, vers 1 Het geloof nu is de zekerheid der dingen, 

die men hoopt, en het bewijs der dingen, die men niet ziet. 
  

En Psalm 125, vers 1 Wie op de HERE vertrouwen, zijn als de berg 

Sion, die niet wankelt, maar voor altoos blijft. 
Amen! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en 
verdween. 

 

 
 

Wees waardig geacht in Gods ogen! 
  
Laat uw geloof zeer toenemen in Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 

Christus, zodat uw liefde jegens elkander sterker wordt.  
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Volledige weergave: 
  

Hallo, welkom! Op 29 augustus 2022, kreeg ik, Profeet Benjamin 

Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil 
delen. 

  
Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

  
Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, spits uw oren en wees 

waardig geacht in Gods ogen! 
Mijn naam is Blesia, en ben een bode engel Gods. 

Voorwaar, laat uw geloof zeer toenemen in Yeshua HaMashiach, 

JHWH, Jezus Christus, zodat uw liefde jegens elkander sterker 
wordt. Voorwaar,  

  
De tweede brief van Paulus aan de Thessalonicenzen 1, vers 

4 lees vanaf: Vanwege uw volharding en uw geloof onder al uw 

vervolgingen en de verdrukkingen, die gij doorstaat. 
En vers 5 tot en met 12 Een bewijs van het rechtvaardige oordeel 

Gods, dat gij het Koninkrijk Gods waardig geacht zijt, voor hetwelk 

gij ook lijdt, indien het inderdaad recht is bij God, aan uw 
verdrukkers verdrukking te vergelden, en aan u, die verdrukt 

wordt, verkwikking tezamen “in Christus” met ons, bij de 
openbaring van “Yeshua HaMashiach”, de Here, Jezus van de 

hemel met de engelen zijner kracht, in vlammend vuur, als Hij straf 

“uit” oefent over hen, die “ongehoorzaam zijn en” God niet 
kennen en het evangelie, “de doorgegeven boodschappen” van 

onze Here Jezus niet “willen” gehoorzamen. Dezen zullen boeten 
“voor hun roddel en kwaadsprekerijen uit de boze” met een 

eeuwig verderf, ver van het aangezicht des Heren en van de 

heerlijkheid zijner sterkte, wanneer Hij, “JHWH” komt, om op die 
dag verheerlijkt te worden in zijn “ware” heiligen en met verbazing 

aanschouwd te worden in allen, die tot geloof gekomen zijn; want 

ons getuigenis heeft geloof gevonden bij U, “Heere”. Hiertoe 
bidden wij ook te allen tijde voor u, dat onze God u de roeping 

waardig achte en met kracht alle welgevallen in het goede en het 
werk des geloofs volmake, opdat de naam van onze Here Jezus in u 
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verheerlijkt worde, en gij in Hem, naar de genade van onze God en 
van de Here Jezus Christus. 

  

En 2 Thessalonicenzen 2, vers 16 en 17 En Hij, onze Here Jezus 
Christus, en God, onze Vader, die ons heeft liefgehad en ons 

eeuwige troost en goede hoop door zijn genade verleend heeft, 
trooste uw harten, en make ze sterk in alle goed werk en woord. 

En 2 Tessalonicenzen 3, vers 5 De Here neige uw harten tot de 

liefde Gods en tot de volharding van Christus.  
  

En 2 Timotheüs 3, vers 1 tot en met 5 Weet wel, dat er in de 
laatste dagen zware tijden zullen komen: want de mensen zullen 

zelfzuchtig zijn, geldgierig, pochers, vermetel, kwaadsprekers, aan 

hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, liefdeloos, 
trouweloos, lasteraars, onmatig, onhandelbaar, afkerig van het 

goede, verraderlijk, roekeloos, opgeblazen, met meer liefde voor 
genot dan voor God, die met een schijn van godsvrucht de kracht 

daarvan verloochend hebben; houd ook dezen op een afstand. 

En Hebreeën 4, vers 11 Laten wij er dus ernst mede maken om tot 
die rust in te gaan, opdat niemand ten val kome door dit voorbeeld 

van ongehoorzaamheid te volgen. 

  
En Romeinen 12, vers 21 Laat u niet overwinnen door het kwade, 

maar overwin het kwade door het goede. 
  

En Openbaring 22, vers 14 Zalig zij, die hun gewaden wassen, 

opdat zij recht mogen hebben op het geboomte des levens en door 
de poorten ingaan in de stad. 

En vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom 
spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de Here Jezus 

Christus zij met u allen. 

  
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en 

verdween. 

 
 

 

De Here bemoedigt en sterkt u 
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Een bemoedigende boodschap Gods: Voorwaar, laat u niet 
verslappen of ontmoedigen maar wedersta de aanvallen in uw 

gevoelens. 

Volledige weergave: 
  

Hallo, welkom! Op 30 augustus 2022, kreeg ik, Profeet Benjamin 
Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil 

delen. 

  
Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  
  

Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, zo spreekt de Here, El Elohim, 

Adonai, uw Rabbouni, en Vader: 
“Zie, Ik ben met u en help u. Wees vol vertrouwen en sla acht op 

Mijn woorden. Voorwaar, wees als een sterke groene olijfboom die 
Ik, de Here, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus verzorgt.”  

  

Zeg,  
‘Ik werp al mijn bekommernissen en zorgen en bovendien ongeloof 

en twijfel, onder andere op de Here. Hij zal nimmer toelaten dat 

een rechtvaardig die in Hem wandelt, struikelt. Ik echter vertrouw 
op U, O Heere.’ 

  
Psalm 62, vers 2 en 3 Waarlijk, mijn ziel keert zich stil tot God, 

van Hem is mijn heil; waarlijk, Hij is mijn rots en mijn heil, mijn 

burcht, ik zal niet te zeer wankelen. 
En vers 6 en 7 Waarlijk, mijn ziel, keer u stil tot God, want van 

Hem is mijn verwachting; waarlijk, Hij is mijn rots en mijn heil, 
mijn burcht, ik zal niet wankelen. 

En Psalm 63, vers 9 Mijn ziel is aan U verkleefd, uw rechterhand 

houdt mij vast. 
  

En Psalm 66, vers 16 Komt, hoort, en ik wil vertellen, gij allen die 

God vreest, wat Hij gedaan heeft aan mijn ziel. 
En vers 18 tot en met 20 Had ik onrecht beoogd in mijn hart, dan 

zou de Here niet hebben gehoord. Voorwaar, God heeft gehoord, 
Hij heeft gelet op mijn luid gebed. Geprezen zij God, die mijn gebed 

niet afwees, noch mij zijn goedertierenheid onthield. 
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En Psalm 68, vers 20 Geprezen zij de Here. Dag aan dag draagt Hij 
ons; die God is ons heil. 

En Psalm 84, vers 8 Zij gaan voort van kracht tot kracht en 

verschijnen voor God in Sion. 
En vers 13 HERE der heerscharen, welzalig de mens die op U 

vertrouwt. 
  

En Psalm 89, vers 3 Want ik zeide: Voor eeuwig wordt de 

goedertierenheid gebouwd; in de hemel bevestigt Gij uw trouw. 
En vers 9 HERE, God der heerscharen, wie is als Gij grootmachtig, o 

HERE, en uw trouw is rondom U? 
En vers 14 en 15 Gij hebt een machtige arm, uw hand is sterk, uw 

rechterhand verheven; gerechtigheid en recht zijn de grondslag van 

uw troon, goedertierenheid en trouw gaan voor uw aangezicht 
henen. 

  
Voorwaar, laat u niet verslappen of ontmoedigen maar 

wedersta de aanvallen in uw gevoelens.  

Zie op de boodschap wat de Here aan u gaf in liefde. Voorwaar, 
mijn naam is Blesia, en ik breng u deze zegen over van de Here, 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Ik, Blesia, de bode 

engel des Heren vraag u namens de Here het volgende na te 
zeggen: 

  
Psalm 89, vers 25 Maar mijn trouw en mijn goedertierenheid 

zullen met hem zijn, en door mijn naam zal zijn hoorn verhoogd 

worden. 
En vers 29 Voor altoos zal Ik jegens hem mijn goedertierenheid 

bewaren en mijn verbond zal voor hem vast blijven. 
  

Voorwaar, de Here is de Koning der koningen en heeft zich 

bekleed met majesteit en met kracht omgord. 
Zo wil Hij u bekleden nu en bemoedigen en sterken. 

  

Openbaring 22, vers 13 en 14 Ik ben de alfa en de omega, de 
eerste en de laatste, het begin en het einde. Zalig zij, die hun 

gewaden wassen, opdat zij recht mogen hebben op het geboomte 
des levens en door de poorten ingaan in de stad.  
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En vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom 
spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de Here Jezus 

Christus zij met u allen. 

  
Voorwaar, dank de Here voor Zijn woorden. 

Tot slot,  
  

Prediker 7, vers 9 Wees niet te spoedig geërgerd in uw geest, 

want ergernis huist in de boezem der dwazen. 
  

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en 
verdween. 

 

 
 

 
 

Hieruit blijkt wie de echte navolgers Gods zijn 
  
Voorwaar, velen geven God de schuld van alle ellende in de wereld  

en klagen Hem vaak aan. 

  
  

Volledige weergave: 

  
Hallo, welkom! Op 31 augustus 2022, kreeg ik, Profeet Benjamin 

Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil 
delen. 

  

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, de Koning der koningen. 

  
Voorwaar, zo spreekt de Here der heerscharen, de God van 

al wat leeft: 

  
Jeremia 30, vers 12 en 13 Want zo zegt de HERE: Dodelijk is uw 

breuk, ongeneeslijk uw wond; niemand is er, die het voor u 

opneemt; voor een gezwel zijn er nog geneesmiddelen, voor u is er 
geen genezing.  
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Voorwaar, wee u die gevaccineerd bent. 

  

Openbaring 13, vers 6 en 7 Let goed op! En (het beest) opende 
zijn mond tot lasteringen tegen God, om zijn naam te lasteren en 

zijn tent en hen, die in de hemel wonen. En hem werd gegeven om 
tegen de heiligen, “de Christenen” oorlog te voeren en “juist” 

hen “de vele schijnchristenen” te overwinnen “vanwege het 

vaccin, het merkteken van satan en ze zullen voor eeuwig 
verloren gaan”…tot zover. 

En vers 9 Indien iemand een oor heeft, hij hore. 
En vers 10 lees vanaf: Hier blijkt de volharding en het geloof der 

heiligen. 

  
Voorwaar, hieruit blijkt ook wie echte navolgers Gods zijn. 

Voorwaar, velen geven God de schuld van alle ellende in de wereld  
en klagen Hem vaak aan. 

  

Job 6, vers 4 Want de pijlen des Almachtigen steken in mij, welker 
gif mijn geest inzuigt; Gods verschrikkingen stellen zich in slagorde 

tegen mij op. 

  
Voorwaar,  

  
Johannes 8, vers 12 Wederom dan sprak Jezus tot hen en zeide: 

Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de 

duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben. 
  

Voorwaar, mijn naam is Revelado, en ben een bode engel 
Gods. 

Wie niet in het licht blijft heeft zelf de keuze gemaakt om af te 

wijken. 
  

Johannes 10, vers 27 Mijn schapen horen naar mijn stem en Ik 

ken ze en zij volgen Mij. 
  

Voorwaar, wie niet wil horen gaat verloren. 
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1 Johannes 3, vers 6 tot en met 10 Een ieder, die in Hem blijft, 
zondigt niet; een ieder, die zondigt, heeft Hem niet gezien en heeft 

Hem niet gekend. Kinderkens, laat niemand u misleiden. Wie de 

rechtvaardigheid doet, is rechtvaardig, gelijk Hij rechtvaardig is; 
wie de zonde doet is uit de duivel, want de duivel zondigt van den 

beginne. Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, opdat Hij de 
werken des duivels verbreken zou. Een ieder, die uit God geboren 

is, doet geen zonde; want het zaad Gods blijft in hem en hij kan 

niet zondigen, want hij is uit God geboren. Hieraan zijn de kinderen 
Gods en de kinderen des duivels kenbaar: een ieder, die de 

rechtvaardigheid niet doet, is niet uit God, evenmin als wie zijn 
broeder niet liefheeft. 

  

En Openbaring 22, vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, 
zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van 

de Here Jezus Christus zij met u allen. 
  

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en 

verdween. 
 

 

 

De scheiding der geesten is in volle gang  
  

Profetische boodschap Gods: Toen zeide Hij tot hen: Volk zal 
opstaan tegen volk en koninkrijk tegen koninkrijk. En iemands 

huisgenoten zullen zijn vijanden zijn. Dit zijn de tekenen van het 
einde der uren! 

  

  
Volledige weergave: 

  
Hallo, welkom! Op 1 september 2022, kreeg ik, Profeet Benjamin 

Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil 

delen. 
  

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  
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Voorwaar, spits uw oren! 
  

Lucas 20, vers 46 Wacht u voor de schriftgeleerden, die gesteld 

zijn op het wandelen in lange gewaden en houden van begroetingen 
op de markten, erezetels in de synagogen en eerste plaatsen bij de 

maaltijden. 
  

Voorwaar,  

  
Lucas 21, vers 8  Hij, “JHWH” zeide: Ziet toe, dat gij u niet laat 

verleiden…tot zover. 
  

Zie dit geestelijk want dit is zeer profetisch. 

  
Lucas 21, vers 10 Toen zeide Hij tot hen: Volk zal opstaan tegen 

volk en koninkrijk tegen koninkrijk. 
  

Evenzo betekent dit dat de zogenaamde christenen tegen 

christenen zullen opstaan. 
  

Mattheüs 10, vers 36 En iemands huisgenoten zullen zijn 

vijanden zijn. 
  

Voorwaar, deze zogenaamde christenen zijn zij die in hun 
eigen ogen christenen zijn, maar in Gods ogen 

antichristenen zijn.  

Jaren terug is er een boodschap gesproken namens de Heer over de 
scheiding van de geesten met de titel: ‘Er is op dit moment een 

scheiding der geesten!’ 
  

Voorwaar,  

  
2 Korintiërs 11, vers 3  Maar ik vrees, dat misschien, zoals de 

slang met haar sluwheid Eva verleidde, uw gedachten van de 

eenvoudige en loutere toewijding aan Christus afgetrokken zullen 
worden.  

En vers 13 Want zulke lieden zijn schijn-apostelen, bedrieglijke 
arbeiders, die zich voordoen als apostelen van Christus.  
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En vers 31 De God en Vader van onze Here Jezus, geprezen zij Hij 
in eeuwigheid, weet, dat ik niet lieg.  

En 2 Korintiërs 13, vers 3 Gij zoekt nu eenmaal het bewijs, dat 

Christus in mij spreekt, die te uwen opzichte niet zwak, maar onder 
u krachtig is. 

  
Voorwaar, als u het allemaal wel weet, zou u zichzelf eerst 

grondig moeten onderzoeken.  

  
2 Korintiërs 13, vers 4 Welnu, Hij is gekruisigd uit zwakheid, 

maar Hij leeft uit de kracht Gods. Welnu, wij zijn zwak in Hem, 
maar wij zullen met Hem leven voor u uit de kracht Gods. 

  

Voorwaar, of het nu een grote of een hele kleine zonde is, 
zonde is zonde in Gods ogen. 

Het is heel erg belangrijk betreft uw zonden, deze onder berouw bij 
God te brengen, wie u ook bent. 

  

Galaten 2, vers 15 tot en met 21  Wij, geboren Joden, en geen 
zondaars uit de heidenen, wetende, dat de mens niet 

gerechtvaardigd wordt uit werken der wet, maar door het geloof in 

Christus Jezus, zijn ook zelf tot het geloof in Christus Jezus 
gekomen, om gerechtvaardigd te worden uit het geloof in Christus 

en niet uit werken der wet. Want uit werken der wet zal geen vlees 
gerechtvaardigd worden. Maar indien wij, trachtende in Christus 

gerechtvaardigd te worden, ook zelf zijn gebleken zondaars te zijn, 

staat Christus dan in dienst der zonde? Volstrekt niet. Immers, 
indien ik hetgeen ik afgebroken heb, weder opbouw, bewijs ik 

daardoor, dat ik zelf een overtreder ben. Want ik ben door de wet 
voor de wet gestorven om voor God te leven. Met Christus ben ik 

gekruisigd, en toch leef ik, dat is, niet meer mijn ik, maar Christus 

leeft in mij. En voor zover ik nu nog in het vlees leef, leef ik door 
het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en Zich voor 

mij heeft overgegeven. Ik ontneem aan de genade Gods haar 

kracht niet; want indien er gerechtigheid door de wet is, dan is 
Christus tevergeefs gestorven. 

  
Voorwaar, mijn naam is Blesia, en ben een bode engel Gods. 
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De Here zelf ontneemt aan Zijn vergeving en genade en kracht niet, 
wat anderen ook zeggen. Ze zijn gewoon antichristenen met een 

schijnwandel, die de kracht van het kruis niet hebben begrepen. 

  
Galaten 5, vers 25 Indien wij door de Geest leven, laten wij ook 

door de Geest het spoor houden. 
En Galaten 6, vers 1 tot en met 5 Broeders “en zusters”, zelfs 

indien iemand op een overtreding betrapt wordt, helpt gij, die 

geestelijk zijt, hem terecht in een geest van zachtmoedigheid, 
ziende op uzelf; gij mocht ook eens in verzoeking komen. Verdraagt 

elkanders moeilijkheden; zó zult gij de wet van Christus vervullen. 
Want indien iemand zich verbeeldt, dat hij iets is, en het niet is, 

dan vergist hij zich zeer. Ieder moet zijn eigen werk toetsen; dan 

zal hij slechts voor zichzelf stof tot roem hebben en niet voor een 
ander. Want ieder zal zijn eigen last dragen. 

En vers 17 en 18 Overigens valle niemand mij lastig, want ik draag 
de littekenen van Jezus in mijn lichaam. De genade van onze Here 

Jezus Christus zij met uw geest, broeders “en zusters”! Amen. 

  
Deze boodschap is zowel voor de zusters. 

  

Colossenzen 2, vers 13 tot en met 15 Ook u heeft Hij, hoewel 
gij dood waart door uw overtredingen en onbesnedenheid naar het 

vlees, levend gemaakt met Hem, toen Hij ons al onze overtredingen 
kwijtschold, door het bewijsstuk uit te wissen, dat door zijn 

inzettingen tegen ons getuigde en ons bedreigde. En dat heeft Hij 

weggedaan door het aan het kruis te nagelen: Hij heeft de 
overheden en machten ontwapend en openlijk tentoongesteld en zo 

over hen gezegevierd. 
  

Zeg, Halleluja! 

Voorwaar, stop met het wijzen naar en het veroordelen van 
anderen want hiermee laat men weten dat men een antichristenen 

is en niets van het woord Gods geleerd heeft naar anderen toe. 

  
Colossenzen 3, vers 2 Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die 

op de aarde zijn. 
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Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en 
verdween. 

 

 
 

Stel u ééns voor dat de Here nu terugkomt! 
  
Voorwaar, alle stammen der aarde zullen over Hem weeklagen 

wanneer de Opname plaatsvindt. 
  

  

Volledige weergave: 
  

Hallo, welkom! Op 4 september 2022, kreeg ik, Profeet Benjamin 
Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil 

delen. 

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van 
de Koning der koningen, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 

Christus.  
  

Voorwaar, spits uw oren! 

Bent u nu echt wel klaar om Hem te ontmoeten? 
Zeg nooit te snel, ‘ja’, maar onderzoekt uw karakter en houding en 

gedachten ééns heel grondig en bekeer u nu heel snel, nu het nog 

kan. 
  

Voorwaar, hoewel men roept ‘Halleluja!’, zal het grootste 
aantal achtergebleven in de kerken zitten omdat de Here de 

binnenkant echt kent en gedachten. 

Ook mag u nu, die standvastig in Christus bent, door het 
profetische woord dat zeer vast is zeker weten dat Hij spoedig zal 

komen en dat de boodschappen Gods 100% waar zijn.  
  

Openbaring 22, vers 6 en 7 En Hij zeide tot mij: Deze woorden 

zijn getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der 
Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen 

hetgeen weldra geschieden moet. En zie, Ik kom spoedig. Zalig hij, 

die de woorden der profetie van dit boek bewaart! 
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Voorwaar, let goed op! 
Hou op met het veroordelen en twijfelen, deze komen van satan, of 

u zal inderdaad satan zijn zin geven en achterblijven? Alle 

voorzeggingen aangaande zijn wederkomst op de wolken zijn 
letterlijk aan het vervullen. Zeg, Halleluja! 

  
Voorwaar, weet dit, twijfel is zonde. 

Wanneer Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus komt gaan er 

heel wat erge en enge gebeurtenissen gebeuren, wat alle verstand 
te boven zal gaan. Verder zullen velen zich op de borst slaan en 

gaan beseffen dat deze dag, de Opname, de Zoon des mensen met 
grote macht en heerlijkheid Zijn ware, trouwe en ongevaccineerde 

kinderen heeft thuis gehaald vanwege hun standvastige wandel en 

geloofsvertrouwen.  
Zijn deze woorden niet prachtig om door de ogen van de Here 

gezien te worden als volhardende, trouwe eindtijdshelden en 
warriors? 

  

Voorwaar, mijn naam is Revelado, en ben een bode engel 
Gods. 

Weet u, het is heel bezonder, dat de Heere vele titels heeft  zoals, 

getrouw en waarachtig, het woord Gods, Koning der koningen en 
Here der heren, onder andere. Zijn grootheid en heerlijkheid is nog 

vele malen veel groter dan zowel de engelen de hemels kunnen 
beseffen. Daarom staat er geschreven: ‘En Hij droeg een 

geschreven Naam, die niemand weet dan Hijzelf.’ 

  
Voorwaar, alle stammen der aarde zullen over Hem 

weeklagen wanneer de Opname plaatsvindt. 
  

Handelingen 1, vers 11 Die ook zeiden: Galileese mannen, wat 

staat gij daar en ziet op naar de hemel? Deze Jezus, die van u 
opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze wederkomen, 

als gij Hem ten hemel hebt zien varen. 

  
Voorwaar, dit is een feit voor de achtergebleven zondaren op 

de aarde, één van de vreselijkste momenten, maar voor 
Gods volk het mooiste moment waarop vanuit de hemel ook 

al geproclameerd is. Halleluja!  
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De Here, onze God zal waarlijk zeer spoedig Zijn buit binnenhalen. 
Voorwaar, in de Hemel wordt reeds al lange tijd voorbereidingen 

getroffen voor Zijn ware kinderen voor het bruiloftsmaal des Lams. 

Het is belangrijk dat Zijn wederkomst u niet overvalt als een 
bliksem, donderinslag uit het niets. Iedere dag mag u eigenlijk nog 

dankbaar zijn dat u zich kan bekeren, maar niet lang meer dan 
zullen uw kansen die u gekregen heeft verkeken zijn.  

  

Voorwaar, ieder die volhardt tot het einde zal behouden 
worden. 

Onverwachts komt er een blikseminslag, de Opname!  
  

Numeri 6, vers 24 tot en met 26 De HERE zegene u en behoede 

u; de HERE doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig; de 
HERE verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. 

  
Voorwaar,  

  

En Mattheüs 16, vers 27 en 28 Want de Zoon des mensen zal 
komen in de heerlijkheid zijns Vaders, met zijn engelen, en dan zal 

Hij een ieder vergelden naar zijn daden. Voorwaar, Ik zeg u: Er zijn 

sommigen onder degenen, die hier staan, die de dood voorzeker 
niet zullen smaken, voordat zij de Zoon des mensen hebben zien 

komen in zijn koninklijke waardigheid. 
  

Tot slot,  

  
Mattheüs 24, vers 27 en 28 Want gelijk de bliksem komt van het 

oosten en licht tot het westen, zo zal de komst van de Zoon des 
mensen zijn. Waar het aas is, daar zullen de gieren zich 

verzamelen. 

  
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en 

verdween. 

 
 

 

Openbaring Gods: Men streeft naar 
onsterfelijkheid 
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Men streeft na dat de mensheid door de gevallen engelen 

technologie als God zou kunnen worden. Voorwaar, satan is altijd al 

jaloers op God geweest en dit blijkt uit via de wetenschap, die 
telkens veel verder gaat. 

  
  

Volledige weergave: 

  
Hallo, welkom! Op 5 september 2022, kreeg ik, Profeet Benjamin 

Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil 
delen. 

  

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

  
Genesis 1, vers 26 En God zeide: Laat Ons mensen maken naar 

ons beeld…tot zover. 

En vers 27 en 28 En God schiep de mens naar zijn beeld; naar Gods 
beeld schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen. En God 

zegende hen en God zeide tot hen: Weest vruchtbaar en wordt 

talrijk…tot zover. 
  

Voorwaar, mijn naam is Revorme, en ben een bode engel 
Gods. 

In Israël is een Israëlische biotechnicus bezig met menselijk DNA 

om het te gebruiken en het creëren van kunstmatige embryo’s die 
vervolgens gebruikt worden voor medische orgaantransplantaties. 

  
Genesis 2, vers 7 Toen formeerde de HERE God de mens van stof 

uit de aardbodem en blies de levensadem in zijn neus; alzo werd de 

mens tot een levend wezen. 
  

Voorwaar, men gebruikt een embryo 3D printer en men 

speelt voor God. 
De bloedcellen van de embryo wil men ook gebruiken om de 

immuunstoornissen aan te pakken. Men zegt, dat dit de oplossing 
zal zijn om een verouderingsproces tegen te gaan en het is ook al 

technisch mogelijk voor organen die versleten zijn. 
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1 Johannes 3, vers 8 tot en met 10 Wie de zonde doet is uit de 

duivel, want de duivel zondigt van den beginne. Hiertoe is de Zoon 

van God geopenbaard, opdat Hij de werken des duivels verbreken 
zou. Een ieder, die uit God geboren is, doet geen zonde; want het 

zaad Gods blijft in hem en hij kan niet zondigen, want hij is uit God 
geboren. Hieraan zijn de kinderen Gods en de kinderen des duivels 

kenbaar: een ieder, die de rechtvaardigheid niet doet, is niet uit 

God, evenmin als wie zijn broeder niet liefheeft. 
  

Voorwaar, zo spreekt de Here, Yeshua HaMashiach, JHWH, 
Jezus Christus: 

Deze biofirma was ook aanwezig bij de onsterfelijkheids 

conferentie. Men streeft na dat de mensheid door de gevallen 
engelen technologie als God zou kunnen worden. Voorwaar, satan 

is altijd al jaloers op God geweest en dit blijkt uitvia de wetenschap 
op die telkens veel verder gaat. 

  

Voorwaar, bekeer u of u zal er voor worden gestraft, ook uw 
biofirma zal verwoest worden! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en 

verdween. 
 

 
 

Beijver u om naar de wil van God te leven 
  
Als gij dit doet, zult gij nimmer struikelen. Want zó zal u rijkelijk 

worden verleend de toegang tot het eeuwige Koninkrijk van onze 

Here en Heiland, Jezus Christus. 
  

  
Volledige weergave: 

  

Hallo, welkom! Op 7 september 2022, kreeg ik, Profeet Benjamin 
Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil 

delen. 
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Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

  

Voorwaar, spits uw oren en hoor aandachtig! 
1 Petrus 3, vers 18 Want ook Christus is eenmaal om de zonden 

gestorven als rechtvaardige voor onrechtvaardigen, opdat Hij u tot 
God zou brengen: Hij, die gedood is naar het vlees, maar levend 

gemaakt naar de geest. 

En 1 Petrus 4, vers 1 en 2 Daar Christus dan naar het vlees geleden 
heeft, moet ook gij u wapenen met dezelfde gedachte, dat, wie 

naar het vlees geleden heeft, onttrokken is aan de zonde, om niet 
meer naar de begeerten van mensen, maar naar de wil van God de 

tijd, die nog rest in het vlees, te leven. 

En vers 4 Daarom bevreemdt het hen, dat gij u niet met hen stort 
in diezelfde poel van liederlijkheid, en zij belasteren u. 

  
En 1 Petrus 5, vers 6 tot en met 11 Vernedert u dan onder de 

machtige hand Gods, opdat Hij u verhoge te zijner tijd. Werpt al uw 

bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u. Wordt nuchter en 
waakzaam. Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende 

leeuw, zoekende wie hij zal verslinden. Wederstaat hem, vast in het 

geloof, wetende, dat aan uw broederschap in de wereld hetzelfde 
lijden wordt toegemeten. Doch de God van alle genade, die u in 

Christus geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid, Hij zal u, na 
een korte tijd van lijden, volmaken, bevestigen, sterken en 

grondvesten. Hem zij de kracht in alle eeuwigheid! Amen.  

  
Voorwaar, mijn naam is Blesia, en ben een bode engel Gods. 

  
De 2e brief van Petrus 1, vers 3 en 4 Zijn goddelijke kracht 

immers heeft ons met alles, wat tot leven en godsvrucht strekt, 

begiftigd door de kennis van Hem, die ons geroepen heeft door zijn 
heerlijkheid en macht; door deze zijn wij met kostbare en zeer 

grote beloften begiftigd, opdat gij daardoor deel zoudt hebben aan 

de goddelijke natuur, ontkomen aan het verderf, dat door de 
begeerte in de wereld heerst.  

En vers 11 en 10 Beijvert u daarom des te meer, broeders “en 
zusters”, om uw roeping en verkiezing te bevestigen; want als gij 

dit doet, zult gij nimmer struikelen. Want zó zal u rijkelijk worden 
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verleend de toegang tot het eeuwige Koninkrijk van onze Here en 
Heiland, Jezus Christus. 

  

Voorwaar, soms kunnen een paar woorden u al het verstand 
en inzicht geven.  

  
Spreuken 19, vers 8 Wie verstand verwerft, heeft zijn leven lief; 

wie inzicht bewaart, vindt geluk. 

En Spreuken 16, vers 20 Wie op het woord acht geeft, zal het 
goede vinden; ja, welzalig hij, die op de HERE vertrouwt. 

  
Amen! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en 

verdween. 
 

 
 

DNA veranderende vaccinatie wordt Lucifer-

virus genoemd 
  
Op de televisie of radio wordt gezwegen over de 

gedragsveranderingen in de mensen, terwijl in een moordend 
tempo de duivel verder gaat, de briesende leeuw met zijn trucs via 

de vaccinaties. 

  
  

Volledige weergave: 

  
Hallo, welkom! Op 7 september 2022, kreeg ik, Profeet Benjamin 

Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil 
delen. 

  

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Mijn naam is Revelado, 

en ben een bode engel Gods. 
  

Voorwaar, als het innerlijk van de mensen nu uitwendig 

zichtbaar zou worden gemaakt, zouden velen schrikken hoe 
erg ze veranderd zijn. 
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Voorwaar, luister ook naar de boodschap, ‘Laat geen horror toe in 
uw hoofd!’. 

  

Voorwaar, horrorfilms en verhalen zijn nu echt werkelijkheid 
geworden voor de gevaccineerden. 

Het is zelfs nu ook voor sommige christenen wel duidelijk waarmee 
men nu te maken heeft; het beest. Maar helaas heeft u het vast nu 

al meegemaakt dat mensen op straat of elders plotseling vreemd 

uit de ogen kijken en onsamenhangend beginnen te brabbelen of te 
schreeuwen dat gepaard gaat met openlijke agressie en woede, 

waarbij de aanleiding meestal onduidelijk is of normaal gesproken 
niets te betekenen heeft. Voorwaar, de oorzaak van deze 

onmenselijkheid en beestachtigheid is niet stres zoals nu vaak over 

zulk gedrag wordt beweerd. Laat dit duidelijk zijn dat de 
gemanipuleerde Covid mRNA injecties die zeer kleine, gevaarlijke 

en bestuurbare slimme nano-stoffen bevat, de oorzaak zijn. Op de 
televisie of radio wordt gezwegen over de gedragsveranderingen in 

de mensen, terwijl in een moordend tempo de briesende leeuw, de 

duivel, verder gaat met zijn trucs via de vaccinaties. 
  

Mattheüs 7, vers 13 en 14 Gaat in door de enge poort, want wijd 

is [de poort] en breed de weg, die tot het verderf leidt, en velen 
zijn er, die daardoor ingaan; want eng is de poort, en smal de weg, 

die ten leven leidt, en weinigen zijn er, die hem vinden. 
  

Voorwaar, helaas blijkt nu dat de mensheid amper of niet 

voorbereid is op het satans stappenplan en men is geen 
menselijk wezen meer maar wordt eigendom van satan.  

De Heer wil beslist niemand onnodig bang maken, maar de DNA 
veranderende vaccinaties worden ook wel het Lucifer-virus 

genoemd. 

  
Openbaring 22, vers 6 en 7 En Hij zeide tot mij: Deze woorden 

zijn getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der 

Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen 
hetgeen weldra geschieden moet. En zie, Ik kom spoedig. Zalig hij, 

die de woorden der profetie van dit boek bewaart! 
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Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en 
verdween. 

 

 
 

Onverwachts zal de laatste tik van de klok 

hebben geslagen! 
  

En wij allen, die met een aangezicht, waarop geen bedekking meer 
is, de heerlijkheid des Heren weerspiegelen, veranderen naar 

hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid, immers door de 

Here, die Geest is. 
  

  

Volledige weergave: 
  

Hallo, welkom! Op 8 september 2022, kreeg ik, Profeet Benjamin 
Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil 

delen. 

  
Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  
  

Voorwaar,  

Mattheüs 5, vers 2 en vers 4 En Hij opende zijn mond en leerde 
hen, zeggende: Zalig die treuren, want zij zullen vertroost worden. 

En vers 8 Zalig de reinen van hart, want zij zullen God zien. 

En vers 11 en 12 Zalig zijt gij, wanneer men u smaadt en vervolgt 
en liegende allerlei kwaad van u spreekt om Mijnentwil. Verblijdt u 

en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen; want alzo 
hebben zij de profeten vóór u vervolgd. 

En vers 16 en 17 Laat zo uw licht schijnen voor de mensen, opdat 

zij uw goede werken zien en uw Vader, die in de hemelen is, 
verheerlijken. Meent niet, dat Ik gekomen ben om de wet of de 

profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar 
om te vervullen. 

En Mattheüs 28, vers 18 En Jezus trad naderbij en sprak tot hen, 

zeggende: Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. 
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En 2 Korintiërs 1, vers 6 en 7 Worden wij verdrukt, het is u tot 
troost en heil; worden wij getroost, het is u tot een troost, die zijn 

kracht toont in het doorstaan van hetzelfde lijden, dat ook wij 

ondergaan. En onze hoop voor u is wèl gegrond, want wij weten, 
dat gij evenzeer aan de vertroosting deel hebt als aan het lijden. 

En vers 10 En Hij heeft ons uit zulk een groot doodsgevaar verlost 
en zal ons verlossen: op Hem hebben wij onze hoop gevestigd, dat 

Hij ons ook verder verlossen zal. 

En vers 20 tot en met 22 Want hoevele beloften Gods er ook zijn, in 
Hem is het: Ja; daarom is ook door Hem het: Amen, tot eer van 

God door ons. Hij nu, die ons met u bevestigt in de Gezalfde en ons 
heeft gezalfd, is God, die ook zijn zegel op ons gedrukt en de Geest 

tot onderpand in onze harten gegeven heeft. 

  
En 2 Korintiërs 3, vers 18 En wij allen, die met een aangezicht, 

waarop geen bedekking meer is, de heerlijkheid des Heren 
weerspiegelen, veranderen naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot 

heerlijkheid, immers door de Here, die Geest is. 

En 2 Korintiërs 4, vers 16 tot en met 18 Daarom verliezen wij de 
moed niet, maar al vervalt ook onze uiterlijke mens, nochtans 

wordt de innerlijke van dag tot dag vernieuwd. Want de lichte last 

der verdrukking van een ogenblik bewerkt voor ons een alles verre 
te boven gaand eeuwig gewicht van heerlijkheid, daar wij niet zien 

op het zichtbare, maar op het onzichtbare; want het zichtbare is 
tijdelijk, maar het onzichtbare is eeuwig. 

En 2 Korintiërs 5, vers 6 tot en met 9 Daarom zijn wij te allen tijde 

vol goede moed, ook al weten wij, dat wij, zolang wij in het lichaam 
ons verblijf hebben, ver van de Here in den vreemde zijn – want wij 

wandelen in geloof, niet in aanschouwen – maar wij zijn vol goede 
moed en wij begeren te meer ons verblijf in het lichaam te verlaten 

en bij de Here onze intrek te nemen. Daarom stellen wij er een eer 

in, hetzij thuis, hetzij in den vreemde, Hem welgevallig te zijn.  
En vers 18 En dit alles is uit God, die door Christus ons met Zich 

verzoend heeft en ons de bediening der verzoening gegeven heeft. 

  
En 2 Korintiërs 10, vers 3 tot en met 8 Want al leven wij in het 

vlees, wij trekken niet ten strijde naar het vlees, want de wapenen 
van onze veldtocht zijn niet vleselijk, maar krachtig voor God tot 

het slechten van bolwerken, zodat wij de redeneringen en elke 
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schans, die opgeworpen wordt tegen de kennis van God, slechten, 
elk bedenksel als krijgsgevangene brengen onder de 

gehoorzaamheid aan Christus, en gereed staan, zodra uw 

gehoorzaamheid volkomen is, alle ongehoorzaamheid te straffen. 
Gij ziet aan, wat voor ogen is. Indien iemand de vaste overtuiging 

heeft van Christus te zijn, dan overwege hij toch ook bij zichzelf, 
dat, even goed als hij van Christus is, wij ook van Christus zijn. 

Want al ging ik nog iets verder in het roemen op onze bevoegdheid, 

die de Here gegeven heeft om u op te bouwen en niet om af te 
breken, ik zou niet beschaamd uitkomen. 

  
Voorwaar, mijn naam is Mirte, en ben een bode engel Gods. 

Voorwaar,  

  
2 Korintiërs 12, vers 9 en 10 En Hij heeft tot mij gezegd: Mijn 

genade is u genoeg, want de kracht openbaart zich eerst ten volle 
in zwakheid. Zeer gaarne zal ik dus in zwakheden nog meer 

roemen, opdat de kracht van Christus over mij kome. Daarom heb 

ik een welbehagen in zwakheden, smaadheden, noden, 
vervolgingen, benauwenissen ter wille van Christus, want als ik 

zwak ben, dan ben ik machtig. 

En 2 Korintiërs 13, vers 4 en 5 Welnu, Hij is gekruisigd uit 
zwakheid, maar Hij leeft uit de kracht Gods. Welnu, wij zijn zwak in 

Hem, maar wij zullen met Hem leven voor u uit de kracht Gods. 
Stelt uzelf op de proef, of gij wel in het geloof zijt, onderzoekt uzelf. 

Of zijt gij niet zo zeker van uzelf, dat Jezus Christus in u is? Want 

anders zijt gij verwerpelijk. 
  

Voorwaar, als Christus in u is, leeft u vanuit Zijn kracht 
Gods. 

Zo staat geschreven: 

  
1 Korintiërs 9, vers 23 tot en met 27 Alles doe ik ter wille van 

het evangelie, om er zelf ook deel aan te verkrijgen. Weet gij niet, 

dat zij, die in de renbaan lopen, allen wel lopen, doch dat slechts 
één de prijs kan ontvangen? Loopt dan zó, dat gij die behaalt! En al 

wie aan een wedstrijd deelneemt, beheerst zich in alles; zij om een 
vergankelijke erekrans te verkrijgen, wij om een onvergankelijke. 

Ik loop dan ook niet maar in den blinde en ik ben geen 
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vuistvechter, die zo maar in de lucht slaat. Neen, ik tuchtig mijn 
lichaam en houd het in bedwang, om niet, na anderen gepredikt te 

hebben, wellicht zelf afgewezen te worden. 

  
Voorwaar,  

  
En Mattheüs 24, vers 25 Zie, Ik heb het u voorzegd.  

  

Voorwaar, wees klaar voor de Opname want onverwachts 
heeft de laatste tik van de klok geslagen. 

  
Mattheüs 24, vers 36 en 37 Doch van die dag en van die ure 

weet niemand, ook de engelen der hemelen niet, ook de Zoon niet, 

maar de Vader alleen. Want zoals het was in de dagen van Noach, 
zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn.  

  
Voorwaar, de komst van de Here is zeer nabij!  

De tekenen liegen er niet om zowel in de Hemel.  

  
Mattheüs 24, vers 42 Waakt dan, want gij weet niet, op welke 

dag uw Here komt. 

En vers 44 Daarom, weest ook gij bereid, want op een uur, dat gij 
het niet verwacht, komt de Zoon des mensen. 

  
Voorwaar, hoe kunt u klaar zijn voor de Opname als u zich 

vooraf laat verzwakken en beïnvloeden door satan? 

  
Mattheüs 24, vers 33 en 34 Zo moet ook gij, wanneer gij dit 

alles ziet, weten, dat het nabij is, voor de deur. Voorwaar, Ik zeg u, 
dit geslacht zal geenszins voorbijgaan, voordat dit alles geschiedt. 

En Mattheüs 26, vers 40 en 41 En Hij kwam bij zijn discipelen en 

vond hen slapende, en Hij zeide tot Petrus: Waart gijlieden zo 
weinig bij machte één uur met Mij te waken? Waakt en bidt, dat gij 

niet in verzoeking komt; de geest is wel gewillig, maar het vlees is 

zwak. 
En vers 43 En toen Hij terugkwam, vond Hij hen slapende, want 

hun ogen waren bezwaard. 
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Voorwaar, waakt en sta niet toe dat u door satan de Opname 
moet gaan missen! 

  

Johannes 14, vers 29 En nu heb Ik het u gezegd, eer het 
geschiedt, opdat gij geloven moogt, wanneer het geschiedt.  

  
En tot slot,  

  

Efeziërs 6, vers 10 tot en met 12 Voorts, weest krachtig in de 
Here en in de sterkte zijner macht. Doet de wapenrusting Gods 

aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels; 
want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen 

de overheden, tegen de machten, tegen de   wereldbeheersers 

dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. 
En Filippenzen 4, vers 13 Ik vermag alle dingen in Hem, die mij 

kracht geeft.  
En Colossenzen 3, vers 4 Wanneer Christus verschijnt, die ons 

leven is, zult ook gij met Hem verschijnen in heerlijkheid. 

  
En Openbaring 22, vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, 

zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van 

de Here Jezus Christus zij met u allen. 
  

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en 
verdween. 

 

 
 

Raakt het u dat Hij zo moest huilen? 
  
Voorwaar, hoe teleurgesteld moest het volk zijn geweest dat het 

plan heel anders liep dan ze zelf voor ogen hadden, maar de 
Almachtige God had een nog groter bevrijdingsplan. 

  

  
Volledige weergave: 
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Hallo, welkom! Op 11 september 2022, kreeg ik, Profeet Benjamin 
Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil 

delen. 

  
Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Mijn naam is Lovesadai, 
en ben een bode engel Gods. 

  

Lucas 19, vers 29 tot en met 32 En het geschiedde, toen Hij 
dicht bij Betfage en Betanië kwam, bij de berg, genaamd Olijfberg, 

dat Hij twee van zijn discipelen uitzond, en zeide: Gaat naar het 
dorp hiertegenover en als gij het binnenkomt, zult gij daar een 

veulen vastgebonden vinden, waarop nog nooit iemand gezeten 

heeft; maakt het los en brengt het hier. En indien iemand u vraagt: 
Waarom maakt gij het los? zegt dan: De Here heeft het nodig. En 

zij, die uitgezonden waren, gingen heen en vonden het, zoals Hij 
hun gezegd had. 

  

Voorwaar, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus 
vertelde dus precies wat er allemaal stond te gebeuren. 

  

Lucas 19, vers 33 tot en met 41 Toen zij het veulen losmaakten, 
zeiden de eigenaars tot hen: Waarom maakt gij het veulen los? En 

zij zeiden: De Here heeft het nodig. En zij brachten het tot Jezus, 
en wierpen hun klederen over het veulen en hielpen Jezus er op. En 

terwijl Hij voorttrok, spreidden zij hun klederen op de weg. Toen Hij 

reeds dichterbij kwam, aan de glooiing van de Olijfberg, begon de 
gehele menigte der discipelen vol blijdschap God te prijzen, met 

luider stem, om al de krachten, die zij gezien hadden, en zij zeiden: 
Gezegend Hij, die komt, de Koning, in de naam des Heren; in de 

hemel vrede en ere in de hoogste hemelen. En enige der Farizeeën 

uit de schare zeiden tot Hem: Meester, bestraf uw discipelen. En Hij 
antwoordde en zeide: Ik zeg u, indien dezen zwegen, zouden de 

stenen roepen. En toen Hij nog dichterbij gekomen was en de stad 

zag, weende Hij over haar. 
  

Voorwaar, hoe teleurgesteld moet het volk zijn geweest dat 
het plan heel anders liep dan ze zelf voor ogen hadden, maar 

de Almachtige God had een nog groter bevrijdingsplan. 
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Dit zien velen ook terug in hun eigen leven, waarin men wel ééns 
teleurgesteld was in God en zelfs boos, maar mochten leren van 

Zijn wijsheid en liefde, dat God altijd een veel beter en groter plan 

heeft.  
  

Voorwaar, hoever heeft u, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 
Christus als de Koning der koningen in uw leven en in uw 

hart binnengelaten? 

Voorwaar, raakt dit u niet toen Yeshua nog dichter bij Jeruzalem 
was gekomen en de stad zag  en Hij dus moest huilen? Vergeet niet 

dat Hij de voorkennis over alles en iedereen heeft. Hij huilde niet 
omdat Hij wist dat het nu niet lang meer zou duren voordat Hij 

lijden en sterven zou, maar omdat Hij een intens verdriet had over 

Jeruzalem. Voorwaar, ziet u wat Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 
Christus betraande ogen zien?  

  
Voorwaar, met Zijn vinger wil Hij ook uw tranen van uw 

gezicht weghalen en u troosten.  

Hij huilt omdat Hij heel erg veel van u en alle mensen houdt. 
  

Lucas 21, vers 34 tot en met 36 Ziet toe op uzelf, dat uw hart 

nimmer bezwaard worde door roes en dronkenschap en zorgen voor 
levensonderhoud, en die dag niet plotseling over u kome, als een 

strik. Want hij zal komen over allen, die gezeten zijn op het 
oppervlak der ganse aarde. Waakt te allen tijde, biddende, dat gij 

in staat moogt wezen te ontkomen aan alles wat geschieden zal, en 

gesteld te worden voor het aangezicht van de Zoon des mensen. 
En Romeinen 16, vers 19 en 20 Want uw gehoorzaamheid is bij 

allen bekend geworden. Over u verblijd ik mij dus, doch ik wil, dat 
gij niet alleen wijs zijt tot het goede, maar ook onbesmet van het 

kwade. De God nu des vredes zal weldra de satan onder uw voeten 

vertreden. De genade van onze Here Jezus zij met u! 
  

En Openbaring 22, vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, 

zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van 
de Here Jezus Christus zij met u allen. 

  
Zie, Ik kom spoedig!, zegt de Here. 
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Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en 
verdween. 

 

 
 

Bereid u voor als een reine Bruid 
  
Voorwaar, zalig en heilig zijn hij en zij die deel hebben wanneer de 

Here zelf nederdaalt van de Hemel op een wolk bij het geklank van 
de bazuin Gods. 

  

  
Volledige weergave: 

  
Hallo, welkom! Op 12 september 2022, kreeg ik, Profeet Benjamin 

Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil 

delen. 
  

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van 
de Koning der koningen, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 

Christus.  

  
Voorwaar, zalig en heilig zijn hij en zij die deel hebben 

wanneer de Here zelf nederdaalt van de Hemel op een wolk 

bij het geklank van de bazuin Gods. 
Zeg, Hallelujah! Tezamen met alle engelen en al Zijn standvastige, 

trouwe kinderen Gods die Hem zullen zien en samenkomen met 
Hem op de wolken verschijnen.  

  

Voorwaar, mijn naam is Ruachana, en ben een bode engel 
Gods.  

Hoe mooi is het en vooral spannend. Dit is geen sprookje maar een 
werkelijkheid want als de bazuin zal klinken en het vergankelijke 

dan onvergankelijkheid wordt door Yeshua HaMashiach, JHWH, 

Jezus Christus en Zijn liefhebbende kinderen Gods opwekt, zullen 
zij allemaal totaal veranderd zijn en mooi van aanzien en zij zullen 

met onsterfelijkheid worden bekleed. 
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Zeg, Halleluja!, vooral wanneer u niet gevaccineerd bent met 
het beest.  

Voorwaar, velen vragen zich af wanneer zal dan de Opname echt 

gebeuren? 
Voorwaar, luister maar ééns aandachtig.  

Is het niet belangrijk om u te onderzoeken en u de vraag stellen of 
u wel nu Opname klaar bent? 

  

Voorwaar, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus vertelt 
dat zelfs Hij het niet weet wanneer het is.  

Maar van die dag of van die ure weet niemand, ook de engelen in 
de hemel niet, ook de Zoon niet, alleen de Almachtige God, de 

Vader.  

  
Marcus 13, vers 4 en 5 Zeg ons, wanneer zal dat geschieden en 

wat is het teken, wanneer al deze dingen in vervulling zullen gaan? 
Jezus begon tot hen te zeggen: Ziet toe, dat niemand u verleide. 

  

Voorwaar, wees nu niet ontmoedigd hierdoor.  
  

Mattheüs 24, vers 12 en 13 En omdat de wetsverachting 

toeneemt, zal de liefde van de meesten verkillen. Maar wie volhardt 
tot het einde, die zal behouden worden.  

En vers 37 tot en met 39 Want zoals het was in de dagen van 
Noach, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn. Want zoals 

zij in [die] dagen vóór de zondvloed waren, etende en drinkende, 

huwende en ten huwelijk gevende, tot op de dag, waarop Noach in 
de ark ging, en zij niets bemerkten, eer de zondvloed kwam en hen 

allen wegnam, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn. 
En vers 42 Waakt dan, want gij weet niet, op welke dag uw Here 

komt. 

En vers 44 Daarom, weest ook gij bereid, want op een uur, dat gij 
het niet verwacht, komt de Zoon des mensen. 

  

Voorwaar, verschillende tekenen en gebeurtenissen, onder 
andere, laten duidelijk zien dat wij mogen weten dat de 

Zoon des mensen nu spoedig zal komen. 
Ik kan u al vertellen dat in de Hemel al zo vele voorbereidingen 

worden gedaan voor het grote feest. Ook via dromen en visioenen 
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en vele andere tekenen en van alles wat nu gebeurt mag ook u 
weten dat de tijd zeer nabij is. Voorwaar, iedereen zou de 

vermaning van Paulus ter harte moeten nemen.  

  
Efeziërs 5, vers 15 en 16 Ziet dus nauwlettend toe, hoe gij 

wandelt, niet als onwijzen, doch als wijzen, u de gelegenheid ten 
nutte makende, want de dagen zijn kwaad. 

  

Voorwaar,  
  

Johannes 4, vers 6 Jezus nu was vermoeid van de tocht en bleef 
zo bij de bron zitten; het was ongeveer het zesde uur.  

  

Voorwaar, er is geen reden om bang te zijn maar slechts om 
met blijdschap en verwachting uit te kijken, terwijl men zich 

hier op de Aarde mag klaarmaken voor de Bruidegom, die 
onverwachts komt om Zijn kinderen op te halen.  

Voorwaar, zal de Bruidegom u herkennen op die dag? 

  
Mattheüs 25, vers 1 tot en met 13 Dan zal het Koninkrijk der 

hemelen vergeleken worden met tien maagden, die haar lampen 

namen en uittrokken, de bruidegom tegemoet. En vijf van haar 
waren dwaas en vijf waren wijs. Want de dwaze namen haar 

lampen mede, maar geen olie; doch de wijze namen olie in haar 
kruiken, met haar lampen. Terwijl de bruidegom uitbleef, werden zij 

allen slaperig en sliepen in. En midden in de nacht klonk een 

geroep: De bruidegom, zie, gaat uit hem tegemoet! Toen stonden 
al die maagden op en brachten haar lampen in orde. En de dwaze 

zeiden tot de wijze: Geeft ons van uw olie, want onze lampen gaan 
uit. Maar de wijze antwoordden en zeiden: Neen, er mocht niet 

genoeg zijn voor ons en voor u; gaat liever naar de verkopers en 

koopt voor uzelf. Doch terwijl ze heengingen om te kopen, kwam 
de bruidegom, en die gereed waren, gingen met hem de 

bruiloftszaal binnen, en de deur werd gesloten. Later kwamen ook 

de andere maagden en zeiden: Heer, heer, doe ons open! Maar hij 
antwoordde en zeide: Voorwaar, ik zeg u, ik ken u niet. Waakt dan, 

want gij weet de dag noch het uur. 
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Voorwaar, laat dit duidelijk zijn; de dwaze gelovigen zullen 
achtergelaten worden! 

  

Openbaring 22, vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: 
Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de 

Here Jezus Christus zij met u allen.  
Tot slot, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus komt om 

Zijn Bruid te halen die zichzelf heeft gereinigd- een bruid die 

van binnen rein is. 
  

Efeziërs 5, vers 27 En zo zelf de gemeente voor Zich te plaatsen, 
stralend, zonder vlek of rimpel of iets dergelijks, zó dat zij heilig is 

en onbesmet. 

  
Voorwaar, wees dankbaar voor deze geweldige boodschap 

Gods en steun de Evangelicalendtimemachine.com. 
  

Daniël 12, vers 3 En de verstandigen zullen stralen als de glans 

van het uitspansel, en die velen tot gerechtigheid hebben gebracht 
als de sterren, voor eeuwig en altoos.  

En Mattheüs 7, vers 21 tot en met 23 Niet een ieder, die tot Mij 

zegt: Here, Here, zal het Koninkrijk der hemelen binnengaan, maar 
wie doet de wil mijns Vaders, die in de hemelen is. Velen zullen te 

dien dage tot Mij zeggen: Here, Here, hebben wij niet in uw naam 
geprofeteerd en in uw naam boze geesten uitgedreven en in uw 

naam vele krachten gedaan? En dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik 

heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij werkers der 
wetteloosheid. 

  
Amen! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en 

verdween. 
 

 

 

Laat u voorbereiden voor Zijn komst 
  

Op een vergelijkbare manier, weten de echte gelovigen in hun 
geest en ziel en verstand en hart dat de Opname nabij is. 
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Volledige weergave: 

  
Hallo, welkom! Op 13 september 2022, kreeg ik, Profeet Benjamin 

Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil 
delen. 

  

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van 
de Koning der koningen, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 

Christus. Voorwaar, mijn naam is Ruachana, en ben een bode engel 
Gods.  

  

Voorwaar,  
  

Genesis 5, vers 24 En Henoch wandelde met God, en hij was niet 
meer, want God had hem opgenomen. 

En Hebreeën 11, vers 5 tot en met 7 Door het geloof is Henoch 

weggenomen zodat hij de dood niet zag, en hij werd niet meer 
gevonden, want God had hem weggenomen. Want vóórdat hij werd 

weggenomen, is van hem getuigd, dat hij Gode welgevallig was 

geweest; maar zonder geloof is het onmogelijk Hem welgevallig te 
zijn. Want wie tot God komt, moet geloven, dat Hij bestaat en een 

beloner is voor wie Hem ernstig zoeken. Door het geloof heeft 
Noach, nadat hij een godsspraak ontvangen had over iets, dat nog 

niet gezien werd, eerbiedig de ark toebereid tot redding van zijn 

huisgezin; en door dat geloof heeft hij de wereld veroordeeld en is 
hij een erfgenaam geworden der gerechtigheid, die aan het geloof 

beantwoordt. 
  

Voorwaar, hoort u wel wat hier gezegd word? 

Overdenk deze boodschap. 
  

Hebreeën 10, vers 36 tot en met 39 Want gij hebt volharding 

nodig, om, de wil van God doende, te verkrijgen hetgeen beloofd is. 
Want nog een korte, korte tijd, en Hij, die komt, zal er zijn en niet 

op Zich laten wachten, en mijn rechtvaardige zal uit geloof leven; 
maar als hij nalatig wordt, dan heeft mijn ziel in hem geen 
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welbehagen. Doch wij hebben niets van doen met nalatigheid, die 
ten verderve leidt, doch met geloof, dat de ziel behoudt. 

En 2 Koningen 2, vers 5 Toen naderden de profeten van Jericho tot 

Elisa en vroegen hem: Weet gij, dat de HERE heden uw heer boven 
uw hoofd zal wegnemen? En hij antwoordde: Ook ik weet het, 

zwijgt stil. 
  

Voorwaar, ik wil het nog een keer zeggen, wees klaar voor 

de Opname! 
  

2 Koningen 2, vers 16 en 17 En zij zeiden tot hem: Zie toch, er 
zijn onder uw knechten vijftig kloeke mannen; laat hen toch uw 

heer gaan zoeken, of niet misschien de Geest des HEREN hem heeft 

opgenomen en op een van de bergen of in een van de dalen heeft 
neergeworpen. Maar hij zeide: Zendt ze niet. Doch, toen zij bij hem 

aandrongen tot schamens toe, zeide hij: Zendt ze dan maar. Zij 
zonden dan vijftig man, en dezen zochten drie dagen lang, maar 

vonden hem niet.  

  
Voorwaar, zoals Elia in de Hemel opgenomen  werd, werd 

Henoch ook getransformeerd toen hij werd meegenomen.  

Voorwaar, de dienaren van Elia zoals u hoort waren bewust van de 
rol van de Heilige Geest van de Heer bij het wegnemen van Elia.  

  
Voorwaar, voorwaar, spits uw oren! 

Op een vergelijkbare manier, weten de echte gelovigen in hun 

geest en ziel en verstand en hart dat de Opname nabij is. 
Voorwaar, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus ondervond 

ook de transformatie die echter overéén kwam met die van Henoch 
en Elia, alleen Zijn timing was anders. Hij manifesteerde zich toen 

Hij uit de dood opstond. Hij herrees met een verheerlijkt en 

onsterfelijk lichaam. Net als Henoch en Elia, wisten de gelovigen, 
de apostelen van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus van 

Zijn Opname. 

  
Lucas 24, vers 50 en 51 En Hij leidde hen naar buiten tot bij 

Betanië en Hij hief de handen omhoog en zegende hen. En het 
geschiedde, terwijl Hij hen zegende, dat Hij van hen scheidde.  
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En Marcus 16, vers 19 De Here Jezus dan werd, nadat Hij tot hen 
gesproken had, opgenomen in de hemel en heeft Zich gezet aan de 

rechterhand Gods.  

  
Voorwaar, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus had bij 

Zijn komst in de Hemel geen verdere transformatie nodig.  
  

Handelingen 1, vers 10 en 11 En toen zij naar de hemel 

staarden, terwijl Hij henenvoer, zie, twee mannen in witte klederen 
stonden bij hen, die ook zeiden: Galileese mannen, wat staat gij 

daar en ziet op naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is 
naar de hemel, zal op dezelfde wijze wederkomen, als gij Hem ten 

hemel hebt zien varen. 

  
Voorwaar, de komende Opname is voor de ongevaccineerde 

gelovigen, die op de Here hebben vertrouwd en niet op de 
vaccinaties. 

Zij, die de Vader en de Koning der koningen hebben behaagd en die 

zich aan Zijn wil hebben onderworpen en dit houdt dus ook in dat 
men geen roddelaar of kwaadspreker is, mogen uitkijken naar Zijn 

komst.  

  
Openbaring 3, vers 10 tot en met 12 Omdat gij het bevel 

bewaard hebt om Mij te blijven verwachten, zal ook Ik u bewaren 
voor de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, 

om te verzoeken hen, die op de aarde wonen. Ik kom spoedig; 

houd vast wat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme. Wie 
overwint, hem zal Ik maken tot een zuil in de tempel mijns Gods en 

hij zal niet meer daaruit gaan; en Ik zal op hem schrijven de naam 
mijns Gods en de naam van de stad mijns Gods, het nieuwe 

Jeruzalem, dat uit de hemel nederdaalt van mijn God, en mijn 

nieuwe naam. 
  

En tot slot,  

  
1 Thessalonicenzen 5, vers 4 Maar gij, broeders “en zusters”, 

zijt niet in de duisternis, zodat die dag u als een dief overvallen 
zou. 
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Voorwaar, wees waakzaam!  
Waarom? Want als u blijf waakzaam bent, verlangt uw hart naar 

Zijn komst en gaat u zich voorbereiden voor Zijn komst. Ik zeg u, u 

moet nu echt gereed zijn! 
  

Mattheüs 24, vers 13 Maar wie volhardt tot het einde, die zal 
behouden worden. 

En vers 42 Waakt dan, want gij weet niet, op welke dag uw Here 

komt. 
  

En Openbaring 22, vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, 
zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van 

de Here Jezus Christus zij met u allen. 

En 1 Korintiërs 8, vers 3 Maar heeft iemand God lief, dan is deze 
door Hem gekend. 

  
Amen! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en 

verdween. 
 

 

 

Troost elkander met deze woorden 
  

Overdenk deze boodschap Gods en bouw elkander op in geloof, 
hoop en liefde.  

  
  

Volledige weergave: 

  
Hallo, welkom! Op 14 september 2022, kreeg ik, Profeet Benjamin 

Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil 
delen. 

  

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. 

Voorwaar, Filipijnen,  
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Filipenzen 3, vers 20 en 21 Want wíj zijn burgers van een rijk in 
de hemelen, waaruit wij ook de Here Jezus Christus als verlosser 

verwachten, die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het 

aan zijn verheerlijkt lichaam gelijkvormig wordt, naar de kracht, 
waarmede Hij ook alle dingen Zich kan onderwerpen. 

En 1 Thessalonicenzen 4, vers 13 en 14 Doch wij willen u niet 
onkundig laten, broeders “en zusters”, wat betreft hen, die 

ontslapen, opdat gij niet bedroefd zijt, zoals de andere mensen, die 

geen hoop hebben. Want indien wij geloven, dat Jezus gestorven en 
opgestaan is, zal God ook zó hen, die ontslapen zijn, door Jezus 

wederbrengen met Hem. 
En vers 18 Vermaant elkander dus met deze woorden. 

  

Voorwaar, mijn naam is Meriach, en ben een bode engel 
Gods. 

  
1 Korintiërs 15, vers 35 tot en met 44 Maar, zal iemand 

zeggen, hoe worden de doden opgewekt?  

En met wat voor lichaam komen zij? Dwaas! Wat gij zelf zaait, 
wordt niet levend, of het moet gestorven zijn, en als gij zaait, zaait 

gij niet het toekomstige lichaam, maar slechts een korrel, 

bijvoorbeeld van koren, of van iets anders. Maar God geeft er een 
lichaam aan, gelijk Hij dat gewild heeft, en wel aan elk zaad zijn 

eigen lichaam. Alle vlees is niet hetzelfde, maar dat van mensen is 
anders dan dat van beesten, en het vlees van vogels weer anders 

dan dat van vissen. Er zijn hemelse en aardse lichamen, maar de 

glans der hemelse is anders dan die der aardse. De glans der zon is 
anders dan die der maan en der sterren, want de ene ster verschilt 

van de andere in glans. Zo is het ook met de opstanding der doden. 
Er wordt gezaaid in vergankelijkheid, en opgewekt in 

onvergankelijkheid; er wordt gezaaid in oneer, en opgewekt in 

heerlijkheid; er wordt gezaaid in zwakheid, en opgewekt in kracht. 
Er wordt een natuurlijk lichaam gezaaid, en een geestelijk lichaam 

opgewekt. Is er een natuurlijk lichaam, dan bestaat er ook een 

geestelijk lichaam. 
En vers 50 tot en met 53 Dit spreek ik evenwel uit, broeders “en 

zusters”: vlees en bloed kunnen het Koninkrijk Gods niet beërven 
en het vergankelijke beërft de onvergankelijkheid niet. Zie, ik deel 

u een geheimenis mede. Allen zullen wij niet ontslapen, maar allen 
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zullen wij veranderd worden, in een ondeelbaar ogenblik, bij de 
laatste bazuin, want de bazuin zal klinken en de doden zullen 

onvergankelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd worden. 

Want dit vergankelijke moet onvergankelijkheid aandoen en dit 
sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. 

En 1 Thessalonicenzen 5, vers 1 tot en met 11 Maar over de 
tijden en gelegenheden, broeders “en zusters”, is het niet nodig, 

dat u geschreven wordt: immers, gij weet zelf zeer goed, dat de 

dag des Heren zó komt, als een dief in de nacht. Terwijl zij zeggen: 
het is alles vrede en rust, overkomt hun, als de weeën een 

zwangere vrouw, een plotseling verderf, en zij zullen geenszins 
ontkomen. Maar gij, broeders “en zusters”, zijt niet in de 

duisternis, zodat die dag u als een dief overvallen zou: want gij zijt 

allen kinderen des lichts en kinderen des dags. Wij behoren niet 
aan nacht of duisternis toe; laten wij dan ook niet slapen gelijk de 

anderen, doch wakker en nuchter zijn. Want die slapen, slapen des 
nachts en die zich bedrinken, zijn des nachts dronken, maar laten 

wij, die de dag toebehoren, nuchter zijn, toegerust met het harnas 

van geloof en liefde en met de helm van de hoop der zaligheid; 
want God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot het verkrijgen 

van zaligheid door onze Here Jezus Christus, die voor ons gestorven 

is, opdat wij, hetzij wij waken, hetzij wij slapen, tezamen met Hem 
zouden leven. Vermaant daarom elkander en bouwt elkander op, 

gelijk gij dit ook doet. 
  

Voorwaar, overdenk deze boodschap Gods en bouw elkander 

op in geloof, hoop en liefde.  
Amen! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en 
verdween. 

 

 
 

Voorwaar, mijn kind, hoor toch aandachtig 
  
Voorwaar, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus heeft u op het 

oog en wil via Zijn boodschap heel graag met u communiceren en 

ook vandaag tot u spreken. 
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Volledige weergave: 

  

Hallo, welkom! Op 15 september 2022, kreeg ik, Profeet Benjamin 
Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil 

delen. 
  

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 
Blesia, en ben een bode engel Gods.  

  
Voorwaar, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus heeft 

u op het oog en wil via Zijn boodschap heel graag met u 

communiceren en ook vandaag tot u spreken. 
  

Jesaja 40, vers 29 tot en met 31 Hij geeft de moede kracht en 
de machteloze vermeerdert Hij sterkte. Jongelingen worden moede 

en mat, zelfs jonge mannen struikelen, maar wie de HERE 

verwachten, putten nieuwe kracht; zij varen op met vleugelen als 
arenden; zij lopen, maar worden niet moede; zij wandelen, maar 

worden niet mat. 

En Jesaja 43, vers 2 Wanneer gij door het water trekt, ben Ik met 
u; gaat gij door rivieren, zij zullen u niet wegspoelen; als gij door 

het vuur gaat, zult gij niet verteren en zal de vlam u niet 
verbranden.  

En Mattheüs 11, vers 28 en 29 Komt tot Mij, allen, die vermoeid en 

belast zijt, en Ik zal u rust geven; neemt mijn juk op u en leert van 
Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust 

vinden voor uw zielen. 
  

Voorwaar, “mijn kind”, zegt de Here, uw liefhebbende Vader, 

“hoor toch aandachtig”. 
  

Jozua 1, vers 9 Heb Ik u niet geboden: wees sterk en moedig? 

Sidder niet en word niet verschrikt, want de HERE, uw God, is met 
u, overal waar gij gaat. 

En 1 Korintiërs 15, vers 58 Daarom, mijn geliefde broeders “en 
zusters”, weest standvastig, onwankelbaar, te allen tijde 
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overvloedig in het werk des Heren, wetende, dat uw arbeid niet 
vergeefs is in de Here. 

En Psalm 23, vers 4 Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, 

ik vrees geen kwaad, want Gij zijt bij mij; uw stok en uw staf, die 
vertroosten mij. 

En Johannes 16, vers 33 Dit heb Ik tot u gesproken, opdat gij in Mij 
vrede hebt. In de wereld lijdt gij verdrukking, maar houdt goede 

moed, Ik heb de wereld overwonnen. 

  
Voorwaar, kadosh, heilig is de Here, die spreekt. 

  
Numeri 6, vers 24 tot en met 26 De HERE zegene u en behoede 

u; de HERE doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig; de 

HERE verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. 
  

En Spreuken 31, vers 11 Een degelijke huisvrouw, wie zal haar 
vinden? Haar waarde gaat koralen ver te boven. 

En vers 25 tot en met 27 Kracht en luister is haar gewaad, de 

komende dag lacht zij toe. Met wijsheid opent zij haar mond, 
vriendelijke onderwijzing ligt op haar tong. Zij houdt toezicht op de 

gang van haar huishouding, het brood der traagheid eet zij niet. 

En Spreuken 2, vers 6 tot en met 8 Want de HERE geeft wijsheid, uit 
zijn mond komen kennis en verstandigheid; Hij bewaart hulp voor 

de oprechten, Hij is een schild voor wie onberispelijk wandelen, 
terwijl Hij waakt over de paden van het recht en de weg zijner 

gunstgenoten beschermt. 

  
Tot slot,  

  
Spreuken 1, vers 33 Maar wie naar mij luistert, zal gerust wonen, 

beveiligd tegen de verschrikking van het onheil. 

  
En Openbaring 22, vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, 

zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van 

de Here Jezus Christus zij met u allen. 
  

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en 
verdween. 
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Uit welk zaad zijt gij? 
  
Want, waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. Matt. 6:21 

  

  
Volledige weergave: 

  
Hallo, welkom! Op 18 september 2022, kreeg ik, Profeet Benjamin 

Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil 

delen. 
  

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, de enige, ware 

Almachtige en Koning der koningen.  

  
Voorwaar,  

  
Marcus 4, vers 9 En Hij zeide: Wie oren heeft om te horen, die 

hore. 

  
Voorwaar, uit welk zaad zijt gij? 

Van sommigen zegt de Here het volgende: 

  
Marcus 4, vers 17 tot en met 19 Let goed op! Doch zij hebben 

geen wortel in zich, maar zijn mensen van het ogenblik; wanneer 
later verdrukking of vervolging komt om der wille van het woord, 

komen zij terstond ten val. En een ander deel zijn degenen 

“waaronder christenen”, die in de dorens gezaaid worden “met 
het vaccin”: dit zijn zij, die het woord horen “en er niets mee 

doen”, maar de zorgen van de wereld en het bedrog van de 
rijkdom en de begeerten naar al het andere komen erbij “en de 

overige stappenplannen van de nieuwe wereldorde” en 

verstikken het woord “Gods” en het “zaad” wordt onvruchtbaar 
“en gaat verloren”. 

En vers 20 En dit zijn degenen, “die niet gevaccineerd zijn maar 

op de Here God vertrouwden en geestelijk met het kostbare 
Bloed van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus 
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gevaccineerd zijn, dit zijn zij” die in goede aarde gezaaid zijn: 
zij, die het woord horen en in zich opnemen en “de ware” vrucht 

dragen, dertig- en zestig- en honderdvoud. 

  
Zeg, Halleluja! 

Voorwaar, mijn is Ready, en ben een bode engel Gods. Laat de 
Heilige Geest Gods u overtuigen om klaar voor de Opname te zijn! 

  

Exodus 19, vers 4 Gij hebt gezien, wat Ik de Egyptenaren heb 
aangedaan, en dat Ik u op arendsvleugelen gedragen en tot Mij 

gebracht heb. 
En vers 9 tot en met 11 Daarna zeide de HERE tot Mozes: Zie, Ik 

kom tot u in een donkere wolk, opdat het volk kan horen, wanneer 

Ik met u spreek, en zij ook voor altoos in u geloven. En Mozes 
deelde de woorden van het volk aan de HERE mee. En de HERE zeide 

tot Mozes: Ga tot het volk; heilig hen heden en morgen, en laten zij 
hun klederen wassen. En tegen de derde dag zullen zij gereed zijn, 

want op de derde dag zal de HERE nederdalen voor de ogen van het 

gehele volk op de berg Sinai.  
En vers 16 En het geschiedde op de derde dag, toen het morgen 

werd, dat er donderslagen en bliksemstralen en een zware wolk op 

de berg waren en zeer sterk bazuingeschal, zodat al het volk dat in 
de legerplaats was, beefde. 

En vers 19 Het geluid van de bazuin werd gaandeweg zeer sterk. 
Mozes sprak, en God antwoordde hem in de donder. 

En vers 24 Daarop zeide de HERE “JHWH” tot hem: Ga, daal af en 

klim met Aäron naar boven…tot zover. 
  

En Mattheüs 6, vers 21 Want, waar uw schat is, daar zal ook uw 
hart zijn. 

  

En Mattheüs 24, vers 37 tot en met 39 Want zoals het was in de 
dagen van Noach, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn. 

Want zoals zij in die dagen vóór de zondvloed waren, etende en 

drinkende, huwende en ten huwelijk gevende, tot op de dag, 
waarop Noach in de ark ging, en zij niets bemerkten, eer de 

zondvloed kwam en hen allen wegnam, zo zal ook de komst van de 
Zoon des mensen zijn. 
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En vers 44 Daarom, weest ook gij bereid, want op een uur, dat gij 
het niet verwacht, komt de Zoon des mensen. 

  

En Openbaring 22, vers 7 En zie, Ik kom spoedig. Zalig hij, die de 
woorden der profetie van dit boek bewaart! 

En vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom 
spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de Here Jezus 

Christus zij met u allen. 

  
Wees voorbereid! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en 
verdween. 

 

 
 

Nu zeer sterke frequenties van de barensweeën 
  
Hij verlangt er net als u naar om u te zien en dat u voor eeuwig bij 

Hem bent en dat Hij uw tranen kan drogen en u de zijne.  
  

  

Volledige weergave: 
  

Hallo, welkom! Op 18 september 2022, kreeg ik, Profeet Benjamin 

Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil 
delen. 

  
Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van 

de Koning der koningen, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 

Christus.  
  

Voorwaar, ik zeg u, mijn naam is Farisach, en ben een bode 
engel Gods.  

U bent niet voor niets hier terechtgekomen. Voorwaar, dit is Gods 

leiding en beslist geen toeval. 
  

Voorwaar, de Almachtige God vertelt u dat er één generatie 

christenen is die zelfs in deze tijd een trouwe volgeling en 
sponsor zijn, die ook niet zullen hoeven te sterven vanwege 
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de komende Opname, die geleid zal worden door de Heilige 
Geest van God. 

Voorwaar, de Opname zal een zeer indrukwaardige, spannende en 

grote gebeurtenis zijn voor de ongevaccineerden, die het merk van 
het beest niet hebben aangenomen. 

  
Openbaring 13, vers 16 en 17 En het maakt, dat aan allen, de 

kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de 

slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op 
hun voorhoofd, en dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het 

merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam 
heeft. 

  

Voorwaar, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus komst 
staat voor de deur. 

Velen ondervinden nu al de discriminatie vanwege dat men de 
vaccinatie niet heeft aangenomen. 

  

2 Petrus 2, vers 19 Vrijheid spiegelen zij hun voor, hoewel zij zelf 
slaven des verderfs zijn; immers, door wie men overmeesterd is, 

diens slaaf is men. 

  
Zo ging het vroeger ook met de sigaret, die heel erg slecht is 

en die vele levens kapot maakt en verwoest.  
Zo is het ook met de vaccinaties tegenwoordig, doet men er niet 

aan mee, dan hoort men er niet bij en dus wordt men 

gediscrimineerd en afgewezen. Evenzo is het zelfs als iemand geen 
auto heeft of een profeet of profetes Gods is men wordt verstoten 

en men hoort er niet bij. 
  

1 Korintiërs 11, vers 19 Want scheuringen moeten er wel onder u 

zijn, zal het blijken, wie onder u de toets kunnen doorstaan. 
En 1 Korintiërs 3, vers 17 Zo iemand Gods tempel schendt, God zal 

hem schenden. Want de tempel Gods, en dat zijt gij, is heilig! 

  
Voorwaar, de Here, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 

Christus houdt heel erg veel van u vanwege dat u zich niet 
heeft onderworpen aan satan’s trucs en de vaccinaties, 

onder andere. 
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Voorwaar, uw standvastigheid in uw wandel raakt de Heere, best 
wel in Zijn gevoelens. Verder is Hij over uw geloofsvertrouwen zeer 

bewogen en uw werken voor Zijn glorie en eer. Hij verlangt net als 

u ernaar, om u te zien en dat u voor eeuwig bij Hem bent en dat Hij 
uw tranen kan drogen en u de zijne. Voorwaar,  

  
1 Thessalonicenzen 5, vers 1 tot en met 3 Maar over de tijden 

en gelegenheden, broeders, is het niet nodig, dat u geschreven 

wordt: immers, gij weet zelf zeer goed, dat de dag des Heren zó 
komt, als een dief in de nacht. Terwijl zij zeggen: het is alles vrede 

en rust, overkomt hun, als de weeën een zwangere vrouw, een 
plotseling verderf, en zij zullen geenszins ontkomen.  

  

Voorwaar, de weeën van een zwangere vrouw waar de Here 
over spreekt zijn al decennia lang bezig. 

Maar op dit moment ziet men dat de frequenties van de weeën zeer 
sterk zijn toegenomen en dat is precies wat nu gebeurt als een 

vrouw dichterbij haar bevalling komt. 

  
Openbaring 14, vers 14 tot en met 16 En ik zag en zie, een 

witte wolk, en op de wolk iemand gezeten als eens mensen zoon 

met een gouden kroon op zijn hoofd en een scherpe sikkel in zijn 
hand. En een andere engel kwam uit de tempel en riep met luider 

stem tot Hem, die op de wolk gezeten was: Zend uw sikkel uit en 
maai, want de ure om te maaien is gekomen, want de oogst der 

aarde is geheel rijp geworden. En Hij, die op de wolk gezeten was, 

zond zijn sikkel uit op de aarde, en de aarde werd gemaaid. 
  

Halleluja! 
De komst van de Heer op de wolken komt dichterbij!  

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en 

verdween. 
 

 

 

De antichrist brengt één wereldregering steeds 

meer tot stand 
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Deze boodschap is profetisch en openbarend. De antichrist zal 
regeren over elke stam, taal en volk. Lees of luister verder voor de 

volledige boodschap. 

  
  

Volledige weergave: 
  

Hallo, welkom! Op 20 september 2022, kreeg ik, Profeet Benjamin 

Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil 
delen. 

  
Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.   

Voorwaar, spits uw oren! 
  

Lucas 21, vers 11 En er zullen grote aardbevingen, en nu hier, 
dan daar pestziekten en hongersnoden zijn, en ook vreselijke 

dingen en grote tekenen van de hemel.  

En vers 13 tot en met 15 Het zal voor u hierop uitlopen, dat gij zult 
getuigen. Neemt u daarom in uw hart voor, niet vooraf te 

bedenken, hoe gij u zult verdedigen. Want Ik zal u mond en 

wijsheid geven, welke al uw tegenstanders niet zullen kunnen 
weerstaan of weerleggen.  

En vers 17 tot en met 20 En gij zult door allen gehaat worden om 
mijns naams wil. Doch geen haar van uw hoofd zal teloor gaan; 

door uw volharding zult gij uw leven verkrijgen. Zodra gij nu 

Jeruzalem door legerkampen omsingeld ziet, weet dan, dat zijn 
verwoesting nabij is.  

En vers 22 Want dit zijn de dagen van vergelding, waarin alles wat 
geschreven is, in vervulling gaat. 

En vers 26 tot en met 28 Terwijl de mensen bezwijmen van vrees 

en angst voor de dingen, die over de wereld komen. Want de 
machten der hemelen zullen wankelen. En dan zullen zij de Zoon 

des mensen zien komen op een wolk, met grote macht en 

heerlijkheid. Wanneer deze dingen beginnen te geschieden, richt u 
op en heft uw hoofden omhoog, want uw verlossing genaakt. 

En vers 34 Ziet toe op uzelf, dat uw hart nimmer bezwaard 
worde…tot zover. 
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Voorwaar, de tijd is nabij! 
  

Lucas 21, vers 35 en 36 Want hij zal komen over allen, die 

gezeten zijn op het oppervlak der ganse aarde. Waakt te allen tijde, 
biddende, dat gij in staat moogt wezen te ontkomen aan alles wat 

geschieden zal, en gesteld te worden voor het aangezicht van de 
Zoon des mensen. 

En Johannes 4, vers 23 en 24 Maar de ure komt en is nu, dat de 

waarachtige aanbidders de Vader aanbidden zullen in geest en in 
waarheid; want de Vader zoekt zulke aanbidders; God is geest en 

wie Hem aanbidden, moeten aanbidden in geest en in waarheid.  
En vers 31 tot en met 37 Intussen vroegen zijn discipelen Hem, 

zeggende: Rabbi, eet. Hij zeide echter tot hen: Ik heb een spijs te 

eten, waarvan gij niet weet. De discipelen dan zeiden tot elkander: 
Iemand heeft Hem toch niet te eten gebracht? Jezus zeide tot hen: 

Mijn spijze is de wil te doen desgenen, die Mij gezonden heeft, en 
zijn werk te volbrengen. Zegt gij niet: Nog vier maanden, dan komt 

de oogst? Zie, Ik zeg u, slaat uw ogen op en beschouwt de velden, 

dat zij wit zijn om te oogsten. Reeds ontvangt de maaier loon en 
verzamelt hij vrucht ten eeuwigen leven, opdat de zaaier zich 

tegelijk met de maaier verblijde. Want hier is de spreuk 

waarachtig: De een zaait, de ander maait. 
En Johannes 12, vers 32 En als Ik van de aarde verhoogd ben, zal 

Ik allen tot Mij trekken.  
En Johannes 14, vers 18 Ik zal u niet als wezen achterlaten. Ik kom 

tot u.  

En Johannes 16, vers 20 tot en met 22 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg 
u, gij zult schreien en weeklagen, maar de wereld zal zich 

verblijden; gij zult u bedroeven, maar uw droefheid zal tot 
blijdschap worden. Een vrouw, die baart, heeft droefheid, omdat 

haar uur gekomen is; maar wanneer zij het kind ter wereld heeft 

gebracht, denkt zij niet meer aan haar benauwdheid, uit vreugde, 
dat een mens ter wereld is gekomen. Ook gij hebt dan nu wel 

droefheid, maar Ik zal u wederzien en uw hart zal zich verblijden en 

niemand ontneemt u uw blijdschap. 
En Johannes 17, vers 13 Maar nu kom Ik tot U en Ik spreek dit in 

de wereld, opdat zij ten volle mijn blijdschap in zichzelf mogen 
hebben.  
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Voorwaar, mijn naam is Ready, en ben een bode engel van 
de Allerhoogste God, de Koning der koningen, Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. 

Voorwaar, bent u ready voor de Heer? 
  

1 Johannes 2, vers 18 Let goed op! Kinderen, het is de laatste 
ure; en gelijk gij gehoord hebt, dat er een antichrist komt, zijn er 

nu ook vele antichristen opgestaan, en daaraan onderkennen wij, 

dat het de laatste ure is. 
  

De antichrist zal regeren over elke stam, taal en volk en dat 
is de reden waarom er één wereldregering zal komen, die 

men overigens nu al gevormd ziet worden. 

Voorwaar,  
  

Openbaring 13, vers 7 En hem werd gegeven om tegen de 
heiligen oorlog te voeren en hen te overwinnen; en hem werd 

macht gegeven over elke stam en natie en taal en volk. 

En Mattheüs 24, vers 12 En omdat de wetsverachting toeneemt, zal 
de liefde van de meesten verkillen. 

  

Voorwaar, men ziet nu al dat er een grote afvalligheid heeft 
plaatsgevonden onder de christenen in de kerken van 

Christus.  
  

2 Thessalonicenzen 2, vers 3 en 4 Laat niemand u misleiden, op 

welke wijze ook, want eerst moet de afval komen en de mens der 
wetteloosheid zich openbaren, de zoon des verderfs, de 

tegenstander, die zich verheft tegen al wat God of voorwerp van 
verering heet, zodat hij zich in de tempel Gods zet, om aan zich te 

laten zien, dat hij een god is. 

  
Voorwaar, de antichrist zal zich gaan verheffen en zich 

voorspoedig gaan maken tot de gramschap voltrokken is. 

  
Daniël 11, vers 36 En de koning zal doen wat hem goeddunkt; hij 

zal zich verhovaardigen en zich verheffen tegen elke god, zelfs 
tegen de God der goden zal hij ongehoorde woorden spreken, en hij 
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zal voorspoedig zijn, totdat de maat van de gramschap vol is; want 
wat vastbesloten is, geschiedt. 

En Mattheüs 24, vers 29 Terstond na de verdrukking dier dagen zal 

de zon verduisterd worden en de maan zal haar glans niet geven en 
de sterren zullen van de hemel vallen en de machten der hemelen 

zullen wankelen. 
  

Voorwaar, Hier kom ik even op terug, dat men al reeds in de 

verdrukking zit. 
  

En vers 30 tot en met 33 En dan zal het teken van de Zoon des 
mensen verschijnen aan de hemel en dan zullen alle stammen der 

aarde zich op de borst slaan en zij zullen de Zoon des mensen zien 

komen op de wolken des hemels, met grote macht en heerlijkheid. 
En Hij zal zijn engelen uitzenden met luid bazuingeschal en zij 

zullen zijn uitverkorenen verzamelen uit de vier windstreken, van 
het ene uiterste der hemelen tot het andere. Leert dan van de 

vijgeboom deze les: Wanneer zijn hout reeds week wordt en de 

bladeren doet uitspruiten, weet gij daaraan, dat de zomer nabij is. 
Zo moet ook gij, wanneer gij dit alles ziet, weten, dat het nabij is, 

voor de deur.  

  
Voorwaar, tot slot,  

  
Openbaring 22, vers 7 En zie, Ik kom spoedig. Zalig hij, die de 

woorden der profetie van dit boek bewaart! 

  
En Openbaring 14, vers 16 En Hij, die op de wolk gezeten was, 

zond zijn sikkel uit op de aarde, en de aarde werd gemaaid. 
  

Voorwaar, deze boodschap Gods is profetisch en 

openbarend. 
  

Openbaring 22, vers 21 De genade van de Here Jezus Christus zij 

met u allen. 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en 

verdween. 
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Zalig zij die hun gewaden wassen 
  

Een boodschap Gods die iedereen aanmoedigt om zichzelf te 
onderzoeken. 

  

  
Volledige weergave: 

  
Hallo, welkom! Op 21 september 2022, kreeg ik, Profeet Benjamin 

Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil 

delen. 
  

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van de Waarachtige, 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

  

Voorwaar, kadosh, heilig is de Heer, de Koning der koningen! 
Hij is de alfa en omega, de eerste en de laatste, het begin en het 

einde. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, wees kadosh, heilig in uw 
geest, ziel en lichaam en verstand. Voorwaar, zalig zij, die hun 

gewaden wassen. 

  
Voorwaar, waar is uw geloof, hoop en liefde gebleven? 

  

Openbaring 22, vers 10 en 11 En hij zeide tot mij: Verzegel de 
woorden van de profetie van dit boek niet, want de tijd is nabij. Wie 

onrecht doet, hij doe nog meer onrecht; wie vuil is, hij worde nog 
vuiler; wie rechtvaardig is, hij bewijze nog meer rechtvaardigheid; 

wie heilig is, hij worde nog meer geheiligd. 

  
Voorwaar, mijn naam is Rafaël, en ben een bode engel Gods.  

Hoe zien uw gewaden eruit? Bent u klaar om Hem te ontmoeten? 
  

Openbaring 22, vers 12 Zie, “zegt de Here, Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus”, Ik kom spoedig en mijn 
loon is bij mij om een ieder te vergelden naardat zijn “of haar” 

werk is. 

  
Voorwaar,  
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Judas 1, vers 18 en 19 vanaf: Aan het einde des tijds zullen er 

spotters komen, die naar hun eigen goddeloze begeerten zullen 

wandelen “en dan menen zij ook nog heilig te zijn en 
onbevlekt”. Zij zijn het, die scheuringen maken, natuurlijke 

mensen, “die schijnchristenen zijn, de nepperts”, die de Geest 
niet hebben “en menen dat ze ook klaar voor de Opname 

zijn”. 

  
En Openbaring 1, vers 3 Zalig hij “of zij”, die voorleest, en zij, 

die horen de woorden der profetie, en bewaren, hetgeen daarin 
geschreven staat, want de tijd is nabij. 

En Judas 1, vers 20 en 21 Maar gij, geliefden, bewaart uzelf in de 

liefde Gods, door uzelf op te bouwen in uw allerheiligst geloof en 
door te bidden in de heilige Geest, verwachtende de ontferming van 

onze Here Jezus Christus ten eeuwigen leven. 
En 2 Johannes 1, vers 8 en 9 Let op uzelf, dat gij niet verliest wat 

wij verricht hebben, maar uw loon ten volle ontvangt. Een ieder, die 

verder gaat en niet blijft in de leer van Christus, heeft God niet; wie 
in die leer blijft, deze heeft zowel de Vader als de Zoon. 

  

Voorwaar, ik, Rafaël, zeg u het volgende over elke 
overgebrachte, kadosh, heilige boodschap Gods die vanuit 

de troon Gods overgebracht is. 
  

1 Johannes 4, vers 6 tot en met 8 Wij zijn uit God; wie God 

kent, hoort naar ons; wie uit God niet is, hoort naar ons niet. 
Hieraan onderkennen wij de Geest der waarheid en de geest der 

dwaling. Geliefden, laten wij elkander liefhebben, want de liefde is 
uit God; en een ieder, die liefheeft, is uit God geboren en kent God. 

Wie niet liefheeft, kent God niet, want God is liefde.  

En vers 16 En wij hebben de liefde onderkend en geloofd, die God 
jegens ons heeft. God is liefde, en wie in de liefde blijft, blijft in God 

en God blijft in hem. 

En vers 19 tot en met 21Wij hebben lief, omdat Hij ons eerst heeft 
liefgehad. Indien iemand zegt: Ik heb God lief, doch zijn broeder 

haat, dan is hij een leugenaar; want wie zijn broeder, die hij gezien 
heeft, niet liefheeft, kan ook God, die hij niet gezien heeft, niet 
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liefhebben. En dit gebod hebben wij van Hem: Wie God liefheeft, 
moet ook zijn broeder liefhebben. 

En Mattheüs 24, vers 12 en 13 En omdat de wetsverachting 

toeneemt, zal de liefde van de meesten verkillen. Maar wie volhardt 
tot het einde, die zal behouden worden.  

En vers 21 Want er zal dan een grote verdrukking zijn, zoals er niet 
geweest is van het begin der wereld tot nu toe en ook nooit meer 

wezen zal. 

En vers 27 Want gelijk de bliksem komt van het oosten en licht tot 
het westen, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn. 

En vers 31 En Hij zal zijn engelen uitzenden met luid bazuingeschal 
en zij zullen zijn uitverkorenen verzamelen uit de vier windstreken, 

van het ene uiterste der hemelen tot het andere. 

En vers 42 Waakt dan, want gij weet niet, op welke dag uw Here 
komt. 

  
En Openbaring 22, vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, 

zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van 

de Here Jezus Christus zij met u allen. 
  

En tot slot,  

  
1 Korintiërs 2, vers 9 Maar, gelijk geschreven staat: Wat geen 

oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en wat in geen 
mensenhart is opgekomen, al wat God heeft bereid voor degenen, 

die Hem liefhebben. 

  
Amen! 

  
Voorwaar, kent u de boodschap nog ‘Doe uw besmette 

kledingstukken in Gods wasmachine’? 

Lees het nog maar een keer en overdenk het. 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en 

verdween. 

 
 

 

God heeft alles in Zijn hand 
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Openbarende en waarschuwende boodschap Gods: In deze 
boodschap hoort u de volle waarheid over de geheime werkingen 

van de gevallen engelen. De bode engel des Heren waarschuwt 

ieder land om elke afgoderij te vernietigen en om zich te bekeren. 
  

  
Volledige weergave: 

  

Hallo, welkom! Op 23 september 2022, kreeg ik, Profeet Benjamin 
Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil 

delen. 
  

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, de Koning der 
koningen. 

  
Voorwaar,  

Jeremia 23, vers 29 Is niet mijn woord zó: als een vuur, luidt het 

woord des HEREN, of als een hamer, die een steenrots vermorzelt? 
  

Voorwaar, spits uw oren en hoor aandachtig! 

  
Jeremia 25, vers 4 Ook heeft de HERE al zijn knechten, de 

Profeten, tot u gezonden, vroeg en laat, doch gij hebt geen gehoor 
gegeven noch uw oor geneigd om te horen. 

En Jeremia 23, vers 18 tot en met 20 Wie toch heeft in de raad des 

HEREN gestaan en zijn woord vernomen en gehoord? Wie heeft zijn 
woord beluisterd en gehoord? Zie, een stormwind des HEREN, 

gramschap, vaart uit, een wervelende storm; op het hoofd der 
goddelozen stort hij zich uit. De toorn des HEREN zal zich niet 

afwenden, tot Hij heeft volvoerd en tot stand gebracht de 

raadslagen van zijn hart; in het laatst der dagen zult gij dat 
duidelijk inzien.  

En vers 24 Zou zich iemand in schuilhoeken kunnen verschuilen, 

dat Ik hem niet zou zien? luidt het woord des HEREN. Vervul Ik niet 
de hemel en de aarde? luidt het woord des HEREN. 

  
Voorwaar, met telescopen is men continu bezig om rond de 

hemel iets te ontdekken. 
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Voorwaar, als een grote ruimterots neerstort dan heeft dit grote 
gevolgen.  In 2017 vertelde de bode engel des Heren, Blesia ook 

hierover wat ik, Donder onder de aandacht moet brengen. 

Voorwaar, een komeet is onvoorspelbaar en een ruimterots kan een 
heel continent in één keer vernietigen.  

  
Voorwaar, God heeft alles in Zijn hand.  

Vele rampen zoals hevige catastrofale regenval en overstromingen, 

en aardbevingen, aardverschuivingen en extreme stormen en 
tyfoons zullen de wereld nog als nooit te voren extreem gaan 

treffen. Deze gebeurtenissen die u nu nog erger zult meemaken zijn 
geen toeval of een natuurramp wat sommigen zullen beweren. 

Evenzo is de Opname geen natuurramp maar de tijd van de oogst. 

  
Openbaring 14, vers 14 En ik zag en zie, een witte wolk, en op 

de wolk iemand gezeten als eens mensenzoon met een gouden 
kroon op zijn hoofd en een scherpe sikkel in zijn hand.  

en vers 16 En Hij, die op de wolk gezeten was, zond zijn sikkel uit 

op de aarde, en de aarde werd gemaaid. 
  

Voorwaar, elk land dat zijn afgoden niet vernietigt dit telt 

zowel ook voor de kerken, zullen met mij, Donder, echt te 
maken krijgen! 

Ook de mensen die naar de kerk gaan alleen voor het eten en de 
activiteiten maar niet voor God zullen gestraft  worden! Gods huis 

en tempel is kadosh, heilig en geen werelds clubhuis, onder andere.  

  
Voorwaar, bekeer u snel en overdenk uw wandel! 

Voorwaar, India, Filipijnen, China, Rusland en America en overige 
landen, wie de God van Abraham, Izaäk en Jakob beledigt of als 

men een christen is of niet, zal gestraft worden. Ik, de bode engel 

Donder breng u als u zich niet bekeert, verdriet en tandengeknars. 
Ook Hongkong, Taiwan, Italië, Spanje, Turkije en Afghanistan, 

Mexico en England zullen bezocht worden en gestraft zoals 

voorheen en wat zal komen zal niet te vergelijken zijn. 
De God van Abraham, Izaäk en Jacob verklaart u de oorlog als u 

zich niet bekeert! 
Voorwaar, voordat het ergste komt zal de Here zijn oogst wat goed 

is binnenhalen.  
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Voorwaar, wist u als men het woord ‘tovenarij’ in het oude 

Grieks vertaalt als ‘pharmakeia’ dit dan het gebruik van 

geneesmiddelen, vergiftiging en druggerelateerde spreuken 
betekent? 

Hiermee wordt de Big Pharma bedoeld. De technologie van de 
gevallen engelen, de Artificial Intelligence, is inmiddels gereed om 

het beeld van het beest een geest te geven opdat het beeld van het 

beest zelfs zou spreken. 
  

Openbaring 13, vers 15 En hem werd gegeven om aan het beeld 
van het beest een geest te schenken, zodat het beeld van het beest 

ook zou spreken, en maken dat allen, die het beeld van het beest 

niet aanbaden, gedood werden.  
  

Voorwaar, hoewel alles in volle gang is op de Aarde zo wordt 
alles toebereid voor het wegvoeren van de kinderen Gods, 

de Opname. 

  
Hebreeën 10, vers 37 Want nog een korte, korte tijd, en Hij, die 

komt, zal er zijn en niet op Zich laten wachten. 

En Hebreeën 11, vers 8 Door het geloof is Abraham, toen hij 
geroepen werd, in gehoorzaamheid getrokken naar een plaats, die 

hij ter erfenis zou ontvangen, en hij vertrok, zonder te weten waar 
hij komen zou. 

  

En Openbaring 22, vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, 
zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van 

de Here Jezus Christus zij met u allen. 
  

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en 

verdween. 
 

 

 

Het podium voor de antichrist komt dichterbij 
  

Het is duidelijk dat het complete systeem door technologie, de 
Grote Reset genoemd, wereldwijd vergaande wetten aanneemt, die 
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tegen de wet van God ingaan en dat het podium voor de antichrist 
dichterbij komt.  

  

  
Volledige weergave: 

  
Hallo, welkom! Op 25 september 2022, kreeg ik, Profeet Benjamin 

Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil 

delen. 
  

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 

Revelado, en ben een bode engel Gods. 

  
Voorwaar, de technologie van de gevallen engelen gaat 

momenteel gewoon verder. 
Men gebruikt vele middelen om de mensheid over te nemen; het is 

niet alleen via de vaccinaties. Als men de boodschappen Gods goed 

gevolgd heeft zou men dit reeds weten. Voorwaar, u ziet nu dat er 
een wereldregering komt die nu al gevormd wordt.  

De tijd is nabij en ondertussen zullen velen worden misleid en 

verleid om het beest te volgen. Het is duidelijk dat het complete 
systeem door technologie, de Grote Reset genoemd, wereldwijd 

vergaande wetten aanneemt, die tegen de wet van God ingaan en 
dat het podium voor de antichrist dichterbij komt. Nu al wordt ook 

de duivelse QR-code gerechtvaardigd,  wat ook een merkteken is. 

Wie geen QR-code of geen digitaal vaccinatiepaspoort heeft via het 
antichristelijk systeem, zal heersen over volken, menigten, naties 

en talen, wordt behandeld als overtreder en crimineel. Dit is waar 
de wereldmachten mee bezig zijn, onder andere.  

  

Voorwaar, satan weet dat het uur bijna geslagen heeft en 
dat de oogst nu bijna wordt gemaaid. 

  

Openbaring 13, vers 6 En het beest opende zijn mond tot 
lasteringen tegen God, om zijn naam te lasteren en zijn tent en 

hen, die in de hemel wonen. 
Ook zal het beest lasteringen gaan uitspreken vanwege de 

onverwachtse chaos door de Opname. 
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Openbaring 13, vers 8 en 9 En allen, die op de aarde wonen, 

zullen het beest aanbidden, ieder, wiens naam niet geschreven is in 

het boek des levens van het Lam, dat geslacht is, sedert de 
grondlegging der wereld. Indien iemand een oor heeft, hij hore.  

En vers 16 tot en met 18 En het maakt, dat aan allen, de kleinen en 
de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een 

merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, 

en dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de 
naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft. Hier is de 

wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal van het beest, 
want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd 

zesenzestig. 

  
Voorwaar, dit houdt in: geen vaccinatie, geen toegang om 

iets te kunnen kopen of te verkopen, evenzo zonder QR-code 
waar evenzo het getal 666 in voorkomt zoals in de 

vaccinaties. 

In sommige landen is men reeds voorzien van de QR-code. Doordat 
de gevallen engelen technologie zodanig ver is, kunnen mensen 

worden uitgesloten van het betalingssysteem door middel van de 

blockchain technologie, die verbonden is aan verschillende 
cryptocurrency waardoor het eenvoudig is om zelfs een munt te 

centraliseren waarmee men kan betalen als men het merkteken van 
het beest heeft op de rechterhand of op het voorhoofd. Ook via de 

satelliet kan men een gevaccineerde persoon van het leven beroven 

door het geactiveerde nanosysteem in het lichaam in werking te 
stellen. 

  
Voorwaar,  

  

Mattheüs 24, vers 12 en 13 En omdat de wetsverachting 
toeneemt, zal de liefde van de meesten verkillen. Maar wie volhardt 

tot het einde, die zal behouden worden. 

En vers 33 Zo moet ook gij, wanneer gij dit alles ziet, weten, dat 
het nabij is, voor de deur.  

En vers 37 tot en met 39 Want zoals het was in de dagen van 
Noach, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn. Want zoals 

zij in die dagen vóór de zondvloed waren, etende en drinkende, 
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huwende en ten huwelijk gevende, tot op de dag, waarop Noach in 
de ark ging, en zij niets bemerkten, eer de zondvloed kwam en hen 

allen wegnam, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn. 

En vers 42 Waakt dan, want gij weet niet, op welke dag uw Here 
komt. 

En vers 44 Daarom, weest ook gij bereid, want op een uur, dat gij 
het niet verwacht, komt de Zoon des mensen. 

  

En Openbaring 22, vers 6 En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn 
getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der 

profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen 
hetgeen weldra geschieden moet.  

En vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom 

spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de Here Jezus 
Christus zij met u allen. 

  
En Romeinen 16, vers 19 en 20 Want uw gehoorzaamheid is bij 

allen bekend geworden. Over u verblijd ik mij dus, doch ik wil, dat 

gij niet alleen wijs zijt tot het goede, maar ook onbesmet van het 
kwade. De God nu des vredes zal weldra de satan onder uw voeten 

vertreden. De genade van onze Here Jezus Christus zij met u! 

  
Amen! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en 
verdween. 

 

 
 

Onderzoek u zich vandaag nog 
  
Ben jij nu echt wel klaar om Hem te ontmoeten of hoort u ook bij al 

die spotters die achter zullen blijven volgens waar de Here over 
gesproken heeft in de Bijbel? 

  

  
Volledige weergave: 

  



 
 

 

9148 
 
 

 

Hallo, welkom! Op 26 september 2022, kreeg ik, Profeet Benjamin 
Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil 

delen. 

  
Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, uw Rabbouni en Heer, 
El Elohim, Adonai, de Koning der koningen. Voorwaar, mijn naam is 

Rafaël, en ben een bode engel Gods. 

  
Zeg mij na: 

“Yeshua HaMashiach, Abba, Vader, Jezus Christus, nederig kom ik 
tot U. Help mij om niet te zijn als die domme bruidsmeisjes te zijn 

die niet klaar waren om de bruidegom te ontmoeten, maar ik wil 

opmerkzaam zijn. Abba, Vader geef mij een luisterend en een 
oplettend hart zodat ik met een waarachtig hart in de volle 

verzekerdheid des geloofs mij niet laat verassen maar met respect 
en nederigheid uw onverwachtse komst blijf verwachten.” 

  

Mattheüs 24, vers 36 Doch van die dag en van die ure weet 
niemand, ook de engelen der hemelen niet, ook de Zoon niet, maar 

de Vader alleen. 

  
Voorwaar, de Here heeft u vele hints gegeven over de 

periode voordat Hij komt en vele tekenen zelfs door de 
boodschappen Gods heen ziet men dat Zijn komst echt heel 

dichtbij is. 

Hoe zou u de situatie hier op de Aarde beschrijven wanneer Hij 
terugkomt. Zijn woord is ja en amen! 

  
Voorwaar, let op! 

  

Mattheüs 24, vers 37 tot en met 39 Want zoals het was in de 
dagen van Noach, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn. 

Want zoals zij in die dagen vóór de zondvloed waren, etende en 

drinkende, huwende en ten huwelijk gevende, tot op de dag, 
waarop Noach in de ark ging, en zij niets bemerkten, eer de 

zondvloed kwam en hen allen wegnam, zo zal ook de komst van de 
Zoon des mensen zijn. 
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Voorwaar, als Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus 
terugkomt zal het zijn zoals de vorige Rosh Hashanahs hier 

op de Aarde, men zal opstaan uit bed en zich wassen en 

gaan ontbijten en feesten en gaan dansen, onder andere. 
Voorwaar, echt niemand zal verwachten dat er op die dag iets heel 

groots staat te gebeuren. Halleluja! Hij komt op de wolken in 
heerlijkheid en macht! 

  

Kolossenzen 4, vers 2 Volhardt in het gebed, weest daarbij 
waakzaam en dankt . 

En Openbaring 14, vers 14 En ik zag en zie, een witte wolk, en op 
de wolk iemand gezeten als eens mensenzoon met een gouden 

kroon op zijn hoofd en een scherpe sikkel in zijn hand. 

En vers 16 En Hij, die op de wolk gezeten was, zond zijn sikkel uit 
op de aarde, en de aarde werd gemaaid. 

  
Alleen degene die wandelen naar Gods geboden en Zijn 

komst bleven verwachten zullen bij Hem zijn.  

  
Mattheüs 24, vers 40 Dan zullen er twee in het veld zijn, één zal 

aangenomen worden en één achtergelaten worden. 

En vers 46 Zalig die slaaf, die zijn heer bij zijn komst zó bezig zal 
vinden. 

En vers 44 Daarom, weest ook gij bereid, want op een uur, dat gij 
het niet verwacht, komt de Zoon des mensen. 

  

Voorwaar, spits uw oren en hoor aandachtig en bewaar het 
in uw hart en gedachten deze woorden des Heren tot u. 

  
Lucas 18, vers 7 tot en met 9 Zal God dan zijn uitverkorenen 

geen recht verschaffen, die dag en nacht tot Hem roepen, en laat 

Hij hen wachten? Ik zeg u, dat Hij hun spoedig recht zal 
verschaffen. Doch, als de Zoon des mensen komt, zal Hij dan het 

geloof vinden op aarde? Hij sprak ook met het oog op sommigen, 

die van zichzelf vertrouwden, dat zij rechtvaardig waren en al de 
anderen verachtten, deze gelijkenis. 

  
Voorwaar, het is goed om vandaag je eigen hart te 

onderzoeken. 
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Romeinen 14, vers 12 Zo zal dan een ieder onzer voor zichzelf 

rekenschap geven aan God. 

  
Voorwaar, is het niet verschrikkelijk om achtergelaten te 

worden? 
Het is mijn taak als bode engel Gods om u dit te vertellen. Ben jij 

nu echt wel klaar om Hem te ontmoeten of hoort u ook bij al die 

spotters die achter zullen blijven volgens waar de Here over 
gesproken heeft in de Bijbel? 

  
2 Petrus 3, vers 3 en 4 Dit vooral moet gij weten, dat er in de 

laatste dagen spotters met spotternij zullen komen, die naar hun 

eigen begeerten wandelen, en zeggen: Waar blijft de belofte van 
zijn komst? Want sedert de vaderen ontslapen zijn, blijft alles zó, 

als het van het begin der schepping af geweest is.  
  

Voorwaar, net als in de dagen van Noach, vele zeggen, 

“waar blijft die Yeshua, Jezus dan?” 
Helaas veel predikanten zijn er, onder andere, die niet geloven in 

de komst van de Here op de wolken, de Opname en prediken er 

ook niet over in hun kerk. Liever hielden ze in hun kerk de lieve 
woorden en smeerden onder meer honing op de mond, onder 

andere. 
  

2 Petrus 3, vers 10 Maar de dag des Heren zal komen als een 

dief. Op die dag zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en de 
elementen door vuur vergaan, en de aarde en de werken daarop 

zullen gevonden worden. 
  

Voorwaar, sommigen denken dat de Here treuzelt, maar dat 

u beslist niet zo. 
Hij wacht alleen met het vervullen van Zijn belofte omdat Hij zoveel 

geduld heeft ook met u, en Hij wil niet dat er iemand verloren gaat. 

  
2 Petrus 3, vers 9 De Here talmt niet met de belofte, al zijn er, 

die aan talmen denken, maar Hij is lankmoedig jegens u, daar Hij 
niet wil, dat sommigen verloren gaan, doch dat allen tot bekering 

komen. 
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En Mattheüs 24, vers 13 Maar wie volhardt tot het einde, die zal 
behouden worden. 

En vers 27 Want gelijk de bliksem komt van het oosten en licht tot 

het westen, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn.  
En vers 33 Zo moet ook gij, wanneer gij dit alles ziet, weten, dat 

het nabij is, voor de deur.  
  

En Openbaring 22, vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, 

zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van 
de Here Jezus Christus zij met u allen. 

  
Wees klaar! 

Tot slot, laat liefde en trouw u nimmer verlaten. Amen! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en 
verdween. 

 
 

 

Oefen zelfbeheersing in alle dingen 
  

Weet gij niet, dat zij, die in de renbaan lopen, allen wel lopen, doch 

dat slechts één de prijs kan ontvangen? Zij lopen om een 
vergankelijke erekrans te verkrijgen, maar wij om een 

onvergankelijke.  

  
  

Volledige weergave: 
  

Hallo, welkom! Op 27 september 2022, kreeg ik, Profeet Benjamin 

Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil 
delen. 

  
Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

Voorwaar,  
  

Johannes 3, vers 33 Wie zijn getuigenis aanvaardt, heeft 

bezegeld, dat God waarachtig is. 
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Zeg, Amen! 
Voorwaar, mijn naam is Blesia, en ben een bode engel Gods. Zo 

spreekt de Here tot u: 

  
Johannes 13, vers 38 Jezus antwoordde: Uw leven zult gij voor 

Mij inzetten? 
En Johannes 15, vers 6 Wie in Mij niet blijft, is buitengeworpen…tot 

zover. 

En vers 16 Niet gij hebt Mij maar Ik heb u uitgekozen…tot zover. 
En Johannes 8, vers 45 Maar omdat Ik u de waarheid zeg – Mij 

gelooft gij niet. 
En Johannes 16, vers 32 Zie, de ure komt en is gekomen, dat gij 

verstrooid wordt, een ieder naar het zijne en Mij alleen laat. En toch 

ben Ik niet alleen, want de Vader is met Mij.  
En Johannes 17, vers 20 En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook 

voor hen, die door hun woord in Mij geloven. 
  

Voorwaar, wees krachtig in de Here! 

  
1 Korintiërs 2, vers 9 Maar, gelijk geschreven staat: Wat geen 

oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en wat in geen 

mensenhart is opgekomen, al wat God heeft bereid voor degenen, 
die Hem liefhebben. 

En vers 12 Wij nu hebben niet de geest der wereld ontvangen, 
maar de Geest uit God, opdat wij zouden weten, wat ons door God 

in genade geschonken is.  

  
Voorwaar, zijn woorden staan vast! 

  
1 Korintiërs 4, vers 18 Doch sommigen hebben zich opgeblazen, 

in de waan, dat ik niet tot u komen zou. 

En 1 Korintiërs 6, vers 9 Of weet gij niet, dat onrechtvaardigen het 
Koninkrijk Gods niet beërven zullen? 

En 1 Korintiërs 9, vers 24 tot en met 26 Weet gij niet, dat zij, die in 

de renbaan lopen, allen wel lopen, doch dat slechts één de prijs kan 
ontvangen? Loopt dan zó, dat gij die behaalt! En al wie aan een 

wedstrijd deelneemt, beheerst zich in alles; zij om een 
vergankelijke erekrans te verkrijgen, wij om een onvergankelijke. 
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Ik loop dan ook niet maar in den blinde en ik ben geen 
vuistvechter, die zo maar in de lucht slaat. 

  

En Openbaring 22, vers 6 En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn 
getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der 

Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen 
hetgeen weldra geschieden moet.  

En vers 7 Let op! En zie, Ik kom spoedig. Zalig hij, die de woorden 

der profetie van dit boek bewaart! 
En Openbaring 14, vers 12 Hier blijkt de volharding der heiligen, die 

de geboden Gods en het geloof in Jezus bewaren. 
  

En tot slot,  

  
Openbaring 22, vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: 

Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de 
Here Jezus Christus zij met u allen. 

  

Voorwaar, luister ook aandachtig naar de vorige 
boodschappen. 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en 

verdween. 
 

 
 

Draag vrucht in Zijn goede grond 
  
Voorwaar, ga met uw wortels in heilige grond en geef Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus de eer en de aanbidding en 

roem en eeuwige glorie. 
  

  
Volledige weergave: 

  

Hallo, welkom! Op 28 september 2022, kreeg ik, Profeet Benjamin 
Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil 

delen. 
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Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, de Koning der 

koningen.  

  
Voorwaar, laat u niet weerhouden om vastgeworteld te 

staan in het allerheiligste geloof. 
Wees als een sterke boom geworteld  in de Here, onwankelbaar en 

stevig. Voorwaar, ga met uw wortels in heilige grond en geef 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus de eer en de aanbidding 
en roem en eeuwige glorie. 

  
Voorwaar, mijn naam is Mereach, en ben een bode engel 

Gods. 

Laten wij in Zijn goede grond vrucht dragen want voor wie Hem 
aanvaard heeft is daar ontferming en hoop. Voorwaar, mogen uw 

overleggingen van uw hart Hem welgevallig zijn. Voorwaar, 
verdreven zal de schaduw zjn in de nacht, en wie Hem hebben 

aangenomen zullen veilig thuis worden gebracht. Voorwaar, Hij zal 

u doen schouwen in Zijn licht. Groot is de Here, Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus!  

  

Zeg, Hoe heerlijk is Uw Naam. Halleluja! Hosanna! Gezegend 
is Hij die komt! 

Voorwaar, verheugt u in Hem en laat Zijn liefde u leiden. Hij is de 
Almachtige! Hef het schild op wanneer pijlen om u heen suizen. 

Zeg, Zegen mij Heer. Ik vertrouw op U in alles en ik hef mijn 

handen op en zeg, ‘U geeft grote kracht. Niets en niemand kan mij 
van Yeshua, Jezus scheiden!’. 

  
Job 17, vers 9 Nochtans houdt de rechtvaardige vast aan zijn weg, 

en wie rein van handen is, neemt toe in kracht. 

En Job 22, vers 29 Wanneer men vernedert, zegt gij: Omhoog! en 
wie de ogen neerslaat, die helpt Hij. 

  

Amen! 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en 

verdween. 
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God heeft de controle over elke hopeloze 

situatie 
  
Voorwaar, God begrijpt elke pijn en teleurstelling zeer goed maar 

hebt u het ook door wat het met God doet andersom? 

  
  

Volledige weergave: 
  

Hallo, welkom! Op 30 september 2022, kreeg ik, Profeet Benjamin 

Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil 
delen. 

  

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

  
Voorwaar,  

  

Genesis 6, vers 12 En God zag de aarde aan, en zie, zij was 
verdorven, want al wat leeft had zijn weg op de aarde verdorven. 

  
Voorwaar, vaak is het zo dat de Here God beslist. 

Hij heeft elke hopeloze situatie onder Zijn controle terwijl men ook 

veel ellende ziet en ongehoorzaamheid. Voorwaar, mijn naam is 
Blesia, en ben een bode engel Gods. Vaak neemt de teleurstelling 

toe in God als men minder op God en meer op zichzelf 

concentreert. Men zou schrikken hoe vaak Hij is teleurgesteld in 
wat Hij ziet en hoort. Voorwaar, het ligt ook niet in Gods natuur 

wanneer het moeilijk wordt om niet in te grijpen. 
  

Romeinen 9, vers 28 Want wat Hij gesproken heeft, zal de Here 

doen op de aarde, volledig en snel. 
  

Voorwaar, God begrijpt elke pijn en teleurstelling zeer goed 
maar hebt u het ook door wat het met God doet andersom? 
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Psalm 31, vers 24 Hebt de HERE lief, al zijn gunstgenoten; de 
HERE bewaart de getrouwen, maar ruimschoots vergeldt Hij de 

trotsen. 

En Psalm 36, vers 6 HERE, hemelhoog is uw goedertierenheid, uw 
trouw reikt tot de wolken. 

  
Voorwaar, teleurgesteld zijn in God is geen zonde want Hij is 

ook vaak teleurgesteld. 

Hij begrijpt alle diepste emoties, dieper dan welk mens ook en 
ervaart het veel dieper. Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus 

heeft u toch lief en reikt Zijn genade en erbarmen steeds weer naar 
u uit. Voorwaar, Paulus zei het tijdens zijn gevangenschap. 

  

Filippenzen 4, vers 11 tot en met 13 Niet dat ik dit zeg, al zou 
ik gebrek lijden; want ik heb geleerd met de omstandigheden, 

waarin ik verkeer, genoegen te nemen. Ik weet wat armoede is en 
ik weet wat overvloed is. In elk opzicht en in alle dingen ben ik 

ingewijd, zowel in verzadigd worden als in honger lijden, zowel in 

overvloed als in gebrek. Ik vermag alle dingen in Hem, die mij 
kracht geeft.  

  

En Openbaring 22, vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, 
zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van 

de Here Jezus Christus zij met u allen. 
  

Voorwaar, stel u open en laat de Heilige Geest Gods u 

aanraken. 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods. 

 
 

 

God heeft de controle over elke hopeloze 

situatie Deel 2  
  

Voorwaar, maak God niet teleurgesteld. Weet u nu wat het 
betekent voor u maar vooral voor God?  

  

  
Volledige weergave: 
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Hallo, welkom! Op 2 oktober 2022, kreeg ik, Profeet Benjamin 

Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil 

delen. 
  

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 

Blesia, en ben een bode engel Gods. 

  
Voorwaar, in de vorige boodschap heeft de Here God u 

geopenbaard over teleurstelling en dat Zijn teleurstelling, 
onder andere, veel dieper gaat. 

Ik raad u aan om ook die boodschap aan te horen en u zelf te 

onderzoeken net als bij elke boodschap. 
  

Deuteronomium 13, vers 4 De HERE, uw God, zult gij volgen, 
Hem vrezen, zijn geboden houden en naar zijn stem luisteren: Hem 

zult gij dienen en aanhangen. 

  
Zo zult gij het kwaad uit uw midden wegdoen.  

Evenzo dit: 

  
Deuteronomium 23, vers 1 en 2  Hij, die door kneuzing ontmand 

is of wie het mannelijk lid is afgesneden, zal niet in de gemeente 
des HEREN komen. Een bastaard zal niet in de gemeente des HEREN 

komen; zelfs zijn tiende geslacht zal niet in de gemeente des HEREN 

komen. 
En vers 6 Gij zult zolang gij leeft nimmer de vrede en het goede 

voor hen zoeken. 
En vers 8 De kinderen, die hun in het derde geslacht geboren 

worden, mogen in de gemeente des HEREN komen. 

En Jeremia 7, vers 11 Is dit huis, waarover mijn naam is 
uitgeroepen, in uw ogen een rovershol? En Ik – zie, Ik heb het wel 

degelijk opgemerkt, luidt het woord des HEREN.  

En Amos 5, vers 18 Wee hun, die verlangen naar de dag des HEREN! 
Wat toch zal de dag des HEREN voor u zijn? Duisternis is hij, en 

geen licht! 
En vers 21 tot en met 23 Ik haat, Ik veracht uw feesten, en kan uw 

samenkomsten niet luchten. Ja, als gij Mij brandoffers brengt, en 
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uw spijsoffers, heb Ik daaraan geen welgevallen, en uw vredeoffer 
van mestkalveren wil Ik niet aanzien. Doe van Mij weg het getier 

van uw liederen, het getokkel van uw harpen wil Ik niet horen. 

En Amos 8, vers 9 Te dien dage zal het geschieden, luidt het woord 
van de Here HERE, dat Ik op de middag de zon zal doen schuilgaan 

en bij klaarlichte dag het land in het donker zal zetten.  
  

Voorwaar,  

  
Maleachi 3, vers 2 Doch wie kan de dag van zijn komst 

verdragen, en wie zal bestaan, als Hij verschijnt? Want Hij zal zijn 
als het vuur van de smelter en als het loog van de blekers.  

En Mattheüs 5, vers 8 Zalig de reinen van hart, want zij zullen God 

zien. 
En Mattheüs 18, vers 2 tot en met 10 En Hij riep een kind tot Zich, 

plaatste dat in hun midden, en zeide: Voorwaar, Ik zeg u, wanneer 
gij u niet bekeert en wordt als de kinderen, zult gij het Koninkrijk 

der hemelen voorzeker niet binnengaan. Wie nu zichzelf gering zal 

achten als dit kind, die is de grootste in het Koninkrijk der hemelen. 
En een ieder, die zulk een kind ontvangt in mijn naam, ontvangt 

Mij. Maar een ieder, die één dezer kleinen, die in Mij geloven, tot 

zonde verleidt, het zou beter voor hem zijn, dat een molensteen om 
zijn hals was gehangen en hij verzwolgen was in de diepte der zee. 

Wee de wereld om de verleidingen tot zonde. Want er moeten 
verleidingen komen, maar wee die mens, door wie de verleiding 

komt. Indien uw hand of uw voet u tot zonde verleidt, houw hem af 

en werp hem weg. Het is beter voor u verminkt of kreupel ten leven 
in te gaan, dan met twee handen of twee voeten in het eeuwige 

vuur geworpen te worden. En indien uw oog u tot zonde verleidt, 
ruk het uit en werp het van u. Het is beter voor u met één oog ten 

leven in te gaan, dan met twee ogen in het hellevuur geworpen te 

worden. Ziet toe, dat gij niet één dezer kleinen veracht. Want Ik 
zeg u, dat hun engelen in de hemelen voortdurend het aangezicht 

zien van mijn Vader, die in de hemelen is. 

  
Voorwaar,  

  
Mattheüs 24, vers 8 Doch dat alles is het begin der weeën. 
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En vers 33 en 34 Zo moet ook gij, wanneer gij dit alles ziet, weten, 
dat het nabij is, voor de deur. Voorwaar, Ik zeg u, dit geslacht zal 

geenszins voorbijgaan, voordat dit alles geschiedt.  

  
Voorwaar, spits uw oren! 

  
Marcus 1, vers 15 En Hij zeide: De tijd is vervuld en het 

Koninkrijk Gods is nabijgekomen. Bekeert u en gelooft het 

evangelie. 
  

Voorwaar, wees kadosh, heilig want kadosh, heilig is de 
Here God en schijnheilig is satan. 

  

Marcus 4, vers 17 Doch zij hebben geen wortel in zich, maar zijn 
mensen van het ogenblik; wanneer later verdrukking of vervolging 

komt om der wille van het woord, komen zij terstond ten val.  
En vers 19 Maar de zorgen van de wereld en het bedrog van de 

rijkdom en de begeerten naar al het andere komen erbij en 

verstikken het woord en het wordt onvruchtbaar.  
En Galaten 4, vers 9 Nu gij echter God hebt leren kennen, ja, meer 

nog, door God gekend zijt, hoe kunt gij thans terugkeren tot die 

zwakke en armelijke wereldgeesten, waaraan gij u weder van meet 
aan dienstbaar wilt maken?  

En Galaten 6, vers 7 Dwaalt niet, God laat niet met Zich spotten. 
Want wat een mens zaait, zal hij ook oogsten. 

  

En Efeziërs 6, vers 10 Voorts, weest krachtig in de Here en in de 
sterkte zijner macht.  

En vers 12 tot en met 18 Want wij hebben niet te worstelen tegen 
bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen 

de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de 

hemelse gewesten. Neemt daarom de wapenrusting Gods, om 
weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om, uw taak geheel 

vervuld hebbende, stand te houden. Stelt u dan op, uw lendenen 

omgord met de waarheid, bekleed met het pantser der 
gerechtigheid, de voeten geschoeid met de bereidvaardigheid van 

het evangelie des vredes; neemt bij dit alles het schild des geloofs 
ter hand, waarmede gij al de brandende pijlen van de boze zult 

kunnen doven; en neemt de helm des heils aan en het zwaard des 
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Geestes, dat is het woord van God. En bidt daarbij met aanhoudend 
bidden en smeken bij elke gelegenheid in de Geest, daartoe 

wakende met alle volharding en smeking voor alle heiligen. 

  
Voorwaar, maak God niet teleurgesteld. 

Weet u nu wat het betekent voor u maar vooral voor God? Deze 
boodschap is een aansluiting op de vorige boodschap. 

Openbaring 22, vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: 

Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de 
Here Jezus Christus zij met u allen. 

  
Amen! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en 

verdween. 
 

 
 

Eind-tijd en het morele verval ook in de 

christenheid 
  
Voorwaar, in de Bijbel en evenzo de boodschappen Gods kan men 

een zekere ontwikkeling ontdekken van de gebeurtenissen die nu al 
en later plaatsvinden. De eind-tijd begint niet plotseling, maar komt 

steeds duidelijk naar voren. 

  
  

Volledige weergave: 

  
Hallo, welkom! Op 3 oktober 2022, kreeg ik, Profeet Benjamin 

Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil 
delen. 

  

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, de Koning der 

koningen. Voorwaar, mijn naam is Revorme, en ben een bode engel 
Gods. 

  

Voorwaar, wij leven in de eindtijd dat vooral voor de 
achterblijvers grote gevolgen zal hebben na de Opname. 
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Denk ééns aan een boemerangeffect, men werpt het op de 
ongevaccineerde christenen, zie dit geestelijk, maar tenslotte krijgt 

de satan de boemerang terug op zijn lelijke kop! Voorwaar, 

misschien vraagt u zich toch ook wel af zoals sommigen hoe men 
nu echt te weten kan komen of men in de eindtijd leeft of niet. 

Voorwaar daar is maar één duidelijk antwoord voor; als u de 
boodschappen Gods trouw volgt en leest en beluistert zal de Heilige 

Geest u overtuigen. U kunt de profetieën van de Bijbel erop nalezen 

en stel u vooral open voor de Heilige Geest van God.  
  

Voorwaar, zo zijn er ook velen die de boodschappen Gods 
altijd gevolgd hebben en gehoor eraan gegeven hebben om 

zich niet te vaccineren.  

Hiermee heeft men zich gered van het beest die velen verleidde, 
die hen een merkteken gaf. Voorwaar, met de eindtijd bedoelen we 

ook wanneer u die vele profetieën aan het vervullen ziet gaan 
worden voor uw ogen. Voorwaar, kijk maar ééns naar het nieuws, 

onder andere, naar de gebeurtenissen in de wereld, daaraan zou u 

echt moeten zien dat men in de eindtijd leeft. Voorwaar, veel 
christenen die beïnvloed gemaakt zijn via de vaccine, onder andere, 

en geestelijk blind geslagen zijn, zijn de profetieën een gesloten 

boek geworden en daarom nemen zij de gebeurtenissen in de 
wereld dan ook niet serieus net als de boodschappen Gods van die 

vervelende en irritante eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen, waar 
satan voor waarschuwt. Zij begrijpen er ook niet echt wat van 

allemaal vanwege dat ze reeds overgenomen zijn en verblind. En 

daar komt bij dat ook zij vastzitten aan de wereld en kiezen voor 
meer genot in allerlei dingen van de wereld. Voorwaar, er zijn veel 

christenen die zichzelf daardoor vaak echter schromelijk veel 
geestelijk tekort doen. 

  

Voorwaar, de Bijbel draagt een profetisch karakter dat men 
serieus moet nemen.  

De Schrijver en Uitgever is God! Als men deze profetieën gaat lezen 

en bestuderen zowel de boodschappen Gods waar satan u van wil 
afhouden in de evangelicalendtimemachine.com, begrijpt u ook vast 

wel dat men in de eindtijd leeft. Helaas zijn er ook velen die hun 
tijd doorbrengen met wereldse activiteiten maar niet met God. 

Voorwaar, in de Bijbel en evenzo de boodschappen Gods kan men 
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een zekere ontwikkeling ontdekken van de gebeurtenissen die nu al 
en later plaatsvinden. De eind-tijd begint niet plotseling, maar komt 

steeds duidelijk naar voren. 

  
1 Timotheüs 4, vers 1 tot en met 3 Maar de Geest zegt 

nadrukkelijk, dat in latere tijden sommigen zullen afvallen van het 
geloof, doordat zij dwaalgeesten en leringen van boze geesten 

volgen, door de huichelarij van leugensprekers, die in hun eigen 

geweten gebrandmerkt zijn, het huwelijk verbieden en het genot 
van spijzen, welke God toch geschapen heeft om met dankzegging 

te worden gebruikt door de gelovigen, die tot erkentenis der 
waarheid gekomen zijn. 

En 2 Timotheüs 3, vers 1 tot en met 5 Ik betuig u nadrukkelijk voor 

God en Christus Jezus, die levenden en doden zal oordelen, met 
beroep zowel op zijn verschijning als op zijn koningschap: 

verkondig het woord, dring erop aan, gelegen of ongelegen, 
wederleg, bestraf en bemoedig met alle lankmoedigheid en 

onderrichting. Want er komt een tijd, dat de mensen de gezonde 

leer niet meer zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend 
is, naar hun eigen begeerte zich tal van leraars zullen bijeenhalen, 

dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de 

verdichtsels keren. Blijf gij echter nuchter onder alles, aanvaard het 
lijden, doe het werk van een evangelist, verricht uw dienst ten 

volle. 
En 2 Petrus 3, vers 1 tot en met 3 Dit is reeds de tweede brief, 

geliefden, die ik u schrijf; in beide tracht ik uw zuiver besef door 

herinnering wakker te houden, om aan de woorden te denken, die 
door de heilige profeten tevoren gesproken zijn, en aan het gebod 

uwer apostelen van de Here en Heiland. Dit vooral moet gij weten, 
dat er in de laatste dagen spotters met spotternij zullen komen, die 

naar hun eigen begeerten wandelen. 

  
En Openbaring 22, vers 11 tot en met 14 Wie onrecht doet, hij 

doe nog meer onrecht; wie vuil is, hij worde nog vuiler; wie 

rechtvaardig is, hij bewijze nog meer rechtvaardigheid; wie heilig 
is, hij worde nog meer geheiligd. Zie, Ik kom spoedig en mijn loon 

is bij Mij om een ieder te vergelden, naardat zijn werk is. Ik ben de 
alfa en de omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde. 
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Zalig zij, die hun gewaden wassen, opdat zij recht mogen hebben 
op het geboomte des levens en door de poorten ingaan in de stad.  

  

Voorwaar, het morele verval is reeds algemeen geworden 
ook in de christenheid zoals echtscheidingen, fraude, 

manipulatie enzovoorts.  
Voor de gelovigen is dit het teken dat we in de laatste dagen leven 

en dat de wederkomst van Christus nabij is. Dit is een blij 

vooruitzicht maar voor de ongelovigen, echter niet met wat hen te 
wachten staat. 

  
Tot slot,  

  

Openbaring 22, vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: 
Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de 

Here Jezus Christus zij met u allen. 
  

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en 

verdween. 
 

 

 

Maak de Here niet tot een tegenstander 
  

Denk nu niet dat Hij uw opstijgende gebeden en beloften is 
vergeten. Hij toetst u.  

  
  

Volledige weergave: 

  
Hallo, welkom! Op 6 oktober 2022, kreeg ik, Profeet Benjamin 

Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil 
delen. 

  

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. 

  

Voorwaar,  
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1 Samuël 2, vers 2 Er is niemand heilig gelijk de HERE, want 
niemand is er buiten U, en er is geen rots gelijk onze God. 

En vers 3 vanaf: De HERE immers is een alwetend God en door Hem 

worden de daden getoetst. 
En vers 9 De voeten zijner gunstgenoten behoedt Hij…tot zover. 

  
Voorwaar, mijn naam is Blesia, en ben een bode engel Gods. 

Voorwaar, spits uw oren! De Here God is heilig en zeer machtig en 

krachtig. Denk nu niet dat Hij uw opstijgende gebeden is vergeten 
en beloften. Hij toetst u. Voorwaar, sta in de gunst bij de Here dan 

kan Hij u behoeden en zegenen. Voorwaar, laat niets uw 
opstijgende gebeden in de weg staan.  

  

2 Samuël 22, vers 4 Geloofd zij de HERE, roep ik uit; want van 
mijn vijanden ben ik verlost. 

  
Voorwaar, onderzoek u vandaag nog. 

  

2 Samuël 22, vers 22 tot en met 27 Want ik heb de wegen des 
HEREN gehouden en ben niet goddeloos afgeweken van mijn God. 

Want al zijn verordeningen stonden mij voor ogen en van zijn 

inzettingen week ik niet af, maar ik was onberispelijk voor Hem, en 
wachtte mij voor ongerechtigheid. De HERE heeft mij vergolden naar 

mijn gerechtigheid, naar mijn reinheid vóór zijn ogen. Jegens de 
getrouwe toont Gij U getrouw, jegens de onberispelijke toont Gij U 

onberispelijk, jegens de reine toont Gij U rein, maar jegens de 

verkeerde toont Gij U een tegenstander. 
  

Voorwaar, hebt u zich onderzocht? 
Bent u niet of wel goddeloos afgeweken van uw God en toont u zich 

onberispelijk of vernedert u Hem telkens met uw woorden uit uw 

mond en maakt u Hem tot en tegenstander? Bekeer u! Laat het niet 
gebeuren zoals bij Eli dat de ark Gods buitgemaakt werd, 

weggenomen. 

  
1 Samuël 4, vers 18 Toen hij melding maakte van de ark Gods, 

viel Eli achterover van zijn stoel naast de poort, brak zijn nek en 
stierf. Want de man was oud en zwaar. En hij was veertig jaar 

richter over Israël geweest. 
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Voorwaar, de eer was weg. 

  

En 1 Samuël 4, vers 21 en 22 Zij noemde de jongen Ikabod en 
zeide: weg is de eer uit Israël – omdat de ark Gods was 

buitgemaakt en om haar schoonvader en haar man. Zij zeide: Weg 
is de eer uit Israël, want de ark Gods is buitgemaakt. 

  

Voorwaar, zie dit geestelijk. 
Tenslotte,  

  
Openbaring 22, vers 11 tot en met 14 Wie onrecht doet, hij doe 

nog meer onrecht; wie vuil is, hij worde nog vuiler; wie 

rechtvaardig is, hij bewijze nog meer rechtvaardigheid; wie heilig 
is, hij worde nog meer geheiligd. Zie, Ik kom spoedig en mijn loon 

is bij Mij om een ieder te vergelden, naardat zijn werk is. Ik ben de 
alfa en de omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde. 

Zalig zij, die hun gewaden wassen, opdat zij recht mogen hebben 

op het geboomte des levens en door de poorten ingaan in de stad. 
En vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom 

spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de Here Jezus 

Christus zij met u allen. 
  

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en 
verdween. 

 

 
 

Zoals Ik met Mozes geweest ben, zal Ik met u 

zijn 
  

De bode engel Gods bracht deze woorden Gods namens de Heer, 

Yeshua HaMashiach, die tot u spreekt. 
  

  
Volledige weergave: 
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Hallo, welkom! Op 7 oktober 2022, kreeg ik, Profeet Benjamin 
Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil 

delen. 

  
Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. 
  

Voorwaar, voorwaar, ik zeg u namens uw liefhebbende 

Abba, Vader, uw Rabbouni en Heer, de God van al wat leeft, 
Yeshua HaMashiach, El Elohim, Adonai, de kadosh, heilige 

Koning der koningen: 
  

Romeinen 14, vers 16 Laat van het goede, dat gij hebt, geen 

kwaad gezegd kunnen worden. 
En vers 19 Zo laten wij dan najagen hetgeen de vrede en de 

onderlinge opbouwing bevordert. 
En Romeinen 15, vers 2 Ieder onzer trachte zijn naaste te behagen, 

ten goede, tot opbouwing. 

En vers 7 Daarom, aanvaardt elkander, zoals ook Christus ons 
aanvaard heeft tot heerlijkheid Gods.  

En vers 18 Want ik zal het niet wagen van iets anders te spreken 

dan van hetgeen Christus door mij bewerkt heeft, om heidenen tot 
gehoorzaamheid te brengen door woord en daad. 

  
Zeg; dank U, Yeshua! 

  

Romeinen 16, vers 19 Want uw gehoorzaamheid is bij allen 
bekend geworden. Over u verblijd ik mij dus, doch ik wil, dat gij 

niet alleen wijs zijt tot het goede, maar ook onbesmet van het 
kwade. 

  

Voorwaar, mijn naam is Kereach, en ben een bode engel 
Gods. 

  

1 Korintiërs 1, vers 4 tot en met 9 Ik dank God te allen tijde 
over u, vanwege de genade Gods, die u in Christus Jezus 

geschonken is; want in elk opzicht zijt gij rijk geworden in Hem: in 
alle woord en alle kennis, gelijk het getuigenis aangaande Christus 

onder u bevestigd is, zodat gij ten aanzien van geen enkele 
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genadegave te kort komt, terwijl gij uitziet naar de openbaring van 
onze Here Jezus Christus. Hij zal u ook bevestigen ten einde toe, 

zodat gij onberispelijk zult zijn op de dag van onze Here Jezus 

Christus. God is getrouw, door wie gij zijt geroepen tot 
gemeenschap met zijn Zoon Jezus Christus, onze Here. 

  
Voorwaar, en als u namelijk bereidwillig geeft aan de Here 

datgene van wat u hebt, dan zullen uw liefdegaven met 

vreugde worden aanvaard.  
Voorwaar, u hoeft echter niet te geven aan de Koning der koningen 

van wat u niet hebt. Voorwaar,  
1 Korintiërs 15, vers 46 Doch het geestelijke komt niet eerst, 

maar het natuurlijke, en daarna het geestelijke. 

En vers 58 Daarom, mijn geliefde broeders “en zusters”, weest 
standvastig, onwankelbaar, te allen tijde overvloedig in het werk 

des Heren, wetende, dat uw arbeid niet vergeefs is in de Here. 
En 1 Korintiërs 16, vers 13 en vers 14 (Dit telt ook voor de 

vrouw) Blijft waakzaam, staat in het geloof, weest moedig manlijk, 

weest sterk! Laat alles bij u in liefde toegaan. 
  

En Spreuken 14, vers 22 en 23 Zullen de bewerkers van het 

kwade niet dwalen? Doch liefde en trouw zijn voor de bewerkers 
van het goede. In alle moeitevolle arbeid zal voordeel zijn, maar 

het gepraat der lippen leidt enkel tot gebrek. 
En vers 26 In de vreze des HEREN ligt sterke gerustheid…tot zover. 

En vers 15 De onverstandige gelooft elk woord, maar de schrandere 

geeft acht op zijn gang. 
En Psalm 31, vers 15 Maar ik vertrouw op U, HERE, ik zeg: Gij zijt 

mijn God. 
En vers 24 en 25 Hebt de HERE lief, al zijn gunstgenoten; de HERE 

bewaart de getrouwen, maar ruimschoots vergeldt Hij de trotsen. 

Weest sterk en uw hart zij onversaagd, gij allen, die op de HERE 
hoopt. 

En Psalm 33, vers 13 en 14 De HERE schouwt uit de hemel, Hij slaat 

alle mensenkinderen gade; uit zijn woonplaats ziet Hij naar alle 
bewoners der aarde. 

  
En Jozua 1, vers 3 Elke plaats die uw voetzool betreden zal, geef 

Ik ulieden, zoals Ik tot Mozes gesproken heb. 
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En vers 5 en 6 Niemand zal voor u standhouden al de dagen van 
uw leven; zoals Ik met Mozes geweest ben, zal Ik met u zijn; Ik zal 

u niet begeven en u niet verlaten. Wees sterk en moedig…tot zover. 

En vers 9 Heb Ik u niet geboden: wees sterk en moedig? Sidder 
niet en word niet verschrikt, want de HERE, uw God, is met u, overal 

waar gij gaat. 
  

En tot slot,  

  
Johannes 14, vers 27 Vrede laat Ik u, mijn vrede geef Ik u; niet 

gelijk de wereld die geeft, geef Ik hem u. Uw hart worde niet 
ontroerd of versaagd. 

  

En Hebreeën 11, vers 5 en 6 Door het geloof is Henoch 
weggenomen zodat hij de dood niet zag, en hij werd niet meer 

gevonden, want God had hem weggenomen. Want vóórdat hij werd 
weggenomen, is van hem getuigd, dat hij Gode welgevallig was 

geweest; maar zonder geloof is het onmogelijk Hem welgevallig te 

zijn. Want wie tot God komt, moet geloven, dat Hij bestaat en een 
beloner is voor wie Hem ernstig zoeken. 

  

En Openbaring 22, vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, 
zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van 

de Here Jezus Christus zij met u allen. 
  

Amen! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en 
verdween. 

 
 

 

Wat een geweldig voorrecht om daar te zijn! 
  

Voorwaar, wees waakzaam ook over uw hart, ziel en gedachten! 

  
  

Volledige weergave: 
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Hallo, welkom! Op 9 oktober 2022, kreeg ik, Profeet Benjamin 
Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil 

delen. 

  
Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, de Koning der 
koningen. Voorwaar, mijn naam is Revelado, en ben een bode engel 

Gods. 

  
Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, 

  
1 Thessalonicenzen 4, vers 7 en 8 Want God heeft ons niet 

geroepen tot onreinheid, maar in heiliging. Daarom, wie dit 

verwerpt, verwerpt niet een mens, maar God, die u immers ook zijn 
heilige Geest geeft. 

En vers 14 tot en met 18 Want indien wij geloven, dat Jezus 
gestorven en opgestaan is, zal God ook zó hen, die ontslapen zijn, 

door Jezus wederbrengen met Hem. Want dit zeggen wij u met een 

woord des Heren: wij, levenden, die achterblijven tot de komst des 
Heren, zullen in geen geval de ontslapenen voorgaan, want de Here 

zelf zal op een teken, bij het roepen van een aartsengel en bij het 

geklank ener bazuin Gods, nederdalen van de hemel, en zij, die in 
Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan; daarna zullen wij, 

levenden, die achterbleven, samen met hen op de wolken in een 
oogwenk weggevoerd worden, de Here tegemoet in de lucht, en zó 

zullen wij altijd met de Here wezen. Vermaant elkander dus met 

deze woorden. 
  

Voorwaar, in een oogwenk zal men in de lucht zijn en Hem, 
de Here zien en voor altijd bij Hem zijn! 

Voorwaar, wees waakzaam ook over uw hart, ziel en gedachten! 

  
1 Thessalonicenzen 5, vers 1 tot en met 11 Maar over de tijden 

en gelegenheden, broeders, is het niet nodig, dat u geschreven 

wordt: immers, gij weet zelf zeer goed, dat de dag des Heren zó 
komt, als een dief in de nacht. Terwijl zij zeggen: het is alles vrede 

en rust, overkomt hun, als de weeën een zwangere vrouw, een 
plotseling verderf, en zij zullen geenszins ontkomen. Maar gij, 

broeders, zijt niet in de duisternis, zodat die dag u als een dief 
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overvallen zou: want gij zijt allen kinderen des lichts en kinderen 
des dags. Wij behoren niet aan nacht of duisternis toe; laten wij 

dan ook niet slapen gelijk de anderen, doch wakker en nuchter zijn. 

Want die slapen, slapen des nachts en die zich bedrinken, zijn des 
nachts dronken, maar laten wij, die de dag toebehoren, nuchter 

zijn, toegerust met het harnas van geloof en liefde en met de helm 
van de hoop der zaligheid; want God heeft ons niet gesteld tot 

toorn, maar tot het verkrijgen van zaligheid door onze Here Jezus 

Christus, die voor ons gestorven is, opdat wij, hetzij wij waken, 
hetzij wij slapen, tezamen met Hem zouden leven. Vermaant 

daarom elkander en bouwt elkander op, gelijk gij dit ook doet. 
  

Voorwaar, overdenk deze boodschap! 

Wist u wat het woord ‘harpazo’ in de oude Griekse taal betekend? 
Het betekend ‘grijpen’, ‘omhoog trekken in een oogwenk’. Dit 

woord vertaalt zich in het Engels als; ‘de Rapture’. Voorwaar, ik zeg 
u, dit gaat echt gebeuren. 

  

Voorwaar, wat een heerlijke vooruitzicht dat de Here, 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus zal persoonlijk 

zal terugkeren op de wolken! 

Halleluja! En wat een geweldig voorrecht zal dat zijn om daarbij 
aanwezig te zijn! 

  
Johannes 14, vers 3 En wanneer Ik heengegaan ben en u plaats 

bereid heb, kom Ik weder en zal u tot Mij nemen, opdat ook gij zijn 

moogt, waar Ik ben. 
En Handelingen 1, vers 11 Die ook zeiden: Galileese mannen, wat 

staat gij daar en ziet op naar de hemel? Deze Jezus, die van u 
opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze wederkomen, 

als gij Hem ten hemel hebt zien varen. 

  
En Openbaring 22, vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, 

zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van 

de Here Jezus Christus zij met u allen. 
  

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en 
verdween. 
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Pas op voor de satans trukendoos! 
  
De dief komt om te stelen, te slachten en te verdelgen, en is 

eropuit om u verloren te laten gaan. Daarom moet u zich juist 

verdedigen en strijd voeren en vooral waakzaam zijn want hij heeft 
vele strategieën. 

  
  

Volledige weergave: 

  
Hallo, welkom! Op 10 oktober 2022, kreeg ik, Profeet Benjamin 

Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil 
delen. 

  

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en krachtige Naam van 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. 

  
Voorwaar, voorts weest krachtig in de Here en in de sterkte 

zijner macht! 

Voorwaar, hoe vaak moet de Here u dit toch zeggen? Tegen 
sommigen zegt de Here dit al vele jaren. 

  

Efeziërs 6, vers 10 tot en met 13 Voorts, weest krachtig in de 
Here en in de sterkte zijner macht. Doet de wapenrusting Gods 

aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels; 
want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen 

de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer 

duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Neemt 
daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in 

de boze dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te 
houden. 

  

Voorwaar, mijn naam is Power, en ben een bode engel Gods. 
Voorwaar, trap niet in satan’s volle trukendoos die vol sluwe trucs 

zit. U hebt te worstelen tegen demonen en de gevallen engelen en 

boze geesten. Voorwaar, vlucht niet metéén weg! Dit zouden zij 
moeten doen, niet u. Satan’s truc is om u tegen te houden met het 
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bidden, het strijden en de lofprijs en aanbidding van God, onder 
andere. Ook komt daarbij dat men zich moe laat maken door satan 

en als men daaraan toegeeft aan satan’s trucs, zo heeft de satan, 

de duivel het overwicht over het leven van de mens. 
  

Voorwaar, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus zegt 
niet voor niets; de dief komt om te stelen, te slachten en te 

verdelgen, en is er uit om u verloren te laten gaan.  

Daarom moet u zich juist verdedigen en strijd voeren en vooral 
waakzaam zijn want hij heeft vele strategieën. Wat betreft om deze 

vijand met succes uit te kunnen schakelen, moet u geestelijk echt 
in actie komen en vurig van geest zijn, dan bent u meer dan 

overwinnaar in Christus Jezus! 

  
Trouwens de satan met zijn trukendoos is reeds door Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus verslagen op het kruis 
van Golgotha en overwonnen. Halleluja! 

Dus u mag strijden als een warrior vanuit de overwinning en de 

uitslag is reeds meer dan bekend! Voorwaar, reken met succes 
volledig af met de taaiste gewoonten, zoals uw slechte 

karaktereigenschappen en vastgeroeste obstakels, onder andere. 

Voorwaar, over de geest van Izebel; het is een geest van 
manipulatie en vernietiging, onder andere.  

  
Openbaring 2, vers 20 tot en met 23 Maar Ik heb tegen u, dat 

gij de vrouw Izebel laat begaan, die zegt, dat zij een profetes is, en 

zij leert en verleidt mijn knechten om te hoereren en afgodenoffers 
te eten. En Ik heb haar tijd gegeven om zich te bekeren, maar zij 

wil zich niet bekeren van haar hoererij. Zie, Ik werp haar op het 
ziekbed en hen, die met haar overspel bedrijven, breng Ik in grote 

verdrukking, indien zij zich niet van haar werken bekeren. En haar 

kinderen zal Ik de dood doen sterven en alle gemeenten zullen 
inzien, dat Ik het ben, die nieren en harten doorzoek; en Ik zal u 

vergelden, een ieder naar uw werken. 

En 2 Koningen 9, vers 30 tot en met 37 Jehu kwam te Jizreël. Toen 
Izebel dit vernomen had, beschilderde zij haar ogen met zwart en 

versierde haar hoofd, en zij keek uit het venster. Toen Jehu de 
poort binnenkwam, riep zij: Is het wel met Zimri, de moordenaar 

van zijn heer? En hij hief zijn gelaat op naar het venster en zeide: 
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Wie is op mijn hand? Wie? En toen twee, drie hovelingen hem 
aankeken, gebood hij: Werpt haar naar beneden! En zij wierpen 

haar naar beneden, zodat haar bloed rondspatte tegen de muur en 

tegen de paarden, en hij vertrapte haar. En hij ging naar binnen, at 
en dronk. Daarna zeide hij: Ziet toch om naar die vervloekte en 

begraaft haar, want zij is de dochter van een koning. Zij gingen 
heen om haar te begraven, maar vonden van haar niets dan de 

schedel, de voeten en de handpalmen. Toen zij terugkwamen en 

hem dat berichtten, zeide hij: Dit is het woord, dat de HERE 
gesproken heeft door zijn knecht, de Tisbiet Elia: Op de akker te 

Jizreël zullen de honden het vlees van Izebel verslinden, en het lijk 
van Izebel zal op de akker te Jizreël zijn als mest op het veld, zodat 

men niet kan zeggen: Dit is Izebel. 

  
Voorwaar, waakt daarom over uw gedachten. 

God heeft zijn kinderen de macht gegeven om zijn woord te 
gebruiken waardoor vanuit de hemel krachtige hulp kan komen en 

waardoor de Heilige Geest machtig kan werken in die situaties. 

  
Psalm 103, vers 20 Looft de HERE, gij zijn engelen, gij krachtige 

helden die zijn woord volvoert, luisterend naar de klank van zijn 

woord. 
En Hebreeën 12, vers 29 Hier zegt Paulus: Want onze God is een 

verterend vuur. 
  

Tot slot,  

  
Efeziërs 5, vers 10 en 11 En toetst wat de Here welbehagelijk is. 

En neemt geen deel aan de onvruchtbare werken der duisternis, 
maar ontmaskert ze veeleer. 

En Hebreeën 10, vers 36 tot en met 38 Want gij hebt volharding 

nodig, om, de wil van God doende, te verkrijgen hetgeen beloofd is. 
Want nog een korte, korte tijd, en Hij, die komt, zal er zijn en niet 

op Zich laten wachten, en mijn rechtvaardige zal uit geloof leven; 

maar als hij nalatig wordt, dan heeft mijn ziel in hem geen 
welbehagen. 

  
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en 

verdween. 
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Hoe vaak deed u dat? 
  

Een bode engel bracht deze boodschap Gods die namens de Here is 

doorgeven. Luister goed en aandachtig en onderzoekt uzelf. 
  

  
Volledige weergave: 

  

Hallo, welkom! Op 11 oktober 2022, kreeg ik, Profeet Benjamin 
Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil 

delen. 
Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. 

  
Voorwaar, zo spreekt de Here, uw liefhebbende Abba, Vader, 

El Elohim, Adonai, uw Rabbouni en Koning der koningen: 
Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, hoe vaak hebt u naar Mij geluisterd 

via de Evangelicalendtimemachine.com? En hoe vaak is de Bijbel bij 

u opengegaan? En hoe vaak hebt u een moment van stille tijd om 
te bidden maar ook om met Mij te praten? Hoe vaak hebt u van Mij 

getuigt? Voorwaar, hoe vaak hebt u uw beloften waargemaakt? Hoe 

vaak koos u andere bezigheden? En hoe vaak, hoe vaak, hoe vaak? 
Wat zal dan hierop uw antwoord wezen of zult u dan net als velen 

met een mond vol tanden straks voor Mij staan? 
  

Voorwaar, en dan vragen sommigen zich af waarom ik een 

zwijgende God ben en waarom men zich zover bij Mij 
vandaan voelt.  

Voorwaar, neigt uw oren en komt tot Mij. 
  

Jesaja 55, vers 6 Zoekt de HERE, terwijl Hij Zich laat vinden; roept 

Hem aan, terwijl Hij nabij is. 
En Maleachi 3, vers 2 Doch wie kan de dag van zijn komst 

verdragen, en wie zal bestaan, als Hij verschijnt? Want Hij zal zijn 

als het vuur van de smelter en als het loog van de blekers.  
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En vers 7 en 8 Van de dagen uwer vaderen af zijt gij afgeweken 
van mijn inzettingen en hebt ze niet onderhouden. Keert terug tot 

Mij, dan zal Ik tot u terugkeren, zegt de HERE der heerscharen. En 

dan zegt gij: In welk opzicht moeten wij terugkeren? Mag een mens 
God beroven?…tot zover. 

  
Voorwaar, Mijn kind, Ik heb je lief en laat je niet alleen.  

Lach maar door je tranen heen. Toon jouw gevoelens maar en laat 

die hemelse glimlach maar zien. Ik sta altijd voor je klaar en droog 
jouw tranen en ken jouw strijden en zorgen en verdriet, die Ik 

genees met Mijn woorden van troost. 
  

Voorwaar, mijn naam is Lovesadai, en ben een bode engel 

Gods.  
Onthoud dit dat Hij altijd Zijn beloften waar maakt. 

  
Lucas 21, vers 19 Door uw volharding zult gij uw leven verkrijgen. 

En Johannes 8, vers 47 Wie uit God is, hoort de woorden Gods….tot 

zover. 
En Johannes 10, vers 27 en 28 Mijn schapen horen naar mijn stem 

en Ik ken ze en zij volgen Mij, en Ik geef hun eeuwig leven en zij 

zullen voorzeker niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal 
ze uit mijn hand roven.  

  
En tot slot, 

  

Openbaring 22, vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: 
Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de 

Here Jezus Christus zij met u allen. 
  

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en 

verdween. 
 

 

 

Belijd uw zonden 
  

Schrijf uw zonden op en belijd en benoem ze één voor één, in uw 
gebed als u Zijn grote kracht wil ervaren. Gehoorzaam Zijn 
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roepstem en getuig van Zijn kracht en overwinning en verlossing en 
liefde. 

  

  
Volledige weergave: 

  
Hallo, welkom! Op 12 oktober 2022, kreeg ik, Profeet Benjamin 

Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil 

delen. 
  

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 

Meriach, en ben een bode engel Gods. 

  
Johannes 17, vers 16 Zij zijn niet uit de wereld, gelijk Ik niet uit 

de wereld ben. 
En vers 19 En Ik heilig Mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd 

mogen zijn in waarheid. 

En vers 22 En de heerlijkheid, die Gij Mij gegeven hebt, heb Ik hun 
gegeven, opdat zij één zijn, gelijk Wij één zijn. 

En vers 25 Rechtvaardige Vader, de wereld kent U niet, maar Ik 

ken U, en dezen weten, dat Gij Mij gezonden hebt. 
En Johannes 20, vers 22 en 23 En na dit gezegd te hebben, blies 

Hij op hen en zeide tot hen: Ontvangt de heilige Geest. Wie gij hun 
zonden kwijtscheldt, die zijn ze kwijtgescholden; wie gij ze 

toerekent, die zijn ze toegerekend. 

  
Voorwaar, kadosh, heilig is de Here, de Koning der koningen, 

de Almachtige God! 
Voorwaar, laten wij ons altijd in nederigheid en respect met alle 

engelen te samen met ontzag ons buigen en Hem alle eer en 

aanbidding en glorie geven! Voorwaar, want kadosh, heilig, heilig is 
onze God, de enige ware God, Adonai Tz’vaot! Voorwaar, de ziel die 

Hem vreest in zijn en haar wandel verheugt zich. 

  
Psalm 89, vers 9 HERE, God der heerscharen, wie is als Gij 

grootmachtig, o HERE, en uw trouw is rondom U. 
En vers 14 tot en met 17 Gij hebt een machtige arm, uw hand is 

sterk, uw rechterhand verheven; gerechtigheid en recht zijn de 
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grondslag van uw troon, goedertierenheid en trouw gaan voor uw 
aangezicht henen. Welzalig het volk dat de jubelroep kent, zij 

wandelen, HERE, in het licht van uw aanschijn; in uw naam juichen 

zij de ganse dag, en door uw gerechtigheid worden zij verhoogd. 
  

Voorwaar, alleen Zijn wonderbare Bloed breekt de taaiste 
zondemacht met Zijn goddelijke kracht, genade en liefde! 

In de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 

Christus vluchten de demonen weg. Schrijf uw zonden en belijd en 
benoem ze één voor één, in uw gebed als u Zijn grote kracht wil 

ervaren. Gehoorzaam Zijn roepstem en getuig van Zijn kracht en 
overwinning en verlossing en liefde. 

Ja, prijs de Heer voor het wonder dat Hij ook voor u gedaan heeft! 

Hem zij de glorie en aanbidding. Amen!  
  

Voorwaar, ga op Zijn beloften staan en hef uw handen tot 
Hem omhoog en ga zingen en getuigen met die woorden die 

spreken van Zijn kracht. Amen! 

Zijn Bloed reinigt u van alle zonden.  
Zegt; Halleluja! 

Harder graag; Halleluja! 

  
Psalm 91, vers 14 tot en met 16  Omdat hij Mij zeer bemint, zal 

Ik hem bevrijden; Ik zal hem beschutten, omdat hij mijn naam 
kent. Roept hij Mij aan, Ik zal hem antwoorden; Ik zal in de 

benauwdheid bij hem zijn, Ik zal hem uitredden en tot ere brengen. 

Met lengte van dagen zal Ik hem verzadigen, en Ik zal hem mijn 
heil doen zien. Amen! 

  
Voorwaar, dank de Heer altijd! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en 

verdween. 
 

 

Schenk aandacht hieraan! 
  

Als er gezegd wordt: Heden, indien gij zijn stem hoort, verhardt uw 

harten niet zoals bij de verbittering. Wie waren het dan, die, hoewel 
zij de stem gehoord hadden, God verbitterden?  
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Volledige weergave: 

  
Hallo, welkom! Op 13 oktober 2022, kreeg ik, Profeet Benjamin 

Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil 
delen. 

  

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

  
Voorwaar, 

  

Hebreeën 1, vers 1 en 2 Nadat God eertijds vele malen en op 
vele wijzen tot de vaderen gesproken had in de “kadosh, heilige” 

profeten heeft Hij “ook” nu in het laatst der dagen “vele malen” 
tot ons gesproken in de Zoon…tot zover. 

En Hebreeën 2, vers 1 Daarom moeten wij “juist nu in het 

laatste der dagen des” temeer aandacht schenken aan hetgeen 
wij gehoord hebben, opdat wij niet afdrijven.   

En vers 3 en 4 Hoe zullen wij dan ontkomen, indien wij geen ernst 

maken met zulk een heil, dat allereerst verkondigd is door de Here, 
en door hen, die het gehoord hebben, op betrouwbare wijze ons is 

overgeleverd, terwijl ook God getuigenis daaraan geeft door 
tekenen en wonderen en velerlei krachten en door de heilige Geest 

toe te delen naar zijn wil. 

En Hebreeën 3, vers 12 Ziet toe, broeders “en zusters”, dat bij 
niemand uwer een boos, ongelovig hart zij, door af te vallen van de 

levende God. 
En vers 14 tot en met 19 Want wij hebben deel gekregen aan 

Christus, “Yeshua HaMashiach, JHWH”, mits wij het begin van 

onze verzekerdheid tot het einde “toe” onverwrikt vasthouden. Als 
er gezegd wordt: Heden, indien gij zijn stem hoort, verhardt uw 

harten niet zoals bij de verbittering. Wie waren het dan, die, hoewel 

zij de stem gehoord hadden, God verbitterden? Waren dat niet 
allen, die onder Mozes uit Egypte waren uitgegaan? En van wie 

heeft Hij een afkeer gehad, veertig jaren lang? Was het niet van 
hen, die gezondigd hadden en wier lijken in de woestijn lagen? Aan 

wie anders zwoer Hij, dat zij tot zijn rust niet zouden ingaan, dan 
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aan hen, die ongehoorzaam geweest waren? Zo zien wij, dat zij niet 
konden ingaan wegens hun ongeloof. 

En Hebreeën 4, vers 1 Laten wij daarom op onze hoede zijn, dat 

niemand van u, terwijl nog een belofte van tot zijn rust in te gaan 
bestaat, de indruk zou wekken achter te blijven. 

  
Voorwaar, mijn naam is Meriach, en ben een bode engel 

Gods. 

Voorwaar, voorwaar, voorwaar, ik zeg u heden: indien gij Zijn stem 
hoort, verhardt uw harten niet. 

  
Hebreeën 4, vers 13 En geen schepsel is voor Hem verborgen, 

want alle dingen liggen open en ontbloot voor de ogen van Hem, 

voor wie wij rekenschap hebben af te leggen. 
En vers 15 en 16 Want wij hebben geen hogepriester, die niet kan 

medevoelen met onze zwakheden, maar een, die in alle dingen op 
gelijke wijze als wij is verzocht geweest, doch zonder te zondigen. 

Laten wij daarom met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der 

genade, opdat wij barmhartigheid ontvangen en genade vinden om 
hulp te verkrijgen te gelegener tijd. 

En Hebreeën 5, vers 9 En toen Hij het einde had bereikt, is Hij voor 

allen, die Hem gehoorzamen, een oorzaak van eeuwig heil 
geworden. 

En vers 14 en 13 Maar de vaste spijs is voor de volwassenen, die 
door het gebruik hun zinnen geoefend hebben in het onderscheiden 

van goed en kwaad. Want ieder, die nog van melk leeft, heeft geen 

weet van de rechte prediking: hij is nog een zuigeling.  
En Hebreeën 6, vers 15 En zó, door geduld te oefenen, heeft deze 

het beloofde verkregen. 
En Hebreeën 10, vers 24 en 25 En laten wij op elkander acht geven 

om elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. Wij moeten 

onze eigen bijeenkomst niet verzuimen, zoals sommigen dat 
gewoon zijn, maar elkander aansporen, en dat des te meer, 

naarmate gij de dag ziet naderen. 

  
En Psalm 32, vers 11 Verheugt u in de HERE en juicht, gij 

rechtvaardigen; jubelt allen, gij oprechten van hart. 
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En Psalm 23, vers 4 Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, 
ik vrees geen kwaad, want Gij zijt bij mij; uw stok en uw staf, die 

vertroosten mij. 

  
En 2 Korintiërs 4, vers 16 tot en met 18 Daarom verliezen wij 

de moed niet, maar al vervalt ook onze uiterlijke mens, nochtans 
wordt de innerlijke van dag tot dag vernieuwd. Want de lichte last 

der verdrukking van een ogenblik bewerkt voor ons een alles verre 

te boven gaand eeuwig gewicht van heerlijkheid, daar wij niet zien 
op het zichtbare, maar op het onzichtbare; want het zichtbare is 

tijdelijk, maar het onzichtbare is eeuwig. 
En tot slot,  

  

Openbaring 22, vers 6 en 7 En Hij zeide tot mij: Deze woorden 
zijn getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der 

profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen 
hetgeen weldra geschieden moet. En zie, Ik kom spoedig. Zalig hij, 

die de woorden der profetie van dit boek bewaart! 

En vers 11 tot en met 14 Wie onrecht doet, hij doe nog meer 
onrecht; wie vuil is, hij worde nog vuiler; wie rechtvaardig is, hij 

bewijze nog meer rechtvaardigheid; wie heilig is, hij worde nog 

meer geheiligd. Zie, Ik kom spoedig en mijn loon is bij Mij om een 
ieder te vergelden, naardat zijn werk is. Ik ben de alfa en de 

omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde. Zalig zij, 
die hun gewaden wassen, opdat zij recht mogen hebben op het 

geboomte des levens en door de poorten ingaan in de stad. 

En vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom 
spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de Here Jezus 

Christus zij met u allen. 
  

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en 

verdween. 
 

 

 

Geef de Heilige Geest de ruimte! 
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Voorwaar, sommige kerken vrezen voor wat de Heilige Geest Gods 
zou kunnen gaan doen en geven de Heilige Geest geen ruimte en 

tijd tijdens sommige kerkdiensten om te werken. 

  
  

Volledige weergave: 
  

Hallo, welkom! Op 16 oktober 2022, kreeg ik, Profeet Benjamin 

Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil 
delen. 

  
Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, de Koning der 

koningen. Voorwaar, voorwaar, mijn naam is Kereach, en ben een 
bode engel Gods.  

  
Voorwaar, vergeet niet dat de Here Kadosh, Heilig, Heilig, 

Heilig is! 

Open uw hart, ziel en verstand. Wees nederig en toon respect en 
ontzag voor Hem. Als u het nu niet doet en leert moet u niet menen 

dat u met een houding zoals satan in de Hemel komt. 

  
Jesaja 14, vers 10 en 11 Zij allen vangen aan tot u te zeggen: 

Ook gij zijt krachteloos geworden als wij, gij zijt aan ons gelijk 
geworden; uw trots is in het dodenrijk neergeworpen, de klank 

uwer harpen; het gewormte ligt onder u gespreid en maden zijn uw 

bedekking. 
En vers 14 en 15 Ik wil opstijgen boven de hoogten der wolken, mij 

aan de Allerhoogste gelijkstellen. Integendeel, in het dodenrijk 
wordt gij neergeworpen, in het diepste der groeve.  

  

Voorwaar, onderzoekt u en onderwerpt u aan Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! 

Hij is de Here, de KONING DER KONINGEN, en de Hemel is vol van 

Zijn kadosh, heiligheid en grootheid. Daarom laten wij Hem respect 
geven en aan Hem, de Here Tz’vaot, samen met de engelen Hem 

voor eeuwig loven en prijzen. 
  

Voorwaar, let op! 
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Door de Heilige Geest zal de eenheid meer zichtbaar worden in u 
door de aanbidding op te bouwen, langzaam in de muziek zal men 

dichter in Gods kadosh, heiligheid komen en Zijn wonderbare 

kracht ervaren van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  
  

Voorwaar, sommigen kerken vrezen voor wat de Heilige 
Geest Gods zou kunnen gaan doen en geven de Heilige Geest 

geen ruimte en tijd tijdens enkele kerkdiensten om te 

werken. 
Zij zijn in mentale toestand als baby’s en blijven aan de melkfles 

hangen. 
  

Psalm 94, vers 11 De HERE kent de gedachten der mensen: 

ijdelheid zijn zij. 
En Psalm 95, vers 6 tot en met 11 Treedt toe, laten wij ons 

nederwerpen en ons buigen, knielen voor de HERE, onze Maker; 
want Hij is onze God, en wij zijn het volk dat Hij weidt, de schapen 

zijner hand. Och, of gij heden naar zijn stem hoordet! Verhardt uw 

hart niet, gelijk bij Meriba, gelijk ten dage van Massa, in de 
woestijn, toen uw vaderen Mij verzochten, Mij op de proef stelden, 

ofschoon zij mijn werk hadden gezien. Veertig jaren heb Ik Mij 

geërgerd aan dat geslacht, Ik zeide: Het is een volk, dwalende van 
hart, en zij kennen mijn wegen niet. Daarom heb Ik gezworen in 

mijn toorn: Tot mijn rustplaats zullen zij niet komen! 
En Psalm 99, vers 9 Verhoogt de HERE, onze God, buigt u neder 

voor zijn heilige berg, want: Heilig is de HERE, onze God. 

En Psalm 103, vers 1 tot en met 5 Loof de HERE, mijn ziel, en al wat 
in mij is, zijn heilige naam; loof de HERE, mijn ziel, en vergeet niet 

een van zijn weldaden; die al uw ongerechtigheden vergeeft, die al 
uw krankheden geneest, die uw leven verlost van de groeve, die u 

kroont met goedertierenheid en barmhartigheid, die uw ziel 

verzadigt met het goede, zodat uw jeugd zich vernieuwt als die van 
een arend. 

En vers 13 Gelijk zich een vader ontfermt over zijn kinderen, 

ontfermt zich de HERE over wie Hem vrezen. 
  

Voorwaar, tenslotte; geef de Heilige Geest de ruimte of u 
blijft onderaan de geestelijke trap staan. 
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Marcus 11, vers 24 Daarom zeg Ik u, al wat gij bidt en begeert, 
gelooft, dat gij het hebt ontvangen, en het zal geschieden. 

  

Amen! 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en 

verdween. 
 

 

 

Zoals het in 1942 was zal het weer zijn! 
  

Profetische boodschap Gods: toen in 1942 tijdens de Duitse 
bezetting mochten de Joodse Nederlanders niet meer wandelen in 

parken. De Joden weten er alles van wat het betekend om van je 
vrijheid beroofd te worden en apart gezet te worden en vervolgt en 

verraden te worden.  

  
  

Volledige weergave: 
  

Hallo, welkom! Op 17 oktober 2022, kreeg ik, Profeet Benjamin 

Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil 
delen. 

  

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 

Revelado, en ben een bode engel Gods. 
  

Voorwaar, destijds in 1942 tijdens de Duitse bezetting 

mochten toen de Joodse Nederlanders niet meer wandelen 
in parken. 

Overal hingen bordjes met discrimineerde woorden zoals ‘verboden 
voor Joden’. Ze hadden geen toegang om naar een sportschool, 

restaurants, openbare school, activiteit of werk te gaan, onder 

andere. Voorwaar, de Joden weten er alles van wat het betekend 
om van je vrijheid beroofd te worden en apart gezet te worden en 

vervolgt en verraden te worden. Voorwaar, alhoewel de haat tegen 

de Joden nooit echt is verdwenen zoals men nu nog steeds hun 
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kerken beklad en onrespectvol vernielingen aanbrengt op Joodse 
kerkhof begraafplaatsen. 

  

Romeinen 12, vers 17 en 18 Vergeldt niemand kwaad met 
kwaad; hebt het goede voor met alle mensen. Houdt zo mogelijk, 

voor zover het van u afhangt, vrede met alle mensen. 
En vers 21 Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin 

het kwade door het goede. 

En Romeinen 13, vers 8 Zijt niemand iets schuldig dan elkander lief 
te hebben; want wie de ander liefheeft, heeft de wet vervuld. 

En Romeinen 14, vers 10 Gij echter, wat oordeelt gij uw broeder? 
Of ook gij, wat minacht gij uw broeder? Want wij zullen allen 

gesteld worden voor de rechterstoel Gods. 

  
Voorwaar, wat betreft de overheid, zij zullen evenzo allen 

gesteld worden voor de Rechterstoel Gods en 
verantwoording moeten afleggen ook dat men niet ééns de 

armoede in eigen land bestrijd maar wel geld heeft om 

andere landen te steunen voor oorlog. 
Voorwaar,  

  

1 Korintiërs 2, vers 10 Want óns heeft God het geopenbaard door 
de Geest. Want de Geest doorzoekt alle dingen, zelfs de diepten 

Gods. 
En Galaten 6, vers 2 en 3 Verdraagt elkanders moeilijkheden; zó 

zult gij de wet van Christus vervullen. Want indien iemand zich 

verbeeldt, dat hij iets is, en het niet is, dan vergist hij zich zeer.  
En vers 7 Dwaalt niet, God laat niet met Zich spotten. Want wat 

een mens zaait, zal hij ook oogsten.  
  

Voorwaar, zo spreekt de Here, de Koning der koningen: 

  
2 Korintiërs 5, vers 10 Want wij moeten allen voor de 

rechterstoel van Christus openbaar worden, opdat een ieder 

wegdrage wat hij in zijn lichaam verricht heeft, naardat hij gedaan 
heeft, hetzij goed, hetzij kwaad. 
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Zoals de Joden van hun vrijheid beroofd werden, o.a., zo wil 
men ook nu met kleine sluwe stapjes de ongevaccineerden 

van hun menselijke vrijheid gaan beroven. 

Voorwaar, wat God zei over de vaccinatie is te vinden via zoekbalk 
op de website Evangelicalendtimemachine.com. 

  
1 Johannes 5, vers 18 tot en met 20 Wij weten, dat een ieder, 

die uit God geboren is, niet zondigt; want Hij, die uit God geboren 

werd, bewaart hem, en de boze heeft geen vat op hem. Wij weten, 
dat wij uit God zijn en de gehele wereld in het boze ligt. Doch wij 

weten, dat de Zoon van God gekomen is en ons inzicht gegeven 
heeft om de Waarachtige te kennen; en wij zijn in de Waarachtige, 

in zijn Zoon Jezus Christus. Dit is de waarachtige God en het 

eeuwige leven. 
En 3 Johannes 1, vers 11 Geliefde, volg het kwade niet na, maar 

het goede. Wie goed doet, is uit God, maar wie kwaad doet, heeft 
God niet gezien. 

  

En Openbaring 22, vers 11 tot en met 13 Wie onrecht doet, hij 
doe nog meer onrecht; wie vuil is, hij worde nog vuiler; wie 

rechtvaardig is, hij bewijze nog meer rechtvaardigheid; wie heilig 

is, hij worde nog meer geheiligd. Zie, Ik kom spoedig en mijn loon 
is bij Mij om een ieder te vergelden, naardat zijn werk is. Ik ben de 

alfa en de omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde. 
En Openbaring 3, vers 3 Bedenk dan, hoe gij het ontvangen en 

gehoord hebt, en bewaar het en bekeer u. Indien gij dan niet 

wakker wordt, zal Ik komen als een dief, en gij zult niet weten, op 
welk uur Ik u zal overvallen. 

  
En Openbaring 22, vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, 

zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van 

de Here Jezus Christus zij met u allen. 
  

Tot slot, zoals het in 1942 was zal het weer zijn!  

Luister ook naar de boodschap getiteld, ‘Men is uit op een 
wereldoorlog’. 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en 
verdween. 
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Heb geen dovemansoren! 
  
Waarschuwende en profetische boodschap Gods: Wie de 

waarschuwingen Gods in de wind slaat zal overgeleverd worden aan 

satan!  
Volledige weergave: 

  
Hallo, welkom! Op 18 oktober 2022, kreeg ik, Profeet Benjamin 

Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil 

delen. 
  

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

  

Voorwaar, spits uw oren en luister aandachtig! 
Mijn naam is Sirminai, en ben een bode engel Gods. Voorwaar, 

zowel vanuit de kadosh, heilige Bijbel en alswel de kadosh, heilige 
boodschappen Gods overgebracht aan Profeet Benjamin Cousijnsen 

herkend men de voorzegde profetieën zowel het huidige 

gebeurtenissen. Het is aan u of u zich wilt bekeren of niet en om 
aan God genade en verlossing te vragen en uw leven in Zijn handen 

te leggen. Vele gebeurtenissen in de wereld zullen zich voltrekken 

vanwege wat de Bijbel al voorzegd heeft. Voorwaar, u hebt vast al 
zovele boodschappen Gods gehoord, maar het is nu echt de tijd om 

de boodschappen Gods echt serieus te nemen die kadosh, heilig 
zijn. Als u bij het horen van de boodschap niet om Gods redding 

vraagt zal u afgescheiden worden en achtergelaten worden tijdens 

de Opname.  
  

Voorwaar, bekeer u of u zal ongekende zware beproevingen 
ondergaan vanwege dat u Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 

Christus verwerpt! 

  
Mattheüs 24, vers 4 En Jezus antwoordde en zeide tot hen: Ziet 

toe, dat niemand u verleide!  
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En vers 7 Want volk zal opstaan tegen volk, en koninkrijk tegen 
koninkrijk, en er zullen nu hier, dan daar, hongersnoden en 

aardbevingen zijn.  

En vers 10 En dan zullen velen ten val komen en zij zullen elkander 
overleveren en elkander haten.  

En vers 12 tot en met 22 En omdat de wetsverachting toeneemt, 
zal de liefde van de meesten verkillen. Maar wie volhardt tot het 

einde, die zal behouden worden. En dit evangelie van het Koninkrijk 

zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor 
alle volken, en dan zal het einde gekomen zijn. Wanneer gij dan de 

gruwel der verwoesting, waarvan door de Profeet Daniël gesproken 
is, op de heilige plaats ziet staan – wie het leest, geve er acht op – 

laten dan wie in Judea zijn, vluchten naar de bergen. Wie op het 

dak is, ga niet naar beneden om zijn huisraad mede te nemen, en 
wie in het veld is, kere niet terug om zijn kleed mede te nemen. 

Wee de zwangeren en de zogenden in die dagen. Bidt, dat uw 
vlucht niet in de winter valle en niet op een sabbat. Want er zal dan 

een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is van het begin 

der wereld tot nu toe en ook nooit meer wezen zal. En indien die 
dagen niet ingekort werden, zou geen vlees behouden worden; 

doch ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen worden 

ingekort. 
  

Voorwaar, heb geen dovemansoren! 
Wie de waarschuwingen Gods in de wind slaat zal overgeleverd 

worden aan satan! Voorwaar, ook zeer vele kerkgangers en 

religieuzen, onder andere, zullen door de Opname zeer verrast en 
overvallen worden zoals de dwaze maagden in de gelijkenis van 

Mattheüs 25, die de Here profetisch gezegd heeft. 
  

Mattheüs 24, vers 27 Want gelijk de bliksem komt van het oosten 

en licht tot het westen, zo zal de komst van de Zoon des mensen 
zijn.  

  

Voorwaar, het zal gelijk als een blikseminslag zijn! 
Zo zijn er ook velen die zich door hun politieke en geestelijke 

leiders in slaap hebben laten sussen en weer anderen hebben de 
onjuiste leer gevolgd, vanwege dat die persoon er zo mooi en 

aantrekkelijk uitziet laat men zich betoveren en verleiden en 
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misleiden, en zij hebben zich niet geestelijk laten informeren over 
de eindtijd en over de Opname en niet geestelijk voorbereid, en zijn 

helaas tot slot verloren gaan. 

  
Voorwaar, in de Evangelicalendtimemachine.com wordt men 

wel voorbereid en aangemoedigd om ook Gods kadosh, 
heilige boodschappen te bestuderen en Gods directe leiding 

te zoeken. 

  
Mattheüs 4, vers 4 Maar Hij antwoordde en zeide: Er staat 

geschreven: Niet alleen van brood zal de mens leven, maar van alle 
woord, dat uit de mond Gods uitgaat. 

En 2 Timotheüs 3, vers 11 tot en met 14 vanaf: Al die vervolgingen 

heb ik doorstaan en de Here heeft mij uit alle gered. Trouwens, 
allen, die in Christus Jezus godvruchtig willen leven, zullen vervolgd 

worden. Maar slechte mensen en bedriegers zullen van kwaad tot 
erger komen; zij verleiden en worden verleid. Blijf gij echter bij wat 

u geleerd en toevertrouwd is, wèl bewust van wie gij het hebt 

geleerd. 
En 2 Timotheüs 4, vers 3 en 4 Want er komt een tijd, dat de 

mensen de gezonde leer niet meer zullen verdragen, maar omdat 

hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich tal van 
leraars zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen 

afkeren en zich naar de verdichtsels keren. 
  

Voorwaar, de Opname is realiteit, een gebeurtenis die men 

niet mag verzwijgen! 
Wie om Gods redding hebben gevraagd en gehoor heeft gegeven 

aan de boodschappen Gods en zijn of haar wandel onderhoud zal 
samen met kinderen en zwakbegaafden die geestelijk nog niet 

toerekeningsvatbaar zijn, in een oogwenk door Hem van de aarde 

worden weggenomen en naar de Hemel verplaatst worden en 
vrijgesteld van een hele reeks veroordelingen. 

  

Openbaring 22, vers 7 En zie, Ik kom spoedig. Zalig hij, die de 
woorden der profetie van dit boek bewaart!, “zegt de Here God.” 

En vers 21 De genade van de Here Jezus Christus zij met u allen. 
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Tot slot, wees klaar nu voor de Opname voordat de bliksem 
uit het niets inslaat! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en 

verdween. 
 

 
 

Wees geen eigenwijs visje 

  
In deze boodschap Gods het volgende; de Here, Yeshua 

HaMashiach, de Koning der koningen sprak in gelijkenis. Geef hier 

een oor aan en denk diep in u hart na over deze woorden van de 
Heer. 

  
  

Volledige weergave: 

  
Hallo, welkom! Op 19 oktober 2022, kreeg ik, Profeet Benjamin 

Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil 
delen. 

  

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

  

Voorwaar, voorwaar, zo spreekt de Here, Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus van Nazaret, de Koning 

der koningen, tot u: 
Het koninkrijk der hemelen is gelijk aan een sleepnet van een boot 

dat neergelaten is in de zee dat allerlei bijeen brengt. Wanneer het 

sleepnet goed vol is wordt er goed naar gekeken het deugdelijke en 
het ondeugdelijke in het sleepnet. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, in 

beeldspraak; wat Mijn Vader Mij gegeven heeft gaat alles te boven. 
Op de oever word het deugdelijke er goed tussen weggehaald, 

verzamelt en meegenomen. Net zoals men het deugdelijke 

beschermt om het in goede vaten te doen, zo bescherm Ik, de 
Here, het mijne. Voorwaar, zij hebben naar Mijn stem gehoord en 

Ik geef hen, de deugdelijke, eeuwig leven en zij zullen voorzeker 

niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit Mijn hand 
roven. Voorwaar, het ondeugdelijke werpt men weg. 
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Mattheüs 13, vers 49 tot en met 51 Zó zal het gaan bij de 

voleinding der wereld. De engelen zullen uitgaan om de bozen uit 

het midden der rechtvaardigen af te zonderen, en zij zullen hen in 
de vurige oven werpen; daar zal het geween zijn en het 

tandengeknars. Hebt gij dit alles verstaan? Zij zeiden tot Hem: Ja.  
  

Voorwaar, en hebt gij deze beeldspraak, die je nu net hebt 

beluisterd, dit alles ook wel verstaan? 
Voorwaar, mijn naam is Rafaël, en ben een bode engel Gods.  

Wees geen eigenwijs visje dat ondeugdelijk is en zich in de 
waterstroom van de wereld laat afdrijven naar de duistere wateren. 

Bekeer u, nu het nog kan en belijd uw zonden aan Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! 
  

Zo spreekt de Here: 
  

Psalm 32, vers 8 Ik leer en onderwijs u aangaande de weg die gij 

gaan moet; Ik raad u; mijn oog is op u. 
En vers 11 Verheugt u in de HERE en juicht, gij rechtvaardigen; 

jubelt allen, gij oprechten van hart. 

En Openbaring 14, vers 14 En ik zag en zie, een witte wolk, en op 
de wolk iemand gezeten als eens mensenzoon met een gouden 

kroon op zijn hoofd en een scherpe sikkel in zijn hand.  
En vers 16 En Hij, die op de wolk gezeten was, zond zijn sikkel uit 

op de aarde, en de aarde werd gemaaid. 

  
Voorwaar,  

  
Openbaring 22, vers 22 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: 

Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de 

Here Jezus Christus zij met u allen. 
  

Tot slot,  

  
Jesaja 43, vers 16 en vers 2 Zo zegt de HERE, die door de zee 

een weg baant en een pad door machtige wateren: Wanneer gij 
door het water trekt, ben Ik met u; gaat gij door rivieren, zij zullen 
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u niet wegspoelen; als gij door het vuur gaat, zult gij niet verteren 
en zal de vlam u niet verbranden. 

  

Amen! 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en 

verdween. 
 

 

 

Alles draait niet alleen om u 
  

Zo spreekt de Here: Hoe kan Ik u wakker schudden? De liefde is 
niet afgunstig en alles draait niet alleen om u. 

  
  

Volledige weergave: 

  
Hallo, welkom! Op 20 oktober 2022, kreeg ik, Profeet Benjamin 

Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil 
delen. 

  

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. 

  

Voorwaar, voorwaar, zo spreekt de Here, de Koning der 
koningen, tot u: 

Voorwaar, hoeveel moeite doet u om te luisteren naar Mijn kadosh, 
heilige boodschappen om het te overdenken? Voorwaar, onderzoekt 

u ééns en wees eerlijk en beantwoord Mij. Of hebt u het zo druk 

met alles wat u van Mij weg houd? Hoe kan Ik u wakker schudden? 
De liefde is niet afgunstig en alles draait niet alleen om u. 

  
Hebreeën 2, vers 1 Daarom moeten wij  “juist nu, des” temeer 

aandacht schenken aan hetgeen wij gehoord hebben, “de 

boodschappen Gods, onder andere” opdat wij niet “zullen” 
afdrijven “en verloren gaan”.  

  

Voorwaar, mijn naam is Revelado, en ben een bode engel 
Gods. 
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Voorwaar, het is beter dat u zich bekeerd en niet probeerd God te 
slim af te zijn in uw wandel, maar herstel uw relatie met Hem. 

  

Colossenzen 3, vers 2 Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die 
op de aarde zijn. 

En vers 14 tot en met 17 En doet bij dit alles de liefde aan, als de 
band der volmaaktheid. En de vrede van Christus, tot welke gij 

immers in één lichaam geroepen zijt, regere in uw harten; en weest 

dankbaar. Het woord van Christus wone rijkelijk in u, zodat gij in 
alle wijsheid elkander leert en terechtwijst en met psalmen, 

lofzangen en geestelijke liederen zingende, Gode dank brengt in uw 
harten. En al wat gij doet met woord of werk, doet het alles in de 

naam des Heren Jezus, God, de Vader, dankende door Hem! 

Amen! 
  

Tot slot,  
  

Hebreeën 4, vers 13 En geen schepsel is voor Hem verborgen, 

want alle dingen liggen open en ontbloot voor de ogen van Hem, 
voor wie wij rekenschap hebben af te leggen. 

En Jacobus 1, vers 21 tot en met 25 Legt dus af alle vuilheid en alle 

uitwas van boosheid en neemt met zachtmoedigheid het in u 
geplante woord aan, dat uw zielen kan behouden. En weest daders 

des woords en niet alleen hoorders: dan zoudt gij uzelf misleiden. 
Want wie hoorder is van het woord en niet dader, die gelijkt op een 

man, die het gelaat, waarmede hij geboren is, in een spiegel 

beschouwt; want hij heeft zich beschouwd, is heengegaan en heeft 
terstond vergeten, hoe hij er uitzag. Maar wie zich verdiept in de 

volmaakte wet, die der vrijheid, en daarbij blijft, niet als een 
vergeetachtige hoorder, doch als een werkelijk dader, die zal zalig 

zijn in zijn doen. 

En Jacobus 3, vers 13 Wie is wijs en verstandig onder u? Hij tone 
uit zijn goede wandel zijn werken met wijze zachtmoedigheid. 

  

En Openbaring 22, vers 21 De genade van de Here Jezus 
Christus zij met u allen. 

  
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en 

verdween. 
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O wee, o wee, boosdoeners! 
  

Daar zal een gebaande weg zijn, die de heilige weg genaamd 

wordt; geen onreine zal die betreden; maar hij zal alleen voor hen 
zijn; reizigers noch dwazen zullen erop dolen. Voordat het morgen 

wordt, zijn zij in Christus er niet meer. 
  

  

  
Volledige weergave: 

  
Hallo, welkom! Op 23 oktober 2022, kreeg ik, Profeet Benjamin 

Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil 

delen. 
  

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 

Sharmeo en ben een bode engel Gods. 

  
Voorwaar, zo spreekt de kadosh, heilige, Here der heren, de 

Koning der koningen: 

Voorwaar, O wee, O wee u! Bekeer u! 
  

Jesaja 5, vers 11 en vers 14 Wee hun die reeds des morgens 
vroeg bedwelmende drank zoeken; die laat in de nacht opblijven, 

terwijl de wijn hen verhit. Daarom doet het dodenrijk zijn keel wijd 

open en spert het zijn muil op, mateloos, zodat “u” daarin 
verzinkt…tot zover. 

En vers 18 Wee hun die de ongerechtigheid tot zich trekken met 
koorden van valsheid en de zonde als met een wagentouw. 

En vers 20 tot en met 22 Wee hun die het kwade goed noemen en 

het goede kwaad; die duisternis voorstellen als licht en licht als 
duisternis; die bitter doen doorgaan voor zoet en zoet voor bitter. 

Wee hun die in eigen oog wijs zijn en in eigen oordeel verstandig. 

Wee hun die helden zijn in het drinken van wijn en dapperen in het 
mengen van bedwelmende drank. 
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En Jesaja 13, vers 6 en vers 10 Jammert, want de dag des HEREN 

is nabij; hij komt als een verwoesting van de Almachtige. Want de 

sterren en de sterrenbeelden des hemels doen hun licht niet 
stralen, de zon is bij haar opgang verduisterd en de maan laat haar 

licht niet schijnen. 
En Jesaja 17, vers 7 Te dien dage zal de mens de blik richten op 

zijn Maker en zijn ogen zullen zien naar de Heilige Israëls. 

En vers 14 Ten tijde des avonds, zie, “de onverwachte 
donderflits”, daar is “de” verschrikking “voor velen”; voordat 

het morgen wordt, zijn zij “in Christus” er niet meer…tot zover. 
En Jesaja 25, vers 8 Hij, “Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 

Christus” zal voor eeuwig de dood vernietigen, en de Here HERE 

zal de tranen van alle aangezichten afwissen…tot zover. 
En vers 9 En men zal te dien dage zeggen: Zie, deze is onze God, 

van wie wij hoopten, dat Hij ons zou verlossen; dit is de HERE, op 
wie wij hoopten; laten wij juichen en ons verblijden over de 

verlossing die Hij geeft. 

  
En Jesaja 35, vers 8 en vers 10 Daar zal een gebaande weg zijn, 

die de heilige weg genaamd wordt; geen onreine zal die betreden; 

maar hij zal alleen voor hen zijn; reizigers noch dwazen zullen erop 
dolen. De vrijgekochten des HEREN zullen wederkeren en met 

gejubel in Sion komen; eeuwige vreugde zal op hun hoofd zijn, 
blijdschap en vreugde zullen zij verkrijgen, maar kommer en 

zuchten zullen wegvlieden. 

En Klaagliederen 3, vers 22 Het zijn de gunstbewijzen des HEREN, 
dat wij niet omgekomen zijn, want zijn barmhartigheden houden 

niet op. 
En vers 25 en 26 Goed is de HERE voor wie Hem verwachten, voor 

de ziel die Hem zoekt; goed is het, in stilheid te wachten op het heil 

des HEREN. 
En vers 40 Laten wij onze wegen doorzoeken en doorvorsen en ons 

bekeren tot de HERE. 

  
En Mattheüs 24, vers 27 Want gelijk de bliksem komt van het 

oosten en licht tot het westen, zo zal de komst van de Zoon des 
mensen zijn.  

  



 
 

 

9195 
 
 

 

En Openbaring 22, vers 11 tot en met 14 Wie onrecht doet, hij 
doe nog meer onrecht; wie vuil is, hij worde nog vuiler; wie 

rechtvaardig is, hij bewijze nog meer rechtvaardigheid; wie heilig 

is, hij worde nog meer geheiligd. Zie, Ik kom spoedig en mijn loon 
is bij Mij om een ieder te vergelden, naardat zijn werk is. Ik ben de 

alfa en de omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde. 
Zalig zij, die hun gewaden wassen, opdat zij recht mogen hebben 

op het geboomte des levens en door de poorten ingaan in de stad. 

  
Voorwaar,  

  
Openbaring 22, vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: 

Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de 

Here Jezus Christus zij met u allen. 
  

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en 
verdween. 

 

 
 

Kijk uit voor dood geloof! 
  
Let op uzelf, dat gij niet verliest wat wij verricht hebben, maar uw 

loon ten volle ontvangt. 2 Johannes 1, vers 8  

  
  

Volledige weergave: 
  

Hallo, welkom! Op 24 oktober 2022, kreeg ik, Profeet Benjamin 

Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil 
delen. 

  
Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, de Koning der 

koningen.  
  

Voorwaar, voorwaar,  
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Jakobus 2, vers 14 Wat baat het, mijn broeders “en zusters”, of 
iemand al beweert geloof te hebben, als hij “of zij” geen werken 

“Gods in zicht” heeft? Kan dat geloof hem “of haar” behouden? 

  
Voorwaar, hoe zien uw werken des geloofs er uit? 

  
Jakobus 2, vers 17 Zo is het ook met het geloof: indien het niet 

met “geestelijke” werken “en een levende relatie met God” 

gepaard gaat, is het, op zichzelf genomen, dood. 
  

Voorwaar, onderzoekt u ééns of u geen dood geloof hebt of 
een gebrek aan geloof lijd. 

  

Jakobus 2, vers 18 tot en met 24 Maar, zal iemand zeggen: Gij 
hebt geloof en ík heb werken. Toon mij dan uw geloof zonder de 

werken, en ik zal u mijn geloof tonen uit mijn werken. Gij gelooft, 
dat God één is? Daaraan doet gij wèl, maar dat geloven de boze 

geesten ook en zij sidderen. Wilt gij weten, gij dwaze mens, dat het 

geloof zonder de werken niets uitwerkt? Is onze vader Abraham 
niet uit werken gerechtvaardigd, toen hij zijn zoon Isaak op het 

altaar legde? Daaruit kunt gij zien, dat zijn geloof samenwerkte met 

zijn werken, en dat dit geloof pas volkomen werd uit de werken; en 
het schriftwoord werd vervuld, dat zegt: Abraham geloofde God en 

het werd hem tot gerechtigheid gerekend, en hij werd een vriend 
van God genoemd. Gij ziet, dat een mens gerechtvaardigd wordt uit 

werken en niet slechts uit geloof.  

En vers 26 Want gelijk het lichaam zonder geest dood is, zo is ook 
het geloof zonder werken dood. 

  
Voorwaar, mijn naam is Michaela, en ben een bode engel 

Gods. 

Steun de Evangelicalendtimemachine.com. 
  

1 Petrus 2, vers 6 en 7 Daarom staat er in een schriftwoord: Zie, 

Ik leg in Sion een uitverkoren en kostbare hoeksteen, en wie op 
hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen. U dan, die 

gelooft, geldt dit kostbare, maar voor de ongelovigen geldt: De 
steen, die de bouwlieden afgekeurd hadden, die is geworden tot 

een hoeksteen en een steen des aanstoots en een rots der ergernis. 
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Voorwaar, u dan die gelooft, spits uw oren! 

  

1 Petrus 2, vers 5 En laat u ook zelf als levende stenen 
gebruiken…tot zover en lees verder vanaf: tot het brengen van 

geestelijke offers, die Gode welgevallig zijn door Jezus Christus.  
En 2 Johannes 1, vers 8 Let op uzelf, dat gij niet verliest wat wij 

verricht hebben, maar uw loon ten volle ontvangt. 

  
Voorwaar, Hij heeft een blijmoedige gever lief. 

Hebt u ook Hem lief? 
  

Openbaring 3, vers 15 Ik weet uw werken, dat gij noch koud zijt, 

noch heet. Waart gij maar koud of heet! 
En Genesis 14, vers 20 En geprezen zij God, de Allerhoogste, die 

uw vijanden in uw macht heeft overgeleverd. En hij gaf hem van 
alles de tienden. 

En Genesis 28, vers 22 vanaf: En van alles wat Gij mij schenken 

zult, zal ik U stipt de tienden geven. 
En Maleachi 3, vers 7 en 8 Van de dagen uwer vaderen af zijt gij 

afgeweken van mijn inzettingen en hebt ze niet onderhouden. Keert 

terug tot Mij, dan zal Ik tot u terugkeren, zegt de HERE der 
heerscharen. En dan zegt gij: In welk opzicht moeten wij 

terugkeren? Mag een mens God beroven? Toch berooft gij Mij. En 
dan zegt gij: Waarin beroven wij U? In de tienden en de heffing, 

“zegt de Heer.” 

En vers 10 Breng de gehele tiende naar de voorraadkamer, opdat 
er spijze zij in mijn huis; “Let op!” beproeft Mij toch daarmede, 

zegt de HERE der heerscharen, of Ik dan niet voor u de vensters van 
de hemel zal openen en zegen in overvloed over u “zal” uitgieten.  

  

Tot slot,  
  

Openbaring 22, vers 12 tot en met 14 Zie, Ik kom spoedig en 

mijn loon is bij Mij om een ieder te vergelden, naardat zijn werk is. 
Ik ben de alfa en de omega, de eerste en de laatste, het begin en 

het einde. Zalig zij, die hun gewaden wassen, opdat zij recht mogen 
hebben op het geboomte des levens en door de poorten ingaan in 

de stad. 
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Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en 

verdween. 

 
 

 

Weest ook gij onderdanig en respectvol voor de 
Heer 
  
Laten wij de Here loven en prijzen en Hem voor de boodschappen 

danken, die velen levens gered hebben en veranderd en 

bemoedigd, maar wees ook dankbaar voor de waarschuwingen en 
vermaningen, en terechtwijzingen die worden overgebracht.  

  

  
Volledige weergave: 

  
Hallo, welkom! Op 25 oktober 2022, kreeg ik, Profeet Benjamin 

Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil 

delen. 
  

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam 
boven alle namen van de Waarachtige, Yeshua HaMashiach, JHWH, 

Jezus Christus, de Koning van al wat leeft! Voorwaar, mijn naam is 

Kadesa, en ben een bode engel Gods.  
  

Voorwaar, een valse profeet zal nimmer u zulke bijzondere 

boodschappen Gods overbrengen. 
Sinds begin van 2012 brengt Gods eenvoudige geliefde Profeet 

Benjamin Cousijnsen u reeds de boodschappen Gods, die in liefde 
overgebracht en geschreven werden en met u delen wat de bode 

engelen Gods des hemels overbrengen vanuit de kadosh, heilige 

troon Gods, van de Koning der koningen, Yeshua HaMashiach, 
JHWH, Jezus Christus, de levende opgestane Heer. 

Laten wij de Here loven en prijzen en Hem voor de boodschappen 
danken, boodschappen die vele levens gered en veranderd en 

bemoedigt hebben, maar ook voor de waarschuwingen, 

vermaningen, en terechtwijzingen die worden overgebracht. 
Voorwaar, sommige boodschappen bracht Profeet Benjamin 
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Cousijnsen wel eens met moeite omdat hij dacht wat men hiervan 
zou denken, maar in onderdanigheid en respect voor Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus en vanuit onvoorwaardelijke 

liefde en trouw aan Hem, brengt hij u dit alles over.  
  

Voorwaar,  
  

Openbaring 5, vers 12 lees vanaf: Het Lam, dat geslacht “en 

opgestaan van de dood” is, is waardig te ontvangen de macht en 
de rijkdom, en de wijsheid en de sterkte, en de “eeuwige” eer en 

de heerlijkheid en de “alle” lof. 
En vers 13 lees vanaf: Hem, die op de troon is, en het Lam 

“komen het toe” zij de lof en de eer “en aanbidding en de 

dank” en de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheden. 
  

En Openbaring 22, vers 6 en 7 En Hij zeide tot mij: Deze 
woorden zijn getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de 

geesten der Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten 

te tonen hetgeen weldra geschieden moet. En zie, Ik kom spoedig. 
Zalig hij, die de woorden der profetie van dit boek bewaart! 

En Kolossenzen 1, vers 29 Hiervoor span ik mij ook in, onder zware 

strijd, naar zijn werking, die in mij werkt met kracht. 
En Kolossenzen 2, vers 2 tot en met 4 Opdat hun harten getroost 

en zij in de liefde verenigd worden tot alle rijkdom van een volledig 
inzicht, en zij het geheimenis Gods mogen kennen, Christus, in wie 

al de schatten der wijsheid en kennis verborgen zijn. Dit zeg ik, 

opdat niemand u met drogredenen misleide.  
En vers 6 tot en met 8 Nu gij Christus Jezus, de Here, aanvaard 

hebt, wandelt in Hem, geworteld en dan opgebouwd wordend in 
Hem, bevestigd wordend in het geloof, zoals u geleerd is, 

overvloeiende in dankzegging. Ziet toe, dat niemand u medeslepe 

door zijn wijsbegeerte en door ijdel bedrog in overeenstemming 
met de overlevering der mensen, met de wereldgeesten en niet met 

Christus. 

En vers 13 tot en met 15 Ook u heeft Hij, hoewel gij dood waart 
door uw overtredingen en onbesnedenheid naar het vlees, levend 

gemaakt met Hem, toen Hij ons al onze overtredingen kwijtschold, 
door het bewijsstuk uit te wissen, dat door zijn inzettingen tegen 

ons getuigde en ons bedreigde. En dat heeft Hij weggedaan door 
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het aan het kruis te nagelen: Hij heeft de overheden en machten 
ontwapend en openlijk tentoongesteld en zo over hen gezegevierd. 

En Kolossenzen 3, vers 1 Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, 

zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus is, gezeten aan de 
rechterhand Gods. 

  
Voorwaar, onderzoekt u! 

  

Kolossenzen 3, vers 12 tot en met 17 Doet dan aan, als door 
God uitverkoren heiligen en geliefden, innerlijke ontferming, 

goedheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld. Verdraagt 
elkander en vergeeft elkander, indien de een tegen de ander een 

grief heeft; gelijk ook de Here u vergeven heeft, doet ook gij 

evenzo. En doet bij dit alles de liefde aan, als de band der 
volmaaktheid. En de vrede van Christus, tot welke gij immers in 

één lichaam geroepen zijt, regere in uw harten; en weest dankbaar. 
Het woord van Christus wone rijkelijk in u, zodat gij in alle wijsheid 

elkander leert en terechtwijst en met psalmen, lofzangen en 

geestelijke liederen zingende, Gode dank brengt in uw harten. En al 
wat gij doet met woord of werk, doet het alles in de naam des 

Heren Jezus, God, de Vader, dankende door Hem! 

  
Voorwaar, open uw oren, hart, en gedachten. 

  
Hebreeën 4, vers 15 Want wij hebben geen hogepriester, die niet 

kan medevoelen met onze zwakheden, maar een, die in alle dingen 

op gelijke wijze als wij is verzocht geweest, doch zonder te 
zondigen. 

  
En tot slot,  

  

Johannes 3, vers 19 tot en met 21 Dit is het oordeel, dat het 
licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever 

gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want 

een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het 
licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de 

waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat 
zij in God verricht zijn. 
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En Openbaring 22, vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, 
zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van 

de Here Jezus Christus zij met u allen. 

  
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en 

verdween. 
 

 

 

Zeg het volgende 
  

Inleiding: Ten dage dat ik riep, hebt Gij mij geantwoord, Gij hebt 
mij bemoedigd met kracht in mijn ziel. Psalm 139, vers 3 

  
  

Volledige weergave: 

  
Hallo, welkom! Op 26 oktober 2022, kreeg ik, Profeet Benjamin 

Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil 
delen. 

  

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 

Blesia, en ben een bode engel Gods.  

  
Zeg het volgende: 

  
Psalm 144, vers 1 en 2 Geprezen zij de HERE, mijn rots, die mijn 

“God” handen oefent ten strijde, mijn vingers tot de krijg. Mijn 

goedertierenheid en mijn vesting, mijn burcht en mijn bevrijder, 
mijn schild en bij wie ik schuil, die volken aan mij onderwerpt. 

En Psalm 145, vers 20 De HERE bewaart allen die Hem liefhebben, 
maar Hij verdelgt alle goddelozen. 

En Psalm 147, vers 5 en 6 Groot is onze HERE en geweldig in 

kracht, zijn verstand is onbeperkt. De HERE houdt de ootmoedigen 
staande, maar Hij vernedert de goddelozen ter aarde toe. 

En Psalm 138, vers 3 Ten dage dat ik riep, hebt Gij mij geantwoord, 

Gij hebt mij bemoedigd met kracht in mijn ziel. 
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En vers 7 Wanneer ik wandel te midden van benauwdheid, behoudt 
Gij mij in het leven….tot zover. 

En Psalm 139, vers 3 tot en met 6 Gij onderzoekt “mijn 

gedachten”, mijn gaan en mijn liggen, met al mijn wegen zijt Gij 
vertrouwd. Want er is geen woord op mijn tong, of, zie, HERE, Gij 

kent het volkomen; Gij omgeeft mij van achteren en van voren en 
Gij legt uw hand op mij. Het begrijpen is mij te wonderbaar, te 

verheven, ik kan er niet bij. 

  
Tot slot,  

  
Psalm 130, vers 5 en 6 Ik verwacht de HERE, mijn ziel verwacht 

en ik hoop op zijn woord; mijn ziel wacht op de Here, meer dan 

wachters op de morgen, wachters op de morgen. 
En Psalm 10, vers 15 Hij bukt, duikt ineen, en de zwakken vallen in 

zijn sterke klauwen. Hij zegt in zijn hart: God vergeet het, Hij 
verbergt zijn aangezicht, Hij ziet het in eeuwigheid niet. 

  

Amen! 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en 

verdween. 

 
 

 

Is er nog hoop na de Opname? 
  

Voorwaar, vanwege dat er ook het woord van God zal gebracht 
worden na de Opname zullen de antichrist en zijn volgelingen hen 

niet tolereren, en deze martelaren doden. 

Volledige weergave: 
  

Hallo, welkom! Op 27 oktober 2022, kreeg ik, Profeet Benjamin 
Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil 

delen. 

  
Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

  
Voorwaar, ik zeg u, hoor aandachtig naar deze boodschap. 
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Sommigen zijn van mening dat de mensen die niet het vaccine 
hebben aangenomen en achtergelaten zullen worden vanwege dat 

ze Christus niet hadden aangenomen, zij zowel de zogenaamde 

christenen die achtergebleven zijn komen beiden in een hel op 
aarde terecht. Alles wat de boodschappen Gods u ook geopenbaard 

hebben via Profeet Benjamin Cousijnsen zal geschieden! De vraag 
is bij velen, ‘Is er dan absoluut geen hoop meer door de chaos en 

hel op aarde en de overige gebeurtenissen?’ Juist wanneer de 

Opname plaatsvind zullen er ook wel sommigen zijn die zich daarna 
bekeren. 

  
Openbaring 7, vers 14 lees vanaf: En hij zeide tot mij: Dezen zijn 

het, die komen uit de grote verdrukking; en zij hebben hun 

gewaden gewassen en die wit gemaakt in het bloed des Lams. 
En vers 16 Zij zullen niet meer “lijden” hongeren en niet meer 

dorsten, ook zal de zon niet op hen vallen, noch enige hitte. 
En vers 17 vanaf: en God zal alle tranen van hun ogen afwissen. 

  

Voorwaar, mijn naam is Bereach, en ben een bode engel 
Gods.  

  

Openbaring 6, vers 9 en 10 En toen Hij het vijfde zegel opende, 
zag ik onder het altaar de zielen van hen, die geslacht waren om 

het woord van God en om het getuigenis, dat zij hadden. En zij 
riepen met luider stem en zeiden: Tot hoelang, o heilige en 

waarachtige Heerser, oordeelt en wreekt Gij ons bloed niet aan 

hen, die op de aarde wonen? 
  

Voorwaar, vanwege dat er ook het woord van God zal 
gebracht worden na de Opname zullen de antichrist en zijn 

volgelingen hen niet tolereren, en deze martelaren doden. 

Deze martelaren die voor de Opname er al waren en pas later echt 
tot geloof kwamen zullen zelfs getuigen over de boodschappen 

Gods die gebracht waren door de engelen Gods aan Profeet 

Benjamin Cousijnsen voor de Opname.  
  

Voorwaar, na de Opname en evenzo nu, is de satan bezig om 
de mensen van God af te trekken.  
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2 Tessalonicenzen 2, vers 9 tot en met 11 Daarentegen is diens 
komst naar de werking des satans met allerlei krachten, tekenen en 

bedrieglijke wonderen, en met allerlei verlokkende ongerechtigheid, 

voor hen, die verloren gaan, omdat zij de liefde tot de waarheid 
niet aanvaard hebben, waardoor zij hadden kunnen behouden 

worden. En daarom zendt God hun een dwaling, die bewerkt, dat zij 
de leugen geloven. 

  

Voorwaar, als niemand tot geloof zou komen waarom 
zouden er dan mensen onthoofd worden? 

Ja, juist vanwege hun geloof. 
  

Openbaring 17, vers 5 En op haar voorhoofd was een naam 

geschreven, een geheimenis: het grote Babylon, moeder van de 
hoeren en van de gruwelen der aarde. 

  
Voorwaar, toch is het beter voor iedereen dat men zich nu al 

bekeerd. 

  
Mattheüs 24, vers 21 en 22 Want er zal dan een grote 

verdrukking zijn, zoals er niet geweest is van het begin der wereld 

tot nu toe en ook nooit meer wezen zal. En indien die dagen niet 
ingekort werden, zou geen vlees behouden worden; doch ter wille 

van de uitverkorenen zullen die dagen worden ingekort. 
En vers 27 Want gelijk de bliksem komt van het oosten en licht tot 

het westen, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn.  

  
Voorwaar, doe er alles aan om deel te kunnen nemen aan 

het samenkomen met de Zoon des mensen op de wolken. 
  

Mattheüs 24, vers 13 Maar wie volhardt tot het einde, die zal 

behouden worden. 
En vers 37 tot en met 39 Want zoals het was in de dagen van 

Noach, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn. Want zoals 

zij in [die] dagen vóór de zondvloed waren, etende en drinkende, 
huwende en ten huwelijk gevende, tot op de dag, waarop Noach in 

de ark ging, en zij niets bemerkten, eer de zondvloed kwam en hen 
allen wegnam, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn. 
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En vers 42 Waakt dan, want gij weet niet, op welke dag uw Here 
komt. 

  

Tot slot,  
  

Openbaring 22, vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: 
Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de 

Here Jezus Christus zij met u allen. 

  
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en 

verdween. 
 

 

 

En zo, houdt satan iedereen bezig! 
  

De oorlog in Oekraïne en de overige geweld, de energiecrisis, de 
gevolgen en opdringen van de Covid-19 vaccines dat de mens 

totaal overneemt, en de beslissingen van de Nieuwe Wereld Orde 
en van de politiek, en klimaatleugens, en het dagelijks leven die 

onbetaalbaar wordt voor iedereen, houdt iedereen dagelijks bezig. 

  
  

Volledige weergave: 

  
Hallo, welkom! Op 30 oktober 2022, kreeg ik, Profeet Benjamin 

Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil 
delen. 

  

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

  
Voorwaar, voorwaar,  

  

Mattheüs 18, vers 7 Wee de wereld om de verleidingen tot zonde. 
Want er moeten verleidingen komen, maar wee die mens, door wie 

de verleiding komt. 

En Mattheüs 19, vers 23 en 24 Jezus zeide tot zijn discipelen: 
Voorwaar, Ik zeg u, een rijke zal moeilijk het Koninkrijk der 
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hemelen binnengaan. Wederom zeg Ik u, het is gemakkelijker, dat 
een kameel gaat door het oog van een naald dan dat een rijke het 

Koninkrijk Gods binnengaat. 

En vers 29 en 30 En een ieder, die huizen of broeders of zusters of 
vader of moeder of kinderen of akkers heeft prijsgegeven om mijn 

naam, zal vele malen meer terugontvangen en het eeuwige leven 
erven. Maar vele eersten zullen de laatsten zijn, en vele laatsten de 

eersten. 

  
Voorwaar, en dan zijn er sommigen die klagen als de Here, 

de Koning der koningen het volgende van u vraagt. 
  

Maleachi 3, vers 10 Breng de gehele tiende naar de 

voorraadkamer, opdat er spijze zij in mijn huis; beproeft Mij toch 
daarmede, zegt de HERE der heerscharen, of Ik dan niet voor u de 

vensters van de hemel zal openen en zegen in overvloed over u 
uitgieten.  

  

Voorwaar, mijn naam is Revelado, en ben een bode engel 
Gods. 

De oorlog in Oekraïne en het overige geweld, de energiecrisis, de 

gevolgen en opdringen van de Covid-19 vaccinaties dat de mens 
totaal overneemt, de beslissingen van de Nieuwe Wereld Orde en 

van de politiek, en de klimaatleugens, en het dagelijks leven 
onbetaalbaar wordt voor iedereen, houdt allen iedere dag bezig. 

  

Mattheüs 19, vers 21 en 22 Jezus zeide tot hem: Indien gij 
volmaakt wilt zijn, ga heen, verkoop uw bezit en geef het aan de 

armen, en gij zult een schat in de hemelen hebben, en kom hier, 
volg Mij. Toen de jongeling dit woord hoorde, ging hij bedroefd 

heen, want hij bezat vele goederen. 

En vers 25 Toen de discipelen dit hoorden, waren zij zeer verslagen 
en zeiden: Wie kan dan behouden worden?  

  

Voorwaar, steeds meer mensen zijn angstig voor wat zou 
kunnen gaan gebeuren; of het nu de schuld van Putin is of 

niet. 
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Efeziërs 6, vers 10 tot en met 13 Voorts, weest krachtig in de 
Here en in de sterkte zijner macht. Doet de wapenrusting Gods 

aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels; 

want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen 
de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer 

duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Neemt 
daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in 

de boze dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te 

houden.  
En vers 16 Neemt bij dit alles het schild des geloofs ter hand, 

waarmede gij al de brandende pijlen van de boze zult kunnen 
doven. 

En vers 18 En bidt daarbij met aanhoudend bidden en smeken bij 

elke gelegenheid in de Geest, daartoe wakende met alle volharding 
en smeking voor alle heiligen. 

  
Voorwaar, velen negeren of kijken weg van de 

gebeurtenissen waar de regeringen wereldwijd mee bezig 

zijn, zoals bij alle duivelse plannen gebeurd. 
Voorwaar, Profeet Benjamin Cousijnsen had u reeds voorzegd dat 

men een geheime dossier heeft een uitgewerkte stappenplan dat 

destijds door Barack Obama en de wereldleiders ondertekend is. 
Hoe dan ook de overheden en machten dezer duisternis van satan 

drukken alles door wat de Bijbelse profetieën doet vervullen wat in 
Openbaring van uw Bijbel staat. De gevallen engelen van satan met 

hun fatalistische houding maken één van de grootste en domste 

misrekeningen vanwege dat men wegkijkt van de volle waarheid. 
En vanwege deze misrekening kijkt men zelfs juist weg van wat er 

staat te gebeuren. 
  

Mattheüs 24, vers 39 En zij niets bemerkten, eer de zondvloed 

kwam en hen allen wegnam, zo zal ook de komst van de Zoon des 
mensen zijn. 

En vers 27 Want gelijk de bliksem komt van het oosten en licht tot 

het westen, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn. 
  

Voorwaar, zo vreemd behoren de boodschappen Gods niet te 
zijn die u worden overgebracht door Profeet Benjamin 

Cousijnsen. 
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Wij, de engelen Gods, hebben ons best wel vaak verbaast over 
mensen die er trots op menen te zijn dat ze nog exact hetzelfde 

denken en precies dezelfde eigen overtuigingen hebben als vele, 

vele jaren geleden, alsof ze altijd op de kleuterschool van hun 
innerlijke leven zijn blijven hangen en niet verder zijn gegroeid, 

maar liever naar hun eigen verlangens en behoeften bleven kijken. 
Voorwaar, dit jaar waren wij, de engelen Gods, ook verbijsterd over 

hoe ongelooflijk veel eigenwijze mensen er zijn blijven hangen in 

een soort ‘baby zuigelingen modus’ zowel ook onder degene die 
zich ‘Christen’ noemen en reeds geacht zouden worden om bewust 

en wakker te zijn, blijken die helaas inwendig niet veel meer verder 
ontwikkeld te zijn dan een baby, en naar hun eigen hand nemen en 

het liefst ook nog voorop lopen en de Here tot hun slaaf willen 

maken. Alles draait om hen; de ‘ik, ik, ik’ - gemoedstoestand, 
terwijl ze nog in de luiers zitten.  

  
Voorwaar deel deze boodschap ook met anderen. 

  

Hebreeën 5, vers 13 en 14 Want ieder, die nog van melk leeft, 
heeft geen weet van de rechte prediking: hij is nog een zuigeling. 

Maar de vaste spijs is voor de volwassenen, die door het gebruik 

hun zinnen geoefend hebben in het onderscheiden van goed en 
kwaad. 

  
Voorwaar, de satan houd u dus liever aan de melk en zo wil 

hij u weghouden van de volle waarheid, de boodschappen 

Gods om te groeien. 
  

1 Johannes 2, vers 18 Kinderen, het is de laatste ure; en gelijk 
gij gehoord hebt, dat er een antichrist komt, zijn er nu ook vele 

antichristen opgestaan, en daaraan onderkennen wij, dat het de 

laatste ure is. 
En vers 24 en 25 Wat u betreft, wat gij van den beginne gehoord 

hebt, moet in u blijven. Indien in u blijft, wat gij van den beginne 

gehoord hebt, dan zult gij ook in de Zoon en in de Vader blijven. En 
dit is de belofte, die Hij zelf ons beloofd heeft: het eeuwige leven. 

  
Tot slot,  
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Openbaring 22, vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: 
Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de 

Here Jezus Christus zij met u allen. 

  
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en 

verdween. 
 

 

 

Here God der heerscharen, niemand is zoals U! 
  

Want wie in de hemel kan de HERE evenaren, wie onder de goden is 
de HERE gelijk? Welzalig het volk dat de jubelroep kent. 

  
  

Volledige weergave: 

  
Hallo, welkom! Op 31 oktober 2022, kreeg ik, Profeet Benjamin 

Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil 
delen. 

  

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

  

Voorwaar,  
  

Psalm 89, vers 7 tot en met 9 Want wie in de hemel kan de HERE 
evenaren, wie onder de goden is de HERE gelijk? “Voorwaar, 

voorwaar, ik zeg u,” God is zeer ontzagwekkend in de raad der 

heiligen “en” geducht boven allen die rondom Hem zijn. “Zeg,” 
HERE, God der heerscharen, wie is als Gij grootmachtig, o HERE, en 

uw trouw is rondom U. 
En vers 12 Uwer is de hemel, uwer is ook de aarde; de wereld en 

haar volheid. “Voorwaar,” Gij hebt ze gegrond. 

En vers 14 en 15 Gij, “Here”, hebt een machtige arm, uw hand is 
“zeer” sterk, “en” uw rechterhand verheven; gerechtigheid en 

recht zijn de grondslag van uw troon, goedertierenheid en trouw 

gaan voor uw “kadosh, heilige” aangezicht henen. 
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Voorwaar, mijn naam is Blesia, en ben een bode engel Gods. 
Verheugt u in Hem! 

  

Psalm 89, vers 16 tot en met 19 Welzalig het volk dat de 
jubelroep kent, zij wandelen, HERE, in het licht van uw aanschijn; in 

uw Naam, “Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus”, 
juichen zij “die in u geloven en vertrouwen” de ganse dag, en 

door uw gerechtigheid worden zij verhoogd. “Dank U, HERE”. 

Want Gij zijt de luister hunner sterkte, en door uw welbehagen zult 
Gij onze hoorn verhogen; want van de HERE is ons schild…tot zover. 

  
Voorwaar, vrees niet maar zie op de Here! 

  

Psalm 89, vers 25 Maar mijn trouw en mijn goedertierenheid 
zullen met hem zijn, en door mijn naam zal zijn hoorn verhoogd 

worden. 
En Psalm 91, vers 1 en 2 Wie in de schuilplaats des Allerhoogsten is 

gezeten, vernacht in de schaduw des Almachtigen. Ik zeg tot de 

HERE: Mijn toevlucht en mijn vesting, mijn God, op wie ik vertrouw. 
En vers 4 tot en met 9 Met zijn vlerken beschermt Hij u, en onder 

zijn vleugelen vindt gij een toevlucht; zijn trouw is schild en 

pantser. Gij hebt niet te vrezen voor de verschrikking van de nacht, 
voor de pijl, die des daags vliegt; voor de pest, die in het duister 

rondwaart, voor het verderf, dat op de middag vernielt. Al vallen er 
duizend aan uw zijde, en tienduizend aan uw rechterhand, tot u zal 

het niet genaken; slechts zult gij het met uw ogen aanschouwen, 

en de vergelding aan de goddelozen zien. Want Gij, o HERE, zijt 
mijn toevlucht. De Allerhoogste hebt gij tot uw schutse gesteld. 

En vers 11 Want Hij zal aangaande u zijn engelen gebieden, dat zij 
u behoeden op al uw wegen. 

En Psalm 92, vers 2 en 3 Het is goed de HERE te loven, uw naam 

psalmen te zingen, o Allerhoogste, in de morgenstond uw 
goedertierenheid te verkondigen, en uw trouw in de nachten. 

En vers 5 Want Gij, HERE, hebt mij verheugd door uw daden, over 

de werken uwer handen zal ik jubelen. 
En Psalm 96, vers 2 Zingt de HERE, prijst zijn naam, boodschapt zijn 

heil van dag tot dag. 
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En Psalm 97, vers 11 en 12 Het licht is voor de rechtvaardige 
gezaaid, en vreugde voor de oprechten van hart. Gij 

rechtvaardigen, verheugt u in de HERE en looft zijn heilige naam. 

  
En Openbaring 22, vers 21 De genade van de Here Jezus 

Christus zij met u allen. 
  

Tot slot, laat liefde en trouw u nimmer verlaten! 

De Here is trouw! 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en 

verdween. 

 

 

 
 

NOVEMBER 2022 
 

 
 

Hinkel niet tussen twee gedachten 
  
Voorwaar, probeer u ééns even voor te stellen; hebt u ooit weleens 

geprobeerd om iemand iets te vertellen die niet naar je wilde 
luisteren? Dat is niet altijd gemakkelijk! 

  

  
Volledige weergave: 

  

Hallo, welkom! Op 1 november 2022, kreeg ik, Profeet Benjamin 
Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil 

delen. 
  

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  
  

Voorwaar,  
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Genesis 6, vers 11 en 12 De aarde nu was verdorven voor Gods 

aangezicht, en de aarde was vol geweldenarij. En God zag de aarde 

aan, en zie, zij was verdorven, want al wat leeft had zijn weg op de 
aarde verdorven. 

  
En Openbaring 22, vers 6 En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn 

getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der 

Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen 
hetgeen weldra geschieden moet.  

En Jozua 24, vers 14 Welnu, vreest dan de HERE ”en bekeer u”, en 
dient Hem, “Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, de 

Koning der koningen”, oprecht en getrouw; “wees heilig voor 

Zijn aangezicht en”, doet weg de goden die “ook” uw vaderen 
gediend hebben…tot zover. 

En vers 23 Nu dan, doet “al” de vreemde (af)goden weg, die in uw 
midden zijn, “vernietigt hen” en neigt uw harten “en toon 

berouw” tot de ”’levende” HERE, de God van Israël.  

  
Voorwaar, spits uw oren! 

De God van de geesten der kadosh, heilige Profeten wil dat de 

mensen Hem alleen aanbidden en geen andere valse goden. De 
God van Abraham, Izaäk en Jacob stuurde zijn boodschappers, de 

Profeten, en Israël weigerden toen ook om hun boodschap te 
gehoorzamen en men sprak kwaad, onder andere van hen. 

  

Voorwaar, mijn naam is Revorme, en ben een bode engel 
Gods. 

God spreekt tot de mens vanaf het begin! 
  

Jesaja 45, vers 5 Ik ben de HERE en er is geen ander; buiten Mij is 

er geen God. Ik gordde u, hoewel gij Mij niet kendet. 
En vers 12 Ik ben het, die de aarde gemaakt en de mens daarop 

geschapen heb; mijn handen hebben de hemelen uitgespannen en 

aan al hun heer heb Ik mijn bevelen gegeven. 
En vers 20 Vergadert u en komt, nadert tezamen, gij die uit de 

volken ontkomen zijt. Zij hebben geen begrip, die hun houten beeld 
dragen en bidden tot een god die niet verlossen kan. 
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Voorwaar, probeer u ééns voor te stellen; hebt u ooit 
weleens geprobeerd om iemand iets te vertellen die niet 

naar je wilde luisteren?  

Dat is niet altijd gemakkelijk! Of als je iemand van wie je houdt wilt 
waarschuwen voor iets ergs of  gevaarlijks. Dan is het best moeilijk 

als de ander niet luistert en gewoon doorgaat waar hij of zij mee 
bezig is. Voorwaar,  

  

2 Petrus 3, vers 9 De Here talmt niet met de belofte, al zijn er, 
die aan talmen denken, maar Hij is lankmoedig jegens u, daar Hij 

niet wil, dat sommigen verloren gaan, doch dat allen tot bekering 
komen. 

  

Voorwaar, toen maar ook nu waarschuwt de Here God u via 
Zijn ware Profeet om Zijn boodschappen te gehoorzamen in 

de Evangelicalendtimemachine.com.  
Voorwaar, heel vaak zeiden de profeten Gods tegen de mensen in 

gehoorzaamheid tegen God dat de mensen zich moesten bekeren. 

De Israëlieten waren heel vaak ongehoorzaam maar gelukkig waren 
er mensen die wel geloofden zoals ook nu en die de boodschappen 

van de kadosh, heilige Profeten van de Here wel aannamen. 

Voorwaar,  
 

1 Koningen 18, vers 21 Toen naderde Elia tot het gehele volk en  
zeide: Hoelang zult gij aan beide zijden mank gaan? Indien de HERE 

God is, volgt Hem na; maar indien het de Baäl is, volgt hem na. 

Doch het volk antwoordde hem niets. 
  

Voorwaar, niemand kan God voor de gek houden. 
God kent al uw gedachten en weet wat er in uw hart is en wandel 

en gedachten. Hoe lang hinkt u nog op twee gedachten? Stel u ééns 

de vraag, ‘waarom stuurde God boodschappers zowel toen als nu?’  
Voorwaar, ik zeg u, omdat Hij wil dat u zich bekeerd en ophoud met 

zondigen. Als men zegt dat Profeet Benjamin is een valse profeet is, 

dan zou God hem niet gebruiken voor deze getrouwe, waarachtige 
en kadosh, en gezegende boodschappen, die overgebracht worden 

vanuit de troon Gods in de Hemel. Trouwens en als het niet van 
God kwam zouden de boodschappen er heel anders uitzien.  

  



 
 

 

9214 
 
 

 

Voorwaar, niet iedereen wil terecht gewezen worden door 
God via Zijn aangestelde Profeten. 

  

Romeinen 3, vers 13 tot en met 18 Hun keel is een open graf, 
met hun tong plegen zij bedrog, addergif is onder hun lippen; hun 

mond is van vloek en bitterheid vol; Snel zijn hun voeten om bloed 
te vergieten, verwoesting en ellende zijn op hun wegen, en de weg 

des vredes kennen zij niet. De vreze Gods staat hun niet voor ogen. 

En Mattheüs 7, vers 1 Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld 
wordt. 

En Mattheüs 12, vers 37 Want naar uw woorden zult gij 
gerechtvaardigd worden, en naar uw woorden zult gij veroordeeld 

worden. 

  
Voorwaar, zalig hij of zij die deze woorden der profetie 

bewaard! 
  

Openbaring 22, vers 19 tot en met 21 En indien iemand 

afneemt van de woorden van het boek dezer profetie, God zal zijn 
deel afnemen van het geboomte des levens en van de heilige stad, 

welke in dit boek beschreven zijn. Hij, die deze dingen getuigt, 

zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van 
de Here Jezus zij met allen. 

  
Amen! Dit wordt vervolgt. 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en 

verdween. 
 

 
 

De boodschappen Gods vragen om actie!  
  
Voorwaar, een Profeet Gods houdt andere mensen een spiegel voor 

namens de Here. Als men niet wil veranderen dan luistert men niet 

naar God!  
  

  

Volledige weergave: 
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Hallo, welkom! Op 2 november 2022, kreeg ik, Profeet Benjamin 
Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil 

delen. 

  
Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, de Koning der 
koningen. 

  

Voorwaar, voorwaar, voorwaar, kadosh, heilig, heilig, heilig 
is de Here! 

Onderwerpt u aan Hem en toon nederigheid, respect en ontzag 
voor Hem, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, de Levende, 

Opgestane Heer! Voorwaar, mijn naam is Revorme, en ik ben een 

bode engel Gods. 
  

Spits uw oren en hoor aandachtig! 
Sinds 2012 werden u reeds vele duizenden boodschappen Gods, 

profetieën en openbaringen overgebracht door de bode engelen 

Gods en woord voor woord opgeschreven en doorgegeven. 
Voorwaar, een Profeet Gods houdt andere mensen een spiegel voor 

zoals hij dat reeds jaren doet via de boodschappen. Hij is niet voor 

de lol geroepen, maar om u een spiegel voor te houden! 
  

Voorwaar, de Profeten waarschuwen namens de Almachtige 
God, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! 

Als men niet wil veranderen, dan luistert men niet naar God!  

Voorwaar, een Profeten Gods zoals Benjamin Cousijnsen en zijn 
vrouw Theresa, willen dat men zich onderzoekt en zich bekeert, en 

dat men luistert naar Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, en 
dat men op een Bijbelse manier in liefde met elkaar omgaat. 

  

Voorwaar, een boodschap van God vraagt om actie!  
Het gaat erom te leven naar Gods bedoelingen. Een Profeet Gods 

wordt niet vaak geliefd of welkom geheten, zoals in een kerk, onder 

andere.  
  

1 Koningen 22, vers 13 en 14 De bode nu, die Micha was gaan 
roepen, sprak tot hem: Zie, de profeten hebben eenstemmig 

gunstig voor de koning gesproken; laat dan toch úw woord zijn als 
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het woord van ieder hunner, en spreek gunstig. Maar Micha zeide: 
Zo waar de HERE leeft, voorzeker, hetgeen de HERE tot mij zeggen 

zal, dàt zal ik spreken.  

En vers 16 tot en met 18 Maar de koning zeide tot hem: Hoe 
dikwijls moet ik u bezweren, dat gij tot mij slechts de waarheid 

spreekt in de naam des HEREN? Daarop zeide hij: Ik zag geheel 
Israël op de bergen verstrooid als schapen, die geen herder 

hebben, en de HERE zeide: dezen hebben geen heer, een ieder kere 

in vrede naar zijn huis. Toen sprak de koning van Israël tot Josafat: 
Heb ik u niet gezegd: hij profeteert over mij niets goeds, maar 

enkel onheil? 
  

Voorwaar, hoewel men ook zovaak oordeelt over de Profeten 

en zegt dat zij enkel onheil brengen, zo werd het ook gezegd 
van de oude Profeten die de boodschap, de volle waarheid, 

overgebrachten in de Almachtige Naam des Heren. 
Voorwaar, een ware Profeet zal u altijd namens de Here een spiegel 

voorhouden in liefde en gehoorzaamheid aan God, of u het fijn 

vindt of niet. 
  

Deuteronomium 11, vers 26 tot en met 28 Zie, ik houd u heden 

zegen en vloek voor: zegen, wanneer gij luistert naar de geboden 
van de HERE, uw God, die ik u heden opleg; maar vloek, indien gij 

naar de geboden van de HERE, uw God, niet luistert en afwijkt van 
de weg die ik u heden gebied, door het achterna lopen van andere 

goden, die gij niet gekend hebt. 

En vers 16 Neemt u ervoor in acht, dat uw hart zich niet laat 
verlokken, zodat gij afwijkt, andere goden dient en u voor hen 

nederbuigt.  
En Deuteronomium 13, vers 4 De HERE, uw God, zult gij volgen, 

Hem vrezen, zijn geboden houden en naar zijn stem luisteren: Hem 

zult gij dienen en aanhangen. 
  

En Openbaring 22, vers 6  en 7 En Hij zeide tot mij: Deze 

woorden zijn getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de 
geesten der Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten 

te tonen hetgeen weldra geschieden moet. En zie, Ik kom spoedig. 
Zalig hij, die de woorden der profetie van dit boek bewaart! 
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En vers 19 tot en met 21 En indien iemand afneemt van de 
woorden van het boek dezer profetie, God zal zijn deel afnemen 

van het geboomte des levens en van de heilige stad, welke in dit 

boek beschreven zijn. Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom 
spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de Here Jezus zij 

met allen. 
  

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en 

verdween. 
 

 
 

Geloofsvertrouwen heb u nodig om te kunnen 

oversteken 
  
In deze boodschap Gods sprak de bode engel Gods namens de 

Here, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus in een beeldspraak 
en daarna met een vraagje waar u over mag nadenken. Luister of 

lees verder naar het volledige boodschap. 

  
  

Volledige weergave: 
  

Hallo, welkom! Op 3 november 2022, kreeg ik, Profeet Benjamin 

Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil 
delen. 

  

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van 
de Koning der koningen, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 

Christus. Voorwaar, mijn naam is Kadesa, en ben een bode engel 
Gods. 

  

Voorwaar, sinds begin 2012 zijn u reeds vele boodschappen 
zoals profetieën en openbaring overgebracht door de bode 

engelen van God.  
In hun aanwezigheid wordt alles, woord voor woord, in liefde 

opgeschreven en daarna doorgegeven en op website geplaatst. 

Voorwaar, elke dag, vaak rond 02.00 uur ’s-Nachts, wordt er een 
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bode engel Gods gestuurd vanaf de troon van God naar Profeet 
Benjamin Cousijnsen.  

Voorwaar, iedereen maakt zich wel eens zorgen en soms is 

het best begrijpelijk. 
Als men teleurgesteld wordt van de gebeurtenissen, bijvoorbeeld 

als de Opname niet gekomen is met Rosh Hashanah vorig jaar, dan 
geeft men naar u, Profeet Benjamin, de schuld alsof het lijkt alsof u 

het allemaal gedaan heeft, omdat u toch Gods geliefde Profeet bent 

die alles getrouw doorgeeft wat God zegt, of het nu goed nieuws is 
of niet. De liefdevolle boodschappen wil men best graag horen, 

maar de vermaning en de waarschuwingen wil men vaak niet graag 
horen en dan gaat het vingertje weer wijzen naar Profeet Benjamin 

Cousijnsen en dan zegt men dat hij het gedaan heeft en word hij 

vervloekt voor het doorgeven.  
Voorwaar, als iemand echt het recht heeft om zich zorgen te maken 

of met een vinger te wijzen, dan zou het de Here zelf moeten zijn; 
tegen de ongelovige mensen, maar vooral de vele ongelovige 

Thomassen. 

  
Voorwaar, geloof en vertrouwen op God is veel belangrijker, 

want Hij brengt altijd de oplossing voor iedereen. 

U moet alles overgeven en loslaten en aan Hem overdragen en 
stoppen met piekeren. Het allerbeste is om te bidden tot de Here, 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Praat met Hem 
respectvol en gebruik geen moeilijke woorden en zeg wat echt op u 

hart ligt. Voorwaar, u mag in geloofsvertrouwen alles bij Hem 

achterlaten.  
  

Voorwaar, ik spreek namens de Here in beeldspraak. 
Er was eens een autochauffeur die voor een oude bruggetje kwam. 

Hij controleerde of de oude bruggetje wel stevig genoeg was. 

Ondertussen ging hij bidden voor een veilige oversteek. En ja hoor, 
de autochauffeur geloofde en vertrouwde op de Here dat het veilig 

was om er overheen te gaan. De brug bleek inderdaad sterk genoeg 

te zijn.  
  

Nu vraag ik u, heeft uw geloof en vertrouwen u ook niet 
veilig bewaard? 
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Voorwaar, is de Here, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus 
niet vergelijkbaar? Net als die brug, draagt hij u; op Hem kunt u 

vertrouwen, in alles!  

Voorwaar, Profeet Benjamin Cousijnsen, de Here, de God van de 
geesten der Profeten zegt dit: Zalig is hij of zij die voorleest. 

  
Openbaring 11, vers 12 En zij hoorden een luide stem uit de 

hemel tot hen zeggen: Klimt hierheen op! En zij klommen naar de 

hemel op in de wolk, en hun vijanden aanschouwden hen.  
 

“Voorwaar, dit heeft Theresa ook gezien in een droom.” 
 

En Mattheüs 24, vers 37 tot en met 39 Want zoals het was in de 

dagen van Noach, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn. 
Want zoals zij in die dagen vóór de zondvloed waren, etende en 

drinkende, huwende en ten huwelijk gevende, tot op de dag, 
waarop Noach in de ark ging, en zij niets bemerkten, eer de 

zondvloed kwam en hen allen wegnam, zo zal ook de komst van de 

Zoon des mensen zijn. 
 

Voorwaar, weet u wie achterblijft? 

  
Judas 1, vers 16 Dit zijn de morrenden, mokkend om hun lot, 

wandelende naar hun begeerten, maar hun mond spreekt 
hoogdravend, als zij om des voordeels wil de mensen in hun gezicht 

vleien. 

En vers 19 Zij zijn het, die scheuringen maken, natuurlijke mensen, 
die de Geest niet hebben. 

  
Voorwaar, de Here, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 

Christus heeft Zijn woord gegeven en beslist over alles. 

Wie in Hem gelooft en Zijn woorden aanvaart, die tot u gesproken 
zijn via Profeet Benjamin Cousijnsen, zal behouden worden. 

  

Johannes 11, vers 25 Jezus zeide tot haar: Ik ben de opstanding 
en het leven; wie in Mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven. 

  
Voorwaar, gij daar, vreest niet en u zult de Here gaan zien. 

Dit is profetisch. 
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Johannes 10, vers 27 Mijn schapen horen naar mijn stem en Ik 

ken ze en zij volgen Mij. 

En Mattheüs 24, vers 36 Doch van die dag en van die ure weet 
niemand, ook de engelen der hemelen niet, ook de Zoon niet, maar 

de Vader alleen. 
  

Het zou elke dag kunnen gebeuren, maar dit zeg ik u, wees 

altijd klaar! 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en 

verdween. 
 

 

 
 

 
 

Weest waarlijk verzoend in Christus 
  
In Hem zijt gij ook met een besnijdenis, die geen werk van 

mensenhanden is, besneden door het afleggen van het lichaam des 

vlezes, in de besnijdenis van Christus. Nu gij Christus Jezus, de 
Here, aanvaard hebt, wandelt in Hem. Kolossenzen 1, vers 11 en 8 

  

  
Volledige weergave: 

  
Hallo, welkom! Op 6 november 2022, kreeg ik, Profeet Benjamin 

Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil 

delen. 
  

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. 

  

Voorwaar, u daar, wees krachtig in de Here! 
  

Kolossenzen 1, vers 3 tot en met 5 Wij danken God, de Vader 

van onze Here Jezus Christus, te allen tijde bij ons bidden voor u, 
daar wij gehoord hebben van uw geloof in Christus Jezus en van de 
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liefde, die gij al de heiligen toedraagt, om de hoop, die voor u is 
weggelegd in de hemelen. Daarvan hebt gij tevoren gehoord in de 

prediking der waarheid, het evangelie. 

  
Voorwaar, mijn naam is Israserot, en ben een  bode engel 

Gods. 
Voorwaar, spits uw oren! 

  

Kolossenzen 1, vers 9 tot en met 12 Daarom houden ook wij 
sedert de dag, dat wij dit gehoord hebben, niet op voor u te bidden 

en te vragen, dat gij met de rechte kennis van zijn wil vervuld 
moogt worden, in alle wijsheid en geestelijk inzicht, om de Here 

waardig te wandelen, Hem in alles te behagen, in alle goed werk 

vrucht te dragen en op te wassen in de rechte kennis van God. Zo 
wordt gij met alle kracht bekrachtigd naar de macht zijner 

heerlijkheid tot alle volharding en geduld, en dankt gij met 
blijdschap de Vader, die u toebereid heeft voor het erfdeel der 

heiligen in het licht.  

En vers 21 Ook u, die eertijds vervreemd en vijandig gezind waart 
blijkens uw boze werken, heeft Hij thans weder verzoend. 

En vers 29 Hiervoor span ik mij ook in, onder zware strijd, naar zijn 

werking, die in mij werkt met kracht. 
En Kolossenzen 2, vers 4 Dit zeg ik, opdat niemand u met 

drogredenen misleide. 
En vers 6 Nu gij Christus Jezus, de Here, aanvaard hebt, wandelt in 

Hem. 

En vers 8 Ziet toe, dat niemand u medeslepe door zijn wijsbegeerte 
en door ijdel bedrog in overeenstemming met de overlevering der 

mensen, met de wereldgeesten en niet met Christus. 
En vers 11 In Hem zijt gij ook met een besnijdenis, die geen werk 

van mensenhanden is, besneden door het afleggen van het lichaam 

des vlezes, in de besnijdenis van Christus. 
En vers 13 tot en met 15 Ook u heeft Hij, hoewel gij dood waart 

door uw overtredingen en onbesnedenheid naar het vlees, levend 

gemaakt met Hem, toen Hij ons al onze overtredingen kwijtschold, 
door het bewijsstuk uit te wissen, dat door zijn inzettingen tegen 

ons getuigde en ons bedreigde. En dat heeft Hij weggedaan door 
het aan het kruis te nagelen: Hij heeft de overheden en machten 

ontwapend en openlijk tentoongesteld en zo over hen gezegevierd. 
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En Kolossenzen 3, vers 12 tot en met 17 Doet dan aan, als door 
God uitverkoren heiligen en geliefden, innerlijke ontferming, 

goedheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld. Verdraagt 

elkander en vergeeft elkander, indien de een tegen de ander een 
grief heeft; gelijk ook de Here u vergeven heeft, doet ook gij 

evenzo. En doet bij dit alles de liefde aan, als de band der 
volmaaktheid. En de vrede van Christus, tot welke gij immers in 

één lichaam geroepen zijt, regere in uw harten; en weest dankbaar. 

Het woord van Christus wone rijkelijk in u, zodat gij in alle wijsheid 
elkander leert en terechtwijst en met psalmen, lofzangen en 

geestelijke liederen zingende, Gode dank brengt in uw harten. En al 
wat gij doet met woord of werk, doet het alles in de naam des 

Heren Jezus, God, de Vader, dankende door Hem! 

  
Voorwaar, tot slot,  

  
Kolossenzen 3, vers 2 tot en met 4 Bedenkt de dingen, die 

boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want gij zijt gestorven en uw 

leven is verborgen met Christus in God. Wanneer Christus 
verschijnt, die ons leven is, zult ook gij met Hem verschijnen in 

heerlijkheid. Amen! 

  
En Openbaring 22, vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, 

zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van 
de Here Jezus Christus zij met u allen. 

  

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en 
verdween. 

 
 

 

Yeshua, Jezus de Messias verlost iedereen van 

hun ongerechtigheid 
  

Jezus Christus heeft Zichzelf voor ons gegeven om ons vrij te 
maken van alle ongerechtigheid, en voor Zich te reinigen een eigen 

volk, volijverig in goede werken. 
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Volledige weergave: 
  

Hallo, welkom! Op 7 november 2022, kreeg ik, Profeet Benjamin 

Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil 
delen. 

  
Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus de Nazoreeër en de Almachtige 

Koning der koningen. Voorwaar, mijn naam is Kadesa, en ben een 
bode engel Gods. 

  
Voorwaar, voorwaar, spits uw oren en plant Gods 

vermaningen diep in uw geest, ziel, hart en verstand en 

overdenk ze! 
  

Titus 2, vers 11 tot en met 15 Want de genade Gods is 
verschenen, heilbrengend voor alle mensen, om ons op te voeden, 

zodat wij, de goddeloosheid en wereldse begeerten verzakende, 

bezadigd, rechtvaardig en godvruchtig in deze wereld leven, 
verwachtende de zalige hoop en de verschijning der heerlijkheid 

van onze grote God en Heiland, Christus Jezus, die Zich voor ons 

heeft gegeven om ons vrij te maken van alle ongerechtigheid, en 
voor Zich te reinigen een eigen volk, volijverig in goede werken. 

Spreek hiervan, vermaan en weerleg met alle nadruk: niemand 
mag u verachten. 

  

Voorwaar, ik kom er even op terug op vers 14 dat zo mooi 
tegen u zegt: 

Die Zich voor ons heeft gegeven om ons vrij te maken van alle 
ongerechtigheid, en voor Zich te reinigen een eigen volk, volijverig 

in goede werken. 

  
Voorwaar, zeg maar gerust: 

“Dank U, Heer, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus voor wat 

u voor mij allemaal gedaan hebt op het kruis van Golgotha.” 
  

Voorwaar,  
Niemand wordt echter automatisch gered door ongehoorzaamheid, 

maar er is alleen redding door gehoorzaamheid via Zijn kostbare, 
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vergoten, krachtige, dierbare, en onbetaalbare Bloed van de Here, 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, Hij is de 

enige die zich heeft overgegeven in uw plaats! Hij wil dat u zich ook 

overgeeft nu en zich laat reinigen van alle zonden. Bekeer u en 
volgt Hem die echt om u geeft. Voorwaar, en neem geen deel aan 

de vaccinaties in welke vorm dan ook, net zoals de pil, onder 
andere, die van satan is. 

  

Openbaring 13, vers 16 tot en met 18 En het maakt, dat aan 
allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en 

de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op 
hun voorhoofd, en dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het 

merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam 

heeft. Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal 
van het beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is 

zeshonderd zesenzestig. 
  

Meer hierover vindt u via de zoekbalk op de 

Evangelicalendtimemachine.com waar u het zoekwoord 
‘vaccinaties’ intypt en aanklikt om de boodschappen te 

vinden. 

  
Romeinen 1, vers 17 Want gerechtigheid Gods wordt daarin 

geopenbaard uit geloof tot geloof, gelijk geschreven staat: De 
rechtvaardige zal uit geloof leven. 

En Romeinen 12, vers 21 Laat u niet overwinnen door het kwade, 

maar overwin het kwade door het goede. 
En vers 2 En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt 

hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt 
erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en 

volkomene. 

En Romeinen 13, vers 5 Daarom is het nodig zich te onderwerpen, 
niet slechts om de toorn, maar ook om des gewetens wil. 

  

En Johannes 3, vers 16 tot en met 21 Want alzo lief heeft God 
de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 

opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig 
leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, 

opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
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behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie 
niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 

naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het 

licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever 
gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want 

een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het 
licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de 

waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat 

zij in God verricht zijn. 
En vers 33 Wie zijn getuigenis aanvaardt, heeft bezegeld, dat God 

waarachtig is.  
En vers 36 Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven; doch wie 

aan de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de 

toorn Gods blijft op hem. 
  

Amen! 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en 

verdween. 

 
 

 

Schrijf dit op als een herinnering! 
  

Weest krachtig in de Heer en doe er alles aan om de satan te 

wederstaan. 
  

  
Volledige weergave: 

  

Hallo, welkom! Op 8 november 2022, kreeg ik, Profeet Benjamin 
Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil 

delen. 
  

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  
  

Voorwaar; 
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Lucas 20, vers 46 en 47 Wacht u voor de schriftgeleerden, die 
gesteld zijn op het wandelen in lange gewaden en houden van 

begroetingen op de markten, erezetels in de synagogen en eerste 

plaatsen bij de maaltijden; die de huizen der weduwen “de 
maaltijden” opeten en voor de schijn lange gebeden uitspreken; 

dezen zullen een zwaarder oordeel “Gods” ontvangen. 
  

Voorwaar, mijn naam is Chanoran, en ben een bode engel 

Gods. 
Voorwaar, zo spreekt de Here tot u: Zo zijn er velen die zich 

kunnen vergelijken met de schriftgeleerden die zich voordoen als 
wijze geleerden maar het niet zijn. 

  

Lucas 21, vers 8 Hij, “de Heer” zeide: Ziet toe, dat gij u niet laat 
verleiden. Want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen: Ik 

ben het…tot zover. 
  

Voorwaar, vanwege de ongehoorzaamheid en verleidingen 

van satan, zijn er vele valse zogenaamde Messiassen, sekten 
en kerken wereldwijd, die de geest van de antichrist al 

hebben aangenomen. 

  
Efeziërs 6, vers 12 en 13 Want wij hebben niet te worstelen 

tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, 
tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten 

in de hemelse gewesten. Neemt daarom de wapenrusting Gods, om 

weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om, uw taak geheel 
vervuld hebbende, stand te houden. 

En vers 16 tot en met 18 neemt bij dit alles het schild des geloofs 
ter hand, waarmede gij al de brandende pijlen van de boze zult 

kunnen doven; en neemt de helm des heils aan en het zwaard des 

Geestes, dat is het woord van God. En bidt daarbij met aanhoudend 
bidden en smeken bij elke gelegenheid in de Geest, daartoe 

wakende met alle volharding en smeking voor alle heiligen. 

  
Voorwaar, als u niet de geestelijke wapenrusting aanhoudt 

zult u gemakkelijk te raken zijn. 
Schrijf dit maar op voor uzelf als herinnering. 
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Lucas 21, vers 36 Waakt te allen tijde, biddende, dat gij in staat 
moogt wezen te ontkomen aan alles wat geschieden zal, en gesteld 

te worden voor het aangezicht van de Zoon des mensen.  

En Handelingen 24, vers 16 En hierin oefen ik mijzelf, altijd een 
onergerlijk geweten te hebben voor God en de mensen. 

En Romeinen 12, vers 21 Laat u niet overwinnen door het kwade, 
maar overwin het kwade door het goede. 

En Romeinen 14, vers 19 Zo laten wij dan najagen hetgeen de 

vrede en de onderlinge opbouwing bevordert.  
  

Voorwaar, hoe zwaar de aanvallen en verleidingen, de 
bolwerken en trucs van de boze u ook lijken, Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus overwon alles en liet zich 

nooit overweldigen!  
De Heer zorgt voor de zijnen. Amen! 

  
Mattheüs 16, vers 19 Ik zal u de sleutels geven van het 

Koninkrijk der hemelen, en wat gij op aarde binden zult, zal 

gebonden zijn in de hemelen, en wat gij op aarde ontbinden zult, 
zal ontbonden zijn in de hemelen. 

En vers 26 tot en met 28 Want wat zou het een mens baten, als hij 

de gehele wereld won, maar schade leed aan zijn ziel? Of wat zal 
een mens geven in ruil voor zijn leven? Want de Zoon des mensen 

zal komen in de heerlijkheid zijns Vaders, met zijn engelen, en dan 
zal Hij een ieder vergelden naar zijn daden. Voorwaar, Ik zeg u: Er 

zijn sommigen onder degenen, die hier staan, die de dood 

voorzeker niet zullen smaken, voordat zij de Zoon des mensen 
hebben zien komen in zijn koninklijke waardigheid. 

  
En tot slot; 

Weest krachtig in de Heer en doe er alles aan om de satan te 

wederstaan! 
  

Openbaring 22, vers 11 tot en met 13 Wie onrecht doet, hij doe 

nog meer onrecht; wie vuil is, hij worde nog vuiler; wie 
rechtvaardig is, hij bewijze nog meer rechtvaardigheid; wie heilig 

is, hij worde nog meer geheiligd. Zie, Ik kom spoedig en mijn loon 
is bij Mij om een ieder te vergelden, naardat zijn werk is. Ik ben de 

alfa en de omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde.  
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En vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom 
spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de Here Jezus 

Christus zij met u allen. 

  
Amen! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en 
verdween. 

 

 
 

Ziet toe dat gij niet een stilzwijgende christen 

bent! 
  

Paulus getuigde over Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. 

Doet u dat ook? 
  

  
Volledige weergave: 

  

Hallo, welkom! Op 9 november 2022, kreeg ik, Profeet Benjamin 
Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil 

delen. 
  

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Rafaël, 
en ben een bode engel Gods. 

Voorwaar, Paulus deed zijn mond altijd open en getuigde. 

En, hoe zit het met u? 
  

Handelingen 17, vers 28 Want in Hem, “Yeshua HaMashiach, 
JHWH, Jezus Christus” leven wij, bewegen wij ons en “spreken 

wij”…tot zover. 

En Handelingen 18, vers 9 En de Here zeide in de nacht door een 
gezicht tot Paulus: Wees niet bevreesd, maar spreek en zwijg niet. 

  
Voorwaar, zo zijn er ook vele christenen die nog nooit hun 

mond hebben gebruikt vanwege de bevreesdheid die satan 

in hun gedachten bracht. 
Voorwaar, Paulus zei het zo mooi in… 
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Handelingen 20, vers 24 Maar ik tel mijn leven niet en acht het 

niet kostbaar voor mijzelf, als ik slechts mijn loopbaan mag ten 

einde brengen en de bediening, die ik van de Here Jezus ontvangen 
heb om het evangelie der genade Gods te betuigen. 

En vers 26 tot en met 28 Daarom verklaar ik u op de dag van 
heden, dat ik rein ben van aller bloed; want ik heb niet nagelaten u 

al de raad Gods te verkondigen. Ziet dan toe op uzelf…stop tot 

zover. 
En vers 35 Ik heb u in alles getoond, dat men door zo te arbeiden 

zich de zwakken moet aantrekken en zich de woorden van de Here 
Jezus herinneren, die zelf gezegd heeft: Het is zaliger te geven dan 

te ontvangen. 

  
Voorwaar, hoewel Paulus getuigde van Yeshua HaMashiach, 

JHWH, Jezus Christus, de Levende, Opgestane Heer zeiden 
sommigen het volgende en lieten zich door satan gebruiken. 

  

Handelingen 24, vers 5 Want wij hebben gevonden, dat deze 
man een pest is, iemand, die opstanden verwekt onder alle Joden 

over de ganse wereld, een eerste voorstander van de secte der 

Nazoreeërs. 
En vers 9 En ook de Joden sloten zich bij de beschuldiging aan, 

door te bevestigen, dat dit alles zo was. 
  

Voorwaar, en Paulus zeide: 

Handelingen 24, vers 14 en vers 16 Maar dit erken ik voor u, dat ik 
naar die weg, die zij een secte noemen, inderdaad de God der 

vaderen vereer, gelovende al hetgeen in de wet en in de profeten 
geschreven staat. En hierin oefen ik mijzelf, altijd een onergerlijk 

geweten te hebben voor God en de mensen.  

  
Voorwaar,  

Hebreeën 10, vers 37 tot en met 39 Want nog een korte, korte 

tijd, en Hij, die komt, zal er zijn en niet op Zich laten wachten, en 
mijn rechtvaardige zal uit geloof leven; maar als hij nalatig wordt, 

dan heeft mijn ziel in hem geen welbehagen. Doch wij hebben niets 
van doen met nalatigheid, die ten verderve leidt, doch met geloof, 

dat de ziel behoudt. 
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Tot slot,  

  

Jakobus 2, vers 14 , 17 en 26 Wat baat het, mijn broeders, of 
iemand al beweert geloof te hebben, als hij geen werken heeft? Kan 

dat geloof hem behouden? Zo is het ook met het geloof: indien het 
niet met werken gepaard gaat, is het, op zichzelf genomen, dood. 

Want gelijk het lichaam zonder geest dood is, zo is ook het geloof 

zonder werken dood. 
  

En Openbaring 22, vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, 
zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van 

de Here Jezus Christus zij met u allen. 

  
Voorwaar, laat zien wie u in de Here bent zonder angst. 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en 
verdween. 

 

 
 

Speel geen toneel uitvoering! 
  
Voorwaar, kadosh, heilig is de Here en Hij weet en ziet alles. 

  

  
Volledige weergave: 

  
Hallo, welkom! Op 10 november 2022, kreeg ik, Profeet Benjamin 

Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil 

delen. 
  

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 

Rafaël, en ben een bode engel Gods. 

  
Voorwaar, het is goed om zichzelf te onderzoeken en om 

uzelf open te stellen voor de Heilige Geest Gods zodat de 

Heilige Geest u kan aanraken. 
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Voorwaar, niet de Heilige Geest moet zich aanpassen aan u, maar 
andersom. 

Johannes 13, vers 20 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie 

ontvangt, die Ik zend, ontvangt Mij, en wie Mij ontvangt, ontvangt 
Hem, die Mij gezonden heeft. 

En Johannes 14, vers 18 Ik zal u niet als wezen achterlaten. Ik kom 
tot u. 

En vers 26 Maar de Trooster, de heilige Geest, die de Vader zenden 

zal in mijn naam, die zal u alles leren en u te binnen brengen al wat 
Ik u gezegd heb. 

  
Voorwaar, wees nederig en respectvol en netjes tegen de 

Kadosh, Heilige Geest Gods en buig uw knieën en wees 

eerbiedig in uw gebeden en zuiver van hart en ziel en 
verstand.  

Heet de Kadosh, Heilige Geest Gods welkom! 
  

Johannes 15, vers 14 Gij zijt mijn vrienden, indien gij doet, wat 

Ik u gebied. 
En vers 16 Niet gij hebt Mij, maar Ik heb u uitgekozen en u 

aangewezen, opdat gij zoudt heengaan en vrucht dragen en uw 

vrucht zou blijven, opdat de Vader u alles geve, wat gij Hem bidt in 
mijn naam.  

  
Voorwaar, speel geen toneel uitvoering zoals met 

poppenkast. 

Voorwaar, wees echt en bekeer u, en wees niet trots maar belijd uw 
zonden onder berouw, en schaam u zeer diep over uw gedachten 

en houding en kwade wandel die anderen probeert te verleiden. 
Voorwaar, kadosh, heilig is de Here en Hij weet en ziet alles! 

Voorwaar, als u niet tot God nadert zal uw vlees, ziel, en hart gaan 

stinken. 
  

Johannes 15, vers 22 Indien Ik niet gekomen was en tot hen 

gesproken had, zij zouden geen zonde hebben, maar nu hebben zij 
geen voorwendsel voor hun zonde.  

En Johannes 16, vers 12 Nog veel heb Ik u te zeggen, maar gij 
kunt het thans niet dragen. 
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Voorwaar, stel u vandaag open, en kiest ervoor om niet 
verloren te gaan maar eeuwig leven te ontvangen. 

  

Handelingen 3, vers 19 Komt dan tot berouw en bekering, opdat 
uw zonden uitgedelgd worden, opdat er tijden van verademing 

mogen komen van het aangezicht des Heren. 
En Handelingen 24, vers 16 En hierin oefen ik mijzelf, altijd een 

onergerlijk geweten te hebben voor God en de mensen. 

En Romeinen 12, vers 2 En wordt niet gelijkvormig aan deze 
wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, 

opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, 
welgevallige en volkomene. 

En Romeinen 14, vers 11 en 12 Want er staat geschreven: Zo 

waarachtig als Ik leef, spreekt de Here: voor Mij zal alle knie zich 
buigen, en alle tong zal God loven. Zo zal dan een ieder onzer voor 

zichzelf rekenschap geven aan God. 
En Kolossenzen 3, vers 25 Want wie onrecht doet, zal zijn onrecht 

terug ontvangen, en er is geen aanzien des persoons. 

  
Voorwaar, door deze boodschap heen zult u bemerken dat 

het 100% van God komt en overgebracht is door Gods ware 

eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.  
Tot slot;  

  
Openbaring 3, vers 3 Bedenk dan, hoe gij het ontvangen en 

gehoord hebt, en bewaar het en bekeer u. Indien gij dan niet 

wakker wordt, zal Ik komen als een dief, en gij zult niet weten, op 
welk uur Ik u zal overvallen.  

  
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en 

verdween. 

 
 

 

Yeshua, Jezus leeft en spreekt tot u! 
  

In deze boodschap Gods heeft de bode engel Gods de woorden 

doorgegeven wat de Here, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 
Christus, tot u gesproken heeft.  
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Volledige weergave: 

  
Hallo, welkom! Op 13 november 2022, kreeg ik, Profeet Benjamin 

Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil 
delen. 

  

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van 
de Koning der koningen; Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 

Christus.  
  

Voorwaar, voorwaar;  

  
Jesaja 48, vers 17 Zo zegt de HERE, uw Verlosser, de Heilige 

Israëls: “Ik leef!” Ik ben de HERE, “Yeshua HaMashiach”, uw 
God, “die tot u spreekt”, die u leert “en liefheeft en” opdat het 

u welga. “Voorwaar, wees Mij kadosh, heilig” die u de weg doet 

betreden, die gij moet gaan.  
  

Voorwaar,  

  
Jesaja 11, vers 2 en 3  En op hem “en evenzo op haar” zal de 

Geest des HEREN rusten. “Vertrouw op Mij! Ik, Yeshua geef u” 
de “kadosh, Heilige” Geest van wijsheid en verstand, de Geest 

van raad en sterkte, de “Kadosh, Heilige” Geest van kennis en 

“de” vreze des HEREN. “Voorwaar, voorwaar, Ik, Yeshua 
HaMashiach zeg u:” ja, zijn “of haar” lust zal zijn in de vreze des 

HEREN…tot zover. 
  

Voorwaar, mijn naam is Blesia, en breng u vanaf de troon 

van God deze boodschap over, en ik ben een bode engel 
Gods. 

Zeg maar gerust: 

  
Jesaja 12, vers 2 Zie, God is mijn heil, ik vertrouw “op U in 

alles” en vrees niet, want mijn sterkte “en kracht” en mijn psalm 
is de HERE HERE, en Hij is mij tot heil geweest.  
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En Jesaja 26, vers 4 en vers 9 Vertrouwt op de HERE voor immer, 
want de HERE HERE is een eeuwige rots. Van ganser harte, “Here”, 

verlang ik naar U in “de ochtend, middag, avond, en in” de 

nacht, ja, uit het diepst van mijn gemoed zoek ik U “vanuit mijn 
hart, ziel en verstand”; want wanneer uw gerichten op de aarde 

zijn, leren de inwoners der wereld gerechtigheid. 
  

Voorwaar, dit is het woord des Heren! 

  
Jesaja 40, vers 29 en 31 Hij, “Yeshua” geeft de moede kracht 

en de machteloze vermeerdert Hij sterkte. “Zeg, Halleluja!” Maar 
wie de HERE ”echt” verwachten “en vertrouwen”, putten nieuwe 

kracht; zij varen op met vleugelen als arenden; zij lopen, maar 

worden niet moede; zij wandelen, maar worden niet mat. 
En Psalm 147, vers 3 Hij geneest de verbrokenen van hart en 

verbindt hun wonden.  
  

Voorwaar, de Here is met u! 

  
Openbaring 22, vers 21 De genade van de Here Jezus Christus zij 

met u allen. 

  
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en 

verdween. 
 

 

 

Volgt gij de Here God en luister naar Zijn stem! 
  

  
In deze boodschap Gods leest of hoort u dat de Here HERE spreekt. 

Neem deze raad en vermaning aan die van de Here zelf komt. 
  

  

Volledige weergave: 
  

Hallo, welkom! Op 14 november 2022, kreeg ik, Profeet Benjamin 

Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil 
delen. 
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Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, de Koning der 

koningen. 
  

Voorwaar,   
  

Richteren 6, vers 12 en 13 De Engel des HEREN verscheen hem 

en zeide tot hem: De HERE is met u, gij dappere held. Maar Gideon 
zeide tot hem: Och, mijn heer, indien de HERE met ons is, waarom 

is dit alles ons dan overkomen?…tot zover. 
  

Voorwaar,  

  
Genesis 6, vers 12 En God zag de aarde aan, en zie, zij was 

verdorven, want al wat leeft had zijn weg op de aarde verdorven. 
  

Voorwaar, het is makkelijk voor sommigen om God overal de 

schuld van te geven, terwijl de mens het onheil zelf naar 
zich toe heeft getrokken. 

  

Exodus 15, vers 13 Gij leiddet in uw goedertierenheid het volk dat 
Gij verlost hebt; Gij leiddet het door uw kracht naar uw heilige 

woonstede. 
  

Voorwaar, mijn naam is Revelado, en ben een bode engel 

Gods. 
Zo spreekt de Here Here, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 

Christus: 
Leviticus 11, vers 44 Want Ik ben de HERE, uw God. “Bekeer u 

en” heiligt u en weest “kadosh” heilig, want Ik ben “kadosh” 

heilig! “Hoevaak heb Ik, de Here, u niet gewaarschuwd via de 
door Mijn uitgekozen, ja!, Mijn ware dienstknecht en Profeet 

Benjamin Cousijnsen en Mijn uitgekozen Profetes Theresa en 

via de warriors? Voorwaar,” verontreinigt uzelf niet…stop, tot 
zover. 

En vers 45 lees vanaf: Weest “kadosh,” heilig, want Ik, “de Here” 
ben “kadosh,” heilig.  
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Voorwaar, neem beslist niet de vaccinatie aan, in welke 
vorm dan ook. 

  

Deuteronomium 6, vers 5 tot en met 7 Gij zult de HERE, uw 
God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met 

geheel uw kracht. Wat ik u heden gebied, zal in uw hart zijn, gij 
zult het “zelfs” uw kinderen inprenten en “uitleggen” daarover 

spreken…tot zover. 

En Deuteronomium 11, vers 26 tot en met 28 Zie, ik houd u heden 
zegen en vloek voor: zegen, wanneer gij luistert naar de geboden 

van de HERE, uw God, die ik u heden opleg; maar vloek, indien gij 
naar de geboden van de HERE, uw God, niet luistert en afwijkt van 

de weg die ik u heden gebied, door het achterna lopen van andere 

goden, die gij niet gekend hebt. 
En Deuteronomium 13, vers 4 De HERE, uw God, zult gij volgen, 

Hem vrezen, zijn geboden houden en naar zijn stem luisteren: Hem 
zult gij dienen en aanhangen. 

En vers 5 lees vanaf: Zo zult gij het kwaad uit uw midden wegdoen. 

En Deuteronomium 26, vers 16 Heden beveelt u de HERE, uw God, 
deze inzettingen en verordeningen na te komen; onderhoud ze dan 

naarstig met geheel uw hart en geheel uw ziel.  

En Deuteronomium 27, vers 16 Vervloekt is hij “of zij”, die zijn “of 
haar” vader of moeder veracht. En het gehele volk zal zeggen: 

Amen. 
  

En 2 Johannes 1, vers 9 Een ieder, die verder gaat en niet blijft in 

de leer van Christus, heeft God niet; wie in die leer blijft, deze heeft 
zowel de Vader als de Zoon. 

  
En Openbaring 22, vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, 

zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van 

de Here Jezus Christus zij met u allen. 
  

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en 

verdween. 
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Ik zal u verlossen, vrees hen dus niet! 
  

Te schande worden de wijzen, verslagen en verstrikt! Zie, het 

woord des HEREN hebben zij verworpen, wat voor wijsheid zouden 
zij dan hebben? 

  

  
Volledige weergave: 

  
Hallo, welkom! Op 15 november 2022, kreeg ik, Profeet Benjamin 

Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil 

delen. 
  

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. 

  

Voorwaar,  zo spreekt uw Rabbouni en Heer, El Elohim, 
Adonai, de Koning der koningen: 

  
Jesaja 48, vers 3 De vroegere dingen heb Ik vanouds verkondigd, 

zij zijn uit mijn mond uitgegaan en Ik heb ze doen horen; plotseling 

heb Ik ze volbracht en ze zijn gekomen.  
En Jesaja 50, vers 10 Wie onder u vreest de HERE, wie hoort naar 

de stem van zijn knecht, “de kadosh, heilige Profeten”?…tot 

zover. 
En Jesaja 51, vers 7 tot en met 9 Hoort naar Mij, gij die de 

gerechtigheid kent, gij volk, in welks hart mijn wet is. Vreest niet 
voor de smaad van stervelingen, wordt niet verschrikt vanwege hun 

beschimpingen. Want als een kleed verteert hen de mot en als wol 

verteert hen de worm; maar mijn gerechtigheid duurt eeuwig en 
mijn heil van geslacht tot geslacht. Waak op, waak op, bekleed u 

met sterkte!…tot zover. 
En vers 12 Ik, “JHWH”, Ik, “Yeshua” ben het, die u troost. “Ik 

leef! Voorwaar,” wie zijt gij, dat gij bevreesd zijt?…tot zover. 

En vers 16 Ik heb mijn woorden in uw mond gelegd en met de 
“kadosh, heilige, machtige en krachtige” schaduw mijner hand 

heb Ik, “Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus” u 

bedekt…tot zover. 
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 En Jesaja 54, vers 17 Elk wapen, “elk soort kwaad en roddel, 
o.a.” dat tegen u gesmeed wordt, zal niets uitrichten. “Satan’s 

trucs zijn u reeds niet onbekend” en elke “slangen” tong die 

zich voor het gericht tegen u “of tegen de twee kadosh, heilige 
Profeten” keert, zult gij in het ongelijk stellen. Dit is het deel van 

de knechten des HEREN en hun recht van Mijnentwege, luidt het 
woord des HEREN. 

Voorwaar, Ik, JHWH ben het die altijd bij u was! 

  
Jesaja 57, vers 10  Door uw verre tocht werdt gij moede, toch 

hebt gij niet gezegd: Ik geef het op. Nieuwe kracht hebt gij 
gevonden; daarom werdt gij niet uitgeput.  

En Jeremia 1, vers 8 en 9 Vrees niet voor hen, want Ik ben met u 

om u te bevrijden, luidt het woord des HEREN. Toen strekte de HERE 
zijn hand uit en roerde mijn mond aan, en de HERE zeide tot mij: 

Zie, Ik leg mijn woorden in uw mond. 
En vers 12 Daarop zeide de HERE tot mij: Gij hebt goed gezien, 

want Ik waak over mijn woord om dat te doen. 

En vers 19 Al zullen zij tegen u strijden, zij zullen u niet 
overmogen, want Ik ben met u, luidt het woord des HEREN, om u te 

bevrijden. 

En Jeremia 8, vers 9 Te schande worden de wijzen, verslagen en 
verstrikt! Zie, het woord des HEREN hebben zij verworpen, wat voor 

wijsheid zouden zij dan hebben? 
  

Voorwaar, prijs de Heer, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 

Christus dat gij niet geestelijk blind zijt! 
  

Jeremia 20, vers 11 Maar de HERE is met mij als een geweldig 
held; daarom zullen mijn vervolgers struikelen en niets vermogen; 

zij staan ten diepste beschaamd, omdat zij hun doel niet bereiken, 

een eeuwige, onvergetelijke smaad. 
  

En Lucas 13, vers 24 Hij zeide tot hen: Strijdt om in te gaan door 

de enge poort, want velen, zeg Ik u, zullen trachten in te gaan, 
doch het niet kunnen. 

En vers 28 en 29 Daar zal het geween zijn en het tandengeknars, 
wanneer gij Abraham en Isaak en Jakob zult zien en al de Profeten 

in het Koninkrijk Gods, maar uzelf buitengeworpen. En zij zullen 
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komen van oost en west en van noord en zuid en zullen aanliggen 
in het Koninkrijk Gods. 

  

Voorwaar, mijn naam is Revelado, en ben een bode engel 
Gods. 

Jakobus 4, vers 7 Onderwerpt u dus aan God, maar biedt 
weerstand aan de duivel, en hij zal van u vlieden.  

  

En tot slot,  
  

Jakobus 5, vers 10 Broeders “en zusters”, neemt tot een 
voorbeeld van gelatenheid en geduld de Profeten, die in de naam 

des Heren hebben gesproken.  

En vers 8 Oefent ook gij geduld, sterkt uw harten, want de komst 
des Heren is nabij. 

  
En Openbaring 2, vers 16 Bekeer u dan; maar zo niet, dan kom 

Ik spoedig tot u en Ik zal strijd tegen hen voeren met het zwaard 

mijns monds. 
  

En Openbaring 22, vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, 

zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van 
de Here Jezus Christus zij met u allen. 

  
Wie niet wil horen gaat verloren! 

Voorwaar, vrees niet! Satan moet u vrezen die in Christus bent, 

niet andersom! Amen! 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en 

verdween. 
 

 

 

Eenheid in liefde 
  

Zo spreekt de Heer: Dit heb Ik tot u gesproken, opdat mijn 
blijdschap in u zij en uw blijdschap vervuld worde. 

  

  
Volledige weergave: 
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Hallo, welkom! Op 16 november 2022, kreeg ik, Profeet Benjamin 

Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil 

delen. 
  

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. 

  

Voorwaar,  
  

Prediker 4, vers 9 tot en met 12 Twee zijn beter dan één, omdat 
zij een goede beloning hebben bij hun zwoegen. Want, indien zij 

vallen, dan richt de een de ander weer op; maar wee de éne, die 

valt zonder dat een metgezel hem opricht! Ook indien er twee 
nederliggen, zullen zij warm worden, maar hoe zal één alleen warm 

worden? Kan iemand er één overweldigen, twee zullen tegenover 
hem kunnen standhouden; en een drievoudig snoer wordt niet 

spoedig verbroken. 

En Hooglied 8, vers 7 Vele wateren kunnen de liefde niet blussen en 
rivieren spoelen haar niet weg. Al bood iemand alles wat hij bezit 

voor de liefde, smadelijk zou men hem afwijzen. 

En Jeremia 17, vers 10 Ik, de HERE, doorgrond het hart en toets de 
nieren, en dat, om aan een ieder te geven naar zijn wegen, naar de 

vrucht zijner daden. 
En Zacharia 7, vers 9 Zo zegt de HERE der heerscharen: spreekt 

eerlijk recht en bewijst elkander liefde en barmhartigheid. 

En Spreuken 3, vers 3 Dat liefde en trouw u niet verlaten! Bind ze 
om uw hals, schrijf ze op de tafel van uw hart. 

En vers 5 Vertrouw op de HERE met uw ganse hart en steun op uw 
eigen inzicht niet. 

En Spreuken 19, vers 22 Het aantrekkelijke van de mens is zijn 

welwillendheid; beter is een arme dan een leugenachtig man. 
En Spreuken 27, vers 14 Wie zijn naaste in de vroege morgen op 

luidruchtige wijze groet, het wordt hem als een vloek aangerekend. 

En Spreuken 31, vers 11 Op haar vertrouwt het hart van haar man, 
het zal hem aan voordeel niet ontbreken. 

En vers 25 en 26 Kracht en luister is haar gewaad, de komende dag 
lacht zij toe. Met wijsheid opent zij haar mond, vriendelijke 

onderwijzing ligt op haar tong. 
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Voorwaar, mijn naam is Lovesadai, en ben een bode engel 

Gods. 

Voorwaar, zo spreekt de Heer: 
  

Johannes 15, vers 11 Dit heb Ik tot u gesproken, opdat mijn 
blijdschap in u zij en uw blijdschap vervuld worde. 

En Romeinen 12, vers 12 Weest blijde in de hoop, geduldig in de 

verdrukking, volhardend in het gebed.  
En Romeinen 13, vers 8 Zijt niemand iets schuldig dan elkander lief 

te hebben; want wie de ander liefheeft, heeft de wet vervuld.  
En vers 10 De liefde doet de naaste geen kwaad; daarom is de 

liefde de vervulling der wet. 

En Romeinen 14, vers 19 Zo laten wij dan najagen hetgeen de 
vrede en de onderlinge opbouwing bevordert.  

En Romeinen 15, vers 2 Ieder onzer trachte zijn naaste te behagen, 
ten goede, tot opbouwing. 

En vers 7 Daarom, aanvaardt elkander, zoals ook Christus ons 

aanvaard heeft tot heerlijkheid Gods.  
  

En 1 Korintiërs 7, vers 3 en 4 De man kome jegens de vrouw zijn 

echtelijke verplichtingen na en evenzo de vrouw jegens haar man. 
De vrouw heeft niet zelf over haar lichaam te beschikken, doch haar 

man; en eveneens heeft de man niet zelf over zijn lichaam te 
beschikken, doch zijn vrouw. 

En vers 6 Dit zeg ik om u tegemoet te komen, niet om u te 

bevelen.  
En vers 9 Indien zij zich echter niet kunnen beheersen, laten zij dan 

trouwen. Want het is beter te trouwen dan van begeerte te 
branden. 

En 1 Korintiërs 13, vers 4 tot en met 7 De liefde is lankmoedig, de 

liefde is goedertieren, zij is niet afgunstig, de liefde praalt niet, zij is 
niet opgeblazen, zij kwetst niemands gevoel, zij zoekt zichzelf niet, 

zij wordt niet verbitterd, zij rekent het kwade niet toe. Zij is niet 

blijde over ongerechtigheid, maar zij is blijde met de waarheid. 
Alles bedekt zij, alles gelooft zij, alles hoopt zij, alles verdraagt zij. 

En Galaten 5, vers 18 Indien gij u echter door de Geest laat leiden, 
dan zijt gij niet onder de wet.  
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En vers 22 Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, 
lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, 

zelfbeheersing.  

En vers 25 Indien wij door de Geest leven, laten wij ook door de 
Geest het spoor houden. 

En 1 Petrus 3, vers 7 Desgelijks gij, mannen, leeft verstandig met 
uw vrouwen, als met brozer vaatwerk, en bewijst haar eer, daar zij 

ook medeërfgenamen zijn van de genade des levens, opdat uw 

gebeden niet belemmerd worden. 
  

En tot slot,  
  

Openbaring 22, vers 21 De genade van de Here Jezus Christus zij 

met u allen. 
  

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en 
verdween. 

 

 
 

 

Wie is er nu werkelijk blind of doof? 
  

Voorwaar, welke handicap gij ook hebt, u zijt altijd hartelijk welkom 

in de Evangelicalendtimemachine.com! 
  

  
Volledige weergave: 

  

Hallo, welkom! Op 17 november 2022, kreeg ik, Profeet Benjamin 
Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil 

delen. 
  

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. 
  

Voorwaar, spits uw oren om te horen! 
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Indien gij doof zijt, richt dan uw ogen op de boodschappen Gods. 
Voorwaar, en zelfs wanneer gij slecht ziet of blind zijt dan hoeft dat 

echter niet te betekenen en dat u dan buiten gesloten zult worden. 

  
Voorwaar, zo spreekt de Here, Yeshua HaMashiach, JHWH, 

Jezus Christus: 
Zelfs voor u er is nog hoop! 

  

Marcus 9, vers 23 en 24 vanaf: Alle dingen zijn mogelijk voor wie 
gelooft. Terstond riep de vader van de knaap uit en zeide: Ik 

geloof, kom mijn ongeloof te hulp! 
En vers 25 en 26 En toen “Yeshua,” Jezus zag, dat de schare 

samenstroomde, bestrafte Hij de “ongehoorzame,” onreine geest 

en zeide tot hem: Gij, stomme en dove geest, Ik beveel u: ga van 
hem uit en kom niet meer in hem. En hij ging uit onder geschreeuw 

en hevige struiptrekkingen…tot zover. 
En vers 28 en 29 En toen Hij een huis was binnengegaan, vroegen 

zijn discipelen Hem, terwijl zij met Hem alleen waren: Waarom 

hebben wij hem niet kunnen uitdrijven? En Hij zeide tot hen: Dit 
geslacht kan door niets uitvaren, tenzij door gebed. 

  

Voorwaar, toch zijn er ook wel doven die beter geestelijk 
horen dan iemand met werkende oren. 

En zo zijn er ook wel blinden die beter geestelijk kunnen zien dan 
iemand die fysiek kan zien! En zo zijn er ook velen van hen die doof 

of blind zijn met een veel betere wandel en die een relatie met de 

Here hebben dan iemand die wel kan horen en zien. En zo zijn er 
ook onder de doven en blinden, onder andere, die een 

wederomgeboren Christen zijn! 
  

Voorwaar, mijn naam is Blesia, een bode engel Gods. 

  
Galaten 3, vers 26 Want gij zijt allen zonen van God, door het 

geloof, in Christus Jezus.  

En Galaten 5, vers 24 en 25 Want wie Christus Jezus toebehoren, 
hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. 

Indien wij door de Geest leven, laten wij ook door de Geest het 
spoor houden. 



 
 

 

9244 
 
 

 

En Galaten 6, vers 2 Verdraagt elkanders moeilijkheden; zó zult gij 
de wet van Christus vervullen.  

En vers 5 Want ieder zal zijn eigen last dragen. 

En vers 10 en 11 Laten wij dus, daar wij de gelegenheid hebben, 
doen wat goed is voor allen, maar inzonderheid voor onze 

geloofsgenoten. Ziet, met hoe grote letters ik u eigenhandig schrijf! 
En vers 17 Overigens valle niemand mij lastig, want ik draag de 

littekenen van Jezus in mijn lichaam. 

En Efeziërs 1, vers 7 En in Hem hebben wij de verlossing door zijn 
bloed, de vergeving van de overtredingen, naar de rijkdom zijner 

genade. 
En vers 13 In Hem zijt ook gij, nadat gij het woord der waarheid, 

het evangelie uwer behoudenis, hebt gehoord; in Hem zijt gij, toen 

gij gelovig werd, ook verzegeld met de heilige Geest der belofte. 
  

En tot slot,  
  

Galaten 6, vers 18 De genade van onze Here Jezus Christus zij 

met uw geest, broeders “en zusters”! Amen. 
  

Voorwaar, welke handicap gij ook hebt, u zijt ook van harte 

welkom in de Evangelicalendtimemachine.com! 
De Heer wil ook u zegenen. 

  
Openbaring 22, vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: 

Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de 

Here Jezus Christus zij met u allen. 
  

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en 
verdween. 

 

 
 

Weest geen eigenwijze, onbetrouwbare, wilde 

ezelin! 
 

Niemand kan door Christus tot de Vader geleid worden, maar alleen 

degene van wie de zonden zijn vergeven. Daarom weest u geen 
eigenwijze, onbetrouwbare, wilde ezelin, maar bekeer u!  
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Volledige weergave: 
 

Hallo, welkom! Op 20 november 2022, kreeg ik, Profeet Benjamin 

Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil 
delen. 

 
Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. 

 
Voorwaar, zo spreekt de Here: 

Ik zie, Ik zie, wat u niet wil horen! 
 

Jeremia 2, vers 19 en 20 Laat uw boosheid u tuchtigen en uw 

afdwaling u kastijden; weet en zie, dat het boos en bitter is, dat gij 
de Here uw God hebt verlaten, en dat er geen vrees voor Mij bij u 

is, luidt het woord van de Here, de Here der heerscharen. Want van 
ouds hebt gij uw juk verbroken, uw banden verscheurd…tot zover. 

En vers 21 tot en met 24 Ik echter had u geplant als een edele 

druif, een volkomen zuiver zaad; doch hoe zijt gij Mij veranderd in 
wilde ranken van een vreemde wingerd! Ja, al zoudt gij u wassen 

met loog en veel zeep gebruiken, dan blijft toch uw ongerechtigheid 

als een onuitwisbare vlek voor mijn oog, luidt het woord van de 
Here Here. Hoe kunt gij zeggen: Ik heb mij niet verontreinigd, ik 

ben de Baäls niet achternagelopen? Zie uw weg in het dal, weet wat 
gij gedaan hebt, gij snelle, heen en weer lopende 

kemelin, gij, “eigenwijze, onbetrouwbare,” wilde ezelin?…tot 

zover. 
En vers 25 lees vanaf: Maar gij zegt: “Here,” het baat niet, 

neen, “ieaa, ieaa, ieaa” want ik heb vreemden lief, hen zal ik 
achternalopen “de hel in”. 

En vers 26 Gelijk een dief te schande wordt, als hij “of zij op 

heter- daad” wordt betrapt, “zo zal u te schande worden 
gemaakt voor Mijn ogen!” 

En vers 29 Waarom wilt gij tegen Mij twisten? Gij allen zijt van Mij 

afvallig geworden, luidt het woord des Heren. 
En vers 35 Maar boven dit alles “wat geopenbaard is over 

u” zegt gij “wilde ezelin” nog: “ieaa, ieaa,” neen, ik ben 
onschuldig…tot zover. 
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En lees verder vanaf: Zie, Ik ga met u in het gericht, omdat gij 
zegt: Ik heb niet gezondigd. 

 

Voorwaar, zo spreekt de Here tot u in vers 36 Hoe vaak gaat 
gij uw weg veranderen?…tot zover. 

 
Voorwaar, mijn naam is Kadesa, en ben een bode engel 

Gods. 

Overdenkt deze boodschap! Voorwaar, er zullen er velen zijn die 
vanwege hun ongehoorzaamheid zoals met de vaccinatie, 

medicatie, onder andere, het volgende zullen zeggen: 
 

Lucas 23, vers 30 Dan zal men beginnen te zeggen tot de bergen: 

Valt op ons, en tot de heuvelen: Bedekt ons. 
 

En Lucas 13, vers 28 en 29 Daar zal het geween zijn en het 
tandengeknars, wanneer gij Abraham en Isaak en Jakob zult zien 

en al de Profeten in het Koninkrijk Gods, maar uzelf 

buitengeworpen. En zij zullen komen van oost en west en van 
noord en zuid en zullen aanliggen in het Koninkrijk Gods. 

 

Voorwaar, laat Zijn komst of het moment van uw sterven u 
niet overvallen. 

Bent u wel voorbereid op Zijn wederkomst op de wolken? Het is 
goed om u te onderzoeken. Niemand kan door Christus tot de 

Vader geleid worden, maar alleen degene van wie de zonden zijn 

vergeven. Daarom weest u geen eigenwijze onbetrouwbare wilde 
ezelin, maar bekeert u! 

 
Klaagliederen 3, vers 7 tot en met 9 Hij heeft mij iedere uitgang 

versperd, mij in zware koperen ketenen geklonken. Zelfs als ik 

schreeuw en om hulp roep, versmaadt Hij mijn gebed. Hij heeft 
mijn weg versperd met steenblokken, mijn paden onbegaanbaar 

gemaakt. 

En vers 16 Hij liet mij de tanden op kiezel stukbijten, Hij drukte mij 
neer in het stof. 

En vers 40 Laten wij onze wegen doorzoeken en doorvorsen en ons 
bekeren tot de Here. 
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En vers 55 Ik roep uw naam aan, o Here, uit het onderste van de 
put. 

 

Voorwaar, zo spreekt de Heer dit verder tot u: 
 

Ezechiël 7, vers 4 Ik zal u niet ontzien en geen deernis hebben, 
maar Ik zal uw wandel aan u vergelden, uw gruwelen zullen op u 

neerkomen, en gij zult weten, dat Ik de Here ben. 

 
Voorwaar, 

 
Openbaring 22, vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: 

Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de 

Here Jezus Christus zij met u allen. 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en 

verdween. 
 

 

 

Alles wat heilig is wil men bestrijden 
  

Openbarende boodschap Gods: De Here God onthult de stille 
antichrist die in de achtergrond werk. Hij is een man die een 

masker draagt, maar in werkelijkheid van binnen satan is. 

  
  

Volledige weergave: 
  

Hallo, welkom! Op 21 november 2022, kreeg ik, Profeet Benjamin 

Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil 
delen. 

  
Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 

Siream, en ik ben een bode engel Gods. 
  

Voorwaar, het is een vraag van sommigen; waar houdt de 

antichrist zich mee bezig? 
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Ik kan het u beantwoorden. Zie naar de gebeurtenissen, wat 
gaande is in de hele wereld, en wat zich aan het ontwikkelen is. 

  

Openbaring 13, vers 3 Hier staat geschreven vanaf: en de gehele 
aarde ging het beest met verbazing achterna. 

En in vers 4 staat ook heel duidelijk wat al een openbaring is: En zij 
aanbaden de draak, “ook vanwege de vaccinaties, onder 

andere” omdat hij “of zij” aan het beest de macht (over)gegeven 

had. “Hier wordt gesproken over de totale overname;” en zij 
aanbaden het beest, zeggende: Wie is aan het beest gelijk? en: Wie 

kan er oorlog tegen voeren?  
En vers 6 en 7 En het beest opende zijn mond tot lasteringen tegen 

God, om zijn naam te lasteren en zijn tent en hen, die in de hemel 

wonen. En hem werd gegeven om tegen de heiligen oorlog te 
voeren en hen te overwinnen; en hem werd macht gegeven over 

elke stam en natie en taal en volk.  
  

Voorwaar, Barack Obama is de antichrist. 

Hij doet zich nu heel anders voor. Zijn populariteit is hoog en hij 
houd zich bezig met boeken schrijven en film maken voor Netflix, 

en hij houdt op de achtergrond zijn duivelse ideeën, occulte 

activiteiten en magie verborgen. Voorwaar, de geboorteakte is zoals 
als hij zelf is, een imitatie. Nog steeds spant hij zich erg in voor de 

wereldleiders en is hij nog steeds erg geliefd, maar vooral spant hij 
zich in voor hemzelf om zijn doel te behalen. Barack Obama wil 

buiten de media blijven om gezien te worden te samen met de 

wereldleiders. Hij is bezig om de regeringsleiders te blijven 
misleiden.  

  
Voorwaar, betreffende zijn rechterhand, de gevallen engel, 

zijn helper Paus Franciscus, die heeft vaak telefonisch 

contact met Obama;  
samen willen ze alles wat kadosh, heilig is bestrijden, en zich er 

boven verheffen om in Gods tempel plaats te nemen op de troon en 

zich voor te doen als God. 
  

Openbaring 16, vers 13 tot en met 15 En ik zag uit de bek van 
de draak en uit de bek van het beest en uit de mond van de valse 

profeet drie onreine geesten komen, als kikvorsen; want het zijn 
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geesten van duivelen, die tekenen doen, welke uitgaan naar de 
koningen der gehele wereld, om hen te verzamelen tot de oorlog op 

de grote dag van de almachtige God. Zie, Ik kom als een dief. Zalig 

hij, die waakt en zijn klederen bewaart, opdat hij niet naakt 
wandele en zijn schaamte niet gezien worde. 

En Openbaring 14, vers 14 En ik zag en zie, een witte wolk, en op 
de wolk iemand gezeten als eens mensen zoon met een gouden 

kroon op zijn hoofd en een scherpe sikkel in zijn hand.  

En vers 16 En Hij, die op de wolk gezeten was, zond zijn sikkel uit 
op de aarde, en de aarde werd gemaaid. 

  
Voorwaar, zo staat geschreven en zo zal vervuld worden dat 

op de aarde een boos en kwaadaardig gezwel aan de mensen 

zal komen die het merkteken van het beest hadden 
aangenomen en die zijn beeld aanbaden. 

Dit zijn de mensen die achtergebleven zijn van de Opname en wie 
er niet geloven zullen het ook gaan ondervinden. Voorwaar, over 

het gezwel vanwege de vaccinaties, o.a., kunt u nalezen in 

Openbaring 16, vers 2 voor uzelf. 
  

Openbaring 15, vers 4 Wie zou niet vrezen, Here, en uw naam 

niet verheerlijken? Immers, Gij alleen zijt heilig. Want alle volken 
zullen komen en zullen voor U nedervallen in aanbidding, omdat uw 

gerichten openbaar zijn geworden. 
  

Tot slot,  

  
Openbaring 22, vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: 

Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de 
Here Jezus Christus zij met u allen. 

  

Voorwaar, meer openbaringen over de Paus en de antichrist 
vind men ook in de Evangelicalendtimemachine.com. 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en 

verdween. 
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Alle geweld keert terug op de mens zijn/haar 

eigen schedel 
  

Waarschuwingsboodschap van God: Een engel van de Heer kwam 
vandaag met een perkamenten brief en leest kort een belangrijke 

waarschuwing van de Heer voor. U bent gewaarschuwd! 

  
  

Volledige weergave: 
  

Hallo, welkom! Op 22 november 2022, kreeg ik, Profeet Benjamin 

Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil 
delen. 

  

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

  
Voorwaar, Profeet Benjamin Cousijnsen, ik heb hier een 

perkament, en zal het openen voor u en voorlezen. 

Schrijf maar het volgende op.  
  

Voorwaar, zo spreekt de Here, de enige ware Koning der 
koningen, die leeft in alle eeuwigheid: 

Er is niemand heilig gelijk aan Mij, de Here! Voorwaar, Ik, de Here, 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus ben immers een 
alwetend God en door Mij worden alle daden getoetst. Voorwaar, de 

voeten Mijns gunstgenoten behoed Ik, JHWH, maar de goddelozen 

zullen omkomen en in de hel geworpen worden. Voorwaar, gij zijt 
gewaarschuwd! 

  
1 Samuël 2, vers 3 Spreekt toch niet steeds zo hoogmoedig, geen 

verwaten taal kome uit uw mond. De HERE immers is een alwetend 

God en door Hem worden de daden getoetst. 
En 2 Samuël 22, vers 42 Zij riepen om hulp, maar niemand redde, 

tot de HERE, maar Hij antwoordde hun niet. 
  

Voorwaar, mijn naam is Chermea, en ben een bode engel 

Gods. 
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1 Kronieken 29, vers 11 Van U, o HERE, is de grootheid en de 
kracht, de heerlijkheid, de roem en de majesteit, ja, alles wat in de 

hemel en op de aarde is; van U is de heerschappij, o HERE, en Gij 

zijt als hoofd boven alles verheven. 
En 2 Kronieken 16, vers 9 Want des HEREN ogen gaan over de 

gehele aarde, om krachtig bij te staan hen, wier hart volkomen 
naar Hem uitgaat. Gij hebt hierin dwaas gehandeld, want van nu af 

zult gij oorlogen hebben. 

En Psalm 7, vers 17 Het onheil dat hij “evenzo zij” stichtte, keert 
“altijd” weder op zijn “of haar” hoofd, en zijn “evenzo haar” 

geweld komt neder op zijn “of haar” schedel. 
  

Voorwaar,  

  
Psalm 1, vers 6 Want de HERE kent de weg der rechtvaardigen, 

maar de weg der goddelozen vergaat. 
En Psalm 21, vers 12 Als zij onheil over u willen brengen, boze 

plannen beramen, vermogen zij niets. 

  
Voorwaar, het onheil van een kwaadspreker en een hater 

brengt, is echter niet te vergelijken met wat hen voor 

eeuwig in hel te wachten staat. 
  

Psalm 27, vers 1 tot en met 6 De HERE is mijn licht en mijn heil, 
voor wie zou ik vrezen? De HERE is mijns levens veste, voor wie zou 

ik vervaard zijn? Toen boosdoeners op mij afkwamen om mijn vlees 

te eten – mijn tegenstanders en mijn vijanden – zijn zij zelf 
gestruikeld en gevallen. Al legert zich een leger tegen mij, mijn hart 

vreest niet; al verheft zich een krijg tegen mij, nochtans blijf ik 
vertrouwen. Eén ding heb ik van de HERE gevraagd, dit zoek ik: te 

verblijven in het huis des HEREN al de dagen van mijn leven, om de 

liefelijkheid des HEREN te aanschouwen, en om te onderzoeken in 
zijn tempel. Want Hij bergt mij in zijn hut ten dage des kwaads, Hij 

verbergt mij in het verborgene van zijn tent, Hij plaatst mij hoog op 

een rots. En nu heft mijn hoofd zich op boven mijn vijanden 
rondom mij; daarom wil ik in zijn tent offeren offers met geschal, ik 

wil zingen, ja psalmzingen de HERE. 
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En Psalm 29, vers 4 De stem des HEREN is vol kracht, de stem des 
HEREN is vol glorie. 

En Psalm 30, vers 12 Mijn rouwklacht hebt Gij veranderd in een 

reidans, mijn rouwkleed hebt Gij losgemaakt, met vreugde mij 
omgord. 

En vers 5 Psalmzingt de HERE, gij zijn gunstgenoten, en looft zijn 
heilige naam. 

En Psalm 31, vers 15 Maar ik vertrouw op U, HERE, ik zeg: Gij zijt 

mijn God. 
En Psalm 45, vers 16 Onder vreugde en jubel worden zij 

binnengeleid, zij komen in des konings paleis. 
  

En tot slot,  

  
Colossenzen 2, vers 15 Hij heeft de overheden en machten 

ontwapend en openlijk tentoongesteld en zo over hen gezegevierd. 
En Ezechiël 33, vers 33 Doch als het komt – en het komt! – dan 

zullen zij weten, dat er in hun midden een Profeet is geweest. 

En Romeinen 12, vers 19 Wreekt uzelf niet, geliefden, maar laat 
plaats voor de toorn, want er staat geschreven: Mij komt de wraak 

toe, Ik zal het vergelden, spreekt de Here. 

  
Amen! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en 
verdween. 

 

 
 

Zie, de dag komt! 
  
Inleiding: En de verstandigen zullen stralen als de glans van het 

uitspansel, en die velen tot gerechtigheid hebben gebracht als de 
sterren, voor eeuwig en altoos. 

  

  
Volledige weergave: 
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Hallo, welkom! Op 22 november 2022, kreeg ik, Profeet Benjamin 
Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil 

delen. 

  
Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 
Mewila, en ben een bode engel Gods. 

  

Voorwaar, elke woord komt van God, de levende Almachtige. 
De Koning der koningen. 

Laat zijn woorden u doordringen! Voorwaar,  
  

Klaagliederen 3, vers 18, 20, en vers 22 tot en met 26 Ik 

dacht: vergaan is mijn kracht, vervlogen mijn hoop op de HERE. Zo 
vaak mijn ziel dit gedenkt, buigt zij zich neder in mij. Het zijn de 

gunstbewijzen des HEREN, dat wij niet omgekomen zijn, want zijn 
barmhartigheden houden niet op, elke morgen zijn zij nieuw, groot 

is uw trouw! Mijn ziel zegt: Mijn deel is de HERE, daarom zal ik op 

Hem hopen. Goed is de HERE voor wie Hem verwachten, voor de 
ziel die Hem zoekt; goed is het, in stilheid te wachten op het heil 

des HEREN. 

  
En Ezechiël 2, vers 9 Toen zag ik en zie, een hand was naar mij 

uitgestrekt; en zie, daarin was een boekrol.  
En Daniël 10, vers 18 tot en met 20 Toen raakte hij, die er uitzag 

als een mens, mij wederom aan en gaf mij kracht en hij zeide: 

Vrees niet, gij zeer beminde man, vrede zij u, wees sterk, ja, wees 
sterk!  En terwijl hij met mij sprak, werd ik gesterkt en ik zeide: 

Mijn heer spreke, want gij hebt mij kracht gegeven. Toen zeide hij: 
Weet gij, waarom Ik, “JHWH” tot u gekomen ben?…stop, tot 

zover. 

En Daniël 12, vers 3 En de verstandigen zullen stralen als de glans 
van het uitspansel, en die velen tot gerechtigheid hebben gebracht 

als de sterren, voor eeuwig en altoos. 

En Joël 2, vers 30 Ik zal wonderen geven in de hemel en op de 
aarde, bloed en vuur en rookzuilen. 

En Amos 3, vers 6 en 7 Voorzeker, de Here HERE doet geen ding, of 
Hij openbaart zijn raad aan zijn knechten, de Profeten.  
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Voorwaar, gij daar die luistert: 
  

Amos 5, vers 6 Zoekt de HERE en leeft, opdat Hij niet vare als een 

vuur in het huis van Jozef en het vertere, terwijl er geen blusser zal 
zijn voor Betel. 

En vers 16 tot en met 18 Daarom, zo zegt de HERE, de God der 
heerscharen, de Here: Op alle pleinen rouwklacht, en op alle 

straten zegt men: Ach, ach! Men roept de landman op tot rouw en 

verlangt misbaar van hen die klaagzangen kennen. En in alle 
wijngaarden zal weeklage zijn, wanneer Ik door uw midden heen 

ga, – zegt de HERE. Wee hun, die verlangen naar de dag des HEREN! 
Wat toch zal de dag des HEREN voor u zijn? Duisternis is hij, en 

geen licht! 

  
Voorwaar, zo staat geschreven en zo zal het geschieden! 

  
Amos 8, vers 9 Te dien dage zal het geschieden, luidt het woord 

van de Here HERE, dat Ik op de middag de zon zal doen schuilgaan 

en bij klaarlichte dag het land in het donker zal zetten.  
En Maleachi 3, vers 2 Doch wie kan de dag van zijn komst 

verdragen, en wie zal bestaan, als Hij verschijnt? Want Hij zal zijn 

als het vuur van de smelter en als het loog van de blekers.  
En Maleachi 4, vers 1 Want zie, de dag komt, brandend als een 

“hete” oven!…tot zover. 
En vers 2 Maar voor u, die mijn naam vreest, zal de zon der 

gerechtigheid opgaan, en er zal genezing zijn onder haar vleugelen; 

gij zult uitgaan en springen als kalveren uit de stal. 
  

En tot slot,  
  

1 Johannes 5, vers 10 tot en met 12 Wie in de Zoon van God 

gelooft, heeft het getuigenis in zich; wie God niet gelooft, heeft 
Hem tot een leugenaar gemaakt, omdat hij niet geloofd heeft in het 

getuigenis, dat God getuigd heeft van zijn Zoon. En dit is het 

getuigenis: God heeft ons eeuwig leven gegeven en dit leven is in 
zijn Zoon. Wie de Zoon heeft, heeft het leven; wie de Zoon van God 

niet heeft, heeft het leven niet. 
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En Openbaring 22, vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, 
zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van 

de Here Jezus Christus zij met u allen. 

  
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en 

verdween. 
 

 

 

Alleen de Here moet u huldigen 
  

Voorwaar, hoeveel kinderen worden niet verleid, voorgelogen door 
hun eigen ouders? Voorwaar, kadosh, heilig is de Heer, de Koning 

der koningen! Hij wil uw aandacht voor de overgebrachte 
boodschappen Gods, die u erop wijzen wie moet u huldigen. 

  

  
Volledige weergave: 

  
Hallo, welkom! Op 24 november 2022, kreeg ik, Profeet Benjamin 

Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil 

delen. 
  

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  
  

Voorwaar,  
  

Hebreeën 1, vers 1 tot en met 4 Nadat God eertijds vele malen 

en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had in de Profeten, 
heeft Hij nu in het laatst der dagen tot ons gesproken in de Zoon, 

die Hij gesteld heeft tot erfgenaam van alle dingen, door wie Hij 
ook de wereld geschapen heeft. Deze, de afstraling zijner 

heerlijkheid en de afdruk van zijn wezen, die alle dingen draagt 

door het woord zijner kracht, heeft, na de reiniging der zonden tot 
stand gebracht te hebben, Zich gezet aan de rechterhand van de 

majesteit in den hoge, zóveel machtiger geworden dan de engelen, 

als Hij uitnemender naam boven hen als erfdeel ontvangen heeft. 
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Voorwaar, Baruch Haba B’shem, Adonai, El Elohim! 
  

Hebreeën 1, vers 6 tot en met 8 vanaf: En Hem moeten alle 

engelen Gods huldigen. En van de engelen zegt Hij: Die zijn 
engelen maakt tot winden en zijn dienaars tot een vuurvlam; maar 

van de Zoon: Uw troon, o God, is in alle eeuwigheid en de scepter 
der rechtmatigheid is de scepter van zijn koningschap. 

  

En Hebreeën 2, vers 1 tot en met 4 Daarom moeten wij te meer 
aandacht schenken aan hetgeen wij gehoord hebben, opdat wij niet 

afdrijven. Want indien het woord, door bemiddeling van engelen 
gesproken, van kracht is gebleken, en elke overtreding en 

ongehoorzaamheid rechtmatige vergelding heeft ontvangen, hoe 

zullen wij dan ontkomen, indien wij geen ernst maken met zulk een 
heil, dat allereerst verkondigd is door de Here, en door hen, die het 

gehoord hebben, op betrouwbare wijze ons is overgeleverd, terwijl 
ook God getuigenis daaraan geeft door tekenen en wonderen en 

velerlei krachten en door de heilige Geest toe te delen naar zijn wil. 

En vers 18 Want doordat Hij zelf in verzoekingen geleden heeft, kan 
Hij hun, die verzocht worden, te hulp komen. 

  

En Hebreeën 3, vers 14 tot en met 16 Want wij hebben deel 
gekregen aan Christus, mits wij het begin van onze verzekerdheid 

tot het einde onverwrikt vasthouden. Als er gezegd wordt: Heden, 
indien gij zijn stem hoort, verhardt uw harten niet zoals bij de 

verbittering. Wie waren het dan, die, hoewel zij de stem gehoord 

hadden, God verbitterden? Waren dat niet allen, die onder Mozes 
uit Egypte waren uitgegaan?  

En vers 19 Zo zien wij, dat zij niet konden ingaan wegens hun 
ongeloof. 

En Hebreeën 4, vers 2 Want ook ons is het evangelie verkondigd 

evenals hun, maar het woord der prediking was hun niet van nut, 
omdat het niet met geloof gepaard ging bij hen, die het hoorden. 

En vers 7 lees vanaf: Heden, indien gij zijn stem hoort, “Zijn 

overgebrachte boodschappen Gods”, verhardt uw harten niet. 
En vers 11 Laten wij er dus ernst mede maken om tot die rust in te 

gaan, opdat niemand ten val kome door dit voorbeeld van 
ongehoorzaamheid te volgen. 
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En Hebreeën 3, vers 17 En van wie heeft Hij een afkeer gehad, 
veertig jaren lang? Was het niet van hen, die gezondigd hadden en 

wier lijken in de woestijn lagen? 

  
En Hebreeën 4, vers 13 En geen schepsel is voor Hem verborgen, 

want alle dingen liggen open en ontbloot voor de ogen van Hem, 
voor wie wij rekenschap hebben af te leggen. 

En vers 15 en 16 Want wij hebben geen hogepriester, die niet kan 

medevoelen met onze zwakheden, maar een, die in alle dingen op 
gelijke wijze als wij is verzocht geweest, doch zonder te zondigen. 

Laten wij daarom met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der 
genade, opdat wij barmhartigheid ontvangen en genade vinden om 

hulp te verkrijgen te gelegener tijd. 

En Hebreeën 5, vers 5 tot en met 10 Zo heeft ook Christus Zichzelf 
niet de eer toegekend hogepriester te worden, maar Hij, die tot 

Hem sprak: Mijn Zoon zijt Gij; Ik heb U heden verwekt; zoals Hij 
ook op een andere plaats spreekt: Gij zijt priester in eeuwigheid 

naar de ordening van Melchisedek. Tijdens zijn dagen in het vlees 

heeft Hij gebeden en smekingen onder sterk geroep en tranen 
geofferd aan Hem, die Hem uit de dood kon redden, en Hij is 

verhoord uit zijn angst, en zo heeft Hij, hoewel Hij de Zoon was, de 

gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen Hij heeft geleden, en toen Hij 
het einde had bereikt, is Hij voor allen, die Hem gehoorzamen, een 

oorzaak van eeuwig heil geworden, door God aangesproken als 
hogepriester naar de ordening van Melchisedek. 

  

En Jesaja 48, vers 17 Zo zegt de HERE, uw Verlosser, de Heilige 
Israëls: Ik ben de HERE, uw God, die u leert, opdat het u welga; die 

u de weg doet betreden, die gij moet gaan. 
En Hebreeën 8, vers 12 Want Ik zal genadig zijn over hun 

ongerechtigheden, en hun zonden zal Ik niet meer gedenken. 

  
En Jesaja 53, vers 5 en 6 Maar om onze overtredingen werd hij 

doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld; de straf die ons 

de vrede aanbrengt, was op hem, en door zijn striemen is ons 
genezing geworden. Wij allen dwaalden als schapen, wij wendden 

ons ieder naar zijn eigen weg, maar de HERE heeft ons aller 
ongerechtigheid op hem doen neerkomen.  
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En vers 9 tot en met 12 En men stelde zijn graf bij de goddelozen; 
bij de rijke was hij in zijn dood, omdat hij geen onrecht gedaan 

heeft en geen bedrog in zijn mond is geweest. Maar het behaagde 

de HERE hem te verbrijzelen. Hij maakte hem ziek. Wanneer hij 
zichzelf ten schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij nakomelingen 

zien en een lang leven hebben en het voornemen des HEREN zal 
door zijn hand voortgang hebben. Om zijn moeitevol lijden zal hij 

het zien tot verzadiging toe; door zijn kennis zal mijn knecht, de 

rechtvaardige, velen rechtvaardig maken, en hun ongerechtigheden 
zal hij dragen. Daarom zal Ik hem een deel geven onder velen en 

met machtigen zal hij de buit verdelen, omdat hij zijn leven heeft 
uitgegoten in de dood, en onder de overtreders werd geteld, terwijl 

hij toch veler zonden gedragen en voor de overtreders gebeden 

heeft. 
  

Voorwaar, dank de Here voor Zijn liefde en genade en 
vergeving, en overwinning aan het kruis, dat Hij dat deed 

voor u! 

  
Jesaja 54, vers 7  Een kort ogenblik heb Ik u verlaten, maar met 

groot erbarmen zal Ik u tot Mij nemen. 

  
Voorwaar, mijn naam is Pedasa, en ben een bode engel Gods. 

  
Voorwaar, bekeer u!  

En onderhoud uw relatie en tijd met Yeshua HaMashiach, JHWH, 

Jezus Christus. Voorwaar, kadosh, heilig is de Heer, de Koning der 
koningen! Hij wil uw aandacht voor deze boodschap met de titel, 

‘Sinterklaas en de Kerstman zijn uit den boze’, en evenzo de andere 
boodschappen met een titel, ‘Kappen met die heidense kerstboom 

en kerstfeest’, en, ‘Gedenk Hem elke dag niet alleen met kerst’. 

  
Voorwaar, hoeveel kinderen worden niet verleid, 

voorgelogen door hun eigen ouders? 

Deze boodschappen zullen u de volle waarheid verkondigen. Neem 
er tijd voor, ze zijn zeer belangrijk. 
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Openbaring 22, vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: 
Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de 

Here Jezus Christus zij met u allen. 

  
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en 

verdween. 
 

 

 

Pas op voor de techniek van hun gevallen 

engelen! 
  
Waarschuwende en openbarende boodschap Gods: Pas op! Ons 

worstelen is niet tegen bloed en vlees maar tegen geestelijke, 

duistere machten die achter de antichrist en de paus en hun 
volgelingen werken. 

  
  

Volledige weergave: 

  
Hallo, welkom! Op 27 november 2022, kreeg ik, Profeet Benjamin 

Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil 
delen. 

  

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 

Siream, en ben een bode engel Gods.  

  
Voorwaar, hoewel Barack Obama heel vaak telefonisch 

contact heeft met de regeringsleiders en de paus, moet u 
weten dat de communicatie onderling tussen Barack Obama 

en Paus Franciscus ook kan plaatsvinden via telepathische 

techniek. 
Voorwaar, vergeet dit niet. 

  
Efeziërs 6, vers 10 tot en met 13 Voorts, weest krachtig in de 

Here en in de sterkte zijner macht. Doet de wapenrusting Gods 

aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels; 
want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen 



 
 

 

9260 
 
 

 

de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer 
duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Neemt 

daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in 

de boze dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te 
houden.  

  
De antichrist heeft verder verschillende manieren die veel 

hoger zijn dan die van de mens op de aarde.  

Hij, zowel als de Paus, kan met zijn manier van spreken, door zijn 
technieken mensen via hypnose in trance brengen en dingen laten 

doen om te zondigen. Daarom waarschuwt de Here ook om krachtig 
in Hem, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus te zijn. 

Voorwaar, zo heeft de Paus ook via de technieken van zijn gevallen 

engelen vele jonge kinderen verleid via zijn spreken en hypnose. 
Tot de dag van vandaag worden jonge kinderen in Rome binnen 

gesmokkeld en misbruikt.  
  

Voorwaar, zo spreekt de Here: 

  
2 Petrus 2, vers 2 en 3 En velen zullen hun losbandigheden 

navolgen, zodat door hun schuld de weg der waarheid gelasterd zal 

worden; en zij zullen uit hebzucht met verzonnen redeneringen u 
als koopwaar behandelen; maar het oordeel houdt zich reeds lang 

met hen bezig en hun verderf sluimert niet.  
En vers 10, 18 en 22 Vooral hen, die, begerig naar onreinheid, het 

vlees volgen en hemelse heerschappij verachten. Zulke vermetelen, 

vol van zelfbehagen, schromen niet de heerlijkheden te lasteren, 
want met holle, hoogdravende klanken verlokken zij door vleselijke 

begeerten en door ongebondenheid hen, die zich ternauwernood 
aan degenen, die in dwaling verkeren, onttrekken. Hun is 

overkomen, wat een waar spreekwoord zegt: Een hond, die 

teruggekeerd is naar zijn uitbraaksel, of: een gewassen zeug naar 
de modderpoel. 

  

Voorwaar, verzet u tegen de satan! 
  

1 Johannes 5, vers 18 tot en met 20 Wij weten, dat een ieder, 
die uit God geboren is, niet zondigt; want Hij, die uit God geboren 

werd, bewaart hem, en de boze heeft geen vat op hem. Wij weten, 
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dat wij uit God zijn en de gehele wereld in het boze ligt. Doch wij 
weten, dat de Zoon van God gekomen is en ons inzicht gegeven 

heeft om de Waarachtige te kennen; en wij zijn in de Waarachtige, 

in zijn Zoon Jezus Christus. Dit is de waarachtige God en het 
eeuwige leven. 

En 2 Johannes 1, vers 7 tot en met 11 Want er zijn vele misleiders 
uitgegaan in de wereld, die de komst van Jezus Christus in het 

vlees niet belijden. Dit is de misleider en de antichrist. Let op uzelf, 

dat gij niet verliest wat wij verricht hebben, maar uw loon ten volle 
ontvangt. Een ieder, die verder gaat en niet blijft in de leer van 

Christus, heeft God niet; wie in die leer blijft, deze heeft zowel de 
Vader als de Zoon. Indien iemand tot u komt en deze leer niet 

brengt, ontvangt hem niet in uw huis en heet hem niet welkom. 

Want wie hem welkom heet, heeft deel aan zijn boze werken. 
En 3 Johannes 1, vers 2 Geliefde, ik bid, dat het u in alles wèl ga en 

gij gezond zijt, gelijk het uw ziel wèl gaat. 
En vers 11 Geliefde, volg het kwade niet na, maar het goede. Wie 

goed doet, is uit God, maar wie kwaad doet, heeft God niet gezien. 

  
En tot slot, 

  

Efeziërs 6, vers 16 tot en met 18 Neemt bij dit alles het schild 
des geloofs ter hand, waarmede gij al de brandende pijlen van de 

boze zult kunnen doven; en neemt de helm des heils aan en het 
zwaard des Geestes, dat is het woord van God. En bidt daarbij met 

aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in de Geest, 

daartoe wakende met alle volharding en smeking voor alle heiligen 
  

Voorwaar, via de gedachten kan de satan praten. 
Laat dit niet toe! 

  

Openbaring 22, vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: 
Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de 

Here Jezus Christus zij met u allen. 

  
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en 

verdween. 
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Velen zullen niet door de hemelse poorten gaan 
  

In deze boodschap Gods spreekt de Here, Yeshua HaMashiach, 

JHWH, Jezus Christus tot u en waarschuwt u voor het kwaad. De 
Here zei:  Voorwaar, wandel in het goede, want in het kwaad wordt 

de hel bereid voor wie daarin wandelen! 

  
  

Volledige weergave: 
  

Hallo, welkom! Op 28 november 2022, kreeg ik, Profeet Benjamin 

Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil 
delen. 

  
Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. 

  
Voorwaar, zo spreekt de Here tot u: 

Hoor aandachtig Mijn kind! Gij moet Mijn woorden en bevelen  
overdenken en op Mijn smalle weg letten. Voorwaar, laat Mijn 

wegen voor u, Mijn liefhebbende kind, vast zijn om Mijn inzettingen 

te onderhouden, zodat u zich niet zal schamen aan het einde van 
uw dagen. Voorwaar, klem u vast aan Mijn levende getuigenissen. 

Neig uw ganse hart en verstand tot het einde toe op Mij, uw Abba, 

Vader, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, wees 
kadosh, heilig voor Mijn ogen en verlustig u in Mijn kadosh, heilige 

geboden. Weet dit, dat Ik u liefheb. 
  

Psalm 119, vers 53, 55, 57, 59 en 61 Verontwaardiging greep 

mij aan vanwege de goddelozen, die uw wet verlaten. Des nachts 
gedenk ik uw naam, o HERE, en onderhoud ik uw wet. De HERE is 

mijn deel, ik heb beloofd uw woorden te onderhouden. Ik overdenk 
mijn wegen, ik wend mijn voeten naar uw getuigenissen. Hoewel 

strikken der goddelozen mij omgeven, ik vergeet uw wet niet. 

En vers 78 en 157 Laten de overmoedigen beschaamd worden, 
omdat zij mij onverdiend verdrukten; ik overdenk uw bevelen. 

Talrijk zijn mijn vervolgers en mijn tegenstanders, doch van uw 

getuigenissen wijk ik niet af. 
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En Psalm 120, vers 1 In mijn angst heb ik tot de HERE geroepen en 
Hij heeft mij geantwoord. 

  

En Psalm 121, vers 7 en 8 De HERE zal u bewaren voor alle 
kwaad, Hij zal uw ziel bewaren. De HERE zal uw uitgang en uw 

ingang bewaren van nu aan tot in eeuwigheid. 
En Psalm 124, vers 6 en 7 Geprezen zij de HERE, die ons niet 

overgaf ten buit aan hun tanden! Onze ziel is ontkomen als een 

vogel uit de strik van de vogelvangers; de strik is gebroken, en wij 
zijn ontkomen! 

En Psalm 125, vers 4 Doe goed, HERE, aan de goeden, en aan de 
oprechten van hart. 

En Psalm 128, vers 1 Welzalig ieder die de HERE vreest, die in zijn 

wegen wandelt. 
En Psalm 139, vers 4 en 24  Want er is geen woord op mijn tong, 

of, zie, HERE, Gij kent het volkomen. Zie, of bij mij een heilloze weg 
is, en leid mij op de eeuwige weg. 

En Psalm 141, vers 3 HERE, stel een wacht voor mijn mond, waak 

over de deuren van mijn lippen. 
  

En Spreuken 1, vers 7 De vreze des HEREN is het begin der 

kennis; de dwazen verachten wijsheid en tucht. 
En vers 10  en 15 Mijn zoon, indien zondaren u willen verleiden, 

bewillig niet. Mijn zoon, ga niet met hen op weg; weerhoud uw voet 
van hun pad. 

En Psalm 140, vers 4 Zij hebben hun tong gescherpt als een slang, 

addervergif is onder hun lippen. 
En Romeinen 12, vers 17 en 21 Vergeldt niemand kwaad met 

kwaad; hebt het goede voor met alle mensen. Laat u niet 
overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het 

goede. 

En Romeinen 14, vers 13 Laten wij dan niet langer elkander 
oordelen, maar komt liever tot dit oordeel: uw broeder geen 

aanstoot of ergernis te geven. 

  
Voorwaar, mijn naam is Blesia, en ben een bode engel Gods.  

Een roddelaar en kwaadspreker zal nimmer toegang krijgen tot de 
Hemel.  
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Galaten 6, vers 4 en 5 Ieder moet zijn eigen werk toetsen; dan 
zal hij slechts voor zichzelf stof tot roem hebben en niet voor een 

ander. Want ieder zal zijn eigen last dragen. 

En Efeziërs 5, vers 15 Ziet dus nauwlettend toe, hoe gij wandelt, 
niet als onwijzen, doch als wijzen. 

En Efeziërs 6, vers 10 en 11 Voorts, weest krachtig in de Here en in 
de sterkte zijner macht. Doet de wapenrusting Gods aan, om te 

kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels. 

  
Tot slot,  

  
Galaten 5, vers 22 Maar de vrucht van de Geest is liefde, 

blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, 

trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.  
En vers 24 Want wie Christus Jezus “echt” toebehoren, hebben het 

vlees met zijn hartstochten en “wereldse” begeerten “uit satan 
voorgoed’ gekruisigd, “evenzo het roddelen, de 

kwaadsprekerijen en de haat. Deze zijn geen vruchten uit 

God!” 
  

Voorwaar, bekeer u! 

  
Galaten 5, vers 25 Indien wij door de Geest leven, laten wij ook 

door de Geest het spoor houden. 
En Efeziërs 1, vers 7 en 8 En in Hem hebben wij de verlossing door 

zijn bloed, de vergeving van de overtredingen, naar de rijkdom 

zijner genade, welke Hij ons overvloedig heeft bewezen in alle 
wijsheid en verstand. 

  
Voorwaar, wie niet wil horen, gaat verloren! 

  

Efeziërs 2, vers 10 Want zijn maaksel zijn wij, in Christus Jezus 
geschapen om goede werken te doen, die God tevoren bereid heeft, 

opdat wij daarin zouden wandelen. 

  
Voorwaar, wandel in het goede want in het kwaad wordt de 

hel bereid voor wie daarin wandelen. 
Amen! 
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Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en 
verdween. 

 

 
 

God is geen slaaf van mensen 

  
Sommigen zeggen in hun gebeden zoals: “Jezus, uw beloften zijn ja 

en amen, geef mij dit en geef mij dat. Ikke, ikke, ikke…” Wie 
herkent zich hierin niet? 

  

  
Volledige weergave: 

  
Hallo, welkom! Op 29 november 2022, kreeg ik, Profeet Benjamin 

Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil 

delen. 
  

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

  

Voorwaar, zo spreekt de Heer: 
  

Klaagliederen 2, vers 13 Wat zal ik u voorhouden, waarmee u 

vergelijken, o dochter van Jeruzalem?…tot zover.  
Klaagliederen 3, vers 8 Zelfs als ik schreeuw en om hulp roep, 

versmaadt Hij mijn gebed. 
En vers 44 Gij hebt U gehuld in een wolk, ondoordringbaar voor het 

gebed. 

En Numeri 14, vers 11 En de HERE zeide tot Mozes: Hoelang zal dit 
volk Mij versmaden, en hoelang zullen zij niet op Mij vertrouwen bij 

al de tekenen die Ik in zijn midden gedaan heb? 
En vers 18 De HERE is lankmoedig en groot van goedertierenheid, 

vergevende ongerechtigheid en overtreding, hoewel Hij zeker niet 

ongestraft laat, maar de ongerechtigheid der vaderen bezoekt aan 
de kinderen, aan het derde en vierde geslacht.  

En Exodus 16, vers 2 En in die woestijn morde de gehele 

vergadering der Israëlieten tegen Mozes en Aäron. 
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Voorwaar, mijn naam is Lovesadai, en ben een bode engel 
Gods.  

  

Exodus 17, vers 4 Toen riep Mozes luide tot de HERE en zeide: 
Wat moet ik met dit volk doen? Nog een ogenblik en zij gaan mij 

stenigen! 
  

Voorwaar, de Heer houdt heel erg veel van u, en kent uw 

hart, ziel, verstand, en klagen:  
‘Iemand zei eens: in de kerk werd met Mij gebeden en geprofeteerd 

over Mijn leven. Ja, ja, waar blijft dan Mijn belofte? Ik zie niks en 
men heeft zelfs nog voor Mij gebeden.’  

  

Voorwaar, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus beslist 
over alles, niet u en hij weet wat u verlangt. 

Hij weet altijd de juiste dag en het juiste uur. Voorwaar, meer dan 
500 beloften staan er in de Bijbel, toch zijn er ook onverhoorde 

gebeden. Wie herkent zich hierin niet? Bedenk dit, dat het nooit aan 

de Heer ligt wanneer wolken uw gebeden blokkeren. Dit wordt altijd 
door u zelf veroorzaakt en niet door de Here God. Een 

belemmerende wolk is de zonde. 

  
1 Korintiërs 13, vers 5 tot en met 7 Zij kwetst niemands gevoel, 

zij zoekt zichzelf niet, zij wordt niet verbitterd, zij rekent het kwade 
niet toe. Zij is niet blijde over ongerechtigheid, maar zij is blijde 

met de waarheid. Alles bedekt zij, alles gelooft zij, alles hoopt zij, 

alles verdraagt zij. 
En Efeziërs 4, vers 17 Dit zeg ik dan en betuig ik in de Here, dat gij 

niet langer moogt wandelen zoals ook de heidenen wandelen, in de 
ijdelheid van hun denken. 

  

Zo zijn er ook gebeden die luiden las volgt: “Jezus, uw 
beloften zijn ja en amen, geef mij dit en geef mij dat. Ikke, 

ikke, ikke…” 

  
Psalm 55, vers 18 Des avonds, des morgens en des middags 

klaag en kreun ik; Hij hoort mijn stem. 
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Voorwaar, zo zei iemand ééns: “Als God doet wat ik wens, 
zal ik geloven.” 

En God zeide: Als Ik doe wat gij maar wenst, zoudt gij verloren 

gaan. Voorwaar, stop met klagen en zondigen, maar bekeer u. Ik 
ben kadosh, heilig! Onderzoekt u grondig. 

  
Voorwaar, God is geen slaaf van mensen, maar Hij beloont 

degenen die Hem volgen en gehoorzamen. 

Maar Hij is ook een God van vergelding. Hij legt de geëigende straf 
op aan degene die tegen Hem zondigen en ongehoorzaam zijn. Als 

men de zekerheid wil om vergeven te worden dan moet men 
stoppen met klagen en zondigen.  

  

Profeet Benjamin als dit eens voor aan Zijn kinderen: 
De Heer die alles kent en weet en zelfs geen vogeltje vergeet, weet 

ook zeker en gewis wat voor mij het beste is. Ongeloof houdt vele 
zegeningen tegen en bedekt ze met donkere wolken. Verheugt u in 

de Heer en weest blij, en onderhoudt uw relatie met Hem en 

vertrouw Hem in alles. God is liefde! 
  

Johannes 16, vers 23 En te dien dage zult gij Mij niets vragen. 

Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, als gij de Vader om iets bidt, zal Hij 
het u geven in mijn naam.  

En vers 33 Dit heb Ik tot u gesproken, opdat gij in Mij vrede hebt. 
In de wereld lijdt gij verdrukking, maar houdt goede moed, Ik heb 

de wereld overwonnen. 

  
En tot slot,  

  
Openbaring 22, vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: 

Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de 

Here Jezus Christus zij met u allen. 
  

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en 

verdween. 
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Verontreinigt u niet door het kwade te doen 
  

En gij zult geen gruwel in uw huis brengen, zodat gij zelf evenzo 

onder de ban zoudt komen; gij zult het ten sterkste verfoeien en 
verafschuwen, want het ligt onder de ban. Deuteronomium 7, vers 

26 

  
  

Volledige weergave: 
  

Hallo, welkom! Op 30 november 2022, kreeg ik, Profeet Benjamin 

Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil 
delen. 

  
Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  

  
Voorwaar,  

  
Exodus 15, vers 3 De HERE is een krijgsheld; HERE is zijn naam. 

En vers 6 en 7 Uw rechterhand, HERE, heerlijk door kracht, uw 

rechterhand, HERE, verpletterde de vijand. In uw grote majesteit 
vernietigde Gij wie tegen U opstonden…tot zover. 

En vers 12 Gij strekte uw rechterhand uit; de aarde verzwolg hen. 

En vers 16 Ontzetting en schrik overviel hen, door uw “krachtige” 
geweldige arm verstarden zij als een steen…tot zover. 

En vers 18 De HERE regeert voor altoos en eeuwig. 
  

En Leviticus 11, vers 44 Want Ik ben de “Almachtige” HERE, uw 

“Levende” God; “bekeert u en” heiligt u en weest heilig, want Ik, 
“JHWH” ben “kadosh,” heilig; verontreinigt uzelf niet…stop, tot 

zover. “Verontreinigt u niet door het kwade te doen, want zo 
zult gij Mijn tempel ontheiligen, Ik ben de Heer.” 

En Leviticus 19, vers 2 lees vanaf: Heilig zult gij zijn “en Mij 

tempel niet ontheiligen”, want Ik, de HERE, uw God, ben heilig.  
  

En Deuteronomium 4, vers 24 Want de HERE, uw God, is een 

verterend vuur, een naijverig God. 
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En Deuteronomium 6, vers 5 en 6 Gij zult de HERE, uw God, 
liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel 

uw kracht. Wat ik u heden gebied, zal in uw hart zijn. 

En vers 13 De HERE, uw “kadosh, heilige” God, zult gij vrezen, 
Hem zult gij dienen “en niet satan”…tot zover. 

En Deuteronomium 7, vers 26 En gij zult geen gruwel in uw huis 
brengen, zodat gijzelf evenzo onder de ban zoudt komen; gij zult 

het ten sterkste verfoeien en verafschuwen, want het ligt onder de 

ban. 
En Deuteronomium 8, vers 19 Maar het zal geschieden, indien gij 

de HERE, uw God, te enen male vergeet en andere goden achterna 
loopt, hen dient en u voor hen nederbuigt – ik betuig heden tegen 

u, dat gij voorzeker zult omkomen. 

En Deuteronomium 11, vers 16  Neemt u ervoor in acht, dat uw 
hart zich niet laat verlokken, zodat gij afwijkt…stop tot zover. 

En vers 26 en 27 Zie, ik houd u heden zegen en vloek voor: zegen, 
wanneer gij luistert naar de geboden van de HERE, uw God, die ik u 

heden opleg. 

  
Voorwaar, zo zult gij het kwaad uit uw midden wegdoen. 

Mijn naam is Blesia, en ben een bode engel Gods. Laat u overtuigen 

door de Kadosh, Heilige  Geest Gods! 
  

Psalm 78, vers 36 en 37 Maar zij bedrogen Hem met hun mond 
en belogen Hem met hun tong; hun hart was niet standvastig bij 

Hem, zij waren niet getrouw aan zijn verbond. 

  
Laat uw hart, ziel, en verstand kadosh, heilig zijn! 

  
Hebreeën 4, vers 11 tot en met 13 Laten wij er dus ernst mede 

maken om tot die rust in te gaan, opdat niemand ten val kome door 

dit voorbeeld van ongehoorzaamheid te volgen. Want het woord 
Gods is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend 

zwaard en het dringt door, zó diep, dat het vaneenscheidt ziel en 

geest, gewrichten en merg, en het schift overleggingen en 
gedachten des harten; en geen schepsel is voor Hem verborgen, 

want alle dingen liggen open en ontbloot voor de ogen van Hem, 
voor wie wij rekenschap hebben af te leggen. 
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En tot slot,  
  

Openbaring 22, vers 14 Zalig zij, die hun gewaden wassen, opdat 

zij recht mogen hebben op het geboomte des levens en door de 
poorten ingaan in de stad. 

  
Helaas door ongehoorzaamheid aan God, zullen er ook velen 

zijn die niet door de hemelse poorten zullen ingaan in de 

kadosh, heilige stad.  
Hun kleding en gewaden waren te bevlekt. 

  
Openbaring 22, vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: 

Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de 

Here Jezus Christus zij met u allen. 
  

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en 
verdween. 
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DECEMBER 2022 

 
Wee die mens, door wie de verleiding komt 
  

De Zoon des mensen zal zijn engelen uitzenden en zij zullen uit zijn 

Koninkrijk verzamelen al wat tot zonde verleidt en hen, die de 
ongerechtigheid bedrijven, en zij zullen hen in de vurige oven 

werpen; daar zal het geween zijn en het tandengeknars. 
  

  

Volledige weergave: 
  

Hallo, welkom! Op 1 december 2022, kreeg ik, Profeet Benjamin 
Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil 

delen. 

  
Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam 

boven alle namen, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, de 
Levende, enige Opgestane Zoon van God, de Nazareeër! 

  

Voorwaar, hoort deze woorden dat de Koning der koningen 
tot u spreekt! 

  

Mattheüs 18, vers 7 Wee de wereld om de verleidingen tot zonde. 
Want er moeten verleidingen komen, maar wee die mens, door wie 

de verleiding komt. 
En Mattheüs 13, vers 51 Hebt gij dit alles verstaan? Zij zeiden tot 

Hem: Ja. 

En Mattheüs 6, vers 21 en 23 Want, waar uw schat is, daar zal ook 
uw hart zijn. Maar indien uw oog slecht is, zal geheel uw lichaam 

duister zijn. Indien nu wat licht in u is, duisternis is, hoe groot is 
dan de duisternis! 

En Mattheüs 12, vers 35 en 37 Een goed mens brengt uit zijn goede 

schat goede dingen voort, en een slecht mens uit zijn boze schat 
boze dingen. Want naar uw woorden zult gij gerechtvaardigd 

worden, en naar uw woorden zult gij veroordeeld worden. 

En Mattheüs 13, vers 39 Het onkruid zijn de kinderen van de 
boze…tot zover. 



 
 

 

9272 
 
 

 

En vers 40 tot en met 42 Zoals nu het onkruid verzameld wordt en 
met vuur verbrand, zo zal het gaan bij de voleinding der wereld. De 

Zoon des mensen zal zijn engelen uitzenden en zij zullen uit zijn 

Koninkrijk verzamelen al wat tot zonde verleidt en hen, die de 
ongerechtigheid bedrijven, en zij zullen hen in de vurige oven 

werpen; daar zal het geween zijn en het tandengeknars. 
En Mattheüs 24, vers 37 Want zoals het was in de dagen van 

Noach, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn. 

  
Voorwaar,  

  
Marcus 3, vers 23 en 29 En Hij riep hen tot Zich en sprak tot hen 

in gelijkenissen: Hoe kan de satan de satan uitdrijven? Maar wie 

gelasterd heeft tegen de heilige Geest, heeft geen vergeving in 
eeuwigheid, maar staat schuldig aan eeuwige zonde. 

En Lucas 8, vers 17 Want er is niets verborgen, dat niet aan het 
licht zal komen, en niets geheim, dat niet zal bekend worden en 

aan het licht komen. 

  
Voorwaar, neem de waarschuwingen Gods serieus en 

probeer te begrijpen dat satan de mens wil manipuleren en 

overnemen, en die mens wil gebruiken om anderen te 
vernietigen. 

Voorwaar, mijn naam is Mereach, en ben een bode engel Gods.  
  

Romeinen 12, vers 17, 18 en 21 Vergeldt niemand kwaad met 

kwaad; hebt het goede voor met alle mensen. Houdt zo mogelijk, 
voor zover het van u afhangt, vrede met alle mensen. Laat u niet 

overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het 
goede. 

En Romeinen 14, vers 16 Laat van het goede, dat gij hebt, geen 

kwaad gezegd kunnen worden. 
En Romeinen 15, vers 7 Daarom, aanvaardt elkander, zoals ook 

Christus ons aanvaard heeft tot heerlijkheid Gods. 

  
En tot slot,  

  
1 Korintiërs 2, vers 9 Maar, gelijk geschreven staat: Wat geen 

oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en wat in geen 
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mensenhart is opgekomen, al wat God heeft bereid voor degenen, 
die Hem liefhebben. Amen! 

En Romeinen 16, vers 19 en 20 Want uw gehoorzaamheid is bij 

allen bekend geworden. Over u verblijd ik mij dus, doch ik wil, dat 
gij niet alleen wijs zijt tot het goede, maar ook onbesmet van het 

kwade. De God nu des vredes zal weldra de satan onder uw voeten 
vertreden. De genade van onze Here Jezus zij met u! 

  

En Openbaring 22, vers 11 en 12 Wie onrecht doet, hij doe nog 
meer onrecht; wie vuil is, hij worde nog vuiler; wie rechtvaardig is, 

hij bewijze nog meer rechtvaardigheid; wie heilig is, hij worde nog 
meer geheiligd. Zie, Ik kom spoedig en mijn loon is bij Mij om een 

ieder te vergelden, naardat zijn werk is. 

En vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom 
spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de Here Jezus 

Christus zij met u allen. 
  

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en 

verdween. 
 

 

 

God sluit de hemelse vensters voor u 
  

Voorwaar, het lijkt wel dat in de kerken geen eerbied meer is voor 
de Kadosh, Heilige God en dat men niet weet wat kadosh, heilig is 

en onheilig. 
  

  

Volledige weergave: 
  

Hallo, welkom! Op 4 december 2022, kreeg ik, Profeet Benjamin 
Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil 

delen. 

  
Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige Naam van Elohim, 

Adonai, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, 

voorwaar, mijn naam is Rafaël, en ben een bode engel Gods. 
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Voorwaar, kadosh, heilige is de Heer, de Koning der 
koningen! 

Vele christenen moeten echt nog leren, zelfs na jaren, om eerbiedig 

en nederig, ja, respectvol te zijn naar de Here toe. De Here die 
kadosh, heilig is. Voorwaar, het lijkt wel of er in de kerken geen 

eerbied meer is voor de Kadosh, Heilige God; dat men niet weet 
wat kadosh, heilig is en wat onheilig is. Voorwaar, de muziek die 

men maakt, die men laat opstijgen naar God, is bij velen verre van 

hemels maar werelds en duivels, en dan zitten zij in het donker. Er 
zijn ook kerken die muziek spelen zoals in de disco, die brengen 

mensen in een hypnose, een sensatie om te dansen. 
  

Voorwaar, word wakker en bekeer u, en toon berouw! 

  
Job 5, vers 8 Integendeel, ik zou naar God vragen, en aan God 

zou ik mijn zaak voorleggen. 
  

Zo zijn er dan velen die meer verbonden zijn met de 

duisternis dan met het licht. 
Voorwaar, bedenk hoe men in de hemel muziek maakt en zingt en 

de Here groot maakt. Vele kerken zijn bespotters! God sluit de 

hemelse vensters voor u. Wees normaal en nederig en eerbiedig en 
stem uw muziek hierop af, want kadosh, heilig is de Here God en 

maak Hem groot met hemelse lofprijzing, aanbidding en dans. 
  

Filippenzen 4, vers 4 Verblijdt u in de Here te allen tijde! 

Wederom zal ik zeggen: Verblijdt u! 
En Romeinen 12, vers 21 Laat u niet overwinnen door het kwade, 

maar overwin het kwade door het goede. 
En 1 Korintiërs 3, vers 17 Zo iemand Gods tempel schendt, God zal 

hem schenden. Want de tempel Gods, en dat zijt gij, is heilig! 

  
Voorwaar, wees kadosh, heilig! 

Alles lijkt vaak wat het niet is in de muziek en kerken. Luister ook 

naar de boodschap op deze website, ‘Waar kan ik nog naar 
luisteren?’, en, ‘Hemelse muziek versus muziek met gif... ‘eeuwig 

verloren’ gif!’, en de andere met een titel, ‘Onthulling Gods: 
Ritmische helse Beatmuziek!’ 

https://www.evangelicalendtimemachine.com/waar-kan-ik-nog-naar-luisteren/
https://www.evangelicalendtimemachine.com/waar-kan-ik-nog-naar-luisteren/
https://www.evangelicalendtimemachine.com/hemelse-muziek-versus-muziek-met-gif-eeuwig-verloren-gif/
https://www.evangelicalendtimemachine.com/hemelse-muziek-versus-muziek-met-gif-eeuwig-verloren-gif/
https://www.evangelicalendtimemachine.com/onthulling-gods-ritmische-helse-beatmuziek/
https://www.evangelicalendtimemachine.com/onthulling-gods-ritmische-helse-beatmuziek/
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Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en 
verdween. 

 

 
 

Laat u niet beïnvloeden door de gevallen 

engelen 

  

Openbarende boodschap Gods over hoe de gevallen engelen in deze 
eindtijd proberen om mensen te beïnvloeden. Doe er beslist niet 

aan mee! 

  
  

Volledige weergave: 

  
Hallo, welkom! Op 5 december 2022, kreeg ik, Profeet Benjamin 

Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil 
delen. 

  

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. 

  
Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, als men goed onthouden 

had…  

zou men nog weten wat aan u reeds geopenbaard is via Profeet 
Benjamin Cousijnsen, zoals dat er tussen Mars en Jupiter, een 

planeet is, waar vele gevallen engelen zich bevinden die UFO-

transportmiddelen hebben.  
  

Voorwaar, mijn naam is Revelado en ben een bode engel 
Gods. 

Op afstand zijn deze gevallen engelen van satan telepathisch en 

technologisch zeer actief en ze zijn verbonden met de mensen op 
de aarde, vooral met de gevaccineerden waarover zij bestuurbare 

macht en kracht hebben en die zij heel makkelijk kunnen 
beïnvloeden en duistere, kwaadaardige en gewelddadige 

opdrachten kunnen laten uitvoeren, zoals zelfmoord. De geest, de 

ziel en het lichaam van de gevaccineerden zijn door het vaccin 
verbonden en zijn beïnvloedbaar door de gevallen engelen. 

https://www.evangelicalendtimemachine.com/onthulling-gods-ritmische-helse-beatmuziek/
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Efeziërs 6, vers 12 Want wij hebben niet te worstelen tegen bloed 
en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de 

wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de 

hemelse gewesten. 
  

Voorwaar, alleen een goede relatie en wandel met Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus red u, maar niet als men 

de vaccinatie of andere vorm zoals de vaccin-pil of chip 

aangenomen heeft.  
Doe er beslist niet aan mee! 

  
Jesaja 54, vers 14, 15, en 17 Door gerechtigheid zult gij 

bevestigd worden. Weet u verre van onderdrukking, want gij hebt 

niet te vrezen, en van verschrikking, want zij zal tot u niet naderen. 
Valt men heftig aan, dan gaat dat van Mij niet uit; wie u aanvalt, 

zal over u vallen. Elk wapen dat tegen u gesmeed wordt, zal niets 
uitrichten, en elke tong die zich voor het gericht tegen u keert, zult 

gij in het ongelijk stellen. Dit is het deel van de knechten des HEREN 

en hun recht van Mijnentwege, luidt het woord des HEREN. 
En Efeziërs 6, vers 11 Doet de wapenrusting Gods aan, om te 

kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels. 

  
Voorwaar, gij daar die geen vertrouwen hebben in de Heer. 

  
Jesaja 57, vers 4 Over wie maakt gij u vrolijk, tegen wie spert gij 

de mond open, steekt gij de tong uit? Zijt gij geen kinderen der 

zonde, leugengebroed? 
En vers 12 en 13 Ik zal bekendmaken, wat uw gerechtigheid en uw 

werken zijn: zij zullen u niets baten; wanneer gij schreeuwt, mag 
uw godenvergadering u redden. Maar de wind neemt hen allen op, 

een tocht vaagt hen weg. Doch wie bij Mij schuilt, zal het land 

beërven en mijn heilige berg bezitten. 
  

Voorwaar, veel christenen zijn christenen in hun kerk maar 

verder onderhouden ze hun relatie met de Heer niet! 
  

Romeinen 13, vers 12 De nacht is ver gevorderd, de dag is nabij. 
Laten wij dan de werken der duisternis afleggen en aandoen de 

wapenen des lichts! 
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Zelfs vergeten velen te bidden, vaak zelfs wanneer het nodig 
is. 

Bid vaak voor bescherming en maak tijd voor de Heer, en bied 

weerstand tegen de bolwerken van satan en hij zal van u die in 
Christus bent vlieden. Amen! 

  
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en 

verdween. 

 
 

 

Doe wat u beloofd hebt 
  

Gij hebt immers de HERE, uw God, volkomen vrijwillig een gelofte 
gedaan, die gij hebt uitgesproken met eigen mond. 

  

  
Volledige weergave: 

  
Hallo, welkom! Op 6 december 2022, kreeg ik, Profeet Benjamin 

Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil 

delen. 
  

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, de enige Almachtige 
Koning der koningen. 

  
Voorwaar,  

  

Deuteronomium 28, vers 1 en 2 Indien gij dan aandachtig 
luistert naar de stem van de HERE, uw God, en al zijn geboden, die 

ik u heden opleg, naarstig onderhoudt, dan zal de HERE, uw God, u 
verheffen boven alle volken der aarde. De volgende zegeningen 

zullen alle over u komen en uw deel worden, indien gij luistert naar 

de stem van de HERE, uw God. 
En vers 9 De HERE zal u als zijn heilig volk bevestigen, zoals Hij u 

gezworen heeft, indien gij de geboden van de HERE, uw God, 

onderhoudt en in zijn wegen wandelt. 
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Voorwaar, indien gij naar uw God luistert, zal Hij, uw Abba, 
Vader, de Here, u overvloedig kunnen zegenen en u het 

goede kunnen schenken.  

  
Deuteronomium 23, vers 5 Maar de HERE, uw God, heeft naar 

Bileam niet willen luisteren en de HERE, uw God, heeft de vloek voor 
u in een zegen veranderd, omdat de HERE, uw God, u liefhad. 

En vers 21 tot en met 23 Wanneer gij de HERE, uw God, een gelofte 

doet, zult gij er niet mee talmen haar in te lossen, want de HERE, 
uw God, zou ze toch van u eisen en dan zoudt gij u bezondigen. 

Maar, wanneer gij u onthoudt van het doen van een gelofte, 
bezondigt gij u niet. Wat over uw lippen gegaan is, moet gij stipt 

volbrengen; gij hebt immers de HERE, uw God, volkomen vrijwillig 

een gelofte gedaan, die gij hebt uitgesproken met eigen mond. 
  

Voorwaar, gij zult uw beloften nakomen en u voor het 
aangezicht van de Here uw God nederig en vol ontzag 

neerbuigen en u erover verblijden dat u heeft ingelost wat 

over uw lippen is uitgegaan. 
  

Deuteronomium 27, vers 26 Vervloekt is hij, die de woorden van 

deze wet niet metterdaad volbrengt. En het gehele volk zal zeggen: 
Amen. 

  
Voorwaar, mijn naam is Blesia en ben een bode engel Gods. 

De Here heeft u zo vaak het goede in uw hart gelegd om dat voor 

Zijn glorie te doen, maar u stelt telkens weer uit en u laat de gaven 
liggen die voor u geopend zijn in Zijn rijke schatkamer in de Hemel. 

Vreest niet! Om geestelijk verder te komen, moet u de eerste stap 
op het water zetten. 

  

Mattheüs 4, vers 4 Maar Hij antwoordde en zeide: Er staat 
geschreven: Niet alleen van brood zal de mens leven, maar van alle 

woord, dat uit de mond Gods uitgaat. 

En Mattheüs 5, vers 16 en 17 Laat zo uw licht schijnen voor de 
mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader, die in de 

hemelen is, verheerlijken. Meent niet, dat Ik gekomen ben om de 
wet of de profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen om te 

ontbinden, maar om te vervullen.  
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En Mattheüs 6, vers 21 Want, waar uw schat is, daar zal ook uw 
hart zijn. 

En Mattheüs 13, vers 16 Maar uw ogen zijn zalig, omdat zij zien en 

uw oren, omdat zij horen. 
En vers 51 Hebt gij dit alles verstaan? Zij zeiden tot Hem: Ja.  

En Mattheüs 14, vers 26 tot en met 33 Toen de discipelen Hem 
over de zee zagen gaan, werden zij verbijsterd en zeiden: Het is 

een spook! En zij schreeuwden van vrees. Terstond sprak [Jezus] 

hen aan en zeide: Houdt moed, Ik ben het, weest niet bevreesd! 
Petrus antwoordde Hem en zeide: Here, als Gij het zijt, beveel mij 

dan tot U te komen over het water. En Hij zeide: Kom! En Petrus 
ging uit het schip en liep over het water en ging naar Jezus. Maar 

toen hij zag op de wind, werd hij bevreesd en begon te zinken en 

hij schreeuwde: Here, red mij! Terstond stak Jezus hem de hand 
toe en greep hem en zeide tot hem: Kleingelovige, waarom zijt gij 

gaan twijfelen? En toen zij in het schip geklommen waren, ging de 
wind liggen. Die in het schip waren, vielen voor hem neder en 

zeiden: Waarlijk, Gij zijt Gods Zoon! 

  
Voorwaar, geloof en laat u niet meer tegenhouden! 

Alleen satan wil u tegenhouden en u kleingelovig houden en u laten 

twijfelen aan uzelf en bang maken. Voorwaar, vele christenen zijn 
jaren lang niet geestelijk verder gekomen omdat zij niet naar de 

Here God geluisterd hebben om wat Hij u als verlangen op uw hart 
en in uw gedachten bracht.  

  

Voorwaar, ga in gebed over deze boodschap die 100 procent 
van God komt.  

Voorwaar,  
  

1 Korintiërs 3, vers 7 tot en met 9 Daarom, noch wie plant, 

noch wie begiet, betekent iets, maar God, die de wasdom geeft. 
Wie plant en wie begiet, staan gelijk; alleen zal elk zijn eigen loon 

krijgen naar zijn eigen werk. Want Gods medearbeiders zijn wij; 

Gods akker, Gods bouwwerk zijt gij. 
En vers 16 Weet gij niet, dat gij Gods tempel zijt en dat de Geest 

Gods in u woont? 
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Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en 
verdween. 

 

 
 

De Almachtige Heer is een sterke, 

onverslaanbare, eeuwige Held 
  

Voorwaar, als gij vast geworteld bent in Hem en vertrouwt op 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus en in Zijn kracht staat, 

zullen de tronen, de duistere machten en krachten door Zijn 

almachtige Naam weldra vergaan.  
  

  

Volledige weergave: 
  

Hallo, welkom! Op 7 december 2022, kreeg ik, Profeet Benjamin 
Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil 

delen. 

  
Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, de Levende God en 
Koning der koningen. 

  

Voorwaar, vol van Geest en kracht en vertrouwen heeft Hij u 
de zege in de strijd beloofd. 

In Hem is overwinning, geloof, hoop en liefde. Voorwaar, mijn 

naam is Lovesadai, en ik ben een bode engel Gods. 
  

Voorwaar, u daar, gij weet dat deze boodschap voor u is. 
Voorwaar, als gij vast geworteld bent in Hem en vertrouwt op 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus en in Zijn kracht staat, 

zullen de tronen, de duistere machten en krachten door Zijn 
almachtige Naam weldra vergaan. Voorwaar, laat niets u 

weerhouden ook al suizen de pijlen om u heen. Hij, Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus is meer dan overwinnaar, een 

sterke, onverslaanbare, eeuwige Held. 

  
Zeg, Halleluja! 
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Geprezen zij de Here die eeuwig leeft, mijn vaste Rots en Burcht! U 
bent mijn Held en bevrijder en boven alles meer dan een 

overwinnaar! Op U vertrouwde mijn hart en ik werd geholpen. 

  
Voorwaar, zegt,  

Ik ben gekocht en betaald door Zijn kostbare, dierbare Bloed! 
  

Efeziërs 6, vers 10 tot en met 19 Voorts, weest krachtig in de 

Here en in de sterkte zijner macht. Doet de wapenrusting Gods 
aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels; 

want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen 
de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer 

duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Neemt 

daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in 
de boze dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te 

houden. Stelt u dan op, uw lendenen omgord met de waarheid, 
bekleed met het pantser der gerechtigheid, de voeten geschoeid 

met de bereidvaardigheid van het evangelie des vredes; neemt bij 

dit alles het schild des geloofs ter hand, waarmede gij al de 
brandende pijlen van de boze zult kunnen doven; en neemt de 

helm des heils aan en het zwaard des Geestes, dat is het woord van 

God. En bidt daarbij met aanhoudend bidden en smeken bij elke 
gelegenheid in de Geest, daartoe wakende met alle volharding en 

smeking voor alle heiligen; ook voor mij, dat mij bij het openen van 
mijn mond het woord geschonken worde, om vrijmoedig het 

geheimenis van het evangelie bekend te maken. 

En Filippenzen 1, vers 9 tot en met 11 En dit bid ik, dat uw liefde 
nog steeds meer overvloedig moge zijn in helder inzicht en alle 

fijngevoeligheid, om te onderscheiden, waarop het aankomt. Dan 
zult gij rein en onberispelijk zijn tegen de dag van Christus, vervuld 

van de vrucht van gerechtigheid, welke door Jezus Christus is, tot 

eer en prijs van God. 
  

En tot slot,  

  
Openbaring 22, vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: 

Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de 
Here Jezus Christus zij met u allen. 
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Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en 
verdween. 

 

 
 

Wees waakzaam over uw ziel! 
  
Ziet toe, broeders, dat bij niemand uwer een boos, ongelovig hart 

zij, door af te vallen van de levende God. 
  

  

Volledige weergave: 
  

Hallo, welkom! Op 8 december 2022, kreeg ik, Profeet Benjamin 
Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil 

delen. 

  
Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam 

boven alle namen, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, de 
Koning der koningen. 

  

Voorwaar, voorwaar,  
  

Hebreeën 1, vers 1 tot en met 4 Nadat God eertijds vele malen 

en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had in de profeten, 
heeft Hij nu in het laatst der dagen tot ons gesproken in de Zoon, 

die Hij gesteld heeft tot erfgenaam van alle dingen, door wie Hij 
ook de wereld geschapen heeft. Deze, de afstraling zijner 

heerlijkheid en de afdruk van zijn wezen, die alle dingen draagt 

door het woord zijner kracht, heeft, na de reiniging der zonden tot 
stand gebracht te hebben, Zich gezet aan de rechterhand van de 

majesteit in den hoge, zóveel machtiger geworden dan de engelen, 
als Hij uitnemender naam boven hen als erfdeel ontvangen heeft. 

En vers 6 vanaf: En Hem moeten alle engelen Gods huldigen “ook 

u die Christus toebehoren.” 
En vers 7 tot en met 9 En van de engelen zegt Hij: Die zijn engelen 

maakt tot winden en zijn dienaars tot een vuurvlam; maar van de 

Zoon: Uw troon, o God, is in alle eeuwigheid en de scepter der 
rechtmatigheid is de scepter van zijn koningschap. Gerechtigheid 
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hebt Gij liefgehad en ongerechtigheid hebt Gij gehaat; daarom 
heeft U, o God, uw God met vreugdeolie gezalfd boven uw 

deelgenoten. 

  
Voorwaar, mijn naam is Michaël, en ben een bode engel 

Gods. 
Laat de Kadosh, Heilige Geest Gods u aanraken door deze 

boodschap heen. Stel u open om te ontvangen.  

  
Hebreeën 2, vers 1 Daarom moeten wij te meer aandacht 

schenken aan hetgeen wij gehoord hebben, opdat wij niet afdrijven. 
  

Voorwaar, zo spreekt de Heer: 

Laat u niet verwarren door allerlei winden, die beweren uit Mij te 
zijn. Voorwaar, deze dagen zijn kwaad en de listige slang zal altijd 

proberen u weg te trekken van de waarheid, omdat hij niet wil dat 
u aandacht geeft aan de Evangelicalendtimemachine.com. 

  

Hebreeën 2, vers 18 Want doordat Hij zelf in verzoekingen 
geleden heeft, kan Hij hun, die verzocht worden, te hulp komen. 

En Hebreeën 3, vers 7 en 8 Daarom, gelijk de heilige Geest zegt: 

Heden, indien gij zijn stem hoort, verhardt uw harten niet, zoals bij 
de verbittering, ten dage van de verzoeking in de woestijn. 

  
Voorwaar, wees waakzaam over uw ziel! 

  

Hebreeën 3, vers 12, 14, 10 en 19 Ziet toe, broeders, dat bij 
niemand uwer een boos, ongelovig hart zij, door af te vallen van de 

levende God, want wij hebben deel gekregen aan Christus, mits wij 
het begin van onze verzekerdheid tot het einde onverwrikt 

vasthouden. Daarom heb Ik een afkeer gekregen van dit geslacht 

en Ik heb gezegd: Altijd dwalen zij met hun hart, en zij hebben 
mijn wegen niet gekend. Zo zien wij, dat zij niet konden ingaan 

wegens hun ongeloof. 

En Hebreeën 4, vers 13, 15 en 16 En geen schepsel is voor Hem 
verborgen, want alle dingen liggen open en ontbloot voor de ogen 

van Hem, voor wie wij rekenschap hebben af te leggen. Want wij 
hebben geen hogepriester, die niet kan medevoelen met onze 

zwakheden, maar een, die in alle dingen op gelijke wijze als wij is 
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verzocht geweest, doch zonder te zondigen. Laten wij daarom met 
vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij 

barmhartigheid ontvangen en genade vinden om hulp te verkrijgen 

te gelegener tijd. 
En Jakobus 2, vers 24 en 25 Gij ziet, dat een mens gerechtvaardigd 

wordt uit werken en niet slechts uit geloof. En is niet evenzo 
Rachab, de hoer, uit werken gerechtvaardigd, toen zij de 

boodschappers in huis nam en langs een andere weg liet heengaan? 

En 1 Johannes 4, vers 1 Geliefden, vertrouwt niet iedere 
geest…stop tot zover. 

  
En tot slot,  

  

Openbaring 22, vers 6 en 7 En Hij zeide tot mij: Deze woorden 
zijn getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der 

Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen 
hetgeen weldra geschieden moet. En zie, Ik kom spoedig. Zalig hij, 

die de woorden der profetie van dit boek bewaart! 

En vers 19 tot en met 21 En indien iemand afneemt van de 
woorden van het boek dezer profetie, God zal zijn deel afnemen 

van het geboomte des levens en van de heilige stad, welke in dit 

boek beschreven zijn. Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom 
spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de Here Jezus 

Christus zij met u allen. 
  

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en 

verdween. 
 

 
 

Laat niets aanstotelijks u wegtrekken van God! 
  
Open uw geest voor deze boodschap en zie deze waarheid onder 

ogen en word hervormt in uw denken en wandel, en bekeer u. 

  
  

Volledige weergave: 

  



 
 

 

9285 
 
 

 

Hallo, welkom! Deze boodschap wordt gebracht door de bode engel 
Gods namens de Almachtige God van Abraham, Isaac en Jacob, die 

ik graag met u wil delen. 

  
Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en wonderbare Naam 

van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, de Nazireeër, de 
Almachtige, en de Koning der koningen. 

  

Voorwaar,  
 

Efeziërs 1, vers 4 Hij heeft ons immers in Hem uitverkoren vóór 
de grondlegging der wereld, opdat wij heilig en onberispelijk 

zouden zijn voor zijn aangezicht. 

  
Voorwaar, onderzoek u eens of u wel kadosh, heilig en 

onberispelijk bent en zuiver voor Zijn aangezicht. 
  

Galaten 5, vers 24 en 25 Want wie Christus Jezus toebehoren, 

hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. 
Indien wij door de Geest leven, laten wij ook door de Geest het 

spoor houden. 

  
Voorwaar, laat niets aanstotelijks, uw vleselijke begeerten 

die ingaan tegen de Geest, u verontreinigen. 
  

Galaten 5, vers 16 tot en met 18 Dit bedoel ik: wandelt door de 

Geest en voldoet niet aan het begeren van het vlees. Want het 
begeren van het vlees gaat in tegen de Geest en dat van de Geest 

tegen het vlees – want deze staan tegenover elkander – zodat gij 
niet doet wat gij maar wenst. Indien gij u echter door de Geest laat 

leiden, dan zijt gij niet onder de wet.  

  
Voorwaar, het is best wel duidelijk welke werken niet 

voldoen aan het begeren van de Geest. 

  
Galaten 5, vers 13 Want gij zijt geroepen, broeders “en 

zusters”, om vrij te zijn “van roddel en haat, o.a., de werken 
van het vlees”; gebruikt echter die vrijheid niet als een aanleiding 

“voor het kwade uit satan,” voor het vlees…tot zover. 
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Voorwaar, mijn naam is Revorme, en ben een bode engel 
Gods. 

Open uw geest voor deze boodschap en zie deze waarheid onder 

ogen en word hervormt in uw denken en wandel, en bekeer u. 
  

Galaten 6, vers 4 Ieder moet zijn eigen werk toetsen; dan zal hij 
slechts voor zichzelf stof tot roem hebben en niet voor een ander.  

En vers 8 en 9 Want wie op de akker van zijn vlees zaait, zal uit 

zijn vlees verderf oogsten, maar wie op de akker van de Geest 
zaait, zal uit de Geest eeuwig leven oogsten. Laten wij “die in 

Christus zijn” niet moede worden goed te doen “wat vanuit de 
Geest komt, niet wat vanuit het beest komt”…tot zover. 

  

Voorwaar,  
  

Efeziërs 1, vers 7 En in Hem hebben wij de verlossing door zijn 
bloed, de vergeving van de overtredingen, naar de rijkdom zijner 

genade. 

En vers 13 In Hem zijt ook gij, nadat gij het woord der waarheid, 
het evangelie uwer behoudenis, hebt gehoord; in Hem zijt gij, toen 

gij gelovig werd, ook verzegeld met de heilige Geest der belofte. 

En Efeziërs 4, vers 17 tot en met 22 Dit zeg ik dan en betuig ik in 
de Here, dat gij niet langer moogt wandelen zoals ook de heidenen 

wandelen, in de ijdelheid van hun denken, verduisterd in hun 
verstand, vervreemd van het leven Gods om de onwetendheid, die 

in hen heerst, om de verharding van hun hart. Zij hebben zich 

immers in hun verdoving overgegeven aan de losbandigheid om 
gretig winst te slaan uit allerlei onreinheid. Maar gij geheel anders: 

gij hebt Christus leren kennen. Gij toch hebt van Hem gehoord en 
zijt in Hem onderwezen, gelijk dit de waarheid is in Jezus, dat gij, 

wat uw vroegere wandel betreft, de oude mens aflegt, die ten 

verderve gaat, naar zijn misleidende begeerten. 
  

En tot slot,  

  
Efeziërs 5, vers 10 En toetst wat de Here welbehagelijk is. 

En vers 15 tot en met 17 Ziet dus nauwlettend toe, hoe gij wandelt, 
niet als onwijzen, doch als wijzen, u de gelegenheid ten nutte 
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makende, want de dagen zijn kwaad. Weest daarom niet 
onverstandig, maar tracht te verstaan, wat de wil des Heren is. 

 

En Openbaring 22, vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, 
zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van 

de Here Jezus Christus zij met u allen. 
  

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en 

verdween. 
 

 
 

Neem al deze profetische woorden serieus 
  
Neem deze profetische en waarschuwingen Gods ter harte en 

waarschuw iedereen om klaar te zijn anders wordt men 

achtergelaten en zal men verschrikkelijke dingen ervaren.  
  

  
Volledige weergave: 

  

Hallo, welkom! Deze boodschap, die wordt gebracht door de bode 
engel Gods namens de Almachtige God van Abraham, Isaac en 

Jacob, wil ik graag met u delen. 

  
Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. 
  

Voorwaar,  

  
Ezechiël 2, vers 5 En zij, of zij horen dan wel het nalaten – want 

zij zijn een weerspannig geslacht – zullen weten, dat er in hun 
midden een profeet is geweest. 

  

Voorwaar, voorwaar, mensenkind, hoor aandachtig naar het 
woord des Heren. 

  

Ezechiël 2, vers 6 tot en met 8 vanaf: Wees niet bevreesd voor 
hun woorden noch beangst voor hun blik, want zij, “ de 
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gevaccineerden,” zijn een weerspannig geslacht. Maar gij, spreek 
mijn woorden tot hen, of zij horen dan wel het nalaten, want zij zijn 

“gevaccineerd, overgenomen en” weerspannig. En gij, 

mensenkind, hoor wat Ik tot u zeg; “wees niet gelijkvormig aan 
hen en” wees niet weerspannig “en eigenwijs” gelijk het 

“gevaccineerde,” weerspannige geslacht…tot zover. 
En Ezechiël 3, vers 10 Hij zeide tot mij: Mensenkind, neem al de 

“profetische” woorden die Ik tot u spreken zal, “serieus” in uw 

hart op en hoor ze aan met uw oren. 
En vers 12 Toen hief de Geest mij op “omhoog”, en ik hoorde 

achter mij het geluid van een “hemels” geweldig gedruis – 
geprezen zij de heerlijkheid des HEREN in zijn woonplaats. Zeg; 

Halleluja! 

En vers 14 En de Geest “Gods” hief mij op en nam mij weg…stop, 
tot zover. 

En vers 21 Maar als gij de “ongevaccineerde” rechtvaardige 
waarschuwt, opdat hij “of zij” niet zondige, en hij “of zij” zondigt 

niet, dan zal hij “of zij” zeker leven, want hij “of zij” heeft zich 

laten “bekeren en” waarschuwen; en gij hebt uw leven gered. 
  

Voorwaar, mijn naam is Revelado, en ben een bode engel 

Gods. 
  

Ezechiël 5, vers 10 Daarom zullen vaders “en moeders” in uw 
midden hun “eigen” kinderen “en van anderen” opeten…tot 

zover. 

En Ezechiël 7, vers 26 Ramp op ramp zal komen…tot zover. 
En Ezechiël 8, vers 15 Hij zeide tot mij: “Deze profetie” hebt gij 

dat gezien, mensenkind? Nog “veel” grotere gruwelen dan deze 
zult gij zien “of ervan horen.” 

En Ezechiël 33, vers 33 Doch als het komt – en het komt! – dan 

zullen zij weten, dat er in hun midden een Profeet is geweest. 
En Mattheüs 24, vers 37 tot en met 39 Want zoals het was in de 

dagen van Noach, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn. 

Want zoals zij in die dagen vóór de zondvloed waren, etende en 
drinkende, huwende en ten huwelijk gevende, tot op de dag, 

waarop Noach in de ark ging, en zij niets bemerkten, eer de 
zondvloed kwam en hen allen wegnam, zo zal ook de komst van de 

Zoon des mensen zijn. 
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En vers 44 Daarom, weest ook gij bereid, want op een uur, dat gij 
het niet verwacht, komt de Zoon des mensen. 

  

Voorwaar,  
  

Openbaring 16, vers 15 Zie, Ik kom als een dief. Zalig hij, die 
waakt en zijn klederen bewaart, opdat hij niet naakt wandele en 

zijn schaamte niet gezien worde. 

En Openbaring 22, vers 11 tot en met 14 Wie onrecht doet, hij doe 
nog meer onrecht; wie vuil is, hij worde nog vuiler; wie 

rechtvaardig is, hij bewijze nog meer rechtvaardigheid; wie heilig 
is, hij worde nog meer geheiligd. Zie, Ik kom spoedig en mijn loon 

is bij Mij om een ieder te vergelden, naardat zijn werk is. 13Ik ben 

de alfa en de omega, de eerste en de laatste, het begin en het 
einde. Zalig zij, die hun gewaden wassen, opdat zij recht mogen 

hebben op het geboomte des levens en door de poorten ingaan in 
de stad.  

En vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom 

spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de Here Jezus 
Christus zij met u allen. 

  

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en 
verdween. 

 
 

 

Streef ernaar onbevlekt te zijn van het kwaad 
  

Voorwaar, als u een hemelse bewoner wilt zijn van een kadosh, 

heilige, hemelse Koninkrijk, dan is het toch begrijpelijk dat u zich 
aanpast met uw wandel en leven om kadosh, heilig te zijn. 

  
  

Volledige weergave: 

  
Hallo, welkom! Deze boodschap wordt gebracht door de bode engel 

Gods namens de Almachtige God van Abraham, Isaac en Jacob, die 

ik graag met u wil delen. 
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Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 

Reameach, en ben een bode engel Gods. 

  
1 Thessalonicenzen 5, vers 1 tot en met 11 Maar over de tijden 

en gelegenheden, broeders, is het niet nodig, dat u geschreven 
wordt: immers, gij weet zelf zeer goed, dat de dag des Heren zó 

komt, als een dief in de nacht. Terwijl zij zeggen: het is alles vrede 

en rust, overkomt hun, als weeën een zwangere vrouw, een 
plotseling verderf, en zij zullen geenszins ontkomen. Maar gij, 

broeders, zijt niet in de duisternis, zodat die dag u als een dief 
overvallen zou: want gij zijt allen kinderen des lichts en kinderen 

des daags. Wij behoren niet aan de nacht of de duisternis toe; laten 

wij dan ook niet slapen gelijk de anderen, doch wakker en nuchter 
zijn. Want die slapen, slapen des nachts en die zich bedrinken, zijn 

des nachts dronken, maar laten wij, die de dag toebehoren, nuchter 
zijn, toegerust met het harnas van geloof en liefde en met de helm 

van de hoop der zaligheid; want God heeft ons niet gesteld tot 

toorn, maar tot het verkrijgen van zaligheid door onze Here Jezus 
Christus, die voor ons gestorven is, opdat wij, hetzij wij waken, 

hetzij wij slapen, tezamen met Hem zouden leven. Vermaant 

daarom elkander en bouwt elkander op, gelijk gij dit ook doet. 
  

Voorwaar, als u een hemelse bewoner wilt zijn van een 
kadosh, heilige, hemelse Koninkrijk, dan is het toch 

begrijpelijk dat u zich aanpast met uw wandel en leven om 

kadosh, heilig te zijn. 
Voorwaar, men moet beslist niet denken dat men als een onheilige, 

roddelaar, kwaadspreker, hater, liefdeloze, moorddadige, 
tegennatuurlijke, bevlekte met allerlei wereldse, duivelse 

overtredingen en gedachten, zich Christen mag noemen of heilig is! 

  
1 Thessalonicenzen 5, vers 19 tot en met 24 Dooft de Geest 

niet uit, veracht de profetieën niet, maar toetst alles en behoudt 

het goede. Onthoudt u van alle soort van kwaad. En Hij, de God des 
vredes, heilige u geheel en al, en geheel uw geest, ziel en lichaam 

moge bij de komst van onze Here Jezus Christus blijken in alle 
delen onberispelijk bewaard te zijn. Die u roept, is getrouw; Hij zal 

het ook doen. 
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Voorwaar, bekeer u voordat het echt voor u te laat is! 
Onderzoekt u want alleen wie echt is, die zijn of haar zonden 

beleden heeft en in Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus 

verder wandelt in heiligheid, en heeft volhard tot het einde om 
onbevlekt te zijn, zullen behouden worden en tezamen opgenomen 

worden met de heiligen. Maar, o wee, bevlekte schijnheiligen, meen 
niet dat met al uw kwaad, onreinheid, en overtredingen tegen God, 

de Kadosh, Heilige der heilige, de Hemel zo kunt binnenlopen. Wat 

denkt u wel hoe de Hemel is?  
  

Voorwaar, een ieder die het aardse heeft begeerd en 
gereinigd is, is niet vrijgesproken van zijn of haar daden, 

tenzij hij of zij zich bekeert en in heiligheid met de Heer 

blijft wandelen, onbevlekt van het kwaad. 
  

Openbaring 14, vers 12 Hier blijkt de volharding der heiligen, die 
de geboden Gods en het geloof in Jezus bewaren. 

En vers 14 En ik zag en zie, een witte wolk, en op de wolk iemand 

gezeten als eens mensen zoon met een gouden kroon op zijn hoofd 
en een scherpe sikkel in zijn hand. 

En vers 16 En Hij, die op de wolk gezeten was, zond zijn sikkel uit 

op de aarde, en de aarde werd gemaaid. 
  

En tot slot,  
  

Openbaring 22, vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: 

Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de 
Here Jezus Christus zij met u allen. 

  
Wees klaar elke dag voor de Opname! 

Een bevlekte zou zeker achterblijven. 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en 
verdween. 

 

 
 

 
 

 



 
 

 

9292 
 
 

 

Neem deze waar verhaal als een voorbeeld 
  

De bode engel Gods bracht deze boodschap met een waar verhaal 

over een jonge vrouw die alles goed vindt. 
  

  

Volledige weergave: 
  

Hallo, welkom! Op 14 december 2022, kreeg ik, Profeet Benjamin 
Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil 

delen. 

  
Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 
Revelado, en ik ben een bode engel Gods. 

  

Voorwaar,  
  

Openbaring 13, vers 16 en 17 En het maakt, dat aan allen, de 
kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de 

slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op 

hun voorhoofd, en dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het 
merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam 

heeft. 

  
Voorwaar, Sarah is een jonge vrouw die in Brooklyn woonde. 

Ze heeft het er knap moeilijk mee om haar financiële problemen op 
te lossen en te kunnen eten. Zij heeft er vrijwillig mee ingestemd 

om proefpersoon te worden voor een farmaceutische bedrijf. Zij is 

ook al voorzien van de vaccinaties, waarna ze niet meer dezelfde 
persoon is als voorheen. Voorwaar, Sarah krijgt een implantaat, 

een speciale nano-chip, en in ruil daarvoor krijgt zij geld waardoor 
ze kan eten en haar financiële problemen worden dan kwijt 

gescholden of afbetaald, zodat ze een nieuw leven kan beginnen. 

Voorwaar, naar haar moeder, die christen is, wilde ze niet luisteren. 
Zij was een meeloper, die erbij wilde horen en die de Bijbelse 

waarschuwingen en Profeten niet serieus nam. zij had een nieuwe 

toekomst voor ogen. 
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Voorwaar, in die toekomst is het reëel, dat ze in de afgrond 
terechtkomt, de hel, omdat zij alles maar goed vindt. 

Vervolgens heeft zij ondanks haar lichamelijke klachten, een 

baantje en om daar te werken kreeg ze een QR-code getatoeëerd 
boven haar duim, waarmee ze informatie kan delen en deuren kan 

openen. Voorwaar, door  dat al kwam er een einde aan haar leven 
en werd ze, midden in de nacht, thuis opgehaald naar de hel. 

  

Voorwaar, nu wil ik voor de rest dit zeggen, kies heden voor 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus en neem geen 

deel aan de werken die uit satan zijn en bekeer u! 
  

Marcus 7, vers 23 Al die slechte dingen komen van binnen uit 

naar buiten en maken de mens onrein. 
  

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en 
verdween. 

 

 
 

De ongehoorzamen en doven zullen 

achterblijven 
  

Ik heb onder u een omkering aangericht, gelijk God Sodom en 

Gomorra omgekeerd heeft, zodat gij gelijk zijt geworden aan een 
brandhout uit het vuur gerukt. Toch hebt gij u niet tot Mij bekeerd, 

luidt het woord des HEREN. 

  
  

Volledige weergave: 
  

Hallo, welkom! Op 15 december 2022, kreeg ik, Profeet Benjamin 

Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil 
delen. 

  
Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 

Silofia, en ben een bode engel Gods. 
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Voorwaar, zo spreekt de Here, Yeshua HaMashiach, JHWH, 
Jezus Christus: 

  

Amos 3, vers 6 en 7 Wordt de bazuin in een stad geblazen, 
zonder dat de inwoners opschrikken? Geschiedt er een ramp in een 

stad, zonder dat de HERE die bewerkt? Voorzeker, de Here HERE 
doet geen ding, of Hij openbaart zijn raad aan zijn knechten, de 

Profeten.  

  
Voorwaar, wanneer er op de bazuin wordt geblazen, worden 

zowel de ongelovigen als de gelovigen die menen klaar te 
zijn om de Heer tegemoet te gaan op de wolken, enorm 

opgeschrikt… 

omdat men ongehoorzaam en doof is, en niet wil geloven in de 
volle waarheid die verkondigd wordt in de 

Evangelicalendtimemachine.com, betreffende de totale overname 
van de mens, onder andere door vaccinaties. Vele gelovigen zijn 

voorzien van een vaccin, en zijn evenzo het eigendom van de duivel 

geworden. Ze zullen achterblijven en een hel op de aarde ervaren, 
wat niet te vergelijken is met een thriller of horrorfilm. 

  

Amos 3, vers 8 De leeuw heeft gebruld, – wie zou niet vrezen? De 
Here HERE heeft gesproken, – wie zou niet profeteren? 

En Amos 4, vers 11 Ik heb onder u een omkering aangericht, gelijk 
God Sodom en Gomorra omgekeerd heeft, zodat gij gelijk zijt 

geworden aan een brandhout uit het vuur gerukt. Toch hebt gij u 

niet tot Mij bekeerd, luidt het woord des HEREN. 
En Amos 5, vers 9 Hij, die verwoesting doet opflitsen over de 

sterkte, zodat verwoesting over de vesting komt. 
  

Voorwaar, zoek de Here en onderzoek uzelf grondig! 

  
Amos 5, vers 12 Want Ik weet, dat uw overtredingen vele zijn, en 

uw zonden talrijk, – gij die de rechtvaardige benauwt, die losgeld 

aanneemt, en die de armen in de poort terzijde dringt.  
En vers 18 tot en met 23 Wee hun, die verlangen naar de dag des 

HEREN! Wat toch zal de dag des HEREN voor u zijn? Duisternis is hij, 
en geen licht! Zoals wanneer iemand vlucht voor een leeuw, en een 

beer overvalt hem; en hij komt naar huis en leunt met zijn hand 
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aan de muur, en hem bijt een slang! Duisternis zal immers de dag 
des HEREN zijn en geen licht, ja donker en zonder glans. Ik haat, Ik 

veracht uw feesten, en kan uw samenkomsten niet luchten. Ja, als 

gij Mij brandoffers brengt, en uw spijsoffers, heb Ik daaraan geen 
welgevallen, en uw vredeoffer van mestkalveren wil Ik niet aanzien. 

Doe van Mij weg het getier van uw liederen, het getokkel van uw 
harpen wil Ik niet horen. 

  

Voorwaar, wees blij dat de Here volstrekt niet zwijgt, zoals 
wel vele zogenaamde christenen die zwijgen over de volle 

waarheid van het evangelie en wat er staat te gebeuren. 
  

Amos 6, vers 3 Gij, die de boze dag ver weg stelt, en de zetel van 

het geweld nabij brengt. 
En vers 8 De Here HERE heeft gezworen bij Zichzelf, luidt het woord 

van de HERE, de God der heerscharen: Ik verafschuw de hoogmoed 
“en de trots, de roddel, de verbittering, en de slechte 

wandel”…tot zover. 

En Amos 8, vers 9 en 10 Te dien dage zal het geschieden, luidt het 
woord van de Here HERE, dat Ik op de middag de zon zal doen 

schuilgaan en bij klaarlichte dag het land in het donker zal zetten. 

Dan zal Ik uw feesten in rouw verkeren, en al uw liederen in 
klaagzang. Dan zal Ik rouwgewaad brengen op alle heupen en 

kaalheid op elk hoofd. En Ik zal het maken als de rouw over een 
eniggeborene en het einde ervan als een bittere dag. 

  

Voorwaar,  
  

En Openbaring 22, vers 6 En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn 
getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der 

Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen 

hetgeen weldra geschieden moet. 
En vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom 

spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de Here Jezus 

Christus zij met u allen. 
  

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en 
verdween. 
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Hebt u het wel begrepen? 
  

Er staat duidelijk, “Zalig zij, die hun gewaden wassen…” Openbaring 

22, vers 14. 
  

  

Volledige weergave: 
  

Hallo, welkom! Op 18 december 2022, kreeg ik, Profeet Benjamin 
Cousijnsen, de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil 

delen. 

  
Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 
Israserot, en ben een bode engel Gods. 

  

Voorwaar, voorwaar, kadosh, kadosh, heilig is de Here! 
  

Openbaring 22, vers 14 Zalig zij, die hun gewaden wassen, opdat 
zij recht mogen hebben op het geboomte des levens en door de 

poorten ingaan in de “hemelse” stad. 

  
Voorwaar, velen hebben de bijzondere woorden vast wel 

eens gehoord of gelezen, maar heeft men deze woorden 

werkelijk begrepen? 
Als uw ziel, geest en lichaam niet gewassen zijn én schoon én 

schitterend, smetteloos wit, maar bevlekt en besmet met slechte 
gedachten, zoals haat, geweld, wraakzucht en roddels, dan heeft u 

de boodschap niet begrepen. Er staat duidelijk, “Zalig zij, die hun 

gewaden wassen”. Met andere woorden, als men niet geestelijk en 
kadosh, heilig is, maar vol van vlekken, dan is men niet waardig om 

voor Zijn aangezicht te staan en zal men niet mogen ingaan door 
de hemelse poort des stads. Wat een openbaring, hè? 

  

Baruch 3, vers 27 en 28 Maar hen heeft God niet uitgekozen, aan 
hen heeft hij de weg naar de kennis niet onthuld. Door gebrek aan 

inzicht gingen zij ten onder, hun dwaze gedrag bracht hen ten val. 

  
Voorwaar, bekeer u! 



 
 

 

9297 
 
 

 

Zo niet dan zullen de hemelse poorten gesloten blijven en een stem 
zal tot u zeggen: Ik ken u niet, ga weg! Voorwaar,  

  

Sirach 10, vers 6 Hoe groot ook het onrecht dat je is aangedaan, 
koester geen wrok tegen de ander, neem niet het recht in eigen 

hand. 
En Sirach 11, vers 1 Wijsheid verheft de nederigen en laat hen 

zitten in de kring van hooggeplaatsten. 

  
Voorwaar, onderzoekt uzelf vandaag en onderwerpt u aan 

God! 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en 

verdween. 

 
 

 

Oefen geduld uit en heb vertrouwen in de Heer 
  

Voorwaar, de Here, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus is 
getrouw en is geduldig met u. 

  

  
Volledige weergave: 

  

Hallo, welkom! Op 19 december 2022, kreeg ik, Profeet Benjamin 
Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil 

delen. 
  

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  
  

Voorwaar,  
  

Hebreeën 1, vers 1 tot en met 4 Nadat God eertijds vele malen 

en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had in de Profeten, 
heeft Hij nu in het laatst der dagen tot ons gesproken in de Zoon, 

die Hij gesteld heeft tot erfgenaam van alle dingen, door wie Hij 

ook de wereld geschapen heeft. Deze, de afstraling zijner 
heerlijkheid en de afdruk van zijn wezen, die alle dingen draagt 



 
 

 

9298 
 
 

 

door het woord zijner kracht, heeft, na de reiniging der zonden tot 
stand gebracht te hebben, Zich gezet aan de rechterhand van de 

majesteit in den hoge, zóveel machtiger geworden dan de engelen, 

als Hij uitnemender naam boven hen als erfdeel ontvangen heeft. 
En vers 7 tot en met 9 En van de engelen zegt Hij: Die zijn engelen 

maakt tot winden en zijn dienaars tot een vuurvlam; maar van de 
Zoon: Uw troon, o God, is in alle eeuwigheid en de scepter der 

rechtmatigheid is de scepter van zijn koningschap. Gerechtigheid 

hebt Gij liefgehad en ongerechtigheid hebt Gij gehaat; daarom 
heeft U, o God, uw God met vreugdeolie gezalfd boven uw 

deelgenoten. 
En Hebreeën 2, vers 3 Hoe zullen wij dan ontkomen, indien wij 

geen ernst maken met zulk een heil, dat allereerst verkondigd is 

door de Here, en door hen, die het gehoord hebben, op 
betrouwbare wijze ons is overgeleverd? 

En vers 14 Daar nu de kinderen aan bloed en vlees deel hebben, 
heeft ook Hij op gelijke wijze daaraan deel gekregen, opdat Hij door 

zijn dood hem, die de macht over de dood had, de duivel, zou 

onttronen. 
En vers 18 Want doordat Hij zelf in verzoekingen geleden heeft, kan 

Hij hun, die verzocht worden, te hulp komen. 

  
Voorwaar, mijn naam is Mirana, en ben een bode engel Gods. 

  
Voorwaar, wees krachtig en getrouw in de Here en ziet niet 

op omstandigheden maar vertrouw op zijn kracht. 

  
Hebreeën 3, vers 7 tot en met 10 Daarom, gelijk de heilige 

Geest zegt: Heden, indien gij zijn stem hoort, verhardt uw harten 
niet, zoals bij de verbittering, ten dage van de verzoeking in de 

woestijn, waar uw vaders Mij verzochten door Mij op de proef te 

stellen, hoewel zij mijn werken zagen, veertig jaren lang; daarom 
heb Ik een afkeer gekregen van dit geslacht en Ik heb gezegd: 

Altijd dwalen zij met hun hart en zij hebben mijn wegen niet 

gekend. 
 

Voorwaar, herken de Here in Zijn wegen en dwaal niet, maar 
overdenkt uw wandel. 
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Hebreeën 3, vers 12 tot en met 14 Ziet toe, broeders, dat bij 
niemand uwer een boos, ongelovig hart zij, door af te vallen van de 

levende God, maar vermaant elkander dagelijks, zolang men nog 

van een heden kan spreken, opdat niemand van u zich verharde 
door de misleiding der zonde; want wij hebben deel gekregen aan 

Christus, mits wij het begin van onze verzekerdheid tot het einde 
onverwrikt vasthouden. 

  

Voorwaar, de Here, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 
Christus is getrouw en is geduldig met u. 

  
Hebreeën 6, vers 1 Laten wij daarom het eerste onderwijs 

aangaande Christus laten rusten en ons richten op het volkomene, 

zonder opnieuw het fundament te leggen van bekering van dode 
werken en van geloof in God. 

En vers 10 tot en met 12 Want God is niet onrechtvaardig, dat Hij 
uw werk zou vergeten en de liefde, die gij voor zijn naam getoond 

hebt door de diensten, welke gij de heiligen bewezen hebt en nog 

bewijst. Maar het is onze begeerte, dat ieder uwer dezelfde ijver 
blijve betonen tot de verwezenlijking der hoop tot het einde toe, 

opdat gij niet traag wordt, maar navolgers moogt zijn van hen, die 

door geloof en geduld de beloften beërven. 
En vers 15 En zó, door geduld te oefenen, heeft deze het beloofde 

verkregen. 
  

Zonder geduld te oefenen had deze het beloofde niét 

verkregen. 
  

1 Korintiërs 13, vers 4 tot en met 8 De liefde is lankmoedig, de 
liefde is goedertieren, zij is niet afgunstig, de liefde praalt niet, zij is 

niet opgeblazen, zij kwetst niemands gevoel, zij zoekt zichzelf niet, 

zij wordt niet verbitterd, zij rekent het kwade niet toe. Zij is niet 
blijde over ongerechtigheid, maar zij is blijde met de waarheid. 

Alles bedekt zij, alles gelooft zij, alles hoopt zij, alles verdraagt zij. 

De liefde vergaat nimmermeer; maar profetieën, zij zullen afgedaan 
hebben; tongen, zij zullen verstommen; kennis, zij zal afgedaan 

hebben. Want onvolkomen is ons kennen en onvolkomen ons 
profeteren. Doch, als het volmaakte komt, zal het onvolkomene 

afgedaan hebben. 
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En Hebreeën 6, vers 17 tot en met 20 Daarom heeft God, toen Hij 
des te nadrukkelijker aan de erfgenamen der belofte het 

onveranderlijke van zijn raad wilde doen blijken, Zich onder ede 

verbonden, opdat door twee onveranderlijke dingen, waarbij het 
onmogelijk is, dat God liegen zou, wij, die tot Hem de toevlucht 

genomen hebben, een krachtige aansporing zouden hebben om de 
hoop te grijpen, die voor ons ligt. Haar hebben wij als een anker 

der ziel, dat veilig en vast is, en dat reikt tot binnen het 

voorhangsel, waarheen Jezus voor ons als voorloper is 
binnengegaan naar de ordening van Melchisedek hogepriester 

geworden in eeuwigheid. 
  

Voorwaar, wanneer het even tegen zit, bedenk dit, 

dat de zon door de Here weer gaat schijnen en dat Hij al die 
donkere wolken ook weer zal laten verdwijnen door Zijn macht en 

kracht en boven alles door Zijn liefde. God is liefde en Zijn liefde 
stijgt boven alles uit naar de mensen kinderen toe die op Hem 

vertrouwen. 

  
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en 

verdween. 

 
 

 

De gevolgen van het groot maken van de Heer 
  

De vijand stelt echt niets voor en moet wijken in Yeshua 
HaMashiach, JHWH, Jezus Christus Naam! Geef de eer en de glorie 

aan de Heer als offer. 

  
  

Volledige weergave: 
  

Hallo, welkom! Op 20 december 2022, kreeg ik, Profeet Benjamin 

Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil 
delen. 

  



 
 

 

9301 
 
 

 

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 

Revorme, en ben een bode engel Gods, 

  
Voorwaar, wordt hervormd in uw denken door middel van 

aanbidding in nederigheid en respect, zoals het ook in de 
hemel gebeurt.  

Hierdoor komt er een speciale kracht vrij wanneer Yeshua 

HaMashiach, JHWH, Jezus Christus wordt aanbeden in de hemel, en 
ook op de aarde. Hij is de Koning der koningen en meer dan 

overwinnaar en een sterke held. Laat u zelf doorstromen met Zijn 
overwinnende kracht; Hij zal u vullen met engelengezang.  

  

Voorwaar, samen met de Heer zult u ver boven alle 
bolwerken van satans aanvallen uitgetild worden door 

middel van lofprijs en aanbidding.  
Daarin zit de overwinnende kracht, die satan verslaat. Geef de eer 

en de glorie aan de Heer als een offer. Door dit te doen, zullen zelfs 

de intriges van de hel op niets uitlopen. De vijand stelt echt niets 
voor en moet wijken voor Yeshua HaMashiach, JHWH, in Jezus 

Christus’ Naam! In Hem bent u dus meer dan overwinnaar! Door de 

Heer groot te maken met de dingen die men ook in de Hemel doet, 
is de uitwerking zeer krachtig, waardoor satan zal vluchten als een 

bange hond met zijn staart tussen zijn poten van angst. 
  

Jakobus 4, vers 7 Onderwerpt u dus aan God, maar biedt 

weerstand aan de duivel, en hij zal van u vlieden. 
En vers 10 Vernedert u voor de Here, en Hij zal u verhogen. 

En Colossenzen 1, vers 29 Hiervoor span ik mij ook in, onder zware 
strijd, naar zijn werking, die in mij werkt met kracht. 

  

En Efeziërs 6, vers 10 tot en met 20 Voorts, weest krachtig in de 
Here en in de sterkte zijner macht. Doet de wapenrusting Gods 

aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels; 

want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen 
de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer 

duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Neemt 
daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in 

de boze dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te 
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houden. Stelt u dan op, uw lendenen omgord met de waarheid, 
bekleed met het pantser der gerechtigheid, de voeten geschoeid 

met de bereidvaardigheid van het evangelie des vredes; neemt bij 

dit alles het schild des geloofs ter hand, waarmede gij al de 
brandende pijlen van de boze zult kunnen doven; en neemt de 

helm des heils op en het zwaard des Geestes, dat is het woord van 
God. En bidt daarbij met aanhoudend bidden en smeken bij elke 

gelegenheid in de Geest, daartoe wakende met alle volharding en 

smeking voor alle heiligen; ook voor mij, dat mij bij het openen van 
mijn mond het woord geschonken worde, om vrijmoedig het 

geheimenis van het evangelie bekend te maken, waarvoor ik een 
gezant ben in ketenen. Dan zal ik daartoe vrijmoedig kunnen 

optreden, zoals ik behoor te spreken. 

  
Tot slot, in de Hemel staat beschreven: 

‘De satan is een verslagen vijand en staat bekend als verliezer.’ 
  

Zegt, halleluja! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en 
verdween. 

 

 
 

Geeft de HERE de heerlijkheid van Zijn Naam! 
  
Want alle dingen komen van de Heer, en wij behoren Hem het zijne 

terug te geven. Zowel rijkdom als eer komen van Hem, en Hij 
heerst over alles! 

  

  
Volledige weergave: 

  
Hallo, welkom! Op 21 december 2022, kreeg ik, Profeet Benjamin 

Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil 

delen. 
  

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 
Reamach, en ben een bode engel Gods. 
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1 Kronieken 29, vers 5 lees vanaf: Wie verklaart zich nu bereid, 
om heden de HERE zijn gave te schenken “in liefde”? 

En vers 9 Het volk verheugde zich over hun gewilligheid, want zij 

gaven met een volkomen toegewijd hart vrijwillig aan de HERE…tot 
zover. 

En vers 11 tot en met 15 Van U, o HERE, is de grootheid en de 
kracht, de heerlijkheid, de roem en de majesteit, ja, alles wat in de 

hemel en op de aarde is; van U is de heerschappij, o HERE, en Gij 

zijt als hoofd boven alles verheven. Want rijkdom en eer komen 
van U, en Gij heerst over alles; in uw hand is sterkte en kracht, en 

Gij hebt het in uw macht een ieder groot en sterk te maken. Thans 
loven wij U, o onze God, en prijzen wij uw heerlijke naam. Wie toch 

ben ik, en wat is mijn volk, dat wij in staat zouden zijn zulke 

vrijwillige gaven te schenken? Want het komt alles van U, en wij 
geven het U uit uw hand. Voorwaar, wij zijn vreemdelingen en 

bijwoners voor uw “kadosh, heilige” aangezicht, gelijk al onze 
vaderen…tot zover. 

En vers 17 en 18 Ik weet, mijn God, dat Gij het hart toetst en een 

welbehagen hebt in oprechtheid – ik heb in oprechtheid mijns 
harten U dit alles vrijwillig gegeven; nu heb ik met vreugde gezien, 

hoe ook uw volk dat zich hier bevindt, U vrijwillig gaven bracht. 

HERE, God van onze vaderen Abraham, Isaak en Israël, houd deze 
gezindheid in het hart van uw volk voor altijd in stand, en richt hun 

hart op U.  
  

En Deuteronomium 11, vers 7 Want uw ogen hebben heel het 

grote werk gezien, dat de HERE gedaan heeft. 
En vers 13 Indien gij nu aandachtig luistert naar de geboden, die ik 

u heden opleg, zodat gij de HERE, uw God, liefhebt en Hem dient 
met uw ganse hart en uw ganse ziel.  

En vers 16 Neemt u ervoor in acht, dat uw hart zich niet laat 

verlokken, zodat gij afwijkt, andere goden dient en u voor hen 
nederbuigt.  

  

Voorwaar, de Here heeft een blijmoedige gever lief. 
  

1 Koningen 15, vers 15 Hij bracht de heilige gaven van zijn vader 
en zijn eigen heilige gaven in het huis des HEREN: zilver, goud en 

allerlei voorwerpen. 
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En 1 Kronieken 16, vers 10 Beroemt u in zijn heilige naam, het hart 
van wie de HERE zoeken, verheuge zich. 

En vers 25 Want de HERE is groot en zeer te prijzen, geducht is Hij 

boven alle goden. 
En vers 27 Majesteit en luister zijn voor zijn aangezicht, sterkte en 

vreugde in de plaats waar Hij woont. 
En vers 29 Geeft de HERE de heerlijkheid van zijn naam, brengt 

offer en komt voor zijn aangezicht. Buigt u neder voor de HERE in 

heilige feestdos. 
En vers 34 en 35 Looft de HERE, want Hij is goed, want zijn 

goedertierenheid is tot in eeuwigheid. En zegt: Verlos ons, o God 
van ons heil, verzamel ons en red ons uit de volken, opdat wij uw 

heilige naam loven, ons beroemen in uw lof. Zegt, Amen! 

  
En tot slot, 

  
Romeinen 16, vers 19 en 20 Want uw gehoorzaamheid is bij 

allen bekend geworden. Over u verblijd ik mij dus, doch ik wil, dat 

gij niet alleen wijs zijt tot het goede, maar ook onbesmet van het 
kwade. De God nu des vredes zal weldra de satan onder uw voeten 

vertreden. De genade van onze Here Jezus zij met u! 

  
En Openbaring 22, vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, 

zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van 
de Here Jezus zij met allen. 

  

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en 
verdween. 

 
 

 

U mag dit gebed na bidden 
 

Heel vaak weet men niet altijd hoe men  zou bidden, daarom zou u 

dit gebed mogen na bidden. 
  

  

Volledige weergave: 
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Hallo, welkom! Op 22 december 2022, kreeg ik, Profeet Benjamin 
Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil 

delen. 

  
Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 
Lovesadai, en ben een bode engel Gods. 

  

Voorwaar, heel vaak weet men niet altijd hoe men zou 
moeten bidden, daarom zou u dit gebed mogen na bidden. 

“Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus dank u dat u mij 
beschermt en genadig bent. Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 

Christus wilt U mijn zonden vergeven zoals ik ook anderen hun 

zonden jegens mij vergeven heb? Bedek mij met Uw krachtige, 
wonderbare, reinigende Bloed, zodat ik ook de overwinning ontvang 

bij elke aanval van satan en elke vloek.  
In de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus 

Christus, in Zijn kracht en als Zijn eigendom, bied ik weerstand aan 

alle boze machten die mij haten, die mij proberen te beïnvloeden, 
net zoals de Here Jezus Christus. Ook U, Here, werd gebonden, 

opdat u mij of ons kunt bevrijden. U onderging ontelbaar veel pijn 

en schande en smaad, zodat wij nooit meer te schande hoeven te 
staan. U werd onschuldig veroordeeld en bespot en gehaat, opdat 

wij zouden worden vrijgesproken.  
Dank U, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus dat U de vloek 

in ons leven op Uzelf hebt genomen, opdat U ons met uw zegen zou 

vervullen.” 
  

Jesaja 51, vers 11 en 12 De vrijgekochten des HEREN zullen 
wederkeren en met gejubel in Sion komen; eeuwige vreugde zal op 

hun hoofd wezen, blijdschap en vreugde zullen zij verwerven, 

kommer en gezucht zullen wegvluchten. Ik, Ik ben het, die u troost. 
Wie zijt gij, dat gij bevreesd zijt voor een sterfelijk mens, voor een 

mensenkind, dat als gras wordt weggeworpen? 

En Jesaja 53, vers 4 tot en met 6 Nochtans, onze ziekten heeft hij 
op zich genomen, en onze smarten gedragen; wij echter hielden 

hem voor een geplaagde, een door God geslagene en verdrukte. 
Maar om onze overtredingen werd hij doorboord, om onze 

ongerechtigheden verbrijzeld; de straf die ons de vrede aanbrengt, 
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was op hem, en door zijn striemen is ons genezing geworden. Wij 
allen dwaalden als schapen, wij wendden ons ieder naar zijn eigen 

weg, maar de HERE heeft ons aller ongerechtigheid op hem doen 

neerkomen.  
En Jesaja 54, vers 15 Valt men heftig aan, dan gaat dat van Mij niet 

uit; wie u aanvalt, zal over u vallen. 
En vers 17 Elk wapen dat tegen u gesmeed wordt, zal niets 

uitrichten, en elke tong die zich voor het gericht tegen u keert, zult 

gij in het ongelijk stellen. Dit is het deel van de knechten des HEREN 
en hun recht van Mijnentwege, luidt het woord des HEREN. 

  
En Openbaring 22, vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, 

zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van 

de Here Jezus Christus zij met u allen. 
  

Hou u aan deze woorden vast! 
En tot slot,  

  

Openbaring 22, vers 7 En zie, Ik kom spoedig. Zalig hij, die de 
woorden der profetie van dit boek bewaart! 

  

Amen! 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en 

verdween. 
 

 

 

Wie is er klaar voor die dag? 
  

De bode engel Gods bracht deze boodschap met een beeldspraak. 
  

  
Volledige weergave: 

  

Hallo, welkom! Op 25 december 2022, kreeg ik, Profeet Benjamin 
Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil 

delen. 

  



 
 

 

9307 
 
 

 

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus de Nazareëer, de 

Levende en Almachtige Koning der koningen. Voorwaar, mijn naam 

is Mirana, en ben een bode engel Gods. 
  

Hebreeën 6, vers 10 Want God is niet onrechtvaardig, dat Hij uw 
werk zou vergeten en de liefde, die gij voor zijn naam getoond hebt 

door de diensten, welke gij de heiligen bewezen hebt en nog 

bewijst. 
En Efeziërs 5, vers 2 En wandelt in de liefde, zoals ook Christus u 

heeft liefgehad en Zich voor ons heeft overgegeven als offergave en 
slachtoffer, Gode tot een welriekende reuk. 

  

Voorwaar,  
  

1 Korintiërs 13, vers 4 De liefde is lankmoedig, de liefde is 
goedertieren, zij is niet afgunstig, de liefde praalt niet, zij is niet 

opgeblazen. 

En Hebreeën 6, vers 15 En zó, door geduld te oefenen, heeft deze 
het beloofde verkregen. 

  

Amos 3, vers 6 Wordt de bazuin in een stad geblazen, zonder dat 
de inwoners opschrikken? Geschiedt er een ramp in een stad, 

zonder dat de HERE die bewerkt?  
En Amos 8, vers 9 Te dien dage zal het geschieden, luidt het woord 

van de Here HERE, dat Ik op de middag de zon zal doen schuilgaan 

en bij klaarlichte dag het land in het donker zal zetten. 
En Mattheüs 27, vers 45 en 46 En van het zesde uur af kwam er 

duisternis over het gehele land tot het negende uur. Omstreeks het 
negende uur riep “Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, 

de Levende” met luider stem…stop, tot zover. 

  
Voorwaar, laat de Heilige Geest u overtuigen door deze 

openbarende boodschap heen. 

  
Mattheüs 28, vers 3 Zijn uiterlijk was als een bliksem en zijn 

kleding wit als sneeuw. 
En Mattheüs 5, vers 8 Zalig de reinen van hart, want zij zullen God 

zien. 
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En vers 12 Verblijdt u en verheugt u, want uw loon is groot in de 
hemelen; want alzo hebben zij de profeten vóór u vervolgd. 

En vers 17 Meent niet, dat Ik gekomen ben om de wet of de 

profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar 
om te vervullen. 

En Mattheüs 20, vers 8 Zie dit geestelijk en profetisch. Toen de 
avond viel, zeide de heer van de wijngaard tot zijn opzichter: Roep 

de arbeiders en betaal het loon uit, te beginnen bij de laatsten, tot 

de eersten. 
En Mattheüs 24, vers 12 en vers 10 En omdat de wetsverachting 

toeneemt, zal de liefde van de meesten verkillen. En dan zullen 
velen ten val komen en zij zullen elkander overleveren en elkander 

haten.  

  
Voorwaar, behalve dat niet alleen de liefde van de meesten 

zal verkillen,  
zullen ook het ongeduld en de ongerechtigheid toenemen, evenals 

de hoogmoedigheid, de trotsheid en de kwaadsprekerijen. De mens 

zal zich niet bekeren, waardoor de mens de Opname aan de neus 
voorbij zal zien gaan en zal worden opgeschrikt en zich op de borst 

zal slaan. 

  
2 Petrus 3, vers 1 tot en met 3 Dit is reeds de tweede brief, 

geliefden, die ik u schrijf; in beide tracht ik uw zuiver besef door 
herinnering wakker te houden, om aan de woorden te denken, die 

door de heilige profeten tevoren gesproken zijn, en aan het gebod 

uwer apostelen van de Here en Heiland. Dit vooral moet gij weten, 
dat er in de laatste dagen spotters met spotternij zullen komen, die 

naar hun eigen begeerten wandelen. 
En vers 10 en 11 Maar de dag des Heren zal komen als een dief. Op 

die dag zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en de 

elementen door vuur vergaan, en de aarde en de werken daarop 
zullen gevonden worden. Daar al deze dingen aldus vergaan, 

hoedanig behoort gij dan te zijn in heilige wandel en godsvrucht. 

En 1 Johannes 1, vers 7 tot en met 10 Maar indien wij in het licht 
wandelen, gelijk Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met 

elkander; en het bloed van Jezus, zijn Zoon, reinigt ons van alle 
zonde. Indien wij zeggen, dat wij geen zonde hebben, misleiden wij 

onszelf en de waarheid is in ons niet. Indien wij onze zonden 
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belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te 
vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Indien wij 

zeggen, dat wij niet gezondigd hebben, maken wij Hem tot een 

leugenaar en zijn woord is in ons niet. 
En 1 Johannes 2, vers 15 Hebt de wereld niet lief en hetgeen in de 

wereld is. Indien iemand de wereld liefheeft, de liefde des Vaders is 
niet in hem. 

  

Voorwaar, ik spreek in beeldspraak. 
Iemand had de naam, Ready. Hoe mooi het ook klinkt telkens 

hoorde men, “Ready, be ready”. Maar hoewel hij ook christen is, 
geestelijk klaar dacht te zijn, is hij niet klaar voor de Opname. Wat 

voor zin heeft het als men niet klaar is voor de Heer, maar tegen 

anderen durft te beweren christen te zijn? 
  

Openbaring 14, vers 16 En Hij, die op de wolk gezeten was, zond 
zijn sikkel uit op de aarde, en de aarde werd gemaaid. 

  

De vraag is, wie is Rapture ready? 
Ready was ready voor alles, behalve voor de Heer.  

Dag, Ready! 

  
Openbaring 22, vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: 

Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de 
Here Jezus Christus zij met u allen. 

  

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en 
verdween. 

 
 

 

De Heer spreekt tot u die zichzelf aangesteld 

heeft 
  

In deze boodschap heeft de Here God tot u gesproken. Een 
schijnheilige die niet gehoorzaam is aan God en die zichzelf onder 

andere heeft aangesteld als pastoor, en de Here God besteelt, zal 

zeker in de hel geworpen worden.  
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Volledige weergave: 
  

Hallo, welkom! Op 26 december 2022, kreeg ik, Profeet Benjamin 

Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil 
delen. 

  
Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van 

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. 

  
Voorwaar,  

  
Klaagliederen 2, vers 14 Uw Profeten hebben voor u geschouwd 

wat ijdel was en hol, zij hebben uw ongerechtigheid niet onthuld om 

uw lot nog te keren, zij hebben voor u orakels geschouwd, ijdel en 
misleidend. 

En Leviticus 18, vers 22 En gij zult geen gemeenschap hebben met 
een, die van het mannelijk geslacht is, zoals men gemeenschap 

heeft met een vrouw: een gruwel is het. 

En Leviticus 19, vers 16 Gij zult onder uw volksgenoten niet als een 
lasteraar rondgaan; gij zult uw naaste niet naar het leven staan: Ik 

ben de HERE. 

En Leviticus 20, vers 13 Een man die gemeenschap heeft met 
iemand van het mannelijk geslacht, zoals men gemeenschap heeft 

met een vrouw, – beiden hebben een gruwel gedaan, zij zullen 
zeker ter dood gebracht worden, hun bloedschuld is op hen.  

  

Voorwaar, zo spreekt de Here, de Koning der koningen: 
Wees Mij heilig, kadosh want heilig ben Ik en gij zijt niet heilig 

maar schijnheilig en beweert toch uit Mij te zijn. Voorwaar, 
  

Ezechiël 3, vers 10 Hij zeide tot mij: Mensenkind, neem al de 

woorden die Ik tot u spreken zal, in uw hart op en hoor ze aan met 
uw oren. 

  

Voorwaar, mijn naam is Revelado, en ben een bode engel 
Gods. 

Voorwaar, elke dienaar en kerk; die niet kadosh, heilig is en er een 
wereldse kerk van maken waar alles mag en kan samenkomen, is 

zoals een rotte appel die men bij de goede vruchten legt. Dit zal 
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niet samen gaan, men zal alles besmetten ook wat kadosh, heilig 
is, omdat men de slechte vrucht ertussen geplaatst heeft, luidt het 

woord des Heren. 

Een schijnheilige die niet gehoorzaam is aan God en die zichzelf 
onder andere heeft aangesteld als pastoor, en de Here God 

besteelt, zal zeker in de hel geworpen worden. Ook kan en mag 
men niet zomaar goedkeuren wat God afgekeurd heeft. Hoe mooi 

het ook is een volle kerk te hebben maar als zonde en roddel en 

schijnheiligheid daar zijn, is God er niet, maar de geest van de 
antichrist. 

  
Ezechiël 16, vers 30 Hoe werd gij door hartstocht verteerd, luidt 

het woord van de Here HERE, dat gij dit alles gedaan hebt, het werk 

van een brutale hoer. 
En Ezechiël 34, vers 20 Daarom, zo zegt de Here HERE tegen hen: 

Zie, Ik ga zélf rechtspreken tussen de vette en de magere schapen. 
En Ezechiël 39, vers 24 Naar hun onreinheid en hun overtredingen 

heb Ik hen behandeld en mijn aangezicht voor hen verborgen. 

  
Voorwaar,  

  

En Daniël 11, vers 34 Doch, terwijl zij struikelen, zullen zij een 
kleine hulp vinden; dan zullen velen zich in huichelachtigheid bij 

hen aansluiten. 
  

Een bekeerd mens mag geen deel uit maken van het kwaad, 

anders is men schuldig bevonden door God. 
Dit is Gods kadosh, heilige uitspraak! 

  
Romeinen 12, vers 21 Laat u niet overwinnen door het kwade, 

maar overwin het kwade door het goede. 

  
Het goede is uit God die kadosh, heilig is! 

  

Romeinen 13, vers 5 Daarom is het nodig zich te onderwerpen, 
niet slechts om de toorn, maar ook om des gewetens wil. 

  
En tot slot,  
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Openbaring 22, vers 11 tot en met 14 Wie onrecht doet, hij doe 
nog meer onrecht; wie vuil is, hij worde nog vuiler; wie 

rechtvaardig is, hij bewijze nog meer rechtvaardigheid; wie heilig 

is, hij worde nog meer geheiligd. Zie, Ik kom spoedig en mijn loon 
is bij Mij om een ieder te vergelden, naardat zijn werk is. Ik ben de 

alfa en de omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde. 
Zalig zij, die hun gewaden wassen, opdat zij recht mogen hebben 

op het geboomte des levens en door de poorten ingaan in de stad.  

En vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom 
spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de Here Jezus 

Christus zij met u allen. 
  

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en 

verdween. 
 

 
 

Laat u zich niet van Hem beroven 
  
Velen willen wel zegeningen ontvangen van Hem maar Hem op de 

eerste plaats te zetten, daar hebben toch velen moeite mee. 

  
  

Volledige weergave: 

  
Hallo, welkom! Op 27 december 2022, kreeg ik, Profeet Benjamin 

Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil 
delen. 

  

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 

Keriach, en ben een bode engel Gods. 
  

Voorwaar, wees eens heel eerlijk naar Yeshua HaMashiach, 

JHWH, Jezus Christus toe. 
Durft u alles met uw stem in nederigheid aan hem te vertellen en 

Hem onder ogen te komen? Hoe ziet uw waardigheid eruit voor 

Hem? En hebt u respect en tijd voor de Koning der koningen?  
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Velen willen wel zegeningen ontvangen van Hem, maar Hem op de 
eerste plaats zetten, daar hebben velen toch nog moeite mee. Men 

laat zich in beslag nemen door de vele bezigheden om hen heen. 

Dit alles slokt tijd op die bestemd is voor Yeshua HaMashiach, 
JHWH, Jezus Christus. Er is weinig aandacht om te bidden, te 

praten of te zingen met Hem. 
  

Voorwaar, als u echt heel veel liefde en kracht wil ontvangen 

en op de Here wil lijken, moet u zich beslist niet laten 
beroven van uw tijd voor de Heer. 

Dit mag ik u openbaren; wist u dat in tien christelijke huisgezinnen 
er slechts één huishouden is, dat de Heer echt aanbidt en echt 

aandacht geeft en de stem gebruikt voor Zijn glorie en eer? 

  
Psalm 1, vers 6 Want de HERE kent de weg der rechtvaardigen, 

maar de weg der goddelozen vergaat. 
En Psalm 25, vers 4 HERE, maak mij uw wegen bekend, leer mij uw 

paden. 

En vers 15 Mijn ogen zijn bestendig op de HERE, want Hij voert mijn 
voeten uit het net. 

En Psalm 26, vers 2 Toets mij, HERE, en beproef mij, keur mijn 

nieren en mijn hart. 
En Psalm 37, vers 4 en 5 Verlustig u in de HERE; dan zal Hij u geven 

de wensen van uw hart. Wentel uw weg op de HERE en vertrouw op 
Hem, en Hij zal het maken. 

En Psalm 95, vers 6 Treedt toe, laten wij ons nederwerpen en ons 

buigen, knielen voor de HERE, onze Maker. 
En Psalm 96, vers 2 Zingt de HERE, prijst zijn naam, boodschapt zijn 

heil van dag tot dag. 
En vers 8 Geeft de HERE de heerlijkheid van zijn naam, brengt offer 

en komt in zijn voorhoven. 

En Hebreeën 4, vers 13 En geen schepsel is voor Hem verborgen, 
want alle dingen liggen open en ontbloot voor de ogen van Hem, 

voor wie wij rekenschap hebben af te leggen. 

  
Voorwaar,  
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Hebreeën 13, vers 15 Laten wij dan door Hem Gode voortdurend 
een lofoffer brengen, namelijk de vrucht onzer lippen, die zijn naam 

belijden. 

En vers 18 Bidt voor ons, want wij vertrouwen, dat wij een goed 
geweten hebben, daar wij in alle opzichten de rechte weg willen 

gaan. 
  

Amen! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en 
verdween. 

 
 

 

Deze dagen zijn duister en kwaadaardig 
  

Wees krachtig en kadosh in de Heer en op uw hoede juist ook nu 

voor de verzoekingen en veranderingen vanwege de gebeurtenissen 
in de wereld. 

  
  

Volledige weergave: 

  
Hallo, welkom! Op 28 december 2022, kreeg ik, Profeet Benjamin 

Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil 

delen. 
  

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van 
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is 

Kadesa, en ben een bode engel Gods. 

  
Romeinen 8, vers 18 Want ik ben er zeker van, “broeders en 

zusters”, dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt 
tegen de heerlijkheid, die over ons geopenbaard zal worden. 

En Lucas 1, vers 45 En zalig is “hij of” zij, die geloofd heeft, want 

wat vanwege de Here “via de 
Evangelicalendtimemachine.com” tot “hem of” haar gezegd is, 

zal volbracht worden.  

  



 
 

 

9315 
 
 

 

Voorwaar, wees krachtig en kadosh in de Heer en wees juist 
nu op uw hoede voor de verzoekingen en veranderingen 

door de gebeurtenissen in de wereld. 

In dit alles moet ook gij altijd klaar zijn voor de Opname, zoals 
sommige broeders en zusters dat ook al zijn. Daarom hou vol, de 

heerlijkheid Gods zal uw verstand ver te boven gaan wanneer Hij 
komt. 

  

2 Timotheüs 2, vers 5 tot en met 7 En is iemand een 
kampvechter, dan ontvangt hij de krans alleen, als hij volgens de 

regels van de kamp heeft gestreden. De landman, die de zware 
arbeid verricht, moet het eerst van de vruchten genieten. Let wel 

op wat ik zeg, want de Here zal u in alles inzicht geven.  

  
Voorwaar, aan deze tekenen herkent men ook dat deze 

dagen duister zijn en kwaadaardig. 
  

2 Timotheüs 3, vers 1 tot en met 7 Weet wel, dat er in de 

laatste dagen zware tijden zullen komen: want de mensen zullen 
zelfzuchtig zijn, geldgierig, pochers, vermetel, kwaadsprekers, aan 

hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, liefdeloos, 

trouweloos, lasteraars, onmatig, onhandelbaar, afkerig van het 
goede, verraderlijk, roekeloos, opgeblazen, met meer liefde voor 

genot dan voor God, die met een schijn van godsvrucht de kracht 
daarvan verloochend hebben; houd ook dezen op een afstand. 

Want tot hen behoren zij, die zich in de huizen indringen en 

vrouwtjes weten in te palmen, die met zonden beladen zijn en 
gedreven worden door velerlei begeerten, die zich te allen tijde 

laten leren, zonder ooit tot erkentenis der waarheid te kunnen 
komen. 

  

En Mattheüs 5, vers 8 Zalig de reinen van hart, want zij zullen 
God zien. 

En vers 17 Meent niet, dat Ik gekomen ben om de wet of de 

Profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar 
om te vervullen, “spreekt de Heer.” 
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Voorwaar, deze laatste dagen zijn gevaarlijke dagen, onder 
andere vanwege de afbrokkeling van het menselijke 

karakter en vanwege de vaccinaties.  

  
Mattheüs 8, vers 28 Nadat Hij aan de overkant in het land der 

Gadarenen was gekomen, kwamen Hem twee  
bezetenen uit de grafsteden tegemoet, zeer gevaarlijke, zodat 

niemand langs die weg kon voorbijgaan. 

  
Voorwaar, overdenk deze boodschap! 

  
Openbaring 3, vers 21 Wie overwint, hem zal Ik geven met Mij te 

zitten op mijn troon, gelijk ook Ik heb overwonnen en gezeten ben 

met mijn Vader op zijn troon. Amen! 
  

En tot slot,  
  

Openbaring 22, vers 11 tot en met 14 Wie onrecht doet, hij doe 

nog meer onrecht; wie vuil is, hij worde nog vuiler; wie 
rechtvaardig is, hij bewijze nog meer rechtvaardigheid; wie heilig 

is, hij worde nog meer geheiligd. Zie, Ik kom spoedig en mijn loon 

is bij Mij om een ieder te vergelden, naardat zijn werk is. Ik ben de 
alfa en de omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde. 

Zalig zij, die hun gewaden wassen, opdat zij recht mogen hebben 
op het geboomte des levens en door de poorten ingaan in de stad. 

En vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom 

spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de Here Jezus 
Christus zij met u allen. 

  
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en 

verdween. 

 
 

 

 

(De nieuwste boodschappen worden telkens toegevoegd.) 


